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إصـــابـــة مثــــان نـــســـاء وطــفــلــني يف جـــرميـــة جـــديـــدة الســـتـــمـــرار خــــروقــــات الــــعــــدوان يف احلـــديـــدة

عمـان إىل  صنعاء  تــغــادر  اهلــدنــة  اتــفــاق  تنفيذ  ملــراقــبــة  العسكرية  اللجنة 

بارك لقائد الثورة وأحرار الشعب اليمين حلول عيدها الـ32 
الرئيس املشاط: الوحدة صنعها شعب يستعصي على االنكسار وسيواجه كل املؤامرات

افتجاب وطتاشزع المتاشزات الةظعبغئ شغ رجائض لاتالش السثوان:
ق سقصئ لطعتثة بمثططات السمقء ورساتعط ولغسئ لطمااجرة 

العاعمعن بالاحطغر تتئ سئاءة السسعدي واإلطاراتغ

اهلدنة احلالية اهلدنة احلالية 
مل تكن مشجعةمل تكن مشجعة

املعركة ستطولاملعركة ستطول  
فاألعداء ما فاألعداء ما 

يزالون يتأبطون يزالون يتأبطون 
الشر ضد اليمنالشر ضد اليمن

خطر اخلارج خطر اخلارج 
يستفحليستفحل وستبوء  وستبوء 
تدخالته بالفشلتدخالته بالفشل

لن نقبل بأي لن نقبل بأي 
هدنة هدنة تستمر تستمر 
فيها معاناة شعبنافيها معاناة شعبنا
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 : التثغثة
تواصـل قـوى العـدوان األمريكـي السـعودّي ومرتِزقتُهـا 
جرائَمها بحق املدنيـني للعام الثامن عىل التوايل، ففي محافظة 
الحديدة أُصيبت ثمان نساء وطفالن جراء قصف مدفعي لقوى 
العدوان اسـتهدف منازل املواطنني يف منطقة الفواهة بمديرية 
حيس، يف خرق فاضح ضمن الخروقات اليومية التّفاق الحديدة 

واتّفاق الُهدنة اإلنسانية. 
وأّكــد مصـدر محـيل لصحيفة املسـرية، أن قـوى العدوان 
اسـتهدفت، أمس األحد، منزيل املواطنني عمر محسن الحكيمي 
وعبدالله عبده سالم عاطف، يف منطقة الفواهة بمديرية حيس 
بعـدد 6 قذائف هاون عيار 120، ما أَدَّى إىل إصابة ثمان نسـاء 
وطفلـني، باإلضافـة إىل نفوق عدد من املوايش وترضر سـيارة 

أحد املواطنني. 
ويف سـياق االخرتاقات الفاضحـة التّفاق الُهدنة ومسـاعي 

العـدوان نحو العـودة للتصعيـد، فضحت منصـة التحقيقات 
العربيـة «إيـكاد»، أمس األحد، االسـتحداثات العسـكرية التي 

يقوم بها االحتالل اإلماراتي السعودّي يف السواحل اليمنية. 
وعرضـت املنصـة «إيـكاد» صـوراً ألقمـار صناعيـة تظهر 
اسـتحداثات ملدرجات عسكرية يف ميناء املخاء، غربي محافظة 

تعز، الواقع تحت سيطرة قوات الخائن طارق عفاش. 
وقد أظهرت الصور الجوية إنشـاء مدرج عسـكري واسـع 
بطول نحو 2.5 كيلو مرت، ويرتبط بطريقني رئيسيني، أحدهما 
يصـل ملدخل امليناء، واآلخر يتصل بلسـان امليناء البحري، َحيُث 
تسـتقبل البضائع والعتاد العسـكري عىل متن السـفن التابعة 

لدول العدوان. 
وبحسـب مراقبـني سياسـيني، َفــإنَّ هـذه االسـتحداثات 
العسـكرية التي ينفذها االحتالل السعودّي اإلماراتي يعد خرقاً 
فاضحـاً للُهدنة األممية يف اليمن التي تشـارف عىل االنتهاء، يف 

ظل تنصل تحالف العدوان عن تنفيذ بنودها. 

