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الثالثاء

العدد

10 جمادى اآلخرة 1444هـ..
3 يناير 2023م

(1559)
أخبار 

 : خاص 
يواصـل النظـاُم السـعودّي املجـرُم َقتَْل 
اليمنيني والتلذذ بممارسة الجرائم الوحشية 
اليمنـي،  األرايض  وخـارج  داخـل  بحقهـم 
َحيُث عاود خـالل اليومني املاضيني، ارتكاَب 
الجرائـم بحـق املغرتبـني دون وجـه حق، يف 
جريمة تضاف إىل السـجل اإلجرامي األسـود 

الذي يحمله النظام السعودّي اإلجرامي. 
وأَفـادت مصـادر حقوقية، أمـس األول، 
بأن السـلطات السـعوديّة أقدمت عىل إعدام 
مواطنني يمنيني مقيمـني يف أرايض اململكة، 
مؤّكــدًة أن الجريمـة تأتي يف سـياق تلفيق 
التهم التي يسـوقها النظام السعودّي املجرم 

لتربير ارتكاب الجرائم واملجازر. 
النظـام  اسـتمرار  املصـادر  واسـتنكرت 
السـعودّي يف اسـتباحة دماء اليمنيني داخل 
وخـارج أراضيهـا، داعيـًة الجهـات الدولية 
املعنية إىل القيام بدورها اإلنساني واألخالقي 

لردع اإلجرام السعودّي. 
ويف السـياق أدانت وزارة حقوق اإلنسـان 
بحكومـة اإلنقاذ الوطنـي، االنتهاك الصارخ 
النظـام  نّفذهـا  التـي  النكـراء  والجريمـة 

السعودّي، املتمثلة بإعدام اثنني من اليمنيني 
املقيمني يف أراضيها. 

وقالـت وزارة حقـوق اإلنسـان يف بيـاٍن 
لهـا تلقت صحيفة «املسـرية» نسـخًة منه: 
إن «جريمـَة إعدام املواطنـني اليمنيني، التي 
ارتكبها النظام السـعودّي، غـري قانونية وال 
رشعيـة وجاءت بعد محاكمات غري منصفة 
وغري علنية، وغاب عنها أي تمكني للضحايا 

من الدفاع عن أنفسهم». 
ونّوهـت حقـوق اإلنسـان إىل أن «النظام 
السعودّي امتنع عن إعطاء معلومات ألقارب 
الضحايا حول ظروف اإلعدام، وهو ما يعترب 
تعذيبـاً وسـوء معاملـة وجريمـة بموجـب 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان». 
وأّكـدت حقوق اإلنسان أن «هذه الجريمة 
تضاف إىل سـجل أسـود وقوائـم طويلة من 
جرائم اإلعدام التي ارتكبها النظام السعودّي 
بحق أبناء شعبه وبحق اليمنيني، َحيُث سبق 
أن تـم إعدام الكثري مـن املغرتبني اليمنيني يف 

ظروف مماثلة». 
حقـوق  وزارة  قالـت  البيـان  ختـام  ويف 
اإلنسـان: إن جرائَم النظام السعودّي وصمة 
عار يف جبني دعاة الديمقراطية وحرية الرأي 

والتعبـري، وضمان العدالة وحقوق اإلنسـان 
التـي تتغنـى بهـا األمـم املتحـدة، محملـًة 
املجتمـع الـدويل ومجلـيس األمـن وحقـوق 
اإلنسـان والعالم مسؤولية اسـتمرار جرائم 

وانتهاكات النظام السعودّي. 
إىل ذلـك، اسـتنكر التكتل املدنـي للتنمية 

والحريات بأشـد العبارات اسـتمرار الجرائم 
السـلطات  ترتكبهـا  التـي  واالنتهـاكات 
يف  املقيمـني  اليمنيـني  بحـق  السـعوديّة 
أراضيهـا، َحيُث أقدم النظام السـعودّي عىل 
القيـام بجريمٍة نكراء املتمثلـة بإعدام اثنني 

من اليمنيني املقيمني يف أراضيها. 

وأّكــد التكتل الذي يضم ثـالث منظمات 
حقوقيـة (منظمـة أصـوات حـرة لإلعالم، 
والحريـات،  للحقـوق  منـارصون  منظمـة 
مؤّسسة يمانيات للطفل واملرأة)، أن النظام 
السعودّي امتنع عن إعطاء معلومات ألقارب 
الضحايا حول ظروف اإلعدام، وهو ما يعترب 
تعذيبـاً وسـوء معاملـة وجريمـة بموجـب 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان. 
وقال التكتل يف بياٍن له: إن «هذه الجريمة 
تضاُف إىل ِسـِجلٍّ أسـوَد وقوائـَم طويلٍة من 
جرائم اإلعدام التي ارتكبها النظام السعودّي 
بحق أبناء شعبه وبحق اليمنيني، َحيُث سبق 
أن تـم إعدام الكثري مـن املغرتبني اليمنيني يف 

ظروٍف مماثلة». 
وحّمل التكتـل املدني للتنميـة والحريات 
األمم املتحـدة ومنظماتها العاملة يف الجانب 
اإلنساني واملجتمع الدويل، املسؤولية الكاملة 
املمارسـات  تجـاه  امُلسـتمّر،  الصمـت  إزاء 
اإلجرامية بحـق املغرتبني اليمنيـني، مطالباً 
برسعة االضطـالع بدورهم بالتَحـّرك الجاد 
والعاجـل تجـاه جرائـم النظـام السـعودّي 
وضمان العدالة وحقوق اإلنسان التي تتغنى 

بها األمم املتحدة. 

الظزام السسعدي غعاخض جرائمه بإسثام طعاذظني غمظغني طصغمني يف املمطضئ
سطظغئ وغغر  طظخفئ  غغر  طتاضمات  بسث  وجاءت  حرسغئ  وق  صاظعظغئ  غغر  تادبئ  اإلسثام  اإلظسان:  تصعق 
طظزمات تصعصغئ: ظطالُإ باتصغص دولغ شغ الةرائط السسعدّغئ وسطى المظزمات الثولغئ الاتطغ باإلظساظغئ

دسا إلى الاتطغ بالغصزئ وطعاجعئ أضاذغإ وتدطغض السثوان وأدواته:

التعبغ: لظ ظسمَح بأن ظسغح يف تالئ الق جطط 
والق ترب وعظاك تصثم إلظعاء املآاطرة

 : ذطار 
نـّوه عضـو املجلس السـيايس األعـىل، محمد 
عـيل الحوثـي، إىل أن الطـرَف الوطنيَّ لن يسـمح 
باسـتمرار حالة الال سـلم والال حرب التي يسعى 
تحالـف العدوان مـن خاللها إىل إضعـاف الجبهة 
الداخليـة وتمريـر أجنداته التي فشـل يف تمريرها 

عسكريٍّا وسياسيٍّا. 
وقال محمد عيل الحوثي، أمس، خالل تَرؤسـه 
لقاًء موسـعاً لقيادة السـلطة املحليـة والتنفيذية 
االجتماعية  والشـخصيات  واألمنيـة  والقضائيـة 
بمحافظة ذمار، إن «العوائق كثرية يف ظل العدوان 
والحصار، ولذلك تم رفض تمديد الهدنة، وال يمكن 
أن نعيـش حالـة الـال سـلم والال حـرب، لكن من 

خالل الجهود التي بذلتموها ويبذلها أبناء الشعب 
اليمني نسـتطيع القـول: إن هناك تقدمـاً وإنهاًء 

ملؤامرة العدو». 
وبنّي عضو السـيايس األعىل أن العدّو يعمل عىل 
شـقني:، مؤامرة ألجل تمزيق الصـف الداخيل بما 
فيها إثارة النعرات الحزبية والطائفية واملناطقية 
والثـارات، والثاني فرض حصـار وإطباق الخناق 

حتى تنهار الخدمات واملؤّسسات. 
وتابع يف لقـاءه بحضور محافـظ ذمار محمد 
البخيتي وقيادات السـلطة املحلية باملحافظة، أن 
«املسـؤول الواعي واملحصن هو رأس املال ويمكن 
أن يـداوم تحـت الشـجرة وال نقصد هنـا تفضيل 
هذا األمر ولكن يف ظل التحديات لن يسـتطيعوا أن 
يواجهونا ونحن قوم نتجّلـد كما قال قائد الثورة، 

عندنا شدة ولسنا مدللني». 
ولفـت إىل أنـه «إذا لـم يكـن هنـاك وعـي فقد 
مـن  بالكثـري  اليمنـي  الشـعب  أبنـاء  يسـتهدف 
ائعات والترصفات واملخّططات والتواصل مع  اْلشَّ
املرتِزقـة يف الخـارج وال بُـدَّ أن يكـون لدينا يقظة 
أكثـر من أي وقٍت مىض، فكلمـا زادت التضحيات 
يجـب أن يتحـىل أبناء املحافظـة بالوعي وفهم ما 

يجري عىل مستوى الوطن واإلقليم». 
وأردف بالقـول: «نخـوض معركـة عسـكرية 
وأمنية وإدارية وخدمية يف شـتى املجاالت، وما تم 
طرحه خالل اللقاء سـيتم التنسيق والتواصل مع 
السـلطات العليا لعمل الالزم وال يمكن أن نقف يف 
هذا املنعطف أمام قضايا بسـيطة يمكن أن نقفز 

عليها». 

صعى السثوان تعاخُض الاخسغث 
يف التثغثة بـ74 خرصًا قّتفاق 

جاعضععلط خقل 24 جاسئ
 : التثغثة 

واصلت قوى العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، أمس االثنني، الخروقـاِت اليوميَة 
الحديـدة،  التّفـاق  الفاضحـة  واالنتهـاكات 
وسـط تواجد البعثات األممية، يف تأكيٍد جديٍد 
عـىل أن تحالف العـدوان وبخروقاته اليومية 
ال يتحـدى الوسـيَط األممـي، بـل يعمل عىل 
التمهيد للتصعيد مسـتنداً عـىل الدور األممي 
املتواطئ الذي وصـل َحــدَّ االنخراط املبارش 
يف منظومـة العـدوان والحصار عىل الشـعب 

اليمني. 
ويف جديد الخروقات أعلنت غرفة عمليات 
ضباط االرتباط والتنسـيق يف الحديدة، أمس 
االثنـني، رصـد 74 خرقـاً لقـوى العـدوان يف 
جبهات السـاحل الغربي خالل الـ24 سـاعة 

املاضية. 
وأوضح مصدر يف غرفـة عمليات الرصد 

أن الخـروق تضمنت اسـتحداث تحصينات 
قتاليـة يف الجبلية وحيس، وهـو األمر الذي 
يؤّكــد أن تحالـف العـدوان يقـوم باإلعداد 
املتواصـل للتصعيد القـادم، حيـُث إن بناء 
التحصينـات واسـتحداث املتـارس يؤّكــد 
وجود خطة مفضوحة تشـري إىل أن تحالف 
العـدوان يجهز للهجمات والخروقات الربية 

العسكرية. 
وأَشـاَر املصـدر إىل أن الخـروق تضمنـت 
تجسسـية  بطائـراٍت  هجمـات   5 أَيْـضـاً 
وتحليق مكثّـف يف حيـس ومقبنة باإلضافة 
إىل قصٍف مدفعي وباألعرية النارية املختلفة، 
يف حني يتأّكـد للجميع أن اسـتمرار املشاركة 
املبارشة للطريان يف الخروقات تعرب عن حالة 
االنسجام التام بني تحالف العدوان من جهة، 
والوسـيط األممـي من جهة أُخـرى، َحيُث ال 
يحرك األخري سـاكناً حيال خروقات العدوان، 
وهـو مـا يمهد الطريـق أكثر نحـو التصعيد 

الواسع يف البحر. 

الشدُإ الحسئغ غاخاسُث يف حئعة بسث تفاصط طساظاة 
املعاذظني وتخاسث تالئ اقظعغار املسغحغ

 : طاابسات 
االحتجاجـات  أعمـاُل  تواصلـت 
تشـهُدها  التـي  الشـعبيّة  والغضـب 
محافظـُة شـبوة املحتّلة يف ظـل انهيار 
احتضـان  رغـم  واالقتصـاد  الخدمـات 
املحافظة ألكرب منشـآت إنتاج وتصدير 

الثروات الغازية والنفطية. 
ولفتـت مصادر إعالميـة، أمس، إىل أن 
االحتجاجاِت الشـعبيَّة يف تصاعد ُمستمّر 
محافظـة  أبنـاء  معانـاة  تفاقـم  جـراء 
شـبوة، مؤّخـراً، نتيجة االنفـالت األمني 
الوضـع  وتدهـور  املحافظـة،  يف  الكبـري 
املعييش للمواطنني، وسط غياب شبه كيل 
لسـلطات املرتِزقة، وتحولها إىل عصابات 
التوجيهـات  وفـق  تتَحـّرك  متناحـرة 

الخارجية. 
ولفتـت إىل أن املئـات من أبنـاء مدينة 
عتـق ومديريـة الروضـة، خرجـوا، أمس 
غاضبـة؛  شـعبيّة  احتجاجـات  يف  األول، 
تنديـًدا بحالـة االنفـالت األمنـي الكبرية، 
واالقتتال امُلسـتمّر الذي تعيشه مديريات 

املحافظـة، فضًال عـن التدهـور املعييش 
املتواصل الذي يعيشه أبناء املحافظة. 

وحّمل املتظاهرون الغاضبون، تحالف 
العدوان وفصائل مرتِزقته، مسـؤولية ما 

آلت إليه األوضاع يف املحافظة. 
وجـاءت هذه االحتجاجـات، يف أعقاب 
سـاعات مـن إغـالق املـدارس يف مديرية 
الروضـة، عىل خلفية مواجهات مسـلحة 
بـني قبليـني، خلفـت عـدداً مـن القتـىل 

الجرحى. 
وتعيـش محافظة شـبوة واملحافظات 
الخاضعـة لسـيطرة التحالـف واألطراف 
مأسـاوية وانهياراً  املوالية لـه، أوضاعـاً 
شبه كامل يف كافة القطاعات، عىل رأسها 
األمنيـة واالقتصاديـة، وذلـك عـىل غرار 
باقـي املحافظات واملناطق التي يسـيطر 
عليها تحالف العدوان األمريكي السعودّي 

اإلماراتي وفصائل مرتِزقته. 
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 : خاص 
يف خطوٍة تصعيديٍة جديدٍة ضمن َمساِر التفريِط 
بالسـيادِة ونهب الثروات الوطنية، أقدمت حكومُة 
املرتِزقـة عىل إبـرام اتّفاقيـة فاضحة لبيـع ميناء 
بحري يف محافظة املهرة لصالح االحتالل اإلماراتي، 
كما وافقـت عىل مرشوع جديد لإلمـارات يف قطاع 
االتصـاالت، األمر الذي ردت عليـه صنعاء بالتأكيد 

عىل بطالن أية اتّفاقيات مع املرتِزقة. 
وأعلنت حكومـة املرتِزقة مطلع الشـهر الجديد 
أنهـا وقعت عقداً بقيمة 100 مليار دوالر «إلنشـاء 
مينـاء بحري جديـد يخصـص للنشـاط التجاري 

بمحافظة املهرة» تستفيد منه اإلمارات. 
ونقلت وكالة «رويرتز» عن مسـؤول يف حكومة 
املرتِزقـة أنه تم، السـبت، إقـرار العقـد املوقع مع 
رشكـة أجهـام اإلماراتية إلنشـاء املينـاء البحري 
يف منطقـة رأس رشويـن بمحافظة املهـرة بنظام 
التشـييد والتشـغيل ونقـل امللكيـة، ُمشـرياً إىل أن 
املـرشوع يتضمـن إنشـاء ميناء مكون من لسـان 
بحـري عىل عـدة مسـتويات تشـمل كاَرس أمواج 
بطول 1000 مرت، ورصيفـاً بحرياً بطول 300 مرت 
لرسـو السـفن، وغاطسـاً يبلغ 14 مرتاً يف مرحلته 

األوىل. 
وقـال: إن «املينـاء سـيكون مخصصـا لتصدير 
الحجـر الجريي ومعـادن أُخرى إىل جانـب مناولة 
الحاويـات والبضائـع بأنواعها املختلفـة وتموين 

السفن». 
وأثار إعالن هذه االتّفاقية موجة غضب واسـعة 
تجاه حكومة املرتِزقـة واالحتالل اإلماراتي؛ كونها 
تعترب خطـوًة واضحة لتحقيق مخّططات االحتالل 
اإلماراتـي املعروفـة والواضحـة يف السـيطرة عىل 

املوانئ واملنافذ البحرية اليمنية. 

وتفتـح هـذه االتّفاقيـة البـاب أمـام االحتـالل 
اإلماراتـي ملواصلة عمليـة نهب وتهريـب الثروات 
الوطنية التي تعترب أبرز مطامع أبو ظبي يف اليمن. 
ويف أول رد عـىل هذه الخطوة من جانب صنعاء، 
أّكـد نائب وزير الخارجية بحكومة اإلنقاذ الوطني 
حسـني العزي أن «صنعاء ال تعرتف بأية اتّفاقيات 
مـع حكومة العليمي املعينة مـن دول العدوان عىل 

اليمن». 
َوأََضـاَف أن «صنعاء تعترب مثل هذه االتّفاقيات 
عدميـة وليس لها أية قيمـة قانونية وال تحوز عىل 
صفـة اإللزام باملطلـق» ُمشـرياً إىل أن تجاهل هذه 

الحقيقة ستكون له عواقب يف املستقبل. 
وأعلنت حكومة املرتِزقة، السـبت، إبرام اتّفاقية 
أُخـرى مع االحتالل اإلماراتـي يف مجال االتصاالت، 

يف خطوة اعتربها العديد مـن املراقبني تهديداً ألمن 
البلد. 

