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 : خاص 
واصل تحالُُف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي، أمس األحد، جرائَمه املروَّعة بحق 
املدنيـني األبريـاء يف محافظة صعـدة، َحيُث 
ارتكب مجزرًة كبرية هـي الثانية من نوعها 
خالل أقـل مـن أسـبوع، وراح ضحيتها 18 

مدنياً بينهم مهاجرون أفارقة. 
وأَفـاد مصدٌر محـيل بمحافظـة صعدة، 
أمس األحـد، بـأن حصيلَة الجرحـى بنريان 
العـدوان السـعودّي يف مديريتي شـدا ومنبه 
ارتفعـت إىل 18 مصابـاً بينهـم مهاجـرون 
أفارقة، وذلـك بعد أن كان مستشـفى رازح 
الريفـي قد اسـتقبل صباَح األمـس نحو 10 

جرحى مصابني بجروح متفاوتة. 
وتأتـي هـذه الجريمُة بعد أُخـرى مماثلة 
راح  الفائتـة  الجمعـة  العـدوان  ارتكبهـا 
بينهـم  وجريحـاً  شـهيداً   19 ضحيتهـا 

مهاجرون أفارقة. 
ومع اسـتمرار هكـذا نوٍع مـن الجرائم، 
املتحـدة  األمـم  دوَر  أن  للجميـع  يتأّكــد 
ال يقتـُرص عـىل توفـري الغطـاء اإلنسـاني 
والسـيايس فحسـب، بـل تجـاَوَز ُكــّل ذلك 
َحــدِّ مرحلة التواطؤ واالنخراط املبارش مع 

تحالف القتل واإلجرام. 
مخلَّفـاُت  واصلـت  ذاتـه،  السـياق  ويف 
العدوان االنفجارية َحْصَد املدنيني واألبرياء، 
يف ظـل تواطـؤ األمـم املتحـدة وتنصلها عن 
إدَخـال األجهزة واملعدات الكاشـفة ملكافحة 
مشاريع املوت املدفونة، التي زرعها العدواُن 

لضمان استمرار قتل اليمنيني. 
وأَفاد مراسـل املسـرية يف الجوف بإصابة 
مواطن ونجله إثـر انفجار لغم من مخلفات 
العـدوان يف منطقـة اليتمـة بمديريـة خـب 

والشعف. 
وأمـام هذه املعطيات يتأّكــُد للجميع أن 

ال تعويـَل إال عـىل قـوة الرد والـردع لحماية 
وأرواحهـم  حقوقهـم  وصـون  اليمنيـني 
وثرواتهـم، أما الوسـيُط األممـي فقد أثبتت 
بيـد  أَداة  ُمَجــرَُّد  أنـه  الطويلـُة  التجـاِرُب 
واشنطن إلدارة العدوان والحصار والتغطية 

عىل الجرائم. 

أخبار

 : خاص 
َد الرئيُس املشـري الركن مهدي محمد املشـاط  َجـــدَّ
التأكيَد عـىل رضورِة االرتقـاِء بالعمل املؤّسـيس وتنفيذ 
املسـؤولية كما يجب أن تكوَن يف خدمة الشـعب، وَصْوِن 
كرامتـه وحمايـة حقوقه والدفاع عـن الوطن ومقدراته 

بكل اإلْمَكانيات والجهود. 
ويف كلمـة لـه، أمـس األحـد، خـالل لقائـه قيـادات 
محافظـات تعز وإب وذمار والضالع ولحج، قال الرئيُس 
املشاط: إنَّ «املسـؤوليَة الوطنيَة تُلِزُمنا جميعاً أن نكوَن 
يـداً واحـدة للتصدي للعـدوان يف ُكــّل املحافظات، ورفد 

الجبهات ال يزاُل أولويًة لدينا». 
وطالب املشـاط مـن محافظي املحافظـات والعلماء 
والقضاة وكل املسـؤولني الحفاظ عىل االستقرار الداخيل 

وتعزيز التماسك والرتابط والتكافل االجتماعي. 
ونـّوه رئيـُس املجلـس السـيايس األعـىل، إىل أن عىل 
املسـؤولني النزوَل إىل أوسـاط املجتمع واالهتماَم بخدمة 
املواطـن، ُمضيفاً «نعمـُل عىل إصالح مؤّسسـات الدولة 

وتفعيلها وتقديم الخدمات ألبناء املجتمع». 
 

غةُإ تأدغُئ املسآولغئ بمفععِطعا الختغح
وتابع حديثه بالقول: «ننُظُر يف رئاسـة الدولة بنظرٍة 
شاملٍة واهتماٍم عام تجاه ُكـّل أبناء الشعب دون تمييز، 

ونحن نعرب عن هموم شعبنا وتطلعاته وآماله وآالمه». 
وأّكــد أنه ينبغي صيانُة الطرقات يف محافظة إب قبل 
موسم األمطار ورفع مستوى التنمية املجتمعية وتفعيل 

املبادرات واإلنتاج واالهتمام بالجانب الزراعي. 
َم للمواطنـني الكثري من  وأوضـح أنـه «يمكُن أن نُقـدِّ
فنا بحكمة وتثبيت للعدالة ومن خالل  الخدمـات إذَا ترصَّ

إجراءات رادعة ألي نافذ أَو مسؤول يف الدولة». 
َم  واسـتطرد بالقول: «نحـن يف أََمسِّ الحاجـة أن نقدِّ
النموذَج العايلَ والراقي للعدالة وأن نردَع النافذين، والُكلُّ 

تحت طائلة املساءلة والقانون». 
َد الرئيـُس املشـاط مطالبتَه لكل املسـؤولني  وَجـــدَّ
بـأن يرتَقوا بواقِع مسـؤوليتهم وأن يرتَقوا باملعنيني من 

حولهم. 
ويف خضـم كلمتـه، أّكــد رئيـس املجلـس السـيايس 
ٌة وفـق العدالة  األعـىل أن «حلحلـَة قضايا املجتمـع ُمِهمَّ
َم من خاللها  واإلنصـاف، وهي املنهجيُة التي نريُد أن نُقدِّ

النموذَج الراقي». 
ولفـت إىل أن «علينـا العمَل لتنظيم األمـن والتخفيف 
من معاناة النـاس يف الطرقات، وتوعية املجتمع لالبتعاد 
عن السلبيات مثل إطالق النريان يف األعراس وعند تشييع 

الشهداء». 
والجرحـى  الشـهداء  بـأرس  «االهتمـاَم  أن  وأّكــد 
مسـؤوليٌة جماعية بدءاً من مؤّسسـات الدولـة إىل ُكـّل 
املتمّكنـني من أبناء املجتمع»، ُمضيفـاً «ينبغي أن يكون 

الخطاُب اإلعالمي وفـَق الثوابت الوطنية واملحافظة عىل 
النسيج الداخيل والتصدي لتحريض األعداء». 

 
جُظفِحُض ِرعاظاِت السثّو 

وعـىل الصعيـِد العسـكري والسـيايس، قـال الرئيس 
ٍة؛ لذلك  املشري مهدي املشـاط: إننا «نقُف يف ُهــدنٍة َهشَّ
ننتظر عودة الحرب يف أي وقت، ونحن جاهزون لها بإذن 

الله». 
َوأََضـاَف «العدوُّ أوقف حربَه العسـكرية التصعيدية، 
لكنـه توّجـه إىل حـرٍب أُخرى يجـب أن نواجَهها بالوعي 

والبصرية والوحدة واالعتصام». 
ولفـت إىل أن «العـدوَّ ال يـزال مسـتيقظاً ومسـتعداً، 
وعلينـا الحذُر من الغفلة يف ظل الهدوء وأن نسـتغلَّ ُكـلَّ 

اإلْمَكانيات والطاقات لرفد الجبهات». 
وأردف بالقول: «علينا أن نكوَن يف مسـتوى الرِّهان 
لتعزيـز الجبهـة الداخليـة وَرصِّ الصفـوف والوقوف 
بوجـه مـن يدعـو إىل الُفرقة ويهيـئ السـاحة للغزاة 

واملحتّلني». 
ونّوه إىل أننا «لن نسـمَح بمحاوالت العمالة واالرتزاق 
َد التأكيَد  يف تمكني الغزاة واملحتّلني من بلدنا»، فيما َجــدَّ
عـىل أن «كل رهانـات العـدّو فشـلت يف َجـرِّ الحـرب إىل 

محافظات الوسط املكتظة بالسكان». 
وأَشـاَر إىل أنه «من املؤِسـف أن يأتَي مـن ال تاريخ له 

ليتطلَّـَع ويتطاَوَل الحتـالل بلِدنا الذي أنشـأ الحضاراِت 
والدوَل قبل آالف السنني». 

وشـّدد الرئيـُس املشـاط عىل عـدِم السـماح لصوت 
املحرضـني بتمرير ما يسـعى لـه العـدوان، منوًِّها إىل أن 
التضحيات الجسـام التي قدمها أبناء شعبنا هي صمام 

األمان. 
وقـال الرئيـس املشـاط: إن ثمـرَة الصـرب والتضحية 
لتحقيق األهـداف العظيمـة ولضمان مسـتقبل يحظى 
فيه بلُدنا بالحرية واالستقالل ستكوُن عظيمًة بإذن الله 

سبحانه وتعاىل. 
بأبنـاِء  املشـاط  الرئيـس  أشـاد  كلمتـه،  ختـام  ويف 
محافظـات إب وتعـز وذمـار والضالع ولحـج ودوِرهم 
يف التصـدي للعـدوان ودعـم الجبهات يف نطـاق املنطقة 

العسكرية الرابعة. 
وقال «نشـيُد بأبنـاء محافظة ذمـار ودوِرهم يف دعم 
الجبهـات وتقديـِم النصيـب األكـرب مـن التضحية، من 
َحيُث أعداد الشـهداء، كما نشـيد بأبنـاء محافظة إب يف 
رفد الجبهـات بالغايل والنفيس واملحافظة عىل النسـيج 
االجتماعي وعىل الوضع الداخـيل وثبات املجتمع»، فيما 
أشـاد بأبنـاء محافظة تعز عـىل الدور البطـويل والثباِت 
الكبري يف مواجهة العدوان رغم الزحوف الكبرية واملتكّررة، 
َم اإلشـادَة ذاتَها إىل قيادات وأبناء محافظتَي الضالع  وقدَّ
ولحـج يف الثبـات وتحرير مناطق واسـعة وطرد الغازي 

منها. 

السثو ق غجال طساغصزاً وطساسثاً وسطغظا 
التثر إلشحال ضـّض رعاظاته

اهللا  ــإذن  ب لعا  جــاعــجون  وظتظ  وصــئ  أي  شــغ  الــتــرب  ــعدة  س ظظازر  لثلك  عحئ  ُعــثظئ  شــغ  ظصش 
السثّو أوصش تربه السسضرغئ الاخسغثغئ لضظه تعّجـه إلى ترب ُأخرى غةإ أن ظعاجععا بالعسغ والئخغرة 
بطثظا  طــظ  والــمــتــاــّطــغــظ  ـــشـــجاة  ال تمضغظ  شــغ  واقرتــــــجاق  الــســمــالــئ  ــاوقت  ــت ــم ب ظــســمــَح  لــظ 
المةامع فبــظــاء  ــات  ــثط ــث ال ــصــثغــط  وت وتفسغطعا  الـــثولـــئ  ــات  ــس ــآّج ط إخــــقح  ســطــى  ظــســمــض 
سطى المسآولغظ إخقح واصسعط وظتظ شغ تاجئ فن ظردع الظاشثغظ والضض تتئ ذائطئ المساءلئ والصاظعن 

الرئغُج المّحاط غآّضـث شغ ضطمئ له خقل لصائه صغادات طتاشزات تسج وإب وذطار والدالع ولتب:

الظزاُم السسعدّي غعاخُض إجراطه بصخش خّطش 18 ضتغئ وسظصعدغاُت أطرغضا تةرُح طعاذظًا وظةطه يف الةعف
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 : خاص 

أّكــد رئيـُس الوفـد الوطنـي املفاِوض، 
ناطـُق أنصار الله، محمد عبد السـالم، أن 
صنعاَء حّققت إنجازاٍت اسـرتاتيجيًة عىل 
ِة األصعدِة ِخالَل َعاِم 2022 املنِرصم، إِِذ  كافَّ
استطاعت أن تَفِرَض معادالٍت جديدًة عىل 
مسـتوى ميداِن الِقتاِل، وواصلـْت تطويَر 
قدراتها العسكرية، ونّفذت عملياٍت نوعيًة 
أجـربت العـدوَّ عـىل اللجـوء إىل الُهــدنة 
ا،  التـي تعترب بدورها إنجاًزا سياسـيٍّا هامٍّ
وذلـك بالتوازي مع زيادة تماسـك وتالحم 
الجبهة الداخلية يف مقابل تفكك معسـكر 
قوى العـدوان ومرتِزقته، األمر الذي يجعل 
صنعـاء يف العـام الجديد أقـوى مما كانت 
عليـه، وهو مـا يعني تعاُظَم َمـأِزق العدّو 
الذي يواجـه اليوم خياريـن ال ثالث لهما: 
فإما تلبيـة مطالب الشـعب اليمني بدون 
مماطلـة، أَو االسـتعداد ملرحلـة تصعيـد 

جديدة. 
 

تبئغٌئ لطمطالإ واقجاتصاصات 
اإلظساظغئ

وقـال عبـد السـالم يف لقـاء مـع قنـاة 
«املسـرية»: إن الُهــدنـة التـي أَدَّت إلنهاء 
أزمة املشـتقات النفطية التي كان الشعب 
اليمني يعاني منها، تعترب من أبرز إنجازات 
العام 2022، ُمشرياً إىل أن «فتح املطار وإن 
كان لوجهـة واحدة شـّكل انفراجًة مهمًة 

للعديد من املرىض والتجار واملسافرين». 
، أوضح عبد  وفيمـا يتعلـق بهـذا املَِلـفِّ
السـالم أن صنعـاء «كانـت دائمـاً تطالب 
بإيجـاد ُهــدنة إنسـانية وبتحييـد املِلف 
اإلنسـاني لكن األعداء لم يستجيبوا إال بعد 

ي الرضبات املوجعة».  تلقِّ
وأوضـح أنـه «كانت هنـاك محاولٌة من 
بـدون  الُهــدنـة  لتمديـِد  العـدوان  دول 
أيـة إضافـات جديـدة لكن تـم رفض ذلك 

واملطالبة بتوسيع الُهــدنة». 
وقـال عبـد السـالم: إن «الطـرف اآلخر 
يريـد وقف إطالق النار بدون أية معالجات 
إنسـانية ليتمّكن مـن ترتيـب أولوياته يف 
إطـار الحـرب والحصار» مؤّكــداً أن «أية 
ُهــدنـة يتـم العمـُل عليها يجـُب أن يتم 
توسيُع الرشوط واالستحقاقات اإلنسانية 

فيها». 
األزمـة  بإنهـاء  «نطالـُب  وأضـاف: 
اإلنسـانية يف اليمن وأن يكـون هناك َحـلٌّ 
الجانـب  عـن  بعيـًدا  اإلنسـاني  للجانـب 
العسـكري والسـيايس، ونعمل للذهاب إىل 
مرحلة واضحـة نتَحّرك فيها سـواٌء أكان 
بُهــدنة أَو وقف إطـالق نار دائم، وقدمنا 

وجهة نظرنا للوسيط العماني». 
وشـّدد عىل أن «أي َحـلٍّ قـادٍم يجُب أن 
يتـمَّ بموجبـه رصُف مرتبـات املوظفـني 
من عائـدات النفـط والغاز وفـق ميزانية 

2014م، ويجـب أن يتضمن فتح املطارات 
واملوانـئ والطرق، إضافة لإلفراج عن ُكـّل 
األرسى ومعالجة امللف اإلنسـاني بشـكل 

كامل»
هـي  املطروحـة  املطاِلـَب  أن  وأوضـح 
استحقاقاٌت إنسانيٌة ال عالقَة لها بالشأن 

العسكري أَو السيايس. 
وكان وفـٌد ُعمانـيٌّ رفيُع املسـتوى زار 
ـام للقاء القيـادة الثورية  صنعـاَء قبل أَيـَّ
والسياسـية والعسـكرية، وقـد أّكـدت له 
القيـادة اسـتحالة الرتاجـع عـن مطالب 
الشـعب اليمنـي، كمـا حملتـه تحذيرات 
واضحـة لتحالـف العـدوان ورعاتـه مـن 
عواقِب أية خطوة عدائيـة يقدمون عليها 

عىل املستوى العسكري أَو االقتصادي. 
ودعـت صنعـاء قـوى العـدوان لفهـم 
الوسـاطة  وفـد  حملهـا  التـي  الرسـائل 
العمانية والتعاطي معها بإيجابية إلنجاح 
بعد  مسـاعي تجديد الُهــدنـة، ُخُصوصاً 
اإلنذارات األخرية التـي أّكـدت صنعاء من 
خاللها أن لن تسـمح بمواصلـة املماطلة 

واستمرار حالة الال حرب والال سالم. 
 

