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المرتدى: السسعدّغئ طظسئ تترغر 900 أجغر وزغر الحئاب غططع سطى تةعغجات المطسإ لقتافاء الرجمغ والحسئغ بالمظاثإ
طظ الطرشغظ والثور افطمغ ضسغش جثًا الساخمئ خظساء تساصئض الغعم أبطالظا الظاحؤغظ 

جاعجون لائادل حاطض والثاخطغئ تتثر طظ إذقق الظار
دون اظاصاء ططسإ البعرة غتادظ المظاثإططسإ البعرة غتادظ المظاثإ
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األحد

العدد

29 جمادى األوىل 1443هـ..
2 يناير 2022م

(1311)
أخبار 

سني اإلظساظغئ: اجاحعاد وإخابئ 1.853 طثظغًا جراء السثوان خقل السام 2021
 : خظساء 

أصدر مرَكُز عني اإلنسانية للحقوق والتنمية 
العـدوان  جرائـم  حـول  جديـدًة  إحصائيـاٍت 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي عـىل اليمن خالل 

العام ٢٠٢١. 
ويف مؤتمـر صحفـي عقـد، أمـس السـبت، 
بالعاصمة صنعاء، أوضح مركز عني اإلنسانية، 
أن إجمايل ضحايا العدوان عىل اليمن خالل العام 
املـايض، بلغ ١٫٨٥٣ منهم ٣٨٧ شـهيداً و١٫٤٦٦ 
جريحـا.. فيمـا دّمـر العدوان واسـتهدف خالل 
الفـرتة ذاتهـا، أكثر مـن ١٤٫٥٥١ منـزالً، و١٤٧ 
مسـجداً، و٦٩ مدرسة ومرَكزاً تعليمياً، و١٫٩١٥ 

حقالً زراعياً. 

َوأََضــاَف املركـز أن تحالـف العـدوان دّمـر 
واسـتهدف ٤ مواقع أثرية، و٣ منشآت رياضية، 
ومنشـاتني  صحيـا  ومرفقـا  مستشـفى،  و١٢ 
أن  إىل  منوًِّهـا  إعالميـة..  ومنشـأة  جامعيتـني 
العدوان تعمد اسـتهداف وتدمري ١٫٨٢٨ وسـيلة 
نقـل، و١٫٤٣٦ منشـأة تجارية، و١١٧ شـاحنة 

غذاء، و٦٦ مخزن أغذية. 
وبـنّي التقريـر أن العـدوان تعمد اسـتهداَف 
وتدمـري ١٨ مزرعة دواجن، و٨ قوارب صيد، و٤ 
محطـات وقود، و٩ أسـواق، و١٠ ناقالت وقود، 
و٦ مصانـع.. كمـا دّمــر العـدوان واسـتهدف 
١٫٥٩٩ طريقـاً وجرساً، و٣ مطارات، و٢ موانئ، 

و١٣ محطة ومولد كهرباء خالل ٢٠٢١. 
وأَشـاَر مركـز عـني اإلنسـانية إىل أن تحالف 

العدوان اسـتهدف بغاراته الجويـة أكثر من ٥١ 
منشـأة حكوميـة، و٤٦٩ خزان وشـبكة مياه، 
و١٥ شـبكة ومحطـة اتصال.. مؤّكــداً أن هذه 
الوثائـق واإلحصائيـات تـم رصدهـا وتوثيقها 
حقوقيـا وقانونيا بحيادية تامـة وتعترب ملفات 
كاملة عىل جرائم الحرب التي ارتكبت يف اليمن. 

وبـنّي املرَكـُز أن املجتمـَع الـدويل واملنظمات 
اإلنسـانية تعد املسـؤوَل األوَل عن هذه الجرائم 
عـن  وصمتهـا  العـدوان  دول  مـع  لتواطؤهـا 
استمرار تدفق األسلحة املحرمة دوليٍّا.. مبينًا أن 
األمَم املتحدة تتحمُل املسؤوليَة الكاملَة وبدرجة 
أََساسـية تبعـات اسـتمرار العـدوان األمريكـي 
السـعودّي والحصـار الشـامل الـذي فاقـم من 

معيشة أبناء اليمن. 

شغما اقظاصالغ غاعط «اإلخقح» باخاطاف طراشصغ صائث الطعاء الباظغ سمالصئ شغ ساص:شغما وزغر الحئاب غططع سطى تةعغجات ططسإ البعرة قجاصئال المظاَثإ 

اقتاقل اإلطاراتغ وطرتجصاه غسغطرون سطى 
ساص تتئ اجط «دشاع حئعة»

طتاشر حئعة: السسعدغئ ق ترغث لعثا الحسإ أن 
غئظغ وذظًا وق أن تضعن الغمظ دولًئ طساصطئ

 : طاابسات 
ومرتِزقتُه  اإلماراتـي  االحتالُل  سـيطر 
مركـز  عتـق  مدينـة  عـىل  وميليشـياتُه 
محافظة شـبوة تحـت ما يسـمى «دفاع 
ام من إزاحة املرتِزق  شبوة»، وذلك بعد أَيـَّ
اإلخوانـي محمـد صالح بـن عديو، املعني 
من قبل الفاّر هادي محافظاً للمحافظة. 

وقالت وسـائل إعـالم تابعـة للعدوان، 
أمس السـبت: إن ما يقارب من ٦٠ طقماً 
تحمل عـىل متنها املئاِت من ميليشـيا ما 
يسـمى النخبة الشـبوانية تم استقدامها 
مـن مطـار الريـان يف املـكال حرضموت، 
وصلت إىل شبوة؛ ِمن أجِل السيطرة عليها، 
ى  َحيُث عمـدت أبو ظبي إىل إطالِق مسـمٍّ
جديٍد لتلك امليليشـيا وهو «دفاع شـبوة»، 
َحيـُث من املقّرر أن تسـتقرَّ هـذه القوات 
املرتِزقة يف مطار عتق إىل جانب ما يسمى 

قوات العمالقة التي تتمركز هناك. 
ا، أفـادت مصـادر إعالميـة يف  ميدانيّـٍ
محافظة شـبوة، بأن مسلحني مجهولني، 
قامـوا باختطـاف، أحـد مرافقـي العميد 

املرتـِزق حمدي شـكري -قائد ما يسـمى 
اللـواء الثانـي عمالقـة التابـع لالحتالل 
اإلماراتي- أثنـاء خروجه من مطار عتق، 

واقتادوه إىل جهة مجهولة. 
وبينـت املصادر أن ما يسـمى املجلس 
االنتقـايل اتهم حزَب «اإلصالح»، بالوقوف 
وراء عمليـة االختطاف التـي تتزامن مع 
بـدء أبو ظبـي عمليـَة نقل ميليشـياتها 
إىل  الغربـي  السـاحل  مـن  ومرتِزقتهـا 

شـبوَة، الفتة إىل أن هذا هو املرافق الثاني 
الذي يتـم اختطاُفـه من أفراد الحراسـة 
الشـخصية لقائـد مليشـيا العمالقـة يف 
شـبوة، بعد أن وصلت األخـريُة إىل مدينة 
عتـق لتدعيـم زمام سـيطرة ما يسـمى 
االنتقـايل عـىل املحافظـة، بعـد اإلطاحة 
باملحافظ السابق املوايل لحزب «اإلصالح» 
املرتِزق بن عديـو، تلبية لرغبات االحتالل 

السعودّي اإلماراتي. 

 : طاابسات 
أّكــد اللـواء عـوض العولقـي -محافـُظ 
شـبوة يف حكومـة صنعـاء- أن مـا يرتكبُـه 
تحالُُف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
وأدواتُـه يف عدن واملـدن الجنوبية والرشقية، 
دليٌل عىل أن هذا التحالَُف يريد للشعب اليمني 

املوت وال يريد له الحياة. 
وأوضح املحافظ العولقي خالل حضوره، 
أمـس السـبت، اجتمـاَع السـلطة املحليـة، 
أن هـدَف االحتـالل اإلماراتـي يف شـبوة هو 
السـيطرة عىل املوانئ النفطية االسرتاتيجية 
كـ»مينـاء بلحـاف والنشـيمة» عـرب أدواته 
ومرتِزقتـه، مبينًـا أن الكثريَ من أبناء شـبوة 
يتقدمـون الصفـوَف مـع الجيـش واللجان 
الشـعبيّة ويشـاركون يف الدفاع عـن الوطن 
وعـن محافظتهـم انطالقاً مـن وقوفهم مع 
قائـد الثورة والجيش واللجان الشـعبيّة بكل 

قـوة وبكل صدق؛ ألَنَّ لديهـم مرشوعاً وطنياً 
لبناء مستقل خارج عن الَوصاية. 

وبنيَّ محافظ شبوة أن املشاكَل مع النظام 
السـعودّي لم تتوقف من قبل ١٩٣٤م إىل اآلن 
وهـم ال يريـدون لهذا الشـعب أن يبني وطناً 
وأن يكون اليمـن دولًة مسـتقلة، معرباً عن 
ثقتـه بأن العدّو سـيُهزم وسـتكوُن هزيمتُه 

النهائيُة بعون الله من محافظة شبوة. 
عبداملجيـد  اللـواء  أشـار  االجتمـاع،  ويف 
املرتـىض - نائـب وزيـر الداخليـة، إىل العمل 
عىل فتح مجال للمغرر بهم للعودة إىل حضن 
الوطن وإن شاء الله بجهود وتكاتف الجميع 

سنشهد العودة للكثري منهم. 
مـن جانبـه، أّكــد مسـؤول أنصـار الله 
بشـبوَة، صالح حاجب، أنه سيتم العمل عىل 
تشـكيل لجان مركزية تتـوزع عىل املديريات 
للنـزول امليدانـي للتواصـل مـع املغـرر بهم 

للعودة إىل جادة الصواب. 

 : طاابسات 
أّكـد مسـئول إيرانـي، أمس، أن الجميـع يف حالة حرب 
مع الشعب اليمني، األمريكيون واألُوُروبيون وبعض الدول 
اإلفريقيـة، واألهم مـن ذلـك أن العديد من الـدول العربية 

متورطة يف هذه الحرب، لكنهم جميعاً فشلوا. 
ونقلـت وكالة تسـنيم الدوليـة لألنباء عـن العميد عيل 
فدوي -نائب القائـد العام لقوات الحرس الثوري اإليراني- 

قولـه: إن اليمـن تحـت حصـار كامـل، وال يمكـن إيصاُل 
األدويـة والغـذاء إليـه، مبينًـا أن األرشاَر يف العالـم الذيـن 
يقاتلون الشـعب اليمني يمارسـون الضغوَط باسـتمرار، 
لكنهم يتعرضون للهزيمة باستمرار، وذات اليشء يحدث يف 

فلسطني ولبنان وسوريا وأفغانستان والعراق. 
َوأََضــاَف العميـد فـوزي أن األعـداَء اآلن يف حالـة من 
ـام قليلة  العجـز، موضًحـا أن الصهاينـة كانـوا حتـى أَيـَّ
ماضيـة يتحدثون عن مسـاندة األمريكيني لهـم، لكن بعد 

مناورات الرسـول األعظم أعلن رئيُس الـوزراء الصهيوني 
أنـه ال ينبغـي ألحد الحديث عـن عمل عسـكري ضد إيران 
ثانيـة؛ ألَنَّهم أدركـوا أنه عندما لم يتمّكـن األمريكيون من 
ارتـكاب أية حماقـة خالل ٤٣ عاماً من الثورة اإلسـالمية، 
فال يمكنهم هم ارتكاب أية حماقة، ُمشـرياً إىل األمريكيون 
لجأوا اآلن إىل أسـاليِب الضعفاء ملحاربة الثورة اإلسـالمية، 
منوًِّها إىل أن العمل العسكري ضد إيران بات خارَج خيارات 

الصهاينة. 

الثاخطغئ تتثر طظ إذقق الظار خقل 
اجاصئال طظاثإ الظاحؤني الغعم 

بالساخمئ خظساء

اإلطارات تعُني رئغَج تضعطئ الفاّر 
عادي سطى أراضغعا

ظائإ صائث الترس البعري: أحراُر السالط غصاتطعن الحسإ الغمظغ لضظعط غاسرضعن لطعجغمئ باجامرار

 : خظساء 
حـّذرت وزارة الداخلية، أمس السـبت، 
مـن إطالق األعرية النارية خالل اسـتقبال 
منتَخب الناشـئني الذي من املقّرر أن يصل 
اليـوم األحـد، بمشـيئة اللـه إىل العاصمة 

صنعاء. 
العجـري  عبدالخالـق  العميـُد  وأّكــد 
يقـوم  مـن  أن  الداخليـة-  وزارة  -ناطـق 
بإطـالق النـار سـتقوم الوحـدات األمنية 
بضبطـه وإحالتـه لإلجـراءات القانونيـة 
لينال عقابه الـرادع، حاثٍّا جميع املواطنني 
لإلبـالغ بمن يقـوم بإطالق النـار يف أقرب 

مركز رشطة بمنطقته. 
وأَشاَر العميد العجري إىل أن إطالق النار 
يف األعراس واملناسـبات تسـبب بسـقوط 
عدد كبري من الضحايا منهم وفيات ومنهم 

من أُصيب بإعاقات دائمة. 

مـن جانب آخـر، اطََّلـَع وزيُر الشـباب 
والرياضـة، محمد حسـني املؤيـدي، أمس 
السـبت، عىل التجهيزات الجارية يف ملعب 
الثورة، الستقبال وتكريم بطل غرب آسيا، 

املنتخب الوطني لناشئي كرة القدم. 
وخـالل الزيـارة التفقدية، أّكــد وزير 
الشـباب والرياضـة عىل أهميّة اسـتقبال 
بعثة املنتخب الوطني وتكريمهم، التكريم 
الالئـق نظـري اإلنجـاز التاريخـي لليمـن 
واليمنيـني من خالل التتويـج بلقب كأس 
غرب آسـيا، الفتـاً إىل أن الرتتيبـات جارية 
عىل قدم وساق لالحتفاء باملنتخب الوطني 
للناشئني، بما يليق بمكانة وحجم اإلنجاز 
الـذي حّققه أبطـال اليمن رغـم الظروف 
الراهنـة إزاء العدوان والحصـار، مبينًا أنه 
تم اختيار ملعب الثورة الحتضان التكريم، 
لنثبت للعالم مرة أُخرى، أنه منشأة مدنية 
رياضيـة خالية من املظاهر املسـلحة كما 

يّدعي العدواُن وأدواتُه. 

 : طاابسات 
يف إهانـة جديـدة تتعرَُّض لهـا حكومُة 
املرتِزقـة باملنفـى، كلَّفـت دولـُة االحتالل 
اإلماراتي أحَد صغار موظفيها باسـتقبال 
املرتـِزق معـني عبدامللك -رئيـس حكومة 
الفـاّر هـادي- الـذي وصـل، أمـس األول 
الجمعـة، إىل أبوظبـي، يف زيـارة تأتـي يف 

سياق االرتزاق والعمالة واالرتهان. 
وكان يف استقبال املرتِزق معني عبدامللك 
أثنـاء وصوله إىل مطـار أبوظبـي، خليفة 
شـاهني -أحد موظفي الترشيفات بوزارة 
الخارجيـة اإلماراتيـة- األمـر الـذي عـده 
مراقبـون اسـتخفافاً إماراتياً بسـلطة ما 

تسـمى «الرشعية» ومسـئوليها املرتِزقة، 
إضافـة لكـون هـذا الترصف يعـد تجاوزاً 

لألعراف الدبلوماسية. 
وأَشاَر ناشطون وإعالميون يمنيون إىل 
أن طبيعة االستقبال الذي حظي به رئيس 
حكومة الفاّر هادي يف العاصمة اإلماراتية 
أبوظبـي كان بمثابة إهانة متعمدة للرجل 

ولحكومة الفنادق. 
وكان رئيـس حكومـة املرتِزقـة وصل، 
أمس األول الجمعة، إىل العاصمة اإلماراتية 
ام، َحيُث  أبوظبي يف زيارة تستغرق عدة أَيـَّ
مـن املقّرر أن يلتقي بمسـؤولني إماراتيني 
لبحـث ترتيبـات األوضـاع يف شـبوة بعـد 
اإلطاحة بسـلطة «اإلصالح» من املحافظة 

الغنية بالنفط. 
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 : خاص 
مثّل عاُم 2021 املنرصم، عىل الصعيد 
السـيايس، مرحلـًة بالغـَة األهميّـة من 
مراحـل االنتصـار اليمنـي عـىل تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي، يمكـن 
وصُفهـا بمرحلة «فرض املعـادالت»، إذ 
واجهـت صنعاء فيـه محـاوالت حثيثة 
وكثيفة من قبل تحالف العدوان ورعاته 
الدوليـني لاللتفـاف عىل منطـق الحرب 
و»مبـادرات»  صفقـات  عـرب  والسـالم 
مخادعة هدفها حسم الحرب، سياسيٍّا، 

لصالح العدّو. 
لم تكن هذه املرحلة األوىل التي يحاول 
فيهـا تحالـف العـدوان خـداع صنعـاء 
سياسـيٍّا، غري أنها كانـت املرحلة األبرز 
يف هـذا الجانب، مع صعـود إدارة بايدن 
إىل الحكم ورفع شـعار «وقـف الحرب» 
عىل نطاق واسع وبصورة غري مسبوقة، 
لخداع العالم كله وليس صنعاء فحسب. 