وتأتـي هـذه الخطـوة بعـد أقـل من شـهر عىل 
إعـالن توقيـع اتّفاقيـة «تعاون عسـكري وأمني» 
بني حكومـة املرتِزقـة واالحتـالل اإلماراتي، وهي 
اتّفاقيـة كان موقع «انتلجنـس أونالين» الفرنيس 
املعني بالشـؤون االسـتخباراتية قد أّكـد أنها تأتي 
ضمن مساعي أبو ظبي لتعزيز نفوذها يف السواحل 

اليمنية. 
وكانت صنعاء قد أّكــدت أَيْـضاً بُطالن اتّفاقية 
التعـاون األمني والعسـكري بني حكومـة املرتِزقة 

واالحتالل اإلماراتي. 
ووّجهت صنعاء مؤّخراً تحذيراٍت مهمًة لالحتالل 
اإلماراتي بشأن عواقب استمرار تَحّركاته العدوانية 

بما يف ذلك مسـاعيه للسيطرة عىل جزيرة ميون يف 
باب املندب، ونشاطاته يف جزيرة سقطرى. 

ودعا نائُب وزيـر الخارجية االحتـالل اإلماراتي 
يف وقـت سـابق إىل البدء بإخالء سـقطرى، مؤّكـداً 
أن صنعاء لن تسـمح ببقاء أيـة أرض يمنية تحت 

سيطرة القوات األجنبية. 
وتأتي االتّفاقيـة الجديدة بني حكومـة املرتِزقة 
واإلمـارات، يف إطار مسـاعي األوىل لبيـع ما يمكن 
بيعـه؛ ِمن أجل تعويض غيـاب إيرادات النفط التي 

أوقفت صنعاء نهبها. 
املرتِزقـة  بـني  املتتاليـة  االتّفاقيـات  وترتجـم 
وأبو ظبـي إرصار األخـرية عىل مواصلة نشـاطها 
وتَحّركاتها العدوانية لتوسيع نفوذها االستعماري 

يف اليمن. 

 : خاص 
أّكـد عضو املكتب السـيايس ألنصار الله، عيل القحوم، 
أن التَحرُّكات العدوانية لتحالف العدوان ورعاته ُمستمّرٌة 
يف املناطق املحتّلة، مؤّكـداً أن مشاريَعهم االستعمارية لن 

تمر، وأن رحيَلهم من األرايض اليمنية أمر حتمي. 
وقـال القحـوم يف تغريدات عـىل حسـابه يف تويرت: إن 
يف  ُمسـتمّر  األمريكـي  الربيطانـي  العدوانـي  «السـلوك 
املهـرة وحرضمـوت وجزيرة ميون وسـقطرى واملناطق 
املحتّلة األُخرى، من خالل هندسـة املؤامرات واملشـاريع 

االسـتعمارية التدمريية وبناء القواعد العسـكري وتدفق 
القـوات األجنبية ومسـاعي إحـكام السـيطرة عىل باب 

املندب والسواحل اليمنية واالستحواذ عىل الثروات». 
وأَشاَر إىل أن هذه التَحّركات تناقض ُكـّل مزاعم السالم 

وتفضح ازدواجية رعاة تحالف العدوان. 
وتكثّــف دول العـدوان ورعاتهـا تَحّركاتهم منذ فرتة 
لتوسـيع نفوذهـم يف السـواحل والجـزر االسـرتاتيجية 
اليمنيـة، وتكريس هيمنتهم عىل املمرات املائية وخطوط 

املالحة. 
وأعلنـت حكومـة املرتِزقـة هـذا األسـبوع عـن إبرام 

اتّفاقيـة واضحـة لبيع مينـاء بحـري يف محافظة املهرة 
لالحتـالل اإلماراتي الذي يتَحّرك منذ بدء العدوان بشـكل 
واضح لالستحواذ عىل املنافذ البحرية والثروات الوطنية. 
َوأََضــاَف القحـوم أن «عـىل األمريكـي والربيطانـي 
وأدواتهما أن يدركوا بأن مشاريعهم االستعمارية لن تمر 
ولن يقبل بها الشعب مهما كان الثمن وعليهم أن يغادروا 

األرايض والجزر والسواحل». 
وأّكــد أن «مشـاريع األعـداء وقواعدهـم العسـكرية 
ستُهدم ولن يكون لها قراٌر ومؤامراتهم الخطرية ستفشل 

وتتالىش وتَحّركاتهم العدوانية ستتحول وباالً عليهم». 

 : خاص 
استنكر نائُب وزير الخارجية بحكومة اإلنقاذ الوطني، 
حسني العزي، من اسـتمرار مجلس األمن الدويل بإطالِق 
وتبنِّي التوصيفـات والتصوُّرات الخاطئـة عىل ما يجري 
يف اليمـن، مؤّكــداً أن هذا التعاطي سـيظل دليًال واضًحا 
عىل تواطؤ املجلس مع دول تحالف العدوان ومشاركته يف 

جرائمها بحق الشعب اليمني. 
واسـتهجن العـزي يف تغريـدة عـىل حسـابه يف تويرت، 
االثنـني، إرصاَر مجلس األمن الدويل عىل تسـمية العدوان 

الخارجي الذي تتعرض له اليمن بـ «الحرب األهلية». 
وأضاف: «سيبقى هذا املجلُس مجرماً بشعاً يقُف وراء 
إطالة أََمـِد الحرب ومعاناة اليمنيني -حتى يسـحب هذه 

الكذبة الفضيحة».
وسـخر العزي من موقف مجلس األمن يف هذا السياق، 
قائالً إنه ربما يجُب عىل املجلس أن يصدر وثيقًة تعترب كالً 
من السـعوديّة واإلمارات والكويت والبحرين محافظاٍت 
يمنية، لكـي يدعَم توصيَف «الحـرب األهلية» الذي يرص 

عىل تبنيه. 
ويسـعى تحالف العـدوان ورعاته الغربيـون لتكريس 

هـذا التوصيـف الخاطئ لـدى الـرأي العـام ويف املحافل 
الدوليـة؛ ِمـن أجل رصف األنظـار عن مسـؤوليتهم عن 
الجرائم املرتكبة بحق الشـعب اليمني واألزمة اإلنسـانية 
األسـوأ عـىل املسـتوى العالم والتي تسـببت بهـا الحرب 

العدوانية والحصار اإلجرامي عىل اليمن. 
ويعتـرب هـذا التوصيـف مـن العوائق التي تقـف أمام 
مسـار السالم يف اليمن؛ ألَنَّ تصور «الحرب األهلية» يتيُح 
لدول العـدوان التهـرَُّب من مسـؤولية اتِّخـاذ الُخُطوات 
الالزمة إلنهـاء الحرب، والتي تتمثل بوقِف العدوان ورفع 

الحصار وسحب القوات األجنبية ودفع التعويضات. 

تقارير

تضعطُئ المرتِجصئ تعاخُض تمضغَظ اقتاقل طظ بروات الئطث:
طظفث بتري لقتاقل اإلطاراتغ يف املعرة

الصتعم: املحارغُع اقجاسمارغئ لرساة السثوان جافحض وجاضعن لعا ظاائُب سضسغئ 

السجي: إخراُر طةطج افطظ سطى ضثبئ «الترب افعطغئ» غةسُطه طحارضًا يف إذالئ أطث طساظاة الغمظغني

خظساء تآّضـُث ُبطقن أغئ اّتفاصغات طع أدوات السثوان

أّضـث أن الاَترُّضات السثائغئ شغ المظاذص المتاّطئ ُطسامّرٌة برساغئ أطرغضغئ برغطاظغئ 
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 : طاابسات 
اعرتفـت وسـائُل إعـالم أمريكيـة بالتطور 
العسكري الذي شهدته القوات املسلحة اليمنية 

خالل الفرتة األخرية. 
وأوضحت مجلة «فـري أوبزيرفر» األمريكية 
الهجمـات  أن  األحـد،  األول  أمـس  تقريـر،  يف 
التحذيرية التي شنتها القوات املسلحة اليمنية 
بالطائرات دون طيار عىل ميناء الضبة ومحطة 
رضوم أَدَّت إىل توقف اإلنتاج والصادرات مؤقتاً، 
مما تسـببت بعد أسـبوع فقط يف إعالن رشكة 
كال فـايل الكندية للنفـط تعليق جميع األعمال 

اعتباراً من بداية نوفمرب. 
وقالـت املجلة: إن العمليـات الهجومية التي 

شنتها القوات املسـلحة اليمنية بني ١٥ أُكتوبر 
و٢١ أُكتوبـر ٢٠٢٢ كانـت هـي أوىل الرضبات 
منذ انتهـاء الهدنـة التي توسـطت فيها األمم 
املتحدة يف ٢ أُكتوبر، مبينة أن الرضبات األخرية 
التي نفذتها القوات املسـلحة اليمنية بطائرات 
بدون طيار والتي جاءت أكثر دقة ورسعة، تعد 
مـؤرشاً عىل نمـو وزيادة القدرات العسـكرية، 

بما يف ذلك املعلومات االستخباراتية. 
وأضافـت أنه يجـب أال يكون هـذا مفاجئاً، 
ال سـيَّما بعد شـهور مـن اسـتعراض القوات 
واألسـلحة يف صنعاء، َحيُث إن القوات املسلحة 
اليمنية نظمت عرشات العروض العسـكرية يف 
جميـع أنحاء شـمال اليمن خالل فـرتة الهدنة 

التي توسطت فيها األمم املتحدة. 

وأَفـادت املجلـة األمريكية بـأن اختيار قوات 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة األخـرية يشـري إىل 
تحول واضح يف االسرتاتيجية منذ انتهاء الهدنة، 
فقبل بدء الهدنـة يف أبريل ٢٠٢٢، ركزت القوات 
املسلحة عىل الرضبات عرب الحدود ضد أهداف يف 
العمق السعودّي واإلماراتي، موضحة أن التحول 
إىل املنشـآت النفطية داخل اليمـن يأتي رداً عىل 
اسـتمرار نهـب النفط اليمنـي الخـام من قبل 
تحالف العدوان السعودّي اإلماراتي ومرتِزقته يف 

حكومة الفنادق وحزب «اإلصالح». 
وأَشـاَرت املجلـة األمريكيـة، ضمنيـاً إىل أن 
الهجمـات التحذيريـة كانت قاصمة بالنسـبة 
خـالل  فمـن  ومرتِزقتـه،  العـدوان  لتحالـف 
استهداف محطة رضوم يف النشيمة بمحافظة 
شبوة، أرسـلت القوات املسلحة اليمنية رسالة 

إىل املرتِزقة مفادها: توقفوا عن نهب النفط. 
وأّكـدت املجلة األمريكية أن رضبات القوات 
املسـلحة اليمنيـة بطائرات بـدون طيار داخل 
األرايض اليمنيـة ليسـت جديـدة، لكـن املواقع 
واملسـافات تظهـر تحوًال وسـط تـوازن جديد 
للقـوى، الفتـًة إىل أن الوصـول إىل املنشـآت أَو 
املرافق عىل طول سـواحل حرضموت وشـبوة 
املحتّلـة بهـذه الدقـة يمثـل تهديـدات جديدة 
للتَحـّركات األمريكية واألُوُروبيـة الباحثة عن 
النفط والغاز من اليمن بعد نشوب األزمة جراء 

الحرب الروسية األوكرانية. 

 : خاص 
بعد جهود طيبة طيلة الثالثة األسـابيع املاضية 
أثمـرت إنهاء عـرشات الثارات بني أبنـاء محافظة 
إب، انتقـل عضـُو املجلس السـيايس األعىل، رئيُس 
املنظومـة العدليـة، محمـد عـيل الحوثـي بأعمال 
الوساطات وإنهاء الثارات إىل محافظة ذمار، َحيُث 
نجحـت، أمس االثنني، جهـوٌد قبلية يف إنهاء قضية 
قتل بـني أرستـي الضبياني وجسـار مـن مديرية 
مغرب عنـس محافظة ذمار، والتـي راح ضحيتها 
نارص ناجي الضبياني وإصابة ثالثة من آل جسار. 
وخـالل اللقـاء القبيل الـذي تقدمـه محمد عيل 
الحوثي ومستشـار املجلس السيايس األعىل محمد 
املقديش ومحافظ ذمار محمد البخيتي ونائب وزير 
النقـل محمد الهاشـمي، ووكيـل املحافظة عباس 
العمدي، وعدد من أعضاء مجلس الشـورى ومدراء 
املكاتـب التنفيذية وشـخصيات اجتماعيـة، أعلن 
الشـيخ ناجي سـعيد الضبياني والـد املجني عليه 
العفـو والتنازل عـن القضية لوجه اللـه وترشيفاً 

للحارضين واستجابة لدعوة قائد الثورة. 
وأشـاد عضو املجلس السـيايس األعىل، بموقف 
الشـيخ ناجي الضبياني وقبائل السهمان وخوالن 
وكّل من سـعى وساهم يف إنهاء هذه القضية، الفتاً 

إىل أن هذا املوقَف يَُدلُّ عىل شهامة قبائل اليمن التي 
ليس بغريب عليها مثل هذه املواقف األخوية. 

ولفت إىل أن «أبناء الشـعب اليمني اليوم يقفون 
ا واحًدا يف مواجهة العدوان األمريكي السعودّي  صفٍّ
اإلماراتي والربيطاني، وكّل من يعتدي عىل بالدنا». 
وأّكــد محمد عيل الحوثـي، أن مثل هذه املواقف 
تفشل مساعي العدوان لشق وحدة الصف وخلخلة 
الجبهـة الداخليـة، ُمشـرياً إىل أنـه سـيتم معالجة 

الكثري من القضايا بمحافظة ذمار. 

فيمـا أشـاد مستشـار املجلس السـيايس األعىل 
الشـيخ محمد املقديش، بموقف ويل الـدم وكّل من 
سعى يف َحـّل هذه القضية من مشايخ وشخصيات 
اجتماعية مـن محافظتي صنعاء وذمـار، مؤّكـداً 
أهميّـة تعزيـز قيـم التآخي والتسـامح بـني أبناء 

الوطن وتعزيز وحدة الصف يف مواجهة العدوان. 
من جانبه ثمـن محافظ ذمـار، موقف ويل الدم 
الشـيخ الضبياني وقبائل عنس وذمـار كافة وكّل 
من سـعى يف إنهاء القضية، الفتـاً إىل أهميّة تعزيز 

أوارص اإلخاء وقيم التسامح والحفاظ عىل التقاليد 
الحميـدة يف إصالح ذات البني وحل الخالفات بطرق 

أخوية. 
بدورهـم أشـاد أعضاء لجنة الوسـاطة الشـيخ 
حاشـد القـايض، والشـيخ عبدالله ناجـي الغادر، 
والشـيخ صالح العاطفي، والشيخ يحيى البيايض، 
والشيخ يحيى الشـامي، وقبائل السهمان وخوالن 
وآنـس والحـداء وعنس، بموقف ويل الـدم يف العفو 
والذي يجسد قيم التسامح وأصالة القبيلة اليمنية. 

أخبار
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مديرا التحرير:
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سكرتري التحرير:
نوح جالس
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إخابُئ بقبئ أذفال إبَر اظفةار طثطفات السثوان وصثائش املرتجصئ يف الةعف وتسج
 : خاص 

واصلت مخلَّفاُت العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي، أمـس االثنني، حصد الضحايا املدنيني، 
وسـط تنصل أممي متصاعد عن إدَخال األجهزة 
الكاشـفة ملكافحة مشـاريع املوت املدفونة التي 

زرعها العدوان لقتل اليمنيني عىل املدى املتواصل. 
ويف جديـد الجرائم التـي ترتكبهـا أمريكا عن 
بُعد بواسطة عنقودياتها ومخلفاتها االنفجارية 
التي لّوثـت مختلف البقاع اليمنية، أفاد مراسـل 
املسـرية، أمس بإصابـة طفلة بانفجـار لغم من 

مخلفات العدوان يف محافظة الجوف. 
وأوضـح مراسـل «املسـرية»، أن اللغـم الـذي 

انفجـر بالطفلـة يف منطقـة السـالن بمديريـة 
املصلوب، أسـفر عن إصابتها بجـروح متفاوتة، 

نقلت عىل إثرها لتلقي العالج الالزم. 
وتأتـي هـذه الجريمـة بالتزامن مـع جريمة 
أُخـرى يف مدينة تعز املحتّلة، َحيُث واصل مرتِزقة 

العدوان ارتكاب الجرائم بحق املدنيني. 
وأوضح مصدر محيل يف تعز لصحيفة املسرية، 

أن طفلـني أُصيبـا بجـروح متفاوتـة إثـر قيـام 
مرتِزقة العـدوان بإطالق قذيفة عىل قرية مقربة 
يف عزلـة الربيعي، وهو ما أَدَّى إىل إصابة الطفلني 

ووقوع أرضار مادية. 
وتأتـي هـذه الجرائـم لرتفـع حصيلـة أعداد 
الضحايـا الذين سـقطوا يف ظل الهدنة املشـتعلة 

والزائفة التي ترعاها قوى العدوان. 

طعاذٌظ وطعاجران أشرغصغان 
ضتاغا جثد لطصخش 

السسعدّي السحعائغ سطى 
املظاذص التثودغئ

 : خاص 
اسـتأنف جيُش النظام السـعودّي املجرم، أمس االثنني، 
جرائمه بحق املواطنـني املهاجرين األفارقة عىل الحدود يف 

محافظة صعدة وما قابلها من املناطق الحدودية. 
وأَفاد مصدر محيل، أمس االثنني، بوصول مواطن واثنني 
من املهاجرين األفارقة إىل مستشـفى منبه، أُصيبوا بنريان 

جيش العدوان السعودّي يف منطقة الرقو. 
وتأتي هـذه الحصيلة األولية يف سـياق الجرائم اليومية 
التـي يرتكبهـا النظـام السـعودّي املجـرم عـرب القصـف 
العشوائي امُلستمّر عىل األعيان واملناطق اآلهلة بالسكان. 

كما أن سـقوط املهاجرين األفارقة يأتـي بعد أن كانت 
قناة املسرية قد كشفت يف وقت سابق عن مقاطع مصورة 
تظهـر قيام حـرس الحدود السـعودّي بارتـكاب إعدامات 
جماعيـة بحـق املهاجريـن األفارقـة، وقد تنوعـت طرق 
اإلعدامـات املليئة بالوحشـية، وهو ما ذكـر الجميع بتلك 
الطرق الوحشية التي تستخدمها عنارص داعش اإلجرامية 
يف العـراق عند تنفيذهـا لإلعدامات الجماعيـة، وهو األمر 

الذي يؤّكـد واحدية املجرم وعقليته الوحشية الدموية. 

