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سيشكل الرئيس املشاطالرئيس املشاط   الــــعــــدوان  يف  االســـتـــمـــرار  الــعــمــلــيــة:  سيشكل يـــبـــارك  الــــعــــدوان  يف  االســـتـــمـــرار  الــعــمــلــيــة:  يـــبـــارك 
خمـــاطـــر عــلــى االقـــتـــصـــار واالســـتـــثـــمـــار يف اإلمــــــاراتخمـــاطـــر عــلــى االقـــتـــصـــار واالســـتـــثـــمـــار يف اإلمــــــارات

الــــقــــوات املــســلــحــة حتــــذر الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة الــــقــــوات املــســلــحــة حتــــذر الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة 
اإلمــارايت  العدو  دولة  يف  واملقيمني  اإلمــارايت واملواطنني  العدو  دولة  يف  واملقيمني  واملواطنني 
بـــاالبـــتـــعـــاد عــــن املـــــواقـــــع واملــــنــــشــــآت احلـــيـــويـــةبـــاالبـــتـــعـــاد عــــن املـــــواقـــــع واملــــنــــشــــآت احلـــيـــويـــة

املـــصـــفـــح «إعصار اليمن»  يف  الــــنــــفــــط  ومـــــصـــــفـــــاة  ظــــــيب  وأبــــــــــو  ديب  مــــــطــــــاري  يــــــــدك 
وعــــــــــددًا مـــــن املــــــواقــــــع واملـــــنـــــشـــــآت اإلمــــــاراتــــــيــــــة اهلـــــامـــــة واحلــــســــاســــة
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أخبار 

املحري املحاط غرأس اجاماسًا لصغادات افطظ واملثابرات وغثسع ملداسفئ الةععد 
إلشحال ُضـّض طثّططات السثوان

افتجاب واملضعظات السغاجغئ الغمظغئ تئارُك سمطغَئ اجاعثاف السمص اإلطاراتغ 
وتثسع إىل طجغث طظ الثروس الصاجغئ

 : خظساء 
أّكــد القائـُد األعىل للقوات املسـلحة، املشـري الركن 
مهـدي محمد املشـاط، عـىل أهميّة مضاعفـة الجهود 
ملواكبـة التحديات الراهنة والتصـّدي ملؤامرات العدوان 
ومحاوالتـه لزعزعـة األمـن واالسـتقرار واسـتهداف 

الجبهة الداخلية. 
ُِّسـه، أمـس االثنـني، اجتماعاً  جـاء ذلـك خـالل ترأ
بالعاصمة صنعاء، َضـمَّ رئيَس جهاز األمن واملخابرات 

اللواء الركن عبد الحكيم الخيواني وقيادات الجهاز. 

جرى خالل االجتماع اسـتعراُض خطـة عمل جهاز 
األمـن واملخابـرات للمرحلـة القادمـة ومـا حّققه من 

نجاحات خالل الفرتة املاضية. 
وأشـاد الرئيس املشاط، بالجهود التي يبذُلُها الجهاز 
لتعزيز األمن واالسـتقرار وإفشـال مخّططات العدوان 

التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً. 
ولفـت الرئيـس املشـاط، إىل أهميّـة رفع مسـتوى 
اليقظـة والتنسـيق بـني مختلـف الوحـدات واألجهزة 
األمنية للتصدي لكل من يحاول العبث بأمن واسـتقرار 

الوطن. 

 : خاص
والوطنيـة  السياسـية  والقـوى  األحـزاُب  باركـت 
املناهضـة للعدوان، أمس االثنني، العمليـَة النوعيَة التي 

نّفذتها القواُت املسلحة اليمنية يف العمق اإلماراتي. 
ويف السـياق، هنّأ تحالُُف األحزاب والقوى السياسية 
املناهضـة للعـدوان، الشـعَب اليمني والقيـادة الثورية 
والسياسية يف نجاح العملية النوعية التي نفذتها القوات 

املسلحة اليمنية يف عمق العدّو اإلماراتي. 
وأوضـح يف بيـان، أن هـذه العمليـَة تأتـي تدشـيناً 
السـرتاتيجية جديدة وبنك أهداف يشمُل مواقَع هامًة يف 
اإلمارات، وذلك رداً عـىل تصعيدها وعدم التزامها بوقف 
عدوانهـا عىل اليمـن، مؤّكــداً أن هذه العمليـَة تأتي يف 
سـياق الرد اليمني املرشوع وفقاً للترشيعات السماوية 
والقوانـني الدولية، بعد تحذيراٍت متكـّررة وصرب طويل 

عىل استمرار الحماقات اإلماراتية يف األرايض اليمنية. 
وأَشـاَر إىل أن عـىل النظاَم اإلماراتيَّ أن يعَي الرسـالَة 
ًدا وأن يكف عن تدخله السـافر يف اليمن، مؤّكـداً أن  جيـِّ
اسـتمراره وتحالف العدوان يف التصعيد سـيُقابل باملزيد 
من الـرد باملثل والدفاع عن النفس مـن خالل الرضبات 

النوعية واملوجعة. 
من جهته، بارك حزُب الحق، العمليَة النوعية، مؤّكـداً 
أنهـا ال تتجاوُز الردَّ عىل االعتداءات اإلجرامية التي يقوم 
بها تحالف العدوان األمريكي السعودّي الصهيو إماراتي 

عىل الشعب اليمني منذ سبع سنوات. 

وأوضـح حزب الحـق يف بيـان، أن النظـاَم اإلماراتي 
اّدعـى كذباً أنه انسـحب مـن اليمن ولكنه بقـي كجزٍء 
أََسـايس من تحالـف العدوان وممول ومحـرك للمرتِزقة 

التابعني له، كما صعد من عدوانه عىل اليمن. 
ودعـا البياُن القـواِت املسـلحة والقـوة الصاروخية 
والجوية، إىل االسـتمرار يف هذه الخطوات الدفاعية لردع 

قـوى االسـتكبار العاملـي وأدواتهـا العميلـة يف املنطقة 
كالنظاَمني السعودّي واإلماراتي، كحق طبيعي ومرشوع 

للشعب اليمني كفلته القوانني اإلنسانية والدولية. 
كما دعا قيـادَة تحالف العـدوان وُخُصوصاً اإلمارات 
َب العواقَب  ـف عـن عدوانها عىل اليمـن لتتجنـَّ إىل التوقُّ
الوخيمة التي سـتمنى بها أية دولة تستمر يف استهداف 

اليمـن وانتهـاك سـيادته واسـتقالله، والتي لـن تكون 
بمنأى عن االسـتهداف من القوات املسلحة اليمنية التي 

تستطيع أن تصل إىل عمق أية دولة من دول العدوان. 
وذّكـر البياُن النظـاَم اإلماراتي أن دولتَـه واقتصاَده 
بحاجة إىل االستقرار، والذي لن تستطيع املحافظة عليه 

إذَا استمرت يف عدوانها عىل اليمن. 
وحّمـل حزب الحقِّ تحالَف العـدوان واملجتمع الدويل، 
وعىل رأِسـه األمم املتحدة ومبعوثها، مسـؤولية الجرائم 
التـي يرتكبها العدواُن بحق الشـعب اليمنـي، ُخُصوصاً 
بعـد أن ثبت تـورط األمم املتحدة بوقوفهـا الواضح مع 
تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي الصهيوني 
وعـدم إدانتهـا العتداءاته، داعيـاً أبناَء الشـعب اليمني، 
إىل االسـتمرار يف رفد جبهات العـزة بالرجال واملال حتى 

تحقيق النرص. 
مـن جهته، بـارك مكون الحـراك الجنوبي املشـارك 
يف مؤتمـر الحـوار الوطنـي املوقـع عـىل اتّفاق السـلم 
والرشاكة، العملية النوعية التي نفذتها القوات املسلحة 

اليمنية يف عمق العدّو اإلماراتي. 
وأَشـاَر مكون الحـراك إىل أن دولة العـدوان اإلمارات 
تمادت يف جرائـم حربها وتصعيدها بحق أبناء الشـعب 
اليمنـي، ظنـاً منها أنها سـتكون بمنأى عـن رد حتمي 
ومزلزل يف عقـر دارها عىل ممارسـاتها العدوانية تجاه 

اليمن وشعبه. 
وحذر تحالف العدوان من استمرار التصعيد والعدوان 

بالحصار والغارات وتمويل الفصائل املرتِزقة. 

طتاشر طأرب غجور ترغإ وغآّضـث اجامرار الجخط 
الصاالغ قجاضمال تترغر املتاشزئ

طثّطٌط جسعدّي لسسضرة الئتر افتمر وتسجغجه بصعات أجظئغئ

 : طأرب 
زار محافـُظ مـأرب، اللواء عيل 
حريب  مديريـَة  طعيمـان،  محمد 
باملحافظـة؛ لالطـالع عىل املسـار 
األمني يف املديرية وااللتقاء بأبطال 
الجيش واللجان الشعبيّة القائمني 

عىل تأمني حرب. 
وخـالل الزيارة، أّكــد محافظ 
مأرب أن الوضَع يف املديرية مستَِتبُّ 
والجيش واألمن يقومون بواجبهم 

يف تأمني املواطنني وممتلكاتهم وال 
يوجد يشٌء يستدعي القلق. 

محمـد  عـيل  اللـواء  وقـال 
طعيمان: إن «هدَفنـا ليس الدفاع 
عن مديرية حريب فقط بل تحرير 
مـا تبقى من املحافظة وكّل شـرب 

من اليمن». 
وتوّجـه اللواء طعيمان بالشكر 
مـأرب  قبائـل  لجميـع  الجزيـل 
وحريب الذيـن يقفون مع الجيش 
مواجهـة  يف  الشـعبيّة  واللجـان 

الغزاة واملرتِزقة. 
ودعا محافظ مـأرب من تبقى 
من املتورطني يف الخيانة إىل رسعة 
العـودة إىل جـادة الصواب وحضن 

الوطن قبل فوات األوان. 
العملية  طعيمـان  اللواء  وبارك 
الكـربى التـي تـم تنفيذُهـا مـن 
قبـل قواتنـا املسـلحة عـىل دويلة 
والقيادة  الشـعب  مهنئاً  اإلمارات، 
بمناسـبة  والسياسـية  الثوريـة 

نجاحها. 

 : طاابسات 
دفـع االنتصـاُر األخريُ الـذي حّققـه رجاُل 
القـوات البحرية يف القوات املسـلحة اليمنية يف 
ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية «روابي» 
عسـكرية  وشـاحنات  وأسـلحة  عتـاداً  تقـلُّ 
ملرتِزقتها أثناء مرورها قبالة سـواحل الحديدة 
يف البحر األحمر قادمة من سقطرى إىل جيزان، 
بالفرنسـيني  االسـتعانة  إىل  السـعوديَّة  دفـع 
وخرباتهم العسكرية لتفادي مثل هكذا خسائَر 

يف املستقبل. 
وبحسـب وسـائل إعالميـة تابعـة لتحالف 
العـدوان، أمس االثنـني، فقد بدأت السـعوديّة 
وفرنسـا، أمس األول األحد، مناورات عسكرية 
مشـرتكة يف البحـر األحمـر، وذلـك يف محاولة 
لتأمـني خط إمَدادها هنـاك والذي بات معرَّضاً 
للخطـر جـراَء تحذيـر صنعـاء من اسـتمرار 
استخدام البحر األحمر لشن العمليات العدائية 

ضد الشعب اليمني. 
وأَشـاَرت املصـادر اإلعالميـة إىل أن التمرين 

البحري املشـرتك بـني الرياض وباريـس الذي 
أطلق عليه اسـم «عبور»، تكشـف عن مخّطط 
سـعودّي يهـدف إىل عسـكرة البحـر األحمـر 
وتعزيزها بقوات دولية، مبينة أن التمرين شهد 
عـدداً مـن الفرضيـات القتالية ويهـدف لرفع 

قدرات البحرية السعوديّة. 
َة املخـاوف  ويعكـُس التمريـُن تصاُعـَد ِحـدَّ

لصنعـاء،  جديـدة  عمليـات  مـن  السـعوديّة 
لتحالـف  الكبـري  التصعيـد  ظـل  يف  ُخُصوصـاً 
السـاحل  يف  وميليشـياته  ومرتِزقتـه  العـدوان 
الغربي، بعـد تهديد الرياض باسـتهداف موانئ 
إلطـالق  ضغـط  كورقـة  والصليـف،  الحديـدة 
السـفينة «روابي» التي فشلت باستعادتها رغم 
استخراجها بياناً من مجلس األمن يطالب بذلك. 

حئعة: ذائرة سسضرغئ 
لقتاقل اإلطاراتغ تاسرض 

لقجاعثاف واّتعاطات 
لـ«اإلخقح» باظفغث السمطغئ

 : طاابسات 
تعرَّضـت طائرُة شـحن عسـكرية إماراتيـة، أمس، لقصـف صاروخي يف 

مطار عتق، ما أَدَّى إىل خروِجها عن الخدمة. 
وقالت مصادُر محليٌة يف عتق: إن انفجاراً هّز مطاَر عتق؛ نتيجَة استهداف 

طائرة شحن عسكرية إماراتية يف املطار بصاروخ لم يكشف نوعه. 
وأوضحـت املصـادُر أن الطائرَة املسـتهَدفَة كانـت تنقُل عتاًدا عسـكريٍّا 

وأسلحًة للفصائل املرتِزقة التابعة لالحتالل اإلماراتي يف شبوة. 
ويف السـياق، تناقلت وسـائل إعالم موالية لتحالف العدوان أخباراً أّكـدت 
فيها أن مليشـيا «اإلصـالح» تقـُف وراء العملية، وذلك يف سـياق الرصاعات 
القائمة بني الفصائل املرتِزقة املتناحرة التابعة لالحتالل السعودّي اإلماراتي. 
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اٍم قليلٍة  عادت اإلماراُت إىل قلب دائرة نريان الردع اليمني، بعد أَيـَّ
ا عىل التصعيد  من وعيـد القوات املسـلحة بـ»عواقَب كبـريٍة»؛ َردٍّ
اإلماراتي األخري، وهو الوعيد الذي تجّسـد، أمس االثنني، يف عملية 
اسـة يف العاصمة اإلماراتية  نوعية كربى، رضبت عدَة أهداٍف َحسَّ

أبو ظبي.
عمليـة نزلت كالصاعقة عىل النظام اإلماراتي الذي كان قد ظن 
أنـه قد نجا مـن عقوبِة تورطـه يف العدوان والحصـار بعد إعالنه 
ف عـن «االنسـحاب» من اليمن، ليجد نفَسـه مـرًة أُخرى يف  املزيـَّ
خضم معادلـة «التصعيد بالتصعيد»، ولكن مع املزيد من األضواء 
املسـلطة عىل هشاشته وسوء تقديراته، يف مقابل تعاظم قوة الرد 

والردع اليمنية. 

أبع ظئغ تحاسض أبع ظئغ تحاسض 

 تراُجٌع شعري لطُئعرخئ اإلطاراتغئ وصطٌص ضئغٌر شغ جعق الظفط

سمطغئ ظعسغئ تطصغ بالظزام الجَُّجاجغ إلى صطإ طسادلئ «الاخسغث 
بالاخسغث».. وتتثغراٌت سالغئ المساعى طظ اجامرار الاسظئ

خظساء تسغث تعجغه ُبعخطئ 
الردع ظتع اإلطارات: 

إسخاُر الغمظ: اإلطاراُت تتئ الصخش  الرئغج: اجامراُر الاخسغث السثواظغ طثاذرٌة 
باقصاخاد اإلطاراتغ

العشث العذظغ: الثوغطُئ الخشرية وصسئ يف َشتٍّ أطرغضغ «إجرائغطغ»

أعلـن املتحدُِّث باسـم القوات املسـلحة، العميـد يحيى رسيع عـن تفاصيل 
العملية النوعية التي استهدفت الُعمق اإلماراتي، والتي أطلق عليها اسم «عملية 
ذت بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدٍد  إعصار اليمن»، ُمشـرياً إىل أنها نُفِّ

ة.  كبرٍي من الطائرات املسريَّ
وأوضـح رسيـع أن العمليـَة اسـتهدفت مطاَري دبـي وأبو ظبـي الدوليَّني، 
ومصفـاَة النفـط يف منطقة املصفـح الصناعيـة، وأهدافاً أُخـرى داخل العمق 

اإلماراتي، مؤّكـداً أن اإلصاباِت كانت دقيقًة. 
وجـاء يف بيـاِن العملية أن «القواِت املسـلحَة تعلُن اإلمـاراِت دويلًة غريَ آمنة 

طاملا استمر العدوان الحصار».
َوأََضــاَف رسيع أن: «القوات املسـلحة وهي تنّفذ اليوم مـا وعدت به تجّدد 

تحذيَرها لدوِل العدوان بأنها ستتلقى املزيَد من الرضبات املوِجعة واملؤملة». 
وحـّذر «الـرشكاِت األجنبيـَة واملواطنني واملقيمـني يف دولة العـدّو اإلماراتي 
باالبتعـاِد عن املواقع واملنشـآِت الحيوية؛ حفاظاً عىل سـالمتهم»، ُمنَبِّهاً إىل أن 
َد يف توسيِع بنك األهداف ليشَمَل مواقَع ومنشآٍت أكثَر  القواِت املسـلحَة «لن نرتدَّ

أهميًّة خالل الفرتة املقبلة». 
وأظهرت صوٌر ومقاطُع حيٌة تصاُعَد ُسـُحٍب كثيفٍة من الدخان األسـود من 
مصفـاة النفط يف منطقـة املصفح الصناعيـة بأبو ظبي، كمـا اعرتفت رشكُة 

«أدنوك» النفطية اإلماراتية باندالع ثالثِة انفجارات عىل األقل يف تلك املنطقة. 
وفيما أعلنت السـلطاُت اإلماراتية اندالَع «حريـق» يف مطار أبو ظبي الدويل، 
ع حركة املالحة الجوية تعطل حركة الطريان بشـكل كامل  أظهـرت مواقُع تتبـُّ
يف مطـاَري أبـو ظبي ودبـي معاً لعـدة سـاعات، بالتزامن مع تحليـق مكثّـف 

ملروحيات وطائرات تابعة للنظام اإلماراتي. 
وأّكـدت وكاالُت أنباء دولية إغالَق كافة الطرق املؤدية إىل مناطق االنفجارات 

والحرائق، ُمشريًة إىل تشغيل اإلنذارات بشكل ُمستمّر طيلة ساعات اليوم.

