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الرئغج المحاط لطشجاة وأربابعط بسرض طعغإ وخعارغت جثغثة وتطعغح بمفاجآت بترغئ:  الرئغج المحاط لطشجاة وأربابعط بسرض طعغإ وخعارغت جثغثة وتطعغح بمفاجآت بترغئ:  

بمصثورظا ضرب أغئ ظصطئ بالئتر طظ أي طضان بالغمظ والثطر أسمالضط العتحغئبمصثورظا ضرب أغئ ظصطئ بالئتر طظ أي طضان بالغمظ والثطر أسمالضط العتحغئ
رجائض تسثت الئتار.. إظثار واصاثار

ـــجـــة يف خـــطـــاب «وعـــــد اآلخـــــرة»: قـــائـــد الـــثـــورة يــقــيــم احلُ
الـــــعـــــســـــكـــــري:  والـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع  الـــــــــقـــــــــوات  يف  مــــســــتــــمــــر  الـــــعـــــســـــكـــــري: بــــــنــــــاء  والـــــتـــــصـــــنـــــيـــــع  الـــــــــقـــــــــوات  يف  مــــســــتــــمــــر  بــــــنــــــاء 

  
نعمل ردعًا كافيًا حلماية اليمن وإسهامًا بدعم فلسطني

للعدو: ورطتكم كبرية فأوا عدوانكم وحصاركم
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(1471)
 

 :  خظساء
أنهت األجهزُة األمنيُة يف العاصمة صنعاَء الجدَل حول 
جريمة واغتيال القايض محمـد حمران -عضو املحكمة 
العليـا- بعد يومني من اختطاِفه من أمام منزله، مسـاء 
الثالثاء املنـرصم، عىل يد عصابة إجراميـة قبل أن تقوم 

بقتله، مساء أمس األول الخميس. 
وقـال مصدر أمني، أمـس األول الخميس: إن األجهزة 
األمنيـة يف صنعـاء تمّكنـت مـن الَقبْـِض عىل عـدد من 
املتورطني باغتيال القايض حمران بعد اختطافه، مسـاء 

الثالثاء، من أمام منزله. 
وكان مجلُس القضاء األعـىل قد عقد اجتماعاً طارئاً، 
أمس األول، برئاسـة رئيس املجلس القايض أحمد يحيى 
املتوكل بشـأن الحادثـة اإلجرامية الجبانة التـي أَدَّت إىل 
استشـهاد القايض محمد أحمد حمـران عقب اختطافه 
مـن أمـام منزلـه يف العاصمـة صنعاء من قبـل عصابة 

مسلحة. 
وأدان القضـاُء األعـىل بشـدة الجريمَة البشـعة التي 
أقدمـت عليها العصابـة الجبانة والغـادرة دون وازع أَو 
ضمـري، أَدَّت إىل استشـهاد القايض حمـران، معترباً هذه 
الجريمة تعدياً مشيناً بحق القضاء َومنتسبيه، وانتهاكاً 

صارخاً لحياة القضاة. 
وحّذر مجلـس القضاء من مغبة اسـتهداف القضاء، 
وشـن الحمالت التحريضية املمنهجة لإلساءة والتشويه 

بمكانـة القضـاء ومنتسـبيه، مؤّكــداً أن املجلـَس لـن 
يتهـاون مـع ُكــّل مـن يتطـاول أَو ييسء عـىل القضاء 
ويعـرض أعضـاء السـلطة القضائيـة للخطر ويسـعى 
إلرهابهـم وتخويفهم عـن أداء أعمالهم وتحقيق العدالة 

للناس. 
وأشاد القضاُء األعىل بالجهود األمنية املبذولة من قبل 
وزارة الداخليـة وأجهزتهـا األمنيـة يف متابعة الخاطفني 

وضبط الجناة وإحالتهم إىل الجهات املعنية. 
يف السـياق، وجه النائـب العام بالتحقيـق يف عمليتَي 
االختطـاف واالغتيال التـي أودت بحيـاة القايض محمد 
حمران عضـو املحكمة العليا، والقيام بواجباتها برسعة 
إحالة الجنـاة إىل القضاء لينالوا جزائهـم الرادع بحق ما 

اقرتفوه. 
وأوضـح نجيـب األمري -مديـر عام اإلعـالم يف مكتب 

النائب العام- أن النيابة الجزائية املتخصصة يف العاصمة 
صنعـاء بـارشت، أمـس األول، التحقيقـات يف جريمـة 
اختطـاف وقتـل القـايض محمـد أحمـد حمـران، َحيُث 
بـارشت الجزائية النزول امليداني ملعاينة مرسح الجريمة 

ومعها أجهزة األمن من األدلة الجنائية. 
وأَشـاَر األمري إىل أن إجـراءات التحقيق تتـم بمتابعة 
وإرشاف مبـارش مـن قبل النائـب العام القـايض محمد 
الديلمـي، الفتـاً إىل أن أجهـزة األمـن تمّكنـت مـن إلقاء 
القبـض عىل عدد من املشـتبه بهم يف ارتـكاب الجريمة، 
مبينًا أن النيابة توايل إجراءاتها بالتعاون مع أجهزة األمن 
لكشف كافة مالبسات الجريمة والحصول عىل كافة أدلة 

اإلثبات ُوُصـوالً إىل إحالتها للمحكمة وفقاً للقانون. 
مـن جانب آخر، أعلنـت وزارة الداخلية، مسـاء أمس 
األول الخميـس، معلومـاٍت جديدًة بشـأن جريمة مقتل 
عضـو مجلـس النواب السـابق العميـد عبداللـه محمد 

الكبيس. 
وقال الناطق باسـم وزارة الداخلية يف صنعاء، العميد 
عبدالخالـق العجـري: إن رشطة محافظـة ذمار تمّكنت 
بالتعـاُوِن والتنسـيق مـع رشطـة العاصمـة من ضبط 
املتهـم بقتل املجنـي عليه عبداللـه الكبـيس، مؤّكـداً أن 
القبَض عىل املتهم بارتكاب الجريمة تم خالل ١٢ سـاعة 

من ارتكابها. 
وكان الربملانـي الكبيس لقي حتَفـه، ظهر أمس األول 
الخميـس، برصاص مسـلح أثناء خروجه مـن منزله يف 

حي الحصبة شمايل العاصمة.

أخبار

الصداء افسطى غتثر طظ طشئئ اجاعثاف الصداء وغآّضـث أظه لظ غاعاوَن طع ُضـّض طظ غاطاول سطغه
سطى خطفغئ اخاطاف واغاغال الصاضغ تمران

ططغحغا «اإلخقح» يف تدرطعت تسطُظ جععزغَاعا ملعاجعئ طرتجصئ اإلطارات
 :  طاابسات

يف إطار التصعيد الذي تشهده املحافظات 
الرشقية لليمـن الغنية بالثـروات النفطية 
مـن قبـل االحتـالل السـعودّي اإلماراتـي 
وأدواتهما، اسـتحدثت ما يسـمى املنطقة 
العسـكرية األوىل التابعة لحزب «اإلصالح» 
يف سـيئون، أمس الجمعة، نقاطاً عسكرية 
والصحـراء  الـوادي  مديريـات  عمـوم  يف 

بحرضموت. 
وأَفادت مصادر مطلعة بأن قيادة ما يسمى 
املنطقـة العسـكرية األوىل وجهت بنرش املئات 
من مسـلحيها عىل متن اآلليات العسـكرية يف 
مداخل ووسـط مدينة سـيئون؛ تحسـباً ألية 
تَحّركات مسـلحة من قبل ميليشـيا ومرتِزقة 

االحتالل اإلماراتي. 
وأَشـاَرت املصـادُر إىل أن أبـو ظبـي تتجُه 
الجتثاث مسـلحي املنطقة األوىل واسـتبدالهم 
بمليشـيا «النخبـة الحرضميـة»، التـي تلقت 
تدريباتهـا يف مطار الريان الخاضع لسـيطرة 
االحتالل اإلماراتي يف مدينة املكال بعد أن حّوله 
إىل قاعدة عسـكرية وثكنات لقواته وسـجوناً 
رسية للمواطنني املناهضني له، طيلة السنوات 

املاضية. 
للمصـادر، فقد رفعت العسـكرية  ووفقـاً 
األوىل يف سـيئون جاهزيتَهـا القتاليـة عقـب 
عـودة قائـد املنطقـة املـوايل لإلصـالح صالح 
طيمس، منتصف أغسُطس املنرصم قادماً من 

العاصمة السعوديّة الرياض. 

من جانبه، التقى املرتِزق عيدروس الزبيدي 
األول  أمـس  االنتقـايل-  يسـمى  مـا  -رئيـس 
الخميـس، يف عـدن املحتّلـة وكيـل محافظـة 
حرضمـوت، املرتِزق حسـن سـالم الجيالني، 
وعدداً من الضباط الحضارم من خريجي كلية 

امللك فهد األمنية بالسعوديّة. 
يأتي ذلـك عقب إعـالن االنتقايل األسـبوع 
املـايض، التوّجـه للسـيطرة عىل معسـكرات 
وادي حرضموت الواقعة تحت سيطرة جماعة 
اإلخوان ُوُصـوالً إىل محافظة املهرة، وذلك بعد 
سـيطرة ميليشـيا وأدوات االحتالل اإلماراتي 

عىل محافظة شبوة قبل أسابيع إثر مواجهات 
عنيفة مع مسلحي حزب «اإلصالح» إىل جانب 
سيطرة مرتِزقة أبو ظبي عىل معظم محافظة 

أبني. 
تجدُر اإلشـارة إىل أن وزارة النقل يف حكومة 
املرتِزقـة التابعة لالنتقـايل أغلقت، أمس األول 
الخميس، منفـذ الوديعة الحدودي وملدة أربعة 
ـام أمـام رشكات النقل الجماعي، تحسـباً  أَيـَّ
ألية مواجهـات عىل امتداد طريـق العرب وادي 
سـيئون، األمـر الـذي أَدَّى إىل تكـدس مئـات 

املسافرين يف املنفذ. 

الضغاُن املآصَُّئ غضّبـُش طظ تعاجثه يف جصطرى 
بَعثِف السغطرة سطى ذرق املقتئ

 :  طاابسات
عـىل َقَدٍم وسـاق، تواصـل القوى الغربية مسـاعيها لعسـكرة سـقطرى 
الجزيرة اليمنية االسرتاتيجية املطلة عىل البحر العربي واملحيط الهندي، َحيُث 
وصل إىل األرخبيل اليومني املاضيني العرشات من الخرباء العسكريني الصهاينة 

برفقة ضباط إماراتيني. 
وقـال مصدر محيل، أمـس الجمعة: إن الوفـَد العسـكريَّ الصهيوني الذي 
يرافقه عدٌد من ضباط املخابرات اإلماراتية يتواجدون يف جزيرة سقطرى منذ 
ـام، مؤّكــداً أن الوفَد يضم خرباَء فنيني من البحريـة الصهيونية يمتلكون  أَيـَّ

أجهزة ومعدات كبرية يجولون مختلف مناطق الجزيرة. 
وكان االحتالل اإلماراتي قد أرسـل، نهاية يوليو املايض عدداً من املهندسني 
والطيارين األجانب بينهم إرسائيليني، إىل جزيرة سقطرى لتدشني مدرج خاص 
بالطائرات االسـتطالعية املقاتلـة، ومهابط للطائرات املروحية العسـكرية يف 

منطقة نوجد جنوب الجزيرة. 
وأنشأت أبو ظبي قاعدًة عسكرية بحرية مشرتكة مع الكيان الصهيوني يف 
سـقطرى املحتّلة خالل العام ٢٠٢٠، بعد سيطرتها عىل مدينة حديبو يف يونيو 
من العام نفسـه، وطرِدها السلطة املحلية واملسؤولني التابعني لحكومة الفاّر 

هادي بتعاون من قوات االحتالل السعودّي املتواجدة يف الجزيرة. 
ونرشت البحريُة الصهيونية خالل العامني املاضيني، عدداً من مراكز أنظمة 
املراقبـة املرتبطـة بالغواصات التجسسـية الصغـرية يف جزيـرة عبدالكوري، 
وغرفـة العمليـات الرئيسـية يف منطقة رأس قطينان جنوب غرب سـقطرى؛ 
بذريعـة «مواجهة األخطـار اإليرانيـة» يف املحيط الهندي وبحـر العرب، فيما 
يشـري محللون عسـكريون إىل أن الواليات املتحدة والكيان اإلرسائييل يسعيان 
من خالل احتالل جزيرة سـقطرى اليمنية إىل السـيطرة عـىل طرق املالحة يف 

املحيط الهندي وبحر العرب. 

ا يف أبني بسث اجاباث صغاداته تتالُش السثوان غظعغ تعاُجَث «اإلخقح» سسضرغًّ
 :  طاابسات

أنهـى تحالُف العدوان وبشـكل كامـل تواُجَد حزب 
«اإلصالح» عسـكريٍّا من محافظة أبـني املحتّلة، َحيُث 
أقدمـت وزارُة دفاع حكومة املرتِزقة عىل اجتثاث كافة 
القيـادات التابعـة لإلصـالح يف أربعة ألوية عسـكرية 
بمحافظـة أبـني، واسـتبدالهم بموالـني من مليشـيا 

االنتقايل. 
ولفتـت مصـادُر إعالميـة، أمـس الجمعـة، إىل أن 
حكومـة  دفـاع  -وزيـر  الداعـري  محسـن  املرتـِزَق 
الفنادق-، أطاح بكافة قيادات «اإلصالح» يف ما يسمى 
اللواء ٣٩ حماية رئاسية، وتعيني املرتِزق حسن محمد 
القايض قائـداً للواء، واملرتِزق محمـد أحمد الصبيحي 
أركانـاً للواء، وتعيني املرتِزق عيل محمد عوض الدوري 

رئيساً لعمليات اللواء. 
وأَشـاَرت املصادُر إىل أن اجتثـاث قيادات «اإلخوان» 
يف أبني طالت ما يسـمى اللواء الرابع حماية رئاسـية، 
وذلـك من خالل ترسيـح أركان اللواء وتعيـني املرتِزق 
الخرض محمد مقيلب، واملرتِزق سالم الخرض الربهمي 

رئيسـاً لعمليات اللـواء، باإلضافة إىل تعيـني أركان ما 
يسمى لواء الدفاع الساحيل، وأركان اللواء ١٠٣ مشاة. 
وأوضحـت املصـادر أن القيـاداِت الجديـدَة املواليَة 
لالحتـالل اإلماراتـي وجهت بإنـزال َعلـم الجمهورية 
اليمنية، واستبداله بشعار «االنتقايل» املطالب بتقسيم 
وانفصـال اليمن، والعـودة إىل ما قبـل تحقيق الوحدة 

اليمنية يف ٢٢مايو ١٩٩٠. 
 يُذَكُر أن اإلطاحَة بقيادات «اإلصالح» العسكرية يف 
أبني جاءت وفـق مقرتحات تقدم بها قائُد ما يسـمى 
املنطقة العسـكرية الرابعـة الخاضعة لــ «االنتقايل» 
يف عدن منذ أغسـُطس ٢٠١٩، كمـا تتزامُن مع إطالق 
مليشـيا أبـو ظبـي عمليـة عسـكرية أطلقـت عليها 
«سـهام الرشق» األسـبوع املايض، بعيـًدا عن حكومة 
املرتِزقـة، وذلـك باتّجـاه املناطـق الخاضعـة أللويـة 
«اإلصالح» يف مدينة شقرة السـاحلية وأحور، بذريعة 
مواجهة العنـارص اإلرهابية، َحيـُث تمّكنت خالل ٢٤ 
سـاعة السـيطرة عىل تلك املناطق دون أية مواجهات 
عسـكرية مع مقاتـيل «اإلصـالح» الذين اتخـذوا من 
مدينة شـقرة مقراً لهم عقب طردهم من مدينة عدن 

يف أغسُطس ٢٠١٩م. 
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مثّـل العرُض العسـكري املهيب الـذي احتضنته 
محافظـُة الحديـدة تحـت عنـواِن «وعـد اآلخـر»، 
بـروزاً صاخباً ومفاجئـاً وغري مسـبوق يف حجِمه 
ونوعيِته للواقع الجديـد الذي بنته صنعاء تدريجيٍّا 
وفرضته إنجازاً تلو اآلخر عىل امتداد ثماني سنوات 
من الصمـود واإلعداد، وهو واقـع النرص الحتمي، 
والدولة اليمنيـة املؤثرة إقليمياً ودوليٍّا، والتي تقوم 
عىل أُُسـٍس نهضوية جامعة وراسـخة ال تستطيُع 
مطامَع االسـتعمار وأمواله وقوته املادية زعزعتها 
أَو إيقـاف عجلتها، وقد تـم تصميم العرض بعناية 
ليجسـد هـذا التحول بشـكل دقيق، فكان املشـهُد 
ا بامتيَاز يف داللته وتوقيته ورسـائله وكل  تاريخيّـٍ

مكوناته. 
 

رجائُض «املسرضئ الضربى» والخراع افوجع
اسـُم «وعـد اآلخـرة» الـذي أطلق عـىل العرض 
العسـكري، كان أكثر من ُمَجـّرد عنوان جذاب، بل 
كان أقـرب إىل توصيف لدالالت العـرض ولُهــِويَّة 
الـذي  والثقـايف  والعسـكري  السـيايس  املـرشوع 
يحملـه، فالتسـمية التـي وردت يف القـرآن الكريم 
لتؤّكـد حتمية هزيمـة الصهاينة، اختريت إليصال 
عـدة رسـائل للعـدو «اإلرسائيـيل»، منهـا رسـالة 
قطـع الطريق أمام مطامعه وأحالمه يف السـيطرة 
عىل السـاحل الغربي وبـاب املندب يف إطار مرشوع 
الهيمنـة الـذي يسـتهدف املنطقة والبحـر األحمر 
بشكل خاص، وهو ما كان العدّو قد رصح به بشكل 
واضح خالل السنوات املاضية، فالحشُد العسكريُّ 
وما تضمنته من اسـتعراض ألسلحة جديدة نوعية 
وتشكيالت عسكرية متخصصة، كان تأكيداً عمليٍّا 
عىل استعداِد كامل لخوض معركة البحر واالنتصار 

فيها. 
واألمـُر ال يقُف عند هذا الحد، فــ «وعُد اآلخرة» 
يتعلَّـُق باملعركة الشـاملة مـع العـدّو الصهيوني، 
والعـرُض أُِعـدَّ ليُظِهـَر بوضـوح أن بنـاَء القـوة 
العسـكرية اليمنيـة ومنها القـوة البحرية يتم عىل 
مستًوى يكافئ اتساَع وحجَم هذه املعركة الشاملة، 
وهو ما يمتد من رسالة أكثر شموالً وّجهها العرُض 
بوضوح وهي رسالة «املرشوع» الذي تحمله الدولة 
اليمنيـة الجديدة، والذي يشـّكل الِعـداُء للصهاينة 

والتحّرر من وصاية الغرب الصهيوني عىل املنطقة 
أََساسـاً جوهرياً فيـه وهذا ينطوي عـىل متغريات 
سياسية وعسـكرية عملية راهنة ومستقبلية بات 
العدّو يدرك خطرها كما تشـري ترصيحاته املتكّررة 

عن «التهديد» القادم من اليمن. 
وقـد أّكــد قائـد الثـورة السـيد عبـد امللـك بدر 
الحوثي، بوضوح أن دعم القضية الفلسطينية من 
األهداف الرئيسـية لعملية البناء والتطوير للجيش 

اليمني ولقدراته الرادعة. 
اٍم من  وتأتي رسـائُل «وعد اآلخرة» هـذه بعد أَيـَّ
توجيه القوات املسلحة تحذيراً شديد اللهجة للعدو 
اإلرسائييل عىل خلفية إطالقه شائعاٍت تنطوي عىل 
نوايـا السـتهداف البلد، وهـو ما يعني أن املسـألَة 
ليسـت مسـألة شـعارات، بـل ترتيبات سياسـية 

وعسكرية مدروسة ترتجم استعداداً حقيقيٍّا. 
ويبـدو أن العـدوَّ الصهيونـي قـد التقـط هـذه 
الرسـائل برسعـة، إذ لفـت العـرُض انتبـاَه بعض 
وسـائل إعالمه بشـكل فوري، وأعـاد الحديث عن 
«املخاطر» َو»التهديدات» إىل الواجهة هناك، وطبعاً 
عـىل جانـب الحديـث عـن فشـل تحالـف العدوان 

والنتائج العكسية التي ترتبت عىل ذلك الفشل. 
 