وجاذئ صئطغئ بصغادة التعبغ تظةح يف إظعاء بار بمتاشزئ ذطار

طةطئ أطرغضغئ: العةماُت الاتثغرغئ سطى الدّئئ ورضعم 
ضحفئ ظمع الصثرات السسضرغئ لثى خظساء
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 : طتمث ظاخر تاروش
يسـتمر العدوان األمريكي السعودّي 
يف املراوغـة، باحثاً عن وسـائل متعددة 
إلحـداث رشخ أَو خلـل لكـرس صمـود 
الشـعب اليمنـي الصابر للعـام الثامن 
عـىل التوايل، غري أن كلفـة هذه املراوغة 
سـتكون وخيمة عىل األعـداء إذَا ما نفد 
الصرب، وعادت األمور إىل مربع الصفر. 

الرسـالة وصلـت جيًِّدا للعـدوان عرب 
الوفد العماني الـذي زار صنعاء مؤّخراً، 
ونقلهـا رئيس الوفد الوطني محمد عبد 
السـالم بلسانه، يف ترصيٍح خاص لقناة 
«املسـرية»، حـني أّكــد أن أن القـوات 
املسلحة بعد انتهاء الهدنة «غري ملزمة» 
لوقف إطـالق النـار، وأن الوفد العماني 
يبـذل جهوداً محرتمـة لتحقيق تقدم يف 
مسـار تحقيق السـالم، مشـّدًدا عىل أن 
وقف إطالق النار بشكٍل دائم لن يتحّقق 
إال يف حالة تم رفع الحصار بشـكٍل دائم 
وخـروج نهائي لقوى الغـزو واالحتالل 
مـن  َوأن  املحتّلـة،  األرايض  كافـة  مـن 
أولويات املفاوضات السياسـية يف امللف 
اإلنسـاني هـي رصف الرواتـب لكافـة 
موظفـي الدولـة، وذلـك وفقـاً مليزانية 

النفط والغاز ٢٠١٤م. 
ولعـل النقطـة املهمة التـي وردت يف 
ترصيح عبد السـالم تلك املتمثلة برسم 
مالمـح املرحلـة املقبلـة، إذَا مـا فكـر 
العـدوان باسـتئناف عدوانـه الغاشـم، 
َحيـُث يقـول: «قواتنا املسـلحة فرضت 
قواعد اشتباك جديدة، َوعىل قوى الغزو 
مرحلـة  دخلنـا  أننـا  إدراك  َواالحتـالل 

جديدة». 
ووفـق هـذه املعطيـات يؤّكـد عضو 
املكتب السيايس ألنصار الله حزام األسد 
أن حكومـة اإلنقـاذ الوطنـي أوصلـت 
عـىل  تؤّكــد  العمانـي  للوفـد  رسـالة 
رضورة رصف املرتبـات لكافة موظفي 
البلد من إيرادات البلد السيادية، إضافًة 
إىل فتح مطـار صنعاء، وإزالـة العوائق 
والقيود أمام سـفن املشتقات النفطية، 
واملـواد الغذائية واألََساسـية، وتسـهيل 
دخولهـا إىل ميناء الحديـدة، معتربًا تلك 
املطالـب محقـة لكافة الشـعب اليمني 
الصامـد والـذي يتجرع معانـاة الجوع 

والحصار منذ ثمانية أعوام. 
ويقول األسـد: «وبهذا تصبـح اليوم 
وعـىل  العـدوان،  دول  ملعـب  يف  الكـرة 
ال  اللتـان  وبريطانيـا  أمريـكا  رأسـهم 
تزاالن تراهنان عىل إخضاع وإركاع أبناء 
الشـعب اليمني عرب الحصار والتجويع 
وحالـة الـال حـرب والال سـلم، وهو ما 
يضع ُكــّل الجهود واملبـادرات املبذولة 
من قبل األشقاء يف السلطنة عىل املحك. 
ويضيف أنه ويف حال اسـتمر تجاهل 
تحالف العـدوان لتلك املطالـب وتمادوا 
يف رعونتهـم وممارسـاتهم اإلجراميـة 
والال إنسانية بحق شعبنا َفـإنَّ القيادة 
مخولة بمـا تراه مناسـب ومنها انتزاع 
حقوق شعبنا بالقوة، الفتاً إىل أن تحالف 
العدوان يعرف جيًِّدا بـأن موازين القوة 
وقواعد االشـتباك اليـوم قد تغريت، وأن 
سـالح الردع اليماني سـيقلب الطاولة 
-بعون الله- عليهم، وسـيتحمل حينها 

سـيجري،  ما  تبعات  العـدّو 
وأية انعكاسـات عىل املنطقـة أَو العالم 
االقتصاديـة  الجوانـب  يف  ما  ِســيـَّ ال 
والطاقـة وغريهـا، موضًحا أنـه لم يعد 
لـدى الشـعب اليمنـي ما يخـرسه بعد 
عـدوان وحصار اسـتمر لثمانية أعوام، 
مسـتهدفاً البـرش والحجـر وكل مـا له 

صلة باإلنسان اليمني. 
 

ططالإ ق تظازل سظعا
وعـىل صعيـٍد متصـل يقـول وكيـل 
محافظة صنعاء حميد عاصم: إن زيارة 
الوفد العمانـي للعاصمة صنعاء جاءت 
يف ظل املساعي الدولية لتقريب وجهات 
النظـر بني حكومة اإلنقاذ الوطني وبني 
مرتِزقة العدوان وأسـيادهم، ُمشـرياً إىل 
أن القيادة السياسـية والثورية أوصلت 
رسـالة للوفـد العمانـي بأنـه ال يمكن 
التنازل عن املطالب اإلنسـانية واملحقة 

لكافة الشعب اليمني. 
ويؤّكــد عاصـم عـىل رضورة فصل 
عـن  والحقوقـي  اإلنسـاني  الجانـب 
الجوانـب العسـكرية واألمنية، موضًحا 
رضورة رصف املرتبـات لـكل موظفـي 
أبناء اليمـن واملتقاعدين دون اسـتثناء 

ورفـع الحصار عـن املطـارات واملوانئ 
وكذلـك  وُمسـتمّرة  نهائيـة  بصـورٍة 
واملعتقلـني  األرسى  ملـف  اسـتكمال 

واملخفيني قرساً. 
ويبـني عاصـم أن حكومـة اإلنقـاذ 
الوطني وبعـد تنفيذ املطالب السـابقة 
يف  العـدوان  قـوى  تفـاوض  أن  يمكـن 
الجوانـب األُخـرى العسـكرية واألمنية 
والسياسية واملتمثلة يف انسحاب القوات 
اليمنيـة  األرايض  كافـة  مـن  الغازيـة 
ومياهه وجزره وكذا دفـع التعويضات 
عمـا دّمـره العدوان مـن البنى التحتية 

ة.  العامة والَخاصَّ
ويدعو عاصم قـوى تحالف العدوان 
الحرتام سـيادة اليمن وعـدم التدخل يف 
شؤونه الداخلية، مؤّكـداً عىل أن مرحلة 
الال سـلم والال حرب لن تطول، وأن عىل 
دول العدوان أن تعرف أن اليمن ال يمكن 
أن يصـرب َكثرياً، وهي رسـالة أوضحها 
بيان املجلس السيايس األعىل قبيل زيارة 
الوفـد الُعمانـي الشـقيق إىل العاصمـة 

صنعاء. 
 

وضُع الظصاط سطى التروف 
مـن جانبـه يصـف أمـني رس حزب 

العامـري،  عـارف  التحريـر  جبهـة 
رسـائل القيـادة السياسـية والثوريـة 
للوفـد العماني «بالحاسـمة» للخيارات 

وجوالت التفاوض. 
ويؤّكــد العامـري أنـه ال طريق ألي 
حوار دون استيفاء الرشوط اإلنسانية، 
ولـن يكـون هنـاك قبـول بـأي حلـول 
منقوصة، أَو مجزأة، واملتمثلة يف رصف 
مرتبـات املوظفـني مـن عوائـد النفط 
والغاز اليمني، وكذا فتح مطار صنعاء، 
ورفـع الحصار عن املوانـئ اليمنية بما 
فيهـا ميناء الحديـدة، وإنهاء أي تواجد 

أجنبي عىل األرايض اليمنية. 
اآلن  الكـرة  أن  العامـري  ويضيـف 
العـدوان،  تحالـف  ملعـب  يف  أصبحـت 
وهنـاك إجمـاع حزبـي ومجتمعي عىل 
صوابيـة املعركـة الوطنيـة مـع قـوى 
العدوان السعودّي األمريكي الصهيوني، 
والكرة لن تدوم طويالً يف امللف السيايس، 
فالقوات املسلحة اليمنية، باتت جاهزة 
وقدرتها يف اسـتهداف العمـق الجغرايف 
الحيويـة  واملنشـآت  العـدوان،  لـدول 

والحساسة ستعجل بالحلول.
ويتابـع القول: «ال يفوتنا أن نشـكر 
جهود األشقاء يف سلطنة ُعمان، وندعو 
شـعبنا وكل القـوى الوطنيـة إىل رص 

الصفـوف ورفع الجاهزيـة ملواجهة أي 
تصعيـد لقـوى العـدوان حتـى تحقيق 

االنتصار الشامل يف معركة التحّرر». 
ويؤّكــد العامـري أن عـىل تحالـف 
العـدوان أن يعـي تمامـاً بـأن املوقـف 
الشـعبي الوطني هو ذاته موقف الوفد 
الوطنـي وحكومة اإلنقـاذ، َوإذَا لم يكن 
هناك جدية للخروج إلحالل سالم دائم، 
َفـإنَّ جدية املواجهة سـتطغى عىل ُكـّل 
ـًة وأن تحالف العدوان ال  املواقف، َخاصَّ
يزال يسـتحدث قواعد وبنى عسكرية يف 

عدٍد من الجزر اليمنية املحتّلة. 
بـدوره يؤّكــد رئيـس إعالمية حزب 
الشـعب الديمقراطي سند الصيَّادي، أن 
زيـارَة الوفد العمانـي للعاصمة صنعاء 
الحـروف  عـىل  النقـاط  لوضـع  تأتـي 
والتي من خاللها يتحّدد مسـار الرصاع 

مستقبالً مع تحالف العدوان. 
ادي أن املوقـف الوطني  وبـني الصيـَّ
يمـيض يف املسـار السـيايس رغم نضج 
وتراكم الوعـي بحقيقة النوايا واألجندة 
أن  إىل  الفتـاً  والصهيونيـة،  األمريكيـة 
يف  امُلسـتمّر  وإرسائيـل  أمريـكا  حـراك 
املناطـق والجـزر وامليـاه اليمنيـة كلها 
تنبـئ بأن املشـاريع واألهـداف تتجاوز 
املرحلة الراهنة وتسـعى لتأسيس واقع 
طويـل املـدى لهـذا التواجـد والحضور 

العدائي املقوض للسيادة واالستقالل. 
التَحـّركات  تلـك  ادي  الصيـَّ ويعتـرب 
شـواهد عمليـة تؤّكــد عـدم جدوائية 
الرهان عـىل امللف التفـاويض يف ظل ما 

يعتمل وما يحرض له. 
ويضيـف بالقـول: غـري أن صنعـاء 
طويـل  َونفـٍس  اسـرتاتيجي  َوبصـٍرب 
تخـوض املعركـة، منفتحة عـىل كافة 
واالقتصاديـة  السياسـية  املجـاالت 
الوسـطاء  تسـتقبل  والعسـكرية، 
َوتسـتدعي الحلـول وال تألـو ُجهـداً يف 
تكـرار النقاش حـول مقّررات السـلم 
َومـربّرات الحـرب، معتقـداً اسـتحالة 
الحوار السـيايس يف ظل أجـواء معقدة 
وشـائكة وأزمات إنسانية واقتصادية، 
مؤّكــداً أن صنعـاء يف جميـع املراحل 
تتمسـك بخياراتها تحسباً لكل املواقف 
َواألجنـدة العدائيـة التـي تحيـط بهـا 

وتستهدفها. 
وعن تفاصيـل زيارة الوفـد العماني 
يؤّكـد الصيَّادي أن هناك رسـائَل أبرقت 
بها صنعاء عرب الوسطاء، مضمونها أن 
البقاء عـىل نقطة الال سـلم والال حرب 
للشـعب ومعمقاً  ومكلفاً  صار مضجراً 
ألزماته َومعاناته، وبـأن املوقف الديني 
والوطنـي واإلنسـاني يحتـم عليهـا أن 
تتَحّرك إلنهاء هذه الحالة من االستنزاف 
الـذي يتعـرض لهـا األرض واإلنسـان، 
معتقـداً أن الوفد العماني حمل رسـائل 
واضحـة للعـدو بتبعـات أية إجـراءات 
البلـد،  تسـتهدف  إضافيـة  اقتصاديـة 
وبأنها قد تقلـب الطاولة وتعيد املعركة 

إىل نقطة الصفر. 
ادي أن العـدّو لـن يقرأ  ويـرى الصيـَّ
مـا بني السـطور وسيسـعى إىل تجاوز 
التحذيـرات التـي تقدمها صنعـاء ولن 
يردعه إالَّ تدشني املسـار العسكري من 

جديد. 

استطالع 

املئادرة السماظغئ سطى املتك..
خظساء لظ تخئر ذعغًق

السثوُّ لظ غصرأ طا بغظ السطعر وجغسسى إلى تةاوز الاتثغرات

  تمغث ساخط: تالئ 
القترب والقجطط لظ 

تطعل وسطى السثّو أن 
غفعَط ذلك

  تجام افجث: صعى 
السثوان جااتّمض 

تئسات تةاعض ططالإ 
خظساء اإلظساظغئ

  سارف الساطري: 
خظساُء تّمطئ العشث 

السماظغ رجائَض تاجمًئ 
لمسار الافاوض

  جظث الخّغادي: 
زغارُة العشث السماظغ 

أتئ لعضِع الظصاط سطى 
التروف
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 :  تصرغر/ طظخعر الئضالغ 

«بنيـان»  أكاديميـة  طريـق  عـن 
وبمشاركة مدراء عموم اإلدارات وإدارة 
التخطيـط واملتابعـة، بدأت املؤّسسـُة 
العامة لتنمية وإنتـاج الحبوب بوضع 
٢٠٢١-٢٠٢٢م  اسـرتاتيجية  خطـة 
نوقشـت مـع الجهات املعنيـة مجلس 
اإلدارة وممثلـني عن اللجنـة الزراعية 
والسـمكية العليـا إالَّ أنهـا تحتـاج إىل 
بعـض اإلضافـات واملصادقـة عليهـا 
بالشـكل النهائي وإن شـاء الله تفعل 
ويتم اسـتكمالها وإقرارهـا؛ ألَنَّها تعد 

الركيزة األََساسية لعمل املؤّسسة. 
ويف ما يخـص برامج وخطط اإلدارة 
الخطـط  أوىل  إعـداُد  تـم  التجاريـة 
٢٠١٨م  للعـام  لـإلدارة  التشـغيلية 
تضمنت إنشاء رشكة مكونة من ثالثة 
قطاعـات (قطـاع الحبـوب والبـذور، 
قطـاع اآلالت واملعدات الزراعية، قطاع 
املبيـدات واألسـمدة) وبموجـب إعداد 
دراسة جدوى اقتصادية، إالَّ أنه لم يتم 
املوافقـة عىل الخطة مـن قبل مجلس 
اإلدارة؛ بَسبِب عدم قدرة املؤّسسة عىل 
االسـترياد املبارش ملسـتلزمات اإلنتاج 
الزراعـي نتيجـًة للعـدوان والحصـار 
األمريكـي السـعودّي، وكذلك خضوع 
املؤّسسة لقانون املناقصات واملزايدات. 

 

خطٌط لتنمية وإنتاج الحبوب
خـالل بقية األعوام تـم إعداد خطط 
رشاء  مشـاريع  يف  تمثلـت  تشـغيلية 
وتسـويق محاصيـل الحبـوب املحلية 
للحبـوب،  املركـزي  السـوق  وإنشـاء 
للتسـويق  التحتيـة  البنيـة  وتجهيـز 

ومشاريع ضبط الجودة. 
كمـا تم إعـداد خطـة اسـرتاتيجية 
للمؤّسسـة بالتنسـيق مـع أكاديميـة 
بنيـان للتدريـب والتأهيـل ومن ضمن 
مراكـز  إنشـاء  التجاريـة  املشـاريع 
الستقبال ورشاء املنتجات من املزارعني 

يف الجوف وتهامة. 
 

تحاُرٌك وتساُوٌن لاتصغص اقضافاء 
الثاتغ

ال تسـتطيُع املؤّسسـُة لوحدهـا أن 
تصل إىل مرحلـة االكتفاء الذاتي وإنما 
بالتشـارك مـع الهيئات واملؤّسسـات 

والجهـات  الزراعـة  لـوزارة  التابعـة 
األُخـرى التـي لها عالقة بهـذا الجانب 
سـيتم تحقيـق االكتفاء الذاتـي بإذن 
اللـه خالل العـرش السـنوات القادمة، 
ولتحقيق هـذا الهدف الذي تحدث عنه 
الرئيـس الشـهيد صالـح الصمـاد، يف 
أحد خطاباته بأنه ينبغي إعداد خطط 
قريبة األمد ومتوسـطة وطويلة املدى 
وبحسـب اإلْمَكانيـات الفنيـة واملالية 

املتاحة. 
وممـا روي عن النبـي األكرم محمد 
-صـىل اللـه عليـه وآلـه وسـلم- أنـه 
قال: (إذا هممت بأمـر فتبني عاقبتَه) 
وهـذا الحديث يعتـرب ركيزًة أََساسـيًة 
األهـداف  إىل  وللوصـول  للتخطيـط 

املنشودة. 
 

