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(1313)
أخبار 

شغما جصط بقبئ طعاذظعن ضدتاغا لشارة سطى طجرسئ شغ طثغرغئ ظسمان:

الثاخطغئ تساسرض أبرَز إظةازاتعا شغ السام 2021م:

ذريان السثوان افطرغضغ السسعدّي غصخش طظفث سفار 
الةمرضغ يف الئغداء بسثة غارات

ضئط 46 ألش جرغمئ جسغمئ واجرتداد 53 جغارة طسروصئ
الصئخ سطى 167 تضفغرغًا وطرتجصًا والعخعُل إلى 17 طثجن جقح

 : الئغداء 
يف سـياق إرصاره عـىل اسـتخدام الِحصـاِر كورقـة 
حرب وتشـديد الحرب االقتصادية، أقدم تحالُف العدوان 
األمريكـي السـعودّي، أمـس األول األحـد، عـىل قصـِف 
منفـذ عفار الجمركي يف محافظـة البيضاء بعدة غاراٍت 

تدمريية. 
وأَفـاد مصدر محـيل لصحيفـة املسـرية يف محافظة 
البيضـاء بأن طرياَن العدوان شـن، أمس األحد، ٥ غاراٍت 
عىل منفذ عفار الجمركي يف مديرية السوادية بمحافظة 
البيضاء، ُمشـرياً إىل أن الطرياَن األمريكيَّ السـعودّي شن 
غارة عىل مزرعة قات يف مديرية نعمان باملحافظة أُصيب 

عىل إثرها ثالثة مواطنني بجروح مختلفة. 
وإزاء ذلـك، أدانـت مصلحُة الجمـارك قيـاَم العدوان 
بقصـِف منفذ عفـار نافية نفياً قاطعاً مزاعَمه بإنشـاء 
مركـز جمركـي جديـد يف منطقـة السـوادية بمحافظة 

البيضاء أَو استخدامه كموقع عسكري. 
وقالـت املصلحـة، أمـس، يف بيـان لهـا: إن سـاحَة 
السـوادية سـاحٌة جمركية قديمة تم إنشاؤها منتصف 
العـام ٢٠١٩م ويتم اسـتخدامها منذ ذلك الوقت سـاحة 

جمركية. 
وأَشـاَر البيان إىل أنه سـبق إبالغ مكتـب األمم املتحدة 
بصنعاء عن املوقع حال إنشـائه وبدء العمل فيه بتاريخ 
١١ نوفمـرب ٢٠١٩م وتـم اسـتهدافه مـن قبـل طـريان 

العدوان األمريكي السعودّي يف ٣ مايو ٢٠٢٠م. 
ولفـت البيـان إىل أنـه يتـم إبالغ األمـم املتحـدة عند 
اسـتحداث أَو اسـتئناف العمل يف أي موقـع جمركي أوالً 
بأول وذلـك إلبالغ التحالف بمنع اسـتهدافه حفاظاً عىل 

األرواح واملمتلكات. 
واسـتنكرت املصلحُة إرصاَر تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي عىل استهداف املوقع؛ كونه من األعيان املدنية 
التي يُحرُِّم وتُجرُِّم استهداَفها القواننُي واملواثيُق الدولية. 
ودعـا البيـاُن وسـائَل اإلعـالم واألمم املتحـدة وكافة 
املنظمات الحقوقية واإلنسانية للنزول إىل املوقع والتأّكـد 
من ادِّعاءات ومزاعم التحالف ونقل الحقيقة إىل العالم. 

من جانبها، اسـتنكرت وزارُة الصناعة والتجارة قياَم 
تحالف العـدوان باسـتهداف منفذ السـوادية الجمركي 

بمحافظة البيضاء. 
ودعـت الصناعـُة يف بياٍن صـادٍر عنها األمـَم املتحدة 
واملجتمـع الـدويل للضغـط عـىل دول التحالـف لوقـف 

اسـتهداف املنفـذ وكافـة املنافـذ الجمركيـة اليمنيـة؛ 
باعتبَارهـا منشـآت مدنيًة تقـدم خدماتها بـكل مهنية 

لكافة رشائح املجتمع. 
وأَشـاَر البيان إىل أن ادِّعاءات وافـرتاءات دول العدوان 
فيما يتعلَُّق بمنفذ السوادية الجمركي بمحافظة البيضاء 
والتهديـد باسـتهدافه يأتـي ضمـن مسـاراِت العـدوان 
وسياسـته يف تدمـري االقتصـاد الوطني، كمـا أنه يف ذات 

الوقت تََحدٍّ صارخ للمواثيق والقوانني الدولية. 
وأوضح البيان أن املنفـذ يعمُل منذ العام ٢٠١٩م عىل 
استقبال القاطرات والشـاحنات املحملة باملواد الغذائية 
ومختلـف السـلع التابعـة لتجـار القطـاع الخـاص من 
مختلـف املحافظـات، مؤّكــداً أنه تم إبـالغ مكتب األمم 
املتحدة بصنعاء بإحداثيات وإسـقاطات منفذ السوادية 

الجمركي. 
واعتـربت وزارة الصناعة والتجارة اسـتهداَف املنافذ 
الجمركيـِة جرائَم حرب ضد اإلنسـانية، تتناىف مع القيم 

اإلسالمية واإلنسانية واالتّفاقات الدولية. 
وحّمل البياُن األمَم املتحدة واملجتمع الدويل واملنظمات 
الحقوقيـة واإلنسـانية املسـؤوليَة الكاملـة تجـاه هذه 
الجرائم والصمت املطبق الذي يّشـجع دول التحالف عىل 

ارتـكاب املزيد مـن الجرائم واالنتهاكات يف حق الشـعب 
اليمني. 

وحـذرت وزارة الصناعـة مـن اسـتمرار التحالـف يف 
سياسـاته التدمريية ملقدرات الشـعب اليمني واملنشـآت 
واألحيـاء  واالقتصاديـة  والتجاريـة  املدنيـة  واألعيـان 

السكنية واملنافذ الجمركية واملوانئ واملطارات. 
ويف ذات السـياق، أّكـدت الغرفة التجارية والصناعية 
يف العاصمـة صنعـاء واالتّحـاد العـام للغـرف التجارية 
الصناعية عدَم صحة املزاعم التي تحدثت عن اسـتحداث 
مركـز جمركـي داخـل معسـكر يف منطقـة السـوادية 

بالبيضاء. 
وقالـت الغرفـة التجاريـة واتّحـاد الغـرف التجارية 
الصناعية يف بيان: إن ساحَة الجمارك يف السوادية ساحة 
مدنيـة أُنشـئت يف العام ٢٠١٩ وتـم إبالغ األمـم املتحدة 

بذلك، وتعد رشياناً رئيساً لتدفق الغذاء. 
 وأدانـت الغرفـُة التجارية واتّحـاُد الغـرف التجارية 
الصناعية اسـتهداَف الساحة الجمركية يف السوادية وما 
ينتج عنه من حرمان املواطنني من احتياجاتهم، مطاِلبًة 
ِل مسؤولياتها والتَحرُِّك العاجل لوقف  األمم املتحدة بتحمُّ

الغطرسة السعوديّة اإلماراتية املدعومة أمريكياً. 

 : خظساء 
كشفت وزارُة الداخلية، أمس االثنني، عن أبرِز اإلنجازات 

األمنية التي حّققتها خالل العام ٢٠٢١م. 
وحسـب البيان الصادر عـن وزارة الداخليـة َفـإنَّ أبرز 
اإلنجـازاِت التـي حّققتهـا األجهـزُة األمنيـة خـالل العام 
املنرصم، تمثَّلـت يف ضبط ٤٥ خليًة وعصابـًة ممن حاولوا 

زعزعة األمن وإقالق السكينة العامة. 
وأَشاَر ناطُق وزارة الداخلية، العميد عبدالخالق العجري، 
إىل أنه تم ضبط ٥٧ من عنارص القاعدة وداعش يف محافظة 
ـد ومثري  البيضـاء، كما تم ضبُط ١١٠ أشـخاص بني محشِّ
للفتن ومهرِّب ومحرِّض مرتبط بتحالف العدوان األمريكي 
السعودّي، الفتاً إىل أن رجاَل األمن تمّكنوا من ضبط وتفكيك 
٦٣٢ عبوًة ناسـفًة اسـتهدفت حياة املواطنني، وضبط ١٧ 

مخزن أسلحة أغلبها بمحافظة البيضاء. 
ويف مجال ضبـط الجريمة ومكافحتهـا، ضبطت وزارُة 
الداخلية ٤٦ ألفاً و٤٩٧ جريمًة جسـيمة وغري جسيمة من 
إجمـايل الجرائم الجنائية التي بلغت خالل العام املايض، ٥٦ 
ألفاً و٧٧٥ جريمة، متطرقاً إىل أنه تم اسـرتداُد ٥٣ سـيارة 

مرسوقة من إجمايل ٩٥ سيارة مرسوقة. 
ة،  وحـول قضايا االعتـداء عىل األرايض العامـة والَخاصَّ
لفـت العميـد العجـري إىل أن قضايـا االعتداء بلغـت أربعة 

آالف و٥٤٥ قضيـة ضبط، منها أربعـة آالف و١٨٩ قضية، 
تـم إلقاُء القبض عىل املتهمني عىل ذمتها واتِّخاذ اإلجراءات 

القانونية حيالهم. 
وفيمـا يتعلـق بالحـوادث املروريـة، بلغت خـالل العام 
املايض ثمانيـَة آالف و٦٦٥ حادثاً، راح ضحيتها ألٌف و٦٠٦ 
وفيات وإصابة خمسـة آالف و٧١ شـخصاً، بخسائر بلغت 

ملياراً و٦٣٩ مليوناً و٢٢٩ ألف ريال. 
ويف سـياق الحفاظ عىل أمن املواطن، وحماية املنظمات 
والشـاحنات اإلغاثيـة، نفذت وزارة الداخلية خمسـَة آالف 
و٢٩٧ مهمـة تأمني فعاليات رسـمية وشـعبيّة، وأصدرت 
ألفـاً و٣٥١ ترصيحاً للمنظمات والشـاحنات، رافقتها ١١ 

ألفاً و٨٣١ حملة أمنية. 
وأَشـاَر بيان الداخلية إىل أن مصلحَة الدفاع املدني نفذت 
٣٨٠ عمليـًة إنقاذيـة لحيـاة املواطنـني يف الحرائق والغرق 

والسقوط وغريها. 
وبنّي ناطـق وزارة الداخلية أن مصلحـَة األحوال املدنية 
والسـجل املدنـي أصـدرت مليونـاً و٢١ ألفـاً و٤٣٨ بطاقة 
شـخصية و٤٩ ألفاً و٦٥٥ بطاقة عائلية و٣٨٤ ألفاً و٥٨٩ 
شـهادَة ميالد و٤٩ ألفاً و٨٣٠ شـهادة وفاة و١٤ ألفاً و٥٨ 

ثبوتية زواج. 
كما أصدرت اإلدارُة العامة للمرور ١٢ ألفاً و٨٩٧ ُرخصَة 
قيـادة، وتجديـد رخصة أللفـني و٣٥٣ وإصـدار ١٤٤ ألفاً 

و٦١٦ لوحـًة توزعـت بـني خصـويص ونقل وأُجـرة، فيما 
أصـدرت مصلحة الهجـرة والجـوازات ١٠ آالف و٣٠ جواز 

سفر. 
وحسـب العميـد العجـري، تـم خـالل العـام ٢٠٢١م، 
استقباُل سبعة آالف و٣٣٥ بالغاً وشكوى من قبل املواطنني 
تم إنجاز منها خمسة آالف و٩٩٧ بالغاً وشكوى، اتضح أن 

٣٩٤ شكوى كيدية، فيما ٩٤٠ شكوى قيد املتابعة. 
وبلغ إجمايل النزول امليداني للقيادات والرقابة والتفتيش 
٥٥٣ نـزوالً، نتج عنها ضبُط ١٥١ مخالفـة للضباط، و٧٨ 
مخالفة لألفراد وتم اتِّخاذُ اإلجـراءات القانونية ضدهم، يف 
حني بلغ عدُد جلسات املجلس التأديبي للوزارة ٩٨ جلسة. 
ولفت ناطـُق الداخليـة إىل أن الوزارة شـاركت يف تأمني 
املناطـق واملديريات املحـّررة بمحافظات مـأرب والبيضاء 
وشـبوة والحديدة، وأرسلت فرقاً أمنية من جميع الوحدات 
األمنيـة، وعملت عىل إعداد خطط االنتشـار األمني وتأمني 

ة.  املواطنني وحماية املمتلكات العامة والَخاصَّ
وحّققـت قطاعـاُت ووحـداُت وإداراُت وزارة الداخليـة 
ذت  إنجـازاٍت أسـهمت يف خدمة وتأمـني املواطن، كمـا نفَّ
وزارُة الداخليـة عرشاِت املشـاريع يف مختلـف املحافظات، 
ـًة ما يتعلُق بمشـاريع تأهيل  لتطويـِر األداء األمني، َخاصَّ
وإصـالح النـزالء يف اإلصالحيات، وتوفري ُفـَرِص عمل لهم، 

واستكمال دراساتهم داخل اإلصالحيات املركزية.
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 السفغظئ السسضرغئ اإلطاراتغئ تتمض ساادًا تربغًا طظ المثرسات وافجطتئ البصغطئ والماعجطئ وتةعغجات صاالغئ

 : ضرار الطغإ 
دّشــنت القـواُت املسـلحة العاَم 
القتايلَّ الجديَد، بإنجاز استثنائي غرِي 
مسـبوق يف معركة السيادة، تمّكنت 
فيـه ِمـن ضبِط سـفينة عسـكرية 
إماراتية أثنـاَء قياِمها بمهامٍّ عدائيٍة 
ُقبالـَة سـواحل محافظـة الحديدة، 
يف رضبـة من العيار الثقيل تكشـُف 
مالمـَح تطـورات كـربى يف القدرات 
اليمنيـة وتغيريات جديـدة جذرية يف 
موازين القوى، كما توّجـه رسـائَل 
حربيـًة وسياسـيًة شـديدة اللهجة 

لجميع أطراف تحالف العدوان. 
السـفينة اإلماراتية التي املسـماة 
شـحن  «سـفينة  هـي  «روابـي» 
عسـكرية كان عـىل متنهـا معداٌت 
عسـكرية، ودخلـت امليـاه اليمنيـة 
بدوِن أي ترخيـص، يف مهمٍة عدائيٍة 
الشـعب  واسـتقراَر  أمَن  تسـتهدُف 
اليمنـي»، بحسـب إعـالن املتحـدث 
باسـم القوات املسلحة العميد يحيى 

رسيع. 
وهذه هي املـرة األوىل التي تتمّكن 
فيهـا القـواُت املسـلحة مـن ضبط 
سفينة عسـكرية معادية واقتيادها 
إىل السـاحل بطاقمهـا، وهـو تطور 
الفت ومفاجئ لكنه غري عشـوائي، 
ه يأتـي  وليـس وليـد الصدفـة؛ ألَنـَّ
يف سـياق مسـار تصاعـدي متصـٍل 
لتطـور لقـدرات وإْمَكانـات قـوات 
البحرية اليمنية وخفر السواحل عىل 
امتداد سـبعة أعوام، َحيُث شهد هذا 
املسـاُر تنفيـذَ العديد مـن العمليات 
ضبـط  عمليـُة  منهـا  النوعيـة، 
سـفينتني غري عسكريتني (سعوديّة 
امليـاَه  انتهكتـا  جنوبيـة)  وكوريـة 
اليمنيـة يف 2019، إضافـًة إىل عـدِة 
عملياٍت عسـكرية نوعية استهدفت 
فرقاطـات وبـوارج وموانـئ تابعة 

لتحالف العدوان. 
العسـكرية  السـفينة  ضبـُط 
اإلماراتيـة حرش تحالُـَف العدوان يف 
موقـف صعـب؛ ألَنَّ العمليـَة مثَّلت 
واسـتخباراتية  عسـكريًة  صفعـًة 
مدوية له، وقد ثبَّتت القوات املسلحة 
هذه الصفعَة بتحذير عسكري «من 
ارتـكاِب أيـِة حماقـٍة ضـدَّ سـفينة 
الشحن العسـكرية اإلماراتية والتي 
يتواجـُد بداخلهـا طاقـُم السـفينة 

مختلفـة»،  دوليـة  جنسـيات  مـن 
األمـر الذي َســـدَّ البـاَب أمـام أيِة 
محاولة جنونيـة للتخلُّص من دليل 

الفضيحة. 
وأمام ذلك، لـم يجْد تحالُف العدوان 
إال حيلـَة العاجز التي يلجـأُ إليها ُكـلَّ 
مـرة وهـي التضليـل، َحيـُث زعم أن 
السـفينَة كانت تحمُل «معداٍت طبيًة» 
قادمـة مـن جزيـرة سـقطرى وأنـه 
تمت «قرصنتُها»، لكـن لرداءِة الكذبة 

أن  سـاعات  بعـد  اضطـر  وضعفهـا 
يضيـَف إليها ادِّعاًء غـريَ منطقي بأن 
قـوات الجيـش واللجان قامـت بنقل 
أسلحة إىل السـفينة وتغيري حمولتها، 
وهـي محاولٌة مكشـوفٌة للهروب من 
الحقائـق املوثقة التـي عرضها ناطُق 

القوات املسلحة يف إيجاز صحفي. 
وقـد علَّق رئيـُس الوفـد الوطني، 
ناطق أنصار الله محمد عبد السالم، 
عـىل هذا املـأزق قائـالً إن: «العملية 

للقـوات  املسـبوقة  وغـري  النوعيـة 
البحرية اليمنية أوقعت دوَل العدوان 
بإصدارهـا  التخبـط  مـن  حالـة  يف 
بيانـاٍت متالحقـة ومتناقضـة، وما 
سـيبث الحقـاً مـن صور للسـفينة 
العـدوان  دوَل  سـتلجم  العسـكرية 

وتخرس إعالمه الزائف».

