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السثوان غسارف بمصاض صغادات بارزة وطةظثو المرتجصئ غفرون بالمؤات
بظ تئاعر: حئعة جازض وشغئ لطحسإ والعتثة وطخغر المتاض الرتغض وطرتجصاه الثسران

ظتع الشرق شغ رطال حئعة
العدو يلجأ إىل «الضغط الدويل» واالبتزاز جمددًا بعد فشل تصعيده العسكري:العدو يلجأ إىل «الضغط الدويل» واالبتزاز جمددًا بعد فشل تصعيده العسكري:
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غسائر المسآوَل افول سظ جرائط إسثام افجرى وتط بار صثطه وتسرض لةراح بطغشئ شغ بطظه:

إخابئ صائث طا غسمى «الطعاء افول سمالصئ» الاابع ملرتجصئ اإلطارات بحئعة وطصاض طراشصغه 

بظ تئاعر: حئعة جازض وشّغئ لطحسإ والعتثة واملخري 
املتاعم لطمرتجصئ عع الثسران ولطمتاّض الرتغض

 : خاص 
يتكبَُّد تحالُُف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي وأدواته يف محافظة شـبوة الخسائَر 
حصـد  وسـط  والعتـاد،  األرواح  يف  املتواليـة 
القيادات البارزة برضبات صاروخية ومدفعية 

مسددة. 
وأّكـد مصدر عسـكري لصحيفة املسـرية، 
إصابَة قيادي عسكري بارز يف صفوف مرتِزقة 
ما يسـمى «ألوية العمالقة» التابعة لالحتالل 
اإلماراتي يف شـبوة، بجروح بليغة أُسِعَف عىل 

إثرها إىل أبوظبي. 
الجيـش  قـواِت  أن  املصـادر،  وأوضحـت 
واللجـان الشـعبيّة أطلقت قذيفـَة هاون عىل 

تجمعات ملرتِزقـة اإلمـارات يف مديرية حريب 
مـأرب، مـا أَدَّى إىل إصابـة املرتـِزق التكفريي 
رائـد اليافعـي -قائد ما يسـمى «اللـواء األول 
عمالقة»- يف َقَدِمه، ما أَدَّى إىل برتها، وإصابته 
بجـروح خطـرية عـىل بطنـه، منّوهـة إىل أن 

القذيفة قتلت مرافقي املرتِزق اليافعي. 
وبحسـب املصـادر، فقد تـم نقـُل املرتِزق 
التكفريي اليافعي بشـكٍل عاجـٍل إىل اإلمارات 
إىل  مسـبًقا  إسـعافه  بعـد  العـالج،  لتلقـي 
مستشـفى عتق ثـم إىل املستشـفى األملاني يف 
عدن، إالَّ أن إصاباِته استدعت نقَله الفوري إىل 

اإلمارات. 
وتتعرَُّض التشكيالُت املسلحُة املرتِزقة التي 
اسـتقدمتها أبوظبـي إىل شـبوَة مؤّخراً لحرب 
اسـتنزاف واسـعة أسـفرت عن مقتل وجرح 

نحـو ٢٠٠٠ مرتِزق، بينهم قادة ألوية وكتائب 
ومحاور قتالية. 

اليمنيـة  املسـلحة  القـوات  أن  إىل  يشـار 
نفـذت خالل األربعـة األيّام املاضيـة، عملياٍت 
صاروخيـة بالسـتية وعمليـات لسـالح الجو 
املسريَّ اسـتهدفت تجمعات املرتِزقة يف مناطق 
متفرقة من مديريات شـبوة، ما أَدَّى إىل وقوع 

مجازَر يف صفوف املرتِزقة. 
اللجنـة  رئيـُس  أشـار  السـياق،  ذات  ويف 
الوطنية لشـؤون األرسى، عبدالقادر املرتىض، 
إىل أن املرتـِزق الداعيش املدعـو «رائد اليافعي» 
هو املسؤول عن إعداِم أغلب األرسى يف جبهات 
السـاحل الغربي، يف حني تعترب إصابته البالغة 
خسـارة فادحـة يف صفوف مرتِزقـة االحتالل 

اإلماراتي. 

 : خاص 
املسرية: صنعاء

أّكــد رئيُس حكومة اإلنقـاذ الوطني، الدكتـور عبدالعزيز 
بن حبتور، أن محافظَة شـبوَة كانت وستظل َوحدويًة ووفيًّة 
للوطن والشـعب اليمني الذي ناهض وسـيظلُّ يناِهُض قواِت 

االحتالل وأدواتها لتخليص الوطن من رجسهم ورشورهم. 
ونّوه إىل أن الفشل والهزيمة ستكون املصري الحتمي لقوات 

العدّو اإلماراتي وعمالئه ومرتِزقته. 
جاء ذلك خالل اطالعه عىل آخر املسـتجدات يف املشهد العام 

بمحافظـة شـبوة ويف املقدمـة ما يتصـل بمواجهـة مرتِزقة 
العـدوان السـعودّي اإلماراتـي األمريكـي، يف لقـاء بمحافظ 

املحافظة اللواء عوض العولقي. 
ويف اللقـاء بحضور رئيس الوزراء لشـئون الرؤية الوطنية 
محمود الجنيد، أشاد رئيس الوزراء بالتضحيات التي يسطرها 
الجيش واللجان الشـعبيّة واملتطوعني من أبناء شبوة األحرار 
يف مواجهة وصد حشود العدّو وزحوفاته املتواصلة بالرغم من 
الغطاء الجوي لطريان العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
واستمع بن حبتور من محافظ شبوة إىل تفاصيل التطورات 
األخرية يف الجانبني العسـكري واألمني، وحجم الخسـائر التي 

ُمنيت بها القوات العميلة يف األرواح والعتاد. 
ولفـت املحافـظ العولقـي إىل املمارسـات اإلجرامية 
لقـوى العدوان واملرتِزقـة وإمعانهـم يف العبث باألموال 
ة وما يقومون به من أعمال اسـتفزازية  العامة والَخاصَّ

ألبناء املحافظة الرافضني لالحتالل وأعوانه. 
وأَشـاَر إىل محـاوالت قـوى العـدوان واملرتِزقـة جّر 
املعـارك إىل املناطـق التـي تتواجد فيهـا رشكات النفط 
رغم جهـود الجيـش واللجان الشـعبيّة للنـأي بها عن 
املواجهاِت العسـكرية عمالً بالتوجيهات العليا لتجنيِب 

مقوماِت الدولة االقتصادية، العمليات العسكرية. 

تجاطظًا طع إسقن تتالش السثوان طخرع صغادات سسضرغئ طرتجصئ بغظعط صادة ألعغئ

شرار املؤات طظ ضئاط وطةظثي طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ 
طظ طسارك حئعة 

 : طاابسات 
لتحالـف  مواليـة  إعالميـٌة  مصـادُر  قالـت 
العـدوان، أمس السـبت: إن املئـاِت من ضباط 
وجنـود مـا يسـمى ألويـة العمالقـة التابعـة 
لالحتـالل اإلماراتـي والتـي ينتمـي غالبيتهـم 
إىل املحافظـات الجنوبيـة، فروا مـن مواقعهم 
ورفضـوا مواصلـَة القتـال يف محافظة شـبوَة 
بعـد تعرضهم لخسـائَر فادحة خـالل اليومني 
املاضيـني، ناهيك عـن الحالة املعنوية السـيئة 

واملتدنية التي يعيشها املجندين املرتِزقة. 
وبحسـب املصادر، َفـإنَّ اسـتمراَر سـقوط 
أعـداد كبـرية مـن القتـىل يف صفوف قـوات ما 
يسمى العمالقة بينهم قيادات عسكرية كبرية، 
دفعـت باملئات من املجندين والضباط إىل الفرار 
مـن مواقعهم العسـكرية يف شـبوة؛ خوفاً من 

تعرضهم ملصري زمالئهم. 
وبيّنت املصادُر أن ما يسـمى االستخبارات 

هت رسـالًة  العسـكرية يف ألويـة العمالقة وجَّ
عاجلـًة للخائـن طـارق عفاش، بعـد املحرقة 
التي تعرض لهـا املئاُت من املقاتلـني املرتِزقة 
يف صفـوف اإلمـارات والتي دفع بهـم املرتِزُق 
عفـاش إىل محـارق املـوت، يف ُخطـوٍة تهدُف 
إىل التخلُّـص منهـم بضوٍء أخـَرض من تحالف 

العدوان. 
وعىل الصعيـد، أوضحـت مصـادُر مطلعٌة، 
أمـس السـبت، عـن مـرصع ثالثـة مـن كبار 
قيادات ما يسمى ألوية العمالقة بنريان الجيش 
واللجان الشعبيّة يف عمليات عسكرية منفصلة 

خالل الساعات املاضية بجبهة شبوة. 
وأَفـادت األنباء بـأن نارص قاسـم الكعلويل 
-قائد ما يسمى اللواء السادس- لقي مرصَعه، 
أمس السـبت، مع عـدٍد من القيـادات املرتِزقة 
املوالية ألبو ظبي وجرح آخرين بعملية عسكرية 
نوعية يف شـبوة، الفتـة إىل أن تحالُـَف العدوان 
نقل عـدداً من الجرحى بينهـم قيادات ُوصفت 
حالتهـم بالحرجـة إىل الخـارج، فيمـا اكتظت 

مستشـفيات عتَق وعدَن باملئات من الجرحى، 
مبينة أن ثالجات املوتى يف مستشـفيات شـبوة 
متكدسة بالجثث، األمر الذي دفع قادة املرتِزقة 
يف القطـاع الصحـي بشـبوة إىل املطالبـة برفد 
مستشفى عتق بثالجة كبرية الستيعاب الجثث 

القادمة من جبهات القتال. 
وأَشـاَرت املصادُر إىل أن املرتـِزق عبدالفتاح 
السـعدي -قائـد مـا يسـمى اللـواء الخامـس 
عمالقة- ُقتـل، أمس، بنـريان الجيش واللجان 
الشعبيّة يف عملية عسكرية ثانية بجبهة شبوة، 
مؤّكــدة أن عدداً مـن مرافقيه بينهـم قيادات 
قتلوا يف العمليـة ذاتها، دون معرفة اإلحصائية 

األخرية. 
ويف وقـت سـابق مـن أمـس األول الجمعة، 
أُصيـب املرتِزق رائـد الحبهي -قائد ما يسـمى 
اللـواء األول عمالقة- إصابة قاتلة، وُقتل بعُض 
قادة كتائب اللواء يف بيحان عىل رأسهم القيادي 
يف تنظيـم القاعـدة ممدوح األهدل املشـارك يف 

مواجهات جبهة الصومعة والزاهر. 

تتالش السثوان غسطظ تزر 
الاةعال يف حئعة وغةّرد صئائطعا 

طظ أجطتاعط الحثخغئ
 : طاابسات 

يف خطـوة تسـتهدُف املجتمـَع القبَـيل وتجريـده مـن ُهــِويَّتـه وسـالحه يف 
املحافظـات املحتّلة، قام تحالُف العدوان، أمس، بإعالن حظِر التجوال ومنع أبناء 

القبائل من حيازة أسلحتهم الشخصية يف محافظة شبوة. 
وأَفـادت مصادر محلية بأن تحالف العدوان اتجـه إلذالِل وإهانة أبناء القبائل 
يف املناطق التي تقُع تحت سيطرته مؤّخراً، وذلك عن طريق فرض حظر تجوال يف 

األسواق املحلية الشعبيّة حتى إشعار آخر. 
ووفقاً للمصادر، َفـإنَّ هذه الخطوَة التي تيسء لكل قبائل شبوة بشكل خاص 
وقبائل اليمن بصورة عامة، تأتي عىل خلفية وعوٍد باالنتقام أطلقها أبناء القبائل 
ضد االحتالل ومرتِزقته جراء اقتحامهم العرشاِت من املنازل ورسقة محتوياتها، 

وإطالق النار يف وجه من يقف مدافعاً عن ممتلكاته. 
ونّوهت املصادُر أن امليليشيا املتطرفة التابعة للعدوان جابت األسواق الشعبيّة 
وتحـذر القبائـَل عرب مكربات الصوت مـن تجاوز حظر التجوال الذي سـيبدأ من 
السـاعة التاسعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحاً، َوحيازة األسلحة، وذلك 
للقضـاء عىل أية مقاومـة محلية من أبناء القبائل ضد تحالـف العدوان وأدواته، 

وهو ما يؤّكـد رفض الحاضنة الشعبيّة لوجود االحتالل اإلماراتي ومرتِزقته. 
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 : خاص
يف محاولـٍة إضافية، لكن ليسـت جديدًة 
مـن نوعهـا، لرشعنـة التصعيـد العدواني 
والحصـار امُلسـتمّر عـىل الشـعب اليمني، 
وخلـق املزيِد مـن «الضغوط» عـىل صنعاء 
لتقييـد خياراتهـا املرشوعـة، لجـأ تحالف 
العدوان بقيـادة الواليات املتحدة األمريكية 
السـتصدار «إدانـة» دوليـة لعمليـة ضبط 
السـفينة اإلماراتية العسـكرية «روابي» يف 
البحـر األحمر؛ بَهدِف ابتزاز صنعاء بشـأن 
«املالحـة الدوليـة»، األمـر الذي مثـل دليالً 
جديـًدا عـىل اسـتمرار تعنـت دول العدوان 
مـن جهـة، ثم عىل إفالسـها وانسـداد أفق 
خياراتها مـن جهة أُخـرى؛ ألَنَّ صنعاء قد 
برهنت عمليٍّا طيلـة الفرتة املاضية عىل أن 
الضغط الدويل ال يؤثر عىل مجريات املعركة 

وال يجلب أية مكاسب سياسية للعدوان. 
اإلدانُة الدوليُة جاءت ضمَن بيان أصدره 
مجلـُس األمـن هذا األسـبوع، طالـب فيه 
صنعـاَء باإلفراج عـن السـفينة اإلماراتية 
أثبتـت  التـي  األدلـة  متجاهـالً  «روابـي» 
واملهـام  للسـفينة  العسـكرية  الطبيعـة 
العدائيـة التي كانـت تقوم بهـا، إىل جانب 
حقيقة انتهاكها للمياه اإلقليمية اليمنيـة. 

لم يكن مفاجئـاً أن يتبنّى مجلُس األمن 
الروايـَة األمريكيـة حول الوضـع يف اليمن، 
فالبيان األخري يأتي ضمن سلسـلة مواقف 
فاضحة بدا فيها املجلس كأَداة «دولية» من 
أدوات السياسـة األمريكيـة العدائية تجاه 

اليمن. 
مع ذلـك، َفـإنَّ اللجوَء، مجـّدًدا، إىل هذه 
األَداة، يكشـف اسـتمرار وتصاعـد حالـة 
التخبـط واإلفـالس التـي يعيشـها تحالف 
العدوان ورعاته بعد إخفاق ُكـّل محاوالتهم 
البتـزاز صنعـاء وخداعهـا، وبالتزامن مع 
ارتداد تصعيدهم العسـكري األخري بنتائج 
عكسـية فاضحـة، مـن ضمنها مـا حدث 

للسفينة العسكرية اإلماراتية «روابي». 
عـىل  صنعـاء  ردوُد  حملـت  باملقابـل، 
بيان مجلـس األمن لهجًة قويـًة وصارمة، 
عكسـت اتّجاَه نربة «التهديد» و»الضغط» 
التي تضمنها البيـان، نحَو تحالف العدوان 
ورعاتـه، وُخُصوصـاً فيما يتعلُق بمسـألة 

«أمن املالحة البحرية». 
وقال نائـُب وزيـر الخارجيـة بحكومة 
اإلنقاذ حسـني العـزي، يف هذا السـياق: إن 
«السـفينَة روابي ال تتبُع دولًة صديقًة هي 

تتبع دولة مشـاركة يف العدوان عىل شعبنا 
ويف حالـة حـرب معنـا وتشـارك يف حصار 
اليمنيني وقرصنة سـفنهم املرخصة أممياً 
ودخلـت مياهنا اإلقليمية عىل نحو مخالف 

للقوانني» 
لـم تكـن  وأضـاف: «السـفينة أَيْـضـاً 
محملـة بالتمـور أَو لعـب األطفـال وإنما 
كانـت محملة باألسـلحة لدعـم جماعات 

متطرفة تهّدد حياة البرش». 
وأوضـح أنـه «كان ينبغي عـىل مجلس 
الحقائـق  هـذه  ُكــّل  يراعـَي  أن  األمـن 
واالعتبارات لكنه لـم يفعل ذلك، جاء بيانه 
محكوماً؛ باعتبَـارات تمويلية وال عالقة له 
بقوانني أَو بأخالق أَو بسـالمة مالحة وأمن 

سفن أبداً». 
وأّكــد العـزي أنه مـن املعيـب أن يلعب 
مجلـس األمـن دور «تضليـل الـرأي العام 
والتضامن مـع القتلة ومنتهكـي القوانني 

وبهذا املسـتوى املخزي للغاية». 
وأضـاف: «لقـد كان عىل مجلـس األمن 
أن يشـكرنا؛ ألَنَّنا فقـط ألقينا القبض عىل 
ا يف حني كان  هـذه السـفينة العدائية ِجــدٍّ
من حقنا القانوني أن نرصف لها شالالً من 

نريان الدانـات والقذائف الفتَّاكـة لكننا لم 
نستعمل هذا الحق الطبيعي وهذا يف الواقع 
تناُزٌل كبري وينطوي عىل مثالية مبالٍغ فيها 
وغرِي رضورية وال ينبغي أن تتكّرر»، منبِّهاً 
ا احرتاُم سيادة اليمن  إىل أنه «من املهم ِجـدٍّ

العظيـم وُحرمـة مياهـه اإلقليميـة». 
بـدوره، قال عضـو الوفد الوطنـي، عبُد 
امللك العجري، إنـه «كان عىل مجلس األمن 
أوال أن يتوّجــه باإلدانـة إىل من يقرصنون 
سـفن النفـط ولقمة عيش الشـعب اليمن 
يف البحـر ويهّددون حيـاة أكثر من عرشين 
مليـون مواطن، يف انتهـاك واضح للقانون 

الدويل اإلنساني». 
وأضـاف «ثانياً: كان عـىل املجلس إدانة 
العـدوان  لسـفن  املتكـّررة  االسـتفزازات 
الحربيـة والتي تهـّدد بنقـل املواجهات إىل 

البحر وتهديد املالحة البحرية». 
وأّكــد العجـري أن «لوال ضبـط النفس 
لقواتنـا وحرصهـا عـىل الدقـة العملياتية 
واالسـتخباراتية يف اصطياد سفن العدوان 
الحربيـة لكانـت اسـتفزازات العـدوان قد 

حّولت البحر لساحة مواجهة».
ردوُد صنعـاء حملـت رسـالًة واضحـة 

ورصيحًة لتحالف العدوان ورعاته الدوليني 
مفادهـا، أن لغة التهديد والضغط واالبتزاز 
واسـتخدام «الفزاعات» الدولية، لن تجدي 
نفًعا ولـن تؤثر عىل مجريات وخيارات الرد 
والردع املرشوعة؛ ألَنَّ هذه األخرية محكومة 
بمحّددات ثابتة ومعلنة ال مساومة عليها. 