الثثطاُت املصثَّطئ لطمجارسني
فيما يتعلق بنشـاط اإلدارة التجارية 
َفــإنَّ أبـرَز الخدمـات التـي تقدمهـا 
املؤسسـة هي رشاء محاصيل الحبوب 
مـن املزارعني أثنـاء مواسـم الحصاد 
الـذي  بالشـكل  األسـعار  وانخفـاض 
يعزف املزارعني عن الزراعة يف املواسم 
القادمـة، فتقـوم املؤّسسـة بالتدخل 
للـرشاء بأكثر من سـعر السـوق كما 
حصل يف رشاء الذرة الرفيعة من السهل 
التهامـي عـام ٢٠١٩م، ورشاء القمح 

من محافظة الجوف عام ٢٠٢١م. 

 الصائمــُئ الســسرغُئ فظــعاع التئــعب 
تةجئًئ َوُجمطئ

عندما انخفض سـعر الذرة الرفيعة 
يف السـهل التهامـي إىل أقـل من ٧٠٠٠ 
ريال للكيس قامت املؤّسسـة بالتدخل 
والـرشاء بسـعر ١١٫٠٠٠ ريال للكيس 
وزن ٥٥ كجـم وبعـد نقلهـا وغربلتها 
وطحنهـا وتعبئتها تم توزيعها وبيعها 
أمانـة  يف  واألفـران  املخابـز  لبعـض 
العاصمة بسـعر ١٢٫٥٠٠ ريال للكيس 

وزن ٥٠ كجم. 
السـمراء  القمح  محصـول  وكذلـك 
انخفـض سـعر الكيـس إىل أقـل مـن 
املؤّسسـة  وقامـت  ريـال   ٢٠٫٠٠٠
العليـا  الزراعيـة  اللجنـة  بتوجيهـات 
بـرشاء الكيس بأسـعار مـن ٢٥٫٠٠٠ 
إىل ٢٦٫٠٠٠ ريـال وبعد نقـل الكميات 
وغربلتهـا وتعبئتهـا تـم بيـع كميات 
بمبلغ ٣٠٫٠٠٠ ريـال للكيس وكميات 
بمبلـغ ٢٧٫٥٠٠ ريال للكيس، وكميات 
بمبلـغ ٢٥٫٠٠٠ ريـال للكيـس، وآخر 
تخفيض بسعر ٢٠٫٠٠٠ ريال للكيس. 

 
تفاُسُض املجارسني طع براطب املآّجسئ

هنـاك تجاُوٌب ال بـأَس به من بعض 
املزارعـني، وقد ملسـنا ذلـك عند رشاء 
القمح من محافظة الجوف بشـكرهم 
للمؤّسسـة وحمايتهـم مـن احتـكار 

خطٌط لاظمغئ وإظااج التئعبخطٌط لاظمغئ وإظااج التئعب

  خطئ تحشغطغئ 
قجاغساب المتاخغض 

المتطغئ وإظحاء جعق 
طرضجي وتةعغج الئظغئ 

الاتاغئ لطاسعغص 

الاعّجُه ظتع اقضافاء الثاتغ
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التجار وتدخلها لرشاء محاصيلهم. 
 

آباُر صطئ الرتوغب وضسش اإلصئال
هنـاك عـدُة أسـباب لقلـة الرتويج 
وضعـف اإلقبـال، منهـا عـدم القيام 
بحمـالت إعالمية ُمسـتمّرة يف مختلف 
االجتماعي،  والتواصل  اإلعالم  وسـائل 
واقترصت الحملة أثناء افتتاح السوق 
فقط، وعدم وجـود آلية عمل أَو الئحة 
تنفيذية للسـوق فيما يتعلق بعمليات 
الـرشاء والبيـع، وعـدم قـدرة بعـض 
املواطنني البعيدين للحضور إىل السوق 
لـرشاء احتياجاتـه ويكتفـي برشائها 
من أحد محالت البهارات القريبة منه، 
إضافـًة إىل ارتفـاع أسـعار محاصيـل 
الحبـوب املحليـة مـا أَدَّى إىل عـزوف 
بعض املواطنـني لرشائها، وكذا ضعف 
الوعـي املجتمعـي بأهميّـة اسـتهالك 
محاصيل الحبـوب املحلية من الناحية 

االقتصادية. 
 

املحارغُع املساصئطغئ لطمآجسئ
إنشـاُء مخازن السـتيعاب الكميات 
الواردة إىل املؤّسسـة، ورشاء وتسويق 

وبيع محاصيل الحبوب املحلية.
لخدمـة  ُم  تقـدَّ مشـاريع  وهنـاك 
البـذور  بمشـاريع  تتمثـل  املزارعـني 
ـنة محلياً، واملشاريع اإلنتاجية،  املحسَّ
ومشـاريع اسـتصالح لـألرايض التـي 
إىل  إضافـًة  اسـتصالح،  إىل  تحتـاج 
مشاريع القروض املتمثلة يف استكمال 
بدائـل  مشـاريع  قـروض  تقديـم 
منظومات الطاقة الشمسـية، وتقديم 
قروض مشاريع إمَداد أنابيب نقل مياه 
الري، وكذا استكمال العمل يف مرشوع 
تطوير وتنمية البذور املحلية املتمثل يف 
«بنك البذور» بالتنسيق مع الجمعيات 
التعاونيـة من خـالل تأهيـل وتدريب 
مزارعي الجمعيات عـىل كيفية تقديم 
الخدمـة املثالية للمحاصيـل املزروعة 
إلنتاج بـذور نقيـة، وكيفيـة انتخاب 
واختيـار البـذور، والطـرق العملية يف 
تعقيـم وتخزين وحفظ البذور، وكذلك 
تقديـم الدعم يف تجهيـز مخازن حفظ 
البـذور عـىل سـبيل املثـال «طبليات، 

معقمات، مبيدات، ومعدات أُخرى». 
وبفضل اللـه خالل املرحلة األوىل من 
تنفيـذ املـرشوع تـم تدريـب أكثر من 
«٤٥٠» مزارعاً يف «١٧ جمعية زراعية « 
يف ُكـلٍّ مـن «صعدة وعمران واملحويت 

وحّجـة وإب وذمار وتعز والحديدة». 
إضافًة إىل مـرشوع زراعة الصحراء 

املروية بمياه سيول األمطار يف الجوف 
وتهامة أَيْـضـاً، وكان إجمايل قروض 
الحـرث املقدمة يف محافظـة الجوف 
لــ ١٥٥٤ مزارعـاً يف مسـاحة ٥٠٥٣ 
هكتـاراً خـالل عـدد ١٠١٦٧ سـاعة 
قدره «١٠١٫٦٦٨٫٥٧٠»،  بمبلغ  عمل، 
إضافـًة إىل قـرض البـذور مـن الذرة 
والفهدي  السـمحي  بنوعيها  الرفيعة 
التي بلـغ عدد أكياسـها ٧٥٥ كيسـاً 

وتغطية زراعة مساحة تقديرية بلغت 
٢٥٠٠ هكتـار بمبلـغ ٢٥٫٦٦١٫٠٠٠ يف 
الحزم وخلق والسـيل وسهول الجوف 

وغريها من املناطق ذات الخصوبة. 
ويف تهامة بلغ إجمايل قروض الحرث 
املقدمـة لــ١٣٣ مزارعـاً يف مسـاحة 
٥٢٨١ هكتـاراً، خـالل أكثر من سـتة 
الجراحـي  مديريـات  يف  سـاعة  آلـف 
وزبيد وبيـت الفقيه واللحيـة واملنرية 
 ٧١,٧٧٧٫٥٠٠ منهـا   ،٧٧٫٦٩٣٫٢٥٠
قـرض  و٥٫٩١٥٫٧٥٠  حراثـة  قـرض 

بذور. 
القنـوات  ترميـم  مـرشوع  وكذلـك 

املنطقـة  يف  الخـارد  لـوادي  الرتابيـة 
الرشقيـة يف محافظة الجـوف بمقدار 
٤٠ وحـدة ترابية وبتكلفـة ٦٠ مليون 

ريال. 
ومـن املالحظات يف هـذا الجانب أنه 
تم توقيف اعتمادات مرشوعي قروض 
البـذور والحراثـة منـذ العـام ٢٠٢٠م 
وتسـليمه لوحدتـي الحراثة ومرشوع 

إكثار البذور. 
 

ظتع تسعغص زراسغ و جمسغات تساوظغئ
تم تنفيذ برنامـج الزراعة التعاقدية 
املتمثـل يف تخفيض فاتورة االسـترياد 
بنسبة ٢٠ ٪ وتوفريها عن طريق إبرام 

عقـود إنتاج بني الجمعيـات التعاونية 
والتجار (رشكة تـالل اليمن)، وجاري 
التنسـيق لتفعيل الجمعيات التعاونية 
ملنتجي الحبوب لتنفيـذ عمليات رشاء 
الحبـوب عـن طريقها واملسـاهمة يف 

تخفيض تكاليف الرشاء. 
 

طا بني السسِر الاظاشسغ والةعدة 
والصغمئ الشثائغئ

من املعـروف لـدى أغلـب املواطنني 
أن املنتجات املحليـة ذات قيمة غذائية 
عاليـة، إال أن هناك معوقـات تمنعهم 
مـن رشائها أهمهـا ارتفاع أسـعارها 
مقارنـة باملنتجـات الخارجيـة، وهذا 
يتطلب إعداد وتنفيذ حمالت إرشـادية 
ة باسـتهالك محاصيل  وتوعوية َخاصَّ
الحبـوب املحلية ملا لها مـن أهميّة من 
الناحيـة  وكذلـك  الغذائيـة،  الناحيـة 
االقتصادية وما يرتتب عليها من زيادة 
الطلب عىل املنتجـات وتخفيف خروج 

الُعملة الصعبة. 
 

الخسعباُت واملسعصات
هناك صعوبـات ومعوقات تتمثل يف 
عدم وجـود دليل إجـراءات بني اإلدارة 
التجاريـة واإلدارة املاليـة فيمـا يتعلق 
محاصيـل  رشاء  عمليـات  بتنظيـم 
الحبوب وتخزينها وتسـويقها وبيعها 
وتحصيلها وتوريدهـا، إضافًة إىل نقل 
إىل  التجاريـة  العامـة  اإلدارة  مكتـب 
السـوق املركـزي للحبوب يؤثر سـلباً 
عىل تنفيـذ األعمـال واملهام بالشـكل 

املطلوب.
إضافًة إىل عدم املصادقة عىل الخطة 
عامالً  وتعترب  للمؤّسسة  االسرتاتيجية 
ا، وكذا صعوبة تنظيم العمل  مهماً ِجـدٍّ
بآلية مناسـبة دون اتِّخاذ العشـوائية 
املطلقـة يف عمليـة التنفيـذ، وصعوبة 
إيجاد مشـاريع مدروسـة سواء كانت 
إنتاجيـة أَو مجتمعية، وصعوبة إيجاد 
معايـري مناسـبة عند إعداد املشـاريع 

اإلنتاجية واملجتمعية. 
 

العظثجُئ الجراسغئ والثرباُء وطثرجات 
ضطغئ الجراسئ 

تلبـي  ال  الزراعـة  كليـة  مخرجـات 
كونهـم  املطلوبـة؛  االحتياجـات 
يحتاجـون إىل مزيـد مـن التدريـب يف 
كافة املجاالت ويفرتض أن يكون هناك 
تنسـيق وثيق بـني املؤّسسـة والكلية 
ملعرفة احتياجات املؤّسسـة من كوادر 
زراعيـة تلبـي طلبات املؤّسسـة، وكذا 
الخرباء واملركز البحثية املرتبطة بعمل 

وزارة الزراعة. 
 

تظفغُث برظاطب الرؤغئ العذظغئ
برنامج الرؤية الوطنية هي الربامج 
التي تقـدم من قبل املؤّسسـة البعض 
منها سـينتهي بنهاية العـام الهجري 
١٤٤٤هـ والبعض سيسـتمر إىل أعوام 
قادمة، وسـيتم تحديد ذلـك من خالل 
اسـتبيان وحاجة املجتمعات الزراعية 
الربامـج  لتلـك  الحبـوب  ملحاصيـل 
والوحـدات  املشـاريع  إىل  باإلضافـة 
اإلنتاجية وقد يضاف برامج جديدة من 

خالل احتياجات املجتمع نفسه.

تقرير 

  طحارغُع طساصئطغئ 
ُتسظى بإظحاء طراضج 

قجاصئال المظاةات طظ 
المجارسغظ 
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تمطُئ الاترغخ تصش خطَفعا أطرغضا
طتمث سطغ الترغحغ 

ام شنت أبواق الدعايات اإلعالمية  منذ عدة أَيـَّ
املأجـورة حمـالت إعالميـة يف مختلـف مواقـع 
التواصل االجتماعي حمـالت تحريضية تدعو إىل 
بث الفـوىض ونـرش الفتنة يف العاصمـة صنعاء 
ومختلـف املدن واملحافظـات اليمنيـة التي تقع 

تحت سلطة قيادة وحكومة صنعاء. 
ما هي الدوافع واألسـباب التي تقف وراء تلك 
الحملـة اإلعالمية املنظمـة واملغرضة التي تهدف 
إىل نـرش الفوىض وإقـالق السـكينة العامة وبث 

الشائعات ومن يقف خلفها؟ 
أوالً: أمريـكا باملقام األول هـي من تقف وراء 
حملـة التحريـض وبث الشـائعات وخلـق حالة 

إقالق ترض بأمن املجتمع. 
منذ أن أعلنت صنعاء قبل أكثر من شهرين عن 
رفضهـا رسقة ونهب الثـروات النفطية والغازية 
اليمنيـة من قبل رشكات غربية تتبع دول تحالف 
العدوان ويتم إيداع ثمن عقود الصفقات يف البنك 
األهيل السـعودّي يف الريـاض تحت نظر وإرشاف 
النظام السـعودّي، ثـم اتباع ذلك اإلعـالن إصدار 
إنـذارات للسـفن النفطية التي تهـم بالدخول إىل 
موانئ التصديـر النفطي بمحافظتَي حرضموت 
وشـبوة، كانـت أمريـكا تراهـن عـىل أن مواقف 
صنعاء عن رفضها نهـب النفط والغاز وإنذارها 
للسـفن النفطيـة الغربيـة مـن دخـول املوانـئ 
اليمنية، أنها مواقف سياسـية وكالم لالستهالك 

اإلعالمي وتسجيل مواقف.
لكـن بُمَجــّرد تنفيـذ صنعـاء إنذارهـا ألول 
سـفينة نفطية دخلت مينـاء التصدير برضبات 
جوية تحذيرية أجربت من خاللها السـفينة عىل 
الفرار فارغة تجر أذيال الهزيمة والخيبة، أدركت 

أمريكا خطأ حساباتها وسوء تقديراتها. 
ال ننـىس أن تنفيـذ صنعـاء إلنذارهـا بقـوة 
السـالح يعتـرب أهـم نقطـة مفصليـة يف تاريخ 
العـدوان األمريكي الربيطاني منـذ بداية العدوان 
إىل اليـوم، تكمـن أهميّـة الفعـل والرسـالة التي 
أرسـلتها صنعاء إىل أمريـكا وتحالفها أنه أحدث 
تغـرياً اسـرتاتيجياً يف مرحلـة العـدوان، أكسـب 
والعسـكرية عىل  اليمن املقـدرة السياسـية أوالً 
بمجريـات  والتحكـم  االشـتباك  قواعـد  فـرض 

وسيناريوهات الرصاع لصالح اليمن. 
اعتربت أمريكا ومن خلفها الكيان الصهيوني 
وأنظمـة الـذل والخيانة الخليجيـة أن ما أقدمت 
عليه صنعاء يعترب تهديداً وجودياً ألمن واستقرار 
املنطقـة برمتهـا بمـا فيهـا الكيـان الصهيوني 
وأنظمـة الخليج؛ كـون صنعاء أصبحـت تمتلك 
القـدرات العسـكرية عىل فـرض إرادتها يف كامل 

الجغرافية اليمنية. 

