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خــــظــــســــاء 
تعخض رجائض 
الــــــصــــــعة

واســاــجازًا شثرًا  ذرشــئ  سغعظغ  أن  الحاعث  واســاــجازًااهللا  شثرًا  ذرشــئ  سغعظغ  أن  الحاعث  اهللا  الصثطغ:الصثطغ:  
المخسئغ:المخسئغ:      حسرت بارتغاح ق غعخش وطا غجغثظا سجطًا لاتصغص الظخرحسرت بارتغاح ق غعخش وطا غجغثظا سجطًا لاتصغص الظخر

الفصغه:الفصغه: لط أتمالك ظفسغ خةًق طظ طسغئ اهللا وسعظه لطمةاعثغظ  لط أتمالك ظفسغ خةًق طظ طسغئ اهللا وسعظه لطمةاعثغظ 
جسادتغ  سظ  به  أسئر  طا  أشدض  والاسئغح  السةعد  جسادتغ شضان  سظ  به  أسئر  طا  أشدض  والاسئغح  السةعد  شضان 
ظفعجــظا وذّغئــئ  طساظاتظــا  ظفعجــظاأظســاظا  وذّغئــئ  طساظاتظــا  أظســاظا  الماــعضض:   الماــعضض:التــاج  التــاج 
طـــثغـــرغـــات طـــثغـــرغـــات   33 ـــتـــرغـــر  ت ــــظ  ط أســـزـــط  ـــتـــرغـــر   ت ــــظ  ط أســـزـــط  الــــحــــرشــــغ:الــــحــــرشــــغ: 

الطعاء المعحضغ:الطعاء المعحضغ:  جظثاشع سظ المسرح الئتري لطغمظ بضض طا لثغظا طظ صعة 
الطعاء التاضط:الطعاء التاضط:  لثغظا رخث وطسرشئ تاطئ بالصطع الئترغئ السسضرغئ 

الظحطئ شغ الئتر افتمر وظتظ افترص سطى المقتئ الثولغئ
سئثالسقم: سئثالسقم: الغمظ صعة َتضِسر وق ُتضَسر
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أخبار 

الظعاب والحعرى غئارضان سمطغئ الئترغئ الغمظغئ وغحّثدان 
سطى ضرورة شدح أضاذغإ السثوان

 : خظساء 
أّكـد رئيُس مجلس النواب، الشيخ يحيى عيل الراعي، 
عىل أهميّة توحيد الجهود الشـعبيّة والرسـمية ملواجهة 
زيـف إعالم تحالـف العدوان الصهيو أمريكي السـعودّي 
اإلماراتي، وفضـح ادِّعاءاته التي يسـوقها للتغطية عىل 
جرائـم الحرب التـي يرتكبها بحق أبناء الشـعب اليمني 
وآخرها ما يتعلق بسفينة الشحن العسكرية اإلماراتية. 

وأشاد الراعي يف جلسة مجلس النواب، أمس، بالعملية 
النوعيـة للقوات البحرية اليمنية التي تمّكنت خاللها من 
ضبط سـفينة الشـحن العسـكرية اإلماراتية املعادية يف 
امليـاه اإلقليمية اليمنيـة ُقبالة محافظـة الحديدة، أثناء 
َ أنها تحمُل معداٍت  قيامها بأنشـطة عدائية، والتي تبـنيَّ
عسـكريًة وآليـاٍت وأجهـزًة السـتخدمها يف العدوان عىل 

الشعب اليمني. 
وحيَّا أبطاَل البحرية والعيون السـاهرة يف الرب والبحر 
عيل يقظتهم وحسـهم األمني يف رصـد تَحّركات العدّو يف 
امليـاه واألرايض اليمنية وإحباط عملياتـه وحماية املياه 
والسـواحل اليمنية، مؤّكـداً أن هذه العملية تأتي يف إطار 

الحق املرشوع لحماية املياه اإلقليمية اليمنية. 
وَحـث رئيـُس مجلس النـواب عىل املزيد مـن اليقظة 
والحذر ورصد كافة األنشـطة العدائية للسـفن الحربية 
التابعة للعدوان عىل اليمن، معرباً عن فخر هيئة رئاسـة 

وأعضـاء مجلس النـواب وأبناء الشـعب اليمني، بتطور 
القدرات العسـكرية لليمن، للدفاع عن الوطن وسـيادته 

وحماية املياه اإلقليمية، والرد عىل جرائم العدوان. 

وأَشاَر رئيُس الربملان إىل أن الصور التي عرضت تؤّكـد 
أن السـفينة تحمل معداٍت وآليات عسـكرية، ما يدحض 
كـذَب وزيف إعالم العـدوان، داعياً كافة وسـائل اإلعالم 

الوطنية والناشطني يف وسـائل التواصل االجتماعي وكل 
األحـرار إىل االضطالع بمسـؤولياتهم يف التصدي لإلعالم 

املعادي. 
ويف ذات السـياق، بـارك مجلـس الشـورى، للقيـادة 
الثورية واملجلس السيايس األعىل العملية النوعية للقوات 
البحريـة اليمنيـة، مؤّكـداً أن هـذه العملية تعكس مدى 
الجاهزيـة العالية التي وصل إليها الجيش اليمني للدفاع 
عن اليمـن براً وبحراً وجواً، وتأتي يف إطار الحق املرشوع 

يف مواجهة العدوان الغاشم بكل أشكاله. 
وأَشاَر بياُن مجلس الشورى إىل أن هذه العمليَة تضاف 
إىل االنتصارات واإلنجـازات املتتالية للجيش اليمني الذي 
مثل الصخرة املنيعة التـي تحطمت عليها ُكـّل مؤامرات 
املعتدين والغزاة، يف سـياق معركة التحـّرر الوطني التي 
لـن تنتهي إال بتحريـر كافة األرايض والجزر والسـواحل 
اليمنية.  ولفت البيان إىل أن هذه العمليَة النوعية عكست 
مدى تخبط تحالف العدوان وانسـياقه إىل كيل االتّهامات 
وترويـج االدِّعـاءات الباطلـة حول هـذا اإلنجـاز املوثق 
بالصوت والصورة والذي أثبت أن السـفينة عسكرية بما 

تحتويه من معدات. 
يشـار إىل أن أبطال القوات البحرية والدفاع السـاحيل 
نفذوا، أمس االثنني، عملية نوعية انتهت باالسـتيالء عىل 
سفينة إماراتية تحمل كميات كبرية من األسلحة الثقيلة 
والخفيفة واملتوسـطة وآليات حربية وزوارق عسـكرية 
خالل ممارستها أعماالً عدائية يف املياه اليمنية اإلقليمية. 

ججائغئ افطاظئ تصدغ بإسثام 
وتئج 9 طظ سظاخر الصاسثة

 : خظساء 
قضت املحكمُة الجزائية االبتدائية املتخصصة بأمانة العاصمة، أمس، بإدانة 
تسعة من عنارص القاعدة، ومعاقبة أربعة منهم باإلعدام تعزيراً، وحبس البقية 

من خمس إىل عرش سنوات. 
وقـىض منطـوق الحكم يف الجلسـة التـي ُعقدت برئاسـة القـايض إبراهيم 
العزاني، وبحضور عضو النيابة القايض يحيى حجرية، بمعاقبة أَنَس مقبل عيل 
دبوان الطويل، وبشري أديب عبدالله الدعيس، وعبدالرحمن أمني قائد الحمودي، 

وحسني يحيى محمد محسن الشاطبي، باإلعدام تعزيرا. 
فيمـا قضت بالحبس عرش سـنوات لبشـري مقبل عىل دبـوان الطويل، ودفع 
٢٥ مليون ريال للهيئة العامة للربيد فرع العدين، والحبس عرش سـنوات لحمود 
مرشد عبده عيل السلمي، والحبس ست سنوات لُكلٍّ من زكريا عىل مصلح ناجي 
الصايدي، ووسـيم أحمد محمـد أحمد الريمي، وحبس وليـد مصلح عىل صالح 

العودي خمس سنوات. 
 وكانـت النيابـة الجزائية وجهت للمدانني تهمة قيامهـم خالل الفرتة ٢٠١٣ 
– ٢٠١٦م باالشـرتاك مع عنارص تنظيم القاعـدة يف مهاجمة املجمع الحكومي 
وإدارة األمـن بمديريـة العدين وفـرع البنك املركـزي باملديرية واسـتولوا بقوة 
السـالح عىل معدات تابعة للدولة من أطقم وأسـلحة ونهبوا البنك والربيد ونتج 

عن ذلك قتل عدد من أفراد األمن املكلفني بالحماية. 
كما قاموا بمهاجمة نقطة أمنية يف مشـورة، ونقطة إدارة أمن منطقة جبل 
راس ونتـج عن ذلـك قتل عدد من األفراد واالسـتيالء عىل أطقم وأسـلحة، وكذا 
إحـداث تفجري بقاعة املركز الثقايف بمحافظة إب وقتل ٢٧ شـخصاً وإصابة ٤٣ 
آخريـن، باإلضافـة تفخيِخ دراجـات وزرع عبوات ناسـفة يف الطرقات بمداخل 
مدينة إب، وتحت سـيارات املواطنني وأطقم الجيـش األمن وتفجريها، وإطالق 
النار عىل أشخاص وقتلهم، وكذا إدَخال عبوات ناسفة إىل أمانة العاصمة؛ بقصد 

تفجريها واستهداف رجال السلطة املكلفني بتنفيذ القوانني. 

السغث ظخر اهللا طثاذئًا املطك السسعدّي: 
اإلرعابغ عع الثي غحظ تربًا سطى الغمظ 

طظث 7 جظعات وغثّطـر الئحر والتةر
 : طاابسات 

أّكـد سـماحُة السـيد حسـن نرص اللـه -األمني العـام لحزب اللـه اللبناني- 
أن اإلرهابـي هو الذي يُشـنُّ حرباً عىل اليمن منذ سـبع سـنوات ويدّمـر البرش 
والحجـر، كمـا أن اإلرهابي هو مـن يقف إىل جانب الواليات املتحـدة ويفتُح لها 

مطاراته ويتيُح لها أرَضه لتمارَس جرائَمها ضد اإلنسانية. 
جـاء ذلـك رداً عىل دعوة امللك السـعودّي سـلمان بـن عبد العزيز السـلطات 

اللبنانية إىل «إيقاف هيمنة حزب الله اإلرهابي» عىل لبنان. 
َوأََضـاَف السـيد نـرص الله يف خطاب تلفزيوني، مسـاَء أمـس األول االثنني، 
موجهـاً كالمـه إىل امللك السـعودّي قائالً: «نحن لدينـا كرامتُنا يا حـرضَة امللك، 
ـابي الداعيش إىل العالم وهو أنتم، واإلرهابي  اإلرهابي هو الذي يصدر الفكر الوهَّ
هو الذي أرسل آالف االنتحاريني إىل سوريا والعراق وهو أنتم»، موضًحا أن حزب 

الله اللبناني يدافع عن أهله وشعبه». 
وأَشاَر سيد املقاومة اللبنانية يف خطابه إىل أن مشكلة السعوديّة هي مع الذين 
منعوا أن يتحول لبنان إىل إمارة ومشيخة سعوديّة يف عام ٢٠٠٥، ومشكلتها مع 
من يقف بجـد يف وجه صفقة القرن بأطرافها الثالثـة «دونالد ترامب وبنيامني 
نتنياهو ومحمد بن سـلمان»، ومشـكلتُها مع َمن ألحقوا الهزيمة يف مرشوعها 
سوريا والعراق الذي لو نجح لذبح اللبنانيني ودّمـر املساجَد والكنائس، مبينًا أن 

هذه املشكلَة قائمٌة ولن تُحل بمديٍح أَو سكوت. 

تجاطظًا طع وخعل سحرات الةبث غعطغًّا بسث تسرض غالئغاعط لشارات الاتالش 

طتاشر لتب غضحش طثّططًا قجاظجاف حئاب املتاشزئ 
وغثسع الصئائض لستإ أبظائعط طظ حئعة

ــئ والصدغئ الفطسطغظغئ  أحاد بافدوار الاغ اضططع بعا الحعغثان وتدتغاعما؛ ِطظ أجِض اُفطَّ

خربي غحّثد سطى ضرورة تقتط طتعر املصاوطئ والسري 
سطى درب الحعغثغظ جطغماظغ واملعظثس

 : طاابسات 
أشـار أحمد جريب -محافُظ لحج بحكومة 
اإلنقـاذ الوطنـي- إىل أن دوَل العـدوان تسـعى 
السـتنزاف أبناء املحافظات الجنوبية يف معارَك 
عبثيـة لتحقيِق أجندتهـا االسـتعمارية، داعياً 
قبائل املحافظة بمختلف مديرياتها إىل سـحب 
أبنائهم املغرر بهم من جبهات محافظة شبوة. 
وأوضح جريب يف ترصيح، أمس الثالثاء، أن 
تحالَف العدوان يدفـع بأبناء محافظة لحج إىل 
محـارق مـوت مميتة يف بيحان كما سـبق وأن 
دفـع بهـم يف محارق املـوت التـي أودت بحياة 
املئات من أبناء قبائل لحج يف السـاحل الغربي، 
االسـتنزاف  مسلسـل  اسـتمرار  مـن  محـذراً 
املتعمـد ضد أبناء لحج، مبينًا أن مقتَل وإصابَة 
العرشات من أبناء طور الباحة وكرش ومناطق 
أُخـرى يف لحج وشـبوة خـالل األيّـام املاضية، 
مؤٌرش عـىل إمعان العـدوان يف التضحية بأبناء 

املحافظة يف معارَك عبثية. 
وقـال محافـظ لحـج: إن مليشـيا الخائـن 
طـارق عفـاش وحـزب «اإلصـالح» تعمل عىل 
تنفيذ خطة إجرامية تسـتهدف أبناء لحج كون 
العدوان ينظر للمحافظة كمخزون برشي يهّدد 
مستقبلة االستعماري يف املحافظات الجنوبية، 
عـرب أدواته ومرتِزقته ويسـعى إلنهـاك القوى 
الشـعبيّة التـي تهـّدد مصالحـه يف املسـتقبل؛ 

بَهدِف التفرد والسيطرة. 
وتأتـي ترصيحـاُت املحافظ جريـب تزامناً 
مـع كشـف ناشـطني وإعالميني عـن عمليات 
اسـتهداف ممنهجة يتعرض لهـا أبناء مناطق 
الصبيحـة وكـرش املنتمون لقوات ما يسـمى 
العمالقـة يف جبهـات شـبوة، َحيُث اسـتقبلت 
املئات من األرس يف الصبيحة خالل األيّام القليلة 
املاضيـة جثـث أبنائها الذيـن قتلـوا يف معارك 

بيحان. 
قتـىل  َفــإنَّ  محليـة،  مصـادر  وبحسـب 
الصبيحة ذهبوا جميعاً ضحايا الغارات الجوية 

لتحالف العدوان التي استهدفت تجمعات قوات 
مـا يسـمى العمالقـة يف مرخـة العليا بشـبوة 
ومناطق أُخرى، األمر الذي سبب موجة استياء 
عارمـة يف أوسـاط القبائـل الذيـن اعتـربوا ما 
يحـدث ألبنائهـم تصفيات ممنهجـة ومتعمدة 
السـعودّي  العـدوان  تحالـف  وراَءهـا  يقـف 

اإلماراتي. 
وحّذر الناشطون من تنفيذ مؤامرة انتقامية 
قـد تطال أبناَء الصبيحة يف جبهات ليسـت لهم 
أيـة عالقـة بهـا، مطالبـني القبائـل واألرس إىل 

سحب أبنائهم من جبهات شبوة املشتعلة.

 : طاابسات 
أشاد السفريُ عبدالله عيل صربي -سفريُ 
بالدنا لـدى الجمهورية العربية السـورية- 
الشـهيدان  بهـا  اضطلـع  التـي  بـاألدوار 
سليماني َواملهندس، وتضحيتهما؛ ِمن أجِل 

ــة اإلسالمية والقضية الفلسطينية.  األُمَّ
وأّكـد السـفري صـربي لدى مشـاركته، 
أمـس الثالثاء، يف املهرجـان الخطابي الذي 
نظمتـه الفصائل الفلسـطينية املقاومة يف 
العاصمة السورية «دمشق» إحياًء للذكرى 
السـنوية الثانية الستشـهاد الحاج قاسـم 
سـليماني وأبـو مهـدي املهنـدس، أّكـد أن 
الشـهيدين تأبطـا القضيـة الفلسـطينية، 

وهندسـا لالنتصـار الكبري عـىل تنظيمات 
اإلرهـاب والتكفري ومن وراءهـا، ما وضع 
حداً للمرشوع الصهيو -أمريكي يف املنطقة. 
وشـّدد سـفري اليمن لـدى سـوريا عىل 
رضورة تالحـم ووحـدة محـور املقاومـة، 
والسـري عىل درب الشهيد سليماني، وكافة 
الشـهداء الذيـن ضّحـوا يف سـبيل القضايا 
ــة، ُمضيفـاً «كلنـا يف خندق،  العادلـة لألُمَّ
وعـىل درب واحـد، واملعركـة هـي معركة 
ــة جميعاً، ونحن أبناء مسرية قوامها  األُمَّ
االنتصـار للحريـة والكرامة واالسـتقالل، 
وعنوانهـا  فلسـطني،  قضيـة  وبوصلتهـا 
هيهاَت منا الذلُة، وشـعارها املوت ألمريكا 

املوت إلرسائيل». 
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 : خاص 
شّكلت العمليُة النوعيُة غريُ املسبوقة التي نّفذتها 
القـواُت البحرية اليمنية ضد السـفينة العسـكرية 
ٍل تاريخية يف مسـار مواجهة  اإلماراتية، نقطَة تحوُّ
العـدوان األمريكـي السـعودّي، ومحطـة تاريخية 
من محطات االنتصـار اليمني املنبثق من معادالت 
تحقيق السـيادة الكاملة واالسـتقالل التام، والتي 
تواصُل القواُت املسـلحة اليمنية تثبيتَها وتوسـيَع 
نطاقها بنجاح، وبشـكل تصاعدي يُنِذُر باملزيد من 

املفاجآت خالل الفرتة القادمة. 
يف هـذا السـياق، وّجـه رئيـُس الوفـد الوطنـي 
املفاوض، وناطق «أنصار الله»، محمد عبد السالم، 
الشـكَر للقوات البحرية اليمنيـة «إلنجازها عملية 

 .« عسكرية فيها جرأة وتََحدٍّ
َوأََضــاَف أن العمليـة: «هـزَّت قـوى العـدوان 
وبعثت لها ولداعميها رسـالًة مـن ُعرض البحر أن 

اليمن قوٌة تَكِرس وال تُكَرس». 
وتابع: «أمام هذا التطور النوعي يتطلع شـعبنا 
إىل قواتـه املسـلحة بمختلف تشـكيالتها لتنفيذ ما 

هو أكرب وهو معها بعون الله داعماً ومباركاً». 
وكان املتحدث باسـم القوات املسـلحة العميد 
يحيـى رسيع، قد وجه، أمس األول، إنذاراً شـديد 
اللهجة للنظامـني السـعودّي واإلماراتي، ملوحاً 
باتِّخـاذ خيـارات عسـكرية قاسـية وبمفاجآت 
كـربى يف الـرب والبحر، رداً عىل اسـتمرار العدوان 

والحصار. 
واعتـرب مراقبـون حديَث عبد السـالم عن تنفيذ 
عمليات أكرب تأكيداً إضافيـاً عىل أن املرحلَة املقبلَة 
ستشـهُد تطـوراٍت كبـريًة يف مسـار الـرد والـردع 
املرشوع، ُخُصوصاً مع استمرار التصعيد اإلجرامي 

الذي ينفذه تحالف العدوان ضد املدنيني يف العاصمة 
صنعاء وعدد من املحافظات. 