«الئترغئ» تساعلغ سطى جفغظئ سسضرغئ إطاراتغئ: 
ــر ــت ــئ ــــــى ال الـــــــــردع غــــاــــعّجــــع إل

بالخعت والخعرة.. تاساصط ُضضُّ طتاوقت الادطغض لطسثو

بالفعل، تسـاقطت ُكــلُّ محاوالت التضليل، واتسـع نطاُق 
وحجـُم الفضيحة، عندما عرضـت الصـورة الكاملة ُعرضت 
للعالم كلـه خالل اإليجـاز الصحفي لناطق القوات املسـلحة 
العميـد يحيى رسيـع، والـذي تضمن مشـاهَد وصـوراً حية 
ُوثِّقت بها عدسـة اإلعالم الحربي العتاد العسـكري السعودّي 
واإلماراتـي الـذي تحملـه السـفينة، والـذي تكّون مـن عدد 
كبـري من املدرعات واألسـلحة الثقيلة واملتوسـطة والخفيفة 

والتجهيزات القتالية املتنوعة التي كانت متوّجـهًة الستهداف 
الشعب اليمني. 

الصـور الحية أظهرت بوضوح شـعاراِت القوات السـعوديّة 
واإلماراتية عىل األسلحة واملعدات العسكرية، لتنسَف تماماً أيَة 

محاولة للتضليل أَو التشكيك. 
وترافق مع الصـورة الحية معلوماٌت كشـفها العميد يحيى 
رسيـع، وأّكـد فيها أن القوات املسـلحة ترُصُد أنشـطَة جميع 

السـفن العسـكرية التابعة للعـدوان، وأن السـفينَة اإلماراتية 
املضبوطـة خضعت لهذا الرصـِد الدقيق قبل صدور التوجيهات 

العليا باالستيالء عليها. 
وسـتظلُّ خطواُت هـذه العمليـة وتكتيكاتها لُغـزاً إعجازياً 
بالنظـر إىل كونهـا األوىل مـن نوعهـا، وأن السـفَن العسـكرية 
لتحالـف العـدوان عـادًة مـا تتَحّرك بـإرشاف أمريكـي وتحَت 

تقنيات رصد حديثة. 
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الصورُة الكاملُة للعملية، والتي بلورها اإليجاُز 
الصحفي لناطق القوات املسـلحة انطوت أَيْـضاً 
عـىل رسـائَل عسـكرية مزلزلـة لقـوى العدوان 
بشـكل عام وبشـكل خاص، َحيُث أعلـن العميد 
يحيى رسيع أن هذه العمليَة تأتي يف إطاِر معادلة 
«مواجهـة التصعيد بالتصعيد»، األمُر الذي يجعل 
منها تدشيناً ملرحلٍة جديدٍة من العمليات النوعية 

كان رسيع قد أملح إليها خالل األيّام املاضية. 
َوأََضــاَف يف رسـالة عسـكرية بحريـة غـري 
سـيدفع  العـدوان  يف  «التمـادي  أن:  مسـبوقة 
بالقوات البحرية للذهاب إىل مكاٍن أبعَد، بعملياٍت 
دفاعيـة نوعية ومفاجئة يف الرب والبحر إن شـاء 

اللـه»، يف إنـذاٍر تأريخـي بتنفيِذ هجمـات عابرة 
ُد التأكيَد عىل  للحـدود البحرية، األمـر الذي يجـدِّ
أن ضبط السـفينة اإلماراتية لم يكن حدثاً عابراً 

وإنما فاتحة ملرحلة جديدة. 
وَخصَّ رسيع النظاَم السـعوديَّ برسـالة إنذار 
َد فيها التأكيَد عىل امتالك الخيارات املناسـبة  َجدَّ
للرد عـىل التصعيـد اإلجرامـي، وأّكــد أن «هذه 

الخيارات املناسبة يف طريقها لتصبَح واقعاً».
وأضـاف: «عدوانُكـم عـىل اليمـن لن يسـتمرَّ 
وحربكـم عـىل شـعبنا العزيـز الصامـد املجاهد 
، وعاجالً أم آجـالً سـتكون الهزيمة  لـن تسـتمرَّ

مصريكم».

 : التثغثة 

أّكــد اللـواء الركن محمـد القادري 
والدفـاع  البحريـة  القـوات  -قائـُد 
السـاحيل- أن سـواحل اليمن ليسـت 
للنُّزهـة، وذلك يف إطـار التعليقات عىل 
ضبِط سفينة عسكرية إماراتية قبالة 
شـواطئ الحديدة كانت تقـوم بمهام 

عدائية ضد الشعب اليمني. 
وقـال اللـواء القـادري يف ترصيـح 
لقنـاة املسـرية، أمس االثنـني: إن من 
اإلقليميـة  مياهنـا  يدخـل  أن  يتجـرأ 
بدون اإلجـراءات املتعارف عليها دوليٍّا 

فسـنوقُفه عند حده، ُمشرياً إىل أنه تم 
تحذيـر تحالف العـدوان أكثر من مرة 
بأن القـوات البحريـة اليمنيـة ترُصُد 

ُكـلَّ تَحرُّكاتهم. 
ولفت قائـد القوات البحرية والدفاع 
الشـحن  سـفينة  أن  إىل  السـاحيل، 
العسكرية اإلماراتية املضبوطة دخلت 
املياه اليمنية، فجر أمس االثنني، مبينًا 
أن سواحَلنا ليست للنزهة ونحن نراِقُب 
السـفينة منذ مدة، ُمضيفاً: «نحن من 
نحمي امليـاه الدولية والجميع شـاهد 
زيف العدوان أن السفينة ليست طبية 

وكانت يف طريقها إىل ميناء املخاء». 

مـن جانبه، قـال السـيايس اليمني 
سـّالم  عبداللـه  الخـارج،  يف  املقيـم 
الحكيمي: إن ضبَط سـفينة الشـحن 
العسكرية اإلماراتية يف املياه اإلقليمية 
ٌر نوعي للقـوات البحرية  اليمنيـة تطوُّ
اليمنيـة، موضًحـا أن الجيَش واللجان 
الشـعبيّة دّشــن مرحلًة جديـدًة من 
مواجهة تحالف العدوان والحصار عىل 

اليمن. 
ولفت السيايس اليمني املقيم خارج 
ع من  الوطن، إىل أن الجيَش اليمني وسَّ
ميادين مواجهة التحالف حتى إجباره 

عىل الرحيل من اليمن. 

إن مـن أََهـمِّ أبعـاد العملية (إىل جانـب كونها تمثـل فاتحة 
مرحلة اسـرتاتيجية جديدة تنطوي عىل تطور كبري وواسـع يف 
القـدرات والتكتيـكات واإلْمَكانات) إعادُة تسـليِط الضوِء عىل 
التورط اإلماراتي امُلسـتمّر يف العـدوان عىل اليمن، بعد فرتة من 
إعالن أبو ظبي املراوغ عن سـحِب القوات من اليمن، ُخُصوصاً 
وأن االنتهـاَك اإلماراتـي للميـاه اليمنية يأتي توازيـاً مع إعادة 

تحريك مليشياتها عىل األرض وبالذات يف محافظة شبوة. 
وبحسـب وزير اإلعالم بحكومة اإلنقاذ، ضيف الله الشامي، 
َفــإنَّ هـذا التصعيـد اإلماراتـي يأتـي يف ضمـن نتائـج زيارة 
رئيس الـوزراء اإلرسائييل إىل اإلمـارات، َحيُث «بـدأت اإلماراُت 
اسـرتاتيجيًة جديـدًة ضد الشـعب اليمنـي تجلَّـت يف التصعيد 

الجوي والربي والبحري». 
هـذه العودُة اإلماراتيـُة إىل الواجهة، تجعـُل أبو ظبي ُعرضًة 
لتداعيـات معادلـة «التصعيـد بالتصعيـد» أَيْـضـاً، وتضاعف 
احتماالت توجيه بُوصلة العمليات العسـكرية اليمنية املوِجعة 
نحـَو اإلمـارات مـرة أُخـرى، األمر الذي سيشـكُِّل كارثـًة بكل 
املقاييـس للنظام اإلماراتي الـذي كان قد تذوُق جزءاً بسـيطاً 
مـن آثار الردع اليمني، لكنـه كان كافياً ليدفَع به نحَو االختباء 
وراء إعالن سـحب القوات من اليمن، عىل أمل تفادي املزيِد من 

ِل املزيد.  الرضبات؛ ألَنَّه –ببساطة- ال يستطيُع تحمُّ
هـذا ما يؤّكــده أَيْـضـاً، وبوضوح، ناطق القوات املسـلحة 
ـًة للنظام  ـــَه رسـالًة َخاصَّ العميـد يحيـى رسيع، الـذي َوجَّ

اإلماراتـي جـاء فيهـا: «نمتلـُك الخيـاراِت املناسـبَة، وقواتنا 
بتشكيالتها املتعددة لديها من القوة واإلراَدة ما يجعلُها حارضًة 

للرد عىل أي تصعيد عدواني». 
وعـىل ميـزان املكاسـب والخسـائر، يتضُح بشـكل جيل أن 
اإلمـاراِت وإن كانـت قـد ترجمت بوضـوح إدراَكهـا لخطورة 
تورطها يف التصعيد ضد اليمنيني، عاجزٌة عن إعطاء مصالحها 
أولويـًة عندمـا يتعلق األمـُر بالتوجيهات والخطـط األمريكية 
واإلرسائيليـة، األمـر الذي يجـدد التأكيَد مجّدًدا عـىل أن القراَر 
العسكري والسـيايس الناِفذَ يف منظومة تحالف العدوان يصدُر 
مـن إدارته الدوليـة وأن اعتبـارات األذرع اإلقليمية، بما يف ذلك 

اعتبارات «السالمة»، ال قيمة لها. 

الظاذص السسضري طثاذئًا اإلطارات: 

صائث الصعات الئترغئ الطعاء الصادري: 

السثو اإلطاراتغ غخّسث بسث زغارة رئغج العزراء «اإلجرائغطغ» فبعظئغ

تاضرون لطرد سطى أي اساثاء ووسغثظا شغ ذرغصه لغخئح واصسًا

ٌر ظعسغ لطئترغئ الغمظغئ شغ طعاجعئ السثوان التضغمغ: ضئُط السفغظئ اإلطاراتغئ تطعُّ

جظخُض إىل أطاضظ أبسَث وجظفاجؤضط بسمطغات ظعسغئ يف الرب والئتر جظخُض إىل أطاضظ أبسَث وجظفاجؤضط بسمطغات ظعسغئ يف الرب والئتر 

تثرظا تتالش السثوان أضبَر طظ طرة بأن جعاتطظا لغسئ لطظجعئ

الصعات املسطتئ.. إظثاٌر خاص 
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شاتتئ سام جثغث وتتّعٌل طغثاظغٌّ شغ طسار الخراع لظ غاأبَر بالدةغب 

طظ اجاعثاف «جعغفئ» والئارجاغظ «الثطام» و «المثغظئ» إلى ضئط «روابغ»

السفغظئ املدئعذئ لغسئ جعى رأس جئِض الةطغث 

أطا السفغظئ شضاظئ ملقسني ُغفِسثون يف الئتر 

ظصطُئ تصثم لطئترغئ الغمظغئ

إنجـاٌز عسـكريٌّ بحـريٌّ كبـري، بتداعيـاٍت 
أكـرب ـ اختفت عملياُت القـّوِة البحريِة طويالً 
العتبـاراٍت كثـرية، لكنها حني قـّررت الظهوَر 

فاجأت العدّو والصديَق معاً. 
يف توقيٍت ومكاٍن دقيَقني نفذت عمليَة ضبِط 
الشاحنِة اإلماراتية املحملِة بُمعداٍت عسكريٍة.

مـن زاويـٍة عسـكريٍة بحتـٍة تعكـُس قدرًة 
احرتافيـًة عاليًة للقواِت البحريـة املنفذة، هذا 
النوُع من العملياِت العسكريِة البحريِة هو من 
املستوى األعىل وتقوُم به قواٌت متخصصٌة ويف 
أكمِل درجاِت التدريـب، إذ ال مكاَن للخطأ ولو 

من الدرجِة الدنيا.
هي يف املقابِل تسـجُل نقلًة نوعيًة يف الرصاِع 
مـع العـدّو السـعودّي األمريكّي، وهـذه املّرة 
مـن َحيـُث لم يحتسـب، حـني ظـنَّ أَنَّ البحَر 
للقـوى  التابعـة  البحريـِة  بالقطـع  اململـوَء 
اإلقليميـِة والدوليـة املشـاركة يف الحصاِر عىل 
اليمـن، سـتضمُن تَحـّرًكا عسـكريٍّا مفتوًحا، 
بـدت الرضبُة هنـا قاسـيًة ملرتنَي، عسـكريٍة 

واستخباراتية.
، تحمُل العمليُة دالالٍت  يف الشقِّ االستخباراتيِّ
كثـرية، فاإلمارات والسـعوديُّة ورغم ادعاِئهم 
االسـتحواذَ الكيلَّ عىل األفِق الجـويِّ والبحريِّ 
تستخدماِن سفنًا مدنيًة وبخلفياٍت ومسمياٍت 
تجاريٍة ملمارسة أنشطٍة عسكرية، يحتاُج هذا 
التمويُه إىل اخرتاق اسـتخباراتيٍّ وهو ما تمَّ، إذ 

انَّ محارصَة السفينة واحتجازها حدث بوجود 
معلوماٍت دقيقٍة وهو عمٌل استخباراتيٌّ كبري. 
يف الطريقـة أَيْـضـاً احرتاٌف عـاٍل فالزوارُق 
وحَدها ال تكفي إليقاف وضبِط سفينٍة، فضالً 
أن كانت تحمُل ُمعداٍت عسـكرية، وقد طوعت 
القواُت البحريُة السـفينَة بعد السيطرة عليها 
عرب قواِت كومندوز واحرتاٍف يف نقل السـفينِة 
وتأميِنها حتى الشواطئ اليمنيِة والتعامل مع 

العملياِت العسكريِة املصاحبِة كافة.
سياسيٍّا تعيُد السفينُة اإلماراتيُة املضبوطة، 
ابوظبـي إىل الواجهـِة بعـد محـاوالٍت متكّررٍة 
التحالـِف  مغـادرَة  اإلمـارات  خاللهـا  اّدعـت 
أنشـطتها  وتجميـد  األمريكـي،  السـعودّي 
العسـكرية بعـد أن قالـت إنَّ قواِتهـا أكملـت 
هـا يف اليمن، فعلت ذلـك لتفادي عملياٍت  مهامَّ
عسـكريٍة هجوميٍة للقـواِت اليمنية عىل غراِر 
الهجماِت التـي تطاُل السـعوديَّة، بيد أن هذه 

الحادثَة ستجعُل اإلمارات مّرًة أُخرى.
يف الخلفيـة ثمَة تحريـٌك أمريكيٌّ وبريطانيٌّ 
لإلمـارات لصناعِة أي اخرتاق يف اليمن، بدا ذلك 
عرب تحريـِك املجموعاِت التكفرييـة والقاعدة 
وتجميـِع قواِتهم لتوظيِفها يف جبهاِت شـبوة، 
بعـد يأٍس أمريكيٍّ طويٍل يف التأثري عىل املسـاِر 
العسـكري، لكنـه توظيـٌف سـتدفُع اإلمارات 
أثمانَه وتكاليَفه، والسـفينُة املضبوطُة ليست 

سوى رأِس جبِل الجليد.