لذلـك لجأت أمريـكا إىل وضع خطـط معادية 
ضد اليمـن تهدف من وراءهـا إىل الحد من القوة 
العسكرية والسياسية التي وصلت إليها صنعاء، 
كما تهدف إىل الضغط عىل قيادة الثورة وحكومة 
اإلنقاذ لتقديم التنازالت والرتاجع عن منع تصدير 
ونهب النفط والغـاز اليمني، أمريكا حركت أكثر 

من أوراق يف هذا االتّجاه منها:
-1 تكثيف االنتشار العسكري لقطاع البحرية 
وجنود املارينز األمريكي يف املياه اإلقليمية اليمنية 
ـًة بجوار سـواحل محافظـات حرضموت  َخاصَّ

وشبوة واملهرة. 
األمريكـي  للسـفري  الزيـارات  تكثيـف   2-
وبعـض القادة العسـكريني األمريكيني ملحافظة 
حرضمـوت، وعقد لقاءات مع سـلطاتها املحلية 

التابعة لحكومة املرتِزقة. 
-3 لجأت أمريكا إىل تشـجيع القيادة املرصية 
للقيام بلعب دور عسكري بقيادة القطع البحرية 
يف البحـر األحمـر وبـاب املنـدب وخليـج عـدن، 
الهدف األمريكي اسـتفزاز قيـادة صنعاء وإرباك 

حساباتها والتأثري عىل توّجـهاتها وقرارها. 
-4 أوعـزت أمريـكا إىل حكومة معني عبد امللك 
العميلة برفـع الرضائب عىل الـواردات التجارية 
عـرب ميناء عدن التي تذهـب معظمها إىل مناطق 
هـذا  يف  األمريكيـة  األهـداف  صنعـاء،  سـيطرة 
الجانب خلق أزمـة اقتصادية تتمثل يف مضاعفة 
األسـعار وخلـق حالـة تذمر شـعبي ضـد قيادة 
وحكومة صنعاء، كما سـهلت أمريـكا لحكومة 
معـني عبد امللك العميلة الحصول عىل تسـهيالت 

مالية من صندوق النقد الدويل. 
-5 أوعـزت أمريـكا خـالل األسـابيع املاضية 
للنظام السـعودّي بمنع دخول سـفن املشتقات 
النفطيـة إىل مينـاء الحديـدة وقطرهـا إىل ميناء 
جيزان رغم حصولها عـىل تراخيص بالدخول إىل 
ميناء الحديدة عقب تفتيشها من قبل لجنة األمم 
املتحـدة يف مينـاء جيبوتي، حتى بلغت األسـبوع 

املايض ست سفن نفطية محتجزة،. 
املالحظة أن ُكـّل تلك الضغوطات واملمارسات 
األمريكيـة لم تحدث ما كانـت تخطط له أمريكا 
ولـم تؤثـر عـىل املوقـف السـيايس والعسـكري 
لصنعـاء، بل زاد تصلـب املوقف اليمنـي وكّررت 
صنعاء اسـتخدام القوة ملنع نهب وتصدير النفط 

اليمني. 
هل تذكرون ترصيحات قائد الثورة اإلسالمية 
يف إيران قبل شـهر تقريبًا السـيد عيل الخامنئي، 
عندما رصح عن استخدام أمريكا للحرب املركبة 
ضـد إيـران التـي اكتشـفتها األجهـزة األمنيـة 

اإليرانية؟ 
ماذا تعني الحرب املركبة؟ 

معناهـا تشـجيع أمريكا وتمويلهـا لخالياها 
النائمة يف إيـران للقيام بمظاهرات وعمل فوىض 

وإحداث شـغب وتخريب ضـد النظـام اإليراني، 
بحّجــة مطالب حقوقية وإصالحات وما إىل ذلك 

من عناوين خادعة. 
قطعـت الحـرب املركبـة األمريكيـة يف إيـران 
وحّققـت تقدمـاً ونتـج عنها تخريـب وقتل لوال 
اسـتدراك األجهزة األمنية اإليرانية لألمر والقيام 
بحملـة أمنيـة قوية شـاركت فيها ُكــّل القوى 
األمنية اإليرانية بمـا فيها أجهزة املخابرات حتى 

تم قمعها وإفشال املخّططات األمريكية. 
أمريكا أرادت تنفيذ نفس سيناريوهات الحرب 
املركبـة عـىل اليمـن فجهـزت خالياهـا النائمة 
وذبابها اإللكرتوني لشـن حملة قوية مركزة عىل 
اليمن تزامناً مع وصول الوفد العماني إىل صنعاء، 
الحملـة تبنتها أجهزة املخابرات األمريكية، طبعاً 
هنـاك أهـداف عديدة رسـمتها أمريـكا من وراء 
تصدير الحرب املركبة إىل اليمن بعد أن فشـلت يف 
إيران وخلق حالة فوىض وإقالق للسكينة العامة.

عـىل  الضغـط  هـو  األول  األمريكـي  الهـدف 
صنعـاء؛ ِمن أجـل الرتاجع عن قرارهـا املتخذ يف 

منع نهب وتصدير النفط والغاز اليمني.
الهـدف الثاني، التأثري عـىل قيادة صنعاء؛ ِمن 
أجـل الرتاجـع عن بعـض رشوطها فيمـا يتعلق 
بتجديـد الهدنـة بمعنـى أن أمريكا تريـد تجديد 
هدنـة يف اليمن بنفس الكيفية التي تم بها تجديد 

الهدن الثالث السابقة.
أمريـكا بمخّططاتها إلثـارة القالقل يف اليمن 
وبث الفوىض ترسل رسـائل إىل النظام السعودّي 
واإلماراتي تؤّكـد فيها وقوفها إىل جانب الدولتني 
ًة بعد  وأنها حليفة لهما ويمكن الوثوق بها َخاصَّ
زيارة الرئيس الصيني إىل السعوديّة هذا جانب ال 

نستبعده. 
ال شـك أن قيادة الثـورة والقيادة السياسـية 
والحكومـة وقيـادة الجيـش اليمنـي وكّل أحرار 
الشـعب اليمنـي يعملون حسـابات للمخّططات 
األمريكيـة ويرسـمون السـيناريوهات لكيفيـة 
وإبطـال  ووأدهـا  وإفشـالها  معهـا  التعامـل 
مفعولها وهذا الذي نحـن متيقنني بوجوده، وما 
الرسـائل والتحذيـرات التـي دّشــنتها األجهزة 
األمنية اليمنية خالل األيّام املاضية وقيام اإلعالم 
الشعبي اليمني الحر يف مختلف املواقع والوسائل 
اإلعالمية بدوره يف القيام بحملة إعالمية مضادة 
تكشـف املكائد واملؤامـرات األمريكيـة وتفضح 

األالعيب األمريكية وتكشفها أمام الجماهري.
نسـتطيع أن نقـول بكل ثقـة: إن املخّططات 
األمريكية لشـن حرب مركبة يف اليمن قد فشلت 
وتـم القضـاء عليهـا يف مهدهـا وكلمـة شـكر 
لرجال األمـن واألمن واملخابرات واالسـتخبارات 
العسـكرية ولرجال اإلعالم عـىل األدوار واملواقف 
الجهاديـة التـي قامـوا بهـا يف التصـدي للحرب 
املركبة األمريكية وإفشالها خالل األيّام املاضية. 

الَتـضُّ بالبئات أطام الشجاة ق بالفعضىالَتـضُّ بالبئات أطام الشجاة ق بالفعضى
سئث الرصغإ الئطغط 

يجُب أن يعـرَف الجميُع أن األزمَة االقتصادية املتفاقمة يف املدن واملناطق 

اليمنية التي تحت سـيطرة املجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني 

هي بَسـبِب العدوان الظالم والحصار الجائر الذي فرض عىل اليمن وشعبها 

من قبل تحالف العدوان الصهيوأمريكي السـعوإماراتي وعمالئهم، فثمانية 

أعـوام مـن العدوان الظالـم والحصار الجائـر عىل اليمن وشـعبها وتحالف 

العـدوان وعمالئه ينهبـون النفط والغـاز وكّل الثـروات اليمنيـة املختلفة، 

باإلضافـة إىل عائدات املوانـئ واملطارات والرضائب وغريها، وسـعوا لتدمري 

العملـة الوطنية من خالل طباعتهم للعملة املزيفة التي ال قيمة لها ونهبهم 

لكل الثروات املختلفة التي هي ملك لليمن وشعبها، فها هم قد سيطروا عىل 

العديد من املدن واملناطق والجزر املوانئ واملطارات والثروات اليمنية املختلفة 

وعـىل مدى ثمانية أعوام من عدوانهم والحصار فمـا الذي حّققوه لليمنيني 

القاطنني يف ُكـّل تلك املدن واملناطق والجزر اليمنية، هل أرسـوا دعائم األمن 

واألمان واالستقرار والرخاء االقتصادي ووفروا كافة الخدمات لهم؟ أم أنهم 

يعيشـون يف ظالم دامـس وانفالتات أمنية وجرائم وخـراب ودمار وعملة ال 

قيمة لها وارتفاعات خيالية يف أسـعار املواد الغذائية والعالجية واملشـتقات 

النفطية والغازية والسمكية وغريها؟! 

بينما املدن واملناطق اليمنية األُخرى والتي تحت سيطرة املجلس السيايس 

األعـىل وحكومة اإلنقاذ الوطنـي والتي تتعرض للعـدوان والحصار من قبل 

تحالـف العـدوان وعمالئه ففيهـا األمن واألمان واسـتقرار ألسـعار العملة 

وتم الحفـاظ عىل العملة الوطنية وقيمتها بالرغـم من الحصار االقتصادي 

وانعـدام الثـروات النفطية والغازيـة وغريها؛ كونها تحت سـيطرة تحالف 

العـدوان وعمالئـه وممارسـتهم للقرصنـة البحرية عىل سـفن املشـتقات 

النفطيـة ومنعهـم لدخول السـفن العالجيـة والتجارية إىل مينـاء الحديدة 

وفرض غرامات باهظة عىل تأخر سفن املشتقات النفطية؛ بَسبِب القرصنة 

البحريـة عليهـا من قبل تحالف العـدوان، ُكـّل ذلك والعـدوان والحصار هو 

سـبب تفاقم االزمـة االقتصادية؛ ألَنَّها السياسـة العدوانية التي يمارسـها 

تحالف العدوان الصهيوأمريكي السـعوإماراتي وحلفائهم لتحقيق مآربهم 

الخبيثـة والقذرة التي سـعوا ألجلهـا بالغزو واالحتالل ونهـب ثروات اليمن 

وشعبها. 

ومـا يجـب عىل الجميـع أن يعـي ويفهم بأن الحـل لالزمـة االقتصادية 

املتفاقمـة ليـس يف املظاهرات وإحـداث الفوىض والتخريـب والتدمري ولكن 

الحل يكمن بالصرب والثبات والوقوف صفاً واحداً إىل جانب القيادة السياسية 

املجلس السـيايس األعىل وقواتنا املسلحة اليمنية يف مقاومة الغزو واالحتالل 

وعمالئـه وتحرير ُكـّل املـدن واملناطق والجـزر والثروات اليمنيـة املختلفة 

وإخراج الغزاة واملحتّلني وطردهم وهزيمتهم الهزائم النكراء كما قد تلقوها 

طيلـة ثمانية أعوام من عدوانهم والحصار سـيتلقون أكـرب الهزائم النكراء 

ويتكبدون الخسائر الفادحة باألرواح والعتاد ويتم تدمري منشآتهم النفطية 

واالقتصادية والعسـكرية والقواعد الجوية واألهداف العسكرية والحساسة 

يف عمق مدنهم بالسـعوديّة واإلمارات وكذلك ستدك ُكـّل القواعد العسكرية 

األمريكيـة والصهيونيـة والربيطانيـة والفرنسـية وغريها من أسـاطيلهم 

البحرية الحربيـة التي تتواجد يف مدننا ومناطقنا وجزرنا ومياهنا اإلقليمية 

اليمنيـة ويجربون عىل االنصياع لتلبيـة ُكـّل رشوط جانبنا الوطني بصنعاء 

ويرحلون عن اليمن مهزومني أذالء مهانني بما قد يتبقى من حثاالتهم. 

وإن غداً لناظره لقريب. 

أغظ تثعُإ سائثاُت 
وإغراداُت الثولئ؟

بصطط الحغت سئثالمظان السظئطغ
سؤاٌل أسمعه َكثرياً هذه األيّام: 
وإيـرادات  عائـدات  تذهـب  أيـن 

الدولة؟ 
سأخربكم أين تذهب. 

تعالوا نحسبها باألرقام.. 
طبعـاً ال يوجد أحد لم يسـمع 

عن حرب صيف 94. 
هل تعلم أن هذه الحرب، والتي 
لم تدم طويالً (حوايل سـتني يوماً 
فقط)، قـد كّلفت خزينـة الدولة 
يومهـا، وبحسـب ما تـم اإلعالن 
عنه رسميٍّا طبعاً، حوايل 11 مليار 
دوالر أمريكي؟! أي ما يعادل ميزانيَة الدولة يوَمها لسنتني كاملتني 

بالتمام والكمال.. 
تخيَّلوا لو أن هذه الحرَب كانت قد امتدت لثماني سـنواٍت كاملة 

أَو يزيد.. 
برأيكم، كم كانت ستكلف خزينة الدولة؟

وهـل كان بمقدور خزينة الدولة يوَمها أصالً أن تصُمَد أَو تقوى 
عـىل دفع وتغطية جميع نفقات وتكاليـف هذه الحرب طوال هذه 

املدة (ثمان سنوات)؟
مستحيل طبعاً.. بل هو من سابع املستحيالت!

مـوارد اليمـن وعائداتهـا بما فيهـا عائـدات النفـط والغاز يف 
َن نفقاِت وتكاليِف مثل هذه النوع من  الحقيقة ال تستطيع أن تؤمِّ

الحروب الطويلة. 
يعنـي إذَا كانـت العـراُق وإيران، وهمـا الدولتـان الغنيتان، قد 
خرجتا من حرب الثماني سنوات مثقلتنَي بمئات مليارات الدوالرات 

من الديون، فما بالُكم باليمن الفقري ومحدود املوارد؟! 
أضـف إىل ذلك أنـه لم يكن هنالـك يف حرب صيـف 94 ال عدواٌن 
أجنبـي مبارش وال تحالٌف عربي أَو تمالؤ دويل وال قوات أجنبية وال 
إف 16 وال أباتيش وال أقمار صناعية وال حصار وال أي يشء من هذا 

القبيل!  كان القتاُل يدور بني يمنيني فقط!
اآلن وبإسـقاط ُكـّل ذلك عـىل العدوان الدائرة رحـاه اليوَم عىل 
اليمن..  ها هي الحرُب وقد أوشكت اليوَم عىل دخول عاِمها الثامن 
ويف ظـل عدواٍن أجنبيٍّ غاشـم تقوُده أغنى دولتـني يف املنطقة ويف 

ظل حصاٍر مطبق و...، برأيكم، هل يصح أن نسأل: 
أين تذهب عائدات وإيرادات الدولة؟

أم الصحيح هو أن نسأل:  من أين وكيف استطاعت اليمُن وعىل 
مـدى حوايل ثماني سـنوات تأمـنَي نفقات وتكاليف هـذا الصمود 
ومواجهة هذا العـدوان والحصار؟ برصاحة ما قام به اليمنيون يف 

هذا الجانب يعد بكل املعايري بمثابة املعجزة! 
أن تواَجـَه دوالً مـن أثرى أثريـاء العالم وأقـوى أقوياء املنطقة 
بمـوارد وإْمَكانـاٍت شـحيحة ومحـدودة، فأنت بهذا كَمـن يصنُع 

املعجزة!
فما هي هذه اإلْمَكاناُت واملوارُد الشـحيحة واملحدودة التي مّرغ 

اليمنيون بها أنوَف املعتدين يف الَوْحِل يا تُرى؟
أليسـت هي عائداُت ومـوارُد الدولة املتاحـة واملمكنة والتي ما 

فتئ الكثريون يتساءلون لؤماً: أين تغدو وأين تروح؟!
صحيٌح الناس تعاني. 

وصحيـح أَيْـضـاً أنـه قد يكـوُن هنالـك بعُض حاالت الفسـاد 
الفرديـة هنا أَو هناك والتي بدورها تسـتفزُّ النـاس حيناً وتثريُهم 

حيناً آخر، ولكن هذه هي الظروف! 
: فنحن أمام أمَرين أحالهما ُمرٌّ

إما أن نعاني ونصربَ حتى تنتَرص اليمُن وإما أن نَُسـلَِّم لألجنبي 
.. وما غزُو العراق بدعوى تحريرها  ونُسِلَم أنفسنا ملعاناٍة أشدَّ وأكربَ

وجعلها (أُنموذجاً) يف املنطقة عنا ببعيد. 
فمـن ترديد أسـطوانة: الروافض واملجوس، سـب الصحابة، إىل 
ترديدهم أسـطوانة: إيـران، التدخل اإليراني، املـرشوع الفاريس.. 
ام فرتة تحريض فتنة عفاش إىل تلفيق وترويج  إلخ، ثم تغـريت أَيـَّ
الدعايـات الكاذبة بأن املرشفني يعيشـون يف ترف وبذخ يشـرتون 

ويعمرون الفلل والعمائر واألرايض... إلخ.
اليوم أسـطوانة أبواق التحريض تشـتغل عىل أنصار الله باسم 
الفساد والفاسـدين واللصوص والرسق املتهبشني عىل خلق الله.. 
إلـخ، عىل قاعدة، اكـذب ثم اكذب ثـم اكذب حتـى يصدقك الناس 
مصحوبة بهالة إعالميـة مكثّـفة تحريضية تهويلية وتضخيمية، 
تـدور يف فلـك العـدوان، إذ يتضح جليٍّا ملـن يتابع تلـك الصفحات 
الصفـراء أن املخـرج واحـد، نمطيـة توّجــه السـتهداف الجبهة 
الداخليـة الصامـدة يف وجه العدوان عىل اليمن منذ ثمان سـنوات، 
تهدف إىل رضب معنويات املجتمع، وزرع اليأس والهزيمة النفسية 
يف أوساطهم، وإثارة السخط الشعبي ضد متصدري دفة املواجهة، 
لـرضب الجبهـة الداخلية وشـق وحدة الصـف الوطنـي، وتثبيط 

الحاضنة املجتمعية الرافدة للصمود واملواجهة مع العدوان.
وهذا هو الخط األحمر الذي تتسـاقط فيه ُكــّل وجوه الخيانة 
والعمالة واالرتزاق مهما تغلفت وتشدقت بالوطنية، فاألحداث هي 

الغربال الذي يكشف الحقيقة ويسقط األقنعة. 
(َما َكاَن اللَُّه ِليَذََر اْلُمْؤِمِننَي َعَىل َما أَنْتُْم َعَليِْه َحتَّى يَِميَز اْلَخِبيَث 
ِمـَن الطَّيِِّب، َوَما َكاَن اللَّـُه ِليُْطِلَعُكْم َعَىل اْلَغيِْب َوَلِكـنَّ اللََّه يَْجتَِبي 
ِمْن ُرُسـِلِه َمْن يََشاُء، َفآِمنُوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه، َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَُّقوا َفَلُكْم 

أَْجٌر َعِظيٌم). 
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تخاُرضط إلى طاى؟
سئثالسقم سئثاهللا الطالئغ

سـنوات  ثمانـي 

الظاملة  حربكم  من 

عـىل  واملسـعورة 

تكالبتـم  اليمـن!، 

معكـم  وحشـدتم 

اآلفـاق  ُشـذاذ 

قتـل  يف  وأمعنتـم 

األطفال والنساء! 

كدتـم كيَدكـم وفرضتـم حصاَركـم الذي 

أردتمـوه أن يكـون خانقاً لكل أبنـاء اليمن 

األحـرار، سـحبتم البنـك وأوقفتـم املرتبات 

وتسببتم يف إغالق املوانئ واملطارات َوحرمتم 

آالف املـرىض مـن السـفر للخـارج لتلقـي 

العالج، وسـعيتم من خالل حربكم الهمجية 

لخلـق حالـة الرعـب والخوف بني أوسـاط 

املجتمـع؛ بغية إركاعـه وتراميه إىل أحضان 

العمالة واالرتهان، وكلما أوقدتم للحرب ناراً 

أطفأها الله. 

