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الصناعة: القرصنة أوقفت معظم املنشآت الصناعية والتجارية واألنشطة االقتصادية 
النقل: النقل: العدوان دمر وأضر بـ 5749 كيلو مترًا من شبكة الطرق باحملافظات

نقابة املخابز: نقابة املخابز: احتجاز املشتقات أغلق العديد من املخابز ورفع تكاليف الوقوداحتجاز املشتقات أغلق العديد من املخابز ورفع تكاليف الوقود

الختئ وتصعق اإلظسان تساسرضان أضرار السثوان سطى الطفعلئ والصطاع الختغ:

ق دور لطمظزمات الثولغئ شغ تماغاعط: حاعث أخرسق دور لطمظزمات الثولغئ شغ تماغاعط: حاعث أخرس
ططغعظا ذفض طخابعن بسعء الاشثغئ و400 ألش طعثدون بالمعت
أذفال الغمظ ُغثبتعن بالصخش والتخار وسغظ «أطمغئ» ق تثطع
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أخبار 

ططغعظان وظخش ططغعن ذفض طخابعن بسعء الاشثغئ و400 ألش طعثَّدون باملعت
وزارة الختئ تساسرض شغ طآتمر ختفغ أضراَر السثوان والتخار سطى الصطاع الختغ:

طآتمر ختفغ غسّطط الدعَء 
سطى الطفعلئ شغ الغمظ.. 

شغ وصفئ اتاةاجغئ ضئرى لسثد طظ الةعات أطام طصر افطط الماتثة بخظساء:

 : خظساء 
عقـدت وزارُة الصحة العامة والسـكان، 
أمس االثنني، مؤتمراً صحفياً بمناسبة اليوم 

الدويل للتأهب واالستعداد لألوبئة. 
ويف املؤتمـر، دعـا وكيـُل وزارة الصحـة 
الدكتور محمد املنصور املنظماِت الدوليَة إىل 
االسـتمرار يف دعم النظـام الصحي والرتكيز 

عىل تعزيز التأهب لألوبئة كأولوية. 
املنصـور  الصحـة  وزارة  وكيـُل  وحّمـل 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـَف 
مسـؤوليَة تـردِّي الوضع الصحي وانتشـار 

األوبئة يف اليمن. 
وطالـب املنصور األمَم املتحـدة بالضغط 
لوقف العـدوان ورفع الحصـار وفتح مطار 
صنعـاء الـدويل؛ ِمن أجـِل العمل عـىل تعزيز 
اإلجراءات للتأهب لألوبئة والسيطرة عليها. 

وقـال املنصـور: إن «العـدوان سـاهم يف 
انتشار أمراض الكولريا والحصبة والدفترييا 
والسـعال الديكـي وحمى الضنـك»، ُمضيفاً 
«نسـتغرب من دعوة أمني عام األمم املتحدة 
لألوبئـة،  للتأهـب  الـدويل  اليـوم  إحيـاء  إىل 
متناسـياً الوضـع اإلنسـاني الكارثـي الذي 

خّلفه العدوان والحصار عىل اليمن». 

التوعيـة  تعزيـز  عـىل  املنصـور  وأّكــد 
وتبادل املعلومـات واملعرفة العلمية وأفضل 
املمارسات وبرامج املنارصة كتدابري للوقاية 

من األوبئة واالستجابة لها. 
واسـتعرض الدكتور املنصور -بحضور 
مدراء العمـوم والربامـج ومكاتب الصحة 
يف املحافظـات- آثـار وتداعيـات العـدوان 
عـىل الوضـع الوبائي يف اليمـن، مؤّكـداً أن 
العدوان سـاهم يف انتشـار أمراض الكولريا 
الديكـي  والسـعال  والدفترييـا  والحصبـة 

وحمى الضنك. 
وأوضـح أن هنـاك مليونـني َو٥٠٠ ألـف 
طفل يعانون من سـوء التغذية الحاد، منهم 
٤٠٠ ألف مهّددون باملوت، حسب ترصيحات 
مديـر برنامج األغذية العاملي، ُمشـرياً إىل أن 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية أَشـاَرت إىل 
أن ٢١ مليون شـخص بحاجة إىل املساعدات 
مـن  تعانـي  مديريـة   ٢٤٧ وأن  اإلنسـانية 
حالة انعدام األمن الغذائي حسـب التصنيف 

املرحيل. 
وأعرب وكيـل الوزارة عن اسـتغرابه من 
دعوة األمـني العام لألمم املتحـدة كافة دول 
العالم إىل إحياء اليـوم الدويل للتأهب لألوبئة 
الذي يصـادف ٢٧ ديسـمرب وبنـاء القدرات 

الوطنية وتنسيق الجهود الوطنية واإلقليمية 
امُلعديـة  األمـراض  مـن  للوقايـة  والدوليـة 
واألوبئـة والتخفيـف مـن آثارها، متناسـياً 
الوضَع اإلنساني الكارثي الذي خّلفه العدوان 

والحصار عىل اليمن. 
ولفـت إىل العوامـل التـي أَدَّت إىل تـردِّي 
الوضـع الوبائـي يف اليمن، وأهمهـا النزوح 

والتنفسـية  الجلديـة  األمـراض  وانتشـار 
وانعدام املياه والرصف الصحي، واسـتهداف 
املرافـق الصحيـة بالقصـف املبـارش وغـري 
املبارش وانعدام املشتقات النفطية يف املرافق 
الصحية ومنع دخول األجهزة التشـخيصية 
املختـربات  وكواشـف  الحيويـة  واألدويـة 
واألمصال املضـادة، باإلضافة إىل قطع غيار 

محطات معالجة الرصف الصحي. 
وبنّي الدكتور املنصور أن الكولريا تفّشـت 
يف مختلِف مديريـات اليمن منذ املوجة األوىل 
يف العـام ٢٠١٦، ويف املوجـة الثانيـة يف العام 
٢٠١٧ سـجلت اليمن أسـوأَ وبـاء للكولريا يف 
العـرص الحديث، ُمشـرياً إىل أن عدد الحاالت 
املسـجلة تراكمياً وصل إىل أكثر من مليونني 

َو٥٠٠ ألف حالة، منها أربعة آالف وفاة. 
ولفت إىل عودِة مـرض الدفترييا إىل اليمن 
يف العـام ٢٠١٧ ووصـل العـدد الرتاكمـي إىل 
ثمانية آالف حالة منها ٥٠٠ وفاة، باإلضافة 
إىل عـودة فاشـيات الحصبة بشـكل مخيف 
يف جميـع املحافظـات، َحيـُث سـجلت أكثر 
من تسـعة آالف حالة يف الفـرتة من ٢٠١٨-
٢٠٢١م، وكذلك انتشار مرض حمى الضنك، 
َحيُث سـجلت منذ العام ٢٠١٧ أكثر من ٢٠٠ 

ألف حالة، منها ٥٠٠ وفاة. 
أهميّـة  الصحـة  وزارة  وكيـل  وأّكــد 
اسـتغالل هـذه املناسـبة يف تعزيـز التوعية 
وتبـادل املعلومات واملعرفـة العلمية وأفضل 
املمارسـات والتعليم الجيد وبرامج املنارصة 
املحليـة  املسـتويات  عـىل  األوبئـة  بشـأن 
كتدابـري  والعامليـة  واإلقليميـة  والوطنيـة 

للوقاية من األوبئة واالستجابة لها. 

اتاةاز جفظ املحاصات.. جرائط ترب تعّثد ُضـّض الصطاسات الثثطغئ
 : خظساء 

نظَّمت الهيئُة العامة لتنظيم شؤون 
النقل الربي ومكتب الصناعة والتجارة 
ونقابـة املخابز واألفران ورشكة النفط 
واتّحـاد نقابـات عمـال اليمـن، أمس 
االثنـني، وقفـًة احتجاجيًة أمـام مبنى 

األمم املتحدة بصنعاء. 
ويف الوقفـة، أّكــدت هيئـُة تنظيـم 
شؤون النقل الربي بأمانة العاصمة أن 
العدوان تسـبّب يف تدمري وترضر ٥٧٤٩ 
كيلو مرتاً من شـبكة الطـرق العامة يف 

مختلف املحافظات. 
وأّكــدت هيئة تنظيم شـؤون النقل 

تحالـف  أن  العاصمـة  بأمانـة  الـربي 
العدوان اسـتهدف أكثـر من ١٠٠ جرس 
تقـع غالبيتهـا عـىل الطرق الرئيسـية 

الرابطة بني محافظات الجمهورية. 
وبيّنـت أن تحالف العدوان األمريكي 
السعودّي اسـتهدف ٨٤٨٣ وسيلَة نقل 
عامـة و٨٨٤ شـاحنة غـذاء طـوال ٧ 

أعوام. 
مكتـب  أصـدر  ذاتـه،  السـياق  ويف 
الصناعـة والتجـارة بأمانـة العاصمة 
أن  فيـه  أّكــد  الوقفـة  خـالل  بيانـاً 
النفطية  املشـتقات  سـفن  احتجازض 
املنشـآت  معظـم  بتوقـف  تسـبَّب 
الصناعية والتجارية وتعطيل األنشطة 

االقتصادية والخدمية. 

وأَشـاَر مكتـب الصناعـة والتجارة 
احتجـاز  أن  إىل  العاصمـة  بأمانـة 
املشتقات النفطية ترك أثَره يف إمَدادات 
وكافـة  والدوائيـة  الغذائيـة  السـوق 

الخدمات الحيوية بشكل حاد. 
مـن جهتهـا، أّكـدت نقابـة املخابز 
واألفـران أن احتجاز سـفن املشـتقات 
املخابـز  مـن  العديـد  إغـالق  إىل  أَدَّى 
واألفـران نتيجة ارتفـاع تكاليف رشاء 

الديزل. 
واألفـران  املخابـز  نقابـة  وذكـرت 
بالقول: «نشـهد تصعيـداً خطرياً لدول 
العدوان تمثّل يف اسـتهداف أحد األفران 
الخرييـة بالعاصمـة، ونطالـب األمـم 

املتحدة بالتحقيق يف هذه الجريمة».

 : خظساء 
عقـدت وزارُة حقوق اإلنسـان، أمس، بصنعـاَء مؤتمراً صحفياً 
للوقوف حول واقع الطفولة يف اليمن، تحت عنوان «سـبع سـنوات 
مـن العدوان والحصار»، نّظمته هيئة التنسـيق للمنظمات اليمنية 

غري الحكومية لرعاية حقوق الطفل. 
ويف املؤتمـر الـذي حـرضه مستشـار املجلس السـيايس األعىل، 
السـفري عبد اإلله حجر، وشـخصيات سياسـية وحقوقية وممثلو 
وسـائل اإلعـالم، أوضـح القائـم بأعمـال وزيـر حقوق اإلنسـان، 
عـيل الديلمـي، أن عـدداً من املنظمـات الحقوقية والدوليـة لم تقم 
بواجبها الحقوقي واإلنسـاني يف إنصاف أطفـال اليمن من الجرائم 
واالنتهـاكات التـي طالتهـم عىل مدى سـبع سـنوات مـن العدوان 

والحصار والتجويع والترشيد. 
وأّكــد الديلمـي أهميَّة وضـع برنامـج للمجتمـع املدني يوجه 
اهتماَمه لنُرصة قضايا الطفل إنسـانياً وحقوقياً بعيًدا عن التضليل 
الـذي يخـدم العدوان ويغـرّي من الحقائـق التي يقوم بهـا مرتِزقة 
العـدوان الذيـن ال يعلمون حجـم وكارثة ترصيحاتهـم البعيدة عن 

الحقيقة والواقع. 
وقـال: «هناك أكثر مـن ثالثة آالف طفل يف حالـة صحية حرجة 
بحاجـة لتلقي العالج يف الخارج، تقـف املنظمات مكتوفَة األيدي يف 
دعم وإسناد تلك الحاالت حقوقياً وإنسانياً، ما يعكس حجَم معاناة 
ومأسـاة األطفال رغم االتّفـاق املبدئي مع تلـك املنظمات عىل بناء 

جرس طبـي للمرىض ويف مقدمتهم النسـاء واألطفـال وتم تعطيله 
ألسباب غري واضحة». 

َوأََضـاَف: «األطفاُل لم يَْسَلُموا من غارات العدوان، ال يف منازلهم 
وال مدارسـهم وال حتـى ُدور الصحـة والعبـادة واألسـواق، بـل إن 
العـدوان جعل منهم هدفاً عسـكريٍّا غري ُمبـاٍل بالحقوق واألعراف 

اإلنسانية واملجتمعية واملواثيق والقوانني الدولية». 
فيما أوضحت أمني عام املجلس األعىل لألمومة والطفولة، أخالق 
الشـامي، أن املؤتمر يسّلط الضوَء عىل مدى التنفيذ الفعيل التّفاقية 
حقوق الطفل يف جهات «العدل والقضاء وحقوق اإلنسان والداخلية 
والصحة والتعليم واملجلس األعىل لألمومة والطفولة، عقب مناقشة 
ـام وإثبات جهود منظمات  ذلك يف دورة تدريبية اسـتمرت ثالثة أَيـَّ

املجتمع املدني للطفولة». 
ودعت إىل التنسـيق والتكامل بني الجهـات املعنية لدعم األطفال 
وحمايتهـم وتعديل الترشيعات القانونيـة بما يتواكب مع متغريات 

املرحلة جراء العدوان والحصار. 
وبيّنت الشـامي أن التوثيَق القانوني لجرائم العدوان وانتهاكاته 
بحـق الطفولـة رضورٌة ملقاضاة املعتديـن وأدواتهم أمـام املحاكم 

املحلية والدولية. 
من ناحيته، أوضح منسق هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غري 
الحكوميـة لرعاية حقوق الطفل، عبده صـالح الحرازي، أن صموَد 
أطفـال اليمن عىل مدى سـبع سـنوات، إنجاٌز يعكـُس قدرتَهم عىل 

تجاوز معوقات العدوان والحصار وتداعياتهما.

 الثغطمــغ: المظزمــات الثولغــئ والتصعصغــئ لــط تصــط بثورعــا شــغ تماغــئ أذفــال الغمظ
 الحــاطغ: الاعبغــص الصاظعظــغ لةرائــط الســثوان واظاعاضاته بتــص الطفعلئ ضــرورة لمصاضــاة المساثغظ

جئع جظعات والطفعلئ طثبعتئ
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 : خاص 
مـع تصعيـده اإلجرامي امُلسـتمّر  توازيـاً 
والـذي انحـرصت نتائُجـه عىل قتـل وجرح 
املواطنـني وتدمـري األحياء السـكنية والبُنية 
التحتية املدنية، بدا لتحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي أنـه بحاجـٍة إىل غطـاٍء إعالمـيِّ 
يِرصُف األنظاَر عن تخبطه وإفالسه، وعجزه 
العسـكري الكامل عن تغيري معادالت امليدان 
التي تنفرد صنعـاء بفرضها وتثبيتها وجني 
مكاسـبها، فلجـأ إىل اإلعـالن عـن «اخرتاق» 
اسـتخباراتي للصف الوطنـي والحصول عىل 
«أدلـة تثبت مشـاركة حزب اللـه يف اليمن»، 
لكـن النتائـج كانت عكسـية بشـكل فاضح 

للغاية. 
«االخـرتاُق» الـذي حـرص إعـالُم العدوان 
عـىل إحداث ضجيج واسـع حوله قبل أن يتم 
«عرضـه»، قوبـل بموجـة سـخرية أوسـع، 
امتـدت من صنعـاء إىل بـريوَت؛ ألَنَّ «األدلة» 
التـي عرضها ناطـق العدوان تركـي املالكي، 
خالل مؤتمر صحفي، كانت ملفقة ومفربكة 
بشكل شديد الوضوح والرداءة، وال تكفي ألن 

يتم التعامل معها بأدنى قدر من الجدية. 
رجل يصيل، وجهاز كمبيوتر محمول عليه 
ملصق شـعار حزب الله، وحائط غرفة عليه 
صورة للسـيد عبـد امللك بدر الديـن الحوثي، 
وأُخـرى الشـهيد القائـد حسـني بـدر الدين 
الحوثـي، وثالثة للسـيد حسـن نـرص الله.. 
أشـياء يمكـن رؤيتها ببسـاطة داخل الكثري 
مـن البيـوت واملجالس اليمنية ويف الشـوارع 
واملظاهـرات واملسـاجد، لكـن املالكي حاول 
تقديمهـا كأدلة رسية للغايـة عىل أن قيادات 
من حزب الله تقود املعارك يف اليمن، وكإنجاز 