طعصٌع صاالغ طاصثم 
وبخصوص الوضِع امليداني القتايل، أّكـد 
أن صنعـاَء نجحت خـالَل العـام املنرصم 
يف تثبيـت معادلـة مهمـة عـىل مسـتوى 

املنازلة العسـكرية بما حّققتـه من تقدم 
يف الجبهـات، وبمـا نفذتـه مـن عمليـات 
استهدفت العمقني السعودّي واإلماراتي يف 
إشارة إىل سلسلة رضبات «إعصار اليمن» 

و»كرس الحصار». 
َوأََضـاَف أن «العروض العسكرية أثبتت 
أن اليمن أصبـح يف موقع متقدم يف الدفاع 
عن نفسه ويف قوة الردع التي تمثل حماية 
اإليمانية»  والُهــِويَّة  واالقتصاد  للسياسة 
الفتـاً إىل أن «مـا يمنـع تحالـف العـدوان 
من العودة إىل اسـتهداف اليمـن أَو القيام 
بإجـراءات اقتصاديـة ونهب الثـروات هو 

الخوف من ردة فعل القوات املسلحة». 
وذّكر بأن «هناك معادلًة وقواعَد اشتباك 
جديـدة تم طرُحها يف ِمَلـفِّ املرتبات ومنع 
العبث بالنفط اليمني وغريها من القضايا 
حمايـة  معادلـة  إىل  إشـارة  يف  الهامـة»، 
الثروات التي تمّكنت القوات املسـلحة من 
فرضهـا ملنـع تهريب ونفـط النفط الخام 
الذي اعتاد املرتِزقة عىل بيعه وتقاسم جزء 
مـن عائداته وإيداع الباقـي يف البنك األهيل 

السعودّي. 
وجـاء فـرُض معادلـة حمايـة الثروات 
ا عـىل تعنـت تحالـف العـدوان ورعاته  َردٍّ
مـن  املرتبـات  رصف  ملطلـب  ورفضهـم 
أرصت  َحيـُث  والغـاز،  النفـط  عائـدات 
الواليـاُت املتحدة األمريكية عىل اسـتمرار 

نهب الثروات واسـتخدامها لتمويل الحرب 
اإلجراميـة يف الوقـت الـذي يعيـُش فيـه 
اليمنيون أسـوأَ أزمة إنسانية عىل مستوى 

العالم. 
 

تماُجٌك داخطغ ُطسامرٌّ غاشطَُّإ 
سطى الزروف

وفيمـا يُخصُّ الوضَع الداخـيلَّ أّكـد عبد 
السـالم أن «الجبهـَة الداخليـَة تماسـكت 
خالل العـام املنرصم عىل مسـتًوى أفضَل 
ممـا كانت عليه»، وأن «التماسـك الداخيل 
الشـعبي لم يعـد يهتم بشـكل كبري بدعم 
املنظمـات األممية بل بالتكافل االجتماعي 

ودعم هيئة الزكاة». 
وقـال: إنَّ «العام املنرصم عىل مسـتوى 
الوضـع الداخـيل يعترب من أفـض األعوام 

التي مرت عىل الشعب اليمني». 
وأوضح أن القيادة يف صنعاء «تقوم بدور 
كبري يف إدارة شـؤون البـالد رغم الظروف 
الصعبـة التـي يعانيهـا اليمـن كالحصار 
واسـتهداف ُكـّل املؤّسسـات» وأن «هناك 
حالة جيدة من االسـتقرار األمني وتقديم 
الخدمات للناس بما يتوفـر من إْمَكانيات 

لدى حكومة اإلنقاذ الوطني» 
وأَشـاَر إىل أن «العدوَّ أُصيـب بخيبِة أمل 
كبرية بتماسـك املجتمع وعـودة العائدين 
من صفوفه سواء من العسكريني والتجار 

والسياسيني إىل صنعاء». 
 

تصثٌُّم جغاجغ وذظغ يف طصابض 
تفضك جئعئ السثّو وطرتِجصاه

أّكــد  السـيايس،  الوضـع  وبخصـوص 
رئيُس الوفد الوطني أن «املجلَس السيايس 
األعىل يف العام املنرصم ازداد تماُسـًكا عىل 
مستوى االسـتقرار السـيايس والسيادي، 
فيما تفككت ما يسـمى برئاسـة عبدربه 
منصـور هـادي وأصبـح مـن املنفيني» يف 
إشـارة إىل الُخطوِة السعوديِّة التي أطاحت 
يسـمى  بمـا  واسـتبدلته  هـادي  بالفـاّر 
املجلس الرئايس الذي أَدَّى بدوره إىل تعميق 

االنقسام بني املرتِزقة أكثر من السابق. 
وأوَضـَح أن العاَم املنرصَم شـهد دخوَل 
معاَدلـٍة جديـدٍة يف املَِلفِّ اإلنسـاني وهي: 
رصُف املرتبات ومنُع العبث بالنفط والغاز 
اليمنـي، كمـا شـهد تصاُعـًدا يف املطاَلبة 
باالسـتحقاقات الشـعبيّة، وعـىل رأسـها 
خروج القوات املحتّلـة من البلد، يف مقابل 
ضعـف املوقـف الـدويل املسـاند لتحالـف 

العدوان. 
ويُعتـَربُ نجـاُح صنعـاء يف فـرض امللف 
إنجـاًزا  كأولويـات،  والرواتـب  اإلنسـاني 
ًمـا َقَلَب حسـاباِت تحالـف العدوان  متقدِّ
ورعاته الذين ظلوا طيلَة السنوات املاضية 
يتهرَّبون من مناقشة هذا املِلف، فضالً عن 

معالجته. 

تقرير

سئث السقم: السام املظخرم حعث تماجضًا داخطغًا 
وإظةازات جغاجغئ وسسضرغئ اجرتاتغةغئ 

طســادقٌت طعمــٌئ ُشرضــئ شــغ المغثان لــردع السثّو وضمــاِن اجــاتصاصات الحــسإ الغمظغ
المرتِجصــئ  صغــادة  ُك  وتفــضُّ لطســثوان  الثاســط  الثولــغ  المعصــش  ضســُش 
ــَظ دشــَع المرتئــات ورشــَع التخــار واإلشــراَج ســظ افجــرى  أيُّ َتـــّض صــادم غةــإ أن غدمَّ
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وزغُر الثاخطغئ لـ «املسرية»: ظثعض تربًا ضربى ضث طثّطط أطرغضغ 
لطاأبري سطى الةئعئ الثاخطغئ يف ظض «الُعــثظئ الجائفئ»

 : خاص 
قال وزيُر الداخلية، اللواء الركن عبد 
الكريـم الحوثي: إن األمَن يخوُض حرباً 
أمنيـًة مع العدّو األمريكـي الذي يرُصُد 
ُكـلَّ يشء داخل البلد السـتغالله وزرع 

فوىض عارمة يمسك هو بأطرافها. 
ويف ترصيـح خـاص لــ «املسـرية» 
ـهاً  أّكـد وزير الداخليـة أن «ُهناك توجُّ
أمريكيـاً كبـرياً يف ظـل حالـة الالحرب 
والالسـلم للتأثري عـىل الجبهة الداخلية 

وزرع الفتن وسط املجتمع». 
َوأََضـاَف اللواء الحوثي «يف املستقبل 
األمنيـُة  األجهـزُة  ستكشـُف  القريـب 
عـن بعِض الخاليـا الكبرية التـي تعمُل 
وتحالـف  األمريكيـني  مـع  بارتبـاط 
العدوان للتأثري عىل الجبهة الداخلية». 

ويف ختام حديثه لـ «املسـرية»، أّكـد 
وزيـُر الداخليـة أن «األجهـزة األمنيـة 
يف يقظة ٍعاليـة، واملجتمـُع يلعب دوراً 
رديفـاً يف إحباط املؤامرات الشـيطانية 
األهـيل  السـلم  خـرق  تحـاول  التـي 

والسكينة العامة». 

اظفةاُر طثازن أجطتئ داخض 
طسسضر طعاٍل لقتاقل 
اإلطاراتغ يف سثن املتاّطئ

 : طاابسات
عىل َوْقـــِع الَفوىض األَمنية التي تعيُشها املحافظاُت املحتّلُة، َهــــزَّت انفجاراٌت 

عنيفٌة، أمِس األحد، مدينَة عدَن، ما سبََّب الخوَف والهلَع يف أوساط األهايل. 
وقالـت مصادُر إعالميـة، أمس: إن االنفجـارات ناتجة عن انفجار مخزن سـالح 
يف «معسـكر النرص» التابع ملا يسـمى الحزام األمني التابع ملا يسمى االنتقايل التابع 

لالحتالل اإلماراتي، يف منطقة خور مكرس بمدينة عدن املحتّلة. 
وبيّنت املصادر أن َدِويَّ االنفجارات داخل مخازن أسلحة املرتِزقة سمع إىل مناطَق 
بعيدة يف عدن، الفتة إىل أن االنفجارات تسـببت يف اشـتعال حريق كبري وسط معسكر 
النرص، ما أَدَّى إىل تصاعد أعمدة الدخان يف سماء املدينة، مؤّكـدة أن سيارات اإلطفاء 

واإلسعاف هرعت إىل املعسكر املتفجر. 
ويف السـياق يـرى مراقبـون أن تفجري مخازن األسـلحة يأتي بتخطيـط من قبل 
املرتِزقة، وذلك للتغطية عىل كمية األسـلحة التي تم نهبها ورسقتها قبل أن يتم جرد 

املخازن بعد حلول العام امليالدي الجديد. 
وكان محافـظ عـدن يف حكومة اإلنقاذ الوطني طارق سـّالم، قد أّكـد، أمس األول 
السـبت، أن االحتالل السـعودّي اإلماراتي اسـتخدم كافة أشـكال العنـف والرتهيب 
لتمرير مخّططاته اإلجرامية يف املحافظات املحتّلة وقدم يف سبيل ذلك الكثري من أبناء 
تلـك املناطـق ككبش فداء دون أن يأخذ باالعتبار أن الشـعب اليمني لم ولن يسـكت 
عىل هذا الوضع وسـيقتلع جذور اإلجرام التي تمددت بدعم وتسهيل من املحتّل طيلة 

ثمانية أعوام.

صئائُض املعرة ترشُخ اّتفاَق اقتاقل واملرتجصئ بحأن «اتاقل» طغظاء «صحظ»
 : طاابسات

َجــدََّدت قبائُل املهرة رفَضها، أمس األحد، 
ورشعنـة  املحافظـة  يف  االحتـالل  مشـاريَع 
حكومـة املرتِزقـة لصفقـِة بيع أهـم املوانئ 

فيها. 
وقالـت القبائـل يف بيان، أمـس: إن تأجريَ 
ميناء قشـن لرشكة تابعة لالحتالل اإلماراتي 
تدعـى «أجهام للطاقـة والتعديـن املحدودة» 
مرفوض وسـيتم مواجهته وإفشـاله مثل ما 
فشلت مشـاريع احتاللية أُخرى يف املحافظة، 
محملـني حكومة املرتِزقـة املسـؤولية جراء 
هذا القـرار الذي يرشعن لالحتالل السـعودّي 

اإلماراتـي بسـط نفوذهم عىل كافـة مناطق 
املهرة رغبة لتحقيق أطماعهم ونهب خرياتها 

وثرواتها ومواردها. 
َوأََضــاَف البيـان أن سـواحل وموانـئ 
املهـرة رشارة من نـار وتنتظـر من يقرتب 
منهـا، مبينـني أنهـم لـن يقوفـوا مكتويف 
األيدي وسيسـتمر نضالهم يف التصعيد ضد 
االحتالل األجنبي بكل عزيمة وإرصار حتى 
رحيـل جميع القـوات الغازيـة من األريض 

اليمنية. 
يأتـي ذلـك بعـد يـوم واحـد مـن ترصيح 
الشـيخ القبـيل البارز عـيل سـالم الحريزي، 
الـذي حّذر فيـه من مؤامـرة كبـرية تقودها 
السـعوديّة واإلمارات تسـتهدف اليمن وأمنه 

قبائل املهرة وكل أحرارها  واسـتقراره، داعياً 
إىل رص الصفوف يف مواجهة االحتالل األجنبي 
ومنـع سـيطرته عىل ميناء وسـواحل قشـن 

االسرتاتيجي باملهرة. 
التواصـل  مواقـع  يف  ناشـطون  وكان 
االجتماعـي قد أطلقـوا العديَد مـن الحمالت 
اإللكرتونيـة رفضـاً لهذه الصفقة املشـبوهة 
التـي تتيـح لالحتـالل السـعودّي اإلماراتـي 
السـيطرة عـىل موانئ املهـرة ومنها قشـن، 
داعـني إىل إعالن النفري العام ورفض املسـاس 
بسـيادة اليمن وعدم االعرتاف بأية اتّفاقيات 
بني حكومة املرتِزقـة وتحالف العدوان تهدف 
إىل إيجـاد موطئ قـدم للكيـان الصهيوني يف 

املحافظات اليمنية املحتّلة. 

 : طاابسات
ُعقد بمحافظة صعدة، أمس األحد، اللقاُء 
التشـاوري ملشـايخ ووجهاء وأعيان وعقال 
املحافظة؛ لتعزيز عوامل الصمود الوطني يف 

مواجهة مؤامرات العدوان. 
ويف اللقـاء، أّكــد محافظ صعـدة محمد 
جابـر عـوض، أن محاولة العـدوان خلخلة 
الصف الداخيل بإثارة النعرات ونرش املفاسد 
عرب الحـرب الناعمة، سـتبوء بالفشـل كما 
فشلت دول العدوان يف تحقيق أي انتصار لها 

يف مختلف الجبهات. 
عسـكريٍّا  فشـلوا  األعـداء  أن  إىل  وأَشـاَر 
وأخالقياً بفضل اللـه وحكمة القيادة وصرب 
وحـرص القبيلة اليمنية واملشـايخ واألعيان 
والعقـال، داعياً الجميـع إىل تفويت الفرصة 
عـىل دول العدوان، وتعزيـز التالحم الوطني 

إلفشال مخّططات العدوان. 
هيئـة  رئيـس  أوضـح  جانبـه،  مـن 
االسـتخبارات واالسـتطالع اللـواء عبداللـه 
يحيـى الحاكـم، أن تحالـف العـدوان تّدرج 
بـدءاً  والوجاهـات  القبائـل  اسـتهداف  يف 
بالزعامـات محـاوالً إغراقهـا يف انشـغاالت 
ثانوية، الفتاً إىل أن التسلط يف املايض عمد إىل 

إغفال دور القبيلة. 
وأّكــد اللـواء الحاكـم، أن قيـادة الثورة 

أعادت تفعيل دور القبيلة بالشـكل الصحيح 
والفاعـل ملا له مـن أهميّـة يف تعزيز الصف 

الوطني، منوًِّهـا إىل أن «قوى العدوان عملت 
وما تـزال تعمل عـىل تحريك وشـد وتأجيج 

القضايا كي ال تصل إىل َحـّل إليجاد فجوات، 
مـا يتطلب أن نعـي خطر ومؤامـرات العدّو 

الذي يسـعى السـتثمار القضايا وتوظيفها 
وفقاً ألهدافه». 

وشـّدد عـىل رضورة أن يكـون املشـايخ 
والعقـال أصحـاب رأي يف حلحلـة القضايـا 

والحفاظ عىل الوطن وسيادته واستقالله. 
َد بيان صادر عن اللقاء التشاوري،  وَجــدَّ
العهـَد والـوالء للـه ورسـوله وقائـد الثورة 
عـىل  بالحفـاظ  الشـهداء  لدمـاء  والوفـاء 
الُهــِويَّة اإليمانية والتصدي للحرب الناعمة 

بكل أشكالها. 
وأّكـد اسـتمراَر مسـاندة الجيش ورفده 
باملقاتلـني واملـال، وتعزيـز توحيـد الصـف 
وتقوية عوامل التماسـك الداخيل، والوقوف 
الكامل للتصدي لظاهرة االتجار بالحشيش. 
ودعا اللقاء التشـاوري املغرر بهم ممن ال 
يزالون يف َصفِّ العدّو، االسـتفادة من فرصة 

العفو العام بالعودة إىل صف الوطن. 
املتعثـرة  القضايـا  َحـْرصِ  عـىل  وَحـثَّ 
واملسـتعصية والعمل عىل البت فيها والعمل 

عىل تطبيق وثيقة تيسري الزواج. 
بـكل  املجتمـَع  اللقـاء،  بيـاُن  وطالـب 
أطيافـه إىل االهتمام بالتكافـل االجتماعي 
وتفعيل دور املبادرات املجتمعية والنهوض 
بقطاعـي الزراعـة والثـروة الحيوانيـة ملا 
لذلـك من أهميّـة يف تحقيق األمـن الغذائي 
ُوُصـوالً إىل االكتفاء الذاتي وتعزيز الصمود 

يف مواجهة العدوان. 

