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 : خظساء 
تحالُـَف  النـواب،  مجلـُس  حّمـل 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، 
الصحـي  الوضـع  تـردِّي  مسـؤوليَة 
وانتشـاِر األوبئة يف اليمن وقصف آبار 

مياه الرشب والرصف الصحي. 
أمـس  جلسـته،  يف  الربملـان  ودعـا 
الثالثـاء، املنظمـاِت الدوليـَة العاملـَة 
االضطـالع  إىل  الصحـي  القطـاع  يف 
دعـم  يف  واالسـتمرار  بمسـؤولياتها 
القطـاع الصحـي ملكافحـة األمـراض 
الـدويل  املجتمـَع  مطالبـاً  واألوبئـة، 
بالضغط باتّجاه إيقاف العدوان ورفع 
الحصـار وفتح مطـار صنعـاء الدويل 
بصـورة ُمسـتمّرة ملواجهـة الكـوارث 
واألوبئـة الصحيـة، وآثـار وتداعيـات 
العدوان عـىل الوضع الوبائي، مبينًا أن 
العـدوان سـاهم يف انتشـار العديد من 

األمراض واألوبئة. 
بعـض  إىل  النـواب  مجلـس  ولفـت 
التـي  الصحيـة  التقاريـر  مـؤرشات 
تؤّكــد أن مليونـني و٥٠٠ ألـف طفل 
يعانون من سـوء التغذية الحاد منهم 
٤٠٠ ألـف مهـّددون باملـوت، مبينًا أن 
٢١ مليـون شـخص يف اليمـن بحاجة 
ملساعدات إنسـانية، يف حني أن سكان 
٢٤٧ مديرية يعانـون من حالة انعدام 
األمن الغذائي حسب التصنيف املرحيل، 

بحسـب برنامج الغـذاء العاملي التابع 
لألمم املتحدة. 

واسـتغرب أعضـاُء الربملـاِن دعـوَة 
األمني العـام لألمم املتحدة لدول العالم 
إىل إحيـاِء اليوم الـدويل للتأهب لألوبئة 
الذي يصادف الـ٢٧ ديسـمرب من ُكـّل 
عـام وبناء القدرات الوطنية وتنسـيق 
الجهـود الوطنية واإلقليميـة والدولية 
للوقاية من األمـراض املعدية واألوبئة 
والتخفيف من آثارها، متناسياً الوضَع 
اإلنسانيَّ الكارثي الذي خلفه استمرار 

العدوان والحصار عىل اليمن. 
وتطـرق نـواب الشـعب إىل العوامِل 
التـي أَدَّت إىل تـرّدي الوضـع الوبائـي 

يف اليمـن، وأبرزهـا النـزوح وانتشـار 
األمـراض واألوبئـة املختلفـة وانعدام 
املياه وتدوير مقومـات البُنية التحتية 
للـرصف الصحـي، نتيجـَة اسـتهداف 
املرافق الصحية بالقصف املبارش وغري 
املبارش، منّوهني إىل أن انعداَم املشتقات 
النفطيـة يف املرافـق الصحيـة ومنـع 
واألدوية  التشـخيصية  األجهزة  دخول 
الحيوية وكواشف املختربات واألمصال 
املضادة، باإلضافة إىل منع دخول قطع 
غيار محطات معالجة الرصف الصحي 
وغريهـا مـن االحتياجـات الرضورية 
للخدمات الطبيـة والصحية، فاقم من 

الوضع الصحي والبيئي يف اليمن. 

 : خظساء 
أّكـد محافـُظ املهرة، القعطبي عيل 
حسـني الفرجي، أن العدواَن األمريكيَّ 
السـعوديَّ يعزُِّز مـن تواجـد قواته يف 
ميناء نشـطون؛ بَهدِف السـيطرة عىل 
سـواحل املهـرة، من خالل اسـتحداث 
مواقـَع عسـكرية وحفـر خنـادق يف 
إىل أن االحتالل  محيـط املينـاء، الفتـاً 
السـعودّي يواصل األعمـاَل التخريبية 

والعدائية يف املحافظة. 
وقال املحافـظ الفرجي يف ترصيح، 
أمـس الثالثـاء: إن تلك االسـتحداثات 
تتسبب بمضايقة الصيادين يف مصدر 
دخلهم ومنعهم من مزاولة االصطياد، 
منّدداً بالتواجد السعودّي وما يمارسه 
من أعمال استفزازية وعدائية وتعزيز 
قواتـه عـىل األرايض اليمنيـة، معتربًا 
تلـك األعمـال تدخـالً سـافراً واعتداء 
واضًحا عـىل السـيادة الوطنية ونهب 
الثروات وتعطيل الخدمات واملؤّسسات 
وتدهور الوضـع االقتصادي واملعييش 

ألبناء املهرة. 
وحّذر محافظ املهرة من املخّططات 
التآمريـة لـدول العدوان ومليشـياتها 
النسـيج  تمزيـق  تسـتهدف  التـي 
املجتمعـي يف املحافظـة، داعيـاً أبنـاَء 
املهـرة إىل التنبه ملؤامـرات العدوان من 

خـالل أجندتـه وأدواتـه يف املحافظة، 
إىل تزايد حدة جرائم االعتقاالت  ُمشرياً 
مـن قبـل مليشـيات االحتـالل بحـق 
الكثـري من أبنـاء املحافظة وتعرضهم 

للتعذيب. 
ودعـا املجتمـع الـدويل واملنظمـات 
الدولية واإلنسـانية إىل إدانة انتهاكات 
وجرائـم االحتالل السـعودّي وتماديه 
يف ارتـكاب الجرائـم، كمـا دعـا أبنـاء 
املهـرة، إىل تعزيز التالحم واالصطفاف 
للتصـدي للمخّططات التي تسـتهدف 
األمن واالسـتقرار والسـيادة الوطنية 

والُهــِويَّة والنسيج االجتماعي.

 : خظساء 
السـمكية  الثـروة  وزارة  أهابـت 
بالعاملني يف تسـويق األسماك، رسعَة 
تجديـد تراخيـص مهنـة مزاولـة بيع 

األسماك واألحياء البحرية والنقل. 
وشـّددت الوزارة يف بيان لها، أمس، 
عىل رسعة قطـع الرخص والرتاخيص 
ابتـداًء مـن األول مـن ينايـر املقبـل، 
مؤّكــدة أن الـوزارة سـتقوم بإنـزال 
فريـق للرقابـة والتفتيـش عىل جميع 
محالت وأسـواق بيع األسماك، واتِّخاذ 
اإلجـراءات القانونيـة حيـال املحـالت 
واملطاعم ووسـائل النقل غري املرصح 

لها وإغالقها خالل فرتة أقصاها شهر. 
وشـّدد البيـان عـىل رضورة التزام 
وقطـع  تجديـد  برسعـة  الجميـع 
الرتاخيـص بـأرسع وقـت ممكن قبل 

انتهاء املهلة املحّددة. 
العامـة  اإلدارة  أّكــدت  ذلـك،  إىل 
للتسـويق بالـوزارة أنه تـم الرتخيُص 
لسوق الجرداء لبيع األسماك بالُجملة؛ 
كونه السوق الوحيد املستويف للمعايري 

واملواصفات املطلوبة. 
تحويـُل  سـيتم  أنـه  إىل  وأَشـاَرت 
الناقـالت الوافـدة إىل أمانـة العاصمة 
لتفريـغ حمولتهـا يف سـوق الجـرداء 

ابتداًء من األول من يناير املقبل. 

أخبار

وزارة الثارجغئ: السمطغات اإلجراطغئ ضث املثظغني لظ تمر دون رد أو سصاب

املتاشر الصسطئغ: السثوان افطرغضغ السسعدّي 
غسجز طظ تعاجث صعاته يف طغظاء ظحطعن؛ 

بعثِف السغطرة سطى جعاتض املعرة

البروة السمضغئ تعغإ بالساططني يف تسعغص 
افجماك تةثغث تراخغص املعظئ

 : خظساء 
أّكـدت وزارُة الخارجية يف حكومة اإلنقاذ الوطني 
بصنعـاء، أن تمويـالت تحالـف العـدوان األمريكـي 
السـعودّي لحكومات الدول املتواطئة معه لن تمحَو 
ِسِجلِّه اإلجرامي اليمن، مشرية إىل أنه ليس مستغَرباً 
موجـُة الترصيحـات الجماعيـة لعـدد مـن الـدول 

املستفيدة من اإلْمَكانات االقتصادية واملالية لتحالف 
العدوان تنديداً برد صنعاء عىل االعتداءات الوحشية. 
وقالـت الخارجية يف بيان لهـا، أمس: «ينبغي عىل 
املجتمع الدويل ومجلس األمن ودول العالم أن يدركوا 
أن تحالـَف العـدوان يسـعى لوضـِع اليمـن يف خانة 
الحرب املنسـية»، مضيفـة أن دول العدوان تسـعى 
لتصويـر عملياتها اإلجرامية ضـد املدنيني وقصفها 

وتدمريها لألعيان املدنية يف اليمن بأنها مرشوعة. 
وأّكــدت الوزارة أنها لن تسـمح ألُولئـك املعتدين 
اليمنيـة  األجـواء  باسـتخدام  جرائمهـم  بارتـكاب 
املنتهكـة دون رد أَو عقـاب، موضحـة أن الريـاض 
وأبـو ظبي ومن واالهما ال يمكنهم فرض أية رشوط 
احتـالل ولـو اجتمعت ُكــّل قـوى األرض املتواطئة 

معهم.

أّضـثت أن تتالش السثوان غسسى لعضع الغمظ شغ خاظئ الترب المظسغئ

أّضـث أن اقتاقل السسعدّي غعاخض افسمال 
الاثرغئغئ والسثائغئ بالمتاشزئ

دسا إلى إغصاِف السثوان ورشع التخار وشاح ططار خظساء بخعرة ُطسامّرة

الربملان غتّمُض دوَل السثوان طسآولغَئ اظعغار العضع 
الختغ وتفّحغ افوبؤئ يف الغمظ

طعصع أطرغضغ: واحظطظ تحارك طئاحرًة يف السثوان سطى الغمظ

 : طاابسات       
، أمس الثالثاء،  أّكـد موقٌع أمريكـيٌّ
حقيقَة الدور الرئيِس واألََسـاِس الذي 
تلعبُه واشـنطن يف العـدوان عىل اليمن 
ومشـاركتها يف قتل اآلالف من األبرياء 
املدنيـني منـذ بـدء الحـرب يف ٢٦ مـن 

مارس ٢٠١٥ وحتى اللحظة. 
ونـرش موقـع «dvidshub» التابـع 
األمريكيـة «البنتاغون»  الدفاع  لوزارة 
أمريكيـة  مقاتلـٍة  لطائـراٍت  صـوراً 
وضباط وطياريـن أمريكيني يف قاعدة 
فهد يف الطائف أثنـاَء تذخري الطائرات 
بالصواريـخ، لتنفيـِذ عمليـات جويـة 
مشـرتكة مع الطريان السعودّي وشن 

غـارات جوية ضد املواطنـني واألعيان 
املدنية باليمن. 

االسـتخباراتي  الدعـم  جانـب  وإىل 
واللوجسـتي وصفقات األسـلحة التي 
تقدمهـا واشـنطن لدول العـدوان عىل 
اليمن، فقـد أوضح املوقع العسـكري 
سـمحت  التدريبـاِت  أن  األمريكـي، 
للواليـات املتحـدة بممارسـة قـدرات 
التوظيف القتالية، من خالل استخدام 
الطيارين متعددي القـدرات، واملعدات 
النقـل  وعمليـات  مسـبًقا  املوجـودة 
وتوظيـف  برسعـة  للوقـوف  الجـوي 
القـوات يف قاعـدة فهد الجويـة، مبينًا 
 Fighting Falcons ١٦-F أن طائـراِت
 Strike Eagles  ١٥-Fَو األمريكيـة 
جنـب.  إىل  جنبـاً  حلقـت  السـعوديّة 

لتحسـني  وقتهـا  الوحـدات  اسـتغلت 
اإلجـراءات وصياغـة قـدر أكـرب مـن 

التشغيل البيني بني البلدين. 
ويأتي الكشُف عن مشاركِة الطريان 
األمريكـي يف قصـف املدنيـني باليمن، 
تزامنـاً مـع عمليـات قصـف مكثّـفة 
ضمن التصعيد األخري لتحالف العدوان، 
َحيُث تتعرض عدٌد من املدن، بما يف ذلك 
العاصمة صنعـاَء، إىل عرشات الغارات 
بشكل يومي، استخدمت فيها طائراُت 
العـدّو أنواعـاً جديـدة مـن الصواريخ 
والقنابـل املحرَّمـة، وهـو مـا يؤّكــُد 
مشـاركَة أمريـكا يف هـذه العمليـات 
اإلجرامية التي أزهقت عرشاِت األرواح 
النسـاء  مـن  ُجلُّهـم  املواطنـني،  مـن 

واألطفال. 
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 : خاص 
يف مقابل استمراِر تحالُِف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي باسـتهداِف مطار صنعـاء والعمل عىل إغالِقه 
بـإرشاف أمريكـي مبـارش، يف إطـار تصعيـد الحصـار 
اإلجرامـي املفروض عـىل اليمن ورفع مسـتوى االبتزاز، 
تواصـُل صنعاُء العمَل بُجهٍد كبـرٍي إلبقاء املطار مفتوحاً 
ِب التداعيـات  أمـام الرحـالت األمميـة واإلغاثيـة؛ لتجنـُّ
الكارثيـة التي يسـعى تحالـف العدوان إليهـا من خالل 
إغـالق املطار، األمر الـذي يضع األمم املتحـدة واملجتمع 
الـدويل مجّدًدا أمـام الرضورة امللحـة للتَحـّرك؛ ِمن أجِل 
وقف اسـتهداف املطار وإدَخال املعدات واألجهزة التابعة 
له والتي تم احتجازها بصورة تعسفية وعدوانية إليقاف 

عمله. 
وأعلنـت الهيئُة العامة للطـريان املدني، أمس الثالثاء، 
اسـتئناَف رحـالت األمم املتحـدة واملنظمـات الدولية إىل 
ام من توقف العمل  املطار «بشـكل مؤقت»، وذلك بعد أَيـَّ
فيـه نتيجَة تعطُّـل بعض األجهزة القديمة؛ بَسـبِب قيام 
تحالـف العـدوان باحتجـاز األجهـزة الجديـدة، يف إطار 
املسـاعي السـعوديّة األمريكية املمنهجة إلغـالق املطار 

ومضاَعفة األزمة اإلنسانية يف اليمن. 
وأّكـدت الهيئـة أنه تم التواُصُل مـع وزارة الخارجية 
إلبالغ األمـم املتحدة وكافة املنظمـات الدولية بأن مطار 

صنعاء جاهز الستقبال الرحالت. 
وقالت الهيئة: إن تحالَُف العدوان ال زال يحتجُز أجهزَة 
االتصـال واألجهزة املالحية التي اشـرتتها الهيئُة للمطار 
لتحـل محل األجهـزة القديمة، األمر الـذي أَدَّى إىل تعطل 

األجهزة القديمة عن العمل. 
وأضافـت أنـه «تـم إبـالُغ األمـم املتحـدة واملنظمات 
الدوليـة عدم ضمان اسـتمرارية عمل تلـك األجهزة عىل 

املدى الطويل؛ نظراً لِقدمها».
وتابعت: «عىل األمم املتحدة اإليفـاء بالتزاماتها بنقل 
وإيصـال األجهـزة التي تـم االتّفاق عليهـا واملتواجدة يف 

جيبوتي لضمان أمن وسالمة الرحالت». 

وحملـت الهيئـُة األمـَم املتحـدة واملنظمـاِت الدولية 
املسـؤوليَة الكاملَة عن عملية هبـوط وإقالع رحالتها يف 
حال تعطلت األجهزة بشكل مفاجئ، كما حملت تحالف 
العـدوان مسـؤولية مـا ترتـب عـىل اسـتهدافه للمطار 

ة به.  واحتجاز األجهزة واملعدات الَخاصَّ
وكان تحالـف العدوان قد رفع وترية اسـتهدافه ملطار 
صنعـاء يف إطـار التصعيـد اإلجرامي األخري، َحيُث شـن 
خـالل أيـام متفرقة عدة غـارات عىل عدد مـن مرافقه، 
ة بسـالمة  بالتـوازي مع احتجاز أجهـزة ومعدات َخاصَّ
الطـريان املدنـي؛ بَهـدِف إغـالق املطـار بشـكل كامـل، 
واستخدام ذلك كورقة ابتزاز وضغٍط جديدٍة ضد صنعاء. 
ولـم يُْخــِف النظاُم السـعوديُّ أهداَفه اإلجرامية من 

وراء تصعيـد اسـتهداف املطـار، َحيُث حاول بَـثَّ أخبار 
مضللـة اتهـم فيها صنعـاَء بإغـالق املطـار، وأعلن أنه 
يسـعى الستقباِل الرحالت اإلغاثية يف مطارات السعوديّة 
بـدالً عن مطـار صنعـاء، يف محاولـة مكشـوفة وفّجة 
الستخدام املسـاعدات واإلغاثات كورقة ابتزاز، للحصول 

عىل مكاسَب سياسية وعسكرية. 
وأّكـدت األمم املتحدة عىل أهميِّة ورضورة فتح مطار 
صنعاء أمام الرحالت اإلنسـانية، غري أن تحالَُف العدوان 
أعلـن أن املطـار أصبـح هدًفـا عسـكريٍّا وأنه «أسـقط 
الحماية القانونية» عنه، يف تََحدٍّ فجٍّ ووقح للقانون الدويل 

واإلنساني. 
وقال مديـر مطار صنعاء خالد الشـايف، أمس: إن 

تحالف العدوان اسـتهدف املطار بعد االتّفاق مع األمم 
املتحـدة عـىل رضورة تحييـده، ُمشـرياً إىل أن «الوقود 
الذي استهدف يف املطار هو وقود الطائرات األممية، ما 
يعني أن هنـاك تحدياً واضحاً مـن دول العدوان لألمم 

املتحدة». 
وأّكـد الشـايف أن خروج أجهـزة املالحة عن الخدمة 
الً األمَم املتحدة مسؤوليَة ما  قد يحدث يف أية لحظة، محمِّ
سـيرتتب عىل ذلك؛ ألَنَّها معنيـة بالتَحّرك إلدَخال املعدات 

واألجهزة املحتجزة يف جيبوتي. 
ويؤّكـد الصمـُت األممي والدويل عن هذا االسـتهداف 
اإلجرامي املتصاعد ملطار صنعاء، عىل أن الواليات املتحدة 

ترشف بشكل مبارش عىل التصعيد. 

