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املــــــاليــــــني بـــــــعـــــــشـــــــرات  الـــــــعـــــــامـــــــة  األمـــــــــــــــــــــوال  نــــــيــــــابــــــة  إىل  فــــــــســــــــاد  قــــــضــــــايــــــا  حيــــــيــــــل  «املــــــــــــــركــــــــــــــزي» 

ندد بالتصنيف الربيطاين واعتربه خطوة لتصفية القضية الفلسطينية

بسث خفصات أجطتئ أضثت طةثدًا وصعف أطرغضا خطش السثوان والتخار سطى الغمظ بسث خفصات أجطتئ أضثت طةثدًا وصعف أطرغضا خطش السثوان والتخار سطى الغمظ 

افطرغضغ لغظثرضغظب غثسع المرتجصئ إلى «الاعتث» افطرغضغ لغظثرضغظب غثسع المرتجصئ إلى «الاعتث» 
لصاال الحسإ الغمظغ وأوجاظ غاسعث بثسط الرغاضلصاال الحسإ الغمظغ وأوجاظ غاسعث بثسط الرغاض

بالتزامن مع حتركات أمريكية وتوجيهات فجرت تصعيدًا يف عدد من اجلبهات


صنعاء لواشنطن والرياض:صنعاء لواشنطن والرياض:

باملزيد وتتوعد  الثامنة  الــردع  تــوازن  عملية  تنفذ  املسلحة  باملزيدالقوات  وتتوعد  الثامنة  الــردع  تــوازن  عملية  تنفذ  املسلحة  القوات 

واإلمــارات  السعودية  على  اهلجمات  من  املزيد  تنفيذ  على  قــادرون  واإلمــارات   السعودية  على  اهلجمات  من  املزيد  تنفيذ  على  قــادرون  سريع:سريع: 
ايتها  سنكتب  مــن  وحنــن  التصعيد  مــن  املــرحــلــة  هــذه  بــدأ  الــعــدو  ايتها   سنكتب  مــن  وحنــن  التصعيد  مــن  املــرحــلــة  هــذه  بــدأ  الــعــدو  الــعــزي:الــعــزي: 
املــبــاشــرة املــشــاركــة  إعــــالن  وتــتــجــه حنـــو  أمــريــكــا تــبــعــثــرت  أوراق  املــبــاشــرة  املــشــاركــة  إعــــالن  وتــتــجــه حنـــو  تــبــعــثــرت  أمــريــكــا  أوراق  احملــبــشــي:احملــبــشــي: 

واقتصادية 1414 طائرة مسرية  طائرة مسرية    عسكرية  وأهدافًا  قواعد  واقتصادية تقصف  عسكرية  وأهدافًا  قواعد  تقصف 
وجنــــــران وجـــــيـــــزان  وأــــــــا  وجــــــــدة  الـــــريـــــاض  وجنــــــرانيف  وجـــــيـــــزان  وأــــــــا  وجــــــــدة  الـــــريـــــاض  يف 
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رئغج عغؤئ اقجابمار لطمسغرة:

بسئإ اجاثثاطعا شغ صاض المثظغغظ بالغمظ 

خظساء تظّثد بالاتّرك الربغطاظغ لاخظغش تماس طظزمئ إرعابغئ

جغاجــغ أظخار اهللا: ظآّضـث العصعف الضطغ طع شطســطغظ وترضات المصاوطئ اإلجــقطغئ والصثس الثي غمبض الصدغئ افولى والمرضجغئ
رابطئ سطماء الغمظ: طظ غســاتص أن غخظش باإلرعاب عغ التضعطئ الئرغطاظغئ وصرار الاخظغش حعادة لترضئ تماس
ســئ لقتاقل طتمث التعبغ: الاخظغش الثي غاجاطظ طع طرور ذضرى وسث بطفعر غغر طســاشرب طظ برغطاظغا المآجِّ

 : خظساء 
أّكــد املكتـُب السـيايس ألنصار اللـه، رفَضه ما 
قامـت به بريطانيا من خطـواٍت إجراميًة وتآمرية 
تسـتهدُف املجاهديـن يف فلسـطني، ومنهـا حركُة 
املقاومة اإلسـالمية حمـاس وإدراجها يف الئحة ما 

يسمى باإلرهاب. 
واعتـرب سـيايس أنصـار اللـه يف بيان لـه، أمس 
السـبت، هـذه التَحـّركاِت الربيطانيـَة الـذي تأتي 
يف إطـار التطبيع وتصفيـة القضية الفلسـطينية 
خدمًة للكيان الصهيوني الغاصب واملحتّل، مؤّكـداً 
الوقوَف الكيل مع فلسـطني والشـعب الفلسطيني 
وحركات املقاومة اإلسـالمية والقـدس الذي يمثل 

القضية األوىل واملرَكزية. 

ودعـا البيـاُن الشـعوَب العربية واإلسـالمية إىل 
التَحرُِّك الكبري لنُرصة القضية الفلسطينية ورفض 
اإلجـراءات الربيطانية اإلجرامية بحق املجاهدين يف 

فلسطني والشعب الفلسطيني املظلوم. 
من جهتـه، أدان عضو املجلس السـيايس األعىل 
بصنعـاء، محمد عـيل الحوثـي، اعتـزاَم بريطانيا 
حمـاس  اإلسـالمية  املقاومـة  حركـة  تصنيـَف 

الفلسطينية، منظمة إرهابية. 
وقـال محمـد الحوثي يف بيـان مسـاء الجمعة: 
«نديـن تصنيَف حمـاس باإلرهـاب، وإن كان غريَ 
س لالحتالل، يف إشارة  مستغَرٍب من بريطانيا املؤسِّ
إىل «إرسائيـل»، ُمضيفـاً: «وعندمـا يتزامن (يقصد 
التصنيـف) مع مرور ذكرى وعـد بلفور اإلجرامي، 
فهـو تأكيـد عـىل اسـتمرار بريطانـي يف إرهـاب 

الضحية ودعم الكيان املجرم». 
وختم الحوثي قائالً: «إننا عىل يقني أن التصنيف 
ُل لقيادة حمـاس ومنارصيها إالَّ  سـيايس، وال يُِمثـِّ

عزيمًة الستمرار تحرير القدس وكل فلسطني». 
بدورها، أعلنت رابطة علماء اليمن تضامنها مع 
حركة املقاومة اإلسـالمية حمـاس، معتربة القرار 
الربيطانـي تماهياً مع املخّططات الصهيونية بحق 

الشعب الفلسطيني. 
وأَشـاَرت الرابطة يف بيان لها، أمس السـبت، إىل 
دت الطريق  أن السياسـة الربيطانيـة هي التـي مهَّ
لليهـود الحتـالل األرض املباركة وارتـكاب مجازر 
اإلبادة بحق أبناء فلسطني، الفتة إىل أن من يستحق 
أن يوصَف ويصنََّف باإلرهاب واإلجرام والوحشـية 
هي الحكومـُة الربيطانيـة وسياسـتُها الطغيانية 

والشيطانية التي تسبب يف زرع الكيان الصهيوني. 
وأّكـد البيان أن قـراَر التصنيف الربيطاني يمثل 
شـهادًة لحركـة حمـاس وتاجـاً تفتخُر بـه والتي 
تواجه الكيان الصهيوني الغاصب الذي ارتكب آالف 
الجرائم واملجازر الوحشـية بحق األطفال والنساء 

والكبار والصغار. 
ــة واألنظمة  وشّدد البيان عىل وجوب تَحّرك األُمَّ
والعلماء السـتنهاض الشـعوب وإعدادها لخوض 
املعركة املصرييـة الفاصلة مع الكيـان الصهيوني 

الغاصب وتطهري األرض املباركة. 
ودعا البيـان إىل إطـالق حملة عامليـة للتضامن 
مع األرسى واألسـريات الذين يتعرضـون للتعذيب 
النفـيس والجسـدي عىل مرأى ومسـمع من العالم 

الصامت واملتواطئ

 : التثغثة 
العامـة  الهيئـة  رئيـُس  أّكــد   
لالسـتثمار، يارس املنصـور، أن صورَة 
دمـار املصانع يف املنطقـة االقتصادية 
بـمحافظـة الحديدة واضحٌة ومهولٌة، 
الـذي  هـو  محـدوداً  عـدداً  أن  مبينًـا 
نجـا من االسـتهداف املبـارش لتحالف 

العدوان ومرتِزقته. 
وقـال املنصـور يف ترصيـح لقنـاة 
املسـرية، أمس السـبت: إن لدى الهيئة 
ملفـاِت أكثَر من ٣٠ مرشوعاً صناعياً، 
تشـمل حجـم الخسـائر الناتجـة عن 
وتدمـري  العـدوان  طـريان  اسـتهداف 
ونهب املرتِزقـة، ُمضيفاً بقوله: «يظل 
لدينا مسـاٌر إجبـاري أن نسـري عليه، 
إعـادة  يف  واالسـتمرار  البنـاء  وهـو 
الحياة، وال بد من تكاتف الحكومة مع 
املستثمرين للنهوض باقتصاد اليمن». 

هنـاك  أن  إىل  املنصـور  وأَشـاَر 
مجموعتني من املصانع التي استهدفت 
يف املنطقـة االقتصاديـة األوىل ُدّمـرت 
بشـكل نهائي وتحتاج لفرتة لتستعيد 
نشـاطها واألُخـرى موجـودة َحـاليٍّا، 
ويمكنها اسـتئناف نشـاطها، مؤّكـداً 
أن الهيئة سـتعمل عـىل توثيق ملفات 
املصانـع املدّمـرة بشـكل كامل، َحيُث 
سـيدخل ذلك ضمـن فاتـورة العدوان 
التـي ترتاكم يومـاً بعد آخـر، الفتاً إىل 
تذليـل أية صعوبـات تواجـه املصانع 

املدّمـرة جزئياً. 
من جانبه، أوضح محمود شـكري 
التجـارة  مكتـب  عـام  مديـر  -نائـب 
املنطقـة  أن  بالحديـدة-  والصناعـة 
املمتـدة مـن كيلـو ٤ إىل كيلـو ١٦ تعد 
عصَب االقتصاد الوطني، وقد تعرضت 

لتدمري ممنهج ومتعمد. 
َوأََضــاَف شـكري يف ترصيح لقناة 

املسـرية، أمس السـبت، أنه كان هناك 
تركيـٌز واضـٌح لتدمري البُنيـة التحتية 
للصناعـات يف الحديدة بشـكل خاص، 
واملنتجـات اليمنيـة توقفـت؛ بَهـدِف 
اسـتهالكية  لسـوق  اليمـن  تحويـل 

ملنتجات دول العدوان. 
وبنّي نائب مدير الصناعة والتجارة 
املبـارش  االسـتهداف  أن  بالحديـدة، 
النعـدام  أَدَّى  الحديـدة  يف  للمصانـع 
السـلعة وارتفاع أسـعارها وكثري من 
العمال فقدوا أعماَلهم، وكان وصولهم 
ا؛ نتيجة قطع  للمصانـع صعبـاً ِجــدٍّ
الطرقات وتمركز املرتِزقة يف املصانع. 

ونـّوه إىل أن املنطقـة االقتصاديـة 
املمتـدة من كيلـو ٤ إىل كيلو ١٦ يوجد 
فيهـا أكثُر مـن ٢٥ مرشوعـاً صناعياً 
ُدّمــرت أو تـرضرت بغارات  عمالقـاً 
التّفاق  املرتِزقـة  وخروقـات  العـدوان 

السويد. 

أضبر طظ ٣٠ طحروسًا خظاسغًا بالتثغثة تدرر 
بحضض طئاحر جراء السثوان

طغطغحغا «اإلخقح» تظفث تمطئ اساصاقت واجسئ 
ضث املعاذظني بحئعة 

سثد طظ أسداء الحغعخ افطرغضغ غسرتضعن سطى 
بغع خفصئ جقح أطرغضغئ لطظزام السسعدّي

صئائض املعرة تسطظ الضفاح املسطح ضث 
اقتاقل افجظئغ

 : طاابسات 
أعلنت قبائُل املهرة استعداَدها البدَء بالكفاح 
املسلح ضد قوات االحتالل األجنبي يف املحافظة. 
وقالـت لجنة االعتصام السـلمي يف بيان لها، 
أمـس: إن االحتالَل السـعوديَّ اإلماراتي يواصُل 
حربَـه عىل الشـعب اليمنـي من خـالل تدمريه 
املمنهـج لالقتصـاد، وتعطيِل كافة مؤّسسـات 

الدولة والعبث بها. 
وجـّدد البيـاُن املطاَلبَة برحيـل كافة القوات 
األجنبية من اليمن بصورة عامة واملهرة بصورة 

ة.  َخاصَّ
سـالم  عـيل  الشـيخ  أوضـح  جانبـه،  مـن 
الحريزي، رئيُس لجنة االعتصام، أن أبناء املهرة 
أصبحوا اليوَم أكثَر وعياً من السابق، ملخّططات 
قـوات االحتالل، وأنهم لن يخضعـوا أَو يركعوا، 

وسيظلون أوفياًء لوطنهم ومحافظتهم، ُمشرياً 
إىل اسـتعداِد أبنـاء املهـرة لتقديـِم التضحيـات 
مهمـا كانت يف سـبيل طرد قـوات االحتالل من 
جميـَع اليمنيـني إىل التوحد  املحافظـة، داعيـاً 
إلخراج االحتالل السـعودّي اإلماراتي من اليمن 
الذي يواصل اإلمعاَن والتفنَُّن يف تعذيب الشـعب 

اليمني بكافة األساليب. 
وأّكـدت لجنـُة االعتصام عىل أن ِملفَّ حادثة 
األنفـاق التي نفذتها القوات السـعوديّة املحتّلة 
ال يـزال مفتوحـاً، ومثّل انطالقـَة الرشارة األوىل 

ملالحقة القتلة حتى اليوم. 
مخّططـات  فشـَل  اللجنـُة  وأوضحـت 
االحتالل الـذي كان يريُد من خاللهـا َجرَّ املهرة 
ملربـع االقتتـال، محذرًة مـن اسـتمرار الحرب 
االقتصادية التي تمارُسـها الريـاض وأبو ظبي 

ًة واليمن عامة.  ضد أبناء املهرة َخاصَّ

 : طاابسات 
نّفذت مليشـيا حزب «اإلصالح» يف محافظة شبوة، أمس، 

عملياِت اعتقال واسعًة طالت أبناء القبائل واملواطنني. 
وقالـت مصـادر محليـة: إن مـا يسـمى «قـوات األمـن 
ـة» التابعـة لإلصـالح، اختطفـت مواطنَـني اثنني يف  الَخاصَّ

مديرية نصاب يف مفرق منطقة حجر. 

ة التي يقودها املرتِزق  وبيّنت املصادر أن قواِت األمن الَخاصَّ
عبـد ربه لكعب اعتقلت الشـاعرين الشـقيقني، سـالم العبد 
قشـور، ومبارك العبد قشـور، واقتادتهما إىل جهة مجهولة، 
األمـر الذي أثار اسـتياء األهايل يف املديرية.  وتعتقُل ميليشـيا 
حـزب «اإلصـالح» املسـيِطرُة عـىل محافظـة شـبوَة الغنية 
بالثروات النفطية، املئاِت من أبناء القبائل يف سجونها الرسية 

تحت مربّر املواالة لإلمارات وما يسمى املجلس االنتقايل.

 : طاابسات 
اعرتضـت مجموعـٌة مـن أعضـاء مجلـس 
الشـيوخ األمريكي، يوم أمس، عىل بيع صفقة 
أسـلحة أمريكيـة جديـدة للنظـام السـعودّي، 
مؤّكــدة أن هـذه الصفقات سـتذهب مبارشة 

لقتل املدنيني. 
وبحسـب وكالـة رويـرتز، فقد قـّدم عضوا 
املجلس الجمهوريان راند بول ومايك يل، وكذلك 
برينـي سـاندرز املقـرَّب مـن الديمقراطيـني، 
مرشوَع قانون مشـرتكاً لعرقلة صفقة أسلحة 

مقرتحة حجمها ٦٥٠ مليون دوالر للسعوديّة. 
ويف حني أن العديَد مـن املرشعني األمريكيني 
يعتـربون السـعوديّة رشيـكاً مهمـاً يف الرشق 
األوسط، َفـإنَّهم ينتقدون اململكة ملشاركتها يف 
العدوان عىل اليمن، التي تقول األمم املتحدة إنها 
تسببت يف واحدة من أسوأ الكوارث اإلنسانية يف 
عون املوافقَة عىل العديِد  العالـم.  ويرُفُض املرشِّ
من صفقات السـالح للمملكة، غريَ أن سياسـَة 
البيت األبيـض تعترب الرأَس املحرَك للعدوان عىل 
اليمـن، وهي التـي تقوُد هذه الحـرَب مبارشًة، 

وتدفُع السعوديّة واإلمارات للعب دور األدوات.
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14 ذائرة طسغرة تصخش صعاسَث وأعثاشًا سسضرغئ واصاخادغئ شغ الرغاض وجثة وأبعا وجغجان وظةران

 : خاص 
بعَد يوَمني فقط من إنذارها العسـكري لتحالف 
القـواُت  أعلنـت  السـعودّي،  األمريكـي  العـدوان 
املسلحة، أمس السـبت، تنفيذَ عملية «توازن الردع 
الثامنة» بـ١٤ طائرة مسرّية قصفت قائمَة أهداف 
اسـة (عسكرية واقتصادية وحيوية)، توزعت  حسَّ
عىل ُرقعٍة واسعٍة من الجغرافيا السعوديّة، يف إعالٍن 
عميل عن اسـتمرارية مسـار الردع التأديبي العابر 
للحـدود، وبرهـان جديد وواضح عـىل عدم جدوى 
الدعم األمريكي السـيايس والعسـكري الذي تعتمد 
عليـه الريـاُض وهي تواجـُه اليوَم هزيمـًة مدويًة 

يراِقبُها العاَلُم كله. 
القـوات  باسـم  املتحـدث  -وبحسـب  العمليـُة 
املسـلحة العميـد يحيى رسيـع- تضمنـت قصَف 
قاعدة خالد العسـكرية يف الريـاض بأربع طائرات 
مسـرية من نـوع (صمـاد٣)، وقصف مطـار عبد 
اللـه الـدويل، ومصـايف رشكـة «أرامكـو» يف جـدة 
بأربـع طائرات أُخرى من نـوع (صماد٢)، وقصف 
هدف عسـكري «مهم» يف مطار أبها الدويل بطائرة 
(صمـاد٣) أَيْـضـاً، إىل جانـب رضب عـدة أهداف 
عسـكرية يف مناطق أبها وجيـزان ونجران بخمس 

 .(٢k قاصف) طائرات من نوع
بهذه التشـكيلة مـن األهداف الحساسـة والتي 
يعلن عن بعضها للمرة األوىل، تؤّكـد القوات املسلحة 
أن مسـار عمليـات «تـوازن الردع» االسـرتاتيجية 
ُمسـتمّر بوترية تصاعدية، وبـ»نفس طويل»، كما 
تؤّكـد أنه مسـار متميز من مسارات الردع العابرة 
للحـدود، إذ بـات معلوماً مـن تفاصيـِل العمليات 
العسكرية الواسعة التي تنفذها القوات املسلحة يف 
جبهـات الداخل، أن الرضبات الصاروخية والجوية 
عىل العمق السـعودّي ال تتوقف، وإن لم يتم اإلعالُن 
عنها يف وقتها، لكن «عمليـات توازن الردع» تنفرد 
عن هذه الرضبات؛ بكونهـا عمليات مكثّـفة ببنك 
أهـداف خاص بها يواكـب متطلبات ومسـتجدات 
املرحلـة، ويوجـه رسـائَل مبـارشًة عـىل أكثر من 

