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الكرمي الشهر  بــركــات  الغــتــنــام  ويــدعــو  اإلســالمــيــة  واألمـــة  وجمــاهــديــه  الشعب  يهنئ  الــثــورة  قــائــد 

هدنة أممية لشهرين واعتراف صريح بوقوف أمريكا وراء احلصار والقرصنة ومعاناة الشعب 
خلنق  االقتصادية  احلــرب  على  يركز  الــعــدوان 

الـــيـــمـــنـــيـــني بـــعـــد إخــــفــــاقــــه عـــســـكـــريـــًا وســـيـــاســـيـــًا 
الــــــعــــــجــــــري لــــ 
«املــــــــــســــــــــرية»:

خـــلـــف  يـــــقـــــف  الـــــــعـــــــدو  أن  عـــــلـــــى  دلــــــيــــــل  اهلـــــــدنـــــــة 
مـــعـــانـــاة الــشــعــب ويــســتــخــدمــهــا لــلــضــغــط الــســيــاســي

العدوان ورعاته خيرجون من وراء الستار



الـــــكـــــلـــــيـــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
اآلالف بــــتــــخــــرج  ختـــتـــفـــي 
«قادمون جبحافل جيشنا»

أدان جرائط السثو اإلجرائغطغ وجثد الاأضغث سطى المعصش البابئ إلى جاظإ الحسإ الفطسطغظغأدان جرائط السثو اإلجرائغطغ وجثد الاأضغث سطى المعصش البابئ إلى جاظإ الحسإ الفطسطغظغ
الرئغج المحاط طعظؤًا بتطعل رطدان وطئارضًا السمطغات الئطعلغئ الاغ عجت الضغان الخعغعظغ:الرئغج المحاط طعظؤًا بتطعل رطدان وطئارضًا السمطغات الئطعلغئ الاغ عجت الضغان الخعغعظغ:

ظثسع الاةار و «الخظاسئ» و «الشرشئ» لدئط افجسارظثسع الاةار و «الخظاسئ» و «الشرشئ» لدئط افجسار
التخار جئإ المساظاة وتثغره أطرغضا وبرغطاظغا التخار جئإ المساظاة وتثغره أطرغضا وبرغطاظغا 

ـظ تاجات الحسإ ـظ تاجات الحسإجظآطِّ جظآطِّ
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الرئغج المحاط غئارك لطغمظغغظ تطعل رطدان وغئارك لفطسطغظ السمطغات الئطعلغئ وغساظضر الاطئغع:

ـئ: بارضئ لفطسطغظ السمطغات الئطعلغئ وظّثدت بضض أحضال خغاظئ الصدغئ المرضجغئ لُفطَّ

التخار سطى الغمظ غسري بإحراف برغطاظغ أطرغضغ ولظ ظألَع جعثًا لضسره بضض اإلْطَضاظغات
طئادراُتظا المظخفُئ والسادلئ صعبطئ بالاسظئ وجظسسى لاأطغظ تصعق الحسإ دون أغئ حروط َأو صغعد
ظثسع الاةاَر ووزارة الخظاسئ والشرشئ الاةارغئ لمعاجعئ ظاعرة ارتفاع افجسار وق تعاون شغ ذلك

«سطماء الغمظ» طعظؤًئ الحسإ: ظثسع لقجافادة الصخعى 
طظ ظفتات رطدان ورشث الةئعات وتسجغج افداء املآّجسغ

 : خاص
بـارك قائـُد الثـورِة، السـيُد عبدامللـك بدرالدين 
ِة اإلسـالمية، حلوَل  الحوثي، للشـعب اليمني واألمَّ

شهر رمضان املبارك. 
ويف بيـان لقائد الثـورة، توّجـَه السـيُد عبدامللك 

بدرالديـن الحوثي، بالتهنئِة عـىل وجِه الخصوص 
إىل أبطـال شـعبنا املجاهديـن، املرابطـني يف ُكــّل 

الجبهات. 
كما َخصَّ السـيُد القائـُد التحيَة أَيْـضـاً لكافة 
ة والبحريـة  التشـكيالت، يف الصاروخيـة واملسـريَّ
هاً  والدفاع الجوي، والتخصصات العسـكرية، موجِّ

التحيَة للجرحى الصابرين واألرسى األوفياء وأرس 
الشهداء والجرحى وأهايل الـمرابطني. 

وَحثَّ قائُد املسـرية القرآنية عـىل اغتناِم بركات 
شـهر رمضان والتـزوُّد بالتقـوى، متمنيـاً حلوَل 
الخري والربكات والهداية لكل أبناء الشـعب اليمني 

ــة العربية واإلسالمية.  وأبناء األُمَّ

تعّجـه بالاعظؤئ لطمةاعثغظ المرابطغظ وأبطال وتثات الصعات المسطتئ والةرتى وافجرى وأجر الحعثاء

صائث البعرة غئارك لطغمظغني وافطئ السربغئ واإلجقطغئ 
تطعل رطدان وغثسع قغاظام برضات الحعر املئارك

الاضاشض اقجاماسغ ساطض طعط لاأطني املتااجني وتثفغش 
تثة طساظاة التخار ولظ ظصخر لاأطني تاجات الحسإ

 : خاص
توّجــه الرئيُس املشـري مهدي محمد املشـاط، 
بالتهنئـة والتربيك للشـعب اليمنـي واملرابطني يف 
الجبهـات ورجال القـوات املسـلحة واألمن، وذلك 

بحلول شهر رمضان املبارك. 
ويف كلمـة لـه بمناسـبة حلـول الشـهر الكريم 
ألقاها نيابًة عنه وزير اإلعالم ضيف الله الشـامي، 
أّكــد الرئيس املشـاط أن الحصـار املفروض عىل 
بلدنـا بـإرشاف أمريكـي بريطانـي هـو السـبب 

الرئييس ملعاناة شعبنا. 
وقـال الرئيس يف كلمتـه: «رغم ُكــّل املبادرات 
املنصفة التي قدمناها وأثبتت حرَصنا عىل السالم 
لـم تقابَـل باالسـتجابة لرفـع الحصـار وإنهـاء 

العدوان». 
َوأََضـاَف الرئيس املشـاط: «لـن نألَو ُجهًدا؛ ِمن 

أجِل كرس وإنهاء الحصـار الظالم وتأمني حصول 
شعبنا عىل حقوقه كاملة دون قيود». 

وأشـاد رئيس املجلس السـيايس األعـىل بما تم 
تنفيـذه من مبادرات ملسـاعدة املواطنني وتخفيف 
األعبـاء املعيشـية عنهـم؛ نتيجـة احتجاز سـفن 

املشتقات النفطية والحصار. 
ودعا كافَة مؤّسسـاِت الدولة لتوسيِع خدماتها 
وإطالق املبادرات التي ستعزز التكافل االجتماعي 

لتُعمَّ أكربَ قدر من املحتاجني. 
كمـا دعـا الرئيـس املشـاط القطـاَع الخـاص 
والتجـار للقيـام بمسـؤولياتهم تجـاه شـعبهم، 
ُمشـرياً إىل أن الِحصـاَر واملتغـرياِت الدوليَة سـبٌب 
يف ارتفـاع األسـعار، ُمضيفـاً: «إننا نوجـه وزارة 
الصناعـة والتجـارة والسـلطات املحليـة بالنزول 

املحيل ملراقبة األسعار». 
اإلجـراءات التـي  ونـّوه إىل أنـه يجـُب اتِّخـاذُ 

تمنـُع التالُعَب باألسـعار، داعياً الغرفـَة التجارية 
والصناعية للتنسـيق مع وزارة الصناعة والتجارة 

لتنفيذ هذه املهمة. 
بـارك  واإلسـالمي،  العربـي  الصعيـد  وعـىل 
الرئيَس املشـاط للشـعب الفلسـطيني املجاهد 
َهـزَّت  التـي  البطوليـة  العمليـات  وفصائلـه 
كيـاَن العـدّو اإلرسائييل وأّكـدت إراَدة الشـعب 

الفلسطيني. 
وأدان الرئيُس املشـاط جرائـَم العدّو اإلرسائييل 
يف جنـني وغريهـا، مجـّدًدا التأكيـَد عـىل موقـف 
اليمـن واليمنيني األحرار الثابت إىل جانب الشـعب 

الفلسطيني. 
َد الرئيـُس املشـاط اإلدانـَة لـكل أشـكال  وجـدَّ
التطبيع مـع العـدّو اإلرسائييل، معتـربًا اللقاءات 
التي تعقد معه خيانة يجب أن تتصدى لها شعوب 

أمتنا انتصاراً لفلسطني. 

 : طاابسات
تقدمـت رابطـُة علمـاء اليمـن بأصدق 
التهانـي بحلـول شـهر الله شـهر رمضان 
الكريـم، يف حـني خصـت بالتهنئـة رجـال 
ُكــّل  يف  واملرابطـني  املجاهديـن  الرجـال 

الجبهات. 
وأّكـدت رابطة علمـاء اليمن يف بيان لها 
عىل أهميّة االسـتفادة القصوى من نفحات 
وبـركات شـهر رمضـان والعنايـة برتتيل 

وتدبر القرآن. 
كمـا أّكــدت عـىل دعـوة السـيد القائد 
بتعزيز دائرة املواسـاة والتكافل االجتماعي 

يف هذا الشهر العظيم. 
ودعـت رابطـة علمـاء اليمـن حكومـة 
اإلنقـاذ الوطنـي إىل تعزيـز الحـرص عـىل 
والنـزول  املهـام  وإنجـاز  األداء  تحسـني 
امليداني يف ُكـّل املحافظات، حاثًة عىل املزيد 

مـن التَحرُِّك الجادِّ يف رفد الجبهات وإسـناد 
رجال الرجال يف ُكــّل املحاور كواجب ديني 

ورضورة رشعية. 
مـن  اليمـن  علمـاء  رابطـُة  وحـذَّرت 
دعوات ومبادرات السـالم املاكرة وامللغومة 
املبعـوث  لهـا  يـروج  التـي  وااللتفافيـة 
العمليـات  وباركـت  واألممـي.   األمريكـي 
الفدائية االستشهادية لفتية ورجال الجهاد 
واملقاومـة يف فلسـطني املحتّلة ضـد جنود 
وعصابـات الكيـان الصهيونـي الغاصـب، 
السـعودّي  النظـام  ممارسـات  مسـتنكرًة 
الجديدة وسياساته العلمانية املتماهية مع 

السياسات الغربية واألمريكية. 
ويف ختـام بيانهـا، أّكـدت رابطـُة علماء 
اليمن عـىل أهميّة الوعي بخطـورة املرحلة 
تعـاون  مـن  تتطلبـه  ومـا  ومسـؤولياتها 
ــة ومحور  وتكاتف بني شـعوب ونخب األُمَّ

املقاومة.

شغ تأضغث سطى وصعف السثوان وطرتجصاه وراء المساظاة الاغ غضابثعا الغمظغعن:
وزغر طرتجق غسرتف باعرط أطرغضا وأدواتعا وراء التخار 

والصرخظئ وسرصطئ املطفات اإلظساظغئ واملساظاة الظاجمئ 
 : خاص

وُرعاتُهـم  العـدوان  مرتِزقـُة  جـّدد 
التـي  املعانـاة  وراء  بوقوفهـم  االعـرتاَف 
يكابُدهـا الشـعُب اليمني جـراء الحصار 
والقرصنـة عـىل سـفن الوقـود والغـذاء 
ا أن العدوَّ  والدواء، يف حـني أّكـدوا ضمنيّـٍ
األمريكي هو من يقُف وراء تلك القرصنِة 

وكّل املعاناة الناجمة عنها. 
وزيـر  يسـمى  ملـا  ترصيحـاٍت  ويف 
هـادي،  الفـاّر  حكومـة  يف  الخارجيـة 
املرتـِزق أحمد عـوض بن مبـارك، عىل 
األمريكـي»  لقائـه «املبعـوث  هامـش 
تيـم ليندر كينغ، كشـف عن اسـتعداد 
حكومـة املرتِزقـة لإلفـراج عن سـفن 
النفـط املحتجزة من قبـل بحرية العدّو 
السـعودّي، يف اعـرتاف يؤّكــد وقـوف 
املرتِزقة ورعاتهم وراء معاناة الشـعب 
اليمنـي، يف حـني يتأّكــد للجميـع أن 

ترصيحـات املرتـِزق ابن مبـارك تؤّكـد 
وقـوف أمريـكا وراء القرصنـة وكّل ما 
نجم عنهـا، َحيـُث اعرتف املرتـِزق ابن 
مبـارك ضمنيـاً أن اإلفـراَج عن سـفن 
النفـط يأتـي بتوجيهـاٍت أمريكية عىل 
غرار توجيهـات القرصنـة؛ كونه أعلن 
رغبـة العـدوان ورعاتـه وأدواتـه عىل 
إدَخال السـفن بناء عىل اللقاء باملبعوث 
وقـوف  يؤّكــد  مـا  وهـو  األمريكـي، 

واشنطن وراء ُكـّل ما يدور. 
وفيما كشـف املرتِزُق ابـن مبارك عن 
حقيقـة وقوف واشـنطن وراء القرصنة 
واملعاناة الناتجة عنها، فقد اعرتف أَيْـضاً 
بوقوف العدّو األمريكي وراء إغالق مطار 
صنعـاء وكّل مظاهـر الحصـار، َحيـُث 
املرتِزقـة  أن  األمريكـي  للمبعـوث  أّكــد 
مطـار  ملـف  يف  بإيجابيـة  سـيتعاطون 
صنعاء وصفقـة األرسى واملنافذ املغلقة 
يف تعـز وبقية املناطـق ومختلف امللفات 

اإلنسـانية التي يعانـي عىل إثرهـا أبناء 
الشعب اليمني. 

كمـا أن املرتـِزَق ابـن مبـارك كشـف 
أن حكومـَة املرتِزقـة تتَحـرَُّك بتوجيهات 
أمريكية يف ُكـّل امللفات اإلنسـانية، وذلك؛ 
باعتبَار أن إعالنـه التعاطي بإيجابية مع 
امللفات املذكورة، جاء نتاج لقائه باملبعوث 

األمريكي تيم ليندر كينغ. 
ويرى مراقبون أن هذا اإلعالن يكشـف 
مـدى ارتهـان تحالف العـدوان ومرتِزقته 

للقرار األمريكي. 
وأّكــدوا أنه سـواء تم حلحلـة امللفات 
اإلنسـانية والحصـار وِملـف األرسى، أَو 
لـم يتم ذلـك، َفـإنَّ املرتِزق ابـن مبارك قد 
ة الطرف املعرقل  كشـف واعرتف بُهــِويـَّ
لكل املِلفات التي يعاني من ورائها الشعُب 
عن كشـفه عـن مصدر  اليمنـي، فضـالً 
التوجيهات املحركة لجهود خنق الشـعب 

اليمني واملتمثل يف العدّو األمريكي. 
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 : خاص
 

وّجه وزيـُر الدفـاع، اللـواء الركن محمد 
نارص العاطفي، الجمعة، رسـائَل عسكريًة 
قويـًة لتحالـف العـدوان مـن قلـب خطوط 
التماس يف جبهة نجران وراء الحدود، محذًرا 
مـن «معركة هجومية شـاملة» إذَا اسـتمر 
تعنـت العـدّو الـذي يجـب عليه اسـتيعاب 
متغريات املرحلـة الراهنة قبل فـوت األوان، 
كما وّجه رسـائَل طمأن فيها سـكاَن «نجد 
والحجـاز» من أنهم ليسـوا هدفـاً لعمليات 

الجيش واللجان الشعبيّة. 
ألبطـال  زيـارة  خـالل  العاطفـي  وقـال 
محـوري  يف  املرابطـني  واللجـان  الجيـش 
نجـران، وهمـدان بـن زيـد: إن «عـىل دول 
العـدوان اسـتيعاَب معطيـات ومسـتجدات 
املرحلة الراهنة بكل أبعادها االسـرتاتيجية» 
واملسـارعة إىل وقف العـدوان ورفع الحصار 
والجنوح ملقتضيات السـلم واالسـتقرار «يف 

املنطقة». 
ويأتي ذلك ضمن سلسلة رسائَل وإنذارات 
شـديدة اللهجـة وّجهتهـا القيـادة اليمنية 
لـدول تحالـف العـدوان تزاُمنًـا مـع دخول 
العـام الثامـن من الصمـود، وأّكــدت فيها 
عـىل أن املرحلـة القادمـة ستشـهُد تحوالٍت 

اسرتاتيجيًة كبرية. 
وأّكــد العاطفـي أن «خيـارات الشـعب 

وأن  متعـددة»،  املسـلحة  وقواتـه  اليمنـي 
أيديهـم  األحـرار  اليمنيـني  مـن  «املاليـني 
عـىل الزنـاد وجاهـزون لاللتحـاق باملعركة 
الهجوميـة الشـاملة، إذَا اسـتمر املعتـدون 
يف عدوانهـم وحصارهم، فاألسـود ال تجوع 

أبًدا». 
َوأََضــاَف أن «العاَم الثامـَن من الصمود 
سـيكون انطالقة نحَو املزيد من االنتصارات 
ومـن  الغـزاة  املعتديـن  ضـد  السـاحقة 

يساندهم». 

جيـزان  سـكاَن  الدفـاع  وزيـُر  وطمـأن 
ونجران وعسـري وغريها مـن مناطق «نجد 
والحجـاز»، بـأن «الجيـَش اليمنـي يتمتـُع 
بأخالق املجاهدين ولن يستهدَف املدنيني عىل 
اإلطالق»، يف رسـالٍة تحمـُل يف طياتها أَيْـضاً 

إنـذاًرا قويٍّا وصادًما للنظام السـعودّي الذي 
تعتـرب جبهات الحدود مـن أخطر التهديدات 

التي يواجهها. 
املوجهـة  الدفـاع  وزيـر  رسـائُل  وتمثـُل 
مـن داخل خطـوط التمـاس تذكـريًا للنظام 
السعودّي بأن قوات الجيش واللجان الشعبيّة 
تقـف أمـام أفق واسـع مـن الخيـارات لردع 
العدوان وكرس غطرسته عىل ُكـّل املستويات، 

ومنها املستوى الربي داخل أراضيه. 
ونقل العاطفي إىل املرابطني يف جبهات ما 
وراء الحـدود تهنئاِت وتربيـكاِت قائد الثورة 
السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي والرئيس 
املشاط لهم بمناسبة اليوم الوطني للصمود 
التـي  والكبـرية  امُلسـتمّرة  واالنتصـارات 

يحّققونها يف مواجهة العدّو. 
وأّكــد مخاطبًـا املجاهديـن أن «الكيـاَن 
الصهيوني دفع بدوِل العـدوان لالعتداء عىل 
اليمـن» وأن «الـردَّ عىل هذا االعتـداء الجبان 
دفـاٌع مرشوٌع عن النفس واألرض والعرض، 
وسيسـتمر الكفاُح حتى تحرير كافة أرايض 

الجمهورية». 
ورّحب أبطاُل الجيش واللجان املرابطني يف 
جبهـات ما وراء الحدود بزيارة وزير الدفاع، 
معاهدين القيـادة عىل مواصلـة الدفاع عن 
البلد والتضحية يف سبيل الحرية واالستقالل، 
مؤّكـديـن أن تواجـد القيادة العسـكرية يف 

الصفوف األممية يصيب العدّو بالرعب. 

