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االثنني

العدد

29 محرم 1443هـ..
6 سبتمرب 2021م

(1227)
أخبار 

المتاشر ذسغمان غثسع إلى الاخثي بتجم لضض طظ تسعل له ظفُسه المساَس بأطظ واجاصرار المةامع

قرتضابعط جرائط جسغمئ بتص الحسإ والعذظ:

أّضـث أن طثرغث حرغٌك شغ الةرائط المرتَضئئ لثسمعا السثوان بالسقح الفااك:

 : خاص
تتواىل االنتصاراُت امليدانية التي يحّققها أبطاُل 
الجيش واللجان الشعبيّة يف محافظة مأرب، َحيُث 
تمّكنـت القـوات املسـلحة اليمنية من اسـتعادة 

وتأمني مناطق مديرية رحبة. 
وأّكــد مصـدر أمنـي يف مـأرب عـودة األمـن 
واالستقرار يف جميع مناطق مديرية رحبة جنوبي 

املحافظة بعد تأمينها بشكل كامل. 
ودعـا املصـدر جميـَع أبنـاء مديريـة رحبـة 
ومزارعهـم  منازلهـم  إىل  للعـودة  والنازحـني 
تصديـق  وعـدم  الطبيعيـة  حياتهـم  وممارسـة 
الشائعات التي يطلقها مرتِزقة العدوان؛ لتخويف 

األهايل وترهيبهم. 
األمـن  ورجـال  واللجـان  الجيـَش  أن  وأّكــد 

حريصون عىل أمن املواطنني واستقرارهم واِلفاِظ 
عىل السكينة العامة. 

ونـّوه إىل أن األجهـزة األمنيـة، بالتعـاون مع 
الرشفاء مـن أبناء مديرية رحبـة، يبذلون جهوداً 

ة.  كبرية لتأمني املمتلكات العامة والَخاصَّ
بهـم  املغـرر  دعـوة  األمنـي  املصـدُر  وجـّدد 
واملخدوعـني يف صفوف العدوان مـن أبناء املديرية 
الغتنـام قرار العفو العام، والعودة للصف الوطني 

كمواطنني صالحني لهم كامُل حقوق املواَطنة. 
ويف ذات السياق، عقدت اللجنة األمنية بمأرب، 
أمـس، اجتماعـاً برئاسـة املحافـظ عـيل محمـد 
طعيمـان، ناقـش أداَء األجهـزة األمنيـة وجهـود 
تعزيـز األمـن واالسـتقرار يف املديريـات املحـّررة 

باملحافظة. 
واسـتعرض اجتمـاُع اللجنة األمنية مسـتوى 

واملهربـني  العـدوان  وخاليـا  الجريمـة  ضبـط 
واإلنجازات املحّققة يف كشفها وضبطها. 

وأّكــد محافظ مـأرب، محمد عـيل طعيمان، 
األمـن  عـىل  للحفـاظ  الجهـود  تظافـر  أهميّـة 
ـًة يف ظـل  واالسـتقرار والسـكينة العامـة، َخاصَّ
الظـروف الراهنـة التي تمـر بهـا املحافظة جراء 

استمرار العدوان. 
ودعا محافـُظ مأرب األجهزَة األمنية إىل التحيل 
بمزيد مـن اليقظة، ورفـع الجاهزيـة، والتصدي 
بحـزم لـكل من تسـول له نفسـه املسـاس بأمن 

واستقرار املجتمع. 
وأشـاد املحافـظ طعيمـان بما حّققـه أبطال 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة وأبنـاء قبائـل مأرب 
من انتصـارات ميدانيـة مهمة يف معركـة تحرير 

املحافظة من قوى العدوان واالرتزاق.

افطظ غسعد إىل طثغرغئ رتئئ يف طأرب بالضاطض ودسعات جثغثة لطمشرر بعط لرتك طسسضرات السثوان

طةطج العزراء غخثر صرارًا بفخض 35 
خائظًا وسمغًق طظ العظغفئ الساطئ

 : خظساء
أصـدر مجلـُس الـوزراء قـراراً يقيض بَفْصـِل العديـِد مـن الَخَونَِة 

املنخرطني ضمن تحالف العدوان عىل اليمن. 
ويشـري قراُر مجلس الوزراء إىل فصل خمسـة وثالثني شـخصاً من 
الوظيفـة العامة؛ اللتحاقهـم بدول العدوان ومسـاهمتهم املبارشة يف 

االعتداء عىل الوطن وأبناء الشعب اليمني. 
وذكـر قـراُر مجلس الوزراء أسـماَء العمـالء املفصولـني، بناًء عىل 
الجرائم التي ارتكبوها بحق الشـعب والوطن وما يقابلها من عقوبات 

يف القانون اليمني. 
وتضـم القائمـة ٣٥ مرتِزقـاً هـم (خالد محفـوظ عبداللـه بحاح، 
عبدالله محسـن األكـوع، محمد عوض بـن ربيعة، محمـد عبداملجيد 
القباطي، عيل حسـن األحمدي، محمد سعيد السعدي، حورية مشهور 
أحمد، نبيل عبده شمسان القديس، معمر مطهر محمد اإلرياني، يحيى 
محمد الشـعيبي، واعـد عبدالله باذيب، مرشـد عيل العرشـاني، عزي 
هبـة الله عيل رشيم، لطفي محمد سـالم بارشيـف، محمد عيل يارس، 
عبدالحافظ ناجي السمة، راجح حسني فرحان بادي، عيل محمد عبده 
الرصاري، أنيس عوض حسـن باحارثة، عبدالله عبده سعيد الحامدي، 
حمود خالـد الصويف، فضل يحيى ناجي القـويس، أحمد أحمد عبدالله 
امليرسي، محمد منصور عيل زمام، ذياب محسـن عيل بن معييل، فؤاد 
حسني عبدالقادر الحمريي، عبدالله عيل عبدالله امليرسي، صالح حسن 
سـميع، شـيخان عبدالرحمن الدبعي، نبيل عبدالله محمد حاتم، زكية 
محمد عياش الهاليل، محمد سـعيد جازع فرحـان، محمد عبدالحميد 

الفقيه، ناظم عبدالله سالم الحنكي، َوإسكندر محمد األصبحي). 
ويأتي قراُر مجلس الوزراء اسـتناداً إىل توجيهات قائد الثورة السيد 
عبدامللـك بدر الدين الحوثـي، ورئيس املجلس السـيايس األعىل فخامة 
املشري الركن مهدي املشاط، بشأن تطهري مؤّسسات الدولة من الخونة 

وعمالء تحالف العدوان األمريكي السعودّي. 

اإلسقم اإلجئاظغ غخش 
الترب السسعدّغئ سطى الغمظ 

باملظسغئ سطى عثا الضعضإ
 : طاابسات

وصـف التلفزيـون اإلسـباني rtvc الحـرب األمريكيـة السـعوديّة 
اإلماراتية عىل اليمن، بأنها إحدى الحروب املنسية عىل هذا الكوكب. 

وأّكــد تقرير تلفزيونـي نرشته قناة rtvc أن إسـبانيا رشيكة فيما 
يحصل من فظائع وجرائم يف اليمن، وذلك من خالل مبيعات األسـلحة 
اإلسـبانية الضخمة إىل اململكة السـعوديّة، ُمشـرياً إىل أن اليمن يعاني 
اقتصاديٍّا وتسوُد البالَد مجاعٌة وصفتها األمم املتحدة باألسوأ يف العرص 

الحديث، َحيُث يموت طفل ُكـّل عرش دقائق؛ بَسبِب سوء التغذية. 
ولفت التقرير إىل أن اليمن تشـهد أحد أعىل معدالت وفيات األطفال، 

مع انهيار الخدمات العامة وإغالق املوانئ واملطارات عمليٍّا. 
وبـنّي التلفزيون اإلسـباني أن وضـَع اليمن يزداد سـوءاً، وأن آالف 
النـاس يعانون مـن ظروف غري إنسـانية، فال مياه نظيفـة وال تعليم 
أَو رعايـة طبية، وهناك تقريبًا ٤ ماليني نازح، جراء اسـتمرار العدوان 

والحصار السعودّي امُلستمّر منذ ٧ سنوات متواصلة. 

ذالئئ بسرسئ شك التخار سظ ططار خظساء الثولغ لطاثفغش طظ الضاربئ القإظساظغئ 

طظزمئ دولغئ تتّمض الظزام السسعدّي طسؤعلغئ 
صاض آقف املرضى افبرغاء يف الغمظ

ضئط طاعط بصاض أتث أشراد حرذئ املرور وإخابئ 
3 يف حارع الساني الحمالغ

 : تصرغر
حّملت منظمة دوليٌة النظام السعوديَّ املسئولية 
الكاملـة عن قتـل آالف املـرىض األبريـاء يف اليمن؛ 

بفعل ما يفرضه من قيود وحصار عىل البلد. 
وقالـت منظمة كـري يف تقرير لهـا نرشته عىل 
موقعهـا اإللكرتوني، أمـس األحد: إن السـعوديَّة 
مسـئولٌة عن قتـل آالف املرىض األبريـاء يف اليمن 
بفعـل الحصار املفـروض عىل البلـد، موضحة أن 
التحالف العدواني الذي تقوده السـعوديّة يواصُل 
فرَض قيود عىل مطار صنعاء منذ ٥ سنوات، َحيُث 
يُحبـس ماليـني اليمنيني يف منطقة حـرب وتمنع 

حركة البضائع اإلنسانية والتجارية. 
وأوضحت املنظمة أنه نتيجًة للحصار السعودّي 
تـويف آالف اليمنيني الذين يعانـون أمراضاً مزمنة 
أثناء انتظار العالج العاجل، مبينًة أن إغالَق مطار 
صنعاء للسـنة الخامسة عىل التوايل أَدَّى إىل عرقلة 
سفر ما ال يقل عن ٣٢٫٠٠٠ مريض يمنياً يف حالة 
حرجة يحتاجون إىل عالج منقذ للحياة يف الخارج، 

الفتة إىل أن إغالق املطار تسـبب أَيْـضاً يف خسـائَر 
اقتصاديـة تقـدر بالباليـني عـىل مدى السـنوات 
الخمـس املاضيـة، ممـا يزيد مـن تفاقـم الحالة 

اإلنسانية املرتدية أصالً. 
وذكـرت «كري» أن املرىض محارصون يف اليمن، 
آلالف  وبالنسـبة  إلنقاذهـم،  مغلـق  والطريـق 
اليمنيـني املـرىض الذين يحتاجـون إىل عالج طبي 
عاجل يف الخارج، كانت السـنوات الخمس األخرية 
بمثابـة حكـم باإلعـدام»، مضيفـة: «منذ خمس 
سـنوات، ُجـرَِّد اليمنيون من حقهم يف السـفر إىل 
الخارج للحصول عىل الرعاية الطبية أَو ممارسـة 
األعمـال التجاريـة أَو العمل أَو الدراسـة أَو زيارة 
األرسة، فآالف اليمنيني الذين يعيشـون يف الخارج 
عالقون خـارج البـالد أَو يواجهـون صعوبات يف 

زيارة وطنهم». 
وطالبت املنظمة الدوليـُة تحالَُف العدوان الذي 
تقوده السـعوديّة، بوضع حيـاة املدنيني اليمنيني 
يف املقـام األول من خالل رسعـة إعادة فتح مطار 
صنعاء أمـام الرحالت الجوية التجارية ملسـاعدة 

املجتمـع الـدويل يف تخفيـف الكارثـة اإلنسـانية 
الناجمة عن اإلغالق. 

ويف ٩ أغسـُطس ٢٠١٦، فرض تحالُف العدوان 
حصـاراً عـىل املجـال الجـوي اليمنـي، ممـا أَدَّى 
إىل إغـالق مطـار صنعاء أمـام الرحـالت الجوية 
التجاريـة، وحـارص ماليني اليمنيـني ومنع حرية 

حركة السلع اإلنسانية والتجارية من الدخول. 
وبعد خمس سـنوات، لم يعاد فتح املطار بعُد، 
ونتيجـًة لذلك، تـويف آالف اليمنيـني الذين يعانون 
من حـاالت صحية طويلـة األجل مثـل الرسطان 
والـكىل والكبد والدم يف انتظار العالج غري املتاح يف 
اليمن، كما أَدَّى إغالق املطار إىل توقف شـبه كامل 
للشحنات التجارية مثل األدوية واإلمَدادات الطبية 

واملعدات القادمة إىل البالد. 
واختتمـت األمُم املتحـدة يف أغسـُطس املايض 
سلسلَة أعمال تضييِق الِخناق ضد الشعب اليمني، 
بإعالنها إلغاَء الجـرس الطبي –الذي لم يفتح بعد 
عام عـىل توقيعه– لتوّجـه بذلـك الرضبة األخرية 

ضد مرىض اليمن املحارصين. 

 : طاابسات

عـن  صنعـاَء  العاصمـة  رشطـُة  كشـفت 
تفاصيـل جريمة قتل أحد أفراد رشطة السـري 

وإصابة ثالثة مواطنني آخرين. 
وأوضحت الرشطة أن الجريمة حدثت عقَب 
مشادة كالمية بني املدعو صدام فيصل عبدالله 
مقبل كزمـة -٢٨ عاماً-، واملجني عليه محمد 
عـيل محمد أحمـد جبـارة -٤٢ عامـاً-، َحيُث 
قـام املدعو كزمـة بطعن املجنـي عليه محمد 

جبارة بجنبيـة وإطالق الرصـاص، ونتج عن 
ذلك إصابة شـخَصني عىل دراجة نارية تزامن 
وجوُدهما يف املكان أثنـاء إطالق الجاني للنار، 
وهما املجني عليهما سلمان حسن أحمد محي 
الدين عبدالله -٢٠ عاماً-، وحسـن عيل محمد 

حسن الحرازي -٢٣ عاماً-. 
ثـم قـام املتهـم بالفـرار بسـيارته نوع 
«شاص» حتى جولة الوالعة بشارع الستني 
الشـمايل فاصطـدم بسـيارة نـوع «باص» 
محمـد  نشـطان  فـارس  للمواطـن  تابـع 
قاسـم الفيصيل -٣٦ عامـاً-، وعند حضور 

رجل املرور املسـاعد أحمد عبدالله عيل عيل 
نشـوان –٢٧ عاماً-، وهـو يف موقع خدمته 
الوطنيـة، بـارشه املتهُم بإطـالق الرصاص 
عليـه واصابه يف الفخذ بالرجل اليرسى أَدَّت 

إىل استشهاده. 
وأَفادت الرشطة بأن رجال األمن يف منطقة 
شـمالن باألمانـة تَحّركـوا عىل الفـور ملعاينة 
موقـِع الجريمـة وقامـوا بضبـط املتهـم بعد 
ارتكابـه الجريمة، كما قاموا بضبط السـيارة 
والسـالح الـذي كان بحـوزة املتهـم وإحالته 

لإلجراءات القانونية. 



3
االثنني

العدد

29 محرم 1443هـ..
6 سبتمرب 2021م

(1227)
 

ـاد 3) وجائ خعارغت بالساغئ تثك طظحآت  10 ذائرات (خمَّ
أراطضع يف الثطام وجثة وظةران وجغجان 

سمطغئ طثروجئ بسظاغئ تصاذسئ طع ُضـّض تفاخغض المحعث الراعظ جغاجغًّا وسسضرغًّا واصاخادغًّا 

طسادقت الردع بسغثة سظ طاظاول الدشعط و «الُثــَثع»

  سئث السقم: ُطسامّرون شغ الثشاع سظ أظفسظا وسمطغاتظا جااخاسث وتاعجع 
  جرغع: ظتثر الظزام السسعدّي طظ سعاصإ اجامرار السثوان والتخار

تقرير

 : ضرار الطغإ
َمــرًَّة أُخرى، تُثِبـُت َصنعاُء ُقدرتَها عىل 
تثبيت املعادالت االسـرتاتيجية التي تتجاوز 
وتتخطى ُكـلَّ حسـابات ومنـاورات العدّو، 
كمـا تثبـت جهوزيتَهـا العسـكرية العالية 
وتكتيكاتهـا،  قدراتهـا  وتفـوق  وتطـور 
وثبات أرضية املسـار التصاعدي التي تتجه 

فيـه عملياتهـا النوعية بشـكل يتسـق مع 
التطـورات السياسـية وامليدانيـة، ويحّقـق 
أعـىل درجـة من التأثـري املرجو، سـواء عىل 
مسـتوى تحقيق «الوجع»، أَو عىل مسـتوى 
إيصال الرسائل التي ينطوي عليها يف توقيته 

ونوعيته وتقاطعاته مع األحداث. 
بصـورة يمكن أن يقـال عنهـا مفاجئة؛ 
نظراً لـ»سـوء تقديرات» النظام السـعودّي، 
وجـد األخريُ نفَسـه أمـام العملية السـابعة 
من سلسـلة رضباِت «توازن الردع» اليمنية 
التـي ربما ظنـت الرياُض لفـرتة أنها -وبما 
تمثّلـه من كارثـٍة متصاعـدة ومتدرجة- قد 
انتهـت، أَو تـم تقييُدها والتحكُّـُم بها بتأثري 
مناورات «السالم» املزيفة التي رعتها اإلدارة 

األمريكية طيلة األشهر املاضية. 
العمليـة بحسـب بيـان ناطـق القـوات 
املسـلحة العميد يحيى رسيـع، نُفذت بـ١٠ 
ـاد٣) شـديدة  َة نوع (صمَّ طائـرات ُمَســريَّ
االنفجار، وسـتة صواريخ بالسـتية، أحدها 
من نوع «ذي الفقار» طويـل املدى، والبقية 
من نوع «بدر»، اسـتهدفت جميعها منشآت 
تابعة لرشكـة «أرامكو» السـعوديّة، عصب 
اقتصـاد اململكـة، يف ُكـلٍّ مـن «رأس تنورة» 
بالدمـام (أقـىص الـرشق) وجـدة (أقـىص 

الغرب) وجيزان ونجران جنوباً. 
البياُن كان مرتَقباً، ليوضح تفاصيَل ليلٍة 
حافلٍة باالنفجارات، عجز النظاُم السـعودّي 
ة  عن السـيطرة عىل الرواية اإلعالمية الَخاصَّ
صواريـخ  اعـرتاض  عـن  إعالنـه  ألَنَّ  بهـا؛ 
َة كان بال أي تأثري  بالسـتية وطائرات ُمَسـريَّ
تلك الليلة، وسط زحمة مقاطع الفيديو التي 