صعٌة جثغثٌة طظاِخرة
يف تفاصيلـه، وّجـه عرُض «وعد اآلخـرة» الكثريَ 
والكثـريَ من الرسـائل اإلضافية، بـدءاً بكونه يأتي 
ضمن سلسلِة عروض ضخمة وغري مسبوقة، أّكـد 
قائُد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي أنها 
أعدت لطمأنة الشعب اليمني، ولتوجيه إنذار واضح 
لألعداء، والشـّق األول من هذا التأكيد ال يشري فقط 
إىل الوضع القتـايل، بل إىل وضع اليمن الجديد كقوة 
صاعدة قهرت ظـروَف العدوان والحصار وشـقت 
طريقهـا صعـوداً نحـو تحقيـق أهـداف املرشوع 
النهضـوي الـذي كان يـراد وأده وإجهاضـه منـذ 
البداية، وهو ما يعني بكلماٍت أُخرى: حتميَة النرص 

يف املعركة مع العدوان. 
«وعـد اآلخـرة» كان التجسـيَد األوضـَح لهـذه 
«الطمأنـة» فالحشـد الكبـري ومكوناتـه املتنوعة 
والكشـف عن أسـلحة نوعيـة، وظهور عـدد كبري 
مـن قيادات الدولة والجيش، وحضـور قائِد الثورة 
االسـتثنائي، والتوقيـت، ومـكان العـرض.. ُكلُّهـا 
معطيـاٌت مهمة عندما تُجَمُع معاً تشـكل مشـهد 

واقع جديد كليٍّا، هو واقع هزيمة العدوان وسقوط 
«قوتـه» التـي اعتمـد عليهـا إلخضـاع اليمنيـني 
وإخافتهم، وهو واقُع اسـتعادة سـيادة واستقالل 
اليمن، وبروز تأثريه اإلقليمي والدويل، كأمر حتمي 
لم يعد األعداُء يستطيعون فعَل أي يشء بخصوصه. 
حديـُث قائد الثـورة أثناء العرض جاء مالِمسـاً 
بوضوح لهذا املستوى األعم من اإلنجاز، وُخُصوصاً 
حديثه عن بناء الجيش اليمني وعقيدته ومرشوعه 
الوطني الجامـع ودوره املسـتقبيل العابر للحدود، 
إىل جانـب حديثـه أَيْـضاً عن تسـاقط أوهام العدّو 

ومشاريعه االستعمارية يف البلد. 
وقـد جـاءت الكثـريُ من الرسـائل التـي وّجهها 
رئيـس الجمهوريـة مهـدي املشـاط أَيْـضـاً مـن 
املسـتوى نفسـه، وُخُصوصاً تلك التي سـمى فيها 
محافظـة الحديدة «حارس البحـر األحمر»، وأّكـد 
فيها أن اليمن ال يشكل خطراً عىل املالحة الدولية. 

باختصـار، كان العرض مهرجانـاً لتثبيت واقع 
الدولـة اليمنيـة الجديـدة التـي لـم يعـد باإلْمَكان 
تجاوزها، والتي تتمسك بمرشوع استقالل وتحّرر 
مطامـع  أَو  ضغـوط  أليـة  بالخضـوع  يعـرتف  ال 
خارجية مهما بلغ حجم القوى التي تقف خلفها. 

 

الُعــثظئ وسعاصإ شحطعا.. طسرضئ الئتر
«الُهــدنة» كانت من املواضيع األكثر حضوراً يف 
رسـائل العرض العسكري األكرب، فـ «وعد اآلخرة» 
هو جزء من سلسـلة استعراضات لم يكن إجراؤها 
يف وقـت التهدئة ُمَجـّرد مصادفة، بل كان مقصوداً 
إلعطـاء العدّو صـورة واضحة عن خطـأ تقديراته 
ملوقف صنعاء من السـالم، وعن استحالة االلتفاف 
عىل ثوابـت املعادلـة الوطنية، والجاهزيـة العالية 

ملواصلة املعركة. 
لكن ما تميزت به رسـائل «وعد اآلخرة» بشـأن 
الُهــدنـة، إىل جانب وضوحها ومبارشتها، هو أنها 
وجهت يف ظرف زماني ومكاني حساس، ومن قبل 
القيادة الثورية والسياسية يف آٍن واحد، وأمام حشد 

عسكري غري مسبوق. 
ولذا َفـإنَّ تأكيَد قائد الثورة عىل أن «العدوَّ اليوَم 
يف مـأزق حقيقـي وورطة كبـرية» وتأكيد اإلرصار 
عـىل «منع األعـداء من احتالل بلدنـا» ودعوة قوى 
العـدوان «الغتنـام الفرصة ووقف العدوان بشـكل 
كامل وإنهاء الحصار واالحتالل واستيعاب الدروس 

التي تبني اسـتحالة تحقيق السـيطرة عىل اليمن» 
كانـت إنذارات واضحة بـأن الُهــدنَة املؤقتة إذَا لم 
تفض إىل السـالم الفعيل الـذي يضمُن تحريَر اليمن 
وسيادته واستقالله، فلن تفيض إال إىل تصعيد أبرز 

مالمحه استكمال تحرير املناطق املحتّلة. 
بعبـارة أُخـرى، إن الُهــدنـة اليـوم هي فرصة 
لتحالـف العـدوان لتنفيذ متطلبات السـالم الفعيل 
كاملة، وليس للمساومة عليها وإخضاعها ملصالح 

ورغبات العدّو. 
هذا مـا وّضحته رسـائل الرئيس املشـاط، التي 
جـاء فيهـا أن «الحقـوَق ال تُعطى بـل تؤخذ» وأن 
«األيّام القادمة ستكشـُف إذَا كان اليمن سـيصنُع 
السـالم بالقوة»، مـع التأكيد عـىل أن «التهرَُّب من 
التزامـات الُهــدنة والعودة لحجز السـفن يعرض 

الُهــدنة للخطر ويجعلها يف مهب الريح».
يُفَهـُم مـن هـذه الرسـائل أن القيـادَة الثورية 
والسياسـية تضـُع العـدوَّ أمـام مفرتق طـرق قد 
تـؤدي محاولة االلتفاف عليه إىل الوقوع يف الطريق 
الخطأ، وأن األمر لم يعد متعلقاً بإجراءات بسـيطة 
ومقتطعة عن سـياق امللف اإلنساني، بل باالقرتاب 
من متطلبات السـالم الفعيل والتوقف عن التعنت، 
وتأكيد هذا املسـار خالل العرض العسـكري يرفع 
مسـتوى حساسـيته إىل مسـتوى أعـىل، كمـا أنه 
يعطي ملحة مقصـودة عن جانب من العواقب التي 
سـترتتب عـىل فشـل الُهــدنـة؛ ألَنَّ الحـرص عىل 
جعل هذا العرض بالذات هو أكرب عرض عسـكري، 
واسـتعراض تجهيزات وإعـدادات املعركة البحرية 
إىل َحـــّد الكشـف عـن صواريـخ جديدة لـم تكن 
معروفـة من قبـل، يمثل تنبيهاً واضًحـا إىل توّجـه 
«كرس الحصـار» البحري الذي يتمسـك به تحالف 

العدوان كسالح رئييس. 
وحديـُث الرئيس املشـاط حوَل «إجـراء اختبارات 
ناجحة خالل األيّام املاضية ألسـلحٍة بحرية جديدة» 
وتأكيـد القدرة عىل «رضب أية نقطة يف البحر من أي 
مكان عـىل الجغرافيا الربيـة»، كان ملفتاً بما يكفي 
لتوضيِح جزٍء من مالمح املرحلة القادمة من املواجهة 
يف حـال فشـل الُهــدنـة، وهـي مرحلة سـتواكب يف 
حجمها ونوعها حجم ونوع مسـتوى اإلعداد والقوة 
الـذي وصلت إليه القوات املسـلحة كقـوة متعاظمة 
ملـرشوع تحّرري قد أثبت حتمية نجاحه وثباته، وهو 

ما ترجمه العرُض العسكري بشكل جيل. 

الغمظ ضصعة جثغثة طظاخرةالغمظ ضصعة جثغثة طظاخرة

الصغادة البعرغئ والسغاجغئ تآّضـث اجاتصاصات السقم المحرِّف وتطعُح بمفاجآت بترغئ 
السرض رجط خعرًة تارغثغئ لعجغمئ السثوان وخسعد طحروع تترغر العذظ والمظطصئ
«إجرائغض» سطى  الغمظغ  الثطر  طظ  السثّو  صطص  تساظط  غسضج  الخعغعظغ  اإلسقم 

رجائُض «وسث اآلخرة»: 
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محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 :  أغمظ صائث
أثبت العرُض العسـكري األخري للمنطقة العسـكرية 
الخامسـة أن اليمـَن عـيصٌّ عـىل االنكسـار وأن زمـَن 
االستعالء والعربدة للعدوان األمريكي السعودّي قد وّىل إىل 
غري رجعة، فمن خالل العرض والرسـائل والردود للعدو 
قبل الصديق تجعُل األعداء يعيشـون يف حالٍة هسترييا ال 

نظريَ لها. 
وتجلـت خـالل العـرض الحكمـة اليمانيـة يف أبهـى 
صورهـا، فالِوجهـة والبُوصلة صوَب فلسـطني املحتّلة، 
وبهذه الحشـود يقرتب «وعد اآلخـرة» ويقرتب االنتصار 
الكبري، ليس عىل العدّو اإلماراتي والسـعودّي فحسب، بل 
وعـىل العـدّو الصهيوني من خلفهما، ولهذا ال نسـتغرُب 
أن يفرَد اإلعالُم العـربي حديثاً مطوَّالً عن هذه العروض، 
ويرصد ُكــّل مواقف القيـادة ويحلل الرسـائل املبارشة 
ما ما له عالقٌة باملوقف من قضية  وغري املبارشة ال ِســيـَّ

فلسطني والتعاون والتنسيق بني دول محور املقاومة. 
ويعترب هذا العرُض العسـكري األُسطوري محلَّ فخر 
واعتـزاز لـكل يمني حـر وأصيل دافـع منذ اليـوم األول 
عـن الحرية واالسـتقالل والعـزة والكرامة ضـد العربدة 
األمريكيـة السـعوديّة الواضحـة وعـىل مدى ٨ سـنوات 
مضـت، كما أن العرَض يتزامُن مع الذكرى الثامنة لثورة 
٢١ سبتمرب املجيدة التي كرست قيوَد الَوصاية واالرتهان 

للخارج. 
ويؤّكــد اللواُء الركن عوض محمـد بن فريد العولقي 
-محافـظ محافظـة شـبوة- أن الجيـَش اليمني أصبح 
اليـوَم محلَّ فخـر واعتزاز لكل أبناء الشـعب اليمني بعد 
أن تـم بناؤه عـىل أُُسـٍس وطنية سـليمة بعيـًدا عن أية 
اَم  والءات حزبيـة أَو طائفية أَو خارجيـة مما جعله صمَّ
األمـان لليمـن وقـادراً عـىل فـرض معادالت عسـكرية 
جديـدة وفاعلة، ُمشـرياً يف ترصيح له عقب مشـاركته، 
أمس األول الخميس مع قيادات السـلطة املحلية ووكالء 
ومشـايخ وأعيان محافظة شـبوة يف العرض العسكري 
الذي نظمته املنطقة العسـكرية الخامسة وألوية النرص 
والقـوات البحرية والدفاع السـاحيل بمحافظة الحديدة، 
إىل أن مستوى التسليح والجاهزية القتالية التي أظهرها 
املشـاركون يف العـرِض من مختلف الوحدات العسـكرية 
أثبتـت أن الجيـش اليمنـي قـادر عـىل فـرض معادالت 
عسـكرية جديدة وفاعلة للردع وحمايـة اليمن براً وجواً 
ما مع التطور  وبحـراً أكثر من أي وقـت مىض، ال ِســيـَّ
الكبري لوحدات التصنيع العسكري التي أنتجت وبكفاءة 
عاليـة قدرات عسـكرية قـادرة عـىل الردع واسـتهداف 
األماكـن الحساسـة يف عمق دول العـدوان وحماية املياه 
اإلقليميـة اليمنية وكّل شـرب يف الوطن بـكل جدارة ودقة 

عالية يف رضب األهداف. 
ويشيد محافظ شبوة بما بذلته وزارة الدفاع ورئاسة 
األركان العامة والدور الكبري لقيادة املنطقة العسـكرية 
الخامسـة يف تنفيـذ وتحويـل أفـكار القيـادة الثوريـة 
والسياسـية إىل واقـع عمـيل يظهر هـذا العمـل العظيم 
وبهذه الصورة التي تجعل ُكـّل منتسبي ومقاتيل القوات 
املسـلحة بمختلـف صنوفها الربيـة والبحريـة والجوية 
مفخرة لشعبنا اليمني العظيم الداعي إىل السالم والحرية 
يف مواجهـة ُكــّل أنـواع الظلـم واالسـتعباد، مؤّكـداً أن 
خطاب السـيد القائد عبدامللك بدر الديـن الحوثي، خالل 
العـرض العسـكري يمثـل فرصة أخـرية لـدول العدوان 
إلنهـاء حربها عىل الشـعب اليمني وفـك الحصار الجائر 
والخروج من اليمن والسري نحو السالم العادل واملرشف، 
ما لم َفـإنَّ الشـعب اليمني وجيشـه قادرون عىل فرض 

الردع الكايف إلجبارهم عىل احرتام سيادة وأمن واستقالل 
الجمهورية اليمنية. 

 
دقلُئ السرض يف الساتض

وعىل الرغم من العروض السابقة وحجمها ورسائلها 
الكبرية للعدوان إال أن املنطقة الخامسة تميزت بالعرض 
األكرب واألوسـع، وبما حملته من دالالت ورسـائل كبرية 
ما أن العرض جـاء يف محافظة الحديدة  للعدو، ال ِســيـَّ

وبالقرب من مضيق باب املندب والبحر األحمر. 
ويوضح الكاتب واملحلل العسكري العميد عبد الله بن 
عامر، أن رسـالة العرض العسـكري بالحديـدة ال يتعلق 
بمخاطـر املرحلـة الراهنـة، بل يؤسـس لثقافـة الدولة 
البحرية ضمن االسـتجابة امللحة لحقائق التاريخ وواقع 
الجغرافيـا، الفتـاً إىل أن اختيار الحديدة مـا هو إال تأكيد 
عـىل ما اسـتجد يف واقـع ثقافتنا السياسـية مـن إعادة 
تعريـف ملفهوم الدولـة وفق حقيقتهـا الجيوبوليتيكية، 
موضًحـا أنـه ومنذ قـرون وسـاحلنا نقطـة الضعف يف 
جغرافيتنا العسـكرية حتى ظن الواهمون (غزاة اليوم) 
أن سـاحلنا كمـا كان فهرعـوا إليـه مرسعـني فتداعى 
املخلصـون واسـتجاب األوفيـاء، مردفـاً أنـه ويف خضم 
املواجهة تشكلت التشـكيالت وتقوت القوات وتماسكت 
وتعاضدت واتحدت فكانت العسـكريُة الخامسة خالصَة 

التجربة الجهادية يف مرحلتنا الراهنة. 
ويقـول ابـن عامر عـرب حسـابه يف تويـرت: إن القوة 
الرمزيـة املسـتعرضة يف الحديـدة تعـرب عمـا يمتلكـه 
هـذا البلد وهذا الشـعب من عوامل القـوة، وإنه يف ذروة 
التحـدي والخطـر وبعـد ثمان سـنوات من االسـتهداف 

يخرج هذا الشعب بجيش قوي متماسك مستعد للمهمة 
االسرتاتيجية بعزيمة ال تلني وإراَدة ال تنكرس، ُمضيفاً أن 
حقيقة اليمن الجغرافيـة أنها دولة بر بحرية وإن كانت 
تمتلـك عوامـل الدولة البحريـة أكثر من الربيـة، فاليمن 
يطـل عىل بحريـن وخليج ومحيط ويـرشف عىل مضيق 

فهل رأيتم دولة أُخرى تمتلك هذا؟ 
ويتساءل العميد ابن عامر، ويتبع القول: إنه ال غرابَة 
من االهتمام بالبحر والسـاحل حتى ال نجد أنفسنا دولة 

حبيسة ونحن نمتلك واجهة بحرية واسعة. 
بدوره يـرى الكاتب واملحلل السـيايس زيـد الرشيف، 
أن جحافـل القـوات املسـلحة اليمنيـة الربيـة والجوية 
والبحريـة التـي احتشـدت إىل سـاحل عـروس البحـر 
األحمر بمحافظـة الحديدة الصامدة، هـي األمل الوحيد 
بعـد الله للشـعب اليمني الصامـد وعىل أيديها إن شـاء 
الله سـتنكرس شـوكة الغزاة املعتدين وهي من ستصنع 
النـرص بإذن الله لشـعب اليمن واإليَمـان، ُمشـرياً إىل أن 
مـا حصل ليس ُمَجـّرد عرض عسـكري فحسـب بل هو 
مناورة عسـكرية برية وجويـة وبحرية ولكن عىل هيئة 
عرض عسـكري يحمل يف مضمونه الكثري من الرسـائل 
العسكرية الدفاعية والهجومية املوجهة لتحالف العدوان 

الذي تمادى وتجاوز ُكـّل الحدود يف طغيانه عىل اليمن. 
ويوجـه الرشيـف رسـائله للقـوات املسـلحة وذلـك 
عـرب حسـابه يف تويـرت قائـالً: «بعثتم يف النفـوس األمل 
والثقـة  وبالطمأنينـة  املعنويـة  بالقـوة  وشـحنتموها 
وخاطبتـم الجميـع أن وعد اللـه بالنرص قـادم ووعيده 
للعـدو بالهزيمة قـادم»، متبعاً خالل مشـاهدة العرض 
العسـكري «ال نستطيع وصف مشـاعرنا ونحن نشاهد 

العـرض العسـكري االسـتثنائي يف املنطقة العسـكرية 
الخامسة يف محافظة الحديدة». 

ويضيف أن الرجال األبطال من أبناء القوات املسـلحة 
اليمنية الذين احتشـدوا إىل ساحل البحر األحمر لريسموا 
لوحة عسـكرية ال نظري لها يف املنطقة هم الذين يذودون 
نون  عن اليمن أرضاً وإنساناً، هؤالء الرجال هم من سيلقِّ
تحالف العدوان دروسـاً لن ينسـاها عالوة عىل ما سـبق 
بعـون اللـه تعـاىل، معتربًا وجود هـذا العـرض الهائل يف 
الحديدة يثري الدهشـة؛ باعتبَارها محافظة ولدت يف ظل 
العـدوان والحصار األمريكـي السـعودّي اإلماراتي الذي 
يستهدف اليمن منذ أكثر من سبع سنوات ولنا أن نتخيل 

مدى معنوياتها وشجاعتها وبأسها. 
بدوره يشـري الناشـط اإلعالمـي زيد الغـريس، إىل أنه 
ويف عهد عفاش كان يتـم تدمري صواريخ اليمن بإرشاف 
أمريكي بينما اليوم وبعد ثورة ٢١ سبتمرب َفـإنَّ الجيش 
يصنع صواريخ يمنية بأيدي محلية، ُمضيفاً أنه وبفضل 
اللـه وتوفيقه وصلنا إىل هـذه املرحلة الكبرية من التطور 
والقوة بعد ثمان سـنوات من تدمري الجيش وقصف ُكـّل 
أسـلحته وكذا تدمريه من قبل األمريـكان يف عهد النظام 

السابق. 
ويتابع الغريس عرب صفحتـه بتويرت أن رمزية املكان 
ودالالتـه الجغرافيـة بحد ذاتهـا تتضمن رسـائل هامة 
لكيان العـدّو اإلرسائييل الذي يعترب البحـر األحمر خياراً 
اسـرتاتيجياً لضمان وجوده، وسـعى منـذ الوهلة األوىل 
لتأمني هذا املمر لصالحه عرب تواجده يف الدول املطلة عىل 
البحـر األحمر وباب املندب بمـا فيها اليمن قبل ثورة ٢١ 

سبتمرب. 

 اإلظثار افخري لطسثوان اإلظثار افخري لطسثوان

لطردع وشاسطئ  جثغثة  سسضرغئ  طسادقت  شرض  سطى  صادٌر  الغمظغ  الةغُح  السعلصغ: 
ساطر: ق غرابَئ طظ اقعامام بالئتر والساتض تاى ق ظةَث أظفسظا دولًئ تئغسًئ وظتظ ظماطك واجعًئ بترغئ واجسئ 
الحرغش: طا تخض لغج ُطَةـّرد سرض سسضري بض طظاورة سسضرغئ برغئ وبترغئ وجعغئ
الشرجغ: رطجغُئ المضان ودقلُاه تادمُظ رجائَض عاطًئ لضغان السثّو الخعغعظغ الثي غسائر الئتر افتمر خغارًا اجاراتغةغًا لعجعده

السرُض السسضري بالتثغثة..
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صائُث البعرة السغث سئث المطك التعبغ شغ خطاب خقل السرض السسضري لطمظطصئ الثاطسئ:

السثو الغعم يف طأزق تصغصغ وورذئ ضئرية شحسئظا إىل جاظإ السثو الغعم يف طأزق تصغصغ وورذئ ضئرية شحسئظا إىل جاظإ 
جغِحه العيف طخمط سطى طظع افسثاء طظ اتاقل بطثظاجغِحه العيف طخمط سطى طظع افسثاء طظ اتاقل بطثظا

يَْطاِن الرَِّجيِْم أَُعــْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمــِن الرَِّحيِْم

، َوأَشـَهـُد أْن َال إِْلَه إالَّ اللُه  اْلَحْمـُد للـِه َربِّ اْلَعاَْلِمنْيَ
ــًدا  َدنا ُمَحمَّ امَلـِلـُك الَحــقُّ امُلِبـنْي، َوأَْشـَهُد أَنَّ َسـيـِّ

َعبْـُدُه َوَرُســْولُه َخاتَـُم النبيني. 
ــٍد وباِرْك  ــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ اللَُّهـمَّ َصلِّ عـىل ُمَحمَّ
ــٍد، كمـا َصلَّيَْت وباَرْكَت  ــٍد وعىل آِل ُمَحمَّ عـىل ُمَحمَّ

عىل إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
َواْْرَض اللَُّهمَّ ِبِرَضاَك َعْن أَْصَحاِبِه اْألَْخيَاِر امُلنْتََجبني، 

 . الِحنْيَ وََعْن َساِئِر ِعبَاِدك الصَّ
أيُّها اإلِْخَوُة َواْألََخَواُت، الحارضون جميعاً.

َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. اْلسَّ
أَُحييكـم جميعـاً، ويف املقدِّمـة األخ العزيـز رئيس 
املجلس السـيايس األعىل، رئيس الجمهورية، واإلخوة 
الحارضين من أعضاء املجلس السـيايس األعىل، واألخ 
رئيـس الوزراء، واإلخـوة الوزراء، وكافـة الحارضين 
من مؤّسسـات الدولة، وكافة الحارضيـن أَيْـضاً من 

رجاالت وأبناء وطننا العزيز وشعبنا العزيز. 
أحيـي اإلخوَة األعـزاَء األبطـال، الذيـن قدَّموا هذا 
العرَض من منتسـبي املنطقة العسـكرية الخامسة، 
والقـوات البحريـة، وألوية النرص، والقـوات الجوية، 
والدفاع الجوي... ومختلف التشـكيالت العسـكرية يف 

هذه الدفع املتخرِّجة. 
أيضـاً أتوّجـه بالشـكر والتقدير لإلخـوة يف وزارة 
الدفـاع، يف ُكـّل مسـؤولياتهم وتخصصاتهم، وأشـيد 
بما يبذلونه مـن جهود، وما يقدمونه أَيْـضاً من جهٍد 
وسـعٍي وعمٍل دؤوب يف بناء الجيش، وإعادة تشـكيل 
ُكـّل الدفـع املتخرِّجة، والعناية أَيْـضـاً بدمج اللجان 
الشـعبيّة، التي اكتمل دمجها يف إطار جيشـنا اليمني 

العزيز. 
لقـد بـدأت العـروض العسـكرية يف هـذه املرحلة 
مـن الُهــدنِة يف عـدٍد من املناطـق العسـكرية، بدءاً 
باملنطقـة العسـكرية املركزية، واملنطقة العسـكرية 
وألويـة  السادسـة،  العسـكرية  واملنطقـة  الرابعـة، 
االحتيـاط، وألويـة الحماية الرئاسـية، وكذلك يف عدٍد 
مـن التشـكيالت العسـكرية، وهي عـروض تقدمها 
َفُع املتخرجة، املنتسبُة إىل تلك املناطق والتشكيالت  الدُّ

العسكرية يف جيشنا العزيز. 
ُم رسالًة عن االستمرار  ُكلُّ هذه العروض هي تقدِّ
يف العمـل الجـاد والـدؤوب يف بنـاء قـدرات بلدنـا 
العسكرية، ويف العمل امُلستمّر عىل بناء وتطوير هذا 
الجيـش املبارك، الذي يحمل صـدق االنتماء لوطنه 
ولبلـده، والهدف من ُكـّل ذلك، هو: طمأنة شـعبنا 
العزيز، وتقديم رسـالٍة لألعداء الطامعني املعتدين، 
والعـروض التـي تمت هـي لبعٍض من تشـكيالت 
الجيـش، للدفع املتخرجة بالدرجـة األوىل، ولبعٍض 
من تشـكيالت الجيش، وإال فهنـاك عرشاُت اآلالف 
من منتسـبي الجيش اليمنـي العزيز هم مرابطون 
يف ُكــّل جبهـات القتال، عـىل اختالفهـا واختالف 
ميادينها وسـاحاتها، وهنـاك الكثـري أَيْـضاً ممن 
هم يف إطـار مهامهم ومسـؤولياتهم العسـكرية، 
فما تـم عرضه يف مختلـف العـروض، ويف مختلِف 
املناطق العسـكرية هو لبعٍض فقط من منتسـبي 

هذا الجيش. 
الجيش اليمني بعد تطهريه من ُكـّل الخونة، الذين 
التحقـوا بصف العدوان، بقـي فيه اآلالف من ضباطه 
وأفراده األوفياء، األحرار، الصادقون مع وطنهم، ومع 
شـعبهم، ومع الله أوالً، وانضـم إليهم عرشاُت اآلالف 
من ِخريِة أبناء هذا الشـعب، من رجاله األوفياء، الذين 
يحملـون الشـعوَر باملسـؤولية اإليَمـانيـة والوطنية 
يف الدفـاع عـن بلدهـم، وعن اسـتقالل بلدهـم، وعن 
حرية وكرامة شـعبهم، وبذلك أصبح جيشـاً يتَّجُه يف 
مهامـه، وينهض بمسـؤولياته، من منطلـق انتمائه 
الصادق والواعي لوطنه، ولشـعبه، ولُهــِويَّة شـعبه 
اإليَمـانيـة، فمـا وصل إليه جيشـنا اليـوم يف ميادين 
القتال، ويف مختلف جبهـات القتال، ويف بناء وتطوير 
قدراته العسـكرية، هو إىل مسـتًوى عظيٍم، ومستًوى 
مهمٍّ، ومستوى يحّقق قدراً مهماً من الردع يف مواجهة 

األعداء، والتصدي لألعداء. 
إن الجيـَش اليمني اليوم هـو جيٌش يحمل صدق 
االنتماء إىل شـعبه وبلـده، يف ُهــِويَّتـه اإليَمـانية، 
وعقيدتـه القتالية، وتوّجـهه الصـادق، ويف موقفه 
الحـق، يف الدفاع عن شـعبه ووطنه، وعـن حريته، 
واسـتقالله، وكرامته، وعزته، من منطلق الشـعور 

باملسـؤولية الدينية، وااللتزام اإليَمـاني واإلنساني، 
واألخالقـي والوطنـي، باالعتمـاد عـىل اللـه تعاىل، 
والتـوكل عليـه، والثقـة به، وقـد أثبـت مصداقيته 
يف امليـدان بدمـاء الشـهداء، والتضحيـات الكبرية، 
والصـرب يف املرابطة، عىل مدى السـنوات الثمان منذ 
بدايـة العدوان وإىل اليوم، وهو اآلن أكثر اسـتعداداً، 
وأعظم قوًة وإيَمـاناً ووعياً ومهارًة، وأكثر تمسـكاً 
بمهامـه ومسـؤولياته من أي وقٍت مـىض، وهو يف 
حالة بناٍء ُمسـتمّر، عىل مسـتوى املهـارة القتالية، 
والقدرات العسـكرية، يف القوات الربيـة، والبحرية، 
والجوية، والصاروخية، والتصنيع العسـكري، وهو 
جيٌش لشعبه ووطنه، ال يحمُل الُعَقَد العنرصية، وال 
املذهبية، وال املناطقية، بل هو جيٌش يتثقُف بثقافة 
القرآن الكريم، ويرتبى الرتبيـة اإليَمـانية، وينطلق 

املنطلقـات السـليمة، عىل ضـوء قول اللـه «تبارك 
ا  وتعاىل»: {إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الَِّذيَن يَُقاِتلُوَن ِيف َسِبيلِِه َصفٍّ
َكأَنَُّهـْم بُنْيَـاٌن َمْرُصوٌص}[الصـف: اآليـة٤]، وعىل 
ضـوء قوله «تبـارك وتعـاىل»: {َفَمِن اْعتَـَدى َعَليُْكْم 
َفاْعتَـُدوا َعَليِْه ِبِمثِْل َما اْعتَـَدى َعَليُْكْم}[البقرة: من 
اآليـة١٩٤]، وقوله «سـبحانه وتعـاىل»: {أُِذَن ِللَِّذيَن 
ِهْم َلَقِديٌر} يَُقاتَلُـوَن ِبأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعَىل نَْرصِ

[الحج: اآلية٣٩]. 
فالجيـُش اليوَم يتَحـّرُك بناًء عىل هـذه املنطلقات، 
ين، وال  ليس جيشـاً يُبنَى لخدمة املتآمرين، وال املتكربِّ
لخيانة وطنه، وال لالعتداء عىل شـعبه، بل هو ينهض 
بمهامه املقدسـة عىل أََسـاس من انتمائـه الصحيح 
الواعي، إىل ُهــِويَّتـه اإليَمـانية، التي نال بها الرشف 
الكبري شـعبنا اليمنـي العظيم، حني قال عنه رسـول 

اللـه «صلواُت الله عليه وعىل آلـه»: ((اإليَمـاُن يماٍن، 
والحكمـة يمانية))، عىل هذا األََسـاس تبنى القدرات 
يف  العسـكرية  القـوة  أَيْـضـاً  وتتشـكل  العسـكرية، 
مختلـف املناطـق، للدفاع عن ُكـّل ربـوع هذا الوطن، 
ومن ضمن ذلك يف الحديدة والسـاحل الغربي بشـكٍل 
عـام، الحديدة هي أمانة الشـهيد الصماد، التي كانت 
معراجـه للشـهادة يف سـبيل الله «سـبحانه وتعاىل»، 
ويف هـذا املقام أحيي أبناء محافظة الحديدة الرشفاء، 
الذيـن وقفـوا بكل صـدق ووفـاء مع وطنهـم، ومع 
شـعبهم، أحيي أَيْـضاً ُكـّل أبناء املحافظات املجاورة 
التـي وقفت ظهـراً وسـنداً ألبناء محافظـة الحديدة، 
كما هو حال بقية أبناء هذا الشعب األوفياء واألحرار، 
الذيـن وقفـوا بكل صدٍق وبكل ِجـدٍّ يف الدفاع عن هذه 

املحافظة، وعن بقية هذا البلد. 
إننـا يف هذا اليـوم الكبـري ويف هذا العـرض املهيب 
نؤّكــُد أنَّ ما وصل إليه جيُشـنا يف صمـوده، وثباته، 
وتطويـر  العسـكرية،  قدراتـه  وبنـاء  وتضحياتـه، 
مهاراتـه القتالية، يف مختلف مناطقـه وتخصصاته، 

ويف العروض التي قدَّمها، هو يقدِّم الرسائل املهمة:
• أوُل هـذه الرسـائل: أنَّ ُكــلَّ مسـاعي األعداء يف 
تدمري قدرات الجيش، وسعيهم إىل تجريِد بلدنا من ُكـّل 
قوٍة تتصدى لعدوانهم واحتاللهم، قد باءت بالفشـل، 
بل وأسـهموا يف تحفيز شـعبنا لتحويـل التحديات إىل 
فرص، وبناء القدرات العسـكرية، واملهارات القتالية، 
بناًء ُصلباً وفوالذياً وقوياً، وها هو اليوم أقوى من أي 
وقٍت مىض، وهم يعرفون الفارق الكبري، ما كان عليه 
واقع هذا البلد يف قدراته العسـكرية يف اليوم األول من 
عدوانهم، واليوم ونحن يف العام الثامن من عدوانهم. 

بلدنـا،  احتـالل  يف  األعـداء  أطمـاَع  إنَّ  ثانيـاً:   •
والسيطرة عىل شـعبنا، ومصادرة حريته واستقالله، 
والدوس عىل كرامته، تتحول بفعل الوقائع والحقائق 
الصادمـة لألعـداء، إىل أوهـاٍم رسابيـٍة، وخيبـة أمٍل 
حقيقيـة، وأصبح العدّو؛ بَسـبِبها يف مـأزٍق حقيقي، 
وورطٍة كبرية، فشـعبنا مصمٌم عـىل منع األعداء من 
تحقيق ذلك إىل جانب جيشـه الويف، باالعتماد عىل الله 
«سبحانه وتعاىل»، والتمسـك بموقفه الحق وقضيته 

العادلة. 
• ثالثـاً: إنَّ سـعَي األعداء للنـأِي ببلدنا عن انتمائه 
اإليَمـانـي، ومواقفـه املبدئيـة تجـاه قضايـا أمتـه 
الكربى، ويف مقدِّمتها: القضية الفلسطينية، وسعيهم 
الحتوائه ضمـن توّجـهاتهم املنحرفة والخائنة، تحت 
عنـوان التطبيـع مـع العـدّو اإلرسائييل، قد فشـلت، 
فبلدنا اليوم رسميٍّا وشـعبيٍّا هو أكثر حضوراً، وجداً، 
وتفاعالً، واسـتعداداً، وتمسكاً بموقفه املبدئي الديني 
يف نـرصة الشـعب الفلسـطيني، واإلخوة اإلسـالمية، 

والدعوة للوحدة بني املسلمني. 
• رابعاً: سنواصل العمل عىل بناء جيشنا، للوصول 
إىل مسـتوى الـردع الـكايف لألعـداء، وحمايـة البلـد، 
واإلسـهام الكبري يف دعم قضايا أمتنـا، ويف مقدِّمتها: 

القضية الفلسطينية. 
• خامسـاً: ندعو تحالَُف العـدوان إىل اغتنام ُفرصة 
الُهــدنـة، ووقـف العـدوان بشـكٍل كامـل، وإنهـاء 
الحصـار واالحتالل، واسـتيعاب الـدروس التي تجلت 
خـالل ُكـّل هذه السـنوات الثمان، والتي تبني بشـكٍل 
قاطـع اسـتحالة تحقيـق أهدافهم غـري املرشوعة يف 
احتالل هذا البلد، ويف السـيطرة عىل شعبه، ويف اإلذالل 

ألبنائه. 
هذه الرسـائُل املهمـُة نأمُل أن يسـتوعبَها تحالف 
العدوان، وإالَّ فشـعبنا يمتلك املوقـف الحق والقضية 
العادلة وهو ُمستمّر يف الدفاع عن حقوقه املرشوعة يف 
الحرية واالستقالل، ويف السعي امُلستمّر لرفع الحصار 

الجائر الظالم. 
نحن لسنا عدوانيني، نحن نواِجُه العدوان، ونتصدَّى 
للمعتدين، ونسعى لتحقيق السالم الحقيقي واملرشِّف 

لبلدنا وشعبنا العزيز. 
يف ختـاِم هـذه الكلمـة أتوّجـُه من جديٍد بالشـكر 
واإلعـزاز والتقديـر لإلخوة يف الدفـع املتخرِّجة يف هذه 
املنطقـة مـن مختلـف التشـكيالت التـي حرضت يف 
هـذا اليـوم، وكذلـك يف املناطـق العسـكرية األُخرى، 
ـُه بالشكِر  والتشكيالت العسـكرية األُخرى، كما أتوجَّ

لكل الحاِرضين. 
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه تََعاَىل َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

رعاكـم الله، وّفقكم اللـه، وأعانَكم الله، وحفَظكم 
الله.

 السروض السسضرغئ عغ لئسخ تحضغقت الةغح شصط وظتظ شغ 
تالئ بظاء ُطسامّر لطمعارات الصاالغئ شغ الصعات الئرغئ والئترغئ 

والةعغئ والخاروخغئ والاخظغع السسضري
 جغُحظا أبئئ طخثاصغَاه شغ المغثان بثطاء الحعثاء والادتغات 

الضئغرة والخئر شغ المرابطئ سطى طثى 8 جظعات
 جغحظا لحسئه ووذظه َوق غتمُض الُسَصث السظخرغئ والمثعئغئ والمظاذصغئ

اد شعغ ضاظئ   التثغثُة عغ أطاظُئ الحعغث الرئغج خالح الخمَّ
طسراُجه لطحعادة شغ جئغض اهللا

 ُضـضُّ طساسغ افسثاء لاثطغِر صثرات الةغح وتةرغث الغمظ طظ ُضـّض 
صعة تاخثى لسثواظعط واتاقلعط صث باءت بالفحض

 جغُحظا الغعم أصعى طظ أي وصئ طدى وأسثاؤظا غسرشعن الفارَق 
الضئغَر بغظ واصع بطثظا سسضرغًّا شغ الغعم افول لطسثوان وواصسه الغعم 

 الغمُظ الغعَم رجمغًّا وحسئغًّا عع أضبُر تدعًرا وتمسًضا بمعصِفه 
المئثئغ الثغظغ شغ ُظخرة الحسإ الفطسطغظغ وافخعة اإلجقطغئ

 جظعاخُض السمَض سطى بظاء جغحظا لطعخض إلى طساعى الردع الضاشغ 
لفسثاء وتماغئ الئطث واإلجعام الضئغر شغ دسط الصدغئ الفطسطغظغئ

ظثسع تتاُلَش السثوان قغاظام شرخئ الُعــثظئ ووصش سثواظه بحضض 
ضاطض وإظعاء التخار واقتاقل
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 : ظعح جّقس
تحـت شـعاِر «وعـد اآلخـرة»، رسـمت 
بالقـوات  الخامسـة  العسـكرية  املنطقـُة 
املسـلحة اليمنية، لوحـًة حربيـًة متكاملًة، 
أظهـرت جانباً مـن القـدرات القتالية التي 
بات يملكها اليمن، يف حني أوصلت الرسـائل 
الكافية ألن يـدرك تحالف العدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي حجم املأزق الكبري الذي 
وصـل إليـه بفعل عدوانـه وحصـاره، فيما 
كانـت العـروض وما شـملها مـن مخزون 
صاروخيـة  ومنظومـات  متـدرب،  بـرشي 
جديدة، ورسائل عسكرية وسياسية شديدة 
اللهجـة، كفيلة بإجبار الطامعني عىل إعادة 
حسـاباتهم ومراجعـة مواقفهـم حتـى ال 

يصلوا إىل َحيُث ال يستطيعون الخروج. 
ووسـط حضـور القائـد األعـىل للقوات 
املشـاط،  مهـدي  الركـن  املشـري  املسـلحة 
وقياداتهـا  الدولـة  مسـؤويل  وغالبيـة 
السـلطة  ومسـؤويل  واألمنيـة،  العسـكرية 
املنطقـة  أخرجـت  باملحافظـات،  املحليـة 
الجويـة  والقـوات  الخامسـة  العسـكرية 

والدفـاع الجـوي والقوات البحريـة والدفاع 
السـاحيل، جانباً من أثقاِل قواتها وقدراتها 
القتالية والعسـكرية، لتحـول بذلك العرض 
املهيب محافظة الحديدة «من عروس البحر 
األحمر» املرجو الوصـول إليها طمعاً ولهثاً، 
إىل «حـارس البحر األحمر» الكفيل بنسـف 
أوهـام الطامعـني وبعثـرة جحافـل الغزاة 
واملعتديـن، وحماية وتأمـني املالحة الدولية 

والعاملية. 
 

أجطتٌئ جثغثٌة وطغثاٌن طصخعد 
وتدعٌر غري طسئعق

ومع ما حمله العرُض من رسائَل مبارشة 
ووغري مبارشة – سواًء بالقدرات واألسلحة 
أَو بالترصيحـات أَو بالحضور الالفت لقائد 
الثورة – َفـإنَّ القوات املسلحة اليمنية وعرب 
جناحها يف املنطقة العسكرية الخامسة، قد 
أثبتـت أن املعادلة اليوم قد تغريت، وأن رياَح 
بحـار اليمن وسـواحله قد جـرت عكس ما 
تشتهيه سـفن الغزاة وأسـاطيلهم وبوارج 
احتاللهم، فيما كان حضوُر الرئيس املشاط 
–ألول مـرة– يف الحديـدة ومن امليـدان الذي 
حـّدده الشـهيُد الصمـاد السـتقبال الغزاة 

واسـعة  دالالٌت  لـه  بالـورود،  ال  بالبنـادق 
وعميقة، أظهـر جانباً منها قائـد الثورة يف 
خطابه الذي كان سـيد املوقـف ومنرب ُكـّل 
الرسـائل وخالصـة ُكـّل الكلمـات التي أراد 
اليمن إيصالها إلقامـة الحّجـة األخرية عىل 
املعتدين الطامعني قبل «انفجار الُهــدنة». 
وبما أن العرَض من سواحل الحديدة هو 
األول من نوعـه –عىل مر عقوٍد مضت– من 
َحيـُث العدد والعـدة، َفـإنَّ القيـادة الثورية 
والسياسـية قـد تعّمـدت إيصـاَل الرسـالة 
لألعـداء والطامعني بأن الذائدين عن الحمى 
باتوا يعرفون من أين تـؤكل الكتف، فحجُم 
القوات ومضمون العرض قد أعطى للحديدة 
ما تحتاُجـه من إْمَكانيات لتكـوَن «حارَس 
اليمـن وحـارَس البحـر األحمـر» بالنظـر 
ملوقعها الجيوسـيايس واالسـرتاتيجي الهام 
والـذي يتوسـُط خـارصَة العالـم –إن صح 
التعبري– عكس العقليَة السابقة التي كانت 
تقيم العروَض الشـكلية وتكـّدُس القواِت يف 
صنعـاء أَو املناطـق األُخرى، وتـرك املناطق 
للغزاة وبواباٍت لدخول  االسرتاتيجية مراتعاً 
الطامعـني واملحتّلني بأدنـى الجهود، وهذه 
الرسـالة بحـد ذاتهـا كفيلـة بأن يسـتعيد 

الطامعـون عقولهـم وأن يعيشـوا واقعهم 
بعيًدا عن األوهام. 