 : خاص
 

فوَّت تحالُـُف العدوان مبادرَة الرئيس مهدي املشـاط 
للسـالم، وانتهت ُمهلُة األيّام الثالثة بدون أَية اسـتجابة 
واضحـة، إذ سـلكت الريـاُض طريـَق املراوغـة كما هو 
ـع بإعالن زائف عن «وقـف إطالق النار» بدون رفع  متوقَّ
الحصـار وبـدون الحديـث عن بقيـة املِلفات، بـل بدوِن 
اإلشارة حتى إىل املبادرة، يف مجازفٍة خطريٍة تضُع النظام 
السـعودّي أمـاَم احتمـاالت مرعبـة، ولو أنـه يعتقد أنه 
يسـتطيع تجنبها مطمئنًا إىل «ُهدنـة رمضانية» يبحثها 
املبعـوث األممـي، وربما يرى فيهـا السـعوديّون أَيْـضاً 
فرصـًة لكسـب وقت لرتتيـب صفوفهم تحـت غطاء ما 

يسمى «مشاورات الرياض». 
مـع حلوِل آخر يوم من مهلة املبادرة الرئاسـية، أعلن 
تحالـُف العدوان عن وقف إطالق النار وزعم إن ذلك يأتي 
«دعًما ملشـاورات الرياض» الهزليـة، وهي خطوٌة عربت 
بوضوح عن أن السـعوديّة تسـعى لاللتفاف عىل املبادرة 
ة التي ال تتضمن رفع الحصار وال  وفرض رؤيتها الَخاصَّ
االنسـحاب من اليمن. (الحًقا شـن طـرياُن العدوان عدَة 

غارات عىل عدد من املحافظات). 
هذا السلوك اعترب رفًضا للمبادرة، وهو ما أّكـده بياُن 
املجلس السـيايس األعىل بعد انتهاء آخر سـاعات املهلة، 
مسـاء األربعـاء، إذ عـّرب «عن أسـفه الشـديد إزاء عدم 
اسـتجابة تحالف العدوان الواضحـة والرصيحة ملبادرة 
الجمهوريـة اليمنية للسـالم الجاد والدائـم والتي أثبتت 
وبمـا ال يـدُع مجاًال للشـك حـرص اليمن عىل اسـتعادة 

السالم وُحسن الجوار». 
َوأََضــاَف البيان: «ندرُك تماماً طبيعة تحالف العدوان 
ومـا دأب عليه من التسـويف واملماطلة والتلكؤ والتعنُّت 
وغري ذلك من األسـاليب امللتويـة»، مؤّكـداً الرتحيَب بأية 
اسـتجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أيـة زاوية، لكن 

مـع التأكيد بأنه «ال سـالم دون رفـع الحصار عن كاهل 
الشعب اليمني واحرتام سيادة واستقالل اليمن».

وأّكــد أن: «اليمـن يحتفـُظ بحقـه الكامـل يف اتِّخاذ 
الخطـوات السياسـية والعسـكرية التي تضمـن انتزاع 

حقوقه املرشوعة كاملة غري منقوصة». 
هكذا اسـتحوذت عىل الواجهة تحذيـراُت قائد الثورة 
السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي األخرية التي أّكـد فيها 
أن تحالُـَف العـدوان «سـيندم» إذَا فوَّت فرصـَة املبادرة، 
فال يشء آخر يسـتطيع النظام السـعودّي اآلن أن يفعله 
لتجنـب خيارات الـردع التي أّكـدت القيـادة اليمنية أنها 

ستكون أشد وأقىس خالل املرحلة املقبلة. 
حسـاباُت العدّو يف هذه املخاطرة كانت كالعادة هشة 
وقصـرية األمـد، فأملُه يف تجنـب عواقب رفـض املبادرة 
يتمحور كله حول «هدنـة رمضانية» يجري بحثها هذه 

األيّام. 
ويف هذا السـياق، أعلـن رئيس الوفـد الوطني، محمد 

عبد السـالم، الخميس، عن لقاء عقد مع املبعوث األممي 
هانـز غروندبـريغ، يف مسـقط «السـتكمال النقاشـات 
حول مقرتح الهدنة اإلنسـانية والعسكرية برعاية األمم 

املتحدة».
أَيْـضـاً  تتضمـُن  الُهدنـَة  َفــإنَّ  املبعـوث  وبحسـب 

«تخفيَف أزمة الوقود وتيسري حرية الحركة والتنقل».
تجـاُوُب صنعـاء مـع هـذه «الهدنـة» يثبت مجـّدًدا 
انفتاَحهـا عـىل خيـارات التهدئة والسـالم، بمـا يضمُن 
التخفيـَف عـن معاناة املواطنـني، لكن املوقف بالنسـبة 
للسعوديّة ينطوي عىل الكثري من السلبية فاملفروض هو 
رفع الحصار وفصله عن امللفات السياسية والعسكرية، 
لكـن «تخفيف القيـود» يف إطـار هدنة، يشـري بوضوح 
إىل إرصار سـعودّي (هـو أمريكـي يف املقـام األول) عـىل 
اسـتخدام امللـف اإلنسـاني كورقـة تفـاوض وكمناورة 

سياسية. 
مـع ذلك، َفـإنَّ مضمـوَن هذه الُهدنة يشـريُ بوضوح 

إىل «هبـوط» سـقِف التعنت السـعودّي األمريكـي قليًال، 
فالرياض وواشـنطن كانتا قد عرضتا «تخفيف القيود» 
عـن مطار صنعاء وميناء الحديدة سـابًقا، ولكن طلبات 
يف مقابـل ذلك أن تستسـلم صنعاء وتلقي سـالحها، أما 
اآلن فـُكلُّ املطلوب هو ُهدنٌة قصـرية، األمر الذي يعكس 
بوضـوح تأثـري رضبـات «كـرس الحصـار»، وإن كانت 

السعوديّة ال زالت تحاول إظهار «صالبة» زائفة. 
وإىل جانـب ذلك، َفــإنَّ الُهدنَة -يف حال تـم االتّفاق 
عليها وتـم االلتزام بها- لن تشـكل «مخرًجا» حقيقيٍّا 
للسـعوديّة من مأزق اليمن، فالُهدنُة ستنتهي، وستجد 
الرياض نفسـها مجّدًدا أمام رعب الصواريخ البالستية 
واملجنحة والطائرات املسـرية اليمنية، هذا إذَا لم يحدث 
ذلـك قبل نهايـة الهدنة؛ بَسـبِب لجـوء السـعوديّة إىل 
خرقها وارتـكاب جرائم ضد املدنيني، وهو ما لن يكون 

جديًدا. 
ة مبنية  املؤرشاُت تقول إن الحساباِت السعوديّة الهشَّ
عـىل وْهـم أكثر هشاشـة وهـو توحيد صفـوف أدواتها 
تحت مظلة ما تسـمى «مشـاورات الريـاض»، فالخطة 
كمـا يبـدو هي اسـتغالل الهدنة ألجل التَحـّرك، عىل أمل 
يكون هذا التَحّرك «حاسـما»، وهو ما بدأ بعض مرتِزقة 
«املشـاورات» يشـري إليه بوضوح، األمر الذي يكشف أن 
«تعقل» النظام السـعودّي أَو قدرته عـىل تمييز الصواب 
بات أمرا غـري وارد؛ ألَنَّ اإلرصار عـىل املراوغة وباألدوات 
التي أثبتت فشلها أكثر من مرة عىل امتداد أكثر من سبع 
سـنوات يعرب عـن عقدة مزمنة يف طريقة قـراءة النظام 

السعودّي لألحداث. 
عىل أيِة حال، َفـإنَّ رشوَط ومتطلباِت السـالم الفعيل 
ثابتة، وقد فشل تحالُُف العدوان وُرعاتُه الدوليون بالفعل 
يف محاولـة دفع صنعاَء للتخيل عنها أَو لتجزئتها وبالتايل 
َفـإنَّ «الهدنة» و»املشـاورات» لن تغرّي من األمر شـيئاً، 

وهذا يعني أن الرياض «ستندُم» ال محالة. 

تقارير

السغاجغ افسطى: ق جقَم بثون رشع التخار وجظظاجع تصعق حسئظا المحروسئ
سئث السقم غطاصغ المئسعَث افطمغ شغ «طسصط» قجاضمال طظاصحات الُعثظئ 

جاعجون ملسرضئ عةعطغئ حاططئ 

تتالش السثوان غفّعت شرخَئ التض الحاطض وافطط املاتثة تظاصح «ُعثظئ رطداظغئ»

سطى تتالش السثوان اجاغساب الماشغرات اقجاراتغةغئ والةظعح لمصادغات السطط شغ المظطصئ
«الساذفغ» طظ الخفعف افطاطغئ وراء التثود:

خقل زغارة لفبطال المرابطغظ شغ طتعَري «ظةران» و «عمثان بظ زغث»:
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 : تّةـئ
يف  والجميمـة  الرشفـني  مديريـات  قبائـل  قدمـت 
محافظة حّجـة، اليوم، قافلة غذائية متنوعة ورؤوس 
مـواٍش، باإلضافـة إىل 25 مليـون ريـال نقـداً، دعمـاً 
للمرابطـني يف الجبهـات وحملـة «إعصـار اليمـن» يف 

مواجهة العدوان. 
وثّمـن وكيل املحافظـة، محمد القـايض، دعم أبناء 
الرشفني والجميمـة مليادين العـزة والكرامة والرشف، 
وتفاعلهم مع حملـة «إعصار اليمـن»، وتقديم قوافل 
العطاء والرجال والتضحيات الكبرية، دفاعاً عن األرض 

والعرض والسيادة الوطنية. 
وأّكـد عىل أهميّة االسـتمرار يف التحشـيد للجبهات، 
ورفدهـا بقوافل الرجـال والغذاء حتـى تحقيق النرص 

املؤزر. 
من جهته أّكـد مدير مديرية املفتاح، أحمد البنوس، 
يف كلمـة مديـري مديريـات الرشفـني والجميمـة، أن 
القافلة سـيتبعها عـدة قوافـل.. ُمشـرياً إىل تضحيات 
قبائـل الرشفـني والجميمـة يف الدفـاع عـن الوطـن، 

ومساندة الجيش واللجان الشعبيّة. 
وأّكـد اسـتجابة قبائـل الرشفـني والجميمة لدعوة 
القيـادة الثورية واملجلس السـيايس األعىل والجهوزية 
للمشـاركة يف معركـة الدفـاع عـن الوطـن إىل جانـب 

الجيش واللجان الشعبيّة. 
يف  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  أشـار  جانبـه،  مـن 
املحافظـة، كميـل الحاكم، إىل ما يمثلـه تفاعل القبائل 

من أهميّة يف تعزيز الصمود. 
حـرض تقديـم القافلـة مديـرو مديريـات الرشفني 
والشـخصيات  التنفيذيـة  واملكاتـب  والجميمـة 
واملشـايخ  املحليـة،  املجالـس  وأعضـاء  االجتماعيـة، 

واألعيان. 

 : خاص
أّكــد عضُو الوفد الوطني، عبدامللك العجري، أن الُهدنَة 

املعلنََة ملدة شهرين ال تلبي الحدَّ األدنى من متطلباتنا. 
ة لـ «املسـرية»، أن  وأّكــد العجري يف ترصيحات َخاصَّ
«هدَفنـا هو الرفـُع الكامُل للحصـار وكل اإلجراءات التي 

تُمسُّ حياَة املواطنني». 

وقـال عضُو الوفـد الوطني املفـاوض: «نتيجَة التعنت 
الذي واجهناه من تحالف العدوان يف املسـائل االقتصادية 
ُل  وعدم دخول املشـتقات واقرتاب شهر رمضان تم التوصُّ

تة».  إىل هذه الُهدنة املؤقَّ
ونّوه العجري إىل أن «تحالَُف العدوان يرّكُز عىل الحصاِر 
لخنِق الشعب اليمني بعد إخفاقه عسكريٍّا وسياسيٍّا فلجأ 

إىل الحرب االقتصادية والتجويع». 
ولفـت إىل أن «هـذه الُهدنة تأتي لتخفيـِف املعاناة عن 

شعبنا والتمهيد للرفع الشامل للحصار والوصول إىل َحـلٍّ 
نهائي». 

وأَشاَر إىل أن سماَح قوى العدوان يف هذه الُهدنة بدخول 
السـفن النفطيـة دليـٌل عىل أنهـم يقفون خلـَف معاناة 

شعبنا االقتصادية. 
وتطـرََّق إىل أن تحالَُف العدوان أوقف السـفَن النفطية 
تعسـًفا ودوَن أي مـربّر، ُمضيفاً: «واليـوم ظهر للجميع 

أنهم يستغلونها للضغط السيايس».

 : خاص
ـَل  التوصُّ الجمعـة،  املتحـدة،  األمـُم  أعلنـت 
التّفاق هدنة تتضمن وقف العمليات العسكرية 
وتخفيـف إجـراءات الحصـار املفـروض عـىل 
اليمـن من قبل تحالف العدوان، ورّحبت صنعاُء 

باالتّفاق. 

وقـال رئيـُس الوفـد الوطنـي، محمـد عبـد 
ُب بإعالن املبعـوث األممي لليمن  السـالم: « نرحِّ
عن ُهدنٍة إنسـانية برعاية أممية ملدة شـهرين 
بموجبها تتوقـف العمليات العسـكرية ويفتح 
مطار صنعـاء الدويل لعدد مـن الرحالت وكذلك 
فتح مينـاء الحديدة أمـام املشـتقات النفطية 

لعدد من السفن خالل شهري الهدنة».

هانـز  اليمـن،  إىل  األممـي  املبعـوُث  وأعلـن 
غروندبـريغ، أن: «الطرفـني وافقـا عـىل وقِف 
جميـع العمليـات العسـكرية الجويـة والربية 
والبحرية الهجومية داخل اليمن وعرب حدوده».

ُن «دخوَل سـفن  َوأََضــاَف أن الُهدنـَة تتضمَّ
الوقـود إىل موانـئ الحديـدة وتسـيري رحـالت 
تجاريـة من مطـار صنعاء إىل وجهـات محّددة 

سلًفا يف املنطقة». 
وقال: يمكن تجديُد الهدنة بعد فرتة الشهرين 

بموافقة الطرفني.
ونَـصُّ االتّفاُق عىل تسـيري رحلتـني جويتني 
أسـبوعيٍّا من مطـار صنعاء إىل مـرص واألردن، 
ودخول ١٨ سفينة مشتقات نفطية عرب موانئ 

الحديدة خالل فرتة الشهرين. 

أخبار
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سدع العشث العذظغ سئثالمطك السةري لـ «المسغرة»:

تادمظ وصَش السمطغات السسضرغئ وتثفغَش إجراءات التخار المفروض سطى الغمظ 

صئائُض تّةـئ ترشث جئعات 
الصاال بـ 25 ططغعن رغال 
وصاشطئ غثائغئ طاظعسئ

إ  افطط املاتثة تسطظ سظ الاعخض لعثظئ طثتعا حعران وخظساء ترتِّ

العثظئ ق تطئغ التث افدظى طظ طاططئاتظا وعثشظا عع الرشع الضاطض لطتخار وضض طا غمج تغاَة المعاذظغظ
ا وجغاجغًّا  السثوان غرضج سطى التخار والترب اقصاخادغئ لثظص الحسإ الغمظغ بسث إخفاصه سسضرغًّ
العثظئ دلغض سطى أن السثوان وأدواته ورساته غصفعن خطش طساظاة الحسإ 

وغساثثطعظعا لطدشط السغاجغ وجظسمض لرشع ُضـّض الصغعد 

تثحني تخاد طتخعل الصمح بمتاشزئ خسثة

ا تتاعي سطى «الغعراظغعم» تتالش السثوان غساعثف التثغثة بصظئطئ أطرغضغئ طترَّطئ دولغًّ

طتاشُر التثغثة غضحش ُعــِعغَّئ املساصض الغمظغ باعمئ تخعغر ترائص أراطضع يف السسعدّغئ

 : خسثة
دّشــن مكتـب الزراعـة والري يف محافظـة صعدة، 
أمـس، حصاد محصول القمح الذي تم زراعته بنظامي 
الري بالتنقيط والرش املدفعي، ملساحة عرشة هكتارات 

بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر. 
ويف التدشـني، ثّمـن محافـظ صعـدة، محمـد جابر 
الشـؤون  ومجلـس  الزراعـة  مكتـب  جهـود  عـوض، 
اإلنسـانية يف املحافظـة واملسـاهمني يف دعـم زراعـة 
الحبـوب، بما يكفل تحقيق األمـن الغذائي، ُوُصـوالً إىل 

االكتفاء الذاتي والتأمني الغذائي. 
وأَشـاَر إىل أن هناك خطة السـتكمال زراعة املشـتل 

الزراعـي بالتعاون مع اللجنـة الدولية للصليب األحمر، 
بالتنسـيق مع مجلس الشـؤون اإلنسانية يف املحافظة، 
بإنشـاء برئين واسـتكمال ما يحتاجه املشتل الزراعي 
من حراثات وحصادات وغرابيل للبذور.  وبارك املحافظ 
عـوض هـذِه الخطـوة النوعيـة.. داعيـاً املنظمـات يف 
املحافظة إىل مسـاعدة املزارعني، واملساهمة يف تحسني 
القطاع الزراعي، واسـتغالل املحافظـة لثروتها املائية، 

وتغذية املياه الجوفية، واستصالح األرايض الزراعية. 
وقال: «نسـعى لضمـان وجود بذور لتلبيـة احتياج 
إىل أن 600 مـزارع  املزارعـني يف املحافظـة».. ُمشـرياً 
سـتكون بذورهـم نموذجيـة من السـالالت املحسـنة 
بأجـود أنواع القمح.  ولفت إىل أن التعاون مع املزارعني 

يعطـي حافـزاً مشـجعاً لزراعـة أكـرب مسـاحة مـن 
األرايض البيضاء واسـتصالحها، والسعي لتأمني الثروة 
الحقيقيـة، التي يعتمد عليها املزارع من املاء عن طريق 

الكرفانات والبحريات والحواجز املائية والسدود. 
ويف التدشـني، أوضـح مديـر مكتب الزراعـة والري، 
املهنـدس زكريـا املتـوكل، أن كمية املحصـول تصل إىل 
أربعني طناً من أصناف القمح املحسـنة، سيتم غربلتها 
وتعقيمهـا وتعبئتهـا وتوزيعهـا عـىل املزارعـني خالل 
املوسم الراهن.   وأَشاَر إىل أنه تم -بالتنسيق مع مجلس 
الشؤون اإلنسـانية يف املحافظة، والتعاون مع الصليب 
األحمـر- زراعة عـرشة هكتـارات من أصنـاف القمح 

املناسبة ملحافظة صعدة. 

 : التثغثة
كشـف املرَكُز اليمني التنفيذي للتعامـل مع األلغام 
عـن نـوع القنبلـة التـي اسـتهدفت مؤّسسـة كهرباء 

محافظة الحديدة، األسبوع الفائت. 
وأّكــد املركـز يف تقرير له، أمـس األول الخميس، أن 
تحالَُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي استخدم 

قنبلة أمريكية موجهة باألقمار الصناعية نوع «جدام» 
املحرمة دوليٍّا، خالل قصفه ملؤّسسة كهرباء الحديدة. 

