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عدوانه من  الثامن  العام  يف  أوىل  جحيم  ليلة  السعودي  النظام  تدخل  الثالثة»  احلصار  «كسر 
«كـــــــــمـــــــــران»  يف  صـــــحـــــيـــــًا  مـــــــــركـــــــــزًا  ويــــــقــــــصــــــف  «الـــــــســـــــبـــــــعـــــــني»  يف  أســـــــــرتـــــــــني  يـــــبـــــيـــــد  الـــــــــــعـــــــــــدوان 

الرئيس املشاط يف الذكرى الـ7 لليوم الوطين 
لـــلـــصـــمـــود يــــقــــدم مـــــبـــــادرة أحـــــاديـــــة لـــلـــســـالم:

تــــضــــمــــنــــتــــه  مــــــــــــا  الــــــــــواجــــــــــهــــــــــة  إىل  أعـــــــــــــــــــاد 
مــــــــبــــــــادرة قــــــائــــــد الــــــــثــــــــورة خبــــــصــــــوص مـــــــأرب

وقف الصواريخ واملسريات واهلجمات باجتاه السعودية  وقف الصواريخ واملسريات واهلجمات باجتاه السعودية  
واجلبهات امليدانية وإطالق كل األسرىواجلبهات امليدانية وإطالق كل األسرى

 3  أيام   تنتظر «العدوان» لتحديد مسار صناعة التحوالت







اليمنيون يف أكثر من 30 ساحة صمود على امتداد 13 حمافظة:
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األحد

العدد

24 شعبان 1443هـ..
27 مارس 2022م

(1371)
 

 : خاص
 

أقـدم النظاُم السـعودّي، أمس السـبت، 
عـىل تصعيد عملياته اإلجرامية ضد املدنيني 
خطـوة  يف  اليمنيـة،  الخدميـة  واملنشـآت 
كشفت حجم التخبط واالرتباك الذي أصاب 
الرياض؛ بَسـبِب الرضبـات املزلزلة األخرية 
التي نفذتها القوات املسلحة، والتي بات من 
ا عىل تعنت العدّو  املؤّكـد أنها سـتتصاعد َردٍّ

وغطرسته. 
وشن طريان العدوان األمريكي السعودّي 
عدة غـارات كان من ضمـن أهدافها منزالن 
تسـكن فيهما عائالت حراس تابعني للهيئة 
العـام للتأمينـات واملعاشـات يف العاصمـة 
صنعـاء، مـا أسـفر عـن استشـهاد ثمانية 
أشخاص بينهم أطفال ونساء، وجرح أربعة 

آخرين. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بـأن ضحايـا 
مدنيني سـقطوا أَيْـضاً جراء غارات إضافية 
شنها طريان العدوان الحًقا عىل مركز صحي 

يف قرية مكرم بجزيرة كمران يف الحديدة. 
جاء ذلـك ضمـن تصعيد جـوي إجرامي 
لرشكـة  تابعـة  حوًشـا  أَيْـضـاً  اسـتهدف 
صافـر يف صنعـاء، ومنشـآت تتبـع رشكـة 
النفط اليمنية يف ميناء الحديدة، ومؤّسسـة 
الكهربـاء ومينـاء الصليـف ومرافق خدمية 

وصحية ومدنية يف املحافظة. 
وقـال وزيـر النفـط بحكومـة اإلنقـاذ، 
طالـت  العـدوان  غـارات  إن  دارس:  أحمـد 
ثـالث منصـات لتعبئـة املشـتقات النفطية 
ومنظومـة األمن والسـالمة لرشكـة النفط 
وهـوزات تعبئة الغاز املنـزيل بالحديدة بغية 
إعاقة وصـول الوقود والغاز املنزيل للشـعب 

اليمني. 
وأوضـح أن جريمـة العـدوان يف صنعـاء 
جاءت خالل قصف شنه عىل مقطورات غاز 

فارغة. 
وأعلـن تحالـف العـدوان اعتبـار موانئ 
الحديدة ومطار صنعاء «أهداًفا عسكرية» يف 
تصعيد إجرامي من شأنه مضاعفة إجراءات 

الحصار الخانق املفروض عىل البلد. 
اتّفـاق  لدعـم  األمميـة  البعثـة  وعـربت 
الحديـدة عن «قلقهـا» إزاء غـارات العدوان 
عىل موانـئ ومدينة الحديدة، مشـرية إىل أن 
هذا التصعيد يهـّدد املنفذ اإلنسـاني الوحيد 

ملاليني اليمنيني. 
وحـاول تحالُـُف العدوان تربيـَر تصعيده 

اإلجرامـي بـأن الطائـرات والصواريخ التي 
األول،  أمـس  السـعودّي،  العمـق  رضبـت 
انطلقـت من موانئ الحديدة ومطار صنعاء، 
وقـد وضع «مهلة زمنية» لشـن هجمات، يف 
خطوة عربت بوضوح عن ارتباك وإفالس يف 
محاولة التغطية عىل الفشل، كما عربت عن 

إرصار عىل التصعيد. 
وطالت الغارات التي شنها العدوان الحًقا 
محطة الواحدي للغاز ومسـتودع لألدوية يف 
حي 7 يوليو يف مديرية القناوص بالحديدة. 

وكان نائـب وزيـر الخارجيـة بحكومـة 
اإلنقاذ، حسني العزي، أّكـد أن البعثة األممية 
لدعـم اتّفاق الحديـدة زارت مينـاء الحديدة 
عَرص أمس مع وسائل اإلعالم «للوقوف عىل 

أكاذيب تحالف العدوان الذي يبحث منذ فرتة 
عن أي ذريعة الستهداف امليناء» 

َوأََضــاَف العـزي: «كلنـا يتذكـر فربكـة 
املالكي ومقطع الفيلم األمريكي». 

وكان ناطق تحالف العدوان تركي املالكي 
أعلن سابًقا عن وجود «أدلة» تثبت استخدام 
ميناء الحديـدة ألغراض عسـكرية، ليتضح 
الحًقا أن تلك األدلة ُمَجـرَُّد مقاطَع مرسوقة 
من فيلم وثائقي أمريكي يتحدث عن العراق، 

ما مثل فضيحة مدوية. 
صنعـاء  يف  املحليـة  السـلطُة  ودعـت 
والحديدة وسـائَل اإلعالم إىل النزول إىل املطار 
واملوانـئ للتأّكـد مـن خلوِّها من أية مظاهر 
عسكرية، محملة تحالف العدوان املسؤولية 

عن استهداف تلك املنشآت. 
ومـن شـأن إرصار تحالف العـدوان عىل 
التصعيـد أن يرفَع وتريَة عمليات الردع وعىل 

رأسها عمليات «كرس الحصار». 
وكانت القوات املسلحة أعلنت أنها ستنفذ 
املزيـد مـن العمليـات النوعية خـالل الفرتة 

القادمة. 
ويعتـرب تهديد موانـئ الحديـدة تصعيًدا 
خطـريًا مـن شـأنه أن ينقـل املواجهـة إىل 
مسـتوى جديـد يتلقى فيه تحالـف العدوان 

رضبات أشد وأقىس. 
وكان قائـد الثـورة السـيد عبـد امللك بدر 
الدين الحوثـي توعد تحالف العـدوان، أمس 
األول، بمفاجآت قريبة عىل الجبهة البحرية. 

 : خاص
 

خرجـت نتائـُج وتداعيـاُت عملية «كرس 
النظـام  سـيطرة  عـن  الثالثـة»  الحصـار 
السـعودّي، عـىل مرأى ومسـمع العالم كله، 
مع اسـتمرار وتوسع حرائق منشآت أرامكو 
املسـتهدفة، وبلوغ الخسـائر مسـتوى غري 
مسـبوق، يف مشـهد أعاد التذكـري بالهجوم 
التاريخـي عىل مصايف «بقيـق» و»خريص» 
الـذي هـز اململكـة والعالـم، غـري أن صدى 
الصفعـة األخرية بدا أوسـَع؛ نظًرا إىل توقيت 
العملية الذي مثل داللـة عىل انقالب موازين 
املواجهة التي بدأت قبل سـبعة أعوام كاملة 
بشـكل جـذري، وفتح الباب عـىل مرصاعيه 
ملرحلة جديدة مرعبة كانـت القيادة اليمنية 
تحـّدد مالمحهـا يف الوقت الـذي يواجه فيه 
السعوديّون عجزهم عن إطفاء الحريق الذي 

تسببوا به بتعنتهم وإجرامهم. 
تأثـريُ العملية العسـكرية تصاَعَد بوترية 
متسـارعة وبصورة صادمة بالنسبة للنظام 
السـعودّي، عىل امتـداد السـاعات التي تلت 
التوزيـع  محطـة  يف  وُخُصوصـاً  الرضبـة، 
التابعة ألرامكو يف مدينـة جدة والتي جذبت 
األنظار إليها؛ بَسبِب ألسنة اللهب املتصاعدة 
من خزاناتها والتي شـوهدت من مسـافات 
بعيدة، إىل جانب سحائب الدخان التي غطت 

املدينة محولة نهارها إىل ليل. 
عىل عكس ما توقعت السـعوديّة، لم تهدأ 
الحرائق مع مرور الوقت بل اتسـعت لتحول 

ليـل املدينة إىل نهار، َحيـُث انفجرت خزانات 
أُخـرى داخل املحطة لتتحـول إىل جحيم حي 
جذب إليه عدسـات وكاالت األنباء ووسـائل 
اإلعـالم األجنبيـة، إىل جانب سـكان املدينة، 
لينضم إليهم الحًقا اإلعالم السعودّي بنفسه 

بتغطية مبارشة. 
هكذا انهارت اسـرتاتيجية «اإلنكار» التي 
ظل النظـام السـعودّي يعتمد عليها لسـبع 
سـنوات يف ليلة واحدة، وبالرغم من أن لجوء 
اإلعالم السعودّي إىل بث مشاهد الحريق كان 
ًها؛ بغـرض «اسـتعطاف العالم» إال أن  موجَّ
ذلك الغرض غاب خلف الدخان األسـود، ولم 
يتبـقَّ إال حقيقة أن السـعوديّة فشـلت، وأن 
حماقتهـا يف اليمن قد ارتدت عكسـيا عليها 

وبشكل صادم. 
بحسب اإلعالم «اإلرسائييل»، َفـإنَّ املحطة 
املسـتهدفة تضم قرابة ربع مخزون اململكة 
مـن املنتجات البرتولية، وهـو ما يتوافق مع 
حجـم خزانات املحطـة، َحيُث كانـت وكالة 
«أسوشـيتد برس» قد ذكرت سابًقا أن خزانًا 

واحًدا منها يتسع لـ500 ألف برميل. 
برغـم ذلك، لـم تكن هذه املحطـة الهدف 
الوحيد للعملية، َحيـُث امتدت الرضبات من 
أقـىص رشق اململكة إىل أقـىص غربها، ومن 
العاصمة إىل املناطق الجنوبية، وشملت عدة 
أهداف جديدة وبالغة األهميّة منها مصفاتي 

رابغ ورأس تنورة. 
وال زال من الصعب تقدير الخسـائر بدقة 
مـع اسـتمرار محـاوالت اإلطفـاء والتكتـم 

اإلعالمـي، لكـن التقديرات األولية تشـري إىل 
مليارات من الـدوالرات وأرضار طويلة املدى 

يف العديد من املنشآت. 
وبالنظر إىل إعالن القوات املسلحة سابًقا 
عـن «بنك أهـداف خـاص» بعمليـات كرس 
الحصـار، وعن البـدء بـ»رضبـات مركزة» 
ضمن هـذا البنك، َفــإنَّ العمليـات القادمة 
قد تكون مزلزلة بشـكل أقـىس بكثري، َحيُث 
بـات واضًحـا أن «الرضبات املركـزة» تعني 
إحداث دمار كبري يف منشآت هامة، عىل غرار 
مـا حدث يف محطـة جدة، وقبلهـا يف مصايف 
«بقيق» و»خريص»، األمر الذي لم يعد هناك 
شـك يف أن اململكة لن تستطيع حتى التعامل 

معه، فضًال عن أن تتحمل تداعياته. 

وعىل غرار العمليـة «الثانية» جاءت هذه 
العملية لتضيف تفاصيل جديدة حول مسار 
«كـرس الحصـار» إىل جانـب تأكيد رسـائله 
وخصائصه الرئيسـية السـابقة وأبرزها أن 
األمر لم يعد يتعلق فقط بكميات من الوقود، 
بـل بمعادلـة الحرب والسـالم التـي يحاول 
النظام السـعودّي ورعاته الغربيون التهرب 
منهـا، والتي تقتيض إيقاف اسـتخدام امللف 
اإلنساني كسالح أَو كورقة تفاوض وابتزاز. 
ولعل أبرز ما أّكـدته العملية هو أن مسـار 
«كـرس الحصار» يختلف َكثرياً عن العديد مما 
سـبقه من مسـارات الردع العابـرة للحدود، 
َحيُث بات واضًحا أن قرار القيادة السياسـية 
والثوريـة اليمنيـة بالتوّجـه لكـرس الحصار 

عسـكريٍّا ال سـقف له وال يمكـن الرهان عىل 
«كسـب الوقـت» يف مواجهتـه أَو حتـى عىل 
«تخفيـف» وتريته، وهـذا ما يؤّكــده أَيْـضاً 
اإلعـالن «بنـك أهـداف خـاص» و»رضبـات 
مركزة»، َوأَيْـضاً وعيد القوات املسلحة بتنفيذ 

املزيد من العمليات خالل الفرتة القادمة. 
زالـت  ال  السـعوديّة  أن  مـن  وبالرغـم 
كورقـة  املسـار  هـذا  مخاطـر  تسـتخدم 
السـتثارة العالم الـذي يطالبهـا برفع إنتاج 
النفـط لتغطيـة احتياجات السـوق، إال أنها 
تبدو وحيدة أكثر من أي وقت مىض، ما يعني 
أن إرصار الواليـات املتحـدة عىل االسـتمرار 
بالعـدوان والحصار أكرب مـن أوجاع النظام 
السـعودّي، وهو ما يجعل استمرار الرياض 
بالتعنت مغامرة متهورة وخطرية عىل أمنها 

ومصالحها. 
يشـار إىل أن تصاعـد سـحب الدخان من 
محطـة أرامكو بجـدة ال زال ُمسـتمرٍّا حتى 
لحظة الكتابة، وقد مرت أكثُر من 24 ساعة، 
برغم إعـالن النظام السـعودّي (مرة ثانية) 

عن السيطرة عىل الحريق. 
وكان قائـد الثـورة السـيد عبـد امللك بدر 
الديـن الحوثي أعلـن، أمـس األول، أن العاَم 
ا وجويٍّا،  الثامـَن سيشـهد زخًمـا صاروخيّـٍ
ومفاجـآٍت بحريًة، وأّكــد أن ُكـلَّ محاوالت 
االلتفـاف عىل متطلبـات السـالم الفعيل لن 
ـا النُّْصَح لدول  هٍّ تـؤدَي إىل أيِة نتيجـة، موجِّ
العـدوان بوقـف العـدوان ورفـع الحصـار 

وإنهاء االحتالل لتجنُِّب العواقب. 

تقارير

ــرة «ضــمــران» ــجغ إبــــادة أجــرتــغــظ شــغ «الــســئــســغــظ» وصــخــش طــرضــج خــتــغ شــغ ج
والمطار المعاظأ  باجاعثاف  وتعثغثات  خثطغئ  وطراشص  العصعد  لاسئؤئ  طظحآت  تثطغر 

السثو غرتضإ جرائط طروسئ يف خظساء 
والتثغثة وغداسش إجراءات التخار 

تفاصط الثسائر شغ ظض سةج ضاطض سظ السغطرة سطى الترائص.. والسالط غافرج 

«ضسر التخار البالبئ» تعج الظزام السسعدي: الطغطئ افوىل يف جتغط السام الباطظ
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 : ظعح جّقس
 

ألقى الرئيُس مهدي املشاط، مساء أمس 
ًة ومفصليًة يف مناسـبة  السـبت، كلمًة هامَّ
اليـوم الوطنـي للصمـود، أعـادت توجيـَه 
بُوصلة الحرب والسـالم، وحّولـت الكرة إىل 
ملعب تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
ليقّرر مـا إذَا كان يرغب يف تحقيق السـالم 
الكامل، أَو مواصلة عدوانه وحصاره، وعليه 
ـَل تداعياِت قـراره الذي قـد يحّدد  أن يتحمَّ
مصريه، يف حني توّجـهت إىل الشعب اليمني 
بمزيـد من «الشـحن الوطنـي» املبدئي عىل 
مسـار معركـة التحّرر واالسـتقالل والعزة 

والكرامة. 
املشـري املشـاط جّدد إطـالَق املبـادرات 
األُحاديـة التـي تؤّكــد حـرَص اليمـن عىل 
تحقيق السالم العادل واملرشف، عرب مبادرة 
لتحـرج  مسـارات السـالم  ُكــّل  تتضمـن 
تحالف العدوان مجّدًدا وتجعله أمام اختبار 
جديـد إلثبات مسـاعيه للسـالم بعيـًدا عن 
املناورات السياسية املعهودة، يف حني عادت 
مبادرة قائد الثورة بشأن مأرب إىل الواجهة 
رغـم أن الفـرتة املاضيـة ومـا حملتـه من 
مستجدات عسكرية وسياسية قد تجاوزت 
املبادرة وتسمح باسـتبدالها بأُخرى تحمل 
مطالـب ذات سـقف أعىل، غـري أن إعادتها 
يجدد ويرسـخ التأكيد عىل حـرص الطرف 
الوطنـي عىل السـالم وما يحملـه معه من 

معاٍن سامية. 
 

