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مــســرية كــــربى بـــاحلـــديـــدة ووقـــفـــات بــاحملــافــظــات تــنــدد بـــإعـــدام األســـــرى وتـــؤكـــد حـــق الــقــصــاص
اليمن بشأن  أكاذيبه  تسويق  يف  خيفق  بايدن  السعودية:  تسليح  يعارضون  الشيوخ  مبجلس  أعضاء 



 صائث البعرة السغث سئث المطك التعبغ خقل لصائه وشثًا طظ صئائض جئض طراد: صائث البعرة السغث سئث المطك التعبغ خقل لصائه وشثًا طظ صئائض جئض طراد:

طظ غسامر شغ خش السثوان غسغء لئطثه طظ غسامر شغ خش السثوان غسغء لئطثه 
وصئائطه تاضرًا وطساصئًقوصئائطه تاضرًا وطساصئًق

اظتغاز صئائض طراد لطعذظ صرار وذظغ وحةاع اظتغاز صئائض طراد لطعذظ صرار وذظغ وحةاع 
وحرغش بضض اقسائاراتوحرغش بضض اقسائارات

شهيد ومصابان بينهما امرأة حصيلة 4 غارات على حيس وغارة بقرب ميناء احلديدة 
و7 على صنعاء العاصمة واحملافظة وصعدة وعمران.. واخلميس: 65 غارة يف 24 ساعة 



المخطتئ الساطئ شغ العصعف ضث العخاغئالمخطتئ الساطئ شغ العصعف ضث العخاغئ

حتملوا نتائج تصعيدكم 

املسلحة  املسلحة الـــقـــوات  الـــقـــوات 
تـــتـــوعـــد حتــالــف تـــتـــوعـــد حتــالــف 
الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدوان: الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدوان: 
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صئائض جئض طراد تحضر خظساء وبظغ ططر سطى ضرم الدغاشئ وتآّضـث المدغ شغ طعاجعئ السثوان تتئ صغادة السغث الصائث

صائث البعرة السغث سئث المطك بثر الثغظ التعبغ خقل لصائه وشثًا طظ صئائض جئض طراد:

طظ غسامر يف خش السثوان غسغء إىل بطثه وصئائطه يف التاضر واملساصئض

تازب: رجــالئ السغث سئثالمطك إلى صئائض طراد شغ صمئ المسؤعلغئ وطظاعى الروسئ وعغ رجالئ أخعة
السرغــش: لــظ ظاــرّدد شغ تــرب المساثغظ وتارغثظا غحــعث لظا وجــظمدغ سطــى درب أجثادظــا خاطثغظ
ظمران: ضقم صائث البعرة تصائص ططمعجــئ فبظاء طأرب وتسث طعجعات لئظاء الثولئ وإظعاء المزطعطغئ
ـئ بأضمطعا وبعرة 21 جــئامئر جــاتّصص الفاح المئغظ لطغمظ ولطسالط المعاثي: الســغث سئثالمطك غمبض ُأطَّ

المخطتئ الساطئ والحرف والضراطئ شغ افخّعة والاساون والافاعط والعصعف ضث العغمظئ والعخاغئ الثارجغئ سطى بطثظا
صرار العصعف طع العذظ الثي اتثثته صئائض طراد صرار وذظغ وحةاع وتر وحرغش بضض اقسائارات

 : عاظغ أتمث سطغ
من وسـِط العاصمـِة صنعاَء ِقبلـِة األحرار 
ومهبَـِط الرشفـاء، بعثـت قبائـُل جبـل مراد 
بمحافظة مأرَب رسالًة شديدَة اللهجة لتحالف 
العدوان ومرتِزقته مفاُدهـا أن األرَض اليمنيَة 
عصيٌة عىل الغزاة واملحتّلني وُشـذَّاذ اآلفاق، بل 
إن اليمَن كالبحر إن اشـتد غضباً فهو ال يقبَُل 
عىل ظهـره إال ما هـو طيب ونافـع، وما كان 
غريباً وخبيثاً وضاراً فتتقاذفه األمواُج بعيًدا. 

ويف صفعـة مدوية جديـدة يتلقاها العدوان 
وأدواتـه، احتضنـت العاصمة صنعـاء، أمس 
وأعيـان  ووجهـاء  مشـايَخ  الخميـس،  األول 
وأحـرار قبيلة مراد بمأرب، وذلك بعد تحريرها 
وتطهريهـا مـن دنـس الغـزاة واملنافقني عىل 
أيدي أبطـال الجيش واللجان الشـعبيّة، َحيُث 
كان يف مقدمـة مسـتقبيل أحـرار مـأرب قائُد 
الثـورة السـيد عبـد امللـك بدرالديـن الحوثي-

يحفظه الله- والذي أّكـد من جانبه، أن القرار 
الـذي اتخذته قبائل مـراد بالوقوف مع الوطن 
قرار وطني وشـجاع، وقـرار حر ورشيف بكل 

االعتبارات. 
وخالل لقائه بوفـد قبائل مديرية جبل مراد 
بمـأرب، دعا قائـُد الثـورة أحـرار املديرية إىل 
تعزيز حالـة األمن واالسـتقرار والصلح العام 
ومنع الثارات والتعاون عىل َحـلِّ أية مشـاكل 
داخلية، كما دعا قبائُل وأحرار ووجهاء وعقال 
مراد للمسـاهمة يف َحـّل اإلشـكاالت الداخلية 
عىل مستوى املحافظة والبلد بشكل عام، حاثٍّا 
الحكومة والسـلطة املحليـة بمحافظة مأرب 
عىل القيـام بواجبهم لالهتمـام بمديرية جبل 

مراد عىل املستوى الخدمي واإلنساني. 
ويف اللقـاء الذي حرضه الدكتـور عبدالعزيز 
صالـح بـن حبتـور -رئيـس حكومـة اإلنقاذ 
ن  الوطني- وعـدٌد من الوزراء واملسـئولني، ثمَّ
السـيُد عبُدامللِك دوَر قبائل وأحـرار جبل مراد، 
مشـيًدا بوعيهم ورفِضهم االسـتمراَر يف صف 
العدوان، كما ثّمن أَيْـضاً الجهوَد التي تسـاهم 
يف تعزيز حالة اإلخاء بني أبناء الشعب اليمني. 
وأَشـاَر قائد الثـورة إىل أن املصلحـة العامة 
والـرشف والكرامـة هـي يف األخـوة والتعاون 
والتفاهـم والوقوف ضـد الهيمنـة والوصاية 
الخارجيـة عىل بلدنـا، مبينًا أن قـراَر الوقوف 
مـع الوطن الـذي اتخذتـه قبائل مـراد الوفية 
قرار وطني وشـجاع، وقـرار حر ورشيف بكل 
االعتبـارات، ُمضيفـاً أن مـن يسـتمر يف صف 
العـدوان يـيسُء إىل بلـده وقبائلـه يف الحارض 

واملستقبل. 
 

الساخمئ وبظغ ططر غساظصان أتراَر طأرب
من جانب آخر، اسـتقبلت العاصمُة صنعاء 

ومديريـة بنـي مطـر، أمـس األول الخميس، 
مشايَخ ووجهاء قبيلة مراد بمأرب، َحيُث كان 
يف اسـتقبالهم عدد من قيادات الدولة ورئيس 
مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف الله رسام، 
وبعـض أعضـاء مجلـيس النـواب والشـورى 
وحشـد من قيادات محافظة صنعاء ومشايخ 
ووجهاء بني مطر والشـخصيات االجتماعية 
وجمع عفري من املواطنني املبتهجني بالضيوف 

الواصلني إىل مناطقهم. 
وخـالل الزيـارة، رّحب ضيف الله الشـامي 
-وزيـر اإلعالم، بقبائل جبل مـراد وغريها من 
مديريـات مـأرب، موضًحـا أن هـذه الزيـارة 
ـُد معانَي االعتصـام بحبل اللـه واإلخاء  تجسِّ
واملحبـة والبـذل والعطـاء والتَحّرك يف مسـار 

ناً مواقَف قبائـل مديرية جبل مراد  واحـد، مثمِّ
يف الوقـوف إىل جانـب أبطال الجيـش واللجان 
الشـعبيّة وتفويت الفرصة عىل العدّو ورهانه 
عىل اسـتمرار االقتتال والرصاع بـني اليمنيني 

لتحقيق أهدافه يف إضعافهم. 
وأَشـاَر الشـامي إىل أهميِّة تعزيـز اللقاءات 
بـني أبنـاء الشـعب اليمنـي يف إطـار القيـم 
النبيلـة التي تليـق بعزته وشـموخه وكرامته 
وتوحيد الصفوف واالنتصار للحرية والسيادة 
واالستقالل ورفض الذل والخنوع، مستعرضاً 
شـواهد ممـا دأب ويـدأُب عليـه العـدّو مـن 
محـاوالت لبَـثِّ االنقسـام وزْرِع الفتنـة بـني 
اليمنيـني وتدمـري مقدراتهم ونهـب ثرواتهم، 
معـربًا عن الفخر واالعتزاز بقدوم قبائل مأرب 

وإعـالن موقفهـا الرافض لالحتالل وتجسـيد 
الحكمة يف عودة الروابط األخوية. 

وتطـرق وزيـر اإلعـالم إىل مـا تعـرض له 
تحالـف العدوان من هزائَم وانتكاسـات رغم 
العـدة والعتـاد وحالـة الشـلل والتخبط التي 
أصابـت أدواته مـن املرتِزقة نتيجـة أفعالهم 
والجرائـم التـي اقرتفتهـا أياديهـم اآلثمة يف 
التكسب بالدماء واألرواح واملتاجرة بالسيادة 
والكرامة، مضيفاً: «نحن اليوم أقوى بوحدتنا 
وشـموخنا وأحرار العالم ينظـرون بفخر إىل 
كربيـاء وعزة الشـعب اليمنـي وانتصاراته يف 
مواجهـة قوى العـدوان واالحتالل وتجسـيد 
املواقف املحمدية يف العفو والتسـامح وتعزيز 

الروابط األخوية». 
بدوره، رّحب حسـني حازب -وزيـُر التعليم 
العـايل والبحـث العلمـي- بقبائل جبـل مراد، 
الحقيقيـة  واألهـداف  املؤامـراِت  إىل  ُمشـرياً 
للعـدوان عـىل اليمن ومـا تعرضت لـه املنازل 
العامـة  واملمتلـكات  واملنشـآت  واملـدارس 
ـة مـن تدمـري ممنهـج، الفتـاً إىل ما  والَخاصَّ
تعرضت له مأرب من إشـعال للفتنة؛ ِمن أجِل 

النفط ونهب خريات هذه املحافظة. 
وتطرق حازب إىل أهداف املرشوع الوطني يف 
مواجهة املخّطط االسـتعماري لقوى العدوان 
ومـا ينبغـي عـىل الجميع مـن مسـئوليات يف 
التصـدي لـه ودعـم معركـة الكرامـة ورفـد 
الجبهـات لطرد الغازي املحتـّل وتحقيق العزة 

والرفعة واملجد لكل اليمنيني. 
صنعـاء،  محافـظ  ا  َحيـَّ جانبـه،  مـن 
عبدالباسـط الهادي، مواقف أبناء جبل مراد يف 
االنتصـار للحق وقيم الكرامـة والعزة وإعالن 
دعمهـم ملعركـة التصـدي ملشـاريع العـدوان 
وكل املؤامـرات التـي ترتبص بالبـالد، مؤّكـداً 
أن رهان العـدوان عىل املرتِزقـة وحجم العتاد 
العسـكري، فشـل وعجز أمام النوايا الصادقة 
ألحرار الشـعب اليمني، ُمشـرياً إىل أن املعركة 
لن تكـون لصالح العدّو املحتـّل يف ظل الهزائم 
التي تالحقه وفشله يف تطويع أصحاب األرض 

لصالحه. 
ويف السياق، أشار الشـيخ صالح الخوالني، 
وكيـل وزارة اإلرشـاد، إىل أن محافظتي مأرب 
وصنعاء تقدمان رسـالة حيـة للعالم بحكمة 
اليمنيني مهما بلغت التحديات والجراح، مبينًا 
أن اليمـن هـو بلـد اإليمـان والقـرآن واملحبة 

والسالم واألُخوة والكرامة. 
وعىل صعيد متصل، قال عيل املتميز -رئيس 
الدائـرة االجتماعيـة ألنصـار اللـه-: إن هـذه 
اللقـاءات تجسـد الصـورة املرشقـة للشـعب 
اليمنـي والقبيلة اليمنية األصيلـة، مؤّكـداً أن 
تحريـر محافظـة مـأرب مسـئولية تقع عىل 

عاتق الجميع. 
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وعىل الصعيد ذاته، اعترب عبدالقادر املحضار 
-مديـر مديرية بني مطر- تـوايل قدوم الوفود 
من قبائل وأبناء مأرب إىل صنعاء، من بشـائر 
النـرص يف مواجهة الغزاة وتطهـري الوطن من 

دنسهم. 
 

صئائُض طراد تحغُث بالسغث الصائث 
وتفاوة اقجاصئال

مـن جانبهم، عّرب مشـايُخ ووجهاء مديرية 
جبـل مـراد بمحافظة مـأرب، عن سـعادِتهم 
الغامـرة بما سـمعوه مـن السـيد القائد عبد 
امللـك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- يف لقائه 
معهـم، مثمنـني عظمـة اإلنصاف الـذي أبداه 
تجـاه أبنـاء مـراد وكل أبنـاء الشـعب اليمني 
بوجـه عام، متعهديـن يف الوقـت ذاته بامليض 
معه وتحـَت قيادته يف مواجهة قـوى العدوان 

حتى تحقيق االنتصار. 
وأعـرب الوفـُد الَقبَـيل عن امتنانه وشـكره 
لقبائل بنـي مطر عىل كـرم الضيافة وحفاوة 
االسـتقبال، كما أشـاد بُحسـن الحفاوة التي 
القوهـا بـني إخوانهـم وأبناء وطنهـم يف قلب 
املواقَف اإلنسـانية  العاصمـة صنعاء، مثمنـاً 
لقائـد الثـورة يف العفو والتعاطـي الخالق مع 

أبنـاء محافظـة مـأرب، مؤّكـديـن دعَمهـم 
ووقوَفهم إىل جانب الجيش واللجان الشـعبيّة 
يف معركة تحرير بقية مناطق محافظة مأرب 
واملحافظـات املحتّلـة، منّوهـني إىل اسـتمرار 
الزيـارات للعاصمة صنعاء وتعزيـز اللقاءات 
يف إطار تجسـيد وحدة الصف الوطني وتعزيز 

روابط اإلخاء. 
وأَشـاَر مشـايخ ووجهـاء جبل مـراد إىل أن 
قوى العدوان عمدت إىل نرش الشائعات املضلِّلة 
للتغريِر بأبناء مراد طيلَة ما مىض من العدوان، 
داعـني قبائـَل وأرشاَف واِدي عبيـدة ومدينـة 
مـأرب للعودة إىل صـف الوطن ورفـد الجيش 
واللجـان الشـعبيّة لطـرد الغـزاة واملرتِزقـة، 
مبينـني أن زيارتَهم للعاصمة صنعاء ومديرية 
بني مطـر بددت ُكــّل األكاذيـب التي نرشها 

العدوان طيلة سنوات. 
وأضافـوا: «اتضـح الكثري والكثـري ملن كان 
مغـرراً بهم يف صفوف العـدوان، وقد تأّكـد لنا 
من خـالل زيارتنا إىل صنعاء أننا يمٌن وشـعٌب 
واحـٌد وِقبلٌة واحـدٌة وديٌن واحـد، والحمد لله 
الذي فهمنا نهج املسـرية القرآنية، النهج الذي 
يهـدي إىل الحـق»، مشـيدين بأخـالق وتعامل 
الجيـش واللجان الشـعبيّة مع أبنـاء املناطق 

املحّررة. 

رجالُئ صائث البعرة لصئائض طراد طظ 
الصطإ إىل الصطإ

وعىل صعيد الزيارة، أّكـد الشيخ حسني حازب 
-وزير التعليم العايل يف حكومة اإلنقاذ، وأحد أبرز 
مشـايخ مأرب- أن رسالة السـيد القائد لقبائل 
مـراد إىل صنعـاء، هي رسـالة التحية ورسـالة 
األخـوة ورسـالة التسـامح ورسـالة الرتحيـب 
ورسـالة الدعـوة للمغـرر بهـم بـأن يراجعـوا 
أنفسـهم، وهـي أَيْـضاً رسـالة الوفاء ورسـالة 
الصدق ورسـالة التوضيح ملا خفي عن الناس أَو 
ملا تـم التغرير به عىل الناس من اإلسـاَءات التي 
نُِسـبت إىل قائد الثورة السـيد عبدامللك بدر الدين 

الحوثي وإىل جماعة أنصار الله. 
ولفـت حـازب يف ترصيـح لقنـاة املسـرية، 
أمـس األول الخميس، إىل أن الرسـالة كانت يف 
منتهى الروعة ويف منتهى املسؤولية والوطنية 
ويف منتهـى األخـوة، َحيُث وجـد فيها الحكمة 
والفطنـة، وبالتايل هذه قطرة من مطرة مأرب 
مع السيد ومع املسـرية ومع الوطن، مبينًا أن 
عىل الناس فهَم هذه الرسـالة، فمأرُب ليسـت 

كلها مع َصفِّ العدوان عىل اإلطالق. 
مـن جانبه، أوضح الشـيخ محمـد العريف 
-أحد كبار مشـايخ جبل مراد بمأرب- أن كالَم 

السـيد عبدامللـك بدرالدين الحوثـي، مع الوفد 
القبـيل الزائـر يثلج الصـدر؛ كونه يخـِرُج من 
داخل القلب، مؤّكـداً أن هذا هو مطلُب الشعب 
اليمنـي، يف أن يحكَمـه من يعـدل، ومن يرحم 
ومن يصمد بوجه األعداء أينما كانوا يف الداخل 
أَو يف الخارج، ُمضيفاً «ونحن لن نرتّدد يف حرب 
املعتديـن مهما كان، وتاريخنـا اليمني العربي 
نا لنميض عىل درب  اإلسالمي يشهد لنا ويُشـدُّ

أجدادنا صامدين يف وجه العدّو أينما كان». 
أمـا الشـيخ عبدالله مجاهد نمـران -عضو 
مجلـس الشـورى وأحد مشـايخ جبـل مراد- 
فقـد بني أن ُكـلَّ ما قاله قائـد الثورة، حقائُق 
ملموسـة، َوأَيْـضـاً نهٌج لقبائل مـأرب ونهٌج 
حكومـة  يف  سـواء  السـلطات،  لـكل  عمـيلٌّ 
اإلنقـاذ أَو السـلطة املحلية، مؤّكــداً أن كالم 
السـيد عبدامللك بدر الديـن الحوثي، عبارٌة عن 

هات لبناء الدولة وإنهاء املظلومية.  موجِّ
بدوره، قال حسـني عيل املهتدي -أحُد قبائل 
جبـل مـراد-: إن كالَم قائـد الثورة مـع الوفد 
القبيل الزائـر للعاصمة صنعاء يعطي انطباًعا 
جيًِّدا بـأن السـيد عبدامللك يحفظه اللـه يَُمثُِّل 
ــًة بأكملهـا، مبينًـا أن ثـورَة ٢١ سـبتمرب  أُمَّ
سـتحّقُق بإذن الله الفتَح املبني لليمن وللعالم 

إِْن شاء الله. 