ألَنَّ  العمليـة؛  إنـكاَر  اإلمـاراُت  تسـتطِع  لـم 
الرضبـاِت ُوثَِّقت من أكثـَر من جهـة، وُخُصوصاً 
تلـك التـي اسـتهدفت محطـة رشكة «أدنـوك» يف 
منطقـة مصفـح، كمـا أن حركة املالحـة الجوية 
توقفت بالكامل، وحتـى محاولة أبو ظبي التقليَل 
من شـأن األمر ووصفـه بـ»الحادثـة»، وحديثها 
املضِحك عن «أجسـام طائـرة» مجهولة، لم تمنْع 
بقيَة دول تحالف العدوان وعىل رأسـها السعوديّة 
من االعرتاف بأهميّـة وخطورة الهجوم ومصدره، 

يف إطـار «اإلدانات» التي بات معروفاً أن تأثريَها ال 
يتجاوز مستوى «املواساة». 

لكـن الصفعـَة التي تلقتهـا أبو ظبـي لم تكن 
محصـورًة يف الفيديوهات والصور التي َوثَّقت دقَة 
الرضبـات اليمنية، بل يف ما تمثِّلُـه هذه الرضباُت 
من مسـار بالغ الخطـورة عىل النظـام الخليجي 
الصغري الـذي يعتمُد ُكليٍّا عىل االسـتثمار األجنبي 
والنفط (والِحمايـة األمريكية اإلرسائيلية)، والذي 
ـة من جانـب وغري  يمكـن بهـذه املقومـات الَهشَّ

املضمونـة مـن جانـب آخـر، أن يتعـرََّض لزلزاٍل 
ـٍر إذَا ما تصاعدت وترية عمليات هذا املسـار،  مدمِّ

أَو تسارعت عملياته قليًال. 
رئيـس املجلس السـيايس األعـىل، القائد األعىل 
للقـوات املسـلحة، مهدي املشـاط، أّكــد خطورَة 
هذا املسـار عـىل النظام اإلماراتي، وقـال يف تعليق 
مقتَضٍب عىل العملية إنه: « إذَا استمر هذا العدواُن 
ومسلسـُل جرائمه والسـعي الحتالل اليمن َفـإنَّ 
هذا سيشـّكُل يف املسـتقبل مخاطـَر حقيقيًة عىل 

االقتصاد واالستثمار يف اإلمارات». 
هـذا أَيْـضـاً ما نبّه إليـه خرباُء تحدثـوا لوكالة 
«بلومبريغ» عن العملية، وقالوا: إن «األرضار التي 
لحقت بمنشآت الوقود والتخزين تثري قلق مراقبي 
سـوق النفط ويؤّكـد التهديَد امُلسـتمرَّ ضد البُنية 

التحتية ومنشآت الطاقة».
وعن جانب من الخسـائر والتداعيات الفورية، 
قالت وكالة «رويرتز»: إن املؤرش الرئييس لألسـهم 
يف بُورصـة أبـو ظبي أغلق منخفضـاً بعَد ما تخىل 
عن مكاسبه األولية، إثر الهجمات، وهو أَيْـضاً ما 

حدث مع املؤرش الرئييس لبُورصة دبي. 
ونقلت «بلومبريغ» عن مكتب الرئاسة يف كوريا 
الجنوبيـة، أن ويلَّ عهـد أبـو ظبي محمـد بن زايد، 
الحاكم الفعيل لإلمارات، ألغى اجتماعاً كان مقّرراً 
مـع رئيس كوريـا الجنوبية، مون جـاي إن مون؛ 
بَسبِب «مسألة غري متوقعة تتعلق بأمن الدولة». 

وتحدثـت الوكالُة عن صفقة سـالح كربى كان 
من املقـّرر إبراُمها بني الطرفني، تتضمن صواريخ 

أرض جو بقيمة 3.5 مليار دوالر. 

لقد فتح النظاُم اإلماراتي عىل نفسه بوابَة جهنَم 
التـي كان حرُصـه عىل تفـادي فتحها طيلـَة الفرتة 
ُل» اآلثاَر  املاضية مفهومـاً، فهو ببسـاطة «ال يتحمَّ
التـي يمكـن أن تخلَُقها عمليـاُت الردع، وقد سـبق 
لـه أن واجه تداعيـاٍت خطريًة للغاية عـىل االقتصاد 
واالسـتثمار عقب الهجمات اليمنية التي تعرَّض لها 

قبل سنوات، برغم أنها كانت هجماٍت محدودة. 
مـع ذلـك، َفـإنَّ عـودَة هـذا النظـام إىل التصعيد 
العسكري مؤّخراً، كشف وبوضوح أن إعالَن اإلمارات 
ف عن االنسـحاب مـن اليمن، لم يكن؛ بَسـبِب  املزيـَّ
حرِصها هي عىل «السـالمة» بقـدر ما كان خضوعاً 
ملخّططات ورغبات اإلدارة الدولية للعدوان يف تقسيم 
األدوار وتوزيـع الخسـائر بـني الريـاض وأبو ظبي، 
فالتصعيُد األخريُ -وبحسـب العديد مـن التأكيدات- 

جـاء بتوجيهاٍت أمريكيـة «إرسائيليـة»، وهو األمر 
الـذي يكشـُف سـوَء تقديـر فاضـٍح مـن الجانـب 
األمريكـي للموقـف اليمني، كما يؤّكــد أن مصالح 
اإلمارات والسعوديّة ال قيمة لها يف اسرتاتيجية إدارة 

العدوان عىل اليمن. 
ويف هذا السياق، كتب رئيس الوفد الوطني، ناطق 
أنصار الله، محمد عبد السالم، واصفا اإلمارات بأنها 
«دويلة صغرية يف املنطقة تسـتميُت يف خدمة أمريكا 
و»إرسائيل»، كانت قد زعمت أنها نأت بنفسـها عن 
اليمـن لكنهـا انكشـفت يف اآلونة األخـرية خالَف ما 
زعمت، وعىل إثر ذلك فهي بني أن تسـارَع ِلَكفِّ يدها 
عن العبـث يف اليمـن أَو جاءها بقوة اللـه ما يقطع 

يدها ويد غريها». 
وعـىل الخط ذاته، أّكـد عضـُو الوفد الوطني، عبد 

امللك العجري أن «سياسـَة النأي بالنفس التي أعلنت 
عنهـا اإلمـاراُت ظهـرت أنها كذبـٌة وخدعـٌة داخلياً 
وإقليميـاً»، وأن «هذه العملية مقدمٌة وال يزال هناك 
الكثـري من املفاجآت يف جعبة القوات املسـلحة لردع 

اإلمارات». 
وقـال العجـري: إّن «التَحّرك اإلماراتـي األخري يف 
َل  اليمـن أعادهـا للواجهـة وهـي ال تسـتطيُع تحمُّ
رضبـات مكثّـفة كالتي تتعـرَُّض لها السـعوديّة»، 
ُمشـرياً إىل أنهـا «وقعـت يف َفـخٍّ أمريكـي إرسائيـيل 

سعودّي بهذه العودة».
َوأََضـاَف أنه: «بعد االقرتاِب من تحرير مأرب دفع 
األمريكيـون اإلماراتيـني للعودة والتَحـرُِّك يف اليمن، 
وهذا يثبت أنهـا أَداٌة لرأس العدوان الحقيقي أمريكا 

وإرسائيل». 
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الصفعـات  أوىل  اإلمـاراُت  تلقـت 
الت  املوجعة، بعَد مسـاٍر طويٍل من التدخُّ
الشـيطانية، واملشـاركة العلنيـة يف غزِو 
الجماعـات  وتشـكيل  ودعـم  اليمـن، 
واملليشـيات املسـلحة للمرتِزقـة الذيـن 

عاثوا يف األرض فساداً. 
ظلـت  املاضيـة،  السـنوات  وخـالَل 
اإلماراُت بعيدًة عن االستهداف، باستثناء 
عمليات محـدودة، مثل قصف مطار أبو 
ظبـي، ومحطة براكـة النووية، ما جعل 
أبـو ظبي تنتيش َكثـرياً، وتفرد عضالِتها 
يف السـاحة اليمنيـة؛ خدمـًة لألمريكيني 
واإلرسائيليني دون أن تأُخذَ بمحمل الِجدِّ 
التهديدات التـي أطلقتها القيادة الثورية 
والسياسية أكثَر من مرة، بأنها لن تكون 
يف منأًى عن الرضبـات إذَا فقد اليمنيون 

صربهم. 
ويحمُل استهداُف الُعمق اإلماراتي أكثَر 
اس؛  من رسالة، فهو يأتي يف توقيٍت َحسَّ
كون اإلمـارات تدفُع بكل ثقلهـا لتثبيت 
أقدامها يف شبوة واالستفادة من خرياتها 
النفطيـة والغازيـة، كما أن االسـتهداَف 
يأتـي مع اشـتداد أزمة الوقـود، ودخول 
اليمـن مرحلـًة خطـريًة جـراء الحصار 
املفروض عىل بالدنا والذي تتبناه أمريكا 
و»إرسائيل»، وتساعدهم يف ذلك اإلمارات 
والسـعوديّة، إضافـة إىل أن االسـتهداف 
قواتنـا  احتجـاز  اسـتمرار  مـع  يأتـي 
املسـلحة للسفينة العسـكرية اإلماراتية 
«روابـي» والتي تم ضبطهـا وهي تحمل 
معدات عسكرية وأسـلحة؛ بَهدِف تزويد 
لقتـل  واملرتِزقـة  املسـلحة  املليشـيات 

الشعب اليمني. 
وأثلجت هـذه العملية صدوَر اليمنيني، 

وأفرحـت قلوبَهم؛ نظراً لحجم ما اكتوى 
العـدّو  رشر  مـن  اليمنـي  الشـعب  بـه 
اإلماراتي يف السـواحل والجـزر وغريها، 
َوهو يأتي اسـتجابة للمطالب الشـعبيّة 
والثـأر  زايـد،  عيـال  بتأديـب  املتكـّررة 

لشهدائنا األبرار. 
 

أبراُجكم يف مهب الريح
الشارع اليمني عّرب عن فرحته العارمة 
انتظارهـا،  طـال  التـي  العمليـة  بهـذه 
بُمَجـّرد أن سـمع الخرب، وظل لسـاعات 
ينتظـر بيـان املتحـدث باسـم القـوات 

املسلحة العميد يحيى رسيع. 
وطالـب بعـُض املواطنـني مـن الذين 
املسـلحة  القـوات  «املسـرية»  التقتهـم 
بتنفيـِذ املزيـِد مـن الرضبـات الرادعـة 

والقوية، يف العمق اإلماراتي. 
َويقـول املواطـن عباس املؤيـد: «عند 

سـماعي للخرب عىل شاشة املسرية طرت 
مـن الفرح، ونقـول للعـدو اإلماراتي إن 
دمـاء أطفالنا ونسـاءنا ليسـت هـدراً، 
وحـان وقت القصـاص، والبـادئ أظلم، 
ولن ننىس دور العدّو اإلماراتي يف العدوان 
عىل شـعبنا ودعمه لقطعـان الجماعات 
التكفرييـة «القاعدة وداعـش» ومرتِزقة 
ما يسـمى بالعمالقة يف املعارك األخرية، 
بل نطالـب القيادة العسـكرية برضبات 

رادعة عىل دبي وأبو ظبي». 
مـن جانبـه، يقـول املواطـن محمـد 
نقـول:  أن  نسـتطيع  «اليـوم  الريمـي: 
شـكراً للقوة الصاروخية وشـكراً لسالح 
الجـو املسـريَّ وشـكراً لقيادتنـا الثورية 
والسياسية والعسكرية، ونؤّكـد للجميع 
بأن اليمن تقف عىل قدَميها ومن شـارك 
يف العـدوان علينا وقتل شـعبنا وحصاره 
جواً وبراً وبحراً ال بدَّ أن نسـقيَه من ذات 
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الكأس الذي يتجرعه النظام السـعودّي، 
َوطرياننا املسـريَّ وصواريخنا البالستسة 
لن يمنعها أحد من األخذ بالثأر لكل دمع 
طفـل يُتـم ولكل قطـرة دم سـالت عىل 

األرايض اليمني». 
ويضيـف الريمـي: «نقول لهـذا العدّو 
اإلماراتـي املتغطرس أبراُجكـم يف َمَهبِّ 
الريـح، ولن ينفَعكـم حينهـا األمريكي 
الجويـة  ودفاعاتهـم  و»اإلرسائيـيل» 
التي فشـلت يف حماية مملكـة العدوان، 
وعليكـم رسعَة الخروج من اليمن ورفع 
الدعم عن الخونـة والعمالء، ما لم فاليد 
اليمانية سـترضب بأسها بعد بأس الله، 

ولن يثنيَها أية قوة عىل وجه األرض». 
بـدوره، يقول املوطـن محمد الزبريي: 
«كنـا منتظرين لرضِب اإلمـارات بفارغ 
الصـرب، والحمـُد لله القـوة الصاروخية 
لم ولـن تخيَِّب آمالنا فيها، وعملية اليوم 
ترفـع رأس ُكـّل مواطن يمني غيور عىل 
وطنه وشـعبه وكرامته وسـيادة بالده، 
داعياً عربَ صحيفة «املسـرية» ُكـّل يمني 
ُحــرٍّ عزيـز بـأن يقـدم الدعم السـخي 
 ، للوحدة الصاروخية وسالح الجو املسريَّ
فالعاَلُم اليوَم ال يحرتم فيه غري األقوياء، 
ولن يكوَن لنا ذلك ما لم نسـعى المتالك 
مصادر القوة من عتاد وبناء وتطوير». 

ويضيـُف الزبـريي: «ليعـرف مرتِزقة 
اإلمـارات أن أسـياَدهم سـوف يصلـون 
إىل مرحلة سـيتخلون عنها وسـيكونون 
خانعـني أذالء ومن لم يراجع حسـاباته 
قبل أن يقتل يف خنادق الخيانة والعمالة، 
فسوف تطاله يد العدالة وتالحقه لعنات 

التاريخ واألجيال». 
 

هدٌف اقتصادي مرشوع 
واملحللـون  الخـرباء  ويؤّكــد 
يف  أوغلـت  اإلمـارات  أن  االقتصاديـون، 
عدوانها عىل الشـعب اليمنـي، وأنه كان 
لزاماً عىل القيادة العسكرية الرد عىل هذا 

التصعيد املشني. 
ويقـول الخبـري واملحلـل االقتصـادي 
رشيد الحداد: إن العملية التي استهدفت 
صنعـاء  رسـائل  أوىل  تُعتـرب  أبوظبـي 
لإلمارات، الفتاً إىل أن الرئيس املشاط قال 
بشكل علني إن االسـتثمارات واالقتصاد 
اإلماراتـي سـيكون هدفاً مرشوعـاً؛ رداً 
عىل جرائم اإلمارات بحق الشعب اليمني. 
ويبـني الحـداد يف ترصيحـه لصحيفة 
«املسـرية» أن العمليـة الجديـدة أثبتـت 
أن منظومـة الدفـاع الجـوي اإلماراتيـة 
غـري قادرة عىل مواجهة الطريان املسـريَّ 
ـذَ  اليمنـي، وأن بإْمـَكان صنعـاء أن تنفِّ
أهداَفهـا أينمـا وحيثمـا أرادت يف الُعمق 
اإلماراتي، وهذا يضع االقتصاَد اإلماراتي 
تحـَت رحمة سـالح الردع االسـرتاتيجي 

اليمني. 
السـيايس  املجلـس  مستشـار  ويـرى 
األعـىل، العالمة محمد أحمـد مفتاح، أن 
ما تم من اسـتهداف يف العمـق اإلماراتي 
هـو عملية تحذيرية قوية، قد ال يفهمها 
أنه سيأتي بعد  أذناب الصهاينة، مؤّكـداً 
هذه العملية ما لم يكن لهم يف الحسبان. 
األكاديمـي  الباحـث  يقـول  بـدوره، 
الدكتور حمود األهنومي: إن هذه العملية 
العسـكرية عملية مباركـة نفذها رجاُل 
اللـه املجاهـدون بعـون اللـه وتوفيقه، 
ُمشرياً إىل أنه لوال عنايُة الله بهذا الشعب 
ملا نجح يف تسـديد هـذه الرضبات، ولهذا 
يجب أن نبسـَط َكـفَّ الرضاعـة ونوجه 
أيـدَي التقدير والشـكر إىل املوىل عز وجل 

الذي نرص عباَده املستضَعفني. 

