
جلـــنـــة اســـتـــقـــبـــال الــــشــــكــــاوى بــــــإب حتــــــذر املـــبـــتـــزيـــن وجــــامــــعــــة صـــنـــعـــاء تـــنـــفـــي شــــائــــعــــات الـــــعـــــدوانجلـــنـــة اســـتـــقـــبـــال الــــشــــكــــاوى بــــــإب حتــــــذر املـــبـــتـــزيـــن وجــــامــــعــــة صـــنـــعـــاء تـــنـــفـــي شــــائــــعــــات الـــــعـــــدوان

إجصاط إجصاط 2424 ذائرة ذائرة طصاتطئ و طصاتطئ و6464 تةسسغئ تةسسغئ  
وو10501050 سمطغئ سمطغئ تخثٍّ لططغران المسادي تخثٍّ لططغران المسادي

440440 سمطغئ سمطغئ خاروخغئ وجقح الةع غظفث  خاروخغئ وجقح الةع غظفث 
44974497 سمطغئ سمطغئ اجاطقسغئ وعةعطغئ اجاطقسغئ وعةعطغئ

طخرع طخرع 9,8929,892 صاغًق صاغًق و و14,96814,968  
جرغتًاجرغتًا طظ المرتجصئ المتطغغظ طظ المرتجصئ المتطغغظ

394394 جظثغًا جظثغًا وضابطًا جسعدغًا و وضابطًا جسعدغًا و745745  
جعداظغًاجعداظغًا جصطعا بغظ صاغض وجرغح جصطعا بغظ صاغض وجرغح

تثطغر وإسطاب تثطغر وإسطاب 17491749 آلغئ آلغئ وطثرسئ  وطثرسئ 
وو253253 طظ السغارات طظ السغارات و و3939 طثجن طثجن جقح جقح

الـــعـــســـكـــري 2021م الــــعــــام  إحـــصـــائـــيـــات  تــعــلــن  الــيــمــنــيــة  املـــســـلـــحـــة  الـــــقـــــوات 

تترغر تترغر 1225012250 ضط ضط22 تتئ  تتئ 
أزغج أزغج 71007100 غارة غارة طسادغئ طسادغئ
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أخبار 

اجاحعاد بقبئ طثظغني وتدرر طظازل وطماطضات املعاذظني إبر غارات اجاعثشئ طسةثًا بخظساء
 : خظساء 

يدخُل تحالُـُف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي العام 
امليالدي الجديد بدموية ووحشـية كما جرت العادة خالل السبع 
السـنوات املاضية، مرتكباً جرائم مروعة بحق املدنيني اآلمنني يف 

العاصمة صنعاء. 
وأَفاد مصدر محيل لصحيفة املسـرية باستشـهاد ٣ مواطنني 
نتيجـة اسـتهداف طريان العـدوان األمريكي السـعودّي، صباح 

أمس، ملسجٍد يف منطقة سواد عرص بمديرية معني. 
وأوضـح املصـدر أن املسـجَد تعـّرض للتدمري الـكيل، يف حني 

ترضرت العديد من املنازل واملمتلكات التابعة للمواطنني. 
وتأتي هذه الجريمُة يف سـياق الجرائـم املروعة التي يرتكبها 
تحالف العدوان األمريكي السعودّي عىل اليمن منذ سبع سنوات. 
ويف السـياق، أدانـت الهيئـُة العامـة لألوقاف، تدمـريَ طريان 
العدوان األمريكي السعودّي ألحد املساجد يف منطقة سواد عرص 

بمديرية معني بأمانة العاصمة. 
واسـتنكرت الهيئـُة يف بيـان لها، تمـاِدَي تحالـف العدوان يف 
اسـتهداف وتدمري بيوت الله والشـواهد التاريخية اإلسالمية يف 
صـورة تتناىف مع الرشائع الدينية واألعـراف واملواثيق والقوانني 
الدوليـة واإلنسـانية، مؤّكــدًة أن إمعـاَن تحالـف العـدوان يف 
اسـتهداف معالم وآثار اليمن التاريخيـة واألثرية وآخرها تدمري 
مسـجد بمنطقة سواد عرص، يكشُف حقَده عىل الشعب اليمني 

وتاريخه وحضارته اإلنسانية. 
وأَشـاَرت إىل أن تدمـري املواقع التاريخيّة واملسـاجد األثرية يف 
اليمـن، اعتـداٌء عىل تاريخ وُهــِويَّة الشـعب اليمنـي.. مطالبة 
املجتمـع الـدويل واألمـم املتحـدة باالضطالع بدورهـم يف إيقاف 
همجية وغطرسـة وصلـف العدوان يف اسـتهداف اآلثار والرتاث 

اإلنساني اليمني. 
ودعـت الهيئـة، املنظمـات الدوليـة إىل استشـعار مخاطـر 
اسـتهداف اآلثار اليمنية اإلسـالمية من قبل قـوى العدوان وما 
يتعرض له املوروث الحضاري الضارب جذوره يف أعماق التاريخ 

من تدمري وتخريب. 
املسـاجد  مئـات  اسـتهداف  العـدوان  تحالـف  أن  إىل  يشـار 

واألرضحة واملقامات، يف عدد من املحافظات. 

لةظئ اجاصئال الحضاوى ضث طراضج الحرذئ يف إب شغما تط تصثغط 22 جرغرًا وشراحًا وعثاغا رطجغئ لمؤات الةرتى
تعاخض أسمالعا وطثغر أطظ املتاشزئ غتثر املاقسئني

جاطسئ خظساء تظفغ حائسات السثوان بحأن املصئعلني يف ضطغئ الطإ

 : إب 
تفقد مديُر أمن محافظة إب العميد 
عبدالله الطاووس، أمس، سري أعمال 
لجنـة اسـتقبال شـكاوى املواطنـني 
الرشطة  مراكـز  بتجاوزات  ـة  الَخاصَّ
يف املربـع  يف محافظـة إب، وتحديـداً 
الغربـي بمديريـات «العديـن، الحزم، 

فرع العدين، مذيخرة». 
العميد  اطلـع  الزيـارة،  وخـالل 
الطـاووس عىل الشـكاوى املقدمة 
مـن املواطنـني ودور اللجنة خالل 
استقبال الشكاوى ومرونة التعامل 
املواطنـني  مـع املواطنـني، داعيـاً 
وتظلماتهـم  شـكاويهم  لتقديـم 
مـن أية تجـاوزات تعرضوا لها من 
قبـل مراكـز الرشطـة يف املديريات 

املحّددة. 
فيما أهاب رئيس لجنة الشـكاوى 
العقيـد محمـد الهـادي، باملواطنـني 
املتقدمـني للجنة أن تكون الشـكاوى 

متضمنـة بالوثائـق واإلثباتـات التي 
تؤّكـد صحة الشكوى. 

وأّكـد حرص املؤّسسة األمنية عىل 
قربها من املواطن إلنصافه وحمايته، 
بمـا يعزز مـن جهـود الحفـاظ عىل 

ة.  امللكية الَخاصَّ
وقـال العقيـد الهـادي: «إن قيادة 
الداخلية سـتقوم بإنصـاف املواطنني 
يف حال ثبت صحة الشـكوى بمعاقبة 

وفقـاً  املخالفـني  واألفـراد  الضبـاط 
للنظام والقانون». 

هـو  املواطـن  «إن  َوأََضــاَف 
الركيـزة األََساسـية يف تحقيـق األمن 
املؤّسسـة  وجدت  َحيُث  واالسـتقرار، 
األمنيـة؛ ِمن أجِل املواطن والوطن ويف 
خدمته»، معرباً عن اعتزازه بما ملسـه 
مـن وعـي املواطنني لرتسـيخ النظام 

والقانون والحقوق والواجبات. 

 : خظساء 
نفـت جامعـُة صنعـاء، صحـَة الكشـف الـذي 
تداولته بعض وسـائل اإلعالم واملواقع اإللكرتونية 
التابعة لدول تحالف العدوان، حول أسماء املقبولني 
بالجامعة للعـام ٢٠٢١-٢٠٢٢ يف كلية الطب يُضمُّ 

أبناء قيادات بارزة من أنصار الله، كما تّدعي. 
وأوضحت الجامعة يف بيان، أن الكشـف الذي تم 
ٌر بدليـل أنه ال يحتوي عىل أي توقيع أَو  تداُولُه مزوَّ
ختـم، مؤّكـدة أن األبواق اإلعالمية التابعة للعدوان 

تسعى إلثارة البلبلة واإلساءة لجامعة صنعاء التي 
تتعامل بمهنية وتضع جميع أبناء الوطن عىل قدم 

املساواة يف املفاضلة والقبول للدراسة فيها. 
ولفـت البيـان إىل أن امتحاَن القبـول واملفاضلة 
يف كليـة الطـب بجامعـة صنعاء يتم يف ثـالث مواد 
اإلنجليزي والكيمياء واألحياء، فيما أظهر الكشـف 
املـزور أن االمتحان تم يف سـت مـواد إضافة إىل أن 
الشـعار املوجود يف الكشف املزور ليس شعار كلية 

الطب. 
وأَشـاَر إىل أن األسـماء الواردة يف الكشف املزور 

ليسوا طلبة مسجلني يف كلية الطب نهائيٍّا. 

وقـال البيـان: «إن إجـراء االمتحانـات لجميـع 
الطلبة املنسـقني تتم يف موعد محـّدد وعىل أجهزة 
الحاسوب وعرب نظام إلكرتوني دقيق بواسطة بنك 
أسـئلة يُضمُّ مئاِت األسئلة يف ُكـّل مادة بما يضَمُن 
عـدَم تكراِر األسـئلة بني طالب وآخـر وعند انتهاء 
الطالب من َحـّل أسـئلة االمتحان تظهر له الدرجة 
الحاصل عليها فوًرا مع تحديد اإلجابات الصحيحة 
والخاطئة ويقوم الطالب بالتوقيع عىل كشف يضم 

اسمه والدرجة الحاصل عليها». 
ولفـت البيـان إىل أن إعالن النتائـج يتم يف نفس 
يوم االمتحان بعد ساعات من إجرائه ونرشها عرب 

موقع بوابة التنسـيق اإللكرتوني وموقع الجامعة، 
مؤّكــداً أنـه يتم إصدار كشـف باملقبولـني يف ُكـّل 
نظام عام ومواٍز عرب نيابة رئاسة الجامعة لشئون 
الطالب وتحت توقيع كافـة اإلدارات املختصة ليتم 
بعدها توقيُعه من رئاسـة الجامعة ثم يبّلغ الطلبة 
املقبولني برسائل sms للحضور؛ ِمن أجِل استكمال 

إجراءات قبولهم. 
وذكرت الجامعة أنـه لم يتم فتح النظام املوازي 
هـذا العـام يف تخصـص طب بـرشي مـا يثبت أن 
الكشَف املنشوَر يف وسـائل اإلعالم التابعة للعدوان 

مزور وال أََساس له من الصحة. 

طظاسئع املآّجسئ الساطئ لطاأطغظات 
اقجاماسغئ غجورون دور رساغئ الةرتى

 : خظساء 
العامـة  املؤّسسـة  قيـادُة  زارت 
للتأمينـات االجتماعيـة، أمـس األحـد، 
ُدوَر رعايـة الجرحى بأمانـة العاصمة 

صنعاء. 
وخالل الزيـارة التي تقدمهـا رئيُس 
املؤّسسة األُستاذ رشف الدين الكحالني 
ونائبـه األُسـتاذ هيثـم باصيـد وعـدٌد 
مـن مدراء عمـوم اإلدارات باملؤّسسـة، 
تـم تقديـُم عـرشات األرسة واألفرشـة 
موظفـي  مـن  مقدمـًة  للجرحـى 
وموظفات املؤّسسـة العامة للتأمينات 
االجتماعية، فيما تم توزيُع مبالَغ مالية 
ملئـات الجرحى، كأقلِّ واجـٍب تجاه من 
يبذلون دماَءهم وأجسـاَدهم يف سـبيل 

الدين والوطن. 
ويف الزيـارة، طـاف رئيُس املؤّسسـة 

بمختلـِف  املؤّسسـة  منتسـبو  ومعـه 
الُغـَرِف يف دور الرعايـة لالطمئنان عىل 
صحـة الجرحى واالطالع عىل مسـتوى 

الخدمات املقدمة لهم. 
وشـّدد الكحالني عىل رضورِة توفرِي 
الرعاية الصحية الكاملة للجرحى؛ نظراً 
ملا يقدمونه من تضحيات يف سبيل الدين 

والوطن والعزة والكرامة. 
ودعا الكحالني الجهـاِت املعنيَة عىل 
تعزيـز الرعايـة للجرحى وتقديـم ُكـّل 
الـالزم لضمـان حصولهـم عـىل كامل 

االحتياجات الطبية. 
العامـة  املؤّسسـة  رئيـُس  وأّكــد 
للتأمينات االجتماعية أن زيارة الجرحى 
تعطي دفعًة معنويًة كبريًة لُكلِّ العاملني 
يف مؤّسسـات الدولة، منوًِّها إىل رضورِة 
اسـتلهام دروس الثبـات والصـرب مـن 
الجرحى األبطال واملجاهدين الصابرين. 
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 : خاص 
كشفت القواُت املسلحة، أمس األحد، إحصائياِت العمليات العسكرية خالل 
نت خسـائَر كبريًة يف صفوف تحالف العدوان  عام 2021 املنرصم، والتي تضمَّ
األمريكي السـعودّي اإلماراتي ومرتِزقته، وأظهرت باألرقام اسـتمراَر تعاظم 

قدرات وإْمَكانيات قوات الجيش واللجان الشعبيّة عىل كافة املستويات. 
 

٧١٠٠ غارة طسادغئ
فيما يُخـصُّ انتهاكاِت واعتداءاِت تحالف العدوان، قال املتحدُِّث الرسـمي 
باسـم القوات املسـلحة، العميد يحيـى رسيع: إن طريان العدوان شـن خالل 
العام الفائت 7100 غارة، أسـفرت عن سـقوط عدد من الشـهداء والجرحى 

املدنيني، وسبّبت أرضاراً يف البنية التحتية. 
وأوضح أن الجزء األكرب من غارات العدوان استهدفت مناطق متفرقة من 

محافظة مأرب. 
َوأََضــاَف رسيـع أن قوات العدوان نفـذت 223 محاولـة هجومية و166 

محاولة تسلل، تمّكنت قوات الجيش واللجان من التصدي لها وإفشالها. 
 

تترغُر ١٢٢٥٠ ضط٢: ساُم تثحني اجرتاتغةغئ الاترغر الحاطض 
وفيمـا يَُخـصُّ العمليات الربيـة النوعية، أوضـح ناطق القوات املسـلحة 
أن أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة نفـذوا خالل العام الفائـت 194 عملية 

هجومية نوعية و382 عملية إغارة. 
وكان مـن أبرز العمليـات الهجوميـة النوعية املعلن عنهـا: عملية النرص 
املبني بمراحلها الثالث، وعملية البأس الشـديد، وعملية فجر الحرية، وعملية 
فجـر االنتصار، وعملية ربيع النرص بمرحلتيهـا األوىل والثانية، وعملية فجر 

الصحراء. 
وأعلن رسيع أن تلك العمليات النوعية أسـفرت عن تحرير مناطق واسعة 
تقدر مسـاحتها اإلجمالية بــ 12 ألفاً و250 كيلو مـرتاً مربعاً يف محافظات 
مأرب والجوف والبيضاء والحديدة وشبوة، وكلها مناطق اسرتاتيجية مهمة. 
وترُسـُم هذه املسـاحة صورة واضحة للهزيمة الحتميـة لتحالف العدوان 
وأدواتـه، َحيُث تكشـف بوضوح عن تعاظم القـدرات القتالية لقوات الجيش 
واللجان تكتيكاً وتنفيذاً، والوصول إىل مستويات عالية من التنسيق واملواكبة 
والجاهزيـة لخوض عمليات واسـعة عـىل أكثر من محـور، ويف إطار خطط 

مرحلية معدة بإحكام. 
كمـا تؤّكــد هذه املسـاحة املحـّررة بوضوح عـىل أن العـام املنرصم كان 
بامتيَاز عام تدشـني اسـرتاتيجية التحرير الشـامل وتثبيت معادلة استعادة 

كافة األرايض املحتّلة. 
 

