
صحيفة املسرية تستعرض إحصائيات العام العسكري 2021:
حترير البيضاء واجلوف بالكامل وااهدون يطرقون أسوار مدينة مأرب حترير البيضاء واجلوف بالكامل وااهدون يطرقون أسوار مدينة مأرب 

55 عمليات توازن ردع تدك العمق السعودي وصوارخينا  عمليات توازن ردع تدك العمق السعودي وصوارخينا 
تصل ألول مرة مصايف أرامكو يف اجلبيل تصل ألول مرة مصايف أرامكو يف اجلبيل 

مشاهد أسطورية لالستبسال يف اجلبهات وأبو فاضل طومر أمنوذجًامشاهد أسطورية لالستبسال يف اجلبهات وأبو فاضل طومر أمنوذجًا

العدوان يهدد بقصف منفذ السوادية اجلمركي والصناعة واجلمارك حتمل األمم املتحدة املسؤولية
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للمتطوعني الصرف  قــرب  يعلن  التعليم»  «صــنــدوق  و  النظافة  رســوم  من  التجارية  احملــالت  للمتطوعنيإعفاء  الصرف  قــرب  يعلن  التعليم»  «صــنــدوق  و  النظافة  رســوم  من  التجارية  احملــالت  إعفاء 

إتخائغات جرائط الةغح السسعدي الصعات المسطتئ تضحش الافاخغض وتئحر بسمطغات «اجابظائغئ» صادطئ
بتص أبظاء المثغرغات التثودغئ: وبائص تضحش: الةار الطاطع «ترَّم» الغامئ سطى الثولئ 

283 حعغثًا و1200 جرغح الغمظغئ وأغطص آبار الظفط ووضع سطغعا أخااطًا جسعدغئ 
ضتاغا الةرائط المظسغئ«شةر الختراء» غجعص العخاغئ وافذماع «شةر الختراء» غجعص العخاغئ وافذماع 





مسؤولو السلطة احمللية بشبوة يتحدثون لـ «املسرية» حول إجرام العدوان يف املديريات احملررة: مسؤولو السلطة احمللية بشبوة يتحدثون لـ «املسرية» حول إجرام العدوان يف املديريات احملررة: 
واخلــــــدمــــــيــــــة الـــــــــــغـــــــــــارات مل تـــــســـــتـــــثـــــنِ أحـــــــــــــدًا وطــــــــالــــــــت كــــــــل الــــــقــــــطــــــاعــــــات احلــــــيــــــويــــــة واخلــــــدمــــــيــــــة  احلــــــيــــــويــــــة  الــــــقــــــطــــــاعــــــات  كــــــــل  وطــــــــالــــــــت  أحـــــــــــــدًا  تـــــســـــتـــــثـــــنِ  الـــــــــــغـــــــــــارات مل  محـــــــــــــزة:الــــــوكــــــيــــــل محـــــــــــــزة:   الــــــوكــــــيــــــل 
نـــقـــل   ــــــة  وســــــيــــــل نـــقـــل  ــــــة  وســــــيــــــل و6060  ومـــــــــــدرســـــــــــة  مـــــــــــــــرتالً  و  ومـــــــــــدرســـــــــــة  مـــــــــــــــرتالً   5050 مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر  اســـــــتـــــــهـــــــدف  مـــــــــن الــــــــــــعــــــــــــدوان  أكــــــــثــــــــر  اســـــــتـــــــهـــــــدف  الــــــــــــعــــــــــــدوان  الــــــــبــــــــكــــــــري:   الــــــــبــــــــكــــــــري:الـــــــوكـــــــيـــــــل  الـــــــوكـــــــيـــــــل 
خــــدمــــاتــــه   مـــــــن  مـــــــواطـــــــن  ألـــــــــف  خــــدمــــاتــــه  مـــــــن  مـــــــواطـــــــن  ألـــــــــف  حـــــــــرم 2020  مــــــوقــــــس  مــــســــتــــوصــــف  حـــــــــرم اســــــتــــــهــــــداف  مــــــوقــــــس  مــــســــتــــوصــــف  اســــــتــــــهــــــداف  بــــــيــــــحــــــان:   مــــســــتــــشــــفــــى  بــــــيــــــحــــــان:مــــــديــــــر  مــــســــتــــشــــفــــى  مــــــديــــــر 
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283 حعغثًا و1200 جرغح طظعط سحراُت افذفال والظساء ضتاغا الةرائط املظسغئ بخسثة
 : خسثة 

الجنائـي  البحـث  إدارُة  كشـفت 
بصعدَة، أمس، عن إحصائية رسمية 
بأعداد الشهداء والجرحى خالل عام 
٢٠٢١ يف املناطـق الحدوديـة بصعدة 

بأسلحة الجيش السعودّي. 
وأوضحـت إدارُة البحـث الجنائي 
بصعـدة أن عـدد الشـهداء وصل إىل 

٢٨٣ والجرحى إىل١٢٠٠ جريح. 
وبينـت أن ١٢٦٦ مـا بني شـهيد 

ومصـاب مـن املواطنـني و٢١٧ من 
جنسيات أُخرى. 

الجنائـي  البحـث  إدارة  وقالـت 
الشـهداء  «إجمـايل  إن  بصعـدة: 
اليمنيني  املواطنـني  مـن  والجرحـى 
بلـغ ٨٥ ٪ ومـن الجنسـيات األُخرى 
والصومالية  والسـودانية  اإلثيوبيـة 
والباكستانية ١٥ ٪ خالل هذا العام». 
وأَشـاَرت إىل أن إجمـايل الشـهداء 
والجرحى من النسـاء بلغ ٢٧ منهن 

إصابات بالغة. 

ونّوهـت إىل أن العام ٢٠٢١ شـهد 
جرائـم مروعـة تجـاوزت الضعـف 
للعام ٢٠٢٠، َحيُث كانت اإلحصائية 
٦٩٥ بني شـهيد وجريـح بينما عام 
٢٠٢١ بلـغ اإلجمـايل ١٤٨٣ شـهيداً 

وجريحاً. 
وتأتـي هـذه اإلحصائيـات يف ظل 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  إرصار 
السـعودّي عـىل ارتـكاِب املزيـد من 
الجرائـم يف اليمـن برعاية سياسـية 

وإنسانية أمريكية أممية. 

الئتث الةظائغ بخسثة غضحش إتخائغات الةرائط الاغ ارتضئعا الةغُح السسعدّي السام ٢٠٢١:

اتاةاجاٌت لصئائض تدرطعت أطام طغظاء الدئئ تظثغثًا 
بظعإ الظفط الثام

 : طاابسات 
واصل املئاُت من أبناء قبائل حرضموت 
املحتّلة، أمس الجمعة، احتجاجاتَهم ُقرَب 
مينـاء الضبـة النفطـي؛ وذلـك للمطالبة 
بمنع تصدير أية شـحنة جديـدة من قبل 

حكومة الفاّر هادي وحزب «اإلصالح». 
إن  أمـس:  محليـة،  مصـادر  وقالـت 
املئاِت من مسـلحي القبائل يف حرضموت 
الضبـة  مينـاء  مـن  بالُقـرب  احتشـدوا 
النفطي عىل سـاحل البحـر العربي؛ وذلك 
بَهدِف إيقـاف أي تصدير لشـحنات نفط 
قادمة عرب امليناء يف ظل اسـتمرار تجاهل 
املطالب الشعبيّة بتحسني العملة وإيقاف 

نهب خريات حرضموت وتركيع أبنائها. 
وبحسـب املصادر، َفـإنَّ هذا االحتشاد 
الغاضـب للمواطنني هـو األول من نوعه، 
َحيـُث يأتـي التَحـّرك تزامنـاً مـع الهبـة 
الحرضميـة الثانيـة التـي انطلقـت قبل 
أسـابيَع عقب إغالق منافذ املحافظة ملنع 
وصـادرات  النفطيـة  املشـتقات  خـروج 

األسماك. 
احتجاجاِتهم  أن  املتظاهـرون  وأوضح 
ُمسـتمّرٌة ُقرَب ميناء الضبـة، وذلك عقب 
أنباٍء عن اعتزام حكومـة املرتِزقة تصدير 
شحنة جديدة من النفط الخام املستخرج 
مـن حقول اإلنتاج يف مسـيلة حرضموت، 
مشريين إىل أن كافة القبائل يف حرضموت 

يستعدون للزحف إىل امليناء يف حال استمر 
حـزب «اإلصـالح» يف نهـب ثـروات البلـد 
النفطيـة وتصديرهـا إىل الخـارج وإيداع 
قيمتها يف حسـاب شخصية خاصة بقادة 

جماعة اإلخوان. 
وكانـت مصـادُر نفطيـة بحرضموت 
قـد أّكــدت وصـوَل سـفينة أجنبيـة إىل 
حـرم مينـاء الضبـة؛ ِمـن أجـِل تصديـر 
شـحنة كبرية مـن النفط الخام، مشـرية 
إىل أن حكومـَة الفنادق وحزب «اإلصالح» 
يسـتحوذون عـىل قيمـة النفـط الخـام 

املنهوب طيلة السنوات املاضية. 
اعتقـاُل  أثـار  متصـل،  صعيـد  وعـىل 
ناشـطة وصحفية بحرضمـوت، من قبل 
مرتِزقـة وميليشـيا االحتـالل اإلماراتـي، 
ردوَد أفعـال غاصبـة ومنّددة يف أوسـاط 

اإلعالميني واملواطنني. 
ووفقـاً ملصادر إعالمية، أمس الجمعة، 
فقـد أقدمت عناُرص أمنية موالية لتحالف 
العـدوان بمدينـة املـكال، الخميـس، عىل 
اعتقـال الصحفيـة هالة فـؤاد باضاوي، 
وذلك عىل خلفية منشورات عرب صفحتها 
الشـخصية بالفيـس بـوك انتقـدت مـن 
خاللها فساَد املرتِزق فرج البحسني املعنيَّ 
لحرضموت،  من قبـل االحتالل محافظـاً 
والنافذيـن  الفاسـدين  واملسـئولني 

باملحافظة. 
وبيّنت املصادُر أن الناشـطَة اإلعالمية 

هالـة باضـاوي، كتبـت عقـب اعتقالها 
منشـوراً عىل صفحتهـا بالفيس بوك أنها 
تتواجـُد يف مقر ما يسـمى االسـتخبارات 
العسـكرية بمدينة املكال، بعـد أن الحقها 
عدٌد من منتسـبي االسـتخبارات وسحبوا 
حقيبتهـا وجوالها، َحيُث ال تزال محتجزًة 
يف مبنـى االسـتخبارات الـذي يتخـذ منه 
االحتالُل اإلماراتي السـعودّي سجناً رسياً 
العتقال وإخفـاء وتعذيـب املناهضني له 

من أبناء حرضموت. 
هالـه  املختطفـة  الصحفيـة  وكانـت 
باضاوي قد كتبت قبيل اعتقالها منشوراً 
عرب فيسـبوك أنها تلقت اتصـاالً من أحد 
زمالئها يحذرها من الحديث عن «عبدون» 
مدير مكتب الرتبية بحرضموت، مشـرية 
إىل أنهـم عرضوا عليها توظيَف أشـخاص 
مـن أقاربها مقابل السـكوت عن فسـاد 
ذلـك،  رفضـت  أنهـا  إال  عبـدون  املدعـو 
موضحـًة أنهـا تمتِلـُك األدلَة التـي تثبت 
تورَُّطـه يف قضايـا فسـاد، متهمـًة إيـاه 

بتدمري منظومة الرتبية والتعليم. 
الجديـُر بالذكـر أن ميليشـيا االحتالل 
الناشـَط  املنـرصم،  األربعـاء  اعتقلـت، 
«وسـيم بـن سـعد قزيـل»، عـىل خلفية 
نرشه تسـجيالً مرئياً عىل منصة التواصل 
االجتماعي فيسبوك، كشف من خالله عن 
فسـاد مكتب هيئة األرايض والعقارات يف 

مدينة الشحر. 

اقتاقل اإلطاراتغ غفرُض ظزاَم 
الئخمئ واإلصاطئ سطى الغمظغني 

العاشثغظ إىل جصطرى
 : طاابسات 

للسـيادة  وفاضـٍح  جديـٍد  انتهـاٍك  يف 
يف  اإلماراتـي  االحتـالُل  أعلـن  الوطنيـة، 
سـقطرى، أمس الجمعة، فـرَض إجراءات 
نظـام البصمة عـىل الوافديـن إىل الجزيرة 
من أبناء املحافظات اليمنية األُخرى، وذلك 
عىل غـرار اإلجراء املتبع لدخـول اإلمارات، 
مـا يؤّكـد أن أبـو ظبي باتـت تتعامُل مع 

األرخبيل كإمارٍة ثامنة. 
وأّكـد ناشطون ومواطنون يف سقطرى، 
أن ميليشـيا ما يسـمى املجلـس االنتقايل، 
ـٍة للوافدين  قامـت بـرصِف بطائـَق َخاصَّ
العاملـني مـن أبنـاء املحافظـات اليمنية 
املحافظـات  أبنـاَء  ما  ِســيـَّ ال  األُخـرى، 
واملناطق الشـمالية، َحيُث إن تلك امليليشيا 
تقـوم باحتجـاز أي شـخص ال يحمل تلك 

البطائَق التابعة لها يف الجزيرة. 
وتأتـي هذه الخطوُة بعد شـهٍر ونصف 
شـهٍر مـن تدشـني املرتـِزق رأفـت الثقيل 
-رئيـس مـا يسـمى املجلـس االنتقـايل يف 
املـايض،  نوفمـرب  منتصـف  سـقطرى- 
نظـاَم البصمـة يف مكتب شـؤون العمالة 
الوافدة مـن املحافظات اليمنية األُخرى إىل 
الجزيرة، َحيُث بّرر املرتِزُق التابع ألبو ظبي 

هذه اإلجراء بأنه يهدف إىل تنظيِم اليمنيني 
الوافدين إىل األرخبيل ومعرفة ِمهنهم. 

يف  مواطنـون  اسـتنكر  جانبهـم،  مـن 
اإلماراتـي  االحتـالل  فـرَض  سـقطرى 
ومرتِزقتـه البصمـَة ومنـح إقامـات عمل 
ملواطنـني يمنيني يعملـون يف الجزيرة منذ 
عقـود مـن الزمـن، مبينـني أن ميليشـيا 
االنتقـايل تمنـُع دخـوَل أبنـاء املحافظات 
ال  الـذي  الوقـت  يف  الجزيـرة  إىل  اليمنيـة 
يـزال طـرياُن أبوظبـي ينقـل اإلماراتيـني 
واألجانـَب مـن مختلـف بلـدان العالم بما 
فيهم «اإلرسائيليون»، إىل األرخبيل بشـكل 

ُمستمّر دون اتِّخاذ أية إجراءات قانونية. 
مختـار  املرتـِزق  أشـار  السـياق،  ويف 
الرحبـي -وكيل مـا يسـمى وزارة اإلعالم 
يف حكومـة الفـاّر هـادي- إىل أن تدشـني 
عمـَل  وميليشـياته،  اإلماراتـي  االحتـالل 
مكتـب الوافديـن إىل سـقطرى يعـد عمالً 
املحافظـات  أبنـاء  يسـتهدف  عنرصيـاً 

الشمالية يف الجزيرة. 
وأوضـح املرتِزق الرحبي، يف تغريدة عىل 
حسـابه بـ»تويرت»، إىل أن الهدَف األََسايسَّ 
مـن تلـك الخطـوة تضييـُق الخنـاق عىل 
أبنـاء املحافظات الشـمالية املتواجدين يف 
لطردهم مـن األرخبيل  سـقطرى، تمهيداً 

ونهب أموالهم. 

املثغرغات املتّررة بحئعة تساصئُض 
طسثات ظزاشئ طظ أطاظئ الساخمئ

 : بغتان 
بمحافظـة  بيحـان  مديريـُة  تسـلَّمت 
شـبوة، يوم أمس، عدد اثنني قالبات وعدداً 
مـن معـدات النظافـة مقدمـًة مـن أمانة 
العاصمـة لصنـدوق النظافـة والتحسـني 
الحكومـة  برنامـج  إطـار  يف  باملديريـة، 
لدعـم مرافق الدولـة يف املديريـات املحّررة 

بمحافظة شبوة. 
وثّمن محافـُظ محافظة شـبوَة، اللواء 
الركـن عـوض محمد بـن فريـد العولقي، 
َم مـن أمانـة العاصمة  هـذا الدعـَم املقـدَّ
ملديريـة بيحـان، مؤّكـداً أن هـذه الخطوَة 
ستساهُم يف تعزيز نشاط صندوق النظافة 
والتحسـني باملديريـة واملديريـات املحّررة 

بشـكل عـام، وبمـا ينعكس عىل تحسـنِي 
النظافـة العامة يف املديريـات املحّررة التي 
باتت اليوم تسـريُ يف موكب البناء والتنمية 
تنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة يد تبني 

ويد تحمي. 
وأَشـاَر املحافـُظ إىل أن العـاَم الجديـَد 
٢٠٢٢م سـيحظى بتنفيـِذ عـدٍد كبـرٍي من 
املشاريع يف املديريات املحّررة حسب خطة 
الحكومـة وبنـاًء عـىل توجيهـات القيادة 
لربنامج ُمَعدٍّ  الثورية والسياسـية ووفقـاً 
بدقة كبـرية من خالل نزول فريق حكومي 
كبـري مـن وزراء حكومة اإلنقـاذ الوطني 
لالطالع عىل األوضـاع يف املديريات املحّررة 
والرفـع باالحتياجـات من الواقـع وتلبية 
املتطلبـات املحلة ألبناء املديريـات املحّررة 

بشكل عام. 

طصاض ذئغإ يف احائاضات طسطتئ بمثغظئ سثن املتاّطئ
 : طاابسات 

ُقتـل طبيٌب، يـوم أمس، يف مدينـة عدن املحتّلـة برصاص 
مسلحني أثناء مروره من الطريق عائداً إىل منزلة. 