ومع بدء العـرض الذي نفذه ما يزيد عن 
٢٥ ألف مقاتل، من مختلف الكتائب متعددة 
املهام، املتوزعة عىل القوات البحرية والجوية 
والربية، اسـتعرضت القوات املسلحة أنواعاً 
جديدة مـن الصواريخ واألسـلحة البحرية، 
والتـي تمّكنهـا من رضب أي هـدف بحري 
من أية نقطة يف اليمن، حسـب وصف القائد 
األعىل، َحيُث تم الكشـف عـن صاروخ فالق 
١ يمني الصنع -ألول مـرةة– وهو صاروخ 
باليسـتي بحـري بإْمَكانـه الوصـول إىل أي 
نقطـة يف البحر من أية محافظـة يمنية، يف 
حـني برز خـالل صـاروخ املنـدب ٢ اليمني 
الصنـع وهو صـاروخ مجنح يبلـغ مديات 
كبـرية ودقـة اسـتهداف عاليـة، يسـتطيع 
رصد أهداف بواسـطة سـيكر راداري مزود 
به، فيما تم الكشـف عـن الصاروخ البحري 
الرويس –املطور محلياً– من طراز «روبيج» 
الـذي يبلـغ طولـه أكثـر مـن سـتة أمتـار 
ونصـف املرت، بقطـر ٠٫٧٨م، ووزن يتجاوز 
طنني ونصف، وبرسعـة تفوق ١١٠٠ كم يف 
السـاعة، فضالً عن امتالكه قدرات تدمريية 
هائلة ومدى ناري يصل إىل أكثر من ٨٠ كم، 
وهو ما يكفي ألن يستهدف أية قوات غازية 
أَو طامعـة يف كامـل محيـط امليـاه اليمنية 
وأبعد من ذلك، وبهـذا تكون «حارس البحر 
األحمر» قد استعادت سالحها الرادع والالزم 

يف ذات الوقت. 
 

اقجاظااُج الثاذأ عقك
صًة،  ومع احتـواء العرض كتائب متخصِّ
غوصـاً وتحليقـاً وزحفاً باألقـدام الحافية، 
يؤّكــد قائـد الثـورة أن املرحلـة القتاليـة 
القادمـة سـتكون مغايـرة عمـا سـبقها، 
فحديثه عن دمج اللجان الشعبيّة يف الجيش، 
يف صفـوف مرتاصة ومتناسـقة، يشـري إىل 
الجانـب اآلخـر مـن االسـتعدادات القتالية 
اليمنية للـرد عىل التصعيد القـادم املعادي، 
الذي تقول املؤرشات واملعطيات أنه سينقلب 
وبـاالً عـىل املعتديـن إذَا مـا أعـادوا ترتيب 
أولوياتهم ومراجعة حساباتهم وتقديراتهم 
بالشـكل الصحيح، ال سيَّما أن السيد القائد 
أعاد نصيحته للمرة الثالثة –وبذات النص– 
عندمـا جدد دعوتـه لدول العـدوان باغتنام 
فرصـة الُهــدنـة وجعلها وسـيلة للخروج 
مـن املأزق، ال وسـيلة للتعمق أكثر يف الوحل 
والغرق فيه، يف حني تعيـد القدرات البحرية 
القتالية التي تم استعراضها، إىل األذهان ما 
قالـه قائد الثورة عند تدشـني العـام الثامن 
مـن الصمود «قادمون بقواتنا البحرية التي 
ستغرق العدّو وتدحره إىل قعر البحر كما هو 

هالك فرعون». 
وفيما اشـتمل العـرض العسـكري عىل 
عـدة أنواع من األلغام البحريـة، والدفاعات 
الجويـة واألرضية، وقوة رمزية من الطريان 

تقارير

 بمصثورظا اآلن ضرُب أغئ ظصطئ 
شغ الئتر طظ أي طضان شغ الغمظ 

ولغج طظ السعاتض شصط 

 لظ ظحّضَض شغ غعم طظ افّغام 
خطرًا سطى المقتئ الثولغئ وسطى 

أتث لط غاآطر سطى بطثظا وطا غحضض 
خطرًا سطى المقتئ الثولغئ عع 

إجراءاتضط العتحغئ

 الصعات المسطتئ تساسرُض بـ 
26 ألَش طصاتض وخعارغت جثغثة 
بصثرات تاةاوز تسابات الةشراشغا

 ظخائُح جثغثٌة قغاظام شرخئ 
الُعــثظئ وتأضغثات بأن التماصَئ 

جئٌإ لزععر «طارد الغمظ الةثغث» 

طظ سروس طشٍر لطشجاة إلى تارس طرسإ لعططظ سروس طشٍر لطشجاة إلى تارس طرسإ لعط
التثغثة تتادظ براضني «وسث اآلخرة»..
بتدعر الصائث والرئغج و «الخّماد» شغ «جاتئ الئظادق» المثخخئ قجاصئال الشجاة سطى الطرغصئ الغمظغئ

الصائث افسطى لطصعات المسطتئ:
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املسـرّي، الـذي صنعتهـا الخـربات اليمنية، 
األُخـرى  للوحـدات  مختلفـة  وعـروض 
الربيـة  واألسـلحة  والدبابـات  باملدرعـات 
والبحرية، بأنواعها املتعـددة، َفـإنَّ القوات 
الهائلـة والقويـة –املوجـودة يف عرض وعد 
اآلخـرة– التـي اعتربهـا الكثـريون خطـراً 
الحديـدة  لتحمـي  تأتـي  جديـًدا،  وتهديـداً 
واليمن من خطر التدفق العسكري املتواصل 
للقـوات األمريكية والربيطانيـة، فضالً عن 
باقـي أغراضهـا الراميـة إىل تأمـني املالحة 
الدولية عرب طرد الغـزاة واملحتّلني وعتادهم 
العسكري الذي يمارسـون به يف البحر ُكـّل 
أشـكال القرصنة بحق اليمن، وكل أشـكال 
األعمـال العدائيـة التـي تدفـع اليمـن للرد 
وتحويـل البحر إىل سـاحة حـرب مفتوحة 
رداً عىل مسـاعي االحتـالل والهيمنة، وهنا 
رسـخ القائد األعىل للقوات املسلحة رسالته 
التي قـال فيها –رداً عىل مزاعـم العدّو التي 
يطلقهـا لتربيـر احتالله– إن (الذي يشـكل 
خطـراً عىل املالحـة الدولية هـو إجراءاتكم 
الوحشـية، والتلـذذ بمعانـاة هذا الشـعب، 
الذي يشـكل خطراً يـرض بالعالم أجمع هو 
مـا تحـاول بعـض دول العـدوان تسـويقه 
لدى املجتمـع الدويل من أنه سـيؤمن البحر 
األحمر واملالحة الدولية عندما يتم انسحابنا 
من هـذه املناطق بامتداد السـاحل يف البحر 
األحمـر)، ُمضيفـاً (أقـول لهـم: هـذا الذي 
سيرض باملالحة الدولية، وهذا الذي سيحول 
البحـر إىل سـاحة للفـوىض، وسـتتحول إىل 
خطر إذَا ركبتم رؤوسـكم وقّررتم ما يسوق 
تجـاه وجودنـا يف هذا االمتداد عىل سـواحل 
بلدنـا، َفـإنَّ عىل العالـم أن يقول لكم كفى، 
فعالً سـتتحول إىل خطر، وستعرفون حينها 
صحـة ُكــّل ما نقـول، ومـا نقولـه اآلن)، 
وهنا رسـالة توحـي للجميع بـأن الحماقة 
األمريكية السعوديّة اإلماراتية القادمة هي 
من ستكون السبب يف إحداث أخطار وأرضار 
بالتجـارة الدولية، يف حني تؤّكـد أن اليمن ال 
يبحث عن يشء سـوى عن حقوق مرشوعة 

تتمثل يف السيادة والحرية واالستقالل. 
وعزز املشـارط رسـالته يف هذا السـياق 
بتأكيـده عـىل أنـه (أصبـح بمقدورنـا اآلن 
رضُب أيـة نقطـة يف البحر مـن أي مكان يف 
اليمـن، ويف أي جغرافيـا يف اليمـن، وليـس 
من السـواحل فقـط، عندها تعرفـون أنكم 
اتخذتم القرار الخطأ، نحن يف األيّام املاضية 
أجرينا االختبـار واملناورات عـىل هذا النوع 
هـاً رضبًة  من السـالح بنجـاح باهر)، موجِّ
جديدًة بقولـه: (نعلن لكل دول العدوان، أنه 
تم تطوير أسـلحة اليمن األرضية والبحرية 
يف الفرتة األخـرية، وباسـتطاعتها اصطياد 
هدفها بـراً وبحـراً مـن أي جغرافيـا، وأية 
نقطة يف اليمن) يف حني وجه النصح بقوله: 
«أزيلوا من رؤوسـكم ُكـّل ما يوسـوس لكم 

تجاه تواجدنا يف هذا الساحل». 
 

الغمُظ طساِلٌط والثطُر خظسه 
املساثون بتماصاعط 

وعاود املشـري املشـاط رمـي الحّجـة إىل 
كاهـل دول العـدوان بقوله: (نعلـن أننا لن 
نشـّكَل يف يـوم من األيّام خطـراً عىل أحد لم 
يتآمر عىل بلدنا، ولن نشكل خطراً يف يوم من 

األيّـام عىل املالحة الدوليـة يف البحر األحمر، 
بـل عىل العكس أثبتنا طـوال الفرتة املاضية 
انضباطنـا الكبـري رغـم الحصـار الظالـم، 

ورغم معاناة شعبنا). 
وتجنبـاً للحرب وبحثاً عن السـالم، جّدد 
الرئيـُس املشـاط دعوتَه الصادقـَة من أمام 
واألسـلحة  املقاتلـني  مـن  اآلالف  عـرشات 
املتطورة الفاعلة والقـادرة والفتاكة، َحيُث 
أّكــد أن (التالعـب والتهـّرب مـن التزامات 
الُهــدنة والعودة إىل احتجاز السفن يعرض 
الُهــدنـة للخطر، ويجعلهـا يف مهب الريح، 
التهرب مـن إنجاز ملـف الراتـب والقضايا 
اإلنسـانية لهو «الدبور» الـذي يحلق بكم)، 
ُمضيفـاً (نحن فقـط نعريكم أمام شـعبنا 
ليعـرف أكثـر زيف مـا تدعـون، وإال فلدينا 
قناعٌة تامٌة عن تجربة طويلة أن الحقوَق ال 
تُعطى بل تؤخذ)، يف إشـارة إىل أن الُجُهوزية 
املسـلحة  القـوات  لـدى  والكبـرية  العاليـة 
باتت قادرة عـىل مواجهة التصعيـد القادم 
والخروج بكل الحقوق رغماً عن الغطرسـة 

األمريكية السعوديّة اإلماراتية. 
وفيمـا أّكــد املشـاط أن التجـاُرَب مـع 
العدّو أثبتـت أن الحقوَق تؤخذ ال تُعطى، إال 
أنـه جّدد التحذيـَر املمزوَج بالنصـح، ونّوه 
إىل (إننا لسـنا دعاة حـرب خيارنا األول هو 
السـالم العادل واملرشف، وليس االستسـالم 
فهل هذا الخيار سـيحّقق لشـعبنا شيئاً من 

حقوقـه التي هي حق له، وليسـت منّة من 
أحد، أم أننا سنحتاج للخيار األخري لتحقيقه 
وفـق قاعدة القـوة تصنع السـالم ُكـّل هذا 
ستكشفه األيّام القادمة القريبة)، يف إشارة 
إىل أن تضييـَع العـدوان للُهــدنة والحقوق 
التي ضمنتها للشـعب، سـيكوُن خياراً غريَ 
موفَّق نتيجتُه الحتميُة هي زيادُة خسـائره 
ورفُع مكاسـب اليمن واليمنيـني املرشوعة 

ة والعادلة.  واملحقَّ
 

الاخسغُث الصادُم.. السقح طظ 
الغمظ والّثم طظ رأس املساثي

ويف كلمتـه أمـام العـرض املهيـب، لفت 
الرئيس املشاط إىل أن ما تم استعراُضه ليس 
هـو ُكـّل ما يعول عليـه يف املعركة القادمة، 
القـوات  أن  إىل  إشـارة  يف  املزيـد،  فهنـاك 
املسـلحة لـم تخـرج ُكـّل مـا لديهـا، بل إن 
هناك مفاجآٍت قادمًة سـيكوُن العدّو سبباً 

يف إظهارها وانفجارها بوجهه. 
وتابـع رسـائله بالقـول: (ظـن العـدّو 
متجاهـالً ومتغطرسـاً أنـه سـيلتهم هـذه 
املناطـق يف غفلة منـه للتاريخ، فأصبح عىل 
بركان صمودكم يتجـرع الهزيمة والهوان، 
مـن هنا مـن َحيـُث التضحيات الجسـام)، 
حشـدها  التـي  (األسـاطيل  َوأََضــاَف 
اليمـن،  سـواحل  إىل  العـدوان  ويحشـدها 

ولتحـارص  لتسـتعمر،  ولتدّمــر  لتعتـدي 
الشـعب اليمنـي ليس بمقدورهـا أن ترعب 
هـذه  ويف  الشـعب،  هـذا  يف  طفـل  أصغـر 
املحافظات الحرة والصامدة)، يف إشـارة إىل 
االسـتعداد الكبـري والعـايل للتعامـل مع أية 

خيارات يقدم عليها تحالف العدوان. 
َد املشـاُط التأكيَد  ويف ختـام كلمته، جـدَّ
عـىل أن اسـتمرار العـدوان والحصـار هـو 
السـبب يف ُكـّل النتائج التـي يحملها اليمن 
القـادم املسـتقل الحر، املسـالم ملن سـامله 
والخطـر عىل مـن تآمر عليـه، َحيـُث أّكـد 
بقوله مخاطباً دول العـدوان (إنكم بقتلكم 
للشهيد الصماد وكّل الشهداء ظلماً وعدواناً 
أيقظتم املارد اليماني، فما زاد شـعب اليمن 
إال صموداً وإرصاراً، فاقتلوا ظلماً ما شـئتم 
ليـزداد شـعبنا صمـوداً وثباتـا، إنكـم بكل 
حماقاتكـم وتكربكم وتجربكـم أحلتم أبناء 
هذه املحافظات يف هذه املنطقة العسـكرية 
إىل كتـل مـن الصمـود، أيقظتم هـذا املارد، 
إنكم بتكربكـم وتجربكم أيها الغـزاة أعدتم 
محافظـة الحديـدة مـن عروسـة البحر إىل 
حـارس البحـر األحمـر)، ُمضيفـاً (إنكـم 
بمطامعكم تجاه بلدنا وتمزيقه ستتمزقون 
واليمن طبوغرافيا ال تستطيع ولن تستطيع 
أيـة قوة يف هـذا العالم أن تمحـو اليمن من 
اليمنيـة  الجمهوريـة  خارطـة  الخارطـة، 

باقية، وأنتم الزائلون). 

 : طاابسات
العسـكري  البنـاء  اسـتمراِر  سـياق  يف 
املتكامل اسـتعداداً للتصعيد القادم، احتفت 
والقـوات  الخامسـة،  العسـكرية  املنطقـة 
البحرية والدفاع السـاحيل والقوات الجوية 
والدفـاع الجوي، أمس بمحافظـة الحديدة، 
بتخرج عرشات اآلالف من املقاتلني، يف دفعة 

متكاملة تحت شعار «وعد اآلخرة». 
قيـادات  بحضـور  املهيـب  العـرض  ويف 
الدولـة، تـم الكشـُف عـن أسـلحة جديدة، 
فيما ألقى قائـد ألوية النرص كلمة ترحيبية 
باسـم املنطقِة العسـكريِة الخامسِة وألويِة 
النِرص والقـواِت البحريِة والدفاِع السـاحيل 
والقواِت الجويِة والدفاِع الجوي، رحب فيها 

بالحارضين. 
وقال: «مـن واقـِع الَضعـِف ومحدوديِة 
اإلْمَكاناِت تجاوزنا ُكـّل تلَك املراحِل املاضيِة 
ومخاِطِرهـا  وتحدياِتهـا  صعوباِتهـا  بـكلِّ 
بثقِتنا باللِه واعتمادنا عليِه، حتى وَصلنا إىل 

هذا املستوى واملكانِة». 
وأضـاف «اليـوم نحتفـي بهـذا العرِض 
العسـكرِي يف هـذا املـكاِن الـذي احتضـَن 
مسـريَة البنـادِق التـي دعـا إليها الشـهيُد 
الصمـاُد رداً عـىل األمريكـي الذي قـال بأنَّ 
الُحَديدَة ستسـتقبُل جيوَش الغزاِة بالوروِد، 
فاستقبَل أبناء الحديدِة وَمن معهم ِمن أبناء 
املحافظاِت جيـوَش الغزاِة بالبنادِق، َفَصدُّوا 
َزحَف جيوِشـهم، وَزلزلـوا األرض من تحِت 

روها براكيناً عليهم».  أقداِمهم، وفجَّ

وأَشـاَر إىل أن الجيـَش الـذي كان يحمي 
ِة،  السـاحَل الغربـَي محـدوَد العـدِد والُعـدَّ
واليوَم بعَد سبعِة أعوام أصبح قوًة عسكريًة 

ضاربًة سالُحها اإليَمـان والحديد. 
ولفـت إىل «أنـه يف الوقـِت الـذي انطلـَق 
فيِه األعداء السـعودّي واإلماراتُي ُمساِرعنَي 
بالـوالِء ألمريـكا وإرسائيـل متآمريـَن عىل 
اإلسالم واملسلمنَي ومستبيحنَي للمقدساِت، 
اعتصمنا نحـُن باللِه وزدنا ثباتاً ويقيناً عىل 

موقفنا الحقِّ فكاَن لنا الناَرص واملعني». 
وتابـع «فِمن هنا ِمـن السـاحِل الغربيِّ 
الذي اختلطـت رمالُُه بدماِء الشـهيِد صالِح 
الصمـاد، فأصبحـت دمـاؤُه ُعنـُرصَ ثبـاٍت 
وصموٍد لكلِّ اليمنينَي وسـياجاً منيعاً َحَمى 

الساحَل الغربي». 
ُه رسـالتَنا لَعَلِم الُهدى وقائِد  وقال «نَُوجِّ
املسـريِة املباركِة املقدسـِة املنترصِة السـيِد 
القائـِد عبدامللـك بدرالدين الحوثـي يحفظُه 
اللُه، نقولُها باختصاٍر وإيجاٍز: سـيِّدي نحُن 
جنـوُدك الحاِملوَن لرايِة البصـريِة والجهاِد، 
واللـِه لـو أَمرتَنَـا أن نخـوَض هـذا البحـَر 
لُخضناُه معَك ما تخلََّف ِمنَّا َرَجٌل واحٌد بإذِن 

الله». 
وأضـاف «ولألِخ الرئيـِس املجاهِد مهدي 
املشـاط رئيـِس الجمهوريِة اليمنيـِة القائِد 
األعـىل للقواِت املسـلحِة نقـوُل: امِض بثقٍة 
وعزٍم، َفـإنَّنـا لَك الَعوُن والَسـنَُد بإذِن اللِه، 
صفاً مرصوصاً إىل أن نَنَتَِزَع حقَّ هذا الشعِب 
املجاهـِد الصابِر الصامـِد ِمن موقـِع القوِة 
فنحـُن باللِه وبالتـوكِل عليِه األصلـُب عوداً 

واألذكى وقوداً». 
وخاطب قائـد ألوية النرص العـدّو قائالً 
«وللعدِو نقوُل وقد َسـِمَع ما يكفيِه وشاَهَد 
جـزءاً مما ينبغـي أن يشـاِهدُه: إنَّ نصيحَة 
السـيِد القائـِد األخـريِة تكفيـك، وإنَّ وقـَت 
الُهــدنِة املؤقتِة ينفد، فاستفد منها وأنهي 
ُعدوانََك وحصـاَرَك عىل بلِدنا وشـعِبنا، وإال 
فسـتكوُن العواقُب وخيمًة، فَشوُقنا للحرِب 
وأعراَضنـا  دماَءنـا  وأنَّ  للحيـاِة،  َكَشـوِقَك 
ليست مستباحًة، وصاحُب األرض ال بُـدَّ أن 

يعوَد ألرضه». 
من جانبـه عّرب قائد القوات البحرية عن 
التحيـة لكل فرد ينبـض بالحرية عىل أرض 
اليمن ولكل مجاهد يده عىل الزناد يف ميادين 
الرشف والعزة والكرامة، والثابتني املتأهبني 
املسـتنفرين من مقاتيل الوحدات العسكرية 
املختلفة، املشـاركة بقواتهـا الرمزية يف هذا 

العرض العسكري. 
وقـال: «مـن خـالل هـذا االسـتعراض 
العسـكري املهيـب، ومن خـالل التماسـنا 
ملسـتوى جهوزيتكم القتالية العالية، نؤّكـد 
ثقتنـا الكبـرية والـال متناهيـة بكـم، ومـا 
سـتقدمونه من أعمال بطولية عن تنفيذكم 
أليـة مهـام قتاليـة قادمـة ضـد أي عدوان 

محتمل يقوم به تحالف الرش عىل اليمن». 
وخاطـب تحالـف العـدوان قائـالً: «إن 
العرض العسـكري امليداني اليوم كاٍف لكم، 
ومـن السـهل أن تسـتوعبوه وتفهمـوا مـا 
يعنيه، ونضيف رسـالة أُخرى إىل من يدعون 
أنهـم حـكام ورجـال دولـة عـىل الجنوب، 

نقـول لهم إن ال قيمـة وال ُهــِويَّة لكم عىل 
األرض». 

