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طةطج الظعاب غظاصح وضَع الحرضئ الغمظغئ 
لخظاسئ وتةارة افدوغئ «غثضع» وجئض إظساحعا

الثثطئ املثظغئ تساضمُض إخثاَر ضحعشات طرتئات 
الظخش الباظغ طظ إبرغض 2018

 : خظساء 
اسـتمع مجلـُس النواب يف جلسـته، 
التجـارة  لجنـة  تقريـِر  إىل  أمـس، 
والصناعة حـول الوضع الحايل للرشكة 
اليمنية لصناعة وتجارة األدوية يدكو. 

ويف الجلسـة برئاسـة رئيس املجلس 
يحيى عيل الراعي، اسـتمع الحارضون 
التقريـر  تضمـن  الـذي  التقريـر  إىل 
اإلنجـازات التـي تـم تحقيقهـا خـالل 
العـام 2020م وكذا مـا يتعلق بالجانب 
الفني للرشكة إضافة إىل الجانبني املايل 

واإلداري. 
وتطرق التقرير إىل ما يتعلُق بالنزول 
امليداني للجنـة إىل الرشكة لالطالع عىل 
املشـاكل والصعوبـات التـي تواجهها، 
والتوصيات  واالستنتاجات  واملالحظات 
التـي توصلـت إليهـا اللجنة، يف سـبيل 

البحث إلنعاشها. 
وقـد أرجأ نـواُب الشـعب مناقشـَة 

بحضـور  مقبلـة  جلسـة  إىل  التقريـر 
الجانب الحكومي املختص. 

حرضهـا  التـي  الجلسـة  وخـالل 
وزيـُر الدولة لشـؤون مجلـَيس النواب 
عبداللـه  عـيل  الدكتـور  والشـورى، 
أبوحليقـة، اسـتمع نـواُب الشـعب إىل 

جزٍء مـن تقريـر لجنـة امليـاه والبيئة 

بشـأن نتائج املراجعـة التقييمية التي 

توصـل إليها الجهـاُز املرَكـزي للرقابة 

واملحاسبة ملحطة معالجة مياه الرصف 

الصحي بأمانة العاصمة. 

 : خظساء 
املدنيـة  الخدمـة  وزارُة  أّكــدت 
والتأمينات يف صنعاء، اسـتكماَل تنفيذ 
املرحلة الثانية املتعلِّقة بتجهيز وإصدار 
كشـوفات مرتبات النصـف الثاني من 
شـهر إبريل 2018 وفقاً لقاعدة بيانات 
كشـف الراتـب املوحـد لكافـة وحدات 

الجهاز اإلداري للدولة. 
وقالت الوزارة يف بيان، أمس السبت: 
إن اسـتكمال إصدار كشـوفات الراتب 
للسـلطتني املركزيـة واملحليـة املبوبـة 
والوحدات االقتصادية املعانة والوحدات 
املسـتقلة والصناديـق املدعومـة التـي 
لم يسـبق لها الـرصف، تمت بعد تنزيل 
االختـالالت  حـاالت  كافـة  وتوقيـف 
املكتشـفة واسـتكمال الربط الشـبكي 

مع الهيئة العامة للربيد وكاك بنك. 
أنـه  إىل  املدنيـة  الخدمـة  وأَشـاَرت 
للتوجيهـات العليـا والتعميم  وتنفيـذاً 
السابق الصادر عن وزارة الخدمة املدنية 
والتأمينات، فقد تم حرص عملية رصف 
املرتبات عرب الهيئة العامة للربيد وكاك 
بنـك فقط، َحيـُث تم إصـدار خالصات 
وكشـوفات مرتبات النصف الثاني من 
إبريل 2018م وموافاة الربيد وكاك بنك 
من قبل الوزارة بالكشوفات التفصيلية 
للمرتبات عرب الربط الشـبكي، الفتة إىل 

أنه تم إبالغ الوحدات السـتكمال عملية 
والشـيكات،  الرصف  اسـتمارات  قطع 
مبينة أن إجمايل الوحدات التي تم إبالغ 
الربيـد وكاك بنك بكشـوفات مرتباتها 
490 وحـدة رئيسـة وفرعيـة وعمليـة 
رصف املرتبـات سـيتم بموجـب الرقم 

الوطني كرشط أََسايس. 
الجهـات  بكافـة  الـوزارة  وأهابـت 
واملوظفـني  املسـتهدفة  والوحـدات 
عـن  الصـادرة  بالتعليمـات  االلتـزام 
الـوزارة واسـتالم املرتبات خـالل فرتة 

ثالثـني يومـاً كحد أقـىص، موضحة أن 
والتنسيق  باالشـرتاك  سـتعمل  الوزارة 
مـع وزارة املاليـة عـىل توريـد مرتبات 
املوظفني، الذين لم يسـتلموا مرتباتهم 
خـالل الفـرتة املحـّددة وتنزيلهـم من 

كشوفات املرتبات. 
مختلـف  يف  املوظفـني  أن  يُذَكـُر 
انقطـاع  مـن  يعانـون  القطاعـات 
مرتباتهم جراء الحرب االقتصادية التي 
يشنها تحالف العدوان عىل اليمن ونقله 

للمهام البنك املركزي إىل عدن. 

وزارة الخظاسئ تخثر صرارًا لاظزغط 
وإدارة افراضغ داخض املظاذص الخظاسغئ

وجائض إسقم طسادغئ: وخعل باخرة 
سمقصئ إىل تدرطعت تصض صعات 

أجظئغئ وساادًا سسضرغًا
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 : طاابسات 
والتجارة،  الصناعـة  وزارُة  أصدرت 
أمس السـبت، قـراراً بتنظيم إجراءات 
املناطـق  داخـَل  أرايض  تخصيـص 
صناعية  مشـاريع  إلقامة  الصناعيـة 

وخدماتها. 
وحّدد القراُر آلياِت وخطواِت تقديم 
الطلبـات لـوزارة الصناعـة والنماذج 
واالسـتمارات والوثائـق والضمانـات 
املطلوبـة وإجـراءات توقيـع العقـود 
واسـتقبال ودراسـة الطلبات املقدمة 
للـوزارة عـرب القطـاع املختـص وفقاً 

للقوانني النافذة. 
عبـد  الصناعـة،  وزيـر  وأوضـح 
ـاب الدرة، لوكالة سـبأ، أن القرار  الوهَّ
يأتـي يف إطـار جهـود الـوزارة تنظيم 
وتسـهيل  الصناعيـة  املناطـق  عمـل 
وتطويـر  للمسـتثمرين  اإلجـراءات 
وإنشـاء  الحالية  الصناعيـة  املناطـق 

للنهـوض  جديـدة  صناعيـة  مناطـق 
باإلنتـاج الصناعي الكبري واملتوسـط، 
ُمشرياً إىل سعي الوزارة إلقامة مناطق 
صناعية يف عدد من املحافظات وتوفري 
متطلبات البيئة االستثمارية من خالل 
التسـهيالت املشجعة وتفعيل التنسيق 
مـع الـوزارات والجهـات ذات العالقة 
لتطوير الرشاكة بما يسـهم يف تبسيط 
القطـاع  يف  للمسـتثمرين  اإلجـراءات 

الصناعي. 
ودعا الوزيـر الدرة املسـتثمرين إىل 
االستفادة من التسهيالت التي تمنحها 
الـوزارة يف املناطق الصناعيـة واملزايا 
والضمانات املحفزة وتوفري املساحات 

الكافية إلقامة املشاريع عليها. 
يشـار إىل أن القـرار يأتـي لتنظيـم 
وإدارة األرايض باملناطق الصناعية بما 
يرفـع من كفـاءة توزيـع وتخصيص 
تنميـة  وتحقيـق  األرض  واسـتخدام 

صناعية متوازنة. 

 : طاابسات 
كشـفت وسـائُل إعالميـٌة مواليـٌة 
لتحالـف العـدوان، أمس السـبت، عن 
إىل  مرتِزقـة  أجنبيـة  قـواٍت  وصـوِل 
محافظـة حرضمـوت املحتّلـة، وذلك 
تزامنـاً مـع اتسـاِع حـدة التوتـر بني 
وحـزب «اإلصالح»  اإلماراتي  االحتالل 
يف املحافظات الرشقية الغنية بالثروات 

النفطية. 
وبحسب الوسـائل اإلعالمية املوالية 
للعدوان التي نقلت عن مصادَر مالحية 
يف مينـاء املكال، َفـإنَّ باخرًة تقل عتاداً 
عسـكرياً كبـرياً وقواٍت مشـرتكًة من 

الجنسية السـودانية واملرصية وصلت 
إىل املينـاء، أمس، َحيُث يتـم تجهيُزها 
ضمن قوٍة أُخرى من ميليشيا االحتالل 
اإلماراتـي يتم نقلُهـا َحـاليٍّا من عدَن؛ 
تمهيـداً لنرشهـا يف الهضبـة النفطية 

بوادي وصحراء حرضموت. 
وبينـت أن عمليـاِت التحشـيد التي 
يقـوُم بهـا تحالُـُف العـدوان تتزاَمـُن 
املجلـس  يسـمى  مـا  تدشـني  مـع 
االنتقـايل الخطـوة الثانية مـن «الهبة 
الحرضميـة» التـي تسـتهدُف وجـوَد 
القـوات التابعة لحكومـة الفاّر هادي 
وحـزب «اإلصـالح» ضمن ما يسـمى 

املنطقة العسكرية األوىل. 

 : خاص 
واصل تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي، 
أمس السـبت، جرائَمه الوحشـيَة بحق املدنيني، 
وذلـك يف سـياق إجرامـه املتواصـل الناتـج عن 
مختلـف  يف  يتكبَُّدهـا  التـي  املتتاليـة  الهزائـم 
األصعـدة، َحيـُث استشـهد وأُصيـب عـدٌد من 
األطفـال والنسـاء  املواطنـني، غالبيتُهـم مـن 
بغارات للعدوان وقصف ناري ومدفعي ملرتِزقته. 
وأوضح مصـدٌر محيل لصحيفة املسـرية أن 

مواطننَي استشـهدا وأُصيبت امـرأٌة جراَء غارة 
شنها طريان العدوان األمريكي السعودّي، أمس 

السبت، عىل محيط مدينة صعدة. 
تزامنـت  الجريمـَة  أن  إىل  املصـدر  وأَشـاَر 
مع قصـف سـعودّي صاروخـي ومدفعي طال 
مناطـَق متفرقـًة مـن املديريـات الحدودية، يف 
حني تعرضت ممتلكات املواطنني لألرضار جراء 

القصف. 
وتأتـي هـذه الجرائـُم وسـط تواطـؤ دويل 
مفضـوح، مسـنود بغطاء إنسـاني وسـيايس 

توفـره األمم املتحدة، ما شـّجع تحالَف العدوان 
عىل ارتكاب املزيد من الجرائم. 

اإلنسـان  حقـوق  مكتـب  أدان  ذلـك،  وإزاء 
بصعـدة جريمة قتـَل طريان العـدوان ملواطننَي 
اثنـني وجرح امـرأة باسـتهدافه الغاشـم لحي 

املطلوح يف محيط املدينة. 
وحّمل مكتُب حقوق اإلنسان بصعدة تحالَف 
العدوان املسؤوليَة الكاملة الحقوقية والجنائية 
األمميـة  املنظمـات  ونطالـب  الجريمـة  لهـذه 

التَحّرك إليقاف هذه االعتداءات. 

ونّدد املكتب بالصمت األممي والدويل تجاه ما 
يتعرض له اليمنيون منذ سبعة أعوام. 

األمريكـي  باإلجـرام  متصـل  سـياق  ويف 
السـعودّي اإلماراتـي، واصـل مرتِزقـة العدوان 
بمحافظـة تعـز جرائمهـم املروَّعة بحـق أهايل 
املحافظـة يف املناطق املحتّلة، يف تأكيٍد جديٍد عىل 

وحشيتهم واستهتارهم باألرواح. 
املسـرية  لصحيفـة  محـيل  مصـدر  وأَفـاد 
بمحافظـة تعـز باستشـهاد طفلتـني وامرأتني 
وإصابـة طفلتـني آخرتني جراء قصـف ملرتِزقة 

العـدوان الـذي طال منـازل املواطنـني يف وادي 
رسيان بمديرية مقبنة. 

يف  العـدوان  مرتِزقـَة  أن  املصـدر  وأوضـح 
مديريـة مقبنـة اسـتهدفوا بالعيـارات النارية 
املختلفة منازَل وممتلكات املواطنني يف املديرية، 
ما تسـبب بـأرضار ماديـة فضالً عن سـقوط 

الضحايا املذكورة. 
وتسـتمرُّ الجرائُم الوحشـيُة بحـق األهايل يف 
مدينـة تعز جراء رصاعـات املرتِزقة وإجرامهم 

املتواصل. 

طظ افرحغشطظ افرحغش

خعرة تسئغرغئخعرة تسئغرغئ
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ذالإ الئسبئ افطمغئ بالثروج سظ خماعا إزاء تسسفات وتدطغقت السثو:
السجي: طجاسط السثوان بحأن التثغثة تاتثى افطط املاتثة وتاةاعض العاصع بحضض شاضح

 : خاص 
َردَّ نائـُب وزيـر الخارجيـة بحكومة 
اإلنقـاذ، حسـني العـزي، عـىل مزاعـم 
األمريكي  العـدوان  تحالـف  وتهديـدات 
السعودّي بشـأن ميناء الحديدة واتّفاق 
سـتوكهولم، مؤّكـداً أن األخـريَ تجاَهَل 
بشـكل فاضح وَفجٍّ إطالَع األمم املتحدة 
عـىل عمـل موانـئ الحديـدة وزياراتها 
املتكّررة لها، وطالب األمَم املتحدة بكرس 

صمتها إزاء تضليالت العدّو. 
وقال العزي، أمس السبت: إن تحالف 
العـدوان يتجاهـل أن «البعثـة األمميـة 
تقـوُم بتنفيذ زيـارات يف أوقات متعددة 
يومية وأسـبوعية (ملوانئ الحديدة) منذ 
رسيـان اتّفـاق سـتوكهولم عـىل مدى 

السنوات املاضية». 
وأضـاف: «غـاب عـن ذهـِن ناطـُق 
العدوان أَيْـضاً أن التحالف هو من يعيُق 
وصوَل آلية اليونفيـم إىل ميناء الحديدة 
وأننا نحن من بعثنا عرشاِت الرسائل إىل 

األمم املتحدة لتطبيق اآللية».
وكان تحالـف العـدوان قد هّدد خالل 
األيّـام املاضية بقصـِف موانئ الحديدة، 
زاعماً أنها تُسـتخدم ألغراض عسكرية، 

وتهّدد املالحة الدولية!
وزعـم ناطُق العـدوان تركي املالكي، 
اتّفـاق  «افشـلت  صنعـاَء  أن  أمـس، 

ستوكهولم»!
وتابع العـزي يف رده عىل هذه املزاعم 
أن «تحالُـَف العدوان يتنـاىس أَيْـضاً أن 
صة أمميـاً يمثل  احتجـاَز السـفن املرخَّ

خرقاً فاضحاً التّفاق الحديدة». 
تحالـف  مزاعـم  إن  العـزي:  وقـال 
العدوان تتسـُم بجرأة وفجاجة، ُمشـرياً 
إىل أن العـدواَن «أوىل بأن توّجـه له هذه 
االتّهامـات؛ نظراً النتهاكاته الجسـيمة 
للقوانـني والقيم اإلنسـانية وكل أخالق 

الحروب». 
وأضاف: «نسـتغرُب أكثـَر من صمت 
البعثـة األمميـة إزاء ُكـّل هـذا التضليل 

والتعسف». 