 : التثغثة
محافظـة  يف  املحليـة  السـلطُة  أدانـت 
الحديـدة جريمة اختطاف 18 صيـاداً قبالة 
جزيرتـي حنيـش الكـربى وزقـر يف البحـر 
األحمـر من ِقبـل بحرية العدوان السـعودّي 
اإلماراتـي، ومصادرة قواربهـم بما فيها من 

معدات ووسائل صيد. 
واسـتنكرت يف بيـان، أمس األحـد، تلقت 
صحيفة «املسـرية» نُسـخًة منه، اسـتمرار 
ومصـادرة  الصياديـن  عـىل  االعتـداءات 
ممتلكاتهـم، مشـرية إىل أن هـذه الجريمة، 
ومـا سـبقها مـن جرائـم وانتهـاكات بحق 
الصيادين، تمثل جرائم حرب ضد اإلنسـانية 

ال تسقط بالتقادم. 
وحّمل البيـاُن دولتي العدوان السـعوديّة 
واإلمـارات املسـؤولية الكاملـة إزاء ُكـّل ما 
يتعرض له الصيادون من انتهاكات وجرائم، 
وكـذا مـا يتعرض لـه القطاع السـمكي من 

أرضار وخسائر. 
وطالبـت السـلطة املحليـة يف املحافظة 

األمـم املتحـدة ومجلس األمـن واملنظمات 
الدولية باتِّخـاذ مواقف إزاء هذه الجريمة، 
وما سـبقها مـن جرائم بحـق الصيادين، 
ومحاسـبة مرتكبيهـا؛ كونهـا جرائم ضد 
واملواثيـق  القوانـني  تجّرمهـا  اإلنسـانية 

الدولية
الثـروة  وزارُة  أدانـت  مماثـل،  بيـان  ويف 

السـمكية األعمـاَل اإلجراميـة التـي تقـوم 
بهـا قوات تحالـف العدوان تجـاه الصيادين 
اختطـاف  آخرهـا  كان  والتـي  اليمنيـني، 
مـن قبالـة جزيرتـي  التحالـف 18 صيـاداً 
زقـر وحنيـش الكـربى، الجمعـة املاضيـة، 
أثناء ممارسـتهم نشـاط االصطياد يف املياه 

اإلقليمية اليمنية. 

وطالبـت األمـُم املتحـدة ومجلـُس األمن 
يف  العاملـة  الدوليـة  والهيئـات  واملنظمـات 
الجانـب اإلنسـاني باتِّخاذ موقف مسـؤول 
إزاء هـذه الجريمـة، وما سـبقها من جرائم 
بحق الصيادين، ومحاسبة مرتكبيها؛ كونها 
جرائم حرب ضد اإلنسانية تجّرمها القوانني 

واملواثيق الدولية. 

ـَك الصياديـن بحقهـم يف  وأّكــدت تمسُّ
ممارسـة عملهـم ومصـدر رزقهـم الوحيد 

باالصطياد يف املياه اإلقليمية اليمنية. 
وحّمل البيـاُن األمَم املتحـدة ومنظماتها 
مسـؤولية الصمت والتخاذل امُلسـتمّر تجاه 
األعمال اإلرهابيـة التي ترتكبها دول تحالف 

العدوان تجاه الصيادين اليمنيني. 
ويف السـياق ذاته، شـن ملتقى الصيادين 
اليمنيني، أمس األحد، هجوماً الذعاً ضد األمم 
املتحدة؛ بَسبِب تجاهلها وصمتها العتداءات 
بوارج تحالف العدوان ضد الصيادين يف املياه 

اإلقليمية. 
وقـال أمني عام ملتقـى الصيادين محمد 
الحسـني، يف ترصيـح، أمس: إن عـىل األمم 
محاسـبة  يف  مسـؤوليتها  تحمـل  املتحـدة 
قـوى تحالف العدوان، جـراء اختطافهم 25 
صياداً خالل فرتة الُهدنة واقتيادهم إىل جهة 
مجهولـة، ُمشـرياً إىل أن أكثر من ألف انتهاك 
تم تسـجيله بحق الصياديـن وصلت بعضها 
للقتل، مبينًـا أن امللتقى يحاول التواصل مع 
املنظمـات الدوليـة لكنه لم يحصـل عىل أي 

تجاوب. 