إظةازاٌت طاساظمئ لعتثات العظثجئ واملثشسغئ والصظاخئ
وفيما يُخصُّ عملياِت وحدات الهندسة واملدفعية والقناصة، أوضح العميد 
يحيى رسيع، أن قوات الهندسـة العسـكرية نفذت خالل العام الفائت 5010 
عمليات نوعية اسـتهدفت عنـارص وآليات وثكنات قوى العـدوان يف مختلف 
الجبهـات، فيما بلغ إجمايل عمليات وحدة املدفعية 21925 عملية، منها 283 

، و2298 عملية بصواريخ «زلزال1».  عملية مشرتكة مع سالح الجو املسريَّ
وكشـف رسيع أن عمليات املدفعية أسـفرت عن مقتل وإصابة 1527 من 
عنارص العدوان، وتدمري وإعطاب 276 آلية ومدرعة وجرافة عسكرية ودبابة 
و32 عيـارات مختلفة ومدافع، و3 كامريات حرارية، و5 مخازن أسـلحة، 3 

شبكات اتصاالت عسكرية، ومرصد للعدو بجميع معداته. 
وبلغ إجمـايل عمليات وحدة القناصة 13191 عمليـة خالل العام الفائت، 
وأوضح ناطق القوات املسـلحة أن الجزء األكرب منها استهدف قواِت املرتِزقة 

املحليني، تليها قوات املرتِزقة السودانيني، ثم جنود العدّو السعودّي. 
وتعرب هذه املشاركة الواسعة للوحدات العسكرية الثالث عن إعداد وتطوير 
وتأهيل واسـع النطـاق تقوم به القوات املسـلحة لتطويـر وتكثيف القدرات 
واإلْمَكانيات القتالية بما يسـاهم يف ترسيع حسم املعارك، وتكبيد العدّو أعىل 
مسـتوى من الخسائر، وهو ما يظهر جليٍّا من خالل اإلنجازات الواسعة التي 

يحّققها أبطال الجيش واللجان. 
 

طحارضئ واجسئ الظطاق لطثشاسات الةعغئ
وسـجلت قواُت الدفاع الجوي خالل العام الفائت إنجـازاٍت كبريًة ونوعيًة 
تكشـُف عـن تطور كبـري يف قدراتهـا، َحيُث أوضـح العميد يحيـى رسيع أن 
الدفاعـات اليمنية تمّكنت من إسـقاط 24 طائرة، منها 22 طائرة سـعوديّة 
 ،MQ9 و12 طائرة نوع سـكان إيغل، وطائـرة نوع ،CH4 6 طائـرات نـوع)
وطائرتني آر كيو، وطائرة كاريال) إىل جانب طائرتني إماراتيني من نوع وينج 

لونج2-. 
وباإلضافـة إىل ذلك، أعلن رسيع أن الدفاعاِت اليمنية تمّكنت من إسـقاط 

64 طائرة تجسسية صغرية. 
َوأََضــاَف أن الدفاعـات الجوية نّفـذت أَيْـضاً 1050 عمليـة تَصدٍّ وإجبار 

لطائرات العدّو عىل املغادرة. 
ويؤّكــُد هذا العدُد من العمليـات والطائرات املعادية املتنوعة أن الدفاعات 
الجوية قد قطعت شـوطاً طويالً يف مسار تحييد سالح الجو املعادي وإفقاده 
فاعليتـه، كمـا تظهر اإلحصائية بوضـوح أن هناك عدَة أنـواع من الطائرات 

املعادية أصبحت أهدافاً سهلة ولم تعد ذات أية فائدة للعدو. 
 

سمطغاُت الردع الخاروخغ والةعي 
، أوضـح ناطُق القوات  وفيمـا يُخصُّ عمليات الصواريخ والطريان املسـريَّ
املسـلحة، أن القوَة الصاروخية نفذت خالل العـام الفائت 440 عملية، منها 
340 عملية اسـتهدفت العدّو داخـل الجغرافيا اليمنيـة، و100 عملية عابرة 

للحدود. 
ونّفذ سـالح الجو املسـريَّ 4497 عملية اسـتطالعية وهجوميـة يف الداخل 

والخارج. 
وأوضح أن مسـاَر تطوير القـدرات الصاروخية والجوية ُمسـتمّر بوترية 
عالية، ُمشـرياً إىل أن دخول سـالح الجو املسريَّ عىل خط املواجهة كان له دور 

كبري وفعال، وحّقق إنجازات كبرية خالل فرتة وجيزة. 
وأوضح رسيع أن العام املنرصم شـهد تنفيذ 11 عملية مشـرتكة واسـعة 
ـري يف العمق السـعودّي، وهي  نفذتهـا القـوة الصاروخية وسـالح الجو املسَّ
بالرتتيـب: عمليتا توازن الردع الخامسـة والسادسـة، وعملية السـادس من 
شـعبان، وعملية يوم الصمود الوطني، وعملية الثالثني من شـعبان، وعملية 
نوعيـة اسـتهدفت رشكة أرامكو ومطـار نجران وأهدافاً حساسـة يف مدينة 
نجـران، وأُخـرى اسـتهدفت معسـكراً تدريبياً لتحالـف العـدوان يف منطقة 
الوديعـة، وعملية توازن الردع السـابعة، وعملية اسـتهداف معسـكر قوات 

الواجب بجيزان، وعملية توازن الردع الثامنة، وعملية السابع من ديسمرب. 
وتؤّكـد هذه العمليات عىل أن مسـار الردع الصاروخي والجوي ُمستمّر يف 
امليض بشـكل تصاعدي، وهو ما يوجه رسـالة واضحـة لتحالف العدوان بأن 

القادم سيكون أقىس وأشد يف حال استمرار العدوان والحصار. 

 تخاُد الثسائر الئحرغئ واملادغئ لطسثو
وفيمـا يخـص إحصائيات خسـائر تحالف العـدوان نتيجـة عمليات الرد 
والردع والتحرير النوعية التي نفذتها مختلف وحدات القوات املسـلحة خالل 
العـام الفائت، أوضح العميد يحيـى رسيع أن 394 جندياً وضابطاً سـعوديّا 

سقطوا بني قتيل وجريح، إىل جانب 745 مرتِزقاً سودانياً. 
وكان النصيب األكرب من الخسـائر البرشية للمرتِزقة املحليني الذي سقط 

منهم 9892 قتيالً، و14968 جريحاً. 
وبلغت الخسـائُر املاديـُة للعدو خالل العام، أكثَر مـن 1749 آلية ومدرعة 

وناقلة جند، و253 من العيارات و39 مخزن سالح. 
َه العميد يحيـى رسيع إىل أن «اسـتمراَر مرتِزقة السـودان بالقتال إىل  ونَبـَّ
جانـب العدّو سـيضاعُف خسـائَرهم، وسـلطات بالدهم قبضـت الثمن وال 
تلقي باالً لهذه الخسـائر»، ُمشـرياً إىل أن النظاَم السعوديَّ يستخدم املجندين 

السودانيني ككباش فداء لتلقي الرضبات والخسائر نيابة عن قواته. 
َد رسيع الدعوَة «لكل من يقاتل يف صفوف العدّو أَو يعمُل معه بالعودة  وَجدَّ

إىل جادة الصواب قبل فوات األوان»

تقارير

الصعاُت املسطتئ تضحُش تخاَد اظاخارات 2021
صثرات وإظةازات طاساظمئ فبطال الةغح والطةان باقرصامباقرصام

واظاضاجات طثجغئ لاتالش السثوان وأتئاسه
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ُإ بإسقطغ طخري حعري تمظى زغارة الغمظ طع أجرته التعبغ غرتِّ
 : طاابسات 

رّحـب محمـد عـيل الحوثي -عضـو املجلس 
السـيايس األعىل- بترصيحـات إعالمي مرصي 

عن رغبته يف زيارة العاصمة صنعاء. 
صفحتـه  عـىل  تغريـدة  يف  الحوثـي  وقـال 
الشـخصية بتويـرت، أمـس األحـد، «اإلعالمـي 
إىل  املجـيَء  يتمنـى  سـعد  محمـود  املـرصي 

َف  صنعـاَء إذَا ما تهيأت له تأشـريٌة ويتمنى توقُّ
الحرب؛ لذا نقول له تأشـريتك جاهزٌة وضيافتُك 

مفتوحة». 
سـعد،  محمـود  املـرصي  الصحفـي  وكان 
أعـَرَب يف بَثٍّ مباِرشٍ عرب برنامـج تيك توك، عن 
حزنه العميـق ملا يتعرض له اليمـن من عدوان 
ظالم تشـنه السـعوديّة، َحيُث سـخر سعد من 
األزمـة التـي اختلقتها الرياض مـع لبنان، عىل 

خلفيـة ترصيحات وزير اإلعالم جورج قرداحي 
الرافضة للحرب عىل اليمـن ووصفها بالعبثية، 
والتي أَدَّت إىل ممارسـة السعوديّة ضغوطاً غري 
أخالقيـة عىل بـريوت من خالل قطـع العالقات 
وإيقاف الواردات اللبنانية إىل السعوديّة، إلجبار 

قرداحي عىل االستقالة من منصبه. 
وتحـدث اإلعالمـي املـرصي عـن تمنياته يف 
ـًة مدينَة صنعاء  زيـارة اليمن مع أرسته، َخاصَّ

القديمـة التي وصفهـا بالسـاحرة، مؤّكـداً أنه 
سبق وزارها يف مهمة صحفية. 

الجديـر بالذكر أن تحالف العـدوان األمريكي 
مئـات  منـع  يواصـل  اإلماراتـي  السـعودّي 
الصحفيني والصحفيـات الدوليني من الوصول 
إىل اليمـن، يف محاولـة للتغطية عـىل انتهاكاته 
التـي ارتكبها طوال نحو 7 سـنوات من الحرب 

عىل اليمن. 

صاظعن أطرغضغ جثغث غطجم «باغثن» بإظعاء دسط 
السسعدّغئ يف تربعا سطى الغمظ

 : طاابسات 
أّكـد موقـع إخباري غربي أن قانون 
«إقرار الدفاع الوطنـي» األمريكي املقر 
مؤّخـراً يفِرُض عىل الرئيـس األمريكي 
«جو بايـدن» حظـَر تصدير األسـلحة 

التي تستخدم لقتل املدنيني يف اليمن. 
وبحسـب تقرير نرشه موقـع ميدل 
إسـت أي «Middle East Eye»، َفــإنَّ 
القانـون األمريكـي يف نصـه الرصيـح 
يفـرض عىل الرئيـس األمريكـي بايدن 
منـَع تزويـد أية طائـرٍة غـري أمريكية 
جديـدة  ضغـط  صيغـة  يف  بالوقـود 
عىل السـعوديّة وكـذا يف ظـل اتّهامات 
يف  باملشـاركة  األمريكيـة  للطائـرات 
العـدوان عـىل اليمـن وقصـف مدنيني 
أبريـاء، َحيُث يدعم القانـون األمريكي 
الكونغـرس  أعضـاء  مـن  كبـري  عـدد 

األمريكي والذين يطالبون برسعة إنهاء 
الدعم األمريكي للتحالف العدواني الذي 

تقوده السعوديّة يف حربها عىل اليمن. 
«فاروديرومـا»  صحيفـة  وكانـت 
اإليطاليـة قـد نـرشت تقريـراً يف وقت 
سـابق فتحت عـربه النار عىل وسـائل 
اإلعـالم األمريكـي نتيجـة صمتها عن 
الجرائـم التي ترتكبها السـعوديّة بحق 
املدنيني اليمنيني وبشـكل يومي وبدعم 
أمريكـي مـن إدارة بايدن التـي وعدت 

بإيقاف الحرب يف اليمن. 
اإليطاليـة  الصحيفـة  تقريـر  وأدان 
الصفقة األمريكيـة الجديدة والقاضية 
بتوريد أسـلحة للسـعوديّة بقيمة 500 
مليـون دوالر واملوقعة يف أُكتوبر املايض 

يف العاصمة األمريكية واشنطن. 
يف  اإليطاليـة  الصحيفـة  وكشـفت 
واشـنطن  تقديـَم  تفاصيـل  تقريرهـا 
العـدوان  لتحالـف  اللوجسـتي  الدعـَم 

املدنيـني  يقصـُف  الـذي  السـعودّي 
اليمنيني رغم معارضِة وإدانات الداخل 
األمريكـي، وهـو ما يؤّكـد دعـم البيت 
األبيض للجرم السـعودّي، موضحة أن 
العدوان شـنه السـعوديّون وحلفاؤهم 
ضد قوات صنعاء يف السادس والعرشين 
من مارس 2015، َحيُث كانت الرياض، 
التـي ترصفت يف البداية باسـم حكومة 
الفـاّر هـادي املنفية، تأمل أن تسـمح 
لها قوتهـا الجوية باالنتصار يف غضون 
خمسة أسابيع، ولكن الحرب استمرت 
ملـدة 7 أعـوام وما زالت ُمسـتمّرة حتى 

اللحظة. 
وسـّخرت الصحيفُة من عـدم قدرة 
السعوديّة عىل حسـم الحرب وإنهائها 
يف اليمن، منّددة بصمت وسـائل اإلعالم 
األمريكيـة إزاء الجرائـم املروعـة بحق 

الشعب اليمني. 

اقتاقل اإلطاراتغ 
غثّحـظ سرب طرتجصاه 

يف حئعة أوىل خطعات 
اقظفخال بحضض سطظغ

 : طاابسات 
دّشــن االحتالُل اإلماراتي أوىل خطوات االنفصال باليمن بشكٍل 
علني ومفضوٍح، َحيُث قامت ميليشـيا ما يسـمى «دفاع شـبوة» 
املستحَدثة من قبل أبو ظبي، بإنزال َعَلِم الَوحدة من شوارع مدينة 
عتق واسـتبداله بَعَلِم االنفصال، األمر الذي يؤّكـُد حقيقَة مخّطِط 
وأهداِف تحالف العدوان يف اليمن السـاعي إىل تقسيِم اليمِن ونهِب 
خرياته وثرواته تحت ذريعة «دعم الرشعية» الواقعة تحت اإلقامة 

الجربية يف فنادق الرياض. 
وأوضحـت مصـادر محليـة يف محافظة شـبوة املحتّلـة، أمس 
األحد، أن ميليشـيا «دفاع شبوة» قاموا باقتحام مدينة عتق ورفع 
أعالم االنفصال فيها بدالً عن العَلم الجمهوري يف املباني الحكومية 
ويف شـوارع املدينة، مبينة أن املسـلحني قاموا بإطـالق نار كثيف 
وسط عتق ابتهاجاً بسيطرتهم عىل املدينة وإنزال علم الوحدة من 

شوارعها الرئيسية ومؤّسساتها ومبانيها ومقراتها الحكومية. 
وكان املئات من الناشطني واملواطنني يف شبوة املحتّلة قد تناقلوا 
عـىل مختلف مواقع التواصـل االجتماعي، مقاطـع فيديو لعملية 
إنـزال األعالم الوطنية من شـوارع مدينة عتق واسـتبدالها بأعالم 

االنفصال. 
ميدانيٍّا، هزت سلسـلة انفجـارات عنيفة، أمس األحـد، موقعاً 
ملرتِزقة االحتالل اإلماراتي يف شـبوة، َحيُث تسبب قصف صاروخي 
باليسـتي بتدمري مخزن أسـلحة أللوية ما يسـمى «العمالقة» يف 

منطقة أراه بأطراف جبهة الصفراء غربي شبوة. 
وبحسـب املعلومات، فقـد أَدَّى القصف الصاروخـي إىل حدوث 
انفجـارات متتاليـة وحريق هائـل جراء إصابة الصـاروخ املخزن 

بصورة مبارشة وتطاير قذائف مدفعية. 

طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ غسطظعن الترب ضث أبظاء 
املتاشزات الحمالغئ باملعرة

6 صاطى وجرتى بأوجاط طغطغحغا اقظاصالغ يف 
اظفةارات سظغفئ عجت طسسضرًا بطتب

 : طاابسات 
أعلن ما يسـمى املجلس االنتقايل الحرَب 
عىل أبناء املحافظات الشـمالية املقيمني يف 
محافظـة املهـرة املحتّلة، تزامنـاً مع قيام 
ميليشـياته يف مدينة عتق بشبوة إنزال َعَلِم 
الوحدة ورفع أعالم االنفصال، بضوٍء أخَرض 

إماراتي. 
وأصـدرت مـا يسـمى القيـادة املحليـة 
املهـرة  محافظـة  يف  االنتقـايل  للمجلـس 
املحتّلـة، أمـس، بيانـاً مناطقيـاً وُعنرصياً 
املحافظـات  مـن  املواطنـني  يسـتهدُف 
الشـمالية واملقيمني يف املحافظة منذ عقود 
من الزمن، باإلضافة إىل دعوات تهدف لنرش 

الفوىض والعنف. 
وشـّدد بيان مرتِزقة االحتـالل اإلماراتي 
عـىل إيقاف أيـة مخّططات سـكنية تهدف 
إىل إسـكان أبناء الشمال يف الغيضة وغريها 
مـن املدن املهرية، كما دعـا إىل إغالق ميناء 
نشـطون ومنفذي شـحن ورصفيت خالل 

األيّام القادمة. 
ولفت البيان املناطقي للمجلس االنتقايل 
باملهـرة إىل تجنيد 5000 شـخص من أبناء 
املحافظة، وفتح معسكرات ومراكز تدريب 
تحت يافطة ما يسـمى اإلسهام واملشاركة 
يف عمليـة حمايـة املحافظـة وتثبيت أمنها 

واستقرارها. 
وبحسـب مصادر إعالميـة، أمس األحد، 
َفـإنَّ بيان االنتقـايل يأتي بعد يوم من لقاء 

جمع املرتِزق عيدروس الزُّبيدي، بشخصياٍت 
اجتماعيـٍة من أبناء املهرة، َحيُث دعاهم إىل 
االلتفاِف حول ما يسـمى املجلس االنتقايل، 
األمـُر الذي يعـد محاولـًة مـن مرتِزقة أبو 
ظبـي إىل َجـرِّ املهرة ملربَِّع الُعنـف واالقتتال 
والرصاع السيايس وتكرار سيناريو الفوىض 
األمنية والسياسية الحاِصل يف عدَن وشبوَة 
املحافظـات  مـن  وغريهـا  وحرضمـوت 

واملناطق املحتّلة. 
وكانـت لجنُة اعتصـام املهـرة أعلنت يف 
27 ديسـمرب 2021 اسـتمراَرها يف التصدي 
ملشـاريع التحالف التآمرية التي تسـتهدُف 
املحافظة، مشـرية إىل أن هنـاك مخّططاٍت 
مربـع  إىل  املهـرة  َجـرِّ  إىل  تهـدُف  جديـدًة 

الرصاعات والحروب غري املنتهية. 

 : طاابسات 
يف إطار الفوىض التي تشهُدها املحافظاُت 
واملناطـُق املحتّلة، َهزَّت انفجـاراٌت عنيفة 
معسـكرات  أحـد  األحـد،  أمـس  متتاليـة، 
املرتِزقة التابع ملا يسمى املجلس االنتقايل يف 
محافظة لحج، أودت بحياة 6 من امليليشيا. 
هـذه  إن  مطلعـة:  مصـادر  وقالـت 
معسـكراً  اسـتهدفت  التـي  االنفجـارات 

مليليشـيا االنتقـايل يف مديريـة الحـد بيافع 
محافظة لحج املحتّلة، أمس، أسـفرت عن 
مقتـل أحـد املجنديـن املرتِزقـة وإصابة 5 
آخريـن، بعُضها إصاباٌت خطـرية، َحيُث لم 
تعلـن حتى اللحظـة أية جهة مسـؤوليتها 

عن العملية. 
ووفقـاً للمصادر، َفـإنَّ هـذه التفجرياِت 
التـي اسـتهدفت مرتِزقـَة أبو ظبـي بلحج 
تأتـي تزامناً مـع ضغوط سـعوديّة عىل ما 
يسـمى املجلـس االنتقـايل لفتـِح الجبهات 

الحدودية يف املحافظة مع البيضاء ملواجهة 
قوات الجيش واللجان الشعبيّة التي تحّقق 
تقدمـات كبـرية يف مختلف الجبهـات، كما 
أن هـذا االسـتهداَف يأتـي يف ظل مسـاعي 
االحتـالل اإلماراتـي لإلطاحة بقيـادات ما 
يسـمى االنتقـايل، إلفسـاِح الطريـق أمـاَم 
املحافظـات  يف  عفـاش  طـارق  الخائـن 
مـن  مخـاوَف  وسـَط  املختلـة،  الجنوبيـة 
محاوالت سعوديّة لتطويع املجلس املرتِزق 

لصالحها. 
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 : خظساء 
أدان مجلـُس النـواب، يف جلسـته، يـوم أمـس، 
برئاسـة رئيـس املجلـس األخ يحيى عـيل الراعي، 
التَحرُّكاِت املشـبوهَة والقبيحة للنظام السـعودّي 

ــة العربية واإلسالمية.  تجاه قضايا األُمَّ
عنـه  صـادر  بيـان  يف  املجلـس  وأوضـح 
تطـورات  آخـَر  وقلـٍق  باهتمـام  يتابـُع  أنـه 
ومسـتجدات األحداث املتعلقة بالشأن اليمني 
واإلقليمي، وما آلت إليه األمور، ويدين بشـدة 
تلك التَحّركات املشبوهة للوجه القبيح للنظام 
ــة  السـعودّي تجـاه ما يتعلـق بقضايـا األُمَّ

العربية واإلسالمية. 
وقـال: «ففـي الوقت الـذي يقـّدم فيـه النظام 
ــة،  السـعودّي نفسـه كحريص وراٍع لقضايا األُمَّ
ــة  ويعطـي لنفسـه الحق يف التحـدث باسـم األُمَّ
العربيـة واإلسـالمية، يظهر وبكل سـفوٍر متنصالً 
عـن التزاماتـه مهـروالً نحـو التطبيع مـع العدّو 
اإلرسائيـيل من خـالل اللقـاءات الرسيـة املبارشة 
أَو العلنيـة، وآخرهـا املكاملة الهاتفيـة بني وزيري 
نظام الكيانني السـعودّي واإلرسائيـيل، ومجموعة 
مـن الدبلوماسـيني الدوليني، وعىل حسـاب قضايا 
ـــة  وحقـوق الشـعب الفلسـطيني وقضايـا األُمَّ

العربية واإلسالمية». 
واعتـرب املجلـس تلـك اللقـاءاِت والترصيحـاِت 
لقضايـا  وخذالنـاً  والتَحـّركات خيانـًة وتفريطـاً 
ــة املصريية وآمال وتطلعات الشعوب العربية  األُمَّ
الحرة التواقة للتحـّرر من التبعية واالنعتاق، وعدم 
ــة العربية واإلسالمية ومنها  التفريط بقضايا األُمَّ

القضية الفلسطينية. 
واسـتنكر بيـان مجلـس النـواب لقـاء الرئيس 
الدفـاع  بوزيـر  عبـاس،  محمـود  الفلسـطيني، 
اإلرسائيـيل يف الوقـت الـذي يمـارس فيـه العـدّو 
القتل، والترشيد اليومي، وهدم مسـاكن املواطنني 

واملساجد وُدور العبادة. 
ونّدد بالسقوط املدوي ألنظمة الذل والعار الذين 
يجرمـون العالقـات العربيـة -العربيـة، والعربية 

-اإلسـالمية من جهـة يف وقـت تجيز فيـه تطبيع 
العالقـات مع الصهاينـة، وتعمل عـىل تجنيد املال 
السـعودّي والخليجي للضغط عـىل بعض األنظمة 
والدول، يف اسـتغالل سـافر للظـروف االقتصادية 
الصعبـة، وتحوير وتحييـد مواقفها تجـاه قضايا 
ـــة العربية واإلسـالمية،  ومظلوميـات أبنـاء األُمَّ
العربيـة  ــة  لألُمَّ التاريخـي  للعـدو  واالرتهـان 

واإلسالمية. 
وقال البيـان: «وهو ما انربى بـه رئيُس الوزراء 
اللبنانـي يف ترصيحاتـه األخرية، التي أعـرب فيها 

إرضـاًء للنظام السـعودّي، عدُم انخـراط حكومته 
يف الشـأن اليمنـي، متنصـالً عـن نُـرصة قضايـا 
ـــة، ومنها مـا يتعلق بقضية الشـعب اليمني  األُمَّ

ومظلوميته». 
املواقـف  بتلـك  النـواب  مجلـس  نـّدد  وفيمـا 
والترصيحـات املتناقضة واملتخاذلـة، طالب كافة 
األحرار والدول والشعوب العربية واإلسالمية بإدانة 
واسـتنكار تلك التَحـّركات املريبـة يف كافة املحافل 

اإلقليمية والدولية. 
ودعـا إىل وحـدة الصـف العربي واإلسـالمي 

لتلبيـة طموحـات وآمـال وتطلعات الشـعوب 
العربيـة واإلسـالمية يف التحـّرر مـن الهيمنـة 
والوصاية الصهيو -أمريكيـة، وإيقاف التنمر 
السعودّي واستغالله أوضاع وظروف الشعوب 
والدول العربيـة الحرة واملقهورة واملغلوبة عىل 

أمرها. 
وأّكــد مجلـس النـواب أن تلك املواقف سـتظل 
يف قائمـة الخـزي والعار ألنظمة الهوان، وسـيأتي 
اليوم الذي ينترص فيه الشـعب العربي واإلسـالمي 

لقضيته العادلة من الخونة واملارقني. 

 : خاص 
تبـذُُل وزارُة االتصاالت وتقنية املعلومات جهوداً 
للجمهـور  املقدمـة  خدماتهـا  لتطويـر  ُمضنيـًة 
واالنتقـال وتحقيق نقلة نوعية يف هذا املجال، دون 
أن يعيَقها العدواُن والحصار األمريكي السـعودّي 

املفروض عىل بالدنا. 
وأطلقت الوزارة بناًء عىل توجيهات فخامة األخ 
رئيس املجلس السـيايس األعـىل وبرعاية حكومة 
اإلنقـاذ الوطنـي حزمـة كبـرية مـن التخفيضات 
والتسـهيالت ملشـغيل الهاتف النقال بـدأت مطلع 
العـام الجـاري، وتضمنـت هـذه التخفيضات ما 
يعادل نسبة 42 % من رسوم الرتاخيص واستخدام 
الطيـف الرتّددي وكذلـك تخفيض أسـعار الجملة 
لسـعات اإلنرتنت والرتاسل بنسـبة تبدأ من 40 % 
وتصـل إىل 65 % وكل هـذه التخفيضـات كانـت؛ 
بَهدِف إتاحة خدمات االتصاالت للمواطنني َوأَيْـضاً 
الدفـع بـرشكات الهاتـف النقال لرسعـة االنتقال 
وإطـالق خدمات الجيل الرابـع َوأَيْـضاً بما ينعش 
ويطور سـوق االتصـاالت يف الجمهوريـة اليمنية، 
كما أن الوزارة تطمح أن تنعكس هذه التخفيضات 
عىل أسـعار وتعرفة الخدمات التي سـوف تقدمها 

الرشكات للمواطنني وبنفس النسب. 
وخالل العامني املاضيني، بذلت وزارة االتصاالت 

وتقنية املعلومات جهوداً كبرية وُمستمّرة بالتعاون 
مع املشـغلني ومؤّسسـات االتصاالت للوصول إىل 
الجاهزيـة إلطالق خدمات الجيـل الرابع ثم الجيل 
الخامس خالل فرتة انتقالية سـمحت بها الوزارة 
للتشـغيل املـزدوج للجيل الثاني مـع الجيل الرابع 

بما يضمن جودة واستمرار الخدمة للمواطنني. 
وتحرص الـوزارة عـىل رعاية التنافـس العادل 
واملسـاواة بني جميع املشغلني وملا يضمن ويحّقق 
تطويـر الخدمـات ونرشهـا يف عمـوم محافظات 

الجمهورية.. 
وتأمـل وزارة االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات 
أن يكـون عـام 2022 هو عـام للتحـول األهم يف 
قطاع االتصاالت وسـوق خدمـات اإلنرتنت، َحيُث 
تمتلك الوزارة خطة طموحة ومشـاريع أََساسية 
لنرش وتوسـعة خدمات االتصاالت يف الجمهورية 

اليمنية. 
ويف السـياق يقـول وزيـر االتصـاالت املهندس 
مسـفر النمري: إن الوزارة سـعت منذ عامني إىل أن 
تكون جميع رشكات الهاتف النقال جاهزة إلطالق 

خدمات 4G /5G يف تاريخ 2022/1/1م. 
ويضيـف الوزيـر أن لدى الـوزارة عـدة معايري 
يف اإلرشاف عـىل نـرش وإتاحة خدمـات االتصاالت 
وتعرفتهـا ومـن أهمهـا مراعـاة مسـتوى دخـل 
الفـرد والوضع االقتصـادي للبـالد وكذلك تحقيق 

قدرة الرشكات عىل االسـتمرار وتطوير خدماتها، 
والتـوازن يف نـرش الخدمة بـني املـدن والريف ويف 

الطرقات الرئيسية يف الجمهورية اليمنية. 
ويجدد الوزير دعوته إىل تحييد وتجنيب خدمات 
االتصـاالت وبنيتها التحتية عـن الحرب والرصاع، 
كمـا يدعو جميـع الجهـات الدوليـة واألممية إىل 
ممارسـة الضغـوط وإلـزام دول العـدوان بوقف 
استهداف قطاع االتصاالت وخدماتها ومنع قصف 
بنتيهـا التحتية وفك الحظر والحصـار عن دخول 
املعـدات والتجهيـزات؛ كـون تلـك الخدمـات هي 
جوانب إنسانية وخدمة عامة تحرم جميع املواثيق 

والرشائع الدولية استهدافها. 
خدمـات  الوطنـي  اإلنقـاذ  حكومـة  وتـويل 
ومؤّسسـات ورشكات االتصـاالت اهتمامـاً َكبرياً؛ 
كون تلـك الخدمـات ووسـائل االتصاالت تشـكل 
عامـالً أََساسـياً يف تنمية املجتمع وتطـوره، َحيُث 

تلتزم الوزارة. 
بالعمـل عـىل تطوير القطـاع وتنميتـه والدفع 
برشكات الهاتف النقال وباملشغلني لتطوير أدائها 

وخدماتها بما يخدم املجتمع. 
وظلت الوزارة وال تزال بالرشاكة مع مؤّسسات 
ورشكات االتصـاالت ملتزمـة وتأخذ عـىل عاتقها 
تقديـم الخدمـات يف جميـع محافظـات ومناطق 
الجمهورية اليمنية كمسئولية وطنية ومجتمعية. 