املراوغـة  لهـذه  األوىل  اللحظـة  منـذ 
هـو أن:  ثابتاً  التزمـت صنعـاء موقفـاً 
الواليات املتحدة ليسـت «وسيط» سالم، 
وليست محل ثقة، وبالتايل َفـإنَّ السبيَل 
الوحيـَد للتعاطـي مـع ترصيحاتها هو 
االختبار العميل لجدية شـعارات السالم، 
وهـو األمر الـذي أغلـق جميـع األبواب 
مبكـراً أمـام واشـنطن، واضطرهـا إىل 
اإلعـالن برصاحـة عـن اسـتخدام امللف 
اإلنساني كورقة ضغط وابتزاز من خالل 
محاولـة مقايضـة فتح مطـار صنعاء 
ومينـاء الحديدة بوقـف التقدم يف مأرب 

ووقف الصواريخ والطائرات. 
كان اللجوُء إىل هذه املقايضة وتبنيها 
بشكل علني دليال واضًحا عىل شحة -إن 
لم يكن انعدام- خيارات تحالف العدوان 
ورعاته، وبالتـايل فقد أثبتت صنعاء منذ 
البدايـة أن موقفها هو األقـوى واألكثر 
منطقية وواقعية عىل الطاولة، ورسعان 
ما انكشف «السالم» األمريكي السعودّي 
عىل حقيقته، ليتحول إىل «ضغوط»؛ ِمن 

أجِل إنقاذ النظام السـعودّي، انتهى بها 
األمـر هـي أَيْـضـاً إىل تصعيد عسـكري 
معلن ينسـف ُكـّل مغالطـات وادِّعاءات 

«السالم» بشكل نهائي. 
خـالل ُكــّل هـذا التقلـب والتلـون، 
وراسـخاً،  ثابتـاً  صنعـاء  موقـف  كان 
يعرب بشـكل واضـح عن نجـاح كبري يف 
إزاحة ُكـّل صفقات املسـاومة والخداع 
واالبتـزاز مـن عـىل الطاولـة، وفـرض 
معادلـة واحدة فقـط للسـالم، ال يملك 
العدّو أمامها إال خياَرين: إما القبول بها 
إلثبات جدية شـعارات إنهاء الحرب، أَو 
رفضهـا واملخاطرة بتحمـل التداعيات، 
وبرغـم املحاوالت السـعوديّة األمريكية 
الحثيثـة منذ بداية العـام إليجاد مخرج 
خيـار  كان  الخياَريـن،  بـني  «وسـط» 
واشـنطن والرياض يف نهايـة العام هو 
التصعيـد الذي مثـل دليـًال واضًحا عىل 
انسـداد أفق الطرق امللتوية واملساومات 
أمـام العـدّو، وثبـوت املعادلـة الوطنية 

للحرب والسالم. 

 : خاص 
أّكـد عضُو الوفد الوطني املفاوض، عضو املكتب السـيايس 
ألنصـار الله، عبد امللك العجري، أن ما يعرقل مسـار التفاوض 
والسـالم هـو تعنت تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي يف 
امللفات اإلنسـانية ووقف إطالق النار، وأن الحراك الدبلومايس 
الذي شهده العام املنرصم كان سببه إدراك حقيقة أن استمرار 
الحـرب ليـس يف صالح العدّو، غـري أن مخّططاتـه وتصوراته 

للسالم فشلت وانكشفت أمام االختبارات العملية. 
وقال العجري للمسـرية: إن «مسار السالم واملشاورات منذ 
بدايـة العام املنرصم 2021، كان محفوفـاً بتفاؤل َحِذٍر وزخم 
باللقـاءات»، ُمشـرياً إىل أن «مصـدَر ذلـك التفاؤل يعـوُد لعدة 
أسباب أبرزها -حسب الخرباء- أن الحرب لم تفشل وحسب بل 
أن استمرارها يرجح كفة الجيش واللجان الشعبيّة واليمن». 

َوأََضــاَف العجري أن «االنسـداَد الحاصـَل يف التفاوض هو 
بَسـبِب عرقلة املسألة اإلنسـانية ووقف إطالق النار»، مؤّكـداً 

تمسك صنعاء بفصل الرتتيبات اإلنسانية عن الجوانب األُخرى، 
وأن ال تسـتخدم يف قضايـا التفاوض، يف إشـارة إىل فتح مطار 
صنعاء ومينـاء الحديدة بدون رشوط، وهـو األمر الذي حاول 
تحالف العدوان اسـتخدامه كورقة تفاوضيـة، وقدمه يف إطار 
صفقة مقايضة مقابل مكاسب عسكرية وسياسية لاللتفاف 

عىل السالم الفعيل. 
وقال العجـري إن مطلب فصل امللف اإلنسـاني عن امللفات 
العسكرية والسياسـية كان «بمثابة اختبار» لتحالف العدوان 

ورعاته ولكنهم سقطوا فيه برفضهم لذلك املطلب. 
وأّكـدت هذه النتيجـة صحة ودقة قراءة صنعاء للتَحّركات 
حـول  والسـعوديّة  األمريكيـة  وللترصيحـات  الدبلوماسـية 
«السـالم»، والتـي بدا بوضـوح أنها ُمَجـّرد محـاوالت لتفادي 
املزيـد مـن الهزائـم، وخداع صنعـاء بمسـاومات تنطوي عىل 
اسـتمرار العـدوان والحصـار مـع تقييـد خيـارات صنعـاء 

العسكرية. 
َر العدوان ورعاته  وأوضح العجري يف هذا السـياق أن تصـوُّ

كان «أن تخـرج السـعوديّة من الحرب وأن يبقـى اليمن تحت 
الضغـوط بما يقّررونه أَو تؤدي هذه الضغوط إىل رضب أنصار 

الله». 
وأضاف: «أرادوا فرض سـالم برشوطهم وفشلوا يف تحقيق 

فتح املطار كأبسط رشط وهذا كشف تصورهم للسالم». 
وأّكــد عضو الوفد الوطنـي أن الوفد العماني الذي وصل إىل 
العاصمة صنعاء «حمل رسـالة وتأكيـد رصيح وواضح حول 
الرتتيبات اإلنسـانية لكن لألسـف واجهوهـا بالتجاهل»، وهو 
مـا يضاف إىل قائمة األدلة التي تفضـح زيف وعدم جدية ُكـّل 

مزاعم وادِّعاءات تحالف العدوان ورعاته حول السالم. 
وأوضـح أن التصعيد اإلجرامي األخـري لتحالف العدوان هو 
«نوع من اإلرهـاب للمواطنني» ومحاولة مـن قبل «التحالف» 

إلثبات وجوده. 
وأَشـاَر إىل أن «كل الخـرباء واملراقبني يؤّكــدون أن مظاهر 
الدولـة يف صنعـاء ال تقـارن باملحافظات التي تحت سـيطرة 

العدوان». 

 : خاص 
أّكــد رئيُس اللجنـة الوطنية لشـؤون األرسى عبـد القادر 
املرتـىض، أن عام 2021 املنرصم شـهد عراقيـل كبرية وضعها 
تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي ومرتِزقتـه أمـام ملف 
األرسى، غري أن اللجنة تمّكنت من إنجاز العرشات من عمليات 
التبـادل بوسـاطات محليـة، يف ظـل ضعف دور األمـم املتحدة 

وعشوائية وانقسام أطراف العدّو. 
وقال املرتىض للمسرية إن العام 2021 شهد إنجاز 60 عملية 
تبـادل محلية لألرسى، تم خاللها تحرير 400 أسـري من أرسى 

الجيش واللجان الشعبيّة. 
وأضاف: يف املقابل، فشلت 80 عملية كان من املقّرر أن يفرج 
فيهـا عن 900 أسـري من الطرفـني، وذلك؛ بَسـبِب منع النظام 

السعودّي لعمليات التبادل، برغم «التوافق مع املعنيني». 

وأّكــد أن الطـرف الوطني قـدم الكثري من التنـازالت خالل 
العـام املنـرصم، لحلحلـة ملـف األرسى إال أن عراقيـل تحالف 

العدوان حالت دون ذلك. 
َوأََضـاَف املرتىض أن: «السعوديّة تسيطر سيطرة كاملة عىل 
ملف االرسى واملرتِزقة ليس لهـم أي قرار إالَّ بموافقة الضباط 
السعودينّي والكثري من عمليات التبادل التي افشلت خالل العام 

2021 كانت السعوديّة هي سبب إفشالها». 
يسـعى  الـذي  الهـدف  أن  األرسى  لجنـة  رئيـس  وأوضـح 
النظام السـعودّي لتحقيقـه من وراء التعنـت يف ملف األرسى 
هو الحصـول عىل «صفقة تشـمل ُكـّل ضباطهـا وجنودها»، 
ُمشـرياً إىل أن صنعاء أّكـدت جاهزيتها إلطـالق الكل «ولكنهم 
يريدون إطالق السـعودينّي بدون إطالق أرسى الجيش واللجان 

الشعبيّة»!
وجـدد املرتـىض التأكيد عىل جاهزية صنعـاء إلطالق جميع 

األرسى دون انتقائية، ُمشـرياً إىل وجود عشـوائية وانقسامات 
داخل أطراف العدّو تعرقل عمليات التفاوض. 

وقال إنه «ال يوجد أي طرف يفاوض عن االرسى السودانيني 
وقد طالبنا األمم املتحدة بان يكون هناك طرف سـوداني معني 

باألرسى السودانيني». 
وحول الدور األممي، أوضح املرتىض أنه «كان هناك يف العام 
2020 دور جيـد ال بـأس به لألمم املتحدة، تمـت عىل إثره أكرب 
عمليـة تبادل، وبالنسـبة لعام 2021 فقـد كان التَحّرك األممي 

نسبيا ثم ضعف بشكل كبري»
وأضـاف: «نحن ال نـرى أي إنجـاز لألمم املتحـدة يف ُكـّل 
امللفـات ونأمل أن تهتم بملف األرسى» مشـري إىل أنه « كانت 
هنـاك عدة لقـاءات مع األمـم املتحـدة ملناقشـة الكثري من 
القضايا املتعلقة بـاألرسى ونأمل أن يكون هناك انفراجة يف 

هذا امللف»

 ساُم تبئغئ المسادلئ العتغثة لطسقم
2021 بني دساغات «وصش الترب» والاخسغث..

ُر طسار الافاوض جئُئه تسظئ السثوان وسرصطاه لطصداغا اإلظساظغئ السةري: تسبُّ

املرتدى: السسعدغئ طظسئ تترغر 900 أجري طظ الطرشني والثور افطمغ ضسغش جثًا

تساصط ضاشئ خفصات وضشعط اقباجاز والمساوطئ افطرغضغئ السسعدّغئ وبئات طعصش خظساء السغاجغ

«السثّو تاول شرض جقم بحروذه وشحض»

جثد الاأضغث سطى جاعجغئ خظساء لاظفغث تئادل حاطض بثون اظاصاء 
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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

الظائإ السام غافّصث جري السمض يف ظغابئ بغتان وسسغقن وسني بمتاشزئ حئعة
 : حئعة 

تفّقـد النائـُب العـام، القـايض محمـد الديلمـي، ومعه 
محافظ محافظو شبوة، اللواء عوض العولقي ولحج أحمد 
جريب واملهرة القعطبي عيل حسـني الفرجي، سـري العمل 
يف نيابة بيحان وعسـيالن وعني بمحافظة شبوة ومستوى 
اإلنجـاز للقضايـا يف النيابـة بعد تعيـني رئيـس للنيابة يف 

املديريات املحّررة. 
العـام  النائـب  طـاف  التفقديـة،  الزيـارات  وخـالل 
واملحافظـون ومعهم رئيـس نيابة بيحان بأقسـام النيابة 
واسـتمعوا من القايض الشـامي إىل رشح مفصل عن سري 

العمل وآليات َحـّل القضايا يف املديريات املحّررة. 

ـٌع برئاسـة النائب  ويف ذات السـياق، ُعقد اجتماٌع موسَّ
العام جرى فيه مناقشة أوضاع النيابة يف املديريات املحّررة 
بشـبوة وسـبل تعزيز التعاون بني األجهزة األمنية والنيابة 
وملـا فيـه الترسيـع يف النظـر يف القضايا املنظـورة أمامها 

ورفعها إىل القضاء. 
وخـالل االجتماع، أّكــد القايض محمـد الديلمي أهميّة 
تفعيل عمل النيابة يف املديريات املحّررة وبما يعزز دورها يف 
رسعة إنجاز القضايا املنظورة، مشـّدًدا عىل رضورة تعزيز 
التعـاون بني أجهزة النيابـة والجهات األمنيـة والقضائية 
وبمـا يسـاهم يف َحـّل قضايـا املواطنني يف هـذه املديريات 
املحّررة التـي ظلت بدون محاكـم أَو نيابات خالل الفرتات 

السابقة إبان سيطرة العدوان وأدواته عىل تلك املناطق. 

بتدعر التعبغ.. تعصغع طثضرة تفاعط لاثحني املرتطئ افوىل 
طظ طحروع الجراسئ الاساصثغئ

 : خظساء 

أرشفـت اللجنـُة الزراعيـة العليـا، أمس 
السـبت، عىل توقيع مذكرة تفاهم لتدشـني 
املرحلة األوىل من مرشوع الزراعة التعاقدية 

بأكثر من عرشين مليار ريال. 
وبحضور عضو املجلس السـيايس األعىل 

عـت مذكرة التفاهم  محمـد عيل الحوثي، ُوقِّ
إلطالق املرحلة األوىل مـن الزراعة التعاقدية 
بـني رشكة تـالل اليمن لالسـتثمار الزراعي 

واالتّحادات الزراعية. 
وخالل فعاليـة التوقيع، أّكـد وكيل وزارة 
الزراعة لقطاع الخدمات ضيف الله شـمالن 
أنه بناًء عىل االتّفاقية التي تم توقيعها سيتم 
دعـُم زراعة الحبوب والبقوليـات والبهارات 

واملكرسات لتحقيق االكتفاء الذاتي. 
التجاريـة  الغرفـة  رئاسـُة  وأعلنـت 
والصناعيـة بأمانة العاصمة عزَمها إنشـاَء 
التعاقديـة  الزراعـة  لدعـم  رشكات  عـدة 

واإلسهام يف تحقيق االكتفاء الذاتي. 
وتأتـي هـذه الخطـوُة يف سـياِق الُجُهوِد 
الرسـمية والشـعبيّة التـي تبـذل يف سـبيل 

تحقيق االكتفاء الذاتي. 