 : خاص 
كشفت القواُت املسلحة، أمس السبت، 
املزيـَد مـن التفاصيـل حـول السـفينة 
العسكرية اإلماراتية التي استولت عليها 
القـواُت البحريـة بعـد انتهاكهـا املياَه 
اإلقليمية اليمنيـة، وتضمنت التفاصيُل 
مشاهَد وصوراً وثّقت مهامَّ نقل السالح 
والعتاد العسـكري التي كانت تمارُسها 
السـفينة خالل الفـرتة املاضيـة، األمر 
الذي يضاعُف فضيحـَة تحالف العدوان 
وُرعاتـه الغربيـني الذين حاولـوا خالل 
األيّام املاضيـة تجاُهَل الحقائق واعتبار 
السـفينة «تجارية» لتوظيـف ذلك؛ ِمن 
أجـِل دعم اسـتمرار التصعيد اإلجرامي؛ 

بذريعة «حماية املالحة». 
الصور واملشـاهُد وثّقت شحناٍت من 
األسلحة واملعدات العسكرية قام تحالُُف 
العـدوان بنقلهـا عـدة مرات عـىل متن 
السـفينة العسـكرية «روابي» (إضافًة 
إىل جنـود أيضاً) عىل خط سـري يمر عرب 
امليـاه اإلقليمية اليمنية ذهاباً وإياباً بني 
سـقطرى وجيـزان، ومنهـا عمليُة نقل 
مدرعات وآليات عسـكرية متنوعة تمت 
بتأريـخ 4 نوفمـرب من العـام املنرصم، 
وأُخرى تضمنت أسـلحًة وزوارَق حربية 
بتأريـخ 21 من الشـهر نفسـه، وثالثة 
بتأريخ 5 ديسـمرب، ورابعـة بتأريخ 28 
ديسمرب، وهي الشحنة التي تم ضبطها 

واالستيالء عليها. 
وكشفت القواُت املسـلحة عن وثائَق 
وتتضمـن  واملشـاهد،  الصـور  تدعـم 
تفاصيـل شـحنات األسـلحة واملعـدات 
وتواريخهـا وخرائطهـا عىل السـفينة، 
بما يف ذلك الشـحنة التي تم ضبُطها، إىل 
جانـب قائمـة تتضمن طاقم السـفينة 
الذين ظهر بعضهـم يف الصور عىل متن 

بعض املدرعات أثناء عمليات النقل. 
نرشتها  التـي  املعلومـاُت  وتضمنـت 
القوات املسـلحة، تفاصيل عن السفينة 
جـاء فيهـا أنـه بنيـت يف العـام الفائت 
 AI LIWA) لرشكـة الخدمات البحريـة
MARINE SERVICES)، وتم تأجريُها 
الربيـة  للقـوات  العـام  منتصـف  يف 
العسـكرية  املعـدات  لنقـل  السـعوديّة 

والجنود عرب البحر. 
املسـلحة  القوات  معلوماُت  وأضافت 
أنه منـذ أغسـُطس املـايض تـم إخفاُء 

وتشفريُ معظم بيانات عمليات السفينة 
«روابي» عـن األقمار الصناعية ومواقع 
املالحة البحرية العاملية، إلخفاء حقيقة 

مهامها. 
جّددت  واملشـاهُد  والصوُر  املعلوماُت 
تعريَة تحالف العدوان ورعاته الدوليني، 
ونسـفت مرًة أُخرى جميـَع محاوالتهم 
للتضليـل ودعاياتهـم التـي زعمـت أن 
السـفينة كانت «تجاريـة» وأنها كانت 

تحمل «معدات طبية». 
هذا ما أّكـدته أَيْـضاً ردُة فعل تحالف 
عـىل  واملتخبطـة  الهسـتريية  العـدوان 
املشـاهد واملعلومات، َحيُث لجأ برسعة 
وبشـكل مرتبـك إىل اختـالِق افـرتاءاٍت 
جديـدٍة زعـم فيهـا أن السـفينَة كانت 
تحمُل «مساعدات للمترضرين يف جزيرة 
سـقطرى»، يف محاولـة لتربيـر جـدول 
الرحـالت املزدحم للسـفينة بني جيزان 
وسقطرى، وإلدراكه بأن ذلك غريُ كاٍف، 
قام بفربكة سـيل من االدِّعـاءات حول 
عمليات استهداف مزعومة تعرضت لها 
سـفن نفطية سعوديّة يف البحر األحمر، 
يف سياق محاولة استثارة املجتمع الدويل 

بشأن حركة املالحة الدولية. 
ادِّعـاءات  ُكــّل  أن  بالذكـر  الجديـر 
تحالف العدوان التي حـاول من خاللها 
التغطية عىل ضبط السـفينة العسكرية 
اإلماراتيـة، وعىل املشـاهد التـي وثّقت 

ها العسـكرية، هي ادِّعـاءاٌت غريُ  مهامَّ
جديدة، سـبق ترديُدها عـدة مرات، ولم 
تتضمـن أيَّ دليـٍل يمكن األخـذ به، عىل 
عكـس ما عرضته القواُت املسـلحة من 

معلومـات وصـور حيـة، تشـكل أدلـًة 
دامغـة تدين تحالـف العـدوان ورعاته 
الدوليـني وتسـبب لهـم إحراجـاً َكبرياً، 
بعد حملـة «اإلدانـات» التي  ُخُصوصـاً 

قادتها واشنطن لعملية ضبط السفينة. 
وفوق ذلك كله َفـإنَّ املشاهَد والصوَر 
التي عرضتها القواُت املسـلحة تضاِعُف 
شدَة الصفعة املوجهة لتحالف العدوان؛ 
ألَنَّها تؤّكـُد اإلنجاَز االستخباراتي الكبري 
الذي انطوت عليه عمليُة ضبط السفينة، 
إذ أظهرت املعلوماُت أن القواِت املسلحَة 
كانـت تراقُب السـفينَة منـذ أول عملية 
نقل عسكرية قامت بها، كما أنها كانت 
تمتلك تفاصيل كثرية عنها برغم حرص 
تحالف العدوان عىل إخفاء بياناتها حتى 

عن األقمار الصناعية ومواقع املالحة. 
وكان املتحدث باسم القوات املسلحة 
العميد يحيـى رسيع قد أّكـد األسـبوع 
املايض أن القوات املسلحة راقبت نشاط 
السـفينة وقيامهـا بعدة عمليـات نقل 
اإلقليميـة  امليـاه  يف  العسـكري  للعتـاد 
اليمنية، قبل أن تأتـي التوجيهات العليا 

بضبطها واالستيالء عليها. 
الكشُف عن مشـاهد وتفاصيل مهام 
النقـل العسـكري التي كانت تمارسـها 
السـفينة خالل الفـرتة املاضيـة يوجه 
رسـائَل مهمًة لتحالـف العدوان  أَيْـضاً 
هـذه  أن  أبرُزهـا  الدوليـني،  ورعاتـه 
العمليـَة بما تَُشـكِّلُه من فاتحٍة ملسـار 
عسـكري دفاعـي جديد ضمـن معركة 
السـيادة، تأتـي يف إطـار نشـاط الردع 
والرد املـرشوع الذي ال يمكن أن يخضع 
لالبتـزاز واملزايـدات، وال يمكـن أن تؤثر 
عليـه التهديـداُت والضغـوط مهما بلغ 
مستواها، وهي رسالة كان رئيس الوفد 
الوطنـي، ناطق أنصار اللـه، محمد عبد 
السـالم، قد وجهها بشـكل رصيح قبل 

ام.  أَيـَّ
ووفقاً لذلك، َفـإنَّ من أهمِّ ما ينطوي 
عليه الكشـُف عن تفاصيـل مهام النقل 
العسكري للسـفينة اإلماراتية «روابي» 
هـو التأكيُد عـىل أن انتهـاكاِت تحالف 
العدوان للمياه اإلقليمية اليمنية لن تُمرَّ 
بـدون ردود بعد اآلن، ولـن تكوَن عمليُة 
ضبط هذه السفينة هي األوىل واألخرية، 
يف ظل الرصد الشـامل ألنشـطة السفن 
الحربية املعاديـة يف البحر األحمر، وهو 
ُد َوْضـَع تحالف العدوان  األمُر الذي يَُجدِّ
أمام املعادلة االسرتاتيجية الجديدة التي 
يحاوُل تجاهلها، والتي تتضمن توسيع 
نطاق عمليات الردع والرد عىل التصعيد 

إىل الجبهة البحرية. 

خعر وطحاعث ووبائص تائع سمطغات ظصض افجطتئ 
والةظعد بغظ جصطرى وجغجان سئر المغاه الغمظغئ

تبئغاا ملسادلئ الردع الئتري:تبئغاا ملسادلئ الردع الئتري:

الصعاُت املسطتئ تضحُش تفاخغَض املعام السسضرغئ لطسفغظئ اإلطاراتغئ «روابغ»
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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

 : خاص 
لم تمر 24 سـاعًة عىل نشـوة مرتِزقـِة االحتالل 
اإلماراتـي باخرتاقهـم أجـزاًء من مديريـة بيحان، 
حتـى تلقوا رضبًة موجعـًة أفقدتهم أبرَز قياداتهم 
العسكرية امليدانية، َحيُث تمّكنت القوُة الصاروخيُة 
مـن اسـتهداف اجتماعاً ملا يسـمى «اللـواء الثالث 
عمالقـة» بصاروخ بالسـتي يف أطـراف بيحان، ما 
أَدَّى إىل مـرصِع قائـد اللواء والعـرشات من أفراده، 

إضافًة إىل أعداد كبرية من الجرحى. 
ٍة َفـإنَّ القوَة الصاروخيَة  وبحسب مصادَر َخاصَّ
للجيش واللجان الشعبيّة استهدفت، أمس السبت، 
اجتماعـاً ملا يسـمى اللـواء الثالث عمالقـة التابع 
لالحتـالل اإلماراتـي، عىل أطـراف مديريـة بيحان 
بمحافظة شـبوة، ما أسـفر عن مرصِع قائد اللواء 
املرتـِزق مجـدي الردفاني، وسـقوط العرشات من 
الضباط والجنـود، موضًحا أن عدَد الضحايا يناهز 

الـ100 من املرتِزقة بني رصعى وجرحى. 
حالـًة  خلقـت  الرضبـَة  أن  إىل  املصـدَر  وأَشـاَر 
كبـريًة من الذعر والخـوف يف صفـوف املرتِزقة، يف 
حـني يرى مراقبون أن العمليـَة الصاروخيَة حّولت 
نشـوة املرتِزقة باخرتاق بيحان إىل هزيمة ساحقة 
أفرزت مرصَع أبرز القيـادات، يف حني خلقت حالَة 
تذمر كـربى يف صفوف املرتِزقـة التابعني لالحتالل 
اإلماراتـي، وذلك نظـراً لألعداد الكبـرية من القتىل 

والجرحى التي خلفتها الرضبة. 
وتداول، أمس، ناشطون موالون للعدوان أخباراً 
اعرتفـوا فيهـا بمـرصِع املرتـِزق الردفانـي –أبرز 
القيادات التابعة لالحتالل اإلماراتي– والعرشات من 
مرافقيه، فيما أكَّدت مصـادُر إعالمية أن الردفاني 
يعد من أقوى القيـادات التي تعتمد عليها اإلمارات 
وقد أرسـلته إىل ليبيـا عىل رأس كتائـب للقتال مع 
حفرت تحت رايتها، ويعترب الصندوق األسـود وبنك 

معلومات ضباط التنسيق اإلماراتي.
وذكـرت املصـادر أن عـدداً مـن قـادة األلويـة 
االحتـالل  ملرتِزقـة  التابعـة  والكتائـب  واملحـاور 
اإلماراتي يف ِعداِد الجرحى، بينهم إصابات خطرية، 
وذلك تزامناً مع ذكر وسـائل إعالم موالية للعدوان 
اسـتقبال مستشـفيات شـبوة ألعـداٍد هائلـة من 

الجرحى بينهم قيادات بارزة. 
وتأتي هذه العملية لتفسـَد األجـواَء االحتفائية 
عىل مرتِزقة العدوان الذين تكبّدوا الخسائر الكبرية 
التـي وصلـت إىل نحـو 1500 قتيـل وجريح خالل 
محاوالتهـم الحثيثـة املسـنودة بمئـاِت الغـارات 
بيحـان  مديريـة  مـن  أجـزاٍء  الخـرتاِق  الجويـة، 

بمحافظة شبوة. 
اخـرتاَق  َفــإنَّ  عسـكريِة  مصـادَر  وبحسـب 
مرتِزقـة اإلمـارات يف بيحـان جـاء بسـبب تجنُِّب 
الجيش واللجان الشـعبية القتاَل حفاظاً عىل حياة 
املواطنـني املدنيني يف املديرية التـي تُعَرُف بالكثافة 
السكانية، ونتاَج الزجِّ باآلالف من املقاتلني املرتِزقة 
الذيـن كانوا لقمة سـائغة لنـريان الجيش واللجان 
الشـعبيّة، يف حني سـاند طرياُن العدوان أدواته عىل 
األرض بكثافـة وصلـت إىل 300 غـارة خـالل 73 
سـاعة، وهو ما يعرف بسياسة «األرض املحروقة» 
التي تنتهُجها واشـنطن يف حروبها عندما تفشل يف 

تحقيق تقدمات عىل األرض. 
فيمـا تأتي الرضبُة البالسـتية األخرية لتضاعَف 
خسـائَر املرتِزقة وتفقَدهم نشـوة االنتصار، فضالً 
عـن كونها ردة فعل من الجيش واللجان الشـعبيّة 
تمّهـد لهجمـة مرتـدة توازي مـا حـدث للمرتِزقة 
التكفرييـني يف البيضـاء عقَب تنفيذهم ما أسـموه 

«عملية النجم الثاقب». 
وقد عّلق عدٌد من النشـطاء بمـن فيهم موالون 
للعـدوان باسـتغرابهم مـن تمكُّـِن قـوات الجيش 
واللجـان الشـعبيّة يف سـبتمرب املايض مـن تحرير 

مديريات عـني وعسـيالن وبيحان بشـبوة، بواقِع 
خسائر تساوي صفراً، يف حني عاد العدواُن وأدواتُه 
الخرتاق بيحان عىل أشالء اآلالف من املرتِزقة، تحَت 
غطـاء جوي مكثّـف، كّلف خزينَة العدوان عرشات 

املاليني من الدوالرات. 
وأَشاَر الناشطون إىل الوضع االقتصادي واألمني 
واملعييش املستقر الذي عقب عملية تحرير املديريات 
الثالث، محّذرين من مخاطر عودة االحتالل وأدواته 
إىل تلـك املناطـق وتداعياته الكارثية عىل السـكان، 
َحيُث يمارس العدواُن وأدواتُه سياسـاٍت اقتصاديًة 
مدّمـرًة، فضالً عـن االنفالت األمني وتردي الوضع 

املعييش. 
وفيما ييل إحصائية أولية ألسماء القتىل والوحدة 

التي ينتمون إليها: 
عزالدين فارع محمد - الثاني عمالقة 

وجدي عبدالله املخدومي - الثاني عمالقة
صدام عبدالله أحمد العدالني - الثاني عمالقة
محمد عبدالسالم سالم سالم - الثاني عمالقة

عيل عبدالله عويش - الثاني عمالقة
خري عبدالله صالح - الثاني عمالقة

عبده حسني النرصي - الثاني عمالقة
باسل عبدالسالم نارص - الثاني عمالقة
داود عبدالواحد سالم - الثاني عمالقة
خريي عيل شمسان - الثاني عمالقة

داود عبده نارش القباطي - الثاني عمالقة
عهد عديل النصريي - الثاني عمالقة

مازن محمد املشويل الصبيحي - الثاني عمالقة
 محمد سالم صالح أبو جوهر - الثاني عمالقة
ة نقيب.. عبدالرحمن الرشيف - قوات َخاصَّ
ة قيادي.. فيصل يحيى راجح - قوات َخاصَّ

ة قيادي.. طالب زين الله الجحف - قوات َخاصَّ
قيـادي. صـالح خالـد املعمري - الحـادي عرش 