ويؤّكــد األَهنومـي أن هـذه الرضبـة 
رٌة عىل  نوعيـٌة وكبـريٌة وسـاحقٌة ومؤثـِّ
العدوِّ تأثـرياً َكبرياً، وقد جـاءت مصداقاً 
لقـول اللـِه تبـارك وتعـاىل: (َوإِْن يُِريُدوا 
ِخيانَتَـَك َفَقْد خانُوا اللََّه ِمـْن َقبُْل َفأَْمَكَن 
ِمنُْهـْم)، ُمشـرياً إىل أن الجيـَش اليمنـي 
دعـواِت  وّجهـوا  الحكيمـة  والقيـادة 
النصيحة لدويلـة اإلمارات أن تُكفَّ أذاها 
وعدوانَها عن شعبنا فتدخلوا يف الساحل 
وشـاركوا يف أبشـِع عدوان عرفه التاريُخ 
املعاِرص، ووّجهت لهم يف السابق رضباٍت 
ويعلنون  يرتاجعـون  جعلتهم  تحذيريـًة 
كذبـاً وخداعـاً أنهـم علقـوا عملياِتهـم 
العسـكرية يف اليمن، ثم أعلنوا خروَجهم 
النهائي من اليمن، وكلُّ ذلك كذٌب، واليوم 
ملا عادوا بشـكل معلن وفـج، وبعد زيارة 
رئيـس وزراء كيـان العـدّو إىل اإلمـارات 
وبطلـب أمريكـي عـادوا للمشـاركة يف 
العـدوان بأقـوى مـا يمكنهـم وكعنوان 
معتديـًة  وكيانـاٍت  دوالً  تحتـه  يخفـي 
أُخرى كربيطانيـا و»إرسائيل»، فعاَد الله 
معنا، ونّكل بهـم، بهذه العملية املباركة، 
وبغريهـا ممـا سـيكتبه اللـه، وييـرسه 
ألبطالنـا القـوة الصاروخيـة والطـريان 

 . املسريَّ
كشـفت  «لقـد  األهنومـي:  ويواصـل 
بعـُض املعلومـات التـي أذاعتهـا بعُض 
وكاالت األنبـاء العامليـة كبلومـربج أنـه 
وقعـت أرضاراً جسـيمًة يف األهداف التي 
تـم قصُفهـا، وهذا مـا خـرج للعَلن ولم 
يستطيعوا إخفاَءه، أما الذي سيسكتون 
عنه فهو كثـريٌ، بفضل الله، من األهداف 
العسـكرية والحيوية البعيـدة عن أنظار 

العامة من الناس». 
كمـا يـرى الباحـث األهنومـي أن قوَة 
وفاعليـَة هذه العملية النوعية ليسـت يف 
حجمهـا الكبري فقط، بل فيما سـتخلفه 
من ارتـدادات عميقة يف دويلـة اإلمارات 
واجتماعيـة  وسياسـية  اقتصاديـة 
تداعياٌت  لهـا  وسـتكون  واسـرتاتيجية، 
ضخمـٌة ومتواليـة، منها انتهـاء وتبخر 

وجود أمـن يف اإلمارات، الـذي خرس عىل 
ترسـيِخه اإلماراتيـون َكثرياً، فسـتكون 
اإلمـاراُت مـن بعـد اليـوم وجهـة غـري 
مفضلـة لكثري من املسـتثمرين والتجار 
بأيديهـم،  اآلن  والقـرار  املـال،  ورجـال 
فإمـا أن يخرجـوا مـن اليمـن ملعونني 
يف  العمليـات  فستسـتمر  أَو  مهزومـني 
العمق اإلماراتـي وهناك أهداف ال َعـــدَّ 
لها وال حـرص، يمكن اسـتهداُفها بعون 
اللـه وتوفيقه، والكـرة يف ملعـب أدوات 
األمريكان والصهاينة يف أبو ظبي ودبي. 

مـن جهتـه، يَُعلِّـُق املحلِّـُل والناشـط 
السـيايس خالـد العـرايس قائـالً: لطاملا 
تمنينا قصـَف دويلة اإلمارات، وتسـاءل 
ـُه  البعـُض ما الذي يجعل قياداِتنا ال توجِّ
برضب اإلمارات، بل إننا يف اآلونة األخرية 
شهدنا سخطاً واسـتياًء شعبيٍّا من عدم 
اسـتهداف مملكـة الزُّجـاج، حتـى أننا 
سمعنا أصواتاً تقوُل بأن رضَب اإلمارات 
شبُه مسـتحيل، والبعض كان يعزو ذلك 
إىل حجـم العالقـات التجاريـة اإلماراتية 
اإليرانية عىل أََسـاس أننـا نتجنَُّب رضب 
اإلمارات؛ بَسبِب عالقتنا الُودية مع إيران 
التي تربطها باإلمـارات عالقات تجارية 
ا، علمـاً بأننا  واقتصاديـة ضخمـة ِجــدٍّ
سبق أن استهدَفنا مطاَر أبو ظبي والحقاً 
نرشنا فيديو يثبت لحظة االسـتهداف إالَّ 
أن ذلك لـم يكن مؤثراً بالشـكل املطلوب 

كما أنه لم يأخذ حقه إعالمياً. 
ويتابع العرايس قائالً: اليوم تحّقق حلُم 
الكثريين من أحرار الشعب اليمني، فبعد 
أن أطلقت قيادتنا التحذيَر األخريَ ولوَّحت 
بذلك أكثَر من مرة، قامت قواتُنا بتوجيه 
اسـٍة  رضبات عسـكرية عىل مواقَع َحسَّ
يف أبوظبـي، ورغـم أنها البدايـة، إالَّ أنها 
ا، فعرشُة صواريخ  كانت بدايًة قويًة ِجـدٍّ
ة، يشٌء  بالسـتية وعرشون طائرة مسريَّ
وكما هـو معروٌف  ليس بالبسـيط أبـداً 
عىل اسرتاتيجية قيادتنا الحكيمة متمثلة 
بالسـيد القائد -سـالم الله عليـه- َفـإنَّ 
الرضبات تمت بشـكل تصاعـدي، وكما 

انتقلنـا مـن مرحلة تـوازن الـردع األوىل 
تدريجيٍّا إىل أن وصلنا إىل الثامنة، فال شك 
أن القادَم سـيكوُن أشـدَّ وأنكى بالنسبة 

لإلمارات. 
ويشـري العـرايس إىل أن قائـد الثـورة 
-سـالم الله عليه- صرب َكثرياً ولم يوجه 
باستهداف اإلمارات، واستمرت رضباتنا 
مركَّزة عىل العمق السعودّي، موضًحا أن 
هذا حصـل؛ ألَنَّ اإلمـارات ال ولن تتحمل 
الرضبات مثل السعوديّة واقتصادها كله 
مبنيٌّ عىل أمن وأمـان الدولة والرضبات 
كان،  خـرب  يف  سـتجعلهم  الحيدريـة 
فهـم غـريُ قادرين عـىل امتصـاِص ُكـّل 
الرضبات كما تفعل السعوديّة، وسيغادر 
رأس املال واملسـتثمرين اإلمـارات، وهذا 
ليس هدَف قائدنا؛ باعتبَاِر اإلمارات ليس 
عدوَّنا كبلـد، وإنما حكامها من صهاينة 
العرب هـم أعداؤنا واإلمـارات بلٌد عربي 
ومسلم وأية خسارة تقع فيه هو أََساساً 
خسارة لألمتني العربية واإلسالمية، لذلك 
أطـال قائدنـا مـن االنتظـار حتى فاض 
ـُل اإلماراتي واضًحا  الصرب وأصبح التدخُّ
ومكشـوفاً من خـالل ما فعلتـه مؤّخراً 
بنقل قوات العمالقة من الساحل الغربي 

ملواجهة جيشنا واللجان يف شبوة. 
ويلفت إىل أن اإلماراِت سبق أن تجرعت 
رضبَة توشـكا صافر قبل خمسة أعوام 
والتي راح ضحيتها أكثُر من سـتني قتيالً 
وجريحـاً، وبعدهـا أعلنت انسـحابَها إالَّ 
أنها ظلت تـراوُغ؛ ظناً منهـا أنها قادرة 
عـىل خداعنـا، َويف نفس الوقـت ال ننىس 
أن اقتيـاد واغتنـام السـفينة اإلماراتية 
«روابي» بما فيها أَيْـضاً رضبٌة موجعة، 
مؤّكــداً أن اليوم بدأ العد التنازيل والقادم 
أشد وأنكى عىل املتعدين بإذن الله تعاىل. 
من جانبـه، يضيف الناشـط اإلعالمي 
عبـد الخالـق القاسـمي، أن اسـتهداَف 
اإلمـارات يأتي نتيجًة طبيعيـًة للتصعيد 
اإلماراتي منـذ بداية العـام 2022، الفتاً 
إىل أن بدايـَة التصعيـد املتمثـل باحتجاز 
امليـاَه  دخلـت  التـي  «روابـي»  سـفينة 

استطالع



6
الثالثاء

العدد

15 جمادى الثانية 1443هـ..
18 يناير 2022م

(1323)
استطالع 

اإلقليميـة اليمنيـة، وبإسـقاِط طائرات 
االسـتطالع يف شـبوة، وأخـريًا مواجهـة 
التصعيـد يف اليمن بالتصعيد ولكن داخل 

العمق اإلماراتي. 
ويقـوُل القاسـميُّ إنـه وباإلضافة إىل 
توضيـح ترصيحـات القيـادة يف صنعاء 
لحجم اإلمارات الحقيقـي بعد محاوالت 
تضخيِمها وبعد اإلساَءات املتكّررة للسيد 
القائـد عبـد امللـك بدرالديـن الحوثي، يف 
الترصيحات األخـرية للقيادة يف اإلمارات 
مثـل ضاحـي خلفـان، النائب السـابق 
لرئيـس الرشطة يف دبـي، مؤّكـداً أن هذا 
االسـتهداف جاء إلسـكات ُكـّل األلسن، 
ُخُصوصاً بعد تنامي شـائعة عدم القدرة 
عـىل اسـتهداف دويلة اإلمـارات الحليف 
األول لكيان العدّو اإلرسائييل يف املنطقة. 

 
رسالٌة تحذيرية

مـن الناحيـة العسـكرية، َفــإنَّ هذه 
العمليَة النوعيَة تأتي كرسـالة تحذيرية 
إىل هذا النظام بعد أن تمادى يف تصعيده، 
ـَه له أكثَر من رسـالة  طاملـا وأنه قد ُوجِّ
تحذيرية سـواء عىل لسـان السيد القائد 
عبـد امللك بـدر الدين الحوثـي أَو ما جاء 
عىل لسان املتحدث باسم القوات املسلحة 

اليمنية ووزير الدفاع. 
العقيـد  العسـكري  الخبـريُ  ويؤّكــد 
مجيب شمسان، أننا أمام تلك التحذيراِت 
وأمام ذلـك التصعيد لم يكن أمام القوات 
ـَه رسـالتَها  املسـلحة اليمنية إالَّ أن توجَّ
إىل هذه الدويلة الهشـة التي لن تستطيَع 
أن تتحمل رضبات مؤملة وموجعة بحجم 
الرضبات التي تلقاها النظام السعودّي، 
أن عليهـم أخذَ هـذه الرضبات  مؤّكــداً 
بعني االعتبار؛ كونها رسائَل تحذيريًة ويف 
حال تمادى هذا النظام يف غيه واستمراره 
يف التصعيد َفـإنَّ عليه أن يتوقع رضبات 
أكثر إيالمـاً وأكثر تدمـرياً، وبالتايل عليه 
تحمل عواقب تلك الرضبات طاملا استمّر 
يف تصعيـده عىل الشـعب اليمني ودعمه 

للمرتِزقة يف أكثر من جبهة. 
ويوضـح شمسـان أن هـذه الرضباِت 
سـتكون لهـا ارتداداتُهـا عـىل مختلـف 
املستويات، سـواء عىل دعم مرتِزقتها يف 
امليـدان أَو عىل مسـتوى العمـق لتحالف 
النظـاَم  ـًة  وَخاصَّ والعـدوان  اإلجـرام 
اإلماراتـي، الـذي ال شـك أنه تألـم َحــدَّ 
الـرصاخ مـن هـذه الرضبة مـع أنها ما 
تـزال ُمَجــّرد رسـالة تخفي مـا بعدها 
مـن الكثري مـن الرضبات التي سـتكون 
أكثر إيالماً إذَا ما اسـتمّر هـذا النظام يف 

تصعيده وعدوانه عىل الشعب اليمني. 
ويؤّكـد أن رسائلنا ال تزال حارضًة بأن 
القوات املسـلحة اليمنية اليوم ال يزال يف 
جعبتها الكثري والكثري من املفاجآت عىل 
مسـتوى الكم والنوع، مع اإلشارة إىل أن 
هناك أهدافـاً جديدة تـم إضافتُها داخل 
العمـق اإلماراتي وهنا عليهم أن يتوقعوا 
ما هو أسوأُ بكثري يف حال قّرروا التصعيد 

واالستمرار يف العدوان الشعب اليمني. 
ويشـري شمسـان إىل أن الحديـَث عـن 
هذه العمليـات النوعية وصلت إىل الُعمَق 
أنظمـًة  هنـاك  أن  بمعنـى  اإلماراتـي 
أصبحـت عاجزة لـدى هـذه املنظومات 
وعجزت  الصهيونـي  للكيـان  املنبطحـة 
عن التصدي لصواريخنـا وطائراتنا رغم 
اإلنفاق الهائـل والصفقات الجديدة التي 
ال تـزال تعقُدها اإلمـارات مع منظومات 
دفاعية، سواء كورية جنوبية أَو عدد من 
وغريها  كالباتريوت  األُخـرى  املنظومات 
من التي عقـدت صفقـات معهم لرشاء 

تلك املنظومات لحماية منشآتها. 
وينهـي شمسـان كالَمـه بتأكيـده أن 

ُكــلَّ األهـداف اليوم سـتصبح يف مرمى 
صواريخنا وطائراتنا، وهو ما سيتوجُب 
حـال  يف  حسـابَها  تحسـَب  أن  عليهـا 
التصعيـد، ُمشـرياً إىل أن هذا سـينعكُس 
سواء عىل مستوى القرار داخل اإلمارات 
أَو عىل مستوى التصعيد ضمن الجغرافيا 
أن  الفتـاً  مرتِزقتهـا،  دعـم  يف  اليمنيـة 
االقتصـادي  املسـتوى  عـىل  خسـائَرها 
سـتكون كبـريًة عـىل اعتبـار أن البيئـَة 
األََساسـيَة داخـل اإلمـارات هـي بيئـٌة 
اسـتثماريٌة وتتطلَُّب بيئـًة آمنًة، وبالتايل 
تصبح اليوم ُكـلُّ الرشكات وكل املنشآت 
الحيويـة غـري آمنـة؛ كونهـا يف منطقة 
االسـتهداف ومعرَّضة للقصـف من قبل 

القوات املسلحة اليمنية يف أي وقت. 
مـن جانبـه، يقول زيـد الرشيـف: إن 
العمليـَة تعـد صفعـًة مدويـًة وّجهتهـا 
سالح  القوات املسـلحة اليمنية وتحديداً 
الجـو اليمنـي املسـريَّ لدويلـة اإلمارات، 
اسة يف مطار  َحيُث استهدفت مواقَع َحسَّ
أبـو ظبي وعىل قادة اإلمـارات أن يدركوا 
جيًِّدا أن هذه الرضبة ليست سوى البداية 

وأنهـا قابلة للتكرار بشـكل أكرب يف حال 
استمرت يف حماقتها وغطرستها. 