وأَشـاَر قائـد القوات البحريـة إىل أن «ما 
طال الخائن هادي وجماعته املغرَّر بهم من 
املرتِزقة، َفـإنَّه سـيطالكم حتماً، وإن تأجل 

عليكم ذلك». 
وخاطـب دول العـدوان واالحتـالل: «إن 
ما يجـري اليوم -أيهـا املرجفون- من نهب 
لثـروات الشـعب اليمنـي واسـتباحة دماء 
اليمنيـني، والـدوس عـىل علـم الجمهورية 
اليمنية إرضاء ألسيادكم يف الخليج وأمريكا 
وإرسائيـل ما هـو إال عمـل الخونـة، ويدل 
عـىل التطبيـع»، مؤّكــداً أن «هـذا التمادي 

سيتوقف قريباً، ومستحيل أن يستمر». 
وكان قائـد العرض قد تقدم بطلب اإلذن 
من الرئيس املشـاط لبدء العرض العسكري 
املهيـب للخريجني مـن املنطقة العسـكرية 
الخامسـة وألوية النرص والقـوات البحرية 
والدفاع السـاحيل والقـوات الجوية والدفاع 
الجـوي.  حيـث أظهـر العـرُض اسـتعداَد 
الخريجـني للعودة مـن مياديـن التأهيل إىل 
جبهات املواجهة، بُجُهوزية عسكرية عالية 
يسـابقون الزمن لتنمية قدراتهم واكتساب 

املهارات التكتيكية والعملياتية. 
لوحـداٍت من  كمـا تضمـن اسـتعراضاً 
الحربـي،  واإلسـعاف  االتصـاالت،  ُشـعبة 
جـي»،  بـي  «آر  والــ  القناصـة  ورسايـا 
الدفـاع  وكتائـب  العسـكرية،  والهندسـة 
الجـوي، وسـام ٧، وكتائـب ضـد الـدروع، 

وكتائب الدروع، والصواريخ وغريها. 

بمحارضئ الصعات الةعغئ والئترغئ:

املظطصُئ السسضرغئ الثاطسئ تتافغ باثرج دشسئ «وسث 
اآلخرة» وتتّثر السثّو: الصادم أسزط
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سرٌض سسضري.. 
رجالٌئ إلى أطرغضا 

إبراعغط طةاعث خقح
 

طوال فرتة الُهــدنة 
التـي تم اإلعـالُن عنها 
املسـلحة  وقواتنـا 
الباسـلة تُؤهل وتُدرب 
عـىل  قـادراً  جيشـاً 
خـوض أصعـب املهام 
الظـروف  أحلـك  ويف 
لذَلـك  ومصداقـاً 
االسـتعراضات  تمـت 
ألغلـب  الرمزيـة 
العسـكرية  املناطـق 
والتشـكيالت األُخـرى مـن وحـدات الجيـش اليمني 
اليمنيـة  كالصواريـخ  االسـتعراضات  تلـك  وكانـت 
وهـم  العـدوان  دول  تقصـف  ة  املسـريَّ والطائـرات 
عاجـزون عن التصدي لها ولكن اسـتعراض املنطقة 
العسـكرية الخامسـة هو االسـتعراض الـذي جعل 
واشـنطن ترتعـش من شـدة انفجـاره نعـم جعلها 
ترتعـش؛ ألَنَّ االسـتعراض حصل وبوارج واشـنطن 
تنظر إليه نظـرة املتجمد نظرة املبلـود؛ ألَنَّها ال تبعد 

عن هذا االستعراض سوى أميال قليلة.
لقـد جعـل هـذا االسـتعراض ُكـّل رشيـف يف هذا 
الوطـن يذرف الدموع فرحاً ويقف شـعر رأسـه من 
هيبته ذهوالً فكيف سـيكون حال األعداء وهم الذين 
طوال ثمانية أعوام يدفعـون بكل ما يملكون لتدمري 
اليمـن بشـكل عـام ولتدمري املؤّسسـة العسـكرية 
اليمنيـة بشـكل خـاص، كيف سـيكون حـال أُولئك 
اللفيـف مـن املرتِزقة املحليـني الذين جعلهـم العدّو 
كأعقاب السـجائر يرميها ثم يدوسـها بقدمه، كيف 
سـيكون بأُولئـك املنافقني الذين يف أوسـاط املجتمع 
الصامـد وينتظـرون للمحتّل حتى يصـل إىل صنعاء 
فيسـتقبلونه بالزهور، أسـئلة كثرية تخطر عىل بال 
أي رشيـف صمـد يف وجـه العـدوان طوال السـنوات 
الثمان، ولكن ما يتم الرتكيز عليه هو كيف تم تجهيز 
وتدريـب هذه القـوة الضاربـة يف منطقة عسـكرية 
تواجـه أقوى قوة عسـكرية يف العالم من الرب والبحر 

والجو منذ بداية العدوان. 
إن الرعايـة اإللهية هـي التي تحيط بهـذا الوطن 
مـن ُكــّل االتّجاهات بفضـل القيـادة القرآنية التي 
عملـت َوتعمل عىل إنشـاء قـوة ردع إيَمـانية أركعت 
دول االسـتكبار وّخر لهيبِتها أصحاب العقاالت وذاق 

املرتِزقة منها كأوس العذاب يف الرب والبحر والجو
وما كان هذا االستعراض إالَّ دليالً واضحاً عىل قوة 
املؤّسسـة العسـكرية بما تمتلكه مـن الرجال الذين 
عجزنا عـن تقدير عددهم داخل ميدان االسـتعراض 
والسـالح الذي رأيناه بأنواع مختلفة منها تم اإلعالن 

عنه ومنها ظهر ألول مرة.
منها عرف العدّو شـدتها ومنها سـيعرفها إذَا نفد 
صرب القيادة التي تعمل عىل إحياء الُهــدنة املزعومة 

التي لم يُنفذ منها يشء. 

وسُث اآلخرة.. تطمغُظ الثاخض وتتثغُر السثوانوسُث اآلخرة.. تطمغُظ الثاخض وتتثغُر السثوان

طا بغظ العتثة الثاطسئ ووسث اآلخرة شاغُض صظئطئ

سطغ الثرواظغ

حملـت العـروُض العسـكرية التـي أقامتهـا املناطـُق 
العسـكريُة املختلفة عىل مـدار األيّام واألسـابيع املاضية 
عـدداً من الرسـائل والدالالت الهامة عـىل الصعيد الداخيل 
للمنطقـة  مهيـب  باسـتعراض  وتوجـت  والخارجـي، 
العسـكرية الخامسـة يف السـاحل الغربي بالحديدة تحت 
عنوان، وعد اآلخرة، بما تضمنه من دالالت املكان والزمان. 
مـن الواضـح أن أبرز تلـك الرسـائل هو ما أشـار إليه 
السيد عبدامللك الحوثي، يف خطابه أمام العرض العسكري 
بالحديدة، بأن ((الهدف من ُكـّل العروض طمأنة شـعبنا 
وتقديم رسـالة لألعداء الطامعني املعتدين)) وأن العروض 
يف مختلف املناطق العسكرية ((تقدم رسالة عن االستمرار 

يف العمل الجاد لبناء قدراتنا العسكرية)). 
تطمني الشـعب الذي لطاملا حلم بجيش لحمايـة الوطن، والدفاع عن 
سـيادته واسـتقالله، والـذود عن حياضـه، وليس للدفاع عـن العروش 
واألنظمة، التي انهارت مع أول صيحة، وكانت تستخدم الجيوش مُلَجـّرد 

االستعراض، أَو لقمع الشعوب. 
هذه العروض العسكرية ليسـت ألفراد التحقوا باملؤّسسة العسكرية 
يف وقت السـلم، طمعاً يف الراتب أَو كوسـيلة للعيش، حني انضم عرشات 
اآلالف مـن الشـباب الصادقني املؤمنـني حاملني أكفانهم عـىل أكفهم، 
بعقيـدة صافيـة، مسـتمدة مـن روح الثقافـة اإليَمـانيـة اليمانيـة، 
ة األصيلة للشـعب اليمني املسـلم، وقبلهم النخبة  مسـتندة إىل الُهــِويـَّ
املؤمنـة بالوطن وحقه عليها بالدفاع عنه والتضحية؛ ِمن أجِل الشـعب 
العزيـز، نخبة لم تهتز عندما أحدقت بها خطـوب العدوان، وصبت ُكـّل 
نريانهـا عليه منذ السـادس والعرشين من مـارس- آذار 2015، إالَّ أنها 
صمـدت وبقيت يف صف الدفاع، حني سـقط الكثري من الضباط والقادة 
العسـكريني يف وحل العمالـة واالرتزاق إىل جانب قوى العـدوان، بقيادة 

السعوديّة، ودعم الواليات املتحدة األمريكية. 
يشـري السـيد عبدامللك الحوثـي إىل واحدة مـن الـدالالت املهمة لهذه 
العروض، بأن ((كّل مسـاعي األعداء يف تدمري قدرات الجيش، وسـعيهم 
إىل تجريـد بلدنا من ُكـّل قـوٍة (...) قد باءت بالفشـل))، َحيُث تعرضت 
املؤّسسة العسـكرية والقوات املسلحة اليمنية ألخطر أنواع االستهداف، 
سـواء يف فرتة العدوان أَو الفرتات الزمنية التي سـبقتها، وكان للواليات 
املتحـدة برامج مخصصة لتدمري قدرات الجيش اليمني، وتم ترجمة تلك 
ا بتدمري صواريـخ دفاعية، وهيكلة الجيـش، ومحاوالت  الربامـج عمليّـٍ
التغيـري يف عقيدته القتاليـة، وقطعت الواليات املتحدة شـوطاً َكبرياً، إىل 

أن جـاءت ثورة 21 سـبتمرب فأوقفت ُكـّل تلك املخّططـات، ليبدأ بعدها 
العدوان العسكري الشامل واملبارش. 

اليوم يأتي هذا االسـتعراض العسكري يف وقت حساس 
ومكان حسـاس، ليعلن للشـعب اليمني، أنـه بات يمتلك 
جيشـاً قادراً، ليس من الناحية النظرية فحسـب، بل هو 
ما أثبتته سـنوات ثمـان من عمر هذا العـدوان، اجرتحت 
فيها املؤّسسـة العسـكرية، بأبطالها ومجاهديها -أفراداً 
وقيادات-، أكرب املعجزات التي سيخلدها التاريخ الحديث، 
لتنضم إىل تجارب أُخرى وتكون جزءاً من مقّررات املناهج 
يف الكليات العسـكرية والحربية، تتعلم منه األجيال، إدارة 

وتنظيماً وصموداً وتكتيكاً وإراَدة. 
العـروض العسـكرية اسـتعرضت مديـات الجهوزية 
القتالية لـدى أفرادها ووحداتها وكتائبهـا وألويتها، كما 
اسـتعرضت أنواعاً من األسـلحة التي أثبتت فعاليتها يف مواجهة تحالف 
العـدوان يف ثمان سـنوات، وحولـت التحديات إىل فـرص، وراكمت فيها 
القوة، وصنعت بها االنتصارات، وحّقق من خاللها اإلنجازات، مستعينة 

بالله سبحانه، نارص املستضعفني، ومعني املؤمنني. 
كان من أبرز األسـلحة املعروضة يف الحديدة، هو الصواريخ البحرية، 
من طرازات محلية الصنع، كصـاروخ فالق1، ومندب1، ومندب2، ولها 
ميزات تؤهلها لحماية السـواحل اليمنية، واملمرات املائية، أَو استهداف 
السـفن الحربية للعدو، يف أية نقطة يف البحر، كما أّكـد ذلك القائد األعىل 

للقوات املسلحة الرئيس مهدي املشاط يف خطابه بالحديدة. 
فمنظومـُة املنـدب٢ -صاروخ جوال مضاد للسـفن الحربيـة، ثنائي 
التوجيـه، املقاوم للتشـويش اإللكرتوني بمدى يصـل ١٢٠-١٤٠ كم، يف 
حني أن صاروخ فالق1 هو صاروخ باليسـتي حديث مضاد للسفن مداه 
حتـى ٥٠٠ كم مـزود بأنظمة مالحة متطورة، أما بالنسـبة، يصل مدى 
صواريخ «روبيج» إىل 260 كم، ويمكنها االنطالق نحو األهداف البحرية 
برسعة أكثر من 1000 كم/س، باإلضافة لقدرتها عىل مقاومة عمليات 
التشـويش فهي أَيْـضـاً قادرة عىل رصـد أهدافها بالـرادار اإليجابي يف 
نطـاق 100 كم، وكذلك رصد األهداف بالرادار السـلبي يف نطاق يصل إىل 

450 كم. 
هذه املعطيات والرسـائل تعطي العرض العسـكري أبعاداً لها عالقة 
ما  بالعدوان والُهــدنة السـارية، ومسـارات االلتزام بتنفيذها، ال ِسـيـَّ
تلك املتعلقة بالحصار ومنع سفن الوقود من الوصول إىل ميناء الحديدة، 
أَو تلـك املتعلقة بنهب الثورات النفطية والغازية، من املوانئ اليمنية عىل 
البحـر العربي، وهي تحذير لقوى العدوان ودفعها لاللتزام الكامل بفتح 
ميناء الحديدة، وتحويل إيرادات النفط املنهوب لرصف رواتب املوظفني، 

وإال فلكل حادث حديث. 

ضـعبر السـجي

ن ُقـوٍَّة َوِمن رِّبَاِط  ا اْسـتََطْعتُم مِّ «َوأَِعـدُّواْ َلُهم مَّ
اْلَخيِْل تُْرِهبُوَن ِبِه، َعُدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكْم»..

وتـنبـأوا  وتأهبـوا،  واسـتعدوا  الُعـدة  أعـدوا 
وترقبـوا، لتكـونـوا عــىل قـدر التنكيـل بـأعـداء 
الـدين والوطـن، صبوا عـليهم سـوط عذاب، فقد 
أكثروا الفسـاد، وتعالوا وتجــربوا يف األرض، ما إن 
دخـل املـلوك مدينة إال أفسـدوها وجـعلـوا ذليلها 
البائـع عـزيـزاً، وعزيزهـا بحضيض القـاع ذليالً، 
وجـعلـوا مـن أيديكم نـاراً أحـاط بهـا ُرساِدُقهـا 
مـن الصنـاعـات اليمنـيـة، حـاربـوا مــن عـىل 
قارعة الُقدس، انحـازوا وطأطأت رؤوسهـم عـىل 

طاوالت التطبيع. 
ـة مـحمـد لنكـن نـحن الذي  لنكــن نـحـن أُمَّ

ا يف يـوم السـقيفة كـعـيلٍّ -عـليـه  واليـنـا عـليّـٍ
السالم- يف املـعارك كـرار غيـَر فرار. 

أيـا أشـبال األحـرار فــأووا للجـبهـات يربـط 
الله عــىل قلوبكـم ويزدكـم وعياً وثـباتـاً ويثبت 

أقدامكم، وينرصكـم نرص عـزيز مـقتدر. 
تحـت راية «وأعدوا»، أعدت الـوحدة الخـامسة 
عـرضـاً عسـكريٍّا مهيبـاً يعكـس للعـالـم مـدى 
االسـتعداد التـام للمواجهـة، وأن اليمـن يف تأهب 
ألي مـعتـد، وأنَّ الجيش واللجــان حـارضان ألية 
معـركـة قد تقام؛ ِمـن أجِل إخضاع هذا الشـعب، 
مسـتعدون أليـة سـاحـة رصاع، سـنقتحم تلـك 
السـاحـات الـتـي شـيّدهـا التحـالـف بـأهـش 
الجيوش وأضعف األسـلحة التـي التهمتهـا نريان 

«الوالعة». 
بُكل قوة سـتتدخل خطوط التماس ُكـّل مـا تم 

عرضه يف تلك الدفعة، وستتوسع دائرة الصنـاعات 
اليمـنيـة، وتكــون اليمــن هي من سـتقود هذه 
املعركـة كمـا قال السـيد القائـد: (أنتـم من بـداء 
الحـرب لكن نحـن مـن سننهيها) مـا ينطق عبثًا 

إنمـا هو وعٌد مفعوٌل. 
وأخـرجـُت أرض اليمــن رجـالهــا مـن رِحم 
الصمـود والتـحدي مـا بعد ثـماني سـنوات مـن 
الحــرب الهمجـيـة التي قامــت به السـعوديّة، 
تخـرجـت تلك الدفعــة لـهدفني ال ثـالـث لهمـا، 
هدفهـا األول تحـرير مـن تُركـت وحيدًة يف طريق 
الحـق املجـهول، مقيدة بقيود الظلم الذي تكـالب 
عليها من قبل املـوساد اإلرسائييل، بعيدة ُكـّل البعد 
عـن الُحكام يف شـبه الجـزيـرة العربية، يف محطة 
االنتظـار بفـارغ الصرب تنتظر، ُمنذ ثـمانني سـنة 
وهي مكلومة بالصمت املفـروض عليهـا مـن قبل 

الشعوب العربية. 
مرتوكة بخط التماس العسكري تقاوم بمفردها 
بـحجـارهـا التي ترهب العدو الغاصب، ما يقارب 
القرن وإرسائيل تستبيح األعراض املقدسة وتسلب 

األرايض الفلسطينية. 
هــا نحــُن يــا زيتونــة األرض بوعـد اآلخرة 

قادمــون. 
والهـدف الـثاني تَطهري الجزيـرة الـعربية مـن 
الحكــام الخانعـني املتولني لألعداء املسـاومني يف 
مقدسـاتنا والراضني عـن فعل اليهود يف السـاحة 

العربية. 
الساعة تِشريُ إىل يد القائد وتهمس للشعب قائلة 
تـركُت وقتي لقائدكـم املحـنك فـإصبعه بمقامـة 
عقـارب سـاعتي، الوقـت يف طياتـه مــن ذهـب، 

ويتدارك الوقت املناسب إلشعال فتيل القنبـلة. 
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وسعٌد تاضرة

زعران الصاسثي

ُكلُّ عرض عسـكري 
املناطـق  يف  يقـام 
العسكرية الحرة يحمُل 
لـدول  كثـريًة  رسـائَل 
اليمـن  عـىل  العـدوان 
السـيايس  الصعيد  عىل 

والعسكري.
اليـوم  اليمـن  إن 
برجاله هـو أقوى مما 
مـىض فاليمـن ال يزال 
ويعـد  الهمـم  يشـحذ 
الدفـع  بتخـرج  العـدة 
العسكرية املتتالية والعروض العسكرية الكبرية التي 

أبهرت العالم وألقت الرعب يف قلوب املعتدين.
إن اليمنيني قد بنوا تحت القصف والحصار جيشاً 
ال يُقهـر أذاق املعتديـن أشـد أنواع التنكيـل والعذاب 
طيلة ثمانية أعـوام، فالجيش الذي عمل أعداء اليمن 
عـىل تفكيكه وإبادته قد نشـاء وتكون مـن النقطة 

التي ضنوا بأنها قد تمحو وجوده.
فالعـرض العسـكري املهيب للمنطقة الخامسـة 
هـو األقوى يف الوعود الحـارضة واملوجهة من رئيس 
الجمهوريـة للدول العـدوان وإن وعـد اآلخرة يحمل 
وعوًدا قاسـيًة ومفاجئة وشـديدة التحذير من مغبة 
االسـتمرار يف العدوان، فالوعود التـي أطلقها رئيس 
الجمهورية تعرب عن مدى القوة التي يمتلكها الجيش 
اليمني والتي قد تغـري من مجريات األحداث يف األيّام 
القادمـة، وأن الجيـش اليمنـي اليوم هـو أقوى مما 

مىض يف مختلف املجاالت.