روابـي اإلماراتية لم تكن سـفينًة ملسـاكنَي 
يعملـوَن يف البحـر، فـأرادت القـواُت البحريُة 
اليمنيـة أن تعرتَضهـا وتمنـَع مروَرهـا، بـل 
كانت سفينَة شحٍن عسـكريًة تنتهُك السيادَة 
الوطنيـة وتمـارُس األنشـطَة العدائيـة، وهو 
ما اسـتوجَب إيقاَفها وضبَطهـا بما فيها من 
زوارَق حربيٍة وعتاٍد عسـكريٍّ متنوٍع انطالقاً 
من مبـدأِ حـقِّ الدفـاِع املرشوع عن شـواطِئ 

اليمِن واملياِه اإلقليمية. 
إنجاز غريُ مسـبوٍق ورضبٌة قاصمٌة أصابت 

تحالـَف العـدواِن يف مقتل، وأوقعتـه يف دوامٍة 
مـن التخبـِط ورساِب رهاناِت حمايـِة القطع 
البحريـة املتعددِة الجنسـيات التي تشـارُك يف 
فـرِض الحصاِر البحـريِّ عىل الشـعب اليمني 
وتراقـُب بدقٍة حركَة السـفِن عىل مـداِر اليوِم 

والساعة. 
وبكذبٍة أكـرب من كذبِة املدعـوِّ املالكي، لجأ 
إعالُم العـدواِن إىل الرتويِج بـأنَّ ثمَة محاوالٍت 
لنقِل عتاٍد عسكريٍّ إىل متِن السفينِة يف محاولٍة 
لتضليـِل الـرأِي العـام والتشـكيك يف الحقائِق 

الدامغـة واملقرونة بمشـاهِد اإلعـالِم الحربيِّ 
والتي أخرست ألسَن املتنعطنَي وادعياِء الفهِم 
االسـرتاتيجي، فاألسـلحُة واضحٌة وبماركِتها 

األمريكيِة املسجلة. 
وكمن يحـاوُل أن يغّطي ضوَء الشـمس 
بغرباٍل عمـدت قناة «العربية» السـعودية 
إىل اسـتحضار مشـاهِد األسـلحِة لتمارَس 
هوايـَة التضليل والتزييف علنًا وعىل الهواء 
مبـارشًة، عىل اعتبار أنَّ بلـوَغ أعىل مراتِب 
السـخافة َوفقـداَن األهليـِة املهنيـة هـو 

الـرشُط األََسـايسُّ للعمـِل يف مسـتنقعاِت 
اإلعالِم الخليجي. 

ضبط السـفينة فاتحُة عاٍم جديـد، وتحّوٌل 
ميدانيٌّ يف مساِر الرصاِع لن يتأثَر بهذا الضجيِج 
وال بمحاوالِت اململكِة تعويَم نفِسها والتغطية 
عىل هزائِمها وانكساراِتها عرب الغاراِت الجويِة 
وموجاِت التضليِل اإلعالميِّ املرافقِة لها فحتى 
البحُر يف ثامِن أعوام الصمود لن تبقى معادالتُه 
كمـا كانت فثمَة قواعُد اشـتباك جديدٌة يجري 

تكريُسها بالحديِد والنار. 

ال ُمعـّداٍت طبيـًة يف سـفينِة روابـي 
اإلماراتية العسكريِة واللبيُب من املشاهِد 
يفهُم، هنا الصورُة تكشـُف حجَم العتاِد 
املتنّوِع الذي احتوتُه السفينُة العسكريُة 
التـي ضبطتها القـواُت البحريُة يف املياه 

اليمنيِة غصبا.
الحادثُة تذكُر بحوادَث مماثلٍة نفذتها 
كان  البحـِر  ُعـرَض  البحريـُة  القـواُت 
أبرزهـا اسـتهداف السـفينِة سـويفت 
والتي اسـتأجرتها اإلمارات من الوالياِت 
املتحدة وتم اسـتهداُفها مطلـَع أُكتوبر 
من العـاِم الفـني وثمانية عـرش 2018 
وهـي كاسـحُة الغـاٍم تقـوُم بعملياِت 

الدعِم اللوجتيسِّ البحرّي.
استهداف البارجِة البحرية السعوديّة 
الدمـام هو اآلخـر كان يف وضـِح النهاِر 

والتي كانت تحمُل أكثر من مئٍة وسبعنَي 
ا عـدا عـن العتاِد  170 ضابًطـا وجنديّـٍ
العسكريِّ رسـالٌة أُخرى مّررتها القواُت 
البحريُة لدوِل العـدوان أنَّ املياَه اليمنيَة 
ليسـت للنزهـِة وبالتزامـن معها كانت 
تصاعـٍد  يف  البحريـة  القـوات  عمليـاُت 
ُمسـتمرٍّ بطـوِل الرشيِط البحـريِّ الذي 
يتمركُز فيه مرتِزقُة العدواِن يف الساحل 

الغربي.
مطلَع العاِم الفني وتسعة عرش 2019 
وبعـد أن حـّوَل العـدواُن املمـرَّ املالحَي 
الـدويلَّ منطلًقـا السـتهداف بالِدنـا عربَ 
بوارجِه البحريِة فكانت القواُت البحريُة 
باملرصـاد لبارجـِة «املدينِة» السـعوديّة 
والتي مثلت نقطَة تقدٍم للقواِت البحريِة 

اليمنية. 

  سمطغــئ طظ المســاعى افسطى لصعات ضعطظــثوز طاثخخئ بأضمض درجــات الاثرغإ
 اتاــراٌف شــغ ظصض الســفغظئ وتأطغظعا تاى الحــعاذأ الغمظغئ وتساطض طع سمطغات سســضرغئ طخاتئئ
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 : طتمث الضاطض 
تتعـاىل رصخاُت مرتِزقة العـدوان األمريكي 
السـعودّي مـن يوٍم إىل آخـر، َجـرَّاَء الرضباِت 
املسـدَّدة ألبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة يف 
مختلف جبهات القتال، وهي انتصاراٌت أذهلت 

دوَل العالم عىل مدى سبع سنوات مضت. 
ومـن عاٍم إىل آخر، يرتنَُّح العـدواُن عىل َوْقِع 
هـذه الرضبات، َحيـُث أثبتت قواتنا املسـلحة 
ولجاننا الشعبيّة علوِّ كعِبها، وتفوُِّقها ميدانيٍّا 
وعسـكريٍّا، وهـي املسـنودة بـإراَدة شـعبيّة، 

وتأييد من الله سبحانه وتعاىل. 
لقـد حّققـت قواتُنـا املسـلحة انتصـاراٍت 
عظيمًة يف مختلف الجبهات خالل عام 2021، 
يف وقـت أخفقت فيه قوى العـدوان واملرتِزقة، 
وتسـاقطت ُكـّل أوراقه، ليس فقط، هذا العام 
فحسـب، بل منذ انطالق الـرشارة األوىل لثورة 
21 من سـبتمرب من العـام 2014م، وكل هذه 
االنتصارات يقودهـا األبطال يف جبهات القتال 
تحـت راية قائـد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 

الدين الحوثي –حفظه الله-. 
ويؤّكــُد الخبـري واملحلل العسـكري العقيد 
مجيـب شمسـان، أن العـام 2021م لـم يكن 
مختلفاً عن العام السابق، من َحيُث اإلنجازات 
واالنتصـارات التـي حّققهـا أبطـاُل الجيـش 
واللجان الشعبيّة يف مختلف املجاالت وامليادين، 
بـل كان حلقـَة وصـل زمنيـٍة بـني انتصارات 
سـابقة وانتصـارات الحقة وُمسـتمّرة، َحيُث 
تـم تحريـُر مسـاحاٍت شاسـعٍة ومحافظاٍت 
ذات أهميّة اسـرتاتيجية كمحافظـِة البيضاء 
يف عمليـة «النـرص املبني» بمراحلهـا املختلفة 

وتحرير عدد من مديريات محافظة شبوة. 
ويوضح العقيُد شمسـان يف ترصيح خاص 
لصحيفـة «املسـرية» أن األهـم مـن ذلـك هو 
التقـدم نحو مركـز الثقل العسـكري لتحالف 
العـدوان يف محافظـة مـأرب والتـي لـم تكن 
ُمَجــّرد آخر معاقل حزب اإلصـالح، بل كانت 

بالنظر إىل طبيعة التحالف العدواني عىل اليمن 
بمثابة قاعدة عسـكرية كربى لـكل تلك الدول 
املشاركة يف العدوان، الفتاً إىل أن هذا يجعل من 
أبعاد تلـك العمليات التي تـم بموجبها تحرير 

معظـم مديريـات هـذه املحافظة، متجـاوزاً 
جغرافيتها اليمنيـة إىل البُعد اإلقليمي والدويل، 
وهذا ما ملسـناه من قلِق األمم املتحدة وغضب 

بريطانيا وأمريكا ومن معهم. 

قائـالً:  حديثـه  شمسـان  العقيـد  ويتابـع 
«وبالتـايل يمكـن القـول إن االنتصـاراِت التي 
ينجزهـا اليمنيـون اليـوم يف ميـدان املواجهة 
تسـري بمتوالية هندسية تتضاعف من عام إىل 
آخر، وعىل كافة املسـتويات واملجاالت، منوًِّها 
إىل أن اليمنيـني اختتمـوا هـذا العـام باإلعالن 
عـن عملية «فجـر الصحراء» والتـي ال تقل يف 
أهميتهـا عـن العمليـات السـابقة إن لم تكن 
أكثر أهميّة، َحيُث أن املنطقة التي تم تحريرها 
ظلت خارج السـيادة اليمنية ألكثر من خمسة 
عقود، ما يعني أن انتزاَعها من تحت الَوصاية 
السـعوديّة، وإعادتهـا إىل ُحضـن الوطـن قـد 
يكـوُن مـؤرشاً لعـودة ُكــّل األرايض اليمنيـة 
املغتصبة، مؤّكـداً أن ِرسَّ التفوق واالنتصارات 
التي أظهرها وحّققهـا املقاتُل اليمني لم تكن 
بامتـالك أحدِث األسـلحة وأكثرهـا تطوراً وال 
بكثـرة العدد والُعدة، وإنما بمـا يحملُه املقاتُل 
من إيماٍن وعقيدٍة راسـخٍة والتي تمثل سالحاً 
ال يمتلُكه املعتدون والطغاة، إضافًة إىل التجيل 
الواضـح يف عظمـة القيادة وحنكتهـا يف إدارة 
املعركـة، َوإذَا مـا أردنـا تلخيـص أرسار هـذا 
التفوق بعبارتني همـا اإلدارة وحكمة القيادة 
وهنا كانت حكمـُة القيادة بارزًة للعيان واردة 

دها اليمنيون يف مياديِن املواجهة.  جسَّ
 

اقترتاشغُئ وتضاُطُض افداء
االنتصـاراُت  فيـه  تعـدَّدت   2021 العـاُم 
العسـكرية ألبطال الجيش واللجان الشـعبيّة 
حـني  للحـرص  وليـس  للمثـال  آخرهـا  كان 
اسـتطاعت قواتنـا املسـلحة تحريـِر منطقة 
«اليتمـة» يف محافظـة الجـوف، وإعادتها إىل 
حضن الوطن، ألول مرة منذ عقود، َحيُث تُعتَربُ 
املنطقـة من ضمـن الخطـوط الحمـراء لدى 
النظام السعودّي وال يسـمُح بوجود عسكري 
يمنـي فيها طـوال تعاقـب األنظمة السـابقة 
املرتهنة للخارج، ولهذا َفـإنَّه إنجاٌز عسـكري 
اسـرتاتيجي ونوعـي فـاِرٌق يف مسـار املعركة 

السصغث حمسان: جر 
الافعق واقظاخارات لط 

غضظ باطاقك أتثث افجطتئ 
وأضبرعا تطعرًا وق بضبرة 

السثد والسثة وإظما بما 
غتمطه المصاتض الغمظغ طظ 

إغمان وسصغثة راجثئ

الطعاء غراب: المضاسئات 
واقظاخارات الغعم عغ ظااُج 

دطاء الحعثاء والةرتى 
الجضغئ وظااج الةععد 

المدظغئ لطةظعد المرابطغظ 
المةععلغظ شغ جئعات 

الاخظغع واقباضار واقخاراع

اظضساراٌت وإخفاصات صعى السثوان والمرتجصئ عغ جغث المعصش شغ جمغع الةئعات

طا ِجــر تفعق أبطال الةغح والطةان الحسئّغئ؟
اظاخارات املغثان خقل سام 2021..
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يضـاف إىل قائمـة طويلـة مـن االنتصـارات 
العسـكرية واإلنجازات الكبـرية التي تحّققت 
لليمينيـني، وللقـوات املسـلحة هـذا العـام يف 
مياديـن مختلـف العـزة والكرامـة والـرشف 

والبطولة السامية. 
ويقـول الخبـري واملحلـل العسـكري اللواء 
خالد غـراب: إن رجاَل الرجال من أبطال قوات 
الجيـش واللجان الشـعبيّة حّققـوا انتصارات 
متعددة وسـّطروا مالحَم أُسطوريًة يف ميادين 
الدفـاع عـن األرض والعرض، مياديـن املالحِم 
الربيـة األُسـطورية، وكذلك ما قامـت به قوة 
اليمـن الضاربة ويدها الطوىل املتمثلة بسـالح 
 ، القوة الصاروخية وسالح الجو الطريان املسريَّ
باإلضافـة إىل سـالِح الدفـاع الجـوي ومعهـم 
ُكـّل هيئات وقوى الدعم واإلسـناد العسـكري 

واألمني واالستخباراتي. 
ويضيـُف اللـواء غـراب يف ترصيـح خـاص 
إىل  نظرنـا  مـا  إذَا  أنـه  لصحيفـة «املسـرية» 
االسـرتاتيجية  الصحـراء»  «فجـر  عمليـة 
َوأَيْـضـاً عمليـات سـالح الدفاع الجـوي التي 
أصبـح لها حضـوٌر فاعل يف مـرسح العمليات 
واستطاعت أن تحد من تأثري وفعالية الطريان 
 F15و F16 املقاتـل األمريكـي واألُوُروبي الــ
والتورنيدو والرافـال بعمليات تصدٍّ واعرتاض 
وإجبارها عىل املغادرة، واسـتطاعت منذ وقت 
مبكِّر من إخراج الطـريان األباتيش، وكل أنواع 
الطريان املروحي واسـتطاعت أن تسقط ُكـّل 
ة  أنواع الطائرات االسـتطالعية واملقاتلة املسريَّ

األمريكية والصينية والرتكية. 
اإليجابيـَة  التحـوالِت  أن  غـراب  ويؤّكــد 
ألداء الجيـش اليمني بمسـاندة أبطال اللجان 
الشـعبيّة قـد وصلـت إىل مراحـَل متقدمٍة من 
االحرتافيـة وتكامل األداء مـا يجعله يف طليعة 
وصدارة جيوش اإلقليم، بـل واملنطقة العربية 
بكاملهـا، إذَا مـا احتسـبنا العقيـدة القتالية 

والتسليح الذاتي. 
ويزيد بالقـول: وهذا يجعلنا نجـزُم وبما ال 
يدع مجاالً للشـك بأن جيَشـنا املحـِرتَف املؤيََّد 
ن بالثقافة اإليمانية القرآنية  بنرص الله واملحصَّ
ثقافـة الجهـاد واالستشـهاد ثقافـة التصدي 
والتحـدي العسـكري واألمنـي واملجتمعي، قد 
أصبـح عصياً ال يُقَهُر مهما تكالبت عليه قوى 
الرش وجيوش الطغيان، وقد أصبح رقماً صعباً 
يجعـُل من املسـتحيل عىل أيـة قـوة يف العالم 
منفـردة أَو مجتمعـة أن تفكـر يف أي عـدوان 
أَو غـزو الحتالل بالدنا أَو جـزءاً منه للنيل من 

عزة وكرامة شـعبنا ونهب خرياته ومقدراته، 
وقد أصبـح فعالً الُحصَن املنيع، والجيش الذي 
تخشـاه ُكـلُّ الجيوش الظالمية، منوًِّها إىل أن 
هذا مـا بات عليه املوقف اآلن ومـا نراه يف هذا 

العدوان املفروض عىل بالدنا. 
ويستطرُد اللواُء غراب كالمه بالقول: «اليوم 
ونحن عىل أبواب العام الثامن من الصمود نرى 
كيـف تتخبط دول العـدوان وتتلقى الهزائم يف 
ُكـّل الجبهات وال تسـتطيع أن ترى لها سبيالً 
أَو مخرجـاً ينقذهـا مـن محارق املـوت ومن 
ورطتها التي وقعت فيها بحساباتها الخاطئة 
التي أوصلتها إىل خيارين كليهما ُمميت ويؤدي 
إىل الهزيمـة املذلـة واملخزية سـواء اسـتمروا 
يف عدوانهـم أَو انسـحبوا ويعتـرب انسـحابهم 
وإيقـاف عدوانهـم أشـد خزيـاً وأكـرب خطراً 
عليهم، مؤّكـداً أن اليمَن الذي اعتدوا عليه قبل 
سبع سنوات وهو ضعيٌف ال يملك من القوة ما 
يُذكر، َوأصبح خالل فرتة عدوانهم وحصارهم 
له قـوة عمالقـة ال تقهر فكيف سـيكون هذا 
الشـعب العظيـم وجيشـه وقوتـه إذَا توقـف 

العدوان والحصار العاملي عليه. 
املكتسـباِت  هـذه  أن  غـراب  ويوضـح 
واالنتصـاراِت اليوَم هـي نتاُج دماء الشـهداء 
والجرحى الزاكيـة، َونتاُج ذلك العرق والجهود 
يف  املجهولـني  والجنـود  املرابطـني  للجنـود 
جبهـات التصنيع واالبتـكار واالخرتاع الحربي 
وجبهات اإلمَداد واإلسـناد العسـكري واألمني 
واالستخباراتي وجبهات الفكر الثقايف والعلمي 
وجبهة التالحم الَقبَيل واملجتمعي التي تديرها 

جميعها قيادة ثورية واحدة وعلم واحد. 
إىل أن ُكــّل تلـك اإلنجـازات التـي  ويشـريُ 
تحّققت خـالل هذا العام وما قبلـه قد مّهدت 
الطريـق وبنـت أرضيـًة صلبـًة تمّكـن قواتنا 
املسـلحة من االنتقـاِل إىل اسـرتاتيجية جديدة 
وبعـد جديـد وحقبـة جديـدة مـن املواجهـة 
والتصـدي تتعدى جغرافيتنـا الربية والبحرية 
أن  يمكـن  ال  وتوازنـات  بعمليـات  والجويـة 
تسـتوعبها العقـول اآلن إلزالـة ودرء األخطار 
عـن بالدنا يف أي عمق جغرايف كان، خالل وبعد 
أن يتم استكمال تطهري ُكـّل شرب وكل ذرة من 

تراب الوطن الطاهر. 
 