طئادرة املظاخر الصعي.. إضمال 
التّةـئ صئض إذئاق الثغارات

وقال املشـاط يف مبادرته السـامية التي 
تضمنـت أربـَع نقـاط تحتـوي عـىل ُكــّل 
مسـارات الحـرب والسـالم: «نعلن بشـكل 
الصاروخيـة  الرضبـات  تعليـق  أُحـادي 
والطريان املسـريَّ وكافة األعمال العسكرية 
بـرٍّا  السـعوديّة  العربيـة  اململكـة  باتّجـاه 
ـام، ونؤّكــد  وبحـرٍّا وجـوٍّا ملـدة ثالثـة أَيـَّ
اسـتعدادنا لتحويل هـذا اإلعـالن إىل التزام 
نهائـي وثابت ودائم يف حال أعلنت والتزمت 
اململكة السـعوديّة بإنهـاء الحصار ووقف 
غاراتهـا الجويـة عـىل أرايض الجمهوريـة 
اليمنية بشـكل نهائي وثابت ودائم»، وهذه 
النقطـة الهامة من املبـادرة تأتي بالتزامن 
مـع إدراك العالم أجمع بمـدى قدرة القوات 
املسـلحة اليمنية عىل اسـتهداف أية أهداف 
داخل اململكة مهمـا كان عددها أَو موقعها 
أَو  حساسـيتها  أَو  حمايتهـا  مسـتوى  أَو 
كـرس  عمليـة  بعـد  سـيَّما  ال  خطورتهـا، 
الحصـار الثالثـة، وهـو األمر الـذي يؤّكـد 
حـرص صنعـاء عـىل تقديس السـالم، من 
موقـع القـوة واملقـدرة عىل توجيـه أقىس 

الرضبات. 
َوأََضـاَف املشـاط يف النقطـة الثانية من 
املبادرة: «نعلن وقـف املواجهات الهجومية 
ام،  يف عمـوم الجبهات امليدانية ملدة ثالثة أَيـَّ
ونؤّكـد اسـتعدادنا لتحويل هـذا الوقف إىل 
التزام نهائي َوُمسـتمّر ودائم يف حال أعلنت 
اململكـة السـعوديّة سـحب جميـع القوات 
الخارجيـة للتحالـف من أراضينـا ومياهنا 
اليمنية، والتوقف التام عن دعم ميليشياتها 
النقطـة  هـذه  يف بالدنـا»، لتأتـي  املحليـة 
لتؤّكــد أن املبـادرة تؤسـس ملرحلة سـالم 
قادمـة دائمة، عكس تحالـف العدوان الذي 
يواجههـا بالتصعيد العسـكري أَو التصعيد 
بغطـاء دبلومايس كما يجري يف ما يسـمى 
«مشـاورات الرياض»، وهنا انكشاف جديد 
لُهــِويَّة الطرف السـاعي للسالم والجانب 
الذي يسـتخدم يافطات السالم كغطاء لكل 

أشكال التصعيد. 
وما يؤّكــد ِحْرَص الطـرف الوطني عىل 
إحـالل السـالم فقـد عـادت مبـادرة قائد 
الثـورة بشـأن مـأرب إىل الواجهـة ضمـن 
النفطـة الثالثة يف مبادرة الرئيس املشـاط، 
رغـم مرشوعية حق صنعاء يف رفع سـقف 

مطالبهـا؛ نظـراً لتعنت املرتِزقـة ورعاتهم 
تجاهها منذ بواكـري إعالنها، وما جلبه ذلك 
التعنُُّت من مستجدات ميدانية ترّجح كامَل 
األفضليـة للطـرف الوطني، غـري أن صدق 
األخري وتقديسـه للسـالم يجعله متمسـكاً 
باملبـادئ الحقيقية يف مواجهـة مكر العدّو 

وخداعه. 
أمـا يف النقطـة الرابعـة واألخـرية مـن 
املبادرة فقد أّكـد الرئيس املشاط أن املبادرَة 
ال تأتـي من باب املنـاورات السياسـية، بل 
رشارة تحـرق معهـا ُكـّل مسـاعي الحرب 
والحصار، َحيُث طالت ِملف األرسى لتؤّكـد 
حرَصها عىل مللمـة ُكـّل الجراح وتبديد ُكـّل 
ما يدعو إىل حمل األحقاد والعودة للتصعيد، 
اسـتعدادنا  «نعلـن  املشـاط:  قـال  َحيـُث 
التـام لإلفـراج عـن كافـة أرسى التحالـف 
املوجوديـن، لدينـا بما فيهم شـقيق هادي 
األرسى  وكّل  املحليـة،  املليشـيات  وأرسى 
من الجنسـيات املتوفـرة يف قبضتنا مقابل 
اإلفراج الكامل عـن كافة أرسانا املوجودين 
لـدى التحالف بمختلـف مكوناتهم، وندعو 
املبعوَث إىل ترتيِب اإلجراءات وتيسـري تباُدِل 
الكشـوفات واالتّفاقـات التنفيذيـة دفعـًة 
كاملًة أَو عىل دفعـات، وبما يضمن اإلفراج 

الكيل عن كافة األرسى من الجانبني». 
وبهـذه املبـادرة باتـت الكـرة يف ملعـب 
تحالف العدوان ليقّرر يف أي اتّجاه يصّوبها، 
أيف مرمـى الحرب أم يف مرمى السـالم؟! أما 
الطـرف الوطني فقـد حّمل كامـَل الحّجـة 
عـىل «خصمـه» وأتـى بمبـادرٍة ال تحمـُل 
أيـة رشوط تعجيزيـة وتخىلَّ عـن كثري من 
أبسـطها  املرشوعـة  واملطالـب  الـرشوط 
التعويض وإعادة اإلعمار ومعالجة الوضع 
جديـد  تأكيـد  يف  واالقتصـادي،  اإلنسـاني 
عىل تقديسـه للسـالم كما وصف املشاط يف 
حديثه عن هذا الباب بقوله «ندعو املجتمع 

الدويل واألمم املتحدة لتقديس السالم». 
 

الخمعد حرٌف لظ غثثش 
والسقم طصثَّس واقلافاف 
سطغه غصعد لـ «غري املتمعد»

وعّرج املشـاط عـىل ُجملٍة مـن القضايا 
ذات الصلـة، وتطرق عىل جوانب توحي بأن 
الكلمة جاءت لرتسم مالمح املرحلة القادمة 
عـىل ضـوء ما قـد يقـّرره تحالـف العدوان 
بشـأن املبادرة الجديدة، َحيُث توّعد بالعديد 
من التحوالت املفصلية واملصريية مع دخول 

العام الثامن من العدوان والحصار. 
ولفـت إىل املنـاورات االلتفافيـة لتحالف 
«مشـاورات  يسـمى  مـا  عـرب  العـدوان 

الرياض»، مؤّكـداً أن تلك الدعواِت وتزامنَها 
مـع تصعيـد الحصـار وتكثيـف الغـارات 
وتوسيع حدة الشـحن الطائفي والسيايس 
واملناطقـي والخطـاب اإلعالمـي، وغريهـا 
من الشـيطنة امُلسـتمّرة للطـرف الوطني، 
جميعها تكشف اسـتغالل العدوان ورعاته 
لعناوين السالم بما يخدم أعمالهم العدائية. 
وقال املشـاط: «نـرى يف الحصار وحجز 
سـفن الوقود وحرمان الشـعب من أبسـط 
حقوقـه اإلنسـانية أعمـاالً تتناقـض مـع 
متطلبـات السـالم وبنـاء الثقـة»، معتـربًا 
«الحصار سـبباً مبارشاً يف إطالة أمد الحرب 
وعرقلة السـالم يتحمل مسؤوليته املجتمع 
الـدويل وتحالف العـدوان»، يف إشـارة إىل أن 
تمسك صنعاء باملطالب املرشوعة قد يحمل 
معه املزيَد من املفاجآت العسـكرية يف عمق 
دول العدوان حال أصمت الرياض وأخواتها 
آذانهـا مـع املجتمع الـدويل تجـاه تداعيات 

الحصار عىل معاناة اليمنيني. 
ونـّوه إىل أن «الصمـوَد بـكل مـا ارتبط 
ويرتبط به من تضحيات وآمال وطموحات 
ومكاسب مسـتقبلية، هو ملك الشعب ُكـّل 
الشـعب وهو اليوم أمانة يف عنق ُكـّل يمني 
ويمنيـة، والحفـاظ عليـه مهمة مقدسـة 
تقـع عـىل عاتـق الجميـع»، محـذراً «من 
مغبـة املسـاس أَو النيل من هـذا الصمود؛ 
باعتبَـاره رشف اليمن الذي لـن نفرط فيه، 
ولـن نتهـاون يف مهمـة صونـه وحمايتـه 
بكل الطـرق والوسـائل وعىل نحو حاسـم 
وصارم»، يف تأكيد عـىل رفع الوترية األمنية 
عـىل غـرار العسـكرية يف مواجهـة ُكـّل ما 

يسعى له العدوان وأدواته ورعاته. 
ولفـت إىل جانـب مـن مراحـل العـدوان 
والحصار وما حملت معها خالل السـنوات 
معانـاة  ضاعفـت  إفـرازات  مـن  املاضيـة 
اليمنيـني عىل مرأى ومسـمع مـن الجانب 
األممـي واملجتمع الـدويل، مؤّكــداً أنه «لم 
يكن لنا كبلد وشـعب سوى خيارين ال ثالث 
لهمـا إمـا الصمود وضمـان عـزة اليمن أَو 

االستسالم واملعاناة أكثر». 
وأَشـاَر املشـاط إىل أن صمـود اليمنيـني 
ـُس ملناعـة وحمايـة ألجيـال اليمنيني  يؤسِّ
ملئات السنني القادمة، معلًقا عىل إحياء يوم 
الصمـود الوطنـي بقوله: «نحـن ال نحتفي 
بالحرب وإنما نحتفـي بصمودنا وباملعاني 

واملكاسب املرتبطة بهذا الصمود». 
ويف ختام كلمته توّجـه املشـريُ املشـاط 
بالتحيـة لقائد الثـورة وكل أحرار الشـعب 
اليمني وأبطال القوات املسلحة واألمن، وكل 
الرشفاء املساهمني يف تعزيز صمود الشعب، 
داعيـاً إىل اقتحام العـام الثامن من الصمود 
بكل عنفوان يف مواجهة ُكـّل السيناريوهات 
املرسومة من قبل تحالف العدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 
وحملـت كلمـُة الرئيس مهدي املشـاط 
العديَد من الـدالالت واملعاني التي نؤّكـد أن 
ُكـّل ما طرحه له مـا بعده من النتائج ذات 
االرتـداد الرسيـع، والتي توحي أن الشـعَب 
اليمنـي خـالَل الفـرتات القادمة سـيحدث 
تحوالٍت كبريًة عىل ُكـّل املستويات، بانتظار 
ردة فعـل تحالف العدوان تجـاه املبادرة، يف 
حـني تؤّكـد املعطيـاُت أن تجاهل العدّو لها 
قد يجر املشـهد إىل منعطفـات كربى تحمل 
عمليات نوعية وموجعة، يسـتوحى بأسها 
وإيالمهـا مـن وعـود قائـد الثـورة األخرية 
بالقـدوم بـرٍّا وبحـرٍّا وجـوٍّا عـرب «جحافل 
البالسـتية  وصواريخنـا  اليمنـي  جيشـنا 
ة، وقواتنا البحرية التي ترد  وطائراتنا املسريَّ
العدّو إىل قعر البحر كما هو هالك فرعون»، 
َحــدَّ قولـه، وهي عبارة توحـي بأن العاَم 
القادَم من الصمود سـيكون عـاَم «العاقبة 

للمتقني». 

تقرير

الرئغج المحاط غرجط طقطح المرتطئ الصادطئ سطى ضعء «خثى» طئادرته: 

دخعل سام الاخظغع والمعاجعئ «الحاططغظ» بمئادرة جقم ودسعات اخطفاف لطاساطض طع «اقرتثادات»
طئادرة طظ أربع ظصاط غطئ ُضـّض طسارات السقم وأسادت الضرة لمطسإ السثوان لـ «تسثغثعا» خقل بقبئ أغام

السقم «طصثس» والخمعد «حرف الغمظغني» الثي 
جغتمى بضض تجم وخراطئ يف سام «خظاسئ الاتعقت»

الغعم العذظــغ لطخمعد غفااــُح ساطًا باطظًا 
لثــعض طرتطئ جثغثة طــظ السمض المصثس 
المحــرف بالســقم  إق  غاعصــش  ق  الــثي 

واجعــئ بقدظــا وطــا تــجال سثواظــًا غاحــمًا ضحــش سظ 
بحــاسئ المساــثي وإخــراره سطى ترضغــع الغمــظ الضئغر

لط غضظ لظا ضئطث وحــسإ جــعى خغارغــظ ق بالث لعما إطا 
الخمعد وضمان سجة الغمظ أو اقجاســقم والمساظاة أضبر

لــط غســث شــغ طصــثور الثــارج أن غثــثَع 
حــسئظا تتئ أي سظعان بــراق أو اّدساء زائش

بخمعدظــا  ظتافــغ  وإظمــا  بالتــرب  ظتافــغ  ق 
وبالمساظــغ والمضاجــإ المرتئطــئ بعــثا الخمــعد

التخار جــئٌإ طئاحٌر شغ إذالئ أطث الترب وسرصطئ السقم 
غاتمــض طســآولغاه المةامــع الثولغ وتتالــش السثوان

تاشــًق  جــغضعن  حــسئظا  خمــعد  طــظ  الباطــظ  الســام 
بالمفاجــآت والاتــعقت وبافسمــال الثشاسغــئ الظعسغــئ



4
األحد

العدد

24 شعبان 1443هـ..
27 مارس 2022م

(1371)
أخبار 

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

صادطعن يف السام الباطظ بضض صعة وسظفعان
اآلقُف شغ طسغرة الغعم العذظغ لطخمعد بخظساء:

طفاغ الثغار الغمظغئ: السثوان غارظح؛ َفظَّه سطى باذض وسما صرغإ جاتض بعط صارسئ

 : أتمث داوود
أحيـا اآلالُف مـن اليمنيـني، يـوم أمـس 
السـبت، 26 مـارس 2022م اليـوم الوطني 
للصمـود، بمناسـبة مـرور 7 سـنوات مـن 
العـدوان والحصار األمريكي السـعودّي عىل 
بالدنـا، َحيـُث اكتظـت سـاحة بـاب اليمن 
باألحـرار الذين توافـدوا من ُكــّل مديريات 
وأحياء العاصمـة صنعاء، ومـن املحافظة، 
مؤّكـدين للعالم األعمى بأن الشـعب اليمني 
عيصٌّ عىل االنكسار ولن يستسلم أَو يخضع 

للعدوان. 
 ورفع املحتشـدون كعادتهـم العديد من 
الالفتـات ُكتبـت عليهـا عبـارات الصمـود 
اليماني يف مواجهة العـدّو، كما رفعوا صور 
قائـد الثـورة السـيد عبـد امللـك بـدر الدين 
الحوثي، واألعـالم الوطنيـة، والفتات كبرية 

مكتوبًا عليها «قادمون يف العام الثامن». 
واختارت اللجنة املنظمة للفعالية ساحة 
«بـاب اليمن» مكاناً لالحتشـاد؛ ملـا لها من 
رمزية، وداللة كبرية، فهي املكان األول الذين 
احتضـن األحـرار يف ثانـي يوم مـن العدوان 
يـوم الجمعـة، 27 مـارس 2015، ويومهـا 
خـرج اليمانيون منذهلني ومسـتغربني من 
القصف والغارات التي طالت صنعاء يف اليوم 
األول من العدوان ودون مقدمات تذكر لشن 

الحرب. 
ويتكّرر اليوم املشـهد، وتتعدد الوسـائل، 
ولكن بعـد أن مىض عىل العـدوان والحصار 
بالصـرب  اليمنيـون  كللهـا  سـنوات،  سـبع 
والثبات، والصمود األُسطوري، كخيار وحيد 
يف مواجهـة ُكــّل العواصف التـي لحقت به 
جراء التوحـش األمريكي السـعودّي األرعن 

طيلة تلك السنوات. 
 ورّدد املشـاركون يف املسـرية العديـد من 
الهتافـات منهـا: «عـام الحسـم والتمكني» 
و»سـبع سـنني ثامنها النرص املبـني» َو»يا 
جيشـنا يـا اللجـان.. أنتـم للعزة عنـوان»، 
إضافـة إىل الهتـاف بالشـعار الرئيـس (الله 
أكرب، املوت ألمريكا، املـوت إلرسائيل، اللعنة 

عىل اليهود، النرص لإلسالم). 
وقبـل بـدء الفعاليـة، قـرأ املحتشـدون 
بصـوت جماعي سـورة الفيل ثـالث مرات، 
وأدعيـة متعـددة بـأن يحفـظ اللـه اليمـن 

وينرصه عىل أعدائه. 
وابتدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم 
قرأهـا الحافظ محمد حسـني الكبـاري، ثم 
وقف املحتشـدون لتأديـة النشـيد الوطني، 
وكلهـم همة ونشـاط وعزيمـة تعانق جبل 

«نقم» املطل عليهم بعنفوانه األبي. 
 

أظاط افسطعن
وصعـد بعـد ذلـك مفتـي الديـار اليمنية 
العالمة شمس الدين رشف الدين إىل املنصة، 
مرحبـاً بالجماهـري الغفـرية التـي توافدت 
إىل هذه السـاحة، ثـم ألقى كلمة حماسـية 
تطرق فيها إىل جملة من الرسائل والنصائح 
واإلرشـادات، مؤّكـداً أن العـدوان لم يتمّكن 
من تحقيق أي انتصار يُذكر خالل السـنوات 
السبع املاضية، وأن الصرب اليماني والصمود 

أوجـد لهذه الشـعب الحرية والشـجاعة، ثم 
خاطب اآلخرين قائـالً: «ال تهنوا وال تحزنوا 
وأنتـم األعلون إن شـاء اللـه، فالحق معكم، 
واللـه معكـم؛ ألَنَّكـم مظلومـون، ومعتدى 

عليكـم، فعليكم بالصرب والثبـات والتقوى، 
واإلكثار من ذكر الله». 

وواصـل العالمة رشف الديـن قائالً: «لقد 
خيََّب اللُه آماَل األعداء، ونحن اليوم ويف العام 

الثامـن مقبلون بثبات وصمـود، وثمرة ذلك 
هـو النرص بإذن الله»، ُمشـرياً إىل أن األعداَء 
حاولوا املكـر والخداع، ولكن اللـه لم يحّقق 
لهم أمالً، مطالباً بأن نكون أكثر ثباتاً وصرباً 

وأكثـر اسـتقامة مع اللـه حتى نـزداد عزة 
وكرامة. 