ويضيف قائـالً: مهما حاولت اإلمارات 
التقزيَم من حجم العميلة التي استهدفت 
أبوظبي فلن تسـتطيَع ذلك؛ ألَنَّ املصادر 
اإلعالميـة واالسـتخباراتية هنـاك توثّق 
ما حصل بالصـوت والصـورة واملهم أن 
الرضبة وصلـت وحّققت هدفهـا بدقه، 
منوًِّها إىل أن الرضبَة القوية التي وّجهها 
سـالح الجـو املسـريَّ اليمني ألبـو ظبي 
وأصحاب  املسـتثمرين  جميَع  سـتخيُف 
املصالـح االقتصاديـة يف اإلمـارات مـن 
مختلـف أنحـاء العالـم، موضًحـا أنهم 
إىل  ويصلـون  حسـاباتهم  سـرياجعون 
اإلمـارات حماقـة  أن البقـاَء يف  قناعـة 
ُم عىل  ومغامرة؛ ألَنَّ الشعب اليمني ُمِصمِّ
تأديب اإلمارات ووضع َحــّد لغطرستها. 
ويصُف الرشيُف عمليَة رضب اإلمارات 
بالفرحـة اإلقليميـة والدوليـة وليسـت 
ــة  فقـط يمنيـة، الكثري مـن أبنـاء األُمَّ
اإلسالمية والكثري من أحرار العالم اليوم 
يف حالـة فرحـة غامرة وكبرية وواسـعة 
بعـد الرضبـة التـي وجهها سـالح الجو 
اليمني املسـريَّ للعمق اإلماراتي وتحديداً 
يف العاصمـة اإلماراتيـة أبـو ظبـي؛ ألَنَّ 
اإلمارات أحرقت قلـوَب الناس بمواقفها 

الخبيثة. 
ويقول: «كان الشـعُب اليمني الصامد 
ينتظـر مثل هذه الرضبـة واليوم ها هي 
ي رغبـَة  القـوات املسـلحة اليمنيـة تلبـِّ
اليمنيـني وتنتقُم لهم مـن اإلمارات التي 
أرسفت يف ظلمها وطغيانها بحق الشعب 
اليمني أمـس االثنـني، 17 يناير 2022م 
هو يوم تاريخيٌّ بالنسبة للشعب اليمني 

الصامد». 
ويضيف «ال يمكن وصَف حالة االرتياح 
الكـربى التـي اجتاحت املجتمـَع اليمني 
اليوم عند سماعهم خربَ استهداف سالح 
الجـو اليمنـي املسـريَّ ملطـار أبـو ظبي، 
الجميُع يف حالة ارتياح وألسـنتهم تلَهُج 
بالحمـد لله تعـاىل، ولسـاُن حالهم: ألف 

 .« شكر لسالح الجو املسريَّ
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العغؤئ السطغا لطسطعم والاضظعلعجغا واقباضار تصرُّ قئتئ العخش العظغفغ وسثدًا طظ املحارغع

تتالش السثوان غصرتُب طظ ذغ خفتئ «الحرسغئ» و «اإلخقح» يف تدرطعت وحئعة

«اقظاصالغ» غساعثف وزغَر داخطغئ الفاّر عادي يف ضمني 
طسطح بتدرطعت وطصاض أتث طراشصغه

تعاطئ شقشعر تعثي بظ تئاعر درع العشاء

 : خاص 
أقر مجلُس إدارة الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتـكار يف اجتماعـه األول للعـام الجديـد بصنعاء، 

الئحَة الوصف الوظيفي للعام ٢٠٢٢. 
واستعرض االجتماُع برئاسة الدكتور منري القايض، 
رئيس مجلس اإلدارة رئيس الهيئة، مرشوع الخارطة 
البحثيـة وتوصيات مؤتمر رابـط العلمي والتواصالت 
التي أعقبت املؤتمر يف إطار متابعة تنفيذها، إىل جانب 
مخرجات املوسم املايض من املسـابقة الوطنية لرواد 

املشاريع اإلبداعية واالبتكارية. 
وناقـش االجتمـاُع بحضـور نائـب رئيـس الهيئة 
رئيس الوحدة التنفيذية الدكتور عبد العزيز الحوري، 
املخّطَط االنسـيابيَّ إلعداد مرشوع الخارطة البحثية 
ومهام اللجان املنبثقة منه والتي ستشكل من مختلف 
الجهـات ذات العالقـة بالبحـث العلمـي والقطاعات 

التنموية الذي ستستفيد من مخرجاته. 
كما أقـر االجتماع مهـام اللجنة اإلرشافيـة العليا 
للخارطة وتشكيلها برئاسـة رئيس الهيئة، وعضوية 
ذات  والقطاعـات  الرسـمية  الجهـات  عـن  ممثلـني 

العالقة. 

 : تصرغر 
حـّذر الخائُن عـيل محسـن األحمر -نائـُب الفاّر 
هادي- أمس، من إقالة املرتِزق فرج البحسني، امُلَعنيَّ 
لحرضموت، وذلك  من االحتـالل اإلماراتي محافظـاً 
عـىل خلفية عمليات التجنيد التي أطلقها ما يسـمى 

املجلس االنتقايل خارج إطار حكومة املرتِزقة. 
وقالـت مصادُر مقرَّبٌة من املرتِزق البحسـني: إن 
الخائن عيل محسـن أجـرى اتصاالً هاتفيـاً متأخراً، 
أمـس، بمحافظ حرضموت املوايل ألبـو ظبي، طالبه 
بوقف عملية التجنيد التـي أعلنها االنتقايل والتصدي 
لـه؛ كونها تسـتهدف بشـكل مبـارش تواجـد حزب 
«اإلصـالح» يف املحافظـة الغنيـة بالثـروات النفطية 
والغازيـة، محذراً إيـاه من تداعياتها عىل مسـتقبله 

كمحافظ، يف تهديد واضح عىل إقالته وتغيرية. 
اإلماراتـي  لالحتـالل  مواليـٌة  تكوينـاٌت  وكانـت 
ام عن  ومـا يسـمى املجلس االنتقـايل أعلنت قبـل أَيـَّ
تأسـيس مليشـيا جديدة تحت مسـمى «قوات دفاع 
حرضمـوت»، وقـال املجلُس االنتقـايل يف حرضموت 
عرب لجنته املشـكلة من التكتالت املواليـة له، إنه بدأ 
بتوزيع االسـتمارات لتجنيد ٢٥ ألف شـاب للسيطرة 
عىل الوادي والصحراء، األمر الذي يؤّكـُد مساعَي أبو 
ظبي إلحالل مليشـيا ما يسـمى «دفاع حرضموت» 
بدالً عن قوات حزب «اإلصالح» يف ما يسمى «املنطقة 

العسكرية األوىل». 

إىل ذلـك، اعتـرب خـرباء عسـكريون وسياسـيون 
خطـوَة تحالـف العدوان بإنشـاء مليشـيا مناطقية 
مسـتقلة يف حرضمـوت عىل غرار شـبوَة بعيـًدا عن 
حكومة املرتِزقة من شأنها نقل ما يسمى «الرشعية» 
إىل مثواها األخري بعد أن شـن العـدوان حربَه القذرة 
عـىل اليمن وقتل عرشات اآلالف مـن املدنيني األبرياء 
وتدمري البُنية التحتية للبلد بذريعتها طيلَة ٨ سنوات، 
مبينني أن السـعوديّة واإلمارات يتجهـان إىل ترسيِح 

اآلالف مـن ميليشـيا «اإلصـالح» التي تسـتحوذُ عىل 
قـرارات حكومة الفاّر هادي، واسـتنزافهم يف معارك 
خارسة، وإحالل مرتِزقة اإلمارات يف ما يسـمى ألوية 
العمالقـة السـلفية، وقـوات الخائن طـارق عفاش 
ومليشـيا االنتقـايل وغريها من املليشـيا التابعة ألبو 
ظبي يف حرضموت وشـبوة واملهرة بدالً عنها، وإنهاء 
أي وجـود لجماعـة «اإلخـوان» يف تلـك املحافظـات 

املحتّلة الغنية بالثروات النفطية. 

 : طاابسات 
ذَت ميليشـيا االنتقايل بحرضموت، أمس االثنني، كميناً  نفَّ
مسـلحاً اسـتهدف سـيارَة وزير داخليـة الفاّر هـادي أثناء 

مرورها بأحد الشوارع الرئيسية بسيئون. 
وبحسـب مصـادَر إعالمية، َفـإنَّ العرشات من مسـلحي 
ما يسمى املجلس االنتقايل املوالية لالحتالل اإلماراتي أطلقوا 
النـار عىل سـيارة املرتـِزق إبراهيم حيـدان -وزيـر الداخلية 
يف حكومـة الفنـادق- كانت تقل شـقيقه يف مدينة سـيئون، 
الفتة إىل مقتل أحد مرافقي الوزير املرتِزق يف الكمني املسـلح 
وإصابة آخرين، مبينًة أن امليليشيا املسلحة الذت بالفرار فور 

ارتكاب العملية دون أن يعرتضها أحد. 
اإلماراتـي  االحتـالل  أدوات  قيـاَم  املصـادر  وأرجعـت 
باسـتهداف وزير داخليـة الفاّر هادي عرب كمني مسـلح، إىل 
رفضه لعمليات تجنيد أبو ظبي التي تستهدف استقطاب ٢٥ 
ألف َشاب من أبناء مديريات الوادي والصحراء يف حرضموت، 
وتهـدف إىل طـرد قوات ما يسـمى املنطقة العسـكرية األوىل 
التابعة للخائن عيل محسن األحمر، منّدداً بهذه الخطوة التي 

تتم بعيًدا عن حكومة املرتِزقة. 

 : تسغظ الضثس 
التقـى رئيـس مجلـس الـوزراء الدكتـور عبدالعزيز بن 
حبتـور يوم أمـس األول رئيـس مجلـس إدارة رشكة تهامة 
فالفور لإلسـتثمار والتطوير العقاري والتجاري والصناعي، 

سيدة األعمال اليمنية أ.فتحية املحويتي.
ناقـش اللقـاء سـري عمـل الرشكـة يف مجال اإلسـتثمار 
والتطويـر العقاري والتجاري والصناعي، اضافة اىل الخطط 
والربامـج التطويريـة التـي تعتـزم الرشكـة تنفيذها خالل 

الفرتة املقبلة.
وأكـد االخ رئيـس الـوزراء حـرص الحكومة عـىل تقديم 
اوجه الدعم الالزم لتسـهيل مهام الرشكـة وانجاح خططها 
يف  القائمـة  ومشـاريعها  بانشـطتها  منوهـا  التطويريـة.. 
مجال املشـاريع االسـتثمارية والتطوير العقاري والتجاري 

والصناعي يف اليمن.
وعقب اللقاء أهدت األستاذة فتحية املحويتي دولة رئيس 
الـوزراء درع الوفـاء من رشكـة تهامة فالفـور تقديرا منها 
ملا يقدمه من دعم وتسـهيالت وتشـحيع للقطاع الخاص يف 

مجال االستثمارات كونه رشيك التنمية.

«اقظاصالغ» غعاجُط تضعطئ 
املرتِجصئ وغخش رئغَسعا 
بـ«عاطعر وطاشغا الفساد»

الختش الربغطاظغئ تعاخُض شدَح 
الثور السسعدّي يف اجاعثاف خرباء 

افطط املاتثة بحأن الغمظ

 : طاابسات 
َشـنَّ ما يسـمى املجلس االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتـي، أمس االثنني، هجوماً 
الذعـاً ضد حكومة الفاّر هادي، ما يؤّكـد تصاعد التوتـر بني أدوات ومرتِزقة العدوان 

يف املحافظات املحتّلة. 
دت وسـائل اإلعالم املوالية لالنتقايل، أمس، من لهجتها ضد حكومة الفنادق،  وصعَّ
محمالً إياها املسـؤولة الكاملة وراء انهيار األوضـاع االقتصادية يف عدن واملحافظات 
املحتّلـة واالسـتمرار يف رسقـة ثـروات البـالد النفطيـة وإرسـالها للخـارج لزيـادة 

ة.  استثماراتهم الَخاصَّ
ووصـف املجلس االنتقايل عرب ناشـطيه ووسـائل إعالمه، املرتـِزق معني عبدامللك، 
رئيـس حكومة الفاّر هادي، بهامور ومافيا الفسـاد داخـل حكومة الفنادق، واملتآمر 

مع حزب «اإلصالح» ضد أبناء املحافظات الجنوبية. 
وأوضـح ناشـطون موالون ألبو ظبي، أمـس، أن املرتِزق معـني عبدامللك كلما عاد 
إىل عـدن وخرج لإلعـالم «ليهذرف بالكذب وبيـع الوهم»، َفـإنَّ املدينة تسـتيقظ عىل 
أزمات خانقة، ما يدل أنه يعطي إشارة للمافيات بالعبث بكل يشء، متهمني ما يسمى 
«الرشعيـة» باسـتثمار الثـروات ومقدرات اليمن وسـط عجز حتى عـن رصف راتب 

عسكري جائع منذ سنة يف مناطق سيطرة االحتالل باملحافظات الجنوبية. 
ويأتي هجوم مرتِزقة االحتالل اإلماراتي ضد حكومة الفاّر هادي، أمس، تزامناً مع 
أزمات حانقة تعصف بسـكان املحافظات الجنوبية املحتّلة وعىل رأسـها مدينة عدن، 
وأبرز هذه األزمات هي أزمة املشـتقات النفطية املنعدمة، إضافة إىل اسـتمرار انهيار 
الُعملـة املحلية وعـودة ارتفاع الدوالر من جديد بعد االنخفـاض الوهمي الذي كان قد 

شهده الرصف خالل فرتة تغيري قيادة البنك املركزي بعدن. 

 : طاابسات 
تواصـُل الصحافـُة الغربيـة، وبشـكٍل مكثّــٍف، فضَح جرائـم النظام السـعودّي 
وانتهـاكات لحقوق اإلنسـان يف اليمن منذ ٧ سـنوات متواصلة وعىل مرأى ومسـمع 

العالم. 
ويف تقريـر حديث نرشته صحيفة الغارديان الربيطانية، أمس االثنني، كشـف عن 
محاولة سـعوديّة للجـم وتكميم األفواه الفاضحـة لجرائمها يف اليمـن َحيُث تعّرض 
هاتـف محّقق أممـي رصد جرائم حـرب محتملـة ارتكبتها الرياض بحـق اليمنيني، 

لالستهداف بربامج تجسس من إنتاج «مجموعة NSO اإلرسائيلية». 
وبـنّي التقرير أن ُخـرباَء يف منظمة العفو الدولية َوCitizen Lab يف جامعة تورنتو، 
اكتشـفوا أن هاتـف كمال الجندوبي -تونيس شـغل منصب رئيـس مجموعة الخرباء 
البارزيـن يف اليمـن «املنحلـة اآلن» (GEE) وهـي لجنة مكلفة من قبـل األمم املتحدة 
س  للتحقيق يف جرائم الحرب املحتملة– تم استهداُفه يف أغسُطس ٢٠١٩ بربامج تجسُّ

من إنتاج «مجموعة NSO اإلرسائيلية. 
ونرشت صحيفة «الغارديان الربيطانية» تفاصيل الضغط التي تمارسها الرياض؛ 
بقصـد إيقـاف أي تحقيق أممي يهدف لفضـح جرائم وانتهاكات حقوق اإلنسـان يف 
اليمـن خالل فرتة العدوان السـعوديّة عىل البلـد الفقري، مبينة أن اململكة السـعوديّة 
مارسـت ضغوطاً مبارشة عـن طريق «حوافز وتهديدات» قدمت ملسـؤولني يف الهيئة 
الدوليـة وأعضـاء يف مجلس حقوق اإلنسـان بقصد الضغط نحو عـدم التمديد لفرتة 

هذا التحقيق. 
ووفقاً للتقرير فقد تمت ممارسـة هذه الضغوط يف مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة الذي أصدر قراراً يف أُكتوبر املايض ضد تمديد التحقيق املسـتقل يف جرائم 
الحرب السـعوديّة باليمن، منوًِّها إىل أن السـعوديّة قدمت -عىل سـبيل املثال- تحذيراً 
لـ «إندونيسـيا « مفاده أنها «ستخلق عقبات أمام سفر اإلندونيسيني إىل مكة» إذَا لم 

يصوت تمثيلها الدبلومايس يف حقوق اإلنسان ضد قرار التمديد. 

شغما الثائظ طتسظ غاعسث المرتجق الئتسظغ باإلصالئ سطى خطفغئ تةظغث اآلقف لخالح اإلطارات 
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ألغج شغ جعظَط طبعًى لطُماضئِّرغظ؟!