ظّثد بالمضالمئ العاتفغئ بغظ وزغري ظزام الضغاظغظ السسعدّي و «اإلجرائغطغ»

 العزغر الظمغر غثسع افطط الماتثة لطدشط سطى السثوان إلغصاف اجاعثاف صطاع اقتخاقت

طةطــج الظعاب غظاصث عرولَئ الظزام الســسعدّي ظتع الاطئغع طع 
السثّو اإلجرائغطغ طظ خقل الطصاءات السرغئ أو السطظغئ

وزارة اقتخاقت: ظأطض أن غضعن السام الةاري ساَم الاتعل يف صطاع 
اقتخاقت وجعق خثطات اإلظرتظئ
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تقرير 

 : إبراعغط السظسغ
منـذ بداية العـدوان األمريكي السـعودّي، كانت 
اإلمـارات تتطلَّـُع إليجـاد نفوذ قوي لهـا يف اليمن، 
بحيـث ال يمكـن لرشيكتهـا الريـاض أن تزعزَعه، 
هنـاك  أن  تـدرك  ظبـي-  أبـو  -أي  أنهـا  ـًة  َخاصَّ
لـًة مـع رشيكتهـا تَُخصُّ  خالفـاٍت تاريخيـًة مؤجَّ
الحدوَد والسـيادة، وأنه ال بُــدَّ من فرض أمر واقع 
ة أن املجتمع يف املحافظات املحتّلة  لصالحها، َخاصَّ
ال يتعاطـى، أَو أنه يشـعر بحساسـية مفرطة من 
التواجد والتدخل السـعودّي بحكم اإلرث التاريخي 
السـلبي يف سـلوك األخرية تجاه اليمـن، وبهذا كان 
التوّجــه اإلماراتي صوب إنشـاء مناطق نفوذ لها 
بدأتها بعدَن َوما حولها ثم توسـيع دائرة السيطرة 
والنفـوذ لتشـمَل املزيَد مـن املحافظـات الجنوبية 
ومناطـق السـاحل الغربـي لليمـن، معتمـدة عىل 
أساليَب متنوعة لتحقيق ذلك كافتعالها للصدام مع 
الفـاّر هادي والتصعيد ضد حكومتـه التي تقيم يف 
فنادق الرياض، وتوظيف ورقة «انفصال الجنوب» 
عرب تشـكيلها مليشـيا املجلس االنتقايل الجنوبي، 
وتكوين قوات تابعة للخائن طارق عفاش، ونرشها 
يف بعض مناطق الساحل الغربي، إىل جانب تنفيذها 
إنزاالً لقوات وآليات عسـكرية يف جزيرة سـقطرى 
أثناء وجـود حكومة الفاّر هـادي يف الجزيرة بداية 

العام 2018م. 
وعىل الصعيد السـيايس، تمّكنـت اإلمارات فعلياً 
من إنهاء الدور الَقطري يف ما يسـمى «تحالف دعم 
«الرشعيـة» بزعم تعامـل الدوحة مـع «القاعدة»، 
وبذلـك أضعفت احتماالت إعاقة توسـعها من قبل 

قوى محلية مقربة من قطر كجناح «اإلخوان». 
ومثَّلت هذه املرحلة ذروَة النشاط اإلماراتي؛ ِمن 
أجِل توسيع النفوذ وتدعيمه بأدوات محلية موالية، 
وأسفر نشـاُطها عن سـيطرة إماراتية مبارشة أَو 
شـبه مبارشة عىل موانئ وجـزر يمنية عدة، ونتج 
عنه أَيْـضاً سـيطرة املوالني لها يف املجلس االنتقايل 
عـىل أربع محافظـات جنوبيـة هي (عـدُن ولحج 
وأبني وسـقطرى)، وأجزاء من حرضموت وشـبوة 
مع تقويض كامل لسلطة حكومة فنادق الرياض، 
وإضعاف مركزها السـيايس عىل املسـتويني املحيل 

والدويل. 
 

تصاُجُط الظفعذ
اإلماراتيـة  السـعوديّة  املشـرتكة  اإلدارة  إن 
للخالفات بينهما َكثرياً ما تتقاطع بصورة مبارشة 
مع تصوراتهما ملسـتقبل تقاسـم النفوذ يف اليمن، 
إضافة لقدرتهما عىل تنسـيق مصالحهما واحتواء 
التباينـات يف سياسـاتهما عىل املسـتوى اإلقليمي 

والتي تظهر تناقضات أعمق شيئاً فشيئاً وإن كان 
التوافق عىل األهداف يميـل لرتحيل خالفاتهما ولو 

مؤقتاً. 
مـؤرشاٌت توحـي بتضـاؤل قـدرة البلديـن عىل 
بصـورة  مصالحهمـا  وتنسـيق  خالفاتهمـا  إدارة 
غري تنافسـية، مـا يضع حداً أمام الـدور اإلماراتي 
تحديداً عىل ضوء قدرة رشيكه ومنافسه السعودّي 
يف املسـتقبل، ولعـل أهـم تلـك املـؤرشات تتمثل يف 
الفشـل املتكّرر يف تنفيذ ما يسمى «اتّفاق الرياض» 
ـع بني حكومة الفاّر هـادي واملجلس االنتقايل  املوقَّ
الجنوبـي، وهو فشـل يمكن تفسـريه يف الحقيقة 
بعجز السـعوديّة واإلمـارات عن إنجـاز تفاهمات 
نهائية لتقاسم ما تحلم به من النفوذ يف املحافظات 
الجنوبية املحتّلة، َحيـُث تضغط اإلمارات؛ ِمن أجِل 
سـحب قوات هادي وجماعة «اإلخوان» تحديداً من 
املحافظات الجنوبية، وفق نظرة ليسـت بالجديدة 
إليجـاد  يسـعى  اسـرتاتيجي  كهـدف  ظبـي  ألبـو 
محافظـات جنوبية بال «إسـالميني» رشطاً لتأمني 

النفوذ اإلماراتي وضمان استمراره يف املستقبل. 
وتنتهـج الرياض نفس نهج أبو ظبي يف تجفيف 
تواجـد «اإلخـوان» مـع السـعي الحثيـث لتعجيل 
الخطـى إلكمـال مخّطط إنهـاء حضـور التيارات 
ة «اإلخـوان»؛ بَهدٍف يسـعى لصبغ  الدينيـة، َخاصَّ
الخليـج برمته وجـواره بصبغة تميـل إىل التغريب 

كهدف بعيد املدى. 
لقد عمدت اإلمارات يف السـابق إىل التسليم بحق 
السعوديّة يف التعامل بالطريقة التي تراها مناسبة 
مع «اإلخوان» ولكن يف حدود شمال اليمن الذي كان 
يمثل سـاحة نفوذ سعوديّة تقليدية إىل َحــدٍّ كبري، 
مع العلـم أن تلك النظرة قد تغـريت مع توّجـهات 
الريـاض الجديدة -كما أرشنا-، أما يف جنوب اليمن 
الذي يضـم مناطق النفـوذ اإلماراتي «املكتسـبة» 
فاتبعـت اإلمـارات سياسـة اسـتئصالية ال هوادة 
فيهـا مع «اإلخـوان»، إذ أوعـزت للمجلس االنتقايل 
إعـالن «اإلخوان» تنظيًما إرهابيٍّا، وحظر أنشـطته 
يف محافظات الجنوبية يف يوليو 2017م، كما أدارت 
مخّطـط اغتيـاالت واسـعة لتصفيـة قيـادات هذا 
التيار ومألت السـجون واملعتقـالت الرسية بالكثري 
مـن أنصاره، ثـم ضغطت لتضمني اتّفـاق الرياض 
ًة بسـحب جميع القوات املحسوبة عىل  بنوداً َخاصَّ
«اإلخوان» من املحافظـات الجنوبية املحتّلة، وهي 
اليوَم تسـريُ يف اسـتكمال هذا الـدور بعد أن أزاحت 
هـذا التياَر من محافظة شـبوة إحـدى محافظات 
املثلث األسـود وتغيري محافظها «بـن عديو» بأحد 
املوالـني لهـا «ابـن الوزيـر العولقي» اعتمـاداً عىل 
سياسـة التفاهمـات مـع الريـاض، بعـد أن كان 

منتظراً مغادرتها مليناء بلحاف بوعود سعوديّة. 

وتظـل السـعوديّة منزعجـة مـن ذلـك التَحّرك 
لهـذه الدولـة الخليجيـة الصغـرية، والـذي يعنـي 
إخـالء الجنوب من قوة أتباع الفاّر هادي َومليشـيا 
«اإلخوان» املواجه لالنتقايل وتسليم مقاليد الجنوب 
لإلمـارات، وهـذا غـري وارد حصوله، إذ لن يسـمح 
لإلمارات بذلك يف ظل وجود سـخط شـعبي يتسـع 
أكثـر فأكثر مع إرصار عىل تجويع الشـعب اليمني 
يف املحافظات املحتّلة، وهكذا َفـإنَّ تحديد مستقبل 
الجنوب وترسـيم دوائر النفوذ فيـه لن يكون قراراً 
إماراتيـاً وإن كان ظاهـراً هكـذا يف ظـل تقاسـم 
الحضور والنفوذ مع الريـاض والذي يرتجمه منع 
األخـرية كما أسـلفنا أليـة تَحـّركات ال ترغب فيها 
السـعوديّة من قبـل أتباع اإلمارات، كمـا لن يكون 
قـراراً سـعوديّاً، مـع تعايل األصـوات لثـورة جياع 

قادمة. 
ويف حـال تجرأت اإلمارات وشـجعت حلفاءها يف 
املجلـس االنتقايل عـىل إعالن االنفصال، فسـيعني 
ذلـك املخاطرة بالدور اإلماراتـي برمته، إذ أنها أول 
األمـر سـتصطدم برغبات رشيكتهـا الرياض التي 
ال تميل إىل التعامـل مع املكونات الجنوبية كحلفاء 
لهـا تاريخيٍّا، كمـا ال تميل تلك املكونـات للتعاطي 

الحقيقي مع النظام السعودّي. 
لقد حمل االنسحاُب اإلماراتي الشكيل من الحرب 
منتصف العام 2019م، وترك السـعودينّي لوحدهم 
نوعاً من الرفض اإلماراتي للرغبات السعوديّة التي 
تسـعى دوماً لجعل اإلمارات رشيكاً تابعاً واملطالبة 
الضمنية للسـعوديّة بتثبيت صيغة لتقاسم ما تراه 
نفوذاً متحصالً من عدوانها عىل املحافظات املحتّلة 
وامليـاه اإلقليمية اليمنيـة، فاإلمارات تـرى أن من 
حقهـا توزيعاً عـادالً وواضًحا للمكاسـب أَو هكذا 

يجب. 
ـَه  أما السـعوديُّة فيبدو أنها تعـارُض هذا التوجُّ
ًة وأن نهاية  اإلماراتي وترى أنه سـابٌق ألوانه، َخاصَّ
العمليات العسـكرية الكربى ال تعني بالنسبة إليها 
نهايـَة الحـرب التـي تفـرتض أن تنتهي بتسـوية 
سياسية تعكس رؤية اململكة األمنية وتعيد عالقتها 
بكيان الدولـة اليمنية الجديد إىل ما كانت عليه قبل 

الحرب والثورة يف اليمن، وهذا ما لن يحدث. 
ومع إحساس الرياض باالستقطاب الذي قادته 
اإلمـارات يف محافظـات الجنوب ووجـود اإلمارات 
بقـوة كدولة محتّلة يف الجزر واملوانئ اليمنية َفـإنَّ 
الوضَع االقتصادي املستقر لن يكون يف صالحها وأن 
نظرَة املجتمـع يف املحافظات املحتّلة تجاه أبوظبي 
يجـب أن تكون سـلبيًة، بعـد أن كانـت اليافطاُت 
ُج لشـعبيٍّة حـاول مرتِزقـة االنتقايل  الكبـرية تـروِّ
تسـويَقها ألربابهم اإلماراتيني عـىل أنها حقيقية، 
فالسـخُط العام مـن تـَردِّي املعيشـة واالضطهاد 

ة  األمني النتقايل اإلمارات وسجون اإلمارات الَخاصَّ
يجـب أن تَُصـبَّ يف قلقلـة أي تواجـد ألبـو ظبي يف 
املحافظات املحتّلة عىل أالَّ يسـمح لإلمارات بفرض 

واقع تسيطر فيه عىل هذه املنطقة االسرتاتيجية. 
 

تئٌض طحثوٌد بني جئطني
وأمام هذا املسـاعي َفـإنَّ من املهم إدراَك فشـل 
اإلمـارات يف ُكــّل الجبهـات والتدخـالت التي كان 
لهـا يد فيها ما يجعل هذه الدولة كما تم تشـبيهها 
بالذي يميش عىل حبل مشـدود بني جبلني، ويخىش 
أن يسـقط ذلك السـقوط الذريع يف ظل تغريات لم 
تكن محسـوبة بتطـور قدرات صنعاء العسـكرية 
وقوتهـا الجوية واقـرتاب تحرير الجيـش واللجان 
الشـعبيّة ملدينة مأرب وإعالن عودة هذه املحافظة 
االسـرتاتيجية لصنعاء، فيما يبدو تراُجعاً لحظوظ 
املتنافسـني بمحافظـات الجنـوب املحتّلـة وخوف 
دولة الحافة والسـاحل من سقوط ذريع ربما أبرز 
مـؤرش له تهديـدات صنعاء لها باسـتهداف مدنها 
العاجيـة يف لحظـة خاطفة لترتك بعدهـا الرياض 

بآخر املطاف تكمل غرقها يف املستنقع اليمني. 
صحيفـة االندبندنت» الربيطانيـة نرشت تقريراً 
ملراسـلها الـدويل، بـورزو داراغـي، أّكــد فيه عىل 
تراكـم الخالفـات الجيوسياسـية الرئيسـية بـني 
الريـاض وأبو ظبي منذ سـنوات، َحيـُث ينبع جزء 
كبـري من تلك الخالفات من تصميـم دولة اإلمارات 
عـىل رسـم مسـار مسـتقل يف القضايـا اإلقليمية 
والدولية، وكشف الفجوات بني قادة هاتني القوتني 

العربيتني». 
وقـال الكاتـب: «بينمـا قدمت أبو ظبـي دعمها 
القوي لهـذه املجموعة التي تسـعى إىل إقامة دولة 
مسـتقلة يف عدن ومناطق أُخـرى يف جنوب اليمن، 
تواصل الرياض دعم حكومة الفاّر هادي الضعيفة 

د».  للغاية، وكذلك دعم مفهوم اليمن املوحَّ
َوأََضـاَف: إن استمرار تدهور العالقات السعوديّة 
اإلماراتيـة أمـر ال مفر منـه، ونعتقد أنه سـيكون 
هنـاك املزيـد من اإلجـراءات، الفتـاً إىل أن التوترات 
بـدأت مع حرب اليمـن كما أنها ُمسـتمّرة وهي يف 
طريقهـا للتوسـع أكثر فأكثر، االشـتباك األول بني 
الريـاض وأبو ظبي حـدث مع أطمـاع الطرفني يف 
اليمـن، فبينمـا يسـيطر الطـرف اآلخـر اإلماراتي 
عـىل بعض املناطق الحدوديـة، ويحتل فعلياً بعض 
األرايض مثل سقطرى وباب املندب، لم تعد الرياض 

تسيطر عىل اليمن، وال حتى واحد باملِئة. 
ويـرى الكاتب أن السـعودينّي ما زالـوا يف اليمن 
لحمايـة كرامتهم؛ ألَنَّهـم ال يسـتطيعون املغاَدَرَة 
فقـط يف املقابل تتحكم اإلمـارات يف ُكـلِّ مدخل إىل 

البحر األحمر يف الوقت الراهن. 

سقصئ المتاّض السسعدّي اإلطاراتغ بالغمظ..