رسـالة كان يفـرتض بتحالـف العدوان 
ورعاته أن يستوعبوها عدة مرات من قبل؛ 
ألَنَّ هـذه ليسـت املـرة األوىل التـي يلجأون 
فيها -بـدون جدوى- إىل التهديـد واالبتزاز 
ومحاولـة خلـق الضغـوط، غـري أن لهجة 
صنعاء كانت أشـد هذه املرة وأكثر رصاحة 
فيمـا يتعلق بالبحر األحمر بالذات، وهو ما 
يقطع الطريق أمام أية محاوالت الستثمار 
ذرائـع «حمايـة املالحة البحريـة» من قبل 
تحالف العدوان ورعاته، وقد أعلنت القوات 
املسـلحة مؤّخراً وبوضوح عـن جاهزيتها 
العالية لخوض املعركـة البحرية واالنتقال 

بها إىل أماكَن أبعَد. 
 

حرسظٌئ دولغٌئ جثغثة لطتخار 
واقباجاز باملطش اإلظساظغ 

ليس من قبيـل املصادفـة أن يأتَي بياُن 

مجلـس األمـن بالتزامن مع إقـدام تحالف 
العـدوان وأتباعـه عىل مضاعفـة إجراءات 
الحصار املفروض عىل اليمن، وافتعال أزمة 
خانقة يف الوقود واملشتقات النفطية، َحيُث 
يمثل البيان يف هذا السياق محاولة متعمدًة 
لرشعنـة هـذا التصعيـد، ولتعزيـز الغطاء 
االحتياجات  اسـتخدام  ألُسـلُـوب  «الدويل» 
اإلنسـانية كورقـة ابتـزاز وضغـط، وهـو 
أُسـلُـوب اعتمدته اإلدارة األمريكية بشكل 
رئيـيس للتعاطـي مـع امللف اليمنـي طيلة 

الفرتة املاضية. 
ويف هذه الحالِة َفــإنَّ العودَة إىل االبتزاز 
العلنـي باالحتياجـات اإلنسـانية، يف هـذا 
التوقيـت، اعرتاًفا ضمنيٍّا بفشـل التصعيد 
العسـكري األخري لقوى العدوان وأتباعها، 
والـذي بـدأ بتكثيـف الغـارات الجوية عىل 
األحيـاء السـكنية واملؤّسسـات املدنيـة يف 
املحافظـات،  وبقيـة  صنعـاء  العاصمـة 
ُوُصــوالً إىل الدفِع بقـوات املرتِزقة التابعة 
لإلمارات إلشعال املعارك يف محافظة شبوَة 
والزحـف عـىل مـأرَب، َحيُث يمثل تشـديد 
إجـراءات الحصـار واللجـوء إىل «الضغط» 
الـدويل، رجوًعا إىل نفس النقطـة التي كان 
يقـف عندهـا تحالـف العـدوان قبـل هذا 

التصعيد. 
ويبـدو أن تحالَُف العدوان كان قد حاول 
أن يراِوَغ عودتَـه اإلجبارية إىل هذه النقطة 
مـن خـالل التخطيـط السـتهداف موانـئ 
الحديـدة وتدمريهـا، غري أن هـذه املراوغة 

انتهت بفضيحة مدوية. 
لكن هذا الفشـل ال يقترص عـىل العودة 
إىل نقطة االبتزاز بامللف اإلنسـاني وتشديد 
إجـراءات الحصـار؛ ألَنَّ التصعيـد قد جعل 
موقف تحالـف العدوان ورعاته أسـوأ مما 
كان عليـه من قبـل، فإىل جانب الخسـائر 
الكـربى التـي تكبدهـا مرتِزقة اإلمـارات، 
لألجنـدة  مزلزلـة  رضبـة  تمثـل  والتـي 
اإلماراتية يف اليمن، عادت اإلمارات نفسـها 
ملواجهـة مخاطر الردع اليمني التي حاولت 
تفاديَهـا طيلـَة الفـرتة املاضيـة، ووجدت 
معادلـة  مواجهـة  يف  نفَسـها  الريـاُض 
(التصعيد بالتصعيد) التي تسـيطُر صنعاُء 
عـىل معطياتهـا وتنفـرد بمكاسـبها، ولم 
يعـد باإلْمـَكان الهـروُب من هـذه املعادلة 
ألَنَّ  الوقـت؛  لكسـِب  جديـدة  بمراوغـات 
ا أمـام  التصعيـَد قـد أغلـق البـاَب نهائيّـٍ
املحاوالت األمريكية لاللتفاف عىل محدِّدات 

السالِم الفعيل التي أعلنتها صنعاء. 

 السجي: «روابغ» جفغظئ طسادغئ تمطئ أجطتئ لثسط الماطرشغظ وضان طظ تصظا تثطغرعا
السةري: اجافجازات جفظ السثوان ضاظئ جاةسض الئتر جاتئ طعاجعئ لعق ترص خظساء 

ق تراُجَع سظ تماغئ جغادة الغمظ وُترطئ طغاعه اإلصطغمغئ 
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السثّو غطةأ إلى «الدشط الثولغ» واقباجاز طةّثًدا بسث شحض الاخسغث السسضري:
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 : طاابسات 
عقدت اللجنتان الرئاسـية واملركزية، 
يف مديريتي مناخة وصعفان بمحافظة 
ـعاً  صنعـاء، أمـس السـبت، لقاًء موسَّ
التعـاون  تعزيـز  ُسـبَُل  فيـه  ناقشـت 
والتنسيق لعودة املتورِّطني يف الخيانة إىل 

َصفِّ الوطن. 
واستعرض اللقاُء املهامَّ واملسئوليات 
إنجـاح  يف  الفرعيـة  باللجـان  املنوطـة 
الحملـة الوطنيـة إلعـادة املتورِّطـني يف 
الخيانـة، وحثهـم عـىل االسـتفادة من 
قـرار العفو العام وتسـهيل عودتهم إىل 

مناطقهم. 
وتطرق عضوا اللجنة الرئاسية قاسم 
الحوثي وزكريـا الحوثـي إىل اإلجراءاِت 
إلعـادة  التنسـيق  بآليـات  املتعلقـة 
املتورِّطني يف الخيانة من أبناء املديريتني 

إىل جـادة الصـواب وحـث أهاليهم عىل 
التواصـل معهـم واغتنـام قـرار العفو 

العام. 
الثوريـة  القيـادة  اهتمـاُم  وأّكــدا 
واملجلس السيايس األعىل بتسهيل عودة 
مناطقهـم  إىل  الخيانـة  يف  املتورِّطـني 
وتفويـت الفرصـة عىل العدوان يف شـق 

الصف الوطني. 
ودعـا عضوا اللجنِة قيادتَي السـلطة 
املحلية واملشـايخ والوجهـاء واملكونات 
املجتمعيـة لالضطالع بمسـئولياتهم يف 
تنسيق جهود التواصل إلقناع املتورِّطني 

يف الخيانة للعودة إىل قراهم وأهاليهم.
مـن جانبـه، أشـار وكيـال املحافظة 
إىل  غوبـر،  وجـربان  الصمـاط  أحمـد 
مسـارات عمـل املرحلـة الثالثـة للجان 
التنسيق مع املتورِّطني يف الخيانة، ودور 
ومسـئوليات األجهزة املحليـة يف إنجاح 

املهام وفق الربنامج الزمني املحّدد. 
وشـّددا عـىل رضورة تعزيـز جهـود 
الخيانـة  يف  املتورِّطـني  مـع  التنسـيق 
والتواُصـل مـع أهاليهـم لحثهـم عـىل 
العودة؛ حرصاً عىل اللحمة الوطنية بعد 

انكشـاف كافـة أوراق وأطمـاع تحالف 
العدوان. 

بدورهمـا، تطـّرق مديـرا مديريتَـي 
ــاب البنـاء ومناخة  صعفـان عبدالوهَّ
عبدالله املروني، إىل سري العمل يف أعمال 

املساندة  واإلجراءات  واآلليات  التنسـيق 
لتحقيـق النجـاح املطلوب لهـذه املهمة 

الوطنية. 
يف  امُلسـتمّرة  الجهـوِد  إىل  وأشـارا 
التنسـيق مع الجميع إلعـادة املتورِّطني 
يف الخيانة والعمل عـىل ترتيب إجراءات 
عودتهـم، مجددين الدعـوة للمخدوعني 
إىل مغـادرة صفـوف العـدوان والعـودة 
إىل جادة الصواب واملسـاهمة يف معركة 

الدفاع عن الوطن. 
مـن جهتـه، أّكــد الشـيخ عبداللـه 
األبيـض يف كلمـة عـن املشـايخ، عـىل 
رضورة تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، 
يف  املتورِّطـني  إعـادة  حملـة  وإنجـاح 
الخيانة والتوعية املجتمعية بمخّططات 
إىل  قوى العـدوان واالسـتكبار، ُمشـرياً 
ورفـد  التحشـيد  يف  االسـتمرار  أهميّـة 

الجبهات باملال والرجال. 

لصاء طعّجع يف طظاخئ ملظاصحئ تسجغج جئض إسادة املاعرِّذني يف الثغاظئ

صئائض املتعغئ غئارضعن الدربات املسّثدة لطةغح والطةان 
بحئعة وغثسعن لطظفري ردًا سطى جرائط السثوان

خظساء: خطح صئطغ غظعغ صدغَئ صاض يف طثغرغئ بقد الروس

 : المتعغئ 
محافظـة  مديريـات  أبنـاُء  نـّدد   
وتصعيد  جرائـم  باسـتمرار  املحويـت 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
واستمرار قصفهم لألحياء السكنية يف 

عدد من املحافظات. 
وأّكــدوا يف الوقفـات االحتجاجيـة 
عقـب  األول  أمـس  نّظموهـا،  التـي 
صـالة الجمعـة، أن اسـتمرار العدوان 
يف تصعيده ومواصلـة ارتكاب الجرائم 
بحق أبناء الشـعب اليمني وما يفرضه 
مـن حصار عىل مرأى ومسـمع العالم 
أجمع، لـن يزيـد اليمنيـني إال صموداً 
وثباتـاً واستبسـاالً يف مواجهـة قـوى 

االستكبار. 
وأعلنـوا النفـريَ العـام إىل جبهـات 
الدفاع عن األرض والعرض والسـيادة، 
ُمشـريين إىل أن ذلك واجب عىل الجميع 

لرد العدوان وكفه عن غطرسته. 
ودعت بيانات صادرة عن الوقفات، 

ة وبقية املحافظة  أبنـاء املحويت َخاصَّ
عامـة إىل املزيد من التالحـم والحفاظ 
عـىل وحدة الصف الوطني، مشـرية إىل 
أهميّـة اسـتمرار دعـوة املتورطـني يف 

الخيانة لعودتهم إىل صف الوطن. 
وباركـت صمـود الجيـش واللجان 
دول  لتصعيـد  التصـدي  يف  الشـعبيّة 
العدوان األمريكي السعودّي اإلرسائييل 
اإلماراتي، واالنتصارات التي يحّققونها 

مقدمتهـا  ويف  الجبهـات  مختلـف  يف 
العمليات النوعية التي تسـتهدف عمق 

العدّو. 
الصاروخية  القوة  البياناُت  وطالبت 
وسـالح الجو املسـريَّ بتوجيه رضبات 
وتلقينـه  اإلماراتـي  للعـدو  قاسـية 
تصعيـده  إزاء  املوجعـة  الـدروَس 
الشـعب  بحـق  جرائمـه  واسـتمرار 

اليمني.

 : طاابسات 
أنهـى ُصلـٌح قبـيل يف مديريـة بالد 
أمـس  صنعـاء،  بمحافظـة  الـروس 
السبت، قضيَة قتل بالخطأ بني أَُرستَي 
منطقـة  يف  والخالـدي  اليوقاهبـي  آل 

عافش. 
ويف لقـاء الصلـح، الـذي قـاده عدٌد 
من املشـايخ والوجهـاء، أعلـن أولياُء 
دم املجنـي عليـه، عبد الكريـم محمد 
اليوقاهبـي، العفَو عـن الجاني محمد 
الخالدي لوجـه الله تعاىل، واسـتجابًة 
لدعوة قائد الثورة، السـيد عبدامللك بدر 

الدين الحوثي. 
وأشـاد الحـارضون بموقـف أولياء 
الـدم يف العفـو عـن القضيـة، وجهود 
ومسـاعي املخِلصني يف َحــّل القضية 
بني الطرفني، لتجسـيد األخالق النبيلة 

للشعب اليمني

من جهتها، أّكـدت لجنُة الوسـاطة 
أن إعـالن العفـو يعـزز مـن التالحـم 
ظـل  يف  ما  ِســيـَّ ال  الصـف،  ووحـدة 
مـا يتعـّرض لـه الوطن مـن مؤامرات 

تستهدُف َوحدتَه وأمنه واستقراره. 
وأَشـاَرت إىل أن املرحلـَة التـي يمـر 

بهـا الوطن، تسـتدعي تضاُفَر الجهود 
ملواجهـة العدوان األمريكي السـعودّي 
والتصـدي للغـزاة واملعتديـن، داعيـة 
إىل تعزيـز الصمـود والتفـرغ ملواجهة 
العـدوان، وتفعيـل جهـود التحشـيد، 

ورفد الجبهات. 

تّةـئ: أبظاء ووجعاء «املفااح» غظّثدون بةرائط السثوان 
وغآّضـثون اقجامرار يف طصارساه تاى الظخر

إب: أجرة الحعغث املظتمغ تصثم صاشطئ 
غثائغئ لطمرابطني يف الةئعات

 : تّةـئ 
 نظَّـَم أبنـاُء مديرية املفتـاح بمحافظة 
حّجــة، أمس، وقفـًة احتجاجيـًة؛ تنديداً 
العـدوان  وتصعيـد  جرائـم  باسـتمرار 

األمريكي السعودّي. 
ويف الوقفـة، أدان أبنـاُء مديرية مفتاح 
استهداَف طريان العدوان لألحياء السكنية، 
مشريين إىل أن اسـتهداَف العدوان لألحياء 
السـكنية يجـرُِّده مـن اإلنسـانية وأخالق 

الحرب، وهو ما ال يجُب السكوت عنه. 
ودعا بيان صادر عن الوقفة إىل مواجهة 

التصعيـد بالتصعيـد واالسـتمرار يف رفـد 
الجبهات بقوافل الرجـال والعطاء وتقديم 
التضحيـات دفاعـاً عـن األرض والعـرض 

والسيادة الوطنية. 
وطالب القوة الصاروخية وسـالح الجو 
املسرّي إىل تنفيذ املزيد من الرضبات يف عمق 
العدّو ليُكفَّ عن غيه وغطرسته وحصاره، 
مثمنـاً البطوالت التي يسـطرها األبطال يف 

مختلف جبهات الدفاع عن الوطن. 
وأّكــد البيـاُن أهميَّة توحيـِد الصفوف 
مخّططاتـه  وإفشـال  للعـدوان  للتصـدي 
التي تسـتهدف النيل مـن الجبهة الداخلية 

والسيطرة عىل خريات وثروات البالد. 

 : إب 
حميـد  نـرص  الشـهيد  أرسُة  قّدمـت   
املنحمي من مديريـة القفر بمحافظة إب، 
أمس السـبت، قافلًة عينيًة؛ دعماً وإسناداً 
للمرابطـني يف الجبهات مـن أبطال الجيش 

واللجان الشعبيّة. 
وخالل تقّديـم القافلة التي احتوت عىل 
كميات من املواد الغذائية وعدد من املوايش، 
أشاد مسؤوُل القوافل بالجمهورية جربان 
الرازحـي، بعطـاء أرسة الشـهيد املنحمي 
التـي جـادت بأبنهـا يف الدفاع عـن الوطن 
واليوم تقّدم قافلة ألبطال الجيش واللجان 
الشـعبيّة الذين يواصلون درَب الشـهيد يف 
الذود عن حياض الوطن وأمنه واستقراره. 

وأّكـد أن تضحيات الشهداء وعطاءاتهم 
وما سّطروه من مالحَم بطولية يف مواجهة 
قوى العدوان واملرتِزقة ال يوازيه أي عطاء، 
داعياً امليسورين إىل االقتَداء بأُرسة املنحمي 
التي قّدمت بسـخاء وجادت بالروح واملال 

دفاعاً عن األرض والعرض والسيادة. 
الشـهيد  أُرسُة  اعتـربت  جانبهـا،  مـن 
املنحمـي، تقديـَم القافلـة أََقـلَّ مـا يمكن 
ألبطـال الجيش واللجـان الشـعبيّة الذين 
يدافعون عن الوطن وسـيادته واستقالله، 
دًة العهَد البنها الشـهيد وكافة شهداء  مجدِّ
الوطـن بالثبـات عـىل املوقـف ومواصلـة 
التضحية والفـداء ومواجهة قوى العدوان 
حتى تحقيق النرص وتحرير كافة األرايض 

اليمنية.
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 : خاص 
أّكـد وزيُر الخارجية هشام رشف، انحياَز مجلس 
األمن الدويل، لصالح املال والنفط عىل حساب املظالم 

يف مختلف دول العالم. 
وقـال رشف يف ترصيحـات للمسـرية أمـس: «لم 
نتفاجـأ بمـا تضّمنـه بيـاُن مجلـس األمـن بشـأن 
ٌ لصالح من يمتلك  السفينة روابي؛ ألَنَّه مجلٌس مجريَّ

املال والنفوذ». 
نا املرشوَع  َوأََضـاَف «عىل العالـم أن يعَي بأن حقَّ
مياهنـا  تدخـل  سـفينة  أيـة  باسـتهداف  يقتـيض 
اإلقليميـة وهي معتدية أَو تسـهم يف تمويل العدوان 

عىل بلدنا وأبناء شعبنا». 
ونـّوه إىل أن عـىل قوى العـدوان والعالـم بأرسه 
معرفـَة أن لليمـن كامل السـيادة يف أرضـه ومياهه 

وأجوائه. 
ــة، العالمة محمد  بدوره، أشـار رئيس حزب األُمَّ
مفتـاح، إىل أنه كان من املفـرتض بمجلس األمن أن 
يتحدث عن قرصنة العدوان عىل سفن النفط والغذاء 

ال أن يدافع عن املعتدين. 
ولفـت يف ترصيـح للمسـرية إىل أن مجلس األمن 
بمواقفـه املخزيـة واملفضوحـة يجسـد االنحطاط 

األخالقي عىل مستوى العالم. 
من جهتـه، قال رئيـس الدائـرة اإلعالمية لحزب 

املؤتمر الشـعبي العـام، طارق الشـامي: إن الحزب 
يعتـرب بيـاَن مجلس األمـن انحيازاً كامـالً إىل جانب 

تحالف العدوان. 
َوأََضــاَف الشـامي يف حديثـه للمسـرية «بيـان 
مجلـس األمـن اهتـم بسـفينة عسـكرية معتديـة 
عىل الشـعب اليمـن ولم يكلف نفسـه بمطالبة دول 
ة بالنفط والغذاء  العدوان اإلفراج عن السـفن الَخاصَّ

للشعب اليمني». 
واختتـم حديثه بالقول: «كنـا نتوقع من مجلس 
األمن أن يضع حداً للقرصنة التي يمارسـها العدوان 
بحق السفن ذات الطابع املدني واإلنساني ال أن ينّدد 

بالشعب املعتدى عليه». 