استخباراتي غري مسبوق!
عـىل رأس قائمـة هـذه «األدلـة» املثـرية 
للسـخرية، كان مقطـع فيديـو زعـم ناطق 
ي اللـواء عبد  التحالـف أنـه يوثق لحظـة تلقِّ
الله الحاكم رئيس االسـتخبارات العسكرية، 
توجيهـاٍت من قياديٍّ يف حزب اللـه اللبناني، 

خالل معركة الحديدة. 
املقطع تم تداُولُه بشـكل واسع وُخُصوصاً 

بني النشطاء اللبنانيني، ولكن ليس ألهميته، 
ا؛ ألَنَّ  بل ملحتواه املضحك وتركيبه البدائي ِجـدٍّ
«القيادي» املزعوم، لم يُكْن يف الحقيقة سوى 
رجل مجهول يتلكم بلهجة «سورية» ويرتدي 
نظارة شمسـية وهو بداخل مجلس ال يظهر 
فيه اللواء الحاكم وال أيٌّ من قيادات أَو جنود 
الجيش واللجان الشعبيّة، كما أن حديثه كان 
يحوي الكثري من الفجوات املنطقية والزمنية 

الفاضحة. 
وعّلـق الباحث والصحايف اللبناني عيل مراد 
عىل ما عرضه ناطُق تحالف العدوان ساخراً: 
«إن فريـَق محمد بن سـلمان ال يعرُف الفرَق 

بني اللهجة السورية واللهجة اللبنانية». 
صـورة جانبيـة  ـُن أَيْـضـاً  املقطـُع تضمَّ
للقيـادي املزعوم، ليتضح الحقـاً أنها صورٌة 
للصحفي اللبناني حسني مرتىض الذي سخر 
من لجوء تحالف العدوان إىل االستعانة بإحدى 
صـوره للحصول عـىل إنجـاز اسـتخباراتي 

وهمي. 
واكتظت مواقُع التواصل بمقاطع الفيديو 
والصور املركَّبة التي تسخر من «األدلة» التي 

عرضها ناطُق تحالف العدوان. 
حـرص  الـذي  َل «االخـرتاُق»  تحـوَّ هكـذا 
تحالُـُف العـدوان عـىل ُصنْـِع َهالـٍة إعالمية 
كبرية حوله، إىل فضيحٍة مدويٍة، أعادت قذَف 
النظـام السـعودّي ورعاتـه باتّجـاه حقائق 
الواقـع املخزية التي حاولوا الهروَب منها من 
خالل نرش املقاطـع املفربكة، وعىل رأس تلك 
الحقائـق أن تحالـَف العدوان مفِلـس تماماً، 
وعاجٌز بشـكل كامل عن تحقيق أية إنجازات 
أَو  حقيقيـة  سـواء  اليمـن،  يف  مكاسـب  أَو 

وهمية. 
ولـم يقـف األمر عنـد «األدلـة» املضحكة، 
فحديـُث ناطق تحالف العدوان خالل مؤتمره 
برهانًـا  أَيْـضـاً  مجملـه  يف  كان  الصحفـي 
واضًحا عىل اإلفالس والتخبُّط وانعدام الحيلة 

وسقوط ُكـّل الذرائع واملربّرات. 
ويف هذا السياق، علق عضو الوفد الوطني، 
عبد امللك العجـري، قائـالً إن «مجمَل حديث 
املالكـي كان عـن طرفني رئيسـني يف الحرب 

وعىل حسـب كالمه َفـإنَّ عاصفَة الحزم هي 
معركة بني السـعوديّة والحوثي وهكذا طوال 
املؤتمر يتحدث عـن نحن وهم وغياب واضح 
لحكومة الفنـادق»، وأضاف: «أرادوا فضحنا 
طرفاهـا  حـرب  وباعرتافهـم  فانفضحـوا 
السـعوديّة واليمـن وبمعنـى أصـح عـدوان 

سعودّي عىل اليمن». 
وتابع العجري سـاخراً: «لو أن املالكي أخذ 
معه أحـُد مرتِزقة الفنادق ليكشـَف معه أي 
يشء، حتـى ولو موقَع اليمـن عىل الخريطة، 
عـىل األقل نتأّكــد أنهم ال زالـوا يعرفون أين 

تقُع اليمن».
وقال عضو املجلس السيايس األعىل محمد 
عيل الحوثـي: إن املؤتمـر الصحفي الفاضح 
للمالكـي قد يتسـبب بإقالته ليلحق بسـلفه 
العسـريي الـذي جلب عىل النظام السـعودّي 
وتحالف العدوان الكثري من الفضائح املماثلة. 

 
تخسغُث اقباجاز.. اخاقُق طّربرات 

لاثطري ططار خظساء وطغظاء التثغثة
وبـدا بوضـوح مـن خـالل حديـث ناطق 
تحالف العدوان أن النظام السـعودّي ورعاته 
مـربّرات  عـن  البحـَث  جاهديـن  يحاولـون 
املدنيـة،  املؤّسسـات  السـتهداف  ودعايـات 
ومينـاء  صنعـاء  مطـار  ـة  َخاصَّ وبصـورة 
الحديـدة، َحيـُث ركَّـز املالكـي بشـكل كبري 
عىل تكـرار مزاعم اسـتخدام املطـار إلطالق 
ة نحـو العمق  الصواريـخ والطائرات املسـريَّ
السـعودّي، يف تجاهل وقح حتى لترصيحات 
املسـؤولني األمميـني، وآخُرهم نائُب املنسـق 
املقيـم لألمـم املتحـدة للشـؤون اإلنسـانية، 
والـذي أّكـد، أمـس األول، عـىل رضورة فتح 
د  املطـار للرحـالت املدنيـة واإلغاثيـة، وتعهَّ
بالعمل عـىل اإلفراج عـن املعـدات واألجهزة 
التابعـة للمطـار والتـي يحتجزهـا تحالـُف 
العـدوان بشـكل تعسـفي وبـدون أي حق يف 
جيبوتي؛ ِمن أجِل إغالق املطار وإخراجه عن 

الجاهزية ملضاعفة الحصار. 
ويأتي ذلك يف إطار حملة ممنهجة يشـنها 
تحالف العدوان ضـد مطار صنعاء منذ بداية 

التصعيد األخري، من خالل محاولة تكريسـه 
كهدٍف عسـكري وتكثيـف الغـارات الجوية 

عليه. 
وظهر مـن خالل املقاطع املفربكـة أَيْـضاً 
أن تحالـَف العـدوان يسـعى الختـالق ذرائَع 
السـتهداف مينـاء الحديدة وتدمـريه ووقف 

عمله اإلنساني عىل غرار مطار صنعاء. 
ويكشـُف هـذا الرتكيـُز امللفت ُعـىل تربير 
اسـتهداف املطار وامليناء عن مساٍع سعوديّة 
باملَِلـفِّ  االبتـزاز  لتصعيـد  حثيثـة  أمريكيـة 
اإلنسـاني إىل مسـتوى أعىل، بعـد أن رفضت 
تقايـض  التـي  املسـاومة  صفقـَة  صنعـاُء 
«تخفيف القيود» عن املطار وامليناء بمكاسب 
عسـكرية وسياسـية منهـا وقـف التقدم يف 
مأرَب ووقف عمليات الردع املرشوعة العابرة 

للحدود. 
ويربهـن هـذا بـدوره عـىل أن واشـنطن 
والريـاض تواجهان اليـوم، أكثر من أي وقت 
مـىض، حقيقَة فشـلهما الذريـع وعجزهما 
الكامل عن تغيري معادالت امليدان، األمر الذي 
يثبت مجّدًدا انفراَد صنعاء بالقدرة عىل فرض 
املتغريات وجني املكاسـب، وثبـوت محّددات 
السالم الفعيل التي أعلنتها القيادة السياسية 
والعسـكرية الوطنيـة، يف مقابـل تاليش ُكـلِّ 
املراوغـات السـعوديّة األمريكيـة والضغوط 
التي حـاول تحالـف العدوان حشـدها لدعم 

موقفه. 
كمـا يؤّكـُد لجـوُء تحالف العـدوان إىل هذا 
األُسـلُـوب مجّدًدا، صحَة مـا أّكـدته صنعاء 
عىل لسـان عضـو وفدها الوطنـي املفاوض 
عبد امللك العجـري، الذي أوضح أن «التصعيَد 
لـن يحّقـق أيََّة مكاسـب للعـدوان»، وهو ما 
يعنـي تفاُقَم املأزق السـعودّي األمريكي؛ ألَنَّ 
األمـَر ال يتوقُف فقط عنَد الفشـل يف تحقيق 
املكاسب، فالتصعيُد يضاعُف وتريَة ومستوى 
الـردع اليمني، وقـد أعلنت القواُت املسـلحُة، 
أمـس األول أنهـا بصدِد «االنتقـال إىل مرحلٍة 
جديدٍة يف التصدي للعدوان»، ومن شـأن ذلك 
أن يضاعـَف تضييـُق مسـاحة املراوغة عىل 

السعوديّة والواليات املتحدة. 

تقرير

طتاولئ لاتصغص إظةاز وعمغ تظاعغ بمعجلئ شاضتئ
تتالش السثوان غفصث السغطرة سطى إشقجه:
طصاذُع طفئرضئ بحضض بثائغ تةسض الظزام السسعدّي عثشًا لسثرغئ واجسئ طماثة طظ خظساء إلى بغروت
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 : طظخعر الئضالغ
عاش سـكاُن الحي الليبـي بالعاصمة 
صنعاء خالل األيّام املاضية أياماً عصيبًة، 
جراء الغارات املتوحشـة لطريان العدوان 
اسـتهدفت  التـي  السـعودّي  األمريكـي 

منازلهم يف الظالم الدامس. 
واضطرَّت العـرشاُت من األرس إىل ترك 
منازلها، يف ظل خـوف وهلع وبكاء مرير 
لألطفـال والنسـاء، غـري مسـتوعبني ما 
يحـدث، وغري مدركـني إىل أيـن يذهبون، 
لكـن اللعنات والسـخط العـارم تجاه آل 

سعود يرافق ُكـّل تَحّركات الجميع. 
يقول محمد الوصابي، صاحب سـوبر 
ماركـت يف الحـي: «أثنـاء الـرضب كان 
عندي بعض الزبائـن فدخل الجميع نحو 
الداخل مفزوعـني بينهم طفل كان يبكي 
وخرج والـده ووالدته بعـد الغارة للبحث 
عنه بشـكل جنوني ويثري مشاعر الحزن 
العميق، لم يعودوا مهتمني بما أرسـلوه؛ 
ِمـن أجِله بقدر مـا كانـوا مرعوبني عىل 
سالمته وهل هو حي أَو ميت؛ ألَنَّ الشظايا 
والُغبار والنار والدخان بعد الرضبة مألت 
الحـي وبات الجميع يف واقع جديد مرعب 
وغـري مألوف من قبـل، وكّل واحد يبحث 
عن مـكان يحتمي به لينجوا، َوالحمد لله 
عىل السالمة، خرسنا بعض البضائع التي 
تكرست وتكدست إىل األرض، لكن ال نزال 
بخري، ولن نسـكت عن حقنا بل سنذهب 
صـوب الجبهات لنواجه عدونا ونسـقيه 

من سواعدنا السم الزعاف». 
ويتابع الوصابـي يف حديثه لصحيفة 
«املسـرية»: بلغوا دول العدوان األمريكي 
الصواريـخ  نبيـع  ال  أننـا  السـعودّي 
ليتـم  املسـريَّ  والطـريان  البالسـتية 
اسـتهداف األحياء السـكنية املتواجدين 
فيهـا، وكل مـا نبيعـه ونجـده ُمَجـّرد 
مـواد غذائيـة غـري متكاملـة؛ بَسـبِب 
الحصـار الظالـم عـىل شـعبنا اليمني، 
ًدا أن جرائمهم  وعليهـم أن يدركـوا جيـِّ
هذه تؤلب اليمنيـني عليهم أكثر وتوحد 
الصفوف يف مواجهتهم وسيكون اليمن 
الخارسيـن،  هـم  وسـيكونون  أقـوى 
مهمـا كانت بشـاعتهم ومهما طال أمد 
عدوانهم َوحصارهم عىل شـعب اإليمان 

والحكمة». 
ويتسـاءل الوصابـي: مـا ذنبُنـا وهل 
وجـود منازلنا بجوار معسـكرات فارغة 
يرشعـن لهـم اسـتهدافنا وقتلنـا؟ يف أي 
قوانـني تبـاح دماءنـا؟ وأيـن دور األمم 
املتحـدة؟ ملاذا ال تضغط عىل دول العدوان 
وتوقفهـا عنـد حدهـا لتوقـف عدوانهـا 
وحصارها عىل شـعبنا اليمنـي املتواصل 
منـذ 7 أعـوام؟، نحن كمواطنـني يمنيني 
ترضرت بيوتنا وأفزع أطفالنا ونسـاَءنا، 
ونناشـد ُكـّل األحـرار يف العالم بالتعاون 
الـدويل  املجتمـع  عـىل  والضغـِط  معنـا 
ومجلس األمن للتَحـّرك الفوري والعاجل 
بوقـف نزيف الـدم اليمني وتدمـري بنيته 

التحتية. 
من جانبه، يصف عاقـل الحي الليبي، 
عيل الحليـيل، ما حدث مـن قصف للحي 
بالقـول: «عشـنا ليـايلَ مرعبـًة ومفزعًة 
لألطفـال والنسـاء، فعند سـماع غارات 
طريان العدوان األمريكي السعودّي، خرج 
الكثريون من منازلهم بشـكل عشـوائي، 
متجهني نحـو األحياء املجـاورة، ومنهم 
ومنتظـراً  محتسـباً،  صابـراً  بقـي  َمـن 

الشهادة يف أي وقت». 
ويواصـل الحليـيل حديثـه لصحيفـة 
«املسـرية» بالقول: «ما خّلفتـه غاراتُهم 
يكشـُف  املواطنـني  ملنـازل  دمـار  مـن 
للعلن أن قـوى العدوان لم تعـد تمِلُك أية 
أهداف عسـكرية، وباتت دمـاُء األطفال 
ضمن  وممتلكاتهـم  واملدنيـني  والنسـاء 
بنـك أهدافه األهم واألبـرز يف هذه الحرب 

العدوانيـة الظاملـة عـىل شـعبنا اليمني 
منـذ سـبعة أعـوام، متسـائالً: «هل هذا 
الجـدار صـاروٌخ بالسـتي! وهـل هـذه 
؟! عجيٌب  النافذة املحطمة طريان مسـريَّ
أمُر هؤالء ال يهمهم سـوى شـن الغارات 
واإلعـالن عليها ومحاولة تركيع الشـعب 
اليمنـي الذي لـم يركع ولـن يركع مهما 
أن  اسـتمر عدوانهم وحصارهم، مؤّكـداً 
أحواَش املعسـكرات هـي بمثابة الفزاعة 
منـذ بـدأ العـدوان، لكنهـا لـن تسـتمرَّ 
ذريعًة السـتهداف املدنيـني، وأن الجميع 
بـات يعـرف أن الجيَش اليمنـي واللجان 
الشعبيّة معسكراتهم يف جبهات وميادين 
املواجهـة املبـارشة، وأن هـذه األحـواش 
والجدران لم تعـد تحوي بداخلها أيَّ نوع 
من أنواع املظاهر العسكرية، وهذا واضٌح 

ومعروٌف لدى الجميع». 
ويتابـع الحلييل: «نقول لقوى العدوان 
لن تخيفونا بغارتكم، ومعسكراتُنا لم تعد 
يف املدن واألحياء السـكنية، بل هي هناك، 
بَُر، فإذا  َحيـُث يفر جنوُدكـم ويولـون الدُّ
كان لديكم ذرٌة مـن أخالق وقيم الحروب 
فامليـدان بيننـا وبينكـم، واتركـوا قتـل 
األطفـال والنسـاء تحـت ركام منازلهم، 
وكونوا رجاَل حـرب يف املواجهة ال جبناء 
كما عهدناكم، ُمشرياً إىل أن قصف األحياء 
املكتظة بالسكان لن تزيد الشعب اليمني 
إال عزيمـة وإرصاراً وتضحية يف مواجهة 
الغـزاة واملحتّلـني حتـى النـرص وتحرير 
كامل األريض اليمنية من دنسـهم ودنس 
عمالئهـم الخونـة، داعيـاً أبنـاء شـعبنا 

اليمنـي إىل مضاعفـة االسـتمرار يف رفد 
الجبهـات بقوافـل الرجال واملـال ومن ال 
يـزال يف بيته ولم يتَحّرك خـالل ُكـّل هذه 
األعوام من العـدوان والحصار والتوحش 
األمريكي السـعودّي بحق شـعبنا فمتى 
سـيتَحّرك؟ هل ينتظر غارة تقصف بيته 
وتقتل أطفاله ونسـاءه ليتَحّرك؟ ال ال بُـدَّ 
من التَحّرك واملبـادرة للدفاع عن كرامتنا 
يقـول  هكـذا  واسـتقاللنا»،  وحريتنـا 

الحلييل. 
 