ضطمُئ السر
حّققتهـا  عظيمـة  عسـكرية  انتصـارات 
قواتنا املسـلحة وسـالح طرياننا املسريَّ خالل 
هذا العام بتوجيه رضبات موجعة وإنجازات 
عسـكرية نوعيـة واسـرتاتيجية، باإلضافـة 
إىل تطـور التصنيع العسـكري ما غري مسـار 
املعركـة وقلـب موازيـن القـوى، مـا أدخـل 
مملكـَة الـرش بتحالفها الفاشـل يف حالة من 
الهسـترييا واإلخفاق املتتايل، مناشـدًة العاَلَم 
عـرب خارجيتهـا الضغـط عىل اليمنيـني؛ ِمن 
أجِل إيقاِف هجماِتهم الصاروخية والبالستية 

داخل العمق السعودّي. 
والخبـري  العسـكري  املحلِّـُل  ويقـوُل 
االسـرتاتيجي املقدم رشـاد الوتريي: إن هذه 
االنتصاراِت العظيمَة ليسـت بغريبة عىل هذا 

الشعب الكريم الحر، فاليمُن مقربٌة لكل الغزاة 
والطامعـني، وبالتـايل بعد هذه السـنوات من 
العدوان ومـن القتل ومن الدمـار ومن تفتيت 
الطائفيـة  زرع  ومحاولـة  اليمنـي،  املجتمـع 
والُعنرصية نجُد الشـعب اليمنـي قد انطلق يف 
معركة العزة والكرامة يف ُكـّل الجبهات مدافعاً 

عن أرضه وكرامته. 
ويوضح املقـدم الوتـريي يف ترصيٍح خاص 
بعـد أن قامت  بصحيفـة املسـرية «وتحديـداً 
وزارة الدفـاع ورئاسـة األركان بإعادة الجيش 
اليمنـي إىل خط االنتشـار الحقيقـي واملتمثل 
بالدفاع عـن الوطـن ومقدراته ومكتسـباته، 
بـدءاً بالتدريـب ثـم التأهيـل ثم التسـليح ثم 
االنطالق نحو معركة التحّرر والعزة والكرامة، 
ُمشـرياً إىل اإلراَدة اليمنيـة والقيـادة اليمنيـة 
الثورية والسياسـية والعسـكرية اليوم تركت 
لـه فرصة للبنـاء يف معركة البنـاء النوعي من 
خـالل التصنيـع الحربـي الـذي أبـدع وتفوق 
عـىل عنارص املـالك البـرشي لقـوات العدوان 
التسـليح  جانـب  إىل  السـعودّي  األمريكـي 
املسـتورد لقوى العدوان الفرنيس والربيطاني 
واألملاني  والنرويجـي  واإلرسائييل  واألمريكـي 
وغـريه، فتفـوق التسـليح العسـكري اليمني 
 . ممثالً بالصواريخ الباليستية والطريان امُلَسريَّ
كان  2021م  العـاَم  أن  الوتـريي  ويؤّكــد 
حافالً باإلنجازات العظيمة والنجاحات يف ُكـّل 
الجبهـات، إذ أن الصمـوَد والثبـاَت واالنتصاَر 
للقضية واإليمـان بمبدأ القضية العادلة كانت 
السـمة البارزة التي عززت من صمود الجيش 
واللجان الشعبيّة، باإلضافة إىل تعاضد اللُّحمة 
الوطنية وتماسـك الجبهـة الداخليـة، وكذلك 
اهتمام القيادة الثورية والسياسية ومؤّسسة 
الشـعب اليمنـي ككل املتمسـك بـإراَدة اللـه 
سـبحانه وتعاىل، وبالتـايل ُكـّل هـذه العوامل 
ساعدت الجيَش اليمني عىل تحقيق انتصارات 
ا مسطرين مالحم بطولية يف ُكـّل  عظيمة ِجـدٍّ

الجبهات. 
ويشـريُ إىل أن العدواَن األمريكي السـعودّي 
عـىل اليمن خـالل السـبع األعوام تـوج العام 
2021 بمناشـدات ورصاخ للعالم وتحديداً عرب 
وزارة خارجيـة مملكـة الرش السـعوديّة؛ ِمن 
أجـِل الضغِط عىل اليمنيـني إليقاف هجماتهم 
الصاروخية والبالستية داخل العمق السعودّي 
بعـد وصولـه إىل مرحلـة االنكسـار واإلخفاق 
واالنهـزام واليـأس والحرب النفسـية وهو ما 
نالحظه، فاالنكسـارات واإلخفاقات والهروب 
هـو سـيد املوقـف يف ُكــّل الجبهـات ملرتِزقة 
العـدوان، يف حـني أن الجيش اليمنـي ولجانه 
الشعبيّة كلما تحّقق انتصارات ُكـلما افتتحت 
شـهيته وكلما زادت معنوياته يف تقدم هنا أَو 
هناك أَو أية معركة يف ُكـّل املحافظات املحتّلة، 
والتي سـيتم تطهريها ومن ثم تعود إىل حضن 
الوطن، ويوضح أن رس هذا التفوق الكبري هو 
إرصار املقاتـل اليمني عىل بلـوغ النرص وعىل 
مقارعـة الطغيان وقوى االسـتكبار، فعزيمة 
املقاتل اليمني ومعرفته أن هذا الشـعب يطلب 
الحريـة ولن يقبل الوصاية بعد اليوم إىل جانب 

إدراكـه لحقيقة هـذا املحتـّل تحديـداً بعد أن 
جـاءت املسـرية القرآنيـة واعتبارهـا ِمنًَّة من 
الله سـبحانه وتعاىل عىل هذا الشـعب، جمعت 
الشـعَب اليمني تحت راية واحـدة وتحت قائد 
واحـد عظيم هو سـماحة السـيد القائد العلم 
املجاهـد عبد امللك بدر الديـن الحوثي -حفظه 

الله-. 
ويف مضمـون ذلـك، يؤّكـد الكاتـب واملحلل 
السـيايس أنس القـايض، أن االنتصـاراِت التي 
تحّققـت خالل العام املايض ليسـت مصادفًة، 
بل هي نتيجة العمـل اليومي الدؤوب واملثابرة 
والتضحيـة التـي يقـوُم بهـا رجـاُل الجيـش 
واللجان الشـعبيّة، وهم يقاتلـون موحدين يف 
سـبيل قضيـٍة عادلـٍة ال تنتهي فيمـا املرتِزقة 
يقاتلون؛ ِمن أجـِل عصبيات أَو باألجر اليومي 

يف جزر معزولة وقوى استعمارية متنافسة. 
ويقـوُل أنـس يف ترصيـح خـاص لصحيـة 
«املسـرية»: إننـا ننسـُب االنتصاَر إىل الشـعب 
َّ يف  هـو صانع النرص، ُمضيفاً لكـن كلمَة الرسِّ
هذه االنتصـارات هي شـخصية قائـد الثورة 
السـيد عبد امللك الحوثي، فقد استطاع بحكمة 
وإيمـان وصالبة وعناد ثوري أن يوجه طاقات 
الشـعب نحـو املعركـة، وأن يرتّـب الصفوف 
ويحـّدد األولويـات ويمنـح الشـعب والقوات 
املسلحة قدراً عظيماً من األمل والثقة واالعتزاز 
بالُهــِويَّة اإليمانية والوطنية واملبادئ الثورية 

واالستمرار يف الجهاد والنضال حتى النرص. 

الصاضغ: ضطمئ السر شغ 
اقظاخارات عغ حثخغئ صائث 
البعرة السغث سئث المطك بثر 
الثغظ التعبغ الثي اجاطاع 
بتضمئ وإغمان وسظاد بعري 

أن غعجَه ذاصات الحسإ ظتع 
المسرضئ

المصثم العتغري: جر عثا 
الافعق الضئغر عع إخرار 

المصاتض الغمظغ سطى 
بطعغ الظخر وسطى طصارسئ 
الطشغان وصعى اقجاضئار 
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خطعٌط لعا خطعٌط لعا 
ظفُج المسار ظفُج المسار 
والمظعةغئ والمظعةغئ 

تظان غمدان

قضية واحدة ومسـار واحد ومنهجية قرآنية 
سـار عليها عظماء أهل البيـت الذين هم أعالم 

الهدى وهداتها وقادتها. 
فما حـدث ويحـدث يف اليمن متمثلـة بأعالم 
الهدى الشهيد القائد حسني والسيد عبدامللك هو 
نفس املسـار والطريق الذي انتهجـه اإلمام زيد 
واإلمام الحسني واإلمام عيل -سالم الله عليهم- 

يف رفضهم للظلم والعبودية والوصاية للطغاة. 
فصفحـات تاريخ حيـاة األئمـة توضح أنهم 
كانـوا يف طليعـة حـركات اإلصـالح ويف مقدمة 
الثائريـن ومـن أوائل مـن ضحوا يف سـبيل الله 
وهذا ما ملسـناه واقعياً يف مسرية الشهيد القائد 
حسـني، فتضحيتـه أثمـرت ثمـار الخالص من 
الوصايـة والرفـض للخنـوع والركـوع للعـدو 
حوة من السبات والسكوت  الصهيوأمريكي والصَّ

الذي كان مخيماً بفعل الهيمنة األموية. 
نعم فبنو أمية موجودون يف ُكـّل زمان ومكان 

وإن اختلفت العصور، فالعدّو واحد.
فلنقـف قليًال ونضع ما قاله اإلمام زيد (عليه 
السـالم) للطاغيـة األموي هشـام بـن عبدامللك 
محـوراً لنربطه بواقعنـا الحايل فذلـك الطاغية 
املتمثـل اآلن يف الصهيـو أمريكـي وأدواته قال: 
واللـه لـو قـال يل أحد اتـِق اللَه لرضبـت عنقه. 
ِق اللَه يا  فاإلمـام زيـد (عليه السـالم) قـال: اتـَّ

هشام.
ولـم يخف اإلمـام زيد ولم يرتعـد ولم يتهرب 
من قول الحق ومن األمـر باملعروف والنهي عن 

املنكر كان ناصحاً. 
فنهـض الجربوت واملتكرب منزعجـاً وغاضباً: 

أََوِمثلُك يأُمُر مثيل بالتقوى. 
فقال عليه السـالم: ما من أحد فوق أن يؤمر 

بتقوى الله وال دون أن يويص بتقوى الله. 
فالله سـبحانه وتعاىل أمر نبيه بالتقوى فهل 

هذا املتكرب أفضل من نبيه وآل بيته!! 
وهذا حالنـا نحن اليمانيني رفضنـا الَوصاية 
ورفعنا شـعار الحق يف وجه املسـتكرب فاغتاظ 
العـدّو وجـن جنونه ليشـن حرباً شـعواء أكلت 
األخرض واليابس، لكن أحيـت فينا روح الجهاد 
ولـم نستسـلم يف حني خيم السـكوت عىل أغلب 

العالم العربي واإلسالمي.
فثورة اإلمام زيد وثورة جده الحسـني واإلمام 
عـيل -سـالم اللـه عليهـم- أوصلت لنا رسـالة 
عظيمـه قالها األمام زيد: من أحب الحياة عاش 

ذليالً، وقال جده الحسني: هيهات منّا الذلة. 
فهـا هي تـرتّدد مـن ُكــّل األفـواه املجاهدة 
الراغبـة يف نـرصة الحـق والرافضـة للظلم بكل 
أشـكاله، فثورتهـم خالدة بامتـداد مفاهيمها، 
ممـن  املاليـني  ووجـدت  أهدافهـا  وتوسـعت 

يجسدونها قوالً وعمالً. 
يف  اليمـن  ورشفـاء  أحـرار  بـه  يقـوم  فمـا 
مواجهة الطغيان األمريكي وأدواتهم يف املنطقة 
ويواجهونهـم بباسـلة وثبات وصمـود إالَّ ثمرة 
من ثمرات ثورات أعالم الهدى وامتداداً مسـاوياً 
للخط الذي سـار عليه سيد الخلق عليه وعىل آل 

بيته أفضل الصلوات والتسليم. 

ِربِّغعن أذعارِربِّغعن أذعار
أحةان الةرطعزي

بعد غياٍب طال أمـده، واحدودَب ظهُره، 
وأكل االنتظار منسـأته، ولج مَن باب منزله 
تملؤه الجـروح الطفيفة التـي طالت يديه 
ورجليـه، سـألتُه والدتـه بلهفـة مختنـق، 
ودمـوع عصيـة تُكابد النزول، أيـن ُكنت يا 

حسن؟ أجابها ضاحكا: كنت يف اليمن. 
رفعـت صوتهـا قليًال يف حنـق ظاهر من 
بـرودة رده، سـألتَُك أيـن كنـت يـا ولدي؟ 
أجابها: مع الله يا أُمي، كّررت سؤالها للمرة 
الثالثة: إن كنت تحبني فعالً، استحلفك الله 
أن تطمـنئ قلبـي الوجـل يف غيبتـك، قال يا 
أمي وجنتي كنُت يف مأرب، فال داعي للقلق، 
هدئي من روع قلبك، فمن كان يف معية الله 

ال خوف عليه أبداً. 
بني لوعة القلب وحـر الرتقب، تولُد إراَدة 
خفية، تشـدُّ عود الصغري وتربط عىل القلب 
الطافـح بالحنـني، تُـربئ ما نكأتـه ويالت 
الحـرب، لتهاجـر عربهـا األرواح املفعمـة 
بالثقة بالله يف فضاء الجهاد الرحب، وصدق 
اللـه القائل: ((ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه 

َعَليِْه)). 
الشـهيد حسـن أحمد عبدالله أبو طالب 
الثالـث  مواليـد  مـن  عـيل-  املكنـى -أبـو 
والعرشيـن من شـهر رجب للعـام ١٤٢٧، 
اللـه  سـالم  تميّـز   ،٢٠٠٥/٨/٢٨ املوافـق 
عليـه بهدوئه وعطفه وبـره بوالديه، فرغم 
صغـر سـنه إالَّ أنـه كان متفـرداً بأخالقه 
ومحافظته عـىل صالته بني إخوتـه وأبناء 
عمومته، كان شـديد التعلق بما يسمعه أَو 
يـراه فيما يخُص املسـرية القرآنيـة، وكان 
لخالـه دور مهم يف توعيته بأهميّة املسـرية 

القرآنيـة، واملـيض يف ركـب الجهـاد. 
مـرت األعـوام رسيعـاً، وأينـع الغصـن 
الصغـري، غـري أن حادثـة الفقـد -رحيـل 
خاله- التـي باغتته يف ربيع عمره، قد أثرت 
يف نفسـه، فقّرر أن يمتطـي صهوة الجهاد 

مدافعاً وثائراً ومتعطشاً.
إن هـذا الحديث ليس عن شـاب يافع أَو 
رجل قد دخل عقده الثاني من العمر، بل إن 
الحروف هنا تنسـج نفسها، وتنثر شذاها، 
وتحط عبريها عىل هؤالء الربيون الصغار. 

