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إعالن حترير اليتمة وحميطها مبساحة تقدر بأكثر من 12001200 كيلو متر مربع كيلو متر مربع

الـــعـــمـــيـــد ســــريــــع: لـــديـــنـــا اخلــــيــــارات 
العدوان  تصعيد  على  للرد  العدوان املناسبة  تصعيد  على  للرد  املناسبة 

ذالإ افطط الماتثة بإدخال افجعجة والفظغئ والمسثات المقتغئ طظ جغئعتغ
وزغــر الظصــض: ططــار خظساء غغــر طشطص بــض تعصش سظ اجــاصئال 
الطائــرات فسطال شظغــئ بأجعجة اقتخــاقت والمســثات المقتغئ

اجاعثاف السثوان افطرغضغ السسعدي المئاحر لمطار خظساء زاد افطر تسصغثًااجاعثاف السثوان افطرغضغ السسعدي المئاحر لمطار خظساء زاد افطر تسصغثًا
ظائإ المظسص افطمغ: ططار خظساء حرغان تغاة لةمغع الغمظغغظ وظآضث أعمغئ شاته

 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء 
عــــــســــــكــــــريــــــون: عــــــســــــكــــــريــــــون: 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــة الـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــة 
شــريــان  شــريــان قطعت  قطعت 
املرتزقة  املرتزقة إمــداد  إمــداد 
وفــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــت وفــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــت 
مـــــــــــــــســـــــــــــــاريـــــــــــــــن مـــــــــــــــســـــــــــــــاريـــــــــــــــن 
ملــــــــأرب والـــعـــمـــق ملــــــــأرب والـــعـــمـــق 
الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــوديالــــــــــــســــــــــــعــــــــــــودي
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استطالع 

 إذقلٌئ سطى السمص السسعدي وطصخطئ صطسئ حرغان إطَثاد المرتجصئ

سمطغئ «شةر الختراء»..
 : ظعح جقس 

أّكــد محللـون وخـرباُء عسـكريون أن عمليـَة 
فجر الصحراء التي نفذتهـا قواُت الجيش واللجان 
الشـعبيّة يف محافظة الجوف، تمثل رضبة موجعة 
لتحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي وأدواتـه 

املرتِزقة.
ولفتوا إىل أن العملية تأتي يف سـياق معادلة الرد 

والردع، والتصدي لقوى العدوان وأدواتها.
اللـواء الركـن طيـار عبداللـه الجفـري –خبري 
عسـكري واسـرتاتيجي– تحدث لصحيفة املسرية، 
بقوله: إن «هذه االنتصارات أتت يف سـياق الرد عىل 
التصعيد اإلجرامي األمريكي السـعودّي الذي قامت 
بـه دول العـدوان يف مختلـف املحافظـات اليمنية، 
وكذلك تشـديدها للحصار بعد قصف مطار صنعاء 
الـدويل وإخراجه عـن الجاهزية بعـد تعطيل دوره 

وتحويله إىل مطار خاص باملنظمات األممية».
ويضيـف اللواء الجفـري أن «هـذه العملية من 
العمليـات املهمة واألََساسـية التـي ينفذها أبطال 
الجيـش واللجان الشـعبيّة يف مسـار املعـارك التي 
يخوضونهـا نحو تطهري ُكــّل األرايض اليمنية من 

القوات الغازية وأدواتها املرتِزقة».
ويؤّكـد اللـواء الجفري أن عملية فجر الصحراء 
ومكسـباً  واسـرتاتيجياً  سياسـيٍّا  مكسـباً  تمثـل 
عسكريٍّا كبرياً، حيث مكنت أبطال الجيش واللجان 
الشعبيّة من قطع أهم خطوط اإلمَداد للعدو، حيُث 
يعـد منفذ الخرضاء من املنافذ الرئيسـية التي تمد 
قـوات املرتِزقة بالعـدة والعتاد مـن داخل األرايض 

السعودية. 
مفتوحـة  مسـاحة  «تحريـر  أن  إىل  وينـّوه 
وصحراويـة ممتـدة عىل ١٢٠٠ كيلومـرت مربع، يف 
ظـل تغطية جويـة للطـريان السـعودّي األمريكي 
يكشـف جانباً من قدرات وكفـاءات أبطال الجيش 
واللجـان الشـعبيّة الذيـن تجـاوزوا ُكــّل ظروف 
الحـرب، وهو ما ينـذر النظام السـعودّي بعمليات 
قادمة ال يسـتطيع التصدي لها»، مؤّكـداً أن «هذه 
العملية تفتح مسـارات عدة عىل املسـتوى الداخيل 
أَو عـىل مسـتوى الخارجـي فيمـا يخـص العمـق 
السـعودّي، حيث أن الكشـف عـن صواريخ دقيقة 
وذكية وتحقيق مكاسـب سياسـية واسـرتاتيجية 
عىل األرض يؤّكـد أن القوات املسـلحة اليمنية عىل 

موعد مع مرحلة جديدة يف مسار الردع».
ويضيف اللـواء عبدالله الجفري «هـذه العملية 
ترتبط جغرافياً مع املناطق السـعودية، قد كرست 
ُكــّل رهانات النظام السـعودّي وأدواتـه العميلة، 

حيث هزمت التدخالت الجوية».
ويؤّكــد أنه بهذه العملية تمّكـن أبطال الجيش 
واللجان الشـعبيّة من قص أجنحة العدّو وخطوط 

تغذيتـه، وهذا ما قد يجعل أبطـال الجيش واللجان 
الشـعبيّة قادريـن عىل حسـم معركة مـأرب بأقل 
تكلفة ووقت وجهد، وبات القرار العسـكري شـبه 

محسوم.
إىل  «بالنظـر  حديثـه  الجفـري  اللـواء  ويتابـع 
املكاسـب السياسـية لهذه العملية يمكن القول إن 
القوات املسـلحة اليمنية سـتفتح مسارات جديدة 

تغري املعادلة العسكرية».
ويـردف بالقول: «كمـا يمكن لهـذه العملية أن 
تنقـل املعركـة إىل العمـق السـعودّي، والتوغـل يف 
نجران، ويف نفس الوقت توليف الضغط عىل مرتِزقة 
العدوان يف أبواب مدينة مأرب، وبالتايل باتت مسألة 

سقوطهم محسومة».
ويف ختام ترصيحاته، يشري اللواء الجفري إىل أن 
الحاضنة االجتماعية الشـعبيّة كانت ركناً أََساسياً 
يف انتصارات الجيش واللجان الشـعبيّة، مؤّكـداً أن 
التفاف الحاضنة الشـعبيّة حـول الجيش واللجان 
يكشـف مدى عدم قابلية تحالف العـدوان وأدواته 
يف صفـوف الشـعب، بعد أن رأى منـه الويالت وكل 

املمارسات الشنيعة.
 

السمطغــئ تفاح املســار أطــام سمطغات 
ُأخرى خاذفئ

مـن جهته، يؤّكــد اللواء خالد غـراب، أن هناك 
مكاسـَب هامـة حّققتهـا عملية فجـر الصحراء، 
أولهـا يف الجانـب العسـكري، حيُث تعـزز خيارات 
ومعطيات أبطال الجيش واللجان الشعبيّة يف مسار 
تحريـر األرايض اليمنية من دنس الغـزاة وأدواتهم 
كمـا توعد قائـد الثورة السـيد عبدامللك بـدر الدين 

الحوثي يف خطاب له.

ويشـري اللـواء خالـد غـراب إىل أن عمليـة فجر 
الصحـراء حرمـت املرتِزقـة يف مـأرب والجبهـات 
الرشقية مـن أهم منفذ إمَدادي كان بالنسـبة لهم 

الرشيان الذي يمدهم بالسالح وباملال وباملرتِزقة.
وينـّوه إىل أن قطع إمَدادات العـدّو يعترب عامالً 
هامـاً يف رسعـة الحسـم للمعركـة لصالـح أبطال 

الجيش واللجان الشعبيّة.
ويؤيد اللواء غراب ما طرحه اللواء الجفري، من 
حيث قـدرة أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة عىل 
تجاوز الغطاء الجوي الـذي يوفره تحالف العدوان 
ملرتِزقتـه عـىل األرض، كمحـاوالت يوميـة إلطالة 

بقائهم يف الجبهات التي يتهاوون فيها.
ويلفـت إىل أن العملية سـتمّكن أبطـال الجيش 
واللجـان مـن التوغل باتّجـاه األرايض السـعودية، 
يف املقابل سـتمّكنهم مـن القضاء عـىل املرتِزقة يف 
الخنجر وصحـاري الجوف املتبقية تحت سـيطرة 

املرتِزقة.
ويقول اللواء غراب «تأتي هذه العملية يف سـياق 
تقليـل الوقـت والجهـد لتحريـر كامـل محافظـة 
مأرب»، ُمضيفاً «تم ضمان قص ُكـّل أجنحة العدّو 
وتأمني املناطق التي كان العدّو يسـعى من خاللها 

للقيام بالتفافات عىل املجاهدين».
ويتوقـع اللواء غـراب أن عملية فجـر الصحراء 
سـتعقبها عمليـات أُخرى خاطفة تفقـد ما تبقى 
من قوى للعدو وأدواته، مؤّكـداً أن دخول صواريخ 
ذكيـة مسـار املعركـة سـيجعلنا عـىل موعـد مع 

عمليات كربى يف العمق السعودّي.
 

السغادة الغمظغئ تسعد بسث غغاب سصعد
من جهته، يؤّكـد املحلل العسكري العقيد مجيب 

شمسان، أن العملية «فجر الصحراء» بما تمثله من 
إنجاز وتراكم لالنتصارات، سـيكون لها انعكاسات 
عىل ُكـّل املستويات، وترجح الكفة لصالح الجيش 

واللجان الشعبيّة.
وينـّوه العقيـد مجيـب شمسـان إىل أن العملية 
تفتح مسارات عدة عىل املستوى الداخيل واملستوى 
الخارجـي باتّجـاه العمـق السـعودّي، حيث تعترب 
مكسـباً اسـرتاتيجياً هاماً أفقـد العـدّو واملرتِزقة 
عنـرصاً َكبـرياً مـن عنـارص القـوة، ُمشـرياً إىل أن 
العمليـة وقطعها لخطوط إمَداد العدّو تمثل رضبة 

موجعة للمرتِزقة.
ويشري العقيد مجيب شمسان إىل أن هذا اإلنجاز 
يواكـب انتصـارات الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف 
محاور أُخرى، وهو ما يسـاهم يف رسعة انهيارات 
صفـوف املرتِزقة يف مأرب، ويقـيض عىل محاوالته 
السـتحداث جبهـات أُخـرى تعتمد عىل اإلمـَدادات 

السعودية التي كانت تأتي عرب منفذ الخرضاء.
ويتابـع العقيـد شمسـان حديثـه «لقد سـعى 
العـدّو بـكل الطـرق لتخفيف الضغط عـىل مأرب، 
وقـام بالتصعيد وتفجري جبهات أُخـرى، لكن ُكـّل 
محاوالتـه بـاءت بالفشـل، وعالوة عىل ذلـك َفـإنَّ 
عملية فجر الصحراء سـتنعكس سلباً بشكل كبري 
عىل املرتِزقة يف مأرب ويزداد الضغط عىل صفوفهم 
املتهاويـة، وبالتـايل ال مجال للعدو يف سـبيل إنقاذ 
املرتِزقة يف مأرب أَو تخفيف الضغط عليهم عىل أقل 

تقدير».
وينـّوه العقيـد شمسـان إىل أن العمليـة حّررت 
مناطـق ظلت السـيادة اليمنية غائبـة عنها طيلة 
عقود عديدة، حيث بسطت السعودية ُكـّل نفوذها 
يف تلـك املناطق نظراً الحتوائها عـىل ثروات نفطية 
كبـرية تنافس مـا يمتلكـه النظام السـعودّي من 
ثـروات، مؤّكــداً أن العملية تمثـل رضبة موجهة 

للعدو السعودّي عىل ُكـّل املستويات.
ويتطرق العقيد شمسـان إىل ما عكسته العملية 
من قـوة وقدرات لـدى الجيش واللجان الشـعبيّة، 
ُمشرياً إىل أن املقاتلني األبطال أثبتوا النجاعة العالية 
أمام األسلحة الهجومية والدفاعية التي يستخدمها 

العدّو باستمرار.
ويف ختـام ترصيحاتـه، يقول املحلل العسـكري 
العقيـد مجيب شمسـان: «بعـد هـذه العملية وما 
سـبقها وما قد يعقبها من عمليات خاطفة، يمكن 
القول إننا أصبحنا يف وضٍع مختلٍف تماماً، ال سيَّما 
أن القـوات املسـلحة تتَحّرُك يف ُكـّل املسـارات وكل 

الجبهات وتملك زمام املبادرة».
يُشاُر إىل أن العميَد يحيى رسيع أعلن، أمس، عن 
عمليـة فجر الصحـراء، وما حّققته مـن إنجازات 
صحيفـة  تسـتعرضها  واسـرتاتيجية،  عسـكرية 

املسرية صـ٣.

 الطــعاء الةفري: «شةر الختراء» طضســإ جغاجــغ وسســضري واجــاراتغةغ ســجز خغارات الةغــح والطةان
 الطعاء غراب: السمطغئ سضسئ الصثرات السالغئ لطةغح والطةان وتظثر بسمطغات خاذفئ
 السصغث حمسان: السثّو وأدواته خسروا أعط خطعط اإلطَثاد وجصعذعط السرغع شغ الةئعات المصابطئ بات غغر طسائسث

 : تسج 
األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  واصـل 
السـعودّي، أمس األحد، غاراِته العدوانية 
عىل املدنيني، موقعاً ضحايا يف صفوفهم. 
وأوضـح مصـدٌر محـيل يف محافظـة 
تعـز لصحيفـة املسـرية أن ٧ مواطنـني 

أُصيبـوا إثـر غارتـني جويتـني أطلقهما 
تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي عىل 
سـيارتهم يف منطقـة الذنبـة يف مديرية 

مقبنة. 
وبـنّي املصدر أن السـيارة املسـتهَدفة 
كانـت تحمُل كمياٍت من املـواد الغذائية، 
وهو ما يكشـُف اإلجراَم الـذي يُِرصُّ عىل 

اسـتمراره تحالـُف العـدوان األمريكـي 
السعودّي. 

 وتأتـي هـذه الجريمـُة بعد سـاعاٍت 
من ارتكاب العدوان األمريكي السـعودّي 
جرائَم يف املحويت والحديدة وصعدة راح 
ضحيتها العرشات من املدنيني بني شهيد 

وجريح بينهم أطفال.
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 : خاص 
أعلنت القواُت املسـلحة، أمـس األحد، عن إكمال 
تحرير مـا تبقى من املناطـق املأهولة يف محافظة 
الجوف، بتطهري منطقـة «اليتمة» وما جاورها، يف 
عمليٍة عسـكريٍة واسـعة جديدة تكبَّدت فيها قوى 
العـدوان األمريكي السـعودّي ومرتِزقتُها خسـائَر 
ـه نحو مرحلٍة جديدة  فادحًة، كما أعلنت عن التوجُّ
ا عىل تصعيده  من التصدي العسـكري للعـدوان؛ َردٍّ

اإلجرامي امُلستمّر. 
وقـال املتحدث باسـم القوات املسـلحة، العميد 
يحيى رسيع، يف بيان، أمس: إن العملية التي حملت 
اسم «فجر الصحراء» تكللت بتطهري كامل منطقة 
اليتمة واملناطق املجاورة شـمايل محافظة الجوف 

وطرد قوات العدّو ومرتِزقته منها. 
وأوضـح رسيـع أن املسـاحة املحـّررة يف هـذه 

العملية تُقدر بأكثر من ١٢٠٠ كيلو مرت مربع. 
وأّكــد أن قـواِت العـدّو تكبَّدت خسـائَر فادحًة 
خـالل العملية، فيما اغتنم أبطـاُل الجيش واللجان 

الشعبيّة كمياٍت كبريًة من األسلحة. 
وأضـاف: «بهذا تكوُن محافظـُة الجوِف محرَّرًة 
بالكامِل عـدا بعُض املناطـِق الصحراويـة»، َحيُث 
تعترب (اليتمة) هي آخر منطقة مأهولة بالسـكان 
كانت واقعة تحت سيطرة قوى العدوان ومرتِزقتها. 
وأعلـن رسيع أنه «سـوَف يتـمُّ إعـالُن تفاصيِل 
العمليـِة يف إيجاٍز صحفيٍّ خالَل األيّـام القادمِة إن 

شاَء الله»
وكانـت قـواُت الجيـش واللجـان الشـعبيّة قد 
تمّكنـت من تحرير معظـم محافظة الجوف خالل 

عملية «فأمكن منهم» العسكرية الواسعة. 
وملنطقـة «اليتمة» أهميّـٌة اسـرتاتيجيٌة كبريٌة؛ 
كونهـا مسـيطرَة عىل الخـط الدويل الـذي يصل إىل 
منفذ الخرضاء السـعودّي، األمر الذي من شأنه أن 
يعزَز الخطوَط الهجومية للجيش واللجان الشعبيّة 

باتّجاه ما وراء الحدود. 
ورّكز العدوُّ السـعودّي عـىل التواجد يف «اليتمة» 
بشكل كبري منذ بداية العدوان، واستخدمها لتعزيز 

عملياته العدوانية عىل بقية مناطق املحافظة. 
وتفيـد تقاريُر بأن «اليتمـة» تقع ضمن مناطق 

ثـروات نفطيـة كبـرية مـا زالت غـريَ مسـتغلٍَّة يف 
محافظـة الجوف، األمـر الذي جعل منهـا مطمعاً 

َكبرياً للسعوديّة منذ ما قبل العدوان. 
وتأتـي هـذه العمليـُة النوعيُة يف إطار سلسـلة 
انتصارات نوعية واسـعة النطـاق حّققتها القواُت 
املسـلحة خالل هذا العـام، وتكللت بتحرير مناطَق 
محافظـُة  رأسـها  عـىل  واسـرتاتيجية،  شاسـعة 
البيضـاء بالكامـل، وغالبيـة مديريـات محافظـة 

مأرب. 
وأثبتت قواُت الجيش واللجـان يف هذه العمليات 
قـدرًة نوعية اسـتثنائية عىل إدارة املعركـة يف أكثَر 
من محـور وبشـكل متزامن وبنجاحات حاسـمة 

وواسـعة، برغـم محـاوالت العدّو الحثيثـة لرتكيز 
الضغط عىل جبهات محّددة بغرض «االستنزاف». 