 اتساع شةعة ا لائاغظات اتساع شةعة ا لائاغظات
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 : طتمث ظاخر تاروش 
تسـتمرُّ اإلدارُة األمريكية منذ ما يقارب سـبعة 
أعـوام يف فرض الحصـار االقتصادي عىل الشـعب 
اليمني، معتقدة أن اسـتخدام الورقـة االقتصادية 
سـيحّقق لها مـا عجزت عـن تحقيقـه من خالل 

الحرب العسكرية. 
وخالل السـنوات املاضية لجأ العدوان األمريكي 
السعودّي إىل اسـتهداف البُنية التحتية االقتصادية 
ُمـروًرا  بالدنـا،  عـىل  الشـامل  الحصـار  وفـرض 
باسـتهداف البنـك املركـزي ورضب قيمـة العملة 
الوطنيـة مقابل العمـالت األجنبية، ورفع أسـعار 
السـلع وقيمـة الخدمـات املعيشـية للمواطنـني، 
إضافـة إىل اإلمعـان يف تنفيذ الغـارات الجوية التي 
تسـتهدف القطاعات الخدمية واملنشآت الصناعية 
وكل مـا لـه عالقة بالقطـاع الصناعـي والتجاري 

واالقتصادي. 
ولم تسلم البُنية الزراعية من االستهداف، وكذلك 
تعطيـل حركـة النقـل مـن وإىل األسـواق؛ بَهدِف 
تعطيـل الحيـاة والوصـول باالقتصـاد الوطني إىل 

االنهيار التام. 
ويقول خـرباء االقتصـاد واملهتمون بالشـأن 
اليمنـي: إن جرائم العدوان وأدواتـه من املرتِزقة 
بحـق االقتصاد الوطني والتي منها طباعة مئات 
املليـارات مـن دون غطـاء، واسـتمرار تشـديد 
الحصار ومنع دخول سـفن املشـتقات النفطية 
واحتجازهـا يف عرض البحر لشـهور عـدة، تعد 
جرائـم حرب بحـق الشـعب اليمني، وقـد عمل 
العدوان األمريكي الصهيوني وأدواته من األعراب 
العمالء واملرتِزقة عىل ممارستها بشكل ممنهج، 
والتجويـع  االقتصاديـة  الحـرب  أن  مؤّكـديـن 
املمنهـج ملاليني اليمنيـني يف اآلونة األخرية دخلت 
مرحلة جديدة، َحيُث تفاقمت األزمة االقتصادية؛ 
بَسـبِب الحصار، وانهارت الُعملة اليمنية بشكل 
غري مسبوق إثر قيام دول تحالف العدوان بسحب 
العملـة الصعبـة مـن اليمـن، وطباعـة ماليـني 
الريـاالت اليمنية من دون غطـاء، موضحني أثر 
الحصار االقتصادي يف تفاقم األوضاع اإلنسانية، 
والذي أَدَّى إىل تزايد يف حاالت الوفاة؛ بَسـبِب سوء 
التغذيـة، وأصبح ماليـني اليمنيـني يف حالة فقر 

وجوع مطبق. 

ويرى وكيـل وزارة املالية الدكتـور أحمد حجر، 
أن أمريـكا تعترب الحصاَر االقتصادي عىل الشـعب 
اليمني من أهم من أدوات الحرب التي تسـتخدمها 
دول االسـتكبار يف مواجهـة مختلـف الـدول التي 
ال تخضع وتنصـاع لتوجيهاتها، الفتـاً إىل أن واقع 
إيـران واليمـن وسـوريا والعـراق خري دليـل، َوأن 
وسـيلة الضغـط االقتصادي األمريكـي يأتي دائماً 

بعد فشل حلفائها عسكريٍّا. 
ويؤّكـد حجر أن انتهاج القيادة الثورية الوقوف 
يف وجـه املصالـح األمريكية كان سـبباً كافياً لدى 
صناع القرار للسياسـية األمريكية بـإدراج القوى 
السياسـية اليمنيـة املناهضة للهيمنـة األمريكية 
بشـكل مبـارش أو عـرب وكالئهـا يف املنطقة ضمن 

الدول املستهدفة. 
ويضيـف حجـر: ولذلـك كان القـرار األمريكي 
واضًحا بتشـكيل تحالف عسـكري مـن مجموعة 
الـدول الراعيـة للمصالـح األمريكيـة يف املنطقة، 
وبقيادة أكثر عمالئها وهما السـعوديّة واإلمارات، 
بـل وإعـالن الحـرب مـن العاصمـة األمريكيـة، 
وإضافـة الرشعية الدوليـة واإلقليمية للعدوان من 
خالل إصدار قـرار ملجلس األمن الـدويل بخصوص 

املوضوع. 
والحصـار  العـدوان  وقائـع  أن  إىل  ويلفـت 
خالل السـبع سـنوات أثبتت أن ُكــّل من أمريكا 
وبريطانيـا همـا مـن يديـرا الحـرب مـن خالل 
التواجد يف غـرف العمليات والتحكم والسـيطرة 
والتوجيه، وكـذا تزويدها باألسـلحة والخدمات 
واألقمار الصناعيـة والقطع البحريـة، موضًحا 
أن أمريـكا تقوم بالدفـاع والتربيـر يف املنظمات 
الدولية واإلقليميـة عن ُكـّل الجرائم والترصفات 
وذلـك  اليمـن،  يف  العـدوان  دول  ترتكبهـا  التـي 
لتحقيـق أهـداف الصهيونيـة العامليـة واملتمثلة 
يف اسـتنزاف أكـرب قدر ممكـن من مـوارد الدول 
الخليجيـة وتقديم مسـاعدات كرشـاوي لبعض 
الـدول لتطويعهـا للسـري يف االتّجاه الـذي يخدم 

املصالح األمريكية والصهيونية العاملية. 
ويوضح حجر أن أمريكا تسعى بمختلف الطرق 
والوسـائل لتهيئه البيئة التي تسـمح إلرسائيل ألن 
تكـون القائد الذي يدير شـؤون املنطقـة، وهو ما 
يسـاعد أمريكا للتفـرغ إلدارة رصاعها مع الصني 
وروسـيا وإيـران كمـا أنهـا تسـعى لشـق الصف 

والتعـاون العربـي خاصه واإلسـالمي بوجه عام، 
منوًِّها إىل أن أمريكا تعمل عىل تسـخري موارد دول 
املنطقـة العربية بما يخدم تطور ورفاهيه شـعب 
إرسائيـل خاصه والدول االسـتعمارية عامة، وذلك 
عىل حسـاب التنمية الحقيقية واملسـتدامة للدول 
العربية، موضًحا سـعيها لنرش الرذيلة والفساد يف 
املجتمعات العربية واإلسـالمية بل وسلخ شعوبها 

عن عقيدتها وقيمها. 
ويف ضوء ما سبق يرى الدكتور حجر أن العدوان 
والحصار عىل اليمن هي يف األََساس قرار صهيوني 
وأمريـكا  بريطانيـا  العامليـة  الصهيونيـة  تتبنـاه 
وتنفـذه وتتحمل تكاليفـه والنتائـج املرتتبة عليه 
األنظمة العربية واإلسـالمية العميلة، ُمشرياً إىل أن 
االقتصـاد يعد املحور األََسـايس الـذي ترتكز عليه 
باقـي املحـاور األُخـرى السياسـية واالجتماعيـة 
واألمنيـة والعسـكرية والعلميـة والثقافية، ولذلك 
تسـعى أمريـكا إىل رضب االقتصـاد حتى تسـقط 
املحـاور األُخـرى ويف مقدمتهـا النظام السـيايس 
واألمنـي وربمـا العسـكري والفـوىض املجتمعية 
تحت يافطات ثورة الجياع واإلصالحات ونحوها ما 
يجعل تدخل دول العـدوان ورضب القوى الوطنية 
مـن القـوى السياسـية  ومقبـوالً  ميسـوراً  أمـراً 
واالجتماعية اليمنية نفسـها وبمسـاعدة من دول 

العدوان. 
 

الخمعُد أشحض طثّططات السثّو
بـدوره، يقـول الصحفـي والخبـري االقتصادي 
رشـيد الحـداد: «إن الـدور األمريكـي يف العـدوان 
والحصار عىل الشـعب اليمن، واضـح منذ أن أعلن 
صبيحـة ٢٦ مارس ٢٠١٥ من واشـنطن، وال يزال 
حتـى اليـوم بضوء أخـرض أمريكـي، وبالعودة إىل 
العديد مـن األدلة املعلنة من قبل العدوان األمريكي 
وأولها تهديدات وزير الخارجية األمريكي األسـبق 
يف اجتمـاع الرباعيـة الدوليـة الذي ُعقـد يف مدينة 
جدة السعوديّة يف الـ ٣٠ من أغسُطس ٢٠١٦، هّدد 
كاولن باول، باتِّخاذ إجراءات قاسية يف حال رفض 
الوفـد الوطنـي الضغـوط الدولية التي مارسـتها 
الـدول العرش الراعية للسـالم يف ختـام مفاوضات 

الكويت». 
ويضيف «وخـالل هذا االجتماع أقـرت الرباعية 
الدولية برئاسـة وزير الخارجيـة األمريكي يف عهد 

الرئيس السـابق باراك أوباما إغالق مطار صنعاء، 
وتعطيل البنـك املركزي يف صنعـاء ونقله إىل عدن، 
وتشـديد الحصـار عـىل مينـاء الحديـدة، وتجميد 
االحتياطات األجنبيـة للبنك املركزي، وفرض املزيد 
من القيود عىل التحويالت النقدية من وإىل اليمن». 
ويواصل الحـداد «وبعد االجتمـاع بيومني فقط 
تلقى الوفـد الوطني يف الكويـت تهديدات رصيحة 
من قبل السـفري األمريكي السابق يف اليمن ماثيلو 
تولر، والـذي هّدد برضب القيمـة الرشائية للعملة 
وتحويلهـا إىل أوراق ال تحمـل قيمـة الحـرب الـذي 

طبعت به». 
ويؤّكـد الحداد أن دور واشنطن املساند للعدوان 
لـم ينته عنـد هذا الحد، بـل إن أمريـكا تقف حتى 
اليـوم وراء منـع دخـول سـفن الوقـود إىل ميناء 
الحديـدة وتقـف وراء انهيار سـعر رصف العملة، 
وأنها مع ذلك تحاول مثلها مثل العدوان السـعودّي 

أن تقدم نفسها كراعية سالم. 
اليمـن  لـدى  األمريكـي  املبعـوث  أن  ويذكـر 
ليندركينـغ، هـّدد قبل شـهرين يف ترصيـح لقناة 
الجزيرة بأن واشـنطن سـوف تشـّدد الحصار عىل 
ميناء الحديدة، وذلك بعد فشله يف فرض مقرتحات 
أمريكيـة تقوم عـىل املقايضـة بملفات إنسـانية 
بأُخرى عسـكرية، وهي محاولـة رفضت من قبل 

صنعاء بشكل كيل. 
ويـرى أن الـدور األمريكـي العدائـي مكشـوف 
يف اليمن منذ سـبع سـنوات وأن الهـدف األمريكي 
مـن رضب االقتصـاد وتضييـق خيـارات العيـش 
الكريـم عـىل الشـعب اليمنـي إيصال الشـعب إىل 
حالـة اإلنهاك، معتقداً أن أمريكا تسـعى من خالل 
الضغوط االقتصادية إىل فرض حلول قرسية تخرج 
السعوديّة من ورطتها يف اليمن، وذلك ما لم يتحّقق 

يف املايض والحارض. 
الحصـار  بالقـول:  ترصيحـه  الحـداد  ويختـم 
االقتصـادي األمريكي لـن يحّقق أيـة نتيجة وذلك 
كـون االقتصـاد اليمني عاش خـالل العامني األول 
ٌب  والثاني للعـدوان صدمة كبـرية وكان هناك ترقُّ
عاملـي لحـدوث انهيار اقتصـادي وإنسـاني كبري 
يف بلـد يَُصنَُّف مـن أفقر دول املنطقة، وبعد سـبع 
سـنوات أفشـل الصموُد الشـعبي والوطنـي كافَة 
املخّططات األمريكية والصهيونية التي تتبنى دول 

العدوان تنفيذها. 

الثضاعر تةر: السثوان والتخار سطى الغمظ تائظاه أطرغضا وبرغطاظغا و «إجرائغض»
التــثاد: أطرغضا تصش وراء إغــقق ططار خظساء وظصض الئظك المرضجي وتحــثغث 

التخار سطى طغظاء التثغثة وشرض الصغعد سطى تتعغقت المشاربغظ

وجغطئ حغطاظغئ لارضغع الغمظغغظ
التخار افطرغضغ السسعدي سطى الغمظ..
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جصعُط السسعدّغئ جصعُط السسعدّغئ 
فجفض جاشطغظ فجفض جاشطغظ 

 أتمث الماعضض

السـعوديُّة  تُريـُد 
أن تبَحـَث لهـا عـن 
جديـدة  اعٍة  شـمَّ
عدوانها  السـتمرار 
بعـد  اليمـن  عـىل 
ُكــلَّ  فقـدت  أن 
أشـكال التربيـرات، 
أصبحـت  أن  وبعـد 
ونها  يَُسـمُّ مـا 
 « عيـة لرش ا « بــ
وهماً ورساباً ال حقيقَة لها، وكلما أرادت اململكُة 

النهوَض مما سقطت فيه ازدادت سقوطاً. 
مـع بداية دخول العام الجديد 2022م تُحاول 
مملكة الـرش أن تبحَث لها عن مـربّر لعدوانها، 
وأن تكسـَب ثقَة امُلشاهد بعد أن أصبحت عنواناً 
ـل، وأُضحوكـًة للعالـم بأكملـه،  للكـذب والدجَّ
فقامت بفربكة مقطع فيديو تدَّعي بأنه قياديٌّ 
يف حـزب الله يتحدث إىل أبو عـيل الحاكم رئيس 

االستخبارات العسكرية!
لـم يظهـر يف املقطـع سـوى امُلمثل الـذي لم 
يسـتطع إتقـاَن الـدور التمثيـيل امُلـوكل إليـه، 
باللهجـة  ليسـت  ولهجـة  ركيكـة  بمفـردات 
اللبنانية، ولغة ليست بالعسكرية، وكان األحرى 
بالسـعوديّة أن تبحث لها عن ممثلني يُحسنون 
الدور، واالسـتعانة بمنتجني عامليني، كما فعلت 
شـقيقتها اإلمارات يف فيلم «الكمني»، واألحرى 
مـن ذلـك أن تكتفـي بألعـاب الفيديـو وتعيش 

الخيال الوهمي بأنها دّمـرت إيران!
حبـوب الكبتاجون هذه املـرة أخذت املهفوف 
«ابـن سـلمان» إىل اخـرتاع فكـرة ذلـك الفيديو 
ليبحـث له عـن انتصـار اسـتخباري، وليكون 
مربّراً السـتمرار عدوانه عىل اليمـن، لكنه أوقع 
بلـده يف مزيٍد من السـخرية العاملية؛ ألَنَّ األغبى 

من الغباء هو استغباء العالم!
لـو كان هنـاك أيُّ قيـادي مـن حـزب الله يف 
اليمن لكنا رفعناه فوَق رؤوسنا، وملا ترّددنا قيَد 
أُنملة عـن اإلفصاح واالفتخار به؛ ألَنَّه رشف لنا 
كأنصاٍر الله وكشـعب يمني ُحّر أن يكون هناك 
فرٌد ولو عادياً من حزب الله يف اليمن؛ ألَنَّهم من 
ــة كما قال الشـهيد  حفظوا ماء وجه هذه األُمَّ
القائد حسـني بـدر الدين الحوثـي، رضوان الله 
ـة إسـالمية واحـدة، أمرنا الله  عليـه، ونحن أُمَّ
باالعتصام بحبلـه، وليس بالعيب وال بالعار وال 
بالحـرام أن يكون لنا عالقاٌت وتعاون مع حزب 
الله أَو مـع إيران، وإنما العيـب والعار والحرام 
ــة اإلسـالمية والتنصـل عـن  هـو التنكـر لألُمَّ
املسئولية، ومواالة اليهود والنصارى، واستقبال 
الحاخامات اليهودية كما تفعل اليوم السعوديّة 

واإلمارات. 
السـعوديّة ليسـت إال دولـة فاشـلة وغبية، 
وتـزداُد غباًء وُسـخفاً يومـاً بعد يـوم بدليل أن 
أكربَ ُمنجز لها يف التاريخ هو االحتفاُظ برسوال 
املؤّسـس -عبدالعزيز آل سـعود- الـذي زرعته 
بريطانيـا يف بلـد نجـد والحجـاز، والـذي بـاع 
اهم باملسـاكني، ومهما  فلسـطنَي لليهود وسـمَّ
ذهـب مِلٌك من ملوك السـعوديّة وجـاء آخر لن 
تتغـريَّ سياسـتهم ودورهـم الخبيـث املتماهي 

واملنسجم مع األهداف اليهودية الصهيونية. 