بثها سـكان اململكة عـىل امتـداد الجغرافيا 
أهـداف  ضمنهـا  توزعـت  التـي  الواسـعة 
العمليـة، وقـد وثقت تلـك املقاطـع وصول 
الصواريـخ والطائـرات اليمنيـة إىل أهدافها 
بدقـة محِدثـًة انفجـاراٍت شـديدًة، فـرست 
أَيْـضاً ارتباَك حركة النقل الجوي يف أكثَر من 
مطار رئيـيس داخل اململكة، وقد لجأ النظام 
مرتبـكاً إىل اإلفصـاح عـن بعـض األهداف، 
معلنـاً أنها «لم تتأثـر» ليتحول ذلك إىل تأكيد 

إضايف رسمي عىل دقة اإلصابة. 
حتـى قبـل أن يوضـَح البياُن العسـكري 
رضبـات  سلسـلة  إىل  تنتمـي  العمليـة  أن 
«تـوازن الـردع»، وأن أهدافهـا كانـت كلها 
منشـآت تابعـة ألرامكـو، كان مـن الجـيل 
أن صنعـاء أعـادت ضبَط املشـهد من جديد 
ِوْفـقـاً ملعـادالت «القـوة» التي تنفـرُد منذ 
مـدة بفرضها عـىل امليـدان، ُخُصوصـاً وأن 
العملية جاءت عقب وعود اسـتثنائية ملفتة 
أطلقها قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثـي يف خطابه األخري، وحملت إشـارات 
واضحة إىل مواصلة مسار «فرض املعادالت» 

االسرتاتيجية الكربى. 
أمـا بعد اإلعـالن عن العمليـة، وأهدافها، 
فلم يعـد هذا األمر «تحليالً» بـل واقٌع يمكن 
البناُء عليه لَفهم املشهد، فاستئناُف عمليات 
«تـوازن الـردع» الشـهرية التي تمثـل َخطٍّا 
اسـرتاتيجيٍّا رئيسـيٍّا مـن خطـوط مسـار 
املواجهة الشاملة، يعني إعادَة وضع النظام 
السـعودّي وُرعاتـه أمـاَم «رضورة» وقـف 
العدوان والحصار بالنسبة إليهم، وُخُصوصاً 
بعـد فـرتة كانـت حافلـًة بالضجيـج حول 
«السـالم»، إىل َحــدِّ أن الرياَض وواشـنطن 

تجرَّأتـا عـىل إظهـار مـؤرشات «اطمئنان» 
لنجـاح مناورتهمـا الرامية لتقييـِد خيارات 
صنعـاء العسـكرية، مـن خالل رفع شـعار 
باملِلـف  االبتـزاز  وتصعيـد  الحـرب  وقـف 

اإلنساني. 
هذا مـا يؤّكــده أَيْـضاً مضمـوُن تعليق 
رئيـس الوفـد الوطنـي، ناطق أنصـار الله، 
محمد عبد السـالم، عىل العملية، والذي جاء 
فيه «بمقابل إرصارهم عىل مواصلة العدوان 
والحصار، سيستمر الشعب اليمني يف الدفاع 
عن نفسـه»، َوأََضـاَف مباركاً عملياِت الردع 
عمليـات  «هـذه  أن  والجويـة  الصاروخيـة 
باملوقـف الدفاعي  مرشوعـة تأتـي التزامـاً 
للشعب اليمني املحاَرص واملعتَدى عليه، ومن 
شأنها بإذن الله أن تتسَع وتكرب وتتصاعد». 
إنها مجّدًدا املعادلة التي حاول األمريكيون 
والسـعوديّون تفاديَها خالل الفرتة املاضية، 
مـن خالل خلق منطقٍة وسـطى بني خياَري 
«وقف العدوان والحصار» َو»التعرض للوجع 
املتصاعد»، وهـي املنطقة التي كان يُفرتَُض 
أن تدوَر فيها أحداُث «مبادرة» االبتزاز باملِلف 
اإلنسـاني واملعيـيش، والتـي اتضـح الحقـاً 
أنهـا ليسـت ُمَجــّرد «مقـرتح» رديء، بـل 
اسـرتاتيجية عدوانية رئيسـية تتبناها إدارة 
بايـدن كمنهـٍج وقاعـدة للتعامل مـع امللف 

اليمني. 
وعىل عكـس تقديرات النظام السـعودّي 
والواليـات املتحـدة التـي بـدا بوضـوح أنها 
أساءت تفسري انفتاح صنعاء عىل مناقشات 
السـالم واعتربتها «نتيجة إيجابية» نوعاً ما 
لالبتزاز والخداع، جـاءت عمليُة توازن الردع 
السـابعة لتؤّكـد أن املعادالت االسـرتاتيجية 

ا عن  التي فرضتها صنعاء بالقوة، بعيدة ِجـدٍّ
متناول أيـة ضغوط أَو منـاورات مهما كان 
حجمهـا، وأن اليشء الوحيد الـذي يمكن أن 
يعفي الرياض من عقوبة استمرار العدوان، 
هو إنهاؤه تمامـاً وعرب الطريق الوحيد الذي 
حّددته قيـادة صنعاء: وقف الغـارات ورفع 
الحصار وسحب القوات األجنبية، ثم الدخول 

يف مناقشات الحل السيايس. 
وتمثـل طبيعُة أهـداف «تـوازن الردع 
السـابعة» إنـذاراً مهمـاً ومرعبـاً للنظام 
السعودّي، فمع عودته إىل مواجهة معادلة 
«وقف العدوان والحصار أَو الوجع الكبري» 
تعيـُد القواُت املسـلحة تذكـريَه بأن ذلك 
«الوجَع» ليس من النوع القابل للتجاهل، 
ففي ظل القدرات اليمنيـة املتطورة التي 
يمكنهـا تغطيُة كامـل جغرافيـا اململكة 
وشـديدة  ودقيقـة  متزامنـة  برضبـات 
التـي  األرضار  يحـّدد  سـقف  ال  التأثـري، 
يمكن أن يصاَب بها االقتصاُد السـعودّي 
الذي تعلم الرياض أنها بدونه ال يشء، ويف 
مقدمة ذلـك «أرامكو» التي يمثل قصفها 
َة وصاروخاً بالستياً،  بـ١٦ طائرة ُمَســريَّ
نموذجاً عمليٍّا يفتح الباب أمام احتماالت 
ربما ال يقوى النظام السـعودّي حتى عىل 

تخيلها. 
وقـد جاءت العملية بعـد يومني فقط من 
تأكيـِد وزيـر الخارجيـة األمريكـي، انتوني 
بلينكـن، لنظـريه السـعودّي، عـىل «التـزام 
الواليـات املتحـدة بدعـم اململكـة يف الدفـاع 
حملـة  ووسـط  وأرضهـا»،  نفسـها  عـن 
«إداناٍت» غربية الستهداف «البُنية التحتية» 
ُه رسالًة إضافيًة  السـعوديّة، األمر الذي يوجِّ

مفاُدهـا أن العاَلـَم لـن يسـتطيَع بإداناتـه 
إيقـاف  أَو  أرامكـو  حمايـة  بـ»دعمـه»  أَو 

استهدافها. 
ومن نافلـة القول أَيْـضـاً أن الرتكيَز عىل 
منشـآت أرامكو يف هذه العملية، وإىل جانب 
ا مالئًما عىل  االعتبـارات السـابقة، يمثـل ردٍّ
االقتصاديـة  الحـرب  يف  امُلسـتمّر  التصعيـد 
العدوانيـة ضد اليمن، وهو مـا يضيُف ِميزًة 
أُخـرى لهـذه العمليـة، وأنهـا تقاطعت مع 
ُكــّل تفاصيل املشـهد سياسـيٍّا واقتصاديٍّا 

وعسكريٍّا. 
وفيما يخص الجانب العسـكري بالذات، 
تبدو عالقة واضحة بني توقيت العملية وبني 
مسـتجدات الوضع يف محافظة مأرب، وهي 
عالقٌة لها أََسـاٌس معروٌف يف االسرتاتيجيات 
القتاليـة لصنعـاء، َحيُث ترتافـق التطورات 
العسـكرية الربيـة يف كثرٍي مـن األوقات مع 
تصعيـٍد صاروخـي وجـوي (تأكيـدات قائد 
الثـورة يف الخطاب األخري تؤّكـد هي األُخرى 
هـذه العالقـة)، وقد حـرص ناطـُق القوات 
املسـلحة، أمـس، عـىل اختتـاِم بيانـه حول 
العملية، بالتأكيد عىل امليض يف خيار «تحرير 
كافة أرايض الجمهورية»، وذلك بعد ليلة من 
إعالن السلطة الوطنية يف مأرب عن استعادة 
مديريـة رحبة، وبالرغم مـن أن مبادرة قائد 
الثورة بشـأن املحافظة مـا زالت مطروحة، 
إال أن هنـاك تزايُداً يف مـؤرشاِت عدِم تعاطي 
قوى العـدوان معها، وعملية «تـوازن الردع 
السـابعة» قد تكـوُن بما تمثله مـن «إعادة 
ضبط» للمشـهد مـؤرشاً آخَر عـىل أن خياَر 
اسـتكماِل تحريـر املحافظـة عسـكريٍّا هو 

األرجح. 
أخـريًا، ومن الجوانِب التـي تتقاطُع فيها 
عمليُة «توزان الردع السابعة» مع التفاصيل 
السياسـية للمشهد العام، تزاُمنُها مع إعالن 
تسـلُّم املبعـوث األممـي الجديـد إىل اليمـن، 
هانس جرندبـريغ مهامه، َحيُث ترتجُم هذه 
العمليـُة التنبيـَه الرصيـَح الـذي وّجهته له 
صنعاُء يف وقت سابق والذي أّكـدت فيه أنها 

«لن تبدأَ من الصفر مع أي مبعوث». 

«الدربئ السابسئ»:«الدربئ السابسئ»:
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بسث أصض طظ 24 جاسئ سطى اغاغال صغادي طرتجق شغ سثن

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 : طاابسات
اسـتمراراً للـرصاع الدائـر بـني فصائل 
مرتِزقـة العـدوان، تعـرَّض قيـاديٌّ يف مـا 
يسـمى املجلـس االنتقايل التابـع لالحتالل 
اإلماراتـي لعمليـة اغتيال، أمـس األحد، يف 
مديريـة زنجبـار عاصمـة محافظـة أبني 

املحتّلة. 
إن  أبـني:  يف  محليـة  مصـادر  وقالـت 
مسلحني مجهولني أطلقوا النار عىل املرتِزق 
رشدي نعمان حيدرة –القيادي يف ما يسمى 
اللـواء الثامـن صاعقـة التابـع لالحتـالل 
اإلماراتـي، وذلك أثناء تواجـده بالقرب من 

سـوق القات يف مدينة زنجبار، موضحة أن 
القيادي فيما يسمى االنتقايل حيدرة تعرض 
إلصابـاٍت خطـرية نُقـل عىل إثرهـا إىل أحد 

مستشفيات مدينة عدن املحتّلة. 
وتأتـي محاولـة اغتيال املرتـِزق حيدرة 
يف زنجبـار، أمـس األحد، بعد أقـلَّ من يوم 
عىل مقتل القيـادي املرتِزق «اللواء» موىس 
املشديل، يف منطقة دار سعد بمحافظة عدن 
املحتّلة بعبوًة ناسـفة اسـتهدفت سيارته، 
ما أَدَّى إىل مقتلـه، يف حني تأتي بعد يومني 
مـن تعـرض القيـادي يف ما يسـمى قوات 
الحـزام األمني بأبني، املرتـِزق عبدالرحمن 
الشنيني، ملحاولة اغتيال، الجمعة املاضية، 

َحيُث أقدم مسلحون مجهولون عىل إطالق 
النار صوبَه مبارشًة يف مدينة جعار التابعة 
ملديريـة خنفر، مـا أَدَّى إىل إصابته بجروح 

وصفت بالخطرية. 
وتشـهد محافظة أبـني املحتّلة عمليات 
اغتيـال وتصفيـات شـبه يوميـة يف ظـل 
تصاعـد التوتـر بـني قـوات الفـاّر هادي 
وحـزب اإلصالح مـن جهة وبني ميليشـيا 
االنتقـايل من جهـة أُخرى، بدعـم وتمويل 
من االحتالل السعودّي اإلماراتي للطرفني؛ 
بَهدِف إشـعال فتيل الرصاع بـني أدواتهما 
باملحافظات الجنوبيـة والرشقية وزعزعة 

األمن واالستقرار يف تلك املناطق. 

سمطغئ اغاغال جثغثة تطال صغادغًا طرتجصًا طعالغًا لقتاقل اإلطاراتغ يف أبني

ذقب الغمظ يف الثارج غططصعن تمطئ ضث 
تضعطئ املرتجصئ لصغاطعا باسمغص طساظاتعط

 : طاابسات
أطلق طالُب اليمن املبتعثون للدراسـة يف الخارج حملة إلكرتونية للتنديد 
بتجاهل معاناتهم من قبل حكومة الفاّر هادي، واملطالبة بإقالة ومحاسبة 
«وزير التعليم العايل» يف حكومة العمالة، بعد فشلهم يف تحقيق الحد األدنى 

من معالجات قضايا الطالب ورصف املستحقات املتأخرة ألكثر من عام. 
ويف بيان صادر عنهم، أمس األحد، أّكـد طالُب اليمن املبتعثون يف الخارج، 
أن املآيس املتكّررة والترصفات والسياسات التي تنتهجها حكومة املرتِزقة، 
قـد أَدَّت ومـا تـزال إىل تفاقم املعاناة العلمية واملعيشـية للطلبة الدارسـني 
يف الخـارج، وأصبـح الوضع فوق االحتمـال، يف ظل ترصفات الـوزارة الال 

مسؤولة تجاه املبتعثني. 
وأَشـاَر طـالب اليمـن يف املهجـر إىل انتقائيـة «وزارة التعليـم العايل» يف 
حكومة املرتِزقة والوسـاطة واملحسـوبية والتعـايل يف التعامل مع الطالب 

وازدرائها بمطالب املبتعثني يف مختلف دول العالم. 
وكشف البيان أن حكومة املرتِزقة تعمدت إيقاف رصف قيمة بدل الكتب 
ملوفـدي الجامعات بتعنت وإرصار، رغم أنها مبالغ زهيدة وسـنوية ووفقاً 
للقانون ولقرارات إيفادهم الرسـمية، باإلضافة إىل فشـلها يف رصف تذاكر 

الخريجني وعمل َحـلٍّ نهائي لهذا امللف. 

املتضمئ السسضرغئ تصر الظحر سطى بقبني طاعمًا 
بالصدغئ الةجائغئ رصط 24 لسام 1442عـ

 : خظساء
قـّررت املحكمـة العسـكرية املركزية بصنعـاء، النرش عـىل املتهمني يف 
القضية الجزائية رقم ٢٤ لعام ١٤٤٢هـ، بوقائع الخيانة واالنضمام للعدو 
وتسـهيل دخوله إىل إقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات وغريها من 

الوقائع. 
جـاء ذلك خالل الجلسـة العلنية األوىل التي عقدتها املحكمة العسـكرية 

املركزية، أمس األحد. 
 وأوضحت املحكمة بأن إقرارها النرش عىل املتهمني البالغ عددهم ثالثني 

متهماً، يأتي وفقاً لنص املادة ٢٨ إجراءات جزائية عسكرية. 
وضمـت قائمة الخونة املتهمني ُكـّل مـن (أحمد صالح يحيى أبو حاتم، 
حيـدر أحمد حسـن محفل، خالد حسـني عـيل اليميني، محمـد عيل أحمد 
العمري، محسـن محمد مبـارك الحرميل، محمد أحمـد صالح الحارضي، 
موفـق محمـد عبداللـه منرص، أحمـد حميد محسـن مرح، جمـال غالب 
أحمد الشـمريي، خالد عبدالله عـيل النيس، صادق عبداللـه املخاليف، عميد 
صالـح أحمد لقصـم الحارثي، محمد هادي ضبعة العمليس، يارس حسـن 
عيل العابد، يحيي عيل سـعيد حنشـل، طه شمسان أحمد املعمري، محسن 
محمـد حسـني الداعـري، محمد سـالم عبداللـه الخوالني، محمـد صالح 
عبدالرب الغنيمي، عميـد صالح يحيي نارص القطيبي، عبدالله عبدالرحيم 
غيالن، عيل سـالم بن عوض الحارثي، محمد حربان مانع الوادعي، محمد 
عبدالله محمد وهان، عقيد محمد عزي الدروبي، عقيد نبيل محمود مفتاح 
إسـكندر، حسـن فتيني فضل، محمد سـلمان مجاهد، مجاهد قائد حزام 

الغلييس، عزام الحارثي). 

صاتض الثضاعر ظسغط غسرتف ووضغطه غسرتض واملتضمئ تصر 
اجاضمال اجاسراض افدلئ

عغؤئ الضااب تتغغ الثضرى الـ 22 لعشاة الحاسر الضئري سئثاهللا الربدُّوظغ

 : خظساء
عقـدت محكمُة غـرب األمانة، أمس 
األحـد، جلسـتَها األوىل ملحاكمـة املتهم 
بقتـل الدكتـور محمـد عيل عـيل نعيم، 
املدعـو فـؤاد حسـني حسـني منصور 

صليح. 
وخالل الجلسة التي ترأسها القايض 
أسـامة عبدالعزيـز الجنيـد، بحضـور 
وكيـل النيابـة القايض يـارس الزنداني، 
وعضو النيابة القايض عادل الضاعني، 
اسـتعرضت املحكمـة أدلـة اإلثبـات يف 
القضيـة واملتمثلـة يف سـالح الجريمـة 
ومقطع فيديو للمتهم وهو يعرتف فيه 
بالجريمـة أمـام األمن، كما اسـتمعت 

لشهود اإلثبات. 
وأقرت املحكمة استكمال استعراض 
مـا تبقـى مـن أدلـة اإلثبـات، وتمكني 
محامـي الّدفاع من تقديـم ما لديه من 
أدلة دفاع إىل جلسـة األحـد املقبل، قبل 

حجزها للحكم. 
مـن جانبـه، قـدم وكيـل املتهم عىل 
إجـراءات املحكمة يف الجلسـة القادمة، 

وادعـى بـأن موكله غري مـدرك لجميع 
االدِّعـاء  ذلـك  دحضـت  أن  إال  أفعالـه، 
بتقديمهـا شـهادة طبية تثبـت صحة 
عـن تخطيطه  وسـالمة املتهـم، فضالً 

املتقن لتنفيذ الجريمة. 
املحكمـة  خاطبـت  الجلسـة،  ويف 
املتهم، بما إذَا كان مصاباً بأي مرض أَو 
يتعاطـى أية أدويـة أَو يذهب إىل طبيب 
نفيس، فأجاب املتهـم بالنفي، واعرتف 
املتهـم بأنـه اسـتعار سـالح الجريمة، 

وهـو سـالح ناري نـوع مسـدس، من 
أحـد جريانـه، والذي تعرف بـدوره عىل 
مسدسـه (سـالح الجريمـة) املعروض 

عىل املحكمة. 
وانضـم إىل هيئـة االدِّعـاء ممثل عن 
هيئة التدريس يف جامعة الحديدة؛ كون 

املجني عليه زميل مهنة التدريس. 
كما استمعت املحكمة إىل رد محامي 
حـول  وطلباتهـم  والدفـاع  االدِّعـاء 

القضية. 