وكان وزيـر اإلعالم بحكومـة اإلنقاذ، ضيف الله 
الشـامي، أّكـد أن عملية ضبط السفينة العسكرية 
اإلماراتية واالستيالء عليها «مقدمة ملا هو أعظم». 
وقال يف ترصيح آخر: إن «هـذه العملية النوعية 
رسـالٌة لقوى العدوان وتدشـنٌي ملرحلة جديدة من 
العمليات العسـكرية التي ستكون نتائجها وخيمة 

عىل دول تحالف العدوان األمريكي السعودّي». 
ويلتقي حديُث الشامي وعبد السالم عن عمليات 
أكرب، مع إعالن ناطق القوات املسـلحة خالل األيّام 
املاضيـة عـن «التوّجــه نحـو مرحلـة جديدة من 

التصدي للعدوان». 
مـن جهـة أُخـرى، عّلـق عضـو الوفـد الوطني 

املفـاوض، عبد امللـك العجري، عـىل مزاعم تحالف 
العـدوان ومحاوالته للتضليل بشـأن سـالمة وأمن 
املالحـة البحرية، قائالً: إن «تطور القدرات النوعية 
لقوات اليمـن البحرية هـي بَهدِف حمايـة مجاله 
ُد أمنَه  البحري مـن االنتهـاكات املنظمة التي تهـدِّ
واسـتقراَره، وجـرت وفقـاً للحقوق التـي كفلتها 

قوانني البحار». 
َوأََضـاَف أن «َمن يهـّدد أمن املالحة البحرية هو 
العـدوان بعبثـه يف البحـر ونرشه الفـوىض يف املدن 

املحتّلة، والعنارص اإلرهابية يف صفوف قواته». 
وبدوره، رد نائب وزير الخارجية حسـني العّزي، 
عىل إدانـات دول العدوان وحلفائهـا لعملية ضبط 
السفينة العسكرية اإلماراتية، مؤّكـداً أن «القانون 
الدويل وحرية املالحة ال يسمحان بحصاِر 40 مليون 

يمني وال يبيحان مياَه اليمن ألية سـفن عسـكرية 
معادية تحمل أدوات القتل والدعم لإلرهابيني». 

َوأََضــاَف يف تغريـدة عـىل تويـرت: «نقـول لكل 
الجهـات التـي أدانـت صنعـاء: فهُمكـم الخاطئُ 
للقانـون الـدويل ال يعنينـا.. سـيادة اليمـن وأمـُن 

وكرامُة الشعب اليمني خطٌّ أحمر». 
وباملجمل، جاءت ردود الفعل الرسـمية املباركة 
اإلماراتيـة  العسـكرية  السـفينة  ضبـط  لعمليـة 
واالسـتيالء عليها، مؤكِّـَدًة عىل التمسـك بالسيادة 
الكاملة للبلد، وهو ما يشكل جوهَر معادلة الحرب 
والسـالم الرئيسـية التي نجحـت القيـادة الثورية 
والسياسـية يف فرضها وتثبيتهـا عىل أرض الواقع، 
بما يف ذلك محّدداتها للسـالم الفعـيل، والتي تتمثل 
بوقـف العـدوان ورفع الحصـار وإنهـاء االحتالل 

ومعالجة اآلثار. 
وقـد مثّل ضبُط السـفينة العسـكرية اإلماراتية 
امتداداً عمليٍّا واضًحا، ومتقدماً لهذه املعادلة، َحيُث 
حّقق االسـتيالء عىل السـفينة مسـتًوى جديًدا من 
الردع، ويف الوقت نفسـه أعاد وضـَع قوى العدوان 
أماَم حقيقِة فشل ُكـّل محاوالت الضغط واالبتزاز، 
وانسـداد أفق املسـاومة عىل اسـتحقاقات السالم 

الفعيل. 
واسـتحوذت العمليـة عـىل اهتمـام الكثـري من 
املراقبـني يف املنطقـة والعالـم، والذيـن اعتربوهـا 
نقطة تحول كبرية يف مسار املعركة لصالح القوات 

املسلحة اليمنية. 
وقال الصحايف الفلسطيني واملحلل السيايس عبد 
الباري عطوان: إن هذه العملية تكشـُف عن تطور 
كبري يف قـدرات القوات البحريـة اليمنية وزوارقها 
الحربية، ُمشرياً إىل أن هذا التطوَر يغرّي بشكل كبري 

حساباِت الرصاع يف البحر األحمر. 

 ق جقم بثون جغادة ضاططئ
رجائض الصعة شغ سمطغئ ضئط السفغظئ السسضرغئ اإلطاراتغئ..

  سئــث الســقم: حــسُئظا غاططُع إلى صعاته المســطتئ لاظفغــث سمطغات أضئر 
   السةــري: السثواُن غعــّثد أطَظ المقتئ وصعاُتظا الئترغئ تتمغ طةاَل العذظ طظ اقظاعاضات
  الســجي: أطظ الغمظ خــطٌّ أتمر والةعات الاغ أداظئ خظساَء ق تفعُط الصاظعَن الثولغ

الحاطغ: الاخسغث جغضّطش أبع ظئغ 
الضبري وجاسخُّ أخابَع الظثم

 : طاابسات 
جـّدد وزيـُر اإلعـالم بحكومـة اإلنقـاذ الوطني، ضيـف الله 
َر النظـام اإلماراتـي للتصعيد  الشـامي، التأكيـد عـىل أن تصـدُّ
اإلجرامي الراهن ضد اليمن يأتي بتوجيهات أمريكية إرسائيلية، 
وأن إعـالَن أبو ظبي سـابًقا عن سـحب قواتها مـن اليمن كان 

ُمَجـّرد خدعة إعالمية. 
وقال الشـامي يف تغريدة عىل تويرت: إن «قياَم اإلمارات بإعالن 

انسحابها من اليمن مرتني كان بَغَرِض خداع الرأي العام». 
وأضـاف: «هـي يف الواقع لم تنسـحْب وإنما انكمـش دوُرها 

بأوامَر أمريكية إرسائيلية كدوٍر محّدد لها». 
وأّكــد الشـامي أن «أمريـكا هي مـن أعادت اإلمـاراِت اليوم 
ِر املشـهد يف التصعيـد ضـد الشـعب اليمنـي عـىل ُكــّل  لتصـدُّ

املستويات». 
وحذر من أن «هذا سـيكلُِّفها الكثريَ وستعض أصابع الندم»، 
يف إشـارة إىل عمليـات موجعة قد تتعرض لهـا اإلمارات وقواتها 

خالل الفرتة املقبلة. 
وكان الشـامي أّكــد، أمـس األول، أن عودَة نظـام أبو ظبي 
للتصعيـد ضد اليمن من نتائج زيارة رئيس الوزراء «اإلرسائييل» 
األخرية لإلمارات، مشرية إىل أن التصعيد الجوي والربي والبحري 

يأتي يف إطار هذه النتائج. 

ططغحغا اإلطارات تسرتُف بمخرع صائث «لعاء» أّضـث أن أواطر أطرغضغئ «إجرائغطغئ» تصش وراء اقساثاءات اإلطاراتغئ افخغرة
بظريان الةغح والطةان يف حئعة

 : خاص 
األمريكـي  العـدوان  مرتِزقـة  قـواُت  اعرتفـت 
السـعودّي اإلماراتي، أمس الثالثاء، بمرصع قائد 
أحـد ألويـة املليشـيات املواليـة لإلمـارات بنريان 

الجيش واللجان الشعبيّة يف محافظة شبوة. 
«ألويـة  يسـمى  مـا  مرتِزقـة  قـواُت  وقالـت 
العمالقـة» التابعة لالحتـالل اإلماراتـي: إن قائد 
اللـواء الثاني فيها، املرتِزق سـميح جـرادة، لقي 
مرصَعـه يف مواجهات مع قـوات الجيش واللجان 

الشعبيّة بمحافظة شبوة. 

وأضافت أن عدداً من عنارص مرتِزقتها سقطوا 
قتىل وجرحى أَيْـضاً إىل جانب «جرادة». 

وأعـادت اإلمـارات مؤّخـراً تحريك مليشـياتها 
عدوانـي  تصعيـد  إطـار  يف  شـبوة  محافظـة  يف 
جديد، أّكــدت صنعاء أنـه جاء بأوامـَر أمريكية 

وإرسائيلية. 
وتزامـن مع هـذا التَحـرُِّك محـاوالٌت إماراتية 
النتهـاك امليـاه اليمنيـة يف البحـر األحمـر، إال أن 
القواِت البحرية تصدَّت لتلـك املحاوالت وتمّكنت، 
أمس األول، من االسـتيالء عىل سـفينة عسكرية 

لة بالسالح، يف عملية نوعية غري مسبوقة.  محمَّ
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 : خظساء 
حّددت وزارُة الشباب والرياضة صباَح اليوم األربعاء موعداً 
لالحتفـاء الجماهـريي السـتقبال وتكريـم املنتخـب الوطني 

للناشئني املتوج ببطولة غرب آسيا لكرة القدم. 
ودعـت الـوزارة يف بيان تـاله وكيـل وزارة الشـباب لقطاع 
الرياضة، عيل هضبان، الجماهري لالحتشاد والحضور املرشف 
يف ملعب مدينـة الثورة الرياضية، نظري اإلنجاز التاريخي الذي 

حّققه املنتخب. 
وأشـاَد بدعم املجلـس السـيايس األعىل للحفـل التكريمي، 
وكذا جهود وتعاون أمانة العاصمة يف التجهيز والرتتيب لحفل 
التكريـم الذي سـيقام بدعم وزارة الشـباب ممثلـة بصندوق 

النشء والشباب. 
وحّذر البياُن املواطنني من إطـالق األعرية النارية، وااللتزام 
بالتوجيهات األمنيـة؛ حفاظاً عىل سـالمة األرواح واملمتلكات 

ة.  العامة والَخاصَّ

شغما تثرت المعاذظغظ طظ إذقق افسغرة الظارغئ ودساعط لقتافاء الضئغر بافبطال

وزارة الحئاب تتّثد خئاح الغعم افربساء طعسثًا 
لقتافاء بمظاثإ الظاحؤني

املرضج اإلسقطغ فظخار اهللا: 
أضبر طظ خمسئ آقف غارة 

لطريان السثوان سطى طأرب 
خقل 2021م
 : طاابسات 

سـجّلت إحصائيـٌة صادرٌة عـن املرَكِز اإلعالمـي ألنصار الله 
بمحافظـة مـأرب أكثَر مـن خمسـة آالف و228 غـارًة لطريان 
العدوان األمريكي السعودّي استهدفت مديرياِت املحافظة خالل 

العام 2021م. 
وبيَّنـت اإلحصائيـُة أن مديريَة رصواح كانـت األكثر تعرُّضاً 
لغارات طريان العدوان خالل العام املايض بأكثَر من ألفني و762 
غـارة، تليها مديريـة الجوبة بـ836 غـارة، ثم مديريـة الوادي 

بـ431 غارة. 
ووفقاً لإلحصائية، اسـتهدف طرياُن العـدوان مديرية مدغل 
بــ366 غـارة ومديرية رحبة بــ210 غارات ومديريـة العبدية 
بــ194 غـارة.  وبيّنت اإلحصائيـة أن مديريـة حريب تعرضت 
لــ101 غارة ومديرية مجزر 98 غارة ومديرية رغوان 85 غارة، 
بينمـا تعرضت مديريـة جبل مراد لـ77 غـارة ومديرية ماهلية 
لـ68 غارة.. الفتة إىل أن إحصائية الغارات تم رصدها وتسجيلها 

من قبل غرفة ضباط االرتباط. 
وأَشـاَرت اإلحصائيـُة إىل أن غـاراِت العـدوان أسـفرت عـن 
سـقوط شـهداء وجرحى من املدنيـني، وخّلفت دمـاراً هائالً يف 
البنيـة التحتية ومنازل املواطنني ومزارعهـم واملمتلكات العامة 
ة، إىل جانب تسببها يف نزوح آالف األرس عن مساكنهم.  والَخاصَّ

صعات برغطاظغئ تثّرب 
املؤات طظ طرتجصئ اقتاقل 

السسعدّي يف املعرة
 : طاابسات 

اسـتقدم االحتـالُل السـعودّي يف املهـرة املئاِت مـن املجندين 
املرتِزقة من بعض املحافظات الجنوبية؛ وذلك بَهدِف تدريبهم يف 

املحافظة عىل أيدي قوات أجنبية محتّلة. 
وقالت مصادر إعالمية، أمس الثالثاء: إن املئات من الشـباب 
الذيـن اسـتقدمهم االحتـالل السـعودّي للعمـل تحـت قيادتـه 
كميليشـيا مرتِزقة، ينتمون إىل محافظات الضالع ويافع وأبني، 
الفتـة إىل أنهم يتلقـون تدريباتهم عىل أيدي القـوات الربيطانية 
املتواجـدة يف مطـار الغيضـة بعـد أن حّولتـه الريـاض إىل ثكنة 

عسكرية لقواتها والقوات األجنبية األُخرى. 
وتأتـي هـذه الخطـوة تزامنـاً مع دعـوة ما يسـمى املجلس 
االنتقـايل يف املهرة إىل إغالق كافة املنافذ البحرية والربية باملهرة، 
وذلـك ِمن أجِل السـيطرة الكاملـة عىل املحافظة وبسـط نفوذ 
االحتالل، األمر الذي دفع محمد بن عفرار -رئيس املجلس العام 
ألبناء محافظتي املهرة وسـقطرى- إىل تحذير مرتِزقة االحتالل 
اإلماراتـي من إثـارة الفـوىض يف املحافظة، داعياً أبنـاء القبائل 
للوقوف صفاً واحـداً يف مواجهة قوى الغزو واالحتالل والحفاظ 

عىل األمن والسلم االجتماعي. 

شغما أداظئ إصثام السثوان سطى اجاعثاف طظفث سفار الةمرضغ:

السططئ املتطغئ بالئغداء تتمض افطط املاتثة واملةامع الثولغ تثاسغات صخش املظاشث الغمظغئ

شغما طخاشغ سثن تاعط تضعطئ المرتجصئ باصعغخ سمطعا لخالح الفاجثغظ

تراجئ طساحغص بسثن تساثي سطى الخغادغظ وتمظُسعط طظ طجاولئ سمطعط

ّضـثت أن الرغاض تثطط قجابمار طعظثغال ضأس السالط 2022 لاتسغظ خعرتعا أطام السالط

ختغفئ إجئاظغئ: ابظ جطمان غساسني بالةاظإ الرغاضغ لاشطغئ جرائمه العتحغئ يف الغمظ

 : الئغداء 
أدانـت السـلطُة املحليـُة بمحافظـة البيضـاء، 
اسـتهداَف طـريان العـدوان األمريكـي السـعودّي 
لسـاحة الجمـرك يف مديرية السـوادية التابع ملركز 

جمرك عفار. 
واعتـربت السـلطة املحلية بالبيضاء اسـتهداف 
طـريان العـدوان للسـاحة الجمركية يف السـوادية، 
جريمـة تضـاف إىل جرائـم العـدوان واسـتهدافه 
للمنشـآت املدنيـة والبنية التحتية للشـعب اليمني 

ومقدرات البالد وممتلكات املواطنني. 
وأَشـاَر البيان إىل ساحة جمرك السوادية، مدنية 
تم إنشـاؤها لتخفيـف معاناة املواطنني وتسـهيل 
اإلجـراءات الجمركيـة يف املركـز الرئيـيس بمديرية 
املالجـم بالتنسـيق مع الجهـات املعنية يف رئاسـة 
مصلحـة الجمـارك إىل جانـب إبـالغ مكتـب األمم 

املتحدة بخدماتها. 
ولفت البيان إىل تعمد دول العدوان اسـتهداَف 
لألعـراف  سـافر  انتهـاك  يف  املَدنيـة،  األعيـان 

واملواثيق والقوانـني الدولية واإلنسـانية.. مبينًا 
أنه سـبق لطـريان العـدوان اسـتهداُف سـاحة 
جمرك السـوادية بثالث غـارات يف مايو 2020م، 
سـقط عىل إثرها شـهداء وجرحى مـن املدنيني 

واحـرتاق عـرشات القاطـرات املحملـة باملـواد 
الغذائية واالستهالكية. 

وحّملت السلطة املحلية يف البيضاء، دول العدوان 
املسؤولية الكاملة جراء استهداف األعيان املدنية. 