وأوضـح أنه بعـد فحص األجـزاء والقطـع املتناثرة 
من القنبلة، أظهرت النتائج أن السـالح املسـتخدم هي 
 ،(GBU_31 (JDAM قنبلـة أمريكيـة من نـوع جـدام
املحرمـة دوليٍّا، الحتوائها عىل مادة اليورانيوم، ُمشـرياً 
إىل أن القنبلـَة األمريكيَة أَدَّت إىل تدمري الرشكة بالكامل 
وإتالف ُكـّل أقسـامها ومعداتهـا وأجهزتها، إىل جانب 

سـقوط قتىل وجرحـى يف صفوف املهندسـني العاملني 
فيها. 

ووفقـاً للمركـز اليمنـي للتعامل مع األلغـام، َفـإنَّ 
تحالـف العـدوان قد اسـتخدم هـذا النوع مـن القنابل 
املحرمـة يف اسـتهداف البنـى التحتيـة يف اليمـن، منها 
نادي الفروسـية بصنعاء، ومدرسـة أسماء يف الحديدة، 
ومدرسـة الخنسـاء يف البيضاء 2015م، وسوق مستبا 

يف حّجـة. 

 : طاابسات
كشـف محافـظ الحديـدة، محمـد عيـاش قحيـم، 
عـن ُهــِويَّة الشـاب اليمنـي الذي اعتقلته السـلطات 
السـعوديّة يف مكة بتهمة تصوير حرائق منشأة ارامكو 

جدة، األسبوع املايض. 
وقـال املحافـظ قحيـم يف تغريـدة له عـىل صفحته 

الشـخصية بـ»تويرت»، أمس األول الخميس: إن الشاب 
محمد عيل محمد القاهر من أبناء الحديدة مديرية برع، 
لـم يكُفْر بحبه لوطنه ولم يجرم عندما وثّق اسـتهداف 
أرامكو، ُمضيفاً أن الشاب القاهر لم يخرج عن القانون 
عندما اسـتمع لعيىس الليث.  وحمـل محافظ الحديدة 
السـلطات السعوديّة املسـؤولية الكاملة عن أية أرضار 
تلحق بالشـاب اليمني املغرتب القاهـر، مبينًا أن اليمن 

لن ترتك حق سالمة أي مغرتب. 
وكانـت السـلطات السـعوديّة قد اعتقلت األسـبوع 
املـايض املقيم اليمني محمد القاهـر، متهمًة إياه بنرش 
مقاطع مصورة يف شـبكات التواصل االجتماعي ملحطة 
توزيـع املنتجـات البرتولية التابعة ألرامكـو يف جدة، يف 
الوقت ذاته الـذي كان يتم نقل صور الحرائق بتغطيات 

مبارشة من القنوات الخليجية والعاملية. 
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 : ظعح جّقس
يدخـل العـام الثامـن مـن الصمـود يف وجـه 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، حامالً معه 
وتـرية عالية مـن االندفـاع اليماني نحـو تحقيق 
النـرص املبـني، ومع وعـود قائد الثـورة يف خطاب 
الصمود األخري تسـلح الشـعب اليمني باملعنويات 
العاليـة واملوجهـات الهامة الكفيلة بإعادة رسـم 
مسـار املعركة وفق الرغبة واإلراَدة اليمنيتني، ويف 
هـذا املقـام وانطالقاً مـن وعيده للعـدوان بعبارة 
«قادمون يف العام الثامن، بجحافل جيشنا»، كانت 
القوات املسـلحة اليمنيـة، أمـس األول الخميس، 
عىل موعد مـع تخرج تاريخي لـآلالف من أبنائها 
الضباط ممن تخرجوا من الكليات العسكرية بعد 
سـنوات من التدريب والتأهيـل، ليصبحوا بمثابة 
الدمـاء الجديدة التي تنعش جسـد الجيش اليمني 
ولجانه الشـعبيّة، وتحمله نحو تحقيق املزيد من 
االنتصـارات وتلقـني األعـداء مزيداً مـن الدروس 
القتاليـة التـي ال تعـرف معـادالت تـوازن القوى 
والعتـاد والعـدة، بـل تعـرف عدالة القضيـة وما 
تحمله من معاٍن سـامية تقود األبطال إىل ميادين 
البطولة بكل عنفوان لتحقيق النرص لليمن الكبري. 
ويف عـرض عسـكري مهيـب واحتفـال غـري 
مسـبوق بحضور كبار قيادات الدولة السياسـية 
السـبعني  ميـدان  شـهد  واألمنيـة،  والعسـكرية 
بالعاصمة صنعاء، الخميـس، حفل تخرج اآلالف 
من طـالب الكليات العسـكرية «الكليـة الحربية، 
الكليـة البحريـة، كلية الطريان والدفـاع الجوي»، 
الذيـن اختاروا اسـماً لدفعتهم فيه رسـالة كبرية 
للعـدو تجعلهم يسـتحرضون وعيد قائـد الثورة، 
َحيُث سميت تلك الدفع باسـم «قادمون بجحافل 
جيشـنا» يف رسـالة تؤّكـد أن االندفاع العسـكري 
يف هـذا العـام مغاير عـن ُكــّل األعـوام، فتزامن 
دخـول اليمانيني العـام الثامن مـن الصمود، مع 
تخـرج طـالب الكليـات العسـكرية يوحـي بـأن 
جحافل جيشنا التي توعد بها قائد الثورة األعداء، 
حـارضة وبـكل قـوة لتكمـل الحديـث يف ميادين 
الرشف والبطولة إىل جانب أبطال الجيش واللجان 

الشعبيّة. 
الصعات املسطتئ وّقدة بافبطال 

ويف االحتفـال الـذي نظمتـه هيئـة التدريـب 
والتأهيـل يف وزارة الدفاع، برعاية الرئيس املشـري 
مهـدي املشـاط، القائـد األعـىل للقوات املسـلحة 
واألمـن، بحضور رئيس الـوزراء ونائبه لشـؤون 
الدفاع واألمـن ووزير الدفاع ورئيس هيئة األركان 
العامـة ورئيـس جهاز األمـن واملخابـرات، وعدد 
من القيادات العسـكرية واألمنية واملدنية، شملت 
دفعة «قادمون بجحافل جيشنا» كالً من «الدفعة 
الــ 54 مـن الكلية الحربيـة والدفعة الــ 29 من 
الكليـة البحرية والدفعة الــ 36 من كلية الطريان 
والدفاع الجوي، فيما هنأ عضو املجلس السـيايس 
األعـىل محمد عيل الحوثـي، القيادات العسـكرية 
والشـعب اليمني بتخـرج اآلالف من أبنـاء اليمن 
األبطال الذين قضوا سنوات التدريب والتأهيل بكل 
عنفوان رغم ظـروف العدوان وما يحمله من غدر 

وإجرام ووحشية. 
ويف كلمتـه خاطـب عضـو السـيايس األعـىل 
الخريجـني بقوله «أنتـم أحرارنا ونريـد أَيْـضاً أن 
نـرى ذلك مثمراً يف ميدان العمل، كما عهدنا ذلك يف 
الدفعات التي سبقتكم»، ُمضيفاً «نحن نراهن عىل 
شـعب آهل بالقيادات، شعب يتواجد يف ُكـّل مكان 
وال يخـاف من يشء وال يحب االرتزاق وال يمكن أن 

يقبل بأُولئك املرتِزقة». 
التـي  النوعيـة  اإلضافـة  إىل  الحوثـي  ونـّوه 

سـتضفيها دفعـة «قادمـون بجحافل جيشـنا» 
للقـوات املسـلحة اليمنيـة واللجـان الشـعبيّة يف 
مواجهـة العـدوان وأدواتـه يف مختلـف الجبهات 
واملحـاور القتاليـة، مؤّكــداً أن القوات املسـلحة 
اليمنية والدة بالرجال األبطال واملقاتلني الشجعان 
العازمـني عىل مواجهة ُكـّل املؤامرات املحاكة ضد 

اليمن واليمنيني. 
 

تبئغــئ الغمــظ املظاخــر.. خســعد 
طاخاسث سطى السطط السسضري

مـن جهتـه، ألقـى رئيـس مجلـس الـوزراء، 
الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، كلمة أشـاد 
فيها بدور الكليات العسكرية يف الدفاع عن الوطن 
ومواجهـة العـدوان، مؤّكــداً أن التصـدي للعدو 

مهمة الجميع يف املؤّسسات العسكرية واملدنية. 
وأّكــد رئيـس حكومـة اإلنقـاذ أن عـىل دول 
العـدوان القبـول بنصيحـة قائـد الثـورة السـيد 
عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي، ومبـادرة رئيـس 
املجلـس السـيايس األعـىل، قبـل أن يندمـوا كون 

الوضع أصبح صعباً للغاية عليهم. 
ونّوه بن حبتور إىل أن مبادرة الرئيس املشـاط 
تأتي من منطلق قوة وليس من ضعف أَو انكسار، 
وتمثـل فرصة كبـرية فوتها األعـداء دون معرفة 
تداعيات قرارهم الذين أخطأوا فيه بكل التقديرات 
واملقاييـس، نظراً للوضـع العسـكري واألفضلية 
التي تعيشها اليمن بعد سـبعة أعوام من العدوان 

والحصار. 
وقـال الدكتـور بـن حبتـور «يف مطلـع العام 
الثامن اسـتطاع جيشنا البطل تثبيت موقع اليمن 

املنترص». 
ولفـت إىل الوضع املخزي الذي يعيشـه تحالف 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي جراء املأزق 
الذي وقعوا فيه بعدوانهـم وحصارهم وإجرامهم 

بحق الشعب اليمني الحر املقاوم. 
وأَشـاَر بن حبتور إىل االسـتعداد القتايل الكبري 
الذي يمأل صفـوف أبناء الجيـش اليمني واللجان 
والبنـاء  التطويـر  اسـتمرار  مؤّكــداً  الشـعبيّة، 
العسـكري عىل الصعيد البرشي وصعيد التسـليح 

املادي املتنوع. 
 

الثرغةعن.. جــظضعن دطــاء جثغثة 
لطةغح املثاشع سظ الثغظ والعذظ

لهـم  كلمـة  يف  الخريجـون  أّكــد  بدورهـم، 
اسـتعدادهم العايل لرفد ميادين الرشف والبطولة 
بما تحتاجه من املقاتلني لتعزيز صفوف مواجهة 

قوى العدوان واالحتالل واالرتزاق وتحرير األرايض 
اليمني من براثن املستعمر الجديد والقديم. 

ولفـت الخريجـون إىل أن العـام الثامـن مـن 
الصمـود يف وجـه العـدوان األمريكـي السـعودّي 
باإلنجـازات امليدانية  اإلماراتـي سـيكون حافـالً 
والعسكرية والقتالية، مؤّكـدين أن رفض العدوان 
ملبادرة الرئيس املشاط وإرصاره عىل خنق الشعب 
اليمني بالتجويع والحصار سيكون عامالً إضافياً 
يعـزز الروح القتالية يف صفوفهم ويزيد من وترية 

التَحّرك لتحقيق النرص لليمن واليمنيني. 
العسـكرية  الـردع  عمليـات  نجـاح  وباركـوا 
النوعية يف عمق دول العدوان، مؤّكـدين أن تصاعد 
الردع ضد العدوان وأدواته لن يقترص عىل التسليح 
الصاروخي والجوي، بل سيمتدُّ إىل خطوط التماس 
وجبهـات القتال لتحقيـق املزيد مـن االنتصارات 
وجنـي املزيـد من املكاسـب امليدانيـة التي تضيق 
الخارطـة عىل جحافل العـدوان ومرتِزقته، الفتني 
إىل القدرات القتالية والعسكرية التي اكتسبوها يف 

«مصانع الرجال» املتمثلة يف الكليات العسكرية. 
وعرب الخريجون عن شـكرهم للقيادة الثورية 
والسياسـية ملا أبدته من اهتمـام ومتابعة حثيثة 
لطالب الكليات العسـكرية طيلة سنوات التدريب 

والتأهيل. 
العسـكري  القسـم  الخريجـون  أَدَّى  وفيمـا 
بالدفـاع عن الدين والوطن وحماية اليمن وثرواته 
ومكتسـباته، اعتىل عضو السـيايس األعىل محمد 
عـيل الحوثي ورئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور 
ونائبـه الفريـق جـالل الرويشـان ووزيـر الدفاع 
اللـواء الركن محمـد العاطفي، وقيـادات الكليات 
العسـكرية، منصـة التكريـم لتكريـم األوائل من 
الدفع الخريجة بشهادات تقديرية وهدايا رمزية. 

تعصغئ الاثرج.. رجالئ وتثاسغات 
هيئـة  رئيـس  املهيـب  الحفـل  حـرض  وقـد 
االسـتخبارات العسـكرية عبدالله الحاكم ورئيس 
جهـاز األمـن واملخابـرات عبدالحكيـم الخيواني 
ونائـب رئيـس هيئـة التدريـب والتأهيل بـوزارة 
الدفـاع العميـد عبداملجيـد الرمام وقائـد املنطقة 
الخامسـة اللواء يوسـف املداني ومـدراء الكليات 
العسـكرية، يف حني تخلله عرض عسـكري مهيب 
نّفذه الخريجون وفقرات متنوعة، أوصلت رسـالة 
للعالـم بامتـالك اليمـن لجحافـل مـن الجيـوش 
القادرة عىل حمايته وردع قوى االحتالل الطامعة 

يف ثرواته، والساعية إلذالل وإركاع أبنائه. 
وخـرباء  مراقبـون  يـرى  السـياق،  ذات  ويف 
عسـكريون أن توقيـَت تخـرج اآلالف مـن طالب 
الكليـات العسـكرية يخـدم وبشـكل كبـري رؤى 

مـع  العسـكري  التعامـل  يف  القيـادة  وخطـط 
مسـتجدات العـدوان والحصار ومـآالت التصعيد 
العدواني الذي تقوده السـعوديّة واإلمارات والذي 
تقـول املـؤرشات إن نتائجه سـتكون كارثية عىل 

دول العدوان. 
وقد وصف مراقبون هذا التخرج باملؤرش األول 
عىل دخـول وعـود قائد الثـورة حيـز التنفيذ بعد 
رفض العدوان مبادرة الرئيس املشـاط، ال سـيَّما 
أن املتخرجني ينتمون ملختلف الكليات العسـكرية 

عـىل الصعيد الـربي والبحـري والجـوي، ليعيدوا 
بهـذا اإلنجاز الضخ الكبـري والفاعل لدماء القوات 
املسلحة وفتح مسار جديد من الرد والردع اليمني 
عىل قاعدة رسخها قائد الثورة ورسم فيها مالمح 
املرحلـة القادمة مـن الصمود بعبارتـه «قادمون 
بجحافل جيشـنا اليمني، وصواريخنا البالسـتية، 
ة، وقواتنا البحرية التي سـرتدع  وطائراتنا املسـريَّ
العـدّو إىل قعـر البحـر وتغرقـه كمـا هـو هـالك 

فرعون». 

تقرير

بسث جظعات طظ الاثرغإ والاأعغض رغط ظروف السثوان والاخسغث الةعي الماعاخض:

التعبغ: ظراعظ سطى حسإ وّقد بالصادة والحةسان وغرشخ الثدعع واقرتجاق
والضئغر المظاخر  الغمظ  طعصع  الئطض  جغحظا  غبّئئ  الباطظ  السام  شغ  تئاعر:  بظ 
والعذظ الثغظ  سظ  لطثشاع  الغمظغئ  المسطتئ  الصعات  طفاخض  لرشث  جاعجون  الثرغةعن: 

تثرج اآلقف طظ ذقب الضطغات السسضرغئ يف دشسئ طعتثة تتئ حسار «صادطعن بةتاشض جغحظا»

 أول الةتاشض تثخض خط املسرضئ
دطاء جثغثة تسجز جسث الصعات المسطتئ الغمظغئ..
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 : المرضج اإلسقطغ لطعغؤئ 
الظسائغئ لفطاظئ

يُسـطُِّر الشـعُب اليمنّي امُلقـاوم العظيم 
صموداً أُسـطورياً لم يشـهد له مثيل، تارة 
بمواجهاته الدائمة التي تطرد املحتّل يف ُكـّل 
شرب من تراب هذا البلد، وتارة بثبات الشعب 

وصموده وتقديمه لكل غاٍل ونفيس. 
ويواصـل اليمنيـون منذ سـبع سـنوات 
كفاحهـم وثباتهم وصمودهـم بوجه أعتى 
عـدوان متغطـرس، ويواصلون تمسـكهم 
بالقيـادة الحكيمـة التـي أوصلتـه إىل بَـرِّ 
األمـان وإىل النـرص املوعود، ولـم تكن ُكـّل 
تلك الجرائـم للعدوان األمريكي السـعودّي 
إال تاريخاً أسـوَد يضاُف إىل ِسجلِّهم الحافِل 
بالفضائح واملساوئ الظاملة والتي ستكون 

لعنًة تالحُقهم عرب األجيال. 
وتـرى اإلعالمية والناشـطة السياسـية 
ـة امللك الخاشب، أن الصمود األُسطوري  أُمَّ
للشعب اليمني يدل عىل أن هذا الشعب لديه 
ُهــِويَّة إيَمـانية وتاريخ زاخر، فاليمنيون 
هـم أحفاد األنصـار الذين نرصوا الرسـالة 
يف فجـر بزوغها، وهـا هم اليـوم يدافعون 
عن اإلسـالم ليعزنا الله بدولة كريمة، فهذا 
الصمـوُد يعـرب عن الوعي عـن أثر املرشوع 
القرآني الذي أسـس بنيانه الشـهيد القائد 

«سالم الله عليه». 
للقيـادة  «التسـليم  قائلـة:  وتضيـف 
الربانية هو أهمُّ سـبب من أسباب الصمود 
األُسـطوري رغم ُكـّل املعاناة واآلالم، فلوال 
هذه القيادة املرتبطـة بالله تعاىل ملا صنعنا 
املعجـزات وملا طورنا صناعة األسـلحة وملا 
وصلـت أسـلحتنا إىل عمـق أرايض اإلمارات 
القيـادة  هـذه  أن  مؤّكــدة  والسـعوديّة»، 
هـي من يوجه بالبنـاء إىل جانب الدفاع عن 
الوطن، َحيُث خرج الشـهيد الرئيس صالح 
الصمـاد بمـرشوع (يد تبني ويـد تحمي)، 
فالزراعـة هي أهـم ركيزة مـن ركائز دعم 
االقتصـاد الذي دّمـرتـه أمريـكا بعدوانها 

وحصارها وطباعتهـا للعملة املزيفة ونقل 
البنـك املركـزي الـذي أَدَّى لقطـع رواتـب 
املوظفـني يف ظـل هـذه الظـروف الصعبة 

واالستثنائية». 
«ارتكـب  بالقـول:  حديثهـا  وتواصـل 
التحالـف عـىل مدى سـبع سـنوات جرائم 
يندى لها جبني اإلنسـانية وستبقى وصمة 
عـار عىل جبني املنظمات التي تعمل باسـم 
اإلنسانية، جرائم وحشية بحق ُكـّل اليمنيني 
تناثـرت األشـالء وسـالت الدمـاء وانتـرش 
الدمـار، ومن لم يسـتهدف بالصواريخ يتم 
اسـتهدافه بالحصار الخانـق، َحيُث يعاني 
ماليني اليمنيني من أزمة املشتقات النفطية 
والغاز، فهل يسـتطيع التحالف أن يعلن ما 
الهـدف الذي حّققه مـن أهدافه املعلنة يوم 
٢٦ مـارس ٢٠١٥ م؟ ألم يجن هذا التحالف 
سـوى العـار والهزيمـة، أما دماء شـعبنا 
اليمنـي فال بـدَّ أن تنترص فهي سـنة إلهية 
بـأن الظاملـني إىل زوال، وال بُــدَّ أن يمّكـن 
الله عباده املسـتضعفني إذَا تمسكوا بهديه 
وبأعـالم الهـدى وتوكلـوا عىل اللـه القوي 