طحارضٌئ واجسٌئ يف تمطئ الظزاشئ املةامسغئ بأطاظئ الساخمئ وحئعة
 : خظساء 

العاصمـة  أمانـة  مديريـات  يف  ُدّشــنت 
ومديريـاِت شـبوة املحـّررة، أمـس، حملـُة 
النظافـة والتوعية املجتمعية عىل مسـتوى 
بمشـاركة  والحـارات،  واألحيـاء  الشـوارع 

رسمية وشعبيّة واسعة. 
ويف أمانـة العاصمـة، شـارك أمـنُي عام 
ووكيـال  جمعـان،  أمـني  املحـيل،  املجلـس 
قطاع الخدمات املهنـدس عبدالفتاح الرشيف 
والدكتور أحمد املصـيل ومديرا مكتب املالية 
باألمانـة محمـد الجنيـد وقيـادة املديريـة، 
يف أعمـال النظافـة بشـارع وجـرس املاليـة 

بمديرية الوحدة. 
واطلـع جمعـان ومرافقـوه، عـىل سـري 
الحملـة باملديريـة ومدى تفاعل ومشـاركة 
واألسـواق  املحـالت  وأصحـاب  املواطنـني 
يف اعمـال النظافـة، والتزامهـم بالضوابـط 
املخلفـات  إخـراج  ومواعيـد  واإلرشـادات 

ووضعها يف أماكنها املخصصة. 
وأشـاد أمني محيل األمانة، بدور السواعد 
السـمراء من عمـال النظافة الذيـن يبذلون 
جهـوداً كبرية وملموسـة يف سـبيل الحفاظ 
عىل نظافة شوارع وأحياء وحارات العاصمة 

ومظهرها الجمايل والحضاري الالئق بها. 
الجهـود  تضافـر  رضورة  عـىل  وشـّدد 

بخدمـات  لالرتقـاء  واملجتمعيـة  الرسـمية 
النظافـة والتحسـني ودعـم جهـود عمـال 
ة باملناطق املكتظة باألسـواق  النظافة َخاصَّ
والبسـاطني.. مبينًا أهميَّة ترسـيخ النظافة 
لدى املواطنني كسـلوك يومـي يالزم الصغري 

والكبري. 
وآزال  شـعوب  مديريـاُت  شـهدت  فيمـا 
والثـورة وبنـي الحـارث ومعني، مشـاركًة 
مجتمعيـًة يف حملـة النظافة عىل مسـتوى 

األحياء والحارات والشوارع. 

حيث شارك عضوا الهيئة اإلدارية باألمانة 
حمـود النقيـب وعـادل العقـاري، والوكالء 
محمد البنوس ومحمد رسيع وعيل الالحجي 
وأحسـن القايض، وقيادة مديريتَي شـعوب 
وآزال، يف أعمال رفع املخلفات بشارع وجولة 

النرص وشارع األربعني. 
وأّكـد النقيب، أن حملة النظافة والتوعية 
1-1 تأتي امتداداً لحملة 12/12، وتهدف إىل 
تكريس الوعـي املجتمعي بأهميّـة الحفاظ 
يومياً..  عـىل النظافـة؛ باعتبَارهـا سـلوكاً 

ُمشـرياً إىل أهميّـِة تنفيـذ حمـالت النظافـة 
إلظهـار العاصمـة بمظهـر حضـاري يليق 

بمكانتها التاريخية. 
وبنـي  الثـورة  بمديريتـي  الحملـة  ويف 
الحـارث، أوضـح رئيـُس لجنـة التخطيـط 
باألمانة رشف الهادي، أهميّة حملة النظافة 
املجتمعية يف تعزيز وغرس مفاهيم النظافة 

كثقافة وسلوك حضاري لدى املجتمع. 
وأَشـاَر بحضـور وكيـَيل األمانة حسـني 
املرتنـي وإبراهيم املأخذي وقيـادة مديريتي 

الثـورة وبنـي الحـارث، إىل رضورة تضافر 
الجهود لالرتقـاء بواقع النظافـة والحفاظ 
والشـوارع  االحيـاء  وجمـال  نظافـة  عـىل 

ومظهر العاصمة الحضاري. 
إىل ذلك، دّشــنت قيادة السـلطة املحلية 
يف محافظة شـبوة، أمس، حملـة نظافة يف 
شـوارع وأحياء املديريات املحـّررة بالتزامن 
مع حملة النظافة والتوعية (١-١) الشاملة 

التي تنفذها أمانة العاصمة. 
ويف الحملـة، التي شـارك فيهـا محافظا 
املهـرة القعطبي عيل حسـني ولحـج أحمد 
عـوض  شـبوة،  محافـظ  أّكــد  جريـب، 
العولقـي، أهميّـة الحملـة يف تعزيـز الوعي 
وترسـيخها  النظافـة  بأهميّـة  املجتمعـي 
كسـلوك حضـاري إلظهـار مـدن ومناطق 

املديريات املحّررة بمنظر جمايل. 
العاصمـة  أمانـة  قيـادة  بـدور  وأشـاد 
وجهودها يف دعم قطاع النظافة يف محافظة 
شـبوة من خـالل رفدهـا بقالبـني ومعدات 
نظافـة، ملسـاندة جهود حمـالت النظافة يف 

مناطق املحافظة. 
شـارك يف الحملـة وكالء أمانـة العاصمة 
عيل الالحجي وإبراهيم املأخذي ومحافظتي 
شبوة أحمد الحمزة والبيضاء نارص الوهبي 
ومدير صنـدوق النظافـة يف األمانـة، فضل 

الروني، ونائبه رضوان الخوالني. 

خظساء: اشاااح شرع جاطسئ 
21 جئامرب لطسطعم الطئغئ 

والاطئغصغئ
 : خظساء 

افتتح وزيـُر التعليم العـايل والبحث العلمي، حسـني حازب، 
أمس السـبت، املبنى الجديـَد لفرع جامعة 21 سـبتمرب للعلوم 

الطبية والتطبيقية. 
وخـالل فعالية االفتتـاح، أّكـد وزير التعليـم العايل أن افتتاَح 
فـرع جديد للجامعة سيسـهم يف اسـتيعاب األعـداد املتزايدة يف 
مختلـف كلياتها املتخصصة، وبما يسـهم يف إيجاد بيئة مثالية 
للتعليم الجامعي، مشـيداً بدور جامعة 21 سـبتمرب التي تمثل 
قاعدة متينة للتعليم األكاديمي بتخصصاتها كإحدى ثمار ثورة 

21 من سبتمرب. 
واسـتمع الوزير حازب، خالل االفتتـاح، من رئيس الجامعة، 
الدكتور مجاهـد معصار، إىل رشح عن األقسـام والتخصصات 
الجديدة التي تنفرد بها الجامعة كعمادة البيئة وخدمة املجتمع. 
إىل ذلك، شـارك وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف ورشـة 
«إقرار اسـرتاتيجية وتوصيف برنامج ومقـّررات كلية الصيدلة 

الرسيرية»، التي ُعقدت يف جامعة 21 سبتمرب. 
ويف الورشـة، أّكـد الوزير حـازب أهميّة دور األبحاث العلمية 
التخصصية يف االرتقاء بمستوى الخدمات الطبية يف ظل العدوان 
والحصار، معتربًا اسـتمراَر العمل األكاديمي وإنشـاء جامعتني 
حكوميتني متخصصتني (21 سـبتمرب وجبلـة)، ثمرًة من ثمار 

صمود جبهة البناء والتعمري يف التعليم الجامعي واألكاديمي.
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 : طتمث خالح تاتط 
االسـتثمارات  مـن  السـمكي  االسـتثماُر  يَُعـدُّ 
الناجحـة والواعدة، والتـي تُِدرُّ ربحاً وفـرياً وثروة 
متجـددة ال تنضـب، َوتنتظر رجال املـال واألعمال 

الستغالل الفرص الواعدة التي تمتلكها اليمن. 
وتمتلك اليمُن سـاحالً بحريـاً طويالً يمتد بطول 
٢٥٠٠ كم، وتزخر امليـاه اإلقليمية اليمنية بكميات 
هائلة من األسـماك واألحياء البحرية، ويوجد فيها 
أكثر من ٦٠٠ نوع، لم يستغل منها سوى 17 % من 

هذه الثروة الهائلة. 
ويؤّكــد وكيـُل وزارة الثـروة السـمكية لقطاع 
االسـتثمار والبحـوث، ماهـر السـيد، وجـود عدة 
فـرص اسـتثمارية يف القطاع السـمكي والبحري، 
قـد تقـدر بأكثـَر مـن 300 فرصـة اسـتثمارية يف 
داً بعَض الفرص  املجاالت السـمكية والبحرية، معدِّ
االسـتثمارية سـواء تصنيـع مسـتلزمات وأدوات 
الحديثـة  القـوارب  تصنيـع  أَو  الصيـد،  ومعـدات 
واملواكبة لنشـاط االصطياد وفق طبيعة االصطياد 
وصيانتهـا، وكذلـك مسـتلزمات وأدوات ومعـدات 
االصطياد وعمليـات التحضري والتعبئـة والتغليف 
للمنتجـات الطازجـة واملجمـدة للتسـويق املحـيل 

والتصدير الخارجي. 
االسـتثمار  مجـاالت  مـن  أن  السـيُد  ويضيـف 
السـمكي إدَخـاَل التقنيـات الحديثـة يف عمليـات 
االصطيـاد والتسـويق والتصدير وتوفـري خدمات 
الصيد النوعي والتسويق والتصدير النوعي، إضافًة 
إىل توفـري خدمـات املختـربات والتخزيـن والتربيد 
والنقـل والتوزيـع والشـحن والرتويـج واإلعـالن 
والتسـويق، الفتـاً إىل أن االسـتثماَر يف االسـتزراع 
والقرشيـات  والرخويـات  والطحالـب  لألسـماك 
والقواقع واملحار وخيار البحر واألعشـاب البحرية 

والشعاب املرجانية الصناعية وغريها. 
ويشـريُ السـيد إىل أن مـن ضمـن االسـتثمارات 
تدريـَب العمالـة، وتأهيَلهـا والرفـَع مـن قدراتها 
ومهاراتها، مشـّدًدا عىل أهميّة االستثمار يف مجال 
البُنَى التحتية وخدماتها يف مناطق اإلنتاج ومناطق 
االسـتهالك مـن التسـويق والتوزيع والنقـل البيع 
والـرشاء الطـازج والجاهـز، وكذلك االسـتثمار يف 

السياحة البحرية تحت مائية والشعب املرجانية. 
عـىل  السـمكية  الثـروة  وزارُة  وكيـُل  ويركـز 
االستثمار يف مجال التسويق، والتصدير، ويف جودة 
معامـالت مـا بعـد االصطيـاد (التعبئـة والتغليف 

والرتويج والتوزيع) للمنتجات البحرية والسمكية 
محلياً وخارجياً، مبينًا أن االستثماَر يف مجال إعداد 
الدراسات والبحوث االستثمارية العلمية ودراسات 
الجـدوى االقتصاديـة للمشـاريع املختلفـة، مـن 
مجاالت االسـتثمار السـمكي التي لم يتـم االتّجاه 

نحوها. 

ويتطّرق السـيد إىل جدوائية االستثمار يف إنشاء 
محالت ومطاعم األسماك واألحياء البحرية بأنماط 
تقديـم  يف  االسـتثمار  وكذلـك  جديـدة،  اسـتهالك 
املنتجات التي تواكب تحسني وترشيد وتنويع نمط 
االسـتهالك املحـيل والخارجي للمنتجـات البحرية 
االخرتاعـات  يف  االسـتثمار  وكذلـك  والسـمكية، 
واالبتـكارات السـمكية، مؤّكــداً أن سـيتم عمـل 
خارطة االستثمار وفق سلسـلة القيمة بالتفصيل 
بإذن الله، والتي ستعمل عىل تطوير وسائل إظهار 
وإبراز الفرص االستثمارية وفق مستويات رؤوس 
املـال املجتمعيـة والقطـاع الخاص التـي يمكن أن 

تدخل لالستثمار يف القطاع السمكي والبحري. 
ويشـّدد السـيُد عىل رضورِة إنشـاِء مؤّسسـات 
أَو  الفرديـة،  اسـتثمارية  وجمعيـات  ورشكات 
االسـتثمار  مجـاالت  يف  واملجتمعيـة  الجماعيـة 
السـمكي بكافـه أنواعه، ُمشـرياً إىل أن االسـتزراع 
السمكي يعترب من أهم الفرص االستثمارية املتاحة 
َحـاليٍّا، وغري املكلفة عىل من سيدخل يف هذا املجال، 
َوأن هناك كوادَر محلية لديها الِخربُة الكافية يمكن 

أن يستعني بهم املستثمرون يف هذا التوّجـه. 
ويؤّكــد أن االسـتزراع السـمكي يف املياه العذبة 
واملالحة يعد املسـار األفضل واملتميـز وَغري املكلف 
ـة مع اسـتمرار الحرب والعدوان، ُمشـرياً إىل  َخاصَّ

أنهم يعملون َحـاليٍّا عىل إعداد دراسـات مناسـبة 
لتوجيه االسـتثمار يف االسـتزراع السمكي أكثر من 
التشـجيع عىل االصطياد يف البحـار، داعياً أصحاَب 
الخـربات والتجاِرب يف مجال االسـتزراع السـمكي 
للتواصل مع وزارة الثروة السـمكية، حيث الفرص 

سانحة أمامهم وأمام املستثمرين بهذا املجال. 
وعن الصيد الصناعي، يؤّكـد وكيل وزارة الثروة 
السمكية لقطاع االستثمار والبحوث، ماهر السيد، 
أنه يعترب ركيزة أََساسـية للدولة، ورافداً لالقتصاد 
السـمكية  الثـروة  وزارة  أن  إىل  الفتـاً  الوطنـي، 
سـتعمل عىل تغيري السياسـة الحكومية السـابقة 
التـي طغت عـىل هـذا النوع مـن االصطيـاد الذي 
كان حكـراً عىل الشـخصيات النافـذة، وأن الوزارة 
واللجنـة الزراعية والسـمكية العليا تعمالن َحـاليٍّا 
عىل إبـراز كافة الفرص االسـتثمارية املناسـبة يف 
مجال الثروة السمكية والبحرية، وتشجيع لرؤوس 
األموال املحلية واملجتمعية لالسـتثمار، منوًِّها بأنه 
سـيكون هناك أعمال وأنشطة قوية إلبراز الفرص 

االستثمارية للقطاع السمكي قريباً. 
 

الاسعغقُت والاحرغساُت الصاظعظغئ
ويوضح السـيد أن البيئَة االسـتثماريَة يف الثروة 
عٌة للمسـتثمرين،  السـمكية والبحرية بيئة مشـجِّ
مؤّكــداً عـىل وجود تسـهيالت للمسـتثمرين، َوأن 
الوزارَة سـتعمُل عىل إعداد اللوائـح والقوانني التي 
تفِصُل االستثماَر السـمكي والبحري بالشكل الذي 
يجـذب ُكـلَّ مسـتويات رؤوس األموال، ُمشـرياً إىل 
وجوِد تعـاُوٍن من قبل الجهـات الترشيعية لتعديل 
قانون االستثمار وتوسـيعه ليشمَل أهم التفاصيل 
لالسـتثمار السـمكي والبحـري، َوأن وزارة الثروة 
السـمكية تعمل عـىل تطوير املنظومـة الترشيعية 
والقانونية لهذا املجال بالشكل الذي يحفظ ويكفل 

للجميع حقوقهم دولة ومستثمرين. 
لقطـاع  السـمكية  الثـروة  وزارة  وكيـُل  ودعـا 
االسـتثمار والبحوث السمكية رجاَل املال واألعمال 
ــه نحـو االسـتثمار السـمكي؛ نظـراً ملا  إىل التوجُّ
يمتلُكـه اليمُن مـن ُفـَرٍص واعدة يف هـذا القطاع، 
مؤّكــداً أن الوزارَة سـتقدُم ُكـلَّ التسـهيالت لهم، 
وسـتعمل عىل تذليِل ُكـّل الصعوبات التي سـتقُف 
إىل دوِر القطـاع الخـاص يف  يف طريقهـم، ُمشـرياً 
تعزيز االسـتقرار االقتصادي للوطن؛ باعتبَار رأس 
املـال الوطني رشيكاً أََساسـياً يف النهوض بالقطاع 

االقتصادي، وتحقيق األمن الغذائي لليمن.