ئ   : طاابسئ َخاخَّ
ُص يف الشؤون  أّكـد موقُع «اسـرتاتيجي بيج» األمريكي املتخصِّ
العسـكرية أن النظـاَم السـعوديَّ يواجـُه مشـاكَل كبـريًة تتعلـُق 
باملنظومـات الدفاعية، َحيُث أصبحت تكلُِّفـه الكثريَ من األموال يف 
مقابـل فائـدة محدودة للغاية، وكشـف أن الريـاَض تتفاوُض مع 
الكيـان الصهيوني؛ ِمن أجِل إمَداِدهـا بمنظومات دفاعية ملواجهة 

الهجمات اليمنية املتزايدة. 
وقـال املوقع: إن النظام السـعودّي يحـاول الحصول عىل مئات 
مـن صواريخ باتريـوت «بـاك 3-» الدفاعية من الواليـات املتحدة 
األمريكيـة واالتّحاد األُوُروبي السـتبدال مئات مـن الصواريخ التي 

يمتلكها. 
وأوضح أن السعوديّة كانت قد نقلت معظم بطاريات الباتريوت 
إىل مناطـق جنـوب اململكـة، إال أنها فوجئـت بتهديـدات كبرية يف 
الشمال بعد وصول طائرات وصواريخ إىل منشآت النفط السعوديّة. 
َوأََضــاَف أن السـعوديّة طلبـت مـن الواليات املتحـدة رادارات 

ة الكتشاف التهديدات املنخفضة والبطيئة.  َخاصَّ
وقـال املوقـع: إن النظام السـعودّي يبحث عن أنظمـة دفاعية 
ة اليمنية، يف  رخيصـة للتعامل مـع الصواريخ والطائـرات املسـريَّ
إشـارة إىل أن هذه الصواريَخ والطائرات استنزفت مخزوَن الذخائر 

الدفاعية السعوديّة املكلفة. 
وكشف املوقُع عن «مفاوضاٍت رسيٍة بني السعوديّة و»إرسائيل» 
للحصـول عىل بعض أنظمة الدفاع الجـوي «اإلرسائيلية» املصممة 

للتعامل مع الطائرات بدون طيار» 
َوأََضـاَف أن «السعودينّي أعربوا عن اهتمامهم بنظام (ديفيدس 

سـلينج) اإلرسائيـيل الجديـد، والذي يوصـف بأنه نظـاُم باتريوت 
محسن»

ا صواريخ جو –  وأوضح املوقع أن السـعوديّة تسـتخدُم َحـاليّـٍ
جو نفاثة تنطلق من املقاتالت النفاثة؛ ِمن أجِل اعرتاض الهجمات 
اليمنيـة، لكـن هـذه الصواريـخ مكلفة للغايـة، َحيـُث تبلغ قيمة 
الصاروخ نصف مليون دوالر، فيما تكلف صواريخ «باك3-» أربعة 
ماليني دوالر لكل صاروخ، وهذا أكثر بكثري من قيمة الهدف نفسه. 
وتثبت هذه املعلومات صحة ما كشفته القوات املسلحة اليمنية 
سـابًقا، حـول اسـتخدام النظام السـعودّي للطائـرات الحربية يف 
محاوالت اعرتاض الهجمات، األمر الذي يسـبُِّب سـقوَط صواريخ 

املقاتالت السعوديّة عىل املدنيني واملناطق املدنية. 
وقال املوقع: إن السعوديَّة تمتلك 24 بطاريَة باتريوت، إال أن ذلك 

غريُ كاٍف لحمايتها من الهجمات الصاروخية والجوية اليمنية. 
وأّكـد املوقُع أن جميَع بطاريات الباتريوت يف السعوديّة تُداُر من 
قبل قوات أمريكية، ُمشرياً إىل أن ُكـلَّ بطارية تحتاُج إىل ِمئة جندي. 
وكانـت صحيفُة «وول سـرتيت جورنال» األمريكية كشـفت يف 
وقت سـابق أن مخـزوَن الذخائر الدفاعية السـعوديّة أوشـك عىل 
النفـاد، وأن النظام السـعودّي يواجه مخاوَف كبريًة من اسـتمرار 
الهجمات اليمنية، ويناشـد حلفاَءه يف الغرب ويف املنطقة لتزويده 
بصواريـَخ إضافيـة، لكنها أّكـدت أن املشـكلَة سـتظل قائمة؛ ألَنَّ 

صواريخ منظومات الباتريوت مكلفٌة للغاية وفائدتها محدودة. 
وقد بث نشطاُء سعوديّون عىل امتداِد السنوات املاضية مقاطَع 
رًة تُظِهُر فشـَل صواريـخ الباتريوت السـعوديّة يف اعرتاض  مصـوَّ
الهجمـات اليمنية، وأظهـرت العديُد من مقاطـع الفيديو انحراَف 
تلك الصواريخ عن مسـاراتها وسـقوَطها عىل األحياء السـكنية يف 

اململكة. 

ططار خظساء غساأظش اجاصئاَل الرتقت افطمغئ واإلغابغئ بحضض طآصئ ططار خظساء غساأظش اجاصئاَل الرتقت افطمغئ واإلغابغئ بحضض طآصئ 

طعصع أطرغضغ سسضري: طعصع أطرغضغ سسضري: السسعدّغئ تافاوض طع «إجرائغض» لاجوغثعا السسعدّغئ تافاوض طع «إجرائغض» لاجوغثعا 
ئ ملعاجعئ الطائرات الغمظغئ ئ ملعاجعئ الطائرات الغمظغئبمظزعطات َخاخَّ بمظزعطات َخاخَّ

عغؤئ الطغران المثظغ وطثغر المطار: 

أّضـث أن الرغاض تعاجه طحاضض ضئغرة تاسطص باضطفئ خعارغت الئاترغعت وشائثتعا المتثودة

  تتالش السثوان غتاةج طسثات السقطئ شغ جغئعتغ وافجعجة الصثغمئ صث تاسطض بحضض طفاجأ
المتاَةجة  الاةعغجات  إلدَخــال  الاَتّرك  وسطغعا  الرتقت  طسآولغئ  تاتمض  الماتثة  افطط   
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طآتمر ظاذص السثوان..

 : طتمث ظاخر تاروش 
حظي املؤتمُر الصحفـيُّ لناطق تحالف العدوان 
األمريكي السعودّي عىل بالدنا بانتقاداٍت وُسخريٍة 
واسـعة ملا احتوى من مغالطات واضحة ومقاطع 
مفربكـة تثبت مدى الفشـل الذريع الذي وصل إليه 
التحالُف وإخفاقه يف هزيمة اليمنيني للعام السابع 

عىل التوايل. 
وفّضـل حـزُب الله اللبنانـي عدَم الـرد عىل هذا 
األدلة التي ساقها ناطُق العدوان، مؤّكـداً أنها أموٌر 

تافهة وسخيفة ال تستحق التعليق أَو الرد عليها. 
ومنـذ اليـوم األول للعدوان األمريكي السـعودّي 
عىل بالدنا، ظل يسّوق الكثري من التهم واالدِّعاءات 
الكاذبة، لتربير هجماته املتوحشة واإلجرامية بحق 
املدنيـني يف اليمـن، من بينها أن هـذا التحالف جاء 
للقضـاء عىل التمدد اإليرانـي يف اليمن، وغريها من 
املـربّرات الواهية، لكـن وبعد مرور 7 سـنوات من 
العدوان الغاشم، ظهر ناطق التحالف ليدَّعَي وجوَد 
ُخرباَء من حزب الله اللبناني يشاركون يف مواجهة 
تحالف العدوان عىل اليمن ويقفون إىل صف الجيش 

واللجان الشعبيّة. 
املقاطُع املفربكُة سـاقها ناطُق التحالف بلسان 
كاذب، وبمعلومـات تضليليـة، ومشـاهد ال تُمـتُّ 
للحقيقة بأية صلة، ولهذا يقول وزير اإلعالم ضيف 
اللـه الشـامي: إن العـدوان تفاجأ باألهـداف التي 
تقصف يف العمق السـعودّي، وأن السعوديّة باتت ال 

تمتلك أية مواقف لتربير عدوانها عىل اليمن. 
وأّكــد الوزير الشـامي يف ترصيح سـابق لقناة 
امليادين، أن الدم اليمني الذي يسفك هو أسمى من 
ُكــّل األمراء واملماليـك، وتحالف العـدوان يقصف 
األطفال والنسـاء يف اليمن وبشـكل رصيح، ُمشرياً 
إىل أن العـدوان يتحـدث عن وجود خـرباء إيرانيني 
ومن حزب الله وال يقدم أية أدله، الفتاً إىل أن قصف 
مطـار صنعـاء هـو لقطـع الطريق عـىل الضغط 
الواليـات املتحدة  العاملـي إلعـادة فتحـه، متهمـاً 
األمريكيـة بمسـاندة دول العـدوان يف الحـرب عىل 

اليمن لتمرير أجندتها عربه. 
 

ضتاغا طثظغعن بدعء أطمغ 
وجـدي  السـيايس  والكاتـب  الناشـط  ويـرى 
الـرصاري، أن االتّهام الذي جاء عىل لسـان املالكي 
بشـأن وجود اإليرانـي واللبناني لحـزب الله يمثل 
شكالً من أشكال رفض الحقيقة ومحاولة التقليل 

من إْمَكانيات وقدرات املقاتل اليمني. 
ويعتقد الرصاري يف حديثه لصحيفة «املسـرية» 
أن املؤتمـر يعكس الذهـول الذي أصابهم؛ بَسـبِب 
تطـور القـدرات العسـكرية َوالدفاعـات الجويـة 
واألسـلحة الهجومية التـي ظهـرت بالتدريج منذ 
بدايـة العـدوان، وأن التطـور التدريجـي للقدرات 
العسـكرية ينفي منطقياً االفـرتاءات التي يّدعيها 

تحالـف العدوان، فالدعم العسـكري كما يحاولون 
تصويـَره سـيفيض لنتائـَج عسـكرية مبارشة يف 
امليـدان، لكن هـذا لم يحـدث؛ ألَنَّ تطـور القدرات 
العسـكرية ظهر تدريجيٍّا؛ بَسبِب تراكم الرضورات 
للحصـول عىل ما يردع هذا العدوان بما يعادل كفة 

املواجهة العسكرية. 
وعن حديِث ناطق تحالف العدوان حول إسقاط 
الحصانـة عـن املدنيني يقـول الـرصاري: «أما عن 
التهديـد بإسـقاط الحصانـة عـن املواقـع املدنية 
فهو ال يظهر االلتـزام بالقوانني الدولية؛ كون دول 
العدوان تسـفك دماء األبرياء، وتسـتهدف املدنيني 
منذ الوهلة األوىل للحرب عىل اليمن، ويف الوقت ذاته 
يظهرون أنفسهم بأنهم يلتزمون بحقوق اإلنسان 
والقوانـني الدولية، بينما الواقـع يثبت أن الضحايا 
من املدنيني هم جل مكاسبهم من الحرب نفسها». 
ويؤّكــد الـرصاري أن العالم عـىل معرفة تامة 
حـول جرائم طـريان العـدوان بحق املدنيـني، لكن 
املجتمـع الدويل َومنذ بدء العدوان ال يبايل بالضحايا 
املدنيـني، وكأنـه رفـع الحصانة عنهم منذ سـبعة 
أعـوام وليـس اليـوم، الفتـاً إىل أن رفـع الحصانة 
َ حقيقـَة رغبة دول  الزائفـة عـن املدنيني لن يغـريِّ
ُع  العـدوان وطريانها باسـتهدافهم، وهذا هو املتوقَّ
منـذ البداية، فـال جديد يف هذه الترصيحات سـوى 
محاولـة تجميـل الوجه القبيح للعـدوان وكأنه لم 

يستهدف املدنيني من قبل. 
ويعتـرب الـرصاري تهديـدات تحالـف العـدوان 
حـول رفـع الحصانة بالـكاذب؛ كونـه ال حصانة 
عـىل املدنيني منذ بـدء العدوان عىل اليمـن، واصفاً 
تلك التهديدات بالرخيصـة التي تريد الحصول عىل 

تنازالت ميدانية وسياسية. 
 

خثطئ لطضغان الخعغعظغ 
بـدوره، يؤّكـد أُسـتاذ القانون الـدويل، الدكتور 

حبيب الرميمة، أن اللقاء الذي عقده املالكي يثبت 
يف حقيقـة األمـر إىل أي مـدى وصل فيـه تحالف 
العـدوان من التخبط والفشـل واالهتزاز، وأن ذلك 
أتى بفضل الله سبحانه وتعاىل، ثم بفضل الشعب 
اليمنـي الصابـر والصامـد واملتمسـك بقضيتـه 
الرئيسـية والدفـاع عـن أرضـه وعرضـه يف وجه 
هذا العـدوان الهمجـي الدويل الذي تشـنه أمريكا 
وبريطانيا من خالل أدواتهما يف املنطقة آل سعود 
وَعيـال زايد عىل مدى سـبع سـنوات مـن التدمري 

والقتل والحصار. 
ويقول الرميمة: إن مؤتمـر املالكي هو محاولُة 
إدَخال حزب الله يف لبنان عىل خط املواجهة، والذي 
يأتي نتيجة التخاُدِم الواقعي عىل األرض بني الكيان 
الصهيونـي وبعـِض ممالـك التطبيـع يف الخليـج 
العربي، يف ظل االسـتهداف املمنهج للبنان بشـكل 

عام واملقاومة اإلسالمية فيه بشكل خاص. 
ُ الرميمة أن االسـتهداَف املمنهَج بدأ مبكراً  ويبنيِّ
منذ هزيمة الكيان الصهيوني يف ٢٠٠٦، والذي عىل 
إثـره تحطََّم مـرشوُع الرشق األوسـط الكبري التي 
كانـت قد أعلنت عنـه وزيرة الخارجيـة األمريكية 
كونداليـزا رايس، يف مطلع بـدء العدوان اإلرسائييل 

عىل لبنان. 
ويقول: «لم ينجح املـرشوع الصهيوني وأدواته 
يف املنطقـة مـن ثني حـزب الله عىل تغيري مسـاره 
الجهـادي مـن ناحية، أَو الـزج به يف حـرب أهلية 
مـن ناحية أُخرى، َولذلك َفــإنَّ املخّطط الحايل هو 
ممارسة أقىص الضغوط السياسية عىل الحزب مع 
قـرب االنتخابـات اللبنانية للحيلولـة دون حصول 
محور املقاومة يف لبنان عـىل األكثرية النيابية عىل 
أقـل تقدير تكـرار سـيناريو االنتخابـات العراقية 

األخرية». 
ويتابع «لذلك املشاهد الهزلية واملثرية للسخرية 
التي عرضها ناطُق تحالف العدوان من وجود دور 

لحزب الله -وهو رشف ال نّدعيه وقد تم نفيُه أكثَر 
من مرة عىل لسـان األمني العام سـماحة السـيد 
حسـن نرص اللـه- ومحاولـة ربط «هـذا الدور» 
بمـا يحّققـه شـعبنا اليمني من انتصـارات يأتي 
باألََسـاس -حسـب اعتقادنا وكما أرشنا سابًقا- 
يف سـياق التخادم بـني مملكة آل سـعود والكيان 
الصهيونـي؛ بَهـدِف الضغـط الشـعبي عىل حزب 
الله ومحور املقاومـة داخل لبنان يف هذه املرحلة، 
ُخُصوصـاً وقـد نجـح هـذا التحالـف عـىل مدى 
السـنوات املاضية يف زعزعة الجانـب االقتصادي، 
وأصبح لبنان الشـقيق يتعرض لعدوان يهّدد أمنه 
وحالة السـلم االجتماعي واالقتصـادي فيه، وهو 
عدوان ال يقلُّ خطورة عن العدوان الذي يشـن عىل 

اليمن وسوريا. 
وفيما يخص ما ادَّعاه ناطق تحالف العدوان من 
تربيـره ملا يقـوم به تحالف العدوان من اسـتهداف 
للمدنيـني واألعيـان املدنيـة بوجـود ورش تصنيع 
داخـل األحيـاء السـكنية، ومـن ثـم ادعـاؤه بأنه 
سيسقط الحصانة عن تلك األعيان، يؤّكـد الرميمة 
أن هـذا االدِّعـاء يتنـاىف مـع الطبيعـة الجغرافيـة 
املتنوعـة التي تتمتـع بها اليمن، ومسـاحتها التي 
تزيد عن خمسـِمئة وخمسـة وخمسـني ألف كيلو 

مرت مربع. 
ويضيـف «اليمن ليسـت البحريـن أَو مجموعة 
مـن الجـزر املتناثـرة عىل ضفـاف الخليـج، ومن 
هـذا املنطلق نـرى أنـه ال حاجة للقوات املسـلحة 
ة  من اسـتخدام املطـارات إلطالق الطائرات املسـريَّ
ة  صغرية الحجم، أَو تصنيعها داخل الورش الَخاصَّ
باملواطنني، أَو يف مخازن القمح والدقيق، أَو املخابز 
املعـدة إلغاثة النازحـني، أَو بالجسـور العامة كما 
حصـل يف الجرائـم التـي ارتكبهـا خالل األسـابيع 

املاضية. 
ـَد  املتعمَّ االسـتهداَف  أن  الرميمـة  ويجـزُم 
سـياق  يف  يأتـي  املدنيـة  واألعيـان  للمدنيـني 
ممارسـة تحالـف العـدوان إلرهـاب مـن نوع 
آخـر وهو ما يسـمى بإرهـاب الدولة من خالل 
االسـتهداف املتعمـد للمدنيني وهـو ال يقل عن 
اإلرهـاب باملفخخـات واألحزمة الناسـفة التي 
تسـتخدمها املجموعات اإلرهابيـة، الفتاً إىل أن 
استهداف املدنيني يعكس مدى استهانة تحالف 
العـدوان بقواعـد القانـون الـدويل بشـكل عام 
والقانون الدويل اإلنسـاني بشكل خاص، والذي 
وصل إىل أن يعطَي تحالُُف العدوان لنفسه الَحقَّ 
بإسـقاط الحصانـة عـن األعيـان املدنية تحت 

ذريعة مواجهة التهديد!!. 
ويصـُف الرميمة اسـتهداَف املدنيني بالسـابقة 
الخطرية يف القانون الدويل اإلنسـاني، ونسـف لكل 
املواثيـق واالتّفاقيـات الدوليـة والقواعـد الُعرفية 
الدولية التي حّددت واجبـاِت الدول يف وقت الحرب 
بعـدِم املسـاس باملدنيـني واألعيان املدنية بشـكل 

متعمد. 

اجاعثاف المثظغغظ غسضج طثى اجاعاظئ تتالش السثوان بصعاسث الصاظعن الثولغ

 طسرتغئ جثغفئ ولسان ضاذب لاربغر اإلجرام يف الغمظ

تثحُني بطعلئ الحعغث الصائث الرغاضغئ لضرة الصثم
 : خظساء 

دّشــنت املؤّسسـُة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة، أمس، 
بطولَة الشهيد القائد الرياضية لكرة القدم، يف نسختها األوىل. 

