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سئثالسقم: السثّو غرغث تسعغخ خسائره باظاخارات إسقطغئ طخطظسئ وطبغرة لطسثرغئ

ظائإ طثغر دائرة الاعجغه المسظعي:

الصطاع الختغ بافطاظئ غةثد الاتثغر طظ ضاربئ ختغئ 
وحغضئ ظاغةئ اجامرار اتاةاز جفظ العصعد

وزارة اقتخاقت تساظضر صغام السثوان بصخش أبراجعا 
وطتطاتعا يف سثد طظ املتاشزات

 : طاابسات 
أّكــدت رشكـُة النفـط اليمنيـة إىل أن 
تحالَُف العدوان الغاشم عىل بالدنا يواصل 
احتجاز ٦ سـفن نفطيـة تحمل ١٤٤٦٦٧ 
طناً من الوقود ولفـرتات متفاوتة وصلت 

أقصاها إىل أكثر من أربعة أشهر. 
جاء ذلـك خـالل الوقفـة االحتجاجية 
والخـاص  الحكومـي  الصحـي  للقطـاع 
بأمانـة العاصمـة وتحذيـره مـن توقـف 
الخدمـات الصحيـة بشـكل نهائـي أمام 
املـرىض وتوقـف املنشـآت الصحيـة وما 
يرتتب عىل ذلك من كارثة صحية وشـيكة 
قلصت من ساعات عملها نتيجة استمرار 
تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي يف 

احتجاز السفن النفطية. 
وأَشاَر القطاع الصحي بأمانة العاصمة 
نظمهـا،  التـي  االحتجاجيـة  الوقفـة  يف 
أمـس، أمام مكتب األمـم املتحدة بصنعاء 
بالتعـاون مع رشكـة النفـط اليمنية، إىل 
أن القطـاع الصحـي اسـتهدف مـن قبل 
العدوان مثله مثل بقية القطاعات التي تم 

استهدافها. 
وبحضـور  االحتجاجيـة  الوقفـة  ويف 
بمختلـف  الصحـي  بالقطـاع  العاملـني 
الفئات الوظيفية والنقابية وكذا موظفي 
ونقابـة النفـط وبحضـور املديـر العـام 
التنفيذي لرشكة النفـط اليمنية املهندس 
عمـار األرضعي، أّكـد البيـان الصحي أن 
القطاع تعرض لألرضار والخسائر واآلثار 
الجسـيمة انعكسـت عىل خدمـة ورعاية 
املريض واملواطن يف ظل القصف العشوائي 
واملسـتهَدف يف تدمري البنيـة التحتية لدى 
بعض املستشـفيات واملجتمعات واملراكز 
وممارسات عدوانية أُخرى لها نفس األثر 

والرضر الجسيم. 
وأَشـاَر البيـاُن الصـادُر عـن القطـاع 
الصحي باألمانة إىل أن احتجاز املشـتقات 
سـبباً  كان  عليهـا  والقرصنـة  النفطيـة 
رئيسـياً يف ارتفاع مـؤرشات الوفيات بني 
أقسـام  يف  واألُمهـات  والخـدج  األطفـال 
ة وغريها..  املستشـفيات العامـة والَخاصَّ
ناهيـك عن الوفيـات لدى أقسـام العناية 
بَسـبِب  والعمليات؛  والطـوارئ  املركزيـة 
عدم القدرة عىل توفري املحروقات لتشغيل 
األجهـزة بهذه األقسـام وتزويدها بالتيار 

الكهربائي وحفظ األدوية. 
يعانـون  الذيـن  أن  إىل  البيـان  ولفـت 
من أمـراٍض مزمنة مثل السـكر واألورام 
وغريها كان سـببه عدم توفري املشـتقات 
النفطية وعدم القـدرة عىل حفظ األدوية 
ـة بهـذه األمـراض.. وكـذا انعدام  الَخاصَّ
التربيـد للقاحـات التحصـني والتـي هي 
األُخرى كانت محل اسـتهداف وأن نسـبة 
التلف للقاحات مشـكلة كبرية وإنسـانية 
تجرد العدوان مـن أخالقيات هذه الخدمة 
يف حمايـة ووقايـة أطفالنـا مـن أمراض 

الطفولة القاتلة. 
وبنّي البياُن الصحي إىل أن إغالق مطار 
صنعـاء يعد جريمة بحق اإلنسـانية التي 
الجرحـى  حرمـان  يف  العـدوان  مارسـها 
واإلصابات واألمراض التي تتطلب حاالتها 
للسـفر للخـارج، َحيـُث أصبـح الوضـع 
الحايل غـري قادر عىل العالج بالداخل وهذا 
زاد األعبـاء عـىل الصحـة واألرسة بحـق 

الحصول عىل الخدمات والرعاية. 
كما نّوه البيان الصحي إىل أن استهداف 
الجانـب االقتصـادي والذي يعتـرب عموداً 
وركيزة لتشـغيل املرافق الصحية باألمانة 
والذي أَدَّى إىل عدم القدرة يف توفري املوازنة 

التشـغيلية وغريها لهـذه املرافق الحيوية 
وتلبيـة االحتياجـات الالزمـة يف الجوانب 

الصحية. 
وحمـل القطاع الصحـي باألمانة األمم 
املتحـدة كامـل املسـئولية تجاه ُكــّل ما 
يرتتب عىل اسـتمرار احتجاز سفن الوقود 
مـن معاناة املرىض اليمنيني يف االنتقال إىل 
املرافق الصحية للعالج وانعكاس الحصار 
الحاضنـات  وأن  أسـعارها  ارتفـاع  عـىل 
مصـدر  إىل  بحاجـة  باألطفـال  ـة  الَخاصَّ
كهربائـي واألجهـزة الطبية كلهـا تعتمد 
عىل الطاقة التي تتطلب توفري املشـتقات 

النفطية. 
فيما طالب بيان موظفو رشكة النفط، 
بإيقاف املمارسات التعسفية لدول تحالف 
العـدوان واسـتمرارها يف احتجاز سـفن 
الوقـود والذي وصل أخرهـا إىل احتجاز ٦ 
سـفن وقود والقرصنة عليهـا.. محملني 
دول العـدوان واألمـم املتحدة، مسـئولية 
النتائـج الكارثيـة إزاء اسـتمرار احتجاز 
تلك السـفن وتوقف القطاعـات الخدمية 
ـة الصحيـة املهمة التـي يحتاجها  وَخاصَّ

املواطن اليمني. 
املتحـدة  األمـم  أن  إىل  البيـان  وأَشـاَر 
تتشـبث بموقفهـا املخزي واملشـني تجاه 
ما يعانيه شـعبنا جراء اسـتمرار العدوان 
والحصـار عـىل مقـدرات بالدنا.. ُمشـرياً 
إىل أن اسـتمرار األمم املتحدة ومعها قوى 
العدوان يف قرصنتها تعترب انتهاكاً صارخاً 
لإلعالن الخاص لحقوق اإلنسـان وميثاق 

األمم املتحدة. 
الحصـار  رفـع  برسعـة  طالـب  كمـا 
املفـروض عـىل احتياجـات شـعبنا مـن 
املشـتقات النفطية واإلفراج عن السـفن 

وإعادة فتح مطار صنعاء الدويل. 

 : خظساء 
وتقنيـة  االتصـاالت  وزارُة  أدانـت 
املعلومـات، ما أقدم عليه طـرياُن العدوان 
ُجـرم  تكـراِر  مـن  السـعودّي  األمريكـي 
قصف وتدمري لشـبكات ومحطات وأبراج 
االتصـاالت يف عـدد مـن مناطـق مديرية 
ومواقـع  صعـدة،  محافظـة  الصفـراء 
بمديريـة ريـدة محافظة عمـران وموقع 
بمديرية برط محافظـة الجوف، مما أَدَّى 
إىل تدمـري شـبكات ومحطـات االتصاالت 
وتوقـف الخدمة يف تلـك املناطق وحرمان 
آالف املواطنـني مـن خدمـات االتصـاالت 

األََساسية يف تلك املحافظات. 
وتقنيـة  االتصـاالت  وزارة  وأّكــدت 
املعلومات أن العدواَن األمريكي السعودّي 
باسـتهدافه املتكـّرر لخدمـات االتصاالت 
ومنشآتها وما ألحقه بها من أرضار بالغة 
يف البنية التحتية، يحرم عرشات اآلالف من 
املواطنني للخدمات األََساسـية لالتصاالت 
ويضاعـف معاناتهم، ويكشـف للشـعب 

اليمنـي والعالـم قبـح أفعالـه وأهدافـه 
اإلجراميـة الخبيثة ضد شـعبنا ومقدراته 

وحرمانه من ُكـّل الخدمات الرضورية. 
وحّملت الـوزارة ُدَوَل تحالـف العدوان 
وعىل رأسـها أمريكا املسـؤوليَة القانونية 
واألخالقيـة الكاملـة عـن ارتكابهـا لهذه 
الجريمـة ومـا سـبقها من جرائـم نكراء 
طالت منشـآت االتصـاالت وكل ما يرتتب 

عىل تلـك الجرائم من تداعيات كارثية عىل 
املستوى اإلنساني واملدني واالقتصادي. 

ويف ختام بيانها عّربت وزارة االتصاالت 
وتقنيـة املعلومات عـن اسـتيائها البالغ 
إزاء صمت األمم املتحـدة واملجتمع الدويل 
عـن جرائم العـدوان األمريكي السـعودّي 
وتماديـه يف قتل املدنيني وتدمري منشـآت 

ومقدرات البنية التحتية لالتصاالت. 

الضغان الخعغعظغ غسارب اقجاغقَء 
سطى السفغظئ اإلطاراتغئ «روابغ» 

بمبابئ رجالئ تتثغر له

رشخ التمثي بظاء صاسثة سسضرغئ 
أطرغضغئ يف باب املظثب ضان جئئًا 

طظ أجئاب اغاغاله
 : خظساء 

أوضـح عبداللـه بن عامـر -نائُب مدير 
دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة- أن 
الفيلَم الوثائقيَّ الذي أنتجته الدائرة مؤّخراً 
بعنـوان «العـدوان املجهول» وتـم عرُضه 
عىل القنوات الوطنية، قد سلَّط الضوَء عىل 
االعتـداءات اإلرسائيلية عـىل اليمن أواخر 
العـام ١٩٧٦م يف عهـد الرئيـس الشـهيد 

إبراهيم الحمدي. 
وقال بن عامـر يف ترصيح، أمس األحد: 
إن العـدوَّ اإلرسائييل أصبح يشـّكل تهديداً 
حقيقيٍّا لليمـن، مبينًا أن هذا العدوان كان 
أحد األسـباب يف توّجـه الحمدي وسـاملني 
نحـو الوحـدة، وكذلـك عقـد مؤتمـر تعز 
الرباعـي، الفتاً إىل أن رفـض الحمدي بناء 
قاعـدة عسـكرية أمريكية يف بـاب املندب 
 ١١ يف  اغتيالـه  أسـباب  مـن  سـبباً  كان 
بالـدور الوطني  أُكتوبـر ١٩٧٧م، مشـيداً 
الـذي اضطلـع بـه الرئيس الشـهيد حيال 
ذلك العدوان السافر الذي انتهك من خالله 

العدّو اإلرسائييل األجواء اليمنية. 
ولفت نائب مدير دائرة التوجيه املعنوي 
إىل أن الرئيـس الحمدي قـام بزيارة رسية 
إىل بـاب املندب للبـدء يف تعزيـز الدفاعات 
والتحصينات، وكذلك التواصل مع الرئيس 
سـالم ُربَيِّع عيل يف عدن للرتتيب والتنسيق 
ملواجهـة ذلك العـدوان، مبينًا أن السـاحل 
الغربـي وباب املندب يمثـالن أهميّة كبرية 
بالنسـبة لكيان العدّو اإلرسائييل ويسـعى 
للسـيطرة عىل تلـك املناطـق الحيوية منذ 
سـبعينيات القـرن املايض، التي بـدأ فيها 
العـدّو بتطبيـق اسـرتاتيجية خـط الدفاع 
الثاني الهادفة إىل بسط السيطرة عىل باب 

املندب. 

وبـنّي بن عامر أن إعـداد البحث املتعّلق 
بإنتـاج فيلم «العـدوان املجهول» اسـتمر 
لعدة سـنوات، حتـى تم جمـع املعلومات 
املهّمـة عن الغارات اإلرسائيلية عىل اليمن، 

واالنتهاك امُلستمّر لألجواء اليمنية. 
الغـارات  أسـباب  إىل  الفيلـم  وتطـّرق 
اإلرسائيليـة عىل اليمن، واسـتمرار انتهاك 
الطـريان اإلرسائييل األجـواء اليمنية طوال 
أجـواء  يف  ما  ِســيـَّ ال  املاضيـة،  العقـود 
السـاحل الغربي وباب املنـدب، كما تطّرق 
إىل الـدور السـعودّي الذي كان معـّرباً عن 
األجندة األمريكيـة يف الضغط عىل الرئيس 
الحمـدي؛ ِمـن أجِل القبـول ببنـاء قاعدة 
إىل  باإلضافـة  املنـدب،  بـاب  يف  عسـكرية 
الـرصاع األجنبي يف منطقة جنـوب البحر 
األحمر، ومخّططات العدّو اإلرسائييل التي 
حقيقيٍّا لليمـن يف املايض  شـكلت تهديـداً 

والحارض. 

ختفغ غمظغ غفدح أضاذغإ ظاذص السثوان بحأن وجعد الخعارغت يف طغظاء التثغثة

 : طاابسات 
كشـفت صحيفـٌة عربيٌة، أمـس األحد، 
عن قلـق كبري يعـرتي الكيـاَن الصهيوني 
بعد اسـتيالء قـوات صنعاء عىل السـفينة 
اإلماراتيـة «روابـي» التـي تحمـُل معداٍت 
عسكريًة ملرتِزقة تحالف العدوان يف اليمن. 
بوسـت»  صحيفـة «جريوزاليم  وقالت 
العربيـة يف عددهـا، أمـس: إن «إرسائيَل» 
اعتربت أن هـذه العمليـَة البحرية للقوات 
البحريـة اليمنيـة بمثابـة رسـالة تحذير 
لهـا، باإلضافة إىل امتـالك صنعاء طائرات 
ة قادرة عـىل الوصول إىل تـل أبيب،  مسـريَّ
بعد رصد تلـك الطائرات عرب صور لألقمار 

الصناعية يف يناير ٢٠٢١م. 
وأوضحـت الصحيفة العربيـة أن قوات 

الجيـش واللجـان الشـعبيّة نفـذت هـذه 
العمليـة بنـاًء عىل بيانـات اسـتخباراتية 
هـذه  بمهمـة  معرفتَهـا  تزُعـُم  دقيقـة 
السـفينة وحمولتها، وكذلك رصد وتعقب 
اتّجاه السفينة وأنشطتها العدائية يف املياه 
اإلقليميـة لليمـن، الفتة إىل أن هـذا النوع 
من العمليـات كان من النـوع الجديد؛ ألَنَّ 
السفينة اإلماراتية املضبوطة تم االستيالء 
عليهـا دون مواجهة عسـكرية مبارشة أَو 
وقوع خسـائر برشيـة، وهذا لغـز أدهش 

تحالف العدوان الذي تقوده السعوديّة. 
العربية  بوسـت»  وبينـت «جريوزاليـم 
أن مـا يثـري االهتمـام إزاء هـذه العمليـة 
هـو األبعاد العسـكرية لتحالـف العدوان، 
ورسـالة للكيـان الصهيونـي مفادهـا أن 
أي عمل عسـكري ضد اليمـن يعني تدمري 

السفن البحرية والقواعد اإلرسائيلية. 

 : خاص 
األحـد،  أمـس  يمنـي،  صحفـي  فضـح 
األكاذيـَب واألباطيـل التـي يفرتيهـا ناطُق 
تحالف العدوان يف مؤتمراته بشـأن عسكرة 

ميناء الحديدة. 
وقال الصحفـي  -يف تحقيق نرشه موقع 
«مسـبار» األردنـي لتقـيص الحقائق، أمس 
األحـد: إن الفيديـو الذي اسـتعرضه، أمس 

األول السـبت، تركي املالكـي، ناطق تحالف 
العـدوان يف مؤتمـر صحفـي بثتـه قناتـي 
العربية والحدث، بخصوص تجميع وتركيب 
الصواريـخ الباليسـتية مـن قبـل الجيـش 
واللجـان الشـعبيّة داخـل مينـاء الحديدة، 
مفربك وغري صحيح ويهدُف إىل تضليِل الرأي 

العام. 
وبحَسـِب التحقيـق الـذي نـرشه موقُع 
«مسـبار»، بشـأِن االدِّعاء املتـداول من قبل 
املالكـي مضلِّل، إذ تبنّي أن املقطَع مجتزأ من 

فيلم وثائقي يحمل اسـم Severe Clear تم 
تصويـره عام ٢٠٠٣ يف بداية الغزو األمريكي 
عىل العراق، وبحسـب وصفـه فإنه يعرض 
مذكرات املالزم األول مايك سكوتي ومقاطع 
فيديـو صورهـا هـو وزمـالؤه مـن أعضاء 

الكتيبة األوىل ملشاة البحرية. 
الوطنـي  الوفـد  رئيـُس  عّلـق  ذلـك،  إىل 
املفاوض، محمد عبدالسالم، عىل الفضيحة، 
مؤّكـداً أنها تأتي يف سياق اإلفالس السعودّي 

األمريكي اإلماراتي. 

وقال عبدالسـالم يف تغريدة له عىل تويرت 
تعليقـاً عـىل املشـاهد املفربكـة التـي بثها 
املالكـي: «فضيحـٌة ُكـربى لناطـق العدوان 
باستعراض ما يّدعيه أنه موقٌع لصواريَخ يف 
ميناء الحديدة ليتبني أنه مشـهٌد تم اجتزاؤه 

من فيلٍم أمريكي». 
وأّكــد أن تحالَُف العـدوان يريُد تعويَض 
إعالميـة  بانتصـارات  امليدانيـة  خسـائره 
ومثرية  ومختلقـة  مصطنعة  اسـتخباراتية 

للسخرية.