تجخُر بقُدظا بضمغاٍت عائطئ طظ افجماك وافتغاء الئترغئ وغعجُث شغعا أضبُر طظ 600 ظعع لط ُغساشض طظعا جعى 17 %

شرص واسثة تئتث سظ طسابمرغظ

 وضغض وزارة البروة 
السمضغئ: عظاك 

شرٌص اجابمارغئ شغ 
الصطاع السمضغ 

والئتري ُتصثر بأضبر 
طظ 300 شرخئ 

اجابمارغئ

اقجابمار السمضغ.. 
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 : طظخعر الئضالغ 
تكتسُب عمليُة «فجر الصحراء» وما حّققته من 
تحريـر منطقة «اليتمـة» وما جاورهـا يف مديرية 
خـب والشـعف بمحافظـة الجوف شـمال رشقي 
صنعاء أهميًّة اسرتاتيجيًة ولها أبعاُدها العسكرية 

واالقتصادية والسياسية. 
االسـرتاتيجي واملحلُِّل العسكري  ويؤّكـد الخبريُ 
العميـد عزيـز راشـد، أن األهميّـة االسـرتاتيجية 
والعسـكرية لعملية فجر الصحراء وتحرير اليتمه، 
ترتبـُط باألهميّة االسـرتاتيجية ملحافظـة الجوف 
ذاتها؛ كونها تقع شمال رشقي اليمن وعىل خطوط 
التمـاس مع اململكة السـعوديّة مبارشة، وبرشيط 
حـدودي يمتـد مـن جنوب غربـي نجـران جنوبي 
اململكة، وحتى جنوب رشقـي نجران، وكذلك يمتد 
حتى صحـراء الربع الخايل، وهو ما يزيدها أهمية، 
من َحيُث إغالق أي دعم عسـكري من هذا الرشيط 

الحدودي إلسناد جبهة مأرب. 
خـاص  ترصيـح  يف  راشـد  العميـد  ويضيـف 
لصحيفة «املسـرية» «أن عملية «فجـر الصحراء» 
أتت مباغتة للعدو، ولم يكن يف حسـبانه ملثل هكذا 
عمليه خاطفـة، وهذا يعترب عجـزاً مخابراتياً لدى 
تحالـف العـدوان، وتفوقـاً مخابراتيـاً ومعلوماتياً 
لـدى قواتنا، وتعترب عملية خاطفـة ناجحة، والتي 
يصنفها كخبري عسكري ضمن العمليات الخاطفة 
الناجحـة التي قـام بها الجيش األملانـي يف اخرتاق 
خصومـه أثناء الحـرب العاملية الثانيـة رغم فارق 
اإلْمَكانيـات، ُمشـرياً إىل أن الخـرباَء يعرفون معنى 
العمليـاِت الخاطفـة، من َحيـُث جمـع املعلومات 
واالسـتطالع املتعدد والتغطيـة الجوية والرضبات 
األولية بأسـلحة نوعيه والرسعة املتطلبة واآلليات 

الناقلة للجنود والتأمني والتموضع». 
ويتابـع الخبري العسـكري واالسـرتاتيجي عزيز 
ويف  الواسـعة  املسـاحة  بهـذه  عمليـة  راشـد «أن 
ـام ال شـك بأنها عمليـة دّوخت  غضـون ثالثـة أَيـَّ
العـدوان وتسـاقطت قيـادات عسـكرية كبـرية يف 
صفوفه، َحيُث مثّلت إحباطاً وانهياراً يف معنوياته، 
وهذا أهمُّ جانب عسـكري كرسـالة واضحة للعدو 
أنـه ال يسـتطيع تغطيتهـا، أَو التربيـر، وهـذا مـا 
أفقـده أعصابَه وقام بـردة فعـل انفعالية برضب 
املدنيـني يف العاصمة صنعاء واملحويت وتعز وبقية 

املحافظات». 
ويـردف قائـالً: «مـن األهميّـة العسـكرية لهذا 
التحريـر هو قطـع خطوط اإلمَداد عـىل العدّو عرب 
هـذه املحافظـة ألي دعم أَو إسـناد للمرتِزقة يف ما 
تبقى من محافظة مأرب وهذا أهم جانب يف الوقت 

الحايل وهو ما سيسهل من عمليات تحرير لعدد من 
املحافظات األُخرى بمـا فيها مأرب، معتربًا وصوَل 
الجيـش واللجان الشـعبيّة إىل منطقـة اليتمة التي 
هـي امتداٌد لصحـراء الربع الخايل وحرمـان العدّو 
من هذه املحافظة رغـم أنه يعتربها ضمن أراضيه 
إحباطـاً لآلمال التـي بنى عليها نظرته التوسـعية 

طوال عقود من الزمن. 
ويشـري العميـد راشـد إىل أن الجيـش واللجـان 
الشـعبيّة ألول مـرة يف تاريخ الجمهوريـة اليمنية 
أثبتـوا معنـى فـرض السـيادة الوطنيـة عـىل هذا 
الجـزء من الجغرافيا اليمنية، وهو ما سـيعزز ثقة 
الجماهري اليمنيـة لهذه القيـادة اليمنية الحكيمة 
ممثلـة بقائـد الثـورة السـيد عبدامللـك بـدر الدين 

الحوثي -يحفظه الله- ومن خلفه الشعب والجيش 
كأمة واحدة تسعى لتحرير الوطن واألمة من أدوات 
االسـتكبار ومشـاريع الظالم والرجعيـة، وأن هذه 
العمليـة أنهت مؤامرة ما يسـمى إقليم سـبأ الذي 
مّرره السـفريُ األمريكي يف مؤتمـر الحوار، وقضت 
عىل آمـال وطموحات السـعوديّة َوأحالم العكيمي 
والعرادة باالنفراد بتلك املحافظتني النفطيتني تحت 
مسـمى «إقليم سـبأ» التقسـيمي التفتيتي لليمن 
واملنطقة وفق املرشوع األمريكي الصهيوني تفتيت 

م.  املفتَّت وتقسيم املقسَّ
الجـوف  محافظـة  ملسـاحة  «نظـراً  ويقـول: 
الواسعة التي تبلغ (٤٠٠٠٠) كم مربع، فهي تعترب 
خـط الدفاع األول ألربـع محافظات مجـاوره لها، 
ومرتبطة بصعدة من الشـمال، ومـن جهة الغرب، 

وعمران ومحافظة صنعاء ومأرب من الجنوب». 
مـن جانبـه، يؤّكـد الخبـري العسـكري واملحلل 
االسـرتاتيجي العقيـد مجيب شمسـان أن األهميّة 
«اليتمـة»  لتحريـر  والعسـكرية  االسـرتاتيجية 
ومـا تبقـى من محافظـة الجـوف يف عملية» فجر 
الصحراء» تحمـل العديَد من الـدالالت واملؤرشات، 
من َحيـُث موقعهـا الجغـرايف، وتوقيتهـا الزمني، 
وتبعـث رسـالة إىل تحالف قوى العـدوان األمريكي 
السـعودّي، وربمـا كانـت الهسـترييا التي صدمت 
العـدّو وتكللت بتحرير 1200 كـم مربع يف منطقة 
«اليتمة» بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. 
ويشـري العقيـد شمسـان إىل أن هـذه العمليـة 
النوعية لـم تكن ُمَجــّرد انتصـار مرتاكم للجيش 
واللجان الشعبيّة إىل جانب االنتصارات السابقة، بل 

تعد انتصاراً تاريخيٍّا كونها استعادت منطقة ظلت 
لعقـود طويلة تحـت الوصاية السـعوديّة، وبالتايل 
َفـإنَّها من داللة املسـمى بعملية «فجر الصحراء» 
توصل رسـالة للعدو السـعودّي بأن ُكــّل األرايض 
اليمنيـة املغتصبـة حديثاً خـالل هذه العـدوان، أَو 
سابًقا ستكون بيد الجيش واللجان الشعبيّة، وهذه 
هي الرسـالة البارزة والقاصمـة لتحالف العدوان، 
ألن ُكـّل األرايض اليمني املغتصبة ستعود إىل حضن 

الوطن، وستتنفس الحرية واالستقالل. 
بقولـه:  شمسـان  العسـكري  الخبـري  ويتابـع 
«جـاءت هذه العملية لتؤّكـد قدرة الجيش واللجان 
الشـعبيّة عـىل اسـتعادة األرايض املغتصبة، وكرس 
الحاجـز الـذي أرادت سـلطات النظام السـعودّي 
وضَعهـا بيننـا وبينهـا يف الحـدود التـي اغتصبها 
سـابًقا، لتصبح تلك املسـافة الطويلـة من الحدود 
اليمنيـة مـع مملكـة العـدوان يف األرايض التي تم 
اغتصابها سـابًقا يف نجران لتصبح اليوم عىل خط 
تماس مع تقدم الجيش واللجان الشعبيّة نحوها». 
ويضيف «أَيْـضـاً تمثل هذه العمليـة، من َحيُث 
توقيتهـا عمليـة نـادرة ونوعيـة؛ كـون الجيـش 
واللجان الشـعبيّة ال يقومون بهـذه العملية فقط، 
بـل هنـاك عمليـات أُخـرى يخوضونهـا يف مـأرب 
والسـاحل الغربي، وعىل كافة املحاور واالتّجاهات 
ومعـارك أُخرى يف مـا وراء الحـدود، وخاضوا هذه 
جـوي  غطـاء  ودون  مفتوحـة،  أرض  يف  العمليـة 
وتمّكنـوا مـن حسـمها يف زمـن قيايس بحـدود 3 
ـام، فهذه العملية بما تمثلـه، من َحيُث موقعها  أَيـَّ
الجغـرايف وموقعها الزمنـي وطبيعـة األرض التي 
نفذت عليهـا تمثل عمليًة نوعيـة راكمت االنتصار 
وحّققت انتصـاراً تاريخيٍّا أعادت من خالله أراَيض 
مغتَصبـًة لعقود عىل السـيادة اليمنية، وسـتكون 
بوابـة ومنطلقاً لتحرير األرايض األُخرى املحتّلة من 

قبل العدّو السعودّي». 
أما عىل مستوى تحرير األرايض اليمنية األُخرى، 
فيشـري العقيـد شمسـان إىل أن هـذه العملية بما 
فرضتـه من واقـع جديد عـىل هـذه املنطقة وعىل 
امتدادها الذي وصل إىل منقطة البُقع والخط الدويل 
الواصـل إىل منفذ الخـرضاء، أَو اقرتابها أَيْـضاً من 
التمهيـد للوصـول إىل منفذ العـرب، وقطع خطوط 
اإلمـَداد ملرتِزقة العـدوان يف محافظة مـأرب، فهذا 
يمّهـد الواقـَع العملياتـي وميـدان املواجهـة أمام 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة لتحرير مـا تبقى من 
مأرب، ويضاعُف الِخناَق عىل مرتِزقة العدوان داخل 
هذه املحافظة الذي يسـعى فيهـا حزب «اإلصالح» 
لجر مـا تبقى منها لويالت الحـرب والنار، وبالتايل 
جاءت هـذه العملية يف هذه التوقيـت الذي لم يكن 
يتوقعـه تحالـف العـدوان لتؤّكــد عـىل عـدد من 

 السمغث راحث: راحث: 
طظ افعمّغئ السسضرغئ 
لسمطغئ «شةر الختراء» 
أظعا صطسئ أي دسط أو 
إجظاد لطمرتجصئ شغ طا 
تئصى طظ طتاشزئ طأرب

خئراء سسضرغعن واصاخادغعن لختغفئ «المسغرة»:

سمطغئ «شةر الختراء» تّصصئ الضبَري طظ املضاجإ 
وأبئائ طسادلَئ شرض السغادة العذظغئ
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الرسـائل أن بإْمَكان القوات املسلحة اليمنية تنفيذ 
عمليات واسـعة وكربى بهذا الحجـم، وتؤّكـد عىل 
إراَدة ثورة الحادي والعرشين من سبتمرب وأهدافها 
يف دولة ذات سـيادة، تبسـط إرادتها عىل ُكـّل شرب 
مـن هـذه األرض شـماالً وجنوبـاً ورشقـاً وغرباً، 
ورسـائل أَيْـضـاً بـأن ُكــّل األرايض اليمنيـة التي 
اغتصبت من هذا الوطن سـتعود إليـه اليوم أَو غداً 
طاملـا هناك إراَدة وهناك قيـادة حكيمة تعزز إراَدة 
املقاتل وقد تكللـت ُكـّل تلك العمليات بالنرص ومن 
نرص إىل نرص إىل أن تتحّرر كامل األرايض اليمنية». 
ويقول الخبري شمسان: «هذه العملية -وبحسب 
ما ورد يف خطاب املتحدث الرسمي للجيش واللجان 
الشـعبيّة العميد يحيى رسيع- جاء فيها باالنتقال 
إىل مرحلـة جديـدة للعمليـات العسـكرية الرادعة 
وتجديـد الدعوة لتَحـّرك أبناء الشـعب اليمني هي 
رسـالة أَيْـضـاً يف جانـب أن األرايض التـي ظلـت 
مغتصبة من قبل العدّو السعودّي ألكثر من خمسة 
عقـود إىل جانـب األرايض املغتصبة مـن قبل والتي 
اسـتمر العدّو السـعودّي بمحاوالته منـع الجيش 
واللجان الشعبيّة من الوصول إليها إال أن زمن هذه 
العمليـة والتوقيت املفاجئ أربك حسـابات تحالف 
العـدوان ومكنهـم مـن تحريرهـا وتوجيه رضبة 
ما أن هنـاك معلومـات  قاصمـة للعـدو، ال ِســيـَّ
تتحـدث عن نهـب الثـروات النفطية بطريقـة، أَو 

بأُخرى من هذه املناطق». 
ويوضح العقيد شمسان أن توقيت هذه العملية 
وعالقتهـا باملعـارك املركزيـة يف األرايض األُخرى يف 
مأرب هي رسـالة للعـدو السـعودّي مفادها بأننا 
عازمون عـىل تحريـر كافـة األرايض اليمنية، وما 
يتعلق بالغطاء الجوي ومضاعفة الدعم السـعودّي 
للمرتِزقـة يف مـأرب، فقواتنـا الصاروخيـة تعمـل 
عىل تحييد الغارات السـعوديّة من خالل استهداف 
مطاراته القريبة التي تُسـتخدم ملسـاندة مرتِزقته 
لتطويـر  إْمَكانيـة  أَيْـضـاً  وهنـاك  األرض،  عـىل 
الدفاعـات الجوية التي تمّكنت من إسـقاط العديد 
مـن الطائـرات التجسسـية والقتاليـة، إضافة إىل 
تحييـد فاعليـة الطائـرات الحربيـة الحديثة وترك 
أثرها ومفعولها عىل الواقع، وبالتايل كانت نتائجها 
عـىل الواقع ومثل هـذه العنارص سـمحت للجيش 
واللجـان الشـعبيّة التقدم عىل األرض بشـكل أكرب 

مما كان عليه سابقاً.
 

ضربئ صاخمئ أربضئ تسابات دول 
السثوان

ولم تقترص األهميّة االسـرتاتيجية لعملية «فجر 
الصحراء» يف الجانب العسـكري فحسـب، بل كان 

لها أهميتها وأبعادها االقتصادية والسياسية. 
الحـداد،  رشـيد  االقتصـادي  الخبـري  ويؤّكــد 
أن األهميّـَة االسـرتاتيجيَة ملنطقـة «اليتمـة» وما 
جاورهـا كبريٌ واسـرتاتيجي عسـكريٍّا واقتصاديٍّا، 
وأن عملية فجر الصحراء أنهت الَوصاية السعوديّة 
التي كانت الرياُض تفرُضها طيلَة العقود املاضية، 
فهذه املنطقُة الحدودية التي تمتد إىل عمق صحراء 
الربع الخـايل الغنية هي األُخـرى بالنفط والثروات 
املعدنيـة، وتقع عـىل التماس مع منطقـة نجران، 
أي عـىل رشيـط حـدودي واسـع يمتـد إىل املئـات 
مـن الكيلوهـات، مبينًا أهميّـة منطقـة «اليتمة» 
االقتصادية أنها واقعة فوق بحرية من الغاز املسال 
والنفط وكذلـك بحرية مياه للرشب وللزراعة كبرية 
ا وفق الدراسـات، ولذلك َفــإنَّ حديَث العميد  ِجــدٍّ
يحيـى رسيـع، عـن منـع السـعوديّة للمواطنـني 
اليمنيني يف تلك املنطقة مـن حفر آبار مياه، يؤّكـد 
حرصهـا عـىل إبقـاء تلـك املنطقـة «ميتـة» كون 
إحيائها وزراعتها واسـتغالِل املسـاحات الواسعة 
فيها يشكُِّل خطراً عىل مصالحها، يضاف إىل أن منع 
الناس من اسـتغالل املياه الجوفية يف «اليتمة» وما 
جاورها، يعكس نوايـا الرياض يف عدم تكاثر أعداد 
السكان فيها حتى يسهل ابتالعها كما تم ابتالع 40 
ألف كيلو مرت مـن أرايض حرضموت الحدودية مع 

رشوره تحديداً ومنطقة خراخري اليمنية. 
ويتابـع الخبـري االقتصـادي الحـداد يف ترصيح 
خاص لصحيفـة «املسـرية» أن اليتمـة الواقعة يف 
نطـاق مديريـة خـب والشـعف رشقـي محافظة 