ـه طسالةُئ صداغا الظاس وغةإ تفسغض دور الصئغطئ التصغصغ الطعاء التاضط: ضئغُر الصعم غةإ أن غضعن سادًق وَعـمُّ

طحاغُت ووجعاء وأسغان خسثة غتاحثون وغآّضـثون أعمّغئ تسجغج اإلخاء 
واقخطفاف خعب طعاجعئ السثوان
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 : سئاس الصاسثي
باإلنجازات  مـَىض عـاُم ٢٠٢٢ مليئـاً 
والعمليـات  العسـكرية  والتطـورات 
النوعية، التـي نفذتها القوة الصاروخية 
وسـالح الجو املسـريَّ لقواتنا املسـلحة، 
الـردع،  تـواُزَن  طريقـه  عـن  وأعـادت 
وفرضت معادلة املنازلة العسـكرية بما 
تحّقق من تقدم يف الجبهات واسـتهداف 
األمريكـي  العـدوان  دول  يف  العمـق 
السـعودّي اإلماراتي، وكـرست الحصار، 
ومنعت السـفن األجنبية من نهب النفط 

اليمني الخام. 
وسـنحاول يف هذا التقريُر اسـتعراَض 
أبـرز العمليـات العسـكرية واإلنجازات 
التي نفذتها القوات املسلحة خالل العام 
٢٠٢٢م، تاركني للجهـات املختصة رسد 

أي تفاصيل أُخرى. 
وافتتحت القوات املسلحة اليمنية العام 
املايض، بإنجاز استثنائي غري مسبوق يف 
معركة السـيادة، َحيُث دّشــنت القواُت 
املسلحة ضبط سفينة عسكرية إماراتية 
أثناَء قياِمها بمهامٍّ عدائيٍة ُقبالَة سواحل 
محافظـة الحديدة، يف رضبـة من العيار 
الثقيل كشـفت مالمَح تطورات كربى يف 
القدرات اليمنية وتغيريات جديدة جذرية 
يف موازيـن القـوى، كما توّجـه رسـائَل 
حربية وسياسية شديدة اللهجة لجميع 

أطراف العدوان. 
التـي  «روابـي»  اإلماراتيـة  السـفينة 
تعـد فاتحة العـام املايض هي «سـفينة 
شحن عسـكرية كان عىل متنها معدات 
عسكرية، ودخلت املياه اليمنية بدون أي 
ترخيص، يف مهمٍة عدائيٍة تستهدُف أمَن 

واستقرار الشعب اليمني». 
وهـذه هـي املـرة األوىل التـي تتمّكـن 
فيها القواُت املسـلحة من ضبط سفينة 
عسـكرية معادية واقتيادها إىل الساحل 
بطاقمهـا، وهـو تطور الفـت ومفاجئ 
لكنه غري عشوائي، وليس وليد الصدفة؛ 
ألَنَّه يأتي يف سياق مسار تصاعدي متصٍل 
لتطور قـدرات وإْمَكانات قوات البحرية 
اليمنيـة وخفـر السـواحل، َحيُث شـهد 
هذا املسـاُر تنفيـذَ العديد مـن العمليات 
النوعية، منها عمليُة ضبط سفينتني غري 
عسكريتني (سـعوديّة وكورية جنوبية) 
انتهكتا املياَه اليمنية يف ٢٠١٩، إضافة إىل 
عدِة عملياٍت عسـكرية نوعية استهدفت 
فرقاطـات وبوارج وموانـئ تابعة لدول 

العدوان. 
العسـكرية  السـفينة  ضبـُط  َل  ومثـَّ
اإلماراتية صفعًة عسكريًة واستخباراتيًة 
يـًة له، وقـد ثبَّتت القواُت املسـلحة  مدوِّ
هـذه الصفعـَة بتحذيـر عسـكري «من 
ارتكاب أيِة حماقٍة ضدَّ سـفينة الشحن 
يتواجـُد  والتـي  اإلماراتيـة  العسـكرية 
بداخلهـا طاقُم السـفينة من جنسـيات 

دولية مختلفة»، األمُر الذي َســـدَّ الباَب 
أماَم أيـِة محاولة جنونيـة للتخلُّص من 

دليل الفضيحة. 
 

سمطغاُت إسخار الغمظ 
وفيمـا يخـص أبـرز عمليـات الـردع 
خالل العـام املايض، فقد نفـذت القوات 
املسـلحة اليمنية، عملية إعصـار اليمن 
بمراحلهـا الثالث، يف عمـق دول العدوان 
السعودّي اإلماراتي، َحيُث نفذت «عملية 
إعصار اليمـن األوىل» يف العمق اإلماراتي 
مسـتهدفة مطـاري دبـي وأبـو ظبـي 
ومصفاة النفـط يف املصفح يف أبو ظبي، 
وعـدداً مـن املواقع واملنشـآت اإلماراتية 
الهامة والحساسة، (صهاريج برتولية يف 
منطقة مصفح «آيكاد ٣»، قرب خزانات 
أدنوك، واإلنشـاءات الجديدة يف مطار أبو 
ظبـي الـدويل) أَول عمليـة موفقة تمت 
بخمسـة صواريـخ باليسـتية ومجنحة 

ة.  وعدد كبري من الطائرات املسريَّ
ورداً عـىل تصعيـد العـدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي، عقب عملية إعصار 
اليمـن األوىل وارتكاب املزيـد من املجازر 
بحق الشعب اليمني والتي راح ضحيتها 

مئات الشـهداء والجرحى، نفـذِت القوُة 
الصاروخيُة وسـالُح الجو املسـريَّ عمليًة 
عسكريًة واسـعًة (عمليُة إعصار اليمن 
السـعودّي  العمقني  اسـتهدفِت  الثانية) 

واإلماراتي عىل النحو التايل:
- اسـتهداف قاعـدة الظفـرِة الجويِة 
وأهداف حساسٍة أُخرى يف أبو ظبي بعدٍد 
كبرٍي من الصواريِخ البالسـتيِة نوع (ذو 

الفقار). 
- اسـتهداف مواقَع حيويـٍة وهامٍة يف 
ِة  دبي بعـدٍد كبرٍي مـن الطائراِت املسـريَّ

(نوع صماد ٣). 
- دُك عـدٍد مـن القواعـِد العسـكريِة 
يف العمـِق السـعودّي يف منطقـِة رشورة 
ومناطَق سـعوديٍّة أُخـرى بعدٍد كبرٍي من 
ِة نوع (صماد ١ وقاصف  الطائراِت املسريَّ

٢ كي). 
- اسـتهداف مواقَع حيويٍة وحساسٍة 
مـن  كبـرٍي  بعـدٍد  وعسـريَ  جيـزاَن  يف 
ة،  الصواريِخ البالستية والطائرات املسريَّ
وقـد حّققِت العمليُة أهدافها بدقٍة عاليٍة 

بفضل الله. 
أمـا عن عمليـة إعصار اليمـن الثالثة 
فقد نفذت يف عمق دويلة اإلمارات، والتي 
تضمنـت رضب أهـداف نوعيـة وهامة 

يف إمـارِة أبوظبـي بعـدٍد مـن صواريـخ 
ذو الفقـار الباليسـتية، ورضب أهـداف 
حساسٍة يف إمارِة دبي بعدٍد من الطائراِت 

ِة نوع صماد ٣.  املسريَّ
 

سمطغات ضسر التخار
وحول عمليات كرس الحصار بمراحلها 
الثالث، والتي حصلت بني شـهري فرباير 
ومـارس من العـام املايض، وجـاءت رداً 
عـىل تصعيـد العـدوان وحصـاره ومنع 
دخـول املشـتقات النفطيـة، فقد نفذت 
القوات املسـلحة «عمليـة كرس الحصار 
األوىل»، يف ١١ مـارس مـن العـام املايض 
ة منهـا ٣ طائرات  بــ ٩ طائرات مسـريَّ
نوع صماد٣ اسـتهدفت مصفاة أرامكو 
ة نوع  يف الرياض، وسـت طائرات مسـريَّ
صماد ١ اسـتهدفت منشـآت أرامكوا يف 
منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسـة 
أُخرى بالعمـق السـعودّي، َحيُث جاءت 
ـام من خروج الشـعب  العمليـة بعد أَيـَّ
اليمني يف مسريات مليونية تحمل عنوان 
كـرس الحصـار األمريكي والتـي طالبت 
الجماهري فيها القوات املسـلحة اليمنية 
بالقيـام بواجبهـا بـرضب عمـق العدّو 
ومصادر الطاقة ومصالحه الحيوية من 
منطلق السن بالسن والجروح قصاص. 
وعن عملية كرس الحصار الثانية كانت 
ا ونفذت عىل ثـالث مراحل،  كبـرية ِجــدٍّ
املرحلـة األوىل تـم خاللهـا قصـف عـدد 
من منشـآِت العـدّو السـعودّي الحيويِة 
أرامكـو  لرشكـة  التابعـة  والحساسـِة 
يف عاصمـِة العـدّو السـعودّي الريـاض 

تقرير 

 الاأدغإ املُـر لطسثوان
التخاُد السسضري لسام 2022..

  سروٌض سسضرغئ غغر 
طسئعصئ وخظاساٌت فجطتئ 

جثغثة خثطئ السثّو 
وأربضئ ُضـّض طثّططاته
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ومنطقـِة ينبع ومناطَق أُخـرى بدفعاٍت 
والبالسـتيِة  املجنحـِة  الصواريـِخ  مـن 
ة، وفوَر نجاِح املرحلِة  والطائراِت املسـريَّ
األوىل نفـذِت القـواُت املسـلحُة املرحلـَة 
الثانيـَة من كِرس الحصـاِر وذلك بقصِف 
عـدٍد مـن األهـداف الحيويـِة والهامِة يف 
مناطـَق أبهـا وخميِس مشـيط وجيزاَن 
بدفعـٍة  الجنـوِب  وظهـراَن  وسـامطَة 
واملجنحـِة  البالسـتيِة  الصواريـِخ  مـن 
ة، أما املرحلـة الثالثة  والطائراِت املسـريَّ
مـن عمليـة كرس الحصـار الثانيـة فقد 
استهدفت رشكة أرامكو يف جدة وأهدافاً 
حيوية يف جيـزان بدفعة مـن الصواريخ 
البالسـتية واملجنحـة طراز قـدس٢ وقد 

حّققت العملية أهدافها بنجاح. 
ويف الوقت ذاته نفذت القوات املسـلحة 
«عملية كرس الحصـار الثالثة» يف العمق 
السـعودّي بأعـداد كبرية مـن الصواريخ 
الجـو  وسـالح  واملجنحـة  الباليسـتية 
املسـريَّ اسـتهدفت منشـآت أرامكـو يف 
جدة ومنشـآت حيويـة يف عاصمة العدّو 
السـعودّي الرياض بدفعة من الصواريخ 
املجنحة، واستهدفت أَيْـضاً مصفاة رأس 
التنورة ومصفـاة رابغ النفطيـة بأعداٍد 
ة اسـتهدفت  كبريٍة من الطائرات املسـريَّ
أرامكـو جيزان ونجران بأعداٍد كبريٍة من 
الستهداف  باإلضافة  ة،  املسـريَّ الطائرات 
أهداف حيويٍة وهامـٍة يف مناطق جيزان 
وظهران الجنوب وأبها وخميس مشـيط 
بإعداٍد كبريٍة من الصواريخ الباليستية. 

وصـل  التـي  النوعيـة  العمليـة  تلـك 
صداها ُكـّل العالم، وبثت ُكـّل شاشـات 
التلفزة للعدو والصديق مشـاهد لحريق 
رشكـة أرامكـو يف جدة الذي اسـتمر من 
الصبـاح إىل منتصف الليـل، َحيُث احرتق 
٥٫٢ مليـون برميـل يف ١٢ خـزان نفط يف 
املحطـة التحويليـة التابعـة ألرامكـو يف 
جـدة، جـاءت رداً عىل اسـتمرار العدوان 
األمريكي السعودّي والحصار الظالم عىل 
الشعب اليمني وتدشيناً للعام الثامن من 

الصمود. 
 

سروٌض سسضرغئ
العسـكرية  اإلنجـازات  أبـرِز  ومـن 
للقـوات املسـلحة خـالل العـام املـايض 
هـي العـروض العسـكرية التـي أقيمت 
يف صنعـاء والحديـدة ومختلـف املناطق 
العسكرية التي كشفت عن حجم التطور 
العـدة  يف  اليمنيـة  العسـكرية  والقـوة 
والعتـاد والصناعات العسـكرية اليمنية 
املتنوعة والحديثـة والفتاكة الصاروخية 
والجوية وغريها، والتـي أّكـدت للجميع 
أن القوات املسـلحة اليمنية يف حالة بناء 
وقوة متصاعـدة رغم العدوان والحصار، 
العسـكرية  اإلنجـازات  للعالـم  وأثبتـت 
واألمنية ومخرجات التصنيع العسـكري 
الـذي يـُدلُّ عىل أن اليمن يسـري يف طريق 
مـن  والتخلـص  والسـيادة  االسـتقالل 

الوصاية الخارجية. 
وخـالل العـروض العسـكرية عرضت 
القـوات املسـلحة عـرشات املنظومـات 
الصاروخية املتطورة، واألسلحة البحرية 
والدفاعـات الجوية التـي صنعتها هيئة 
التصنيـع الحربـي، وكذا أسـلحة بحرية 
بحريـة  وطـرادات  وزوارق  صواريـخ 
حديثة أنتجتها هيئة الصناعات الحربية 

اليمنية. 
وتضمنت الُعروُض العسـكرية أسلحًة 
ومنظومات دفاع جوي متطورة صنعتها 
هيئـُة الصناعات الحربيـة اليمنية خالل 
فـرتة العـدوان وهي منظومـاٌت يمكنها 

تحييـُد الطائـرات املعادية عـن األجواء، 
باإلضافـة إىل صواريـخ قـدس املجنحة 
بأجيالها الثالثة وهي صواريخ صنعتها 
الصناعـات العسـكرية اليمنيـة املحلية 
تبلـغ مدياتهـا إىل األرايض الفلسـطينية 

املحتّلة. 
ُخُصوصاً  وشـملت العـروُض أَيْـضـاً 
العرض العسـكري يف صنعاء منظومات 
صواريخ، ومنها قدس٣ صاروخ مجنح 
العسـكرية  الصناعـات  هيئـة  صنعتـه 
القـدس  لحمايـة  مخصـص  اليمنيـة، 
وضمن معادلـة القدس، وكذا منظومات 
عديـدة ألجيـال متعـددة مـن الطائرات 
ة ومنهـا طائرة وعيـد التي يصل  املسـريَّ

مداها إىل أكثر من ثالثة آالف كيلو مرت. 
كما شـمل العرض العسكري واألمني، 
دخـول عربات تحمـل صواريـخ محلية 
الصنع بمختلف أنواعها وصنوفها، التي 
تعكس خـربات وقدرات الجيـش اليمني 
يف صنـع سـالح ردع متطـور قـادر عىل 
مواجهـة العدّو بما يمتلكه من ترسـانة 

عسكرية. 
وبالتزامن مع العروض جابت الطائرات 
ة والهجومية والهيلوكوبرت، سماء  املسريَّ
العاصمـة صنعاء، يف مشـهد يعكس ما 
وصلـت إليه القوات املسـلحة واألمن من 
جاهزيـة يف حمايـة الوطـن ومقدراتـه 

ومكتسباته الوطنية. 
أثبتـت  االسـتعراضات  َفــإنَّ  ولهـذا 
التي  واالسـرتاتيجية  الكبرية  اإلنجـازات 
املعركـة  يف  املباركـة  الثـورة  حّققتهـا 
أظهـرت  فقـد  واألمنيـة،  العسـكرية 

العـروض دولة أضحى لهـا أمنها القوي 
احرتافيـة  جنديـة  وأظهـر  والحصـني، 
متفانيـة، وعكـس انضباطـاً عاليًا لدى 
منتسـبي الجيش واألمـن، وترجم إنجاز 
ثـورة الحـادي والعرشين من سـبتمرب، 
يف صورة الئقة ومظهـر يعرب عن الهيبة 

واالقتدار. 
 

أجطتٌئ اجرتاتغةغئ 
وعـن اإلنجـازات العسـكرية الجديدة 
االسرتاتيجية»  ٢٠٢٢م «األسـلحة  للعام 
التي كشـفت عنهـا القوات املسـلحة يف 
العروض العسكرية، نرسد يف هذا التقرير 
مجموعة من اإلنجازات أهمها صناعات 
القوات البحرية التي تشـري إىل الرتتيبات 
واالسـتعداد للمعركـة البحريـة وحماية 
امليـاه اإلقليمية اليمنيـة، والتي تتمثل يف 
«صواريـخ بحرية لم يتم الكشـف عنها 
مـن قبـُل، وهـي صواريـخ أرض –بحر 
جديدة من طـراز «فلـق ١»و٢ َو»مندب 
٢» و»منـدب ١»، وهـي يمنيـة الصنـع، 
باإلضافة إىل صواريخ «روبيج»، الروسية 
الصنـع، إضافـة إىل عرض ألغـام بحرية 
للجمهـور لحمايـة امليـاه اإلقليمية من 
املعتديـن بما يف ذلـك «كـرار ١، مجاهد، 

أويس، أصف ٤». 
وعن مواصفات صـاروخ فلق، ينبغي 
القـول: إن هـذا الصـاروخ يبلـغ طوله 
١٫٣٢ مـرت ويبلـغ وزن إطالقـه اإلجمايل 
١١١ كيلوجراًمـا، ويبلـغ مداه من ١٠ إىل 

١١ كيلومـرتًا، ويحمل رأسـاً حربياً وزنه 
٥٠ كيلوجراًما من مواد شديدة االنفجار. 
ويبلـغ مـدى صـاروخ فلـق ٢ أَيْـضاً 
مـن ١٠ إىل ١١ كيلومـرتًا ويحمـل رأسـاً 
يبلـغ  كيلوجرامـاً،   ١٢٠ بـوزن  حربيـاً 
طـول الصاروخ ١٫٨٢ مـرت ووزن إطالق 
الصاروخ ٢٥٥ كجـم، فلق ١ َو٢ يعمالن 
بالوقـود الصلـب ويمكـن إطالقهما من 

الشاحنات أَو القوارب. 
يعتـرب املنـدب ٢ أَيْـضاً أحـد صواريخ 
كـروز املتطورة سـاحل –بحـر، ويظهر 
مـن عرضه يف هذا العرض العسـكري أن 
أنصار الله قد اكتسـبوا تقنية صنع هذه 
األنـواع مـن الصواريخ، تعتـرب صواريخ 
كروز من أخطر األسلحة بالنسبة للسفن 
واملعدات البحرية؛ ملا تتمتع به من رسعة 

ودقة عالية. 
كما أزاحت القوُة البحرية السـتاَر عن 
زورق «عاصف١»، الـذي يتميز برسعته 
العاليـة وقدرتـه الفائقـة عـىل املناورة، 
وله القدرة عىل حمل أسـلحة متوسـطة 
 ١٤٫٥ عيـار  (رشـاش  كــ  وخفيفـة 
وكاتيوشـا ١٠٧) و٤ أفـراد مع عتادهم، 
ولـه مهـام قتالية متعددة منهـا اإلغارة 
عىل األهداف البحرية الثابتة واملتَحّركة. 