الثغظ غثااظعن اهللا والعذظ 

عادُة ِطسك الِثاام الحَّ

 سئث الرتمظ طراد
  يمرُّ اليوم الذيـن آثروا بيع الوطن عىل االنتصار له 
يف ظروف حربه مع عدوه التاريخي يف أسـوأ حاالتهم 
النفسـية والوجودية، فقد وصل بهـم الحال إىل ذات 
النقطة التي وصل إليها أسالفهم من الذين يختانون 
اللـه والرسـول واألوطان يف ُكــّل مراحـل الـتاريخ 
املختلفـة، العربية وغري العربيـة، فالثابت يف التاريخ 
العربـي أن أبا رغـال -الـذي نبذته الذائقـة القيمية 
اليمنيـة لتعاونه مـع أبرهة الـذي أراد هدم الكعبة– 
ظل محط سـخرية أهـل اليمن وكان قـربه مرجوماً 
إىل زمـن قريب ومثله وزير آخر خلفـاء بني العباس 
عـىل بن العلقم الـذي أراد أن يحفظ لنفسـه يداً عند 

هوالكـو فكان مصريه املوت، وفق الكثري من الروايات الـتاريخية 
عىل يد هوالكو نفسـه الذي أنكر يف ابن العلقمي خيانته لخليفته 
ولوطنه، ولم يسـتبعد منـه أن يقوم بذات الدور إذَا اسـتخدمه يف 
شـأن من شـؤون الدولة، ويف التاريخ العاملي ثمة رواية منسوبة 
إىل هتلـر تقـول إن خائناً سـاعد هتلـر عىل غزو بلـده وحني مثل 
بـني يدي هتلر أراد ذلـك الخائن تقبيل يد هتلـر فرفض هتلر ذلك 
قائالً مقولته املشـهورة: «يد هتلر ال يقبلها خائن سـاعدني عىل 
احتـالل بلده» ووهبه حفنة منه، وخرج مدحوراً مكسـوراً، وهذا 
هـو الحال الذي أصبح فيه مرتِزقة اليمن يف الرياض، فقد تحدثت 
املصـادر اإلعالميـة عـن ضيق سـلطة الريـاض بهـم، ومنحتهم 
تعويضـاً مادياً مقابـل خدمتهم، وطلبت منهم مغـادرة الرياض 
والبحث عـن أماكن بديلة لهم، وقيـل أن الرياض فرضت اإلقامة 
الجربية عىل الفاّر هادي وطغمته، ولعل املتأمل ملنشورات املرتِزقة 
وتغريداتهـم يدرك حالة االنكسـار وكميات القهـر التي تختزنها 
حروف ومفردات املنشـورات والتغريـدات، أما اإلخوان فقد قالوا: 
إن حزبهـم لن يجلـس عىل قارعة الطريق، ولكنه سـيكون معنياً 

بصناعة التاريخ. 
 وال أدري عـن أي تاريخ يتحدثون بعد أن أصبحوا هم وحزبهم 

خارج دائرة التاريخ ودائرة الصناعة. 
* * *

وفق ما هو مقروء يف سـياق التاريخ ويف تفاصيل أحداثه ندرك 
أن اليمـن ال يمكـن أن تقبـل خائناً سـاعد محتّالً عـىل احتاللها 
وتدمريها، ومهما كانت التسـوية السياسية التي ستكون يف قابل 
الزمـن إالَّ أن حقائـق التاريـخ القريب والبعيد تقول: باسـتحالة 

بقـاء الخائن عىل ترابها، فضالً عن قدرته عىل التفاعل السـيايس 
مـع االسـتحقاقات السياسـية، فالذيـن يقتاتـون سـحت البيع 
والخيانـة يدركـون هـذه الحقائق ولذلك شـاعت يف 
نفوسـهم وصفاتهم الطمـع والنهب والفسـاد وقد 
بدأت املؤّسسات املالية الدولية تتحدث عن فسادهم، 
وعدم قدرتهـم عىل إدارة املؤّسسـة املالية، وتتحدث 

عن خطأ إجراء نقل البنك إىل عدن. 
مشـكلة اليمن منذ بدء نشـأة الدولـة الحديثة يف 
مطلع القرن املـايض أنها تنفق جـل املوازنة العامة 
عـىل مفردات القوة وإدارة الرصاع ولم تفكر يوماً يف 
أهميّـة البحث العلمي يف التخفيـف من حدة الرصاع 
وقدرتـه عىل إحداث عمليـات االنتقـال، فالتعبريات 
السياسـية املتعـددة التـي وصلـت إىل سـدة الحكـم 
تسـتغرق ذاتها يف رصاعها مع اآلخر وفـق حاالت انفعالية، وهي 
بذلك تستسـلم بكل إرادتها لقانون التاريخ وتفسح له املجال كي 
يكّرر نفسـه وأحداثه ووقائعه إىل درجة تعطيل حركة املجتمع يف 
التحديـث واالنتقال، فالحـرب والرصاعات والنزاعـات تعمل عىل 
ات التاريخية بـكل تشـوهاتها ونتوءاتها التي ال  يقظـة الُهــِويـَّ
تتناغم مع روح العرص الذي نعيش لذلك فكل الحروب التي حدثت 
بعـد عام 1990م لم تـرتك إال مجتمعاً مختلفـاً، وثقافة تقليدية، 
واقتصـاداً راكداً، حتـى تلك التحوالت التي ظننـا أنها تحوالت، لم 
تكن تحوالت بنيويـة عميقة فقد تركت وراءهـا مجتمعاً مغرتباً 
وثقافة مسـتلبة وشـخصية منقسـمة عىل نفسـها ونحن اليوم 
نقـف عىل أطـالل النتائج التـي أفرزتها تلك املقدمـات الخاطئة، 
إذ أن ثمـة خصوصيـة يمنية يجـب أن تجد تعبرياً عنها يف شـكل 
وبنية الدولة القادمة حتى تمتد بصيغة تفاعلية مع املايض لتبدع 
الحـارض واملسـتقبل، فالشـعور بالقيمـة الثقافيـة والحضارية 
هـو االمتالء الـذي يبحث عن األجد واألروع ويحـض عىل االبتكار 
واإلبـداع ويعمـق من قيمة االنتمـاء للفرد والجماعـة ويوثق من 

عرى اآلرصة الوطنية ويعزز من قيمة يمنية اليمن. 
ومن الحكمة الوقوف أمام الظواهر التي نشـأت خالل السـنني 
الخـوايل ودراسـتها وبيان أسـبابها حتى ال تصبـح تقليداً وحتى 
نحـدث انحرافاً يف مسـارها أمالً يف اسـتقرار اليمـن وعدم تكرار 
تيـار الذيـن يختانون الله والوطـن، فوراءنا الكثـري من التجارب 
التي يمكننا دراسـتها حتى نتجاوزها لنبنـي يمناً يتوازى وحجم 

التضحيات التي حدثت خالل زمن العدوان الغاشم. 

أشظان طتمث السططان

من ُسنن الله يف الكون ورحمتِه الواسعة 

أن رسـم للنّاس طريـق واضحة وأعطاهم 

امّلنهـج الـذي إذَا سـاروا عليـه يُوصلهـم 

إىل الخـرِي والفـالح، فاإلنسـان يعيش عىل 

حقيقـٍة حتميـة وهي املوت وأن اإلنسـان 

ال بُــدَّ وأنُه سـريحل من هـذِه الدنيا التي 

ال أفراحهـا دائمة وال أتراحهـا زائلة، فهو 

أمـام خيارين إما انتظـار املوت حتى يأتي 

إليـه وهو يلهـو ويلعب يف هـذِه الدنيا ولم 

يحسـْب حسـابه لهذه اللحظـة الحتمية، 

وإما أن يُعد الُعدة للقاِء هذا اليوم ويسـلك 

طريـق مخترص للفوِز والنجاة وهو طريق 

الشـهادة والتَحّرك يف سـبيل الله فيستثمر 

موتـه بـل وعىل العكـس فإن سـلكت هذا 

الطريـق وُقتلت فيه يجعلك مـن الخالدين 

الذين ال يكونون يف ِعـداد املوتى بل يبقون 

أحياء يُرزقون عند مليٍك ُمقتدر. 

إن الشهادة يف سبيل الله التي تجعل من 

اإلنسـان خالداً نورانياً فيتسـلل هذا النور 

خاليـاه البرشيـة ليشـع ضيـاء الهداية يف 

قلبـه وتعمل جميع جوارحه يف طاعة الله، 

فالشـهادة يشء عظيم ال تحتويها املعاني 

أَو تحرصهـا تعبريات الُكتاب وال يسـعها 

أوراق وسطور الُكتب أَو فلسفة الفالسفة، 

هي وسام رشف وعزة وكرامة؛ ألَنَّها منحة 

ة أوليائه الصادقني  إلهية جعلها الله لَخاصَّ

يف زمن الزيـف والثابتني يف زمـن الرتاجع، 

الذيـن تركـوا ُدنياهـم الَغرور ألجـل جنة 

دائمة النعيم والرسور. 

فالشـهادة تقتيض من اإلنسـان خوض 

تجـارة مـع اللـه بنودهـا اإليمـان باللـه 

ورسـوله والجهـاد باملال والنفـس، فهذه 

تجـارة ربانيـة رابحـة ال تبور أَو تكسـد، 

فليسـت مثل التجارة الدنيوية التي تحتمل 

الخسـارة أَو الربـح فينطلق النّـاس فيها 

بدافع كسـب املـال، بـل التجـارة الربانية 

ينطلـق نحوها املؤمنني املتقني وفق منهج 

إيماني وقيـادة قرآنية فيبذلـون ُكـلَّ غاٍل 

ونفيـس يف سـبيل أن يقبل اللـه تجارتهم 

بدافع كسـب َمـا هو خـري الدنيا واآلخرة، 

املكسـب الكبـري والعظيـم رضـوان اللـه 

والجنة فشتان ما بينهّما. 

وعىل دروب الشهادة والتضحية وطريق 

الِجهـاد نجـد الُشـهداء النمـوذج الراقـي 

والُقـدوة الحسـنة الذيـن باعـوا أرواحهم 

الزاكيـة للـه وجاهـدوا وضحـوا فربحـت 

والخسـارة،  البـوار  وتجـاوزوا  تجارتهـم 

فحظوا بالخلود واسـتبدلوا هذه األجسـاد 

الطينية بأجسـاد الخلـود يؤتون رزقهم يف 

ُكــّل حني قال تعـاىل ((َوَال تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن 

ُقِتلُـوا ِيف َسـِبيِل اللَّـِه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَـاٌء ِعنَْد 

َربِِّهْم يُْرَزُقوَن)). 

فمن يريد حياة أبدية عليه أن يستشـعر 

مسـؤولياته التـي ُخلـق ِمن أجِلهـا، فهو 

خليفة الله يف أرضه وليعمر األرض بتقوى 

الله وهديه ليمكنن لُه الله يف دينه، وليسري 

مـن  لبنـة  بنـوا  الذيـن  الُشـهداء  درب  يف 

العـزة ولبنة من الكرامة يف رصِح اإلسـالم 

الشـامخ، الذين شـيدوا أمجاًدا ببطوالتهم 

الحيدرية وتضحياتهـم املجيدة، الخالدون 

يف أعماِق القلوب، الذين لم يُنسوا من ذاكرة 

التاريخ، فُهم أحياء فينا ما حيينا يعودون 

مع ُكــّل انتصار وفتح، ومن يُريد ُحسـن 

الخاتمة فليطلب الشهادة فهي والله مسُك 

الِختام. 



9
االثنني

العدد

30 جمادى األوىل 1443هـ
3 يناير 2022م

(1312)
كتابات 

أعمّغُئ اقرتصاء بالروتغئ السمطغئ 
طظخعر الئضالغ 

 
ونحـن يف بدايـة العـام الجديـد وعـىل مقربة من 
توديعنـا للعام املـايض ال بد لنا من التذكـري بأهميّة 
الروحية العملية، وأثرها يف مسـتويات إنجازاتنا وما 
حّققناه من األهـداف والغايات مما مىض يف مختلف 
ة  املؤّسسات والوزارات والقطاعات العامة أَو الَخاصَّ
ومحاسـبة أنفسـنا وفـق املعايري واألسـس العلمية 
والقرآنيـة لنتمّكـن مـن مراجعة وتطويـر خططنا 
وبرامجنا اليومية والشهرية والسنوية بالشكل الذي 
يقدم النموذج العميل الرأد والفعال واملناسب يف واقع 
الحياة وميادين البناء والنهوض والتنمية الحقيقية. 

ومن الشواهد الحية يف شعبنا اليمني وحارض أمتنا 
اإلسـالمية يقدم لنا املجاهدون والشـهداء العظماء دروساً هامة 
وواضحة وملموسـة ثمارها عن عظمة وأهميّة الروحية العملية 
والجهاديـة التي يحملونها ويبذلونها يف سـبيل اللـه، وملا لها من 
أثـر بالغ األهميّة غريت من واقع ومعادالت وموازين املواجهة مع 
قوى االسـتكبار والهيمنة العاملية التـي تقودها أمريكا وإرسائيل 

ضد شعوب أمتنا. 
ويف هذا الصدد قول الشـهيد القائد حسـني بـدر الدين الحوثي 
«عليه السـالم» عن الروحيـة العملية التي يجـب أن نحملها «إن 
الروحيـة العمليـة ونفسـية حاملها وهـو يف ميـدان تقديم هدى 
الله والجهاد يف سـبيله تنعكس سـلباً وإيجاباً عىل نتائج األعمال 
الجهاديـة وغـري الجهادية، وبقدر النفسـية العاليـة يكون األثر 
محذراً من النفسـية الضعيفة وأثارها»، فيما يقـول قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي «حفظه الله» إن الجهاد هو بذل 

أقىص الجهود والطاقات يف مختلف املجاالت». 
أذن هل بذل ُكـّل منا يف عمله أقىص الجهود والطاقات لتحقيق 
النجاح يف عملة؟ وهل مسـتوى الروحية العملية التي 
نحملها ترتقي إىل مسـتوى الروحيـة الجهادية التي 
حملها الشـهداء العظمـاء واملجاهـدون الكرماء يف 
الجبهـات؟ ال أعلـم اإلَجابَة، لكن التقارير السـنوية 
لكل مؤّسسـاتنا وهيئاتنا وإداراتنا إن كانت صادقة 
وخالية من املجامـالت واملداهنـات والغش والخداع 
والتدليـس هـي من تبـني هـذه األيّام مسـتوى تلك 
الروحيـة العمليـة التـي بداخلنا ومسـتوى الجهود 

والطاقات املبذولة. 
يف هذه السـياق ال بد من اإلشـارة إىل دور األجهزة 
الرقابيـة واملحاسـبية كالجهـاز املركـزي للرقابـة 
واملحاسبة والهيئة العامة ملكافحة الفساد ووضعها أمام تساؤالت 
مهمـة يطالـب باإلَجابَـة عنهـا الشـعب ال مجال لطرحهـا هنا، 
فشـعبنا يرتقب تقاريرها وإنجازاتها وشهاداتها عن أداء مختلف 
املؤّسسـات، وعن اإلجراءات املتخذة يف سـبيل االرتقـاء باألعمال 
واملهام واملسـؤوليات املناطة بها وبغريها من الجهات الرسـمية 

وغري الرسمية وكل ما له صلة بتقديم الخدمات للمواطن. 
ويف األخري: الروحية العملية وأهميّة إحيائها واسـتنهاضها من 
قبل الجميع ومن الجهات ذات العالقة يف هذا الوضع االسـتثنائي 
الـذي يعيشـه شـعبنا اليمني أمـر مهـم ال يتطلـب تأجيل عمل 
األجهـزة املختصة إىل يـوم املحرش أَو إحياءها بقـول الله تعاىل يف 
سورة األرسى (اْقَرأْ ِكتَٰبََك َكَفى ِبنَْفِسَك اْليَْوَم َعَليَْك َحِسيبًا)، فيوم 
الحسـاب محطة عند ُكـّل نهاية عام ويجب االستفادة منه ومن 
هدى الله لنغري واقعنا وننهض بمؤّسساتنا ووقعها العميل، والله 

من وراء القصد. 