 : خاص 
األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  يواِصـُل 
السـعودّي غاراِته الهستريية االنتقامية عىل 
منـازل وممتلـكات املواطنـني يف محافظـة 
مأرب، وذلك عىل أعقاِب الهزائم املتتالية التي 

يُْمنَى بها ومرتِزقته يف الجبهات الرشقية. 
وأوضح مصدٌر محيل لصحيفة املسـرية، 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  طـرياَن  أن 
اإلماراتي اسـتهدف بعدٍد من الغارات ورشة 

سيارات ألحد املواطنني يف مدينة حريب. 
وبـنّي املصـدُر أن الغـارات العدوانية عىل 
الورشـة أسـفرت عن تدمرِي واحـرتاق نحو 

10 سـيارات تابعة للمواطنـني كانت بداخل 
الورشة. 

عـن  الناتجـة  الهسـترييا  سـياق  ويف 
السقوط املتواصل للعدوان وأدواته، تعرضت 
محافظات شـبوة ومـأرب والبيضاء، أمس، 

لقصٍف مكثّـف بعرشات الغارات. 
وأَفاد مصدر عسـكري لصحيفة املسـرية 

بأن طرياَن العدوان شن 16 غارة عىل القنذع 
بمديريـة بيحـان بشـبوة، و12 غـارة عـىل 
مديريـة حريب مأرب و9 غارات عىل مديرية 
الجوبة، و5 غارات عىل مديرية الوادي، فيما 
طالـت غـارٌة مديريـَة السـوادية بمحافظة 
البيضـاء و5 غـارات عىل مديريـة الصومعة 

وغارتني عىل ناطع. 

ويف السـياق، امتـدت غاراُت العـدوان إىل 
وادي ليـة بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة 
وغارتـان عىل مديرية كتـاف، فيما تعرضت 
املديريـاُت الحدوديـة باملحافظـة إىل قصف 
صاروخـي ومدفعي سـعودّي عـىل مناطق 
متفرقـة تسـببت بوقـوع أرضار يف صفوف 

املدنيني. 

 : خظساء 
قال املهندُس عصام املتوكل -املتحدُِّث باسـم 
رشكـة النفـط اليمنيـة بصنعـاء-: إن الرشكة 
ـَر املشـتقاِت النفطيـَة لكامل  تسـتطيُع أن توفِّ
الشـعب اليمني ولكافة املحافظـات، برشط أن 

يَُفكَّ الِحصاُر عن ميناء الحديدة. 
وأوضـح املهندس املتـوكل يف ترصيـح لقناة 
املسـرية، أمـس السـبت، أنـه يف عـام 2021 لم 
يسـمح تحالـف العـدوان بالدخـول إال لخمِس 
سـفن للمشـتقات النفطيـة وهي ال تسـتطيع 
تلبيـة احتياجات الشـعب اليمني، ُمشـرياً إىل أن 
املشـتقاِت النفطية ال تتوفر عنـد املنافذ الربية؛ 
بَسبِب اشـتداد األزمات والرصاعات بني املرتِزقة 

يف املناطق املحتّلة. 
ونّوه ناطُق النفط إىل أنه تم تفتيُش سـفينة 
يف جيبوتـي وحصلـت عـىل ترصيـح مـن األمم 
املتحـدة ويجُب أن تصَل خالل 24 سـاعة، لكنها 

تعرضـت للقرصنـِة من قبل تحالـف العدوان يف 
عرض البحر. 

ويف سياق متصل، أقرت حكومُة الفاّر هادي، 
أمس السـبت، ُجرعًة جديدة يف أسعار املشتقات 
النفطيـة بمدينة عـدن املحتّلة، والتـي وصفها 

األهـايل بالجرعـة القاتلـة، ملا من شـأنها زيادة 
األعباء وتثقل من كاهـل املواطن، يف ظل أوضاع 
اقتصاديـة ومعيشـية هـي األصعـب يف تاريـخ 
املدينة، بعكس ما تشهُده صنعاء واملناطق التي 
يحكمها املجلس السـيايس األعىل من اسـتقرار 

اقتصادي ومايل. 
وذكرت وسـائل إعالمية مواليـة للعدوان، أن 
حكومَة الفنادق رفعت أسعاَر املشتقات النفطية 
ـام من أزمة خانقة يف املدينة، مبينة أن  عقَب أَيـَّ
رشكة النفط أقرت رفع سـعر الدبـة البنزين إىل 
17700 ريال، بعد أن كانت قد اسـتقرت مؤّخراً 

عند مبلغ 13200 ريال. 
ه ومـع ُكــّل أزمـة  وبحسـب األهـايل، َفـإنـَّ
الجنوبيـة  باملحافظـات  نفطيـة  مشـتقات 
والرشقيـة املحتّلـة، تقـر رشكة النفـط التابعة 
لحكومـة الفـاّر هـادي جرعة سـعرية جديدة، 
ما ضاعف أسـعاَر املشـتقات النفطية وزاد من 

معاناة املوطنني وأثقل كاهلهم. 

 : طاابسات 
كشف تحقيٌق أُوُروبي عن عالقات رسية بني 
برملانيـة فرنسـية وويل العهد السـعودّي محمد 
بن سـلمان، ضمن اسـتخدامه ثروات ومقدرات 
اململكة لتبييـض جرائمه وانتهاكاته امُلسـتمّرة 
بحـق الشـعب اليمنـي طيلـة سـبع سـنوات، 
باإلضافـة إىل عمليات القمع واعتقـال وإخفاء 
الناشـطني والسياسـيني املناهضـني لـه داخل 

السعوديّة. 
وأّكـد التحقيق الذي نرشه ما يسـمى «مركز 
أُوُروبـا،  يف   (DCT) للشـفافية»  الديمقراطيـة 
أمس، أن عضو مجلس الشـيوخ الفرنيس، نتايل 
غوليـت، تلقت رشـاوى ماليـًة من السـعوديّة 

لتلميـع صـورة محمـد بن سـلمان، ُمشـرياً إىل 
دورها يف الرتويـج لحمالت دعائيـة لصالح ابن 

سلمان عىل حساب خصومه. 
وبحسـب التحقيق، َفــإنَّ غوليت من أصول 
يهودية وقـد تخّرجت بدراسـة القانـون املدني 
العـام وأصبحـت محاميـة يف نقابـة املحامـني 
يف باريـس والتـي اختفت جميعها من سـريتها 
الذاتية الرسمية بعد شطبها من نقابة املحامني 
يف عـام 2000 بعد تورطها يف إسـاءة اسـتخدام 
أمـوال اآلخريـن، وقـد ورثـت غوليت بعـد وفاة 
الوطنيـة  الجمعيـة  يف  مقعـَده  جـويل  دانيـال 
الفرنسية، ويف عام 2011 ظهرت كمرشحٍة عىل 
 Union) قوائـم اتّحاد الجمهوريات االشـرتاكية
Centriste)، وتـم انتخابُها بنتيجـة جيدة وهو 

نجاٌح تكّرٌر يف انتخابات سبتمرب 2017. 
ويف الربملـان، قاتلـت غوليت بشـكل أََسـايس 
كجماعـة ضغط لـدول الخليـج: كانـت مقّررة 
اتّفاقيـة  بشـأن  أحدهمـا  قانـون،  مرشوعـي 
املسـاعدة مع السـعوديّة واآلخر حـول التعاون 
العسـكري مع اإلمـارات، ومختلف دول العدوان 

عىل اليمن. 
وأَشـاَر التحقيق إىل أن غوليـت لها ارتباطاٌت 
كبـريٌة بابـن سـلمان وابـن زايـد، وقـد ُعرفت 
الريـاض  خصـوم  عـىل  الهجوميـة  بمواقفهـا 
وأبوظبي ويف مقدمتهم تركيا، كما أنها جزٌء من 
مجموعـة الصداقة الفرنسـية اإلرسائيلية، وقد 
دعمت لسـنوات إقامـَة عالقات تطبيـع بني تل 

أبيب وُكلٍّ من السعوديّة واإلمارات. 

أخبار

طةطج افطظ..

شغما صخش ورحئ لمعاذظ بمأرب واتاراق وتثطغر سثد طظ السغارات:

تضعطئ المرتجصئ تصر رشع جسر الثبئ الئظجغظ إلى 17700 رغال بسثن المتاّطئ:

ذريان السثوان غخّسث بشاراته سطى سثد طظ املتاشزات بأضبَر طظ 55 غارة خقل 24 جاسئ

حرضئ الظفط: السثوان جمح بثخعل 5 جفظ شصط يف 2021 ولعق الصرخظئ لشطغظا جمغع املتاشزات

تتصغص ُأوُروبغ غضحش سظ تطصغ برملاظغئ شرظسغئ طظ أخض غععدي رحاوى طظ السسعدّغئ

ــعذ ــف ــظ ـــمـــال وال ــح َطــــظ غــمــاــطــك ال ــال ــخ ــر ل ــّغ ــة وزغــــر الــثــارجــغــئ: طــةــطــج افطــــظ ط
السالط طساعى  سطى  افخقصغ  اقظتطاط  تةسث  المثجغئ  المةطج  طعاصش  طفااح:  السقطئ 
ذارق الحاطغ: طةطج افطظ أبئئ تعرذه شغ السثوان بتماغئ المساثغظ وإداظئ المساثى سطغعط

 دائرة سثواظغئ طشطصئ

املتضمئ السسضرغئ تسصث جطسَاعا السطظغَئ 
الثاطسَئ ملتاضمَئ املاعمني بصاض وتسثغإ 

افجرى يف الساتض الشربغ
 : خظساء 

عقـدت محكمُة املنطقة العسـكرية الخامسـة، أمس، بصنعاء جلسـتَها 
العلنيَة الخامسـَة لـمحاكمة املتهمني من الخونة بجريمة إعدام وتعذيب 11 
أسـرياً من أرسى الجيش واللجان الشـعبيّة يف السـاحل الغربي واملتهم فيها 

الخائن طارق عفاش وآخرون. 
وخـالل الجلسـة التـي حرضهـا أوليـاُء دم املجنـي عليهـم ومحاميهـم 
بني عن املتهمني الفارَّين من وجه العدالة تم اسـتعراُض أدلِة  واملحامني املنصَّ

االتّهام واالستماع لردود املحامني املنصبني عن املتهمني. 
وأقرت املحكمُة استكماَل استعراض أدلة االتّهام وردود املحامني املنصبني 

خالل الجلسة القادمة. 

17 صاغًق وجرغتًا طظ املساشرغظ يف اظفةار 
عج طثغظئ املثاء املتاّطئ

 : طاابسات 
تسـبََّب انفجـاٌر ضخٌم هـزَّ مدينة املخـاء املحتّلة، أمس السـبت، يف وقوِع 
العـرشات من الضحايا بينهم قتىل وجرحى من املواطنني املارين عرب الطريق 

العام. 
وكشـفت وسـائل إعـالم مواليـة للعـدوان، عن ارتفـاع حصيلـة ضحايا 
االنفجـار الـذي هّز مدينة املخـاء املحتّلة التـي تعد معقَل امليليشـيا املرتِزقة 
املواليـة لالحتالل اإلماراتي يف السـاحل الغربي بقيـادة الخائن طارق عفاش 
إىل 17 قتيـالً ومصابـاً، مبينة أن االنفجـار ناتج عن «ُعبْوة ناسـفة» زرعها 
مجهولـون يف إحـدى الجوالت وانفجـرت لحظة مرور حافلـة نقل ركاب، ما 

أسفر عن سقوط جميع من كانوا عىل متنها بني قتيل ومصاب. 
ولـم تُكَشـْف بعـُد دوافـُع العملية وأهدافهـا، لكـن توقيتَها مـع احتدام 
املواجهـات بني قبائل الصبيحة التي تشـكل قوام ما يسـمى ألوية العمالقة 
وبـني املرتِزق طارق عفاش، يشـري إىل أنها كانت تسـتهدف قيادات تمر عرب 

هذا الخط. 
وكان بيـان ألبنـاء مديرية املخاء الخاضعة لسـيطرة االحتـالل اإلماراتي 
وأدواته نّدد بعمليات السـطو التي تطال أراضيَهم وممتلكاتهم، مشـّدًدا عىل 

التصدي لتلك العمليات بكل ما أمكن من السبل. 
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- بدايًة هّال حدثتمونا حاج عبد الله عن أرستكم 
العظيمـة ومتى كانـت االنطالقة األوىل يف نُرصة 

املرشوع القرآني؟
أوالً تحيٌة لكم يف صحيفة املسرية وكل وسائل 
اإلعـالم الوطنية الحرة التـي أثبتت حضوَرها يف 
املعركة الفاِصَلة التي يخوُضها شعبُنا عىل ُكـّل 

املستويات. 
وعطفاً عىل سـؤالكم، َفــإنَّ أُرستي الكريمة 
مكونة من ستة أوالد، وجميعهم –وبفضل الله– 
مجاهدون يف سـبيل الله ونرصة املسـتضعفني 
منذ فجر املسـرية القرآنية، َحيُث استشـهد من 
أوالدي أربعة والخامس األخري جريح فقد ِرْجَله 

يف إحدى الجبهات. 
وبالنسـبة للبدايـة األوىل النطـالق املـرشوع 
القرآنـي كان ولـدي األكـرب محمـد حينهـا يف 
البحريـن، وملـا سـمع عـن املـرشوع القرآنـي 
للشـهيد القائد حسـني بدر الدين الحوثي رجع 
إىل اليمـن وانطلق مجاهداً يف سـبيل الله لنُرصِة 
املـرشوع القرآني وتبعه جميـع إخوته، والحمد 
لله الذي وفقنا ألن نكون من املجاهدين يف سبيل 

الله نرصاً وعزًة لدين الله وحماية للعقيدة. 
 

- َمــا ِهي أبـرُز املحطات التي مـرَّ بها ولُدكم 
األكربُ محمد؟

 الولـد األكرب محمـد وتبعه حسـن انطلقا يف 
البدايـات األوىل للمسـرية القرآنية وذلك قبل بدء 
الحـرب األوىل عىل صعدة، َحيُث تم مالحقتُهم يف 
مدينـة ضحيان، يوم األحد وصباح االثنني، حني 

بدأت الحرب األوىل عىل صعدة. 
ًدا حينما خرجـت حملٌة  وال زلـُت أتذكـر جيـِّ

أمنية من قبل النظام للقبض عىل محمد وحسن 
عنـد مقربة ضحيـان جوار مسـجد «الرصخة» 

وكان الوقت بني مغرب وعشاء. 
ويف تلـك الليلة نـرص الله الولَديـن الصالحني 
محمد وحسن واسـتطاعا إيقاَف الحملة وأرس 
الجنـود رغـم أنهمـا ال يمتلكان السـالَح يف تلك 
الليلـة، ثم تدخلت وسـاطٌة عىل أن يتـمَّ اإلفراُج 
عـن جنود الحملـة وإرجـاع أسـلحتهم مقابل 

االنسحاب وعدم الرجوع. 
ويف تلـك الليلة علمت بما حصل وقلُت ألوالدي 
خري مـا فعلتمـا واآلن يجب عليكمـا االنضماُم 
إىل رفقاء الجهـاد واالبتعاد عن مدينة ضحيان؛ 
كـون النظـام يريـد أن يدّمــر املدينـة بذريعة 

تواُجِدكم، فال نُْعِطه املربَِّر لفعل ذلك. 
ويف تلـك اللحظة لـم يكن املجاهدون سـوى 
بعـدد األصابـع قـادة وأتباعـاً، قلـت لهـم بأن 
ينطلقوا إىل منطقة آل الصيفي؛ كون فيها جبال 
تحّصنهـم من العـدّو؛ وكون املنطقـة حاضنًة 

للمرشوع القرآني. 
محمد وحسـن جاهدا بني يدي الوالد العالمة 
بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه- يف نُُشور، 
َواستشـهد كالهما األول حسـن استشهد أثناء 
الهجوم عىل مدينة صعدة وحصار املعسـكرات، 
وحينما اشتد الحصاُر عىل منطقة «مران» كان 
ولـدي وأربعة مـن املجاهديـن يف طريقهم لفك 
الحصـار عىل مـران وأثناء مرورهـم من نقطة 
«نرسيـن» بمدينـة صعـدة حدثـت اشـتباكاٌت 

واستشهد ولدي حسن وتم أُرس بقية زمالئه. 
وقد ظل الشـهيد حسـن غائباً لفرتة طويلة، 
ولـم نعرف مصريَه إّال حـني أفرج عن أصدقائه 

وأخربونا أنه استشـهد بنقطـة «نرسين»، وتم 
إخفاُء ُجثمانه من قبل األعداء وال نعلم إىل اليوم 

مكاَن الرضيح. 
الولـد الثانـي محمـد استشـهد هـو وخاله 
إبراهيـم بن قاسـم الهاشـمي بقذيفـة هاون، 
َحيُث كانا رحمهما الله يرتبان مقاعَد للمقاتلني 
األقليـة يف منطقـة «نشـور» فأصابتهم قذيفة 
وظـال ينزفـان حتـى استشـهدا، َحيـُث كانت 
جروُحهما طفيفة إال أنه نظراً لعدم اإلْمَكانيات 
اإلسعافات األولية ظال ينزفان حتى استشهدا. 