جقٌم طظ اهللا سطغضط أغعا افظخار  جقٌم طظ اهللا سطغضط أغعا افظخار  

 ططعر غتغى حرف الثغظ 

منـذ سـبع سـنوات وتحالـف العـدوان يمـارس الظلم 
َوالطغيـان واالسـتكبار والحصـار عـىل الشـعب اليمني، 
باإلضافة إىل تبنـي أدوات وعمالء التحالف للكذب والنفاق 
والتضليـل الـذي أصبح جزءاً من سياسـتهم وأسـاليبهم 
القذرة لتربير جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشـعب اليمني 

عىل مرأى ومسمع من العالم. 
وحني أراهم يمارسون النفاق والفجور يف الكذب أتذكر 
قوله سـبحانه: (َفأَْعَقبَُهْم ِنَفاًقا ِيف ُقلُوِبِهْم إَِىلٰ يَْوِم يَْلَقْونَُه 

ِبَما أَْخَلُفوا اللََّه َما وََعُدوُه َوِبَما َكانُوا يَْكِذبُوَن).
تربيـرات واهيـة لرشعنـة العـدوان عىل اليمـن وكذب 
مفضوح ونفاق تمارسه اآللة اإلعالمية الخليجية املبتذلة. 
تتبـني وتتضـح بجـالء ُكــّل تلـك االدِّعـاءات الكاذبة 

للبسـطاء مـن النـاس وعامتهـم الذيـن ال ناقة لهـم وال جمـل يف عالم 
السياسـة الذين أدركوا حقيقـة أهداف العدوان عىل اليمن، فسـماعهم 
َومشـاهدتهم لتداعيـات العدوان والحصار وآثاره السـلبية وما سـببته 
الهجمـات العدوانية االسـتكبارية عىل الشـعب اليمنـي وبنيته التحتية 
َفــإنَّ صدورهـم بذلـك تمتلـئ شـدًة وغلظًة عىل أعـداء الله ورسـوله 
واملؤمنني كما يزدادون بأساً شديداً وشوقاً لالنتقام اإللهي ورؤية عدالة 

الله يف املجرمني واملنافقني َوالظاملني. 
اليوم وعىل مدى سـبع سـنوات مـن العدوان عىل اليمن ثمة شـواهد 
ووقائـع المسـت معانـاة أبنـاء املناطـق الجنوبية تعكس مـدى إجرام 
وانتهـاك تحالـف العـدوان بالحـق اإلنسـاني والوضع األمنـي املنفلت 
والسـيايس السـيئ واالقتصادي الـرديء، مكونات سياسـية متناقضة 
وفصائل مسـلحة متناحـرة واغتيـاالت وتصفيات وتقطعـات وإخافة 

للسبيل. 
وكل ذلـك خدمـًة لقـوى التحالـف التي لـو أرادت لجعلـت الوضع يف 
الجنـوب يف أفضل وأرقى مسـتوى معييش وأمني وقضـت عىل ُكـّل تلك 
ام معدودة، وطيلة ُكـّل هذه السنوات  الفوىض والفتن والرصاعات يف أَيـَّ
لـم تسـتوعب القيـادات الجنوبية واملحسـوبة عىل الرشعيـة املزعومة 
خطـورة التدخالت الخارجية وبتعبري أنسـب تتجاهـل ما تقوم به قوى 
العدوان واالسـتكبار من سـلب للقرار السـيايس الوطني وما يرافق ذلك 
من انتهاك لكرامة أبناء الجنوب، بل إن القيادات العميلة لتحالف العدوان 

أضحـت مسـلوبة اإلراَدة مفتقدًة للحرية والكرامة وتنفـذ ما تريده تلك 
القـوى بعـرض وتقديم الثـروات بأيديها يف حالـٍة مـن اإلذالل واملهانة 
عبثاً واسـتهتاراً بمقدرات وطنهم وشعبهم كما تسعى مع 
قيادة التحالف وتصول وتجول كيفما تشـاء يف السـواحل 
الجنوبيـة واملمرات املائيـة لليمن؛ بَهـدِف تقويض األمن 
الوطني املالحي لصالح قوى االستكبار العاملية الطامعة. 
ا ومثري للسـخرية حني نسـمع مرتِزقة  ومضحـك ِجـدٍّ
أجانب عىل أرض اليمن يتحدثون عن السيادة واالستقالل 
وهـم مـن ينتهكون السـيادة ويسـلبون القـرار الوطني 
ومضحك أَيْـضاً حني نسـمع من يقاتلون؛ ِمن أجِل حرية 
واسـتقالل اليمـن وهم لـم يتحـّرروا من سـطوة ونفوذ 
اإلماراتيـني والسـعودينّي الذين يقودون ويسـريون قادة 
وأبنـاء املناطـق الجنوبيـة كالنعـاج يف حـرٍب عبثية؛ ِمن 
أجِل تحقيق أهداف قوى الرش والطغيان وتسـخري ثروات 

ومقدرات اليمن لألجنبي املحتّل الطامع.
إن ممارسـة عمـالء وأدوات تحالـف العـدوان وأدواته لكـذب يفوق 
الخيال والتصور إضافة ملا يقومون به من تشـويش للمشـهد اإلعالمي 
والسـيايس أمـام العالـم، أنظمـة ومنظمـات وزعامـات وشـعوب مع 
معرفتهـم وإدراكهم حقيقـة مخّططات ومؤامرات العـدوان والطغيان 
عىل اليمن، إالَّ أن املال السعودّي املدنس قد لعب دوره يف اإلضالل والتأثري 
عىل الـوازع الوطني ونجح يف تعميق العمالة وأصبح ُكـّل أدوات وَعمالء 
قوى االسـتكبار مرتهنـني ومنبطحني لإلغراءات واملاديـات التي جعلت 

منهم عبيداً مرتهنني. 
كذب ونفاق واسـتكبار يف تربيراتهم العديـدة َواملتناقضة يف محاوالت 
بائسـة وفاشـلة يتذرعون بها يف استمرار شـن حربهم وحصارهم عىل 

اليمن.
كـذب ونفـاق يف بياناتهم وأقوالهم ومشـاهدهم ومواقفهـم املبتذلة 
وليـس آخرها فضيحة املعتوه املالكي حني عرض مشـاهد مرسوقة من 
فلـم أمريكي عن العراق عىل فضائيات العالم قال عنها إنها تعود ملعامل 

ة والصواريخ البالستية يف محافظة الحديدة.  صناعة الطائرات املسريَّ
ولذلـك ليعلم املنافقـون والكاذبون واملجرمون أن ثمرة اسـتكبارهم 

وعنادهم وإجرامهم ذل يف الدنيا ومهانٌة يف اآلخرة وعذاٌب أليم. 
ٌة،  ْسَودَّ  قال تعاىل: (َويَْوَم اْلِقيَاَمِة تََرى الَِّذيَن َكذَبُوا َعَىل اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّ

ِيَن).  أََليَْس ِيف َجَهنََّم َمثًْوى لِّْلُمتََكربِّ

اإلطارات وسمطغاُت الردع الغماظغئ
بقوة وهي القوة الثانية بعد السـعوديّة يف الحلف العدواني عىل 
اليمـن، لكنهـا ظلت بعيدًة عـن عمليات الردع اليمنيـة وأراضيها 
ومنشآتها لم تتعرض لرضبات موجعة من قبل القوة الصاروخية 
وطـريان الجـو املسـريَّ باسـتثناء قصف معامـل براكـة النووي 
بصـاروخ يمنـي بالسـتي، وهجوم عـىل مطار أبوظبـي بطريان 
مسـرّي، َوعملية األمـس التحذيرية، أمـا قواتُها عـىل األرض فقد 

تعرضت لخسائر فادحة وكذلك مرتِزقتها.
وكانـت اإلمارات قـد أعلنت سـحب قواتها من اليمـن صورياً، 
ولكنها ظلت تلعُب بالنار وتخّطط وتتآمُر عىل اليمن عرب مرتِزقتها، 
اليـوم وبعد التصعيـد اإلماراتي األخري يف شـبوة، فقد حان الوقُت 

لتوجيِه رضبات قوية للقواعد واملنشـآت العسكرية واالقتصادية 
اإلماراتيـة، لتتوقَف عـن تصعيدهـا، وكذلك لوقفهـا عند حدها، 
وإفشال مخّططاتها ومشـاريعها االستعمارية التدمريية ليس يف 
اليمن وحسـب ولكـن يف املنطقة برمتها، فهي تعـد الذراَع الطوىل 
للربيطاني يف املنطقة العربية، والقرن اإلفريقي، بل إنها اليوم بعد 

اعرتاِفها بالكيان الصهيوني تعترب الوجه اآلخر إلرسائيل. 
وعىل حكام اإلمـارات تحمل نتائج تصعيدهم يف اليمن، وَعليهم 
أن يأخـذوا صـوراً تذكارية مـع أبراجهم الزجاجية؛ ألَنَّه سـيأتي 
اليـوم الذي ال يجدونهـا قائمة، وما رضبة األمـس إالَّ تحذير وأن 
عملية ردع قادمة سـتكوُن من نصيب دويلـة اإلمارات، وقد أعذر 

من أنذر. 

سئثالصعي السئاسغ

حوا سالَح الصرب واإليَْمان.. وتلحفوا   إىل َمن توشَّ
بسـالح الحديد والنار.. وتزملوا بالصمود والثبات.. 
وتدثـروا بالذخـرية والبـارود.. إىل َمـن حملوا عىل 
وتطلعاتـه  الشـعب  وطموحـاِت  آمـاَل  أكتافهـم 
ـموا بأنياط خدمـِة الدين والوطن،  وهمومه، وتوسَّ
وخّطـوا عىل دروِب انطالقاتهم ومسـري تَحّركاتهم 
نقوشـاً معمدًة بالدم والجهـد، فداء وتضحية، بذالً 

وعطاء. 
وأنتـم تصنعـون اليـوَم وُكلَّ يـوم انتصاراِتنـا، 
ت مـن ضمائركـم وجباهكـم  تمضـون وقـد شـعَّ

القـوُة والشـموخ.. العظمـُة والكربيـاء.. األنفـة واإلبـاء.. وقـد 
تركتـم ُكـّل بهـارج الدنيا وزينتها، األهَل والولـَد ورغباِت النفس 
خلـف ظهوركـم.. قلوبُكم تسـابُق أقداِمكـم إىل مياديـن الجهاد 
واالستبسـال، ميادين الكرامة والرشف ومواقع العزة واملجد، أنتم 

النرص املبـني لليمن.. أنتم األمل واملسـتقبل املـرشق لألجيال.. يا 
مـن جادوا بأرواحهم ودمائهم، رخيصة دفاعاً عن األرض وصوناً 
للعرض، فكنتم السـد املنيـع والـدرع الحصني لليمن 

األرض واإلنسان.. 
حـني نراكـم وأنتـم تحملون السـالح ترصـداً لغدر 
ملخّططاتهـم  وكبحـاً  لزحوفاتهـم،  وصـداً  األعـداء، 
ومكرهـم، نرى فيكم الحلم الجميل بحريتنا.. بعزتنا.. 
بكرامتنـا.. كيف ال؟، وأنتم من تضحون براحتكم؛ ِمن 
ــة، من تسهر عيونكم حماية للوطن،  أجِل سالمة األُمَّ

فكنتم التاج الذي نضعه فوق رؤوسنا عاليًا. 
لذلك سـنظل نقول لكم جميعاً وبصـوٍت عال، أنتم 
جنود اللـه يف األرض أنتـم أنصاره ورجالـه وأولياءه.. 
أنتم الوسـيلة التي يسـتخدمها الله لحماية أمتنـا، فلكم الرشف 
والفخـر يف الدنيا، ولكم النعيم يف اآلخرة.. لكم الحرية والتفاني يف 
الدنيـا، ولكم الخلود والرضوان يف اآلخرة.. وسـالٌم من الله عليكم 
أيها املجاهدون األخيار، سالٌم من الله عليكم أيها الجنود األبرار.. 

كتابات

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة

ضعظعا طع الخادصغظ  ضعظعا طع الخادصغظ  
طتمث الدعراظغ

أَيَّها  تعـاىل: (يَـا  قال 
الَِّذيـَن آَمنُـوا اِتَُّقـوا اللَّه 

اِدِقنَي).  َوُكونُوا ِمْن الصَّ
وجـل  عـز  اللـه 
توجيهاتـه فيهـا الخـري 
ـة والصالح لواقعها،  لألُمَّ
أوامر الله لم تأِتنا إالَّ من 
باب رحمته، هـو يهدينا 
سـبيل  الرشـاد  سـبل 
الصـالح والتوفيـق مـن 
اللـه، لذلك اللـه أمرنا أن 
نكون مع الصادقني املتقـني، تقوى وصدق؛ ألَنَّ الصفتني 
متالزمتني تقـوى لله هذه التقوى تجعـل من يمتلك هذه 
الصفة العظيمة صادقاً يف القول والعمل، بعيداً عن النفاق 
بعيـداً عن الكذب بعيداً عن ُكــّل الصفات التي ال يتصف 
بهاء املتقني الصادقني، نحن يف مسرية العمل لله ويف سبيل 
اللـه، ال بُـدَّ أن نعي أهميّة أن نكون من املتقني حقيقًة من 
املتقني الصادقني وأن نحمل ُكـّل صفات اإليمان والروحية 
اإليمانية والكمال اإليماني، من يبتعد عن التقوى واإلخالص 
وااللتـزام بتوجيهات الله وقىس قلبه وتعلق بالهواء وتعلق 
بالدنيـا ولو يدعي اإليمان، فهو خارس وظالم لنفسـه قبل 

ـة ظالم لنفسه.  ظلمه للناس ولألُمَّ
يقول السيد الشهيد حسـني بن بدر الدين الحوثي: إذَا 
فِلنكـون صادقني يف إيماننـا يجب أن يكـون إيماناً واعياً 
بالشـكل الذي يخلق لدينا هذه املقومات املهمة، ثقة بالله، 
اعتمـاداً عىل الله، حباً لله، اسـتعانة بالله، توكالً عىل الله، 
ألم يقل هو {َوَعَىل اللَِّه َفْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن} (آل عمران: من 
اآلية122) {َوَمْن يَتََوكَّْل َعَىل اللَِّه َفُهَو َحْسبُُه} (الطالق: من 
اآلية3) أليسـت هكذا الوعود اإللهية؟ وهي وعود أصبحنا 

يف واقعنا -كباراً وصغاراً- ال نثق بها. 
 

طعاخفاُت أولغاء اهللا
من يمثلـون أولياء الله حقاً يف واقـع إيمانهم وتقواهم 
لهـم مواصفـات يف القـرآن الكريـم تتجىل يف سـلوكهم، 
مواصفات تعكس واقع نفسـياتهم، تتجـىل يف أعمالهم يف 

واقع الحياة. 
ويسـتمر السـيد القائد الشـهيد حسـني بن بدر الدين 
الحوثـي، يتكلم عن صفـات املتقني الصادقـني: {َوالَِّذيَن 
يَْجتَِنبُـوَن َكبَاِئـَر اْإلِثْـِم َواْلَفَواِحـَش َوإذَا َمـا َغِضبُوا ُهْم 
يَْغِفُروَن} (الشـورى:37) الحظ كيف سلوكياتهم تكشف 
واقـع نفسـياتهم، التـي ملؤها اإليمـان الواعـي، اإليمان 
الراسـخ، اإليمان الذي ال ارتياب معه، هم يجتنبون كبائر 
اإلثـم حياء من الله، وملا لكبائر اإلثم من أثر يف جعلهم غري 

جديرين بتحقيق وعود الله عىل أيديهم ولهم. 
{َوإِذَا َمـا َغِضبُـوا ُهـْم يَْغِفُروَن} ال يتجـاوزون الحق، 
لديهـم اهتمامـات كـربى، لديهـم حرص عـىل رىض الله 
سـبحانه وتعاىل، فسيصفح وسـيغفر ألخيه إذَا ما بدرت 
منه إساءة أَو زلة، هو ال يريد أن يغرق املجتمع يف مشاكل 
ثانويـة ترصفه عن القضايا املهمـة التي يجب أن يعطيها 
ُكــّل اهتمامه، فهم عادًة إذَا ما غضبوا ال يدفعهم غضبهم 

إىل التجاوز، وال إىل الباطل، بل يغفرون أَيْـضاً. 
{َوالَِّذيـَن اْسـتََجابُوا ِلَربِِّهْم} (الشـورى: من اآلية38)؛ 
ألَنَّهـم مؤمنون بربهم فاسـتجابوا له يف ُكـّل ما أرشـدهم 

إليه، وكل ما أراد منهم، وطلبه منهم. 
لذلـك اإليمان يشء مهـم يف صالح األعمـال ويف صالح 
وإصـالح املجتمع املؤمن، مجتمـع يحمل ُكـّل قيم اإليمان 
يقـف املواقف الصحيحـة التي أمرنا اللـه أن نقف بها يف 
واقع الحياة، نتَحّرك مع املؤمنني يف جهادهم وتضحياتهم 
ونقـف مع الصادقـني ونبتعد عـن الكاذبـني واملنافقني، 
مجتمـع مؤمن صـادق يف إيمانه، إذَا خالفنـا هذا التوجيه 
املهـم من الله سـوف نخرس، نحن عندمـا نصبح مجتمعاً 
مرائيـاً منافقاً يقف مع الكاذبني ويميش حسـب املصالح 
الشـخصية وال نعـي أهميّـة أن نكون أمة تحمـل الوعي 
والبصـرية من خـالل القرآن نبتعـد عن النفـاق والكذب 

واملجامالت والشللية. 
ـــة الحقيقية هي التي تبنـي العالقات فيما بينها  األُمَّ
البـني من خـالل توجيهـات اللـه وتعليماتـه ومن خالل 
ــة التي وعدهـا الله بالنرص  الروحيـة اإليمانية هـي األُمَّ

والتأييد اإللهي، الخري والفوز بالجنة والنجاة من النار. 
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إلى طةرم الجطان المعفعف ابظ جطمانإلى طةرم الجطان المعفعف ابظ جطمان
الحغت طعجى المساشى

اإلسـالم لُغًة هو مطَلُق االستسـالم، ورشعاً 
هو االستسالم والخضوع لله وأوامر الله.. فما 

إسالُمك يا سموَّ الجرو ابن سلمان؟!
قال ربك (َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِالَّ 
)، فما الحق الذي ألجلـه قتلتم أطفالنا  ِباْلَحـقِّ
َورجالنا ونسـائنا وشـيوخنا وحتـى مرضانا 

ومعوقينا ومكفوفينا!؟
ما الحق الذي حشـدتم ألجله الدنيا بأرسها، 
فاحتللتـم أوطاننـا، وحارصتم أمتنـا، وأرقتم 

دماَءنا! وأزهقتم أرواحنا!؟
مـا الحـق الـذي ألجلـه أحرقتـم بطائرات 

إرسائيل واألمريكان أرضنا ونسلنا!؟
مـا الحق الـذي ألجلـه دّمـرتم بنـاء الله يف 

مدننا وعزلنا وقرانا!؟
ما الحـق الذي ألجله أقلقتـم أمننا، ونحرتم 

سكينتنا، واستهدفتم سلمنا وسالمتنا!؟
ما الحق الذي ألجله ارتكبتم أشـنع الجرائم 
بحـق أمتنـا، وأجريتم ألجلـه دمـوع أُمهاتنا، 

وسـحقتم ألجله كبـد إخائنا، ومزقتـم ألجله 
أوارص ودنا ومحبتنا وجوارنا؟!