 

وسغٌث طاةثد: «طرتطــٌئ جثغثٌة طظ 
الاخثي لطسثوان»

ناطُق القـوات املسـلحة، العميـد يحيى رسيع، 
وّجـه أَيْـضـاً خـالل البيان ُجملـَة رسـائَل جديدٍة 
بشـأن التصعيـد اإلجرامـي امُلسـتمّر الـذي ينفذه 
تحالف العدوان برعاية أمريكية مبارشة، من خالل 
الغـارات الجويـة املكثّـفة عـىل األحياء السـكنية 

والطرق يف صنعاء وبقية املحافظات. 

وأّكـد رسيـع أن: «القوات املسـلحة وهي اليوَم 
تواجـُه التصعيـَد بالتصعيـِد لـن تـرتّدَد يف تنفيـِذ 
املزيـِد مـن العمليـاِت العسـكريِة النوعيـِة خـالَل 
الفـرتِة املقبلِة ضمن دفاِعها املرشوِع عن الشـعِب 
والوطـن»، وهـو وعيـٌد إضـايف يُعيـُد إىل الواجهـة 
رضبات الردِع االسرتاتيجية التصاعدية والعمليات 

امليدانية الواسعة خارج وداخل الحدود. 
وأعلن رسيع يف هذا السياق «أن القواِت املسلحَة 
وهـي بصدِد االنتقال إىل مرحلٍة جديدٍة من التصدي 
املـرشوِع للعدواِن، تهيُب بكافِة اليمنينَي األحرار إىل 

املشاركِة الفاعلِة يف معركِة الحريِة واالستقالل»
ويقـرع هذا اإلعـالُن َجَرَس إنـذاٍر جديٍد ومرعٍب 
يف مسـامع قـوى العـدوان ومرتِزقتهـا، ُخُصوصاً 
وأنهم يعيشـون بالفعل وضعاً سـيئاً عىل املستوى 
العسـكري بالتحديـد، َحيـُث بـات عجـز النظـام 
الرضبـات  مـن  نفسـه  حمايـِة  عـن  السـعودّي 
الصاروخيـة والجويـة اليمنيـة أمراً مشـهوداً عىل 
مسـتوى عاملـي، كما أنـه يرتقب يف الوقت نفسـه 
هزيمـة مدويـة تتمثـل بسـقوط آخـر معاقله يف 
محافظـة مأرب، وهو األمر الـذي بذل خالل الفرتة 
املاضيـة ُجهداً ُمضنيـاً لتفاديه مسـتعيناً بالغطاء 
األممـي والدعم الدويل، غري أن ذلـك الجهد لم يصل 
إىل أيـة نتيجـة ولم يفلـح يف وقف هزائـم الرياض 

وأدواتها عىل األرض. 
أن «القـواِت  رسيـع  يحيـى  العميـد  َوأََضــاَف 
املسـلحَة تطمنئ الشـعب اليمني الصامـِد الصابِر 
املجاهـِد بأنها تمتلـُك الخياراِت املناسـبَة للتصدي 
للعدوِّ املجرِم والرِد عىل ُكــّل جرائمِه واعتداءاِته»، 
يف رسـالة أُخـرى تجـدد التأكيـد عـىل أن عواقـب 
وتداعيـات التصعيـد اإلجرامي عىل قـوى العدوان 

ستتصاعد خالل الفرتة القادمة بشكل كبري. 
وكانت القيادة السياسية والعسكرية قد توعدت 
قـوى العـدوان، وعىل رأسـها النظـاُم السـعودّي، 
ا عـىل تصعيـد  بـ»عواقـب وخيمـة» سـتطالُُه؛ َردٍّ
غاراته الجوية عىل املحافظات اليمنية، وقد تجسد 
هـذا الوعيـد يف رضبـات نوعيـة واسـعة ودقيقـة 
اسـتهدفت العمق السـعودّي، وآخرها كان هجوماً 
بالسـتياً نوعياً بصواريَخ «ذات دقة عالية وتقنيات 
متطورة» اسـتهدفت مواقَع سـعوديّة حساسة يف 

جيزان. 

تقرير

الصعات املسطتئ تسطظ تترغر «الغامئ» وطتغطعا وتاعّسث 
بمرتطئ سسضرغئ جثغثة 

طــربــع  ــر  ــا ط ضــغــطــع   1200 طـــظ  ــَر  ــب ــأض ب ُر  ُتــــصــــثَّ ـــمـــتـــرَّرة  ال ــئ  ــســات ــم ال  
  طتاشزــئ الةــعف أخئتــئ طتــرَّرًة بالضاطــض ســثا بســخ المظاذــص الختراوغــئ

  ظطمؤــظ حــسئظا بــأن لثغظــا الثغــارات المظاجــئئ لطــرد سطــى جرائــط الســثوان 

السمغث غتغى جرغع:

السةري: إدارة باغثن تسري سطى خطى إدارة أوباطا والاخسغث 
لظ غتّصص أي طضاجإ لطسثوان

 : طاابسات 
قال عضُو الوفـد الوطني املفاوض، عضُو املكتب 
السـيايس ألنصار الله، عبُد امللك العجـري: إن إدارَة 
بايدن تسريُ عىل ُخَطى إدارة أوباما قبلها، من خالل 
الدفع بالسـعوديّة نحو التصعيـد يف اليمن؛ ِمن أجِل 
خداع الرياض، بعد فشـل ُكــّل املحاوالت األمريكية 

لفرض «حل» يريض اململكة. 
وقـال العجـري يف تغريـدة عىل تويـرت: إن «إدارة 
السـعوديّة  يـريض  َحــلٍّ  فـرض  حاولـت  بايـدن 
وفشلت»، يف إشارة إىل صفقات املقايضة واملساومة 
التي سعى البيت األبيض -منذ قرابة عام- لتقديمها 

كـ»حلـوٍل»، والتي تهـدف يف واقعهـا لدفع صنعاء 
نحو االستسالم. 

وكان مـن ضمن تلك الصفقات محاولُة مقايضة 
الحقـوق اإلنسـانية املرشوعـة للشـعب اليمنـي يف 
الغذاء والدواء بمكاسـَب عسكرية وسياسية أبرزها 
وقُف التقدم يف مأرب ووقُف عمليات الردع املرشوعة 

ضد العمق السعودّي. 
َوأََضــاَف العجـري أنـه «كان مـن الطبيعـي أن 

تفشَل إدارة بايدن؛ ألَنَّها لم تقدم جديداً». 
وأَشـاَر العجري إىل أن إدارة بايدن عادت بعد هذا 
الفشـل إىل سياسـة إدارة أوبامـا يف بدايـة العدوان، 
السـعوديّة  ضـم  يف  فشـلت  أن «أمريـكا  موضًحـا 

مهتمـة  الديمقراطيـة  واإلدارة  فيينـا،  ملحادثـات 
باملحادثـات وال تريـد أن يؤثـر ذلك عليهـا، وإللهاء 

السعوديّة يدفعونها للتصعيد يف اليمن». 
َوأََضـاَف العجري أن «هذا التصعيد يف اسـتهداف 
املدن واملنشـآت واألماكن العامة قـد جرَّبه العدوان 
من البداية؛ بذريعة مخازن السالح حتى ضج العالم 

ِل املعركَة لصالحه».  لَهول فظائعه، ولم يعدِّ
وأّكــد أن «أمريكا والسـعوديّة يعلمون أكثَر من 
غريهـم حـدوَد عالقتنـا بإيـران واسـتقالل قرارنا 
التفاويض»، يف إشـارة إىل انسـداد ُكــلِّ الطرق أمام 
واشـنطن والريـاض لربط قـراِر صنعاء السـيايس 

والعسكري باملفاوضات مع إيران. 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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طساحفى الضعغئ وختئ افطاظئ غتغغان 
الثضرى السظعغئ لطحعغث بفالغئ خطابغئ

 : افطاظئ 
أحيا مكتُب الصحة العامة والسـكان 
بأمانة العاصمة، أمـس األحد، بالتعاُوِن 
مع مستشفى الكويت، الذكرى السنوية 

للشهيد بفعالية خطابية وثقافية. 
ويف الفعالية التي حرضها مدير مكتب 
صحـة األمانـة الدكتور مطهـر املروني، 
ومدير مستشـفى الكويت الدكتور أمني 
الجنيد، وعدد من قيادة السـلطة املحلية 
والتنفيذية واإلرشافية والعلمائية، أشـار 
رئيُس لجنة الشـئون االجتماعية بمحيل 
األمانـة حمـود النقيـب، إىل أن تضحيات 
الشـهداء أثمرت عزاً ونـرصاً، َحيُث تنعُم 
املناطـُق واملحافظـات املحـّررة باألمـن 
واالستقرار، منوًِّها باالنتصارات واملالحم 
البطولية التي يسـطرها أبطـال الجيش 

واللجان الشعبيّة يف مختلف الجبهات. 
ولفت إىل مكانة الشهداء وتضحياتهم 
جـادوا  والذيـن  الخالـدة،  وبطوالتهـم 
بأرواحهـم دفاعـاً عن الوطن وسـيادته 
رضورة االهتمام  واسـتقراره.. مؤّكــداً 
بـأرس وذوي الشـهداء وتقديـم الرعاية 
واالجتماعيـة  والتعليميـة  الصحيـة 

وغريها. 
القطـاع  بصمـود  النقيـب،  وأشـاد 
اسـتمرار  يف  كـوادره  وجهـود  الصحـي 
والطبيـة  العالجيـة  الخدمـات  تقديـم 
رغـم  معاناتهـم  وتخفيـف  للمواطنـني 
التحديات جراء العدوان والحصار.. حاثٍّا 
عـىل تعزيز الصمـود يف مواجهة العدوان 

وإفشال مخّططاته. 
من جانبه، أشـار وكيل وزارة اإلرشاد 
العـزي راجـح، إىل أهميّـة إحيـاء هـذه 
املناسـبة للتذكري بقيم اإلسـالم ومبادئه 
والتضحيـة والفـداء والعـزة والكرامة.. 
الفتـاً إىل القيـم واملبـادئ التـي حملهـا 
الشهداء وشـكلت نقطة انطالق ملواجهة 

املرشوع األمريكي الصهيوني. 
وأّكــد أن الشـهداء كانـوا عىل درجة 
عاليـة مـن الروحيـة اإليمانيـة واإلدراك 
ألهميّة الشـهادة، وتجـردوا من األطماع 
واألهواء الدنيوية، َوكان هّمهم التضحية 
أَو  النـرص  لتحقيـق  والبـذل  والعطـاء 
الشـهادة.  وعّرب العزي راجـح عن الفخر 
واالعتزاز بمـا أثمرته تضحياُت الشـهداء 
وعطاءاتهـم يف تحقيق النـرص والتخلص 
مـن قـوى الهيمنة واالسـتكبار.. ُمشـرياً 
إىل أهميِّة اسـتلهام معانـي البذل والعطاء 
والتضحيـة يف مواجهة العـدوان األمريكي 

السعودّي حتى تحقيق النرص. 
فيما أشار مديُر مكتب الصحة بأمانة 
العاصمـة، الدكتـور مطهـر املروني، إىل 
أهميّة إحياء الذكرى السـنوية للشـهيد 
السـتلهام الدروس والعـرب من تضحيات 
واستبسال الشـهداء يف سبيل الدفاع عن 

قضية ومظلومية الشعب اليمني. 
وأّكــد، الحـرص عـىل االهتمام بأرس 
وذوي الشـهداء وتقديـم الرعايـة لهـم، 
وتكريمهـم، وفـاًء وعرفانًـا بتضحيـات 
الشـهداء الذين قدمـوا أرواحهم رخيصة 
للدفـاع عـن السـيادة الوطنيـة وتحرير 

اليمن من الغزاة واملحتّلني. 
وتطرق الدكتور املروني إىل األنشـطة 
والفعاليـات التي نفذهـا املكتب يف إطار 
ذكرى سنوية الشـهيد وكذا زيارات أرس 
الشـهداء يف األمانـة وتقديـم الهدايا لهم 
وزيـارة روضـات الشـهداء الذيـن بذلوا 
األرض  عـن  دفاعـاً  رخيصـة  أرواحهـم 

والعرض. 
بدوره، ألقـى الدكتور نارص القادري، 
ة تطرق  كلمة اتّحاد املستشفيات الَخاصَّ
الشـهداء  ومنزلـة  عظمـة  إىل  خاللهـا 
وواجـب الجميـع تجـاه أرسهـم عرفانًا 
بتضحيات مـن بذلوا أرواَحهم يف سـبيل 

الدفاع عن الوطن. 

ظائإ املظسص افطمغ غآّضـث أعمّغئ شاح ططار خظساء أطام ُضـّض الرتقت اإلظساظغئ

رغمئ تثااط الثضرى السظعغئ لطحعغث بفسالغئ طرضجغئ

خطح صئطغ غظعغ صدغئ صاض بني آل ساعان وآل العاار

وزارة الضعرباء تتغغ الثضرى السظعغئ لطحعغث وتضّرم أجر حعثائعا

 : طاابسات 
ناقـش وزيـُر النقـل اللـواء عامـر املرانـي، 
أمـس األحد، مع نائب املنسـق األممي للشـؤون 
اإلنسـانية يف اليمن، دييجو زوريـال، آثاَر الدمار 
الذي لحق بمطار صنعاء الدويل، جراء استهدافه 

من ِقبل طريان العدوان. 
وخالل اللقاء، أّكـد وزير النقل أهميَّة السماح 
لألجهـزة واملعـدات الفنية املالحيـة املتواجدة يف 

جيبوتي، بدخولها إىل مطار صنعاء. 
وقـال اللواء املراني: «إن مطـاَر صنعاء الدويل 
غـري مغلـق أمام رحـالت األمـم املتحـدة، وإنما 
توّقـف عـن اسـتقبال الطائرات؛ نتيجـَة أعطال 
فنية بأجهزة االتصـاالت واملعدات املالحية، التي 
تضمن سـالمة وأمن الطريان املدني، قبل أن يتم 

قصُفه. 
َوأََضـاَف اللواء املراني «االستهداف املبارش من 
قبل طريان العدوان ملطـار صنعاء الدويل وبعض 
األماكن املتعلقة بالجانب اإلنساني واملدني فاقم 

من الوضع يف املطار وزاد األمر تعقيداً». 
وأَشاَر إىل أن األجهزَة الفنية واملعدات املالحية، 
التي تعّطلـت يف املطار، قد تم رشاء بديل عنها يف 

وقت سابق بعلم ودراية من األمم املتحدة. 
من جهته، أّكـد املنسـق املقيـم لألمم املتحدة 
للشـؤون اإلنسـانية، زوريال، أهميّة فتح مطار 
صنعاء الدويل لكافة الرحالت املدنية واإلنسـانية 
لجميـع  حيـاة  رشيـاَن  باعتبَـاره  واإلغاثيـة؛ 
اليمنيني.  ونّوه إىل أن األمَم املتحدة سـتعمُل عىل 
إيجـاِد حلـوٍل إلدَخـال املعدات واألجهـزة الفنية 

املطلوبة، واملتواجدة يف جيبوتي.

 : رغمئ 
اختتمـت محافظـُة ريمة، أمـس األحد، 
الذكرى السـنويَة للشـهيد بفعالية مرَكزية 
تقدمتهـا قيادُة السـلطة املحلية والتنفيذية 

واإلرشافية باملحافظة. 
ويف الفعاليـة، أُلقيـت عدٌد مـن الكلمات 
التـي أّكــدت يف مجملها عـىل أهميّة إحياء 
هذه الذكرى للتزود منها بقيم البذل والعطاء 

واسـتحضار مآثر وبطوالت الشهداء وتأكيد 
السري عىل خطاهم يف مواجهة قوى العدوان 

ومخّططاته. 
وتطرقـت إىل دالالت إحيـاء هذه الذكرى؛ 
كون الشـهداء فخر واعتزاز الشعب اليمني 
بمـا قدموه مـن تضحيات يف سـبيل الوطن 

وكرامته. 
وأَشـاَرت الكلمات أهميّـة تضافر جهود 
الشـهداء  أرس  ورعايـة  دعـم  يف  الجميـع 
وتلمس احتياجاتهم وتقديم املساعدات لهم 

عرفانًا بتضحيات الشهداء يف مواجهة أعداء 
ــة.  األُمَّ

ونّوهـت بما خطته دماؤهـم ومواقفهم 
البطولية ودورهم يف إفشال مخّططات العدّو 
وصناعة مالحم االنتصارات وتعزيز الصمود 

والثبات؛ ِمن أجِل السيادة واالستقالل. 
مـن جانبهـم، اعترب املشـاركون الذكرى 
السنوية للشـهيد فرصة الستذكار بطوالت 
الشـهداء ومآثرهـم يف الدفـاع عـن الوطـن 

وكرامة أبنائه.