العزيز». 
سقطٌئ جعداُء يف خفتات الاارغت 

ويف السـياق، تقول أُسـتاذ مسـاعد ملادة 
اللسانيات يف جامعة صنعاء، الدكتورة تقية 
فضائـل: «إن صمـود الشـعب اليمني يعرب 
عـن وعيه العايل بأن هذا العدوان جاء لقتله 
وتدمـري اليمن مـن أقصاه إىل أقصـاه وأنه 
مهما قدم من تضحيات وتحمل من معاناة 
يف سـبيل الصمود والدفاع عـن الوطن فهو 
خري له مـن أن يخنع ويخضع للمسـتعمر 

املحتّل اللئيم هو ومرتِزقته الجبناء». 
وتضيـف قائلـة: «إن التسـليم للقيـادة 
القرآنيـة الحكيمـة والصـرب والثبـات هـو 
العامـل األول مـن عوامـل التصـدي لهـذا 
العـدوان الهمجـي؛ ألَنَّ قيادتنـا َعَلُم هدى 
السـيد عبد امللك ال يصدر عنه من سياسات 
تجاه العدوان إالَّ ما يخدم الشعب ويزيد من 
ثقته»، مشرية إىل أنه لو لم نتوّجـه لصناعة 

سـالحنا بأيدينـا ملا اسـتطعنا الدفـاع عن 
أنفسـنا ووطننا... وأما الزراعة فهي سالح 
االكتفاء الذاتي الذي يضمن لنا حياة كريمة 

بعيدة عن االرتهان للخارج وهيمنته. 
وتختـم الدكتـورة تقية فضائـل حديثها 
قائلة: «جرائم العدوان والحصار َوإن كانت 
تؤملنا وتحزننا وتشق علينا َفإنَّها ستكون يف 
املستقبل وسـيلتنا ملقاضاة املعتدي بجرائم 
العـدوان والحصار يف الوقـت الراهن، وهي 
الوقـود الـذي يؤجـج النـار يف قلـوب أبناء 
التصـدي  إىل  ويدفعهـم  الغيـارى  الشـعب 
حقائق تكشـف  والصمـود، وهـي أَيْـضـاً 
نوايـا هـذا التحالـف وما يضمـره من رش 
للشـعب اليمني وليس كما يدعـي أنه جاء 
إلعـادة رشعيـة ومحاربة انقـالب، كما أن 
هذه الجرائم جعلت الكثري من أبناء الشعب 
املغـرر بهـم يعـودون إىل جـادة الصـواب 
ويقفون مع الشـعب ضد مجرمي الحرب، 
ومسـتقبالً ستكون وسـيلتنا ملقاضاة ُكـّل 

من تعدى عىل اليمن وأهله. 
بدورها، تؤّكـد اإلعالمية ورئيسة مبادرة 
مـرشوع لـألرس املنتجـة، عفـاف محمـد 
الرشيـف، أن الصمـود األُسـطوري اليمني 
يعرب عن أصالة هذا الشـعب وشـدة عزمه، 
كمـا يعرب عـن قـوة إرادته وصالبتـه أمام 
الصعاب، موضحة أن الشعب اليمني صمد 
أمـام تحالف متغطـرس ال يفقه يف األخالق 
وال يف األعراف وال يف الدين شيئاً؛ ألَنَّه تجاوز 
ُكــّل ذلك وتجرد عن إنسـانيته وصب ناره 
الخبيثة عرب األسلحة املحرمة دوليٍّا عىل هذا 
الشـعب الصامـد العزيز الذي لم يستسـلم 
أمـام ُكــّل تلك املحـن الـذي افتعلهـا هذا 
العـدوان الرشس من قتـل وتدمري وحصار 
خانق لكنه ظل يقـاوم ويقاوم بكل الطرق 
وأثبـت أنه شـعب قـوي العزيمـة واإلراَدة، 
شـعب أبي حـر ال يخضـع وال يُـذل إالَّ لله 

سبحانه وتعاىل. 
وتضيـف قائلـة: «ولكـي نواجـه العدّو 
بعـزم وبثقة نواجهـه دون حاجـة إىل أحد 
ودون أن ننهـار؛ بَسـبِب حصـاره الخانـق 

أوجدنا ألنفسـنا القوت الـذي منع وصوله 
لنا وصنعنا السـالح الذي به نحارب العدو؛ 
ألَنَّه يقتلنا دون رحمة وواجهناه بسـالحنا 

املصنع». 
وتختم عفاف محمد حديثها بالتأكيد عىل 
أن جرائم العدوان عالمة سوداء يف صفحات 
التاريخ وفضائح سوف تخجل منها األجيال 
القادمـة لهـم بل إنهـم من سـقوط آلخر، 
َحيُث انكشـفت أقنعتهم واتضح جليٍّا أنهم 
مطبعـون وأنهم يحاربون الدين اإلسـالمي 
رغم انتمائهم لإلسـالم تجلت خزايا ورزايا 
لهم وسـتبقى حربهم الظاملـة وصمة عار 
عليهـم ولعنـة سـتبيد ملكهـم ودويالتهم 

الهشة. 
أمـا الكاتبة والناشـطة اإلعالميـة وفاء 
الكبـيس، فرتى أننا نحتفـل باليوم الوطني 
للصمود يف وجه العدوان األمريكي السعودّي 
الصهيوإماراتـي بكل فخـر واعتزاز للثبات 
والصمـود اليمني األُسـطوري الـذي أذهل 
العالـم وأرعـب العدّو، متسـائلة: أليسـت 
مفارقة عجيبة وكبرية أن يقف ِحلف يمتلك 
ُكــّل ذلـك العتاد العسـكري واللوجسـتي، 
وقـدرات ماليـة واقتصاديـة خارقة، ودعم 
دبلومـايس عايل املسـتوى مـن ُمعظم دول 
العالم الغربي (الرأسمايل اإلمربيايل)، ولكنه 
رغم ذلك يتقهقُر وينهزم، بل وينكُرس أمام 
طالئـع الجيش اليمنـي واللجان الشـعبيّة 
املسـلحة بأسـلحة خفيفة (كالشـنكوف) 
وأسـلحة متوسـطة يف ُمعظـم الجبهات؟! 
أليس ذلك إحدى مفارقات الزمن وأسـاطري 
سـالف الزمان وقصصهـا ورواياتها؟! نعم 
هـو كذلك؛ ألَنَّ اإلنسـان اليمني هو حقيقة 
الحارض وأُسطورُة الزمان واملستقبل معاً. 

وتختتـم الكبـيس حديثها بالقـول: «ُكلُّ 
واالنتصـارات  الباهـرات  املعجـزات  تلـك 
األُسـطورية لـم تكـن ُمَجــّرد رضبة حظ 
أَو صدفـة، بل هـي نتاج اإليَمـان الراسـخ 
بعدالـة القضية التي نقاتـل ألجلها بقيادة 
السـيد القائـد عبدامللـك بدرالديـن الحوثي 

-يحفظه الله-». 

أضادغمغات وإسقطغات وظاحطات غمظغات لـختغفئ «المسغرة»:

الحسإ الغمظغ صعر السثوان والتخار والاسطغط لطصغادة 
الرباظغئ أعط تةطغات الخمعد اُفجطعري
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طساحار المةطج السغاجغ افسطى بخظساء السقطئ طتمث طفااح لـ «المسغرة»:

أتعصع اظاخارًا ضئريًا لطغمظ يف السام الباطظ طظ 
الخمعد وعجغمئ طثوغئ لطسثوان وأدواته

- مضـت سـبعة أعـوام مـن العـدوان األمريكـي 
السـعودّي عـىل بالدنـا.. كيـف تفـّرسون إرصار 
السعوديّة وحلفائها عىل االستمرار يف هذا العدوان؟

مـا دمنا متمسـكني بمبادئنا، فسـيظل املعتدي 
األمريكـي وأدواتُـه -عتاولـة النظامني السـعودّي 
يـن عـىل اسـتئصالنا وإذاللنـا  واإلماراتـي- ُمرصِّ

وإخضاعنـا ما بقـي لديهم بصيص أمـل لتحقيق 
نزواتهم ولو بنسـبة ١ ٪، وهذا سـبب استمرارهم 
رغـم إدراكهم اسـتحالة ثنينا عـن مبادئنا، ولكن 
عندمـا يدركـون أنهم صـاروا أمام هزيمـة نكراء 
َفإنَّهـم سيتحاشـون تجرع الهزيمـة بالبحث عن 

َحـّل لتجنب الهزيمة وليس إلحالل السالم. 
 

- جاء العدوان تحت مـربّرات كثرية منها إعادة ما 
يسـمى «بالرشعيـة» ومحاربة املـد اإليراني.. لقد 
سقطت هذه املربّرات بالتأكيد.. لكن ما هو الهدف 

الرئيس لهذا العدوان؟
بالتأكيـد، َفـإنَّ الذرائـع واملربّرات التي سـاقها 
العـدوان لتربيـر جرائمه الفظيعة كانت سـاقطًة 
منذ بداية العدوان، ولكنها صارت اآلن أشدَّ سقوطاً 
وأكثَر انفضاحـاً حتى للبلهاء مـن أذناب العدوان 
ومرتِزقته، واألهداف الرئيسـة للعدوان هي العداء 
املتجذر يف نفوسهم للحق واملبادئ املحقة والعادلة 
ورغبـة جامحة لديهم يف الهيمنة والتسـلط وقهر 
الشـعوب ونهب ثرواتها وخرياتهـا وأطماع خبيثة 
ونوايا سـيئة أمام شعب يتمسـك بقيمه ومبادئه 

وحقوقه وكرامته. 
 

- كيـف عشـتم الليلـَة األوىل للعـدوان.. هـل كنتم 
تتوقعون أنها الحرب؟

واإلجـرام  الـرش  قـوى  بـأن  أدرُك  كنـُت  نعـم، 

والتسـلط والطغيـان لـن تسـمَح للشـعب اليمني 
بالتحّرر من التبعية واالرتهان التي تعيشها شعوب 
املنطقة؛ بَسـبِب األنظمة العميلـة واملرتهنة للقوى 
االسـتعمارية، ولـم أتفاجـأ بشـن الحـرب وكنت 
متهيئاً نفسياً ملعايشة هذه الحالة والتعاطي معها 

بمـا يمليـه الواجـب الدينـي والوطنـي واألخالقي 
واإلنساني. 

 
- مـا أبرز العوامل التي عززت من صمود الشـعب 
اليمني يف مواجهة العدوان خالل ٧ سنوات مضت؟

أوالً إيَمـانُـه العميـُق باللـه وقناعته الراسـخة 
بعدالة قضيته وإدراكه الواعي لخبث ولؤم املعتدي 
وسـوء نيته ثم وجـوُد القيـادة الربانيـة العظيمة 
والحكيمـة التـي زرعـت يف نفوس املجتمـع الثقة 
والطمأنينـة وتحلت بأعىل مراتـب اإليَمـان بمعية 
اللـه واليقـني بنـرصه وحفـزت األحـرار واألبطال 
للتصدي للمعتدين واالستبسال يف مواجهتهم، ُكـّل 
ذلك مضاٌف إىل اإلرث التاريخي األُسـطوري للشعب 
اليمنـي كقاهـر للطغـاة وكارس للجبابـرة وقابر 

للغزاة. 
 

- مـا أهـم املكاسـب التـي حّققتها صنعـاء خالل 
السـنوات املاضية عىل الصعيد العسـكري واألمني 

وغريه؟
تمّكنـت اليمـن من بنـاء جيش احـرتايف قوي 
ومتماسـك ومتمـرس وبكافـة تشـكيالته برية 
وبحرية وجويـة يملك تصنيعاً حربيـاً مّكنه من 
خـوض معركـة كربى لعـدة سـنوات واالنتصار 
فيهـا رغم الفـارق الهائل يف القـدرات بينه وبني 
إْمَكانيات العدّو، ويف الجانب األمني واالستخباري 
تمّكـن اليمـن من بنـاء منظومـة أمنيـة صلبة 
تمّكنت -بعـون الله- من إحباط ُكــّل املؤامرات 
التـي حاكها العدّو، ورّسـخت األمن واالسـتقرار 
يف املناطـق الخاضعـة للسـيادة الوطنية وحدت 
من الجريمة وتجـارة املخدرات وأعمال السـطو 

والنصب واالحتيال. 
 

- مـا هـي رسـالتكم للمرتِزقة الذيـن ال يزالون يف 
حضن العدوان؟

لقـد ورطتـم أنفسـكم يف أخس وأرذل وأشـنع 
الجرائـم وترسبلتـم بالعـار األبدي وتسـتطيعون 
ِة  تـداُرَك مـا وقعتم فيـه برسعـة العـودة إىل جادَّ
الصواب مـا دامت القيـادُة قد منحتكـم الفرصَة 
وعليكم املسارعَة قبل فوات األوان وحلوِل الندامة 

األبدية. 
 

- مـا توقعاتكم للعـام الثامن من الصمـود.. وهل 
تتوقعون انتهاء الحرب؟

ـُع بـإذن اللـه انتصـاراً َكبرياً عـىل العدوان  أتوقَّ
وهزيمًة مدويًة لهم وعندها سيتوقف العدوان؛ ألَنَّه 
قد صار مهزوماً ويخىش تفاُقَم األوضاع وتداعيات 
الهزيمـة عىل وجـوده، واألموُر بيد اللـه وأملُنا فيه 

كبريٌ ورجاؤنا منه عظيم. 

  أصعل لطمرتِجصئ: 
لصث وّرذاط أظفَسضط 

شغ أرذل وأحظع 
الةرائط وتسربطاط 

بالسار افبثي وسطغضط 
المسارسَئ إلى جادة 

الخعاب صئض شعات 
افوان

  طظ أبرز السعاطض 
الاغ سجزت طظ خمعد 
الحسإ الغمظغ وجعُد 

الصغادة الرباظغئ 
السزغمئ الاغ زرسئ 
شغ ظفعس المةمع 

البصَئ والطمأظغظَئ وتتطئ 
بأسطى طراتإ اإلغَمـان
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 : تاوره أغمظ صاغث

العغؤئ السطغا لطسطعم والاضظطعجغا واقباضار تططص طحروع الخظاسات الجراسغئ وخطعط اإلظااج
 :  طتمث الضاطض

عقـدت الهيئـُة العليـا للعلـوم والتكنولوجيـا 
اللقـاَء  م،  مـارس 2022   28 االثنـني  واالبتـكار، 
التشاوري األول لتدشني مرشوع تطوير الصناعات 
املحليـة للمسـتلزمات الزراعية وخطـوط اإلنتاج 
برعاية رسـمية من رئيس املجلس السيايس األعىل 

املشري الركن مهدي املشاط. 
وتأتي هـذه الفعاليـة بالتزامن مـع احتفاالت 
شـعبنا باليوم الوطني للصمود، ومرور 7 سـنوات 
مـن العـدوان والحصـار األمريكي السـعودّي عىل 
بالدنـا، وحث القيـادة الثورية ممثلة بالسـيد عبد 
امللك بدر الديـن الحوثي، بالتوّجــه نحو التصنيع 

املدني. 
وبناء عـىل خطاب قائد الثـورة، أطلقت الهيئة 
العليـا للعلـوم والتكنولوجيـا واالبتـكار، مرشوَع 
تطوير الصناعـات املحلية للمسـتلزمات الزراعية 
وخطـوط اإلنتاج، لكي نصل يف النهاية إىل االكتفاء 

الذاتي. 
وقـال رئيس الهيئـة، د. منري القـايض: إن الله 
اختـص اليمـَن ببيئـة وتضاريـس متنوعة وأرض 

خصبة، ومناطـق زراعية عىل مدار العام، موضًحا 
يف كلمـة له أثناء اللقـاء أن هدفهم هو جمع كافة 
الجهات العاملة يف مجال التصنيع الزراعي، سـواء 
املنشآت املهولة، أَو الجهات األكاديمية ذات الصلة 
االتّحـادات  مـن  املسـتفيدة  الجهـات  أَو  بالعمـل 

َواملؤّسسات الزراعية وغريها. 
ولفـت إىل اإلهمال الذي كان يعاني منه الجانب 
الزراعـي سـابًقا ليـس فقـط كتوّجــه للنظـام 
السـابق، بـل كتوّجــه عام مـن قبـل الصهيونية 
العامليـة «اإلمربياليـة العاملية» ما يضمـن تبعيتك 
كدولة تسـتمر يف عجزهـا عن توفـري احتياجاتها 

من الغذاء. 
وأَشـاَر القايض إىل أن اإلشـكاليات والتحديات 
األمريكـي  والحصـار  العـدوان  بَسـبِب  كبـرية؛ 
السـعودّي وغريهـا، إال أن اإلشـكالية األكـرب التي 
تمنـع تطويـر الجانـب الزراعـي هي عـدم وجود 
التنسـيق بني مختلف الجهـات ذات العالقة، داعياً 

إىل رضورة التنسيق كموضوع أََسايس ومهم. 
وشـّدد القـايض عـىل أهميّـة العمـل الجماعي 
واملشـرتك بني الجهات املختلفـة ذات الصلة باملجال 
الزراعـي والصناعـي، باإلضافـة إىل امتـالك رؤيـة 

واضحة لإلنتاج، فالعمل بطريقة صحيحة ومنظمة 
والخـروج بوثائَق ملموسـة ووضع آليـات واضحة 
نسـتطيع مـن خاللهـا تحقيـق النهضـة املطلوبة، 

ُوُصـوالً إىل االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي. 
وأوضـح القـايض أن الهـدَف الرئيـَس من هذا 
اللقـاء التشـاوري األول هـو االطـالع عـىل كافة 
اإلشـكاليات واملعوقات واالسـتماع من ُكـّل طرف 
للطرف اآلخر، منوًِّها إىل أنه بعد هذا اللقاء سيعقد 

اللقاء التشاوري الثاني، ومن ثم اللقاء الذي سيتم 
فيه توقيع االتّفاقيات للتنسيق والرشاكة. 

مـن جانبه، قـال أمـني رس املجلس السـيايس 
األعـىل، د. يارس الحـوري: إن هناك فجوة يف العمل 
الرسـمي سـابًقا، َحيـُث لم تكـن هناك أيـُة جهة 
تتصدر ملثل هذه الفعاليات والتنسـيق والتجسـيد 
بـني الجهات املعنية، لكننا نعمـل اليوم مع الهيئة 
العليا للعلـوم والتكنولوجيا يف كثري من الخطابات 

التـي ألقاها السـيد عبدامللـك بدر الديـن الحوثي، 
والخطابـات التـي ألقاها الرئيس مهدي املشـاط، 
ومن قبله الرئيس الشـهيد صالـح الصماد، الذين 

تحدثوا َكثرياً عن الزراعة وعن االكتفاء الذاتي. 
ا لدى  ـًها عامٍّ َوأََضــاَف الحوري أن هنـاك توجُّ
الدولة وإراَدة حقيقية لالهتمام بالزراعة واالتّجاه 
نحـو اقتصـاد املعرفـة ولـدى العاملـني باملجـال 
الزراعـي وفق رؤيـة وطنية ال تدع الغـرب يتحكم 

بسياساتنا الزراعية وأمننا الغذائي. 
وزاد قائالً: ولذلك َفإنَّ الجمهورية اليمنية اليوم 
تخطو خطـواٍت ثابتـًة ومهمة يف العمـل الزراعي 
وبرشاكـة حقيقية بـني القطاع الخـاص وأجهزة 
الدولـة، وفـق رؤيـة واضحـة تضمـن املصلحـة 
الوطنية العليا، متمنياً عىل ُكـّل املعنيني أن يسـعوا 
بـكل قـوة للوصـول للنهضـة املطلوبـة يف مجال 

التنمية يف الجانب الزراعي أَو الجوانب األُخرى. 
وأّكـد أن القيادة جاهـزٌة للعمل عىل تطوير ما 
يلـزم وفرض آليات حديثة وجديـدة، وأكثر واقعية 
وأكثر ُقرباً من املجتمع؛ ِمن أجِل التنمية الزراعية؛ 
كي يحـُدَث التحول املنشـود، يف أرسع وقت وبأقل 

جهد وكلفة. 