، وها  وزاد بقولـه: «ثقوا بأن وعَد الله َحقٌّ
نحن نـرى التحالـف اليوم يرتنـُح؛ ألَنَّه عىل 
باطل، وخالف أوامر الله، وعما قريب ستحل 

بهم قارعة». 
وخـالل الفعاليـة، تـم إحـراق العَلَمـني 
األمريكي واإلرسائييل، ثم ألقى الشاعر عباُد 
أبـو حاتم قصيـدًة شـعريًة ألهبـت حماس 

الحارضين. 
 

دسعاٌت لطظفري السام
واختُتمت املسـريُة ببيان قرأه مستشـاُر 
املجلـس السـيايس األعـىل بصنعـاء، محمد 
طاهر أنعم، والذي أّكـد فيه أن اليوم الوطني 
للصمود هـو ذكرى هامـة، ومحطة ننطلق 
منها ملواجهة العدوان األمريكي السـعودّي، 
والتصـدي لجرائمـه املروعـة بحـق املدنيني 
أن الشـعب اليمنـي لـن  األبريـاء، مؤّكــداً 

يستكني ولن يستسلم للمجرمني. 
وبـارك البيان للقـوات املسـلحة اليمنية 
املسـري  والطـريان  الصاروخيـة  والقـوة 
العمـق  يف  املسـددة  النوعيـة  الرضبـات 
السـعودّي يف عمليـات كرس الحصـار األوىل 
والثانيـة والثالثة، كما أوضح أن اليمنيني لن 
ينَسـوا بأن العدوان قد أعلن من واشـنطن، 
وأنـه ارتكـب أول جريمة يف حـي بني حوات 

بصنعاء. 
وقـال أنعم وهو يقـرأ البيان: «نسـتنكر 
ُكـّل املمارسات العدوانية واألسلحة املحرمة 
والفتاكة والحصار والتجويع، الذي تمارسه 
قـوى العـدوان عـىل بالدنـا، مؤّكـديـن أن 
خيار املواجهة والصمـود هو األصوب، وأننا 
قادمون يف العام الثامن بكل قوة وعنفوان». 
ووّجه البيان التحيَة لقائد الثورة السيد عبد 
امللك بدر الدين الحوثـي –يحفظه الله-، داعياً 
يف تدشـني العـام الثامـن ُكـّل أحرار الشـعب 
للتوّجــه والنفـري إىل جبهات العـزة والكرامة 
الجاهزيَة  والرشف ملواجهـة األعداء، مؤّكــداً 

لتعزيز ُكـّل جبهات املواجهة مع العدوان. 
واختتـم البيـاُن بالتأكيد عـىل ُجملٍة من 
القضايا الهامة، منهـا أن العدواَن اإلجرامي 
عىل اليمن هو أمريكيٌّ غـاِدٌر تقوُده أمريكا 
وتنفذه السـعوديّة، وأن املواجهَة لهذه العدّو 
هـي الخيـاُر الصائـب، كمـا طالـب البياُن 
األحراَر يف املحافظات الجنوبية املحتّلة بعدن 
وحرضموت وشـبوة وغريها بالتَحّرك لطرد 
االحتالل الذي جاء الستعباِد شعبنا، مؤّكـداً 
أن القيادَة الثورية والسياسـية بصنعاَء عىل 
وعدها وعهدها يف االستمرار يف النضال حتى 

تحرير ُكـّل شرب يف بالدنا من املحتّلني. 
وبـارك البيـاُن عمليـاِت كـرس الحصار، 
معتربًا أنهـا َحقٌّ مرشوع ومكفول لشـعبنا 
اليمني، مؤيـداً ُكـلَّ الخطوات التي تنتهجها 
القيادُة لرضب املنشآت الحيوية والنفطية يف 
مملكـة العدوان حتى ترتدع وتوقف عدوانها 
وترفع حصارها، كما أّكـد البيان عىل املوقف 
الثابـت لليمن من القضايا الهامة يف املنطقة 

وعىل رأسها القضية الفلسطينية. 
واختُتمت الفعاليُة بالنشيِد الوطني. 

بغان المسغرة غثسع لطظفغر السام إلى الةئعات وغئارك سمطغات 
ضسر التخار وغآّضـث العشاء بالسعث لاترغر الئطث طظ المتاّطغظ
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 : خسثة 
َجـــدََّدت صعـدُة الثورة، أمس السـبت، 
التأكيَد عىل املـيض ُقُدًما نحو تحقيق النرص 
والثبات، مدّشــنًة العاَم الثامَن من العدوان 
بمسـريتني جماهرييتـني حاشـدتني؛ إحياًء 
لليـوم الوطنـي للصمـود 26 مـارس، تحت 

شعار «قادمون يف العام الثامن». 
ويف املسـرية الحاشـدة بمدينـة صعدة 
التـي تقدمتهـا قيـادُة السـلطة املحليـة 
وعسـكرية  أمنيـة  وقيـادات  وعلمـاء 
رّدد  املواطنـني،  مـن  اآلالف  وعـرشات 
املشـاركون الُهتافـات املنـّددة بتصعيـد 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  تحالـف 
حصـار  مـن  يفرضـه  ومـا  اإلماراتـي 

واحتجاز لسفن املشتقات النفطية. 
اللتـني  املسـريتني  يف  املشـاركون  ورفـع 
رازح  ومدينـة  صعـدة  مدينـة  يف  أقيمتـا 
ـرة عـن إجرام  الشـعارات والالفتـات امُلَعبـِّ
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، وما 

قابلها من صمود أُسطوري يماني. 
ويف كلمـة له، بارك محافـظ صعدة لقائِد 
الثورة والجيش واللجان الشـعبيّة واألجهزة 
األمنية وللشـعب اليمني اإلنجـازات النوعية 
التي تحّقق خالل سـبعة أعوام رغم العدوان 

والحصار واالستهداف املمنهج. 
وأدان املحافـظ عـوض، جرائـَم العدوان 
ومجازَره عىل مدى سبع سنوات، واستمرار 
العدوان األمريكي السعودّي والحصار يف ظل 

صمت دويل وأممي معيب. 

فيما أوضح مدير مكتب حقوق اإلنسـان 
بصعدة، يحيـى الخطيب، أن العـدوان تعمد 
ارتكاب الجرائم بحق أبناء املحافظة وتدمري 
إحصائيـات  مسـتعرضاً  التحتيـة،  البنيـة 
الخسـائر املاديـة والبرشيـة التـي تكبدهـا 

الشعب جراء العدوان والحصار. 
واسـتنكر صمـت املجتمـع الـدويل تجاه 
جرائـم وانتهاكات العـدوان، داعيـاً األحرار 
اليمنـي  الشـعب  أبنـاء  مـع  الوقـوف  إىل 
ومظلوميته؛ كون التاريخ سيسجل ُكـّل من 
يقف إىل جانب اليمنيني يف صفحاته البيضاء. 

واعترب بيان صادر عن املسـريتني، إحياء 
اليـوم الوطنـي للصمـود محطـة ينطلـق 
الجميـع منها يف مواجهة العدوان األمريكي 
الغـادر، مبـاركاً ألبطـال القوات املسـلحة 
رضباتهـم البطوليـة وقصف عمـق العدّو 

السعودّي. 
وأَشـاَر إىل أن الشـعب اليمنـي وعىل مدى 
سـبعة أعوام، حّقق الكثري مـن االنتصارات 
وهـو قـادم يف العام الثامن بـكل ثبات وقوة 
وعنفوان، داعياً الجميع إىل النفري العام نحو 

الجبهات. 

وقال البيـان: «نؤّكـد لألحـرار والرشفاء 
وكل  وسـقطرى  وحرضمـوت  عـدن  يف 
محافظاتنا ومناطقنا املحتّلة بأَنَّا عىل العهد 

والوعد بتحرير ُكـّل شرب من اليمن». 
وأّكــد أن العـدوان عـىل اليمـِن عـدواٌن 
إجرامي أمريكي غادر تقوده أمريكا وتنفذه 
السعوديّة وبقية الدويالت واألنظمة العميلة. 
وقال البيان: «نشـد عىل أيـدي األحرار يف 
املحافظات واملناطق املحتّلة يف التَحّرك لطرد 
االحتالل ودحر مرتِزقته من ُكـّل املحافظات 
واملناطـق اليمنيـة، فهـذا التحالـف لم يأت 
إال السـتعباد شـعبنا واحتـالل بالدنا ونهب 

ثرواتنا». 
وبارك عمليات القوات املسـلحة املسـددة 
التي دّشــنت العـام الثامن ضمـن عمليات 
كرس الحصـار عىل اليمن.. معلناً التأييد لكل 
خطـوات القيـادة يف رضب منشـآت العـدّو 
النفطيـة والحيويـة حتـى يكف العـدّو عن 

غطرسته ويرفع حصاره. 
َد البيان التأكيد عىل املوقف املبدئي  وَجــدَّ
ــة وعىل رأسـها القضية  تجـاه قضايـا األُمَّ
الفلسطينية، وأضاف: إننا عىل العهد والوعد 
إىل جانب محور املقاومة يف فلسـطني ولبنان 

والعراق.

 : تّةـئ 
أحيا أبناء ووجهاء محافظة حّجـة، أمس 
السـبت، يف ُكــّل مديرياتها، اليـوم الوطني 
للصمود بمسريات شعبيّة حاشدة؛ استعداًدا 
للدخول يف العـام الثامن من الصمود يف وجه 

العدوان األمريكي السعودّي بكل عنفوان. 
ويف املسـريات التـي حرضهـا عـدد مـن 
القيادات واملسؤولني وشخصيات اجتماعية 
سـاحات  يف  املحتشـدون  أّكــد  وعلمائيـة، 
املدينـة ومراكز مديريات مسـتبا ووشـحة، 
الجميمـة، كحـالن الـرشف، مبـني، نجـرة، 
الشـغادرة، بني قيس، رشس، كحالن عفار، 
املغربة، بني العـوام، بكيل املري، كرش، قارة، 
استمرار الصمود والثبات يف مواجهة العدوان 

األمريكي السعودّي حتى تحقيق النرص. 
املؤّكــدة  الشـعاراِت  املحتشـدون  ورّدد 
االسـتعداَد لتقديـم الغـايل والنفيـس دفاعا 
عـن األرض والعرض والسـيادة ودعم القوة 
الصاروخيـة والطريان املسـريَّ والتفاعل مع 
حملـة إعصار اليمن للتحشـيد واالسـتنفار 
ورفد الجبهات باملـال والرجال والعتاد حتى 

تحقيق النرص املبني. 
ويف املسـرية التـي أقيمت باملدينة، أشـار 
محافـظ حّجـة، هالل الصـويف، إىل أن اليوم 
يتم طي صفحة سـبع سـنوات من الجرائم 
البشـعة التي ارتكبهـا العدوان بحـق اليمن 
الثامـن  العـام  وتدشـني  واإلنسـان  األرض 
بكل إبـاء وعـزة وتضحية ومزيد مـن البذل 

والعطاء. 
وأّكـد أهميّة التَحّرك املسئول والصمود يف 
التصـدي للعدوان، الفتـاً إىل أن ُكـّل عام من 
العـدوان يدخل يزداد فيه اليمنيون تماسـكاً 
التضحيـات  ويقـدم  وعزيمـة،  وارتباطـاً 

الكبرية. 
وأشـاد محافظ حّجـة بالتضحيات التي 
يقدمهـا أبناء املحافظـة يف ُكــّل الجبهات، 
ُمشـرياً إىل أن العـاَم الثامـن سـيكوُن عـاَم 

االنتصار الكبري. 
فيمـا أّكـدت كلمة املسـرية التـي قدمها 
مديـر األمـن باملحافظـة، العميـد نايف أبو 
خرفشـة، أن اليوم الوطنـي للصمود محطة 
الصمـود  لتعزيـز  مهمـٌة  تربويـة  تعبويـة 
ومواجهـة التصعيد بالتصعيد وتدشـني عام 
جديد من الصمـود الفوالذي األُسـطوري يف 

مواجهة العدوان. 
وأَشـاَر إىل أن العـدوان عـىل اليمن تقوده 
أمريـكا وإرسائيل بامتيَـاز واألعراب ُمَجـّرد 
أدوات ومنفـذة لتوجيهات أسـيادها.. الفتاً 
إىل أن سـبعة أعوام مـن العـدوان اإلجرامي 
والحصـار الظالم باتت الصواريـخ اليمانية 
تسـتهدف وتدّمـر أهداًفا حساسـة يف عمق 
ضبـط  يف  كان  ممـا  أقـوى  واألمـن  العـدّو 

الجريمة وكشف املخّططات. 
وأَشـاَر إىل أن اليمـَن اليـوَم بات مدرسـة 
مجـاالت  يف  العالـم  شـعوب  منهـا  يتعلـم 
أهميّـة  مؤّكــداً  والصمـود..  املواجهـة 
االستمرار يف التحشـيد والتعبئة واالستنفار 
ملواجهـة العدوان وتعزيـز التكافل والتعاون 
مـع الجبهات األمنيـة والزراعيـة والرتبوية 
مسـاهمة  رشكات  إنشـاء  يف  واملسـاهمة 

للتصنيع استجابة لدعوة قائد الثورة. 
وأُلقيت يف املسـريات التـي أقيمت يف بقية 
اسـتمرار  عـىل  أّكــدت  كلمـاٌت  املديريـات 
املواقـف املّرشفـة والصمـود والثبـات حتى 
تحقيـق النرص والتفاعـل الجاد مـع حملة 
إعصار اليمن للتحشـيد واالستنفار ملواجهة 

العدوان. 
اليمنـي  الشـعب  عظمـِة  إىل  وتطرقـت 
وصمـوده األُسـطوري يف مواجهـة العدوان 
والـذي أذهـل العالـم.. مباركـًة العمليـات 
الواسـعة للقوة الصاروخية والطريان املسريَّ 
يف عمـق العدّو السـعودّي وانتصارات أبطال 
الجيش واللجان الشعبيّة يف ميادين الصمود. 

ودعت إىل تعزيِز عوامـل الصمود والثبات 
والوقـوف صفـاً واحـداً يف الدفاع عـن العزة 

والحرية والكرامة. 
وأَشـاَرت بياناٌت صادرة عن املسريات إىل 
أن العـدوان عـىل اليمن هو عـدواٌن أمريكي 
تنفذه السعوديّة والدويالت واألنظمة العميلة 
وأن شـعب الحكمـة يخـوض مواجهة لكل 
أرشار األرض الذين احتشـدوا يف الحرب عىل 
اليمن.. داعياً أحـرار املناطق اليمنية املحتّلة 
للتَحـّرك لطرد االحتالل ودحـر مرتِزقته من 

ُكـّل املحافظات. 
وَجـــدََّدت العهَد بميض اليمنيني بتحرير 
ُكـّل شـٍرب مـن اليمن مـن الغـزاة واملحتّلني 
.. مباركة  ومرتِزقتهـم طال الزمان أَو َقـُرصَ
العملياِت املسدَّدة التي دّشـنت العام الثامن 
من الصمود ضمن عمليـات كرس الحصار.. 
رضب  يف  القيـادة  خطـوات  ُكــّل  مؤيـدة 

منشآت العدّو النفطية. 
وأَشـاَرت البيانات إىل أن اليمنيني قادمون 
يف العـام الثامـن بالتوكل عىل اللـه بجحافل 
جيـش مجاهـد صابـر وتلبيـة لدعـوة قائد 
الثورة تدعو ُكـّل األحـرار إىل النفري العام إىل 

جبهات الرشف. 
ودعت البياناُت املعتديـن لوقف عدوانهم 
ورفـع الحصـار وأخذ العـربة والعظـة مما 
أن  مؤّكــدًة  املاضيـة..  السـنوات  يف  حـدث 
القادم أعظـم، مع اسـتمرار املوقف املبدئي 
ــة وعىل رأسـها  الثابـت تجـاه قضايـا األُمَّ

القضية الفلسطينية. 

خسثة البعرة تتغغ الغعم العذظغ لطخمعد بمسريتني تاحثتني وتآّضـث 
تةثغَث اقظطقصئ يف طعاجعئ السثوان وطآاطراته

أبظاء ووجعاء تّةـئ غثرجعن يف 15 جاتئ خمعد وغآّضـثون الثخعَل 
بسظفعان يف السام الباطظ طظ الخمعد
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 : ذطار 
شـهدت محافظُة ذمـاَر، أمس السـبت، 
مسـريًة جماهرييًة حاشـدًة؛ احتفاًء باليوم 
الوطنـي للصمـود، أّكــد املشـاركون فيها 

الدخوَل يف عام قادم من الصمود والثبات. 
ويف املسـرية التـي انطلقـت من الشـارع 
العـام بمدينة ذمار، أّكـد املحتشـدون الذين 
تقدمهـم قيادات السـلطة املحليـة وقيادات 
عسـكرية وأمنيـة وشـخصيات اجتماعيـة 
وعلمائية، اسـتمراَر الصمـود والثبات حتى 

تحقيق النرص املؤزر. 
ورفع املشاركون الَعَلَم الوطني والالفتاِت 
مات التي تؤّكـد  َوَر والشعارات واملجسَّ والصُّ
اقتحاَم أبناء ووجهـاء محافظة ذمار للعام 
الثامن من الصمود بكل استبسـال للتصدي 
الصهيونيـة  األمريكيـة  املؤامـرات  لـكل 

السعوديّة اإلماراتية. 
ورّدد املشـاركون الُهتافـاِت املؤكِّـدَة عىل 
التعويـل اليمنـي الكبري عـىل عمليـات الرد 
والردع لفـك الحصار ورفع معاناة الشـعب 
األمميـة  االرهاصـات  عـن  بعيـًدا  اليمنـي 
لحقـوق  واملنتقصـة  املخادعـة  والدوليـة 

الشعب اليمني. 
للسـلطة  كلمـاٌت  املسـرية  يف  وألقيـت 
الشـعب  وثبـات  بصـرب  أشـادت  املحليـة 
اليمنـي يف مواجهة العـدوان والحصار ويف 
مقدمتهـم املعلمـون ومختلـف العاملـني 
الذين سـّخروا أنفسهم وجهودهم ووقتهم 
ألداء واجبهم رغم شـحة اإلْمَكانيات وعدم 

توفر املقومات. 
ولفـت الكلماُت إىل ممارسـات العدوان يف 
إغالق مطـار صنعاَء ومينـاء الحديدة ومنع 
املشـتقات النفطية والغاز املنزيل وغريها من 
املمارسـات اإلجرامية بقصـد إلحاق الرضر 

بأبناء الشعب اليمني والوصول به إىل مرحلة 
االنهيار. 