فَمـا هو الـيشء الذي أحرزتموه يف رضب 

قـوة اإلراَدة اليمنيـة الصلبـة التـي أثبتـت 

جدارتهـا يف التحـدي والصمـود وكلها ثقة 

واعتمـاد عىل خالقها وهـي تخوض أرشف 

معركة مع قوى الباطـل بقيادة أئمة الكفر 

أمريـكا وإرسائيـل وأذنابهـم مـن مرتِزقة 

الداخـل والخـارج ورغـم ُكــّل التضحيات 

ومـا رافق ذلك من املؤامـرات واملكائد إال أنه 

بالفعل برزت ثمرة البناء للقوتني العسكرية 

واألمنية بفضل الله عـز وجل تجىل ذلك من 

خالل ما وصل إليه شعبنا الصامد واملجاهد 

وهـو يخـوض معركـة الصمـود والتحدي 

والبنـاء والريـادة والتأهيـل والتـي يحرص 

فيهـا ُكـّل الحرص عىل تنامـي حالة الوعي 

واليقظـة للتصـدي لكل املؤامـرات التي من 

شـأنها زعزعة الوضـع الداخـيل ليعلن عن 

جاهزيته وجهوزيته للتَحّرك تحت أي ظرف 

أردتـم التعامل معه يف حالـة الال حرب والال 

سـلم التـي تكيفتم معهـا بغية االسـتمرار 

يف فـرض حصاركم املشـئوم الـذي ال يمكن 

السكوت عليه.

فتعقلوا مما قد مىض واعتربوا إن كان من 

عرب رافقت سنوات حربكم الظاملة.

وألئمـة الكفر نقول الكل يعلم علم اليقني 

أنكـم وراء ُكــّل هذه الحـروب الظاملة التي 

تسـتهدف يمن اإليمان والحكمـة كما أنهم 

ًدا حجـم النقلـة النوعيـة التي  يعـوون جيـِّ

تقـدم فيها أبطـال الجيش واللجـان وقوتنا 

الصاروخية والعسكرية والقدرة والجاهزية 

عىل املواجهة فما الذي تنتظرونه!!

فـال تلومونا ولومـوا أنفَسـكم فالعواقب 

ستكون أشـد وأنكى والقادم أعظم، واليمن 

اليوم غري األمس. 

الُتـــرُّ تضفغه اإلحارة

تضمُئ الصائث شغ إظعاء الباراتتضمُئ الصائث شغ إظعاء البارات
اتارام سفغش الُمحّرف 

مـا تقـوُم بـه املسـريُة القرآنيـة املباركة 
وقائُدهـا امللِهـُم مـن مسـاٍع لإلصـالح بني 
املتنازعـني وَحـلٍّ لقضايـا الثـارات وإخماد 
الفتـن املتأججـة بـني القبائـل يعـد تفوقاً 
وانتصاراً لم يسـبقهم إليه من حكموا اليمن 
عىل مر السـنني، وتجسيداً عملياً لتوجيهات 
اللـه وقرآنـه الكريم يقـول تعـاىل: (َال َخرْيَ 
ِيف َكِثـرٍي ِمـْن نَْجَواُهْم إِالَّ َمْن أََمـَر ِبَصَدَقٍة أَو 
َمْعـُروٍف أَو إصـالح بَـنْيَ النَّاِس َوَمـْن يَْفَعْل 
ذَِلـَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللِه َفَسـْوَف نُْؤِتيِه أَْجًرا 

َعِظيًما) من سورة النساء- آية (114).
إن إصـالح ذات البـني هـو الرَّكيـزة التي 
يقـوم عليهـا املجتمـع، وتقوى بهـا األمم، 
ليبتعـد عنهـا الوهـن والضعف الـذي ينتج 
عـن الفرقة والشـحناء والثـارات التي تمتد 
القبيلـة  مفهـوم  إحيـاء  كذلـك  لسـنوات، 
باملعنـى القرآني والتي تلـم وال تفرق، قبيلة 
منهجها كتاب الله ومرشـدها محمد رسول 
اللـه ويكون دسـتورها محمـدي ال جاهيل، 
علـوي ال أموي، حسـيني ال يزيـدي، لتعود 
ـة  ــة ملكانتهـا بني األمم، (ُكنْتُْم َخرْيَ أُمَّ األُمَّ
أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن ِباْلـَمْعُروِف َوتَنَْهْوَن 
َعـِن اْلـُمنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللِه) من سـورة آل 

عمران- آية (110).
كذلك رجوع القبيلة لدورها ينهي القضايا 
العالقـة يف املحاكم لسـنوات طـوال دون أن 
يبت فيها وهو ما يعد سبباً أََساسياً ورئيسياً 
يف نشـوب أكثر حاالت الثـأر فهناك مماطلة 
وتسـويف لقضايا من آثروا السالمة ولجأوا 
للقضـاء يف إنصافهـم َوإذَا بهم كاملسـتجري 
من الرمضاء بالنار ال هم أنصفوا املظلومني 
وال هـم بـرَّأوا األبريـاء بـل زادوا الطني بلة، 
أن يخـرس املال من خرس الدم، وأن يسـجن 
املظلوم ويطول سـجنه وقد يـدان أَو تنتهي 
حياته وهـو قابع وراء القضبـان وكّل هذه 
السلبيات؛ بَسبِب املماطلة يف البت بالقضايا. 
كانـت مبـادرة السـيد العلـم عبـد امللـك 
بدرالديـن الحوثي -حفظه الله- يف السـعي 
لحل الخالفات وإحياء دور القبيلة له مردود 
ا يف عمـوم الناس الذيـن أتعبتهم  قـوي ِجـدٍّ
الثـارات وأثقلتهـم املحاكم، وهـا نحن ولله 
الحمد نشهد يف سـنوات قليلة ورغم الحرب 
والعـدوان نشـهد َحــّالً لقضايا مـر عليها 

عقود من الزمن وهَي عالقة. 
وإذا كان لنا أن نفخر باالنتصار عىل العدّو 
الخارجي َفــإنَّ فخرنا وفرحنـا بانتصارنا 
عـىل العدّو األكـرب وهي النفس والشـيطان 
الـذي ينزغ بـني املؤمنـني وحلحلـت األمور 
بـني املتخاصمـني، فحق لنـا أن نحمـَد الله 

ونشكره عىل هذا الفضل الكبري، (ُقْل ِبَفْضِل 
ا  اللِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبذَِلَك َفْليَْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ِممَّ

يَْجَمُعوَن) من سورة يونس- آية (58).
أضـف إىل ذلـك أن َحـّل القضايـا العالقة 
وإحياء دور القبيلة سـيكون له تأثري سلبي 
عـىل العدّو الخارجـي والذي لم يعـد يراهن 
عـىل هزيمـة اليمـن إال بتأجيـج الفتن بني 
أبنائها بعد أن عرفوا وتيقنوا من مقولة: «ال 
يهزم اليمني إال يمنـي»، وأنهم لوال املرتِزقة 
مـن اليمنيني الذين طعنـوا البلد يف خارصته 
بخيانتهم له لوالهم لكانت الحرب قد انتهت 
وهـي يف مهدهـا، فأصبحـوا يراهنـون عىل 
ورقة إثارة الفتن والنزاعات بني اإلخوة وهو 
ما كانت قيادتنـا متيقظة له، آخذًة له بعني 
االعتبـار كواجـب دينـي ورشعـي وكخطة 
اسـرتاتيجية تمنع العدّو من التوغل وتجعل 
املرتِزق يعيد حسـاباته ويرى بعني اإلنصاف 
أن مـن يقتـل أهلـه ويدّمـر بلـده، ال يكون 
حليًفـا وال صديًقـا وإن أحببتـه، وأن مـن 
مل  يحمي العرض واألرض ويسعى يف لّم الشَّ
ورأب الصدع هو سندك وأخوك َوإن أبغضته. 
ما زالت قضايا الثأر كثرية والواجب علينا 
جميعـاً الوقوف واملسـاندة بالقـول والفعل 
والقلم ملن يقومـون بهذا العمل املبارك الذي 
سيعود بالخري واألمن عىل الجميع والعاقبة 

للمتقني. 

تعشغص الحرسئغ 

بعـد االنتصـارات التـي حّققهـا اليمنيـون يف مختلِف 

الجبهـات وهـم يواجهون ببسـالٍة تحالَُف عـدواٍن َكوني 

عليهـم للعـام الثامـن عـىل التوايل، لجـأ تحالـف العدوان 

ومرتِزقتـه الختـالق بدائـل قـذرة تسـتهدف املواطنني يف 

هـاً أبواقه اإلعالمية لشـن حمالت  قوتهـم وأمنهـم.. موجِّ

بائسة لتشـويه الصمود األُسطوري للشـعب اليمني ببث 

ادِّعـاءات هزليـة وهزيلة، ربمـا يكون دافعه مـن ورائها 

تغطية فشـله الذريع يف مواجهاته العسكرية، وال يستبعد 

أنه يسعى إلرباك املشـهد السيايس إلعاقة الجهود الدولية 

الراميـة لتجديد الُهــدنـة التي مىض عـىل انتهائها ثالثة 

أشهر.

لعـل الجهـود الُعمانية، وآخرهـا زيارة وفد عماني صنعاء األسـبوع 

املـايض، لحلحلـة ملـف األزمـة اليمنيـة وتحريـك ملفاتها اإلنسـانية 

والعسكرية واالقتصادية عرب تقريب وجهات النظر بني األطراف املعنية، 

قـد دفعت تحالف العـدوان إىل تنشـيط أبواقـه وذبابه لخلـق ادِّعاءات 

وشائعات؛ بَهدِف رسم صورة مهزوزة عن األوضاع يف املحافظات الحرة 

تحت سلطة السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ.

يف هذا اإلطار علينا أن نتذكََّر الوسائَل واألساليَب التي اتخذها تحالف 

العدوان بقيادة السـعوديّة واإلمارات إىل جانب حمالته العسكرية وهي 

أسـاليب طاملـا قامت عـىل اسـتخدام األبـواق اإلعالمية وتسـخريها يف 

محاوالته لتغطية الجرائم البشـعة التـي يرتكبها بحق اليمنيني األبرياء 

من األطفال والنسـاء وإخفاء املأساة التي خلفها الحصار الخانق بحق 

الشـعب اليمني ويف مقدمته املرىض واألطفال والنازحون وكبار السـن، 

مـن هنـا َفــإنَّ االنجرار اإلعالمـي من قبـل البعض يف الداخـل مع تلك 

االدِّعاءات والشـائعات التي يبثهـا العدوان ومرتِزقتـه والتعاطي معها 

بخطـاب داعم، بقصـد أَو بـدون قصد، يجـب أن يتوقـف؛ كونه يخدم 

العدوان وأدواته ويغطي عىل الوسائل التي لجأ إليها لالستمرار يف حربه 

القذرة ضد اليمنيني. 

يف الوقت الذي يعني التعاطي مع الحمالت اإلعالمية العدوانية إسـاءة 

واضحة لتضحيات أبناء الشعب ويف طليعتهم امليامني من أبطال القوات 

املسلحة واألمن وأبناء القبائل الرشفاء ويف مقدمتهم الشهداء والجرحى 

واألرسى وما حّققوه يف مسـار املعركة املصريية لليمنيني، معركة العزة 

والكرامة والسـيادة واالسـتقالل يف وجه الطغاة والغزاة واملسـتعمرين 

والطامعني بموقع وثروات الوطن وثرائه الحضاري.

وعىل سـبيل املثال فقد تلقت وسـائل إعالم العدوان ترصيحات بعض 

الناشـطني عرب وسـائل التواصل االجتماعـي حول بعض 

القضايا االجتماعية واملعيشـية وحّولتهـا إىل مواد تنعش 

أكاذيبها وشـائعاتها وتخلق من خاللها تعاطفاً مجتمعياً 

لخلق رأي عام محتقن لخلخلة الجبهة الداخلية التي عجز 

تحالف العدوان طوال ثمانية أعوام عن تفكيكها بمختلف 

الحروب الخيانية والعسكرية. 

ال يعقل بعد هذه السـنوات من عمـر العدوان أن يكون 

هناك إعالميون أَو مثقفون أَو ناشطون لم يفهموا أهداف 

العدوان ووسـائله وأدواته، ولم يسـتوعبوا حجم الكارثة 

واملأسـاة واملعانـاة التي خلفهـا العـدوان والحصار بحق 

الوطن واملواطنني، ولم يدركوا بشـاعة الجرائم التي ارتكبها بحق البالد 

والعباد، وهم شهود عيان عىل ُكـّل ما قام به العدوان وتقاسموا املعاناة 

مـع شـعبهم طيلة هـذه األعوام ويف لحظـٍة فاصلة من تاريـخ املعركة 

يقرتفون عىل صفحاتهم خطاباً ال صلة له أَو لتوقيته بالواقع املعييش.

ال بـد يف هـذه املرحلة الحساسـة التي يرتنـح فيها تحالـف العدوان 

عسكريٍّا ويتخبط سياسـيٍّا أن ينتبه الجميع ويتم الرتكيز عىل الترصف 

أَو الخطـاب املعـزز لتمتـني وتقويـة الجبهـة الداخلية خدمـًة للهدف 

الـذي ينترص لقضية الوطن ومظلومية الشـعب، ووضـع َحــّد النزالق 

البعض ممن انغمسـوا يف رغبات الشـهرة لهثـاً وراء (الاليكات) وطنني 

(الذبـاب) إرضـاء لغرورهم ولو عـرب التعاطي مع (الشـائعات) خدمًة 

للعدوان ويف الوقت ذاته تقويضاً مبارشاً أو غري مبارش، مدروساً أَو غري 

مدروس للخطاب الحـر للجبهة الداخلية وإسـاءة لصمودها ورموزها 

وتضحياتها.

ا حني أّكـدت  ال شك يف أن املؤّسسات العسـكرية واألمنية محقة ِجـدٍّ

أكثر من مرة بأن تحالف العدوان لجأ بعد هزيمته عسكريٍّا إىل حرٍب غري 

مبارشة؛ بَهدِف تمزيق النسيج املجتمعي.. وال شك يف أنها أي املؤّسسات 

العسكرية واألمنية، محقة يف اتِّخاذها إجراءات حاسمة مع هذه الحرب 

وحازمـة مع أدواتهـا، ألنها الطريقـة الوحيدة التي يمكـن من خاللها 

للجهات العسكرية واألمنية إفشال العدوان وعمالئه ومرتِزقته..

كّل يشء أصبـح واضًحـا والثمـن الـذي دفعه هذا الشـعب يف سـبيل 

ا وليس من املعقول التهاون أَو التهادن مع  الحريـة والكرامة باهٌظ ِجـدٍّ

أية ترصفات بالفعل أَو القول ال تخدم القضية النبيلة التي اسـتحّققت 

ذلك الثمن، ومن غري املقبول أن نصم آذاننا عن ُكـّل ما يستهدف مصرينا 

ووجودنا وحريتنا وكرامتنا.. والحر تكفيه اإلشارة!!

كتابات
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المفسئضعن وجصعُط 
افصظسئ!

سئثالمطك المساوى

رشيحُة  ظهرت 

ــســمــى  مــــا ي

ــاشــطــني  ــن ــال ب

ـــني  ـــي ـــالم اإلع

ــكــني  -مــفــســب

ـــني  ـــرتي ـــوي وت

مع  ــحــوهــم-  ون

من  العديد  ظهور 

والُكتَّاب  الشباب 

بالربيع  ُعرف  ملا  املنضمني  أَو  الرافضني 

يف  ما  بقبوٍل  الفئة  تلك  وحظيت  العربي، 

تمثلت  مالئمة  أرضية  لوجود  نتيجة  األوساط 

عىل  للحصول  الناس  وتسابق  الــرصاع  يف 

املوضوع  ذلك  واستثمروا  واألخبار،  املعلومات 

وحصلوا عرب تمرير األخبار والتهكم عىل نسبة 

من  العديد  تحول  وبالتدريج  املتابعني،  من 

عام  رأي  وموجهات  إعالمية  قوى  إىل  أُولئك 

عاطفي مزاجي وفق أجندة تتبع أشخاص أو 

تبنيهم  خالل  من  العدوان  دول  تتبع  كيانات 

وإطالق  واملزايدات  والتجريح  التهكم  توجيه 

األكاذيب  واختالق  والفربكة  االدعـــاءات 

والشائعات والتحريض ضد األنصار. 

فمن ترديد أسـطوانة: الروافض واملجوس، 

سـب الصحابة، إىل ترديدهم أسطوانة: إيران، 

التدخـل اإليراني، املرشوع الفـاريس.. إلخ، ثم 

ام فـرتة تحريض فتنـة عفاش إىل  تغـريت أَيـَّ

تلفيق وترويج الدعايات الكاذبة بأن املرشفني 

يعيشـون يف تـرف وبـذخ يشـرتون ويعمرون 

الفلل والعمائر واألرايض... إلخ.

اليـوم أسـطوانة أبـواق التحريض تشـتغل 

عـىل أنصـار الله باسـم الفسـاد والفاسـدين 

واللصوص والرسق املتهبشـني عىل خلق الله.. 

إلـخ، عـىل قاعـدة، اكذب ثـم اكذب ثـم اكذب 

حتى يصدقك النـاس مصحوبة بهالة إعالمية 

مكثّـفة تحريضية تهويلية وتضخيمية، تدور 

ا ملن يتابع تلك  يف فلـك العدوان، إذ يتضح جليّـٍ

الصفحـات الصفراء أن املخـرج واحد، نمطية 

توّجـه السـتهداف الجبهـة الداخلية الصامدة 

يف وجه العدوان عىل اليمن منذ ثمان سـنوات، 

وزرع  املجتمـع،  معنويـات  رضب  إىل  تهـدف 

اليأس والهزيمة النفسية يف أوساطهم، وإثارة 

السـخط الشعبي ضد متصدري دفة املواجهة، 

لـرضب الجبهـة الداخلية وشـق وحدة الصف 

الوطني، وتثبيط الحاضنـة املجتمعية الرافدة 

للصمود واملواجهة مع العدوان.