ففـي العـام ٢٠١٧ كانـت انطالقـة أبو 
عيل الفعليـة، كان وقتذاك لم يتجاوز سـّن 
الثالثة عـرش بعد، إالَّ أنه قـام بأخذ دورات 
البناء، وشارك يف عدة دورات عسكرية تحت 
إرصاره امُلسـتمّر ورفـض أهلـه لتَحّركه يف 
مثل هكذا سـن، لكنهم وأخريًا رضخوا أمام 
روحه املكللة بحب الجهاد، فلم يزده التَحّرك 
إال أخالقـاً وثقافة واهتمامـاً أكثر بالصالة 

وتطبيقاً للربنامج اليومي واألسبوعي. 
يف رحـاب العشـق الجهـادي، وحـرضت 
الواجـب الدينـي املقـدس، انطلـق املجاهد 
حسـن إىل مياديـن الجهـاد دون علـم أهله 
بذلك، ظنـاً منهم أنه يعمل يف إحدى املقرات 
بالعاصمـة، غـري أن غيابه الـال معهود قد 
أوجـس خيفة يف فؤاد والدتـه، التي حاولت 
بشـتى الذرائـع مهاتفته لكن جهـازه كان 
ال يسـتجيب –مغلق- لـم يتمّكـن أحد من 
إيجـاده، إال أن ُهناك بقايـا من أمل محطم 
دوماً تتمسـك به قلـوب األُمهـات، وماهي 
إال شـهور حتى عـاد الغائـب املنتظر، عاد 
لتقر عني والدته برؤيته سـليماً معاًىف، عاد 
ومظهـره املشـعث وبقايا جـروح ما زالت 
ترسـم نفسـها يف أطرافه، بينما أمه تقسم 
عليـه بـأن يخربها أين ذهب؟ ولِـَم تأخر يف 
العودة؟ وبعد محاوالت عدة أجابها أنه كان 

يف سـاح الوغى، إذ تنقل سـالم الله عليه يف 
عدة جبهـات عىل مدى أعـوام جهاده، فقد 
كان فـرداً يف وحـدة الهندسـة وكانـت أوىل 
قبالته الجهادية هي السـاحل الغربي ومن 
ثـم جبهة نهم والجوف وكانت آخر صوالته 
يف جبهة مأرب التي كان لها النصيب األكرب 
بمرابطته فيها، وقد امتاز أبو عيل بالرسية 
التامـة لطبيعة عملـه، َحيُث قـال أهله لم 
نعلم بطبيعة عمله إال بعد استشهاده سالم 

الله عليه. 
يف درب الشـهادة هامـت روح شـهيدنا 
الحسن الذي كان له من اسمه نصيباً َكبرياً، 
وغدا فـؤاد أمه يتبتل يف محراب الحمد حتى 
يضمد جرحـه، تتـوكأ بالصـرب وتتخذ من 
ملواسـاتها، ومن ذكرياتهما  صوره سـبيالً 
معول ألتراحها، بينما كان يتبتل ويبتهل يف 
مرتسه منزوياً يفضل التقرب إىل الله بقراءة 
القـرآن وكثرة الصـالة والدعاء والتسـبيح 
واالستغفار دوناً عن مجالسة بقية رفاقه. 
تقول والدة الشهيد بحنوٍّ وكأن اللحظات 
عادت من جديد، كان شهيدي باراً رؤوفاً لم 
يحزنني مرة قط، ُجلُّ حديثه قرآني كنت أرى 
هيئَة األولياء الصالحني فيه، ما تناقشنا أَو 
تجادلنـا يف أمور الجهاد إال وكانت له الغلبة 
لوعيه العميـق وثقافته الجمـة التي كانت 
هي املسـار الحقيقـي الذي تشـبع به دوناً 
عن مالهي الدنيا وترفها، حتى أنه لم يمتلك 
هاتفاً مطوراً فكلما كان يحاول جمع مبلغ 
من املال لرشاء هاتف ذكي يضطر لرصفها 
أَو إنفاقها فقد كان محسـناً بامتيَاز سواء 
لنا أَو لآلخرين، حينها سـألني ما السبب يا 
أمي كلما حاولت جمع املال لرشاء هاتف ال 

أبرح حتى أخرجها؟! 
أخربته أن فطرته السليمة هي من تحول 
بينـه وبني هكذا هواتـف؛ ألَنَّها تبعد األغلب 
عـن الطريق إىل الله وهو قد عزم عىل امليض 
يف تجارته مع الله فلم يعد له سـبيل لحرف 

مسـار روحه الجهادية. 
َوتكمـل ذكرياتها بالقـول: لم أكن أطلب 
منه شيئاً إال وأعطانا إياه، وإن أعطيته ماالً 
لـرشاء أي يشء ال يقبل أخذه ويجبني بنربة 
حانيـة أنا ابنكـم وواجب عـيل أن أعطيكم 
ال أن أخـذ منكم حتى لو طلبتـم روحي لن 
أبخـل بهـا عليكم، ومـع تذكر ُكــّل لحظة 
حانية مع شهيدها التي لم تكن تلك األعوام 
القليلـة تكفـي لرتتـوي من فيـض حنانه 
وعطائـه إال أنهـا تحلـت بالصـرب ورباطة 
الجأش ونفذت ُكـّل مـا طلب منها «إن مّن 
الله عليه بالشـهادة فال تلبـس إال األخرض 
وال يكون تشييعه إال زفافاً مهيباً لعريس يف 

أوج فرحته» فكان له ذلك. 
لم تمـر أحداث الجهـاد عىل هـذا الرجل 
الصغـري بـيشء ال يذكـر، فقـد كان قائـداً 
ومعلمـاً صغرياً وكان له أفـراد علمهم كما 
يعلم نفسـه حتى صـار جميعهـم ليوثاً ال 
يهابون العدّو وال يصل الخوف إليهم، غرس 
حب املبـادرة واإليثار يف نفوسـهم فصارت 
الشـجاعة كلمـة قليلة بحقهـم، ففي آخر 
زيارة ألهله كانت ترى والدته الشـهادة بني 
عينيه ومما زاد من يقينها كثرة حديثه عن 
الشـهادة يف تلك الفـرتة بالتحديد وتوصيته 
لها بعدم الحزن، وذات يوم ذهب لتسـجيل 
وصيتـه وكانت تهاتفه وال يجيب وقد تملك 
القلق مـن قلبها عليه ومن ثم أعلن هاتفها 
عن رسـالة قادمة منه تخربها بأنه يف عمل 
هام ولن يعود إال يف املسـاء، وكانت تلك آخر 
زيـارة لهـم قبيل استشـهاده، بعـد أن أَدَّى 
اختبـاره الـذي أجربه مرشفه عـىل تقديمه 

ومواصلة دراسته رغم اعرتاضه، ودع جميع 
أهله وأوىص والده وأخيه بوالدته واالهتمام 
بهـا والتـي ترجتـه أن يكمل دراسـته أوالً 
ومن ثم يجاهد ولكنه أجابها بأن الدراسـة 
تنتظر أما الجهاد فهو فرصة ومنحة إلهية 
وسـيكون رشفاً عظيماً إن حظي بشـهادة 
رب العاملني، ومن نهايـة اللقاء كانت بداية 
استبسـال جديد يضـاف إىل رصيد جهادي 

ميلء باإلقدام والشجاعة. 
إىل مـأرب، َحيـُث كانـت وجهة شـهيدنا 
األخـرية، تعددت املواقف البطولية للشـهيد 
الحسـن ففي ذات مرة استشـهد اثنان من 
املجاهدين األبطال يف جبهـة مديرية مدغل 
ا الوصول إىل الجثث  وكان من الصعب ِجــدٍّ
إلخراجهـا فـكان للحسـن ورفاقـه وقفة 
بطولية لن ينساها التاريخ الجهادي فقاموا 
بالتسـلل رغم خطورة الوضع وقاموا بربط 
الجثث إليهم وتم إخراجها يف مشـهد بطويل 
ال نظري له وال يسـطر هكـذا مواقف إال من 
كانـت لديـه روح إيمانية وجهاديـة عالية 
وشـجاعة عظيمـة كـويص النبـي اإلمـام 
عيل سـالم الله عليهم أجمعـني، وقبيل ُدنُِو 
االصطفـاء بأيـام حدثـت معركـة قوية يف 
منطقة الكسـارة (تبة ٢١) مـأرب فطلبت 
القيادة آنذاك تعزيزات فتقدم الحسن سالم 
اللـه عليـه ومعه رفاقـه رغـم طلبهم منه 
عـدم التقدم معهـم لكنـه أرص إال الدخول 
واملشـاركة معهـم وأن يكـون يف مقدمتهم 
ام  وكان له ذلك، استمرت املعارك خمسة أَيـَّ
بلياليها بمعاناتها ومآسيها الشديدة؛ ألَنَّهم 
لم يكـن بينهم وبني العـدّو إال أمتار، فكان 
له سـالم الله دوراً بـارزاً يف التنكيل بالعدّو 
وصده يف وحدة الهندسة، واستمرت املعركة 
حتـى أذن اللـه لهـم بالغلبة والنـرص وتم 
السـيطرة عىل التبة ومـا جاورها يف عملية 
أطلق عليهـا عملية، «البأس الشـديد» عىل 
إثـر نجاحهـا ارتقـت روح الحسـن واثنني 
من رفاقه سـالم الله عليهـم يف تاريخ ٢٣/ 
وارتقى   ٢٠٢١/٣/٧ املوافـق  رجب/١٤٤٢ 
اإلخـالُص والتفانـي بعـد أن أوىص باتِّبـاع 
مسـرية الحق وأعـالم الهدى وتحريـر ُكـّل 

شرب يف أرض الوطن. 
لم يسـتطع ابـن عم الحسـن الذي ذهب 
برفقته للمشفى إبالغ أهله وبقي إىل مساء 
اليـوم التـايل، َحيـُث أنه اسـتعان باملرشف 
الرتبـوي ليبلغهم، فقام بإبـالغ أخيه األكرب 
الذي بدوره ال يعلم كيف يبلغ والديه فاتفق 
مع خاله بأخبارهم أنـه جريح تمهيداً لهم 
إال أن قلـب األم كان يشـعر بـأن األمر أكرب 
مـن أن يكون فلذة كبدهـا جريح وتأّكـدت 
شـكوكها حينمـا حاولـوا تثبيطهـم عـن 
الذهـاب للمشـفى لرؤيته حينها أقسـمت 
عىل أخيهـا بقـول الحقيقـة فأخربها بأن 
صغريَها الشـجاع قد ارتقى شهيداً، لم يكن 
وقع الخـرب عليهم بالهني لكنهـا دعت الله 
بقلب مكلوم مفجوع لفراق قطعة منها أن 
يربط عىل قلبها كما ربط عىل قلب أم موىس 
ويرزقهـا الصـرب والثبات، وتم تشـييعه يف 
موكـب جنائزي مهيب إىل روضة الشـهداء 
التابعـة ملديريـة بنـي الحـارث بالعاصمة 

صنعاء. 
ومـن ُهنـا لم ولـن تكـن النهايـة، فمع 
ارتقاء شـهيد يولد ألف ثائر، فالقضية هي 
مبدأ ومنهج، هي سـيادة واستقالل وحرية 
وانتصار، هذ وعد إلهي بالغلبة والنرص وإن 
قلت السـواعد، فألجلها نبذل األرواح يف ُكـّل 
آن، ونسـقي هذه األرض دمـاء تفوح عبق 

رياحينها صموداً واستبساالً. 
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ظزرغُئ الاضاشآ وطخغُرعا شغ الغمظ 
طخطفى السظسغ 

 
 نظريـة التكافـؤ هـي نظريـة عسـكرية 
يعتمدها قـادة الحـروب وجنـراالت الجيوش 
ويخطـط عـىل أََساسـها املنظـرون والخرباء 
العسـكريون فال يقدمون عىل هجوم أَو حرب 
إال بعـد دراسـة دقيقة وعميقة لقـوة الخصم 

الظاهرة والخفية إن يف العدة أو يف العتاد.. 
وأول خطـوة يقـدم فيهـا القـادُة الغازوَن 
هـي جمُع املعلومـات عن طريق إرسـال فرق 
صفـوف  داخـل  إىل  واملخابـرات  االسـتطالع 
الخصم لدراسة واقعه عن كثب ومعرفة نقاط 

قوته ونقاط ضعفه. 
وهنـا نـرسد بعضـاً ممـا يركـزون عليه يف 

استهداف الخصم: 
- تفريـق حاضنـة الخصـم وفصلهـا عـن 

ساستها وقادتها. 
- تدمـري وحـدة الخصـم وتمزيق نسـيجه 
الرصاعـات  تغذيـة  خـالل  مـن  االجتماعـي 
الداخليـة ونرش النزاعـات املناطقية والحزبية 
والنعرات الطائفيـة واملذهبية ونرش الدعايات 

التشويهية والتضليلية. 
والتحـرض  واالنفتـاح  للحريـة  الرتويـج   -
لتدمري ُهـــِويَّة الخصـم وطمس ُكـّل معامله 

ومآثره ومناقبه التاريخية. 
- االنحـراف بمجتمـع الخصـم أخالقياً من 
خالل نرش الدعارة وامليوع واالنحالل األخالقي. 
 - تدمـري قيـم الخصـم ومبادئـه وأخالقه 
وأعرافـه بنـرش املخـدرات وترويجهـا وإغراء 

الخصم بها لالنحراف به عن أهدافه وغاياته. 
ووعيـه  ثقافتـه  يف  الخصـم  اسـتهداف   - 

ومرشوعه  منهجـه  عـن  وفصله 
واسـتبدال ذلـك بمنهـج ضـالل 
ترويضـه  ثـم  معاديـة  وثقافـة 

عليها حتى يتقبلها ويؤمن بها. 
- استهداف املرأة داخل مجتمع 
وسـيلة  إىل  وتحويلهـا  الخصـم 

لإلفساد واالبتزاز. 
مشـوهة  نمـاذج  صناعـة   -
ومنحرفة داخـل صفوف الخصم 
ودعمها حتى تتمّكن من التسـلل 

والوصـول إىل مراتـب القـرار وسـدة الحكـم 
لريسموا سياستهم املعادية عربها. 

- خلخلة أمن واسـتقرار الخصم وتوسـيع 
دائرتها من خالل عنارصهم املندسة والخائنة. 
العسـكرية  الخصـم  قـدرات  اسـتهداف   -
من خالل اسـتبعاد كـوادره الكفـؤة وخربائه 
باسـتبدالهم أَو تهميشـهم أَو اغتيالهـم وكذا 
تعطيل قوته العسـكرية بتدمريها أَو تفكيكها 
أَو تحييدها أَو اسـتنزافها عـن طريق العمالء 

والخونة.. 
- تدمـري ركائز الخصـم االقتصادية وبنيته 
وكـذا  العاملـة  أياديـه  وتعطيـل  اإلنتاجيـة 
محارصتـه ومنعه من التصدير ليبقى سـوقاً 
اسـتهالكية خاضعاً لكل الرضائـب واإلتاوات 

التي يفرضونها. 
من خالل هـذا يجمعون الثغرات ويحللونها 
ثم يشـنون من خاللها حربهم ليس عسـكريٍّا 

ا واجتماعياً  فقـط وإنما عسـكريٍّا واقتصاديّـٍ
وثقافيٍّا وإعالمياً وأمنيٍّا.. 

يجب أن نأخذ الـدرس والعربة 
وقيادتـه  العظيـم  شـعبنا  مـن 
كانوا  فقـد  والحكيمـة  الربانيـة 
األعـداء  وسـائل  لـكل  متنبهـني 
ومشـاريعهم  ورهاناتهـم 
ُكـّل  يف  ومؤامراتهـم  وخططهـم 
املجـاالت وانتـرصوا عليهم فيها 

بجدارة وشجاعة.. 
شـعبنا  صمـود  دليـل  وأكـرب 
أعـوام  لسـبعة  األُسـطوري 
أمـام تكالـب وتحالـف عاملـي تقـوده أمريكا 
وإرسائيل.. رغم عدم تكافؤ القوة بني شـعبنا 

والقوى املعتدية عليه من ُكـّل النواحي.. 
 فقد شن العدوان عىل شعبنا وهو: 

ا يصنـف مـن أفقـر الـدول يف  - اقتصاديّـٍ
العالم بفعل حكم النافذين واملتسـلطني الذين 
وتقاسـموا  لصالحهـم  بالسـلطة  اسـتأثروا 
مقدرات وخريات الشعب ألنفسهم وعائالتهم.. 
- عسـكريٍّا يف حالـة إنعـاش بعـد عمليـة 
هيكلة جيشـه واسـتئصال كـوادره وخربائه 
وتدمري معداته العسكرية وإتالفها وتفكيكها 

وإخراجها عن الخدمة.. 
ا غري مسـتقر نتيجة تجنيـد األعداء  - أمنيّـٍ
لعرشات اآلالف مـن العمـالء واملخربين الذين 
جندوهم للتفجريات واالغتياالت وشن الدعايات 
وتفريق وتمزيق التالحم الشعبي ورصد ورفع 
اإلحداثيات ونرش الفسـاد واالنحالل األخالقي 

وترويج الدعارة واملخدرات إلسـقاط شعبنا يف 
هذا املستنقع البشع والخطري.. 

