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اجاعاار السثوان باتثغرات صائث البعرة جسطعط غثشسعن البمظ 
اصاغاد بترغئ الغمظ السفغظئ اإلطاراتغئ المسادغئ.. خغارات الثشاع والعةعم

الاظضغض بسفظ الشجو.. طسار طاخاسث
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سطى السفظ المرخخئ أطمغًا سطى السفظ المرخخئ أطمغًا 
صتغط: صتغط: الخمئ افطمغ والثولغ الخمئ افطمغ والثولغ 
تةاه طمارجات السثوان غسضج تةاه طمارجات السثوان غسضج 

ازدواجغئ شاضتئ تةاه الغمظازدواجغئ شاضتئ تةاه الغمظ  
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السبت

العدد

5 جمادى الثانية 1443هـ..
8 يناير 2022م

(1315)
أخبار 

أّضـثت أن إصتام المغظاء غأتغ ضمظ المثّطط السثائغ تةاه الحسإ الغمظغ.. 

الئترغئ افطرغضغئ تحارُك طئاحرًة يف التخار 
وتتاةج 6 جفظ غاز طاةعئ إىل الغمظ

اجاحعاد طعاذظ بشارة لطريان السثوان اجاعثشئ حاتظًئ 
سطى الطرغص السام الرابط بني بغتان وترغإ طأرب

 : خظساء 
أّكـدت رشكـُة النفط اليمنيـة التابعة 
لحكومـة صنعـاء تـورَُّط أمريكا بشـكل 
مبـارش وعلنـي يف الحصـار عىل الشـعب 

اليمني. 
وقال عصام املتوكل -املتحدُِّث الرسمي 
لرشكة النفط-، يف تغريدة له عىل «تويرت»، 
أمس األول الخميس: إن القطع العسكرية 
األمريكية قامت باحتجاز سادس سفينة 
نفطيـة تحمل كميـة (٩٫٤٨٧ طنـاً) من 
مادة الغاز املنزيل، مبينًا أن تلك السـفن تم 
تفتيُشها وحصلت عىل التصاريح األممية. 
َوأََضــاَف املتـوكل أنـه وعـىل الرغـم 
مـن طابعهـا اإلنسـاني وحصولهـا عىل 
تصاريـح دخول إىل مينـاء الحديدة إال أنه 
يتـم القرصنة عليها يف املياه الدولية، الفتاً 
ل أمريكي بشـكل  إىل أن هـذا يعد أوَل تدخُّ
مبـارش يف الحصـار عـىل الشـعب اليمن، 
بينمـا كانـت تلجـأ الواليـات املتحـدة إىل 
فرض حصار عىل اليمن عن طريق أدواتها 
السعوديّة واإلماراتية، َحيُث تعتقد صنعاء 
إىل جانب املنظمات الحقوقية العاملية بأن 

رفـع الحصار عـن اليمن يأتـي بقرار من 
واشنطن. 

 ٢٦ يف  العـدوان  منـذ  اليمـن  وتعانـي 
مارس ٢٠١٥ حصـاراً برياً وبحرياً وجوياً 
خلف أسوأ أزمة إنسانية يف العالم بحسب 
توصيـف األمم املتحـدة، وال يقترص الدور 
األمريكـي عىل فرض الحصـار عىل اليمن 
َحيُث تساهم الواليات املتحدة يف العمليات 

العسكرية ضد اليمن. 

وسـبق ملسـؤولني أمريكيـني يف وزارة 
الدفـاع والخارجية أن اعرتفوا بوجوِد دور 
للقـوات األمريكيـة يف الحرب عـىل اليمن، 
بينمـا تقـر واشـنطن أنهـا تقـدم الدعم 
االسـتخباراتي وتقـدم السـالح إىل جانب 
تزويـد طريان تحالف العـدوان بالوقود يف 
الجـو وتوفري الغطـاء السـيايس للعدوان 
عىل اليمن وهي مسـائل مـا كانت الحرب 

لتستمر دونها. 

 : طاابسات 
العـدوان  تحالُـُف  واصـل 
أمـس  السـعودّي،  األمريكـي 
الوحشـيَة  جرائَمـه  الجمعـة، 
بحـق املدنيـني، َحيُث استشـهد 
مواطٌن إثر غارة لطريان العدوان 
اسـتهدفت الطريق العام الرابط 

بني بيحان وحريب يف مأرب. 
محـيل  مصـدر  وأوضـح 
طـريان  أن  املسـرية  لصحيفـة 
لًة  العدوان، استهدف شاحنًة محمَّ
بالخرضوات يف الطريق العام، ما 
أَدَّى إىل استشهاد سائقها وتدمري 

الشاحنة بشكل كامل. 
تصعيـَد  املصـدُر  واسـتنكر 
الطـرق  باسـتهداف  العـدوان 
املواطنـني،  وممتلـكات  العامـة 
للشـعب  التحتية  البُنية  وتدمـري 

اليمني. 
يشـار إىل أن تحالـَف العدوان 
ومنـذ تحريـر مديريـات شـبوة 
بيحـان وعني وعسـيالن يمارُس 
أبشـَع الجرائم ويسـتهدُف ُكـلَّ 
محـاوالت  يف  املَدنيـة،  األعيـان 
فاشـلة إلركاع املواطنني وفرض 
االحتـالل بالقوة، يف حـني يعترب 
مراقبون أن اإلجراَم اليومي بحق 
أهايل شـبوة يأتي يف سياق ردود 
الفعل االنتقامية التي يمارُسـها 
أبنـاء  بحـق  وأدواتـه  العـدوان 
شـبوة لرفضهـم بقـاَء االحتالل 

واملرتِزقة. 

الخظاسئ والاةارة تتّمض املةامع 
الثولغ طسآولغَئ الاثاسغات الضاربغئ 

قجاعثاف طغظاء التثغثة 

جرغمئ جثغثة تعج الثعخئ.. 
اغاخاُب ذفض سطى أغثي طرتجصئ 

السثوان بالساتض الشربغ

طعاظُأ الئتر افتمر تضّثب ادِّساءات ظاذص السثوان بحأن سسضرة طغظاء التثغثة

 : خظساء 
أدانت وزارُة الصناعة والتجارة تهديداِت 
تحالف العدوان باسـتهداف ميناء الحديدة 
املنفذ الوحيـد والرشيـان الرئييس لدخول 
اإلنسـانية  واملسـاعدات  والـدواء  الغـذاء 

للشعب اليمني. 
بيـاٍن  يف  الصناعـة  وزارة  وعـّربت 
صادٍر عنها عن اسـتنكاِرها الشـديِد لهذا 
التهديـدات باسـتهداف املينـاء الـذي يعد 
رشيـاَن حياة ملعظـم سـكان الجمهورية 

اليمنية. 
وقـال بيـان الـوزارة: «يف الوقـت الذي 
كنـا ننتظـر فيه وصول سـفن املشـتقات 
والحاويـات واملسـاعدات وتوفـري رافعات 
مـن األمـم املتحـدة نـرى سـيناريو كاذباً 
السـتهداف ما تبقـى من منشـآت مدنية 
الدوليـة  القوانـني  بموجـب  محميـة 

واإلنسانية». 
َوأََضــاَف البيان: «نعترب أيَّ اسـتهداٍف 

ملينـاء الحديدة انتهـاكاً صارخـاً للقانون 
الدويل اإلنسـاني وقانون حقوق اإلنسـان 
وجريمـة حرب متعمـدة ومكتملة األركان 
الجنائيـة  للمسـاءلة  مرتكبيهـا  تعـرض 

والقانونية الدولية». 
ولفتـت الصناعـة والتجـارة إىل أبعـاِد 
هذا االسـتهداف عىل املسـتوى االقتصادي 
واإلنسـاني جـراء قطـع مصـدر اإلمـَداد 

الوحيد لليمنيني يف كافة املجاالت. 
وحّمل البياُن املجتمَع الدويل واملنظمات 
األمـم  ـة  وَخاصَّ واإلنسـانية  الحقوقيـة 
املتحـدة ومجلـس األمن ومجلـس حقوق 
لحقـوق  العموميـة  والجمعيـة  اإلنسـان 
اإلنسـان واالتّحـاد األُوُروبـي، املسـؤولية 
الكاملة إزاَء استمرار العدوان يف استهداف 
ميناء الحديدة وكافة املنشآت االقتصادية 
واملنافذ الحيوية.  وجّددت الوزارُة مطاَلبَة 
األمم املتحدة بتحييد املنشـآت االقتصادية 
مـن االسـتهداف لتجنب حصـول مجاعة 

وكارثة إنسانية وشيكة. 

 : طاابسات 
َهـــزَّت جريمٌة بشعٌة مدينَة الخوخة 
السـاحلية بالحديـدة بعـد تعـرُِّض طفل 
يف الــ ١٢ مـن عمـره إىل االغتصـاب من 
ِقبـل مجندين مرتِزقة يف ما يسـمى اللواء 
األول مقاومـة تهاميـة التابـع لالحتالل 

اإلماراتي. 
وقال اإلعالمي التهامي مجاهد القب، يف 
منشور عىل صفحته الشخصية بفيسبوك، 
الجنـود  أحـَد  إن  الخميـس:  األول  أمـس 
املرتِزقة استدرج الطفَل يوم األحد، ٢ يناير 
الجـاري، إىل منزلـه، َحيـُث كان ينتظـُره 
صهـُره الذي يعمل أَيْـضاً جندياً مرتِزقاً يف 
ما يسمى اللواء األول مقاومة تهامية قبل 

أن يغتصباه تحت التهديد بالسالح. 
وأَشـاَر اإلعالمـي القـب، إىل أن الطفـَل 
الضحيـة يعانـي مـن حالة رعب شـديد، 
وبني الحـني واآلخر يظل يرتجـُف لدقائَق، 
ويفيـق مـن النوم بالـرصاخ، الفتـاً إىل أن 
والَده خاطـب رشطَة الخوخـة بالواقعة، 

إال أن املعتديَّني ال يزاالن يتجوالن يف شوارع 
املدينة بُحرية تامة، األمر الذي أثار سـخط 
واسـتنكار األهـايل جراء تفـيش مثل هكذا 
جرائـم غري مسـبوقة يف أوسـاط املجتمع 
اإلماراتـي  االحتـالل  محملـني  اليمنـي، 
وكل  الجريمـة  عـن  الكاملـة  املسـئولية 

الجرائم املرتكبة يف املناطق املحتّلة. 
وتأتـي هـذه الجريمـُة ضمـن الجرائم 
امليليشـيا  تمارُسـها  التـي  واالنتهـاكات 
واملرتِزقـة التابعـة لالحتـالل اإلماراتي يف 
مناطـق السـاحل الغربي، َحيـُث تعرَّضت 
طفلٌة تبلُُغ من العمر سبع سنوات لعملية 
اغتصاب يف وقت سـابق، يف مديرية حيس 
بمحافظة الحديدة، مـن ِقبل أحد املقاتلني 
املرتِزقة التابعني لقوات ما يسمى العمالقة 
يُدَعـى نعمان سـعيد عبـده سـالم، َحيُث 
أّكــدت مصادُر محليـٌة أن قـواِت الخائن 
طـارق عفـاش فرضـت اإلقامـَة الجربية 
عـىل أرسة الطفلة حتـى يتم التنـاُزُل عن 
القضية، كما شنت حملَة اعتقاالت واسعًة 
ضـد املواطنـني الذيـن طالبوا بمحاسـبة 

الجناة. 

 : التثغثة 
عّربت مؤّسسـُة موانـئ البحر األحمـر اليمنية، أمس 
الجمعة، عن أسفها الشديد جراء السيناريو املتكّرر الذي 
يسـتخدمه تحالف العدوان وأدواته عـرب أبواق إعالمه يف 
إقحام ميناء الحديدة، واسـتخدامه ذريعـة لجعله هدفاً 
مرشوعاً يف سياسـته العدائية ضد الشعب اليمني، نافية 
بشكل قاطع ادِّعاءات ما يسمى «ناطق تحالف العدوان» 
باسـتخدام مينـاء الحديدة مرتكـزاً النطالق أيـة أعمال 

عسكرية. 
وقالـت املؤّسسـة يف بيـان، أمـس، تلقـت صحيفـة 
«املسرية» نسخًة منه: إن ميناء الحديدة يخضع لزيارات 
أمميـة متواصلة ويلتـزم بكافة االشـرتاطات واملدّونات 
الدوليـة البحريـة واإلجـراءات املعمـول بهـا يف املوانـئ 
العامليـة، ويخلـو من أيـة مظاهـر مسـلحة، أَو ثكنات 
عسكرية، أَو مخازن لتجميع األسلحة، وانطالق الزوارق 

الحربية. 
وأَشاَرت مؤّسسُة موانئ البحر األحمر إىل أن تهديداِت 
دول تحالـف العدوان باسـتهداف مينـاء الحديدة تمهيٌد 

خطريٌ، سـتكون نتائُجه كارثيًة عىل املنطقة، وسـيلحق 
الـرضر الكبـري بقوت الشـعب اليمني الـذي يعتمد عليه 
والدوائيـة  اإلغاثيـة  باملـواد  إمـَداده  يف  رئيـيس  بشـكل 
ًدا بأن  والنفطيـة، داعيـًة تحالـف العـدوان أن يعَي جيـِّ
اسـتهداف املوانـئ املدنية يعد خرقـاً وانتهـاكاً للقانون 
الدويل اإلنساني، واملواثيق الدولية املتعارف عليها، ومنها 
اتّفاقيـات جنيف األربع، والربتوكـوالت امللَحقة بها التي 
تجرُِّم استهداَف املرافق الحيوية التي ال غنى للناس عنها 
«املوانئ واملنشـآت االقتصاديـة»؛ باعتبَارها من األعيان 

املَدنية املحظور استهداُفها. 

وبيّنت املؤّسسة يف بيانها، أن استهداف املوانئ املدنية 
جرائـم حرب من الدرجـة األوىل، وجرائم ضد اإلنسـانية 
ال تسـقط بالتقادم، مجددة دعوتهـا للمجتمع الدويل إىل 
االضطـالع باملسـؤولية تجاه الشـعب اليمنـي لتخفيف 
املعاناة اإلنسـانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ 
سبع سنوات، وتصاعدت بشكٍل ال مثيَل له يف العالم خالل 
الفرتة األخرية، والتعامل مـع امللف االقتصادي بالجدية، 
وإلزام تحالـف العدوان بالرفع الكامـل للحصار، ووقف 
اسـتخدام االقتصاد كوسـيلِة ضغط ومسـاومة، وفصل 

الجانِب اإلنساني عن السيايس والعسكري. 
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يف محاولٍة للهـروب من الصفعة املدوية التي وّجهتها 
لـه القـواُت البحريـة اليمنية مـن خالل االسـتيالء عىل 
السفينة العسكرية اإلماراتية التي انتهكت املياَه اليمنية، 
لجـأ تحالـُف العـدوان األمريكي السـعودّي -بمسـاندٍة 
رصيحة مـن واشـنطن- إىل التهديد باسـتهداف وتدمري 
موانـئ الحديدة، ووضعهـا يف دائرة تصعيـده اإلجرامي 
امُلسـتمّر، تحَت شـعار «حمايـة املالحة البحريـة» الذي 
يبـدو أن الرُّعـاَة الدوليني للعدوان يحاولـون إعادَة رفعه 
مرًة أُخـرى لتضليل الرأي العام وتربير اسـتمرار الحرب 
والحصـار وابتزاز صنعاء، يف ظـل صمت أممي مخٍز من 
جانب األمم املتحدة التي ترشف رسـميٍّا عىل تفتيش ُكـّل 
السفن الواصلة إىل الحديدة، غري أن هذا املسعى العدواني 
سـيصطدم مجـّدًدا بتحذيـرات صنعاَء العسـكرية التي 

يستحيل تجاوزها. 
 