وهـذا هـو الخـط األحمـر الـذي تتسـاقط 

فيه ُكــّل وجوه الخيانـة والعمالـة واالرتزاق 

مهما تغلفت وتشـدقت بالوطنيـة، فاألحداث 

هـي الغربال الذي يكشـف الحقيقة ويسـقط 

األقنعة. 

(َمـا َكاَن اللَّـُه ِليَـذََر اْلُمْؤِمِننَي َعَىل َمـا أَنْتُْم 

َعَليِْه َحتَّى يَِميَز اْلَخِبيـَث ِمَن الطَّيِِّب، َوَما َكاَن 

اللَُّه ِليُْطِلَعُكْم َعَىل اْلَغيِْب َوَلِكنَّ اللََّه يَْجتَِبي ِمْن 

ُرُسـِلِه َمْن يََشـاُء، َفآِمنُـوا ِباللَِّه َوُرُسـِلِه، َوإِْن 

تُْؤِمنُوا َوتَتَُّقوا َفَلُكْم أَْجٌر َعِظيٌم). 

كتابات

اجاراتغةغُئ الثشاع الحاطض.. وَطــثُّ وججُر المفاوضات
سطغ سئث الرتمظ المعحضغ 

 

منذ أن بدأ العدوان الذي لم يسـبق عىل مدى تاريخ 

البرشيـة عـىل اليمـن أراد املعتدون من خالله رسـم 

األهداف املسبقة بأن يدّمـروا البنية التحتية ويقضوا 

عىل الشـعب اليمني بأبشـع الجرائم التي أجرموها، 

أمـام صمـت دويل وعاملي ولكـن الله أحبـط أمالهم 

وخيب ضنهـم ونكس رايتهم وهزمهـم رش هزيمة، 

تتحـدث عن هـذه الهزيمة ُكـّل الـدول العالم، ودول 

العدوان وعىل رأسـهم أمريكا وإرسائيل يدركون ذلك 

وأصابهم بإحباط نفيس ومعنوي. 

اسـتخدموا العديد مـن األسـاليب العدائية بعدوانهم الشـامل 

منها حصار جائر وخنق اقتصادي ونهب للثروات وتفعيل الخاليا 

النائمـة والحـرب الناعمـة ورشاء أصحـاب النفـوس الضعيفة 

والحقـرية وذلك لتأجيج الجبهـة الداخلية إىل اليوم وهم يكايدون 

ويعتدون ويسـتخدمون مختلف األسـاليب العدائية ضد الشعب 

اليمنـي املظلوم، لم يسـمحوا بدخول الدواء والغذاء واملشـتقات 

النفطية. 

لكـن الله سـخر لهـذا الشـعب اليمني قيـادة قرآنيـة عظيمة 

ونمـاذج قرآنية راقية، تَحّركوا بصدق معتمدين عىل الله متوكلني 

عـىل الله ال يخافون يف الله لومـة الئم، وجه قائد الثورة (يحفظه 

الله) بتشكيل جبهة داخلية أمنية وإعالمية وسياسية واقتصادية 

واجتماعيـة وثقافيـة ملختلـف املجـاالت التعبويـة للحفاظ عىل 

األمـن الداخـيل وتعزيز الجبهـة الخارجية التي شـملت املواجهة 

العسـكرية بمختلـف جوانبهـا التصنيعيـة والدفاعيـة وتطهري 

ُكــّل أذنـاب العـدوان، تحّققت معجـزات إلهية عىل أيـادي أبناء 

اليمن الرشفاء سـواء عىل مسـتوى الجبهة الداخلية من الحفاظ 

عىل األمن والسـكينة العامة واسـتمرارية أداء مؤّسسـات الدولة 

يف الحفـاظ عىل كيـان الدولة وتقديم الخدمـات العامة وإنصاف 

املظلومني وتصحيح وتأسـيس بناء قوي وشامل يف ُكـّل املجاالت 

مـن خالل رؤيـة حكيمة تأسسـت من طموحات الشـعب َوآمال 

الشعب اليمني الذي يحلم بالحرية واالستقالل للقرار االقتصادي 

والسـيايس وبناء دولة حديثة تحّقق للشـعب الرخاء واالستقرار 

والبناء، وملسـنا ذلك يف واقعنا االقتصادي واألمني والقضائي ويف 

مختلف املجاالت التي أظهرت منهجية الله ونوره يف واقعنا العميل 

التـي يجـب أن نحمد الله عىل هـذه القيادة القرآنيـة وإال لكنا يف 

وضع مأساوي. 

ضحى الشعب اليمني؛ ِمن أجل املبادئ القرآنية بآالف الشهداء 

الذيـن انطلقوا يف ميادين الجهاد وأرووا تـراب اليمن من دمائهم 

الزكيـة والطاهـرة ومن أجـل أن ينعم الشـعب اليمنـي بالحرية 

واالسـتقالل والعيش بكرامة وعزة وشموخ ويتحّقق له السعادة 

يف الدنيـا ويف اآلخرة، ونحن عىل أبواب العام التاسـع من الصمود 

والتضحيـة والبـذل والعطاء، يعاني الشـعب اليمنـي أمام مرأى 

ومسمع العالم دون أن تَحّرك معاناته وأناته ومرضه وتضحياته 

أية مشـاعر أَو ضمائر يف العالم، صمت عاملي أمام قضية الشعب 

اليمنـي، فاقـت مظلوميتنا الشـعب الفلسـطيني الـذي تالعبتم 

ــة طوال عقود من الزمن الذي رغم ما نحن  بقضيته وقضايا األُمَّ

ــة العربية املظلومة.  عليه سننترص لقضايا األُمَّ

كانـت إراَدة اللـه هي األقوى واألعظـم واألكثر أثـراً يف الواقع، 

فمعجزة التصنيع العسـكري التي أنتجـت الصواريخ والطائرات 

ة كان لها األثر البالـغ يف واقع العدّو فكانت اسـرتاتيجية  املسـريَّ

الردع الشـاملة هي األقـوى واألعظم، فخضعت دول االسـتكبار 

ودول العـدوان للقبول باملفاوضـات والبدء باالسـتجابة ملطالب 

القيادة السياسية ولكنهم عىل ما يبدو يريدون أن يلعبوا ويمكروا 

والله خري املاكرين. 

الضخمـة  مؤّسسـاتهم  شـمل  الـذي  الـردع  تحّقـق  عندمـا 

واالقتصادية تزداد وفودهم وتزداد استجابتهم للقيادة السياسية، 

الدفـاع عن اليمن هـو حق مرشوع رشعه الله، َحيـُث قال تعاىل: 

(َفَمـِن اْعتََدى َعَليُْكْم َفاْعتَُدوا َعَليِْه ِبِمثْـِل َما اْعتََدى َعَليُْكْم َواتَُّقوا 

اللـَه َواْعَلـُمـوا أَنَّ اللـَه َمـَع اْلـُمتَِّقني)، الله مـع املتقني وينكس 

الظاملني واملسـتكربين، لن يسـتجيبوا ملطالب الشـعب ويرضخوا 

ملطالب الشعب اليمني إال عند التصعيد العسكري واستهداف أهم 

املواقع االقتصادية، هم يسـتهرتون بالشعب اليمني 

ويسـتمرون يف التمـادي وعمل مسـكنات وجرعات 

تفاوضية، لن تجدي إالَّ عندما يرون بأس الله وقوته 

التـي ال طاقة لهم بهـا، أبجديات الخضـوع الكامل 

والرضـوخ لتوجيهـات قائـد الثورة (يحفظـه الله) 

الذي بعث التحذيرات واإلنذارات لدول االستكبار التي 

يعونها ويفهمونها جيًِّدا، لكن كربهم واسـتكبارهم 

سيكون عقوبة الله التي أعمت بصائرهم وتالحقهم 

وسـينالون ردعـاً لـن يسـتطيعوا الصمـود أمامـه 

ا..  وسيكون درساً قاسياً ِجـدٍّ

إن الشـعب اليمني ليس لديه ما يخـرسه فمعاناته وتضحياته 

ليسـت قليلة ولن يقبل باالستسـالم والرضـوخ واإلذعان ويبيع 

ويشرتي يف دماء الشهداء، مطالبنا مرشوعة، وتعترب استحقاقاتنا 

إنسـانية، ولن نقف مكتوف األيدي أمام أبواق املنافقني يف الداخل 

والخـارج، ولن نقبـل بأية مسـاومات وأيـة تنازالت وسـينتزع 

حقوقـه اإلنسـانية واالقتصاديـة لو عملـوا ما عملوا.. الشـعب 

اليمني رباني التوّجـه وقرآني الترصف، قيادته حكيمة، مسـتمد 

قوته من قوة جبار السموات واألرض. 

نحن نسـتجيب لـكل املفاوضات وبـكل التعاون ونمـد أيادينا 

للجنوح للسـلم العـادل واملرشف الـذي يحفظ كرامتنـا وعزتنا، 

اسـتجابة لتوجيهات الله، ليس ذلة أَو هواناً أَو رضوخاً أَو يأساً، 

طموحنـا كبري، ونفسـنا طويل، ليس لدينا مـا نخرسه، احفظوا 

كرامتكـم أنتـم واحفظوا مـاء وجوهكم أنتم، خسـارتكم أعظم 

وأكـرب، أنتـم مهزومون حقيقة، لم تحّققوا شـيئاً مـن أهدافكم 

الشـيطانية، بـل ازددتم خسـارة وخضوعـاً وذالً وهوانـاً وعهراً 

وفسـاداً يف واقعكـم الذي كان مسـتوراً طوال سـنني، الله يخرج 

خبثكـم للمسـتضعفني من شـعوب العالـم، تتفاخـرون بالعهر 

والتطبيع مع مـن أمرنا الله بعداوتهم أصبحتم منهم، الشـعوب 

العربيـة املسـتضعفة يقظـة تطالب بمسـرية الرحمـة والهداية 

والنور اإللهي. 

مـا رأيتم مـن عروض عسـكرية التي اندهشـتم أمامها خوفاً 

ا، عنـد انقضاء فـرتة املفاوضات  وانبهـاراً ليسـت إال قليـل ِجـدٍّ

التي تـزداد قرباً عند مدها وتضعف عند جزرها، سـتكون أمواج 

ة وما لم يتم إزاحة الستار عنه أكرب  الصواريخ والطائرات املسـريَّ

وأعظـم ولن تسـتطيعوا الصمـود، إن الله يمهلكـم ولن يهملكم 

وسـيؤدبكم ببأسـه وقوته التي جعلها يف أيدي العظماء أويل قوة 

وأويل بأس شـديد، سـتفتح املوانئ ويفك الحصار بقوة الله، أنتم 

تراودوننا بباطلكم الذي لن يتحّقق ولن يكون وإن أغلقتم األبحار 

السـبعة واألجواء السبعة، سنريكم كيف أن الله مع املستضعفني 

نحـن نعتمد عليه ونركـن إليه واثقون به سـبحانه وتعاىل: (أُِذَن 

ِهْم َلَقِديٌر).  ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ُظِلـُموا َوإِنَّ اللَه َعَىل نَْرصِ

لقد سـطر رئيـس الوفد الوطني املجاهد/ محمد عبد السـالم، 

أعظم وأقدس األخالق القرآنية أمام قذرين ومستهرتين وحقراء، 

أنـه يجاهد بصـربه ومعاناته، أنه يوصـل املظلوميـة للعالم من 

خـالل تَحّركه الـذي نجد أثـره يف الواقع، تحمل عـىل عاتقه ُكـّل 

مظلوميـة الشـعب ويتَحّرك بقـوة عزيمـة وإراَدة فوالذية، رجل 

ــة القرآنيـة للعالم، نحن نقدر  املهمـات العظيمة ومبعـوث األُمَّ

ُكــّل الجهـود املبذولة، ونعلم علم اليقني أن هـذا الفريق الوطني 

ا، ونقول له نحن األشـداء األقوياء  بذل ويبذل جهـوداً كبرية ِجـدٍّ

بقوة الله وحصارهم املفروض علينا هو كسـجن يوسـف (عليه 

السـالم)، نحن نحمل عىل عاتقنا وصية الرئيس الشهيد /صالح 

الصمـاد (رحمة اللـه عليه) «يٌد تبني ويٌد تحمـي»، هذا املرشوع 

عاملي بعامليـة القرآن، وهنالـك نماذج قرآنية سـتكون بإذن الله 

من تدير العالم اإلسـالمي، نحن ليس طموحنا فك الحصار فقط، 

فالله أمرنا أن نصل بهذا الدين إىل العالم قال تعاىل: (َوَما أرسلنَاَك 

إِالَّ َرْحَمـًة ِلْلَعاَلـِمـنَي)، هـذا املرشوع اإللهي هـو رحمة للعاملني 

والشـعوب املظلومـة تنتظر رحمة اللـه التي لـن تتحّقق إالَّ عىل 

أيادي أويل قوة وأويل بأس شـديد وهم أهـل اليمن، اإليَمـان يمان 

والحكمة يمانية. 
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السغُث الثاطظؤغ: سمُض الحعغث جطغماظغ املامغج 
واَفَجاجغ تمبض بئث روح جثغثة يف جئعئ املصاوطئ

شطسطني: جظني ُتحّغع ُجبماَظغ الحعغثغظ «سابث» 
و«تعحغئ»

 : وضاقت
اعترب قائُد الثورة اإلسالمية يف إيران سماحة 
السـيد عيل الخامنئي، لدى اسـتقباله االثنني، 
أرسة وأعضاء لجنة إحياء ذكرى القائد الشهيد 
قاسـم سـليماني، أن عمل الشـهيد سليماني 
املتميـز واألََسـايس تمثل يف بـث روح جديدة يف 

جبهة املقاومة. 
«القائـد  الخامنئـي:  السـيد  َوأََضــاَف 
سـليماني ومن خـالل تعزيز املقاومـة مادياً، 
معنويـاً وروحياً، حافـظ وجهز واعـاد احياء 
هـذه الظاهـرة الخالدة واملتناميـة ضد الكيان 
الـدول  وسـائر  أمريـكا  ونفـوذ  الصهيونـي 
االسـتكبارية»، معتربًا أن «شهادة األمني العام 
لحزب الله سـماحة السـيد حسـن نـرص الله 
عن كفاح القائد سـليماني؛ باعتباره إنسانا ال 
يضاهـى، هي نافـذة كبرية لفهـم أهميّة عمل 
الشهيد سليماني عىل صعيد إحياء املقاومة». 

سـماحته أشـار إىل تقـدم الفلسـطينيني يف 
يف  املقاومـة  وإنجـازات  الصهاينـة  مواجهـة 
العراق وسوريا واليمن، وقال: «القائد سليماني 
وباالستفادة من تجارب سنوات الدفاع املقدس 
ومشـورة رفاق دربه، تمّكن مـن تعزيز اقتدار 
املقاومـة من خـالل االعتماد عىل التسـهيالت 

الداخلية لنفس الدول». 
ووصف حسـم موضـوع تنظيـم «داعش» 
اإلجرامـي واجتثاثـه مـن جـذوره بأنـه أحـد 
اإلنجازات املهمة للقائد سـليماني، الذي خرج 

مرفوع الرأس من هذا االختبار أَيْـضاً. 
السـيد الخامنئـي ثّمـن النشـاطات املثرية 
لإلعجـاب التـي قام بهـا قائـد فيلـق القدس 
الجديد العميد إسـماعيل قاآنـي، وقال: «بحمد 
للـه، تم ملُء فراغ القائد الشـهيد يف الكثري من 

املجاالت». 
َوأََضـاَف سماحته يف جانب آخر من كلمته: 
عمقـا  نفسـها  تعتـرب  املقاومـة  جبهـة  «أن 
وأجنحة  اإلسـالمية  للجمهوريـة  اسـرتاتيجياً 
هـذا  يف  ستسـتمر  الحركـة  وهـذه  اإلسـالم، 

االتّجاه». 

واعتـرب أن التكريـم العام للقائد سـليماني 
والحضور العفـوي للناس يف مختلف املراسـم 
هي نتيجة إلخالص القائد سـليماني، مضيًفا: 
«هـذا العـام، مثل العـام املـايض كان حضور 
الشـعب حماسـيا، وبفضـل اللـه، ال يوجد أي 
إشـكال أَو نقـص يف التواجـد الهـادف وتقدير 

الشعب للقائد سليماني». 
كمـا أشـار سـماحته إىل بعـض الصفـات 
الشـخصية للقائد، ومنها الشـجاعة واإليمان 
والـذكاء  واملجازفـة  باملسـؤولية  والتحـيل 
والعقالنية وأخذ زمام املبادرة يف املهام املتبقية 
عـىل األرض والتَحّرك دون تـرّدد وتوقف، وقال 
«كان الشـهيد أسـمى من ُكـّل هـذه الصفات، 
وهذا مـا جعل الرب يضعه يف مثـل هذه املنزلة 
مـن االحرتام والثناء يف هـذه الدنيا، بينما أجره 
يف اآلخـرة ال يملـك العقـل البـرشي طريقا إىل 

معرفته». 
واعترب السيد الخامنئي أن صفة الصدق هي 
من الصفات األُخرى للقائد سـليماني، و»رغم 
أنـه كان منخرطـا يف قضايا سياسـية معقدة 
وقـام بأنشـطة جيـدة، إال أنـه كان شـخصا 
مخلصـا وصادقـا، وعلينـا جميعـاً أن نحاول 

بلورة صفاته يف أنفسنا». 