مستوى. 
ويف هـذه العمليـة بالـذات يالَحـُظ أن األهـداَف 
ذاِت الطبيعـِة العسـكرية كانـت هـي األكثر، وهو 
ما يعنـي أن للعمليـة ارتباطـاٍت بواقـع املواجهة 

العسـكرية املبـارشة يف امليـدان، فالسـعوديّة، من 
جهـة، تحاوُل هذه الفرتَة تكثيَف جهودها إلسـناد 
أتباعهـا املنهارين يف جبهـات الداخـل، وبالذات يف 
مأرب، وقصف األهداف والقواعد العسكرية يف جدة 
والريـاض واملناطـق الجنوبيـة يف وقـت واحد، من 
شـأنه أن يؤدَي إىل شـلل عملياتي كبـري، ُخُصوصاً 
وأن القـواِت املسـلحَة تختاُر يف رضباتهـا األهداَف 
األكثَر حساسـيًة بناًء عىل معلومات اسـتخباراتية 

دقيقة. 
ومـن جهة أُخـرى، يأتـي الرتكيُز عـىل األهداف 
والقواعـد العسـكرية يف الوقـت الـذي تتجـُه فيه 
الوالياُت املتحدة، وبشـكل معلن، إىل تكثيف دعمها 
العسـكري للنظام السـعودّي، وهو ما يعرب مجّدًدا 
عن احرتاف القيادة اليمنية يف مواكبة املسـتجدات 

عىل امليدان داخلياً وخارجياً. 
الرسـالُة األبرُز واملعَلنُة مسـبًقا لهـذه العملية، 
كانـت الرد عىل التصعيد املعـادي، فالعمليُة جاءت 
بعـد يوَمني فقط مـن حديث القوات املسـلحة عن 
«عواقَب وخيمٍة» سيتحملُها تحالُُف العدوان نتيجَة 
تكثيـِف غاراتـه الجوية عـىل البلد، وهذه الرسـالُة 
كّرَرهـا العميـد يحيى رسيـع، أمس أَيْـضـاً، َحيُث 
أّكـد أن القواِت املسـلحة «سـوف تواجـُه التصعيَد 

بالتصعيد». 
ومن هنا، َفـإنَّ «تواُزَن الردع الثامنة» هي تأكيٌد 
عميل جديد عـىل أن معادلة «العني بالعني» كغريها 
من معـادالت الدفاع عـن النفس، ثابتة وراسـخة 
وال تخضـع ألية ضغوط وال يؤثـر فيها «الرتهيب» 
األمريكـي، بل إن هـذه املعادلَة تتطـور وتميض يف 
مسار تصاعدي تتضاعُف فيه الُكلفُة التي يتحملها 

النظام السعودّي بشكل ُمستمّر. 
ويف هـذا السـياق، َفــإنَّ توقيـَت العمليـة الذي 
يتزامـُن مـع الترصيحـات والتَحـّركات األمريكية 
الداعمة للنظام السـعودّي، يوجه رسـالًة مبارشًة 
آمـال  ُكــّل  بـأنَّ  وللريـاض،  األمريكيـة  لـإلدارة 
الضغـط عـىل صنعـاء أَو االلتفـاف عـىل مطاِلبها 
املحقة بالسـالم، ُمَجـّرد أوهام، وأن الواقَع سيظل 
محكوماً بمعادالت صنعاء السياسـية والعسكرية 
وثوابتهـا الراسـخة، ولألمريكيـني أن يبيعـوا مـا 
شاءوا من أسلحة للسعوديّة أَو يفرضوا القدَر الذي 
يحلو لهم مـن «العقوبات»، فمأزُقهم لن يتغري، بل 
سـيزداُد صعوبًة؛ ألَنَّ أُُفَق خيارات التصعيد مفتوٌح 

أمام صنعاء فقط. 
هـذا ما تؤّكـده أَيْـضاً قائمُة األهداف املختارة يف 
هذه العمليـة، والتي تبني بوضوح أنـه ما زال لدى 

القـوات املسـلحة الكثري من املفاجـآت يف جعبتها، 
عـىل عكس تحالف العـدوان الذي لم يمتلك سـوى 
اسـتهداف املدنيـني أَو قصـف نفس األهـداف التي 

يقوم بقصفها منذ أكثر من سنوات. 
ويجـّدد العميـد يحيى رسيـع التأكيـَد هنا عىل 
أن «القـواِت املسـلحِة قـادرٌة عـىل تنفيـذ املزيـد 
مـن العمليـات الهجوميـة ضد العـدّو السـعودّي 

واإلماراتي»، يف تحذيٍر ألبو ظبي أَيْـضاً. 
ـُهها  ولعـلَّ من الرسـائل العسـكرية التـي توجِّ
«تواُزُن الردع الثامنة»، التحـدِّيَّ املتمثَل باالقتصار 
ة فقط، َحيُث يأتي  عىل اسـتخدام الطائرات املسـريَّ
ذلك يف الوقت الذي تؤّكـُد فيها الوالياُت املتحدُة عىل 
دعم النظام السعودّي «ليصبح قادراً» عىل مواجهة 
هذا النوع من األسـلحة، بحسب تعبري وزير الدفاع 
األمريكـي، وبالتايل َفــإنَّ العملية تفضـُح مجّدًدا 
اسـتمراَر عجـز األمريكيـني والسـعودينّي وفشـل 
ُخُصوصـاً  الدفاعيـة،  وتدابريهـم  منظوماتهـم 
وأن العمليـَة تركَّزت بشـكل أََسـايس عـىل القواعد 
اسـة التي يُفرتَُض أنها  واألهداف العسـكرية الحسَّ
«محميٌة» بأفضل القدرات الدفاعية التي يشـرتيها 

النظاُم السعودّي من الواليات املتحدة. 
ويوجـه إدراُج مصـايف رشكـة «أرامكـو» ضمن 
قائمة أهداف «توازن الردع الثامنة» رسالًة مبارشًة 
أُخـرى، تعيُد تذكـريَ وتنبيَه النظام السـعودّي بأن 
خطـَر مسـاِر عمليات الـردع العابـرة للحدود عىل 
االقتصاد السـعودّي سـيظل قائمـاً، ومفتوحاً عىل 
احتماالت مرعبٍة ليس بوسـع الريـاض تفاديها أَو 

تجاُهلُها يف ظل استمرار العدوان والحصار. 
وتمديـُد مسـاِر عمليات «تـوازن الـردع» يؤّكـُد 
استمراريَة هذا الخطر، فهذا هو املساُر نفُسه الذي 
تلقت فيه منشآُت أرامكو، رضباٍت لم يَنَْسها العاَلُم 

حتى اليوم. 
إجماالً، يمكن القـوُل إن «تواُزَن الردع الثامنة»، 
وإىل جانـب مـا سـّجلته مـن خسـائَر مبـارشٍة يف 
رصيـد العدّو السـعودّي، تُعيـُد َوْضَع السـعودينّي 
واألمريكيني أمـاَم الثوابت التي يحاولـون الُهروَب 
منهـا وااللتفـاَف عليها بـني ُكـلِّ عمليـة وعملية، 
وهـي: أن وقـَف العـدوان ورفـَع الحصـار وإنهاَء 
االحتـالل ودفـَع التعويضـات، ليسـت «مطاِلـَب» 
محقـة لصنعاء فحسـب، بـل «رضوراٌت» للنظام 

السعودّي إذَا أراد النجاَة من العواقب الوخيمة. 

 : خاص 
أّكــد نائـُب وزيـر الخارجيـة بحكومـة اإلنقاذ 
الوطني، حسـني العزي، أن قـواِت الجيش واللجان 
الشـعبيّة هي من ستكتُُب نهايَة التصعيد األمريكي 
وأنهـا  اليمنـي،  الشـعب  ضـد  الجديـد  السـعودّي 

ستواجُهه بتصعيٍد مضادٍّ عىل كافة املستويات. 
وقـال العـزي يف تغريـدة عـىل تويـرت: «إن هـذا 
، وهذا هو  التصعيَد سيواَجُه ال شـك بتصعيٍد مضادٍّ

الحق الطبيعي لجيشـنا واللجان ولشـعبنا املسـلح 
بشكل عام». 

وأضاف: «لقد بدأوا هـذه املرحلة واختاروها هم 
وليـس نحن، لكـن املؤكَّـَد أكثَر مـن أي مؤكَّـد آخر 
ُد متـى وكيف تنتهي  هـو أننا بإذن الله من سـيحدِّ
هـذه املرحلـُة التصعيديـُة التـي جـاءت لتعِكـُس 

تخبَطهم املثريَ للشفقة». 
وكثّـف تحالُُف العدوان األمريكي السعودّي خالل 
األيّـام املاضيـة تَحّركاِته وغاراِتـه العدوانيَة يف عدد 

من املحافظات. 

ت الوالياُت املتحـدُة األمريكيُة عـن دعِمها  وعـربَّ
لهـذا التصعيـد، َحيُث دعـا مبعوثُهـا إىل اليمن، تيم 
ليندركينـغ، قـواِت املرتِزقـة إىل ما أسـماه «توحيد 
الجهـود» ملواجهـة قـواِت الجيـش واللجـان، فيما 
ح وزيـُر الدفـاع األمريكي بأن بالَده سـتواصُل  رصَّ

دعَم النظام السعودّي يف الحرب. 
ام  وكانت وزارُة الخزانة األمريكية أعلنت قبل أَيـَّ

عن َفْرِض عقوباٍت جديدة عىل صنعاء. 
وأّكـدت القواُت املسـلحة، أن التصعيَد األمريكي 

السعودّي ستكوُن له عواقُب وخيمٌة.

جرغع: صادرون سطى تظفغث المجغث طظ العةمات سطى السسعدّغئ واإلطارات 

تجاطظًا طع تأضغثات أطرغضغئ جثغثة سطى رشع وتغرة السمطغات السثواظغئ: 

«تعازن الردع الباطظئ»:
ــث بــالــاــخــســغــث  ــغ ــخــس ــا ال

ظائإ وزغر الثارجغئ: السثّو بثأ عثه املرتطئ طظ الاخسغث 
وظتظ طظ جظضاإ ظعاغاعا 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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الثئغر والمتطض السسضري طةغإ حمسان: السمطغئ تّصصئ خرصًا اجاثئاراتغًا دصغصًا تةطى بثصئ افعثاف الاغ تط صخفعا

سمطغئ تعازن الردع الباطظئ.. 
 : خاص

أوفت القـواُت املسـلحُة بوعيدهـا لتأديب كيان 
العدّو السعودّي، والرد عىل تصعيِده املتواِصِل الذي 
ارتفعـت وتريتُه خـالَل األيّام املاضيـة مع تصاعد 

العمليات العسكرية عىل تخوِم مدينة مأرب. 
وأعلن املتحدُث باسـم القوات املسـلحة، العميد 
الركن يحيى رسيـع، يوم أمس، 20 نوفمرب ترشين 
الثانـي 2021، عـن تنفيـذ عمليـة «تـوازن الردع 
الثامنـة» والتـي اسـتهدفت مواقـع حساسـة يف 
الريـاض وجدة وأبهـا، مؤّكـداً يف بيـان أن القوات 
املسـلحة، ردت عـىل تصعيـِد العـدواِن واسـتمرار 
جرائمِه وحصارِه بتنفيذ عمليَة توازِن الردِع الثامنِة

َوأََضــاَف العميـد رسيـع أن القـواِت املسـلحَة 
اسـتهدفت عدداً من األهداف العسـكريِة والحيويِة 

التابعِة للعدوِّ السعودّي وعىل النحو التايل:
قصُف قاعدِة امللك خالد يف الرياِض بأربع طائراٍت 

مسرّيٍة نوع صماد٣. 
قصـُف أهداف عسـكريٍة يف مطاِر امللـك عبدالله 

الدويل بجدة. 
وقصـُف مصـايف أرامكـو جـدة بأربـع طائراٍت 

مسرّيٍة نوع صماد٢. 
قصـُف هدٍف عسـكرٍي مهٍم بمطـاِر أبها الدويل 

بطائرة صماد٣. 
قصُف أهداف عسـكريٍة مختلفة يف مناطَق أبها 
وجيـزاَن ونجـراَن بخمـِس طائـراٍت مسـرّيٍة نوع 

 .2K قاصف
ِة  وأوضح العميد رسيع أن عدد الطائراِت املسـريَّ

املشاركِة يف العمليِة بلغت أربع عرشَة طائرة. 
وقال العميـد رسيـع: «تؤّكـد القوات املسـلحة 
قدرتَهـا عىل تنفيـِذ املزيِد من العمليـاِت الهجوميِة 
ضـد العـدّو السـعودّي واإلماراتي يف إطـار الدفاِع 

املرشوِع عن الشعِب والوطن. 
كمـا أّكـد أن القواِت املسـلحَة وبعوِن اللِه تعاىل، 
سـوف تواجـُه التصعيـَد بالتصعيـِد حتـى يتوقَف 
العدواُن ويُرفَع الحصاُر والله عىل ما نقوُل شهيد. 

وعـىل الرغـم من رسـائل التحذير التـي أطلقها 
ام لتحالـف العدوان  العميـد يحيـى رسيع قبـل أَيـَّ
بالكف عن قصف املدن واملناطق اليمنية إال أن العدّو 
اسـتمر يف غيه، ولهذا جاءت عمليـة «توازن الردع 
الثامنة» يف وقت مفصيل وحسـاس، ولتحمل معها 
الكثري من الـدالالت والِعرب، فهي من َحيُث التوقيت 
جاءت مع احتدام املعارك املسلحة عىل تخوم مدينة 
مـأرب، واقرتاب أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة 
من أسـوار املدينـة، ويف ظل محاولة قـوى العدوان 
التصعيد يف جبهة السـاحل الغربي ومحاولة أدوات 
العدوان إيقـاف قطار االنتصـارات ألبطال الجيش 

واللجان الشعبيّة. 
وقبل اإلعالن الرسـمي عن هـذه العملية، كانت 
مواقُع التواصل االجتماعي وحركة الرصد املالحي، 
تؤّكـُد أن النظاَم السـعودّي يعيُش يف حالة تخبط؛ 
نظراً للهجوم الذي نفذته قوات صنعاء عىل مناطَق 
عسـكرية واقتصادية هامة، عىل امتـداد جغرافيا 
اململكـة، وتوزعت ما بني املناطق يف جنوب اململكة، 
لتصـل إىل قلـب الريـاض، ومـن ثـم مدينـة جـدة 
االقتصادية، وهي رسـالة تؤّكـد أن صنعاء ال تزال 
تمسـُك بزمام األمـور، وأنها لم تدخـل بعد مرحلة 
«الوجـع الكبـري» والتـي بالتأكيـد سـتجرب العدّو 

السعودّي عىل إيقاف غطرسته عىل اليمن. 
وقبـل إعـالن املتحـدث الرسـمي باسـم القوات 

املسـلحة، العميد يحيـى رسيع، عـن تنفيذ عملية 
تـوازن الـردع الثامنـة قـال تحالـف العـدوان عىل 
بالدنـا إنه نّفـذ عرشات الغـارات عـىل محافظات 
مـأرب والبيضـاء والسـاحل الغربـي، يف اعـرتاف 
واضـح ورصيح عـىل اسـتمراره يف التصعيد وعدم 
الجنـوح لدعوات وقف الحرب والذي أّكـده بالقول: 
«سنسـتمر يف دعـم قـوات الحكومـة اليمنية -أي 
مرتِزقة الخائن طارق عفاش- يف السـاحل الغربي 
خـارج املناطـق املنصـوص عليهـا وفقـاً التّفـاق 

السويد بشأن وقف القتال يف محافظة الحديدة». 
ويؤّكـد الخبريُ العسـكري مجيب شمسـان، أن 
عملية تـوازن الردع الثامنة جاءت رداً عىل القصف 
الهسـتريي للعاصمة صنعاء من قبـل العدوان بعد 
أن ُمِنَي العدوُّ بهزيمة سـاحقة ميدانيٍّا، فحاول أن 
يرفع من معنوياته سـواء من خـالل الترصيحات 
األمريكية، أَو من خالل اسـتهداف األماكن التي تم 

قصفها سابًقا ولم تحّقق أي جديد. 
ويوضـح شمسـان يف ترصيـح خـاص لصحية 
«املسـرية» أن هذه العمليَة أظهرت أن زماَم املبادرة 
ال يـزال بيد القوات املسـلحة اليمنية، وأنها حّققت 
خرقاً اسـتخباراتياً دقيقاً تجىل بدقة األهداف التي 
تم استهداُفها وقصُفها عرب هذه العملية والتي آتت 
أُُكَلها من خالل املؤرشات التي أظهرت وجع تحالف 
العدوان بعد تنفيذ هذه العملية، مسـتهدفة أهدافاً 
عسـكرية حساسـة يف عاصمـة العـدّو الريـاض، 
وأهدافاً حساسـة أُخـرى يف مطار أبهـا، باإلضافة 
ألهداف اقتصادية بقصفه منشـأة أرامكو يف جدة، 
َوأَيْـضاً أهدافاً حساسة يف نجران وجيزان وعسري. 
ويؤّكــد شمسـان أن العملية أظهـرت جاهزية 
القوات املسـلحة يف أعىل مسـتوياتها، وأنها ال تزال 
تمسك بكل زمام املبادرة يف الرد عىل تحالف العدوان 
الذي ال يزال يكابر أمام ُكـّل هذه الهزائم امليدانية. 

وسـتظل هـذه العمليـُة واحـدًة مـن الرسـائل 
الهامة التحذيرية التي تطلقها صنعاء باسـتمرار، 

يف محاولـة لثني العـدّو السـعودّي واإلماراتي عن 
االسـتمرار يف االعتـداء عـىل اليمـن وقتـل املدنيني 
األبرياء، وارتكاب املزيد من الجرائم، وهي رسـائُل 
بالتأكيد لن تسـتمر طويالً، فالصـربُ له حدود، وال 
يمكُن أن يظلَّ اليمن أسـريَ عدوان وحصار غاشـم 
متغطرس ُمسـتمّر للعام السـابع عىل التوايل، وهو 

يملك أدوات القوة والردع. 
 