وبحضور رئيـس املؤّسسـة العامة للتأمينـات االجتماعية، 
رشف الديـن الكحالني، ونائبـه هيثم باصيد وعـدٍد من قيادات 
العمـل التأمينـي، انطلقـت أعماُل التدشـني من وسـط مطرح 
الغارة التي شنها طريان العدوان األمريكي السعودّي عىل ميدان 

السبعني يف أمانة العاصمة صنعاء. 
ومن محل الغارة األمريكية السعوديّة بميدان السبعني، أّكـد 
املشاركون يف البطولة أن غارات العدوان لن تثنَي الشعب اليمني 
عن مواصلة أعماله وقيامه بمهاماته يف ُكـّل األصعدة، ويف شتى 

املجاالت. 
ونـّوه املشـاركون إىل أن صلف العدوان لن يزيدهـم إال ثباتاً 
وإرصاراً عـىل مواصلة الطريـق، يف حني توّجــه الالعبون نحو 
ملعِب الثورة السـتكمال فعالية التدشـني من جوار الغارة التي 

طالت املدرجات. 

ويف السـياق، قـال رئيس املؤّسسـة مخاطباً قـوى العدوان: 
«نحن وكل موظفي املؤّسسة وأبناء الشعب اليمني بشكل عام، 
نقـف َحيُث تقصفـون، وكلما زاد عدوانكم سـتجدوننا أمامكم 

شامخني أعزاء». 
َوأََضــاَف رئيس املؤّسسـة: «نعدكم بأننا كمـا هزمناكم يف 
املجال العسكري، سنلقنكم الهزائَم يف ُكـّل املجاالت، وما تدشني 
بطولة الشهيد القائد الرياضية إال جانٌب من إرصارانا عىل البناء 

يف ُكـّل املجاالت». 
ونـّوه إىل عـزِم املؤّسسـة عـىل إقامـِة املزيـِد من األنشـطة 

املختلفة والتي تُسـِهُم بشـكٍل كبرٍي يف حشـد الطاقات والجهود 
نحو البناء املؤّسيس املتكامل. 

ُن مـن 8 ِفَرٍق  وأوضـح رئيـُس املؤّسسـة أن البطولَة تتكـوَّ
رياضية تُضّم 90 العباً من موظفي املؤّسسـة وأبنائهم، الفتاً إىل 

أنشطة رياضية وتوعوية أُخرى. 
من جهتهم، عّرب املشـاركون يف البطولة عن شكِرهم لقيادة 
املؤّسسـة عىل رعاية هذا النشـاط الذي يعترب األول منذ إنشـاء 
نـني الجهوَد املبذولـَة والتجهيزات التـي أعدتها  املؤّسسـة، مثمِّ

قيادة املؤّسسة إلقامة األنشطة الرياضية.
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التـثغــثة بـسـث الاتّرر.. 
تعاطئ سطى طعسث طع إذقق طآتمر اقجابمار افول شغ المتاشزئ:

خفتئ جثغثة طحرصئ باقجابمارات العاسثة

أضبر طظ 190 طحروسًا اجابمارغًا شغ الخظاسات الشثائغئ والاتعغطغئ واإلظااج الجراسغ والتغعاظغ واإلظساش السغاتغ

 : خاص 
منـذ تحريرهـا مـن أدوات االحتـالل األمريكية 
السـعوديّة الربيطانيـة، تتنفس الحديـدة الصعداء 
وتـزداد بهاًء يف مسـار طي املـايض البغيض وفتح 
صفحة جديـدة مرشقـة، يمألها األمـل والتفاؤل، 
وتتوغـل فيهـا املشـاريع االسـتثمارية والرتفيهية 
والحيوية والخدمية، تأكيـداً عىل أن االحتالل ذهب 
إىل غـري رجعـة، وجاء زمـن جديد لتهامـة الوفاء، 

لتنعم بالخري واألمان واالزدهار. 
مشـاريع متتالية وخطط جمة وحشد للطاقات 
نحو إنعاش االستثمارات يف عروسة البحر األحمر، 
وبناء املدن الصناعية، دّشــنتها القيادة السياسية 
محافظـة  يف  األول  االسـتثمار  مؤتمـر  بإشـهار 
الحديـدة، الذي اسـتمر ملـدة يومني وخـرج برؤية 
تضـم عرشات املشـاريع والفرص االسـتثمارية يف 

املنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة. 
 

اقظفراُد باقجابمارات املاظعسئ
وخالل حفل اإلشهار، أّكـد املحافظ محمد عياش 
قحيـم، أن هذا الحفل يعد الخطوة األوىل لتأسـيس 
املحافظـة  ستشـهده  الـذي  االسـتثماري  العمـل 
خـالل الفرتة املقبلة والذي يهـدف إىل تحقيق قفزة 
نوعيـة وفريـدة يف الجانـب التنمـوي يف املحافظة، 
ُمشـرياً إىل الفرص االسـتثمارية الواعدة َوما تتفرد 
بـه محافظـة الحديدة مـن امتيَازات عـىل مختلف 
األصعـدة، داعيـاً املسـتثمرين لتوجيـه اهتمامهم 
االسـتثماري وتحويله إىل واقع من خالل تأسـيس 

مشاريع اسرتاتيجية تخدم الوطن واملجتمع. 
فيما رّحـب وكيل أول محافظـة الحديدة، أحمد 
البـرشي، باملسـتثمرين يف مختلف املجـاالت؛ كون 
محافظـة الحديـدة تعد من املحافظـات الواعدة يف 
تنميـة االقتصـاد، الفتـاً إىل االمتيَازات التي سـيتم 
منحهـا للمسـتثمرين والرتتيبات التي تـم اإلعداد 
لهـا من خالل سـعي السـلطة املحليـة باملحافظة 
لتسـهيل ودعـم كافـة املسـتثمرين وتشـجيعهم، 
داعياً املستثمرين إىل اسـتغالل الحوافز التي سيتم 
تقديمهـا يف مؤتمر االسـتثمار، ومنهـا اإلعفاءات 
الرضيبيـة وبما يواكب املرحلـة القادمة ُخُصوصاً 

بعد فتح خط كيلو 16. 
ونـّوه بأهميّة تنويع املشـاريع االسـتثمارية يف 
مختلف املجاالت مع الرتكيز عىل الجانب السياحي 
والصناعـي لتحقيـق اكتفاء ذاتي يسـهم يف كرس 
الحصار االقتصادي املفروض عىل الوطن، ويحّقق 
تنمية مسـتدامة لبناء الدولة الحديثة تحت شـعار 
«يد تحمي ويد تبني» التـي أرىس دعائمها الرئيس 

الشهيد صالح الصماد. 
ويف الحفل الذي حرضه وكالء محافظة الحديدة 
عـيل قرش ومحمد حلييص وأحمـد دهموس ومدير 
املنطقة الصناعية عبدالله البكاري ورئيس االتّحاد 
العـام للغـرف التجاريـة محمـد قفلـة وعـدد من 
املستثمرين، أوضح رئيس الهيئة العامة لالستثمار 
رئيـس اللجنة التحضريية، يـارس املنصور، ووكيل 
محافظة الحديـدة نائب رئيس اللجنة التحضريية، 
عبـد الجبـار أحمد محمـد، أن املؤتمـر يعد فرصة 
استثنائية للمستثمرين؛ ِمن أجِل تنمية مشاريعهم. 
وصـدر عن حفل اإلشـهار بيان حـّدد يوَمي 24 
و25 ينايـر القـادم موعـداً إلقامة املؤتمـر بمدينة 
الحديدة، كما تم إقرار الشعار واألهداف واملكونات. 

 

تسعغقٌت وبغؤٌئ جاذبٌئ لقجابمار
وأَشـاَر البياُن إىل أن املؤتمر سـيناقش مواضيع 
الضمانـات واملزايا التي تقدمها السياسـات املالية 
باالسـتثمار  العالقـة  ذات  والتجاريـة  والنقديـة 
والبيئة االستثمارية للمنطقة الصناعية واملشاريع 

السـياحية، الفتـاً إىل أن جلسـات املؤتمر ستشـهد 
ة باملستثمرين.  إعالن الحوافز واملزايا الَخاصَّ

وأوضـح البيـان أن املؤتمـر سيشـهد َمعِرضـاً 
للفـرص االسـتثمارية الصناعيـة التحويلية داخل 
املنطقة الصناعية واألنشـطة السياحية بالحديدة 
وسـيتم أثناَء املعـرض لقاءات تجمع املسـتثمرين 
بالجهـات املعنيـة التـي تمـد املحافظـة بمخزون 
الفـرص االسـتثمارية وبحضـور رؤسـاء الدوائر 
املعنية لدى الرشكات (قطاع خاص) وفريق الهيئة 

العامة لالستثمار باملركز واملحافظة. 
وأّكــد البيـان عـىل أهميّـة التغطيـة اإلعالمية 
للمؤتمـر بما يتالءم مـع طبيعة الفئة املسـتهدفة 
بالفرص االسـتثمارية وتوّجـهات تحييد االقتصاد 

يف ظل الحصار ومسار التعايف االقتصادي. 
وأوضـح أنه سـيتم تنفيـذُ العديد مـن املبادرات 

والفعاليـات املصاحبـة والتـي سـيتم مـن خاللها 
دعوة الجهات املعنيـة والرشكاء لتقديم مبادراتهم 
التـي تتوافق مع أهداف املؤتمـر ومجاالت الفرص 
االسـتثمارية لتقدم قبل وأثنـاء أَو بعد املؤتمر وفق 
ما يتم إقراره من قبل اللجنة التحضريية للمؤتمر.

 

٢٠٠ طحروع اجابماري واسث
ويف ذات السـياق، أوضح مصدر خاص لصحيفة 
املسرية، أن املؤتمَر سيخرج بإعالن ما يزيد عن 60 
مرشوعاً استثمارياً يف املنطقة الصناعية بمحافظة 
الحديدة، التي ستضم عدداً من الصناعات الغذائية 
والتحويلية ومدخالت ومخرجـات اإلنتاج الزراعي 
والحيواني، ُمشرياً إىل أنه سيتم إعالُن أكثَر من 130 
ُفرصـة اسـتثمارية متنوعـة يف القطاع السـياحي 

وقطـاع الدواجـن وقطـاع الطاقة خـارج املنطقة 
الصناعية. 

عـىل  سـترتكز  الجهـوَد  أن  إىل  املصـدر  ونـّوه 
االسـتثمار السـياحي إلنعاش مدينـة الحديدة وما 
يرتافق معه من إنشـاء واسـع للفنادق واملتنزهات 
واملنتجعـات، بمـا يمّكن أبنـاء الحديـدة والزائرين 
للمحافظـة مـن الحصـول عـىل البيئة السـياحية 

الطاردة ملخلفات االحتالل وآثاره. 
للجهود الراميـة إىل تعزيز االسـتثمار،  وتتابُعـاً 
دّشــن محافـُظ الحديـدة، محمـد عيـاش قحيم، 
أمس األول، مرشوَع وضـع عالمات حدود املنطقة 
الصناعيـة، يف إطـار الفعاليـات املصاحبـة ملؤتمر 

االستثمار يف الحديدة. 
املحافظـة  وكيـل  بحضـور  التدشـني،  وخـالل 
للشـؤون املالية واإلدارية عبـد الجبار أحمد محمد 
ورئيـس الهيئة العامة لالسـتثمار يـارس املنصور، 
أّكــد املحافـظ قحيـم أهميَّة املـرشوع يف توضيح 
حـدود ومعالـم املنطقـة الصناعيـة، الـذي يأتـي 
تدشـينه ضمن التحضريات الجـاري تنفيذها لعقد 
مؤتمر االستثمار يف املحافظة أواخر يناير القادم. 

ووّجه بتهيئة الفرص أمام املسـتثمرين والعمل 
يف إطـار الجهـود التـي تبذلهـا الدولـة، لتشـجيع 
االستثمار يف مشاريَع صناعية يف املنطقة، والبدء يف 

تنفيذ مشاريع صناعية واستثمارية. 
وأّكــد قحيـم حـرص قيـادة السـلطة املحلية 
كافـة  تقديـم  عـىل  لالسـتثمار  العامـة  والهيئـة 
التسـهيالت أمـام املسـتثمرين يف القطـاع الخاص 
التجاري والصناعي، وحماية االستثمارات، وتعزيز 

وتطوير الرشاكة معهم. 
 

طثغظئ خظاسغئ صغث الاظفغث
وكان املحافـظ، ومعه وكيـُل املحافظة ورئيس 
الهيئـة العامة لالسـتثمار ووكيـل وزارة الصناعة 
والتجـارة املهندس عـادل مرغم ومستشـار وزارة 
الصناعـة محمد يحيـى املداني، تفقـدوا عدداً من 
املشاريع االسـتثمارية الجاري تنفيذها يف املنطقة 
الصناعية، التي تم تسـليم عقود أرايض االستثمار 

فيها للمستثمرين مؤّخراً. 
رشكتَـي  ملرشوَعـي  زيارتهـم  خـالل  واطلعـوا 
«ثروات البحر» لتجميد األسـماك واألحياء البحرية 
و»مطاحـن وصوامـع الكبـوس املحـدودة» عـىل 

مكوناتهما والجدوى االقتصادية من تنفيذهما. 
إىل ذلك، اسـتعرضت اللجنـة التحضريية ملؤتمر 
االسـتثمار األول بمحافظة الحديـدة يف اجتماعها، 
العامـة  الهيئـة  رئيـس  برئاسـة  الفائـت،  األحـد 
لالسـتثمار رئيـس اللجنة يـارس املنصـور ووكيل 
املحافظـة نائب رئيـس اللجنة عبد الجبـار أحمد، 
االسـتثمارية  الفـرص  ومصفوفـات  مخّططـات 

باملنطقة الصناعية. 
وتطرق االجتماع الذي ضم مديري عموم املنطقة 
الصناعية عبد الله البكاري والهيئة العامة لحماية 
البيئـة املهندس فتـح الجبيل والسـياحة عبد اإلله 
األهدل واألشـغال املهندس صالـح حميد واألرايض 
محسـن أبو غيدنـة واملشـاريع بهيئة االسـتثمار 
محمـد الفرزعـي ونائـب مديـر مكتـب الصناعة 
االسـتثمارية  املخّططـات  إىل  فكـري،  محمـود 
السـياحية باملنطقـة الجنوبية للمحافظـة واألثر 
البيئي للمشاريع االستثمارية باملنطقة الصناعية. 
الُفـَرِص  وتوثيـَق  اعتمـاَد  االجتمـاُع  وأقـر 
االسـتثمارية التي سـيتم إعالنهـا يف املؤتمر والتي 
تـم اعتمادهـا وتوثيقهـا وعددهـا 190، وتحديـد 
املسـاحات املطلوبـة لهـا وتكاليفها االسـتثمارية 
باملنطقة الصناعية وخارجها، يف القطاع السياحي 
وقطاعـات الصناعات التحويليـة والغذائية ومواد 
الزراعـي  اإلنتـاج  ومخرجـات  ومدخـالت  البنـاء 

والحيواني والدواجن والثروة السمكية. 

 المتاشر صتغط: خقل الفارة المصئطئ جغاط تتصغص 
صفجة ظعسغئ وشرغثة شغ الةاظإ الاظمعي شغ المتاشزئ
 العضغض الئحري: أدسع المسابمرغظ إلى اجاشقل التعاشج الاغ 
جغاط تصثغمعا وطظعا اإلسفاءات الدرغئغئ والاسعغقت القزطئ

 رئغج عغؤئ اقجابمار: طصئطعن سطى الفرص اقجابمارغئ الخظاسغئ 
الاتعغطغئ داخض المظطصئ الخظاسغئ وافظحطئ السغاتغئ بالتثغثة 
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 : عاظغ أتمث سطغ 
تسـلُُك األمـُم املتحـدُة ومنظماتُهـا طريـَق 
العدوان األمريكي السعودّي يف معاقبة الشعب 
اليمنـي؛ بَهـدِف الضغـط عليـه لالستسـالم 
وتقديم املزيد من التنازالت وال سيَّما يف الجانب 
العسـكري، ويتضح ذلك من خـالل الخطوات 
التي تلجأ إليهـا هذه املنظمات يف التعاطي مع 

الشعب اليمني. 
وعىل سبيل املثال لجأ برنامُج األغذية العاملي 
ام إىل اإلعالن بأنه  التابع لألمم املتحـدة قبل أَيـَّ
ضة لثمانية  سـيضطرُّ إىل تقديِم ِحَصٍص مخفَّ
ماليـني شـخص يف اليمـن ابتـداًء من الشـهر 
املقبل؛ بَسبِب ما سـماه نقَص التمويل، بينما 
تواجـه بالدنا عدوانـاً وحصاراً غاشـماً للعام 
السـابع عىل التوايل، أوصلته إىل حافِة املجاعة، 

بحسب تقارير األمم املتحدة ذاتها. 
وحـّذر الربنامج يف بيان مـن «نفاد األموال» 
ملواصلة تقديم املساعدات الغذائية التي يمنحها 
لـ 13 مليون شخص، ُمضيفاً أنه «اعتباراً من 
شـهر كانون الثاني/يناير، سـيحصل ثمانية 
ماليني شـخص عىل حصص غذائية مخفضة، 
بينمـا الخمسـة ماليـني شـخص املعرِّضـون 
لخطـر االنزالق يف ظـروف شـبيهة باملجاعة، 

سيظلون يحصلون عىل حصص كاملة». 
ويتزامـن هذا اإلعـالُن مع التصعيـد الكبري 
للعدوان األمريكـي يف امليدان، وغـاراٌت عنيفة 
عـىل العاصمـة صنعـاَء وبقيـة املحافظـات 
اليمنية «الحرة»، يف خطوٍة ال يُفَهُم منها سوى 
الضغط عىل صنعاء لتقديم املزيد من التنازالت 

وإيقاف محاولة تحرير مدينة مأرب. 
وبحسـب التقاريـر األمميـة ذاتهـا، َفــإنَّ 
تخفيـَض الدعم عـن اليمنيني يدفـُع بحدوث 
مجاعة، غري أن األمم املتحدة ال يهمها يف األمر 
سـوى جني املزيد من األموال، حتى وإن كانت 

من القاتل ذاته. 
ويأتي قراُر برنامـج األغذية تقليل الدعم يف 
وقت صّعد طريان العدوان األمريكي السعودّي 
من غاراته عىل صنعاء، وتحديداً مطار صنعاء 

الـدويل، َحيُث يعتـرب املطار بأجوائـه وبحركة 
اإلقـالع منـه والهبـوط فيـه، مّمـراً رئيسـياً 

للمساعدات. 
 