الظفط: تتالش السثوان غعاخض اتاةاز 6 جفظ ظفطغئ تتمض 144667 ذظًا طظ العصعد
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 : خاص 
كشـف دخوُل اإلمـارات، مجـّدًدا، عىل َخطِّ 
التصعيـد اإلجرامي ضـد اليمـن أن ادِّعاءاتها 
بشـأن االنسـحاب مـن البلـد كانـت ُمَجــرََّد 
جـزء من «تكتيكات» وخطـط الحرب، لكن يف 
الوقت ذاته كشف أَيْـضاً فشل هذه التكتيكات 
والخطط، وأّكـد الجهوزيـة العالية لدى قوات 
الجيـش واللجان الشـعبيّة للتعامل مـع ُكـّل 
السـيناريوهات املحتملـة، بما ال يـرتك مجاالً 
لتحالف العدوان للقيام بأَيَِّة خطوات مفاجئة، 
وهو ما عّربت عنه النتائُج العكسـية الرسيعة 

للتَحّركات اإلماراتية األخرية. 
بحسـب ترصيحات العديد من املسؤولني يف 
صنعـاء، والذيـن أّكـدوا أن عـودة اإلمارات إىل 
واجهة التصعيد ضـد اليمن جاءت بتوجيهات 
أمريكيـة إرسائيلية، يبدو بوضـوح أن اإلدارَة 
تحريـَك  أعـادت  العـدوان  لتحالـف  الدوليـة 
اإلمـارات يف إطـار التصعيـد كمحاولـة لكرس 
حالة «الشـلل» العسـكري الذي باتت تعيُشـه 
يف اليمـن والـذي أصبح يؤّكــُد حتميَة هزيمة 
بعـد الخسـائر الكـربى  العـدوان، ُخُصوصـاً 
التـي تلقاها يف امليدان خـالل العام املنرصم يف 
البيضاء والجوف وشـبوة ومأرب، وبعد فشـل 
ُكــّل محـاوالت الضغـط واالبتزاز السـيايس 

إلجبار صنعاء عىل االستسالم. 
بعبـارة أُخـرى: حـاول تحالـف العـدوان 
وُرعاتُـه «مباغتَة» صنعاَء بـإرشاك اإلمارات 
يف التصعيـد، لكن معطيات امليـدان أّكـدت أن 
صنعاء لـم تتفاجـأ وأن جهوزيتهـا القتالية 
عالية بما يكفـي للتعاطي برسعة فائقة مع 
أي تطور مهما كان نوُعه وحجمه، بل وتنفيذ 
عمليات نوعية جديدة تشـكل صدمة لتحالف 

العدوان. 
مع بداية التصعيد، وّجهت القواُت املسـلحة 
صفعـة مدوية لتحالـف العدوان، بمـا يف ذلك 
اإلمـارات، من خالل االسـتيالء عىل السـفينة 

العسـكرية «روابي» أثنـاء قيمهـا بنقل عتاد 
عسـكري عرب املياه اإلقليمية اليمنية يف البحر 
األحمر، يف عملية غري مسـبوقة كانت رسائلها 
مزلزلـة، وأبرزهـا أن جعبـة صنعـاء ال زالت 
مليئـة باملفاجـآت ثقيلـة العيـار، عىل عكس 
تحالـف العـدوان الذي أصبحـت خياراته كلها 
مكـّررة ومكشـوفة وبالية، بمـا يف ذلك إعادة 

الدفع باإلمارات نحو التصعيد يف اليمن. 
مـع صفعات  هـذه الصفعُة جـاءت توازياً 
رسيعة ومؤملة وجهتها قوات الجيش واللجان 
الشعبيّة لتحالف العدوان، وباألخص اإلمارات، 
مخّطـُط  اقتـىض  التـي  شـبوة  محافظـة  يف 
التصعيد العدواني أن تقوم أبو ظبي بتحشـيد 
مرتِزقتها فيها إلحـداث اخرتاقات يف املديريات 
التـي تـم تحريُرهـا يف سـبتمرب املـايض، عىل 
أمـل تخفيف الضغط عن مـأرب، ورفع الروح 
املعنوية للمرتِزقة بعد سلسـلة الهزائم املدوية 
التـي تلقوها خـالل العام املـايض، وباإلجمال 

صناعة انتصار وهمي. 
االخرتاقـاُت املحـدودة التي تمكُّـَن مرتِزقُة 
اإلمـارات من تحقيقهـا يف شـبوة، تحولت إىل 
مصائَد قاتلـة تلقوا فيها رضبـات صاروخية 
مسـدَّدة أوقعت أعـداداً كبـرية مـن قياداتهم 
وعنارصهـم قتـىل وجرحـى بما يف ذلـك قادة 
ألوية ما يسمى «العمالقة» (األدوات الرئيسية 
للتصعيد)، األمر الذي مثّل رضبًة مزلزلًة أُخرى 
(ال زالت ُمستمّرة) وأدت أحالم تحالف العدوان 

ورعاته، وأبو ظبي عىل وجه الخصوص. 
والنوعيـة  الرسيعـة  االسـتجابة  بهـذه 
مـن قبل قـوات الجيـش واللجـان الشـعبيّة، 
أثبتـت صنعـاء بشـكل مدهـش عـىل أن ُكـّل 
سيناريوهات التصعيد العدواني عاجزة تماماً 
عن تحقيق األهداف املرجوة منها؛ ألَنَّها خطط 
واسـتعدادات القوات املسـلحة تستوعب كافة 
هـذه السـيناريوهات وتضمـن فشـلها، مـع 
إضافة أمـر آخر هو مضاعفة خسـائر العدّو 
وتصعيد عمليات الردع ضده بما يجعل تصعيد 

يرتد عليه أضعافاً، وبالتايل يزداد مأزقه سـوءاً 
عىل ُكـّل املستويات. 

وبحسـب ما تؤّكـد مصادر عسكرية َفـإنَّ 
حالـة ذعر كبـرية أصابـت مجاميـع مرتِزقة 
اإلمارات يف شبوة هذا األسبوع نتيجة االرتفاع 
الكبـري لعـدد القتـىل والجرحـى يف صفوفهم، 
واسـتمرار تسـاقط قياداتهم العليـا بني قتيل 
وجريـح، إثر الرضبـات الصاروخية املسـددة 
للجيـش واللجـان الشـعبيّة، وهـو مـا يعني 
تفشـل  لـم  للتصعيـد  اإلماراتيـة  الخطـة  أن 
فحسب، بل مثَّلت انتحاراً جماعياً لتشكيالتها 
العسكرية من املرتِزقة الذين ظلت تعدهم منذ 
سـنوات كقوة رئيسـية عـىل األرض، وبالتايل 
َفـإنَّ الهزيمة اليوم تؤثر عىل مستقبل التواجد 
اإلماراتـي يف اليمـن بشـكل عـام، وليس عىل 

التَحّرك يف شبوة فقط. 
ومـن املهم اإلشـارة إىل أن التصعيد بشـكل 
عام، سواء عرب تحريك أدوات اإلمارات يف شبوة، 
أَو تكثيف الغارات الجوية يف بقية املحافظات، 
يشـكل اليـوم نقطة فاصلة يف مسـار الحرب؛ 
ه يختتم فرتة طويلة مـن محاوالت الخداع  ألَنـَّ
واملناورة السياسية ورفع شـعارات ودعايات 
السـالم، فالغارات والتَحّركات العسكرية عىل 
األرض، جـاءت بمثابة إعـالن أمريكي رصيح 
عن انسـداد أفـق االبتـزاز والضغـوط والحيل 
السياسية، والتمسـك بالخيار العسكري، لكن 
النتائج العكسية حتى اآلن لهذا التصعيد تضع 
الرياض وواشـنطن وأبو ظبي أمام احتماالت 
مرعبة؛ ألَنَّ صنعاء حتى اآلن ما زالت محتفظة 
بخيارات الردع القـايس، ومع وصول التصعيد 
املعادي إىل طريق مسدود، سيكون األمريكيون 
والسعوديّون واإلماراتيون أمام مأزق حقيقي 
بني خياريـن: إما التعاطي بإيجابية وبشـكل 
عميل مع محّددات السالم التي أعلنتها صنعاء، 
أَو تلقـي رضبـات ال يمكـن تحديد سـقفها، 
وسـتكون فرصة التحايل إليجاد طريق وسط 
بـني الخياريـن معدومـة تماماً، فـال عودة إىل 

الوراء. 
إجمـاالً، لـم تكن خطـة تبديـل األدوار بني 
السـعوديّة واإلمـارات «َحـالٍّ سـحريٍّا» ملأزق 
تحالـف العـدوان، ولـم تغـري أي يشء يذكر يف 
مسـار الرتاجع والهزيمة الذي يسـلكه، ولعلَّ 
ُكــلَّ ما نجحت هذه الخطـة يف فعله هو إثارة 
«زوبعـة» محدودة ال يمكن لهـا أن تضيَف أي 
مكسـب حقيقي إىل رصيد واشنطن والرياض 
وأبـو ظبي، فمـا زالت قوات الجيـش واللجان 
الشـعبيّة عىل مشـارف مدينة مأرب، وال زالت 
خيارات الردع االسرتاتيجية تتصاعد ونطاقها 
يتسـع، وال زالـت صفـوف تحالـف العـدوان 
تتفـكك وتتعـرض لرضبات مزلزلـة، وال زالت 

صنعاء بعيدة. 
وبالحديـث عـن تفـكك صفـوف تحالـف 
العـدوان، َفــإنَّ التصعيـد األخـري يف شـبوة 
الـرصاع  اسـتمرار  عـن  أَيْـضـاً  كشـف  قـد 
واالنقسـامات بني فصائـل املرتِزقة عىل نحو 
متصاعـد، فربغـم محاوالت تحالـف العدوان 
إظهـار التَحـّرك يف شـبوة عـىل أنـه تَحـّرك 
أتبـاع  أن  إىل  الفصائـل  لجميـع  «مشـرتك» 
اإلمـارات ُمسـتمّرون عىل الواقـع بمهاجمة 
مرتِزقـة اإلصالح وحكومة الفـاّر هادي، وقد 
وصـل ذلـك إىل َحــدِّ قيـام قوات ما يسـمى 
«العمالقة» بإحراق العَلم اليمني وتوثيق ذلك، 
يف رسـالة بأن التَحّرك يف شـبوة يأتي يف إطار 
املـرشوع الخاص لإلمـارات وأتباعهـا، وهو 
املرشوع الذي يخـوُض أصحابه رصاعاً َكبرياً 
مع حكومـة الفاّر هـادي، األمر الذي شـكل 
إحراجاً َكبـرياً، لجأ محسـوبون عىل حكومة 
املرتِزقة إىل محاولـة التغطية عليه بالقول إن 
من قام بإحراق العلم اليمنـي «أفراد يمثّلون 
أنفسـهم»، وهكـذا فحتى ما يحـاول تحالف 
العدوان تقديمه كانتصار، ينطوي عىل الكثري 
من الفضائـح التي تؤّكـد أنـه ليس أكثَر من 
ُمَجــّرد زوبعة تحمُل يف ذاتها عوامل انتهائها 

وتالشيها الرسيع والحتمي. 

الظاائب السضسغئ السرغسئ لطاخسغث اإلطاراتغ تآّضـُث 
الةععزغَئ الصاالغئ السالغئ لطةغح والطةان

اجاراتغةغئ تئثغض افدوار بغظ السسعدّغئ واإلطارات تفحض شغ إخراج السثّو طظ طأزصه 
الثسائر الضئغرة لطمرتجصئ تآّضـث أن اجاسثادات خظساء السسضرغئ صادرة سطى اجاغساب ُضـّض السغظارغععات
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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

 : عاظغ أتمث سطغ 
أشاد اللواء محمد عبدالله الكبيس -رئيس 
الشـورى-  مجلـس  يف  الدسـتورية  اللجنـة 
باإلنجـازات الكبرية التي حّققتها مؤّسسـة 
الشـعب االجتماعية للتنمية عـىل مدى أربع 
سـنوات رغم العـدوان والحصـار األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 
جـاء ذلك يف الحفل السـنوي الذي نظمته 
مؤّسسـة الشـعب، أمس األحد، يف العاصمة 
صنعاء تحت عنـوان «فاسـتبقوا الخريات» 
الستعراض إنجازاتها يف املجاالت االجتماعية 
والتنمويـة والزراعيـة خالل العـام املنرصم 
2021، وذلـك بحضور رئيـس الهيئة العامة 
للزكاة الشـيخ شمسان أبو نشـطان، وعدد 
والشـورى،  النـواب  مجلـيس  أعضـاء  مـن 

ومسئويل الدولة. 
مؤّسسـة  أن  إىل  الكبـيس  اللـواء  ولفـت 
الشعب استطاعت أن ترتجم تطلعات القيادة 
الثورية عىل الواقع من خالل تبني العديد من 
املشـاريع التنموية واالجتماعيـة والوصول 

إىل أماكن لم تسـتطع أية مؤّسسـات خريية 
الوصول إليها من قبل. 

إىل ذلك كشف اللواء صالح مسفر الشاعر 
-رئيس مجلس إدارة مؤّسسـة الشعب- عن 
توجيهـات صـادرة من قائـد الثورة السـيد 
عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي، بشـأن ضم 

املؤّسسة إىل هيئة جامع الشعب. 
ويف رسـالة خطية تحت عنوان «شـهادة 
لله ثم للتاريخ»، ثّمن اللواء الشـاعر الجهود 
املبذولـة مـن قبـل الدكتـور أحمـد الكبيس 
-املدير التنفيذي ملؤّسسة الشعب- يف احتواء 
املؤّسسـة  دور  وتفعيـل  وتأهيلـه،  الـكادر 
واسـتعادة ممتلكاتهـا وأراضيهـا املنهوبـة 
من قبـل النافذيـن والفاسـدين والتي تقدر 
بأكثر مـن 2700 لبنة، وانتهاج مبدأ الرحمة 
الذي تقوم عليه املسـرية القرآنية يف التعامل 
مـع الغري.  وبـنّي رئيس مجلـس اإلدارة، أن 
الدكتـور الكبيس ومعه موظفـو وموظفات 
املؤّسسة اسـتطاعوا خالل السـنوات األربع 
املاضيـة تحقيـق مـا لـم تسـتطع القيـادة 
السـابقة تحقيقه خـالل 13 عامـاً، منوًِّها 

إىل الـدور الرائـد لهـذه املؤّسسـة يف مـد يـد 
العون ملئات اآلالف مـن املحتاجني والفقراء 
واملترضريـن من العـدوان والحصار سـواء 
كان ذلـك عىل الجانب االقتصادي أَو الصحي 

أَو التعليمي أَو غريه. 
بـدوره، عـرب الدكتور أحمـد الكبيس، عن 
فخـره واعتزازه بالعمل مع فريق املؤّسسـة 

للوصول إىل النجاحات الكبرية التي حّققوها 
خـالل 4 سـنوات مضـت، مبينًـا أن جميـع 
املشـاريع والربامج التي يتـم افتتاحها تأتي 
ترجمـة لتوجيهـات السـيد العلـم عبدامللك 
بدر الديـن الحوثـي، َحيُث تعـد محارضاته 
يف الجانـب االقتصادي محـّددات ومرتكزات 
لعمـل املؤّسسـة.  وأّكــد الدكتـور الكبيس 

أن مؤّسسـة الشـعب أصبحـت حـارضة يف 
ُكــّل املياديـن وبمختلف املجـاالت التنموية 
واالقتصاديـة واالجتماعيـة، َحيُث اسـتفاد 
منهـا ُكــّل رشائـح املجتمع دون اسـتثناء، 
داعياً كوادر املؤّسسة مواصلة السري عىل هذا 
الدرب تحت ظل القيادة الجديدة للمؤّسسة. 
واسـتعرضت الفعالية مشاريع املؤّسسة 
للعام 2021م والتي بلغت 33 مرشوعاً بقيمة 
مليار و788 مليوناً و562 ألف ريال، استفاد 
منها 104 آالف و716 مستفيداً، توزعت عىل 
مجـاالت األمن الغذائـي والرعايـة الصحية 
االجتماعيـة  والرعايـة  البيئـي  واإلصحـاح 

والتعليم وتنمية املجتمعات املحلية. 
عقـب ذلـك، قـام الشـيخ شمسـان أبو 
للـزكاة،  العامـة  الهيئـة  رئيـس  نشـطان، 
وعبدالغني املداني، نائب رئيس مجلس إدارة 
مؤّسسة الشعب، والقايض مجاهد العمدي، 
رئيس املحكمة الجزائية املتخصصة، بتكريم 
الدكتـور أحمـد الكبـيس، املديـر التنفيـذي 
ملؤّسسة الشـعب؛ تقديراً لجهوده ونجاحاته 

يف إدارة املؤّسسة خالل السنوات املاضية. 

شغ تفض طآّجسئ الحسإ السظعي قجاسرض إظةازاتعا خقل السام المظخرم:

الطعاء الحاسر: طآّجسئ الحسإ تّصصئ خقل 4 جظعات طا لط تتّصصه الصغادة السابصئ خقل 13 ساطًا

إسقطغ جظعبغ: صائث الطعاء البالث 
سمالصئ املصاعل يف حئعة ضان 

طرتجصًا لثى تفرت بطغئغا

 : طاابسات 
يف  السـابق  منصـور -السـكرتري  أنيـس  اإلعالمـي  كشـف 
سـفارة الفاّر هادي بالرياض- معلومات جديدة حول القيادي 
العسـكري املرتِزق مجـدي أحمد الغزايل، قائد ما يسـمى اللواء 
الثالث عمالقة املعروف باالسم املسـتعار «أبو حرب الردفاني» 
الذي ُقتل، أمس األول السـبت، عىل أيدي أبطال الجيش واللجان 

الشعبيّة يف مديرية بيحان محافظة شبوة. 
وأوضـح أنيس منصـور، أن القيـادي املرتِزق الغـزايل املكنى 
«أبو حـرب الردفاني» كان من ضمن الذيـن ذهبوا ليبيا للقتال 
كمرتِزقـة يف صفـوف اللـواء خليفـة حفـرت القائد العسـكري 
املدعوم من أبو ظبي واملناهض لحكم اإلخوان املسلمني يف ليبيا. 
وكان املرتِزق الردفاني القيادي العسكري املوايل لالحتالل، قد 
قتل مع عدد من قادات الكتائب والوحدات العسكرية التابعة ملا 
يسـمى العمالقة إثر اسـتهداف تجمع لهم بصاروخ بالستي يف 
مديرية بيحان شمال شبوة الغنية بالثروات الغازية والنفطية. 

بسث تضرار شحض دشاساتعا الةعغئ شغ الاخثي لطخعارغت الغمظغئ:
«شاغظظحال تاغمج»: السسعدّغئ تساظةث بثول خطغةغئ لطتخعل سطى خعارغت باترغعت

«21 جئامرب» تضّرم طظاثئات الظاحؤني والحئاب والاسطغط 
السالغ غعثي أسداء املظاثئني طظتًا طةاظغئ

 : طاابسات 
قالـت صحيفـة بريطانيـة، أمـس األحد: 
إن اململكـة السـعوديّة اسـتنجدت بعدد من 
دول الخليـج ملسـاعدتها يف الحصـول عـىل 
الصواريخ االعرتاضية مـن أنظمة باتريوت، 
جراء الهجمات املتزايدة عليها من قبل قوات 

صنعاء. 

تايمـز»  «فايننشـال  صحيفـة  ونقلـت 
الربيطانيـة يف عددهـا الصـادر، أمـس، عن 
مسـؤول أمريكي لم تذكـر ُهــِويَّته القول: 
إن هـذه مسـألة ملحة، فالريـاض قد تتلقى 
صواريخ اعرتاضية من عدد من دول الخليج، 
ونحـن نعمل عىل ذلك، قد يكـون هذا الخيار 
أرسع من البيع املبارش من الواليات املتحدة. 
أن  إىل  الربيطانيـة  الصحيفـة  ونّوهـت 

قـد  السـعوديّة  لـدى  الصواريـخ  ترسـانة 
تنتهي يف غضون أشـهر قليلة، ُمشـرياً إىل أن 
الحصـول عىل صواريـخ ملنظومـة باتريوت 
من دول أُخرى يجـب أن يتم بموافقة اإلدارة 
األمريكيـة.  وأوضح مصـدر آخر مطلع عىل 
مسار املفاوضات أن اململكة السعوديّة طلبت 
من األصدقاء الخليجيني تلك الصواريخ، لكن 

مخزونهم منها ليس َكبرياً. 