طسرية جماعريغئ ضربى بالتثغثة تظثغثًا بإسثام 10 أجرى طظ أبطال الةغح والطةان الحسئّغئ

وصفات اتاةاجغئ يف سثد طظ طتاشزات الةمععرغئ تظثغثًا بإسثام افجرى

 : التثغثة
شـهدت مدينـُة الحديـدة غربي البـالد، يوم 
أمـس، مسـريًة جماهرييـًة غاضبـًة؛ تنديـداً 
بالعمل اإلجرامي الشـنيع الذي ارتكبه مرتِزقُة 
العدوان األمريكي السـعودّي يف جبهة الساحل 
الغربـي لليمـن وإعـدام ١٠ أرسى مـن أبطال 

الجيش واللجان الشعبيّة. 
َونـّدد أبناُء ووجهاء محافظة الحديدة خالل 
هـذه املسـرية بالجريمـة البشـعة، مؤّكـدين 

األحقيَة يف القصاص للشهداء األبرار. 

َة  ورفع املحتشدون يف املسرية الالفتاِت املعربِّ
عـن الحرية ورفـض كافة اإلجـرام والطغيان 
الذي تمارُسـه قوى الـرش والعمالة، مؤّكـدين 
يف بيان صادٍر عن املسـرية عـىل مواجهة قوى 
العدوان واملرتِزقة، ورفد الجبهات حتى النرص 

الحاسم. 
ودعـا البيـاُن الجميـَع إىل بذِل ُكــلِّ الجهود 
ـِه لتحرير الوطن من الغزاة  والطاقـات والتوجُّ
واملحتّلـني، مجـّدًدا التأكيَد عـىل جاهزية أبناء 
الحديدة يف الدفاع عن أرضهم واإلعداد ملواجهة 

أي تهديد من أية جهة كانت. 

الئغان أّضـث سطى التص المحروع شغ الصخاص طظ الصاطئ 

أّضـثوا أن دطاء افجرى لظ تثعَإ عثرًا وأن البأر صادم ق طتالئ

 : طاابسات
خرج أبنـاُء مديريات محافظـة صنعاء، 
أمس عقَب صالة الجمعة، يف وقفاِت سـخط 
غاضبة تنديداً بما قام به مرتِزقة العدوان يف 

الساحل الغربي من إعدام لعرشة أرسى. 
وخـالل الوقفـات الحاشـدة، أّكــد أبناُء 
صنعـاء أن مـا قـام بـه مرتِزقـة االحتـالل 
التابعـني للخائـن طـارق عفاش دليـٌل عىل 
التـي  الصهيوأمريكيـة  املشـاريع  خطـورة 
تنفذُها بواسـطِة أدواتها القذرة من الَخَونِة 
والُعمالء الذين تخلَّوا عن أبسط القيم الدينية 

واإلنسانية. 
وشـّدد املحتجون عىل أن دماء األرسى لن 
تذهَب هـدراً وأن الثأَر من املسـوخ البرشية 

قادٌم ال محالة. 
وأَشاَر بياُن الوقفات إىل أن التصعيَد الذي 
تمارُسـه قوى العدوان ويف مقدمتها أمريكا 
وإرسائيـل يف السـاحل الغربـي سـتكون له 

تبعات مؤملة لن تتحملها قوى االستكبار. 
واختتم البيـاُن بالتأكيد عىل وحدة الصف 
وتوحيد الجهود لتعزيز عوامل الصمود ورفد 
الجبهات باألموال والرجال، داعني املخدوعني 
من الذيـن ما يزالون يف خنـدق دول العدوان 
برسعـة العودة إىل صـف الوطن قبـل فوات 

األوان. 
وقفـاٌت  نـّددت  ذمـار،  محافظـة  ويف 
احتجاجيـٌة باملدينة بهـذه الجريمة النكراء، 
َحيـُث أّكــد املشـاركون أن هـذه الجريمـة 
الشـنيعة، تتنـاىف مـع مبـادئ وقيـم الدين 

الدوليـة  والقوانـني  واألعـراف  واألخـالق 
واإلنسانية. 

وطالبـوا بمحاكمـِة املتورطـني يف هـذه 
الجريمـة وغريها من الجرائـم التي ارتكبها 
تحالُُف العدوان ومرتِزقته بحق اليمن األرض 
واإلنسـان، الفتـني إىل أن هـذه الجرائـَم لـن 
تسـُقَط بالتقاُدِم وسيتم محاسبُة مرتكبيها 

عاجالً أَو آجالً. 
ويف السـياق نفسـه، نُّظمـت بمديريـاِت 
ومـدن محافظة حّجــة عدد مـن الوقفات 
االحتجاجيـة املنّددة بهذه الجريمة البشـعة 
واملؤّكـدة عىل التصدي لكافة أشكال الجرائم 

واملؤامرات العدوانية. 
أبناؤهـا  خـرج  حّجــة،  مدينـة  ففـي 

ووجهاؤها يف وقفٍة غاضبٍة أشـاروا خاللها، 
إىل أن الجريمـَة تتناىف مع قيم ومبادئ الدين 
اإلسالمي وتخالف املواثيق الدولية واألسالف 
القبلية، داعني قبائل املحافظة للنكف القبيل 
رداً عـىل هـذه الجريمـة البشـعة واملجـازر 
امُلستمّرة بحق الشعب اليمني منذ نحو سبع 

سنوات. 
وأّكــدوا أن جرائَم العـدوان ومرتِزقته لن 
تسـُقَط بالتقادم وستتم محاكمُة مرتكبيها 
عاجـالً أم آجـالً، محّملـني املجتمـَع الـدويل 
مسـؤوليَة تمادي تحالف العدوان ومرتِزقته 

يف ارتكاب الجرائم. 
 كما أشار أبناُء مديريتي الجميمة ومبني 
إىل أن إقدام مرتِزقة العدوان عىل قتل األرسى 

األخالقـي،  انحطاطهـم  عـىل  حـي  شـاهٌد 
مبينـني أنها من األفعـال املجّرمة يف األعراف 

واألسالف القبَلية. 
ولفتت إىل أن هذه الجريمة، التي تتناىف مع 
القوانني الدولية، سـتكوُن بمثابِة الرصاصة 

األخرية يف نعش تحالف العدوان ومرتِزقته.
فيمـا أّكــدت قبائـُل ُكَرش عىل اسـتمرار 
والعطـاء  الرجـال  بقوافـل  الجبهـات  رفـد 
وتقديـم التضحيات للرد عىل مجازر العدوان 
واإلنسـان،  األرض  اليمـن  بحـق  واملرتِزقـة 
داعـني قبائـَل املحافظـة للتحشـيد والنفري 
ــه إىل جبهـات الصمود لطرد  العـام والتوجُّ
الغزاة واملحتّلني من ُكـّل شرب يف أرض اليمن. 
اليمـن  أفلـح  قبائـُل  أعلنـت  بدورهـم، 

عـىل  بمحافظـة حّجــة النفـريَ العـام رداً 
هـذه  معتربيـن  األرسى،  إعـدام  جريمـة 
الجريمـَة تعريًة لقوى العدوان وتجردها من 
اإلنسـانية، مؤّكـدًة أنها لن تسقط بالتقادم 

وستتم محاكمة مرتكبيها. 
كمـا شـهدت محافظـُة املحويـت وقفًة 
احتجاجيـًة؛ تنديـداً بجريمة إعـدام العرشة 

األرسى ١٠ يف الساحل الغربي. 
بيـان  أّكــد  االحتجاجيـة،  الوقفـة  ويف 
صـادر عنهـا أن هـذه الجريمَة تعـد ضمن 
سلسـلة الجرائـم الوحشـية التـي يرتكبها 
تحالـف العـدوان، وتعـد انتهـاكاً للقوانـني 
الدولية، ولن تسـُقَط بالتقـادم، محمالً دول 
السـاحل  يف  ومرتِزقتهـم  العـدوان  تحالـف 
الغربي املسـؤولية الجنائية بتصفية األرسى 
واملعاملة الوحشـية بحـق األرسى، مباركني 
يف ذات الوقـت االنتصـاراِت العظيمـَة التـي 
يحّققهـا أبطال الجيـش واللجان الشـعبيّة 
ودحرهم لقوى العدوان يف مختلف الجبهات. 
يف  أُقيمـت  َحيـُث  إب،  محافظـة  وإىل 
مديريـات ريـف إب وبعـدان وذي السـفال، 
مرتِزقـة  إعـدام  بجريمـة  تنديـداً  وقفـاٍت؛ 
العدوان عـرشة من أرسى الجيـش واللجان 

الشعبيّة يف الساحل الغربي. 
املحتجون خالل الوقفات أّكـدوا أن جرائَم 
العدوان لن تسـُقَط بالتقادم وأنها سـتأُخذُ 
بثأر األرسى وكل املظلومني، مشـريين إىل أن 
هـذه الجريمَة تعد امتداداً ملسلسـِل اإلرهاب 
اإلجرامـي واألخالقـي الـذي تمارُسـه قوى 
العدوان ومرتِزقتها بحق الشعب اليمني منذ 

نحو سبع سنوات.
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شغ تثغث لمعصع «الثظادق»:

بسث ططالئات شغ طةطج الظعاب بإلشاء خفصئ السقح افخغرة

الصعاُت املسطتئ تاعّســُث تتالش السثوان بـ «سعاصَإ وخغمئ» رداً سطى تخسغثه الةعي
 : خاص

تحالـف  دوَل  املسـلحة،  القـواُت  ـدت  توعَّ
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، بــ 
«عواقـب وخيمـة»؛ رداً عـىل تصاعـد الغارات 

الجوية لطريان العدوان. 
وقال املتحدُث باسم القوات املسلحة، العميد 
يحيى رسيع، الخميس: إن قوى العدوان شـنت 
أكثَر من ٦٥ غارة جوية عىل عدد من محافظات 

الجمهورية يف ظرف ٢٤ ساعة. 
وأّكــد رسيع أن ذلك «تصعيٌد كبريٌ سـتكوُن 
له عواقـُب وخيمٌة عىل قوى العـدوان، وعليها 

تحمل نتائجه». 
واعترب مراقبـون أن ترصيـَح ناطق القوات 
نوعيـة  عسـكريٍة  بعمليـاٍت  ينـذُر  املسـلحة 

وواسـعة لقوات الجيـش واللجان الشـعبيّة يف 
الُعمـق السـعودّي، األمـُر الذي يضـُع الرياض 
مجـّدًدا أماَم رضورة وقف العـدوان والحصار، 
بعـد ثبـوت عجزهـا الكامـل عـن  ُخُصوصـاً 
مواجهة الرضبات اليمنية، وعدم جدوى الدعم 

األمريكي والغربي يف تغيري هذا الواقع. 
ام غاراِته  ويكثّــف تحالُُف العدوان منـذ أَيـَّ
الجويَة عىل عدة محافظات، َحيُث شـن، أمس 
الجمعـة، –وحتى لحظة الكتابـة- أربع غارات 
عىل منطقة الحفا ومديريتَي جحانة وخوالن يف 
صنعاء، كما شن غارتني عىل محافظة صعدة، 

وغارة عىل محافظة عمران. 
ويف محافظـة الحديدة، شـن طريان العدوان 
أربع غـارات جوية عىل مديريـة حيس، وغارة 

بالقرب من ميناء الحديدة. 

وأَفـادت مصادُر محليٌة باستشـهاد مواطن 
وإصابة اثنني، بينهما امرأة، جراء الغارات عىل 

مديرية حيس. 
وتصاعدت خروقـاُت الطريان الحربي للعدو 
يف محافظة الحديدة بشكل ملحوظ خالل األيّام 
األخـرية، يف تحدٍّ فـجٍّ التّفاق السـويد، وللبعثة 

األممية الداعمة التّفاق الحديدة. 
ويوجـه وعيـُد القـوات املسـلحة لتحالـف 
العـدوان بـ»عواقـب وخيمة» رسـالًة واضحًة 
تؤّكــد فشـَل ُكـّل محـاوالت تحالـف العدوان 
«وضغوطاته» الرامية لدفع صنعاء نحو التخيل 
عـن خيـار الدفاع عـن النفس، وهو مـا يعني 
بدوره ثبوَت املعادالت العسـكرية والسياسـية 
التي فرضتها صنعاء عىل الواقع، وعجز األعداء 

عن تغيريها. 

السةري: تترغر طأرب جغضعن ظصطَئ تتعل وظأطض أن غفاَح بعابًئ لطتض الحاطض

أسداء بمةطج الحغعخ غسارضعن تسطغح السسعدّغئ.. «باغثن» غثفص يف تسعغص أضاذغئه بحأن الغمظ

 : طاابسات
أّكــد عضُو الوفـد الوطني املفاوض، 
وعضـو املكتب السـيايس ألنصـار الله، 
عبـد امللـك العجـري، أن تحريـَر مأرب 
ُ املوازيَن سياسيٍّا وعسكريٍّا، وأنه  سيغريِّ
قـد يكون مفتاحـاً نحو السـالم والحل 
الشـامل إذَا تخـىل تحالُف العـدوان عن 
تعنتـه، ُمشـرياً إىل أن األخريَ قد بلغ أعىل 
سـقف لـه يف التصعيـد ولم يعـد يمتلك 
خيـارات لتغيري واقـع انتصـار صنعاء 
وعدالـة قضيتهـا، وقدرتهـا عـىل بنـاء 
«دولة» حقيقية، وهو األمر الذي أصبح 

العالم أَيْـضاً يدركه جيًِّدا. 
ملوقـع  حديـث  يف  العجـري  وقـال 
«الخنـادق»: إن معركَة مأرب «سـتمثل 
نوعـاً مـن االنعطاف الذي سـيجرب دوَل 
طاولـة  عـىل  الجلـوس  عـىل  العـدوان 
طروحاتُهـم  تكـون  وأن  املفاوضـات 
منطقيًة وعقالنية ومقبولة، وعىل تنفيذ 
املطاِلـِب املحقـة للشـعب اليمني، وعىل 

رأسها ما يتعلق بإعادة اإلعمار وخروج 
اسـتهداف  ووقـف  األجنبيـة  القـوات 
اليمن، كمقدمـات أََساسـية نحو الحل 
أن:  إىل  ُمشـرياً  الشـامل»،  السـيايس 
«اللقـاءات ُمسـتمّرة مع األمـم املتحدة 
واألطـراف الدولية، والجميـُع ينتظُر ما 
ستسـفر عنه هذه املعركة، ونتأمل أنها 
نحو السالم، وستكون  ستكون مفتاحاً 
نقطَة تحـول جوهري وفـارق يف الدفع 
نحو عملية السـالم، وتغرّي اسرتاتيجيَة 
التفـاوض، وهو ما سـيكون بوابة نحو 
الحل الشـامل، نظراً ملا تمثله من أهميّة 
اسـرتاتيجية إن كان عىل الصعيد املحيل 

أم عىل صعيد املفاوضات». 
وأوضح العجري أنه ال مجاَل لتحقيق 
أي حـوار سـيايس إال بإنهـاء العـدوان 
والحصار وإخراج االحتالل «سـواء عرب 
مفاوضات السالم، أَو بخيارات أُخرى». 
وأّكــد أن تحالَف العدوان قد وصل إىل 
«الـذروة يف التصعيد منذ سـنوات» وأنه 
اآلن بـال أية فرصـة عسـكرية لتحقيق 

تقـدم، وأن «الواقـع يفـرض عليـه أن 
يرفـَع  وأن  املفاوضـات،  نحـو  يذهـَب 
يَديه عن اليمـن ويرتكها لليمنيني، وهم 
سيحلون شـؤونَهم ويتفقون عىل إدارة 
هـذه  أن  إىل  ُمشـرياً  جديـدة»،  مرحلـة 
املرحلة ستقوُم عىل «حل سيايس شامل 

يستوعب ُكـّل األطراف». 
َوأََضــاَف العجري: «نحن رّحبنا بهذا 
الحـل منـذ البدايـة، وال مانـَع لدينا أن 
نسـتوعَب بقيَة األطراف حتى الذين هم 
جـزٌء من العدوان، إذَا هم نفضوا أيديهم 

عن تحالف العدوان». 
وأّكـد عضو الوفد الوطني أن «العالَم 
أصبح يـدرُك أن صنعاَء تمارُس سـلوَك 
دولة، سـواء يف بسـِط األمن واالستقرار 
االقتصادية  املؤّسسـات  عـىل  والحفاظ 
رغم ُكــّل الظروف والحصار، واألكثرية 
الشـعبيّة تؤيُِّد حكومَة صنعاَء، وأسعار 
العمـالت هناك ضبـط لها، يعنـي ُكـّل 
مظاهـر الدولـة هـي يف املناطـق التـي 
تحت سـيطرة صنعاء، ويف املقابل هناك 

(يف املناطـق املحتّلة) فـوىض واغتياالٌت 
متعددة  مسلحة  وميليشيات  وجماعات 
القاعـدة  هنـاك  واأللـوان،  األشـكال 
وداعش واالنتقايل واإلخوان املسـلمون، 
َحيُث أنهم يتصارعون ويقتتلون، هناك 
فوىض منفلتٌة، حتى السـعوديّة لم تعد 

تستطيُع السيطرَة عليها».
الـدور  عـن  العجـري  وتحـدث 
«اإلرسائيـيل» يف العـدوان عـىل اليمـن، 
ُمشـرياً إىل أنـه «كان واضًحـا منـذ بدء 
الحرب، وإن كان غري معلن وغري ظاهر 
للحـرج الذي  وحاولـوا إخفـاَءه؛ نظراً 
يمكن أن يسـببَه لهم إعالُن هذا الدور يف 

تلك الفرتة بقدر فّج أَو واضح». 
العسـكريَة  املنـاورَة  إن  وقـال: 
األخريَة التي أجراهـا الكيان الصهيوني 
بمشـاركة أنظمة خليجية، تمثل «نوعاً 
من اإلشهار لهذا التحالف غري املعَلن بعد 
تطويع الرأي العام السعودّي واإلماراتي 
ِل إظهار هـذا الدور، والبـدء بدول  لتقبـُّ
صغرية مثل اإلمارات والبحرين، تمهيداً 

لدور أكرب مع السعوديّة». 
وأوضـح أن املنـاورَة تعكـُس الرغبَة 
الصهيونيـة يف السـيطرة عـىل املمـرات 
املائيـة يف املنطقة، وأن هذا سـتكوُن له 
انعكاسـاٌت سـلبيٌة حتى عـىل األنظمة 

الخليجية.