ظجوٌح إىل خارج التغ 
املواطـن نبيـل منيـف، أحـد سـاكني 
الحـي، يقـول عـن الليـايل املرِعبـة التي 
أن  العـدّو  اسـتطاع  صحيـٌح  عاشـها: 
يقلق السـكينة العامة ويـزرع الخوَف يف 
قلوب األطفال والنسـاء وشـهدنا حاالت 
نـزوٍح يف هذه الفئتني لعـدد من األرس إىل 
خـارج الحي، لكنَّ الرجـاَل املخلصني لله 
ولوطنهم سـينزحون إىل ميادين البطولة 
ويذيقـوا  بثأرهـم  ليأخـذوا  والـرشف 
عدوَّهـم األرعـن من بأس الله وبأسـهم، 
وهذا ما يتكّرر عنـد ُكـّل غارة وعند ُكـّل 
اسـتهداف للمدنيـني واألحياء السـكنية، 
فشـعبنا اليمني العظيم برجاله وشبابه 
ال يرضخـون للمسـتكربين، بـل إن هذه 

الغاراِت تدفُعهم للتَحّرك بفاعلية. 
كلـه  العالـم  «يف  منيـف:  ويضيـف 
للمواثيق واملعاهـدات الدولية يعد  ووفقاً 
اسـتهداُف األحيـاء السـكنية واملنشـآت 
املدنية جريمَة حرب، وال أحد يسـتهدفها 

غـريُ هـؤالء العاجزين العديمـني ألخالق 
فيهـم  َوإذَا  الحـروب،  ومبـادئ  وقيـم 
رجولة وشـجاعة هناك جبهات وميادين 
يواجهون شعبنا فيها.. فما ذنب املدنيني 
الُعـزَّل؟ داعياً مـن لم يتَحّركـوا إىل اليوم 
بقوله: «البنـادق ليسـت للمعالق، وإنما 
هـي لحمايـة الـرشف والعـرض للبـالد 
بالكامـل، مؤّكــداً أن التَحـّرك ملواجهـة 
أحذيـة أمريـكا وإرسائيـل هـو التَحـّرك 

املناسب واملطلوب يف هذه املرحلة». 
ويردف بقوله: والله لو ما بقي منا من 
، وعىل العدوان األمريكي السـعودّي  يخربِّ
اإليمـان  شـعب  بـأن  ويفهـَم  يعـَي  أن 
والحكمـة لـن يسـكت ولن يهـدأ عن أية 
جريمـة ترتكـب بحقه مهمـا كان حجم 

الثمن ومهما بلغت التضحيات. 
 

طسسضراُتظا يف الةئعات 
وتحت هذا العنـوان، يقول أحد مالكي 
املنازل املترضرة، حذاِر املؤيد: «يسـتطيع 
العدّو بغاراته تدمري بيوتنا وقتل نسـائنا 
وأطفالنا لكنه لم ولن يستطيَع إخضاعنا 
وأركعانـا لـه ولطغيانـه وجربوتـه، ولن 
نركـع إال للـه، وهذا مـا عهـده منا ومن 
شـعبنا اليمنـي منـذ الحـروب األوىل عىل 
محافظة صعدة، وعىل مدى سبعة أعوام 
مـن العـدوان والحصـار امُلسـتمّر علينا 

أيضاً». 
لصحيفـة  حديثـه  يف  املؤيـد  ويتابـع 
«املسـرية»: «نقـول للعـدو معسـكراتنا 
اليوم خارج املدن واألحياء السكنية وهي 
يف مهمتهـا الحقيقة ودورهـا الجهادي 
األصيـل للدفاع عن دين اللـه والذود عن 
املسـتضعفني يف هذا الشـعب من بطش 
وجور دول العـدوان واالحتالل والهيمنة 
العامليـة ممثلة بأمريـكا وإرسائيل، ولم 
تعـد كمـا كانـت داخـل املدن تسـتخدم 
لتنفيـذ األجنـدة األمريكيـة ضـد أبنـاء 
الشـعب الواحد والديـن الواحد تحت أية 
عناويَن طائفية أَو مناطقية أَو سياسية 
أَو غريهـا، بل هـي يف مكانهـا الصحيح 
واملحتّلـني  الغـزاة  مخّططـات  تحطـم 
ومـن  منهـم  اليمنيـة  األرض  وتطهـر 
رجسهم وظلمهم، وسـيكوُن لها النُرص 

بإذن الله ويومئذ يفرح املؤمنون». 
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 : أغمظ صائث 
ظلـت منطقـُة «اليتمـة» الواقعـُة يف 
مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف 
شـمال رشقي صنعـاء لسـنواٍت كثريٍة 
تحت هيمنة النظام السعودّي، الذي كان 
يتدخـل يف كّل صغرية وكبـرية، ويتحكم 
عمليـة «فجـر  لكـن  مفاصلهـا،  بـكل 

الصحراء» أعادتها إىل ُحضن الوطن. 
وتأتـي األهميّـُة االسـرتاتيجية لهـذه 
العملية؛ كونهـا تقرتب من أبواب مدينة 
نجـران، وتـُدقُّ ناقـوَس الخطـر ململكة 
العـدوان التي تسـتمرُّ يف غيها وتماديها 
اليمنـي  الشـعب  عـىل  السـابع  للعـام 
األصيـل والكريم، كما أنهـا تمثل رضبًة 
غـريَ متوقعٍة لقـوى العـدوان واملرتِزقة 
الذيـن ظنوا أن هذه املناطـق بمنأًى عن 

التحريـر. 
ويرى الخبري واملحلل العسـكري، زين 
العابدين عثمان، أن اليش املهم يف عملية 
«فجـر الصحراء» أنها أتـت متزامنة مع 
عمليـات التحرير التـي تخوضها قواتنا 
الجيـش واللجـان يف مـأرب، وهـو أمر 
يؤّكــد اإلراَدة الصلبة والثابتـة للقيادة 
وللشعب اليمني يف مواصلة تحرير كافة 
املناطـق التـي يسـيطر عليهـا العدوان 
ُخُصوصاً تلـك التي يف الجـوف، َوأَيْـضاً 
واالقتـدار  االسـتعداد  مسـتوى  تؤّكــد 
العسكري الذي باتت عليه قوات الجيش 
واللجان لخوض عـدة عمليات هجومية 

كربى يف أكثر من اتّجاه ومنطقة. 
ويشـري عثمـان إىل أن عمليـة «فجـر 
الصحـراء» تعـد إحـدى أكـرب وأضخـم 
َحيـُث  مـن  العسـكرية،  العمليـات 
مسـتويات إعداداتها ونتائجها امليدانية، 
فقـد حـّررت بفضل اللـه تعـاىل 1200 
كـم مربـع، أي منطقـة» اليتمـة» َوما 
جاورهـا التي تعترب آخـر وأهم منطقة 
ومعقـل يتمركز عليهـا مرتِزقة العدوان 
يف مديريـة خـب الشـعف، فبتحريرهـا 
تكون محافظة الجوف محّررة بالكامل 
عـدا بعض املناطق املبعثـرة يف الصحراء 
منطقـة  أن  ُمضيفـاً  وشـماالً،  رشقـاً 
«اليتمـة» تعتـرب منطقـة اسـرتاتيجية 
وذات أهميّـة؛ كونهـا بُقعـًة قريبًة من 
حدود السعوديّة، وتتحكم بالخط الدويل 
الهام الذي يربط محافظة الجوف بمنفذ 
الخـرضاء يف نجـران تحديداً، كمـا أنها 
كانـت محطًة رئيسـيًة لحـرس الحدود 
السعودّي ومرتِزقته الذين يعتمد عليهم 
يف تنفيذ عملياته للسـيطرة عىل مديرية 
خب والشـعف وتأمني حدود السـعوديّة 

شماالً. 
ويؤّكــد أن تحرير محافظـة الجوف 
بالكامـل مثّل رضبًة قاضيًة للسـعوديّة 
ومرتِزقتهـا وانهياراً آلخـر تموضع لهم 
وتحّرر محافظة الجوف بالكامل، وأنها 
مثلت وفاَة املخّطط واملرشوع السعودّي 
الـذي كان يهـدف منـذ عقـود لبسـط 
السيطرة املبارشة عىل الجوف وتحويلها 

ة باململكة.  إىل إقطاعية َخاصَّ
ويقـول أَيْـضاً: إن مجاهـدي الجيش 
واللجـان أعطـوا أفقـاً واسـعاً ملهاجمة 
الجيش السـعودّي وفتح جبهات جديدة 
عـىل الحدود والتقـدم إىل أعماق املناطق 
الشـمالية يف نجـران، مبينًـا أن تحريـر 
محافظة الجوف أهـم محافظة حيوية 
باليمـن التـي تحـوي يف باطنهـا بحرية 

هائلة من النفط واملياه الجوفية. 
بدوره، يقول عضو مجلس الشـورى، 
األعـىل،  السـيايس  املجلـس  مستشـار 
عبدامللك الحجـري: إن محافظَة الجوف 
كانت إحـدى املناطق التـي راهن عليها 
العـدّو السـعودّي َكثـرياً خـالل الفـرتة 
املاضيـة، وتحديـداً اشـتداد املعارك عىل 
أسوار مدينة مأرب وتقدم بواسل جيشنا 
مـن املجاهدين لحسـم املعركـة هناك، 
مؤّكـداً أن عملية «فجر الصحراء» جاءت 
يف وقتها املناسب بالتزامن مع هسترييا 
تحالـف العـدوان األمريكـي الربيطاني 
اإلرسائييل السعودّي اإلماراتي ورضباته 
اإلجرامية األخرية التي استهدفت األحياء 

املدنية واملنشـآت الحيوية والطرقات. 
اسـتهداف  أن  إىل  الحجـري  ويشـري 
العدوان لألحياء السـكنية يدل عىل مدى 
عجـز العـدّو أمام صمـود واستبسـال 
املياديـن  يف  املسـلحة  قواتنـا  وتقـدم 
العسـكرية املختلفة، موضًحا أن عملية 
«فجر الصحراء» وغريهـا من العمليات 
ا يف اللحظة  الجاريـة عسـكريٍّا وميدانيّـٍ
الراهنـة هـي رسـالة واضحـة لتحالف 
العدوان السعودّي األمريكي أننا سنواجه 
التحـدي بالتحـدي وسـنواجه التصعيد 
بالتصعيـد وثقتنا بالله ثقـة مطلقة أن 

النَرص حليُفنا بإذن الله تعاىل. 
من جانبه، يقول الناشـط السـيايس 
«فجـر  عمليـة  إن  العـرايس:  خالـد 
الصحـراء» دليل عىل أن أبطـال الجيش 
واللجان الشـعبيّة ُمـرصون عىل دخول 
مناطق لـم تدخلهـا دولتنـا وحكومتنا 
منـذ عقود، فبالرغم مـن تبعية وخنوع 
بشـقيه  السـابق  النظـام  وخضـوع 

العفـايش واإلخواني والالحـق الدنبوعي 
إالَّ أنَّه لم يكن مسـموحاً دخول شـمال 
الجـوف وبالتحديـد املناطـق الحدودية 
مع السـعوديّة، بل إنَّه ضمـن «اتّفاقية 
جدة» التي تم من خاللها ترسيم الحدود 
بيـع  باألصـح  أَو  السـعوديّة،  اليمنيـة 
األرايض اليمنية ورشعنة اسـتمرار ضم 
جيزان ونجران وعسـري يف تلك االتّفاقية 
ابتلعت السعوديُّة جزءاً َكبرياً من أرايض 
الجوف بشـكل مثلث وتساءل الكثريون 
عن سـبب هذا االبتالع واعتـربوه إنجازاً 
عـىل  عـني  وللموقِّ «لغفـاش»  َكبـرياً 
االتّفاقيـة؛ ألَنَّها ُمَجــرَُّد صحراء قاحلة 
لكنهم لم يدركوا أن تلك البقعة لم تسـَع 
السـعوديّة البتالعهـا مـن فـراغ ولديها 
دراسـات توضح ُكـّل الثروات املوجودة 
هنـاك؛ وألن الثـروَة عبـارٌة عن أحواض 
نفطيـة وغازيـة (أحواض وليـس بَُقعاً 
متفرقة)، فقامت السعوديّة بدفع مبالَغ 
للخونـة نظري اسـتقطاع أرايض الجوف 
(الحظوا خريطـة اليمن قبـل االتّفاقية 

وبعدها وركزوا عىل املثلث). 
ويضيف العرايس أن مـا هذا إالَّ الجزء 
اليسـري من أسـباب القلق والتوتر الذي 
تصاب به السعوديّة ومن خلفها أمريكا 
وبريطانيـا وفرنسـا كلمـا ازداد تقـدم 
أبطالنـا يف جبهات تحريـر مثلث الكنوز 

(مأرب والجوف وشبوة). 
أمـا عـن أهميّـة تحريـر الجـوف من 
الناحية الجغرافية االسرتاتيجية، فيذكر 

العـرايس أنـه وبتحريـر الجـوف نكون 
قـد حصلنا عـىل رشيط حـدودي طويل 
مع العدّو وذلك مـن خالل تطهري حدود 
الجوف مع السـعوديّة، وبتحرير الجوف 
ا  أَيْـضاً نكون قد أغلقنا منفذاً مهماً ِجـدٍّ
للعدو يف مأرب، من خالل السـيطرة عىل 
حدود الجوف مـع محافظة مأرب وكذا 
نكـون قد قمنـا بتأمني صعـدة وعمران 
ومنع حدوث أي اخرتاق لجنود العدّو إىل 

صعدة أَو عمران من خالل الجوف. 
ويتابـع العـرايس: من خـالل «فجر 
إىل  منفـذ  عـىل  حصلنـا  الصحـراء» 
ا  حرضمـوت، وهذا إنجاز عظيـم ِجـدٍّ
ا نحمـد الله عز وجـل عليه حمداً  ِجـدٍّ
َكثرياً، ونشـكر قائدنا السـيد عبدامللك 
سـالم اللـه عليـه، كما نشـكر جميع 
املجاهديـن األحـرار وقيادتنـا وقواتنا 
بـكل فئاتها وأنواعها عـىل هذا اإلنجاز 
الـذي سـيدونه التاريـخ وتتحدث عنه 

أجيالنا. 
أمـا الناشـط اإلعالمي حمـود محمد 
رشف، فريى أن اإلنجـاز األهم يف عملية 
«فجر الصحراء» يتمثل يف أنه أول وصول 
يف التاريـخ املعـارص للقـوات املسـلحة 
اليمنيـة إىل منطقـة اليتمة ومـا حولها 
منـذ اكتشـاف مخـزون النفـط الهائل 
فيهـا، ُمشـرياً إىل أن هـذه املنطقة ظلت 
لعقـود طويلة خاضعـًة لهيمنة اململكة 
السـعوديّة، مبينًـا أن هـذا أحُد أسـباب 

الجنون السعودّي األمريكي مؤّخراً.