عمالقة
عيل قاسم الشيبة - الحادي عرش عمالقة
أحمد عبدالله الجحف – العارش عمالقة

اديب أحمد عيل - العارش عمالقة
وجدي عبدالله أحمد الصبيحي - الثاني عمالقة
عايد عيل عويش الصبيحي - الثاني عمالقة

وجدان أحمـد عبدالله الصبيحي الحرق - الثاني 
عمالقة

خريي فيصل شمسان شاهر - الثاني عمالقة
العميـد.. سـميح جـراده الصبيحـي - الثانـي 

عمالقة
أحمد عبدالله الحاملي - الحادي عرش عمالقة

أحمد محمد الصلوه - األول عمالقة

أديب أحمد الشمريي - الخامس عمالقة
أنس عدنان الصبيحي - الثاني عمالقة

أيوب محفوظ الشمريي - الثاني عمالقة
رامي صادق العدني - األول عمالقة
رامي عيل صالح - الثاني عمالقة

رامي عبدالحكيم الشمريي - الثاني عمالقة
صالح محمد عيل اليافعي - الثالث عمالقة
صدام عبده الصبيحي - الثاني عمالقة
طاهر جليل التعزي - الثالث عمالقة

ـاب سالم الشمريي - الثالث عمالقة عبدالوهَّ
ة عبدربه املشديل - قوات َخاصَّ

عبده حسن الصبيحي - الثاني عمالقة
الخرض محمد تركي - األول عمالقة

أيمن عادل عمراملحرمي - الثالث عمالقة
بكيل عيل راشد - الثاني عمالقة

خالد وليد محمد يحيى - األول عمالقة
صدام أحمد الفضييل - لواء 21

ة طارق كهالن الجحف - قوات َخاصَّ
ة عبدالله العبيس - قوات َخاصَّ

ـاب محمد جعفر - الثاني عمالقة عبدالوهَّ
ة ـاب أحمد امليدابي - قوات َخاصَّ عبدالوهَّ
ة  محمد صالح املروحي - قوات َخاصَّ

ة عيل سالم عبدالله - قوات َخاصَّ
عيل سالم صداعي - األول عمالقة

عيل مبارك صالح - الحادي عرش عمالقة
عمر محمد عبدالغفار - األول عمالقة
فهد صالح جديب - الثالث عمالقة

قاسم محمد الرويشان - الثالث عمالقة
قاسـم أحمـد بـن أحمدالردفانـي - الخامـس 

عمالقة
ة ماجد محمد الضيفيل - قوات َخاصَّ

مبارك طاهر الشاعر - لواء 163
 محمد أحمد صالح السفيان - الثالث عمالقة

منري محمد حسن صالح - األول عمالقة
 محمد ناجي الكناني - األول عمالقة

بدر محمد صالح األزيدي - الثالث عمالقة 
أحمد عبده صالح - الخامس عمالقة
عمار محمد قائد - الخامس عمالقة
بكيل عيل قائد - الخامس عمالقة
سعيد أحمد ثابت - الثالث عمالقة

أحمد طالب عبدالله - الثالث عمالقة
أنس عاطف حسن - الثالث عمالقة

جياب محمد سالم محسن - األول عمالقة 
حسن محمد حسني هيثم - الثالث عمالقة

سعيد محمد زين أحمد املحرمي - األول عمالقة
عبدالفتاح علوي حيدرة - الخامس عمالقة

فهد نادر حسني غالب - الثالث عمالقة
كمال عبدالعزيز نادر - الثالث عمالقة

 محمد هزاع محمد حسني - العارش عمالقة
مراد عبدالحكيم قاسم - الخامس عمالقة
هاشم زين فاضل الفضيل - األول عمالقة

يعقوب محمد طاهر - األول عمالقة
زين عيدروس نارص العمري - الثالث عمالقة

عيل عادل محمد حسني - األول عمالقة
مشعل يحيى راجح - الثالث عمالقة

رايد عيل نارص العولقي - األول عمالقة
عيدروس نـارص محمد عوض املحرمي - الثالث 

عمالقة
محمد طه الصبيحي - الثاني عمالقة
أحمد يوسف التعزي – العارش عمالقة

أحمد محمد محمود املرييس – العارش عمالقة
 محمد محمود الفهيدي - لواء 163

ماهر محمد أحمد اليافعي - الخامس عمالقة
 محمد أحمد عمر الجلد - العارش عمالقة
محمود حسن الجرادة - الثالث عمالقة
محمد حسني حيدرة - الثالث عمالقة

محمد صالح عبدالقادر - الثالث عمالقة
عيل عبدالله سعيد الصبيحي - الثاني عمالقة

عمر محمد عوض - الثاني عمالقة
فيصل محمود أحمد - الثاني عمالقة
عالء صالح الشلن - األول عمالقة

عدنان محمد صالح الصبيحي - الثاني عمالقة
مشعل أحمد جازم الصبيحي - الثاني عمالقة

الثانـي  الصبيحـي -  محمـد  إسـماعيل  معتـز 
عمالقة

نواف سعيد عوض الصبيحي - الثاني عمالقة
ة سفيان مبارك الحارثي - قوات َخاصَّ

فايد فوزي السعدي - لواء 163
فواز فوزي السعدي لواء 163

سلمان نارص القحيح - لواء 163
مصعب أحمد عيل القحيح - لواء 163

نواف نارص القحيح - لواء 163
عوض صالح حسني الحارثي - لواء 163

فهد قايد حصيان - لواء 163
مبخوت قايد حصيان - لواء 163
جهاد نارص التعيقي - لواء 163

 محمد صالح السعدي - لواء 163
حسني أحمد السعدي - لواء 163
حسن عزيز العتيقي - لواء 163
محمد صالح االصقم - لواء 163

خالد قايد حصيان - لواء 21
محمد عوض حصيان - لواء 21

يونس فواز املصعبي - لواء 21
أحمد سعيد السعدي - لواء 163

محمد سعيد السعدي - لواء 163
سليمان أحمد السعدي - لواء 163

 محمد مهدي البكري لواء 21
 محمد أحمد حداد العتيف - لواء 21

ة خالد صالح أحمد الشطريي - قوات َخاصَّ
ة أحمد سالم النخعي - قوات َخاصَّ

ة صالح أحمد عبدالله القضيل - قوات َخاصَّ
صخر أحمد يوسف العمادي - لواء 21

صالح نرص الحدي - لواء 21
عامر موىس اللحجي - لواء 21

عمار عوض عبدالله النخعي - لواء 21
ة يوسف أحمد سعيد الوهباني - قوات َخاصَّ

مجهول الهوية مجهول الهوية
مجهول الهوية مجهول الهوية
مجهول الهوية مجهول الهوية
مجهول الهوية مجهول الهوية
أشالء ممزقة مجهول الهوية

أشالء ممزقة مجهول الهوية 

الةغح والطةان الحسئغئ غاةّظئعن الصااَل تفاظًا سطى تغاة المثظغغظ شغ المثغرغئ الاغ ُتسَرُف بالضباشئ السضاظغئ
بسث اخاراصعط أججاًء طظ بغتان سطى أحقء اآلقف طظ المرتجصئ وتتئ غطاء جعي تضطفاه سحرات المقغغظ طظ الثوقرات:بسث اخاراصعط أججاًء طظ بغتان سطى أحقء اآلقف طظ المرتجصئ وتتئ غطاء جعي تضطفاه سحرات المقغغظ طظ الثوقرات:

حئعة: ضربئ بالساغئ صاضغئ تتخث أرواَح السحرات طظ املرتجصئ بغظعط صائث لعاء بارز
طخرع المرتجق طةثي طخرع المرتجق طةثي 

الردشاظغ -صائث طا الردشاظغ -صائث طا 
غسمى الطعاء البالث غسمى الطعاء البالث 

سمالصئسمالصئ
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 : طظخعر الئضالغ 
أُخـرى  مـرًة  اليمنيـون  أغـاظ 
حفـالً  وأقامـوا   ، السـعوديَّ العـدوَّ 
السـتقبال املنتخب  نادراً  أُسـطورياً 
الوطني للناشئني الذي قهر املنتخب 
السـعودّي مؤّخـراً يف بطولـة غـرب 

آسيا. 
وعـىل الرغم من محاوالت العرقلة 
وتأخري  السـعودّي،  للنظام  املتعمدة 
منتخبنا لعدة أسابيع؛ بَهدِف نسيان 
الهزيمـة، وعدم االحتفـال باملنتخب 
يف صنعاء بالشـكل املطلـوب، إال أن 
كانوا  اليمنيـة،  والجماهري  قيادتَنـا 
عند حسن الظن، وحسن االستقبال. 
وبكل لهفة وشـوق وحب وفرحة 
وطـول انتظار اسـتقبلت الجماهري 
اليمنيـة املنتخب اسـتقبال األبطال، 
وألوان  واألهازيج  الهتافـات  فكانت 
الزينـة والبسـمات مرتسـمة عـىل 
وجـوه املشـاركني أبلـغ وأعظم من 
مفـردات اللغة ومفرداتهـا العاجزة 
عـن التعبـري عـن عظيـم الفرحـة 
والـرسور، قيـادات الدولة وجماهري 
الشـعب جميعهم كانوا يتسـابقون 
مـع  التذكاريـة  الصـور  اللتقـاط 

الالعبني واملدربني وفريق املنتخب. 
الَعَلُم اليمني يف تشكيالته املتعددة 
كان لـه حضـوُره الالفـُت بجانـب 
عقـود الفـل والـورود املعلقـة عىل 
صـدور األبطال املندمـج لونها بلون 
التاريخيـة،  اليمـن  ورمزيـة  رايـة 
الروح الوطنيـة املعطاءة  ومجسـداً 
يف زمـن يكـرس فيه قرن الشـيطان 
ويحّقـق أبطالـه انتصاراتهـم عليه 
الرياضيـة  األصعـدة  مختلـف  يف 
والثقافية،  والسياسـية  والعسكرية 
مرّددين شعار «بالروح بالدم نفديك 
يـا يمـن»، ورافعـني عَلـَم الوحـدة 

واالنتصار. 
ويف هـذا اليوم الفرائحـي العظيم 
حكومـة  قيـادات  حرضتـه  الـذي 
اإلنقاذ الوطني، وأبناء الشـعب بكل 
السياسـية  ومكوناتهـم  أطيافهـم 
مختلف فئاتهم  واالجتماعية، ومـن 
العمرية كبـاراً وصغاراً ذكوراً وإناثاً 
ومزارعـني  وسياسـيني  رياضيـني 
ومثقفـني وأدباء وعمال، تجسـدت 
اللوحـة الفنيـة املعـربة عـن وحدة 
الشـعب وعمـق ترابطـه وتـآزره يف 
والعلـن،  والـرس  والـرضاء  الـرساء 
جراحاتـه  عـىل  يتسـامى  وكيـف 
ومعاناتـه، واضعـاً قدميـه وأقـدام 
الغـزاة  مخّططـات  عـىل  أبطالـه 

واملحلتني املتآمرين عليه. 
 

شرتٌئ اجابظائغئ
الشـورى  مجلس  عضو  ويؤّكــد 
اليمنـي، نايف حيـدان، أن العاصمَة 
الشـعَب  إن  اليـوم  تقـول  صنعـاَء 
اليمني شـعٌب صاحـُب كلمة واحدة 
ٌد وأن الشـعب اليمني  وشـعب موحَّ

مـن أقصاه إىل أدنـاه، ومن رشقه إىل 
غربه، ومن شماله إىل جنوبه يعادي 

السعوديّة. 
ترصيحـه  يف  حيـدان  ويقـول 
الفـوز  «إن  «املسـرية»:  لصحيفـة 
الريـايض ناتـج عـن إراَدة وعزيمة 
يمانيـة عالية، عـزز مناعتها الوعي 
للعـدوان،  مواجهته  خـالل  اليمنـي 
وإن جيل الشباب جيل واعد بتحقيق 
االنتصـارات عىل مختلف املسـارات 
ويف ُكـّل املياديـن وجبهات املواجهة 

مع األعداء». 
بدوره، يقول نائـب وزير اإلعالم، 
الكرنفال  اليوسـفي: «هـذا  فهمـي 
السـتقبال الفريق الريايض جزء من 
االنتصـار ومواجهة العـدوان، وهذا 
االنتصـار يقاس من خالل الرسـالة 
التي قدمها الفريق الريايض ملواجهة 
القوى االسـتكبار وقوى االمربيالية 
ومـن  السـعوديّة  بقيـادة  العربيـة 
خلفها ناتو الغرب بقيادة أمريكا». 

يف  اليوسـفي  النائـب  َوأََضــاَف 
«املسـرية»  لصحيفـة  ترصيحـه 
وهـو وسـط الجماهـري وأصواتهـا 
وأهازيجهـا املرتفعـة للتعبـري عـن 
فرحتهـا، أن هـذا االنتصـار انتصاٌر 
ريايض يـوازي االنتصاَر العسـكري 
إىل أن  والسيايس والتفاويض، ُمشرياً 
قوَة القضية التـي لدى اليمنيني هي 

التـي ولـدت اإلراَدة الفوالذية التي ال 
تعـرف االنهزام وال تعرف االنكسـار 
وال تعـرف االستسـالم، وهـي ثابتة 
من منطلق قوة الحق املستندة إليه». 
مـن جانبه، قـال الريـايض كمال 
يمهـد  الفـوز  هـذا  إن  الكوكبانـي: 
ملسـتقبل ريـايض واعـد وزاهر وإىل 
األمام، وإن شاء الله، تتطور الرياضة 
يف بلدنـا بموجـب اهتمـام القيـادة 
الشباب  لوزارة  وتعزيزها  السياسية 
والرياضـة يف املرحلـة القادمة، آمالً 
أن يكون الدعم ُمستمرٍّا، من منطلق 

«يٌد تبني ويٌد تحمي». 
بدوره، يقول اإلعالمي عبد الواحد 
سـلمان: «حّقـق منتخبنـا العزيـز 
إنجازاً تاريخياً غري مسـبوق، وطال 
شـخصيٍّا كنـت  انتظـاره، ُمضيفـاً 
ام جمال  أحـرض يف الثمانينيـات أَيـَّ
حمدي وأمني السـنيني ونتمنى فوز 

ما بالك بلقب بطولة». 
ويعترب سلمان يف حديثه لصحيفة 
«املسرية» أن تسجيل اليمن يف االتّحاد 
الـدويل لكـرة القـدم فخر مـا بعده 
فخر وغـري االنتصار لسـيادة اليمن 
واسـتقاللها،  وحريتهـا  ووحدتهـا 

وتحريرها من الغزاة واملحتّلني. 
 

صعرظا السثوَّ املاشطِرَس 
والصادُم أسزط 

شـعبيٍّا، يبـارك املواطـن محمـد 
الغـزي، وهـو مـع أطفالـه الذيـن 
أحرضهم للمشـاركة يف هذا التكريم 
للشـعب اليمنـي بهذا الفـوز املتألق 
الـذي أحرز أول بطولة يمنية يف عمر 
15 عاماً، وهذا يعترب إنجازاً تاريخياً 
للمنتخـب اليمني ولشـعبه العظيم، 
ُمضيفاً أن هذا اإلنجاز وحد الشـعب 
اليمنـي شـماالً وجنوبـاً عـىل كلمة 
واحـدة.  مـن جهته، يؤّكـد الشـاب 
أسـامة املعـريش من مديريـة دمت 
محافظة الضالع أن «املنتخب بيّض 
وجوهنا ورفع رؤوَس ُكـّل اليمنيني 
أمام العالم، وشـعوري يف هذا اليوم 

ال يوَصف». 
لصحيفـة  املعـريش  ويضيـف 
العاصمـة  إىل  «قدمنـا  «املسـرية»: 
صنعـاء ونحن يف قمـة الفرحة التي 
أبداً.. لنشـارك شعبنا  ال توصف أبداً 
تكريمـه لهـذا املنتخـب ولـكل مـن 
ساهم يف نجاحه وعلو همته وروعة 
أدائه، ورسالتي للمنتخب أن يستمّر 
عـىل هـذا األداء وعىل الجهـات ذات 
العالقة االهتمـام بالجانب الريايض 
الذي أهدانا نـرصاً وفرحة يف مرحلة 
حساسـة وخطرية من تاريخ شعبنا 

اليمنـي، وأمـام ما يتعـرض له من 
عدوان وحصار ومؤامرات». 