طرتدى الةرطعزي 
 

فجر الصحراء عملية عسـكرية واسـعة وخاطفة 
نفذتهـا القوات املسـلحة للجيـش اليمنـي واللجان 
ام  الشـعبيّة يف محافظـة الجـوف بغضون ثالثـة أَيـَّ
وانتصـارات  نعيمـاً  املجاهـدون  عاشـها  جهاديـة 
متسـارعة تسـابق ُخطاهم، َحيُث تـم تحرير كامل 
منطقـة اليتمة وما حولها يف خب والشـعف لتصبح 
محافظـة الجـوف شـبه محـّررة لتبقى أجـزاء من 
صحـراء املحافظـة الحدوديـة هـي التي يسـتميت 
عليهـا دفاعـاً تحالف العـدوان ومرتِزقتـه يرضبون 
فيها أخماسـهم بأسداسـهم عىل رمالها سيحرقون 

وسيطردون من كامل األرض اليمنية. 
ففي إطار معركة الحرية واالسـتقالل الديني والوطني ألحرار 
اليمـن أُزلفـت صحاري جهنـم للمرتِزقة والعمـالء وكبكبوا فيها 
جميعـاً دونمـا نصريٌ ينرصهم وهـم من عبدوا غري اللـه وجندَّوا 

أنفسهم إلبليس. 
لن تتوقف هنا العمليات ولن يتوانى األبطال ولن يتهاون الرجال 
يف دحر قوى العدوان وإرباك حسـاباتها يف مختلف املجاالت وعىل 
امتـداد املواجهات والتي تشـهد معارك حاميـة الوطيس وحروب 

حقيقية يتسيَُّد فصوَلها رجاُل الجيش واللجان الشعبيّة. 
ومـا عمليـة فجـر الصحـراء وتحرير مسـاحات شاسـعة يف 
محافظـة الجوف ُقدَّرت بــ 1200كـم² ذات جغرافيا وتضاريس 
مختلفـة جبلية وصحراوية تكللـت بقتل وأرس وإصابة عدد كبري 
يف صفـوف مرتِزقـة العدوان وإعطـاب عدد من اآلليـات واغتنام 
الكثـري من العتاد العسـكري وتزامـن يف الوقت ذاتـه إعادة الحق 

ألهلة وتسـليم املنطقة لألهايل الذين ُمنعوا من ممارسـة حياتهم 
االعتياديـة يف مزارعهـم ومنازلهـم وقراهـم، َحيُث كان تعسـف 
املرتِزقـة ينبـئ عن دنـاءة بال حـدود وهـم يمنعون 
املواطن من اسـتغالل أراضيه وحفر آبـار مياه لري 
الثمـار ليكون بذلك قد خطوا بتوجيهات السـعوديّة 
ومـن خلفهـا أمريـكا حينمـا كانت تمنـع األنظمة 
العميلـة من التنقيب النفطي يف تلـك املناطق لعقود 

كانت تدين لها األنظمة بالطاعة والوالء املطلق. 
ومع التحرير وعودة الحرية والسيادة واالستقالل 
واألمن ها هو أصبح اليوم بفضل الله ثم بفضل ثورة 
21سـبتمرب واملسـرية القرآنية عاد الحـق للمواطن 
والشـعب يف الزراعـة والتنقيـب والحفر واسـتغالل 
أراضيه وثرواته بالشكل الذي سيغضب جارة السوء 
التي تعمـدت بإبقاء اليمن تحـت الوصاية ينتظر مـا تتفضل به 
السـعوديّة من الفتـات والخس مقابـل أن تنعـم أركان األنظمة 

السابقة العميلة العفاشية واإلصالحية بثروات الشعب. 
ليعيشـوا اليوم وهم الذين ارتزقوا وخانـوا القيم والدين بذلهم 

وخستهم وارتزاقهم مدحورين مكسورين ومهزومني.
ومن اليتمة غادروها صغاراً أذلـة َومرتِزقة، ال دين لهم دافعوا 

عن قيمه الفاضلة، وال وطن دافعوا عن سيادته واستقالله.
نعم إنه االرتزاق من يرغم أصحابه عىل تذوَّق الهزيمة والعار يف 
ُكــّل زمن ومكان بال تمييز بني فئة وأُخرى مهما كان حجمها يف 

املجتمع فالخيانة ليس لها مكانة غري املهانة واالنحطاط. 
  وإِن لم يسـتوعب األراذل منحطيَّ العروبة والدين هذه العملية 
وسـابقاتها فلـن تتأخر العمليـة التالية وما بعدهـا من عمليات 
موجعـة ومنكلـة باملعتدين حتـى تطهري كامل اليمـن من دنس 

العدوان ورجس االرتزاق بشقيه السعودّي واإلماراتي. 

ضغش ظتافُض بمغقد 
المسغح سطغه السقم 

ضمسطمغظ؟
شارس طتمث السثغ

 

نعيـش يف هـذه األيّام ذكـرى ميالد السـيد 

املسـيح عليه السـالم، ويف هذه املناسبة أحب 

أن أقول إنه ال مانع مـن االحتفال بميالده، بل 

أشـجع عىل ذلك؛ ألَنَّه رسول الله، ولكن برشط 

أن ال نخـرج عن إطار تقاليدنـا وأخالق ديننا، 

فليكن االحتفال به بقراءة سورة مريم وسورة 

آل عمـران، ونسـتذكر صورة السـيد املسـيح 

{إِنَّ َمثَـَل ِعيَىس ِعنَْد الله َكَمثَـِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن 

تَُراٍب ثُـمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفيَُكـوُن}، حتى ننطلق يف 

االحتفـال بميالده، لنؤّكـد العقيدة اإلسـالمية 

بأنـه رسـول الله، الـذي أعطاه الله سـبحانه 

ي أَْخلُـُق َلُكْم ِمـَن الطِّنِي  وتعـاىل املعجـزة {أَنـِّ

َكَهيْئَِة الطَّرْيِ َفأَنُْفُخ ِفيِه َفيَُكوُن َطرْياً ِبِإذِْن الله 

َوأُبِْرئُ اْألَْكَمـَه َواْألَبَْرَص َوأُْحِيـي اْلَمْوتَى ِبِإذِْن 

اللـه}، َحيـُث أعطـاه الله هذه املعجـزات التي 

أسـقطت كربياء الذين كانوا يف زمنه، وجعلت 

الحواريني يؤمنون به {َقاَل َمْن أنصاري إىل الله 

َقاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أنصار الله}. 

هذه هي عقيدتنا يف السـيد املسيح، أنه عبد 

الله ورسوله إىل الناس، وليس رباً، ولم يتجسد 

الله سـبحانه وتعاىل فيه، فالله فوق التجسد، 

ولذلك علينـا أن نؤّكـد عقيدتنـا عىل الطريقة 

التـي تحدث عنها القرآن، فتكـون لنا تقاليدنا 

وأعيادنا يف الخط القرآني، ال أن نستعريها من 

الغري، حتى شجرة امليالد تلك، َفـإنَّها قد جاءت 

عـن طريق أُوُروبا، فإذا أردنا أن نضع شـجرة 

فلتكن نخلـة، {َوُهـزِّي إَِليْـِك ِبِجـذِْع النَّْخَلِة}؛ 

ألَنَّ السـيدة مريم عندمـا أرادت أن تلد عيىس، 

اسـتندت إىل النخلـة وهزتها، وتسـاقط منها 

الرطب الناضج. 

وهكـذا نؤّكــد أن اللـه أراد لنـا أن ننفتـح 

يف أعيادنـا عىل الفـرح، ولكن أن نفـرح فرحاً 

روحيـاً، فرحـاً إنسـانياً، فرحـاً باملحبـة التي 

نقدمهـا ملن حولنـا، ال أن نفرح بطريقة اللهو 

والخالعة واملجون والغيـاب عن الوعي برشب 

الخمـر، كمـا يفعل الكثريون مـن الناس، عىل 

طريقة ما يحصل يف أُوُروبا يف ليلة رأس السنة 

امليالديـة، وأن يكون فرحنا بالله، وبرسـاالت 

الله، وبرسـل الله سـبحانه وتعاىل يف ُكـّل هذه 

األمـور، وأن تكون لنا شـخصيتنا اإلسـالمية 

حتـى يف أعيادنـا ويف تقاليدنـا، لنحافـظ عىل 

ُهـــِويَّتنا اإلسالمية، وأن نتعاون مع اآلخرين، 

لكـن دون أن نذوب فيهم، هكذا نحتفل بميالد 

املسيح عليه السالم.

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

وبالتايل تكون هي املنهج األمثل. 

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

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

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

ومنطقية تماماً لبيع الدين. 

ضض التطعل خارج إذار الثغظ ق تسالب 
طحاضض اُفطَّـئ

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

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

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

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

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

فاعليته، إنه الدين. 

طعاجعئ املساضربغظ: الطرغص اإللعغ 
لتض طحاضض اُفطَّـئ

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

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

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

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

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

يقوَل األمريكان هذه املقولة. 

 : خاص

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

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

املواطنون بحاجة إليها غري قابلة للزراعة!

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

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

قائمة طويلة عريضة.

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

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

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

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

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

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

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

تحت عنوان [حفاًظا عىل مصلحة الشعب].

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

طئادئ الثغظ عغ الدمان افطبض لاتصغص اقجاصقل والاترر

برظاطب رجال اهللا:برظاطب رجال اهللا:

ططجطئ «لاتثنَّ تثَو بظغ إجرائغض»
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ئ  : طاابسئ َخاخَّ

تُمرُّ عىل محـور املقاومة هذه األيّام 
عـدة مناسـبات ترتابـط مـع بعضها 
مشـرتك  قاسـم  ويجمعهـا  البعـض، 
والسـيادة،  الشـهادة  هـو  وواحـد، 
فـكل هـذه الوقائـع واألحـداث تحمل 
بـني طياتهـا معانـَي ودالالٍت عميقة 
ودروسـاً بليغـة، وربمـا يكون شـعار 
أطلقتـه  الـذي  والسـيادة  الشـهادة 
الحشـوُد الجماهرييـة املليونيـة قبـل 
عامني وترسـخ أكثر فأكثر يف النفوس 
والضمائر، العام املايض وهذا العام، قد 
عكس تلك املعانـي والدالالت وأظهرها 

ــة.  واقعاً تعيشه األُمَّ
َر  تتصـدَّ أن  ا  ِجــدٍّ الطبيعـي  مـن 
الغتيـال  الثانيـة  السـنوية  الذكـرى 
الشهيد قاسم سليماني صدارة املشهد 
العـام يف ُكــّل األرجـاء لـدول املحور، 
ارتباطـاً بمكانـة وموقـِع وتأثـري هذا 
الشـهيد يف مجمل الوقائـع واملحطات، 
بمالبسـات عمليـة االغتيال،  وارتباطاً 
من َحيـُث الزمان واملـكان، والجهة أَو 
الجهات املتورطة، ومن ثَـمَّ التداعيات 
واالنعكاسـات التي خّلفتهـا وأفرزتها 
عمليُة االغتيال، ولعل شـعار الشـهادة 
جوهـر  عـن  معـرباً  جـاء  والسـيادِة 
وماهيـة الحـدث، الذي بدا بعـد مرور 
عامني عليـه وكأنه جديد ومتجدد؛ ألَنَّ 
ما عمل عليه الشـهيد قاسم سليماني، 
وانتهـى به إىل الشـهادة بعـد أن حّقق 
النـرص، تمحـور حـول هدف أََسـايس 
محوري، تمثل بالدفاع عن املقدسـات 
ومواجهـة العقائـد املنحرفة، وتحقيق 

السيادة الوطنية لكل دول املحور. 
طيلة أسبوع كامل، شهدت مختلُف 
مدُن ومحافظاُت إيران واليمن والعراق 
ولبنـان وسـوريا وفلسـطني املحتّلـة 
وتجمعـات  ومهرجانـاٍت  احتفـاالٍت 
جماهريية حاشـدة، تضمنت فعاليات 

ونشـاطات متنوعة إلحياء واسـتذكار 
القـادة الشـهداء سـليماني واملهندس 
ومن عـرج معهم وقبلهـم وبعدهم إىل 
الرفيق األعىل، وللتعبري عن رفض ُكـّل 
مظاهـر الوجـود األجنبـي عـىل أرض 
املنطقـة، وإدانـة واسـتنكار الجرائـم 
التـي ارتكبتها القـوات األمريكية ضد 
شـعوب املنطقـة ُعُمـوًمـا، عىل مدى 

أعوام متعاقبة. 
تلـك  أبـرَز  نسـتعرُض  السـياق،  يف 
املحطـات، ليوِم أمس األحد، َحيُث أّكـد 
قائُد فيلق القدس التابع لحرس الثورة 
اإلسـالمية الجنـرال، اللواء إسـماعيل 
قاآني، يف كلمة بمناسبة الذكرى الثانية 
سـليماني  قاسـم  الفريق  الستشـهاد 
أن الشـهيد سليماني اسـتطاع توحيَد 

ُخَطى املقاومة يف ُكـّل املناطق. 
وأَشـاَر العميد قاآني يف كلمته، أمس 
األحد، إىل أن الشـهيد كانـت له خصال 
بـارزة يف العديد من املجـاالت وقال: إن 
«الشهيد سليماني كان يجيد الربط بني 
السـاحتني العسـكرية والدبلوماسـية 
بصـورة ممتـازة وكان ضمـن الـرواد 
واملدافعـني عن هـذا املنطـق وكل ذلك 
يعود إىل أنه كان ملتزماً بنهج الوالية». 
واعتـرب طهران بأنها قمـة املقاومة 
والثورة اإلسالمية والتالحم بني مختلف 
القطاعات يف اإلسـالم ومركز التقريب 
بني املذاهب وأن أمثال الشهيد هم رواد 
يف إيجـاد الوحدة والتضامن وأضاف أن 
«الشـهيد سـليماني لم يكن يحرض يف 
ساحة النضال برؤية سياسية تقليدية 
فحسـب بـل كان يحمـل أَيْـضـاً رؤى 
بنيويـة عقيديـة تتبلـور مـع خصاله 
السـاحة  إىل  ويأتـي  األُخـرى  البـارزة 
بصـدق وإخـالص، ما جعله يسـتحوذ 

عىل القلوب». 
وإىل لبنـان، فقـد أحيـى حـزب الله 
يف مدينـة املقاومة وعاصمـة الجنوب 
الثانيـة  السـنوية  الذكـرى  صيـدا 

سـليماني  قاسـم  اللـواء  للشـهيدين 
والحاج أبـي مهدي املهندس ورفاقهما 
ة، تكريماً لدمائهم التي  بمراسـم َخاصَّ
قدمت؛ ِمن أجِل لبنان وفلسـطني وكل 
الشعوب املستضعفة الثائرة عىل العدّو 