طظ تسج إلى خسثة.. رجائُض العشاء والفثاء 
سطى ذرغص الثشاع والاظمغئ والئظاء 

قم إلى اْلَغَمظ  قم إلى اْلَغَمظ خروج اإلَطام اْلَعاِدي إلى اْلَتّص َسَطْغِه السَّ خروج اإلَطام اْلَعاِدي إلى اْلَتّص َسَطْغِه السَّ

وسُث اآلخرة 
والسروُض الئاعرة 

شدض الظعاري 
 

* زيـارٌة رسـمية وشـعبيّة هامـة إىل محافظة صعدة 
العزيزة يتقدمها عضو السـيايس األعىل الشـيخ سـلطان 
اللـواء  الرابعـة  العسـكرية  املنطقـة  وقائـد  السـامعي 
عبداللطيـف املهدي إضافـًة إىل محافظ تعـز اللواء صالح 
بّجاش وعـدد من القيـادات املحلية واألمنيـة واإلرشافية 
والشخصيات السياسية والعلمائية واالجتماعية وعدد من 

النشطاء اإلعالميني والحقوقيني. 
* الزيـارة تكتسـب أهميتهـا أوالً مـن ُعمـِق االرتباط 
اإلنسـاني والوجدانـي والوطنـي بـني أبنـاء املحافظتني 
والـذي يعـود إىل مراحل تاريخيـة طويلة، لعـل أبرزها يف 
العـرص الراهن الحـروب الظاملة عىل صعـدة، ُوُصـوالً إىل 
الثورة الشـبابية عام ٢٠١١م ُوُصـوالً إىل ثورة ٢١ سبتمرب 

الظافـرة وما تالها من شـن العدوان الظالم عىل بالدنـا من قبل تحالف 
العدوان السعودّي األمريكي وأدواته يف الداخل واإلقليم.. وما تجّىل بشكل 
واضح من خالل قيم االخاء واملسؤولية املشرتكة بني ُكـّل رشفاء وأحرار 
ما أبناء محافظتي صعـدة وتعز- تجاه ما تمر به البالد  اليمن -ال ِســيـَّ
مـن عـدوان وحصار وواجـب أخالقي وديني يجسـده مواصلـة عملية 
الصمود والثبات والحشـد والتعبئة ملواجهة العدوان وأذنابه ومشاريعه 

ومؤامراته. 
* هـذه الزيـارة تأتـي أَيْـضاً يف إطـار عملية االتصـال والتواصل مع 
قيـادة الثـورة واألهميّة التي توليها القيادة الحكيمـة ملحافظة تعز وما 
تعولـه عليها مـن دوٍر كبرٍي يف معركة الدفاع والتنميـة والنهضة والبناء 
يف آٍن واحـد.. زيارٌة نتوقُع أن تتوَج بلقاء كبري مع سـماحة قائد الثورة 

للخـروِج برؤيـة واضحة وتوصيـات عملية ومقـّررات ميدانية مفصلة 
ا ومحّددة بدقة تضمن تضافر وتكامل الجهود الرسـمية والشعبيّة  ِجـدٍّ
والجهاديـة والثقافيـة والتعبوية لخدمة الهدِف األسـمى 
واملتمثل بمواجهة العدوان والسـري قدمـاً يف مجال تعزيز 
دور السـلطات الرسـمية باملحافظة والدفع بعجلة البناء 
والتنمية واملشـاريع الخدمية الالزمة للتخفيف من وطأة 
املعاناة التـي يرزح تحتها اآلالُف من أبناء املحافظة جراء 
تواصـل العـدوان والحرب والحصـار والنـزوح الجماعي 
للسـكان وبما شكله ذلك من وضع إنسـاني أقل ما يقال 

عنه إنه كارثي. 
* زيـارٌة نرجـو أن يكون لها أثٌر كبـريٌ يف وضع النقاط 
عـىل الحروف وبـكل شـفافية ووضـوح.. وبمـا يضَمُن 
تناُسـَق الجهود وتوحيدها ال تشـتيتها وتضاربها.. وعىل 
كافِة األصعدة والجوانب دون استثناء.. وأن تتجىل خاللها 
ـَر  مشـاعُر املسؤولية املشـرتكة -وهو ما نثق به َكثرياً- تجاه وطن يدّم
ويُقتل شـعبه وتسـتباح مقدراته وخرياته وتنتهك حرماتـه ُكـّل يوم.. 
ـة يف محافظة كتعـز يكّرس لها تحالُف العـدوان أقىص الطاقات  وَخاصَّ
واإلْمَكانيـات لجرِفهـا بعيـًدا عـن الخط الوطنـي والنضايل واإلنسـاني 
واالجتماعـي والثقـايف واألخالقي الذي ُعرفت به عـربَ التاريخ وما زالت 
رغـَم ُكـّل ما شـهدته املحافظة من مآٍس وأحداث وممارسـات بتوقيِع 
عصابـات التحالـف املأجـورة؛ بَهـدِف تشـويه الصـورة العامـة لهذه 
املحافظـة وهو ما نجزُم بأنه وبالرغم من هـول الجرائم واألحداث التي 
ارتُكبـت بتعز إالَّ أنه قد فشـل فشـالً ذريعاً بفضل اللـه تعاىل ثم بفضل 
صمـود وتالحـم أبناء املحافظة مـع قيادتهم الثورية والسياسـية ومع 

الجيش واللجان الشعبيّة يف التصدي لهذا العدوان والحصار. 

َخاِلح ُطْصِئض َشاِرع

ـالُم- إىل اْليََمن  خرج اإلَمام اْلَهاِدي -َعَليِْه السَّ
والنـاس ِيفْ اْليََمـن ينظرون إَِليْـِه نظرتني: نظرة 
محبيـه الَِّذيْـَن يـرون ِفيْـِه ُمَخلًِّصا مـن اْلَواِقع 
الـيسء الَِّذْي يعيشـونه تَْحت ظلـم جفتم ووالة 
بنـي العبـاس الَّـِذْي َكانُـْوا يسـومون اْليََمِنيِّنْيَ 
سـوء العذاب، َواْلَقبَاِئل تعيـش َحاَلة من اْلَحْرب 
والفـوىض، واألقاليم تَْحت سـيطرة أمراء حرب 
يقتتلـون للتغلب، فمـن تغّلب قدم نفسـه واليًا 
لبنـي العباس، وخطب باسـمهم، وبـني آخرين 
ـالُم  َكانُـْوا ينظـرون إىل اإلَمـام اْلَهاِدي َعَليِْه السَّ
ْوع حاكم يُِريْد أن يسـطر َعَىل البالد وأن  أَنَُّه َمْرشُ
يحكـم ِيفْ العباد كغـريه من النََّمـاِذج اْلَمْوُجْوَدة، 
ولكن النمـوذج الَِّذْي قدمـه اإلَمام اْلَهـاِدي َكاَن 
مختلًفا فلـم يقبل من أتباعـه أن يطيعوه َما لم 
يكونـوا مطيعني ِللَّـِه، ولم يتألـف قلوبهم َحتَّى 
تسـتقر دولته َعَىل ِحَسـاب الِقيم الَِّتي يحملها، 
ولم يشـِرت والءاتهم بخزائن بيت اْلَمال َكَما َكاَن 
يفعل السـالطني قبله، فكان حاكًما يختلف ُكـّل 
الحاكمني ِلْليََمِن قبله، ولم يدخل إىل اْليََمن بجيٍش 
مـن خارجها بَْل دخل إىل اْليََمـن َوَليَْس َلُه أنصار 
إِالَّ من استبرصوا ِفيِْه ودعوه إَِليِْه، ثمَّ من عرفوه 
ِبَهـِذِه املبدئيـة واملثالية سـّلموا إَِليِْه عروشـهم 
وقاتلوا بني يديه َحتَّى استشهدوا، َوَليَْس َعبْداللَِّه 
بـن برش بـن َطِريْـٍف أبـو العتاهيـة إِالَّ نموذًجا 
واحـًدا، َهـِذِه املثاليـة ِهـَي الَِّتي جعلـت اإلَمام 
ْلح بني قبيلتي سـعد  ـالُم ينجح ِيفْ الصُّ َعَليِْه السَّ
والربيعة [من َخـْوالن] ُرْغَم العـداء اْلَكِبرْي الَِّذْي 
َكاَن بَيْنَُهَمـا، والتفـت حوله َقبَاِئـل َهْمَدان ُرْغَم 
ـام األرحبـي، وبال غضاضة  وجـود كبريها الدَّعَّ
َعَليَْها فلم يكن اْلَهاِدي سـلطانًا بَـْل َكاَن هاديًا، 
ووالتـه َخْوالن وقاتلت َمَعُه جهـاًدا وكبريها ابن 
عبّـاد األَُكيْـِيل يتسـكع ِيفْ شـوارع بَْغـَداد طالبًا 
ى أعيَتْـه الحيلة ولم  الجيـوش لغـزو اْليََمن َحتـَّ
تزدد َخْوالن إِالَّ جهاًدا َمـَع اْلَهاِدي وبصرية ِفيِْه، 
وَِعنَْدَمـا دخـل اْلَهـاِدي َصنَْعاء وخـرج ِمنَْها إىل 
ْوَلة اليعفرية] َوَقْد َصاَر بنو  شـبام [َعاِصَمة الدَّ
يعفـر أمراؤها أَْرسَى ِيفْ يده دعاهم وفيهم األَِمرْي 
أَْسَعد بن أبي يعفر بن إبراهيم فأعلمهم ِبَما َكاَن 
من إساَءاتهم إَِليِْه َوَما َكاَن من إحسانه إَِليِْهْم ثمَّ 
َقـاَل َلُهْم: َقْد وهبُت َلُكْم أنفسـُكْم فاتقوا الله ِيفْ 

رسكم وعالنيتكم، ومّن َعَليِْهْم وأطلقهم، وخرج 
مـن شـبام وسـّلمها َلُهْم، َوَهـذَا املوقـف –َكَما 
يَبُْدْو- ُهَو الَِّذْي جعل أسـعد بن أبي يعُفر يعيش 
ِفيَْما بعد أسـري مودَّة اْلَهاِدي واالنتماء إَِليِْه دينًا، 
وإن بقي أمريًا َعَىل َصنَْعاء وشبام َوَما جاورهما 
إىل ُكْحالن، َحيُث استقر َحتَّى تويف سنة 332هـ، 
َوَقْد فهم أن اْلَهاِدي لم يأِت ليسلبه ملكه أَو يذّله 
بعد عـز َوإِنََّمـا اْلِعزِّ وامُللـك ُهَو ِيفْ حـب اْلَهاِدي 
واالنتمـاء إَِليِْه، ولـنئ َكاَن ِيفْ ظاهر أمره يخطب 
لغـري اْلَهـاِدي ولكن الَّـِذْي يظهر مـن ترصفاته 
بعـد موقف اْلَهـاِدي ِمنُْه أن املذهـب ُعُمـوًما ِيفْ 
ا، وحني خرج  َمنَاِطـق حكمـه َقْد أصبح هادويّـٍ
اْلُمْرتََىض بن اْلَهاِدي من األَْرس إىل شـبام لم يكن 
اسـتقبال أسـعد َلُه اسـتقبال محايد فضالً عن 
خصم بَْل َكاَن استقبال املؤمن بُقدسية وعظمة 
َهذَا األَِسـرْي َوالَِّذْي ُهَو اْلُمْرتََىض بن اْلَهاِدي َعَليِْه 
ـالُم، َفَقد َكاَن يُقبّـل من اْلُمْرتَـَىض أطرافه  السَّ
كَمـا يقبّـل العبد من مـواله، ُرْغَم موقع أسـعد 
من اإلمـارة َفـإنَّ َهـذَا َال يتأتـى إِالَّ من خواص 
املحبني، وأعتقد بـأن اْلَعالَقة بعد ذَِلَك بقيت َعَىل 
َحاَلة من الـوالء َال تخفى، فحني َقـاَم أحد أبناء 
أعمامـه بغزو َمِديْنَـة َصْعَدة بعد وفـاة النَّاِرص 

بـن اْلَهاِدي جّهز األَِمرْي أسـعد جيًشـا إىل َصْعَدة 
ى طرد جيش ابن عمه َوأََعـاَد أحفاد اْلَهاِدي  َحتـَّ
إىل َمِديْنَـة َصْعـَدة وسـلمها َلُهْم وعـاد أدراجه، 
َوَليْـَس غريبًا أن يكتب املؤرخـون أن النَّاِرص بن 
اْلَهاِدي َحبس أبا الحسن الهمداني املعروف بابن 
الحائك ِيفْ سـجن أسـعد بن أبي يعفـر، ولم يكن 
اْلنارص ليحبس أََحًدا ِيفْ سـجن أسـعد َما لم يكن 
أسـعد ِيفْ طاعته وإن َكاَن ِبَشْكٍل املواالة الكاملة 
الَِّتي اقتضت الظروف أن تكون غري معَلنة، ولعل 
ِلَهِذِه امليزة ِيفْ أسعد دور ِفيَْما جرى َعَىل يديه من 
أَْعَمال تمثلت ِيفْ اْلَقَضاء َعَىل القرامطة وكبريهم 
َعِيل بن الفضل ِيفْ املذيخرة بعد تضخم ظاهرتهم 
وتفاقم محنتهم فكان ُهَو املتويل ِلْلَقَضاِء َعَليِْهْم 
ِيفْ عام 304هـ، َوَليَْس غريبًا ِلُكلِّ ذَِلَك أن «سـرية 
اْلَهاِدي» ترتحـم ِيفْ ثناياها َعَىل األَِمرْي أسـعد بن 

أبي يعفر. 
الُم ِيفْ ُكـّل األَْحَوال  ولقد َكاَن اْلَهاِدي َعَليِْه السَّ
يـأِرس خصوًما باالنتصار َعَليِْهْم ويأِرس آخرين 
الُم  بالعفو عنهم، َحتَّى أصبح منهجه َعَليِْه السَّ
مذهبًا لجميـع َهِذِه اْلَقبَاِئـل العاصية الَِّتي لم 
تكن تفارقه تَْحت ضغط األنظمة املتغلبة َحتَّى 

تعود إَِليِْه. 

بطصغج سطغ السططان

شـهدت السـاحاُت اليمنية مؤّخراً العديـد من العروض 
العسـكرية التـي عكسـت الجهوزيـة العاليـة التي وصل 
إليها الجيش اليمنـي، ذلك الجيش الذي حاول الطغاة بكل 
وسائلهم تفكيكه وهيكلته، وتدمري عدته وعتاده من خالل 
التدمري املمنهج سـابًقا لألسـلحة يف عهد النظام السابق، 
واالسـتهداف املبـارش للمؤّسسـات العسـكرية ومخـازن 

األسلحة وغريها. 
العـرض العسـكري املهيـب الـذي بثته وسـائل اإلعالم 
الوطنيـة وجه رسـالة قوية للطغـاة واملعتدين مفادها أن 
خطـط األعـداء وأهدافهم يف اليمن باءت بالفشـل الذريع، 
وبـأن الجيش اليمني قد بات قوة ضاربة ال يسـتهان بها، 
وبـأن األرض التي احتضنت هـذا العرض هي أرض عصية 
عـىل األعداء وهي الرهان الذي راهن عليه الصماد وشـحذ 
الهمـم؛ ِمن أجِل الدفاع عنهـا والتحذير من الخطر املحدق 
بهـا؛ كونها كانت من األهداف الرئيسـية للمعتدين، لكنها 
اليوم تربز برجالها بكل شـموخ وعنفـوان لتقول إن روح 
الصمـاد قد نفخـت يف أرواح جيش بأكملـه، جيش تصدى 
ألعتى جيـوش العالـم برتسـانتهم العسـكرية املتطورة، 
جيش قدم عرضه األول بشـكل عميل يف الجبهات مسـطراً 
بطـوالت أذهلـت املراقبـني واملحللـني العسـكريني الذيـن 

يعرفون املوازين العسكرية ونتاجاتها. 
تتـوج العـرض العسـكري بإطاللـة قائد الثـورة، أطل 
مشـيداً بالجيش وقاداته، ومشيداً بأبناء الحديدة الرشفاء 
الذين تصدوا للعدوان وأّكـد أن الحديدة هي أمانة الشـهيد 
الصمـاد، ومحذراً لـدول العـدوان بالتوقف عـن عدوانهم 

واغتنام فرصة الُهــدنة. 
األعـداء  أبهـرت  التـي  الباهـرة  العسـكرية  العـروض 
وجعلتهم يعيدون حسـاباتهم التي طاملا أعادوها منذ بدء 
العدوان، هذه العروض ليسـت فقط لالسـتعراض، بل هي 
نتـاج أبطال رشفاء أقوياء تخرجـوا من بني غبار الغارات، 
ونريان املدفعية والدبابات، أبطال تخرجوا من قمم الجبال، 
ومـن رمال الصحـراء ومن بـني أمواج البحـار، فحق لهم 

الغلبة والتمكني والنرص املبني والعاقبة للمتقني. 
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الةعاد يف تصغصاه خري ولغج حرًا وصث غثخض الةعاد يف تصغصاه خري ولغج حرًا وصث غثخض 
اساصاد أظه حر يف باب الاضثغإ بآغات اهللاساصاد أظه حر يف باب الاضثغإ بآغات اهللا

- مخافة القتل (نيل الشـهادة) هو أكثر 
ما يُقِعُد اإلنسـان ضعيف اإليمان عن القيام 
بواجبـه الجهـادي والله تعاىل قـال: {ُقْل َلْو 
ُكنْتُْم ِيف بُيُوتُِكْم َلَربََز الَِّذيَن ُكِتَب َعَليِْهُم اْلَقتُْل 

إَِىل َمَضاِجِعِهْم}

طةاقت الةعاد
الجهـاد يف سـبيل اللـه مجاالته واسـعة 
وعديـدة وأرشفـه القتـال يف ظل العـدوان؛ 
جانـب  أيَّ  يُغفـل  وال  شـامل  الجهـاد  ِألَّن 
مـن الجوانـب، وطاملا املؤمن قد باع نفسـه 
ومالـه مـن الله تعـاىل والله اشـرتى فعليه 
تسـخري هذه النفس فيما يـريض الله دون 
مقابـل، وأن يتعبها يف سـبيل الله يف شـتى 
الجبهـات  يف  كالقتـال  الجهاديـة  األعمـال 
وكالعمـل الجهادي اإلعالمي أو التمويني أو 
اللوجسـتي أو األمني أو التوعوي والتعبوي 
أو  السـيايس  أو  الطبـي  أو  والتثقيفـي 
االجتماعـي، وكل الجوانـب رشط أن يكون 
ذلك حسـب توجيهات القيـادة؛ ألن الجهاد 
ليس حسـب املـزاج وال إيثاراً للسـالمة وال 

هروباً من ساحة الحرب وميدان املعركة.
أيضـاً  واسـع  باملـال  الجهـاد  أن  كمـا 
وتربـوي، حيـث إن من يقّدم ماله سـيقّدم 
نفسـه إن اقتـىض األمر والحاجـة والظرف 
واملعركـة، وفيـه وقايـة مـن حـب الدنيـا 
واالسـرتزاق حيث يخرج من ماله يف سـبيل 
الله فكيـف ينتظر مقابل أو كيف يشـرتيه 
األعداء وهو من يبـذل ماله ابتغاء مرضات 
الله، وقد جاء الحديث عن الجهاد باملال قبل 
الجهاد بالنفس يف أغلب اآليات التي تحدثت 
عن الجهاد قال تعـاىل: {َوَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلُكْم 
َوأَنُْفِسـُكْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم َخـرْيٌ َلُكْم إِْن 
ُكنْتُْم تَْعَلُموَن) ويقول سـبحانه: {َوَجاَهُدوا 

ِيف َسِبيِل اللَِّه ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسِهْم} 
وكـم أمـر الله تعـاىل باإلنفاق يف سـبيله 
كقولـه تعاىل:{َفَمِن اْعتََدى َعَليُْكـْم َفاْعتَُدوا 
َعَليْـِه ِبِمثِْل َمـا اْعتَـَدى َعَليُْكْم َواتَُّقـوا اللََّه 
َواْعَلُمـوا أَنَّ اللَّـَه َمَع اْلُمتَِّقـنَي * َوأَنِْفُقوا ِيف 
َسـِبيِل اللَّـِه َوَال تُْلُقـوا ِبأَيِْديُكـْم إَِىل التَّْهلَُكِة 
َوأَْحِسـنُوا إِنَّ اللََّه يُِحبُّ اْلُمْحِسـِننَي} ويقول 
سـبحانه: {َوأَِعـدُّوا َلُهـْم َما اْسـتََطْعتُْم ِمْن 
ُقوٍَّة َوِمْن ِربَاِط اْلَخيْـِل تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه 
وََعُدوَُّكـْم َوآََخِريـَن ِمْن ُدونِِهـْم َال تَْعَلُمونَُهُم 
ٍء ِيف َسـِبيِل  اللَّـُه يَْعَلُمُهْم َوَما تُنِْفُقوا ِمْن َيشْ
اللَّـِه يُـَوفَّ إَِليُْكـْم َوأَنْتُـْم َال تُْظَلُموَن} وعىل 
العمـوم فـكل عمـل يف سـبيل اللـه ولصـد 
العـدوان هـو عمل جهـادي حتـى الخروج 
يف مظاهـرة ضد العدوان، وهـو أمر متيرس 
وسـهل وبسـيط عىل اإلنسـان لكنه صعب 
ومؤثر عـىل نفسـيات األعداء بشـكل كبري 
جـداً ويكفي قول الله تعاىل: {َمـا َكاَن ِألَْهِل 
اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن اْألَْعَراِب أَْن يَتََخلَُّفوا 
َعْن َرُسـوِل اللَّـِه َوَال يَْرَغبُوا ِبأَنُْفِسـِهْم َعْن 
نَْفِسـِه ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َال يُِصيبُُهْم َظَمأٌ َوَال نََصٌب 
َوَال َمْخَمَصٌة ِيف َسِبيِل اللَِّه َوَال يََطئُوَن َمْوِطئًا 
ـاَر َوَال يَنَالُوَن ِمْن َعـُدوٍّ نَيًْال إِالَّ  يَِغيـُظ اْلُكفَّ
ُكِتـَب َلُهْم ِبـِه َعَمٌل َصاِلٌح إِنَّ اللَّـَه َال يُِضيُع 
أَْجَر اْلُمْحِسِننَي * َوَال يُنِْفُقوَن نََفَقًة َصِغريًَة 
َوَال َكِبـريًَة َوَال يَْقَطُعـوَن َواِديًـا إِالَّ ُكِتَب َلُهْم 

ِليَْجِزيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما َكانُوا يَْعَملُوَن}.