العروُب إىل اإلشقس
لم يسـتطْع تحالُف العدوان تخطِّي الفضيحة الكربى 
«واملوثَّقة» التي شكَّلها اإلعالُن عن االستيالء عىل سفينة 
الشـحن العسـكرية اإلماراتية، ُخُصوصاً بعد فشل ُكـلِّ 
محاوالتـه للتضليل بشـأن طبيعة السـفينة وحمولتها، 
فلم يجـد أمامه سـوى التهديد بقصف املينـاء واعتباره 
هدفاً عسـكرياً، عىل غرار «مطار صنعاء» قبله، يف إطار 

التصعيد اإلجرامي امُلستمّر ضد املؤّسسات املدنية. 
ويف سـياق اختالق املـربّرات السـتهداف املينـاء، لجأ 
تحالـُف العـدوان -مـرة أُخـرى- إىل محاولـة اللعب عىل 
ورقـة «أمن املالحـة البحرية» وهذه املـرة بضوٍء أخَرض 
أمريكي ترجمه بياٌن لوزارة الخارجية األمريكية تجاهل 
ُكــّل الحقائق الفاضحة التي عرضتها القوات املسـلحة 
حـول السـفينة العسـكرية اإلماراتيـة، وحـاول إظهاَر 

عملية ضبطها كـ»اعتداء» عىل «حركة التجارة يف البحر 
األحمر»!

وإمعانـاً يف التضليـل، أضـاف تحالف العـدوان افرتاًء 
آخَر، غريَ جديد أيضاً، إىل قائمة «املربّرات»، وهو أن امليناَء 

يستخدم الستقبال وتجميع الصواريخ البالستية. 
هذه املحاولـُة للهروب مـن االنكسـار والفضيحة إىل 
الجرائـم، تُرجمـت برسعة عـىل الواقع من خـالل إقدام 
تحالـف العدوان عىل احتجاِز سـفينتَي وقـود حاصلتني 
عـىل التصاريح األممية، إحداهما تحمُل أكثَر من 24 ألف 
طن من مادة املازوت ملصانـع القطاع الخاص، واألُخرى 
تحمـل (9.487) طناً من الغاز املنزيل، وذلك بالتوازي مع 
إعـالن كذبة إضافية زعم فيهـا تحالف العدوان أنه تلقى 
«نداء اسـتغاثة» من سفينة نفطية قبالة الحديدة، األمر 
الـذي اعتربه مراقبون محاولًة لتكريـس مزاعم «حماية 
املالحـة» وتوظيفها يف إطـار تصعيِد الجرائـم والحصار 

املفروض عىل البلد. 
 

خظساء: ظثعُض طسرضَئ جغادة وجظُردُّ سطى أي تعثغث
صنعـاُء كانت لها ردوٌد واضحة وشـديدة اللهجة عىل 
مزاعـم وتهديدات تحالـف العـدوان، َحيُث أّكــد رئيُس 
الوفد الوطني املفاوض، وناطق «أنصار الله»، محمد عبد 
السـالم، أن» اليمن معنيٌّ قطعاً بممارسة كامل الحق يف 
الدفـاع عن أمنـه وأمن مياهه اإلقليمية، مثـل ُكـّل دولة 
معنية بالدفاع عن مياههـا اإلقليمية، وما حصل مؤّخراً 
قبالَة مياه الحديدة باحتجاز سـفينة شـحن عسـكرية 
إماراتيـة غري خاضع أليـة مزايدة إعالمية أَو سياسـية، 
هي معركة كرامة وسـيادة وشعبنا ُمسـتمّر فيها حتى 

النهاية»
َوأََضــاَف عبد السـالم أن «ميناء الحديـدة مغَلٌق منذ 
قصفـه بالطريان أواخر عام 2015 باسـتثناء ما ندر من 
عمليات إنسـانية، ومع ذلك َفـإنَّ تهديد تحالف العدوان 
ام  باسـتهداف املنشـآت املدنيـة ليس جديـدا، فقبـل أَيـَّ
قصـف مطار صنعـاء ومنشـآت مدنية أُخـرى بدعاوى 
سـخيفٍة، واختالق املربّرات واالدِّعاءات الكاذبة هو ديدن 

هذا التحالف املفلس». 
وعّلق عضو الوفد الوطني املفاوض، عبُدامللك العجري، 
يف السياق نفسه قائالً إن: «السفينة روابي لم تكن تحمل 
بطيخـاً بل عتـاداً حربيـاً لحربنا ويف مياهنـا، أما مزاعم 
التحالف بخصوص امليناء فأصبحت مثل مسـمار جحا، 
فكل مدن وشـوارع ومالعب ومطارات وموانئ وجسـور 
اليمـن أصبحـت (يف منطق العـدوان) مخـازن ومعامل 

للصواريخ، وال دولة عظمى لديها هذا الرتسانة». 
َوأََضــاَف يف رسـالة مبـارشة: «تعلمون أننـا ال نمِلُك 

فائضاً من الصواريخ للتخزين بل للدفاع». 
بدوره، نفي نائـُب وزير الخارجيـة بحكومة اإلنقاذ، 
حسـني العزي «مـا أورده تحالف العدوان من شـائعات 
حول تلّقي ناقلة نفط مضايقات قبالة الحديدة»، وأّكـد 
أن «لصنعـاء وحَدها الفضُل يف سـالمة املالحة البحرية، 
ولوال ضبط النفس لدى صنعـاء لكان البحر األحمر اآلن 
سـاحَة مواجهات جـراء النهـج العدواني وممارسـات 
القرصنـة التـي ينتهُجها التحالُـُف، بمـا يف ذلك خطفه 

للسفن املرخصة أمميا». 
بهذه الرسائل الواضحة واملتماسكة، بلورت صنعاُء 
موقَفها الثابَت الذي ال يتزعـزُع بأية محاوالت للتهديد 
أَو االبتزاز: فالعمل العسـكري سواٌء أكان بحريٍّا أَو بريٍّا 
ا، ليـس ُمَجـّرد ورقـة للمنـاورة أَو التفاوض  أَو جويّـٍ
حتى يتأثر بالضغوط والتهديدات، بل هو نشـاط دفاع 
مـرشوع عـن النفـس ال يمكـن أن يتوقـف إال بتوقف 
االعتداءات عىل السـيادة اليمنيـة يف الرب والبحر، وليس 
لتحالـف العـدوان أَو أيـة قوة أُخـرى أن تحّدد سـقَف 
ومكاَن هذا النشاط، وعىل هذا األََساس، َفـإنَّ التصعيَد 
اإلجرامـي لـن يـؤدَي إىل أيـة نتيجـة سـوى املزيد من 
عمليات الردع التصاعدية يف ُكـّل ميادين املواجهة، وأما 
حريـُة املالحة البحرية فآخر مـن يتحدث عنها هو من 
يمارُس القرصنة منذ سنوات عىل سفن الوقود والغذاء، 
ويسـعى لفرض سـيطرته عـىل املمر البحـري ألطماع 
جيوسياسية، ومحاولة «تدويل» التهديدات والضغوط 

لن تغري شيئاً من واقع هذا األمر. 
 

صغادُة طتاشزئ التثغثة: الافاغُح افطمغ 
لطسفظ غظسُش طجاسَط السثوان

السـلطُة الوطنية يف محافظة الحديـدة أّكـدت أَيْـضاً 
عـىل هـذه الرسـائل، ووضعت األمـَم املتحـدة واملجتمَع 
الدويل يف قلب املشـهد، الختبار املعايـري الدولية القانونية 
واإلنسانية، مجدداً، أَو باألصح لكشف فشل هذه املعايري 
وعبثيتها وخضوعها للمال والنفوذ، ُخُصوصاً وأن مزاعَم 
وتهديـداِت العدوان تَُشـكُِّل تحديٍّا صارًخـا لألمم املتحدة 
التي تِرشُف عىل تفتيِش ُكـلِّ ما يدُخُل إىل موانئ الحديدة. 
ويف هـذا السـياق، أوضـح محافـظ الحديـدة محمد 
عيـاش قحيـم للمسـرية أن «تهديَد العدوان باسـتهداف 
مينـاء الحديدة ليس جديًدا وقد تم اسـتهداُفه سـابًقا»، 

وأن «صمت املجتمع الدويل أمام قرصنة العدوان لسـفن 
النفـط والغـذاء، وتهديـده باسـتهداف مينـاء الحديدة 

يعكس االزدواجية تجاه امللف اليمني»
َوأََضــاَف قحيـم «عـىل األمـم املتحـدة أن تخجَل من 
صمتها إزاء احتجاز السفن بعد خضوعها آللية التفتيش 
األممية»، ُمشـرياً إىل أن الشـعب اليمني لن يقَف مكتوف 

اليدين إزاء استمرار العدوان والحصار. 
وجـاء يف بياٍن صدر عن السـلطة املحلية يف املحافظة 
أَيْـضـاً أن «ترصيحـات تحالـف العـدوان بشـأن موانئ 
الحديـدة محـض افـرتاءات وأكاذيـب، تكشـف نوايـاه 

الخبيثة ونهجه اإلجرامي». 
وأّكـد البيان أن «موانئ الحديدة تَُعدُّ الرشياَن الرئييس 
لدخـول الغذاء والدواء ألكثر من 80 % من أبناء الشـعب 
اليمنـي املحارص منذ سـبعة أعـوام»، وأن «ما يسـوُِّقه 
تحالُف العدوان من أكاذيَب ليست إال استمراٌر الستخدام 
االقتصـاد والغـذاء كورقة حـرٍب، يف انتهـاك صارخ لكل 

القوانني واألعراف الدولية». 
وحّملت السـلطُة املحلية باملحافظـة تحالَف العدوان 
األمريكـي السـعودّي مسـؤوليَة «أيـة حماقة قـد يُْقِدُم 
عليها، وأي مسـاس بموانئ الحديدة والكارثة اإلنسانية 
املرتتبـة عىل ذلك»، كمـا حملت األمم املتحدة مسـؤوليَة 
صمتها امُلسـتمّر تجـاه جرائـم وتهديدات العـدوان، «ال 
سـيما وهي من ترشف عـىل آلية التفتيش للسـفن التي 

تدخل إىل موانئ الحديدة». 
َوأََضــاَف البيـان أن «إرشاَف األمـم املتحـدة عىل آلية 
التفتيـش للسـفن التي تدُخـُل إىل موانـئ الحديدة ينفي 
ُكــلَّ مزاعم تحالـف العـدوان التي يسـتخدُمها كغطاٍء 
لجرائمه الوحشية»، مؤّكـداً أن مسؤولياِت األمم املتحدة 
واملجتمع الدويل تقتيض تَحرَُّكهما لوقف تهديدات تحالف 
العدوان ملوانئ الحديدة ورفع الحصار والقيود عىل حركة 

سفن الغذاء والدواء. 

عروب طاةثد طظ الفحض إلى اإلجرام
تتالش السثوان غعّثد باجاعثاف طعاظأ التثغثة:

بدعٍء أخدَر أطرغضغ 

 سئث السقم: 
طسرضُاظا طسرضئ 

جغادة وتعثغثاُت 
السثوان تآّضـُث 

إشقَجه 

 السةري: لثغظا 
شائٌخ طظ الخعارغت 

لطرد سطى أي 
تعثغث

 صتغط: الخمئ افطمغ 
والثولغ تةاه طمارجات 

السثوان غسضُج ازدواجغًئ 
شاضتئ تةاه ططش الغمظ

 السجي: لظا الفدُض شغ 
جقطئ المقتئ الئترغئ 

برغط صرخظئ السثّو سطى 
السفظ المرخَّخئ أطمغًا
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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 
كشـف حكومُة اإلنقاذ الوطني، أمس 
شـحنة  وصـوِل  عـن  الخميـس،  األول 
ضخمـة مـن الدقيـق الفاسـد منتهـي 
الصالحيـة إىل ميناء الحديـدة، تقدر بـ 
250 ألـف كيس، واملقدمة مـن برنامج 

الغذاء العاملي. 
وبحسب مصادر إعالمية، فقد أبلغت 
الحكومُة برنامَج األغذية العاملي رفَضها 
امُلطَلـَق لدخول شـحنة الدقيق الفاسـد 
واملقاييس  للمواصفـات  املطابـق  غـري 
املعتمدة، كما تم املطالبة بإعادة تصدير 
الكميـة عـىل الباخـرة نفسـها وعـدم 

إدَخالها البالد. 
ويف ذات السـياق، اّطلـع وزير اإلعالم 
األول  أمـس  الشـامي،  اللـه  ضيـف 
الخميس، عىل كمية الدقيق والبقوليات 
الفاسدة التي تم ضبطها من ِقبل الهيئة 
اليمنية للمواصفـات واملقاييس وضبط 

الجودة يف ميناء الحديدة. 
وأشاد الوزير الشـامي خالل زيارته، 
بدور هيئة املواصفات واملقاييس وضبط 
الجودة يف املحافظة، وجهودها امُلستمّرة 
يف الرقابـة وضبـط املواد غـري الصالحة 
لالستخدام، ومنها املواد الغذائية التالفة 
التـي يجلبهـا برنامـج األغذيـة العاملي 
للشـعب  «مسـاعدات»  يافطـة  تحـت 

اليمنـي، مبينًا أن برنامج األغذية رشيك 
للعدوان يف قتل الشعب اليمني، من خالل 
محاوالت تقديم املواد الغذائية الفاسـدة 
ألبناء اليمن، منّدداً بصمت األمم املتحدة 
واملجتمـع الدويل تجاه تلك املمارسـات، 

واستمرار العدوان والحصار. 
املواصفـات  هيئـة  فـرع  وكان 
واملقاييـس وضبط الجودة يف املحافظة، 
ضبط كمية قمح فاسدة تابعة لربنامج 
األغذية العاملي قادمة إىل ميناء الحديدة، 
بعـد الكشـف والتحليل املخـربي عليها 
من ِقبـل الهيئـة، وأخـذ عيّنـات منها، 
والتأّكــد من أنها فاسـدة وغري صالحة 

لالستخدام. 
بـدوره، أّكــد إبراهيم الدولـة -مدير 

فـرع الهيئـة يف الحديـدة- إىل أن الهيئة 
ضبطـت خـالل األسـبوع املـايض ٣٣٣ 
حاوية بقوليـات تابعة لربنامج األغذية 
أمريكية املنشـأ، تبنّي بعد إجراء التحليل 
املخربي عىل عيّنـة منها وجود حرشات 
بأطوارها، وتغرّي يف لـون املنتج، إضافة 
أصبحـت  منهـا  كبـريًة  كميـاٍت  أن  إىل 
منخـورًة، وتعّفـن عدد مـن الحاويات، 
َحيُث تبني خـالل املعاينة تزوير الالصق 
الخاص بعملية املعاينـة والتعقيم قبيل 
قدومها إىل املينـاء؛ بَهدِف تضليل الهيئة 
لتمريـر الشـحنة؛ كونها غـري مطابقة 
لالسـتخدام  صالحة  وغري  للمواصفات، 

اآلدمي. 
إىل ذلـك، قـال جابر الرازحـي -مدير 

وتنسـيق  إلدارة  األعـىل  املجلـس  فـرع 
إن  الحديـدة-:  يف  اإلنسـانية  الشـؤون 
السـفينة «إس بـي» املحملـة بــ ٢٥٠ 
ألَف كيس قمح فاسـد وصلت بالتزامن 
مـع تقليـص برنامـج األغذيـة العاملي 
املسـاعدات إىل املناطـق الواقعـة تحـت 
سلطة املجلس السيايس األعىل وحكومة 
اإلنقـاذ، مـا يمثـل ذلك فجـوة تزيد من 

ُسوء الوضع اإلنساني لليمنيني. 
ولفت الرازحي إىل حقيقة ما يرّوج له 
الربنامج من توفري احتياجات السـكان 
من املسـاعدات اإلغاثيـة الطارئة يف ظل 
اسـتمرار الحصـار، مبينًـا أن املناطـق 
الواقعة تحت سيطرة العدوان ومرتِزقته 
لـم يتم تقليص أية مسـاعدات فيها، ما 

يوحي بالتمييز الذي يمارسه الربنامج، 
وأثـره عىل الوضـع اإلنسـاني للنازحني 

رين.  واملترضِّ
مينـاء  إىل  يصـل  مـا  أن  َوأََضــاَف 
تصلـح  ال  تالفـة  مـواد  مـن  الحديـدة 
لالسـتخدام اآلدمـي، يعـري االدِّعاءات 
التـي يتـم الرتويج لهـا، ما يحتـم نقل 
هذه الرسـالة للجهات املعنية، ونسـف 
حقيقـة مـا تّدعيه أنها تقـف إىل جانب 
الشـعب اليمني يف ظل املعاناة التي يمر 
بهـا، مبينًـا أن رفَض الرشكـة املالحية 
عملية توثيق املواد التالفة، التي تحملها 
السفينة، يكشف خطورة تلك املواد عىل 
النازحـني يف حال تـم دخولها وتوزيعها 

للنازحني واملترضرين. 