ئ  : طاابسئ َخاخَّ
تصاعـدت األصـواُت املعاِرضُة لصفقة السـالح 
عـني  املرشِّ بـني  للسـعوديّة  األخـرية  األمريكيـة 
بايـدن،  إلدارة  جديـدة  فضيحـة  يف  األمريكيـني، 
ومزاعمها الكاذبة بشـأن إنهـاء الحرب عىل اليمن 

ووقف الدعم للنظام السعودّي. 
إن  الجمعـة:  أمـس  رويـرتز،  وكالـة  وقالـت 
ثالثـَة أعضاء بمجلس الشـيوخ األمريكـي، أعلنوا 
الخارجيـة  كانـت  التـي  للصفقـة  معارضتَهـم 
األمريكية أعلنت مؤّخراً إقراَرها، والتي تقتيض بيَع 
صواريخ وأسـلحة للسـعوديّة بقيمـة ٦٥٠ مليون 

دوالر. 
وأوضحت رويرتز أن عضـَوي املجلس، راند بول 
ومايـك يل، الجمهوريـني، إىل جانب بريني سـاندرز 

املقرب مـن الديمقراطيني، قّدموا مـرشوَع قانون 
مشرتك لعرقلة صفقة األسلحة. 

وقال األعضاء يف بيان مشرتك: إنه «مع استمرار 
ـِرة يف اليمن  الحكومة السعوديّة يف شن حربها املدّم
وقمـع شـعبها، ينبغي لنـا أال نكافئَهـا بمزيد من 

مبيعات األسلحة». 
ويأتـي ذلك بعد مطالباٍت ُرفعت يف «الكونغرس» 
ام بمنع إبرام صفقة األسلحة، َحيُث قدمت  قبل أَيـَّ
النائبـة «إلهان عمر» مرشوَع قرار يوقف الصفقة، 

وأعلن عدد من األعضاء دعمها. 
وبغـض النظر عـن نتائج هـذه التَحـّركات، أَو 
امتـالك اإلدارة األمريكية وسـائل لاللتفاف عليها، 
َفـإنَّهـا تمثـُل بالفعـل تأكيـداً عـىل سـقوط ُكـّل 
الدعايات والشعارات التي رفعها بايدن منذ حملته 
االنتخابية، بشـأن إنهاء الحرب عـىل اليمن ووقف 

تسليح السعوديّة، َحيُث بات واضًحا حتى بالنسبة 
لألمريكيـني أنفسـهم أن هـذه الدعايـات ُرفعـت 
فقط للتهرب من الضغـوط الحقوقية والترشيعية 
املطالبة بوقـف العدوان ورفع الحصـار، والتنصل 
من مسـؤولية البيـت األبيض عن املعانـاة اليمنية 

امُلستمّرة. 
وبدا خالل األيّام املاضيـة أن إدارَة بايدن تحاوُل 
االلتفاَف عىل الحراك املعارض لصفقة األسلحة، من 
خالل إثارة مزاعَم عن «اقتحام السـفارة األمريكية 
يف صنعاء» و»اختطـاف موظفيها» وإثارة مواقف 
بشـأنها يف مجليس الشـيوخ والنواب، َحيُث تسعى 
اإلدارة إلزاحة الصفقة من أجندة أعمال املرشعني، 

واستبدالها بموضوع السفارة. 
ووّجهـت مجموعـاٌت حقوقيـٌة رسـائَل ملجلس 
الشـيوخ تطالـب بمنـع صفقـة األسـلحة؛ ألَنَّهـا 

تساِهُم يف مضاعفة الحصار املفروض عىل الشعب 
اليمني. 

وتحدث موقـُع «ذا انرتسـبت» األمريكي مجّدًدا 
عـن مزاعـِم الرئيـس األمريكـي جو بايـدن حول 
«وقف الدعم الهجومي واإلبقاء عىل الدعم الدفاعي 
للسـعوديّة»، ُمشـرياً إىل أن «الخـطَّ الفاِصـَل بـني 
األمَريـن غامض»، وهو مـا كان عدٌد من املرشعني 
قد تحدثوا عنـه أَيْـضاً، كما طالبـوا البيت األبيض 

بتوضيح الفرق، لكنه تجاهل ذلك. 
وكان موقـع «vox» األمريكـي أّكــد يف مايو أن 
الوالياِت املتحدة ال زالت تسـاعُد النظاَم السـعودّي 
ه ال يوجـد  عسـكريٍّا يف العمليـات الهجوميـة؛ ألَنـَّ
يف الواقـع فـرق حقيقي بـني «العمليـات الدفاعية 
والهجوميـة» وأن الخدمـة التي تقدمهـا الواليات 

املتحدة هي خدمة واحدة. 
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السةعد سطى أبعاب التثغثة..
 دطـــعع طــع شــرتــئ الــاــتــّرر!

 :أتمث داود
تكّررت سجداُت الشكر يف أماكَن متفرقٍة 
مـن املناطق املحـّررة يف محافظـة الحديدة 
غربـي البـالد.. أنـه الرضـا والفـرُح وعدُم 
التصديق بطرد الغزاة واملرتِزقة من الحديدة 
بعد ٣ سـنوات من العبث َوالتدمري والتنكيل 

باملواطنني وبممتلكاتهم. 
ويف واحدٍة من أهمِّ املشاهد التي سيَُدوِّنُها 
التاريـخ، وسـتظل عالقـًة يف األذهـان، هي 
لجـوء امـرأة كبـرية يف السـن بالسـجود يف 
شارع كيلو ١٦ شـاكرًة لله عىل هذه النعمة 
الكبـرية، وبافتتـاح هـذا الطريـق الرئيـس 
الذي يربُط بني صنعـاء والحديدة والذي ظل 
مغلقاً طيلَة سنواٍت ثالٍث، وتكبد املسافرون 
العناء الشـديد وهم يتنقلـون ما بنَي صنعاء 
والحديـدة، إذ يجب عليهم املـرور من طرق 
أُخرى غري كيلو ١٦، وهذه تؤخرهم ساعتني 

عن الوصول إىل قلب الحديدة. 
وعـىل غرار سـجدة املـرأة العجـوز، بات 
األحـراُر الذيـن يزورون هـذا املدخـل الهام 
يسـجدون لله، ويطلقـون رصخات الفرحة 
واالبتهـاج، حامدين الله، عـىل هذا االنتصار 

الكبري، الذي ال حدود له. 
ومـع إسـدال السـتار، وانقشـاع ُغبـاِر 
االرتزاق، وعودة الحرية إىل مناطق الحديدة، 
صعـق الجميـُع لهـول الخراب الـذي خلفه 
مرتِزقـُة اإلمـارات، فقـد نهبـوا ُكــلَّ يشء 
ودّمــروا ُكـّل ممتلكات الدولـة واملواطنني، 
بشـكل ممنهج يـدل عىل خسـتهم وفقدان 

رجولتهم وشهامتهم. 
ودوَّنـت عدسـاُت الكامريا لقناة املسـرية 
ام حكايـة املواطن سـمري دعبوش  قبـل أَيـَّ
وهو مـن أبنـاء منطقـة النباتيـة بمديرية 
الحـايل جنوبي الحديدة حني عـاد إىل منزله، 
وهو يف غمرِة الشوق والفرح، بعد أن طالبت 
السـلطُة املحلية جميـَع املواطنـني بالعودة 
إىل منازلهـم الذيـن عانوا َكثرياً مـن الترشد 

والنزوح. 
ويكّرر املواطُن دعبوش السجوَد لله، لكن 
السجدة هذه املرة من وسط منزله، وهطلت 
دمـوُع الفرح مـن عينيه، فقـد كان ينتظر 
هذه اللحظـة طويالً للعـودة إىل منزله الذي 
حّولـه مرتِزقة اإلمارات إىل ثكنة عسـكرية، 
ومقرٍّ لهم، وبُمَجــّرد أن بدأ دعبوش بتفقد 
منزله مـن الداخل، حتى صعق لهول ما رأى 
من دمـار وخراب، ونهـب ممنهج ملمتلكات 

املنزل من قبل مرتِزقة الخائن طارق عفاش. 
ويقـول دعبوش بصوت مكلـوم: «هؤالء 
الخونة نهبوا حتى املكيّفات، ونهبوا املجلس، 
كرسوا النوافذ، دّمـروا ُكـّل يشء ولم يرتكوا 
إال وأخـذوه، حتـى شاشـة التلفـاز  شـيئاً 
رسقوهـا، ونهبوا ُكــّل محتويـات املطبخ، 

وغرفة النوم، حتى املغسلة رسقوها». 
ويصاب دعبوش بحالة هسترييا لهول ما 
نهب املرتِزقة من محتويـات منزله، موّجهاً 
رسـالته لليمنيـني قائالً: انظـروا هؤالء هم 
املرتِزقة، وهذا هو سـلوكهم.. ثم تهطل من 
عينيـه دمـوع وال يعلم ما بداخلـه من أىس 

وحزن سوى الله. 
 

خراٌب ضئٌري لطمآّجسات التضعطغئ
وتكّررت مشاهُد النهب والتدمري والخراب 
يف ُكــّل مـكان ومنطقـة من املـدن املحّررة 
بالحديدة، لرتسـم صورًة قاتمًة عن حقيَقة 
املرشوع الـذي جاء بـه االحتـالُل األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي عىل بالدنـا، عرب أدواته 

ومرتِزقته من الخونة اليمنيني. 
ومثلمـا تعرضت منـازُل املواطنني للنهب 
والتدمـري والخـراب، فقد كانت املؤّسسـاُت 
َحيـُث  املشـهد،  صـدارة  عـىل  الحكوميـة 
يكشـف وكيـل وزارة الرتبيـة والتعليم، عبد 
اللـه النعمي، عـن هول ما حدث للمنشـآت 
واملرافـق التعليمية وترشيد آالف الطالب من 
مدارسـهم يف الحديدة إبان سيطرة املرتِزقة، 
منوًِّها إىل أن املواطنـني وحرصاً عىل التعليم 
فقد لجأ أبناُء منطقة كيلو سـبعة إىل تعليم 
أبنائهـم يف منـزل أحـد املواطنـني، ليكـون 
نموذجـاً وخيـاراً ملواجهة تحديـات العدوان 

والحصار واملرتِزقة. 
ويكشـف النعمي عن حجـم الدمار الذي 
لحـق بمدرسـة «الجيـل الجديـد» بكيلو ٧، 
َحيـُث تـم نهـُب الكـرايس وكل محتويـات 
املدرسـة، ومثلهـا الكثري من املـدارس التي 

عانت من البطش والنهب. 
ويوضـح القائم بأعمـال رئيـس اللجنة 
االقتصاديـة العليا ومحافـظ البنك املركزي، 
هاشـم إسـماعيل، خالل زيارته امليدانية إىل 
املناطـق املحـّررة بالحديدة أن سـكاَن هذه 
املناطق كانـوا يعانون من أوضاع اقتصادية 
متدهورة جراء سياسات العدوان ومرتِزقته، 
التـي أَدَّت إىل ارتفاع أسـعار الـرصف، وكذا 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية، وانهيار القدرة 
الرشائيـة للمواطنني، ُمشـرياً إىل أن املرتِزقة 

تعمدوا تعطيَل مظاهر الحياة، وعىل رأسـها 
القطاُع الزراعي طوال فرتة تواجدهم يف هذه 

املناطق. 
وخالل سـنوات احتالل مناطـق الحديدة، 
عمـد املرتِزقة عـىل زراعة األلغـام يف مزارع 
النخيـل يف «النخليـة والجاح األسـفل»، كما 
تهجـري  إىل  كذلـك  اإلمـارات  مرتِزقـة  لجـأ 
السـكان وإجبارهـم عىل ترك مهنـة الرعي، 
بعد أن زرعوا األلغام يف مساحات واسعة من 
األرايض، األمـر الذي تسـبب يف تقلص حيازة 

املواطنني للثروة الحيوانية. 
 

زغاراٌت طضّبـفئ
 وتحّولـت الحديدُة خالل األيّام املاضية إىل 
مزاٍر لكل اليمنيني، ويف مقدمتهم املسؤولون 

وقيادة الدولة. 
وقـال وكيُل محافظة الحديدة، عيل قرش: 
«يتوافـُد أبنـاُء الوطـن اليمنـي الحبيـب إىل 
كعبِة السـالِم «الحديدة» وسـاحلها الغربي 
بشـواطئه الجميـل َومناظـره الخالبـة مثل 
الحجيـج بعد حرمانهـم من االسـتمتاع به 
إبان احتـالل تحالف العدوان له، ويتسـابق 
رجـاُل الرجـال يف ترتيب األوضـاع وتنظيف 
السـاحل وتوفري الخدمات من قبل السـلطة 

املحلية التي أصبحت كخلية نحل». 
وأوصـل اليمنيـون رسـالًة مفاُدهـا بأن 
«مـوَت العـدوان حيـاٌة»، ولهذا فقـد عادت 
بالحديـدة،  املحـّررة  املناطـق  إىل  الـروُح 
فتوجيهـات القيادة الثورية والسياسـية قد 
ألزمت املسؤولني وكبار الدولة عىل النزول إىل 
امليدان، وااللتقاء باملواطنني وتخفيف األعباء 
عنهـم، فأوضحـت هـذه الزيـارات للقريب 
والبعيـد الصـورَة الحقيقيـَة بـني مرشوع 
الدولـة يف صنعاء ومـرشوع املرتِزقة املوالني 
لتحالف العـدوان، فمقابل النهـب والخراب 
(مرتِزقـة  الوطـن  أعـداء  يمارسـه  الـذي 
اإلمـارات) تجد القيـادات التابعة لصنعاء يف 
صدارة املشـهد، تـوايس املواطنني، وتقف إىل 
جانبهم، وتخّفف األعبـاء عنهم، فالطرقاُت 
مفتوحة، والشواطئُ عادت من جديد لتفتَح 
أبوابَهـا، وجهـود كبرية لفريق نـزع األلغام 
لرفع مخلفات املرتِزقة، واملواطنون والدولة 
والجميع يشاركون حمالت النظافة وتطبيع 

الحياة إىل الحديدة. 
ومـن أهـم صـور إعـادة تطبيـع الحياة 
وصـوُل فريٍق للدراجات الهوائية من صنعاء 
إىل الحديـدة، وقطـع الفريـق مسـافة ٢٢٦ 

كيلـو مـرتاً من العاصمـة صنعاء، وشـارك 
فيه مواطنو الحديـدة بدءاً من مدينة باجل، 
ُمروًرا بكيلو ١٦، ُوُصـوالً إىل سـاحل الكثيب 

السياحي بمدينة الحديدة. 

بـأن  رسـالٍة  إيصـاَل  املشـاركون  َوأراد 
الشـعَب اليمني مع التفاؤل والحياة والبناء 
الغـزاَة  يرحـَم  لـن  التاريـَخ  وأن  والسـالم، 
واملرتِزقة، وسيدونهم يف صفحاته السوداء. 



6
السبت

العدد

15 ربيع الثاني 1443هـ..
20 نوفمرب 2021م

(1280)
استطالع 

تصرغر لمظزمئ اظاخاف التصعصغئ:

 : طتمث الضاطض

قبـَل سـبع سـنوات كانـت َسـَحُر -طفلة 
يف الرابعـِة مـن عمرهـا- تعيـُش يف محافظة 
الحديدة غربي البالد، وكانت مليئًة بالسـعادة 
واالبتهـاج.. لكنهـا لم تكـن تعـي أن العدواَن 
األمريكي السـعودّي الذي بـدأ عىل بالدنا يف ٢٦ 
مارس ٢٠١٥م سـيغرّي مجرى حياتها بشـكٍل 
، لتعيـَش حياَة الترشد والنـزوح فاقدًة  جذريٍّ
أهـم وأبسـط حقوقهـا يف التعليـم والعيـش 

الكريم. 
اضطـرَّت الطفلـُة الصغـرية للنـزوح مـع 
أرستهـا املكونـة مـن سـتة أفـراد مـن حـي 

«الربصـة» بمحافظة الحديدة إىل صنعاء، فقد 
تعرض املنزُل للقصف وألرضار كبرية، لتعيَش 
سـحر خالل السـنوات الثـالث املاضيـة حياًة 
مليئًة باملتاعب واألىس مع سـرية نزوح ال تزاُل 

تكتوي بناره إىل اآلن. 
وتقول سحر التي تبلغ من العمر اآلن (١١) 
سـنًة بصوت شـاحب حزين: «اللعنـة عىل آل 
سـعود، فقد سـلبوا منا الفرحـة واألمن مدى 

الحياة». 
وتصـُدُر عـن َسـَحَر ضحكـٌة بريئـٌة حـني 
سـألناها: ما الذي يعني لها االحتفـاُل باليوم 
العاملي للطفولة، لتجيَب أن العدواَن والحصاَر 
ومـا تعرض له أطفـال اليمن خالل السـنوات 

السبع املاضية يجعُل املنظمات واملجتمع الدويل 
يخجلون لالحتفـال بهذا اليوم، فهم يغمضون 
أعينهـم عن أطفـال اليمـن ومـا يعانونه من 
ظلم وحرمان؛ بَسـبِب العدواِن والحصاِر طيلَة 

السنوات السبع املاضية. 
كمـال عيل هـو اآلخر يعيش آالمـاً وجروحاً 
متعـددة، فقـد اضطـر للعمل يف سـنٍّ مبكرة؛ 
إلعالـة أرستـه التـي نزحت مـن الحديـدة إىل 
صنعاء، وبات مصريُهم السكَن يف منزل إيجار 

ال يستطيعون توفريَه شهرياً. 
ويقـول الطفـل عـيل إنـه يعمـل يف جمـع 
بالسـتيك امليـاه، ومن ثَـمَّ يبيعها بعـد عملية 
البحـث املضنـي عنهـا يف الشـوارع واألزقـة 

وأماكن القمامة. 
ا بعد عودته  ويعمل كمال (١٢ سـنة) يوميّـٍ
من املدرسة، فهو يتحمل مسؤولية ال يفرتض 
به تحملها، لكنها الحرب والعدوان الذي حرمه 

الحق يف الحياة. 
 وبصـوت مكلـوم وعينـني يحتلُّهـا اليأُس 
والخوف، يقول كمال لصحيفة «املسـرية»: إن 
لم أعمل ستموت أُرستي جوعاً، وكل ذلك سببه 
العـدوان وآل سـعود الذين يعيـش أطفالُهم يف 
أمن وأمـان بينما نحـن األطفـال اليمنيون ال 

حياَة لنا». 
وكثـريٌ مـن األطفـال يف اليمن هـم ضحايا 
العدوان األمريكي السعودّي الغاشم، فالطفلة 

تــــغــــاة طــطــشــمــئ بــالــمــآجــغ
السثوان غصسع سطى أذفال الغمظ.. 