 : طاابسات 
أّكــد عضـو املجلس السـيايس األعـىل، محمد 
صالح النعيمي، أهميّة رعاية الشباب وتشجيعهم 
واالهتمـام بهـم لتحقيـق اإلنجازات ورفع اسـم 
اليمـن عاليـاً يف املحافل الدولية، فيمـا أعلن وزير 
التعليـم العايل عـن تقدم منـح مجانيـة ألعضاء 

منتخبي الناشئني والشباب. 
جاء ذلك خـالل الحفل الذي نظمته جامعة 21 
سـبتمرب للعلوم الطبية لتكريم منتخبات «ناشئي 
كـرة القـدم املتـوج بلقـب بطولـة غـرب آسـيا، 
ومنتخـب الشـباب الفائز عـىل منتخـب العراق، 
ومنتخب األمل 2003م»، أمـس األحد، بالعاصمة 

صنعاء. 
وأَشـاَر النعيمـي يف كلمتـه التـي ألقاها خالل 
الحفل إىل أهميّـة تكريم املنتخبات عىل ما حّققته 
من إنجازات أسـعدت أبناء الشـعب اليمني والتي 
كان آخرهـا إحـراز املنتخـب الوطنـي للناشـئني 
بطولة غرب آسيا لكرة القدم، الفتاً إىل أهميّة دعم 
ورعاية منتخب الناشئني واالهتمام به وتشجيعه 
النجاحـات  مـن  املزيـد  تحقيـق  يف  يسـهم  بمـا 

واإلنجازات الرياضية. 
ويف الحفـل الذي حـرضه نائُب رئيـس الوزراء 
لشـئون الرؤيـة الوطنيـة، محمود الجنيد، أشـاد 
وزيـُر التعليـم العـايل والبحـث العلمـي، حسـني 
حـازب، بمبادرة جامعة 21 سـبتمرب لتكريم هذه 
املنتخبات الرياضية التـي مثلت اليمن خري تمثيل 
يف املحافـل الدولية.  ونّوه باإلنجاز التاريخي الذي 
حّققه املنتخـب الوطني للناشـئني وحصوله عىل 
كأس بطولـة غرب آسـيا لكرة القـدم ألول مرة يف 
تاريخ الكرة اليمنية، ُمشـرياً إىل أهميّة تكريم هذا 

املنتخـب واالحتفـاء باإلنجاز الـذي حّققه يف ظل 
الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. 

وأعلـن وزيـر التعليم العـايل، عـن تقديم منح 
مجانيـة ألعضـاء منتخبي الناشـئني والشـباب، 
ُكـّل حسـب رغبته مع مراعـاة االلتزام بالرشوط 

واإلجراءات املطبقة مع املقاعد املجانية. 
الشـباب  وزارة  وكيـل  أشـاد  جانبـه،  مـن 
والرياضة، عيل هضبـان، باإلنجاز التاريخي الذي 
حّققـه املنتخـب الوطني للناشـئني والذي أسـعد 
قلـوب اليمنيني، مؤّكـداً حرص الوزارة عىل تقديم 
الرعايـة واالهتمـام بالشـباب والرياضيـني وفق 

اإلْمَكانات املتاحة. 
بدورهـم، أّكــد رئيـس جامعـة 21 سـبتمرب 
الدكتـور مجاهد معصـار، ونائبه الدكتـور خالد 
املؤيـد، وعن املكرمني، الكابتن عبـد اإلله رشيان، 
املنتخبـات  هـذه  أعضـاء  تكريـم  أهميّـة  عـىل 

وتشـجيعهم ورعايتهم والدفع بهـم نحو تحقيق 
املزيد من النجاحات واإلنجازات. 

ولفتـوا إىل أن التكريم يتزامن مـع افتتاح فرع 
الجامعة بشارع حدة وتدشني البطوالت الرياضية 
التي تقيمها جامعة 21 سبتمرب، وتكريم الالعبني 
الحاصلني عىل املراكـز األوىل يف البطولة الجامعية 
الشـتوية الرابعة التي نظمها نادي وحدة صنعاء 
وكذا تكريـم الفائزين باملراكـز األوىل يف البطوالت 
الرياضية الداخليـة 2020/ 2021م يف كرة القدم 

وتنس الطاولة. 
ويف ختـام الحفـل الـذي حـرضه وكالء وزارة 
وأمانـة  صنعـاء  محافظـة  ووكالء  الشـباب 
العاصمـة، ومديـرا مكتبَـي الشـباب باملحافظة 
واألمانـة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، 
تـم تكريم أعضاء املنتخبات بالدروع والشـهادات 

والكؤوس وامليداليات. 
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 : خاص 
كشف تحقيٌق أجرته قناة املسرية، أمس األحد، 
عن أسـباب تدني الخدمات الصحيّـة يف مديريات 

الريف يف العاصمة صنعاء واملحافظات اليمنية. 
وأوضح التحقيق نقالً عن مصدر طبي للمسرية 
أن النقـَص الحـاد يف الكوادر الطبيـة املتخصصة 
أحـد أبـرز األسـباب لتدنـي الخدمـات الطبية يف 

مستشفيات الريف. 
ونّوهـت املصادُر الطبيـُة إىل أن حصار العدوان 
وفرض عراقيـل دخول األجهزة الطبيـة واألدوية 
ـة باألمراض الحيوية أثّر بشـكل حاد عىل  الَخاصَّ

قدرات مستشفيات الريف. 
وأَشاَر التحقيق نقالً عن مصادر طبية متطابقة 
إىل أن مخاطَر متعددة عىل حاالت النساء واألطفال 
نتيجـة تحويلها من الريف إىل مستشـفيات داخل 

العاصمة وبعد املسافة. 
وبـنّي التحقيُق أن مستشـفى العـر بمحافظة 
صنعاء يفتقُر ألقسام هامة مثل الجراحة العامة 
وعيـادة العظـام وسـوء التغذيـة TFC وبنك الدم 

والعناية املركزة واألشعة املقطعية. 
ويف ذات السـياق، أظهر التحقيق الدور األممي 
املفضـوح الذي يأتي إىل جانـب العدوان والحصار 
يف مفاقمـة معاناة اليمنيني، َحيُث أّكـدت مصادُر 
طبية للمسـرية أن منظمات األمم املتحدة تتنصل 
املستشـفيات  دعـم  يف  بالتزاماتهـا  الوفـاء  عـن 

الريفية. 
ونـّوه املصـدر إىل أن 136 حالـة َمرضية اعتذر 
مستشـفى العر يف صنعـاء عن تقديـم الخدمات 
الطبيـة لها العام املايض وحولها إىل مستشـفيات 
أُخـرى بالعاصمـة، وذلك جراء تدهـور إْمَكانياته 

بفعل العدوان والحصار والحرب االقتصادية. 

 : تصرغر 
عـاَوَد الرياُل يف االنهيار مرًة أُخرى أماَم الُعمالت 
األجنبية باملحافظـات الجنوبية والرشقية املحتّلة، 
بعد أن وصل سـعر الدوالر، أمس السبت، إىل 1219 
ريـاالً، فيما وصل سـعر الريال السـعودّي إىل 320 

رياالً. 
وأَفـادت مصـادُر مرصفيـة يف عـدن، أمـس، 
بـأن ُعمولَة الحواالت املالية من مناطق سـيطرة 
تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي األمريكي 
اإلماراتـي إىل مناطـق حكومـة اإلنقاذ، شـهدت 

ارتفاعـاً قياسـياً جديًدا عقـَب انهيار متسـارع 
للريال يف املناطق املحتّلة مقابل الُعمالت األجنبية، 
مؤّكــدة أن عموالِت التحويل من عدَن إىل صنعاء 
قفـزت إىل 102 %، بعـد تراجعهـا خـالل األيّـام 

املاضية إىل 36 %. 
وتأتي هـذه االنهياراُت يف ظـل حديِث حكومة 
املرتِزقة عن معالجات وصفتها بالتَحّرك العاجل، 
الذي استعادت الُعملة عىل إثره 50 % من قيمتها، 
بعد ما اقرتب سـعر الدوالر مـن حاجز الـ1800 
ريـال يف أوائل ديسـمرب املنرصم، وهـو ما اعتربه 
مراقبون انكشـافاً جديـًدا لسـطحية املعالجات 

التـي ظلـت ظاهـرًة صوتيًة لـم تصـل إىل عمق 
واالختالالت  واإليراديـة،  االقتصاديـة  املشـكالت 
السـعرية التي أرهقت كاِهَل املواطن واستنزفت 

قدرتَه الرشائية. 
يرى مراقبون أن هذا الصعوَد مؤٌرش خطريٌ عىل 
اسـتمرار حكومة الفاّر هادي يف االستجداء املبطن 
للخارج، مغيبًة تماماً دورها يف إيجاِد حلوٍل جذرية 
تَُحّد من هـذا االنهيار الكبري الذي تشـهُده الحالُة 
االقتصاديـة واملعيشـية للمجتمع، يف ظـل ارتهان 

قراِرها لتحالف العدوان وقيادته يف الرياض. 
ويؤّكـد خرباُء اقتصاديون أن التجاِرَب السابقة 

املوصولـة بالتعايف اللحظي لقيمـة الريال اليمني، 
مـع نهاية ُكـّل عام من األعوام السـابقة (2020-

2021-2022)، ثـم صعـوده صاروخيـاً مع بداية 
ُكــّل عـام جديد وفـق التقييم السـنوي ألسـعار 
الـرصف، ملعضلة بحد ذاتهـا تؤّكـد دقـَة املؤامرة 
الخارجيـة الصـادرة عـن اإلدارة األمريكيـة التي 
تسـتهدُف الُعملـة يف املقـام األول؛ كـون قوتها أَو 

ضعفها معياَر االستقرار االقتصادي يف البالد. 
ويتوقع املراقبون صعود سـعر الدوالر إىل قرابة 
2500 ريال بحلول ديسمرب املقبل؛ نظراً للسياسات 

االقتصادية املدّمـرة. 

تثادم أطرغضغ جسعدي أطمغ يف تثطري الئظغئ الختغئ أطام طرضى الغمظ املتاخرغظ

غغاب ضطغ لثور تضعطئ املرتجصئ يف طعاجعئ اظعغار السمطئ واقضافاء باجاةثاء الرغاض

صظاة «المسغرة» تةري تتصغصًا بحأن تثظغ الثثطات الختّغئ شغ المظاذص الرغفغئ:

وجط تعصسات بخسعد جسر الثوقر إلى 2500 رغال بتطعل ظعاغئ السام الةاري 

أّضـث أن طئغسات افجطتئ افطرغضغئ إلى السسعدّغئ واإلطارات تةاوز 100 ططغار دوقر 

ظصص تاد شغ الضعادر والسثوان غسرصض دخعل افجعجة الطئغئ وافدوغئ التغعغئ
طثاذر تطال المرضى جراء ظصطعط طظ افرغاف إلى المثن وتظخض أطمغ سظ تظفغث اقلاجاطات

افطط املاتثة تعاضُإ تخسغَث 
السثوان بإغصاف براطةعا اإلغابغئ

 : طاابسات 
توازياً مع التصعيد العسـكري واالقتصادي الذي يُشـنُّه تحالُـُف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي، أعلنت األمُم املتحدُة وبشكل علني ومفضوح، أمس، الدخوَل عىل 
خـط التصعيد ضد الشـعب اليمني، عـرب إعالنها إيقاَف برامَج إغاثيـة يف اليمن جراء 
نقص التمويل، وسَط اشتداد األزمة اإلنسانية يف البلد مع دخول العدوان عامه الثامن. 
ويف تغريدة عىل صفحته بتويرت، أمس، أعلن مكتُب ممثل منسق الشؤون اإلنسانية 
لألمم املتحدة يف اليمن (اوتشا)، إيقاَف أَو تقليص ما أسمته برامَج إغاثية حيوية، بما 

يف ذلك برامُج يف مجاالت الغذاء والتغذية والصحة واملياه.
وأوضح مكتـُب ممثل األمم املتحدة يف اليمن، أن انعداَم األمن الغذائي الحاد حقيقٌة 
واقعيـٌة بالنسـبة لـ 16.2 مليون شـخص يف اليمن، كما يعاني 40 باملئة من سـكان 

اليمن البالغ عددهم 30 مليوناً من نقص يف الغذاء. 
يأتـي ذلك بعد أسـابيَع من إعـالن وكاالت تابعة لألمم املتحدة خفـَض برامجها، إذ 

تلقت 2.68 مليار دوالر من أصل 3.85 مليار طلبتها من املانحني. 
وقد تسـبب العدواُن والحصاُر امُلسـتمرَّان عىل اليمن منذ 26 مارس 2015 بأسـوأ 
أزمة إنسانية يف العالم، راح ضحيتها عرشاُت اآلالف من املدنيني األبرياء، غالبيتُهم من 
النسـاء واألطفال، كما تشـري تقديراُت األمم املتحدة إىل سقوط حاجة نحو 24 مليون 
شخص إىل املساعدة اإلنسانية أَو الحماية، بما يف ذلك 10 ماليني شخص يعتمدون عىل 

املساعدات الغذائية للبقاء عىل قيد الحياة. 
اٍم  وكان املجلُس األعىل إلدارة وتنسـيق الشئون اإلنسانية يف صنعاء قد أعلن قبل أَيـَّ
اسـتنكاَره لقرار برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة بوقف عملياته وأنشطته 
يف املحافظات الحرة التابعة ملناطق سـيطرة حكومة اإلنقاذ فقط، ما يؤّكـد مشاركَة 

الربنامج األممي مع تحالف العدوان يف قتل الشعب اليمني. 

طسعث دولغ غخُش اإلطارات بالثولئ املارصئ وغثسع 
واحظطظ إىل وصش تسطغتعا

 : طاابسات 
دعـا معهٌد دويلٌّ، أمس، إىل معارضة الدماِر والقمع 
الذي غّذتـه عملياُت نقِل الواليـات املتحدة األمريكية 
أسلحًة ألنظمة مثل اململكة السعوديّة واإلمارات بناًء 
عىل العواقب اإلنسانية، ناهيك عن التأثري عىل ُسمعة 

أمريكا يف العالم. 
ووصـف معهـد كوينيس الدويل يف دراسـة نرشها، 
أمس، للباحث ويليـام هارتونج، اإلماراِت بأنها دولة 
مارقة، مبينًا أن التغاَيض عن إرسال أسلحة ألبوظبي 
من شأنه أن يقّوَض املصالَح األمنية للواليات املتحدة، 
مؤّكـداً أنه غالبًا ما يعارُض منتقدو سياسة مبيعات 
األسـلحة األمريكية الصفقات املشكوك فيها استناًدا 
إىل تأثريها عىل حقوق اإلنسان واألرضار املدنية، وهم 

محقون يف ذلك. 
األسـلحة  مبيعـات  َفــإنَّ  الدراسـة،  وبحسـب 
األمريكيـة إىل السـعوديّة واإلمارات والتـي تجاوزت 
100 مليار دوالر عىل مدار العقد املايض، قد مكَّنتهما 

وشـّجعتهما عىل شن حرب مدّمـرة يف اليمن أسفرت 
عـن مقتل أكثـر من ُربـع مليون شـخص وتعريض 

املاليني لخطر املجاعة. 
ونقل معهُد كوينيس عن جون هوفمان، طالب 
دكتـوراه يف جامعـة جـورج ميسـون، قوله: إن 
السلوَك املارَق لدولة اإلمارات أرض َكثرياً بمصالح 
الواليات املتحدة ليس فقط داخل الرشق األوسط 
ولكـن يف الداخل أَيْـضاً، متسـائالً: ملاذا يتم ضخ 
مليـارات الدوالرات من األسـلحة لدعـم مثل هذا 
النظـام؟، مبينًـا أن االعـرتاَف بالعواقـب األمنية 
ملبيعـات األسـلحة الجامحة لألنظمـة القمعية، 
إىل جانـب االهتمام بحقـوق اإلنسـان واألرضار 
التـي تلحق باملدنيـني، يمكن أن يعكـَس االتّجاَه 
طويـَل األمد إللقاء حقـوق اإلنسـان يف البحر يف 
اتِّخـاذ قـرارات بيع األسـلحة لألنظمـة القمعية 
كالسـعوديّة واإلمـارات اللتني تنتهـكان حقوَق 
اإلنسـان يف اليمـن وتشـنان عمليـاِت قمع بحق 

املعارضني يف الداخل. 
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- كيـف تقيّمـون وضَع رشكة الغـاز اليمنية يف ظل 
اسـتمرار العـدوان والحصـار للعـام السـابع عىل 

التوايل؟
إن استمرار العدوان األمريكي السعودّي وحصاره 
املفـروض علينا للعام السـابع عىل التـوايل له تأثري 
رئيـيس وواضح عىل اليمـن ُعُمـوًما، َوإذَا ما تحدثنا 
عن وضـع الرشكة اليمنية للغاز يف ظل هذا الحصار 
والعـدوان األمريكـي السـعودّي ال شـك أن الرشكة 
تعاني إشـكالية كبرية من خالل احتجاز سفن الغاز 
من قبل تحالف العدوان األمريكي السـعودّي وكذلك 
تخفيض حصص مناطق سـيطرة املجلس السيايس 
األعىل، وما يسببه ذلك من حدوث اختناقات تموينية 
َوأزمـات يف مـادة الغـاز املنـزيل؛ كـون هـذه املـادة 

رضورية لكل مواطن. 
 

- مـا أبرز األرضار التي طالت الرشكة جراء العدوان 
والحصار؟

يف الحقيقـة هنـاك أرضار كبرية خلفهـا العدوان 
األمريكي السـعودّي فعىل مسـتوى رضب منشـآت 
أَو محطات الغاز سـواء التابع للرشكة كما حصل يف 
محافظة صعدة أَو املحطات التابعة للقطاع الخاص 
يف املحافظات، إضافة إىل رضب املخزون يف محافظة 
تعز ونهب املخزون يف محافظتي عدن وحرضموت. 

ففـي منشـأة صعـدة قـام العـدوان األمريكـي 
الغـاز  خزانـات  ورضب  باسـتهداف  السـعودّي 
وخـزان الديزل وخزان املاء واملبنـى اإلداري ومنصة 
التعبئة وشـبكة الغاز وعدد سـبع سـيارات محملة 
باألسـطوانات تابعـة للـوكالء كانـت باملنشـأة، إىل 
جانب عدد ٤٢٠٠ أسـطوانة ما بني مفقودة وتالفة 
أَو أُصيبت بشـظايا؛ بَسـبِب القصف، وكذلك رضب 
املخـزون يف محافظـة تعـز، أمـا يف محافظـة عدن 
فقـد تم رضب موقـع كالتكس ونهـب موقع جولة 
السـفينة، َحيـُث كان املخزون اإلجمـايل يف املوقعني 
يقارب ٣٠٠ ألف أسـطوانة غـاز، باإلضافة إىل نهب 
عدد ١٧ ألف أسطوانة غاز يف محافظة حرضموت. 

وكذلك ما ترتـب عىل االقتصاد الوطني وما لحقه 
مـن أرضار من خالل عائـدات الغاز التي يسـتحوذ 
عليهـا البنـك املركـزي يف مـأرب، إىل جانـب إيقاف 
منشـأة بلحـاف عـن تصديـر الغـاز واسـتخدامها 

كثكنات عسكريه للمليشيات اإلمارتية. 
 

- يف جزئيـة العائدات كمـا أرشت وكما هو معروف 
للجميـع أن قـوى العـدوان واملرتِزقة تسـيطر عىل 
منابـع النفـط والغـاز يف بالدنا.. ما حجـم ما نهبه 

العدوان واملرتِزقة من الغاز؟
نعـم، يف الحقيقـة منـذ بداية العـدوان األمريكي 
السـعودّي عـىل اليمن يقـدر حجم ما تـم نهبه من 

إيرادات الغاز ما يقارب ٨٠٠ مليار ريال يمني. 
 