وأَشـاَر إىل نقطـة مهمة عىل صعيـد تكريم 
القائـد سـليماني وتبيـني صفاته، قائـالً: «ال 
ينبغـي أن نتكلـم ونترصف بشـكل يوحي بأن 
صفـات القائـد سـليماني خارقـة وال يمكـن 
تحقيقها»، مشـّدًدا عـىل رضورة إحياء ذكرى 
ُكـّل الشـهداء، ومن أبرزهم القائد سـليماني، 
وأضـاف: «يجـب اسـتخدام الفنـون املختلفة 
وخصائصـه  حيـة  الشـهيد  ذكـرى  إلبقـاء 
الشـخصية والعمليـة ورشحها بشـكل يجعل 

حضور الناس يف تكريمه ُمستمّرا ودائماً». 
ويف بدايـة اللقاء، وصف قائـد حرس الثورة 
اإلسـالمية يف إيـران اللـواء حسـني سـالمي، 
استشـهاد الحاج قاسم سـليماني يف 2 كانون 
اإلحيـاء  يـوم  بأنـه  ينايـر 2020م،  الثانـي/ 
املعنوي للشـهيد سـليماني، ومـن خالل رسد 
بعض السمات الشخصية البارزة لذلك الشهيد، 
الشـامخة  والرايـة  الدائـَم  اإلرَث  «إن  وقـال: 
للشـهيد سـليماني أي رايـة املقاومـة، هي يف 

تقدم ُمستمّر عىل كافة الجبهات». 
كمـا قدمت السـيدة زينـب سـليماني، ابنة 
الشـهيد، يف هذا اللقـاء تقريراً عـن الفعاليات 
الشـهيد  ملؤّسسـة  واالجتماعيـة  الثقافيـة 

سليماني. 

 : طاابسات
شـيّعت جماهـريُ غفـريٌة يف مدينـة جنـني، 
ُجثماني الشهيدين فؤاد عابد ومحمد حوشية، 
اللذيـن ارتقيا برصـاص االحتـالل الصهيوني 
أثناء عدوانـه عىل بلدة كفـر دان غرب املدينة، 
فجر االثنـني،.  وانطلق موكب التشـييع عرص 
االثنـني، من أمام مستشـفى جنـني الحكومي 
باتّجـاه منـزل ذوي الشـهيدين، َحيـُث ألقـت 
عائلتهمـا وأصدقاؤهمـا نظـرة الـوداع عـىل 

جثمانهما الطاهر. 
وهتف املشـاركون بشعارات تُمّجد الشهداء 
باسـتمرار  املقاومـة  ُمطالبـني  وبُطوالتهـم، 

عملياتهم والثأر لدماء األبطال. 
حسـن  سـامر  محمـد  الشـهيد  وارتقـى 
حوشـية (21 عاًما)، من بلـدة اليامون، متأثًرا 
بإصابته بعيارات نارية متفجرة بالصدر خالل 
مواجهات مع قـوات االحتالل، التـي اقتحمت 
بلدة كفـر دان غرب جنني، فيمـا ارتقى الفتى 
فؤاد محمـود أحمد عابـد (17 عاًما) من كفر 
دان، متأثـًرا بإصابته بالبطن والفخذ، وهدمت 
قوات االحتـالل منزل شـهيدْي عملية الجلمة، 

البطلني أحمد وعبد الرحمن عابد. 
وكانـت مصـادر طبيـة، قد أعلنـت يف وقت 
سـابق أمـس، بوصـول سـتة إصابـات منها 

حاالت حرجة إىل مستشـفى ابن سينا يف جنني 
بالرصـاص الحي، َحيُث أطلقها جنود االحتالل 
صوبهـم عقـب اقتحـام بلـدة كفـر دان التي 
دارت فيها مواجهات واشـتباكات مسلحة مع 

مقاومني وشبان. 
واندلعت اشـتباكات مسـلحة بني مقاومني 
وقـوات االحتالل يف البلـدة، يف تصدي املقاومني 
لعمليـة االقتحـام، َحيـُث تبنت رسايـا القدس 
وكتائـب شـهداء األقـىص، عمليـة اسـتهداف 

القوات املقتحمة بصليات من الرصاص. 
وذكرت مصـادر محلية، أن قـوات االحتالل 
اقتحمت منزيل الشـهيدين أحمـد وعبدالرحمن 
عابـد يف جنـني، وطلبت مـن العائلتني باإلخالء 

الفوري تمهيًدا لهدمها. 
يف السياق، أعلنت رسايا القدس- مجموعات 

برقني وكتائب شـهداء األقـىص انهما خاضتا، 
اشـتباكات مسـلحة عنيفة مع قوات االحتالل 
يف قريـة كفـر دان وأمطرتها بصليـات كثيفة 
ومتتاليـة مـن الرصـاص محّققـني إصابـات 

مبارشة. 
وقالـت رسايا القـدس- مجموعـات برقني 
وكتائـب شـهداء األقـىص: أن مجموعتيهمـا 
تمّكنتـا من «نصـب كمني لقـوات االحتالل يف 
بلدة برقني لحظة انسحابها من بلدة كفر دان، 
واسـتهدفتها بصليـات كثيفـة مـن الرصاص 

بشكل مبارش». 
وبينـن أنـه «وقعـت مطـاردة واشـتباكات 
مسـلحة عنيفة بني قوات االحتالل ومجاهدينا 
الذين تمّكنوا من االنسحاب بعون الله وتوفيقه 

بسالم». 

الئطح: جظني جائصى سظعاظاً 
لطمرتطئ ورخاُص املصاوطئ 

صادٌر سطى الرد سطى تعثغثات 
«بظ غفري»

 : طاابسات
أّكــد عضُو املكتب السـيايس لحركة الجهاد اإلسـالمي 
خالـد البطش االثنني، أن جنني يومـاً بعد يوم تثبُت مجّدًدا 

أنها تقدم نموذجا باعثاً للمقاومة أمام كافة العراقيل. 
ووّجـه البطـش التحيـة لجنـني وكتيبة جنـني ولكافة 

الشهداء التي سالت دمائهم دفعاً عن أرض الوطن. 
وقال البطش: إن «االحتالل يريد أن يكرس إراَدة الشـعب 
الفلسـطيني من خالل جنني وكتيبة جنـني كونها عممت 
حالة مقاومة شـاملة بعد 20 عاماً وما يجري لن ينال من 

صمود املقاومني». 
وشـّدد البطش عـىل أن» االحتـالل أراد ن يـرضب هذه 
املقاومة « كتيبة جنني» وباقي الكتائب العاملة يف فلسطني 
حتى يسـتفرد بأبناء شـعبنا»، معتربًا أن «االسـتهداف لن 

يفت من عضد املقاومة يف الضفة». 
واعتـرب أن «التمرتس خلف املقاومة هي الطريق الوحيد 
للتصدي لحكومة التطرف ما رأيناه من استبسـال من قبل 
املقاومة ملحاولة منع هدم منزيل آل عابد رسـالة أن شعبنا 
لن يستسـلم وتأكيداً عىل خيار املقاومة»، مشـّدًدا عىل أن 
«جنني سـتبقى رمـزاً للعطـاء وعنواناً للمرحلـة والجهاد 

واملقاومة». 
وتابـع: «نحن أرض محتّلة وعلينا نواجه هذه الخطوات 
بقـوة ورضاوة، موجهاً التحية لكافة املرابطني واملرابطات 
املدافعني عن املسـجد األقىص والذي يعترب لوحده غري كايف 
كونه بحاجة أن يكون هناك موقف عربي وإسـالمي داعم 

للقدس لوقف االعتداءات». 
أما عـىل صعيـد املقاومـة، فأوضـح أن «املقاومة التي 
أصبحـت تتعاىل وتتطور يوماً بعـد يوم قادرة عىل الرد عىل 
اعتداءات االحتالل، وهي من تعرف كيف ترد عىل املحتّلني، 
َحيـُث أصحبـت غـري مكتوفـة األيـدي ورصاصاتها تصل 
أينما وجد املحتّل وسـرتد آجالً أَو عاجـالً»، مجّدًدا «دعوته 
للمقاومة بأشـغال العدّو عن القدس ورضبه يف ُكـّل مكان 

حتى يتوقف التغول الصهيوني». 

تماس تثسع لطظفري السام 
دشاساً سظ افصخى املئارك

 : طاابسات
أّكــدت حركـة حماس االثنـني، أن مخّططـات وتهديد 
الوزيـر الفايش يف حكومة االحتـالل الجديدة املدعو إيتمار 
بـن غفري، بتدنيس واقتحام املسـجد األقـىص املبارك، هي 
نذيـر اشـتعال للمنطقة بصـب الزيـت عىل النـار، نحّمل 

االحتالل كامل املسؤولية عنه. 
ودعـت «الحركـة»، يف بيـان لها، الشـعَب الفلسـطيني 
والشـبان الثائر إىل النفري العام، والرباط يف املسجد األقىص 
املبـارك، دفاعاً عنـه يف مواجهـة اقتحامات املسـتوطنني 

وزعيمهم املتطرف املدعو بن غفري. 
وطالبت حمـاس: «األمة العربية واإلسـالمية، شـعوباً 
وقـادة، وكل أحرار العالـم بنرصة القضية الفلسـطينية، 
وحق الشـعب الفلسـطيني يف أرضه ومقدساته اإلسالمية 
واملسـيحية «التي تتعرض ألبشـع صور التدنيس والتعّدي 

عىل حرمتها وقدسيتها». 
وكان، أمـس األول، املتطـرف «إيتمـار بـن غفري» أعلن 
اعتزامـه اقتحام املسـجد األقىص، خـالل األيّـام القريبة، 
وذلك للمرة األوىل منذ توليه مهام منصبه كوزير يف حكومة 

نتنياهو. 
وذكـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» العربيـة، أن 
رشطـة االحتالل سـتعقد يوم االثنني، جلسـة مشـاورات 

لضمان تأمني االقتحام بقوات رشطة كافية. 
وقالـت: إن «االقتحام سـيكون يوم الثالثـاء، والرشطة 
ستسـمح للوزيـر املسـؤول عنها «بـن غفـري» أن يقتحم 

باحات األقىص بوجود قوات معززة منها». 
وتأتـي هذه الخطوة للمتطرف «بن غفري» كأول اقتحام 
عدوانـي ينتهـك الوضـع القائم يف املسـجد األقـىص، منذ 
تعيينه وزيًرا لألمن القومي، ومسـؤوًال عن جهاز الرشطة 
وقـوات «حـرس الحـدود»، املسـؤولة عن إنفاذ سياسـة 

حكومة االحتالل يف الضفة والقدس. 
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ِلظطِع خفتَئ الترب 
بالسقم َأو بترب أضرب طظعا

شعث حاضر أبع رأس 
 

التملُُّص من تداعيات الحرب 
العدوانيـة وآثاِرهـا يف اليمـن، 
أمٌر مستحيٌل عىل دول العدوان 
لناحيـة  الثمـن  دفـع  دوَن 
تحقيق ُكـّل ما ينُشُد من سالم 
كامل وشـامل، سـالٍم تتوُِّجـه 
السـيادة اليمنيـة الكاملـة، ال 
سـالماً منقوصاً بالشكل الذي 
تسـعى دول تحالـف العـدوان 
ألن تفرضـه يف اليمن، وتجرده 
من كامل السـيادة عىل حركة 
املالحة الجوية والبحرية اليمنية، وإبقائها تحت السـيطرة 

األمريكية. 
الحقيقُة أن ُهدنَة السـتة أشـهر لن تتكرََّر بالشكل الذي 
يريـُده تحالُف العدوان يف حال ذهبـت األموُر نحو التمديد، 
واليمـُن ليـس ملَزمـاً أبـداً بمعالجـة أيـة مشـاكَل خارج 
حـدوده السياسـية، ومـن اعتـدى عليه إىل داخـل حدوده، 
فقـد جاءه مـن الرد مـا يكفيه لكي يعـَي ويـدرَك طبيعَة 
ُكــّل تلـك التحوالت غـري املتوقعـة يف املوازين العسـكرية 
والسياسية واالقتصادية، اإلقليمية والدولية، ناهيك عن أن 
ثمـة معادالٍت جديدًة، سـوف تجد طريَقهـا إىل امليدان عما 
قريب، وكما أن للشـعب اليمنـي الحقَّ يف أن يطوَي صفحَة 
هذه الحرب بالسـالم، فمن حقه أَيْـضـاً أن يطويَها بحرب 
أكرب منها يف حال اسـتمرت دوُل تحالـف العدوان يف تعنُِّتها 

وتسويفها. 
ولكـي ال تُهَدَر الُفـَرَص دون فائدة، وتتسـَع بذلك الهوُة 
مع ضيـِق الوقِت وضيـِق الِخياراِت أمام تحالـِف العدوان، 
ـًة ونحن عىل  َل من سـلوَكه، َخاصَّ كان لزامـاً عليـه أن يعدِّ
أنهينا عاماً طاملا اتسَمت فيه دوُل تحالف العدوان باملناورِة 
واملراوحة والوعوِد الكاذبة والفارغة، ما لم فلن يكوُن العاُم 
الجديـُد عىل دول العدوان كأيٍّ من األعوام املاضية، والقادُم 
عليها لـن يكون معهوداً وال مسـبوقاً بعون الله، وسـوف 
تكـون النتائـج الحتمية عـىل دول العدوان جـراَء إهدارها 
ا، أَو ربما عىل املنطقة  الفـرَص وتضييع الوقت وخيمًة ِجـدٍّ
بكلها؛ لذا فال مناص أبداً من اسـتعادة شعبنا اليمني كامَل 
حقوقه املسـلوبة، كمحوٍر رئيٍس يف تحقيق السـالم العادل 
والشـامل، كون مطاَلِب صنعاَء تعد خياراِت شعٍب بأكمله، 

ال خيارات حزب معني أَو طائفة أَو جماعة معينة.
ال يزاُل أمام دول تحالف العـدواِن فرصٌة إلثبات جديِتها 
يف الذهـاِب نحو السـالم، باإلذعان ملطالِب الشـعِب اليمني 
املعروفـِة واملعَلنـة، بـدءاً بـرصف مرتبات كامـل موظفي 
ا وإنهاء الحصار، والسـماِح  الدولـة، ووقف العـدوان كليّـٍ
بدخـوِل كامل امُلعـداِت واآللياِت الالزمِة والتشـغيلية مليناِء 

الحديدة.
أمـا يف حاِل توقَّف رشياُن اليمـن؛ بفعل تحالف العدوان، 
َفـإنَّ اليمنينَي معنيّوَن وقادرون عىل قلب األمور يف املنطقة 
بكلها رأسـاً عـىل عقب وليـس فقط يف الخليـج، وهذا من 

بّوابِة الدفاِع بالرد بعون الله وتأييِده. 

أظاط دوطًا «ظــازل»!أظاط دوطًا «ظــازل»!
د. طعغعب التسام 

لـو كان لـدى قـوى العـدوان وعمالئهـم ذرٌة من 

رجولـة ملا احتاجوا لتذكرينا بأنهم «نازل» رغم أنهم 

يعلمون بـأن هذا بات معلوماً ومعروفـاً لكل أحراِر 

ورشفاء الشـعب اليمنـي العظيم املواِجـه للعدوان 

ومنـذ زمن بعيد وبشـكل واضـح وجيل منـذ بداية 

العـدوان وقد أّكد ذلـك الخائن عفـاش ومن معه يف 

فتنـة 2 ديسـمرب 2017م وقد بات الشـعب وبعد 8 

سـنوات من العدوان عليه عىل قـدٍر كبرٍي من الوعي 

واإلدراك واملعرفة التامة بأن هؤالِء هم «نازل» بالفعل 

وسيبقون كذلك إىل أن يرث اللُه األرَض ومن عليها. 

كيف ال وهم يف هذا يعربون عن حقيقٍة واقعٍة نعلُمها ويعلُمها 

ُكلُّ حر رشيف بأن َمن ينبطْح تحت أقدام الغزاة املحتّلني املعتدين 

وأحذيتهـم لن يكون بأي حال مـن األحوال إال نازالً، ما بالُك بمن 

يشـارك يف العـدوان عـىل وطنه قتل شـعبه وهو يعلـن ذلك بكل 

وضوح، وأي إنسان يكون يف هذه الوضعية لن يكون إالَّ نازالً عند 

الله وعند الشعب اليمني، ولكن تذكريهم لنا بوضعيتهم هذه بني 

وقـت وآخر ليس سـوى تأكيٍد منهم بأنهم نـازل قيمياً وأخالقياً 

ورشفاً ورجولة وإنسانية وأن الله أحبط أعمالهم وأن سقوطهم 

النهائي هم وعدوانهم بعون الله بات قريباً. 

لذلك َفإنَّ هذا هو حال ُكّل مرتِزق عميل ألعداء الله وأعداء دينه 

ووطنه وشـعبه وهو الوضـع الطبيعي لهـم أن يكونون «نازل» 

دائمـاً لكنها ثقافة املهانة والخضوع والذل تفصُح عن نفسـها، 

وشـتان ما بني ثقافتهم هذه وبـني ثقافة األحرار الرشفاء الذين 

يدافعـون عن دينهـم وأرضهم وعرضهـم ووطنهم 

مرفوعـي  والكرامـة  والعـزة  والـرشف  وشـعبهم 

الرؤوس ووضعهم عند الله وعند شـعبهم ولذلك لن 

تجـد أي رجـل منهم ممكن يفكر أن يقـول أنا نازل 

وإنما كلمتهم هي: هيهات منا الذلة قوالً واحداً. 

إن الشـعب اليمنـي بـات يـدرك جيًِّدا بـأن هؤالء 

املرتِزقـة العمـالء الصغار األذالء لم يسـقطوا اليوم 

وإنمـا سـقطوا منـذُ أن باعـوا أنفسـهم رخيصـة 

للعـدوان عـىل وطنهـم وشـعبهم ومـن كان منهـم 

مسؤوالً يف نظام العهد الوصائي العفايش وأحزابه وعسكره فهو 

لم يك سـوى عميل صغـري ضمن عصابة مرتِزقـة عميلة رهنت 

السـيادَة والقراَر وباعت الوطن والشعب ونهبت ثرواته وعاشت 

محكومًة من قبل السـفريين األمريكي والسعودّي وال تزال كذلك 

حتى اليوم.

إن مـن لم يذق طعـَم الحرية يوماً ال يمكـن أن يعرَف معناها 

الً للعيـش بحرية وعزة  وسـيعيُش ذليالً مهانـاً فهو ليـس مؤهَّ

وكرامـة ورشف بـل ويعترب حيـاة العزة والكرامة تشـكل خطراً 

عليه ولهذا سـيعيش طواَل عمره «نازل» لـن يرتفَع، وهكذا هم 

املرتِزقة عىل مر التاريخ، وحالهم كما يقول الشاعر: 

وَمن يتهيَّْب صعوَد الجباْل

  يَِعْش أبََد الدهِر بنَي الحفْر.