 : طاابسات 
شـكا العرشاُت من الصياديـن يف محافظة عدن املحتّلة، 
أمـس الثالثاء، تعرَُّضهم لالنتهاكات بعد االعتداء عليهم من 
قبل حراسـة معاشـيق ومنعهم من النزول إىل البحر ملزاولة 
مهنتهـم ومصـدر دخلهم الوحيـد؛ بَهدِف تضييـق الخناق 

عليهم وقطع أرزاقهم. 
وتداول ناشطون عىل مواقع التواصل االجتماعي، أمس، 
تسجيالً مرئياً يُظِهُر أحَد الصيادين وهو مصاٌب بعيار ناري 

أطلقته عليه حراسُة قرص معاشيق كاد يودي بحياته. 
وأوضح شـقيق الصياد املصـاب أصيل أنيس مقطري يف 
التسـجيل أن أفراداً من حراسـة معاشـيق املرتِزقة أطلقوا 
النار عىل شقيقه أثناء دخوله للصيد إلعالة أرسته، وأصابوا 
كتَفـه بطلق نـاري بصورة مبـارشة، ورفضوا إسـعاَفه إىل 

املستشفى لتلقي العالج. 
وأَشـاَر الناشطون واملواطنون يف عدن املحتّلة أن حراسة 

قرص معاشـيق يف مديرية التواهي استهدفوا خالل الفرتة 
املاضية العديَد من الصيادين بعد االعتداء عليهم واستخدام 

القوة بحقهم. 
إىل ذلـك، طالـب الصيـادون يف محافظـة عـدَن جميَع 
العاملـني يف مهنـة الصيـد، بالوقـوف صفـاً واحـداً ضـد 
االنتهاكات التي يتعرضون لها باسـتمرار من قبل مرتِزقة 
العـدوان وإيقاف االعتـداءات املتكّررة عليهم من حراسـة 

معاشيق والسماح لهم بممارسة مهنتهم. 
مـن جانـب آخـر، اتهمـت نقابة عمـال مصـايف عدن 
حكومـة الفـاّر هـادي، بتقويـض عملهـا وصالحياتهـا، 

لصالح فاسدين ونافذين داخل حكومة املرتِزقة. 
وقالت بيان صادر عن النقابة، أمس: إن قضايا الفساد 
التـي توالت عىل املصفاة وأسـاءت إىل سـمعتها ومكانتها 
هي بَسـبِب تعيـني الفاسـدين الذيـن تسـببوا يف القضاء 
عـىل املصفاة وإفـراغ خزينتهـا، مما عرقـل العمل وأمور 

املوظفني.

 : طاابسات 
قالت صحيفٌة رياضيٌة ناطقة باللغة اإلسبانية، 
أمس الثالثاء: إن النظام السعودّي يخطط الستثمار 
الحـدث الريـايض العاملـي (مونديـال كأس العالم 
2022) املقّرر إقامته يف َقطر العام الحايل لتحسـني 

صورته أمام العالم. 
الرياضيـة   «depor» صحيفـة  وأوضحـت 
بمحاوالتهـا  معروفـة  السـعوديّة  أن  اإلسـبانية، 
لـ»غسـل العار عـن طريـق الرياضة» باسـتخدام 
بريق ومكانة الرياضة العليا كأَداة للعالقات العامة 
لتشـتيت االنتباه عن سـجل حقوق اإلنسان اليسء 
لديهـا يف اليمن إىل جانب انتهاكاتها امُلسـتمّرة بحق 

مواطنيها. 
وأّكــدت الصحيفة االسـبانية أن الحدَث العاملي 
املقـّرر إقامتـه بعد أشـهر يف قطر لـن يقترص عىل 
الدولـة املسـتضيفة فحسـب وإنمـا سـيفيض إىل 
الدول املجاورة والتي ستشـهد الحدث أَيْـضاً، َحيُث 
وأشـهر املنتخبات ونجوم الكرة العامليني سيكونون 
يف متنـاول يـد ابـن سـلمان الـذي وضـع الالعـَب 
األرجنتيني ليونيل مييس نصَب عينيه وسيكون من 

السهل استضافته يف السعوديّة. 
وبحسـب الصحيفـة، َفــإنَّ اململكة السـعوديّة 
التـي تقع عـىل بعـد 600 كيلومرت مـن مقر كأس 
العالم، هي األُخرى تسـعى لالسـتفادة من الحدث 
الريايض وبدأت يف الرتويِج ملناطق الجذب يف اململكة، 

باستخدام صورة مييس، َحيُث يريد ابن سلمان يريد 
أن يستغلَّ شـعبيَّة األخري للرتويج لنفسه وتحسني 
صورتـه أمام العالم عىل خلفية جرائمه الوحشـية 

بحق عرشات اآلالف من املدنيني األبرياء يف اليمن. 
النظـام  أن  إىل  االسـبانية  الصحيفـة  ونّوهـت 
السـعودّي يواصل مسـاعيَه الحثيثة لتقديم صورة 
إيجابيـة للعالـم بعد التشـوُّه الذي لحـق بها جراء 
الجرائم اإلنسـانية الوحشـية يف اليمن، وسياسات 
ويل العهد واالنتهاكات امُلسـتمّرة له داخل البالد عرب 
استهداف املعارضني، باإلضافة إىل التدخل يف شؤون 
الدول وشـن الهجمات السياسـية والعسكرية عىل 
بعضها، األمـر الذي وضع اململكة يف مرمى اإلدانات 

الدولية. 
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صاظعن المقتئ الئترغئ: الصاظعن الثولغ: 

سمطغئ الئترغئ الغمظغئ.. ودلغض «جان رغظع» بحأن الظجاسات يف الئتار
 : سطغ الثرواظغ 

كانت العمليـُة التي نفذتهـا البحريُة اليمنية، 
باالسـتيالء عىل سفينة الشـحن، أمس األول، يف 
املياه اإلقليميـة اليمنية، خطـوًة صادمًة للعدو، 
مثّلـت قـراراً جريئاً، بمـا تضمنته مـن الدالالت 
الهامة، والتي أشار إليها كثريٌ من الخرباء، أمس 
عىل شاشات التلفزيون ووسائل اإلعالم املختلفة، 
َحيـُث مثلت تحـوًال نوعيٍّا يف مسـار الرصاع عىل 
أعتـاب دخـول العـدوان عامـه الثامـن لصالح 
ما  الجيـش اليمنـي واللجان الشـعبيّة، ال ِســيـَّ
أن هـذه العملية حصلت رغم انتشـار مجموعة 
كبـرية من القطـع البحرية املتعددة الجنسـيات 
التي تشـارك يف العدوان وفرض الحصار البحري 
عىل الشـعب اليمني ومراقبة حركة السـفن عىل 
أنواعهـا بدقة، باإلضافة إىل ما تعكسـه العملية 
من قدرة عمالنية للبحرية اليمنية عىل التوغل يف 
عمق املياه اإلقليمية اليمنية ومحارصة سـفينة 
بهـذا الحجم ومـن ثم اقتيادهـا إىل مكان آمن يف 

ميناء الصليف عىل ساحل البحر األحمر. 
هذه الدالالت أثـارت صدمة كبرية لدى تحالف 
العدوان، فتغيريُ قواعد االشتباك البحرية، يضاف 
إىل تغيريهـا يف البحـر والجو، ويظهـر، إىل جانب 
القـدرة العمالنية لتنفيذ هكـذا عمليات، القدرة 
االسـتخباراتية، يف رصـد وتتبع هذه السـفينة، 

وبالتايل اختيار الوقت واملكان املناسب للتنفيذ. 
تحـت تأثري الصدمـة، صدر بيـاٌن عن تحالف 
العـدوان السـعودّي األمريكـي، تضمـن بعـض 
املغالطـات، والتي مهما كانـت َفـإنَّها لم تصمد 
أمـام الواقع بعد نرش مقاطع الفيديو للسـفينة 
روابي التي كانت تحمل علم اإلمارات، وما تحمله 
من معـدات عسـكرية متنوعـة، بـني املدرعات 
وناقالت الجند، واألسـلحة الرشاشـة والذخرية، 

وأجهزة االتصاالت العسكرية. 
يف البيـان طغـت لغـة االسـتعالء السـعوديّة 
املعتـادة مطالبة بإخالء سـبيل السـفينة فوًرا، 
متذرعاً بما سـّماه انتهاك مبادئ القانون الدويل 
اإلنسـاني، ودليل سان ريمو بشـان النزاعات يف 
البحار، مشّدًدا عىل ادِّعاء أن السفينة التي كانت 
تحمل الَعَلم اإلماراتي، هي سـفينة شحن، لنقل 

معدات طبية. 
 

العضُع الصاظعظغ لسفغظئ روابغ 
ِوْشــصاً لثلغض جان رغمع:

وبالعـودة إىل الدليـل الـذي أعـده عـدٌد مـن 
القانونيـني الدوليـني والخـرباء البحريـني الذين 
دعاهم املعهُد الدويل للقانون اإلنساني لالجتماع، 
بشأن القانون الدويل املطبق يف النزاعات املسلحة 
يف البحار من سنة 1988 إىل سنة 1994. وأرشف 
عىل إعـداده فريٌق من الخـرباء يف القانون الدويل 
صُّ يف يونيـو/  واملالحـة البحريـة، واعتُمـد النـَّ

حزيران 1994. 
هـذا الدليـل كان واضًحا يف التشـديد يف الفرع 
الثاني منه عىل حق الدفـاع عن النفس، وأوضح 
التدابـري املتبعـة أَثناء النزاع يف الحـروب واألمور 
التي يجـب مراعاتهـا، أَثناء تنفيـذ الهجوم عىل 
األهـداف العسـكرية، بعـد تعريفـات واضحـة 
لطبيعة تلك األهداف، ويف الفرع الخامس، يمكن 
اعتبـار السـفينة روابـي ِوْفــقاً للفقـرة (ح): 
سـفينة مسـاعدة للسـفن الحربية، َحيُث تنص 
عىل: (السـفينة املسـاعدة ُكـّل سـفينة، بخالف 
السفينة الحربية، تملكها القوات املسلحة لدولة 
ما أَو توضع تحت مراقبتها وحدها، وتستخدمها 
الحكومـة ألغـراض غـري تجارية ملـدة محّددة) 
تـرصف  تحـت  كانـت  إذن  روابـي  فالسـفينة 
القوات املسـلحة السـعوديّة، وتقوم بمهمة نقل 
عسكرية، وتكون ِوْفــقاً للفقرة 40، من الدليل 
هدًفا عسـكريٍّا، َحيـُث تنص الفقـرة: (تنحرص 
األهداف العسـكرية يف األعيان التي تسـهُم، من 
َحيـُث طابعهـا أَو موقعهـا أَو الغايـة منهـا أَو 
اسـتعمالها إسـهاماً فعلياً يف العمل العسـكري، 
ويوفـر تدمريهـا الـكيل أَو الجزئي أَو االسـتيالء 
عليها أَو تحييدها يف هذه الحالة فائدة عسـكرية 

أكيدة). 
لم يتوقف دليل سان ريمو يف ترشيع االستيالء 
عىل السـفينة روابي، عند هذه النقطة، بل يجوُز 
استهداُف السفن وِوْفــقاً للفرع الرابع، الفقرة 
60، التجارية عندما تتحول إىل أهداف عسـكرية 

يف إحدى هذه األحوال:
أ) قيامها بأعمال حربية لحساب العدّو. 

ب) عملها كسـفينة مساعدة للقوات املسلحة 
املعادية، بنقل جنود مثالً أَو بإمَداد سـفن حربية 

باملؤونة. 
ز) إسـهامها بأية طريقة أُخرى إسهاماً فعاالً 

يف العمـل العسـكري، بنقلهـا معدات عسـكرية 
مثالً. 

ومـن الواضـح أن روابي قد جمعـت ُكـّل تلك 
الـرشوط وفقدت أية حمايـة، وتحولت إىل هدف 
عسـكري، يتاح اسـتهدافه بهجوم أَو االستيالء 

عليه كغنيمة. 
وحتـى عىل افـرتاض صحة ادِّعـاءات تحالف 
العـدوان بـان روابي هي سـفينة تجارية، كانت 
تحمل مستشفى ميدانيٍّا، َفـإنَّ دليل سان ريمو، 
قـد أوضح يف الفـرع الثالث مـن الجـزء الثالث، 
الفقـرة 52، (إذا خالفـت سـفينة مـن أيـة فئة 
أُخرى من السـفن التي تستثنى من الهجوم أحد 
رشوط استثنائها املنصوص عليها يف الفقرة 48، 

َفـإنَّه ال يجوز الهجوم عىل هذه السفينة إال:
أ) إذَا لـم يكـن باإلْمـَكان تحويـل طريقها أَو 

احتجازها، 
ب) إذَا لم يكن هناك أي سبيل ملمارسة املراقبة 

العسكرية. 
ج) إذَا كانـت األحـوال التـي ال تحـرتم فيهـا 
السـفينة القواعد خطرية بما فيه الكفاية، لكي 
تصبح أَو يمكن أن تعتـرب بصورة معقولة هدفاً 

عسكرياً). 
 

طخُري السفغظئ روابغ: 
كانـت النصـوص املنقولة سـابًقا من دليل 
سـان ريمو، تؤّكـد عىل مرشوعية االستهداف 
أَو الهجـوم عىل السـفينة روابـي، يف حال عدم 
التمّكن من االسـتيالء عليها، بعد استيفاء ُكـّل 
الـرشوط، وانتفـاء ُكــّل املوانـع، وتحوُِّلها إىل 
هدٍف عسـكري، ويبقـى هنا أن ننُقـَل الفقرَة 
135، املتعلقَة بالضبط واالسـتيالء عىل السفن 
التجارية، (يجوز ضبط السفن املعادية، سواء 
كانت تجارية أَو غري تجارية، وبضائعها خارج 

املياه الحيادية، دون رضورة الزيارة والتفتيش 
مسبقاً). 

وهـذا هـو األمـر الـذي تـم تطبقـه بالفعل، 
وأصبحـت السـفينة يف قبضة البحريـة اليمنية، 
الصليـف،  مينـاء  مـرايس  إىل  بسـالم  ووصلـت 
وأصبحت يف حكم غنيمة الحرب، ِوْفــقاً للفقرة 
138، ونصها: (يتمثل ضبط أي سـفينة تجارية 
يف االسـتيالء عليها كغنيمة. َوإذَا حالت الظروف 
العسكرية دون االستيالء عىل السفينة يف البحر، 
جـاز تحويـل وجهتها إىل منطقة مناسـبة أَو إىل 
ميناء مناسـب السـتكمال ضبطها. وكحل بديل 
للضبـط، يجوز تحويـل أي سـفينة تجارية عن 

وجهتها املعلنة). 
وبهـذا تكـون السـفينة اآلن تحـت تـرصف 
القوات املسـلحة اليمنيـة، يجوُز لهـا فيها ُكـّل 
تـرصف، بنـاء عـىل الفقـرة 139، والتـي تجيز 
(تدمري أية سفينة تجارية ضبطت للعدو كتدبري 
اسـتثنائي، إذَا حالـت الظروف العسـكرية دون 
االستيالء عليها أَو إرسالها للحكم عليها كغنيمة 
للعـدو) مع التأكيد عـىل (الحفاظ عـىل الوثائق 
واألوراق املتعلقـة بالغنيمـة)، وكذلـك (صـون 
األمتعة الشخصية لركاب وطاقم السفينة بقدر 

اإلْمَكان). 
ُكلُّ هـذه املـواد والنصوص تؤّكــُد مرشوعيَة 
العمـل اليمنـي يف االسـتيالء عىل السـفينة التي 
كانت ترَفـُع عَلَم اإلمـارات، وهي دولـٌة ُمعاديٌة 
بطبيعـة الحال، وكانت السـفينة تقـوُم بأعمال 
مسـاعدة للسـفن الحربية، وتم اغتنامهـا أَثناء 
قيامها بنقل عتاد عسكري خطري، َوأَيْـضاً أَثناء 
وجودهـا يف امليـاه اإلقليمية اليمنيـة، ويتبني أن 
ُكـلَّ اإلجراءات تتوافـق مع القوانني الدولية، وال 
تنتهك أيَّا من قواعد دليل سـان ريمو، وتسـقط 

ُكـلُّ ادِّعاءات العدوان. 

 السفغظئ المساسثة ُضـّض جفغظئ، بثقف السفغظئ التربغئ، 
تمطضعا الصعات المسطتئ لثولئ طا أو تعضع تتئ طراصئاعا 

وتثعا، وتساثثُطعا التضعطئ فغراض غغر تةارغئ لمثة 
طتّثدة.

 غةعز ضئط السفظ المسادغئ، جعاٌء أضاظئ تةارغئ أو غغر 
تةارغئ وبدائسعا خارج المغاه التغادغئ دون ضرورة الجغارة 

والافاغح طسئصاً.
(تثطغر أغئ جفغظئ تةارغئ ضئطئ لطسثو ضاثبغر اجابظائغ، إَذا 

تالئ الزروف السسضرغئ دون اقجاغقء سطغعا َأو إرجالعا 
لطتضط سطغعا ضشظغمئ لطسثو)

غةعُز اجاعثاُف السفظ الاةارغئ سظثطا تاتعل 
إلى أعثاف سسضرغئ شغ إتثى عثه افتعال:

أ) صغاطعا بأسمال تربغئ لتساب السثّو. 
ب) سمطعا ضسفغظئ طساسثة لطصعات المسطتئ 

المسادغئ، بظصض جظعد طبًق َأو بإطَثاد جفظ 
تربغئ بالمآوظئ. 