 
اجاصئال غطغص بعط

مـن جانبـه، يقول محمـد صالح 
ورائـع  جميـل  «شـعور  الحـداد: 
حينما نسـتقبل منتخب وحد اليمن 
مـن أقصـاه إىل أقصاه، وأدمـل ُكـّل 
الجروح السـابقة وجعلنا ننترص يف 

ظل مرحلة صعبة». 
لصحيفـة  الحـداد  ويضيـف 
«املسـرية»: «الحمد لله استقبلناهم 
اسـتقباالً يليق بهـم أكثر مـن ُكـّل 
مـن  وأفضـل  األُخـرى  املحافظـات 
ُكـّل االسـتقباالت التي حظـوا بها؛ 
ألَنَّ صنعـاء هـي عاصمـة الصمود 
وتمثـل  اليمنيـني،  ُكــّل  وعاصمـة 
الرمز األكرب والحضن الدافئ ألبنائها 
مـن هـم يف الداخل أَو الخـارج، وإْن 
َشـاَء اللـُه، يعـود الجميـع ليمنهم 
ولُهــِويَّتهـم ونصبـح أقـوى وأقدر 

وأنجح بقوة الله وقوة رجال الله». 
محمـود الزبري، وهو بني حشـود 
املتدافعـني واملزدحمـني عـىل مدرج 
يـوم  يقـول: «هـذا  الثـورة  ملعـب 
عيد وطنـي وعيد ريايض وسـيايس 
وعسكري بالدرجة األوىل ملاذا؟؛ ألَنَّه 
غري املسار وحرف األنظار وجر معه 
ُكــّل أبناء الشـعب الفرحني بفوزنا 
عـىل العـدّو السـعودّي الـذي يقتل 
أطفالنا ونسـاءنا وكبارنا وصغارنا 
ليـل نهار عـىل مدى سـبعة أعوام»، 
مردفاً بقوله: «فرحتنا اليوم ليسـت 
فرحة رياضية خالصة وهذا ما يجب 
أن يدركـه ويعرفـه العالـم، بل هي 
فرحة عسـكرية وسياسـية بامتيَاز 
ومنطلق يمهـد للفرحة الكربى التي 
سيفرح فيها شعبنا اليمني بتحقيق 
االنتصار عىل قـوى العدوان وتحرير 
ُكــّل ترابه الوطني مـن دنس الغزاة 

واملحتّلني». 
 

أشرتعظا يف ُضـّض بغئ
يـوٌم عاملـي وفرحتُنـا عاملية بهذا 
الفوز العظيم عىل العدّو السـعودّي، 
هـذا ما قالـه الحـاج رازح حسـني 
محمد طواف وهـو بُجعبته وبندقه 
شامخ الرأس، ُمضيفاً بقوله: «جئنا 
مـن مديريـة بنـي حشـيش لنفرح 
بهذا االنتصـار ونكرم هؤالء األبطال 
الذين رفعوا رؤوسـنا وهزموا العدّو 
داخـل أرضه، لقنّوه دروسـاً لم ولن 
ينسـاها، كما لقنه مجاهدو الجيش 
واللجان الشـعبيّة دروسـاً عسكرية 
لـن ينسـاها بل سـتكون سـبب يف 

زواله، إْن َشاَء اللُه». 
ويزيد الحاج قائالً: «نفتخر ونعتز 
بهـؤالء األبطال، ونأمل مـن القيادة 
ألَنَّهـم  بهـم؛  االهتمـام  تواصـل  أن 
أفرحونـا، وأثلجـوا صدورنـا يف ُكـّل 
محافظة يمنيـة ويف ُكـّل بيت، وكل 

يمني فرح بهذا االنتصار». 

السسعدّغئ  وغسادي  واتثة  ضطمئ  سطى  الغمظغ  الحسإ  تغثان:تغثان: 
ــص  ــرغ ــف ـــفـــاُل قجــاــصــئــال ال ـــضـــرظ الـــغـــعجـــفـــغ:الـــغـــعجـــفـــغ: عــــثا ال
ـــثوان  ـــس ـــظ اقظـــاـــخـــار وطـــعاجـــعـــئ ال الـــرغـــاضـــغ جـــــجٌء ط
ـــثوَّ الـــســـســـعديَّ والــــصــــادُم أســزــط ـــس ــا ال ـــجي: صــعــرظ ـــس ـــجي:ال ـــس ال

اجاصئاٌل طثعٌض لمظاثإ الظاحؤغظ سطى أظصاض ططسإ البعرة

الةمععُر الغمظغ غعخُض رجالَاه لطسثوان: 
اتافطظا وشرتظا بمظاثئظا الئطض
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 : أتمث داوود 
وبمـوازاة هذه الحملـة اإلعالمية، 
انزلقـت قنـاة العربيـة «الحدث» يف 
مسـتنقع الخداع اإلعالمي، محاولًة 
تشـويَه صنعاء وتجريـم ما أقدمت 
عليه من حمايـة لحدودها البحرية، 
بـل وذهبـت القنـاة إىل ما هـو أبعد 
مـن ذلك، فقـد لجـأت إىل أُسـلُـوب 
لوحـة  عـىل  ورّكـزت  السـخرية، 
العاصمـة  شـوارع  أحـد  يف  علقـت 
عبـاراٌت  عليهـا  مكتـوٌب  صنعـاء، 
للسـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثي، 
يتحـدث فيهـا عـن البحـر ونعمته، 
ورضورة االهتمام بالثروة السمكية 
تحـث  عبـارات  وهـي  والزراعيـة، 
اليمنيني عىل رضورة االهتمام بهذه 
الثروات، ُوُصـوالً إىل تحقيق االكتفاء 
الذاتي، لكن القناَة اجتزأت العبارات، 
وحّولتها إىل مثار للتندر والسـخرية، 
وحركـت أبواقها اإلعالميـة، لتدَّعَي 
بأن قائـَد «الحوثيني» الـذي يتحدث 
عـن ِنَعِم البحر، نـيس كيف حوَّله إىل 

مكان الختطاف السفن. 
وتؤّكــد هذه املـادُة الدعائية عىل 
حجـم الوجـع الـذي أصـاب قـوى 
العدوان بقيادة السعوديّة عىل اليمن، 
جـراء العمليـة الشـجاعة للقـوات 
عىل  املسـلحة التـي أقدمت مؤّخـراً 
ضبط سـفينة «روابي» العسـكرية 
اإلماراتيـة، واغتنـام األسـلحة التي 
بحوزتها، وهو إنجاٌز عسكري فريد 
مـن نوعـه، ورضبـٌة مؤملـٌة ألعداء 

اليمن. 
 

تصائُص طةععلئ
ومنـذ بـدء العـدوان عـىل اليمـن 
بقيادة السـعوديّة يف 26 مارس آذار 
اإلماراتـي  واالحتـالل  سـنة 2015، 
يـرسح ويمـرح يف البحـار واملوانئ 

إقطاعيًة  ويعتربها  اليمنية،  والجزر 
ة به، بل تجاوز ذلك إىل اعتقال  َخاصَّ
الصيادين اليمنيني من عرض البحر، 
وتـم نقلُهم إىل جزيـرة فاطمة، وإىل 
اآلن ال يـزال املحتجـزون يتعرضون 
للعذاب الشـديد، واألعمال الشـاقة، 
كما أن العديد من السـفن اإلماراتية 
أقدمـت وعـىل مدى سـبع سـنوات 
مضـت عىل نهـب وجرف األسـماك 
من املياه اإلقليمية اليمنية، وتلويث 
البيئـة البحريـة مـن خـالل تفريغ 

الزيوت واملخلفات النفطية فيها. 
ولـم يقترص الـدور اإلماراتي عند 
هـذا الحـد، بل حـول مينـاء املخاء 
الواقع يف محافظة تعز جنوب غربي 
اليمـن إىل منطقـة عسـكرية، وتـم 
هناك بناُء وتشييد مواقَع عسكرية، 
وتزويـد املرتِزقـة اليمنيني بمختلف 
أنواع األسلحة؛ بَهدِف محاربة قوات 
صنعاء؛ ولهذا َفـإنَّ سفينة األسلحة 
مليئة  كانـت  العسـكرية «روابـي» 
باألسـلحة التـي كانـت يف طريقها 
لقوات املرتِزقة؛ بَهدِف دعمهم لقتال 
قـوات صنعاء يف شـبوة وغريها من 
الجبهـات، وبالتايل فقد تـم التعامل 

معها بالطريقة املناسبة. 
اسـتكماالً  العمليـة  هـذه  وتعـد 
لسلسـلة عمليات سـابقة يف البحر، 
َحيـُث كانـت رضبتهـا أشـد وجعاً 
األمريكـي  العـدوان  عـىل  وايالمـاً 

السعودّي. 
وخالل مؤتمر صحفـي عقد يوم 
21 مـارس آذار سـنة 2021م، أّكـد 
املسـلحة  القـوات  باسـم  املتحـدث 
اليمنيـة العميـد يحيـى رسيـع أن 
السـاحيل  والدفاع  البحرية  القـوات 
اليمنـي نفـذت أكثر مـن 34 عملية 
عسـكرية نوعية، اسـتهدفت سفناً 
وبـوارَج وفرقاطـات وزوارَق تابعة 
للعـدوان، إضافـًة إىل أرصفة موانئ 

ومنشآت 
للعدو،  تابعـة 

كما أفشلت القوات البحرية والدفاع 
الساحيل عمليات إنزال وإبرار لقوات 

العدّو. 
ومـن أبرز العمليـات التي نفذتها 
القـوات البحريـة اليمنيـة خالل ما 

يقارب سبع سنوات مضت ما ييل:
 

اجاعثاُف الئارجئ اإلطاراتغئ - 
جعغفئ

أعلنـت القـوات البحريـة اليمنية 
 2016 األول  ترشيـن  أُكتوبـر   1 يف 
عـن عملية نوعية، تمثلـت يف تدمري 
سـويفت،  اإلماراتيـة  البارجـة 
بصواريـخ يمنيـة، عندمـا حاولـت 
لتنفيـذ  اليمنيـة  امليـاه  إىل  التسـلل 
عملية عسـكرية قبالة شواطئ باب 

املندب. 
وتعد «سويفت» من أكثر البوارج 
البحريـة  لـدى  تطـوراً  الحربيـة 
اإلماراتيـة، وكانـت تسـتعد لتنفيذ 
ة» قرب «باب  مهمة عسكرية «َخاصَّ
بصاروخ،  اسـتهدافها  وتم  املندب»، 
ما أَدَّى إىل تدمريهـا بالكامل ومقتل 
مـن  إماراتيـاً  وضابطـاً  22 جنديـاً 

طاقمها. 
التابـع  الحربـي  اإلعـالم  ووّزع 
لقـوات صنعاء صـوراً تظهر عملية 
رصد البارجة البحرية واسـتهدافها 
املخـاء  مدينـة  سـواحل  قبالـة 
السـاحلية بمحافظـة تعـز جنـوب 
غربـي اليمـن، كما أظهـرت الصور 
البارجـة الحربيـة اإلماراتيـة وهي 

تحرتق يف عمق البحر. 
 

اجاعثاُف الئارجئ السسعدّغئ- 
املثغظئ

يف  اليمنية  البحرية  القوات  أعلنت 
عن   2017 الثاني  كانون  يناير   30

استهداف 
ـــة  ـــارج ـــب ال

تحمل  التي  السعوديّة 
تحمل  كانت  والتي  «املدينة»،  اسم 
وضابطاً  جندياً   176 متنها  عىل 
وطائرًة مروحيًة، وكانت قد شاركت 
الغربية  السواحل  عىل  العدوان  يف 

واملدن والصيادين اليمنيني. 
بدورهـا، اعرتفـت قيـادُة تحالف 
بتعـرض  اليمـن  عـىل  العـدوان 

«فرقاطة سعوديّة لالستهداف». 
وذكـرت أنه «أثناء قيامها بدورية 
مراقبة غرب ميناء الحديدة تعرضت 
لهجـوم من قبـل 3 زوارق انتحارية 
تابعة للحوثيني، ما أسفر عن مقتل 
اثنـني من أفـراد طاقـم السـفينة، 

وإصابة 3 آخرين. 
 

اجاعثاُف الئارجئ السسعدّغئ 
– الثطام

أعلنـت قيـادُة القـوات البحريـة 
والدفاع السـاحيل يف 25 يوليو تموز 
(البارجـة  اسـتهداف  عـن   2018
انتهكت  التـي  الدمام)  السـعوديّة- 
وكانـت  اإلقليميـة،  اليمـن  ميـاَه 
تنّفـذ أعمـاالً عدائيـة، مؤّكــدة أن 
االسـتهداَف تـم بصاروخ مناِسـب 
أصـاب البارجـة إصابـة مبـارشة، 

ملحقاً بها أرضاراً كبرية. 
وأّكـدت القيـادة البحرية اليمنية 
العمليـة  هـذه  أن  البيـان  ذلـك  يف 
ليسـت األوىل ولـن تكـون األخـرية، 
والسـالم  األمـن  يهـّدد  مـن  وأن 
الدوليني ويعرض أمن البحر األحمر 
ملخاطَر جمـة هي تلك قوى العدوان 
بجرائمهـا  األمريكـي  السـعودّي 
وحصارها للشـعب اليمني وانتهاك 
مياهه اإلقليمية واسـتهداف موانئ 
وسـواحل البـالد، ملحقة بالشـعب 

كارثة إنسانية هي األسوأ عامليٍّا. 
َوأََضـاَف البيان: «القوات البحرية 

والدفاع 
حيل  لسا ا
يألَو  لـن  اليمن 
يف مواصلة معركة  جهداً 
الدفـاع عـن أمن الشـعب وسـيادة 
البـالد، وليـس أمـام قـوى العدوان 
للنجـاة مـن عملياتنـا سـوى وقف 
العـدوان ورفـع الحصـار وسـحب 
بوارجهـا بعيـًدا عـن ميـاه اليمـن 
اإلقليميـة، وإال كانـت صيـداً ثميناً 

بإذن الله». 
 

خظاسئ أجطتئ طتطغًا
وخالل السـنوات املاضية تمّكنت 
القـوات البحرية اليمنيـة من إنتاج 
مجموعـة مـن األسـلحة املصنعـة 

محلياً، ومن هذه األسلحة: 
 

طظزعطئ خعارغت طظثب 1
وتعـد هـذه املنظومـة مـن أبـرز 
الجيـش  حّققهـا  التـي  اإلنجـازات 
اليمنـي يف مجال التصنيـع الحربي، 
َحيُث تمتاز بدقتها العالية يف إصابة 
الهـدف ومزودة بتقنية ال تسـتطيع 
سـفن العـدّو العسـكرية مـن فـك 
شـفراتها، وتـم إنتاجهـا بالتعاون 
بـني الوحـدة الصاروخيـة والقوات 
البحرية اليمنية، واسمها له دالالته، 
فهـو يرمـز ملضيـق «بـاب املندب» 
املمـر املائي الذي يتحكـم فيه اليمن 

ويحافظ عليه. 
 