تثحغظًا لثطاب صائث البعرة بالاعّجـه ظتع الاخظغع المثظغ خقل السام الباطظ طظ الخمعد
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الخمعد العذظغ المصثس

سئثالتفغر الرطغمئ

الصمـود والسـيادة مقدمة ونتيجة سـبب 

ومسبب َورشط ومرشوط، الزم وملزوم، قضايا 

عقليـة متولدة يف متالزمة يصعـب تحديد أيها 

السـبب وأيها املسبب، الصمود يولد السيادة أم 

السيادة هي التي تولد الصمود جدلية فلسفية 

يقتضيها النظر العقيل وتشغل حيزاً يف الفضاء 

الذهني امُلَجـّرد يف ضوء تصورات أملتها وقائع 

تاريخية مادية تخضع ملتوالية التاريخ غالبًا. 

لكـن، هنـاك وقائـع خرجـت يف مسـاراتها 

الزمنية والغائية واملوضوعية عن قضايا العقل 

َومتواليـة التاريـخ لتشـكل خرقاً للعـادة كما 

يصفها املؤرخون يف مدوناتهم وموسـوعاتهم، 

فهـي أمـر معجـز، يقـف العقـل حائـراً عـن 

مغايـرة  ببسـاطة  كينونتهـا  ألَنَّ  تفسـريها؛ 

ملنطقـه وخارج نطاق سـلطته هي يف منطقة 

الوجـدان منطقة اإليَمان بإله يخلق أسـباب ال 

يدركها العقل توصل إىل مسـببات مشخصة يف 

دنيا الناس تكون حّجـة عليهم. 

يف لقاء موىس وسحرة فرعون ما كان العقل 

يجوز انتصار موىس الـذي خرج خائفاً يرتقب 

ولم يتعلم أسباب السحر ولم يتعاط فنونه.. 

وإليَمـان فرعون بقضايـا العقل هذه حرش 

النـاس جميعاً من أصقـاع مملكته ليشـهدوا 

هزيمـة مـوىس وانتكاسـته.. لكـن كان خلف 

تدبـري فرعون تدبـري رب فرعون وموىس تدبري 

الله العظيم القوي فتشّخصت يف املدائن واقعة 

التهمت عصـا موىس فيها سـحَرهم عىل نحو 

خـارق لعادتهـم وقوانينهـم فمـا كان منهـم 

إال التسـليم واإليَمـان لرب مـوىس الذي تجلت 

عظمته يف لحظة فارقة وخارقة. 

وإبراهيم اتقى جسـده النار يف واقعة انعدم 

فيهـا اإلحراق كأثر للنار خالفـاً لقضايا العقل 

والعادة.. وهكذا. 

خوارق العـادات لها حيز يف دنيا الناس تبدو 

يف كينونتهـا منفلتة عن قضايـا العقل، والحق 

أنهـا ليسـت كذلـك يف جميـع مصاديقها هي 

خاضعـة لقانون الحق «االنتصـار للمظلومني 

والدفاع عن حقـوق املغلوبني وحرياتهم» يعرب 

ُه».  نَّ اللَُّه َمن يَنُرصُ عنها بقوله تعاىل: «َوَليَنُرصَ

األمـر  أن  مروياتهـم  يف  العارفـون  يحكـي 

الخـارق للعادة قد يكون معجزة عىل يد نبي أَو 

كرامـة عىل يـد ويل َوذلك فضل اللـه يختص به 

من يشـاء من عبـاده املتجرديـن للحق كقيمة 

ال منفعـة والباذلـني مهجهم يف سـبيله ابتغاء 

مرضاة الله. 

سـبع سـنوات عجـاف ومن قبلهن سـنون 

عجاف ال سـمان فيهن وال سـنبالت خرض وال 

سـنابل يابسـات.. وال مدافن يوسف وال كنوز 

يحنتوب. 

حمـم مـن كتـل ناريـة تتلظـى سـعرت يف 

ليـل مظلم تلتهـم مظاهر الحيـاة يف جغرافية 

يقيمـون عليهـا الفقـراء البسـطاء املنهكـني 

املتعاقبـة  السـلطات  اختلقتهـا  رصاعـات  يف 

لحسابات إقليمية ودولية. 

ترسانة العالم العسكرية واملالية بكل ثقلها 

يف حلف يتزعمه طغيان القوة املادية -سـالحاً 

وإعالماً- ومعارك عسـكرية واقتصادية  وماالً 

وثقافيـة السـتئصال شـأفة قـوم قالـوا ربنا 

املناطـق  والحتـالل  القـرآن،  ومنهجنـا  اللـه 

الجيوسياسية واالستبداد بقرارها السيادي.

وال  لقيمـة  ترعـوي  ال  وهمجيـة  وحشـية 

ترتهـن ملبدأ وال تؤمن بديـن وال تعرتف بأخالق 

وال تخضع لقانون، إنهـا ثارات الرش املرتاكمة 

منـذ طـرد إبليس من حـرضة الـرب، وفظائع 

االنتقام من إنسـانية اإلنسان، تبدت يف صورة 

تذهل من هولها العقول الراسخات. 

ذبحت الطفولة بسـاطور الحقد عىل محط 

الكراهية وأحرقت النسـاء بالنار يف مخادعهن 

وتجمعاتهـن عـىل مـرأى ومسـمع ودّمــرت 

املناطق الحيويـة صناعية وتجاريـة وزراعية 

وسـياحية ورضب الحصار جـواً وبراً وبحراً يف 

إجرام لم يشهد لُه التاريخ مثيالً يتجاوز عصور 

ما قبل التاريـخ، ُكـلُّ ذلك تفريٌغ لحموالت من 

الحقد تسافلت بها نفوُس الخصوم املنحطة. 

وحدهـا كلمـات القائد الصادحـة يف فضاء 

صنعاء امللتهب من بددت فزع الخائفني وهدأت 

مـن روع املرتبكـني وألهمت قلوب الخاشـعني 

السـبيل  َوأنـارت  للتائهـني  الطريـق  وأبانـت 

للمستوحشني وكشـفت الغطاء عن املرتبصني 

ورسـمت املسـار للمدافعـني فتدافـع لصداها 

النـاس أفواجـاً وانتظمـت الجهـود بربكاتهـا 

فأثمرت يف ميادين الدفاع عزة َوكرامة.

ومن ردة الفعل املتزن يف لحظة عدتها الكلمة 

وَعتادهـا الكلمـة والكلمـة فقـط يف مواجهة 

ترسانة يرعب توصيفها انتظام الكلم هنا. 

لكنـه اإليَمـان باللـه والثقـة به مجسـداً يف 

كلمـات القائـد يف لحظـة غـرور قـوة العدّو، 

حروف نفخ فيها الكرامة فبعثت نفوساً تواقة 

للقاء ومرصة عىل النرص وقد حصلت أسبابه يف 

بيئة فقرية معدمة مقفرة زادها العدوان حرًقا 

ودماًرا. 

ات أنتجتهـا ورش بدائية  صواريـخ ومسـريَّ

تقف ترسـانة العالم العسـكرية التكنولوجية 

وقد اسـتغرقت مليارات الـدوالرات انفاقاً عىل 

إنتاجها وتسويقها عاجزة أمامها. 

سـقط طغيـان املـال وغـرور القـوة لحلف 

العـدوان والتهب ليـل الرياض كمـا التهب ليل 

صنعـاء لكن ال كلمـات صادقة لقائد جسـور 

تبدد وحشـة ليـل الرياض كتلـك الكلمات التي 

بددت وحشـة ليل صنعاء وأبدلته نوراً يف قلوب 

املؤمنـني ونشـوة بالنرص يف وجـدان مجاميع 

الشـعب امليامني، ليسـفر عن فجـر االنتهاض 

املبني يف زمان يغاير أزمنة الطغاة املستبدين. 

أمـر خارق للعادة يعجز العقل عن تفسـريه 

لكنها كرامة عىل يدي ويل من أولياء الله، صدق 

الله فصدقه الله وعده. 

فسالم عىل قائد ألقى كلماته فاذا هي سواعد 

ات تلقف ما يجمعون.  َوصواريخ ومسريَّ

وسـالم عىل قائد مؤمن باللـه واثق بنرصه، 

يحدثونك عن طواغيت الكون ويحدثك عن الله. 

سالم سالم سالم عىل سيد وشعب الصمود. 

خمعُدظا طمثوٌد طظ 
رب العجعد

 

غتغى خالح التماطغ
 

اليمـن  أبنـاء  صمـود 
العـدوان  مواجهـة  يف 
الهمجي عىل مدى سبعة 
أعوام هو تمكني من الله 

ليس بإرادتنا أَو بقوتنا.
هـذه  مواجهـة  يف 
الحرب العبثية عىل اليمن 
أعلنت  التـي  والعاصفـة 
والقيـادة  أمريـكا  مـن 
لهـا والنفقـة املالية من 
العربيـة  اململكـة  ِقبـل 
السـعوديّة بقيادة آل سـعود العمالء واإلرشاف املبارش 
مـن قبل أمريـكا فالصمـود ألبنـاء اليمن هـو معجزة 

العرص. 
الصرب والثبـات ألبناء اليمن واملواجهـة ليس بالقوة 
العسـكرية أَو بقدراتنا املالية وإنمـا بالعقيدة اإليَمانية 
فالصمـود ممـدود مـن رب الوجـود سـبحانه وتعاىل، 
مواقـف أحرار اليمـن يحتار منه الزمـن والذي صنعوه 
يف ظرف اسـتثنائي يحري الخرباء العسـكريني واملحللني 
السياسـيني من صـرب وثبات أبناء األنصـار يف مواجهة 
العـدوان والتحالـف العربي الجبـار الذي أتـى بتوجيه 

أمريكا. 
قوى تحالف العدوان عىل اليمن بحشـد كبري وقدرات 
عسـكرية متطورة وقدرات مالية فائضة وقرار سيايس 
ودويل ورصيـد مفتـوح مـن اإلجرام عـىل بلـد اإليَمان 
والحكمة، فلن تعيبهم قوانني دولية ولن تدينهم أنظمة 
عربيـة ولـم تتضامن معنا شـعوب العرب وال شـعوب 
غربية مـع مظلوميتنـا ويف حق ما ارتكبـوا من جرائم 

وحشية يف اليمن بحق األرض واإلنسان. 
صمود أبنـاء اليمن أمام تحالف عربي له من سـالح 
الجـو الحديث واملتطور والذي سـيطر عىل أجواء اليمن 
يف السـاعات األوىل من العـدوان عىل العاصمـة اليمنية 

صنعاء. 
صمود أبناء اليمن يف مواجهة العدوان رغم املؤامرات 
املسـبقة لتفـكك جيشـنا وتفكيـك دفاعاتنـا الجويـة 
وسحبها من ِقبل السفري األمريكي وتفجريها بالعلن يف 

نظام العمالء للغرب واململكة العربية السعوديّة. 
صمود أبناء اليمن يف ظل هجمة إعالمية رشسـة من 
ِقبـل اإلعالم العربـي والغربي الذي سـهل إعالمه املرئي 

واملقروء يف غزوا واحتالل اليمن. 
صمـود أبناء اليمن أمـام معركة مفتوحة من جميع 
االتّجاهـات والزحوفات الربيـة املتواصلة باهظة الثمن 
بالخسـائر البرشيـة واملاليـة ولكـن تمكـني مـن الله 
سبحانه وتعاىل يف مواجهتهم والتنكيل امُلستمّر بهم عىل 

مدى سبعة أعوام. 
صمود أبناء اليمن بالله ومن تضحية الجيش واللجان 
الشـعبيّة الذين قدموا أرواحهم يف سبيل الله واملواجهة 
للغزاة بأقل اإلْمَكانيات والعتاد العسكري رغم السيطرة 
التامة عىل أجوائنا واالسـتطالع الجوي امُلسـتمّر، َحيُث 
لم تُكـْن املعارك ومواجهـة الغزاة بالدروع، بل بسـالح 

املشاة من الكالشنكوف إىل مضادات الدروع. 
صمودنـا تأييد من الله ومن قوة اإليَمان بالله والثقة 
املطلقة التي ال انفصام لها مع جبار السموات واألرض 
مما عجز تحالف العدوان واحتار يف أمره رغم إْمَكانياته 
وتوقعاته بالسـيطرة عىل اليمن خالل أسـبوع فتحول 
اليـوم إىل عام من العجز والضعـف والذل لقوى تحالف 

العدوان عىل اليمن. 
صمـود أبناء اليمن يف مواجهـة العدوان عىل مدى ما 
يقارب سـبعة أعوام بالرتتيب التصاعدي من الدفاع إىل 
املواجهـة املبارشة إىل الهجوم الـربي والبحري والجوي 
وتقدم ُمستمّر استخباري واستطالع جوي ورصد جوي 
داخل عمق العدّو السـعودّي واإلماراتـي وتنفيذ غارات 
جويـة بالطريان املسـريَّ وتحقيق أهدافهـا بدقة عالية 
وتنفيـذ رضبـات صاروخيـة محّققة رغـم دفاعاتهم 
الجويـة الحديثـة واملتطـورة دون املسـاس باملواطـن 
السـعودّي رغم وحشـية عدوانهـم وتنفيـذ رضباتهم 
الجويـة املبارشة عىل املدن واألحياء السـكنية التي راح 
ضحاياها املئات من أطفال ونسـاء اليمن بكل همجية 
وكربياء آل سـعود ووحشـية أمريكا ومـن يدور يف فلك 

رشها من قوى االستكبار العاملي بريطانيا وإرسائيل. 

الخمعُد والسغادة الخمعُد والسغادة 

سئثالشظغ السجي
ه ذكرى  تأتـي قداسـة يـوم الصمود الوطنـي ليس ألَنـَّ
مؤملة لغـدر واعتداء وعـدوان النظام السـعودّي ومن لف 
لفه من أنظمة عرب الكيان الصهيوني ومرتِزقتهم، وإنما 
ألَنَّه عنـوان انتصار يمني فريد يف زمن االسـتكبار العاملي 

والسيطرة الصهيونية. 
إن يوم الصمود اليمني بات يوماً وطنياً وعنواناً عريضاً 
وتاريخيٍّا مقدساً يف حياة شعبنا اليمني العظيم بما يمثله 
ة النظام السـعودّي  من هزائم نكراء لحلف العدوان وَخاصَّ
عىل امتداد سـبع سـنوات مضت وما سـيليها من سنوات 

مقبلة عنوانها الجهاد يف مختلف نواحي الحياة. 
لقد كشـف يوم الصمـود الوطني الكثري مـن الحقائق 

رة التي  التـي كانت مغيبـة وَوّضح العديد من املواقـف املزوَّ
كانت األنظمة الدولية تختبئ تحت عناوينها وتلوك عرب وسـائل اإلعالم 
مفرداتها بنفاق مركب واسـتغباء خبيث للشعوب ومكوناتها التحّررية 
املتطلعـة للخـالص من بطـش الطغاة وظلـم األنظمـة ويف مقدمة تلك 
الحقائق ما يسـمى الحقوق اإلنسـانية والقوانني الدوليـة التي تدعيها 
أنظمـة االمربياليـة العاملية وأنظمـة العمالـة والتبعية العربيـة، َحيُث 
أثبـت يوم الصمـود الوطني أن ال حقـوق لإلنسـان وال قوانني للحروب 
وال ضوابـط للمواقف وأن املصالح واملال هـو من يحكم العالم وقوانينه 

ومنظماته وكياناته الدولية. 
إننا وبعد أن عاش شـعبنا اليمني املكافح سبعاً من السنوات العجاف 

بفعـل أنظمة الجـور والبطش والعدوان أدركنا أن القـوة لله وأن القوي 
بالله تعاىل هو األقوى وأن الطغاة ال يمثلون رقماً أمام قوة القوي الجبار 
ولو امتلكـوا الدراهـم والدنانري والنفوذ والسـالح الفتاك 
وهـذه هي الحقيقة التي تحرص أنظمـة العمالة العربية 

عىل تغييبها عن وعي الشعوب املستضعفة. 
ومن يـوم الصمـود اليمني ال بُــدَّ لكافة الشـعوب أن 
تمتلئ أفكارها وتتشـبع قلوبها وتتيقن عقول أبنائها أن 
القوة قوة اللـه وحده والتي بها ومنها تنبثق أنوار التحّرر 
وتستحرض كوابيس الهزائم للطغاة واملتكربين يف األرض. 
إن استشـعار القـوة الربانيـة والعظمـة اإللهية كفيل 
بمحو وإزالة الخوف الناتج عن الحسـابات ملوازين القوى 
البرشية، وهذا ما تشبع به شعبنا اليمني العظيم املجاهد 
بفضل الله تعاىل ونور املرشوع القرآني الذي رسـم معامله 
الشـهيد القائد السـيد حسـني بدر الدين الحوثي، ويقوده 
اليوم سماحة السـيد املجاهد عبدامللك بدرالدين الحوثي، والذي استطاع 
به مقارعة أعتى أنظمة الجور وهزيمة ترساناتهم العسكرية التي كانوا 
يعتقـدون أن فيها نجاتهم وحماية سـلطانهم وها هـي اليوم خذلتهم 
جهـاراً نهاراً وصـاروا يتجرعون مرارات الهزائـم املتتالية ويتمرغون يف 
وحل الخزي عىل أيدي ومن أسلحة اليمنيني البسطاء املستضعفني الذين 

أدركوا قوة الله ولجأوا له فمنحهم الصرب والعز والنرص والتمكني. 
إن يـوم الصمـود اليمنـي يوٌم مقـدٌس بقداسـة القضيـة واملرشوع 
وعظيمـاً بعظمة املظلومية واالنتصار وسـيظل كذلك يف ذاكرة الشـعب 
اليمني الذي حمل راية االسـتقالل والخالص ورفـض التبعية واالرتهان 

وبذل دماَءه رخيصًة يف سبيل ذلك. 
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طظ «طحروع ووسغ وصغط» طصابطئ شثاطئ الرئغج المحاط 

سئثالرتمظ طراد
نحـن يف اليمـن ندرك إدراكاً كامالً أن السـعوديّة تشـن 
عدوانـاً علينـا بالنيابة عن أمريـكا وعن ربيبـة أمريكا –

إرسائيـل- وما يفصح عنه الواقـع اليوم يف الجزر اليمنية، 
ويف مضيـق باب املندب، ويف املوانـئ واملنافذ البحرية ليس 
بخاف عىل ُكـّل ذي لب سواء من أهل اليمن أَو من غريهم، 
إذ ال مصلحـة للسـعوديّة يف هذا العـدوان وال لإلمارات أَو 
من لف لفهم، ُكـّل املصالح املرسلة واملصالح املحّققة من 
نتائج العـدوان هي ألمريكا يف رصاعهـا مع الصني، وهي 
إلرسائيـل يف رصاعها مع العرب، ولذلك كان التطبيع ثمرة 
مـن ثمار حركة االضطرابات يف اليمن ويف املنطقة العربية 