أضبر طظ 300 ذفض غمظغ غمعت ُضـضَّ غعم وأضبر طظ 3 طقغغظ ذفض غساظعن طظ جعء الاشثغئ
أضبر طظ 3 آقف ذفض غمظغ طخابعن باحععات صطئغئ وغتااجعن إلى سمطغئ صطإ طفاعح واجائثال خماطات

الســثوان افطرغضــغ الســسعدّي صاــض 3825 ذفــًق وأخــاب 4175 
بغظعط 2578 إساصئ دون الثاطســئ و2981 إساصئ أصض طظ 17 جظئ

      الطائفغ: افطط الطائفغ: افطط 
الماتثة ق تعاط الماتثة ق تعاط 
بأذفال الغمظ وق بأذفال الغمظ وق 

بالصعاظغظ الاغ حّرساعا بالصعاظغظ الاغ حّرساعا 
سظ تماغئ افذفالسظ تماغئ افذفال
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   السراصغ: عظاك تةاُعـٌض 
طثٍج طظ صئض افطط الماتثة لما 

غصعم به السثوان طظ جرائط 
إبادة بتص افذفال الغمظغغظ

الحاطغ: اجاعثاف افذفال 
اجاعثاف لمساصئض الئطث 
وضض طا عع جمغض شغه

بثينـة، التي ُعرفت بـ «عني اإلنسـانية» وصل 
وجُعهـا إىل أرجـاء العالـم، وحافلـُة ضحيان 
التـي كانت مكتظـًة باألطفال هـزت الوجداَن 
اإلنسـاني والعاملـي، كما أن هنـاك الكثريَ من 
األرقـام لضحايـا األطفـال ال تزاُل بعيـدًة عن 

املشهد. 
 

تصارغُر وإتخائغات
ومنـذ بدء العدوان األمريكي السـعودّي عىل 
اليمن يف ٢٦ مارس ٢٠١٥م، وحتى ١٥ نوفمرب 
٢٠٢١م استشـهد ٣٨٢٥ طفالً، وأُصيب ٤١٧٥ 
آخرون، من بينهم ٢٥٧٨ إعاقة دون الخامسة 
حسـب  سـنة،   ١٧ مـن  أقـل  إعاقـة  و٢٩٨١ 
إحصائية وتقرير صـادر عن منظمة انتصاف 

لحقوق املرأة والطفل. 
صحفـي  مؤتمـر  خـالل  املنظمـة  وتقـول 
نظمته، الخميـس املايض بصنعـاَء، بالتزامن 
مـع اليوم العاملـي للطفـل والـذي يوافق يوم 
الــ ٢٠ مـن نوفمرب ُكــلَّ عـام: إن عدد األرس 
النازحـة يف املحافظات التـي تعرضت للقصف 
وصل إىل ٦٧٠٣٤٣ أرسة يف ١٥ محافظة يمنية 

يعيُش أطفالُها يف ظروف صعبة. 
وتشـري إحصائياُت املنظمـة إىل أن الحاالت 
املصابـة باألورام تجـاوزت النسـَب واملعدالت 
الطبيعية، فقد سجل ٧١ ألف إصابة منذ بداية 
العـدوان، وهناك ٩ آالف حالة تضاف سـنوياً، 
وما نسـبته ١٥ ٪ بني األطفال، وتضاعف عدد 
املرىض بنسبة ١٠٠ ٪، فيما تستقبُل ١٦٠ حالًة 
يوميٍّا من مختلف املحافظات، ويسجُل سنويٍّا 

ستة آالف مريض جديد. 
وإضافـًة إىل ذلك يوجد حوايل ٦٠٠ ألف طفل 
من الُخـدَِّج يحتاجون إىل الوقـود والحضانات 
للبقـاء عىل قيد الحيـاة، فيما هنـاك أكثر من 
٣٠٠ طفـل يمنـي يمـوت ُكـلَّ يـوٍم وأكثر من 
٣ ماليـني طفل يعانون من سـوء التغذية، مع 
اإلشارة إىل وجود أكثر من ٤٠٠ ألف طفل يمني 
مصاٍب بسـوء التغذية الوخيـم، منهم ٨٠ ألف 
مهـّددون باملوت، وكذلك هنـاك ٢ مليون طفل 
دون سـن الخامسة مصابون بسـوء التغذية، 
بينهـم ٤٠٠ ألف طفل بحالـة حرجة و١٢ ألفاً 

توفوا. 
وتضمن التقريُر الكثـريَ من األرقام املخيفة 
ال مجـال لذكرها هنا، ولكنهـا تعكس وتؤّكـد 
حجـَم املعاناة واملأسـاة التي يعيشـها الطفل 
اليمني يف ظل عدوان وحصار أمريكي سعودّي 
يف عامه السـابع، منها أنه يولـد حوايل مليون 
طفل سنويٍّا وال يوجد سوى ٢٠٠ حضانة، من 
أصـل ١٠٠٠ مولـود يتوىف أكثر من ٢٧ بشـكل 
سـنوي، فيمـا يوجـد أكثـر مـن ٣٠٠٠ طفل 
يمني مصابون بتشوهات َقْلبية، ونفس العدد 
يحتاجـون إىل عمليـة قلب مفتوح واسـتبدال 
صمامـات إالَّ أن الحصاَر الجائـَر يمنع دخول 
ـام واحـد إىل اليمـن، َوأَيْـضاً هنـاك ٥٠٠  صمَّ

يعانون من فشل كبد وبائي. 
 

إتخائغاُت العضع الاسطغمغ
ويوضح تقريُر منظمة «انتصاف» أن هناك 
أكثـَر من ٢ مليون طفل خارج املدارس، و٥٠٠ 
ألف تركوا املدرسـة منذ بدء العدوان األمريكي 

عىل اليمن. 
 وحسـب اإلحصائيات، فقد بلغ إجمايل عدُد 
الطـالب يف الجمهوريـة اليمنيـة ٥٫٩٨٣٫٧٠٧ 
طالب وطالبات، منهم ١٫٩٠٥٫٦١٥ يف منشآت 

تعليمية مترضرة ومغلفة. 
ويكشـف التقريُر حجَم األرضار املادية التي 
لحقت بقطـاِع التعليم (األََسـايس والثانوي)، 
فمن إجمايل املنشـآت التعليمية يف الجمهورية 
اليمنيـة (١٦٫٧٣٤) تـرضر عـدٌد كبـريٌ منها؛ 
بفعل غـارات دول تحالف العـدوان عىل اليمن 
َحيُث بلـغ عدد املدارس التـي دّمـرها العدواُن 
بشـكل كامـل ٤١٩ و١٦٠٥ تـرضرت بشـكل 
جزئـي، بينما وصل عـدُد املـدارس املغلقة إىل 
٧٥٦، وكذلك ٩٩٥ مدرسـًة مسـتخَدمًة إليواء 

النازحني. 
ويف املؤتمـر الذي جاء تحت شـعار «أطفال 
اليمـن.. حقـوق منتهكـة وحياة مسـلوبة»؛ 
بَهدِف تعريـة دول تحالف العدوان السـعودّي 
األمريكي وتسـليط الضوء عـىل جرائم الحرب 
التـي يقـوُم بهـا وانتهاكاتـه امُلسـتمّرة بحق 
الطفولـة يف اليمـن، باإلضافـة إىل اسـتعراض 

مواقـِف األمـم املتحـدة وحقيقـة املعاهـدات 
ُق بها األمُم  واتّفاقية حقوق الطفل التي تتشـدَّ
املتحـدة منـذ إعالنها ما يسـمى بيـوم الطفل 
العاملـي يف العـام ١٩٥٤م، ليتم الحقـاً اعتماُد 
الجمعيـة العامـة لألمم املتحـدة إعالَن حقوق 
الطفل عام ١٩٥٩م، ومن ثَـم إقراُرها اتّفاقيَة 
حقـوق الطفل يف نفـس اليوم ولكـن يف العام 
١٩٨٩م، ومنذ العام ١٩٩٠م، وبشـكل منتظم 
واعتبـاره  للطفـل،  العاملـي  باليـوم  يحتَفـى 
مناسـبًة عامليًة يُحتَفُل بهـا يف ٢٠ نوفمرب من 
ُكـّل عام، وُوصفت بالذكرى السـنوية لتاريخ 
اعتمـاد الجمعية العامة لألمـم املتحدة إلعالن 

حقوق الطفل واالتّفاقيات املتعلقة بها. 
وتأتـي الذكـرى هـذا العـام بالتزامـن مـا 
جرائـَم  مـن  اليمنـي  أطفـال  لـه  يتعـرض 
واعتـداءاٍت وانتهاكاٍت مختلفة طيلة السـبع 
السـنوات وحتـى اليـوم، فيما ال يـزال أطفال 
اليمـن يُقتلون ويُجرحون ويُـرشدون وتُنتهك 
حقوقهم عىل مرأى ومسمع من العالم أجمع، 
فأطفاُل اليمن يعيشـون مأسـاًة ُكربى؛ بفعل 
هذا العدوان الغاشم وبرشاكة مع األمم املتحدة 
بذاتها؛ كونها الالعَب األََسايس وصاحبَة الدور 
الواضح يف املأساة واسـتهداف مبارش ألطفال 

يف اليمن. 
وتقول رئيُس منظمة انتصاف لحقوق املرأة 
والطفل، سمية الطائفي: حينما تعّمد العدوان 
األمريكـي السـعودّي عىل بالدنا طيلَة السـبع 
السنوات استهداَف األطفال استهدافاً ممنهجاً 
أرادوا قتَل العديد وجرَح العديد أَيْـضاً بما يوثُِّق 
أن هناك عدواناً غاِشماً مدروساً وممنهجاً عىل 
َد يأتي من  أطفال اليمن، موضحًة أن هذا التعمُّ
معرفِة قـوى العدوان اإلجرامي من هم أطفال 

اليمن ومن هم بُناُة املستقبل يف اليمن. 
وتشري الطائفي يف ترصيح خاص لصحيفة 
الترصيحـات  مـن  العديـَد  أن  إىل  «املسـرية» 
األمميـة وإدَخـال السـعوديّة يف قائمـة العار 

ة بانتهاكات الطفولة، ومن ثَمَّ مسارعة  الَخاصَّ
السـعوديّة إىل وضع األمـم املتحدة بني التهديد 
بسـحب دعمها املـايل وبني تقديـم الدعم املايل 
بشكل أكربَ مقابل شطبها من قائمة منتهكي 
ومرتكبـي الجرائـم يف حق الطفولـة يف اليمن 
وهي مـا نجحت فيـه فعالً فقد تم رفُع اسـم 

السعوديّة من القائمة. 
وتؤّكـد الطائفـي أن األمَم املتحـدَة ال تهتمُّ 
ها ُكــلُّ القوانني التي  بأطفـال اليمـن وال تهمُّ
رشعتهـا بنفسـها تحت مسـميات متعددة يف 
حمايـة األطفال ومناسـبات مختلفة ليسـت 
إالَّ مسـميات عىل ورق كاليوم العاملي لحقوق 
انتهـاكاً  بانتهاكـه  تقـوُم  مـن  هـي  الطفـل 
صارخـاً، منّوهة إىل ترصيحـاِت األمم املتحدة 
ومؤّسسـاتها كمنظمة األمم املتحدة للطفولة 
العاملـي  الغـذاء  منظمـة  وكـذا   (UNICEF)
(WFP)، فالجميـُع يتغنـى بحقـوق الطفـل 
ويتحدث عن حجم املعانـاة وتفاقهم يف اليمن 
وأطفالـه، ولكـن يف الواقـع لن تجـَد أيَّ عمل 
ملموس وحقيقي لتخفيف هـذه املعاناة التي 
يواجهـا أطفاُل اليمن، بل عـىل العكس، فكلما 
زادت حجُم املعاناة زاد حجُم التجاهل، الفتة إىل 
أن بعَض املنظمات التابعة لألمم املتحدة قامت 
بإيقاف الدعم الذي ال يكاد يُذكر، وبالتايل األمم 

املتحدة نفُسها رشيكٌة بقتل أطفال اليمن. 
 

الطفعلئ.. الظخغُإ افضُرب طظ السثوان
اليمـن،  عـىل  للعـدوان  األول  اليـوم  ومنـذ 
ومملكـة آل سـعود وتحالـف الرش يسـتهدُف 
الطفولة بشكل مبارش، َحيُث سقط الكثري من 
األطفـال نتيجَة هذه الغارات عىل هذا الشـعب 
الحـر، َحيُث لم تضع السـعوديّة خطاً أحمَر يف 
عدوانها، فاسـتهدفت الكبري والصغريَ والرتاَث 
والحضارَة واملسـتقبَل، حتى املقابر لم تسـلم 
من عدوانهـا، إالَّ أن الطفولـَة كان لها نصيُب 
األسِد؛ كونها من الفئات األضعف يف املجتمعات 

فكانت األكثَر تأثُّراً بشكل واضح. 
وعـىل الرغـم مـن ُكــلِّ البيانـات واألرقام 
لة يف جرائـم وانتهـاك حـق الطفولة يف  املسـجَّ
اليمن بكل أنواع األسـلحة املحرَّمة التي يمكن 
تخيُّلُهـا إالَّ أن األمـم املتحـدة بـكل منظماتها 
املختلفـة أثبتت بمـا ال يدُع مجاالً للشـك أنها 

ُمَجـّرُد أجرٍي ملن يدفع. 
ويؤّكــد مديـُر دائـرة التوجيـه االجتماعي 
بنني (سـجن األحـداث)، محمـد العـرايف، أنه 
عندما نتحـدث عن األطفال يف اليمن فيجب أن 
نعرف أن ٧٠ ٪ من املكون االجتماعي للشـعب 
اليمنـي هـم دون الثامنة عرشة، وهـذا يعني 
أطفـال، وبمـا أن أطفال اليوم هـم رجاُل الغد 
فكيف أهدم مسـتقبَل أي بلـد، َفـإنَّ ذلك يأتي 
باستهداف أطفاله الذين يشّكلون خطراً َكبرياً 

يف املستقبل. 
ويوضـح العرايف يف تـرصح خاص لصحيفة 
«املسـرية» أن العـدواَن األمريكـي السـعودّي 
ركَّز ومنذ اليوم األول عىل اسـتهداف األطفال، 
سواء بشـكل مبارش أَو غري مبارش، بالقصف 
الناعمـة  بالحـرب  أَو  والقتـل،  العسـكري 
ووسـائلها املختلفـة، ُمشـرياً إىل أن هناك آثاراً 
سـلبية واضحة يف الجانب التعليمي والصحي، 
وآثاراً نفسـية يف الجانب النفيس، وهدم الذات 
لدى أطفالنا؛ بَسـبِب ما يعيشـونه من ألم وما 
يشـاهدونه من مناظر القتل اليومي والقصف 

الهستريي لهذا العدوان. 
ويؤّكــد العراقـي أن املوضـوع هنـا ليـس 
قضيـة قتل فقط، بـل هو هدُم وطـن، فنحن 
حني نتكلم عن وطن نتكلم عن شـعبه وشعب 
اليمـن القادم هـم أطفـال اليـوم، ولذلك هذا 
العدواُن بمسـمياته املختلفة مأسـاٌة بشـكل 
كبـري، بِمظلته الكربى أمريـكا ومن تحتها ما 

يسمى األمم املتحدة أَيْـضاً. 
«ال  سـاخراً:  حديثـه  يف  العـرايف  ويشـري 
نسـتغرُب مواقَف األمم املتحدة تجاه ما يحُدُث 
للطفولة يف اليمـن، فالفلوس تعمـل عجائَب، 
تسـتطيع شـطَب السـعودّي من قائمة العار 
ـة بانتهـاك الطفولـة يف اليمـن، وهذه  الَخاصَّ
مأسـاة، وتنكٌُّر لُكـّل القيم واملبادئ اإلنسانية 
التي ُشـيِّدت ِمن أجِلها األمُم املتحدة وسـقوط 

قناعها يف اليمن». 
ويزيـد بالقـول: من يشـاهد موقـَف األمم 
ة  املتحـدة يعوُد مبـارشًة إىل االتّفاقيـة الَخاصَّ
باألطفال وحقيقة تنفيذها وكل من يحاسـب 
املقّرص يف تنفيـذ اتّفاقية حقوق الطفل، هناك 
ُكـّل سـنة تقاريـُر تُرفع ملاذا ال يتـم متابعتها 
واالنتهـاكات الحاصلـة يف اليمن مـن قبل هذا 
العـدوان ومغالطـة واضحـة وتجاهـل مخـٍز 
ملا يقـوم به مـن جرائم إبادة يف حـق األطفال 

اليمنيني. 
مـن جانبها، تشـري األمـنُي العـام للمجلس 
األعىل لألمومة والطفولة، أخالق الشـامي، إىل 
أننـا ندرك مدى التكرب والحقد الذي يحمله هذا 
العدوان أمام الشعب اليمني العظيم والصامد، 
وأن حربنـا أمامهـم هـي حرب قيـم ومبادئ 
وديـن وثقافة التي يخافونهـا إذَا ما عززت أَو 

خت.  ُرسِّ
خـاص  ترصيـح  يف  الشـامي  وتوضـح 
لصحيفتنا أن استهداَف األطفال هو استهداٌف 
لـكل مسـتقبل هـذا البلد ولـكل مـا يمكن أن 
يكون جميالً يف هذا الشـعب وعىل هذه األرض، 
باسـتهداف ممنهـج طـال ُكــلَّ يشء وليـس 

األطفال فقط بل حتى األموات أَيْـضاً. 
وتؤّكــد الشـامي أن األمم املتحـدة ُمَجـّرُد 
أَداة ملـن يمتلـك املاَل بعد أن كانـت تصم آذاننا 
لسـنوات بأنهـا تدافـُع عـن حقوق اإلنسـان 
واألطفـال وتدافـع عـن مظلومية الشـعوب، 
ولكنهـا شـعارات واهيـة، فالواقع غـري ذلك، 
فعىل املتابع فقط النظر بتجرد إىل ما يحدث يف 

اليمن وسيعرف حقيقَة هذه األمم. 
وتضيـف: بـل إن األمَم املتحـدَة حني وجدت 
املعتـدي والقاتـَل يمتلُك املاَل والثـروَة هرولت 
إليه مرسعًة متجردًة من ُكـّل الشـعارات التي 
ى بها، موضحًة أنهم اعرتفوا بأنفسـهم،  تتغنـَّ
وإن عىل اسـتحياء، بتعرضهم لالبتزاز من قبل 
دول الخليـج يف تمويلها لألنشـطة التي تقوُم 
بها األمُم املتحدة، ما وصل إىل رفِع السـعوديّة 
من قائمِة العاِر املتعلقة بارتكاب جرائم حرب 

وانتهاِك حقوق الطفولة يف اليمن. 
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تئئ أغادغضط!!تئئ أغادغضط!!
الئاعل جئران 

 بكل وحشـية وإجـرام وبقلوٍب تجردت 

من الرحمة واإلنسانية، وبدم بارد يقتلون 

األرسى، وبابتسـامة تظهـر فيهـا أنيـاب 

الرش واإلجـرام، وبأصـوات يمألها التجرب 

والطغيـان يمثلـون بجثثهـم، ويرصخون 

بعبـارة (اللـه أكـرب)، هذا مـا رأيتـه عند 

مشـاهدتي صور ومشـاهد إعـدام عرشة 

مـن أرسى الجيش واللجان الشـعبيّة رمياً 

بالرصـاص يف السـاحل الغربـي مـن قبل 

مرتِزقـة العـدوان، جريمـة ليسـت األوىل 

من نوعها فقد سـبقها سـجٍل أسود بحق 

األرسى. 