ج) إجعاطعا بأغئ ذرغصئ ُأخرى إجعاطًا شساقً شغ 
السمض السسضري، بظصطعا طسثات سسضرغئ.
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 : طظخعر الئضالغ 
إنجاٌز عسكريٌّ بحريٌّ كبريٌ يف مواجهة العدوان 
تبعته فرحة شـعبيّة إثر سـيطرة قواتنا البحرية 
عىل سفينة إماراتية كانت تمارس أعماالً عدائية 
يف امليـاه اإلقليميـة اليمنيـة، محملة باألسـلحة 
واملعـدات الحربيـة التي تُسـتخدم لقتل الشـعب 
اليمني منذ 7 أعـوام، كما كان عىل متنها ضباٌط 
عسـكريون مـن جنسـيات متعـددة، يف تطـّوٍر 
عسكرّي يُنِبئ بأّن العام الجديد 2022م، سيكون 
حافـًال باالنتصـارات العسـكريّة عـىل مختلـف 

ميادين املواجهة الربية والجوية والبحرية. 
عسـكريٍّا، يقول قائد قوات الدفاع السـاحيل، 
اللـواء الركـن محمـد القـادري: حذرنـا تحالف 
العـدوان أكثر من مرة أننا نرصد ُكـّل تَحّركاتهم، 
اليمنيـة  امليـاه  دخلـت  السـفينة  أن  إىل  ُمشـرياً 
منتصـف ليلة أمس األول، ومؤّكـداً أن السـواحل 
اليمنيـة ليسـت للنزهـة وأن القـوات البحريـة 

اليمنية تراقب السفينة منذ مدة». 
واملحلـل  العسـكري  الخبـري  يقـول  بـدوره، 
االسـرتاتيجي العميد عزيز راشـد: «هذه العملية 
النوعية رسـالة واضحة للعدو األمريكي وأدواته 
يف املنطقـة وبالتحديـد األَداة اإلماراتية تقول: إن 
جيشـنا اليمنـي قادر عىل تنفيـذ عمليات عدة يف 
أماكَن بحرية أَو برية أَو عرب الجو، ُمشـرياً إىل أن 
عىل العدّو أن يأخذ تحذيرات العميد يحيى رسيع 
عـىل محمـل الجـد؛ ألَنَّ اليمن بقدراتـه وخرباته 
وإرادته العسـكرية الصلبة لن ترتّدد يف استهداف 
اسة واسرتاتيجية يف العمق اإلماراتي،  أماكَن حسَّ
وستكون هذه العمليات قاصمًة للعدو اإلماراتي، 
وعليـه التفكري ألـف مرة قبل أي عمـل عدائي يف 
السـاحل أَو يف شبوة عرب أدواته القاعدة وداعش؛ 

ألَنَّ الرد سيكوُن مزلزالً. 
ويضيف الخبري راشـد «ما يقوم به التحالف يف 
شـبوة دليل عىل نيته السيئة وأنه لم ينسحب من 
اليمن بل يقوم بعمل متجدد ومتصاعد وستكون 
العمليـات القادمـة نوعيـة ورادعـة، مؤّكـداً أن 
عملية السـيطرة عىل السـفينة رضبـة معنوية 
ونفسـية لتحالـف العـدوان وأدواتـه يف الداخل، 
ُمشرياً إىل أن العام بدأ ساخناً وسيكون ساخناً يف 

مواجهة العدوان». 
ويقول راشـد: «العدّو يمتلك سفناً وفرقاطات 
بحرية عسـكرية يف املنطقة، وسـبق وأّكـد قائد 
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي والقيادة 
العسكرية والسياسية، أن شعبنا اليمني ُمستمّر 

يف خـوض معركـة التحريـر الشـامل لـألرايض 
اليمنية وحفظ السـيادة الوطنية عىل ُكـّل ترابها 

ومياهها اإلقليمية والدولية». 
سـتكون  القادمـة  الرضبـات  «أن  ويؤّكــد 
متصاعدة وشـاملة ما لم ينخـرط العدّو يف حوار 
سيايس جدي وينهي عدوانه وحصاره عىل شعبنا 

اليمني ويسحب ما بقي من جنوده ومعداته». 
ويـرد عضـو املكتـب السـيايس ألنصـار الله، 
محمد البخيتي، يف مقابلة مع قناة RT الروسية، 
عىل تهديدات دول العـدوان الصادرة بعد العملية 
بأن الشـعب اليمني يضع تهديـدات دول العدوان 

تحت أقدامه يف ُكـّل العمليات العسكرية الداخلية 
والخارجيـة حتى وقـف العدوان ورفـع الحصار 
وانسـحاب القـوات األجنبيـة مـن ُكــّل الـرتاب 

اليمني. 
ويصـف البخيتـي هـذه العمليـة بـ»العمليـة 
اإلماراتيـة  السـفينة  أن  مؤّكــداً  املرشوعـة»، 
انتهكت سـيادة امليـاه اإلقليميـة اليمنية وكانت 
تقوم بتهريب األسـلحة بغرض األعمال العدائية 
ضد اليمن، ُمشـرياً إىل أن الهدف من هذه العملية 
هو حماية السيادة اليمنية عىل مياهها اإلقليمية 
ومنـع دول العـدوان مـن القرصنة عـىل األعمال 

التجاريـة يف البحـر األحمـر، وأن اليمـن معنيـة 
بتأمني املالحة يف هذه املنطقة ونحن ُمسـتمّرون 

يف تأمينها». 
كما يقول البخيتي «ُكـّل ما يسـمع التهديدات 
بقوله:  الصـادرة عـن التحالف يضحـك معقبـاً 
«نحـن يف حالة حرب» والفتـاً إىل أن دول العدوان 
تستخدم ُكـّل طاقتها يف العدوان من أول يوم ولم 
يعد يف جعبتهم يشء جديد يمكنهم التصعيد به». 
تصعيـد  هنـاك  كان  «إذَا  البخيتـي  ويـردف 
باسـتهداف األعيان املدنية كما هو حاصل اليوم 
فلدينـا خيارات مؤملـة وموجعة للـرد عىل ذلك»، 

 الصثطغ: اهللا الحاعث أن سغعظغ ذرشئ الثطعَع شرتًا بعثا الظخر السزغط
 المخسئغ: حسرت بارتغاح وشثر ق غعخش وغجغثظا سجطًا شغ طعاجعئ 

السثوان ورشث الةئعات بالرجال والمال تاى تتصغص الظخر
 الفصغه: لط أتمالك ظفسغ خةًق ورعئئ طظ طسغئ اهللا وسعظه وتسثغثه 

لطمةاعثغظ شضان السةعد هللا والاسئغح أشدض طا أسئر به سظ جسادتغ 
 التاج طتمث الماعضض: أظساظا طساظاتظا وذّغئئ ظفعجظا وجظضعن سطى درب 

الحعثاء تاى تطعغر ُضـّض افراضغ والمغاه الغمظغئ طظ دظج الشجاة 
 الحرشغ: سمطغئ أسزط طظ تترغر 3 طثغرغات 

خئراء سسضرغعن: تعثغثات السثوان تتئ أصثاطظا والغمظ جغثرج طظ الترب صعًة إصطغمغئ 

ضئط جفغظئ افجطتئ «روابغ».. شرتئ حسئّغئ وحسعر بالفثر واقساجاز
 الثرس افول لطسثو اإلطاراتغ يف السام الةثغث
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حينهـا  سـتكون  العـدوان  «دول  أن  إىل  ُمشـرياً 
املسؤولة عن توسيع دائرة الرصاع». 

ويحـذر البخيتي دول العـدوان من أي تصعيد، 
ُمشرياً إىل أن موازين القوى باتت يف صالح الجيش 
اليمنـي واللجـان الشـعبيّة، قائـالً: «مـن يقوم 
بالقرصنـة يف امليـاه اإلقليمية هـي دول العدوان 
أمريـكا وبريطانيا والسـعوديّة واإلمارات وليس 
اليمن»، وُمضيفاً «من يمنع دخول املواد الغذائية 
والسـفن التجارية إىل اليمن؟! هم من يمنع ذلك، 

وسبق وحذرنا من استمرار هذه القرصنة». 
ويتسـاءل البخيتي: «هل سبق ومنعنا السفن 
التجارية من املـرور يف مياهنـا اإلقليمية؟! وهل 
منعنـا حركة املالحة البحريـة يف باب املندب أَو يف 

البحر األحمر؟!»، مجيباً بـ «ال».
ويبـني البخيتـي «أن رقعة الـرصاع واملواجهة 
ستتوسـع، مؤّكــداً أن اسـتهداف دول العـدوان 
ملنفـذ عفـار يأتـي يف هـذا السـياق، وأن العالـم 
بات يعـرف اليوم أن لدى اليمن خيارات واسـعة 
لتأديـب دول العـدوان، وموضًحـا أنـه يف ُكــّل 
مرة تسـتهدف القوات اليمنية سـفناً عسـكرية 
تحمـل  بأنهـا  واإلمـارات  السـعوديّة  ردُّ  يكـون 
معدات ومسـاعدات طبية وبعدها تظهر أمريكا 

لتفضحهم». 
ويقول: هذه السفينة تقوم بأعمال عدائية وال 
يمكـن اإلفراج عنها، وهنـاك مفاجآت قادمة وال 

يمكن لدول العدوان استيعابها. 
بـدوره، قـال وكيـل وزارة اإلعالم نـرص الدين 
عامر يف تغريـدة له عىل صفحتـه يف تويرت: «لقد 
مارسـت القوات البحرية اليمنية حقها الطبيعي 

يف فرض السيادة عىل املياه اإلقليمية اليمنية». 
 

رجالئ بطغشئ جغفعمعا طظ غصش وراء 
السثوان جغثًا

سياسـيٍّا، أّكـد اإلعالمي واملحلل االسرتاتيجي 
موقـع  عـىل  لـه  مقـال  يف  عطـوان  عبدالبـاري 
صحيفته رأي اليوم بقوله: «عندي قناعة راسخة 
مبنية عىل دراسـات تاريخية بأن اليمن ستخرج 
من هذه الحرب قوة إقليمية قوية مهابة الجانب 
تسـتعيد أمجاد البالد الحضارية، تفاءلوا بالخري 

تجدوه». 
وتابع عطوان قائالً: «دولة االحتالل اإلرسائييل 
سـتكون حتًمـا األكثـر قلًقا مـن هـذا التّصعيد 
العسكري يف جنوب البحر األحمر؛ ألَنَّ أكثر من 80 
باملِئة مـن صادراتها تمر عرب هذا الخّط البحرّي، 
سـواًء لـدول رشق آسـيا، أَو القـاّرة اإلفريقيّـة، 
األمـر الذي يضع جميع ُسـفنها التجاريّة، وربّما 
العسـكريّة، ُعرَضـًة وهدًفا يف امُلسـتقبل املنظور 
لعمليّاٍت ُمماثلة، وبمعنى آخر أن تُصِبح الّسـفن 
اإلرسائيليّة تحت رحمة صواريخ وزوارق «أنصار 

الله». 
ويردف: اليوم الهدف سـفينة إماراتيّة، وربّما 
يكـون الهدف غداً سـفينة إرسائيليّـة، ولعّله من 
امُلفيـد التّذكـري بأّن الُهجـوم بالّطائرات امُلسـرّية 
عـىل إحـدى النّاقـالت اإلرسائيليّة يف بحـر ُعمان 
قبـل أربعـة أشـهر ويف ذروة حرب الّسـفن كان 
«يمنياً» وليس إيرانيٍّا، حسـب بيانـات الُحكومة 
الربيطانيّـة التـي تعُهدت ِبـَردٍّ انتقامّي جماعي، 
ة إىل ُمحافظة املهرة اليمنيّة  وأرسلت قّوات َخاصَّ
امُلجاورة لَسلطنة ُعمان لحماية الّسفن األمريكيّة 
واإلرسائيليّة، وُمطاردة ُمنّفذي الُهجوم املذكور. 

ويختتم مقاله بالقول: «العام الجديد سيكون 
حاِفـًال بامُلفاجآت سـواء يف حرب اليمـن، أَو عىل 
الجبهات األُخرى يف ِفلسـطني والِعـراق ولبنان.. 

وأّول الغيْث قطرة.. والقادم أعظم».
هذا ما غرد به رئيس لجنة املصالحة الوطنية، 
يوسـف الفييش، عىل صفحته يف تويرت قائالً: «ما 
حصل اليـوم يف مياهنـا اإلقليمية، تحـول نوعي 
وكبـري ال تعلمـه إال الـدول القويـة، ويف وضـع 
طبيعـي وليس يف وضـع عدوان وحصـار، وهي 
رسـالة بليغة سـيفهمها من يقف وراء العدوان 

جيًِّدا». 
فيما يقول الناشـط السـيايس أحمد الرازحي: 
«ليـس مهمـاً السـالُح الذي عـىل متن السـفينة 
اإلماراتية، وإنما األهم هو من كان عىل متنها من 
الرصد واملتابعة لها  متعددي الجنسيات، َوأَيْـضاً 

أليام، واتِّخاذ القرار لضبطها». 
من جانبه، غرد عضو املكتب السيايس ألنصار 
اللـه، حزام األسـد، بقولـه: «التصعيـد اإلماراتي 
األخري فاشـل وجاء بعد زيارة رئيس وزراء كيان 
العدّو الصهيوني «بينيت» لإلمارات الشهر الفائت 
برغم إعالنها االنسحاب من العمليات العسكرية 

العدائية عىل شعبنا اليمني مرتني». 
األمريكـي  تكّفـل  هـل  بقولـه:  وتسـاءل 
والربيطانـي بالتعويضات عما سـيطالها من رد 

وعقاب يماني قد يكون وشيكاً؟
 

شرتئ حسئّغئ وحسعر بالفثر واقساجاز
عـىل الصعيد الشـعبي، يبارك الشـعب اليمني 
للقيـادة الثورية والسياسـية والعسـكرية ولكل 
واملظلومـني  واألرسى  والجرحـى  الشـهداء  أرس 
واملحارصيـن يف اليمـن هـذا االنتصـار البحري، 
ويطالب باملزيد من العمليات، مؤّكـداً االسـتمرار 
يف رفد الوحدات والتشـكيالت العسكرية املختلفة 

باملال والرجال. 
وشـهد الشـارع اليمنـي فرحـة عارمـة بعد 
سـماعه عـن العملية العسـكرية ومشـاهدتهم 
للمقاطع والصور التي تظهر السفينة اإلماراتية 

ومحتوياتها. 
يقول املواطن مبارك املصعبي: «شعرت بارتياح 
وفخـر واعتـزاز ال يوصـف بقدراتنـا العسـكرية 
البحرية وتحقيقنـا لالنتصارات عىل ُكـّل امليادين 
ويف ُكــّل جبهـات املواجهـة، وهذا يزيدنـا عزماً 
وإراَدة وصموداً يف مواجهة العدوان ورفد الجبهات 

بالرجال واملال حتى تحقيق النرص». 
ويضيـف: نبارك لشـعبنا اليمنـي ولكل أرسة 
قدمت شـهيداً أَو جريحاً أَو أسرياً أَو مفقوداً هذا 
االنتصار، كما نبارك لقيادتنا الثورية والسياسية 
ولـكل مجاهدينـا يف مختلـف الجبهـات والثغور 
ولكل رجال األمن وأحرار العالم عىل هذه العملية 
التي تعكس مدى البأس اليمني وقدرته عىل كرس 

وتأديب قوى البغي والعدوان.
من جانبه، يقول املواطن متوكل البكايل: «عند 
سـماعي للخرب عن العمليـات البحرية طرت من 
الفرح وأثلج صـدري، ومن هذا املنرب أقول: يجب 
أن تسـري قوافـَل ماليـة لرفـد ودعـم الصناعات 
العسـكرية البحرية ولن نرتّدد بالتضحية بكل ما 

نملك يف تحقيق العزة والحرية لبالدنا». 
ويضيـف: «هذا بفضل اللـه والقيادة الحكيمة 
وتضحيـة وشـجاعة وثبـات مجاهـدي الجيش 
الذيـن  البحريـة  القـوات  يف  الشـعبيّة  واللجـان 
رفعوا رؤوسـنا إىل عنان السـماء، ونقـول للعدو 
األمريكـي السـعودّي واإلماراتي: لـن تجدونا إال 

َحيُث تكرهون والنرص حليف شـعبنا مهما طال 
عدوانكـم وحصاركـم، لن تجدوا لكـم مهرباً من 

بأسنا وانتقامنا». 
بهـذه العبـارة، يقـول والـد شـهيدين، الحاج 
محمـد املتوكل وهو يف روضـة الحافة بالعاصمة 
صنعـاء: «هـذه العمليـة أنسـتنا معاناتنـا وما 
تعرض له شـعبنا من قصف وتدمري وما قدمناه 
من قوافل الشـهداء، وأمام هذه العملية نفوسنا 
تطيب وسـنكون عىل منهج ودرب الشهداء حتى 
تطهـري ُكــّل األرايض وامليـاه اليمنيـة من دنس 

الغزاة ومرتِزقتهم». 
ويتابـع بحديثه وهو شـامخ ومبتسـم: «كان 
يوم عيٍد بكل ما للكلمة من معنى تذكرنا شهداَءنا 
وجددنـا لهم ولقائـد الثورة السـيد عبدامللك بدر 
الدين الحوثـي، العهد والوالء باالسـتمرار يف رفد 
الجبهـات بقوافـل الرجـال واملـال ولـن ندخر ال 
نفسنا وأهلنا غري هذا الرشف العظيم بإذن الله». 
أماَم هذا اإلنجاز النوعـي العظيم لم نعد نهتم 
بعملنا كرجال مرور وسـط ُحرِّ الشـمس وبرغم 
انقطاع الراتب ومسـتعدين نعمل يف امليدان طوال 
اليـوم دون مقابـل إىل أن يُمـنَّ اللـه عىل شـعبنا 
اليمني بالنـرص التي تلوح بوارقـه من مأرب إىل 
شـبوة وإىل السـاحل يف الرب والبحر والجو بفضل 
الله، بهـذه الجمل يعرب رجل املـرور رائد املرادي، 
يف جولـة جامعة صنعاء عن شـعوره بعد عملية 
السـفينة اإلماراتية، متابعاً هذا اعتزاز وفخر أن 
لدينا قوات بحرية قادرة عىل ردع قوى العدوان يف 

مياهنا اإلقليمية. 
بدوره، يقول مساعُد قوات النجدة، أبو محمد: 
«نفتخـر ونعتز بالعمليـة النوعيـة التي صدرها 
أبطال القوات البحريـة اليمنية ونقول ملن يقاتل 
اليوم يف حضن اإلماراتي والسعودّي املطبعني مع 
كيـان العـدّو الصهيوني ها هـي الحقائق تتجىل 
وجنسـيات طاقـم السـفينة يفضـح عمالتكـم 

وخيانتكم لله ولهذا البلد». 
أما املواطن فـارس القدمي فيقـول: «لم يكن 
العـدّو األمريكي السـعودّي اإلماراتي يتوّقُع هذه 
العملية وهو يمتلك ُكـّل وسـائل الرصد واملتابعة 

فكان ذلك صدمة له، فيما كانت العملية بالنسبة 
لنا كشـعب يمني مظلـوم ومحارص فرحة كربى 
ال يمكن نسـيانها مدى الحياة، والله الشـاهد أن 
عيوني ذرفت الدموَع فرحاً بهذا النرص العظيم». 
كان شـعوري والقـادم أعظَم بهـذه الكلمتني 
فرحتـه  الجديعـي،  رضـوان  املواطـن  يلخـص 
بالعملية مسـتبرشاً بالقـادم ومؤّكـداً جهوزيته 
لالنطـالق يف سـبيل اللـه والتسـجيل يف القـوات 

البحرية اليمنية». 
ماجـد الفقيـه من أبنـاء محافظـة إب يقول: 
«وأنـا يف العمل سـمعت عن العملية فلـم أتمالك 
نفيس وشـعوري خجالً وخشية ورهبة من معية 
اللـه وعونه وتسـديده ملجاهدي جيشـنا ولجاننا 
الشـعبيّة يف مختلف العمليات العسكرية الجوية 
والربية والبحرية، فكان السـجود لله والتسـبيح 
لـه أقـوى وأفضـل مـا يمكـن أن نعـرب بـه عن 
سـعادتنا بهذه العملية البحرية التي لم يسبْق أن 