عىل وجه العموم. 
اليـوم تعلن السـعوديّة هزيمتها األخالقية، وعـدم قدرتها عىل قيادة 
العالم اإلسـالمي وهي تنسـاق كالبقـرة الحلوب لتبلغ مـن العرب ومن 
املسـلمني الغايات التي تعذرت عىل اليهود وعىل أمريكا يف الزمن القديم، 
ونحـن نعلم كـم أنفقت أمريكا حتى تصل لتلـك الغايات، وها هي تصل 
اليـوم دون أن تنفق سـنتاً واحداً بل تتباهى بأنها اسـتطاعت أن تجعل 
أعداءها يقتُل بعُضهم بعضاً ويديرون حربها بالوكالة عنها.. أليس ذلك 
هو الغبـاء املطلق حني تصبح مطية يصل مـن خاللها عدوك إىل غاياته 

وتحسب حينها أنك تحسن صنعاً. 
لقد خضنا معركتنا املصريية ونحن نعي أهدافنا تماماً وهي ال تقل عن 
الحرية والسيادة واالستقالل، ولذلك فالتضحيات لن تكون هباء منثوراً 
بل حرية واسـتقالالً وسيادة عىل كامل األرايض اليمنية، وعىل السعوديّة 
أن تعي حجم التحول يف هذا املسـار، فلم يعد األمر قابل للنقاش، كما أن 
املقايضة بامللف اإلنسـاني يف مقابل امللف العسـكري هـو يف َحــّد ذاته 
إعالن بالهزيمة وإن جاءت مغلفة تحت الفتات السـالم، فالسـالم قيمة 
يف ذاتـه، واالنتصار ال يكون بالصغائر بـل بالقدرات التي تفرضه ونحن 
أصبحنـا نملك تلك القـدرات وقادرون عىل فرضه بما يحّقق اسـتقرارنا 

وأمننا واستقاللنا وسيادتنا عىل كامل أراضينا. 
تحاول السـعوديّة أن تقول إنها مع السـالم يف اليمـن، َوتقوم بحملة 
ترويج واسـعة النطاق يف العالم كله؛ بَهدِف تحسـني صورتها، محاولة 
منها يف االنتصار الشـكيل وفرض رشوط االستسالم عن طريق استغالل 
امللـف اإلنسـاني واملقايضة به تعويضـاً عن الشـعور بالهزائم، وهي يف 
السياق نفسه تحاول أن تسرت نفسها من االعرتاف بالهزيمة العسكرية 
بعـد أن امتـد الزمـن ليصل إىل العـام الثامـن دون أي تقدم للسـعوديّة 

وملرتِزقتها وقد باءوا بالذل والخرسان املبني يف ُكـّل املواقع والجبهات. 
إحـكام الحصار ومنع السـفن من الوصـول إىل املوانئ لـن يكون إال 

اعرتافاً واضًحا بالهزيمة العسـكرية؛ ألَنَّ األقوياء والذين هم منترصون 
ال يذهبون إىل الصغائـر؛ ألَنَّها تقلل من انتصاراتهم وتنزلهم منازل الذل 
والهوان، ولذلك عىل السـعوديّة أن تدرك أن اليمنيني ليسوا 
عـىل اسـتعداد بالتضحيـة بانتصاراتهـم التـي صنعوها 
بالجماجـم واألشـالء املتناثـرة وبالصرب والجلـد، فامللف 
اإلنسـاني لن يكون محل مقايضة بيننا وبني السـعوديّة 
فقد اقرتفت يدها ما هو أفظع وأبشـع ولن يكون التاريخ 
متصالحاً مع السـعوديّة يف املستقبل يف حال يستمر نظام 
آل السـعود يف الحكـم يف منطقـة جزيرة العـرب، ذلك أن 
النهايات بدأت ترسـم مالمحها بدخان الحروب واألحداث 

التي يديرها نظام آل سعود يف ُكـّل بلدان العرب. 
تجربـة الصمـود اليمنـي يف وجه قوى الـرش والعدوان 
أضحـت مثـاالً لكل أحـرار العالم ولكل حـركات املقاومة 
للظلـم والصلف والعـدوان، وهي تجربة سـتكون نتائجها 
ذات أثـر عىل القـوى االجتماعية والثقافية والسياسـية يف السـعوديّة، 
ولذلك من خالل هذه التجربة أصبح النظام العام والطبيعي يف السعوديّة 
قـاب قوسـني أَو أدنى لالنهيار، وعنـد هذه النقطة علينـا الوقوف حتى 
نجعل من غطرسة السعوديّة ومن صلفها وظلمها ناًرا تأكل فيها، وتحد 
من شـبقها، ومن سياسـة التدمري التي تنتهجها تجاه الشعوب العربية 

واإلسالمية. 
لقـد بات الرأي العام العاملي عىل يقني مطلق أن الحركة الدؤوبة التي 
يقوم بهـا املبعوث األممي واألمريكي هي محاولة النتشـال السـعوديّة 
من مسـتنقع الرذيلـة التي وقعت فيه، وكل املبـادرات لم تكن إال بَهدِف 
تغطية الهزائم التي تتجرع ويالتها السعوديّة، ولذلك تَحّركوا يف مسارات 
عدة منها مسـار الحصار والتضييق عىل الناس يف معيشـتهم وأرزاقهم، 
واملسار الثاني تكثيف القصف والغارات، واملسار الثالث مبادرات السالم 

التي تَحّركت يف مسارين مسار أممي ومسار مشاورات إقليمية. 
ال يمكن لعاقل يعـي أن يتجاوز مفردة الهزيمة حال أن يقف متفكراً 
يف الحالـة التفاعلية التي تجري يف اليمن، فالسـعوديّة عجزت عن بلوغ 
غايتهـا من اليمن قد تكون أمريكا حّققت قـدراً من مصالحها يف البحر 
واملنافذ البحرية لكن ذلك لن يستمر طاملا ونبض الحرية واالستقالل هو 
ديدننا، ومثلها إرسائيل، لكن السـعوديّة خرست ُكـّل يشء حتى مشاعر 

أهل اليمن ولم تحّقق شيئاً يذكر. 
لم يعد أمام آل سعود إال التسليم للواقع والتعامل معه وفق معطياته 
إن كانـوا يعقلـون، فـكل رشوط االنتصار وفـرض الهيمنـة تجاوزتها 
املرحلـة، فالقـوة التي عليها أهل اليمن -بعد سـبعة أعـوام من الحرب 
الكونيـة والحصـار يف مقابل الـذل والهوان الذي بات عنوان السـعوديّة 

ومرتِزقتها يف اليمن- بالغ واضح ملن ألقى السمع أَو كان بصرياً. 

طا بسث المئادرة؟! 
شاذمئ السراجغ

 
يعلن فخامُة الرئيس «مهدي املشـاط» تعليَق 
القصف َوالعمليات العسـكرية جوٍّا َوبرٍّا َوبحرٍّا، 
يف مبـادرة ليسـت هـي األوىل، يف محاولـة لفتح 
آفاق جديدة إليقاف العدوان عىل اليمن َوذلك هو 

الهدف األول َواألخري من هذه املبادرة. 
َونظـًرا للرضبة األخرية التـي ألقت العدوان يف 
فجـوة الهلع بعد احـرتاق هائل شـب يف أرامكو 
نسـتطيع القـول: إذَا لـم يلتـزم الطـرف اآلخر 
بالرشوط املطروحة فإن مـا بعد الهدنة إال ُكـّل 

الويل لقوى العدوان َومرتِزقتهم. 
ــُن بكثري من  عام جديد مـن الصمود َسيُدشَّ
املفاجآت، َوالقوة الصاروخية َوالتصنيع الحربي 
لم يكشـفوا عن جديدهم بعُد، فكما عهدناهم ال 
تفرغ جعبتهم من املفاجـآت القاصمة للعدوان 

ويتضح ذلك جليٍّا من بني جنبات األحداث. 

ق الافاف بسث 
السئع السةاف 

اتارام الُمحّرف
 

من بدايـة العدوان أسـميناها معركة النفس 

الطويل وهذا ما أثبتناه خالل أعوام الصمود فلم 

يفلح العـدوان أن يجرنا إىل َحيُث يريد، نحن من 

يقـّرر متى يكـون الرد وكيف يكـون، وَهـا هي 

انتصاراتنا يف تصاعد وانتكاسهم يف تصاعد.

بدأنـا بعمليات كـرس الحصار وهـي متوالية 

ومتصاعـدة حتـى أصبـح العـدّو ال يعـرف من 

أين ومتى وكيف سـيرضب، قائـد الثورة يقول: 

نسـتطيع أن نـرضب أي مـكان وأي موقع ويف 

أي وقـت، وهـذه هي رسـالتنا ورسـالة قائدنا، 

محتواها أنتم يف خطر ولن تكونوا آمنني إذَا كان 

اليمن غري آمن، وصمود اليمن سيسـتمر وليس 

يف وسـعكم أن تراهنـوا عىل مـدة زمنية لصمود 

شـعب وأرض عمره خمسـة آالف سـنة، شعب 

ُوجـد وأنتم لـم تكونوا ولـن تكونـوا يف صفحة 

التاريخ شيئا. 

انتهت السبع العجاف وابتدأت السبع السمان، 

ومن طرق الباب سيسـمع الجـواَب وباُب اليمن 

إذَا ُطرق َفــإنَّ فتحه يعني أن أعراب الخليج قد 

فتحوا عليهم أبواب الجحيم.

لـن يقبـل اليمـن أيَّ التفـاف فعمليات كرس 

الحصار ُمستمّرة ما استمر الحصار ومنشآتهم 

الحيوية ستكون يف مرمى القوة الصاروخية.

أنتـم تراهنـون عـىل استسـالم هذا الشـعب 

بالورقـة االقتصاديـة وهي ورقـة قوية وفعالة 

عنـد ُكــّل الشـعوب، وعند الشـعب اليمني هي 

قويـة ولكـن عندهـم َمـا هـو أقوى مـن هذه 

الورقـة، إنهـا الكرامـة فاليمني ال يسـاوم عىل 

كرامتـه وإن مات جوًعا، ودفن أهله جياع أهون 

عليه مـن أن يعيَش بال كرامـة، فهذا هو املحال 

بالنسـبة لليمني، إنهـا الكرامة يا سـادة من ال 

نقبل أن تداس أَو تهان.

شـعب الكرامة أعلن كرس الحصار بيده وهو 

إذَا قال فعل وإن غداً لناظره قريب. 

تةربُئ الخمعد الغمظغ تةربُئ الخمعد الغمظغ 

سئثالفااح تغثرة
ا اسـتنبطته بشـكل شـخيص  قبل أن أبدأ يف الكتابة َعمَّ
مما سـمعته من مقابلة فخامة الرئيس املشـاط، يف قناة 
الفضائيـة اليمنيـة الرسـمية، التـي أجراها معـايل وزير 
اإلعالم، كنت قد طرحت ثالثة أسـئلة، السـؤال األول: ماذا 
تعنـي مقابلـة فخامـة الرئيس املشـاط يف هـذا التوقيت 
تحديـداً؟!، واإلَجابَـة عىل هذا السـؤال توضـح من وجهة 
نظري -املرشوع- املتجذر واملتأسـس عىل أََسـاس صلب، 
متني وقـوى وثابـت، وهو مـرشوع التحّرر واالسـتقالل 
اليمني التام والكيل، وهذا يوضح نوعاً ما أن املرحلة تعني 
أن هنـاك تفاهمات شـبه منتهيـة لوقف تحالـف الحرب 
والعـدوان «السـعودّي -األمريكـي» عـىل اليمـن، وإعالن 

هزيمته العسكرية َوامليدانية، مما يعني الدخول يف معركة جديدة تماماً 
يشعر تحالف العدوان أنه يمكن أن ينترص فيها ولو بعد حني.. 

املعركة الجديدة، يحّدد نوعها ومسـتواها وأسـاليبها السؤال الثاني: 
مـاذا يعنـي تقسـيم حديث املقابلـة لثالث قضايـا (العـدوان - الجانب 
االقتصادي -قضية فلسـطني)؟!، واإلَجابَة هنا تطرح من وجهة نظري 
-الوعـي- الـذي يجب أن يكون متجـذراً يف عقل وضمري ُكــّل يمني مع 
املعركة الجديدة، وهي معركة الحصار واللعبة االقتصادية، هذه املعركة 
تديرها مختلف مؤّسسـات ومراكز بحث ودراسـات أجهزة استخبارات 
دول العـدوان والحصـار الرئيسـية ممثلـة بشـكل مبارش بــ (أمريكا 
وبريطانيـا وإرسائيل) ويأملون من خاللها تحقيق انتصار اسـرتاتيجي 
يدفع بوعي الشـعب اليمني للتذمر من سياسة الدولة اليمنية املتمسكة 
بالقضية الفلسـطينية، ممـا يعني الدخول يف معركـة جديدة ثالثة هي 
معركة تدفع الشـعب اليمني وترويضه فكرياً للقبول بالتنازل تدريجيٍّا 

عن القضية الفلسطينية مقابل فك الحصار عنه.. 
وهـذه املعركـة هي أخطر معـارك دول العدوان الرئيسـية عىل اليمن 
وشـعبها، وهي املعركـة التي ركزت عليهـا محاور املقابلـة، وهنا كان 
السـؤال الثالـث حول أهميّـة ربط حديـث فخامة الرئيس بـني الجبهة 

العسـكرية واالقتصادية َواإلعالميـة..؟!، واإلَجابَة هنا تطرح من وجهة 
نظري -القيم- واألخـالق التي تحكم بناء مرشوع ووعي الدولة اليمنية 
والشـعب اليمني، وهي قيم ثبات وصمود وتحدي الجبهة 
العسكرية التي سحقت أقوى جيوش العالم ليكون اليمن 
حراً ومسـتقالً، وقيم الجبهـة االقتصادية التي تعمل بكل 
جهـد للتخلص من أدوات التبعيـة واالرتهان لدول لعدوان 
والحصـار، بخلـق وصناعة اقتصـاد اكتفـاء ذاتي يمني 
حر ومسـتقل ال يرضخ لتهديدات أحد من دول االستكبار 
العاملي، وقيم جبهة إعالمية تملك الوعي واملرشوع والقيم 
التـي عىل نهج وثقافة املسـرية القرآنيـة، توضح وتظهر 
وتنرش للناس دائماً وأبداً وعـي املقاتل اليمني بهدى الله، 
وقيم الشـعب اليمني املسـتمدة من كتاب الله، ومرشوع 
القائد اليمني التابع لنهج كتاب الله وآل بيت رسول الله.. 
هـذا ما وجدته وفقاً لوجهة نظري الشـخصية القارصة؛ ألَنَّ للكتابة 
لـدي عـن الوعي أصول، اإلبداع فيهـا هو أن يصل الجميـع إىل قناعة أن 
مـن يعـارض فكـرة أَو مرحلـة يعارضها بشـكل موضوعـي واعتماداً 
عـىل قـراءة وبحث، والـذي يؤيد فكـرة أَو مرحلة عليه أَيْـضـاً أن يبقى 
بشـكل موضوعي وبناء عىل قراءة وبحث، وقتها نسـتطيع أن نؤسـس 
وعياً وننهَض ويكون عندنا أََسـاس واٍع بحقائـق وثوابت تدعم وجودنا 
وتحافـظ عىل حياتنا وتمنعنا مـن االنهيار كلنا، وعي نقـدر نبني عليه 
ونتَحّرك خطوة خطوة لألمام، لكن الرفض والقبول بناء عىل االنفعاالت 
واألحكام الشـخصية لن يوصلنا ليشء، وسـوف نبقـى نجري يف مكاننا 
نبذل جهداً دون طائل، لن نتقدم ولن نؤسس إال ملزيد من الجهل والخالف 
والتباعد والكراهية، وهذا ما حاول فخامة الرئيس املشاط أن يبعدنا عن 
سـلبياته َويؤّكـد لنا إيجابياته يف مقابلته هـذه، التي أثبت فيها جدارته 
وأظهر لشـعبه بريق جوهره ومعدنه القيادي، الذي يستمد رشعيته من 
شعبه الصابر َوالصامد والثابت عىل الحق ومع الحق، فتحدث مع شعبه 
بكل ثقة وصدق وأمانة، مبتعداً تماماً عن الحديث السـيايس اللزج الذي 

يبعث األمل الزائف الذي يخدع العقول الغافلة. 
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جساد الحاطغ

يف معادلة النرص اإللهي ال قيمة ملعادالت 

البـرش العسـكرية، وال وزن لحسـاباتهم 

الحربيـة وال جـدوى مـن ضخامـة العدد 

والعـدة، فهـذه العوامـل ال تعتمـد عليهـا 

املعادلة اإللهية املتخصصة يف توطيد دعائم 

النرص، وبالتـايل ليس لها تأثري مبارش عىل 

نتيجة املواجهات. 

إن التفـوق يف هـذه املعادلـة يعتمد عىل 

عوامل جوهريـة أُخرى ال ترتبـط ارتباطاً 

مبارشاً بالعوامل املادية والحسابية وحشد 

الجنـود وبذل األموال وهذا ما يؤّكـده قوله 

لُقواْ اللَِّه  ـَُّهم مُّ تعاىل ﴿َقـاَل الَِّذيَن يَُظنُّوَن أَن

ن ِفئَة َقِليَلة َغَلبَْت ِفئًَة َكِثريًَة ِبِإذِْن اللَِّه  َكم مِّ

اِبِريَن﴾. َوالله َمَع الصَّ

فاآلية تشري إىل كثرة املعارك التي انترص 

فيهـا القلـة عـىل الكثـرة، والقلـة يف اآلية 

تشـري إىل قلة العدد والعتـاد، والكثرة فيها 

أَيْـضاً تشـري إىل كثرة العدد والعتاد، واآلية 

يف معناهـا العـام توضـح أن القلـة الذين 

اعتمـدوا يف مواجهتهم عىل توفـر العوامل 

املعنويـة هم من انترصوا عىل الكثرة الذين 

اعتمدوا عىل العوامل املادية. 

لقـد خلـق اللـه البـرش وأودع فيهم من 

األرسار والخفايـا العظيمـة مـا يكفيهـم 

للقيام بدورهم يف هذه الحياة إذَا ما تَحّركوا 

بالحق وعىل الحق، ويف سـبيل الحق، وأنزل 

إليهم القرآن الكريم، ليكشـف تلك األرسار، 

النفـوس  بنـاء  يف  الخفايـا  تلـك  ويظهـر 

وتزكيتها، وتطهري األرواح وتنقية القلوب، 

وتقوية األجسام، ويتجسد ُكـّل ذلك منهم 

بمواقف عبـاده املؤمنـني، ويف املواقع التي 

يحب الله لهم أن يكونوا فيها، ويرىض لهم 

االنطالق منها نحو الغايات السـامية التي 

أمرهم ببلوغها وكل ذلـك، لتحقيق مبادئ 

القسـط عـىل وجـه هـذه األرض، ودفـع 

الظلـم والجور عـن العباد، ودحر الفسـاد 

واملفسدين. 