 : خظساء
أحيـت الهيئة العامـة للكتاب، أمس 
األحـد، الذكـرى الــ٢٢ لوفاة الشـاعر 
بفعاليـة  الربدونـي،  عبداللـه  الكبـري 
يف  الثقافـة  بيـت  رواق  عـىل  ثقافيـة 

العاصمة صنعاء. 
ويف الفعاليـة، أشـار عضـو املجلس 
سـلطان  الفريـق  األعـىل،  السـيايس 
الجيـل  تذكـري  أهميّـة  إىل  السـامعي، 
الجديـد بقامة كبرية ممثلة يف الشـاعر 
الكبري الراحل عبدالله الربدوني، مؤّكـداً 
حـرص القيـادة الثوريـة والسياسـية 
عـىل عمـل ُكـّل مـا من شـأنه تخفيف 
معاناة الناس من خالل االهتمام بكافة 
القطاعـات بمـا فيهـا القطـاع الثقايف 

واإلبداعي. 
ولفـت إىل عظـم التجربـة اإلبداعيـة 
للشاعر الكبري الراحل عبدالله الربدوني 
ومـا كان يتمتـع بـه موقفـه الوطنـي 

وإخالصه لقضايا الشـعب ووفاءه لكل 
القيم النبيلة. 

مـن جانبـه، أشـار وزيـر الثقافـة 
عبدالله أحمد الكبـيس، إىل الجهود التي 
بذلتهـا الوزارة إلخـراج تراث الشـاعر 
الربدونـي  عبداللـه  الراحـل  الكبـري 
وطباعته، ولفت إىل ما تميزت به قصائد 
الربدونـي حتى صنعت منـه علماً َكبرياً 

من أعالم الشعر العربي. 
وقال: إن خصوصية التجربة الفكرية 
والنقدية للشـاعر الراحل، َوأََضـاَف لقد 
برز ناقـداً ومفكراً َكبرياً أضاف للمكتبة 
اليمنيـة والعربية العديد مـن العناوين 

الهامة. 
من جهته، أّكـد رئيس الهيئة العامة 
للكتـاب، عبـد الرحمـن مـراد، يف كلمة 
ألقاهـا خـالل الفعالية، حـرص الهيئة 
عىل إحيـاء ذكرى وفاة الشـاعر الرائي 
عبـد اللـه الربدونـي، عـىل الرغـم مـن 

محدودية اإلْمَكانات. 

مالمـح  أبـرز  عـىل  الضـوء  وسـّلط 
العظمة والخصوصية يف قصيدة عبدالله 
الربدونـي وتجربتـه الفكريـة والنقدية 

وما تمتعت به مكانته اإلبداعية. 
ونـّوه بأهم سـمات موقف الشـاعر 
من القضايا الوطنية عىل مدى مسريته 
والتـي قدمـت منه شـاعراً قـادراً عىل 

التعبري عن موقفه يف أصعب الظروف. 
تخلـل الفعاليـة عـدٌد مـن الكلمات 
والقصائد الشـعرية عـربت يف معظمها 
عـن املكانـة الرفيعـة التي تميـزت به 
تجربة الرائي الراحل عبدالله الربدوني. 

كمـا توقفـت الكلمـات أمـام عـدد 
مـن املواقف التـي أثبتت مـدى إخالص 
والقضيـة  للوطـن  الربدونـي  الشـاعر 

والقيم اإلنسانية الرفيعة. 
حـرض الفعالية عدد من وكالء وزارة 
التابعـة  الهيئـات  ورؤسـاء  الثقافـة 
للوزارة وعدد من الشـخصيات الثقافية 

واملهتمني. 
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 : أغمظ صائث
تحلُّ ذكرى «توشـكا صافـر» ُكـّل 
عـام، فيحل معهـا األلـُم، والُحــْزُن، 
والفاجعـُة ألمـراء العـدوان اإلماراتي 
السـعودّي الذين حصدوا يف ذلك اليوم 
الخيبَة والحرسَة والهزيمَة القاسـية، 
واضطرت أبو ظبي بعد ذلك أن تنكَِّس 
أعالمهـا ِحداداً عىل قتالها، وأن ترتدَي 
ثوَب الحزن، وتـذرف الدموع الكثرية، 
جثامـني  التلفـزة  شاشـات  فتظهـر 
الجنـود اإلماراتيـني الرصعـى، وهـو 
يصلـون إىل مطار أبو ظبي يف صناديق 
خشـبية، بعد أن أزهقـت أرواحهم يف 

«صافر» وتلقوا أقوى الصفعات. 
تبـدأ حكاية هـذا الوجـع للعدوان، 
حينما أرسـل جنـوده املرتِزقة، بينهم 
أبناء األمـراء، يف مصفحـات وناقالت 
جند، إىل مـأرب، معتقدين أن رحلتهم 
ليسـت سـوى «نزهة»، وأن وجوَدهم 
يف هـذه املدينة الغنيـة بالنفط والغاز 
سـيمكنهم مـن الوصـول إىل صنعاء، 
واللجـان  الجيـش  أبطـال  واجتثـاث 
الشـعبيّة، َحيُث كان هـؤالء يحملون 
ناقـالت  ولديهـم  األسـلحة،  أحـدث 
إسـعاف، وطائرات أباتيش، وعدد من 
اليقظـة  لكـن  االسـتطالع،  طائـرات 
العاليـة لقـوات صنعـاء كانـت لهـم 
باملرصـاد، والرصد الدقيـق لتَحّركات 
هؤالء املرتِزقة سـّهل للجيـش إطالَق 
صـاروخ من نوع «توشـكا» يف الرابع 
من سبتمرب أيلول 2015، عىل جحافل 
الجنود الغزاة، وما هي سوى لحظات 
حتى تحول املعسـكر الذي وصلوا إليه 
إىل جحيـم، فاحرتقـت فيـه األشـالء، 
بدمـاء  املرتِزقـة  دمـاء  واختلطـت 
الجنود اإلماراتيني املغرورين وقادتهم 
الذين جـاءوا الحتالل اليمـن، فكانت 
 ،“189” مقتـل  النهائيـة  الحصيلـة 
بينهم 67 إماراتياً، و42 سعوديٍّا و16 
بحرينياً، و12 أردنياً، باإلضافة إىل 52 
مرتِزًقـا، ومن َحيُث الخسـائر املادية، 
دّمـرت تلك الرضبة عدداً من العربات 
الحاملـة صواريخ من نوع مانسـتري، 
إسـعاف،  وناقالت  وقـود،  وقاطـرات 
من طائرات  وطائرتي أباتيش، وعـدداً 
إحـراق  إىل  باإلضافـة  االسـتطالع، 
العرشات من اآلليات العسكرية ما بني 

دبابة ومدرعة. 
 

درٌس لظ ُغظسى
يف الجهـة املقابلـة، كانـت صنعاُء 
الشـعبيّة،  واللجان  الجيـش  وأبطـاُل 
العظيـم،  االنتصـار  بهـذا  يحتفـون 
الذي أعـاد إليهـم روَح االنتصار، بعد 
حدوث نكسـات يف عـدَن واملحافظات 
الجنوبية، كما أدرك املواطنون األحراُر 
أن قيادة ثورة 21 سبتمرب ال تزال تملك 
زمام املبادرة، وأن العـدوان األمريكي 
السـعودّي مهما كان متوحشاً وظاملاً 
َفـإنَّه لن يكرس عزيمتَهم عىل اإلطالق. 

ويصـُف الخبـري العسـكري اللـواء 
عبـد الله الجفري ما حـدث يف صافر، 
يـوم الرابع من سـبتمرب سـنة 2015 
بـ «اليـوم العظيم»، مؤّكـداً أن رضبة 
«توشـكا» حملـت عدداً من الرسـائل 
من أهمهـا التأكيد عىل تطور القدرات 
العسـكرية ألبطـال الجيـش واللجان 
الشـعبيّة، َحيـُث تمّكنت مـن إصابة 
أهدافهـا بدقة عالية، وهـذا بحد ذاته 
يعتـرب إنجازاً كبرياً أربـك قوى تحالف 

العدوان األمريكي السعودّي. 
ويشـري اللـواء الجفـري إىل أن هذه 
الصاروخيـة  العسـكرية  العمليـة 
تصّدرت اهتماَم وسائل اإلعالم املحلية 
املدرعات  إحـراَق  وأظهرت  والدوليـة، 
واآلليات وعدد مـن الطائرات، مؤّكـداً 
أنهـا كذلـك شـّكلت نقطـَة تحـوُّل يف 
معادلـة املعركـة العسـكرية للجيش 
واللجان الشعبيّة، وأنها تعد من أقىس 
واملوجعة  املؤملة  الهجوميـة  الرضبات 
التي اسـتهدفت دول تحالف العدوان، 
َحيـُث اسـتطاعت القـوُة الصاروخية 
تجمعـات  مراكـز  تدمـريَ  اليمنيـة 
 107 اللـواء  يف  عسـكرية  ووحـدات 

بمحافظة مأرب. 
هـذه  أن  الجفـري  اللـواء  ويـرى 
الرضبة ستظل خالدة يف تاريخ شعبنا 
كمـا  دائمـاً،  وسـيتذكرها  اليمنـي، 
سـتظل بالنسـبة للعدوان يوماً أسوَد، 
وسيدّونها التاريخ يف أنصع صفحاته، 
فيوَمها علمـت دوُل العدوان أن اليمن 
مقـربٌة للغـزاة، وأنـه مهما حشـدوا 
من إْمَكانيات سـيتصدى لهـم أبطال 
ُمضيفاً  الشـعبيّة،  واللجـان  الجيـش 
أن هـذا اليـوم، وهذا التاريخ سـيظل 
خالداً وناصعاً يف تاريخ الشعب اليمني 
العظيم، وسـيخلده األجيـال القادمة، 
وسـيظلُّ نقطًة سـوداَء يف تاريخ دول 

العدوان. 
 

طصربٌة لطشجاة
مـن جانبـه، يقـول عضـو مجلس 

الشـورى، عبدامللك الحجري: إن إحياء 
الذكرى السادسة لتوشـكا صافر لها 
مدلوالتُها وأهميتُها؛ باعتبَارها إحدى 
نفذها  التـي  االسـرتاتيجية  الرضبات 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف إطـار 
مواجهة العدوان السـعودّي اإلماراتي 
الصهيونـي  الربيطانـي  األمريكـي 
ومرتِزقته ونتج عنها مقتل ما يقارب 

٢٠٠ من جنود مختلف دول العدوان. 
ويرى الحجري أن رضبة «توشكا» 
واضًحا وعمليٍّا  شـكلت حينها مؤرشاً 
عـىل بدايـة انكسـار تحالـف العدوان 
دهـاء  عمـق  وأّكــدت  وهزيمتـه، 
الصاروخيـة  القـوة  واسـرتاتيجية 
اليمنية والعسـكرية اليمنيـة إجماالً، 
واسـتحالة هزيمتها، الفتاً إىل أن البالد 

شـهدت بعَدها انسحاباً لعدة دوٍل من 
تحالـف العـدوان، وإعادة حسـاباتها 
تجاه اليمن، والبعـض تغرّيت نظرتها 
الثـوري  النظـام  تجـاه  وموقفهـا 

والسيايس يف صنعاء. 
لصحيفـة  الحجـري  ويضيـف 
فقد مثّلـت حادثة  «املسـرية»: أيضـاً 
توشـكا رسـالًة واضحًة مـن القيادة 
الثوريـة والسياسـية يف صنعـاء أنـه 
ال مـكاَن للقـوات األجنبيـة يف اليمن، 
وال مسـتقبَل لوجـود قـوات االحتالل 
وأن  يمنيـة،  أرض  أيـة  يف  األجنبيـة 
ومـرشوع  وطنـي  حـق  اسـتهداَفها 
للشـعب اليمنـي، يف إطـار الدفاع عن 
سيادته وسالمة أراضيه، ُمشرياً إىل ما 
أّكــد عليه قائد الثورة وقائد املسـرية 
القرآنيـة السـيد عبدامللـك بـدر الدين 
خطابـه  يف  اللـه-  الحوثـي -حفظـه 
األخـري بذكرى استشـهاد اإلمـام زيد 
الـذي جـّدد فيـه التأكيد عـىل حتمية 
تحريـر كافـة األرايض اليمنية املحتّلة 
الوطني،  التحـّرر  معركة  واسـتكمال 
وإخراج كافة القوات األجنبية املحتّلة 
الخاضعة  املناطـق  مـن  ومرتِزقتهـم 
لسـيطرتهم َحـاليٍّا، واملسـألة مسألة 

وقت ال أكثر. 
ولعـل مـا ميّـز هـذه الرضبـة هو 
نوعيُة السـالح املسـتخَدم، فهو ليس 
مـن األسـلحة الحديثة التـي تتباهى 
بـه الدوُل الكربى، وإنمـا تم بصاروخ 
باليسـتي رويس الصنـع عفـا عليـه 

الزمان وكان العالم أن ينساه. 
ويقـول الباحُث السـيايس الدكتور 
محمـد الحمريي: إن روسـيا نفَسـها 
التـي صنعـت هـذا الصـاروخ كادت 
تنىس أهميتَه ودوَره االسـرتاتيجي يف 
تحقيق نرص ملن يسـتخدُمه كسالٍح يف 
وجه الطرف اآلخر املدجج باألسـلحة 

األحدث واألكثر فتكاً منه. 
ويؤّكــد الحمريي لـ «املسـرية» أن 
هذه الرضبة الباليسـتية أجربت العدّو 
عـىل أن يـدرك بيقـني تـام اسـتحالة 
انتصـاره مهمـا امتلـك مـن تفوق يف 
العـدة والعتـاد، ُمشـرياً إىل انسـحاب 
القوات الغازية فـور تلقيها الرضبات 
العتيـد،  الصـاروخ  بهـذا  املدّمــرة 
وأحلـت محلهـا قـوات املرتِزقـة مـن 
كافـة الدول املتحالفة ضد بالدنا، بمن 
فيهـم املرتِزقة مـن الجانـب اليمني، 
الفتـاً إىل أن هـذا التفـوق القتايل الذي 
سـجلته القوة الصاروخية باستخدام 
«توشـكا» قـد شـكل نقطـة تحـول 
ومحطة رعب لألعداء املشـاركني ضد 
بالدنا، واألعداء غري املشـاركني بشكل 
مبـارش يف تلك املعـارك ممـن يقفون 
خلفهـم، وزلزلتهـم إىل أقـىص درجة، 
وكان مـن نتائجهـا أن تمـت إعـادة 
اليمنيني  للمجاهديـن  ا  عامليّـٍ االعتبار 
من رجـال الجيش واللجان الشـعبيّة 
وأعيـد االعتبـار حتى لهـذا النوع من 

الصواريخ. 

تقرير
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  : أتمث داوود- طتمث تاروش

توجيـَه  اليمنيـة  املسـلحة  القـواُت  عـاودت 
الرضبـات القاسـية للنظـام السـعودّي، لتصل 
إىل أبعـد نقطة يف أقـىص رشق اململكة، بالتوازي 
مـع توزيع رضباتها عىل رشكات أرامكو يف جدة 
ونجـران وجيـزان، مؤّكــدة أن جميـَع األرايض 
السـعوديّة باتت يف مرمى أهدافنا، وأنه ال يمنعنا 
مـن الوصول إىل آبـار النفط واملنشـآت الحيوية 
واالقتصادية إال التعقل، وإعطاء الفرصة للنظام 

السعودّي لكف أذاه عن اليمن. 
ـاد  َة من نوع صمَّ وتصدرت الطائرات امُلَســريَّ
٣ هذه املهمة، كما حرض الصاروخ الباليستي ذو 
الفقار، كعادته يف ُكـّل عملية توازن ردع، ليحدث 
رعبـاً لدى النظام السـعودّي، ومن خلفه النظام 
األمريكـي والكيـان الصهيونـي الغاصـب بـأن 
ما إذَا ما استوعبوا  القادم أشـد وأنكى، ال ِســيـَّ
هذه الرسالة بجدية وسارعوا يف إيقاف عدوانهم 
وحصارهم الغاشم عىل اليمن للعام السابع عىل 

التوايل. 
ومن مزايا هذه العملية أنها اسـتهدفت «رأس 
التنـورة» الواقعـة يف الجهـة الرشقيـة للمملكة 
العربيـة السـعوديّة، وتبُعُد ٧٠ كيلو مـرتاً مربّعاً 
عـن عاصمـة املنطقـة الرشقيّة اإلداريـة مدينة 
الدّمام، وتقّدر مسـاحة هذه املدينة بـ ٢٩٠ كيلو 
مـرتاً مربّعـاً، وهي منطقة سـاحلية تكثري فيها 

الكثبان الرملية املرتفعة. 
وتكمـن األهميّة العسـكرية السـتهداف هذه 
املدينـة يف كونهـا تعتـرب مـن أهـم وأكـرب املدن 
االقتصاديـة، ليـس فقـط يف السـعوديّة، ولكن 
يف العالـم كلـه، َحيـُث يوجـد فها أكـرب مصفاة 
للنفـط عـىل مسـتوى العالـم، كما يوجـد فيها 
ميناءان لشـحن النفط، ومعمـل إلنتاج الكربيت 
وآخـر إلنتاج الغـاز، لذا فهي تمثـل مصدَر دخل 
ا للمملكة، كمـا أنها تتمتـع بموقع  كبـرياً ِجــدٍّ

اسرتاتيجي وتجاري هام. 
وبنـاًء عىل ذلك، َفـإنَّ اسـتهداَف هذه املنطقِة 
يأتي رداً عىل الحصـار والحرب االقتصادية التي 
تتبناها السعوديّة عىل بالدنا، وآخرها رفع سعر 
الدوالر الجمركي، بالتوازي مع االستمرار يف خنق 
الشـعب اليمني مـن خالل االسـتمرار يف طباعة 
رة، ومنع وصول سـفن املشـتقات  الُعملـة املزوَّ
النفطيـة إىل مينـاء الحديـدة، ومـن هنـا نفهم 
الرسـالة االقتصاديـة املصاحبـة لهـذه العملية 
العسكرية بأنها رد مرشوع عىل الحصار والحرب 
االقتصادية، َوإذَا ما فهم السعودّي الدرس جيًِّدا، 
َفــإنَّ الرضبـات سـتتواىل تباعاً لتشـكل تهديداً 