يـا جـرو سـلمان، أال تبرص يف 
هـذا الوجود جرائمكـم!؟ أال ترى 
عىل البغـي والعدوان مـع اليهود 

والنصارى تعاونكم!؟
أال ترى لحدود الله تجاوزاتكم!؟ 
أال تـرى لعدو الله ورسـوله صىل 
الله عليه وآله وسلم مواالتكم!!؟

يا جـرو سـلمان.. لقـد نضح 
دناءة  وقذارتكـم  خسـتكم  إنـاء 
وفسـقاً وفجوراً، لقد مألت الدنيا 

اسـتكباراً وبغيـاً وطغياناً وجوراً، 
لقد سجل لك الرش يف ُكـّل ناد حضوراً. 

يـا جرو سـلمان، كم نهاك اللـه عن ضاللك 
وما انتهيت، و حذرك نفسه وما باليت، وعليه 
جلـت عظمتـه تكـربت وتعاليـت، ولألمريكي 

واإلرسائييل توليت وواليت! 
يا جرو سـلمان.. مألت سـجونك بالربانني 
مـن العلماء، ولطخـت يدك بدمـاء األبرياء، و 
حكمـت عليـك جرائمك بالتعاسـة والشـقاء، 

لم تسلم املسلمني بشـبه جزيرتنا العربية من 
أذاك! 

ففـي العـراق ويف سـوريا ويف 
ليبيا ومـرص والسـودان وتونس 
واليمـن وغريهـا من البلـدان ما 
أشنع ما أفسـدت يداك، فال عفى 

عنك ربنا َوال عافاك. 
الرشيفـني،  الحرمـني  بـالد  يف 
والفجـور،  للفسـق  إشـهار 
واملنكـر  للفحشـاء  وتسـويق 
َوبمباركـة من ساسـة القصور، 
ومراقـص وبـارات وبيـع علنـي 

للمخدرات َوالخمور! 
يـا جـرو سـلمان! لقـد قـّل يف هـذا العالم 
شاكروك، وكثر شاكوك، فخبت وخاب وزراؤك 

ومستشاروك. 
التـي  البلـدان  كباقـي  اليمـن  أن  أظننـت 
سـحقت! أم أن اليمني لقمة سائغة ستبتلعها 

كمن ابتلعت! وسرتكعه كمن أركعت!
مهالً أيها املستكرب الغبي البليد! فهنا اليمن، 
وشـعبه األبي الجسور! هنا اليمني أقوى بالله 

من الفوالذ والحديد!
فاخسـأ يا جرَو سـلمان فما رمت تحقيقه 
يف اليمن بعيد بعيـد! واحلم بالخالص من دفع 

فواتري خستك ونذالتك!
فقـد بـدأت أنـت حربـاً عـىل يمـن اإليمان 
والحكمـة وبدأنـا حقنا يف الدفـع والدفاع ولن 

ننتهي إال بهالك سالمتك!
وزوال ملكك وتحرير الحرمني الرشيفني من 

تسلطك وتطهريها من نجاستك!
بـدأت أيهـا املسـتكرب َوالنهايـة يف أيادينـا! 
فأيقـن بتحّقق نهايتـك املخزية فلسـت كفؤاً 
لتحدينـا! تولينا يا جرو سـلمان وسـلمنا لله، 
فالله نارصنا ومعيننا ومثبت أقدامنا وهادينا!

اليهـود  سـلمان  جـرو  يـا  أنـت  َوتوليـت 
واألمريكان وسّلمت لهم فأضحى العالم برمته 

يعرف ما إسالمك!!
فال تسـتحق حتى االسم الذي تحمله فخبت 

يا مهفوف سلمان وخاب نظامك!!
ودنت سـاعتك وبات يعد الثوانـي والدقائق 

الحتضانك غرامك!!
 (َوَسيَْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا أَيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلبُوَن). 

«جظئ سطى «جظئ سطى 
ظفسعا براصح»ظفسعا براصح»

عظادي طتمث

• لـم تأُخذْ تحذيراِت السـيد القائد 

-يحفظه الله ويرعـاه- التي أطلقها 

منـذُ بدايـة العـدوان، والتـي لطاملـا 

كّررهـا مـراًرا مـن منطلـق النُّْصح 

والتّذكري بمغبّة ونتائج التَّغافل عنها 

واعتبارهـا ُمَجـّرَد تهديـدات ال صلَة 

لها بالواقِع ولن يتم تنفيذها. 

ولذا صدق امَلثَُل القائل: «جنت عىل 

نفسـها براقش» والنّظـاُم اإلماراتيُّ 

الـذي أرصَّ عـىل أن تكـوَن لـُه اليـد 

الّطوىل واألسـبق يف الوقوف إىل جانب 

النّظام السـعودّي يف خدمة األمريكّي 

واإلرسائيـيل والربيطانـّي وَمن دار يف 

دائرة اسـتكبارهم واستبدادهم، َهـا 

هـو اليـوَم يتجـّرُع مـن ذات الكأس 

الـذي جّرعه الّشـعَب اليمنـي طوال 

سبعة أعوام من الّظلم والعدوان. 

أبوظبي كان لها النصيُب األوفُر من 

والصواريخ  املسـرّي  الّطريان  رضبات 

الباليسـتية اليمنيّة عّلهـا تعمل عىل 

إعـادة ضبـط إعداداتها وتعـّدل إبرة 

بوصلتهـا املوّجهـة صوَب شـعٍب ال 

يستكني. 

ولعّل أَيْـضـاً أّن تصَل العربَة لبقية 

فراعنـة األرض ويوقنوا بـأن ما نال 

أبوظبـي سـينالُهم مثلُـه، بـل أكـرب 

مـن ذلـك، وقتَهـا عليهـم أن يهيِّئوا 

منشـآِتهم كمرمى للهـدف اليمانّي، 

وال يحيُق املكُر اليسُء إّال بأهله. 

والعاقبـُة للمتَّقيـن. 

ُب اإلطارات ُب اإلطاراتالغمُظ غآدِّ الغمُظ غآدِّ
خالح طصئض شارع

دّكت صنعاُء، أمس، أبو ظبي بعملية نوعية كنُت أنتظُرها 
من زمان.. 

لكـن لحظـة.. قبل أن أفضفض عمـا يف قلبي وأكتب عما 
يجول يف خاطري إزاء هذه العملية النوعية التي اسـتهدفت 
اإلمارات اليوم كمواطن يمني يرزح تحت العدوان والحصار 
سبع سنوات.. أريد أن أنقل لكم ماذا فعلت صنعاء باإلمارات 

اليوم، وماذا وقع بالضبط:
العمليـة النوعيـة والتـي أعلنـت أمـس، والتي تـم فيها 
اسـتهداف مناطق حساسـة يف أبوظبي، كانـت «حتى اآلن، 

َحيُث إن الناطق الرسمي لم يفصل هذه العملية» كالتايل:
20 طائـرة مسـرية َو10 صواريـخ اسـتهدفت مطار أبو 

ظبـي عاصمة دويلـة اإلمارات وتفجـري أكرب خزان اقتصـادي لإلمارات 
«ادنوك»، كما تم قصف املصفح والصهاريج. 

طيـب.. الحمد لله والشـكر له بأنها كانت رضبًة نوعيـًة وبهذه الدقة 
وأصابت أهدافها. 

تسـتحق اإلمارات أكثـر؛ ألَنَّها بالبسـاطة دولة معاديـة وإحدى دول 
العْدوان التي تحالفت عىل رضب اليمن وإحدى أدوات أمِريكا التي بارشت 
وبنفسـها يف تدمـري اليمن وقتـل اليمنيـني وحصارهم برٍّا وبحـًرا وجوٍّا 
وال زالـت حتى اليوم تعتـدي عىل اليمن إما مبـارشة بطريانها وجنودها 
وسـفنها وسـالحها أَو بطريقة غـري مبارشة عـرب أدواتهـا ومرتِزقتها 

املوجودين يف اليمن. 
ولم يقترص عْدوانُها عىل التسـليح العسـكري أَو العمليات العسكرية 
فقـط بل قامـت باحتالل الجنـوب وجزء من الشـمال واملوانـئ اليمنية 
املتواجـدة يف البحـر العربـي وخليـج عـدن والبحـر األحمـر كـ»عدن» 
و»بلحاف» شـبوة و»املخـاء» و»ذباب» و»بـاب املندب» بتعـز وغريها، 

ة ميناء عدن ليحيا ميناُء دبي وغريه.  دّمـرت هذه املوانئ وَخاصَّ
وكذلك أصبحـت تتحكُم بأهم منفذ بحري عاملـي يمني وهو «مضيق 
بـاب املندب»، وكذلك احتلت الجزر اليمنية، مثل: «ميون» و»سـقطرى» 
التي أصبحت تعبُث فيها وتنَهُب خرياِتها وتسـتضعُف أهاليَها وتستخدم 
سلطاتها فيها كأنها كإحدى إماراتها، كأنها الشارقة أَو دبي، بل وجعلت 
«ميّـون» قاعـدة عسـكرية إلرسائيـل.. وفوق ذلـك جندت لهـا مرتِزقة 
ودعمتهـم تبتغـي من ذلك فصـل الوطـن اليمني إىل نصفـني وجعلتهم 

يمسكون بزمام األمور يف الجنوب. 
فـكان من الطبيعي الـرد عىل جرائمها باملثل انطالقـاً من قوله تعاىل: 

«ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». 
والعمليـة أفرحـت قلوبنا جميعاً وإن أبطأت َكثـرياً وكنا ننتظرها من 
زمـان، وهي ما تعتـرب إال «ِفذَّاحة» «حسـب اللهجة الدارجـة يف اليمن» 
وبداية وستتبعها عمليات وعمليات حتى يُطبَّق قوله تعاىل: «وإن عاقبتم 
فعاقبـوا بمثل ما عوقبتم به»، بحذافريه، ونحن عوقبنا بكل ما قلته لكم 

سابًقا وأكثر، وسنعاقب اإلمارات بمثله. 

 
 تأبُري الدربئ:

أمـا عـن تأثـري هـذه الرضبة حتـى ولـو كانـت واحدة 
ومحـدودة فانظروا فقط للردود الدولية حيالها واسـتنكار 
الـدول واملنظمـات واملنافقـني، وتنديدهـم وشـجبهم َو... 
َو...، ُكـّل هـذا يدل عىل أنها رضبة موفقة ولها تأثري كبري، 
ونتائجها أصبـح بعضها ظاهًرا لنا اليوم من صياح وعويل 
اإلماراتيني الذي قرأته يف األخبار، واسـتهداف خزان ادنوك، 
وإعالن حالـة الطوارئ، وإغـالق مطار أبوظبـي، وتوقيف 

املالحة الجوية، وإحراق صهاريج، وغريها. 
ولكـن التأثري الكبـري واألكرب هو َهّز االقتصـاَد اإلماراتي 
الَهـشَّ وإضعافه وانهياره، فاإلمـارات قائٌم اقتصادها عىل 
اسـتثمارات األجانـب والـرشكات األجنبية فـإذا رأى هؤالء 
املسـتثمرون وهذه الرشكات أن اإلمارات أصبحت مستهدفًة ومرضوبًة 
َفـإنَّهم سيعلمون بأن اإلمارات أصبحت بلًدا غريَ آمٍن عىل أموال الرشكات 
وثرواتهـا وبالتـايل سـتُعطف وترحل من اإلمـارات، وعندها سـيضعف 

اقتصادها، وربما يتالىش نهائيٍّا. 
 

 إخقتغ غسأل:
إيـران واإلمارات حبائـب، وبينهم مصالـُح اقتصادية مشـرتكة وُكلٌّ 
يستفيد من اآلخر، فكيف سمحت ملليشياتها وأذنابها يف اليمن بقصفها. 

 
الةعاُب سطى سمغض املتاض:

يا أيها املرتِزق اليمُن قراُرها مستقل، ليست منتظرًة إلذن من أحد، وال 
هو عبد تابع لحد، اليمن دولة ذات سيادة، وقرارها مستقل، ترضب حني 
ما تشـتي، وتوقف حني ما تشـتي، وتحّدد املكان ذي تشـتي، وتستخدم 
السـالح ذي تشتي، وما بيننا وبني إيران هي عالقات متبادلة، الند بالند، 

ال تابع وال متبوع.. 
لكـن أنتم حني أنتم عبيد ومرتزقة للسـعوديّة لم تسـتطيعوا أن تردوا 
عىل اإلمارات التي كملتكم اغتياالت وقتالً وحبستكم وسجنتكم وأدخلت 
املواسـري يف مناطق حساسة من أجسـادكم، بس جلستم تشكون منها 
وتبقبقون، وقد قتلت منكم اآلالف، يف عدة أماكن.. ملاذا لم تردوا عليها؟؛ 
ألَنَّكم عبيد ولسـتم أحراراً؛ وألن القرار ليس بأيديكم، فأنتم ال تملكونه.. 

هذا الجواب ببساطة.. 
 

 وأخًريا وخض جعاب أتتثاضط: 
جننتونـا طوال السـنني املاضيـة: «أتحداكم تقصفوا اإلمـارات!» «لن 
تجزموا قصف اإلمارات؛ ألَنَّ إيران غري آذنة لكم؛ ألَنَّكم عبيد إليران، وهي 
سـادة مع اإلمـارات لو تقصفونها سـنعرف أنكم أحرار ولسـتم تابعني 

إليران»... إلخ.
قد ذا قصفناها اليوم.. ما رأيك ما ذلحني؟
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صراءة شغ درس ق سثر لطةمغع أطام اهللا 

الحعغث الصائث غرخث بسَخ املآحرات الزاعرة سطى طساسغ الغععد 
لطسغطرة سطى التب واتاقل الترطني الحرغفني 

 : خاص
ويف سـياق الخطاب التوعـوي يف هذا 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن  الدرس فتح الشَّ
اللِه َعَليْـِه- موضوعني يف غاية األهميّة، 
غفل عنهما الساسُة والنخُب األكاديمية 
ـة اإلْسَالمية عموماً،  والسياسـية يف األُمَّ
املوضـوع األول عن الحج وما يتعلق به، 
والثاني هو عن أسـاليب أمريكا يف خداع 

الشعوب. 
 