شاهدناها منذ سبعة أعوام». 
ويتابـع الفقيـه يف حديثه لصحيفة املسـرية: 
«ال يرشفنـي أن أذكر بأن اإلماراتي أَو السـعودّي 
يف مرتبـة العدّو فهـم أقل من ذلـك وليعلم العالم 
أن حربنـا هي مع دول االسـتكبار العاملي أمريكا 
وإرسائيل وبريطانيا وفرنسا وكل دول الطاغوت 
يف هـذه العـرص، أمـا أُولئك فهـم ُمَجــّرد أدوات 
تنفيذيـة تدفـع قيمـة السـالح وتوفـر املرتِزقة 

ودعمهم وهذا هو دورهم». 
الشـاب عقيـل محمد الـرشيف يقـول: «إذَا كنا 
كشـعب يمنـي انصدمنـا بالعمليـة فمـا بالـك 
بالعدّو، وكيف موقف تحالف العدوان بعد سـبعة 
أعـوام من الحـرب والحصار وقصـف للمدنيني، 
وال يسـمحون لسـفن املواد الغذائية واملشتقات 
النفطيـة تدخل، واآلن عمليـة نوعية تمّكنت من 
السـيطرة عىل سـفينة إماراتيـة محملة بأيش؟ 
محملـة بعتـاد عسـكري وأيـش هذا النـوع من 
العتـاد؟ كانت محملة بعربات عسـكرية متصلة 

ومرتبطة باألقمار الصناعية». 
ويضيف الرشيف يف حديثه لصحيفة «املسرية»: 
أيش أقول لك عن هذه العملية هذه العملية أعظم 
من تحرير 3 مديريات، كان شعبنا اليمني يرتقب 
االنتصـار يف ما بقـي من محافظة مـأرب فجاء 
االنتصار من الله بانسـحاب مرتِزقة العدوان من 
السـاحل الغربي، وكنا هذه املرة نرتقب العمليات 
يف شـبوة فجابهـا اللـه إلينا مـن البحـر األحمر 
بعمليـة السـيطرة عـىل السـفينة اإلماراتية وما 
تحويه من املعدات والطواقم املتعددة الجنسيات، 
هـذه رعايـة إلهية لم يسـبق أن حدثـت عىل مر 

التاريخ، ولله الحمد». 
ويتابـع الـرشيف بقولـه: «ذا الحـني مـا احنـا 
داريـني مـا يجي فتـح مـأرب إال وقد سـقطرى 
معانا بإذن الله؛ ألَنَّ احنا بنشـوف يف عيوننا عىل 
حاجة بسيطة والله يمن علينا بما هو أهم وأكرب 

وأعظم فهو العظيم سبحانه». 
«شـعور فوق السـحاب» بهذه الجملة يضيف 
املواطـن خالـد مجاهـد املصنعـي، شـعوره بعد 
مشـاهدته للعمليـة ُمضيفـاً: «صحيـح العـدّو 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي صعد يف الرب والجو 
والبحر ولكن الله ورجال الله أحاطوا به من ُكـّل 
جانب، وكانوا له، َحيُث يكره، وهنا تتجىل معاني 
ودالالت النرص الرباني لشعبنا اليمني امُلستمّر يف 

رفد الجبهات باملال والرجال». 
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أحــرف الظخغري 

 

غنيمُة البحر األحمر طيلة سـبع سـنوات ونصف 

واليمـن يعيش حصاراً ال مثيل لـه يف تاريخ البرشية 

منذ خلق الله اإلنسان. 

يف أحـد األيّام حكاية بحر ترويهـا األجيال حارضاً 

أن األشـاوس اليمنيـني حمـاة البحـار  ومسـتقبالً 

يـأرسون سـفينة حربيـة إماراتيـة تحمـُل الكثـريَ 

مـن املعـدات واملدرعـات والذخائر العسـكرية تحت 

مسميات مزيَّفة ومصطلحات فارغة وكاذبة ال خجل 

ِمما يكذبون ويستمرون يف كذبهم ودجلهم وغطرستهم املمقوتة 

تزييف الحقائق وتغيري املسـميات بمصطلحات تخدم مشاريعهم 

وتآمرهـم وخططهـم الجهنمية بذرائَع إنسـانية وخدمات طبية 

وعنجهيـة ال مربّر لهـم يف مثل هذا االسـتمرار الوقح والتغطرس 

القبيح.

عروسة اإلمارات من السبايا يف الحروب والرصاعات بني البلدان 

والشـعوب وسـيكون عىل النظام اإلماراتي مصـريٌ قاتٌم يتخلد يف 

التاريخ سـيعانق األجيـال جيالً بعـد جيل ولن تمحـَوه األنظمة 

اإلمارتية والدراهم.

تجلـدوا وتعنتـوا وأرصوا يف غطرسـتهم بمختلـف التوّجـهات 

واالدعاءات الباطلة.

يزعمـون ويكذبون ونحـن ال ينبغي لنا أن نصـدق ما يقولون 

ويزعمـون، فهـم كاذبـون سـاقطون ال يسـتحون ويحسـبونا 

كاألنعام مثـل مرتِزقتهم عديمي األخـالق والكرامة 

والوطنية واإلنسانية. 

غطرستهم وعنجهيتهم سـتمحوها أقداُم يمانية 

يف املياديـن بـدون كلل أَو ملـل وُكلٌّ حسـب مكانته 

وعملـه يف مواجهـه العـدوان والحصار والغطرسـة 

الدولية الواسعة ضد اليمن أرضاً وإنساناً.

غطرسـة األنظمة والحكومات الدوليـة واألممية 

يف التنديد واالسـتنكار ال تخيفنا، وهم يدركون ذلك، 

ويعرفون أنهم ليسـوا ممن يخيفون، فهم شذاذ وال 

ينتمون لإلنسانية إال شكالً فقط.

الجميع مدرك لألحداث، فغنيمة البحر تأتي بوقت متأخر ولكن 

أن تأتـَي متأخراً خريٌ من أال تأتي، فقد أضاءت فرحاً بصدور ُكـّل 

األحـرار والرشفاء رغم أوجاعنا وقهرنا إالَّ أنها بلسـٌم للجروح يف 

هذا الوقت تحديداً.

شكراً للعظماء حماة الرب والبحار وفيلق اإلعصار إذَا هب نشب 

حريق وتجذر بقلع األشجار.

شـكراً لعنفوان األنصار فهم كغيث األمطار، أينما وقع نفع إذَا 

صح االختيار بالوقت والزمن.

ُقبحـاً لعباد الريال ففي دهسـهم واجتثاثهم يرحمنا الله بعتٍق 

من النار.. 

كتابات

ضئط السفغظئ ضئط السفغظئ 
بغظ السغادة بغظ السغادة 

والسغاجئ والسغاجئ 
أطض المطعر

السـيادة مصطلح لطاملا استمعنا إليه يف دستورنا 
ويف مدارسنا وجامعاتنا وخطب َمن كانوا يحكموننا، 
لكن يا ترى هل تعرفنا عىل السـيادة شـخصياً؟! هل 
كنا نلمسـها يف واقعنا؟! وهل وجدناها يف قرارات من 

كانوا يحكموننا؟!
ماضينـا املوجـُع يشـهُد بأننا كنـا شـعباً منتهَك 
السـيادة، لكننـا كنـا نأخذهـا عـىل شـكل جرعات 
سياسـية يف وصفة مهدئات نفسـية، تصُفها الدول 
العظمى فنسـمع رئيَسـنا يتحدث عن سيادة الوطن 
وأمنـه ونتفاجأ بدخـول املارينز األمريكـي إىل ترابنا 
بكل أريحية، ودخول طائراته أجواءنا بكل سـهولة!! 
وعبـور بارجاتـه إىل بحارنا بكل سالسـة!! كنا نرى 
رئيسـنا مربوطـاً من عنقـه بَطوق كالب الحراسـة 
يقـوُده السـفري األمريكـي حيثمـا أراد، فأيـن هـي 

السيادة بني ُكـّل ذلك الهراء؟! 
ـَـُر بأمر  نكتشـف بعدهـا أن أسـلحتَنا كانت تُدّم
وتوقيع وحضـور ممن كانوا يحكموننا؛ كي ال تقوم 
لنا قائمة بعدها، ونظل منتهكي السـيادة يف ثقافتنا 

واقتصادنا وأمننا وسياساتنا. 
هذا كان سابًقا، اآلن أصبح الوضع مختلفاً وأصبح 
الشـعب هو من يحمي سـيادتَه الوطنيـة والدولية، 
فحينمـا تحـّررت العقـول مـن هيمنـة السياسـة 
االستسـالم  ذُلِّ  مـن  النفـوُس  تطهـرت  الخارجيـة 
والرضـا بالحال كيفما كان، فأصبـح َمن يحكموننا 
اليوم هم أبناء الشـعب الذين عارصوا وعايشوا كلما 
كان سـابًقا، فكان الشـغف واحداً والحلم هو نفسه 

نيل الحرية واستعادة السيادة املفقودة منذ عقود. 
فكان الهـدُف رأَي العـني والقدُم ثابتـًة والرضبُة 
دَة، وهـا نحـن اليـوم وبفضـل اللـه وفضـل  مسـدَّ
تضحيات عظمائنا الشـهداء نتلمُس سيادتنا بأيدينا 

ونراها واقعاً نفتخر به. 
ومـا جعلنـي اليـوم أكتـب هـذا املقال هـو رؤية 
سـفينة الشـحن اإلماراتيـة التي ضبطـت وأوقفت 
هي وطاقمها لتعديها عـىل مياهنا اإلقليمية، حينها 
مـر أمامي رشيـط املايض رسيعاً، حتـى وصلت عند 
صور السـفينة اإلماراتية وأنا أسـتمع لبيان ناطقنا 
الرسـمي العميـد رسيع وهو يحذر مـن تعدي حدود 
مياهنـا وأجوائنـا وحدودنـا، يتحـدث بلهجـة قوية 
صارمة واثقة يرفـع إصبَعه أمام عني عدوه ليحذَره 
وينذُره من التمادي، حينها رأيُت أمامي حكايَة وطن 
كان مسـلوَب اإلراَدة ومنتهَك السـيادة فأصبح اليوم 
صاحـَب القـرار ممتلَك السـيادة يُمـِيل رشوَطه عىل 
الجميع بكل قـوة وثقة، أصبحت حينهـا أكثَر يقيناً 
بأن إراَدة الشعوب املؤمنة بربها وبقضيتها بإْمَكانها 
أن تقلب املوازين وتغري معادالت البرش بكل سـهولة 

وبالعكس فقس عىل ذلك. 
ومن ال يحـاول أن يمتلك حريتَه وكرامته ال يمكن 
أن يمتلك سيادتَه أَو يرفع رأسه أمام عدوه فما بالكم 
باتِّخاذ قرارات مصريية لحفظ األوطان وصونها من 
االنتهاك، وشـتان ما بني أن تعيش يف وطنك مسلوب 
اإلراَدة منتهك السـيادة كمن يسـكن بيتـاً يرمى إليه 
بالطعام لكنه بـال نوافذ وأبواب، منتهك الخصوصية 
يتحكـم فيـك الجميـع، وبـني أن يحـارصك الكـون 
من الخـارج لكنـك يف قلعتك مصـان الكرامة ممتلك 
السـيادة تستطيع أن ترد وتردع وتهجم وتدافع متى 
شـئت وكيفما أردت وال تسـمح ألحد بالدخول بدون 

إذن. 
لهـذا ال بُــدَّ أن نظل نتذكـر ما قبـل ونتأمل فيما 
بعـد لنحمد الله َكثـرياً عىل هذه النعـم ونقدرها حق 

تقديرها وكي ال ننىس. 

اُم أطان  اُم أطان الصعة الئترغئ الغمظغئ خمَّ الصعة الئترغئ الغمظغئ خمَّ
لطسغادة العذظغئ والمقتئ الثولغئ لطسغادة العذظغئ والمقتئ الثولغئ 

د. تئغإ الرطغمئ

ذتها القوُة البحرية اليمنية َوأعلن  العمليُة التـي نفَّ
عنها متحدُِّث القوات املسـلحة باألمـس حوَل اقتياد 
سـفينة دخلت امليـاه اإلقليمية اليمنيـة دون إذٍْن أَو 
ترصيـح من السـلطات اليمنية، َوكانت ترفـع الَعَلَم 
اإلماراتي، ومن ثَمَّ اتضح أنها تحمُل معدات عسكرية، 
هذه العمليُة يف دالالتها تشـريُ إىل أي مدى وصل حال 
تحالف العدوان من استهتار بكافة القوانني الدولية. 
فبغـض النظر عما يّدعيه تحالُُف العدوان عن نوع 
الحمولة التـي كانت عىل ظهر السـفينة، َفـإنَّ عدَم 
نفيـه للقبض عىل السـفينة وهي يف امليـاه اإلقليمية 

اليمنيـة هـو دليـٌل واضـٌح عىل ذلـك االسـتهتار، ويعطـي الحق 
الطبيعي للقوات اليمنية باسـتخدام حقها املـرشوع املقّرر عرفاً 
وقانوناً باحتجاز تلك السفينة؛ باعتبَار أن الثابَت يف القانون الدويل 
أن امليـاه اإلقليمية تعترب جزءاً من سـيادة الدولة الخالصة مثلها 

مثل أي جزء من تراب الدولة. 
هذا مـن ناحية، ومن ناحية أُخرى يدرك تحالـف العدوان جيًِّدا 
أن الجمهوريـة اليمنيـة ممثلة بحكومة اإلنقـاذ الوطني بصنعاء 
لهـا الحق ليس يف احتجاز السـفن التي تحمل علـم دولة معادية 
انتهكت مياهها اإلقليمية وتحمل معدات عسكرية موجهة أََساساً 
لقتل شعبها، وإنما أَيْـضاً باستهداف تلك السفينة وتدمريها حتى 
وإن كانـت يف املنطقـة االقتصادية أَو يف أعايل البحـار طاملا وهذه 

السفينة ترفع َعَلَم دولة معادية تُشنُّ عدواناً عىل الدولة. 
ومن ثَمَّ َفـإنَّ االسـرتاتيجيَة التي تستخدُمها صنعاُء يف التعامل 
مع السـفن التي ترفع علم دولة معادية مـا زال يتم التعاُمُل معه 
ة بالبحار  وفقاً لقواعـد القانون الدويل العام واالتّفاقيـات الَخاصَّ
ـلم، وتطبق عليهـا أحـكام االتّفاقية وقت  املطبقـة يف حالـة السِّ
السـلم؛ بَهدِف سـالمة وضمان املالحـة الدولية وليـس ما تخوله 
القوانـني واالتّفاقيـات الدولية يف تطبيـق أحكام القانـون الدويل 

للبحار يف أوقات الحرب -وهذا موضوع يطول رشحه-.
وحتى ال نخرج عن موضوع املقال، َفـإنَّ تحالَف العدوان يعيُش 

يف وضع حـرج للغاية نتيجَة االنتهاكات الخطـرية للقانون الدويل 
واتّفاقية البحار أَو ما يسـمى القانون الـدويل للبحار، بل وانتهاك 
خطري للقرار (٢٢١٦) لسنة ٢٠١٥م الخاص باليمن. 
حيُث أن هذا القراَر يؤّكــُد مجلَس األمن يف بدايته 
عىل احرتام سـيادة ووحـدة اليمن وسـالمة أراضيه 
هذا من ناحية، ومن ناحية أُخرى حتى مع مناقشـة 
التدابـري التي فرضها هذا القـرار، والتي نعتربها هنا 
مسيسـة وال تتماىش مع روح ميثـاق األمم املتحدة، 
أقلها أنها لم تفرْض حظراً للسالح عىل جميع أطراف 
الرصاع كما هو الحال يف حاالت مماثلة وإنما فرضت 
حظر توريد السـالح آنذاك عـىل طرف واحد وهو من 

أسمتهم قوات عيل عبد الله صالح والحوثيني.
ومن الثابت أن هذه الحمولَة من األسلحة التي تم القبض عليها 
بظهر السفينة هي معدات عسكرية لقوات طارق محمد عبد الله 
صالـح الذي يقـوُد بقايا الحرس الجمهوري التابـع لعيل عبد الله 
َة التي  صالح املندرج تحـت الحظر، وبما يُظِهُر االزدواجيـَة الَفجَّ
تتعاَمـُل بها األمـُم املتحدة فيما يتعلق باحـرتام قراراتها، وهو ما 
يثبت بكل األبعاد القانونية أن تحالف العدوان بأدواته السـعوديّة 
واإلمـارات ينتهـك قواعد القانون الـدويل والقانون الـدويل للبحار 
والقـرارات الدولية، األمر الـذي يوجب عىل األمم املتحـدة التَحّرك 
الفعـال والرسيـع إلدانة األعمـال العدائية واالنتهـاكات الخطرية 
التـي يرتكبهـا تحالـف العـدوان ممثـال بالسـعوديّة واإلمارات؛ 
بَسـبِب املمارسـات الخاطئة والتي تنُــمُّ عن عـدم احرتام قواعد 
القانـون الدويل؛ وكون هذه الترصفات والخروقات تشـكل تهديداً 
خطـرياً لألمن والسـلم الدوليـني، ُخُصوصاً إذَا مـا نظرنا لألهميّة 
االسـرتاتيجية الكبـرية والحساسـة التـي تحتلهـا تلـك البقعـة 
الجغرافية والقريبة من مضيق باب املندب لضمان املالحة الدولية. 
ذلـك أن ضماَن سـالمة املالحة الدوليـة يف تلـك املنطقة يرتبط 
ارتباطـاً وثيقاً برضورة احرتام قواعد القانون الدويل بشـكل عام 
والقانون الدويل للبحار بشكل خاص سواء يف أوقات السلم أَو أثناء 

الحرب. 
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السفغظئ َجئغَّئ.. بماذا تئررون؟ عض ضظاط 
طحشعلغظ بالضرجمج؟! 

الحغت سئث المظان السظئطغ 
 

سـواٌء أكانت هذه السفينُة تُِقلُّ عىل ظهرها مستشفى 
ميدانياً أَو معداٍت ومسـاعداٍت طبيًة أَو عتاداً وأسـلحًة أَو 

حتى (تبغ).. 
ليس هذا هو املهم يف الحقيقة!

املهـم هو.. كيف تمّكـن هؤالِء املقاتلـون اليمنيون من 
اقتياِد هذه السـفينة الضخمـة يف ظل هذا الحصار املطبق 
عليهـم مـن الـرب والبحـر والجـو، ويف ظـل هـذه العيون 
الشـاخصة إليهم بأقمـاٍر صناعيٍة متطـورٍة من الفضاء 
الخارجـي واملرتقبـة لـُكلِّ سـْكنٍة وحركٍة تـدور يف أرض 

اليمن؟!
كيف اسـتطاع فريٌق مؤلٌف من خمسـة إىل عرشِة جنود 

أَو عـدد قليل مـن املقاتلـني اليمنيني إجباَرهـا عىل الجنـوح بحمولتها 
اضطراراً، َحيُث شاءوا لها أنفسهم أن يستقرَّ بها املطاف أخرياً؟!