ضرباٌت طاخاسثة
وابتدأت القوات املسـلحة عمليات توازن الردع يف 
17 أغسُطس 2019، حني أعلنت عن عملية «توازن 
رة،  الـردع األوىل»، مسـتخدمة 10 طائـرات مسـيـَّ
واسـتهدفت (حقـل ومصفـاة الشـيبة النفطيني) 
جنوب رشقي اململكة عـىل بُعد 10 كيلو مرتات من 

الحدود مع اإلمارات، وتحديداً إمارة أبو ظبي. 
ونفذت القـوات املسـلحة عملية «تـوازن الردع 
طائـرات  بــ 10  سـبتمرب 2019  يف 14  الثانيـة» 
بقيـق  نفـط  (مصفاتَـي  واسـتهدفت  رة،  مسـيـَّ
وخريص التابعتـني لرشكة أرامكو) يف أقىص رشق 

السعوديّة، َحيُث كانت اإلصابة دقيقة ومبارشًة. 
ويف 21 فربايـر 2020 نفـذت القـوات املسـلحة 
رة  عملية «توازن الردع الثالثة» بـ 12 طائرة مسيـَّ
مـن نـوع صمـاد 3، وصاروخـني من نـوع قدس 
املجنح، وصاروخ ذي الفقار الباليستي بعيد املدى، 
َحيـُث كانـت هـذه العملية أوسـع مـن العمليتني 
السـابقتني، وألول مرة يدخل صاروخني باليستيني 
يف دائرة االستهداف، ثم جاءت عملية «توازن الردع 
الرابعـة» يف 23 يونيـو 2020 بعدد مـن الصواريخ 

رة.  الباليستية والطائرات املسيـَّ
وكعادته، اسـتمر العدواُن األمريكي السـعودّي، 
غري مـدرٍك لحجم الخطـر الذي ينتظـره، ومواصالً 
العدوان والحصار عىل الشعب اليمني، لتأتي عمليُة 
«توازن الردع الخامسـة» يف 28 فرباير 2021 والتي 
ة  اسـتهدفت الُعمَق السـعودّي بـ 15 طائرة مسـريَّ

وصاروخ باليستي من نوع «ذي الفقار» بعيد املدى، 
منها 9 طائراٍت نوع «صماد 3» واسـتهدفت مواقَع 
حساسة يف عاصمة العدّو السعودّي، كما استهدفت 
رة نوع قاصف 2k مواقَع عسكرية  6 طائرات مسيـَّ
يف مناطـق أبها وخميس مشـيط، وكانـت اإلصابة 

دقيقة، واستمرت العملية ليلة كاملة. 
وأعلنـت القـواُت املسـلحة اليمنيـة يف بيان تاله 
املتحدث العميد يحيى رسيـع، يوم األحد، 7 مارس 
2020 عمليَة «توازن الردع السادسة» والتي نُفذت 
رة و8 صواريخ باليسـتية، يف  بــ 14 طائرة مسـيـَّ
عمليـة هي األوسـع واألكرب منذ بـدء العدوان (10 
رة من نوع صمـاد 3 وصاروخ ذي  طائرات مسـيـَّ
الفقـار الباليسـتي بعيد املـدى)، َحيُث اسـتهدفت 
العمليـة رشكـة أرامكـو يف مينـاء رأس التنـورة 
وأهدافاً عسـكرية أُخرى بمنطقة الدمام ألول مرة 

منذ بداية العدوان. 
كما تم استهداُف مواقَع عسكريٍة أُخرى يف عسري 
 2k رة من نوع قاصف وجيزان بـ 4 طائرات مسـيـَّ

و7 صواريخ من نوع بدر محّققة إصابة دقيقة. 
ولم يتمّكن السـعوديّون من إخفاِء هذه العملية 
أَو إنكارهـا، فمواقـع التواصـل االجتماعـي كانت 
تُضـجُّ باألنبـاء التـي تتحـدث عـن هـذا الهجوم، 

مؤّكـدين سماعهم النفجارات متتالية. 
وأثبتـت صنعاُء مـرًة أُخرى قدرتَها عـىل تثبيِت 
املعـادالت االسـرتاتيجية والتي تجـاوزت وتخطَّت 
ُكـلَّ حسابات ومناورات العدّو، َحيُث نفذت عمليَة 
«توازن الردع السـابعة» يف 5 سبتمرب 2021 بـ 10 
طائرات مسـرية نوع (صماد3) شـديدة االنفجار، 
وسـتة صواريـخ بالسـتية، أحدها من نـوع «ذي 
الفقـار» طويـل املـدى، والبقيـة من نـوع «بدر»، 
استهدفت جميعها منشآت تابعة لرشكة «أرامكو» 
السـعوديّة، عصـب اقتصـاد اململكـة، يف ُكــّل من 
«رأس تنـورة» بالدمـام (أقـىص الـرشق) وجـدة 

(أقىص الغرب) وجيزان ونجران جنوباً. 

تخاسث طسار تأدغإ السثو
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 : خاص 
يواِصـُل تحالـُف العدوان األمريكي السـعوديُّ 
اإلماراتـي نَْهـَب الثـروات النفطيـة اليمنية، من 
املناطـِق واملحافظـات املحتّلة، وسـط تشـديده 
قبضـَة الحصـار والخنـاق املعييش عىل الشـعب 
اليمني، َحيُث يرتب لنهب كمية جديدة من النفط 
اليمني الخام تصل قيمتها إىل أكثر من ١١٥ مليار 
ريـال، وهو مـا يؤّكـد مجـّدًدا إرصار األعداء عىل 
تجويـع اليمنيني ونهب ممتلكاتهـم عرب األدوات 
العميلـة والرخيصـة املتمثلة يف مرتِزقـة العدوان 

بكل فصائلهم. 
النفـط  وزارة  يف  مسـؤول  مصـدر  وأوضـح 
واملعادن للمسـرية، أن الناقلـة النفطية العمالقة 
«SEATRUST» وصلـت، األربعـاء املايض، لنهب 

كميات كبرية من النفط اليمني الخام. 

وبنّي املصدر أن الكميـات الجاري نهبها تصل 
إىل أكثـر من ١١٤٫٥٤٩ طناً مـن النفط الخام، أي 

ما يعادل مليون برميل. 
وأَشـاَر املصـدر إىل أن قيمة الكميـات الجاري 
نهبهـا تصل إىل مبلغ ٧٨ مليوناً و٥٠٠ ألف دوالر، 
مـا يوازي ١١٧ مليـاراً و٧٥٠ مليـون ريال، وهو 
املبلغ الذي يفوق مرتبـات جميع موظفي الدولة 

شماال وجنوبا لشهر ونصف شهر. 
وتأتـي هـذه العملية بعـد أقل من شـهر عىل 
وصول الناقلـة SEASCOUT»» إىل ميناء برئ عيل 
يف محافظـة شـبوة لنهـب ٩٥٠ ألـف برميل من 

النفط الخام. 
وكان مصـدر مسـؤول يف وزارة النفـط أّكــد 
للمسـرية يف الـ١٩ من أُكتوبر املايض قيام الناقلة 
SEASCOUT»» بنهـب ما يقـارب ١٠٥ آالف طن 
مـن النفط الخـام والتي توازي مبلـغ ٨٢ مليون 

دوالر أي ما يعادل ١٠٤ مليارات ريال. 
وتكشـف عمليـات النهـب املتكـّررة للثروات 
النفطية من محافظة شبوة، مدى تواطؤ مرتِزقة 
العـدوان املنتمني لحـزب «اإلصـالح» يف مصاَدرة 
حقوق الشـعب اليمني، مع حرصهم عىل تشديد 
الخنـاق ورفع حدة الحصار، بما يضاعف املعاناة 
ويفاقم األرضار اإلنسانية املرتدية جراء استمرار 

العدوان والحصار. 
وتعتـرب الناقلـة «SEATRUST» التـي وصلت 
األربعاء املايض إىل ميناء رضوم يف شـبوة من بني 
٨ ناقـالت عمالقـة رسـت يف حرضموت وشـبوة 
لنهب الثروات، وحصلت «املسرية» عىل معلومات 
مؤّكــدة بذلـك، يف حـني أن هنـاك العـرشات من 
عمليـات الرسقة تتم بكل رسية، فيما أن خالفات 
املرتِزقة عىل تقاسم الفتات من العدوان تعد سبباً 

رئيسياً يف انكشاف بعض عمليات الرسقة. 

طخثر بـ «الظفط» غضحش لطمسغرة سمطغئ جرصئ جثغثة لبروات الغمظغغظ شغ ظض التخار والاةعغع:

أّضـث أن تسط طسرضئ طأرب غسظغ جصعط السثوان وطحارغسه الامجغصغئ وأذرسعا الاضفغرغئ

ظاصطئ ظفط سمقصئ تخض حئعة لظعإ ططغعن برطغض ظفط خام بصغمئ 117 ططغار رغال

صغمــئ الضمغات المظععبئ تضفغ لخرف طرتئات جمغع طعظفغ الثولئ لحــعر وظخش حــعر 
السمطغــئ تسائر الـ8 طظث بثاغئ السام والاغ ضحــفاعا خراسات المرتجصئ شغما عظاك سحــرات السمطغات

أّضـث أن السصعبات افطرغضغئ سطى صادة غمظغغظ 
غضحش اقظجسـاج الضئغر طظ اقظاخارات الماقتصئ

املتئحغ: أوراق أطرغضا يف السثوان 
سطى الغمظ تئسبرت وواحظطظ تاةه 

ظتع إسقن املحارضئ املئاحرة
 : خاص 

أّكــد عضـُو املكتـب السـيايس ألنصـار الله، 
ـاب املحبيش، أن فشَل الخيارات  القايض عبدالوهَّ
األمريكيـة واألوراق املسـتخَدمة يف العـدوان عىل 
اليمن حاَرصَ واشـنطن، وقـد يجعلُها تتجُه نحو 
إعالن املشاركة املبارشة يف خوض معارك العدوان 

والحصار. 
وقـال عضو املكتب السـيايس ألنصـار الله يف 
ـة للمسـرية: إن «مـا نالحظه  ترصيحـات َخاصَّ
مـن هزيمة لتحالـف العدوان يف السـاحل الغربي 
اإلدارة  عـىل  تأثـري  لـه  كان  الحديـدة  وتحريـر 

األمريكية». 
وأّكــد القايض املحبيش أن أمريكا تشـعر بأن 
ُكـّل أوراقها تبعثرت يف املنطقة وباألخص األوراق 

املستخدمة يف العدوان عىل اليمن. 
ونّوه املحبيش إىل أن أمريكا تحاول أن تخوض 
املعركـة يف اليمـن بعـد فشـل أدواتهـا يف تنفيـذ 

األهداف املطلوبة منها. 
وأّكـد أن العقوبات األمريكية عىل قادة يمنيني 

دليٌل عىل ضيق تلك اإلدارة بما يحصُل يف اليمن. 

السفري خربي: أطرغضا والسسعدّغئ خسرتا يف السثوان سطى 
الغمظ رغط اقجاماتئ الصعغئ لعاحظطظ وأدواتعا

الةعاز املرضجي لطرصابئ غتغض صداغا شساد إىل ظغابئ افطعال الساطئ بسحرات املقغني

 : طاابسات
جّدد سفريُ الجمهورية اليمنية لدى 
سـوريا، عبدالله عيل صـربي، التأكيَد 
السـعودّي  العـدوان  تحالُـَف  أن  عـىل 
وفشـل،  اليمـن  يف  خـرس  األمريكـي 

وانتهى األمر شاءت الرياض أم أبت. 
وقال يف حوار صحفي أجرته وكالة 
مهر اإليرانية لألنباء: إن أمريكا لم تغب 
عن املشـهد اليمنـي منذ بـدء العدوان 
وحتى اليـوم، ُمضيفاً «واشـنطن هي 
َع ودعم ما يسـمى  من خّطـط وشـجَّ
بعاصفة الحزم وقدَّم للتحالف الغطاء 
السـيايس، وزوَّد السـعوديّة بكل أنواع 
وغـري  خياليـة  صفقـات  يف  السـالح 

مسبوقة». 
املتحـدة  الواليـات  أن  إىل  ونـّوه 
األمريكية هي التي عّطلت ُكـلَّ الحلول 
السياسـية يف جنيـف والكويـت ومـا 

بعدهما. 
وعـىل صعيـد املتغريات العسـكرية 
بجبهـة مأرب، أشـار السـفري عبدالله 
صـربي إىل أن حسـَم معركـة مـأرب 
الشـعبيّة  واللجـان  الجيـش  لصالـح 
سـيكون املحطـَة الفاصلـَة عسـكريٍّا 

وسياسـيٍّا، مؤّكـداً أنهـا الجبهة األهم 
منذ بدء العدوان عىل اليمن. 

وأَشاَر إىل أن استماتَة قوى العدوان 
وأدواتهـا الدفاعيـة يف جبهـات مأرب 

يكشـُف عـن األبعـاد األُخـرى ألهميّة 
«املنطقـة  بالقـول:  مردفـاً  املعركـة، 
املحافظـة  مـن  املتبقيـة  الجغرافيـة 
عىل الثروة النفطية والغازية  تستحوذُ 
التـي يتهالـك عليهـا أمـراء ولصوص 
الحرب من اإلخوان املسلمني وغريهم». 
ولفـت صربي إىل حكمة قائد الثورة 
ـة بمأرب،  حـني أطلـق مبـادرة َخاصَّ
مؤّكــداً أن هزيمـَة قـوى العـدوان يف 
مـأرب «يعني فشـل مـرشوع األقاليم 
يسء الصيت الـذي حاول العدوُّ فرَضه 

بقوة السالح». 
ويف السـياق، اعترب السـفريُ صربي 
السـقوَط األمريكي السعودّي يف مأرَب 
هزيمـًة ُكـربى للتنظيمـات اإلرهابية 
إىل  وأذرعها الفكرية والسياسية، الفتاً 
املعالجات االقتصادية التي سينعم بها 
املواطـن بعد إعادة مـأرب وثرواتها إىل 

حضن الدولة والوطن. 
ويف ختـام الحـوار، جـّدد صربي أن 
«ما يسـمى بالرشعيـة كانت وما تزال 
ُمَجــّرد قميص أَو فزَّاعة اسـتخدمها 
تحالُُف العدوان السـعودّي األمريكي يف 
إىل  حرِبه القذرة عىل اليمـن»، متطرقاً 
الهيمنة السعوديّة اإلماراتي عىل القرار 

يف ُكـّل املناطق واملحافظات املحتّلة. 

 : خظساء
واصـل الجهـاُز املرَكـزي للرقابـة واملحاسـبة، َكْشـَف 
االختالالت والتجـاوزات الحاصلة يف مؤّسسـات الدولة، يف 
سـياق اسـتمرار جهود مكافحة الفسـاد وفـق توجيهات 
القيادة الثورية والسياسـية، َحيُث أحـال إىل نيابة األموال 
العامـة قضية اختالس مبلغ ٤٧ مليونـاً َو٦٦٣ ألفاً َو١٠٠ 
ريـال، يف هيئـة مستشـفى الثـورة العـام بمحافظة إب، 

باإلضافة إىل قضايا فساد أُخرى. 
وأوضـح الجهاز املركـزي للرقابة واملحاسـبة يف تقرير 
إلحصائيات أنشطته خالل شهر أُكتوبر ٢٠٢١م، أن واقعة 
االختالس تتمثل بقيام أمني الصندوق السـابق «محمد عيل 
جديد» وآخرين باختالس مبالَغ من الصندوق خالل الفرتة 

من ١١ سبتمرب ٢٠١٤م وحتى ٢ مايو ٢٠١٧م. 
كما أحـال الجهاُز تقريَره الخاصَّ بنتائج املشـاركة يف 
أعمال جرد النقدية بالخزينة ومخزون األوراق ذات القيمة 
يف نهاية ديسـمرب ٢٠١٩ م بديـوان عام مصلحة الرضائب، 
َحيُث تمثلت الوقائع باختالس مبالَغ من اإليرادات النقدية 

لـة من قبـل ُكـّل من أمني صنـدوق ديوان املصلحة،  املحصَّ
وأمـني صنـدوق الوحـدة التنفيذية خالل الفـرتة ٢٠١٦ – 
٢٠١٨م، وبلـغ إجمايل حجم الرضر ٣٢ مليونـاً َو٤١٥ ألفاً 

َو٤٥١ رياالً، تسبب فيها شخصان. 
وأحـال الجهـاز للنيابة العامـة تقرير مراجعـة واقعة 
اختالس مـن الرضيبة املحصلة يف نقطـة الكبة بمحافظة 
ريمـة واملتمثلـة بقيـام املتحصـل «فيصل عـيل املنترص» 
باختـالس مبالـَغ مـن الرضيبـة املحصلة يف نقطـة الكبة 
خـالل الفرتة مـن ٢٤ إبريل حتـى ١٩ مايـو ٢٠٢١م وبلغ 
حجُم الرضر ٣ ماليني َو٧٣٨ ألفاً َو٦٤٤ رياالً، تسـبب فيها 

شخص واحد. 
االختـالالت «املالحظـات»  أبـرَز  التقريـُر  واسـتعرض 
التي تـم الوقوُف عليها أثنـاء قيام الجهـاز بتنفيذ مهامه 
القانونية يف عدد من مؤّسسـات الدولة، َحيُث أظهر تقريُر 
مراجعة فرع الهيئة العامة لألرايض واملسـاحة والتخطيط 
الُعمرانـي بمحافظـة الحديـدة لعام ٢٠١٩م، عـدَم القيام 
بحـرص وتحديد أرايض وعقـارات الدولة، وهو مـا أَدَّى إىل 
ضعف إجـراءات املتابعة والتحصيل لإليجارات املسـتحقة 
للدولـة وافتقادها ملبلغ ٧٩١ مليون ريال كان من املفرتض 

تحصيلُه. 
وفيما يخص تقرير مراجعة حسابات الربنامج الوطني 
لإلمـَداد الدوائـي للعام املـايل ٢٠١٨م أوضح أنـه تم رشاء 
أدويـة باألمر املبـارش وعدم خصـم غرامـات التأخري عىل 
املورديـن، وقبول بعـض األدوية رغم عـدم مطابقتها لبلد 

املنشأ املتفق عليه يف العقد. 
وحسـب تقريـر مراجعـة حسـاب الخدمـات بمكتـب 
األشـغال العامة والطـرق بأمانة العاصمـة للفرتة ٢٠١٨ 
- ٢٠٢٠م، فقـد تبـني عـدم التـزام بعض املناطـق بتوريد 
املحصـل من اإليرادات إىل الحسـاب البنكـي أوالً بأول، مما 
يعـرض اإليـرادات ملخاطـر االختـالس، ورصف مبالغ من 
اإليرادات يف غري األغراض املخصص لها هذا الحساب ودون 

وجود مسوغ قانوني يجيز الرصف. 
فيمـا أفـاد تقرير مراجعـة مديريـة الثـورة بأمانة 
العاصمة لعـام ٢٠٢٠م، بوجود عدد كبري من املنشـآت 
ة والصيدليات واملنشآت التجارية العاملة  الطبية الَخاصَّ
يف إطـار املديريـة تمـارس نشـاطها بـدون تراخيـص 
مـن املكاتـب املختصة، وعـدم التزام عدد من املنشـآت 
املرخصـة بتجديد تراخيصهـا، يف حني ذكر تقرير تقييم 

النظـام املـايل وتقنيـة املعلومـات يف املؤّسسـة العامـة 
لالتصاالت ٢٠٢١م، وجود عـدد من االختالالت وجوانب 
القصور التي تؤثر عىل كفاءة تشغيل النظام املايل، َحيُث 
ال يوجد دليل للسياسـات واإلجراءات املالية واملحاسبية 
ولوائح داخلية مرتبطة بطبيعة عمل املؤّسسـة، بحيث 
تعمل عىل تنظيم كافة األعمال واألنشـطة ومن ضمنها 

نظـام أوراكل املـايل. 
وبنّي تقريـر نتائج تقييم النظام املـايل للرشكة اليمنية 
للغاز ٢٠٢١م، اقتناء الرشكة للنظام املايل من خالل التعاقد 
ص،  مع شـخص ال يمثـل رشكة أَو مكتـب برمجيات مرخَّ
وعدم توفر النسـخة املصدرية للنظام املطور لدى الرشكة 
(كود النظام) وَعدم اسـتالم الكود من طرف ثالث لحماية 
حقـوق وعمليات وبيانـات الرشكة يف حالـة غياب مطور 

النظام أَو عجزه. 
وكشف الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة عن عدد من 
االختالل يف عدد من مؤّسسات الدولة، فيما تضمن التقرير 
مالحظات مهمة وتوصيـات بمعالجة االختالالت وجوانب 
القصور، وبما يمكن تلك الجهات من تحسني أدائها وتنفيذ 

مهامها بأعىل قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. 
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شغ الغعم السالمغ لططفض:

 : طظخعر الئضالغ
لـم يتوقِف العـدواُن األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي عـىل اليمـن، عـن قتـل األطفـال 
اليمنيـني ممـن كانـوا يف مدارسـهم وعـىل 
وسـائل نقـِل رحالِتهم ويف املستشـفيات أَو 
تحت أسـقف منازلهم ومخيمـات نزوحهم 
ويف طرقاتهـم ومنتزهاتهـم، بل تجـاوز به 
الجرم والتوحش لتمتد يده الغادرة إىل قتلهم 
وهـم يف بطون أُمهاتهم، يف حـني أن هناك ٨ 
آالف طفـل ضحايا القصـف املبارش لطريان 
العدوان األمريكي السعودّي منذ بدأ العدوان، 
ووفـاة أكثر مـن ٤٠٠ طفل يوميٍّا وسـقوط 

أكثر من ٣٠٠ آخرين من أرحام أُمهاتهم. 
هذا مـا تؤّكــده الفعاليـة الرسـمية التي 
نّظمهـا املجلـس األعـىل لألمومـة والطفولة، 
أمـس السـبت، بالعاصمـة صنعاء بمناسـبة 
«اليـوم العاملي للطفل»، والتي قال فيها رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور: 
«نتعـرض لعـدوان وحصار متوحـش انعكس 
سـلباً عىل األطفـال بوجه الخصـوص وكانوا 

الضحية األوىل منذ أول دقيقة لهذا العدوان». 
العالـم  «نذكـر  حبتـور:  بـن  ويضيـف 
بمسـؤولياتهم أمـام هـؤالء األطفـال الذين 
ا باملئات يف صـورة من صور  يموتـون يوميّـٍ
االسـتهداف املمنهج للطفولة عـرب العدوان 

املبارش والحصار من جهة أُخرى». 
 