 : خظساء 
أنهى ُصلٌح َقبَـيلٌّ بمحافظة صنعاء، أمس، 
قضيـة قتل بـني آل عتوان مـن مديرية خوالن 

وآل الهتار من محافظة إب. 
قـاده  الـذي  الصلـح  جهـوُد  وتكللـت 
الشـيخ عبدالله األبيض، وعدٌد من مشـايخ 
محافظتـي صنعاء وإب، بـإرشاف املحافظ 
عبدالباسط الهادي، بإعالن أولياء دم املجني 
عليـه عبدالرحمـن دحـان عتوان مـن أبناء 
خوالن، العفو عن الجاني قيص عبدالرحمن 
الهتـار من أبنـاء إب لوجه الله، واسـتجابًة 
لدعوة قائـد الثورة السـيد عبدامللك الحوثي 

وترشيفاً للحضور. 
ويف الصلـح أشـار محافـظ صنعـاء إىل 
أهميّـة الحفـاظ عـىل العـادات والتقاليـد 
الحميـدة إلصالح ذات البـني وحل الخالفات 
بطـرق سـلمية، داعيـاً إىل تضافـر الجهود 

لحـل القضايـا االجتماعيـة وتعزيـز األمن 
وتوحيد  االجتماعـي،  والسـلم  واالسـتقرار 
الصـف ملواجهـة العدّو الحقيقـي املتمثل يف 

تحالف العدوان األمريكي السعودّي. 

وأّكــد الهـادي اهتمام قيـادة املحافظة 
وتعزيـز  االجتماعيـة  القضايـا  بمعالجـة 
ناً  أوارص التسـاُمح واإلخاء والتعـاون، مثمِّ

جهود ُكـّل من ساهم يف الصلح. 

 : خظساء 
نظَّمـت وزارُة الكهربـاء والطاقة، أمس 
األحـد، فعاليـًة ثقافيـًة بمناسـبة الذكرى 

السنوية للشهيد. 
وأَشـاَر وزيـر الكهرباء أحمـد العليي، يف 
كلمـة ألقاهـا خـالل الفعاليـة إىل أن إحياء 
الذكرى السـنوية للشـهيد هو للتذكري بقيم 
اإلسـالم وعظمـة الشـهادة والتضحيـة يف 
سـبيل الله والوطن، منوًِّها بمقام الشـهداء 
عند ربهم وعند شـعبهم الـذي ينعم باألمن 
الشـهداء  تضحيـات  بفضـل  واالسـتقرار 

األبرار. 
قـوى  واجهـوا  اليمنيـني  أن  َوأََضــاَف، 

العـدوان والتآمر بـإراَدة صلبـٍة وعزيمة ال 
ـٍل، وال زالـوا عىل  تلـني وصـرب وجَلـٍد وتحمُّ
النهج سائرين معتمدين ومتوكلني عىل الله 
الذي سـينرصهم ويثبت أقدامهم ويشد من 

أزرهم. 
وأشـاد الوزيـر العليـي بـأرس موظفـي 
وزارة الكهرباء التي قدمت شـهداء يف سبيل 
الوطن والدفاع عنه وللحفاظ عىل الُهــِويَّة 
الوطنيـة ونـرصة الديـن، مثمنـاً تضحيات 
الشـهداء وكّل أرسة يمنيـة قدمـت شـهيداً 
يف سـبيل اللـه والدفاع عـن الوطـن وعزته 

وكرامته يف مواجهة املعتدين واملحتّلني. 
مـن جانبهـم، أّكــدت أرس الشـهداء يف 
كلمـة لهم ألقاهـا عبدالله طامـش، أهميَّة 

إحياء الذكرى السـنوية للشـهيد؛ ملا لها من 
معـاٍن ودالالت عظيمـة تجسـد روح البذل 
والعطاء يف نفوس ُكـّل اليمنيني الذين قدموا 
أرواحهم رخيصة للدفاع عن سيادة اليمن. 

ودعت إىل إحياِء روح ثقافة االستشهاد يف 
نفس ُكـّل يمني يؤمـن بالُهــِويَّة اإليمانية 
الصحيحة لنرصة الديـن والوطن ومواجهة 
قوى الرش والعـدوان.  تخلل الفعاليَة العديُد 
من الكلمات والقصائد الشـعرية املعربة عن 
أهميّـة املناسـبة ودورهـا يف إحيـاء ثقافة 

الجهاد واالستشهاد. 
ويف ختـام الفعاليـة، كرم الوزيـر العليي 
بالشـهادات  الكهربـاء  وزارة  شـهداء  أرس 

التقديرية ومنحهم مبالغ مالية. 

خقل لصائه طع وزغر الظصض الطعاء ساطر المراظغ:
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طخطتئ الاأعغض واإلخقح بالثاخطغئ تتافغ بالثضرى السظعغئ لطحعغث
 : خظساء 

نّظمت مصلحـُة التأهيل واإلصالح 
بالداخليـة، أمس األحـد، يف العاصمة 
وشـعرية  خطابيًة  فعاليـًة  صنعـاَء، 
بمناسـبة الذكرى السـنوية للشهيد، 
بحضور وكيـل وزارة الداخلية لقطاع 
عبداللـه  اللـواء  املدنيـة  الخدمـات 
جحـاف، ورئيـس مصلحـة التأهيـل 
الركـن  اللـواء  بالداخليـة  واإلصـالح 
العـام  واألمـني  املؤيـد،  عبدالحميـد 
لرئاسة الوزراء يحيى الهادي، وجميع 

منتسبي املصلحة ومدراء العموم. 
العميـد  أشـار  الفعاليـة،  ويف 

مصلحـة  -وكيـل  العبـايل  محمـد 
التأهيـل واإلصـالح- إىل أهميّة إحياء 
واالقتـَداء  والتـأيس  الشـهيد  ذكـرى 

بتضحياتهم. 
ألقيـت  متصـل،  صعيـد  وعـىل 
العديـد من الكلمات أّكــدت جميعها 
عـىل أهميّـة مواصلـة الثبـات ورفد 
الجبهـات باملـال والرجـال، الفتًة إىل 
الشـهداء  بـأرس  االهتمـام  رضورة 
وفاًء ملا قدموه يف سـبيل اللـه، مبينًة 
أن ذكـرى الشـهيد تعـزز يف النفوس 
املبـادئ اإليمانيـة والتَحّرك يف سـبيل 
الله، مضيفًة بأن تضحيات الشـهداء 

أثمرت عزة وكرامة. 
عقب االحتفـال، قام وكيـل وزارة 

الداخليـة لقطـاع الخدمـات املدنيـة 
ورئيـس  جحـاف  عبداللـه  اللـواء 
املصلحة ومسـؤويل وضباط املصلحة 
والداخليـة، بزيـارة وافتتـاح معِرض 
منتسـبي  مـن  الشـهداء  صـور 
اإلصالحية وأقـارب النزالء بإصالحية 
املعـرض  داخـل  وتجولـوا  األمانـة 
الذي نـال استحسـاَن الجميـع، كما 
ومعامل  بأقسـام  الحـارضون  طاف 
ومدرسة  واملشغوالت  النجارة  وورش 
اإلصالحيـة، وتعرفـوا عـىل الخدمات 
املقدمة للنـزالء يف الجوانب التعليمية 
والتأهيليـة  والتدريبيـة  والتثقيفيـة 
والثقافيـة التـي يحظـى بهـا النزالء 

داخل إصالحية األمانة. 

جالغئ الغمظ بأملاظغا تساظضر جرائط تتالش 
السثوان بتص املثظغني وصاض املساشرغظ

خّرغةع الضطغات السسضرغئ غازاعرون ضث 
تضعطئ املرتجصئ يف سثن املتاّطئ

ختغفئ شرظسغئ: طئغسات افجطتئ عغ العصعد 
إلذالئ أطث السثوان سطى الغمظ

املرترق بظ سثغع غاعط الفاّر عادي بثثقظه 
والرضعخ لدشعط اقتاقل السسعدّي اإلطاراتغ

 : طاابسات 
استنكرت الجاليُة اليمنيُة بوالية شليسفيغ 
هولشـتاين يف أملانيا، أمس األحـد، ما تقوُم به 
دوُل العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي، 
مـن اسـتهداف للمدنيـني بالغـارات الجويـة، 
والقتل والتقطع والسلب والنهب بحق املدنيني 
والطـالب املسـافرين بواسـطة أياديهـم مـن 
عصابـات املرتِزقة، والتـي كان آخرها جريمة 
قتـل الشـاب مازن فليتـة من أبنـاء محافظة 

حّجـة. 
وقـال بيـان صـادر عـن الجاليـة اليمنيـة 
بأملانيا: إن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم 
حرابة مكتملـة األركان، مضيفًة أن اإلمعاَن يف 
اسـتهداف املدنيني واألعيـان املدنية، ناجم عن 
تغاظـي ومباركـة األمـم املتحـدة واملنظمات 
التابعـة لهـا، بل وتعـد هذه الجريمـة وكل ما 

سبقها من الجرائم بضوٍء أخَرض منها. 
وحّملـت الجالية يف أملانيـا، الوالياِت املتحدة 
األمريكية واألمم املتحدة والسعوديّة واإلمارات 
وكل مـن دار يف فلكهـم املسـؤوليَة القانونيـة 
الكاملـة عن هـذه الجريمة، منـّددًة بالصمت 
الـدويل واألممي والنفاق العاملي املخزي واملهني 
لها واملفضوح وقصف مطار صنعاء وإخراجه 
والبنـى  والطـرق  الجاهزيـة والجسـور  عـن 
التحتية ومـا ترتكبه دول العـدوان من جرائَم 

كارثيـة وإنسـانية التي تُعـد األوىل والكربى يف 
العالم. 

َوأََضــاَف البيـان بأنـه لوال املـاُل اإلماراتي 
َوالسـعودّي ونفطهم ملا اسـتمر العـدوان بكل 
رشاهة ووحشـية يوميـة باغياً معتديـاً ظلماً 
وعدوانـاً يف ارتكاب سلسـلة الجرائم املتواصلة 
واملتتاليـة، يف انتهـاك صـارخ ومتعمـد لـكل 
القوانـني واألعراف الدولية والقيم اإلنسـانية، 
داعياً إىل تشـكيل لجاٍن دولية حرة ومسـتقلة 
التـي  واإلبـادة  الحـرب  جرائـم  يف  للتحقيـق 
يرتكبها العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
وتقديم ممثيل هذه األنظمة املجرمة واملرتِزقة 
والخونـة القابعني يف فنادق الرياض واإلمارات 
ويف فنـادق الـدول املعتدية ملحكمـة الجنايات 
الدولية وتفعيل مبدأ عـدم اإلفالت من العقاب 

ومالحقة املجرمني. 
وطالبت الجاليـة اليمنية بأملانيـا، املجتمَع 
الـدويل برسعة وقف العدوان عـىل اليمن ورفع 
الحصار بكل أشكاله وأنواعه الذي تجاوز ُكـّل 
الخطوط الحمراء والذي تسـبب يف أكرب كارثة 
ومأسـاة إنسـانية، ممـا يجعلهـم يتحملـون 
املسـؤولية القانونيـة واألخالقيـة، مبينـة أن 
اليمن عضو كما يعرف الجميُع يف األمم املتحدة 
ورشيـك يف الكثـري مـن االتّفاقيـات الدوليـة 
وليست بمنأى عن العالم حتى يتم تجاهل ُكـّل 
مـا يرتكب يف حقها من جرائم وصلت إىل َحــّد 

اإلبادة الجماعية. 

 : طاابسات 
 نّظـم خريجـو الكليـة العسـكرية يف عدن 
املحتّلة، أمس األحد، وقفًة احتجاجيًة غاضبًة؛ 
ورصف  أوضاعهـم  بتصحيـح  للمطالبـة 

مستحقاتهم. 
ويف الوقفـة االحتجاجيـة التـي أقيمت أمام 
مبنى ما يسـمى الدائرة املالية لوزارة الدفاع يف 
حكومة الفاّر هادي بعدن، رفع خرِّيجو الكلية 

العسـكرية شـعاراٍت والفتاٍت تطالُب حكومة 
املرتِزقة رسعة رصف مسـتحقاتهم الشهرية 

نظراً للظروف الصعبة التي يُمرون بها. 
وطالـب الخريجـون العسـكريون حكومَة 
الفنادق بتصحيح أوضاعهم ورفع الظلم عنهم 
ومنحهم حقوَقهـم املنهوبة واملسـلوبة عقب 
ثالث سـنوات من الخذالن والحرمان، محملني 
حكومة املرتِزق معني عبدامللك مسـؤولية نهب 

رواتبهم. 

 : طاابسات 
«لومونـد»  صحيفـُة  أّكــدت 
محمـد  املجرَمـني  أن  الفرنسـية 
بـن سـلمان ومحمـد بـن زايد آل 
نهيـان، همـا القادة املسـؤولون 
والجرائـم  الحـرب  جرائـم  عـن 
املرتكبة ضد اإلنسـانية يف الحرب 
عـىل اليمـن، ويف الوقـت نفسـه 
لرشكات  الرئيسـيون  العمالُء  هم 
صناعات األسلحة الفرنسية، مثل 
رشكـة إيرباص وأركوس وداسـو 
ونيكسـرت  البحريـة  واملجموعـة 

وسافران وثاليس. 
عددهـا  يف  «لومونـد»  وبينـت 
الصادر، أمس األحد، أن آخَر تقرير 
لربنامـج األمـم املتحـدة اإلنمائي 
يقدر عـدد الوفيات املبارشة وغري 
املبارشة الناجمة عن العدوان عىل 
اليمـن حتـى نهاية عـام 2021، 

سيبلغ أكثر من 370 ألف شخص، 
ومع ذلك لسـوء حظهـم هو أنهم 
يمنيـون، ال يحملوا االسـم الالمع 
جمال  السـعودّي  الصحفـي  مثل 
خاشـقجي، الذي اغتاله أتباع ابن 

سلمان. 
وأَشـاَرت الصحيفـُة الفرنسـية 
إىل أن الحـرَب بـني قـوات صنعـاء 
وحكومة الفاّر هادي املشـتتة التي 
يقودها يف األََسـاس تحالف عدواني 
بقيادة السـعوديّة واإلمـارات، كما 

أن النـداءات املتكّررة التـي وّجهها 
مجلـُس األمن التابـع لألمم املتحدة 
باحـرتام  املتعاركـة  األطـراف  إىل 
القانـون الـدويل ظلـت حـرباً عـىل 
ورق، مضيفـة أن تحذيـراِت فريق 
األمـم املتحدة املعنـي باليمن، الذي 
يتألف من خـرباء بارزين، تقول إن 
«مبيعات األسلحة هي الوقود الذي 
يطيـل أمد الحرب يف اليمـن»، َحيُث 
يتم تجاهلها بشكل ممنهج من قبل 
الحكومتني الفرنسية والربيطانية. 

 : طاابسات 
كشـف املرتِزُق محمد صالح بن عديو، عن رفضِه 
قراراً شـكليٍّا بتعيينه مستشـاراً للفـاّر هادي، وذلك 
مقابـَل إقالتـه مـن منصبـه تحـت ضغـط تحالف 

العدوان. 
ويف منشـور عىل صفحته الشـخصية بفيسـبوك، 
أمـس األحـد، اتهـم املرتـِزق والقيـادي اإلخواني بن 
عديـو، الفـاّر هـادي بخذالنـه من خـالل خضوعه 
لضغـوط االحتـالل السـعودّي اإلماراتـي وعزله من 
منصبه إرضاء لهمـا.  َوأََضـاَف أن الفاّر هادي فّرط 
به وخضـع لضغـوِط االحتـالل اإلماراتـي التي ظل 
يقاومها طوال فرتة عمله محافظاً للمحافظة الغنية 
بالثـروات النفطية والغازية والواقعة تحت سـيطرة 
حـزب اإلصالح، مبينًا أنه دفـع ثمن مواقفه تلك ضد 

أبو ظبي باإلقالة من منصبه. 
وجـاء قرار الفاّر هادي بإقالـة املرتِزق اإلصالحي 
بـن عديو بعـد اتّهاِمـه لالحتـالل اإلماراتـي بتغذية 
الـرصاع يف شـبوة، وتحويل منشـأة الغـاز الطبيعي 
املسال يف بلحاف إىل قاعدة عسكرية لقوات ما يسمى 
النخبـة الشـبوانية املدعومـة من أبوظبـي؛ ِمن أجِل 

أعمال التخريب يف املحافظة. 
وعىل الصعيد العسكري، شنت ميليشيا ما يسمى 
املجلـس االنتقايل، أمـس األحد، هجوماً عـىل مواقَع 
تابعـٍة لحزب اإلصـالح بالتزامن مع بـدء األخري نقل 
األسلحة الثقيلة إىل خارج املحافظة استعداداً ملرحلة 
ما بعـد إقالة بـن عديـو.  وقالت مصـادر محلية يف 
شـبوة: إن مواجهـاٍت اندلعـت بالقـرب مـن حقول 
النفـط يف العقلة قبـل أن تتمّكن وسـاطة قبلية من 

إخمادها. 
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- بدايـًة كان الرتويـج اإلعالمـي منذ ما قبل 
نصـف شـهر تقريبًـا للعـدوان األمريكـي 
السـعودّي بمثابـة مـا كنـا نـراه تمهيـداً 
السـتهداف جديـد ملطـار صنعـاء بعكس 
االتّجاه الذي كان يطالُب بفتح األجواء وفتح 
املطـار الـدويل الرسـمي للبالد.. هـل كنتم 

تتوقعون هذا االستهداف؟
بالتأكيد، فالعدواُن األمريكي السـعودّي 
-كما ذكرتم- شن حملة رشسة قبل شهر، 
وذلك بتجميعه مقاطَع مفربكة عىل أََساس 
أن مطـار صنعـاء الـدويل يشـهُد مظاهَر 
عسكرية، وهي غري صحيحة تماماً، وكان 
الهـدف من هـذا هـو تضليل الـرأي العام 

العاملي، وإيجاد مربّر السـتهداف ما تبقى 
من املطـار، وتدمريه، وقد اسـتمر تحالف 
العـدوان يف بـث الشـائعات، َوالتضليـالت 
 ٢٠ َويف  صنعـاء،  مطـار  حـول  الكاذبـة 
ديسـمرب الحـايل كمـا سـمع ورأى العالم 
قام باسـتهداف املطار، وهو يعلم أن هذه 
املنشآت محرٌَّم اسـتهدافها لدرجة ادعائه 

أنه حصل عىل ترصيح الستهداف املطار. 
 