 تأدغإ السثو السسعدي «شةر الختراء»..
سطى أجعار ظةران

السمطغئ صطسئ آطاَل الممطضئ وبثدت طثّططاتعا شغ اقجاتعاذ وبسط الظفعذ 
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 : طتمث ظاخر تاروش 

مـن  بالكثـري  اليمنيـني  ِسـِجلُّ  يمتلـئُ 
الِقَصِص التي تَُوثُِّق بسـالتَهم وشجاعتَهم 
يف مواجهـة العـدوان األمريكي السـعودّي 
عىل مدى سـبع سـنوات مضـت، ومن بني 
هـؤالء نسـاٌء عظيمـاٌت دفعـن بفلـذاِت 
أكبادهم إىل ساحات الوغى، وجبهات العزة 
والكرامة، فمثلن النموذج الصادق يف التويل 

لله وللرسول وأوليائه الصادقني. 
وخالل سـنوات مضت، وثّقت عدسـات 
الكامريا مشـاهَد لعدد من أُمهات الشهداء 
تظهرهن يف معنويـات عالية وهن يودعن 
أوالدهـن الشـهداء، ليس بالنـواح والبكاء 
ونثر الرتاب عىل رؤوسهن، وإنما بالزغاريد 
ونثر الورود، يف مشهد ال نظري له يف التاريخ، 
ويف رسـالة تؤّكــد عىل عظمـة التضحية 
والفداء، وإغاظة األعداء املسـتكربين عىل 

شعِب اليمن. 
والتقـت صحيفُة «املسـرية» بعـدٍد من 
هـذا  ِرسَّ  لتسـتقَيص  الشـهداء،  أُمهـات 
يف  ولتغـوَص  الكبـري،  اليمانـي  الشـموخ 
أعماقهـن ملعرفة دوافعهن مـن ُكـّل هذه 

التضحية، فكانت هذه الحصيلة:
ترسد أُمُّ الشهيد حسن املستكا، يف بداية 
حديثها مع صحيفة «املسـرية» بعضاً من 
مناقب ابنها، فتقول: «كان ولدي الشـهيد 
حسـن يف قمـة الطاعة والرعايـة لوالديه، 
وكان رحيمـاً بالحيوانات يسـتعطف لهن 
إذَا حدث لهن حادث، وكان شجاعاً مقداماً 

يسـعى ألن يكون يف مقدمة الصفوف كما 
عرفنا عنه بعد استشهاده». 

وتضيـف «ُكـّل مـن عرف حسـن أحبَّه 
ألخالقه وحسـن سـلوكه، وحينما انطلق 
يف املسـرية املباركة اندفع معـه العديد من 
أصدقائـه، والبعـض مـن األصدقـاء تأثر 
باستشهاد حسـن والتحق بالجبهات حباً 
فيه»، مؤّكـدة أن جرائم العدوان الوحشية 
بحق األطفال واألبرياء دفعت ابنها الشهيد 
حسـن للتَحـّرك إىل الجبهات لرفـع الظلم 
وإيقاف الظاملني عند حدهم وذلك استجابة 
لقوله تعـاىل: (َوَلَمـِن انتَـَرصَ بَْعـَد ُظْلِمِه 
ن َسـِبيٍل)، موضحة أن  َفأُوَلِئَك َما َعَليِْهم مِّ
ولدها بعد أن اتخذ قراره النهائي يف الذهاب 
للجبهـات والتصـدي للغـزاة لـم تعرتض 
طريقه، وإنما استودعته الله تعاىل، ودعت 
الله أن يحمَي ولَدها ويقوي عضده لرضب 
ــة اإلسـالمية، مضيفة بالقول:  أعداء األُمَّ
«رغـم علمي أن طريـق الجهاد سـينتهي 
بالشـهادة أَو النرص وكالهما عظيم بل إن 
الشهادة مقصد عظيم يناله املخلصون من 

عباد الله وكنت أتمنـى أن أنالها قبله لكن 
كتب الله أن يسبقني ابني والحمد لله». 

وتزيد والدة الشـهيد حسـن: استشهاد 
ابني لم يوقفني عن مواصلة الجهاد وإنما 
دفعنـي أكثر للعمل يف سـبيل اللـه وإعالء 
كلمـة اللـه فاتّبـاع نهـج الشـهيد يصلح 
الكثـري من أمـور الدنيا واآلخـرة، ويجلب 
الراحة واالطمئنان، داعية من الله تعاىل أن 
يختم حياتها بالشـهادة يف سبيل الله، وأن 
يجمعها بولدها الشـهيد يف عليني، منّوهة 
إىل أن من أوالد إخوتها سبعة شهداء من آل 

عشيش التحقوا بركاب الخالدين. 
وتصف والدة الشـهيد حسـن الشـهادة 
بالوسام العظيم والحياة األبدية الخالدة يف 
ضيافة رحمانية وهو مـا يتنماه الجميع، 
داعية جميع أُمهات الشـهداء بالسري عىل 
نهـج الشـهداء واقتـَداء أثرهـم وذلك كي 
يحظني بالرعاية اإللهيـة واللطف الرباني 

ولنيل شفاعة أبناهن الشهداء. 
 

شثٌر وغجة وحمعخ
وبمعنويـات تعانـق السـماء، تتحـدث 
أم الشـهيد أحمد محمد لطـف بزدان، عن 
ولدهـا وقـرة عينيها بالقـول: «كان بطالً 
واٍع،  بقلـب  السـماء  إىل  يتطلـع  متأمـالً 
ونفـس تنازعه الحنني إىل أن يسـطر أروع 
البطوالت، وكان رجالً رغم صغر سنه (من 
مواليـد عـام ٢٠٠٠)، طيـب القلـب، قليل 

الكالم، مخلصاً يف ُكـّل أعماله». 
وتذكر أن البداية األوىل النطالقة الشـهيد 

بزدان كانـت يف الرابعة عـرشة من عمره، 
وذلك أثنـاء انخراطه يف العمل األمني، وأنه 
حينمـا بلـغ سـن السـابعَة عـرشَة انتقل 
الشهيد إىل العمل العسكري يف جبهات العزة 
والكرامـة، مشـرية إىل أن بطلهـا الشـهيد 
سـطر أروع البطـوالت متنقـالً من جبهة 
إىل جبهة، بدءاً من جبهة السـاحل، ثم تعز 
بمعسـكر الربح، ُوُصـوالً إىل جبهة نجران 
الحدودية، موضحة أن جسد الشهيد امتأل 
بالشظايا أثناء محطاته الجهادية، لتكون 
جبهـة مأرب هـي املحطـة األخـرية التي 
ارتقى فيها شهيداً لتصعد روحه الزكية إىل 

عليني يف ضيافة ربانية. 
وتصـُف والدة الشـهيد شـعورها امليلء 
بالفخـر والعزة والشـموخ وذلك كون الله 
أكرمها بأن تقبّل قربانَها إليه، سـائلة الله 
عز وجل أن يجعله شفيعاً لها يوم القيامة، 
وأن ال يحرمها أجـر األلم والوجع، وحرقة 

قلبها عىل فراقه. 

 ُأمُّ الحعغث المساضا: 
اجاحعاد ابظغ دشسظغ 
أضبر لطسمض شغ جئغض 
اهللا وأتمظى أن أخاط 

تغاتغ بالحعادة

 ُأمُّ الحعغث الحعاري: 
الحعادة ضراطئ طظ اهللا 
وأظا أشاثر وأرشع رأجغ 

بعلثي الحعغث أطام اهللا 
ورجعله

ــث ــغ ــع ــح ــط ل ـــــُث  ـــــال ـــــث ال الــــــــــــثرُب   

ُأطعات غخظُع املةَث فبظائعظ..
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مـن جهتهـا، تدعـو أم الشـهيد أحمـد 
التذكـر  إىل  الشـهداء  أُمهـات  جميـع، 
باستمرار قول الله تعاىل (أْحيَاٌء ِعنَْد َربِِّهْم 
يُْرَزُقوَن)؛ وذلك كون اآلية الكريمة تجسـد 
النعيـم والفضـل الكبـري الـذي أعـده الله 
ة أوليائه، مختتمـة بالقول: «هنيئاً  لَخاصَّ
أيها الشـهداء، أيها العظماء ملقامكم الذي 
وصلتم إليه، إن دماَءكـم ارتوت بها قلوب 
العاشقني للشـهادة واخرضت بها األرض 

عزاً ونرصاً». 
أما والدة الشـهيد محمـد الكبري فتقول 
عن ولدها العظيم: «كان الشـهيُد متزوجاً 

ولديه ٤ أوالد منهم شهيدان و٥ بنات». 
وعن صفات الشهيد الكبري، تؤّكـد والدته 
أنه اتسـم بالشـجاعة واإلحسـان والكرم 
واألخـالق العالية وأنه كان من السـباقني 
(والسـابقون  تعـاىل:  بقولـه  العاملـني 
السـابقون)، َحيُث اندفع منـذ وقت مبكر 

للجبهات مقدماً أوالده وماله وسالحه. 
وتذكر بعَض املواقف الجهادية البطولية 
للشـهيد والتي منها الوقوف بكل شـموخ 
وثبات بوجه آل األحمر أثناء حرب «حوث» 
أعـداَءه  جعلـت  وشـجاعته  هيبتـه  وأن 
يخافـون منه، وأنه يف إحـدى املرت اجتمع 
األعداء حول منزله ملحارصة املنزل ورضب 
القنابل والرصاص عىل منزله حرصاً منهم 
لقتلـه وقتـل أفـراد أرستـه إالَّ أن الرعاية 
اإللهيـة أنجـت جميـع مـن يف املنـزل وأن 
الشـهيد انتقل إىل محافظـة صعدة بعد أن 

دّمـر األعداء منزله تدمرياً كليٍّا. 
وتوّجــه والدُة الشـهيد الكبري رسـائَل 
للعـدوان قائلـة: إىل طواغيـت العرص وإىل 
فراعنـة الزمـان نقول لكـم: ال يخيفنا وال 
يف  يرهبنـا إجراُمكـم وإنمـا يزيدنـا ثباتاً 
مواجهتكم، إنما يزيدنا قوة وإرصاراً، كلما 
اسـتمر عدوانكم اسـتمر عطاؤنا، ُكـّل ما 
اسـتمريتم اسـتمرينا يف عذابكم والتنكيل 

بكم. 
 

السئُص إىل الةئعات
(عندمـا كان جنينـاً يف أحشـائي رأيـُت 
يف منامـي أنني واقفـة يف الحوش أنظر إىل 
السماء، َوإذَا بالقمر يشع نوراً حتى أن نور 
القمـر أضاء املكان بأكمله، وعندما فرسنا 
الرؤيا وّضح لنا املفرسون أنه سيأتينا ولٌد 
صالٌح) هكذا تسـتهل والدة الشهيد أحمد 

الديلمي حديثها عن فلذة كبدها. 
وىف  هادئـاً  حياتـه  يف  كان  وتضيـف: 
املحسـنني  مـن  وكان  متفوقـاً،  دراسـته 
لوالديه وإلخوته وأخواته ولجميع أرحامه، 
كان صديقـاً مثاليـاً لوالـده وكان ملتزماً 
ما صالة الفجـر، َحيُث  بالصـالة ال ِســيـَّ
كان يسـتيقظ مبكـراً وكان يوقظ جميع 

أفراد املنزل. 
الشـهيد  رأى  بسـنة،  العـدوان  وقبـل 
الديلمي يف منامه رؤيا أنه مع سيدنا رسول 
اللـه صلوات اللـه عليه وآلـه، واإلمام عيل 
صلوات الله عليـه، وهم عىل خيول وكانوا 
يقتحمون مناطق ويطهروها حتى طهروا 
جميـع املناطـق، َوتقـول والـدة الشـهيد 
حدثني أحمد عن الرؤيا قبل العدوان وكان 

عمره يف حينها ١٥عاماً. 
وتتابع: بدأ العدوان عىل اليمن وكان من 
السـبّاقني يف االلتحـاق بالجبهـات حاولنا 

إقناعه أنـه ال يزال صغـرياً لكنه أرصَّ عىل 
موقفه بااللتحاق بالجبهة، فرابط الشهيد 

أحمد بجبهة نجران وعمره ١٦ عاماً. 
وتلفت إىل أن الشـهيد تنقل من جبهة إىل 
أُخرى حسـَب احتياج الجبهة، وأنه حينما 
كان يجرح كان يتعالـج ويرجع للجبهات 
دون علم أرسته بإصابته وذلك حرصاً عىل 

الجهاد. 
اللـه  الشـهيَد -رضـوان  أن  إىل  وتشـري 
عليـه- ظـل سـتة أعـوام وهـو يجاهُد يف 
مختلف الجبهات، وأنـه بعد زواجه أُصيب 
بالزائـدة الدودية، وبعد إزالـِة الزائدة بأياٍم 
عاد الشـهيد إىل جبهة مأرب، وأنه قبل عيد 
األضحى قام جميُع رفقاء الجهاد بغسـل 
ثيابهم، وطلبوا منه رفاقه بخلع مالبسـه 
لغسـلها، فأجـاب ال أريـد أن أخلع مالبس 
القتـال، َحيـُث إذَا أكرمني الله بالشـهادة 

التقي اإلمام علياً وأنا بمالبيس القتالية. 
وتسـتعجب والدة الشـهيد من األُمهات 
وهـم  أوالدهـن  برؤيـة  يفرحـن  اللواتـي 
يسـَعون إىل تحقيق املناصـب الفانية التي 

تنتهـي بانتهاء حيـاة اإلنسـان! مبينة أن 
الفرحة الحقيقية تكُمُن يف طلب الشـهادة 
وذلك كون الشـهداء يحضون بحياة أبدية 

تختتم بالفوز بالجنة. 
وتختتـُم والدُة الشـهيد الديلمي حديثَها 
بالقـول: رسـالتي للمجتمـع بأكمله بأن 
يصحـوا من سـباتهم وأن يعرفـوا أن هذا 
وقـت التمييـز لقول اللـه تعاىل: (َمـا َكاَن 
اللَُّه ِليَذََر اْلُمْؤِمِنـنَي َعَىل َما أَنْتُْم َعَليِْه َحتَّى 
يَِميَز اْلَخِبيـَث ِمَن الطَّيِِّب)، وأن الدنيا لعب 
ولهـو، وقد رأينا جميعـاً كيف كان موقف 
أهل اليمن من لعبـة الكرة، َوكيف تفاعلوا 
وكيف كانت فرحتهم بنرص الكرة، يف حني 
العدوان استهدف الكبري والصغري والشجر 
والحجر بجميـع أنواع األسـلحة املحرمة، 
وغـري املحرمـة، ومع ذلـك يلتـزم غالبية 
الناس حالة الصمت، أَو ما يسمى بالحياد، 
مؤّكـدة أن الجهاد فرض تكليف عىل عامة 

الناس بال استثناء. 
ـة،  حكاية أُخرى عن شـهيد وشموخ أُمَّ
مع أم الشـهيد محمد أحمد الشهاري: عىل 
ه كان يمتلك  الرغـم من صغر ِسـنِّه إالَّ أنـَّ
مـن الحمية والغرية والكـرم ما ال يمتلكه 
اآلخـرون مـن كبار السـن، فمنـذ الوهلة 
األوىل لبدء العدوان عىل اليمن انطلق ولدي 
األصغر الشـهيد محمد أحمد الشهاري إىل 

الجبهات للذود عن حياض الوطن. 
وتضيف والدة الشـهيد الشهاري: خرج 
ولـدي للجهاد وعمره ١٥عامـاً وارتقى إىل 
السماء شـهيداً وعمره ١٨عاماً سالم الله 

عليه وعىل ُكـّل الشهداء. 

وتؤّكـد والدة الشـهيد أن رفقاء الجهاد 
الشـهاري  الشـهيد  أن  أّكــدوا  املقـدس 
-رضوان الله عليـه- كان يتقدم الصفوف 
أَو  العـدوان،  لزحوفـات  التصـدي  أثنـاء 
الهجـوم عليهـم، وأن تضاريـس املعركـة 
الوعرة والصعاب التي تحدث يف املعارك من 
الجوع والعطش وغريهـا لم تثِن صغريها 
البطـل ولـو لحظـة عـن مواصلـة النزال 
والتنكيل بأعداء الله رغم أن رفقاء الجهاد 
املقـدس عرضوا عليه الجلـوس يف مؤخرة 
املعركـة والقيـام بأعمال جهاديـة أُخرى 
وظل يصول ويجول مـن معركة إىل أُخرى 

حتى ارتقى شهيداً. 
وعـن الشـهادة، تقـول والـدة الشـهيد 
الشـهاري: «الشـهادة كرامة من الله وأنا 
افتخر به وأرفع رأيس به أمام الله ورسوله 
-صىل الله عليه وآله وسـلم- فسـالم الله 
عـىل جميع الشـهداء واملجاهدين وسـالم 
الله عـىل ُكـّل أم دفعت وشـجعت أوالدها 
عىل الجهاد يف سـبيل الله وسـالم الله عىل 
سـيدي وموالي السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثي، خري قائد، أرواحنا وأوالدنا فداء له 

سالم الله عليه». 
وتختم والدة الشـهيد الشهاري حديثها 
بمخاطبة ولدها الشـهيد قائلة: «رفقاؤك 
أخربوني أنَّك ارتقيت شـهيداً واالبتسـامة 
تعلـو شـفتَيك لعظيـم مـا الح لعينيك من 
الجـزاء واملقـام الرفيـع برفقة الشـهداء 
واألنبياء، ربي يتقبلك ويجعلك يف الفردوس 
األعىل، ونسـأل من املوىل أن يكتب لنا لقاء 
قريـب أُْطِفـئُ بـه حرقـة قلبي وشـوقي 
للقائـك يا نور عيني كم اشـتاق لضحكتك 
وألصغر تفاصيلك، الـكالم كثري وال يكفي 
العمـر أن أصف وجعي بفراقـك.. ال أتخيَُّل 
أن أياَمنـا تمـر بدونك ولكنها تُمـرُّ بمرارة 

الشوق والفقِد البني وحبيب قلبي». 