- ما ِرسُّ األزمة املتواصلة يف مادة الغاز املنزيل؟
بالنسـبة لالختناقـات التموينيـة التي نشـهدها 
خالل هذه الفرتة سببها ناتٌج عن تخفيض حصص 
مناطق سيطرة املجلس السيايس األعىل «املحافظات 
الحـرة» مـن مقطـورات الغـاز وزيـادة حصـص 
املحافظات الجنوبية املحتّلـة، أي أنه ال توجد عدالة 
يف التوزيع؛ كون هـذه املحافظات، من َحيُث التعداد 
السـكاني أقل من املحافظات الواقعة تحت سيطرة 
املجلس السـيايس األعىل.. رغم املطالبات امُلسـتمّرة 
مـن قبل القيادة يف صنعاء لإلدارة يف صافر برضورة 
يعانيهـا  التـي  املعانـاة  ورشح  الحصـص  زيـادة 
املواطن.. ولكن لألسـف الشـديد ال يوجد أي تجاوب 

يف ذلك. 
 

- وماذا بشـأن االسـترياد من الخارج؟ وملاذا ال يحل 
املشكلة؟

بالنسـبة لالسـترياد قامت الرشكة اليمنية للغاز 
وعـرب تجـار القطـاع الخـاص خـالل العـام ٢٠٢١

باسـترياد شـحنات مـن الغـاز ولكـن كانـت هناك 
صعوبات كبـرية واجهـت الرشكة واملتمثلـة بقيام 
تحالف العدوان باحتجاز سفن الغاز لفرتات طويلة 
وعدم السماح بدخولها رغم تصاريح األمم املتحدة، 
ومثل هذه التعسـفات مـن قبل «تحالـف» العدوان 
سـببت لنا خسـائر مالية كبرية يجب علينا دفعها؛ 
بَسـبِب احتجـاز هـذه السـفن عىل شـكل غرامات 

التأخري أَو الديمرج. 
 

- مـا أبرز الصعوبات التي واجهتكم وال تزال يف ظل 
العدوان والحصار الغاشم؟ 

أبرز الصعوبات واإلشكاالت هي كما أرشت تتمثل 
يف احتجـاز سـفن الغـاز وتقليص عـدد املقطورات 
املخصصة للمحافظات الحرة، إضافة إىل عدم وجود 
موارد مالية؛ وذلك بَسبِب أن اإليرادات يتم االستحواذ 
عليها من قبل تحالف العدوان األمريكي السعودّي. 

 
- يشـكو املواطنـون من تأخـر رصف مـادة الغاز 

املنزيل عرب عقال الحارات.. ملاذا؟ 
يعود السـبب الرئييس إىل ما ذكرت سـابًقا، فعدد 
املقطـورات تـم تخفيضـه َوأَيْـضـاً تأخـر دخـول 

املقطورات املحملة باألسـطوانات، ما يؤدي إىل تأخر 
الرصف. 

 
- إىل أيـن وصلـت جهودكـم فيمـا يتعلـق بصيانة 

أسطوانات الغاز التالفة؟ 
فيما يخـص أعمال الصيانة فقـد قامت الرشكة 
اليمنيـة للغاز خالل العـام ٢٠٢١ بصيانة ما يقارب 
من ٣٦ ألف أسـطوانة غاز، كمـا أن الرشكة يف صدد 
تصنيـع ٢٥ ألف أسـطوانة غاز جديـدة أَو رشائها، 
وتمت عملية استبدال أسـطوانات املواطنني التالفة 
وبقيـة  العاصمـة  أمانـة  يف  جديـدة  بأسـطوانات 
املحافظات وجزيرة كمـران، مع العلم أن اإلْمَكانات 
ـة إذَا ما  ا َخاصَّ املاليـة ألعمـال الصيانة قليلـة ِجـدٍّ
عرفنا أن مخصصات الصيانة يسـتحوذ عليها البنك 
املركـزي يف مأرب، األمـر الـذي أَدَّى إىل توقف أعمال 
الصيانة منذ العام ٢٠١٦م، وبالتايل ما قامت وتقوم 
به الرشكة يف صنعاء هو يف حدود اإلْمَكانات املتوفرة 
والتـي ال تكفـي لتنفيـذ برنامـج الصيانـة مقارنة 
بالكم الهائل من األسـطوانات التالفة والتي تحتاج 

إىل صيانة. 
 

- يعول اليمنيون عـىل انتهاء أزمة الغاز بعد تحرير 
محافظة مأرب.. ما تعليقكم؟

نحـن متفائلون بذلك، وإن شـاء اللـه بعد تحرير 
محافظة مأرب سـتعمل الرشكة جاهـدة عىل َحـّل 
مشـكلة األزمات والقيام بالتوزيع العادل ملادة الغاز 

لكل املحافظات. 
 

- ما هي خططكم االسرتاتيجية لتطوير أداء الرشكة 
يف املستقبل؟ 

ال شـك أن مـا تصبو إليه الرشكـة هي طموحات 
ـة عنـد توفـر اإلْمَكانـات  نتمنـى أن تُنفـذ، وَخاصَّ
املالية وحل ُكـّل اإلشـكاالت التي نعاني منها يف ظل 
الحصـار والعـدوان األمريكي السـعودّي وكلنا ثقة 

بالله أن القادم سيكون أفضل. 
 

- كلمة أخرية تودون إضافتها؟
يف األخري نطالُب األمَم املتحدة بتحمل مسؤوليتها 
الكاملـة والقيـام بدورهـا الحقيقـي للتخفيف من 
تحالـف  دول  تعسـفات  جـراء  املواطنـني  معانـاة 
العدوان األمريكي السـعودّي ومنع احتجازه املتكّرر 
لسـفن الغـاز، باإلضافـة إىل العمـل بجديـة لرفـع 
حصاره املفروض عىل أبناء الشـعب اليمني الصامد 

والصابر منذ سبع سنوات. 

الظاذص الرجمغ لطحرضئ الغمظغئ لطشاز سطغ طسخار شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

السثوان وطرتجصاه ظعئعا طا غخض صغماه إلى 800 ططغار رغال غمظغ طظ سائثات الشاز
ق سثالئ يف تعزغع تخص طصطعرات الشاز وإدارة خاشر ق 

تساةغإ لطمطالئات اُملسامّرة طظ الصغادة يف خظساء
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 : تاوره طتمث الضاطض

  شصثان طا غجغث سظ 321 
ألفًا طظ طثجون أجطعاظات 
الشاز شغ طتاشزات خسثة 

وسثن وتدرطعت جعاء 
بَسئِإ الظعإ َأو الصخش 
المئاحر لطغران السثوان 

  اقخاققُت الامعغظغئ 
ظاتةئ بَسئِإ تثفغخ تخص 

طظاذص جغطرة المةطج 
السغاجغ افسطى طظ 

طصطعرات الشاز وزغادة 
تخص المتاشزات المتاّطئ

  ظساظغ طظ إحضالغئ ضئغرة 
شغ ظض السثوان والتخار 

افطرغضغ السسعدّي لطسام 
السابع سطى الاعالغ 

  خروج طظحأة خسثة سظ 
الةاعجغئ بسث اجاعثاف 

طصرعا بدرب خجاظات الشاز 
وخجاظات الثغجل والماء 
وطظخئ الاسئؤئ وحئضئ 

الشاز الاابسئ لطحرضئ

  اتاةاز السثوان لسفظ 
الشاز لفارات ذعغطئ وسثم 

السماح بثخعلعا رغط 
تخارغح افطط الماتثة 

جئئئ لظا خسائَر طالغئ ضئغرة 
وخطفئ أزطًئ خاظصئ

  خقل السام 2021 صاطئ 
الحرضئ بخغاظئ طا غصارب 

طظ 36 ألش أجطعاظئ 
وعغ بخثد تخظغع 25 ألش 
أجطعاظئ جثغثة َأو حرائعا
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استطالع 

املسرية| عباس القاعدي 
يف إطـار التصدي للعـدوان والحصار الذي يُشـن عىل 
اليمن منذ سبع سـنوات والحق املرشوع للشعب اليمني 
والقوات املسلحة اليمنية، ويف إطار الرد الطبيعي املرشوع 
الـذي كفلته ُكــّل الرشائع السـماوية والقوانني الدولية 
التـي أعطت الدول الحق يف حمايـة مياهها اإلقليمية من 
أي اخرتاق غري قانوني، نفذ أبطال القوات البحرية عملية 
نوعية يف املياه اإلقليمية اليمنية، بالسـيطرة عىل سفينة 
روابي العسكرية التابعة لدولة االحتالل اإلماراتي، والتي 
كانـت تقـوم بنقل معـدات وآليات عسـكرية وأسـلحة 
متنوعة لغرض اسـتخدامها يف العـدوان عىل اليمن وقتل 

أبناء الشعب اليمني وتدمري ممتلكاته ونهب ثرواته. 
ويف هذا الشـأن، أجرت صحيفة املسرية استطالعاً مع 
عـدد من املحللني واملهتمني يف الشـأن السـيايس اليمني، 
الذيـن أّكــدوا أن العملية تمثل صفعـة موجعة لتحالف 

العدوان األمريكي السعودّي عىل اليمن. 
الدكتور عرفات الرميمة –أكاديمي وباحث سـيايس– 
يقول يف ترصيـح خاص لصحيفة املسـرية، «إن العملية 
النوعيـة التـي نفذها أبطـال القـوات البحريـة يف املياه 
اإلقليميـة اليمنيـة، تؤّكــد عىل التطور العسـكري الذي 
وصلت إليه القوات البحرية وخفر السواحل بالتكامل مع 
إنجـازات القوة الصاروخية والطريان املسـريَّ والدفاعات 

الجوية». 
 

تشري يف املسادقت وتتعقت اجرتاتغةغئ
ويضيف الدكتور الرميمة «بعد العملية أصبح وبما ال 
يدع مجاالً للشـك لدى دول العدوان األمريكي السـعودّي 
معرفـة، أن أيـة حماقـة قادمـة منهـا واخـرتاق للمياه 
اإلقليميـة اليمنية سـوف يقابَُل برد يتناسـب مع حجم 

العدوان، وبما ال يتوقعه العدو». 
وأّكــد أن األيّـام القادمة تحمـل يف طياتها الكثري من 
املفاجآت التـي تغيظ العدّو وعمالئه ومرتِزقته بإذن الله 

تعاىل. 
مـن جهتـه، يؤّكــد الدكتـور نبيـل الغـويل -وكيـل 
وزارة الخارجيـة للشـؤون السياسـية- أن عملية ضبط 
القـوات البحريـة السـفينة اإلماراتية «روابـي» يف املياه 
اإلقليميـة اليمنية تحمل أبعاداً سياسـية واسـرتاتيجية، 
وتمثـل سياسـة ردع جديـدة تضـاف إىل رصيـد القـوة 
البحرية للقوات املسـلحة وتعكس اإلْمَكانية اللوجستية 
واالستخباراتية لدى اليمن يف الرب والبحر والجو وتكشف 
للعالـم إْمَكانيـة القـوة البحرية اليمنيـة يف حماية املياه 
اإلقليميـة اليمنية والدور الفعـال لليمن يف منظومة أمن 

البحر األحمر. 
وألن العملية النوعية للقوات البحرية اليمنية، أوقعت 
دول العـدوان يف حالـة مـن التخبـط بإصدارهـا بيانات 
متالحقـة ومتناقضـة، يقـول الدكتـور السـفري محمد 
السـادة –دبلومـايس بـوزارة الخارجيـة–: إن العمليـة 
العسـكرية للقوات البحرية التي ضبطت سـفينة روابي 
التابعـة لدولـة االحتـالل اإلماراتـي وعىل متنها شـحن 
عسـكرية، مثّلت رضبة عسـكرية ونوعيـة ُكربى أثبتت 
قدرات عسـكرية عاليـة للقوات اليمنيـة يف امتالك زمام 
املبادرة، ومواجهتها للتصعيد بالتصعيد يف إطار خياراتها 
املفتوحة، وبنك أهدافها املتنوع واملتسع سواء عىل امتداد 
الرقعـة الجغرافية لدول العدوان، أَو يف إطار تلك األهداف 
املرشوعـة املتمثلة بقوات العدوان وسـفنه الحربية التي 

تنتهك سيادة األرايض واملياه اإلقليمية اليمنية. 
وحـوَل بيانات العـدوان املتخبطة واملتناقضة، يشـري 
الذهـول  حالـة  عكسـت  البيانـاِت  تلـك  أن  إىل  السـادة 
واإلنـكار لهـذه العمليـة العسـكرية النوعيـة الخاطفة 
للقوات البحريـة اليمنية، َحيُث لم تكن مثل هذه العملية 
الخاطفـة وبشـكل ُمطلـق يف ُحسـبان قيـادة العـدوان 
ما يف هذا التوقيت الحساس  األمريكي السعودّي، ال ِسـيـَّ
الـذي يُصعد فيه العـدوان يف محاولة يائسـة منه لوقف 

املرحلة األخرية من معركة تحرير محافظة مأرب. 
وأّكـد الدكتور السادة أن إعالَن ناطق القوات املسلحة 
العميـد يحيى رسيع، عـن العملية املوثقـة ونرش فيديو 
يوضح الحمولة العسكرية للسفينة زاد من حالة اإلرباك 
والتخبـط لدى قيـادة دول العـدوان، وعـدم قدرتها عىل 
صياغة موقـف موحد يتعاطى مع هذه الرضبة البحرية 
القاصمـة، وظهر ذلـك التخبط جليٍّا من خـالل البيانات 
الصـادرة عـن دول العـدوان، وكـذا يف الروايـات الهزلية 
الصـادرة عن وسـائل إعالمـه التي أصبحـت محل تندر 

الُكتاب واملحللني السياسيني. 
 

تشغٌري جععري 
بدوره، يقوُل األكاديمي يف كلية اآلداب جامعة صنعاء، 
الدكتـور أحمد الصعـدي: «كانت العمليـة مفاجئًة وغري 
متوقعة بالنسـبة للجميع، ولكنها أَدَّت إىل تغري جوهري 
ما بني املايض والحارض يف مسألة املياه اإلقليمية اليمنية 

والسـيادة اليمنية، ولهذا فقد دلت عملية السـيطرة عىل 
السفينة (روابي) التابعة لدول العدوان واملحملة بالعتاد 
العسكري الذي شـاهده العالم عىل أمرين مهمني للغاية 
األول: أن هنـاك جهـوداً جبارة قد بذلت إلعـداد القدرات 
العسـكرية البحريـة للجمهورية اليمنية رغـم الحصار 
الخانق وشـح اإلْمَكانيات، ثانياً: أن هناك إراَدة سياسية 
شـجاعة ومتبرصة، وهي التي جعلـت بناء القدرات أمراً 
واقعـاً، وهـي التي قـّررت القيـام بعمليات تصـٍد لقوى 
العدوان ورضب سـفنه املعتدية وآخرها العملية املباركة 
التي أَدَّت إىل السـيطرة عىل سـفينة (روابـي) اإلماراتية 
املحملة بالعتـاد العسـكري املتنوع الذاهـب إىل املرتِزقة 

الستخدامه يف قتل اليمنيني وتدمري بالده. 
وبخصوص األبعاد السياسية واالسرتاتيجية من عملية 
ضبط السـفينة اإلماراتية، يقول الدكتور يحيى السـقاف 
-وكيل وزارة املالية- يف ترصيح خاص لصحيفة املسـرية: 
إن العملية النوعية للقوات البحرية تحمل يف طياتها الكثري 
من األبعاد واألهداف االسـرتاتيجية والسياسـية، منها أن 
امليـاه اإلقليمية اليمنيـة أصبحت تحت الحمايـة اليمنية، 
َحيُث أظهرت هذه العملية أبعاد ومعادالت جديدة ومهمة 

سرتسم املشهد امليداني العسكري. 
ويضيف الدكتور السقاف «من هذه األبعاد أن القوات 
املسلحة والقوات البحرية اليمنية أصبحت تمتلك قدرات 
اسـتخباراتية عالية اسـتطاعت من خاللها أن تنفذ هذه 
العمليـة النوعيـة بعـد جمـع بيانـات دقيقـة يف معرفة 
ورصـد وتتبـع جهـة السـفينة وحمولتها ونشـاطها يف 
امليـاه اإلقليمية اليمنية ويمثل ذلك تطوراً كبرياً يف إضافة 
معدات وآليات عسـكرية مثل الـزوارق البحرية الرسيعة 
وبعض املعـدات املتطورة إىل تجهيـزات الجيش واللجان 
ـة تلـك اآلليـات األمريكية التـي تحمل  الشـعبيّة وَخاصَّ
معـدات االتصال العسـكري املتطور والتـي تعد من أهم 

منظومات االتصال العسكري الحديثة». 
ويؤّكـد السـقاف أن القواِت البحريَة اليمنية أصبحت 

اليوم تمتلُك القدراِت العسـكريَة املتطـورة لحماية املياه 
اليمنيـة والتـي تعمل بهـا الـدول املتقدمة عسـكريٍّا يف 
مواجهة مثل هذه العمليات العسكرية، َحيُث استطاعت 
القوات البحرية السيطرة عىل تلك السفينة املعادية دون 
مواجهة عسـكرية مبارشة وهذا يعتـرب إنجازاً وانتصاراً 
كبـرياً وتكتيـكاً عسـكرياً متطـوراً جعـل دول العـدوان 
األمريكـي مرتبكـة وعاجـزة عن تفسـري ذلـك وهذا ما 
أّكـده التخبط اإلعالمي للعدوان الذي أظهر مدى االرتباك 

والعجز أمام الرأي املحيل والدويل. 
 

رجالٌئ إىل ضغان السثّو 
 ومن ضمن األبعاد االسـرتاتيجية لهذه العملية، يشري 
الدكتور السـقاف إىل أن القـوات البحرية بهـذه العملية 
ـُه رسـائَل قويـًة لكيـان االحتـالل  اسـتطاعت أن توجِّ
اإلرسائييل الذي يسـعى للسيطرة عىل السواحل واملمرات 
ـة وأن أكثر من ٨٠  البحريـة واملنطقة بشـكل عام َخاصَّ
٪ مـن صادراتها تمر عرب هذا الخط البحري سـواء لدول 

رشق آسيا أَو القارة اإلفريقية. 
بدوره، يقول املحلل العسـكري زين العابدين عثمان، 
يف ترصيح خاص للمسـرية: إن العملية العسـكرية التي 
نفذتهـا البحريـة اليمنيـة ما تـزال تداعياتهـا وأبعادها 
ترضب تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
وترديـه يف أسـوأ صدمة عسـكرية ونفسـية منـذ بداية 

العدوان. 
ويضيـف «مثلـت هـذه العمليـة البطوليـة تحـوالت 
اسـرتاتيجية كبرية يف معايري القوة والـردع أطاحت بكل 
الحسـابات التـي طاملا راهـن عليها تحالـف العدوان يف 
تثبيـت هيمنته وسـيطرته عىل البحر األحمـر وأخرجت 
للواقع قواعد اشـتباك جديدة، تتضمن أن املياه اإلقليمية 
اليمنية لم تعد للنزهة وهي خط أحمر أمام سفن العدو». 
بـدوره، تحالـف العـدوان يف الواقـع يعيـش صدمـة 
اسـرتاتيجية ما زال لم يستوعبَها بعد، فمنذ إعالن عملية 

ضبـط السـفينة حـاول أن يسـتعطف العالـم ببيانـات 
إعالمية زائفـة وكاذبة منها أن السـفينة مدنية وتحمل 
شـحنات أدويـة كانـت يف طريقها ملشـفى سـعودّي يف 
سـقطرى، ويف جانب آخـر حاول أن يشـن حملة إدانات 
واسـعة بمسـاعدة دولية من بريطانيا وأمريكا وفرنسا 
ودول الخليـج كمحاولـة إلنكار فضيحة السـفينة التي 
اتضح أنها عسكرية وأنها تحمل معدات حربية متطورة 

تابعة للسعوديّة. 
كمـا أن اإلعالن الرسـمي للقـوات املسـلحة عزز من 
حـدة الفضيحة التي حاولت السـعوديّة إنكارها فقد تم 
عـرض مقاطع الفيديو والصور الجويـة تؤّكـد ُهــِويَّة 
ما حملته السـفينة روابي وهي عربـات مدرعة وقوارب 
حربية إضافة إىل عربات اتصاالت عملياتية بالغة التطور 

مع حاويات عمالقة من األسلحة الهجومية والذخائر. 
وبعـد أن تم عرض املشـاهد لم يكن أمام السـعوديّة 
وحلفاءها سوى التخبط والهسترييا ومحاولة جر أذيال 
الخيبـة والهزيمـة الفضائحية إىل شـن تهديدات لقصف 
مينـاء الحديـدة تحـت مـربّرات واهيـة ال تؤّكــد إالَّ أن 
السـعوديّة فقدت ُكـّل يشء وهي يف حالة تخبط ورصاع 
نفـيس قاتـل، فضبط السـفينة كانـت مصيبـة وكارثة 
فضحـت الضعـف الكبـري لبحريـة السـعوديّة وتحالف 
العدوان من جهة وفضحت ُكـّل ادِّعاءاتهم الكاذبة حول 

تقديمهم للمساعدات اإلنسانية لليمن. 
ووفقاً ملا سـجلته شـواهد تاريخية إلنجازات القوات 
املسـلحة خالل سـت سـنوات من العـدوان، َفــإنَّ هذه 
العمليـة للقـوات البحرية تمثل إنجـازاً كبـرياً وانتصاراً 
اسـرتاتيجياً يضـاف إىل قائمـة االنتصارات السـابقة يف 
القـوات البحريـة اليمنية بشـكل خاص وبقيـة ميادين 
القتال بشكل عام، كما تعترب حقاً رشعياً وقانونياً تكفله 
جميـع القوانني املحليـة واالتّفاقيات الدوليـة والقانون 
الدويل للبحار، وواجب وطني وديني للدفاع عن السـيادة 
الوطنية واملالحة البحرية اليمنية من أي اعتداء خارجي. 