وهنـا كانـت املعجـزة فقـد فشـل رهانهم 
وتالشـت قواهم وتبخـرت إْمَكانياتهم وأحبط 
عمالؤهـم ومرتِزقتهم وانفضحوا وانكشـفوا 
بعجزهـم وخابـوا وخابـت آمالهم أمـام قوة 
الكبـري  ووعيـه  وتوحـده  وتالحمـه  شـعبنا 
والعـايل.. بل حّقق هـذا العدوان حالـة غربلة 

وفرز عجيبة.. 
تغربـل فيهـا الخونـة واملرتِزقـة املندسـني 
أوساط شعبنا والتحقوا بركب األعداء وانحازوا 

إىل صفهم.. 
وعرف الشـعب قيادته املخلصـة والصادقة 
والتفـوا حولهـا يف مواجهـة مقدسـة وتالحم 

مقطوع النظري.. 
وهنـا فشـلت معادلـة التكافؤ العسـكرية 
وخاب فالسـفتها املفكرون واملنظرون وفشل 

قادتها وخرباؤها املتنمرون.. 
لقـد سـقطت ُكــّل املعـادالت العسـكرية 
فقـري  شـعب  أمـام  العامليـة  واإلْمَكانـات 
ومخنوق.. وأسـتطاع شـعبنا بصموده تثبيت 
معادلة تـوازن الردع رغم نديـة تكافؤ القوى 
فالفـارق كبري بـني قوة شـعبنا وقـوة العدّو 

التسليحية الكبرية.. 
إنها قوة اإليمان التي يمتلكها شـعبنا والتي 

ال تكافؤها أية قوة يف هذا العالم.. 
إنهـا قوة اللـه القاهـرة التي بهـا انترصنا 
وقهرنـا أعداَءنـا وبها سـنمرغ أنـوف أمريكا 

وإرسائيل يف الرتاب قريبا بإذن الله..

الةغض الظاحأ والبصاشئ والعقء الثغظغ والعذظغ الةغض الظاحأ والبصاشئ والعقء الثغظغ والعذظغ 
 ططعر غتغى حرف الِثغظ

جانـب مهم يف شـؤون الحيـاة االجتماعية 
والثقافية يف بالدنا ينبغي التطرق إليه وإيالؤه 
األهميَّة والشعوَر باملسؤولية من قبل الجهات 
ما ونحن نواجه  الرتبويـة والثقافيـة ال ِســيـَّ
عسـكرية طامعـة حاقـدة تسـتهدف  حربـاً 
ناعمـة  وحربـاً  والسـيادة  واألرض  اإلنسـان 
تسـتهدف القيـم اإليمانية والروحيـة وتعمل 
عىل هـدم القيم واألخالق وتنسـف ِقيم الغرية 

والحمية عىل الِعرض والرشف. 
وما نحن بصـدده يف هذا املقام هو موضوع 
قـوى  يف  املتمثـل  الـرش  محـور  اسـتهداف 
االسـتكبار والطغيان واإلفسـاد يف هذا العالم 
للشـعوب العربيـة املسـلمة وبالـذات الجيـل 
الناشـئ ذكوراً وإناثاً هذا االستهداف يحمل يف 
مضمونه وأهدافه وسـائل وأساليَب شيطانية 
تعمُل عىل فك صلة أبناء الشعب اليمني بالدين 
واألخـالق ومحاولة َسـْلِخ ُهــِويَّتـه اإليمانية 
األصيلـة التي تعترب فطرة اإلنسـان السـليمة 
التي بطبيعتها ال تقبل السيئ وترفض الباطل 
وتقبل بالحسـن وتنشـد الحق بغية رضا الله 

ورسوله. 
ولذلك أصبح من الرضوري أن نلتفَت جميعاً 
وعىل الصعيد الرسـمي واملجتمعي وبالوسائل 
واإلْمَكانيـات املتاحـة وأن نبـادر إىل محاربـة 
ومواجهـة تلك الحـرب التي تسـتهدُف الجيل 
الناشـئ فكريـاً وأخالقياً ونفسـياً مما يجعل 
ا نحو السقوط يف مستنقع  التوّجـه سهالً ِجـدٍّ
الـوالء للباطل وألعداء الله الذيـن ال يوّدون أن 

ــة اإلسـالمية ليطفئوا  ينـزل الخري عـىل األُمَّ
ــة  نـور الله بمحـاوالت النيـل من أبنـاء األُمَّ
املسـلمة يف اسـتقامتهم وقيمهـم وأخالقهـم 

وتوّجـهاتهم. 
ولذلـك ال بد من تعزيز ما تقوم 
بـه الجهـات املعنيـة بالتثقيـف 
والتوعيـة والرتبيـة والتعليـم وال 
بد مـن الرعاية واالهتمام بالجيل 
الناشـئ يف املؤّسسـات التعليمية 
املغلوطـة  املفاهيـم  بتصحيـح 
وتوجيـه العقـول واألمزجة نحو 
االسـتقامة يف هـذه الحياة وعىل 
هذه األرض نحو املنهج الحسيني 

الثائر ضد الطغيان واالستكبار واإلفساد، نحو 
املـرشوع واملسـرية القرآنيـة التي تنشـد عزة 
ــة والعمل عىل ترسـيخ  وكرامة وسـيادة األُمَّ
الثقافة القرآنية املبنية عىل الدين َواالستقامة 
والقيم كسلوك وتَحّرك ومعاملة ومواجهة مع 

أعداء الله ورسوله واملؤمنني. 
نحـو ثقافة اتِّخـاذ الله ورسـوله واملؤمنني 
أوليـاء مـن دون الكافريـن َوثقافـة البغـض 
َوالسـخط عىل اليهـود من عصوا اللـه وقتلوا 
أنبيائـه وبدلوا كالم الله وحرفوا آياته وسـعوا 

يف األرض الفساد. 
ثقافة حب الجهاد واالستشهاد يف سبيل الله 
واالعتقاد بأنه أحب إلينا من األب واالبن واألخ 
والزوج والعشـرية واملال والتجارة واملسـكن، 
ثقافة االمتثال واالسـتجابة للـه يف ما أمر الله 
بـه يف محكـم كتابه بوجـوب القتـال والنفري 
والحذر والصرب عىل البأسـاء والرضاء والزالل 

والشدائد. 
ثقافة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآثروا 
وأحسـنوا وأنفقوا واعتصمـوا بالله وجاهدوا 
يف اللـه حق جهـاده وليس ثقافة 
الذين آمنوا فقـط، ثقافة رحماء 
بينهم أذلٍة عىل املؤمنني أعزٍة عىل 

الكافرين. 
ثقافة االتِّباع ألولياء الله وأئمة 
أهل البيت عليهم السـالم والسري 
أثرهـم  واقتَفـاء  نهجهـم  عـىل 
أشداء  ثقافة  الصلبة،  ومواقفهم 
عـىل الكافريـن والغلظـة عليهم 
استجابة لآليات الكريمات يف قوله 
اَر َواْلُمنَاِفِقنَي  تعـاىل: «يَا أَيَُّها النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ

َواْغلُْظ َعَليِْهْم»، 
َن  وقوله سـبحانه: «َقاِتلُوا الَِّذيـَن يَلُونَُكم مِّ

اِر َوْليَِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة».  اْلُكفَّ
ـة أخرجت للناس واألمر  ثقافة كنتم خري أُمَّ
باملعـروف والنهي عـن املنكر، ثقافـة الحياء 
واالحتشام والتحفظ َوتزكية النفوس وتطهري 

القلوب وحفظ األلسن وصون األعراض. 
ثقافـة حـب الوطـن والوقـوف أمـام ُكـّل 
ـــة  األُمَّ رشف  مـن  ينـال  وانتهـاك  عـدوان 
ومقدراتهـا، ثقافة الكرامة والعزة والشـموخ 
واألنفـة ورفـض الوصاية والتبعيـة لألجنبي 

الطامع املحتّل املنتِهك الفاسد. 
ولذلـك وإزاء مـا يعانيه الجيل الناشـئ من 
تحديـات َومحـاوالت إضالله بتغييـب قضايا 
ـــة والثقافات القرآنيـة والقيم اإليمانية  األُمَّ
ينبغـي عـىل الجهـات الرتبويـة والتثقيفيـة 

يتـم  وأن  املسـؤولية  استشـعار  واإلرشـادية 

تسـخري الطاقات والقدرات يف سـبيل التعريف 

والتوعية والتثقيف بإلقاء املحارضات وإصدار 

النـرشات واملجـالت واللوحـات الحائطيـة يف 

سـاحات املؤّسسـات التعليمية وحـث الجيل 

املتعلـم بإعـداد بحوثـات موجـزة عـن أئمـة 

والشـخصيات  السـالم،  عليهـم  البيـت  أهـل 

التاريخيـة الحـرة الثائـرة يف وجـه الطغيـان 

ـــة املصريية عىل املسـتوى  وعـن قضايا األُمَّ

الوطني واإلسالمي واالسـتفادة من الذكريات 

واملناسبات الدينية باإلحياء والتذكري والتوجيه 

واإلرشـاد نحـو اللحاق والتمسـك بهـدى الله 

واملسرية القرآنية تعزيزاً وتعميقاً للوالء الديني 

والوطني. 

وسـالم الله عىل السـيد عبد امللك بدر الدين 

الحوثـي -يحفظـه اللـه- حني أّكــد يف إحدى 

ملتطلبات املسؤولية  محارضاته بقوله: ونظراً 

وتحديـات الحيـاة نحتاج إىل مسـتوى العناية 

بأجيالنـا َوإذَا لم نتحمل املسـؤولية يف العناية 

باألجيال فسـيكون ذلك تفريطاً وذنباً؛ ألَنَّ الله 

سـبحانه وتعـاىل يقول: «يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُوا 

ُقـوا أَنُْفَسـُكْم َوأَْهِليُكـْم نَـاًرا َوُقوُدَهـا النَّاُس 

َواْلِحَجاَرُة». 

ُمشرياً إىل أن املسـؤولية أن نسعى ملا يقيهم 

من عذاب الله وأن نسـعى لتنشئة الجيل نشأة 

مباركة وأن يكونوا مسـتنريين بنور الله وعىل 

بينـٍة من ربهـم وأن ال يكونـوا عرضة إلضالل 

املضلني.. 
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ُخ  أليسـت الثقافُة الُقـرْآنيُة هي من تنشـئُ جيالً صالحاً؟ َمن ترسِّ
يف اإلنَْسـان القيـَم الفاضلَة واملبـادئَ الفاضلَة؟ كـي يتَحـرََّك يف هذه 
اً يدعـو إىل الخري, يأمر باملعروف, ينهى عن املنكر,  الدنيا عنرصاً خريِّ
ينصـح لآلخريـن؟ يهتـم بمصالح اآلخريـن؟ ال ينطلـق الرش ال عىل 
يـده وال من لسـانه؟ أليس هذا هو ما يصنعه الُقــْرآن؟. أنت ال حظ 
ثقافتهم, أليسـت ثقافة الغربيني هي من تعمل عىل مسـخ الفضائل؟ 
هي من تعمل عىل مسـخ القيم الُقـرْآنيـة واألخالق الكريمة من ديننا 

ومـن عروبتنا؟ أليس هذا هو ما ترتكه ثقافتهـم يف الناس؟ فإذا كان 
يف الواقع أن ثقافة الُقـْرآن هكذا شـأنها، وثقافتهم هكذا شأنها؛ فإن 
ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع اإلْرَهـاب. [اإلْرَهـاب والسالم ص:7]

هـذه الكلمة [إْرَهـاب] تعني أن ُكّل من يتَحـّرك بل ُكّل من يصيح 
تحـت وطـأة أقدام اليهـود سيسـمى [إْرَهـابـي]، أن ُكّل من يصيح 
غضباً لله ولدينه، غضباً لكتابه، غضباً للمسـتضعفني من عباده الكل 
سيسـمون [إْرَهـابيني]، ومتى ما قيل عنك: أنك إْرَهـابي؛ فإن هناك 

مـن يتَحــّرك لينفذ ليعمل ضدك عىل أسـاس هـذه الرشعية التي قد 
ُوِضَعت من جديد. [اإلْرَهـاب والسالم ص:6]

اإلنَْسان إذا لم ينتبه لنفسه من البداية ال يتوقع بأنه ربما يف مرحلة 
أُْخـَرى سـيهتدي أَْو ربما شـخص آخر سـيهتدي به أَْو.. من األشياء 
هـذه، متى ما ضل اإلنَْسـان فقد تأتي أشـياء جديـدة وفيها هدى له 
ال يتقبـل، يأتي هـداة آخرون ال يعد يتقبل. [سـورة البقرة الدرس 

الخامس ص:17] 

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ

طظ افجالغإ الصـرآظغئ: الثسعة والائغني لطةمغع بما شغعط طظ افجالغإ الصـرآظغئ: الثسعة والائغني لطةمغع بما شغعط 
(الغععد) الثغظ ق ذمَع طظ إغماظعط ظعائغًا(الغععد) الثغظ ق ذمَع طظ إغماظعط ظعائغًا

 : بحرى المتطعري

صسعة الصطعب: ظاغةئ ذئغسغئ 
لاضثغئعط:

ـِهيُْد الَقاِئُد -َسـَالُم اللِه  أوَضـَح الشَّ
َعَلـيِْه- يف محـارضة (ملزمة) الدرس 
الخامـس مـن دروس رمضـان وهـو 
يتناول قصة (بقرة بني إرسائيل) بأن 
إعراض بني إرسائيل عن هدى الله أدى 
إىل قسـوة قلوبهم، ثم أدت القسوة إىل 
ارتكابهم للموبقات، التي أدت بدورها 
إىل أن تكـون نفوسـهم خبيثـة، حيث 
بُـوُه ِببَْعِضَها َكذَِلَك  قـال: [{َفُقْلنَا اْرضِ
يُْحِيي اللَُّه اْلَمْوتَى َويُِريُكْم آيَاِتِه َلَعلَُّكْم 
تعقلون،  لعلكم  تَْعِقلُوَن}(البقرة:73) 
لعلكـم تفقهون بأن الله سـيخرج ُكّل 
مـا تكتمون وكل ما تتآمـرون به. {ثُمَّ 
َقَسـْت ُقلُوبُُكْم ِمْن بَْعـِد ذَِلَك}(البقرة: 
مـن اآلية74) بعـد هـذه الحادثة التي 
كانـت هي يف حـد ذاتها آية مـن آيات 
الله.. آية مـن آيات الله عىل أقل تقدير 
توجـد عندهم نموذجـاً لقضية البعث 
يوم القيامة {َكذَِلَك يُْحِيي اللَُّه اْلَمْوتَى}

(البقـرة: مـن اآليـة73) فيتذكـر؛ ألن 
هذه كانت - قضيـة اليوم اآلخر - من 
القضايـا األوىل التـي حـذر منهـا بني 
إرسائيـل، منهـا يف اآليـات األوىل قوله: 
{َواتَُّقـوا يَْومـاً ال تَْجـِزي نَْفـٌس َعـْن 
نَْفـٍس َشـيْئاً َوال يُْقبَـُل ِمنَْها َشـَفاَعٌة 
وَن} َوال يُْؤَخـذُ ِمنَْها َعْدٌل َوال ُهْم يُنَْرصُ

(البقـرة:48) {ثُـمَّ َقَسـْت ُقلُوبُُكْم ِمْن 
بَْعـِد ذَِلـَك َفِهـَي َكاْلِحَجـاَرِة أَْو أََشـدُّ 
َقْسـَوًة}(البقرة: مـن اآليـة74) هـذا 
يكـون أثـراً طبيعياً من اآلثار السـيئة 
التـي تكون عند الناس سـواء أفراد أَْو 
مجتمـع أَْو أمـة بكلهـا، إذا مـا هناك 
استجابة لله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-، وعمل 
بهديـه، وتفاعل مـع ما يُْهـَدْوَن إليه، 
فيكون البديل قسوة يف القلوب، تقسوا 
متى ما قسـا القلب فإنـه ال يعد يتأثر 
باملواعظ، وال يستجيب، وتكون قسوة 
القلـب ينتـج عنهـا هـذه الترصفات 
الخاطئـة، وتالحظ كيف هي يف األخري 
أشـياء رهيبـة جداً. الـيشء الطبيعي: 
أن اإلنَْسان بعدما يشاهد آية من آيات 
الله أَْو يسـمع شـيئاً من هدى الله أن 
يتأثـر قلبه ويلني قلبه {أََلـْم يَأِْن ِللَِّذيَن 
آَمنُوا أَْن تَْخَشـَع ُقلُوبُُهْم ِلِذْكِر اللَِّه َوَما 
نَـَزَل ِمَن اْلَحقِّ َوال يَُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا 
اْلِكتَاَب ِمـْن َقبُْل َفَطـاَل َعَليِْهـُم اْألََمُد 
َفَقَسْت ُقلُوبُُهْم َوَكِثريٌ ِمنُْهْم َفاِسُقوَن}

ُقلُوبُُكـْم  َقَسـْت  {ثُـمَّ  (الحديـد:16) 
ِمْن بَْعِد ذَِلـَك َفِهَي َكاْلِحَجاَرِة أَْو أََشـدُّ 
َقْسـَوًة َوإِنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة}(البقرة: من 
اآليـة74) هناك من الحجـارة بعضها 
ينفـع، القلـب القـايس لم يعـد يقدم 
شـيئاً، لم يعد ينفع بيشء، لم يعد كله 
إال خلل، لم يعد ما ينتج عنه إال رض]. 