- ذكرتم يف حديثكم أن العدوان استهدف 
مـا تبقى مـن مطـار صنعـاء.. مـا الذي 
كان تبقى، ولم يسـتهدفه العـدواُن طوال 
السبعة أعوام من العدوان والحصار ملطار 

العاصمة صنعاء؟
منذ مـارس ٢٠١٥، كان مطـار صنعاء 
هـو أول هـدف اسـتهدفه العـدوان، ومنذ 
ذلك التاريـخ إىل يومنا، واملطار يُسـتهَدُف 
من مـدرج الطـريان، إىل سـاحة الطريان، 
إىل محطـة الكهربـاء، إىل أجهزة اإلرشـاد 
املالحـي التـي ُدّمـرت بشـكل كامل، حتى 
مبنى املغادرة ترضر بشـكل كبري، بتكرس 
زجاجاتـه، وديكوراتـه، وأثاثه وشاشـات 
معلومـات الرحـالت، وشـبكة االتصاالت، 
ودورات امليـاه، وكل مرافق املطار ترضرت 

ا.  بصورة كبرية ِجـدٍّ
 

- يف الوقـت الراهـن.. هل املطار قـادٌر عىل 
استقبال أي نوع من الرحالت الجوية؟

املطـاُر خارٌج عـن الجاهزيـة يف الوقت 
الحارض؛ بَسـبِب التجهيزات املالحية التي 
كانـت تعمـل منـذ بدايـة العـدوان وحتى 
اليـوم، دون توفـر قطع غيار لهـا، ودون 
صيانة باملسـتوى املطلوب، َحيُث أن قطَع 

الغيار ال تتوفر يف السوق املحلية. 
 

- هذه التجهيزات املالحية.. هل ما زالت 
تعمل أم توقفت؟

إىل  التجهيـزات  هـذه  وصلـت  عندمـا 
مسـتًوى محـّدٍد خرجـت عـن الجاهزية، 
وهيئـة الطـريان أبلغت املنظمـات الدولية 
الجاهزيـة،  عـن  خـرج  املطـار  أن  بذلـك 
ولـم يُغَلـْق بقـرار سـيايس، وأمـام هـذا 
الطـارئ صّعد العدوان إعالميـاً بالقول إن 
«الحوثيـني» أغلقـوا املطار أمـام الرحالت 
األمميـة»، وكان هنـاك باألمـس ترصيح 
للناطـق الرسـمي لألمـم املتحـدة يقـول: 
إن الحوثيـني أغلقوا املطار أمـام الرحالت 
األممية، وهذا غري صحيح، كما أرشنا بأن 

ططار خظساء غري طشطص أطام الرتقت افطمغئ واملحضطئ ططار خظساء غري طشطص أطام الرتقت افطمغئ واملحضطئ 
تضمظ يف خروج افجعجة املقتغئ سظ السمضتضمظ يف خروج افجعجة املقتغئ سظ السمض

طثغر سام ططار خظساء الثولغ خالث الحاغش شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

 ططار خظساء ضان أول 
عثف لطسثوان جظئ 
2015 وضض طراشصه 

تدررت بخعرة ضئغرة جثًا
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املشـكلَة تكُمُن يف خروج األجهزة املالحية 
عـن العمل والخدمـة، وقد نبّهنـا املجتمع 
الدويل قبل ثالث سـنوات بذلك، وكنا اتفقنا 
مع املنسق اإلنساني وقتها «غراندي» عىل 

أََساس رشاء منظومة جديدة. 
 

- هل تم رشاء هذه املنظومة املالحية؟
رشاُء هذه املنظومـة بموافقة  تم فعـالً 
األمم املتحدة، وُشحنت إىل جيبوتي، وهناك 
حجزها تحالُف العدوان منذ عام ٢٠١٩ إىل 

يومنا هذا. 
وعندمـا خرجـت هـذه املنظومـة عـن 
الخدمة، طالبنـا املنظمات أنه حفاظاً عىل 
للطائرات  السـالمة  واشـرتاطات  معايـري 
األممية بأن يسـمح لوصول هذه املنظومة 

إىل صنعاء. 
 

- عوضاً عن إرسال األجهزة املالحية إىل مطار 
السـتهداف  صنعـاء كان العـدوان حارضاً 
املطـار يف األيّـام القليلـة املاضيـة ملنـع أية 
مبادرات تعيد أي نشـاط جـوي حتى لألمم 

املتحدة؟
هـذا مـا قـام بـه العـدوان مؤّخـراً، إذ 
اسـتهدف معهَد التدريب ومرافـَق تموين 
ومرافـق  والهناجـر  بالوقـود  الطائـرات 
الحجر الصحـي، وعندما نقول إن العدوان 
اسـتهدف ما تبقى من املطـار، فهذا يعني 
أنه اسـتهدف املرافـَق التي لم يسـتهدفها 
مـن قبـُل؛ باعتبَارها من املنشـآت املحرَّم 
اسـتهدافها، واملطـاُر كامـالً بالطبـع من 
املنشـآت محرَِّم االسـتهداف والتـي يجرَُّم 
مستهدفها، إذ ال يجيز أي قانون استهداف 
املطـارات، لكـن تحالـف العـدوان تحدى 
املجتمـع الـدويل ورضب بقوانينه وأعرافه 

عرَض الحائط. 
 

- ما حجُم األثر الذي خلفه االستهداف األخري 
للمطار؟

االسـتهداُف األخريُ أثَّر َكثرياً عىل جوانَب 
تتعلق بحركة وفحـص وقود الطائرات، إذ 
ال يمكـن تعبئـُة أية طائـرة إالَّ بعد فحص 

ا.  الوقود؛ كون الطائرات حساسة ِجـدٍّ
 

ـة  - بعـد إيقـاف شـحن املعـدات الَخاصَّ
باألجهزة املالحية مـن جيبوتي إىل صنعاء.. 

هل تواصلتم مع الجانب األممي؟
بالتأكيـد، فقـد تواصلنا مـع املنظمات 
الدولية يف وقته وتم الرد بأن التحالَف رفض 
دخـوَل هـذه األجهـزة واملعـدات املالحية 
املحتجزة التي تم رشاؤها من فرنسـا وفق 
املعايـري العامليـة؛ ألَنَّ تجهيـزاِت املطارات 

تكون وفقاً للمواصفات األُوُروبية. 
 

- مـا هو وضُع هذه التجهيـزات اليوم.. هل 
ستبقى محتَجزة؟

تحالُـُف العـدوان شـكََّل مؤخـراً فريقاً 
يف وجـود أممـي بعـد أن شـعروا بأهميّـة 
املطـار، وأنه أصبح مغلقاً أمامهم، وطلبوا 
مـن التحالف شـحَن األجهـزة إىل صنعاء، 
وشـّكلت الريـاض فريقـاً لفحـص هـذه 
األجهزة، َواتضـح لهم أنها أجهـزٌة مدنيٌة 
للمطـارات، وال يمكـن اسـتخدامها يف أي 

مجال آخر غري املطارات. 
مقابل هـذا تظهر األمم املتحدة كعادتها 
ـل تحالف  يف موقـِف الضعيـف الذي يتوسَّ
العدوان للسـماح بدخول هذه التجهيزات، 

وكأن هذا التحالف أقوى من األمم املتحدة، 
وهذا تناقض عجيب حقيقًة. 

 
- يف الوقـت الراهن.. مـا الفرتة الزمنية التي 
يحتاُجها املطار السـتقبال رحالت أممية أَو 
ما شـابه.. وهذا طبعاً بعـد وصول وتركيب 
وتشـغيل األجهزة املالحية إذَا ما تم وصولُها 

من جيبوتي إىل صنعاء؟
نحن التقينا نائَب املمثل املقيم، ورشحنا 
لـه أن املطـاَر بحاجـة ماسـة للتجهيزات 
مسـتغرباً،  كان  رده  َولألسـف  املذكـورة، 
والقـول إنهـم مسـتعدون للهبـوط بدون 
وجـود هـذه التجهيـزات، وهـذه مخالفٌة 
كبريٌة لقانـون الطـريان املدنـي واتّفاقية 
شـيكاغو «اتّفاقية الطريان املدني الدويل» 
التـي تشـرتط أن تكـون هنـاك تجهيزات 
مالحيـة وإرشـاد للطائـرات، واسـتقبال 
لها مـع دخولها األجـواء مـع توثيق هذه 
اإلجراءات التي تعتمد عليها لجان التحقيق 
يف حـال حصول حـوادث طريان ال سـمح 
الله، وأوضحنا لهذا املوظف األممي أن هذا 
الكالم غري منطقي وتناقض عجيب، إذ لو 
كان هنـاك قراٌر بفتح األجواء وفتح املطار 
وليس به هذه التجهيزات لفعل منها قصًة 
كبريًة تقـوُم الدنيا لهـا وال تقعد، ولكانت 
ُحّجــًة كبـريًة علينا؛ ولكـن ألَنَّ املسـألَة 
تخصهم رأوا أنه أمـر عادي إالَّ أننا رفضنا 

هذه النظرة القارصة. 
 

- مـا الخدماُت التي تقدمها هذه التجهيزاُت 
املالحية للحد الذي ترونها غايًة يف األهميّة؟

هـذه  َفــإنَّ  عـدوان،  ظـرِف  يف  ألننـا 
التجهيزات تقوُم بتوفري إْمَكانيات التواصل 
مع الطائـرات األممية والتمييز بينها وبني 
الطـريان الحربي املعادي، وهـذا ما قلناه 
للجانـب األممـي واقتنعوا بذلـك، وأنه ال 

يمكُن تشغيُل املطار إالَّ بها. 
 

- بعد اقتناع األمم املتحدة كما أرشت برضورة 
هذه التجهيزات املحتجزة وقيام السعودينّي 
بفحصهـا.. هـل سـتصل هـذه التجهيزات 

واملعدات إىل صنعاء قريباً؟
يُفرتَُض أن تصل، لكـن الجانب األممي 

أبلغنـا أنـه ال بُــدَّ مـن موافقـِة تحالـف 
العدوان، وأنهم يف تفاوض معهم؛ ِمن أجِل 

وصولها إىل مطار صنعاء. 
 

- مع اإلغالق امُلستمّر ملطار صنعاء.. ما حجم 
الخسائر املادية والبرشية؟

منذ أن أغلق مطار صنعاء يف ٩ أغسُطس 
املـرىض  وأمـام  املسـافرين  أمـام   ٢٠١٦
والطالب واملغرتبني، َحيُث كان ينتفع بهذا 
املطار ما يقـارب ٩٠ ٪ من املواطنني فيما 
١٠ ٪ أَو أقـل منها كانت عبارة عن رحالت 

أممية. 
لكارثة  وعندما أغلـق املطار كان سـبباً 
إنسـانية تـرضر منهـا القطـاع الصحـي 
بشكل كبري؛ باعتبَاره كان مرتدياً باألََساس 

قبل العدوان. 
 

- بما فيه إلغاء الجرس الطبي؛ بَسـبِب إغالق 
املطار وترك ما يقارب ٤٠ ألف حالة مسجلة 

تواجه املوت البطيء؟
هـذا فقـط فيمـا يُخـصُّ املسـجلني يف 
الجرس الطبي، فهناك حواىل ٤٥٠ ألف حالة 
َمَرضية مسـتعصية تنتظُر السفَر للخارج 
للعـالج، مـع العلـم أن املرىض قبـل إغالق 
املطـار كانـوا يسـافرون إىل األردن ومَرص 
والهنـد للعالج وكانوا بمئات اآلالف واليوم 
هـؤالء يفقد منهم حياتَه مـا بني ٣٥ -٤٠ 

مريضاً يوميٍّا. 
ويف جانـب السـفر واالغـرتاب هناك ما 
يقـارب ١٠ ماليني مغـرتب يف أنحاء العالم 

هـم عـىل تواُصـٍل ُمسـتمرٍّ مـع أرسهـم 
بلدهـم،  زيـارة  يف  ويرغبـون  وأهاليهـم 
إضافة إىل أعمال الشـحن مـا قبل العدوان 
والتي كانت تتم عرب مطار صنعاء لألدوية 
والبضائـع واملنتجـات غالية الثمـن، وقد 
كانـت فواكه اليمـن التي هي مـن أفضل 
ُر  فواكه العالم ومنها الرمان واملانجو تصدَّ
بواسـطة الشـحن الجوي وكذلك املنتجات 
السـمكية التي تعد األفضل عىل مسـتوى 
الوطـن العربي والتي كانـت بحاجة للنقل 
الرسيـع لوصولهـا طازجـة، وباإلجمـال 
كان هناك ٢ مليون مسـافر سنوياً بمعدل 
٥-٦ آالف مسافر ُكـّل يوم بخمسني رحلة 
جويـة تعمل فيها ١٤ رشكة طريان محلية 

وعربية وعاملية عرب مطار صنعاء. 
 

- اليوم ما حجُم خسـائر إغـالق املطار.. إىل 
أين وصلت؟

ا لقطاع واسع من  الخسـائُر كبريٌة ِجـدٍّ
الرشكات واملؤّسسات والوزارات التي كان 
ملعظمهـا فـروٌع يف املطار بمـا فيها قطاع 
الفنـادق ورشكات السـياحة والتخليـص 
إجمـايل  إن  القـول  ويمكـن  الجمركـي، 
الخسـائر لهذا اإلغالق ملطار صنعاء يفوق 

٣٫٥ مليار دوالر حتى اليوم. 
 

- رسالة أخرية لكم؟
أوالً: رسـالتُنا للمجتمـع الـدويل واألمم 
ومنظمـة  الدوليـة  واملنظمـات  املتحـدة 
الطـريان املدنـي بإيقـاِف العـدوان وفتح 
املطـار الـدويل وفتح جميـع املنافـذ، وأن 
يقومـوا بواجبهـم وفـق القانـون الـدويل 
وواجبهم اإلنسـاني وأن ينحازوا ملظلومية 
موقـَف  يقفـوا  ال  وأن  اليمنـي،  الشـعب 

املتفرج، أَو املنحاز للعدو.
األمريكي  العـدوان  لتحالـف  َورسـالتنا 
السـعودّي أننا لن نستسـلَم ولـن نخضَع، 
وأن هذا الشـعب العظيم لن يعوَد للَوصاية 
مهما طال العـدوان والحصـار الذي زادنا 
حـول قيادتنـا  وقـوًة والتفافـاً  تماسـكاً 
السياسـية وابتـكاراً لكل ما نسـتطيُع به 
مواجهـة العدّو يف عقـر داره وهكذا فعلنا 
للحد الذي وصلنا فيه لصناعة بندقية ١٠٠ 
٪ واكتفينا ذاتياً بصناعة السـالح، وهذا يف 
وضع العدوان والحصـار فكيف يف الوضع 
الطبيعي والشـعب اليمني يسـتغل ثرواته 
وخرياتـه وهـذا ما يحسـب له العـدّو ألف 

حساب؟!. 
ورسالتنا إىل الشعب اليمني أن العدوان 
يف مراحِلـه األخرية، وأننا كشـعب يمني 
ُحـرٍّ أصبحنـا فخورين بأنفسـنا بعد أن 
كان العـدّو ينظـر لنا عىل أننـا مغرتبون 
ـًة يف الخليج، وأذكر يف  ومتسـوِّلون َخاصَّ
٢٠١٤ عندما كانت تأتي طائراُت اليمنيني 
لني من السعوديّة ُحفاًة وقد جردوا  املرحَّ
ال  هواتفهـم  وحتـى  مقتنياتهـم  مـن 
يملكون حتـى أجوَر مواصالت للعاصمة 
كرسـائل هدفهـا آنـذاك إهانة الشـعب 
اليمني كمؤامرٍة قديمة، لكن اليوم الكثري 
مـن دول العالـم تنظـر للشـعب اليمني 
نظـرَة إجـالل واحـرتام مَلـن اسـتطاعوا 
أن يواجهـوا هـذا التحالـف العريض من 
العدوان ألكثَر من عرشين دولة تتقدُمهم 

أمريكا و»إرسائيل». 

 إجمالغ الثسائر جراء 
إغقق ططار خظساء 

الثولغ طظث سام 2016 
غفعق 3 ططغارات دوقر 

 الشارات افخغرة 
اجاعثشئ طسعَث الاثرغإ 
وطراشَص تمعغظ الطائرات 

بالعصعد والعظاجر 
وطراشص التةر الختغ

 افطط الماتثة تزعر 
شغ طعصش الدسغش 
وعغ تاعجض تتالش 

السثوان لطسماح 
بثخعل أجعجة المقتئ 
المتاَةجة شغ جغئعتغ
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أرٌض ق غساتصعا أرٌض ق غساتصعا 
إق الثغظ جَصععا إق الثغظ جَصععا 

بثطائعط بثطائعط 
 إغظاس سئاس تمغث الثغظ

ما هي هذه األرض وملـاذا يحبها أبناؤها بهذا 

القدر! 