افلشام الخائثة
محليـة  بحريـة  ألغـاٌم  وهـي   
الصطيـاد  صـة  مخصَّ الصنـع 
قطـع العـدوان البحرية، مـن طراز 
َو»كـرار3»   » َو»كـرار2  «كـرار1» 
َو»عاصـف3»  َو»عاصـف2» 
َو»عاصـف4» َو»شـواظ» و»ثاقب» 
َو»النازعات»  َو»مجاهد»  َو»أويس» 

و»مرصاد». 
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 : أغمظ صائث 
سقطت صورُة اإلمارات أكثَر من مرة 
ت صفعاٍت مؤملًة ال يمكن  يف اليمن، وتلقَّ
أن تنسـاها عىل اإلطالق، حتى تحطمت 
الصـورُة التي تعمل عىل تسـويقها عرب 
شاشات السـينما بأنها صاحبة بطولة 

وانتصارات يف اليمن. 
وإىل اليـوم، ال يـزال صاروخ توشـكا 
صافـر يمثل ُغصًة ملئـات األرس الكبرية 
يف اإلمـارات التـي فقـدت أقاربها يف تلك 
أن  ذلـك  إىل  أضـف  الشـهرية،  املحرقـة 
العديـد مـن العمليـات الربيـة ألبطـال 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة قـد حولت 
املدرعات اإلماراتيـة إىل رماد، مع تفحِم 

جيش جنودها وضباطها. 
بَيْـَد أن أبـو ظبـي أرادت الذهـاب إىل 
مـا هو أبعـد من ذلـك، فدفعـت ماليني 
الدوالرات، واستعانت بخرباء سينمائيني 
إلنتـاج فيلم يسـمى «الكمـني»، يحاول 
يف  اإلماراتيـني  الجنـود  بطـوالت  إبـراز 
يف  لهـم  الخارقـة  واملعجـزات  اليمـن، 
امليدان؛ بَهدِف تحسـني صورة أبو ظبي 
املحطمة أمام شـعبها والعالـم، نتيجة 

الغرق يف املستنقع اليمني. 
والدعايـة  الحملـة  هـذه  وبمـوازاة 
الكـربى للفيلم، عمدت قواتنا املسـلحة 
إىل االسـتعانة باألرشيف الواقعي، وبثت 
مشـاهد توضـح حالة الذل واالنكسـار 
لإلماراتيني واحرتاقهم وسط مدرعاتهم، 
يف املـكان الذي يدعي فيه مروجو الفيلم 

أنهم حّققوا فيه انتصارات كبرية. 
وألن اإلماراتيـني لـم يرتاجعـوا عـن 
جاءتهـم  فقـد  الخياليـة،  هواجسـهم 
الرضبـة املؤملة والقاضية لتنسـف ُكـلَّ 
جهودهم السـابقة، وتبدد ُكـلَّ أموالهم 
املهدورة لصناعة نرص يف الخيال، فكان 
مشـهُد ضبط سـفينة إماراتية محملة 
باألسلحة والذخائر واملعدات، وجلبها إىل 
ميناء الصليف يف الحديدة، خري وسـيلة 
لتهشـيم صـورة اإلمـارات وتركيعهـا، 
وستظل هذه املشاهد وصمة عار تالحق 
أبو ظبي عـىل مدى التاريـخ، فقد َجبَُن 
جنوُد السـفينة وضباُطها عىل مواجهة 
عـدد قليل مـن أبطال الجيـش واللجان 
الشعبيّة، وفّضلوا االستسالم والخضوع 
أذالء صاغريـن، وللـه العـزة ولرسـوله 

وللمؤمنني. 

 

طتاولئ إسادة اسائار 
الشـورى،  مجلـس  عضـُو  ويـرى 
األعـىل  السـيايس  املجلـس  مستشـار 
بصنعاء، عبدامللك الحجري، أنه ال يخفى 
عىل أحد حالة اإلحباط واالنكسـار التي 
وصل إليها نظام العدّو اإلماراتي؛ نتيجة 
عجزه عـن تحقيـق األجندة املرسـومة 
باستثناء  وصهيونياً  وأمريكياً  بريطانياً 
احتاللـه عـدَة جـزر ومناطـَق يمنية يف 
الجنـوب، ُمشـرياً إىل أن اإلماراتـي يدرك 
جيًِّدا حتمية مغادرته لليمن قادم األيّام 
يف إطار استكمال معركة التحّرر الوطني 
اليمني التي يقودها قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بـدر الدين الحوثـي -يحفظه 

الله-. 
ويشـري الحجري إىل حالـة اإلماراتي 
والُعَقد النفسية والتاريخية التي يعاني 
منهـا؛ باعتبَاره نظاماً طارئـاً وصنيعًة 
للربيطانـي يف حقبة تاريخيـة، مؤّكـداً 
أن الصفعـاِت والصدمـاِت والرضبـاِت 
القاتلة، التي تلقاها ضباُط وجنوُد العدّو 
اإلماراتـي ومرتِزقتهم منذ عدوانهم عىل 
بالدنـا ومشـاركتهم ضمـن ما يسـمى 
بتحالـف العـدوان، ُكـّل تلـك الصفعات 
والهزائم املادية واملعنويـة دفعت العدّو 
اإلماراتـي للرتويح عـن نفسـه مؤّخراً 
بإنتـاج أفـالم سـينمائية يحـاول مـن 
خاللهـا إعـادة اعتباره، لكنـه َومع هذا 
فشـل الفيلم اإلماراتي املعد، واسـتطاع 
اإلعالم الحربي اليمني بمقاطع بسيطة 
تعريـة اإلماراتي، وهذا هو لسـان حال 

ُكـّل املشاهدين داخل وخارج اليمن. 
من جانبه، يقول نائب وزير اإلرشـاد 
وشـؤون الحج والعمـرة، فـؤاد ناجي: 
إن الفيلم اإلماراتي املسـمى «بالكمني» 
يعكس حجم الصدمة التي تلقاها الغزاة 
اإلماراتيون يف اليمن، وذهبوا إىل تعويض 
ذلك النقص الذي يشـعرون به وتخفيف 
تلـك الصدمة التي لحقت بهـم يف اليمن 
من خالل دبلجة هذا املسلسـل الخائب، 
مؤّكــداً أن هـذا دليـٌل عـىل أن الصدمة 
التي تلقوهـا كانت كبـرية ومهولة وأن 
تعويضهـا يف الوقت الضائـع لن يجدي، 
َحيـُث رأيناهم يتباكـون عىل رصعاهم 

من القيادات واألفراد.
ويضيـف ناجي أن هـذا «الكمني» له 
من اسـمه نصيـب فقد كمن لـه جنود 

الله يف الرب والبحر قبل ظهوره، وأظهروا 
الصـور الحقيقية لهذا الفيلـم، وبالتايل 
ذهبت قوتـه وفاعليته وأثـره وهذا يدل 
عـىل العبـث لهـؤالء اإلماراتيـني الذيـن 
يتالعبون باملبالـغ الكبرية من الدوالرات 
وانتصارات  وهمية  انتصارات  الصطناع 
يف األفالم، بعد أن فشلوا عن تحقيقها يف 
امليدان، ُمشـرياً إىل أن أكرب دليل عىل ذلك 
هو انسـحابهم من التحالف الذي دخلوا 
فيـه باندفاع، ثم جـروا أذيـال الهزيمة 
عـىل أبراجهم الهزيلـة وأبراجهم  خوفاً 

الهشة، وجنودهم الضعفاء. 
 

طسرتغئ خغالغئ 
وبالنسبة لإلمارات، لم يكن ثمة سبب 
مقنع لالندفاع بقوة واملشاركة يف عدوان 
البغـي عىل اليمن، لكـن أبو ظبي دخلت 
إىل املعركـة وهي تـرى يف اليمن جوهرًة 

منسيًة، وسيتم نهُب خرياتها وكنوزها، 
وهو مـا حدث لها بالفعل يف سـقطرى 
وحرضموت وبقيـة املحافظات اليمنية 
الجنوبية املحتّلة، لكن تكرار التجربة يف 
املحافظات الحرة، كان مريراً عىل هؤالء 

الغزاة. 
ويرى املحلل العسكري زين العابدين 
عثمـان، أنـه لـم يكـن غريبـاً أن تبادر 
دويلة اإلمارات يف إثارة الجلبة اإلعالمية 
حـول فيلم «الكمـني» الـذي أعدته مع 
هوليـوود  األمريكيـة  األفـالم  رشكات 
ومعداتهـا  أسـلحتها  تسـتعرَض  وأن 
الحربية واالنتصارات الزائفة لقواتها يف 

الجبهات. 
ويقول: إن مثل هذه الخطوة متوقعٌة 
الهزائـم  ألسـوأ  تتعـرض  دويلـة  مـن 
الفضائحية يف امليـدان اليمني وتتعرض 
قواتها ألَكرب محارَق عسـكرية مذلة يف 

التاريخ، سواء تلك التي حصلت يف رضبة 
توشكا بمعسكر صافر، أَو يف باب املندب 
أَو يف الكمـني الـذي تعرضت له يف موزع 
-تعز عام 2018 ووثّقه اإلعالم الحربي، 
إىل أن عـرض اإلعـالم الحربـي  ُمشـرياً 
للكمـني  الحقيقيـة  املشـاهد  اليمنـي 
وللفرقة اإلماراتية التي تتسـلح بأحدث 
َوالتي  والفرنسـية  األمريكية  املدرعـات 
ابتلعتها نريان وحـدات الجيش واللجان 
الشعبيّة يف ظرف قيايس محولة الساحة 
إىل أكرب محرقة للجنود اإلماراتيني الذين 
لم يسعفهم الحظ حتى للهرب بل ذابت 

أجسادهم داخل املدرعات. 
لـم  اإلمـارات  أن  عثمـان  ويؤّكــد 
يكـن أمامهـا غـريُ اصطناع مثـل هذه 
وإن  حتـى  السـينمائية  االنتصـارات 
كانت زائفة. من جانبه، يقول الناشـط 
فيلـم  إن  الصـويف:  مـازن  اإلعالمـي 
«الكمني» اإلماراتي يعد مرسحيًة تضاُف 
لسـجل املرسحيات التي ينتجها تحالف 
العدوان منذ سـبع سنوات، ُمشرياً إىل أن 
الفيلم بنفسه يقول بأنه مشهٌد تمثييل، 
واألصح أنه تمثييل من الخيال وليس من 
الواقع، كما يعمل اإلعالم الحربي اليمني 
الـذي يوثـق بطـوالت مجاهـدي رجال 

الجيش واللجان من الواقع. 
يلـوم  ال  أنـه  الصـويف  ويضيـف 
اإلماراتيـني؛ ألَنَّهم لفيف من جنسـيات 
مـن  يرفعـوا  أن  ويريـدون  مختلفـة 
نفسيات شعبهم الذي ال تاريخ وال أصل 

له، ويف الغالب عديم األصل ال يالم. 
ويؤّكـد الكاتب املحلل السيايس خالد 
العـرايس، أن فيلـم «الكمـني» اإلماراتي 
يعـرب عـن عجـز اإلمـارات يف تحقيـق 
أيـة انتصارات عـىل أرض الواقـع وأنها 
حاولـت تغطية عجزها مـن خالل فيلم 
الكمني، الفتاً إىل محاولة اإلمارات تغطية 
شعورها بالنقص من خالل كذبة إطالق 
قمر صناعي وتلـك األخبار الزائفة لرائد 
فضـاء إماراتي يصل إىل سـطح القمر، 
ُمشـرياً إىل أنها تعاني من الفشـل وعدم 
تحقيق إنجازات تذكر إالَّ أن نكسـتها يف 

اليمن كانت األكرب.
ويـرى العـرايس أن دويلـة اإلمـارات 
تريـد أن تغطـي هزيمتها والعـار الذي 
سيالحقها، فما كان منها إالَّ إنتاج فيلم 
«الكمـني» لتحويل الهزيمـة إىل انتصار 

وهمي. 

طئ بافجطتئ والثخائر والمسثات وجطئعا إلى التثغثة غعّحط خعرة اإلطارات  طحعُث ضئط جفغظئ طتمَّ
اإلطاراتغعن غساظعن طظ الفحض وسثم تتصغص إظةازات وظضساعط شغ الغمظ عغ افضئر 

 عجائط املغثان تثل اإلطاراتغني.. العروُب إىل السغظما لخظاسئ ظخر
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الرجض الثي ق غظامالرجض الثي ق غظام
طظخعر الئضالغ 

 
األمريكيـة  االسـتخبارات  تصـف  الصفـة  بهـذه 
الصهيونية الشـهيد الجنرال قاسم سليماني، ومن هو 
قاسـم سـليماني الذي أقض مضاجع قوى االستكبار 

العاملي وأجهزتها االستخباراتية؟
الجميـع يف هذا العالم يعرف الشـهيد سـليماني من 
عمله الجهادي يف سـبيل الله الذي لم يقترص عىل دولته 
إيران فحسب، بل تعداه إىل مشـاركاته الريادية يف دعم 
ومساندة حركة املقاومة بفلسطني املحتّلة وتزويدهما 
بالخربات الصناعية العسـكرية، وكذا الدور يف التصدي 
يف  وداعـش»  «القاعـدة  وإرسائيـل  أمريـكا  ألدوات 
الجمهورية العربية السـورية ويف العراق الشقيقة، وملا 

كان ألدواره مـن أثر بالغ يف هزيمـة محور الرش االمربيايل يف املنطقة 
برمتها. 

فالرجل الذي ال يناُم قبل استشهاده أّهل وبنى جيوشاً من الرجال 
الذين ال ينامون أَيْـضاً يف فلسـطني ولبنان والعراق وسـوريا، قبل أن 
يعرَفـه زمالؤه وأقرانـه وإخوانه من املجاهدين العظماء يف الشـعب 

اإليراني. 
 ومـن أراد اليـوم أن يكون يف خانـة الرجال الذيـن ال ينامون؛ ِمن 
أجِل الله ويف سـبيل الله، ويف خندق رجال الله ما عليه سـوى معرفة 
عدوه الذي يقتُُل األطفال والنساء والكبار والصغار، ويحتل الشعوَب 
وينهب ثرواتها ويصادر حرياتهـا وينتهك كراماتها، عليه أن يلتحَق 
بمحـور املقاومة يف هذا العالم، وعليه أن ال يسـمح لضمريه ولعزمة 

وإلرادته ولرجولته بالنوم مطلقاً. 

فكيف ينام من تحتل مقدسـاته ويغـريَّ ويزيَّف دينه؟ وكيف ينام 
من يُسفك دم أبناء أمته؟ وكيف ينام من يقتل ويحارص شعبه أَو أي 

شعب يف هذا العالم؟ 
بل كيف ينام من يشاهد مذابح تُرتكب بحق شعوب 
ــة يف سوريا والعراق واليمن؟ وكيف ينام من ُدّمـر  األُمَّ
منزله أَو منزل جـاره بغارات طريان قوى الرش العاملي 

واستشهد تحت أسقفها األطفال والنساء والشيوخ؟ 
وباللـه عليكم كيـف له أن ينـام أَو أن يغمض جفن 
عينـه وهو يف اليمـن املعتدى عليه َواملحـارص براً وجواً 
وبحراً منذ سـبعة أعوام؟ وكيف ينام من هو فلسطني 
املحتّلة؟ وكيف ينام من هو يف سـوريا املدّمـرة؟ وكيف 
ينام من هو يف العـراق الجريحة واملمزقة؟ وكيف ينام 
ُكــّل عربي مسـلم يشـهد بـأن ال معبود سـوى الله، 
ـة أخرجـت للناس تأمر باملعروف وتنهى  ويعـرف أنه ينتمي لخري أُمَّ

عن املنكر، بالله عليكم كيف سينام هؤالء!
 ال ولـم ولن ينام من هو رجل بكل معاني الرجولة يف زمن تتواجد 
فيـه أمريـكا وإرسائيـل وبريطانيـا وقوى الـرش والبغـي والعدوان 
واالسـتعباد للبرشية يف هذا العالم، بل ال يمكن للنوم نفسـه أن يجد 
إليه سـبيالً، إال بعد استشـهاده وفوزه بفضل اللـه، وهناك عند ربه 

سيناُم قريَر العني. 
 فنم أيها الشـهيد العظيم سليماني، واخلدوا يا ُكـلَّ شهداء محور 
املقاومة يف نومكم بعد أن طال سهُركم وإرهاقكم وجهُدكم يف سبيل 
الله، ونذرتم حياتكم ومماتكم ونومكم وسهركم له، فنم قريَر العني 
وليسـهر أعداؤك وأعداء امتك أعداء اللـه، بل أنه زمن قل فيه الرجال 

الذين ال ينامون ِمن أجِل الله. 