ونّوهـت بعمليـات كـرس الحصـار التي 
العمـق  يف  املواقـع  مـن  عـدًدا  اسـتهدفت 
يسـّطرها  التـي  واالنتصـارات  السـعودّي، 
الجيُش واللجـان الشـعبيّة يف جبهات العزة 

والبطولة. 
يف  االنتصـارات  إىل  الكلمـات  وأَشـاَرت 
مختلـف الجبهات وعمليات كـرس الحصار، 
داعيـة إىل املزيـد من العمليـات النوعية التي 

تسهم يف ردع العدوان وكرس الحصار. 
ويف بيـان املسـرية، أّكـد املشـاركون «أن 
العدوان عىل اليمن هو عدوان أمريكي تقوده 
أمريكا وتنفذه السـعوديّة وبقيـة الدويالت 
واألنظمـة العميلة َومواجهتنـا لهذا العدوان 

هو خيار صائب». 
وقـال البيـان: «نؤّكـد عىل أننـا قادمون 
يف العـام الثامـن بالتوكل عىل اللـه بجحافل 

جيشنا املجاهد الصابر، وتلبيًة لدعوة قائدنا 
السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي». 

َد البيـاُن الدعـوَة لوقـف العدوان  وَجـــدَّ
ورفـع الحصـار، مهيبـًة بالقوات املسـلحة 

وأجنحتهـا الصاروخيـة والجويـة لتوجيـِه 
املزيـِد من الرضبـات املوجعـة يف عمق دول 
العدوان إلركاعها وإجبارها عىل ترك الشعب 

اليمني وشؤونه. 

 : رغمئ 
احتضـت محافظة ريمة، أمس السـبت، 
جموًعـا برشيـًة حاشـدة ألبنـاء ووجهـاء 
املحافظة الذين تقاطروا إىل ساحة القدس يف 
مديرية الجبني إلحياء اليوم الوطني للصمود 
26 مارس، وتدشـينًا للدخول يف العام الثامن 
مـن الصمـود يف وجـه العـدوان األمريكـي 

السعودّي اإلماراتي. 
ويف املسـرية بسـاحة القـدس، رفعت 
الحشود الجماهريية املشاركة الشعارات 
رة عن تضحيات وصمود  والالفتات امُلَعبـِّ
الشعب اليمني يف وجه العدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي منذ سبع سنوات. 
ورّددوا الُهتافـاِت املسـتنكرَة باسـتمرار 
العـدوان والحصار عىل الشـعب اليمني منذ 
سبعة أعوام واملؤّكـدة عىل مواصلة الصمود 

والثبات يف مواجهته حتى تحقيق النرص. 
يـزال  مـا  اليمنـي  الشـعب  أن  وأّكــدوا 
اإليَمانيـة  بُهــِويَّتـه  متمسـكاً  وسـيظل 

ومدافعـاً عن الوطن حتى تحرير ُكـّل شـرب 
من دنس الغزاة واملحتّلني. 

َوأُلقيـت لكلمـات أّكــدت أن إحيـاء يوم 
الصمـود الوطنـي تأكيـد عـىل قـوة وإراَدة 
وعزيمـة الشـعب اليمني الذي لن يسـتكني 

ولـن يخضع لقـوى االسـتكبار مهما بلغت 
التضحيات. 

وأَشـاَرت إىل مواقـَف أبناء ريمـة يف دعم 
املرابطـني وحرصهم عىل املشـاركة الفاعلة 
يف مسـرية يوم الصمود الوطنـي الذي يمثل 

رسالة لقوى العدوان والعالم بثبات اليمنيني 
للعـام الثامـن يف مواجهة غطرسـة وصلف 

دول تحالف العدوان. 
وتطرقت الكلمات إىل ما تعرض له الشعب 
اليمنـي ومقدراته خالل سـبع سـنوات من 
جرائـم من قبل النظام السـعوي واإلماراتي 
بدعـم أمريكـي صهيونـي طالـت األطفـال 
والنسـاء والشـيوخ وتدمري البنيـة التحتية 

ملؤّسسات الدولة. 
وأّكــد بيـان صادر عن املسـرية بحضور 
قيادات السـلطة املحلية ومسـؤويل األجهزة 
وشخصيات  ومشـايخ  والعسـكرية  األمنية 
اجتماعيـة، أن تصعيـد العـدوان لـن يثنـَي 
الشـعَب اليمنـي عـن مواصلـة الدفـاع عن 

الوطن وسيادته واستقالله. 
واسـتنكر تواطؤ األمـم املتحدة واملجتمع 
الـدويل وصمتهـم املعيـب إزاء مـا يتعـرض 
لـه الشـعب اليمني مـن جرائـم وانتهاكات 
وحصار منذ سبع سنوات.. مشيداً بالصمود 
الشـعبيّة  واللجـان  للجيـش  األُسـطوري 
القـوة  ورضبـات  الجبهـات  مختلـف  يف 

الصاروخيـة وسـالح الجـو املسـريَّ يف عمق 
العدّو السعودّي. 

وأدان البياُن اسـتمراَر العـدوان واحتجاَز 
سـفن املشـتقات النفطيـة ومنـع دخولها 
إىل مينـاء الحديـدة وما يرتتب عـىل ذلك من 
الخدميـة  القطاعـات  يف  كارثيـة  تداعيـات 

وتدهور األوضاع املعيشية. 
وطالـب بيـان مسـرية محافظـة ريمة، 
بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشـعب 
اليمنـي والسـماح بدخـول سـفن الوقـود 
والغـذاء والـدواء، داعياً شـعوب العالم الحر 
الوقوف إىل جانب الشعب اليمني والتَحّرك يف 

مواجهة هيمنة قوى االستكبار. 
وحـث البيـان عىل اسـتمرار دعـم حملة 
واالسـتنفار  للتحشـيد  اليمـن»  «إعصـار 
وإنجاحهـا لرفـد الجبهـات باملـال والرجال 
الجيـش  أبطـال  إلسـناد  العطـاء  وقوافـل 

واللجان الشعبيّة. 
تخللت املسـرية قصائد شـعرية وأوبريت 
لفرقة الثقلني عّربت عن الصمود األُسطوري 

للشعب اليمني يف سبع سنوات. 

 : سمران 
احتضنت محافظُة عمران، أمس السبت، 
مسريتنَِي حاشـدين لألحرار والحرائر؛ إحياًء 
لليوم الوطني للصمود وتدشينًا للعام الثامن 
من الصمود يف وجه العدوان بكل قوة وثبات 

مهما كانت املعاناة. 
ويف املسـرية التي أقيمـت يف مدينة عمران 
بحضور قيادات السلطة املحلية بكل أجهزتها 
وحشـد مـن القيـادات العسـكرية واألمنية 
والشـخصيات العلمائيـة واالجتماعية، رفع 
املشـاركون الالفتات املؤّكـدة عىل اسـتمرار 
الصمود والثبات، حاملـني صور قائد الثورة 
وعباراته التي تؤّكـد التحام القيادة بالشعب 

يف مواجهة التحديات. 
الداعيـة  الُهتافـات  املشـاركون  ورّدد 
إىل املزيـد مـن الصمـود والصـرب والثبات يف 

مواجهة العدوان ومؤامراته الهدامة. 
للشـهداء  العهـَد  الُهتافـاُت  وَجـــدََّدت 
والجرحى والوعد للقيادة الثورية والسياسية 
باملـيض ُقُدًمـا نحو خـوض معركـة التحّرر 
واالستقالل وإعادة اليمن وثرواتها سواحلها 

وجزرها إىل أحضان الشعب اليمني. 
وألقى محافظُة عمـران، فيصل جعمان، 
دعـا فيها إىل املزيـد من الصمود والتحشـيد 
واالسـتنفار ملواصلـة رفـد الجبهـات باملال 
والرجال والعتـاد دفاعاً عن األرض والعرض 
والسـيادة حتى تحقيق النـرص ودحر الغزاة 

واملحتّلني عن كامل الرتاب اليمني. 
وشـّدد عىل أهميِّة َرصِّ الصفوف وتوحيد 
الجهـود الرسـمية والشـعبيّة والوقـوف إىل 
جانـب القيـادة الثورية واملجلس السـيايس 
األعىل واملشاركة الفاِعلة يف االنتصار للوطن 
وإحباط كافـة املخّططـات واملؤامرات التي 

تُحاك ضد اليمِن أرضاً وإنساناً. 
وأَشاَر إىل أن العدواَن لم يستِطع عىل مدى 
سـبعة أعوام أن يضِعَف من عزيمة اليمنيني 
هـم الوطني، بل عىل  أَو يناَل مـن َوحدة صفِّ
العكـس من ذلك زادهم قوًة وبأسـاً وتالحماً 

شعبيٍّا ورسميٍّا. 
ويف بيـان املسـرية، أّكــد املشـاركون أن 
العدوان عـىل اليمن أمريكـي بالدرجة األوىل 

ينفذه العمالُء يف األنظمة الخليجية. 
وقـال البيـان: «نؤّكـد عىل أننـا قادمون 

يف العـام الثامـن بالتوكل عىل اللـه بجحافل 
جيشنا املجاهد الصابر، وتلبية لدعوة قائدنا 

السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي». 
إىل  املعتديـن  «ندعـو  البيـان:  َوأََضــاَف 

وقف عدوانهـم ورفع حصارهم وأخذ العربة 
والعظـة ممـا حـدث لهم خـالل السـنوات 

املاضية». 
ــة، قـال البيان:  ويف سـياق قضايـا األُمَّ

«نؤّكــد موقَفنـا املبدئي تجـاه قضايا أمتنا 
وعىل رأسها القضية الفلسطينية ويف محور 

الجهاد واملقاومة». 
أما يف املسـرية النسـائية بشـارع حّجـة 
بمدينة عمران، فقد أّكـدت حرائر املحافظة 
اسـتمرار الصمود والثبـات ومواصلة البذل 
والعطاء لتعزيز صمود املرابطني يف الجبهات 

حتى تحقيق النرص. 
واعتـربت املشـاركاُت اسـتمراَر العدوان 
والحصـار ومنـَع دخـول سـفن املشـتقات 
النفطيـة وارتـكاَب أبشـع املجـازر، بحـق 
للرشائع  سـافراً  الشـعب اليمنـي، انتهـاكاً 

السماوية واألعراف واملواثيق الدولية. 
القـوة  رضبـاِت  الحرائـُر  وباركـت 
الصاروخيـة وسـالِح الجـو املسـريَّ يف ُعمق 
مـن  املزيـِد  إىل  داعيـاٍت  السـعودّي،  العـدّو 
الرضبات واالستنفار والتعبئة ملواجهة قوى 

العدوان وأدواته. 
وَجـــدَّدن التأكيَد عـىل اسـتمراِر الدفِع 
لرفـد  وإخوانهـن  وأزواجهـن  بأبنائهـن 
الجبهـات، منّوهـاٍت إىل اسـتمراِر اإلنفـاق 

لصالح ُكـّل عوامل الصمود.

طسرية تاحثة يف ذطار تآّضـث اجامرار الخمعد وتثسع لثسط سمطغات 
الردع لعصش السثوان ورشع التخار

أترار رغمئ غتاحثون يف «جاتئ الصثس» لاةثغث الخمعد والبئات يف الغعم العذظغ لطخمعد

أبظاء ووجعاء سمران غتغعن الغعم العذظغ لطخمعد بمسرية تاحثة 
وغثسعن قصاتام السام الباطظ بصعة تردع افسثاء

إتغاًء لطغعم العذظغ لطخمعد:

مئ طسغرة لطترائر أّضـثن شغعا اجامراَر السطاء والثشع برجالعظ لرشث الةئعات: شغما ُظزِّ
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خقل طسغرات جماعغرغئ تاحثة شغ سمعم المثغرغات؛ إتغاًء لطغعم العذظغ لطخمعد

 : تسج 
أحيت محافظُة تعز، أمس السـبت، اليوم 
الوطنـي للصمـود، عـربَ مسـريات ووقفات 
جماهريية حاشدة يف عموم املديريات الحرة. 
ويف مديريتـي التعزية وصالة، احتشـدت 
الجماهري يف الشارع الرئييس بمفرق ماوية، 
ـرة عن  رافعـة الشـعارات والالفتـات امُلَعبـِّ
صمـود الشـعب اليمنـي والجيـش واللجان 
الشـعبيّة يف وجـه دول العـدوان األمريكي-

السعودّي-اإلماراتي وأدواته. 
املشـاركون الشـعارات والالفتـات  ورّدد 
اليـوم  اليمنـي  الشـعب  أن  أّكــدت  التـي 
وبعد سـبع سـنوات من العـدوان، أكثر قوة 
وبأسـاً وصموداً وتالحماً وقـدرة عىل تلقني 
العدّو السـعودّي -اإلماراتـي أقىس الدروس 

والرضبات يف عقر داره. 
ويف الفعاليـة، قـال محافظ تعـز، صالح 
عبدالرحمـن بجاش: «إننا اليـوم نودع العام 
السـابع مـن الصمـود يف وجـه آلـة القتـل 

والعدوان والحصار». 
وأضـاف: «وإذ ندخـل العـام الثامـن من 
الصمود يف وجه العدوان، َفـإنَّنا نؤّكـد لقائد 
الثـورة، السـيد عبدامللك بدر الديـن الحوثي، 
واملجلـس السـيايس األعـىل، عـىل التمسـك 
بخيار الصمود واملقاومـة للعدوان، وخوض 
معركة التصّدي لقوى العدوان حتى تحقيق 

النرص املؤزر». 
إىل ذلك، بارك أمني محيل مديرية التعزية، 
محمود بجاش، لقائد الثورة، السيد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثـي، ذكـرى اليـوم الوطنـي 
للصمود أمام أعتى آلة وأحدث أنواع األسلحة، 
مبينًـا أن خروج الشـعب اليمنـي من حالة 
الدفـاع إىل الهجوم، وكرس غرور وغطرسـة 

قوى االسـتكبار والهيمنة، يأتي وهو يدخل 
العام الثامن من العدوان والحصار والحرب، 
مـا يعترب ذلك إنجـازاً ونجاحاً ألبنـاء اليمن، 

وحكمة وحنكة القيادة الثورية. 
التحشـيد  اسـتمرار  إىل  بجـاش  ودعـا 
والتعبئـة لرفـد الجبهـات باملـال والرجـال 
عن اليمن وأمنه واسـتقراره  والعتاد؛ دفاعاً 

وسيادته واستقالله. 
ويف مركز مديرية رشعب السـالم، احتشد 
اآلالف، أمس السـبت، يف مسـرية جماهريية 
حاشدة يف منطقة النجدين، يتقّدمهم عضو 
مجلـس الشـورى، أحمـد سـعيد الشـماخ، 
ووكيـال املحافظة، حميد عيل عبـده وقناف 
الشـعز،  عـيل  املديريـة،  ومديـر  الصـويف، 
ومشايخ ووجهاء املديرية، وأعضاء السلطة 

املحلية واملكتب التنفيذي. 
وأّكـدت الكلمات، التي ألقيت يف املسـرية، 
حـرص الجميـع عىل إحيـاء اليـوم الوطني 

للصمـود، للتأكيد عىل قدرة صمود الشـعب 
اليمنـي وثباته، واسـتمراره يف رفد الجبهات 

والتصدي للعدوان. 
وأَشـاَرت الكلمات إىل أن الشـعب اليمني 
قادر عىل اسـتمرار الرضبات املوجعة لعمق 
العدّو السعودّي –اإلماراتي، وإلحاق الهزيمة 

بقوى املعتدين. 
ويف مديريـة حيفـان، أّكــد املشـاركون، 
يف املسـرية الجماهريية الحاشـدة، مواصلَة 
التحشيد واالسـتنفار باملال والرجال والعتاد 

إىل جبهات الدفاع عن الوطن. 
وأشـاروا يف املسـرية، يف عزلـة األعبـوس 
بمنطقة الرام بحضور مدير مديرية حيفان 
عبدالرقيـب الحمـري، وعـدد مـن املشـايخ 
والوجهاء، إىل استمرار الصمود والثبات حتى 

تحقيق النرص. 
بدورهـا، شـهدت مديريـات خدير وصرب 
املـوادم والصلـو وسـامع واملرساخ مسـرية 

جماهريية حاشـدة يف دمنة خدير، بحضور 
عضـو مجلـس الشـورى، الدكتـور يحيـى 
ـاب  الجنيـد، ووكييل محافظة تعـز عبدالوهَّ
الجنيـد ومحمـد هـزاع الحسـيني، ومديـر 
املديرية، جالل الصبيحي، وعدد من املشايخ 

والوجهاء. 
َد املشـاركون يف املسرية الدعوة إىل  وَجــدَّ
النفري العام والتحشيد واالستنفار، مباركني 
الرضبات املوفقة للقوات املسلحة اليمنية يف 

عمق العدّو السعودّي. 
مقبنـة  مديريـة  شـهدت  بدورهـا، 
مسـرية جماهريية، تقدمها عضو مجلس 
الشـورى، منصـور هائـل سـنان ومديـر 
املديريـة فؤاد سـنان، ومشـايخ ووجهاء، 
َحيُث أّكـد املشـاركون يف املسرية أن النرص 
قريب وطـرد الغـزاة أصبح حتميـاً بوعي 
أبناء الشعب اليمني، وتالحمهم والتفافهم 
إىل جانـب قائد الثورة، السـيد عبدامللك بدر 

الدين الحوثي. 

خرجـت  الرونـة،  رشعـب  مديريـة  ويف 
مسـرية جماهريية حاشـدة تقّدمهـا وكيل 
املحافظـة، محمد منري الحمـريي، وعدد من 

مشايخ ووجهاء املديرية. 
وأّكــد املشـاركون يف الفعاليـة دعمهـم 
املطلـق لإلجـراءات التـي تتخذهـا القيـادة 
الثوريـة واملجلس السـيايس األعـىل يف كرس 
والدعـوة  العـدوان،  قـوى  وردع  الحصـار 
حتـى  الجبهـات  لرفـد  امُلسـتمّر  للتحشـيد 

تحقيق النرص املبني. 
ماويـة  مديريـة  شـهدت  السـياق،  ويف 
مسرية حاشدة، أّكـد من خاللها املشاركون 
أن دخـول العـام الثامـن من العـدوان يأتي 
والشـعب اليمني أكثر قوة وتالحماً وصموداً 

يف مواجهة قوى العدوان واملرتِزقة. 
ودعا أبنـاء ماويـة الجميع إىل اسـتمرار 
التحشـيد والتعبئـة لرفـد الجبهـات باملـال 
والرجال والعتاد، دفاعاً عن اليمن وسـيادته 

واستقالله. 