 
د كان من الشـهداء  - الشـهيد أبـو خليل املؤيـَّ
القـادة الذيـن بـرزوا يف سـاحات املواجهة مع 
أعداء الله يف مختلف الجبهات.. حدثنا عن حياة 

الشهيد؟
بعد أن استشـهد الولدان محمد وحسن وبعد 
أن بلـغ الولُد أحمد انطلق من صنعاء إىل منطقة 
«طخية» يف الحرب الثالثة واستشـهد هناك بعد 

ام من نزوله مبارشة.  أَيـَّ
وحينمـا استشـهد الولـد أحمـد كان ولـدي 
إبراهيـم «أبو خليـل» ويحيى العمـاد صغريَين 
وحينمـا بلغـا لم أشـعر إال وهمـا يف صعدة مع 

املجاهدين. 
وللعلم َمن قال إنه يقدم بأوالده شـهداء فذلك 
غري صحيح ومباَلٌغ فيه، فالشهداء العظماء هم 
يضحون بأنفسهم بدافِع الدين والِغرية والحمية، 
فكلمة «قدمت» ليست صحيحًة، فالشهداء بذلوا 
أرواَحهـم رخيصًة يف سـبيل الذود عـن الدين ويف 
سـبيل الله، فلو نتذكر البدايـاِت األوىل للمرشوع 
حتـى  املجاهديـن  ضـد  الجميـُع  كان  القرآنـي 

أهاليهـم فـكان املجاهـدون يعانـون َكثـرياً وال 
يلقون َمن يسـاندهم ال من قريـب وال من بعيد، 
فكان املجاهدون -رضوان الله عليهم- ينطلقون 

بإيماٍن راسخ متوكلني عىل الله. 
اِبُقوَن،  ـاِبُقوَن السَّ وكما قال الله تعاىل (َوالسَّ
أُوَلِئـَك اْلُمَقرَّبُوَن) أما اآلن وقـد َكثَُر املجاهدون 

فال يكاد أن تخلو أرسٌة من شهيد. 
والولـدان إبراهيـم ويحيى نشـئا وترعرعا يف 
صعـدة وتعلما هنـاك العلوَم الدينيـة والقتالية 
والسياسـية وغريها، وأصبحا يف مسـتوى عال 

والحمد لله. 
وبعـد أن بدأ العدواُن الظالـم عىل البلد انطلق 
املجاهدان إبراهيم ويحيى معاً إىل جبهة نجران 
وعسـري ومجـازة وبقيـا يقاتالن هنـاك لفرتة 
طويلة مع شـدة رضب الطريان بجميع أنواعه 

يف الحدود. 
ويف إحـدى املرات جّهـز أبو الخليـل مجاميَع 
لغـزوة عىل العـدّو، ومن ضمـن املجاميع أخوه 
العمـاد، وبينمـا هـم يف الطريق لتنفيـذ الغزوة 
وقع املجاميع يف كمـني ألغام وبفضل الله تعاىل 
وتأييده لم يستشـهد منهم أحـٌد، وإنما أُصيبوا 
بإصابات طفيفة، والبعـض بليغة، َومن ضمن 
املصابـني ولـدي العماد كانـت اإلصابـُة بليغة، 
َحيـُث فقـَد سـاَقه وهو مـن بقـي يل فقط من 

إخوانه. 
بالنسـبة إلبراهيم أبو الخليل، واصل مسريته 
الجهادية ببسـالة واجتهاد حتى نال الشـهادة 
بغـارة للطريان وهو يسـعُف رفقـاَء الجهاد يف 
مجـازة بيـوم ٢٥ أُكتوبـر ٢٠١٧، َحيـُث أخربنا 
بعُض أفـراده من صنعـاَء القديمة أن الشـهيَد 
الخليـَل كان حريصاً عـىل أفـراده وكان يتفقد 
أرسهم ويوفر احتياجهم فسالُم الله عليه وعىل 
جميع الشـهداء ونسـأل مـن الله اللحـاَق بهم 
شهداء صالحني سعداء.. إنه عىل ما يشاء قدير. 

 
- َمـا ِهي رسالتكم لألعداء؟

نقـوُل لألعـداء: مهمـا تكالبتـم وتماديتم يف 
سـفك دمـاء األبرياء واملسـتضَعفني مـن أبناء 
الشـعب اليمنـي َفــإنَّ الشـعَب اليمنـي لكـم 
باملرصـاد، فأنتم تشـاهدون يف شاشـة التلفاز 
ُم  مدى عظمِة وثبات الشـعب اليمنـي الذي يَُقدِّ
التضحياِت بكل إباء وشـموخ، وهو ما تجسده 
النساء أَيْـضاً، َحيُث تستقبل ولَدها الشهيَد بكل 
أَنََفـٍة وكربياٍء، فعدوانكم لـن يحّقَق أيَة نتيجة، 

والنُرص حليُفنا. 

المةاعث التاج سئث اهللا المآغث شغ تعار خاص لختغفئ «المسغرة»:

4 طظ أوقدي اجاحعثوا يف جئغض اهللا والثاطج 
جرغح شصث ِرجطه يف إتثى الةئعات
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تقرير 

 : سئاس الصاسثي 
ظهـر ناطُق العـدوان األمريكي السـعودّي، 
تركي املالكي، يف مدينة عتق بمحافظة شـبوة 
مؤّخراً متباهياً بتحقيق «نرص» مزعوم ومقلِّالً 
من شـأن فضيحة «الفيلم املـرسوق»، واصفاً 
إياها بـ «الخطـأ الهاميش» من املصادر، وهو 
اعـرتاٌف ضمنـي بفشـل اسـتخباراتي ذريع، 
عـن  باإلعـالن  والفشـل  الفضيحـة  وغّطـى 
عملية عسـكرية جديدة عنوانها «حرية اليمن 

السعيد». 
ويقـول الخبـري العسـكري زيـن العابدين 
عثمان: إن الزيارَة املفاِجئَة التي قام بها ناطق 
العـدوان إىل محافظـة شـبوة بعـد فضيحتـه 
املدويـِة تأتي إلشـغال الرأي العـام، َومحاولة 
التخفيـف من صدمـة الفضائـح الكربى التي 
علََّق فيها املالكي بخصـوص ادِّعاءاته الزائفة 
بملف سـفينة «روابي» وميناء الحديدة والتي 
رسعـاَن ما سـقطت بحقائَق مجلجلـة أثبتها 
اإلعـالم الحربـي اليمنـي والقـوات املسـلحة، 
فاملالكـي كان يريد مـن خالل الزيـارة تمرير 
الفضائح بطريقة مخادعـة وتربيرها بنصف 
اعرتافـات غوغائيـة حتـى يمكنه مـن حرف 
أنظـار سـخرية العالـم من حولـه ومن حول 
تحالف العدوان، باإلضافة إىل تهويل وتضخيم 
املحـاوالت الفاشـلة واالنتصـارات املزعومـة 
ملرتِزقـة ودواعش اإلمـارات، يف بعض مناطق 
شـبوة، ومحاولة إشـغال الرأي العام وإيهامه 
واقعهـا  يف  تتعـدى  ال  فراغيـة  بانتصـارات 
العسـكري واالسـرتاتيجي اخرتاقات تكتيكية 

هشة غري مؤمنة. 
لصحيفـة  ترصيـح  يف  ُعثمـاُن  ويؤّكــد 
«املسرية» أن زيارَة ناطق العدوان تأتي لتغطيِة 
حجم الخسائر واملحرقة الجماعية التي تلتهم 
مرتِزقـة اإلمارات خالل األسـبوعني املاضيني، 
بصورٍة كارثية والتي وصلت إىل مستوى مهول 
يف الجانب البرشي والعسكري، فهناك خسائُر 
برشيـة وصلت إىل مـرصِع اآلالف من املرتِزقة 

ومجموعٍة من أبرز وأهم قياداتهم العسـكرية 
بامليدان، فالزيارُة رضورٌة لتغطية هذه املحرقة 
الهائلة ومحاولة إلنعـاش معنويات من تبقى 
مـن املرتِزقة الذين دخلـوا يف حالة ذعر ويأس 

وإحباط نفيس كبري. 
وفيمـا يخـص إعالن تركـي املالكـي ناطق 
سـماه  عمـا  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
عمليـة «حرية اليمن السـعيد»، يؤّكـد الخبري 
العسـكري عثمـان أن هذه العمليـة جزء آخر 
مـن حـرب املصطلحـات التـي تديرهـا قوى 
العـدوان األمريكـي، والتـي من أبـرز أهدافها 
محاولة مواجهة عمليات التحرير التي ينفذها 
مجاهدو الجيش واللجان الشعبيّة عىل األرض 
والذي القت صدى اسـرتاتيجياً وعسكريٍّا َكبرياً 
وترحيباً وتفاعالً شعبيٍّا غري مسبوق من أبناء 
يف مأرب وشـبوة،  املناطـق املحتّلـة ُخُصوصاً 
معتربًا ما يسمى بعملية «حرية اليمن السعيد» 
محاولة جديدة لغسـل وجه العـدوان الدموي 
واإلجرامـي لـدى املجتمعـات التـي يسـيطر 
عليها واسـتعطاف العقول السطحية والغبية 
وإيهامهـا بأن املعركَة التي تدار يف شـبوة هي 
للتحرير وأنها تأتي للنماء واالزدهار الحضاري 
واإلنساني، فالعدوان األمريكي السعودّي يريد 
أن يضـَع لنفسـه موطئ قـدم يف نفوس هذه 
املجتمعـات التـي باتـت يف الواقـع غـري قابلة 
لـه وال لجماعاتـه مـن املرتِزقـة والتنظيمات 
اإلرهابية داعش والقاعـدة التي ارتكبت فيهم 

أبشع الجرائم اإلنسانية. 
 

َتــْرُف افظزار سظ الفدغتئ
بدوره، يقوُل الناشـُط السيايس عيل جسار: 
إن زيارَة ناِطـق العدوان األمريكي السـعودّي 
إىل شـبوَة تأتـي يف إطـار إبعـاد األنظـار عـن 
الفضيحـة املدوية التي تم كشـُفها وفضُحها 
واملتمثلة فيما يسمى صواريخ الحديدة والفيلم 
األمريكي، وكذلك رفع معنويات املرتِزقة الذين 
تلقـوا رضباٍت قاتلـة، َحيُث تعـرب زيارتُه عن 
فضيحـة كبرية بامتيَاز ودليل إفالس وإشـارة 

هزيمـة إضافيـة وسـقوط أخالقـي وكل مـا 
يمكن إسقاُطه عىل ما جرى. 

ويشـري جسـار إىل أنه خالل سـبع سنوات 
الربيطانـي  األمريكـي  العـدوان  يحّقـق  لـم 
السـعودّي اإلماراتي أي يشء برغم اإلْمَكانيات 
الهائلة التـي يمتلكها والحصار امُلسـتمّر عىل 
الشـعب اليمنـي، مبينًا أن ما حّققـه العدوان 
أنه جعـل املحافظات املحتّلة تفتقـر إىل األمن 
واألمان واالسـتقرار والحرية، وانعدام التنمية 
ويسـودها التضخم وسـقوط وانهيـار قيمة 
العملـة الوطنية نتيجة الطباعـة دون تغطية 
وزيـادة يف معـدالت الفقـر واملجاعـة وتدمري 
البنى التحتية والتطبيع مع الكيان الصهيوني. 
اليمـن  «حريـة  بعمليـة  يسـمى  مـا  وألن 
السـعيد» والتـي جـاءت عـىل لسـان ناطـق 
العدوان املالكي ال تختلف َكثرياً عن سـابقاتها 
«عاصفة الحزم» َو»إعادة األمل» والتي جاءت 
عـىل لسـان الناطـق السـابق لـدول العدوان 
«العسـريي»، يؤّكـد الناشط السيايس جسار، 
أن جميـع العمليـات التي أعلن عنهـا العدوان 
تهدف إىل تركيع اليمنيني وضم اليمن إىل قائمة 
املطبعـني مع الكيـان الصهيونـي، وهو األمر 
الذي لم ولن يحدث أبداً يف اليمن، يف ظل القيادة 
الحكيمـة ممثلة بقائد الثورة السـيد عبدامللك 
بن بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- وال مكان 
للخنـوع والخضوع والتبعيـة وال وجود لها يف 

قاموس اليمنيني. 
وبحسـب جسـار، َفــإنَّ تصعيـد العدوان 
األمريكـي قـد وصـل إىل نهايتـه العظمى ولم 
يحّقـق هدفـه مـن وراء هـذا التصعيـد وهو 
الوصـول إىل محافظـة مأرب التـي باتت قاب 
األفـراد  أعـداد  أن  رغـم  أدنـى،  أَو  قوسـيني 
املتواجديـن يف ُكــّل مديريـات شـبوة كانـت 
باملئـات فقط ولم يصل إجمـايل عددها إىل ألف 

مقاتل، ولهذا َفـإنَّ اللعبة انتهت. 
 

عجائط واظضسارات 
مـن جانبه، يقـول رئيس الدائـرة اإلعالمية 

زيـارَة  إن  الصيـادي:  سـند  الحشـد،  لحـزب 
املالكـي ناطـق العـدوان إىل شـبوة محاولـٌة 
فاشـلٌة للتغطية عىل فضيحـة املقطع املفربك 
املتجَزأ من الفيلم األمريكي، والذي سـاقه هذا 
الناطـُق والتحالُُف كدليل يربّر لهم اسـتهداُف 
ميناء الحديدة، مؤّكـداً أن انكشـاَف الفضيحة 
أربكتهـم، ودفعتهـم للبحـث عـن انتصـارات 
فقاعية يف شـبوة، باإلضافـة إىل دوافَع أُخرى 
ِة الهزائم واالنكسـارات املتالحقة  تأتي عىل ِذمَّ
التـي يتلقاها هـذا العدوان يف أكثـر من جبهة 
عسـكرية وعىل مختلـف املجاالت السياسـية 

واإلنسانية واألخالقية. 
العـدوان  تالحـق  املتواصلـة  الهزائـم  وألن 
منذ سـنوات دون تحقيق أية انتصـار، يؤّكـد 
الصيـادي أن العـدوان أصبح يراهـن عىل آخر 
أوراقه، وتفعيل ما تسمى بـ «ألوية العمالقة» 
التي هي يف األََساس العنارص اإلرهابية املؤدلجة 
بفكر القاعدة وداعش، يف معارك شـبوة، التي 
تلقى املرتِزقة فيها رضبات موجعة وأصبحت 
محرقة لكل املرتِزقـة الذين يدفع بهم العدوان 
إليهـا، وحتـى يوهمـوا أنفسـهم بالنرص بعد 
سبع سـنوات أعلن ناطق العدوان ما سماه بـ 

«حرية اليمن السعيد». 
وبحسـب رئيـس الدائـرة اإلعالميـة لحزب 
الحشـد، َفــإنَّ العـدوان أضـاف إىل روزنامة 
عناوين عدوانه عىل الشعب اليمني عنواناً آخَر 
مفرغاً من مضمونه وفاعليته، بفضل الصمود 
َغ عدُدها  اليمني الذي أفشل ُكـّل العناوين وُمرِّ
وعتادها تحت أقدام املجاهدين البواسـل الذين 
حّققوا املالحـَم العظيمة واالنتصارات النوعية 
األخـرية ضد مرتِزقة اإلمارات يف شـبوة، والتي 
ألجمـت دوَل العـدوان األمريكـي وأعادتـه إىل 
مربـع اإلحبـاط والتخبط من جديـد، ولهذا ال 
قلق وال خوف، طاملا نحن ماضون تحت منهٍج 
إيمانـي خالـص وقائٍد رباني عظيـم، والنرص 
وعُدنـا واملوعـُد محكـوٌم بزيـادة االصطفاف 
الوطنـي واإليمانـي خلـف هذه القيـادة ورفد 

الجبهات باملال والرجال. 

طتاولئ جثغثة لشسض وجه السثوان اإلجراطغ والثطعي

ظاذص السثوان ضمسسر ترب يف حئعة..
 الرعان سطى سمطغات «شاحطئ»
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ترُبظا طع افسثاء لغسئ تربًا 
جشراشغئ 

سـاحٍق وُصبـٍح جديـٍد تعلـوه بشـائُر 
(بـإذن  اليقـني  عـزة  وتكللـه  التمكـني 
اللـه وعونـه وفضلـه)، وسـتحدو قافلـُة 
اإليمـان إىل جميـع بلدان العالم اإلسـالمي 
وسـريتوون مـن نبِعهـا الصـايف الـذي ال 

جغرافيـة  حـدود  ال  ومسـريتُنا  ينضـب، 
لديهـا ولـن تنحـَرص معركتُنا عـىل مأرب 
وشـبوة وحدود اليمن؛ ألَنَّها عامليٌة بعاملية 
القـرآن، جهادية محمدية علويـة، هدُفها 
رفُع راية اإلسـالم يف ُكـّل البلـدان وتحريُر 
اإلنسـان من قوى الرش والطغيان ونُرصُة 
املسـتضَعفني الذيـن يحدوهـم األمُل عىل 
تحريرهـم مـن ِربقـِة العبوديـة للطغـاة 

املسـتكربين عىل أيـدي رجال اللـه أنصار 
هذا املرشوع القرآني العظيم وهو املخلُِّص 
الوحيـُد لهم، لذلـك نحن نتَحرَُّك يف سـبيل 
ٍة  ونواجُه أعداَء الله والدين واإلنسانية بِهمَّ
ومعنويٍة عاليٍة وشدة وقوة كبرية وعزٍم ال 
يلنُي وبصرب عظيم وصمود وثبات كصمود 
وثبات الجبال الراسـخات الشـداد والنرص 
والتمكني لنا بكل يقني، والعاقبة للمتقني. 

كتابات

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

حئعة طصئرة حئعة طصئرة 
الشجاة والمرتجصئ الشجاة والمرتجصئ 

أبع عادي سئثاهللا السئثلغ

عىل سري املعارك 

يخوضهـا  التـي 

الجيش  مجاهـدو 

واللجان الشـعبيّة 

محافظـة  يف 

تكللت  التي  شبوة 

والتنكيل  بالنـرص 

واملحتّلني  بالغـزاة 

يف محافظـة شـبوة، يحاول العـدوان وعرب 

أبـواق إعالمه الضالـة إىل ُصنـع انتصارات 

إعالميـة ال وجـوَد لهـا عـىل أرض الواقـع، 

فليسـت تلـك الحشـود التـي حشـدها إىل 

محافظـة شـبوة األوىل مـن نوعهـا وإنمـا 

قد تكّرر املشـهد من قبل يف مـأرب ويف عدة 

جبهـات فكان مصريهم املـوت الذي ال مفرَّ 

منه. 