ق ســثر لطةمغــع ســظ الاتــرك ملعاجعئ 
السثوان

َعَفاِء َوَال َعَىل  قال تعـاىل: {َليَْس َعـَىل الضُّ
اْلَمْرَىض َوَال َعَىل الَِّذيَن َال يَِجُدوَن َما يُنِْفُقوَن 
َحـَرٌج إِذَا نََصُحـوا ِللَّـِه َوَرُسـولِِه َمـا َعـَىل 
اْلُمْحِسـِننَي ِمْن َسـِبيٍل َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم * 
َوَال َعـَىل الَِّذيَن إِذَا َما أَتَـْوَك ِلتَْحِمَلُهْم ُقْلَت َال 
أَِجُد َمـا أَْحِملُُكْم َعَليِْه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض 
ْمِع َحَزنًا أَالَّ يَِجُدوا َما يُنِْفُقوَن * إِنََّما  ِمَن الدَّ
ـِبيُل َعَىل الَِّذيَن يَْسـتَأِْذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَاُء  السَّ
َرُضوا ِبـأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلـِف َوَطبََع اللَُّه 
َعـَىل ُقلُوِبِهْم َفُهـْم َال يَْعَلُمـوَن} يحرص الله 
سـبحانه وتعـاىل يف هـذه اآليـات الكريمـة 
املعذوريـن عن القتال يف سـبيل اللـه الذين 

ليس عليهم قتال وهم: 
َعَفاِء} سـواء من كرب  1- {َليْـَس َعَىل الضُّ
السـن أو ضعـف شـديد يف البـدن بحيث ال 

يقوى عىل القتال، ويدخـل يف الضعفاء من 
ذكرهـم اللـه يف قوله: {َليْـَس َعـَىل اْألَْعَمى 

َحَرٌج َوَال َعَىل اْألَْعَرِج َحَرٌج}.
2- {َوَال َعَىل اْلَمْرَىض} وهم الذي يمنعهم 
املرض من القتـال وهو عذر إذا ذهب وجب 

القتال.
3- {َوَال َعَىل الَِّذيَن َال يَِجُدوَن َما يُنِْفُقوَن} 
وهم الفقـراء الذين ال يسـتطيعون تجهيز 
أنفسـهم وإذا ُوجـد مـن يجهزهـم وجـب 

عليهم القتال وسقط عذرهم.
وهـذه األصنـاف الثالثـة املعـذورة عـن 
القتـال يف سـبيل اللـه يجب عليهـا النصح 
والعمـل الجهـادي - غـري القتايل - حسـب 
القـدرة واالسـتطاعة واإلمـكان فقد رشط 
الله تعاىل عليهم ذلك بقوله: {إِذَا نََصُحوا ِللَِّه 
َوَرُسـولِِه َما َعَىل اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه 

َغُفوٌر َرِحيٌم}
4-{َوَال َعـَىل الَِّذيَن إِذَا َما أَتَـْوَك ِلتَْحِمَلُهْم 
ُقْلَت َال أَِجـُد َما أَْحِملُُكْم َعَليِْه تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهْم 
ْمـِع َحَزنًـا أَالَّ يَِجـُدوا َمـا  تَِفيـُض ِمـَن الدَّ
ال  أو  يمتلكـون  ال  الذيـن  وهـم  يُنِْفُقـوَن} 
يجدون الوسـيلة للذهاب إىل الجبهة (أرض 
املعركـة) ولم يوفر أحد لهم ذلك، وتتملكهم 
الرغبـة الجامحة والنيـة الصادقة والجادة 
واالسـتعداد الكامـل للقتـال فيعـودون إىل 
بيوتهـم وهم يبكـون من الحـزن؛ ألنهم ال 
يجـدون مـا ينفقـون وال مـا يوصلهـم إىل 

ساحة املعركة.
وغري هذه األصنـاف األربعة ال عذر ألحد 
عـن الجهاد يف سـبيل اللـه بمفهومه العام 
ومجاالته الواسـعة وعىل وجـه الخصوص 
القتـال واملواجهـة يف الجبهـات والثغـور؛ 
والذي هو غري واجب فقط عىل النساء التي 
تتخلف يف البيوت وأصحـاب العذر الرشعي 
الذي وضحه القرآن، أما غري ذلك فقد سّمى 
اللـه تعاىل مـن يتخلف عن القتـال بأنه مع 
ِبيُل َعَىل الَِّذيَن  الخوالف قال تعاىل: {إِنََّما السَّ
يَْسـتَأِْذنُونََك َوُهْم أَْغِنيَاُء َرُضـوا ِبأَْن يَُكونُوا 
َمَع اْلَخَواِلـِف َوَطبََع اللَُّه َعـَىل ُقلُوِبِهْم َفُهْم 
َال يَْعَلُموَن}وهنا اسأل نفسك هذه األسئلة: 

1- هل أنت من الضعفاء؟.
2- هـل أنت مـن املرىض الذيـن أقعدهم 

املرض عن القتال؟.
3- هـل أنـت مـن الذيـن ال يجـدون مـا 
ينفقـون من الفقـراء الذين ال يسـتطيعون 
تجهيـز أنفسـهم ولـم يُوجد مـن يجهزهم 

للقتال؟.
4- هـل أنت من الذيـن ال يمتلكون أو ال 
يجدون الوسـيلة للذهاب إىل الجبهة (أرض 

املعركـة) ولـم يوفر أحد لهم ذلـك وتتملكك 
الرغبـة الصادقة والنية الجادة واالسـتعداد 
الكامـل للقتال فعدت إىل بيتـك باكياً حزيناً 
ألنـك لـم تجد مـا تنفـق وال مـا يوصلك إىل 

الجبهة وساحة املعركة؟.
يف  تجاهـد  هـل  أولئـك  أحـد  كنـت  وإذا 
املجـاالت األخـرى غـري القتاليـة وتنصـح 
لله ورسـوله وللمؤمنـني املجاهدين وتقف 
وتواجـه  واملثبطـني  املرجفـني  وجـه  يف 

الشائعات؟.
5- هـل أنـت مكلـف بعمل جهـادي من 
القيـادة كالعمـل اإلعالمـي أو التمويني أو 
اللوجسـتي أو األمني أو التوعوي والتعبوي 
أو  االجتماعـي  أو  السـيايس  أو  الطبـي  أو 
التنظيمـي أو أّي عمل ُكلفت به يف أي جانب 

جهادي؟
وإذا لـم تكـن اإلجابـة عن أي مـن هذه 
األسـئلة الخمسـة بــ (نعـم) فاعلـم أنـك 
ممـن قال اللـه فيهم: {َرُضـوا ِبـأَْن يَُكونُوا 
َمـَع اْلَخَواِلـِف َوَطبََع اللَُّه َعـَىل ُقلُوِبِهْم َفُهْم 
َال يَْعَلُمـوَن} فرضيت لنفسـك أن تكون مع 
النساء الخوالف فتخلفت مثلهّن عن القتال 
عىل الرغم أن كثرياً من النسـاء من يجاهدن 
بأموالهـن ويقمـن بأعمـال جهادية كبرية 

ومتعددة. 

تفظغث افسثار 
عندما دعـا الله سـبحانه وتعـاىل عباده 
املؤمنني للنفري العام والجهاد بالنفس واملال 
يف كثري من آيات القرآن الكريم كقوله تعاىل: 
{انِْفـُروا ِخَفاًفـا َوِثَقاًال َوَجاِهـُدوا ِبأَْمَواِلُكْم 
َوأَنُْفِسـُكْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم َخـرْيٌ َلُكْم إِْن 
ُكنْتُـْم تَْعَلُمـوَن} فإنـه من منطلـق رحمته 
وحكمتـه وألطافه بعباده املؤمنني ومن باب 
قوله تعاىل: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اْستَِجيبُوا ِللَِّه 
َوِللرَُّسـوِل إِذَا َدَعاُكْم ِلَمـا يُْحِييُكْم} حيث إن 
األمر اإللهـي بالنفري العام والجهاد بالنفس 
واملـال يحافظ عىل عـزة النـاس وكرامتهم 
وعىل سـيادة األوطان واستقاللها، ويخطئ 
الكثـري الفهـم والتـرصف حـني يعتقـدون 
أن العكـس هـو الصحيـح، وأن القعـود يف 
البيـوت يحافـظ عليهـا واملكوث بـني األهل 
واألوالد كفيـل باملحافظـة عليهم واالجتماع 
معهم وعـدم فراقهم، وهذا غري صحيح عىل 
اإلطـالق فاللـه تعاىل أمـر بالنفـري والجهاد 
لكي تسـلم البيوت واألوالد والعزة والكرامة 
والوطـن والدين والحريـة، ويف نفس الوقت 
مـن يستشـهد فهـو حـي ومن يبقـى فهو 
منتـرص وحر ويف هـذه الوضعيـة الله تعاىل 

هو مـن يتكفـل بالنـرص والتأييـد ويرىض 
عن النـاس النافريـن واملجاهديـن يف الدنيا 
ويف اآلخـرة وينعـم النـاس واملجتمع باألمن 
واألمان والحياة الكريمة، أما الفهم الخاطئ 
والقـارص وغـري الواقعي بـأن القعـود هو 
الحل فإن املشـهد سـينقلب رأساً عىل عقب 
وسـيحدث مـا كان يحـذره النـاس وقعدوا 
بسـببه فسـيدخل العـدو ألنه لـن يجد من 
يقف أمامـه وإذا كان هنـاك مجاهدين قلة 
فسيقاتلون حتى يستشهدوا عندها سيدخل 
العدو وسـيخرج الناس - من سلم منهم من 
القتـل واألرس-، والنسـاء - من سـلمت َمن 
االغتصاب وهتك العرض - سـيخرجون من 
بيوتهـم الجئني ونازحني وسـتتفرق األرسة 
والعائلـة الواحدة فـإذا بالزوجـة نازحة أو 
الجئـة يف بـالد والبنـت يف بـالد واألخ يف بالد 
واألب يف بـالد وهكـذا، ويف نفـس الوقت الله 
تعـاىل سـاخط عليهم وخـاذل لهم بسـبب 
معصيـة القعود عن الجهـاد واإلعراض عن 
التوجيـه اإللهـي بالنفري العـام، واملفرتض 
أن ينفـر النـاس للجهـاد ال أن ينفـروا منه 
ويتعـذرون ويأتون بمربرات القعود الخطري 
عليهم؛ ألنه ليس هناك عذر أصالً باسـتثناء 

ما بيّنه القرآن كما ذكرنا سابقاً.
- فال عذر للناس - وكل واحد منّا هو أحد 
الناس وهو مقصود ويتحمل مسؤولية - ال 
عذر لهم عن القعود عن الدفاع عن أنفسهم 
األمريكـي  السـعودي  العـدوان  ومواجهـة 
عليهـم، وإذا كان الفرار يـوم الزحف كبرية 
مـن الكبائـر يف حق مـن نفـر إىل الجهاد يف 
أرض املعركـة فكيف بمن لم ينفر أصالً ولم 

يجاهد ولم يتحرك يف صد العدوان.
- ال عـذر عـن الجهاد والتحـرك ملواجهة 
العـدوان؛ ألن شـذاذ اآلفـاق وبـالك ووتـر 
واملرتزقـة من القـارات الخمس قـد أتوا إىل 
بالدنـا وتركـوا بيوتهـم وأهلهـم وأوالدهم 
وبلدانهـم، ونحـن البـالد بالدنـا والعـدوان 
علينا وقد جاءوا ليقاتلونا والله تعاىل يقول: 
{َوَقاِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه الَِّذيـَن يَُقاِتلُونَُكْم َوَال 

تَْعتَُدوا إِنَّ اللََّه َال يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن}.
- ال عذر عن الجهاد يف سـبيل الله بحجة 
ومـربر بعـض األخطـاء مـن املجاهدين أو 
املرشفـني أو مـن غريهـم، هـذه األخطـاء 
الصغرية مقابل الخطأ الكبري والفادح خطأ 
القعـود عن الجهاد وخطـأ عصيان أمر الله 
تعاىل بالجهاد الذي هو فرض عني وكما قال 
تعاىل: {َوَمْن َجاَهَد َفِإنََّما يَُجاِهُد ِلنَْفِسـِه إِنَّ 
اللََّه َلَغِنيٌّ َعـِن اْلَعاَلِمنَي) ويقول تعاىل: {َوَال 
تَْكِسـُب ُكلُّ نَْفـٍس إِالَّ َعَليَْها َوَال تَـِزُر َواِزَرٌة 

ِوْزَر أُْخَرى ثُـمَّ إَِىل َربُِّكْم َمْرِجُعُكـْم َفيُنَبِّئُُكْم 
ِبَما ُكنْتُْم ِفيِه تَْختَِلُفوَن} فإذا أذنب شـخص 
ما أو أسـاء الترصف فهل من العقل والدين 
أن نكون مثله مذنبني وسيئي الترصف كما 
هـو يسء؟ الجـواب : ال ؛ ألن الله يقول {ُكلُّ 

نَْفٍس ِبَما َكَسبَْت َرِهينٌَة}.
- ال عـذر بطول مدة العدوان والقول لقد 
طالت مدة العدوان، والحقيقة أنه طال ألننا 
قعدنـا والكالم الصحيح هـو أن نقول: لقد 
طالت مـدة قعودنا طيلة العدوان ولم نعمل 
شـيئاً ولم نسـجل موقفاً ولم نحرك ساكناً 
ولم نواجه عدواً ولم ننفق رياالً، واملفروض 
أن نتـدارك األمر ونقـوم بواجبنـا ونتحمل 

مسؤوليتنا ونستجيب لربنا سبحانه.
لو فكـر املجاهدون يف الجبهـات ويف كل 
املجـاالت مثل تفكري القاعديـن لكان العدو 
قد احتل البالد بالطول والعرض، وإذا حصل 
اخـرتاق للعـدو يف هذ الجبهـة أو تلك أو من 
هـذه املنطقـة أو تلـك أو التـف مـن هنا أو 
مـن هناك أو تسـلل من هذا املوقـع أو ذاك 
فإنه لم يسـتطع أن يفعل ذلك إال من خالل 
املواقـع الفارغة مـن املجاهدين واملفرتض 
أنهـا مواقـع القاعديـن؛ ِألَّن املجاهديـن يف 
مواقعهـم ويقومـون بواجبهـم ويقاتلون 
مواقعهـم  ويرتكـون  استشـهادهم  حتـى 

فارغة أيضاً فأين موقعك أيها القاعد؟.
هـل دورك أن تتابـع األخبـار ومجريات 
مـاذا  وتسـأل  املعركـة  ومسـار  األحـداث 
حصـل؟ ماذا يحـدث؟ وكأن ليس لك عالقة 
بالبـالد وليـس عليك واجـب وكأنـك تتابع 
أخبـار أحداث بعيدة عنـك وال عالقة لك بها 
وصـدق الله القائل: {يَْحَسـبُوَن اْألَْحَزاَب َلْم 
يَذَْهبُـوا َوإِْن يَـأِْت اْألَْحـَزاُب يََودُّوا َلـْو أَنَُّهْم 
بَاُدوَن ِيف اْألَْعَراِب يَْسـأَلُوَن َعْن أَنْبَاِئُكْم َوَلْو 

َكانُوا ِفيُكْم َما َقاتَلُوا إِالَّ َقِليًال}.
ومن يقول: إنه سيقاتل حني يصل العدو 
إىل قريتـه أو إىل بيته فهـو كاذب؛ ألن من ال 
يتحرك وهو يف سعة من أمره لن يتحرك وقد 
ضـاق الخناق عليـه، بل سـريحب بالغازي 
واملحتل وسـيقبل يده وقدمه وسيستجديه 
الرحمـة والعفـو، وسـيحلف لـه باأليمان 
املغلظـة أنه لم يقاتل ولـن يقاتل وأنه معه 
ويف صفه، ومن صدق أنه سيقاتل فلن يدري 
ماذا يفعل؟ أيحمي الزوجة والبنات أم البيت 
واألموال أم نفسـه؟ ويف األخري سيكون بني 
خيارين إما االستسالم أو الهرب إن استطاع 

إىل ذلك سبيال.
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 : طاابسات
أُصيـب 61 مواطناً، بينهم صحفي و4 أطفال، 
جراء إطالق نار من قوات االحتالل خالل عمليات 
اقتحام املدن والبلدات، أَو قمع تظاهرات سلمية 
نظمهـا مدنيون فلسـطينيون، فضالً عن إصابة 
العـرشات بحـاالت اختناق، جميعهـم يف الضفة 

الغربية. 
يف التفاصيـل: أُصيب 12 مواطناً فلسـطينياً، 
بينهم صحفيٌّ وطفـل، الجمعة املاضية، بأعرية 
معدنية، جراء إطالق قـوات االحتالل النار خالل 
مواجهـات أعقبـت قمعهـا مسـرية كفـر قدوم 

األسبوعية السلمية، شمال قلقيلية. 
يوم األحد، الفائت، أُصيب 3 مواطنني، أحدهم 
حالته حرجة، جراء إطالق نار من قوات االحتالل 
خـالل مواجهات رافقت اقتحامهـا مدينة جنني 

ومخيمها. 
يـوم االثنني، أُصيب 7 مواطنني، أحدهم طفل، 
خـالل مواجهات رافقت اقتحـام قوات االحتالل 
بلدة قباطيـة، يف جنني، وحصارهـا أحد املنازل، 
وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات مواطنًا من 

املنزل املحارص. 
يوم الثالثاء، أُصيب 4 مواطنني، بينهم طفالن، 
خـالل مواجهات رافقت اقتحـام قوات االحتالل 
قرية روجيب يف نابلـس، وحصارها أحد املنازل، 
وسـط انـدالع اشـتباكات يف املكان. خـالل ذلك، 
أطلقـت تلك القـوات 5 قذائـف صاروخية تجاه 
الطابقـني الثانـي والثالـث من املنـزل املحارص 
واملكـون من 3 طوابـق، مـا أَدَّى إىل تدمري أجزاء 

منهما. 
وقبـل انسـحابها، اعتقلـت قـوات االحتـالل 
مواطنـني تواجـدا يف املنـزل، بعـد إحضـار والد 
أحدهما والطلب منه أن ينادي عىل ابنه لتسـليم 

نفسه. 
يـوم األربعاء، أُصيب مواطـن جراء إطالق نار 
من قوات االحتالل قبـل اعتقاله قرب منزله بعد 
محارصته يف بلدة سلواد يف رام الله. كما اعتقلت 
تلـك القـوات 3 مواطنـني بعد مداهمـة صالون 
حالقة كان يعمل فيه املصـاب املعتقل، وكرست 

محتوياته. 
كمـا أطلقت قوات االحتـالل النار مرتني تجاه 
األرايض الزراعيـة رشق قطـاع غـزة، و6 مـرات 
تجـاه قوارب الصيادين يف عـرض البحر (غربًا)، 
وأغرقـت قـارب مجـداف لصيـاد قبالـة رفح يف 
2022/8/26م، وصادرت 3 قـوارب إنارة قبالة 

رفح وشمال القطاع يف 30و2022/8/31م. 
ومنـذ بدايـة العام، أسـفرت اعتـداءات قوات 
االحتـالل عـن مقتـل 111 مواطنـا، بينهـم 80 
مدنيـاً، منهـم 24 طفـالً و8 نسـاء، ومواطنان 
قتلهما مسـتوطنون، والبقية ناشـطون، منهم 

15 قضوا يف عمليات اغتيال. 
و32 مـن الضحايـا، منهـم 19 مدنيـاً، بينهم 
8 أطفال و3 نسـاء، قتلوا يف العـدوان اإلرسائييل 
األخري عىل قطاع غزة. كما أُصيب 1277 مواطناً، 
صحفيـاً،  و22  امـرأة  و39  طفـالً  بينهـم 195 
يف الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. وتـويف ثالثة 

مواطنني، من بينهم امرأة، يف سجون االحتالل. 
 

العثُم والاةرغُش واملخاَدرُة واقجاغطان
هدمـت قـواُت االحتـالل منـزًال قيد اإلنشـاء 

وأََساسات منزل آخر، وبركس زراعي، وأخطرت 
بوقف العمل بمنزل، وصادرت ممتلكات ومركبة، 

يف الضفة الغربية. فيما ييل التفاصيل:
االحتـالل  قـوات  هدمـت  2022/8/29م،  يف 
أََساسات منزل قيد اإلنشاء، رشق أريحا، بدعوى 

 .(C) البناء غري املرخص يف مناطق مصنفة
االحتـالل  قـوات  صـادرت  نفسـه،  اليـوم  يف 
مركبة من نوع فورد، بعدما أوقفتها عىل حاجز 
عسـكري يف مسـافر، جنوب الخليل، واحتجزت 
8 معلمـني كانـوا عـىل متنهـا قبـل أن تجربهم 
عىل العودة سـريًا عـىل األقدام؛ بذريعـة التواجد 
يف منطقة تدريبات عسـكرية يمنع عىل املدنيني 

التواجد فيها. 
االحتـالل  قـوات  هدمـت  2022/8/31م،  يف 
منزالً قيد اإلنشـاء، وبركساً زراعياً، واقتلعت 50 
شـجرة زيتـون يف بلدة تقوع، رشقـي بيت لحم. 
كما صادرت تلـك القوات كرفان حديدي، وخيام 
من الحديد والبالستيك املقوى بعد تفكيكها، من 
داخـل قطعـة أرض يجري تجهيزهـا كمتنزه يف 

الحي الجنوبي من الخليل. 
ومنذ بدايـة العام، رشدت قوات االحتالل 108 
عائـالت، قوامها 648 فـرداً، منهـم 123 امرأة، 
و300 طفل، جراء تدمري 113 منزالً، و41 خيمة 
سـكنية. كمـا دّمـرت 81 منشـأة مدنية أُخرى، 
وجرفت مسـاحات واسعة من األرايض، وسلمت 
عـرشات األوامـر بإخطار الهـدم ووقـف البناء 

واإلخالء. 
 