 : طأرب 
َد أبناء محافظة مأرب والءهم  َجــدَّ
لقائـد الثـورة السـيد عبدامللـك بن بدر 
الدين الحوثي -يحفظه الله-، مؤّكـدين 
ومواجهـة  الصمـود  يف  اسـتمرارهم 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 

جاء ذلك يف املسرية الشعبيّة الحاشدة 
شـهدتها  التـي  الخطابيـة  والفعاليـة 
سـاحة املحافظة بمديرية بدبدة، أمس 
السـبت، يف الذكرى السابعة للصمود يف 

وجه العدوان. 
قـال  الجماهرييـة،  املسـرية  ويف 

محافـظ املحافظـة اللواء عـيل محمد 
طعيمـان: إن أبنـاء مـأرب لهـم رشف 
التضحيـة والنضـال يف وجـه العـدوان 
ومرتِزقته وإنه مهما استمر العدوان يف 
ارتكاب الجرائـم واملجازر اليومية بحق 
ـة وأبنـاء اليمن  أبنـاء املحافظـة َخاصَّ
عامة فلن يحيد أبناء مأرب عن مواصلة 

مسريتهم الجهادية. 
مـأرب  أبنـاء  أن  طعيمـان  وأّكــد 
ومسـتعدون  صامديـن  سـيظلون 
للمواجهـة حتـى تحرير آخر شـرب من 

أرض الوطن. 
أبنـاء  أّكــد  الختامـي،  البيـان  ويف 
يف  قدمـاً  ُمِضيَّهـم  مـأرب  محافظـة 

والصمـود  الجهـاد  مسـرية  مواصلـة 
ومواجهة العدوان ورفد الجبهات باملال 

والرجال. 
باإلنجـازات  مـأرب  أبنـاء  وأشـاد 
العظيمـة التـي حّققها أبطـال الجيش 
واللجـان الشـعبيّة يف مختلف الجبهات 
وما حّققتـه القوة الصاروخية وطريان 
الجو املسريَّ من رضبات قوية وموجعة 
اإلماراتـي  السـعودّي  العـدّو  عمـق  يف 
األمريكي مستبرشين بأن العام الثامن 
العظيمـة  اإلنجـازات  عـام  سـيكون 
أشـد  وسـيكون  الكبرية  واالنتصـارات 
وأقىس عـىل العدّو املعتدي عىل شـعبنا 

ووطننا. 

أبظاء تسج غآّضـثون سطى خغار الخمعد وخعض طسرضئ الاخثي لصعى السثوان

طأرب تةثد العقء والسعث لصائث البعرة 
يف الغعم العذظغ لطخمعد

صائث ضاائإ الععئغ: الغعم العذظغ لطخمعد جُغثطَّث يف تارغت الغمظ املساخر
 : طأرب 

أّكــد قائـُد كتائـب الوهبـي، اللـواء بكيـل صالـح 
الوهبـي، أن اليـوَم الوطني للصمود، سـيُخلد يف تاريخ 
اليمن املعارص ملا سطره ويسطره أبناء الشعب اليمني 

من تضحيات ذوداً عن الوطن وسيادته واستقالله. 
وأَشـاَر اللـواء الوهبـي إىل أن إحياء اليـوم الوطني 
للصمود رسـالة للعدوان باالسـتمرار يف خوض معركة 
الدفاع عن الوطن ورفض مشاريع الوصاية الخارجية. 
ونـّوه بالصمـود األُسـطوري للشـعب اليمنـي يف 
مواجهة العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، عىل 

مدى سبعة أعوام متتالية. 
كما أّكـد أن الشـعب اليمني جسد معاني التضحية 
والفـداء يف سـبيل الدفـاع عـن الوطـن رغم وحشـية 
العدوان واسـتهدافه اليمن أرضاً وإنسـاناً باألسـلحة 

املحرمة دوليٍّا. 
وهنـأ الوهبـي، قائد الثورة السـيد القائـد عبدامللك 
بدرالدين الحوثي، وفخامة املشري الركن مهدي املشاط 
رئيـس املجلس السـيايس األعىل القائد األعـىل للقوات 
املسـلحة، وأعضـاء املجلس السـيايس وقيـادة وزارة 
الدفاع ورئيس هيئة األركان، باالنتصارات التي حّققها 
أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة يف مختلف الجبهات، 

وعمليات إعصار اليمن بمراحلها املختلفة. 
وقـال: «لقد كانت أهـم ثمار الصمود األُسـطوري، 
بناء املؤّسسـتني العسـكرية واألمنية وتعاظم القدرات 
القتاليـة والدفاعيـة للقوات املسـلحة التي اسـتطعنا 

تحقيق توازن الردع االسرتاتيجي». 
َوأََضــاَف «أن كتائـب الوهبـي هـي إحـدى ثمـار 
الصمـود، والتـي أسسـها فقيـد الوطن اللواء الشـيخ 
صالـح بن صالـح الوهبـي، يف إطـار توّجــه القيادة 
الثوريـة واملجلـس السـيايس األعـىل بأهميّـة إنشـاء 

الكتائـب ودورهـا منـذ تأسيسـها يف مواجهـة العدّو 
ومنافقيه وإفشال وصد زحوفاتهم». 

وأَشـاَر إىل أن كتائـب الوهبـي قدمـت قوافـل مـن 
الشـهداء دفاعـاً عـن الوطـن.. الفتـاً إىل أن تضحيات 
الجيش واللجان الشـعبيّة ترسـم اليوم مستقبالً مليئاً 
بالعنفوان والعزة والكرامـة، وعدم الخنوع والخضوع 
لـكل من تسـّول له نفسـه العبث بمقـدرات الوطن أَو 

احتالله ونهب خرياته. 
َد التأكيد عىل اسـتكمال مسـرية الدفاع عن  وَجـــدَّ
الوطـن يف مواجهة العـدوان حتى رفع رايـة النرص يف 

مختلف مناطق ومدن ومحافظات الجمهورية. 
وأشاد قائد كتائب الوهبي، بمواقف قبائل بني وهب 
ومحافظـة البيضاء عامة، ودورهـم يف معركة الحرية 
واالسـتقالل.. مؤّكــداً مواصلـة الدفـاع عـن الوطـن 
وسـيادته واستقالله يف ظل قائد الثورة السيد عبدامللك 

بدرالدين الحوثي. 
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 : إب 
دعا اللواء عبدالواحد صـالح -محافظ إب- إىل تعزيز 
الجبهة الداخلية والحفاظ عىل أمن واستقرار املحافظة 
ونسـيجها االجتماعـي، مبينًـا أن صمود أحـرار اليمن 
وثباتهم والسـري عىل درب الشهداء يف التضحية والفداء، 
سـاهم يف إفشـال مخّططات العـدوان الهادفة إخضاع 

الشعب اليمني للهيمنة الخارجية. 
جاء ذلك يف املسرية الجماهريية الكربى التي شهدتها 
محافظة إب، أمس السبت؛ إحياًء لليوم الوطني للصمود 

يف وجه العدوان. 
ويف املسـرية أوضـح محافـظ إب عبدالواحـد صالح، 
أن خروج أبنـاء املحافظة إلحياء يـوم الصمود، يعكس 
الفخر واالعتزاز باملالحم البطولية التي سـطرها أبطال 
الجيش واللجان الشـعبيّة يف مختلف الجبهات عىل مدى 

سبعة أعوام. 
وأَشـاَر صالح إىل أن أبناء إب، يجـددون العهد لقيادة 
الثـورة واملجلـس السـيايس األعـىل باملـيض يف الثبـات 
والصمـود حتـى تحقيق النـرص وتحريـر كامل األرض 
اليمنيـة، مشـيداً بعمليات كـرس الحصار التـي نفذتها 
القوات املسـلحة يف عمق العدّو السـعودّي لردع العدوان 

وكفه عن غطرسته. 
ويف املسرية التي شـارك فيها عدد من أعضاء مجليس 
النواب والشورى وأمني عام محيل املحافظة أمني الورايف، 
ورئيـس محكمـة اسـتئناف املحافظـة القـايض محمد 
الشـهاب ورئيس جامعـة صعـدة الدكتـور عبدالرحيم 
الحمـران ووكيـل أول وزارة اإلرشـاد صالـح الخوالني، 
اعتـرب رئيس فـرع املؤتمر الشـعبي باملحافظة املهندس 

عقيـل فاضل، يف كلمة األحزاب والتنظيمات السياسـية، 
يوم الصمود محطة شموخ واعتزاز للشعب اليمني الذي 
صمد عىل مدى سـبع سـنوات يف وجه العدوان والقصف 

واالستهداف والتدمري والحصار. 
وأوضـح فاضـل أن املعادلـة تغريت يف العـام الثامن 
لصالـح الشـعب اليمني الذي اختـار الصمـود والثبات 

والتحدي لردع العدوان وكرس الحصار. 
إىل ذلـك، أّكـد عضو رابطة علماء اليمن الشـيخ عيل 
املطـري، عـىل عظمـة الجهاد يف سـبيل اللـه ومواجهة 
الطغـاة وأعـداء الدين، منوًِّهـا باملالحم التي يسـطرها 
ا  أبطـال الجيـش واللجـان يف مختلـف الجبهـات، حاثّـٍ
كافـة أبنـاء إب عىل مواصلة التحشـيد ورفـد الجبهات 
باملـال والرجـال ومواكبة انتصـارات وإنجـازات القوة 

 . الصاروخية وسالح الجو املسريَّ
من جانبه، أشـاد الشـيخ ياسـني العبـادي، يف كلمة 
علماء وخطباء املحافظة، بصمود الشـعب اليمني الذي 
أذهـل العالـم ومضيـه يف ذات الطريق الذي سـار عليه 
الشـهداء حتى تحقيـق النرص ودحر قـوى العدوان من 

األرايض اليمنية. 
إىل ذلـك، أّكــد بيـان صـادر عن املسـرية تـاله وكيل 
املحافظـة فؤاد يحيى منصـور، أن العـدوان عىل اليمن 
إجرامـي غادر تقـوده أمريكا وتنفذه السـعوديّة وبقية 

الدويالت خدمًة ألمريكا والكيان الصهيوني. 
ودعـا البيان أحـرار املحافظات واملناطـق املحتّلة إىل 
االضطالع بمسـؤولية طرد الغزاة واملحتّلني من األرايض 

والجزر املحتّلة. 
وبـارك بيـان املسـرية عملية كـرس الحصـار الثالثة 
التي دّشــنت العام الثامن من الصمود؛ باعتبَارها حقاً 

مرشوعاً ومكفوالً للشعب اليمني. 

 : التثغثة 
شـهدت مدينـُة الحديـدة، أمـس السـبت، مسـريًة 
جماهريية حاشدة إلحياء اليوم الوطني للصمود تحت 

عنوان «قادمون يف العام الثامن». 
ونـّدد املشـاركون يف املسـرية التي تقّدمتهـا قيادة 
السـلطة املحليـة وأعضـاء مجلس الشـورى، ووكالء 
املحافظة وعلماء وقيادات أمنية وعسكرية، الُهتافات 
املنـّددة بتصعيد تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي ومـا يفرضه من حصـار واحتجاز لسـفن 

املشتقات النفطية. 
من جانبه، أشـاد محافظ الحديـدة محمد عياش 
قحيم، باملشاركة الواسعة ألبناء املحافظة يف املسرية 
الجماهرييـة وصمودهـم وثباتهـم عىل مدى سـبع 
سـنوات من العـدوان والحصار.. داعياً إىل اسـتمرار 

الصمـود والثبات والوقوف صفـاً واحداً يف الدفاع عن 
اليمن وسيادته واستقالله. 

وأدان قحيم جرائم العدوان ومجازره عىل مدى سبع 
سنوات مضت، واستمرار العدوان األمريكي السعودّي 

اإلماراتي وحصاره يف ظل صمت دويل وأممي معيب. 
وقال: «احتشـادنا اليوم لنسـتذكر أن دول العدوان 
هي من شـنت عدوانها عىل الشعب اليمني باستهداف 

املدنيني يف العاصمة صنعاء وغريها من املحافظات». 
وبارك املحافظ قحيم لقائد الثورة والجيش واللجان 
الشـعبيّة واألجهزة األمنية والشعب اليمني اإلنجازات 
النوعية التي تحّققت خالل سـبعة أعوام رغم العدوان 

والحصار واالستهداف املمنهج لكل مقدرات الوطن. 
ودعا محافظ الحديدة املتورطني يف صفوف العدوان 
إىل مراجعـة حسـاباتهم واملبـادرة للعـودة إىل الصـف 
ـة بعـد أن تجلت الصـورة أمامهم عن  الوطنـي، َخاصَّ
أهـداف دول العـدوان يف تنفيـذ مخّططاتهـا إلخضاع 

الشعب اليمني. 
إىل ذلـك، أشـار نائـب رئيـس جامعـة دار العلـوم 
الرشعيـة الشـيخ عـيل عضابـي، إىل أهميّـة اضطالع 
الجميع بمسـؤولياتهم يف تعزيـز الصمود ودعم حملة 

«إعصار اليمن» للتحشيد واالستنفار. 
ــة  وأّكــد عضابي عـىل أهميّـة تعزيز وحـدة األُمَّ
ورفعتها وعزتها ملواجهة األعداء.. ُمشـرياً إىل أن دخول 
العـام الثامن من الصمود، يؤّكــد عزيمة وقوة وإراَدة 

الشعب اليمني أمام املعتدين. 
وتطرق إىل عظمة صمود الشعب اليمني يف مواجهة 
العدوان.. مباركاً عمليات القوات املسلحة التي نفذتها 
يف عمـق العـدّو السـعودّي وانتصارات أبطـال الجيش 

واللجان الشعبيّة يف ميادين الصمود. 
املسـرية  عـن  صـادر  بيـان  أّكــد  السـياق،  ويف 
الجماهرييـة، أن العـدوان عـىل اليمـن، إجرامي غادر 
تقـوده أمريكا وتنفذه السـعوديّة وعـدد من الدويالت 

واألنظمة العميلة، ُمشرياً إىل أن الشعب اليمني يخوض 
معركـة مصرييـة يف مواجهـة ُكــّل من احتشـدوا يف 

الحرب عىل اليمن منذ مارس 2015م. 
َد البيـان وقـوف أبنـاء الحديـدة إىل جانب  وَجـــدَّ
أحـرار املحافظات واملناطـق املحتّلـة يف التَحّرك لطرد 
االحتالل، ُخُصوصاً بعدما تكشـفت نواياهم وأهدافهم 

ومطامعهم يف ثروات اليمن. 
وبارك البيان عمليات أبطال القوة الجوية والطريان 
املسريَّ املسـددة التي دّشـنت العام الثامن من الصمود 
ضمـن عمليات كـرس الحصار.. معتربًا تلـك العمليات 
حقاً مرشوعاً ومكفوالً للشـعب اليمني يف ردع العدوان 

وكرس الحصار. 
وأّكـد أبناء الحديدة أنهم سـيكونون يف العام الثامن 
مـن الصمـود إىل جانب الجيـش واللجان الشـعبيّة يف 
مواجهة العـدوان تلبية لدعوة قائد الثورة السـيد عبد 

امللك بدر الدين الحوثي، للمشاركة يف صناعة النرص. 

طتاشزئ إب تثّحـظ الساَم الباطظ لطخمعد بالثسعة إىل تسجغج الةئعئ الثاخطغئ

التثغثة تئارُك سمطغات الةغح الظعسغئ يف الغعم العذظغ لطخمعد 
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بمظاجئئ الغعم العذظغ لطخمعد...
ظاصثم أجمى آغات الاعاظغ والائرغضات

لصائث البعرة السغث سئثالمطك بثر الثغظ التعبغ
ولطصغادة السغاجغئ طمبطئ

 بفثاطئ المحغر / طعثي طتمث المحاط
 رئغج المةطج السغاجغ افسطى وأسداء المةطج

وإلى طةاعثغظا طظ أبظاء الةغح واقطظ والطةان الحسئغئ  وضاشئ ابظاء حسئظا الغمظغ السزغط
جائطغظ اهللا السطغ السزغط أن غسغثعا وصث تتصص لحسئظا الظخر والامضغظ وذرد الشجاة المساثغظ

املآجسئ الساطئ لقتخاقت السطضغئ والقجطضغئ املآجسئ الساطئ لقتخاقت السطضغئ والقجطضغئ 
م / طسفر سئثاهللا الظمغرم / طسفر سئثاهللا الظمغر ـ وزغر اقتخاقت وتصظغئ المسطعطات                   م / خادق طتمث طخطحم / خادق طتمث طخطح
                         رئغج طةطج اإلدارة                                                  طثغر سام المآجسئ 

وضاشئ طعظفغ وطظاسئغ المآجسئ الساطئ لقتخاقتوضاشئ طعظفغ وطظاسئغ المآجسئ الساطئ لقتخاقت

حسإ سزغط غساصئض ساَطه سالمغُئ الصغادة طظ سالمغئ المحروع
الباطظ بخمعد أضبَر طظ ذي صئض

 

ظاغش تغثان
مرت سـبع سـنوات والقصف يطال ُكـّل 
محافظـات الجمهورية اليمنيـة والضحايا 
يسقطون يف ُكـّل مكان.. طائرات ال تتوقف 
عـن التحليق واالسـتهداف لكل مـا يتَحّرك 
عىل األرض وبالرغم مـن ُكـّل ما يحدث من 
عدوان إجرامي وحصار جائر وتضييق حتى 
عـىل لقمة العيش من قبل عدو خبيث وغبي 
إال أن ُكــّل ذلك يولد عزيمة وإراَدة عند ُكـّل 
يمني حر أقوى وأكثـر من ذي قبل.. فلربما 
هكـذا بطبيعـة الحـال اليمني ال يسـتطيع 
الصرب أَو كتمان الغيظ مهما كانت الظروف 
ومـع هذا يعانـي ويتألـم ويتوجـع ويزداد 
عنفواناً يف مواجهة العدّو اإلرهابي.. لم يسـتطع الصرب عىل حكم عفاش 