تتـواىل رضبـاُت سـالح الجو املسـريَّ عىل 

بأنهـم  يّدعـون  الذيـن  األقـزام  عـات  تجمُّ

العمالقة مرتِزقة اإلمارات فيما تَُعدُّ رضباُت 

سـالح الجو املسـريَّ موجعًة ولّقنـت املحتّل 

اإلماراتي وأذياله دروسـاً قاسـية وفضحت 

هشاشـَة مرتِزقـة املجلس االنتقـايل وقوته 

الكرتونية التي فشـلت أمام بسالة وصمود 

مجاهدي الجيش واللجان الشعبيّة؛ لعل ذلك 

يطرح العربة بني املايض والحارض واملستقبل 

بأنـه ال يمكـن للحق أن ينهـزم مهما كانت 

التضحيات والصعوبات وتداعيات املنافقني 

وأبـواق العدوان ضد اليمن التي تكالب عليه 

أولياء اليهود والنصارى.. 

هـا هـي شـبوة اليـوم تلتهـم مرتِزقـة 

اإلمـارات، ولـن يفهمـوا دروَس القتـال وال 

يعرفون أن الجيَش واللجان الشعبيّة تعلموا 

َفـنَّ القتـال ونشـوة االنتصـار يف معاركهم 

عىل جثث مرتِزقـة العدوان نحن نقول لهم: 

افهمـوا الـدرس أيهـا الخونة واعرفـوا أننا 

اليـوم أقـوى وأن املعركة لن تطـوَل مَعكم 

بضعة أسـابيع وما لـم تحصلوا باألمس لن 

تحصلـوا عليه اليوم، فرجـال الله جاهزون 

لطردكم. 

من ُكـّل شرب يف اليمن الذي دنستم ترابه، 

الشـعب اليمنـي أصبـح ال يطيُقكـم، اليوم 

يقاتلكم ُكـّل أحرار ورشفاء الشعب اليمني 

من شماله إىل جنوبه فال تحاولوا أن تعملوا 

ضجـة إعالمية يف شـبوة عىل حسـاب دماء 

أبناء املحافظات الجنوبية لتحرفوا األضواء 

بعيًدا عن حقيقـة الهزيمة التي لحقت بكم 

وعليكم أن تعرفوا جيًِّدا أن الهزيمة مصريكم 

والفشل والُخرسان. 

 إلى الماعرِّذغظ شغ الثغاظئ إلى الماعرِّذغظ شغ الثغاظئ

جئاُق افدوات لثطإ ُودِّ «إجرائغض»جئاُق افدوات لثطإ ُودِّ «إجرائغض»

الحغت طعجى المساشى

واسـمحوا يل أن أُخاِطَب إخوانَنا اليمنيني -لألسف 
الشـديد- أعني املنافقـني واملرتِزقة وعبـاد الرياالت 

والدوالرات!!
كيف هانت عليكـم أوطانكم!؟ كيف هانت عليكم 
دماؤكـم!؟ ماذا دهاكم!؟ كم كان ثمن تعاسـة طفل 
يتمتموه!؟ وآخر ذبحتموه!؟ وقلب أم أثكلتموه!؟ ماذا 
دهاكم!؟ أتبيعـون الباقي بما هو فـاٍن!؟ وتحرقون 

أرض يمنكم وتذبحون فيها اإلنسان!؟
وتدكـون منجـزات وطنكـم ومقـدرات أجيالكـم 
بطائـرات تحالـف العـدوان! وترقصون عىل أشـالء 

الضحايا من بني جلدتكم مرّددين: شكراً سلمان!
لعمـري: إن مـا أجرمتموه بحق يمننا ال يجـرؤ عىل فعله حتى 

الرجيم الشيطان!! 
أحقاً قد نسـيتم، أنكم عـىل ثراها ولدتم! ومـن خرياتها أكلتم! 
َوملائها الزالل رشبتم! وتحت سـماواتها عشـتم! وبجمالها األّخاذ 

تمتعتم! ويف مدارسها وجامعاتها تعلمتم!
أحقاً نسـيتم؟ أنسـيتم أن حبها من اإليمان؟ وأن حبة رمل من 
ثراها أغىل من أرفع األثمان! وأنها وطن للحكمة والفقه واإليمان، 

فهي لكل فضيلة عنوان!
أحقاً نسيتم أن ال جزاء إلحسانها إالَّ اإلحسان!؟ 

باألمس القريب صدعتم رؤوسـنا (الوطن.. الوطنية.. السيادة. 
االستقالل.. الرشف.. الكرامة.. الحرية...!!) 

فأين ولت تلك الشعارات؟ وأين اختفت تلك العبارات؟ وما الذي 
ألّم بتلك الخطابات!؟

ولكأنـي أراكـم واحـداً ناقصـاً سـيئاً رذيـالً بـاع 
دينه.. وأسـخط ربـه.. واختان أمته.. وسـار مغرباً 
بينما سـارت شـعاراته مرشقة تطلب مـن أهل الله 

وخاصته.. من رشفاء اليمنيني العدل واإلنصاف!
نعم ورب الخلق نعم: سارت مرشقة، وسار مغرباً!

شتان بني مرشق ومغرب!
اليـوم يا هؤالء لو أنصتم لسـمعتم تـراب وطنكم 
وأشـجاره وأحجاره وسـهوله وجباله وحتى أنعامه 
ومواشـيه تنطق بلسـان عربي مبني قائله: خسئتم 
يا أشـباه الرجال وال رجال! خسـئتم يا أسوأ األنذال! 
خسـئتم يـا بائعي الديـن والوطن بحفنة مـن املال! 

خسئتم يا ذوي الرزايا ومسوقي الخبال!
وتخيلـوا أنكم اآلن عىل الله تعرضون، وعن ُكـّل جريمة بشـعة 
تسـألون، وباملوبقـات التـي اجرتحتموهـا تؤخـذون، وأن ذلـك 

سيكون حقاً مثلما أنكم اليوم تنطقون! 
واقـرأوا إن شـئتم يف سـورة الصافـات، اآليـة ١٩ - ٢٦، إذ قال 
ربكم سـبحانه: (َفِإنََّما ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة َفِإذَا ُهْم يَنُْظُروَن، َوَقالُوا 
يَـا َويَْلنَا َهذَا يَْوُم الدِّيـِن، َهذَا يَْوُم اْلَفْصِل الَِّذي ُكنْتُـْم ِبِه تَُكذِّبُوَن، 
وا الَِّذيَن َظَلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَمـا َكانُوا يَْعبُُدوَن، ِمْن ُدوِن اللَِّه  اْحـُرشُ
اِط اْلَجِحيِم، َوِقُفوُهْم إِنَُّهْم َمْسـئُولُوَن، َما َلُكْم َال  َفاْهُدوُهْم إَِىل ِرصَ

وَن، بَْل ُهُم اْليَْوَم ُمْستَْسِلُموَن).  تَنَاَرصُ
تحسنون تأويلها؟! نعم تحسنون! أبداً، ال أشك يف ذلك!

فقولوا يل غداً (ما أنتم فاعلون)؟

عاظغ تاج الثغظ 
 

مـا حـدث يف شـبوة نتيجة طبيعية لسـباق 

األدوات لخطـب ُودِّ إرسائيـل، وليـس له عالقة 

بمصلحة مرتِزقة العدوان البتة.

الكيان الصهيوني استشعر الخطر الوجودي 

بصعـود مكـون أنصـار الله بما هـم عليه من 

الصالبة والقوة، وأيقن أن لديهم عزيمة صماء 

ونفـس طويل باإلضافة إىل خـربة تراكمية من 

خـوض املعـارك، باإلضافة إىل رصيـد عاٍل من 

االنتصارات. 

بعد أن فشـلت قوى العدوان مـن إحراز أية 

انتصار طيلة سـبع سـنوات، فاصـدر األوامر 

لـألدوات بخـوض معركـة شـبوة رغـم تباين 

املصالح بني األدوات. 

كان لزامـاً عىل املعتـدي اإلماراتي أن يربهن 

للعدو اإلرسائييل ما تم إنجازه بمرحلة التطبيع 

مـن توٍل تـام لإلرسائيـيل، وكان املحك تصعيد 

العـدوان عىل يمن اإليمان وأصـل العرب لتثبت 

بذَلـك تخليها عن قيم العروبة وتنصيب عدائها 

ـابـي  الوهَّ الدخيـل  وليـس  األصيـل  لإلسـالم 

ة.  املسترشي باألُمَّ

وكان عىل املعتدي السعودّي أن يثبت وجوده 

يف خنـدق العمالـة قبل أن يتـم التخلص منه ال 

ما بعد الفشل الذريع الذي مني به طيلة  ِســيـَّ

سنوات العدوان وبعد نفاد مخزون الباتريوت. 

وكما تدير إرسائيل حروبها من خلف الستار 

عرب أدواتها، كذَلك هم األدوات زجوا بالكثري من 

أبنـاء املحافظات الجنوبيـة ومرتِزقة من بقية 

املناطق بذريعة استعادة ما يسمونه بالجنوب. 

إرسائيل التي تجعل جزءاً كبرياً من املسلمني 

فرئان تجارب ملخّططاتها االستعمارية لتقيض 

عـىل الجزء اآلخـر ال تكرتث لضحايـا اليمنيني 

مهما بلغت فذَلك ال يعنيها. 

استمرت بدفع املرتِزقة بطريقة غري مبارشة 

إىل محـارق املـوت، ألويـة كاملة تمـت إبادتها 

وأصبحت يف خِرب كان. 

لم يتعـِظ املرتِزقـُة من نـريان الجحيم التي 

يرديهـم إليها العدّو ولم يسـتفيدوا وقد خربوا 

قوَة الجيش واللجان طيلَة األعوام السابقة. 

التقدمـات التـي يتغنون بها ليسـت سـوى 

بُرهـة يتـم فيهـا إفسـاُح املجـال للمرتِزقـة 

ليسـحبوا جثـث رصعاهـم وهم باملئـات من 

مديريات شبوة. 

ليس بوسعهم البقاء أكثر، ولهم يف محافظة 

البيضـاء عربة ملن يعتـرب إذ لم يلبثـوا فيها إال 

ام ما لم تكن سويعات.  أَيـَّ

السـؤال ماذا بعـد التصعيد األخري بشـبوة؟ 

تثبـت  أن  أردت  اإلماراتـي:  للمعتـدي  نقـول 

إلرسائيل حسـن مودتك، فسـنثبت لك وللعالم 

بعـون الله أنـك أحقـر وأصغر وأجبـن من أن 

تطـأ قدماك رمـال اليمـن وسـتعرفك حجمك 

الحقيقي، فال تسـتعجل ردنا وال تخترب صربنا 

ومـن بيتـه مـن زجـاج ال يرمي بيـوت الناس 

بالحجارة. 

ونقـول للمعتدي السـعودّي سـتخرج منها 

مذموماً مدحوراً فلم يعد لديك ماء وجه لتخرج 

به من ورطتك بالعـدوان علينا فماء وجهك قد 

أريق من أول غارة يف ليل 26 مارس 2015، وما 

أنـت باسـتمرارك بالعدوان إالَّ ترسـم وتحرض 

فصول نهايتك املخزية. 

أما الكيـان الغاصب نقول لهـم: أنتم أوهن 

من بيت العنكبوت وزمانكم وىل بال رجعة. 

نقول ملجلس األمـن ولعالم النفاق والخداع: 

اللـه  سـينصفنا  إنصافـاً  منكـم  نرجـو  لـن 

وستنصفنا بنادقنا ((َوَسـيَْعَلـُم الَِّذيَن َظَلـُموا 

أي ُمنَْقَلٍب يَنَْقِلبُوَن)). 

عـاش اليمـن حـراً أبيـاً، الرحمـُة والخلوُد 

للشهداء، الشفاُء للجرحى، الفرُج لألرسى.
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سئثالرتمظ طراد 
 

الصغاُر يف املبدأ ويف السياَسة يرون الصغائر كباراً، 
هذا الحال الـذي ظهر به مرتِزقة العدوان طوال زمن 
العدوان، ويف األيّام السـوالف يف معارك شـبوة، مألوا 
الدنيـا ضجيجـاً وصخبـاً، فـإذا الجبل يلد فـأراً، أما 
الكبـار فتهون عندهم عظائم األمور ويسـتصغرون 
الكبار، ُكـّل الضجيج الذي كان لم يكن إالَّ تعبرياً عن 
فـراغ وجداني وشـعور بالهزائم التي يشـعرون بها 

ويغالطون أنفسهم يف التعبري عنها. 
ظهـور ناطق العدوان يف شـبوة كي يعلن مرشوع 
التحالف الجديد تحت اسم «حرية اليمن السعيد» لم 

يكن يحمل سـوى رسائل يحاول من خاللها ترميم ما 
تصدع يف الصورة الكلية للرأي العام السعودّي والخليجي الذي بدأ 
يعرب عـن غضبه من اسـتمرار الحرب العبثية عـىل اليمن ال أكثر 
مـن ذلك، أما حقائق الواقع وطبيعة املعركة يف شـبوة ويف غريها، 
فاأليّـام سـوف تفصح عنها وليس من املستحَسـن الكشـُف عن 
أرسارهـا اليوم وقد أوضح العميـد يحيى رسيع عن بعض املالمح 

فبُِهَت الذين كفروا. 
لقد حمل ظهور ناطق العدوان يف شبوة قنبلة ناسفة تفجرت يف 
الوعي الجمعي اليمني من َحيُث أرادوا من خاللها تسجيل موقف، 
حاولـوا من خاللـه القول: إن مقاليد األمور مـا تزال يف قبضتهم، 
ويف املقابـل كشـف حقيقة ما يـدور بكل جالء ووضـوح، فالذي 
كان مـا يـزال يكابر ويف قلبه شـك أصبح اليوم عـىل يقني مطلق 
أن نوايـا العـدوان هـي تدمري اليمـن ليس أكثر من ذلـك، وتدمري 
ُكــّل مقدراته، وتعطيل موارده ونهبهـا والتحكم فيها، أما فكرة 
التحرير فهـّم حملناه عىل عواتقنا، وفكـرة الحرية فعبق يخالط 
أنفاسـنا، وتعويم املصطلحات لم يعد يجدي نفعاً، فاملسـتعمر ال 
يحمل التحرير ويظل مسـتعمراً، وهو ال يهدينا الحرية عىل طبق، 
بـل نحن مـن ينتـزع الحرية، وال يمكـن أن يتحول املسـتعمر إىل 
محـّرر والوطني إىل محتّل كما يروجـون يف إعالمهم ويف خطابهم 

السيايس. 
اليوم تتضح الصورة يف ظل الغياب الكيل يف التمثيل والحضور يف 
املؤتمر الصحفي يف شبوة لرموز من يسمون أنفسهم بالرشعية، 
إذ لو كانوا رقمـاً مهماً يف أجندة العدوان ملا تجاوزهم، وملا تجاوز 
وزير دفاعهم ورئيس هيئة أركانهم أَو حتى تجاوز قائد العمالقة 
يف املؤتمـر الصحفـي وبالتايل انتـرص العدوان وناطقه الرسـمي 

لقضيـة اليمن من َحيُث ظن أنه يعلـن انتصارا أَو مرشوعاً جديداً 
يستعيد من خالله ما فقده أَو تكبده من هزائم. 

يف العرف العسـكري ويف أدنى مستويات أبجدياته 
يـرى أن حجم الغارات التي شـنها التحالف دالة عىل 
حالة االنكسـار والهزيمة، فالطريان لن يكون بديالً 
عن املعـارك الربيـة، ولكنه عامل مسـاعد لهـا، أما 
حـني تكون املعركـة جوية وبأحـدث التقنيات فهي 
دوران يف الفـراغ الذي قد يحمـل أهدافاً مضمرة غري 
معلنة، ومن ضمن تلك األهـداف إضعاف الجماعات 
الراديكالية التي ساهم خالل سنوات عدوانه الطوال 
بناءها حتى يسـتخدمها يف معاركـه يف اليمن، وهو 
اليـوم لم يعـد بحاجـة إليهـا، إذ زج بهـا يف معارك 
خـارسة، وسـاهم مـن خـالل النـريان الصديقة عىل 
استهدافها بشكل مبارش، وبالتايل كانت النتائج الظاهرة مرضية 
لغرورهـم، ولم يدركوا حجم الخسـائر التي أعلـن ناطق الجيش 
واللجان الشـعبيّة، إالَّ بعد أمد قصري حينها سوف نسمع أبواقهم 
تقول: إن التحالف خذلهم، كما سـمعنا يف سـوالف األيّام، وسوف 

نسمع ذات النغمة النشاز يف قوابل األيّام. 
ال يمكن لغاٍز أَو مسـتعمر أن يضمر خرياً لبلد يستهدفه بالغزو 
واالحتالل، وكان يفـرتض بالعمالقة أن يدركوا هذه الحقيقة من 
حني تم اإلعالن عن إعادة التموضع واالنتشار يف اليمن لكنهم قوم 
ال يفقعون يف علوم السياسـة شـيئاً ولو فقهـوا وعلموا لكانوا يف 
ة وأن إرسائيل وأمريكا  صـف الوطن ويف جبهات الدفاع عنه َخاصَّ
وبريطانيـا يتحكمون يف املصائر ويحكمـون القبضة عىل مقاليد 

األمور يف الجنوب كله من أقصاه إىل أقصاه. 
قد تطول املعركة مع املسـتعمر أَو تقرص إالَّ أن الثابت يف سـنن 
التاريـخ أن العمالء ينبذهم التاريخ وتنبذهم األرض، فهم كالغثاء 
الـذي يذهب جفـاء ويبقى ما ينفـع الناس، كمـا أن الثابت وفق 
سـنن الله يف كونه أن الحق يبدأ صغـرياً ضعيفاً ثم يكرب ولو طال 
بـه الزمان، والباطـل يظنه الناس َكبـرياً وهائالً ثم مـا يفتأ يبدأ 
بالنقصـان من َحيُث يظن االكتمـال، وربما بالقياس عىل ما كان 
عليه حال الجيش واللجان الشـعبيّة وما أصبح عليه يدرك املؤمن 
بالفطـرة –إن كان مؤمناً حقاً– سـنن الله ويـدرك أن الحق ينمو 
وال يضعف، والباطل تصغر قوته وتضعف، وهو حال تفصح عنه 
األيّام، وأفصحت عنه السنون الخوايل، ويفصح عنه الحارض املاثل 
أمام األعـني والبصائر، لكن القـوم غرتهم الحيـاة الدنيا وغرهم 
بالله الغرور فوقعوا يف رشاك رشور أعمالهم، ولله عاقبة األمور. 

أطغظ الماعضض

عندمـا يخيم الليل يف جغرافيا مـا َفـإنَّ النتيجة 
هي أن الظالم ينترش.. وألن اإلنسان يعيش مع ُكـّل 
األوقات َفـإنَّه حني يحني الليل تكون له سياسـات 
تختلف عن تلك السياسات التي تكون أثناء النهار.