ا وتتجاوز مسـاحة  الجوف مسـاحتها كبـرية ِجـدٍّ
البحرين، ولكن فرضت السـعوديّة عىل الحكومات 
اليمنيـة املرتهنة أن تـرتك 70 % من أرايض الجوف 
تحت مسـمى مديرية خب والشـغف حتى يسـهل 
ابتالعهـا وهناك 17 مديرية تتقاسـم نطاق 30 % 
من مسـاحة الجوف، الهدف مـن وراء ذلك اقتطاع 
أجزاء واسـعة مـن املناطق الحدوديـة اليمنية كما 
حـدث بعد ترسـيم الحـدود بموجـب اتّفـاق جدة 
املوّقع بني اليمن والسـعوديّة عـام 2000 م، والذي 
شـمل جزءاً عىل تماس مع محافظـة الجوف، وتم 
تأجيـل الرتسـيم يف منطقـة الربع الخـايل بصورة 
متعمدة رغم أن السـعوديّة تسـتغل النفط يف الربع 
الخـايل، وبعـد االتّفـاق قامـت السـعوديّة بتغيري 
املعالـم الحدوديـة والتوّغل داخـل األرايض اليمنية 
مع الجـوف، وتحديداً يف املناطق القريبة من اليتمة 
واستحوذت عىل أكثر من 20 كلم، وقّدمت العالمات 

الحدودية فيها وضّمتها إىل أراضيها. 
ويبـني الحداد أنه وخالل العقـود املاضية عملت 
السـعوديّة عىل إفشال أية محاوالت يمنية للتنقيب 
يف عدد مـن الحقول القريبة من املنطقة الحدودية، 
وأغلقت منتصـف ثمانينيات القرن املايض بتواطؤ 
مـن نظـام صالـح قطاعـني نفطيني يمنيـني بعد 
اكتشـاف وجـود كّميات كبـرية من النفـط فيهما 
غـرب اليتمة، وحقـالً غازياً آخر أثبتت الدراسـات 
امتالكـه كّميات تجاريـة كبرية من الغاز املسـال، 
ولذلك استعادة هذه املنطقة يعد كنزاً ثميناً لصنعاء 
ورضبة مؤملة للسـعوديّة، فتحريـر اليتمة من قبل 
الجيش واللجان الشـعبيّة يف عملية فجر الصحراء 
أعـاد هذه املنطقـة االسـرتاتيجية إىل حضن الدولة 
ألول مـرة منذ سـتني عامـاً، وسيسـهم يف إنعاش 

املنطقة اقتصاديٍّا وزراعياً وعمرانياً. 
ويشـري الحـداد إىل أن محافظـة الجـوف تعترب 
إقليمـاً زراعياً هامـاً، وتمثل ٢٨ % مـن املحاصيل 
الزراعيـة من إجمايل اإلنتاج الزراعي يف الجمهورية 
ة من الحبوب واألعالف ومسـاحتها  اليمنية وَخاصَّ
الزراعيـة تكفـل تأمـني اليمـن والجزيـرة العربية 
باألمن الغذائي الذي يعترب من أهم ركائز وأسـباب 

العزة والصمود. 
وبحسـب دراسـات عامليـة يوجـد يف الجـوف 
مخزون نفطي ومائي عاملي، ويف حال تم استغالل 
ذلك املخزون سيكون اليمن من الدول االقتصادية 
يف العالم واألول عىل مستوى املنطقة وهذا العامل 
أهم أسـباب الحرب والعدوان عـىل اليمن باعرتاف 
الرئيس األمريكي السـابق «ترامب» أثناء ترشحه 
ملنصب الرئاسة حني أجاب عىل سؤال: ملاذا الحرب 
يف اليمـن؟ فقـال مبـارشة: إنهـا حرب ِمـن أجِل 

النفط!!
ُعمـٌق  ولهـا  تاريخيـة  الجـوف  ومحافظـة 
حضـاري يمتـد إىل مـا قبـل امليـالد ٤٠٠ ق. م 
بتأسيس حضارة اليمن املعينية (براقش)، وهي 
وجهة سياحية متنوعة، وتعداد سكانها (٦٠٠) 

ألف نسـمة، أي ضعفي سـكان محافظة مأرب، 
وتعتـرب خزاناً مـن القـوة البرشيـة الصحراوية 
القادرة عىل استغالل كافة املوارد إذَا تم توجيهها 

لذلك من قبل الدولة. 
وتعـد الجـوف مـن ضمـن املحافظـات الواعدة 

والنفطية والغازية، وقد عملت السعوديّة من خالل 
العطـاءات ورشاء الـوالءات يف هـذه املنطقة أَو من 
َحيُث استخدام سلطتها ملنع أي تنقيب أَو استفادة 
مـن ثرواتـه النفطيـة ناهيك عـن حفر آبـار املياه 

ليستفيَد منه أبناُء هذه املنطقة. 

 التثاد: اجاسادُة الغامئ 
غسث ضظجًا بمغظًا لخظساء 

وضربًئ طآلمًئ لطسسعدّغئ 
وجاسعط شغ إظساش 

المظطصئ اصاخادغًا وزراسغًا 
وُسمراظغًا

 السصغث حمسان: 
السمطغئ تسث اظاخارًا 

تارغثغًّا ضعظعا اجاسادت 
طظطصًئ ظطئ لسصعد 
ذعغطئ تتئ الَعخاغئ 

السسعدّغئ
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ظاتطى بسغرعط ظاتطى بسغرعط 
طا ُدطظا طا ُدطظا 
 طرام خالح طرحث

ُمناسـبٌة جليلـة وعظيمـة، يفخـر الجميـع 

بقدومها سواٌء أكانوا ممن قدموا شهيداً، أَو ممن 

لم يصطِف منهم الله ُشـهداء، فجميعهم يشعر 

بالفخـِر واألنَفة تجـاه هذه املناسـبة، لذا نحُن 

نـرى اليوم أنفسـنا وقلوبنا كيـف يتخللها فرُح 

االنتصارات، وكيف تَُرتجم هذه الفرحة بعبارات 

الشـكر واالمتنـان ملن يسـتحقها، فمـا الفضل 

يف ذلـك بعد اللـه إال لدمـاء الُشـهداء، الصاعدة 

أرواحهم إىل ِعنان السـماء، البارزة عناوينهم يف 

ِجباه النُجباء، وهي لسواعد رجال الله الذين هم 

يف الجبهاِت ُسعداء مواجهني عجافري الصحراء، 

لنعيش بحريٍة ُطلقاء، بعيًدا عن الُظلم والشقاء، 

والستعادة البسمة عىل شفاِه البؤساء. 

ِرجـاٌل امتطـوا صهـوة الجهاد، لدفـِع الظلم 

واالسـتعباد، وسـارعوا بكِل شـغٍف لنيل ِجنان 

الرحمن، تركوا ُكـّل ملذات الدنيا وراهنوا بقوى 

خالِق العباد، قدموا أرواحهم قرابني لله، خرجوا 

من غياهب الظلماِت إىل نوِر اإليمان، فاختارُهم 

ة أوليائه، ففي بداية النهج  الله ليكونوا من َخاصَّ

وعٌد إلهي، ويف امُلنتصف ِرجاٌل انطلقوا وجاهدوا، 

وما بعد ذلك ِرجاٌل صدقوا، وما يليه تكريٌم إلهي 

من ِجنان وحوٍر عـني، وكان هو الجزاء، فهنيئاً 

ألرواحِهم ما نالت. 

نتظلـُل اليوم تحت مظلِة من اصطفاُهُم الله، 

ووجـدوا مالذهـم اآلمن، ضـد الظلـم والظاملني 

وجعلوا من الجبهات مأمناً لُهم، ومسـكناً لهم، 

ومدفـأً لهم حتى ارتقوا، أُولئـك الذين بكل فخر 

سـنواجه الطواغيـت بكل قـوة ما ُدمنـا نحمل 

ثقافتهم، فلنقف بُرهة جميعاً ونوضح قليًال من 

الغموض للبعض، هل للدماء يف جسـد اإلنسـان 

أن تتوقـف عـن الَرسيَـان وهـو مـا زال حياً؟! 

بالطبع ال، كذلك هي حياة الشـهداء، وسـريُهُم 

النقية حيـٌة فينا وتجري بعروقنا قبل ألسـنتنا 

مـا ُدمنا أحياء، ولن نتخىل عنها ما دامت أنوفنا 

عالية تتنفُس الهواء. 

بَزَغت مالمح االنتصارات مع بزوغ الشـمس، 

فُهنـاك من ينتظـر، إنها عيوٌن سـاهرة، وأنوٌف 

شامخة، ال يوِهُن عزيمتها قصف وال حرب، وال 

مدرعات، وال دبابات، مجاهدون يسـعون لشق 

طريـق النرص، ُحفاة، يتجرعـون برد الصحارى 

فون بإيمانهم  بكل أنَفـٍة وقوة، متدفئون ومتلحِّ

بالله، وآياتـه التي ما َحَكت عنهم َكثرياً، لتصنع 

منهـم رجـاالً أشـداء ال يخشـون يف اللـه لومة 

الئم، ِرجاٌل تكسـوهم الَعظَمة واألنفة، ليُنشئوا 

جيالً من بعدهم يَُدك ُكـّل غاٍز، متمسـكني بالله 

سائرين عىل درب من سبقوهم. 

جاغضج وبغضع ابظ جطمان وابظ زاغث 

صاجط جطغماظغ.. 
الحاعُث سطى السخر والصائُث اقجابظائغ

د. حسفض سطغ سمغر

سـايكس وبيكو كانت اتّفاقية بني مارك سايكس 
من بريطانيا، وإم فرانسـوا جورج بيكو من فرنسـا 
لتقاسـم األقطـار العربية التي كانت تحت السـلطة 
العثمانيـة آنذاك بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل ليتم 
تقاسـمها بني بريطانيا وفرنسـا بعد الحرب بعكس 
النسخة الجديدة التي تبناها أعراب الخليج فقد ذهبوا 
إىل تقسيم اليمن كغنائم عند بداية حربهم القذرة بدأ 
تقاسـم اليمن كمناطق النفوذ بعلم حكومة الفنادق 
وبعلم مرتِزقة ما يسمى (الجيش الوطني) الذي كان 
جزءاً من جنود االحتالل السعودّي اإلماراتي لألرايض 
والجزر واملوانئ اليمنية ولم تشارك الدولتان يف حرب 

مبارشة مع الجيش واللجان الشعبيّة بجيوشها بل استغلت غباء 
املرتِزقة يف مقاتلة إخوانهـم اليمنيني لتحقيق مطامع املحتّلني يف 
احتالل أرضهم وبالرغم من تعرض ما يسمى (بالجيش الوطني) 
ملجـزرة عنـد نقطـة العلم من قبـل طـريان اإلمـارات إالَّ أنهم لم 
يفهموا الرسـالة بـأن عدن أصبحـت من مناطق نفـوذ اإلمارات 
وال يجـوز لهذا الجيش أن يقـرتب منها؛ ألَنَّ الحـق أصبح لقوات 
االنتقـايل التابع لإلماراتـي وليس لقوات هادي التابع للسـعوديّة 
التي كان من نصيبها حسـب أحالِمهـم املهرة وحرضموت، بينما 
عدن وسـقطرى وميون مع أجزاء من الساحل الغربي من نصيب 

اإلمارات تتواجد.

ومـن املالحظ أن اإلمارات تتواجد يف مناطق نفوذها حسـب ما 
هـو مخّطـط يف عاصفة حزمهـم وتتواجد السـعوديّة يف مناطق 
نفوذها أَيْـضاً بحسـب ما هـو مخّطط طبعاً لم يكن 
لهم القـدرة بأن يجعلوا من اليمن نسـخة من تركة 
الرجل العجوز وأعني هنا (اإلمرباطورية العثمانية) 
آنـذاك لوال أنهـم وجدوا مـن األغبيـاء واملرتِزقة من 
يقاتل نيابة عنهم تحت مسمى مقاتلة عمالء إيران، 
هـل فكر هـؤالء األغبياء يومـاً ملاذا تتواجـد القوات 
اإلماراتيـة والسـعوديّة يف مناطـق تقاسـم واضحة 
وبعيـدة عن تواجد الجيـش واللجان الشـعبيّة، ملاذا 
يقصفهـم طريانهـم، ملاذا لم يسـتتب األمـن يف تلك 
املحافظـات الواقعـة تحت سـيطرة املحتـّل، لم يع 
هـؤالء األغبياء بـأن املحتـّل ال يمكـن أن يجعل من 
األرايض التي يسـيطر عليها تنعـم باألمن بل يعمد إىل أن تعيش يف 

ظل رصاع وفراغ أمني حتى يطمنئ عىل وجودة يف هذه األرض! 
طمـع هـؤالء العربان بـات واضًحا أمـام العيان ولـم يتبقَّ أي 
هدف يقاتلون؛ ِمن أجِله املرتِزقة غري تمكني املحتّل من السـيطرة 
عـىل مناطق النفوذ التي تم تقاسـمها بني العربان وبالتايل أصبح 
املجهول معلوماً أمام املغرر بهم وأصبحت عودتهم إىل رشدهم هو 
السـبيل الوحيد للتكفري عن ُكـّل ما اقرتفوه بحق وطنهم وأهلهم 
من جرم ال يغتفر إذَا اسـتمروا يف ارتزاقهم عىل حسـاب وطنهم، 
ليعلم العربان بأن ُكـّل أحالمهم بدأت تتهاوى وأن بقاءهم أصبح 

من املستحيل فقد الحت بروق النرص وتقهقرت جحافل الرش. 

أجماء غتغى الحاطغ

قاسـم سـليماني.. الشـاهُد عىل العـرص والقائد االسـتثنائي 
أُسـطورة الزمان واالسـم األبرز يف الرصاع مع االستكبار العاملي، 
ـة وتَحّرك ملقارعة أمريكا والكيان الصهيوني  رجٌل حمل مرشوَع أُمَّ
والجماعات اإلرهابية داعش والقاعدة وغريها.. رجل تكاملت فيه 
رشوط القيـادة وحمل ُهـــِويَّة اإلسـالم املحمـدي األصيل وكان 
رجـَل امليدان والسياسـة واألخالق يف ُكـّل محـور املقاومة وكانت 

القضية الفلسطينية هي القضية املركزية بالنسبة له.. 
جمع الشـهيُد سـليماني جوامَع صفـات القائد بـكل أبعادها 
العسـكرية والجهادية والسياسـية واإلنسـانية، فلم يخلع سرتة 
القتـال وخوذة الحـرب وكان حارضاً يف جميـع امليادين وحارضا 
يف الخطـوط األمامية، وهو نفسـه ذاك اإلنسـان الذي كان يوصل 
الـدواء واملـواد الطبيّـة إىل أُولئك الذيـن حارصهـم اإلرهابيون يف 

العراق وسوريا. 
وهـو شـهيُد القدس كمـا وصفه قـادُة املقاومة الفلسـطينية 
لـدوره الكبري يف دعم وتمويل وتدريب وتسـليح مختلف الفصائل 
الفلسطينية ملواجهة الكيان الصهيوني، وهذا يؤّكـد الدور املحوري 
الصـادق للجمهورية اإلسـالمية يف إيران يف دعم املسـتضعفني يف 
ما قوة القدس التي كان من اولوياتها دعم ومساند  العالم ال ِسـيـَّ

املجاهدين يف فلسطني املحتّلة.. 
الشـهيد القائد قاسـم سـليماني لم يعرف الراحة طول أربعني 
عامـاً ولـم يجلـس يف مكتبـه بـل كان يدير املعـارك مـن امليدان 
العسكري، متنقالً من جبهة العراق إىل سوريا واىل لبنان وإىل ُكـّل 
جبهة يسـتدعي الواجـب الديني أن يكون حـارضا.. كيف ال وهو 
من هزم داعش وافشـل املرشوع األمريكي الصهيوني يف املنطقة، 
كما أنه كان برفقة السـيد حسـن نرص الله والشهيد عماد مغنية 
يف الضاحيـة الجنوبيـة خالل حـرب تمـوز 2006، وكان يجتمع 

بالقيادات الفلسطينية يف لبنان. 
إنجـازات الشـهيد القائـد قاسـم سـليماني كبـرية وال يمكن 
ما خالل األعوام الــ 10 األخرية وكان  حرصهـا يف مقال ال ِســيـَّ
حديث العالم حتى استحق أن يقلده قائد الثورة اإلسالمية يف إيران 

السيد اإلمام عيل خامنئي، وسام ذو الفقار 
ومـع تعاظـم قوتـه العسـكرية وتزايد شـعبيته لدى الشـعب 
ما بعد  اإليراني والشـعوب املقاومة للمرشوع األمريكي، ال ِســيـَّ
دوره الرئيـيس يف القضاء عـىل تنظيم داعش يف العراق وسـوريا، 
وإسـقاط الخطـط األمريكيـة ليـس يف البلدين وحسـب بل وكل 

املنطقـة، وضعته الواليـات املتحدة عىل قائمـة اإلرهاب وفرضت 
عليه عقوبات. 