شغما خظساء تسغث حتظئ طظ الثصغص الفاجث ُتصثر بـ 250 ألش ضغج طصثطئ طظ المظزمئ افطمغئ 

الحاطغ: برظاطب الشثاء الساملغ حرغك يف صاض الحسإ الغمظغ طظ خقل تصثغط املعاد الفاجثة

طعصع شرظسغ غضّثب اّدساءات تتالش 
السثوان بحأن السفغظئ السسضرغئ 

اإلطاراتغئ «روابغ»

 : طاابسات 
عىل  الفرنسـية  الصحافُة  عّلقت 
العمليـة النوعيـة ألبطـال القـوات 
البحريـة اليمنية يف ضبط سـفينة 
شـحن عسـكرية إماراتية معادية 
قبالـة شـواطئ الحديدة األسـبوع 
املنـرصم، األمـر الـذي أثـار غضب 

الرياض. 
أراب»  موقـع «لومونـد  وأوضح 
الفرنـيس، أن السـفينَة اإلماراتيـة 
ًة  املضبوطة «روابـي» ال تبدو َخاصَّ
بشـحن البضائـع التجاريـة كمـا 
يّدعي تحالف العـدوان؛ كونها تُمرُّ 
بامليـاه اإلقليميـة اليمنيـة، بينمـا 
السـفُن التجاريـة أَو املدنيـة تُمـرُّ 
بشكل عام عرب املياه الدولية، مبينًا 
أن قوات الجيش واللجان الشـعبيّة 

يف وضع قوي. 

وبحسـب املوقع الفرنـيس، فقد 
تم االعرتاُف بالقبِض عىل السـفينة 
روابـي بعـد سـاعاٍت قليلـة فقط 
من العمليـة، ُمشـرياً إىل أن تحالَف 
العـدوان اّدعـى أن السـفينَة كانت 
تحمُل إمَداداٍت طبيًة من مستشفى 
جزيـرة  يف  كان  سـعودّي  ميدانـي 
ُسـقطرى املحتّلـة دون تقديـم أي 

دليل ملموس عىل ذلك. 
وأَشـاَر املوقـع إىل أنـه تم رضُب 
اإلماراتيـة   -1 سـويفت  سـفينة 
يف العـام 2016 التـي كانـت تقوُم 
البحـر  يف  وإيابـاً  ذهابـاً  برحـالت 
عسـكرية  قاعـدة  بـني  األحمـر 
إماراتيـة يف إريرتيا واليمن، وسـط 
ادِّعاء تحالف العدوان أن السـفينة 
كانت تحمل مسـاعدات إنسـانية، 
لكـن خرباء األمـم املتحـدة قالوا يف 
وقـت الحـق إنهـم غـري مقتنعـني 

بصحة هذا االدِّعاء. 

وشاة حاب تتئ الاسثغإ العتحغ داخض جةعن 
طرتجصئ السثوان يف طأرب

طغطغحغا اقظاصالغ تساثي سطى اطرأة وبظاتعا يف سثن وتثاطُش 
أضادغمغًا يف لتب

 : طاابسات 
 ،(ACJ) للعدالـة األمريكـي  املرَكـُز  حّمـل 
حكومَة الفـاّر هادي، املسـؤوليَة الكاملَة عن 
وفاة املعتقل «إبراهيم عادل عيل هيالن» داخل 

سجون مرتِزقة العدوان يف مدينة مأرب. 
وقال املرَكُز يف بيان عىل موقعه اإللكرتوني، 
أمـس الجمعـة، إنـه تلقـى بالغاً حـول قيام 
ميليشيا مسـلحة يرتدون لبس األمن املركزي 
بمأرب التي يسـيطر عليهـا حزب «اإلصالح»، 
باعتقـال املواطن «إبراهيم عـادل هيالن» من 

محل عمله (صالون حالقة) بعد تفتيش املحل 
بذريعة البحث عن سـالح، قبل أن يتم نقله إىل 
جهة غـري معلومة تبـنيَّ الحقاً أنهـا املنطقة 
األمنية األوىل باملدينـة، وذلك يوم الخميس 16 
ديسـمرب املايض، ولم يُسـمح ألحد بزيارته أَو 

التواصل معه. 
وأَشـاَر املركـز إىل أنـه بعـد أسـبوعني من 
تاريـخ االعتقـال تم إبالغ أرستـه بأنه قد تُويف 
يـوم األحـد، 2 يناير الجـاري، فيما تـم إيداع 
جثتـه يف ثالجة هيئة مستشـفى مأرب العام، 
داعياً إىل إجراء تحقيق قضائي مسـتقل بشأن 
مـا تعرض لـه املعتقل من تعذيب ومحاسـبة 

املتورطني يف تلك االنتهاكات. 
هـذا وكانـت أرسة الشـاب «إبراهيم عادل 
هيـالن» الذي ينتمـي ملحافظـة إب ويعمل يف 
صالـون حالقـة بمدينة مـأرب منـذ 2016/ 
أفادت بتلقيها -األسـبوع املايض- بالغاً بوفاة 
ابنها املعتقل يف سجون مرتِزقة العدوان عقب 
يومـني مـن اعتقالـه مـع عـرشات الحالقني 
العاملـني يف مـأرب دون مـربّر أَو وجـه حق، 
وذلك عـىل أيـدي ميليشـيا حـزب «اإلصالح» 
بقيـادة املرتـِزق سـلطان العـرادة، باإلضافة 
إىل االعتقـاالت املبنيـة عـىل أسـس سياسـية 

ومناطقية. 

 : طاابسات 
تتـواىل جرائـُم االحتالل اإلماراتـي ومرتِزقته يف مدينـة عدن وبقية 
املحافظـات الجنوبية املحتّلـة، َحيُث تعرضت امـرأٌة وبناتُها لالعتداء 

بالرضب عىل أيدي ميليشيا ما يسمى املجلس االنتقايل. 
ويف ترصيح ألحـد املواقع اإلخبارية املوالية للعـدوان، قالت جميلة 
فارع سـّالم: إن ميليشـيا االنتقايل اعتدت عليها وعىل بناتها بالرضب 
املـربح، أثنـاء تواُجِدهم داخل منزلهم يف منطقة بـري فضل، وذلك عىل 
خلفية محاولِة مرتِزقة أبو ظبي البسـَط عىل منزلها بالقوة، مضيفًة 
أنها فوجئت بامـرأٍة أُخرى تّدعي ملكيتهـا للمنزل حرضت وبرفقتها 

شـيول وأطقم مسـلحة تابعة لالنتقايل قبل أن يتم هدُم املنزل ورضبُها 
وابنتيها ورميهم إىل الشارع. 

وكان املرتِزق مطهر الشـعيبي -منتحل صفة مدير أمن عدن، املعنّي 
من حكومة الفاّر هادي- قد اعرتف يف وقت سابق بوقوِف قياداٍت أمنية 
وعسـكرية تابعة ملا يسـمى املجلس االنتقايل يف عمليـات نهب األرايض 

ة.  العامة والَخاصَّ
من جانب آخر، قامت ميليشيا ما يسمى املجلس االنتقايل بمحافظة 

لحـج املحتّلة، أمس األول الخميـس، باختطاف أكاديمي وإخفائه حتى 
اللحظة. 

وبحسـب مركز لحج لإلعـالم االجتماعـي، َفـإنَّ مرتِزقـَة االحتالل 
اإلماراتي يف مدينـة الحوطة بلحج اختطفوا الدكتور «عبدالله بن عمر» 

أُستاذ اللغة العربية بكلية الرتبية صرب التابعة لجامعة عدن. 
ونّوه املرَكُز إىل أن ميليشـيا االنتقايل نّفذت جريمة اختطاف الدكتور 
بـن عمر، بعـد خروجه من منزله فجـَر األربعاء املنـرصم، فيما ال يزاُل 

مصريُه مجهوالً إىل اآلن، ال تعرف أرستُه عنه شيئاً. 
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 : سئث التمغث الشرباظغ 
كان العام 2021 َحْشـداً من كبار أحداث الرصاع 
انعكسـت عليه وجـوُه االنتصـارات التـي حّققها 
بواسـُل الجيـش واللجان، َوقد مىض تـارًكا يف تربة 
خلفه رواسـَب بـذوره، وها هو اليمـُن بدأ الحصاَد 
من اليوم الثالث من العاِم الجديد ويف مرسٍح بحري 
ٍق بالِقَطـِع البحرية امُلعادية، من خالل عمليِة  مطوَّ
اقتيـاد بحريـة اليمن سـفينة إماراتية عسـكرية 
الشـحنة والطاقم، اخرتقت امليـاه اليمنية يف البحر 
األحمـر، ونتائـج ذلك ال تقـف عند االسـتيالء عىل 
السـفينة وشـحنتها املتنوعة من العتاد العسكري 
كغنيمة حرب، فهذا هو الرضُر املحدوُد الذي تكبَّدته 
القوى املعاديُة، لكن أفدَح وأخطَر من ذلك هي أبعاُد 
ودالالُت العملية الخاطفـة التي تظهُر للجميع مع 
مقاربة العملية، من خالل إثارِة تسـاؤالت من مثل 
ما التكتيك والوسـائل امُلتَّبََعُة لتنفيذ العملية؟ وهل 
أثارت ردوَد فعل يف ظل انتشـار الوسـائط البحرية 
املعادية وعىل رأسـها األمريكيـة؟ ومن أين أبحرت 
السـفينُة اإلماراتيـُة املعاديـة؟ وأية ُوْجَهـٍة كانت 
تقصـد؟ وهل كانـت ُمرَفَقًة بحمايـة غري تلك التي 
كانـت جزًءا منها؟ وما رسـائُل العمليـة يف الزمان 

واملكان. 
 

إحارة طئاحرة يف ذرغصئ الاخثي لطثروق 
الئترغئ املُسادغئ

إعالُن القوات املسلحة عن ضبط سفينة معادية 
تقـل شـحنة أسـلحة ثقيلـة ومتوسـطة متنوعة 
إشـارة مبارشة إىل طريقة التصدي للخرق البحري 
امُلعـادي، بمعنـى أن عمليـة االقتيـاد أَو الضبـط 
ها ما شـئت- قد تكون اقترصت عىل زوارَق  -َسـمِّ
جة بمغاويَر امتلكـوا اإلراَدة والثقة  محـدودة ُمدجَّ
بالله أكثَر بكثري من األسـلحة التي يحوزونها، هذا 
مـن جهة، ومـن جهة أُخـرى االقتياد قـد ال يعني 
ـِه نحو  إجباَر طاقم السـفينة املعادية عـىل التوجُّ
وجهـة جديدة فقط، بل يحتمـل أن يكوَن مغاويُر 
البحريـة تكفلوا بشـكل مبـارش بقيادة السـفينة 
َواإلبحـاِر بهـا من نقطـة االعرتاض وحتـى ميناء 

الصليف.

 اتاماقٌت تةغُإ سطى تساؤقت تعل 
ضئط السفغظئ

ثالثُة احتماالت تجيُب عىل تسـاؤالت: أين كانت 
القـواُت املعادية من ذلك؟ ومـا مظلة الحماية التي 

توفرت للسفينة يف ضوء ُشحنتها؟
االحتمـال األول: أن السـفينة امُلعاديـة أبحـرت 
محمية بما تُقله من ُشحنات ُمختلفة َومتنوعة من 
األسـلحة والعتاد العسكري َوأَيْـضاً بالعنارص التي 
تقلُّهـم ومن جنسـياٍت ُمختلفـة، َوبالتايل اخرتقت 
املياه اإلقليمية اليمنيـة بناًء عىل ذلك ودون اكرتاث 
للنتائـج التـي قـد تواجهها نتيجـَة اخـرتاق املياه 
اليمنية، وبالتايل َفـإنَّ السـفينَة امُلسلحة كانت بني 
خيارين -مـع ظهور مغاوير البحريـة اليمنية من 
بني أمواج املياه اإلقليمية- خيار املواجهة واالشتباك 
لإلفالت من اعرتاض بحرية اليمن وهو، فيما يبدو، 
لم يحصل، بحسب ما تشـري إىل ذلك الرواية األولية 
للعملية من اليمن ومن الجبهة املعادية، أي أنها قد 

عجزت تماماً وانتهت تحَت القبضة اليمنية.
والخيـار الثاني هـو أن السـفينَة املعادية يف ظل 
تعرضهـا للمباغتـة اليمنيـة لم تكـن تمِلُك شـيئاً 
لفعلـه سـوى التوقف عن اإلبحـار نهائيٍّا ولكن مع 
إفراغ مواقع قيادة السفينة واالنتقال للغرف اآلمنة 
عىل اعتقاد أن ذلك سـيعيُق إعادَة توجيه السـفينة 
يمنياً وسيضع القواِت امٌلعرتضَة أمام مأزق اإلبحار 
بالسفينة املسـلحة صوَب املوانئ اليمنية من جهة، 
ومن أُخرى انتظار عملية إسناد وإنقاذ من وسائط 
القـوات البحرية املعادية وهي كثـرية، وهذا الخياُر 
فشـل أَيْـضاً، بل وتعرضت قواُت السـفينة لصدمة 
ثانية مع استئنافها اإلبحار من قبل القوات اليمنية، 
ذت وفق ترتيبات شـاملة  وهـذا يعني أن العملية نُفِّ
وضعت يف حساباتها السـيناريوهات املختلفة التي 
قد تكوُن أماَمها يف خضم تنفيِذها عمليَة االعرتاض، 