 ُأمُّ الحعغث بجدان: 
جسُث ابظغ الحعغث اطاف 
بالحزاغا أبظاء طتطاته 

الةعادغئ تاى لصغ اهللا 
شغ طأرب

 ُأمُّ الحعغث الثغطمغ: 
ابظغ ضان طظ السئاصغظ 
شغ اقلاتاق بالةئعات 
ورابط شغ جئعئ ظةران 

وسمره 16 ساطًا

 ُأمُّ الحعغث الضئغر: 
أصعل لطعاغغئ السخر: 

ق غثغُفظا وق غرعئظا 
إجراُطضط وإظما غجغثظا 
بئاتًا شغ طعاجعاضط
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عطـاٌء ليـس كمثلـه عطـاٌء، ذاك هـو عطاُء 

الشهداء الذين آمنوا وعاهدوا وجاهدوا وصدقوا 

وارتقوا إىل العليـاِء أنجماً تيضُء عتمات الدروب 

وتهـدي الحيارى سـواء السـبيل، فحني يعطي 

الباذلـون َويجود الكرماء كان الشـهداء أكثرهم 

كرماً وأجّلهم عطاًء وأجزلهم سخاًء، فقد جادوا 

بأغـىل ما يملكـون يف سـبيل الله ونـرصة دينه 

وأوليائه واملستضعفني يف أرضه.

شـهداؤنا العظماء حطَّموا قيَد الُعبودية لغري 

الله والخضوع ملن سـواه وكرسوا جربوت قوى 

الطاغوت حني انطلقوا يف ميادين العزة والكرامة، 

وعلمـوا يقينـاً أن الحياة يف ظل انعـدام الكرامة 

والحريـة َويف ظل الخنوع للظاملـني هي حياٌة ال 

معنـى لها وبها من البؤس والذل ما ال يطيقونه 

وال ترتضيه أنفسـهم األبية التي اسـتقت عزتها 

من عزة دينها وخالقها ورسـوله واملؤمنني «إن 

العزَة لله ولرسوله واملؤمنني»، فوجدوا يف الجهاد 

مالذاً من تسـلط الظاملني عليهم فإما عيٌش مع 

الكرامة أَو موٌت يف سبيلها.

تنافسـت أرواُحهم نحـو ذاك الرباط املقدَّس، 

وبهم ِمـن البأس والعـزم ما جعلهـم يحّققون 

املعجزاِت ويفرضون املتغريات ويتحكمون بخط 

سـري املعارك بفضل من الله وتأييده، وبجسـيم 

التضحيات التي يقدمونهـا كانوا ينالون النرص 

والفتوحـات، فمـا كان ذلـك إال زيـادة لهـم يف 

السـري نحو تحقيق النرص الكبـري والفتح املبني 

ومع ذلك كان الشـوق يتعاظـم نحو تلك األمنية 

التي تهفو إليها قلوبهم وتسـعى لنيل كراماتها 

وكلهم انتظار للحظة االصطفاء التي يخص الله 

بها خالص أوليائه وامُلخَلصني منهم. 

ويف سـاعة االصطفـاء وُقـرب اللقـاء تعانق 

دماؤهـم الزاكيـة تـراب األرض الطاهـرة التي 

ارتوت بدمائهم فازدادت ُطهراً وقداسـة، وحني 

تتقطـع األنفاُس تفيُض العينان شـوقاً وحنيناً 

لـذاك الحفل امللكوتي العظيـم الذي يرتاءى أماَم 

أعينهـم وترتسـُم عـىل محيّاهم مالمـُح الرضا 

والسـعادة لعظيـم مـا يَرون مـن النعيـم الذي 

أعده اللـه لهم لتحلق بعدهـا أرواحهم يف فضاء 

ذاك امللكـوت وتخـُرُج من أجسـادهم التي نالت 

ما نالته يف سـبيل الله من جروٍح وآالم وتحملت 

املصاعب واملشاق لتكمل بعدها أرواحهم املسري 

إىل حيـث النعيـم العظيـم والرزق الوافـر أحياء 

مكرمني ال خوف عليهم وال هم يحزنون. 

يرحلون ولكنهم حـارضون، يغادرون لكنهم 

الباقـون، فارقونـا نعـم لكنهـم تركـوا لنا من 

ثقافـة البذل والعطـاء الكثري والكثري وأسسـوا 

بتضحياتهـم ودمائهـم الطاهـرة حيـاة العـزة 

والكرامـة لنا فصار لهم عىل ُكــّل حيٍّ منا َديٌن 

عظيـم، ال جـزاء له إال بالوفاء لهم والسـري عىل 

دربهـم وإكمال مسـرية العـزة والصمـود التي 

رسـموا مالمحها بدمائهم وحرسوها بأرواحهم 

حتى ننعم نحن واألجيال القادمة بمعني الحرية 

وعبق الكرامة ويعود اإلسـالم عزيزاً كريماً كما 

ـة  كان وتسـود دولُة العـدل اإللهي وتصبـح أُمَّ

ـة أخرجت للناس. اإلسالم خريَ أُمَّ

المزطعطغُئ وتامغُئ الاأغغث اإللعغ

العسغ برضائج المحروع وطئادئ اقظاماء

د. حسفض سطغ سمغر 
 

يأتي تأييـُد الله وعونُـه عندما يطغـى الظلُم عىل 

عبـاده، ذلك الظلم الـذي حرمه الله عىل نفسـه قبل 

أن يحرمـه عـىل عباده فتكفـل الله سـبحانه وتعاىل 

بنـرصة املظلـوم مهمـا كانت قـوة الظالـم وضعف 

املظلوم يأتـي نرص الله عندما يلتجئ املظلوم إىل الله 

ويشـكو من ظلم الظالم ويطمنئ قلـب املظلوم بأن 

الله سـيكون مع املظلوم بقوته التـي ال يماثلها قوة 

عند ذلك حتماً سـيأتي نرص اللـه؛ ألَنَّ التدخل اإللهي 

يكون بقـدر اليقني وعمـق اإليَْمـان والثقـة بأن الله 

سـبحانه نارص املظلومني وعرب حقب التاريخ لم ينترص أي ظالم 

عـىل املظلوم نـرصاً يمكنه من البقـاِء يف ظلمه وهذه آية وسـنة 

اللـه يف الكـون إىل الحد الذي آمن بها غري املسـلمني، فقد قال أحد 

حكماء الهند مقولته الشـهرية (تعلمُت من الحسـني كيف أكوُن 

مظلومـاً فانتـرص) املفكر الهنـدي املهاتما غاندي آمـن بحتمية 

نرصة املظلوم هذا املفكر الهندي الذي عرف سيَدنا الحسني -عليه 

السـالم- من خـالل تاريخه الجهادي ومن مثل سـيدنا الحسـني 

كان رافضـاً للظلم ومن مثله قاوم الظاملني، اسـتنار غاندي بنور 

الحسني عليه السـالم بينما لم يستنر من ينتمون لإلسالم بنوره، 

لم يؤمنوا بأن الله نارص املظلومني وقاهر الظاملني، لم يتأثروا كما 

تأثر هذا املفكر الهندي غري املسلم، إنه بال شك عمى البصرية إن لم 

يؤمنوا بسرية سيدنا الحسني َفليؤمنوا بسري آل البيت التي تتجسد 

عىل مدار السـاعة يف واقعنا فعندما جاروا وبغوا وتكربوا وظلموا 

بعدوانهـم وحصارهـم يمـن اإليَْمــان والحكمة، قتلـوا األطفال 

والنسـاء، دّمـروا ُكـّل يشء، أرادوا للحياة أن تتوقف فأراد الله أن 

تسـتمر الحياة، تحالفوا مع دول الكفر قاطبة، ظناً 

منهم أن قوتهم سـتكون أكرب من تأييـد الله وعونه 

للمظلومني، راهنـوا عىل آلة الحرب فراهن اليمنيون 

عـىل إله الخلـق، فأي قـوة ممكن أن توقـف أنصار 

املسـتضعفني املظلومني هي أضعف مما أمدهم الله 

من قوتـه وعونه، انترصنا باللـه وانهزم أحزاب هذا 

العـرص بأعـداء الله، آمنا بـأن النـرص حليفنا بقدر 

إيَْمـاننا بالله سـبحانه وتعاىل فانترصنا بقدر ثقتنا 

بالله فمن لم يكن الله معه فهو ضعيف. 

مكـروا مكراً َكبرياً واسـتخدموا ُكـّل أنواع الحـرب االقتصادية 

واإلعالمية والحرب العسكرية بكل أصناف األسلحة يف تحدٍّ واضح 

لقـدرة الله عىل نرصة املتقني املظلومني، لـم يؤمنوا بآيات الله يف 

كتابه الكريم وال بآيات الله التي تتجىل يف واقعهم، قسـت قلوبهم 

وعمت بصائرهم تحالفوا فوالوا أعداء الله خرجوا عن ملة اإلسالم 

بتوليهم ألعداء الله بنـص القرآن الكريم قال تعاىل: (يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

آََمنُوا َال تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أولياء بَْعُضُهْم أولياء بَْعٍض َوَمْن 

يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ الله َال يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي) خرسوا 

يف عدوانهم خسـارة كبرية، خرسوا آخرتهم ولم يفلحوا يف دنياهم 

ومـن ألطاف الله عىل اليمنيني أنهم يتعافـون يوماً بعد يوم وهذا 

وعد الله للمتقني، فربحوا دينهم وأفلحوا يف دنياهم، وأخريًا نسأل 

الله أن يجعلنا جديرين باسـتحقاق تنفيـذه للوعود التي وعد بها 

عباَده املتقني. 

طخطفى السظسغ 
 

يف زمـن طغت فيـه املقامـاُت الدنيويـة واملادياُت 

الثانوية وانشـغل فيه الكثريُ بتنميق صورته وتلميع 

سـجاياه وتزييـف مناقبه حتـى رأينا َمـن تحكُمهم 

العناويُن الحزبيـُة واالنتمـاءات املناطقية والنعرات 

الطائفية واملذهبية.. ورأينا َمن هم للشيوعية انتماًء 

واتِّباعـاً وللبعثية معتقداً وانتهاجـاً وللعلمانية فكراً 

وسياسة.. 

ــة ويتكلمون  ون بلسـان األُمَّ رأيناهـم اليوم يعربِّ

عن الدين وهم أبعُد مـا يكونون عنه وتخط أقالمهم 

تملقـاً وتقرباً ونفاقاً.. يكتبون عن االنتصارات ولكن إيمانَهم بها 

ضعيٌف وتحّققها يف قاموسهم مستحيٌل.. 

يعرفـون بلحـن القـول وتزييـف الحقائـق تـارًة، ويتسـمون 

ببُغضهم لنهج الهدى وكراهية االنتماء تارًة أُخرى.. 

كمـا هم يف الواقـع الخفي يحيكون املؤامرات خلسـة ويثريون 

النزاعـات والخالفـات خفية ويؤججـون ويفسـدون رساً.. إنهم 

يقولون ما ال يفعلون ويكتبون بما ال يعتقدون.. 

 (َوَلْو نََشـاُء َألََريْنَاَكُهم َفَلَعَرْفتَُهْم ِبِسيَماُهم َوَلتَْعِرَفنَُّهْم ِيف َلْحِن 

اْلَقـْول َواللَُّه يَْعَلُم أَْعَماَلُكـْم) (َوَلنَبْلَُونَُّكْم َحتَّى نَْعَلـَم اْلُمَجاِهِديَن 

اِبِرين َونَبْلَُو أَْخبَاَرُكم).  ِمنُْكْم َوالصَّ

كمـا قال أمـري املؤمنـني: ((ما أضمر أحـٌد شـيئاً إال ظهر عىل 

صفحاِت وجهه وفلتاِت لسانه)).

ـٍة إىل الكلمة التي تجمُع وال تفّرق، وتوّحد وال  نحن بحاجٍة ماسَّ

تمزق، ولكن لتكن عىل أُُسٍس صحيحة ومعايريَ سليمة.. 

ــة إال َمن يؤمن بما  ال يجب أن يتكلَم بلسـان الدين ولسان األُمَّ

يقول ويعتقد بما يخطه ويكتبه ويتبع قوله عمالً.. 

فال خري يف قول بال عمل.. وال خري يف عمل بال وعي وبصرية.. 

وإال فسـتكون النظرة معكوسـًة وسـيمتطي الجواَد غريُ أهله 

وسـتكون القوميُة والوطنية هي التي تعشـعُش يف أذهان الكثري 

باطناً وإن لم تظهر للعلن.. 

يجب أن يعَي ُكـلُّ واحد منا مسـؤوليتَه فال نسـتبدل بنهج الله 

ودينه وهديه بدائَل ال تسمُن وال تغني من جوع.. 

التحليـل مُلَجــّرد التحليل ال ينفع.. ففـي التذكري 

نفـٌع وفائدة.. ويف التبيني نوٌر وتبـرصة.. ويف القرآن 

بياٌن وتذكرة.. 

ويف املنهـج الـذي جاء به الشـهيُد القائـُد ُكـلُّ ما 

نحتاجه من علم ونور وتزكية وبصرية وحل ومخرج 

ــة..  لكل األُمَّ

فالديـن هـو املصطلُح الـذي يجُب أن يرتسـَخ يف 

أذهاننا ونرتجَمه يف أقوالنا وأفعالنا وتَحّركاتنا.. 

نا هو أن يَْسـَلَم لنا دينُنا عىل أََساس القاعدة  يجب أن يكوَن َهمُّ

التـي رسـمها اإلمـام عيل (أيف سـالمة من دينـي يا رسـوَل الله) 

فهي املعيـار الصحيح لنا يف أعمالنـا وتَحّركاتنا وحتى يف إعالمنا 

ـة..  وصحفنا وسياساتنا وتبنى عليها أسس وقواعد االنتماء لألُمَّ

هذا هو الذي ضبط مسار الشهداء األبرار.. وجعلهم يتجاوزون 

ُكـلَّ الصعوبات ويكرسون ُكـلَّ الحواجز واملوانع التي قد ترسخت 

يف أذهاِن الكثرِي من املحللني واملنظِّرين.. فضّحوا بأنفسهم وجادوا 

بأرواحهم حتى يبقى للدين رونُقه وللقرآن مقاُمه وللحق وجوده 

ـة مكانتها وعزتها وكرامتها.. ورسخوا بمبادئهم ودمائهم  ولألُمَّ

ــة).  ركائز مرشوعنا العظيم (القيادة - املنهج - األُمَّ

 وحرصـوا أن يثبتـوا بتضحياتهـم تلك الركائَز حتـى ال يفصَل 

الدين عن الدولـة وحتى ال يغيَب القرآن عن واقع الحياة وحتى ال 

ــة يف شقائها وتيهها القديم..  تبقى األُمَّ

ولعمري كأن لسـاَن حال ومقال الشـهداء يقول: نحن يف زمن 

األفعـال ال األقـوال يف زمن نتسـابق فيه مـع األعداء عـىل الغلبة 

واالنتصار.. 

فـال ينبغـي أن تقيَدنـا املؤطـراُت أَو تفّرقنا االنتمـاءاُت، ففي 

ــة..  ِك بكتاب الله واتّباع قريِنه الَحلُّ واملخَرُج لكل األُمَّ التمسُّ
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 لظ تتارَق خظساُء طعما صخفاط 

إغقق ططار خظساء ظصطئ تماس تطاعُط التغاة

سئث الرتمظ طراد 
 

منذ أكثر من سـبعة أعوام وصنعاء تقصف هل يف 

األمر جديد؟ ال جديد يف األمر. 

لقـد اعتاد أهـل اليمن القصـَف وأزيـَز الطائرات، 

واعتـادوا الصواريخ وحركة التدمـري التي تقوم بها 

مملكة الرش يف بالدهم، وهم عىل نسق واحد ال يتغري 

منهم أحد ينشدون املدى بصوت واحد:

«أال وإن الدعي ابـن الدعي قد ركز بني اثنتني: بني 

ـلة والذلة، وهيهاَت منا الذلـُة.. يأبى اللُه لنا ذلك  السِّ

ورسولُه واملؤمنون». 