اساثاءاُت املساعذظني
هاجمـوا  اعتـداءات   4 املسـتوطنون  نّفـذ 
فيهـا مركبـات ومنـازل فلسـطينية يف الضفـة 
2022/8/26م،  يف  التفاصيـل:  ويف  الغربيـة، 
اقتحـم مسـتوطنون، بحمايـة قـوات االحتالل 
اإلرسائييل، شـمال رشقي مدينة دورا، يف الخليل، 
وأقاموا طقوسـا دينية هنـاك، ومنعوا املزارعني 
مـن الوصـول إىل عـني املاء التـي يـروون منها 

مزروعاتهم. 
يف 2022/8/28م، اقتحم مئات املسـتوطنني 
باحات املسجد األقىص، من باب املغاربة، بحماية 
مشـّددة من رشطـة االحتـالل اإلرسائيـيل التي 
سـمحت لبعضهم بالخروج عرب باب األسـباط، 
ثـم العودة للمسـجد منـه، وذلك ألول مـرة منذ 

االحتالل اإلرسائييل ملدينة القدس عام 1967م. 
مسـتوطنون،  اعتـدى  2022/8/30م،  يف 
انطالقاً من مسـتوطنة ”يتسـهار جنوب رشقي 
نابلـس، بالحجارة عـىل املركبات الفلسـطينية 
املـارة عرب الطريـق االلتفايف يتسـهار، وحطموا 

زجاج ثالث مركبات منها. 
يف اليـوم نفسـه، اقتحمت مجموعة مسـلحة 
من املستوطنني، برفقة قوة من جيش االحتالل، 
قريـة كيسـان، رشق بيـت لحـم، واعتـدت عىل 
املواطنـني وممتلكاتهـم، ومنذ بدايـة العام نفذ 
املستوطنون 176 اعتداء عىل األقل، تسبب اثنان 

منهم بقتل مواطنني. 
 

الاعغُُّض واقساصاقُت
 (185) الصهيونـي  االحتـالل  قـواُت  نّفـذت 
عمليـَة توغل يف الضفة الغربية، بما فيها القدس 
املحتّلة، داهمت خاللها منازل سـكنية ومنشآت 
وفتشـتها، وأقامت حواجز، أسفرت تلك األعمال 
عن اعتقال (73) مواطنًا، بينهم 8 أطفال. خالل 
املداهمات صادرت تلك القوات 6 آالف شيكل من 

منزل يف الخليل. 
االحتـالل  قـواُت  نفـذت  غـزة،  قطـاع  ويف 
عمليتـي توغـل محدودتـني: األوىل رشق رفح يف 
يف  خانيونـس  رشق  واألُخـرى  2022/8/29م، 

2022/8/31م. 
ومنذ بداية العام، نفذت قوات االحتالل 5740 
عمليـة اقتحـام، يف الضفـة الغربيـة بمـا فيها 
القدس الرشقية املحتّلـة، اعتقلت خاللها 3443 
مواطنا، بينهـم 330 أطفال، و30 امرأة. ونفذت 
تلك القوات 26 عملية توغل محدودة رشق قطاع 
غـزة، واعتقلـت 78 مواطنًـا، منهـم 45 صياًدا، 

و28 متسلًال، و5 مسافرين. 
 

التخاُر والصغعُد سطى الترضئ
تواصُل قواُت االحتالل حصاَرها غري اإلنساني 
وغـري القانوني، املفـروض عىل قطـاع غزة منذ 

أكثر من 15 عاماً. 
مسـاء 2022/8/24م، تـويف الطفـل املريض 
فاروق محمـد أبو نجا، 6 أعـوام، بعدما عرقلت 
قـوات االحتـالل سـفره إىل مستشـفى هداسـا 

بمدينة القدس املحتّلة لتلقي العالج. 

وواصلت قوات االحتالل فرض قيود عىل حرية 
الحركـة يف الضفـة الغربية، ففضـالً عن (108) 
حواجز ثابتة نصبت خالل هذا األسـبوع (104) 
حواجـز فجائيّـة يف الضفـة الغربيـة بمـا فيها 

القدس الرشقية، اعتقلت عليها 8 مواطنني. 
ومنذ بداية العام، نصبت قوات االحتالل 2910 
حواجـز فجائيّة عىل األقل، اعتقلـت عليها 136 

مواطنًا. 
 

اظاخاُر افجرى سطى السةاِن 
قـّررت لجنُة الطوارئ الوطنيـة العليا للحركة 
الوطنية األسـرية وقَف خطـوة اإلرضاب املفتوح 
عن الطعـام بعدما تراجعت إدارة السـجون عن 
قرارها بالنقل التعسفي ألرسى املؤبدات دوريٍّا. 

«العـدّو   :6 رقـم  بيـان  يف  اللجنـة  وقالـت 
الصهيونـي وأدواتـه املتمثلـة بـإدارة السـجون 
أدركـت أن األرسى جاهـزون لدفـع ُكــّل ثمن؛ 
ِمن أجِل كرامتهم وحقوقهم؛ وأن خلفهم شـعبًا 
ومقاومة مسـتعدة لدفع ُكــّل األثمان؛ ِمن أجِل 
نرصة مقاتليها يف سـجون االحتالل الصهيوني، 
ولذلك قّرر العدّو وقف قراراته الظاملة وإجراءاته 
التعسـفية بحـق أبنائكـم األرسى واالسـتجابة 

ملطالبهم». 
وعـّدت أن تراجع العـدّو عن إجراءاتـه إن دلَّ 
عىل يشء َفـإنَّما يدل عىل أن هذا العدّو ال يرتاجع 
عن عدوانه إال عندما يرى صمودنا ووحدتنا التي 
تتجسد يف ُكـّل مرة داخل قالع األرس، و»نرجو أن 
تمتد هذه الوحدة لتتحّقق يف ُكـّل ساحات الوطن 

ومواجهة االحتالل». 
وكان األرسى قد بدأوا تنفيذ خطوات تصعيدية 
تختتـم  أن  املفـرتض  مـن  وكان  السـجون،  يف 
الخطـوات بـإرضاب عـن الطعـام، َحيـُث بدأوا 
خوضه، مساء الخميس الفائت، إلجبار االحتالل 
عىل تحسني ظروف اعتقالهم، يف سياق خطوات 
احتجاجيـة أقرتها لجنة الطوارئ الوطنية العليا 
لألرسى، بعد تنّصل سلطات االحتالل من االتّفاق 
والتفاهمات التي جرت مع قادة الحركة األسرية 
يف مـارس املـايض، واملتعلقـة بإزالـة عقوبـات 

مفروضة عليهم. 
بدورها، لفتت مؤّسسـة «مهجـة القدس» إىل 
أّن «انتصـار املجاهـد خليـل عـواودة يف معركة 
األمعـاء الخاوية، وانتـزاع حريتـه، بعد خوضه 
إرضابًـا بطوليٍّا لــ 172 يوماً، يُضاف إىل سـجل 
انتصارات الحركة األسرية ضد سياسة االعتقال 

اإلداري التعسفي». 
مـن جهتهـا، قالـت محاميـة األسـري خليـل 
عـواودة: إّن «النيابـة العسـكرية «اإلرسائيلية» 
تعهـدت بعـدم تمديـد االعتقال اإلداري لألسـري 

عواودة». 
وعلـق األسـري خليـل عـواودة بقولـه: «نحن 
شعب ال يُهزم يف معاركه.. بل ننترص أَو نموت». 
ووّجه رسالة إىل األرسى، قائًال: إّن «اإلنجازات ال 

تتحّقق إالّ بالتضحيات والدم والوجع». 
وقـد بلـغ العدد اإلجمـايل لـألرسى واملعتقلني 
الفلسـطينيني يف سـجون االحتالل حتـى نهاية 
يوليو 2022م، نحو أربعة آالف و550، منهم 27 
سـيّدة، و175 طفالً، ونحـو 670 معتقالً إداريا، 

وفق مؤّسسات تعنى بشؤون األرسى. 

 : وضاقت
أعلـن القواُت البحريـة يف الجيش اإليراني 
أن مدّمــرَة «جمـاران» احتجزت سـفينتَي 
ـس أمريكيتـني يف مياه البحـر األحمر  تجسُّ
عندمـا كانت تقـوُم بمهمة دوريـة ملواَجهة 

قراصنة البحر واإلرهاب البحري. 
إن  اإليرانـي:  الجيـش  بحريـُة  وقالـت 
«البحريـة واجهت عدَة قطـع بحرية عائمة 
عسـكرية أمريكيـة كانـت تقـوُم بتصويـر 
مسري السـفن الدولية، َحيُث حالت البحريُة 
ويف الوقـت املناسـب دوَن وقـوع حادث غري 
متوقع واحتمال اصطدام بحري وطلبت من 
املتحكم يف هـذا النوع من املعدات إيقاف هذا 

النوع مـن السـلوك والتَحّرك وتغيـري اتّجاه 
الحركة». 

وأضافت: «لكن بعد تغيرِي مسـار املدّمـرة 
التابعـة للبحريـة االسـرتاتيجية اإليرانية يف 
البحر األحمر، واجهت هـذه القطع البحرية 
العائمة مرة أُخرى، واتخذت القيادة إجراءات 
للسيطرة عىل هذه القطع البحرية وإيقافها؛ 
ِمن أجِل للحيلولة دوَن وقوع حوادث إرهابية 

محتملة وغري متوقعة». 
وجاء توقيُف هذه السفن والسيطرُة عليها 
والتأّكــُد مـن سـالمة املالحـة البحرية بعد 
عدم االسـتجابة لدعوات املدّمـرة «جماران» 
املتكـّررة، وخروجهـا عـن نطاق السـيطرة 
واحتمال تسـببها يف انعـدام األمن وتعريض 
سـالمة السـفن يف املمـرات الدوليـة للخطر 

وإْمَكانية ارتكاب أعمال إرهابية. 
وحرصاً عىل سـالمة املالحـة البحرية مع 
مراعاة مسـائل األمن والسـالمة، تـم إعادُة 
توجيـه السـفن املذكورة أعـاله، وبعد إجراء 
الفحوصـات الالزمـة والتأّكــد من سـالمة 
املالحـة البحريـة، تـم وضُع هذه السـفن يف 
منطقة آمنة بقراٍر من قائد املدّمـرة اإليرانية 
واسـتالمها من قبل الوحدات األمريكية وتم 
إبالغها بكونها مسـؤولًة عـن األمن البحري 

واالمتناع عن تكرار مثل هذه الحاالت. 
وقالـت: سـتتابُع الجمهورية اإلسـالمية 
اإليرانية هذه القضايا املهّددة ألمن وسـالمة 
املالحة البحرية من خالل املراجع السياسية 

والدولية. 

المحعُث شغ أجئعع.. «ظتظ حسٌإ ق ُغعَجم شغ طسارضه.. ظظاخر َأو ظمعت»المحعُث شغ أجئعع.. «ظتظ حسٌإ ق ُغعَجم شغ طسارضه.. ظظاخر َأو ظمعت»
افجرى الفطسطغظغعن غظاخرون سطى السةان «اإلجرائغطغ»افجرى الفطسطغظغعن غظاخرون سطى السةان «اإلجرائغطغ»

اقتاقُل غططُص الظاَر سطى شطسطغظغ بجسط الئترغئ اإلغراظغئ تتاةُج جفغظاغ تةسج أطرغضغانيالئترغئ اإلغراظغئ تتاةُج جفغظاغ تةسج أطرغضغاني
ذسظه حرذغًا خعغعظغًا

 : طاابسات
أطلـق جيـُش االحتـالل الصهيونـي النار، عـَرص أمس 
الجمعة، الناَر صوَب فلسـطيني بزعـم تنفيذ عملية طعن 
قـرب مفـرق بيت عينـون شـمال رشق الخليـل.  وذكرت 
مصادر عربيـة: «أن هناك إصابًة يف عملية الطعن فيما تم 
تحييـد املنفذ».  وقال املتحدُث باسـم الجيـش اإلرسائييل: 
«وردت أنبـاٌء عن عملية طعن قـرب كريات أربع بالخليل، 
وجرى تحييـد املنفذ»، ولم تعرف الحالـة الصحية للمنفذ 
حتـى لحظـة كتابة هـذا الخـرب.  وأعلن جيـُش االحتالل 
استشـهاد شـاب بعد إطـالق جنـود االحتالل النـار عليه 
بالقرب من مفرتق بني عينون شـمال رشق مدينة الخليل.  
بدورها، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شاب برصاص 

االحتالل رشق الخليل. 
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ضطمئ أخغرة

دققُت طضان وزطان السرض 
السسضري املعغإ بالتثغثة

طتمث طعجى المساشى 
 

 رسمت املنطقُة العسكريُة 

الخامسة لوحًة يعجُز اللساُن 

والقلُم عن وصفها، وقد كان 

لعدد من  هذا العرض تكليـالً 

العـروض العسـكرية يف عدٍد 

مـن املناطـق، وهـذا يعطـي 

َحيـُث  آخـر،  بُعـداً  للحـدث 

رسـائل املكان تكمـُل دالالِت 

الزمان. 

 فكـون اليمـن يتمتـُع بموقـع بحـري اسـرتاتيجي 

َومميزات وهبها اللُه له دون غريه من بلدان العالم، َحيُث 

يطلُّ عىل مضيق بـاب املندب املتحكِّم يف الطريق البحري 

العاملي ويمتلك عدداً من الُجُزِر االسرتاتيجية وعىل رأسها 

جزيرة سقطرى، كان اليمن وال يزال محلَّ أطماع لقوى 

الغـزو واالحتالل العاملي الصهيو أمريكي َوسـمارستهم 

مـن ملوك وأمراء ومشـيخات النفط واالرتـداد، وهذا ما 

اسـتدعى تَحّركاٍت للبحرية األمريكيـة وتنفيذ مناورات 

وترسـيم دوريـات يف البحـر األحمـر؛ لذلـك كان إلقامة 

العـرض العسـكري املهيب عىل شـاطئ البحـر األحمر 

بمدينة الحديدة رسـالٌة قويٌة ومدويٌة مفادها أن اليمَن 

يمتلـُك قوًة بحريـة دفاعية ضاربة قـادرًة عىل مواجهة 

أي خطر يسـتهدُف املياه اإلقليمية اليمنية بل قادرة عىل 

مواجهة أي خطر يهّدُد املالحَة الدولية. 

كما كان لهذا العرض املهيب رسالًة بأن القوة البحرية 

اليوم ليسـت كمـا كانت قبـل ثمانية أعوام مـن ناحية 

اكتسـاب التجارب والخربات القتالية والتسـليح وتنوع 

التشـكيالت واالختصاصـات الـذي أتاحـت لهـذه القوة 

الدفاعيـة أن تضطلَع بأدوارها ومهامها، بعد أن حّققت 

فًة تسـتحقُّ  انتصـاراٍت كبـريًة وقدمت تضحيـاٍت مرشِّ

اإلجالل واالعتزاز والتقدير من قبل ُكـّل مكونات املجتمع 

اليمني املعطاء. 

ـا دالالُت الزمـان فقد جاء هذا العـرض املهيب بعد  أَمَّ

مـيض نصِف زمـن الُهــدنة املزعومة وخـالل هذه املدة 

لـم تِف قوى العدوان بمـا عليها من التزامـاٍت، ما يهّدُد 

بسـقوط هذه الُهــدنة؛ بَسبِب تعنُّت قوى العدوان، فما 

عـىل قوى العدوان أن تعيَه أن ما بعد الُهــدنة ليس كما 

قبلها فستكوُن موجعًة وهي املرحلُة الحاسمة. 

هذه الرسـائُل فيٌض من غيض رسائل ودالئل العرض 

العسكري املهيب. 

وسُث اآلخرة.. َخَثَق الصاِئث وأوشى الحسإ
طظاخر الةطِّغ   

 

الحريُة أن تقَف أمام عظمِة العظيم دوَن أن تسـتطَع 
وصَفـه! أن تقَف شـاِخَص البرص ذَُهـْوَل الفؤاد! عىل 
مالحقـة األنفاس والروح تجد من العجب ما ال يُفرُغه 
ميزاٌن غريُ ميزان الله، تحتشـُد عالماُت االستفهام َمِن 
انع؟  تجيب مشاهُد للناظرين حامية القوام عالية  الصَّ
املقـام، نظرها بعيد، رسجهـا يف البحر قد ُمدَّ صواريَخ 
وألغاماً، نعتذُر وأقالمنـا أمام ُعظماء امليدان أن نصَف 
رقعـة البحر الكبري أَو أن نرُسـَم لوحة للتاريخ بأيدينا 

ه وللعرض إجالَله وإكباَره.  حروفاً تعطي لألمر حقَّ
نعم يا شـعبَنا ويا أحراَر أمتنا، ما ُعِرَض عىل ساحل 
البحـر األحمر، تلـك العـروُض وجحافلنا العسـكرية 

واأللويـة والتشـكيالت العسـكرية املختلفـة، هي وعُد 
سـماحة السيد القائد عنَد فاتحة العام الثامن، يقولها امليداُن اليوَم: 
«صدق القائد وأوىف الشعب»، موٌج بموج وقد تساوى املوجان، موُج 
البحر وموُج البأس؛ دحراً للغزاة وقضاًء عىل ُكـّل مؤامرات األعداء. 
الخامسـة وما أدراك ما هي؟، «َال َعاِصـَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر اللِه «هي 
حديدة العزة وحّجـة الشموخ ومحويت الوفاء» املنطقة العسكرية 
الكربى التي أثلجت الصدوَر بدءاً بصدر سماحة السيد القائد السيد: 
عبدامللك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- وفخامة الرئيس املشاط، 
وكل الحارضين من سمع ووعى وشاهد وأبرص آياِت الله يف تمكينه 

لعباده املستضعفني، وعروس البحر هي اليوم حارس البحر. 
حضـوٌر اكتمـل بـكل تلـك الهالـة العسـكرية وقيـادات الدولـة 
ومسـؤولني، والسـاحُل يحضُن ذلك العرَض املتنـوَع يجلله خطاُب 
السـيد القائد، الذي وضع النقَط عىل الحرف، وبنّي رسـائل الشـعب 
ورسـالَة اللـه إىل دول العـدوان، وباألخص كيان العـدّو اإلرسائييل، 
محـوُر تلك الرسـائل أننـا أمٌن للمالحـة الدوليـة، وأمـٌن للمنطقة 
والقضيـة الفلسـطينية، عنـواُن القضيـة الفلسـطينية يف مشـهد 

ٌد للعدو اليوم،  الخطاب السيايس للسـيد القائد وبقوة، أََساُسها توعُّ
هاك جيوَشنا وقضيتها األقىص الرشيف. 

لنا أن نعيَش نشـوَة العزة وفرحـة االنتصار، وقد ُكنَّا 
ُب الظاملني وقول الله سبحانه وتعاىل:  باألمس نرتقَّ

 (َواذُْكـُروا، إذ أَنْتُـْم َقِليـٌل ُمْسـتَْضَعُفوَن ِيف األرض 
ِه  اُس َفآََواُكْم َوأَيََّدُكْم ِبنَْرصِ تََخاُفوَن أَْن يَتََخطََّفُكُم النـَّ

َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َلَعلَُّكْم تَْشُكُرون).
وقوله تعاىل: 

اِلَحاِت   (وََعـَد اللُه الَِّذيـَن آََمنُوا ِمنُْكـْم وََعِملُـوا الصَّ
َليَْسـتَْخِلَفنَُّهْم ِيف األرض َكَما اْستَْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِهْم 
َلنَُّهْم ِمْن  َوَليَُمكِّنَنَّ َلُهـْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََىض َلُهـْم َوَليُبَدِّ

ُكوَن ِبي شيئاً...). بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا يَْعبُُدونَِني َال يُْرشِ
ومـا بني اآليتني مشـاهُد عرشين عاماً مـن الدماء، 
والشـهداء، وحني البأس، تتجىل اآليات لذوي األلباب، ما 
كان عرضـاً يُفرتى، ال حكمـاً للزمن أَو ملاهية املـادة، هي غلبة الله 
القاهر، ثمانية أعوام كان شـعبنا يسـتظل الصخر، يفرتش الرتاب، 
ـَد شـظايا صواريخ العدوان، يف ُكـّل ثانية يُهدم منزل، تموت  متوسَّ
امـرأة، تتناثر تلك األشـالُء من أطفـال أبرياء، ومـا أطفال ضحيان 
وبني قيس ومستبأ وغريهم عنَّا ببعيد، تصور الدماء صواريَخ وناراً، 
وصارت األشـالُء مدافَع وأرتـاالً، فأيُّ الفريقني يـا دويالت العدوان 

أحقُّ باألمن، أشعبنا العظيم أم تلك «أم شارون، إرسائيل»؟! 
حتميـُة اآلخرة وعد الله وقـد اقرتب، صدق عبـده وهزم األحزاب 
وحَده، قاهر غالب، تسـاقطت ُكُرُش التطبيع وخّمارو املرحلة، من 
دول الخليج، وبحرنا سعريٌ سجيل، سالم ملن سالم شعبنا، حرٌب ملن 
قرب سـاحلنا غازياً معتدياً، وتجربة ثماني سـنوات كفيلٌة أال تُنىس 

من أذهان غزاة العدوان. 
الخامسـُة الوعـُد املكتوُب وقد حـان أََجلُه، بارت تجـارُة التطبيع 
وكسـد نفُط العدوان وأُحرقت ورقـُة التفاوض بني أيديهم إن هم لم 

يوقفوا عدوانَهم ويرفعوا حصاَرهم، وعٌد غريُ مكذوب. 