وهذا الوجُه األوُل لإلنجاز عرض البحر األحمر. 
االحتمال الثانـي: أبحرت السـفينة تحت غطاِء 
مَدنيتهـا، بما يوفر ذلك من العبـور اآلمن، ولكن يف 
ظـل الركون عىل ثقل السـيطرة يف املسـار البحري 
واالنتشـار الواسـع للوسـائط البحريـة األمريكية 
تحـت  الوضـع  كان  َوإذَا  وغريهـا،  والصهيونيـة 
السـيطرة والبحر بحـر األمريـكان والصهاينة فال 
قلق وإن كان اإلبحاُر يتم وسـط سـخونة املواجهة 

مـع اليمـن ويف ظـل اسـتهداف خشـن ألبنائه من 
البحـر َوالرب والجـو، وهذه مغامرٌة غري محسـوبة 
العواقـب وعربـدة لم تكـن بأي حال تمـر دون أي 
تَحـّرك لبحريـة اليمـن، وقد شـهدنا مصاديق ذلك 
مـن خـالل عمليـة االقتيـاد، والنتيجـُة ضمن هذا 
االحتمال هي أن القوى امُلعادية قد عجزت عن شن 
عملية معاكسة ورسيعة تحول دون االستيالء عىل 
السـفينة واالشـتباك مع بحرية اليمـن، وأياً كانت 
أسباب هذا العجز واإلخفاق للمعسكر املعادي، هو 

بالنسبة للجبهة الوطنية الوجه الثاني لإلنجاز. 
االحتمال الثالث: السفينة املعادية أبحرت يف ظل 
الركون عىل جميع ما سـبق كُحزمـة متكاملة من 
التغطية والحماية وتنفيذ االخرتاق وتوجيه اإلهانة 
بشـكل مبارش وغري مبارش للقوات اليمنية، لكنها 
تعرضـت إلذالٍل يمنـي أعزَل من أبسـط اإلْمَكانات 
التي تحوُزها جبهـُة العدوان عىل اليمن، وهذا بحد 
ذاته رسـالُة قـوة إىل العـدّو مفاُدها أن القـراَر بيد 
اليمـن يف التصـدي ألي خرق وبالطريقة امُلناسـبة 
يف الشـكل واملضمون، وهكذا نخلـص إىل أن اقتياَد 
بحريـة اليمن السـفينَة اإلماراتيـة امُلنتهكة للمياه 
اليمنيـة يف ظل موازين قوى مختل تماماً لحسـاب 
القـوى امُلعادية بمـا تملُكه من إْمَكانـات متقدمة 
وما تفرُضه من سـيطرة مطلقة هـو إنجاٌز نوعي 
وعمليـٌة بالغـُة األهميّة تجـاوزت معهـا البحريُة 
اليمنيـة النظريـاِت العسـكريَة وكـرست القواعَد 
املعموَل بها يف امليدان العسـكري، من مثل التكافؤ، 
وثبتت البحرية اليمنية اسـرتاتيجية يمنية مفاُدها 
أن قلـَب املوازيـن العسـكرية يتأتـى مـن خـالل 
الُجُهوزية واالسـتعداد واليقظة َواملبـادرة َوُرسعة 
توظيـف املعلومـات واإلْمَكانات امُلتاحـة ومع بذل 
كافـة األسـباب وبالبناء عىل عـون اللـه وتأييده، 
وباملثل تماماً وّجهت العمليُة رضبًة جديدًة لعقيدة 
سـعوديّة إماراتيـة تبنـي مجمـَل سياسـاتها عىل 
حمايـة القـوة األمريكيـة، وها قد ثبـت من جديد 
-سـبق وثبـت ذلـك يف الجـو والرب- أن  ويف البحـرـ 
أمريكا ليسـت عىل ُكـّل يشء قدير، كما ينظر إليها 

النظامان اإلماراتي والسعودّي. 
 

السمطغُئ يف املضان والجطان 
معروٌف أن العمليَة جـرت يف مياه البحر األحمر 

ولكـن غـري معـروف من أيـن أبحـرت السـفينة 
املعادية وأين كانـت وجهتها؟ لكن مرسح العملية 
يفيد أن السـفينَة بني أن تكـون قادمًة من أيٍّ من 
املوانـئ املحتّلـة يف خليـج عـدن أَو البحـر العربي 
أَو املحيـط الهنـدي، وبالتـايل فالوجهُة للسـفينة 
املعادية كانت موانئَ جيزان أَو أنها قدمت من هذه 
األخـرية والوجهـة املوانئ املحتّلـة، وبالنظر إىل أن 
ـٍه عند  قـوى العدوان سـعت جاهدًة إىل رسـم توجُّ
املتابعني واملحللني يسـتبعد الخياَر األول من خالل 
الحديـث املتوايل عن كون السـفينة املسـلحة تقل 
معداٍت ملستشـفى سـقطرى، وإىل أن التسجيالت 
التـي وزعتها القواُت املسـلحة مـن توثيق اإلعالم 
املعاديـة  السـفينة  شـحنَة  أن  أظهـرت  الحربـي 
قـد جمعت بـني آليات وأسـلحة إماراتيـة وأُخرى 
سـعوديّة، َفــإنَّ األمَريـن معـاً عـىل تناقضهمـا 
حان أن السـفينة قد قدمت مـن موانئ اليمن  يرجِّ
املحتّلـة يف محافظات الجنـوب، أما ما يفّرس تعّمد 
قـوى العـدوان إخفـاء ُوجهـة السـفينة ونقطـة 
إبحارها فهو أن املصارحَة بسـحب هذه الشـحنة 
الضخمـة من األسـلحة سـتوّجـُه رضبـًة جديدة 
لركـون املرتِزقة والَخَونة بفصائلهـم املختلفة، إىل 
النظاِم اإلماراتي والسـعودّي املنافَقني، وتداعيات 
ذلك معنوياً ونفسـياً تزداد رضاوًة وسـط سخونة 
املواجهة عىل غري جبهة وبعيد االنسحاب والهروب 

من الساحل الغربي.. 
يف التوقيـت يكتسـُب اقتيـاُد البحريـة اليمنيـة 
سـفينة معادية، زخًما لناحية تنفيـِذ العملية بعد 
أكثَر من شـهر من إجراء مناورة للمعسكر املعادي 
يف البحـر األحمـر شـاركت فيهـا ُكـلٌّ مـن أمريكا 
والكيان الصهيوني واإلمارات والبحرين، العمليُة يف 
الزمان رد عمالني متقدٌم عىل املناورة املشـار إليها 
من جهة، واألنشـطة العدائية املستهِدفة لليمن من 
املرسح البحري، إذَا كان املعسـكر املعـادي قد أراد 
بعَث رسـائل تثبيت قواعد االشـتباك يف البحر َفـإنَّ 
العملية قد أثبتت أن خطَط اليمن الهجومية جاهزة 
وأنهـا سـتِرضُب وقتما تشـاُء وترى ذلـك، وهكذا 
تكوُن العمليُة قد كشفت ضعَف التقديرات امُلعادية 
حياَل االسـرتاتيجية العسـكرية اليمنيـة وخيارات 
الدفاع َوالهجوم ضمن املواجهة املفتوحة منذ سبع 

سنوات. 

اصاغاد بترغئ الغمظ السفغظئ اإلطاراتغئ املسادغئ..
 خغارات الثشاع والعةعم
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 : أغمظ صاغث - طتمث تاروش 
تتنامـى قدراُت القوات البحرية اليمنية يوماً تلو 
اآلخر، وبصورة أذهلت العالم بشـكل عام والعدوان 

األمريكي السعودّي عىل وجه الخصوص. 
َوخالل سنوات العدوان عىل اليمن السبع تنوعت 
العمليـات التي حّققتها القـوة البحرية، ومضت يف 
مسـار تصاعدي، ُوُصـوالً إىل عمليِة ضبط سـفينة 
الشـحن العسـكرية اإلماراتية «روابي» األسـبوع 

املايض، والتي تم بتكتيك وتخطيط اسرتاتيجي. 
وتذكـر هـذه الحادثـة بحـوادَث أُخـرى مماثلة 
نفذتها قواتنا البحرية عـرض البحر، وكان أبرزها 
استهداف السـفينة «سـويفت» والتي استأجرتها 
اإلمـارات مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وتـم 
اسـتهداُفها مطلع أُكتوبر من العـام 2016م وهي 
كاسـحة ألغـام تقـوم بعمليـة الدعم اللوجسـتي 

البحري. 
ومـن ضمن العمليات أَيْـضاً اسـتهداف البارجة 
البحرية السـعوديّة «الدمام» والـذي كان يف َوَضِح 
النهار، وكانت السـفينة تحمل عىل متنها أكثر من 
170 ضابطاً وجندياً، ناهيك عن العتاد العسـكري، 
وهي رسـالة أطلقتها القوة البحرية لدول العدوان 

مفادها بأن املياه اليمنية ليست للنزهة. 
وبالتزامن مع هذه العملية كانت القواُت البحرية 
يف تصاُعـٍد ُمسـتمرٍّ بطـول الرشيط البحـري الذي 

يتمركز فيه مرتِزقة العدوان يف الساحل الغربي. 
ويف مطلع العـام 2019م، وبعد أن حّول العدوان 
املمر املالحي الدويل، منطلقاً السـتهداِف بالدنا عرب 
بوارجـه البحريـة كانت القـوات البحرية باملرصاد 

للبارجة «املدينة» السـعوديّة والتي مثل استهدافها 
آنذاك نقطة تقدم للقوات البحرية. 

وتأتي هذه العملياُت من بني أكثر من 50 عملية 
وزوارَق بحرية  بحرية متنوعة، اسـتهدفت سـفناً 
حربيـة تابعـة للعـدوان، وفق مـا أعلنتـه القوات 
البحريـة يف وقـت سـابق، وبما يعكـس الجهوزية 
العالية والقدرة عىل حماية املياه اإلقليمية اليمنية. 
وهنـا نجـُد أن القـواِت البحريـَة قـد ترجمـت 
جهوزيتَهـا بعمليِة ضبط واحتجاز سـفينة روابي 
اإلماراتيـة، وهي عمليـٌة فاجأت العـدوان وأربكت 
حسـاباته، وعكسـت جانباً من القـدرات البحرية 
اسـة مـن تاريـخ صناعة  اليمنيـة يف مرحلـة حسَّ
مسـتقبل بلد يقدم يف سـبيل الحفـاظ عىل كرامته 

وسيادته الغايل والنفيس. 
 

تتثغراُت الصغادة 
ويف وقت سابق، كان قائد الثورة السيد عبد امللك 
الحوثي، قـد أّكـد أن القوَة البحريـَة يف اليمن، قوٌة 
دفاعية، وتسـتطيُع رضَب البوارج الحربية والعتاد 
الحربـي القادم من دول العدوان بمختلف أشـكاله 
وأنواعـه، ولكن نجد أن دوَل العـدوان لم تتعلم من 
دروس التاريـخ يف اليمـن، ولـم تأخـذ العـربَة من 
انتكاسـاته املدوية خالل املراحل السـابقة، سـواء 
عىل صعيد ميـدان الرب، أَو ميدان البحر، وما يخبئُه 
من مفاجآت سبق أن أعلن السيد القائد عن قدراتها 
عىل تغيري املعادالت وصنع املتغريات االسرتاتيجية. 
وتعيـد عمليُة ضبط سـفينة التأكيـد عىل صدق 
وعود السـيد القائد وجدية تحذيراته لدول العدوان 
والتـي أخذتهـا العـزة باإلثـم، لتتمـادى يف انتهاك 

السـيادة الوطنية واالسـتخفاف بقدرات الشـعب 
اليمني، َحيُث يؤّكـد قائُد الثورة أن القوات البحرية 
قـادرة عىل الوصـول إىل أبعـد مدى واسـرتاتيجية 
ضبط النفس، وتقديراً لحساسـية املوقف الدويل ال 
يعنـي َغضَّ الطرف عـن محاوالت فـرض الهيمنة 
عـىل املوانـئ اليمنيـة، وال يجُب عـىل دول العدوان 

فهمه أنه ضعف للعزم اليماني. 
 

شرتئ حسئّغئ غاطرة
وعـىل الصعيـد الشـعبي ال تـزال الفرحـة، تُعمُّ 
النـرص  لهـذا  نظـراً  اليمنيـة؛  املناطـق  مختلـف 
االسـرتاتيجي، والتي جاءت بعد سـبع سنوات من 

العدوان والحصار املتصاعد. 
ويقول أحد سـائقي الباصات منصور سالم من 
وسط العاصمة: إنها «فرحٌة ال توصف»، داعياً الله 

هم ويزيد قوتهم وثباتهم.  بأن ينُرصَ
أمـا بائُع املكـرسات والبهـارات محمـد البدري 
فيقول: نفتخر بالقوات املسـلحة وبالقوة البحرية 
بهذا العمل واإلنجاز العظيم، ُمضيفاً أنه من شـدة 

الفرح لم ينم. 
ويصف مواطٌن آخر يف أحد املاركات التجارية ما 
حدث بأنها من أقوى العمليات التي قد حصلت منذ 
سـبع سنوات، ُمشرياً إىل أن الشـارَع اليمني مرتاٌح 

نفسياً بهذا اإلنجاز العظيم. 
ويقـول املواطن مزاحم حمـود دارس: إن عمليَة 
االسـتيالء عىل سـفينة «روابي» اإلماراتيـة عمليٌة 
عسكريٌة ناجحة أثلجت صدورنا، وبيَّض اللُه وجوَه 
الجيـش واللجان الشـعبيّة عىل هـذه العملية التي 
أذهلت العـدوَّ وأفرحتنا، فهذه العملية العسـكرية 

تجعـل الجيش قـوة ضاربة عـىل األعـداء، ونقول 
لقوى العـدوان ومرتِزقتهـم، إن السـفينَة التي تم 
ضبُطها سـنردها لكم يف مـأرب والحدود ومختلف 

الجبهات. 
من جانبه، يقول املواطن عبد الله عيل راجح من 
قبائـل بني مطر: لو تحاَلَف اإلنس والجن واألعراب 
والَعَجم عىل اليمن، ولو طالت الحرُب قروناً وماليني 
السنني، سـيبقى املقاتل اليمني هو رمُز الشجاعة 
وابن امليادين وجنراُل الحروب وملك املعارك عىل مّر 

التاريخ. 
يف  سـفينة «روابـي»  ضبـَط  أن  راجـح  ويـرى 
السـواحل اليمنية ليس غريباً عىل اليمنيني؛ كونهم 
قوماً يمتلكون قوة وشـجاعة وكرمـاً، موضًحا أن 
فئـًة قليلًة مـن املؤمنني جعلت العالـم يندهُش من 
هذه العملية التي تأتي يف وقت يعاني فيه اليمنيون 
ومحارصون براً وجواً وبحراً، والتي يصفها البعض 

بشبه املعجزة. 
ويذكـر أن املقاتـل اليمنـي لـم يُهـزم عـىل مّر 
العصور، مبينًا أن واقعنا املعاش جعل املقاتلني أشد 
رشاسة من أجدادهم، وذلك كونهم مع الله يحبون 
املـوَت يف سـبيل اللـه كما يحـب مرتِزقـُة العدوان 
أسـياَدهم والعمالـة اإلرسائيلية، وهو ما سـيجعل 
النهاية قريبة عىل األعداء ومصريهم محسوم نحو 

الهاوية وإىل مزبلة التاريخ. 
ويزيـد راجح: «نقول لألعـداء الله أكرب عىل ُكـّل 
عـدو وعميل، املوُت ملن صنعكـم، املوت ملن موَّنكم، 

اللعنة عىل من يقودكم، النرص ملن قاتلكم». 
ويضيـف: «تبـاً مَلن لـم يعلم بأن كلمـة الله هي 
العليـا، وأن النـرص بيـد الله يقول له كـن فيكون، 
وسـحقاً ملن علم ولم يوقن بذلك، فو الله لو اجتمع 

«المسغرة» تعاخض رخَث ردود الفسض الحسئّغئ تعل سمطغئ ضئط جفغظئ سسضرغئ إطاراتغئ

طعاذظعن وضئار السظ: شرتاظا بالسمطغئ ق تعخش وبّغخ اهللا وجعه 
أبطال الةغح والطةان الحسئّغئ سطى عثا اإلظةاز السزغط

طـــســـار طــاــخــاســث 
لطاظضغض بسفظ الشجو

اجاعاار السثوان باتثغرات صائث البعرة جسطعط غثشسعن البمظ 

الصعات الئترغئ الغمظغئ..
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ُكـّل من يف األرض عىل أن يمسـوا أرضنا بسـوء لن 
يلمسوه إالَّ وقد كتبه الله علينا. 