اخطغاد السفغظئ اإلطاراتغئ السسضرغئ روابغ..
ختغفئ «المسغرة» تطاصغ سثدًا طظ افضادغمغغظ والمتططغظ السغاجغغظ والسسضرغغظ بحأن سمطغئ الصعات الئترغئ:

 افغادي الغمظغئ الطعلى تخض إلى أجطعل السثوان افطرغضغ السسعدّي
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بغظ سام وآخر.. غمظظا غظاخر بغظ سام وآخر.. غمظظا غظاخر 
دغظا الرطغمئ 

 
طوى العاَلُم آخـَر صفحة من صفحات 
العـام 2021 فاتحـني أوىل صفحـات عام 
جديـد باالحتفاالت يحفهـم األمن واألمان 
وكل مظاهـر الحيـاة السـعيدة مقدمـني 
للعـام الراحل جل امتنانهم عىل ما منحهم 
من خـري ورفاهية سـائلني العـام القادم 
بأن يكون أفضل مـن الراحل وأن يمنَحهم 
أمناً وسـكينًة ورخـاًء أكثر مـن أعوامهم 

السابقة! 
مختلـف  اليمـن  يف  الوضـع  حـني  يف 
تمامـاً، فوحدهم اليمنيـون يودعون عاماً 
طائـرات  أزيـز  تحـت  آخـر  ويسـتقبلون 
العـدوان وحصـاره وخبثـه، ودعـوا عاماً 
ظل ألخـر لحظاته يهديهم املوت والقذائف 
أراد  عـدو  وعربـدة  والرعـب  والخـوف 
تقديمهم قرابني وأضاحـي لربه األمريكي 
الـذي يشـتهي الكثري من القتل وال يشـبع 
مـن دمـاء األبريـاء وتشـتيت املجتمعات 

وتفرقتها!!
ولـم يكـن العـام الراحـل أَو القـادم إال 
رقمـاً يضاف لقائمة أعـوام العدوان تذوق 
فيـه اليمنيون مرارة الفقـد والخذالن وكل 
أصناف القتـل والتدمري وحياة ال تعرف إال 

املوت ورائحة البارود والدماء. 
إال أن ُكـّل بشـاعتهم تلك ورغم الصمت 
الدويل عليها لم تنل من إرادتهم يف الدفاع عن 
أنفسهم، لم تثنهم مشـاهد القتل والدمار 
وجثث األطفال وأشالء النساء عن التصدي 
ملخّططات العدّو، بل إنها خلقت فيهم روَح 
التحـدي والصمود وتوعد بالثأر لكل قطرة 
دم سـقطت عـىل أرض تأبـى أن يدنسـها 

غـاٍز ومحتـّل أَو يبيعهـا مرتـِزق رخيص، 
وبأيام قالئل بدأ اليمنيون يسطرون أعظم 
االنتصـارات ويحولـون ُكـّل تلك املأسـاة 
إىل فرحـة نرص وهم يحّررون اليمن شـرباً 
بشـرب حتى اسـتطاعوا الوصول إىل حدود 
جيزان ونجران بدءاً بسـالحهم الشخيص، 
ُوُصــوالً إىل صناعات عسـكرية متطورة، 

صناعة يمنية بحتة قلبت مسار املعركة. 
فـكان لـكل عـام مـن أعـوام العـدوان 
حصاده من االنتصارات والعمليات الرادعة 
واألرض املحـّررة ومـا يميزه مـن تطور يف 
مجال الصناعات العسـكرية!! وربما كان 
العام الراحل هـو األكثر حصاداً، من َحيُث 
تطور القدرات العسكرية وحجم العمليات 
الرادعـة والتحّرريـة كمـا سـمعنا العميد 
يحيى رسيـع يتلو آيات النـرص يف محراب 
الدفـاع املقـدس، حصـاد عـام كامـل من 
الحرب والصمود أحـىص فيه جرائم العدّو 
والعتـاد،  األرواح  يف  الفادحـة  وخسـائره 
مؤّكـداً أن معظـم قتالهم هم من املرتِزقة 
اليمنيـني الذين باعـوا أرضهـم وعرضهم 
وضحـوا بأنفسـهم لفتـح حـدود بلدهـم 
للمحتّل وهذه هي املأسـاة التي هي بحجم 
وطن منحهم ُكـّل الحب والسـالم فتنكروا 

له واضعني أنفسهم يف مزابل التأريخ!!
وتوّجــه العميـد رسيع بالدعـوة ملن ال 
يزال يف صف العدّو بالعودة إىل صف الوطن 

الذي يتسع للجميع. 
باألرقـام  الصحفـي  البيـان  وأظهـر 
والصور واملشـاهد عمليات الجيش اليمني 
الهجوميـة والدفاعية والعمليـات الرادعة 
يف العمـق السـعودّي التي تؤّكــد مدى ما 
وصل إليه اليمنيون من قدرات وتشـكيالت 
عسـكرية اسـتطاعت تحريـر أكثـر مـن 

12250 كيلومـرت مربع يف مـأرب والجوف 
والبيضـاء والحديـدة، كمـا وتحـدث عـن 
تنامي قدرات الصناعات العسكرية بالذات 
يف مجـال الدفاع الجوي الذي جعل سـماء 
اليمن محرمة عـىل الطريان املعادي، َحيُث 
تم إسـقاط أكثر من عرشيـن من طائرات 
العدوان بمختلف أنواعها واسـتطاع تحييد 

الطريان املعادي بشكل كبري!! 
تماديهـم  مـن  العـدوان  دول  محـذراً 
واسـتمرار تصعيدهـم الذين لن يعـود إالَّ 
اسـتعداد  بالويـل والثبور عليهـم مؤّكـداً 
القـوات املسـلحة بالرد برضبات قاسـية 
والقيام بمهام اسـتثنائية للرد عىل جرائم 
العدوان الذي كلما طـال أمده كلما تنامت 
قـدرات اليمـن، كان أحدهـا هـو تنامـي 
قدرات القـوات البحرية التـي وبحمد الله 
اسـتطاعت افتتـاح العام الجديـد بعملية 
نوعيـة عسـكرية ضبطـت فيها سـفينة 
واملعـدات  باألسـلحة  محملـة  إماراتيـة 
العسـكرية «وهي تعد عملية استخباراتية 
قبـل أن تكون عسـكرية»؛ كون السـفينة 
كانت مراقبة منذ لحظة مغادرتها سواحل 
سـقطرى وهي رسـالة للعدو بأن سـماء 
اليمن وأرضها ومياهها لم تعد مسـتباحة 
لـكل معتـٍد ويف هـذا دليل واضـح أن يمن 
اليـوم وإن نالـت الحرب منـه وآملت أبناءه 
إال أنهـا تحولت إىل منحـة رممت ما أحدثه 
العدوان من جروح بني أوساطهم َوكرست 
عنجهية العـدّو وبإذن الله فالقادم أعظم، 
وإن كانـت األعـوام املاضيـة هـي أعـوام 
صمـود وثبات فاألعوام القادمة هي أعوام 
تحريـر وانتصارات وهذا هـو وعد القوات 

املسلحة التي إن قالت فعلت. 

كتابات

جفغظئ الِئسران جفغظئ الِئسران 
اإلطاراتغئ ودققت اإلطاراتغئ ودققت 

السمطغئ  السمطغئ  
أتمث الماعضض

لم تكن السـفينة 
يعملـون  ملسـاكني 
تكن  ولم  البحـر،  يف 
غذائية  مواداً  تحمل 
اليمنيني،  ملسـاعدة 
الحصـار  وتكـَرس 
عليهـم  املفـروض 
السـعوديّة  قبل  من 
كانت  بل  واإلمارات، 
تحمـل  لألخـرية 
الكثري من األسـلحة، لقتل مـن لم يمت بالجوع 

والحصار وغارات طريان العدوان. 
ُدويلـة البعـران اإلماراتيـة عديمـة التاريـخ 
والـرشف والعروبـة، املليئـة بـرشكات الدعارة 
واملعابـد الوثنية، َمن َجيشـها ِعبارة عن لُقطاء 
مـن ُمختلِف الجنسـيات، وشـعبُها مـن الهنود 
واألُوُروبيـني،  واألمريكيـني  والربيطانيـني 
وُحكاُمها مجهويل األصل والنسـب، تعتدي عىل 
اليمن العريق بأصالتـه التاريخية املمتدة آلالف 
القرون، وعىل شـعب هم أصل العرب، وتقصف 
بطائراتها املدنيني وترسق أشـجاراً ُعمرها أكرب 
من عمر دويلتها الحقرية، وتحتُل الُجزَر اليمنية 
ومحافظـة عـدن بمينائها، وتنشـئ السـجون 
الرسية لتعذيب وقتل ُكـّل من يرفض مرشوعها 
الصهيوني، وتُدخل الصهاينة لجزيرة سقطرى 

للسياحة وكأنها ِملٌك َلها!
لـم تأخـذ هـذه األفعـى الخبيثة العـربة من 
رضبة توشكا صافر، بل تمادت وسعت الحتالل 
اليمـن ورسقة ثرواتـه، وبعد مقتـل الكثري من 
جنودهـا، وبعـد أن تلقت الرضبـات املوجعة يف 
ُعمق ُدويلِتها، أعلنت انسـحابها من مشاركتها 
ه ال طاقة لها ِمن تحمل  يف تحالـف العدوان؛ ألَنـَّ
الرضبـات الحيدرية للجيش واللجان الشـعبيّة، 
ولكنها استمرت يف دعم ُوكالِئها باملال والسالح، 
وهذا ما كشـفته القـوات البحريـة اليمنية بعد 
ضبطها لسفينة شحن تحمُل معدات عسكرية، 
تابعـة لدويلة اإلمـارات، بعـد أن اخرتقت املياه 
اإلقليميـة اليمنيـة، وكانـت يف طريقهـا لدعـم 
اإلرهابيـني يف اليمـن، عـىل مرأى ومسـمع من 
العاَلـم امُلنافـق ومجلـس األمـن الـدويل واألمم 
املتحدة ومنظماتُها وأمريكا التي تدَّعي السالم، 
وقاموا جميعهـم بالتندِّيد واالسـتنكار والقلق، 
ودعـا مجلس األمـن الجتماع طـارئ، وتعامت 
عيونُهـم عـن احتجاز السـعوديّة ألكثـر من 6 
ُسفن غذائية ونفطية مدنية، وهي َحٌق إنساني 
ألكثـر من عرشين مليـون يمنـي، وتعاُموا عن 
آالف الغارات التي تُشن عىل رؤوس املدنيني ُمنذُ 

سبع سنوات. 
كشـفت عمليـة ضبط سـفينة روابـي مدى 
التطـور الكبري الذي وصلت إليه القوات البحرية 
اليمنية، ومدى قوة االستخبارات العسكرية التي 
رافقـت العملية َوراقبت السـفينة قبل تَحّركها 
مـن اإلمـارات، وِعلمهـا بحمولتهـا َووجهتها، 
وتأتي هـذه العملية مع بداية عـام 2022م ويف 
ذلـك داللة واضحـة أن هذا العام سـيكون عام 
االنتصـارات البحريـة وفـرض السـيادة عليه، 
َوأن امليـاه اإلقليميـة اليمنية لم تَعـد مرتعاً ألية 

سفينة. 

تتالُش السثوان واجاعثاف طغظاء التثغثةتتالُش السثوان واجاعثاف طغظاء التثغثة
غتغى خالح الَتماطغ

العدوان يحذر باستهداف ميناء الحديدة وهل لديه 
مانع من الرضبات الجوية غري املربّرة رشعاً وليست 
قانونية منذ الدقائـق األوىل لعاصفة الحزم فالرصيد 

مفتوح للعدوان!
جرائم الحرب العبثية مستمرة عىل الشعب اليمني 
منذ ما يقارب ثمانية أعوام من الدمار والخراب وقتل 
األطفـال والنسـاء اليمنيـات يف منازلهـن دون رادع 
قانوني أَو مسـاءلة قانونية أَو وجود ضمري إنساني 
أَو اسـتنكار جراء العـدوان الهمجي من قبل مجلس 
األمـن والقانـون الـدويل أَو قلـق من قبـل املنظمات 

اإلنسانية. 
العـدوان عـىل اليمـن بقيـادة الرأسـماليني من قبل آل سـعود 
وإرشاف مبـارش من قبل أمريكا وبريطانيا و»إرسائيل» وفرنسـا 
فهـل لالسـتكبار العاملي مسـاءلة قانونيـة أَو تحمـل يف طياتها 

ضمرياً إنسانياً؟!. 
قـوى االسـتكبار العاملي هـي الرش يف هـذه األرض فهـي منذُ 
نشـأتها وهي تتغذى من الحرام ونمت قدراتهـا من املال الحرام، 
فكيـف نجد العدل من الـذي لم يعرف العدالـة يف حقه، وهل نجد 
إنصـاف ممن ال يتحرى عن طعامه من أين أتى ومن أين مصدره، 

من حالل األرض أَو من خريات وثروات الشعوب األُخرى. 
قـوى االسـتكبار العاملـي مـن أوجد الـرش لألرض ومـن أوجد 
الحـروب، وأراقـت الـدم يف األرايض العربيـة ومن سـوى أمريكا 
أسـاءت إلينا كمسـلمني وزرعـت التنظيمات اإلرهابية لتشـوية 
ـة العربية واإلسـالمية إىل  الديـن املحمدي ووصل بها الغـزو لألُمَّ
ـة  مساجدهم واملنابر، فهي فريوس الفكر للبرشية والضالل لألُمَّ

التي حولت نفسها إىل الطهر وهي النجاسة بذاتها. 
أمريكا الشـيطان األكرب فمن يؤمن بها وبسياسـتها فقد كفر 

بالله ورسـوله وبالدين املحمدي فالدين اإلسالمي هو دين رحمة 
ومحبة وسالم. 

 أمريـكا طغت يف األرض وعبثت باإلنسـان العربي 
واملسـلمني عامة، لقد تَحّركت بمسـاٍع شيطانية يف 
الرشق األوسـط والجزيـرة العربية بالغـزو الفكري 
أجنداتهـا  عـرب  باألمـة  فتمّكنـت  الدينـي  والغـزو 
وعمالئهـا واألنظمة الخليجية التـي تبنتها وضمنت 
أمنها وبتسلسـل حكمها إىل مقابل تنفيذ سياسـتها 

يف بالد العرب وبالد املسلمني. 
لقـد نجحت عرب الدين وتفكيك الصفوف بإنشـاء 
تنظيمـات إرهابيـة مـن أرض الحرمـني وانتـرشت 
يف جميـع البلـدان العربيـة واإلسـالمية وُمسـتمّرة 
بالتحريض، فقد وصل التحريض الديني عىل أنظمة 
إسـالمية وأحزاب مقاومة الهيمنة اإلرسائيلية يف الجزيرة العربية 
عرب دعاة اإلسـالم وعرب املنابر والحلقـات اإليمانية بأن حزب الله 

وإيران تشكل خطراً عىل اإلسالم أكثر من «إرسائيل». 
وما نحن فيه من عدوان بقيادة آل سـعود وآل زيد إالَّ ثمرة من 
الثمار السياسية للواليات املتحدة األمريكية واإلرسائيلية والعجوز 
الشـمطاء بريطانيـا التي ترعى حول حمـى األرايض اليمنية منذ 
القدم وقـد أخذت التجربة العسـكرية من املـايض ولقيت البأس 

اليماني والقوة التي يتحىل بها أبناء اليمن منذُ القدم. 
وما يؤسفنا من املجتمع الدويل ومجلس األمن االستهتار بحياة 

الشعب اليمني بكامله. 
القرصنة عىل السفن النفطية بعد تفتيشها والغذائية والدوائية 
وتظل تحت األرس لعدة شـهور دون استنكار، يف حني سوف يعقد 
مؤتمراً عىل السـفينة روابي التي تحمل عىل متنها عتاد عسكري 
وتـم أرسهـا واقتيادها يف امليـاه اليمنية باسـتهتار دويل ووقاحة 

دولية ال نظري لها. 
نحن بالله أقوى، سيهزم الجمع وسيولون الدبر، بقوة الله.
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 اإلطاراُت و «إجرائغض» وجعان لعثف واتث

اظاخارات المرتِجصئ وتمار ظعط اظاخارات المرتِجصئ وتمار ظعط 

سئث الرتمظ طراد 
 

أصبـح من الغبـاء املفـِرِط التفريُق بـني اإلمارات 
و»إرسائيـل»، فهما كيـاٌن واحٌد ويؤديـان الوظيفَة 
ـذُه اإلماراُت،  نفَسـها، ما تعجـز عنه «إرسائيُل» تنفِّ
ذُه «إرسائيـل»، فهما  ومـا تعجُز عنـه اإلمـاراُت تنفِّ
كيـاٌن واحٌد بعـد أن عملت «إرسائيـُل» عرب رشكاتها 
عـىل تحويـل ُدبَـي كمرَكزيـة اقتصاديـة يف الرشق 
األوسـط، وهو مـرشوُع التغريب لصحـراء الجزيرة 
العربيـة وتحويلهـا إىل كيـان غريـب اليد واللسـان، 
ـُر الحالَة االقتصادية ويتحكَُّم بمقاليِدها  وكيان يديـِّ
ويتداخـُل يف تفاصيلها الصغـرية، ويعمل جاهداً عىل 

تعطيل ُكـلِّ مشاريع النهضة يف املنطقة العربية.
ولعـل الذاكرَة مـا زالت تذُكُر ما قامت بـه رشكة دبي القابضة 
يف منطقـة عـدن الحرة التي كانت تهدُف إىل زيـادة معدالت النمو 
االقتصادي وقد تكون منافًسـا قويٍّا بحكم املوقع االسـرتاتيجي، 