حقيقيٍّا عىل رأسها االقتصادي. 
كما يوجد ضمَن أرايض «رأس التنورة» املحطُة 
البُخارية األوىل يف منقطة الرشق األوسـط، وهي 
األكرب بـني املحّطات، إضافة لوجود عّدة معامل، 

منها معمل القطيف َوأَيْـضاً معمل أبو سعفة. 
ويف الـدالالت السياسـية َفــإنَّ عمليـة توازن 
الـردع السـابعة تأتي ضمـن سلسـلة العمليات 
االسـرتاتيجية التـي تهدف مـن ورائهـا القيادة 
الثورية يف صنعاَء إىل تعديل ميزان القوى لصالح 
اليمـن املعتـَدى عليه من قبـل تحالـف العدوان 
األمريكي السـعودّي، وبصورة رشيدة تبتعد عن 
االندفـاع العاطفي بالرد عـىل الجريمة بجريمة، 

بـل تعمد إىل اسـتهداف مصادر القـوة العدوانية 
وتمويلهـا، وذلـك متمثالً يف األهداف العسـكرية 
يف جيزان ونجـران وكذا األهـداف االقتصادية يف 

املنطقة الرشقية (رشكة أرامكو). 
ويقـول الكاتب واملحلل السـيايس عبد العزيز 
أبو طالب: إن القوة اليمنية تنطلق لتنفيذ عملية 
ردع جديـدة ضمـن بنـك األهـداف (٣٦٠ هدفاً) 
املعَلنة سـابًقا لدفع العدّو إىل وقف عدوانه ورفع 
الحصـار عن الشـعب اليمنـي الـذي صمم عىل 
مواجهـة العـدوان بعمليات دفاعيـة مرشوعة، 
موضًحا أن هذه العملية تدل عىل قدرة اليمن عىل 
املواجهـة بالنفـس الطويل وقدرتـه عىل تطوير 
وسـائل الدفاع وتعزيز مديات القوة الصاروخية 
َات لتعزيـز الدفـاع عـن سـيادة البلـد  وامُلَســريَّ

وصون أراضيه. 
ويشـري أبـو طالـب إىل أن مـدى العمليـة يف 
الدمام يعطي رسـالًة للدول املتورطة يف العدوان 
عـىل اليمن أنهم لن يكونـوا بمأمن من العمليات 
الدفاعية اليمنية املرشوعة، وأن الشـعب اليمني 
مصمم عـىل تحرير أرضه وتطهريهـا من دنس 
الغـزاة الـذي يتوّجـهـون لبناء قواعـد يف املهرة 
وحرضمـوت وسـقطرى وميـون وغريهـا مـن 
ما بعد خطاب السـيد  املناطـق املحتّلة، ال ِســيـَّ
القائد -حفظه الله- بالتزام تحرير ُكـّل شرب من 

األرايض اليمنية. 
أمـا بالنسـبة لطبيعة الهدف فهذا يـُدلُّ –كما 
يرى أبو طالب- عىل مستوى األخالق لدى الجيش 
واللجان الشعبيّة التي استهدفت عيناً اقتصادية 
مرشوعة، وتجنبت املدنيني والسـكان، وما إعالن 
العـدّو عن إصابة طفلني سـوى ادِّعاء لتشـويه 
العمليـة املتزنـة بمثـل هـذه الدعـاوى الباطلة، 
مبينًـا أن التوقيـت يأتي يف ظل األحـداث الراهنة 
ة بعد اإلعالن عن  واملتشـابكة يف املنطقة، وَخاصَّ
تواجد بعض القوات األجنبية املرتبطة بالتحالف 
كربيطانيا يف املهـرة وغريها من املناطق املحتّلة، 

كما تأتي رداً عىل عمليات القتل امُلستمّرة بطريق 
مبـارشة عـرب الطـريان واملدفعيـة عـىل الحدود 
والعمق اليمني أَو بطريقة غري مبارشة؛ بَسـبِب 

الحصار. 
 

َتـــصٌّ طحروع 
وتلَجأُ القواُت املسـلحة بصنعـاء، من حني إىل 
آخـر، لتنفيـذ عمليات تسـمى «بتـوازن الردع» 
وصلـت إىل عملية اليوم السـابعة، لتؤّكـد للعالم 
أن هـذه الرضبات تأتـي يف إطار الـرد املرشوع، 
والدفـاع عـن النفس، نتيجـَة اسـتمرار العدوان 
األمريكي السـعودّي يف شـن غاراته الهسـتريية 
عىل اليمن للعام السـابع عىل التـوايل، إضافة إىل 

حصاره الخانق عىل الشعب اليمني بأكمله. 
ويؤّكــد محافظ ذمار، محمد نارص البخيتي، 
أن اليمن يسـتمد رشعيته يف قصف «ميناء رأس 

تنـورة» ورشكـة أرامكـو مـن حـق الدفـاع عن 
النفس، َوأنه سيستمر حتى وقف العدوان ورفع 
الحصـار وانسـحاب ُكــّل القـوات األجنبية من 

اليمن. 
ويدعـو البخيتي يف منشـور له عـىل صفحِته 
بتويرت دول العدوان للقبول بمبدأ السالم املرشف، 
الذي يضمن كرامة وسـالمة جميع دول املنطقة 

ويحرتم سيادة واستقالل اليمن. 
وتأتي هذه العملية النوعية يف توقيت حّساٍس 
ا بالنسـبة لألحـرار يف اليمـن، فهي  ومهـم ِجـدٍّ
تتزامن مع اسـتعدادات شـعبنا لالحتفاء بثورة 
٢١ سـبتمرب املجيـدة، تلـك الثـورة التـي حّررت 
البلـد من الوصاية الخارجيـة، وأخمدت املطامَع 

األمريكية يف السيطرة املبارشة عىل اليمن. 
عمليـَة  أن  الوجيـه  إبراهيـم  العقيـد  ويـرى 
توازن الردع السـابعَة أتت بعد مرور ٧ أعوام من 

خرباء سسضرغعن وجغاجغعن غآّضـثون أن تعازن الردع السابسئ تسث رجالئ واضتئ 
بأن السمطغئ الباطظئ جاضعن أوجَع وأضرب إذا لط غاعصش السثوان وُغرشع التخار

غعجث شغ «رأس الاظعرة» أضئر طخفاة لطظفط شغ السالط وأضئر طتطئ بثارغئ شغ الحرق افوجط

ـاد 3 شغ طعمئ تعحغط الرأس  ذو الفصار وخمَّ
سمطغئ تعازن الردع السابسئ..سمطغئ تعازن الردع السابسئ..
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العـدوان األمريكي السـعودّي الغاشـم، وهو ما 
يعطي أحقيًة للشـعب اليمني يف الـرد والتصدي 
لـكل االعتـداءات األجنبية الغاشـمة، الفتاً إىل أن 
هذه العملية من الناحية العسكرية تثبت التطور 
املتصاعد للقدرات العسكرية اليمنية عىل مختلف 
األصعـدة وتطور القـدرات الصاروخية، وأن ذلك 
تجسد جليٍّا يف العملية العسكرية التي تنوع فيها 
السالُح املستخَدُم وتنوعت األهداف وقدراتها عىل 
اإلصابة الدقيقة واختيار الزمان واملكان املناسب 

الذي تتطلبه العملية العسكرية. 
العمليـات  اسـتمراَر  أن  الوجيـه  ويوضـح 
الهجومية يؤّكـُد انتقاَل الجيش واللجان الشعبيّة 
مـن وضعية الدفاع إىل الهجوم، وأن هذه العملية 
تأتي يف ظـل تقدمات وانتصارات يحّققها أبطال 
الجيـش واللجـان الشـعبة يف مناطـق البيضاء 
وشـبوة وتضييق الخناق عىل مرتِزقة العدوان يف 

محافظة مأرب. 
أما الناحية االقتصاديـة، َفـإنَّ هذه الرضبات 
التي تستهدف أرامكو وهي عصب الحياة للنظام 
السـعودّي، تؤثر بشـكل مبارش عىل األمريكيني 
أنفسـهم؛ باعتبَارهم املستفيدين من هذه اآلبار، 
وهي تؤثر عىل مصالحهم االقتصادية -بحسـب 
العميد الوجيه- الذي يعترب رشكة أرامكو عصَب 
الحياة للنظام السعوديّة، وأن تجميد هذا العصب 
يؤدي إىل رفع أسـعار املشتقات النفطية، وزيادة 

الرضائـب عىل الشـعب السـعودّي الـذي أصبح 
يعانـي األمرَّين؛ نتيجَة اسـتنزاف حكامه ألموال 
الشـعب يف حروب عبثية يف اليمن والعراق وليبيا 
والسـودان، وإشـعال الحرائـق يف مناطَق عديدة 
من العالم؛ خدمًة للنظام األمريكي والصهيوني. 
ويعتقد الوجيه أن عملية توازن الردع السابعة 
تؤّكـد وحـدة محور املقاومة، ففـي وقت تقوم 
السـعوديّة وأمريـكا بحصـار الشـعب اللبناني 
الشـقيق، وتمنعه مـن الحصول عىل املشـتقات 
النفطية، تقـوم الجمهورية اإلسـالمية يف إيران 
بإرسال املشـتقات النفطية إىل الشعب اللبناني، 
ويقوم الجيش واللجان الشـعبيّة برضب عصب 
النفط السعودّي واألمريكي، وهذا األمر له دالالٌت 

عىل املَدى القريب واملتوسط والبعيد. 
 

الصادُم أوجُع وأضرب
والالفـُت أن هـذه العمليـة التي جـاءت بدون 
سـابق إنذار وبدفعات من الصواريخ الباليستية 
َة قد أصابت النظاَم السعودّي  والطائرات امُلَسـريَّ
ما  بالرُّعب، ورضبته يف نبض االقتصاد، ال ِســيـَّ
ام تعرَُّضه لرضبات  وهو الذي ظل يعلن منـذ أَيـَّ
َة عـىل قواعده العسـكرية يف  بالطـريان امُلَســريَّ

جنوب اململكة. 
ويقول املحلل والخبري العسكري زين العابدين 
عثمان: إن القصَف لهذه العملية تركز وألول مرة 

عىل أهـداٍف مفصلية، وهذا يعـد تحوالً جديًدا يف 
مسـار عمليات الـردع االسـرتاتيجي املتصاعدة 
التي مضمونُها تحقيُق أكرب مسـتوى من التأثري 
عىل اقتصـاد اململكة، وإرغام النظام السـعودّي 
ومن خلفه األمريكي عىل مراَجعة الحسـابات يف 
ما يخص إيقاف العدوان والحصار عىل الشـعب 

اليمني. 
ويؤّكــد عثمـان أن العمليـة تعتـرب رضبـًة 
قاصمًة لكل التوازنات والحسـابات العسـكرية 
واألمنية واالقتصادية للنظام السـعودّي، فمعنى 
أن تـرضَب أهدافـاً كمحطـات وحقـول النفـط 
بأكثـَر مـن ١٠ طائـرات و٦ صواريخ بالسـتية 
ومن عىل مسـافة تزيد عـن ١٣٠٠ كم، فذلك يعد 
مصيبًة عظمى للسـعوديّة، ورضبًة لها أبعاُدها 

وتداعياتها التي يمكن أن نلخصها يف التايل:
- العمليـة اسـتهدفت أهمَّ هـدف ترتكز عليه 
القوة االقتصادية للسعوديّة وهي رشكة أرامكو 
التي تمثل ٩٠ ٪، وأهم مورد رئييس لها، ُخُصوصاً 
يف دعـم مـرشوع عدوانهـا الكوني عـىل اليمن، 
وبالتـايل فتـرضر هـذه الرشكـة له حساسـيتُه 
املستفيدين  املفرطة للنظام السـعودّي، َوأَيْـضاً 

الكبار منها كأمريكا والكيان الصهيوني. 
- ثبـوت انهيار املنظومـة الدفاعية األمريكية 
الباتريوت وأنظمة الـرادارات واإلنذار املبكر التي 
مـت لحمايـة اململكـة، فمـرسح العمليـات  ُصمِّ

َات اخرتقت العمَق  أظهـر أن الصواريخ وامُلَســريَّ
السعودّي ملئات األميال دون أن تُعرتََض بصاروخ 
واحد، فلم تسـتِطع منظومة الـرادارت األرضية 
والعموديـة أن تكتشـفها، أَو تالحظهـا إالَّ بعـد 
وصولها أجواء الرياض وفوق مستوى األهداف، 

َوهذا يعترب فشالً مدوياً. 
- دخـول العمليات الردعية مرسحاً جديداً من 
التصعيـد، والـذي يتضمن تركيز القـوة الرادعة 
عىل عمـود خيمة اقتصـاد السـعوديّة، كمحور 
رئيٍس لالستهداف وهي رشكة أرامكو ومحطات 

النفط. 
ويختتُم عثمان ترصيَحه لصحيفة «املسـرية» 
بالقـول: يف األخري من املفـرتض أن يُِعيَد النظاُم 
السـعوديُّ حساباِته، ويرفع حصاَره عن اليمن، 
وعن سـفن النفط التـي يحتجُزها يف مياه البحر 
األحمـر؛ ألَنَّه الوقُت املناسـُب ليتالىف نفَسـه من 
أية رضبة قادمـة، فاليمن بقيادته ومؤّسسـته 
الدفاعيـة ماضيـٌة يف توسـيع دائـرة العمليـات 
وإيقـاف  الحصـار  كـرس  حتـى  االسـرتاتيجية 
الحـرب بمعادلـة االقتصـاد باالقتصـاد، كما أن 
عمليَة توازن الردع السـابعة تعد رسـالة كافية 
وواضحـة، ليتم التعاطي معها بإيجابية من قبل 
النظـام السـعودّي واألمريكي، ما لـم فالعملية 
الثامنـة يف طريقها للُعمق السـعودّي وسـتكون 

مفاعيلُها أكربَ وأوسَع وفوق مستوى الكارثة. 

سمطغُئ تعاُزِن الردع الـ
التاريخ: 17 أغسُطس 2019م.

الَمَواِقـــُع الُمْســـَتْهـَدَفـُة: حقـــُل ومصفاُة الشـــيبة النفطيـــان، جنوَب 
شـــرقي الســـعودّية.

رة. الُح المستخَدُم في العملية: 10 طائرات ُمَسـيَّ السِّ
 

سمطغُئ تعاُزن الردع الـ
التاريخ: 14 سبتمبر 2019م.

الَمَواِقُع الُمْسَتْهـَدَفـُة: مصفاَتا نفط بقيق وخريص التابعتان لشركة 
أرامكو.

رة. الُح المستخَدُم في العملية: 10 طائرات ُمَسـيَّ السِّ
الخســـائُر: اندلعت الحرائُق بكثافة وبشكل مهول في سماء المملكة، 
َخاَن  وتداول الناشطون صورًا ومقاطَع فيديو أوضحت الحرائَق الهائلة والدُّ

الكثيَف بالمصافي، ما أجبر السعودّية على االعتراِف بالعملية.
 

سمطغُئ تعاُزِن الردع الـ
التاريخ: 21 فبراير 2020م.

الَمَواِقُع الُمْسَتْهـَدَفـُة: غيُر معَلن.
ـاد  َرًة من نوع صمَّ الُح المستخَدُم في العملية: 12 طائرًة ُمَسـيَّ السِّ
ح، وصاروخ ذو الفقار الباليســـتي بعيد  3، وصاروخـــان من نوع ُقدس المجنَّ

المـــدى. 
 

سمطغُئ تعاُزِن الردع الـ
التاريخ: 23 يونيو 2020م.

الَمَواِقـــُع الُمْســـَتْهـَدَفـُة: وزارُة الدفـــاع الســـعودّية واالســـتخبارات 
بالرياض، وقاعدُة ســـلمان الجوية، ومواقُع عســـكرية فـــي الرياض وجيزان 

ونجـــران. 

ـــالُح المســـتخَدُم: عدٌد كبيٌر من الصواريخ الباليســـتية والطائرات  السِّ
َرة، منها صواريُخ قدس المجنحة، وذو الفقار الباليستي. الُمَسـيَّ

 

سمطغُئ تعاُزِن الردع الـ
التاريخ: 28 فبراير 2021م.

اســـٌة فـــي الريـــاض، ومواقـــُع  الَمَواِقـــُع الُمْســـَتْهـَدَفـُة: مواقـــُع حسَّ
عسكريٌة في أبها وخميس مشيط.

َرًة وصاروٌخ باليســـتي من نوع  ـــالُح المســـتخَدُم: 15 طائرًة ُمَســــيَّ السِّ
«ذو الفقار» بعيد المدى. 

 

سمطغئ تعازن الردع الـ
التاريخ: 7 مارس 2021م.

الَمَواِقُع الُمْسَتْهـَدَفـُة: شركة أرامكو في ميناء رأس تنورة وأهداٌف 
ام ألول مـــرة منذ بداية العـــدوان، كما تم  مَّ عســـكرية ُأخـــرى بمنطقـــة الدَّ
َرة  اســـتهداُف مواقَع عســـكرية ُأخرى في عســـير وجيزان بـ4 طائرات ُمَسـيَّ

من نوع قاصف 2K و7 صواريخ من نوع بدر، محّققًة إصابًة دقيقًة. 
َرًة و8 صواريخ باليســـتية (10  ـــالُح المســـتخَدُم: 14 طائرًة ُمَســــيَّ السِّ
ــــاد 3 وصـــاروخ ذو الفقار الباليســـتي بعيد  َرة مـــن نوع صمَّ طائـــرات ُمَســــيَّ

المـــدى). 
 

سمطغئ تعازن الردع الـ
التاريخ: 5 سبتمبر 2021م.