لذلـك ومن أجـل أن يتكيف اإلنسـان مـع ظلمة 
الليـايل وحلـك الدياجري.. اتجـه اإلنسـان إىل إيجاد 
املصابيح.. وتاريخ املصابيـح عريق منذ أن وجدت 
هـذِه الحياة.. ابتـدأت بالنار عىل الخشـب وانتهت 
اليـوم بالكهربـاء واإلنـارات التـي تنري مسـاحات 

شاسعة من الجغرافيا.
هنالك لياٍل مظلمـة يف حياتنا.. ظالم ليس مادياً 
عينيـاً يمكـن للعـني امُلَجــّردة أَو إحـدى الحواس 

الخمس أن تصفه وتشاهده.
هذا الظالم هو ظالم الروح الذي يجعل اإلنسـان 
قرباً يميش عىل األرض.. واألخطر يف ذلك أنه ال يعلم 

وال يشعر.
تمـيش بـه األيّـام وال يالحـظ كميـة االنحراف 
التـي تورده املهالك ظناً منـه أنه يميش عىل رصاط 

مستقيم.
اإلنسـان عندما يـدرك بأنه بحاجـة إىل أن يتزود 
بشـكل يومي ودائم بهـدى الله وبتعاليـم الله وأن 
يرتبـط بالهداة األوليـاء يجد أن هنالـك خلالً كبرياً 

يكتشفه ُكـّل يوم يف حياته.
ويـدرك بأنه كان يعيُش الضيـاَع الحقيقي دون 

أن يشـعر بيشء من ذلك إالَّ حني عرض نفَسـه عىل 
مناهل التعاليم اإلسالمية!

فتاة اإلسالم اليوم ونساء املسلمني 
اليوم لسن بمنأًى عن التحديات التي 
يمكـن أن يجعلهن ضحيـة لتآمرات 
الروحيـة  وطحـن  الخبيثـة  الغـرب 
اإلسـالمية فيهـن يف مطاحن الحرب 

الناعمة.
قد تعيـُش الفتاُة يف داخل املجتمع 
اإلسالمي حياة أبعد عن روح اإلسالم 

وهي تظن أنها تقرتب من اإلسالم.
وعندمـا تكـون الفتـاة أبعـد عن 
روحية اإلسـالم َفـإنَّ لذلك تداعياته 

الخطـرية مـن موقعهـا الحسـاس واملهـم داخـل 
املجتمعات؛ كونها وتراً مؤثراً يف الكيان املجتمعي.

العدّو يـدرك ذلك.. وسـتكون تلك املليـارات من 
الدوالرات رخيصة يف سـبيل إيصال الفتاة املسـلمة 
إىل املربـع الذي يريدونه تحت مسـميات إنسـانية 

همها املرأة وحقوق املرأة.
لذلـك نحـن نمـرُّ بمحطـاٍت مـن نـور ويقظة 
وصحوة عىل مدار العـام فيها من املناهل الروحية 
والزاد النفيس الذي يبني اإلنسـان ويجعل روحه يف 
دوحة السـمو فيسـتغل هذِه املحطات واملناسبات 

كغذاء روحي نفيس يقربه إىل الله تعاىل.
مـن أبهـى تلـك املحطـات ذكـرى والدة فاطمة 
الزهـراء -عليهـا السـالم- يف العرشيـن من شـهر 

جمـادى اآلخـرة، ولكن كيـف نحيي هـذِه الذكرى 
العِطرة.

لطاملا ذكرنا يف املقدمة بأن هنالك 
ظالم يلف حياتنا ال نراه.. وأن الظالم 
الـذي نلمسـه َفـإنَّنا نعـد العدة من 
مصابيح كهربائية أَو شـموع ليتبدد 
من أمامنا ألن ليـس يف مصلحتنا أن 

نبقى يف الظالم الدامس.
ال  التـي  الـروح..  ظلمـة  كذلـك 

ندركها.
فالواجـب علينا أن تكـون هنالك 
حالـة ُمسـتمّرة من املراقبـة الذاتية 
وعـدم االنفكاك عن هـدى الله، وأننا 
سـواء علمنـا أم لم نعلـم ضحية ألعدائنـا ما دمنا 

نعيش الظالم النفيس والروحي.
إن الفتاة ككيان مؤثر ينالها ذلك الظالم بخطط 

ذكية ومدروسة دون أن يشُعَر أحٌد.
هنا.. هنالك نور كمشـكاة فيها مصباح، اسُمها 

فاطمة الزهراء.
عندمـا تمر ذكـرى والدة سـيدة نسـاء العاملني 
-عليهـا السـالم- دون أن يتم االستشـعار بأننا يف 
أشـد الحاجـة إىل مقامهـا كُقدوة ومربيـة يف واقع 
يسـتوجب علينا أن نـدرك ذلك َفـإنَّنـا أضعنا كنزاً 

ثميناً من بني أيدينا.
عندما تمر ذكـرى والدة فاطمة الزهراء -عليها 
السـالم- وال نجعل منها محطة لنتزود منها لتبقى 

حية يف قلوبنا مدى األيّام نسـتلهم منها الدروس يف 
مواجهة واقعنا املرير َفـإنَّنا نضيع أعظم الفرص.

عندمـا تصـل الفتـاة إىل مرحلة أنها تشـعر بأن 
روحهـا عليلـة منهكـة وأنهـا يف ُكــّل وقت وحني 
بحاجة إىل أن تتمسـك بيـد فاطمة الزهـراء عليها 
السـالم وتجعـل مـن ذكـرى والدتها ذكـرى والدة 

جديدة لذاتها وحياتها َفـإنَّ هذا استغالل عظيم.
عندمـا تدرك الفتـاة بأن وجود الُقدوة الحسـنة 
أمر ال مفر منه يف واقع مظلم وتخاف أن تتخطفها 
مسـالك الحـرب الناعمـة وأن يزين لها الشـيطان 
أعماالً سيئة وتتخذ من الزهراء أعظم ُقدوة وترفع 
ذلك شـعاراً يف ذكرى والدتها َفــإنَّ هذا من عظيم 

البشائر.
تمـّر علينا ذكريات ومناسـبات ال نسـتطيع أن 
نجعـل منهـا نقطـة انطالقـة نورانيـة يف حياتنـا 
والسـبب أن الشيطان يوهمنا بأننا يف غنى عن ذلك 

وهذا من أخطر األمور.
فتـاة اليوم تحمل اإلنهـاك واملتاعب والرصاعات 
وتبـدد الواقع حولها فتصبـح إىل الضعف أقرب من 
القـوة.. هنا يعطيهـا الله يومـاً جديـًدا يف حياتها 
ويبلغهـا الله العرشين من جمـادى اآلخرة، لتفتح 
صفحـة جديـدة بمحـرض سـيدة نسـاء العاملـني 
عليها السـالم، لتعيش األمل الـذي يكتنفه الوعي.. 
والصالبة التي تخامر األنوثة.. والثبات الذي يحويه 
الحنان.. والصـرب الجميل الذي تزينه االبتسـامة.. 

والقرب إىل الله وحب الخري لكل الناس حولها.

الظخر طصروٌن بالمئادئالظخر طصروٌن بالمئادئ
ظةغإ طتمث السظسغ

حتى لـو وهبتكم 
مـا  ُكــلَّ  أمريـكا 
توفر لديها من عتاد 

عسكري. 
وحتـى لـو تقيـأ 
الشـيطان  قـرُن 
ُكــّل  أمعائكـم  يف 
تتحّقق  فلن  أمواله، 
املريضة،  أحالُمكـم 
النرص  يكـون  ولـن 
ألَنَّكـم  حليَفكـم؛ 

ُمَجـّرد مرتِزقة. 
تسـريون يف غري اتّجاه، وتقاتلون بال قضية.. 
باعـة متجولون يف ُكــّل العواصم، وأمـام ُكـّل 
السفارات، وقد قايضتم باملال آخر كرسة رشف 

تبقت لديكم، هذا ُكـّل ما أنتم عليه. 
تنهضـون ُكــّل صبـاح مفعمـني بالخيانة، 
تقاتلـون يف صفوف الغزاة ألجل حفنة من املال، 
وهو نفس املال الذي ِمـن أجِله يرضب بعُضكم 

رقاَب بعض. 
وها هي اليمـُن تكاُد أن تنجـَز آخَر معاركها 
ني بوجـع الهزيمة وذل  لريحـَل الغـزاة، مرضجَّ

االنكسار. 
 وسنشاهدكم -من تبقى منكم-، متناحرين، 
ومنهكني، مهملني ومنسينّي، يتربأ منكم الغازي 

الذي جنّدكم، ويتقاىض أمواله من دمائكم. 
وتلك أوصـاُف َمن خان وطنـه، وغدر بأهله، 

وهذه أحواله يف ُكـّل مكان وعرب ُكـّل زمان. 
يزحف متوارياً يف صفحـات التاريخ القاتمة، 

مأفوناً، حائراً، مبَعداً، خائفاً، ومهزوماً. 
أمـا النـُرص فهـو حليـُف األوفيـاء لدينهـم 
وألوطانهـم، ولشـعوبهم، الذيـن إن حاربتهـم 
شـياطني األرض، اسـتعانوا بربهم فسـاندتهم 

مالئكة السماء. 
فالنـُرص مقروٌن باملبادئ، وَمـن يمتلِك الحقَّ 

يكسِب املعركَة. 
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صراءة شغ طتاضرة (ق سثر لطةمغع أطام اهللا) لطحعغث الصائث:

التةب املسغصئ لطاَتّرك يف طعاجعئ أسثاء افطئالتةب املسغصئ لطاَتّرك يف طعاجعئ أسثاء افطئ
 : خاص

تعد هـذه املحارضُة من أهـم املحارضات 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللِه  التـي ألقاها الشَّ
تناقـُش  كونهـا  املرحلـة؛  تلـك  يف  َعَليْـِه- 
بشـكل مبارش ورصيـح الكثريَ مـن الُحَجِج 
والتسـاؤالت املاثلة يف الساحة حينها، والتي 
ال تـزال تتجـدُد اليـوم، وكانت تمثـل عائقاً 
عـن التَحّرك يف مواجهة أعـداء األمة باألمس 
واليـوم، وتبني هذا املـرشوع الُقـْرآني الذي 
ِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- تَحّرك فيه الشَّ

، ونادى اآلخرين إىل التَحّرك فيه، وأعلن أنه ال 
عذر للجميع أمام الله!

تصغصئ العاصع الغعم:
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن  يف البداية وضعنا الشَّ
اللـِه َعَليِْه- أمـام الواقع الذي نعيُشـه اليوم 
والـذي يتلّخُص يف قول رسـول الله صىل الله 
عليه وآله وسـلم: «كيف بكم إذا رأيتم املنكر 
معروًفا واملعروف منكًرا؟» وما من شـك أننا 
أن سـبَب هـذه الحالة املؤسـفة يرجع إىل ما 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه-  وصفه الشَّ
بأنـه «املألوف الذي نشـأنا عليـه»، فأصبح 
اإلسـالُم هـو ما اعتـاد ُكـــّل مجموعة من 
الناس أن يعيشـوا عليه بالغث منه والسليم، 
وبـات ُكــلُّ من جاء من بيئـة أُْخــَرى غري 
التـي نعيش فيا يأتي ومعه إسـالم مختلف، 
وهكـذا بات لإلسـالم الواحد اليـوم أكثر من 
وجه، وأكثر من تفسـري، وأكثر من طريقة، 
وأصبـح املنكـر معروفـاً، واملعـروف منكراً، 
بثيـاب  تلبسـت  أن  بعـد  األهـواء  وتعـددت 
اإلسـالم، وعاد اإلسـالم غريباً، ولـم يعد من 
حـّل لهـذا الواقـع إال العـودة إىل كتـاب الله 
تعاىل، والتخيل من ُكــّل املوروث الديني الذي 
نتعّصب له، حتى نجَد املساحَة التي يمكن أن 
نلتقـي حولها، والتي لن تكون سـوى مائدة 
الله، الُقـْرآن الكريم، وحينها سنتخلص من 
الواقـع املر الذي حذرنا الرسـول األكرم منه 
حني قال: «كيف بكم إذا رأيتم املنكر معروًفا 
واملعروف منكـًرا؟» وهو الواقع الذي وصفه 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه- بقوله:  الشَّ
«نحن نـرى اآلخرين، اليهـود والنصارى هم 
مـن يتَحّركـون يف البحـار، يف مختلـف بقاع 
الدنيا مقاتلني يحملون أسـلحتهم طائراتهم 
دباباتهم قواعدهم العسكريّة برية وبحرية، 
فرًقـا من الجنود من أمريكا ومن أملانيا ومن 
فرنسا وإسبانيا وكندا ومختلف بلدان العالم 

الغربي». 
من الشواهد الغريبة عىل ضياع هذه األمة 
وغيـاب الُقـْرآن يف واقعها أنـك ترى الحديث 
عن الجهاد وبذل النفـس أمراً غريباً إن وجد 
وإال فهـو ممنوع، تتحاشـاه كتـب املناهج 
التعليمية، وتتجاوزه خطب املنابر، والتوعية 
العامة يف وسـائل اإلعـالم، وكأن الُقـْرآن لم 
يهتم بهذه القضايا، وجاءت البدائل لتسحق 
هـذه األمـة يف وعيهـا وواقعهـا، فامتـألت 
الشاشـات التلفزيونية بمسلسالت مفسدة، 
ونبحـت حنـاج الوعـاظ بالتثبيـط وتمجيد 
السـلطة، وحذفت آيات الجهاد واإلنفاق من 

ُكــّل كتب التعليم املدريس. 

العاصُع اقشرتاضغُّ لظا يف 
الُصـْرآن الضرغط:

وباسـتثناء مـا ينتظـُر العالـم أن يحدث 
يف مـارس املقبـل 2019 مـن إرسـال إيـران 
مجموعة سفن حربية إىل املحيط األطليس لم 
يحصل أن كان للمسلمني قطعا بحرية يف أي 
مكان من العالم بعيداً عن شـواطئهم، وهو 
الواقع الـذي كان ينبغي أن يتحّقق منذ زمن 
بعيـد لوال غياب الُقــْرآن الكريم عن واقعنا، 
ومـن ثـم غيـاب القدرة عـىل تحديـد هوية 
العدّو، فضالً عن تهديده أو التلويح بتهديده، 
وما دام األسـطول املرصي مثالً من صناعة 
فرنسـية وأملانية فلن يتَحّرك هذا األسـطول 

األسـطول  دام  ومـا  صنعـوه،  مـن  ليهـّدَد 
السـعودّي أمريكي الصناعة فلن يشـكل أي 
خطـر عىل صانعيه، فكل آلـة حربية تحتاج 
إىل صانعها بشكل دائم لصيانتها، ولو تخىل 
عنهـا لتحولت إىل خرد مـن الحديد ال تنفع؛ 
ولذلك ال تجد عربياً يسـتخدم سـالحاً بحرياً 
أو جوياً إال بإذن من صنعه، فكل طائرة وكل 
قنبلة وكل صاروخ وكل سـفينة أمريكي أو 
بريطانـي أو فرنـيس يحتاج من اشـرتاه أن 
يسـتخدمه فيما سـمح له البائـع فقط من 
املجـاالت، وإذا خالـف ذلـك فإنه سـيعرض 
نفسه لخطر املواجهة معهم وهو ليس أهالً 

لها. 
الواقـُع الـذي أراد الله أن نكـون فيه هو 
واقع السـيطرة والهيمنة واالستقالل، حتى 
تكـون اليد العليا مع الحق والعدل، وليس أن 
ِهيُْد الَقاِئُد  نعيش حياة الخزي كما يقول الشَّ
-ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-: « هذا خزي للمسـلمني 
يف الحقيقة، خزي، وتقصري عظيم أمام الله 
سـبحانه وتعاىل، ونبذ لكتابه، نبـذ للُقـْرآن 

خلف ظهورنا». 

أوعاٌم ق أسثار: 
ولن يجَد النـاُس لهم عذراً أمام الله تعاىل 
يـوم القيامـة، ولن يقبـل انتظارهـم حتى 
يتَحـّرك العلمـاء، والعلمـاء غـري معذورين 
إذا لم يسـتجب لهم الناس، ولـن يأتي وقت 
يتَحـّرك فيـه جميـع العلماء يف خـط واحد، 
ِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن  هذه القضايا أثارها الشَّ
اللِه َعَليِْه- أمامنا كونها من أكثر اإلشكاالت 
تجاه التَحّرك الفاعـل، وطاملا مثلت وال تزال 
ـِهيُْد  والشَّ والتقاعـس،  للقعـود  شـماعات 
الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- قد سد الباب عىل 
الجميع من خالل استدالله بالُقـْرآن الكريم 
عـىل أهميّـة النظـر يف مضمون الـكالم مع 
إهمال شـخصية املتكلـم، فمضمون الكالم 
املفيد هو أسـاس املوقف الـذي يتخذه حيال 
ذلـك الـكالم، حتى لو كان من شـخص غري 
معني، أو من شخص فضويل، أو من مجنون 
لـو أمكن ذلك، ومـا أجمل اللفتـة الُقـْرآنية 
ـِهيُْد الَقاِئُد عليهـا يف قوله  التـي أضـاء الشَّ
تعاىل: {اْدُخلُـوا اْألَْرَض اْلُمَقدََّسـَة الَِّتي َكتََب 
اللَُّه َلُكـْم َوال تَْرتَدُّوا َعـَىل أَْدبَاِرُكـْم َفتَنَْقِلبُوا 
يـَن َقـاَل َرُجالِن ِمـَن الَِّذيـَن يََخاُفوَن  َخاِرسِ
أَنَْعَم اللَّـُه َعَليِهَما اْدُخلُوا َعَليِْهـُم اْلبَاَب َفِإذَا 
َدَخْلتُُمـوُه َفِإنَُّكْم َغاِلبُوَن وََعـَىل اللَِّه َفتََوكَّلُوا 
إِْن ُكنْتُـْم ُمْؤِمِننَي}، فذكـر الله كالم الرجلني 
وسطِّره ككالم نبيه موىس مع وجود العلماء 
والعبّـاد والزهـاد والقادة الشـجعان يف أمة 

نبي الله موىس. 
ِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-  اكتفى الشَّ
بمعيـار واحـد يف قبول كالم أحـد كائنا من 
يكـون أو رفضه، وهو ما حدده بقوله: «أن 
تعرض ما سمعته منا عىل اآلخرين باعتبار 
هـل مثل هـذا عمل يـريض الله سـبحانه 
وتعـاىل؟» وبهـذا تجـاوز ُكـــّل الـرتاث 
الثقـايف املغلـوط الذي حـال بيننـا وبني 
الُقــْرآن الكريـم، وتجاوز الشـخصيات 
املمثلة للدين التي بات الدين لديها أمورا 
مألوفـة ال تحاول أن تفحـص صحتها 

من خالل الُقـْرآن الكريم. 