وقالت مصادر محلية: إن اشتباكاٍت متبادلًة بني عصابات 
مسلحة اندلعت، أمس الجمعة، عىل خلفيٍة بيع خمور يف حي 
أبر حورية بمنطقة الحسوة، موضحًة أن أحد زبائن الخمور 
تبـادل إطـالق النار مـع أقارب أحـد الباعة نجم عنـه مقتُل 
الطبيـب عىل الفور وإصابة أحد املسـلحني يف يـده، وأدت إىل 
قطـع وتطاير إحدى أصابعه وتمـزق باطن اليد، فيما أُصيب 

ثالث. 
وبحسـب املصادر، فقـد أَدَّت هذه الجريمـة إىل تنديِد أهايل 
املنطقة بالسـكوت املخـزي للجهات األمنيـة املوالية لالحتالل 

اإلماراتي يف عدن، إزاَء انتشـار بيع الخمور يف أوساط الحارات 
واألحياء السكنية، الفتة إىل أن عصابات بيع الخمور واملخدرات 
تنترش بكثرة يف الحسـوة وبقية املديريات وسَط تورط قيادات 

يف ما يسمى االنتقايل بعمليات الرتويج للخمور واملخدرات. 
من جانب آخـر، اندلعت، أمس األول الخميس، اشـتباكاٌت 
مسـلحٌة عنيفة بني قوات أمن عـدن التابع ملدير األمن املرتِزق 
مطهر الشـعيبي، املعنيَّ مـن قبل حكومة الفـاّر هادي، وبني 
ميليشـيا الحزام األمني التابعة ملا يسـمى االنتقايل، يف شـارع 

الخمسني باملنصورة، وذلك؛ بَسبِب نزاٍع عىل أرضية. 
وقال شهود عيان: إن االشتباكاِت أَدَّى إىل وقوع جرحى من 
الطرفني، كما تسـببت يف بث الرعـب والخوف بصفوف األهايل 
الذيـن أطلقوا نداَء اسـتغاثة إلنقـاذ حياتهـم وأرسهم، جراء 

إطالق النار بشكل عشوائي وكثيف باتّجاه منازلهم. 
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 : خاص 
كشـفت القـواُت املسـلحة عـن تفاصيل 
عملية «فجر الصحراء» العسـكرية الواسعة 
«اليتمـة»  منطقـة  بتحريـر  تكلَّلـت  التـي 
ومحيطهـا يف محافظـة الجوف، بمسـاحة 
١٣٠٠ كيلـو مـرت مربـع، والتي تضـاف إىل 
رصيد مالحم الدفاع عن سـيادة واسـتقالل 
ما وأن املنطقـة كانت محطَّ  البلـد، ال ِســيـَّ
أطماع النظام السعودّي منذ ما قبل العدوان 

عىل اليمن. 
وأوضح ناطـُق القوات املسـلحة، العميد 
نهايـة  صحفـي  إيجـاز  يف  رسيـع،  يحيـى 
األسـبوع الفائـت، أن العمليـة جـاءت بعد 
وضع خطة دقيقة وتحديد للمهام العمالنية 
مختلـف  بـني  وتنسـيق  متكامـل  وإعـداد 
الوحدات القتالية للجيش واللجان الشعبيّة. 
وأَشـاَر إىل أن وحـداِت الجيـش واللجـان 
نجحت خالل السـاعات األوىل يف إرباك العدّو 
الذي لجـأ إىل الدفـع باملزيِد مـن املرتِزقة إىل 
الخطـوط األماميـة ليقعـوا فريسـة لنريان 

الجيش واللجان الشعبيّة. 
أن  املسـلحة  القـوات  متحـدُث  وكشـف 
طرياَن العدوان األمريكي السعودّي شن أكثر 
من ٦٠ غارًة إلسـناد املرتِزقة، لكنه لم يفلح 

يف إعاقة تقدم املجاهدين. 
البرشيـة  الخسـائَر  أن  رسيـع  وأوضـح 
يف صفـوف مرتِزقـة العـدوان بلغـت خـالل 
العملية، ٣٥ قتيالً، و٣٧ جريحاً، باإلضافة إىل 
أرس ٤٥ مرتِزقاً، فيما بلغت الخسـائُر املادية 
١٥ آلية ومدرعًة تـم تدمريها وإعطابها، إىل 
جانب كميات كبرية من األسـلحة املتوسطة 

والخفيفة التي اغتنمها املجاهدون. 
رًة  وعرض اإلعالُم الحربي، مشـاهَد مصوَّ
وثَّقت جانباً من مجريات العملية الواسـعة، 
بمـا يف ذلك الرضبات املسـددة التي وجهتها 
قـوات الجيش واللجان الشـعبيّة عىل مواقع 
وتحصينـات وتجمعات وآليات املرتِزقة، كما 
وثقـت لحظات فرارهم بشـكل جماعي من 
أرض املعركة، والتعامل اإلنسـاني األخالقي 
مع أرساهم ومصابيهم، والذي يقابله العدوُّ 
دائمـاً بجرائَم وحشـية جبانـة بحق أرسى 

الجيش واللجان الشعبيّة. 
ووثقـت عدسـُة اإلعـالم الحربـي أَيْـضاً 
الرتحيَب الكبـريَ الذي حظي بـه املجاهدون 
مـن قبل أبنـاء املنطقـة والذي يؤّكــد تزايَُد 
حجم االلتفاف الشـعبي حول قوات الجيش 

واللجان يف معركة التحرير الشاملة. 
العتـاد  مـن  جانبـاً  املشـاهُد  وعرضـت 

العسكري املتنوع الذي اغتنمه أبطاُل الجيش 
واللجان الشـعبيّة والذي تضمـن أعداداً من 
األطقـم العسـكرية واملدرعات التـي خلفها 
العـدّو وراءه وكميـات كبـرية مـن الذخائر 
واألسلحة املتوسطة والخفيفة، والتي تؤّكـد 
عىل أنه كان يسـتخدم تلـك املنطقة كقاعدة 

عسكرية لقواته. 
ومـرة أُخرى، برزت شـعاراُت ما يسـمى 
«مركـز سـلمان اإلغاثـي» داخـل مخـازن 
العتاد العسـكري، يف دليٍل إضـايف يضاُف إىل 
قائمـة طويلة من األدلة التي تؤّكـُد بشـكل 
قاطـع أن تحالَف العدوان يسـتخدُم «العمَل 
اإلنساني واإلغاثي» كغطاء ملمارسة النشاط 
العسـكري، وتقديم الدعم لقواته ومرتِزقته 

يف امليدان. 
ا  كمـا تضمنـت املشـاهد تصويـًرا جويّـٍ
، لبعض املناطق  بعدسـة سالح الجو املسـريَّ
التـي تم تحريرهـا ومنها سـوق اليتمة عىل 

الخط الدويل. 
وكشـف العميد يحيى رسيـع أن وحداِت 
الدفـاع الجـوي والقوة الصاروخية وسـالح 
الجـو املسـريَّ شـاركت يف العمليـة بعمليات 
نوعيـة أسـهمت يف حسـم املعركـة يف وقت 

قيايس وكبدت العدّو خسائر فادحة. 
وأوضـح أن القـوة الصاروخيـة وسـالح 
الجـو املسـريَّ نّفـذا عـدَة عمليـات قصفت 
مواقَع وأهدافاً عسكرية للعدو داخل وخارج 
البلـد، فيما تمّكنـت وحداُت الدفـاع الجوي 
من إسـقاط طائرة أمريكية الصنع من نوع 

«سكان إيغل». 
ويمثل ذلـك تأكيداً إضافياً عىل اسـتمرار 
وتصاعـد تطـور قـدرات الجيـش واللجـان 
الشـعبيّة بالشـكل الـذي يواكـب متطلبات 

املعركة عىل أكثر من محور يف وقٍت واحٍد. 
 

تتُعلٌّ تأرغثغ سطى ذرغص اقجاصقل
باملشـاركة  أشـادت  املسـلحة  القـواُت 
الفاعلـة لقبائـل وأحـرار محافظـة الجوف 
يف تحريـر منطقـة اليتمـة، يف إطـار معركة 
التحـّرر الشـاملة، مؤّكـدة أنهـم يرُفضون 

بقاَء مناطقهم تحت االحتالل األجنبي. 
ويف هـذا السـياق، َفــإنَّ عمليـة «فجـر 
الصحـراء» تمثـل صفعـًة تأريخيـًة للعـدو 
ألطماعه  السـعودّي بشـكل خـاص؛ نظـراً 
القديمـة يف منطقـة اليتمـة، والتـي بلغـت 
إىل َحـــّد أنـه جعلها «محرَّمة» عـىل الدولة 
اليمنية منذ ما قبل العدوان؛ بَسبِب مخزونها 
 ، النفطـي الكبـري الذي مـا زال غريَ مسـتَغلٍّ
ملوقعها االسـرتاتيجي عىل الطريق  َوأَيْـضـاً 

الـدويل املـؤدي إىل منفذ الخرضاء السـعودّي 
شماال. 

وأّكـد ناطُق القوات املسـلحة أن سيطرَة 
النظام السـعوديّة عىل الجوف وعىل منطقة 
«اليتمة» بلغـت إىل َحــدِّ منع مواطنيها من 
حفر آبار املاء واالستفادة من املياِه الجوفية. 
وأعلن أن القـوات املسـلحة تمتلك وثائَق 
َل النظام  ستُكَشـُف عنها الحقاً، تؤّكـد تدخُّ
السـعودّي ملنع اليمنيني من حفر آبار النفط 

واملياه هناك. 
وكانت العديُد من التقارير قد كشفت منذ 
ما قبـل العـدوان أن النظام السـعودّي منع 
اليمَن من االسـتفادة من املخـزون النفطي 
الكبري الذي تم اكتشافه يف «اليتمة» واملناطق 
الحدوديـة ملحافظـة الجـوف، إىل َحـــدِّ أنه 
أغلـق اآلباَر ووضـع عليها أختاماً سـعوديّة 
يف ظل تواطؤ أنظمة الفسـاد واالرتهان التي 

حكمت البالد قبل ثورة ٢١ سبتمرب. 
ُل  وبالتايل، َفــإنَّ تحرير «اليتمة» يُسـجَّ
اليوَم كتحول تأريخي هام وبارٍز عىل طريق 
التحـّرر من الوصاية األجنبية، والسـعوديّة 

بشـكل خاص، عىل القرار السيادي اليمني 
وعىل ثـروات ومقدرات البلـد، وهو الطريُق 
عليـه بقيـُة العمليـات  ذاتُـه التـي تسـريُ 
العسـكرية التـي تنفذهـا قـواُت الجيـش 
واللجـان الشـعبيّة منـذ أكثـَر مـن سـبع 

سنوات. 
ويتضاعُف حجُم األهميّة االسرتاتيجية 
والسـيادية ملنطقة «اليتمـة» ومحيطها؛ 
اس يف خارطة املعركة  نظراً ملوقعها الَحسَّ
الراهنـة؛ كونها توسـع وتعزز املسـاراِت 
الشـعبيّة  واللجـان  للجيـش  الهجوميـَة 
باتّجـاه محـور نجـران، َوأَيْـضـاً باتّجاه 
مـأرب، األمر الذي يجعُل «فجَر الصحراء» 
ومكسـبًا  كـربى،  اسـرتاتيجيًة  رضبـًة 
عسـكريٍّا َكبـرياً وفوريٍّا، يضاعـُف فرَص 
صنعـاء يف تنفيـذ عمليات عسـكرية أكرب 
وأوسـع تأثرياً سواء يف إطار اسرتاتيجيات 
تحريـر األرض، أَو يف إطار اسـرتاتيجيات 
ردع العدوان ومضاعفة الضغط العسكري 

امليداني عليه. 

 طعامٌّ «اجابظائغٌئ» صادطٌئ ردًا سطى الاخسغث
ناطُق القوات املسلحة جّدد أَيْـضاً توجيَه 
رسـائل اإلنـذار والوعيـد لتحالـف العـدوان 
األمريكي السعودّي بشأن تصعيده اإلجرامي 
امُلسـتمّر، والذي شن فيه أكثَر من ٥٠٠ غارة 
عـىل العاصمة صنعـاء وبعـض املحافظات 
خالل األسـبوعني املاضيني فقط، بحسب ما 
أعلـن العميد يحيى رسيـع.  َوأََضـاَف رسيع 
أن: «تصعيـد العـدوان امُلسـتمّر يفرُض عىل 
قواتنـا واجباٍت ومهاماً اسـتثنائية للرد عىل 
الجرائم املرتكبـة» يف تلويح رصيح بعمليات 

قاسية، ستطاُل تحالَُف العدوان. 
َد ناطـُق القـوات املسـلحة التأكيَد  وَجـدَّ
عىل أن القوات املسـلحة «لديها خياراُت الرد 
املناسـب عـىل هـذا التصعيد الذي سـتكون 

نتيجته الفشل». 
وتابـع أن «العـدواَن لـن يكـَرس عزيمـَة 
اليمنيني أَو ينال من إرادتهم وحربه النفسية 
لم ولن تؤثـَر عىل معنويات الشـعب اليمني 

الصامد». 

تقرير

اظاـخـار تأرغثغ شــغ 
طــســرضــئ الــســغــادة  «شةر الختراء»:  «شةر الختراء»: 

 السمطغئ تدمظئ ضرباٍت خاروخغًئ وجعغئ اجــاعثشئ طعاصــَع لطسثو داخض وخارج الئقد
 طصاض وإخابئ وأجــر 117 طرتِجصًا وتثطغر 15 آلغئ وطثرسئ واغاظام سااد سســضري ضئغر
 الافاف حــسئغ واجع تعل المةاعثغظ وسمطغات «اجــابظائغئ» صادطئ ردًا سطى الاخسغث الُمسامّر

الصعات المسطتئ تضحش الافاخغض:
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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- 

21@ .  77511179901314024

 : خاص 
األمريكـي  العـدوان  تحالـُف  يواصـُل 
السعودّي إجراَمه بحق أبناء محافظة شبوَة 
يف املديريـات املحّررة، وذلك يف سـياق الردود 
االنتقاميـة مـن األهايل الـذي ضاقـوا ذرعاً 
باالحتـالل، َحيُث يواصل اسـتهداَف املدنيني 
واملنشـآت الخدمية والحيويـة والصحية، يف 
تأكيد جديد عىل إرصار العدوان عىل مواصلة 
إجرامـه بحثاً عـن تركيع الشـعب لخياراته 

االستعمارية. 
محافظـة  وكيـل  أّكــد  السـياق،  ويف 
شـبوة، أحمد حمـزة، أن جرائـم العدوان يف 
مديريـات شـبوة الثـالث كثـرية، وارتكبـت 
جرائَم يف مناطَق متفرقة أغلبُها اسـتهدفت 
منـازَل مواطنـني وممتلكاتهـم ومزارعهـم 

ومواشيهم. 
ة  وأّكـد الوكيل حمزة يف ترصيحات َخاصَّ
للمسرية أن غارات طريان العدوان لم تستثِن 
أحـداً مـن املواطنني والعمال وتم اسـتهداُف 
بعِضهم يف الطرقات وهم عىل متن سياراتهم 
املحملـة بالبضائـع وغريها أثنـاء تنقالتهم 

لقضاِء حاجاتهم اليومية. 
وأَشـاَر حمـزة إىل أن العـدوان والقصـف 
األرعن خّلف سـقوَط العديـد من الضحايا يف 
صفوف املواطنني بني شهداء وجرحى بينهم 

أطفال وعمال. 
يتعلـق  بالقـول: «فيمـا  حديثـه  وتابـع 
باملواقـع األثرية والتاريخية، فقد اسـتهدف 
الحصـون  مـن  العديـَد  العـدوان  طـرياُن 

التاريخية منها حصن نجد امليدر وألحقوا به 
أرضاراً فادحة، كما استهدف حصَن الرتب يف 

منطقة غرب ودّمـره كليٍّا». 
ونـّوه إىل أن طـرياَن العـدوان اسـتهدف 
أحَد أكرب مشـاريع املياه وهو مرشوع خزان 
مدينـة العليـا يف بيحـان ودّمــره كليٍّا، مما 

تسبب يف معاناة أبناء مديريات شبوة. 
وأَشـاَر إىل أن طـريان العدوان اسـتهدف 
أَيْـضاً محكمة بيحـان ومبنى إدارة األحوال 
املدنية وكان بداخله طاقُم قناة املسرية الذي 
نجا بألطاِف الله وتعرض إلصابات متفاوتة، 
ُمضيفـاً «تـم اسـتهداف النحالـني بطريان 
منطقـة  يف  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
مبلقة واستشـهد عـدٌد كبريٌ منهـم وانتهت 
مناحلُهـم، كما دّمـر شـبكاِت االتصاالت يف 

حيد ابن عقيل بالكامل».
وأَشاَر إىل أن من جرائم العدوان الوحشية 
استهداَفه ملستوصف موقس الطبي يف وادي 
الخري والـذي كان يقدم الخدمـات والرعاية 

الصحية للمواطنني من مناطق كثرية.. 
عـام  مديـر  قـال  الصعيـد،  ذات  ويف 
مستشفى بيحان، الدكتور صالح دباش: إن 
«القطاَع الصحي يف شـبوة يعاني َكثرياً جراء 
استهداف العدوان املبارش لبنيته التُحتية وما 

تزال آثاُره وتداعياته يف توسع إىل اليوم».. 
ـة  َوأََضــاَف دبـاش يف ترصيحـات َخاصَّ
العـدوان  طـريان  «اسـتهداُف  للمسـرية 
ملسـتوصف موقـس الطبـي يف وادي الخـري 
زاد مـن معاناة املـرىض وكان يقدم خدماِته 
الصحيَة ألكثَر مـن 20 ألف مواطن من أبناء 

املناطق يف وادي الخري». 
وأَشاَر إىل أن «الحصاَر يف ظل هذه األوضاع 
أَدَّى إىل انقطـاع األدويـة واألجهـزة الطبيـة 
الالزمـة لعـالج األمـراض املزمنة وتشـغيل 
األورام  ومركـز  الكلـوي  الغسـيل  وحـدة 
الرسطانية، ما أَدَّى إىل تدهور كبري يف القطاع 
الصحي».  وتابع حديثه «نحن نقدم خدمات 
إنسـانية ال عالقـة لهـا باألشـياء األُخـرى، 
ولألسـف قامـت املنظمات بقطـع النفقات 
التشغيلية علينا ورواتب الكادر الصحي وتم 

إيقاف الدعم باملشتقات النفطية وغريها. 
ونـّوه إىل أن «رواتـب األطباء األخصائيني 
لدينـا تـم إيقاُف رصفهـا وكانـت تُدفع من 
رشكـة النفـط يف شـبوَة، ونحـن مـن أبناء 

املحافظة، وهذا حق من حقوقنا». 

واسـتطرد «مع هذه األوضاع التي خّلفها 
العـدواُن والحصـاُر وتدهـور الُعملـة عندنا 
املواطن ال يستطيُع الذهاَب للقطاع الخاص 
مما  الحكوميـة،  للمستشـفيات  ويتوّجــه 

يشكل عبأ علينا». 
مـن جهته، نـّوه وكيل محافظة شـبوة، 
الرصـاص البكري، إىل أن املحافظة نالها من 
الجرائم بحق املدنيني والبُنية التحتية ما نال 
غريَها من املحافظات وهي جرائُم يحاِسـُب 
عليها القانوُن الدويل، ونسـتغرُب اسـتمراَر 
الصمت عنها.  وأوضح البكري يف ترصيحات 
ة للمسرية أن طريان العدوان استهدف  َخاصَّ
أكثر مـن 30 منـزالً َو20 مدرسـة تعليمية، 
كما استهدف أكثر من 40 وسيلة نقل وأكثر 
من 20 سـيارة للمواطنني وثالث شـاحنات 

وقود». 
وقال البـرشي: «دّمـرت غـارات العدوان 
محطتـي وقـود إىل جانب 4 طرق وجسـور 
و3 مرافق صحية ومزرعة دواجن ومحكمة 

إدارية ومبنى إدارة األحوال املدنية». 
تسـقُط  ال  الجرائـم  «هـذه  َوأََضــاَف 
بالتقـادم، وقـد قمنـا برصِدهـا وتوثيقهـا 
حقوقياً، وسـنبذل قصارى جهدنا لتقديمها 

للمحاكم الدولية ومالحقة مرتكبيها». 
أّكــد  للمسـرية،  ترصيحاتـه  ختـام  ويف 
الوكيـُل الرصـاُص البكري أن عـىل املجتمع 
وأن  اإلنسـاني  ضمـريَه  يُِميـَت  أال  الـدويل 
لُه  ينظَر للشـعب اليمني بعـني الحياد، ونحمِّ
املسـئوليَة الكاملـَة تجاه اسـتمرار العدوان 

والحصار عىل شعبنا». 