 : طاابسات
الجنوبيـة  الجبهـة  مقـرُِّر  أّكــد 
أحمـد  واالحتـالل  الغـزو  ملقاومـة 
مـرشوع  أن  األحـد،  أمـس  العليـي، 
العـدوان أكـرب من العـودة إىل ما قبل 
الوحـدة اليمنية، ويهـدف إىل تمزيق 
النسـيج االجتماعي وتحويل بلدنا إىل 

كنتونات صغرية. 
وأوضـح العليي لـ «املسـرية»، أن 
كافَة املشـاريع التقسـيمية يف بلدنا 
سـتجهض؛ ألَنَّنـا أمـام إراَدة وطنية 
منجـزات  عـىل  تسـاوُم  ال  وقيـادة 
أن الوحـدة اليمنية  شـعبنا، مؤّكـداً 
جاءت نتاج عقود من العمل الوطني. 
وأَشاَر إىل أنه ال مجاَل يف أن تتحّقق 
أمنيات العـدوان بعد صمود شـعبنا 
طـوال سـنوات العـدوان، وأن الوعي 
الشـعبي يتزايـد يف املناطـق املحتّلة 

تجاه التصدي ملرشوع العدوان. 

وبنّي أن الصورَة باتت واضحًة لدى 
ُكـّل أبناء الشـعب اليمنـي، والفارق 
شاسـع يف الواقـع بـني املحافظـات 

الحرة واملحافظات املحتّلة. 
وقـال العليـي: «امتلكنـا قراَرنـا 
لـدول  يرضخـون  ومـن  السـيادي، 
البـؤس  حالـة  يعيشـون  العـدوان 
أن  ُمضيفـاً  قرارهـم»،  ويفقـدون 
الواقع يف املحافظات املحتّلة ينبئ عن 

صدامات بني أطراف املرتِزقة. 
وتابع: «أبناء شـعبنا يف الشـمال 
والجنـوب يرفضون مجلس املرتِزقة؛ 
ألَنَّه يمثُّل مصالح القوى األجنبية». 

األجنبـي  التواجـد  أن  إىل  وأَشـاَر 
هدفـه  املهـرة  محافظـة  يف  الكبـري 
نسـيجه  وتمزيـق  الوطـن  احتـالل 
وأن  ثرواتـه،  ونهـب  االجتماعـي 
التواجد السعودّي واإلماراتي يف بلدنا 
يأتي تنفيذاً ألجندات دولية، ومرتِزقة 

العدوان يوفرون الغطاء لذلك. 

شغما افصمار الخظاسغئ تفدح اجاتثابات اقتاقل السسعدّي اإلطاراتغ شغ المثاء:

شغما ططاصى الخغادغظ غآّضـث اخاطاف 25 خغادًا خقل الُعثظئ وغتمض افطط الماتثة المسؤعلغئ

إخابئ بمان ظساء وذفطني يف جرغمئ جثغثة قجامرار خروصات السثوان وأدواته يف التثغثة

طتطغئ التثغثة والبروة السمضغئ تثغظان جرغمئ اخاطاف السثوان 
لـ 18 خغادًا صئالئ ججغرة تظغح

طصّرر الةئعئ الةظعبغئ: طحروُع 
السثوان غعثُف تمجغص الظسغب 
اقجاماسغ وتتعغض بطثظا إىل 

ضظاعظات خشرية

وزغر ُسماظغ جابص غتثر طظ سعاصإ اجامرار الترب يف الغمظ

احائاضات طسطتئ بني طرتجصئ اقتاقل وصئطغني يف لتب املتاّطئ تعدي بتغاة ذفض 

 : طاابسات
َحذََّر وزيـُر الخارجيـة الُعماني السـابق، 
يوسـف بـن علوي، مـن أن اسـتمرار الحرب 
العدوانية عىل اليمن املتواصلة منذ 8 سنوات، 
ليس  موضًحا أن اسـتمراَرها سيشـكل عبئاً 
عىل من يشنها وحسب، وإنما عىل كافة دول 

املنطقة. 