يـدرك أهل اليمن أن صـوت الحرية يمتد من كربالء يف زمنها إىل 

كربالء يف زمنهم، فالحرية والكرامة نسق واحد ال يمكنه أن يتجزأ 

مهما حاول املبطلون واملجرمون يف ُكـّل حقب التاريخ تجزئته إال 

أنه يظل شامخاً ال تخمد جذوته وال تطفأ ناره. 

أيها األدعياء أبناء األدعياء.. ماذا أبقيتم يف صنعاء؟! 

دّمـرتم جسورها، هدمتم مبانيها، أحرقتم مصانعها، طمستم 

تاريخهـا وحضارتهـا، قتلتـم أبناءهـا، يتمتم أطفالهـا، ورملتم 

نسـاءها، وأجعتم شـعبها؛ بَسـبِب حصاركم، ُكــّل ذلك حدث يف 

صنعاء منذ أعوام سبعة فما الذي خرجتم به؟

لـم يصـب صنعاء مـن ُكــّل ذلـك إال أذى، وقـد رأيتم بأَسـها 

وصمودها فيما مىض ولعل ما سوف يأتي أشدُّ وأنكى، فقد خارت 

قواكم، وتشـتت جمعكم -أيها األرشار– ودب الضعف والهوان يف 

جسـد التحالف، وأصبحت الرياُض أقرَب ألهل اليمن من صنعاء، 

وتكرست املرايا املقعرة التي كانت تنقل األشـياء والصور عىل غري 

حقيقتهـا، وكانت ترسـم مملكة الرش خياالً ال يشـري إىل حقيقة 

حتى كشـف العـدوان عـن جوهر األشـياء وحقيقتهـا يف الواقع 

فكانت املفاجأة أن تتهشم املرايا لتنقل الصورة الحقيقية لألشياء 

كما هي يف واقعها ال كما كانت يف الخيال. 

فاليوم يعلُم الناُس يقيناً ماذا تعني مملكة الرش، ويعلمون من 

هو قرن الشيطان الذي ورد النص عليه يف األثر وقد حاول عميان 

ـابية تأويل النص وحرفه لكن يأبى الله إال أن يكشف جوهر  الوهَّ
األشياء ولو كره املجرمون، ولو كره الفاسقون املارقون. 

الجسـور واملباني قد نعيد بناَءها يف ظرف ساعات 
ام، فالتكنولوجيا قد جعلت من الصعب سـهالً  أَو أَيـَّ
وحّولـت املسـتحيل إىل ممكن، لكـن التكنولوجيا لم 
تخـرتع إىل اآلن آلـة أَو عقـاراً يعيد لإلنسـان قيمته 
وكرامته وعزته وحريته وسـيادته واستقالله ولذلك 
قـد نفرط يف املمكـن، أما الكرامة فهي من األشـياء 
التي ال يمكن تعويضها ولذلك من املستحيل التفريط 
فيها، فالسلة أهون من الذلة، قد تتبدل األشياء لكننا 

لم نجد للكرامة وعزة النفس بديالً. 
مرت أعوام سبعة وقد تمر أمثالها وأمثالها ال ضري 
يف األمـر، قد يسـتمر القصف إىل مـدى بعيد، قـد تدّمـر مقومات 
الحيـاة يف اليمـن، قد يحدث ُكــّل متخيل وفق معطيـات التفوق 
املـادي لألشـياء، لكن ثمة قـوًة خفية قد تقلـب املوازين وتحدث 
خلالً يف مقاييس البرش، قد تتغري املعادلة وفق سـنن الله يف كونه، 
قد نرى املسـتضعفني غـداً يف قصور اليمامـة يحكمون نجداً وما 
جاورهـا، وقد نرى رجاَل الله يف الحجاز يخدمون حجاَج بيت الله 
الحـرام، وقد نرى مخالف عسـري يحتضن صنعاء شـاكياً لها ألم 

الفراق التي طالت إىل مئة عام أَو تزيد. 
كل ذلـك قـد يحدث، وقد ال يحدث لكن اليقـني املطلق أن عاقبة 
الظلـم وخيمة، ولذلك ليس ببعيد أن يحدث ما يجعل مملكة الرش 
شـتاتاً وشظايا تتناثر عىل جغرافيا العالم، ويجعل من اليمن قوة 
إقليميـة ذات شـأن عظيم، فالحـرب تعيد ترتيب األنسـاق حتى 

تصبح الحياة أكثر تناغماً مع مقاصد الله يف أرضه. 
لذلـك أصبحنا اليـوم نؤمن إيماناً مطلقـاً أن صنعاء لن تحرتق 
مهمـا قصفتم، ولكنها تعيد ترتيب أشـيائها وتعد نفسـها لقادم 
يريـده اللـه من خالل املسـرية القرآنيـة واملـرشوع القرآني وهو 
املـرشوع الذي كان خاتمة الرسـاالت السـماوية وبه ومن خالله 
سـوف نـرى غـداً مختلفاً عما سـلف ومتسـقاً مع مقاصـد الله 

ورشائعه. 
انتظروا غداً َفـإنَّ غداً لناظره لقريب. 

معس سئثالتمغث السماد  الحَّ

ويبـدُو األمر هذِه املـّرة ُمختلفاً عن ُكـّل 
مـرة، والكارثـة حّلـت بالجميِع، سـطوُة 
الحروب ال بُـدَّ لها أن تُشقي وتُهلك وتُنهك 
وتقتـل دونمـا أي قوانـني تّردهـا عن ذلك 
وهـذه حتميُة الحروب يف أي زماٍن ومكان، 
َحــّد  إنّـُه حصـاٌر أعجمـيٌّ بـاَت ُمميتـاً 
الهـالك، مطـاُر صنعـاء الدويل هـو زاوية 
أََساسـية مركزية يف حياة الشـعب اليمني 
بكّل جوانبه، ولكن هـذه املّرة حينما أُغلق 
هـذا املطار فالحيـاَة هنا ماتـت وتقّلصت 
وتعرجـت، وهنا الحياة تغـدو كما لو أنها 

انتهت. 
نعـودُّ مرة أُخـرى أيها العالـم لقد مللنا 
هتافـات، أال يكفـي؟!، إن إغـالق مطـار 
صنعاء كارثة إنسـانية تجتُث هذا الشعب 
من شـماله وجنوبِه، مـات الكثري والكثري 
واملاليـني حيـال إغالقه، هنـا إن ذهب أحد 
إىل املستشـفيات يف الخـارج أَو ما إىل ذلك، 
فمنذُ خروجِه من صنعاء ال يكاد أن يغادره 
الشـك بالوصول إىل املـكان املطلوب وَكثرياً 
ما يكتمُل الشـّك ويسـقُط قتيالً مظلوماً، 
هنـا إذَا قّرر أحد أن يعـود إىل موطنِه فهذه 
جريمـة وسـيعاقب عليهـا بالقتـِل ظلماً 

وعدوانـاً، يف اآلونة األخرية كان السـنباني، 
والحـرازي، خـري دليٍل وشـاهد عىل الكثري 
مـن الجرائم التـي قد افتعلت سـابًقا عىل 
يـد القتلة الظاملني، الجبابرة، قطاع الطرق 
املتعجرفـني، والذين ال يملكـون أي حٍق يف 

أراضينا. 
تستمرُّ االنتهاكات إىل ما ال نهاية، واألمر 
يزداد سـوءاً يومـاً تلو اآلخـر، فاليوم بات 
مـازن حكايـة دٍم مظلوٍم أُخرى، سـفكت 
ذرات دمـه يف صحـراء الجـوف بينمـا هو 
عائـٌد إىل مدينتـه محافظة حّجــة، مازن 
فليتـه حكاية عـدوان وظلٍم أُخـرى، يقتل 
الكثري ويمـوت الكثري وتهدر الدماء وتهلك 
األرواح، وهنـا ماتـت الحيـاة أكّررهـا من 

جديد. 
رسـميٍّا،  فلسـفياً،  سياسـيٍّا،  ناشـدنا 
ولكـن يبدو أن األمـر لم ينفع بعـد، ولكن 
حينما أنتـم تـزدادون إرصاراً عىل ظلمكم 
وجربوتكـم وطغيانكـم اعلموا أننـا نزداُد 
هّمـة وعزيمٍة وشـغفاً ملجابهتكم وقتلكم 
ومحاربتكـم كمـا ينبغـي، نعذبكـم كمـا 
تعذبوننا، نهلككم كما أهلكتمونا، نشـفي 
صدورنـا وصـدور قـوٍم مؤمنـني، انظروا 
َما الـذي يفعلُه الشـعب اليمنـي اليوم؟!، 
إن طائراتـه وصواريخـه باتـت تغوص يف 
أعماقكـم، باتـت تقتلكـم، باتـت تجركم 

للهزيمة يوماً بعد آخر. 
ًدا  ومطـار صنعـاء أنتـم تعلمـون جيـِّ
واالقتصاديـة  اإلنسـانية  أهميتـُه 
والدبلوماسية واالسرتاتيجية محلياً ودوليٍّا 
وحتـى عىل مسـتوى قارة آسـيا بالكامل، 
تعرفونهـا جيًِّدا، ولكن مـا دمتم تخنقوننا 
بهكـذا فنحُن سـنخنقكم بالكيفيـة التي 
بالخساراِت  أفئدتكم  سـنعُرص  ستميتكم، 
التي ستشهدونها والتي سبق وشهدتموها 
ولكن القادم أعظم، والسيد الحوثي يستمر 
يسـتمرون  الشـعب  وقـادات  تحذيـرِه  يف 
يف ذلـك، والشـعب أَيْـضـاً لـن يتفانـى يف 

مجابهتكم عىل جميع األصعدة. 
أنتـم ال تعقلون فعالً، هنـا نحُن نموت، 
هنا انغمق ربيع الحياة بشـكل تام، ولكن 
أتظنون منا السـالم؟، حاشـا لله أن يكون 
لنئ رجعتم َفـإنَّنـا لرجعنا،  كذلك، قسـماً 
وإن تماديتم فو الله إننا باملرصاد، إىل عمق 
داركم سنأتيكم ببأسـنا الشديد، وهيهات 
هيهـات أن نستسـلم مهما بلـغ عدوانكم 
وجربوتكم، فمآلنا الوحيد املواجهة والصرب 
والتحـدي فقـط إىل أن يأذن اللـه بنرصه، 

والله خري النارصين، 
وإغـالق مطـار صنعـاء نقطـة تماس 
تجتـث األرواح البرشية وتلتهـُم الحياة يف 

اليمن. 

أطرغضا وسثواظعا 
سطى الغمظ.. لغج 

السقح شصط
أطغظ سئثاهللا الحرغش

 
السـعوديّة  تعتـرب 
للسالح  مستورد  أكرب 
وتعتـرب  العالـم،  يف 
املتحـدة  الواليـات 
مصدر  أكرب  األمريكية 
للسـعوديّة،  للسـالح 
وبهـذا الواقـع َفــإنَّ 
العـدوان عـىل اليمـن 
هاتـني  أظهـر  قـد 
ا،  جليّـٍ الحقيقتـني 

لتكون أمريكا رشيكاً أََساسياً ورئيسياً يف العدوان عىل 
اليمن ليس عىل مسـتوى تزويد السـعوديّة بالسالح 
بل لعدد من الشـواهد التالية، أوالً: أعلن العدوان عىل 
اليمن من العاصمة األمريكية واشـنطن وعىل لسان 
السـفري السـعودّي يف أمريكا عادل الجبري وهذا يدل 
عىل أن األوامر صدرت من واشـنطن والسعوديّة َمـا 
ِهي إال منفذ ألوامر واشنطن، وحينها أعلنت الوالياُت 
املتحدة األمريكية دعمها الكامل للسعوديّة يف حربها 
عـىل اليمـن، فقدمـت السـالح والخربات وشـاركت 
ميدانيٍّا يف عدد من الجبهـات أهمها جبهات الحدود، 
كما قدمـت أمريكا الدعم االسـتخباراتي وخصصت 
مـن األقمـار الصناعيـة العسـكرية لحـرب  عـدداً 
اليمن، كما قدمـت الدعم الجوي املتمثل يف الطائرات 
الحربية والدرون، وشاركت فعلياً يف الطلعات الجوية 
والقصـف عـىل املدنيني األبرياء ولـم يتوقف األمر إىل 
هذا الحد بل شاركت بقوات عسكرية لحماية الحدود 

السعوديّة كما تحدث بذلك ترامب يف وقتها. 
ثانيـاً: قدمـت أمريـكا الغطـاء السـيايس الكامل 
للعدوان عىل اليمن ومـن ذلك القرارات التي أصدرها 
مجلس األمن والتي وضعت اليمن تحت البند السابع، 
كما قدمـت الغطاء الـالزم للدفاع عن السـعوديّة يف 
املنظمـات الدوليـة ومنهـا مجلس حقوق اإلنسـان 
وذلك للتغطيـة عىل الجرائم اإلنسـانية التي ارتكبها 
العـدوان بحق املدنيـني والتي ترقـى إىل جرائم حرب 
ضد اإلنسـانية، كما قدمت التسهيالت الالزمة لدعم 
السـعوديّة سياسـيٍّا يف املحافـل الدوليـة وتصويـر 
الحـرب يف اليمن عـىل أنها حرب أهليـة بني حكومة 
الدعـم  أمريـكا  قدمـت  كمـا  ومتمرديـن،  رشعيـة 
السيايس الكامل لحكومة الفاّر هادي، وكل ذلك يدل 
عىل أن أمريـكا متزعمة للعدوان عـىل اليمن وطرف 

رئيٍس وفاعٍل فيه. 
ثالثاً: مشاركة أمريكا مشاركة رئيسية يف الحصار 
عـىل اليمن ومن ذلك منع دخول املشـتقات النفطية 
واملـواد الغذائيـة إىل مينـاء الحديدة، كمـا أن أمريكا 
تعتـرب الفاعـل الرئيـيس يف الحـرب االقتصادية عىل 
اليمن وانهيار العملة وقد اتضح ذلك يف تهديد السفري 
األمريكـي للوفد الوطني بأنه سـوف يجعـل العملة 
اليمنية ال تسـاوي شيئاً أمام الدوالر كما أوضح ذلك 
رئيس الوفـد الوطنـي املفاوض محمد عبدالسـالم، 
ليس ذلك فحسـب بل تبنت أمريكا سياسـة إعالمية 
داعمة للسـعوديّة ووقفت إعالمياً إىل جانب العدوان 
وحاولـت إسـكات الوسـائل اإلعالمية التـي توضح 
طبيعـة الحرب يف اليمن للرأي العام العاملي ومن ذلك 
حجب عـدد من املواقع اإللكرتونيـة ملحور املقاومة؛ 
بَسـبِب موقف تلك الوسـائل اإلعالمية من الحرب يف 

اليمن. 
ومـن هنا َفــإنَّ الحـرب األمريكية عـىل اليمن ال 
تقترص عىل توريد السالح إىل السعوديّة فقط بل هي 
حرب شاملة توضح أن أمريكا رشيك أََسايس وفاعل 

يف العدوان وأنها من تتزعمه. 
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السج درب الغماظغ السج درب الغماظغ 
وظفسه لقباء تسحص وظفسه لقباء تسحص 

 جاّرة العقظغ

إن رداء النظام السـعودّي بات ناصع اإلجرام 

ة مع تنامي وترية  ِبُحلَّتـِه الصهيوأمريكية َخاصَّ

هسـتريية أعماله الطاغوتيـة العدوانية التي لم 

تُحّقـق له نـرص وال أنجزت له هـدف، إذ غايته 

هي بتاً مكشـوفة مذ أول وهلة يـوم يف اعتداءه 

وهي فضيحة تكفلت الحقائق القرآنية بإعالنها 

كحالة لصيقة لكل عدو لله وللدين، قال سبحانه 

وتعاىل: ﴿َوَال يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّى يَُردُّوُكْم َعْن 

ِديِنُكْم﴾. 

العدو السـعوصهيوني ليس أُمـاً َحنُوناً ترأف 

لحال أبنائهـا اليمنيني من منهج يُظل أو صديق 

يـرض أو عدو يرتبـص، وليس أبـاً ُمحباً يُسـند 

أبنـاَءه اليمانيـني، أَو يرعاهـم بالعطـاء املادي 

والنمـاء االقتصادي وال يحميهـم بتوفري األمان 

املجتمعـي والشـعبي، بل إنه ارتـاد دور «زوجة 

األب الجائرة» بجدارة، مع خالص احرتامي لكل 

زوجة أب مؤمنة. 