تبـت أياديكـم أيهـا الوحـوش، تظنون 

بأنكـم بتجويعكـم، وتعذيبكـم، وقتلكـم 

لكم، وخسـارة  ألرسانـا، تحّققون نـرصاً 

ألرسانـا، ال واللـه، أنتـم بمـا تعملونـه ال 

تحّققـون سـوى الخسـارة، وكل مـا زاد 

جرمكـم ُكــّل مـا زاد صمودنـا، وثباتنا، 

وعزمنا للمـيض عىل نفس الـدرب، وزدتم 

أنتم خسارة يف آخرتكم وهي نار جهنم وما 

أسوأُه من خرسان ومصري، أما أرسانا فقد 

فـازوا فوزاً عظيماً وهي حياة أبدية بجوار 

رب السماء. 

تتفاخـرون بجرمكـم وترصخـون بــ 

(اللـه أكـرب) أال تخجلـون؟! أيـن أنتم من 

هـذه العبارة؟! اللـه بريء منكـم ومن ما 

تعملونـه، هـذه الجرائـم التـي ترتكبونها 

تـدل داللـة واضحـة بأنكـم جعلتـم مـن 

أنفسـكم عبيداً للمال، ولألطماع الدنيوية، 

َووقوداً لنار جهنم، ومؤرشاً واضحاً بأنكم 

تفشـلون يف جبهـات الـرشف والبطولـة، 

فتصبـون جم حقدكـم عـىل األرسى، أين 

هي رجولتكم؟! بينما املجاهدين يعاملون 

أرساكم خري معاملة، أنتم تعاملون أرسانا 

عكس ذلك وخري شـاهد ودليل هو ما نراه 

مـن مشـاهد لتعذيبكـم ألرسانـا، وإكرام 

املجاهدين ألرساكم. 

حقـوق  منظمـة  هـي  أيـن  أتسـاءل: 

اإلنسـان؟ أيـن هـي األمـم املتحـدة؟! أين 

هـو العالـم مما يحصـل بحـق األرسى؟! 

ملـاذا الصمت والجمود؟! أيـن هم أصحاب 

القلوب املقفلة من يدعون الغباء يف معرفة 

الحـق؟ فليكحلـوا أعينهم جيًِّدا بمشـاهد 

تعذيـب األرسى التي تجعـل الحجارة تلني 

مـن هول مـا فيهـا، ولكن ليعلـم القايص 

والدانـي بأننـا لـن نسـكت ولن تمـر تلك 

الجرائم مرور الكرام، فكل قطرة دم سالت 

من أرسانا ستجرف ُكـّل مجرم إىل الزوال. 

أجراظا 
السزماء.. 

حعثاُء ضرطاء
أم التسظ أبعذالإ  

جريمـة مروعـة يف حـق أرسانـا األبطال يف 
سـجون املحتّلـني، نعم فهـذه رشعيـة الغزاة 
َورشعهـم وهذا هو دأبهـم وهذه هي أخالقهم 
العفنـة بتعفن ما ترشبت بهـا عقولُهم امللوثة 
ـابي بغيٍض وقلوب هي كالحجارة  من فكر وهَّ
بل أشـد قسـوة وتحُجـراً، وهكذا هـم متى ما 
وقعـوا يف مسـتنقع الهزيمـة يسـعون بخبٍث 

شديد لالنتقام من الضعفاء والعزل. 
يف جريمة قديمة السـجل حديثة السيناريو 
جديـدة األحـداث شـديدة البشـاعة، أقدمـت 
ميلشـياُت التحالـف يف السـاحل الغربـي عىل 
إعـدام عـرشة أرسى مـن الجيـش واللجـان 
الشـعبيّة رمياً بالرصاص وسـحلهم َوالتمثيل 
بجثثهم يف مشاهد تقشعر لها األبدان وتنكرها 

الفطرة السليمة للبرشية واإلنسانية. 
حـني تصبـح منهجية التعامـل مع األرسى 
هـي القتـل والسـحل والتعذيـب يف قامـوس 
املحتّلني والعصابات التابعة لهم «امليليشيات» 
سنرى َكثرياً من الجرائم بحق األرسى وهذا ما 
حدث ويحدث فليسـت جريمـة إعدام األرسى 
يف السـاحل الغربـي جريمة أوىل، فقد سـبقها 
الكثـري والكثـري مـن جرائـم التعذيـب والقتل 
والتمثيـل باألرسى، فسـجلهم اإلجرامي ميلٌء 
بصفحـاٍت سـوداء تؤّكــد قبـح سياسـتهم 
وبشـاعة ما يقومون به وفشـلهم وانحطاط 

مرشوعهم ورشعيتهم. 
وهناك ويف عالـم كاذٍب مخادع يرتدي أقنعًة 
مزيَّفـًة توجـد منظمات ال إنسـانية ومجتمع 
دويل، يكثـر عويلـه فقـط حينما يتعلـق األمر 
بمصالح عمالئه الذين يحرص عىل سـالمتهم، 
ه يقف أمامها مثل  أمـا مثل هذه الجرائم َفـإنـَّ
صنٍم ال ينطق ببنت شـفة، وال يحرُك سـاكناً، 
فكيف له أن يتخذَ موقفاً وهو صاحب املواقف 
املخزيـة والعار الكبـري تجاه جرائـم التحالف 
بحق املاليـني يف اليمـن الذين يعيشـون طوال 
سـبعة أعوام تحـت القصف والحصـار وحيداً 

مظلوماً؟!
لقـد ارتقى أرسانـا العظماء شـهداء كرماء 
ليصنـع دمهـم الطاهـر مـا فعلـه صمودهم 
األُسـطوري يف وجه األعداء من تجليات للنرص 
بثباتهم وتضحياتهم، هم اليوم أحياء يرزقون 
تحـّرروا وكـرسوا قيـد األرس ولكـن بطريقـة 
ا لكنها  مختلفة، هي قاسـية نعم وبشعة ِجـدٍّ
حتماً سـتعجل يف إزاحة الظلمة والجبابرة من 
خارطة اليمـن الحر العزيز الكريم الذي ارتوت 
أرضـه ورماله طهراً بطهر تلك الدماء الحامية 

له، واملدافعة عنه. 
عدالة السـماء ستجري ما دام من يف األرض 
يسـريون وفق منهجيِة الله ويسعون لتحقيق 
العدالة وفق مسـرية قرآنية سـترشق شمسها 
يف العاملني والردُّ سيكون حارضاً لهذه الجريمة 
املروَّعة وأمثالها وسـيلقى من ارتكبها جزاَءه 
وسـيعلم الذين ظلموا أي منقلـٍب ينقلبون وال 

عدواَن إال عىل الظاملني. 

إسثام افجرى جصعط إظساظغ وعجغمئ أخقصغئ

افجرى إظساظغٌئ ُذبتئ وطزطعطغئ َظجشئ افجرى إظساظغٌئ ُذبتئ وطزطعطغئ َظجشئ 

اتارام الُمحّرف 

ويف ُكـّل يوم لهم سقوط ويف ُكـّل موقع لهم هزيمة، وسقوطهم 
وهزائمهم ليست عسكرية فقط، فقد ألفوا عىل هزيمتهم عسكريٍّا 
منذ بدء عدوانهم عىل اليمن، هم اليوم يسـطرون بأيديهم سـجالً 
حافـالً لهزائم تضـاف لهم وعليهم فهم اليـوم مهزومون أخالقياً 

ودينيناً وإنسانيناً، 
وبفعلهم املشني وقتلهم لألرسى يفقدون ما تبقى لهم من ماء 

وجه إن كان فيهم ماء وجه وهم يف ركاب الخائنني!
أية قـوة لديهم وهم يعدمون أرسى بـني أيديهم الحول لهم وال 
قـوة وأي نرص سـيحصدون وهم يقومون بما لـم يقم به أي حر 

رشيف منذ بدء الخليقة ال يف الجاهلية وال يف اإلسالم!. 
إعـدام األرسى والتمثيـل بهـم جريمة ال يقوم بهـا إال من كان 
عديـم الديـن واألخـالق من صهاينـة ودواعـش ومرتِزقـة باعوا 
أرضهـم وعرضهم ورضوا باالنبطاح تحـت براثن املحتّل األجنبي، 
ال أعـرف ما فكروا به وهم يقومون بمثل هذه الجريمة وأي نرص 
سـيحصدون مـن كانت هذه أخالقهـم وتلك مبادئهـم؟! هم بهذا 
يزيـدون وهنـاً عىل وهـن وسـيلعنهم التاريخ وتلعنهـم الرشائع 

واإلنسانية التي تجردوا منها وانسلخوا عنها. 
أنـا هنـا ال أحدثكـم؛ ألَنَّ الحديـث معكـم ال يجدي فـال عقول 

لديكـم لتعقلـوا ما أقول وتفهمـوا فداحة جرمكـم وال قلوب لكم 
لتشـعروا بفظاعة ما ارتكبتـم وعظيم ما اقرتفتم ولسـتم بذوي 
األلبـاب لتفقهـوا ما أقول لكـم، حديثي مع من ال يـزال يثق بكم 
أَو يصغـي لقولكم أَو يأتمر بأمركم، لهم أقـول: أتظنون أن بمثل 
هؤالء ستنترصون وعىل مثل هؤالء ستلقون بأنفسكم وتضحون 
بأرواحكم وهل من هذه أخالقهم سـيكون لهم دولة أَو تقوم لهم 

قائمة أَو ترفع لهم راية؟
أفيقوا واعلموا بأنه قد فاتكم الكثري وأنتم يف ركبهم فال يفوتنكم 
ما تبقـى لكم من ُفَرٍص لرتكبوا يف سـفينة النجاة وتحطوا آمنني 

عىل شاطئ بلدكم املنتظر لعودتكم. 
ودعوهـم يغرقـوا بهزائمهـم ويُلَعنوا عىل جرائمهـم وال تظنوا 
أن أسـيادهم األمريكان سيمدون لهم يد املسـاعدة أَو يلقون لهم 
بقارب النجاة لينجوا قبل غرقهم يف مسـتقنع هزيمتهم، فأمريكا 
معروٌف تعاُملُها مع من تنتعلُه لخيانة بلده عندما تنتهي مهمته، 
وهم أَيْـضاً يعرفون أنها لم ترفعهم عن مسـتوى النعل منذ بدأت 
باستخدامهم ومتى انتهت مهمتهم تخلعهم من قدَميها وترميهم 
يف مسـتنقعات بلدانهـم التـي خانوهـا ليغرقوا كمـا فعلت بمن 

سبقهم من خونة بفيتنام وغريها والتاريخ عىل ذلك شهيد.
عودوا ودعوهم فهم كـقتلة األنبياء وهم املفسـدون يف األرض، 

وإني لكم ملن الناصحني. 

أشظان طتمث السططان 

الله عندما يحذرنا من العدّو يف كتابه الكريم فهو بالتأكيد يعلم 

نفسـيته ويعرف مـدى إجرامه فيما إذَا تمّكن يف أرضه فسـيعيُث 

فيها الفسـاد، ويسـفك الدماء بدٍم بارد وضمرٍي ميت، مما يجعلنا 

نـدرك أن املحتـّل ال يحتُل بلـًدا إال لتدمريه وَجعل أعزتـه أذالء فلم 

نسمع َقطُّ عن محتّل اعتدى عىل وطن ليبني ويطور. 

وهـذا َمـا هو حاصـل يف العدوان القائم عىل وطننـا، فها نحُن 

يف العـام السـابع وهم ما يزالـون يتمادون يف غيهـم وطغيانهم، 

فغاراتهـم الظاملـة لـم تفرق بـني صالة العـزاء وحفـل زفاف بل 

اسـتهدفوا األفراح واألتراح، لم يفّرقوا بني طفل رضيع وبني كهٍل 

بـل جعلـوا لهم نصيباً مـن حقدهـم وانتهكوا حرمـة الدماء ولم 

يرقبوا يف مؤمن إالٍّ وال ذمة. 

املخّطـط صهيونـي والدعم أمريكـي واملنفذ أعراب أشـد نفاقاً 

وكفراً، لم يبَق لهم من اإلسـالم إال اسُمه ومن العروبة إال شكلها، 

أّمـا املبـادئ والقيم والعقائد فقـد تجردوا منها فمـا فعلوه بحق 

األرسى يف السـاحل من تعذيب وإعدام بالصوت والصورة إال دليل 

واضـح عىل أية دنـاَءة وصلوا إليها وأي ابتعاد عـن االرتباط بالله 

وتوجيهاته ومدى انتهاكهم لُحُرمات الله، فمن قتل نفسـاً واحدة 

بغري حق فكأنما قتل الناس جميعاً. 

ما أقدم عليـه التحالف بحق األرسى ال يُمتُّ للمنهجية القرآنية 

والفطرة اإلنسـانية وال بأي شـكل من األشـكال، أّما صمت األمم 

املتحـدة واملنظمات الدوليـة فليس غريباً أَو أمراً مسـتحدثاً، فهم 

لم يحركوا ساكناً يف ُكـّل الجرائم التي يرتكبها التحالف يف أرضنا، 

فَوالله إنهم باب يف ظاِهِره اإلنسـانيُة والدفاُع عن املظلومية ومن 

باطنه إنسانيٌة ذُبحت ومظلوميٌة نَزفت. 

فّما جرى بحِق األرسى يندى لها جبنُي اإلنسـانية، ويستنكُرها 

أصحـاُب العقول الواعية ويستشـعرها َمـن كان لديه ضمري حي 

بداخلـه، من يحمـل يف قلبـِه خاليا مـن اإلنسـانية وأوردة تضخ 

بالرحمة والرأفة، فهذه الجريمة تلتحق بركاب الجرائم السـابقة 

لهـم لتكون وصمة عار يف تاريخهم امللطخ بالدماء، فجرائمهم لن 

تمـر مرور الكرام وكأن شـيئاً لم يكن، فاللـه يأبى لنا ذلك فأمرنا 

باالعتـداء عـىل من يعتـدي والقصاص من املجرمـني، فال ريب يف 

وعود الله حني وعدنا أَيْـضاً بأن نهاية الظاملني واملعتدين ستكون 

مخزيـة ومهينـة والله ما يمـيل لهم إال ليـزدادوا إثمـاً، والعاقبة 

للمتقني وال عدواَن إال عىل الظاملني. 
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طاجعظغئ اإلجرام ورجائض إسثام افجرى

اقظاخاُر التصغصغ

ألطاف المظاري

ام العدوان األوىل إىل اليوم لم نََره  منـذ أَيـَّ
يحرز تقدماً إال يف سـفك الدمـاء وارتكاب 
أبشـع الجرائـم بحـق اإلنسـانية، جرائُم 
لن تُمـرَّ حتى يرى الظاِلـُم عقوبَة إجرامه 
يف العدالـة اإللهيـة، وسيُحاَسـُب عىل ُكـّل 
قطرة دٍم سـفكت، وروٍح أُزهقت، وشجرٍة 
اقتُلعـت، ودور دّمــرت، ونسـاٍء أُثكلـت، 

وأطفال تيتّمت، وإن غداً لناظره قريب. 
إعداُم األرسى يف محافظة الُحديّدة شاهٌد 
حيٌّ عىل ُخبث العدوان ومنهجيته وأخالقه 
املنحطـة وإفالسـه املنقطـع النظـري، فال 
يقوى إال عىل مـن أصبحوا يف يديه ال حول 
لهم وال قوة، إعـداُم األرسى وصمُة عار يف 
أمريكي،  الصهيوسـعودّي  العـدوان  جبني 
املتشـدق بالحرية واإلنسـانية، الذي وضع 
قواننَي لحماية الكالب، وترك كالبَه البرشية 
تنهش اإلنساَن وحقوقه املكفولة يف رشائع 
السـماء واألرض، وتمتهن كرامته، تخبط 
أرعـن وقصـف متواصل يف املـدن والقرى، 
وانتكاسـات وهزائـم هنا وهنـاك تصيب 
نحـر العداء، تجعلهـم يتخبطون يف قصف 
مدنيـني وإعـدام أرسى، جرائمهـم تبلـغ 
ذروتهـا كلمـا النـرص اعتىل، تنفذهـا أياٍد 
نمـت أظفارها عىل سـفك الدماء، فداعش 
ال تعرف قوانني األرض وال رشائع السماء. 
جـاءت  األرسى  بحـق  الجريمـة  تلـك   
بعـد ترصيح لقائـد داعـش يف اليمن الذي 
قـال: (نحن نقاتـل مع السـعوديّة يف أكثر 
من 11جبهـة)، فضحتم أنفَسـكم وظهر 
مـا كان أسـياُدكم يكتمونه، فهـم ينُفون 
أنّكم أحُد أذُرعهم أيهـا الوُحوش البرشية، 
ذلك الترصيح يكشـُف أن للقاعـدة صولًة 

وجولـًة يف الحرب، بل هي طرف أََسـايس، 
وأن لهـا الحريـَة يف التـرصف كيف تشـاء 
ومتى تشـاء، وإعـدام األرسى خـريُ دليل، 
وصمُت األمـم املتحدة عىل ذلك خري برهان 
عـىل أن صعاليك الشـوارع اشـُرتوا باملال 
ــة اإلسـالمية، فهل  البخس ليدّمـروا األُمَّ
تظنون أيها السـفاحون أن اليمن والعراق 
والذبـح  الّسـحل  فيهمـا  لكـم  سـيحلون 

والتمثيل بالجثث؟! 
 تعتقدون أنكم سـرتهبون أبنـاَء اليمن 
وستذلونهم وتركعوهم بتلك الجرائم أليس 