الَمَواِقُع الُمْسَتْهـَدَفـُة: منشآٌت تابعٌة لشركة أرامكو في رأس تنورة 
ام شرقي السعودّية، إضافًة إلى قصف منشآت أرامكو في  مَّ بمنطقة الدَّ

مناطق جدة وجيزان ونجران.
ـاد٣ وصاروخ باليستي  َرة نوع صمَّ ـــالُح المستخَدُم: 8 طائراٍت ُمَســــيَّ السِّ
نـــوع (ذو الفقـــار) على رأس تنـــورة.  َو5 صواريَخ باليســـتيٍة نوع بـــدر وطائرتاِن 
ـاد ٣، على منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران.  َرتاِن نوع صمَّ ُمَسـيَّ
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تعازن الردع الـ 7 (وُصخش ُعظالك الُمساثون) 

الروتغئ اإلغماظغئ لثى المةامع الغمظغ 

ــثة   البعرات وصداغا المةامع المسصَّ

طرتدى الةرطعزي 

عمليـة الردع السـابعة إىل رأس تنورة وقرن 
الشـيطان يف الدمـام وأرامكـو جـدة ونجران 
وجيـزان َومنشـآت حيوية وقواعد عسـكرية 
ُقصـف هنالك املعتدون، فكانت ليلة بالسـتية 
شـبيهًة بمحرقـة قطعان اإلمـارات يف صافر، 
وتزامنـاً مع هذه الذكرى ُقصفت اليوم مملكة 
الشـيطان بكمٍّ هائل من الصواريخ الباليستية 

والطائرات املسرّية.
عمليـة توازن الردع السـابعة ردعـت العدّو 
وبطحته أرضاً بعرش طائرات صّماد 3 وسـتة 
صواريـخ بـدر وذو الفقـار، أرعبـت النظـام 
وأدخلته يف غيبوبة ُسـكره ومتاهـات عمالته 
ـة والدين  للصهاينة واألمريـكان وخيانته لألُمَّ
والعروبـة وعـاش ليلتـه كوابيـس مـن نفس 

الكأس أسقاه اليماني علقماً وُزعافاً. 
عمليـة مّزقـت األوراق، وجّففـت النفـط، 

وعّرضـت البقرة الحلـوب للذبح، 
وأربكـت العدّو، ومـا كاد يتناىس 
عمليات مماثلة ورضبات سابقة 
استهدفته يف عمق ووسط ورشق 
سهلة  أراضيه والتي باتت أهدافاً 
وعـىل مرمـى حجـر للمنظومـة 
التابعـة  والهجوميـة  الدفاعيـة 

للجيش اليمني. 
من نقطة الصفر كان الشـعب 
اليمني يُصـدُّ هجوَمهم ويتصّدى 

لهجماتهـم الصاروخيـة، وها هو 
اليوم وبفضل الله يسـقيهم من نفس الكأس 
ويسـتهدف مقوماتهـم الحيويـة والنفطيـة 

وقواعدهم العسكرية. 

لن تتوقف العمليات ولن تكون هذه العملية 
الهجومية األخرية، ونَِعُد النظام السـعودّي أن 
القادم أعظم وأشـد إيالماً وَوْقعاً 
العـدوان،  تحالـف  خـارصة  عىل 
وسـيأتي ُمذعناً صغـرياً مهزوماً 
للتفـاوض بأمـل الخـروج بيشٍء 

من ماء وجهه. 
مـا لم فلينتظـر عملياٍت أقوى 
وصفعـاٍت مدويـًة وهزائـم تذله 
وتصّغر من هيبته الهشـة والتي 
والنفط،  األمـوال  مـن  اكتسـبها 
وإن لـم تجنحوا للسـلم وتذعنوا 
للسـالم اليمني فأذنوا بحرب من 
الله ورسـوله واملؤمنـني وإن تُبتـم واعتذرتم 
للشـعب اليمني عن جرائمكـم فهو فخريٌ لكم 
وإن تعـودوا ُعدنا ولن يُغنـي عنكم جحافلكم 

املرتِزقة وأسـيادكم األمريكان شيئاً ولو كثُرت 
وإن الله مع املؤمنني. 

أرامكـو وقواعدكـم العسـكرية وقصوركم 
ومراكـز قراركم تحت سـطوة املجاهد اليمني 
ورحمـة قـوات الـردع والخيـارات مفتوحـة، 
ولكـم أن تأخـذوا ِبنصائح قائد الثـورة وعده 

وتحذيراته ووعيده.
ولشـعبكم  ألنفسـكم  تختـاروا  أن  ولكـم 
السالَم ال أن تتمادوا أكثر فتصيبكم صواريخنا 
وطائراتنا املسرّية وتوقعكم دعواتنا فتصبحون 
عىل مـا فعلتم نادمـني ولن ينفعكـم الندم أَو 
تنقذكم الحرسات، فإذا جاء الوعد بعثنا عليكم 
جنـوداً أُويل بـأٍس شـديد وبالسـتي ثـم رّددنا 
عليكم العمليات والرضبـات ويومها لن تقوم 
لكـم قائمة ما دامـت السـموات واألرض ولن 

يخلف الله وعده.. 

طتمث الدعراظغ 

الروحيـة اإليمانية ال بُـدَّ أن يحملها الجميع 
مـن خـالل هـدى اللـه، مـن خـالل االلتـزام 
بتوجيهات الله من خـالل القرآن الكريم، هذه 
الروحية سوف تحّقق الخري للمجتمع اليمني.

مـن خـالل حمـل هـذه الروحيـة اإليمانية 
الجهاديـة الثورية سـوف يكون هـذا املجتمع 
أكثـر وعياً وبصـرية باألحداث، أكثـر توحداً يف 
مواجهـة كيد األعـداء من الكفـار َواملنافقني، 
يمتلـك رؤيـة يتَحـّرك مـن خاللهـا يف واقـع 
الحيـاة، هذه الروحية سـوف تصلـح النفوس 
وتزكيهـا من ُكـّل عوامل الفسـاد والضالل بل 

واالنحراف.
وبالتـايل يصبـح هـذا املجتمع أكثـَر عطاًء 
لتعزيـز ُكــّل أسـباب العزة والتمكـني ويزداد 

إيمانـاً بوعـود اللـه للمؤمنـني املجاهديـن يف 
سـبيله؛ وألنهـم يعلمـون أن االنحـراف الذي 

يجعـل املجتمـع يبعـد عـن الله 
يعيـش بواقـع يمتلئ باملشـاكل 
والذلـة  والضعـف  والخالفـات 
ألعـداء اللـه، مجتمـع ضعـف يف 
مواقفـه ضد أعداء الله، من أمرنا 
الله أن نعاديهم أن نعد يف مواجهة 
هؤالء األعداء ُكـّل أسـباب القوة، 
ومـن هذه األسـباب هـو األعداد 
للنفوس من خالل حمل الروحية 

اإليمانية.
هذا اإليماُن هو من يجعل املؤمن أكثر عزيمة 
أكثـر عطاء وتفـاٍن يف القيام بمسـؤولياته يف 
واقع الحيـاة، الروحية اإليمانيـة تبعد املؤمن 
عن ُكـّل عوامل السـقوط واالنحراف عن هدى 
الله، هذه الروحية تجعل األمة قوية وال يتمّكن 

منها األعداء، ال يتمّكن األعداء من إضاللها عن 
مـا فيه صالحهـا وعزتها والخري لهـا يف الدنيا 
واآلخرة، هذا الخري الذي وعد الله 

به ُكـّل املؤمنني.
نعيـم عظيـم لن يصـل إليه إال 
مـن تَحـّرك بمنهج الله وتمسـك 
بالهـدى يف واقـع الحيـاة وحمل 
البصـرية وجاهـد يف سـبيل الله، 
لذلـك الروحية اإليمانية نعمة من 
الله علينا تصلح واقعنا، نعيش يف 
هذه الدنيا حياة سليمة حياة فيها 
العزة والكرامة والطمأنينة، يكون 
املجتمـع الذي يحمل هـذه الروحيـة مجتمعاً 
سـليماً يف تعاملـه يحمل الوعـي والبصرية، ال 
يستطيع األعداء التأثري عليه بأبسط العبارات، 
بأبسـط األكاذيب والشـائعات ليتمّكـن العدّو 
من إسـقاط هذا الشعب من الداخل لكي يفقد 

عوامل القوة، لذلـك املجتمع الذي يتَحّرك وهو 
يحمل هـذه الروحيـة ويتَحّرك بهـا من خالل 
هدى الله من خالل أعالم الهدى من الصادقني 
املتقني يف ُكـّل األزمـان َوالعصور، من تَحّركوا 
مـع الله بـل وقدموا أنفسـهم رخيصة لكي ال 
تتمّكن قـوى الضالل من دين الله وأن تنحرف 
به عن الطريق املسـتقيم، وبالتايل تخرس األمة 
دينها تخرس الرعاية اْإلَلِهيَّة لها وتسقط تحت 

هيمنة قوى الضالل يف هذا العالم.
ولذلك علينا نحن الشـعب اليمني إن نشـكر 
الله أن هيأ لنا قادة من آل البيت لصالح واقعنا 
وتعزيز الروحية اإليمانيـة يف نفوس أبناء هذا 
الشـعب املجاهد هذه الروحية اإليمانية الَحـّل 
لـكل مشـاكلنا، هي نعمـه ال بُــدَّ أن نعززها 
يف نفوسـنا ونحمـل الوعـي من خـالل القرآن 

الكريم. 

سئثالرتمظ طراد 
  

مشكلتُنا اليوَم يف مجتمعاتنا العربية أننا نرى 
الوصوَل إىل السـلطة هو الغايـَة، وحني نصُل إىل 
السـلطة ال نفكُِّر يف مـرشوِع بنـاء الدولة؛ لذلك 
دة، ولم نستطْع َحـلَّ  وقعنا يف ُعمق األزمات املعقَّ
ـدة ومتكاملـة ومرتبطة  قضايـا حقيقية ومعقَّ
ببعضهـا مثل فكرة االسـتقالل، وفكـرة تطوير 
املجتمـع، وتحديـث قانـون حركـة التغيـري يف 

الطبيعة واملجتمع. 
فال يمكُن اختزاُل حركة الثقافة يف املجتمعات 
إىل «نمطيـة مماثلة»؛ كونها ليسـت جامـدًة أَو 
ميكانيكيـة، وبالتايل فالتيار النظـري واملنهجي 
الـذي يعتمد مقاربـًة ثقافيًة ديناميـة، ينظر إىل 
الفـرد بوصفـه فاعـًال اجتماعيٍّا، يؤثـر ويتأثر، 
وينفعـل ويتفاعـل، يف بيئة اجتماعيـة وثقافية 
االجتماعيـة،  التشـكيالُت  لتصبـَح  محـّددة، 
كخيارات الوالء واالنتماء، معًطى يشـارُك األفراُد 

يف تكوينه. 
ومع هذا التصـور الديناميكي للثقافة، تكون 
الُهــِويَُّة بحد ذاتها كجدٍل إنسـاني واجتماعي، 
وتكـون يف ضـوء هـذه املقاربة صـريورًة تكّون 
نسـًقا ذا معنـى عنـد الفـرد الـذي يتفاعـل مع 
آخريـن، بالوقت نفسـه الـذي يتفاعـل فيه مع 

النسـق الرمزي بشـقيه املوروث والسائد، َحيُث 
يتطورون مًعا. 

ة  الُهــِويـَّ تحّقـق  ووفـق 
كصريورة جدلية، باملعنى التكاميل 
لألضـداد، فهـي تجيُز بذلـك بروز 
الفـروق الفرديـة، ومطابقة الفرد 
مع الجماعة التي ينتمي إليها، ويف 
ضـوء هـذه املقاربة فقـط، يمكن 
فهـُم كيـف يصبح الفـرد عامًال يف 
بنـاء ثقافتـه، ويف بنـاء ُهــِويَّته 
الذاتيـة، وكيف يكّون هؤالء األفراُد 
أنظمًة ثقافيـًة جماعيًة تتخطاهم 

كأفراد. 
ولذلـك نقـول إنـه ال يجـوز تحليـل الوعـي 
أَو  طبقيـة  مواقـَع  خـالل  مـن  املجتمعـي، 
أيديولوجية واحدة؛ ألَنَّه سـيكّون قراءة منحازة، 
فنحن نخطئ إذَا استنتجنا أن األفكار التي تَحّرك 
الفرد موجودة يف الفرد وحده، فالتفكري يقوم به 
الناس يف جماعات معينة، وضمن سياقات كانت 
قد طورتها لنفسها كأُسلُـوب خاص يف التفكري، 
وهو مـا يمكـن اعتبـاره تشـكًال لــ «ُهــِويَّة 
ثقافية» وبعض املفكرين يرى أن الناس يعيشون 
يف جماعات ال يمسون فيها كأفراد منفصلني، بل 
يترصفـون مع أَو ضد بعضهـم، ضمن جماعات 

متنوعة التنظيم. 

فالتاريخ العربي يختلف عن غريه؛ ألَنَّه يخضُع 
ملنطٍق مختلٍف ومتغاير عما سـواه؛ ولذلك نقول 
باستحالة نقل التجارب الغربية أَو 
غريهـا، فالتاريخ ال يسـتوَرُد كما 
برضورة  والوعُي  السـلع،  نستورد 
اإلصالح ال يعني بالرضورة الرجوَع 
إىل صدر اإلسالم، كما تذهب بعض 
الفرق، فذلك مسـتحيل، ويف املقابل 
ال يعنـي نقل تجـارب الغرب فذلك 
مسـتحيل أَيْـضاً؛ باعتبَار الحداثة 
ليسـت تحديثاً ولكنها نسق فكري 
ثقايف حضاري تقدمـي تقدم عليه 
ــة أَو جماعة إلنجـازه بخطاب  أُمَّ
وتقنيات ومعطيات قـادرة عىل التفاعل وفرض 
طابعها الخاص التي تتسـم به املرحلة أَو يتسم 

به املستوى الحضاري الحديث. 
فالحيـاة يف تطـور ُمسـتمّر والجمـود هـالك 
ـٌن، وهـو حالة غري الئقـة بالتمدن  وتحلل وتأسُّ
البـرشي يف ُكــّل مراحـل التاريـخ، ويف املقابـل 
الوقـوُف عنـد نقـاط مضيئة يف املـايض ال يعني 
وثورًة بـل يعنـي االستسـالم والهزيمة  تطـوراً 
لـرشوط الواقـع، َوأَيْـضـاً فهماً قـارصاً للحدث 
وتموجاته وإرهاصاته، فقـدرة أي حدث تقاس 
من خالل األثر الـذي تركه يف البناءات وليس من 

خالل املوقف الوجداني واالنفعايل منه. 

ٍل  وكل حركـة ثورية حقيقية تطمـُح إىل تحوُّ
تاريخي عميق يجعل منها مركزاً مهماً يف حركة 
التاريـخ ويمكنهـا مـع غريها من صنـع القرار 
واملبـادرة واإلسـهام يف الحضـارة الكونيـة كِندٍّ 
وليس كتابع، وهذا ما كانت عليه حركات التحّرر 
يف القـرن املايض قبل أن تصاب بالثبات والجمود 
واالسـتهداف  للمؤامـرات  تتعـرَض  أن  وقبـل 
كالنارصيـة مثالً وهي تجربة يمكن االسـتفادة 
مـن تفاعلها مـع حركة التاريـخ يف زمنها ومثل 
ذلـك من تمـام الحكمـة والعقل، إذ لـكل تجربة 
مراكـز قـوة ومراكـز ضعـف وقـراءة التجارب 
تجعلنا أكثر تمّكنا مـن التحكم يف مقاليد الثورة 

واملستقبل. 
ونحـن يف اليمن يف متواليـات احتفالية برموز 
ثوريني من آل البيت، بدأنا بثورة اإلَمـام الحسني، 
واليوم نحتفي بثورة اإلَمـام زيد، وهي محطاٌت 
نأمُل أن تصنَع يف إرادتنا طاقاٍت تطمُح إىل تحول 
تاريخـي عميـق يجعل مـن اليمن مرَكـزاً مهماً 
يف حركـة التاريـخ، فالثـورة حركـٌة ديناميكيٌة 
ومتجددة ثقافيٍّا واجتماعيٍّا وليس نمطيًة ثابتًة؛ 
ولذلـك فالتجدد سـمُة ثـورة وصناعـٌة حقيقية 
لواقع يتسـُم بالثورية ويتجّدُد ويحاوُل أن يُفضَّ 

دة. إشكاالت قضايا املجتمع املعقَّ
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تعد الجمعيات التعاونية هي محوَر التنمية 
الزراعيـة وركيزتَهـا األََساسـيَة، وهـي كذلك 
املصـدَر األََسـايس للمعلومات التـي تُبنَى عىل 
أََساسـها الخطـُط فيمكن مـن خاللها معرفة 
كميـة اإلنتـاج املتوقعـة لـكل محصـول عىل 
مستوى البلد، وبالتايل عمل الخطط التسويقية 
التي تضمن وصول املنتجات إىل ُكـّل األسـواق 
يف الجمهورية وضمان عـدم تكديس املنتجات 
ق وانخفاض  الزراعيـة يف إطـار جغـرايف ضيـِّ

أسعارها وتكبد املزارعني خسائَر كبرية. 
كمـا تضمـن الخطط التسـويقية السـليمة 

عدَم التذبذُبات العنيفة يف األسـعار وهـذا يتطلب الوعي لدى 
املزارعـني بأهميّة الجمعيات وما يرتتب عنها من فوائَد تعود 
عـىل املزارعـني بالدرجـة األوىل وتحميهم من الخسـارة وأن 
يرتبط تزويد املزارعني بأي مدخل زراعي بأن ينضوي يف إطار 

جمعية زراعية.
أن توجـد قاعـدة بيانـات  وبإْمـَكان الجمعيـات أَيْـضـاً 
محدثـة بشـكل متجـدد عـىل مسـتوى املوسـم نعـرف من 
خاللها املسـاحات املزروعة من ُكـّل محصول ومن ثم التنبؤ 
بكميات اإلنتـاج املتوقعة للمحاصيل ومعرفـة آلية ترصيف 
تلك املنتجات إىل األسـواق الداخلية والكميـات الفائَضة التي 
تجهز للتصدير إىل األسواق اإلقليمية والخارجية وهذا يتطلب 
التنسـيق بني الجهات املعنية يف مسـالة التجـارة الخارجية 

وضبط عملية التصدير واالسترياد. 
ومـن خـالل إيجاد مؤّسسـة هـي الوحيـدة بتنظيم هذه 
العمليـة تكون معنيـًة بعمليـة ترصيف الفائـض، برشوط 
التبـادل التجاري وتحت (مبدأ ال رضر وال رضار)، فيشـرتط 
عـىل مسـتوردي السـلع ترصيـف الفائـض مـن املنتجـات 
الزراعيـة ويف هذا الجانب يمكن للتجار أن يكونوا أحد عوامل 

التنميـة الزراعيـة بمسـاهمتهم يف عملية اإلنتـاج من خالل 
توفري املدخالت الالزمة لزراعة املحاصيل من خالل الجمعات 
الزراعية التي تضمن للتاجر كميات املحاصيل 

التي يمول مدخالتها. 
كما أن للجمعيات الزراعيـة الدوَر املحوري 
يف عملية تنظيم العالقة بني املزارعني واألسواق 
سـواء تلك األسواق التي تسـتهدف االستهالك 
الداخيل أو تلك األسـواق التي تستهدف تجهيز 
السلع لعملية التصدير وتعد الجمعيات أَيْـضاً 
هـي الجهـة الوحيدة التـي ترتـب العالقة بني 
منتجي الخضار والفاكهـة وأصحاب املصانع 

املعنية بالتعليب والتصنيع الغذائي.
وتعد الجمعيـات الزراعية مصدَر املعلومات 
التي تزود التجار بالسلع الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً، 
وتلك السـلع التي ال زالت هنـاك فجوٌة بني كمية اإلنتاج منها 
وكميـات الطلب املحيل فتحـّدد حجم الفجـوة، وبالتايل تزود 

الجمعيات التجار بالكمية التي يتطلبها السوق املحلية.
كما تـزود الجمعيات تجاَر السـلع الزراعية بالكميات من 
املنتجـات الزراعيـة املتوقـع إنتاجها والتي سـتكون جاهزة 
لعمليـة التصدير من مختلف السـلع الزراعيـة حتى يتمّكن 
التجـار من وضع خططهم املناسـبة لترصيف هذه املنتجات 

إىل األسواق الخارجية. 
ويأتي تشـكيل الجمعيـات التعاونيـة الزراعية كمصلحة 
وطنيـة تحمـي املزارعـني من االسـتغالل السـيئ مـن قبل 
الوسـطاء وتقليص الفارق يف السعر بني سعر املزارع وسعر 
املسـتهلك النهائـي للمنتـج وهنا تتـالىش مشـكلة التالعب 

باألسعار. 
ويتجـىل أهميّـة العمل الجماعـي بتطبيـق توجيهات الله 
سـبحانه وتعـاىل، َحيُث يقول سـبحانه: (َوتََعاَونُـوا َعَىل اْلِربِّ 
َوالتَّْقـَوى َوَال تََعاَونُـوا َعَىل اْإلِثِْم َواْلُعـْدَواِن َواتَُّقوا الله إِنَّ الله 

َشِديُد اْلِعَقاِب) صدق الله العظيم. 
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والتي سيتم تمويلها من مصدر ذاتي من املبلغ املعتمد يف املوازنة للعام 2021م

أوقات  خالل  الخطية  بطلباتهم  التقدم  الدعوى  هذه  يف  املشاركة  الراغبني  عىل 
الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب – الحصبة –  االدارة العامة للشئون املالية 
/ إدارة املشرتيات

 لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره (20,000) ريال ال يرد.
    وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ 2021/9/14م

املؤسسة  عنوان  إىل  األحمر  بالشمع  ومختوم  مغلق  مظروف  يف  العطاء  يقدم   -
املحدد ومكتوب عليه اسم املؤسسة واملرشوع ورقم املناقصة، واسم مقدم العطاء، 

ويف طيه الوثائق التالية:
1. ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة بمبلغ مقطوع 
قدره (      1400    $  ) الف واربعمائة دوالر صالح ملدة   (120) يوماً من تاريخ فتح 

املظاريف، أو شيك مقبول الدفع.
2. صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.

3. صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.
4. صورة من شهادة مزاولة املهنة.

- آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة (11) من يوم (االثنني)  
املوافق   4 /  10   /2021م  ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم 

إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.
االجتماعات)  (بقاعة  بعالية  املوضح  املؤسسة  بمقر  املظاريف  فتح  سيتم   -

بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
- يمكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة واالطالع عىل وثائق املناقصة قبل 
رشائها خالل أوقات الدوام للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة (10) أيام 

من تاريخ اعالن املناقصة. 

א�++++++++++++++++++++++++א'
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والتي سيتم تمويلها من مصدر ذاتي من املبلغ املعتمد يف املوازنة للعام 2021م
أوقات  خالل  الخطية  بطلباتهم  التقدم  الدعوى  هذه  يف  املشاركة  الراغبني  عىل 

الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:
املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب – الحصبة –  االدارة العامة للشئون املالية 

/ إدارة املشرتيات
 لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره (20,000) ريال ال يرد.

    وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ    2021/9/14م
املؤسسة  عنوان  إىل  األحمر  بالشمع  ومختوم  مغلق  مظروف  يف  العطاء  يقدم   -
املحدد ومكتوب عليه اسم املؤسسة واملرشوع ورقم املناقصة، واسم مقدم العطاء، 

ويف طيه الوثائق التالية:
5. ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة بمبلغ مقطوع 
قدره (1200)  الف ومائتني دوالر صالح ملدة  (120) يوماً من تاريخ فتح املظاريف، 

أو شيك مقبول الدفع.
6. صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.

7. صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.
8. صورة من شهادة مزاولة املهنة.

- آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة (11) من يوم (االثنني)  
املوافق 2021/10/4م  ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها 

بحالتها املسلمة إىل أصحابها.
االجتماعات)  (بقاعة  بعالية  املوضح  املؤسسة  بمقر  املظاريف  فتح  سيتم   -

بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
- - يمكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة واالطالع عىل وثائق املناقصة قبل 
رشائها خالل أوقات الدوام للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة (10) أيام 

من تاريخ اعالن املناقصة. 

א�++++++++++++++++++++++++א'

 التمُث هللا الثي أضمض لغ دغظغ   
خطعد الحرشغ 

ونحـن يف رحـاب اإلمام زيد وسـريته العطرة، وحياته النظـرةK نعيش أجواء 
روحانيـة مفعمة باألمل، مزدانة بالتقوى، محفوفـة بالجهاد واملجاهدة كالً بما 
يسـتطيع يف سـبيل الله تعـاىل؛ ِمن أجِل دحـر الغزاة، ونرص املؤمنـني، ومقارعة 
املستكربين الذي عاثوا يف أرض الله فساداً، أُولئك املجرمون الذين اتخذوا مال الله 

دوالً، وعباد الله َخَوالً.. 
ولنستشعر هنا عظمَة نعمة الله علينا حني فتح لنا باب الجهاد عىل مرصاعيه، 
وخصنـا بمقارعة الطغيان، والتصدي لجنود الشـيطان يف هذا الزمان، واملتمثلة 

بأمريكا وإرسائيل وأذنابهم وأذناب أذنابهم من األعراب واملنافقني. 
ــَالُم-، وهو يعسوب الدين، وموىل املؤمنني:  فكما قال اإلمام عيل -َعَليْــِه السَّ
ة أوليائه».  وهنـا لنتأمل كيف  «الجهـاد باب مـن أبواب الجنة فتحه اللـه لَخاصَّ
أن الجهـاد لـم يتوفق إليه إال من شـاء الله تعاىل، كتكريم من الله سـبحانه لهذا 

اإلنسان املؤمن، والترشيف له بأن يكون مجاهداً يف سبيله تعاىل.. 
ــَالُم- َفـإنَّ الشـهادة كانت  بالنسـبة إلمام عظيم كاإلمـام زيد -َعَليْــِه السَّ
أسـمى أمانيه، وهـذه الثقافة «ثقافة الشـهادة واالستشـهاد» لهـي من أعظم 
ــَالُم- توصيلها إلينا، فلقد أصبح  الدروس التي اسـتطاع اإلمام زيد -َعَليْــِه السَّ

الناس كلهم «زيوداً».. 
بل أصبحوا «عشاقاً للشهادة» واألمثلة الكثرية تتجسد أمام أعيننا يف الجبهات 
بكل وضـوح، فكم من شـباب يف ريعان شـبابهم، وزهرة أعمارهم يتسـابقون 
للجهاد والشـهادة يف سـبيل الله تعاىل، رغـم الظروف الصعبة التي يعيشـونها، 
ورغـم عظم الجراح، ومرارة الغربة، وفقد األعـزاء، ومفارقة األهل واملال والجاه 

واملنصب.. 
نعم لقد أصبح شـبابنا املؤمن عشاقاً للشـهادة بمعنى الكلمة، يرتشفون من 
رحيقها، ويتنسـمون عبريها، ويلوحون إليها من بعيـد، لعلها تُرسع يف املجيء، 
وتقارب يف الخطوات، فيحضون باللقاء بها ومعانقتها، لتطري أرواحهم يف رحاب 

امللكوت إىل الحبيب األوحد ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى.. 
ـَالُم-، وثقافته القرآنية، وتربيته الجهادية،  يف مرشوع اإلمام زيد -َعَليْــِه السَّ

َفـإنَّ الشهادة بالنسبة له أغىل األمنيات.
كيـف ال؟! وهـو الذي قـال عندما خفقت الراية فوق رأسـه يف سـاحة الحرب 
وميـدان املعركة:  «الحمُد لله الذي أكمل يل ديني، أما والله إني كنت ألسـتحي أن 

أقدم عىل رسول الله ولم آمر يف أمته بمعروف ولم أنَه عن منكر».. 
فهنـا يف هذه الكلمات املخترصة تجسـدت ثقافة الجهاد واالستشـهاد يف فكر 

ـَالُم- بأسمى صورها وأكمل معانيها..  اإلمام زيد -َعَليْــِه السَّ
والعاقبة للمتقني.
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إْغَماٌن ق غئثأ طظ (اهللا) وغظاعغ باملعاجعئ طع أسثائه.. 
لغج عع إْغَمان الرجض وافظئغاء والخالتني

 : بحرى المتطعري:
آغٌئ واتثة جمسئ (الععغئ اإلْغَماظغئ) 

لطمسطط:ــ
ابتدأ الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه- 
اإليَْمانيـة  الُهويـة  [ملزمـة]  محـارضة 
بالحديث عن آية عظيمـة فيها ُكّل الصفات 
التي إن توفرت يف إنَْسـان فهو مؤمٌن اإليَْماَن 
، حيـُث قـال: [سـيكون مقدمـة  الحقيقـيَّ
حديثنا حول قول الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، أعوذُ 
باللـه من الشـيطان الرجيم: {آَمَن الرَُّسـوُل 
ِبَمـا أُنِزَل إَِليِْه ِمـن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمنُـوَن ُكلٌّ آَمَن 
ِبالّلِه َوَمالِئَكِتـِه َوُكتُِبِه َوُرُسـِلِه الَ نَُفرُِّق بنَْيَ 
ن رُُّسِلِه َوَقالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك  أََحٍد مِّ
 َّ َربَّنَـا َوإَِليَْك اْلَمِصـريُ الَ يَُكلُِّف الّلُه نَْفًسـا إِال
ُوْسـَعَها َلَها َما َكَسـبَْت وََعَليَْها َما اْكتََسـبَْت 
َربَّنَا الَ تَُؤاِخذْنَا إِن نَِّسـينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ 
ا َكَما َحَمْلتَُه َعَىل الَِّذيَن ِمن  تَْحِمْل َعَليْنَـا إِْرصً
ْلنَا َما الَ َطاَقَة َلنَا ِبِه َواْعُف  َقبِْلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحمِّ
نَا  َعنَّا َواْغِفْر َلنَـا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا َفانُرصْ
َعَىل اْلَقـْوِم اْلَكاِفِريَن} (البقـرة:286-285) 

صدق الله العظيم. 
الُهويـة  هـي  الكريمـة،  اآليـة  هـذه  إن 
اإليَْمانيـة ألنبيـاء اللـه ورسـله وللمؤمنني 
جميعاً، هي البطاقة الكاملة العناوين ألنبياء 
اللـه ورسـله, والسـائرين عـىل طريقه من 
املؤمنـني بهم، هي تقريٌر للمؤمنني أنه هكذا 
يجب أن يكوَن إيَْمانُهم، هي تعريٌف باملسرية 
اإللهيـة ألنبياء الله ورسـله والصالحني من 
عبـاده جيـالً بعـد جيـل.. شـملت وبصورة 
موجزة املجاالِت اإليَْمانيـَة الكاملَة، بدءاً من 
اإليَْمان بالله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل، وهكذا تتصدر 
اآليـة الكريمة بالتقرير عىل اإليَْمان بالله، ثم 
تنتهي باملواجهة ألعدائه، أنه إيَْمان عىل غري 

هذا النحو ليس إيَْماناً].. 

السصائُث يف اإلْجَقم السزغط.. ضطعا سمطغئ:ــ
وأّكد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه- بأن أية عقيدة 
يف اإلْسـَالم ال تؤثـُر يف النفس تأثـرياً إيَجابيٍّا 
ة وعزتهـا وكرامتها،  يـؤدي إىل انتَصـار األُمَّ
فهي ليسـت من اإلْسـَالم وال من دين الله يف 
يشء، حيـث قال: [إن اإليَْمـان، إن العقائد يف 
اإلْسـَالم العظيم كلها عمليـة.. كلها عملية، 
إيَْمـان يـرتك تأثـرياً عـىل النفس، ثـم نفس 
تـرتك تأثرياً يف واقع الحياة، ما عدا ذلك يعترب 
ُم وال يؤخـر, وال ينفع  إيَْمانـاً أجـوَف، ال يقدِّ
ال يف الدنيا وال يف اآلخـرة، وأوُل املؤمنني بهذا 
اإليَْمان هو الرسول محمد (صلوات الله عليه 

وعىل آله). 
إن اآلية هذه نزلـت يف الُقْرآن الكريم الذي 
ة،  هـو خطـاب للنـاس جميعـاً يف هـذه األُمَّ
والتـي أولهـا الرسـول محمد (صلـوات الله 
وسالمه عليه)، هكذا إيَْمان، وأن نعرف بأنه 
هكذا كان إيَْمان الرسـول (صلوات الله عليه 
وعـىل آلـه)، يعني ذلك أنـه بغـري إيَْمان من 
هـذا النوع ال نكون صادقـني حتى يف إيَْماننا 
بالرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله)، ولن 
نلتقَي معـه يف الطريق اإليَْمانية, وال يف غاية 
تلـك الطريق, ال يف الدنيـا وال يف اآلخرة.. أَولم 
يقل اللـه له: {إِنَّ الَِّذيَن َفرَُّقـواْ ِدينَُهْم َوَكانُواْ 
ٍء} (األنعام: 159)  ِشـيًَعا لَّْسـَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ
لسـَت منهـم يف يشء، ال تلتقـي مـع محمد 
ُة  (صلوات الله عليه وعـىل آله) ال تلتقي األُمَّ

مع رسـولها (صلوات الله عليه وعىل آله) إال 
يف طريـق إيَْمانية واحدة هـي: هذه الطريق 
التي بدأ الخطوة عليها الرسول (صلوات الله 

عليه وعىل آله)]. 

بصاشئ طشطعذئ:ــ 
اقساصاُد بأن رجعَل اهللا خطى اهللا سطغه وآله 

وجطط ضان (طسضغظاً، ودروغحاً)!!
ولفـت -َسـَالُم اللـِه َعَلــيْـِه- إىل ثقافٍة 
مغلوطـة ظاملة صّورت رسـوَل الله صلوات 
الله عليه وعـىل آله بما ليس فيه، حيُث قال: 
[هو (صلـوات الله عليه وعـىل آله) آمن بما 
أنـزل إليه من ربه، وعندما آمن بما أنزل إليه 
من ربـه كانت مصاديـق ذلك اإليَْمـان كلها 
حركة، كلها حركة نشـطة، كلها عمل، كلها 
اسـتقامة وثبات, كلها إخالص لله ُسبَْحانَُه 
َوتََعاَىل وانقطاع إليه وثقة عظيمة به؛ ألن ما 
أنزل إليه هو أنزل إليه من ربه الذي أرسـله، 
وأرسله إىل من؟! هل إىل نفسه، أم إىل البرشية 
كلها؟!. هل كان الرسـول (صلوات الله عليه 
وعىل آله) يكتفي بأن يبلغ اآلخرين، ويرشـد 
اآلخرين، ويعظ اآلخرين، ويأمر وينهى أولئك 
اآلخريـن، ثـم هو يقبـع يف زاوية مـن زوايا 
مسـجده، أَْو يدعو عىل أولئك، أم أنه كان هو 
يف مقدمـة املؤمنـني يف ُكّل امليادين؟. اإليَْمان 
بالرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله) الذي 
يجب أن يرتسخ يف نفوس من يحملون العلم 
برسالته، يجب أن ينطلقوا هذا املنطلق الذي 
انطلق منه الرسـول (صلوات الله عليه وعىل 

آله), وأن يتَحــّركوا بحركته].. 
وأضـاف أيضـاً: [نرجـع إىل األنبيـاء، أَْو 
نرجـع إىل نظرتنا إىل األنبياء فنجد أنها نظرة 
غـري واقعيـة ونظرة غـري حقيقية؛ بسـبب 
األخطـاء الثقافيـة التـي تلقيناهـا فقدمت 
لنـا األنبيـاء مجموعة مـن املسـاكني الذين 
ال يعرفـون كيـف يتَحــّركـون، والذيـن ال 
يـكادون يعرفـون كيـف يتكلمـون، [أجواد 
أطيـاب مسـاكني اللـه]، فلم يكـن هناك ما 
يمكن أن يجعلنا نسـتلهُم من حياتهم، ومن 
أساليبهم، ومن حركتهم، ومن أعمالهم ومن 

مواقفهم الدروس املهمة].. 

الفعط الصاخر لــ(أرضان اإلْغَمان) :ــ
أشـار -َسـَالُم اللـِه َعَلــيْـِه- إىل اإليَْمان 
(الجامـد) بمالئكة الله، الـذي لم يرتك أثراً يف 
النفوس ولم يرفع من معنوياتها، حيث قال: 
[واإليَْمـان بمالئكة الله له قيمتُه الكربى، له 
أثـُره الكبريُ عند َمـن يعـِرُف املالئكة، وعند 
َمـن يعرُف الدوَر الذي يقـوُم به املالئكة.. قد 
يرى الناس أنفسـهم يف ظرف مـن الظروف 
وهم عازمون عـىل أن يتَحــّركـوا يف ميدان 
املواجهـة ألعـداء اللـه ولكنهـم قـد يـرون 
أنفسـهم قليـالً، وقد نرتـاح فيمـا إذا بلغنا 
أن هنـاك منطقـًة أُْخـــَرى تتَحــّرك نفس 
التَحــّرك أَْو عدد من الناس ينطلقون نفس 
االنطالقة ويقفـون نفس املوقف، أليس ذلك 

مما يعزز معنويات أنفسنا؟!].  