التب والغععد:
ال يـزاُل اليهـوُد ينظـرون إىل الحـج 
كخطـٍر داهـٍم ال بـد مـن توجيه رضبة 
اسـتباقية إليـه حتـى يتحاشـوا أثـره 
عليهم، فالحج يمكن أن يشكل يف لحظة 
ـة مركـز تحول  مـا يف حيـاة هـذه األُمَّ
وانطالقة تغري وجه العالم، بما يكتسبه 
من مركزية لدى شعوب املسلمني يف ُكّل 
ـِهيُْد  بقعة عىل وجـه األرض، يقول الشَّ
الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه-: «اليهود 
يريدون أن يسـيطروا عىل الحج.. ملاذا؟ 
ليحولوا دون أن يستخدم الحج من ِقبَل 
أي فئة من املسلمني لديها وعي إْسَالمي 
صحيح فيعمم يف أوسـاط املسـلمني يف 
هذا املؤتمر اإلْسـَالمي الهام الحج، الذي 

يحرضه املسلمون من ُكّل بقعة». 
وعادة ما يُذكر الحج يف القرآن بحسب 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضــَواُن اللِه  ما ذكره الشَّ
َعَليْـِه- متوسـطاً للحديث عـن اليهود، 
ولـن يهـدأ لليهـود بـال حتى يبـارشوا 
بسـيطرتهم املبارشة عـىل ُكّل مقدرات 
ـة، ال باالعتمـاد عىل وكالئهم  هـذه األُمَّ
اليوم؛ ألَنَّهم ال يثقون إال بأنفسهم، فقد 
تكّرر أن سقط عمالء كبار كانوا أصحاَب 
سطوة وقوة، فضالً عن اإلخالص يف دعم 
الخدمات  وتقديم  الصهيونـي،  املرشوع 
له، وما أعظم سقوط شاه إيران املدوي، 
وسـقوط آخريـن مـن بعده مـن حكام 
الـدول العربية، وهـو األمر الـذي يؤّكد 
أن اليهـود لـن يثقوا سـوى بأنفسـهم، 
ولن يعدموا وسـيلة تجعلهم هم الحكام 
ـِهيُْد  ــة، يقول الشَّ الفعليـني لهـذه األُمَّ
الَقاِئُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-: «يَريدون 
هم أن يسـيطروا مبـارشة، لـم يعودوا 
يثقـون بعمالئهـم أبـًدا، هـم يتنكرون 
لعمالئهـم ويرضبونهـم يف األخـري متى 
ما اقتضت سياسـتهم أن يتخذوا موقًفا 
هم يعملون تربيرات كثرية وكالًما كثريًا 
ضدك وأنت كنت صديقهم، حتى تصبح 

إنسانًا يستعجل الناُس أن تَُرضب». 
وقـد رصـد -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليِْه- 
بعـض املـؤرشات الظاهـرة عـىل هـذه 
املسـاعي الخبيثة يف السيطرة عىل الحج 

واحتالل الحرمني الرشيفني، ومن ذلك:
املعـادي  اإلعالمـي  التَحــّرك   -
الَقاِئـُد  ـِهيُْد  الشَّ يقـول  للسـعودية. 
-ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه-: «تَحـّرك إعالمهم 
وعادة - كما يقال - (الحرب أولها كالم) 
أليس هـذا معروًفا؟ يتحدثـون أوًال عن 
اإلرهاب والسعودية تدعم اإلرهاب. ماذا 
عملت السـعودية؟ كلها خدمة ألمريكا، 

قدمت ُكّل الخدمات ألمريكا». 
- رصـد اليهـود ألثـر ردود الفعـل يف 
الشـارع اإلْسـَالمي تجـاه اسـتهدافهم 
للقـدس واملسـجد األقـىص، والتي كان 
آخرهـا إعالنهـم للقـدس عاصمة لهم، 
وسـعيهم إىل توسـيع االعـرتاف الـدويل 
بذلك، وهـذا يف إطار اسـتكمال اإلجهاز 
عـىل ما تبقـى مـن املدينـة القديمة لم 

يصل إليه مدُّ التهويد بعُد. 
إْسـَالمية  لـدول  أمريـكا  رضب   -
ِهيُْد الَقاِئُد  وعربية دون عناء، يقول الشَّ

َعَليْـِه-:  اللـِه  -ِرْضـــَواُن 
«عرفـوا بـأن بإمكانهم أن 
يرضبـوا يف الحجـاز كمـا 
رضبوا يف أفغانستان، وأن 
يرضبـوا يف العـراق كمـا 
رضبوا يف أفغانستان وأن 
يرضبـوا يف اليمـن كمـا 
رضبـوا يف أفغانسـتان! 
ال أحد مـن الدول يمكن 
مـا  عـىل  يعـرتض  أن 
تعمله أمريكا ضد ذلك 

الشعب»
من  الحج  إفـراغ   -
التي  الـرباءة  رسـالة 
توجهه  للحج  تعطي 
التوعوي  اإلْسـَالمي 
يقـول  املثمـر. 
الَقاِئـُد  ـِهيُْد  الشَّ
اللـِه  -ِرْضـــَواُن 
َعَليْـِه-: «أول َعَمٍل 
الحـج  لتحويـل 
إىل حـج إْسـَالمي 
بـرباءة  تََصـدَّر 
اإلمـام  ٍقرأهـا 
عـيل - إماُمنا - 
اآليـات  العـرش 
األوىل من سورة 
هـي  [بـراءة] 
تحويل  بدايـة 
إىل  الحـج 
حج إْسـَالمي 
ٌن  ا ذَ َ أ َو }
اللَّـِه  ِمـَن 
َوَرُسـولِِه إَِىل 

اِس يَْوَم اْلَحـجِّ اْألَْكـَربِ أَنَّ اللََّه بَِريٌء  النـَّ

ِكـنَي َوَرُسـولُُه} (التوبة: من  ِمَن اْلُمْرشِ
اآليـة3) ورسـوله بريء مـن املرشكني 
وقـرأ الرباءة من املرشكني اإلمام عيل بن 

أبي طالب». 
ِهيُْد  ُكلُّ ذلك وأكثر مما تحدث عنه الشَّ
الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه- يف قضية 
أراد أن يلفت أنظارنـا إليها؛ كون الحج 
ـة ألن  مصدر قـوة يمكن أن يؤهـل األُمَّ
تكون بمسـتوى املواجهـة املطلوب مع 
أعدائهـا، ولطاملـا كان الحـج غائباً عن 
الفكرة القرآنيـة التي حملها اإلمام عيل 
يوم أرسله الرسول محمد بسورة براءة 
ِهيُْد  ليبلغها للناس يوم الحج، يقول الشَّ
الَقاِئُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه-: «الحج 
عبـادة مهمـة، لهـا عالقتهـا الكبـرية 
ــة، لهـا عالقتُهـا الكبرية  بوحـدة األُمَّ
ــة ملواجهـة أعدائهـا من  بتأهيـل األُمَّ

اليهود والنصارى». 

أجالغإ أطرغضا املثادسئ: 

بضخامة اآللة اإلعالمية األمريكية يف 
مجاالت شتى استطاع اإلعالم األمريكي 
أن يشـكل الوعـي الجماعـي العاملـي، 
ومن هـذا املنطلـق تمّكنـت أمريكا من 
التمهيد لغزو العـراق وليبيا، وقد وضع 
ـِهيُْد الَقاِئُد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه-  الشَّ
لنـا منهجيـة بسـيطة تسـاعدنا عـىل 
الخبيثة،  وأسـاليبهم  مكرهـم،  فضـح 
«إذا  َعَليْـِه-:  اللـِه  -ِرْضـــَواُن  يقـول 
كانـوا يريدون أن يقدمـوا خدمة ملاذا ال 
يقدمـون خدمة للفلسـطينيني يفكون 
عنهم هذا الظلم الرهيب الذي تمارسـه 
إرسائيـل ضدهم؟ ملـاذا ال نقـول هكذا 
ألنفسـنا؟ أنتم أيها األمريكيون تريدون 
أن تقدموا لنا خدمة مما يدلنا عىل أنكم 
كاذبون أنكم لو كنتم تريدون أن تقدموا 
خدمة ألحد لقدمتم خدمة للفلسطينيني 
املسـاكني الذيـن يُذبحـون ُكّل يوم عىل 
أيدي اإلرسائيليني وتدمر بيوتهم وتدمر 

مزارعهم».
الَقاِئـُد  ـِهيُْد  الشَّ ذكـره  مـا  وحقـاً 
اللـِه  -ِرْضـــَواُن 
ال  َعَليْـِه-، 
أن  يمكـن 
يزعـم أحـد 
حتـى  وال 
يكـي  مر أل ا
يحـب  أنـه 
ليمنيـني  ا
أكثـر من حبه 
 ، للفلسطينيني
جـرا،  وهلـم 
الحقيقـة  إنهـا 
التـي  الناصعـة 
سـتنبطها  ا
الَقاِئـُد  ـِهيُْد  الشَّ
-ِرْضـــَواُن اللـِه 
خالل  من  َعَليْـِه- 
قول الله تعاىل: {َما 
َكَفُروا  الَِّذيـَن  يَـَودُّ 
َوال  اْلِكتَاِب  أَْهِل  ِمْن 
َل  ِكـنَي أَْن يُنَزَّ اْلُمْرشِ
َعَليُْكْم ِمـْن َخرْيٍ ِمْن 

َربُِّكْم}. 
ومن أساليب كشف 
خداع األمريكيني أَيْضاً 
صحة  افرتاض  أسلوب 
ما يدعيه العدّو، بحيث 
يدعيه،  فيمـا  تجاريـه 
وترصد تَحـّركه بخالف 
ـِهيُْد  الشَّ يقول  قاله،  ما 
اللِه  الَقاِئـُد -ِرْضـــَواُن 
َعَليْـِه-: «طيـب ال بـأس 
بهـذا افرتض أنك أنت اآلن 

لـم تفهم إذًا افرتض كم سـيبقون وهم 
يريـدون أن يكافحوا اإلرهاب؟ احسـب 
لهم سـنة عىل أطول يشء احسـب لهم 
سـنة. مـا هـم يف خـالل سـنة يمكنهم 
أن يكافحـوا اإلرهـاب ثـم يعـودوا؟ إذًا 
انتظروا من بعد سـنه هل سـريحلون؟ 
سـرتون  أنكـم  أم  سـيغادرون؟  هـل 
أشياء أخرى، وسـرتون إرهابًا آخر. هم 
سـيصنعون إرهابًا هم، سيفجرون عىل 
أنفسـهم، ويفجرون عىل أشـياء قريبه 

من حولهم». 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن  وكشـف الشَّ
اللـِه َعَليْـِه- الكثـري من الحقائـق التي 
كانت تخفى عـىل اآلخرين حول العالقة 
بني القاعدة وأمريكا، فأمريكا تسـتثمر 
يف  وتزرعـه  اسـتثمار،  خـري  اإلرهـاب 
ـة  األماِكن املناسبة لها، حتى تقاتل األُمَّ
بأبنائهـا، وحتى تحصل عىل مسـوغات 
التدخـل املبـارش متـى وأينما شـاءت؛ 
ولذلـك يجـب أن تكـون لدينـا مواقـُف 
واضحٌة وقوية تجاههم، أقلها الشعار يف 
الحج ويف غريه من االجتماعات وصلوات 
ِهيُْد الَقاِئُد  الجمع يف املسـاجد، يقول الشَّ
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-: «يجب أن يكون 
لنا موقف يف مواجهة هؤالء حتى نريض 
الله سبحانه وتعاىل عنا، وأضعف موقف 
وأقل موقف هو أن تردد هذا الشعار بعد 
صـالة الجمعة حتى يعـرف األمريكيون 
أن هناك َمن يكرههم وهناك من يسخط 
عليهـم»، وهذا السـخط هو مـا يحاول 
األمريكـي أن يتجـاوزه، حتـى يحصـل 
عىل ما يريد بأقل الخسـائر، يسـتعبدنا 
ونحـن يف غفلـة عمـا يفعـل، ويف هـذه 
االسرتاتيجية التي يستخدمها األمريكي 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضـــَواُن اللِه  يقول الشَّ
َعَليِْه-: «هم ليسوا أغبياء مثلنا، يريد أن 
يرضبك وأعصابك باردة ال تفكر بأن تعد 
ضـده أي يشء، لكن أن يسـتثريك يعني 
ذلـك أنه مـاذا أنه سـيجعلك تفكر كيف 
تمتلـك وتبحـث عن قـوة لتواجهـه بها 
وترضبـه، أليس كذلك؟ ال.. ال.. هو يريد 
أن يرضبـك بهـدوء مـن أجـل أال يخرس 

أكثر يف مواجهتك». 
ـِهيُْد الَقاِئـُد -ِرْضــَواُن  لقد حّلق الشَّ
اللـِه َعَليْـِه- بنا يف هذا الـدرس من أدنى 
نقطـة كنـا نقـف أمامها حتـى بلغ بنا 
املدى األبعـد يف املسـؤولية، ولم يعد من 
ِهيُْد الَقاِئُد  متسع لنا أمام ما سطره الشَّ
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه- يف هذا الدرس، 
فاملسـؤولية كبرية، فهل نحن جاهزون 
اليـوم لنتحملهـا ونكون عىل مسـتوى 
املواجهة، متسـلحني بالفهـم الصحيح 
للدين، واملبارشة يف السـري واالنطالق إىل 

الهدف؟

أليسـت الثقافة القرآنية هي من تنشـئ جيالً صالحاً؟ من 
ترسخ يف اإلنسان القيم الفاضلة واملبادئ الفاضلة؟ كي يتحرك 
اً يدعو إىل الخـري, يأمر باملعروف,  يف هـذه الدنيا عنرصاً خـريِّ
ينهـى عن املنكر, ينصح لآلخرين؟ يهتم بمصالح اآلخرين؟ ال 
ينطلق الرش ال عىل يده وال من لسانه؟ أليس هذا هو ما يصنعه 
القرآن؟. أنت ال حظ ثقافتهم, أليسـت ثقافة الغربيني هي من 

تعمـل عىل مسـخ الفضائل؟ هـي من تعمل عىل مسـخ القيم 
القرآنيـة واألخالق الكريمة من ديننا ومن عروبتنا؟ أليس هذا 
هـو ما ترتكه ثقافتهـم يف الناس؟ فإذا كان يف الواقع أن ثقافة 
القرآن هكذا شـأنها، وثقافتهم هكذا شأنها؛ فإن ثقافتهم هم 

هي ثقافة تصنع اإلرهاب.[اإلرهاب والسالم ص:7]
هـذه الكلمـة [إرهاب] تعني أن ُكّل من يتحـرك بل ُكّل من 

يصيح تحت وطأة أقدام اليهود سيسمى [إرهابي]، أن ُكّل من 
يصيح غضباً لله ولدينه، غضباً لكتابه، غضباً للمسـتضعفني 
من عباده الكل سيسمون [إرهابيني]، ومتى ما قيل عنك: أنك 
إرهابي؛ فإن هناك من يتحرك لينفذ ليعمل ضدك عىل أسـاس 
هذه الرشعية التي قد ُوِضَعت من جديد.[اإلرهاب والسـالم 

ص:6]

طصاطفاٌت ظعراظغٌئطصاطفاٌت ظعراظغٌئ
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عربي ودولي 

 : طاابسات

نعـت لجنـُة املتابعـة للقـوى الوطنية 
واإلسـالمية الفلسـطينية الشهيد الشيخ 
املناضـل سـليمان هذالـني (75 عامـاً)، 
أيقونـَة املقاومة الشـعبيّة ضد االحتالل، 
وعصابات مسـتوطنيه يف مناطق مسافر 
الـذي  الخليـل،  محافظـة  جنـوب  يطـا 
استشـهد متأثـراً بجراحـه البالغـة التي 
أُصيـب بهـا عنـد مدخـل قريـة أم الخري 
بمسافر يطا، بعد دهسه بصورة متعمدة 
مـن إحـدى مركبـات جيـش االحتالل يف 

السادس من الشهر الجاري. 
وأّكـدت لجنة املتابعة يف بيان صحفي، 
أمـس االثنني، أن جريمـة اغتيال املناضل 
الهذالني أحد أبرز رموز املقاومة الشعبيّة 
ضـد سياسـات االحتـالل، هـي جريمـة 
اغتيـال متعمدة تندرج ضمن سياسـات 
االحتالل املمنهجة ضد املقاومة الشعبيّة، 

ورموزها يف الضفة الغربية. 
وتقدمـت مـن ذوي الشـهيد وعمـوم 
املقاومـة  ونشـطاء  الهذالـني،  عشـرية 
العـزاء  بخالـص  الوطـن،  يف  الشـعبيّة 
واملواسـاة مؤّكـدة أن شـعبنا سـيواصل 
صموده عـىل أرضـه، وتحديـه لالحتالل 
ومواجهة سياسـاته الُعنرصية يف الضفة 
الغربيـة والقدس التي يواجـه فيها أبناء 
شـعبنا بكل عزم سياسـة السيطرة عيل 

املنازل ومصادرتها. 
وحيّت القوى الوطنية، عائلة صالحية 
يف  صمودهـا  عـىل  املحتّلـة  القـدس  يف 

مواجهـة قوات االحتـالل، ودعت إىل أكرب 
حملـة تضامن معهـم؛ ِمن أجـِل حماية 

بيوتهم وممتلكاتهم. 
إىل ذلك، استشـهد ظهـر، أمس االثنني، 
بجراحـه بعد  شـاب فلسـطيني متأثـراً 
إطالق النار عليـه من قبل جنود االحتالل 
عـىل مفرق مسـتوطنة عصيـون جنوب 

بيت لحم. 
وأطلقـت قـوات االحتـالل النـار مـن 
عـىل بعـد أمتـار قليلـة، َحيـُث أُصيـب 
الشاب برأسـه، َحيُث أظهر الفيديو الذي 
تداولته وسـائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعـي، وجود الشـاب عـىل األرض 

مرضجاً بالدماء من رأسه. 
وأّكـدت مصـادر محلية، أن املعلومات 
االحتـالل  قـوات  بقيـام  تفيـد  األوليـة 
املتمركـزة عند مفرق «غـوش عصيون» 
بإطـالق الرصـاص عـىل الشـاب فالـح 
جردات، ومنعت وصول طواقم اإلسـعاف 

للمصـاب، مـا أَدَّى إىل وفاتـه. 
املقاومـة  حركـة  نعـت  السـياق  يف 
اإلسـالمية حماس، يف بياٍن لهـا بالقول: 
«بـكل فخر واعتزاز ننعى الشـهيد البطل 
فالح موىس شـاكر جرادات، منفذ عملية 
الطعـن البطولية عىل مفرق مسـتوطنة 

«غوش عتصيـون» جنـوب بيـت لحـم. 
وتابعت: «نبـارك هذه العملية، ونؤّكـد 
أنهـا تأتـي يف سـياق الـرد الطبيعي عىل 
جرائـم االحتـالل ومسـتوطنيه يف أنحاء 
الضفة الغربية والقـدس املحتّلة والنقب 

الصامد». 
وأضافت: «سـيدفع االحتالل ُكـّل يوم 
ثمـن اعتداءاته وجرائم مسـتوطنيه ضد 
وسـتبقى  وممتلكاتهـم،  شـعبنا  أبنـاء 

املقاومة كابوسـاً يالحق املحتّلني». 
بيانهـا،  حمـاس  حركـة  وختمـت 
«سيواصل شعبنا الصابر املرابط تسطري 
أبلـغ معاني الرشف والتضحية يف سـبيل 
الدفـاع عـن أرضـه ورشفـه، متمسـكاً 
باملقاومة والجهاد سبيالً وحيداً الستعادة 
األرض  وتحريـر  املسـلوبة  الحقـوق 

واملقدسات». 