هذا هو السؤال الحارض اآلن!
نحن هنا ال نتحدث طبعاً عن سـفينٍة رشاعيٍة أَو عن زورق أَو مركب 

صيٍد تقليدٍي، ولكننا نتحدث عن سفينة نقٍل ضخمٍة وعمالقة!

كمـا أننـا هنا ال نتحـدث أَيْـضاً عـن عمليٍة رسيعـٍة وخاطفة أَو عن 
هجـوٍم مباغـٍت هيَّأت له الصدفـة، ولكننـا نتحدُث عن عمليـٍة تحتاج 
امـاً وأياماً من  لتنفيذهـا وإتمامها من الوقـت والجهد أَيـَّ

التخطيط والرصد واملتابعة والتنفيذ!
فأين كان هؤالء املحتجون واملتباكون عىل (اختطافها) 

بحسبهم اليوم؟!
أين كانت قواتُهم وأسـاطيلُهم وبوارُجهم وغواصاتهم 
وسـفنهم وزوارقهـم الحربية تغص بالنـوم حني اقتيدت 

هذه السفينة َسبيًَّة علناً ويف وضح النهار؟!
برصاحـة، ال تسـتبعدوا أن يطلَع علينا غـداً أَو بعد غد 
مـربّرون وقائلون بأن قواتهم وجنودهم كانوا مشـغولني 

مثلهم باالحتفال بأعياد امليالد!
ربما سـيجدون يف هـذا عذراً أكثـَر واقعيـًة وقبوالً من 
القول بأن هذه السـفينة كانت تحمُل مساعدات ومعداٍت 
طبية لبلٍد وشـعٍب تعرض يف األصل وخالل سـبعة أعوام ملختلف األوبئة 
والجوائـح كالكولريا واملالريا وحمى الضنك وكورونا بدون أن يقدموا له 

حتى حبة اسربين واحدة!
ال تسـتبعدوا ذلك، فمثل هـؤالء القوم -وكما تعّودنـا منهم دائماً- ال 

يعدمون األعذار واملربّرات!
قللك مساعدات طبية.. قال!

ــئ وتترغر طصثجاتعا  ــئ وتترغر طصثجاتعا ترغئ اُفطَّ ترغئ اُفطَّ
ثة بثم جطغماظغ والمعظثس  ثة بثم جطغماظغ والمعظثس طسمَّ طسمَّ

 غتغى خالح الَتماطغ
ــة العربية واإلسـالمية وتحرير مقدسـاتها  حرية األُمَّ
ــة  تعمـدت بالـدم الطاهر النقـي من دمـاء أحـرار األُمَّ
اإلسالمية الذين قدموا أرواحهم يف سبيل الله وإعالء كلمته 
عىل الذين طغوا يف األرض، الرحمة عىل روح الحاج قاسـم 
سـليماني ورفيق دربـه الجهـادي والصمـود والتضحية 
ـة العربية واإلسـالمية أبي  يف سـبيل الحريـة والعـزة لألُمَّ
مهـدي املهندس، اللذين صنعا بدمائهما نرصاً يف زمن الذل 

والعمالة واالنبطاح السيايس الذي ال نضري له. 
الشـهيدان العظيمان ال نسـتطيع أن نفَي حقهما وإن 
نطقـت أقالُمنـا وترجمت مشـاعَرنا أحباُرهـا، فهما من 
ــة اإلسـالمية،  ـة اإلسـالم من بعد تفكُّك األُمَّ فرسـان أُمَّ

مواقفهـم واستبسـالهم وصمودهم وبـذل دمائهم وّحدت 
ـة اإلسالم.  ــة بعد شتات األمر وضياع قرار أُمَّ األُمَّ

ماذا َحـّل بالعرب من ذل وماذا َحـّل بالدين املحمدي؟! 
لقـد كانـت العرب تتسـول بحثاً عن عـز لها ونسـيت تاريخ مجدها 
اإليماني والعربي وتبحث عن كرامتها وعن أمنها من أبواب طغاة األرض 
بكّل غباء سـيايس ونسـيان ما تنـزل عليهم من رب السـموات واألرض 

والذي أتى به خري الورى محمد صلوات ربي عليه وعىل آله. 
العربـان ضلت طريقها ودفعت لليهود والنصارى بجزيتها، لقد تخلوا 
عن الدين وتاهوا يف العمالة دون مصالح تخدم أمتهم سوى التسلسل يف 
السمو وتويل العروش ونقضوا العهد مع الله ورسوله، وهذا ما نحن فيه 

من عدوان عىل اليمن بقيادة الرأسماليني من الخليج. 
لقد تلقى الشـعُب اليمني الويَل من ظلم وبغي الخليج العربي بقيادة 

الشـيطان العربي يف الجزيـرة العربية مملكة آل سـعود و آل زايد الذين 
أصبحوا جنوداً للموساد وحراساً للصهيونية العاملية يف األمة. 

مـاذا أثمرت سياسـة الطغاة وما هـو املوقف يف الدفاع 
عن أرايض ومقدسات األمة منذ عقود من الزمن؟ ال يشء. 
املقاومـة الفلسـطينية عىل مدى عقود مـن الزمن بني 
ــة بني  التكفـري والتفريق باملسـمى املسـتورد عـىل األُمَّ

نة.  الشيعة والسُّ
ـــة يف محـور املقاومة عىل  عندمـا تدخـل أحـرار األُمَّ
رأسـهم إيـران التـي بذلـت قياداتهـا العظيمـة ودعمت 
عسـكرياً َولوجسـتياً وأرسـلت القائد العظيـم قائد فيلق 
القدس، لقد تَحّرك من منطلق املسـئولية الدينية والدفاع 

ــة متسلحاً اإليمان بالله. عن مقدسات األُمَّ
تَحّرك الحاج قاسـم سليماني لنرصة املستضعفني من 
الشـعب الفلسـطيني بذاتية الواجب اإلسـالمي بعد تخـيل العرب عنهم 
وكان التَحـّرك رضبًة قاصمًة للعدّو اإلرسائيـيل واألمريكي والربيطاني، 
فتحولـت املقاومة الفلسـطينية من محور جهـادي هزيل ومحارص إىل 
الصف األول يف مواجهة العدّو الصهيوني بتقدم عسـكري مزلزل ورادع، 
ام  ولم يصمد العدّو الصهيوني أمام الرضبات الصاروخية ملدة عرشة أَيـَّ
ام، إذ أطلقـت املقاومة خالل  ويخضـع الجيـش الذي ال يقهر خـالل أَيـَّ

ام ما يقارب سبعة إىل ثمانية آالف صاروخ.  عرشة أَيـَّ
املوقـف اإليراني عظيم بعظمة وبأس وإيمـان قاداتها العظماء، وتم 
اغتيالُه يف العراق عرب سالح الجو األمريكي واملخابرات اإلرسائيلية فلقى 
ربه شـهيداً يف أرض العرب بعد إنجازاته العظيمة ومواقفه الجهادية يف 

سبيل الله. 

سئثالرتمظ الحئساظغ

ِن املقاتل  َلَعــلَّ يف اختيـار املسـميات وتفنـُّ
عملياتـه  وتسـمية  املصطلحـات  يف  اليمنـي 
العسـكرية جبهـًة بحالهـا؛ ملا لها مـن قوة يف 
اللفظ واملعنـى والداللة، ورسعان ما يكون لها 

أثُرها يف الواقع. 
تحـوالٌت وتطـوراٌت كبـريٌة يف سـري املعركة 
نتائُجهـا إيجابيـٌة لصالـح الجيـش واللجـان 
الشـعبيّة اليمنية، وسـلبية عىل قـوات تحالف 

العدوان «السعوصهيوأمريكي».
ُكــّل يشء لـه أثـره ومـا يرتتـب عليـه؛ لذا 

فاالنسـجاُم والتكاُمـُل امليداني ومـا يلزمه من 
إعـالم ونقل للحقائـق يف قوالب وصـور مثرية 
وملفتـة لالهتمـام كان لـه التأثـري البالغ عىل 
املسـتوى املحيل والدويل، ورسـالة اليوم كافية 

لدول العدوان لو كانوا يعقلون. 
تلـك نقلة نوعيـة للقوات املسـلحة اليمنية، 
وهذه تأتـي يف إطار الرتجمـة العملية امليدانية 
ملـا أعلنه رسيع األسـبوع املـايض يف ترصيحه 
األول بتاريـخ 26-12-2021 لعمليـة (فجــر 
الصحـراء) عندما قال: نحن بصدد االنتقال إىل 

مرحلة جديدة من التصدي املرشوع للعدوان. 
وقـال: سـنواجه التصعيـد بالتصعيـد ولن 
نـرتّدد يف تنفيـذ املزيد مـن العمليـات النوعية 

خـالل الفرتة املقبلة ضمن دفاعنا املرشوع عن 

الشعب والوطن. 

وقـال أَيْـضـاً: نطمنئ أبناء شـعبنا الصامد 

الصابـر املجاهد أننا نمتلك الخيارات املناسـبة 

للتصـدي للعدو املجرم والـرد عىل ُكـّل جرائمه 

واعتداءاته.

نعـم، تطور كبـري وتحول اسـرتاتيجي مهم 

للقوات اليمنية براً وبحراً، وعّلنا نشهده جواً يف 

قـادم األيّام بإذن الله، وعىل تحالف العدوان أن 

يراجع حسـاباته وأن يسـتفيَد من هذا الحدث 

الهام، إضافة ملا سـبقه من أحداث، قبل فوات 

األوان، وقبل أن ال ينفَعه الندم. 

جرائط السثوان 
طع جئص اإلخرار 

والارخث
طتمث خالح تاتط

مـن  الرغـم  عـىل 
أن تحالـف العـدوان 
الجرائم  آالف  ارتكب 
بحـق أبناء الشـعب 
اليمنـي منـذ بدايـة 
وكلهـا  عدوانـه، 
متعمـد،  بشـكل 
وتحت ذرائـَع كاذبة 
ال  واهيـة  وأعـذار 
تبيح له قتل اإلنسان 
ة، ولن تعفيَه  وتدمري املمتلـكات العامة والَخاصَّ
مـن تحمل املسـؤولية، ولن تحميَه من املسـألة 

القانونية. 
إال أن التحالف السـعودّي األمريكي مع نهاية 
العام 2021م- بدأ يستخدم الطريقة اإلرسائيلية 
بحـق الشـعب الفلسـطيني، وهي اإلعـالن أنه 
سيقصف املكان الفالني أَو مبنى مدنياً معيناً أَو 
منشـأة مدنية بعينها، ويدعو املواطنني لالبتعاد 
عنه؛ كونه أصبح هدفاً عسـكريٍّا، هذه الطريقة 
اإلرسائيليـة الهـدف منهـا هو إسـقاط الحجة 
وعـدم تحملـه املسـؤولية يف حـال سـقط قتىل 
وجرحـى من املدنيـني، عند املالحقـة القانونية 
من قبل الدولة واملنظمات الحقوقية، مستقبال، 
وهو ما بات يخشـاه ابن سلمان وابن زايد وهي 
ورقـة ضغط ستسـتخدمها أمريـكا وبريطانيا 
عرب من تسـميهم نشـطاء حقوقيني وقانونيني 
ومنظمات حقوقية وإنسانية، والهدف ابتزازهم 
وحلب ما تبقى معهم من أموال مقابل السكوت 

عن جرائمهم بحق أبناء الشعب اليمني. 
فإعـالن تحالـف العـدوان أنـه بدأ بإسـقاط 
الحصانة عن منشـآت مدنية يف صنعاء وغريها 
من املحافظات ومنها ما أعلن عنه أنه سيقصف 
التابـع  الترشيفـات  وموقـَع  صنعـاء،  مطـاَر 
للمطـار وهو ما تم بالفعـل، وكذلك منفذ عفار 
الجمركي يف البيضاء، ومدينـة الثورة الرياضية 
بصنعاء والتي تراَجَع عنهـا يف الفرتات األخرية، 
وقصف بديال ًعنها شارَع الزبريي والذي يتواجد 
ة وهو  فيـه عدة مستشـفيات حكوميـة وَخاصَّ
ما تسـبب من دمـار كبري يف مستشـفى العلياء 
واملغربي وغريهما، وطلبه من املواطنني االبتعاد 
عن هذه األماكن يسـعى من خاللها التحالف إىل 
بث الخوف والرعب بني املواطنني، ونزوحهم من 
منازلهم، وكذلك إقالق األمن السكينة واالستقرار 
التي باتت تشهده املحافظات واملدن التي خارج 

سيطرة قوات تحالف العدوان ومرتِزقته. 
فمـا يرتكبه تحالف العـدوان من جرائم بحق 
أبناء الشعب منذ بداية العدوان وحتى اليوم هي 
جرائـم متعمدة ومقصـودة مع سـبق اإلرصار 
وسـيتحمل  بالتقـادم  تسـقط  لـن  والرتصـد، 
مسـؤولية ُكــّل قطرة دم سـفكها بحـق أبناء 
الشـعب، وكل حجـر دّمـرها يف البنـاء التحتية 
املدنيـة العامـة والخاصـة، ومـا سـكوت األمم 
املتحـدة واملنظمـات الحقوقية واإلنسـانية عن 
هـذه الجرائـم إال دليل عـىل مشـاركتها يف قتل 

الشعب اليمني. 

الغمظ طظ «شةـر الختراء» إلى «روابغ» اإلطاراتالغمظ طظ «شةـر الختراء» إلى «روابغ» اإلطارات
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 : بحرى المتطعري

تنـاَوَل -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- 
ملزمة ــ [{إِنَّ الَِّذيـَن َقالُوا َربُّنَا اللَُّه 
ثُمَّ اْسـتََقاُموا] االبتالءات يف الجانب 
املعنـوي مثـل مسـألة حـب النفس 
والكربياء،  والظهور  للتعايل  البرشية 
فذكر عدة أشـياء يف ديننا اإلسـالمي 
رشعهـا اللـه لتكـرس هـذه النفس، 
ولرتكع العبـد لله، ابتالءات يف املجال 
املعنوي، فقال: [ابتالءات كثرية جداً، 
هـذا املجال تركيعـي، تركيعي كعبٍد 
لله -ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل-، أحطم ُكّل 
هـذا الكربيـاء ابتالءات كثـرية منها 
الحج، الحج ماذا يعني؟ أليس هناك 
بيـت من أحجـار، يف مـكان محدد؟ 
أخـرى،  مواقـف  وهنـاك  أحجـار، 
مواقـع  مزدلفـة،  منـى،  عرفـات، 
محـددة، أماكن ترمـي فيها أحجار، 
أماكـن الزم أن تبيـت فيهـا، بيت ال 
بـد أن تطوف حوله، مسـعى البد أن 
تتحـرك فيه، مـن هـذه الصخرة إىل 

هذه الصخرة]. 
مؤكـداً -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- 
املعنـوي  املجـال  يف  االبتـالءات  أن 
هـي تظهر مـدى صدق اإلنَْسـان يف 
اّدعائـه العبوديـة للـه، فقـال بـأن 
اإلنَْسـان املؤمن ال يمكن أن يسـأل: 
[ملـاذا يأمرني أن أطـوف حول هذه 
األحجـار؟ ما قيمتها؟ مـا فائدتها؟ 
مـا أهميتها؟.. وهكذا]؛ ألَنَّه مسـلم 

تسليم مطلق لله جل شأنه.. 

يف  (جــصطعا)  طــظ  لئســخ  أطبطــئ 
اقباقء املسظعي:ــ 

املثال األول: بلعام بن باعورا:ــ 
َعَليْـِه-  اللـِه  -ِرْضـــَواُن  ذكـر 
أمثلًة ألشـخاص سـقطوا يف االبتالء 
يف الجانـب املعنـوي، فـكان حبهـم 
اآلخرين  عـىل  وتعاليهـم  ألنفسـهم 
وغرورهـم َكبرياً جـداً أوردهم النار، 
واملثال األول يتحـدث عن عالم كبري 
مـن علمـاء بنـي إرسائيـل يف عهـد 
مـوىس عليه السـالم يسـمى(بلعام 
بن باعـورا)، كان يظن نفسـه أعلم 
وأفضل من موىس، حيث قال: [عالم 
من علماء بني إرسائيل ابتيل وسقط 
يف االمتحان، واهتـز، ورضب الله له 
مثالً سـيئاً: {َفَمثَلُُه َكَمثَـِل اْلَكْلِب إِْن 
تَْحِمْل َعَليِْه يَْلَهـْث أَْو تَْرتُْكُه يَْلَهْث}؛ 
يديـن  أو  ملـوىس،  يرتـاح  لـم  ه  ألَنـَّ
بالفضـل لهذا الشـخص، فهو معتز 

بأنه عالم، بأنه كذا].. 

املبــال الباظــغ: سئــثاهللا بــظ أبغ بظ 
جطعل:ــ

وأيضـاً ممن ذكرهـم -ِرْضــَواُن 
اللِه َعَليِْه- كمثال عىل سـقوطهم يف 
االبتـالء املعنوي، وحبهم ألنفسـهم 
رئيـس  وكربيائهـم،  وتعاليهـم 
املنافقني عبدالله بن أُبَي بن سـلول، 
الـذي كاد قومه يتوجـوه ملكا لهم، 
قبل أن يهاجر رسـول الله صىل الله 
عليه وآله وسـلم إىل املدينـة املنورة، 
فلما هاجر رسول الله إىل املدينة أخذ 
الوجاهـة كلها، واتجه النـاس إليه، 
فحقد عىل رسول الله صىل الله عليه 

وآلـه وسـلم، قـال -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليِْه-: [هذا الشـخص كان قد أحب 
الكربياء وامللـك والعظمة، وأن يتوج 
كملـك عىل قبيلتـني كبريتني: األوس 
والخـزرج، مـاذا عمل؟ لـو أنه أدرك 
املسـألة، واستسـلم لله، وآمن؛ ألَنَّه 
ما قيمة هذا الـُملك الذي كنت أطمع 
فيـه، وهذا التـاج الذي كنـت أرغب 
فيه، وهذه الكربياء التي كنت أريد أن 
أصل إليهـا، ما قيمتها مع نعمة بني 
يديَّ نبـي أعيش معه، نبـي أطيعه، 
نبـي ألتـزم بأوامـره، يوحـى إليـه 
مبارشة من الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل-، 
لكنه أيضاً سقط يف االمتحان، ونيس 
أنه عبٌد لله، وتحول إىل شخص يكيد، 
ويمكر، ويعمل بكل وسـيلة ملحاربة 
رسـول الله (صلوات الله عليه وعىل 
آلـه) والدعـوة اإلسـالمية، فاعتـرب 
منافقاً بـل كبري املنافقـني، وأصبح 

مذموماً عند املسلمني جميعاً]. 