 العضغض تمجة: غارات السثوان لط تسابِظ أي طعاذظ وذالئ ُضـضَّ 
الصطاسات التغعغئ والثثطغئ

 العضغض الئضري: السثوان اجاعثف أضبر طظ 30 طظجقً و20 طثرجئ 
تسطغمغئ ضما اجاعثف أضبَر طظ 60 وجغطئ ظصض 

 طثغر طساحفى بغتان: السثوان اجاعثف طساعخش طعصج وترم 
20 ألش طعاذظ طظ خثطاته

رة..  السثوان غظاصُط طظ أعالغ طثغرغات حئعة املترَّ

السثوان غعّثد بصخش طظفث السعادغئ 
الةمرضغ ووزارة الخظاع وطخطتئ الةمارك 

تتمض افطط املاتثة املسآولغئ
 : طاابسات 

يواِصُل العدواُن األمريكي السـعوديُّ عىل 
اليمن ممارسـَة الغطرسة يف تهديِد املصالح 
الحكوميـة الحيوية، َحيُث مّهد السـتهداٍف 
جديـٍد عىل املصالـح الحكومية عـرب ترويج 
الشـائعات واملربّرات الساذجة، ويف غطرسة 
جديـدة زَعـَم العـدوان عـىل لسـان ناطقه 
املالكـي أن املنفـذ َالجمركـي يف السـوادية 
بالبيضاء يُسـتخَدُم ألعمال عسـكرية وهي 
شـائعاٌت معتـادٌة لتربير قصف أية منشـأة 

خدمية أَو حيوية. 
ويف السـياق، رّدت مصلحُة الجمارك عىل 
ترصيحـات املالكـي بنفـي مـا ورد يف بيان 
تحالف العدوان من استحداث مركز جمركي 
يف السـوادية بالبيضاء واسـتخدامه ألعمال 

عسكرية. 
وقالـت مصلحـة الجمـارك يف بيـان لها: 
إن «السـواديَة سـاحٌة جمركيـٌة قديمٌة تم 
إنشـاؤها منتصف 2019م وتم إبالُغ مكتب 

األمم املتحدة بصنعاء يف حينه».
وأضافـت مصلحـُة الجمـارك يف بيانهـا 
«يتـم إبالُغ األمـم املتحدة عند اسـتحداث أَو 
اسـتئناف العمـل يف أي موقـع جمركي أوالً 
بأول حتى ال يتم اسـتهداُفه من قبل تحالف 

العدوان». 
العـدوان  تهديـَد  املصلحـُة  وأدانـت 
باسـتهداف جمـرك السـوادية؛ كونـه مـن 
األعيان املدنية التي تحّرم وتجّرم استهداَفها 

القواننُي واملواثيق الدولية. 
وحّذرت من العواقـِب الكارثية يف األرواح 
حـال  يف  ـة  والَخاصَّ العامـة  واملمتلـكات 

استهدف العدوان جمرك السوادية». 
ونّوهت إىل أن جمرَك السـوادية يُستخَدُم 
ألغـراض مدينـة بحتة بمـا يخـُدُم املجتمَع 
اليمنـي بـكل فئاتـه، داعيـة األمـم املتحدة 
وكافـة املؤّسسـات واملنظمـات الحقوقيـة 
والقانونيـة واإلعالميـة إىل النـزول لجمـرك 

السوادية وفضح ادِّعاءات العدوان. 
الصناعـة  وزارة  اسـتنكرت  ذلـك،  إىل 
العـدوان  تحالـف  تهديـداِت  والتجـارة 

باستهداف منفذ السوادية الجمركي. 
وقات يف بيان لهـا: إن «عىل األمم املتحدة 
واملجتمع الـدويل الضغَط عـىل دول العدوان 
املنافـذ  وكافـة  املنفـذ  اسـتهداف  بوقـف 

الجمركية؛ باعتبَارها منشآت مدنية». 
وأضافـت «افـرتاءات دول العـدوان فيما 
يتعلق بمنفذ السوادية الجمركي يف البيضاء 
والتهديد باسـتهدافه تأتي ضمن مسـارات 
االقتصـاد  تدمـري  يف  وسياسـته  العـدوان 

الوطني». 
وأَشـاَرت إىل أن املنفـذَ يعمـُل منـذ العام 
2019 عـىل اسـتقبال الشـاحنات املحملـة 
باملـواد الغذائيـة ومختلـف السـلع التابعة 
لتجـار القطـاع الخـاص وتـم إبـالغ األمم 

املتحدة بإحداثيات املنفذ. 
وأّكـدت أن اسـتهداَف املنافـذ الجمركية 
جرائُم حرب ضد اإلنسـانية تتناىف مع القيم 

اإلسالمية واإلنسانية واالتّفاقات الدولية. 
ُل  وقالـت وزارة الصناعة والتجـارة: نَُحمِّ
األمـم املتحـدة واملجتمع الـدويل واملنظمات 
الجرائـم  هـذه  تجـاه  الكاملـة  املسـؤوليَة 
والصمـت املطبق الذي يّشـجع دول العدوان 

عىل ارتكاب املزيد من االنتهاكات.

دسا المعاذظغظ لقبقغ سظ أغئ طثالفئ:

وزغر املالغئ: ضاشُئ املتقت الاةارغئ يف املتاشزات 
أخئتئ طسفغًئ طظ أغئ رجعم ظزاشئ 

 : طاابسات 
أّكــد وزيـُر املاليـة، الدكتوُر رشـيد عبـود أبو لحـوم، أن كافَة 
املحـالت التجاريـة يف املحافظات أصبحـت معفيًة من أيِة رسـوم 

نظافة، حسب توجيهات القيادة السياسية. 
وقال وزير املالية: إن «ما يتعلُق باملنشآت املستشفيات واملطاعم 
واملصانـع وغريهـا سـيتم وضـُع آلية عادلـة وواضحة وشـفافة 
للرسـوم وتحصيلها حسـب توجيهات الرئيس املشاط، بما يضمن 

منع أي ابتزاز أَو مخالفات من قبل أصحاب املنشآت». 

ودعا وزير املالية كافَة املواطنني وأصحاَب املنشآت التجارية إىل 
اإلبـالغ عن أية مخالفات للقرار عرب األرقـام املجانية لوزارة املالية 

٨٠٠٥٠٠٥ وجهاز األمن واملخابرات ١٧٩.
وعّرب وزيُر املالية، رشـيد أبو لحوم، عن الشـكِر ألمني العاصمة 
ومحافظـي املحافظات عىل تجاوبهم مـع إجراءات وزارة املالية يف 
تطبيق اآللية الجديدة لتحصيِل رسوِم صناديق النظافة ورفع كافة 

نقاط التحصيل. 
وأّكــد أن األجهزَة األمنيـَة واللجاَن امليدانيـة املكلَّفة من وزارة 
املاليـة باِرشت أعماَلهـا للتأّكـد من مدى تنفيـذ إدارات الصناديق 

لني للتوجيهات التي ُرِفعت نهائيٍّا مساء أمس الجمعة. واملحصِّ

ضحش أجئاب تأخغر الخرف:
طثغر خظثوق دسط الاسطغط: جظخرف بثل 

تظصقت املاطعسني يف املثارس يف افّغام املصئطئ
 : خظساء 

نـّوه املديـُر التنفيذي لصنـدوق دعـم املعلم والتعليم، حسـني 
جبل، إىل أن الصندوَق اسـتكمل كافَة اإلجراءات الفنية لرصف بدل 
انتقاالت للعاملني يف املدارس «املتطوعني»، وأنه سيتم البدء بعملية 

الرصف خالل األيّام املقبلة. 
َر  وأَشـاَر املديُر التنفيذي لصندوق دعم املعلم والتعليم إىل أن تأخُّ
عمليـة رصف انتقاالت املتطوعني العاملني يف املدارس جاء بَسـبِب 
عدِم دقة ومصداقيـة البيانات التي تم رفُعها من املدارس ومكاتب 

الرتبية والتعليم باملديريات». 
وتأتـي هذه الخطوُة يف سـياق حـرص القيادة السياسـية عىل 
االهتمـام باملعلمـني الصامديـن يف الجبهـة التعليميـة، ال سـيما 

املتطوعني الذي أفشلوا مخّطط تجهيل الشعب. 

لةظئ اجاصئال حضاوى املعاذظني ضث طراضج 
الحرذئ تساأظُش سمطعا يف إب وتتّثد 

أطاضَظ تعاجث الطةان
 : طاابسات 

أعلنـت لجنُة اسـتقبال شـكاوى املواطنني مـن تجاوزات 
مراكز الرشطـة يف محافظة إب اسـتئناَف أعمالها يف املرحلة 

الثالثة والتي ستبدأ من صباح اليوم السبت». 
وحسـب مـا نـرش اإلعـالم األمنـي َفــإنَّ اللجنـَة أّكـدت 
أنهـا ستسـتقبل الشـكاوى يف محافظة إب يف املربـع الغربي 
للمديريات (العدين - فـرع العدين - حزم العدين - مذيخرة) 
يف املجمع الرتبوي وسـط مدينـة العدين جنـوب الخط العام 
بجوار مدرسة عائشة.  يُشاُر إىل أن وزيَر الداخلية بتوجيهات 
من عضو املجلس السـيايس األعىل محمد عيل الحوثي شـكََّل 
لجانـاً السـتقبال شـكاوى املواطنني عـىل تجـاوزات مراكز 
الرشطة، وقد عملت لعدة أشـهر تم عىل إثرها فصُل العرشات 
من الضباط والجنود وعدد من مدراء األمن يف محافظات عدة. 
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التخاُد السسضري لسام 2021..

 تترغــُر طتاشزاغ الئغداء والةــعف بالضاطض وصعات الةغح تطرق أجــعاَر طثغظئ طأرب
 5 سمطغــات تــعازن ردع تثك السمَص الســسعدّي وخعارغُثظا تخــض فول طرة إلى طخاشــغ أراطضع شغ الةئغض
 طحــاعُث ُأجــطعرغئ لقجائســال شغ الةئعات.. أبع شاضض ذعطــر أظمعذجًا

تقرير

 : أتمث داوود 
مضت سـنُة ٢٠٢١ مثقلًة عـىل التحالف بقيادة 
باالنكسـارات  ومليئـًة  اليمـن،  عـىل  السـعوديّة 
والهزائـم املدويـة يف الجانب العسـكري، يف املقابل 
حّققـت قواُت صنعاء (الجيش واللجان الشـعبيّة) 
سـت ملرحلة  ت مجرى املعادلة، وأسَّ انتصـاراٍت غريَّ
بناء جديد لليمن سـتجعلُه مـن بني أقوى الجيوش 

يف املنطقة. 
 ومن بني أهم هذه االنتصارات (استكماُل تحرير 
محافظـات الجـوف والبيضـاء والحديـدة، إضافًة 

للوصول إىل تخوِم مدينة مأرب). 
ولعـل أبرَز حـدث أنجزته قـواُت صنعـاء خالل 
سنة ٢٠٢١، هو تحريُر محافظة البيضاء بالكامل، 
وذلك يف سلسـلة عمليات عسـكرية كربى، شكلت 
رضبًة قاصمًة للعدوان واملرتِزقة وانتكاسًة ال تزال 
تداعياتُها ُمسـتمّرة إىل يومنا هـذا، إذ أن محافظَة 
البيضـاء التي تتوسـط اليمن، وتقـُع عىل حدود ٨ 
محافظـات يمنيـة، كانت بالنسـبة ألمريكا وقوى 
العـدوان املسـاحَة التـي ينطلقون منهـا لزعزعة 
األمـن واالسـتقرار يف بقية محافظـات اليمن، كما 
أنهـا كانـت املوطـَن األوَل للتنظيمـات والعنـارص 
التكفريية، وكانت بتضاريسـها الوعرة واملرتفعات 
الشـاهقة تمثل أهـمَّ العقبات أمام قـوات صنعاء 
لتحريرها، لكن الجيَش واللجان الشـعبيّة تجاوزوا 

ذلك وحـّرروا البيضاء، وبُمَجــّرد تحريرها تهاوت 
جبهـاُت املرتِزقـة، األمر الذي سـّهل لقوات صنعاء 
التقـدَم صـوَب شـبوة، والسـيطرَة عـىل مديريات 
(بيحـان وعني وعسـيالن)، كمـا أتاح لهـم التقدَم 
يف األحيـاء الجنوبيـة ملدينة مأرب، والسـيطرة بعد 
ذلـك عـىل مديريات (حريـب والعبديـة وجبل مراد 

والجوبة)، وهي مديريات اسـرتاتيجية كانت تمثل 
حاضنـًة شـعبيًّة للمرتِزقـة ومنطلقـاً لهجماتهم 

العسكرية صوَب املدن اليمنية. 
 

سمطغاا تعازن الردع الثاطسئ والسادجئ
وابتـدأت القواُت املسـلحة العـام 2021، بتنفيذ 

عدد من عمليات توازن الردع؛ بَهدِف إجبار العدوان 
األمريكي السـعودّي عىل إيقاف غطرسته وتماديه 

وتوحشه ضد املدنيني األبرياء. 
ونفـذت قـوات صنعـاء عمليـَة تـوازن الـردع 
الخامسة يف 28 فرباير 2021 والتي استهدفت العمَق 
ة وصاروخ باليستي  السـعودّي بـ 15 طائرة ُمَسريَّ
مـن نوع ”ذو الفقار“ بعيد املـدى، منها 9 طائراٍت 
ـاسًة يف  ـاد 3“ واسـتهدفت مواقَع َحسَّ نوع ”صمَّ
عاصمة العدّو السعودّي، كما استهدفت 6 طائرات 
ة نوع قاصف 2k مواقَع عسكريًة يف مناطِق  ُمَسـريَّ
أبهـا وخميس مشـيط، وكانـت اإلصابـُة دقيقًة، 

واستمرت العملية ليلة كاملة. 
ولـم يكـد يفيـُق العـدّو السـعودّي مـن صدمة 
عملية ”توازن الردع الخامسة“ حتى جاءته عمليُة 
”تـوازن الردع السادسـة“ بعد أسـبوٍع تقريبًا من 

العملية السابقة. 
وأعلنـت القـواُت املسـلحة اليمنيـة يف بيان تاله 
املتحدُث العميد يحيـى رسيع، يوم األحد، 7 مارس 
ة  2020 أن هـذه العمليَة نُفذت بـ14 طائرة ُمَسـريَّ
و8 صواريـخ باليسـتية، يف عمليـة هـي األوسـع 
ة من  واألكـرب منذ بدء العدوان (10 طائرات ُمَسـريَّ
ـاد 3 وصاروخ ذو الفقار الباليستي بعيد  نوع صمَّ
املـدى)، َحيـُث اسـتهدفت العمليُة رشكـة أرامكو 
يف مينـاء رأس التنـورة وأهدافـاً عسـكرية أُخرى 

ام ألول مرة منذ بداية العدوان.  بمنطقة الدمَّ

شةر «ترغئ» و «اظاخار»شةر «ترغئ» و «اظاخار»
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كما تم استهداُف مواقَع عسكرية أُخرى يف عسري 
 2k ة مـن نوع قاصف وجيزان بـ4 طائرات ُمَسـريَّ
و7 صواريـخ من نوع بدر محّققـة إصابة دقيقة، 
ولم يتمّكن السـعوديّون من إخفاِء هذه العملية أَو 
إنكارها، فمواقـُع التواصل االجتماعي كانت تُضجُّ 
باألنبـاء التي تتحـدث عن هذا الهجـوم، مؤّكـدين 

سماَعهم النفجارات متتالية. 
وكالعـادة، ادَّعى النظاُم السـعودّي أنه اعرتض 
ة وصاروخاً باليستياً استهدَفا خزانات  طائرًة ُمَسريَّ
برتوليـة يف مينـاء رأس تنـورة ومرافـق مجموعة 
أرامكـو النفطيـة، يف حـني أّكــدت وزارة الطاقـة 
السعوديّة أن ”إحدى ساحات الخزانات البرتولية يف 
ميناء رأس تنـورة يف املنطقة الرشقية، قد تعرضت 
ة دون طيار قادمٍة من جهة  لهجوم بطائرة ُمَسـريَّ

البحر“. 
 

سمطغُئ السادس طظ حسئان
وجاءت هذه العمليُة بعد أقلَّ من أسـبوعني عىل 

تنفيذ عملية «توازن الردع السادسة» الكربى. 
وأعلنـت القواُت املسـلحُة يف 19 مـارس 2021م 
عن تنفيذ «عملية السـادس من شـعبان» النوعية 
التـي اسـتهدفت رشكـة «أرامكـو» يف العاصمـة 
ة لم يُكَشْف عن  السعوديّة الرياض، بطائرات ُمَسريَّ
نوعها، وقد اعـرتف العدّو بنجاح هذه العملية التي 

تأتي يف ظل تصعيد عسكري كبري. 
وبحسـب ناطق القوات املسـلحة، العميد يحيى 
ة،  رسيع، فقد نُفذت العملية بسـت طائرات ُمَسـريَّ
رضبـت رشكَة أرامكو يف عاصمة العدّو السـعودّي 

الرياض، وأصابت أهداَفها بدقة عالية. 
وعقَب اإلعالن عن العملية، أقر النظام السعودّي 
بنجاحها، وقال إعالمه الرسمي إن «مصفاة تكرير 
البـرتول يف الريـاض» تعرضت ملا أسـماه «اعتداًء» 
ة، وأن الهجوَم أسفر عن «حريق»،  بطائرات ُمَسـريَّ
زاعماً أنه تمت السـيطرُة عليه، يف محاولة للتقليل 
من شأن العملية بعد العجز عن إنكارها، أَو االدِّعاء 

باعرتاض الطائرات. 
 