شدائُح بالةمطئ
ويّدعـي برنامـج األغذيـة العاملي أن سـبَب 
تقليص املساعدات نقٌص يف التمويل، لكن ثمة 
حقائَق كثريًة تكشـُف عن مغالطات جسـيمة 
وتالعـب واضح مـن قبل هـذه املنظمة، وعدم 
تعاملها بجدية مع املأساة اإلنسانية يف اليمن، 
وأن الربنامج لو اشتغل وفق اإلْمَكانات املادية 
املتاحـة لديه، لـكان وضُع اليمنيني يف أحسـن 
حـال مما هـو عليـه اليـوم، وملـا اضطر عىل 

اإلطالق إىل تخفيض مساعداته إىل النصف. 
ويف تقريـر صـادم، كشـف املجلـس األعىل 
إلدارة وتنسـيق الشـئون اإلنسـانية والتعاون 
الـدويل، عـن إجمـايل التمويل املقـدم لربنامج 
األغذيـة العاملـي حتـى نوفمـرب 2021 لتنفيذ 
أعمـال اإلغاثـة اإلنسـانية يف اليمـن، والبالغ 
(1177048828) ملياراً وِمئة وسبعًة وسبعني 
مليوناً وثمانيًة وأربعني ألفاً وثمانِمئة وثمانية 
ُم عـىل أي  وعرشيـن دوالراً، األمـر الـذي يحتـِّ
إنسـان عاقل يف هـذا الكون بطرح تسـاؤالت 
حـول مصري ذلـك املبلغ الضخم، وملـاذا ارتفع 
معـدل األمـن الغذائـي وزادت حـاالت الفقـر 
واملجاعة وسـوء التغذية يف البلد املنكوب جراء 

استمرار العدوان والحصار منذ 7 سنوات. 
ويف صورة من صور فسـاد برنامـج الغذاء 
العاملـي واسـتهتارها وعـدم اكرتاثهـا لحياة 
مجلـس  تقريـُر  أشـار  اليمـن،  يف  املواطنـني 
الشئون اإلنسانية، حصلت صحيفة «املسرية» 
عىل نسـخة منه، إىل كمياٍت كبـريٍة من أطنان 
الغذاء التابعة للمنظمة األممية غري اإلنسانية، 
تم إتالفها وإعادتها؛ بَسـبِب انتهاء صالحيتها 
وفساد محتواها وعدم مطابقتها للمواصفات 
واملقاييـس، َحيُث بلـغ إجمايل الزيـت النباتي 
الـذي تم إعـادة تصدير الشـحنة خـالل العام 
الجـاري 2021 مـا يقـارب 2557952 طنـاً، 
كما بلغ إجمـايل البقوليات املنتهية صالحيتها 

ورفض دخولها يف نفس العام الجاري 93563 
طنـاً، َو369 حاويـة، باإلضافـة إىل 362880 
طنـاً و59040 كرتوناً من املكمـالت الغذائية، 

و27416 طناً من البازالء. 
وبـنّي التقريـر أن املئـات من أطنـان املواد 
الغذائيـة التي تـم إتالفها بمحارض رسـمية؛ 
بَسـبِب التخزيـن الـيسء للمـواد الغذائيـة يف 
مخازن برنامج األغذية؛ باعتبَارها غريَ مؤهلة 
وال تتوفر فيها االشـرتاطات الصحية والفنية، 
ناهيك عن املواد التي يتم تزوير تاريخ وانتهاء 

الصالحية. 
ونـّوه املجلـُس األعىل للشـئون اإلنسـانية 
وعـدم  الغذائيـة  املسـاعدات  تقليـص  أن  إىل 
رصفها بشـكل شـهري، فاقمت مـن املعاناة 
مسـتويات  إىل  االنـزالق  إىل  وأدت  اإلنسـانية 
خطـرية من املجاعة، وشـكلت ازديـاد يف عدد 
حاالت سـوء التغذية الحاد عنـد األطفال دون 
سـن الخامسـة، كما وصلت األزمة اإلنسانية 
إىل مسـتويات خطرية يف مراحـل املجاعة التي 
اجتاحـت البالد وارتفاع حاالت سـوء التغذية، 
مبينًا أن تدهوَر الوضع اإلنسـاني ينذر بوقوع 
مجاعـة قد تتسـبب بمـوت ماليـني اليمنيني؛ 
بَسـبِب اسـتمرار العدوان والحصار وتقليص 

املساعدات اإلنسانية. 
املعيـيش  الوضـَع  أن  املجلـس  َوأََضــاَف 
الكارثـي فاقم من حالة الجوع يف البالد الواقع 
تحت العـدوان والحصار األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي املمتـد منـذ 7 سـنوات، إضافـة إىل 
احتياج قرابة نحو 16.2 مليون إىل مسـاعدات 
غذائيـة طارئة، ناهيك عن احتيـاج ما يقارب 
12 مليوناً إىل مسـاعدات غذائيـة عاجلة، كما 
يحتـاج 4 ماليـني و500 ألـف يمني نـازح إىل 
مسـاعدات متنوعة، باإلضافـة إىل وجود أكثر 
من 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، 
فيمـا تعاني أكثر مـن 1.5 مليون مرضعة من 

سوء التغذية الحاد. 
ولفـت مجلـُس الشـئون اإلنسـانية إىل أن 
تقليـَص املسـاعدات وعـدم رصفهـا بشـكل 
ُمسـتمّر فاقم مـن الوضع اإلنسـاني وارتفاع 

معدل انعدام األمن الغذائي، موضًحا أن ماليني 
النازحـني الذين نزحوا من جميـع محافظات 
الجمهوريـة بحاجة إىل تلبية أدنى االحتياجات 
األََساسـية من املـواد الغذائيـة واملتنوعة، كما 
أن انقطـاع مرتبات موظفي الدولة، جراء نقل 
البنـك املركزي مـن العاصمة صنعـاء إىل عدن 
املحتّلة والحرب االقتصادية عىل البالد، أَدَّى إىل 
وضع معييش مأسـاوي ملاليني اليمنيني والتي 

كانت مصدر الرزق الرئييس لهم. 
 

ارتفاٌع يف طسثقت جعء الاشثغئ
وسـّجلت اليمـُن خـالل سـنوات العـدوان 
األمريكي السعودّي أعىل معدالت سوء التغذية 
يف أوسـاط األطفـال والنسـاء، عىل مسـتوى 
العالم، فاألطفال والنساء يف اليمن يصارعون؛ 
ِمـن أجِل البقاء عىل قيد الحياة بشـهادة األمم 
املتحدة، لكنها لم تفعل شيئاً؛ ِمن أجِل إبقائهم 
عـىل قيد الحياة، وال حتى ُمَجـّرد إدانة لجرائم 
مـن انقطاع  تحالف األعـراب بحقهـم، خوفاً 

تمويل دهاقنة العدوان. 
ويعانـي أكثر من 2 – 2.3 مليون طفل يمني 
دون سـن الخامسـة من سـوء التغذية الحاد، 
وهـم ال يحصلـون عـىل الكميـة الكافيـة من 
األغذية، منهم 358 - 360 ألفاً يعانون من سوء 
التغذية الحاد جداً/ الوخيم، وهذا رقم مرشـح 
لالرتفاع، وذلك بزيـادة 16 % عن العام 2020، 
وهم يصارعون؛ ِمن أجِل البقاء عىل قيد الحياة، 
بحسب برنامج األمم املتحدة اإلنمائي وبرنامج 
األغذيـة العاملـي ووزارة التخطيـط بصنعـاء، 

إبريل 2019 - 10 فرباير 2021. 
يف  ل العـاُم الجـاري 2021 ارتفاعـاً  وسـجَّ
معدالت سـوء التغذيـة الحاد والحـاد الوخيم 
بمقـدار 16 % و22 % عىل التوايل بني األطفال 
تحت ِسـنِّ الخامسـة عن العـام 2020، وفقاً 
للمديـر التنفيـذي لربنامـج األغذيـة العاملي، 
«ديفيـد بيـزيل»، وهـذه األرقاُم مـن بني أعىل 
معدالت سوء التغذية الحاد الوخيم امُلسجلة يف 
اليمن منذ عـام 2015، وفقاً ملنظمات «الفاو» 

و»اليونيسف» وبرنامج األغذية العاملي. 

إظســاظــغئ طـظـاـعـغئ الخـقتــغئ

المةطج افسطى لطحآون اإلظساظغئ: المؤات طظ أذظان المعاد الشثائغئ والجغئ تط إتقُشعا بمتاضَر رجمغئ؛ بَسئِإ الاثجغظ السغء شغ طثازن الئرظاطب؛ باساَئارعا غغر طآعطئ

برظاطب افغثغئ السالمغ شغ الغمظ.. 
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 : سئاس الصاسثي 
أصبحت ثقافُة الجهاد واالستشهاد هي السائدَة 
والرشفـاء  الكرمـاء  اليمنـي  الشـعب  أوسـاط  يف 
واألحرار واملؤمنني الذين يبذلون أمواَلهم وأنفسهم 
وأوالدهـم يف سـبيل اللـه والوطن، مسـتجيبني لله 
سـبحانه وتعاىل الذي حـث يف القرآن عـىل اإلنفاق 
والجهـاد يف مواجهة الطواغيـت واملجرمني، وقابل 
عطاءهـم الجهـادي بعطـاء الشـهادة يف سـبيله، 

والحياة األبدية يف كنف الله والخلود يف جنته. 
إن الشهادة بمفهومها القرآني كاملة َومنطلقة 
من معطيات املسمى اإللهي َومستوفية لرشوطها، 
َوهـي أبلغ املسـميات التي ال يمكـن مقارنتها بأي 
منهج إنساني مهما كانت الفضيلة تحكمه، ناهيك 
عـن أنهـا أحاطـت بمعانـي الشـهادة بمفهومها 
اإلنسـاني والوطنـي والتـي ال تتعـاَرض أبـداً مع 
املفهـوم اإليماني الذي أحاط بـُكلِّ أصول الفضيلة 

التي نتغنَّى بها. 
ولنا يف الشـهيد القائد السـيد حسـني بدر الدين 
الحوثي -رضوان الله عليه- أُنموذٌج لصفِة الشهادة 
َومنطلٌق لهـذا النهج بأبعاده اإلنسـانية َوالوطنية 
َوالدينيـة، فالشـهيد الـذي أعـاد تأصيـَل منهجية 
الشـهادة، َوأطلقها لتصبـَح ثقافـًة َوطريقاً، كان 
أوَل َمـن تملك أصوَلها يف سـلوكه َوأفعاله َوقاد بها 
املرشوع، َوعىل ذمته ارتقى شهيداً، وهذه الحقائُق 
باتـت اليوَم واضحًة وجليًة بعد أن ظلت دهراً مثاراً 

للتشويه والتحريف والتضليل اإلعالمي. 
ويف هذا الشـأن، يقول الدكتـور قيس الطل: من 
ثقافـة القرآن الكريم أحيى الشـهيد القائد السـيد 
حسـني بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه- هذه 
ــة بثقافة الجهاد واالستشهاد، وجعل -بفضل  األُمَّ
الله- أحرار هذا الشعب يتسابقون يف ميدان الجهاد 
ويعشـقون الشـهادة يف سـبيل اللـه، ويتفاخرون 
بأعداد الشـهداء الذين قدموهم يف سـبيل الله؛ ألَنَّ 
الشـهيد القائد قدم الجهاد والشهادة يف سبيل الله 
فة  كما قدمها القـرآن الكريم كتجارة رابحة ومرشِّ
مع الله سـبحانه وتعاىل، كما قدمها كذلك كأفضل 
اسـتثمار لحياة اإلنسـان وموته، ومن الحماقة أال 
يسـتثمَر اإلنسـاُن موتَه املؤكَّـد بالشهادة يف سبيل 

الله. 
ويوضـح الطـل يف حديثـه لصحيفة «املسـرية» 
ـَح املفاهيـَم املغلوطة عن  أن الشـهيَد القائـَد صحَّ
املـوت والتي جعلـت الكثريَ من املسـلمني يرتعبون 
ويخافون عند ذكره، وقال: إن الله نسـف ُكـّل هذه 
املخاوف، بل وقدم الشـهادة كبوابـة للحياة األبدية 
َوالحياة السـعيدة، فالشهيد حي حياة حقيقية َويف 

ضيافة الله يف قمة النعيم َوالراحة َوالسعادة. 
 وعـن ثمـرة الشـهادة، يؤّكــُد الشـهيُد القائُد 
-رضواُن الله عليه- بأنه ال عزَة وال كرامَة َوال حرية 
ــة دون ثقافة الجهاد َواالستشهاد، وهذا  لهذه األُمَّ
ما شـهد به الواقع اليوم يف ظـل العدوان األمريكي 

السعودّي علينا. 
وعـن تكريم الله للشـهيد يـوم القيامة، يوضح 
الدكتور الطل أن الشهيد القائد تحدث عن رفع الله 
ألب أَو ابن أَو أم أَو زوجة الشهيد إىل الدرجات العالية 
يف الجنـة برشط أن يكونوا ممن وقف مع الشـهيد 
يف الدنيا ودعمه وشـّجعه وأعانـه وليس ممن كان 
يحاربه أَو يثبّطه ويخذله، منوًِّها أن الشهيَد القائَد 
عـة، فُكلُّها باختالفها  تَحـرََّك غريَ آبٍه باملآالت املتوقَّ
ُل فوائَد عىل ُكـّل املسـتويات، إمـا نرصاً يخلُُق  تَُمثـِّ
ـُس وعياً  واقعـاً وجوديـاً كريمـاً، أَو شـهادًة تؤسِّ
َوترُسـُم طريقـاً لألجيال، ناهيك عـن معاني َوثمن 
هذه الشـهادة عند الله َوخلـود رجالها يف حياة غري 
فانيـة، أي أن ثمَن هذا التَحّرك بحسـابات املصالح 
القريبـة َوالبعيـدة عظيم َوكبري، وعـىل هذه الدرب 

مضـت قوافُل مـن الرجـال، مثمنًة بدمهـا الزكية 
مفهوَم الشـهادة يف نيلِها حياة الخلود، َويف رسمها 

للحارض َولألجيال القادمة طريق الخالص. 
 

اجابماُر املعت 
وحـوَل الشـهادة يف فكر الشـهيد القائـد، يقول 
السياسـية  األحـزاب  باسـم  اإلعالمـي  املتحـدُث 
املناهضة للعدوان، عارف العامري: إن الشـهادَة يف 
فكر الشـهيد القائد تعني استثماراً للموت الذي هو 

حتمي وال بد منه. 
ويؤّكــد العامري يف حديثه لصحيفة «املسـرية» 
أن الشـهيَد القائـَد اعتـرب الشـهادَة يف سـبيل الله 
أعىل وأرقى مراتب اسـتثمار املوت، فعندما يشـُعُر 
اإلنسـان بأنـه مـاٍض يف سـبيِل تحقيـق العدالـة 
والحرية واالسـتقالل، مدافعاً عن األرض والعرض، 
فهذا اإلنسـان قد نذر نفَسه وحياتَه لله ويف سبيله، 
فتصبـح حياتُه كلُّها عمـالً يرجو به رضـواَن الله 

عليه، متمنياً أن يفـوَز بالنعيم والحياة األبدية عند 
ربه. 

ويؤّكــد العامري أن املجاهديـن يحرصون عىل 
نيـل الشـهادة، طامعني أن يكونوا مـن أولياء الله، 
أحيـاء عند ربهم يرزقون، وهي أهم ثمار جهودهم 
التـي بذلوها يف سـبيل تحقيق النـرص، موضًحا أن 
الشـهادة ثمـرُة القضيـة العادلة التـي تَحّرك عىل 
ضوئها الشـهداء، فمـا كانـوا ليبذلوا أنفَسـهم يف 
سـبيل الله، إالَّ ألَنَّهم عرفوا ثمـرَة بذلهم وعطائهم 
أنفسهم كشـهداء؛ لكي تنترص القضية التي بذلوا 
أنفسهم يف سبيلها، فمن كرم الله للشهداء وعنايته 
بهـم، يشـريُ العامـري إىل أن اللـه قابـَل عطاَءهم 
الجهادي بعطاء الشهادة يف سبيله، والحياة األبدية 

يف كنف الله والخلود يف جنته. 
وفيما يُخـصُّ ثقافَة الجهاد التـي أرىس معامَلها 
الشـهيد القائد حسني بن بدر الدين الحوثي ورفيق 
دربه سـيد شهداء املسرية القرآنية الشهيد زيد عيل 
مصلح والذي قال مقولته املشـهورة يف موقع جبل 

الخربان يف أسـفل مران: (سأجعل من مقامي هذا 
ُسـلَّماً للنرص أَو معراجاً للشـهادة) َفـإنَّها تميض 

بالشعب اليمني إىل العزة والكرامة. 
الشـهادة  تعشـُق  ــًة  أُمَّ إن  العامـري:  وقـال 
ى عـىل الفضيلة وثقافـة العطاء  والشـهداء وترتبـَّ
ـٌة  وتقدم أغـىل ما لديها من خرية الشـباب َلِهَي أُمَّ
موعـودٌة بالنرص، مباركـٌة باألجر، مطـرَّزٌة بَوْيشِ 
املجـد، متوجـٌة بالحريـة والكرامـة، وإن األُمهاِت 
بالزغاريـد  الشـهداء  أبناَءهـن  يسـتقبلن  الالتـي 
والرسور َلُهنَّ مدارُس ال تنتُج وتلُد سـوى املستقبل 

الحر والزاهر والكريم واملعطاء. 
 