زورق «عاصـف ٣»، الـذي يُعتـرب من 
أرسع الـزوارق ولـه قـدرة فائقـة عـىل 
املناورة، وحمل أسـلحة متوسطة ودفاع 
جوي كــ (مدفـع وعيـار ٢٣) و٦ أفراد 
مع عتادهـم، وله مهام قتاليـة متعددة 
منها اعرتاض األهداف البحرية املتَحّركة 

واقتحام السفن. 
زورق مالح القتـايل محيل الصنع الذي 
يتميـز برسعته العاليـة وقدرته الفائقة 
عـىل املناورة، والقدرة عىل حمل أسـلحة 
متوسـطة كـ (رشاش عيار ١٢٫٧ وعيار 
١٤٫٥ وآر بي جي) و٦ أفراد مع عتادهم، 
ولـه مهـام قتالية متعددة منهـا اإلغارة 
عىل األهداف البحرية الثابتة واملتَحّركة. 

زورق عاصـف ٢ مـن زوارق الحـرب 
اإللكرتونيـة محـيل الصنـع، لـه مهـام 
متعـددة  واسـتخباراتية  اسـتطالعية 
ويحمل بعض أجهزة الحرب اإللكرتونية 
عىل  والتشـويش  واالسـتطالع  والرصـد 

رادارات واتصاالت العدّو. 
زورق طوفان١ هجومي مسـريَّ محيل 
الصنـع، يحمل رأسـاً حربيـاً ١٥٠ كجم، 
ويتميـز بصغر حجمه ورسعتـه العالية 
وقدرته الفائقـة عىل التخفي عن أجهزة 
العدّو، تصل رسعته إىل ٣٥ ميالً بحرياً يف 
األهداف  السـتهداف  ويستخدم  الساعة، 
القريبـة  واملتَحّركـة  الثابتـة  البحريـة 
ويعترب جزءاً من األسـلحة الدفاعية عن 

السواحل والجزر اليمنية. 
زورق طوفان٢ هجومي مسـريَّ محيل 
الصنـع، يحمل رأسـاً حربيـاً ٤٠٠ كجم، 
ويتميز برسعتـه العالية وقدرته الفائقة 
عىل املنـاورة والتخفي عن أجهزة العدّو، 
يف  بحريـاً  ميـالً   ٤١ إىل  رسعتـه  تصـل 
الساعة، ويستخدم يف استهداف األهداف 

البحرية الثابتة واملتَحّركة ومداه أكرب. 
زورق طوفان٣ هجومي مسـريَّ محيل 
الصنـع، يحمل رأسـاً حربيـاً ٥٠٠ كجم، 
العاليـة  ورسعتـه  بانسـيابيته  يتميـز 
وقدرته الفائقة عىل املناورة والتخفي عن 
أجهـزة العدّو، تصل رسعتـه إىل ٥٢ ميالً 
يف السـاعة، يسـتخدم الستهداف  بحرياً 
واملتَحّركـة  الثابتـة  البحريـة  األهـداف 

البعيدة ويف جميع الظروف البحرية. 
صـاروخ البحـر األحمـر «مطـور من 
صاروخ سـعري»، باليستي أرض –بحر-

  ضئُط جفغظئ «روابغ» 
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متوسـط املدى، يعمـل بنظامني حراري 
وراداري، يمتاز برسعته العالية. 

صـاروخ محيط «مطور مـن صاروخ 
قاهـر ٢-M» «باليسـتي أرض –بحـر»، 
مخصـص لألهـداف البحرية، متوسـط 
املدى ويعمـل بالوقود الصلب والسـائل، 
ُكــّل  يف  العمـل  عـىل  بقدرتـه  ويتميـز 

الظروف الجوية. 
صاروخ «البحر األحمـر» أرض- بحر، 
الباليسـتية  الصواريـخ  أهـم  مـن  يعـد 
الجديدة التي يكشـف عنها للمرة األوىل.. 
مؤّكـدة أن «الصاروخ يستطيع رضب أي 
هدف يف البحر األحمر وخليج عدن وبحر 
العـرب»، وكاشـفة أنـه «تمـت تجربته 

مؤّخراً، وتم إنتاج أعداد هائلة منه. 
صاروخ عاصف باليستي أرض –بحر، 
مداه ٤٠٠ كم، وطولـه ١٠ أمتار، وقطره 
٠٫٧ مرت، يعمل بالوقود الصلب، يزن رأسه 
الحربي ٥٥٠ كجم، يعمل بنظام التوجيه 
والتحكـم الذكي، صنـع يمني ١٠٠ ٪ من 

إنتاج هيئة التصنيع العسكري. 
وهـذا األسـلحة البحريـة تؤّكــد عىل 
إعطـاء البحـر واملعركة البحريـة الحيز 
الطبيعي مـن االهتمام فقد ضم معرض 
الشـهيد القائد للصناعات العسـكرية يف 
مارس من العام املـايض، جناحاً لعرض 
جديـِد األسـلحة البحريـة، كشـفت فيه 
القوات املسـلحة عـن منظومة صواريخ 
مندب١، وهـي من أبرز اإلنجـازات التي 
حّققها الجيش اليمني يف مجال التصنيع 
الحربي، وتمتاز بدقتها العالية يف إصابة 
الهدف ومزودة بتقنية ال تستطيع سفن 

العدّو العسكرية من فك شفراتها. 
وتـم إنتاجهـا بالتعـاون بـني الوحدة 
الصاروخيـة والقوات البحرية واسـمها 
له دالالته، فهو يرمز ملضيق باب املندب، 
املمـر املائـي الـذي يتحكـم فيـه اليمن 

ويحافظ عليه. 
كما كشـفت عـن ألغام بحريـة ذكية 
ودقيقة من طراز (كرار١، كرار٢، كرار٣ 
وعاصف٢، عاصف٣، عاصف٤، وشواظ، 
وثاقب، وأويـس، ومجاهـد، والنازعات، 

ومرصاد). 
البحريـُة  األلغـاُم  هـذه  أخـذت  وقـد 
الجديـدُة أشـكاالً متعـددًة، تـم إنتاجها 
حسـَب املهمـات والعمليات التـي تعتزُم 
السـاحيل  والدفـاع  البحريـة  القـوات 
تنفيذَهـا يف املياه اليمنيـة، وكذا الدخول 
يف عمليـات هجومية ضد أسـلحة البحر 
املعادية يف مياه دول العدوان، يما يسـهُم 

يف الرد والردع عىل خطوط هذا املسار. 
وكشفت القوات املسـلحة يف العروض 
العسـكرية، عـن الصواريـخ البالسـتية 

واملجنحة وهي عىل النحو اآلتي:
- صـاروخ بـدر ٢ «الجيـل الثاني من 
صواريـخ بدر»، باليسـتي أرض –أرض، 
يعمـل  اإلصابـة،  دقيـق  املـدى،  قصـري 

بالوقود الصلب. 
- صـاروخ بـدر ٣ «الجيـل الثالث من 
صواريـخ بدر»، باليسـتي أرض –أرض، 
متوسـط املـدى، دقيـق اإلصابـة، يعمل 

بالوقود الصلب. 
- صـاروخ حاطـم «الجيـل الرابع من 
صواريـخ بدر»، باليسـتي أرض –أرض، 
بعيد املدى، ويعمل بالوقود الصلب، دقيق 

اإلصابة. 
- صـاروخ قـدس ٣» مجنح كـروز»، 
أرض –أرض، بعيد املدى، ويعمل بالوقود 
السـائل، ويتميز بإصابته لألهداف بدقة 
عالية، وال تستطيع الرادارات اكتشافه. 

- صاروخ فلق باليسـتي أرض –أرض، 

بعيد املـدى، يعمـل بالوقود السـائل، 
يحمل عدة رؤوس، دقيق اإلصابة. 

مـن  «مطـور  معـراج  صـاروخ   -
صاروخ بدرP١ باليسـتي أرض –جو، 
يعمـل بالوقـود الصلـب، وبنظامـني 
حراري وراداري، يتميز بدقته العالية 
يف إصابـة األهـداف الجويـة، ويمتاز 
بقدرته العالية عـىل املناورة وال يتأثر 

بالتشويش الحراري والراداري. 
الدفـاع  بأسـلحة  يتعلـق  وفيمـا 

الجوي، كشفت القوات املسلحة عن عدة 
صواريخ عىل النحو اآلتي:

- صاروخ صقر، البالغ طوله ٢٫٧ مرت، 
ووزنه الكيل ٥٨ كجـم، وقطره ١٥٠ ميل 
مرت، ووزن القسـم القتايل للصاروخ ١٠ 
كجم، املـدى التدمريي له ٣٠ مرتاً، أقىص 
رسعـة يصل إليهـا ٢٠٠ مـرت يف الثانية، 
وأقىص مـدى يصل إليه الصـاروخ ١٠٠ 
كم، وأقىص ارتفاع للتحليق ٢٨٠٠٠ قدم 

من سطح البحر. 
- منظومـة صادق للكشـف والتعقب 

للهدف من مسافة ٤٠ كم. 
- منظومـة حيـدر للكشـف والتعقب 

للهدف من مسافة ٥٠ كم. 
منظومـة   ،١٩ بـي  رادار  منظومـة   -
رادارية روسـية الصنع تسـتطيع كشف 

األهداف من مسافة أكثر من ٢٠٠ كم. 
أزاحـت  واآلليـات،  التسـليح  وحـول 
القـوات املسـلحة السـتار عن األسـلحة 

واآلليات اآلتية:
هاني «تخليداً للشـهيد هاني طومر»، 

البالغ طوله ٥٢٠ سم، وعرضه ١٧٠سم، 
وارتفاعه ٢٧٥ سم، والوزن باألفراد: ٤٫٢ 
طن، وطاقمه ٦ أفراد بأسـلحتهم، سعة 
املحرك ٤٫٥، ونوع املحرك برتول، الرسعة 
القصـوى ١٢٠ كم يف السـاعة، والهيكل 
مـدرع مصنوع من فوالذ عـايل الصالبة، 
والزجاج مدرع، ومنصـة الرمي (الربج) 

دوران ٣٦٠ درجة. 
يتميز بنـوع عيـارات (١٢٫٧)، مزودة 
بجهاز توازن ما يجعلها تتسـم باملرونة 
عنـد الحركـة والرسعة وعند االشـتباك، 
هجومية ودفاعية يف نفس الوقت وتؤمن 
التقـدم النوعي يف ميدان املواجهة، الوزن 

الكيل ٤٫٥ طن. 
ومـن املميـزات لها تـم دراسـة نقاط 
املصممـة  املدرعـات  أغلـب  يف  الضعـف 
بنفـس التصميـم وتقويـة تلـك النقاط 

وإخراجها يف هذا النوع من املدرعات. 
: - الطريان املسريَّ

ة، طولهـا  - طائـرة خاطـف ٢ املسـريَّ
مـرت،   ١ الجنـاح  وعـرض  مـرت،   ١.٦٠
والقطـر١١ سـم، واملـدى يصـل إىل أكثر 
مـن ٣٥ كم، مـزودة بنظام استشـعار 
لألهداف الثابتة واملتَحّركة، تقوم بتنفيذ 
مهـام تكتيكيـة هجومية، وتسـتخدم 

ضد آليات ومدرعات العدّو. 
اسـتطالعية   ٢ مرصـاد  طائـرة   -

عمودية. 
ـة  ة َخاصَّ - طائـرة «وعيـد» املسـريَّ
بالكيـان الصهيونـي، الطـول ٤ مـرت، 

وعـرض الجناح ٣ أمتـار واملدى أكثر من 
٢٥٠٠ كـم، تحمل عـدة رؤوس متفجرة 
حسب نوع الهدف، تقوم بتنفيذ عمليات 

هجومية. 
إنجـازات ال يسـتهان بـه بالنظـر إىل 
الظروف التي رافقـت عملية اإلنتاج من 
اسـتمرار العدوان والحصـار، واألكيد أن 
هذه اإلضافات الجديدة للسـالح البحري 

يمنح الجيش ميزة دفاعية، وهجومية. 
 

سمطغاٌت تتثغرغئ 
وبالكفـاءة العاليـة والرصـد النوعـي 
ودقـة املعلومـات عن تَحّرك سـفن نهب 
النفـط يف امليـاه اإلقليمية تؤّكــُد قواتُنا 
املسـلحة اليمنية أنهـا باتـت تمتِلُك من 
القـدرات الدفاعية ما يمكنها من حماية 
سـيادة الوطـن وثرواتـه مـن مخاطـر 
ورش الطامعـني الذيـن باتـوا يخاطرون 
بالزج بسـفنهم للنهب والعربدة يف املياه 
اإلقليمية لليمن بصورة مخالفة لقانون 
املالحة البحرية وحق سـيادة البلدان عىل 

ثرواتها ومياهها. 
ويف هذا السياق نفذت القوات املسلحة 
الثـالث  بمراحلهـا  التحذيريـة  العمليـة 
لسـفن نهـب النفط مـن مينـاء الضبة 
يف محافظـة حرضمـوت املحتّلـة، َحيُث 
اسـتطاعت مـن خاللهـا منـع سـفينة 
أجنبيـة كانت تحـاول نهـب كميات من 
النفـط، وكذلك تمّكنت من ردع سـفينة 
أُخـرى كانت تحاول نقل كمية كبرية من 
النفـط اليمني الخام من نفس امليناء، إىل 
جانب سفينة ثالثة قدمت أَيْـضاً باتّجاه 
ميناء قنا النفطي بمحافظة شـبوة، وتم 
منعهـا هي األُخـرى من النهـب من قبل 
القوات املسلحة، «عملية استهداف ميناء 
قنـا النفطـي جنـوب رشقـي محافظة 

شبوة». 
نفذتهـا  التـي  التحذيريـة  العمليـاُت 
دول  مسـاعي  تجـاه  املسـلحة  القـوات 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي 
لنهب الثروات النفطية من موانئ شـبوة 
وحرضمـوت ال تـزال ُمسـتمّرة وقد أتت 
عمليتـا ميناء الضبة تأكيداً للمؤّكـد عىل 
أن هـذا السـلوك التحذيري هـو ترجمة 
لتهديـدات القيـادة الثورية والسياسـية 
يف العاصمة صنعـاء التي أصبحت واقعاً 
ومعادلة ردعية ثابتة ضد مسـاعي دول 
العـدوان والـرشكات األجنبيـة يف نهـب 
الثـروات النفطيـة السـيادية ُخُصوصـاً 
وأنهـا ال تَُصبُّ يف صالح الشـعب اليمني 

وِمَلفِّ رواتبه. 
ويأتي إغالق موانئ التصدير، بعمليات 
بمحافظـة  الضبـة  مينـاء  يف  نوعيـة 
حرضموت املحتّلة، والتي لم تكن سـوى 
تحذير للـرشكات األجنبية وسـفنها من 
مغبـِة تجاُهِل التحذيـرات، التي أطلقتها 
القيادة الثورية والسياسية، ورسالة بأن 
صنعاء التي وضعت النفط ضمن أهداف 
املرحلة املقبلة، لن تسمَح لتلك الرشكات 
باسـتمرار نهـب وتهريب النفـط والغاز 
اليمنـي يف الوقت الذي يموت فيه شـعبُه 

ُجوعاً. 
أن  لتؤّكــد  الرضبـة،  جـاءت  ولهـذا 
التحذيرات السـابقة لقائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بـدر الديـن الحوثـي، وقيـادة 
القوات املسـلحة، لـم تكن عبثـاً، بل لها 
النفـَط  وأن  عديـدة،  ورسـائُل  أهـداٌف 
والثروة اليمنية السـيادية لم تعد ُمباحًة 
للنهب، وأن املسألَة سوف تتعدى إىل رضِب 
مناِبِع النفط واملفاصل االقتصادية لدول 

العدوان. 