وربما ترتك دبي غباًرا تسُفه رياُح الخماسني يف صحراء العرب. 
اليـوَم مـؤرشاُت الوضع االقتصـادي والسـيايس والدبلومايس 
يف دولـة اإلمارات أصبـح أكثَر وضوًحا من ذي قبل، فقد كشـفت 
األحـداُث الِغاللـة التـي كانـت تحجـب الرؤية وتجعـل من عرب 
الصحـراء رجاَل تنميـة واقتصاد ومرَكزية حضاريـة ذوي فرادة 
يف العالـم عـىل خـالف الطبيعة البدويـة الصحراويـة التي هي يف 
األََسـاس ضـد الُعمران وأكثـُر َميـالً إىل التدمري والفـوىض، وهي 
الطبيعـة التي يتم توظيُفها بطـرق بالغة الذكاء يف اليمن من قبل 
الجهاز االسـتخباري الصهيوني وعرب أدواته مـن عرب الصحراء 
ومرتِزقة اليمن، كما أن نشـاط اإلمارات العسـكري يف اليمن منذ 
بـدأ تحالـف العـدوان إىل اليوم يمتـاُز بالحذر الشـديد، فهو حني 
يشـُعُر أن مصالَحه باتت يف خطٍر يحاوُل أن يقوَم بتَحرٍُّك سيايس 
ُف مـن خالله درجة التوتر ثم نراه  أَو عسـكري أَو دبلومايس يخفِّ
يعوُد متى شعر أن الحاجة تقتيض نشاًطا أمنيٍّا أَو عسكريٍّا حتى 
يحّقَق غاياٍت ليسـت يف مصلحة اإلمارات، إذ ال مصلحة لها بل يف 

مصلحة «إرسائيل». 
حني رفعت اإلمارات رايتها عىل جزيرة سـقطرى اكتشف الكل 
أن وراء تلـك الراية كانت «إرسائيل»، فقد سـارعت «إرسائيل» إىل 
اإلعالن عن نفسـها يف صور شتى، منها األفواج السياحية، ومنها 
القيـام بإنجـاز أفـالم وثائقية وتسـجيلية ودراميـة يف الجزيرة، 
وهي اليوم تتواجد يف الجزيرة عسـكريٍّا كمـا تتواجد اقتصاديٍّا يف 
رشكات إنمائية واسـتثمارية وخدمات واجهتهـا الَعَلُم اإلماراتي 
وتحـت أبَطيها َعَلُم النجمـة اإلرسائيلية، ومثل ذلك أصبح مقروًءا 

ومشـاهًدا يف سـقطرى، ويحُدُث اليوَم يف سـقطرى نشاٌط ثقايف 
واجتماعي مكثّـٌف يهدُف إىل تغريب سـكان الجزيرة وفصلها عن 
امتدادهـا التاريخـي والجغرايف ونسـيجها الوطني، 
فاملواطن السقطري أصبح مواطناً إماراتياً يف ظاهر 
الشـكل، وهو يف جوهره احتالل «إرسائييل» للجزيرة 
ببشت وعقال ودشداشـة خليجية، وتلك من الرذائل 
التـي عليها عـرب الصحـراء اليوم حـني تحولوا إىل 
أَداة طيعـة بيـد العـدّو التاريخي للعرب واملسـلمني 
وينفـذون أجنداته بصورة فجـة ووقحة وعىل مرأى 
ومسـمع من العالم الحر ومن املسلمني الذين وقعوا 
تحت تأثري الخطاب املضلل الذي تنتهجه الرأسمالية 
العامليـة دون أن تصغـَي لحقائق الواقـع أَو خطاب 
حركة املقاومة اإلسـالمية التي بدأ محوُرها يشتدُّ عوُده ويكشُف 
الكثريَ من الزيف والتضليل، لكن يف ظل حالة من االنغالق الفكري 
وعدم االنفتاح من تيار التطبيع فقد سـلكوا طريق َعَمِه الطغيان 

فلم تكن قلوبُهم إال ُغْلفاً يعلوها الرَّان. 
ليـس لإلمـارات من جيـش حتى تماِرَس نشـاًطا عسـكريٍّا يف 
اليمن، لكنَّ أحداً لم يسـأْل نفَسـه: من أين جـاءت اإلمارات بذلك 
الجيش إىل اليمن؟ وسـالح الجو الذي يقصـف وقصف اليمن هل 
هـو إماراتي؟ كيف لدويلة صغـرية واقعة تحت الَوصاية أن تقوَم 
بنشـاط عسـكري، ويقوم املجتمع الدويل بكله لغض الطرف عن 
ذلك النشاط؟ القضية واضحة لكل ذي لُبٍّ أَو عقل أنَّ دولة صغرية 
مثـل اإلمارات ال يمكنها أن تلعَب دوًرا محوريٍّا يف املنطقة العربية 
وهي تستأجر رشكاٍت أمنية وعسكرية صهيونية للحماية األمنية 

والعسكرية للحكام والرشكات وفرض النظام األمني يف املدن. 
لم تكـن اإلماراُت يف مفرداِت العدوان عـىل اليمن إال «إرسائيل» 
بكل ترسـانتها العسـكرية وبكل تقنيات سـالح الجـو اإلماراتي 
الظاهـر تحـت الفتـات الَعَلِم اإلماراتـي، فقد أضحـى واضًحا أن 
اإلمـاراِت وجٌه عربي لـ «إرسائيل» تُديُر من خالله حركَة التطبيع 
وتديـُر مـن خالله مصالَحهـا يف املنطقـة برمتها؛ ولذلـك يتَحرَُّك 
محمـد بن زايد وفَق أجنداتها هنـا أَو هناك حتى أنه غيََّب الحاِكَم 
الفعـيلَّ وأدار املَِلفَّ يف ظل فرض الَوصاية عىل أخيه الحاكم الفعيل 

لإلمارات وهو يواجُه واقعاً غريَ معلوم ألحد. 
نحـن يف اليمن نخوُض حربًا مع «إرسائيـل»، بَيَْد أن «إرسائيَل» 
تحاربُنـا من وراء ُجُدِر اإلمارات، وهـذه من الحقائق التي يُفِصُح 
عنهـا الواقُع؛ ولذلك فالشـعار الذي يردُِّده أهـُل اليمن لم يكن إال 
بوعٍي عـن طبيعة املعركـة الوجودية، واأليّام سـوف تُفِصُح عن 
ذلك، وإن كان الواقُع يُفِصُح يشكل جيل، بَيَْد أن الكثري ال يرغبون 

يف الفهم؛ بَسبِب َعَمِه الطغيان. 

أحعاق طعثي دوطان 
 

تـكاد انتصـارات املرتِزقـة ال تتعّدى أرسهم 
بصناعتهـم  ضّجتهـم  َوأّمـا  نهـم،  لحمـار 
انتصـارات وهميـة فهـي إسـقاط لحالتهـم 
الالشـعورية نتيجة صفعات الهزائم املتالحقة 
املتسابقة املتكاثرة التي يصفعونهم بها رجال 
الّله صبحاً َومسـاء مّما أفقدهم الشـعور بكل 

يشء.. 
أفقدهم الشـعور بالحقيقة التي يرفضونها 
َوليسـوا من يرفضهـا فقد آمنوا بهـا َولكنهم 
عبد مأمور للشـيطان األكـرب َوال يملكون حّق 
النطـق، َولكن هـذه هزائمهم تنطـق، َوكذلك 
هـو موقـف ترسـانتهم اإلعالمية التـي نراها 
ُكــّل يوم يف الحدث َوالعربيـة َوالجزيرة َوبقية 

القنوات العميلة ألربابهم. 
يكذبون عدد ما يتنّفسـون، َوأّما االستحياء 
من الّله َومن الناس فقد نزع منهم َوانسـلخوا 

عن ُكـّل قيمة. 
يحاولـون إنعاش أرواحهم التـي ماتت منذ 
أرسهم لحمار نهـم َوإىل اليوم، ماتـوا معنوياً 

َونفسياً.. َوسقطوا أخالقيا، وانسلخوا وطنياً، 
َوُمِسخوا إنسانياً. 

لم يتبق لهـم يشء ليجعلهـم بكامل قواهم 
َوصحة شعورهم.

يرتبصـون انتصـاراً َولـو من صنـع الوهم 
َونسـج الخيـال َويكذبـون، فلعنـة الّلـه عىل 
(رحمـة  فليسـألوا  صدقـوا  َولـو  الكاذبـني، 
حجـرية) التـي جعلـت (العكيمـي) ينطقهـا 
َوبال شـعور حني تحدثه عن جيشه الكرتوني 

فيجيبهـا قائـالً َومـرّدداً بعدهـا (َحيـُث َوقد 
تـّم تربيته عىل تـرداد كالم أربابـه) فقال عن 
جيشـه: «َويرتاجعون»، َودون شعور منه، ثّم 
تسـأله: كم ثروتـك فيجيب أَيْـضاً بالشـعور: 
«َوالّلـه ال أدري»، مـا يؤّكــد الذلـة َوالهزيمة 
التي تعكـس حالتهم َوتخبطهـم َوانهزامهم.. 
هزيمتهم السـاحقة املاحقة ألفكارهم، َوهذه 
حالة قائد من قادتهم فكيف بأقزامهم َوألوية 
األقزام يف عسيالن َوالذين لم يختلفوا عن أُولئك 

فهـم أقـزام؛ ألَنَّ قائدهم هرب مـن رجال الّله 
بربقع!!

لقد ُرفعت عنهـم الرجولة كقائدهم (طارق 
عفاش)، لقد سـحقوا رجولتهـم بأيديهم َولو 
خاطبت فيهـم الرجولة فلن يفهموا لغتك؛ ألَنَّ 
رجولتهم تربقعت سـواء مع السفري السعودّي 
أم اإلماراتي أم أربابهم جميعاً َوهو الشـيطان 

األكرب َوربيبته (إرسائيل). 
أُولئك املسـوخ قلوبهـم َوألبابهم واحدة َوقد 
عميت عليهـم فصموا ثم بكموا َونطق الحمار 
األسـري عنهم قائـالً: أيها الكاذبـون: أين نهم 

َوالجوف َو...!
فحني تخربون العالم أين تلك املناطق حينها 
قولـوا إنكـم انترصتـم، َولكن (لـو كان فيكم 
رجالـة مـا أرستـم حمـاراً َوصنعتم مـن ذلك 

أُسطورة َوعناوين أخبار). 
لهـذا فابقـوا عنـد الحمـري فالحمـري «عىل 
أشـكالها تقع»، َوإياكم أن تتكلموا عن النرص 
فأنتـم بال شـعور تهـذون َوال قيمـة لكالمكم 
فقد ُعرفتم بالكذب َوالتضليل فأنّى تصّدقون، 
َوكيـف آلرسي حمـاٍر بـأن ينتـرصوا إّال عـىل 

بعضهم من الحمري. 

رشرف سجغجًا غا (َسَطط)
الحغت سئث المظان السظئطغ

ال  الذي  الوقـت  يف 
يتحرجـون من رفِع 
السـعوديّة  أعـالم 
تجدهـم  واإلمـارات 
ووقاحٍة  جرأٍة  وبكل 
ويحرقون  يمزقـون 

العلم اليمني!
بالله عليكم، 

أليـس هـذا العلم 
يتطاولـون  الـذي 
عليه هؤالء اليـوم وكل يوم هو العلم الذي رفعه 

شباب وثوار أُكتوبر.. 
ي بـه ذات يوٍم  أليـس هـو العلـم الـذي ُسـجِّ
جثمان الشـهيد راجح بن غالب لبوزة وجثامني 

ُكـّل الشهداء من بعده. 
فأي (جنوٍب) يّدعي هؤالء أنهم يقاتلون؛ ِمن 

أجِله، وأية قضيٍة يحملون؟
أليـس هذا العلم الذي يمزقونه ويحرقونه هو 

علم اليمن، علم الثورة والجمهورية والوحدة؟!
فكيـف يدعـي البعـض منـا اليـوم أن هؤالء 
يقاتلـون ِمن أجـِل اليمن والثـورة والجمهورية 

والوحدة؟
فعالَم يقاتلون إذن؟

وتحت أية رايٍة يقاتلون؟
أال يحرصون دائماً عىل رفع َعَلمي السـعوديّة 

واإلمارات أينما حلوا وارتحلوا؟
أال يعلقـون صـور حكامهـا عـىل الجـدران 
والسـاحات  واملياديـن  والشـوارع  والطرقـات 

العامة؟
السـعوديّة  أجـِل  ِمـن  يقاتلـون  فهـم  إذن.. 

واإلمارات! 
أليس كذلك؟

طبعـاً ُكـّل هؤالء (األقزام) كـوم.. وأصحابنا 
الذين لطاملا ظلوا وال يزالون يتباكون عىل ضياع 

الدولة والجمهورية كوم لحالهم!
لم نَر واحداً منهم استنكر أَو أدان بكلمة واحدة 
جريمـَة إحراق العلم اليمني، بل عىل العكس من 
ذلـك، فقد وجدناهـم فرحني ومسـتبرشين بما 

رأوا من هؤالء (األقزام)!
ال تفرحوا.. وال تستبرشوا َكثرياً. 

موجهـة  واحـدٍة  قصـريٍة  رسـالٍة  فُمَجــّرد 
تتلقاهـا (أبوظبي) أَو (دبي) كفيلٌة بأن تعيَدكم 

جميعاً إىل جحوركم! 
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اإلظسان إذا طا تئغظئ له افتثاث غضعن له طعصش وق غاثث تأغغثًا أو اإلظسان إذا طا تئغظئ له افتثاث غضعن له طعصش وق غاثث تأغغثًا أو 
طسارضًئ إق بسث أن غائني له وجه التص طسارضًئ إق بسث أن غائني له وجه التص 

 : خاص:
املعصية فعـًال تضاعف العتبارات أخـرى كما أن الله 
سـبحانه وتعاىل حتى بالنسـبة لنسـاء النبي {يَا ِنَسـاء 
بَيِّنٍَة يَُضاَعْف َلَها اْلَعذَاُب  النَِّبيِّ َمن يَأِْت ِمنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة مُّ
} (األحزاب30) بنفـس املعصية التي لو حصلت  ِضْعَفـنْيِ
من هذه املرأة أو من هذه املرأة تعترب واحدة لكن تضاعف 
هنـا العتبـارات أخرى، فِمْن هـذه املرأة تعطـى جزاءها 
الطبيعي، لكن هذه املـرأة يضاعف لها العذاب العتبارات 

أخرى.
كذلك أن نسمع بأن الرسـول (صلوات الله عليه وعىل 
آلـه) قـال يف قاتل اإلمـام عيل بأنه أشـقى األمـة، القتل 
نفسـه جريمة كبرية، القتل جريمة كبرية، لكن أن يقتل 
هذا الشـخص، هذا الرجل العظيـم يف مرحلة خطرية، يف 
وضعيـة هي تعتـرب األمة يف أمـس الحاجـة إىل مثل هذا 
الرجل العظيم، تعترب جريمة كبرية جًدا جًدا جًدا، لدرجة 
أن أثرها يجلب الشـقاء عىل األمة، فسـمي أشـقى هذه 
األمة، كما سـمي عاقر ناقة ثمود أشـقى تلك األمة؛ ألنه 

جلب الشقاء عىل أمته كلها.
كذلـك يف قاتـل محمـد بـن عبد اللـه النفـس الزكية، 
يوجد خرب بأن عليه ثلث عذاب أهل النار؛ لنفس السـبب 
ولنفس االعتبار، هو قتـل نفس محرمة، لكن قتل نفس 
محرمة والعتبـارات أخرى اعتربت هـذه الجريمة كبرية 
جًدا جًدا لدرجة أنه أصبح مرتكبها مسـتحًقا بأن يعذب 
كثلث عذاب أهل النار هو لوحده؛ ألنه قتله وهو شـخص 
عظيـم، يف مرحلـة خطـرية، يف منعطف تاريخـي كانت 
األمـة يف أحوج مـا تكون إىل مثل هذا الشـخص يصحح، 
عندمـا انتهت الدولة األموية باإلمكان أن تسـتأنف األمة 

حياة أخرى جديدة عىل يد هذا الشـخص ومن سـيخلفه 
مـن أئمة أهل البيت، لكن قتل فتمكنت دولة بني العباس 
فأصبحت كدولة بني أمية بل أسوأ منها يف أشياء كثرية.

لنفهـم بأن الفسـاد، بأن املعصيـة يف أزمنة معينة، يف 
أوقـات معينة، العتبـارات معينة تكون كبـرية جًدا جًدا، 
يكفينا سـوًءا، يكفينا سـوًءا أننا نرصف أموالنا، وتميش 
أموالنـا إىل جيـوب اليهـود والنصارى رغًما عنـا! هذه يف 
حـد ذاتها مصيبة علينا حقيقـة؛ ألن كل الكماليات التي 
نشـرتيها، كل الرضوريـات التي نأخذهـا، األموال هذه، 
ماليـني الـدوالرات تمـيش إىل جيـوب أعدائنا مـن اليهود 
والنصارى، برتول املسلمني، خريات املسلمني كلها تصب 

يف جيوبهم!
هـذه مصيبة كبـرية، أما أن نخدمهـم أيًضا من جديد 
فيما يتعلق باإلفسـاد، أو نصبح يف حالـة معينة متولني 
لهـم، والتويل كما قـال اإلمام عيل: ((الـرايض بعمل قوم 
كالداخـل فيه معهم)) أن ترىض بعمله ولو تحت عناوين 
أخـرى، أن تجـد يف نفسـك ميـل إليهـم، أو إىل أوليائهم، 
املسـألة هي واحدة، تتوالهم أو تتـوىل أولياءهم؛ ألن من 
يتولهـم منا يصبح منهم، فمن نتـوىل نحن ممن هو منا 

متويل لهم نصبح نفس اليشء منهم نعوذ بالله. 
يف أذهـان الناس كلما يأتي موعظة، كلما يأتي حديث 
يتبـادر إلينـا الطاعـات واملعـايص املعروفـة، الطاعات 
واملعـايص املعروفة، وكأنه ما هناك أشـياء أخرى، هناك 
طاعات وواجبات مهمة جًدا جًدا نحن مقرصين فيها، بل 
ال نتذكرها، يوجد عبـادات اعتقادية، واجبات اعتقادية، 
أن تعتقدها كذلك نحن مهملني لها، ال نلتفت إليها، هناك 
معايص خطرية خارجة عن األشياء التي نعتربها قد هي 
مألوفـة أنها معايص هي يف نفسـها أيًضا خطرية ونحن 

ال نلتفت إليها. 
نحـن بطبيعتنا اليمنيـني بطبيعتنا فينـا تحليل كثري 
لألحـداث، ومـع تخازين القـات تقريبًـا يف أي بيت يف أي 
مـكان يحللـوا كل األحداث، ونبـدأ من أمريـكا إىل أقىص 
منطقـة، حتى أني أذكـر مرة ونحن مخزنـني يف صنعاء 
يف بيت الشـايف وكان عنده ضيف سـفري عمان أيام تلك 
األحداث بني الشطرين السـابقة، أحداث ما بني عيل عبد 
الله وعيل سـالم، بني الحزب االشرتاكي واملؤتمر، والناس 
مـالن تحليل، مـالن أخبار، مـالن.. فقال: أنتـم اليمنيني 
توجدون يف نفوسـكم قلًقا، وتوجدون يف نفوسـكم أيًضا 
رعبًا، وتحللون األحداث بطريقة أحيانًا تكون معكوسة، 
يخـرج الناس وهم يحملون هًمـا فيما يتعلق بحاجاتهم 
مـن [قمـح] أو نحـوه.. قـال هـذه طبيعـة يلمسـها يف 