كذلك؟ كال والله.. 
لم يخلق بعـُد من أراد إذالَلنـا وإركاَعنا 
تحت وطأة سيفه، ولن يوجد من يستطيع 
أن يوقـَف دماَء النخـوة والحمية اليمانية، 
ولن يعيـَش مـن يتبخرت بجرمـه وتجرده 
من الدين واإلنسـانية، فلنا رجاٌل يُذاب من 
شدة بأسها الحديد وتخر لها ساجدًة جباُه 
الرجـال، املوت تحت إمرتهم بقوة الله كما 
هي السـفوح والجبال، يخطفـون النَرص 
مـن ُغبار الرمال، املجد ال يُخلد أسـماَءهم 
بل هـم مـن يخلدونـه بصـوالت وجوالت 
تشـهد لها رمـال صحراء الجـوف، وجبال 

نهم، ووديان مأرب وسواحل الحديدة. 
مجاهدونـا هـم بعـون اللـه املفلحون 
املنتـرصون ولهم كتبت العـزة (َوِللَِّه اْلِعزَُّة 
َوِلَرُسـولِِه َوِلْلُمْؤِمِنـنَي) الذيـن نرصوا الله 
فنرصهـم وحّقق وعوَده يف ُكـّل شـرب من 
أرضهـم، فال تبحثـوا عن جرائَم تُشـفون 
وتحفظـون  الغائـرة،  جراحاتكـم  بهـا 
بسوئها آمالكم البائدة، متوّهمون إن كنتم 
تعتقدون أن الشـعب سـريجع لهـول تلك 
املجـازر عىل أعقابه، هيهـاَت أن يرجَع إال 

بإحدى الُحسنيني ألحبابه. 
عىل الشـعب اليمنـي أن يعـَي أن إعداَم 

األرسى جزٌء بسيٌط من منهجية ماسونية 
اإلجرام «داعش» التي تريد أن توصَل رسالًة 
ألبناء الشـعب أن هذا مصريكم، ال يعلمون 
أننا لـم نُخلق إال للجهـاد وال نهاب أوقعنا 
عىل املوت أَم وقع املوت علينا، لم يستوعبوا 
بعد أنهم يواجهون أحفاد عمار واألشـرت، 
تلـك الرشذمة اإلجرامية تريـد أن تطبق يف 
ُكــّل يمني يخالفهم القـول قبل الفعل إن 
سنحت لهم الفرصة، تلك الوحوش هم من 
كان يريـد العـدّو أن يحكمـوا بلدنا بعد أن 

يتحّقق له حلمه. 
ليعـرف من ال يـزال عىل عينيه غشـاوٌة 
أننـا نقاتـل مصـايص الدمـاء، ال يهنأهم 
العيـُش إن لم يـروا ُجثَـَث الرجـال ُمَمثَّالً 
بهـا ومرميًة عىل األرض، هـم من قال الله 
فيهـم (إِْن يَْظَهُروا َعَليُْكـْم َال يَْرُقبُوا ِفيُكْم 
ـًة يُْرُضونَُكـْم ِبأَْفَواِهِهـْم َوتَأْبَى  إِالٍّ َوَال ِذمَّ
ُقلُوبُُهـْم َوأكثرُهـْم َفاِسـُقوَن) وقـد رأيتم 
كيف يذبحـون األرسى كذبحهـم البهائم، 
الجبـال،  سـفوح  أعـىل  مـن  ويرمونهـم 
ويدفنونهم يف بطون األرض وهم أحياء، يف 
حني أن املجاهديـن يتعاملون مع أرساهم 
بـكل رقـي، يطمئنونهـم ويرشبونهم املاء 
والعصائـر، ويجارحـون جراحهم، تعامل 
إيمانـي يتجسـد بأبهـى صـوِرة، وأخالق 
تناطـح السـحاب يف عظمتهـا، يف املقابـل 
الويـالت،  ويذيقونهـم  أرسانـا  يعذبـون 
ويقتلوهم بأبشع الطرق وأشدها وحشية، 
ولـوال الرجـال الصادقـة مـع اللـه ومـع 
الشـعب، لكنـا نـرى تلـك املشـاهد تتكّرر 
أمام أعيننا يف ُكـّل سـاعة، ويف ُكـّل شارع 
وحـارة، الجرائم بحق األرسى لن تسـقط 
بالتقادم وسـينال الظاملـون جزاء ظلمهم 
وبغيهم وفسادهم، وسـيعلم الذين ظلموا 

أي منقلب سينقلبون. 

شعث حاضر أبع راس

إن االنتصـار الفعـيل والواقعـي هو ذلك 

الذي يُزهق الباطـَل يف النفوس، ويُخرجها 

من ُظلمات الباطل إىل نور الحق.

وألننـا عىل يقني مـن أنكم عـىل الباطل 

ويف طريق الغواية َوأن الشيطان قد أضلكم 
وزيّـن لكـم سـوَء أعمالكـم لتكونـوا من 
حزبه ومن أصحاب السـعري، نسعى دائماً 
من ِرشاِك الشـيطان؛ حتى  لتحريركم أوالً 
ال نعينَـه عىل ذلك فنُزهق أرواَحكم وأنتم ال 

تزالون عالقني يف ِرشاِكه.
يف  بنادقنـا  أمـام  مـن  فررتُـم  ولطاملـا 

الجبهات، ووليتُم األدبَاَر فأخلينا سـبيلُكم 
ُسـباتكم  مـن  تصحـوا  أن  وعـىس  لعـلَّ 

وَضاللُكم.
فما بالكم باألرسى وماذا عسـانا نفعُل 
ِرشاِك  مـن  خالَصُكـم  نـرى  ونحـن  بهـم 
الشيطاِن أوىل من َخالِص وطننا من َغيِّكم 

وُجرِمكم. 

إسثام افجرى 
ظاغةٌئ لطاثطغ سظ 
الصغط افخقصغئ! 

ظاغش تغثان* 

الجرائـم  هـذه 
واملنبـوذة  البشـعة 
قيـة  خال أ لال ا و
ترتكبهـا  التـي 
ـابيـة  الوهَّ أدوات 
والصهيونية ليسـت 
َمـن  عـىل  بجديـدٍة 
ضمريهـم  باعـوا 
وأخالقهـم ورشفهم 
بثمـن بخـس وبـال 

قضية. 
بـكل تأكيد إن من فّرط بأغىل ما يملك ال يبايل 
وال يسـتحي يف أن يعمل أي يشء بعد تخليه عن 

كرامته ورشفه وضمريه. 
فهـذه األدوات ال يهمهـا غريُ املـال مقابل أن 
تعمَل كلمـا يريض مموليها، ومع هذا لن يرضوا 
عنها حتى وإن سـجدت لهم ليالً ونهاراً، َفـإنَّها 
تظل أدواٍت رخيصًة يتـم التخلُُّص منها متى ما 

أنهت مهمتها. 
الجريمة البشـعة التي ارتكبـت بحق العرشة 
األرسى ال تعـرب إال عىل اإلفـالس والضعف الذي 
َحـّل بهؤالء املرتِزقـة والصدمات املتالحقة التي 

يتلقونها بني وقت وآخر.. 
هذه الترصفات القذرة ليست بجديدة عليهم، 
فهم يمارسـونها كسـلوك دأبوا عليـه بعد ُكـّل 
فشـل يالقونـه، بل شـّجعهم عىل ذلـك الصمُت 
األممـي والتغـايض من قبـل املنظمـات العاملية 

ورضا ودعم الدول الداعمة لهم واملمولة. 
مهما بالغوا يف إجرامهم وانحرافهم وخروجهم 
عن قيم األخالق واإلسـالم َفـإنَّ حربنا األخالقية 
وسـمات جيشـنا ولجاننا الشـعبيّة الطيبة هي 
املنترصة وهي التي سـتزيل ُكــّل هذه الظواهر 
الدخيلة عـىل مجتمعنا اليمنـي والتي ال تتوافق 
ال مع قيمنا اإلسـالمية وال مع أخالقنا وأعرافنا 
وال تقبلهـا ُكـلُّ الديانات السـماوية وال رشائع 

األرض. 

* سدع طةطج الحعرى

إسثام افجرى.. خجٌي وعجغمٌئ ولسظٌئ طظ اهللاإسثام افجرى.. خجٌي وعجغمٌئ ولسظٌئ طظ اهللا
 طتمث الدعراظغ 

ُكـّل يوم نشـاهد تلـك الجرائم ونسـتنكرها بل وتزيدنا 

يقينـاً وثباتـاً يف مواجهة عدّو قـذٍر ال يحمل أيـة قيم من 

األخالق أَو اإلنسـانية، ال يحمـل إالَّ الكراهية والعداء ألبناء 

الشعب اليمني.

ِق   هـؤالء امللعونون قامـوا بإعدام األرسى بعـد أن تحقُّ

االنتصـارات للجيـش واللجـان وهـروب وفـرار املرتِزقـة 

والخونـة من السـاحل الغربي، فـرار هـؤالء املرتِزقة من 

ميدان املواجهة بقوة الله وتمكينه للمؤمنني.

هـذه الجرائم مـن قتل األرسى وتعذيبهم أشـد التعذيب 

ليسـت األول، فقد تكـررت هكذا جرائم نكراء يسـتنكُرها 

ُكـّل يمني ومسلم يحمل أخالق اإلسالم.

هـؤالء املجرمـون املنافقـون يعتقدون أنهـم بأفعالهم 

سـوف يحّققون أي نرص عىل األحرار من أبناء هذا الشعب 

الصامد واملدافع عن أرضه. 

ونقـول لهـؤالء املرتِزقـة: إن ما تقومون بـه من جرائم 

إنمـا تزيدنـا قـوة وثباتـاً واستبسـاالً يف مواجهتكـم ويف 

وإخراجكـم مـن ُكـّل شـرب مـن أرض اليمـن، وبأفعالكم 

الخبيثة واإلجرامية إنما تسـقطون أنتـم أخالقيا وإيمانياً 

وإنسـانياً وتزدادون خزياً وهزيمًة ولعنة من الله عز وجل 

ومن ُكـّل أبناء هذا الشـعب الحر واملؤمن، ومصريكم بإذن 

الله العار والسقوط والخسارة يف الدنيا قبل اآلخرة، ويزداد 

املؤمنـون بأعمالكم هذه قوة وثباتـاً وتمكيناً َونرصاً بإذن 

الله، فسالم الله عىل أرسانا الشهداء وال نامت أعني الجبناء 

والخونة عبيد أمريكا وإرسائيل. 
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أليسـت الثقافة القرآنية هي من تنشـئ جيالً صالحاً؟ من ترسـخ يف 
اإلنسـان القيـم الفاضلة واملبـادئ الفاضلة؟ كي يتحرك يف هـذه الدنيا 
اً يدعـو إىل الخري, يأمر باملعروف, ينهـى عن املنكر, ينصح  عنـرصاً خريِّ
لآلخريـن؟ يهتـم بمصالح اآلخريـن؟ ال ينطلق الرش ال عـىل يده وال من 
لسـانه؟ أليس هذا هو ما يصنعه القرآن؟. أنت ال حظ ثقافتهم, أليسـت 

ثقافـة الغربيني هي من تعمل عىل مسـخ الفضائل؟ هـي من تعمل عىل 
مسـخ القيم القرآنية واألخـالق الكريمة من ديننا ومـن عروبتنا؟ أليس 
هـذا هو ما ترتكه ثقافتهم يف الناس؟ فإذا كان يف الواقع أن ثقافة القرآن 
هكذا شـأنها، وثقافتهم هكذا شـأنها؛ فإن ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع 

اإلرهاب.[اإلرهاب والسالم ص:7]

هذه الكلمة [إرهاب] تعني أن ُكّل من يتحرك بل ُكّل من يصيح تحت 
وطـأة أقـدام اليهود سيسـمى [إرهابـي]، أن ُكّل من يصيـح غضباً لله 
ولدينـه، غضباً لكتابه، غضباً للمسـتضعفني من عباده الكل سيسـمون 
[إرهابيـني]، ومتـى ما قيـل عنك: أنـك إرهابي؛ فإن هنـاك من يتحرك 
لينفذ ليعمل ضدك عىل أسـاس هذه الرشعية التي قد ُوِضَعت من جديد.

[اإلرهاب والسالم ص:6]

طصاطفاٌت ظعراظغٌئ

بـــــعرُة التسني.. اظــــاخـــاُر الـثِم سـطى الـســــغشبـــــعرُة التسني.. اظــــاخـــاُر الـثِم سـطى الـســــغش

افبُر الثي ترضه ضاماُن (شرغص طظ سطماء بظغ إجرائغض) لطتصافبُر الثي ترضه ضاماُن (شرغص طظ سطماء بظغ إجرائغض) لطتص

ق أتث ُغداعغ الغععد يف (الثثاع والاطئغج) ق أتث ُغداعغ الغععد يف (الثثاع والاطئغج) 

إن َمن يسـتمُع إىل خطابات السـيد القائـد عبدامللك بن 
بـدر الديـن الحوثي حفظه الله بمناسـبة يوم عاشـوراء، 
سـوف يستشـفُّ من خاللهـا كثرياً مـن الحقائـق املهمة 
واملرتبطة بواقعنا الذي نعيشـه، فقد كان يُسـقط بشـكل 
رائع ما حصل لإلمام الحسـني سـالم الله عليه وأهل بيته 
يف كربـالء، والتفريط الذي حصـل بالتخيل عن أئمة الهدى، 
كان يسـقطه عىل واقعنـا الذي نعيش فيـه اآلن من محن 
ـة أصبحت تحت أقدام اليهود  يف هـذا الزمان، وكيف أن األُمَّ
والنصـارى؛ بسـبب أخطـاء مـن املمكـن تالفيهـا اليوم، 
والنهـوض من جديد، لو أراد النـاس ذلك، وعادوا إىل ثقافة 
القـرآن وال يشء غريه، فهو من يجمعنا.. ومن أهم ما جاء 
ـا خري أمة أخرجت  فيه (الجهاد يف سـبيل الله) لنكون حقٍّ

للناس.

أعمغئ إتغاء طظاجئئ ساحعراء:ــأعمغئ إتغاء طظاجئئ ساحعراء:ــ
أشـار السـيد القائد حفظه الله إىل أن إحيـاء مثل هذه 

املناسبات لها أهمية كبرية تتمثل يف اآلتي:ــ
أوالً:ـــ أن الجماهريَ عندما تحيي مثل هذه املناسـبات 
يكسـبها تناٍم يف الوعي، وتفاعٍل يف املوقف، وهذا مما يقلق 
تلـك القـوى الهمجية التـي ال تريد للشـعب أن يعي وال أن 
يتفهـم وال تريد لـه أن يتحرك يف املوقف وفقاً ملسـئولياته 

وواجباته.

ثانياً:ـــ أنها تعـزز الروابط األخوية بني أبناء شـعبنا 
اليمني وتتجاوز ُكّل العناوين األخرى، العناوين املناطقية، 
العناويـن املذهبية، وغريها من العناوين، هذه املناسـبات 
الدينية تعزز من حالة اإلخاء والتفاهم والتعاون والشعور 
باملوقـف الواحـد والوجهـة الواحـدة واألسـس الواحـدة، 
واملنطلقات الواحدة، بكل ما لهذا من إيجابيات ذات أهمية 

كبرية.
ة منذ عاشـوراء لم  ثالثـاً:ـ أن تـدرك الجماهري بأن األُمَّ
تـزدد إال انحطاطا، وهواناً، وابتعاداً عن دينها، ورسـولها، 
وقيم إسـالمها، لم تـزدد إال ارتماءاً يف أحضـان املجرمني، 
ووقوفاً يف صف الطغاة، وأن هذه الحالة خطرية، البد لألمة 
أن تسـتيقظ منها؛ ألنها عندما تسـتمر فهي تتجه باألمة 
بال شّك نحو الهاوية، يف الدنيا حيث السقوط واإلذالل الذي 

نلحظه ويزداد أكثر وأكثر.

شاجسئ ضربقء.. اظصقب ضئري يف تأرغت شاجسئ ضربقء.. اظصقب ضئري يف تأرغت 
اُفطَّئ:ــاُفطَّئ:ــ

وأكـد السـيد القائد حفظـه الله يف خطاباتـه يف ذكرى 
عاشـوراء بأنها تمثـل انقالباً عىل دين محمـد بن عبدالله 
صىل الله عليه وآله وسلم، ذلك الدين اإلسالمي الذي تعب يف 
ة  تبليغه ونرشه رسـول الله، وبذَل جهدا كبريا يف تربية األُمَّ
وإصالحها، وتزكيتها، لتكون أمة عظيمة، تدعو إىل الخري، 

وتأمـر باملعروف، وتنهى عن املنكر، أمة ال تقبل بأن يكون 
يف داخلهـا سـاحة للظلم، ومرسح للجريمـة، أمة مرتبطة 
باللـه وأوليائـه، أمـة نزيهة طاهـرة خالية مـن املجرمني 

والطغاة، تعيش عىل هدى الله، وتعاليم القرآن الكريم.

خفاُت اإلطام التسني جقم اهللا سطغه:ــخفاُت اإلطام التسني جقم اهللا سطغه:ــ
وأوضـح السـيد القائد حفظـه الله  أن الحسـني عليه 
ـة، ولم تكـن دعوته  السـالم لم يكـن غريباً عـىل هذه األُمَّ
مسـتهجنة، وال منكـرة، وال من خارج هـذا الدين، بل هو 
رجل معروف، هو سـبط رسـول الله صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم، يف الدرجـة الثانية، فبعد األنبيـاء أوصيائهم، وبعد 
االوصياء األسـباط، وأن الحسني سـالم الله عليه هو الذي 
وقف النبي صىل الله عليه وآله وسلم يوما أمام املأل ليقول 
لألمة عنه: [حسني مني وأنا من حسني، أحب الله من أحب 

حسينا، حسني سبط من األسباط].
عندما وقف رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ليقول 
ألمته هذا الكالم فهو يُقدم الحسني عىل أنه نسخة مصغرة 
منـه، عىل أن يكون هو بعد جـده يف مرحلة معينة، يف وقت 
معـني، يتوىل هو موقـف النبي، يقف مقـام النبي صلوات 
اللـه عليه وعـىل آله، فهو قد ورث من جـده إيماناً وُطهراً، 
وصالحـاً ونـوراً، وحرصاً عـىل هداية أمة جـده املصطفى 

وصالحها وعزها.. 