بافرصام.. وتحغئ أطرغضغئ 
جسعدّغئ بتص أذفال الغمظ

بدورهـا، تؤّكــد األمـني العـام للمجلس 
األعـىل لألمومـة والطفولة يف اليمـن، أخالق 
األمريكـي  العـدوان  طـريان  أن  الشـامي، 
السـعودّي تسـبب باستشـهاد أكثـر من ٨ 
آالف طفل بالقصـف املبارش، منذ بدأ حملته 

العدوانية عىل اليمن. 
خـاص  ترصيـح  يف  الشـامي  وتقـول 
لصحيفـة «املسـرية»: أقمنـا فعاليـة اليوم 
العاملـي للطفـل التـي تأتـي يف الــ٢٠ مـن 
نوفمـرب، وهذا اليـوم الذي مـن املفرتض أن 
تقيمـه الحكومات احتفـاء وابتهاجاً إالَّ أننا 
لألسـف يف اليمن نحييه آالماً ووجعاً وحزناً، 
مضيفـة «نحييـه مع أكثر مـن ٨٠٠٠ طفل 

ضحيـة أغلبُهـم فارقـوا الحيـاة اسـتهدافاً 
بغارات طـريان العـدوان األمريكي  مبـارشاً 
السعودّي؛ باعتبَارهم أهدافاً «مرشوعة» من 
قبل قيـادة تحالف العدوان، فيما بعضهم لم 

يسلم وهو جنني يف رحم أمه». 
وتؤّكــد الشـامي «وجود أكثـر من ٤٠٠ 
ألف حالة سـوء تغذية وخيمة األطفال فيها 
مهّددون بالوفاة ولدينا نسبة أكثر من ٣٤ ٪ 
من وفيات األطفال؛ بَسـبِب وفيات األطفال 
الخدج»، مشـرية إىل وجود الكثري من األرقام 

املؤملة والتي يشيب لها الرأس. 
وتابعـت: «أحيينا اليـوم العاملـي للطفل 
لكي نوصل صوت هذه الرشيحة يف اليمن إىل 
العالم ولكي نجـدد الدعوة والطلب منهم أن 
يقفوا يف املوقف السـليم، وأن يقفوا يف املكان 
الـذي يفرتض أن يقفوا فيـه، وأن يعودوا إىل 
رشـدهم وأن يعلموا أنه بسكوتهم وصمتهم 
عن جرائم العدوان إنما يجعلونه يسفك الدم 
اليمن أكثر، ويتمـادى يف ارتكابه للمجازر يف 

حق شعبنا كباراً وصغارا». 
وتبني الشـامي أن أغلَب املنظمات الدولية 
وعىل رأسـها األمم املتحدة ومنظماتها باتت 
أجـرية ملـن يدفع، وباتـت أجرية لـدى العدّو 
السـعودّي الذي يهّددهم عىل مستوى اإلدانة 
أَو ذكرهم يف تقرير، الفتًة إىل أن ما شاهدناه 
يف عـدم التمديد لفريق لخرباء الدوليني يعترب 
أبسـط مثال مـن أمثلة الصلـف والعنجهية 

والكرب املصبوغ باملال الخليجي. 
وأوضحت الشـامي أن األمومة والطفولة 
يف اليمن لـم تجد من املنظمـات الدولية غري 
األرقـام واإلحصائيـات، ويف بعـض األحيان 
لألسـف الشـديد تكون ملصالحهم هم وليس 

ملصلحة الداخل. 
وتضيف الشـامي «أن االعداد التي وردت 
يف الفعالية إنمـا هي األعداد التي تم التوصل 
إليها، وعندما يتوقف العدوان ويرفع الحصار 
سنكتشـف أن هنـاك أرقام أكثـر بكثري مما 
نعانيه ومـا نذكره هو ما يتـم رصده فقط، 

َفـإنَّ الحقيقة أجرم وأكرب عدداً». 
 

افطط املاتثة واملظزمات.. 
دور طغئ طمغئ!

 من جانبه، أّكـد وزير الخارجية، املهندس 

هشـام رشف، أنـه يف اليـوم العاملـي للطفل 
نسـتنكر تعاطي األمـم املتحـدة واملنظمات 
اإلنسـانية والحقوقية والـدول كلها لجرائم 
العـدوان واملآيس بحق الطفولة يف اليمن بكل 
برود يصل َحــدَّ التواطؤ، مؤّكـداً أن التعامل 
األممي مع ملف األطفـال يف اليمن قائم عىل 
أََسـاس املصالح، ُمضيفـاً بالقول «نحن من 
سنصنع مستقبلنا القادم بقراراتنا القدامة 
وال نعتمـد ال عىل منظمـات دولية وال نعتمد 
عـىل أمم متحـدة وال نعتمد عـىل دول لطاملا 
تغنـت وتتغنى باسـم اإلنسـانية، بـل كلها 

تتعامل عىل أََساس املصالح». 
ويضيف رشف يف ترصيح خاص لصحيفة 
املسـرية «ُكلُّ إنجازاتنـا سـواٌء أكانت مدنية 
عسـكرية  أَو  دبلوماسـية  واو  سياسـية  أَو 
أَو اقتصادية هي من سـيضُع مـكاَن اليمن 

ومكاَن صنعاء أمام العالم». 
ويلفت وزير الخارجية رشف إىل أن تعاُمَل 
حكومـة اإلنقـاذ الوطني مع األمـم املتحدة 
األممـي  واملبعـوث  اإلنسـانية  واملنظمـات 
يتبعها املجلس السـيايس األعـىل ومن يقود 
البلد وليس هناك أي تغري يف طريقة املعاملة 
معهم، ُمشرياً إىل أن آلية التعامل مع املبعوث 
ا، ولم يكـن هناك أي  األممـي واضحة ِجــدٍّ
تفاهـم أَو تفـاوض إال بفتح املطـار وامليناء 
والسـماح بدخول املشتقات النفطية كبوادر 
ثقة وكإشـارات خرضاء تعمل عىل تحسـني 

الجو وتهيئته للمفاوضات. 
مـن جهتـه، يقـول القائم بأعمـال وزير 
حقوق اإلنسـان، عـيل الديلمـي: اقرتبنا من 
العـام الثامـن للعـدوان والحصـار ولم تقم 
تلك املنظمات اإلنسـانية وعىل رأسـها األمم 
املتحدة بواجبهـا لحماية اليمنيني ال سـيَّما 

األطفال منهم. 
ويضيـف الديلمـي: إن وضـع الطفولة يف 
اليمن صعٌب للغايـة، وهناك ماليني األطفال 
يقبعون تحت وطأة الحصار وآالم العدوان يف 

أجسادهم ونفسياتهم. 
الصحـة  وزارة  وكيـل  أوضـح  بـدوره، 
الدكتور نجيـب القباطـي، أن أكثَر من ٣٠٠ 
طفل دون سـن الخامسـة يموتـون يوميٍّا؛ 
بفعل العدوان والحصـار وآثارهما الكارثية، 
ُمضيفـاً: يتوىف من األطفـال الخدج وحديثي 
الـوالدة مـا نسـبته ٤٣ ٪ من نسـبة املواليد 
األطفال؛ بَسبِب شحة اإلْمَكانات وعدم توفر 

الحضانات وغريها من األجهزة الطبية. 
 

أذفال الغمظ: املفرتض أن 
ظسغَح بسقم ولضظ!!

ويف الفعاليـة، ألقيـت كلمـة للطفولـة يف 
اليمـن قدمتهـا الطالبـة مـروة جـاء فيهـا 
«محدثتُكم طفلٌة كبقيـة أطفال العالم كان 
املفرتض يل أن أعيَش بسالٍم مع أرستي تحت 
رعايـة أبي وأمـي وبني إخوتـي، لكن يف ظل 

هيمنة قوى الظلم والطغيان عىل العالم كتب 
عيلَّ أن أعيَش يتيمـًة ووحيدًة، كتبت وبدون 
أيـة مقدمات (أجـد نفيس بـني خيارين بني 
الذل والهـوان والخنوع لقوى الرش، أَو العزة 

العظيمة املليئة بالتضحية). 
وتضيف «أجل هذه هي الخيارات املوجودة 
لكن ملاذا؟؛ ألَنَّ قـوى الضالل ال ترتيض ألحد 
أن يرتقَي األمجاد؛ ألَنَّ قوى االرتزاق خضعت 
لها وتذللت لكي ترحمها؛ ألَنَّ القوة املستندة 
لقوة الله أبـت إال املواجهـة والتضحية لنيل 

كرامة أبدية، بتأييد إلهي مكني». 
وتتابـع يف كلمتهـا «نتيجة ُكــّل ذلك بث 
وجـه قـوى  يف  سـموَمه  األكـرب  الشـيطان 
االرتزاق، ولعله يواجه ُكـّل ثائر عزيز، حاول 
املواجهة من الخلف بكل جبن وخوف وسّلط 
قـًوى أُخرى يف الواجهة، فما كان من الخونة 
إال أن أخلصوا يف االسـتجابة، وأعلنوا الحرب 

وقّرروا أن يكونوا عبيداً ألسيادهم». 
وتتابـع «ال خيـاَر أمـام أوليـاء اللـه إالَّ 
املواجهـة والتَحّرك، فعاش أبـي وأخي حياة 
الشـهداء وهاجـرت معهـم من منـزيل الذي 
انتزع سـقفه، وأحـىل يشء يف الحياة ونحن 

ـة.  مستبرشون بنرص عظيم تَُعزُّ به أُمَّ
وتواصـل الطفلـة مروة كلمتهـا بالقول: 
«بذلنـا ُكــّل ما نملـك لدعم جبهـات العزة، 
وشـاركنا يف التطوير والتصنيـع، وأنتجنا يف 
معاملنا وزرعنا أرضنـا ولن ننىس عظماَءنا 
أبداً مـن الدعاء، وها هو اليوم النرص اإللهي 
ـــة العـزة التـي لطاملا  يتحّقـق وتنـال األُمَّ

ارتجت». 
وتتسـاءل: «أما كفتكم هـذه الدماء؟ أما 
زلتـم متعطشـني لدمـاِء األطفـال؟ مـا هو 
الناِقـُص عليكـم يف قتلنـا؟ انسـوا موضوَع 
السياسـة قليًال وتذكروا إنسـانيتَكم مع أنه 
ال إنسـانيَة لديكـم، فقـد قتلتـم املاليني من 

شعوب العالم». 
وتختتـم كلمتهـا بقولهـا: «منـذ سـبع 
سـنوات والعدوان يقتلنا نحـن أطفاَل اليمن 
ويمنـع عنـا الـدواَء والغـذاء، ويقتلنا حتى 
ونحن يف أحضان أُمهاتنا، بل لم يسلم الجننُي 
وهـو يف بطن أمه، فإىل متى ستسـتمرون يف 
قتلنـا؟ وإىل متـى سيسـتمر العالـم صامت 
وبحـق  بحقنـا  جرائمكـم  عـىل  وجبـان 

البرشية؟». 

بــظ تئاعر: ظاســرض لسثوان وتخــار طاعتح اظسضج جــطئًا سطى افذفــال بعجه الثخعص
وزغر الثارجغئ: افطط الماتثة والمظزمات اإلظســاظغئ والتصعصغئ تسمض لمخالتعا وق حــأن لعا بمساظاة أبظائظا
الحــاطغ: اجاحــعاد أضبــر طظ 8 آقف ذفــض بالصخش ورخثظا وشــاة المؤــات غعطغًّا جراء الســثوان والتخار

الثغطمــغ: وضــع الطفعلئ شغ الغمظ خســإ لطشاغئ وعظــاك طقغغظ افذفال تتــئ وذأة التخار 

ذفعلاظا بني الصخش والتخار
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أخبار 

صئائض بغتان غظّثدون بةرغمئ إسثام افجرى وغساربوظعا جرغمئ ترب ق تسصط بالاصادم
 : طاابسات

بيحـان  مديريـة  أبنـاُء  نّظـم 
بمحافظـة شـبوة، أمـس، وقفًة 
احتجاجيـًة أمـام جامـع دربس 
بيحان؛ للتنديـد بجريمة مرتِزقة 
العدوان بإعدام عرشة أرسى من 
أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة 

يف الساحل الغربي. 
يف  املشـاركون  واسـتنكر 
الوقفـة، هـذه الجريمة البشـعة 

التي ال تمت لإلسالم أَو اإلنسانية 
أَو األخالق بأية صلـة، مؤّكـدين 
أن هـذه الجريمـة وغريهـا مـن 
جرائـم املرتِزقـة التي تسـتهدف 
فاعليهـا  تجـرَُّد  تؤّكــد  األرسى 
يحملون  وأنهـم  اإلنسـانية  مـن 

نفسيات حاقدة. 
وأّكـد بيان صـادر عن الوقفة 
بشـبوة  األوىل  االحتجاجيـة 
تـاله عبد اللـه مسـعود، أن هذه 
التي  الجرائـم  وكافـة  الجريمـَة 
ارتكبها تحالف العدوان واملرتِزقُة 

لـن تسـقط بالتقـادم، محمـالً 
واملرتِزقة  العـدوان  تحالـف  دول 
مسـؤولية هذه الجريمة وغريها 
مـن الجرائـم التـي تتنـاىف مـع 
القبليـة  واألسـالف  األعـراف 
الدوليـة  والقوانـني  واملواثيـق 

واإلنسانية. 
رفد  باسـتمرار  البيان  وطالب 
الجبهات باملال والسالح والرجال 
لدعـم أبطـال الجيـش واللجـان 
الشعبيّة لتطهري اليمن من دنس 

الغزاة واملحتّلني

طثغرغئ طسني تظّثد بةرغمئ إسثام افجرى 
وتتمض تتالش السثوان وطرتجصاه املسآولغئ

 : خظساء
نّظـم أبنـاُء مديريـة معـني بأمانة 
وقفـًة  السـبت،  أمـس  العاصمـة، 
التـي  بالجريمـة  تنديـداً  احتجاجيـًة؛ 
ارتكبهـا مرتِزقُة العـدوان بحق أرسى 
الجيش واللجان الشـعبيّة يف السـاحل 

الغربي. 
ويف الوقفـة، اسـتنكر أبنـاء معـني 
جريمة إعدام مرتِزقـة العدوان لعرشة 
مـن أرسى الجيش واللجان الشـعبيّة، 
واصفـني إياهـا بالجريمـة اإلرهابيـة 
املتنافيـة مع كافة الرشائع السـماوية 

والقيم اإلنسانية. 
أن  الوقفـة  يف  املشـاركون  واعتـرب 
إعدام األرسى والتمثيل بجثثهم جريمة 
حـرب مكتملـة األركان، ووصمـة عار 
يف جبـني املجتمـع الـدويل واملنظمـات 
اإلنسـانية، محملـني تحالـف العدوان 
ومرتِزقتـه املسـؤولية الكاملة وكل ما 

يرتتب عليها من تبعات. 
وأّكـدوا أن دماء الشهداء األرسى لن 
تذهب هدراً، ولـن يفلت مرتكبوها من 
العقـاب طال الزمان أم قرص، داعني يف 
بيان صـادر عن الوقفة، أبناء الشـعب 
اليمنـي إىل النفري العـام والتَحّرك لرفد 
الجبهات والدفاع عـن الوطن للّرد عىل 
هذه الجريمة، وتطهري البالد من الغزاة 

ومرتِزقتهم. 
التـي  االنتصـارات  البيـان  وبـارك 

واللجـان  الجيـش  أبطـال  يحّققهـا 
الشعبيّة يف مختلف الجبهات.. مؤّكـدة 
أن جرائم العـدوان ومرتِزقته، لن تثنَي 
الشـعب اليمني عـن مواصلـة معركة 

التحّرر واالستقالل. 
أبنـاء  اسـتمراَر  البيـاُن  وأّكــدت 
مديريـة معني يف رفد الجبهات بالرجال 
وقوافل الدعم وتقديم التضحيات حتى 

تحقيق النرص.
ويف سـياق منفصـل، دّشــن وكيُل 
أمانـة العاصمـة، خالد املدانـي، حملَة 
النظافـة والتوعيـة البيئيـة بشـوارع 
بمشـاركة  معـني  مديريـة  وأحيـاء 

مجتمعية. 
إىل  املدانـي  أشـار  التدشـني،  ويف 
أهميّـة تضاُفر الجهود املجتمعية لرفع 
بأهميّـة  املجتمعـي  الوعـي  مسـتوى 

الحفاظ عىل نظافـة االحياء والحارات 
والشوارع. 