اليمنيني غريبة.
التحليـل إذا كان تحليـالً إيجابياً وفهمـاً لألحداث عىل 
حقيقتهـا ليكـون يل موقف منها، موقـف إيماني.. ال أن 
أتلقى ما يقول اآلخرون وأتأثر باآلخرين، أنا يكون عندي 
قـدرة عىل أن أفهم األحـداث، وأن أفهم كيف أقف املوقف 

اإليماني منها، هذا جيد.
لكـن عندما يكـون النـاس يتحدثون بمـا يتحدث به 
اآلخـرون، ويحللـون تحاليـل قلـب يرتتـب عليهـا تأييد 
ومعارضـة، تأييـد ومعارضـة، هذه هي نفـس القضية 
الخطـرية، يخرج النـاس من مجلس معني بعـد تخزينة 
- وخاصـة إذا هي بزغة جيـدة وأذهان صافية واألريالت 
كلها تسـتقبل تأتـي تحاليل - ويخرج اإلنسـان وهو ما 
يدري، قد هو متجه ألن يصيل صالة املغرب والعشـاء ويف 
نُكْم َفِإنَُّه  علـم الله قد يكون ممن قـال: {َوَمن يَتََولَُّهـم مِّ
ِمنُْهْم} ما معنى منهم؟ ألم يقل هناك: اليهود والنصارى؟ 

ال تتخذوا، جاء باالسم ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، 
ُه ِمنُْهْم} يعني  نُكْم َفِإنـَّ فعند مـا يقول: {َوَمـن يَتََولَُّهم مِّ

ماذا فإنه من اليهود والنصارى. 
فيخرج واحد وال سمح الله وقد هو يهودي - متجه إىل 
املسـجد - من حيث ال يشعر، يهودي بغري زنانري، يهودي 
بغـري زنانري نتيجة التحليالت الخاطئـة والفهم الخاطئ 

وسهولة اتخاذ املوقف عىل حسب ما يسمع. 
الـيشء الـذي ال بد منـه أن اإلنسـان إذا مـا تبينت له 
األحـداث يكون لـه موقف بأنه ال يتخذ من داخل نفسـه 
تأييـد أو معارضـة إال بعـد أن يتبـني لـه وجـه الحق يف 
املسـألة، أو أن يـرى ممن يثق بهم يف فهمهـم يف تدينهم 

من قدواته لهم موقف من هذه املسألة فيقف موقفهم.
غري هذه تكون املسألة خطرية، تكون املسألة خطرية 
َل َعَليُْكْم ِيف  كما حكى الله سـبحانه وتعاىل قال: {َوَقـْد نَزَّ
اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسـِمْعتُْم آيَاِت الّلِه يَُكَفُر ِبَها َويُْسـتَْهَزأُ ِبَها 
ى يَُخوُضواْ ِيف َحِديٍث َغـرْيِِه إِنَُّكْم  َفـالَ تَْقُعـُدواْ َمَعُهْم َحتـَّ
ثْلُُهْم} (النسـاء140) ألم يقـل مثلهم؟ يخوضون يف  إِذًا مِّ
القـرآن يتحدثـوا عن آيات يف القرآن بسـخرية أو بنقد أو 
بـأي يشء من هذه، وأنـت هنا تزعم أنك مسـلم ومؤمن 
بالقرآن، لكن جلوسـك معهم قد تتأثر، أو جلوسك معهم 
وأنت سـاكت، يعترب تشـجيعاً ملـا هم عليـه يحولك هذا 
املوقف الذي أنت تتهاون به إىل أن يكون حكُمك حكَمهم.

الحظوا لخطورة املسألة كيف أن القرآن يتحدث: فإنه 
منهـم، إنكم إذًا مثلهـم، وإن أطعتموهم إنكم ملرشكون، 
يقـول لك: أنت مثل هذا، مثل هـذه الجهة التي أنت تقف 
موقفهـا، أنت مثل هذه الجهة التـي تتوالها، أنت حكمك 
حكم هذه الجهة التي تطيعها ولو يف مسـألة واحدة مما 

هي معصية لله سبحانه وتعاىل. 

طعما تطعرت السطعم.. ق تثرج سظ طةرد اقجاثثام فجئاب ذئغسغئ.. اهللا عع الثي جسطعا يف عثا الضعن
 - بحرى المتطعري:

 
(الغععد) أضاسعا سطعطاً سزغمئ.. واعامعا بـ(طا 

غفرصعن به بني املرء وزوجه)!!
ِهيْـُد الَقاِئـُد -َسَالُم اللِه َعَليْـِه- يف بداية   تحدث الشَّ
الدرس السادس من دروس رمضان عن اليهود وكيف 
أنهـم أضاعوا (علوماً عظيمة) نـزل بها امللكان ببابل 
(هـاروت ومـاروت)، ولم يهتمـوا إال بمـا فيه تدمري 
للبرشيـة حيث قـال: [لكن الحظ كيـف اليهود عندما 
انحطـوا انحطاطاً رهيبـاً جداً كان الـذي يهمهم من 
تلك العلوم، ومن تلك الحضارة الهامة: هو أن يتعلموا 
ما يفرقـون به بـني املرء وزوجـه! فأضاعـوا العلوم 
األُْخــَرى، أضاعوا علومـاً ابتنت عليهـا حضارة لهم 
هم يف عهد سـليمان كلها يف األخري تالشت، خالصة ما 
تبقى لديهم هي [علوم الشـعوذة] - مثلما يقولون - 

وما زال هذا لديهم إىل اآلن. 
إذاً وجدناهـم بسـبب أنهـم لـم يهتدوا بهـدي الله 
حطموا حضـارة قائمة، وأضاعوا علومـاً هامة جداً، 
هـذه الحالة ما تـزال قائمة فيهم إىل اآلن مـا تزال إىل 
اآلن الفكرة التي ما يزالون عليها هي تلك التي حكاها 
عنهـم كانت ُكــّل هدفهم من علـوم معينة: يفرقون 

بني املرء وزوجه]. 

(الغععد) غحضطعن تعثغثًا لتدارة الئحرغئ الغعم:ــ
وحّذر -َسَالُم اللِه َعَليْـِه- من النفوس التي يحملها 
اليهـود واملبتعـدة عن (هـدى الله)، حيث قـال: [اآلن 
العلـوم الحديثـة، هذه الحضـارة الحديثة هـذه أيضاً 
معرضة للنكسة عىل أيديهم هم فعالً، اآلن بعد الثورة 
الصناعيـة، وبعد ازدهار العلم حاولـوا أن يتغلغلوا يف 
داخل البلدان التي ازدهرت مثل: بريطانيا، يف فرنسـا، 
يف أمريـكا، أمريكا بالـذات قد تكون أمريـكا من أبرز 
البلـدان اآلن يف مجـال العلـوم بـل سـمعنا يف الفـرتة 
القريبـة: بأنهـا ربما قد تكـون تجـاوزت أوروبا بما 
يسـاوي أربعني سـنة، بالنسـبة ألمريـكا. الحضارة، 
العلـم الـذي عليـه أمريـكا، وبلـدان أوروبـا، والعالم 
كلـه معرض أيضـاً لالنهيار عـىل أيديهم، هـم لديهم 
اهتمامـات معينة اهتمامات هـي أيضاً ال يبالون من 
أجلها أن يتحطم ُكـّل يشء فينطلقون بنفس الفكرة: 

التفريق تجدهم مثالًَ اآلن يفرقون بني اإلنَْسان ودينه، 
بني اإلنَْسـان وربه، بني املسـلم وكتابـه، يفرقون بني 
األمـم، يجزؤونها، يفرقـون ما بني الحاكم وشـعبه، 
أليست سياسة بارزة اآلن؟ قضية بارزة اآلن: موضوع 
التفريـق ما بـني الدولـة والشـعب، بغـض النظر أن 
تكون دولة مسـتقيمة، أَْو دولة غري مستقيمة أعني: 
بالنسـبة  كسياسـتهم  إليـران  بالنسـبة  سياسـتهم 
للسـعودية تماماً مع الفارق الكبـري ما بني النظام يف 
السـعودية والنظام يف إيران، التفريق ما بني الشـعب 
والحاكم. يسـوقون العالم اآلن يسـوقون تلك البلدان 
التـي امتلكـت حضـارة عاليـة، واحتضنـت علومـاً 
مهمة يسـوقونها إىل مـاذا؟ إىل حالة قد تؤدي فعالً إىل 
خسـارة علمية رهيبـة، إىل خسـارة حضارية رهيبة. 
هم يـرون بأنه ليـس بإمكانهم أن يحكمـوا العالم - 
لديهـم مطمع معـني: أن يسـيطروا عـىل العالم - إال 
بعـد أن يدخلوا العالم يف رصاعـات رهيبة جداً بالطبع 
تكون يف نتيجتها رضب مصالـح، املفاعالت، املعامل، 
الخـرباء، علمـاء، مدارس، جامعات كلهـا ترضب، إذاً 
فهم كانوا وراء تحطيم الحضارات السـابقة، وضياع 
العلوم السـابقة واآلن هم يف الطريق لنفس ما عملوه 

يف املايض..].. 

عثى اهللا عع (الدماظُئ) لئصاء السطعم العاطئ:ـ
واسـتطرد -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- قائـالً: [مجمل ما 
قدمه الله سبحانه وتعاىل، وما ذكره عن بني إرسائيل، 
بمـا فيهـا النقطة هـذه: أن أية أمة تصـل يف علومها 
إىل درجـة عاليـة هي معرضـة للتاليش بسـبب ماذا؟ 
أنها ليسـت مهتدية بهدي الله، أن هدى الله سـبحانه 
وتعـاىل هو من أهـم الضمانات لبقـاء العلوم الهامة، 
من أهم الضمانات التي تبنى عليها الحضارات وتدوم 

وتستمر. 
إذاً فمـا نراه اليوم بالنسـبة لليهود ليـس جديداً يف 
الواقـع، وكثري من املحللني يذكـرون بأنه اآلن أمريكا 
هي معرضة لالنهيار هي، بخرباتها العالية، بعلومها، 
بـكل ما عندهـا معرضة لالنهيار عىل يـد من؟ عىل يد 
اليهـود فضالً عن باقي األمـم؛ ولهذا ترى كيف أصبح 
الكثـري يضجـون منهـم اآلن، العالـم اآلن يضـج من 
اليهـود، يف مؤتمـر القمـة اإلسـالمية سـمعنا الوزير 

املاليزي عندما تحدث عن اليهود، وحصل تأييد له من 
أطـراف كثرية؛ ضجة مـن املناطق التـي لليهود نفوذ 
فيهـا وهيمنة مبارشة عليهـا كثري من الكتابات حتى 
كتابـات هنا يف اليمن أذكر يف بحث جميل يف مجلة من 
مجـالت الجيش يذكـر خطورة السياسـة اإلرسائيلية 
وخطـط اليهود عىل أمريكا نفسـها، تؤدي إىل تحطيم 

أمريكا نفسها]. 
وقـال أيضـاً: [اآلن البـرش كلهـم يصيحـون بأنه 
احتمـال تحصـل حـروب رهيبـة يعنـي كلهـم اآلن 
يصيحـون مـن نتاج العلـم أليس من نتـاج العلم وما 
توصل إليه اآلخرون يف علومهم؟ أصبح اآلن يمثل رشاً 
كبرياً من الذي جعل املسـألة بهذا الشـكل؟ هم هؤالء 
أهل الكتاب اليهود بالذات الذين كانوا عىل هذا النحو. 
إذاً فمعنـى هذه لو يفهم الكل بمـا فيهم األمريكيون 
أنفسـهم بما فيهـم األوروبيون بأن اليهود يشـكلون 
خطـورة عـىل البرشيـة بكلهـا الخطورة عـىل البرش 
جميعاً عىل اختالف دياناتهم عىل اختالف جنسـياتهم 

وبلدانهم]. 

الثغظ لغج (أشغعن الحسعب)!!
ويف ذات السـياق أّكـد -َسَالُم اللِه َعَليْـِه- بأن الدين 
ليس سـبب تخلف األمم، حيـث قـال: [إذاً مثلما قلنا 
باألمس ال يتصور اإلنَْسـان... ألنـه ربما قد يكون من 
حسـن حظنا نحن يف الزمن هـذا أن رأينا البلدان التي 
احتضنت العلم: هي معرضة لالنهيار وبالشـكل الذي 
تـرى فعالً بأن تلـك األمم كانت بحاجـة إىل هدي الله، 
تهتـدي بهـدي الله: فيمـا يتعلق بنظامها السـيايس، 
فيما يتعلق باقتصادها، فيما يتعلق بحركتها بشـكل 
عام، فهذا مثل مهم جداً نستطيع نحن عندما نتحدث 
مع اآلخرين، أَْو نسـمع من آخريـن ممن يحاولون أن 
يعتربوا هذا الدين، أَْو يعتربوا الدين بشـكل عام يؤدي 
إىل تخلـف الشـعوب واألمـم وإىل التأخـر، واملفروض 
نرتك هذه األشـياء، ونلحق بركاب اآلخرين! أنت الحظ 
اآلخريـن إذَا لديـك فكـرة وفهم، اآلخـرون معرضون 
لنكسـة رهيبـة، وخسـارة للبرشية فيمـا لديهم من 
علـوم، ما السـبب يف ذلك؟ بالتأكيد هـم كانوا بحاجة 
إىل يشء يشـكل ضمانـة بالنسـبة لهـذه الحضـارة، 
وهـذه العلوم هو ماذا؟ هو هدي الله. إذاً فهذا يعطينا 

ثقـة بأن هدي الله سـبحانه وتعـاىل املتمثل يف القرآن 
الكريم، دينه املتمثل يف اإلسالم بشكل عام هو من أهم 
ما تحتاج إليه البرشية بشـكل عام لتسـتقيم يف ُكـّل 

شؤونها، وليبقى ثابتاً ومتنامياً ومثمراً]. 

السطط ضان (طاطعرًا) يف سعث الظئغ جطغمان أضبر طظ 
غعطظا عثا:ــ

ـِهيْـد الَقاِئـد -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه-، يف  واسـتمر الشَّ
رشح اآليـات، حيث قـال: [، أي يشء تتوصل إليه من 
العلوم مثلما توصلت إليه اآلن، وربما قد يكون يف علم 
الله وما تدل عليه أيضاً اآلية هذه السابقة وما تدل عليه 
قصة: {أَنَا آِتيَك ِبِه َقبَْل أَْن يَْرتَدَّ إَِليَْك َطْرُفَك}(النمل: من 
اآلية40) أنه قد نكون ربما ما نزال متأخرين بالنسبة 
لعلوم سابقة ضاعت، اآلن العلم الحديث لم يستطع إىل 
اآلن أن يفـرس كيف تمت عمليـة نقل [عرش بلقيس] 
إىل فلسـطني، من اليمن إىل فلسطني لم يستطيعوا أن 
يفرسوا تفسرياً مقبوالً ومنطقياً ومعقوالً فيما يتعلق 
ببنـاء [األهـرام] يف مرص ما تـزال هاتـان القضيتان 
لغـزاً علمياً فعالً، معنى هذا أن اللـه عندما قال: {َوَما 
أُوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلـِم إِالَّ َقِليالً}(اإلرساء: من اآلية85) ذلك 
العلم بكله الذي وصل إىل الدرجة هذه استخدام أشياء 
أُْخــَرى يتم بسـببها التوصل إىل أشـياء مـا تزال لحد 
اآلن لغـزاً، فالعلم الحديث اآلن هـو ما يزال فعالً قليالً 
ما يزال قليالً بالنسـبة لعلوم ضاعت سـابقاً وما يزال 
الكل قليال مما آتاه الله سـبحانه وتعـاىل {َوَما أُوتِيتُْم 
ِمـَن اْلِعْلِم إِالَّ َقِليـالً}(اإلرساء: من اآلية85) هذه كانت 
مشكلة وما تزال مشـكلة فعالً ويتم التلبيس بها عىل 
كثري مـن الناس يف قضية التحرض والحضارة والعلوم 
يتصـورون بـأن معنـاه نـرتك هـذه األشـياء ونلحق 
باآلخريـن! الحـظ اآلخريـن اآلن العلـوم الراقية كيف 
أصبحت معرضة لالنهيار عـىل يد من؟ من حكى الله 
هنـا يف القرآن بأنـه طبع عىل قلوبهم ممـن قالوا عن 
أنفسـهم بأن قلوبهم غلـف، إذاً ألم تكن تلك الحضارة 
أَْو تلـك العلوم بحاجة إىل يشء يشـكل ضمانة لبقائها 
يشـكل ضمانـة ألن تبقى مسـتمرة تنتـج إنتاج خري 

للناس؟].. 
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 : طاابسات

اعتقلـت قـواُت االحتـالل، فجـَر أمس 
األحـد، عـدداً مـن الفلسـطينيني يف بيت 
لحـم والقـدس املحتّلة، ففي بيـت لحم، 
اعتقلـت قوات االحتالل الفتى عامر خالد 
عـالء  والشـاب  عامـاً)،  طقاطقـة (17 
محمـد طقاطقـة (22 عامـاً)، بعـد أن 
داهمت منزيل ذويهما وفتشـتهما يف بلدة 

بيت فجار. 
ويف القـدس املحتّلـة، اعتقلـت قـوات 
االحتالل الشـاب عامر زيداني (26 عاماً) 
مـن منطقة باب املغاربة أثناء عودته من 

مكان عمله. 
وذكـرت مصـادُر صحفيـة أن قـوات 
االحتـالل أعلنـت اعتقـال ثالثـة شـبان 
فلسـطينيني بزعم إحراقهـم مركبة أحد 
املسـتوطنني يف حي الشـيخ جراح الليلة 

املاضية. 
ويف نابلـس، اقتحمـت قـوات االحتالل 
قريـة برقـة، وداهمـت منـزل املواطـن 
فالح عوايـص، بعد العبـث يف محتوياته 
وتخريبـه، واقتحمـت آليـات االحتـالل، 
مخيـم «عقبة جـرب» بأريحا؛ مـا أَدَّى إىل 

اندالع مواجهات بني الشبان واالحتالل. 
واندلعت مواجهات، الليلة قبل املاضية، 
الغربيـة  بالضفـة  متفرقـة  مناطـق  يف 
والقدس املحتّلة، استهدف خاللها الشبان 
قـوات االحتـالل بالزجاجـات الحارقـة، 
كمـا أطلق مقاومون النـار صوب حاجز 
لالحتـالل يف جنـني وبؤرة اسـتيطانية يف 

بيتا. 
ورصـد املكتب اإلعالمي لحركة حماس 
يف الضفـة الغربيـة يف تقريـره السـنوي 
(34017) انتهاكاً ارتكبها جيش االحتالل 
واملسـتوطنون يف الضفة والقدس املحتّلة 

خالل عام 2021م املايض. 
ووثّق التقريُر استشهاَد (94) مواطنًا، 
واعتقـال  آخريـن،   (11092) وإصابـة 
اعتـداءات  وبلغـت  مواطنًـا،   (5286)
وعـدد  اعتـداء،   (1032) املسـتوطنني 
عمليـات إطـالق النار التـي نفذها جنود 
االحتـالل ومسـتوطنّوه (2502) اعتداء، 

وفق التقرير ذاته. 
إىل ذلـك، اعتـرب الناطـق باسـم حركة 
محمـد  القـدس،  مدينـة  عـن  حمـاس 
حمـادة، أن مواصلة االحتالل عدوانه عىل 
العاملني يف املسـجد األقـىص املبارك، من 

حراس وسـدنة وموظفني، باعتقالهم أَو 
إبعادهم عن املسـجد األقىص املبارك، هو 
عدوان سـافر وتغول عىل شؤون املسجد 
األقىص املبارك، ويرتافق هذا العدوان مع 
محـاوالت االحتالل امُلسـتمّرة لعرقلة أية 
محاولـة إلجراء صيانـة أَو ترميم ملرافق 
املسـجد األقىص املبارك، األمـر الذي يزيد 

من املخاطر املحدقة ببنيانه. 
مغبـة  مـن  االحتـالَل  حـذر  حمـادة 
االسـتمرار يف هذا النهج العدواني، داعياً 
«أهلنـا يف القـدس إىل مواصلـة الربـاط، 
بحـق  االحتـالل  لسياسـات  والتصـدي 

املسجد األقىص». 
كمـا دعا الجهـات الرسـمية واألهلية 
املعنية إىل القيـام بواجبها يف دعم حّراس 
املسجد األقىص وكل العاملني فيه يف وجه 

االحتالل. 