طثرجٌئ ظمعذجغئ 
وعن الشـهيد القائد السـيد حسـني بـدر الدين 
الحوثـي رضـوان الله عليـه، يقول رئيـُس الدائرة 
اإلعالمية لحزب الحشـد، سند الصيادي، يف ترصيح 
خاص لـ «املسرية»: إن الشهيَد القائَد يمثُّل مدرسًة 
نموذجيـًة يف الفكـر والسـلوك الديني واإلنسـاني 
الكامل، كما هي مسـريُة حياته التي كانت ترجمًة 
عمليـًة للفكـر القرآنـي الـذي انتهجـه واملرشوع 
اإلنسـاني الذي أّسسـه وفيه وألجله ارتقى إىل ربه 
ــًة تتطلـُع إىل العزة  شـهيداً، وبشـهادته أحيى أُمَّ
والكرامـة والسـيادة يف الدنيا، وتطمـُع لنيل الرضا 

والنعيم االلهي يف الحياة األُخرى. 
ويضيـف الصيـادي أن الشـهيد القائـد حسـني 
بدر الدين الحوثي –سـالُم ربي عليه- اسـتطاع أن 
ينتشـَلنا مـن مسـتنقع الغفلة والركـود إىل ميدان 
الجهاد والعمـل، وأن يخلَق يف نفـوس الناس حالًة 
من الوعي ومن العمل الجهادي، وأن ينتشـَلهم من 
واقـع الركود إىل واقـع الحركة املثمرة، واسـتطاع 
بفضـل الثقافـة القرآنيـة التـي تدعـو إىل البـذل 
والعطـاء، أن يجعَل املجتمَع يخرُج من حالة البخل 
والخـوف إىل حالـة التضحيات واإلنفـاق والعطاء، 
وخري دليل عىل ذلك ما نعيشه اليوم كشعٍب يمني يف 
مواجهة العدوان األمريكي السعودّي، فهذا الصموُد 
األُسـطوري وهذا الوعي والبصـرية التي يتمتُع بها 
شـعبنا لم تأِت مـن فراغ بـل جاءت نتيجـة وعيه 
ونتيجـة ثقافة قرآنية آمـن الناُس بهـا يف قلوبهم 

وعملوا بها يف واقعهم. 
وعـىل خالف التجريـف الذي تعرض لـه مفهوُم 
الشـهادة وأصبـح ُمَجــرَّد توصيف يُطَلـُق خارَج 
نطاق املفهوم القرآني الصحيح، ومن خالل املتابعة 
والبحث والقراءة املتأنية ملنهج السـيد حسـني عىل 
املسـتوى النظري، وتَحّركاته عىل املستوى العميل، 
يؤّكــد الصيـادي عـىل عظمِة املـرشوع الذي يعيل 
وجودنـا ويقوُدنا إىل أسـمى معاني وقيـم التَحّرك، 
ويُحثُّنـا عـىل بـذل الجهـد يف إطـار هـذا املرشوع، 
نـًة  ويجعـُل التضحيـات يف سـبيله مقدسـًة ومثمَّ
ومضمونَة املـآالت بقدر وضوح املسـارات الدينية 
والدنيوية الذي مىض عليها السيُد حسني وأصبحت 

اليوَم ثقافًة عامًة لشعب بأكمله. 
ويـرى الصيـادي أننا ونحـن نحتفـي بالذكرى 
السنوية للشهيد، يجب أن نستشعَر القيمَة الكاملَة 
ملفهوم الشهادة، كما يتصاعد يف وعينا عظمُة هذه 
املدرسـة وما تَحـّرك ألجله املجاهدون واسـتحقوا 
هذا التكريَم اإللهي والتبجيـَل املجتمعي والوطني، 
وقـد ملـس الجميـُع يف هـذا الشـعب الثمـاَر األوىل 
لتضحياتهـم، من خالل واقع الحريـة واألمن الذي 
نعيُشـه ويفتقُده الكثري ممن خالفوا هذه املدرسة 
وحاربوهـا.. إنها مدرسـُة عطاء دائٍم تسـتحقُّ أن 
تُبْذََل ألجلها األرواح، ويسـتحق شهداؤها التعظيم 
والتقديَس ألسمى عطاء وأرشف تضحية، وشهداُء 
هذه املسرية -كما قال السـيد القائد يحفظه الله- 
هم تاُج رؤوسنا وهم فخُر أمتنا، وهم عنواُن عزتنا 

وصمودنا وكرامتنا. 

الحعادة يف شضر صائث املسرية الصرآظغئ الحعغث الصائث 
السغث تسني بثر الثغظ التعبغ

 الطض: الحعغث الصائث ختَّح المفاعغَط المشطعذئ سظ المعت وصثَّم الحعادَة ضئعابئ لطتغاة افبثغئ والسسغثة 
 الساطري: الحعغُث الصائُث اسائر الحعادَة شغ جئغض اهللا أسطى وأرصى طراتإ اجابمار المعت
 الخغادي: الحعغث الصائث اجاطاع بفدض البصاشئ الصرآظغئ إخراَجظا طظ تالئ الئثض والثعف إلى تالئ الادتغئ واإلظفاق والسطاء
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حعثاُء بسالمغئ حعثاُء بسالمغئ 
المحروع المحروع 

 عمام إبراعغط
زمٌن َحــلَّ بهذا العالـم غرّي املوازيـن برمتها 
ا بتوقيـت خلط  بحـدث صغـري فأصبـح عامليّـٍ
ترتيبـات هائلة منذ عصـور، إنها عظمة القرآن 
التي تظهر بعظمة نماذجه الواقعية التي تجسد 
حقائـق آياته، تلك هي مسـرية لها من املؤمنني 
رجـال صدقوا مـا عاهدوا الله عليـه فمنهم من 

قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبديال. 
تمـر الحـروب تلـو الحـروب وما تكـون لهم 
سـوى تأهيـٍل ليزدادوا قوة َوبأسـاً إىل بأسـهم، 
وإن املتأمـل لألحـداث يتيقن أنهـا تهيء لهؤالء 
تحضـريات السـتخالف عاملي بعامليـة املرشوع 
القرآني الذي يحملونه مسـتجيبني لتوجيه الله، 

«يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا أَنَْصاَر اللَِّه». 
رسـائل  مضامينهـا  يف  متنوعـة  فعاليـات 
اسـتنهاضية لهمـم الرجال واألحـرار والرشفاء 
وعودتهم بعـد تغييبهم عن مرشوعهم وحقيقة 
وجودهـم وكّل ذلك تحت حصـار الحديد والنار 
العاملـي ذي املفعـول التكنولوجي هو األحدث يف 
عـرصه الحـارض، عدوهم الشـيطاني األكرب قد 
بانـت يف قرنـه معالم حدبـة ظهره وصـار بعد 
حلبـه ودفعه لهـذا العدوان كالثـور رصيعاً بعد 
ذبحه ال ترى فيه سـوى حركات رسيعة ألرجله 

تتمرغ بني الرتاب والال تراب!!
ومن يف فعالية أسبوع الشهيد باليمن ال نراهم 
يحيون ذكرى شهيد فقط!! بل يحييون أنفسهم 
بهـذا الشـهيد الـذي قدم دمـه روحه بـكل إباء 
وشـموخ وعزة واستبسال منقطع النظري حتى 
صار محسـوداً يف مختلف بقاع العالم واستمدت 
بعض الشـعوب من مواقف أهايل الشهداء الدفع 
برجالها ملواجهة الطواغيت وما الحشد الشعبي 
العراقي ببعيد عن ذلك وكل ذلك بعظمة الشهداء 

يف اليمن وأهاليهم العظماء. 
ابُن سـلمان وابن زايـد وبضعٌة مـن املرتِزقة 
املترسعـني املنخلعـني مـن لبـاس ُهــِويَِّتهـم 
لتظهَر سـواءتُهم قـد اختاروا أقـداَم َمن رضب 
الله عليهم الذلة واملسكنة، وبداخل اليمن جنوباً 
معاناٌة واحتـالٌل وقتٌل وتفجـريات واغتصابات 
بطرق وأساليب تُظِهُر غضَب وسخَط الله حينما 
استسلموا ألعداء الله ولن تلقى لهم من الله ولياً 

وال نصرياً. 
الشـهيد مدرسة الشـهادة وبدمه وروحه هو 
مفتاُح األمن والسـالم وصـون العرض واألرض 
وظلت العـزة والكرامة والشـموخ واإلباء بارزة 
ظاهـرة عالية عزيـزة قويـة بقوة اللـه العزيز 
الجبـار ووعـده، وما كانـت هـذه إال بعضاً من 
محاسنهم تجاه أبناء شعبهم وأمتهم اإلسالمية 
التي باركها الله وبعطائهم الكريم غرسـوا فينا 
الُهــِويَّة واالنتماء والوالء السـليم، واسـتمددنا 
العزم واإلراَدة عىل إحدى الحسـنيني وما بينهما 
اإليمـان بمظلوميتنا وقضيتنـا العادلة يف الوفاء 
بالوفاء واإلحسـان جزاء اإلحسان، وإن الله ملع 

املحسنني. 
هذه املسـرية تسـري دون توقف أَو ملل أَو كلل 
يتَحـّرك حاملوهـا بإلهـام إلهـي وكأنهم رسٌب 
مـن النمـل وخلية مـن النحل ال تتوقـف لتزرع 
العسل وصدقا وبعد ستة أعوام يقيناً قد صارت 
األمـور سـماوية وعصا مـوىس تلقـف ُكـّل ما 
يأفكـون بقـدرات بسـيطة، كالشـينكوف أماَم 
أقـوى وأحدث ترسـانة جويـة وبريـة وبحرية 
وتكنولوجية وبرشية تثبـُت أنَّ «واللُه متم نوره 

ولو كره الكافرون». 

عض غصارُب جطعُك السسعدّغئ طظ الثولئ 
المارصئ بظص الصاظعن؟

أ. د. سئثالسجغج خالح بظ تئاعر* 
 

ملاذا يُوضع السؤال عىل هذا النحو املبارش؟!
ما هي مناسـبة أن يُوَضع سـؤال مبارش وجريء 
كهذا، والذي حوَّلته أنا إىل عنوان ملقايل الجديد؟! وملاذا 
هـه إيلّ عدد من اآلبـاء واألَُرس لعدٍد من الشـهداء  وجَّ
اليمنيـني الذيـن ضّحـوا بأرواحهم فـداًء للدفاع عن 

كرامة الشعب اليمني وتراب اليمن الطاهر؟
وملاذا يُوَضع السـؤال عىل هذا النحو املبارش؟ وكّل 
تلك األُرس كانت تطرح عيلّ األسـئلة بيشٍء من الثبات 
والقـوة والصمـود واالعتـزاز بـكل تلـك التضحيات 
الجسيمة، كأنَّ لسان حالها يقول: نحن، أهل اليمن، 

يف معركتنا املقدَّسـة القائمة اآلن مع اململكة السـعوديّة، وبعد أن 
استشـهد ِمنَّا كثـريون يف مواجهـة دول الُعدوان، وبعـد أن دّمـر 
الُعـدوان ُمدننا وُقرانا ومصانعنا ومدارسـنا ومطاراتنا مع البنية 
التحتية للوطن، وآخرها تدمري جرس ميدان السـبعني يف العاصمة 
صنعاء، يقولون يل: هل سـلوك اململكة السعوديّة هو سلوك سويٌّ 
وطبيعـي؟ أم إنّه سـلوك وترصفات لعصاباٍت مارقـٍة عبثت ُكـّل 
ذلـك العبث باليمـن العظيم، وهي خارجة عن القانون اإلنسـاني 

والقانون الدويل معاً؟
وتكّرر ذلك السؤال مراٍت متعددًة وأنا أتجّول بني خيام الشهداء 
وسـاحاتهم، وكنت أسـتمع إىل امللحوظات والتسـاؤالت لعدد من 
أقرباء الشهداء يف ميدان السبعني، ورضيح الرئيس الشهيد صالح 
الصّماد، ويف رياض الشـهداء، وسـاحات قرص الشـباب، والذين 

بلغوا عرشات اآلالف من الشهداء، رحمة الله عليهم. 
يف أثناء التجوال والسـري يف ازدحام الزُّّوار والفضوليني، يصعب 
ا من  أن تُجيب عن ُكـّل تلك التسـاؤالت، لكنني كنت مندهشاً ِجـدٍّ
تعامـل األَُرسِ واألقرباء مع حـدٍث ضخٍم، كالشـهادة والتضحية 
ومفارقـة األحبّـاء، ومعظمهـم من الشـبّان، إىل درجـة التباهي 
واالفتخار بعدد الشـهداء من ُكــّل أرسة وقبيلة ومحافظة، كأنَّه 
ِسـباٌق شعبّي حقيقي يف تقديم ُكـّل تلك التضحيات التي يعتزون 

بها ويتفآخرون بتقديمها. 
الشهداء ينحدرون من جميع مناطق اليمن، ومن جميع قبائله 
ونواحيه وفئاته. لذلك، لم تُعد التضحية محصورة يف أَُرس بعينها، 
أَو يف قبائـل بذاتهـا، أَو يف محافظـاٍت معينة. وهـذه هي ظاهرة 
التالحـم القبيل البنيِّ والجيلّ عرب إقدام اليمانيني عىل االستشـهاد 
األمريكـي –  اإلماراتـي –  العـدّو السـعودّي –  ألَنَّ  والتضحيـة؛ 
ـد صفوف اليمنيني، ووثَّق دماءُهـم الزكية برباٍط  الصهيوني وحَّ

ُمقدَّس، هو الدفاع عن حياض الوطن واألمة اليمنية العظيمة. 
دعونا نسرتسـْل ونتقصَّ عدداً من فصول الُعدوان السعودّي – 
اإلماراتي، ُمنذ أول صاروٍخ أطلق عىل العاصمة صنعاء يف صبيحة 
يـوم الخميس، املوافق فيه الـ 26 مـن آذار/مارس 2015م حتى 

آخر صاروٍخ. 
ـدت دول الُعـدوان أن تقصف صاالت األفراح (زواج آل  أوالً: تعمَّ
السـنباني يف محافظة ذمار)، واملآتم (مأتم آل الرويشان وخوالن 
كلهـا) يف الصالة الكربى. وراح ضحيتها املئات من الحضور، بمن 
فيهـم أطفـال من أقربـاء أهل الحدث (والشـف). وهـذه جريمة 
يعاقب عليهـا القانون الدويل والقانون املحـيل؛ باعتبَارها اعتداء 

عىل مواطنني مدنيني مساملني. 
 ثانياً: قصف األسواق الشعبيّة وتدمريها يف عدٍد من املحافظات، 
وأبرزها ما حدث يف السـوق الشـعبيّة يف محافظة لحج، وسـوق 
ـه، وراح ضحية ذلـك العرشات من  «ُمسـتباء» يف محافظـة حجَّ
ا عن جبهات  املواطنـني األبريـاء. هذه الجغرافيـا هي بعيدة كليّـٍ
املواجهة العسـكرية. وبالتايل، وجب عىل القانون الدويل محاكمة 

القيادات السياسية والعسكرية لدول الُعدوان. 
 ثالثـاً: رضب مـدارس البنـات يف صنعـاء، ومشـهد جثمـان 
الشـهيدة الطاهرة التلميذة امُللقاة بالقرب من مدرستها ويف زيِّها 
املدريس، وهي حاملة الحقيبة املدرسـية امُلهداة إليها من منظمة 
«اليونيسـف الدوليـة». وكمـا هو كذلك مشـهد الحافلـة الناقلة 
للتالميـذ يف منطقة «ضحيان» يف محافظة صعـدة. فهي األُخرى 
شـاهدة حية عىل فداحة جريمة قتل األطفـال بالُجملة يف اليمن. 

وبالتايل، َفـإنَّ القانون الدويل اإلنساني، ومجلس حقوق اإلنسان، 
وضعـا حكومـة اململكـة السـعوديّة يف القائمة السـوداء لقتلها 

األطفال يف اليمن. 
دت القوات املعتدية عىل اليمن أن تُشّن   رابعاً: تعمَّ
غاراتهـا عىل منـازل املواطنني اآلمنني يف ُسـكناهم. 
ويتذّكر الرأي العام العاملي قصة إبادة أرسة بكاملها 
يف أحـد أحيـاء العاصمـة صنعـاء، وبقيـت الطفلة 
(بُثينة الريمية) شاهدًة حية وحيدة كي ترسد قصة 
جريمة آل سعود وآل نهيان وقتلهم أهلها يف صنعاء. 
دت القوات امُلعادية قصف السجون  خامسـاً: تعمَّ
واإلصالحيـات وتدمريهـا يف أوقـات نـوم السـجناء 
مساًء؛ ِمن أجِل ضمان حصد أكرب عدٍد من األرواح يف 
عدد من اإلصالحيات يف محافظات حّجـة والحديدة وذمار وصعدة 
وتعز. وخلَّفت تلـك الغارات عدداً من الضحايـا، وهم محكومون 

بأحكاٍم قضائيٍة جنائيٍة؛ باعتبَارهم مواطنني مدنيني. 
وُهنـا تكـون جريمـة دول الُعـدوان مضاَعفـًة مـن النواحـي 

األخالقية والقانونية واإلنسانية. 
سادساً: يف الحروب واملواجهات بني أطراف النزاع، هناك ضوابط 
قانونيـة وأخالقيـة أقرَّتها األمم املتحـدة بني امُلتحاربـني، ومنها 
كيفيـة التعامل مع األرسى. لكن، تمَّ ضبـط تجاوزات وخروقات 
إجراميـة يف التعامـل غـري األخالقـي مـع أرسى الجيـش اليمني 
واللجان الشـعبيّة يف أكثر من جبهة، يف السـاحل الغربي والضالع 
وعـدن وأبني. وبالتايل، تُعدُّ هذه املمارسـات جرائم حرب بامتيَاز، 
ويُعاَقُب عليه املارقون من القيادات السياسـية والعسكرية لدول 

الُعدوان. 
ـدت دول الُعدوان أن تُْضِعـف القطاعات الرتبوية   سـابعاً: تعمَّ
ر يف مسـتوى معيشـة  والثقافيـة واالقتصاديـة، األمـر الـذي أثـَّ
املواطنـني اليمنيني، لكـّن األكثر إجراماً وإيالمـاً لليمانيني هو ما 
أصاب القطاع الصحي الحكومي، الذي تهالك َكثرياً، ولم يسـتطع 
أن يفي باالحتياج اإلنساني الصحي العام. لكّن األخطر هو ازدياد 
أعـداد مـوت األِجنَّة واألطفـال واملولوديـن يف الـوالدات امُلتعّرسة 
والُقـّرص، إذ يُقّدر عدد الضحايا من األِجنَّة واألطفال يف شـهرهم 
األول مـا يقـارب 270 طفالً وجنيناً يوميٍّا، فتخيَّلـوا أنَّ هذا العدد 
من األطفال يمـوت يوميٍّا (ورد يف تقارير اإلحصاءات املقدَّمة من 
وزارة الصحة يف حكومة اإلنقاذ الوطني يف صنعاء)، وهذه جريمة 
إنسـانية ُمركَّبة يقوم بها أعداء اليمن بحـق الطفولة واليمنيني، 
وهـو عمل ممنَهـج؛ ِمن أجِل أن يُعرِّض قطاعاً واسـعاً من األُرس 

اليمنية لالنقراض النهائي. 
الخالصة: نعود إىل سؤال أهايل الشهداء اليمنيني:

هل أفعال اململكة السـعوديّة وممارسـاتها ترقى، من الناحية 
القانونية، إىل ممارساٍت إجراميٍة تقود إىل جعِلها ضمن الحكومات 