تقرير 

  سمطغاُت ضسر التخار 
تثل السثّو السسعدّي 

وتةئره سطى وصش الشارات 
والسماح لثخعل المحاصات 

الظفطغئ

  الطغراُن المسغَّر غةئر 
السثوان افطرغضغ 

السسعدّي سطى وصش 
ظعإ البروات الظفطغئ شغ 

المتاشزات المتاّطئ
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تتالُش السثوان والرعاُن 
الثاجر!

سئثاإلله الثدر

العدوان  تحالُُف  حاول 
السعودّي اإلماراتي خالل 
التحريَض  املاضية  األيّام 
صنعـاء  حكومـة  عـىل 
اإلعالميـة  أبواقـه  عـرب 
مـن  وشـبكة  الخبيثـة 
املفسبكني واليوتيوبريني 
املأجوريـن  والتويرتيـني 
الناشطني  أسـماهم  من 
التواصـل  مواقـع  عـىل 
االجتماعـي، َحيـُث كان 
تلـك  خـالل  مـن  يؤمـل 
الدعوات املشـبوهة إىل إحداث فتنـة وفوىض عارمة يف 
شوارع صنعاء وبالتحديد عقب صالة الجمعة املاضية 
لكـن ما حدث كان العكس تمامـاً فقد خرج املواطنني 
بأمانـة العاصمة بدالً عن ذلك يف وقفات صمود وثبات 
وتجديـد العهد والـوالء للقيـادة الثورية والسياسـية 
مطالبـني تحالف العـدوان والحصار بـرصف مرتبات 
موظفـي الدولـة وإيقـاف العـدوان ورفـع الحصـار 
والتوقـف عـن القرصنـة غـري القانونيـة عىل سـفن 
املشـتقات النفطية َوالسـفن التجارية يف عرض البحر 
وأّكــد مراقبون للشـأن اليمني أن تلـك الوقفات التي 
نظمها أبناء أمانة العاصمة يف جميع الحارات واألحياء 
واملديريات شـكلت صدمة قوية للعدوان، َحيُث خيّبت 
آماله وأفشلت رهاناته الخارسة التي كان يَُمنِّي نفَسه 

بها.
فقد أثبت الشـعب اليمني أنه بعد ثماني سنوات من 
الصمود يف مواجهة العـدوان أصبح أكثَر وعياً وإدراكاً 
ـَخ لديـه الوعُي الدينـي والوطني وتكّشـفت له  َوترسَّ
حقائـُق وتجلَّـت نوايا تحالُـف العـدوان الخبيثة التي 
يسـعى لتحقيِقها، ويف مقدمة ذلك احتالل البلد وإذالل 
الشـعب اليمني ونهـب ثرواتـه وخرياته عـرب احتالل 
الجزر اليمنية االسـرتاتيجية وبناء القواعد العسكرية 
عليهـا ونهب الثروة النفطية والغازية وتهريب الطيور 
النـادرة واقتالع األشـجار الطبية يف جزيرة سـقطرى 

وغريها من املمارسات العدوانية.
وصـدق اللـُه القائُل يف ُمْحَكـِم التنزيـل: [َوَال يَِحيُق 

يِّئُ إِالَّ ِبأَْهِلِه].  اْلَمْكرُ  السَّ

جقُح العسغ
زغظإ زغث

اسـتهداُف الَجبهـِة الداخليِة يف إطـاِر َحالِة الالحرب 
والالسـلم بإثارِة النزاعاِت والتشـويِش والتشـويِه هو 
أكـربُ خدمة يتمُّ تقديُمها للعدّو الفاشـل املهزوم، الذي 
لـم ولـن ينجـح يف املواجهات العسـكرية ولم يحسـم 
قراره يف املفاوضات الراهنة فيلجأ إىل الخونة واملأزمني 

واملفلسني. 
تَحّرك املأجورون باسم انتقاد الفساد وإزاحة الظلم 
وإصالح الواقع ال يكون سبباً مقنعاً لغض الطرف عن 
جرائم العدوان وحصاره وتعنته وظلمه لشعب بأكمله 
والسكوت عنها نهائيٍّا والتفرغ لخلخلة الصف الداخيل 
وتثبيـط الناس عـن األولويـات الكربى وإنمـا ينطلُق 
مـن منطلقات ال إنسـانية وال أخالقية وال إيَمـانية وال 

وطنية. 
مـن لـم يكن لـه موقـٌف رصيٌح ضـد هـذا العدوان 
ه كاذٌب وليـس له ضمري ولـو كان فيه  الغاشـم َفـإنـَّ
رشٌف أَو كرامـة أَو وطنية ألعطى لكل يشء مسـتواه، 
ألعطى للعدوان بحجمه الكبري وبحجم بشاعة مستواه 
يف النقد وألعطى للفسـاد والظلم مستواه وألعطى لكل 

موقف مستواه الحقيقي. 
خدمـة هذا الشـعب الذي عانى ومـا زال يعاني هي 
يف تقديم ُكـّل ما نسـتطيع يف إزاحـة هذا العدوان الذي 
تسـبب يف ُكـّل معاناة الشـعب اليمني وليـس يف إثارة 
الفتن وتأزيـم الوضع أكثر، فالوعـُي بخطورة املرحلة 
يشء رضوري ملواجهة الحرب الدعائية التي تسـتهدف 

الشعب اليمني أكثر مما تخدمه. 

كتابات

اإلجاءُة لمظ صّثم الادتغاِت شغ زطظ الترب خغاظٌئ وذظغئ 
طتمعد المشربغ 

 
إثـارُة الخالفات واالنقسـامات والطعـُن يف جهود 
َمن يحمُل البندقيَة ويدافُع عن الوطن والناس ونُرش 
الشـائعات وكل ما يخُدُم العدوَّ يف زمن الحرب خيانٌة 

وطنيٌة. 
اسـتالُم أموال مـن جهـة خارجية؛ بغـرض نرش 
األكاذيب وإثارة الشـارع وزعزعـة الجبهة الداخلية 

وصمود الناس يف زمن الحرب خيانة وطنية. 
تنَشـُط أدوات العـدوان هـذه األيّـام بشـكل كبري 
ويعزف عىل أوتار املعاناة اإلنسانية والراتب والفساد 
الذي قد يكون واقعاً وحقيقًة يقف خلفها ويتسـبب 

بهـا العدّو نفسـه بالعدوان والحصـار وعمليات النهـب للثروات 
اليمنيـة واملـوارد السـيادية للدولـة التـي يسـتحوذ عـىل 80 % 
منها العـدّو الخارجي واملرتِزقة املحليني بقيـادة العليمي ومعني 

عبدامللك. 
وبال شـك هنـاك من يتأثر ويسـتمع ويتـداول لتلـك األكاذيب 
واألقاويل املطبوخة واملعلبة من أصحاب املواقف غري الثابتة ومن 
املحايدين وأصحـاب «الله ينرص الحق» وأصحاب األقنعة املزيَّفة 
ومن أُولئك الذين لم يكن لهم دور يذكر يف مواجهة العدوان وممن 
لـم يقدمـوا التضحيات ولم يكـن لهم أي وجـود يف ميادين العزة 

والكرامـة هؤالء لم يكـن أحد يراهن عليهـم أَو يأمل فيهم الخري 
والنرصة واملواقف املرشفة. 

لكن األمـر مختلف لـدى جمهور األنصـار وأبناء 
املسرية الذين انطلقوا يف سبيل الله والوطن ولم يكن 
هدفهم سـلطًة أَو ماالً أَو إشـباع البطـون بل كانت 
أهدافهم أرقـى وأبعد من ذلك بكثري بل إن أغلبهم لم 
يكـن بحاجة مـال أَو منصب وكما يقال شـابع من 
بيتهم وقدم ُكـّل ما يملك يف سبيل ما يؤمن به وذهب 
إىل الجبهات ببندقه وسـيارته وأكلـه ورشابه وأنفق 
مـن حر مالـه عـىل املجاهدين والجبهـات ويف رشاء 
األسـلحة فكيف ال وقد وهب هؤالء ما هو أعظم من 
ذلك الدماء واألرواح الطاهرة فهل تعتقدون أن أمثال 
هـؤالء يكرتثـون باألوضاع املعيشـية أَو يمكن أن تؤثـر بهم تلك 
القصـص والحكايات وهـم من يمتلك الوعي ويعلـم ُكـّل أالعيب 

ومؤامرات األعداء. 
وكل مأسـاة وفقـر وجوع وفسـاد وظلم تحدث هـم يدركون 
من املسـؤول عنها وتزيد من صمودهم وتشـعل نـريان الكراهية 
والغضـب يف نفوسـهم والرغبة والشـوق إىل الجبهـات وميادين 

املواجهة، َحيُث يمكن لهم االنتقام وتأديب العدّو والتنكيل به. 
وننصـح العدّو بتوفـري األموال الكبرية التـي يرصفها عىل هذا 

األمر كونها فاشلة وليس لها مفعول عىل جمهور األنصار. 

المئادراُت المةامسغُئ ودوُرعا شغ خثطئ الاظمغئالمئادراُت المةامسغُئ ودوُرعا شغ خثطئ الاظمغئ
خثر طتمث الحاذئغ 

تُعد ُمبَاَدَرات التنمية الهادفة إىل مساعدة املجتمع، 

سـواًء بتوفري احتياجات فئاته األشد فقراً من الغذاء 

أَو الخدمـات وبتوفـري الدعائـم الكفيلـة بنهـوض 

األرايض التـي باتـت قاحلـة نتيجـة عـدم حصـول 

أصحابها عـىل الدعم، جزًءا أصيالً مـن ثقافة اليمن 

ذي الجذور التاريخية املتأصلة. 

وانطالقـاً من السـابق يُعد الحديث عـن امُلبَاَدَرات 

والتنميـة املجتمعية حديثاً عن تاريخ وموروث ثقايف 

يمني أصيـل تميزت به القبيلة اليمنية وما زال قائماً 

إىل يومنـا هذا ويف معظـم املناطق الريفية، وهذا ما يلمسـه ُكـّل 

مطلـع أَو زائر من خـالل النظـر إىل املناطق الريفيـة، فمثالً تلك 

السدود ومثالً تلك اآلبار وذلك الطريق وجامع القرية ومدرستها.. 

جميعها مشـاريع تندرج ضمن مشارع التنمية املجتمعية والتي 

أنشـئت بُمبَـاَدَرات مجتمعية من أسـالفنا وسـاكني وأهايل تلك 

القرى. 

لم يتوقف األمر عند ذلك، ولكنه امتد إىل تنظيمه بمجموعة من 

األعراف القبلية التي تجسـدت يف مجموعـة من الضوابط امللزمة 

لتنظيم املسـؤولية تجـاه املجتمـع (القبيلة) والقبائـل املجاورة 

من كافـة النواحـي التنمويـة والتعاونية والزراعيـة واألخالقية 

والتكوينـات والنظريـات والتجارب منذ سـتينيات القرن املايض 

وهـي الفـرتة الـذي التـف فيهـا العالـم إىل املشـاركة املجتمعية 

بعـد الحرب العامليـة الثانية.. لعل هـذا ما نحتاج اليـوم إلحيائه 

معتمدين عىل ذلك املـوروث العريق وآثاره، فقد تعددت التعاريف 

من املشاركة الشعبيّة، إىل املساهمة املجتمعية وما لها من أهميّة 

يف التنمية وإعادة إعمار ما دّمـرته الحرب العاملية الثانية ونضال 

الشعوب للتحّرر من االحتالل واالستعمار. 

َز ثقافة التنميـة املجتمعية يف اليمن  إال أن نُصـَح وعمَق وتميـُّ

يفـرُض علينا أن نجعـَل من ذلك امتداداً لتلـك الثقافة املعربة عن 

ُهــِويَّتنا اليمانية وتقديمها كأحد مفاخرنا واعتزازنا بحضارتنا 

وحكمتنا وقدرتنا عىل تسـخري الظروف وخلق حالة من االكتفاء 

املبنـي عىل التعاون والتكافل االجتماعي ووضع القوانني العرفية 

امللزمـة واللوائح املنظمة لذلك ويف هذا الصدد تسـعى السـلطات 

املحليـة جاهدة إىل تفعيـل دور امُلبَـاَدَرات واملشـاركة املجتمعية 

يف املشـاريع الخدميـة والتنمويـة تنفيـذاً لتوجيهـات القيادتني 

الثوريـة والسياسـية التي تضمنت عـىل أهميّة التعاون وحشـد 

الجهود الشعبيّة والرسمية وبناء عالقات وثيقة مع 

املجتمـع وتلمـس احتياجاتهم والعمـل عىل تحقيق 

التنمية الشـاملة واالسـتغالل األمثل للموارد املتاحة 

واإلْمَكانـات املتوفـرة وتوظيفها يف البنـاء والتنمية، 

وُخُصوصـاً يف هذه املرحلة التـي يعاني منها الوطن 

جراء اسـتمرار العدوان والحصار عـىل بالدنا وبهذا 

يجب أن تتظافر كافة الجهود من الجانبني الرسـمي 

واملجتمعي لتحقيق الهدف املنشود يف البناء والتنمية 

الشاملة ليكون بلداً حراً قوياً مستقالً يف اتِّخاذ قراره 

بنفسه سيادياً دون أية والءات خارجية تعيق الرؤية املقبلة تحت 

شعار تحقيق االكتفاء الذاتي وخلق تنمية برشية واقتصادية.

وما نراه اليوم يف أمانة العاصمة ومختلف املحافظات من تنفيذ 

املشـاريع الخدمية والتنموية املختلفة ذات األولوية بمساهمات 

َوُمبَاَدَرات مجتمعية هـي نتائج إيجابية وثمرة من ثمار التعاون 

املشـرتك بني املجتمع والجانب الرسـمي وهذا ما يسـتوجب عىل 

الجهات الرسـمية واملحليـة عىل تقديم كافة التسـهيالت وتذليل 

العوائـق أمام تلك األطـر املجتمعية املتبنية للُمبَاَدَرات وتشـجيع 

وإحيـاء امُلبَـاَدَرات املجتمعية املختلفـة وهذا ما أشـار إليه قائد 

الثورة السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، ضمن املوجهات الواردة 

يف كلمته التـي ألقاها خالل لقائـه بالسـلطة التنفيذية املركزية 

واملحلية مطلع شـهر أُكتوبر املـايض والتي تضمنت عىل عدد من 

نقاط ركائز نجاح امُلبَاَدَرات املجتمعية وهي:-

 -1 اإليَمـان بالتعاون والرشاكة.

-2 أن يكـون هنـاك اهتمـام وتأثـري إيجابـي لحشـد الجهود 

الشعبيّة والرسمية.

-3 خلـق عالقة طيبـة مع املجتمع ومع الجانب الرسـمي عىل 

أن تكون العالقة مع املجتمع عالقة قوية ووثيقة وبهذا سيشكل 

دافعاً معنوياً للمجتمع وتزيد من وترية العمل والتعاون املشـرتك 

يف تنفيذ املشاريع الخدمية والتنموية املختلفة التي تخدم واقعهم 

املحروم. 