 : وضاقت

أشـار قائُد الثورة اإلسـالمية يف إيران، السـيد عيل الخامنئي، يف 
خطابه املتلفز بمناسـبة ذكرى انتفاضة أهايل مدينة قم ضد نظام 
الشـاه عام 1978م، إىل أن «هذه االنتفاضة شكلت نواة سلسلة من 
التَحّركات الشـعبية التي أَدَّت إىل انتصار الثورة اإلسالمية»، معتربًا 
أن «هـذه الواقعـة كانت مصـدَر تغيري كبري ويجـب تخليد ذكراها 

لألجيال القادمة». 
وأّكــد السـيد خامنئـي، أن «أعـداء الثـورة اإلسـالمية ونظام 
الجمهورية اإلسـالمية يحاولون تقليل حساسـية الشعب اإليراني 
تجاه مبادئ الثورة وأسسـها والحكم الديني تدريجيٍّا، وذلك بطرق 
مختلفة ومن خالل الدعاية املكثّـفة يف الفضاء السيرباني ووسائل 

اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي». 
وذكر السـيد خامنئـي أن «رس عـداوة قوى الغطرسـة العاملية 
واالستكبار لعلماء الدين وعلماء السياسة والدين السيايس والفقه 
السـيايس هو أن وجودهم يناهض االسـتكبار واالسـتعمار وهذه 
حقيقـة يجـب أخذها يف عـني االعتبار ومـن هنا يمكـن فهم ملاذا 
تكن أمريـكا هذا العـداء والحقد العميـق لنظـام جمهورية إيران 

اإلسالمية». 
وأّكـد عىل أهميِّة الحفاظ عىل الوحدة، وتقليل عوامل التفرقة يف 
البـالد، الفتاً إىل أنه من الطبيعي وجـود اختالفات يف اآلراء واألذواق 
واألسـاليب بمـا يف ذلـك االختالفات الدينية بني الشـيعة والسـنة، 
منوًِّها، «لكن يجب أالَّ نسمح لهذه االختالفات أن تؤدي إىل املواجهة 

وتصعيد الخالفات وتضعيف التالحم الشعبي». 

وأَشاَر إىل التعايش السـلمي للشيعة والسنة يف البالد منذ قرون، 
قائـالً: «رغم وجود رصاعات بني القوميات املختلفة يف البالد إالَّ أننا 

نة».  لم نشهد أيَّ رصاٍع بني الشيعة والسُّ
وأوضح السيد الخامنئي «أن سياسة فرق تسد هي ديدن أعداءنا 
طوال تاريخهم االستعماري يف املنطقة»، َوأََضـاَف، أنه «يجب أن ال 
ننخدع بهذه السياسة الشيطانية وعلينا أن نقوي األمل الذي يسعى 
األعداء أن يطفئوا ُشعلتَه ويحّولوه إىل يأس يف قلوب الشباب وننفذ 

جميع الوعود التي نقطعها للشعب يف وقتها من دون نقص». 
وأّكـد عىل «رضورة مشاركة الشعب يف اتِّخاذ القرارات يف مختلف 
األجهـزة والنظـر يف مقرتحات الخـرباء واملتخصصـني يف املجاالت 
املختلفة واعتماد آلية يمكنها اسـتخدام هذه املقرتحات واألفكار»، 
وأَشاَر إىل استشهاد الفريق قاسم سليماني، معتربًا أنه «كان حادثاً 

تاريخيٍّا لم يكن أحد يتوقع أن يكون بهذه العظمة». 
َوأََضـاَف السـيد الخامنئي أن «أمريـكا ما زالت ترتكب الخطأ يف 
الحسـابات، واملثال عىل ذلك هو قضية اغتيال الشـهيد سـليماني، 
َحيـُث تصورت بأن هـذه الحركـة العظيمة سـتنطفئ باغتياله»، 
وتابع: «لقد تصوروا بأن هذه النهضة والحركة العظيمة التي كان 
الشهيد سليماني ممثالً لها ورمزاً لها ستنطفئ، لكن واقع الشعب 
اإليراني هو ذلك املد العايل من الجماهري الذي اكتسـح شوارع املدن 

اإليرانية إبان تشييع الشهيد قاسم سليماني». 
وختم السـيد الخامنئي أن هذه الحركة العظيمة التي شهدناها 
العام الجاري وهو العام الثاني لذكرى استشهاد سليماني يف إيران 

والدول األُخرى، لم تكن سوى يد القدرة اإللهية. 

تماس: سطى أعطظا شغ الصثس طعاخطئ الرباط والاخثي لسغاجات اقتاقل بتص افصخى

اساصاقت واساثاءات خعغعظغئ يف الدفئ 
السربغئ والصثس املتاّطئ

السغث الثاطظؤغ: ذئغسُئ اقجاضئار الساملغ تساِرُض 
الظزام اإلجقطغ يف إغران

الربملاُن السراصغ غظاثُإ 
التطئعجغ رئغساً له 

 : وضاقت
تـرأس النائُب خالد الدراجي جلسـَة الربملان العراقي الختيار 
هيئة رئاسة الربملان، بدالً من رئيس السن محمود املشهداني بعد 
تعرضـه لوعكة صحية؛ بَسـبِب مضايقات من قبـل نواب ونقله 
للمشفى، أمس األحد. ويف الجلسة انتخب الربملان العراقي محمد 

الحلبويس رئيساً له.
وكان قد رفع رئيُس السـن يف مجلـس النواب، النائب محمود 
املشهداني، جلسـة الربملان للتداول؛ بعد حدوث مشادات كالمية 

بني التيار الصدري واإلطار التنسيقي. 
وذكـرت مصادر إعالمية، أن «املشـهداني قّرر رفع الجلسـة 
للتداول، بعد تقديم اإلطار التنسـيقي والتيار الصدري لوثيقتني 
حول كونهما الكتلة األكرب، ما أثار مشادات حادة بني الطرفني»، 
وأضافـت أن «اإلطار قـدم قائمته بـ 88 نائبـاً، فيما قدم التيار 
الصدري قائمة بـ 76 نائباً لتندلع، مشادات كالمية بني الكتلتني 
أَدَّت إىل إصدار رئيس السـن قراراً برفع جلسة الربملان للتداول، 
وسبق أن أعلن رئيس السن املشهداني، فتح باب الرتشيح ملنصب 

رئيس املجلس ونائبيه. 
وتوىل املشـهداني، رئاسـة الجلسـة الربملانيـة األوىل، للدورة 
الخامسـة، السـنة الترشيعيـة األوىل، الفصل الترشيعـي األول، 
بحضـور 325 نائبـاً، فيمـا أَدَّى النـواب الحـارضون اليمـنَي 

الدستورية. 

سخائُإ أعض التص: اقتاقُل افطرغضغ 
لظ غثرَج طظ السراق إق بالصعة

 : وضاقت
أّكـد عضُو املكتب السيايس لعصائب أهل الحق يف العراق، 
سـعد السـعدي، أمس األحد، أن «ترصيح املتحدث األمريكي 
مايلـز كاغنز بشـأن وجـود اتّفـاق أمريكـي عـىل التواجد 
الحقيقي املتجسـد يف العراق وشمال رشق سـوريا وتأكيده 
عـىل عدم وجود إشـارات لهذا االنسـحاب يؤّكــد ما ذهبت 
بـه املقاومة العراقية بعدم وجود انسـحاب حقيقي للقوات 

األمريكية يف العراق». 
َوأََضـاَف السـعدي أن «القوات األمريكية لن تنسحب من 
العراق عرب املفاوضات ونحن سواء كنا يف العملية السياسية 
أَو املقاومـة العراقيـة نرى بأنه ال حل مـع اإلدارة األمريكية 
إالَّ بالقـوة وأن فصائل املقاومـة عازمة بل رشعت بمقاومة 

االحتالل األمريكي». 
وكان املتحـدث باسـم القوات األمريكية يف سـوريا مايلز 
كاغنـز أّكــد يف ترصيح صحفي سـابق، أن اإلشـارات التي 
تظهـر من قيادات واشـنطن، تقول إننـا يف أمريكا متفقون 
عىل التواجد الحقيقي املتجسد يف العراق وشمال رشق سوريا 
يف املسـتقبل املنظور، وليسـت هنـاك أية إشـارة إىل حدوث 

انسحاب مفاجئ أَو رسيع كالذي حدث يف أفغانستان. 

بثُء الاطئغع السسعدّي «اإلجرائغطغ» 
سرب إجضات طسارضغه

 : وضاقت
يف وقت يكثُُر الحديُث عن تقاُرٍب سـعودّي صهيوني واقرتاب 
مـن إعالن التطبيع بني الطرفني، يبدو أن السـلطاِت السـعوديّة 
ُ لهذا اإلعالن عرب إسـكات ُكـلِّ األصوات املعارضة  بـدأت تتحرضَّ
للتطبيـع، ومن هذه األصـوات األكاديمي عبداللـه اليحيى الذي 
اعتقلته القوات السعوديّة بعد نرشه تغريدة انتقد فيها التطبيع. 
ونـرش موقع ذا كِريِْدْل تقريراً كشـف فيه عن اعتقال عرشات 

األشخاص النتقادهم التطبيع مع الكيان «اإلرسائييل». 
وكان عبداللـه اليحيـى غـرد بهـذه التغريـدة التـي أودت 
باألكاديمـي إىل السـجن: «إىل دعـاة التطبيع والسـالم: آخر ما 
يفكـُر به الكيـان الصهيوني -وهـم يف طريقهـم إىل جمهورية 

الحاخامات- تطبيلكم للسالم». 
ونرش حساُب «معتقيل الرأي» صورة لليحيى عىل صفحته وكتب: 
«تأّكـد لنـا اعتقاُل الدكتور عبدالله اليحيـى، منذ الرابع والعرشين 
من ديسمرب الفني وواحد وعرشين، عىل خلفية بضع تغريدات نرشها 

عىل حسابه يف تويرت، انتقد فيها التطبيع مع «إرسائيل»». 
أمـا «ليال جرادي» فغردت: «الدكتور عبدالله اليحيى معتَقًال 
منـذ كانـون األول لدفاِعـه عن فلسـطني ورفضـه للتطبيع مع 
«إرسائيل»، مسـتهجنًة «احتجاز كبار السّن واملرىض ِمن معتقيل 
الرأي، التنكيل بهم والسعي لتصفيَتهم جسدياً ِمن خالل اإلهمال 

الطبي وامُلماطلة يف إطالق رساحهم َجيلّ وفاضح». 
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ضطمئ أخغرة

2021م ساُم اظاخارات ورجط طسادقت
د. طعغعب التسام

لم يُكِن العاُم 2021 عىل العدوان اإلنجلوصهيوأمريكي 

األصيـل وأدواتـه السـعودإماراتية ومرتِزقته سـوى عام 

للخيبـات والعجز والفشـل والهزائم املتالحقة فشـّكل له 

بحـق عاَم صدمة ورعـب وإحباط ويأس وتخبُّط شـديد 

حـاول فيـه مللمـَة متناقضاتـه الداخليـة وتوحيدها فلم 

تزده إالَّ فشـالً عىل فشـٍل، وحاول باألَداة السعوديّة مللمَة 

الجوار املتعايل عليه بقيادتها وفشـل أَيْـضاً فاتّجه مجدداً 

لتسـويق حوار قديم جديد أثبت فشـَله مراراً دون جدوى 

ولـم يجد لـه أُذناً صاغية ليزداَد يأسـاً عىل يـأس، ويبدو 

أنه بغطرسـته الخاوية وغروره وكربه لسـد ُكـّل باب يمكن أن يتيَح له 

فرصًة للنجاة ببدنه. 

ومـن خواء العدوان وغبائه الشـديد أنه ويف نهاية العام السـابع من 

عدواِنه اإلجرامي الظالم عىل الشـعب اليمني العظيم قتالً وتدمرياً ومع 

فشـله الذريع وهزائمـه املتتالية لم يتعظ أَو يُقـْم بأية مراجعة وتقييم 

لعدوانه الفاشـل بل ونتيجًة لهزائمه ذهب ملزيد من التصعيد الهستريي 

والتهويـل والرتهيـب والتهديـد بالقصـف والقتـل للمدنيـني والتدمري 

للمنشـآت املَدنية التي قام بقصفها وتدمريها سابًقا وبدأ فعالً بتصعيد 

غاراته التي ال جديَد فيها سـوى مزيد من االسـتهداف بالقتل للمدنيني 

ُعد.  وهي ال تعّرب إال عن الهزائم املرة والقاسية التي يتلقاها عىل ُكـلِّ الصُّ

وبالعكس، فقد كان العام 2021م بالنسـبة للشـعب اليمني العظيم 

املواِجــه للعدوان بقيادة ثورية واعيـة مدركة مؤمنة مجاهدة عظيمة 

وبمجاهديه من جيشـه ولجانه الشعبيّة وبعون الله وفضله وتوفيقه، 

كان بحقٍّ عاَم هجوٍم وانتصاراٍت وعمليات نرص أُسـطورية وإعجازية 

َل هذا  متالحقـة ومتصلة يف ُكـّل ميادين املواجهة عـىل األرض، وقد َمثـَّ

العـام مرحلـًة هامًة من مراحـل التحرير، َحيـُث تم من 

خـالل العمليـات تحرير أكثـر من 12200 كـم مربع من 

األرايض اليمنية املحتّلة. 

وإضافة إىل العملياِت الهجوميِة وتحرير هذه املساحة 

الواسـعة من األرايض اليمنية فقد كان عاَم تطور يف الرد 

عىل العـدوان واسـتهدافه يف عمقه وبعمليـات هجومية 

سواًء بالطريان امُلَسريَّ أَو بالصواريخ املختلفة أَو بعمليات 

مشـرتكة عىل منشـآت حيوية ومراكز حساسة وأهداف 

عسـكرية وبرضبات دقيقة وناجحـة عجزت املنظومات 

الدفاعيـة املتطـورة للعـدوان التصدي لهـا أَو مواجهتها 

فـكان وبامتيَـاز عـاَم مفاجـآت وصدمـة ورعـب للعـدوان بأصيلـه 

اإلنجلوصهيوأمريكي قبل أدواته التنفيذية األعرابية، وعىل رأسها نظاُم 

كيان العدوان السعودّي وَمثََّل ذلك قلقاً جدياً وحقيقيٍّا عّرب عنه العدوان 

األصيل مراراً وتكراراً. 

ٌر يف قدرات الدفاعات  وقد بَرَز يف هذا العام تطور نوعي آخر وهو تطوُّ

الجوية والتي من خاللها تم إسقاُط العرشات من الطائرات التجسسية 

الحربيـة املتطورة من إسـكان إيجـل وغريها وبها تم تحييـُد كثرٍي من 

الطائرات الحربية مثل إف15 من املشـاركة يف املعركة فكان عاَم فرٍض 

وترسـيٍخ لقواعد اشتباك جديدة ورسٍم ملعادالت نرص ال يمكن تجاُهلُها 

ا تغيريها،  والقفـُز عليها وتجاوزها من قبل العـدوان ومن الصعب ِجـدٍّ

ـُس للولوج لعام جديـد يكوُن بعون الله العـاَم األصعَب  وكل ذلـك يؤسِّ

واألمـرَّ واألشـدَّ وجعاً وإيالماً للعـدوان وعام تحرير وسـيادة براً وبحراً 

وجواً، واللُه غالٌب عىل أمره. 

خظساء الثولئ والظزام 
ولع ضره املظاشصعن 

جئران جعغض 

وأنا أتابع وصوَل املنتخب الوطني للناشئني الذي حّقق 
ألول مرة بطولة غرب آسيا للناشئني تحت مظلة االتّحاد 
اآلسـيوي لكورة القدم كغريي من اليمنيني املتعطشـني 
ًة حني يكون  لصناعة االنتصار وإسـعاد الشـعب، َخاصَّ

الفوُز عىل الخصم التقليدي لليمن السعوديّة. 
البداية من مدينة عدن الراضخة تحَت املحتّل اإلماراتي 
والسعودّي وأدواتهم املختلفة ومجاميعهم اللفيفة التي 
رسقت ابتسامَة وهدوَء هذه املدينة وحّولتها إىل عاصمة 

لالنفالت األمني والقلق والالسكينة. 
وصل فتيُة الوطن الصغاُر وقيُسـهم البطُل ولم نتمنَّ 
حينَهـا إال اسـتقباَل َمن أسـعدوا الشـعب بشـكل يليُق 
بهم ووجه بشـوش وابتسـاماٍت ولو مصطنعًة، ال نريد 
سجاداٍت حمراَء وال وروداً ملونة ورائحة العود والبخور 

العدني التي مزجها املحتلُّ برائحة البارود والدم. 
لكـن املفاجأة أننـا وجدنا من املسـتقبلني لُغًة كريهًة 
وطائفيـًة نتنًة ومناطقية بائسـة رافعـني إعالَم ما قبل 
الوحـدة لـم يحرتموا مشـاعَر أبطال الوطن، وشـاهدنا 
وجوهـاً تحمـُل يف مالمحهـا مشـاريَع ضيقـة، وجوهاً 
ـُص مرحلًة مـن التعبئة السـلبية بني أبنـاء الوطن  تلخِّ
الواحـد وقلوب مليئة باألحقاد والرش غّذاها أعداُء اليمن 

جيًِّدا؛ ِمن أجِل هذا. 
لذا كانت النتيجة لألسـف غياب ابتسامة أبطال اليمن 
الصغـار يف الُعمر الكبـار يف اإلنجاز وحـب الوطن وكان 
عليهم لزامـاً االتّجاه صوَب عاصمـة الوطن والوطنيني 

صنعاء الصمود واالستبسال والحرية واإلباء. 
وما أن اقرتب األبطاُل من عاصمتهم حتى شـعروا أن 
الوطـَن ال زال بخـري ولـم يُمْت بعُد يف ظـل وجود ماليني 
األحـرار مـن أبنائه، هـذا وجدناه يف حركـة وردود فعل 
نجومنـا. فاصطـف الشـعُب خلَفهـم وهـم ينافسـون 
عـىل البطولـة، وَهـا هـو ينتظر مقدمهـم نحو صنعاء 

ليمنَحهم الوفاَء جزاًء بما عملوا وأنجزوا. 
فهتف الجميُع يف صنعاَء باسمهم وباسم وطن واحد، 
ال مجاَل فيه للتجزئة، رافعني راية اليمن بألوانها الثالثة 

بصدق وبأفعال ال ُمَجـّرد أقوال وزيف وخداع. 
هنا كان األبطاُل عىل موعد مع ابتسامة وسعادة غابت 
عنهم ولـم تحرض بهذا الصدق حتى وهم يرفعون كأَس 
البطولة ويُْقُصون السعوديّة يف أرضها وبني جماهريها. 
نعم قالها األبطال بأن ما وجدوه يف صنعاء من حفاوة 
وحسن اسـتقبال إن لم يكن خياالً -حسب املدرب قيس 

محمد- فهو أبعد من الخيال. 