إنهـا اليمن أرض الجنتني، بـالد األنصار، يمن 

الفاتحني ومقربة لكل غازي وعميل، فيها نفس 

الرحمـن وأنصار رسـول الله صلـوات الله عليه 

وآلـه، وأنصار أمري املؤمنني عليه السـالم، أمثال 

عمار بن يارس ومالك األشرت وأويس القرني.

وكرمهـم  أهلـه  بطيبـة  يمتـاز  بلـد  اليمـن 

وإحسـانهم وإيثار غريهم عىل أنفسهم وحبهم 

ملن حولهم.

بأسـهم  وقـوة  شـجاعتهم  يميزهـم  وممـا 

ال يمكـن ألي أحـد أَو أي ظـرف أن يكـرس مـن 

عزيمتهم.

هم أصحـاب قضية لهم مبـادئ إيمانية وقد 

شـهد لهم رسـول الله صلـوات الله عليـه وآله 

وسـلم: «اإليمان يمـان..» هم أصحـاب حكمة 

وقول سديد والحكمة يمانية.

كيف ال والـذي ال يعرف من هي اليمن ومنهم 

أهل اليمن! قد عرفهم خالل سـبع سـنوات من 

العدوان والحصار الربي والبحري والجوي.

شـعب حـورص، جـوع، قتـل أبنـاؤه، أرتكب 

بحقة أبشـع الجرائم بـدون ذنب، هدمت منازل 

فـوق رؤوس أهلها وُقتل من ُقتـل ويُتم من يُتم 

وأحيانـاً كان يبقى طفالً بمفـرده يالقي مآيس 

الحـزن والفراق واليتـم والحرمـان نتيجة لتلك 

الغـارة الظاملـة التـي قصفت منزله ومدرسـته 

وهدمت ودّمـرت ُكـّل يشء يف أرضه ووطنه.

وألن هذا الشـعب ال يرىض بالـذل والهوان وال 

ألحد أن يأخذ أرضه ويجعله مرتهناً للعدو.

شـعٌب بذل ُكــّل غـاٍل ونفيس يف سـبيل الله 

وألجل عزته وكرامته وحريته واستقالله، تَحّرك 

مجاهداً يف سـبيل الله متوكالً عىل الله، ُمأل قلبه 

باإليمان وبصدق ما وعد الله به أولياَءه وجنوده 

غـري مكـرتث بالعـدو وما يملـك، واثقـاً بعدالة 

قضيته التـي تَحّرك ِمن أجِلها وهـي الدفاع عن 

األرض والعـرض وتحريـر أرضه من ُكــّل غاٍز 

وعميل يطمع يف خريات ومقدرات بلده.

ومـا نراه من قوافل دعم للجبهات من الرجال 

واملواد الغذائيـة والدوائية والشـتوية هي قليلة 

بحق من بذلوا أرواحهم لشعبهم ووطنهم.

ولم يخُل املشـهُد من املواقـف املرشفة للمرأة 

اليمنيـة فهي رشيكة يف نرص شـعبها ومواجهة 

العـدوان ولها مواقف مرشفة سـجلت يف أعظم 

وأرقى صفحـات التاريخ املرشفـة فكانت املرأة 

مشاركة يف النرص فهي شقيقة الرجل ومشاركة 

له يف ُكـّل نرص. 

شغ َبرد الحااء قشتئ بالخثق والسطاء

ُأغطصئ افبعاُب شغ وجه أبظاء الغمظ 

الةعاد شغ جئغض اهللا.. تدارة غمظغئ غاعاربعا افجغال.! 

خالتئ الحرغش 
 

تأتي الذكرى السـنوية للشـهيد ِيف ُكـّل 
عـام َمع كثـري ِمـن التطـورات واألحداث 
وامُلتغـريات ِيف الواقـع ِمن الحـرب واإلبادة 
بحـور  وتمـوج  واالنتصـارات  والظلـم 
هداء بنزيف  الكلمات عىل ثنايا سـطور الشُّ
دمائهـم الزكية، كلمـات تعجز أقالُمنا عن 

كتابتها ِيف تاريخنا.. 
فُهنـا  ِبمالـه  جـاد  ذاك  أَو  ذا  كان  وإن 

الشـهيد لروحـه قـدَّم عطـاءه؛ ِمـن أجِل 
ذلك نال الوسـام األعظم، بـاع حياته؛ ِمن 
أجِل الكرامة والحريـة والدفاع عن األرض 

والعرض. 
قالوا: حملوا عىل عاتقهم أمانة عظيمة 
ومسـؤولية جسـيمة أال وهي: (أرواحهم، 
ودماؤهم الطاهرة، وحـّب الوطن والدفاع 
عنه، والصمود، والثبات، وتقديم تضحيات 

الصرب يف مواجهة األعداء).. 
محطاتهـم  أعـرب  أن  يل  هـلَّ  فقلـُت: 

الجهادية؟ وأدخُل إىل روضاتهم الخالدة؟!

دخلـُت ورأيُت قلوبهم تحت الرتاب تنبت 
سـنابل النْرص، فشـعرُت بأرواحهم يف برد 
الشتاء الفحة بالصدق والعطاء ويف أماكن 
مهجورة ال أحد يمكث بجانبها فقط تُداس 
ِلزيارتهـم رأيتهم بضاعة من طـراٍز قديم 

تحمل أغىل أثمان الوفاء والحرية.. 
تعجبُت َكثرياً لهذه الحياة، إنها للصادق 
الَّذي تبث يف سـاحات الجهاد حتى سـقط 
شـهيًدا وما دماؤُه إّال دليٌل عىل ثباته ولوال 

ثباته ما سقط شهيًدا ُمحاربًا عظيًما. 

غتغى خالح التماطغ 
 

لقـد أغلقـت أبواب أمـل الحيـاة يف وجه الشـعب 
اليمني بكامله دون استشعار حق اإلنسان وحقوقها 
اإلنسـانية ومـا ارتكبته طائـرات العـدوان الهمجي 
بتدمري مطار العاصمة صنعـاء تدمرياً كليٍّا بالغياب 
التـام للقانـون الـدويل والتغـايض امُلسـتمّر من قبل 
منظمـات األمـم املتحـدة وحقوقها اإلنسـانية، هل 
حكم عىل الشـعب اليمني باملوت املفروض علينا من 
قبـل أمريكا ومـن يدور يف فلك اإلجـرام الوحيش عىل 
هـذه األرض يف اضطهـاد البرش والهيمنة والتسـلط 

عىل الحرية لإلنسان أم ماذا؟! 
الحصار عـىل شـعٍب بكامله من جميـع الجوانب 

وإغـالق جميع املنافذ الجو والبحر والرب عبث إجرامي واسـتهتار 
إنسـاني مـن قبل األمـم املتحدة واملنسـق اإلنسـاني األمريكي يف 

اليمن. 
تدمـري مطار صنعاء بمثابـة التوقف التام للحيـاة وعدم إمَداد 
اإلنسـان اليمنـي بمقومـات الحيـاة الرضوريـة التي تقـدم لنا 
مسـاعدات إنسـانية ال غنى عنها كاملواد الغذائيـة والدوائية هل 
سنجد أمل الحياة يف قوانني األرض لحماية اإلنسان اليمني أم ال؟!. 
األمـم املتحـدة نمت يف رحم االسـتكبار العاملـي وتمخضت بها 
أمريكا ملماطلة الحقوق والحرية لإلنسـان والشعوب املستضعفة 

ة.  ة الشعوب العربية واليمن َخاصَّ يف هذه األرض وَخاصَّ
القوانـني الدولية عبـارة عن غثاء كغثاء السـيل والدليل أن من 
يتكلُم بها حامل الرش واإلجرام َويسـيطر عىل قراراتها يف املحافل 

الدولية بغاة األرض كأمريكا، بريطانيا، إرسائيل. 
القانـون الـدويل هش رسيـع الكرس يسـتطيع أصحـاب املال 
والـدول الرأسـمالية أن تنقـَض عليـه وتماطل املواثيـق األممية 

والهيئـة الدولية وباسـتطاعة املجرم أن يحمي نفسـه ويسـتمر 
بالعبثيـة بـاألرض واإلنسـان وعـىل رأس العابثـني املجرمـني يف 
حـق اليمن واليمنيـني بالحرب والحصـار والتجويع 
والتدمـري والقتـل باسـتباحة ووحشـية والرضبات 
الجوية املبارشة عىل مدنني ضحاياها أطفال ونساء 
اليمن وعىل مدى سـبع سنوات من الحرب والحصار 
واملعاناة اإلنسانية بإرشاف أمريكا وقيادة آل سعود، 
َحيـُث لها رصيد إجرامـي يف الحرب مفتوح بحق 30 

مليوناً من البرش، ما لكم كيف تحكمون؟! 
مطـار العاصمـة صنعـاء مغلـق أمـام الرحالت 
اإلنسانية عىل أبناء اليمن منذ 7 أعوام ومفتوح أمام 

األمم املتحدة واملنظمات الدولية. 
مينـاء الحديـدة مغلق أمام سـفن املواطن اليمني 
ومفتوح أمام السـفن األممية التي تحمل عىل متنها ما تبقى من 

فتات األسواق العاملية الذي ال يصلح لالستخدام البرشي. 
هـذا ما نحن عليه من معاناة إنسـانية ومماطـالت أممية منذ 
بدايـة العاصفـة والعـدوان الهمجي بـاإلرشاف املبـارش من قبل 
أمريـكا حاملة فـريوس الرش للعـرب ونهب الثروات مـن البلدان 

العربية. 
ال خيار ألبناء اليمن بعد إغالق البرشية أبواب قوانينها وتصحر 
ضمائرها سوى أبواب العدالة من رب السموات واألرض ومخاطبة 

الرجال من حملوا عىل أكتافهم مسئولية اليمن والدفاع عنه. 
إىل القوة الصاروخية وسـالح الجو أنتم من أوكلكم الله لحماية 
الشـعب وحماية اليمن ومن بعد الله بكم ضمـان حياة إخوانكم 
اليمنيـني وسـتحمون اليمن بمـا يف خرائط صواريخكـم الرادعة 
للعدو املتعجرف وامُلسـتمّر يف الغي دون استشعار بحق شعبكم يف 
الحياة بالرد املرشوع بالرضبات البالسـتية التي يسـتعيد الشعب 

اليمني بها حقه يف الحياة. 

طاجث أتمث العمثاظغ 
 

هكـذا هي أصولنـا َوأعرافنا ملن لـم يعرف من هم 
اليمنيـون؟! فنحـن أغنياء عـن التعريـف.. وبفضل 
الله تعاىل سـننترص عىل أعدائنـا وندحرهم بقوة الله 
ثم بقوتنا وبأسـنا الشديد، نقولها لكم أيها املعتدون 
الظاملون.. كما قالها شـيخ املجاهدين عمر املختار: 

نحُن لن نستسلم ننترص أَو نموت.. 
عنجهيـة متكّررة للنظـام السـعودّي، وليس لهم 
أية بطولة سـوى قتل األبرياء من األطفال والنسـاء 
يف اليمـن، نقول لكم مهما طغيتم وتكربتم لن يزيدنا 
إال قوة وثباتاً فجرائمكـم العدائية لن تذهب هباء أَو 

تُنىس! 
هـذا ديـدن دول العـدوان عندمـا تعجز عـن إيقـاف تقدمات 
الجيش واللجان الشـعبيّة، تعمد إىل استهداف املنشآت الصناعية 

والتجارية واملدنية. 
ولكـن نقول لدول العدوان: ال يوجـد يشء نخرسه فقد دّمـرتم 

ُكـلَّ يشء. 
صنعتم ألنفسكم مستنقعاً من الدماء، أنتم الغارقون ال محالة، 

ولهذا نحُن نحذركم وقد أعذر من أنذر.. 

كلما زاد أملكم ووجكهم قصفوا املقصوف ودّمـروا املدّمـر.. 
وكما نشـاهد ويف تصعيد الفت أكثر من خمسـني غارة شنتها 
طائرات البغي والطغيان وبهسترييا جنون البقر، لم 
تبـق فيها طائرات العدوان األمريكي السـعودّي ولم 
تذر مصلحة للشعب إال أتت عليها، ويف آخر جرائمها 
إجهازها عىل مطار صنعـاء الدويل، بغارات مكثّـفة 
نـرشت يف أرجائه النار والدمار، مسـتهدفة بشـكل 
متعمد وعن سـابق إرصار وترصـد محطات الوقود 
والتجهيـزات املالحيـة والحجـر الصحـي، ومن عىل 
أنقاض مطـار كان وال يزال محارصاً إال أمام طريان 
األمـم املتحـدة املكتفية بالصمـت، أعلنـت الجهات 
املعنيـة خروج املطار عن الجاهزية وتعليق الرحالت 
الجوية عىل إثر جريمة عدوانية تتجىل فيها البصمة 
األمريكيـة اإلرسائيليـة بكل وضـوح يف األُسـلُـوب والعدوانية، يف 
مسـعى إضايف لتعميق املعاناة اإلنسانية وتضييق دوائر الحصار، 
ومحاولـة تلو املحاوالت البائسـة للضغِط عـىل املخلص الوطني، 
عىل أنه ال يمكن إعفاء األمم املتحدة من الرشاكة يف الجريمة طاملا 
التزمـت الصمت، وأذعنـت لضغط دول املـال والنفوذ، وما حصل 
ليس سـوى ترجمـة لتهديدات أمريكيـة، أما رعاة اإلبل فليسـوا 

بأكثر من أدوات تنفيذية، سيأتيها الحساب عاجالً أم آجالً. 
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تصُث طمطضئ الحغطان! 

طاذا بسث ذضرى الحعغث؟!طاذا بسث ذضرى الحعغث؟!

سطاٌء صابطه اُهللا بسطاءسطاٌء صابطه اُهللا بسطاء

د. جاطغ سطا 
 

عندما فشـلت مملكُة قرن الشـيطان عام 1990، 
ـس حزب  َفـإنَّهـا ذهبت إىل تربية الحنشـان، إذ تأسَّ
«اإلصـالح» يف 13 سـبتمرب 1990، وأوكلت له مهمَة 
تخريـب الَوحدة مـن داخلهـا، وكلنا نتذكَّـُر معركَة 
الدسـتور ومعارَك عنـارص هذا الحزب أثنـاء الفرتة 
االنتقاليـة، وهؤالء جميعاً كانـوا أدواِت مملكة قرن 

الشيطان، بزعامة الشيخ الراحل عبدالله األحمر. 
حتى أثناء اندالع حرب 1994، وإن أوهمت البيَض 
بأنها تدعُمـه، َفـإنَّ اململكة كانت تكِذُب؛ ألَنَّها كانت 
تدعـُم إضعـاَف اليمـن واليمنيني، وعينُهـا عىل يمٍن 
ضعيٍف تستطيُع أن تُجِربَه عىل توقيِع اتّفاقية الحدود 

والحصول عىل مكاسـَب من خلفها، ُخُصوصـاً أنها لم تجدد عام 
1992، ومن يعتقد أن اململكة وقفت مع البيض فهو واهم. 

وإذا طرحنـا هـذا األمر للمفاضلـة، فهل تعتقـدون أن البيض 
أقرب إىل قلب مملكة قرن الشـيطان من الشيخ عبدالله األحمر؟! 

ال أعتقد أنهـا كانت تفضل البيض وجماعته عىل الشـيخ األحمر 
وزمرتـه، ولـذا موقف اململكة لـم يكن دعماً، وإنما كان تسـعرياً 
للحرب، لكـي تأكل األخرض واليابس والخروج بيمن 
ضعيـف تُميل عليه من خالل هـذا الوضع رشوطها، 
وكان لهـا ذلـك، وتمّكنت من الحصـول عىل اتّفاقية 

الحدود، َحيُث باعت عصابة (7/7) األرض. 
وحتى لـو انتهت حربها العدوانية اليوم بتقسـيم 
اليمن، فلن تدعه أنظمة البرتودوالر ينعم باسـتقرار 
ويستفيد من خرياته، بل ستذهب هذه األنظمة ومن 
خـالل انقسـامها بـني الطرفني إىل تأجيج وتسـعري 
الحـرب بـني الشـطرين مسـتغلة حالـة الضغينـة 
والكراهيـة التي تم زراعتها، وسـيذهب اليمنيون إىل 
سـباق تسـلح، وتتحول ثرواتهم إىل تعزيـز قدراتهم 
العسـكرية التـي سـيتم ترصيفها يف الحـروب البينية، وتسـتمر 
أنظمة البرتودوالر يف إنهاك اليمن واليمنيني وإضعافهم وإشغالهم 
يف حروٍب دائمة، وبهذه الوسـيلة تستمرُّ هذه األنظمة يف تحصيِل 

قوتها وديمومة بقائها عرب إضعاف اليمنيني!

روغثا الئسثاظغ 
 

ما أْن تبزَغ شـمُس ُجَمادى األوىل، وتطُل 
علينا ذكرى الشـهيد، إال وتبدأ املحافظات 
اليمنيـة وكل بقـاع األرض التـي لم ترزح 
تحـت وطـأة العبودية واالحتالل بتدشـني 
الفعاليـات يف املراكـز واملـدارس، وإقامـة 
الشـهداء،  بصـوِر  املوسـومة  املعـارض 
املطـرزة بتضحياتهم الجسـام، واملخضبة 
بدمائهـم الّزكية أبـًدا، كما تتَحـّرك قوافل 
الزيـارات إليهـم، وإىل أرسهـم التـي آثرت 

البذل والعطاء، فما كان منّا إال الوفاء. 
إِننا حينما نُحيي هذه املناسـبة الجليلة، 
وننقشها عىل سبورة الزمان واملكان، فهذا 

ال يعني بتاتاً أن للشهيد يوٌم محّدد من ُكـّل 
عام، وإنمـا لنعيش مع تضحياته الوارفة، 
وننهل من فيض عطاءه، ونرسـُم بطوالته 
عىل تالبيـب ذاكرة املجتمعات، مجددين له 
العهـد بأنّنا عىل دربه ماضـون، ولن نربح 

حتّى نبلغ. 
ولكن ماذا بعد ذكرى الشهيد؟! 