كما أن الكيان الصهيوني بدوره اعترب الحاج قاسـم الشخصيَة 
األخطر، ووضعه عىل رأس قائمته لالغتياالت.. 

الحديـث عن الشـهيد قاسـم سـليماني هـو حديث عـن رجل 
استثنائي يف نوعية اإلخالص الذي أَدَّى به عمله يف ُكـّل املواقع التي 
تسلم مسؤوليتها، وكان شـجاًعا وحكيًما وهذه املواصفاُت قلَّما 
تجتمـع يف قائـد عسـكري ميداني خاض غمار املـوت يف أكثر من 
ساحة لكنّه كان املستبرش الدائم الذي يسعى إىل تحقيق األهداف

 وتعترب جريمة اغتيال قائد عظيم كالشـهيد قاسـم سـليماني 
غريَ منفصلة عن مؤامرة كربى تقودها الواليات املتحدة األمريكية 
باسـتهداف ُكـّل الـدول الرافضة لهيمنتهـا يف محاولة إنهاك هذه 

الدول وتعطيل مسريتها 
كما أن الشـهيد القائد قاسم سليماني كان له اليُد العليا يف دعم 
املقاومـة يف غّزة وتطويـر قدراتها الصاروخية وبعد استشـهاده 
أّكـدت قيـادات املقاومة الفلسـطينية أّن القائد الشـهيد قاسـم 
سليماني كان قائد محور املقاومة وشهيد القدس وهو الذي كان 
يرعى ويدعم ويُساند ُكـّل األطراف يف محور املقاومة من لبنان إىل 
فلسـطني إىل سـوريا والعراق وغريها من البلدان، وقّض مضاجَع 

العدّو الصهيوني واألمريكي عىل مدى أكثر من عقدين
ة يف قلب وعقل وروح الشهيد  كما كانت لفلسطني مكانة َخاصَّ
سليماني، وكان يُتابع تطوير ودعم ومساندة الّشعب الفلسطيني 
وكل فصائـل املقاومـة الفلسـطينية، وكان له اليـد األوىل والعمل 
األََسـاس والجهـد الكبـري والـدؤوب يف دعـم ُكـّل قـدرات محور 
املقاومـة يف غـزة ويف الضفة الغربيـة وبفضله تطـورت القدرات 

الّدفاعية والصاروخية للمقاومة يف قطاع غزة. 
واختـم هذا املقـاَل بكالم الناطق الرسـمي ألنصـار الله محمد 
عبد السـالم الذي أّكـد أّن «الشهيَد سـليماني جندي أنجبته إيران 
وربّاه اإلسالم لتحرير فلسـطني»، َوأََضـاَف «الشهيدان سليماني 
واملهنـدس أثبتا بشـهادتهما أّن أمريـكا دولة مارقـة ودولة قتل 
وسفك للدماء، وأنّها ال تستنُد إىل أحكام قانونية وال أخالق عرفية، 
وجريمة القتل األمريكية للبطل سليماني ورفيقه املهندس كشفت 
ــة وتفتيتها».  عظمة ما قاما به يف مواجهة مرشوع تمزيق األُمَّ

إذاً فالقيادُة وصناعُة النرص تؤّكـُد اسـتثنائيَة الشـهيد قاسـم 
سـليماني وقد خرس محـور املقاومة رجالً عظيمـاً، ولكن هذا ال 
ــة غري والدة بالقادة العظماء الذين يسـريون  يعنـي أن هذه األُمَّ
عىل ُخَطى هذا الشهيد العظيم.. فسالم الله عىل الشهيد سليماني 

يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حياً. 
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هناك قصٌص يف الحياة ترويها األحداث، 
وتغرس بـاألرض بذرة الجهاد، وتسـقيها 
يف  الصادقـني  املؤمنـني  األحـرار  بدمـاء 
إيمانهـم، فمـن مواقفهم يكتب مسلسـل 
الحريـات، ومـع كالمهــم يُعـزف لحــن 
الجهـاد، لتذوب القلوب عشـقاً بمقطوعة 
أجيالنــا  سـتدرس  التـي  االستشـهاد، 

القادمـة فنـون العـزف عىل القتـال. 
سـتصمت حرويف خجـالً، حينمـا تبـدأ 
أناملــي بالكتابـة عن هـذا الشـهيـد ابن 
صعـدة األبية.. إنه الشـهيد حمـزة املبرش 

بالشهـادة. 
حمزة عبدالله محمد حسـني أبو طالب 
(أبو ضيـاء)، مـن مواليد صعـدة مديرية 

رازح الحدودية. 
ولـد الشـهيـد يف صعدة، وتربـى يف ظل 
أرسة مكونـة مـن أمـه وأبيـه واثنني من 

إخوانه، وخمس أخوات. 
عـاش حمـزة حياتُه وطفولتـُه يف بالده 
رازح النظري صعـدة، منطقته التي قدمت 
الكثري من الشـهداء؛ بَسـبِب بطش الدولة 
السـعوديّة، عـاش الشـهيد يف ظـل أرسته 
الكبرية والعريقة، فقد كانت منطقة رازح 
تتميز بعلماء من آل البيت عليهم السـالم، 

من أرسة آل أبو طالب. 
الشـهيد حمزة عاش يف كنف جده السيد 
العالمة: محمد بن حسني أبو طالب «حاكم 

رازح « رحمة الله عليه. 
عندما ولد حمزة تنبـأ جده أنه سـيقتل 
شـهيداً فـكان جدُه يعطف عليه ويمسـح 
عـىل رأسـه ويشـفق عليـه َكثـرياً عندما 
كان طفـالً، فلقـد صـارع حمـزة املـرض 
منـذُ صغـره «كان لديـه ضمـور يف إحدى 
كليتيـه»، حتى أُجريت لـه عمليه جراحيه 
السـتئصال كليته، وعاش بكلية واحدة إىل 
يوم استشهاده؛ بعد الحرب السادسة التي 
استشهد الكثري من أرسته بقصف الطريان 
السـعودّي بتحالفهـا مـع الدولـة آنـذاك، 
استشهد ما يقارب 48 شخصاً من أرسته، 
من شـيخ َوامـرأة وطفل وشـاب، وبينهم 

خمس نساء حوامل. 
إىل  أرستـه  بقيـة  مـع  سـافر  بعدهـا 
العاصمـة صنعـاء كنازحني واسـتقروا يف 

سعوان بصنعاء. 
سـمة  الجهـاد  الجهـادي:  مشــواره 
عظيمـة ال يتميـز بهـا إال مـن ُمِلـئَ قلبُه 

باإليمان، وأحب العيش يف دار القرار. 
إنهـا مهمـة ربانيـة ال يحملهـا إال من 
تميّـز بالصرب واتصـف بالشجاعة، وقول 
الحــق، بعـد أن انتقل الشـهيد حمزة أبو 
ضياء وأرسته إىل سعوان-صنعاء، كان أهل 
تلك املنطقـة يكنون بالكـره والضغينة له 
ألرسته كونه من أنصـار الله ومن صعدة، 
حتـى إنهـم آذوه وأرسته، لكنـه! لم يخف 
ولـم ييأس فلقـد زاد من إيمانِه وتمسـكه 
باملسرية القرآنية شجاعة وأقداماً ال يهاب 
أحد! حتى اسـتقطب الكثري من الشباب يف 

تلك املنطقة وهو يدعوهم لهدى الله. 
مـع شـدة الظـروف املعيشـية اضطـر 
الشـهيد حمـزة أن يشـتغل يف مصنع لكي 
يكفـي حاجـة أرستـه، اسـتمر بتثقيـف 
الناس، ودعوتهم للمسـرية القرآنية وذات 
يـوم لـم يسـتطع العمـال يف ذلـك املصنع 
إنـزال حبل من األعىل، فنـادوا يا أبو طالب 
تعال وأنزل الحبل ونادي الحسـني بن عيل 
ينفعـك سـخريًة منهم بعقيدتـه ومذهبه 
فأتى الشـهيد حمزة وسحب الحبل ونادى 
متوسـالً يا حسـيناه! كناية عـن كالمهم، 
فنزل الحبل بسـهولة فبهـت الجميع أمام 
هذه الكرامة، أبو ضياء عشق الجهاد فكان 
بعـد أن يكمل عمله وهـو متعب يذهب إىل 
أصحابه الذين قد اسـتجابوا لـه ويحيون 
الفعاليـات الحسـينية التابعـة للمسـرية 
القرآنيـة وغريها من املناسـبات، ويف حي 
النـرص كان يوعـي الكثـري من الشـباب، 
وكان عونـاً لـه أوالد إخوانـه املجاهديـن 
محمد وعبدامللك فكانوا ثـالثـي الدعـوة يف 

املسرية القرآنية. 
يف هـذه الحـرب الظاملـة رفـَد الشـهيد 
حمـزة وأصحابه الجبهات بالرجال يف ُكـّل 
املحافظـات لرفع رايـة الحــق، والوطن، 
فكمـا ُعـرف عـن هـذا البطـل وشـهد له 

مقداماً  أصدقـاءه املجاهدين بأنه سـباقاً 
شجاعاً، يف الصفوف األوىل من املواجهات. 

البشـارة بالشـهادة ال تأتي إال ملن كانوا 
مع الله. 

يف إحدى مواقف الشـهيد أبو ضياء وهو 
يف أرض املعركـة يف الظالـع كان أصدقاؤه 
ينادونه يا حمزة! ارجع سـوف تستشهد، 
فكان يرد عليهم «لم نأِت إال لهـا.. واكتبوا 
عني الشـهيد القـادم من سـناح-الضالع 

حمزة أبو طالب».
كان مؤمنـاً بالشـهادة مسـارعاً إليها، 
فهـو أحد الذين لم يعيشـوا ألنفسـهم! بل 
عاش واستشـهد ليحيـا الجميـع يف عزة، 
ــة وهّم شعبه  وكرامة كان يحمل هّم األُمَّ

وأرسته أَيْـضاً عىل كاهلـِه. 
شهيدنا لم يرتك صفات حسنة، وأخالق 
مميـزة إال وتحـىل بهــا، روحيـة الجهاد 
تتطلب الطيبـة والكرم، فلقـد كان حنوناً 
مطيـعـاً لوالديـه ومحـبـاً إلخوانه، يحب 
الصغـري والكبري يبـادل الجميـع االحرتام 
والتقدير، تميّـز بصفاء القلب بتعامله مع 
الناس ومن عرفه يفعل الخيـر، ويحسـن 
ويخدم دون مقابل ال يغتاب، وال يخاصم، 
كلما قابل صديق أَو رفيق، أو قريب وحتى 
من ال يعرفُه يقابلهم مبتسـماً، ضاحكـاً، 
البسـمة ال تفارق شفـته، هكذا هم رجال 
اللـه أشـداء يف مواجهة أعـداء الله، وأذالء 

أمام املؤمنني بتعاملهم معهم. 
مـّر عىل استشهاده سبعة أعوام، تاريخ 
مدينـة  يف  25/5/2015م،  االستشـهاد 
(الضالـع / اليمـن).. لقـد رحل بجسـده 
وروحـه، وبقت سـريتُه تعطر السـاحات 
بذكرِه، وأخالقه التـي ما زال يتحدث عنها 

الكثري وسط أرستِه ومجتمعة. 
(وصيتُة) ألمتـه، وأرسته ولكِل املؤمنني 
أوصيكـم بتقـوي اللـه والتمسـك بكتابِه 
وبأعـالم الُهــدى من آل بيت رسـول الله، 
ـة اإلسـالمية،  وإىل ُكــّل مـن ينتمون لألُمَّ
بالتمسـك بحبـل اللـه واملـيض يف طريـق 
السعادة واالستشهاد طريق ونهج قاداتنا 
العظمـاء حتى يظهر الله أمره لتقوم دولة 

عدل إلهية. 

حغماء التعبغ 
 

كشـفت القـوات املسـلحة اليمنيـة 
يف  الصحـراء  فجـُر  عمليـة  تفاصيـَل 
محافظة الجوف معّززًة ذلك بمشـاهد 
مـن اإلعـالم الحربـي، َحيـُث أّكــدت 
القوات املسـلحة اليمنيـة أن العمليات 
اسـتمرت يومـني خالل األيّـام املاضية 
لتزيَد مساحة األرض املحّررة يف اليتمة 
مئة كيلو مرت مربع إضافة إىل املساحة 
السابقة التي ُقدرت بألف ومئتني كيلو 

مرت مربع. 
املنطقـة  هـذِه  بتحريـر  انتهـى 
املهمة واالسـرتاتيجية زمـن التدخالت 
والوصاية الخارجيـة، وما زال املرتِزقة 
عىل وجوههـم غـرب ورشق الصحراء 
بـال حول لهـم وال قـوة، ومملكة الرش 

والعـدوان فقـدت ُكــّل عوامـل قوتها 
الجنوبية  حدودهـا  فأضحت  وتأثريها 
مكشـوفة بال أية حمايـٍة بالرغم مما 
يمتلكـون مـن األمـوال الطائلـة التي 

تُنفقها يوميٍّا. 
جهـود التسـليح والتحشـيد خـالل 
السـنوات املاضيـة وتجنيـد املرتِزقـة 
والعمـالء سـواًء مـن الداخـل أَو مـن 
الخارج للقتال نيابًة عن جيشه امُلحمل 
بـكل خيبات الفشـل والهزيمـة باءت 

كلهـا بالفشـل، ويف معادلـة التصعيد 
املسـلحة  القـوات  تؤّكــد  بالتصعيـد 
اليمنيـة أن هذا التصعيد مـن العدوان 
خـالل األسـبوعني املاضيـني يفـرض 
عليهـا مهام وواجبات اسـتثنائية للرد 
الـرادع وامُلوجـع عـىل الجرائـم بحـق 
املدنيـني، وهذا العدوان وإن طال عمرُه 
وأمـُده لن يُوهـن من عزائـم اليمنيني 
أَو ينـال مـن إرادتهم الصلبـة والقوية 

ومعنوياتهم التي لن تنكرس. 

اجاظفري غا جظعَد اهللا 
شغ طأرب
اتارام الُمحّرف

 
أرادوا صنعـاء فأرداهم اللـه حاولوا اإلحاطة 

بصنعاء فأحاط الله بهم. 
ومـا اشـتّد الظـالم إالَّ وطلع الفجـر وها هو 
ام  فجر مملكة سـبأ قد الح نوره، وما هي إال أَيـَّ
معدودة بـإذن الله وترشق شـمس الحرية عىل 

سماء مأرب، وما النرص إال صرب ساعة. 
وهـا هم أولو القوة والبأس الشـديد كالبنيان 
يف تالحمهـم وكاملالئكة يف اصطفافهم يحكمون 
قبضتهم عليهـم وبعون الله املعـني يتم تطهري 
مـأرب ودحـر العـدّو، ومـا ظنـوه أن يكـون يف 

صنعاء لن يكون إالَّ بهم. 
وبحكمة القائد الربانى الذي يمد يد التسامح 
يف ُكـّل أرض يتـم تطهريها، ها هم قبائل اليمن 
ومـن كان مغـرر بهـم يتوافـدون إىل صنعـاء 
بني الحـني واآلخـر رافعـني أسـلحتهم معلنني 
انضماَمهم إىل أرضهم وعاصمتهم وقد عادوا إىل 
رشـدهم وعرفوا من هـو عدوهم واصطفوا مع 

أهلهم ضد من أراد إذاللهم واحتالل أرضهم. 
ورداً عـىل التصعيد الجوي للعدو فها هم طري 
اليمن األبابيل يرضبونهم يف عمقهم ويسقطون 
طائراتهـم وسـيكونون لهم باملرصـاد وال يظن 
أولئك أننـا عندما نتوقف عن رضبهـم أن قوتنا 
قد انتهـت وأن عزمنا قد وهـن! هيهات هيهات 
ملـا تحلمون! وكيف ملن قهـروا الجبال وجعلوها 
مدرجـات غايـة يف الجمـال وناطحوا السـحاب 
بناطحاتهم، كيف ملن هذا وصفهم وذلك عملهم 
أن يهزمـوا مــن رعـاة اإلبـل وخـدام أمريـكا 

وصهيون!. 
وكيف ملن هم أصحاب الرأي واملشـورة وأهل 
الحكمـة أن يغلبهـم أجـالف األعـراب الذيـن ال 
يفقهون من أمرهم شـيئًا!، وكيف لخدام الخدم 
مـن مرتِزقة وعمـالء خانوا دينهـم ووطنهم أن 
تكـون لهم الغلبة يف أرض مـأرب ويعتلوا عرش 
بلقيس الذي يحميه قوم بأسـهم شديد عىل من 
يحاول االقرتاب من أرضهم، إنه وعد الله لعباده 