املرهون للخارج وخرج بثورة عظيمة للتحّرر واالستقالل. 
والتضحيات الكبرية التي يقدمها شـعب اليمن اليوم ال يمكن أن يفرط 

بها وسيميض بصمود أقوى حتى تحقيق كلما ينشده ويحلم به. 
ومنـذ اليـوم األول للعـدوان وجـدت اإلراَدة والعزيمـة عـىل املواجهـة 
والصمود ولعرشات السنني بل حتى ليوم القيامة.. هكذا كانت الخطابات 

الثورية والسياسية وموقف الشارع أَيْـضاً. 
ولهـذا بـإذن الله سـيكون العام الثامن أكثـر تقدًما وتقدمـاٍت لرجال 
الرجال وأكثر تصنيعاً للجانب العسكري وأكثر صموًدا وأكثر قوة لإلعصار 

اليمني. 
فما صنع يف السـبع السنوات التي مضت كفيل وقادر عىل صنع األكثر 

وتحقيق معجزات تذهل. 
فلـو كانت الهزيمـة هي من نصيبنا كيمنيني أحـرار ورشفاء لكانت يف 
بداية الرضبات األوىل أَو كما توقعها وقاسـها العدّو يف األسبوع األول أَو يف 
الشهر األول أما وبعد سبع سنوات فقد تخرج دكتور تحت أزيز الطائرات 
ودوي االنفجـارات وتخـرج مهندس مـن تحت أنقـاض الهناجر وتخرج 
طيـار يف ظل كليـة تقصف َومطـارات مغلقة وتتعـرض للقصف اليومي 
وتخرج معلم من تحت أنقاض مدرسـة مدّمـرة فكل هؤالء لم ولن يقبلوا 

باالنكسار أَو الهزيمة، فقط ما يعرفونه هو االنتصار والصمود ال غري. 
* عضو مجلس الشورى

د. شاذمئ بثغئ
 

واقٌع مظلـم، رصاعـات، انحرافات، 
باطـل مهيمـن، صـوُت الحـق ال يكاد 
ـٌة خانعـٌة وذليلة، سـيطَر  يُسـمع، أُمَّ
عليهـا الخـوُف والرعـب؛ بَسـبِب قوى 
االسـتكبار، حـكاٌم مسـلمون أصبحوا 
للباطل، إسـالٌم ُطِمَست معامُله،  جنوداً 
تَيٌْه مريب، وضـٌع متدهور من يسء إىل 

أسوأ. 
يف ظل ذلـك الوضع اقتضـت العدالُة 
أن  الهدايـة  يف  اللـه  وُسـنَُّة  اإللهيـُة 
قـوى  وجـه  يف  الحـق  صـوُت  يصـَدَح 
إىل  ـــَة  األُمَّ ليعيـَد  والضـالل  الكفـر 
جادة الصواب وينتشـَلها من مستنقِع 
الُخرساِن والشـقاِء، فكان أن اصطفى 
اللـه من العرتة الطاهرة من يستشـعر 
وهـذه  الديـن  هـذا  تجـاه  املسـؤولية 
ـة جده املصطفى صىل الله  ـــة، أُمَّ األُمَّ

عليه وآله وسلم. 
فجاء السيُد حسني بدرالدين الحوثي 
–رضـواُن اللـه عليـه- هاديـاً ومعّلماً 
ــة إىل بَـرِّ األمان،  ومربيـاً وقائـداً لألُمَّ
ها ومسـتنهضاً لها ملواجهِة  حامـالً َهمَّ
الخطـر املحـِدق بها مـن ُكــّل اتّجاه، 
التـي  والوسـائَل  األسـاليَب  موِضًحـا 

يستخدمها العدوُّ يف حربه لها. 
منهَج  ومحارضاتُه  دروُسـه  فكانت 
حياة متكامالَ يسـتقي معينه من هدي 
القرآن، منهج الفـوز والنجاة للبرشية 
مـن الضـالل والضيـاع، دروٌس يهتدي 
بها من وعاها وجعلها دستوراً لحياته، 
دروٌس شـغف بها الكثـريون ملا تحويه 

رسـخت  دروٌس  والنـور،  الهـدى  مـن 
معنى الُهــِويَّة اإليَمانية التي ُعرف بها 
هذا الشـعُب منذ القدم، الُهــِويَّة التي 
يسعى األعداُء لسـلبها منه، ليعيَش بال 
ة وال قيـم وال مبادئ،  ديـن وال ُهــِويـَّ
والسـيطرُة  رضبُـه  عليهـم  ليسـُهَل 
عليه مـن خالل مشـاريعهم التدمريية 
التي تمـيض وفق املـرشوع الصهيوني 
اإلمربيـايل العاملي، ليتسـنى لهم رسـم 
معالـم «الرشق األوسـط الجديد» الذي 
يمكِّنُهم من الهيمنة والتحكم بكل يشء 

وسلِب الحقوق والحريات. 
َه الشـهيُد القائـُد –رضواُن  لقد تنبـَّ
اللـه عليه- لخطـورِة الوضِع من خالل 
بآيـات  وربطهـا  واألحـداث  الواقـِع 
القـرآن الكريم ليخـرَج برؤيـة قرآنية 
تعطي نظرًة اسـتباقيًة ملا ستؤول إليه 
األحـداُث، يف خطـوة عظيمـٍة لتأصيـِل 
املـرشوع القرآنـي الـذي يربـُط الواقَع 
بالقـرآن، كمنهِج حيـاة متكامل يكفل 

السعادة لبني البرش. 
لكـن؛ ألَنَّ الباطـل يضيـق ذرعاً بكل 
صـوت يصـدح بالحـق، ُكــّل صـوت 
يناهـض مرشوعهـم الشـيطاني، فقد 
سعوا بكل طاقاتهم وإْمَكاناتهم الهائلة 
والحديثة، وجيوشـهم الكبرية ملواجهة 
ذلك املرشوع عن طريق السلطة الظاملة 
والعميلة يف ذلك الوقت، حرب وحشـية 
سـتخلدها  املقاييـس،  بـكل  وظاملـة 
لتعكس  السـوداء،  التاريـخ  صفحـات 
مدى املظلومية التي تعرض لها الشهيد 
القائـد مع ثلة من املؤمنـني املجاهدين 
الصادقني، الذين بذلوا األموال واألرواح 
فـداء لهـذا املرشوع، وراهنـوا عىل قوة 

اللـه يف التصدي لـكل تلك القـوى التي 
سعت للقضاء عليه. 

القرآنـي  املـرشوع  عـن  الـكالم  إّن 
الشـهيد  قدمهـا  التـي  والتضحيـات 
القائد –رضـوان الله عليه- ال يمكن أن 
ينحرص بمدة زمنية معينة، أَو مناسبة 
َ الكثريَ  معينة، بـل كالم عن حدث غـريَّ
ـَح الكثريَ من الرؤى  من املفاهيم وصحَّ
والتوّجـهـات، حدٌث يمكـُن أن نربَطه 
بأي حدٍث يجري يف هذه الفرتة الزمنية 
ه متعلٌق باملـرشوع اإللهي  أَو تلـك؛ ألَنـَّ
ــة التي  الذي يتعلق بكل أبناء هذه األُمَّ
تعيش املصريَ نفَسه، وتواجه التحديات 
واملؤامـرات نفسـها، وما تـزال حربُهم 
عىل هـذا املرشوع العظيـم قائمًة، وما 
تـزال التضحيات ُمسـتمّرًة حتى يومنا 
الحايل، عن طريِق مواجهة هذا العدوان 
الكونـي الغاشـم الـذي يشـكُل امتداداً 
لحروبهم عىل الشهيد القائد ومن بعده 
السـيد القائد -رضـواُن اللـه عليهما- 
والـذي ضمَّ أعتى قـوى األرض، يرافُقه 
سـكوٌت مخٍز من قبل أدعياء اإلنسانية 
وحقـوق البـرش، ليقـَف هـذا الشـعُب 
بالنيابـِة عن الكثرِي من شـعوب العالم 
يف مواجهة قوى الباطل والضالل، وعىل 

مدى سبعة أعوام. 
ُب لتدشـني العاِم  وها هو اليوَم يتأهَّ
الثامن للصمود األُسـطوري الذي أذهل 
ًة  به العاَلـُم، لعدِم تكاُفـؤ الفريقني ُعدَّ
وعتـاداً، بل أثبت فشـَل قوى الرش وَمن 
نََّة اإللهية حالت  تحالف معهم؛ ألَنَّ السُّ
دون ما يريدون، وسـينتُرص َمن يسعى 
إلعالء كلمة الله ومواجهة أعدائه، طال 

 . الزماُن أم َقُرصَ
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أطرغضا تتاخُر الحسَإ الغمظغ

عظادي خالث
سـبعُة أعوام مـرت واليمن أرًضا وإنسـانا 
يواجـُه أعظـم مأسـاٍة فرضتهـا حـرٌب ظاملة 
بإدارة أمريكيُة املنشـأ سعوديُّة التنفيذ، سبعُة 
أعـوام ُحفرت أحداثُهـا أزماتُهـا ومجازُرها يف 
ذاكـرِة ُكـّل إنسـان يمنيٍّ ينتمـي لهذا املوطن، 
وكأن األحـداث أبـت إال أن تظل تـُدق يف ُجدراِن 

الذاكرة كـ ال يعرتيها النسياُن يوماً. 
أعوام مرت وعداد الضحايا إثر غارات طريان 
؛  العدوان السـعودّي األمريكي يف تزايٍد ُمسـتمرٍّ
نتيجـة االسـتهداف امُلمنهـج والقتـل امُلتعمد، 
يُرافـُق تلـك الجرائـم خطـُر انتشـار األمراض 
واألوبئـة الناجمـة عـن سـموم تلك األسـلحة 
الفتّاكـة، ناهيك عن حـاالِت الفقـِر والبطالة، 
ومما زاد األمر سـوًءا هو الحصاُر املميت الذي 
ترافق معه ارتفاع األسـعار وتدهور الخدماِت 
واملرافـق  املستشـفيات  وعجـز  األََساسـية 
الصحيـة عن تقديم خدماتها الطبية، وإن كان 
لهـذا الحصـار الجائر هدف فما هـو إال حصد 
املزيـد مـن األرواح اليمنيـة عرب عمليـة املوت 
البطـيء جوًعا ومرًضا وقتـال، ُكـّل ذلك يحدث 
عىل مرأ ومسـمع املنظمات الحقوقية العاملية، 
ويف ظـل هذا الوضع املأسـاوي والذي لم يُحرك 
قيد أنملـة ضمري العالم الصامت الخطر داهٌم، 
واملـوت ال زال يرتصد حياة آالف اليمنيني، كيف 
ال!! وآلـة القتل تواصل حصـد أرواح األبرياء يف 
معانـاٍة هي األكرب من نوعها، شـملت الجميع 

ولم تقترص عىل محافظٍة دون أُخرى. 
كل هذا الكم الهائل من الحقد األسود الغاية 

منـه هـي إركاع الشـعب اليمنـي وإخضاعه، 
أمريـكا  مملكـة  أدركـت  عندمـا  وُخُصوصـاً 
(السـعوديّة) انفالت السـيطرة عىل اليمن بعد 
انتصار الثـورة اليمنية التـي أطاحت بأدواتها 
وأجندتهـا يف الداخـل، وكمـا هـو ديدنهـم يف 
الطغيان والتجرب، َحيـُث جرَّهم الجور املتجذر 
فيهم إىل شـن حرٍب شـعواء عىل اليمن، تكالب 
عليها معهم أشباههم يف النزعِة الشيطانية من 
أمراء وحكام البلـدان التابعني لهم، أَو باألصح 
التابعني ِلـ ولية أمرهم الكربى أمريكا، خططوا 
ونفذوا وشـنوا حربهم، قتلوا وأحرقوا، دّمـروا 
ورشدوا، ومر العام تلو العام، والشـعب اليمني 
صامـد لم يرتاجع عن موقفـه املعادي لهم، لم 
يرهبـه إجرامهم وتجربهم، بل عىل العكس من 
ذلك تمامـاً، يف ُكـّل عاٍم أمضـاه يف ظل الحرب 
كان يزداد قوًة وصالبًة وتحٍد يف مواجهة القوى 
امللتفة ضده، بنزعة يمانيٍّة إيَمانيّة، مؤمنٍة بأنَّ 
الغلبَة ملن آمنوا واتقوا وجاهدوا وصربوا، فبعد 
ُكـّل جريمة كان يرتكبها العدّو ويظن أنه نجح 
يف ثنـي عزيمة اليمنيـني، ُرسعان ما كان يأتيه 
الـرد إما عبـارات تحٍد عىل أّلسـنة الناجني من 
تحِت الُركام، أَو رسائل تهديٍد خطتها وأرسلتها 
القوة الصاروخية، وهناك أَيْـضاً وسـيلة أقوى 
لرد الصـاع للعدو متمثلـة يف املواقف العظيمة 
والسـاحقة يف جبهات العـزة واملواجهة، َحيُث 
يتم فيها تكبيد العدّو وأدواته خسائر فادحة يف 
العدة والعتاد واألرواح، ولم تخب مقولة ‹اليمن 
مقـربة الغزاة› يومـاً منذ بدء مرحلـة التصدي 
واملواجهـة، ويف ُكــّل مرة يفشـل فيهـا العدّو 
ا ما زلنـا نراه كما هي عادتـه مع ُكـّل  ميادنيّـٍ
إخفاق يذهـب لالنتقام مـن املدنيني، وتصعيد 

الحصـار، يقابـل ذلك زخـٌم ثـوريٌّ عظيم من 
جميع فئات الشعب اليمني يف مواصلة التَحّرك 
الجـاد ِلــ لـوي ذراع العـدّو مصـدًرا نموذًجا 
عظيًما لجميع الشـعوب العربية واإلسالمية يف 
كيفيـة صناعة النرص عن طريق اسـرتاتيجية 

الصرب والصمود واملواجهة. 
سـنواٌت من الصمـود ُقلبت خاللهـا جميع 
املوازيـن، وانتقل فيها اليمن من مرحلة الدفاع 
ملرحلة الهجوم، ليس هذا فحسـب بل شـهدت 
السنوات السبع تطوًرا َكبرياً يف مجال التصنيع 
الحربي ابتداًء من ُصنع أسـلحة الكالشـنكوف 
إىل صنـع الصواريـخ بعيـدة املـدى والّطائرات 
املسـرية التـي طالت ببأسـها عواصـم العدّو، 
وأضحـت دويالتهـم عـىل امتـداد حدودها من 
غربهـا إىل رشقها تحت رحمـة أعاصري اليمن، 
وبانتظـار توقيت البـأس اليماني ومـا يعقبه 
من هجمـات تطال منشـآتهم الحيويـة منها 
والعسكرية، يف رسـالة واضحة مفادها ال أمن 

إال للجميع أَو ال أمن. 
وها هي السـنواٌت السـبع تطـوى وتطوي 
معهـا جميـع رهانـات األعداء مسـجلًة نًرصا 
يمانيًا عظيًما أطاح بهيمنتهم وكرس شوكتهم 
وجعـل منهم أمثوَلة الّذلة والخسـارة، فالعالم 
بأكملـه يشـهد بالفشـل الذريـع الـذي تكبده 
تحالـف العدوان خالل حربه عـىل اليمن والذي 

سيؤدي بهم إىل الهالك. 
وعـىل أعتاب العام الثامـن يقُف اليمن اليوم 
بصموٍد أكرب، وببأٍس أقوى، وثباٍت أعظم، وعىل 
ثقـٍة بالتأييد اإللهي العظيم، وما النرص إال من 

عند الله. 

زعران الصاسثي
هكذا بدأ آل سـعود حربهم وعدوانهم عىل اليمن 
بحالـة من التباهي املسـتمد من ضعف نفوسـهم 
وتعليـق ُكــّل ثقاتهـم بذلـك الضـوء األخرض من 
واشـنطن يف رشعنة عدوانهم عىل اليمن يف محاولة 
يائسـة إلطفاء نور الله متناسني قوة الله يف إتمام 
نوره ولو كـره الكافرون، متناسـني أَيْـضاً عظمة 
تلـك القـوة الربانيـة التي أفشـلت ُكــّل املحاوالت 

السابقة يف إطفاء نور الله من عىل األرض. 

لقد حشـد آل سـعود من العدة والعتـاد وعملوا 
عىل رشاء الذمـم والوالءات وبناء تحالفات إقليمية 
ودولية عىل شـعب لم يكـن يملك صاروخـاً واحداً 
آنذاك، وراهنوا عىل حسم املعركة واحتالل اليمن يف 
أسـبوع واحد، لقد جمعوا ما يعـادل مليار مرة ما 
جمعه الكفـار يف غزوة األحزاب، للقضاء عىل النور 

وطمس اإلسالم. 
فبصمـود اليمانـي انحرفـت بُوصلـة أهدافهم 
وفشـلت يف إركاع الشـعب اليمنـي وإذالله بل إنهم 
اليـوم يبحثـون كيفية حماية أنفسـهم من البأس 
اليمانـي بعد أن أصبح اليمن أقـوى مما كان عليه 

قبـل العـدوان والحـرب، إذ تحولت دماء شـهدائه 
من أطفال ونسـاء إىل صواريخ بالسـتية وطائرات 

ة تقض عروشهم وتُقلق سكينتهم. مسريَّ
فاليمـن يف عامـه الثامـن وهـو تحـت القصف 

والحصار أقوى من عامه السابع والسادس.
وكلما طال أمد الحرب والحصار عىل اليمن كلما 
زاده ذلك قوة وثباتـاً وصموداً يف مواجهة املعتدين، 
لقد شـاهد الجميـع كيـف أصبح الصبـح وأمىس 
املسـاء عىل مملكة العدوان يف 20 مـارس الجاري، 
حـني نفذت القوات املسـلحة اليمنيـة عملية كرس 
الحصـار، وشـاهد الجميع أَيْـضاً عويل آل سـعود 

ة.  حني أمطرت أراضيهم صواريخاً وطائرات مسريَّ
يف رسـالة واضحـة أن القوات املسـلحة اليمنية 
وهـي يف العـام الثامن قادرة بعون اللـه تعاىل، عىل 
استهداف العدّو يف أكثر من هدف ويف أقل من أربعة 
وعرشين سـاعة بني ُكــّل عملية وأُخـرى وقادرة 
عىل إمطار أرايض دول العدوان بعرشات الصواريخ 

ة.  والطائرات املسريَّ
إن الحـرب إذَا طالـت كان ذلـك أسـوأ عـىل دول 
العـدوان وليكن ذلك يف الحسـبان أن الذي لم يركع 
طيلة السبع سنوات من القصف والحصار كيف له 

أن يفعل بعد ذلك الزمن الطويل؟.