هل ستبقى القوافل لزيارة األُّرس وتوفري 
مسـتلزماتهم الحياتيـة؟ هـل سـيحظى 
أطفـال الشـهداء بالرعايـة الواجبـة كما 
ينبغـي؟ هل سـيعاملون بنفـس الطريقة 
التـي وعدوا بها؟ هل سـتظل تلـك الصور 
الشـامخة المعـة ال يشـوبها غبـار؟ هل 
سـتكون تلـك الفعاليات لها وقـع يف حياة 
أرس الشـهداء عـىل مـدى األزمـان أم أنها 

ُمَجـّرد طقوسـات ظاهرية تنتهي بانتهاء 
املوعد؟ نأمـل أن تظل هـذه الذكرى عبقة 

عىل الدوام.
إن مـن أهـم الواجبـات نحو الشـهداء 
هـو أن نُجسـد ذكراهـم قـوالً وفعـالً، يف 
ُكــّل زمان ومـكان، وأن نصـون أمانتهم 
ونضعها نصُب األهميّة، فأطفال الشـهداء 
هـم أطفال الجميع، وأرس الشـهداء ال بُـدَّ 
مـن إعالتهـم ورفدهم بمتطلبـات العيش 
كفرض واجب، ال بُــدَّ أن يتوج صمودهم 
واستبسـالهم يف أنصع صفحـات التاريخ، 
ويُـدرس مجدهم يف ُكــّل آن، وهذا أقل ما 
نقدمه أمام صنيـع منجزاتهم، وعظيم ما 

قدموه لرفعة هذا الوطن. 

أطغرة السططان 
 

تطل علينا يف هذه األيّام مناسـبة ذكرى 
أسـبوع الشـهيد وهـي ذكـرى عظيمـة 
نسـتلهم منها الكثري من الـدروس والعرب 
الرتبويـة واألخالقيـة كون أن مـن انطلق 
مجاهًدا يف سـبيل الله مثَّل معاني األخالق 
ـد اإلحسان يف أرقى  السـامية يف كونه جسَّ

صورة. 
فعندمـا انطلق الشـهيد لـم ينطلق من 
واقـع عبثي أَو من موقـف ال قيمة له؛ بل 
ه وعى آيـاِت القرآن الكريـم وتمعنها؛  ألَنـَّ
ه عرف أن هناك تجـارة رابحة مع الله  ألَنـَّ
سبحانه وتعاىل يجب عليه أن يكون سبَّاًقا 
إليهـا قبل غـريه رغبة فيمـا تحّققه هذه 

التجارة من مكاسَب. 
فكان من هذه املكاسـب العظيمة التي 
سعى لها (غفران الذنوب -ودخول الجنة) 
وغريهـا من املكاسـب فكانـت انطالقته؛ 
ِمـن أجـِل الله ويف سـبيله فقابـل الله هذا 
العطاء بعطاء أكرب فكان عز وجل هو من 
تكفل برزقهم فقال أنهم (أَْحيَاٌء ِعنَْد َربِِّهْم 
يُْرَزُقـوَن) ومن عظيم عطاء الله أن وصف 
لنا حالتهم النفسـية فقال تعـاىل {َفِرِحنَي 

ِبَما آَتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه}.
فالشهادة منّة عظيمة ال يعرف بقيمتها 

إال مـن قـرأ قولـه تعـاىل {يَـا َليْـَت َقْوِمي 
يَْعَلُموَن}. 

مـن تمعن قول اإلمام عيل عليه السـالم 
(أعلموا أن أنفسـكم غاليـة فال ترضوا لها 

ثمناً إال الجنة) 
فـألن النفـس غاليـة فقـد كرمهـا الله 
وجعـل مكافـأة لها جنـة عرضها كعرض 

السموات واألرض. 
إن شـعبنا اليمنـي وهـو يحيـي هـذه 

الذكـرى فهـو يهـدف إىل عـدة أشـياء يف 
مقدمتهـا: التعظيم والتبجيـل والتقديس 
ألسـمى عطـاء وأرشف تضحيـة، وهـو: 
عطاء الشـهداء، وهـي تضحياتهـم التي 
كانت إىل أعىل مستوى، التضحية بالنفس، 
التضحيـة بالحيـاة، التقدمـة ألغـىل مـا 
يمكن أن يقدمه اإلنسـان فيما بيده، فيما 
أعطـاه الله -ُسـبَْحـانَُه َوتََعاَىل- التضحية 
بالـروح والحيـاة، بهـذه الدنيـا الفانيـة، 
وهو عطاٌء عظيم، وهي تضحية عظيمة، 
جديـرة بالتقديـس والتبجيـل والتعظيم، 
وكذلـك جديـرة باالحتفاء بها، واإلشـادة 
بهـا، واالفتخار بهـا، فشـهداؤنا هم تاج 
رؤوسـنا، وهـم فخـر أمتنا، وهـم عنوان 

عزتنا وصمودنا وكرامتنا. 
وأيضـاً، يضـاف إىل ذلك االسـتفادة من 
هذه الذكرى باالسـتلهام منها لكل معاني 
العـزة، ولـكل مـا يسـاعد اإلنسـان عـىل 
الصمـود والثبـات يف مواجهـة التحديات، 
الطغـاة  والظاملـني،  األعـداء  مواجهـة  يف 
ومهمـة،  كثـرية  ودروس  املسـتكربين، 
مثل لفـت النظـر- أَيْـضاً كذلـك- إىل أرس 
ـــة تجاههم،  الشـهداء، ومسـؤولية األُمَّ
وغري ذلك من الفوائـد الكثرية إلحياء هذه 

الذكرى. 

عساغرغا السثوان.. 
وعجائُمه
طتمث الدعراظغ

 
تحالـف العـدوان 
يثبت يومـاً بعد يوم 
وسـنًة بعد سنة أنه 
لـن يصـل ملـا يريد، 
أهدافـه  يف  فشـل 
التي رسمها وتَحّرك 
مـن  أجِلهـا  ِمـن 
سـنوات  سـبع  قبل 
مـن العـدوان، هـذا 

التحالـف املعتـدي والظالـم عىل أبناء الشـعب 
اليمني وبقيـادة أمريكا وإرسائيل وحلفائهم يف 
املنطقة السعوديّة واإلمارات ومن تحالف معهم 
ومـن تعـاون معهم ومـن قاتـل يف صفهم من 

العمالء والخونة يف الداخل. 
فشـل ُكــّل املتحالفـني، وارتكبـوا وال زالـوا 
يرتكبون أبشَع الجرائم يف حق اليمنيني الرشفاء 
املدافعـني عـن أرضهم وعرضهـم وعن رشفهم 
وكرامتهـم، تَحّرك املجاهدون من أبناء الشـعب 
اليمني وهـم يحملون ثقافَة القرآِن َوالجهاِد، يف 
سـبيل الله وحسـب توجيهات الله ملواجهة هذا 
العـدوان الظالم والغاشـم وقدمـوا التضحيات 
الكبرية مـن خرية الرجـال املؤمنـني الصادقني 
املجاهديـن املخلصـني، والذي لوالهـم ملا تحّقق 
للشـعب اليمني الحريـة واالسـتقالل وملا هزم 
املتجربيـن الطغـاة الظاملني املتولـني ألعداء الله 
األمريكـي واإلرسائيـيل، لذلك الجهـاد والتَحّرك 
الجهـادي أمر من الله لكل املؤمنني أن يقاتلوا يف 
سـبيل الله وأن يواجهوا أعـداء الله من منطلق 
إيمانـي قرآنـي وبمنهجيـة صحيحـة ال يوجد 
فيهـا أي ضالل أَو انحراف، فمنهـج الله عندما 
يتَحّرك بـه الجميع ويهتدي بهـدى الله يف واقع 
حياتهم الجهادية والعملية، فالله وعدهم ووعد 
اللـه يتحّقق بأنـه كفيل بنـرص املؤمنني بنرص 
املجاهديـن، مهما كان ما يمتلكه أعداء الله من 
أسلحة وعتاد وإْمَكانيات ال يمكن أن يكون ذلك 
عقبة أمام من يتَحّركون يف سبيل الله ويف قضية 

هي الحق. 
نلمـس تأييـد الله ونـرصه يف مـا يتحّقق من 
املجاهديـن مـن أبنـاء الجيـش واللجـان مـن 
انتصـارات، ومـا نشـاهده مـن هزائـم لقـوى 
العـدوان يف ُكــّل مواقـع الجهاد واالستبسـال 
مواقـع الرشف والكرامة واإلباء، مواقع شـارك 

فيها ُكـّل الرشفاء من أبناء الشعب اليمني. 
العـدوان اليوم يعيـش يف مرحلة مـن فقدان 
السـيطرة واالتِّزان والتخبط، يحـاول أن يوقف 
انتصـارات الجيـش واللجان يف ُكــّل الجبهات، 
ويقصـف  صنعـاء  العاصمـة  بقصـف  يقـوم 
املقصوف بل ويستهدف املدنيني واملواقع املدنية 
وغريهـا، ُكـّل ذلك إنما هو دليل عىل أنهم فقدوا 

امليدان العسكري والسيطرة امليدانية. 
قـد قال لهـم السـيد القائد عبد امللـك بن بدر 
الدين الحوثي، يف الذكرى السـنوية للشهيد هذا 
العام: إن مـا تريدون الوصـول إليه من احتالل 
هذا الشـعب أصبح من املستحيالت، ولن يصلوا 
إليه بإذن الله ولن يتحّقق لهم أي نرص والهزيمة 
الحتمية لقوى العدوان أصبحت قاب قوسني أَو 

أدنى بقوة الله ونرص الله. 
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ثقافة 

إن لـط تـججـْرظـا (آغـاُت الـسـثاب) يف الصـرآن الضـرغـط.. شمـا الـثي غججرظا؟!إن لـط تـججـْرظـا (آغـاُت الـسـثاب) يف الصـرآن الضـرغـط.. شمـا الـثي غججرظا؟!
 - بحرى المتطعري:

بثاغئ:ـ
َمـن لـم تؤثـر فيـه محـاَرضة ـ ملزمة 
ـ [معرفـة اللـهـ  وعـده ووعيـدهـ  الدرس 
الخامس عرش] للشـهيد القائد سـالم الله 
عليـه، فينطلـق مجاهـدا يف سـبيل الله، يف 
أي مجـال مـن املجاالت املتاحـة للجهاد، ال 
يخىش يف هـذا الكون يشء سـوى الله، فما 

الذي ممكن أن يؤثر فيه؟!
ـِهيْـُد الَقاِئُد  محـارضٌة تناول فيهـا الشَّ
آيـات العذاب يف القـرآن الكريـم، ورشحها 
بطريقـة سـهلة ومبسـطة، ضاربـا أمثلة 
واقعيـة عىل املواضيع التي يتطرق إليها، أو 
يستشهد بها.. محارضة يرجف الفؤاد عند 
قراءتها، فيدرك املرء أن الله الرحيم بعباده، 
لـم يرتك صفة لنار جهنـم إال ووصفها لنا: 
[أبوابهـا ـ طعامهـا ـ رشابهـا ـ خزنتها ـ 
أسـقفهاـ  لباسـها... إلـخ] ُكّل هذا لريتدع 
العبـاد وينزجروا من الوقـوع فيما يغضب 
الرب.. ولكن اإلنسـان عىل مر األزمان أثبت 

أنه ظلوم كفار، إال من رحم الله.

السثاُب الظاتُب سظ خعارغت أعض افرض.. 
ق غساوي غمسًئ يف جعظط: 

ـِهيْـُد الَقاِئُد سـالُم الله عليه،  حـذََّر الشَّ
ــَة من عـذاب اللـه، وأن ُكلَّ من يخاف  األُمَّ
الجبابـرة، فيعمل ما يرضيهـم، بأن عذاب 
الله أشـد وأعظم مـن ُكّل تهديداتهم، حيث 
قال: [لـو صـب األمريكيون ُكّل مـا لديهم 
مـن قوة عليـك وحـدك أنت ملا سـاوى ذلك 
كله يوماً واحداً يف نار جهنم؛ ألنك هنا بأول 
رضبة، بأول شـظية سـتموت، ثم ال تحس 
بـأي يشء بعـد ذلك، ولـو صبوا عليـك ُكّل 
أسـلحتهم، ولو افرتضنا أيضا أنك سـتبقى 
حيـاً وصواريخهـم توجـه إليـك، وقنابلهم 
توجه إليك أيضاً حتى آخر قطعة يمتلكونها 
لكان ذلك أيضاً ال يسـاوي سـاعة واحدة يف 

قعر جهنم].
مشـرياً إىل أن تدبر آيات الوعيد سـيؤدي 
بالعباد إىل الخوف من الله أكثر من أي يشء 
آخـر، حيث قـال: [التخويف بنـار جهنم يف 
القـرآن الكريم، التخويف بنـار جهنم الذي 
تكـرر كثـرياً يف آيات الله يف القـرآن الكريم، 
هو جدير بأن نتأملـه جيدا كلنا، وأن نتدبر 
تلـك اآليات. حينئذ سـيجد ُكّل مـن تأملها، 
ومـن تدبرها بأن ُكّل يشء يف هذه الدنيا من 
مصائبهـا، مـن شـدائدها، وكل يشء ممـا 
يتوعـدك به اآلخـرون، وكل ما تـراه عندما 
يسـتعرضون أسـلحتهم يف األيام الوطنية.. 
سـرتاه كله ليس بيشء، ليس شـيئاً بمعنى 
الكلمة فعالً أمـام هذه النار التي تغلظ الله 
بها عـىل من عصاه، وتوعـد بها من صدف 
عن رضاه. حينئذ تجد نفسك أنه ليس هناك 
مـا يجب أن يخيفك، ليس يف هـذه الدنيا ما 
ينبغـي أن تخاف منـه أبدا، فـال املوت، وال 
كانـت  مهمـا  [صواريـخ]،  وال  [قنابـل]، 

فتاكة، مهما كانت عظيمة الدمار].

أوخاُف الظار ـ والسغاُذ باهللا طظعا ـ ضما ورد 
يف الصرآن:ـ

وتنـاول الشـهيد القائـد آيـات الوعيـد 
بالرشح املفصل لها، عل وعىس يتأثر الناس 
بهـذا، فيرتكـون ما هـم فيه من السـكوت 
والقعـود عن الجهـاد، وينطلقـون يف حب 
اللـه، يف رىض الله، ال يخافـون يف الله لومة 

الئم: 

أوقً: سخ الئظان، ضظاغًئ سظ الظثم الحثغث 
والتسرة:ـ

 {َويَـْوَم يََعضُّ الظَّاِلُم َعـَىل يََديِْه يَُقوُل يَا 
َليْتَِنـي اتََّخذُْت َمَع الرَُّسـوِل َسـِبيالً يَا َويَْلتَا 
َليْتَني لـْم أَتَِخذْ ُفالنًا َخِليْالً َلَقـْد أََضلَِّني َعِن 
الذِّْكـِر بَْعَد إِذْ َجاَءِني} قال سـالم الله عليه: 
[أليسـت هـذه كلها عبارات حـرسة وندم؟ 
نـدم يقطع القلـوب، يعض املجـرم، يعض 
الظالم عىل يديه يعضها من شـدة األسـف، 
واأللـم، مـن الحـرسة والنـدم. يقـول الله 
سـبحانه وتعـاىل: {ِللَِّذيَن اْسـتََجابُوا ِلَربِِّهُم 
اْلُحْسـنَى} الجـزاء الحسـن وهـو الجنـة، 
والحسـاب اليسـري، واألمن مـن ُكّل خوف 
يوم القيامة {َوالَِّذيَن َلْم يَْسـتَِجيبُوا َلُه َلْو أَنَّ 
َلُهـْم َما ِيف اْألَْرِض َجِميعاً َوِمثَْلُه َمَعُه َالْفتََدْوا 
ِبِه} الذين لم يسـتجيبوا للـه. وأين موضع 
االسـتجابة؟ هنـا يف الدنيـا، وما هـو الذي 
دعانا إليه؟ هو القرآن الكريم، ورسول الله 
(صلـوات الله عليه وعىل آله) تلك دعوة الله 

التي يريد منا أن نستجيب لها].

طبال: 
ـِهيْـُد الَقاِئُد سـالم الله عليه  ورضب الشَّ
مثـاال توضيحيا لآلية السـابقة من الواقع، 
حيـث قال: [هذه عربة للكثري من عباد الله، 
ممن يشـتد طمعه، ويقوده جشـعه، إىل أن 
يأخذ شـيئا من هذه الدنيـا حراما، أو يقبل 
شيئا منها مقابل أن يدخل يف موقف باطل، 
أو يؤيد باطال، أو يقف عن نرص حق، ليفهم 
هنا وهو يف الدنيا أنه لو كان له األرض كلها 
ومـا فيها، وله أيضـا مثلهـا أضعافا لكان 
مسارعا إىل أن يفدي نفسه به يوم القيامة. 
ملاذا؟ ألنه سـريى من العذاب الشـديد، يرى 
جهنم أمامه، وهو يعلم أنه سيسـاق إليها، 
وأنه سـيخلد فيها حينئذ يهـون أمامه ُكّل 
يشء. تلك القطعة من األرض، ذلك املبلغ من 
املال الذي باع به دينه، لم يعد شيئا، يتحرس 
منه يوم القيامة، ويرى نفسـه يف موقع أنه 
لو كان له مثل هذه األرض، وليس فقط تلك 
القطعـة، أو ذلك املبلغ، أو ذلك املنصب الذي 
باع به دينه، بل لو كانت له األرض كلها وما 
فيهـا ومثلها معها الفتدى بـه يوم القيامة 

من سوء العذاب]. 