وصعف املقئضئ.. بةاظإ أولغاء اهللا 
وأظخاره:ــ

ووّضح -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه- األدواَر التي 
تقـوُم بهـا املالئكـُة إىل جانـب أوليـاء الله، 
حيـث قـال: [اإليَْمـاُن باملالئكـة باعتبارهم 
ُجنْداً مـن جند اللـه، اإليَْمـاُن باملالئكة متى 

مـا كنـت يف طريق تصبـح فيها جديـراً بأن 
تحَظـى بوقـوف املالئكة معك فإنـك قد ترى 
يف مياديـن املواجهـة آالفاً مـن املالئكة، من 
ُجنـد اللـه ينطلقـون وبكل إخـالص, وبكل 
نصيحـة, وبمـا يملكـون من خبــرة عالية 
لتثبيـت قلـوب املؤمنني متى مـا توجه األمر 
َك إَِىل اْلَمآلِئَكِة  اإللهـي إليهـم {إِذْ يُوِحـي َربـُّ
أَنِّي َمَعُكْم َفثَبِّتُـواْ الَِّذيَن آَمنُواْ} (األنفال: من 
اآلية 12).. قد ال نشـعر نحن بقيمة اإليَْمان 
باملالئكة، وقد ال يشـعر ُكّل إنَْسان قاعد، ُكّل 
إنَْسـان ال يحمل هم العمل يف سـبيل الله، ال 
يكـون إيَْمانـه باملالئكـة إال مجـرد تصديق 
بأنهم عباد مكرمـون، وأنهم كما حكى الله 
عنهم: {َال يَْعُصوَن اللََّه َمـا أََمَرُهْم َويَْفَعلُوَن 
َمـا يُْؤَمُروَن} (التحريم: من اآلية 6).. لكن يف 
أن يـرتك ذلك اإليَْمان أثراً يف نفسـه ال يحصل 
يشء؛ ألنـه ليـس يف ميـدان يرى فيـه قيمة 
إيَْمانه باملالئكة، لكـن أولئك الذين ينطلقون 
يف ميـدان العمـل يف سـبيل اللـه سـيعرفون 
أهمية اإليَْمان بمالئكة الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، 
وقد تحـدث الُقْرآن عـن دور للمالئكة يف بَْدر 
ويف يـوم األحـزاب ويف أيام غريهـا يف حركة 
الرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله) أولئك 
الذيـن خرجوا وعدُدهم قـد ال يزيد عىل نحو 
ثالثمائة شـخص إال عدداً قليالً، اللُه وعدهم 
بأنه سـيعزز بُجنْد مـن لديه، يبلـغ عددهم 
أضعـاف أضعـاف أولئـك، هنـاك سـيعرف 
اإلنَْسـان قيمة إيَْمانه باملالئكة، وسرتى بأنه 
لسـت أنت وحدك يف ميدان املواجهة، سـرتى 
تلـك املجاميع الصغـرية من املؤمنـني بأنها 
ليسـت وحدهـا هـي يف ميـدان املواجهة بل 
هنـاك آالف من مالئكة الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل 
الذيـن ليسـوا كمثلنـا يقعـدون ويتثاقلون, 
ويبحثون  ويتهربون,  ويتحيّلون,  ويعصون, 
عن مربرات. ال.. هم مـن ينطلقون انطالقة 
واحدة ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 

يؤمرون]. 
وأضاف -َسَالُم اللِه َعَلــيِْه-: [فإذا كانت 
معنوياتـك ترتفُع عندما تسـمع بـأن هناك 
عدداً قد يكون أقلَّ من هذا، أَْو أكثر فإن عليك 
أن ترتفع معنوياتك وتستشـعر القوة إذا ما 
كنـت يف طريـق سـتقف معك فيـه آالف من 
مالئكة الله، إذا ما توجه األمر منه ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل إليهم، فقط عليك أن تبحث عن كيف 
تؤهل نفسك، عىل تلك املجاميع أن تبحث عن 
كيف تؤهل نفسـها لتكون جديرة بأن تقف 
مالئكـة الله معهـا.. فإيَْماننـا باملالئكة هو 
إيَْماننـا بجند من جنود اللـه، متى ما تصدر 
أمـر إلهي نحوهـم: إنطِلقـوا لتثبيت نفوس 
املؤمنـني، فهـم من سـينطلقون بـكل جّد, 
وبكل إخالص وبكل نصح، ينطلقون ولديهم 
خـربة, ولديهم معرفة فيكـون لهم تأثريهم 
الكبـري يف تثبيـت نفـوس املؤمنـني, أَْو يف أي 
عمل يأمرهم الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل أن يقوموا 

به. إذاً ال بد من إيَْماننا بمالئكة الله]. 

افبر الثي غةإ أن غرتضه يف الظفعس 
[اإلْغَماُن بضاإ اهللا ورجطه]

اللـِه  -َسـَالُم  تحـدث  السـياق  ذات  ويف 
َعَلــيِْه- بأنه ال يجب أن يكون إيَْماننا بكتب 
الله ورسله إيَْماناً [جامداً]، بل يجب أن يرتك 
اإليَْمـاُن برسـل الله وكتبه آثـاراً يف النفوس، 

من أبرزها كما قال الشهيد القائد:ـــ

افبر افول: شغما غاسطص بظفعس الساططني 
يف جئغض اهللا:ـ

 قال الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه-
:[فيما يتعلق بنفوس العاملني يف سـبيل الله 
حينمـا يـرون أنفسـهم بأنهم امتـداٌد لخط 
إلهـي واحد يتمثل يف خط كتب الله ورسـله، 
والسـائرين عىل نهج كتبه ورسله جيالً بعد 
جيل وعـرصاً بعد عرص, منـذ أول نبي وأول 
كتاب إىل خاتم األنبيـاء وخاتم الكتب الُقْرآن 
الكريم وسـيدنا محمد (صلوات الله وسالمه 
عليـه). هنـاك تشـعر بطمأنينـة أنك تميش 
وتسـري يف هذا الخط الذي ُرسمت لك غاياته, 
ونهايتـه يف آيات الُقْرآن الكريم، العاقبة التي 
يسـري إليها أولياء الله، الجـزاء العظيم الذي 
ينالونـه يف الدنيـا ويف اآلخرة، فرتى نفسـك 

لست وحيداً].. 

افبر الباظغ:ــ أن سثَل اهللا غصادغ أْن ق 
غعمض سئاَده يف أي زطان وطضان:ــ

قال الشهيُد القائُد -َسَالُم اللِه َعَلــيِْه-:ـ 
[اإليَْماُن بكتـب الله أيضاً هـو إيَْمان بتدبري 
اللـه الدائم املسـتمر للسـابقني مـن عباده 
واملتآخرين، بقيامه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل بهداية 
عباده السـابقني واملتأخرين، وأنه لم يأِت يف 
عرص من العصور ليهمـل عباده، ولم تقفل 
ملفات كتبـه يف أي زمن من األزمنة, وال عن 
أي جيـل مـن األجيال عـىل امتـداد التأريخ. 
إيَْمان بوحدة الرساالت، إيَْمان بوحدة الهدي 
اإللهـي لعباده، هذا ما يرتكـه اإليَْمان بكتب 
اللـه يف نفوس املؤمنني من أثـر تركه قبل يف 
نفس الرسول (صلوات الله عليه وعىل آله)]. 

افبر البالث:ــ أن عثى اهللا لظ غظصطَع إىل 
غعم الصغاطئ، سظ ذرغص أسقم دغظه:ـ

قال الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه-
:ـــ[إن اللـه لم يهمل عبـاده يف أية فرتة من 
ة، لم يهملهم عن نبي من أنبيائه،  فرتات األُمَّ
أَْو عن ويل من أوليائه، ووارث من ورثة كتبه 
يسـري عىل نهج أي نبي من أنبيائه السابقني 

الذين تركوا كتباً يف أممهم]. 

افبر الرابع:ــ أن غحسر املسطط بالسجة 
والفثر؛ فظه سطى ظعب عآقء السزماء:ــ

قال الشـهيُد القائُد:ــ [اإليَْماُن بالرسـل 
مهمـني،  أشـخاص  مهمـة،  كشـخصيات 
اصطفاهـم اللـه، أكملهـم الله، لـم يكونوا 
أناسـاً عاديـني، أنـت حينئذ سـتحس وأنت 
تؤمن بأولئك العظماء -عىل امتداد التأريخ- 
تحس بافتخار، بعز، برفعة نفس، أن قدواتك 
عـىل امتـداد التأريخ، أن من أنت تسـري عىل 
نهجهـم, وعىل طريقهم هم أنـاس عظماء، 
اصطفاهـم اللـه وأكملهـم واختارهـم؛ ألن 
يكونوا هم املبلغني لدينه، لهديه إىل عباده]. 

افبر الثاطج:ــ أن ظاسّطَط طظ أجالغئعط 
وذرصعط لعثاغئ الظاس:ـ

قال الشهيُد القائُد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه-: 
[الُقـْرآن الكريـم عـرض لنا عـدداً كبرياً من 
األنبياء والرسل ورشح لنا كثرياً من أحوالهم 
وأورد كثـرياً من نصـوص دعواتهـم, وأبان 
كثرياً من أسـاليب دعوتهم, وكشف لنا كثرياً 
عن خصائص نفسـياتهم، فيمـا تحمله من 
جٍد, من اهتمام، من إخالص، من نصح، من 

حرص عىل البـرش لهدايتهـم إىل رصاط الله 
املستقيم]. 

إن [جمعَدك] غةسض ُضّض حغء لغسئ له 
صغمئ سظثك:ــ

وأوضح -َسَالُم اللِه َعَلــيِْه- نقطة مهمة 
ا، وهي وجوُب االنطالقة يف سـبيل الله،  ِجــدٍّ
لنـدرَك أهميََّة ُكّل يشء من حولنا، حيُث قال: 
[يف مسرية الرسل (صلوات الله عليهم) الكثريُ 
مـن الدروس، الكثـريُ من الِعـَرب، لكنها كلها 
لن يكوَن لها قيمٌة -وهذه هي املشـكلة- أن 
من ريض لنفسـه بأن يظلَّ جامداً، فكل يشء 
لن يكوَن له قيمة لديـه. متى انطلقت، متى 
شعرت بتحّمل املسـئولية أمام الله ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل، أن تكون من أنصـار دينه، أن تكون 
من العاملني يف سبيله، حينها ستعرف قيمة 
ُكّل يشء وأهميـة ُكّل يشء، كم مـن األنبياء 
يف الُقـْرآن الكريم عرفنا كثـرياً من أخبارهم، 
عرفنـا كثرياً عن تلك األمم التـي بُعثوا إليها. 
ولكـن نميش عـىل ُكّل تلك القصـص املهمة 
دون اعتبـار، دون اسـتلهام ما نحن بحاجة 
إليه من واقع تلك الشـخصيات املهمة، دون 
تعّرف عىل السـنن اإللهيـة، دون تعرف عىل 
األساليب املهمة التي يجب أن يتوخاها، وأن 

يعمل بها العاملون يف سبيل الله]. 

الشاغُئ طظ تثضري رجعل اهللا طتمث 
بــ[صخص افظئغاء السابصني]:ــ

ولفـت -َسـَالُم اللـِه َعَلــيْـِه- إىل حاجِة 
النبـي محمـد صلـوات اللـه عليـه وآلـه إىل 
سـماع ومعرفـة قصص إخوته مـن األنبياء 
السابقني، حيث قال: [الرسول (صلوات الله 
عليـه وعىل آلـه) أخربنا الُقـْرآُن الكريُم بأنه 
كان بحاجـة إىل أن يقصَّ عليه أنباَء الرسـل 
السابقني قبله، فَقصَّ عليه من أنباء الرسل، 
وقال بـأن الغاية من ذلك هو: {َمـا نُثَبُِّت ِبِه 
ُفـَؤاَدَك}؛ ألن فؤاَد النبي (صلـوات الله عليه 
وعىل آله) فؤاد رجل، قلب رجل مهتم، يعمل، 
ُكّل  أمـام  األحـداث،  ُكّل  وأمـام  يتَحـــّرك، 
املتمردين، أمـام املعاندين، أمام ُكّل الظروف 
واملواقف الصعبة، سـيكون ألخبـار األنبياء 
السـابقني أثره الكبري يف تثبيـت فؤاده {َوُكالٍّ 
نَُّقـصُّ َعَليَْك ِمـْن أَنبَاء الرُُّسـِل َمـا نُثَبُِّت ِبِه 
ُفَؤاَدَك} (هود: 120) {َلَقـْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم 
ُْوِيل األَْلبَاِب} (يوسف: 111). رسل الله  ِعْربٌَة ألِّ
وتلـك األمم التي بعثـوا إليها عدد كبري، وأمم 
كثرية، وأجيـال متعاقبة، وأزمنـة مختلفة، 

ونفسيات متعددة، وأحوال متباينة]. 

حغٌء سةغٌإ وغرغإ:ــ
وتعجب واسـتغرب -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه- 
مـن أُّمتنـا التـي هـي تحـت أقـدام اليهـود 
والنصـارى برغم الكم الهائـل من القصص 
الُقْرآني والكتب السـماوية، حيث قال: [من 
حسن حظنا نحن املسـلمني الذين نحن آخر 
األمـم أن كان بني أيدينا رصيد عظيم، رصيد 
مهـم ميلء بالعرب والـدروس، ميلء باملواقف 
املتماثلـة، واملواقـف املتباينـة، كلها دروس 
مهمـة، تـراث مهـم.. فمـن العجيـب، ومن 
الغريـب أن تضـلَّ أمٌة بني يديهـا هذا الرتاث 
العظيـم، هـذا الرصيـد املهـم الـذي عرضه 

الُقْرآن الكريم بني يديها]. 

يف مراحـل الـرصاع مع أعداء الله تحُصُل حالة خوف، أليسـت 
طبيعيـة يف الرصاع عنـد البرش كبرش يحصل خـوف ونقص من 
األمـوال واألنفس والثمرات أليسـت هذه تحصـل؟ لكن املؤمنني 
أنفسـهم عندما يمرون بأشـياء من هذه تعطيهم تجلدا تعطيهم 
صـربا، وعندما تكـون هي من جهة اللـه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل تكون 
إيَجابية أيضاً يف نفس الوقت إيَجابية، فيجب هنا أن تصرب، تصرب 
لتنجح يف هذا االبتالء اإللهـي الذي يعطيك يف نفس الوقت تجلدا. 

[سورة البقرة الدرس الثامن ص: 10]

أحياناً تأتي بعُض الصعوبات تكوُن هي تعتربُ من أهم األشياء 
لإليَجابيات التي بعَدها، ويكوُن لبعض األعمال التي تبدو صعبًة، 
أَْو بعض املشـاكل التي تعرتض الناس أحيانا يكون لها أثر كبري 
جداً يف نفوسـهم وبالنسـبة للعمل الذي ينطلقوا فيه. [آيات من 

سورة الكهف ص: 17]

قد يكوُن اإلنَْسـاُن بطبيعته يعجبُه يـرى كثرياً كثرياً.. ال، لتكن 
مركـزاً عـىل الطيب وأنت تحـول الكثري هـذا إىل طيـب، وتكون 
توجيهاتـك أن تحـول الناس إىل طيبـني بما تعنيـه الكلمة، لكن 
ال تعتقد أن املسـألة مرتوكـة - عندما يقول: ال يسـتوي الخبيث 
والطيـب - سـيميز الخبيث مـن الطيب، هذه سـنة إلهية، وتأتي 
بعضها مـن داخل االبتالءات، هذا خرج مـن هنا، وهذا خرج من 

هنا. [سورة املائدة الدرس الثالث والعرشون ص:27]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ

ثقافة
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إتخائغٌئ تضحش سثد طرات اصاتام افصخى المئارك خقل الحعر الماضغ.. 

ٌر وذظغ والثغارات  الةعاد اإلجقطغ: صدغئ شطسطني تترُّ
طفاعتئ لطاخسغث

الرئغج افجث لطعشث الطئظاظغ: السقصات بني الئطثغظ غظئشغ أق تاأبر باملاشريات

رئغسغ ملاضرون: ق ظسارض املفاوضات املفغثة لضظ 
غةإ تطشغ التزر املفروض سطى إغران

 : طاابسات: 
الدينيـة  والشـؤون  األوقـاف  وزارُة  وثّقـت 
لقـوات االحتـالل  الفلسـطينية، 33 اقتحامـاً 
الصهيونـي لباحـات املسـجد األقـىص املبارك 
ومنع رفع األذان 51 مرًة يف املسجد اإلبراهيمي 

بالخليل خالل الشهر املايض. 
وأوضحـت الوزارة يف ترصيح صحفي، أمس 
األحد، أن «املستوطنني اقتحموا ودنّسوا باحات 
األقىص أكثر من 33 مرة»، والتي كانت آخرها، 
أمـس، َحيُث اقتحـم 209 مسـتوطنني باحات 
املسـجد األقـىص املبـارك بحراسـة مـن قوات 

االحتالل. 
يُشـار إىل أن قوات االحتـالل تقتحم باحات 
املسـجد األقىص املبارك مرتـني يف اليوم مرة يف 
الوقت الصباحي واألُخرى بعد الظهر، باستثناء 

الجمعة، والسبت. 
إىل ذلـك، قالـت األوقـاف» إن «االحتالل منع 

رفع األذان يف الحرم اإلبراهيمي 51 وقتاً». 
ومنذ عام 1994م، قسـمت إرسائيل املسجد 
بواقع 63 باملِئة لليهود، و37 باملِئة للمسـلمني، 
عقب مذبحة ارتكبها مسـتوطن أسـفرت عن 

استشهاد 29 مصلياً. 
ة باملسـلمني، يف  وتقـع غرفـة األذان الَخاصَّ
الجـزء املخصص لليهود من املسـجد، ويتطلب 
رفعه مالزمة جنود من جيش االحتالل للمؤذن 

وقت األذان. 
وأَشـاَرت األوقاف إىل بدء االحتالل يف «تنفيذ 
مرشوع تهويدي يشمل إنشاء ممرات وساحات 
ومصاعد لتسهيل اقتحام املستوطنني للمسجد 

اإلبراهيمي». 
إىل ذلك، أّكـد عضو املكتب السـيايس لحركة 

الجهـاد اإلسـالمي الدكتـور وليـد القططـي، 
أمـس األحد، أن «املقاومة لـن ترضخ ملحاوالت 
االحتالل امُلسـتمّرة إلرهاق الشعب الفلسطيني 
ومقاومته»، مشـّدًدا عىل أنه «طاملا اسـتمرت 
العنرصيـة  وأسـاليبه  االحتـالل  ممارسـات 
مفتوحـة  الخيـارات  َفــإنَّ  لغـزة  وحصـاره 

للتصعيد». 
وقـال د. القططـي خـالل ترصيحـاٍت لـه: 
إن «املقاومـة تعـي وتدرك حجـم املعاناة التي 
يعانيها الشـعب الفلسـطيني، وأية تسـهيالت 
تقـدم هي دعـم لصمود الشـعب»، ُمشـرياً إىل 
أن «العدّو يسـعى لتحويل الشعب الفلسطيني 
ومقاومتـه إىل رصاع؛ ِمن أجِل تحسـني ظروف 
الحياة يف غزة يف ظل الحصار، وتخفيف سطوة 

االحتالل يف الضفة املحتّلة». 

وتابـع: «األصـل أن قضية فلسـطني تحّرر 
وطني، والشـعب يقع تحت االحتـالل ويهدف 

لتحرير فلسطني وتحقيق االستقالل». 
فيمـا أّكـد عضـو املكتب السـيايس لحركة 
الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني خالـد البطش، 
أن «الشـباب الثائر يف قطاع غزة ويف كافة مدن 
الضفـة الغربية والقدس املحتّلة، سـيواصلون 
كافة أشـكال املقاومة الشعبيّة حتى يستجيب 

االحتالل ملطالب الشعب الفلسطيني». 
الوطنيـة،  الوحـدة  «اسـتعادة  إىل  داعيـاً: 

ألهميتها يف تحقيق االنتصار عىل االحتالل». 
جاء ذلـك يف كلمة للقيادي البطـش، ألقاها 
خالل حفل تأبني األمني العام السـابق للجبهة 
الشـعبيّة أحمد جربيل، الذي أقيم بمدينة غزة، 

أمس األحد. 