 
٢٠٢٢.. ساٌم سسضريٌّ باطاَغاز 

من جهتـه، يؤّكـد املواطن صـادق النهمي، من 
قبائل الحمية الداخليـة، أن تطور القدرات النوعية 
لقوات اليمـن البحرية هـي بَهدِف حمايـة مجاله 
البحري مـن االنتهـاكات املنظمة التي تهـّدد أمنه 

واستقراره. 
ويبـني أن ما قـام به مجاهدو الجيـش واللجان 
الشـعبيّة من عملية ضبط سفينة روابي اإلماراتية 
مثـل صدمة مدوية لألعداء؛ وذلـك كونهم يجهلون 
قـدراِت الشـعب اليمنـي، موضًحا أن مـا حصل يف 
البحر األحمر يتوافُق مع الحقوق والقوانني الدولية 
ـة بقوانـني البحـار ومن يهّدد أمـن املالحة  الَخاصَّ
البحريـة هو العدوان بعبثه يف البحر ونرش الفوىض 
يف املـدن املحتّلـة والعنـارص اإلرهابيـة يف صفوف 

قواته.
ويشـري إىل أن سـبعة أعـوام مـن العـدوان عىل 
ما  اليمـن جعلت اليمن ينتقل نقلًة نوعيًة، ال ِســيـَّ
يف املجال العسـكري الذي يتطور ويـزداد قوة عاماً 
بعد عـام، وهو ما يدل عىل شـجاعة وقوة وصالبة 
الشـعب اليمني وشـكل العام الجديد سيكون عاماً 

عسكريٍّا بامتيَاز وعام النكال باألعداء. 
ويعترب النهمي أن عملية ضبط السـفينة إنجاٌز 
عسكري غري مسـبوق، َوسيغرّي الكثري من موازين 
القـوى البحريـة للمجاهديـن اليمنـني يف مواجهة 
العـدوان األمريكـي واإلرسائييل، مبينًـا أن الرضبَة 

أوجعت أمريكا وعمالئها يف املنطقة. 
ويقـول النهمـي: هنـاك معلومـاٌت تؤّكــد أن 
السـفينة اإلماراتية عملت ستة نداءات استغاثة إىل 
البارجات األمريكية دون أية اسـتجابة رغم تواجد 
القـوات األمريكية؛ وذلـك كون القـوات األمريكية 

أجبن من أن تتَحّرك إلنقاذها. 
ويختتـم النهمي حديثه بالقول: سـالح البحرية 
اليمنـي خـّرب أمريـكا و»إرسائيـل» بأَسـه يف عدد 
كبـري من العمليات غـري املعَلنة، وهذه رسـالة من 
عـرض البحر اليمن بأن اليمن قـوة ال تُقهر وإراَدة 
ال تنكرس، مواصـالً حديثه بالقول: «قـوُة القوة يا 
جنـود ربي، عانكم الله يا مؤمنون، البحر ما يرحم 

غشيَم السباحة. 
 

جفغظئ روابغ.. خغُث طحروع لطغمظ 
أمـا املواطن آدم هيسـان فيقـول: «نُبارك للقوة 
البحرية ُخُصوصاً والشـعب اليمنـي ُعُمـوًما بهذه 
العمليـة النوعية واملوفقة التي تعترب حقاً مرشوعاً 
بحسـب األعراف واالتّفاقيات الدولية، وال توجد أيُة 
ُحرمة للسفن والبواخر اإلماراتية أَو السعوديّة التي 
تحوي معداٍت عسـكرية، أَو تُستخدم يف العدوان ما 
داموا ُمستمّرين يف عدوانهم عىل اليمن سواٌء أكانوا 
يف امليـاه اإلقليمية اليمنيـة أَو خارجها، وهذا معنى 

إعالن الحرب املتبادل». 
ويعتـرب هيسـان احتجـاَز السـفينة اإلمارتيـة 
«روابـي» رسـالًة قويًة لدول العـدوان عامة ودولة 
ة التي تسـعى لتحريـك مرتِزقتها يف  اإلمارات َخاصَّ
بعـِض مناطق االشـتباك مـع الجيـش اليمني بأن 
أنشـطتَهم سـتكوُن لهـا انعكاسـاٌت قويـٌة تقِلُب 

عليهم الطاولة ويكون التصعيُد وباالً عليهم. 
كمـا يعتربها فضيحـًة مدويًة ملنظمـة الصليب 
األحمـر اإلمارتية والتي تّدعي أنها محملٌة باألدوية 
وامللتزمـات الطبيـة، ُمضيفاً بالقول: «هـذا يؤّكـد 
وبما ال يدع مجاالً للشك َميَْل هذه املنظمات لصالح 

دول العدوان والتي تعمُل لخدمتهم». 
ويؤّكـد هيسـان أن العملية تدشـنٌي للمزيد من 
العمليات التي سـتقوم بها القوات البحرية اليمنية 
والتـي سـتفاجئ العالـم بهـا وتثلـج قلـوب ُكـّل 

اليمنيني. 
 

اظاخرظا برًا وبترًا 
من جهتـه، يؤّكـد املعتصم العمـاري، أن عمليَة 
ضبـط السـفينة اإلماراتيـة يعـد انتصـاراً عظيماً 
يضـاُف إىل انتصـاراٍت املجاهديـن املحّققـة عـىل 

مختلف األصعدة براً وبحراً وجواً. 
ويُعتَربُ املعتصم تنفيذَ عملية االستيالء يف عرض 
البحر خطوًة جبَّارًة ونرصاً اسرتاتيجياً كبرياً يذهل 
العالـم أجمع ويجعـل قـوى العـدوان وقياداته يف 
دوامـة ويف حرية مـن أمرهم إزاء هـذه االنتصارات 

التي يحّققها املجاهدون يف مختلف الجبهات. 
ويشـيد املعتصم بدور القـوات البحرية اليمنية 
قائـالً لهـم: «سـلمت أياديكـم وكتب اللـه أجَركم 
أثلجتـم صدورنا، وأفرحتمونا، ونشـد عىل أيدكم يف 
بذل املزيد واملزيد لتلقني قوى العدوان أشدَّ الدروس 
حتـى يوقفـوا عدوانَهم الظالـَم عىل اليمـن، فِنعم 
الرجـاُل أنتـم أيها األبطـال.. النرص قـادم والفتح 

قريب وإنا إن شاء الله َلمنترصون». 
والتقـت «املسـرية» يف أحـد الشـوارع العامة يف 
العاصمة بمواطن آخر، ويقول: إن اإلنسـاَن يشُعُر 

بالفرحـة واالعتزاز بأن القـوة البحرية تمّكنت من 
ضبط سـفينة تابعة ليهود العـرب اإلمارات، بينما 
يقوُل آخر كذلك: إن العمليَة جعلت املشاعر يف عنان 
السـماء مرتفعة، ُمشـرياً إىل قول الله تعاىل (َوَكاَن 
ـا َعَليْنَـا نَـْرصُ اْلُمْؤِمِننَي)، مردفـاً أن هذه عزٌة  َحقٍّ

ورفعة وكرامة لنا نحن اليمنيني. 
ويضيف مواطٌن كبريٌ يف السـن قائـالً: إنه إنجاٌز 
كبري وعظيـم لقواتنـا، وإنه تحّقق األمـن واألمان 
كبـرية  كانـت  فرحتنـا  وإن  اإلقليميـة،  امليـاه  يف 
ا، وقد أدركنـا أنه إىل جانِب القـوة الربية التي  ِجــدٍّ
يمتلكها الجيُش واللجان الشعبيّة وبدأت يف تصنيع 
الصواريخ مضادات الطريان، ُمشرياً إىل أننا أصبحنا 

متفوقني يف القوة البحرية بدرجة كبرية. 
ويبارك أحد املواطنني يف ميدان السبعني االنتصاَر 
العظيَم الذي تحّقق يف السـاحل املتمثل يف السيطرة 
عـىل السـفينة اإلماراتية، مؤّكــداً أن قـادَم األيّام 

سيشهد عملياٍت أكربَ بإذن الله تعاىل. 
الشـارُع اليمني عرب «املسـرية» اعتـرب الخطوَة 
إنجـازاً َكبـرياً تضيُفـه القـواُت البحريُة إىل سـجل 
إنجازاتهـا يف حماية السـيادة اليمنية، مؤّكـدين يف 
الوقت ذاته وقوفهم إىل جانبهم بالدعم واملساندة. 

َل بني أوساط املواطنني يف  وتواصل «املسريُة» التنقُّ
الشارع اليمني، َحيُث التقت أَيْـضاً بأحد املواطنني 
والذي عّرب عن شـعوره بالفرحة والسعادة الغامرة 

بهذه املفاَجأة التي قدمتها القواُت البحرية اليمنية 
وضبطها السـفينة الغازية التـي كانت تعتدي عىل 
السـواحل اليمنية وعىل الشـعب اليمنـي، متقدماً 
بالشـكر للقوات املسـلحة وقائد الثورة السيد عبد 
ـــة العزَة، الفتاً  امللـك الحوثي، الذي أعاد لهذه األُمَّ
إىل أننا كنا منتهكي السـيادة ومنتهكي البحار، وأن 
اليوَم يتفاجأ الشعُب اليمني بهذا اإلنجاز العظيم. 

ـن فيقـول: «العمليـة أراحت  أمـا أحد كبار السِّ
القلوَب والنفوس»، متبعاً «مزيداً من هذه العملياِت 
عىل العدو؛ ألَنَّهم استغلونا وافرتوا علينا»، مخاطباً 
القواِت البحرية: «بيّض الله وجوَهكم، وأنتم رجاٌل 

رفعتم رؤوَسنا». 
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روابغ.. َوجظآدبضط روابغ.. َوجظآدبضط 
أحعاق طعثي دوطان 

 
يجادُل املحلُِّل السيايس َوالخبري العسكري 
اإلماراتـي بالتـي هـي أسـوأ، فقـد عـرض 
اإلعالم اليمني صوراً َومشاهد حيّة للسفينة 
اإلماراتية يف عرض مياهنـا اليمنية ليَخرس 
طبيـة،  السـفينة  بـأن  كاذب  ناطـق  ُكــّل 
َولكـن عىل قلوبهم أقفالهـا، َومثل اإلماراتي 
َوالسـعودّي املرصي َواألردنـي اللذان يدينان 

َويشجبان. 
لنقـول لـكل الحمقـى مثلهـم: طبيعي يف 
قانون الحياة أن من أتت تستعرض مفاتنها 
َوتقتحـم أسـوار غريهـا فاختطافهـا جائز 
َوليـس منـه بـّد، أقّلهـا لتتـأدب، َوليصـدق 
قـول أحـد رجـال الّلـه: «نحـن نؤدبكـم»، 

َو»سنؤدبكم». 
أّمـا هـذا التبجـح الـذي أصـاب أعـراب 
اإلمـارات أَو أعراب السـعوديّة فغري مقبول 
حتى يسـتغفلوا العالم َويسـتمروا يف كذبهم 
جميالً (روابي)  بأن سفينتهم املسّماة اسماً 
قد جاءت بالـورد َوالريحان مكّللة، َوممتلئة 
باألدوية َواملطببات؛ فلعنة الّله عىل الكاذبني 

َوما أكثرهم!
َولعلهـم  أكـذب،  اليمـن  مرتِزقـة  َولعـّل 

موجوعون من احتجاز (روابي) أكثر من أهل 
(روابـي) نفسـها، َوربّما أغاظتهم مشـاهد 
(روابـي)، َوقـد وقعـت يف أرس األبطـال بكّل 
ما فيها مـن جمال َودالل فقـد كانت تحمل 
يف جعبتهـا مواد تجميل َومسـاحيق تبييض 
َوحفاضـات ملرتِزقة اإلماراتي َوالسـعودّي!، 
َولكـن الحوثـي منعها مـن تدنيـس مياهه 
فقبض عليها متلبّسة تقتل األبرياء يف بلدي. 
قبض عليها متلبّسـة بجرائمها، َولكن قد 
تبدو (روابي) مثرية لشـفقة جميح َوصعرت 
َوالربـع، َولكنهـا لـدى الوطنيـني متطّفلـة 
لّصـة معتديـة، َوقد وجب أن تقـع يف قبضة 

(اليمني) األشعث األغرب الحايف.
َولهذا فمرة أُخرى: من أوحى لفاتنتكم أن 
تأتي َوتستعرض إغراءاتها أمام رجال الّله يف 

بحرهم َومياههم؟! 
عندمـا تحـّددون اإلَجابَـة سـنخربكم أن 
اليمن ليسـت للعهـر.. اليمن أطهـر، فربها 
َوبحرها َوجوها مقربة الغزاة َواملرتِزقة الذين 
شـبهوا الكلب إن تحمل عليه يلهث أَو ترتكه 

يلهث!! 
وفعالً: كـم أضحكني ُجميـح وَغريه َومن 
عـىل شـاكلته َووزنـه أن يخرج غيـظ قلبه 
مـرّدداً ما يقوله أربابه بأن السـفينة جاءت 

طبية لنجدة هذا الشعب. 
إي بالله: خسـئتم بكذبكم، َولله دّر رجال 
الّله الذين أفسدوا عليكم بداية عامكم امليالدي 
الذي قضيتموه يف موطن البغاء َوأنفقت فيه 
إمارات الزجاج املليارات لتضيئوا برج خليفة، 
َومسـاكني فرحتكم ما تّمـت فثالث يوم من 
حفاوتكـم بالكرسـمس يصفعكـم الحوثي 
َويصيبكـم يف مقتل، َويؤّكــد كذبكم بعرض 
مشـاهد َولقطات تؤّكــد أن (روابي) قاتلة 
جـاءت تقتل شـعبي َوتـزود أحذيتكم مّمن 
يسمون أنفسهم رشعية أَو انتقايل وَعمالقة 
بجرعات االرتزاق، عّلهم يحّققون لها شـيئاً 
عـىل أرض املعركة، َولكنهم ضعفـوا َوهانوا 
َوكانت سفينتهم املكتنزة باألسلحة الفتاكة 
َواملدرعـات َواملعدات ألذ ّ َوأشـهى عند رجال 
الّله َوهم العاشـقون للموت األحمر يف سبيل 
الّله، يعشقونه ليس كعشق معمر لصافيناز 
وعشق حرم السفري للسفري وَعشق الجرذان 
الفّرارة للرباقع، وَعشـق شـيوخهم كصعرت 

َوالزنداني َو... للحناء َوحور العني.
ـذَّج: نحـن ال نقبل  نعـم: أيها األعراب السُّ
بالفاتنات يستعرضن ُكـّل مفاتنهن َوقد جنئ 
يمشـني يف مياهنا بأرجلهن َودون استحياء؛ 

لهذا دعونا نؤدبكم، َو «سنؤدبكم». 