بالنرص. 
وكما هـم رجال اليمن يطهـرون أرضهم من 
الغزاة املعتدين، سـيطهرون مـا تبقى من أرض 
مأرب ولـن تكون مـأرب إالَّ تحت قيـادة رجال 
اليمن الذين قد أحاطوا بالعدّو كإحاطة السـوار 
باملعصـم وعمـا قريب سـتعانق صنعـاء مأرب 
بأكملها، فنحن قوم ال ننىس أرضنا ولن نسـمح 

لذرة رمل أن تتسعود. 
اليمن مهد العرب األول سينفض غبار العدوان 
عنه ومع دول محور املقاومة سـوف تزول ُكـّل 
قوى االسـتكبار واالسـتعمار من وطننا العربي 
الكبري وال بُـدَّ مـن تحرير الحرمني الرشيفني يف 

مكة وفلسطني وما ذلك عىل الله بعزيز. 
حربنـا مـع عدونا لم تنتـِه ولكـن نرصنا قد 
الح، وكالطود الشـامخ سينترص اليمن يف حربه 
الداخلية وجنود الله يف مأرب مسـتنفرة يف إنهاء 
الفصل األخري من مرسحيتهم الهزيلة يف حلمهم 
باحتـالل اليمـن السـعيد، وهيهـات هيهات ملا 

يحلمون. 
 ومـا عـىل رجـال اللـه املجاهديـن إال الصرب 
الدعـاء  بكثـرة  إسـنادهم  وعلينـا  والثبـات 

واالستغفار والعاقبة للمتقني. 
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 صال إن الحغطان غسمض لغخض باإلظسان إلى الغأس:

أوضح الشـهيُد القائُد رضواُن الله عليه 
األسـباَب التي أوصلت األمة إىل الحالة التي 
هـي فيهـا من الخـزي والـذل هو بسـبب 
تقصريها، وأنها لم تسـتغل نعم الله عليها 
لتكـون خـري أمـة، والنعـم التي أنعـم الله 

عليها، ويمكن إيجازها كاآلتي:ــ

الظسمئ افوىل الاغ لط تساشض:ــ
 قـال -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليِْه-:ـــ بعث 
رسـوالً عربيـاً منـا، وكان تكريمـاً عظيماً 
لنا، وِمنَّة عظيمًة عىل العرب أن بعث منهم 
رسوالً جعله سيد الرسل وخاتم الرسل {َلَقْد 
َمنَّ اللَُّه َعَىل اْلُمْؤِمِننَي إِذْ بََعَث ِفيِهْم َرُسـوالً 
يِّنَي}  ِمْن أَنُْفِسـِهْم} {ُهـَو الَِّذي بََعـَث ِيف اْألُمِّ
هـؤالء األميـني الذين لـم يكونوا شـيئاً، لم 
يكونـوا رقمـاً - كمـا يقـول البعـض - لم 
يكونوا يشكلون أي رقم يف الساحة العاملية، 
بعث الله منهم رسـوالً عربيـاً تكريماً لهم، 

ونعمًة عليهم، وترشيفاً لهم.. 

الظسمئ الباظغئ الاغ لط 
تساشض:ــ

 كما قـال -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه-: أنزل 
أفضـل كتبه وأعظـم كتبه بلغتهـم القرآن 
الكريـم، كتاباً جعله أفضـل كتبه ومهيمناً 
عىل كل كتبه السـماوية السـابقة، ألم يقل 

هكذا عـن القـرآن الكريـم؟. بلغتهـم نزل 
القرآن الكريم، أراد لهم أن يكونوا خري أمة، 
تتحرك هي تحت لواء هذه الرسالة، وتحمل 
هذه الرسـالة فتصـل بنورهـا إىل كل بقاع 
الدنيا فيكونوا هم سادة هذا العالم، يكونوا 
هـم األمـة املسـيطرة واملهيمنـة عـىل هذا 

العالم بكتابه املهيمن، برسوله املهيمن.. 

الظسمئ البالبئ الاغ لط تساشض:ـ
 كما قال -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-: [حتى 
املوقـع الجغـرايف لألمة العربية هـو املوقع 
املهـم يف الدنيـا كلهـا، والخـريات، البرتول 
تواجده يف البالد العربية أكثر من أي منطقة 

أخرى]. 
مشـرياً إىل أن العرب فّرطوا يف تلك النَِّعم، 
فقـال: [العـرب ضيعـوا كل هذا فـكان ما 
يحصـل يف الدنيـا هـذه مـن فسـاٍد العرُب 
مسـؤولون عنـه، مـا يحصـل يف الدنيا من 
فساد عىل أيدي اليهود والنصارى الذين أراد 
الله لو استجبنا وعرفنا الرشف الذي منحنا 
إياه، والوسام العظيم الذي قلدنا به: {ُكنْتُْم 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف  َخرْيَ أُمَّ
َوتَنَْهـْوَن َعـِن اْلُمنَْكـِر َوتُْؤِمنُـوَن ِباللَِّه} لو 
تحركنا عىل هذا األسـاس، لكان العرب هم 
األمة املهيمنة عىل األمم كلها، والستطاعوا 

أن يصلوا بنور اإلسالم إىل الدنيا كلها]. 

الحعغث الصائث: ق تصظطعا طظ رتمئ اهللا شاهللا غشفُر ملظ أظاب إلغه

 ضغفغُئ الاعبئ التصغصغئ الاغ غصئُطعا اهللا ضغفغُئ الاعبئ التصغصغئ الاغ غصئُطعا اهللا
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لغج عظاك ذظٌإ ق ُتصئض طظه تعبئ:ــ
وأشـار -َسَالُم اللِه َعَليِْه- أن الله يغفر كل ذنب إذا ما تاب اإلنسان توبًة 
نصوحاً، بقوله: [إِنَّ اللََّه يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعاً} ما يبعد اإلنسـان عن رحمة 
اللـه هـي: الذنوب، ما قد يجعلـه يقنط من رحمة الله هـي: الذنوب، فهنا 
يقـول: كل الذنوب قد جعل لها توبة، من كل الذنوب يمكن أن تتخلص {إِنَّ 
اللََّه يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعاً} أّي ذنب أنت فيه، أّي ذنب وقعت فيه بإمكانك أن 
تتخلـص منه وتتوب إىل الله منه، ليـس هناك ذنب ال تقبل منه توبة، ليس 
له توبة {إِنَّ اللََّه يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعاً إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم} هو سـبحانه 
وتعـاىل يغفر ملن أناب إليه، يتوب عىل من تاب إليه؛ ألنه غفور وهو رحيم، 
بهـذه العبارة التي تعني املبالغة - كما يقولون - أي: كثري الغفران، عظيم 

الرحمة]. 

أجطعُب الصرآن غتّثر بط ُغرحث:ــ
وأّكد -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- أن الله من رحمته بنا دائمـاً يحذرنا يف القرآن 
الكريم من الذنوب، والوقوع فيها، بكل وسـيلة وطريقة، مثل ذكر أوصاف 
النار، وعذابها يف كثري من السـور، ليزرع يف النفوس الخوف منه سبحانه، 
والعمـل بما جـاء يف القرآن، حيث قـال: [{َوأَِنيبُـوا إَِىل َربُِّكْم َوأَْسـِلُموا َلُه} 
أليس هنا يرشـد؟ بعد أن دعـا عباده حتى أولئك أو هي دعوة يف أساسـها 
موجهـة إىل أولئك الذين أرسفوا عىل أنفسـهم، أن يقول لهم: أن بإمكانهم 
أن يتخلصـوا ممـا هم عليه فال ييأسـوا من رحمته فإنـه غفور رحيم. ثم 

وجههـم إىل كيـف يعملون، وهذا هـو يف القرآن الكريم مـن أظهر مظاهر 
رحمـة الله سـبحانه وتعاىل بعبـاده، يحذرهم، ثم يرشـدهم، ثم يبني لهم 
ما يمكـن أن يحصلوا عليه من جزاء عظيم لرجوعهـم إليه، تتكرر هذه يف 
القرآن الكريم كثرياً؛ ليبني للناس كيف يعملون ليعودوا إليه، كيف يعملون 

ليحصلوا عىل ثوابه، كيف يعملون ليحصلوا عىل رضوانه]. 
محـّذراً األمة مـن التوبة بعد فـوات األوان، حيث قال: [أنيبوا: أسـلموا 
وأنتم ما تزالون يف فرتة يقبل منكم اإلنابة ويقبل منكم اإلسـالم، وينفعكم 
وَن} اإلنابة، وينفعكم اإلسـالم. {ِمـْن َقبْـِل أَْن يَأِْتيَُكُم اْلَعذَاُب ثُـمَّ ال تُنَْرصُ

(الزمر: من اآلية54) أما إذا ما جاء العذاب فإن عذاب الله ال أحد يسـتطيع 
أن يرده، عذاب الله ال أحد يستطيع أن يدفعه، عذاب الله ال تجد من ينرصك 

يف مواجهته ليحول بينك وبينه]. 

أوضـح -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- بـأن للتوبـة طرق 
ورشوط حتى يقبلها الله منا كاآلتي:ـ

أوالً: قال -َسـَالُم اللِه َعَليِْه-: [أن أقول: أسـتغفر 
اللـه العظيم وأتوب إليه بإخـالص وانقطاع إىل الله، 
ومـا كان من األعمـال له عالقة باآلخريـن أن تنوَي 

التخلَُّص من اآلخرين]. 

ثانيـاً: قال -َسـَالُم اللِه َعَليِْه-: [أرسـخ يف نفيس 
استعدادي الكامل لإلسالم لله]. 

ثالثاً: قال -َسَالُم اللِه َعَليِْه-: [{َواتَِّبُعوا أَْحَسَن َما 
أُنْـِزَل إَِليُْكْم ِمـْن َربُِّكْم}(الزمر: من اآلية55) ال تتوب 
مـن ذنب ثـم تعـود إىل الوضعية السـابقة، إىل حالة 
فراغ، أن توطن نفسك عىل االستعداد للعودة إىل الله، 

واإلسـالم لله، ثم تظل يف نفس الوضعية السـابقة.. 
ال..]. 

وتساءل -َسَالُم اللِه َعَليِْه- عىل سؤال: ماذا تعني 
التوبـة؟ ثم أجاب بقوله: [التوبـة هي بداية رجوع، 
هـي الخطوة األوىل عىل طريق العمـل الذي يتمثل يف 
إتباع أحسن ما أنزل الله إىل عباده. وألن هذا هو الذي 

يوفر لـك أمناً من الوقوع يف املعـايص من جديد عىل 
النحـو األول، وأنت منطلق التبـاع القرآن الكريم، إىل 
العمل بالقرآن الكريم بهدايته، بإرشاداته، سيبعدك 
هـذا كثـرياً جـداً عـن معـايص الله سـواء مـا كان 
منهـا ذنوب تقـرتف أو ما كان منها بشـكل تقصري 

وتفريط]. 

العاصُع الثي غفرضه الصرآُن الضرغط سطى املسطمني 

أشـار الشهيُد القائد -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- إىل الواقع الذي يفرتض 
عىل األمة اإلسـالمية أن تكون عليه وهي خري أمة أخرجت للناس، 
وأن تعمـل عـىل أن يعـم هدى اللـه أرجـاء الدنيا، فقـال: [الواقع 
الـذي يفرضه القرآن الكريم: أن املسـلمني حتى وإن لـم يُغزوا إىل 
بالدهم، وإن لم يصل فسـاد اآلخريـن إىل بالدهم هم مكلفون، هم 
ملزمون من جهة الله سبحانه وتعاىل أن يهتموا عىل أعىل مستوى 
مـن االهتمـام أن يكونـوا هم مـن يتحركون إىل اآلخريـن، هم من 
ينطلقون ليصلوا بإسـالمهم إىل أعماق أوروبا، ليصلوا بإسـالمهم 
إىل أمريـكا، ليُهدُّوا كل بناء للطواغيـت يف أي مكان من هذه الدنيا. 
لَّ القـرآن الكريم هذه  هـذا مـا يفرضه القرآن الكريـم، وهذا ما أَهَّ

األمة ألن تنهض به]. 
وتسـاءل -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- يف ألم شـديد، قائـال: [فلماذا نحن 
وصـل بنا األمر كمسـلمني إىل هـذه الدرجة؟ وصل بنـا األمر نحن 
كزيود وشيعة ألهل البيت (عليهم السالم) إىل هذه الدرجة، أن نرى 
مـا يبعث عىل الخـزي أن نرى ما هو مؤسـف حقا مـن عمل ضد 
اإلسـالم، واملسـلمني يف كل منطقة، ثم بعد نحن لـم نتجه اتجاهاً 
جـاداً، أو الكثـري بعد لم يخطر عـىل باله، لم يخطر عـىل باله بعد 
أن يتحـرك، أو أن يعمـل شـيئاً ما، هذا يدل عـىل انحطاط إىل أحط 
مسـتوى يف فهمنا لديننا، ويف ثقتنـا بربنا، ويف اعتزازنا بهذا الدين، 

وافتخارنا بهذا الدين العظيم]. 

افجئاُب الاغ أوخطئ افطئ 
إىل تالئ الثجي والثل 
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عربي ودولي 

ئ  : طاابسئ َخاخَّ

أفـاد تقريٌر إحصائي سـنوي صادٌر 
شـهداء  ألرس  الوطنـي  التجمـع  عـن 
فلسطني، أمس السبت، عن ارتقاء نحو 
باسـتهدافات  فلسطينياً  شـهيداً   357
قـوات االحتـالل املختلفة، خـالل عام 
2021م املنرصم، وكان اخرهم الشاب 
أمري عاطف ريان (36 عاًما) من قراوة 
بني حسان يف محافظة سلفيت، والذي 
استشهد يف الساعات األخرية من العام 
2021م، إثـر إطـالق جيـش االحتـالل 
الصهيونـي النـار عليـه قـرب مفرتق 
حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية 
املحتّلـة عـىل خلفيـة محاولتـه تنفيذ 

عملية طعن. 
أرس  لتجمـع  العـام  األمـني  وقـال 
الشـهداء، محمد صبيحات: إن «نسبة 
19 % مـن الشـهداء هم من النسـاء، 
وهي النسـبة األعىل يف تاريـخ اإلجرام 
الصهيوني، منذ احتالل فلسـطني عام 

1948م». 
«نسـبة  أن  صبيحـات  وأوضـح 
الشهداء األطفال تجاوزت الـ22 باملِئة، 
مرجعاً ارتفاع هذه النسـب إىل سهولة 
التعليمات التي يتلقاها جنود االحتالل 

فيما يتعلق بإطالق النار من املسـتوى 
والعسـكري «اإلرسائيـيل»،  السـيايس 
وعـدم وجـود أي ضوابـط تحـد مـن 

عمليات استهداف الفلسطينيني». 
الـدويل  املجتمـع  صبيحـات  وحـثَّ 
وجهـات  اإلنسـانية،  ومؤّسسـاته 
الوطنيـة،  السـلطة  يف  االختصـاص 

ة وزارتـي العدل والخارجية، إىل  وَخاصَّ
مالحقة االحتالل وجنوده أمام املحاكم 
الدولية، ومحاسـبتهم عـىل جرائمهم، 
التـي تُعترب جرائم حـرب، وجرائم ضد 

اإلنسانية. 
وأَشـاَر التقرير اإلحصائـي الصادر 
عن التجمع، إىل أن «عدد الشهداء الكيل 

357شـهيداً، منهـم 257 شـهيدا مـن 
قطاع غزة، و100 شـهيد مـن الضفة 
الغربيـة املحتّلـة، وأن عـدد الشـهداء 
األطفـال (أقل مـن 18 عامـاً) هو 79 
وشـهيدة، وهذا العدد يَُشـكِّل  شـهيداً 
22 % مـن العـدد اإلجمـايل للشـهداء 
هذا العام، وعدد الشـهيدات اإلناث 69 

شـهيدة، وهذا العدد يَُشـكِّل 19 % من 
مجموع الشـهداء خالل العام الفائت، 
وهي النسبة السـنوية األعىل يف تاريخ 

اإلجرام الصهيوني». 
َوأََضــاَف التقريـر أن إجمـايل عدد 
الشـهداء الذكـور 288 شـهيداً، فيمـا 
كان أصغر الشـهداء ِسـنَّا (4 شهداء)، 
وهـم: «الشـهيد محمد سـالمة محمد 
أبو دية (سـنة واحدة) الذي استشـهد 
جباليـا/  يف   ،2021/5/13 بتاريـخ 
غزة، والشـهيد إبراهيم محمد إبراهيم 
استشـهد  الـذي  (سـنة)  الرنتيـيس، 
بتاريـخ 2021/5/13، يف رفح/غـزة، 
والشـهيد محمـد زين محمـد محمود 
استشـهد  الـذي  (سـنة)  العطـار، 
بتاريـخ 2021/5/14، يف بيـت الهيا/ 
غـزة، والشـهيد قـيص سـامح فـواز 
القولق، (سـنة) الذي استشهد بتاريخ 
أكـرب  أمـا  غـزة،  يف   ،2021/5/16
الشـهداء سـنا، الشـهيد أمـني محمد 
حمـد القولق (90 عاما) من غزة، الذي 

استشهد بتاريخ 2021/5/16م». 
ووفق اإلحصائية فقد كان متوسط 
أعمـار الشـهداء هـو 27 سـنة، فيما 
اعترب شهر مايو 2021م، أكثر األشهر 
دموية، َحيُث بلغ عدد الشـهداء خالله 

286 شهيداً وشهيدة. 