{َأَشَاْطَمُسعَن َأْن ُغْآِطُظعا َلُضْط}
ـِهيُْد الَقاِئُد -َسـَالُم اللِه  وأشـار الشَّ
َعَلـيْـِه- بأنـه ال تعـارض بـني قولـه 
تعـاىل: {أََفتَْطَمُعـوَن أَْن يُْؤِمنُـوا َلُكْم}
وبـني قيـام النبي صلـوات اللـه عليه 
وعىل آلـه بدعوتهم إىل اإلْسـَالم، حيث 
قـال: [{أََفتَْطَمُعوَن أَْن يُْؤِمنُوا َلُكْم َوَقْد 
َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم يَْسـَمُعوَن َكالَم اللَِّه}
(البقرة: من اآلية75) يعرفون أنه كالم 
الله عىل لسان موىس، أَْو عىل لسان أي 
نبي مـن أنبياء الله {ثُـمَّ يَُحرُِّفونَُه ِمْن 
بَْعِد َما َعَقلُـوُه} (البقرة: من اآلية75) 
فهموه أنه مـن عند الله، فهموا معناه 
ويحرفونه عندمـا يقدمونه لآلخرين، 
{َوُهـْم يَْعَلُموَن}(البقرة: من اآلية75) 
أليسـت هذه جرأة شديدة جداً؟ ليست 
قضية طبيعية أبـداً، فهل هؤالء فيهم 
طمع تطمـع فيهم أنه يمكن أن يؤمن 
منـك،  ويقبـل  لـك،  ويسـتجيب  لـك، 
يؤمن لك، يسـّلم لك، ويؤمـن بما أنت 
تريـد أن يؤمن بـه؟!. {َوإِذَا َلُقوا الَِّذيَن 
آَمنُوا َقالُـوا آَمنَّا َوإِذَا َخـال بَْعُضُهْم إَِىل 
ثُونَُهْم ِبَمـا َفتََح اللَُّه  بَْعـٍض َقالُوا أَتَُحدِّ
وُكْم ِبِه ِعنْـَد َربُِّكْم أََفال  َعَليُْكـْم ِليَُحاجُّ
يَْعَلُمـوَن  {أََوال  تَْعِقلُوَن}(البقـرة:76) 
وَن َوَما يُْعِلنُوَن} أَنَّ اللَّـَه يَْعَلُم َما يُـِرسُّ

(البقـرة:77) بعد ما أَكَّــَد بقوله أنها 
قضيـة مسـتبعدة، عـىل أقـل تقديـر 
ليسـت قضيـة تطمع فيها، واملسـألة 
تكون أن تؤدي شـيئاً كمسؤولية، هذا 
يشء تؤديـه كمسـؤولية، أن تبني، أن 
تدعـو. لكن قـد تأتي قضيـة أُْخـَرى، 
هي: قضية الطمع يف الطرف اآلخر أنه 
قد يستجيب، وقد يؤمن لك، وقد يتقبل 
منـك. املوضـوع األول رضوري عمله: 
الدعـوة، التبيني ألي طـرف مهما كان 
وإن لـم يكن فيه طمع، وهذا أسـلوب 

ُقـْرآني]. 

إجصاط اآلغئ سطى العاصع: طفاوضات 
السقم طع إجرائغض:ــ

ـِهيُْد الَقاِئُد -َسَالُم اللِه  وأسقط الشَّ
َعَلـيْـِه- آيـة (أفتطمعـون أن يؤمنوا 
لكـم) عـىل الواقـع الذي نعيشـه عرب 

التطـرق لقضية املفاوضـات من أجل 
السـالم مـع إرسائيل وكيـف أنها غري 
مجدية نهائياً، حيث قال: [العرب اآلن 
يدخلون معهـم يف مواثيق ومعاهدات 
ويكـون عنده أنهـم صادقني لـم يعد 
يحسـب أي حساب، هو ليس يف موقع 
مجهز لنفسـه متى ما نكثوا يرضبهم 
فرتاهم يف األخري يصيحون، يصيحون 
ويقولون: [هذا يرض بعملية السـالم، 
هـذا أثَّر عىل عملية السـالم, هذا مؤثر 
عىل املعاهدات واالتّفاقيات] ويف األخري 
قالوا: [خارطة الطريق, وسـيؤثر عىل 
خارطة الطريق، هذا يـؤدي إىل إخماد 
خارطـة الطريـق, إىل إبطـال خارطة 
الطريق] وأشـياء من هذه!! لعب بهم 
بنو إرسائيل لعبـة فعالً، لعبوا بالعرب 
لعبة رهيبة، يدخل معهم يف معاهدات 
وعنـده أنهـم صادقـون ثـم يف األخري 
تنعكس عـىل مواقفهم. الحـظ قوله: 
َلُكْم}(البقرة:  يُْؤِمنُـوا  أَْن  {أََفتَْطَمُعوَن 
مـن اآليـة75) هـذا الطـرف الغبـي، 
الطرف الغبـي فعالً الذي ال يعرف بني 
إرسائيل متى صار عنده أمل قد أَْصبَح 
يسمع من بني إرسائيل، هم مكَّارون، 
هم مضللون يصدقهم عندما يقولون: 
[أنـه احتمـال ندخـل معكـم يف هدنة 
واتّفاقيات سـالم ومواثيق ويهمنا أن 
يكـون هناك سـالم وتعايش سـلمي] 
الذيـن  أصحابـه  عـىل  هـذا  فيعـود 
لهـم:  ليقـول  ويقاتلـون  يجاهـدون 
اقعدوا، اسكتوا] ويقوم برضبهم؛ ألن 
لديـه طمعاً، هنـا أليس طامعـاً؟ هو 
طامٌع يف بني إرسائيل أنه سيدخل هو 
وإياهـم يف مـاذا؟ يف اتّفاقيات سـالم، 
ويسـتقر، وال يوجـد حاجـة لقتالهم! 
يف األخـري يقسـو عـىل أصحابـه عىل 
هـذا حصل  الذيـن يجاهـدون، وفعالً 
يف فلسـطني بشـكل عجيب، [السلطة 
اإلرسائيليون  يخادعها  الفلسـطينية] 
وظنـوا فعـالً أنـه سـيدخل معهـم يف 
سالم، وتنتهي القضية! إذاً أولئك الذين 
هم مزعجون [حماس والجهاد] وتلك 
الحركات املجاهدة؛ ثم يرجعون عليهم 
بقسـوة، ويعيقون أعمالهم، ويقتلون 
ويسـلمونهم  ويسـجنونهم  منهـم، 
لإلرسائيليني يف بعض الحاالت؛ ألنه قد 
أَْصبَح لديه طمع أنهم سيصدقون!]. 

الاساطُض الختغُح طع الغععد تسإ 
طظعةغئ الُصـْرآن:ــ

ِهيُْد الَقاِئُد  ويف ذات السياق أَكَّـَد الشَّ
-َسـَالُم اللِه َعَلـيِْه- أنه ال َحلَّ مع بني 

إرسائيـل إال معاملتهـم عـىل منهجية 
الُقــْرآن، كمـا طلـب منا الُقــْرآن أن 
نتعامـل بـه معهم، حيث قـال: [حتى 
عندمـا يأتـون يبحثون عـن موضوع 
سـالم من بني إرسائيـل، عندما يكون 
عندهـم أنهـم يحصلـون عـىل سـالم 
مـن عندهـم يف الـرصاع مـع إرسائيل 
ومـع أمريكا، لديهم طمـع عىس أنهم 
سـيلتزمون  أنهـم  عـىس  سـيقبلون، 
باتّفاقيـة معينة بيننـا وبينهم، عىس 
أن... ال، هـذه تقطـع األمـل. وفعـالً 
قـدم يف آيـات أُْخــَرى بأنـه أَْصبَحت 
هـذه لديهـم سـلوكاً معروفـاً: نقض 
املواثيـق. {أََوُكلََّما َعاَهـُدوا َعْهداً نَبَذَُه 
َفِريـٌق ِمنُْهْم}(البقرة: مـن اآلية100) 
ال يوجـد فيهـم مطمـع. إذاً فـال تثق، 
ال تكـن بالشـكل الـذي يحصـل عادة 
عندمـا تكون طامعـاً يف جهة ينعكس 
أثرهـا عىل ترصفاتـك معهم وال تكون 
بالشكل الذي تثق بهم هم، أَْو تأمل من 
ورائهم أن يتقبلوا منك شـيئاً، ال يوجد 
فيهم طمع، ال تثق بمعاهدات معهم]. 
وأضـاف أيضـاً: [القضيـة هنـا ال 
يكـون لديك طمع فيهـم عىل اإلطالق، 
أن يبنـي الناس أنفسـهم عىل أسـاس 
معرفتهـم لبني إرسائيـل، يمكن متى 
ما جاءت مرحلـة معينة رأوا هم، هذا 
الطرف، ليس عىل حسـب إمالءات بني 
إرسائيـل: أنه يأتي هدنـة، يأتي صلح 
ويكون هو مجهز نفسه بالشكل الذي 
يعرف أنه احتمال %100 أنهم ينكثون 
لكـن اتركهم ينكثـون لترضبهم؛ ألنه 
متى ما نكثـوا عهداً، متـى ما نقضوا 
ميثاقـاً أَْصبَـح مـربراً واقعيـاً ومربراً 

بُوا].  إعالمياً، ومربراً منطقياً أن يُْرضَ

بصاشئ طشطعذئ:ــ
الصعُل بأن رجعَل اهللا خاَلَح الغععد!! 

لثا طمضظ الاخالح طسعط الغعم!!
-َسـَالُم  الَقاِئـد  ـِهيْد  الشَّ وتطـرََّق 
اللـِه َعَلـيِْه- إىل نقطـة مهمة وثقافة 
مغلوطة عند البعض تقول بأن اإلْسَالم 
يجوز السـالم مع اليهود؛ ألن رسـوَل 
اللـه صاَلَحهـم وعقـد معهـم مواثيَق 
وعهوداً، متناسني أن رسوَل الله عندما 
فعل ذلك، فعله وهو مستعدٌّ لهم أقوى 
اسـتعداد من حيث اإلعداد العسـكري 
والتجهيـزات، بحيـث أنه سـيرضبهم 
أول مـا يبـدأون بنقـض العهـود، أما 
عرب اليوم فإنهـم يريدون الصلح مع 
اليهود، بدون أن يأخذوا حذَرهم منهم، 
بـدون أن يسـتعدوا عسـكرياً للحظة 

نقضهـم للعـود، حيـث قـال: [ولهذا 
الحـظ: هـو حصـل فعـالً يف اإلْسـَالم 
معاهـدات، ومواثيـق حصـل مثـالً يف 
مراحل يف صدر اإلْسـَالم، يف أيام رسول 
اللـه (صلوات الله عليه وعىل آله) مثالً 
اتّفاقيات معينة أَْو ُصلح معني عىل أن 
ال يعملـوا كـذا وأن ال يتآمروا وأن ال... 
لكن القضيـة مرتبة، هناك فارٌق كبريٌ 
جداً ما بـني املواثيق والهـدن والصلح 
الـذي كان يتـم يف أيـام رسـول اللـه 
(صلوات الله عليـه وعىل آله) وبني ما 
يحصل بينهم وبـني العرب اآلن، هناك 
فـارٌق كبـريٌ. الرسـوُل (صلـوات الله 
عليه وعـىل آله) يعـرُف طبيعَة هؤالء 
الناس سـيعمُل معهم معاهدة، هدنة 
معينـة، لكنـه مجّهـز نفَسـه عندما 
ينقضون سـيرضبهم ليس املعنى أنه 
عندمـا يدخل معهـم يف صلح أنه واثق 
بهم. ال، هذه قضية أُْخـَرى، قضية أن 
واقع بني إرسائيل هم عىل هذا النحو: 
إذا واحـد تأمـل بأنه كيـف كان هناك 
تعامل متميز معهم يف تأريخ اإلْسـَالم 
يف الصـدر األول ليـس عىل أسـاس أنه 
ُمِقـٌر لهـم عىل مـا هم عليـه، وال من 
منطلـق أنه يثـق فيهم عندمـا يدخل 
معهم يف صلـح، أَْو معاهدة، أَْو هدنة، 
أَْو أي يشء مـن هذه أبـداً، إنما هذه يف 
نفس الوقت تجعلهـم أمام واحدة من 
اثنتـني: إما أن يكونوا أناسـاً يتقبلون 
ويندمجون يف املجتمع املسلم ويذوبون 
فيه ويسـلمون، أَْو متى ما ظهر منهم 
النقـض الـذي هـو الـيشء الطبيعـي 
عندهم، فيكون معناه أنهم فتحوا عىل 
بُـوا. العرب اآلن  أنفسـهم الثغرة ِليُْرضَ
يدخلون معهـم يف مواثيق ومعاهدات 
ويكـون عنـده أنهم صادقـون لم يعد 
يحسـب أي حساب، هو ليس يف موقع 
مجهز لنفسـه متى ما نكثوا يرضبهم 
فرتاهم يف األخري يصيحون، يصيحون 
ويقولون: [هذا يرض بعملية السـالم، 
هـذا أثَّر عىل عملية السـالم, هذا مؤثر 
عىل املعاهدات واالتّفاقيات] ويف األخري 
قالوا: [خارطة الطريق, وسـيؤثر عىل 
خارطة الطريق، هذا يـؤدي إىل إخماد 
خارطـة الطريـق, إىل إبطـال خارطة 
الطريق] وأشـياء من هذه!! لعب بهم 
بنو إرسائيل لعبـة فعالً، لعبوا بالعرب 
لعبة رهيبة، يدخل معهم يف معاهدات 
وعنـده أنهـم صادقـني ثـم يف األخـري 

تنعكس عىل مواقفهم]. 
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أحيـا اآلالُف يف طهـران وكرمان 
وُمُدٍن إيرانيـة أُخرى، أمس االثنني، 
الذكرى السنويَة الثانية الستشهاد 
القادة قاسـم سليماني وأبو مهدي 

املهندس ورفاقهما. 
ويف محافظـة كرمـان، يسـتمرُّ 
الـزواُر يف التوافـد إىل مـزار الفريق 
الشـهيد قاسـم سـليماني يف مزار 
الشهداء لتقديم العزاء، بالرغم من 
بروده الطقـس وانخفاض درجات 

الحرارة. 
شـعاراٍت  املشـاركون  ورفـع 
تطالُب القيادتني اإليرانية والعراقية 
بالـرّد عىل مرتكبـي جريمة اغتيال 
القائديـن، داعـني إىل مواصلة نهج 
ملؤامـرات  التصـّدي  يف  الشـهيدين 

أعداء محور املقاومة. 
ويف طهران، قال الرئيس اإليراني 
إن  املناسـبة:  يف  رئيـيس  إبراهيـم 
«مدرسة الشهيد سليماني ستبقى 
أَو  بصـاروخ  تغتـال  ولـن  خالـدًة 

رصاصة أَو قذيفة هاون». 
وخالل كلمـٍة له، أشـار الرئيس 
رئييس أن الشـهيد قاسم سليماني 
التضحيـات  ملدرسـة  عنوانـاً  كان 
الجسـام للذود عن حياض الوطن، 
الشـهيد  مدرسـة  أن  وأضـاف، 
ولـن  خالـدة  سـتبقى  سـليماني 
أَو  رصاصـة  أَو  بصـاروخ  تغتـال 
قذيفة هاون، منوًِّها إىل أن مدرسة 
الشهيد سليماني ال تعرف شيئاً عن 
املسـاومة مع العدّو بل متخصصة 
األرايض  وتحريـر  باملقاومـة 

املغتصبة. 