 طبال آخر:ـ
يف  زيـادة  عليـه  اللـه  سـالم  وأضـاف 
التوضيـح: [بل قـد يحدث لك هنـا يف الدنيا 
وأنت تملك الكثري، الكثري من وسـائل الرتف 
والراحـة، فيعرض لك أمـراض تحول بينك 
وبني أن تتمتع بما بني يديك، فرتى اآلخرين 
مـن حولـك يتمتعون بكل ما لديـك وأنت ال 
تسـتطيع أن تـذوق من هـذا، وال أن تقرب 
هذا، من شـتى األصناف التي تمتلكها، تلك 
األصنـاف التي بعت بها دينك، تلك األصناف 
التي أحبطت بها ذمتك، وأهلكت بها نفسك. 

إذاً فليـس يشء هنا يف الدنيا من النعيم، وال 
مـن وسـائل الرتغيب مـا يمكـن أن تقارن 
بينه وبني موضع سوط يف الجنة. فإذا كان 
اإلنسان يسارع هنا يف الدنيا من أجل أشياء 
يريـد أن يحصل عليها، وهـو ال يبايل أحالل 
كانـت أم حرام، وال يبايل يف ذلك املوقف الذي 
دخـل فيه من أجل الحصـول عليها حق، أم 
باطل، ملاذا ال يسـارع إىل االستجابة إىل الله 
ليحصـل عىل ذلـك املقام الرفيـع؟ عىل ذلك 
النعيم العظيم، النعيـم األبدي، النعيم الذي 
فيـه كما ورد يف الحديث عن النبي (صلوات 
اللـه عليه وعىل آله) ((فيهـا ما ال عني رأت 
وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش))].

باظغاً:ـ حرابعط الخثغث:ـ
َعِنيـٍد  اٍر  َجبـَّ ُكّل  َوَخـاَب  {َواْسـتَْفتَُحوا 
ِمـْن َوَراِئِه َجَهنَُّم َويُْسـَقى ِمْن َمـاٍء َصِديٍد 
سـالم  قـال  يُِسـيُغُه}  يَـَكاُد  َوال  يَتََجرَُّعـُه 
اللـه عليـه: [الصديد: يقـال بأنـه عصارة 
أهـل النـار، القيـح، الصديـد: ُكّل فضـالت 
أجسـامهم املحرتقـة امللتهبـة، هي رشاب 

املجرم يف جهنم].

بالباً:ـ أبعاب جعظط السئسئ:ـ
{َوإِنَّ َجَهنََّم َلَموِْعُدُهْم أَْجَمِعنَي َلَها َسبَْعُة 
أَبْـَواٍب ِلُكلِّ بَـاٍب ِمنُْهْم ُجْزٌء َمْقُسـوٌم} قال 
سـالم الله عليه: [ألم يتحدث هنا حتى عن 
أبـواب جهنم؟ وتحدث حتـى عن مغالقها، 
مصافقها، وتحدث عن زبانيتها، تحدث عن 
ُكّل يشء فيهـا.. فأين تفكرينـا؟ أين نظرنا 
ألنفسـنا وملصالحنـا؟ أليس هـذا هو الذي 
ينبغي أن نخاف منه. واألوىل بأن يكون أشد 
قوة، وأعظم قوة يف مقام االستجابة لله هم 
مـن يحملون العلم، هم مـن هم متعلمون، 
ومـن يحملون العلم؛ ألنهم هم من يعرفون 
جهنـم أكثـر مـن غريهـم، مـع أن جهنـم 
أوصافها يف متناول النـاس جميعا، ُكّل من 

يقرؤون كتاب الله].
وأضاف أيضاً: [{َلَها َسبَْعُة أَبَْواٍب} وكأن 
هـذه األبواب هـي أبـواب لدركاتهـا أيضاً، 
ُكّل طبقـة أو ُكّل مقـام يف جهنـم لـه فئـة 
مـن الناس، وله باب {ِلُكلِّ بَـاٍب ِمنُْهْم ُجْزٌء 
َمْقُسـوٌم} يدخل منه من هـو من أهل ذلك 
الدرك، سـبعة أبواب سواء اعتربتها يف سور 
واحـد وكل بـاب ينفـذ إىل درك مـن دركات 
جهنم، وكلها سـيئة، وكلها ورطة عظيمة 
أن تدخـل من بـاب جهنم ثـم يوصد عليك، 
ثـم إذا حاولت أن تخـرج يتلقـاك زبانيتها 
بمقامع من حديد يرضبونك فتعود، سـبعة 

أبواب لسبعة دركات].

ملاذا املظاشُص يف الثرك افجفض؟
وأوضـح سـالُم اللـه عليـه بـأن الفئـة 
املنافقة حتى ولو كانت مسـلمة هي أشـد 
خطرا من اليهود والنصارى عىل املسـلمني 
ولذا توعدها الله بالدرك األسـفل من النار، 

حيـث قـال: [ووجدنا القـرآن الكريم ينص 
عىل أن فئة هي محسـوبة ضمن املسـلمني 
هم سـيكونون يف الدرك األسـفل من النار، 
هم املنافقـون، يف الدرك األسـفل من النار؛ 
ألنهم أخبـث عباد الله، ألنهم أسـوأ البرش، 
ألنهـم أرجـس وألعن البـرش جميعـاً، قال 
الله عنهم لرسـوله (صلوات الله عليه وعىل 
آله): {ُهُم اْلَعـُدوُّ َفاْحذَْرُهْم}.املنافقون هم 
فئـة تعمـل يف أوسـاط املسـلمني تثبطهم 
عـن نـرص ديـن اللـه، تخوفهـم، ترعبهم، 
ترجف قلوبهم، تشيع الشائعات التي تقلق 
نفوسـهم، تشـيع الشـائعات التـي ترعب 
قلوبهـم. املنافقـون يف كتـاب اللـه الكريم 
تحدث عنهم أسـوأ مما تحـدث عن اليهود، 
والنصارى، واملجوس، والكافرين، إذا كانت 
جهنم لها سـبعة أبواب، ودركاتها متفاوتة 
يف الشدة، فإن املنافقني يف الدرك األسفل من 

النار].

رابساً:ـ بغاُب أعض الظار، وذرغصُئ 
اجاتماطعط

َربِِّهـْم  ِيف  اْختََصُمـوا  َخْصَمـاِن  {َهـذَاِن 
َفالَِّذيـَن َكَفـُروا ُقطَِّعـْت َلُهْم ِثيَـاٌب ِمْن نَاٍر 
يَُصبُّ ِمْن َفـْوِق ُرُؤوِسـِهُم اْلَحِميُم}، يقول 
ِهيْـُد الَقاِئُد حول هذا املوضوع شارحا:  الشَّ
[ألم يتحدث أيضا عن الرتويشـة يف جهنم؟ 
رشاب جهنـم ثـم أيضـا يصـب مـن فوق 
رؤوسـهم الحميـم، يكونـون نظيفني من 
ُكّل يشء فوق أجسـامهم، لكنها ترويشـة 
خطرية جداً ليس معها [شـامبو] وال معها 
صابـون [لكـس] وال أي يشء مـن أدوات 
التجميل.ثـوب املجرم فيهـا كما قال الله يف 
اِبيلُُهْم ِمْن َقِطـَراٍن َوتَْغَىش  آية أخـرى: {َرسَ
اُر} وهنا يصب من فوق رأس  ُوُجوَهُهُم النـَّ
املجـرم الحميـم {يُْصَهـُر ِبِه} يـذاب {َما ِيف 
بُُطونِِهـْم َواْلُجلُـوُد}إذا واحـد منـا مرتوش 
بماء سـاخن وغِلط يبقي يف [املغراف] قليل 
سـاخن وصبه فوق ظهره كيف يكون أمله؟ 
يقـوم من مكانـه من حرارة بسـيطة.. أما 
هـذه ترويشـة خطـرية: {يُْصَهُر ِبـِه َما ِيف 

بُُطونِِهْم َواْلُجلُوُد}].
شـارحا:  عليـه  اللـه  سـالم  وأضـاف   
[ثيابهـم مـن نـار [تفصيل] قطعـت لهم 
ثيـاب تفصيل، هنـا ثياب التفصيـل بثالثة 
ألف ونحوها [نجوم] هناك ليس الثوب من 
نوع [نجوم] بـل نار.كأنه يقول للشـباب، 
طبعا الشـباب يكونون حريصـني جداً عىل 
ثياب التفصيل من أجل أن يبدو جميال أمام 
اآلخرين، يعرض عن ذكر الله، وهو يعرض 
عن مجالس اإلرشـاد، عن مجالس الهداية، 
يعرض عن كتاب اللـه، يعيش يف أجواء من 
العشـق، والحب، واتباع الشهوات، فهو من 
يبحث عن ثياب تفصيل ليبدو شكله جميال، 
فيعرف أنه قد يكون من أولئك الذين تفصل 
لهم ثيـاب يف جهنم {ُقطَِّعْت َلُهـْم ِثيَاٌب ِمْن 

نَاٍر} ما هذا يعني تفصيل؟].

طباٌل تعضغتغٌّ طظ العاصع:ـ
يقول سـالم الله عليه: [هـذه التفاصيل 
قارن بينهـا وبني أن تطلِّع عـىل تقرير عن 
مختلـف األسـلحة التـي تمتلكهـا أمريكا 
مثـال، أو إرسائيـل [صواريخ بعيـدة املدى] 
[صواريـخ تحمـل رؤوسـا نوويـة] قنابل 
[هيدروجينيـة] [قنابـل ذريـة] قنابل كذا، 
وأسلحة متعددة. أليست كلها من تفاصيل 
ما يمتلكون من وسائل التعذيب لآلخرين؟. 
قـارن بينها وبني التفاصيل التي عرضت يف 
القـرآن الكريـم عن جهنم، سـتجد أن هذه 
هي قد مـا يتمناها أهل جهنـم، يتمنون يف 
جهنـم أن يكون عذابهم من نوع ما تمتلكه 
أمريـكا مـن أسـلحة، وسـيعتربونه حينئذ 

تخفيفا عظيما].

جادجاً:ـ أوخاُف (طقئضئ السثاب) َخَجَظُئ 
جعظط:ـ

[َوَلُهـْم َمَقاِمـُع ِمْن َحِديـٍد ُكلََّمـا أََراُدوا 
أَْن يَْخُرُجـوا ِمنَْهـا ِمـْن َغـمٍّ أُِعيـُدوا ِفيَهـا 
َوذُوُقـوا َعـذَاَب اْلَحِريـِق}، {َعَليَْهـا َمالِئَكٌة 
ِغالٌظ ِشَداٌد}، قال سـالم الله عليه شارحا: 
[أو يكلمونـك عـن فرق من الجنـود تتدرب 
تدريبـا خاصا [كمنـدوز] أو مـن يتدربون 
يف معسـكرات العمليـات الخاصـة.. أولئك 
ليسوا بيشء أمام خزنة جهنم، خزنة جهنم 
مدربـون تدريبـا عاليا عىل تعذيـب الناس، 
مالئكـة غالظ شـداد كمـا قال اللـه عنهم: 
{َعَليَْها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشـَداٌد}(التحريم: من 
اآلية6) وبأيديهم مقامـع من حديد تلتهب 
نـارا، كلمـا حاولت أن تقرتب مـن باب من 
أبـواب جهنم يرضبونك بهـا. هؤالء هم من 
يجب أن تخاف منهم، ال أن تخاف من جنود 
العمليات الخاصة أو من جنود [الكمندوز] 
أو مـن أي جنـدي آخـر، باسـتطاعتك أن 
تقتله، باستطاعتك أن ترضبه كما يرضبك، 
وليـس بيده كتلـك املقامع التـي بيد زبانية 
جهنم. ألم تتعود الدول عىل أن تعرض أمام 
شـعوبها فرق من الجنـود، تدربـوا تدريبا 
خاصـا، لريعبـوا النـاس بهـم؟! ارجـع إىل 
القـرآن الكريم واسـتعرض الفرق الخاصة 
املدربة يف جهنم.فمن الـذي يجب أن تخاف 
منـه زبانيـة جهنـم، أم جنـود العمليـات 
الخاصـة َو[الكمندوز] وغريهـا من الفرق 

األخرى؟].

طصارظئ بسغطئ: جةظ الثظغا، وجةظ 
الظار:ـ

وقارن سـالم الله عليه بني أنواع العذاب 
يف سـجون الدنيا، وبني عـذاب جهنم، حيث 
قال: [يف السـجون هنا يف الدنيا يقدمون لك 
طعاما ويقدمون لك رشابا، أجواء الزنزانة، 
أجواء السجن كلها باردة، بل قد ترى نفسك 
بحاجـة إىل لحـاف، وأنـت ال تحـاول يف ُكّل 
لحظـة أن تتجـه نحو باب السـجن لتخرج 
منه. يتمنى اإلنسـان لو كانـت جهنم مثل 
هذه السـجون لرآها أهلهـا نعمة كبرية أن 
تكـون جهنـم وإن كانوا خالديـن فيها أبدا 
وهي من نوع سـجون الدنيا، وفيها وسائل 
التعذيـب التـي يف السـجون هنـا يف الدنيـا 

لكانت هينة، لكانت هينة..].

سـيصنعون إرهابـاً هـم - كما قلنـا أكثر 
من مّرة - ستسـمُع تفجرياِت هنا وتفجريات 
الـرضوري -  مـن  إذاً  يقولـون:  ثـم  هنـاك، 
وسـيكونون متجملـني ومحسـنني كما يبدو 
لنـا - أن تأتي التعزيزات مـن مختلف البلدان 
تحت قيـادة األمريكيـني إىل اليمن كما حصل 

يف أفغانسـتان، حينئـٍذ سـيفهم النـاس - إذا 
لم نفهم من اآلن - أن املسـتهدف هو الشعب 
نفسه، الشعب بكله بدولته، حتى الدولة إذا ما 
جندوها ألن تعمل ضد أبناء هذا الشعب فإنها 
هي مسـتهدفة؛ ألنهم لن يرضـوا عنها مهما 
عملت، هل رضوا عـن عرفات عىل الرغم مما 

عمل؟ ألم يمأل السـجون من شباب [حماس] 
ومن شـباب [منظمة الجهاد اإلسالمي]؟ مأل 
السـجون وحاول أن يعلن بأنـه حريص عىل 
السـالم وأنه، وأنه، لم يقبلوا منـه أبداً، قالوا: 
أنت قرصت يف مكافحة اإلرهاب، ماذا يريدون 
منه أن يعمل؟ هل يريدون أن يكون أشـد عىل 

الفلسـطينيني من اإلرسائيليني أنفسـهم؟ إذا 
كانوا يريدون هذا من عرفات فإنه ما يريدونه 

من أي زعيم. 

[ملزمة: وإذ رصفنا إليك نفر من الجن]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ

{َلَعا َجْئَسُئ َأْبَعاٍب} وضأظعا أبعاب لثرضاتعا أغداً، ُضّض طصام شغ جعظط له شؤئ طظ الظاس، {َلَعا َجْئَسُئ َأْبَعاٍب} وضأظعا أبعاب لثرضاتعا أغداً، ُضّض طصام شغ جعظط له شؤئ طظ الظاس، 
وله باب {ِلُضضِّ َباٍب ِطْظُعْط ُجْجٌء َطْصُسعٌم} غثخض طظه طظ عع طظ أعض ذلك الثرك.وله باب {ِلُضضِّ َباٍب ِطْظُعْط ُجْجٌء َطْصُسعٌم} غثخض طظه طظ عع طظ أعض ذلك الثرك.

عض لثغظا سعث طظ اهللا؟ شما بالظا، ضطظا، سطماؤظا، سئادظا، وجعاؤظا، أشرادظا، ذقبظا. ضطظا عض لثغظا سعث طظ اهللا؟ شما بالظا، ضطظا، سطماؤظا، سئادظا، وجعاؤظا، أشرادظا، ذقبظا. ضطظا 
صاسثون وضطظا ظرى أظفسظا أظه ق أبر لظا شغ عثه التغاة، ولغج لظا سمض شغ طةال ظخر دغظ صاسثون وضطظا ظرى أظفسظا أظه ق أبر لظا شغ عثه التغاة، ولغج لظا سمض شغ طةال ظخر دغظ 

اهللا، شغ طةال إسقء ضطماه!!اهللا، شغ طةال إسقء ضطماه!!
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أعلنـت الغرفُة املشـرتكُة لفصائل 
املقاومـة الفلسـطينية عـن انطالق 
فعاليـات التدريب املشـرتك لفصائل 
التـي  الشـديد 2،  الركـن  املقاومـة 
ام يف مواقع وميادين  تستمر لعدة أَيـَّ
التدريـب بمشـاركة كافـة فصائـل 

املقاومة الفلسطينية. 
ومـن املقـّرر أن يشـهَد التدريُب 
األنشـطة  مـن  العديـَد  املشـرتُك 
العسـكرية  والفعاليات  التدريبيـة 
لتبادل الخـربات بني جميع فصائل 
املقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد 
املهـام  تنفيـذ  ورسعـة  املفاهيـم 

بكفاءة واقتدار. 
وسـتُختَتُم التدريبـاُت بمنـاورة 
العسـكرية   «2 الشـديد  «الركـن 
لرفـع  تهـدف  والتـي  املشـرتكة 
القتاليـة  والجاهزيـة  الكفـاءة 
لفصائل املقاومـة ملواجهة مختلف 

التحديات والتهديدات. 
يف السـياق، اعترب املتحدُث باسم 
حركـة «حمـاس»، عبـد اللطيـف 
القانـوع، يف وقت سـابق، أن «هذه 

لرفـع  هـي  العسـكرية  املنـاورة 
إىل  ورسـالة  املقاومـة،  جاهزيـة 
االحتالل مفادها أنه سيتلّقى درساً 

يف حال توغل يف غزة». 
«املقاومـَة  أن  القانـوع،  وأّكــد 
تمّكنـت مـن ترميـم األرضار بعـد 
معركـة سـيف القـدس، وأن هناك 
بني  وتكامـالً  وتنسـيقاً  انسـجاماً 

جميع فصائل املقاومة يف غزة». 