ضرورة املصارظئ بني واصسظا 
وواصع الغععد:

ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن  وأثـار الشَّ
اللـِه َعَليْـِه- قضيـًة عمليـًة مهمة 
تغيـب اليـوم عـن واقعنـا بصورة 
إيجابيـة ومثمرة، وربما نمر عليها 
مروَر الكرام، بـل قد نتخذ مواقف 
سـلبية ممـن يذكرنا بهـا ونعّده 
الغربية،  الثقافة  بسـطوة  متأثرا 
فـكل من توجه بنظـره وتفكريه 
العالـم  واقـع  بـني  املقارنـة  إىل 

الغربـي وواقعنا ال شـك بأنه سـيجد أن 

اليهـود قـد سـبقوا يف كافة املجـاالت، حتى 
يف تحقيـق العدالـة يف أوسـاطهم، ومحاربة 
مظاهر الفسـاد املايل واإلداري، واملساواة يف 
الحقوق، والرعاية الصحية، واملحافظة عىل 
الذوق العام يف ُكــّل مجال، حتى بات رئيس 
وزراء الكيـان الغاصـب يف إرسائيل نتنياهو 
يتفاخـر بأنـه وقومـه يصـدرون إىل العالم 
الحياة األفضل، وأن الشعوب األُْخــَرى باتت 
تتطلـع إىل اليهـود باهتمام بالـغ لرتى ماذا 
سـيقدمون من أجلها ومن أجل رفاهها، بل 
صـار اليهودي اليـوم أكثر اهتمامـاً بالدين 
ِهيُْد الَقاِئُد  من املسلمني أنفسـهم، يقول الشَّ
-ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه-: «وخالصة املســألة 
هـو: أننا كمسـلمني، أن نقـارن بني أنفسنا 
- وهـذا كما قال اإلمام عيل (عليه السـالم): 
((متى اعـرتض الريب يفَّ حتـى ِرصت أُْقَرن 
بهـذه النظائر)) - نحـن اآلن يجب أن نقرن 
أنفسـنا باليهود، فـإذا ما وجدنـا أن اليهود 
هم أكثر اهتماًمـا بقضاياهم، أكثر اهتماًما 
بشـؤونهم، أكثر اهتماًما بديانتهم فإن هذا 

سيكشف بأننا أسوأ من اليهود». 
هـذه املقارنـة املهمـة تأتـي فائدتها من 
خـالل تحديدنـا ملوقعنا كأمة مسـلمة، فإذا 
كان اليهـود قـد تسـلطوا علينـا وسـبقونا 
يف كافـة املجـاالت وهـم املغضـوب عليهـم 
امللعونني املرضوبني بالذلة واملسـكنة فنحن 
نعيـش يف واقـع أسـوأ ممـا نتصـور، حيث 
تشـري املقارنـة إىل أننا بتنا أكثر مـن اليهود 
يف اسـتحقاق الغضب اإللهي، واللعنة والذلة 
واملسكنة، فاليهود ال يزالون هم عىل حالهم 
يف ذلـة وصغـار لم ينقلـب حالهـم إىل واقع 
آخـر، وإنمـا نراهم فوقنـا؛ ألَنَّنـا من رصنا 
تحتهـم بدركات؛ وليس ألَنَّهـم صاروا فوقنا 
أعزاء شامخني مهيمنني، هذه املقارنة تأخذ 
أهميّـة؛ ألَنَّها تبني لنا أننا كأمة رصنا أسـوأ 
ممن رضبت عليهم الذلة واملسـكنة بشهادة 

الواقع. 

واصع الشدإ اإللعغ سطغظا 
وأجئابه: 

كل هـذه الغضـب اإللهي علينـا جاء بما 
يناسب فداحة الخسـارة التي تسببنا بها يف 
واقـع البرشية، فبـدال من أن نحمـل الهدى 
إىل العالم بعـد أن مّن علينا الله به، ضيعناه؛ 
فتخبـط البرش بعيـداً عن هدى اللـه، وبات 
البديـل أمامهـم هـو ضـالل أهـل الكتـاب، 
وتعوملـت الدنيا اليوم يف ثـوب يهودي، فبات 
الحيـاة العرصيـة بـكل تفاصيلهـا يهودية 
النكهة، ترى ذلـك يف التكنولوجيا، يف األزياء، 
يف السـينما، يف االقتصاد، 

مـا  ُكـــّل  يف  العسـكريّة،  الصناعـات  يف 
يحيـط بنا، ُكـــّل هذا نتحمـل نحن كعرب 
وكأمـة إسـالمية املسـؤولية الكاملـة عنه 
بسـبب تقصرينا؛ ولذلـك كان حجم الغضب 
اإللهـي أكـرب من الغضـب الذي نـال اليهود 
قتلـة األنبيـاء والقائلني عىل اللـه بغري علم 
ـِهيُْد  واملحرفني لكالم الله يف كتبه، يقول الشَّ
الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-: « العرب ضيعوا 
ُكـــّل هذا فكان ما يحصل يف الدنيا هذه من 
فسـاٍد العرُب مسـؤولون عنه، ما يحصل يف 
الدنيا من فسـاد عىل أيدي اليهود والنصارى 
الذيـن أراد الله لو اسـتجبنا وعرفنا الرشف 
الذي منحنا إياه، والوسام العظيم الذي قلدنا 
ـٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن  به: {ُكنْتُْم َخرْيَ أُمَّ
ِباْلَمْعـُروِف َوتَنَْهـْوَن َعِن اْلُمنَْكـِر َوتُْؤِمنُوَن 
ِباللَِّه} (آل عمران: من اآلية110) لو تَحّركنا 
عـىل هذا األسـاس، لـكان العرب هـم األمة 
املهيمنة عـىل األَُمـم كلها، والسـتطاعوا أن 

يصلوا بنور اإلسالم إىل الدنيا كلها». 

املسطمعن لغسعا يف طأطظ طظ 
طخري الغععد:

يظن البعض بأنه كمسـلم من أمة محمد 
صىل الله عليه وآله وسـلم ال يمكن أن يناله 
مـا نال اليهـود مـن عقوبات اللـه يف الزمن 
األول وال تزال اليـوم، ويف يوم القيامة أيضا، 
بـل باتوا يجزمون أنه متـى ما كنت من أمة 
محمـد فسـوف تكون مـن أهـل الجنة وإن 
رسقت وزنيـت ورابيت وافرتيت، فمجرد «ال 
إله إال الله» كفيلة بأن تخرجك من جهنم إن 
صادف ودخلت فيها، وإال فإن فرص النجاة 
قبل ذلك يـوم القيامة كثرية، فمن شـفاعة 
النبـي محمـد إىل رضبـة حظ تنالهـا بعمل 
بسـيط يف الدنيـا، إىل غري ذلـك مما اخرتعته 
بعـض طوائف األمة، إرجـاء للناس، وإغراء 
لهـم، وتتبعا لطريقة أهـل الكتاب يف التمني 
التي ذمهم الله عليه بقوله تعاىل: {َوَقالُوا َلْن 
نَا النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما َمْعُدوَدًة ُقْل أَتََّخذْتُْم ِعنَْد  تََمسَّ
اللَّـِه َعْهًدا َفَلْن يُْخِلَف اللَّـُه َعْهَدُه أَْم تَُقولُوَن 
َعَىل اللَِّه َما َال تَْعَلُموَن بََىل َمْن َكَسـَب َسـيِّئًَة 
َوأََحاَطْت ِبِه َخِطيئَتُـُه َفأُوَلِئَك أَْصَحاُب النَّاِر 
ـِهيُْد  ُهـْم ِفيَها َخاِلـُدوَن}، وهنا يؤّكــد الشَّ
الَقاِئـُد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه- عىل أننا لسـنا 
بمأمـن مـن أن ننـال لعنـة الله التـي نالها 
اليهود من قبلنا، حيث يقول: «وعندما يقول 
الله لـك يف الُقـْرآن الكـريم: {ذَِلَك ِبَما َعَصْوا 
َوَكانُـوا يَْعتَـُدوَن} هو ليقول لـك ولآلخرين 
بأنـك وأنت إذا مـا عصيت واعتديـت، إذا ما 
قرصت يف مسـؤوليتك، ستَُعرض نفسك ألن 
ترضب عليك الذلة واملسكنة، وأن تَـِتيه كما 
تاه بنو إرسائيل من قبلك». 

ملاذا ظتظ أذقء 
تتئ طظ 

ُضربئ سطغعط 
الثلئ واملسضظئ؟

الذي  الواقـُع  نـرى  حني 
أنها  نعـرف  األمـُة  تعيُشـه 
باتـت تحـت سـلطة اليهود 
ألنهـم  ليـس  والنصـارى، 
أعزاء؛ وإنمـا ألنها باتت أكثر 
صغارا وذلة منهـم، وكل ذلك 
نتيجة التقصري والتفريط الذي 
عشـناه من قبل وال زلنا نعيش 
ويف  يـوم،  ُكـــّل  تفاصيلـه  يف 

ُكــّل موقف. 
الفسـاد  فـكلُّ  هـذا  وعـىل 
الـذي مـأل اليهود بـه الدنيا نحن 
املسـؤولون عنـه قبلهـم، سـواٌء 
أو  ثقافيـاً  أو  اقتصاديـاً  أكان 
ـِهيُْد  اجتماعيـاً أو دينياً، يقول الشَّ
َعَليْـِه-:  اللـِه  -ِرْضـَواُن  الَقاِئـُد 
جعلنـا  كبـريًا  تقصـريًا  «قّرصنـا 

جديرين بأن نكون كذلك، وإال ملا كان اليهود 
يمتلكون هـذه الهيمنة، وملا كانـوا قد مألوا 

الدنيا فساًدا». 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه  وقد رضب الشَّ
َعَليِْه- نماذج من الواقع يف موضوعات عديدة 
كالربا وسـفور النسـاء، حتى باتت األمة يف 
واقع أسوأ بكثري من الفساد الذي يعيش فيه 
اليهـود أنفسـهم، وهو ما يعنـي أن الغضب 
اإللهـي علينـا كأمـة إسـالمية قـد تجـاوز 
الغضـب الـذي نالـه اليهـود، وهذا تجسـيد 
للسـنة اإللهيـة التـي وردت يف قولـه تعاىل: 
{َوَمـْن أَْعَرَض َعـْن ِذْكـِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشـًة 
ُه يَـْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمى}، يقول  َضنًْكا َونَْحُرشُ
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللـِه َعَليِْه-: «أليس  الشَّ
وضـع األمـة العربيـة وضًعا سـيئًا جـًدا يف 
حياتهم املعيشية، يف ُكــّل شؤونهم؟ أصبح 
العربـي ال يفتخـر بأنه عربي، مـن هو ذلك 
الـذي يفتخر بأنه عربي؟ هـل أحد أصبح إىل 
درجة أن يفتخر بأنـه عربي؟ أصبح العربي 
الذي تجنّس بجنسـية أمريكية أو بريطانية 
يفتخـر بأنه اسـتطاع أن يتجنـس أن يأخذ 
الجنسـية األمريكية أنه عربي أمريكي، لكن 
العربـي األصيل العربـي الذي ال يـزال عربيًا 
أصبـح ال يـرى بـأن هناك بـني يديـه وال يف 
واقـع حياته ما يجعله يفتخـر بأنه عربي». 
وهذا الواقع يختلف تمامـا عن واقع الُهوية 
اإليمانيـة التي يتصف بهـا املؤمنون، فواقع 
بـال عـزة وال منعـة وال ُقـــوَّة وال كرامة ال 
يمكـن أن يوصـف ذووه بأنهم عـىل الطريق 
املسـتقيم، وأن مصريهم غـداً إىل الجنة يوم 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضَواُن اللِه  القيامة، يقول الشَّ
َعَليْـِه-: « فنحـن نريد أن نفهـم من هذا أننا 
إذا لـم نتدارك أنفسـنا مع اللـه أوًال، أنه غريُ 
صحيـح أننـا نسـري يف طريـق الجنـة، وإن 
كنت ترتّكع يف اليـوم والليلة ألف ركعة، هذه 
الصـالة إذا لم تكن صالة تدفعك إىل أن ترتبط 
بالله أكثـر وأكثر وأن تنطلق لالسـتجابة له 
يف ُكـــّل املواقع التي أمـرك بأن تتَحّرك فيها 

فإنها ال تنفع». 
قـد يسـتغرب الكثـريون رصاحـًة هـذا 
ـِهيُْد الَقاِئـُد  الطـرَح الـذي يواجـه بـه الشَّ
-ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- املجتمع املسـلم ولكن 
بعد يشء من التأمل سيعرتفون بصوابيته، 
ويذعنـون بأنـه ال عذر للجميع أمـام الله، 
ومـن ال يصل إىل هذه الحقيقة فال شـك أنه 
ممن وصفهـم الله بأنهـم يؤمنون ببعض 
الكتـاب ويكفـرون ببعـض، وقـد وضـح 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه- هذا  الشَّ
الُكفران بأنه قـد ال يكون بالنكران املبارش 
ولكن برتك االمتثـال ملقتضيات بعض ما يف 
ذلـك الكتاب، وهـو الواقع الذي نعيشـه يف 
مسألة الربا مثالً، أو طريقة توزيع الزكاة، 
وكثري مـن التفاصيـل التي تعيشـها األمة 
اليوم، يقول -ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه-: « فنحن 
نريـد أن نفهـم من هـذا أننا إذا لـم نتدارك 
أنفسـنا مـع الله أوًال، أنه غـري صحيح أننا 
نسـري يف طريق الجنـة، وإن كنت ترتّكع يف 
اليوم والليلـة ألف ركعة، هذه الصالة إذا لم 
تكـن صالة تدفعك إىل أن ترتبـط بالله أكثر 
وأكثـر وأن تنطلق لالسـتجابة لـه يف ُكــّل 
املواقع التـي أمرك بأن تتَحـّرك فيها فإنها 

ال تنفع». 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضـَواُن اللِه  لقد وضـع الشَّ
أفـراداً  علينـا  الكاملـة  املسـؤوليَة  َعَليْـِه- 
وجماعـاٍت حيـال هـذا الواقع املـزري لهذه 
األمة، وقالها بصوت واضح (ال عذر للجميع 
أمام الله)، وهو لم يرفع هذه العبارة شعاراً، 
بل صـدع بها إنـذاراً، ومن يفهـم ما طرحه 
-ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- يفهم الدوافـع التي 
جعلتـه يقدم حياته راضياً يف سـبيل تحقيق 
ما أراده من توصيـل هذه الدعوة بالعودة إىل 
كتاب الله وتصحيـح مفاهيمنا حول الدين، 
وتصحيح مسـارنا {ِمْن َقبْـِل أَْن يَأِْتَي يَْوٌم َال 
بَيٌْع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشـَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم 

الظَّاِلُموَن}. 

وللدرس بقية.. 
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عربي ودولي 

 : تصارغر

النّقـب  منطقـة  أهـايل  واصـل 
الفلسـطينية، أمس السـبت، لليوم 
مقاومـَة  التـوايل  عـىل  السـادس 
االسـتيطانية  االحتـالل  مشـاريع 
وحمـالِت التهويـد املمنهجـة التي 
تسـعى لسـلبهم أراضيهم تدريجيٍّا 
منـذُ العـام 1948م، غـري أن هـذا 
األُسـلُـوَب القديـَم الجديـَد لم يعد 
ينطـيل عىل الشـعب الفلسـطيني، 
ًة يف النقب املحتّل، بل زادهم  وَخاصَّ
إرصاراً عـىل التمّسـك بُهــِويَّتهـم 
وانتمائهـم الفلسـطيني، ورفضـاً 
لـ»أرسلتهـم» أَو اعتباِرهـم جـزًءا 
ممـا يسـمى «الداخـل» يف الكيـان 

الصهيوني. 
ًة  حيـث شـهدت املنطقـُة، َخاصَّ
القرى العربية، املشاش، والزرنوق، 
وبـري الحمـام، والرويـس، الغراء، 
وخربـة الوطـن، منذ يـوم االثنني، 
املايض، هبًّة شعبيّة عارمة، أعادت 
إىل األذهـان مقاومـَة عـرب خـان 
األحمـر يف النقـب لقـوات االحتالل 
أراضيهم،  من  وطردهم  الصهيوني 
وكذلك االنتفاضة الشعبيّة يف أرايض 
48، خالل معركة «سـيف القدس» 
يف مايـو من العـام املـايض، والتي 
بـدأت دفاعاً عن أهايل حي الشـيخ 
جـراح يف القدس املحتّلـة، وانتقلت 
الفلسـطينية،  األرايض  جميـِع  إىل 
يف الضفـة الغربيـة املحتّلـة وغـزة 

وأرايض 48. 
الفلسـطينيني  اسـتمرار  ومـع 
بأجسـادهم  الحـازم  بالتصـّدي 
التـي  الحاشـدة  وبالتظاهـرات 
جابـت مختلـف مناطـق صحـراء 
املمنهجـة  للمشـاريع  النّقـب، 
تهجريهـم  إىل  الراميـة  لالحتـالل 
وتهويـد وجرف أراضيهـم، حاولت 
الوحـداُت يف جيـش االحتـالل قمع 
باالعتداء  الفلسـطينية  التظاهرات 
واالعتقـال، ُوُصــوالً إىل اسـتخدام 
سـيارات املياه العادمة واالستعانة 
الغـاز  قنابـل  لرمـي  باملروحيـات 
املسـيل للدمـوع، كمـا أقدمت عىل 
إطـالق الرصاص املطاطـي والحي 

لتفريق املتظاهرين. 
سـلطاُت االحتالل التي تفاجأت، 
وألول مـرة منذ سـنوات، بالرفض 

الشـعبي لعرب تل السـبع وشقيب 
السـالم، واألطرش وسـعوة، الذين 
املاضيـة  األيّـام  خـالل  تصـدوا 
لتجريـف أراضيهم، واشـتبكوا مع 
قوات االحتالل، وأسفرت املواجهات 
عـن اعتقال نحو 100 فلسـطيني، 
كما  بجـروح،  العـرشات  وإصابـة 
أُصيـب 8 مـن عنـارص االحتـالل، 

وإحراق مركباته يف املواجهات. 
بـدوره، اإلعالُم العربي أشـار إىل 
«مخـاوَف إرسائيليـة» من اتسـاع 
مناطق  ودخـول  املواجهات  رقعـة 
أُخـرى ذات األغلبيـة الفلسـطينية 
إىل دائـرة األحـداث»، يف وقت يصّعُد 
أهـايل النّقـب املحتـّل من أشـكال 
أمـس،  تمّكنـوا،  َحيـُث  التصـّدي، 
مـن إحراق مركبة «حـارس أمني» 
مهاجمة  عـىل  وأقدمـوا  لالحتـالل 
دوريـات لرشطـة االحتـالل فـرب 