املارقة والخارجة عن القانون اإلنساني والقانون الدويل؟
السـعوديّة ُمدانـة من أكثر مـن جهة يف العالم، ومـن أكثر من 
شـخصية برملانية يف الغـرب الليربايل االسـتعماري، لكنها تحمي 
ذاتها وشخوصها وقياداتها، وتُغطي عىل جرائمها برصف األموال 
السـائبة للـدول النافـذة يف العالم، بأرقـام فلكيـٍة وخياليٍة، كي 
تُسـكت وتُخرس أي موقٍف سـيايس وحتى إعالمـيٍّ يُثار ضدَّها. 
ولنـا مثال يف القـرار الصادم لألمني العام لألمـم املتحدة، واملتمثّل 
بإخـراج السـعوديّة من قائمـة العـار (القائمة السـوداء لقتلها 
أطفال اليمن)، وكذلك يف جريمة اغتيال اإلعالمي السعودّي، جمال 
خاشـقجي، وتقطيعه باملنشـار؛ ألَنَّ القانون الدويل لم ينشأ عىل 
قواعد أخالقية، وال عىل أُسـس إنسـانية بحتـة، أَو حتى قانونية، 
بحيث تُعاَقـب الحكومات ويُعاَقب القادة املذنبون وفقاً لنصوص 
القانـون الدويل وبنوده، وبحسـب مـا اقرتفوا مـن ُجنحة وُجرم؛ 
ألَنَّ ُكــّل تلك القوانني يسـتطيع قـادة الدول امُلتنّفـذون يف العالم 
تكييَفهـا ومواءمتَها بحسـب مصالحهـم االقتصاديـة، وأحياناً 
بحسب أهوائهم وأمزجتهم، لكن هذه الدول هي، يف نص القانون 
َونظر املجتمع، دوٌل مارقـة، وقادتها هم مارقون وخارجون عن 

القانون. 
(وفوق ُكـّل ِعْلٍم َعِليم)

* رئيس مجلس الوزراء 
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الغمظ: جغظارغع طا بسث تفطئ الةظعن 
والّاخسغث افخغر لطاتالش السسعدّي

الفةُر ولغالغ الظخر 

سطغ ظاشر 
 

كما لـو أنَّ الحرب يف بداياتها، كثّــف تحالف العدوان 
األمريكّي السعودّي غاراته الجوية، وبشكل هستريّي، عىل 
األحياء السـكنية واألعيان املدنية يف العاصمة صنعاء، من 
مطار صنعاء الدويل املدني إىل جرس السبعني وما حوله من 
املستشفيات وسـجن األرسى، ُوُصـوالً إىل شارع الزبريي، 
األكثر اكتظاظاً باملدنيني واملنشـآت املدنيّة، والحّي الليبي 

يف مديريّة معني. 
وقـد انتهج هـذه املرة أُسـلُـوب العـدّو اإلرسائييل، من 
خالل إعالنه املسـبق عن الهدف وتحذيراته ومزاعمه بأنَّ 
هـذه األعيـان املدنية تسـتخدم لـ»أغراض عسـكرية» أَو 

«تخزن فيها أسـلحة عسـكرية»، وتّوج تصعيده بجريمـة مروعة بحق 
أرسة فقرية يف املحويت، متسـبّباً باستشـهاد وإصابة 10 أشـخاص من 
أرسة واحدة، األمر الَّذي وضع التحالف موضع تنّدر كثري من الناشـطني 
يف مواقـع التواصـل االجتماعي، الذين نـرشوا صور األطفـال بوصفها 

مخازن السالح املزعومة سعوديّاً وأمريكياً!
ويف ظلِّ موجة التَّصعيـد األخرية، هناك من يطرح بقوة فرضيّة لجوء 
النظام السـعودّي مؤّخراً إىل استئجار خرباء عسكريني إرسائيليني إلدارة 
غـرف عملياته يف اململكة ضّد اليمن واليمنيـني. وما يدفع إىل طرح هذه 
الفرضيّـة هو أنَّ النظام السـعودّي عمد مؤّخراً، وبشـكل غري مسـبوق 
منذ 7 سـنوات، إىل بعث «رسـائل تحذيريّـة» وبّث «دعايـات مضّللة»، 
السـتهداف األحياء السـكنيّة واألعيان املدنيّة يف العاصمة صنعاء، تماماً 

كما كان العدّو اإلرسائييلّ يعمل يف حروبه العدوانية ضد لبنان وغزة. 
وبعيـًدا عـن الفرضيـات، أعلنت صنعاء سـابًقا امتالكهـا معلومات 
تؤّكـد رشاكـة العدّو اإلرسائييل مبارشة يف العـدوان عىل اليمن، وتحدَّث 
اإلرسائيليـون رصاحًة عـن أنَّ مصلحتهـم تكمن يف انتصـار «التحالف 
العربـي»، وأنَّ فشـله يعني خسـارتهم، وتحّدثوا عن مصالح مشـرتكة 

ومخاوف مشرتكة. 
ويف ُكــّل األحوال، إنَّ موجة التصعيـد األخرية تعّرب عن حالة اإلحباط 
والتخبّـط واليـأس التي وصـل إليها تحالـف العدوان، مدفوعاً بفشـله 
امليداني يف مأرب وغريها من الجبهات، وفشـل خياراته العسـكرية وغري 
العسـكرية يف الّضغط عىل صنعاء للجلـوس إىل طاولة املفاوضات تحت 
السقوف السياسية املطروحة أمريكياً وسعوديّاً، ما لم يبادر أوالً إىل رفع 

الحصار ووقف العدوان وسحب القوات األجنبيّة. 
بمـوازاة التّصعيـد العسـكرّي لتحالـف العـدوان، مارسـت األمـم 
املتحـدة، وبضوء أخرض من واشـنطن، عدداً من الضغـوط عىل صنعاء 
مـن بوابة امللف اإلنسـاني. تمثّلت هذه الضغوط بإعـالن برنامج الغذاء 
العاملي خفض املسـاعدات بنسـبة تتجـاوز 60 %، فيما هـّدد برنامج 
الصحـة العاملي بقطع منحـة الديزل عن القطاع الصّحـي. وتزامن مع 
تلك الضغوط اسـتمرار القرصنـة البحرية لتحالف العدوان عىل سـفن 
املشـتّقات النفطية، ومنعها مـن الوصول إىل ميناء الحديـدة. ُكـّل تلك 
الضغـوط يضبـط إيقاعها مايسـرتو أمريكـي واحد، لدفـع صنعاء إىل 

القبول بمقاربات واشنطن والرياض، وأّولها تجميد العمليات العسكرية 
باتّجاه آخر معاقل التحالف يف املدينة وما تبّقى من وادي عبيدة. 

أمام هذا التّصعيد، لم يتبدَّل موقف صنعاء، ولم يرتاجع 
سـقفها السـياّيس والعسـكرّي، بـل ربما زادهـا اندفاعاً 
وحماسـة، ففي غضون موجة التصعيـد األخرية، تمّكنت 
طالئع صنعاء من حصد مكاسـب ميدانية جديدة بتحرير 
أكثـر من 1200 كم2 يف اليتمة يف محافظة الجوف، ضمن 
عملية «فجر الّصحراء» التي أعلنها املتحدث باسم القوات 
املسـلحة العميد يحيى رسيع، إىل جانب مكاسـب ميدانية 
جديـدة يف مأرب يف ما وراء البلق الرشقي، ولسـان حالها 
يقول إنَّ التصعيد سيشـّكل دافعاً للحسم، وبشكل أرسع 
مما يتوقعه تحالف العدوان، وإّن العمليات االسـرتاتيجية 
لن تتوقف عن اسـتهداف العمق السعودّي ما دام التصعيد 

والعدوان والحصار ُمستمّراً. 
كما جاءت عملية جيزان األخرية، َحيُث أُدخلت فيها صواريخ أكثر دقًة 
وأكثـر فاعليًة ربمـا ألول مرة، وطالت املنطقـة الصناعية التي وصفتها 
القـوات املسـلَّحة بـ»األهداف الحساسـة جـداً»، وهنـاك معلومات عن 
خسـائر مادية وبرشية كبرية، ومن املتوقع أن تكون هذه هي بداية الرد 

عىل التصعيد، وأّن القادم أكثر إيالماً. 
عىل األقل هذا ما توحي به الرسائل السياسية، إذ هّدد كبري املفاوضني 
اليمنيـني ورئيس الوفد املفـاوض، محمد عبد السـالم، تحالف العدوان 
بـ»أسـوأ العواقب» يف ظل استمرار التصعيد. جاءت رسالته بعد جريمة 
العـدوان يف املحويـت التـي راح ضحيتهـا 10 مدنيني، بينهـم أطفال. 
وقـد اتّهم األمم املتحـدة واملجتمع الدويل بالتواطؤ مـع تحالف العدوان 

والّصمت عن استهداف املدنيني واألعيان املدنية. 
وكان وزيـر الدفاع، اللواء الركن محمد نارص العاطفي، توّعد تحالف 
العدوان بـ»مصري أسود ينتظُرهم، بعد أن أصبحت املنايا تحيُط بهم من 
ُكــّل جانـب»، مبينًا أنَّ «نرياَن لهب محرقة أشـدُّ عتواً وغضباً من نريان 

الرباكني املتفجرة، وستلتهُم عروشهم وتسحُقها». 
وكان ترصيحه واضًحا بأن ال تراُجَع عن مسـار تحرير واستعادة ما 
تبقى يف محافظة مأرب من أيدي املحتّلني، قائالً: «لو اجتمعت ُكـّل قوى 
األرض ضدنا، لن تثنَي يمن اإليمان والحكمة وجيشـه ولجانه عن امليض 

يف استكمال تحرير ما تبّقى من أرضنا». 
الخالصـة الَّتي ال بـدَّ منها أنَّ هـذه الحفلة الجنونيـة والتصعيد عىل 
املـدن واألحياء السـكنية لن يمّرا مـن دون رد ورّد مزلـزل، كما عّودتنا 
القوات املسـلحة التي ال تـزال تحتفظ بكامل قوتهـا، وتحتفظ بمعادلة 
التصعيد بالتصعيد، كما أنَّ العدوان السـعودّي لن ينجح يف جرِّ صنعاء 
إىل طاولة املفاوضات تحت سـقوفه السياسـية، كما يتوهـم، وعليه من 
اآلن أَو يوفـر الكلفة ورضيبة الرّد، فكلمـا زاد يف غيّه وجرائمه كان الرد 
أكثر قسـوًة وأكثر إيالماً، وكلَّمـا أوغل يف القتل والخـراب كانت فاتورة 
التعويضـات أكثر. وعليـه أن يعترب من العراق الذي مـا زال يدفع ثمن 
حماقة صدام حسني يف الكويت. وقد دفع حتى اليوم 52 مليار دوالر. أما 
حرُب السنوات السبع، فال ثمَن لها إال زوال نظام آل سعود من الجزيرة 

العربية. 

بطصغج سطغ السططان 

فجـر الصحـراء ليس ككل فجـر يطلع، 
وال كأي رشوق يسـطع، هـو فجـر شـق 
طريق العتمة ليـيضء اليتمة بنور الحرية 
ويبـدد الظـالم الـذي َحــّل فيهـا بفعـل 
االحتـالل والتسـلط لقـوى الـرش العاملية 
التـي جعلـت مـن أرض اليمـن هدفـاً من 
أهدافها الشيطانية، فكادوا كيدهم وسعى 
املجاهـدون سـعيهم املـرشوع يف التصدي 
لهـم فدحـروا أهـداف الشـيطان؛ ألَنَّ كيد 

الشيطان كان ضعيفاً. 
شـق  يف  األحـرار  املجاهـدون  يمـيض 
طريـق النـرص بعزيمتهـم واستبسـالهم 

مـن  اللـه  رضـا  جاعلـني  وتضحياتهـم، 
ــة مـن غاياتهم  أولوياتهـم ونـرصة األُمَّ
وتحرير اليمن من براثن الطغاة من أسمى 
أهدافهم، فمضوا متوكلني عىل الله قاطعني 
نهارهـا  لحـرارة  يأبهـون  ال  الصحـاري 
وزمهرير ليلها، ال تخيفهم أعتى املدرعات 
وال يوهـن عزيمتهم تحليق الطائرات فوق 
رؤوسـهم، وسـاروا ليكملـوا تحريـر مـا 
تبقى مـن أرض الجوف التي نعمت معظم 
مديرياتهـا بـدفء الحريـة وذاقـت حالوة 
العزة والكرامـة وبقيت اليتمة يتيمة تأمل 
أن يصل املجاهدون إليها لتنضم إىل حضن 
وصلـوا  وبالفعـل  واالسـتقالل،  التحريـر 

وبشعار الحرية يف أرجائها هتفوا. 
لقـد ظـن تحالـف العـدوان أن غاراتهم 

ومجازرهم ستثني املجاهدين عن مواصلة 
مشـوار التحرير، ولكنهم لم يعلموا بأنهم 
بأفعالهم الشـنيعة تلك قـد زادوا من ثبات 
املجاهدين وإرصارهم وعزمهم عىل امليض 
قدمـاً؛ ِمن أجِل تحقيق النرص والتحّرر من 

العبودية والوصاية لقوى الرش العاملية. 
١٢٠٠ كم٢ هي املسـاحة التي تنفسـت 
هـواء الحرية يف اليتمة كمـا أعلن عن ذلك 
متحدث القوات املسـلحة، والـذي أعلن أن 
قوات الجيش تمتلك الرد املناسب لتغطرس 
العـدوان وجرائمـه وأن اليمن لن يسـكت 
أمـام ما يقـوم بـه تحالـف العـدوان من 
مجازر بشعة واستهداف غري مربّر للطرق 
والجسـور واملستشـفيات، وإشاعة الذعر 

والخوف يف أوساط املدنيني. 

بطعلٌئ أضئر طظ أن 
تتاعغعا ذاضرُة 

الاارغت
أطئ المطك صعارة

 
من بني جزيئات تلك الدماء التي أشـبعت من 
وفرتهـا األرض، وارتـوت منهـا جـذور الحرية، 
وتنفست منها الكرامة اإلنسانية لتغدو أشد قوة 
وصالبة من أن تزعزع أركانها طواغيت البرشية، 
أَو أن تسـتأصلها خطط الجبابرة وصناع الفتن 
يف قلوب الشـعوب، دماء زكية أريقت لتقدم نوع 
آخـر لنموذج ُصنـع اإلنسـانية الحقيقية وبناء 
الحضـارة البرشيـة الخالية من شـوائب الوهن 
والضعف وقيود الهيمنة واالسـتعمار، ومن هنا 
بزغت مالمح شـعبنا الجديـدة املحفورة بالعزة 
والصمود واإلباء اإلنساني املهيب حني باع أُولئك 
األبطـال أرواحهم من الله ليبقـى وطنهم معاىف 
من دنـس الظلم وهيمنة من باعـوا القضية بل 
والعروبة! فقدمـوا أرواحهم رخيصـة، وُمزقت 
توّجـههـم  صـدق  بذلـك  ليعلنـوا  أجسـادهم، 
واكتمـال معرفتهـم بـدار الفنـاء، ليأبـوا إال أن 
يعيشـوا يف تلك الدار بكرامة أَو أن يرتقوا إىل دار 

البقاء ُمتوجني بشموخ عزتهم وإيمانهم. 
مـّر أسـبوع الشـهيد وبقيـت تلـك البطولـة 
الكربى التي كانت وسـتظل أكـرب من أن يمثلها 
أسـبوع أَو أن تحتويها ذاكرة برشية مؤقتة، ويف 
بحِر الكلمات تعجز جميع املعاني عىل أن تصف 
نضال شهيد أَو أن نستطيع من خاللها أن نمثل 
مقدار معرفتنـا بعمق القضية التي مثلها وقدم 
روحه يف سـبيلها، وإن لتلك الدماء الطاهرة التي 
أهداها الشـهيد لنا إنمـا كان يقـول للعالم من 
خاللها: «فليبق النبل البرشي محفوف بالكرامة 
التـي يريدها الله أن تتجسـد يف عمـق املؤمنني، 
ـــة  إنـه النبـل الـذي يجـب أن تعيـش بـه األُمَّ
عزيـزة أَو أن تمـوت يف سـبيلة شـامخة» ومنا 
إليكم عظماؤنا: «سـتظلون يف أعماق أحشـائنا 
عائشون وسنظل عىل نهجكم سائرون ولدربكم 
مواصلـون وبعزائمكـم ُمسـتمّرون وإن تحّقق 
النرص فالحقيقة أننا قد انترصنا بأول قطرة من 
دمائكم أُريقت عىل وجه األرض وعندما ارتفعت 
رصخاتُنا ملبيـًة للكرامة التي ارشأبـت أعناُقنا 

بها.. 
باع مـن الله نفسـه وصـدق يف بيعته، وحني 
دخل امليدان رفع هامته وبقلبه شعلة نار تتوقد، 
ليجعـل منهـا صفعة حارقـة يف وجـه الظاملني 
وليحرق بهـا األرض التي داسـوا عليها وجعلوا 
منها أوكاراً لهم، ولريسـم صفحات من البطولة 
خالدة يف عمق التاريخ تخرب األجيال القادمة أنه 
ال مـكان للمسـتعمرين وال للظاملني يف شـعوب 
عشـقت معنى الحريـة ولبسـت رداء الكرامة، 
ــة يف صفحـات بطولتـه املسـار  ولريسـم لألُمَّ
الحقيقـي للحياة، وليثبت لها أن الحرية ليسـت 
نزعة برشيـة تهفو إليها األنفس بل َوأَيْـضاً هو 

دين ارتضاه الله لنا ودعانا إليه! 
عـاش الشـهداء ومـات الطواغيـت وربحنـا 
إنهـا  املتعربـني،  ُة  ُهــِويـَّ وضاعـت  القضيـة، 
املقارنـات التي تثبتهـا األيّام، وأمـا عن معادلة 
النـرص َفـإنَّهـا تُرسـم بدمـاء التضحيـة التي 
يـوم  ُكــّل  اسـتبانتها  ومـع  شـعبنا  يقدمهـا 
يدخل املعتدون معها يف هسـترييا هي أشـّد من 
سابقتها، ويف خضم تلك األحداث ينشغل التاريخ 
حباً وشـموخاً واحتواء وتوثيقـاً لعمق نضالنا؛ 
ِمـن أجـِل قضيتـا وهو متبـاٍه بنا بـني بطوالت 
صفحاتـه، ويذهـب بتاريخ املعتدين األسـود إىل 

حضيض مهمالته، وإنما العاقبة للمتقني. 
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شةُر الختراء.. شةُر الختراء.. 
ورجائطعا ورجائطعا 

 غغثاء الثاحإ

انتصارات قوية بقوة الله تندمل بها ِجراحنا، 

وتشـفي غليلنا، وتزيدنا ثقة بوعِد الله ونرصه، 

ويرى العدّو الصهيوني األمريكي السعودّي منها 

كم أن شـعبنا اليمني ثابت كالجباِل الشامخة ال 

تهزهـا الريـاح العاتية، كم حاولـوا كرس ِذراعه 

التـي تقـاوم وكـم أخافـوه وهـّددوه وقصفوه 

واستخدموا شتى الوسـائل إلضعافه وهزيمته، 

لكنه بوعيه وبصموده وبوجود رجال ال يخافون 

إال الله استطاع تحقيق انتصاراته. 