سمطغُئ الغعم العذظغ لطخمعد
واسـتمرت القـواُت املسـلحة، يف توجيـِه أقىس 
السـعودّي،  للعـدو  واملوِجعـة  املؤملـة  الرضبـات 

بالتوازي مع عمليات عسكرية كربى يف امليدان. 
ومـن أبـرز العمليـات العسـكرية التـي نفذتها 
القوات املسـلحة يف األشـهر األوىل مـن عام 2021، 
عملية «اليوم الوطني للصمود» التي جاءت تخليداً 

للمناسبة. 
وأوضـح ناطُق القـوات املسـلحة، العميد يحيى 
رسيـع، أنه تـم خاللها اسـتهداُف مقـرات رشكة 
أرامكو، عصب االقتصاد السعودّي، يف ُكـلٍّ من رأس 
ة  تنـورة ورابغ وينبع وجيزان، بـ12 طائرة ُمَسـريَّ
ــاد3) وثمانية صواريخ باليسـتية نوع  نوع (صمَّ
«ذي الفقار» و»بدر» و»سعري»، فيما تم استهداُف 
مواقَع عسـكرية أُخرى داخل نجران وعسري بست 

 .(2k قاصف) ة أُخرى نوع طائرات ُمَسريَّ
وجاءت هذه العملية يف توقيت مشـابٍه للحظات 
األوىل التي انطلق فيها العدوان عىل اليمن قبل سـت 
سنوات بالضبط، لتؤّكـد عىل انقالب موازين القوة 
الـذي حدث يف املسـافة الزمنيـة بـني الليلتني، مع 
فارٍق يف املرشوعية بني االعتداء السعودّي األمريكي 
الغادر باألمس، والرد اليمني الشجاع اليوم، إضافًة 
إىل أن اليمن لم يكن يمتلُك يف بداية العدوان أي يشء 
يوازي ولو جزءاً بسـيطاً من القدرات التي تمتلكها 

السعوديّة اليوم. 
كمـا تأتـي العمليُة عقَب سـاعات مـن خطاب 
تأريخي ألقاه السيد بمناسبة يوم الصمود الوطني 
وأّكــد فيـه عـىل أن اليمـَن يدخـل العام السـابع 
مـن املواجهـة وهـو يف «موقـع متقدٍم» عـىل ُكـّل 
املستويات، بما يف ذلك مستوى العمليات العسكرية 
التي أّكـد القائد أنها ستتواصُل «بزخم» َكبرياً خالل 
هـذا العام، وهو ما ترتجُمه بوضـوٍح هذه العملية 
التـي حملت بصمـَة «املسـار التصاعـدي للردع»، 
مـن َحيُث عدد الطائـرات والصواريخ املسـتخَدمة 
فيهـا، وحجم دائـرة النـار التي تضمنـت أهداَفها 
داخـل الجغرافيا السـعوديّة، إىل جانب كونها تأتي 
بعـد أسـبوع واحـد فقـط مـن عملية «السـادس 
من شـعبان» التي سـبقتها عمليتا «تـوازن الردع 
ا  السادسـة والخامسة» بفوارَق زمنية قصرية ِجـدٍّ

فيما بينها. 
 

سمطغُئ البقبني طظ حسئان
ووّسـعت القواُت املسـلحة دائرَة نريان رضبات 
الردع االسـرتاتيجية لتشمَل مناطَق ومواقَع جديدًة 

ومهمة وعىل مدى أبعَد داخل العمق السعودّي. 
وأعلنـت قواتُنا املسـلحة يوم االثنـني، 12 إبريل 
نيسـان 2021 عـن تنفيـذ عمليـة «الثالثـني مـن 
ة وصاروخاً بالستياً،  شـعبان» بـ17 طائرة ُمَسـريَّ
رضبت مصـايف رشكة أرامكـو يف منطقتي الجبيل 
(ألول مرة يتم اسـتهدافها) وجدة، إىل جانب مواقع 

ـاسة بمناطق جنوب اململكة.  عسكرية َحسَّ
وبحسب املتحدث باسم القوات املسلحة، العميد 
يحيى رسيـع، فقد تضمنـت عمليـة «الثالثني من 
ة مـن نـوع  شـعبان» إطـالق 10 طائـرات ُمَسـريَّ
ــاد 3) عـىل مصايف رشكـة أرامكـو، عصب  (صمَّ
االقتصـاد السـعودّي، يف ُكــلٍّ من الجبيـل وجدة، 
 (2k (قاصـف  نـوع  طائـرات  خمـس  وإطـالق 
وصاروخـني بالسـتيني نوع (بـدر1) عـىل مواقع 

عسكرية يف خميس مشيط وجيزان. 
 

سمطغُئ جغجان الضربى
وكشـفت القواُت املسلحة، السبت، 30 مايو أيار 
2021 عـن تفاصيل إحدى أوسـع وأكـرب العمليات 
العسـكرية التـي نفذتهـا قـواُت الجيـش واللجان 
جيـزان  محـور  ويف  الحـدود،  جبهـة  يف  الشـعبيّة 

بالتحديد. 
 وأزاح اإلعـالُم الحربـي السـتاَر عـن جانٍب من 
مشـاهد العمليـة التـي تضـاُف إىل رصيـد املالحم 
البطوليـة االسـتثنائية للمجاهديـن اليمنيني، بما 
تتضمنـه وتظهُره مـن احرتافيٍة قتاليـة منعدمة 
النظري، وحنكة عالية يف الرصد والتخطيط والتنفيذ 

واالنتشار والتوثيق. 
وتكللـت العمليـُة بتحريـر أكثر مـن 40 موقعاً 
عسـكريٍّا ضمن مسـاحة تزيد عـن 150 كيلو مرتاً 
مربعـاً، َحيـُث كانت تتمركز تشـكيالُت عسـكرية 
متنوعة مـن قـوات الجيـش السـعودّي واملرتِزقة 
السـودانيني ومرتِزقـة ما يسـمى «لـواء املغاوير» 
املحليني، وقد كشفت مشاهُد اإلعالم الحربي بشكل 
واضـح عن تلـك االحرتافية التي تجلـت يف مظاهَر 
عدٍة، أبرُزها االشتباُك املبارش والشجاع من مسافة 
صفر مع قوات العدّو التي لجأت يف معظم الحاالت 

إىل الفرار عاجزًة عن االسـتفادة من العتاد الحربي 
املتطور والكبري التي تمتلكه، والتي تحول إىل غنائم 

لقوات الجيش واللجان. 
وتضمنـت اسـرتاتيجيُة الهجـوم أَيْـضـاً تنفيذَ 
عمليات قنص احرتافية وكمائَن نوعية واستهداف 
دقيق لتحصينات العدّو، األمر الذي كشف عن تميز 
كبـري يف التخطيـط والتنسـيق، بما يحّقـُق كثافًة 
ناريًة متنوعـة ومركزة تعّجل من حسـم املواجهة 
املبـارشة؛ ألَنَّهـا تجعل العـدّو، إضافـًة إىل هزيمته 
النفسية، عاجزاً عن الترصف بشكل تام، وخياراته 
الوحيـدة هـي التعـرُُّض للقتـل أَو األرس أَو الفرار، 
وهذا األخري بالذات بدا يف هذه العملية خياراً بائساً، 
فجغرافيا املعركة كانت وعرًة كما أن قوات الجيش 
واللجـان انتـرشت فيها بشـكل اسـتثنائي، َحيُث 
أحاطـت بمعظـم املواقع من أكثر مـن جهة، األمر 
الذي أوقع جنـود ومرتِزقته العدّو الفارين يف مأزق 

كبري. 
وقـد أظهرت مشـاهُد اإلعـالم الحربـي لحظاٍت 
مخزيـًة لسـقوط ضبـاط وجنـود سـعودينّي من 
منحدرات جبلية أثناَء الفرار (وكانت قوات الجيش 
واللجـان قد التفـت إىل الجهة التي يريـدون الفرار 

إليها)، ما أَدَّى إىل مقتل وإصابة عدد منهم. 
سمطغُئ الحعغث ذعطر 

شـهر يونيـو هـو اآلخـر كان مليئـاً باألحداث، 
َحيـُث تمّكن أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة من 
السيطرة عىل سلسلة جبال الدحيضة االسرتاتيجية 
الواقعـة يف النطاق الجغرايف ملديرية خب والشـعف 
يف محافظـة الجـوف، والتـي تطـلُّ عـىل األرايض 

السعوديّة. 
وأطلق عـىل العملية «عملية الشـهيد أبو فاضل 

طومـر»، َحيـُث انطلقت من خمسـِة مسـاراٍت يف 
جبهـة الجدافر ومـا جاورها يف جبهـة املزاريق يف 
الجوف، وانتهت بتحرير سلسـلة جبـال الدحيضة 
ومحيطهـا»، كما تم، خالل العملية، تدمريُ وإحراُق 
أكثَر من خمسـني آلية عسـكرية لقـوات املرتِزقة، 
واغتناُم أسـلحة متنوعة وقتـل وإصابة العرشات، 
فضـالً عـن أرس ُعنَرصيـن، وتـم تحرير مسـاحة 
املنطقـة التي تمت السـيطرة عليهـا بأكثر من 40 

كيلومرتاً. 
ام من العملية البطولية  وجاءت العمليـة بعد أَيـَّ
للشهيد أبو فاضل هاني طومر، الذي أنقذ مجموعًة 
من زمالئه املحارصين يف الجوف، يف مشهد تناقلته 
وسائُل اإلعالم، وأظهرت مدى استبساله وشجاعته 

التي ال نظري لها. 
وبالتـوازي مع ذلـك أطلقت قـواُت صنعاء عدداً 
ة،  مـن الصواريـخ الباليسـتية والطائـرات امُلَسـريَّ
التـي طالت معسـكَر الحـرس الوطنـي يف نجران، 
ومواقَع عسكريًة يف مطار أبها الدويل، وقاعدة خالد 
الجوية يف خميس مشيط، وجرى تنفيذُها بخمسة 

ة.  صواريخ باليستية وخمس طائرات ُمَسريَّ
 

سمطغاٌت سسضرغئ برغئ ُضربى
وشـّكلت معـارُك البيضـاء –كما أسـلفنا- أهمَّ 
األحداث التي تصّدرت املشـهد سـنة 2021، وبدأت 
املعارُك فيها حـني أقدمت قوى العـدوان واملرتِزقة 
عـىل إطـالق عملية عسـكرية واسـعة سـميت بـ 
«النجم الثاقب»، وكان الهدُف منها تخفيَف الضغط 
عـىل مأرَب، وطرَد قوات الجيش واللجان الشـعبيّة 
مـن محافظـة البيضـاء، وتمّكنـت قـواُت هـادي 
واملرتِزقة من السـيطرة عىل مديرية الزاهر، لكنهم 
لم يلبثـوا َكثـرياً حتى جاءتهـم الرضبـاُت القوية 
مـن قبل الجيـش واللجان الشـعبيّة، َحيـُث نفذوا 
عمليًة واسعًة لتطهري العديد من املواقع بمحافظة 
البيضاء يف شـهر يوليو أسفرت عن تحرير مديرية 

الزاهر بالكامل وطرد العنارص التكفريية منها. 
وانطلقت العمليُة العسكرية من أربعة مسارات 
انتهت بتطهري وتأمني عرشات املواقع واألوكار التي 
كانت تتخذُهـا التنظيماُت التكفريية منذ سـنوات 
معسكراٍت ومصانَع للمتفجرات والعبوات الناسفة 
تحـت رعاية وأنظـار تحالف العدوان وعىل رأسـها 

الواليات املتحدة األمريكية. 
وخـالل شـهر أغسـُطس آب مـن العـام 2021 
تمّكـن الجيُش اليمني واللجان الشـعبيّة من إنهاء 
عملية النرص املبني يف محافظة البيضاء، وباألرقام 
تـم تحريُر خمسـِمئة كيلومـرت مربـٍع، وبلغ قتىل 
«القاعدة وداعش» خمسـِمئة وعـرشة قتىل، بينما 

وصل عدُد الجرحى إىل سبعِمئة وستني جريحاً. 
 

سمطغاُت تعازن الردع السابسئ
َونفـذت هذه العملية يف 5 سـبتمرب أيلول 2021، 
ـاد3) شـديدة  ة نـوع (صمَّ بــ10 طائرات ُمَسـريَّ
االنفجار، وستة صواريخ بالستية، أحدها من نوع 
«ذي الفقـار» طويل املدى، والبقية من نوع «بدر»، 
استهدفت جميعها منشآت تابعة لرشكة «أرامكو» 
السـعوديّة، عصـب اقتصـاد اململكـة، يف ُكــلٍّ من 
«رأس تنـورة» بالدمـام (أقـىص الـرشق) وجـدة 

(أقىص الغرب) وجيزان ونجران جنوباً. 
 

سمطغُئ الئأس الحثغث
وبالتـوازي مـع هـذه األحـداث، أعلنـت القواُت 
الشـعبيّة)  واللجـان  اليمنيـة (الجيـش  املسـلحُة 
عن إنجاز عسـكري جديـد، تمثل بعمليـة «البأس 
الشـديد»، فكانت العمليُة هي الحدَث األضخَم الذي 
تـم اإلعالن عنه يف شـهر 17 سـبتمرب أيلول 2021 
عرب الناطق الرسمي للقوات املسلحة، العميد يحيى 
رسيـع، الذي أوضح أن إجمايل عـدد عمليات القوة 
الصاروخيـة بلغ ِمئًة وواحداً وسـتني عملية، منها 
ِمئة وثمان وعرشون عملية داخلياً، وثالٌث وثالثون 
عمليـة يف العمق السـعودّي، َحيُث تم االسـتهداف 
بصواريـخ «بـدر، ونكال، وسـعري، وقاصـم، وذي 

الفقار، وقدس2». 
ولفت رسيع إىل أن «عملياِت سـالح الجو امُلَسريَّ 
بلغت ثالثِمئة وتسَع عرشَة عملية، منها ِمئة وستٌّ 
وثالثون عملية اسـتهدفت العـدّو يف أراضيه، وِمئة 
وثالٌث وثمانون عملية اسـتهدفت العدّو يف األرايض 
املحتّلة، كما تم رصد ما يزيُد عن ثالثة آالف وِمئتني 
وتسـعني غارة، وجميع تلك الغارات حاولت إعاقَة 
تقّدم القوات املسلحة، إضافة إىل استهداف املدنيني 
يف املناطق املحـّررة. وتمّكنت القواُت املسـلحة من 
إحصـاء تدمـري وإعطاب وإحـراق ما يقـارب ألف 
وخمسِمئة آليٍة، ومدّرعة، وعربة عسكرية، وناقلة 

جند، إضافة إىل تدمري عدة مخازن أسلحة. 
ومن أبـرز نتائج عمليـة البأس الشـديد اغتناُم 
كميـات كبـرية مـن األسـلحة الثقيلة واملتوسـط 
والخفيفـة، وهـي األسـلحُة التـي أصبحـت اليوم 
حارضًة يف املعركة ضد العدّو ومرتِزقته»، كما وقع 
أكثُر من خمسـة عـرش ألفاً ما بـني قتيل ومصاب 
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وأسري، وذلك خالل الفرتة التي نُفذت فيها العملية. 
سمطغُئ «شةر الترغئ» 

وأكملت قـواُت الجيش واللجان الشـعبيّة يف 25 
سـبتمرب أيلـول 2021 تحريـَر محافظـة البيضاء 
بعملية عسـكرية كربى تكللت بتطهـري ما يقارب 
2700 كيلو مٍرت مربٍع، كانت آخر مسـاحة يتمركز 
فيهـا عنـارص مـا يسـمى «القاعـدة» و»داعش» 

التابعني لتحالف العدوان داخل املحافظة. 
وأطلق عىل العملية اسـم «فجـر الحرية» تعبرياً 
ملا تمثلُه من تحول اسـرتاتيجي يف مسار املواجهة، 
َحيـُث اسـتهدفت مواقـَع التكفرييـني واملرتِزقة يف 
مديريـات الصومعـة ومسـورة ومكـرياس، غرب 

وجنوب املحافظة. 
وأعلـن العميـد يحيـى رسيـع، ناطـق القـوات 
املسـلحة، أن القوَة الصاروخية وسالَح الجو امُلَسريَّ 
نفذا 10 رضبات مسـددة خالل العملية، استهدفت 
مواقَع ومعسـكراِت التنظيمـات التكفريية التابعة 
لتحالف العـدوان ضمن مرسح العمليـة، بالتوازي 
مـع اقتحامـات متزامنـة نفذتهـا قـواُت الجيش 
واللجان عىل أوكار التكفرييني الذين لجأ بقيتُهم إىل 
الفرار بعد سـقوط 70 قتيـالً يف صفوفهم وإصابة 

120، وأرس 40 آخرين بينهم قيادات. 
وبهذه العملية أصبحـت محافظة البيضاء حرًة 
بالكامـل، وهـو األمـر الـذي كان قـد الح يف األفق 
بشـكل واضح خالل األشـهر املاضية التي سـبقت 
هـذا العملية مـن خـالل عمليتي «النـرص املبني 1 
َو2» اللتني كشـفتا عن توّجـه حاسم للقضاء عىل 
التواجـد التكفريي يف املحافظـة وتأمينها بالكامل، 
وهـو األمر الـذي يجـدد التأكيـد عىل دقة وسـعة 
تضعهـا  التـي  العسـكرية  والتكتيـكات  الخطـط 

صنعاء. 
 

سمطغُئ شةر اقظاخار
ويف شـهر أُكتوبر ترشيـن األول، أعلنـت القوات 
املسـلحة اليمنية عـن إنجاز جديد تمثـل يف عملية 
«فجر االنتصار» يف مأرب، َحيُث كانت الحدَث األبرَز 
والتي اسـتهدفت تحريَر مناطَق أُخرى يف محافظة 
مأرب، ودحر الغـزاة وأذنابهم من الخونة والعمالء 

واملرتِزقة. 
َومع انتهاء العملية تم تحرير مسـاحة إجمالية 
تصـل إىل 600 كم مربع، وقد شـن طـريان تحالف 
العـدوان خاللهـا تسـعِمئة وثمان وأربعـني غارة، 
منهـا غارات اسـتهدفت منـازل املواطنني والطرق 
العامة بالتزامن مع العمليـة، لكن تكثيف العدوان 
السـعودّي األمريكـي للغـارات لـم يثـِن األبطـال 
املجاهدين عن االستمرار يف تنفيذ املهام العملياتية 

وفق الخطة حتى تحقيق كافة أهدافها. 
 وكان مـن ضمن نتائـج عملية فجـر االنتصار 
تدمريُ وإعطاب وإحـراق ما يقارب ثالثِمئة مدرعة 
وآليـة وناقلة جنـد، إضافة إىل ثمانِمئة وخمسـني 
سـالحاً وأربعة مخازن أسـلحة ووقـوع ما يقارب 
خمسة آالف وسـتِمئة وخمسني من مرتِزقة العدّو 

ما بني قتيل ومصاب وأسري. 
 

«ربغُع الظخر» 
وكشـفت القـواُت املسـلحة اليمنيـة (الجيـش 
واللجان الشـعبيّة)، يوم الثالثاء، 2 نوفمرب ترشين 
الثانـي 2021م، تفاصيَل املرحلة الثانية من عملية 
«ربيع النرص» العسـكرية الواسـعة، التـي تكللت 
يف  مـراد»  و»جبـل  مديريتَـي «الجوبـة»  بتحريـِر 
محافظة مـأرب، والتقـت فيها مسـاراُت الهجوم 
الغربيـة بالجنوبية لتتجَه نحـو الفصِل األخري من 
املعركة بمشاركة مجتمعية وقبلية كبرية وواسعة. 
 وتضمنت التفاصيُل التي كشـفها ناطق القوات 
املسـلحة العميد يحيى رسيع أرقاماً مهمة تحدثت 
بوضـوح عـن حجـم اإلنجـاز الـذي تحّقـق خالل 
العملية، بدءاً باملسـاحة املحّررة والتي بلغت 1100 
كيلو مرت مربع، تتنوع فيها التضاريُس بني مناطق 
جبلية شديدة الوعورة ومناطق صحراوية ووديان، 
وهو األمر الـذي برهن مجّدًدا عىل مهارِة وبسـالة 

أبطال الجيش واللجان يف التخطيط والتنفيذ. 
وتضمنت األرقاُم التي كشـفها رسيع إحصائيًة 
ملشـاركة أسـلحة الردع االسـرتاتيجية يف العملية، 
َحيـُث تم تنفيـذ 47 رضبـة صاروخيـة، منها 31 
رضبة اسـتهدفت مواقَع وأوكاَر العـدّو يف الداخل، 
و16 رضبة اسـتهدفت العمق السـعودّي، كما شن 
سـالح الجو امُلَسـريَّ 141 هجوماً (128 يف الداخل، 
و13 يف العمق السعودّي)، فيما نفذت قواُت الدفاع 

الجوي 86 عملية تصد ناجحة لطريان العدوان. 
األرقـاُم تضمنـت أَيْـضاً خسـائَر العدوان خالل 
العملية، َحيُث بلغ عدُد قتاله أكثَر من 200 مرتِزق، 
إىل جانـب 550 مصابـاً، وعـدد مـن األرسى، وهي 
حصيلٌة كبـريٌة يؤَخذُ -باالعتبار عنـد النظر إليها- 
حجـُم الدعم الكبري الذي قدمه العدّو للمرتِزقة، من 
األسلحة والعتاد، َوأَيْـضاً من الغطاء الجوي، َحيُث 
شـن طريان العـدوان 159 غارًة إلسـناد مرتِزقته، 

لكن ُكـّل ذلك لم يغن عنهم شيئاً كالعادة. 
 