كتابات

الجراسئ الجراسئ 
الاساصثغئ.. الاساصثغئ.. 

والظعدئ الجراسغئ  والظعدئ الجراسغئ  
طتمث الدعراظغ

إطـالق  تـم   

الزراعـة  مـرشوع 

بتاريخ  التعاقديـة 

كان   ،2020-8-26

هذا هـو بداية لهذا 

الكبـري  املـرشوع 

والذي سوف تحّقق 

من خاللـه التنمية 

بشـقيها  الزراعية 

النباتي والحيواني، وبعد انطالق هذا املرشوع 

نسـتذكر  الوطنـي،  واالسـرتاتيجي  الكبـري 

التجـارب الناجحـة لهـذا املـرشوع الكبري ما 

حـدث يف زراعـة الذرة الشـامية بـني جمعية 

اكتفاء باملراوعة م. الحديدة والقطاع الخاص 

ونجحـت وتـم حصاد املحصـول قبل عرشين 

يوماً. 

كذلك نتذكر التجربـة التي نجحت يف زراعة 

فـول الصويا بـني الهيئـة العامـة للتأمينات 

الزهـرة  بمديريتـي  واملزارعـني  واملعاشـات 

واللحية، وكذلك تجربـة زراعة الفاصوليا بني 

قطاع اإلنتاج الزراعي باملؤّسسـة االقتصادية 

إب،  محافظـة  يريـم  بمديريـه  واملزارعـني 

وتجربة محصول الثوم بني املؤّسسـة العامة 

للخدمات الزراعية واملزارعني.

ُكــّل تلـك التجـارب الناجحـة وغريها من 

التجارب يف جانب الزراعة التعاقدية، إنما تدل 

عـىل أهميّة هـذا املرشوع الوطنـي يف تحقيق 

النهضة الزراعيـة القادمة والرضورية لليمن 

وللشعب اليمني. 

 ما حدث من التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني 

االتّحـاد التعاوني الزراعـي واالتّحاد التعاوني 

لجمعيات منتجي الحبوب ورشكة تالل اليمن 

لالسـتثمار الزراعـي، لتنفيـذ املرحلـة األوىل 

من مـرشوع الزراعـة التعاقديـة بتكلفة 20 

مليار ريـال، يف بداية هذا العـام عام 2022 م 

يعتـرب تَحـّركا إيجابيا وفاعـال وقويا لتحريك 

الجبهـة الزراعيـة، بمـا يحّقق لليمـن األمن 

الغذائـي واالكتفـاء الذاتي للمواطـن اليمني، 

هـذا التوقيـع ملذكـرة التفاهـم وبرعاية من 

قبل املجلس السـيايس األعىل وإرشاف اللجنة 

الزراعيـة والسـمكية العليـا ووزارة الزراعـة 

والـري، ُكـّل ما تم يف هـذا الجانب الهدف منه 

تقليـص فاتـورة االسـترياد السـنوية ودعم 

املنتـج املحيل بمـا يحّقق االكتفـاء الذاتي من 

املحاصيل املذكورة. 

 لذلك ندعو لالسـتمرار يف مثل هذه األعمال 

واالتّفاقيات ومتابعة تنفيذها بل وتقديم ُكـّل 

التسهيالت يف تحقيق ذلك، املرحلة تتطلب من 

الجميع بذل الجهـود الكبرية يف تحريك العمل 

الزراعي وتنظيمه. 

ألط تادِح الخعرُة بسُث!!ألط تادِح الخعرُة بسُث!!
الحغت طعجى المساشى

 ٢٦ الخميـس  مسـاء  منـذ 
وإىل  ميالديـة   ٢٠١٥ مـارس 
سـاعة تحرير هذه السـطور، 
وطـريان دول تحالـف البغـي 
يمننـا  بسـماوات  والعـدوان 

الغايل يدور. 
وطننـا  سـيادة  ينتهـك 
الجرائـم  أشـنع  ويرتكـب 
اليمني  شعبنا  بحق  اإلنسانية 

املظلوم املقهور. 
مـذ أول ليلـة بـارش فيهـا تحالف الرش 
بقيـادة بنـي سـعود عملياته العسـكرية 
عىل ُكـّل شـرب مـن أراضينـا اليمنية، منذ 
ذلك الحني وإىل سـاعة كتابة هذه السطور 
والنظام السـعودّي ومن سـاعده يهدم يف 
اليمـن بنيان رب الربيه، ويجري أنهاراً من 

دماء اليمنني الزكية. 
مـذ بداية هـذا العدوان وحتـى اللحظة 
ومـا خجل العـرب من ظلمهـم وال خافوا 
مـن الواحد القهـار، وال اعتـربوا بما َحـّل 
بالظاملـني قبلهم مـن الخزي والبـوار، وال 
انتهوا عن الغـي َوالبغي واالسـتكبار، وال 
كفوا عن ما يلحقونه بوطننا وشـعبنا من 

هذا الخراب والدمار. 
وكيف يكفون عن ذلك وما هم إالَّ أدوات 

رخيصة لليهود واألمريكان؟! 
من واشنطن.. من البيت األبيض.. أعلنت 
آل سـعود بـدَء حربهـا عىل يمـن اإليمان، 
واألمريكيـة  اإلرسائيليـة  وبالطائـرات 

بارشت أشنع وأبشع عدوان. 
َورغم ضعف قوتنا!.. رغم قلة حيلتنا!.. 

رغم هواننا عىل إخوتنا!..
التـف ُكـّل الرشفاء يف وطننا الغايل حول 
قيادتهم، وسـمت أوطاننا عىل جراحاتها، 

وانترصت جموعنا األبية ملظلوميتها، 
ومـن رحـم املعانـاة ولـد اليمانـي من 

جديد.. 
بإيمانه.. بحكمته.. بفقهه اليماني.. 

هذه  بعاصف  وتسـاقطت 
والعمـالء  املرتِزقـة  املحنـة 
واملنافقـون والخونـة تماماً 
كأوراق الخريـف، وأرشقـت 
شـمس زمـن تكشـفت فيه 
الحقائق، وتميـز فيه املؤمن 
الحـق مـن العميـل الخائـن 
اليمانـي  فسـارع  املنافـق، 
إىل معيـة ربـه العظيم فكان 
سـابق،  السـباق  مضمار  يف 
ووقـف املجاهد الصابر املحتسـب الصامد 

أمام ُكـّل قوى العالم ولسان حاله يرّدد:
وجدنا (الله) حني أضعتموه 

أيا دول التحالف فاسمعوه 
خطاباً بالدم اليمني خطت

سطور الحق فيه لتفهموه
هنا اليمُن املجيُد وإن جهلتم

سلوا التاريَخ عن وطني سلوه
سلوه عن الشجاعِة يف رجاٍل

لكم رصعوا امُلَحاَل وأخضعوه
سلوه عن الصمود وَعن ثباٍت

غداً لفظاً وأهيل جسدوه
أياً دوُل التحالف لو عرفتم 

حقيقة شعبنا لم تقصفوه
صنعتم موتكم بمساء غدر

قصفتم فيه من لم تعرفوه
قصفتم يا ذوي األحقاد شعباً

بهمته سينهي قاصفوه
بغيتم فاقطفوا ثمَر اعتدائكم

وكأس املوت من يدنا ارشبوه

أجـزُم اليوَم يا سـادتي القـراء أن دوَل 
تحالـف الرش قد باتت تعلم أنها (ودفت)!! 
وأن قوى االسـتكبار بدعمها لذلك الصلف 
أن  أرادوا  التـي  الشـعلة  وأن  تورطـت! 

يطفئوها كربت!
فاللُه متمٌّ نوَره ولو كره الكافرون. 

وهنا أتسـاءل: أال زال هنالك من يسأل: 
ملن ستكون الغلبة!!؟

وأجيـب هـذا املرتـاب فأقـول: إن كنت 
صادقاً يف إيمانك فبني يديك القرآن وفيه ما 

يغنيك عن السؤال!!
يف اآلية ٢١ من سورة املجادلة (َكتََب اللَُّه 
ألَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِيل إِنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز)، فمن 

يستطيع أن يغري هذا الكتاب؟ 
، يف اآلية ١٣٧من سورة األعراف (َوأَْوَرثْنَا 
اْلَقـْوَم الَِّذيَن َكانُوا يُْسـتَْضَعُفوَن َمَشـاِرَق 
اْألَْرِض ومَغاربَها) فمن يستطيع أن ينتزع 

هذا اإلرث؟
سـورة  ١٧٣مـن   -  ١٧١ اآليتـني  ويف 
الصافـات (َوَلَقـْد َسـبََقْت َكِلَمتُنَـا ِلِعبَاِدنَا 
اْلُمْرَسـِلنَي* إِنَُّهْم َلُهـُم اْلَمنُصوُروَن* َوإِنَّ 
ُجنَدنَـا َلُهـُم اْلَغاِلبُوَن) فمن يسـتطيع أن 

يؤخر هذه الكلمة؟
َويف اآلية ٥ من سـورة القصـص (َونُِريُد 
أَن نَُّمـنَّ َعَىل الَِّذيـَن اْسـتُْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض 
ـًة َونَْجَعَلُهـُم اْلَواِرِثنَي) فمن  َونَْجَعَلُهْم أَِئمَّ

يستطيع أن يرد هذه اإلراَدة؟
ويف اآلية ٣٢ من سـورة التوبة (يُِريُدوَن 
أَن يُْطِفئُـوا نُوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهـْم َويَأْبَى اللَُّه 
إِالَّ أَن يُِتمَّ نُـوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن) فمن 

يملك القدرة عىل إطفاء نور الله؟
َويف اآليـة ٥٥ مـن سـورة النـور (وََعـَد 
اِلَحاِت  اللَّـُه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكـْم وََعِملُوا الصَّ
َليَْستَْخِلَفنَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْستَْخَلَف الَِّذيَن 
ِمن َقبِْلِهـْم) فمن يسـتطيع أن يكذب هذا 

الوعد أَو أن يوقف إنفاذه؟
هـذا كالم الله الذي ال يأتيـه الباطل من 
بـني يديه وال مـن خلفه تنزيـل من حكيم 

حميد.. 
فقط تأملوه!

وأمعنوا النظر يف آياته وتدبروه!
ويف سـويداء قلوبكم احفظوه، َولسـت 

أدري.. ألم تتضح الصورة بعد؟!
إن اتضحـت الصورة لـدى املرتابني وإال 

انتظروا وإنا معهم منتظرون؟!
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شةُر الختراء والثروُس المسافادة

ظسارُض طا غاساَرُض طع الصرآن 

وجام الضئسغ 
 

يقـدم أبطال ومجاهدو الجيش واللجان الشـعبيّة 
أقـوى الـدروس وأحدثها ويجيـدون برباعـة ابتكار 
الخطط وصناعة األحداث وتغيري املعادالت وتصويب 
مسـاراتها لصالحهـم دائماً، كما يتفننـون يف تنقية 
واختيـار األولويـات بدقـة عالية وفريدة والشـواهد 
حية ومعاشـة يعيشـها ُكـّل مهتم بالشـأن اليمني 
واملنطقة عىل َحــّد سواء، فهم وحدهم من يحيزون 
قصب السبق يف الوصول إىل األهداف املرسومة وجني 
ثمارهـا بـدون عناء أَو مشـقة يف كثري مـن الحاالت 
ويحتفـون -ويحـق لهم ذلـك- بالنرص الـذي نالوه 

وهم بذلك يصنعون تاريخ ميلء بالدروس العسـكرية 
التـي قـد تتحول إىل منهـج يُـدّرس يف أفخر األكاديميـات العاملية 

والتخصصات العسكرية منها واألمنية بالذات. 
ويف عملية فجر الصحراء كما سـبقها من العمليات العسكرية 
التي يقوم بهـا أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة لتطهري املناطق 
املحتّلـة من دنس الغزاة وأذنابهم من املرتِزقة والعمالء نلحظ تلك 
الخطوات التكتيكة واالسـرتاتيجية وإجراءاتها التنفيذية املوجعة 
واملؤملـة لتحالف البغي واإلجـرام، وبني تلك الخطـوات التكتيكية 
واالسـرتاتيجية تناغم عجيب يصل صدى أصـوات ذلك التناغم إىل 
مسـامع العالم أجمع؛ عّله يلتفت إىل ما يعيشـه الشـعب اليمني 
من مآس طيلة سبعة أعوام من إجرام ترتكبه طائرات بني سعود 
وعيال زايد، فعند ُكـّل تصعيد يأتي الرد املناسـب له تارة يف العمق 
السـعودّي وأُخـرى يف الداخل اليمني وتناغم تلـك العمليات تماماً 

كتناغم الطريان املسريَّ والقوة الصاروخية. 
ومما مىض نجد أن اإلدارة األمريكية لم تسـتوعب الدرس الذي 
تلّقتـه عند تحشـيدها ودعمها اإلعالمي واللوجسـتي عوضاً عن 
دعمها السـيايس واألمني َومشـاركتها الفعلية وامليدانية ألدواتها 
االسـتخباراتية من القاعدة وداعش يف جبهات الزاهر والصومعة 
وغريهـا من جبهات البيضـاء، َحيُث انتهى ذلـك الفصل باختبار 
صعب كانت نتائجه واضحة وجلية وأعلنت حينها يف عملية «فجر 
الحرية» لتطوى صفحة سوداء مليئة بالذبح واالغتياالت وإرهاب 
النـاس ويذوق الناس طعم الحرية وينعمـون باألمن والكرامة يف 

سويعات قليلة بفضل من الله تعاىل. 
وما يزال األمريكي يبحث عن أسـباب اإلخفاق وتحليل ما جرى 
له وأذنابه عىل أيدي رجال الله وأهلهم من أبناء تلك القبائل األبية 
يف محافظـة البيضاء إال وتتواىل الصفعـات والدروس يف مديريات 
جبل مراد، وما يزال األمريكي منهمكاً يف البحث عن فهم ما يجري 
مسـتعيناً بكل عقل عسكري وأمني وسيايس ولم يصل إىل نتيجة 

بعد. 
وهـو يف غيبوبتـه تلك يتلقـى صفعة أُخـرى ودرس أقىس عىل 
ام ثالثة ال أكثر ينفذ الجيش  مسـتوى اسـرتاتيجي ويف غضون أَيـَّ
واللجان الشعبيّة عملية «فجر الصحراء»، َحيُث كان من نتائجها 
تحرير منطقة اليتمة وما جاورها يف مديرية خب والشعف، َحيُث 
تكتسـب العملية بُعداً اسـرتاتيجياً وذلك ألهميّـة موقع محافظة 
الجوف االسـرتاتيجي؛ كونها تقع عـىل خطوط التماس مع جارة 

السـوء مملكـة بني سـعود مبـارشة، برشيط حـدودي يمتد من 
جنـوب غرب نجـران حتى جنـوب رشقي نجران ويصـل امتداده 
صحراء الربع الخايل وهذا يعني عزل جبهة مأرب عن 
جبهـة الحدود وإقفال املجال عن أي دعم عسـكري 