 : طاابسات

العراقيـة  العاصمـة  يف  انطلقـت 
بغداد، بعد ظهِر أمس السبت، تظاهرٌة 
مليونية إحياًء للذكرى السنوية الثانية 
الستشـهاد قـادة النـرص يف الجريمـة 
األمريكيـة الغادرة التـي طالتهم قرب 

مطار بغداد الدويل. 
وتوافدت الحشـود الكبـرية من ُكـّل 
املحافظات العراقية وبمشاركة جميع 
مكونات الشـعب إىل منطقة الجادرية 
السـنوية  الذكـرى  يف  بغـداد  وسـط 
الثانيـة الستشـهاد قادة النـرص، قائد 
قوة القدس يف حرس الثورة اإلسـالمية 
الحاج قاسـم سـليماني ونائب رئيس 
الحشـد الشـعبي أبو مهـدي املهندس 
األمريكيـة  الجريمـة  إثـر  ورفاقهمـا 
الغادرة قرب مطار بغداد الدويل يف عام 

2020م. 
حضوَر  الحضور الجماهريي  وشهد 
شـخصيات سياسـية ودينيـة وأمنية 
الحشـد  هيئـة  رئيـس  منهـا  بـارزة، 
الشـعبي فالح الفياض ورئيس أركان 
هيئـة الحشـد الشـعبي عبـد العزيـز 
املحمداوي، وقيادات ومقاتلني بالحشد 
وشخصيات رسمية، إضافة إىل مختلف 

فصائل املقاومة والعشائر العراقية. 
حضور  أَيْـضـاً  الحشـود  وشـهدت 
األمـني العـام لحركـة النجبـاء أكـرم 
الكعبي، فضالً عن رئيس تحالف الفتح 
هـادي العامري ورئيـس تجمع علماء 

املسلمني خالد املال. 

وتحت شـعار «الرد املليوني» جاءت 
املسرية التي شهدت حضوراً جماهريياً 
َكبـرياً، حمـل املتظاهرون املشـاركون 
فيهـا الفتـات تطالب بخـروج القوات 
األمريكيـة مـن البـالد التـي «ال تجلب 

سوى القتل والدمار للعراقيني». 
وأّكـد رئيس هيئة الحشـد الشـعبي 
فالـح الفياض، أن اغتيـال قادة النرص 
جريمـة ارتكبـت بحق سـيادة العراق 
وشـعبه، فيما بنّي أن انسحاب القوات 
الضمانـة  هـو  واألجنبيـة  األمريكيـة 

ليحيا العراق حياة كريمة. 
وقال الفياض يف كلمٍة له يف املناسبة: 
«نعاهد شـهداء قـادة النـرص بامليض 

يف درب النـرص والشـهادة»، مبينًـا أن 
«اليوم هو يوم الوفاء لشهداء النرص». 
«الحكومـة  الفيـاض،  وطالـب 
بتنفيـذ  بواجبهـا  بالقيـام  العراقيـة 
االنسـحاب وخلـو العراق مـن القوات 
األجنبية»، مردفـاً أن «الوجود األجنبي 
لن يكون نافعاً للعراقيني وال سـيما يف 

مجال التعايش السلمي». 
املشاركة  وتابع، «نشـكر الجماهري 
يف تظاهـرة الرد املليونـي لبقائهم عىل 
عهد القـادة الشـهداء»، وذكـر رئيس 
هيئة الحشد الشـعبي، «نحيي القوات 
األمنيـة بكافـة صنوفهـا لوقهـا جنبا 

لجنب ومقارعة اإلرهاب». 

بـدوره، أّكــد األمـني العـام لحركة 
عصائـب أهل الحـق يف العراق الشـيخ 
قيـس الخزعيل، أن االحتـالل األمريكي 
وجـوده  وتربيـر  يـراوغ  أن  يحـاول 
أن  إىل  ُمشـرياً،  العـراق،  يف  العسـكري 
الخـروج  عـىل  سـتجربهم  املقاومـة 

”صاغرين وخائبني“. 
وقال الخزعـيل يف كلمة ألقاها خالل 
مسـرية الرد املليوني يف بغـداد: إنه «ال 
يمكن أن نرَىض باالحتالل، وكان عليكم 
أن تفهموا جيًِّدا الـدروس التي وجهها 
اليكـم أبطـال املقاومـة وأن تفهمـوا 
الرسـائل التـي أرسـلها اليكـم أبطال 
وطائراتهـم  بصواريخهـم  املقاومـة 

إىل  تحتاجـون  كانـت  َوإذَا  ة  املسـريَّ
دروس أُخرى َفـإنَّ املقاومة ستجربكم 
عـىل الخـروج صاغريـن وخائبني كما 

خرجتم يف 2012م». 
يـراوغ  «االحتـالل  أن  َوأََضــاَف، 
ويحـاول أن يـربّر وجوده»، ُمشـرياً إىل 
أن «البعـض يحـاول أن يكـون ملكيـاً 
أكثـر من امللـك ويربر لألمريـكان لذلك 
نقـول لهم: «اخجلـوا وال تكونوا أبواقاً 

واحرتموا إرادتكم». 
وأوضـح الخزعـيل، أن «الشـهيدين 
املهنـدس وسـليماني زرعـا املقاومـة 
ندحـر  أن  حياتهمـا  يف  واسـتطعنا 
اإلرهـاب الداعيش»، معرباً عن شـكره 
قاسـم  والشـهيد  اإلسـالم  لـ»إيـران 

سليماني ملا قدماه للعراق». 
من جهته، أّكـد رئيس تحالف الفتح 
هـادي العامـري، أن ثمـن دمـاء قادة 
النرص سـيكون خروَج كامـل القوات 

املحتّلة من العراق. 
وقال العامري يف كلمة له باملناسبة: 
إن «ذكرى استشهاد قادة النرص ذكرى 
حزينة عىل ُكـّل العراقيني»، َوأََضـاَف، 
أن «فتـوى املرجعيـة والـدور اإليراني 
وبطـوالت قـادة النرص حمـت العراق 
مـن خطر داعـش»، مبينًـا أن «القادة 
الشـهداء الحـاج املهنـدس والجنـرال 
سليماني ورفاقهما سـيبقون إىل األبد 

ــة».  يف ضمري األُمَّ
الشـعبي  «الحشـد  إن  إىل  وأَشـاَر 
سـيبقى عـىل طريـق املقاومـة مهما 
كانت التضحيات ومهما كانت الدماء». 

تخاد السام 2021م شغ شطسطغظ.. 
357 حعغثًا شطسطغظغاً بغظعط 79 ذفًق و69 اطرأة

الفغاض: اغاغال صادة الظخر جرغمٌئ ارتضئئ بتص جغادة السراق وحسئه
الثجسطغ: المصاوطئ جاةئر افطرغضغغظ سطى الثروج «خاغرغظ وخائئغظ» 

بشثاد.. اظطقق الازاعرة املطغعظغئ إلتغاء الثضرى الباظغئ قجاحعاد صادة الظخر
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الظخُر تطغُفظا والساصئُئ لطماصني 
طاجث أتمث العمثاظغ

هزائُم النظـام األكثر رشاً وحمقاً يف املنطقة باتت 

تتزايـُد رغـم ُكـلِّ مـا يمتلُكه مـن إْمَكانيـات كانت 

تسـتطيع تحويَل بلـٍد كالسـعوديّة إىل بلد أعظم من 

اليابان أَو املانيا مثالً! إنه الغباء يا سـادة، وال يعتقد 

أحـد أن هـذا النظـام الغبـي يمكن أن يقـف لحظة 

ليفكر بما يخرجه مـن مأزقه، بل إن املؤّكـد أن هذا 

النظاَم سـيواصل حماقتـه حتى يأتي عـىل ُكـّل ما 

يملكه من مقدرات ليعود بنفسـه إىل ما قبل العرص 

الحجري بقرون، ثم يسقط!

الغاراُت العدوانيُة األمريكية السعوديّة األخرية محاولٌة يائسٌة 

لجعـل الجميِع يعتقدون بأن هـؤالء أخطُر مما هم عليه، وبأنهم 

مـا زالـوا يمتلكون بنـكاً لألهـداف!! وكلنا نعرُف أنهـم ما عادوا 

يمتلكـون أيَة أهداف بعد أن قصفوا ُكــّل ما يمكن قصُفه، وبعد 

أن خـرسوا كثرياً من عمالئهم وعيونِهـم يف الداخل، بل إن معظَم 

العمـالء بـدأوا باليـأس وهم يرون عبثيـَة خدمتهـم لنظام غبي 

وأحمـَق وصلت به التفاهُة للتهديد بقصف ملعب ريايض رداً عىل 

هزيمته يف لُعبة كرة قدم عىل أرضه. 

وأماَم فشـِل تحالِف العدواِن، فضيحة إعالمية جديدة لناطِقه 

الذي ظهـَر مرتبًكا مهزوًزا، فقد امتدَح الجيَش واللجاَن حني أراد 

تحجيَمهم، وقد حـاول التظاُهَر بإنجازاِت السـعوديِّة فأظهرها 

عاجزًة فاقدًة الحيلَة والوسيلة، لقد أراد أن يكّحَلها فأعماها كما 

يقوُل امَلثَُل الشائع. 

وما لم يفهمـوه فقد عّرب عنه وزيُر الدفاع اليمني 

يف ترصيحـاٍت ناريٍة أّكـد خاللها أننا لن نرتاجَع عن 

تحرير مـأرب املحتّلـة ولو اجتمع شـياطنُي اإلنس 

والجـن كلهـم يف مواجهتنا لنيـل حقنا، بـل إننا لن 

نكتفـَي بالتزام موقـف الدفاع، وإننا عىل اسـتعداد 

لنقـِل سـاحة املعركـة والوصـول إىل املواقـع التي 

ينطلُق منهـا العدواُن؛ دفاعاً عن هـذا الحق، ونحن 

بهذه الترصيحات ال نتحدث من باِب املبالغة، بل من 

موقع القدرة والثقة. 

خالصة القول.. ال يستغربَنَّ أحٌد مما يفعلُه النظاُم 

السـعودّي وما سـيفعلُه يف قادم األيّـام، ارموا بكل مـا يفعلونه 

خلـَف ظهوركم، ورّكزوا عىل األهمِّ بالنسـبة لنا، فقد أثبتنا خالل 

السـنوات السـابقة أننا شـعٌب عيصٌّ عـىل اإلخضـاِع والرتهيِب، 

وبأننا لسنا كباقي الشعوب التي يسُهُل ابتالُعها! 

ا من تحرير مأرب، وهي  فقواتُنا املسـلحة اليمنية تقرتُب ِجـدٍّ

املدينة التي سـنعلُن منها انتهاَء عرص الهيمنة والعمالة، وبداية 

ـابي  عـرص يمني جديد مبـرشِّ بالخري والرفعة، أما النظـاُم الوهَّ

السـعودّي وكذبُة دولـة «إرسائيل» وعرص بلطجـة «الكاوبوي» 

األمريكي فهي مشـاريُع قذرٌة قد ُكِتَب لها جميعاً السـقوُط منذ 

أطلـق اليمنيـون رصختَهـم األوىل، رصخَة النـرص والحرية التي 

باتت أقوى وأعتى من ُكـّل قوى الطاغوت والهيمنة يف العالم. 

«شةر الختراء» أّضـثت 
زواَل الَعخاغئ

طظغر الحاطغ 

ال يشء يثـري جنـون مملكة 
اإلجرام أكثر من رؤيتها لتاليش 
هيمنتهـا عـىل اليمـن وتبخـر 
ضبـاب  وانقشـاع  وصايتهـا 
اليمنـي،  القـرار  يف  تحكمهـا 
عنجهيتهـا  انكسـار  فحتـى 
بعمليـات  كربيائهـا  وتمزيـق 
تـوازن الـردع الهجوميـة التي 
األسـلحة  بـأُس  فيهـا  تجـىلَّ 
اليمنية ونجح برضب منشآتها 
العسكرية واالقتصادية يف عمق 
أراضيهـا، وذوبـان قوتها املفرطـة بعتادهـا وعديدها تحت 
أقـدام أبطالنا الحفـاة وتمريغهم أنف حلفهـا اللعني يف وحل 
الهزيمة والتنكيل طوال سنوات، فلم تفقد توازنها كما يحدث 
لها تجاه استشـعار تـاليش هيمنتها عىل اليمـن رغم فداحة 
املصيبة وعظمة الفضيحة من خزي الهزيمة وعار االنكسـار 
الذي لحق بها؛ ألَنَّها تحاول أن تظهر نفسـها متماسـكة قدر 
ما تستطيع أمام نتائَج عكسيٍة وكارثية عليها وعىل سياسة 

استكبارها لم تكن تتوقعها إطالقاً. 
ولعـل من يتأمـل حالة التخبط الهيسـتريي الذي عاشـته 
مملكـة اإلجـرام يف الفـرتة القليلـة املاضية يتيقن أن سـبب 
دخولها هذه الحالة هي عملية فجر الصحراء؛ كونها أسفرت 
عـن تطهري منطقة يمنية ظلت محظورة بكل ما يجري فيها 

عن اليمنيني لعقود طويلة من الزمن. 
والدليـل عىل ذلك هو تزامـن تصعيد قصفها اإلجرامي عىل 
العاصمة وبقيـة املحافظات مع بداية تَحـّرك قواتنا لتطهري 
«اليتمة»، ولعل الحقائق التي بدأت تتكشـف عما كان يجري 
يف هـذه املنطقـة تفرس هيسـتريية نظام الريـاض وجنونه؛ 
بَسـبِب فقد هيمنته كما أن األيّام القادمة قد تكشف عمليات 
إجرامية لنظام الرياض يف اسـتنزاف ثروات من هذه املنطقة 

وما جاورها.
مـا ورد يف بيـان املجـرم تركـي املالكـي الذي أعلـن نظام 
الرياض عن موعده مسبًقا عىل غري العادة كان ترجمًة لحالة 
التخبـط والهسـترييا الـذي يعيشـها، فاإلعالن عنه مسـبًقا 
جعـل الكثـريَ مـن أتباع ومؤيـدي نظـام الريـاض يتوقعون 
أنه سيكشـف عـن معلومـات خطرية فعـالً وغـريَ متوقعة، 
ولذلـك كان نصيبهـم َكبرياً مـن الخيبة والخزي بعد سـماع 
ذلـك البيـان الهـزيل واملضحك، فلم يكشـْف عـن يشء جديد، 
بل إنـه َعرَّى مملكة اإلجرام وتحالفهـا اللعني وفضح ضعف 
وهشاشـة جهاز مخابراتها الفاشـل التي قّررت بث مقاطَع 
هزليـة مفربكـة خدعت بهـا وبإقرار مـن ناطقه الرسـمي 
بتعابري شـكوى واسـتجداء أقرب إىل البكاء منـه إىل اإلنجاز، 
إضافـة إىل ذلك َفـإنَّ ما تضمنه تلك املشـاهُد من وجود صلة 
لحزب الله بالقوى الوطنيـة املدافعة عن الوطن يعكس غباء 
وحماقـة نظام الريـاض لزيف املشـاهد ولكون أنصـار الله 
جـزءاً من محور املقاومة، وهـذا أمٌر معَلٌن من بداية األحداث 
بلسان السـيد عبدامللك وبلسان السيد حسـن يحفظهما الله 
ويرعاهما، ونحن ال ننكر ذلك شعباً وقيادًة بل هو محل فخر 

واعتزاز لنا جميعاً. 