 اجاعثاُف طسسضر «العاجإ» بةغجان
ووّجهـت القـواُت املسـلحة اليمنيـة (الجيـش 
واللجان الشـعبيّة) رضبـًة جديدًة موجعـًة للعدو 
السـعودّي، يف إطار محاولة تأديبه إليقاف الغارات 

الهستريية عىل بالدنا. 
وأعلـن املتحدث الرسـمي باسـم قـوات الجيش 
واللجـان الشـعبيّة، العميـد يحيـى رسيـع، يف 21 
أُكتوبـر ترشيـن األول 2021 عـن عمليـة جديـدة 
استهدفت خاللها قواتنا الصاروخية معسكَر قوات 
«الواجب» التابع لجيش العدّو السعودّي يف منطقة 

«جيزان» جنوب غربي اململكة. 
«القـوة  إن  بيـان:  يف  رسيـع  العميـُد  وقـال 
الصاروخيـة تمّكنـت مـن تنفيـذ عمليـة نوعيـة 
اسـتهدفت معسـكَر قوات الواجب بجيـزان، بـ 5 
صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن 
األسـلحة ومرابض طائرات األباتـيش»، مؤّكـداً أن 
«اإلصابـاِت كانـت دقيقة، وأن عملية االسـتهداف 
أسـفرت عن مرصِع وإصابِة أكثَر من 35 سعوديٍّا، 
بينهم ضباط وطيارون للطائرات األباتيش، بحسب 

املعلومات االستخباراتية». 
وأَشـاَر العميـد رسيـع إىل أن «العمليـة تأتي يف 

سـياق الرد عىل جرائم العـدوان وغاراته املتواصلة 
وحصـاره الظالم عىل بلدنا»، متوعداً قوات العدوان 
األمريكـي السـعودّي، بتوجيـه رضبـات وصفهـا 
باملوجعة يف حال استمرار عملياته، مؤّكـداً بقوله: 
«كلمـا اسـتمر هـذا العـدوان يف تصعيـده الجوي 
وتمـادى يف غيـه وبغيـه وحصـاره َفــإنَّ النتائَج 
عليـه وخيمٌة ورضباتنا سـتكون مؤملـة وموجعة 

وواسعة». 
 

سمطغُئ تعازن الردع الباطظئ
وواصلـت القـواُت املسـلحة اليمنيـة عمليـات 
الردع ضد العمق السـعودّي؛ بَهـدِف إيقاف عدوانه 
وحصـاره، لتأتـي عملية تـوازن الـردع الثامنة يف 
20 نوفمـرب ترشيـن الثانـي 2021 « بــ14 طائرة 
ـاسة (عسكرية  ة قصفت قائمة أهداف َحسَّ ُمَسريَّ
واقتصادية وحيوية)، توزعت عىل رقعة واسعة من 

الجغرافيا السعوديّة. 
القـوات  باسـم  املتحـدث  -وبحسـب  العمليـة 
املسـلحة العميـد يحيـى رسيـع- تضمنـت قصف 
قاعدة خالد العسـكرية يف الريـاض بأربع طائرات 
ـاد3)، وقصـف مطار عبد  ة من نـوع (صمَّ ُمَسـريَّ
الله الـدويل، ومصايف رشكة «أرامكو» يف جدَة بأربع 
ـاد2)، وقصف هدف  طائرات أُخـرى من نوع (صمَّ

عسـكري «مهـم» يف مطـار أبهـا الـدويل بطائـرة 
ــاد3) أَيْـضـاً، إىل جانب رضب عـدة أهداف  (صمَّ
عسـكرية يف مناطق أبها وجيـزان ونجران بخمس 

 .(2k قاصف) طائرات من نوع
 

سمطغُئ السابع طظ دغسمرب
وقانـت القواُت املسـلحة اليمنيـة بتنفيِذ عملية 
السـابع من ديسـمرب، لتكوَن من ضمن اإلنجازات 
العسـكرية الكربى خالل هـذا العام، َحيـُث نُفذت 
ة ومجموعـٍة مـن  العمليـُة بــ 25 طائـرة ُمَسـريَّ
الصواريـخ الباليسـتية، واسـتهدفت وزارة الدفاع 
ومطار خالد وعدداً من األهـداف بعاصمة العدوان 
ـاد3 وصواريخ  الرياض بواسطة ست طائرات صمَّ
ذي الفقار الباليسـتية، كما اسـتهدفت قاعدة فهد 
بالطائـف ورشكة أرامكو يف جده بـ سـت طائرات 
ــاد 3، كمـا اسـتهدفت مواقـَع  ــاد 2 وصمَّ صمَّ
ـاسة يف أبها وجيزان وعسري بـ خمس طائرات  َحسَّ
ــاد 2، كمـا اسـتهدفت عـدداً من  ــاد 1وصمَّ صمَّ
ـاسة يف أبها وجيزان ونجران بـثمان  املواقع الَحسَّ
طائـرات قاصـف 2k وصواريـخ بالسـتية، َحيـُث 
شـّكلت العملية يف مجملها صدمًة قويًة للسعوديّة 

التي لم تستوعب حتى اللحظة ما حصل. 
 

سمطغئ شةر الختراء
واختتمـت القواُت املسـلحة اليمنيـة عام 2021 
بعمليـة «فجـر الصحراء»، يف السـادس والعرشين 
من شـهر ديسـمرب كانون األول 2021م، والتي تم 
بموجبهـا تحريـُر محافظة الجوف شـمال رشقي 

صنعاء بالكامل. 
وقـال املتحدُث باسـم القوات املسـلحة، العميد 
يحيى رسيع، يف بيان: إن العملية التي حملت اسـم 
«فجـر الصحـراء» تكللـت بتطهري كامـل منطقة 
اليتمـة واملناطق املجاورة شـمايل محافظة الجوف 

وطرد قوات العدّو ومرتِزقته منها. 
وأوضـح رسيـع أن املسـاحَة املحـرَّرة يف هـذه 

العملية تقدر بأكثر من 1200 كيلو مرت مربع. 
وأّكــد أن قـواِت العـدّو تكبّدت خسـائَر فادحًة 
خـالل العملية، فيما اغتنم أبطـاُل الجيش واللجان 

الشعبيّة كمياٍت كبريًة من األسلحة. 
وأضـاف: «بهذا تكوُن محافظـُة الجوِف محّررًة 
بالكامِل عـدا بعُض املناطـِق الصحراويـة»، َحيُث 
تعترب (اليتمة) هي آخر منطقة مأهولة بالسـكان 
كانت واقعة تحت سيطرة قوى العدوان ومرتِزقتها. 
وأوضـح ناطُق القـوات املسـلحة، العميد يحيى 
رسيـع، يف إيجـاز صحفي نهاية األسـبوع الفائت، 
أن العمليـَة جاءت بعد وضـع خطة دقيقة وتحديد 
للمهـام العمالنيـة وإعـداد متكامل وتنسـيق بني 
واللجـان  للجيـش  القتاليـة  الوحـدات  مختلـف 

الشعبيّة. 
وأَشـاَر إىل أن وحـداِت الجيـش واللجان نجحت 
خـالل السـاعات األوىل يف إرباك العـدّو الذي لجأ إىل 
الدفـع باملزيـِد من املرتِزقـة إىل الخطـوط األمامية 

ليقعوا فريسة لنريان الجيش واللجان الشعبيّة. 
وكشـف متحـدُث القـوات املسـلحة أن طـرياَن 
العـدوان األمريكـي السـعودّي شـن أكثـر من 60 
غارًة إلسـناد املرتِزقة، لكنه لم يفلح يف إعاقة تقدم 

املجاهدين. 
وأوضـح رسيع أن الخسـائَر البرشية يف صفوف 
مرتِزقـة العدوان بلغت خـالل العمليـة، 35 قتيالً، 
و37 جريحـاً، باإلضافـة إىل أرس 45 مرتِزقـاً، فيما 
بلغت الخسـائُر املادية 15 آلية ومدرعًة تم تدمريها 
وإعطابهـا، إىل جانـب كميات كبرية من األسـلحة 

املتوسطة والخفيفة التي اغتنمها املجاهدون. 
رًة  مصـوَّ مشـاهَد  الحربـي،  اإلعـالُم  وعـرض 
وثَّقـت جانباً من مجريـات العملية الواسـعة، بما 
يف ذلـك الرضبـات املسـددة التـي وجهتهـا قـوات 
الجيش واللجان الشـعبيّة عـىل مواقع وتحصينات 
وتجمعـات وآليـات املرتِزقـة، كما وثقـت لحظات 
فرارهم بشكل جماعي من أرض املعركة، والتعامل 
اإلنسـاني األخالقي مع أرساهم ومصابيهم، والذي 
يقابلـه العدوُّ دائمـاً بجرائَم وحشـية جبانة بحق 

أرسى الجيش واللجان الشعبيّة. 
ووثقت عدسـُة اإلعالم الحربـي أَيْـضاً الرتحيَب 
الكبـريَ الذي حظـي به املجاهـدون من قبـل أبناء 
املنطقة والذي يؤّكـد تزايَُد حجم االلتفاف الشعبي 
حـول قوات الجيـش واللجـان يف معركـة التحرير 

الشاملة. 
وعرضت املشـاهُد جانبـاً من العتاد العسـكري 
املتنـوع الـذي اغتنمـه أبطـاُل الجيـش واللجـان 
الشعبيّة والذي تضمن أعداداً من األطقم العسكرية 
واملدرعات التـي خلفها العدّو وراءه وكميات كبرية 
من الذخائر واألسـلحة املتوسطة والخفيفة، والتي 
تؤّكــد عىل أنه كان يسـتخدم تلك املنطقة كقاعدة 

عسكرية لقواته. 
وكانـت قـوات الجيـش واللجـان الشـعبيّة قد 
تمّكنـت من تحرير معظـِم محافظة الجوف خالل 

عملية «فأمكن منهم» العسكرية الواسعة. 
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«عثا المظحعر غظاعك «عثا المظحعر غظاعك 
طساغغَر طةامسعط»! طساغغَر طةامسعط»! 

 شعث حاضر أبع رأس
محاولـة تكميـم األفـواه التـي يتعـرض لها 
الناشـطون اإلعالميون والسياسـيون والُكتاب 
املناهضون للكيان الصهيوني الغدة الرسطانية 
يف وسـائل التواصل االجتماعي ألكـرب دليل عىل 
أحقيـة ُكـّل ما نقول ونكتب وأننا عىل الحق ويف 

طريق الحق ولكن أكثر الناس للحق كارهون. 
ولطاملـا أن ُكــّل منصات التواصـل هذه تُدار 
ة باللوبي اليهـودي فالقادم  من الغـرف الَخاصَّ
أعظم فيمـا يخبئ لنا يف جعبته للمسـتقبل من 
قمع لحرية التعبري والرأي والرأي اآلخر؛ بذريعِة 

انتهاك معايري املجتمع. 
لذلك نقـول لهم: إذَا كانـت ثقافاتنا وأفكارنا 
مما نقـول أَو نكتب فعالً تنتهك معايري املجتمع 
وأنهـا تدعوا إىل الفتنـة العرقية وتثـري النعرات 
الطائفية حسـب قولهم، فلماذا يحاربونها ُكـّل 
هذه الحرب ويعملـون عىل أن ال تصل إىل الناس 
وينفقون يف سبيل ذلك األموال الباهظة ويبذلون 
الجهـود الكبرية مع أنهم يعلمـون جيًِّدا أنها لو 
وصلت إىل الناس فسـوف تكون دليالً عىل صدق 

قولهم؟! 
ملـاذا ال يدعونهـا تصـل إىل النـاس فتفضحنا 
أمامهـم ويوفـرون عىل أنفسـهم تلـك األموال 
الباهظة املبذولة والجهود املتعبة يف سـبيل أن ال 

تصل إىل الناِس؟!
ولكـن ال..! فنحـن نعلـم أنهم ليسـوا أغبياء 
إىل درجـة أن يخلـوا سـبيل ما نقـول وما نكتب 
يف منصـات شـبكات التواصـل االجتماعـي أَو 
يف وسـائل أُخرى تصـل إىل عامة النـاس فيميز 
النـاس بذلك بني الخبيـث والطيب وبني الصادق 

والكاذب. 
فاإلمـام عيل (عليه السـالم) يقـول: إذَا أتتك 

سهاُم الباطل فاعلم أنك يف موضع الحق. 

تجغغُش التصائص سمُض المظزمات! 

اإلرحاُد الجراسغ.. افعمّغُئ وافعثاف

أحرف الظخغري

عندمـا ننُظُر إىل الشـعارات الرباقـة يف تنميق عدة 

مصطلحات تجد أن املنبَع الحقيقي لتلك الشـعارات 

الرباقـة هـي املنظمات بدون اسـتثناء أيـة منظمة؛ 

مصالحهـم  خدمـة  يف  االسـتغالل  ركيـزة  كونهـم 

وأجندتهـم يف إطالـة الرصاعات والتمزق والشـتات 

التي تعيش به كثري من البلدان العربية والعاملية. 

فلو نظرنا لواقع املنظمات يف اليمن ستجد أنها أكثر 

قبحاً واسـتغالالً يف توطني الخبث والفجور واألحقاد 

والفسـاد األخالقي وتمزيق ما تبقى من اليمن رغم إرصارهم منذ 

عرشات السنوات يف تمزيق اليمن بكل الوسائل املتعددة. 

فمنذ سـبع سـنوات يوجد باليمـن عرشات املنظمـات الغربية 

والعربيـة بدعـم أممـي صهـيونـي لتدجـني اإلنسـان اليمني يف 

السـقوط األخالقـي وتزييـف الحقائـق وتغيري األهـداف ورصد 

املعلومات عىل املسـتويات االسـتخباراتية بالجوانب العسـكرية 

واألمنية أو عىل املستوى املجتمعي يف التكافل والتعايش واألخالق 

الدينية والوطنية والقومية. 

عندمـا يجـدون أن هنـاك مـا زال موجـوداً يف اليمن مـا يقلق 

تَحّركاتهـم يف تغذيـة التفرقـة والشـتات والتمـزق يُغـرّيون من 

خططهـم الجهنميـة ويسـتدرجون البعض مـن أبنـاء املجتمع 

بمختلف ألوانهم بذات أصحاب الجمال الفائق بمختلف الجنسـني 

(ذكوراً، وإناثاً) ممن يتغنون بالحرية واالنفتاح!

يجعلون منهم طريقاً متوهجاً ويسـقطوهم سـقوطاً أخالقياً 

لخدمـة أجندتهم فيمـا بعد ما لم سـيفضحونهم ويزعمون أن ال 

شأن لهم بذلك السقوط الذي حصل لبعض األشخاص. 

الجانـب اآلخر لـو نظرنا مـاذا اسـتفاد اليمـن واليمنيون من 

املنظمات ومن تَحّركاتهم داخل اليمن أَو خارج اليمن واسـتغاثة 

الدولـة يف الدعم وإغاثـة اليمنيني، َحيُث وأن نسـبة معاناة اليمن 

حسـب زعمهـم وإحصائهـم للمعاناة أكثـر مـن 85 % يعانون 

باليمن ويحتاجون لإلغاثة وحالة الطوارئ. 

وكثـري مـن الـدول يدعمـون املنظمـات العامليـة 

بمختلف فروعها وتخصصاتها. 

عندما ننظـر لواقـع املنظمات يف الداخـل باليمن 

سـتجد أن نسـبَة دعم املنظمات للموطنني اليمنيني 

بـكل مناطق اليمـن ال يتعدى 2 % من نسـبة الدعم 

الدولة للمنظمات، أين بقية الدعم ال نعلم بذلك؟! 

ما فائدة التغني بمعاناة اليمن وادعائهم باإلغاثة 

َوباإلنسانية!!؟ 

سـتجد أن نسـبَة الدعم األممي واملنظمات لليمن 

2 % وهـي تتـوزع عىل حبوب فاسـدة، وبالسـتيكات مطعوجة، 

وصوابني مفريسة باألمراض الجلدية وغري ذلك. 

وزيـارات ريفيـة للتنـزه والراحـة والرفاهيـة ملوظفيهـا مـن 

يخدمـون مصالحهـا وينفـذون خططها عىل ُكـّل املسـتويات يف 

تنفيذ الربامج الفارغة من الفائدة. 

ستجد أن َكثرياً من األرس الريفية اعتمدت عىل املعونات األممية 

وهـذا جـاء بعد دراسـة عميقة من قبـل مسـؤولني يف املنظمات 

محتواها (علينا بتدجني األرياف) وجعلهم يرتكوا الزراعة والتَحّرك 

الزراعي لكي نجعل منهم مسـتهلكني ال فائدة منهم لشعبهم وال 

ألنفسـهم؛ كونهم الرافد الحقيقي لحل األزمات الزراعية والداعم 

املركزي للدولة يف زمن الحروب والرصاعات املجتمعية. 

لذلك هنـاك كثري من املنظمات ركزت عىل األرياف التي ال توجد 

بهـا أيـة رصاعات أَو حـروب بشـكل مكثّـف وهـذا ألجل تدجني 

األرياف وخلق الـال توازن وجعل املجتمع اليمني يغرق يف األزمات 

والرصاعات والتجويع وينتظرون فتات املنظمات وهذا كله خدمة 

لـدول العدوان وللمنظمـات ولداعمي املنظمـات الذين يحصدون 

الكثري والكثري مما لم يكن يف حسـبانهم وهذا حصيلة تقاعسـنا 

وتفريطنـا من أصغرنا اىل أكربنا وجعلنا أشـخاصاً يتسـكعون يف 

براثيني املنظمات والتسـول إلشـباع جوعنا وتمزيق أشالنا ونزع 

غريتنا لديننا وأخالقنا وعروبتنا من أعماق وجداننا. 

طتمث خالح تاتط

يهدف اإلرشاد الزراعي إىل تغيري يف سلوكيات 

وممارسـات ومعـارف ومهـارات واتّجاهـات 

أفراد املجتمع الريفي. 

يُعَرُف اإلرشاُد الزراعي بأنه:

 حلقـة الوصـل بـني املـزارع واملؤّسسـات 

والجهـات البحثيـة العلميـة، يهـدف إىل َحـّل 

املشاكل التي تواجه املزارع بصورة علمية.

 

أهميّة اإلرشاد الزراعي:

يكتسـب اإلرشـاد الزراعـي أهميّـًة كربى؛ 

كونـه يعمل عىل تزويـد املزارعني باألسـاليب 

والتقنيات الزراعيـة الحديثة، وكيفية التعامل 

معهـا، ومعرفـة طـرق الوقاية مـن األمراض 

املحاصيـل  تصيـب  التـي  الزراعيـة  واآلفـات 

الزراعية، والثروة الحيوانية. 