وأخرياً.. اليمن منبـع التعاون والتعاضد املجتمعي.. وامُلبَاَدَرات 

املجتمعيـة التي تصـدر عنها هي تعبري عـن موروثها القائم عىل 

التعـاون بني ُكـّل األطـراف بدءاً من القادر وانتهـاء باملحتاج أي 

املستفيد.. 
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طآحراُت الاخسغث 
السسضري.. ودوُر 
الماضظئ اإلسقطغئ

سئثاهللا العقلغ

األزمـة  تعميـق 
وخلـق  االقتصاديـة 
حالة االحتقان الشعبي 
وتوسيع دائرة الحصار 
ونهب  العملـة  ورضب 
الثروة وتفكيك املجتمع 
الدولـة  وتقسـيم 
اإلعـالم  وتحريـض 
وعدم القبول بالسـالم 
املفاوضة  يف  واملماطلة 
وعدم القبول بالرشوط اإلنسانية تلك مؤرشات عودة 
التصعيد العسـكري للعدوان األمريكي السعودّي عىل 
اليمن، تلك رغبـة النظام األمريكي ورباعية العدوان، 
فليـس من املسـتبعد أن يندفع املسـتعبد السـعودّي 
ومعه اللفيف اإلماراتي وفق رغبات النظام األمريكي 
يف التصعيد العسـكري واالقتصـادي لتعميق املعاناة 
وذر امللح عىل الجراح التي أثخنّوها بالشعب اليمني. 
تصعيـٌد سـيقلب طاولـة املفاوضـة ويعيدهـا إىل 

الصفر. 
وألن األمريكي يخىش السـخط الشـعبي ويسـعى 
لتشـويه خصومه فلن يكون ذاك التصعيد بأُسلُـوٍب 
خشن وجاف بل سيصحبه هالة إعالمية كبرية: تُِجّمل 
الوجـه القبيـح وتُلِبس الحق بالباطـل وتحاول بذلك 
كتـم تجاوزاتها ورفـع «قميص عثمان» وشـعارات 
اإلنسـانية وحب السـالم وخطر إيران وتهديد املالحة 
وكذا تكميم األفواه ومكافحة اإلرهاب وتحرير اليمن 
مـن اليمني تلك هي سـنارة الصيـد اإلعالمي يف بحر 

التضليل والتجويع وقمع الحرية واإلراَدة. 
تهـدف تلـك املكنـة اإلعالميـة ليـس فقـط تربير 
التصعيد عـىل اليمن إلقناع الشـارع اليمني بل حتى 
اإلقناع عىل املستوى الخارجي فالعالم يرتقب األحداث 
يف اليمن عن كثب والسـعوديّة تخىش أن يعرف العالم 
شذوذها وخبث تعاملها وسوء ترصفها وعدم رغبتها 
للسالم العادل، فباإلعالم تَواِري سوءاتها عىل الشعب 
اليمنـي ومن الغـراب األمريكي تعلمـت ذلك وال فرق 

بني التلميذ السعودّي والتلميذ األمريكي. 
وكما أن القوات املسلحة مستعدة للدفاع وحارضٌة 
للمواجهة ويف جهوزيـٍة عالية وعىل قاعدة: لكل فعٍل 
ردة فعـل َلكنهـا هـذه املـرة يخالفـه يف االتّجـاه وال 
يسـاويه يف القوة بل كما أخرب السـيد القائد يف ذكرى 
الشـهداء سـنتَحّرك بمـا هو أكـرب من ُكــّل املراحل 

املاضية. 
كذلـك يتوجـب عىل أقـالم الحق واإلعـالم الحر أن 
يكـون يف جهوزيـٍة عاليـة ليفضـح كيدهـم ويفنـد 
شبههم ودعاياتهم وباطل ادعائهم ويكشف ويعري 
مؤامراتهـم دفاعاً ال ظلماً وعدوانًا؛ ألَنَّ العدّو إعالمياً 
يتَحـّرك بثالثية الحرب اإلعالميـة التضليل والرتهيب 

والرتغيب. 
وقـد حـاول العدّو يف هـذه األيّام جمـع الكثري من 
نواعق التواصـل االجتماعي لخلخلـة الصف الداخيل 

وحرف مسار القلم لتعميق األلم وإضعاف الهمم. 
هنـا يربز دور رجال اإلعـالم وأصوات الحق ودعاة 
اإلسـالم وكما أن التوحد يف الحرب العسـكرية شفرة 
االنتصـار فالتوحد أَيْـضاً يف جبهة اإلعالم رشٌط لقوة 
صوت الحق والحق أحق أن يتبع وما علينا سـوى أن 
نقذفهـم بالحق عـىل باطلهم ليدمغه كمـا أخرب الله 
تعاىل: {بَْل نَْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَىل اْلبَاِطِل َفيَْدَمُغُه َفِإذَا ُهَو 

ا تَِصُفوَن}.  َزاِهٌق َوَلُكُم اْلَويُْل ِممَّ
علمـاء ومجاهدين  هي مسـؤوليتنا اليوم جميعاً 
ومواطنني أن نتَحّرك كما تَحّركنا يف املرحلة السـابقة 
ووصلنـا إىل العـزة والكرامـة وذلك مـا ال نقبل يف أن 
نفرط فيه عزتنا وكرمتنا وحريتنا والله الذي مكننا يف 
السابق لن يرتكنا يف املستقبل فالله ال يضيع أوليائه. 

عغ الترب!
الحغت سئثالمظان السظئطغ

تجديـَد  أن  -برصاحـة-  أعتقـُد  ال 
هـذا  يف  تمديدهـا  أَو  اليـوم  (الُهدنـة) 
التوقيـت بالـذات ولو حتى ليـوم واحد 

فقط سيُصبُّ يف مصلحة اليمنيني. 
فقـط املسـتفيدون الوحيـدون مـن 
واإلماراتيون،  السـعوديّون  هم  وراءها 

أما اليمنيون فال جديَد تحت الشمس!
مصلحـُة اليمنيـني الحقيقيـة اليوم 
أَو  الُهدنـة  يف  وليـس  الحـرِب  يف  هـي 
تجديِدها طاملا ووضُع اليمن يف ظل هذه 

الُهدنة قد بقي عىل حاله ولم يتغري. 
عىل الجميع أن يعوا ذلك تماماً.. 

هنالـك اليوم متغـرياٌت دولية جديدة 
تفـِرُض عـىل السـعودينّي واإلماراتيني 
اإلبقاَء عىل منشـآتهم النفطيـة بعيدًة 
تمامـاً عـن أي خطـٍر أَو تهديـٍد أمنـٍي 

خارجي. 
العاَلـُم كلُّـه بـدوره، ويف ظـل تزايـد 
الطلـب العاملي عىل النفط الخام وكذلك 
ارتفـاع أسـعاره، لـن يتحّمـَل بطبيعِة 
الحـال عواقَب سـقوط صـاروخ يمني 
واحـٍد مثـالً أَو صاروخـني أَو أكثَر عىل 
أية منشـأٍة نفطيٍة حيويٍة سـعوديٍّة أَو 

إماراتيٍة اليوم. 
هـذا يعنـي أن أمـاَم اليمنيـني اليوَم 
ـُب عليهم  فرصـًة ذهبيـًة متاحًة يتوجَّ
اسـتغاللُها وعـدُم التفريـط فيها وهي 
العـودة إىل مربع الحرب كخيار تكتيكي 
واسـتئناف قصـف األهداف واملنشـآت 

النفطية. 
السعوديّون  سـيأتيهم  فقط،  عندها 
واإلماراتيـون والعاَلُم ُكلُّـه من ورائهم 
وبرشوٍط  السـالَم  يستجدونهم  راكعني 

يمنيٍة خالصة هذه املرة!

شِرعاٌن طصئعضئ

تثحغُظ الغعم السالمغ تثحغُظ الغعم السالمغ 
لطمرأة الُمسطمئلطمرأة الُمسطمئ

خـثغـةـئ المّري 
 

ا أَْعَطيْنَاَك اْلَكْوثََر، َفَصلِّ ِلَربَِّك َوانَْحْر، إِنَّ  «إِنـَّ
َشاِنئََك ُهَو اْألَبَْرتُ».

مـع اّقرتاب اليـوم العاملـي للمرأة امُلسـلمة 
تُدّشـن حرائر شـعب اإليَمـان والحكمة، هذه 
امُلناسبة العظيمة كعظمة صاِحبتها الصديقة 
الطاهـرة البتُـول فاطمة الزهراء -سـالُم اللَّه 
عليهـا- اِبِتهاجـاً وُرسوراً وفرحـاً، وهّن يف أتم 
الجهوزيـة والتأهب واالسـتعداد إلحياء ذكرى 
ِوالدتها -سـالُم اللَّه عليها-، وقد بدأنا التُدشني 
واالحتفـال ِبقـدوم ُمولدهـا امُلبـارك وامليُمون 
يف العديد مـن امُلحافظات والُعـزل وامُلديريات، 
والذي يعترب هو اليوم العاملي للمرأة امُلسـلمة، 
الـذي مـن ِخالله تُجسـّد فاِطمة اليـوم النهج 
امُلحمدي األصيل، وتظهر شخصية الزهراء ِبنت 
رسـول الله -صلوات الله عليه وآله- التي أراد 
الغـرب والصهاينة تغيبهـا، وإظهارها لتكون 
حـارضة يف الضمائـر واملشـاعر، والوجـدان، 

واالقتَداء ِبها، والسري يف نهِجها وُخطأها. 
ونظـراً ِلما لهذه الذكـرى العزيزة عىل قلوب 
مـن  العـرص  وفاِطميـات  الزمـان،  زينبيـات 
أهميّة ُكـربى، ومعنى ِبما تعنيـة الكلمة، َهـا 
هي فاِطمية العرص َسـتُظهر والِئهـا، وُحِبها، 
وانتماِئها ألهل بيت رسـول اللـه -صلوات الله 
عليهم أجمعـني-، وبضعة صلـوات عليه وآله 
التـي قـال فيهـا: (فاطمـة بضعة منـي فمن 
أغضبهـا فقـد أغضبنـي، ومـن أرضاهـا فقد 
أرضانـي)، ففاِطميـة عِرصها مـا زالت أمام 
األعـداء ِبصوتها الصادع بالحق، ما زالت زينب 
اليوم ترصخ يف وجه الطواغيت واملجرمني، وما 

زالت ُمتمسكة ِبدربها ونهجها العظيم.
فما نساء اليمن فيه من عزَّة وكرامة، وإباء، 
واستبسال وصُمود أُسطوري ُمنقطع النظري، 
إالّ ِبفضـل هـذه الثقافة القرآنيـة الصحيحة، 
وُمقاطعـة الثقافة الغربيـة التدجينية التي ال 
تنتمي لها نسـاء اليمن العظيمـات، وبالرتبية 
اإليَمـانيـة التي من ِخاللها أثبتت املرأة اليمنية 
للعالـم بأكملـه بأنهـا امُلجتمـع ِبكلـه وليس 
نُصفـه، وصانـت أرضهـا وعرضهـا، عفتهـا 
وحشـمتها، واستمسـكت ِبدينها وإسـالمها، 
سـِيدتها  ُخَطـى  يف  قدمـاً  املـيض  وواصلـت 
وموالِتها الصديقة والزكية الطاهرة واملرضية 
سـيدة نسـاء العاملـني بنت املصطفـى املختار 

-عليه أفضل الصالة والتسليم-. 
لقـد ظـن األعـداء ِبُمؤامراتهم الشـيطانية 

والخبيثـة، وذلك من ِخالل هجمتهم الشـديدة 
«بالحـرب الناعمـة»، إىل غـزو املرأة امُلسـلمة 
اليمنيـة، وانِعزالهـا يف عالم آخر عن شـقيقها 
الرجل، وسـلب ُحريتها وكرامتها، لكي يسهل 
السـيطرة عليها، واسـتغاللها لتصبـح عندئٍذ 
يشـاءون  كيفمـا  أيديهـم  يف  سـائغة  لقمـة 
ويُريدون، ولكن الطامة الُكربى لهم، بأن املرأة 
اليمنيـة كانت األكثر وعيـاً، واألقـوى إيَمـاناً 
وصـرباً، وأشـدُّ صالبًة وقـوًة، وفوق هـذا كله 
صبـوا عليها ِحقدهم وقتلوهـا مع أطفالها يف 
املنازل والُطرقات، ولكن لم يزدها ذلك إال تجلداً 
وبصريًة، وشمخت كشموخ الحيد األصّم، رغم 
مـرارة األلم، لن تستسـلم أو تُهزم، بل جرعت 
العدّو البأس والعلقم، وجاهدت باملال والنفس 
ُمجاهـدة  األوىل  الصُفـوف  يف  وكانـت  والـدم، 
تتقـدم، برصختها امُلدويـة والحيدرية ما زالت 

تنهم. 
فعـىل ُخطى الزهراء سـارت، ومـن نهجها 
وحركتها ثـارت، ويف ُظروفها مـا احتارت، بل 
افتخـرت وتحـدت العدّو مـا انهـارت، قدمت 
الشـهيد تلـو الشـهيد وتفانـت، وجاهـدت يف 
سبيل الله ما استكانت، وال هانت، وما أصابها 

الضعف من ذلك وما مالت. 
َوسـيندهش الصديـق قبـل العـدّو يف اليوم 
َسـيُصادف  والـذي  املسـلمة  للمـرأة  العاملـي 
العرشين مـن جمـادى اآلخـرة، ويتعجب من 
صُمود هذه املرأة اليمنية التي كان لها الحضور 
ما يف مواجهة  البارز يف سـاحة امليدان ال ِســيـَّ
هـذا العـدوان الغاشـم عـىل بلدنا، فلـم تقف 
مكتوفة األيدي بل سـاهمت بكل ما تسـتطيع 
لتُساند وتدعم أخيها الرجل، ورفدت الجبهات، 
وقدمت التضحيات، لتجود ِبكل ما تملك خدمٍة 
يف سـبيل الله ونرصته دينه، وستبقى حيدرية 
شـامخة ثائرة ُمسـتبرصة ومتسـلحة بسالح 

الوعي والبصرية. 
فسـالم الله عـىل فاطمـة الزهـراء البتول، 
التـي هـي النُمـوذج اإليَمـاني واألرقـى، التي 
سـتبقى مدرسـة لكل امرأة ُمؤمنة، مدرسـة 
إيَمـانية ترتشـف من معانيها أسمى الدروس 
والعرب، وترتوي من نهرها الجاري الُهدى الذي 
يتعطشـن إليه، ويهفـون إليه ُكــّل املؤمنات 
يف هـذا العالم، وسـالم الله عىل املـرأة اليمنية 
الصابـرة والصامـدة يف وجـه أعتـى عـدوان 
ــة، سـالم الله  خارجي هسـتريي عرفته األُمَّ
وأزكى السـالم لكّل امُلسـلمات املؤمنات يف ُكـّل 

زمان ومكان ما تعاقب الليل والنهار. 

طرتدى الةرطعزي 

بأشـكال ومالمـح الرجولة يبدون، وبإنسـانيتهم 
املزيّفـة يتباهـون، وبوطنيتهـم الزائفـة يتغنـون، 
عناويُن ما أكثَرها يتشـدقون بها ويناشـدون العاَلَم 

لتحقيقها:
(محاربـة التمـدد الفـاريس. تحرير اليمـن. دحر 
االنقـالب. إعادة الرشعية. رفـع العلم اليمني يف جبل 

مّران)!. 
يصفون وقوَفهـم مع تحالف العـدوان دفاًعا عن 
الوطن واألعـراض والحرية والوحـدة والديمقراطية 
ومحاربـة التمييـز العنـرصي واملناطقي والسـاليل 

الهاشمي كما يقولون. 
هذه وغريهـا عناوين جعلوا منها ذريعـة للقتال والوقوف مع 
الغـزاة واملعتديـن بقيـادة أمريكا وربائبهـا يف الخليـج (تحالف 
العدوان)، َكثرياً ما يتباكون عىل وطنيتهم وبشـعار لن ترى الدنيا 
ا فوجدناهـا زائفـة مكذوبة، فـأول ما تعرض  عـىل أريض وصيّـٍ
وطنهم لهجمة عدوانية سـارعوا إلعالن الطاعة والوالء للمعتدين 
وعـىل رأسـهم أمريـكا والسـعوديّة ودويلـة اإلمـارات وكذا مع 

الصهاينة. 

ولـو تحدثنـا عـن عوائـل ونسـاء قيـادات املرتِزقة بشـقيهم 
اإلخواني والعفـايش وثالثهم االنتقايل لوجدناهـم أبقوها يف دول 
العدوان يف السعوديّة واإلمارات ومرص وتركيا وكذلك 
قطـر كعربون عمل ورهـاٌن مقبوضة لـدى تحالف 
العدوان نظري الخيانـة واالرتزاق والقتال تحت لوائه 
وحتـى ال يفكـر املرتِزقة بالهـرب أَو العودة للحضن 
الوطنـي وبهذا التـرصف تؤّكـد الوقائع والشـواهد 
بالنسـبة لعوائـل الخونـة واملنافقني أنهـا أصبحت 
رهانـاً مقبوضـًة كبضاعـٍة ثمينٍة بهـا يضغط عىل 
مرتِزقته وأوراقـه يف الداخل اليمني لضمان العمل يف 

سبيله ضد أبناء ِجلدته. 
بالله عليكم شخص كهذا الذي خان وطنه عن أي 
وطن سـيدافع عنـه وهو من ارتمـى بأحضان أعداء 
وطنه وأبناء شـعبه، كذلك شـخص أخرج عائلتـه من صنعاء إىل 
دول العـدوان لتكون رهينًة حتى ال يتملـص أَو يتمرد عن طاعة 
والة أمـره وارتِزاقه كيف يُراهن عليـه بالدفاع عن رشف وكرامة 

الوطن األرض واإلنسان وهم لم يحافظ عن رشف عائلته.
هـذه الكارثـة وهذه التي أسـقطت مشـاريعهم الخبيثة تجاه 
الشعب اليمني املنترص بعون الله واملتسلح دوماً بالعفة والطهارة 

والتقوى واإليَمـان الصادق. 