تساءل الشهيد القائد رضوان الله عليه 
يف الـدرس الثامـن مـن (دروس رمضان) 
بدهشـة وتعجـب شـديدين عـن الجـرأة 
العجيبة التـي عند هذا الفريـق من علماء 
بني إرسائيل، كيف أنهم عرفوا رسـول الله 
كمـا يعرفـون أبناَءهم، ومع ذلـك كفروا، 
وفضلوا دخول النار عىل أن يسلموا، وأضلوا 
غريهـم ممـن يثقـون بهـم مـن قومهم، 
أوردوهـم النـار، حيث قال: [أليسـت هذه 
قضية رهيبة جداً بالنسبة ملن هم يعرفون 
الحـق ويكتمونـه؛ ألن الضحيـة يف األخري 
ة البرش الناس املسـاكني؛  يكون مـن؟ األُمَّ
ألن الناس عـادة يعلقون آمـاالً كبرية عىل 
علمائهـم؛ ألنهم هم مـن جانبهم يعرفون 
الحق ويسـريون وراءهم عىل أساس أن ما 
يدعون إليه هو الحق، فعندما يكون هناك 
من عرفوا الكتاب وعرفوا الرسول (صلوات 
الله عليه وعىل آله) ثم يكتمونه معنى هذا 
أنهم سيجعلون الكثري ممن هم محط ثقة 
لديهم يسـلكون سـلوكهم يف التنكـر لهذا 
النبي والتنكر لهذا الكتاب فيبقون كافرين 

ضالني].
رضـوان اللـه عليـه إىل أن هـذا  الفتـاً 
الفريق املضـل من أهل الكتـاب ال زالوا إىل 
اآلن موجوديـن، ال يألـون ُجهـداً يف تدمري 
اإلسالم وأهله، وطمس حقيقته، وتغييبها 

عن ُكّل الناس، حيث قال: [وهذا هو الواقع 
بالنسـبة ألهـل الكتـاب إىل اآلن، فعندمـا 
يقول الله سـبحانه وتعاىل بأنهم يعرفونه 
كمـا يعرفون أبناءهم ال يعني ذلك بأنه ُكّل 
واحد من أهل الكتاب، علماؤهم مثقفوهم 
الذين هم يطلعـون عىل الكتب التي تحكي 
النبـوات وكيـف سـلوك األنبياء، ويسـطر 
كثـرياً مـن تأريـخ األنبيـاء وكيـف تكون 
دعوتهـم يف العـادة، هـؤالء يعرفـون لكن 
يضللون عـىل الباقـني والباقون يمشـون 

وراءهم].

(ُجظَّئ إلعغئ).. ق أتث غساطغع (ُجظَّئ إلعغئ).. ق أتث غساطغع 
أن غصفَض باب التص تماطاً سطى أن غصفَض باب التص تماطاً سطى 

الئحر:ــالئحر:ــ
ويف ذات السـياق أكد رضـوان الله عليه 
بـأن ُكتب اللـه ألنها متميزة عـن أي كتب 
أخـرى، فإنـه مهمـا حـاول البعـض من 
املضلـني طمـس الحقائق فيهـا، إال أنه ــ 
وبقـدرة الله ــ لـن يسـتطيعوا أن يمحوا 
منهـا ُكّل أثر، بل البد أن يرتكوا ما يدل عىل 
(الحـق) فيهـا، وهـذا ما حـدث بالفعل يف 
(التـوراة)، الزال فيهـا ما يدل عىل رسـول 
آخـر الزمان محمد بـن عبدالله عليه وعىل 
آله أفضل الصالة َوالتسـليم، هذا من جهة، 

ومـن جهة أخرى الله يهـيء أناس آخرين 
يصدحـون بالحق، حيث قـال رضوان الله 
َك َفـال تَُكونَـنَّ ِمَن  عليه:[{اْلَحـقُّ ِمـْن َربـِّ
يَن} فعندما يقول هناك:{َوإِنَّ َفِريقاً  اْلُمْمَرتِ
ِمنُْهـْم َليَْكتُُمـوَن اْلَحـقَّ َوُهـْم يَْعَلُموَن} ال 
يسـتطيع أحد يف األخري أن يقفل باب الحق 
تماماً عىل البـرش، الحق هو من الله، والله 
سـبحانه وتعاىل هو لديه سـنن: إذا رفض 
هـؤالء هيـأ أولئـك، إذا كتم هذا هيـأ آخر؛ 
ألنه رحيم بعباده إنما ليبني سوء عمل من 

يكتمون الحق كيف أنها جريمة كبرية].

صاسثة طعمئ جثًا.. طخثر (التص) صاسثة طعمئ جثًا.. طخثر (التص) 
عع اهللا جئتاظه شصط:ــ عع اهللا جئتاظه شصط:ــ 

مشـريا رضوان اللـه عليـه أن (الحق) 
حتـى  جميعـا،  للبـرش  فطـري  مطلـب 
وإن أخطـأوا ـــ هـم باعتقادهـم أنهـم 
ٍّ)، حيث قـال وهو يرشح  يقدمـون (حقـا
قولـه تعاىل{اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفـال تَُكونَنَّ ِمَن 
اإلنسـان  تعطـي  اآليـة  يَن}:[هـذه  اْلُمْمَرتِ
قاعـدة يجـب أن يفهمهـا ُكّل واحـد منـا 
وكل واحـد من الناس: هو أنـه باعتبار أن 
الحـق هو مطلـب للناس جميعـاً وكل من 
يتحركـون هـم يحاولـون - مهمـا قدموا 
مـن ضالل - أن يقولوا إنهم يقدمون حقا، 
فحتـى ال يكون هناك لبـس، لبس لدى أي 

إنسـان منا أن يفهم: أن مصـدر الحق هو 
الله].. 

موضحاً أن عىل اإلنسـان أن يبحث عن 
الطريقـة فقـط التـي توصلـه إىل (الحق) 
بقولـه: [فليكـن همه أن يعـرف الطريقة 
التي من خاللها يعـرف الحق الذي هو من 
جهـة اللـه؛ ألن املسـألة ليس فيهـا لبس، 
حتـى قضية الحـق ليس فيهـا لبس حتى 
وإن وجدنـا هنـا أنـه يذكـر: أن هناك من 
يكتمون الحق وهنـاك من يضللون وهناك 
من يخادعـون وهناك من يردون وأشـياء 
كثرية. لكن بني ُكّل هذه األشـياء السيئة ال 
يضيع الحـق؛ ألن الحق هو من الله والحق 
هـو نور هـو النور الذي ذكـره يف كثري من 

اآليات األخرى وهو من جهة الله].. 
مؤكداً رضوان الله عليه أن الله (رحيم) 
ال يمكـن أن يـرتك عباده للضـالل دون أن 
يوضـح لهـم الحـق، فقـال: [إنمـا ليبقى 
بهـذه  مؤمـن  إنسـان  ُكّل  ليبقـى  البـرش 
القضيـة: أن مصـدر الحـق هو مـن الله، 
وعندما تعود إىل الله سـبحانه وتعاىل الذي 
هو مصدر الحق تجد أنه يقول عن نفسـه 
أنه هو رحيـم بعبـاده رؤوف رحيم يهدي 
يرشـد يهيء هو الخالق، إذا كان هناك من 
كتـم الحق سـيخلق، يخلق غـريه ويجعله 

هادياً إىل الحق الذي من عنده].. 

 أكد لنا الشـهيد القائد يف محارضة (مكارم 
األخـالق) الـدرس األول، بـأن اليهـود بالغني 
الخطورة يف التحريـف والخداع، فيجب الحذر 
منهـم، حيث قـال: [تأتـي املتغـريات, وتأتي 
األحـداث، ويأتي الضالل, والخـداع والتلبيس 
بالشـكل الذي سـتكون ضحيته أنت، يكاد أن 
يأخذ حتى بأولئـك الكاملني، بعض املتغريات، 
وبعـض األحداث, وبعـض وسـائل التضليل، 
وأسـاليب الخداع تكاد أن تخدع الكبار, أولئك 
الذيـن يدعـون دائماً ((وبلـغ بإيماننـا أكمل 
اإليمان)).ألـم يذكـر القرآن الكريـم عن خداع 

بنـي إرسائيل، عن خداع اليهـود أنهم كادوا أن 
يضلوا رسول الله؟ كادوا أن يضلوه لوال فضل 
اللـه عليه ورحمتـه، أولئك النـاس الذين كانوا 
يجاهدون تحـت رايته ألم يكونـوا يتعرضون 
للتثبيط فيتخاذلون مـن جانب املنافقني، وهم 
من يسـمعون كالم رسـول الله (صلـوات الله 

عليه وآله)؟].

غةإ العسغ والتثر.. شظتظ يف سخٍر بطس غةإ العسغ والتثر.. شظتظ يف سخٍر بطس 
شغه الظفاق ذروته:ــشغه الظفاق ذروته:ــ

ـة إىل رفع الوعي  ودعا سـالم اللـه عليه األُمَّ

اإليمانـي واليقظة والحذر ممـا يحاك ضدها، 
حيـث قال: [هكذا إذا أنت لم ترب نفسـك، إذا 
أنـت لم تنم إيمانك ووعيك، فـإن املنافقني هم 
من ينمون نفاقهم، هم من يطورون أساليبهم 
حتى يصبحوا مردة، يصبحوا خطريين قادرين 
عىل التأثري, قادرين عىل رضب النفوس، {َوِمْن 
أَْهـِل اْلَمِدينَـِة َمـَرُدوا َعـَىل النَِّفـاِق ال تَْعَلُمُهْم 
}(التوبة: من  نَْحُن نَْعَلُمُهـْم َسـنَُعذِّبُُهْم َمرَّتنَْيِ
اآليـة101) من خبثهم اسـتطاعوا أن يسـرتوا 
أنفسـهم حتى عن رسـول الله (صلـوات الله 
عليه وعىل آله)، اسـتطاعوا أن يسرتوا أنفسهم 

حتـى عـن بقيـة الناس، أنهـم منافقـون، ثم 
تنطلق منهم عبارات التثبيط, عبارات الخذالن 
فيؤثـرون عىل هذا وعىل هـذا، وعىل هذا، تأثريا 
كبريا، هؤالء مردة، كيف أصبحوا مردة؟ ألنهم 
هـم من يطورون أسـاليب نفاقهم، من ينّمون 
القدرات النفاقية داخل أنفسـهم، فأنت يا من 
أنت جندي تريد أن تكون من أنصار الله، ومن 
أنصار دينـه يف عرص بلغ فيـه النفاق ذروته, 
بلـغ فيه الضـالل واإلضـالل قمتـه يجب أن 
تطور إيمانك، أن تعمل عىل الرفع من مستوى 

وعيك].

 بصاشئ طشطعذئ: بصاشئ طشطعذئ:

اساصاد الئسخ بأن عظاك اساصاد الئسخ بأن عظاك 
(جصفاً طتثدًا) لضمال اإلغمان!!(جصفاً طتثدًا) لضمال اإلغمان!!

وحذر الشـهيد القائد سـالم الله عليه من الخطأ الكبري الذي 
ـة، الذين يقومـون بعبادات  يعتقـده الكثـري من أبناء هـذه األُمَّ
معينة، وأذكار، وسور قرآنية يقرأونها، ويتعبدون الله بها، وأيام 
يصومونهـا، ويعتقدون أن هذا فيـه الكفاية، وأنهم بلغوا (كمال 
اإليمـان)، حيث قـال: [هنا يقول اإلمام زيـن العابدين (صلوات 
اللـه عليـه): ((اللهم صل عىل محمـد وآله وبلـغ بإيماني أكمل 
اإليمـان)) هو عىل ما هو عليه مـن العبادة والتقوى لم يحدث يف 
نفسـه غرور, وال إعجاب بحالته التي هو عليها, وهو من ُسـّمي 
- ملا كان عليه من العبادة - زين العابدين، وسـيد الساجدين، ما 
زال يطلـب من الله أن يبلغ بإيمانـه أكمل اإليمان.القرآن الكريم 
تضمن يف آياته الكريمة داخل سور متعددة الحديث عن اإليمان, 
ََّما  وأعـىل درجات اإليمان، وأكمل اإليمان, من مثل قوله تعاىل: {إِن
اْلُمْؤِمنُـوَن الَِّذيـَن إِذَا ذُِكَر اللَّـُه َوِجَلْت ُقلُوبُُهـْم َوإِذَا تُِليَْت َعَليِْهْم 
آيَاتُـُه َزاَدتُْهْم إِيَماناً َوَعَىل َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن} (األنفال:2) ومثل قوله 
تعاىل: {إِنََّمـا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا ِباللَِّه َوَرُسـولِِه ثُمَّ َلْم يَْرتَابُوا 
اِدُقوَن}  َوَجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسـِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه أُوَلِئَك ُهُم الصَّ

(الحجرات:15)].. 
وأضاف أيضاً: [مطلب مهم, وغاية تستحق أن يسعى اإلنسان 
دائمـاً إىل الوصول إليها: أن تطلب من الله أن يبلغ بإيمانك أكمل 
اإليمـان. ال تـرىض بما أنت عليه، ال تقف فقط عـىل ما أنت عليه 
فتضع لنفسـك خّطا ال تتجاوزه يف درجـات اإليمان، ويف مراتب 
كمال اإليمان.من يرىض لنفسه أن يكون له خّط معني ال يتجاوزه 
يف إيمانه فهو من يرىض لنفسه بأن يظل تحت، وأن يظل دون ما 

ينبغي أن يكون عليه أولياء الله].
وقـال أيضا: [قد يرىض بعض الناس لنفسـه حالة معينة فال 
يرى نفسـه محتاجا أن يسـمع من هنا أَْو من هنا، ويظن بأن ما 
هو عليه فيه الكفاية وانتهى األمر! لكن وجدنا كم من هذا النوع! 
أعداداً كبرية ال تسـتطيع أن تزهـق وال جانباً من الباطل يف واقع 
ة! إذا كنت طالب علم فال ترىض لنفسك  الحياة، ويف أوسـاط األُمَّ
بأن تكتفـي بأن تنتهي من الكتاب الفالنـي واملجلدات الفالنية, 
والفـن الفالني وانتهى املوضوع، وكأنك إنما تبحث عن ما يصح 
أن يقال لك به عالم أَْو عالمة! حاول أن تطلب دائماً, وأن تسعى 
دائماً بواسطة الله سبحانه وتعاىل أن تطلب منه أن يبلغ بإيمانك 
أكمـل اإليمان.كم يف هذه الدنيا, وكم يف أوسـاطنا من الكثري من 
نوعيتنـا الذين نحن ندعي اإليمان، ولكنا نجد أن من يسـتطيعوا 
أن يغريوا يف واقع الحياة هم العدد القليل جداً من املؤمنني، أولئك 
الذين يسـعون ألن يبلغ إيمانهم أكمل اإليمـان، ويدعون الله أن 

يبلغ بإيمانهم أكمل اإليمان].
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أُصيـب الليلـَة املاضيـَة جنـديٌّ مـن قـوات 
خـالل  مواطنـاً   130 مـن  وأكثـُر  االحتـالل 
سـلوان  بلدتـا  شـهدتها  عنيفـة  مواجهـات 
والعيسـوية يف مدينة القـدس املحتّلة وامتدت 

لساعات فجر أمس الجمعة. 
وأَشـاَرت اإلحصائياُت الصادرُة عن جمعية 
خـالل  اإلصابـات  عـدَد  أن  إىل  الطبيـة  األمـل 
املواجهات بالرصاص املطاطي بلغ 17 إصابة، 
فيما أُصيب 11 شـاباً بالحروق و13 بالسقوط 

وإصابتني بالكسور و 95 باالختناق. 
ففـي سـلوان، أُصيب أحـُد جنـود االحتالل 
بعد اسـتهدافه بشـكل مبارش من قبل الشبان 
باملفرقعـات النارية خالل املواجهـات العنيفة 

التي شهدتها البلدة. 
وأَفـادت مصادر محلية بـأن قواِت االحتالل 
اعتدت عىل املنازل يف البلدة من خالل استهدافها 
بالقنابـل الغازيـة والصوتية األمـر الذي أوقع 

العديد من اإلصابات باالختناق. 
وترّكزت املواجهاُت يف حي برئ أيوب وشارعه 
الرئييس الذي أغلقه االحتالل، مما تسبب بأزمة 

مرورية. 
بالتزامـن مع ذلك، شـهدت بلدة العيسـوية 
مواجهـاٍت عنيفـًة اسـتمرت حتـى سـاعات 
الفجـر األوىل اندلعت إثر اقتحاِمها من قبل قوة 

احتاللية كبرية. 
واسـتهدف ثواُر العيسـاوية جنوَد االحتالل 
بوابـل مـن املفرقعـات الناريـة والزجاجـات 
الحارقة، كما أشعلوا إطاراِت السيارات إلعاقة 

اقتحام قوات االحتالل. 
واسـتخدمت قواُت االحتالل إىل جانب قنابَل 
الغـاز والصـوت والرصـاص املعدنـي املعلـف 
باملطاط، سـيارة املياه العادمة لقمع الشـبان 
يف البلـدة، َحيُث تعمدت توجيـه املياه إىل بعض 

املنازل بشكل مبارش. 
وتشـهُد بلدُة العيسوية مواجهاٍت تصاعدت 
يف اليومـني األخرييـن عقـب استشـهاد الفتى 
عمر أبو عصب يف عملية طعن فدائية نفذها يف 
البلدة القديمة بالقدس املحتّلة وأصاب خاللها 

جنديني من قوات االحتالل. 
ويسـتهدُف االحتـالُل املقدسـيني من خالل 
هـدم البيوت واالعتقاالت واإلبعـاد والغرامات؛ 
بَهـدِف إبعادهم عن املسـجد األقـىص، وتركه 

لقمة سائغة أمام األطماع االستيطانية. 
ورصـد التقريـُر الشـهري لحركـة حماس 
مواصلَة املسـتوطنني اقتحام وتدنيس املسجد 

األقىص املبارك خالل شهر أُكتوبر املايض. 
وبحسب التقرير، فقد بلغ عدُد املستوطنني 
الذين اقتحموا األقىص الشـهر املايض (2227) 
مسـتوطناً، فيما بلـغ عدد حـاالت اإلبعاد عن 
األقـىص (9)  املسـجد  وعـن  السـكن  أماكـن 

مواطنني. 

ووفـق التقرير، أُصيـب (406) مواطنني بـ 
(148) عمليـة إطـالق نريان لقـوات االحتالل 
ومستوطنيه، َو(103) اعتداءات للمستوطنني. 
لقـوات  اقتحامـاً   (365) التقريـر  ووثّـق 
االحتـالل ملناطـَق متفرقـة بالضفـة الغربية 
 (455) خاللهـا  اعتقلـت  املحتّلـة،  والقـدس 
فلسـطينياً، فيمـا بلغ عـدُد الحواجـز (310) 

حواجز مؤقتة وثابتة. 
يف السـياق، أعلنـت الهيئُة العامة للشـؤون 
املدنيـة، صبـاح أمـس الجمعـة، أن سـلطاِت 
االحتالل قامت بتسليم جثمان الشهيدة إرساء 
خزيميـة (30 عاًمـا) لذويهـا، أمس السـاعة 

الرابعة عًرصا عىل حاجز سالم. 
واستشـهدت إرساء خزيميـة (30 عاًمـا)، 
يف 30 سـبتمرب املنـرصم، برصـاص االحتـالل 
يف مدينـة القـدس، وال يـزال االحتـالل يحتجز 
جثمانها، وهي أُمٌّ ألربعة أطفال أكربهم عمُره 

(10 أعوام) وأصغرهم عامان. 