وأّكــد الحـرَص عـىل تنفيـذ هـذه 
إطـار  يف  املديريـات،  بعمـوم  الحملـة 
مصفوفـة العمـل التنفيذية لتحسـني 

مستوى النظافة والخدمات. 
فيمـا دعـا رئيـُس نقابـات عمال 
البلديـات باألمانة، محمـد املرزوقي، 
املواطنني إىل االلتـزام بمواعيد إخراج 
الجـزر  يف  رميهـا  وعـدم  املخلفـات 
يف  الفاعلـة  واملشـاركة  الوسـطية، 
إنجاح الحملة والحفاظ عىل النظافة 

والبيئة. 
حرض التدشـنَي مديـرا املديرية عبد 
امللـك الـريض ومركـز التوعيـة البيئية 
األشـغال  ومـدراء  الحمـزي  رشف 

والنظافة واملخالفات

برظاطب افجر املظاةئ غعزع 90 
تصغئئ تمضني اصاخادي

 : طاابسات
وّزع الربنامـُج الوطني لألرس املنتجة وتنميـة املجتمع، أمس، بالرشاكة 
مع منظمة «ديم»، ٩٠ حقيبة تمكني اقتصادي للمتدربات يف دورة الخياطة 

التي استمرت ثالثة أشهر بتمويل من الصندوق األمم املتحدة للسكان. 
وخـالل التوزيع، أّكـد وكيل وزارة الشـئون االجتماعيـة لقطاع التنمية 
يحيـى قرواش أن مركز األرس املنتجة التابـع للوزارة يحتفل باختتام دورة 
الخياطة بتوزيع ٩٠ حقيبة عىل الخريجات تشمل ماكينات خياطة وغريها 

من املستلزمات، بما يمّكنهن من بدء العمل. 
ولفـت إىل أن الدورَة تأتي يف إطار توّجـه الوزارة لتفعيل برنامج التمكني 

االقتصادي للوصول باألرس الفقرية إىل مرحلة اإلنتاج. 
وأّكـد الوكيل قرواش االسـتعداَد لتذليـل الصعوبات أمام الخريجات من 
هذه الدورة ومن برامج التمكني بشـكل عام، وتسـويق منتجاتهن، ُمشرياً 
إىل أهميِّة برنامج التمكني والتأهيل وتسـويق املنتجات يف النهوض بالوضع 

االقتصادي يف الكثري من الدول. 
مـن جانبه، تطـرق مدير برنامـج األرس املنتجة، الدكتور أحمد شـجاع 
الديـن، إىل أن األنشـطة التـي تضمنها برنامـُج التمكني لتحقيـق االكتفاء 
الذاتـي لألرس الفقرية، الفتـاً إىل وجود الكثري من املرشوعـات الفردية أكثر 

من الفرتات السابقة.

بسث خفصات أجطتئ أّضـثت طةّثًدا وصعف واحظطظ خطش السثوان والتخار سطى الغمظ:

املئسعث افطرغضغ غثسع املرتجصئ إىل «الاعتث» لصاال الةغح والطةان وأوجاظ غاسعث بثسط الرغاض 
 : خاص

مـن جديـٍد تؤّكــُد أمريـكا وقوَفها يف مسـاندة 
تحالف العدوان عىل اليمن، رغم محاولة جو بايدن 
ذَرَّ الرمـاد عـىل العيـون وانتهـاج سياسـة أوباما 
العدائيـة الخفيـة، فيمـا يؤّكــُد مرتِزقـُة العدوان 
تَحّركهم وفـق التوجيهات والتوّجـهات األمريكية، 
كاشفني بذلك املزيد من األقنعة عىل مسار العدوان 

عىل اليمن. 
واشنطن ويف تأكيد جديد ملساندتها تحالف العدوان 
عـىل اليمن يكشـف زيـف الدعايـات االنتخابية التي 
نهجها بايدن، تعهدت عرب وزير الدفاع، لويد أوستن، 
بمواَصلِة تقديم ُكـلِّ أشكال الدعم للنظام السعودّي؛ 
لضمـان قدرته عىل صد خـوض العمليات الهجومية 

والدفاعية يف مواجهة الجيش واللجان الشعبيّة. 
وقـال وزيـُر الدفـاع األمريكـي يف كلمتـه خالل 
فعاليات منتدى «حـوار املنامة لألمن القومي»: إن 
الواليات املتحدة األمريكية تعمُل عىل دعم السعوديّة 
لوقـف تلقـي الرضبـات الجويـة والصاروخية، يف 
إشـارة إىل العمليـات اليمنيـة النوعيـة التي تطال 
العمَق السـعوديَّ وسـط عجز األسـلحة الدفاعية 

األمريكية والربيطانية والصهيونية. 
ـُده بتقديم الدعم  ترصيحـاُت وزير الدفاع وتعهُّ
الدفاعـي الذي وإن أثبت عجزه يف التصدي للقدرات 
اليمنيـة، يكشـف مجـّدًدا إرصاَر أمريـكا عىل دعم 
العـدوان بمـا يضمن مصالـح واشـنطن يف اليمن 

والسعوديّة وباقي دول املنطقة. 

من جهته، أسـقط «املبعوث األمريكي إىل اليمن» 
ليندركينـغ القنـاَع عـن وجهـه وأوضـح مهمتَـه 
التي جـاَء ِمن أجِلها، والتي تتمثـل يف تقديم الدعم 
للعـدوان بطـرق خفية، حـاول من خاللهـا بايدن 
تشـتيَت األنظار عن األعمـال العدائية األمريكية يف 
مسـاندة العدوان والحصار عىل اليمـن َحيُث وّجه 

ليندركينـغ توجيهات لفصائـل املرتِزقة بالتوحد يف 
قتال الجيـش واللجان الشـعبيّة، وترافـق مع تلك 
الترصيحـات تصعيد كبري يف تعـز والحديدة قامت 
به قـوى االرتزاق والخيانـة، لتؤّكـد خضوعها لكل 

التوّجـهات األمريكية. 
وحسب وسـائل إعالم موالية للعدوان، فقد دعا 
«املبعـوث األمريكي إىل اليمن» تيـم ليندركينج، إىل 
إحـراِز تقدٍم بشـأن «اتّفـاق الريـاض» والتوّجـه 
نحو قتـال قوات الجيش واللجان الشـعبيّة يف عدة 

جبهات. 
وقال ليندركينج: حان الوقُت اآلن لكي تتحدَّ ُكـلُّ 
األطراف اليمنيـة يف مواجهة «الحوثيـني»، ليعقَب 
ترصيحاِته تصعيٌد جوي وبري كبريٌ قامت به قوى 
العدوان وأدواتُها يف املناطق املحتّلة، وتحديداً يف تعز 

والحديدة. 
وعـالوًة عىل ترصيحـات وزير الدفـاع األمريكي 
ومبعـوث جوبايدن، فقـد سـبَقها تمرير صفقات 
أسـلحة جديـدة للنظام السـعودّي بمئـات املاليني 
من الدوالرات، لتؤّكـد واشـنطن أنها سـتظل تدعُم 
الريـاض والعـدوان عـىل اليمـن حتـى آخـر ريال 

سعودّي.
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الحغطاُن افضئر وصرُظه الظةثيالحغطاُن افضئر وصرُظه الظةثي
وجام الضئسغ

من يعود إىل نشأة الواليات املتحدة األمريكية 
ومملكة آل سعود سيجد التشابَُه الكبريَ الذي قد 
يصل إىل حدَّ التطابـق يف ُكـّل املراحل التاريخية 
لنشـأة ِكال الكيانني من َحيُث اإلجـرام الدموي 
الذي ارتكبوا وأنشـأوا كياناتهـم عىل أنهار من 
الدماء ومـا يزالون، فقد َعِمد يهود غرب أُوُروبا 
إىل تلـك األرض امُلستَكشـفة خلـف املحيط من 
ِقبـل رّحالتهـم وأبـادوا سـكانَها األصليني من 
الهنـود الحمـر، َحيُث تّمـت التصفيـة العرقية 
لعـرشات املاليـني منهم عىل أيدي رعـاة األبقار 
بشتى وسائل القتل املمكنة لديهم حينها، منها 
اإلعدامات الجماعية أَو بنرش األوبئة واألمراض 
الفتاكـة التي قضت عىل الكثـري منهم، وقطاع 
واسـع منهم تم شحنهم عىل سـفن والتخلص 
منهـم بإغراقهـم يف ميـاه املحيط الهـادي، أما 
من يمتلكون أجسـاماً قويـة -وهم الِقلة- فقد 
تـم بيعهم يف أسـواق الرقيق ليسـتفاَد منهم يف 
ة يف مستعمراتهم  تشغيل رشكات يهودية َخاصَّ

املنترشة يف أفريقيا وغريها. 
كانت الخطوة األوىل يف نشأة الشيطان األكرب 
كان األصليني  عىل هذا الشـكل لتّخّلص من السُّ
للبالد امُلستَكشـفة (املسـتعمرة) بهكذا طريقة 
بشـعة ودموية تتبعهـا خطوات بنـاء مداميك 
إمرباطوريـة الشـيطان عىل ِضفـاف أنهار من 
الدَّمـاء كقاعـدة أََساسـية يف أبجديـات التمدد 
االستيطاني، تلتها خطوة ال تقل عن سابقاتها 
من َحيُث اإلجرام الدموي فقد شـارك رأس املال 

املسـتَثَمر يف مسـتوطنة أمريـكا إلثـارة الفتن 
الطائفية املسيحية والِعرقية يف أُوُروبا، وعاشت 

شـعوبها يف ليل اإلجرام األمريكي 
األشـد سـواداً يف عمرهـا بعـد أن 
األُوُروبـي  املجتمـع  اخـرتاق  تـم 
ثقافيٍّا وفكرياً ليتم تطويعهم بعد 

التنكيل البشع بهم. 
وعىل هذا املنوال اتخذ الشيطاُن 
قهـر  يف  اسـرتاتيجياته  األكـرب 
الشعوب وإذاللها والهيمنة عليها، 
ليتقـدم اإلجـرام األمريكي خطوة 
إىل األمـام إلثارة الحـروب البينية 
والشـعوب  القارات  مسـتوى  عىل 

والطوائف واألحزاب واالنتماء العرقي، ساعدها 
يف ذلـك املكـر اليهـودي الخبيـث وحقدهم عىل 
ُكـّل بَني البرش واملردود املايل الضخم امُلسـتَثمر 
يف الحروب بني شـعوب العالم، َحيُث لم يتوقف 
األمر عنـد إبـادة الهنـود الحمر وإثـارة الفتن 
باسم املسـيحية يف أُوُروبا بل تعدى ذلك تشكيل 
تكتـالت عامليـة وإشـعال فتيـل حـروٍب أكلت 
األخرض واليابس واستخدامها للقنابل النووية 
والسـالح املحرَّم دوليٍّا يف نهايـة الحرب العاملية 
الثانية، َحيُث كان املكر اليهودي ينسج خيوطه 
الشيطانية يف الوطن العربي وباألخص الجزيرة 
العربيـة، َحيـُث مهبـط الديـن ومـرسى النبي 

الخاتم. 
نظر الشـيطان مليـاً وأعاد تفكـريه مّرات يف 
خطواتـه اإلجراميـة السـابقة ونتائجهـا منذ 
تأسيس إمرباطوريته وبدأ بنسج خيوطه واتخذ 

قراره بعد دراسة املسـترشقني للوضع العام يف 
الجزيرة العربية والشـام والعراق ليقوم برسـم 
خططـه وفق ما قام بـه يف أُوُروبا 
ـابية  لكن بنسخته اإلسالمية الوهَّ
ا، َحيُث تم اختيار  املعروفة َحـاليّـٍ
أفضـل من سـيقوم بتنفيذ املهمة 
(من نجـد) ليقـوم بعملية تزاوج 
شـكلية بني أرستي آل سعود وابن 
سـفك  ليتقاسـما  ــاب  عبدالوهَّ
والسياسة،  بالدين  املسلمني  دماء 
حينها بدأ الشـيطاُن يف إبراز قرنه 
ويرتكب  الفسـاد  ليعيث  املعلـون 
أبشـع الجرائـم وأفظعها شـاهراً 
سـيف الفتوى التكفريية يف خارصة املقدسـات 

اإلسالمية. 
واكـب الشـيطاُن بنـاَء قرنه واهتم بـه أيما 
ـة لينطـَح بـه،  اهتمـاٍم وأواله رعايتَـه الَخاصَّ
ففيـه َوَجـَد ضالتَه ليصـَل إىل أهدافـه الخرتاق 
املسلمني باسم اإلسـالم ومن ثَم ينقضُّ عليهم 
بـه، ووضع خططـه لقرنه النجـدي وتوجيهه 
بالشـكل الذي سـيخّلف املآيس والجـراح حتى 
ال تندمـل مـع مـرور الوقت، فوضع آل سـعود 
السيف يف رقاب املسلمني بربكة فتاوى ابن عبد 
ــاب وقتل عرشات اآلالف من أبناء القبائل  الوهَّ
العربيـة يف إغاراتـه عليها يف الحجـاز والعراق، 
َحيُث تذكر األحداث التاريخية أن ُكـّل تمدد آلل 
سـعود كانت نتيجتـه اآلالف مـن القتىل وهدم 
ُدور العبادة وأرضحة األولياء والصالحني ليقتل 
وإعادة  ومعتقـده-  مرتني-شـخصه  اإلنسـان 

بنـاء الجزيرة العربيـة ديمغرافياً، بما يناسـب 
ذوق الشـيطان األكـرب وبنفـس خطواتـه التي 
رسـمها لـه واتقـن يف أدائهـا ليتوسـع أكثر يف 
إجرامه وقتله وإفساده لشن الحروب وتغذيتها 
يف ُكــّل انحاء العالم اإلسـالمي وإرسـال فرقه 
االنتحاريـة لقتل أكثر عدد ممكن من األبرياء يف 
مسـاجدهم وأسواقهم ُوُصـوالً إىل قتل الحجاج 
يف تنومـة اليمن وغريها مخّلفـاً مآٍس يندى لها 
جبني التاريخ اإلسـالمي وليس بآخرها التدمري 
املمنهج لسـورية والعراق وتغذية الرصاعات يف 
ُكـّل شـٍرب يف عاملنا اإلسالمي والعربي والعدوان 
الكونـي عـىل شـعب الحكمـة واإليمان لسـبع 
سنوات حشدت فيه ُكـّل أدواتها األكثر إجرامية 
ودمويـة من (جيـوش عاملية منظَمـة ومدربة 
ومجهـزة بأفضـل التقنيات وأفتكها محشـوة 
بقطيـع الذبح والسـلخ والتفجـري من رشكات 
أمنية عاملية تتقن فن القتل كبالك ووتر وداعش 
وأخواتها) وبيع القضية اإلسـالمية (فلسطني) 
ولم تكن خطـوات التطبيع مع الكيان الغاصب 
إال جائـزة لـه صنيع ما قام بـه يف خدمة وجود 

دولة إرسائيل املزعومة وحمايتها. 
ويسجل اليوم العقل الجمعي للبرشية َجمعاء 
أن ُكــّل إجرام وراءه الشـيطان األكـرب وقرنه 
النجدي امللعون واألحداث ماثلة والشواهد حية 
وقائمة ووسـائل اإلعالم بشتى أنواعها طافحة 
ليَل نهاَر باإلجرام األمريكي والسـعودّي خدمًة 
للصهيونيـة العامليـة، فلـو لم يكن للشـيطان 
األكرب قرٌن مبنيٌّ بالفكـر الصهيوني الحاقد لم 

ولن يكوَن الكيان اإلرسائييل موجوداً إطالقاً. 

عظا أجرى ُغضّرطعن.. 
وعظاك أجرى ُغصّاطعن

إباعال طتمث أبعذالإ  

صـور اإلجـرام ألـوان، والدليـل مـا نجـده عند 
العدوان، لم يرتكوا طريقة للفسـاد إال سلكوها ولم 
يعرفـوا وسـيلًة للتعذيب إال وطبقوهـا، ال غرابة يف 

ذلك فهم أصل اإلجرام والفساد. 
إن مـا ارتكبـه أُولئـك املجرمون يف حـق العرشة 
األرسى ينـدى لـه جبـني التاريخ َوتظـل صفحاته 
تلعنهـم مـدى الدهـور معلنـًة أنهم أهل الفسـوق 

َوالفجور. 
نـرى الفرَق واضحاً بني كرامـة املؤمنني األولياء 
ألرساهم ودناءة الفاسـدين املجرمني ألرساهم، هنا 
أرسى يُكّرموَن عند األعـزاء، وهناك أرسى يُقتّلون 

عند األذالء. 
إن أردتـم التأّكــد فهنـا ُكــّل األرسى يعرتفون 
بأنهـم يف ظـل املسـرية القرآنيـة وبقيـادة السـيد 
عبدامللـك الحوثـي، يالقـون التقدير واالحـرتام؛ لذا 
فكلهـم علموا علم اليقني أن قيادة السـيد عبدامللك 
هـي القيـادة الحقـة املناهضـة للظلـم والظلمـة 

والفاسدين والفسدة. 
السـعودّي  النظـام  جانـب  اآلخـر  الجانـب  ويف 
وأدواتـه يُذيقـون أرسانا ألواَن التعذيـب ويتفننون 
بشـتى الجرائم، فما شاهدناه من ارتكاب الجريمة 
النكـراء يف حـق عـرشة أرسى إال دليـل عـىل ذلك، 

وإشارة واضحة بالفشل والهزيمة جوٍّا وبرٍّا. 
إنـا نقـول ألُولئـك الفاشـلني الجبنـاء: إن ُكــّل 
جريمة ترتكبونها يف اليمن ويف حق األرسى الرشفاء 
ستعود عليكم وباالً وهواناً، فبعملكم هذا سيواصل 
أبطالنا املجاهدون األعزاء يف تصنيع أنواع الطائرات 
َوالصواريـخ التي سـتكون لكـم وألوليائكـم نكاالً 
وجزاًء يف الدنيا وال محالة لكم رش العقاب يف اآلخرة 

ففيها لكم سوء العذاب أضعافاً مضاعفًة. 

 ق غرغثون جقطًا شغ الغمظ 
سئثالرتمظ طراد 

مـن الحـاالت الطبيعيـة أن يراجـَع املـرُء نفَسـه 

َم به  ومواقَفـه بـني الفينـة واألُخـرى، أَو كلما تقـدَّ

العمـر، ومن الطبيعـي أَيْـضاً أن يعيد قـراءة الواقع 

عـىل ضـوء الزمـن والنتائج التـي يصل إليهـا، لكن 

ذلـك أبعد ما يكون عن ذهـن وتفكري صناع القرار يف 

اململكة السـعوديّة التي تقود تحالفاً دوليٍّا لقتل أهل 

اليمن ولتدمـري اليمن، فقد تبني خالل سـبعة أعوام 

أَو تزيـد من عدوانها أن الزمَن ثابـٌت يف تعاطيها مع 

الواقع، وأن مواقفها أكثر ثبوتاً، فما يزال العقل الذي 

بارش أهل اليمن بكثافة الغارات عىل أحيائهم السـكنية يف صنعاء 

وغريهـا من املـدن صبيحـة 26 مـارس 2015م، يمـارُس نفَس 

الِغواية ونفَس التكتيك وبصورة أكثر توغالً وتوحشاً، وكأن الزمن 

الـذي مرَّ من عمر عدوان لم يقل له شـيئاً ذا بـال يمكنه الوقوف 

عنده ومراجعة نفسه من خالله. 