كتابات
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 (الادطغُض اإلسقطغ) يف جغاِق عثم املةامسات 
صراءٌة شغ صخغثة (صاِذــِع الادطغَض) لطحاسر/ سئث المتسظ الظمري 

 : ظئغطئ خئجان
  

تخضـُع  الحقيقـة  يف  اإلعـالم  وسـائَل  إنَّ 
مؤّسسـاٍت  أَو  رشكاٍت  أَو  دوٍل  لسياسـات 
واملؤّسسـات  تـارًة  أُخـرى  دوالً  تسـتهدُف 
االجتماعية تارة أُخرى، أَو سياسة عاملية نحو 
قضيـة ما تتعلـق بالوضع الدويل، فلهـا الدوُر 
الكبريُ يف تكوين الوعي الكيل للمجتمع، سـواٌء 
أكانت وسـائل إعالمية مسـموعة أَو مرئية أَو 
املرئي منها واملسـموع؛  مقـروءة، وُخُصوصاً 
كونها من أكثر الوسـائل تأثـرياً يف الناس؛ ألَنَّ 
النفـوس تنجـذب إىل ما تـراه وتسـمعه أكثر 
ممـا تقرؤه، فلهـا القدرة عىل تسـليط الضوء 
عىل موضـوٍع معني، وجـذب اهتمام جماهري 
عريضـة، وكذلك قـادرة عىل تشـكيل مخزون 
معريف لهـذا الجمهور، وتكويـن صورة ذهنية 

لديه عن قضية معينة. 
ومـن هـذا املنطلـق، َفــإنَّ اإلعـالم عندما 
يُسـتخدم للتضليل، إنما يلجأ إىل آليات نفسية 
يف التأثـري عىل عقـول الناس وقلـب الحقائق، 
وفيهـا يتـم اسـتهداف النفـوس وقتلهـا من 
الداخل، وتحويل اإلنسان إىل وحٍش كاٍرس فاقٍد 
للمبـادئ والقيـم واألخالق.. وبهـذا يتضح لنا 
خطـر الحرب الناعمـة التي يقودهـا العدوان 
من الخـارج وعمالؤه مـن الداخل، ضـد أبناء 
املجتمـع اليمنـي املقـاوم، من خالل وسـائل 
مـن  حالـة  خلـق  بَهـدِف  املختلفـة؛  اإلعـالم 
االستسالم والخضوع لهيمنة دول االستكبار، 
مـن منطلـق الدعـوات إىل السـالم، واالحتفاء 
بالحياة، ورفض فكرة الحرب، يف سعي حثيث 
إىل خلـق حالة من التضليـل اإلعالمي، مفاُدها 
أن ما يحدث يف اليمن هو حالة من الرصاع عىل 
السلطة، وليس عدواناً ويقابله محاولة الدفاع 

عن النفس. 

 (القلـم سـيف إن ملكتـه يف سـبيل اللـه سـله
سـخره للحـق واحـذر نزعـة النفـس وهواها

وإن عرفت أن ما أنت كفوه فاتركه واحذر تشله 
البـرش واجـب عليهـا تتقـي اللـه يف حكاهـا) 

يطل علينا الشاعر الشهيد الحي عبداملحسن 
مبينًـا  الرائعـة،  القصيـدة  هـذه  يف  النمـري، 
خطـورة الـدور الـذي تلعبـه وسـائل اإلعالم، 
وحقيقة التضليل اإلعالمي والتشـويه الفكري 
الـذي تُـروج له من خـالل أبواقهـا ومنابرها، 
فليس بالسـيف وحده يموت اإلنسان، وليست 
الرصاصة فقط هـي من تقتل، بل الكلمة هي 
من تصنـع أعنـف وأبشـع املجـازر الفكرية، 
فاالنحـراف الفكـري ينتـج عنه تشـوهات يف 
العقـل الجمعي لألجيال املتالحقـة، َوإذَا كانت 
القنبلـة الذرية تدّمـر حيـاة عىل مدى عرشات 
األجيال، َفـإنَّ االنحـراف الفكري يدّمـر حياة 
مئـات األجيـال، وال يمكـن القضـاء عليـه إّال 
بفكٍر يناقضـه ويدحُضه ويُعريـه، ويُخاطب 
العقل قبل العاطفة، ولهذا نرى الشاعر يجعل 
من القلم سيفاً، ويدعو إىل رضورة تسخريه يف 
سبيل الله ونرصة الحق واملستضعفني وتحقيق 
العدل، بعيًدا عن نزعـة النفس وأهوائها، ومن 
لم يكن كفؤاً لهـذه املهمة، فليرتك القلم تجنباً 
لالنجـرار يف مـا ال تُحمـد عقباه مـن التضليل 
وتزييف الحقائق، نظراً ملا تنطوي عليه مهمة 

اإلنسـان وحقيقة االستخالف عىل هذه األرض 
مـن نرصة دين الله وتحقيـق أوامره واجتناب 

نواهيه. 
وهنا َفــإنَّ القلـم يُشـري إىل الصحافة وما 
تحملـه يف مضامينهـا مـن خطـاٍب إعالمـي 
مقـروء يصنعه النخبة من مفكـري املجتمع، 
ويسـتهدف رشيحة واسـعة من الُقـرَّاء.. ويف 
املقطع التايل ينتقل بنا الشـاعر إىل قسـم آخر 
من أقسام اإلعالم، وهو الفضائيات التي تمثل 
اإلعـالم املرئـي، موضًحـا حقيقة الـدور الذي 

تلعبه قنوات التضليل الفضائية، بقوله:

 (واجـه التضليل واكشـف زيف األبـواق املضلة 
رشاهـا  األمريكـي  أبـواق  والحـدث  الجزيـرة 
األدلـة  ُكــّل  وأنكـرت  الحقائـق  ُكــّل  زيفـت 
يراهـا كلـن  واضحـة  جريمـة  إعالمـي  دجـل 
مـن نـوى لبـس الحقيقة يـا قلم يا حـرف قّله
نعـرف الكلمـة ونعـرف ُكــّل دافع مـن وراها

ملـة  بغـري  قدمـوه  غربـي  اإلعـالم  أصبـح 
قراهـا)  يل  واملنافـق  منهـم  األخبـار  نـرشة 

لعبت قنوات التضليل اإلعالمي مثل: الجزيرة 
والعربية والحدث وغريها من وسائل التواصل 
االجتماعـي املأجـورة، دوراً َكبـرياً يف تضليـل 
العقـول وتزييف الحقائق، بما يخدم سياسـة 
الصهيونيـة  ومشـاريع  األمريكيـة  الهيمنـة 
االسـتعمارية، من خالل تزييف ُكـّل الحقائق 
وإنكار ُكـّل األدلة التي تثبت ضاللها وتزييفها 
وممارسـتها لجرائم اغتيال العقول وتشـويه 
األفـكار، وتحويل املجتمعات والـرأي العام إىل 
قطيـع يتبع إرادتها ويُنفـذ توّجـهاتها، أي أن 
السياسـة األمريكية والصهيونيـة جعلت من 
تلك القنوات وأشباهها أبواقاً تابعًة لها، تنتقد 
وتهاجم مـن خاللها ُكـّل من وقف ويقف ضد 
مشـاريعها وهيمنتها، لتصفه بأبشـع التهم، 

وتنسـب إليه ُكـّل الجرائـم، وتحيك ضده ُكـّل 
الدسـائس، وتؤلـب عليـه ُكــّل الـرأي العـام 
لإلنسـانية جمعاء، وما  العاملي، بوصفه عدواً 
أكثـر تلـك املطابخ اإلعالميـة التي تُِعـدُّ وتُنفذ 
وتنتج حالـة التضليل والتزييـف الكبرية تلك، 
وخـري دليـٍل عليها مـا نعيشـه اآلن يف حالتنا 
الراهنـة يف اليمـن، وما نتعرض لـه من حرب 
إبادة جماعية بحق شعٍب بأكمله يف ظل صمٍت 
عربـي وتواطـؤ دويل مـا زال يقـف إىل جانـب 

د ويُدين الضحية.  الجالَّ

يسـتغله  اليهـودي  االجتماعـي  (والتواصـل   
للتخابـر والخالعـة والنفـوس أذهـب زكاهـا) 

ينتقـل الشـاعر إىل مسـتوى آخـر وصورة 
أُخرى يتم من خاللها تزييف الوعي وممارسة 
التضليل، وهي وسـائل التواصـل االجتماعي، 
التي اكتسحت الساحة وحّققت انتشاراً واسعاً 
َهَدم مركزية اإلعالم املتمثلة يف وسائله الثالث: 
(املقروءة، املسـموعة، واملرئيـة)، وجعلت من 
ُكـّل فرد مركزاً إعالمياً قائماً بذاته، األمر الذي 
أَدَّى إىل تغييب الحقيقة وتشـتيت صوت الحق، 
وتزاحم األهواء والرغبـات والنزعات الفردية، 
وزيادة الضياع والتشـتت يف ظـل غياب الوعي 
الحقيقي والتمسـك بالقيم واألخـالق والدين، 
وبـدالً مـن أن يتـم تسـخري وسـائل التواصل 
االجتماعـي يف مـا يخـدم القضيـة الواحـدة 
واملصـري املشـرتك، أصبحت الوسـائل للتخابر 
والعمالة واالرتهان وضياع البالد، باإلضافة إىل 
ما يتم الرتويج له فيها من الخالعة واالنحراف 
األخالقي والسـلوكي واالنسـالخ القيمي الذي 
يُذهب زكاء النفوس وطهارتها، تحت مسـمى 
الحداثـة ومواكبـة التطـورات، والثـورة عـىل 
االنغـالق والجمـود، واالنتصار لحريـة الذات، 
وهـذا الفهـم الخاطئ ملعنى الحريـة هو ناتٌج 

أََساساً عن املدخالت املعرفية امُلضللة الخاطئة 
التي كرستها أبواق إعالم العدوان. 

 (وأنـت يا وعـي املواطن حـارب التضليل وأهله
ال تخـل النفس سـاحة سـايبة من جـا غزاها) 

ينتقل الشاعر من مستوى الخطاب الفردي 
إىل مسـتوى الخطـاب الجماعـي الـذي يَُقدِّم 
النصيحـة واملوعظـة، مخاطبـاً العقـول قبل 
القلـوب باإلشـارة إليهـا مـن خالل النـداء يف 
(وأنت يا وعي املواطـن)، مؤّكـداً عىل رضورة 
محاربة التضليل وأهله، وأخذ الحيطة والحذر 
وصيانـة النفـس، يف تصويـر شـعري بديـع، 
تركهـا  وعـدم  تحصينهـا،  بـرضورة  يوحـي 

(ساحة سايبة من جا غزاها). 

 (يـا وطنّـا ال تصـدق ذه السـخافات امُلمّلـة) 

ال  فهـو  الوطـن،  الشـاعر  يخاطـب  حـني 
يخاطـب الجغرافيا بقـدر مـا يُخاطب عقول 
أبناء هذا الوطن، يف صورتهم الجمعية، واصفاً 
التضليل اإلعالمي وما تبثه جميع تلك القنوات 
بـ (السـخافات امُلمّلة)، مؤّكــداً عىل رضورة 
مقاطعتها وعدم االلتفات إليها، أَو مشاهدتها 
حتـى من قبيل الفضـول املعـريف؛ ألَنَّ ذلك يَُعدُّ 
سـماعاً للكـذب، ومن يسـتمع لـكاذب َفـإنَّه 

مثله بحسب النص القرآني:

مثلـه رصت  وإال  للكـذاب  سـماع  تكـن  (ال   
ذه حقيقـة يف كتـاب اللـه يفهـم مـن تالهـا) 

وما دام اإلنسـان متسـلحاً بالوعي القرآني 
الحقيقيـة،  واملعرفـة  باإليَمــان  ومتحصنـاً 
َفــإنَّ كذب ودجـل تلك الفضائيـات لن ينطيل 
عليـه، وخطرها لن يناله، فليسـت لها القدرة 
أن (تغطي الشـمس يف سـاعة ُضحاها)، وإن 
اإلنسـان حـني يتحصـن بالوعـي الحقيقـي 
لـن يرضه كيـد الكائديـن، وخيانـة الخائنني، 
وحشـود املعتديـن، فاليمن عـرب التاريخ هي 
مقـربة الغـزاة، وسـتظل كذلـك مـا دام فيها 
املخلصـون  املجاهـدون  الرشفـاء  الرجـال 
املترشبون بروح املسـرية القرآنية، والحاملون 
ملشـاعل التنوير والهدايـة والحريـة، وما دام 
فيها السـيد املجاهد القائـد العلم عبدامللك بدر 
الدين الحوثي، حفيد الكرار وحامل ذي الفقار، 
الذي سـيَُدّك حصون خيرب كما فعل َجّده أمري 
املؤمنني اإلمام عيل بن أبي طالب عليه السالم، 
مـن قبل، وبـه سـينترص الحـق، وعـىل يديه 

سيتحّقق السالم امُلَرشِّف. 

 (نـور ربـي بايتمـه لـو نفـخ يف الكـون كلـه
وسـماها األرض  مالـك  بايتمـه  ربـي  وعـد 
قـل لقـرن إبليس يحشـد ضدنـا خيلـه ورجله
اليمـن هـي مقربتهـم نـار تحـرق مـن غزاها
سـيدي يا شـبل حيـدر ذي الفقـار اليوم سـّله

دك خيرب فـوق مرحب والحصـون وما حواها) 

وهنـا يتحّقـق وعـد اللـه لعبـاده وجنوده 
جـل  قولـه  يف  بـه  وعدهـم  الـذي  وأوليائـه، 
جاللـه: (َويَأْبَى اللَُّه إِالَّ أَن يُِتـمَّ نُوَرُه َوَلْو َكِرَه 

اْلَكاِفُروَن). 
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اإلطاراُت والسسعدّغُئ اإلطاراُت والسسعدّغُئ 
تظفصان أضبَر طظ ططغار تظفصان أضبَر طظ ططغار 

دوقر يف لغطئ رأس دوقر يف لغطئ رأس 
السظئ املغقدغئ السظئ املغقدغئ 20232023مم

ئ  : طاابسئ َخاخَّ

الناريـة  األلعـاب  تكلفـُة  تَُعـدُّ 
رأس  ليلـَة  الكرنفاليـة  واألضـواء 
السـنة امليالدية الجديدة من األسئلة 
التي يطرُحها الكثريُ من األشـخاص 
يف مختلـف دول العالـم؛ ِمـن أجـل 
التعـرف عـىل تكلفتهـا، والتـي يتم 
إطالُقها وإبراز مظاهرها يف مختلف 
دول وعواصم العالم؛ ابتهاجاً بحلول 
العام امليـالدي الجديـد، َحيُث تعترب 
ليلة رأس السـنة امليالدية، من الليايل 
التـي يتـم إحياؤهـا من قبـل كافة 
واملسـيحية،  الغربيـة  املجتمعـات 
يحيونهـا بفعاليـاٍت صاخبة تواكب 
األلعاب  إطالق  الكبـرية،  االحتفاالت 
النارية املختلفـة والحفالت الغنائية 
التي يقدمها نجـوم الفن يف مختلف 

املجاالت يف العالم. 
البلـدان  ويف  املناسـبة،  هـذه  يف 
العربيـة واإلسـالمية لم يعـد الجدُل 
مـن  بهـا  االحتفـال  جـواز  حـول 
حرمته يشـغُل تفكريَهم، فقد باتت 
يف اآلونـة األخـري جزًءا مـن حياتهم 
عـاداُت  تختلـُف  وممارسـاتهم، 
وتتفاوت  بها  واالحتفاالت  الطقوس 
مـن دولـٍة ألُخـرى، وأضحـت اللغة 
األبـرز يف هـذه االحتفـاالت هي تلك 
األلعاب النارية واألضواء الكرنفالية 
التـي تزيـن ناطحـات السـحاب يف 

بلدان الخليج. 
يف التفاصيل، نضع القارئ الكريم 
يف الصورة ونستعرض حجم التكلفة 
املاليـة التي تنفقها هذه الدول خالل 
ليلـٍة واحدٍة فقط، بحسـب التقارير 
والترصيحـات الرسـمية، وتأكيدات 
لأللعاب  املصنعة  العامليـة  الرشكات 
الضوئية  الهندسـة  وخـرباء  النارية 

اإللكرتونية. 
 

تضطفُئ اقتافال لغطئ رأس 
السظئ املغقدغئ 2023م يف 

دولئ اإلطارات 
خـالل  اإلمـارات  دولـُة  حرصـت 

السنوات العرش املاضية، عىل إطالق 
الكثـري مـن االحتفـاالت الهامة مع 
حلـول رأس السـنة امليالديـة، َحيُث 
تشـهد مدنهـا إطالق عـدد كبري من 
األلعـاب النارية التي تزيني السـماء 
مـع حلول اليـوم األخري من السـنة 
األلعاب  تكاليـف  وجاءت  امليالديـة، 
النارية واألضواء يف ليلة رأس السـنة 

مفتتح العام 2023م، كالتايل:
 

تضطفُئ افلساب الظارغئ لغطئ 
رأس السظئ يف أبعظئغ

اإلماراتيـة  العاصمـة  عملـت 
أبوظبـي عـىل إطـالق العديـد مـن 
االحتفـاالت القوية بمناسـبة حلول 
رأس السنة امليالدية، َحيُث أوضحت 
بعض التقارير الرسـمية أن أبوظبي 
تحرص عـىل تقديم عروض لأللعاب 
الناريـة واملفرقعـات عىل مـدار 30 
دقيقة تقريبًـا، َحيُث تصل التكاليف 
ألكثر من 250 مليون دوالر أمريكي، 
يتـم فيهـا اسـتخدام أكثر مـن 42 
ألـف لُعبـة ناريـة يف ثـالث مناطـق 
مختلفة مـن العاصمـة، ناهيك عن 
األضـواء التي تزيـن عمـوم األبراج 
والشواطئ والشوارع العامة، ناهيك 
عن الحفالت الغنائية الراقصة حتى 

صباح اليوم التايل. 
 