إخابئ جظثي خعغعظغ وأضبر طظ 130 طعاذظاً 
شطسطغظغاً خقل طعاجعات بالصثس املتاّطئ

إخاباٌت بالرخاص واقخاظاُق خقل صمع اقتاقل 
طسريات يف الدفئ املتاّطئ

 : طاابسات

فلسـطينياً، بعد  أُصيب حـوايل 22 مواطنـاً 
ظهـر أمس الجمعة، خالل مواجهاٍت مع قوات 
االحتـالل الصهيوني يف بلدة بيتا جنوب نابلس، 

وقرية بيت دجن رشق نابلس. 
بدوره، أفاد مدير مركز اإلسـعاف والطوارئ 
يف الهالل األحمر بنابلس أحمد جربيل «بإصابة 
مواطـن بالرصـاص املعدني املغلـف باملطاط، 
و14 آخرين باالختناق بالغاز املسـيل للدموع، 
خـالل مواجهـات عـىل جبـل صبيـح يف بيتا»، 
ُمشرياً إىل أن املواجهات ما زالت ُمستمّرة، حتى 

كتابة هذا الخرب. 
وأَشـاَر جربيـل إىل أن 7 مواطنـني أُصيبـوا 
باالختناق بالغاز املسـيل للدمـوع يف قرية بيت 

دجن، َحيُث جرى عالجهم ميدانيٍّا. 
جديـر ذكره أنه تشـهد بلدة بيتـا مواجهات 
يومية منذ شـهر مايو املايض، ضمن فعاليات 
احتجاجيـة ضد إقامة بـؤرة «جفعات افيتار» 
االستيطانية عىل قمة جبل صبيح، فيما تشهد 
قرية بيت دجن منذ عدة أشـهر، مواجهات مع 
قـوات االحتـالل يف األرايض املهّددة باالسـتيالء 

عليها. 
إىل ذلـك، أُصيـب شـابٌّ بالرصـاص املعدني 
املغلف باملطـاط، والعـرشات باالختناق بالغاز 
املسـيل للدمـوع، أمـس الجمعة، خـالَل قمع 
جيش االحتالل، ملسـرية كفر قدوم األسـبوعية 

املناهضة لالسـتيطان، واملطالبة بفتح شارع 
القريـة املغلق منـذ أكثر من 17 عامـاً لصالح 
أرايض  عـىل  املقامـة  «قدوميـم»  مسـتوطنة 

القرية. 
الشـعبيّة  املقاومـة  منسـُق  قـال  بـدوره، 
بالقريـة مـراد شـتيوي: «إن جنـوَد االحتالل 
أطلقـوا الرصـاص املعدنـي املغلـف باملطاط، 
وقنابـل الغـاز املسـيل للدمـوع بكثافـة أثناء 
اقتحامهم للقرية والحقوا الشـبان، ما أَدَّى إىل 

وقوع إصابات بينهم». 

كما أُصيب فلسـطينيان بالرصاص املعدني 
املغلـف باملطاط، والعـرشات باالختناق بالغاز 
املسيل للدموع ظهر الجمعة، خالل مواجهات 
مـع قـوات االحتالل عقـب صـالة الجمعة، يف 

منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل. 
وأّكـدت مصـادر محلية، أن جيش االحتالل 
أطلـق الرصـاص املعدنـي املغلـف باملطـاط، 
وقنابـل الصوت والغاز بكثافة صوب الشـبان 
واملحـالت التجارية، ما أَدَّى إىل إصابة مواطنني 

بالرصاص، والعرشات باالختناق. 

ردًا سطى تزرعا.. 
تماس: سطى برغطاظغا أن 

تاعصَش سظ اقرتعان لطرواغئ 
و «املحروع الخعغعظغ»

 : طاابسات
عّربت حركُة املقاومة اإلسـالمية حمـاس، أمس الجمعة، عن 
أسـِفها مـن إعالن وزيـرة الداخليـة الربيطانية بريتـي باتيل أن 

حركة حماس منظمة (إرهابية). 
 واسـتنكرت الحركة تهديـَد بريطانيا لُكلِّ مـن ينارص حركة 

حماس بعقوبة السجن التي قد تصل إىل عرش سنوات. 
وقالـت الحركة يف ترصيـح صحفي: «إن بريطانيا تسـتمر يف 
غيهـا القديم، فبدالً عـن االعتذار وتصحيـح خطيئتها التاريخية 
بحـق الشـعب الفلسـطيني، سـواء يف وعـد بلفور املشـؤوم، أَو 
االنتـداب الربيطانـي الـذي سـّلم األرض الفلسـطينية للحركـة 

الصهيونية، تنارص املعتدين عىل حساب الضحايا». 
وأضافت الحركة: «إن مقاومَة االحتالل بكل الوسائل املتاحة، 
بمـا فيهـا املقاومـة املسـلحة هو حـق مكفول للشـعوب تحت 
االحتـالل يف القانـون الدويل»، مبينـًة أن قتَل السـكان األصليني، 

وتهجريهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو اإلرهاب. 
وتابعت: «إن حصاَر أكثر من مليوني فلسطيني يف قطاع غزة، 
معظمهـم من األطفال ألكثر من ١٥ عاماً هو اإلرهاب، بل جرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسـانية كما وصفتهـا الكثري من املنظمات 

الدولية واملؤّسسات الحقوقية». 
ودعـت حركة حماس، املجتمَع الـدويل ويف مقدمته بريطانيا، 
الدولة املؤّسـس يف عصبة األمم، واألمـم املتحدة بعد ذلك، التوقف 
عن هـذه االزدواجيـة واالنتهاك الصـارخ للقانون الـدويل، الذين 

يدعون حمايته وااللتزام به. 
ونّوهـت أنـه عىل بريطانيـا أن تتوقف عـن االرتهـان للرواية 
واملـرشوع الصهيوني، وأن تسـارع للتكفري عـن خطيئتها بحق 
شـعبنا يف وعد بلفور، بدعم نضاله؛ ِمن أجِل الحرية واالسـتقالل 

والعودة. 
ودعت حماس ُكـلَّ قوى شـعبنا وفصائلـه الحية واملنارصين 
ًة وأُوُروبـا عامًة، إىل  لقضية شـعبنا العادلـة، يف بريطانيـا َخاصَّ
إدانة هذا القرار واعتباره اسـتمراراً للعدوان عىل شعبنا وحقوقه 

الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من ِمئة عام. 

صادُة الضغان الخعغعظغ: 
إغران يف بغاظا..!

 : وضاقت
ُعـه يف املواجهِة االسـتخباراتية بني  أقـىص مـا كان يمكُن توقُّ
إيـران والكيـان الصهيوني من قبـل األخري، يقُع خـارَج الحدود 
بالنسـبة للكيان، لكن مع تصاعد حدة املواجهة هذه والتي باتت 
مبنيـًة عىل بُعـٍد تكنولوجي، وصل األمُر إىل مـا أعلنه جهاُز األمن 
العـام يف الكيان الصهيوني «الشـاباك» بأن عامـالً يف منزِل وزير 
حرب االحتالل واملرشح املستقبيل لرئاسة حكومته بيني غانتس 

يعمل لصالح إيران. 
غانتـس الذي خَرَج يف األشـهر القليلة املاضيـة بتهديد ووعيد 
ضـد طهران (رغـم التحذيرات داخـل جيش االحتـالل من هكذا 
مغامـرات غري محسـوبة)، وجـد أن عامالً يف فريـِق التنظيفات 
داخل منزله (عومري غورين غوروشوفسكي)، أوصل معلوماٍت 
 BLACK» وصوراً تُخصُّ غانتس إىل مجموعِة «الظل األسـود» أَو

SHADOW» والتي يقوُل االحتالل إنها تابعٌة إليران. 
وسـائل اإلعالم العربية أَشاَرت إىل أنه ورغم تقليل الشاباك من 
أهميّة هذه القضية، والتعتيم عليها يف الوقت الراهن، من املؤكَّـد 
أن لها دالالٍت «ستشـغل األجهزة االستخباراتية «اإلرسائيلية» يف 

املرحلة القادمة». 
يف السـياق، أشـعلت تسـاؤالٍت عدة منصاُت ومواقع التواصل 
االجتماعي، منها: «كيف وصل «غوروشوفسكي» إىل داخل منزل 
(غانتس) وزيـر الحرب والقائـد األعىل لجيش االحتـالل؟»، «ما 
حجم املعلومات التي حصل عليها؟»، «ما هي الفرتة التي قضاها 
وهـو يوصُل املعلومـاِت ملجموعة «الظل األسـود»؟، واألهم.. كم 
«غوروشوفسكي» يوجد داخل الكيان اإلرسائييل؟، «وهل غانتس 
هـو املسـؤول الرسـمي الوحيد الـذي يحتضـن يف منزلـه أمثال 

غوروشوفسكي؟». 
ومـا زاد مـن تعقيـد املشـهد املعقـد أصـالً، بعـد ترصيحات 
التسخيف والسـخرية من الجانب الرسـمي عىل أن األمر مبالغ، 
تابع ناشـطون، «أما محاولة تسـخيف ما فعله غوروشوفسكي 
بأنـه أوصل معلومـاٍت إىل اإليرانيـني للحصول عىل املال؛ بَسـبِب 
ضائقة مالية يعيشـها»، فهذا (إن صح) أَيْـضـاً «يجب أن يقلق 
اإلرسائييل أكثر»؛ ألَنَّ غوروشوفسكي ليس األخريَ يف هذا املجال. 

َوأََضــاَف نشـطاُء: يمكن القـوُل إن الكيـاَن الصهيوني «هو 
الذي بدأ اسـرتاتيجيَة نقل املعركة إىل أرض اآلخرين»، لكن بعد أن 
«اكتشـف قادة االحتالل أن إيـران أصبحت يف بيتهم»، من املؤّكـد 

أن أموراً كثرية ستتغري. 
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ضطمئ أخغرة

صائُث البعرة وسمطغُئ بظاء املةامع الغمظغ 
طظغر الحاطغ

إن أوَل عمـل قام به رسـوُل الله -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه 
وََعــَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- بعد هجرتـه إىل املدينة املنورة 
هو بنـاُء مجتمـع قرآني متماسـك وقوي، قـادر عىل 
حمل مسـؤوليته العظيمة وقادر عىل أدائها من خالل 
خطوتـني عمليتني، أولهما: بناُء املسـجد كـدار عبادة 
ومركـز تعليـم وتأهيل وتطويـر ومقر قيـادة وحكم. 
وثانيهمـا: املؤاخـاة بني األنصـار واملهاجريـن وإذابة 
الفواصـل بني الفئتني ودمجهما يف فئة واحدة هي فئة 
املؤمنـني الذي يتسـاوى فيها ُكـلُّ أتباع هذه الرسـالة 
يف الحقـوق والواجبـات ويف حمـل املسـؤولية، َوبهذه 
ــة ذات لُحمة واحدة ونسـيج  الخطـوة وّحدهـم يف أُمَّ

اجتماعـي واحد، وبذلك قطع الطريَق عىل ُكــّل مخّططات أعدائهم 
من اليهود والنصـارى واملرشكني واملنافقني التـي كانوا من خاللها 
يسـتطيعون شـق صفهم وزرع العـداوة والبغضاء بـني املهاجرين 

واألنصار. 
كذلـك تجّلـت الحكمـُة النبويـُة العظيمـُة يف قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك الحوثـي منذ الوهلـة األوىل من خـالل اهتماِمـه املحوري 
بإصـالح نفوس اليمنيـني وتطهري قلوبهـم من العـداوة والبغضاء 
ـههم وتوجيـه عدائهم نحو  والثـأر وتوحيِد صفوفهم ومسـار توجُّ
عدوِّهـم الحقيقي الذي اجتهد طواَل عقـود لتفريِقهم وتحويلهم إىل 
ِشـيٍَع متعددة متنافرة تنشغل بتدمري ذاتها ليتفرَغ عدوُّهم لتحقيق 

أطماعه بنهب ثروات وطنهم وخرياته.
من خالل توجيهاته بحل الخالفات ومعالجة قضايا الثأر املتوارثة 
عىل مستوى األفراد واألرس والعشائر والقبائل وعىل مستوى املناطق 
والداعي القبيل، وانعكست تلك التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة عىل 

الواقع بحل مئات القضايا ومئات الخالفات املعمرة يف شتى املناطق 
الواقعة تحت سـيطرة املجلس السـيايس األعىل تم فيهـا العفُو عن 
مئات الرقـاب وتحّقق فيها الصلح بني املئات من األرس 
والعشـائر والقبائل، والتقت األطـراُف بقلوب صافية 
وتحاضـن خاللها الخصوم بعد عداوة لدودة وانطفأت 
نريان فتن أزهقت فيها أرواح العرشات من ُكـّل طرف، 
وعم اإلخاء وسـادت املودة بني الجميع، ما زاد من قوة 
الجبهـة الداخلية وعزز من صمود الشـعب وقّوى من 

صربه وأفشل أقوى وأخطر مؤامرات العدوان.
بتوجيه حكيم من قائد الثورة تمت مؤّخراً عمليتان 
نوعيتان من عمليات املؤاخاة بني اليمنيني الذين فّرقهم 
ام تم  العدوان خالل سـبع سنوات، األوىل قبل عرشة أَيـَّ
فيها استقباُل أبناء مديرية العبدية من قبل أبناء قبيلة 
سنحان بحفاوة كبرية ويف احتفال يليق بعودة الرشفاء 
األحـرار إىل صف وطنهـم وُهــِويَّتهم، والثانية قبـل يومني تم فيها 
اسـتقباُل أبنـاء مديرية جبل مراد مـن قبل أبناء بنـي مطر، وتمت 
العمليتـان يف موقف عظيم يمثل ُكـّل أبنـاء اليمن الرشفاء ويفتخر 

به ُكـّل يمني اصيل. 
ولقائـد الثورة يحفظـه الله ويرعاه من هاتـني العمليتني حكمة 

بالغة األهميّة تنعكس يف أمرين:-
األول: ُكـّل عملية منهما تمثل عمليَة ردع أقوى من عمليات الردع 

العسكري رضبات قوية.
الثانـي: توجيه رسـالة قويـة ومن موقـف عميل قـوي لتحالف 
العدوان مفاُدها يسـتحيل أن تنالوا من الشـعب اليمني َوأن تجردوه 
من أصالته، مهما اجتهدتم ومهما أنفقتم، وكل مؤامراتكم ستفشل 
تحـت أقداِمهم، وهـذا ما يؤّكــُده لكم أبنـاُء املناطق الذيـن كانوا 
حتـى األمس تحت مؤامراتكم وكنتم تظنـون أنكم قد نجحتم فيهم 

وجردتموهم من ُهــِويَّتهم اليمانية واإليمانية. 

السثواُن وأساخُري العجغمئ
د. طعغعب التسام

 
العـدواُن  يكـن  لـم 

األنجلوصهيوأمريكـي األصيـُل 

األعرابيـة  التنفيذيـة  بأدواتـه 

يـدرُك وهـو يعلـُن عدوانَه عىل 

الشـعِب اليمنـي العظيـم مـن 

مـارس   26 ليلـَة  واشـنطن 

َومـا  بـه  سـيِحلُّ  مـا  2015م 

مـن  عدوانـه  عـىل  سـيرتتَُّب 

مخاطـَر عليه وعىل مسـتقبله 

تُخِرُجُه بهزيمة لم يكن بحاجة 

إليهـا، ولم يكن يدرُك أن تسـميتَه لعدوانه بالعاصفة سـوف 

ُل ألعاصـري هزيمة تخرجـه من هيمنته عـىل املنطقة  تتحـوَّ

والعالم وتجعله عربًة لشعوب العالم.

وبعد 7 سنوات من عدوانه وجرائمه غري املسبوقة يف التاريخ 

بحق هذا الشـعب قتالً مبارشاً بالصواريخ وبأفتك األسـلحة 

من قنابَل عنقوديٍة وفوسفورية ويورانيوم منّضب ومخّصب 

وبالحـرب البيولوجية، وحصاراً وتجويعـاً أصبح اليوم برغم 

ُكــّل ما يملك من ترسـانة مهولة من أحدث وأفتك األسـلحة 

املتطـورة وأحدث الجيوش والتكنولوجيا وإمرباطوريات املال 

والنفـط ومرتِزقة من الداخل والخارج وأمام سـكوت العالم 

وتواطـؤه معه يعيُش الهزيمَة واقعـاً، وأصبح يتخبط ما بني 

هزائمـه امليدانية املنكرة وفـراره التكتيكي والتموضعي أمام 

مجاهدي شعب ليس له سوى الله وبندقية فردية. 

وأمـام شـعٍب مؤمـٍن باللـه ورسـوله ورسـالته وعدالـة 

قضيتـه وبقيادة ثورية مؤمنة مجاهـدة مدركة واعية بنهج 

إيمانـي رباني نبوي محمدي ومسـرية قرآنيـة، تبعثرت قوة 

العـدوان وهوت تحـت أقـدام مجاهديه الذيـن بتوكلهم عىل 

اللـه وحَده رسـموا بأقدامهم الحافية ورصاصـات بنادقهم 

الفردية -املصوبة من األرض املسـددة من السماء وأسلحتهم 

البسـيطة يف إْمَكاناتهـا املادية القوية بعظيـم إيمانهم بالله 

وثقتهـم بنـرصه- معـادالِت النـرص األُسـطوري اإلعجازي 

اإللهـي، سـائرين بثبات وصـرب وعزم وإيمـان نحو نرصهم 

النهائي الناجز املوعود. 

7 سـنوات من عدوان إجرامي لم يوفر فيه العدوان سالحاً 

وال قوة وال ماالً وال تقنية إال واستخدمها ضد هذا الشعب ولم 

تـِزْدُه قوتُه إال ذُالٍّ وهوانًا وهزائَم ميدانيـًة وقيميًة وأخالقيًة 

وإنسـانيًة، ويزداد هذا الشـعب قوًة وعزيمًة وعـزًة وكرامًة، 

وينترص ميدانيٍّا وأخالقيٍّا وقيميٍّا وإنسانيٍّا لم يستهدف مدنيٍّا 

واحـًدا يف املناطق املحـّررة ويف ُعمق العـدوان، بينما العدوان 

يسـتهدُف األطفاَل والنسـاء واملدنيني اآلمنني يف منازلهم ويف 

أعراسـهم وأسـواقهم ومسـاجدهم وجامعاتهم واألطفال يف 

مدارسهم وباصات نقلهم وجرائم تعذيب األرسى يف السجون 

وصلت َحــدَّ قتلهم وإعدامهم يف السـاحات ويف َوَضِح النهار 

وعـىل املـأل والتمثيل بالجثـث ولم يسـلم األمـواُت من نبش 

قبورهم. 