من هذا الرشيط الحدودي الطويل. 
وفتـح مسـارات جديـدة تهـّدد مناطـق واسـعة 
ة بعد هدم  للسـيطرة عليها يف العمق السعودّي َخاصَّ
الجدار العازل الذي حاولت مملكة السـوء بناَءه منذُ 
عرشات السـنوات من خـالل عوامل مزّمنـة أهمها 
رشاء الوالءات القبلية وتسـهيل السيطرة عليها من 
قبل زعيـم الخيانـة وقائـد فرقته لفرض السـيادة 
السعوديّة عىل اليتمة وما جاورها ُوُصـوالً إىل وضع 
اآلالف من املرتِزقة املحليني كسياج لحماية حدودها، 
ثم من خالل ذلك تنهب خريات وثروة الشـعب اليمني يف محافظة 
الجوف، َحيُث أن املسـارات التي قد يسـتخدمها الجيش واللجان 
الشـعبيّة مفتوحة وخياراتها متعددة عىل مستوى الداخل اليمني 

أَو عىل مستوى العمق السعودّي إن قضت الحاجة لذلك.
ولعـل من أهم الـدروس التي ينبغي عىل األمريكي والسـعودّي 
فهمها إن كان ذلك سيجدي هي أن الخيارات مفتوحة ولنا الحق يف 
اتِّخاذ القرار املناسـب وفق ما تحتاجه املرحلة وحساسية املوقف 
وهذا خيار الشـعب اليمني وقرار قيادته الثورية الحكيمة، وعليه 
َفــإنَّ عىل األمريكـي اإليعاز ألدواتـه باالنكفـاء واالنكماش وإالَّ 
َفـإنَّ قـادم الدروس من الصعب عليهم حتى قـراءة محتوياتها، 
َوأَيْـضـاً لجارة السـوء بما أنـه وألول مرة يف تاريـخ الجمهورية 
اليمنية يتم فرض السـيادة الوطنية عىل هذا الجزء من الجغرافيا 
اليمنية َفـإنَّ الجماهري اليمنية سـتعزز ثقتها والتفافها بالقيادة 
الحكيمة ممثلة بقائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي -يحفظه الله 
تعاىل- وتلك رسـالة يفهـم مدلولها قادة الكيان السـعودّي الذين 
أسسوا مملكتهم بالضم للمناطق اليمنية تماماً كما يعمل الكيان 
اإلرسائيـيل وعليه َفـإنَّ عىل بني سـعود كخطـوة أوىل التخيل عن 
املرتِزقة والجنوح للسـالم املرشف ما لم فمحتوى الرسالة واضح 

والدرس سيقوم به تربويو الجيش واللجان الشعبيّة. 
ويف هـذه العمليـة النادرة والنوعيـة والخاطفة رغـم أن هناك 
عمليـات ومسـارات يف أغلب املحاور من السـاحل ُمروًرا بشـبوة 
ومـأرب حتى الحدود وكون العملية يف منطقة مفتوحة وواسـعة 
دون غطـاء جوي وتم حسـمها يف وقـت قيايس وحـّررت أرايض 
مغتصبة لعقود ال يعترب نرصاً عسكريٍّا وحسب، بل نٌرص تاريخيٌّ 
وإنجـاز وطنـي األول مـن نوعه منذ بـدأ العدوان وهـو ما يعني 
التفـوق االسـتخباراتي واملعلوماتي الكبري لـدى الجيش واللجان 
الشـعبيّة رغم كثافـة وحداثة ما يملكـه تحالف العـدوان، وهذا 
درس آخر بأن قوى التحالف أصبحت مخرتقة إىل مسـتوى قيايس 
ال يمكن ترميمه أَو سد ثغراته إال بالتخلص الكامل من أدواتها إن 

كان ذلك سيجدي. 
ورغم وضوح الدروس وتكرارها إالَّ أن الغباء هو سـيد املوقف؛ 
ولـذا َفــإنَّ قاموس مصطلحـات الثقافة القرآنية هـي الحاكمة 
ورجال اللـه هم الغالبـون وفجر الصحـراء دروس للمتعظني إن 

ُوجدوا. 

شعث حاضر أبع رأس 
 

عندمـا نعـارض نصاً مـن النصـوص املروية عن 
رسـول الله (صلوات الله عليه وعىل آله) كذباً وزوراً 
ـنة ُجملًة وتفصيالً، إنما  فهذا ال يعني معارضتنا للسُّ
نحـن نعاِرُض فقط ما يتعاَرُض مع القرآن الكريم يف 

تلك النصوص. 
ولكـن بعـض األغبيـاء يسـّول لهـم غباؤهـم أن 
املعارضة لتلك النصوص هي من باب اإلنكار للسـنة 
ال مـن باب الحـرص عىل حفظهـا بالشـكل الذي ال 

تتناَقُض مع النصوص القرآنية. 
فيأتي البعُض منهـم ليقول لك: وهل القرآن فصل 

لنـا كيفية الصالة وذكر بـأن صالة الفجر ركعتـان والظهر أربع 
والعـرص أربـع واملغرب ثالث والعشـاء أربـع وكأنه أتـى بُحّجـة 
دامغـة عـىل أن تلك النصـوص التي تتعارض مـع القرآن هي من 

قول رسول الله (صلوات الله عليه وعىل آله). 
ولهذا أنا أجزم عىل أن أكرب مشـكلة تعاني منها مسـريتنا هي 

جهل من يعتربون أنفسهم خصوماً لها وغبائهم.
نعـم القرآن لـم يفصل لنـا كيفية الصـالة ولكن 
هل يوجـد نص قرآنـي واحد يُذكر بـأن هناك صالة 
صحيحة غري الصالة املعروفة لدينا أَو حتى آية يمكن 
أن نحتمـل من خاللها ذلك، بقـدر ما هناك نصوص 
قرآنيـة واضحـة تنفـي قطعاً ُكــّل تلـك الخرافات 
واإلرسائيليات املدسوسـة إىل السنة ومنها الشفاعة 
ألهل الكبائر والخروج من جهنم ونسـب ظلم امللوك 
إىل الله وتشـبيه الله باإلنسان وأن الله خلق آدم عىل 
صورته وحديث إرضاع الكبـري وحديث الضحك َو... 
إلخ.  تحلوا ولو بالقليل من املنطق وال تضعوا أنفسكم 
موضع حمار بني إرسائيل تحملون سـمومهم الفكرية املفسـدة 

لدينكم وعقيدتكم عىل ظهوركم. 

طظ الثسج شغ 
تغج إلى الثشظ 

شغ بغتان
أحـــرف الظخغري

حيـس يعرفهـا الكثـري منـذ بدايـة العـدوان 
املرتِزقـة  ُكــّل  والحصـار أنهـا بـؤرة لدعـس 

وأسيادهم.
وأفكارهـم  قلوبهـم  بـني  حاسـت  حيـس 
ومخّططاتهـم وجعلتهـم يف ارتجـاج يفقـدون 
وحشـدهم  وذخريتهـم  ومدرعاتهـم  أنفسـهم 
الـذي لم يتأنَّ لحظـًة واحدًة منـذ بداية العدوان 

والحصار إىل يومنا هذا. 
حيس انشـقت األرُض وابتلعتهـم دون إدراك 
لنجاسـتهم، فقـد بغـى طغيانُهم وتغطرسـت 
أحقاُدهـم َوأُنوُفهم يف املزاعِم الفارغِة بالرشعية 
الفندقيـة يف رياضهـم املقصـوف بصواريخنـا 
وُقبحهـم  لغطرسـتهم  والقاصمـة  الراجمـة 
ودجلهم ودعائهم امُلسـتمرِّ طيلة سـبع سنوات 
ونصـف سـنة وزد منـه قليـًال، وهـم يكذبـون 
ويدعون بمسـميات مذهبية وسياسية وعرقية 
وقوميـة وعربيـة برغـم مكانتهـم يف أحضـان 
السـنوات  عـرشات  منـذ  اإلرسائيـيل  الكيـان 
وهـم يمكثون ويسـتمتعون يف أحضـان الغرب 
وتناسـوا  املحتّلـني  والصهاينـة  واألمريـكان 
عروبتهم وقوميتهم الـذي يدعون أنهم يحاربوا 
املـد الفـاريس باليمـن ويحافظـوا عـىل النخوة 
والقومية العربية ادِّعاءات فارغة قبحهم الله.. 

ذهبـوا إىل شـبوة (بيحـان) ولم يدركـوا ماذا 
تخبئ لهم صحراُء شبوة وودياُن بيحان!!

ومرشوُعكـم  الـزواُل  فمصريُكـم  انتظـروا 
ومخّططاتكم سـتتمخض يف السـهول والوديان 
وسـتغرقون مدفونني ال أسـف عليكم؛ بَسـبِب 
غبائكم وتخبطكم وأطماعكم يف تنفيذ مشاريع 
أسـيادكم مقابل حفنـة من الدراهـم والرياالت 

التي ال تسمن وال تغني من جوع.
أطماعكـم سـتتبلور يف أحد الوديـان بالدفن 
والهـوان والخـرسان وسـتذكرون مـا قيل لكم 
منـا ومن ُكــّل الناصحـني واملدركـني لألحداث 
واملسـتجدات عىل املسـتوى الداخـيل والخارجي 
أن ال فائدة من تخبطكم وجنونكم وانحطاطكم 
ببحـث عما يغطـي فضيحتكـم وهزائمكم منذ 
بدايـة العـدوان، لـن ينفعكـم النـدم والويالت، 
فسـيأتي دوركـم ويتـربأون منكـم كمـا تـربأ 
أسـيادكم ممن سـبقكم يف االنبطـاح واالرتزاق 
والعمالـة يف خدمـة الخليج والغـرب واألمريكي 

والكيان الصهــيوني. 
ال خيـار لديكـم غري الصمـت واألخـذ بزمام 
الطاعـة والصـرب يف تنفيـذ مخّططاتهـم وأنتم 

صاغرون! 
ماذا حّققتـم باملناطق التي تحكمونها خدمًة 

لألعداء!!
ماذا أنجزتم لهم من خدمات وبنى تحتية! 

هل لديكم قرار فيما يحدث عندكم؟؟ 
هل لديكم ذرُة رجولة وكرامة وحرية ووطنية 
لتعرفوا وتفكـروا ملاذا تبيعون أنفسـكم مقابل 
الرياالت والدراهم لخدمـة األعداء وتدمري اليمن 

أرضاً وإنساناً!!
يا شبوة املجيدة صرباً َفـإنَّ الصحراء أكرب من 
عنجهيتم وغطرسـتهم وتآمرهم امُلستمّر طيلة 

سبع سنوات ونيف.. 
وُكـْم إِالَّ أَذًى، َوإِن يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكُم  (َلن يَُرضُّ

وَن).  اْألَْدبَاَر ثُمَّ َال يُنَرصُ
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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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عربي ودولي 

 : رخث

تواصُل قواُت االحتالل الصهيوني 
املخالفـة  وانتهاكاتهـا  جرائَمهـا 
للقانـون الـدويل والقانـون الـدويل 
اإلنساني ضد املدنيني الفلسطينيني 
وممتلكاتهم يف األرض الفلسطينية 

املحتّلة كافة. 
وشهد األسـبوُع الفائُت عملياِت 
ة  تدمـري وإخطارات واسـعة َخاصَّ
يف القدس املحتّلة، يف وقت استمرت 
قـوات االحتالل يف اسـتخدام القوة 

املفرطة ضد الفلسطينيني. 
املـدن  اقتحـاَم  واصلـت  كمـا 
والبلدات يف الضفة الغربية املحتّلة، 
بما فيهـا القدس، وتنفيذ اعتقاالت 
وعمليـات هـدم، فضالً عـن ذلك ال 
يزال قطاُع غزة يعاني من الحصار، 
الحصـار  هـذا  يتواصـل  َحيـُث 
للعـام الخامـس عرش عـىل التوايل، 
كسياسة عقاب جماعي تتنايف مع 
الرشائـع الدولية، األمر الذي أَدَّى إىل 
تفاقم الوضع اإلنساني عىل جميع 

املستويات. 
جـاء حصاد األسـبوع عـىل هذا 

النحو: 
استشـهاد مواطنني فلسطينيني 
األول يعانـي مـن اضطـراب نفيس 
برصاص قوات االحتالل عىل مفرق 
سـلفيت،  شـمال  حـارس،  قريـة 
واآلخر يف عملية دهس ملستوطن يف 

رام الله. 
 5 بينهـم  مواطنًـا،   40 إصابـة 
أطفال وحالـة خطـرية، يف الضفة 
الغربيـة بما فيها القـدس املحتّلة، 
تجـاه  مـرات   (8) النـار  وإطـالق 
األرايض الزراعية َو(4) مرات تجاه 
قوارب الصيادين، رشق قطاع غزة 

وغربه. 
اعتقـال (78) مواطنًـا، منهم 7 
ل يف  أطفـال، يف (103) عمليات توغُّ
الضفـة الغربية، بمـا فيها القدس 

املحتّلة. 

ا،  هـدم 5 منـازل، منهـا 2 ذاتيّـٍ
تدمري 5 منشـآت منها مركز طبي، 
وإخطارات هدم ووقف بناء واسعة 
يف القدس املحتّلة، وإخطارات هدم 
لثمانية منازل، ومسـجد ومنشـأة 
مدنية يف بيت لحم، واقتالع خيمتي 
سكن و6 خيام للماشية يف طوباس.  
قطـع أشـجار ومهاجمـة سـيارة 
للمسـتوطنني  اعتداءات  يف  ومنازل 
يف الضفة الغربيـة املحتّلة، وإقامة 
مـدن  بـني  ا  فجائيّـٍ حاجـًزا   (35)
وبلـدات الضفـة الغربيـة واعتقال 

مواطن عىل أحدها. 
األول،  أمـس  يـوم  شـهد،  كمـا 
مواجهـات متفرقـًة، يف عـدد مـن 
املناطـق يف الضفة الغربية والقدس 
املحتّلـة، ما أَدَّى إلصابة 24 مواطناً 

فلسطينياً بينهم صحفيني. 
مواجهـاٌت  اندلعـت  نابلـس،  يف 
يف جبـل صبيـح ببلدة بيتـا جنوب 
نابلس، ومواجهـات أُخرى يف قرية 

بيت دجن رشي املدينة. 
وأُصيب عـرشات املواطنني خالل 
إطـالق  شـهدت  التـي  املواجهـات 

جنود االحتـالل وابال من الرصاص 
املطاطي ومـن قنابل الغاز السـام 

وقنابل الصوت. 
عمـَل  االحتـالل  جنـوُد  وأعـاق 
تغطيتهـم  خـالل  الصحفيـني 
املواجهات يف بلدة بيتا، فيما أُصيب 
مراسـُل «شـبكة قدس» الصحفي 
مطاطية  برصاصـة  ثابـت  نصـري 
بالـرأس خالل تغطيتـه املواجهات 

مع االحتالل يف قرية بيت دجن. 
ويف قلقيليـة، اندلعـت مواجهاٌت 
مع قـوات االحتـالل يف قريـة كفر 
وأُصيـب  قلقيليـة،  رشق  قـدوم 
املطاطي  بالرصاص  شـابٌّ  خاللها 
وآخريـن باالختنـاق بقنابـل الغاز 
السام.  وخرجت املسريُة األسبوعية 
املناهضة لالسـتيطان يف كفر قدوم 
وتوّجـهـت  الجمعـة،  صـالة  بعـد 
إىل مدخـل البلـدة الغربـي املغلـق، 
واندلعت عىل إثرهـا مواجهاٌت بعد 
إطـالق قـوات االحتـالل وابـال من 
الرصـاص املطاطـي وقنابـل الغاز 

السام. 
ويف سـياق متصـل، ألقى شـبان 

الحجارَة صـوَب مركبات إرسائيلية 
اسـتيطانية قرب بلدة عزون رشق 
االحتالل  قـوات  وانترشت  قلقيلية، 
عمليات  ونفـذت  مكثّــف  بشـكل 
بحـث يف أراٍض زراعيـة باملنطقـة 

وسط إطالق الرصاص الحي. 
ويف رام اللـه، اندلعـت مواجهاٌت 
بـني الشـبان وقـوات االحتالل عىل 
املدخـل الشـمايل ملدينة البـرية بعد 
لألسـري  نـرصًة  مسـرية  خـروج 

املريض نارص أبو حميد. 
بـأن  محليـة  مصـادر  وأَفـادت 
مواجهاٍت اندلعت بني شبّان وقوات 
االحتالل قرب مستوطنة «بيت إيل» 
املقامة عـىل أرايض الفلسـطينيني 

شمال رام الله». 
وأُصيب مراسـل «شـبكة قدس» 
الصحفـي معتصـم سـقف الحيط 
تغطيته  خـالل  مطاطية  برصاصة 
املواجهات مع االحتالل قرب املدخل 

الشمايل ملدينة البرية. 
قـوات  أغلقـت  لحـم،  بيـت  ويف 
االحتالل شارع بلدة تقوع الرئييس 
بمحافظة بيت لحم، وسـط تواجد 

عرشات املستوطنني بحراسة قوات 
االحتالل. 