«الشـهيد  أن  رئيـيس  وتابـع 
ومدرسـة  ثقافـة  هـو  سـليماني 
بذاتها وأمـة بأكملهـا، وقال: نهج 
الشهيد سليماني دفع رش املعتدين 
عن شعوب املنطقة والدفاع عنها». 
الشـهيَد  أن  إىل  رئيـيس  وأَشـاَر 
الحـاج قاسـم سـليماني لـم يكن 
مقتنعـاً بالوضـع القائـم، بل كان 
يعمل بناًء عىل رؤية ثورية، ما أَدَّى 

إىل تشكيل املقاومة العاملية. 
مدرسـة  أن  رئيـيس،  َوأََضــاَف 
مواجهـة  هـي  سـليماني  الحـاج 
العـدّو والتضحية يف سـبيل الدفاع 
عـن شـعوب املنطقـة وكان قائداً 
عسكريٍّا وسياسيٍّا َكبرياً، وقال: لقد 
خـاب من ظـن بأنه سـيقيض عىل 
ونقول  باغتياله  سـليماني  قاسـم 
لهم بأن سليماني لقد ُولد من جديد 

بجريمتكم هذه
لقادة  رئيـيس  الرئيس  وتوّجــه 

إن  بالقـول:  املتحـدة  الواليـات 
«الشـعب اإليرانـي العظيم سـوف 

يثأُر لقائده قاسم سليماني». 
مـن جانبـه، أّكــد األمـنُي العام 
يف  الحـق  أهـل  عصائـب  لحركـة 
العراق الشـيخ قيـس الخزعيل، أن 
الثـأَر لقـادة النـرص الشـهيد أبي 
مهدي املهندس وقاسـم سـليماني 
يكـون بإخـراج القـوات األمريكية 
من العـراق ودول املنطقة، ُمشـرياً 
إىل اسـتمرار األمريـكان باملراوغـة 

واالحتيال. 
وقـال الخزعـيل يف كلمـة ألقاها 
خالل املراسـم املركزيـة من مصىل 
طهـران إلحيـاء ذكرى استشـهاد 
”األمريكيـني  إن  النـرص:  قـادة 
يواصلـون املراوغـة واالحتيال؛ ِمن 
أجِل اسـتمرار تواجدهم العسكري 
أن  مبينًـا  العـراق“،  يف  األمريكـي 
”ُكلَّ مـا يهم األمريـكان من خالل 

تواجدهـم يف العراق هو أمن الكيان 
الصهيوني“. 

عـىل  ”االعتـداَء  أن  َوأََضــاَف، 
الشـهيد سـليماني اعتـداء علينـا 
واالنتقـام لـه حـق علينـا أيضا“، 
للقـادة  ”الثـأر  أن  عـىل  مشـّدًدا 
االمريكان  بإخراج  يكون  الشـهداء 
مـن العـراق ودول املنطقة وتحرير 

فلسطني“. 
وقالت زينب ابنة الشـهيد قاسم 
سـليماني: «هـذا الكـم الهائل من 
محبـي الحـاج قاسـم يف املراسـم 
يؤّكـد أن الشـهيد سليماني ال يزاُل 
حياً، وقاسـم سـليماني ال يزال إىل 
جانب الشـعب اإليراني حيـاً خالداً 
وبذل حياته؛ ِمن أجِل هذا الشـعب 

العظيم». 
وأّكـدت زينب سـليماني أن «أية 
قدرة يف العالم لن تسـتطيَع إطفاَء 
حـب الشـهيد سـليماني يف قلـوب 

الناس». 
وأَشـاَرت إىل أنّـه «لن يمـر وقٌت 
طويـٌل عـىل دمـوع الفـراق حتـى 
تتحـول إىل دمـوع النـرص بتحرير 
العـراق ودول املنطقـة مـن رجس 
املعتدين، وسيأتي اليوم الذي يهنّئ 

فيه بعضنا بعضاً». 
كما ألقت بنت الشهيد أبي مهدي 
املهنـدس، منـار املهنـدس، كلمـَة 
العائلة خـالل الوقفة االحتجاجية، 
وتوّجـهـت إىل أبيها بالقول: «أقول 
لك يا أبي املظلوم من كربالء بغداد، 

سنثأر لك وألخيك ولرفاقك». 
عـىل  املهنـدس  منـاُر  وشـّددت 
عـن  يسـكتوا  لـن  العراقيـني  أّن 
«األمريكيني وأذنابهم... ولن نسُكَت 
من اآلن فصاعداً بشأن األمريكيني، 
عراقية سـّميت  وسنسـتعيد أرضاً 

ظلماً وجوراً السفارة األمريكية». 
وأضافت: «سـننتقم من الحكام 
السعودينّي.. سننتقم لكل قطرة دم 

ُسفكت يف العراق واليمن». 
يف  اإليرانيـُة  السـفارُة  ونّظمـت 
العاصمة االفغانية كابول مهرجاناً 
أحيـت مـن خاللـه ذكـرى  َكبـرياً 
الشـهيد العظيم قاسم سـليماني، 
حـرضه عـدٌد كبـريٌ مـن الجاليـة 
اإليرانية، كما حرضه عدد كبري من 
املسؤولني األفغان وحتى مبعوثون 
من قبـل الرئيس حامد كرزاي ومن 

قبل عبد الله عبد الله. 
وأّكـد الحضوُر أن دماَء الشـهيد 
سـليماني قـوت محـور املقاومـة 
يف افغانستان وأنه بربكة  ُخُصوصاً 
دمائه تم إخـراُج القوات األمريكية 

من أفغانستان. 

 : طاابسات

االحتـالل  قـوات  اقتحمـت 
املتواجـد  املستشـفى  الصهيونـي 
فيه األسـري املـرضب عـن الطعام 
هشـام أبو هـواش بأعـداد كبرية، 
واجـربت قـوات االحتـالل الطواقم 
الصحفية واملتضامنني عىل مغادرة 

املستشفى. 
ويف سياق متصل، انطلقت، ظهر 
أمـس االثنـني، مسـرية جماهريية 
حاشـدة بدعوة من حركـة الجهاد 
لألسـري  وإسـناداً  اإلسـالمي دعماً 
هشـام أبو هـواش، وسـط تدهور 
خطري عىل وضعه الصحي، انطالقاً 
من الجامع الكبري وسط مدينة رام 

الله. 
وشارك يف املسـرية عدٌد من قادة 
وكـوادر حركـة الجهاد اإلسـالمي 
واألرسى املحّرريـن، إىل جانب أبناء 
الشعب الفلسـطيني والشخصيات 
االعتباريـة وقادة وممثـيل فصائل 

العمل الوطني واإلسالمي. 
هشام  لألسري  املشاركون  وهتف 

أبـو هـواش، دعمـاً وإسـناداً له يف 
معركتـه املفتوحـة ضـد سياسـة 
االعتقـال اإلداري، رافعني الالفتات 
والصـور التضامنيـة مـع اٍألسـري 
واملطالبة بـرضورة التدخل العاجل 

إلنهاء معاناته وإنهاء اعتقاله. 

وأّكــد القيـادي املحـّرر خـرض 
عدنـان، أن هـذه الوقفـة الداعمة 
لألسـري هشـام أبو هـواش يف ظل 
التعنـت واملماطلـة التي يمارسـها 
االحتـالل، محذراً من أنـه ال يمكن 

الصمت عىل هذه الجريمة. 

َوأََضــاَف عدنان، أن هشـام أبو 
األخـرية،  أنفاَسـه  يلفـظ  هـواش 
ونحـن تَحّركنا لرفع صورته فقط، 
املؤّسسـات  صمـت  أن  إىل  ُمشـرياً 
الدوليـة يقتـل األسـري هشـام أبو 
هواش الذي يعيـش ظروفاً صحية 

ا.  صعبة ِجـدٍّ
محمـد  املحامـي  املحـّرر  وقـال 
عالن: إن مشاركتَنا يف هذه الفعالية 
املسـاس  بـأن  لالحتـالل  رسـالة 
سـينقلب  هـواش،  أبـو  باألسـري 
وخيمـاً، وإن العمليات  عليه عقاباً 
البطوليـة سـتنطلق، امتثـاالً لوعد 
الجهـاد  لحركـة  العـام  األمـني 
اإلسـالمي القائد زياد النخالة «أبو 

طـارق». 
وأّكــد عـالن يف ترصيحـات له، 
أننا لـن نرتَكه وحيـداً يواجُه املوَت 
يف معركتـه البطولية التي جّسـدت 
صموده وصربه االستثنائي، ُمشرياً 
إىل أن الـرد عـىل اغتياله «ال سـمح 
الله» سيكون قاسياً يف عمق الكيان 

الصهيوني. 
ودعـت حركة الجهاد اإلسـالمي 
ملسـرية جماهرييـة نُرصًة لألسـري 
وللمعتقلـني  هـواش  أبـو  هشـام 
اإلداريـني، أمس عقب صالة املغرب 
من ميدان فلسـطني وسـط مدينة 
غزة، ُوُصـوالً إىل برج شوا وحرصي 

يف شارع الوحدة. 

شغ طحعث طعغإ.. إغران تتغغ ذضرى اجاحعاد الفرغص صاجط جطغماظغ ورشاصه

رئغسغ: جطغماظغ طثرجئ.. وزغظإ تاتثث سظ تإ والثعا لطسراق.. وطظار املعظثس: جظبأر

صعات اقتاقل تصاتط املساحفى املاعاجث شغه افجري أبع ععاش
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ضطمئ أخغرة

ساٌم جثغث.. وق جثغَث لاتالش السثوان
إضرام المتاصري

أصبحـت لهم محـاوالٌت فاشـلٌة يف فن 

التمثيـل، عاٌم ميـالدي انقـىض وآخر أتى 

ليستمرَّ العدواُن والحصار والقتُل والدمار 

والكذب واملغالطات، ويسـتمر نفاُق األمم 

املتحـدة، وال جديـَد ملـن اتقـن الجريمـَة 

ومارس الوحشـيَة وتفنن يف سـفك الدماء 

وإزهـاق األرواح الربيئـة، وهـل سـيكون 

جديُدهـم غريُ جرائم وحشـية هنا وهناك 

ليدّشــنوا بذلك عاماً دمويـاً جديداً!! وهل 

عـىل األمم املتحدة غريُ التفرج واملشـاركة 

يف العدوان!! 

ما حدث مؤّخراً قد حسم األمَر عسكريٍّا 

وسياسيٍّا، َوإذَا تحدث اليمني عن تطلعاته 

للعام الجديد، فسـيقول إنه عاُم النرص ال 

َمَحاَلَة بإذن الله، هذا لسـاُن حال الشعب، 

فمـاذا عن حال البندقيـة يف خطِّ التماس، 

وهـل سـيكون حـاَل األرايض واملنشـآت 

السعوديّة مختلفاً، ال أظن ذلك!! 

الكاملـة  السـيطرة  هـو  فالواضـح 

جبهـات  يف  صنعـاء  لقـوات  والشـاملة 

املواجهة، حتـى وإن حّركت قوى العدوان 

مرتِزقتهـا وتنقلـت بهـم مـن جبهـة إىل 

أُخـرى، فإذا كان تركيُزهـم عىل محافظة 

مأرَب سـقطت جيزان وتحّررت محافظُة 

الجوف بشـكل كامل، َوإذَا قصفت صنعاء 

احرتقـت املنشـآت النفطيـة والحيوية يف 

العمق السعودّي وتعلقت الرحالت الجوية 

لـ مطار الرياض وغريه، فهذه هي معادلة 

النـد بـالنـد، لتكون معادلـة يمنية أُخرى 

فرضتها قواُت صنعاء عىل تحالف أمريكا. 

فرضيـات ونتائـج تحدث عنهـا خرباء 

عسـكريون خالل العام املنـرصم، لتكون 

عه من قبلهم، وعلَّها  النتيجة هي ما تم توقُّ

أكثُر من ذلك بدرجات، لذلك فالتخبط الذي 

قام به ناطُق الجيش السـعودّي يف ظهوره 

األخري يدل عىل ضعف ووهن وسقوط هنا 

وهناك، وعلَّهم يلفظون أنفاسـهم األخرية 

عىل الهواء مبارشة وبشـهادة من الخرباء 

واألمريكيـني  والربيطانيـني  الفرنسـيني 

الصهاينة وغريهم. 

بينمـا املقاتـُل اليمنـي قـد جعـل مـن 

مسـك ختـام العـام 2021 تحريـراً كامالً 

ملحافظـة الجوف وتطويقاً عسـكريٍّا عىل 

نطـاق مدينة مأرب شـمال اليمن، ناهيك 

عن السـيطرة الواسـعة يف ما وراِء الحدود 

وجبهات السـاحل الغربي، والتي شـهدت 

هـي األُخـرى عـىل فشـل العـدوان، ولعلَّ 

القادَم هو ما بعد ذلك. 

أخـريًا: لعـل هـذا العـام يأتـي بالعقل 

لتحالـف العـدوان ويكـون قرارهـم هـو 

ون  االنسـحاب من األرايض اليمنية، ويكفُّ

حربَهـم العبثيـة والتـي طـال أمُدها دون 

نتيجـة تحسـب لصالحهم إال أنهـم نهبوا 

الثرواِت اليمنية واصطنعوا األزماِت باسم 

الرشعية. 

فهنـاك من يتسـاءُل متعجبـاً: أين هي 

التحالـف  أهـداُف  وأيـن  «الرشعيـة»؟! 

اإلنسانية؟! وما الذي حّققته لهم طلعاتُهم 

الجوية؟! لهم اإلجابة ولليمنيني التطلع إىل 

فتـح مبني يف عام النـرص والتمكني والذي 

سيكون طامًة عىل قوى االستكبار وقريباً 

ال ُمَحاَل، وإن غداً لناظِره قريب. 

صائُث الحعثاء
إخقص سئعد 

الشـهيُد القائد وقائُد الشهداء، وسـيُد الشهداء وقائُد 

املسـرية القرآنيـة، َرُجُل الزمـان الضائع، ونـوٌر جاء يف 

ظلمة كان يراها هو، ولـم يَرها أحٌد غريه، جاء ليخربَنا 

أننـا نعيُش خارج ما يريُده اللُه ويف طريق كانت تقوُدنا 

إىل الهاوية. 

الشهيد الحي الذي يعيُش يف ُكـلِّ قلب، ويتنقُل يف ُكـّل 

دول العالم برشٍف وكرامٍة ورفعٍة وعزة، تُرَفُع ُصَوُره يف 

أقوى دول العالم لتكوَن رسالًة قويًة أن املسرية القرآنية 

ستكون األقوى يف العالم بإذن الله. 

املسـرية القرآنيـة التـي كان أوَل محاربيهـا أمريـكا 

و»إرسائيل» وكان أول من قام ضدها َمن كانت حياتهم 

مليئـًة بظلـم النـاس، بظلم شـعوبهم وحتـى أرسهم 

الحاكمـة كان أول أعدائهـا َمـن هـم محسـوبون عىل 

ـابية حاملِة الفكر املدّمـر العنرصي التكفريي.  الوهَّ

املسـرية القرآنية التي لـم يعاِدها َمن يقاِتـُل اليهوَد، 

ولـم يقـف ضدها من يجاهـد اليهود، وحتـى من تصل 

تربعاتُهـم ملجاهدي فلسـطني لم يعادونـا، وهذا رشٌف 

لنـا بل هو دليـٌل من الله يُخِربُنا أننا يف املسـاِر الصحيِح 

والطريِق السوي، بل إننا يف املنهج الذي سيصلُح به اللُه 

العالم. 

لطاملا ُشـوِّهت وافـِرتي عليها، ولطاملـا اتُّهمت حتى 

تكالـب عليهـا الجاهلـون والضالون واملضلـون ولكن 

يأبـى اللُه إالَّ أن يتم نوَره ولو كرهـت أمريكا وِحذاؤها 

السـعوديّة وابنتهـا «إرسائيـل» حتـى أصبحـت ُكــلُّ 

محافظٍة تتحّرر يبكي أهلُها من الفرح ويقبّلون رؤوَس 

املجاهدين حباً وتقديراً. 

الَحقُّ يُْظِهُره اللُه عىل ُكـّل من يسـمي نفَسـه متبع 

الدين وهو إنما هجنٌي من اإلسالم واليهودية الصهيونية، 

وخليـٌط رخيٌص ال نـراه يثبُُت حتى مـع الباطل ال نراه 

مغواراً وال شجاعاً بل متقلِّب الحال كثري الوجوه متعدد 

االنتماءات يلهُث وراء ُكـلِّ ريال ويبيُع نفَسه لكل ُعملة. 

ونـرى اآلن َمـن كانـوا ينـادون باإلصـالح والسـالم 

ٌ وكبريُهم ُمهـاٌن يف الخارج  والتعايـش أصغُرهـم َهـنيِّ

يعيشـون حالـًة سـيئًة مـن االرتـزاق، تبيُع بهـم دوُل 

العدوان وتشرتي يف سوق النفاق واألكاذيب. 