يف هـذِه األيّـام املباركـة يظهر العميـد يحيى 

رسيـع، كما هـو الحال ليهز جـذع االنتصارات، 

يُعلن عميدنا عن عملية واسـعة أسـماها «فجُر 

الصحـراء» قام بهـا الجيش واللجان الشـعبيّة، 

ولله الحمد تم تحريـر منطقة اليتمة وأصبحت 

الجوف كاملـة محّررة من قوات العـدّو وأذنابه 

وأدواته عـدا املناطـق الصحراويـة وبتأييد الله 

سـتُحّرر هـي كذلك؛ ألَنَّ هـم عىل العـدّو يف تلك 

وأذيالهـا  أمريـكا  الصبـار،  كنبتـِة  الصحـارى 

اسـتحلت أراضينا، وأبطالنا املجاهدين كشـوك 

تلك النبتة يف حلوقهم. 

وكأن هـذه العمليـة أعلنـت تزامنـا للذكـرى 

السـنوية للشـهيد، مناط رسـالتها األوىل أن «يا 

من قدمتم شـهداء، ودفعتم أبناءكم نحو ثقافة 

الجهاد واالستشـهاد، يا من بنيتم لبنة يف رصِح 

اإلسـالم، اطمئنـوا؛ ألَنَّ تلـك الدمـاء الطاهـرة 

واألرواح الَعِطـرة التي قدمتموهـا قد مرت عىل 

األرض البور فأينعت وأثمرت عزاً ونرصاً وحريًة 

وكرامًة، َهـا هي ثمرُة جهادهم واستشـهادهم 

يف الدنيا تجلت، فيـا هنيئاً لهم ثمرات فوزهم يف 

اآلخرة. 

الرسـالة الثانيـة تُخاطـب مجاهدينـا الذين 

لوالهـم ولـوال مسـريتهم الصادقة مـع الله ملا 

انترصنا «أثبتوا أيُّها األبطال املغاوير يف ساحات 

الجهـاد، لقنـوا األعـداء الـدروس، ثـوروا عـىل 

أرضكم وعرضكم، اسـتمروا يف كونكم تشـفون 

صـدور قـوم مؤمنـني وتغيظـون العـدّو، نحُن 

معكم وخلفكم».

الرسـالة األخرية لتلك العمليـة تتمحور يف أن: 

«أيُّهـا العـدّو املتغطرس، أما كفـاك الحرب عىل 

بلدنا الصبور الصامد؟ أما تيقنت بعد أننا أقوياء 

من قـوة الله وال يمكن ألحـد هزيمتنا طاملا رب 

األرض والسماء معنا وهو أقوى من ُكـّل قوي؟ 

أما رأيت كيـف أن قاداتنا وعظماءنا شـهداء يف 

سـبيل الله؟ أما رأيـَت أَيْـضـاً أن ُمجاهدينا من 

سـجيتهم الثبات يف املعركة وعدم الخوف إال من 

الله، وكأنكم ذوي عقول ال تُفكر! 

إن اسـتمريتم عىل ما أنتم عليه من الغطرسة 

والقصـف بالالمبـاالة، سـرتون َمـا هـو أعظم 

وأنـكل ليس فجـر الصحراء فحسـب بـل فجر 

الفتِح األكرب وهو الهدُف املنشـود بإذن الله قال 

تعاىل: (إِنَّا َفتَْحنَا َلَك َفتًْحا ُمِبينًا). 

طساشِرصعن شغ اقجاحعاد.. ذطئًا لطتغاة
سفاف الئسثاظغ 

 
مقولـٌة عظيمة، واسـرتاتيجيٌة متناقلة 
بـني الشـعوب الحـرة وأسـالفنا الُقدامى 
الذيـن سـّطروا بدمائهـم أراٍض طاهـرة، 
وصنعـوا بعذاباتهم أجيـاالً حرة ال تخضع 
ألي اسـتعباد متفرعن، لكن الحـال أبًدا ال 
يدوم وقد بينها لنا الله -عز وجل- يف كتابه 
العزيـز عندما قـال: (َوِتْلَك األيّـام نَُداِولَُها 
بَـنْيَ النَّاِس َوِليَْعَلَم اللَُّه الَِّذيـَن آَمنُوا َويَتَِّخذَ 
ِمنُْكـْم ُشـَهَداَء، َواللَُّه َال يُِحـبُّ الظَّاِلِمنَي)، 
فالحياة متَحّركة أَو بمعنى أدق متضاربة، 
وال تكتفي بانتصـار جيل واحد، أَو بأرواح 
عصـوٍر معينة، بـل هي متجـددة وتبحث 
عن التضحيـة وروح الحياة الحقة يف ُكـّل 
مـكان َوزمـان، فها هـي مسـاوئ البرش 
تعود من جديد لتنشـأ معهـا حرباً جديدة، 
برضاوة وبرشاسـة غـري مسـبقة، بعدما 
امتدت يف فلسطني وانتقلت لسوريا ولبنان 
والعـراق وِمرص، اسـتقرت يف أرض اليمن 
ألكثر من سـت سـنوات، ربما أنها وجدت 
فيهـا ما يسـتحق البقاء، فهنـاك أبطال ال 
تعنيهم الحياة بقـدر ما تعنيه لهم الحرية 
والشـهادة، هناك قبائل سـخية، ونفوس 
مطمئنة، وقيـادات حكيمة تهيئ النفوس 
للجهاد يف شتى مراحلها النفسية والروحية 
بدرجة متفاوتة ومدروسة حسب الحاجة. 
هكذا وجـدت هذه املقولة مكانها هنا.!! 
يف سـهولنا وشـعوبنا وجبالنا، ليس لدينا 
وقت للراحة، للحيـاة، للرخاء االقتصادي، 
بـل إن مـا نقاسـيه مـن ظـروف جعلتنا 
نؤمـن أن الشـهادة ليسـت موتـاً بـل هي 
حيـاة خالـدة، وهي خـالٌص لنا مـن ُكـّل 
أخطـاء العالم، لكـن الكثري من الشـعوب 
العربية الحالية أفلسـت تماماً من ترسيخ 
مفهـوم الشـهادة والجهاد حبـاً يف الدنيا، 
وخوفـاً مـن مواجهـة املـوت، هـمَّ الكثري 
بعدم اسـتعراضها والحديث عنها سواء يف 
املدراس أَو الجامعـات أَو املنابر اإلعالمية، 

طلباً للسـالم األسـود، وخوفاً مـن النهاية 
الحتميـة، وباملقابـل حينما ُغيبـت تماماً 
مـن بقـاع العالم بخطـة ممنهجة، فحتى 
الجهـاد يف سـبيل تحرير القـدس وغريها 
من املقدسـات يُعد قـراًرا مهـزوًزا ويجب 
ا  مراجعتـه وربمـا عـدم مزاولتـه نهائيّـٍ
ألسـباب يندى لها الجبني، هكذا تأسسـت 
الكثري من الشـعوب، وفكـرت أمريكا أنها 
سوف تعمق مرشوعها يف اليمن، وستنتهي 
املعركـة بأيـام قالئـل، فمفهـوم املقاومة 
والجهاد قد تم تنويمه عامليٍّا َحــّد ظنهم، 
واتضحت األمور جلية لهم بطريقة مفزعة 
ومربكـة، فعندمـا قـّرر العدوان أن يشـن 
حربه الظاملة علينا، كان الجهاد والشهادة 
قـد ترسـخت يف أذهـان الشـعب اليمنـي، 
وجدت الشـهادة نفسـها حيًة هناك!! بني 

أوساطنا ومديرياتنا وقرانا. 
اندلعت الحـرُب فانطلق جمـوُع الناس 
وأفاضـُل القوم طلبـاً للشـهادة، املأخوذة 
من واقع متسلق إىل العالم العلوي، ومتجه 
دائماً نحو زرقة السـماء الفاتحة، وصفاء 
السـحب النقيـة، وليسـت مائلـة ألهـواء 
الدنيا ومفاتنها الداكنـة، هي حياة ناتجة 
عـن تصور عامـر بالخري ومضـٍح بالروح 
ومتمسـك بالوطن َحـــّد العقيدة والوالء، 
وهذه ببسـاطة كانت مقاصد الثوار، مزايا 
الشـهداء، ابتدأت بأهـداف محّددة تتلمس 
حاجات الشعب املقهور، وانتهت بقصص 
متنامية ومحفوظة يف بواطن الشعب، ويف 
روضـات الشـهداء، نظل نذكرهـم يف ُكـّل 
سنة ونحن أصالً لم نكن لننساهم، نحتفي 
بهم َحــّد االعتزاز والفخر، وتظل سريتهم 
وبطولتهـم مخرضمـة وعطرة، مـع ُكـّل 
جيل وتاريـخ وعرص، ومهما تهاون بعض 
الشـعب يف تحقيـق األهداف، تظـل جهود 
الشـهداء حية ومختزلة معنـا يف الصحف 
واإلذاعـات واملدارس رشقاً وغرباً، شـماالً 
وجنوباً، فحياة الصماد وقصة استشهاده، 
عطـاؤه، إيمانـه سـتكون ممتـدة معنـا 
وإىل األبد، وليسـت لها عالقـة بمدة الثالث 

السنني التي قد حكم فيها. 
إذًا نسـتنتج كلنـا أن هـذه املقولـة هي 
الحل لكل ما نواجُهـه ُخُصوصاً يف وضعنا 
الراهـن، فلم يكـن الوضع ميسـوراً للفئة 
الشـابة يف يمننا قبل ست سنني حتى تأتي 
الحرب، لتكمل ما تبقى لنا، لكنها مشـيئة 
القـدر وإراَدة السـماء، أن يمـوت نصفنا 
وتمـوت معـه أحالمـه، أن تدّمــر بيوتنا، 

وحقولنا، وأنعامنا. 
وإننـي أرى الطمـوح يكـرب ُكــّل يـوم 
بعذاباتنا، يرتعرع بمعاناتنا تزامناً مع ُكـّل 
قذيفـة، ورصاصة، وموت، نحن طموحني 
ا، لدرجة أننا مكابـرون، يف داخل كلٍّ  ِجــدٍّ
منّا بطولة لم يتم الكشـف عنها، يف داخلنا 
اخـرتاع مبتـور، وكتـاب نائـم، ومصباح 
فطـري، بحر ميـت، وربيع مجهـول، مع 
هذا لم نجـد املجال الكايف لنكون مخرتعني 
وأطبـاء ومهندسـني، لكننـا اسـتطعنا أن 
نعيـش بكرامة، نعيـش رغم ُكــّل تبعات 
الحرب املؤملة، استطعنا أن نعيش مرابطني 
وشـهداء ومعلمني بال رواتب، وفالحني بال 
أرض، ومرىض بال دواء، وكتاب بال مكاتب 

وال وقت للكتابة. 
وجدنـا أنفسـنا مرصيـن عـىل الحيـاة 
ومجديـن دائمـاً، نسـتيقظ ُكــّل صبـاح 
لتوفري لقمة العيش، ورشاء الدواء، نسـينا 

طموحنا نعم، تعثرت أمنياتنا أكيد. 
لكننـا ُسـعداء وراضـني بما كتـب الله 
لنـا، مـا زالـت أحالمنـا مخبـأة وتنتظـر 
أول فرصـة، إىل أن يحـني وتهـدأ الحروب، 
متوكلـني عىل الله يف ُكـّل لحظة، رغم ُكـّل 
الشـقاء مرصيـن عىل الحيـاة رغـم ُكـّل 
يشء، َولو تابعنا حـاالت االنتحار يف الدول 
الغربيـة لوجدناهـا تزداد بشـكل مكثّـف 
رغـم وضعهم االقتصـادي املسـتقر، لكنّا 
رغم تضعضع أوضاعنا لم نكن إال ُشـهداء 
يف أرض املعارك، يقينُنا بالله يخربنا أن الغَد 
يخبئ لنا أشياَء كثريًة، وإن لم نَرها سيأتي 

أجيالنا ويرونها بعَدنا. 

«شةُر الخــتراء».. ظخر وإظةاز
دغظا الرطغمئ 

تنـاُم صنعاُء هذه األيّاَم وتسـتيقُظ عىل 
صوِت صواريخ العدوان التي تتساقط عىل 
ُكــّل ما فيها من البرش والحجر، ما جعلنا 
نتساءل: َما الذي جعلهم يعودون لساعات 
العـدوان األوىل وقـدره اللعـني الـذي يطال 
صنعـاء وبقية املـدن املحّررة واسـتهداف 
املنازل واألبرياء والبُنَى التحتية والجسـور 

وكل ما له عالقة بحياة املواطن اليمني؟! 
لكن ومع ُكـّل بيان للمتحدث الرسـمي 
للقـوات املسـلحة يتضـح لنا أن ُكــّل تلك 
العربدة ليسـت إال ردة فعـل الجبان وأنها 
النظـام  يتلقاهـا  التـي  الهزائـم  بَسـبِب 
السعودّي وحلفائه ومرتِزقته إما يف العمق 
والحساسة  الحيوية  َومناطقه  السـعودّي 
الصواريـخ  مرمـى  تحـت  صـارت  التـي 
البالسـتية والطـريان املسـريَّ والتي تحّقق 
أهدافهـا بدقة عالية، أو تلـك الهزائم التي 
تتلقاهـا يف امليـدان يف مختلـف الجبهـات 
والتـي آخرهـا تحرير منطقـة اليتمة وما 
جاوَرهـا بمحافظـِة الجوِف ودحـِر قواِت 

والخونـِة  املرتِزقـِة  مـن  وأتباِعـه  العـدّو 
والعمالِء يف عملية عسـكرية واسعة أطلق 

عليها مسمى (فجر الصحراء). 
وتكمن أهميّة هذه العملية يف االسـتيالء 
عىل ثالثة معسكرات لقوى العدوان أهمها 
الرئيـيس  الرشيـان  السـويقاء  معسـكر 
إلمَداد املرتِزقة باملعـدات الحربية يف مأرب 
واللجـان  الجيـش  وبوصـول  والجـوف، 
الشـعبيّة إىل الخـط الـدويل عـىل الحـدود 
اليمنية السعوديّة تكون قد منعت أي إمَداد 
مـن السـعودّي للمرتِزقـة َوأَيْـضـاً منعت 
أي اخـرتاق لجبهـة البقع وأّمنـت الطريَق 
الواصَل بني مـأرب والجـوف، وعىل الرغم 
من كـون املنطقة صحراويـًة إالَّ أنَّ رجاَل 
الجيش واللجان الشعبيّة تمّكنوا من إحراز 
نرص كبـري وتغلبوا عـىل ُكــّل العقبات يف 
هذه الصحراء التي ُكـّل ما فيها مكشـوف 

للطريان املعادي!
وعـىل الرغم من الضغوطـات والتصعيد 
اللذين تمارسـهما قوى العدوان عىل اليمن 
وشعبه؛ ِمن أجِل التوقف عن تحرير مأرب 
إالَّ أنَّ ذلك لم يثنهم عن عملياتهم التحّررية 
وهـذا له دالالته الكبـرية عن عزم اليمنيني 

عـىل مواصلة تحرير كافـة األرض اليمنية 
كمـا وعدت القـوات املسـلحة وأن ال يشء 
يثنيه عن ذلـك طاملا وقوى العدوان ال تزال 
تمني نفسـها بصناعة نـرص أرادت أخذه 
بالعربدة والعنجهيـة وإذالل اليمنيني عرب 
إيقاف املسـاعدات األممية كما هو حاصل 
مـن برنامـج الغـذاء العاملـي الـذي قلص 
حجم املساعدات إىل أدنى مستوى ولم تعد 
تصل للشـعب اليمني إال حصـة ُكـّل ثالثة 
أشهر ظناً أن ذلك سـيجعلهم يستسلمون 
ويرضخون، متناسـني أن سـبَع سـنوات 
من القصف والحصـار والتجويع املمنهج 
لم تـزْد اليمنيني إالَّ عزماً وإراَدة وتمسـكاً 
بحريتهـم وأرضهـم التـي يوماً بعـد آخر 
تنزع عنها رداء االحتالل وتعود إىل يمنيتها 
وعزتهـا وتقـف متصدية لـكل محتّل كما 
أعلنـت القـوات املسـلحة يف عمليـة فجر 
الصحراء بأنهم يف طور االنتقال إىل مرحلة 
جديدة للتصدي للمرشوع االحتاليل وبأنهم 
يمتلكون الخيارات املناسبة للتصدي للعدو 
املجرم والرد عىل ُكـّل جرائمه وعىل الباغي 

تدور الدوائر. 
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 : طاابسات

أُصيب، صباَح أمس الثالثاء، ستُة ُشبَّاٍن 
فلسـطينيون بالرصـاص الحـي، ُوصفت 
إحدى اإلصابات بالخطـرية، عقب اقتحام 
قـوات االحتـالل مدينـة طوبـاس شـمال 

الضفة الغربية املحتّلة. 
وذكـرت مصـادُر محليـٌة، بـأن قـواِت 
االحتـالل اقتحمـت فجـراً املدينَة، وسـط 
إطـالق كثيـف للرصاص، وقنابـل الصوت 
والغاز السام واملسـيل للدموع، األمر الذي 
أَدَّى إىل إصابة سـتة مواطنـني بالرصاص 

الحي. 
وأَفـادت طواقم الهـالل األحمـر، بأنها 
تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي، 
وخمـس  بالخطـرية،  ُوصفـت  الصـدر  يف 
إصابات باألطراف، خالل املواجهات، ونُقل 

املصابون إىل املشفى لتلقي العالج. 
كما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شـبان 
خالل اقتحامهـا للمدينة، وذلـك بعد دهم 
منازل ذويهم وتفتيشـها، وأَفادت مصادر 
محليـة يف املحافظـات الفلسـطينية، بأن 
قـوات االحتالل اعتقلـت بمداهمات ملنازل 
ذويهـم األرسى املحّرريـن، كمـا اعتقلـت 
شـاباً مـن قلقيليـة، وآخـراً من بيـت أمر 
شـمايل الخليل، وشـاباً من مخيم األمعري 

بمحافظة رام الله. 
واندلعت مواجهات، مسـاَء أمس األول، 
ُقـرب مدخـل بلـدة سـيلة الظهـر جنوب 
جنني، وعدة مناطق بنابلس، وألقى شبان 
زجاجاٍت حارقًة عىل حافلة للمسـتوطنني 

يف الخليل. 
وأَفادت مصادر محليـة، بأن مواجهات 
اندلعت بني شبان وقوات االحتالل بالقرب 
مـن مسـتوطنة «حومـش» املخـالة أمام 