 : وضاقت

شـّدد املتحدُث باسـم وزارة الخارجية 
مؤتمـر  يف  ليجيـان،  تشـاو  الصينيـة، 
صحفـي يف بكـني، أمـس االثنـني، عـىل 
معارضة بالده لفـرض الحظر عىل إيران 
وعىل تعـاون البلديـن للتصدي املشـرتك 

لإلجراءات املتغطرسة. 
وعلق املتحدث باسـم وزارة الخارجية 
الصينيـة، عىل عالقـات بالده مـع إيران 
والزيـارة األخـرية التـي قـام بهـا وزير 
الخارجيـة اإليرانـي حسـني أمـري عبـد 

اللهيان إىل الصني. 
وفيمـا كان وزيـر الخارجيـة اإليراني 
حسـني أمـري عبد اللهيـان، قد غـرَّد يوم 
14 ينايـر الجـاري، باللغـة الصينيـة يف 
بدايـة زيارتـه األوىل للصـني بعـد أن بـدأ 
العمـل يف بداية العام الجديـد، معرباً عن 
ارتياحـه، وقد أشـار أنه ناقـش مع وانغ 
يي، مستشار الحكومة ووزير الخارجية، 
مجموعة واسعة من القضايا، بما يف ذلك 
خطة التعاون الشاملة، وتوصل إىل توافق 

مهم». 
أشاد تشـاو ليجيان أوالً بتغريدة وزير 

الخارجيـة اإليرانـي حسـني أمـري عبـد 
اللهيان باللغة الصينية، ثم قدم إيضاحات 
حول مشاورات وزيَري خارجية البلدين. 
ووفقاً للمتحدث تشاو، فقد أعلن وزيرا 
خارجيـة الصني وإيران بشـكل مشـرتك 
إطـالق برنامـج تعـاون إيرانـي صينـي 
شامل (25 عاماً من التعاون) واتفقا عىل 
«زيادة التعاون يف الطاقة والبنية التحتية 
والتكنولوجيا  والعلوم  اإلنتاجية  والطاقة 
والرعايـة الطبية والصحيـة والتعاون يف 

مجـال الزراعة والثروة السـمكية واألمن 
السـيرباني واألسـواق الثالثـة إىل جانـب 

تعميق التبادالت الشعبيّة والثقافية». 
كبـري  غـادر  منفصـل،  سـياٍق  ويف 
املفاوضـات  يف  اإليرانيـني  املفاوضـني 
مـع مجموعـة 4 + 1 عـيل باقـري كني، 
صباح أمـس االثنني، طهـران، متوّجـهاً 
إىل العاصمـة النمسـاوية فيينـا ملواصلة 

املشاورات. 
حيـث عقـد كبـري املفاوضـني يف إيران 
خـالل إقامته التـي اسـتغرقت يومني يف 
طهـران اجتماعات تنسـيقية مع جميع 

املسؤولني املعنيني باملفاوضات. 
واسـتأنفت االجتماعـات الرسـمية يف 
لالتّفاق الذي  فيينا، صبـاح أمس، وفقـاً 
تـم التوصـل إليـه يف الجولـة الثامنة من 
املفاوضـات النووية، والتي بموجبها عاد 
كبري املفاوضـني وثـالث دول أُوُروبية إىل 
عواصمهـم الجمعة املايض، إلجراء بعض 

املشاورات. 
وعقد االجتماع األخري للوفود املفاوضة 
اإليرانية والدول األُوُروبية الثالث الجمعة 
املـايض، يف فيينا بحضـور انريكي مورا، 

منسق املفاوضات. 

الحاب شالح جردات غظدط إلى صاشطئ الحعثاء برخاص صعات اقتاقل

الصعى العذظغئ تظسى الحعغث الحغت «العثالني» 
أغصعظئ املصاوطئ الحسئّغئ يف شطسطني

ضئغر المفاوضغظ اإلغراظغغظ شغ المتادبات الظعوغئ غشادر ذعران طاعّجـعًا إلى شغغظا

الخني تآّضـث سطى طسارضاعا التازطئ لطتزر ضث إغران

املصثاد: العقغات املاتثة 
طظ أضبر املظاعضني 
لتصعق اإلظسان

 : وضاقت

أّكـد وزيُر الخارجية واملغرتبني السوري، 
فيصـل املقـداد، أن ُكــّل ما يرتبـط بلجنة 
بحـت  سـوري  شـأن  الدسـتور  مناقشـة 
ونجاحهـا مرهـون بضمـان عـدم التدخل 
الخارجـي بعملهـا أيـاً كان، ُمشـرياً إىل أن 
الغرب ليس لديه نية صادقة إلنجاح اللجنة. 
َوأََضــاَف املقـداد خـالل حـوار صحفي 
بمؤّسسـة الوحدة للصحافة والنرش، أمس 
االثنـني، أن «صياغـة الدسـتور لـن تكون 
عـىل حسـاب الشـعب السـوري وتفتيـت 
بالده وأن النظام الرتكي يتحمل مسـؤولية 
عـدم التوصـل إىل نتائـج يف عمـل اللجنـة 

الدستورية». 
وقـال املقـداد: «مـن املهـم أن يحافـظ 
املبعوث الخـاص لألمني العام لألمم املتحدة 
إىل سوريا غري بيدرسون، عىل موقفه املحايد 
ومن يطرح الحلول هم أعضاء اللجنة وليس 

املبعوث الخاص أَو األصدقاء». 
كما أشـار وزير الخارجيـة واملغرتبني إىل 
أن «العـدوان األمريكـي دّمــر مدينة الرقة 
وهي شاهد حي عىل وحشيته وأن الواليات 
املتحـدة من أكثر املنتهكـني لقضايا حقوق 
اإلنسان واملسـتغلني له»، وأّكـد أن «القوات 
الرتكية ووجودها يف الشـمال السوري أكرب 

خطر يهّدد البالد». 
وفيمـا يخص العالقات مع الدول العربية 
قـال الوزير املقـداد: «نعمل عىل تحسـينها 
وإعادتهـا إىل ما كانت عليـه ولدينا اآلن 14 

سفارة عربية مفتوحة». 

بري: صراُر تجب اهللا وترضئ أطض بالسعدة 
إىل جطسات طةطج العزراء جاء طتطغًا

 : وضاقت

أّكــد رئيُس مجلس النواب اللبنانـي، نبيه بري، أن 
ال خـالَص وال إنقـاذَ وال حمايَة للبنـان إال بالعودة إىل 

االلتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة املدنية. 
ولفـت بري، إىل أنّه «حبّذا لو أّن الحركة الّسياسـيّة 
يف لبنـان تشـبه وتتماثل بالحركـة الثقافية يف نقائها 
وابتعادهـا عن االبتـالء الّطائفـي واملذهبـي، اّلذي ال 
شـّك أّن مخاطـره عىل الكيـان الّلبناني هـي مخاطر 

وجوديّة». 
وأَشـاَر، خالل لقائه يف مقّر الّرئاسة الثّانية يف عني 
التينة، رئيس الحركة الثّقافيّة يف لبنان باسـم عباس، 
وأعضاء الهيئة اإلدارية الجديدة للحركة، إىل أّن «قضاء 
وقدر أي بلد يف العالم ال تُطبَّق فيه الّدساتري والقوانني، 

حتًما سيكون االنهيار تلو االنهيار». 
ويف سياق آخر، أّكـد رئيس مجلس النواب اللبناني، 
أن قـرار حزب الله وحركـة أمل بالعودة إىل جلسـات 

مجلس الوزراء جاء محلياً من «عنديات» الثنائي. 
وخـالل حديـث صحايف، أشـار الرئيُس بـري إىل أن 
«َمـن يتحدثـون عن ضغـوط عىل حزب اللـه وحركة 
أمل ال يعرفون شـيئاً، وأن العودة إىل الحكومة جاءت 
بعد تحميلهما مسـؤولية ارتفاع سـعر رصف الدوالر 
وتدهور األوضاع واتّهامهما من أكثر من جهة بذلك». 
ولفـت الرئيس بري إىل أن موقَف الثنائي يف مسـألة 
القـايض طارق البيطـار ال يزاُل ثابتاً وعـىل حاله ولم 

يتغريِّ حرفاً واحداً. 
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ضطمئ أخغرة

اإلطارات وسمطغاُت 
الردع الغماظغئ

طتمث خالح تاتط 

اإلمـارات التي تُعد األشـد 
العربية  ــة  األُمَّ عىل  خطورًة 
جانـب  إىل  واإلسـالمية 
النظـام السـعودّي والكيـان 
الصهيونـي، تلعـب يف اليمن 
لعبة قذرة رسـمت سياستها 
و»إرسائيـل»،  بريطانيـا 
مشـاركتها  جانب  إىل  تقـوم 
العسـكرية يف العـدوان عـىل 
اليمن مع بقية دول التحالف 
بممارسـة سياسـة تمزيـق املجتمع اليمنـي، َوالتمهيد 
لدخـول الجواسـيس والجنـود الصهاينـة يف سـقطرى 
وميـون وغريهـا، وتعمـل عىل إقامـة قواعد عسـكرية 
«إرسائيليـة» يف تلـك الجـزر، ونصـب أجهـزة تنصـت 
وتجسـس صهيونية، وتدمري البيئة يف سـقطرى واملياه 
البحريـة اليمنيـة، ونهـب الثـروات النفطيـة والغازية 

واملعدنية يف حرضموت وشبوة.
وشـّكلت مليشـيات قتالية لها ممثلة يف قوات النخب 
(الشبوانية –والحرضمية –واألبينية -واألحزمة األمنية 
- وقوات العمالقة –وما يسـمى بحـراس الجمهورية)، 
ُكـّل هذه املليشيات أسستها اإلمارات ودّربتها وسلحتها 
وتدعمها، ومعظم قادة هذه املليشـيات دواعش وقاعدة 
إرهابيون، وكذلك أنشـأت لها فصيالً سياسياً يسعى إىل 
تجزئة اليمن الواحـد، وهو مرشوع وحلم بريطاني منذ 
خمسـينيات القرن املايض قبيل طردها من املحافظات 

الجنوبية. 
اإلمارات خالل سنوات العدوان كانت مشاركًة 

دوغطئ اإلطارات.. أطظئ السصاَب شأجاءت افدب شعجإ تأدغئعا
خثام تسغظ سمغر

مبدأُ الثـواب والعقاب مبدأٌ أقرتـه جميُع الرشائع 
السـماوية وعملـت بـه وطبّقته جميـُع املجتمعات 
فيمـا بينهـا حتى يسـتقيَم الوضـع لهـا؛ ألَنَّ هناك 
نوعيًة من البرش غري األسوياء يف السلوك والُخلُق إذَا 

أمنت العقاَب تمادت وعاثت يف األرض فساداً. 
وأفضـُل عينـة لتلك النوعية مـن البرش هم حكام 
دويلة اإلمارات، ذلك الكيان الناتج من اتّحاد إمارات 
سـاحل ُعمـان والذي منذ نشـأته بداية سـبعينيات 
القرن املـايض بإرشاف املسـتعمر القديم اإلنجليزي 
ورعاية املسـتعمر الحديـث األمريكـي وذلك كغريه 

من دويالت ومشـيخات الخليج العربي َوبحيث تكون توّجـهات 
وسياسـة ذلك الكيان متوافقة مع املصالح والسياسة األمريكية 
واإلنجليزيـة وإن لم تجاهر بذلك علناً مع إظهارها نفاقاً وقوَفها 

مع قضايا األمتني العربية واإلسالمية. 
ومـع الطفرة املاليـة يف دويلة اإلمارات وُخُصوصاً يف مشـيخة 
أبوظبي والناتجة من ارتفاع أسـعار النفط ومع استحواذ شيوخ 
ذلك الكيان بالنصيب األكرب من عوائده وُخُصوصاً شيوخ أبوظبي، 
اسـتغلوا تلك الثروة املالية الهائلة وسّخروها ضد مصالح األمتني 
العربيـة واإلسـالمية وخدمـة ألسـيادهم اإلنجليـز واألمريكان 
ــة من الصهاينة املعتدين،  وأقاموا عالقاٍت وطيدًة مع أعداء األُمَّ
متخليني ومنسـلخني بذلك عـن ُكـّل قيم ومبـادئ األمة لتصبح 

دويلتُهم مرتعاً للفجور واملعصية. 
ـَم حـكاُم الكيـان املصطنـع أن ثروتهم املاليـة الضخمة  توهَّ

ـــة ومصالحها سـوف تصنع لهم ُسـمعًة  رة ضـد األُمَّ َواملسـخَّ
وهيبـًة وثقـالً يف السـاحة اإلقليميـة والعامليـة فأنفقـوا أموال 
ــة يف إشعال الفتن والحروب داخلها عن طريق  األُمَّ
إنشـاء ودعم التنظيمات املسلحة املشكَّلة أصالً من 

جماعات متطرفة وِمن لفيٍف من ُشذَّاذ اآلفاق. 
اليمُن السـعيُد كانـت من تلك الـدول من تدخلت 
دويلـة اإلمـارات يف شـؤونها، فشـاركت يف العدوان 
عليهـا الـذي يشـارف عامـه السـابع عـىل األفول 
واحتضنـت بقايـا نظـام الهالـك عفاش وأنشـأت 
تشـكيالٍت وتنظيمـاٍت ُعنرصيـًة تكفرييـًة تنـُرشُ 
الفـوىض وتبث الفرقة بني أبنـاء الوطن الواحد كما 
فرضـت سـيطرتها عـىل منابـع الثـروات النفطية 
واملعدنيـة يف املناطـق املحتّلـة من اليمـن، ناهيك عن سـعيها إىل 
بسـط نفوذها عـىل املوانـئ والجزر اليمنيـة، ُكـّل ذلـك يف إطار 
املـرشوع الصهيوني األمريكي الربيطاني الهادف إىل الهيمنة عىل 
الجزر اليمنية وإنشـاء قواعَد عسكرية فيها، َحيُث يعترب الكيان 

اإلماراتي من األدوات الرئيسية داخل املرشوع. 
توهم زنادقة مشيخة أبوظبي أن عمالتهم ألمريكا وللصهاينة 
مانعتُهـم وأبراجهم الزجاجية من بأس أحفـاد األنصار ولم يَُدْر 
يف خلدهـم أن أويل القـوة والبأس كان تركيزهـم عىل تأديب قرن 
الشـيطان النجدي املتزعم للعدوان مـع إعطاء فرصة لبقية دول 
العدوان األُخرى ومنها الكيان اإلماراتي لتصحيح أخطائها وكف 
أذاهـا عن اليمـن وأهله، لكن غـض الطرف عن األوغـاد جعلهم 
يتمادون يف غيهم ويظهرون بحجٍم أكربَ من حجمهم فكان لزاًما 

تأديبُهم والذي بدأ أوىل عملياته أمس االثنني. 