لقد قالت األيّاُم للسـعوديّة ولغريها أفصـَح القول وأبلَغه، لكن 

َعَمـه الطغيـان يقوُدهم إىل محطـات ال يعلُم إال اللـُه كيف يكون 

قعَرهـا، ويبـدو من رموز الواقـع أن السـعوديّة تتدحرج إىل قعر 

سـحيق وهاويـة فيها ظلمات مـن فوقها ظلمـات وهي تظن يف 

فعلها الخري والصالح، وتلك عقوبة ما بعدها عقوبة، وكذلك يفعل 

الله بالقوم الظاملني يف ُكـّل العصور والحقب ويف ُكـّل التاريخ. 

لقد نال أهل اليمن خطب جلل، فالسلفية التي تعسكرت يف فكر 

قادة اململكة السعوديّة أجازت القتل والتدمري، وخرجت منها فرق 

تقول بالذبح والسـبي وإهالك الحرث والنسـل، ورأى اليمن وغري 

اليمن منها الويالت وعظائـم األمور، وتلك الحالة الفكرية الثابتة 

والقائمـة عىل النصية ال يمكنها أن تعيـد التفكري، وال يمكنها أن 

تسـتفيد من عرب الزمن، فالجمود سـمتها وصفتها وبالتايل فهي 

تغـرق يف وحـل الرذيلة وال ترى نفسـها تغرق بالرغـم أن حقائق 

الواقـع تقول لها ذلك لكنها ترص عـىل تجاهل تلك الحقائق بغباء 

شـديد، فمن املحال أن تسـتطيع إقناَعها بفكرة املراَجعة؛ ألَنَّها ال 

ترى نفَسها إال أنها تُحِسُن ُصنعاً. 

لـم تكن الغاراُت الجديدُة عىل صنعاء يف سـالِف األيّام إال واحدًة 

من جرائَم وحشـيٍة ذاِت تسلسـل زمني يعلـُم قادُة 

اململكة أن التعاُوَن اللوجستي مع أمريكا و»إرسائيل» 

هو َمـن أتقَن صناعتَهـا، وهو يمِلُك التوثيـَق الالزَم 

الفضائـي الـذي يتم عرب االقمـار أَو الوثائـق الفنية 

عرب جهازه االسـتخباري املتواجـد يف غرف العلميات 

العسـكرية أَو غريها، وستعلم السـعوديّة واإلمارات 

غداً أنهم عاشـوا وهماً َكبرياً ووقعوا ضحايا مؤامرة 

دوليـة من خالل بعث امللف اإلنسـاني وما يتبعه من 

ابتـزاز للدول والحكومات التي تعسـكرت تحت راية 

التحالـف ورشعنت هـذا الصلف الذي نراه يف حارضنـا ورأيناه يف 

أمسنا. 

ال ينـال اليمن وأهله من بغيهم إال أذى وقـد قالت األعوام ذلك، 

بل قالـت إن اليمن أصبحت تملك زمام املبـادرة يف امليدان وأصبح 

التحالف وأحذيته يف نكوص وتراجع شديد. 

اليوم بدأت تَحّركاتهم تفصح عن نفسـها وبدأ املبعوث األممي 

يقدم نفسـه كمديـر للحرب وليس كرجل يبحث عن سـالم عادل 

ومسـتقر يف اليمـن، فقـد دلت تَحّركاتـه األخرية بني عـدن وتعز 

واملخاء عىل النتائج التي رأيناها والتي سوف نراها يف قابل أيامنا، 

فقـد قالت األيّام عن إفراغ معسـكرات يف املحافظـات املحتّلة من 

األسـلحة الثقيلة واتجه بعضها إىل طارق عفاش وبعضها ال أحد 

يعلـم إىل أين كانت وجهته، كما تم تسـليم طارق عفاش طائرات 

سخواي كان التحالف يتحفظ عليها يف قاعدة العند. 

إنهم يشـعلون فتيـل الحرب يف اليمن وال يبحثون عن السـالم، 

وعـىل اليمنيني إدراك هـذ الحقيقة، وعليهم أن يعلموا أن السـالم 

الحقيقي يكمن يف أفواه البنادق حني تدرك من هو العدّو الحقيقي 

لليمن وتكف عـن تحقيق غاياته، وذلك بحالـة التوحد والتخندق 

يف مواجهـة العدّو الحقيقي الذي يعلن عن نفسـه ُكـّل يوم ولكن 

بغبائنا نكاد نتجاوز عن اكتشافنا بتنمية العدوات البينية. 

عدو اليمن أفصح عن نفسه وال سبيل ألهل اليمن إال مواجهته 

وتوحيد قدراتهم وطاقاتهم ملواجهته إن كانوا يعقلون. 
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كتابات 

السرب.. والفرُص الدائسئ 

غغاعُإ افجر

إسثاُم افجرى 
دظاءٌة وإشقس 

الَتعراء زغث

االنتصـاراُت  فيـه  تتـواىل  وقـٍت  يف 

العظيمـة والتأييد اإللهـي الكبري، َحيُث 

تهاوت فيـه قوى العـدوان ومرتِزقتهم 

وتسـارعت عليهم الهزائم بل غدو حلف 

الهزائم وأضحوكـة العرص أمام صمود 

وثبات لم يشـهد له نظري مـن اليمنيني 

امُلدافعني عـن أرضهم، بطـرد ُكـّل غاز 

وعميل من عىل ثرى هذا الرتاب الطاهر، 

صـب  إىل  َومرتِزقتهـم  العـدوان  يلجـأ 

وعدوانية  غضبهـم بإجـرام وهمجيـة 

تتنـاىف مـع أبسـط الحقـوق واألخالق 

والقيـم بـل واإلنسـانية بإعدامهم 10 

أرسى مـن مجاهـدي الجيـش واللجان 

الشعبيّة رمياً بالرصاص. 

إن هذه الجريمة بحق األرسى تضاُف 

إىل جرائـَم متعـددة بحـق األرسى بـل 

وتعكس األُسـلُـوب القذر الذي يمتهنه 

العدوان ومرتِزقته بتعويض خسائرهم 

الفادحة بسفك دماء األرسى بل وعالمة 

فاضحـة عىل جبنهـم وضعفهم ناهيك 

عـىل أنهـا انعـكاس كامـل عـىل تأثري 

العصابـات التكفريية الداعشـية داخل 

صفوف املرتِزقة. 

التمثيـل بجثـث األرسى والتوثيـق يف 

مقاطع فيديـو ونرشها إنمـا هو دليل 

فاضـح عـىل انتهاجهـم نهـج القاعدة 

فكرهـم  وحشـية  ومـدى  وداعـش 

وانحطـاط أخالقهـم؛ فيمـا تأتي هذه 

الجريمـة بعـد يـوم واحد مـن ترصيح 

عـىل  يؤّكــد  الـذي  القاعـدة  لتنظيـم 

وجودهـم ومشـاركتهم مـع العـدوان 

يف عـدة جبهـات ممـا يؤّكــد الفشـل 

واإلفالس للتحالف املزعوم. 

إىل  تضـاف  الجريمـة  هـذه  أن  كمـا 

فظاعـة مـا يقومون بـه يف السـجون 

أن  مـن  أكـرب  األرسى  معانـاة  وأن 

توصف، فمسلسـالت التعذيب ُمستمّرة 

يف  تتعاظـم  الجرائـم  وسـيناريوهات 

ظـل الصمـت األممـي والـدويل املخزي 

بخصـوص هـذا امللـف اإلنسـاني الذي 

باإلنسـانية  يتغنـون  ظلـوا  لطاملـا 

والحقـوق، لكن ضمـري العالم لن يفيق 

فهـو يف سـباٍت عميـق، لكـن الشـعب 

اليمني أخذ عىل نفسـه عهداً بأن يؤدب 

أيادي اإلجـرام وينتـرص لدماء األرسى 

التـي هـي دمـاء رجـال أعـزاء كرماء 

فصواريخنـا  موجعـاً  الـرد  وسـيكون 

عىل أهبة االسـتعداد َوطائراتنا املسرّية 

ستكون لكم باملرصاد وستكونون عربة 

لكل األجيال وسرتون. 

د. حسفض سطغ سمغر 

مـرت عـىل العـرب مـن دول اقتصاديـات الريـع 
النفطي فـرص ذهبية يف حقبة السـبعينيات وبداية 
الثمانينات ما تسـمى فرتة الطفـرة النفطية تدّفقت 
اإليـرادات النفطية خاللها بشـكل غري مسـبوق عىل 
دول الخليج، كان ينقصه يف املقابل مؤّسسـات قوية 
بصورة استثنائية تقوم بالتغلب عىل مشكالت حجم 
اإليرادات النفطية وتقلباتها، َحيُث أن إدارة هذا املورد 
الناضب يكون صعباً يف حال غياب هذه املؤّسسـات، 
والـذي قـد يـؤدي إىل التعامـل مـع الثـروة النفطية 
بطريقة تحويـل ثروة مادية ناضبة كالنفط إىل ثروة 

ماليـة أَو ورقية يتم إنفاُقها بدالً عـن توليد ثروة جديدة تتمثل يف 
بنـاء قاعدة صناعية ترتكز عـىل الصناعات الوطنية معتمدة عىل 
الكادر البرشي الوطني ليكون مصدراً رئيسياً للدخل القومي بدل 
االعتمـاد عىل مصـدر قابل للنضوب إضافـة إىل تعرضه لتذبذبات 

عنيفة غري مستقرة. 
إّال أن دول الخليج اتبعت سياسـاٍت عىل صعيد اإلنفاق مشابهة 
لتلك السياسـات التـي اتبعتهـا يف الثمانينيات بـل أكثر خطورة، 
تمثّلت بارتفاع املرصوفات العامة بشكل مطرد مع ارتفاع أسعار 
النفـط، كما لو أن فرتَة طفـرة النفط دائمة، غري مسـتفيدة من 
عواقب هـذا االرتفاع الـذي حصل خالل النصـف الثاني من فرتة 
الثمانينيـات حـني انخفضت أسـعار النفـط ولو اسـتثمرت تلك 
الفوائـض يف خطط تنمية مسـتدامة تهـدف السـتمرارية النمو 
االقتصادي ليشـمل األجيال القادمة، لكان الوضع اليوم مختلفاً، 
الخالصـة أن أسـعار النفـط غري معـروف مسـتقبلها، ومن هنا 

أصبح لزاماً عـىل الدول املنتجة مراجعة سياسـاتها االقتصادية، 
واالسـتعمال األمثـل لتلـك الفوائـض يف دعم عمليـة االنتقال من 

اقتصاد ريعي يعتمد عىل النفط إىل اقتصاد منتج. 
بعـد الطفرة النفطيـة األوىل عـام 1973والطفرة 
النفطية الثانية عام 1979م وبعدما أَدَّت سياسـات 
دول الريـع النفطـي ومنهـا دول الخليـج إىل زيـادة 
اإلنفـاق بدال مـن اسـتغالل الفوائض جـراء طفرة 
األسـعار آنذاك أثبتت فشـلها ولم تسـتفد تلك الدول 
مـن الفرصـة الذهبية التـي بدأت مع بدايـة األلفية 
الثالثة يف تصحيح مسـارها يف سياستها االقتصادية 
لتستفيد من ارتفاع األسـعار يف خلق اقتصاد يعتمد 
عىل الصناعات التحويلية املتسم باالستقرار النسبي 
مقارنة بالصناعات االسـتخراجية املعتمدة عىل النفط 
الذي يتسم بتذبذبات عنيفة يف أسعاره، ناهيك عن كون هذا املورد 
قابالً للنضوب لم تفكر تلك الدول كيف سـيكون حالها بعد انتهاء 
النفط، بـل كّررت تلك الـدول األخطاء التي ارتكبتهـا إبان طفرة 
ارتفاع األسعار يف حقبة السبعينيات وبداية الثمانينيات داللة عىل 
غياب االسـرتاتيجية الوطنية وأنها يف مساراتها وخططها تعتمد 
بشكل كيل عىل ما تمليه سياسات الدول الكربى من خطط ملزمة 
لها يف تسـيري حياتهـا االقتصادية بعيًدا عن أيـة اعتبارات وطنية 
وحتـى دينيـة تعود عـىل مجتمعاتهـا بالرفاة وتبعد عنها شـبح 

التبعية االقتصادية. 
ولو كانت هذه الثروة النفطية التي تمتلكها دولة عربية واحدة 
مثـل السـعوديّة لـدى دولة مثل الصـني أو اليابـان لكانت هاتان 
الدولتان مهيمنة تماماً عىل العالم والستغلت عوائد النفط يف بناء 
أكرب للصناعات بمختلف اتّجاهاتها وتخصصاتها عسكرية كانت 

أَو مدنية. 

خطعد خالث التعبغ 

يف غياهِب األرس أحراٌر عظماُء، أخيار أتقياء 
صادقـون، رماهم ثلة مـن املرتِزقـة الحقراء، 
دون رحمـة أَو عطف بل بكل طغيان وجربوت، 
قلـوب  إىل  نجسـة،  أنيـاب  أرش  إىل  رموهـم 
متحجـرة، إىل ضمائر قاسـية، لـم ترحم خرية 
شـباب العالم، هنـاك مؤمنون ربيون ُسـِجنوا 
يف زنازيـن الطغيـان الجبابـرة، هنـاك أرسانا 
الـذي ظلموا بني أيدي حثالة األرض الذين بذلوا 
أرواحهـم ودافعوا عنهـا، يف عرص ال يرحم فيه 
العدّو النفـس املؤمنة، وال يرحـم فيه الطاغي 
اإلنسـان الصابر، ولكن هنـاك! نعم، هناك من 
هو أرحـم بهم من خالئـق الكـون، أرحم بهم 
أعظم من رحمة األم للجنني، رحيم عظيم قادر 
معـني لهم عىل معانـاة تلك السـجون املظلمة 
املليئة بشتى أنواع التعذيب النفيس والجسدي.. 
أناس يدعون اإلنسـانية وهم أبعد من الشمس 
عن اإلنسـانية، أين وعود من يسمون أنفسهم 

منظمات الحقوق اإلنسانية، ماذا بكم؟!
هـل نسـيتم وعوَدكـم بملـف األرسى الذي 
وعدتم به يف مؤتمراتكم؟!، إنهم أصحاُب الوعود 
الكاذبة، وعود نطق بها واكتتبها مجموعة من 
كوكتيـل الكذب والظلـم والجـربوت، فقد قال 
يَِّة)  تعـاىل يف محكم كتابـه (أُولئك ُهـْم َرشُّ اْلَربِ

من سورة البينة. 
أنتـم أرش الخلـق بأفعالكـم القـذرة التي ال 
تحمل أية إنسانية أَو رحمة بل أنتم من سعيتم 
حتـى وصلتم إىل أقىس القلـوب البرشية، قلوب 
ال يسـكنها إال التعطـش إىل الدمـاء، والتعذيب 
والقتـل والتمثيل بجثث طاهـرة كما قال تعاىل 
يف محكـم كتابه (ثُـمَّ َقَسـْت ُقلُوبُُكْم ِمـْن بَْعِد 
ذَِلَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَو أََشـدُّ َقْسَوًة) من سورة 

البقرة- آية(74). 
أنتم يا مـن تؤملون أرسانا بالتعذيب البشـع 
لكن أرسانا ال يتأملون أتعلمون ملاذا؟؛ ألَنَّ الله عز 
وجل معهم هو من يخفف عليهم عذاب البرش؛ 
ألَنَّهم خرجوا يف سـبيله كما خّفف عن نبي الله 
إبراهيم لهيَب النار، فو الله إنكم سوف تالقون 
عـذاَب النـار بما كسـبت تلك األيادي النجسـة 

الظاملـة بتعذيب األطهار األتقيـاء من األرسى 
كم قال تعاىل يف محكم كتابـه (َوَما اللُه ِبَغاِفٍل 

ا تَْعَملُوَن) من سورة البقرة- آية (74).  َعمَّ
ولكن دعونا نكشـف السـتار عن طغيانكم 
مع أرسانا وعىل عطف وحنان مجاهدينا تجاه 

أرساكم. 
نحـن قلوبنا هي من أطلق عليها نبينا بألني 
أفئـدة نكرم أرساكم يعيشـون بيننـا كاإلخوة 
حتـى يأتـَي اليـوم الذي نتبـادل بـه األرسى، 
وبرغم ُكــّل ما يالقيـه أرسانا منكـم َفـإنَّهم 
يعـودون من عندكـم وكلهم شـوق وحنني إىل 
ميادين القتال؛ لكي ينكلوا بكم يا أعداء الخلق 

يف مواطن املواجهة واالستبسال. 

أظهـروا رجولتكم يف ميادين البطولة والعزة 
والرشف أما يف سـجونكم فليسـت رجولة أبداً، 

بل هي ُكـّل معاني الحقارة والجبن والنذالة. 
إىل هنـا ويكفـي يا أمم الـرش والبغي أرسانا 
ليسـوا لُعبـًة يف أيديكـم؛ لكـي تنفـث فيهـم 
هزائمكم وذل أسـيادكم عند أقـدام املجاهدين 

العظماء. 
توقفـوا عن إجرامكم بحـق األرسى توقفوا 
فو الله لن تجدوا منا إال الصمود واالستمرار يف 
قتالكم حتى يأذن الله لنا بالنرص والفتح املبني 
والتحرير لألرسى وبقوة الله ونرصه َفـإنَّ ذلك 
اليوم قريـب بإذن من الرحمـن الرحيم القدير 

العزيز الحكيم. 
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بنـي  حـذو  «لتحـذن  محـارضة  يف 
إرسائيل» يتحدُث الشـهيُد القائُد السـيد 
حسـني بدر الدين الحوثي، مسنداً حديثَه 
بالحقائـق التأريخيـة وشـواهد الواقـع 
ـــ كعادته يف تنـاول كافـة املواضيع ــ 
عـن طريقـة بناء الـدول املسـتقلة ذات 
واالزدهار  الحقيقي  واالستقالل  السيادة 
االقتصادي، وعن سـبب انهيار تلك الدول 
أيضاً، وهو املوضوع األسـاس التي تدور 
حوله السياسة بشكل عام، وكل ما يتعلق 
بهـا من حروب ومؤامرات وانقسـامات، 
ُكـــلَّ  يتجـاوُز  القائـَد  الشـهيَد  لكـن 
معطيـات الجدل الفكـري واأليديولوجي 
الكثيف حول هـذا املوضوع، وهو الجدل 
الـذي لم يسـتطْع حتـى اآلن أن يصل إىل 
نتيجة حاسـمة تحـدد الطريقـة األمثل 
لبناء دولة قوية مسـتقلة، وبدالً عن هذا 
الجدل، يقدم الشهيد الرؤية القرآنية التي 
تتمتع بامتياز؛ كونهـا نابعًة من مصدر 
العلم املطلق بحقيقة البرش ومصلحتهم، 

وبالتايل تكون هي املنهج األمثل. 