مدخل سيلة الظهر جنوب جنني. 
وأوضحـت املصـادر أن قـوات االحتالل 
أطلقـت قنابـل الغـاز السـام والرصاص 
املطاطي عىل الشـبان، ما أَدَّى إلصابة عدد 

من املواطنني بحاالت اختناق. 
ويف نابلس، فتح عرشات الشبان الطريَق 
بني قريتي برقة وسبسـطية شـمال غرب 
نابلـس للمـرة الثانيـة، بعد إعـادة إغالق 

االحتالل لها. 
وكانت قد اندلعـت مواجهاٌت بني قوات 
االحتالل والشبان، يف وقت سابق من مساِء 
أمس، بعد أن أعاد األهايل فتَح مدخل برقة 
الرئيـيس واملداخل الفرعية األُخرى، بعد أن 

أغلقها االحتالل ظهر، أمس. 
وأشـعل شـباٌن اإلطارات املطاطية عىل 
بُعد أمتار من البؤرة االسـتيطانية املقامة 
عىل جبل صبيح يف بلدة بيتا جنوب نابلس. 
ويف الخليـل، ذكـرت مصـادُر عربية أن 
مجموعة من الشبان ألَقوا زجاجًة حارقًة 
عـىل حافلة للمسـتوطنني قـرب «كريات 

أربع» رشق الخليل. 
ونجـح ثـوار بلـدة برقـة وسبسـطية 
بالتعـاون مع شـبان بلـدات فلسـطينية 
مجـاورة خالل األيّـام املاضية، يف إفشـال 
محاوالت املسـتوطنني القتحـام البلدتني، 

قـوات  مـن  مشـّددة  عسـكرية  بحمايـة 
االحتـالل.  وتصـدى املواطنـون ببسـالة 
لتأمـنِي  َسـَعت  التـي  االحتـالل  لقـوات 
اقتحام املسـتوطنني للبلدتني، َحيُث دارت 
مواجهـاٌت عنيفـٌة تخللها رشـُق حجارة، 

وزجاجات حارقة، وتفجريات صوتية. 
إىل ذلـك، أفـادت مصادر محليـة، أمس 
داهمـت  االحتـالل  قـواِت  بـأن  الثالثـاء، 
خربـة ابزيق باألغوار الشـمالية، ورشعت 
بعمليات هدم واسـعة ملنشـآت املواطنني 

الفلسطينيني. 
وحسـب املصادر، فقـد «داهمت قوات 
كبرية من جيش االحتالل الخربة يف ساعات 
عسـكرية  منطقـة  وأعلنتهـا  الظهـرية 
مغلقـة، ومنعت الدخول والخـروج منها، 

ورشعت بعمليات هدم واسعة النطاق». 
وأضافت، أن عملياِت الهدم طالت حتى 
اآلَن خيامـاً ومنشـآت سـكنية وزراعيـة 
لعرش عائالت فلسطينية، وبما ال يقل عن 
40 منشأة، ُمشرياً إىل أن عمليات الهدم ما 

زالت ُمستمّرة، حتى كتابة هذا الخرب. 

 : وضاقت

أعلنت ِفَرُق اإلطفاء السـورية السيطرَة 
عىل الحرائق التي اندلعت يف ميناء الالذقية 
عقَب العدوان الصهيوني عىل محيط مرفأ 

الالذقية. 
وقالـت وكالة «سـانا» السـورية، فجَر 
الجويـة  «الدفاعـاِت  إن  الثالثـاء:  أمـس 
صاروخـي  لعـدوان  تصـّدت  السـورية 

إرسائييل عىل محيط مرفأ الالذقية». 
والحقـاً، أفاد مصدٌر عسـكري سـوري 
جويٍّا نفـّذه العدّو اإلرسائييل  بأن «عدواناً 
برشـقات مـن الصواريخ من عمـق البحر 
املتوسـط غرب مدينة الالذقيـة»، مؤّكـداً 
أن العـدوان «اسـتهدف سـاحَة الحاويات 
يف املينـاء التجـاري يف الالذقية، مـا أَدَّى إىل 
اشـتعال الحرائق يف املكان وحدوث أرضار 
مادية كبرية»، وبحسـب املصـدر، «ال يزال 
العمـل ُمسـتمّراً إلطفاء الحرائـق وتدقيق 

نتائج العدوان». 
وقـال مراسـل املياديـن: إن «سـيارات 
اإلسـعاف والدفاع املدني هرعت إىل موقع 
االسـتهداف يف سـاحة املرفأ، َحيُث تحوي 
عدداً َكبرياً من الحاويات التي اشتعلت فيها 
النريان، مؤّكـداً ترضر زجاج عدد كبري من 
املنـازل ومشـفى خـاص عـىل الكورنيش 
الغربي املجاور للمرفأ جـّراء االنفجارات، 
َحيـُث طوقت الجهات األمنية املكان تجنباً 

لوقوع حوادث جّراء االنفجارات». 
بدورهـا، قالت مديـرة مكتـب امليادين 
املاديـة  األرضار  «حجـَم  إّن  دمشـق:  يف 
كبرية جـراَء االعتـداء اإلرسائييل عىل مرفأ 
األرضار  أّن «حجـَم  موضحـًة  الالذقيـة»، 
املادية كبري من جراء االعتداء اإلرسائييل»، 
وأَفـادت بـأّن «القـوى األمنيـة السـورية 
تشـّدد اإلجراءات يف محيـط املرفأ لحماية 

املدنيني». 
يشـار أن هذه املرة الثانية التي تتصدى 
فيها الدفاعاُت الجوية السورية للصواريخ 
الصهيونيـة يف مدينة الالذقية خالل شـهر 
واحـد، َحيُث تصـّدت يف 7 ديسـمرب الحايل 

لهجوم صاروخي عىل مرفأ املدينة. 
الجدير بالذكـر أن نائَب وزير الخارجية 
ام:  السـورية، بشار الجعفري، قال قبل أَيـَّ
إن الغـرب يصفـي حسـاباً مـع سـوريا، 
مؤّكـداً أن «هسـترييا تصيب األعداء كلما 

اقرتبت سوريا من النرص الحاسم». 

إخاباٌت واساصاقٌت يف اصاتام صعات اقتاقل الخعغعظغ 
طظاذَص بالدفئ الشربغئ املتاّطئ

الثشاسات الةعغئ السعرغئ تاخثى لسثوان 
الخعغعظغ سطى طرشأ القذصغئ

طغصاتغ: تجُب اهللا تجٌب 
جغاجغ لئظاظغ وق جطعة فغئ 

دولئ خارجغئ سطى الئقد
 : وضاقت

قال رئيـُس الحكومة اللبنانية نجيـب ميقاتي: إن 
«حزَب الله حزٌب سـيايس لبنانـي وال يمكنني القوُل 

إّن هناك سطوًة ألية دولة خارجية عىل لبنان». 
ولفت ميقاتـي يف مؤتمر صحايف، أمس، تناول فيه 
مجمـل التطورات، إىل أنه ال يسـتطيُع أن يحّمَل أحداً 
مسـؤوليَة عدم انعقـاد مجلس الـوزراء، ُمضيفاً أنه 
«مقتنع أن هناك خلالً بسـري التحقيق يف تفجري مرفأ 

بريوت، لكن معالجتَه ال تكون بتعطيل الحكومة». 
كما دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني إىل «التفاهم 
الداخيل من خالل طاولـة حوار لتمتني عالقات لبنان 
مـع الـدول العربيـة، وال سـيما دول الخليـج وعدم 

اإلساءة إليها أَو التدخل يف شؤونها الداخلية». 
كذلك، أشـار إىل أن «الدسـتوَر ُوِجَد ملنـع التعطيل 
والقوانـني املرجـع لحل الخالفـات، ال بد مـن تكرار 
الدعوة إىل إبعاد القضاء عن التجاذب السيايس، وهذه 

الخطوة األوىل للمحافظة عىل صورة لبنان». 
الجديـر بالذكـر أن الرئيس اللبناني ميشـال عون 
أّكــد، يوم أمس األول، أن الحـلَّ يف البلد «يقتيض أوالً 
إجراَء املحاسـبة، عرب تحديد املسؤولية عن االنهيار» 

الذي يشهده لبنان. 
َوأََضـاَف عـون، يف كلمٍة وجههـا إىل اللبنانيني، أنَّ 
«الحل يقتـيض أوالً االنتقـال إىل دولٍة مدنيـٍة ونظاٍم 

جديٍد ركيزتُه األََساسية الالمركزية اإلدارية». 

رئغج وزراء الضغان غعّجه دسعًة 
جثغثًة إىل الصعى الساملغئ بحأن 

املتادبات الظعوغئ
 : وضاقت

دعـا رئيـس الـوزراء «اإلرسائييل»، نفتـايل بينيت، 
أمـس الثالثاء، القـوى العامليَة إىل اتِّخـاذ موقف أكثَر 

حزماً يف املحادثات النووية مع إيران. 
يف  بينيـت،  وقـال 
راديـو  مـع  مقابلـة 
الصهيونـي:  الجيـش 
«بالطبع يمكن أن يكون 
نحن  جيد..  اتّفاٌق  هناك 
هـل  املعايـري..  نعـرف 
يحُدَث  أن  املتوقـع  مـن 
الظـروف  يف  اآلن  ذلـك 
ه يجُب  الحاليـة؟ ال؛ ألَنـَّ
أن يكـون هنـاك موقٌف 

أكثُر حزماً». 
«إيـران  أن  وأضـاف: 
موقـف  مـن  تتفـاوض 
ضعيـف للغايـة.. لكـن 
يترصف  العالم  لألسـف 
كمـا لـو أنهـا يف موقف 

قوي». 
وتّدعـي «إرسائيـل» أن امتالَك إيـران قنبلة نووية 
يمثـل خطراً وجودياً عليها، يف حني تشـري تقارير إىل 
أن «إرسائيل» إضافًة إىل ثمانية دول يف العالم (روسيا 
والواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسـا والصني والهند 
وباكستان وكوريا الشمالية) تمتلُك أسلحًة ورؤوساً 
نوويـة قابلـة لالسـتخدام، لكـن «إرسائيـل» تعتمد 
سياسَة «الغموض النووي» تحاشياً ألية التزامات قد 

يفرُضها املجتمُع الدويل عليها. 
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ضطمئ أخغرة

السثواُن وظعباُت السصعط افلغط
د. طعغعب التسام

لـم يأِت حـنٌي مـن الدهر عـىل العدو الذي يشـن 
عدوانه اإلجرامي غري املسـبوق عىل الشـعب اليمني 
العظيم طوال سبع سنوات أن عاش ما يعيُشه اليوَم 
مـن حالِة اليـأس وموجـِة التخبط؛ نتيجـًة ألهوال 
هزائمـه امليدانية وصدمة بـات يكابدها اليوم واقعاً 

يف اليمن. 
ُردت عاصفـُة حزم عدوانـه إىل نحره بإعصار بّدد 
أحالَمـه وعصف بأطماعـه وبعثَـر مخّططاته ونثر 
مشـاريَعه يف مهـب الريح، وَهـا هـي اليوم تعصف 
بحارض أدواته ومسـتقبِلها ومسـتقبله الوجودي يف 

املنطقة وكيانه الغاصب لفلسطني. 
إن ما يقوم به أصيُل العدوان بأدواته اليوم من غاراته وقصفه 
الهسـتريي عـىل املدنيني واألعيـان املدنيـة يف العاصمـة صنعاء 
وغريها هو تصعيُد اليائس املفلس وإيغاٌل يف اإلجرام مقرباً ألجله 
وهو اسـتيفاء ملوجبات هزيمته النهائية التي ال يستطيع تفادَي 
نتائجها وتداعياتها عليـه أَو تجنيب أدواته التنفيذية منها، وهو 
من يدفع بها نحو هذه النهاية التي غدت متجهاً إجبارياً لها بهذا 
التصعيد واملغامرة غري املحسـوبة وسـتميض يف هروبها لألمام؛ 
خوفاً من اسـتحقاقات وتداعيات وقِف حربهـا العدوانية داخلياً 

وخارجياً، لذا ستميض بعدوانها لألسباب التالية:
أوالً: أن مـا يعيشـه نظام كيان العـدوان السـعودّي من أزمٍة 
داخليـة عـىل مسـتوى األرسة وعىل مسـتوى الشـعب تضطرُّه 
وبدفع من أصيله االسـتمرار بعدوانه حتى هزيمته النهائية؛ لذا 

سـيميض يف التصعيد دون حساب لنتائجه العكسية عليه؛ هروباً 
لألمام.

ثانيـاً: حاجة األصيل ملزيد من الَحْلِب، سـواء بيع 
األسـلحة أَو إتاوات الحماية، تدفع األدوات للتصعيد 
حتـى يجـف الحليـب ويقـوم بذبحهـا والذبح هو 
تقسيم اململكة وتفتيتها وتمزيقها تحقيقاً ملخّططه 
يف تنفيـذ مرشوعه «الرشق األوسـط الجديد» والذي 
يهـدف لحمايـِة كيانـه الصهيونـي وتحقيـِق ُحلم 

«كيان إرسائيل الكربى». 
ثالثاً: تفتيت اململكة يتيـح لإلنجلوصهيوأمريكي 
وتحت راية وعباءة أمريكا االحتالَل املبارش؛ بذريعة 
الحفـاظ عىل املصالـح األمريكية والعالـم وحماية 
منابع الطاقة، وإذكاء الفتن املذهبية واملناطقية وإخالء الساحة 
ـابية املصنوعة عىل عينه ومشتقاتها  الداخلية لجماعاته اإلخواوهَّ
اإلرهابية من القاعـدة وداعش، وذلك لرشعنة االحتالل، وتُضيُف 
للذريعتني آنَفي الذكـر ذريعًة أُخرى هي محاربة اإلرهاب وفوبيا 
األخطـار الوهميـة املتوقعة من أعداء خارجيني سـيدفع األصيل 
بأدواته لالسـتمرار بعدوانها رغـم أن عدوَّها الخارجي الحقيقي 

هو األصيل نفسه. 
رابعاً: ومن خالل هذه السـيطرة األمريكية املبارشة عىل أرض 
الحرمـني التي غرُضهـا تدويُل الـرب والبحر والجـو والثروة ليتم 
تنصيـب أئمًة للحرم يفتون بإعادة اليهـود ألماكنهم التي ُطردوا 
منها يف املدينة املنورة وغريها ويكتمُل احتاللُهم وسيطرتُهم عىل 
الكعبة ومكَة واملدينة رغم وجوِدهم الفعيل كأُرسٍة حاكمٍة ُوجدت 
لتنفيذ هذا املرشوع وإن كانت لم تسـتطع أن تسـتديَر االستدارَة 

الكاملَة حتى اآلن. 

طتطاُت السئعر يف 
ذرغص الثطعد

طتمث دروغح 

إنهـم شـاهدون فُشـوهدوا 
هي  تلك  ليشهدوا،  فاستشهدوا 
املحطـاُت التي َعَربَ منها وإليها 
ُكـلُّ الشـهداء العظماء، أرباُب 
َمـن  العطـاء،  ونمـاذُج  البـذل 
ِقَصَص الشـهداء  يطالْع ويقرأْ 
يجْد أن ُكـلَّ حكاية شـهيد تبدأُ 
بمشـاهدته لجريمٍة من جرائم 
يف حـق أطهـر البـرش عـىل يد 

أخزاهم. 
وسـيبقى عـىل إثـر ُكــّل تلك 
الجرائم التي كان وال زال وسـيبقى يشـاهُد نتيجًة لوقوعها، 
ثمـة فتيـٌة مؤمنـون، إىل امليادين يتوافـدون، وعـىل ِحياِض 
الشـهادة يتدافعـون، خفافـاً ال متثاقلـني ثقـاالً بثقـل مـا 
يحملونـه من قضيـة، متطلعني ملا أعده اللُه مـن النعيم لتلك 
الثلة من املؤمنني الشـهداء، حاملني عىل أكتافهم رشَف ورايَة 
مسـؤولية نُرصة الدين واملسـتضَعفني؛ ولتكن كلمُة الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا السـفىل، باذلني يف سبيل ذلك امُلَهَج 
والجماجَم، مسطرين سجالٍت من املواقف التي من هولها َفرَّ 
ُكــلُّ مرتـِزق وعميل عن زميلـه حتى وإن كان ابنَـه أَو أخاه 
َل الجبهاُت عىل العدّو بأيدي أُولئك الشهداء العظماء إىل  لتتحوَّ

قيامة صغرى إن جاز التعبري. 
هذا املشـهُد -يف ُكـّل الحاالت ودون أدنى أدوات االستثناء- 
هـو ما يختُم به ُكـلُّ شـهيد حياتَه الدنيويـة قبَل أن يحلَِّق يف 
أجـواء امللكـوت األعىل، َحيـُث ال موت وال كـدر وال ضجر، إىل 
َحيُث ال خوف عليهم وال هم يحزنون، نعم ُووريت أجسادهم 
يف الثـرى ولكن ذهبـت أرواحهم إىل ما بعـد الثُّريا، َحيُث جنة 
املـأوى، تاركني مـن اإلرث لذويهم ما لم ترتْكـه حضارُة عاد 
وال حتى ثمـود، إنه رشُف تجديد دعائم الحضارة اإلسـالمية 
املحمديـة يف زمـن وصلت فيـه إىل َحــدِّ االحتضـاِر، مورِّثني 
سـت ُكــلُّ األمم  إياهـم ثقافـَة الشـهادة التي عىل إثرها تنفَّ
عـداء وبهـا يُنـال رضـوان رب األرض والسـماء، آخذين  الصُّ
بأقدام زمالئهـم من َحَمَلِة ذلك املرشوع رفـاق الدرب ورفاق 
السـالح إىل عتبات االنتصار، واضعني معهـا ُكـلَّ أحالم أئمة 
الكفر يف سـجالت املسـتحيل، شـاهدين يوَم يكونون شهداء 
عىل الناس ويكون الرسـول عليهم شهيداً بُجرِم أبشع عدوان 
عرفتـه البرشية، شـاهدين عىل َمن بعدهم بِعَظِم مسـؤولية 

التَحرُّك يف ذات املسرية واملسار. 
يصُعـُب الحديـُث بعبـاراٍت مهمـا ُزخرفـت أن يفـَي َحقَّ 
دت بالدماء، فلنكتُْب بعدها ما نشـاُء ولنحُشْد ُكـلَّ  أفعاٍل ُعمِّ
مفـردات قواميـس البذل والعطاء غـري أنه لم ولن يسـتقيَم 
َد  ْد بذات الحرب الذي عمَّ مقـاٌل مهما بلغ من البالغة ما لم يَُعمَّ
ـْد بالعطاِء يف ذات  بـه أُولئك العظماء، إنـه حربُ الدماء ويَُجسَّ

املسري لتلك املسرية. 