املبال البالث: إبطغج الطسني:ــ
تحـدث -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- عن 
هذا املوضـوع بما فيـه الكفاية من 
الـرشح فقال: [إبليـس نفس اليشء 
تعرض المتحـان من هذا النوع، من 
هـذا النوع، تجد أنـه كان يف صفوف 
املالئكـة نحو من سـتة آالف سـنة، 
يعبـد الله -ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل-، لكن 
حتى املالئكة أنفسـهم يتعرضون إىل 
ابتالء من هـذا النوع، وحتى األنبياء 
أنفسهم يتعرضون إىل ابتالء من هذا 
النـوع، االبتالء الذي ينسـف التعايل، 

ينسـف التعايل، استسـالم كامل لله 
-ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل-، الله ملا خلق آدم 
أمر املالئكة كلهم أجمعني بالسجود 
كبرية،  آلدم، املالئكة يحملون عقوالً 
ووعيـاً، وفهمـاً، ويعرفـون معنـى 
عبوديتهـم لله -ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل-، 
اسـتجابوا، اسـتجابوا، لـم يقولـوا 
هـذا خلـق من تـراب ونحـن خلقنا 
من نـور، والنور أفضل مـن الرتاب، 
إبليـس  ال،  و...  و...  يمكـن،  وال 
وحده استكرب، اسـتكرب، ورفض أن 
يسـجد آلدم بعد أمر الله -ُسبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل- {إِالَّ إِبِْليـَس اْسـتَْكَربَ َوَكاَن 
ِمَن اْلَكاِفِريَن}.. سـقط يف االمتحان 
أيضـاً وكذب يف ادعائـه العبودية لله 
التـي ضـل عليها سـتة آالف سـنة، 
فرتة ليست قصرية، ليست بسيطة، 
تفلسـف لنفسـه بمـا يعـزز لديـه 
الشـعور بالتعايل، االحتفاظ بشعور 
التعـايل لديه! {أَنَا َخـرْيٌ ِمنُْه َخَلْقتَِني 
ِمْن نَاٍر َوَخَلْقتَـُه ِمْن ِطنٍي}ال يمكن، 

واقتنع بهذا املربر!]. 

 لــك.. إظما عع طظ 
ُ
ضطما غحــّرُسه اهللا

أجض تضرغمك:ــ 
بـنّي -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليِْه- بأن 
السري عىل النهج الذي رسمه الله لنا 
يشـعرنا بعظمة الله، وبأننا نسري يف 
طريـق التكامل نحو الله ُسـبحانَه، 
دت  والسـبب كمـا قـال: [ألنـك عبـَّ
نفسـك لله، وكل ما يرشعـه الله لك 
إنمـا هو من أجل تكريمك، حتى هذا 
الذي يبدو لك يف الصورة وكأنه إذالل 
لك، إنه تكريـم يف النهاية، إنه تكريم 

يف النتيجة].. 
مضيفـاً بـأن عكـس التكريم هو 
الذلة، عندما نتعاىل، نرفض، نقول ال، 
كما فعل إبليس، حتى أصبح ملعونا 
هـو وأولياؤه مـن البرش، فتسـاءل 
قائـال: [{أَنَا َخـرْيٌ ِمنْـُه َخَلْقتَِني ِمْن 
نَـاٍر َوَخَلْقتَـُه ِمْن ِطنٍي} مـاذا كانت 
النتيجـة؟ ألـم يُطـرد إبليـس؟ ألـم 
يلعن؟ ألم يلعنه أولياؤه وأعداؤه من 
البـرش؟ ويضل ملعوناً طريداً منذ أن 
ارتكـب هذه املخالفـة إىل يوم الدين، 
يذكـر بشـيطان رجيـم، ملعـون يف 
الدنيا ويف اآلخرة، هـل اعتـز إبليس؟ 

هـل بقيت له مشاعر العظمة؟].. 

طسظى (اقجاصاطئ):ــ
وعـّرف -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- 
االسـتقامَة بتعريـف واضـٌح بـنّي، 
حيـث قـال: [ثُـمَّ اْسـتََقاُموا}، ثـم 
اسـتقاموا، أن أقول: ربي الله بإقرار 
هو تسـليمي، وتسـليم، والتسـليم، 
حالـة  هـي  بالتسـليم  الشـعور  أو 
نفسـية، أنـا مـن داخل مـن أعماق 
نفـيس أقـر بعبوديتـي لله، وأسـلِّم 
نفـيس للـه، وأقبـل أيَّ ترشيـع من 
الله، سـواء توافق مع مصالحي، أو 
خالفها، سواء توافق مع رغباتي، أو 
خالفها، سواء انسجم مع كربيائي، 
أو خالفهـا، أنا عبٌد لله، أسـلِّم، هذا 
ال بـد أن يكـون منطلقـاً مـن داخل 
مشاعرك، ثم تستقم {ثُمَّ اْستََقاُموا} 
االسـتقامة عـىل مـا أمرك اللـه به، 
االسـتقامة عىل مـا تعبـدك الله به، 

االسـتقامة عىل النهج الذي رسـمه 
الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل- لك. 

أعمّغئ (اقجاصاطئ):ــ
َعَليْـِه-  اللـِه  -ِرْضـــَواُن  الفتـاً 
بـأن االسـتقامة قضية مهمـة جداً 
بمعناهـا املذكـور؛ ألَنَّنـا يف الحيـاة 
الدنيا نتعرض البتـالءات، ومع هذه 
االبتـالءات يحـدث إرجـاف وخلـط 
لألمـور وآراء مختلفـة، قـد يحرفنا 
عن خط االسـتقامة، فقـال: [كثري 
من الناس عندمـا يتعرض البتالءات 
يتخـىل عـن ُكّل يشء، وينحرف عن 
خط االسـتقامة، ينحـرف عن خط 

االستقامة].. 
 منوهـاً بأنه حتى األنبياء ليسـو 
فوق خـط االسـتقامة، حيـث قال: 
[االسـتقامة نفسـها قضية مهمة، 
أمـر  َوتََعـاَىل-  -ُسـبَْحانَـُه  اللـه 
رسـوله(صلوات الله عليه وعىل آله) 
{َفاْسـتَِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك 
َوال تَْطَغـْوا إِنَُّه ِبَما تَْعَملُـوَن بَِصريٌ} 
اسـتقم أنـت يا محمـد؛ ليقـول لنا 
-ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل- بأن ُكّل شخص 
من عبيده يجب أن يستقيم كما أمر، 
وأنـه ال يجوز له أن يطغى، إذا طغى 
سـيعاقب، إذا طغى سـيعذب سواء 
كان نبياً، سـواء كان ابن نبي، سواء 
كانت زوجة نبي، سواٌء أكان صاحب 
نبـي، كائناً من كان، ليس هناك أحد 

فوق أن يكون مستقيماً لله]. 

غةــإ أن ظتضط سطى الظــاس بتضط 
الُصــْرآن.. طعما ضان طساعاعط:ــ

مؤكـداً -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه- أن 
اللـه  يخاطبهـم  أنفسـهم  األنبيـاء 
بالشـكل الذي يهددهم فيـه، بأنهم 
إن أخطأوا سـينالهم العقاب، فقال: 
[محمـد بن عبـد الله (صلـوات الله 
األنبيـاء  أفضـل  آلـه)  وعـىل  عليـه 
يقول اللـه له: {َفاْسـتَِقْم َكَما أُِمْرَت 
َوَمـْن تَاَب َمَعـَك َوال تَْطَغـْوا إِنَُّه ِبَما 
تَْعَملُـوَن بَِصريٌ َوال تَْرَكنُـوا إَِىل الَِّذيَن 
ـُكُم النَّاُر} يهدد محمداً  َظَلُموا َفتََمسَّ

(صلوات الله عليه وعىل آله)]. 
محذراً من الحـب األعمى من ِقبَل 
البعـض لشـخصيات وعظمـاء قـد 
يخطـأوا، ولكننا ال نـرى أخطائهم، 
نتـأول لهـم، وأننـا يجـب أن نحكم 
عليهـم بحكم الُقـــْرآن، حيث قال: 
[نحن فيما بيننا نتأول أحيانا لبعض 
أشخاص؛ ألَنَّنا ُربِّيْنَا عىل توليهم، أو 
قالوا لنا: عظماء، ليسـت مشكلة إذا 
حصل مخالفة، ليست مشكلة منه. 
ال، يجـب أن نحكم عىل الناس بحكم 
إىل  نظرتنـا  تكـون  وأن  الُقـــْرآن، 
النـاس جميعاً هي نظـرة الُقــْرآن، 
أنـه مـا دام وقـد أُمـر محمـد بـأن 
يكوَن مسـتقيماً فال بد أن يسـتقيم 
ُكّل النـاس، وأنـه مـا دام وقـد ُهدِّد 
محمد (صلـوات الله عليه وعىل آله) 
فيما إذا انحرف عن االسـتقامة بأن 
يعذب، إذاً فكل الناس كائناً من كان، 
سواٌء أكان صحابياً، أو من أهل بيت 
رسـول الله، أو من عامـة الناس، أو 
خاصتهم، ليس أحد فوق هذا الحكم 

إطالقاً]. 

الساطض افول: صعة الخطئ باهللا:ــ
يف ذات السـياق ذكر -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- عاملني 
مهمني ملن يريُد أن يكون مسـتقيماً يف حياته، فيفوز 
برضـا الله و الجنـة، مؤكدا أن قوة الصلـة بني العبد 
وربه هـي من أهّم األشـياء، فقـال: [أن يكون قوي 
الصلة بالله -ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل-، دائم االلتجاء إىل الله 
يف ُكّل املواقـف، يف ُكّل االبتـالءات، يف ُكّل حياتـك، دائم 
الرجوع إىل الله، أن تطلب من الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل- 
أن يثبتـك، أن يرزقك الصـرب؛ ألَنَّ االسـتقامة تحتاج 
إىل الصـرب، االسـتقامة تحتاج إىل الصـرب؛ ولهذا جاء 
يف الحديـث الرشيف: ((بأن موقـع الصرب من اإليمان 
كموقع الرأس من الجسـد، وال خري يف جسـد ال رأس 

فيه))، أيضاً ال خري يف إيمان ال صرب فيه]. 
مذكـراً بأن من أهّم صفـات أولياء الله أنهم كثريو 
اللجوء إليه سـبحانه، فقال: [عندمـا تتأمل يف كتاب 
الله كيـف كان من وصفهم بأنهم عبـاده، وأولياؤه، 
دائمـي الرجوع إليـه، دائمي الدعـاء له {َربَّنَـا أَْفِرْغ 
َعَليْنَا َصـْرباً َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا} {َربَّنَا ال تُِزْغ ُقلُوبَنَا بَْعَد إِذْ 
َهَديْتَنَا} يف آخر سورة البقرة{َربَّنَا ال تَُؤاِخذْنَا إِْن نَِسينَا 
أَْو أَْخَطأْنَـا َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعَليْنَا إِْرصاً َكَما َحَمْلتَُه َعَىل 
ْلنَا َمـا ال َطاَقَة َلنَا ِبِه}  الَِّذيـَن ِمْن َقبِْلنَا َربَّنَـا َوال تَُحمِّ
يـا إلهي أنت تعلم أنني عبـد ضعيف، أرجو منك أن ال 
تعرضنـي البتالء أهتز معـه، وأنا حريـص عىل نهج 
ْلنَا َما ال َطاَقَة َلنَا ِبِه َواْعُف  االسـتقامة، {َربَّنَا َوال تَُحمِّ
نَا َعَىل اْلَقْوِم  َعنَّا َواْغِفْر َلنَا َواْرَحْمنَا أَنَْت َمْوالنَا َفانُْرصْ

اْلَكاِفِريَن}]. 

الساطــُض الباظغ: أن ظسطَط طا عع الظعب الثي غرغثظا اهللا 
أن ظساصغط سطغه:ـــ

مسرتسـالً -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- يف حديثه عن 
عوامل االسـتقامة، فأكد بأنه أيضاً من أهّم االشـياء 
أن يعـرف اإلنَْسـان ما هو النهج الـذي يريدنا الله أن 
نسـتقيم عليه، فقال: [يكون لديك معرفة طريق َمن 
أستقم عليه؟ مع من أستقم؟ تحت راية من أستظل؟ 
هـذا الـيشء ال بد منـه، عقائـد معينـة أعـرف أنها 
صحيحة، أسـتقم عليها، معامالت معينة أعلم بأنها 
صحيحة أسـتقم عليها، سـلوك معني يف هذه الحياة 
أعلم بأنه صحيح أستقم عليه، ال بد من املعرفة لخط 
االسـتقامة، ولنهج االسـتقامة حتى أسـري عىل هذا 
النهـج، وال يبقـى يل إال أن أصربِّ نفيس عليه، أنا واثق 
منـه، ولم يبق عنـدي إال أن أرجع إىل اللـه أن يثبتني 

عليه]. 
مبيناً لنا بأن (رصاط الله املسـتقيم) البد أن تكون 
له معالم وشـخصيات مـن عبـاده الصالحني، فقال 
اَط الَِّذيَن أَنَْعْمَت َعَليِْهْم  -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه-: [{ِرصَ
الِّنَي} أنـا ال أريد أن  َغـرْيِ اْلَمْغُضـوِب َعَليِْهـْم َوال الضَّ
أنحرف إىل رصاط املغضوب عليهم، وال أريد أن أنحرف 
إىل رصاط الضالـني. الضالـون هم: الذيـن ينحرفون 
بـدون معرفة، عقائـد باطلة. املغضـوب عليهم هم: 
الذين ينحرفون بعلم ويدعون إىل باطل وهم يعلمون 

ذلك، مغضوب عليهم: مسخوط عليهم]. 

برظاطب رجال اهللا: ططجطئ [ِإنَّ الَِّثغَظ َصاُلعا َربَُّظا اهللاَُّ ُبطَّ اْجَاَصاُطعا] لطحعغث الصائث: برظاطب رجال اهللا: ططجطئ [ِإنَّ الَِّثغَظ َصاُلعا َربَُّظا اهللاَُّ ُبطَّ اْجَاَصاُطعا] لطحعغث الصائث: 

اقجاصاطُئ عغ إصراٌر بسئعدغاظا هللا وتسطغط أظفسظا إلغه

سعاطض اقجاصاطئ:
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أّكـد األمنُي العام لحزب الله، السـيد حسن نرص 
اللـه، أنَّ الواليات املتحـدة األمريكية صنعت تنظيَم 
«داعـش» اإلجرامي وتتحّمـل مسـؤولية جرائمه، 
مبينًـا أنَّ السـعوديّة وقفـت خلف دعـم «داعش» 
والتكفرييـني يف الوقت الـذي قاوم الشـهيد القائد 
قاسم سليماني إىل جانب الشعب العراقي االحتالل 

األمريكي واإلرهاب. 
ويف كلمـٍة له خـالل االحتفال الـذي أقامه حزب 
الله يف الذكرى السـنوية الثانية الستشهاد القائدين 
سـليماني واملهندس، أمس األول، قال السـيد نرص 
الله: «الشـهيد سـليماني هو الـذي وقف إىل جانب 
الشـعب العراقي وساهم يف تأسـيس املقاومة، وأنَّ 
إيران كانت أول من وقف إىل جانب الشعب العراقي 
يف مواجهـة «داعش» الـذي جاءت به واشـنطن»، 
محّمًال إياهـا ُكـّل الجرائم التي ارتكبتها يف العراق 

وتحت هذه الحّجـة هي عادت إىل العراق. 
وأوضـح أنَّ أمريـكا هي التي احتّلت واسـتبّدت 
بالعـراق وارتكبـت املجازر قبـل اغتيال الشـهيد 
سليماني، واصًفا إيّاها بالقاتل املنافق الذي ال مثيل 
لـه يف التاريخ، الفتـاً إىل أنَّ القاتـَل األمريكي احتّل 
العراق وقتل عرشاِت آالف العراقيني ودّمـر املواقَع 
يف البلـد ونهـب ثروات البلـد ومارس أبشـع أنواع 

التعذيب بحّق العراقيني. 
كما أّكـد السيد نرص الله أنَّ عىل شعوبنا وبالدنا 
أن تحـّدَد موقًفا ثابتًا بني القاتل والشـهيد كما عىل 
العـراق أن يقّدم موقًفـا من القاتل ومن الشـهيد، 
مضيًفا: «شـعوبنا وأوطاننا يجـب أن تحّدد موقًفا 
واضًحا ليس؛ ِمن أجِل الشـهيد بل؛ ِمن أجِلها هي؛ 
ِمن أجِل مسـتقبلها وحقيقة املواقـع التي يجب أن 

تقف وتثبت فيها». 
وبنيَّ أنَّ الشهيد سليماني قاوم االحتالَل وساهم 
يف تأسيِس فصائل املقاومة العراقية وأمّدها بالسالح 
والقـوى واالندفـاع، وتابع: «عندما جـيء بداعش 
كان الشـهيُد أوَل الذيـن وقفوا إىل جانب الشـعب 
العراقـي للّدفاع عن املدن والقرى واملقّدسـات كان 
يف مقّدمتهم الحاج قاسـم ممثّـالً نظام الجمهورية 

اإلسالمية». 
وأوضح أمني حزب الله، أّن «األمن الذي ينعم به 

العراق اليوم هو بربكة الشـهداء»، سـائالً «هل من 
االنصـاف املقارنة بني أمريكا القاتلـة وإيران التي 
سـاندت العراق؟»، واعترب أنَّ مـن الكارثة املقارنة 
بني الشـهيدين الّلذين وقفـا إىل جانب العراق وبني 

أمريكا التي نّفذت املجازر. 
وأّكـد السـيد نـرص اللـه أنَّ «فكـر داعش أتى 
من السـعوديّة التي وقفت خلـف دعم التكفرييني، 
ومحمد بن سلمان يقول: إنَّ أمريكا هي التي طلبت 
من السـعوديّة خـالل عرشات السـنني املاضية أن 
ـابي يف العالم»، مؤّكـداً  تعمـل عىل نرش الفكر الوهَّ
أنَّ السـعوديّة كانت ترسـل االنتحاريني وسيارات 

االنتحارين إىل العراق. 
وأوضـح أنَّ السـعوديّة أرسـلت شـبابَها لقتل 
الشـباب والرجال واألطفـال العراقيني يف العمليات 
ا إيران أرسـلت شبابَها ليُقتلوا دفاًعا  االنتحارية، أمَّ
عن الشـباب والّرجال واألطفـال العراقيني يف ُكـّل 

املحافظات العراقية. 
ورّد عـىل مقولة حزب الله يخّرب عالقات لبنان، 
قائـًال: «العالقـات مع مـن؟ مع أمريـكا؟ هذا هو 
العدّو الذي تتّهموننـا أنّنا نخّرب العالقات معه؟»، 
ه «لم نعتَد ولم نهاجم السـعوديّة بل  ُمشـرياً إىل أنـَّ
هي كانت رشيكة يف الحرب الكونية عىل املنطقة». 