كتابات

اظاعاك «روابغ».. اظاعاك «روابغ».. 
الغمظ لغسئ الغمظ لغسئ 

اب   اب  وضالئ بق بعَّ وضالئ بق بعَّ
جئران جعغض

كانـت عظمة الله وإعجازه ووقوفه إىل جانب 
أبطالنـا ال حـدود لها حني سـاق قارب بسـيط 
ألبطال جيشنا ولجاننا الشعبيّة والقوات البحرية 
اليمنيـة سـفينة إماراتيـة عمالقـة ومتطـورة 
كما تسـاق السـفن التي عىل متنها نعاج وليس 
عتـاداً عسـكرياً وحربياً كبـرياً ومتنوعـاً، هذه 
العملية جعلـت العدّو وأدواته كالذين يتخبطهم 
الشيطان من املس سكارى وهم كذلك، أقزام وال 
عقول لهم وهذا أكيد منذ أن فكروا يف غزو اليمن 

وهم يعلمون أنه مقربه للغزاة. 
السـفينة روابي كغريها من السفن املختلفة 
يسـتخدمها العـدوان برسية تامة لنقـل عتاده 
الحربـي َوذخريته لقتـل اليمنيـني َوجلب املوت 
والدمـار لوطنهم ولكن هذه املرة وقعت يف َكِمني 
األبطال بسـواحل الحديدة ساملة غانمة محملة 
بأنواع السـالح والعتاد ولـم يجد العدّو أمامه إال 
الترصيحـات االسـتعالئية منـه ومـن مرتِزقته 
مـن األنظمـة الالهثـة وراء نفطهـم وأموالهم 
منها أن السـفينة طبية رغم وضـوح الحقيقة 
بالصـوت والصورة، وأنـه تـم اختطافها وكأن 
اليمن وكالة بال بواب يهب ويدب فيها من يشاء 
ال دولـة ذات سـيادة يف برها وبحرهـا وجوها، 
ُكـّل هذا لن يجديَهم نفعاً واألنفع لهم أن يرتكوا 
اليمن وشـعبها يف حالهم وال يتدخلون يف شأننا 
ويوقفـون عدوانهم وحصارهم، سـالحنا الثقة 
بقـوة الله وسـالح يمنـي صنعتـه أيـاٍد يمنية 
وسـعودّي وإماراتي غنمه األبطال وليس إيرانيٍّا 
كمـا يروِّجون وهـم يعلمـون ذلك تمامـاً، وإال 
فالقـادم سـيكون عليهم أكثر وبـاالً، حينها لن 
يكون إيقاف العدوان مـن عدمه متاحاً لهم، بل 
هم من بدأ الحرب ونحن من سينهيها بإذن الله. 

السفغظئ اإلطاراتغئ وَوْعــُط السفغظئ اإلطاراتغئ وَوْعــُط 
المساسثات الطئغئالمساسثات الطئغئ

َخـكُّ المشادرة المسئص..!َخـكُّ المشادرة المسئص..!

إباعال طتمث أبعذالإ

أولياء اليهود وأمريكا ُمتخبطو الُخطى، 
ممثلو أدوار التعاون والسـالم، تجد ذلك يف 
إعالمهـم سـواٌء أكان بالـكالم أَو باألقالم، 
زاُدهـم الـرشُّ وديدنُهـم الفسـاُد والغّي يف 

البحِر والرب والجو. 
نسـمات الهـواء تشـمُخ عنفوانًـا إزاء 
غاراتهـم، وذراُت الرتاب تزداد صالبًة بفعل 
جرائمهـم، والبحـر بمـا فيه مـن كائنات 
بحريـة يف كوميديا دراميّة تسـخر ضحًكا 
عـرب  وزيفهـم  الكالميـة  أوهامهـم  مـن 
القنـوات اإلذاعية والتلفزيونيـة وأدوارهم 

الوهمية ضد اإلنسانية. 
أُولئـك يُلِبسـون الحقَّ بالباطـل، وألنَّهم 

كذلـك فالخـري عندهـم خامـل، فسـفينة 
روابي مثال واحد من أمثلة كثرية لتمثيلهم 
وشاهد واضح لكشـف وفضح مؤامراتهم 
الشيطانية ضد شعب اعتمد عىل الله ملبياً 
للتوجيهـات القرآنيـة ومتوليـاً ألئمـٍة هم 

األخياُر يف الربيّة. 
أمـُر السـفينة واضـٌح لـكلِّ ذي عقـٍل 
واٍع، فهـل يُعقـل أن يرسـل أُولئـك األعداء 
وهـم  اليمـن  لشـعب  طبيـة  مسـاعدات 
يقصفونـه ليل نهـار ويدّمــرون ُكـّل ما 
فيه بعنجهيـة وإجرام؟! أيريدون لشـعب 
الحكمة العافية َوالصحة؟! والواقع يشهد 
بأنّهـم يميتونه جوًعا وحصـاًرا بقصفهم 

الدال عىل الهزيمة َوالذل واإلفالس؟!
مسـاعدات  فيهـا  أّن  يّدعـون  سـفينٌة 

الحقيقـة  يف  وهـي  خرييّـة،  إنسـانية 
مساعدات شيطانية ضد اإلنسانية، أوهام 
تلـك املسـاعدات ُعرفت مـن ِقبـل القوات 
اليمنيـة البحريّـة العسـكرية بتأييـٍد من 
ونـارص  املؤمنـني  مؤيـد  السـماوات،  رب 

املظلومني. 
وصدق الله عزو وجل القائل (َويَْمُكُرْوَن 
َويَمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخريُ امَلـِكِريَن)، كان مكُر 
ملِك السـماوات واألرض هـو املنترص عىل 

مكرهم وغيهم وامُلحِبط لتدابريهم. 
السـفينة روابـي يف معيـة جنـود اللـه 
املجاهدين يف سـبيل الله، السـفينة روابي 
هـي ومعداتها أدوات تأييـده لقتال الدمى 
وقتـال  واإلمـارات  السـعوديّة  املتَحّركـة 

عمالئهم ومرتِزقتهم. 

عظادي طتمث

مجّدًدا وبحرياً ُكشـف القناُع الذي تُِرصُّ 

دولـة اإلمارات املعتدية عـىل ارتدائه طوال 

عمر العـدوان عىل اليمـن، وتبيّنت حقيقُة 

انسحابها الزائف من املشاركة يف العمليات 

العسـكرية، وآن األواُن ألن توقـَف ترديـَد 

هذه األسـطوانة املرشوخة بعد أن ُضبطت 

صة  سـفينة شـحن تابعة لهـا غـري مرخَّ

تحمل معـداٍت وأجهزًة وآلياٍت عسـكرية، 

كما تبني أنها وخالل األسبوع املنرصم وما 

زالت السفينة تحت الرصد مارست العديَد 

مـن األعمـال العدائيـة يف امليـاه اإلقليمية 

اليمنية. 

هـذه العمليـة دون سـابقها حملـت يف 

طياتها ُجملًة من الرسـائل لدولة اإلمارات 

ولُكلِّ َمن تسـّول له نفُسه التعدَِّي والعبوَر 

إىل بحارنـا، منها أن مياَهنا ليسـت مرىس 

للرحالت السـياحية املفتوحـة وال الطواف 

العابر دون قيود وحـدود، فكما للرب جنوٌد 

مجنَّدة ال تغفل عن السالح، فللبحر أَيْـضاً 

الهائجـة،  األمـواَج  يفرتشـون  بّحـارون 

يصحبون أسـماَك القرِش وال تَْصحبهم..!، 

يَصطـادون ُكـلَّ عكٍر مثقـٍل ِإلبحارهم وال 

يمكن اصطياُدهم بأيٍّ من ِشباك الصيد..!! 

فمـن كان معتديـاً معادياً فقـد ختم له 

مسـبًقا َصكَّ املغادرة، وال أهالً وسـهالً إال 

بَمن يأِتي البحاَر عرب أهلها..! 

مـا يجـُب أن تعيَد فيـه النّظـَر اإلماراُت 

وَمن عىل شـاكلتها يف الهمجية والعنجهية 

أن قواتنـا املسـلحة باتـت أكثـَر ُجُهوزيًة 

للمواجهة وأكربَ قوًة عن ذي قبُل عسـكريٍّا 

وأمنيٍّا واستخباراتيا، وهذا ما أثبتتُه سبعُة 

أعـوام من الصمـود يف وجه العـدوان، وما 

ام السنة الجديدة  أّكـده اليوَم الثالَث من أَيـَّ

ُعه  2022م، والقـادُم منها يخبِّئُ َما ال يتوقَّ

العدوُّ والصديق. 

والعاقبـُة للمتقيـن. 

طا لط تسطع 
سطغه خئرًا

شعث حاضر أبع راس 

إن اليمـن وبعد سـبعة أعوام حافلـة باإلنجازات 
امليدانيـة وتنامي قدراته الدفاعيـة وصالبة موقفه 
الشعبي والسيايس سـيكون عامه الجديد عسكريٍّا 

بامتيَاز والبشائر من أول أيامه. 
القـوات البحرية اليمنية تضبط سـفينة لم تكن 
ملسـاكني يعملـون يف البحـر وال يف مهمـة طبية أَو 
إنسـانية، بل كانـت لتحالف ّرش محض أفسـد الرب 
والبحر، تُحّرض ملهمة عسكرية عدوانية وإجرامية. 
ولم يكن وراءها ملٌك يأخذ ُكـّل سفينة غصباً، بل 
كان وراءها قوات بحرية لشعِب مكلوم تكالب عليه 

الصديق قبل العدّو، والقريب قبل البعيد. 
خرقتهـا واغتنمـت ما فيها يف عمليـة رسيعة لم 
تخـرج عن سـياقها الدفاعـي وال حقهـا الطبيعي 
واملـرشوع، فيمـا يقتضيـه عليهـا واجبهـا الديني 
والوطني تجاه شـعبها ووطنها أرضاً وإنسـاناً، بل 

هي حارضة ملا هو أبعد من ذلك سبيالً. 
وعـىل قاعـدة التصعيـد مقابـل التصعيـد َفـإنَّ 
قواتنا املسـلحة وبما راكمته عليها األعوام املاضية 
من الخـربات واإلنجازات وبما لديهـا من الخيارات 
سـوف تُربك العدّو وتُجرعه مـّر الهزيمة يف األعوام 

القادمة. 
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السثوان غفااُح الساَم الةثغَث بضثبئ

دول اقجاضئار بغظ اقظستاب أو تطصغ الدربات 

طتمث طعجى المساشى 
 

منـذ مـارس ٢٠١٥م وقـوى التحالف السـعودّي 
األمريكي يشـنُّون عدوانَهم الغاشم عىل يمن اإليمان 
والحكمـة، ولم يرتكـوا نوعاً مـن أنواع الحـروب إالَّ 

ونفذوه يف عدوانهم. 
عملـت قـوى العـدوان السـعودّي األمريكـي عىل 
تسـخري املئـات مـن القنـوات التلفزيونيـة َواملواقع 
اإللكرتونيـة وجنـدوا املئـات مـن األبـواق اإلعالمية 
ملـا من شـأنه أن يخـدم توّجـههم يف السـيطرة عىل 
الجمهوريـة اليمنيـة ذات السـيادة الكاملـة َونهب 

خرياتها َواستضعاف شعبها. 
فانطلقـت الحرب اإلعالمية منـذ الوهلة األوىل لهذا 

ٍد  ـٍه جماعي وبشـكل موحَّ العدوان وبأسـاليَب مختلفـة، فبتوجُّ
يكـوُن منطـُق ُكــّل تلـك األبـواق يف ُكـّل تلـك القنـوات واملواقع 
والصحـف منطقاً واحداً وحسـب ما يُمىل عليهم وبما من شـأنه 
أن يحّقق لهم نرصاً يف الحرب النفسـية التي يُقَصُد بها اسـتخدام 
الدعايـة والوسـائل النفسـية السـيكولوجية األُخـرى للتأثري يف 
معنويات العدّو واتّجاهاته لخلق االنشـقاق والتذمر بني صفوفه 
لتحقيق النرص العسـكري، ولكن هذا النـوع من الحروب لم يكن 
ُمجديـاً أماَم من تسـلحوا بثقافة القرآن وتَحّركـوا بوعي وإيمان 

فتبخرت أمامهم ُكـّل أكاذيب العدوان. 
سـمعنا أبـواق العدوان يف األشـهر األوىل لعدوانهـم تتحدث عن 
استنشـاق نسيم بني حشـيش ورؤية معسـكر الصمع يف أرحب 
َوالسـيطرة النارية عـىل مطار صنعاء ورفع علم السـعوديّة عىل 
جبال مران ناهيك عن حديثهم عن النجاح يف اسـتهداف القيادات 

العليا تارة والحديث عن انشـقاق بعـض تلك القيادات عن الصف 
الوطنـي وانضمامهـم إىل صـف الخيانـة واالرتـزاق وغريها من 
األكاذيب واإلشاعات التي بثتها تلك القنوات واملواقع 

التابعة للعدوان ومرتِزقته. 
اليـوم ويف بداية العام الجديـد ٢٠٢٢م وبعد قرابة 
سـبع سـنوات من هذا العدوان تواصُل تلـك األبواُق 
اإلعالميـة الكـذَب والتضليـَل دوَن خجـل أَو حيـاء، 
افتتحوا هذا العام بحديثهم عن السـيطرة عىل مركز 
مديريـة عسـيالن بمحافظة شـبوة وكثُـر حديثهم 
عـن انتصـارات وبطـوالت يف محافظة شـبوة، كان 
املجاهدون قد أبرموا يف وقت سـابق اتّفاقاً مع قبائل 
بالحارث يقيض بتحييد مناطقهم عن املواجهات، فال 
يدخلها املجاهدون وال يسـمحون للمرتِزقة بالدخول 
إىل مناطقهـم إالَّ أنهم نكثوا اليوم االتّفاَق وقاموا بإدَخال املرتِزقة 
إىل مناطقهـم ُوُصــوالً إىل حيد ابن عقيل وبهـذه الخيانة ضجت 
قنـواُت العدوان ومواقعهم وأبواقهم املأجورة يف وسـائل التواصل 
االجتماعي للحديث عن انتصارات وتقدمات وسيطرة رغم أن تلك 
املناطق التي يتباهون بالسيطرة عليها هي مناطق محايدة أصالً 

وبموجب اتّفاق. 
ومـا ال تظهره تلك األبواق هو ما تعـرض ويتعرض له مرتِزقة 
العدوان يف تلك املناطق، َحيُث يتم اسـتقبالُهم عىل طريقة الجيش 
واللجان الشـعبيّة ومناشـدة مستشفيات عتق شـاهدة عىل ذلك 
وهذه الخيانة سـتكون مقدمة لسيطرة الجيش واللجان الشعبيّة 
عـىل بقيـة مناطـق محافظة شـبوة وتحريرهـا ودحـر مرتِزقة 
العـدوان وهذا هو مصداق لقـول الله تبارك وتعـاىل (َوإِن يُِريُدوا 
ِخيَانَتََك َفَقْد َخانُوا اللََّه ِمن َقبُْل َفأَْمَكَن ِمنُْهْم، َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم). 