 : وضاقت: 
استقبل الرئيس السوري بشار األسد، 
أمـس األحد، وفداً لبنانياً برئاسـة طالل 
الديمقراطي  الحـزب  أرسـالن -رئيـس 
اللبناني- يضم رجـال دين ووجهاء من 
طائفة املسـلمني املوحدين وشخصيات 
سياسـية وحزبية وفعاليـات اقتصادية 

واجتماعية لبنانية. 
واعترب الرئيس األسـد خالل اللقاء أن 
أعضـاء الوفـد والقيادات التـي يضمها 

يمثلـون وجه لبنـان الحقيقي ويعربون 
عـن غالبيـة اللبنانيـني الذيـن يؤمنون 
بـرضورة وأهميّـة العالقة مع سـورية 
وكانـوا أوفيـاء لها ووقفـوا معها خالل 
سنوات الحرب، وأن العالقات بني البلدين 
ينبغي أال تتأثـر باملتغريات والظروف بل 
يجـب العمل عـىل تمتينهـا مؤّكــداً أن 
«سـورية سـتبقى مع الشـعب اللبناني 

وتدعمه عىل مختلف األصعدة». 
وأَشاَر الرئيس األسد إىل «أن القيادات 
التي تمتلك الرؤية الصحيحة والواضحة 

هي التي تسـتطيع عرب العالقة املتبادلة 
الهـدف  إىل  توصلهـم  أن  النـاس  مـع 
الحمايـة  وإىل  واالسـتقرار  الصحيـح 
مـن املطبـات التـي تواجههـم بأوقـات 
مختلفـة، يف ظل ما تتعـرض له املنطقة 
مـن محاوالت تفكيك للبنـى االجتماعية 
والوطنيـة»، مؤّكــداً أن «املعركـة التي 
يجب أن تخوضهـا القيادات هي معركة 
حمايـة العقـول ممـا يسـتهدفها وهو 

إلغاء الُهـِويَّات والتخيل عنها». 
بـدوره، أّكـد طالل أرسـالن يف كلمته 

أن «سـورية أعطت للعالم أجمع درسـاً 
االسـتكبار  أمـام  الخضـوِع  عـدم  يف 
وأن  وعدوانيتـه،  العاملـي  االسـتعماري 
معانـاة اللبنانيـني والسـوريني هي من 
صنع االسـتعمار الجديد والـذي يحاول 
أن يسـتبيح حقوق الشـعوب وكرامات 
األمم»، مشـّدًدا عـىل أن «كل من يعادي 
سورية يعادي لبنان والعروبة الحضارية 
كلهـا، وأن ما من وطني يقبل بالقطيعة 
بني لبنان وسـورية؛ ألَنَّها تشـكل طعناً 
للبنان يف الصميم، وتآمراً عىل سورية». 

وعّرب أعضاء الوفد عن الوفاء والشكر 
لسـورية قيادة وشـعباً؛ ألَنَّها وقفت إىل 
جانب لبنان يف أحلك الظروف، مشـريين 
إىل أن العالقـة مع سـورية هـي عالقة 
وجودية تاريخيـة وجغرافية لن يتمّكن 
البعض من أصحاب الرهانات الخارجية 
الخارسة أن يشّوهوا تاريخها، مشيدين 
بصمود الجيش والشـعب يف سـورية يف 
وجـه املؤامـرات واملشـاريع التي كانت 
يف  األهليـة  الحـروب  إثـارة  إىل  تهـدف 

املنطقة. 

 : وضاقت: 
تلقى الرئيس اإليراني السيد إبراهيم رئييس، 
اتصـاالً هاتفيـاً من نظريه الفرنـيس إيمانويل 
ماكـرون، أمـس األحـد، أكد فيه أن سياسـات 
أفغانسـتان  يف  املتحـدة  والواليـات  النيتـو 

«فشلت». 
وأّكـد رئيـيس: أن «األمريكيني ارتكبوا خطأً 
َكبـرياً يف أفغانسـتان واحتاللهم لهـذا البلد 20 
عامـاً لم ينفـع األفغانيـني»، وأن «سياسـات 

الناتو وواشنطن يف أفغانستان فشلت». 
وتابـع رئييس قائـالً: «علينا جميعـاً توفري 
ظروف تحظـى بقبـول كافة أطياف الشـعب 
األمـن  لتوفـري  مسـتعدة  وإيـران  األفغانـي 

واالستقرار والسالم يف هذا البلد». 

ويف الشـأن اإليرانـي شـّدد رئيـيس بالقول: 
«ال نعـارض املفاوضـات املفيـدة لكـن يجـب 
أن تهـدف إىل إلغـاء العقوبـات املفروضة عىل 
إيـران»، ُمشـرياً، إىل أن «إيران كانـت دائماً إىل 
جانب الشعب العراقي وتسعى لتحقيق الهدوء 

والسالم يف املنطقة». 
َوأََضــاَف رئييس: «إيـران تدين ُكــّل أنواع 
اإلرهـاب وبالنسـبة لهـا ال فـرق بـني داعش 

دمشق وداعش العراق أَو داعش خراسان». 
ويف الشـأن اللبنانـي قـال الرئيـس إبراهيم 
رئيـيس: «ندعم تأليـف حكومـة لبنانية قوية 
قادرة عىل توفري حقوق الشـعب اللبناني، ولن 
نرتّدد بتقديم ُكـّل أنواع املسـاعدات اإلنسـانية 
للبنانيـني ومسـتعدون للتعـاون مـع فرنسـا 

لتنمية لبنان». 

يعانـي مـن  اللبنانـي  موضًحـا، «الشـعب 
العقوبات االقتصادية وبإْمَكان فرنسا أن تلعب 
دوراً يف رفع هذه العقوبـات، وبذل الجهود من 
قبل إيران وفرنسـا وحزب الله لتأليف حكومة 

لبنانية قوية يمكن أن يكون لصالح لبنان». 
بـدوره، دعا ماكرون رئييس، نقالً عن موقع 
الرئاسـة اإليرانيـة: «ندعو إىل إعـادة النظر يف 
العالقـات بني البلديـن وتعزيزهـا»، َوأََضـاَف، 
«عـىل طالبـان أن تلتـزم بالتعهـدات الدوليـة 

وتراعي قضايا حقوق اإلنسان». 
ويف إشـارة ألوضـاع لبنـان أّكــد الرئيـس 
الفرنيس ماكرون: إىل «رضورة تعاون فرنسـا 
وإيـران إىل جانب حزب اللـه يف تأليف حكومة 

قوية». 

تجب اهللا: بدربئ واتثة ضسرظا 
تخار بقث دول

 : وضاقت: 

أّكــد رئيــس املجلـس التنفيـذي يف حزب الله، السـيد 

هاشـم صفي الدين، أن «إنجـازات املقاومة أكرب من لبنان 

بكثـري، ولكن البعض ال يسـتوعب هذا األمـر رغم اعرتاف 

األمريكي واإلرسائييل». 

وأَشـاَر صفـي الدين إىل أنـه «إذا كان الهـدف األمريكي 

الضغـط عـىل املقاومـة يف لبنان لنخـيل السـاحة، فنقول 

لألمريكي إننا سنكون حارضين بشكل أكرب وأقوى». 

ورأى السـيد صفـي الديـن أن «املشـكلة األََساسـية يف 

لبنـان هي النظام، يضاف إليهـا الضغط األمريكي لتتخىل 

املقاومـة عـن سـالحها»، وأضـاف: أن «غبـاء السـفرية 

األمريكيـة كان يف مسـارعتها لـردة الفعـل التي فضحت 

النوايا األمريكية، مشـّدًدا عىل أنّه «وبرضبة واحدة كرسنا 

حصار ثالث دول، َحيُث اشـرتينا املازوت من إيران، وعربنا 

به من سـوريا واسـتفاد منه لبنان املحارص، وهذه خطوة 

أوىل وسنستكملها بخطوات». 

سخائإ أعض التص: خروُج 
اقتاقل افجظئغ طظ السراق 
طططإ أجاجغ ق تظازل سظه

 : وضاقت: 

أّكــدت حركـُة عصائب أهل الحق، أمـس األحد، بأنه ال 

تنازَل عن املطالب األََساسـية التي طرحـت عىل الحكومة 

بشأن خروج القوات األجنبية. 

وقال عضو املكتب السـيايس للحركة، محمود الربيعي، 

يف ترصيـح له: «ليـس باإلْمـَكان اليوم الرتاجـع عن قرار 

انسـحاب القـوات األجنبيـة واألمريكية من العـراق وعىل 

الحكومة أن تشد عزمها يف هذه القضية بالتحديد». 

َوأََضــاَف الربيعي «وضعنا هذا الـرشط أمام الحكومة 

وتركنا األمر لها يف اتباع الوسائل القانونية يف إخراج جميع 

القوات دون اسـتثناء وذلك النتفاء الحاجة لها وتسببها يف 

إراقة املزيد من الدماء». 

وأَشـاَر إىل أن «القوات األمنية والحشـد الشـعبي اليوم 

أصبحوا قوة أمنية متكاملة وقادرة عىل فرض سـيطرتها 

ومنع أية محاولة إلثارة الفوىض يف البالد». 

وكان تحالـف الفتح ودولة القانون جـددوا مطالباتهم 

األسبوع املايض برضورة إخراج القوات األجنبية من البالد 

وحثوا الحكومة عىل االلتزام بما ألزمت نفسها. 

إىل ذلـك، أعربت حركة عصائب أهـل الحق، أمس األحد، 

عن اعرتاضها الشـديد إزاء إبـرام وزارة الداخلية العراقية 

عقداً مع رشكة سـعوديّة لتنظيم بيانات املرور واملركبات 

يف البالد. 

ووصف حسـن سـالم النائب البارز عـن كتلة صادقون 

التـي تمثـل العصائب يف الربملان العراقي هـذا التعاقد بأنه 

«قضية خطرية جدا». 
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ضطمئ أخغرة

صغادٌة تضغمئ ووسٌغ 
رحغث خظع الاتعُّقت

طتمث أطغظ التمغري* 

الحرية  ثقافة  عىل  الرتبيُة 

بالذات،  واالعتزاز  والعزة 

تحّقق  إنجاز  أهمُّ  هي 

ظل  يف  اليمني  شعبنا  يف 

العدَواِن والحصار.

وحَدها  هي  الرتبيُة  وهذه 

صنعت  من  الله  عون  بعد 

صامداً  شعباً  منه 

ومتفاعالً مع ما يجري من أحداث بشكل سليم.

خالل  التحوُّالت  بصناعة  الكفيلة  الرتبية  وهي 

من  البالد  تحرير  مستوى  عىل  القادمة  املرحلة 

الغزاة واملحتّلني، وعىل مستوى بناء الدولة القوية. 

وهذه  أزمة،  أعظم  من  يعاني  الشعب  كان  لقد 

األزمة يف وعيه عن ذاته وعن رسالته وعن مكانته 

وعن دوره.

وأزمُة التجهيل هذه صنعتها األنظمُة السابقُة، ولها 

الشعَب  ُع  يطوِّ مجمله  يف  مما  وحيثياتُها،  أسبابُها 

بوصاية  والقابلية  واالستعباد،  باالستبداد  للقابلية 

القوى الخارجية عليه، وكلما بدأ الشعُب بالتفكري 

وجاهل  متخلٌف  شعٌب  (أنت  له  قالوا  الصحيح، 

ا التغيري إىل األفضل بعيًدا  وفقري، ومن الصعب ِجـدٍّ

عن مراكز النفوذ الفاسدة، وَمن يوالون خارجياً). 

الرشيد  الوعي  بفعِل  هذا؛  تبّدد  فقد  الله  وبحمد 

زمنية  بفرتة  توفرت  التي  الحكيمة  والقيادة 

صدارة  يف  القيادُة  هذه  جعلت  فقد  قصرية، 

للشعب،  والفكري  الثقايف  االستنهاَض  اهتماماتها 

فكانت النتائُج باهرًة، وستكون باهرًة أكثَر بعون 

واألعداَء  واألوصياَء  الُعمالَء  يقلق  ما  وهذا  الله، 

الرشيد؟  الوعي  بعد  ماذا  يدركون  ألَنَّهم  َكثرياً؛ 

خسارتهم  مقابل  اليمن،  صالح  يف  سيكون  (مما 

وفشلهم) وهزيمتهم الساحقة. 

* كاتب سلفي

ُض الرغاُض «تعاُزَن الردع السابسئ»؟ ُض الرغاُض «تعاُزَن الردع السابسئ»؟عض تاتمَّ عض تاتمَّ
سطغ الثرواظغ

الردع  عمليُة  تأتي  العدوان،  من  السابِع  العاِم  منتَصِف  يف 
بنسختها السابعة لتُدكَّ ُعمَق العدوِّ السعودّي بالصواريخ 
ة، مؤّكـدًة عىل تصاُعِد الزخم  البالستية والطائرات املسريَّ
املسلحة  للقوات  الرادعة  القدرات  وتعاظم  العسكري 
الغاشم  للعدوان  التصدي  يف  املوقف  وثبات  اليمنية، 

والحصار الظالم. 
عملية توازن الردع السابعة بالتأكيد ليست منفصلًة عن 
مرسح العمليات عىل األرض يف الجبهات املشتعلة يف مأرب 
استهدف  الذي  العدوان  بعربدة  وثيقة  صلة  ولها  وغريها، 
تلك الجبهات بعرشات الغارات خالل األيّام املاضية؛ ملحاولة 
عمليات  يف  الشعبيّة  واللجان  الجيش  قوات  تقدم  منع 
تحرير محافظة مأرب، وإسناد مرتِزقتهم بعد أن انهارت 

معنوياتهم وخارت قواهم. 
اً متجدِّداً عىل مسار  لقد كان الخطاُب األخريُ للسيد عبدامللك الحوثي مؤرشِّ
املواجهة مع العدوان، بما حمله من رسالٍة قوية وحاسمة بأن البصرية 
تزال  ال  للعدوان  يوم  أول  منذ  اليمني  الشعب  عليها  سار  التي  الواضحة 
تنري طريق املواجهة وتؤّكـد حتمية االنتصار، ويأتي انطالق عملية الردع 
السابعة بعد هذا الخطاب املهم مبارشة ليشكل ترجمًة واضحًة للخيارات 

الحاسمة التي اتخذها القائُد ومن خلفه هذا الشعُب الصامُد واملجاهد. 
عىل  الرد  رشعية  من  تؤَخذُ  العمليات  من  النوع  هذا  بمثل  الرد  رشعيُة 
السماوية  والرشائع  القوانني  ُكـلُّ  تكفلُه  والذي  عام،  بشكل  العدوان 
ما أنه يأتي  والوضعية، والقوانني الدولية، ومبادئ األمم املتحدة، ال ِسـيـَّ
يف العام السابع للعدوان امُلستمرِّ عىل البالد، يف ظل الحصار الظالم ومنع 
وصول الغذاء والدواء والوقود إىل ميناء الحديدة، وقطع مرتبات املوظفني، 

ونهب ثروات البالد الغازية والنفطية. 
من  املختلفة  ومواقعها  النوعية،  العملية  بهذه  أرامكو  رشكة  استهداُف 
اململكة  غرب  جنوب  إىل  للمملكة،  الرشقي  الشمال  أقىص  تنورة  رأس 

عسكريًة  واضحًة  رسالًة  يحمُل  نجران،  يف  وكذلك  وجيزان  جدة  يف 
ِقبَلَة  باعتبَارها  اليمنية؛  الردع  عمليات  ُكـّل  مع  متكّررًة  واسرتاتيجيًة 
ُل عملياِت  االقتصاد السعودّي، والرضَع الَحلُوَب الذي يَُموِّ
برشاء  أَو  التسليح  بصفقات  سواء  اليمن،  عىل  العدوان 
الوالءات واملواقف، ووضعها يف دائرة االستهداف املتواِصل 
، يجعل اململكَة تعيُد  للقوة الصاروخية وسالج الجو املسريَّ
حساباِتها، وقد يدفعها التِّخاذ قرارات تقرُِّب من الرضوخ 
للواقع اليمني الجديد، وتقبُِّل النتيجة الحتمية باستحالة 
وال  سبتمرب،   ٢١ ثورة  بعد  اليمن  عىل  وصايتها  استمرار 
سيما بعد االنسحاب األمريكي من أفغانستان، بما حمله 
من دروس فشل الخيارات العسكرية يف تغيري األنظمة أَو 
ذلك  عن  عّربت  كما  الشعوب،  عىل  معينة  طريقة  فرض 

اإلدارة الحالية يف البيت األبيض. 
يف  الفاشلة  حربها  من  السابع  العام  يف  اليوم  السعوديّة 
عرشين  خالل  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  حاالً  أفضل  ليست  اليمن، 
من احتالل افغانستان، صحيٌح أن الرياَض ال تزاُل تكابُر وتحاوُل  عاماً 
الظهوَر بصورة القادر عىل مواصلة العدوان، إالَّ أن الواقَع والخطواِت التي 
املرتِزقة  واستخداَم  تشديَد الحصار عىل اليمن،  عليها، وُخُصوصاً  تسريُ 
وبنَك عدن املحتّلة يف اتِّخاذ قرارات الحصار األخرية، ُكلُّها مؤرشاُت اللعب 
بعد التقدم  ما  يعد فيها متسٌع، ال ِسـيـَّ يف الوقت بََدِل الضائع، الذي لم 
الكبري الذي تحّققه قواُت الجيش واللجان الشعبيّة يف مأرب، ومؤرشات 

اقرتاب التحرير والنرص فيها. 
بالنسبة للمبعوث األممي الجديد َفـإنَّه عليه أن يستوعَب أسباَب وأهداَف 
العملية الواسعة اليوم عىل الُعمق السعودّي؛ وذلك ِمن أجِل أن يبنَي عليها 
يف البحث عن الحلول الواقعية واملتاحة إليقاف العدوان املتوحش ورفع 
الحصار الظالم؛ للتخفيف من املأساة اإلنسانية األكرب يف العالم، وعليه 
أَيْـضاً أن يغادَر مربََّع توصيِف ما يجري بالحرب األهلية، وأن يتحىلَّ بقدٍر 
أكربَ من الحياد، وأن يلتزَم بحق الشعوب يف الحرية والكرامة، إذَا أراد أن 

يحّقَق شيئاً من النجاح. 