 

طرق اإلرشاد الزراعي:

تنوعـت وتعـددت طرق وأسـاليب اإلرشـاد 

الزراعي منذ القدم وتطورت يف الفرتات األخرية 

مع تطور وتقدم التكنولوجي العلمية ومنها: 

- الزيارات الشخصية امليدانية. 
- االجتماعات اإلرشادية. 

- الحقول اإلرشادية. 
- األيّام الحقلية. 

- برامج املدارس الحقلية. 
- رسائل إرشادية للمزارعني يف 
شـكل رزمانات زراعية متكاملة 
الزراعيـة  ملواسـم  موعـد  قبـل 
عمليـات  مثـل  كافيـة،  بفـرتة 
وحراثتهـا،  األرض،  (تحضـري 
ومكافحـة  والـري،  والتسـميد، 

اآلفـات الزراعية، والوقاية منها، والتعشـيب، 
والحصاد، ومعامالت ما بعد الحصاد).

- املطويات والنرشات والرسائل اإلرشادية. 
- الربامـج اإلذاعية والتلفزيونيـة التوعوية 

واإلرشادية. 
- املعارض الزراعية. 

- مواقع التواصل االجتماعي. 
وأخريًا برنامج املرشـد الزراعي اإللكرتوني، 
الـذي بـدأ يف الظهـور حديثـاً، وبـدأت بعـض 
الدول يف اسـتخدام هذا التطبيـق ومنها بالدنا 
اليمن التي أنشـأت التطبيَق اإللكرتوني املرشد 

الزراعي اليمني. 

 
مجاالت اإلرشاد الزراعي:

لإلرشـاد الزراعي عدة مجاالت 
هامة ومنها. 

اإلنتـاج  كفـاءة  رفـع   -
للمحاصيل الزراعية. 

- استخدام األسـاليب الحديثة 
والصحيحة يف التسويق الزراعي. 
الطبيعيـة،  املـوارد  تنميـة   -

والحفاظ عليها. 
- تنمية االقتصاد األرسي. 

يف اليمن ما زال اإلرشـاد الزراعي هو الحلقة 
االضعف التي تحتاج إىل تفعيل بالشكل األنسب 
حتـى يـؤدَي دوره الهام يف النهـوض بالقطاع 
الزراعـي، وكمـا أوضـح وزير الزراعـة والري 
املهنـدس عبدامللك الثور أن هنـاك نقصاً كبرياً 
يف عدد املراكز اإلرشادية والذي ال يتجاوز ٢٦٥ 
ا مقارنة  مركزاً إرشـادياً، وهو عدد قليـل ِجـدٍّ
بما يمثله العاملـون يف القطاع الزراعي والذي 
يفوق ما نسـبته 54 % من عدد سكان اليمن، 
وهذا يحتاج إىل تدريس وتدريب وتأهيل الكثري 
من املرشـدين الزراعيـني حتى يتـم توزيُعهم 
عـىل جميع محافظات ومديريات وعزل وقرى 

اليمن، ووصولهم إىل جميع مزارعي اليمن.

كما يحتاج اإلرشـاد الزراعـي إىل خلق وعي 

لدى املزارع اليمني برضورة استشـارة املرشد 

املبيـدات  رشاء  عـىل  اإلقـدام  قبـل  الزراعـي 

واألسـمدة، وخطـورة االسـتخدام العشـوائي 

للمبيـدات، وتوعيتهـم باإلقـالع عـن املبيدات 

الكيماويـة، والتوّجـه نحو املبيدات العضوية، 

واألسـمدة البلدية، وكيفية الوقاية من اآلفات 

واألمـراض التي تصيـب النباتـات واملحاصيل 

الزراعيـة والحيوانـات، وكذلك توعيـة املزارع 

الصحيحـة،  الزراعيـة  والعمليـات  بالطـرق 

ومعامـالت ما قبـل وما بعد الحصـاد، ليجني 

ثمـار ومنتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة، 

وترشيد اسـتخدام املياه، وحصادها، وال ننىس 

أن املـزارع اليمني قديمـاً كان يمتلك الخربات 

واملهـارات الزراعية الصحيحـة، وعليه نطالب 

بتوثيق ونرش املـوروث الزراعي اليمني القديم 

وتعليمه وتدريسـه لألجيال الحالية والقادمة 

ليعرفوا كيف استطاع املزارع اليمني قديماً أن 

ينهـَض بالقطاع الزراعي حتـى أصبح العمود 

والحضـارات  اليمنـي  لالقتصـادي  الفقـري 

اليمنية القديمة. 
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لقـد تحـدث وكتـب الكثـريون عـن 
وعـن  العظمـاء  شـهدائنا  مواقـف 
بطوالتهم يف سـاحات الوغى، وما زالوا 
يتحدثـون ويكتبـون، فذهـب البعـض 
مذهبـاً، وذهـب اآلخرون مذهبـاً آخر، 
لكني فيمـا ذهبت إليه بعـد اإلمعان يف 
التأمل والتفكر، انتهيت إىل أننا لن نفهم 
مواقـف الشـهداء العظيمـة يف معناها 
األدق وهدفهـا األصـدق إال متى فهمنا 
معنى «الشهادة» نفسها، ذلك أن عظيم 
تضحية الشـهيد وتركيزنا عىل عظمته 
كفرد، جعلنـا نضيع ما هو أعظم منه، 
وهو ما ضحى بنفسـه؛ ِمن أجِله -تلك 
القضية التي ضحى يف سبيل تحقيقها- 
فسـقطنا يف املـأزق العاطفـي حينمـا 
تكلمنا بسـخاء عن الشـهيد، ونسـينا 
بسـخاء مماثـل القضيـة التـي ضحى 
بنفسه ِمن أجِلها، ومن هنا أبدأ حديثي 

هذا. 
عىل مدى التاريخ البرشي كانت الفئة 
املسـيطرة يف أي مجتمـع هـي طبقـة 
األمـراء وذوي الثراء والكهنـة األدعياء 
الذيـن كانوا يتبادلون فيما بينهم الدور 
والعقائـدي،  واالقتصـادي  السـيايس 
وسواء اتفقوا أم اختلفوا َفـإنَّ ذلك إنما 
كان عـىل حسـاب الرعية مـن الطبقة 
املضطهدة واملحرومة، التي من رحمها 
ولـد األنبياء والرسـل {ُهـَو الَّـِذي بََعَث 
نُْهـْم}، فاملقصـود  نَي َرُسـوالً مِّ يـِّ ِيف األُمِّ
باألميني هنا هم أبناء الطبقة املحرومة 
مـن الرعيـة، كمـا أن الرسـول هو من 
هـذه الطبقة أَيْـضـاً، فما مـن نبي إال 
وكان راعيـاً لألغنـام أَو محرتفـاً ملهنة 
بسـيطة، ولطاملا كان األنبياء يتحدثون 
بلغـة الطبقة التـي ينتمـون إليها، تلك 
اللغة التي تتحدث عن آالم وآمال العامة 
من الناس، ولم يكونـوا يتحدثون بلغة 
ـة بحيـث ال يفهم النـاس لغتهم،  َخاصَّ
وال هم يفهمـون لغة الناس، هؤالء هم 

األنبياء اإلبراهيميون. 
عـىل  الطغـاة  يعتمـد  كان  وبينمـا 
املـال والقوة إلشـاعة أباطيلهـم، كان 
هـذه  عـىل  يعتمـدون  اإلبراهيميـون 
ومقاومتهـم  نضالهـم  يف  الجماهـري 
الطغـاة  ضـد  وجهادهـم  وثوراتهـم 

واملستكربين. 
إن املسـتضعفني هم أنصار األنبياء، 
وعـىل أكتافهم حملـت ُكـّل الرسـاالت 
السـماوية، لقد كان محمد آخر رسول 
لهـذا الدين الـذي بعث أنبيـاءه ليعلموا 
الناس الكتـاب والحكمـة والعدل الذي 
أّكـد القرآن عىل رسالتهم الواحدة التي 
امتدت من نبي إىل نبي، ومن رسـول إىل 
رسـول، وكان محمد آخر أُولئك األنبياء 
الذيـن جاهـدوا ليحـّرروا اإلنسـان من 
العبوديـة بالدعوة إىل عبـادة إله واحد، 
ليوحـد النـاس عـىل تباين أجناسـهم 
ومللهـم، واختـالف ألوانهـم ولغاتهم، 

وتعدد طبقاتهـم وتنافر رؤاهم، ممزقاً 
ُكــّل صـور الرشك الـذي كان أََساسـاً 

للتفرقة والعبودية. 
أصبحـت  الرسـول  وفـاة  وبعـد 
‹›الخالفـة››، التي تمثل مركز اإلسـالم 
جذبـت  ممغنطـة  أرضـاً  وجـوده،  يف 
إليهـا ُكــّل العنـارص املضـادة لثـورة 
يف  أَداة  ‹›الخليفـة››  وأصبـح  اإلسـالم، 
أيدي أُولئك الذين قىض اإلسـالم بثورته 
سـلطانهم  وقـوض  مصالحهـم  عـىل 
وأبـاد نفوذهم، وقد اسـتطاع بني أمية 
بالفعـل مـن اسـتعادة نفوذهـم البائد 
الذي قوضته ثورة اإلسالم، فأصبح ذلك 
أََساسـاً للفواجع والفتـن التي تلت عىل 
امتداد التاريخ، فعملوا عىل إبادة األبناء 
املحمدية  اإلسـالمية  للثورة  الحقيقيني 

وتحريف جوهر هذا الدين. 
ويف هـذه الفتنـة كان اإلمـام عيل بن 
والجديـر  الضحايـا،  أول  طالـب  أبـي 
بالذكـر هنـا أن معركة الرسـول كانت 
بني معسكري الرشك والتوحيد، ولكنها 
مـع عـيل أمسـت معركـة بـني أبنـاء 
الثـورة األنقياء وبـني العنارص املضادة 
للثـورة التـي اتخذت شـكالً جديـًدا يف 
ظل اإلسـالم، وكانت حرب محمد وأبي 
سفيان تختلف عن حرب عيل ومعاوية، 
كانـت األوىل حربـاً بني عـدو وعدو، أما 
الثانية فكانت حرباً بني الصديق وشبه 
الصديـق، لذا كانـت خطورتهـا يف أنها 
حرب داخلية، ولطاملا انترصت الثورات 
عـىل أعدائهـا يف الخـارج، لكنهـا طاملا 
ُمنيت بالهزيمة عىل يد أعدائها املخفني 
يف الداخـل، فخاضها عـيل حرباً طويلة 
ومريـرة حتى اغتيل -عليه السـالم- يف 
املحراب وهـو يؤدي صالة الفجر، ففاز 
بالشـهادة التـي لطاملـا تاقـت روحـه 

لنيلها. 
فجـاء الحسـن بعـد أبيه فوجـد أن 
الجيـش الذي تركه أبـوه قد نفذ النفاق 
إىل عميـق قلوب أفراده، فسـقط قادته 
بإغراء ووعود وأموال السـلطة األموية 
يف الشام، ومقابل هذا االنهيار األخالقي، 
كانت أهـم البقع واملواقع قد سـقطت 
بيد العـدّو، فُخذل الحسـن من الجميع 
حتى مـن أقـرب النـاس إليـه، وعاش 
ضعيفـاً غريباً يف مدينة جده وأبيه، بعد 
أن ُفرض عليه الصلـح فرضاً، والصلح 

املفروض هزيمة. 
جاء الحسـني وقـد ورث تلـك الثورة 
أبـوه  وواصلهـا  جـده،  فجرهـا  التـي 
وأخـوه، ولكـن لم يكن لديه جيشـاً وال 
سـالحاً وال ذهبا. وبالتـايل لم يكن لديه 
أيـة قـوة عسـكرية أَو تنظيـم، كانـت 
املرحلة حساسة وتتطلب رجال تاريخيا 
يؤدي الـدور القيادي، ويكون حارسـاً 
ومسـؤوالً عن هذه الثورة الكربى التي 
أطلقهـا محمد بـن عبد اللـه والتي قد 
ُقوضـت دعائمهـا تحت رضبـات بني 
أميـة وأعوانهم، فرتك الحسـني مدينته 
وخـرج من بيته نافضاً يديه من الحياة 
مختـاراً املـوت، َحيـُث كان ال يملـك يف 

مواجهـة عـدوه سـوى هـذا السـالح 
العظيم «املـوت»، وبهذا السـالح واجه 
العـدّو وفضحـه وأسـقط أقنعته، وإن 
لم يكن يف مقدوره قهر العدّو وهزيمته 
مقـدوره،  ففـي  القتـال،  سـاحة  يف 

بالتضحية، أن يفضح هذا العدّو. 
إنه كإنسـان أعـزل، وحيد، ويف نفس 

الوقت مدرك ملسؤوليته.
إن حريته تضعه يف موقع املسـؤولية 
ملقاومـة ُكـّل أنـواع االضطهاد واإلذالل 
والخنـوع، وملا لم يكن لديه من سـالح 
سـوى وجوده، فقد حملـه عىل راحتيه 

وبرز به إىل مقتله. 
يتعـرض  الـذي  اإليمـان  كان  لقـد 
لالنهيـار ومصـري الناس الذيـن وقعوا 
أرسى ظلـم واضطهاد كمـا الجاهلية، 
الحريـة  إىل  يطمحـون  الذيـن  وأُولئـك 
والعدل، هؤالء كلهم كانوا ينظرون ماذا 
سـيصنعه البطل!! أما هـذا البطل الذي 
كان وحيـداً أعزالً بال سـالح، فقد ظهر 
ببطولة نادرة حني جاء بكيانه ووجوده 
وحياتـه، وجاء بأهل بيتـه وأعز الناس 
عىل قلبه، ليشـهد ويشـهدهم أنـه أَدَّى 
مـا عليه يف عـرص كان الحـق فيه كما 
الحسني، بال سـالح وال دفاع: (اشهدوا 
ي ال أقـدر عىل أكثر ممـا فعلت).  َفـإنـَّ
وعىل هـذا تلقى دم طفلـه الذبيح بيده 
فرفعه إىل السـماء قائال: (انظر واشهد 

وتقبل هذا القربان). 
ويف عـرص كهـذا َفــإنَّ مـوت رجل 
ــة وأََساسـاً  يكـون ضمانـاً لحيـاة أُمَّ
لبقاء عقيدة، وتكون «شـهادته» إثباتاً 
ألقنعـة الخداع  لجريمة كـربى، وهتكاً 
والقسـوة  الظلـم  وألقنعـة  والزيـف، 
الحاكمة، وإدانة لسحق القيم ومحوها 
من األذهـان، بل إنه احتجاج أحمر عىل 
التحكـم األسـود، ورصخـة غضـب يف 

صمت قطع الحناجر. 
إن «الشهادة» هي األمر الذي يتغلغل 
يف أعمـاق التاريخ لتكون ُقدوة ملن يأتي 
ويريـد أن يكـون، وهي إدانـة للعصور 
املظلمـة التي تميض بصمـت يف أطالل 
مقربة سـوداء صامتة، فكأنما لسـان 
حال الشـهيد يقول للتاريـخ ولألجيال 
املتعاقبـة: عىل أطـالل أزمنتـي، يفيق 
بقايـا إنسـان، لـريوي مـا تبقـى من 

حكايته، بلفظ آخر األنفاس. 
ولقد كان الحسـني يعـي أهميّة هذه 
الرسـالة التي وضعها مصري اإلنسـان 
عـىل عاتقه، لذلـك بادر بالخـروج من 
مكة إىل مرصعه وهـو يعلم أن التاريخ 
ينتظـره وينظـر إليـه، وأن ذاك الزمـن 
الذي يعود إىل الوراء عىل أيدي الرجعيني 
يتطلـع إليه ليتقدم إىل األمـام، والناس 
املستسـلمون لألرس بـدون مقاومة يف 
حاجـة ماسـة إىل نهوضـه ورصخته، 
وإن رسـالة اللـه التـي وقعـت يف أيدي 
الشياطني من جديد تريد منه أن يشهد 
عـىل هـذه الجريمـة بموتـه، وذلك ما 
قصـده حني قال: (شـاء اللـه أن يراني 

قتيالً). 

الاخسغث السسضري طظ صئض آل 
جسعد سطى الغمظ تثئط طظ 

المج افطرغضغ
غتغى خالح التَماطغ

 
التصعيد العسكري عىل اليمن 
من قبـل قوى تحالـف العدوان 
بقيادة (آل سعود) دون جدوى 
وإنما تخبط من املس السيايس 
الشـيطاني األمريكي وكوابيس 
مفزعـة  وأحـالم  متجـددة 
قيـادة  عـىل  تـرتّدد  إرسائيليـة 
التحالـف آل سـعود الذيـن هم 
وال يزالون يف السـبات السيايس 
التصعيـد  رأس  وعـىل  العميـق 
أصحاب السـمو وأصحـاب الجاللة (آل زيد -وآل سـعود) 
الذين يتباهون عىل إخوانهم العرب وكأنهم أصحاب القرار 

وأهل الحروب بكل غرور الجبناء يف الجزيرة العربية. 
كما نعلم بالسياسة الخليجية وأمرائها يظلون يف سبات 
سـيايس عميق لم يصبحوا ولم يطلـع عليهم نهار مرشق 
بالحرية يتناولون الحكم من كواليس االسـتكبار بالعمالة 
وباحثـني عن الرىض من قوى االسـتكبار العاملي ومعلنني 

الوالء للغرب. 
وسـعت  األرض  يف  بغـت  االسـتكبارية  األنظمـة  هـذه 
بالفسـاد وانتهاك القانون الدويل والحقوق والحرية وعىل 
رأس هذه السياسـات االسـتعالئية واملهيمنة عىل الخليج 
العربي (أمريـكا -إرسائيل –بريطانيا-فرنسـا) إذَا تغامر 
وتلعـب دور الباحـث عن الحل السـيايس والحقيقة تلهث 

عن مصالحها وعن أهدافها يف الرشق األوسط. 
التصعيد العسـكري عـىل اليمن محاولة النرص بشـتى 
الطرق والوسائل األمريكية واإلرسائيلية وال تريد االعرتاف 
بالهزيمـة وكأن الحـرب مبتدئة وليس لهـم ثمانية أعوام 
واألجـواء اليمنية مفتوحة أمام سـالح الجو امللكي، كفى 

عبثاً، كفى مغالطات، كفى مماطلة!. 
التصعيد العسكري عىل اليمن من قبل سالح الجو امللكي 

السعودّي استهتار وعبث باألرض واإلنسان. 
التصعيـد العسـكري واسـتمرار الحـرب والحصـار لن 
يتحّقـق لهم أي يشء وإنما إضافة رصيـد اإلجرام وزيادة 
املعانـاة غـري القانونيـة وليسـت من شـيم العـرب وقيم 

ومبادئ اإلسالم. 
الغارات الجوية فزع وإقالق السـكينة العامة يف أوساط 
املواطنني املدنيني بالعاصمـة صنعاء ويف بقية املحافظات 
اليمنية املحّررة من قبضة ويد العدوان الهمجي ومرتِزقتهم 