هذا وأجـرت كتائب «القّسـام»، 
لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
يف  كبـرية  منـاورات  «حمـاس»، 
ديسـمرب الحايل عىل مستوى قطاع 
غزة، وحملت اسـم «درع القدس»، 
بحيث «تخّللها استعراض تكتيكاٍت 
بمـا  ونوعيـٍة،  جديـدٍة  عسـكريٍة 
فيهـا مهماٌت متعلقـٌة بأرس جنوٍد 

إرسائيليني». 

وقـد شـهدت األيّاُم األخـريُة من 
منـاورات  إجـراء  املـايض  العـام 
جانـِب  مـن  الشـديد»،  «الركـن 
الغرفة املشـرتكة لفصائل املقاومة 
الفلسـطينية، التـي أطلقت حينها 
رشـقات صاروخيـة يف اتّجاه بحر 
غـزة، كما أطلقت طائرات «أبابيل» 
املسرّية يف إطار املناورة التي تحاكي 

تهديدات االحتالل الصهيوني. 

إىل ذلـك، شـنت قـواُت االحتـالل 
الصهيوني، فجر أمس األحد، حملة 
بمناطـق  واقتحامـات  مداهمـات 
التـي  الغربيـة  بالضفـة  مختلفـة 
شـهدت مواجهـات حتى سـاعات 
الفجر بني شـبان وجنود االحتالل، 
بجـروح  العـرشات  أُصيـب  َحيـُث 
بالرصـاص الحـي واملعدني املغلف 

باملطا واملئات يف حاالت اختناق. 
واعتقلـت قـوات االحتـالل ثالثة 
فلسـطينيني هـم: عمـار دويكات 
مـن قلقيليـة، وعناد شـاويش من 
طوبـاس، ووائـل أبـو مفـرح من 

تقوع رشق بيت لحم. 
وأطلـق مقاومـون فجـر، أمس 
األحـد، النـار عـىل حاجـز دوتـان 
العسـكري املقام قرب جنني، بينما 
تجـدد إطـالق النـار للمـرة الثالثة 
خالل سـاعات عىل حاجـز الجلمة 

شمال جنني. 
وشـنت قـوات االحتـالل حملـة 
تمشـيط واسـعة يف الجلمة ويعبد 
وعرابـة، وأغلـق الجنـود الحاجـز 
ومنع العمال من املرور عرب منطقة 
يعبد نحو أماكن عملهم يف الداخل. 

 : وضاقت

أّكـد األمـنُي العام لعصائـب أهل الحق، 
الشـيخ قيس الخزعيل، عـدَم وجود طرح 
أمريكي حقيقي حول االنسـحاب، مشّدًدا 
عـىل أن املقاومـَة لها حق الـرد، ابتداًء من 
السـاعة األوىل لتأريـخ االنسـحاب املزمع 
إذَا لـم تنسـحب القـوات األمريكيـة وفق 

الرشوط املعلنة. 
وقال الشـيخ الخزعـيل يف كلمة له حول 
انسـحاب القوات األمريكيـة، أمس األحد: 
«ال يوجـُد طـرٌح أمريكـي حقيقـي حول 
االنسـحاب من ناحية الجهـات األمريكية 

”الطـرح  أن  إىل  ُمشـرياً  العسـكرية»، 
السـيايس األمريكـي يقول بتغيـري عنوان 

القوات املتواجدة“. 
َوأََضـاَف الشـيخ الخزعيل، أن «سـحَب 
منظومـة الباتريـوت من العـراق ال عالقة 
لـه باتّفاق االنسـحاب مع العـراق، وإنما 
هو خاضع لسياسـة أمريكيـة يف املنطقة 

بكاملها“. 
وأّكــد الشـيخ الخزعيل أن «تنسـيقية 
املقاومة ترفـض بقاء أية قـوات أمريكية 
يف قاعدتـي عـني األسـد وحرير وتشـرتط 
عدم تحليق أي طائرة عسكرية، ولو كانت 
مسـرّية يف أي منطقـة تخلـو مـن وجـود 

داعش، وستعده طرياناً معادياً تجسسياً». 
وشـّدد بالقـول: إن «القـوات األمريكية 
إذَا مـا لم تنسـحب وفق رشوطنـا املعلنة، 
فللمقاومـة حـق الـرد ابتداًء من السـاعة 
املزمـع“،  االنسـحاب  لتأريـخ  األوىل 
”وتنسـيقية املقاومة هي من تحّدد موعد 

الرد عىل االحتالل». 
وأَشـاَر الشـيخ الخزعـيل إىل أن «اختيار 
نتائـج  عـىل  املصادقـة  إعـالن  موعـد 
االنتخابات مع ذكرى شهادة قادة النرص، 
وبوجـود  املزعـوم،  االنسـحاب  وموعـد 
جمهور معرتض كبري، هو تاريخ حساس 

جداً». 

 : وضاقت

أّكــد مسـاعُد قائد سـالح الجو 
يف الجيـش اإليرانـي، العميـد طيار 
مهدي هاديان أن «السـالَح اإليراني 
يتمتُع بجهوزية دائمة يف الدفاع عن 
عىل أي  مدّمـراً  البالد وسـيوجه رداً 

تهديد». 
َوأََضــاَف هاديـان، يف ترصيحـه 
أمـام حشـد من القـادة والرؤسـاء 
وكبار املدراء، أمس األحد، أن «سالح 
واجـَه  اإليرانـي  الجيـش  يف  الجـو 
الحظـَر التامَّ منـذ 43 عاماً من قبل 

األنظمة السـلطوية إال أن مقاتالته 
تضطلـع بمهـام الحفـاظ عىل أمن 
البـالد والدفاع عـن أجوائها بأفضل 

صورة». 
وتابـع: «اسـتطاع سـالح الجـو 
باالعتماد عىل قدراته الذاتية، وتنفيذ 
جميـع املهـام واملسـؤوليات امللقاة 
عـىل عاتقه بأفضل صـورة ممكنة، 
يدل عـىل القدرات الداخلية والكوادر 

اإلنسانية الكفؤة واملقتدرة». 
ووصـف هاديـان سـالَح الجو يف 
الجيش اإليراني بـ «املساند والداعم 
ويتمتـع  وشـعباً،  قيـادًة  إليـران 

بالجهوزيـة الدائمـة يف الدفـاع عن 
البـالد ويرد بشـكل مدّمــر عىل أي 

تهديد». 
وجـاء ترصيُح املسـؤول اإليراني 
يف وقـت أجرى «حـرُس الثورة» أوىل 
عمليات إطـالق لصواريخ من طراز 
«كـروز» الدقيقة واملتوسـطة املدى 
من سـفينة حربية، وتنفيذ عمليات 
ضمـن  املسـرّية  للطائـرات  جويـة 

مناورات «الرسول األعظم الـ17». 
مـن  األخـرية  املرحلـة  وخـالل 
(ص)  األعظـم  الرسـول  منـاورات 
17، رضب حرس الثورة اإلسـالمية 

عـرب إطـالق 16 صاروخاً باليسـتياً 
والوقـود  الصلـب  بالوقـود  يعمـُل 
السـائل َوكذلك 10 طائرات مسـرية 
انتحاريـة مـن طـراز شـاهد 136، 
هدفاً تـم محاكاتُه «ملفاعل ديمونا» 

الصهيوني. 
إعـالم  وسـائل  ووصفـت  هـذا 
إرسائيليـة، أمـس األول، املنـاوراِت 
اإليرانيـة بــ «الحـرب النفسـية»، 
وقالت إنها «إعـالُن نيّات من جانب 
إيران عن استعداِدها ملواجهة هجوم 
محتمل، أَو خيار عسكري إرسائييل، 

والذي يبدو مستبَعداً أو بعيداً». 

الشرشئ المحارضئ لفخائض المصاوطئ تسطظ اظطقق شسالغات «الرضظ الحثغث 2»
طصاوطعن غططصعن الظار يف جظني.. وإخاباٌت واساصاقٌت يف الدفئ الشربغئ املتاّطئ

الثجسطغ: املصاوطئ جرتد سطى أطرغضا إذا لط 
تظستإ صعاتعا وشص الحروط املسطظئ

صائث سسضري إغراظغ: جقتظا الةعي جريد بحضض طثّطـر سطى أي تعثغث

املعجعي: تجب اهللا وصش بعجه 
أطرغضا و «إجرائغض» وضسر التخار

 : وضاقت

قـال عضـُو كتلة الوفـاء للمقاومة، النائـب إبراهيم 
املوسـوي: إن األعداَء حاولـوا بجميِع الطـرق محاَربَة 
حـزب اللـه عرب دعـم «داعـش» وفرض الحصـار عىل 
املقاومـة وعـىل بيئتهـا، إال أن حـزب الله وقـف بوجه 

أمريكا و»إرسائيل» وكرس الحصار. 
وخالل لقاء سيايس يف بلدة طبشار البقاعية حرضه 
عدٌد مـن الفعاليات لفت املوسـوي إىل أن «الحرَب التي 
قامـت بهـا إرسائيـل وأمريكا هـي لكرس حـزب الله، 
ة يف حرب سوريا»، وأّكـد أن «حزب الله الذي قدم  َخاصَّ

الدم لن يبخل بيشء؛ ِمن أجِل دعم بيئته». 
وعـن االنتخابـات النيابيـة، لفـت إىل أن األعـداء ال 
يريدون من شـعب املقاومـة التصويت لنخرس األغلبية 

عن طريق تجويع الناس وفرض الحصار. 
كمـا أّكــد أن العالقة بني حزب اللـه والتيار الوطني 

الحر جيدة و «نعمل عىل تحسينها أكثر فأكثر». 
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ضطمئ أخغرة

غصااتعن سرصًا بظضعئ الثم
د. شاذمئ بثغئ

رغـم الظـروف املعيشـية الصعبـة 

التـي يُمرُّ بها الكثريُ من أبناء الشـعب 

اليمني املظلوم؛ نتيجَة العدوان الغاشم 

والحصار الظالم، إال أّن هناك َمن يجعل 

نفسـه رشيـكاً يف هـذا العـدوان ليس 

عن طريـق القصف والحصـار، وإنما 

عـدواٌن من نوع آخر يزيـد من الخناق 

عىل املواطن املسـكني، ويجعله يتجرع 

مرارتـه ليـالً ونهـاراً، ويؤرقه ويقض 

مضجَعـه، بل قد يرى فيه أحياناً أشـدَّ 

عبئـاً حتى من لقمة العيش البسـيطة 

التي يتناولها؛ ألَنَّه قد يسـد رمقه بأقل 

القليل، لكن َهم اإليجار يبقى هو الَهمَّ 

األكرب لديه. 

عامـاً بعد عـام وهـذا الجانب يلقي 

بثقِله أكثَر فأكثَر عىل كاهل املسـتأجر 

املسـكني، حتـى أصبـح أكثـر األمـور 

تعقيـداً عـىل الرغـم مـن أّن الجهـات 

املعنية منعت رفَع اإليجارات ووضعت 

بعَض اإلجراءات ملصلحة املواطن، إال أن 

الكثريَ مـن املؤجرين قد تفنن يف الحيل 

التـي يخرج بهـا من هـذه اإلجراءات، 

ويتمـادى أكثـر يف رفـع اإليجـار، فال 

يهمه إن كان املستأجر قد بات شبعاَن 

ـه األكـرب هـو كـم  أم جائعـاً؛ ألَنَّ َهمَّ

سـيحُصُل عليه من إيجـار، وإن حالت 

الظروُف الصعبة للمسـتأجر دون دفع 

اإليجـار، َفــإنَّ النتيجـَة الحتميَة –يف 

الغالب- هو الطرُد من البيت. 

ًة  ارتفاٌع متزايـٌد يف اإليجارات وَخاصَّ

مطلـع ُكـّل عـام جديد، حتـى أصبح 

العاُم الجديُد كابوسـاً مرعباً بالنسـبة 

للمواطـن محـدود الدخـل، أَو املوظف 

مقطـوع الراتـب، الذي يتجـرع مرارة 

غالء املعيشـة ليالً ونهاراً، فال يكاد ما 

يحصل عليه املواطـن من العمل والكد 

املتواصـل طيلة الشـهر أن يصل إيجار 

مسـكنه، ناهيك عن لقمة عيشـه مع 

بقية متطلبات الحياة. 

ًة يف  بمـرور األيّـام واألعـوام وَخاصَّ

هـذه الظروف، أصبحت هذه املشـكلُة 

أكثـَر تعقيـداً، حتـى كادت تكوُن هي 

املعمى الذي يسـتعيص عن الحل، رغم 

تناولها عىل العديد من وسـائل اإلعالم، 

ووسـائل التواصـل االجتماعـي، التي 

عكسـت الكثريَ مـن الحكايـات املؤملة 

التي حكاها املستأِجرون بمرارة جّراء 

االرتفاع املتزايد لإليجارات. 

اإليجـارات  رفـع  مـن  يُحـدَّ  ولـن 

املسـتأجر  معانـاة  مـن  والتخفيـف 

ِقبـل  مـن  صارمـٍة  إجـراءاٍت  سـوى 

الجهات املعنية تمنـُع االرتفاَع املتزايَد 

يف اإليجـارات التـي وصلت مسـتوياٍت 

جنونيـًة، باملقارنة مـع الوضع املادي 

املتدني للمواطن محدود الدخل. 

تصغصُئ تخسغث صعى السثوان
طخطفى السظسغ 

  
العـدوان  قـوى  تواصـل 
طغيانهـا  يف  وتسـتمرُّ 
الهمجـي  وتصعيدهـا 
واألرعـن، متجـردًة عن ُكـّل 
القيـم واألخـالق، يف اخرتاق 
واضح لكل قواعد االشتباك، 
لـكل  بـارز  تَجـاوز  ويف 
القوانني واألعراف السماوية 

واألرضية.. 
إنه العمـى والتخبُُّط الذي 
يعّرب عن فشـلهم وهزيمتهم 

وإخفاقهم يف ميدان النزال والقتال.. 
إنه االنزالُق يف وحِل عدوانهم الذي شـنوه وتغطرسوا 

به عىل شعبنا العظيم.. 
هم اليوم يجنون نتيجـَة حقدهم وكربيائهم ونتيجة 

غرورهم وغطرستهم.. 
لقـد تقيـأوا أحقـاَد أضغانهـم وذاقوا وبـاَل أمرهم، 
وذرفوا بدل الدموع دماً وتجرعوا األلم والحرسة والندم.. 
فال قصُفهم العشوائي والهمجي سيجلُب لهم نرصاً.. 
وال لهجتُهـم الرعنـاء يف إذاعـة البطـوالت الوهميـة يف 

إعالمهم ستصنع لهم عزاً أَو فخراً.. 
لقد سقطوا أمام ُكـّل العالم وعلم بهزيمتهم القايص 

والداني.. 
ال ينبغـي أن يجهـدوا أنفَسـهم يف صناعـة األحـداث 
بكذبهـم وافرتائهـم فلن يسـتطيعوا تجميـَل صورتهم 
القاتمـة بالسـواد والظلـم والطغيان، بل سـيبقى ذلك 

وصمت عار يف جبينهم إىل يوم القيامة.. 
 فالعالم قد أجمع عىل عبثية حربهم وفشـلها.. ورأوا 
هم بأُمِّ أعينهم اسـتحالَة انتصارهـم وتحّقق أهدافهم 

فيها.. 
ولكنهـم عموا وصمـوا آذانهم أمام دعوات السـالم.. 
وأمـام ُكــّل الدعوات الصادقـة من قيادتنـا والتي هي 
املخـرج الوحيد أمامهم لخروجهم من مسـتنقع الوحل 

الذي وضعوا أنفسهم فيه.. 
العدوان أعلن مـن أمريكا وباركته «إرسائيل» وشـن 
بالوكالـة عنهم خدمة لهم ونيابـة عنهم وتحت إرشاف 

ومشاركة منهم.. 
واتضـح لكل العالـم أن أمريكا و»إرسائيـل» هم من 
يديرون العـدوان وهم من يتبنون التصعيد عرب أدواتهم 
مـن األعـراب الذيـن ال يفقهـون وال يعقلـون خطورة 
عدوانهم هذا والذي سـينعكس عىل بلدانهم يف املستقبل 

القريب.. 
لقد َجنَوا عىل أنفسـهم بهذا وسريون الردَّ املزلزل من 

فوقهم ومن تحتهم.. 
وسيتمنون أنهم أوقفوا حربَهم يف أيامها األوىل.. فهم 
ال يفهمون إال لغة القوة وحينها لن يجدي اسـتنجادهم 
بأسـيادهم.. ولـن يوقـف ردنـا رصاخهـم وعويلهم.. 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