وهل ما زال يوجد من يضع لشـماعة الغارات 

العدوانيـة مـكان يف ذهنـه، أَو يصنـع لحجـج 

التحالف أعـذراً تُرشعن انتهاكاته، أَو هناك دابًة 

برشيًة واثقًة بإنسانية مظالم التحالف!! 

الهـالك  وهـم  يسـتنقذوكم  أن  أفتطمعـون 

الحتمي؟! 

هـو اإليمـان اليمانـي الذي يحـرشج حلقوم 

أعـداء الله، وهي الرتبية اإلسـالمية التي تزعزع 

أُُسـَس بنيان الطُّغاة، بل هو املنهج اإللهي الذي 

أهلك ويُهلـك ُكـّل عرٍش فرعونـي ويُفزع نومة 

ُكــّل ظالم، لـذا نحن نعيش تحـت القصف عىل 

مدى السـبع العجاف لهم عن الغلبة والِسـمان 

لنا بالنـرص املتوايل والتمكني امُلسـتمّر وهل أحد 

أصدق من الله قيالً أَو أقوى منه قدرة وسلطان: 

َويُْخِزِهـْم  ِبأَيِْديُكـْم  اللـُه  يَُعذِّبُْهـُم  ﴿َقاِتلُوُهـْم 

ُكْم َعَليِْهْم َويَْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِننَي﴾.  َويَنُْرصْ

وعـادت حليمة لعادتهـا القديمة وأسـاليبها 

الفاشـلة بفعـل الغلبة اإللهية ملـن صرب وجاهد 

وللـه انترص، باألمـس مطار صنعـاء يُدّمـر ثم 

تـاله بالقصـف األرعن ملعـب الثـورة الريايض 

ليلحق الـدَّوُر عىل املواطنني الُعـزَّل قتالً وإبادة، 

لتعلـو البقـرة الحلـوب هـرم الـردة والطغيان 

وتفـوز أمريكا بـكأس اإلجرام العاملـي التي ما 

زالت تحافظ عىل الحصول عليه عىل مر التاريخ. 

إن اليمنـي يف حني يُعتدى عليه ويُسـلب حقه 

ويُجار عليه يزداد قناعة ويعلو إراَدة بأن املعركة 

مـع عدوه أوجب واملوقف بحزم وقوة ضد الغزاة 

ألزم والتَحّرك لدحره بفداء وتضحية لسنني أحب 

من ذُل ساعة، فالعز درب اليماني ونفسه لإلباء 

تعشق. 

ذضرى الحعغث بغظ الحعق والثعف
 (حعق شغ صطعب السارشغظ وخعف شغ صطعب الماثاذلغظ) 

الحــعــثاُء المسراج لطُســَطى 

أطئ المطك الثاحإ 
 

أثـر ذكـرى الشـهيد لهـا وقـٌع يف ُكــّل 

النفوس سواء النفوس املؤمنة أَو النفوس 

املتخاذلة أَو النفوس الرشيرة التي ال تحمل 

سـوى العداء ملـن حولها وتحمـل صفات 

الطغـاة املسـتكربين فقصـص الشـهداء 

املؤمنـني  عـىل  فقـط  تؤثـر  ال  وذكراهـم 

وحدهم ولكن أثارها كبرية وموجعة حتى 

عىل نفسـية األعـداء واملنافقني واملرجفني 

عـىل َحــّد سـواء، ولهـذا نلحـظ البعض 

يبحثـون عن قصص الشـهداء ويالحقون 

املعارض املقامة ويتابعـون ُكـّل اللقاءات 

مع أهايل الشـهداء ويتلذذون حتى بالنظر 

لوجوه الشـهداء التي تزدان بها الشـوارع 

واملعـارض ويـزورون روضـات الشـهداء 

اللـه  ويسـألون  بتقصريهـم  ويشـعرون 

أن ال يحرمهـم أجـر الشـهداء وهؤالء من 

تحيا قلوبهـم بذكرى الشـهداء ويواصلوا 

دربهم، وهذا الصنف األول وباملقابل هناك 

من يسـتذكرون هـذه الذكرى عىل مضض 

ومجاملـة فقـط ملـن حولهـم وتمـر هذه 

الذكـرى دون أن ترتك أي أثـر إيجابي عىل 

أنفسـهم بل ويشـعرون أحياناً بضيق من 

زيـادة الحديث عـن هذه الذكـرى العزيزة 

وتراهم يخوضون مع الخائضني وينرشون 

األراجيف والكالم الفارغ عن عدم جدوائية 

هـذه املناسـبة وبـأن الفقـراء يحتاجون 

أكثر... إلـخ كلماتهم وحديثهم الزائف عن 

اهتماماهـم، وهذا الصنـف الثاني، وهناك 

من يحقد عىل هذه املناسـبة وينزعج منها 

َكثـرياً وهم أعـداء الحق أعداء اإلنسـانية، 

ا مـن ذكرى الشـهيد؛ ألَنَّ  ينزعجـون ِجـدٍّ

ذكرى الشـهيد معناهـا أن ُكـّل شـهدائنا 

بمبادئهم ووصاياهـم وذكراهم ال يزالون 

بيننـا أحياء لم يغيبـوا بل أحيونـا وأحيوا 

أجياالً من بعدهم تعشق الشهادة ورغم أن 

العدّو يحاول تجاهل انزَعـاجه من الذكرى 

السـنوية للشـهيد ويحـاول إظهـار حالة 

الالمباالة وعدم االهتمام ولكن ترصفاتهم 

الحمقاء تظهر ويكشـف الله ما يكتمون، 

فيسـتهدفون األحيـاء السـكنية املكتظـة 

بالسكان ويقصفون املقصوف ويتعربدون 

يف إجرامهـم ويتخبطـون يف أهدافهم حتى 

تكاد تكون أهدافهم معدومة سوى رضب 

واملنشـآت  والطرقـات  والجسـور  املـدن 

واملستشـفيات وقتـل النسـاء واألطفـال، 

وذلك إلشـغال النـاس عن زيـارة روضات 

ومعارض الشهداء التي لها أثر كبري يف بناء 

أجيال تعشـق الشهادة وتشـتاق ملواجهة 

أعـداء الله حتى لو بذلـت ثمن ذلك حياتها 

وهـي أغىل ما تملك يف هذه الحياة، وهذا ما 

يجعـل العدّو خائفاً ال يعـرف بماذا يهّددنا 

إذَا علم أننا ال نبايل بحياتنا أَو استشـهادنا 

مـا دمنـا عـىل خـط النبـي وأهـل بيتـه 

املجاهديـن الصابرين الذين أسسـوا بنيان 

ــة بأن كرامتنا من الله  الدين وعّلمـوا األُمَّ

الشهادة وبأن حياة الذل ال نرتضيها وبأن 

عزتنـا ديـن وكرامتنـا إيمان مثلمـا قالها 

السـيد القائـد عبدامللـك الحوثـي يحفظه 

اللـه، وهذا الصنف هو الصنف الثالث الذي 

ذكرته يف بداية الحديث. 

 

شماذا لع لط ظةاعث؟
كنا نشـاهد فالشـة ماذا لو لـم نجاهد 

عـن حقيقة الذبـح عند داعـش والقاعدة 

األمريكيـة  املخابـرات  صنعتهمـا  التـي 

وعندها سمعت أصوات الرصاخ من بعض 

املشـاهدات مـن هول املشـهد وبشـاعته 

وهـم يجـرون مئـات الشـبان العراقيـني 

يطلقـون  أَو  بالسـكاكني  ويذبحونهـم 

الرصـاص عىل رؤوسـهم وهـم معصوبي 

األعني دون أي ذنب ودون أية مواجهة؟ 

الجنـود  ملشـهد  الذاكـرة  بـي  وعـادت 

اليمنيـني الذيـن تم ذبحهـم يف حرضموت 

عددهـم  كان  والـذي   2014 مـارس  يف 

قرابـة عرشين جنـدي وتم اتّهـام القاعدة 

باملوضوع وانتهى املوضوع عند هذا الحد.

حيـاة ذليلة كانت سـتنتظرنا لـو غيبنا 

ثقافة الجهاد واالستشـهاد فالسـالم عىل 

محيي ثقافة الجهاد واالستشـهاد، السالم 

ــة بمعاني الجهاد  عىل من أعاد ربـط األُمَّ

والتضحية السـالم وعىل الحسـني بن بدر 

الحوثي وعـىل رفاقه األوائـل الذين عمدوا 

هـذه املسـرية املباركـة بدمائهـم الزكيـة 

والذيـن ال يزالون أحياء بيننـا بكل قيّمهم 

اإلنسـانية الحرة، وكلما سـقط منّا شهيد 

أحيا عرشات ممن حوله وهكذا هي عظمة 

الشهادة وكراماتها التي ال تنتهي ومعينها 

الـذي ال ينضـب، فكم نسـمع من قصص 

مـن ذوي الشـهداء أنهـم يشـعرون بـأن 

أبناءهم أحياء وبأنهم يزورنهم يف منامهم 

ليبعثوا رسائل ألهلهم بأننا يف ضيافة أكرم 

األكرمني فال تحزنوا لفراقنا. 

فالشـهادة مبتغـى ومنال ُكـّل إنسـان 

مسـلم طبيعـي ومـن ال يتمنـى أن يكون 

ممن شهد لهم الله بأنهم أحياء يف ضيافته 

يرزقـون! ولهـذا نالحظ أنه حتـى من هم 

يف صف الباطل يطلقـون عىل قتالهم لقب 

شـهداء وهـم يعلمـون يف قرارة أنفسـهم 

أنه ال شهيد سوى شـهيد الحق الحر الذي 

يقاتـل؛ ِمن أجِل قضيـة عادلة وهي إحياء 

دين الله وعزة وكرامة اإلسـالم واملسلمني 

وليـس خيانة للوطـن لتمكني الغـزاة من 

نهـب ثرواتـه واسـتعباد أبنائـه فقبل أن 

يطلب اإلنسـان الشـهادة عليـه أن يطلب 

البصـرية من الله ليعلم مع من يقاتل ومن 

أجل مـن؟ ومن يتـوىل؟ وماهـي العاقبة؟ 

أمـا من يقاتل؛ ِمن أجِل متـاع زائل أَو مال 

مدنس أَو منصـب موعود به فهؤالء خابوا 

وخرسوا يف الدنيا واألُخرى بعكس الشـهيد 

الفائز بـرشف الذكر والعز يف الدنيا ورشف 

ة التي تكرم  الخلود األبـدي يف اآلخرة، فاألمَّ

ـــة التي  شـهداءها وتقدسـهم هـي األُمَّ

سـوف تعتز وترتقي وتسـتقل وتزيد قوة 

يف مواجهـة أعدائها، فحتميـة الرصاع بني 

الحـق والباطل قائمة منذ بداية الخلق َوإىل 

قيام السـاعة وال بد أن يحّدد ُكـّل إنسـان 

دوره ووجهتـه ومـع مـن يريـد أن يختم 

حياتـه، نحمـُد لله حمـداً َكثـرياً طيباً عىل 

عظيم نعماءه وتوفيقه بأن جعل شهداءنا 

يرتقون تحـت قيادة علم نـرباس حريص 

ـــة ورفعتها وبـأن تكون  عـىل عـزة األُمَّ

كلمة الله هي العليا وندعو الله بأن يحفظ 

قائدنا وملهمنا وعلمنا ونرباسنا الذي يقود 

ــة لطريق العزة والكرامة يف الدارين.  األُمَّ

أحـــرف الظخغري 
 

عندما نذكر عطاء الشهداء نشعر بفخٍر 
دون ازدراء، لو لم يكن لشـهدائنا عطاء ملا 

عرفنا دار العزة ولبقينا يف براثني الفناء!
ال قيمة لنا وال ألجيالنا إىل قيام السـاعة 

دون عطاء الشهداء. 
فهـم األتقياء ونحن البخـالء إن لم نكن 
أوفياء لهم وألهلهـم، فهم بوصلة الكرامة 

ودار األحياء األعزاء يف الدنيا واألخرى. 
أيهـا الشـهداء هنيئـاً لكم هذا الوسـام 

العظيم بالشـهادة، هنيئاً لكم وألهلكم من 
بعِدكم يف الفخر واالعتـزاز بما اعطيتمونا 

من فداء يف سبيل كريم العطاء (الله). 
تضحياتكم عهد ونهج للسري يف خطاكم 
جيالً بعد جيل.. وعهداً أن لن تبور تجارتكم 
مع خالق األرض والسـماء فهـو ال يخلف 

عهداً وال يرد مخلصاً.
فخرنا بكم لن يتوارى ولن تمحوه األيّام 

إىل يوم القيامة.
فبكم نفخـر وبكم نعتـز وبتضحياتكم 
والصمـود  والشـموخ  العـزة  دار  نعتـيل 
والعنفـوان اليماني، فأنتـم األتقياء بنهج 

األوصياء. 

وفخر عطائكم ال يوازي أي عطاء فليتنا 

معكم ومنكم فشـوقنا لكم يزداد يوماً بعد 

يوم عنـد ذكرنا لفوزكـم ولكرم مضيفكم 

أكـرم األكرمني يرتاح بالنـا ونرجو جمعنا 

بكم.

عطاؤكم وتضحياتكـم تنمو يف وجداننا 

وتَحـّرك ضمائرنـا وتشـعل إيماننـا بنور 

ووعٍي وبصريٍة وإدراٍك لعظمتكم وكرمكم 

وخلودكم يف جنة املأوى. 
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 : طاابسات

شـنت قواُت االحتـالل الصهيوني، أمس 
االثنني، حملَة اعتقاالت واسـعة يف مناطَق 
مختلفة من الضفة الغربية املحتّلة وسـط 

اندالع مواجهات يف مدن عدة. 
وقالـت مصـادر فلسـطينية: إن قـوات 
االحتـالل اعتقلت ُكـالٍّ من: قسـام صابر، 
ومحمـد حسـن حماد مـن مخيـم قلنديا 

شمال القدس املحتّلة. 
واندلعت مواجهـاٌت يف مخيم قلنديا، ما 
أَدَّى إىل إصابة شاب بالرصاص الحي خالل 
االقتحـام، كما اعتدت قـوات االحتالل عىل 

عائلة حماد. 
واقتحمت قـوات االحتالل، صباَح أمس، 
بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت األسـري 
املحـّرر أيمـن عـيل اطبيـش، ومحمد عيل 
اطبيـش، واألسـري املحـّرر املحـّرر عـادل 
حريبـات.  ويف محافظة الخليـل، اعتقلت 
قـوات االحتـالل موىس سـويطي من بلدة 
بيت عوا جنوب الخليل، وخليل عواودة من 

بلدة إذنا غرب الخليل. 
كمـا اعتقلـت قـوات االحتـالل يف بلـدة 
بدو شـمال غرب القدس عمري عبدالفتاح 
حميـدان، ومـن النصاريـة رشق نابلـس 
مسـعد البلوي، وأنس صابـر مفارجة من 

بلدة بيت لقيا غرب رام الله. 
وأَفادت مصادر محليـة، أمس، بإصابة 
عدد من املواطنني باالختناق، خالل اقتحام 
قـوات  بحمايـة  املسـتوطنني،  عـرشات 
االحتـالل منطقـة «رأس الجبـل» يف قرية 

املدية، غرب مدينة رام الله. 
ووفـق املصـادر املحليـة، فقـد أطلقت 
قواُت االحتالل قنابَل الغاز املسـيل للدموع 
بكثافـة صـوب املواطنـني، خـالل عملية 
مـن  عـدد  وقـوع  إىل  أَدَّى  مـا  االقتحـام، 

اإلصابات. 
يشـار إىل أن املسـتوطنني بحماية قوات 
االحتالل، يقتحمون منطقة «رأس الجبل» 
أسبوعياً، بادِّعاء وجود مقامات يهودية يف 

املنطقة. 
وتقـع رأس الجبل عىل بُعد 25 كم غرب 
مدينة رام الله، ويبلغ عدد سكانها (1600 
نسـمة)، وتقام مسـتوطنتي «موديعني» 

و»حشمونئيم» عىل جزء من أراضيها. 

الوطنيـة  القـوى  دعـت  وبالتزامـن، 
واإلسـالمية يف فلسطني املحتّلة إىل تشكيل 
لجـان حماية شـعبيّة داخل قـرى الضفة 

الغربية املحتّلة وبلداتها. 
تشـكيل  يف  اإلرساع  إىل  اللجنـة  ودعـت 
القيـادة املوحـدة للمقاومـة الشـعبيّة يف 
ا  يوميّـٍ تتعـرض  التـي  والبلـدات  القـرى 

العتداءات املستوطنني. 
وطالبـت بتعزيـز صمـود املواطنـني يف 
هذه القرى وتوفـري مقومات الصمود لهم 
عـىل أراضيهم، كما دعت إىل أوسـع حملة 
ـة املرضبني  تضامـن مـع األرسى وَخاصَّ
عن الطعـام محذرة من عواقب اسـتمرار 

قمعهم. 