وهذه هـي ثمار القـرآن الكريـم يف هذا 

اإلنسان، فهو املنهج الذي يوصلُه إىل هدفه 

الحقيقـي، ويـزوده بالقوانـني الالزمـة يف 

ُكـّل شـؤون الحيـاة، ويف ميـدان املواجهة 

والـرصاع األزيل بني الحـق والباطل صاغت 

آيـات القرآن الكريـم أصدق وعـود النرص 

ضمـن معادلـة إلهيـة ثابتـة ال تتغـري وال 

تتبدل. 

الطـرف األول يف هـذه املعادلـة يتجىل يف 

قول الله سـبحانه وتعاىل: {الَِّذيـَن أُْخِرُجواْ 

ِمـن ِديَِٰرِهم ِبَغـرْيِ َحـقٍّ إِالَّ أَن يَُقولُـواْ َربُّنَا 

اللَُّه، َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض، 

ـِجُد  َمـْت َصَوِٰمـُع َوِبيَـٌع َوَصَلَوٌٰت َوَمَسٰ لَُّهدِّ

نَّ اللَُّه  يُذَْكُر ِفيَها اسـم اللَِّه َكثـرياً، َوَليَنُرصَ

ُه، إِنَّ اللََّه َلَقِوىٌّ َعِزيٌز}، فالنرص  َمـن يَنُرصُ

ال يكـون إال ملن نرصوا اللـه يف إعالء كلمته 

ورفـع رايته وإحقاق حقـه وأبطال باطله 

ودفـع الظلم عن املسـتضعفني، وهذا يلزم 

عـىل املنتـرص أن تكون لـه قضيـة عادلة 

يحملهـا، ويتَحـّرك فيهـا ضمـن منهجية 

حليـف  النـرص  سـيكون  فكيـف  الحـق 

مـن سـلبهم الله سـالمة التقديـر وصحة 

التدبـري؟!! فتَحّركوا عـىل باطل، وأوغلوا يف 

الظلم َواإلجرام. 

والطـرف الثانـي منهـا يتضمنهـا قول 

َن اْلُمْؤِمِننَي ِرَجاٌل  الله سـبحانه وتعاىل: {مِّ

ن  َصَدُقـوا َما َعاَهـُدوا اللََّه َعَليْـِه، َفِمنُْهم مَّ

لُوا  ن يَنتَِظـُر، َوَما بَدَّ َقَىضٰ نَْحبَـُه َوِمنُْهم مَّ

تَبِْديًال}، وهذه اآلية تلزم عىل من يخوضون 

واملرجلة هنا  املواجهـة أن يكونـوا رجـاالً 

ليسـت متسـمة بعالمات الذكورة ولكنها 

املرجلـة املقرونـة بصدق املواقـف والثبات 

عـىل اإليَمان والحـق وعدم التبديـل، وهنا 

علينـا أن نـدرك أهميّـة اإلعـداد النفـيس 

والروحي والجسمي للفرد من خالل تزكية 

النفوس، وتطهري القلوب، وتنقية األرواح، 

وبناء األجسـام القوية القادرة عىل خوض 

الرصاع واملواجهة، وهـذا ما صنعُه القرآن 

الكريـم من خـالل تعريف العبـاد بحقيقة 

الـرصاع بـني الحـق والباطـل، وحقيقـة 

هذه الحيـاة الدنيـا وحقارتهـا ودناءتها، 

وأنها ليسـت سـوى ممٍر إىل النعيـم األزيل 

أَو العـذاب األليـم، وتوضيـح أقـرص ممٍر 

لبلوغ الرضوان اإللهي للميض فيه، وقطع 

مسـافته يف أقـرص مدة، فصـدَّق كالم الله 

الرجـال الذين كرهوا الحيـاة الدنيا الفانية 

وعشـقوا الحيـاة اآلخـرة األبديـة وآمنـوا 

بقضيتهـم العادلـة، وتجّسـدت فيهم قيم 

الشـجاعة، وعشـقوا الشـهادة يف سـبيل 

الله، وتنامت فيهـم مبادئ اإلقدام والثبات 

والصرب واالحتسـاب، فوهبوا حياتهم لله، 

وأعمالهـم للـه، وانطلقوا بدوافع نفسـية 

وروحيـة قويـة تتجىل بفرارهـم من حياة 

فانيـة إىل حياة خالـدة، ليسـتثمروا املوت 

عند ربهـم، فخاضوا املواجهـات بال خوٍف 

وال وهـٍن وال ذلٍة وال اسـتكانٍة وال تراجع، 

فأفاض الله عىل من اصطفى منهم بنعمة 

الشـهادة وعـىل من تبقـى بنعمـة التأييد 

والتمكني وآثرهم بربكات النرص املبني. 

أن  أَيْـضـاً  املسـتحيل  فمـن  وباملقابـل 

يكون النرص حليفاً ألشباه الرجال، وجبناء 

النفـوس، وفقراء املبادئ، وعشـاق امللذات 

ه بُمَجــّرد إحـداق الخطر  والنـزوات؛ ألَنـَّ

بهـم لن يسـتطيعوا الثبات لحظـة واحدة 

وسيهربون مثل األرانب.

إذًا، القضيـة العادلـة +الرجال املؤمنون 

املخلصون = النرص املبني. 

غازي طظغر

ال شـك أن العدوان األمريكي السـعودّي 

الـذي دخـل عاَمـه الثامنـة قتـل وأصاب 

عـرشات اآلالف من املدنيـني األبرياء بينهم 

الكثري مـن األطفال والنسـاء بـدون أدنى 

رحمـة وبتجـرٍُّد تام عـن مبادئ اإلسـالم 

وحتى عن اإلنسانية والقوانني الدولية.

هذا العـدوان الـذي أُعلن من واشـنطن 

باللغة اإلنجليزية والذي تقوُده السـعوديّة 

واإلمـارات وترشف عليه أمريكا وبريطانيا 

وال يخفى عن أحد الدور الذي تلعبُه أمريكا 

منذ أول غارة استهدف بها املواطنني.

وعـىل مدى سـبعة أعـوام متتالية وهو 

يرتِكُب أبَشـَع الجرائم التي يندى لها جبنُي 

اإلنسانية وال أحد يستطيُع أن يُنِكَر أنه قام 

بتدمري البنية التحتية اليمنية حتى لم يراِع 

ُحرمَة املدارس واملسـاجد وصـاالت العزاء 

والطرقات  والجسـور  واألسـواق  واألفراح 

واملطـارات واملوانئ ووسـائل النقل بل إنه 

يمعن ويتعمد تدمريها.

عـدواٌن يسـتهدف ُكــّل يشء لتعطيـل 

الحياة وتحويل الشـعب إىل شـعب منكوب 

ومرشديـن ونازحـني، عدوان شـامل ُكـّل 

الشعب مترضر والشهداء والجرحى الذين 

سـقطوا؛ بفعـل غاراتـه من ُكــّل القبائل 

والطوائف واألحزاب، قتل جماعي.

وعـىل املسـتوى االقتصـادي تعمـد هذا 

العـدوان عـىل فـرض حصار جـوي وبري 

وبحـري وقام بنهب ثـروات وإيرادات البلد 

التي هي حق لشعبنا العزيز.

وال يعملون إال وفق ما يرون فيه إرضاراً 

للشعب اليمني وهذا هو هدٌف رئييس لهم، 

أن يصلوا بنا إىل حالة االستسـالم واالنهيار 

التام حتى يتمّكنوا من السـيطرة عىل بلدنا 

وشعبنا ونهب ثرواتنا.

ولكـن كان الصمـود يف وجـه العـدوان 

هـو خيارنا منذ اليـوم األول وكان العنواَن 

األبرَز، الـذي نلمس ثماره اليـوم يف التقدم 

يف القـدرات العسـكرية، من َحيـُث امتالك 

قـدرات وخـربات فعالـة اسـتطاعت ردَع 

العدوان وكرس شوكته وبددت آماله.

ومـن ثماره تربية جيل واٍع بشـكل كبري 

ونقـول لألعـداء: ويلكم من الجيـل القادم 

الـذي تربـى يف بيئـة إيَمانيـة عـىل الصرب 

والجهاد واإليَمان.

كالصـرب  متطلباتـه  لـه  والصمـود 

والتضحية، وهذا الصرب له نتيجته وثمرته، 

ا  أمـا االستسـالم فلـه نتيجـة سـيئة ِجـدٍّ

ومعاناته أشد وأكرب.

وتعلمنـا يف السـنوات السـبع املاضيـة 

عـاب إىل فـرص مـن منطلـق  تحويـَل الصِّ

إيَماننا بالله وثقتنا بـه وتوكلنا عليه وهو 

القائل: (َوَمْن يَتََوكَّْل َعَىل اللَِّه َفُهَو َحْسبُُه).

ورأينا نتائج هذا الصرب يف الواقع العميل 

انتصاراٍت أذهلت الصديـَق قبل العدوِّ وإن 

تعامى عنهـا البعُض، فهـذا ال يؤثر عليها 

كحقيقة، ُكـلُّ العالم يعرتفون بأن العدوان 

قد فشـل إىل اليوم، ومع ذلك ما علينا سوى 

املزيد من الصرب والتَحـّرك والعمل واإلبداع 

(َوتََعاَونُواْ َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقَوى).

بالتعـاون واالعتمـاد عىل الله سـنجتاُز 

عـاب، واللـُه قد وعد ولـن يخِلَف  ُكــلَّ الصِّ

وعَده (َواْلَعاِقبَُة ِلْلُمتَِّقنَي).

طسادلئ الظخر اإللعغ طسادلئ الظخر اإللعغ 

سثواٌن حاطض صابطه خمعٌد ُأجطعريسثواٌن حاطض صابطه خمعٌد ُأجطعري

طعسٌث طع الظخر 
 

خطعد الحرشغ
 

 عىل عـزف الجهـاد، وإيقاع الشـهادة، وقيثـارِة الصمود، 
وعنفوان الحرية، يحتفل الشعب اليمني بالصموِد األُسطوري 
يف وجـه أعتى حرب كونية شـهدها التاريـُخ، وأكرب تآمر دويل 

عاملي ضد شعب عزيز كادح. 
وبهذه املناسـبة التي تعترب بمثابة فاصل يف حياة اليمنيني، 

ومرحلة هامة أظهرت قوة الشعب اليمني، وعظمة إرادته. 
إن العدوان السـعودّي األمريكي الـذي ابتدأ يف منتصف ليلة 
الـ26 من مارس 2015م، وتم إعالنُه رسـميٍّا من واشنطن، يف 
تآمر رصيح من قبل الشـيطان األكرب «أمريكا» وحلفائها من 
الـدول الكربى، و»أذنابها الصغار» املتمثلـة يف األعراب الُجلف 
الطبـاع، الُغلف القلوب.. عدواٌن اسـتهدف ُكــّل يشء يف حياة 
اليمنيني، ودّمـر ُكـّل ما اسـتطاع تدمريه، ولم يستثِن من ذلك 
حجراً وال برشاً، وال إنسـاناً أَو حيوانـاً، ولم يفرق بني رجل أَو 
امـرأة، طفـالً أَو كهالً، فالكل ُمسـتهَدٌف يف قامـوس املعتدي، 
والـكل إرهابي يف نظرية هذا األمريكي، الذي جمع ُكـّل أدواته 
وأذرعته األخطبوطيـة التي تعيث يف األرض فسـاداً، وأجندته 
الظالمية التي تمأل الدنيا عاراً وشـناراً؛ ِمن أجِل السيطرة عىل 
الشـعوب ومقدراتها، ونهب ثرواتها، واستعباد أهاليها.. وفق 
مخّطط ماسوني خبيث ومدروس، يتم العمل لتنفيذه عىل قدٍم 
وسـاٍق، كفراً منهم بنعم الله، وتطاوالً عىل خلق الله سبحانه 

وتعاىل. 
لكـن تظـل إراَدة الله عز وجـل وكلمته هي العليـا، وكلمة 

الذين كفروا السفىل، والله عزيٌز حكيم. 
وبقـوٍة من اللـِه، وتوفيقه، َهــا هو الشـعب اليمني يأتي 
من ُكـّل فجٍّ عميـق، ليحتفَل بالذكرى الـ7 لصموده، اجتازها 
بفضـل الله تعـاىل بكل نجاح وعنفوان، وكـرس حصارها بكل 

عزيمِة واقتدار. 
إن هذه السبع السنوات التي خلت من عمر الشعب اليمني، 
التـي قضاها تحـت القصف ليَل نهاَر، وعىل مدار السـاعة، لم 
تذهـب هدراً، بـل يمكننا القـول جازمني بأنها لم تكن سـبعاً 
عجافاً، بالعكس، فقد كانت سبعاً سماناً بكل ما تعنيه الكلمة 
من عطاء الشـهادة، وعنفوان البـذل والتضحية التي ال حدود 

لها، وال نهاية.
سـبع سـنوات مّرت كلمح البـرص قضاها شـعبنا اليمني 
يف جهـاد مـع قوى االسـتكبار العاملـي، وخرج منها شـامخاً 
منترصاً، رافعاً الرأس، واثقـاً بالنفس، مؤّكـداً بحزٍم أنه قادٌر 
-بعـون الله- عـىل مواصلة درب الجهـاد بعزيمة أكرب من ذي 

قبل، وزخم شعبي ال حدود له. 
كيـف ال؟! وهـو من قطع عىل نفسـه العهَد لتلـك القرابني 
َمها من خرية أبنائه، وفلذات أكباده، شـهداَء يف سـبيل  التي قدَّ
الله تعـاىل، بمواصلة الدرب الجهادي بعدهـم، جيالً بعد جيٍل، 
وكما قال السيد القائد الَعَلم -سالم الله عليه- لقوى العدوان: 

سنواجهكم إىل يوِم القيامة. 
نعم، فبعد سـبع سـنواٍت من الصمود األُسـطوري لشـعب 
اإليَمـان والحكمـة، الذي حـوَّل ُكـّل هذه السـنني املثمرة بكل 
مـا فيهـا مـن عنـاٍء وأحـزان، وتعب ومشـقة، جـراء انعدام 
أََساسـيات الحياة الرضوريـة، إىل فرصة لالرتقـاء وقدحاول 
العدوان استخداَمها كورقة ضغط عىل الشعب اليمني لرتكيعه 

وتجويعه، والقضاء عىل حريته وكرامته.. ولكن هيهات!! 
الشـعب اليمني أثبـت وبكل جدارة أنه عيصٌّ عـىل ُكـّل تلك 
املؤامرات السـخيفة، وتلـك اإلمالءات املتعجرفـة، فكانت تلك 
الظروف القاسـية بمثابة الدافع املحـرك له للتصنيع واإلبداع، 
واالخـرتاع، فأصبـح العالـُم ينظـر إىل ُكــّل تلـك املنظومـات 
ات الطائرة بعيدات املدى، وأصبح العالم  الصاروخية، واملسـريَّ
املنافـق ينظـر إليها بإعجـاب وذهـوٍل، فاغراً فـاه، من هول 

املفاجأة، وعظم الواقعة.. 
يسأل نفسه ويجيب عليها يف آن واحد كيف ملثل هذا الشعب 
املسـحوق أن يصنـَع مثـل هـذه األسـلحة املتطـورة يف وقت 
يخـوض فيه حرباً عامليـة متكاملـة األركان؟! وكيف له وهو 
تحـت الحصار املطبق بحيث ال يكاد يحصُل عىل قوت يومه أن 
يصُمـُد كل هذا الصمود يف وجه أعتى عـدوان عرفه التاريخ؟! 
وكيف ألبنائه املسـاكني الذين يرتقي منهم ُكـلَّ يوم شـهداء، 
أن يقوموا بهذا اإلعجاز الكبري من التصنيع الحربي املدهش يف 
وقت لم تستطع الدول الكربى إنجاز صناعتها إال خالل قرون 

طويلة من األبحاث يف ظل األمن واألمان الذي تنعم به؟! 
أما الشـعُب اليمني املظلـوم فهو صاحُب املعجـزات، الذي 
حـّول ُكــّل تلك الفرتة الصعبـة من العـدوان إىل فرص ثمينة، 
اسـتغل ُكـّل لحظة فيها لتطوير قدراته، وإثبات ذاته، وفرض 
نفسه عىل الواقع، كبلٍد مصنع لألسلحة املتطورة؛ بل ومصّدر 

ا قريب.  لها عمَّ
ليجيـب الدهـر عن تلـك التسـاؤالت، وهذه االستفسـارات 

فيقول: هو الله.
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الغربيـة  بالضفـة  ملتِهـٍب  يـوٍم  يف 
املحتّلـة بـدأت أحداثُـه يف مخيـم جنني 
شـمال الضفـة ووصلـت إىل جنوبهـا، 
شهيدان ارتقيا برصاص قوات االحتالل 
الصهيوني يف اشـتباكات شهدها املخيم 
ة  بعـد اقتحامـه من قبـل قـوات َخاصَّ
أُصيب أحد أفرادهـا برصاص املقاومة، 
جيـش االحتـالل ادعـى أن عملياتـه يف 
املخيم وبلدات مدينـة جنني تأتي ضمن 
التحقيقـات امُلسـتمّرة يف «عمليـة بني 
براك» يف «تل أبيب»، التي نفذها األسـري 
املحـّرر البطـل ضيـاء حمارشـة، وهي 
ذُهـا أبطـاٌل فدائيون  الثالثـة التـي ينفِّ
جهاديـون فلسـطينيون مقاومون أبوا 
إال أن يحّرروا ارضهم وبلدهم من رجس 

الصهاينة املحتّلني الغزاة الدمويني. 
األمـن  أسـطوانة  سـقوط  فمـع 
الصهيونـي املرشوخـة؛ بفعـل عمليات 
املقاومـني الفلسـطينيني، بـدأ اإلحباُط 
عـىل الصهاينة الذين يعيشـون  مخيماً 
الخـوف واإلحبـاط والرتاجـع يف ثقتهم 
بقدرة أجهزتهم األمنية واالسـتخبارتية 
عـىل حمايتهـم، وفيمـا ال تـزال عملية 
الخضرية تعشش يف ذاكرة املحتّل، َفـإنَّ 
كافة املـؤرشات تفيد أن شـهر رمضان 
الذي أطل علينا، سيكون األكثر سخونة 
بني األشـهر املاضية وقد تتحول مناطق 
التمـاس يف الضفـة إىل سـاحات حـرٍب 

حقيقية. 
فها هي رسايا القدس (كتيبة جنني)، 
تكشـف تفاصيـل أحداث مخيـم جنني 

التي وقعت صباح الخميس الفائت. 
وقالت الرسايـا: «يف خطوة تصعيدية 
االحتـالل  قـوات  أقدمـت  خطـرية، 
الصهيوني فجر الخميـس، عىل اقتحام 
مخيم جنـني من كافة محاوره، واعتالء 
أسـطح  والقناصة  ـة  الَخاصَّ الوحـدات 
املنـازل املرتفعـة واملرشفة عـىل حارات 

املخيم». 
وأضافت: «تقدمت عـرشات االَليات، 
َحيُث قامت بمحارصة عـدد من املنازل 
بعـض  العتقـال  فاشـلة  محاولـة  يف 
املجاهديـن يف املخيـم، َحيـُث جوبهـت 

عنيفـة  واشـتباكات  قويـة  بمواجهـة 
مـن املقاتلـني واملقاومني، َحيُث أفشـل 
مقاتلونا هذه العمليـة الجبانة ومنعت 