«بغع الثغظ» جئإ اظعغار افطط
يؤكُد الشـهيُد القائـُد يف البداية، وبناًء 
عىل معطيـات القرآن الكريـم، أن انهياَر 
قوة واستقاللية املجتمعات والدول، يأتي 
بسـبب «بيع الدين بالدنيـا»، ويقدم هنا 
الشـاهد التأريخـي عىل ذلك مـن القرآن 
أيضـاً، وهو بنـو إرسائيل، الذيـن آتاهم 
الله امللك وجعلهم من أقوى األمم، بفضل 
الدين الذي وهبهم إياه، لكنهم بمجرد أن 
بدأوا ببيـع الدين من أجل مصالح الدنيا، 
كانـت النتيجـة فسـاداً كبرياً اسـتوجب 

عقابـا إلهيـا نسـف ملـَك بنـي إرسائيل 
وأطاح بهـم وجعلهم ملعونـني يف نهاية 
األمـر، وهنـا ينبه الشـهيد القائـد إىل أن 
العربة من هذا الشاهد التأريخي هو أخذ 
الحـذر من الوصول إىل نفس املصري الذي 

وصل إليه بنو إرسائيل. 
ومـن زمـن بنـي إرسائيـل إىل الواقع 
الحديـث، ينتقل الشـهيد القائد ليؤكد أن 
ـة اإلسالمية قد اتبعت فعالً خطوات  األُمَّ
بني إرسائيل يف مسألة بيع الدين؛ تصديقاً 
لحديـث النبي األعظم محمد صلوات الله 
عليه وآلـه، الذي قال فيـه «لتحذن حذو 
بني إرسائيل القذة بالقـذة»، وهنا ينظر 
من هذه الحقيقة  الشهيد القائد منطلقاً 
ـة  الثابتة، إىل الحال الذي وصلت إليه األُمَّ
من الهوان والذل، باعتباره نتيجة حتمية 

ومنطقية تماماً لبيع الدين. 

ضض التطعل خارج إذار الثغظ ق تسالب 
طحاضض اُفطَّـئ

االنتخابـاُت، واحدٌة من املسـائل التي 
آثارهـا الشـهيد القائـد يف حديثـه هنا، 
لرشح حقيقة بيع الدين، حيث استعرض 
الشـهيد الوعـود التـي يطلقهـا الزعماء 
انتخابـات،  ُكـــّل  عنـد  والسياسـيون 
بخصوص مشـاريع  والتـي تأتي دائمـاً 
دنيويـة ومصالـح ال عالقـة لهـا بالدين 
الذي هو الهوية الجامعة لألمة والضامن 
الحقيقـي لقوتهـا واسـتقالليتها، ومن 
هـذا املنطلـق يؤكـد الشـهيد القائـد أن 
االهتمام بإرسـاء ثوابت الديـن وأركانه 
ـة،  هو الخطوة األوىل الحقيقية لبناء األُمَّ
وليـس املصالـح الدنيويـة التـي حتـى 
وإْن تـم تحقيقهـا ال تخلو من الفسـاد 
واالنتهازية والظلم، بل وينتهي بها األمر 
ـة  إىل أن تكون مسخرة لخدمة أعداء األُمَّ

أنفسهم الذين اسـتطاعوا السيطرة عىل 
ـة؛ بسـبب بيعها للدين. بعبارة أكثر  األُمَّ
اختصـاراً: لـن يكون هناك أيـة مصلحة 
حقيقية دنيوية لألمـة إذا لم تأِت نتيجة 
التزام بمبادئ الدين، ناهيك عن العقوبة 
األخروية التي أعدها لجريمة بيع الدين. 
وهنـا يعرض الشـهيد القائـد موقفاً 
يوضح فيـه التعارض بني ُكــّل املصالح 
السياسـيون  يحـاول  التـي  الدنيويـة 
ـة  تقديمها كحلول، وبـني ما تعانيه األُمَّ
حقيقـًة؛ نتيجـَة بيـع الديـن، فيقـول: 
«نراهم يف ُكــّل مناسبة وطنية يعرضون 
علينا املنجزات! نحن نقول: أين املنجزات 
الحقيقة التـي تحافظ عىل كرامتنا؟ أين 
البنـاء االقتصـادي، والتنميـة الحقيقية 
التـي تجعلنا أمة تسـتطيع أن تقَف عىل 
مستشـفى  تبنـون  كنتـم  إذا  قدميهـا؟ 
هنا، ومسـتوصف هناك من أجل متى ما 
أحسسنا بألم ما صداع يف الرأس، أو جرح 
أو ضيق يف الرشايني، أو يف التنفس، يكون 
هناك أمامنا مستشفى، إننا نعيش األلم 
النفيس، نعيش أمًلا شديًدا ليس من نقص 
يف الفيتامينات إنما من نقص يف الكرامة 
ويف العزة، نقـص يف الحياة الكريمة التي 
أراد ديننـا أن تتوفر لنا، نعيش األلم فأين 
هو العالج؟ نعيش الجوع الذي سيجعلنا 
مستسلمني أمام أعدائنا فأين هو الغذاء 
مـن أوطاننا؟ هذا هو العـالج الحقيقي، 
هذا هو العالج الحقيقي، هل هناك عمل 

عىل توفريه؟ ال يوجد».
ويضيُف الشهيُد القائُد أيضاً ضمن هذا 
العرض شـاهداً واقعياً قريبـاً من تأريخ 
بالدنـا، ويف سـياق مسـألة االنتخابـات 
أيضـاً، حيث يقول إنـه يف بعض املناطق 
اليمنية كان هنـاك مواطنون يقايضون 
أصواتهـم االنتخابيـة بـ»تنـور» للخبز، 

ثم يطور الشـهيد هذا املشهد البسيط إىل 
فكـرة عميقة يف صلب املوضوع، فيقول: 
«حاول أن تصوت للخبز أوال» والخبز هنا 
إشـارة إىل االكتفاء الذاتي مـن الحبوب، 
والذي إذا تحّقق لـن يكون الحصول عىل 

«التنور» مشكلة أبداً. 
هكذا يشـّخُص، رضـوان اللـه عليه، 
املشكلَة الحقيقيَة لألمة الناتجة عن بيع 
الدين والتـي يحاول الزعمـاء معالجتََها 
بحلول دنيوية غري مجدية.. إنها مشكلة 
كرامة واستقالل واكتفاء، وهذه املشكلة 
ال يحلها سوى املنهج اإللهي الكامل الذي 
ال يخالطه الباطل وال يمكن التشـكيك يف 

فاعليته، إنه الدين. 

طعاجعئ املساضربغظ: الطرغص اإللعغ 
لتض طحاضض اُفطَّـئ

املنطقـي  التسلسـل  هـذا  وبعـد  اآلن 
ـة اإلسـالمية  ألسـباب انهيـار قـوة األُمَّ
ونتائج ذلك االنهيـار، وبعد تحديد الَحـلِّ 
الوحيد، يقدُم الشهيد القائد نموذجاً حياً 
للـدول التي خطت الخطـواِت الصحيحَة 
لحل مشاكلها واستعادة قوتها، فيتحدث 
رضوان اللـه عن الجمهورية اإلسـالمية 
اسـتطاعت -بفضـل  وكيـف  اإليرانيـة، 
الثورة التي انطلقت من أسـاس التمسك 
بمبادئ الدين- أن تثور يف وجه االستكبار 
واسـتطاعت  األمريكيـة،  والهيمنـة 
التغلب عـىل الحصار االقتصـادي أيضاً، 
بـل ووصلت إىل حـد القدرة عـىل توجيه 
أمريـكا  وصـارت  ألمريـكا،  تهديـدات 

تحسب لهذه التهديدات ألف حساب. 
وعـىل ضـوء ُكــّل مـا سـبق يتحدث 
الشـهيد القائـد عـن املشـكلة اليمنيـة، 
التي كانت منذ أيامـه رضوان الله عليه، 
ومـا زالت حتى اآلن تتلخـَص يف الهيمنة 

األمريكية، ويؤكد الشـهيد القائد هنا أن 
السـبيل الوحيد النعتاق اليمـن من هذه 
الهيمنة وامليض نحو االستقالل الحقيقي 
مواجهـة  يف  االنطـالُق  هـو  والتحـرر، 
أمريكا عىل أسـاس العـداء الذي يفرضه 
اليهـود  نحـو  اإلسـالمي،  ديننـا  علينـا 
والنصارى الذين تجسد أمريكا انحرافهم 

وإجرامهم. 
الشـهيد  يتحـدث  السـياق،  هـذا  ويف 
القائد عن َرصخـة «املوت ألمريكا، املوت 
إلرسائيـل» التـي أطلقها لتكوَن شـعاَر 
املوقف اإلسالمي الصحيح والقوي، نحو 
ــة، وقد قـّدم الشـهيد القائد  أعـداء األُمَّ
هـذه الرصخـة كخطـوة أوىل يف الطريق 
ـة  الصحيح نحـو الَحـّل الذي يعيـُد األُمَّ
إىل الدين اإلسـالمي وقيمه ومبادئه التي 
حقيقياً  تضمن ملن التـزم بها اسـتقالالً 

وعزًة واكتفاَء. 
«لـو وقـف اليمـن ليـرصخ رصخـة 
يف أسـبوع واحـد لحولـت أمريـكا ُكــّل 
منطقهـا»..  ُكـــّل  منطقهـا، ولعّدلـت 
بدايـَة  القائـُد  الشـهيُد  يلخـص  هكـذا 
الطريـق نحـو االسـتقالل، بعـد أن ثبت 
فشل ُكــّل الحلول األخرى التي ال عالقَة 
لها بمبادئ الديـن، ثم يوّجه رضوان الله 
عليـه الخطـاَب ملن قـد تُخيُفهـم عداوُة 
أمريكا وقدراتها العسـكرية، فيقول إنه 
ال سـبيل لألمان من رش األعـداء إال بهذا 
الطريق الذي تعرتف حتى أمريكا نفسها 
بفاعليتـه، بدليـل املثـل األمريكـي الذي 
يقول «إذا أردت السالم فاحمل السالح»، 
مـع فـرق أن حملنـا للسـالح يف وجـه 
أمريـكا، والهتاف باملـوت لها، هو واجٌب 
ديني أصالً، فرضه اإلسـالُم علينا قبل أن 

يقوَل األمريكان هذه املقولة. 

 : خاص

عنَدمـا يقال إن هناك إرهابيني يف اليمن إذًا 
فليحارص اليمن، إذًا فليرضب اليمن، التنانري 
سـتبقى حينئـذ باردة ال تشـتغل، وسـنرى 
األرايض الواسـعة الشاسعة يف بالدنا بيضاء، 
بيضاء ال تزرع، ويتعاقب الزعماء زعيما بعد 
زعيـم، وأعضاء مجلـس النواب عضـًوا بعد 
عضو، وأعضـاء الحكومة عضـًوا بعد عضو 

أيًضا، وما تزال أرايض بيضاء.
لكـن إذا مـا كانـت الزراعـة لصالحهـم 
فسـيزرعون (املانجـو) ليبيعـوه باملاليـني، 
ومـن  الواسـعة  األرايض  تلـك  ويصلحـون 
مال مـن يصلحونها؟ الله يعلـم من مال من 
يصلحونها؟ وتلك العائـدات التي تدرُّ عليهم 
هـذه املـزارع الكبرية، مـزارع (املانجو) الله 
أعلـم يف أي بنـوك تـودع؟ الله أعلـم من هو 
الذي يسـتثمرها فيجني من ورائها أكثر مما 
يجنونه هم من تلك املزارع؟ ألم تصبح حينئذ 
األرايض قابلـة للزراعـة؟! لكـن للحبوب غري 
قابلة للزراعة، ملختلف املنتجات الزراعية التي 

املواطنون بحاجة إليها غري قابلة للزراعة!

ا تتوارد عـىل البالد  القـروض الكثرية جـدٍّ
أيًضا ال ترصَّف إىل املجال الزراعي. ملاذا مىش 
كل هـذا؟ ألننا ال نتفوه بكلمة، نحن ال نعرف 
مصالحنا، ما قالوا هم بأنه مصلحة لنا نُسلِّم! 
حتى عندما يقولون: نحن سـنكافح اإلرهاب، 
وأمريـكا تريد منا أن نتصـدى لإلرهاب، ألي 
كتـاب إرهابـي، ألي مدرسـة إرهابيـة، ألي 
مدرسـة تحفيظ قـرآن إرهابيـة تَُصنَّف عند 
أمريكا إرهابية، ألي شخص يقال إنه إرهابي 
سـنرضبه حفاًظا عـىل مصلحـة الوطن لئال 
ترضبه أمريـكا، أو نواجه بحصار من جانب 
أمريكا! أليسـوا هم من يرسمون لنا املصالح، 

ونسلِّم؟ مع أنها ليست مصالح حقيقية. 
األمر الذي يكف عنكـم الضغط األمريكي، 
أنفسـكم  تجنـدوا  أن  إىل  اضطركـم  الـذي 
وتسـتعدوا ملكافحـة كل ما قالـت أمريكا أنه 
إرهابـي، وأنتـم مـن رأيتموهـم يسـألونكم 
عـن مـدارس تحفيظ القـرآن، ويسـألونكم 
عـن (مركز بـدر)، وسيسـألونكم عن مراكز 
[الشـباب املؤمن]، وسيسألونكم عن املساجد 
الفالنية، وعن العلمـاء الفالنيني، وعن، وعن، 

قائمة طويلة عريضة.

دعوا الشـعب يرصخ يف وجـه األمريكيني، 
وسـرتون أمريـكا كيف سـتتلطف لكم، هي 
الحكمـة. ألسـنا نقـول: أن اإليمـان يماني، 
والحكمـة يمانية؟ أين هـي الحكمة؟ إن من 
يعـرف اليهـود والنصـارى، إن مـن يعرف 
أن كل مصالحهـم يف بالدنا، لـو وقف اليمن 
ليـرصخ رصخـة يف أسـبوع واحـد لحولـت 
أمريـكا كل منطقهـا، ولعّدلـت كل منطقها، 

وألعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيني.
هكذا عمل اإليرانيون، هل انطلق رئيسهم، 
هـل انطلـق قائدهم األعـىل ليقول: اسـكتوا 
أمريـكا تهددنـا؟ واملواطنـون يعلمون فعًال 
أنهـم مسـتهدفون، وقـد عانوا مـن حصار 
اقتصـادي طويل، لكن اإلمـام الخميني كان 
يقـول لهم: إنـه يف مصلحتكم، إنكـم حينئذ 
ستتجهون لبناء أنفسكم، والعمل عىل تحقيق 
االكتفـاء الذاتـي يف مختلف املجـاالت داخل 

وطنكم.
هؤالء هل انطلقوا ليقولوا للناس اسـكتوا؟ 
أم أنهـم خرجـوا إىل امليادين زعمـاء، وإمام، 
وشـعب ليتحدوا أمريكا؟ ويأتي التهديد من 
كل املسـئولني بمـا فيهم وزير الدفاع نفسـه 

يتهـدد برضبـة مبـارشة. ألـم تغـري أمريكا 
منطقهـا؟ تأملوا أنتم، ألن الكثري منا يخافون 
أيًضا [قد يرضبنا األمريكيون، قد يحصل، قد 

يحصل]، 
إذا كنت تريد أن تسـلم أولئـك فامش عىل 
قاعدتهـم هم، هم الذين يقولـون: [إذا أردت 
السالم فاحمل السالح] هذا مثل أمريكي [إذا 

أردت السالم فاحمل السالح].
عرفـات ألـم يبحـث عـن السـالم؟ هـل 
وجد سـالًما؟ متـى فقد السـالم؟ ومتى فقد 
الفلسطينيون السـالم؟ يوم القوا بأسلحتهم 
وانطلقوا عىل طـاوالت املفاوضات، مفاوضة 
بعد مفاوضـة، مفاوضات طويلة عريضة ثم 
بعد فرتة تتالىش كلها وتتبخر. هل حصلوا عىل 
سالم؟ إن هذا هو منطق األمريكيني أنفسهم: 

[إذا كنت تريد السالم فاحمل السالح].
يسـلموا  أن  يريـدون  اليمنيـون  كان  إذا 
رش أمريـكا فليرصخـوا جميًعـا يف وجههـا، 
وليتحدوهـا، وليقولـوا: ليـس هنـاك إرهاب 
داخـل بالدنـا. لكن مـا الذي يحصـل؟ أمر 
بالسـكوت مـن الكبري والصغـري، وكله يُقدم 

تحت عنوان [حفاًظا عىل مصلحة الشعب].

الحعغث الصائث غعضح الرؤغئ الصرآظغئ لمحاضض اُفطَّـئ وذرغص التض: الحعغث الصائث غعضح الرؤغئ الصرآظغئ لمحاضض اُفطَّـئ وذرغص التض: 

طئادئ الثغظ عغ الدمان افطبض لاتصغص اقجاصقل والاترر

برظاطب رجال اهللا:برظاطب رجال اهللا:

ططجطئ «لاتثنَّ تثَو بظغ إجرائغض»
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(1281)
عربي ودولي 

 : طاابسات

شـهد األسـبوُع الفائُت انـدالَع مواجهاٍت يف 
أكثَر مـن 54 نقطة بالضفـة الغربية والقدس 
املحتّلة، ارتقى خاللها 3 شهداء، يف حني نفذت 
عدٌد من عمليات إطـالق النار وإلقاء زجاجات 
حارقـة أسـفرت عـن إصابـة 5 مسـتوطنني 

وجنود صهاينة. 
وأُصيـب، أمـس األول، عـرشاُت املواطنـني 
بالرصـاص واالختناق بمواجهـات اندلعت مع 
قوات االحتالل التي قمعت مسـريات وفعاليات 
منّددة باالستيطان يف مناطَق متفرقة بالضفة 
الغربية املحتّلة، ضمـن مواجهات اندلعت يف 8 

نقاط مواجهة. 
العيسـوية  بلـدة  يف  مواجهـاٌت  واندلعـت 
بالقـدس وكفر قدوم واملدخـل الجنوبي ملدينة 
قلقيلية، واستهدف شباٌن مركبات املستوطنني 
رشق  عـزون  بلـدة  مـن  بالقـرب  بالحجـارة 
قلقيليـة، واندلعـت عـىل إثرهـا مواجهات مع 
قـوات االحتـالل بالبلـدة، واندلعـت مواجهات 
أُخـرى ببـاب الزاويـة يف الخليل، وبلدتـي بيتا 

وبيت دجن قضاء نابلس. 
ويف الخميـس، أُصيـب جنديـان بالحجـارة 
بمواجهـات يف العيسـوية وسـلوان بالقـدس 
حارقـة  زجاجـات  إلقـاء  تخللهـا  املحتّلـة، 
ومفرقعـات ناريـة، يف حـني أعلـن استشـهاد 
األسـري سامي عابد العمور (39 عاًما) من دير 
البلـح داخل سـجون االحتالل نتيجـة اإلهمال 

الطبي. 
بالعيزريـة  أُخـرى  مواجهـاٌت  واندلعـت 
بضواحـي القـدس، ومخيم العـروب بالخليل، 
وتقـوع ببيت لحم، ويف بيتـا واللبن الرشقية يف 
مدينة نابلس، ضمن 7 نقاط مواجهة أحصيت. 
وشهَد األربعاُء استشهاَد الفتى عمر إبراهيم 
أبـو عصـب (16 عامـا) مـن العيسـوية بعـد 
تنفيـذه عمليَة طعـن بطولية يف البلدة القديمة 
بالقـدس املحتّلـة، أُصيـب جنديان مـن جنود 

االحتالل خاللها. 
وأُصيـب 7 مواطنني بجراح مختلفة، يف حني 
ألقى شباٌن زجاجاٍت حارقًة ومفرقعاٍت ناريًة 