 : طاابسات

فلسـطني،  يف  املقاومـة  لجـاُن  أّكــدت 
أمس االثنني، يف الذكرى السـنوية «الـ13» 
ملعركـة الُفرقـان والحـرب العدوانية عىل 
غزة، عىل أن املقاومَة عصيٌة عىل االنكسار 
وقـادرة عـىل هزيمـة العـدّو الصهيونـي 
و»إفشـال كافـة املؤامـرات واملخّططـات 
التصفوية التي تسـتهدف شعبنا وقضيتنا 

ومقدساتنا». 
وبيَّنت لجاُن املقاومة أن معركة الُفرقان 
جعلت من غـزة ومقاومتها رقماً صعباً ال 
يمكـن تجاُوُزه، وبـات العـدّو الصهيوني 

املجرم يحسب لها ألَف حساب. 
معركـة  أن  املقاومـة  لجـاُن  واعتـربت 
الفرقـان شـكَّلت نقطـًة بـارزًة يف تطـور 
ومراكمة قوة املقاومة الفلسـطينية حتى 
أصبحت سيفاً مسـلوالً للحق الفلسطيني 
أمـام الباطـل الصهيونـي بـكل جربوتـه 
املقاومـة  لجـاُن  واعتـربت  وطغيانـه.  
تهديداِت قادة اإلرهاب الصهيوني وعدوانه 
امُلسـتمّر «لن يكـرس إرادتنـا، وأي عدوان 
جديد عىل شـعبنا سـيفاجأ بمـا لم يتوقع 

وسيعود مهزوماً بإذن الله». 
ودعت السـلطة إىل «االصطفاف لجانب 

شعبنا والعمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية 
الحقيقية عىل أََسـاس الرشاكة السياسية 
والثوابـت  املقاومـة  بربنامـج  والتمسـك 
الوطنيـة وقطـع أيـة عالقة سياسـية أَو 

امنية مع العدّو الصهيوني». 
وبينـت أن التطبيع سـيظل وصمَة عار 
تالحق ُكـّل الذين رهنوا أنفسـهم إىل العدّو 
الصهيونـي يف الوقت الذي مـا يزال الكيان 

املجـرم يواصل القتـل والتدمـري والتهويد 
واالستيطان يف فلسطني. 

الركـن  منـاورة  برامـج  سـياق  ويف 
الشـديد2، أطلقـت املقاومة الفلسـطينية 
أكثـَر من 12 تجربـة صاروخية من قطاع 
غـزَة، صبـاَح أمس، تحمل اسـم «قاسـم 
10»، يف إطار تطوير قدراتها الصاروخية، 

استعدادا للمواجهة القادمة. 

اساصاقت واجسئ يف الدفئ املتاّطئ وجط اظثقع 
طعاجعات طع اقتاقل يف طظاذص سثة

لةان املصاوطئ: يف أي سثوان جثغث جغافاجأ 
اقتاقل بما لط غاعصع

رئغج تتالش الفاح غسّطص سطى 
صرار املتضمئ اقّتتادغئ السراصغئ

 : وضاقت

أّكـد رئيس تحالف الفتح يف العراق هادي العامري، 
أمـس االثنـني، التزاَمـه بقـرار املحكمـة االتّحاديـة 

باملصادقة عىل نتائج االنتخابات. 
وقال العامري يف ترصيح صحفي: «من باب حرصنا 
الشـديد عىل االلتـزام بالدسـتور والقانـون وخوفنا 
ا وسياسـيٍّا، وإيماناً منا  عىل اسـتقرار العـراق أمنيّـٍ
بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خالل 
التبادل السـلمي للسـلطة عرب صناديـق االنتخابات، 
نلتزم بقـرار املحكمة االتّحادية رغـم إيماننا العميق 
واعتقادنـا الراسـخ بـأن العملية االنتخابية شـابها 

الكثري من التزوير والتالُعب». 
َوأََضــاَف العامري: إن «الطعـون التي قدمناها إىل 
املحكمة االتّحادية كانت ُمحكمًة ومنطقيًة ومقبولة، 
ولـو ُقدمت أليـة محكمة دسـتورية يف أي بلد يحِرتُم 
الديمقراطيـة لـكان كافياً إللغاء نتائـج االنتخابات، 
ومع ُكـّل هذا نؤّكـد التزامنا بقرار املحكمة االتّحادية 
التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبرية جداً». 
وكانـت املحكمـة االتّحاديـة العليـا يف العـراق قد 
أعلنـت، أمـس االثنـني، عـن املصادقـة عـىل نتائـج 
انتخابات مجلس النواب خالل جلسـتها التي عقدت 

صباَح أمس. 
وقـال إعالم القضاء يف بيان مقتَضب: إن «املحكمة 
االتّحادية العليا صادقت عىل نتائج انتخابات مجلس 

النواب». 
وعقـدت املحكمة االتّحادية يف هذه األثناء، جلسـة 
تداولية بخصوص نتائج االنتخابات العامة، ويف وقت 
سـابق، ردت املحكمة دعوى إلغـاء نتائج االنتخابات 

خالل الجلسة ذاتها. 

شغغظا: الةعلئ الباطظئ قجاماع 
لطةظئ املحرتضئ لقّتفاق الظعوي

 : وضاقت

اإلسـالمية  الجمهوريـة  مفـاويض  كبـريُ  وصـل 
اإليرانيـة عـيل باقري كنـي، صباَح أمـس االثنني، إىل 
العاصمة النمسـاوية فيينا عىل رأس وفد للمشاركة 
يف الجولـة الثامنة من مفاوضـات فيينا؛ بَهدِف إلغاء 

الحظر الجائر. 
وبـدأت الجولة الثامنـة من املفاوضـات بني إيران 
وإلغـاء  النـووي  االتّفـاق  إلحيـاء  ومجموعـة 1+4 
الحظـر، أمـس، يف العاصمة النمسـاوية فيينا، َحيُث 
ُعقد االجتماع املشـرتك لالتّفاق النووي عىل مستوى 
رؤسـاء وفـود مجموعـة 4 + 1 املفاوضـة واالتّحاد 

األُوُروبي وإيران. 
ويف السـياق، قال أمري عبداللهيان، يف وقٍت سـابق: 
«جولـة جديدة مـن املحادثات سـتبدأ اليـوم، ولدينا 
وثيقـة مشـرتكة ومقبولة عـىل طاولـة املفاوضات، 
والتـي نعتربهـا مـن وثائـق 1 و15 ديسـمرب حـول 
القضايـا النوويـة وحول العقوبـات أَيْـضـاً، أي أننا 
وضعنـا وثيقـة يونيـو 2020م جانبـاً، وتوصلنـا إىل 
وثيقة جديدة ومشـرتكة، واعتباراً من اليوم، سـتبدأ 

مفاوضاتنا بشأن تلك الوثيقة املشرتكة». 
ونّوه وزيـر الخارجية إىل أن الضمانـاِت والتحّقق 
هي أحد محاور املحادثـات، وقال: «إن أهم موضوع 
بالنسـبة لنا هو الوصول إىل نقطة يبـاع فيها النفط 
اإليرانـي بسـهولة وبـدون أي حدود ويجـب تحويل 
أموال النفط بالعملة األجنبية إىل الحسابات املرصفية 
اإليرانية ويجب االنتفاع من جميع الفوائد االقتصادية 

يف مختلف املجاالت». 
ورداً عىل سؤال حول املحادثات اإليرانية السعوديّة، 
قال وزير الخارجية: «لم يتحّدد موعد الجولة الجديدة 

من املحادثات اإليرانية السعوديّة بعد». 
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ضطمئ أخغرة

أبساُد سمطغئ «شةر الختراء» سسضرغًا واصاخادغًا
سئثالصعي السئاسغ

 يف عمليـة «فجـر الصحـراء» التـي أعلنـت عنها 
القوات املسلحة، عرص األحد, والتي تضاف إىل رصيد 
انتصـارات أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة, حملت 
اسـرتاتيجية متنوعـة األهـداف التكتيكيـة  أبعـاداً 
ومتعـددة املكاسـب امليدانية, ولو أخذنا عىل سـبيل 
املثـال البُعـَد االقتصـادي للعمليـة, فمديريـة خب 
والشـعف أكرب مديريات محافظة الجوف, إذ تشكل 
مسـاحتُها 82 % مـن إجمـايل مسـاحة املحافظة, 
وتمتاُز بكونها منطقًة يزخُر باطنُها بثرواٍت نفطية 

هائلة يعتربها أهُل االختصاص أنها ما زالت بكراً.
اقتصاديـاً, فمـن املعلـوم أنـه عىل مـدى العقـود املاضية من 
االنبطـاح والعمالة, كانت السـعودية قد منعـت حكومات اليمن 
املتعاقبـة مـن التنقيب عن النفـط يف هذه املديريـة, ويف منطقة 
اليتمة تحديداً, كما عمدت إىل تغيري املعالم الحدودية هناك، بعد ما 
توّغلـت بحدود 20 كم داخل األرايض اليمنية, كذاك الذي نراُه عىل 
شكل الخنجر املغروز يف شمال الخارطة, وبموجب معاهدة جدة 
التي عقدت 12 يونيو 2000م بني اململكة السعودية والجمهورية 
اليمنيـة حّددت الحـدود النهائية بـني الدولتني, يف عهـد الرئيس 
األسبق عيل صالح, والذي يف عهده أَيْـضاً سبق للرياض أن أغلقت 
بالقّوة قطاَعني نفطيَّني يمنيَّني بعد اكتشاف وجود كّميات كبرية 
من النفط فيهما غربي اليتمة، وحقالً غازياً آخر أثبتت الدراساُت 
وجـوَد كّميـات تجارية كبرية من الغاز املسـال فيـه، يف املنطقة 
نفسـها, لكـن اليوم تفتـُح عمليُة «فجـر الصحـراء» الباَب عىل 

مرصاعيه أمام اليمنيني األحرار الستغالل أرضهم واالستفادة من 
خـريات وثروات بالدهم, وينتزعـون حقهم ويحفظون حقوقهم 

من األطماع السعودية وإىل األبد.
أّمـا عـن البعـد العسـكري فبالنظر إىل مسـاحة 
املنطقـة التي تم تحريرها يف عمليـة فجر الصحراء 
ُر بأكثـَر من 1200 كم2, َفـإنَّها شـملت  والتـي تُقدَّ
خارطَة املرسح العملياتي واملوقف التكتيكي لجبهة 
اليتمة الواقعِة شـمال رشق الجوف، والتي تَُعدُّ آخر 
املناطق العملياتية عىل الحدود السـعودية– اليمنية 
الداخلية، والتي تمتد من جبل قعشـان ووادي سلبة 
يف مديرية برط العنان غرباً، لتتصَل بسلسـلة جبال 
حبش االسـرتاتيجية، متوغلـًة نحو هضبة آل جعيد 

املطّلة عىل سوق اليتمة ومن ثَمَّ السوق نفسه رشقاً.
وهذا يعني أن مسـاَر العملية رغم اتسـاعه إالّ أنـه تمّكَن من 
السـيطرة الكاملة عىل املحور العسكري الشـمايل التابع لتحالف 
العدوان يف الجـوف، ُوُصـوالً إىل ما بعد السـوق الحدودي الوحيد 
الـذي يزّوُد تلـك املناطـَق الصحراوية الواسـعة بالغـذاء والدواء 
والوقـود, واملتاخـم أَيْـضاً ملزارع بن ناهـض, وبعض التجمعات 
السـكانية لقبائل اليتمة، وبالتايل سـقوُط ما يسمى اللواء األول 
- حـرس حـدود املوايل ملرتِزقـة العدوان واملنتـِرش يف مديرية خب 
والشـعف، وأجـزاء من مديرية بـرط العنان, إىل جانـب الواء 48 
املرابط أَيْـضاً يف املنطقة, حيث تشريُ تقاريُر عن املرتِزقة أنفسهم 
إىل أن قـواَم مقاتليهـا يف هـذه املنطقـة يصُل إىل 12 ألـَف مرتِزق 
تبخروا أماَم أبطال الجيش واللجان الشعبيّة, وبالتايل باتت حدوُد 
مملكة الرمال مفتوحًة لقواتنا من هذه الجبهة ومهيأًة لالنطالق 

ِل شماالً يف األيّام القليلة القادمة بمشيئة الله تعاىل. والتوغُّ

تصغصُئ الرجال 
أتمث طتمث الثشسغ 

  
هم الله سبحانه وتعاىل  الشهداُء هم الرجاُل الذين خصَّ
يف كتابه الكريم بصفة الرجال والرجولة، وليس ُكـّل من 
هـو من جنس الذكـر َرُجٌل، حتى وإن أطلق عليه اسـم 
رجل إنما هي صفٌة بال موصوف وخالية من مضمونها، 
ليس إال، لكن من يعود إىل القرآن الكريم ويتأمل املواقف 
واألحـداث التي وردت فيـه، أن من ذكرهـم الله وأطلق 
عليهم صفـة الرجال، هم الذين لهـم مواقف ضد أعداء 
الله يف ُكـّل املراحـل مهما كانت الوضعية التي هم فيها 
حتى وأن رأى نفسـه وحيداً يف امليدان، وهم املستجيبون 
لنداء اللـه امللتزمون بتوجيهاته بـدون تلكؤ املنارصين 
ألنبياء الله وأوليائه بال هوادة أَو تثاقل الصادعني بالحق 
وإن كلفهم ذلك أرواحهم ودماَءهم، ونموذج ذلك مؤمن 
أهـل القرية الـذي صدر الله ذكره يف سـورة يس (َوَجاَء 
ِمْن أَْقَىص اْلَمِدينَِة َرُجٌل يَْسَعى...) ولقي الله شهيداً بعد 

هذا املوقف حتى قال عنه (ِقيَل اْدُخِل اْلَجنََّة..). 
ومؤمن آل فرعون يف سـورة غافر (َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن 

ِمْن آِل ِفْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَُه). 
ومؤمنـان مـن بنـي إرسائيل يف سـورة املائـدة (َقاَل 

َرُجَالِن ِمَن الَِّذيَن يََخاُفوَن أَنَْعَم اللَُّه َعَليِْهَما). 
والنمـاذج كثـرية يف القـرآن توضح حقيقـة الرجال 
حسـب التوصيف القرآني، ونتأمل، حتى املؤمنني ليسوا 
كلهـم رجـال حسـب التوصيـف القرآني فقد قـال الله 
سـبحانه وتعاىل: (ِمـَن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجـاٌل َصَدُقوا...) ولم 
يقـل املؤمنني رجال، بل قـال من املؤمنني رجـال، لذلك 
إن الرجـال هـم الصادقـون يف والئهـم للـه وأوليائه أن 
يتجسـد والءهـم يف مواقفهم وأعمالهـم يف الواقع وهو 
حقـاً ما رأيناه وما نـراه يف رجال اللـه املجاهدين اليوم 
وهم يف الجبهات يف مجابهة طواغيت األرض واملفسدين 
فيها بكل سـطوتهم وجربوتهـم، ويرابطون عىل امتداد 
خمسـني جبهة مشـتعلة ما يقارب ثمان سـنوات، ولم 
يـرف لهـم جفٌن تجـاه جـربوت األعـداء وقوتهم حتى 
أثمـرت دماؤهم الزاكية نرصاً وعزة مرغت أنوَف األعداء 
يف الرتاب وتحولت دماء الشـهداء إىل سم ُزعاف يتجرعه 
العـدوان ومرتِزقته اليـوم ويلفظون أنفاسـهم األخرية 
يف مـأرب معقلهـم الرئيـيس وآخر معاقلهم يف الشـمال 

اليمني. 
وهـذا بفضل اللـه ورحمتـه وبفضل دماء الشـهداء 
ونزيـف دماء الجرحى ومعانـاة األرسى وصرب املؤمنني 
املحتسـبني لنرص الله ويعود الفضل بعد الله سـبحانه 
للسـيد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثـي يحفظه الله، 
الذي قاد هذه املرحلة األصعـب يف التاريخ برؤية قرآنية 

عميقه ال يعي أرسارها إال املتدبرون لكتاب الله. 
كمـا ثبت أنه أدار األزماِت يف ُكـّل املجاالت بكل جدارة 

وحكمة ال نظري لها إطالقاً. 