وأضـاف: «مـن كان يقـُف خلـف «داعـش» يف 
سـوريا التي لو انترصت لكانت الكارثة التاريخية 

يف لبنـان؟ فقط أمريـكا؟ وماذا عن السـعوديّة؟»، 
مشـّدًدا عـىل أنَّ اإلرهابـي هـو الذي أرسـل آالف 
والعـراق،  سـوريا  إىل  التكفرييـني  السـعودينّي 
ويحتجز آالف اللبنانيني يف الخليج رهينة يهّدد بهم 

لبنان ُكـّل يوم. 
ه «كان لنـا الـّرشف أن نقـف بوجه  وأّكــد أنـَّ
هـؤالء القتلـة املتآمرين عىل بالدنا وشـعوبنا وعىل 
دماء وأعراض الّرجال والنسـاء يف لبنان»، الفتاً إىل 
أنَّ اسـتقالة أي وزيـر لبناني لن يغـرّي من موقف 
السـعوديّة؛ ألَنَّ مشـكلتها هـي مـع الذيـن هزموا 

مرشوعها. 
ولفـت إىل أنَّ من قتل السـوريني وأدخل بالدهم 
يف أتـون الحـرب املدّمــرة هـي اإلدارة األمريكية، 
فواشنطن تجعل من قاعدة التنف يف سوريا محمية 
لــ «داعـش» لتهديد دمشـق، مؤّكــداً أنَّ أمريكا 

ُهِزمت يف سوريا كما يف العراق. 
وقال سيد املقاومة: «يف ُكـّل مكان كان هذا القاتل 
األمريكـي كان الشـهيد قبل أن يستشـهد حاًرضا 
لقد كان قاسـم سـليماني حارضاً بما يمثّل ليصنع 
االنتصـارات ويبني عنارص القـوة ويغرّي املعادالت 
ويف نهاية املطاف قّدم دمه وروحه»، مشّدًدا عىل أنَّ 
الذيـن نّفذوا جريمة االغتيال سـينالون جزاءهم يف 

الدنيا قبل اآلخرة وهذا وعد الثوار واألحرار. 
ولفت إىل أنَّ التّسامح أَو التعمية عن بقاء القوات 

األمريكيـة يف العـراق هـو قتـل جديد للشـهيدين 
سليماني واملهندس، مضيًفا: «من املفرتض بحسب 
االدِّعـاء األمريكـي أّن القـوات األمريكيـة خرجت 
من العراق وأن من سـيبقى مجموعـة من املدّربني 
واملستشـارين واإلداريـني وهـو اليـوم مسـؤولية 

الشعب والقادة العراقيني». 
وأّكــد أنَّ مصري القـوات األمريكية هو الخروج 
مـن هـذه املنطقـة، مشـيًدا باملقاومة الشـعبيّة يف 
رشق الفرات، ُمشـرياً إىل أنَّها الخيار الصحيح الذي 

سيؤدي إىل خروج الجيش األمريكي من سوريا. 
ولفت نرصالله إىل أنَّ «دماء الشـهيدين سليماني 
واملهندس تسـترصخ العقول والضمائر يف العاملني 
العربي واإلسـالمي وتقول إّن رأس العدوان أََساس 
االحتـالل والّظلـم يف منطقتنـا هي أمريـكا العدّو 

فاتّخذوها عدوا». 
ورأى األمني العام لحزب الله أنَّه اشـتباٌه خطريٌ 
واسـرتاتيجي عندما تعترب العدّو صديًقا فتلجأ إليه 
وتلـوذُ به، وأنَّ رسـالة دماء الشـهيدين سـليماني 
واملهنـدس أن نقـف بوجهه ونقاتلـه، مضيًفا: «ما 
دامـت أمريكا هي املهيمنة عـىل منطقتنا ونعتربها 
صديًقا سيسـتمر االحتالل والّظلم واالستبداد وكّل 

ما سيمنع تحرير بالدنا وثرواتنا». 
وأَشـاَر إىل أنَّ جزًءا من هذه املعركة هي معركة 
اإلعالم ووسـائل التواصل، موصيًا بعدم االستهانة 
بهذه املعركة التي تحّول املقاوم إىل إرهابي وفاسد، 
ففـي اإلعـالم ومواقـع التّواصـل يصبح السـفري 
األمريكي حمامة سـالم ويصبح قاسـم سـليماني 

مجرماً وقاتالً. 
ه عندما يتـمُّ إحياء  وبـنيَّ السـيُد نرص اللـه أنـَّ
مناسـبة استشـهاد «قادة النرص» اليوم يف العراق 
وإيران ومناطق أُخرى َفـإنَّ ذلك يؤّكـد عىل حفظ 
جميل هؤالء الشهداء، ُمشرياً إىل أنَّ تداعيات اغتيال 
األمريكيني للشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو 

مهدي املهندس ما زالت ُمستمّرة حتى اليوم. 
واعترب أنَّ «إحياء مناسـبة استشهاد قادة النرص 
هو تعبـري عـن احرتامنـا وتقديرنا لهـم وللتأكيد 
عـىل ثبـات إخوانهـم وأخواتهـم طـوال الطريـق 
وعـىل صمودهـم ومواصلتهـم الجهـاد واملقاومة 
والحضور ومواجهة املشاريع االستكبارية األمريكية 

والصهيونية». 

 : وضاقت

أشـاد األمنُي العام لحركة الجهاد اإلسالمي، 
زيـاد النخالـة، بالدعـم الـذي قّدمه الشـهيُد 
قاسـم سـليماني لفصائل املقاومة والقضية 

الفلسطينية خالل السنوات املاضية. 
وقال النخالة يف كلمة ألقاها خالل حفل ُعِقَد 
يف طهران إحياًء للذكرى الثانية الستشهاد قائد 
قوة القدس الحاج قاسم سليماني: إن «الحاج 
فلسـطني  مجاهـدي  رأس  عـىل  كان  قاسـم 
ُمداِفعاً عن القدس وعن فلسـطني وعن شعب 
فلسـطني، وبعـد عامـني مـن استشـهاده ال 
تسـألوا كيف استشـهد فهـذا أصبـح معلوماً 

للجميع ولكن أسالوا كيف عاش». 
َوأََضــاَف النخالـة: «عاش مجاهـداً يطلب 
الشـهادة عـىل أرض فلسـطني، ومـا قابلنـاه 
وَهـمَّ  فلسـطني  َهـمَّ  يحمـل  وكان  إال  يومـاً 

النـاس والوحـدة والجهـاد، كانت تسـتغرقه 
أدق التفاصيـل كأنـه ذاهـب إليـه»، مؤّكــداً 
أن «الصواريـخ التـي رضبت عاصمـة الكيان 
الصهيونـي ألول مـرة بأيـٍد فلسـطينية كان 
الشـهيد قاسـم سـليماني شـخصيٍّا هـو من 

أرشف عىل إيصالها ملجاهدي فلسطني». 
اللـه  أمـاَم  أشـهُد  موقعـي  وتابـع: «مـن 
والتاريـخ واألمـة أن يوَم رحيل الحاج قاسـم 
كان الفلسـطيني األول واإلسـالمي األول الذي 
كان يقف حامالً َهمَّ فلسـطني، وَهمَّ القدس»، 

الفتاً إىل أن دَم قاسم سليماني ُسفك؛ ألَنَّه كان 
عقبة أمام املرشوعني األمريكي و»اإلرسائييل» 

يف إعادة تشكيل املنطقة عىل شاكلتهما. 
سـيد  هـو  قاسـم  الحـاج  أن  إىل  وأَشـاَر 
شـهداء املقاومة، وهو شـهيد القدس وشهيد 
فلسـطني»، مبينًا بأن الحاج قاسـم هو اسـم 

أكرب من ُكـّل األسماء التي اغتالته غيلة. 
ووّجـه النخالة خـالل كلمته رسـالة للعدو 
ـة ترفع  «اإلرسائييل» قال فيها:» لن تسقط أُمَّ
ـة الشهادة  األذاَن وتقرأ القرآَن ولن تسـقط أُمَّ

هي أسمى أماني أبنائها». 
وتابع األمنُي العام لحركة الجهاد اإلسالمي: 
«وها نحُن أبناَء فلسطني بعَد أكثَر من 70 عاماً 
مـن الجهاد واملقاومة نزداُد قوًة ويقيناً بحقنا 
وفهماً بأن املرشوَع الصهيوني يجُب أن يفكك، 
وأن ينتهـَي من بالدنا، َونهضنـا من املخيمات 
وتجاوزنـا ُكـلَّ محاوالت اإللغـاء، وهي حرٌب 

انترصنا فيها». 

السغث ظخر اهللا: السسعدّغئ دسمئ اإلرعاب وعغ 
حرغضئ أطرغضا يف الترب الضعظّغئ سطى املظطصئ

أطغُظ الةعاد اإلجقطغ شغ شطسطغظ: 
الخعارغت الاغ ضربئ املصاوطئ بعا «تض أبغإ» الحعغث جطغماظغ أحرف سطغعا
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ضطمئ أخغرة

املسرضئ الئترغئ بثأت ولظ تظاعَغ إق بالاترغر الحاطض
سئثالصعي السئاسغ

بات معروفاً للجميع كيف تتوىل ترسانات دعائية هائلة 
ومنظومات إعالمية كبرية مكونة من عدة قنوات فضائية 
ومحطـات تلفزة ووكاالت أنباء وصحف ومواقع إخبارية 
وصفحات ممولة يف مواقـع التواصل، دعَم ومواكبَة ُكـّل 
األعمـال العدائيـة لتحالف العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي الصهيوني عىل اليمن، وكذا دعم حضور وتواجد 
هـذا التحالف داخل ميـاه البحر األحمر وامليـاه اإلقليمية 
اليمنيـة، بما يف ذلك االحتالل ملعظم الجزر اليمنية، وتقوُم 
بمناسـبٍة وغري مناسبة بتربير ذلك التواجد عىل أنه هدٌف 
اسرتاتيجي مرشوٌع لحماية خط وطريق املالحة الدولية، 
بل وتنسـب لهـذا التحالف الكثري من اإلنجـازات امليدانية 

الوهمية يف هذا القطاع الحيوي الخاص باليمن. 
وحتـى اليوم، ال تـزال عرشات الجزر املأهولة وغـري املأهولة الواقعة 
بالقـرب من مضيق باب املندب، تحت سـيطرة ما يسـمى بقوات خفر 
السـواحل املوالية لإلمارات، ما يعكس تمّسك أبو ظبي، ومعها تل أبيب، 
بالبقـاء يف هـذه املنطقة، وإدامة سـيطرتهما عىل املمـّر املالحي الدويل 
واملضيـق االسـرتاتيجي، وهو مـا ترفضه القيـادة الثورية السياسـية 
والعسـكرية يف صنعاء، والتي تفرض سيطرتها عىل جزر قطاع كمران 
التـي تضـّم 17 جزيـرة غري مأهولة مـن إجمايل 152 جزيـرة واقعة يف 

قطاع البحر األحمر والساحل الغربي للبالد. 
القيـادُة اليمنيُة يف صنعاء -التي تجنّبت الخوَض يف مواجهاٍت بحريٍة 
خـالل السـنوات املاضيـة؛ النشـغالها باملواجهـات الربّية مـن جانب، 
وعكوفها عىل تعزيز قدرات قّواتها البحرية ورفعها إىل أعىل املسـتويات 
مـن جانب آخـر- توّعـدت بتحرير ُكـّل شـرب من أراضيها واسـتهداف 
أيـة قـوات غازية يف الـّرب والبحر، فيما لم يسـتبعد مراقبـون لجوَءها، 
مسـتقبالً، إىل تنفيذ عمليـات بحرية مباغتة، تسـتهدف إنهاء الهيمنة 

اإلماراتيـة عىل جزر البحـر األحمر وتحريرها، وتحديـداً تلك الواقعة يف 
قطاع حنيش وزقر، واملطّلة عىل مضيق باب املندب. 

وبالفعـل فـأول الغيـث بـدأ يقطر مـن ُهنا مـن املياه 
اإلقليميـة اليمنيـة، َحيـُث قامـت قوات خفر السـواحل 
التابعة لبحرية الجيش واللجان الشـعبيّة بضبط سفينة 
شـحن عسـكرية ضخمـة لتحالـف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي، والتي كانت قد تعـودت يف الفرتات 
السـابقة التجوال بحرية داخل مياهنا اإلقليمية، لتحمل 
هذه العملية إشارة واضحة إىل أن االسرتاتيجية الدفاعية 
البحريـة املرشوعة، بدأت بالفعل ولن تنتهي إالّ بالتحرير 
الشامل.  يف هذه العملية بدا ناطق تحالف العدوان مذهوالً 
مـن هـول الصدمـة وظهر متخبـط البيانـات مضطرب 
الترصيحات، عىل العكس الـذي ظهر فيها ناطق القوات 
املسـلحة اليمنيـة العميد يحيى رسيع، واثقاً ومسـتبرشاً، مسـتعرضاً 
بالصوت والصورة السفينة املضبوطة ومحتوياتها من األسلحة والعتاد 
الحربي، ليجعل تحالف العدوان بكل أبواقه يف موقٍف مذلٍّ ومخٍز للغاية، 
فالسـفينة إماراتية والعتاد سـعودّي والطاقم من جنسيات أُخرى، وال 

تستبعد الترسيبات وجوَد «إرسائيليني» بينهم. 
عسـكريٍّا، تأتـي العمليـة كمـؤٍرش أكيد للهزيمـة البحريـة القادمة 
الشـعبيّة  واللجـان  الجيـش  أبطـال  إرصار  أمـام  العـدوان،  لتحالـف 
النتـزاع النرص مهمـا بلغت التضحيـات، والتي يرتافق مـع ذلك الهدف 
االسـرتاتيجي تكثيُف االسـتعدادات والتجهيزات والتدريبات واملناورات 
لتعزيـز قـوة الـردع والثبات واالقتـدار، األمر الـذي ال بد منـه يف نهاية 
املطاف لخوض املواجهة الكربى، إذ سـتكون العمليات البحرية القادمة 
خاطفًة ومدروسـة، وذلك للحد مـن التكاليف والخسـائر املرتتبة، مما 
سيشـكل حافزاً قوياً أمام اليمنيني لتوحيـد الجهود وتعزيز اإلْمَكانيات 
إلرغام تحالف العدوان وأدواته عىل الخروج الكامل من الرب والبحر وهم 

صاغرون. 

خظساء ساخمُئ 
الَعتثة اإلجقطغئ

خئري الثرواظغ 

الثانيـة  الذكـرى  يف 
الستشـهاد القائَدين قاسـم 
مهـدي  وأبـي  سـليماني 
صنعـاُء  بـادرت  املهنـدس، 
اإلسالمية،  الَوحدة  لتجسـيِد 
بالتعبـري عن َوحـدة القضية 
وواحديـِة  املوقـف،  وَوحـدة 
العـدّو ألبنـاء أمتنـا العربية 
واإلسالمية، املتمثل يف أمريكا 
وواحديـة  و»إرسائيـل»، 
شـهيد  أيَّ  وأن  الشـهداء، 
يسـقط يف أيِّ ُقطر من أقطار أمتنا العربية واإلسـالمية 

ــة اإلسالمية،  فهو شهيُد األُمَّ
وُزيِّنـت شـوارُع العاصمـة صنعـاء بلوحـاٍت كبريٍة 
ــة العربية واإلسـالمية  َجمعـت فيها أبرَز شـهداء األُمَّ
مـن مختلـف البلـدان يف مواجهـة الكيـان الصهيونـي 
الغاصب والعدّو األمريكي املجرم، أمثال الشـهيد القائد 
أحمد ياسـني، والشـهيد القائد يحيى عياش، والشـهيد 
نمر النمر، والشـهيدين سـليماني واملهندس، والشـهيد 
عماد مغنية، والشـهيد الرئيس صالح الصماد وغريهم؛ 
ـــة» عن املوقف  لتعـرب من خالل لوحات «شـهداء األُمَّ
الحـق واملـرشوع، لتقـول بأعـىل صـوت لكل شـعوب 
أمتنـا العربية واإلسـالمية: نحـن مع ُكــّل األحرار من 
أبناء أمتنا اإلسـالمية، ومن صنعاء ندعو كافة شـعوب 
ـــة اإلسـالمية يف ُكــّل بلدانهـا للتوحـد ملواجهـة  األُمَّ
الخطـر األمريكي و»اإلرسائييل»، ودفـع الرش األمريكي 
و»اإلرسائيـيل»، وتأييدها لكل فعـل مقاوم يتصدى لهذا 
الخطر والـرش، لتواجه الشـعوب بتَحّركها الصحيح ما 
يقوم به بعُض الحكام الخونة والعمالء من تأييد أمريكا 

يف ُكـّل ما تقوُم به ضد أبناء أمتنا العربية واإلسالمية. 
فـت صنعاُء بتعليق  ــة» التي ترشَّ فُكلُّ «شـهداء األُمَّ
واللبنانـي،  الفلسـطيني،  شـوارعها:  عـىل  صورهـم 
والعراقـي، واإليـران، واليمنـي، كان اآلمـر بقتلهـم أَو 
اغتيالهم هـي أمريـكا أَو «إرسائيل»، وقدمـوا دماَءهم 
ــة العربية  الزكيَة رخيصًة خالل مواجهتهم ألعداء األُمَّ
واإلسـالمية جمعاء املتمثل بأمريكا والكيان الصهيوني 

الغاصب. 
وبالتـايل َفـإنَّ املرحلَة اآلن تسـتدعي مـن ُكـّل أحرار 
َد والتعاُوَن يف التصدي  ــة العربية واإلسالمية التوحُّ األُمَّ
لهذا الخطر، ومثلما نشـاهُد تحالفاِت القوى اإلجرامية 
َد يف  ــة َفـإنَّ علينا أن نتوحَّ الظاملة لقتل أبناء هـذه األُمَّ
مشاريع عملية يف مختلف املجاالت للتصدي لهذا العدّو، 

لنحظى بتأييد الله ونرصه.