تضطفُئ افلساب الظارغئ لغطئ 
رأس السظئ يف ُدبغ

تعـد مدينة دبي مـن أكثِر املناطق 
وأشـهرها حول العالم، التي تشـهد 
أصخـب االحتفـاالت بحلـول العـام 
امليالدي الجديد، والتي تجذُب ماليني 
الزوار من مختلف دول العالم وليس 
من داخل اإلمـارات العربية املتحدة، 
َحيُث تصـل تكاليف احتفـال مدينة 
دبي بـرأس السـنة امليالدية 2023م 
فـق تقارير رسـمية، ألكثر من 450 
مليـون دوالر أمريكي، ويشـمل ذلك 
الرقـم إطالق العديد مـن املفرقعات 
واأللعـاب النارية يف كافـة املناطق، 
ويعـد برج خليفـة من أبـرز أماكن 

االحتفـال، والذي يشـهد إطالق أكرب 
عـدد يف العالم مـن األلعـاب النارية 
واألضـواء اإللكرتونيـة التـي تغطي 
الربج بالكامـل، باإلضافة إىل مجمع 

النخلة وغريها. 
 

تضطفُئ افلساب الظارغئ لغطئ 
رأس السظئ يف رأس الثغمئ

إن مدينَة رأس الخيمة اإلماراتية، 
واحدة من أشـهر أماكـن احتفاالت 
رأس السـنة عىل مسـتوى املنطقة، 
والتـي ينتظرهـا كافة األشـخاص؛ 
ِمـن أجـل متابعـة االحتفـال املبهر 
التـي تقدمه عـىل مدار ربع سـاعة 
تقريبًـا، َحيـُث اسـتخدمت الكثـري 
وسـائل  وأحـدث  املفرقعـات  مـن 
املفرقعـات،  إلشـعال  التكنولوجيـا 
َحيـُث تصـل التكلفـة ألكثـر من 6 
ماليني دوالر أمريكـي تقريبًا، والتي 
تشهد إطالق أكثر من 11 ألَف قذيفة 

جوية. 
 

تضطفُئ افلساب الظارغئ لغطئ 
رأس السظئ يف سةمان

ُم مدينـُة عجمان اإلماراتية،  وتقدِّ
يف  االحتفـاالت  مـن  كبـرياً  عـدداً 
مختلف مناطقها السـياحية، والتي 
مـن  املشـاهدين  آالف  تسـتقطب 
مختلـف دول العالـم، َحيـُث تقـدم 
أبراجهـا  فـوق  مـن  ناريـة  ألعـاب 
املتعددة، وتشري األرقام الرسمية أن 
تكلفـة األلعاب الناريـة واألضواء يف 
عجمان وصلت إىل أكثر من 4 ماليني 
دوالر أمريكـي، وتشـهد إطالق أكثر 
من 400 نـوع مختلف مـن األلعاب 

النارية. 
 

تضطفُئ اقتافال وافلساب 
الظارغئ لغطئ رأس السظئ 
2023م يف السسعدّغئ

تحتفُل اململكُة العربية السعوديّة، 
الجديـد  امليـالدي  العـام  بحلـول 
2023م، من خـالل إطالق عدد كبري 

من االحتفـاالت والعروض واأللعاب 
الناريـة التي تزيني سـماء العاصمة 
السـعوديّة الرياض، َحيـُث تربز من 
مدينـة الرياض الكثري مـن مظاهر 
ة ببداية  االحتفال والفعاليات الَخاصَّ
العـام الجديـد، تحت رعايـة الهيئة 
العامـة للرتفيـه، وذلـك كجـزء من 
افتتاح موسم الرياض لعام 2022م، 
الـذي بـدأ فاعليتـه يف شـهر أُكتوبر 
من عام 2020م، وتشـهد الفاعليات 
تقديم الكثري من الفقرات كما تشهد 
تقديـم حفـالت من الفـن والرتفيه، 
احتضنـت خاللها الكثـري من نجوم 

الفن يف العالم. 
شـهر  مـن  االحتفـاالُت  وبـدأت 
نوفمرب وتصاعدت مع اقرتاب نهاية 
العـام وباألخص األسـبوع األخري يف 
شـهر ديسـمرب لعام 2022م، والتي 
بحسـب  الفرتة،  خـالل  اسـتقطبت 
الرسـمي،  السـعودّي  التلفزيـون 
أكثـر من 5 ماليني مواطن سـعودّي 
وأجنبـي، لالسـتمتاع مـع الحفالت 
شـهدتها  التـي  السـاهرة  الفنيـة 
الرياض، وبحسـب تقارير رسـمية 
مـن  املعـدة  امليزانيـة  بلغـت  فقـد 
ة  هيئة الرتفيـه السـعوديّة والَخاصَّ
باالحتفـال بـرأس السـنة امليالديـة 
2023م، مـن األضـواء اإللكرتونيـة 
واأللعـاب الناريـة يف الرياض فقط، 

إىل 300 مليون دوالر أمريكي. 
خالل هذا العام تم إطالق مسـمى 
سـاحة األلعـاب الناريـة عىل اسـم 
ساحة بوليفارد الرياض، َحيُث بدأت 
منهـا عـروض األلعـاب النارية مع 
حلول آخر دقيقة يف ليلة نهاية العام 
(22)، وبدايـة العـام الجديد (23)، 
بالتزامـن مع عـروض انطلقت من 
برج اململكة، ومن فندق نارسـيس، 
وفندق قرطبة، كما تم تهيئة منطقة 
تجمع حشـود املحتفلني لالستمتاع 
واملشاهدة من موقع ديناميكي عند 
تقاطع شـارع التحلية والعليا، عىل 
بعد لحظـات من املحـالت التجارية 
واملطاعـم والحيـاة الليلية الصاخبة 

واألكثر تميزاً يف الرياض، َحيُث جرت 
العادة َفـإنَّ هذه الفعاليات سـتدوم 
حتى وقت متأخر من ساعات الفجر 

وصباح اليوم التايل. 
 

طحروسغُئ اقتافال برأس 
السظئ املغقدغئ

ُحكـَم  أن  إىل  اإلشـارة،  تجـُدُر 
ورأس  بالكريسـماس  االحتفـال 
السـنة امليالديـة، ظل سـؤاالً حائراً 
بـني املسـلمني عامـًة والسـعودينّي 
والخليجيـني عىل وجـه الخصوص، 
وينتُرش يف نهاية ُكــّل عام ميالدي؛ 
بَسبِب التحريِم املسبَِق من قبل هيئة 
األمر باملعـروف والنهي عن املنكر يف 
السـعوديّة، لكنهـا ومـع توّجـهات 
ابن سلمان لالنفتاح والرتفيه، وبعد 
أن حسـمت داُر اإلفتـاء السـعوديّة 
الجدل، وأّكـدت داُر اإلفتاء، يف فتوى 
تاليـة لهـا، أن «احتفـاَل املسـلمني 
أمـٌر  (ع)  املسـيح  السـيد  بميـالد 
مرشوٌع ال ُحرمة فيه؛ ألَنَّه تعبريٌ عن 
ـياً بالنبي  الفرح به، كما أن فيه تأسِّ
-صىل الله عليه وآله وسـلم- القائل 
يف حقه: «أَنَـا أوىل النَّاِس ِبِعيَىس ابِْن 
نْيَا َواآلخـرة، َليَْس بَيِْني  َمْريَـَم ِيف الدُّ

» رواه البخاري».  َوبَيْنَُه نَِبيٌّ
إجابتهـا  يف  السـعوديّة  واإلفتـاُء 
عـن سـؤال: «هـل يجـوُز احتفـاُل 
املسـلمني مع املسـيحيني وتهنئتهم 
يف رأس السـنة امليالدية؟»، قالت: إن 
«املسلمني يؤمنون بأنبياء الله تعاىل 
ورسـله كلهـم، وال يفرقون بني أحد 
منهـم، ويفرحـون بأيـاِم والدتهم، 
وهم حني يحتفلون بها يفعلون ذلك 
ُشـكراً لله تعاىل عىل نعمة إرسـالهم 
هداية للبرشية ونوراً ورحمة، َفـإنَّها 
من أكرب ِنعـم الله تعاىل عىل البرش»، 
إال أن اإلفتاء السـعودية تعاِرُض -يف 
املسلمني  احتفاالت  عجيب-  تناقض 
الرشيـف  النبـوي  املولـد  بمناسـبة 

وتصفُه بالبدعة!. 
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أتمث الماعضض 
 

الِحفاُظ عىل تماُسِك الجبهة 
الداخلية هو مـن ضمن أعظم 
األعمال الوطنية التي يحتاُجها 
البلد، والخائـُن العميُل هو من 
يقـوم بحـرف بُوصلـة العداء 
عـن تحالـف العـدوان وأذنابه 
وتوجيِهها نحـو الداخل ونحو 
َمن يتصدون للعدوان ويبذُلون 
أمواَلهم وأنفَسهم يف سبيل الله 
وحمايًة لعـزة ورشف وكرامة 

أبناء الشعب اليمني. 
العدوُّ يسعى الستهداف الجبهة الداخلية بشكٍل ُمستمّر؛ 
ألَنَّها الرافُد األََسـاُس لجبهات القتال، وهي الحصُن العائُق 
له مـن السـيطرة والهيمنـة عىل بلدنـا؛ ألَنَّ يف تماسـكها 
تكُمـُن القـوة والصالبـة والبـأس، واألهـم مـن ذلـك هو 
تحقيـُق االعتصام بحبل الله وعـدم التفرق، وكلما اختلفنا 
وتفرقنـا كلما خدمنا العدّو وحّققنا مراَده وأسـخطنا اللَه 

واستحققنا عقابَه. 
يقـوُم العدوُّ باسـتهداف الجبهة الداخليـة من خالل ما 

تُسمى بالحرب الناعمة وذلك بالتَحّرك يف عدة مسارات:
املسـار األول: رصف أنظار املجتمع واستعطافه بقضايا 
هامشـية تُلهيه وتُشغله عن الجرائم التي يقوم بها تحالف 
العـدوان ومرتِزقتـه، من خـالل تحريك عمالئه يف وسـائل 
التواصـل االجتماعـي والقنـوات اإلعالميـة، ويف أوسـاط 
املجتمـع الختـالق أحـداث تُدغدغ مشـاعره وتسـتعطُفه 

وتُشغلُه عن القضايا الكبرية املصريية.
واملسـار الثانـي: بَـثُّ روِح التفرقـة والفتـن بـني أفراد 
املجتمـع وتحـت عـدة عناويَن من خـالل برامـَج متعددة 
ومتخصصـة يُِعدُّها اليهود وتُنفذهـا امُلنظماُت والعاملون 
ة  فيهـا، وتكون حسـب طبيعة امُلسـتهَدف، برامـج َخاصَّ

الستهداف الشباب، والفتيات واألرسة واملجتمع.
والهدُف من ذلك هو إضعاُف املجتمع وتفكيكه وتقسيمه 

فكرياً وثقافيٍّا ومناطقياً.
املسـار الثالـث: نُرش الفسـاد بكل أشـكاله وتنميته من 
خـالل عمالئهم املنافقـني الذين يتلبسـون بلباس املؤمنني 
وأعمالهم كلها فسـاٌد؛ بقصد تشـويه صـورة الحق وأهله 

وتحريض املجتمع ضدهم.
اعة  املسـار الرابع: يقوُم العدوُّ بتحريك عمالئه تحت شمَّ
مكافحة الفساد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ لرضب 
واسـتهداف أنصـار اللـه واسـتغالل ذلـك كمـادٍة إعالمية 

للتحريض ضدهم. 
الوعـُي الشـعبي بأسـاليب وتَحـّركات تحالـف العدوان 
ومرتِزقتـه واعتصامـه بحبل اللـه الواحـد، والحرص عىل 
عدم االختالف والتفـرق، ومواكبة إعالم قناة صدق الكلمة 
-قناة «املسـرية» الفضائيـة- هو السـبيُل الوحيُد ملواجهة 

هجماتهم اإلعالمية والتشويه والتضليل للحقيقة. 

أضثوبُئ دغمصراذغاعط تتَئ أصثام «طضاربغاعط»!أضثوبُئ دغمصراذغاعط تتَئ أصثام «طضاربغاعط»!
سئث الضرغط العحطغ 

أكثـُر مـن ٢٥٠٠ ِكتـاب تم منُعهـا يف أمريـكا عام 
٢٠٢٢م.. 

هـذا بعُض ما يحـُدُث اليـوَم ُمسـِقطاً أهـمَّ أقنعة 
اإلجراِم األنيِق و»املتمِدن» الذي يعربُد يف أرجاء الكوكب 
منذُ عقود طويلة، بشـتى أشـكاله العدوانية الهيمنية 

املشؤومة. 
ألسـباٍب عنرصيـة وأُخرى سياسـية.. يتـم فرُض 
حصـار عـىل الُكتُـِب واملنتجـات األدبيـة ويُضيَُّق عىل 
حركة النـرش والتأليف، يف بلـد «الديمقراطية» األول.. 

أمريكا!. 
والظاهرُة تشهُد تناميًا وفَق ما تلحظه وسائُل إعالم 

أمريكية وغربية..، ومعظُم ضحاياها الُكتَّاب واألدباء غريُ الِبيض يف 
الواليات املتحدة، بل حتى البيُض تالِحُق هراوُة الرقابة نسبًة ال بأَس 

بها من ُكتَّابهم. 
ضحايـا «املكارثية» األمريكيـة الجديدة املسـتيقظة عىل َوْقــِع 
َصَخِب الدعاية السياسـية اإلعالمية املروِّجة لحمالت قمع الشعوب 
وأحرارها.. بذرائـع الديُمقراطية وحقوق اإلنسـان!.. يَُعدُّون اليوم 
باآلالف.. شـعراء، ُكتاب، روائيون... إلخ.. وملن قد يتساءل عن ُكنِْه 
مصطلح «املكارثية» فهو يُطَلق عىل ما شـهدته الوالياُت املتحدة يف 
خمسـينيات القرِن املايض مـن حمالت قمِع ومطاردات مسـعورة 
لألقالم الحرة التي سـارت يف اتّجاٍه معاِكٍس لريـاِح صانع القرار يف 
البيـت األبيض، ُخُصوصاً يف املجال األدبـي، وكان َعرَّاُب هذه املوَجِة 
القمعية وُموِقُد ُسـعارها السيناتور األمريكي البارز يف لجنة «األمن 
القومـي» حينها جوزيـف مكارثي، ومـن أبرز ضحاياهـا الروائي 
األمريكي الشـهري أرنسـت همنجواي، الذي من بـني أعماله األدبية 
والروائيـة الكثـرية.. كان الصيُت األكثـُر ذيوعاً لروايتَيه: (الشـيخ 

والبحر)، َو(جبال كاملنجارو). 

يف فرنسا، أَيْـضاً تتسّلل عدوى الداء القمعي ذاته، وإْن عىل خجل، 
عـرب ما بات يُقِلُق الُكتَّاب واألدباء من تضييق رقابي عىل ُدور النرش 
مة  وأصحـاب األقـالم التـي تحلِّـُق خـارَج رسب الطغُّ
النيولربالية الحاكمة.. كما ُدهش العاَلُم املأخوذُ بسحر 
قيـم التمدن والتحـرض الغربـي املحلقـة يف فضاءات 
الدعايـة والتبجح ليس إال! قبَل أشـهٍر قليلة، بسـحب 
مقالة من موقع صحيفة فرنسية مشهورة، بأمٍر من 
الرئيـس الفرنيس نفسـه؛ ألَنَّ املقالَة لـم تكن مالئمًة 

لطقسه النفيس ومزاجه السيايس!
وما وراَء األكمة الكثريُ والكثريُ من شواهد السقوط 
املروع الدِّعاءات الغرب الكاذبة يف مجاالت حرية الرأي 
والديمقراطية وحقوق اإلنسـان، وغريِهـا من مزاِعِم 
التسـلُّط الغربـي العنـرصي العدواني الَفـج، ومداِفِن 
مصداقيتـه املروعة.. وال عزاَء لكل املخدوعـني واملنخرطني يف فيالق 
التلميـع للوجـه الغربـي القبيـح.. الذين يحـاُر املـرؤ يف توصيفهم 
وتكييف مواقفهم، ويتسـاءل عن الوقت الذي سـيُلقون فيه مباخَر 
الشـيطان من أيديهم، إن لم يحدث هذا اليوم..، َحيُث الحقائُق باتت 
مـن النصوع والجالء، بما ال يسـمح بأي قدر من التغافل والتجاهل 

وإغضاء العيون. 
إذ يسـترشي الداُء الُعنرصي الهيمني الغربي الصهيوني املستكِرب 
كالـداء يف عاَلمنـا، مخلًِّفـا -منذ عقود طويلـة- نُُدوبـاً وجروحاً ال 
يسـهل اندمالُها.. ندوباً تشـوُِّه وجَه الحياة البرشيـة وتطلُق أيادي 
الـرش والِفتن والعدوانـات واالحتالالت ونهب الحقـوق والثروات يف 
ُكــّل مكان.. ُوُصـوالً إىل الروِح والثقافة واملعتقد، التي يحاول فيها 
أُولئك املسـتكربون وعىل رأِسـهم أمريـكا فرَض أجنداِتهـم الزائغة 
ذوذ والجنوح والتفلُّت  واملنحرفة عىل بقية الشعوب، جاعلني من الشُّ
األخالقي والقيمي طوطماً عايلَ السـقف يف قداسته املعتِسفة، وَوثَناً 

ال بُــدَّ من الجثو عند قدميه!
فمتى يستيقُظ النائمون يف العسل؟!