الصهيوني وربيبته أمريكا. 
للشـهيد  عمالقـة  صـورة  وُرفعـت 
التـذكاري  النصـب  عـىل  سـليماني 
للشـهداء عند مدخل املدينـة الجنوبي 
(طريق الحسـبة) تخللهـا وضع إكليل 
مـن الزهر عىل النصـب، وضعه رئيُس 
االتّحاد العاملي لعلماء املقاومة، الشيخ 
مسـؤول  حضـور  يف  حمـود،  ماهـر 
منطقـة صيـدا، الشـيخ زيـد ضاهر، 
وعدد من أعضاء قيادة املنطقة ولجنة 

العالقات. 
وأّكــد الشـيخ حمـود يف كلمـة من 
وحي املناسبة أن ”أيَة رضبة إرسائيلية 
للجمهورية اإلسـالمية ستحول الكيان 
الصهيونـي إىل رماد، وطاملـا أن هنالك 
صواريَخ إيرانية علمية واستكشـافية 
تطلـق اليوم إىل الفضـاء يف تََحدٍّ واضح 
ومنافسة للغرب يف امتالك التكنولوجيا 

الحديثة“. 
ووصـف الشـيخ حمـود ”الشـهيد 
سـليماني بالضـوء الكاشـف والنـور 
لطريق املستقبل القريب الذي سينطلق 
مـن طهـران ويمر يف بغداد إىل دمشـق 
وصنعـاء إىل بريوت ليـيضَء يف القدس 
أرضـا  أهلهـا،  إىل  فلسـطني  لتعـود 

ومقدسات بإراَدة حرة“. 
ولفـت إىل أن «هـذا الطريق ال يمكن 
أَو  عميـل  أَو  خائـن  فيـه  يشـارك  أن 
“، داعيـاً إىل ”تجميع  متهالـك أَو متَخلٍّ
الطاقـات ملواجهة املؤامـرات املتتالية، 
وعىل رأسها املؤامرة املذهبية لتفريقنا 
شـيعا وأحزابا»، مؤّكـداً أن «استشهاَد 
سليماني ومن معه عىل طريق القدس 

جاء ليرضَب املؤامرة عىل رأسها». 
مـن جانبـه، أّكــد عضـو املجلـس 

املركـزي يف حـزب اللـه، الشـيخ نبيل 
قاووق «أننا سنواجه العدّو يف أية حرب 
قادمة بمئة ألـف مقاوم يحملون روَح 
وعزم وإيمان وإراَدة قاسم سليماني»، 
وقال: إن «شـعاَر نحن قاسم يعني أن 
ـة، وأن املاليني  الحاج قاسـم أصبح أُمَّ
مـن إيـران إىل أفغانسـتان إىل العـراق 
ُوُصـوالً إىل سـوريا ولبنان وغزة، كلهم 
أصبحوا اليوم الحاج قاسم سليماني». 
وبمناسبة هذه الذكرى، أطلق حزب 
الله حملَة تشجري تحت عنوان «زيتونة 
سـليماني» عىل طول الحدود املتاخمة 
لفلسـطني املحتّلة، َحيُث كانت البداية 
مـن حديقة إيران ببلـدة مارون الراس 
ـة، شـارك فيهـا عضو  بمراسـم َخاصَّ
املجلـس املركـزي يف حزب الله الشـيخ 
نبيـل قـاووق، وعضـو كتلـة الوفـاء 
للمقاومة النائب حسن عز الدين، وعدد 
من العلماء والفعاليات والشـخصيات، 

وجمع من األهايل. 
يف  الزيتـون  شـجرة  غـرس  وبعـد 
مجاهـدي  مـن  ثلـة  أَدَّت  الحديقـة، 
املقاومة قسـم العهد والوفاء بالسـري 
عىل نهج الشـهداء، ليتحـدث بعد ذلك 
الشيخ قاووق يف قاعة اإلمام الخميني 
يف الحديقـة قائـالً: «إننا نزرع شـجرة 
هنـا عـىل حـدود فلسـطني يف املـكان 
الذي وقف فيه الحاج قاسـم سليماني 
لنؤّكــد أنه بشـهادته يـزداُد حضوراً 

وتجذراً يف ميادين املقاومة». 
«هنـا  قـاووق:  الشـيخ  َوأََضــاَف 
عروبـة  األصيلـة  العروبـة  تتجسـد 
فلسطني، التي قّدَم لها الحاج قاسم ما 
تخاذل عنه عرب التطبيع قاطبة، َحيُث 
أوصل الشهيد سـليماني الصواريخ إىل 
فلسـطني، ونتحدى عـرب التطبيع أن 
يتجرأوا عىل إرسال صاروخ واحد لها». 
فقـال:  قـاووق  الشـيخ  وتحـدث 
«أتينا لنعّرب عن حبنا ووفائنا للشـهيد 
القائد الحاج قاسـم سليماني، ولنقول 

للعـدو بعد عامـني عىل الشـهادة، بأن 
الحاج قاسـم هو الذي سـيقوُد جموَع 

الفاتحني إىل الجليل بإذن الله». 
َحيـُث  املحتّلـة،  فلسـطني  وإىل 
أحيـى الفلسـطينيون الذكـرى الثانية 
الستشـهاد الحاج قاسم سليماني من 
خالل رفع صوره يف الساحات وامليادين 
يف قطـاع غـزة، وقـال عضـو املكتـب 
السـيايس لحركـة الجهاد اإلسـالمي، 
صـور  إن «رفـع  الحسـاينة:  يوسـف 
شـهيد القدس الحاج قاسـم سليماني 
يف محاور رئيسـية يف غزة هي رسـالة 
وفاء من املقاومة وشعبنا الفلسطيني 
ملـن قـدم روحـه؛ ِمـن أجـِل القـدس 

وفلسطني». 
نحن  الحسـاينة: «لذلـك  َوأََضــاَف 
خـريُ أوفيـاء لهـذه الدمـاء الطاهـرة 
التي سـارت إىل طريق القدس ودعمت 
يف  «املقاومـة  أن  وأّكــد  املقاومـة»، 
فلسـطني واملنطقة تشهد تطوًرا نوعيٍّا 
يف مسار تراكم املقاومة»، وأن «كل هذا 
بفضل الله ودعم وجهود شهيد القدس 
سـليماني والجمهورية  الحاج قاسـم 
يف  املجاهديـن  واألبطـال  اإلسـالمية 
رسايـا القدس والقسـام وباقي االذرع 

العسكرية». 
وأوضح الحساسنة: «أن قدَر املنطقة 
ارتكبـوا  الذيـن  وهـؤالء  تنتـَرص،  أن 
جريمـة االغتيال سـوف يخرجون من 

املنطقة مهزومني ومدحورين»، 
وختـم القيـادي يف الجهاد: «ال شـك 
أن بصمـات الحاج سـليماني موجودة 
سـيف  بعـد  املقاومـة  تعـايف  ظـل  يف 
وتعاظم  قدراتهـا  واسـتعادة  القـدس 
إْمَكانيتها واستعدادها ملواجهة جديدة 
مع العـدّو، ُكــّل ذلك بفضـل الله أوالً 
وبفضـل الجهـود الحثيثة التـي بذلها 
قاسـم سـليماني وإخوانُـه يف قيـادة 
فيلـق القـدس وحـزب اللـه واملقاومة 

الفلسطينية». 

شغ ذضرى اجاحعاد التاج صاجط جطغماظغ.. 

 الحعادُة والسغادُة يف طظعب الصادة
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شةُر الختراء.. أضُرب طظ سمطغئ تترغر جشراشغا
د. طعغعب التسام

ليسـت مديرية اليتمة وال محافظة الجوف لوحدها، 
بـل إن ُكـّل املحافظات اليمنية كانت مسـتباحًة طوال 
ـام العهد الوصائـي ونظامه من قبل عـدوان اليوم  أَيـَّ
سـواء أصيله اإلنجلوصهيوأمريكي أَو أدواته التنفيذية 
وعىل رأسها نظام كيان العدوان السعودّي وإن تميزت 
باالسـتباحة  محافظُة الجوف ومديرية اليتمة تحديداً 
الكليـة ومصـادرة حريـة أبنائهـا وممنـوع تواصلها 
جغرافياً وديموغرافياً مع أبناء الشعب اليمني وممنوع 
السـيطرة أَو بسـط السـيادة اليمنية عليهـا طوال60 

عاماً تقريبًا وليس ذلك فحسب. 
لقد ذهب العدوان السعودّي ومعه نظام الوصاية عىل 

اليمـن إىل منع أبناء اليتمة مـن حفر آبار مياه الرشب فيها وممنوٌع 
عليهـم وعـىل أبناء أغلـب مديريات الجـوف تداول الُعملـة الوطنية 
اليمنيـة أَو التعامـل بهـا وممنوع عىل الشـعب اليمني استكشـاف 
ثرواته يف الجوف وعملية استخراجها، بل إن نظام العدوان السعودّي 
قد ذهب بعيًدا ليسـمي إحدى املناطق اليمنية املحتّلة سـابًقا باسم 
الجوف ليكون الحقاً ُكـّل ما يسمى بالجوف تحت نفوذه وسيطرته 

املبارشة. 
كل ذلـك وأكثـر كان يحُدُث دون ممانعـة ودون اعرتاض من قبل 
النظام الوصائي، َحيُث إنه لم يكن النظام الوصائي بشـقيه سـواء 
قيادة السلطة بقيادة عفاش أو سلطة القيادة «قيادته» من األحزاب 
التي كانت تسـمي نفَسـها معارضًة وهي «معارضة للشعب وليس 
ـابية ومشرتكها من يسار  لقيادة السلطة» بقيادة جماعة اإلخواوهَّ
اليسار االشرتاكي األممي ويسار الوسط القومي سوى عمالء صغار 

ومندوبني لويص الويص السـعودي الذي نّصبهم حكاماً عىل الشعب 
بأمره ال حكاماً للشعب فكان َهّمه إخضاع الشعب وتعبيده لسلطته 

الخانعة الخاضعة لسيده الويص عدو الشعب. 
لـذا لم تكن عملية فجر الصحـراء تحريراً لألرض يف 
مديرية اليتمة فحسـب، بل هي عمليُة حرية وسـيادة 
وخطـوة هامة لها وزنها يف بسـط السـيادة عىل ُكـّل 
األرايض اليمنيـة املحتّلـة واسـتعادة القـرار الوطنـي 
الشـامل عـىل اليمـن ُكــّل اليمـن والعـدوان بأصيله 
وأدواتـه ووكالئـه يعلـم ويـدرُك أهميَّة هـذه العملية 
وقيمتها بالنسـبة للشـعب اليمني العظيـم وأهميتها 
وخطورتها عليه وعىل مسـتقبله يف اليمن ومسـتقبل 
بقائـه واحتالله لألرايض اليمنيـة ويظهر ذلك من ردة 
فعله جـراء هزيمته يف هذه البقعـة الغالية من األرايض 
اليمنيـة وما يقوم به مـن قصف وغارات هسـتريية عىل املدنيني يف 
العاصمة صنعاء ويف غريها من املدن واملناطق واملحافظات الحرة. 

إن فجر الصحـراء بدأ من اليتمة محافظـة الجوف ليرشق بعون 
الله حرية وسيادة واستقالالً عىل اليمن كلها وعزة وكرامة وانتصاراً 
نهائيٍّا ناجزاً لكل أبناء الشـعب اليمني العظيم وسـتمتد إشـعاعاته 
لتـيضَء ألبناء شـعب الجزيـرة العربية كلـه دروب الحريـة والعزة 
والكرامـة ولتكـون اليمـُن منـارة هدى ومشـعَل حرية ونـوراً لكل 

شعوب أمتها وليمثل الشعب اليمني مدرسة لكل الشعوب الحرة.
وسـتبقى مديرية اليتمة وكل مديريـات محافظة الجوف ومأرب 
وغريهـا من املحافظات واملوانـئ والجزر اليمنية التـي تم احتاللها 
ويتـم تحريُرها تباعاً شـاهدة عىل الخـزي والعار لنظـام الوصاية 

واللعنة األبدية بوجهه التي ستالحقه لألبد.

صادُة الفاح اُملئني
إغمان صخغطئ 

يف خضم الحياة، وظلم األمراء، َودنيا املعاناة، ويف حني 

البعض ممن له سـلطة يعد حقائَب سفرياته؛ ِمن أجِل 

ُدنياه الدانية، وسـعادة الحياة القصرية، كان من يحمل 

ديـن الله يف قلبـه، يبحُث عـن صالح أعمالـه، ليحظى 

بالحيـاة األبديـة، يجاهد يف جبهـات القتـال رافًعا راية 

الحق املبني، يعمل بحكمة وإخالص وصدق املسري. 

عملت أمريكا بشـتى وسـائلها عىل تفكيك الشعوب، 

عسـكريٍّا وثقافيٍّا وسياسـيٍّا، وقامت عىل زعزعة األمن 

يف الـدول اإلسـالمية، وبدورهـا تأتـي حاملـًة «حمامة 

السـالم» تّدعـي بأنهـا صديقة األمـن والسـالم، لكنها 

بالفعل عدوة السـلِم والسالم، ويف الوقت الذي فشلت يف 

تفكيك شـمِل املسـلمني وجمعهم، وعندما وقف ضدها 

قائـدان شـجاعان يحمالن يف قلبيهما ُحبَّ الله والسـري 

عـىل منهج اإليمـان، أغاظ أسـياَدهم وجعلهم يتحدون 

عىل التخلص منهما. 

ومع حلول ذكرى استشـهاد هـؤالء القادة العظماء، 

الذين سـّطروا مواقَف بطوليًة يف تاريخ اإلسالم؛ وألنهم 

ُعظمـاء فقد اصطفاهـم الله إىل جانبـه يُرزقون بنعيم 

الحياة الخالدة، هما الشهيدان «الحاج قاسم سليماني» 

قائـد فيلق القـدس َو»الحاج أبو مهـدي املهندس» قائد 

الحشد الشعبي، وبقوة الله فشلت أمريكا وُحلفاءها يف 

تنفيذ مرشوعها. 

فقـد كانت لهذه الشـخصيات الضخمـة دوٌر كبريٌ يف 

مواجهة مرشوع أمريكا الظالم عىل اإلسالم واملسلمني، 

يف معظم دول اإليمان، وبذلـك قامت مخابرات أمريكية 

بالتنسـيق مع العدّو الصهيونـي وبعض أنظمة الخليج 

لتنفيـذ جريمتهم املروَّعـة، فجر يوم الجمعـة، املوافق 

2020/1/3 بالقرب من مطار بغداد. 

فمـا نعتـرب ذلـك إال خوفاً مـن أمريـكا وأذنابها، من 

هـذه الشـخصيات التـي مثّلـت إحـدى ركائـز محـور 

املقاومـة، فعندما نرى عظمـَة أعمالهـم وحكمتهم يف 

مواجهة الرشك، وحبّهم وتعاملهم لبعضهم، وتَحّركهم 

كـروح واحدة، ملـا كان لهم من أثر عىل حياة الشـعوب 

املسـتضعفة قوالً وفعالً وسـلوًكا ملموًسا، وعىل صدق 

إخالصهم وثباتهم ارتقوا شهداء. 

يف ذكرى استشهاد هذه الشخصيات البطولية الثانية، 

التـي أرعبـت أمريـكا وإرسائيل نفخـر بقـادة مثلهم، 

وجنود يشـبهونهم، حملوا مسـؤوليَة رفع شعائر الله، 

وصـد الظلم، ومحاربة الفسـاد، فكان جـزاء ما قدموه 

لهذه الشـعوب، مغفرًة وأجراً عظيمـاً، فهنيئاً لهم ُقْرَب 

الله واألولياء الصالحني. 