بـأن  محليـة  مصـادر  وأَفـادت 
مسـريًة  نّظمـوا  املسـتوطنني 
اسـتفزازيًة عىل الشارع الرئييس يف 
منطقة خربة الدير ببلدة تقوع، ما 

أَدَّى الندالع مواجهات. 
وأضافت املصادُر أن املستوطنني 
الرصاَص  أطلقـوا  االحتالل  وجنود 
املعدنـي املغلـف باملطـاط، وقنابل 
الغاز السـام وقنابل الصوت صوب 
اعتقـاُل  جـرى  فيمـا  املواطنـني، 
 20) سـليمان  إسـماعيل  الشـاب 

عاماً) خالل املواجهات. 
شـابان  أُصيـب  الخليـل،  ويف 
بالرصاص املعدني املغلف باملطاط، 
والعـرشات بحاالت اختنـاق بالغاز 
املسـيل للدمـوع خـالل مواجهاٍت 
االحتـالل  جيـش  مـع  اندلعـت 
اإلرسائيـيل يف منطقة بـاب الزاوية 

وسط مدينة الخليل. 
االحتـالل  قـواُت  وأطلقـت 
املتمركـزة عىل الحاجز العسـكري 
املقام عىل مدخل شـارع الشـهداء 
املعدني  الرصـاص  املدينـة  وسـط 
املسـيل  والغـاز  الصـوت،  وقنابـل 
فيما  املواطنـني،  صـوب  للدمـوع، 
ألقى ملثمون زجاجة حارقة صوب 

جنود االحتالل خالل املواجهات. 
بإصابة  طبيـة  مصـادُر  وأَفادت 
شـابني بالرصاص يف اليـد والقدم، 
نُقال عىل إثرها إىل املستشـفى، كما 
أُصيـب العـرشات باالختناق، جرى 

عالجهم ميدانيٍّا. 
واحتجـزت قواُت االحتـالل عدداً 
مـن املواطنـني يف منطقـة شـارع 

الشاللة وسط مدينة الخليل. 
اندلعـت  املحتّلـة،  القـدس  ويف 
وقـوات  الشـباب  بـني  مواجهـاٌت 
االحتـالل يف بلـدة بيت دقو شـمال 
غـرب القـدس إثـر قمـع مسـرية 
تضامنية مع األسري املريض نارص 

أبو حميد.

 : وضاقت

اإليرانية،  السـلطاُت  أعلنـت 
َفـْرِض  عـن  السـبت،  أمـس 
عقوباٍت جديدة عىل 51 أمريكياً 
شـاركوا يف عمليـة اغتيال قائد 
قوة القدس السـابق يف الحرس 
الثوري اإليراني، الجنرال قاسم 

سليماني. 
الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
اإليرانية يف بيان: إن «األشخاَص 
املذكوريـن يف قائمـة العقوبات 
والتخطيط  القـرار  يف  شـاركوا 

والدعـم  والتمويـل  والتنظيـم 
وكذلـك يف قيادة أَو تنفيذ العمل 
الجنـرال  (اغتيـال  اإلرهابـي 

سليماني) «. 
وأشـارت إىل أنـه «باإلضافة 
إىل العقوبـات املفروضـة عـىل 
الحكوميـني  املسـؤولني  كبـار 
األمريكيـني السـابقني، َفــإنَّ 
شـملت  الجديـدة  العقوبـات 
رئيـَس لجنـة رؤسـاء األركان 
السابق  واملستشار  مييل،  مارك 
لألمـن  األمريكـي  للرئيـس 

القومي، روبرت أوبراين». 

 : وضاقت

أعربـت منظمـُة العفـو الدوليـة عن قلقهـا البالغ 
عىل حيـاة الدكتور عبـد الجليل السـنكيس، وجّددت 
مطالبتَها بإطـالق رساحه من دون قيد أَو رشط، بعد 
أن كشـفت املنظمة يف حسـابها عىل تويرت عن تلقيها 

أنباًء مقلقًة عن تدهور الحالة الصحية للسنكيس. 
ويف التفاصيـل، أَشـاَرت املنظمة إىل أن السـنكيس 
امتنـع عن أخذ مغـذّي الوريـد؛ احتجاجـاً عىل قطع 
االتصاالت املرئية مع عائلته من نوفمرب العام املايض، 
األمـر الذي أدخلـه يف دائـرة الخطر املضاعـف، َحيُث 
يخوض إرضاباً عن الطعام منذ 8 يوليو العام املايض. 
ونقـالً عن عائلة الدكتـور عبد الجليل السـنكيس، 
قالـت العفـو الدوليـة: إن «حالتـه الصحيـة مقلقة 
للغاية»، موضحة أنه «يعاني من ضعف املناعة نتيجة 

انخفاض كريات الدم البيضاء». 
ووّجهـت العفُو الدولية خطابَهـا مبارشًة إىل حاكم 
البحرين حمـد الخليفة، مطالبًة إيـاه بالتدخل لوقف 
العقوبة الظاملة التي يتعرض إليها السنكيس، وإطالق 

رساحه دون قيد أَو رشط. 
ويف سـياق منفصل، ارتفع عدُد النواب الربيطانيني 
املوقِّعني عىل عريضة تطالب بإطالق رساح السنكيس 
إىل 39 نائبـاً، يـوم الخميس الفائت، ومـن املرجح أن 

تتواىل النداءاُت الدولية املطالبة بإطالق رساحه. 
ويخـوُض الدكتـوُر عبـد الجليل السـنكيس، وهو 
أحد أبرز قادة املعارضـة يف البحرين، إرضاباً مفتوحاً 
منذ الثامن من يوليـو املايض؛ احتجاجاً عىل مصادرة 
بحث اسـتغرق يف إعـداده من داخل السـجن أكثَر من 
4 سـنوات، وهو بحـٌث تاريخي ثقايف يركِّـُز فيه عىل 

َلَهجات أهل البحرين املختلفة وأمثاِلهم الشعبيّة. 

املحعث الفطسطغظغ يف أجئعع.. جرائط واظاعاضات خعغعظغئ طرضئئ

إغران: سصعبات جثغثة 
سطى 51 أطرغضغاً حارضعا 

يف صدغئ اغاغال جطغماظغ

بسث أظئاء سظ تثععر تالاه الختغئ 
السفع الثولغئ تةثُِّد ططالئَاعا الئترغظ 

بإذقق جراح املساَصض السظضغج
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ضطمئ أخغرة

جغادُة طرجسغاتظا لطسقم سطى طرجسغات السثوان 
طظغر الحاطغ

بعد سـبع سـنوات مـن العـدوان شـارفت آخُرها عىل 
األفـول وأبـواُق العـدوان تـرّدُد دعوتَهـا للسـالم وفـق 
مرجعياتهـا الثالث وهـي: املبادرة الخليجيـة، والقرارات 
األمميـة وأولها القرار 2216 وبنـد األقلمة من مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني.
والحقيقـة أن هـذه املرجعيـات هي املؤامـرات الثالث 
ألعداء اليمن التي فشـلت منفـردًة يف وهلتها األوىل واحدًة 
تلـو أُخرى، رغـم محاولتهم إنجاَحهـا تحت الضغط عىل 
شـعبنا اليوم ونحـن عىل عتبـات العام الثامـن بجربوت 
عدوانهـم وطغيان حصارهم لم يعد مجدياً لهم وال مفيداً 
بعد أن فشلوا يف ذلك وهم ينظرون، ومساومتهم لقيادتنا 

وشعبنا باالسـتحقاقات واملِلفات اإلنسـانية ألكثَر من أربعة أعوام من 
قبـل مفاوضـات سـتوكهولم يف ديسـمرب 2018م وبمخالفـة رصيحة 
وانتهاك لكل نصوص القانون الـدويل َواملعاهدات واملواثيق الدولية التي 
جّرمت وحّرمت إغالَق املنافذ اإلنسـانية واملماطلة يف املِلفات اإلنسـانية 
كِملـف األرسى يف الحـروب والرصاعات وصنفت ذلـك جرائم حرب من 

الدرجة األوىل لم يعد ذا فائدة لهم. 
ـِكهم بهـذه املرجعيـات التآمريـة أنهـا جميعـاً ترتجُم  سـبُب تمسُّ
مرشوَعهـم التآمري عـىل اليمن، فاملبادرة الخليجيـة كان هدفها إعادة 
إنتـاج النظام السـابق من جديـد، وكان أهم رشوطها منـح الحصانة 
للمجـرم عفاش وأركان نظامه، وقد فشـلت وانتهت صالحيتها بنهاية 

عفاش ونظامه وفرتة رئاسة الدنبوع املحّددة بعامني. 
- قـرار مجلس األمن رقـم 2216 هو املؤامرة الثانية كان الهدُف منه 
تخويـَف الشـعب بالبند السـابع للضغط عليـه ليقبََل بتمريـر املؤامرة 
الخليجية ثم األقلمة، هو اآلخر انتهت صالحيته يف لحظة انتهاج الشعب 

اليمني لخيار املواجهة والصمود. 

- األقلمة من مخرجات الحوار الوطني هو املرجعية الثالثة لهم؛ وألن 
هذا البند يسـتهدُف وحدَة الوطن أرضاً وإنسـاناً، فقـد رفضته قيادتُنا 
يف حينه وال يمكن للشـعب اليمنـي القبول به، أما معظم 
البنود األُخرى فليسـت يف صالحهـم ولذلك هو أَيْـضاً من 
مرجعيات الشعب اليمني وقيادته، ويتضح مما سبق أن 
مرجعيـاِت العـدوان لم تعد يف العـام الثامن من عدوانهم 
صالحًة إطالقاً إلحالل السالم يف اليمن، ولم يعد لها أركاٌن 
وال قواعـُد أََساسـيٌة ترتكـُز عليها بعد أن تالشـت خالَل 
عرش سنوات وأفرزت األحداُث فيها قواعَد وأُُسساً جديدًة 
أصبحت كلمـة الفصل لها وفرضت نفسـها كمرجعيات 

اسرتاتيجية للشعب اليمني قيادة وجمهوراً وهي:
- مرجعية السيادة الوطنية للشعب اليمني عىل أرضه 

وقراره دون تدخل من طرف خارجي. 
- مرجعية العزة والكرامة للشـعب اليمنـي والعيش بحريته الكاملة 
ــة  عىل وطنه وممارسـتها يف مواقفه الثابتـة تجاه مختلف قضايا األُمَّ

املصريية وأولها قضية فلسطني. 
- مرجعيـة الندية واالحرتام املتبادل يف التعامل مع دول الجوار ودول 
العالم ووفق أسـس القانون الـدويل يف الحيادية وعـدم االنحياز، وهذه 
هي املرجعيات التي يجب أن يسـتند إليها من يريد حقاً تحقيق السـالم 
العـادل واملرشف لـكل األطراف وأولهم قوى تحالـف العدوان، ومتى ما 
أرادوا السـالم فمـا عليهم إال إعـالن وقف العدوان وإخـراج قواتهم من 
أرايض الوطـن ودعـوة قيادتنا إىل طاولـة الحوار املبـارش معهم وجهاً 
لوجه ال مع مرتِزقتهم وسـريون قيادتَنا تلك اللحظة عىل أتمِّ الجهوزية 
لتحقيق السـالم املنشـود وما عليهم سـوى املبادرة الجـادة، ما لم فال 
خياَر أمام الشـعب اليمني سـوى الخيار الوحيد الـذي فرضوه إجبارياً 
عليه وهو خيار املواجهة والصمود والذي يستحيل أن يحيد عنه الشعب 
اليمنـي أبداً، مهما بلغت تضحياته العظيمة حتى تحرير آخر شـرب من 

ترابه الوطني. 

طقطُح العجه 
الغمظغ الةثغث

جظث الخغادي 

الضبـط  عمليـُة  أظهـرت 
لسـفينة الشـحن العسكرية 
اإلماراتية يف السواحل اليمنية 
الوجـه  مالمـح  مـن  املزيـَد 
اليمني الجديد والصارم تجاه 
باعتبَاره  السـيادة؛  مفهـوم 
خطاً أحمَر غريَ قابٍل للتجاوز 
والتعدي من أيَِّة قوة معادية. 
املراقبة  يف  الكفـاءة  ومـن 
لهـذه  والتعقـب  والرصـد 
القطعة العدائية إىل جرأة القرار والتَحّرك للتنفيذ انتهاًء 
بنجاح العملية، بـرزت مالمُح القدرة اليمنية املتعاظمة 
ا يف ميـدان الدفـاع عـن السـيادة، وتجلـت عمليٍّا  عمليّـٍ
مصاديـُق القول الذي بـات يردُِّده اليمُن بأن سـواحَلنا 
ومياَهنا لم تعد للنُّزهة، كما أنها لم تعد مرسحاً مفتوحاً 

لألجنبي يمارُس هوايتَه فيها بال حارس وال رقيب. 
لم تكن هذه العمليُة إالَّ محطًة جديدًة يف طريق اإلنفاذ 
امليدانـي لخطابات القائد ومنهجيـة الثورة وتأكيداً عىل 
الجديـة يف ترجمـة األقـوال إىل أفعـال، واألََهـمُّ من ذلك 
أنهـا درٌس سـلوٌك ينبغي عـىل األعداء أن يعتـادوا عليه 
ويتعاملوا مع اليمِن الجديد من خالله، بعد أن يمسـحوا 
من ذواكرهم تلك الصورَة الهزيلَة واملرتهنَة التي اعتادوا 

عىل أن يَروا اليمَن من خاللها. 
ويف الوجـه الذي يـِربُزه اليمنيون اليـوَم يالحُظ عدم 
التفاتهـم إىل الضغـوط وعدم الخشـية مـن التهديدات 
التـي يطلقها املعتـدون؛ بغيَة إحداث إربـاك يف القرار أَو 
ـباً من عواقبـه، َحيُث لم يعد يجدي هذا التحشـيد  تحسُّ
يف الحالـة اليمنيـة، وبعد سـبع سـنوات مـن املواجهة 
امللحمية الشجاعة لعدوان وظفت فيه ُكـلُّ أشكال القوة 

وأساليب اإلخضاع والرتكيع. 
وبعد ُكــّل إنجاز يتفاجأُ به اإلقليـُم والعالم، تحِرُص 
اليمُن عىل تكرار التلقني لألعداء عن فلسـفتها الجديدة، 
وبأن اليمَن معنيٌّ بممارسـة كامل الحـق يف الدفاع عن 
أمنه وأمن برِّه وجوِّه َومياِهه اإلقليمية، وبأن ما قامت 
وتقـوُم به غريُ خاضـع أليِّ ابتزاز أَو مزايـدة، فاملعركُة 
هي معركـُة كرامة وسـيادة، مىض عليها هذا الشـعُب 

َوُمستمرٌّ فيها حتى النهاية. 
وبعيـًدا عـن تقديـِر حجـِم الغنائـم يف هـذه العملية 
ُم بها  وسـابقاتها، َفـإنَّ هـذه الصورَة املهيبَة التـي تَُقدِّ
اليمُن نفَسـها للمنطقـة والعالم تمثل مـن وجهة نظر 

الكاتب أهمَّ الغنائم وأثمنَها. 