من الداخل. 
صواريخ سالح الجو امللكي السعودّي تعيد شق األرايض 
اليمنية وزراعتها واسـتخراج امليـاه من باطن األرض عرب 
سـالح الجو وعرب صواريخها بالطائرات الحديثة املتطورة 

بتقنيات أمريكية. 
صواريخ تحالـف العدوان تعيد تفتيت مـا دّمـر وتقوم 
بعملية صيانة املخلفات السـابقة والبنيـة التحتية وتعيد 
غاراتهـا عـىل املنشـآت الحكوميـة بطائراتهـا (اِإلف 16 
واِإلف 15) يف اليمن بكل غباء سيايس واستعالء يف األرايض 
العربية والتكرب عىل إخوانهم من العرب األقحاح ومن أبناء 
جلدتهم وأبنـاء عمومتهم من اليمنيني واسـتمرار الحرب 
العبثية يف أرايض الجمهورية اليمنية، هل من قانون يحمي 
حقـوق ومقـدرات أبناء اليمن وهل مـن يضمن الحرية يف 
حـق حيـاة 30 مليوناً مـن البرش ويضمن العيـش الكريم 
والتعايـش بسـالم يف أرضنـا الحبيبـة اليمـن، أم مماطلة 
الحقوق اإلنسانية باملال الخليجي ومغالطة القانون الدويل 

باملال السعودّي!. 
 كفـى إجراماً، كفـى عبثيًة، نحن بالله أقـوى والعاقبة 

للمتقني. 
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ثقافة 

ُجرأُة الغععد سطى صاض اإلظسان واجاتصارعط لهُجرأُة الغععد سطى صاض اإلظسان واجاتصارعط له
الحعغث الصائث: طظ غصاض أظئغاَء اهللا بشري تص جغثّطــر الحعغث الصائث: طظ غصاض أظئغاَء اهللا بشري تص جغثّطــر 

ولع ططغعن حثص طظ أجض طخطتئ جغاجّغئولع ططغعن حثص طظ أجض طخطتئ جغاجّغئ

اهللا رجط لظا الطرغصَئ الاغ تةسطظا أطئ واتثة صعغئ ق ُتزطط وق تصعراهللا رجط لظا الطرغصَئ الاغ تةسطظا أطئ واتثة صعغئ ق ُتزطط وق تصعر

 - بحرى المتطعري:
تحدث الشـهيُد القائُد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- 
يف ملزمـة (معرفـة الله ــ نعم اللـه ــ الدرس 
الثانـي) عن الثقة باللـه، والتي ال تكون إال من 
خالل املعرفـة الحقيقية به، وأنـه هو الهادي، 
عندمـا نمنح أنفسـنا لله، وانتقـد أي ثقافات 

تأتي بعيدة عن هدى الُقــْرآن الكريم. 
وابتـدأ -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- املحاَرضَة 
بالكالم عن املواالة واملعاداة يف الدين اإلْسَالمي، 
مؤّكـــداً عـىل أنه مبـدأ مهم جـداً، يجب عىل 
ُكــّل مسـلم أن يعرفه ويعمل به؛ ألَنَّ نجاتَه يف 
الدنيا واآلخرة متوقفة عىل هذه املعرفة والعمل 
عـىل ضوئهـا، وقد أرشـدنا السـيد حسـني بن 
بدرالدين -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- أن من أهّم ما 

يجب عـىل املرء عمله لكي يكون من أولياء الله 
هـو [معرفة الله -ُسـبَْحانَــُه َوتََعاَىل- املعرفة 
ـُـدَّ منها يف تحقيق  الكافية معرفة واسـعة ال ب
أن يكون اإلنَْسـان من أوليـاء الله؛ ألَنَّ من أبرز 
صفـات أولياء اللـه -ُسـبَْحانَــُه َوتََعاَىل- أنهم 

عظيمو الثقة بالله، ثقتهم بالله قوية]. 

ضغش تضعن البصئ باهللا صعغئ؟:ــ 
أكَّـَد -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- بـأن املعرفَة 
الواسعة لله، والثقة القوية به تأتي من معرفة 
اإلنَْسـان بمعنى (ال إله إال الله): أن اللَه وحَده 
من له الَحـّق واألمر فينا، املتحكم بنا، َوأن هذه 
من أهـّم القواعد فقال: [هـذه القاعدة املهمة، 
والقاعدة الواسـعة هي التي تفصلك عن ُكــّل 
إلـه يف األرض سـواء تمثل يف هـواك، أَو تمثل يف 

إنَْسـان، أَو تمثـل يف أي يشء مـن هـذا العالم، 
فمتـى ما فصلت نفسـك عـن ُكــّل ما سـوى 
اللـه أن يكون إلهـاً لك تحّقق لـك معنى (ال إله 

إال الله)]. 

طسرشُئ اهللا ق تأتغ طظ رضام الضاإ:ــ
وانتقد السيُد حسـني -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- 
بشـدة مـن يعتـرب أَو يظـن بـأن معرفـة الله 
الحقيقية تأتي من ركام الكتب َواملؤلفات التي 
ألفها علماء املسلمني بعيداً عن هدى الُقــْرآن، 
مؤّكــداً أن ذلك ال يمكن أن يحدث؛ ألَنَّ الله هو 
الذي يهـدي فقط، فقال رصاحة بدون مواربة: 
ات الكتب  [لو تقرأ ما قـرأت طول عمرك، ورصَّ
بـني يديـك مجلد بعـد مجلـد وأنـت ال تحظى 
برعاية من الله -ُسـبَْحانَــُه َوتََعاَىل- أن يعلمك 

هو، أن يرشـدك هو، أن يهديك، أن يفهمك فإن 
غاية مـا تحصل عليه قليل من العلم وكثري من 

الجهل]. 

أجئاُب ظععر السصائث الئاذطئ:ــ
ُمرجعـاً -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه- ُكــّل خلل 
يحصـل لألمـة سـببه نقـص يف معرفـة اللـه 
ومعرفـة (ال إلـه إال اللـه)، ممـا أّدى إىل ظهور 
العقائـد الباطلـة، واألقوال الغريبـة، ووجهات 
النظـر الشـاذة، فقـال: [سـبب ذلـك كله هو 
أنه لـم يحصـل اعتمـاد ـ بالشـكل املطلوب ـ 
عىل الُقـــْرآن الكريم، وأنه لـم يحصل اعتماد 
بالشـكل املطلوب عىل الُقــْرآن الكريم، سـببه 
تأثر بثقافة معينة، وضعف يف تحّقق معنى (ال 

إله إال الله)]. 

 - خاص:

أثبتت األحـداُث والوقائُع أن أبشـَع جرائم القتل 
واملجازر الوحشـية يف العالم يقـف وراءها اليهود، 
ومن يقـرأ برتوكوالت حكماء صهيوني سـيجدها 

تثبت نظرة بني إرسائيل االحتقارية للناس. 
 وحـول هـذا املوضـوع تحـدث الشـهيد القائد 
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- بـأن بني إرسائيل فظيعون 
جداً بالنسبة لنفسياتهم وجرأتهم فيما لو تمّكنوا، 

ولهـذا كما نقول أكثر من مـرة، من خالل ما نفهم 
مـن كتـاب الله، نالحـظ كم حصل مـن تخفيف يف 
واقعهـم: ذلـة، ومسـكنة، وغضب إلهـي، وعداوة 
وبغضـاء فيما بينهـم، وتهويل للجريمـة عىل هذا 
النحـو عندما يقـول: كتبنا عليهم عـىل هذا النحو، 

ومع هذا ال يزال البرش يصيحون منهم اآلن!
ويرى الشـهيُد القائُد أن جريمَة قتل الناس لدى 
اليهود «ترسـخت بشـكل ثقافة، من خالل النظرة 
إىل اآلخرين مـن البرش نظرة ناقصـة، يقال عنهم: 
إنهم ال يعتربون الباقي من الناس أناسـاً بما تعنيه 

الكلمـة، إنما هم حيوانات أُْخـــَرى، مخلوق آخر، 
يعتربونه مخلوقاً ثانياً، خلق فقط لخدمتهم، وإنما 

خلق عىل شكلهم لينسجم معهم يف خدمتهم!! 
ويحـّذر السـيد حسـني الحوثـي مـن خطـورة 
اليهود، واسـتعدادهم الرتكاب أية جريمة يف سبيل 
ان يسـتعبدوا الناس، مشـرياً إىل أنه ال يسـتبعد أن 
يكونوا هم وراء حادث [نيويورك] أَو يقتلون مثلما 

حصل يف معبد اليهود يف تركيا. 
وأشار السيد حسـني الحوثي أن الله يذكر عنهم 
يف أكثـَر من آيـة أنهم يقتلون األنبيـاء؟ وهم أنبياء 

منهـم، بغري حق، فكيف ال يقتـل من أجل مصلحة 
سياسـيّة كبـرية، وهو يعتـرب أنه سـيرتتب عليها 
مصالح مادية، وسياسـيّة كبرية جداً؟! سـيدّمــر 

ولو مليون شخص، ال يبايل. 
ويتسـاءل الشـهيد القائد: هل تتوقُع لناس من 
هذا النـوع أن يكونـوا متجهني لتحريـر اآلخرين؟ 
أَو للحفـاظ عىل أمن الشـعوب األُْخــَرى، شـعوب 
عربية إْسـَالمية، شـعوب أُْخــَرى؟ ليجيب يف ذات 
الوقـت: لقد قدمهـم الُقــْرآن الكريـم مخادعون، 

مضللون، كاذبون ليكون الناس منهم عىل حذر.

 - خاص:

أّكــد الشـهيُد القائُد بأن االعتقاَد بأن 
اللَه لـم يذكر لنا الَحــّل يف الُقــْرآن لكل 
مشـاكلنا واختالفاتنا هو اعتقـاٌد يُمسُّ 
بعـدل اللـه، وبرحمتـه، وبحكمتـه، وأن 
الله فْعــالً قد وضح لنا ُكــّل ما يجعلنا 
متحدين، صامدين، أقوياء، َحيْــُث قال: 
[ال بد أن تفرتض أن هناك طريقة بعكس 
هـذه تمامـاً، أي أن اللـه رسـم طريقـة 
مـا يختلفوا، مـا يتمزقـوا، مـا يتحولوا 
إىل طوائـف، مـا يكونـون آراًء متفرقـة، 
ومتباينة، طريقة تجعلهم عىل مسـتوًى 

ـُــدَّ أن تفرتَض  عاٍل مـن الجاهزية، ال ب
هـذه.. ترجـع إىل الُقـــْرآن الكريم تجد 
فعالً أنها بالشكل هذا، أنه رسم الطريقة 
بهذا الشـكل التـي تجعل األمـة عىل هذا 
النحـو: أمـة واحـدة، أمة قويـة، أمة ما 
تظلـم، ما تقهـر نهائياً، أمة مـا يغرقها 
العدّو يف مشـاكَل، هي نفسـها تستطيع 

أن تحبطه من أول يوم]. 

ضع (تظجغــه اهللا) ُظْخَإ سغظغك.. يف 
ُضــّض أسمالك واساصاداتك:ــ

اللـِه  القائـد -َسـَالُم  الشـهيُد  أشـار 
َعَليِْه- إىل قضية هامة جداً، بأنه يف ُكــّل 

اعتقاداتنا وأعمالنـا، يجب علينا أن ننزه 
الله عـن ُكـــّل تقصـري، ورضر، وعمل 
قبيـح كـ(تجويز االختـالف بني البرش)؛ 
ه يتعـارض مـع حكمتـه سـبحانَه،  ألَنـَّ
َحيْــُث قال: [هنا يكون واجب كبري عىل 
اإلنَْسـان فيما يتعلق بتنزيـه الله قضية 
هامـة أن يكـون عملـك بالشـكل الـذي 
يكـون دائمـاً تجعل تنزيه الله مقياسـا؛ 
ألَنَّهـا هي الغاية الكربى هـو تنزيه الله، 
وتقديسـه، والشـهادة عىل كماله؛ ولهذا 
يتحـدث يف الُقــْرآن الكريم عن تسـبيح 
ُكــّل الكائنات، يسبح لله ما يف السموات 
ومـا يف األرض، قضية تنزيـه الله قضية 

هامة.. فإذا اإلنَْسـان مؤمن بقضية هي 
بالشـكل الذي يمـس بكمال اللـه، تؤدي 
إىل إلحـاق نقـص بجالل اللـه، وحكمته، 
وقدسيته، معنى هذا أنك ارتكبت جريمة 
كبرية، جريمة كبرية جداً، ليسـت قضية 

بسيطة]. 

غةإ تصثغــط (الثغــظ) بتغث غزعر 
لطظاس أن اهللا لط غصخر يف عثاغاعط:ـ

وأّكــد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- أنه يجب عىل 
العلمـاء والخطباء وكل مـن يعلم الناس 
أن يقدمـوا ديـن الله للعامـة، كما هو يف 
الُقـــْرآن، يظهـروا للناس مـدى رحمة 

الله بنـا، وأنه عـدل حكيـم، ال يمكن أن 
يظلم أحداً، فال يقدمـوا للناس الثقافات 
املغلوطة التي تمس بعـدل الله ونزاهته، 
َحيْــُث قال: [يف موضوع الدين، موضوع 
الدين الزم أن يكون عملك يف تقديم الدين 
بالشـكل الذي يعرف الناس الدين، بحيث 
ما يروا عند الله تقصري، يكون معرفتهم 
للدين بالشكل الذي يدينوا بيشء هو الذي 
يليـق بجالل الله، يكون فيه تنزيه لله، ال 
يكـون الناس يف األخري همـ  إذا ما قدمت 
القضيـة بهذا الشـكل ـ يكونوا يف األخري 
قد عندهم فهم يحملوا الباري املسـئولية 

هو، وهذه حاصلة عندنا]. 

لابْص باهللا البصَئ الصعغئ ق بث طظ أن تسرَشه املسرشَئ التصغصغئلابْص باهللا البصَئ الصعغئ ق بث طظ أن تسرَشه املسرشَئ التصغصغئ
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ئ  : طاابسئ َخاخَّ

شـهد العاُم 2021م املنتهي عدداً 
من األحـداث املهمـة التـي حّددت 
التاريـخ،  يف  مكانتَـه  مـا  بشـكٍل 
بـدًءا باقتحـام املتظاهريـن مبنى 
الكابتـول األمريكـي بالتزامـن مع 
انتخـاب الرئيـس الجديـد للواليات 
يف  املستشـارة  ورحيـل  املتحـدة، 
أملانيـا، ونهاية خروج بريطانيا من 
االتّحـاد األُوُروبي، ووصول طالبان 
إىل السلطة يف أفغانستان، كمحصلٍة 
مزعجـٍة لحملـٍة عسـكريٍة طويلة 
األمـد مـن قبـل الواليـات املتحـدة 
التـي خرجت مـن املشـهد بعد 20 
عاماً مـن االحتالل، ويف روسـيا تم 
االنتهاُء من بناء نورد سـرتيم 2 أَو 
السيل الشـمايل2- بنجاح، ُوُصـوالً 
إىل انتخـاب السـيد إبراهيم رئييس 
اإلسـالمية  للجمهوريـة  رئيسـاً 
ة  اإليرانية، وعودة الجلسات الَخاصَّ
بإحيـاء مفاوضـات امللـف النووي 
إىل  ووصولهـا  فيينـا  يف  اإليرانـي 

الجلسة الثامنة. 
كما شـهد العاُم ظهوَر بؤر توتر 
جديـدة، وعـىل وجـه الخصـوص، 
الوضـع عىل الحـدود البيالروسـية 
البولندية، التي حاول السياسـيون 
الغربيـون دمَجها يف لوحـٍة واحدٍة 
رشقـي  جنـوب  يف  الوضـع  مـع 
أوكرانيـا، إضافـًة إىل التأثري الكبري 
لوبـاء كورونـا والفـريوس التاجي 
عـىل  «ميكـرون»  عنـه  املتحـور 
األحـداث االقتصادية العاملية، وتلك 
مـا هـي إال بضع عالمـات قليلة يف 

سجالت األحداث عامليٍّا. 
 

يف شطسطني 
الفلسـطينية  السـاحُة  شـهدت 
والتطـورات،  املواقـف  مـن  عـدداً 
الفلسـطينية  املقاومة  فعىل صعيد 
يف قطـاع غـزة، واصلـت حـركاُت 
املقاومـة مـرشوع بنـاء قدراتهـا 
العسـكرية وتطويرهـا ومراكمتها 
ونوعـاً، وال سـيّما القـدرات  كّمـاً 
واالسـتخبارية،  الصاروخيـة، 
ة)، وتعُد  والجوية (الطائرات امُلَسريَّ
معركة سيف القدس مايو 2021م، 
من أبـرز األحداث العربيـة يف العام 
املنرصم، إذ نجح الجناح العسكري 
القسـام»،  حماس «كتائب  لحركة 
وفصائل املقاومة الفلسـطينية، يف 
إطالق ما يزيـد عىل 4000 صاروخ 
ام فقـط، يف معدل  خـالل عرشة أَيـَّ
إطالق غـري مسـبوق منـذ احتالل 
فلسـطني عام 1948م، منها املئات 
ـاسـة  سـقطت عـىل مواقـع َحسَّ
لكيان االحتالل، ومنها يف مدينة تل 
أبيب املحتّلة، وهي معركٌة استمرت 
بتوتـراٍت  بـدأت  َحيـُث  يومـاً،   11
متظاهريـن  بـني  واشـتباكات 
االحتـالل  ورشطـِة  فلسـطينيني 
2021م،  مايـو   6 يف  الصهيونـي 
نتيجًة لقرار املحكمة «اإلرسائيلية» 
العليـا بشـأن إخالء سـبع عائالت 
فلسـطينية مـن منازلهـا يف حـي 
الشيخ جراح يف الجانب الرشقي من 

البلـدة القديمة يف القدس إلسـكان 
مسـتوطنني، واعقبهـا شـن قوات 
عىل  االحتـالل الصهيونـي عدوانـاً 

قطاع غزة. 
كما شـهد العاُم املنتهي 2021م 
عمليَة الهروب البطولية من سجن 
جلبـوع الصهيونـي والتـي ُعرفت 
بعمليـة نفـق الحرية، وهـو حدٌث 
أمني أحـرج كياَن االحتالل وأصاب 
أجهزتَـه األمنية يف مقتـل، ووقعت 
سـبتمرب   6 يـوم  صبـاح  العمليـُة 
2021م، عندما تمّكن سـتُة أرسى 
فلسطينيون من الهروب من سجن 
محكـوٌم  أربعـٌة  بينهـم  جلبـوع، 
عليهم بالسـجن املؤبد، ومن بينهم 
زكريا الزبيـدي ومحمود العارضة، 
َحيُث اسـتطاعوا الهـرَب من خالل 
نفـق ُحفر يف زنزانة السـجن. أعلن 
يف مسـاء 10 سـبتمرب عن اإلمساك 
قـادري  يعقـوب  منهـم:  باثنـني 
سـاعات  ويف  عارضـة،  ومحمـود 
الفجر األوىل من تاريخ 11 سبتمرب، 
تمـت إعادة اعتقـال زكريا الزبيدي 

ومحمد عارضة. 
 