غعم الخمعد 
العذظغ تختغح 

طسار وظصطئ اظطقق
 

د. تصغئ شدائض
 

الحديث عن يوم الصمود الوطني مكتنز بأحداث 

ــة َوشـعب، كادت كثـرة  عظـام أعـادت بنـاء أُمَّ

املؤامـرات أن تواريَه كليٍّا عـن الوجود الفاعل املؤثر 

وتجعلـه يـزداد تهميًشـا إىل تهميشـه وضعًفـا إىل 

ضعفـه، إنه يـوم يختزل ماضيا مثقـال بالتدخالت 

الخارجية يف سياسة اليمن وأنظمة فاسدة أسلمت 

قياده للخارج، واكتفت بجني ثمار العمالة والفساد 

املايل واإلداري والرصاعات الداخلية وإفساح املجال 

ملسخ الُهــِويَّة اليمانية اإليَمانية واألصالة العربية 

الضاربة يف أعماق الشعب.

أما حارض يـوم الصمود فريوي فصـول معاناة 

شعب تداعت عليه األمم قتال ونهبا واحتالال وتدمريا 

وتمزيقـا، فصفعهـا غـري آسـف بكثرتهـا عددها 

وعتيدها صفعة مدويـة أفقدتها صوابها وجعلتها 

تتخبط يف عمى العنجهية املنكرسة والهيبة املمرغة 

بهزيمة االنكسـار والعدة والعتاد املدّمـر عىل أيدي 

أحرار اليمـن... وجل ما لدى الشـعب األبي املقاوم 

إيَمـان بمظلوميته ويقني بنـرصة من يجيب دعوة 

املظلـوم إذَا دعـاه ومن قـال يف محكم آياتـه ‹›إني 

مظلوم فانترص›› وبثقته بقيادته الربانية الحكيمة 

والتفافـه حولهـا وبصربه وصمـوده وجهاده بكل 

مـا يملـك بال كلـل وال ملـل جعل مخّططـات قوى 

االسـتكبار العاملي وأدواتها القذرة يف املنطقة وباال 

عليها وأعمالها الوحشـية سـجال وثائقيا شـاهدا 

عىل أنهم مجرمو حرب وال بد أن يخضعوا ملحاكمة 

عادلة يف مسـتقبل األيّام، كما أعـاد يوُمنا الوطني 

للصمـود إىل ذاكرة الزمـان وأهله صورَة أويل البأس 

الشـديد من دانـت لهم األمم وانحنـت لهم التيجان 

واختارهم اللـه حَملًة لدينه وحماة لرشيعته ومددا 

للحق إىل أن يرث الله األرض ومن عليها. 

يـوم  مبالغـة-  -بـال  الوطنـي  الصمـود  يـوم 

صناعة تاريـخ اليمن الحديث املتحـّرر من عبودية 

املسـتكربين، واملكتفـي ذاتيـا يف جميـع املجـاالت 

واملؤثر عامليٍّا يف األحداث واملستجدات، ال سيما فيما 

ة قضية  ـــة اإلسـالمية َخاصَّ يتعلـق بقضايا األُمَّ

فلسـطني، يمن املسـتقبل قبلة للثائرين عىل الظلم 

والفساد وعىل من دلسـوا الديَن اإلسالمي وحّرفوه 

عن حقيقته. 

يـوم الصمود الوطنـي فخر لكل يمنـي حر أبي 

مجاهد تنفس عبق الحرية وكرس قيود االسـتعباد 

لبـس العـزة والكرامـة رداء َومـزق عبـاءة الـذل 

والهوان.. وللكالم بقية عن يمن املستقبل. 

الباطظُئ اآلن باعصغئ الغمظالباطظُئ اآلن باعصغئ الغمظ

آُل جسعد طظ الائاعغ إلى الائاضغآُل جسعد طظ الائاعغ إلى الائاضغ

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

عندمـا نتحدث عن حصار أمريـكا لليمن ليس من باب 
التجني أَو التهرب من املسـئولية ولكننا نتحدث عن واقع 
نعيشـه بكل تفاصيلـه يف حياتنا اليوميـة، فالجميع عىل 
علم بانقطـاع املرتبات وصعوبة الحصول عىل املشـتقات 
النفطية وغريها من السـلع األََساسية، وقد يقول البعض: 
إن دول تحالف العدوان وعىل رأسـها السعوديّة واإلمارات 
هي التي تحارصنا وهي التي تعتدي علينا وهي التي تنهب 
ثروات الشعب اليمني، ولكن يف الحقيقة أن هذه الدول َمـا 
ِهي إالَّ أدوات تنفذ ما يمَىل عليها من قبل أمريكا وال تجرؤ 
ة إذَا كان هذا  أن تتخذ قراراً يخالف ما يريده وليُّها، وَخاصَّ

القراُر يؤثُر بشكل سلبي عىل شعب بأكمله.
َوإذَا عدنـا إىل املربّر الذي رشعن للحصار عىل اليمن وهو قرار مجلس 
األمـن 2216 ويف هذا القرار تم الحديث بوضوح عن منع دخول السـالح 
إىل كافـة األطراف ولم يتم اإلشـارة إىل الحصار االقتصادي، وتم إنشـاء 
آلية أممية لتفتيش السـفن املتوّجـهة إىل املوانئ اليمنية بمسـاعدة من 
دول الجـوار لتنفيذ القرار األممي، ولكن ما حـدث أن دول الجوار (دول 
العـدوان) أصبحـت هي صاحبة القرار األول واألخري يف السـماح أَو منع 

السـفن من دخـول املوانئ اليمنية وبدأت باسـتخدام ما جـاء يف القرار 
األممي اسـتخداًما سياسيٍّا للضغط عىل حكومة اإلنقاذ لتقديم تنازالت، 
ولم يعد لألمم املتحدة أية صالحيات يف هذا املوضوع سوى 

إصدار اإلذن للسفن بالدخول فقط. 
وهنـا نتسـاءل: هل أصبح للسـعوديّة واإلمـارات هذه 
القـوة التـي تمّكنها مـن الوقـوف يف وجه قـرارات األمم 
املتحـدة ومـن ورائها املجتمع الـدويل؟ يف الواقـع أن دول 
العـدوان ال تملك القوة الالزمـة لتنفيذ ما تريد يف موضوع 
اليمن ولكنها تستمد القوة التي تستخدمها يف التمرد عىل 
قـرارات املجتمع الدويل من أمريكا؛ ألَنَّها صاحبة املصلحة 
فيمـا يجري يف اليمن، فقد تم إعالن الحرب من واشـنطن 
وقدمت وما تزاُل الدعَم اللوجسـتي والدعم االستخباراتي 
لـدول التحالـف لتتمّكن مـن تحقيـق االنتصـار املرجو، 
وأمريـكا أَيْـضاً هـي التي تحمي هذه الدول من املسـاءلة أمام املجتمع 
الدويل؛ بَسـبِب ما ترتكبه من جرائم يف حق الشعب اليمني ومنها جريمة 
الحصار التي تجرمها كافة الرشائع السـماوية واإلنسـانية، وهذا يعترب 
دليًال قاطًعا عىل أن أمريكا هي صاحبة املصلحة يف تشـديد الحصار عىل 

الشعب اليمني.
َوإذَا لم ترفع أمريكا الحصار عن اليمن فسوف يتم رفعه بقوة إعصار 

اليمن. 
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اظاخاُر اإلغَمان سطى أتقم السربان

إبراعغط طتمث العمثاظغ
يف البدء كانت الكلمة حلًما، وكان الصدق نهًجا، وكانت 
هيمنة الزيف، تغتال بوح الحقيقة، وكانت الحرية ترسف 
يف قيـود اإلمربيالية اإلعالمية العامليـة، ومن رحم املعاناة، 
وبقوة الحـق، قام فتية آمنوا بربهـم، فربط عىل قلوبهم، 
وزادهـم هـدى، فكانوا خري مـن آمن بالكلمـة، وخري من 
انتهـج الصدق، وعىل أيديهم كانـت «صدق الكلمة»، فتحا 
إلهيـا، ونرصا عظيما، وانتصـارا للحق بالحق، يف مواجهة 

إمرباطوريات الزيف، وممالك الكذب والتضليل. 
كانت «صـدق الكلمة»، قناة املسـرية الفضائية، صوت 
الحـق، ومنـرب الحقيقة، ونهج الصادقني، وسـاحة جهاد 
مقـدس، يف سـبيل اللـه، ونـرصة املسـتضعفني، وقبلـة 

ــة اإلسالمية، وحقيقة  األحرار، ونبض الحرية، وضمري األُمَّ
ُهــِويَّتهـا اإليَمانيـة، وقيمهـا ومبادئهـا وثوابتهـا، ولسـان حالها، يف 
مواجهة الطغاة املسـتكربين الظاملني، وانتزاع حريتها واسـتقاللها، من 
أيدي الفراعنة املتسـلطني، وصون كرامتها وعزتها، من عبث الطامعني، 

وتطاول السفهاء املجرمني. 
«صـدق الكلمـة».. كانت طـوق النجـاة، يف محيط اإلعـالم اإلمربيايل 
ه، الذي أغرق سـفن الوعي الجمعي للشعوب املستضعفة، بأمواج  املوجَّ
الكذب العاتية، وأرهبهم بعواصـف األزمات املتوالية، وأضعفهم بفرض 
هيمنته املرعبة، ودجنهم بسـيوف قراصنتـه القاطعة، فكان أن أبحرت 
الشـعوب املسـتضعفة، عىل سـفينة ربانها الوهم، وبوصلتهـا الكذب، 
وفنارهـا الهيمنـة واالسـتعباد، يف محيـط إعالمـي إجرامـي، مرتامي 
األطـراف، مكتظ باملخاوف واإلرهـاب، ال نهاية لجنـون أنوائه، وال أمل 
يف بلوغ شـواطئه، يف ظل ليٍل حالِك السـواد، يُسـدُّ األُُفَق، ويمألُ الفضاَء 
بكوابيـس الغـرق القـادم، وأهـوال املوت الحتمـي، الـذي يرتصد رحلة 

مجهولة املصري، جاهلة عن أهداف الرحلة واملسري. 
كانـت سياسـات واسـرتاتيجيات اإلعالم االسـتعماري، هي السـمة 
الغالبة عـىل معظم القنوات الفضائية العربيـة، التي كانت تدور يف فلك 
املسـتعمر، وتخدم مشاريعه التدمريية، ومخّططاته التسلطية، وما بني 
قنوات فتنوية، وقنوات انحاللية إفسـادية، تفرقت دماء الشـعوب، وتم 
اغتيال الوعي الجمعي، واالنحراف باملجتمع العربي املسـلم، عن مساره 
الحقيقـي، وقضيتـه العادلـة، وحقوقه املرشوعـة، والزج بـه يف حلبة 
رصاعـات ال تمثله، وعداوات وانقسـامات وحـروب، ال ناقة له فيها وال 
جمل، الهدف منها إضعافه، وسلبه قيمته الوجودية، وكينونته الريادية، 
وتهيئته لقمة سائغة، وفريسة سهلة املنال، بني مخالب وأنياب أعدائه، 
وذلـك هـو ما كان فعـال، وأصبـح واقعا، الزلنـا نعانـي أرضاره، ونرى 

تجلياته وأثاره، يف املجتمعات من حولنا. 
لذلـك وغريه.. كانت قناة «صـدق الكلمة»، هي فعـل الرضورة، الذي 
فرضته الحاجة امللحة، إىل منرب إعالمي صادق، إلنقاذ األرض واإلنسـان 
من كارثة كربى، ومأسـاة وشيكة الحدوث، وموت وفناء محّقق، عىل يد 
املاكينة اإلعالمية االسـتعمارية، وأدواتها السياسية والنخبوية العميلة، 
وكان ال بُــدَّ مـن وجـود «صـدق الكلمـة»، إلنقـاذ ما تبقى مـن أحالم 
البسـطاء، وآمال املستضعفني املقهورين، املنتظرين فجر الخالص، عىل 
قارعة ليل الضياع الدائم، وسـواد قلوب املجرمـني الحاقدين الحاكمني، 

باسم ديمقراطية املستعمر، إىل األبد. 

كانـت قناة «صدق الكلمة»، هي فاتحة العهد الجديد، وفجر الخالص 
املوعـود، وصـوت الحريـة والحقيقة، وضمـري الشـعوب املتطلعة نحو 
املسـتقبل، ولسـان حالهـا املعرب عـن فطرتهـا، الرافضة 
لكل مسـميات وأشـكال الوصاية والهيمنة واالسـتعباد، 
وقائـد معركة الوعي واالسـتقالل، إىل جانب منابر محور 
املقاومة، الصادعة بالحق، يف وجه قوى االستكبار العاملي. 
–يف  الكلمـة»  «صـدق  انطالقـة  منـذ  أعـوام  عـرشة 
2012/3/23م– تحمـل يف طياتهـا الكثـري مـن حكايات 
التضحية والنضال، وقصـص املقاومة، وتفاصيل الجهاد 
املقدس، يف مراحله التصاعدية امُلسـتمّرة، وتفاني أبطاله 
وقادته ومنتسـبيه، الذين أضحوا –مع منربهم اإلعالمي– 
هدفا مرشوعـا، لقوى االسـتكبار والهيمنـة الفرعونية، 
التي رأت يف قناة املسـرية الفضائيـة، خصما قويا، وعدوا 
مخيفا، بما يحمله من سـالح الحق، وعتاد الحقيقة، وزاد 
الصدق، األمر الذي قد يجعل الشـعوب تسـتيقظ من سـباتها، وتصحو 
مـن غفلتهـا، وتنتفض ضد قاتلها ومسـتعمريها، وهو مـا يهّدد وجود 
فراعنـة العرص بالـزوال، ونظرا ملـا حّققته من انتشـار حركـة الوعي 
الجمعي، عىل نطاق واسـع، يف ثباتها عـىل مبدأ الصدق، وانتهاجها نهج 
الحرية، وتحريها املصداقية واملهنية العالية، فقد جر عليها ذلك الحروب 
الشـعواء، ومحاوالت التشـويه والقمع واإللغـاء والتهميش واملصادرة، 
ُوُصــوالً إىل مشـاريع املحـو الفعـيل، واالسـتهداف بالقصـف املبارش، 
بصواريـخ الطـريان، والحجـب واإلنزال من أقمـار البـث االصطناعية، 
مقابـل أموال باهظة، ظنا من تلك القوى االسـتعمارية، إن ذلك قد يفت 
مـن عضد صـوت الحق، وينال مـن عزيمة مجاهدي الكلمة، وفرسـان 
الحقيقـة، وأنهم قد يرتاجعـوا أَو يقدموا التنـازالت، أَو يهادنوا عدوهم 
بعضـا مـن الوقت، لكـن خيبة العدّو كانـت كبرية، أمـام تنامي «صدق 
الكلمـة»، وعنفـوان انطالقتهـا واسـتمرارها، ومقدرتهـا العاليـة عىل 
تجـاوز ُكـّل الصعوبـات، وتخطى كافة العراقيـل، وامليض قدما يف نهج 
التحّرر، واالنتصار للمستضعفني، ودحر الطغاة املجرمني، وكشف زيف 
أقنعتهم، وحقيقة أطماعهم ومشـاريعهم، وطبيعة أدواتهم وأدوارهم، 
وهـو ما جعلهم يتسـاقطون، ويفقدون أذنابهـم وأذرعهم، ويخرسون 

األوراق التي راهنوا عليها إىل األبد. 
عـرشة أعـوام.. كانـت – ومـا زالـت – حافلـة بالعطـاء، مثمـرة 
باالنتصـارات، معطاءة بالتضحيـات، متفجرة بحصـاد الحرية الوافر، 
يؤازرهـا الرشفاء األبطـال من أبنائها، ويرفدهـا مجتمع صنعت وعيه، 
فآمن بها صدقا وحقا وعدال ويقينا، جاعالً منها املرشد والقائد واملوجه 

واملعلم، يف مسريته الجهادية، ونضاله ضد الجبابرة املستكربين. 
هنيئـاً لـ «صدق الكلمـة»، عرشيتها األوىل، وزخـم عنفوانها املتزايد، 
وقـوة حضورها املتصاعـدة، ولن نبلـغ يف مدحها والثنـاء عليها، عرش 
معشار عطائها، وتضحيات أبطالها وقادتها، وهم ملا أثنى عليهم السيد 
لهم من  القائد –حفظه الله ورعاه– أهل، وبشـكره لهـم أحق، وبما حمَّ
األمانة أجدر، وكل شـكر وثناء، بعد ما سـلف من السيد القائد، ليس إال 
بضاعـة مزجاة، يف ميزان العطاء األعظم، وال نملـك إال أن نقول: الحمد 
لله الذي منحنا رشف االنتماء إىل هذا الشعب العريق، ورشف االصطفاف 
مـع األحرار للدفاع عنـه، ورشف االنتماء إىل قائـد ربَّاني حكيم، ورشف 
الجهاد يف خنادق «صدق الكلمة»، التي زلزلت عروش الطغاة، وأسقطت 

إمرباطوريات اإلعالم االستعماري، يف مستنقعات كذبها وزيفها. 

طظ المسافغث طظ 
تفثغت خظساء وسثن؟! 