قوات االحتالل من الوصول إليهم». 
وتابعـت كتيبة جنـني يف بيانها: «إن 
يقظة مقاتلينا، كشـفت هـذه العملية 
رسايـا  مجموعـات  وتصـدت  الجبانـة 
القـدس يف مخيم جنني لقوات االحتالل، 
َحيُث دارت اشتباكات عنيفة يف أكثر من 
محـور، وأدت إلصابة جنـدي صهيوني 

من قوات الدوفدوفان». 
ونعت كتيبة جنني يف بيانها الشـهيد 
املجاهـد سـند أبو عطيـة، ابـن مخيم 
جنني، والشهيد يزيد السعدي من مدينة 
جنـني، اللذين ارتقيـا أثنـاء املواجهات 
مـع قـوات االحتـالل، وإصابـة اثنـني 
أن  مؤّكــدة  الكتيبـة،  مجاهـدي  مـن 
دم الشـهداء يوحـد جماهري شـعبنا يف 
تصويب البُوصلة تجاه عدونا الغاصب، 
وإشـعال نار املقاومـة واملواجهة حتى 

تحرير أرضنا وتطهري مقدساتنا. 
نضـال  البطـل  الشـهيد  نعـت  كمـا 
جعافـرة من مدينة الخليـل، والذي نفذ 
عمليـة الطعـن البطوليـة جنـوب بيت 

لحم. 
«فشـل  أن  جنـني  كتيبـة  وأّكــدت 
االحتـالل يف اعتقـال مجاهـدي كتيبـة 
جنني، يعد رضبـة كبرية قوات االحتالل 

تحـاول  والتـي  األمنيـة،  ومنظومتـه 
اسـتعادة هيبتها بعد سلسلة العمليات 
العمـق  رضبـت  التـي  االستشـهادية 
ة  الصهيونـي األسـبوع املـايض، وَخاصَّ
عمليـة تـل أبيـب التـي نفذها الشـهيُد 
ضياء حمارشـة مـن بلدة يعبـد قضاء 

جنني». 
ملخيـم  أن أيَّ اقتحـام  أّكــدت  كمـا 
جنني سيجد من مجاهدي الكتيبة بأساً 
شـديداً، معاهدة أبناء شـعبنا، عىل عدم 
السماح للعدو باستباحة أرضنا وبلداتنا 

وقرانا. 
يف السـياق، شـيعت جماهري الشعب 
الفلسـطيني، أمس األول، ثالثة شـهداء 
سـقطوا برصـاص االحتـالل يف الضفة 
الغربيـة املحتّلة، اثنـان يف مخيم الجليل 

والثالث يف بيت لحم. 
وفيما شـيّع الفلسـطينيون يف مدينة 
جنـني ومخيمهـا مع سـاعات الظهرية 
الدعـوات  وسـط  الشـهيدين  جثمانـي 

الستمرار املقاومة. 
قـال القيـادي يف الجهاد اإلسـالمي، 
خـرض عدنـان: «نحـن اليـوم يف جنني 
نقول بأن البطلني السـعدي وأبو عطية 
النفـس  حتـى  االحتـالل  هـذا  قاومـاا 
يف  حـارضة  كانـت  واملقاومـة  األخـري، 
جنني ومخيمها، االحتالل يحاول ترميم 
الصـورة التـي مزقهـا أبطـال املقاومة 

ضيـاء  حمارشـة،  ضيـاء  وآخرهـم 
املقاومـة والجهـاد الـذي كـرس هيبـة 
االحتالل يف تل ابيب تل الربيع املحتّلة». 

قرب مسـتوطنة غـوش عصيون إىل 
جنـوب الضفـة الغربيـة ارتقى شـهيد 
ثالـث برصاص االحتـالل بعـد أن زعم 
االحتالل أنـه صعد إىل إحـدى الحافالت 
وحـاول طعن املسـتوطنني الذين كانوا 
يسـتقلونها، وكما يبدو َفــإنَّ تناقضاً 
يصيـب حكومـة نفتـايل بينـت يف ظـل 
أعمـال املقاومـة يف الضفـة واملناطـق 
املحتّلـة عـام 48، فمـن جهـة يتحدث 
الرجـل عن رضورة ضبط الواقع األمني 
خالل شـهر رمضان املقبـل ومن جهة 
أُخـرى يوجه رسـالة إىل «اإلرسائيليني» 
بحمل السالح ومواجهة الفلسطينيني. 

وقـال املتحـدُث باسـم حركـة فتح، 
حسـني حمايـل: «الهـدُف األول لهم يف 
هذه الحكومة هو القتل، اآلن عىل العالم 
أن يفهـم وعـىل العـرب واملسـلمني أن 
يفهموا جيًِّدا بأن الشـعب الفلسـطيني 
وما يحدث مع الشـعب الفلسطيني هو 
لعنة عليهم وسيسـجل يف صفحات عار 
التاريـخ، ُكـّل من صمـت وكل من دعم 

وكل من وقف مع كيان االحتالل». 
الصهيونـي  «االحتـالل  أن  وأضـاف 
مـن  تريـد  بينيـت،  نفتـايل  وحكومـة 
الفلسطينيني أن يلتزموا السلبية يف الرد 

عىل اعتداءاتهم، وهذا ما كان يوماً ديّدن 
الفلسطينيني». 

ويف اتّجاه آخر، استشـهد شاب، أمس 
الجمعـة، إثـر إصابته برصـاص قوات 
االحتالل يف الرأس أطلقها جنود االحتالل 
خـالل مواجهـات متواصلـة يف شـارع 
الشـالل يف الخليل، فيما أُصيب عدٌد من 
املواطنـني برصاص االحتالل واالختناق، 
مناطـق  يف  اندلعـت  مواجهـات  خـالل 

متفرقة من الضفة الغربية املحتّلة. 
بـأن  فلسـطينية،  مصـادر  وأَفـادت 
الشـهيد هو أحمد يونـس األطرش (29 
عامـاً) مـن مدينـة الخليل، وهو أسـريٌ 
سـابق تـم اإلفـراج عنـه مـن سـجون 

االحتالل قبل سنة تقريبًا. 
أُصيـب  اللـه،  رام  غـرب  بلعـني  ويف 
شـاب بالرصاص الحي يف يـده وقدمه، 
والعـرشات باالختنـاق، أمـس الجمعة، 
خـالل قمـع قـوات االحتـالل املسـرية 
املركزية التي انطلقـت يف القرية، إحياء 

للذكرى الـ46 ليوم األرض. 
االحتـالل،  قـوات  واسـتهدفت 
املشـاركني يف املسرية بالرصاص وقنابل 
الغـاز املسـيل للدمـوع، والصـوت، مـا 
أَدَّى إلصابـة شـاب بالرصـاص الحـي 

والعرشات بحاالت اختناق. 
ويف قريوت، أُصيب مواطنان أحدهما 
بشـظايا قنبلة صـوت يف عينـه واآلخر 
بعيار معدني مغلـف باملطاط يف الفخذ، 
الجمعـة، خـالل مواجهـات مـع قوات 
االحتـالل واملسـتوطنني يف قرية قريوت 

جنوب نابلس. 
ويف نابلـس، أُصيب عدد من املواطنني 
بالرصـاص املعدنـي املغلـف باملطـاط، 
وآخـرون باالختنـاق، الجمعـة، خـالل 
مواجهـات اندلعـت مع قـوات االحتالل 
يف بلـدة بيتا جنوب نابلـس، وقرية بيت 

دجن رشقها. 
وقـال الهـالل األحمـر الفلسـطيني: 
«٢١٥ إصابـة يف مواجهـات بيتـا وبيت 
دجـن وقريـوت جنـوب ورشق نابلـس 
وكفر قـدوم رشق قلقيلية بينها إصابة 
بالرصاص الحي َو١٨ إصابة بالرصاص 

املطاطي». 

 : طاابسات 
قـال ممثـُل حركـة الجهـاد اإلسـالمي يف لبنان 
إحسـان عطايـا، أمـس الجمعـة: إن «العمليـاِت 
الفدائيـَة النوعية التي تِرضُب قلـَب كيان االحتالل 
تتسـارُع وتريتها وتتسـع رقعتها، ومن املتوقع أن 
تـزداد قـوة وزخًما خالل شـهر رمضـان املبارك»، 
معتـربًا أنها «امتداد ملعركة سـيف القدس، وتحّقق 
أهدافهـا التـي كشـفت ضعـف املنظومـة األمنية 
الصهيونيـة، وأن هـذا الكيـان أصبـح هزيالً وغري 
آمن، وأثبتت ال مكان آمن للمسـتوطنني الصهاينة 

عىل أرض فلسطني». 
ورأى عطايا، أن «لهذه العمليات البطولية أهميًّة 
كبـريًة مـن ناحية اإلخفـاق األمني للعـدو، والدقة 
يف تحقيـق اإلصابـات لـدى املقاومـني، وتتاليها يف 
ا لترضب العـدّو يف القلب  فـرتة زمنية قصـرية ِجـدٍّ
والصميم، ويف أماكن لم يكن يتوقعها، ويعتقد أنها 

آمنة ال يمكن اخرتاقها». 

ولفـت عطايـا إىل أن «هـذه العمليـات النوعيـة 
وّجهـت رسـائَل عـدة للمطبِّعـني واملتآمرين ولكل 
مـن يعنيه األمر، فمن ناحيـة التوقيت تزامنت مع 
اللقـاء التطبيعي يف النقب املحتّل بمشـاركة وزراء 
خارجيـة عرب، لتؤّكـد أن ُكــلَّ محاوالت التطبيع 
هـذه سيفشـلها الشـعب الفلسـطيني املتجذر يف 

أرضـه، والذي يتخـذ املقاومة طريًقـا وحيًدا حتى 
دحر االحتالل عن أرض فلسطني». 

وحول زيارة أمني عام «حركة الجهاد اإلسـالمي 
يف فلسطني» القائد زياد النخالة، ألمني عام «حزب 
الله» السـيد حسـن نرص الله، أّكــد عطايا عىل أن 
«هـذا اللقاَء له أهميّـٌة كربى لجهة قراءة املشـهد 

اسـرتاتيجية  ومناقشـة  املسـتجد،  الفلسـطيني 
مواجهـة مسـتقبلية يف التعاطي مع مـا يمكن أن 
يحـدث، وال سـيما بعد «قمـة النقـب» التطبيعية 
التي من أهدافهـا تثبيت الحلف املتواطئ مع العدّو 
الصهيوني من النظام العربي الرسـمي يف مواجهة 
محور املقاومة، واحتواء املقاومة يف غزة، وتخفيف 
املواجهـات يف القدس خالل شـهر رمضان املبارك، 
حتى ال تتدحـرج األمور ملواجهة عسـكرية يخىش 
العـدّو نتائجهـا، لتأتـي هـذه العمليـات البطولية 

وتقطع الطريق عليه». 
وختم عطايا حديثه بالتأكيِد عىل أن «كيان العدّو 
لن ينعَم باألمن والطمأنينة، وسـيعيش حالة إرباك 
 ، دائـم؛ ألَنَّ عمليـات املقاومـة يف تصاعٍد ُمسـتمرٍّ
وسـترضبه يف مختلف أماكـن تواجده»، متوقًعا أن 
«يكون شهُر رمضاَن وباالً عىل العدّو ومستوطنيه، 
وأن تـزداَد العمليـات النوعيـة التـي سـتزلزل أمن 

كيانه يف هذا الشهر الفضيل». 

الةعاد اإلجقطغ: لصاء الظثالئ والسغث ظخر اهللا اجاسرض املحعث الفطسطغظغ املساةث
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ضطمئ أخغرة

الرئغج املحاط 
وطئادرُة الحةسان

صادطعن بةتاشض جغحظا املةاعث الخابرصادطعن بةتاشض جغحظا املةاعث الخابر

خثام تسغظ سمغر  
 

ومـن  مـا  لبلـد  كرئيـٍس 

موقـِع القـوة يف امليـدان مع 

ذلك يقدم مبادرَة سـالم لعدوٍّ 

فَجـَر يف الخصومة، عـدوٌّ لم 

يتواَن لحظـًة يف فعل ُكـّل ما 

يمكنه فعله ليلحَق األذى ببلد 

وشعب ذلك الرئيس. 

ومـن  القريـب  فباألمـس 

يف  والصمـود  القـوة  موقـع 

امليدان والثقة بالله ونرصه أوالً وبدعم ومسـاندة شعب 

اإليَمـان والحكمـة ثانيـاً، قـدم الرئيُس مهدي املشـاط 

األمريكـي  العـدوان السـعودّي  توقـف  مبـادرَة سـالم 

الصهيونـي اإلماراتي عىل اليمـن وتفك الحصار عنه ويف 

نفس الوقت يتوقُف استهداف الكيان السعودّي من قبل 

القوات املسلحة اليمنية بمختلف تشكيالتها. 

ومـن باب إبـداء الجدية يف املوقف، فقـد أعلن الرئيس 

املشـاط تعليَق الرضبـات الصاروخية والطريان املسـريَّ 

واألعمـال العسـكرية بجميـع أنواعهـا باتجـاه الكيان 

ـام، بل أّكـد الرئيس املشـاط عىل  السـعودّي وملدة 3 أَيـَّ

اسـتعداد اليمـِن لتحويل ذلك اإلعـالن إىل التـزام نهائي 

وثابـت بـرشط التـزام الكيان السـعودّي بفـك الحصار 

ووقف غاراته عىل اليمن وبصورة نهائية وسحب جميع 

القوات األجنبية من اليمن. 

لقد اختـار الرئيس املشـاط لحظـًة مفصليًة إلطالق 

مبادرتـه (مبادرة الشـجعان)، فاليمنيون أتموا 7 أعوام 

من الصمود والجهـاد والثبات يف وجه العدوان األمريكي 

السعودّي الصهيوني اإلماراتي، عدواٌن استهدف ُكـّل ما 

يُمـتُّ للحياة بصلة وهم يف نفس الوقت يدّشــنون عاماً 

ثامنـاً من الثبات والصمود وقد أصبح لديهم جيش َكبري 

مجرٌَّب شـديد البأس واملراس ومقتـدٌر عىل حماية بلده، 

َويملكـون جهـازاً أمنيٍّا محرتفاً أسـقط ُكــلَّ مؤامرات 

العـدوان وأفشـل جميـَع مخّططاتـه َوعىل مدى سـبع 

سنوات. 

بمبـادرة الشـجعان التي أعلـن عنهـا الرئيس مهدي 

املشاط، يكون الَحلُّ اليمنيُّ إلنهاء العدوان وفك الحصار 

عىل اليمن مطروحاً عىل الطاولة، مبادرٌة باركها الشعُب 

اليمني بمختلـف أطيافه وما بقي عـىل تحالُِف العدوان 

إالَّ القبـول بهـا ما لم فاليد ما تزال عـىل الزناد وقد أعذر 

من أنذر. 

أبع زغث العقلغ  
 

وبينمـا أنـا أبحـث عـن معنـى كلمـة 

جحافل عرفـت أن معناها: الجمع الغفري 

مـن الجيـش، لذلـك قالها السـيد يف فقرة 

ه وبعـد الرهـان عـىل اللـه  قادمـون؛ ألَنـَّ

سـبحانه وتعـاىل ال رهـاَن كالرهـان عىل 

العنـرص البـرشي؛ ألَنَّ اللَه يقوُل لرسـول 

األعظم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم 
ِه َوِباْلـُمْؤِمِننَي}  َدَك ِبنَـْرصِ {ُهـَو الَّـِذي أَيـَّ
صـدق الله العـيل العظيـم، ال تأييد يماثل 
التأييَد البرشي مـن املجاهدين املوجودين 

يف الجبهات.
ومـن يتأمل كيـف أنه ُكـلَّمـا تعاظمت 
املرحلة واشتدت املخاطر يهيئ الله حشداً 
مـن املجاهديـن ولـو ُزرَت الجبهَة  غفرياً 
اليوم لقلَت واللِه ال أجد فائدًة من وجودي 

هنا ولكن رشَف املشاركة يفرُض عليك أن 

تزاِحـَم يف الجبهة لعمـل بصمات جهادية 

لنيل أجر الجهاد.

َفلنتَحـّرك جميعاً إىل تلك امليادين قبل أن 

يأتَي اليوُم الذي ال نجدها.

َوَجاِهـُدوا  َوِثَقـاًال  ِخَفاًفـا  «انِْفـُروا   

ِبأموالُكْم َوأنفسـُكْم ِيف َسـِبيِل اللـِه ذَِلُكْم 

َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم تَْعَلـُموَن».

أضثوبُئ السقم وتترغُش الضقم
ظعال سئثاهللا

مـع بدايـة العـام الثامن مـن الصمود 
والقـوُة  العزيمـُة  تدعُمهـا  والشـجاعة 
والتصنيع العسـكري الرهيب الذي صعق 
األعداء، وأثار الرعـب والقلق واالضطراب 
الـذي زلزل نفوس تحالف قـوى الرش، ها 
هم يبحثـون عـن زوبعة جديـدة متمثلة 
بمسلسـل فصولـه باتـت قريبـة األجـل 
يبدؤون الرتويج له بكلمات قد مّل الجميع 

منها، طرح السالم عىل طاولة الحوار!
أحاديـث متداولـة حينمـا تعانـي دول 
الرش من وجـع الهزائم ترصخ من صقيع 
الرضبات الباليستية، يظهرون مهزومني؛ 
عّلهم يجدون حبالً ينقذهم من هذا املأزق 
الكبري؛ إلنقاذهم من مرارة الخسـائر التي 

يتذوقونهـا بجميـع األصعدة بـراً، وبحراً، 
وجواً، يلجؤون ألكذوبتهم القديمة لينحط 
خداعهم إىل أدنى مسـتوى كما هو املعتاد، 
فلـم يحافظوا عىل ما تبقى من ماء الوجه 
والخـزي  والجـدال  املكـر  يف  ُمسـتمّرين 

والعار. 
مسلسـل ممثليـه من شـياطني البرش 
«عنوانـه أكذوبة السـالم، مفاوضات عىل 
طاولـة الحـوار «الداعمـون لـه أمريـكا 
مصـاٌص  ـٌش  متوحِّ بطلُـه  وإرسائيـل»، 
للدمـاء خبري يف اإلجـرام، ابُن سـلمان بدأ 
الرتويَج له ببَثِّ سـموم األكذوبة والتغني 
بكلمـات مفخخة ملغومـة يدعون جميَع 
األطراف للجلوس عىل طاولة املفاوضات، 
والتفاوض سـيكون يف دول الخيانة تحت 
تحـت  بريطانـي  صهيوأمريكـي  إرشاف 

طاولة الغدر. 
حالـٌة ال يُرثـى لها تعانـي منها مملكة 
الـرش تحاول التسـلَل والخـروَج من هذه 
الورطة التي وقع فيها ابُن سلمان إليقاف 
عدوانهـم الهمجـي، فالكل مسـتفيد من 
هـذا العدوان عـىل اليمن فحينمـا يتوقف 
سـيتوقف تصديُر األسلحة وتُغَلُق مصانع 
أمريكا ويقعد املندسـون والداعمون لهذا 
العـدوان، فهـل يُعقـل أن إبليـس يُسـِلُم 

ويؤمن بالله ويتوُب إليه؟! 
لن تنطيلَ خطُطكـم علينا فالعاَلُم يعلُم 
جيًِّدا مـن هو الشـعب اليمني، اسـتمروا 
بعدوانكـم ومكِركـم فكلما مكرتـم مكَر 
الله بكم، تمسـكوا بقوى الطاغوت ونحن 
نزداُد قوًة وصالبًة ونسـتمدُّ قوانا من الله 

عز وجل والعاقبة للمتقني. 