يف لئظان
شـهد العـاُم 2021م توتـراً غريَ 
اللبنانيـة  بالعالقـات  مسـبوق 
العهـد  ويلُّ  هـو  فهـا  السـعوديّة 
السـعودّي محمد بن سـلمان، قّرر 
خطـَف الحكومة اللبنانيـة كاملًة، 
وإجبارها عـىل الركـوع أمامه، أَو 
الرحيـل؛ بذريعـة ترصيحات قالها 
وزير اإلعالم جـورج قرداحي، قبل 
تعيينـه وزيراً، انتقـد فيها العدوان 
عـىل اليمـن، ومـا أن أعلـن النظام 
السعودّي سحب سفريه من بريوت 
وطرد السـفري اللبنانـي يف الرياض 
ووقف االسـترياد من لبنـان، حتى 
خرجـت وسـائُل اإلعـالم نفسـها، 
ليغطـوا  أنفسـهم،  والسياسـيون 
قـراَر ابـن سـلمان بالضغـط عىل 
لبنـان ودفِعـه إىل الخضـوع.. عىل 
سـبيل املثال، رئيس حـزب القوات 
اللبنانية، سمري جعجع -الذي كان 
السـيايس الوحيد الذي زاره السفري 
السـعودّي، وليد البخاري، علناً قبل 
إعالن سـحبه مـن بـريوت- انربى 
واضحـاً:  للبنانيـني تهديـداً  ناقـالً 
كبـرية  متدحرجـة  أزمـٌة  «هنـاك 

ا بـني دول الخليـج والحكومة  ِجـدٍّ
الحكومية  األكثرية  وإن  اللبنانيـة، 
الحالية مدعّوة إىل اتِّخاذ قرار رسيع 
وحاسـم وواضح لتجنيب الشـعب 
اللبنانـي مزيـداً من املـآيس»، فيما 
كان النائب السـابق وليـد جنبالط 
أكثـر وضوحـاً من جعجـع، لجهة 

مطالبته بإقالة قرداحي». 
يومـاً   40 دام  رصاٍع  وبعـد 
وبوسـاطة فرنسـية، قـّدم وزيـر 
اإلعـالم اللبنانـي جـورج قرداحي 
اسـتقالته، من الحكومة اللبنانية، 
قائالً «ال أقبل أن أكوَن سبباً يف أذية 
لبنـان وإخواني اللبنانيـني يف دول 
الخليـج، فلبنان أهـم مني، وقّررت 
التخـيل عـن موقعـي يف الحكومـة 

اللبنانية». 
مؤتمـر  يف  قرداحـي،  َوأََضــاَف 
صحايف، أن «ال داعَي لتكرار قصتي، 
والتذكـري بأن املقابلـة أُجريت قبل 
أنـه  إىل  ُمشـرياً  وزيـراً»،  تعيينـي 
«ُفتحت عيلّ حملة شعواء مقصودة 
يف بعض اإلعـالم اللبنانـي ومواقع 

التواصل يف لبنان والخليج». 
ولفت قرداحي إىل أنه؛ بَسبِب هذه 
الحملة، «بدأت مطالباُت استقالتي 
ومقاطعـة لبنـان من جانـب دول 
الخليج»، مشـّدًدا عىل أنه «بسـبب 
هذا الضغـط الهائـل والجائر بحق 
لبنان، رفضُت االستقالة يف حينها»، 
وقال قرداحي: إن «أكثر من تحامل 
عيلّ يف لبنان هو أوُل َمن كان ينادي 

بالسيادة واالستقالل». 
 

يف السراق
شـهد العاُم 2021م عودَة الدولة 
العراقيـة ألداء أدوار خارجيـة لـم 
تقتـْرص عىل دول الجـوار، بل حتى 
نحـو دول املرشق العربـي، والعديد 

من الدول يف العالم. 
فكانت البداية مع تفعيل مرشوع 
«الشام الجديد»، الذي يضم كالً من 
مـرص واألردن باإلضافـة للعـراق، 
عـىل أن ينضمَّ الحقـاً ُكلٌّ من لبنان 

وسوريا. 
ثم برز هذا الدور من خالل رعاية 
رئيـس الحكومة الكاظمـي، ألربع 
جلسـات حـوار بـني الجمهوريـة 
والسـعوديّة  اإليرانيـة  اإلسـالمية 
حتى اآلن، وقد تشهد بغداد يف مطلع 

العام املقبل، الجولة الخامسة لكن 
العلنيـة هـذه املـرة، مـع احتمـال 
مشـاركة وزراء خارجيـة البلديـن 

فيها. 
كما اسـتقبل العـراق العديد من 
واألجنبية،  العربية  الدول  مسـؤويل 
املـرصي  الرئيـس  زيـارة  أبرزهـا 
السـييس بعد غياب ملثيلـه منذ 30 
عامـاً، وزار مسـؤولوه العديـد من 
الـدول، عـىل رأسـهم إيـران ودول 

الخليج ودوالً أُوُروبية. 
وعـىل هـذا الصعيد أَيْـضـاً، كان 
بدُء العراق بسلسلة مؤتمرات  الفتاً 
غابـت  الجـوار،  دول  مـع  ـه  تُضمُّ
عنه سـوريا هذه السنة، وحرضته 
فرنسـا التـي تسـعى للعـب أدوار 

خارجية يف املنطقة. 
العراقيـة  املبـادرات  أهـم  ومـن 
الخارجية، وقوُفه إىل جانب الشعب 
األزمـة  خـالل  ودولتـه،  اللبنانـي 
تعيشـها  التي  الحادة  االقتصاديـة 
لبنـان  تزويـد  خـالل  مـن  البـالد، 
بالنفط الخام، الذي يمكن استبدالُه 
بمـادة الفيـول؛ ِمن أجـِل رفع عدد 
ساعات التغذية الكهربائية، مقابل 

تسهيالت كبرية بالدفع. 
العـام  بدايـة  ومنـذ  عسـكريٍّا 
عمليـاُت  تصاعـدت  املنتهـي، 
املقاومـة  وفصائـل  مجموعـات 
العراقيـة، ضد االحتـالل األمريكي، 
يف  لـه  قواعـد  اسـتهدفت  بحيـث 
مطارات: بغداد (قاعدة فكتوري – 
النرص)، أربيل (الجناح األمريكي)، 
قاعدة عني األسد الجوية، قاعدة بلد 

الجوية، حرير يف إقليم كردستان. 
الهجـوم،  تكتيـكات  وتنوعـت 
ة االنتحارية  عرب الطائـرات امُلَسـريَّ
خـالل  ومـن  كمـا  والصواريـخ، 
العبوات الناسـفة التي اسـتهدفت 
هجمات  وتأتي  اللوجستية،  االرتال 
املقاومـة هـذه، تحت إطـار تنفيذ 
ما قد أقره الربملـان العراقي مطلع 
العـام 2020م، بوجـوب انسـحاب 
من  العسـكرية  األمريكية  القـوات 

البالد. 
 

يف السعدان
منـذ 25 أُكتوبر، تتالـت األحداُث 
رسيعـاً يف السـودان، إذ أعلـن عبد 
الجيـش  -قائـد  الربهـان  الفتـاح 

ورئيـس مجلـس السـيادة- فرض 
الحكومـة  وحـل  الطـوارئ  حالـة 
برئاسـة عبد اللـه حمدوك ووضعه 
إضافـة  الجربيـة،  اإلقامـة  تحـت 

العتقال عدد من الوزراء. 
واعتـرب كثـريون هـذه الخطـوَة 
الجيـش  مـن  عسـكريٍّا  انقالبـاً 
وتعطيالً ملسـار املرحلـة االنتقالية 
التي بـدأت بعد اإلطاحـة بالرئيس 
السابق عمر البشري، والتي كان من 
املقّرر أن تنتهـي بتنظيم انتخابات 

ترشيعية ورئاسية. 
وعىل الرغـم من إعـادة حمدوك 
إىل منصِبـه مـن دون حكومتـه يف 
الحـادي والعرشيـن مـن نوفمـرب 
بموجب اتّفاٍق سيايسٍّ معه، لم يَنل 
هذا االتّفاق رضا الشارع السوداني 
الـذي بـات يُطالـب بحكـم مدنـي 

خالص. 
يشـارُك  االنقـالب،  ومنـذ 
حاشدة  مظاهرات  يف  السـودانيون 
متحدين  العسـكري،  للحكم  رفضاً 
قمع الرشطة وقنابل الغاز املسـيلة 
وغلـق  اإلنرتنـت  وقطـع  للدمـوع 

الطرق. 
 

يف تعظج
قيـس  التونـيس  الرئيـس  أعلـن 
سعيّد يف 25 يوليو اللجوَء إىل الفصل 
80 من دستور2014م، الذي يخول 
له اتِّخاذَ «تدابري استثنائية» يف حال 
وجـود «خطر داهـم» عـىل البالد، 
وبمقتـىض ذلك أعلـن إعفاَء رئيس 

الحكومة وتجميد عمل الربملان. 
سـبتمرب   22 يف  سـعيّد  وأصـدر 
قّرر بمقتضاه تجميَد  رئاسـياً  أمراً 
العمل بقسـم واسـع من الدستور 
ومنح نفسـه سـلطة الترشيع عرب 
مراسـيم، وأعلن تمديـد اإلجراءات 

التي اتخذها حتى إشعار آخر. 
ويف ديسـمرب، قدم سـعيّد جدوالً 
زمنياً يضـم اسـتفتاًء يف 25 يوليو 
الدسـتور  تعديـل  بشـأن  املقبـل 
وإجـراء انتخابـات ترشيعية يف 17 

ديسمرب 2022م. 
وعمقـت خارطـُة الطريـق التي 
أعلن عنها سعيّد االنقساَم السيايس 
يف املشـهد التونـيس، بـني معارض 
يرى أن القراراِت ُمَجـّرد اسـتمرار 
«لالنقالب»، ومؤيد يعترب أنه رسـم 
خارطَة طريق إلنهاء تجميد أعمال 
الربملـان والدسـتور وعـودة الحياة 

الديمقراطية. 
 

صطُع السقصات الثبطعطاجغئ 
بني املشرب والةجائر

الجزائريـة  السـلطاُت  قطعـت 
العالقـاِت الدبلوماسـيَة مع املغرب 
بَسـبِب  2021م؛  أغسـُطس   24 يف 
العدائيـَة»  اعتربتـه «األعمـاَل  مـا 
للمملكـة، واتهمت املغـرب بالتآمر 
ضدها مع «إرسائيل»، كما أملحت إىل 
أن الربـاَط تقف خلف الحرائق التي 
رضبـت البـالد، من جانبـه، رفض 
املغرب «بشكل قاطع املربّراِت التي 

انبنى عليها القرار. 

أبرزُ افتثاث يف السالط خقل السام 2021م
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ضطمئ أخغرة

بط طاذا غا صعى السثوان؟! 
جئران جعغض

فِّ  املحتلُّ «اإلرسائييل» الذي يقُف يف الصَّ

املعتاِد عليه، َصفِّ الباطل الساعي لرضِب 

ـــة واألحراِر فيها وخـالل حربه عىل  األُمَّ

املقاومة الفلسـطينية يف غزة أَو ضد حزب 

الله يف لبنان ما أن يدرَك اسـتحالَة تحقيق 

أهدافـه يبادُر بإيقـاِف عملياته من طرف 

واحد معلناً الهزيمَة يف مراٍت كثرية. 

لكن يف عدوان املعتدين عىل اليمن وجدوا 

أنظمـًة خليجيـًة غبيـًة تسـتمرُّ وتواصُل 

قصَف اليمن للعام السابع، دافعني رضيبًة 

كبـريًة يف حرب عبثية للعام السـابع، أكثر 

مـن نصف تريليـون دوالر هو مـا أنفقته 

السـعوديّة يف حربهـا عىل اليمن، حسـب 

تقاريَر دولية سابقة. 

أمريكا وحَدها ومـن خلفها «إرسائيل» 

هـم  أُخـرى،  ودول  وبريطانيـا  وفرنسـا 

املستثمُر لهذا الَغباِء الخليجي املزِمن، وهم 

الرابُح األكربُ من هذه الحرب املنسية، غباء 

وأحقـاد متجذرٌة عىل مـر التاريخ متمثلة 

يف أنظمـة عميلة كحال النظام السـعودّي 

واإلماراتي ورغم فشـلهم يف اليمن وكشف 

حقيقة زيفهـم وخداعهـم ومخّططاتهم 

وتبخـر أحالمهـم، تحـت إراَدة اليمنيـني 

الصلبة، إال أنهم للغباء والعبث عنواٌن عىل 

مر األزمان. 

لـم يعتـربوا من األحـداث ولـم يتعلموا 

مـن الدروس، وكلمـا اتضح لهم فشـلُهم 

يف اليمـن أكربَ كلما ازدادوا ضياعاً وفشـالً 

وزاد ظلُمهـم َوإجراُمهم، وبدالً عن البحث 

عن حلـوٍل للخروج من املسـتنقع اليمني 

وجحيمـه الـذي التهمهم َوالتهـم أدواتهم 

السـالح  رشاء  يف  وأموالهـم  ومرتِزقتهـم 

الصفقة تتلوها صفقاٍت يف محاولة بائسة 

لكرس إراَدة شعب يأبى اللُه له ذلك ويبقى 

هاً لهم بكل صرب وصمود ال مجاَل يف  مواجِّ

قاموسه للهزيمة واالنكسار. 

ـَر  املدّم ويدّمـرون  املقصوَف  يقصفون 

أصالً، ويعلنون يف ُكـّل مرة عن اسـتهداف 

أَو  الباليسـتية  للصواريـخ  إمـا  مخـَزٍن 

ة، التي ترهقتهم وتُقضُّ  الطائرات املسـريَّ

مضاجَعهـم يف ُعقـر دارهـم، تلـك أعلـن 

عنهـا تحالُفهـم يف السـاعات األوىل منـه 

أنهم دّمـروها بنسـبة تفوق 90 %، وبعد 

سـبعة أعوام تزداُد اليمُن قوًة وتظهُر هذه 

الحقيقـُة امُلـرة للعالـم، ويتضـح أنهم لم 

يسـتهدفوا سوى بيوِت ومسـاكِن اآلمنني 

والنتيجـُة جرائـُم طالـت األبريـاَء، منهم 

أطفـاٌل ونسـاٌء وبُنيـة تحتيـة ومقومات 

وطـن، سـتبقى عالقـًة يف أذهـان أجياله 

وسـينتقمون لُكلِّ هذا العبـث واإلجرام يف 

حق وطنهم. 

ام اسـتهدفت طائـراُت العدوان  قبَل أَيـَّ

منشآٍت وجسوراً وطرقاٍت بقلب العاصمة 

بيـوَت  اسـتهدفوا  ذلـك  وبعـد  صنعـاء، 

املواطنني الُعزَّل يف محافظة املحويت وراح 

ضحيـَة هذا اإلجـرام أطفاٌل ونسـاٌء دون 

ا واالنتقاُم  ذنب، وكانت املشاهُد مؤملًة ِجـدٍّ

ألرواح هؤالء الضحايا سيكون أكثر إيالماً 

َل أَو  للعدو املتغطرس الذي ال يريُد أن يتعقَّ

يفهَم ما معنى ذلك بالنسبة ألحرار اليمن. 

طظ وتغ اقخطفاء 
اإللعغ

روغثا الئسثاظغ 

عىل أثـرِي االصطفـاء تفوُح دمـاُء الشـهداء رياحنَي 
َعِبَقًة، تتصاعُد أرواُحهم إىل السـماِء إِثر يوٍم مهيب ُكلِّل 
بعناقيـد التَّضحية والفداء، فعىل أرِض الوطِن الراعِف يف 
ُكـّل آن، ُهناك دوًما أرواح تُصاِرُع ُكـلَّ من أراد املسـاَس 
بها بسـوء، تنتيش من البسالُة عزيمًة لتَُّدَك بها ُحُصوَن 
ُكـّل مستبد، فليس من السهل أن نرى أوطانَنا تُستباح، 
وأراضيَنا تُدّمــر، ودماَءنا تفرتش األرض رحيقاً أحمر، 
حتماً سـتثوُر فينـا الحمية، ويشـتعُل البـأُس اليماني 
ُمدافعاً، سـنقُف ثائرين نزمجُر يف ساحات املعارك، ومع 
رص املؤزر  ُكــّل جنازة جديدة، سـتولُد فينا نشـوُة النـَّ

لنرفع راية الحرية عالياً. 
يقـوُل تعـاىل:- {َوَال تَْحَسـبَنَّ الَِّذيـَن ُقِتلُـوا ِيف َسـِبيِل 
اللَّـِه أَْمَواتًـا بَْل أَْحيَاٌء ِعنـَد َربِِّهْم يُْرَزُقـوَن}، ما بني ليلٍة 
وضحاها تسـمُو أرواح إىل بارئهـا بغمضِة عني، وكأنها 
لم تعـش الحياَة قط، أرواح زكية يتضّوُع منها املسـك، 

ويتجىل منها النُّوُر أبًدا. 
أرواُح التاعـت شـوقاً إليـه جـلَّ شـأنُه، ونما عشـُق 
ـهادة يف بسـاتينها، آثرت البذَل والعطاَء يف سـبيله،  الشِّ
لتعلـَو كلمـة: ال إلـه إال الله، محمد رسـول اللـه، ذكَّت 
نفَسـها لتصبُـو الحيـاة الكريمـة عـىل تُـراب الوطن، 
ـليب؛  ولتتهـاوى دعائُم الضيم َواإلجحاف يف الوطن السَّ

ليعود ُحرٍّا عزيًزا أبيَّا. 
يقوُل تعـاىل: {َوَال تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه 

أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن}. 
مكافـأٌة عظيمـٌة، وبُـرشى إلهيـة ثمينـة، حالٌة من 
الطمأنينِة التامة، والسمو الروحي، واالستقرار النفيس، 
ُكـّل ذلك ملن توّجـه يف ركب هذا الواجب الديني املقدس، 
ة.  هادة الحقَّ واستشعر عظمة الجهاد، وزهُد بمعنى الشِّ
{أَْمَواتًـا بَـْل أَْحيَاٌء} ال مـوَت ُهنا وإنَّما حيـاٌة أبدية، 
ى وتظلُّ الروُح تعبُق يف ملكوته،  يتوارى الجسـُد ويَُسـجَّ
تسـبُح وتهيُم يف فضائه الرحب وقـد ُهيأت لها الجنان، 

فطوبى ملن هو شهيد. 
{ِعنَْد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن} حياٌة طيبٌة محفوفٌة بعناية الله 
ومعيته، تتنعم برزٍق كريم وتحظى بضيافته جلَّ شأنه، 

حياة هانئة ال يشوبها حزن أَو تعرتيها فاقة. 
فيا أيُّهـا الباني كراماِت األوطان وعزَّ الرِّجال وامُلْفِدي 
ُعَك  بروحه األجيال، أيها امُلكرَُّم من الله تعاىل، َحيُث يُشفِّ
الربُّ جلَّ وعال يف سـبعنَي مـن أقربائك؛ أرأيَت كم لك من 

الفضِل والحظوِة والكرامِة والتكريم. 
أيُّهـا الجواد وها قد ُجدت بنفسـك ولعمري ما أعظَم 
ـاعر (والجـوُد بالنفس أقىص غايـة الُجود) نْم  قول الشَّ
َب الثَّرى، وذكـرك يعانق الثُّريـا وهاماتنا بك عالية،  طيـِّ

وامللتقى الفردوس برحمة الله. 