 

سئثالفااح تغثرة
 

أمنيٌة  قاعـدٌة  هناك 
أن  أردَت  (إذا  تقـوُل: 
تعـرَف الجانـَي ابحث 
مـن  املسـتفيِد  عـن 
َوالوعـي  الجريمـة)، 
رجـال  أن  هـو  اليـوم 
صنعـاء  يف  األمـن 
أحبطوا عمليًة إرهابيًة 
تفجـريُ  نيتهـا  يف  كان 
السـيارات  مـن  عـدد 
وسـط  خـة  املفخَّ
صنعـاء،  العاصمـة 
ومنعـوا الجريمـة اإلرهابية قبل حدوثهـا، وضبطوا 
اإلرهابيـني واملجرمـني، ثم كشـفوا للشـعب اليمني 
كلـه بالصوت والصورة َوالوثائق َوالتحقيقات كيفيَة 
متابعة السيارات املفخخة َوأساليَب وطرَق انطالقها 
َوتهريبهـا من مأرب إىل العاصمة صنعاء منذ البداية، 
وإظهـار كافة أعضاء الخلية املتورطني يف هذا العمل 
اإلجرامي عىل شاشات التلفزة، وتحديد اسم وصورة 
وصفـة ووظيفة املخّطط الرئييس مـع كافة أعضاء 
الخليـة، مـن دون أن ترد سـلطاٌت بنكـران ذلك، بل 

اختارت صمَت االعرتاف والفشل. 
أمـا يف عـدن التـي تحرسـها سـبَع عـرشَة دولًة 
مـن أغنـى دول العالـم مـاًال وتسـليًحا ومعلومـاٍت 
ومخابـراٍت، َفــإنَّ الخاليـا اإلرهابية التـي تالحقها 
الدول السبَع عرشة نفُسها، ترسح وتمرح وبإرشاف 
أجهزة مخابراتها، وقامت بتوزيع العبوات الناسـفة 
خـة يف شـوارع عدن بـكل أريحية،  والسـيارات املفخَّ
َومن دون حسـيب أَو رقيب أَو سؤال أحد، بل وقامت 
بتنفيذ مخّطط تفجري العبوات الناسـفة والسيارات 
املفخخـة، َمـا أَدَّى إىل مقتل مسـئولني وضباط كبار 
يتبعـون االنتقـايل وما يسـمى الرشعيـة (الزائفة)، 
َوإرهاب الناس يف الشـوارع وتهديدهم بانعدام األمن 

واألمان للعيش يف مدينة عدن. 
صحيـح أن القتـىل الـذي اسـتهدفتهم العبـوات 
الناسفة والسـيارات املفخخة من الضباط املجرمني 
والخونة واملرتِزقة والعمالء الذين يرتاح القلب لسماع 
مقتلهم، وعىل رأسـهم (جواس)، لكـن قتل َوإرهاب 
املجتمـع املسـكني وانعـدام األمـن واألمـان للنـاس 
البسـطاء يف شـوارع عدن هو الجريمة التي نأسـف 
لها، ونقف ضدها؛ كونها جريمًة إجرامية تُمسُّ أمن 
واسـتقرار املجتمع يف مدينة عدن وبهدف قذٍر ولعني 
وهو محاولة خلط األوراق وتأجيج وتسـعري الرصاع 
املناطقي واملذهبي شماال وجنوبا؛ بَهدِف وضع أقدام 

أدوات املجرمني الكبار عىل كرايس املفاوضات. 
ومـا بـني اسـتهداف صنعـاء وعـدن باملفخخات 
وبهذا األُسـلُـوب اإلجرامي وهدفه القـذر، بات يعلم 
الشـعب اليمني شماال وجنوبا ورشقا وغربا ويف ُكـّل 
اليمن علم اليقني التام، أن انطالق العبوات الناسـفة 
والسـيارات املفخخـة إىل صنعـاء وعدن صـادر عن 
مشـكاة واحـدة، وقد كشـفتها أجهزة أمـن صنعاء 
للنـاس بالصوت والصورة واالسـم والصفـة والرتبة 
والوظيفة، وهي مشكاة (حزب «اإلصالح» يف مأرب)، 
وأن مـن خطط لهذه األعمـال اإلجرامية ونفذها هو 
رئيس الخلية قائد قوات الرشطة العسـكرية بمأرب، 
اإلخوانـي (منيـف) املرتبـط بعـيل محسـن وحـزب 

«اإلصالح». 
وبما أن القرين بالقريـن يُذكر َفـإنَّ تورط قاعدَة 
ا  سلفيي عمالقة طارق عفاش اإلرهابية واضح ِجـدٍّ
بتبـادل األدوار مـع دواعـش عـىل محسـن (الجناح 
اإلرهابـي لحـزب اإلصـالح)، يف خلـط لتلـك األوراق 
وتنفيـذ تفجـريات عدن بالـذات، إللصـاق التهمة يف 
ذهنيـة أبناء املحافظـات الجنوبيـة واملجتمع الدويل 

بسلطة وأمن صنعاء؛ انتقاماً ملقتل الشهيد القائد.
والحقيقة أن من يتـم تصفيتُهم يف عدَن، أوراُقهم 
محروقة أصالً عند الربيطاني واألمريكي واإلرسائييل، 
لهـذا يتم اغتيالُهـم والتخلص منهم ليسـتفاَد منهم 
حتـى إذَا كانت هنـاك مفاوضاٌت مـع صنعاء يكون 
هنـاك قـدٌم لقاعـدة طـارق عفـاش يف املحافظـات 
الجنوبية (شبوة)، ويكون لحزب «اإلصالح» الكريس 
األكـرب؛ للحفاظ عىل مأرب من السـقوط، ولو تطلب 
األمر منهما إحراق وتفجري ُكـّل املحافظات الجنوبية 
وقتـل وإرهاب ُكــّل الناس املسـاكني يف املحافظات 

الواقعة تحت االحتالل. 

«خثق الضطمئ» أغصعظُئ سطاء ورطُج اظاخار «خثق الضطمئ» أغصعظُئ سطاء ورطُج اظاخار 

طتمث غتغى شطغرة
ُه أبناُء الشعب اليمني وهم يحتفون باليوم الوطني  يوجِّ
للصمـود الـذي يدُخـُل عاَمه الثامن، رسـائَل عـدة للعالم 
مفاُدهـا أن أبناَء هذا البلـد يمتلكـون إراَدًة قويًة ال تُقهر 
وعزيمـة صلبـة ال تلني، وأنهم كما صمدوا هذه السـنوات 
يف وجـه الحـرب العدوانيـة الرشسـة التـي تقوُدهـا دوُل 
االستكبار العاملي أمريكا وإرسائيل عرب أدواتهم وأحذيتهم 
مسـتعدون  َفـإنَّهـم  واإلمـارات،  السـعوديّة  الخليـج  يف 
ملواجهـة هذه العدّو ِمئة عام متوكلني عىل الله وتحت راية 
قائد الثورة السـيد عبدامللك بن بدرالدين الحوثي -يحفظه 

الله-. 
مـن املعلوم أن لـكل يشء ثمناً، وكمـا أن الذهب يقاُس 

بالِجرام واألملـاس بالقرياط، َفـإنَّ صمود وثبات وصرب شـعب واإليَمان 
والحكمـة ليـس له مقيـاس وال يقدر بثمـن، وليس له شـبيٌه بني ُكـّل 
األمـم والشـعوب، كيف ال وقد أضحى هذا الشـعب أُنموذجاً حياً سـواء 
عـىل مسـتوى دول محور املقاومـة أَو عىل مسـتوى دول العالم بعد أن 
أذهل الجميَع بقدراته العسكرية البطولية الشجاعة التي تقهقرت أمام 

بسالتهم أعتى األسلحة واملعدات الحربية! 
اليمانيـون وهم يدخلون عاَمهم الثاِمَن مـن زمن العدوان، فقد أثبتوا 

أنهم شعٌب تفّرد يف الوجود يتمتُع بقيادة حكيمة، بعد أن حملوا الشهادَة 
عـىل أكتافهـم، وصنعـوا بأيديهم الشـموخ والعزة والكرامـة والحرية، 
ورسـموا بإنجازاتهـم امليدانيـة وانتصاراتهـم يف مختلف 
الجبهـات واملياديـن لوحة غايـة يف الجمال ليـس كمثله 
جمـال، وباتت عملياتهم البطوليـة محطَّ فخر وتدرس يف 
ُكــّل الجامعات واألكاديميـات العسـكرية، وتمّكنوا من 
دخول التاريخ عرب أوسـع أبوابه لتعلَم األجياُل القادمُة أن 
ما صنعه اليمنيون يف سبيل كرس قرن الشيطان ومقارعة 
الشـيطان األكـرب أمريـكا، ليـس بغريب عليهـم، كيف ال 
ونحن أنصار الرسـول األعظم وعدته وعتاده صلوات ربي 

عليه وعىل آله الكرام الطيبني؟! 
وهـا هم أبنـاُء اليمن وهـم عىل أعتـاِب العـاِم الثاِمِن 
مـن الصمـود يف مواجهة العـدوان، يؤّكـدن أنهـم بكتاِب 
الّله تعاىل متمسـكون، وبنهـج النبوة واآلل الكـرام عاملون، وعىل درب 
املسرية القرآنية سـائرون، وللجهاد توَّاقون، ولنِرص الّله موقنون، وعىل 
عهد الوالء والرباء باقون، وكما انترص اليمُن طيلَة سـبع سنوات مضت 
َفـإنَّهم باتوا قريبني بفضل الله من النرص املبني واملؤزر، بعد أن تالشـت 
أحـالُم العربـان يف يمن اإليَمـان وبات رصاُخهـا وعويلُهـا من رضبات 
الجيـش اليمني املوجعـة يمألُ العالم، وهـذا هو النـُرص اإللهي املوعود 

لعبادة املستضَعفني يف األرض. 
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السـابع  العام  ليلـُة  كانت 
باملشاهد  حافلًة  الصمود  من 
، ويف مشـاهدها التي  والِعـَربِ
َة سـبِع سـنوات  لّخصت ِقصَّ
من العـدوان، َوسـبعِة أعوام 
من الصمود.. بياٌن عسـكريٌّ 
يتلوه ناطُق القوات املسـلحة 
عـن عمليـة نوعيـة يمانيـة 
تحالُـِف  ُعمـق  يف  إيَمانيـة 
العدوان، تتبُعه صـوٌر تتواَرُد 
من مختلِف الشاشات لذلك العمق املستهدف واملرشوع، 
والحرائُق تسـتعُر يف أوصاله وألسـنة الدخان املتصاعدة 
منه تعجُز اإلجراءاُت القمعيُة أن تخفَي سواَدها، بعد أن 
شـاهدها القايص والداني ووصلت سـحائبُها إىل قصوِر 
ونوافِذ ملوك وأمراء اإلجرام وأدواِت الصهاينة وعبيدهم، 

فكتمت أنفاَسهم وأصابتهم باالختناق. 
وفيمـا الناُر ال تزاُل تنتُرش لتلتهـَم ما بقي من أهداف 
يف قائمة «السـفري اليمانـي املفوَّض»، واسـتمرار لهذه 
االفتتاحيـة الكرنفالية املليئة باإلبهـار، يطلُّ علينا النوُر 
من وجه قائد الصمود َوسـيد املسري، مستعرًضا لشعبه 
وللعالم ما قد سـبق مـن أحداث ومواقـف، وعىل قاعدة 
«َفــإنَّ الذكرى تنفـُع املؤمنني» يعيد التذكـري بالجرائم 
واملجازر واملكائد، ومـا قابلها من معجزات إلهية جاءت 
نتيجَة الصرب واإليَمان واالحتسـاب، قبل أن يضَعهم عىل 
ة،  الخطوة األوىل لعام ثامٍن يتقدُمه هو باملؤرشات املبرشِّ
َوبثبـات وإيَمان منقطـع النظري وبإنجـازات ال تُعد وال 

تحىص. 
وفيما املسـامع صاغيٌة برضا وانصيـاع إىل مضامني 
الخطـاب، كانـت األبصـار شـاخصًة تتزاحـم أمامهـا 
املشـاهد نوًرا وناًرا، والتأمل بقلوٍب حامدة شاكرة يفند 
الفـرق يف وقائع أول ليلة ملسـتهل العـدوان ووقائع آخر 
ليلة مـن سـابعة الصمود، أيـن غابت عربـدُة الِخطاب 
املسـتكِرب املسـتفز َوالتهديـد َوالوعيـد؟ َوكيف أصبحت 

اليوم ولولًة وعويًال؟! 
وفيما القائـُد يختزُل املراحَل بالتأكيـد عىل ُجملٍة من 
ا ودوليٍّا، كان الشـعب  املواقـف الثابتـة محليٍّا وإقليميّـٍ
يتأهـب إىل سـماع العبـارات التـي اعتادهـا مـن قائده 
وينتظُرهـا مطلَع ُكــّل عام، وكما لم يخـذل هذا القائُد 
شـعبَه يف ُكـّل شـأن، لم يخـذل مشـاعرهم املتلهفة إىل 

«قادمون» وما بعدها. 
ويف قدوم هذا العام -بحسـب توقيـت القائد- عباراٌت 
تأتي تثبيتاً ملعادالت سابقة وتعزيًزا لها، وَعبارات أُخرى 
تدّشـن فصوًال جديدًة من قصة اإلعجاز اليماني، َوتفتح 
آفاًقا أوسـع مـن العمل اإليَماني والوطنـي عىل مختلف 
املجـاالت.. فالسـالم املعظَُّم لهـذا النور املتشـح بالنار، 

َولشعٍب كان وال يزال هذا قائَده. 

فّظُه السغث الصائث..!

ذضرى الخمعد العذظغ واصرتاُب الظخرذضرى الخمعد العذظغ واصرتاُب الظخر

عظادي طتمث

خطـاٌب ِمحـوريٌّ مرحـيلٌّ تضّمنـت أوراُقه 
نقاطاً ومرتكزاٍت عـّدة أبرزت وأّكـدت حقائق 
ووقائـع مّدعمة بأرقـام وإحصائيـاٍت وثّقها 
التاريخ مما أحدثه العدوان السعودّي اإلماراتي 
الصهيوأمريكـي، كمـا كان بمثابة موسـوعة 
شـاملة ملن أراد أن يتعّرَف عىل طبيعة العدوان 
والقائمـني عليـه ومنفذيه وأهدافه وسـلوكه 

وأساليبه.

ويف املقابـل، عـَرَض الـدوَر اليمنـي يف صد 
هجماتـه ومجابهته يف مختلف املجاالت وكيف 
أنـه حـّول ُكــلَّ التحديـات إىل فـرٍص للبنـاء 
والتصحيـح ولم يغفل عن إحداها: عسـكريٍّا، 

أمنيٍّا، سياسيٍّا، اقتصاديٍّا، إعالميٍّا، اجتماعيٍّا.
وحمـل بعبـاراٍت رصيحـة رسـائَل للعـدو 
تلّخـص طبيعـة العـام الثامـن مـن العدوان 
فيما لو اسـتمر يف طريقته العدائية وبصماته 
اإلجراميـة، تحت الفقرة املرتقبـة يف ُكـّل عام 

“قادمون”. 
ال يمكنـك أن تجَد ُكـلَّ هـذا اإلملام واإلجمال 

واستيفاء األسـس وخلوصها كمحاوَر ونقاٍط 
ملوجهات عمليـة هامة إال ألنه خطاُب السـيد 
القائـد والعَلـم املفـدى/ عبدامللـك بـدر الدين 
الحوثي -يحفُظه الله-، وهنا يكُمُن ِرسُّ صمود 
الشعب اليمني ولغُز صموده الذي أذهل العاَلَم 
مع تتابع ُعمر العدوان عليه، فأسـماُع الشعب 
ًدا ملا يقوله القائُد وتعمُل بما يوجه  تنصت جيـِّ
وينصـح؛ ولهـذا تجـد النجاحـات والتقدمات 
والنقـالت النوعيـة يف بلد يـراُد لـه الَفناء عىل 
قيـد الحياة، ويشـاُء اللـُه أن يجعَله يف مقدمة 

الشعوب بل وأعظمها، والعاقبـُة للمتّقيـن. 

الحغت طخطح أبع حسر*

تحل علينا الذكرى السـابعة للصمـود الوطني يف وجه 
أبشـع عدوان تعـرض له بلٌد وشـعٌب يف التاريخ املعاِرص، 
َورغـم حجم القتـل والدمـار واملعاناة الناجمـة عن هذا 
يـوٍم  إىل  اليـوم  هـذا  أحالـوا  اليمانيـني  أن  إالَّ  العـدوان، 
للصمود امللحمي بموقفهم َووقفتهم اإليَمانية الشـجاعة 
وبالتضحيات العظيمة التي سّطرها خريُة رجال اليمن يف 

مختلف جبهات املواجهة. 
ومع ُكـّل ذكـرى تتعاظُم اإلراَدُة الثوريُة والشـعبيُّة يف 
مواجهة هذا العدوان وتتعزز خياراُت َوسبُل استمرار هذا 
الصمود عىل كافة املستويات، وال تكاد تمر ذكرى دون أن 
نلحَظ حجَم الفارق اإليجابي الذي يميّزها عن سـابقتها، 

رغم تكالب تحالف العدوان َوتصعيد حروبه واستهدافه لكافة مقدرات 
ومقومات الحياة، يف محاولته امُلسـتمّرة واليائسة لتطويع هذا الشعب 

وتركيعه. 
يدخـل اليمنيون عامهم الثامن يف خطوط املواجهة مع العدّو بدوافع 

أكربَ َوثبات أعظم، ويف رصيدهم قائمة من املنجزات األمنية والعسكرية، 
َوأرقام مهولة من الخسائر التي تكبدها الغزاة واملحتّلون برشيٍّا وماديٍّا، 
هذا ما كشفته اإلحصائيات الرسـمية التي أعلنها ناطُق 
القوات املسـلحة، وما لم تصل إليه تلك اإلحصائيات أشد 

وأنكى وجًعا عىل العدّو وأدواته.
كما يدّشــن اليمنيون عاَمهم الجديـَد بعمليات أمنيٍة 
وعسـكريٍة كشـفت مسـتوى التطور النوعـي يف اإلدارة 
واألداء والتصنيع والتطويـر، وتعزيز القدرات عىل طريق 

تحقيق التوازن والردع َوحسم املعركة. 
والفضل بعد الله للقيادِة الربانية الحكيمة والشجاعة 
ممثلًة بالسيد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي -يحفظه 
الله-، ولرجـال اليمن األحرار وقبائلـه العزيزة والكريمة 
التـي ما بخلت يف رفد هذا الصمود بالـدم واملال، وال يزاُل 
لقصة الصمود الوطني مفاجآت سـتصدُم العدّو وتسِقُط ُكـلَّ أوهامه 
وأمانيـه، وتجعلُه يتخبَُّط يف أوحال ندمه عىل حرٍب أشـعلها ضدنا، قبل 
أن يعجز يف إطفاء حرائِقها املمتدة إىل ُعقر داره. واللُه الناِرصُ وامُلعني. 
* عضو مجلس الشورى