عىل دوريات االحتالل يف اللبن الرشقية بنابلس 
وباب حطة والعيسوية بالقدس املحتّلة، ضمن 
9 نقاط مواجهة، واندلعت مواجهات أُخرى يف 
مدينة الخليل وبلدة حلحول، وسنجل برام الله، 
وتقـوع ببيت لحـم، ويف مدينة الرملـة املحتّلة 

عام 1948م. 
وشـهد الثالثاء، 6 نقاط مواجهة بني قوات 
االحتالل وشبان فلسطينيني، واستشهد صدام 
حسـني بنـي عـودة (26 عاًمـا) مـن طمـون 
برصـاص االحتالل خـالل مواجهـات اندلعت 
يف طوبـاس، وتخللهـا علميـة إطـالق نار عىل 

دوريات االحتالل. 
قـرب  بالحجـارة  مسـتوطنة  وأُصيبـت 
مسـتوطنة عوفـرا بـرام اللـه، وألقى شـبان 
زجاجـات حارقة عـىل االحتالل ومسـتوطنيه 
يف أورصين ومسـتوطنة شعاري تكفا، يف حني 
اندلعت مواجهات أُخرى بسـلوان وبيت حنينا 
يف القـدس املحتّلـة، ودورا بالخليـل، ونعلـني 
ومسـتوطنة عوفرا برام اللـه، واللبن الرشقية 
وأورصيـن وحوراة بنابلس، والحاجز الجنوبي 

ومستوطنة شعاري تكفا ملدينة قلقيلية. 
وشهد االثنني، عملية إطالق نار عىل دوريات 
االحتالل يف شـارع عصرية الشـمالية يف مدينة 

نابلـس، وأطلق شـبان زجاجـات حارقة عىل 
االحتـالل يف بلدة برقة قضاء نابلس، وأحصيت 
8 نقـاط مواجهـة اندلعـت يف سـلوان وبيـت 
صفافا وحزما يف القـدس املحتّلة وضواحيها، 
وبيـت أمر يف الخليل، وترمسـعيا ومسـتوطنة 

جبعات أساف يف رام الله. 
ويف األحـد، أحصيت 9 نقاط مواجهة أُصيب 
خاللها مسـتوطن بالحجارة قرب مسـتوطنة 
كريـات أربـع بالخليـل، وأطلقت أكـواع خالل 
مواجهات ببلدة بيتـا جنوبي نابلس، واندلعت 
مواجهـات أُخرى ببلدة الطـور بمدينة القدس 
القـدس،  بضواحـي  إكسـا  وببيـت  املحتّلـة، 
ومسـتوطنة نيليل برام الله، والرشـايدة ببيت 

لحم، واللبن الرشقية بنابلس. 
ويف بداية األسبوع -السبت- رصدت 7 نقاط 
مواجهة، أُصيب خاللها مستوطن بالحجارة يف 
راس العامود القدس املحتّلة، وأطلق مقاومون 
زجاجات حارقة يف راس العامود ومسـتوطنة 
شـعاري تيكفا بسـلفيت، واندلعت مواجهات 
أُخـرى بمخيم األمعري برام الله، ومسـتوطنة 
بدوئيل يف سـلفيت، والحاجز الشمايل لقلقيلية 

وكفر قدوم ومستوطنة كدوميم. 

3 حعثاء وإخابئ 5 طساعذظني وجظعد يف 54 
ظصطئ طعاجعئ بأجئعع

اجاحعاد 15 ذفًق شطسطغظغًا واساصال 1147 طظث 
طططع السام الةاري

 : وضاقت

وثّقـت تقاريـُر حقوقيـٌة استشـهاَد 15 
طفـالً فلسـطينياً، واعتقـال 1149 آخرين، 
منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شـهر 

أُكتوبر الفائت. 
وقـال نـادي األسـري الفلسـطيني، أمس 
السـبت، يف بيـاٍن له بمناسـبة يـوم الطفل 
العاملي الذي يوافق 20 نوفمرب من ُكـّل عام: 
إن «سـلطات االحتـالل اعتقلت 1149 طفًال 

فلسطينيًا، منذ بداية العام 2021م». 
َوأََضـاَف النادي أنـه تم اإلفراج عن أغلب 
هـؤالء األطفـال، فيمـا ال يـزال 160 منهـم 
يقبعـون يف ثالثـة سـجون؛ هـي «عوفـر، 

والدامون، ومجدو». 
وأَشـاَر إىل أن «ثلثي من تـم اعتقالهم من 
األطفال، تعرضوا لشـكل أَو أكثر من أشكال 
التعذيـب الجسـدي، فيما تعـرض جميعهم 

للتعذيب النفيس خالل مراحل االعتقال. 
اعتقلـت  2000م،  عـام  «منـذ  وتابـع: 
«إرسائيـل» مـا ال يقل عـن 19 ألـَف قارص 

فلسـطيني، تـرتاوح أعمارهم ما دون سـن 
العارشة وحتى 18 عاماً». 

ويبلُُغ عدُد املعتقلني الفلسطينيني األطفال 

يف سـجون االحتالل َحـاليٍّا نحو 160 طفًال، 
مـن بـني 4650 معتقـًال، وفق مؤّسسـات 

فلسطينية تعنى بشؤون األرسى. 

تجب اهللا السراق: الترب 
افعطغئ جاترق أطرغضا 
والسسعدّغئ و «إجرائغض»

 : وضاقت
خاَطـَب األمـنُي العـام لكتائب حـزب الله العراق، أبو حسـني 
الحميداوي، رئيسـَة بعثة األمم املتحدة، جنني بالسخارت، خالل 

حضورها اجتماع اإلطار التنسيقي يف بغداد. 
ويف رسـالٍة للحميداوي، أمس األول، لرئيسة البعثة جاء فيها: 
إّن «رسـالتنا إىل الدول واملؤّسسات التي عملت عىل إيصال الحال 
إىل مـا هو عليه اآلن، وسـاهمت يف التزوير ورسقة إراَدة الشـعب 
العراقي، بالتعاون مع جهات محلية، نقول إّن الرهان عىل تغييب 

فئة مؤثرة من الشعب سيخيب». 
وأَشـاَر األمني العـام لكتائب حـزب الله إىل أّن «إشـعاَل حرب 
أهليـة يف العراق سـيحِرُق أمريـكا والسـعوديّة وإرسائيل، وعىل 
قاعدة أّسستها املقاومة، وهي إما أن ينعم الجميع باألمن والخري 

أَو يحرم الجميع». 
ويف السـياق، عّلقـت الهيئة التنسـيقية للمقاومـة العراقية، 
أمس السـبت، عـىل مخرجات جولـة الحوار االسـرتاتيجي، التي 
جرت أواخر شـهر يوليو املايض، بني الرئيس األمريكي جو بايدن 
ورئيـس الـوزراء العراقـي مصطفـى الكاظمـي، بشـأن إخراج 

االحتالل األمريكي من األرايض العراقية. 
وقالـت الهيئـة: إّن «سـالح املقاومة حـارض لتقطيع أوصال 
االحتـالل»، مضيفة أنـه «رصدنا قيام االحتـالل األمريكي الوقح 

بزيادة أعداده ومعداته يف قواعده املنترشة يف العراق». 

الصعات الئترغئ يف ترس 
البعرة اإلغراظغ تعصش جفغظًئ 

أجظئغًئ يف طغاه بارجغان
 : وضاقت

أعلـن التلفزيـون اإليراني، أمس السـبت، أّن الفرقـَة البحريَة 
«412 ذو الفقار» يف حرس الثورة أوقفت سـفينًة أجنبيًة يف مياه 
بارسـيان يف محافظة هرمزكان، جنوب إيـران، بعد عملية رصد 

استخبارية. 
وقال التلفزيون اإليراني: إّن «السفينة التي أُوقفت كانت تنقلُّ 
150 ألف ِلرت من وقود الديزل املهرَّب»، ُمشرياً إىل أنّه «تم التحقيُق 
مـع 11 عامالً من طاقم السـفينة األجنبية التـي أُوقفت يف مياه 
بارسـيان».  ومطلع الشهر الحايل، أحبطت قواُت حرس الثورة يف 
إيران محاولًة أمريكيًة لرسقة حمولة نفط إيراني يف منطقة بحر 
ُعمان.  وأعلن التلفزيون الرسـمي اإليراني يف حينها أّن «الواليات 
املتحدة فشـلت يف رسقِة النفط اإليراني يف خليج ُعمان»، ُمشـرياً 
إىل أّن «زوارَق حـرس الثورة تصّدت للسـفينة األمريكية، رّداً عىل 

سلوِكها غري املهني يف املياه اإليرانية». 
كذلك أعلن الفريُق املسـلح التابع لسـالح البحرية اإليرانية، يف 
وقت سـابق، إحباط محاولة قرصنة طالـت ناقلة نفط يف خليج 

عدن. 

وزغر الثشاع افطرغضغ: 
ططاجطعن بمعاجعئ إغران.. رغط 
طساسغ إتغاء اقّتفاق الظعوي

 : وضاقت
قال وزيُر الدفاع األمريكي، لويد أوستن، أمس السبت، يف كلمٍة 
ألقاهـا يف مؤتمر «حوار املنامة» يف البحرين، التي يزورها يف إطار 
جولة تشـمل أَيْـضاً اإلمارات: «نظّل ملتزمني بالتوصل إىل نتيجة 
دبلوماسـية للمسـألة النووية، لكـن إذَا لم تكن إيران مسـتعدة 
للمفاوضـة بجديـة، فسـننظر يف جميـع الخيـارات الرضوريـة 

للحفاظ عىل أمن الواليات املتحدة». 
أوسـتن لفـت إىل أنـه عـىل إيـران أن ال تتخيُل أنها سـتقّوُض 
عالقاتنا يف املنطقة، معتربًا أن «إيران السبب األول لعدم االستقرار 
يف املنطقـة وحتـى خارجها، وعليهـا تقليل العنـف والنزاعات يف 
املنطقة، َوإذَا لم ترغب إيران يف الدبلوماسية فهناك سبل أُخرى». 
ويف مـا يخـّص العـراق، قـال أوسـتن، إن بـالده «سـتواصل 
مسـاندتَها للعراق يف دعم سـيادته واستقالله من خالل التصدي 

للتدخل اإليراني، وتنظيم داعش». 
وأّكـد أن التزاماِت الواليات املتحدة ألمن الرشق األوسـط قوية 
وأكيدة، وسـندافع عن مصالحنا ونعزز قوة الردع يف املنطقة عرب 

مزيد من القوات متى ما تطّلب األمر ذلك. 
َوأََضـاَف وزير الدفاع األمريكي: «سنحمي قواتنا من هجمات 
طهـران ووكالئهـا، وسـنواصل العمـل مـع الـرشكاء يف العراق 

وسوريا لهزيمة داعش». 
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ضطمئ أخغرة

الُئسث افطظغ يف «تعازن الردع الباطظئ»
سئثالصعي السئاسغ

دخل النظاُم السـعوديُّ مرحلًة جديـدًة من التعب 
واإلحبـاط، مرحلـة فارقة مـن الشـعور الحقيقي 
بالفشـل واإلخفاق، فكل األموال الطائلة واملوازنات 
املاليـة ذات األرقـام الفلكيـة الضخمـة، والجهـود 
الجبـارة، جميُعهـا تبّخـرت يف الهواء، بـل وُكلُّ تلك 
املليشـيات املسـلحة مـن املرتِزقـة واملأجورين من 
كافة بلدان العالم، وكذا القبائل املغرر بها، وكل ذلك 
الكـم الهائل من السياسـيني واإلعالميـني والقنوات 
واألبـواق، التـي عملـوا معه وعمل معهـم عىل مدى 
سـبع سنواٍت منذُ بدء العدوان حتى اليوم، لم تُحّقق 
أيَة نتيجٍة تُذَكُر يف ميدان أهدافه املعَلنة وغري املعلنة، 

لم تُقّدْم أيَّ عالٍج لوقِف تقدمات وهجمات أبطال الجيش واللجان 
الشعبيّة والقوة الصاروخية واملسرّية. 

ومّما ضاَعَف املشـكلَة السـعوديَّة هنا، أن الدعَم اإلضايفَّ الذي 
حصلت عليـه من األمريكيني لم ينفْع هـو اآلخر، فال منظوماته 
الصاروخية االعرتاضية املتطورة أفادته يف صدِّ الهجمات الجوية، 
ِب طائـرات الــ»إف 16» الذي اسـتُقدم عـىل عجل، نجح  وال ِرسْ
يف صدِّ الهجمات الربّية، وال شـبكة طائرات االسـتطالع املنترشة 
عىل مـدار السـاعة نجحـت يف وقف هـذه الرضبات العسـكرية 
االسـرتاتيجية ذات البُعد األمني بالنسـبة لقواتنـا، وال حتى ُكـّل 
ذلك القصف العشـوائي يف معظـم املناطق اليمنيـة الحرة، أحرز 
أيَّ تفـوق سـعودّي عـىل األرض، أَو حـال دون تجرُِّعـه الهزائَم 

والرضباِت املوِجعَة املتتاليَة. 
لـو عدنا بالذاكـرة إىل الـوراء قليـًال، عندما هّدد السـعوديّون 

بأنهم سيرضبون منشـأة صافر النفطية ومصادر إنتاج الطاقة 
فيهـا، يف حال دخـول أبطال الجيـش واللجان الشـعبيّة إليها أَو 
تحريرهـم ملدينة مـأرَب، ليأتي التهديـُد املباُرش من 
القـوة الصاروخيـة والطريان املسـريَّ اليمنـي، بأن 
رضَب صافر يعنـي أن ُكـلَّ موانئ وحقول ومصايف 
النفط يف السعوديّة ستكوُن هدفاً مفتوحاً عىل مدار 

الساعة. 
عملية توازن الردع الثامنة حملت رسائَل إضافيًة 
مفاُدهـا التأكيُد عىل جديِة التهديد اليمني املسـبق، 
والربيطاني)  الغربيـون (األمريكـي  والعسـكريون 
الذيـن يسـاعدون ويشـاركون النظام السـعودّي، 
ملسـوا اسـتعداداٍت عمالقًة، وجهوزيٍة جبـارًة عند 
قواتنا املسـلحة، وإْمَكاناتها املتأهبة واملؤهلة لشـّن 
عمليات جوية مفتوحة، والتي سـتجعل من رضبة «أرامكو» بل 
وكل املنشـآت االقتصادية واملرافق العسـكرية والحيوية، ليست 
ُمَجــّرد هرطقات إعالمية أَو من قبيل الحرب النفسـية، بل هي 
«حقيقـٌة ُمّرة» يجُب أن يفهَمها هـذا النظام، والتي فهمها اليوَم 
بعـد أن تلقاها بالربيد املضمون، دوَن أن ترتَُك أي مجال للتحوير 
أَو الفهـم الخاطئ، األمر الذي يجعل مسـاَر هـذه العملية يحمُل 

بُعًدا أمنيٍّا ملا بعدها. 
عمليٍّا، فقد أّكـدت عمليُة توازن الردع الثامنة ضمَن رسـائلها 
املتعـددة، عـزَم القيـادة الثوريـة السياسـية والعسـكرية، عىل 
الدخول يف مرحلٍة جديدٍة من املواَجهة الشاملة الهادفة إىل تحريِر 
ُكـلِّ شـٍرب يف الجمهورية اليمنية، واإلجهاز التام عىل هذا العدوان 
بـكل أوراقه وأدواتـه، وباللغة التـي يفهُمها رأُس هـذا التحالف 

لوه، وحتى ال يتمادوا يف غيهم وغباِئهم أكثَر وأكثر.  ومشغِّ

طأرب يف خظساَء 
والعثُف واتث

جظث الخغادي
 

املفاهيـم  خـالِف  عـىل 
واإلعالميـة  السياسـية 
دت لهـا وسـوَّقت  التـي جنـَّ
العـدوان،  تحالف  قـوى  لها 
انفـراَط  اسـتهدفت  َوالتـي 
َووصفت  االجتماعـي  الِعقد 
مناطقية،  بدوافـَع  املعـارك 
الوطنـي  الشـمل  َلـمُّ  يعـاد 
ُكــّل  يف  صنعـاء  َوتظهـر 
أبناء  لجميع  حاضنًة  موقف 
الشـعب، َومجسماً يلخص عناويَن وحدة النسيج َوالدم 

َوُكـّل التفاصيل التي تختزلُها مفردُة اليمن. 
فمـأرُب اليوَم حـارضٌة يف صنعـاَء بقبائلها ورجالها 
األحـرار الذين حسـموا الخيـارات وَعادوا إىل معسـكر 
الشـعب والوطـن، عادوا بفضـل الله َوحكمـة القيادة، 
وعىل َوْقِع انتصارات الجيش واللجان الشـعبيّة تسـهل 
لهـم اتِّخاذ القـرار، بعد أن منيت قـوى الغزو واالحتالل 
بالهزائـم، َوتهـاوت أرتالُهـا التـي جثمت سـنواٍت عىل 

مناطقهم وقّوضت خياراِتهم. 
والقطيعـُة بني الوافديـن َوبني عاصمتهم َوشـعبهم 
كانت محكومًة باإلكـراه َوالرتهيب والرتغيب الذي كان 
حادثاً، َويف تفاصيلها دالئُل ميدانية عىل اتضاِح املرشوع 
الخبيث الـذي يحّرضه العـدوان وأدواته ملـأرَب واليمن 

ُعُمـوًما. 
ومع أن مأرب لم تِغْب يوماً عن صنعاَء باملعنى الحريف، 
فأبناؤهـا يَُمثِّلُـون جزءاً ال يتجزأُ مـن تركيبِة العاصمة 
اجتماعيٍّا َوسياسيٍّا، كما أن رجاَلها رقٌم يف قوام الجيش 
واللجان الشعبيّة، إالَّ أن قيَم ومدلوالِت هذه الزيارة التي 
قام بهـا جموٌع كبريٌة مـن الوجاهات ورجـال القبائل 
إىل صنعاء يف توقيتهـا َوظروفها تمثل دليالً إضافياً عىل 
زيِف الدعاياِت َواألباطيِل املعادية، َوانتصاراً للرواية التي 
ظلـت تقارُع بها صنعاُء أبواَق العدوان، كما هو انتصاٌر 
للنهـج الـذي يقوُد الدولـَة اليمنيـَة َوالقيـادَة اإليمانيَة 

والوطنية التي تتوىل دفتَه اليوم. 
لـم يكـن مسـتغَرباً حفـاوُة االسـتقبال والرتحـاُب 
الـذي حظيت به الوفـوُد يف حرضة قبائـِل ريف صنعاء 
َوضواحيهـا، فهذا هو الحاُل يف املايض كما هو الحارض، 
والناس أقارب َوأنسـاب منذ القدم، إنما املستغَرُب أمام 
هذا املشهد الذي ينتُرص للُعرف والعادات والُهــِويَّة، هو 
رهاُن العدّو عىل تغيرِي هذه الثوابت، واالسـتناُد عىل ثلة 
من الُحثاالت لتمريرها ورشعنة عدوانه وهيمنته، وهي 
رهانـاٌت فاشـلٌة بدليل املوقـِف الذي باتوا عليـه اليوم، 

يتجّرعون الهزائَم َويتبادلون اللطَم واالتّهامات. 