طتمث سطغ العادي 
 

عملية ضبط سـفينة شـحن عسـكرية 
إماراتيـة تعتـرب بداية عام مبكـرة لصفع 
تفـرس  رسـالة  وهـذه  وجهـه  يف  العـدّو 
للجميـع أرسار التحـول الكبـري يف وحدات 
القـوات اليمنيـة والتي لهـا دالالت هامة، 
أبرزها التحول الكبري يف مسـتوى مواجهة 

الخصوم. 
سـبعة أعـوام أكسـبت أبنـاء القـوات 

املسـلحة رصيـداً كبرياً يف ميـدان املواجهة 
عىل كافة املسـتويات، قال تعاىل (َوَال تَِهنُوا 
ِيف ابِْتَغاِء اْلَقـْوِم إِْن تَُكونُوا تَأَْلـُموَن َفِإنَُّهْم 
يَأَلـُموَن َكَمـا تَأَْلـُموَن َوتَْرُجـوَن ِمَن اللِه 
َمـا َال يَْرُجـوَن َوَكاَن اللـُه َعِليًمـا َحِكيًما) 

النساء- آية (104).
هـذا اإلنجـاز ال شـك يف أنـه كان خارج 
حساب سجالت املواجهة لذا دول العدوون 
مـن ال يزالـون يسـتندون اليـوم عىل بيت 

العنكبوت.

التحـول املفاجئ للمواجهـة البحرية يف 
قـدرة البحرية عىل التوغـل البحري الكبري 
يف امليـاه اإلقليمية دون أن يكتشـف العدّو 
ما يدور حولهم حتى وقعت سفينة شحن 
عسـكرية كبرية من املفـرتض أنها تحتاج 
إىل العديـد مـن الـزوارق الحربيـة وقوات 
الكمنـدوز الخاصة وهـذه العملية تعكس 
ورصـد  ملتابعـة  االسـتخباراتي  التفـوق 
سـفينة عسـكرية دون غريها من السفن 

املدنية.

طظار الحاطغ

يف مسـاِر ردٍع اسـرتاتيجي هو األول من 
نوِعـه، تظهـُر معالُم خطـواٍت جديدة من 
عـىل أُُفِق االنتصار الكبري، لتضحو الصورة 
نقًال عن مشـاهِد الواقعة العظيمة تطوًرا 
َكبرياً ضمن خّط الدفاع التكتيكي امُلشـرتك 
اّلـذي نالـت فيـه القـّوات االسـتخباراتية 
اليمنيّـة جهًدا زاخًرا اشـرتَكت فيه القّوات 
البحريـة لتكون النتيجة بـني عظيم الوقِع 

وزخم اإلنجاز!
تمّكنـت وبفضِل اللّٰـه القـّوات البحريّة 
بحجِز سفينٍة لنقل املعّدات العسكريّة اّلتي 
تُسـتخدُم لغرٍض عدائي يف املياه اإلقليمية 
التابعة لألرايض اليمنية، بعد مراقبٍة حثيثة 
لهيئة االستخبارات العاّمة ملّدة ومن خالِلها 
استطاعت قوى االستخبارات التعّرف التام 
عـىل نوعية املهام اّلتي تقوُم بها السـفينة 

اإلماراتية عرض البحِر اليمني. 

استطاعت القّوات البحريّة آنًفا أن تُحِرز 

إنجـازاٍت نادرة لكّن وقعها كبري يف سـنني 

العـدوان األوىل وحتّى مطلِع العام 2019م، 

ففي فرتاٍت ُمتفاوتة تلّقت عدٌد من الُسفن 

التابعـة لقوى العـدوان صفعـاٍت ُمتتالية 

شـديدة املـرارِة وعميقَة األلـم، ولم يخَف 

عىل الجميع ما آل إليه التصنيُع العسـكرّي 

البحـرّي واّلذي ظهـر جانٌب ُمـّرشٌف ِمنه 

عندمـا تم افتتـاح معرض الشـهيد القائد 

للصناعـات العسـكرية اليمنيـة يف مارس 

العام 2021م. 

وعىل الجانِب اآلخر ظهر املتحّدث باسـم 

العدواِن عىل اليمن ُمهّدداً القّوات املسـلحة 

تحـت ذريعـة أن السـفينة كانـت تحمـُل 

معـّداٍت طبية ومستشـفى ميدانيـاً، غري 

أن مهـارة التلفيـق اّلتي يمتهنهـا اإلعالُم 

الخليجي باءت بالفشـِل كسـابقاتها فّما 

نرشتـه القـوات املسـلحة يف مؤتمرها من 

توثيـٍق مبـارش لناقـالِت الجنـد واآلليـات 

العسـكرية إىل جانـب األسـلحة بمختلـِف 

أنواعهـا قطعـت الشـّك باليقـني لتُدِخـل 

تحالف العدوان يف مهزلٍة جديدة!

عـىل صعيـِد التطـّور الح دور القـّوات 

البحرية يف املعركِة العسكرية لتأخذ عملية 

الردع منحنى آخر بطريقٍة ُمبهرة تُنبئ عن 

مسـتقبٍل واعد يف التصّدي املبارش للعدوان 

وعىل كافِة املستويات يف جميع املراحل، برٍّا 

وبحرٍّا وجوٍّا!

فمـن أيـن سـتكون محّطـة االنطـالق 

الدفاعيـة القادمـة؟ وأي مكاٍن سـتحدُث 

فيه؟، وكيف سـتبدو رّدة الفعل األمريكية 

واألمميـة تعليًقا عىل احتجاز السـفينة؟، 

يقينًا بـأّن عىل العدّو أن يُراجع حسـاباته 

وأن يُعيد ترتيب أوراقه، وأن يختاَر السـالم 

لسـالمِة أراضيه راضًخا ملطالبنا املرشوعة 

عـىل طاولـة الحوار، وعـدًال بأننا سـنتبُع 

منظور أمريكا يف الدفاِع إن هي شاءت «إن 

أردَت السالم فاحمل السالح»!

طظ رتط المساظاة 
ولثت اقظاخارات

اتارام الُمحّرف

نعم ما حصل معنـا يف اليمن، حرب وفقر 
وحصـار ومرتِزقـة ووضع اقتصـادي أكثر 
من سـيئ، من قبل العدوان، فكيف سيكون 
بعـد العـدوان والحصـار الخانـق وإغـالق 
املطارات؟!، ووضع صحي مرتدٍّ وبُنية تحتية 

مدّمـرة وانعدام للرواتب وغالء يف األسعار. 
معاناٌة بكل ما تحملـه الكلمة من معنى، 
وشـعب صابر ومتحمل ما كان قبل الحرب 
ومـا زاد عليهـم بعـد الحـرب ِمـن ويالتها، 
وكلما زادت معاناتهم زاد صربهم، وكلما زاد 
تخيل العالـم عنهم زاد تجلدهم وتماسـكت 
لحمتهـم، وكلمـا قـال املعتدي قـد قضيت 
عليهم، قالوا للمعتدي لن تقضوا علينا، فمن 
تحت الركام سـوف نخرج إليكـم ونجتثكم 

ونمحي أثركم. 
سمعتم تهديدنا وسمعه العالم، وسخرتم 

وسخر العالم منّا. 
لـم نأبـه لسـخريتكم فنحـن نعلـم جيًِّدا 
أن ميزان القـوة، ليس املـال ولكنه الرجال، 
وليس العتاد ولكنه اإليمان، وليس األمر مع 
مـن يقف العالم، ولكن مـع من يقف الحق، 
وليسـت أمريكا وزبانيتها، بل هـو الّله (إِنَّ 
اللـَه يَُداِفُع َعـِن الَِّذيَن آََمنُـوا إِنَّ اللَه َال يُِحبُّ 

ُكـّل َخوَّاٍن َكُفوٍر). 
كنا نعلـم علم اليقني، أننا منترصون، وأن 

من رحم املعاناة تولد االنتصارات.. 
ومن الحمم سوف تثور فوهة الربكان. 

وزادت  بغيكـم  وطـال  الحـرب  طالـت 
صربنـا  وزاد  غيكـم،  وكثـر  اعتداءاتكـم 
وتحملنـا، ويقيننـا بالنـرص املبـني والفتح 

القريب، 
وبـدأت تباشـري النـرص للشـعب املظلوم 
تلـوح يف أفـق الغـد املـرشق، وثـارت فوهة 
الربكان لتحـرق املعتدي وتمحو أثره، وبدأت 
ة  املسـريَّ وطائراتنا  البالسـتية،  صواريخنـا 
بإلحـاق العـار بفخـر الصناعـة األمريكية 
والربيطانية، وجعلت من راداراتهم املتطورة 
لعبـاً ال قيمـة لهـا، وقصفناهـم يف عمقهم 
وأسقطنا طائراتهم، بدأنا بالحدود، ووصلنا 

إىل العاصمة. 
كنا نعلم علم اليقـني، أننا منترصون؛ ألَنَّ 
هذا هو وعـد الّله (أُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم 
ِهـْم َلَقِديٌر) من  ُظِلـُمـوا َوإِنَّ اللـَه َعَىل نَْرصِ

سورة الحج- آية (39).
ونحن املظلومون، وأنتـم الظاملون، وأنتم 
املعتـدون، ونحن املنترصون، وها هو العالم 
ينبهر من نرصنا، العالم الذي قبل ذلك سخر 

من تهديدنا. 
ألنـه ال يعـرف َمــا ِهـي موازيـن القوة 
ومؤرشات النرص، وهذا هو الفرق بني الذين 

يعلمون والذين ال يعلمون. 
وها هم ما زالوا إىل اآلن يف غيهم يعمهون، 
وعلينـا يعتـدون ومـا زلنـا يف مواجهتهـم 

ُمستمّرين. 
نفسنا يف الحرب طويل، وخياراتنا واسعة 

وإىل ما ال نهاية. 
ومن رحم معاناتنا ستتواىل انتصاراتنا. 

الصّعات الئترغئ شغ المسرضِئ السسضرّغئالصّعات الئترغئ شغ المسرضِئ السسضرّغئ
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ثقافة 

ُ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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 : طاابسات

دعـت حركـُة الجهاد اإلسـالمي الشـعب 
الفلسـطيني «ألن تكون ذكرى يوم الشـهيد 
الوحـدة  السـتعادة  مناسـبًة  الفلسـطيني، 
الوطنيـة ورص الصفـوف وتوحيـد الكلمـة 

والهدف». 
املقاومـة  حركـُة  أّكــدت  جانبهـا،  مـن 
اإلسـالمية «حماس» التزاَمها بنهج الشهادة 
الفلسـطينية،  األرايض  تحريـر  سـبيل  يف 
إىل محاكمة قـادة االحتالل وجنوده  ُوُصـوالً 

كمجرمي حرب. 
واسـتهلت «حمـاس» يف بيـاٍن لهـا، أمس 
الجمعة، بمناسـبِة يوم الشهيد الفلسطيني: 
«إنَّ قيمـَة الشـهادة واالستشـهاد، سـتبقى 
األجيـال  ُكــّل  عقـوِل  يف  راسـخة،  عقيـدًة 
الفلسـطينية، مـع التأكيد عـىل وفاِئها تجاَه 
أرس وعائالت الشـهداء، وتقديم الّدعم الالزم 

لهم ورعاية شؤونهم». 
وأّكـدت الحركُة اسـتهجانَها قطَع رواتب 
غـّزة،  يف  الشـهداء  عائـالت  ومسـتحقات 
وطالبت بعودتهـا؛ باعتبَارها أولويًة وطنيًة، 

تضَمُن الحياة الكريمة لهم. 
وجـّددت حمـاس رفَضهـا إدراَج موضوع 
احتجـاز «جثامـني الشـهداء» الذيـن يبلـغ 
عددهم 253، فيما يُعَرُف بـ»مقابر األرقام»، 
تبـادل  صفقـة  أَو  مفاوضـات  أيـة  ضمـن 
قادمـة، ودعـت ُكـّل املؤّسسـات اإلنسـانية 

واملنظمـات الحقوقية يف ُكــّل دول العالم إىل 
تبنّي قضية الجثامني، والضغط عىل االحتالل 
السرتدادها، وتشـييعهم ودفنهم يف وطنهم، 

يف مواكب تليق بهم. 
ونّوهت إىل إنَّ جرائم االحتالل ضّد الشـعب 
الفلسطيني لن تسـُقَط بالتقادم، وسيحاَكُم 

قـادَة االحتالل وجنـوده وجيشـه كمجرمي 
حـرب، جّراء ما اقرتفوه مـن جرائَم ومجازَر 

بشعٍة بحق األطفال والنساء. 
ويف ختـام البيـان، دعـت حماس الشـعَب 
الفلسـطيني إىل تحـدِّي االحتـالل، وامليض يف 
طريق الشـهادة، وتعزيـز االنتفاضة يف وجه 
«اإلرسائيـيل» وجرائمـه التـي يسـعى مـن 
خاللهـا إىل تزييـف الوعـي وتكريـس ثقافة 

االنهزام وطمس الُهــِويَّة. 
وصـادف، يـوم أمـس السـابع مـن يناير 
ذكرى «يوم الشـهيد الفلسـطيني»، الذي أقر 
تخليداً ألرواح الشهداء الذين قدَّموا أرواحهم؛ 

ِمن أجِل فلسطني وحريتها واستقاللها. 
وأعلن عن هذا اليوم يف العام 1969م، وهو 
اليوَم الذي يصادُف ذكرى ارتقاء أول شـهيد 
يف الثورة الفلسـطينية املسلحة، وهو الشهيُد 
القائد أحمد موىس سالمة الذي استشهد عام 
1965م، بعد أن نّفـذ عمليته البطولية «نفق 

عيلبون»، ليكون يوماً وطنياً. 
استشـهاد 357  إىل  اإلحصائيـاُت  وتشـري 
فلسطينياً يف العام 2021م، منهم 287 خالل 
عدوان االحتالل الصهيوني عىل قطاع غزة يف 

مايو 2021م. 

 : وضاقت

أّكـد الرئيُس السـوري بشـار 
األسـد أّن الشـهيَدين سـليماني 
الركيزَة  الن  يمثـَّ كانـا  واملهندس 
األعـداء  مواجهـِة  يف  األََسـاَس 
فهمـوا  األعـداَء  اَّن  إىل  ُمشـرياً 
عىل  سـليماني  الشـهيد  خطورَة 

مشاريِعهم اإلجرامية. 
ويف كلمـٍة ألقتهـا املستشـارُة 
بثينـة  واإلعالميـة  السياسـية 
شعبان يف مراسـِم إحياِء الذكرى 
الثانيـِة الستشـهاد قـادة النرص 
شّدد الرئيس األسد عىل أّن الشهيَد 

يَُشـكُِّل  كان  سـليماني  قاسـم 
خطـراً عـىل مصالـِح واشـنطن 
وحلفاِئهـا يف املنطقـة وأنه عمل 
عىل تقويِض أُُسـِس اسرتاتيجيِة 
بالفرقِة  املتمثلة  املتحدة  الوالياِت 
والفتنـة، ُمشـرياً إىل أّن الشـهيَد 
قاسم سـليماني عمل عىل غرِس 
روِح التضحيـة والفداِء؛ ِمن أجِل 

األوطان واإلنسان. 
األسـد  الرئيـس  َوأََضــاَف 
قاسـم  «الشـهيَد  أن  كلمتـه،  يف 
سـليماني كان يفعـل مـا يقول، 
خطـورَة  فهمـوا  األعـداء  وأن 
الشهيد سليماني عىل مشاريعهم 

اإلجرامية». 