قاعدة «نفتيم» الجوية يف النّقب. 
فلسـطينيو  يشـهده  مـا  لكـّن 
النّقـب أكـربُ مـن محاولـة قمعه، 
َحيُث يشـري رئيُس قسـم العمليات 
السابق يف جيش االحتالل «يرسائيل 
زيـف» إىل أن «املواجهـاِت املندلعـة 
واألحـداث التـي وقعـت يف النقـب 
تعيدنـا إىل أحـداٍث مشـابهة خالل 
االنتفاضة األوىل، ويمكن القول بأن 
هناك انتفاضًة شـعبيًّة حقيقيًة يف 

النقب». 
فيما اعرتف رئيُس حكومة كيان 
االحتـالل «نفتايل بنيـت» يف الفرتة 
القصـرية املاضيـة أن حكومتَه قد 
انتقلـت إىل مرحلـة «الهجـوم عىل 

عـرب النقـب»، كمـا أّكــد خرباء 
بالشـؤون «اإلرسائيليـة» بدورهم، 
أن ما يحـدث يف منطقة النقب منذ 
ـام يكشـف بشـكٍل واضـح، أن  أَيـَّ
االحتالل «قد فشل يف توطني النقب، 
منـذ 40 عامـاً، َحيـُث كان يخطط 
باالسـتيالء عليهـا بعـد ما سـكن 
بـن غوريون يف مسـتوطنة بالنقب 

ودفن فيها». 
يُذَكـُر أنـه ومنـذ أواخـر العـام 
املـايض، شـهدت منطقـة النقـب 
اعتداءاٍت متكّررًة من قوات االحتالل 
التـي اقتحمت القرى الفلسـطينية 
ومنازلهـا بزعم «التشـجري» وبناء 
األحراش االستيطانية، وذلك برعاية 
اليهـودي،  القومـي  «الصنـدوق 
عمليـاُت  تسـارعت  وقـد  كاكال»، 
التشـجري منذ العـام 2020م، حتى 
طالت محيَط منازل الفلسـطينيني 
وأراضيهم املزروعـة بالقمح، وذلك 

يندرج يف سياق سياسة التهجري. 
يف املقابـل، أعـاد تهويـُد النّقـب 
التضامنيـة  بالحالـة  التذكـريَ 
الواسعة التي شـهدتها قضية حي 
الشـيخ جّراح وهبة سـيف القدس 
يف العـام املنرصم، كمـا أن تضاُمَن 
أرايض 48 اليـوم مع أهـايل النقب، 
بات يعّزز ذلك التضامن وتلك الهبّة، 
القائلة اليوم: أن الفلسطيني أصبح 
يعتدُّ بنفسه وبمقاومته وبوحدته، 
وبالتايل  املقاومـة،  حلـف  وبمحور 
أصبـح يمتلـك املعنويـات العاليـة 
ولديه أمل يف تحرير ُكـّل فلسـطني، 
األمر الـذي ال يـزال يثبـت التالحَم 

والوحدة يف الصفوف الفلسـطينية 
يف املناطق كافة، وأنها اإلنجاز الذي 
ال يمكن الرتاجع عنه أَو كرسه رغم 

ُكـّل محاوالت االحتالل. 
مـن جهتهـم، يـرى قياديون يف 
حركـة الجهاد اإلسـالمي، أن الهبَة 
الشعبيّة ألهايل النقب، لم تكن األوىل 
ولـن تكـون األخرية ضـد إجراءات 
االحتالل التعسفية بتضييق الخناق 
أرض  واغتصاب  القرسي  والتهجري 

فلسطني. 
النقـب  أهـايل  هبـَة  واعتـربوا 
انتفاضـًة قادمًة؛ ِمن أجـِل تحرير 
ُكـّل فلسـطني، وقالوا: إن «معركة 
سـيف القـدس لـم تكـن ِمـن أجِل 
قطاع غزة وإنما كانت نرصة ألهايل 
حي جـراح عندمـا انتفضـت ُكـّل 

فلسطني يف هذه املعركة». 
أن  القياديـون،  أوضـح  كمـا 
فقـط  ليسـت  االحتـالل  «جرائـم 
يف النقـب وال يف حـي جـراح وال يف 
ساحات املسـجد األقىص أَو التوغل 
واالسـتيطان يف الضفـة، بل إن هذا 
االحتالل يتَحّرك ضمن مخّطط منذ 
مئـة عام، واآلن يسـعى إىل يهودية 
الدولة الفلسـطينية وطرد وتهجري 
الفلسـطينيني عـرب ارتكابـه أنواع 

الجرائم بحقهم». 
باحثـون  يـرى  جانبهـم،  مـن 
سياسيون أن «الهبة الشعبيّة ألهايل 
صحـراء النقـب جنوبي فلسـطني 
املحتّلة، تعطي مؤرشاٍت وأدلة ذات 
نوعية  باعتبَارهـا  هائلـة؛  أهميّـة 
وليسـت تقليديـة عاديـة، أوالً أنها 

جـاءت بعد معركة سـيف القدس، 
والثانيـة جاءت بعد األحـداث التي 
تشهدها أرايض 48 املحتّلة، والثالثة 
الفلسـطينية  القضيـة  أن  تؤّكــد 
وأرايض فلسطني 48 جنوباً وشماالً 
واحدة، قد توحدت مع الضفة وغزة 
ومع الالجئني، وبذلك أسـقطت 74 
عامـاً مـن املحـاوالت الصهيونيـة 
إىل  الفلسـطينية  القضية  بتحويـل 

قضية جانبية معزولة». 
وقالـوا: إن «أهـايل النقـب أثبتوا 
اليـوم وبعـد 74 عاماً، بـأن النقَب 
مـا  رغـم  فلسـطينية،  عربيـة 
تعرضـت لـه مـن محاولـة تزييف 
ومعاملهـا  ُهــِويَّتهـا  وتشـويه 
األنواع،  بمختلف  ديموغرايف  وتغيري 
مشـريين إىل أنـه بعد نكبـة 48 لم 
الذين  الفلسـطينيني  عـدُد  يتجاوز 
سـمح لهـم البقـاء يف النقـب أكثر 
مـن 12 ألـف فلسـطيني، فيما تم 
تهجري النسـبة العظمـى منهم إىل 
غزَة ومـَرص واألردن، وأّكــدوا أنه 
اليوم بعد مـرور 74 عاماً تضاَعَف 
عدُد الفلسطينيني يف النقب وتجاوز 
300 ألف فلسـطيني وهـؤالء باتوا 
يشـكلون عىل األقـل 40 باملئة من 

املقيمني بالنقب يهوداً وعرباً». 
ونبهوا، إىل «نقطة مهمة وهي أن 
الرتكيبـة املجتمعية للفلسـطينيني 
املجتمـع  يعـد  ولـم  تغـريت،  قـد 
القديـم  باملفهـوم  الفلسـطيني 
البـدوي الـذي جـزء منـه مخّطط 
َحيُث  وتفكيكه،  لتذويبـه  إرسائييل 
وكل  االحتـالل  سـلطات  تتعمـد 
مؤّسسـاتها بـأن تسـميهم ببـدو 
النقـب واعتبـار أنهم ليسـوا جزًءا 
من الشـعب العربي الفلسطيني يف 

الداخل». 
وتجـدر اإلشـارة إىل أن صحـراء 
النقـب تشـكل أهميّـة اسـتثنائية 
لـدى كيان االحتالل؛ كونها تشـغل 
مسـاحة 60 باملِئـة مـن مسـاحة 
أهايل  وظـل  التاريخيـة،  فلسـطني 
السـابقة  الفـرتات  خـالل  النقـب 
متهمني بأنهم عملوا عىل مسـاعدة 
املحتّل الصهيونـي يف حماية كيانه 
دوا يف قواته،  وأن بعَضهـم قد تجنـَّ
لكـن الَهبََّة الشـعبيّة أثبتـت بأنهم 
يف  ورشكاُء  وعـرٌب  فلسـطينيون 

االنتفاضة وعملية التحرير. 

الّظصإ: ظخُش طساتئ شطسطني تصاوُم ظضئًئ جثغثة

الربملان اإلغراظغ غسّني أطغظاً ساطاً جثغًثا 
ملآتمر دسط اقظافاضئ الفطسطغظغئ

 : وضاقت

الشورى  مجلس  رئيُس  عنّي 

اإلسالمي يف إيران، محمد باقر 

قاليباف، أمس السـبت، سـيد 

منصـب  يف  أبطحـي،  مجتبـى 

األمني العـام الرابع لـ «مؤتمر 

دعم االنتفاضة الفلسطينية». 

ولفت رئيُس الربملان يف قرار 

التعيني باملناسبة، أن «أبطحي 

لديه ِسـِجلٌّ حافٌل بالنشاطات 
يف إطار األمانـة الدائمة ملؤتمر 
دعـم االنتفاضة الفلسـطينية 

منذ انطالقه». 
لألمـني  قاليبـاف،  وتطلـع 
العام الجديـد باملوفقية يف أداء 
املهام املوكلة إليه لدعم القضية 
الفلسـطينية أكثَر من أي وقت 
مىض، كما أشاد بجهود األمني 
العام السابق لهذا املؤتمر أمري 

عبداللهيان. 

مجتبـى  سـيد  أن  يُذَكـُر 

أبطحـي، كان يف وقـت سـابق 

لشـؤون  الخـرباء  كبـار  أحـَد 

بـوزارة الخارجية  غرب آسـيا 

وسـكرترياً يف السفارة اإليرانية 

لدى لبنان، ومن ثم تعنّي عضواً 

يف املجلـس األعىل ملؤتمر الدفاع 

الفلسـطينية،  االنتفاضة  عـن 

كمـا التحق بمنظمـة الصحوة 

اإلسالمية يف إيران. 

 : وضاقت

لالحتـالل  مصـادُر  أفـادت 
«اإلرسائيـيل» أن طائـرَة اللواء 
الليبـي املتقاعـد خليفة حفرت 
وغربيـاً)  خليجيـاً  (املدعـوم 
حّطت، أمس األول، يف مطاِر بن 

غوريون بتل أبيب. 
العسـكري  املراسـُل  وقـال 
اإلرسائيليـة  التلفـزة  لقنـاة 
الرسـمية، إيتـاي بلومنتال، يف 

وقٍت متأخر من مساء الجمعة، 
عرب حسـابه عـىل «تويرت»: إن 
«طائـرة حفرت، وهـي «طائرة 
 (P4-RMA) ُمَدراء» من نـوع
َحطَّـت يف مطـار بـن غوريون 

قادمة من قربص». 
حفرت  طائـرَة  أن  َوأََضــاَف 
ذلـك  بعـد  املطـاَر  غـادرت 

بساعتني عائدة إىل قربص.
يُذكر أن صحيفَة «هآرتس» 
املـايض،  نوفمـرب  يف  كشـفت، 

أن «طائـرًة أقّلت صـدام، نجل 
حفـرت، َحطَّـت يف مطـار بـن 
غوريون قادمة من أبوظبي». 

ولفتـت الصحيفـة يف حينه 
إىل أن نجـَل حفـرت، الذي وصل 
االنتخابـات  إجـراء  عشـيَة 
يف ليبيـا، طلـب مـن االحتـالل 
«اإلرسائيـيل» تقديَم مسـاعدة 
عسـكرية وسياسـية لوالـده، 
ده بتطبيع العالقات  مقابَل تعهُّ

معها. 

شطسطني املتاّطئ: ذائرة خطغفئ تفرت 
تتط يف ططار تض أبغإ
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ضطمئ أخغرة

ترُبظا طع افسثاء 
لغسئ تربًا جشراشغئ 

ظئغض بظ جئض 

الحرُب التـي نخوضها مع 
الطغاة املجرمني ليست حرباً 
جغرافيـة وال حربـاً ِمن أجِل 

املال والجاه والسلطة.
حربُنـا معهـم هـي حرُب 
عظيمة  وأخالق  ومبادئ  قيم 
أمرنـا بهـا دينُنـا وفرضتها 
السـماء  رشيعـُة  علينـا 
كرامتُنـا  علينـا  وأوجبتهـا 
اإلنسـانية، هي حرُب وجود؛ 
ِمـن أجِل الِحفاظ عىل الدين والعزة والكرامة اإلنسـانية 

والرشف. 
حـرٌب تحـّرر وال بُـدَّ أن يتحّرر شـعبُنا مـن الَوصاية 
والهيمنة الخارجية، وزمن الَوصاية والهيمنة األمريكية 
واالسـتعالء السـعودّي اإلماراتـي عـىل يمـن اإليمـان 
والحكمـة قد وّىل يف بداية انطالقة ثورة 21 من سـبتمرب 
وإىل غري رجعة ولن يعوَد حتى يلج الَجَمُل يف َسمِّ الخياط.

سنذوُد َوُكـلَّ أحرار ورشفاء اليمن عن ديننا وسيادتنا 
وكرامتنـا وحريتنا واسـتقاللنا ذود الليـوث الغضاب يف 
معركة الحـق واملوقف الحق والقضية العادلة، وسـواًء 
ـر ال قلـق وال وهن وكلنـا -جميع  تقـدم العـدوُّ أم تأخَّ
املجاهديـن- يف جميـع الجبهات مـع مجتمعنا الحر لن 
َ ذلك من موقفنا الرافض  نضُعَف ولن نرتاَجَع ولن يغـريِّ
لقوى الطاغوت واالسـتكبار العاملي قيَد أنملة، وأملُنا يف 
ا، والتفاؤل فينا عظيـم، وثقتنا بالله  النـرص كبريٌ ِجــدٍّ
ُه  إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز). نَّ اللَُّه َمن يَنُرصُ القائل: (َوَليَنُرصَ
مؤمنـون بعدالـة قضيتنا الراسـخة رسـوخ الجبال، 

ُ املستضعفني يف جميع أنحاء العالم بنٍرص  ونبرشِّ

«خطأ عاطحغ» أم ضثبئ الصرن.. طا أحئَه 
الطغطئ بالئارتئ!

جئران جعغض

لـو أنَّهم قـوٌم يعقلون لعلمـوا جيًِّدا أن 
َلهـم وعدوانهـم عىل اليمـن هو كذلك  تدخُّ
خطأٌ ليس فقط هامشـياً بل اسـرتاتيجيٌّ 
ال جدوى منه، سـبع سنوات مرت واليمن 
يتعـرَُّض لحـرب كونيـة وحصـاٍر جائـر 
من قبـل تحالٍف تقـوُده أمريـكا وتموِّلُه 
السـعوديُّة َواإلمارات تحت ذرائَع مختلفٍة 

ومتعددة غري مقِنعة حتى ملن يروُِّجها. 
ام، جاء ناطـُق تحالف العدوان  قبـل أَيـَّ
يف مؤتمر صحفـي أمام خربائهم  متباهياً 
األجانب وضباطهم ليعلـَن أنهم يمتلكون 
مخـازَن  يظهـُر  وفيديـو  دامغـة  أدلـًة 
للصواريـخ الباليسـتية بمينـاء الحديـدة 
اليمنيـة، لتدوَِّي بعد هـذا اإلعالن فضيحٌة 
مـن العيـار الثقيـل أن ما تـم تقديُمه من 
قبل مالكي العدوان ليس إالَّ مقطع مجتَزأ 
من فيلـم أمريكـي أنتـج بالعراق اسـمه 

 .{SEVERE CLEAR}
املالكـي الـذي ال يمِلُك من اسـِمه ومن 

تحالفـه ونظامـه إالَّ ملكيتَهـم الَحرصيَة 
يملكـون  ال  واإلرسائيـيل  لألمريكـي 
قراراِتهـم وال مـا الـذي يقومون بـه وما 
الـذي ال يقومون بـه إالَّ ما يمليـه عليهم 
من أقحمهـم يف هذه الحـرب العبثية التي 
أخزاهـم الله فيهـا ونرص شـعبنا عليهم 

رغم فارق اإلْمَكانيات. 
ثم جـاء ناعـُق العدوان السـخيف دوَن 
حيـاء أَو ذرة خجـل يف اليـوم الثالـث من 
هـذه الفضيحـة ليعلـَن أن ما حـدث هو 
خطأ هاميش وهو تأكيٌد منه ومن أسياده 
عـىل عبثيتهـم وإجرامهـم يف حق شـعب 
يُقتَـُل ويُحـاَرصُ وال يعلـم ِلـَم يحدث هذا 
ومـا الُجرُم الذي ارتكبه ولـَم العالم ملتزٌم 
الصمَت وال يحرك ساكناً اتّجاه َمن يعتدي 
عليه ويحارصه دون مربّر رغم أن فضائَح 
هذا العدوان أتى بها اللُه عىل لسانهم وهم 

من يقدم الدالئل عىل مظلومية اليمن!. 
أمريـكا هي الالعـُب الرئييس يف العدوان 
وهـي من تمسـُك بريمـوت هـذه الحرب 
وتتحكـُم فيها وتوّجــُه أدواِتها لكل يشء 
تريُدهم القيـاَم به، وهي الشـيطاُن الذي 

يأُمُر السـعوديَّ ويوجه اإلماراتي لسـفك 
دمـاء الشـعب اليمنـي وتدمـري مقوماته 
النظاَمـني  َوثـروات  أمـوال  واسـتنزاف 
السـعودّي واإلماراتي، وهي مـن توِقُعهم 
ـُف بفضل  يف هـذه الفضائـح التـي تتكشَّ
اللـه وحكمـة القيـادة الثوريـة اليمنيـة 

وتضحيات األحرار من أبناء اليمن. 
يذكُِّرنـي ما قام به املالكي ناعُق تحالف 
العدوان، بما قّدمه وزيـُر خارجية أمريكا 
السـابق، كولن بـاول، من عـرض درامي 
يف مجلـس األمـن، وعليـه قامـت أمريكا 
ا أسماها  باحتالل العراق يف عام 2003 ِممَّ
حينذاك أدلًة تثبت امتالَك العراق ألسـلحة 
دمـار شـامل، وبعـد أن دّمــروا العـراق 
وحّققـوا أهداَفهم من غزوه اتضح أن تلك 
األدلَة كانت غريَ صحيحة، اعتذر بَسـبِبها 
كولـن بـاول واصفـاً ما قـام بـه بالخطأ 
الرهيب الذي سـيظلُّ -حسب قوله- مؤملاً 
حتـى النهاية.. ووصف البعُض ذلك بكذبة 
القـرن التـي جعلـت بـاول يـرتُُك منصبَه 

ويغادر الدنيا وكأن ال يشء حدث!