 : وضاقت

أّكــد نائب رئيـس املجلس التنفيـذي يف حزب 
الله، الشـيخ عيل دعمـوش، أن «اإلدارة األمريكية 
ال تـزاُل تمِعـُن يف  محاَرصِة لبنـان وزيادة معاناة 
شـعبه، وتعرقل مرشوَع اسـتجرار  الغاز املرصي 
اىل   معامل الكهرباء يف لبنان واسـتجرار   الكهرباء  

 من االردن». 
َوأََضـاَف الشـيخ دعموش يف خطبـٍة له، أمس 
الجمعة، أن «أمريكا ال تريد حالٍّ اآلن، وسـتماِرُس 
ضغوَطها عىل اللبنانيني  حتى االنتخابات النيابية، 
أمًال يف تحقيق مكاسَب سياسية، والفوز  باألكثرية 
النيابيـة وتحويـل املجلـس النيابـي إىل منصـة 

الستهداف  املقاومة وتحجيم دورها».  
وأَشاَر الشيخ دعموش إىل أن «السعوديَّة هي من 

بادر إلشـهار العداء  للمقاومة وحزب الله يف لبنان 
وأدرجت الحزب عىل ما يسمى بـ»لوائح  اإلرهاب» 
حتـى قبـل العدوان عـىل اليمـن، وهـي تمِعُن يف 
إظهار هذا  العداء، والكالم األخري للملك السـعودّي 
الذي  وصف فيـه الحزب بـ»الحزب اإلرهابي» هو 
تتويٌج لسلسلة من املواقف  والترصيحات العدائية 
والتحريضية التي يطلقها مسـؤولون سـعوديّون 

 بني الحني واآلخر ضد حزب الله».  
  ورأى الشـيخ دعموش أن «املواقف السعوديّة 
من حزب اللـه تتماهى مع املواقف  اإلرسائيلية من 
املقاومة، وهي تََجــنٍّ وعدوان عىل رشيحة واسعة 
 وكبـرية من اللبنانيني الرشفاء وال يمكن السـكوُت 
عنهـا»، وقال: «مـن اآلن  وصاعداً لن نسـُكَت عىل 
اإلسـاَءات السـعوديّة، ومن يطرق الباَب  سيسمع 

الجواب».  
وقال الشـيخ دعموش: «كان األجدر باللبنانيني 

الذين انربوا للدفاع عن النظام  السعودّي أن يتحّلوا 
بالُجـرأة والشـجاعة ويدافعوا عن هـذه الرشيحة 
مـن  اللبنانيـني التـي قدمت مـن خـالل املقاومة 
آالف الشـهداء؛ ِمـن أجِل تحريـر  األرض وحماية 
لبنان، بدالً عن التزلف والتملق للنظام السـعودّي 
واسـتجداء  رضا امللوك واألمراء أمالً يف نيل حظوة 
عنـد هذا األمـري أَو ذاك، أَو  طمعاً يف الحصول عىل 

حفنة من املال».  
وختـم نائُب رئيس املجلـس التنفيذي يف حزب 
الله قائالً: إن «سياسـَة التملُِّق للنظام السـعودّي 
مسـيئٌة للبنـان وللشـعب اللبنانـي  وهـي تيسء 
بالدرجـة األوىل إىل أصحابهـا وإىل كرامـة لبنان، 
وتعـرُِّض  البلـَد للمزيد مـن االبتزاز مـن قبل هذا 
النظـام الذي يمعـن يف إذالل  اللبنانيني والنيل من 

السيادة والكرامة الوطنية».  

شغ «غعم الحعغث».. الةعاد تثسع لةسطه طظاجئًئ قجاسادة العتثة العذظغئ.. وتماس تصعل: 

جرائُط اقتاقل لظ تسُصَط بالاصادم

الرئغج افجث: الحعغثان جطغماظغ واملعظثس طّبق 
الرضغجَة افجاَس يف طعاجعئ افسثاء

الحغت دسمعش: املعاصُش السسعدّغئ طظ تجب اهللا 
تاماعى طع املعاصش « اإلجرائغطغئ»!

صائث صعة الصثس: جظعّشر 
أرضغَئ اقظاصام طظ افطرغضغني 

طظ داخض طظازلعط
 : وضاقت

أّكــد قائُد قوة القدس التابعة لحرس الثورة 
اإلسـالمية أنـه «ليـس بالـرضورة أن نكـوَن 
ُر أرضيًة  حارضيـن يف ُكــّل مكان، بـل سـنوفِّ
االنتقـام مـن األمريكيـني من داخـل منازلهم 

وبواسطة أفراد موجودين معهم». 
وقـال العميد إسـماعيل قاآنـي يف كلمة له، 
مسـاَء أمـس األول، يف املؤتمـر الـدويل لجبهة 
املقاومة تحت شـعار «إحياء ذكرى الشـهداء 
املهاجرين دفاعاً عن املراقد املقدسة» يف مدينة 
مشـهد املقدسـة: «نحـن نتعامُل مـع األعداء 
ة،  وجريمة اغتيال سليماني بتكتيكاتنا الَخاصَّ
عـن  يختلـُف  وسـياقنا  وأُسـلُـوبنا  سـلوكنا 

أُسلُـوب وسياق وسلوك العدو». 
وأضاف: «إنهم هاجموا نهَج الحق والضمائر 
الحية لإلنسـانية، وهم بالتأكيد سـيتعرضون 
للهجـوم من قبل الضمائر اإلنسـانية الحية يف 

جميع أنحاء العالم». 
وقـال قائد قـوى القدس بالحـرس الثوري: 
«إن ُوجـد عقالء يف الواليـات املتحدة يالحقون 
مـن ارتكبوا جريمـة اغتيال القائد سـليماني، 
فسـيحد ذلـك مـن الرضيبـة التي سـتدفُعها 
الواليـات املتحـدة ممـا لـو قـام أبنـاء جبهة 
بالتوّجـه  املقاومـة الذين ال يعرفـون حـدوداً 

واالنتقام بأنفسهم». 
وأّكـد العميد قاآني أن «هذا االنتقاَم قد بدأ»، 
وأضـاف «أنهم يتصّورون بـأن القضية انتهت 
باغتيالهـم الشـهيد سـليماني، لكـن دمـاَءه 

جعلت دماء أبناء املقاومة تغيل». 
وأّكــد قائُد قـوة القدس أنه «سـيتم اقتالُع 
جذور أمريكا من املنطقـة بحول الله وقوته»، 
ملحوظاً  وقـال: «بطبيعة الحـال َفـإنَّ جـزءاً 
منهـم قـد اقتُلـع من املنطقـة وسـيتم اقتالع 

البقية». 
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ضطمئ أخغرة

السرباُن وتمُري ذروادة
د. حسفض سطغ سمغر

مـن يجعل من نفسـه مطيًة لريكـَب عليها أعداُء 

شـعبه الحتالل أرضه هو فعالً حمـار طروادة الذي 

يَُرضُب بـه امَلثَُل يف نقل جيـوش اإلغريق املحتّلني إىل 

طـروادة، ابتـدع اإلماراتيون حيلًة توحـي بأنهم قد 

تركـوا اليمـن وغـادروا أرضـه بينما الحقيقـة أنها 

دخلـت اليمن بحمار يشـبه إىل َحـــدٍّ كبري حصان 

طـروادة إالَّ أن هذا الحصان اليوم بشـكل آدمي كان 

سـبباً يف بقاء املحتـّل السـعودّي واإلماراتي، فتحوا 

أبواَب بلدهم كما فعل الطرواديون ليعمَل العدوُّ نفَس 

عمل اإلغريق، فنهبوا ثرواِتهم وقتلوا شبابَهم واستباحوا أرضهم 

فأصبحوا عبيداً للمحتّل كما أصبح ُسكاُن طروادة عبيداً لإلغريق 

فُكّل محتّل ال يمكنه البقاء إذَا لم يكن هناك حمري تشـبه حصاَن 

طروادة تكون أَداة ينفذ بها املحتلُّ أهداَفه ويضَمُن االسـتمراريَة 

لوجوده، فأي كائن يرتيض لنفسه أن يكون مطيًة وبهذا الرخص 

ال يسـتحقُّ أن ينتمـَي إىل وطـن وال يمكـن أن يُطِلـَق عليه صفَة 

االنتمـاء الحقيقـي لوطن، فـاألرض ال تقبـل من يبيُعهـا ملحتّل 

ُس هواَءها ويفرتُش أرَضها ويلتحُف سـماَءها، هذه  ويبقى يتنفَّ

ُسنٌة إلهية، فاألرض ملن يحميها ال ملن يدنسها ويبيعها. 

سـيأتي اليـوم الذي يُطـَرُد املحتّلون من ُكـّل شـرب من األرض 

اليمنيـة نادمـني صاغرين، ويبقـى مصريُ املرتِزق الـذي أدخلهم 

أرَضه مجهـوالً ويصبُح ِعبئاً عىل الغازي، فلـم يعد لبقائه فائدٌة 

بعد أن أوصل املحتّل عىل ظهره وانتهت مهمته.

حصـان طروادة بعد أن أوصل اإلغريق إىل طروادة 

لـم يعد لـه رضورة للبقاء وكذلك هـم حمري املحتّل 

فقد أدوا دوَرهم وانتهت مهمتُهم بوصوِل املحتلِّ إىل 

أرضهم، فكيَف سـيكوُن حالُهم عندما يخُرُج املحتّل 

الـذي أصبـح خروُجـه من ُكـّل شـرب مـن األرايض 

رضورًة لليمنيني كرضورِة الهواء للحياة؟!

ألـم يتسـاءل مرتِزقـة العـدوان كيف سـيصبح 

مصريهم وكيف سـيكون مآلهم بعـد دحر املحتّل؟، 

متى يسألون أنفسهم متى يخاطبون ذواتهم؟! 

عـادًة مـا يبقـى يف اإلنسـان ذرُة خـري مهمـا بلغ مـن ضالل 

وانحـراف عن الحـق، وما عليـه إال أن يروَي هذه الِبـذرَة بَفيِض 

اإليمـان ونوِر الحقيقـة لتنمَو وتكُربَ هذه البـذرة ومن ثَمَّ تتغلب 

عىل نفسـه األّمـارة بالسـوء، وإالَّ َفـإنَّ هذه البـذرة تضمُر ومن 

ثَم تموت ويحدث ما يسـمى موت الضمـري، فال يتأثر بعدها هذا 

اإلنسـان بأي مؤثر، لم يَُزكِّ نفَسه فأصبحت رجساً، يبقى يف َهمٍّ 

دائـم وقلٍق متواصٍل حتـى وإن تظاهر بعكس هـذا الحال، فعىل 

مـن ال يزالون تحـَت تأثري املـال املدنَّس أن يرحمـوا ذواتهم التي 

يعيشون معها يف رصاع داخيل متواصل.

ـوا يف أنفسـهم بذوَر الخري قبـل أن يفوَت األواُن  عليهـم أن يُنَمُّ

فتمـوت ضمائُرهـم فيصبحـون كاألنعـام التي يمتطـي عليها 

أعداؤهم لتوصلهم إىل أهدافهم. 

الحعثاء.. ذاضرُة 
افطط التّغئ

سئثالصعي السئاسغ 

ــة مـن األمم  مـا مـن أُمَّ
َم  تقـدِّ أن  دون  مـن  ُخلِّـدت 
مـن  الشـهداء  مـن  قوافـَل 
العظمـاء،  أبنائهـا  ِخـرية 
ليظـلَّ حضوُرهـم متجذِّراً يف 
ــة  عقـل ووجدان وروح األُمَّ
وضمريها، ويسـتمر دوُرهم 
وجودها  وديمومـة  إحياء  يف 
كأمـٍة ووطـن، فتكـون هي 
ـــَة الفاعلَة عـىل الدوام  األُمَّ
والقادرة عـىل النهوض والوقوف بوجه ُكـّل أعدائها من 
قوى الهيمنة واالسـتكبار واالسـتغالل آلدمية اإلنسـان 
يف ُكــّل زمـان ومـكان؛ ألَنَّهـا عاشـت وتعيـش ثقافة 
ُب ُحبَّ االستشهاد  الشـهادة وفلسـفتها، وال زالت تترشَّ
وعشـَق التضحية والفداء، وتميض بعزٍة وأنفٍة وكربياء 
واسـتقاللية وسـيادة ال ترىض بالتبعية واالنبطاح، وال 

تقبل بالذّلة والخضوع والهوان. 
ـــُة الحيّـُة تمـيض بثبات وتعمـل بجدٍّ  وحَدهـا األُمَّ
عىل إحيـاء ذكرى شـهدائها األبرار، وتنِقـُش وجوَدهم 
يف ذاكرتهـا ويف ذاكـرة أجيالها املتعاقبـة، لتبقى خالدًة 
بحياة شـهدائها الخالدين الذين قدموا أرواَحهم الزاكية 
ــة ورفعتها  ودماَءهم الطاهرة ُقرباناً لعزة وكرامة األُمَّ
ووجودها، فـإىل جانب كونهم أحياًء عند ربهم يُرَزقون، 
ـــة خلدين فيها،  سـيظلون أحياًء أَيْـضـاً يف ذاكرة األُمَّ
مخلَّدين بها، يبعثون العزائَم والِهَمَم.. الصرب والصمود.. 
الثبـات واإلرصار.. األمل والتفاؤل، يف ُكــلِّ أبنائها، بعد 
ـة أمجادها ورسّخوا  أن مىض الشـهداُء وقد صنعوا لألُمَّ

مداميَك حارضها ورسموا إرشاقَة مستقبلها. 
ــة اليمنيُة  وهو األمُر الذي سـارت وتسـريُ عليه األُمَّ
اليوَم يف َكنَِف املرشوِع القرآني العظيِم واملسريِة القرآنيِة 
عت مساحتُها، وَكثَُر رجالُها ونساُؤها،  املباركِة حتى توسَّ
ِف حمايتها، وأضحت تتمثَُّل  ويتنافُس أبطالُها عـىل َرشَ
بقـوٍة عابرًة للحدود الجغرافية والسياسـية املصطنعة، 
ــة العربية  بل وقادرة عىل اسـتيعاب املزيِد من أبناء األُمَّ
ِدهـا مـع محـور املقاومـة  واإلسـالمية، يف إطـار توحُّ
واندماجهـا فيه لتكـوَن جزًء فاعًال يف وجـوده، لتصبَح 
بربكة تلك الدماء الزاكية للشهداء األخيار، القوَة الفاعلَة 
واملؤثِّرَة يف ميزان القوى العاملية يف املنطقة، ويف مواجهة 
قـوى الهيمنة واالسـتكبار والضالل، يف مـرشوٍع عامليِّ 
قـادٍر عىل تعطيِل ُكـلِّ املشـاريع الشـيطانية التدمريية 

والتخريبية لألرض واإلنسان. 