وكشـف وزيُر الخارجية الُعماني السـابق 
يف كلمتـه، أمس، خـالل مؤتمر حـول أزمات 
املنطقـة، نظمتـه قناة الجزيرة، عن السـبب 
الحقيقي للحرب التي يشنها تحالف العدوان 
بقيادة السـعوديّة منـذ 8 أعوام عـىل اليمن، 
مضيفـاً: «البعـض يعتقـد أن اليمـن لديهـا 
ثروات دفينة ويسـعى ألَْن تكـوَن له حصٌة يف 
هذه الثروات»، يف إشارة إىل األطماع السعوديّة 

اإلماراتية يف اليمن. 

 : طاابسات
تسببت اشتباكاٌت عنيفة، أمس األحد، بني ميليشيا ما يسمى «االنتقايل» 
التابـع لالحتـالل اإلماراتي ومسـلحني قبليني يف محافظة لحـج املحتّلة إىل 

مقتل طفل. 
وقالـت مصـادر محلية: إن االشـتباكاِت اندلعت بني ميليشـيا االحتالل 
اإلماراتي ومسـلحني مـن أبناء قبيلة «الزفيتة» يف سـوق شـعبي بمديرية 
طور الباحة، إثر خالفات عىل إتاوات السوق، مبينة أن االشتباكات املتبادلة 
أسـفرت عـن مقتل طفل يُدعى حميـد عيل علوان (14 عاًمـا) بعد تعرضه 
إلطالق نار يف أنحاء متفرقة يف جسـده بينما كان عىل متن إحدى السيارات 

داخل السوق. 
يأتـي ذلـك يف وقـت تتصاعُد املواجهـاُت املسـلحُة بـني أدوات ومرتِزقة 
العدوان بعموم املحافظات الجنوبية املحتّلة، وسط حالة من الخوف والذعر 

يسود املواطنني، يف ظل سقوط ضحايا من املدنيني ما بني قتىل وجرحى. 
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اإلسقم التربغ غسرض طحاعَث لتطام ذائرة «ضارغال» بسث إجصاذعا يف تّةـئ

 : خاص
رًة  نـرش اإلعـالُم الحربي، األحـد، مشـاهَد مصوَّ
وثّقـت حطـام الطائـرة املعاديـة التي أسـقطتها 
الدفاعـات الجويـة اليمنيـة أثنـاء قيامهـا بخرق 

الُهدنة يف أجواء محافظة حّجـة. 
وكان املتحـدُث باسـم القوات املسـلحة، العميد 
يحيى رسيـع، أعلن، السـبت، أن الدفاعات الجوية 
تمّكنت من إسـقاط طائرة مسلحة بدون طيار من 
نـوع «كاريال» تركيـة الصنع تابعة لسـالح الجو 
السـعودّي أثناء ممارسـتها مهاما عدائية يف أجواء 

منطقة حريان. 
وعرضت مشـاهد اإلعالم الحربي أجزاء الطائرة 

بعد إسقاطها، مبينة تعرضها إلصابة دقيقة. 
تـم  الطائـرة  إسـقاط  أن  أوضـح  رسيـع  وكان 
باستخدام صاروخ أرض جو لم يتم الكشُف عنه بعُد. 
وطائـرة «كاريـال» هـي مقاتلـة بـدون طيـار 
تنتجهـا رشكـة «فسـتيل» الرتكية، ويبلـغ طولها 
٦٫٥ مرت، وطول جناحها ١٠٫٥ مرت، وتحلق برسعة 
تصل إىل ١٤٨ كيلومرتاً يف السـاعة، ملدة تصل إىل ٢٠ 

ساعة، وتحلق عىل ارتفاع يصل إىل ٦٨٠٠ مرت. 
وقد صممتها الرشكة املصنعة وفقاً ملعيار حلف 

شمال األطليس «النيتو» وزّودتها بتقنيات وأنظمة 
حديثـة للمنـاورة والتغلـب عىل الظـروف الجوية، 

وتجديد الطاقة، والرصد الدقيق وشن الهجمات. 
وقـد تمّكنت القوات املسـلحة من إسـقاط عدة 

طائرات من هذا النوع خالل الفرتات املاضية. 
وهـذه هـي الطائـرة الثانيـة التـي تسـقُطها 
الدفاعات الجوية اليمنية منذ مطلع مايو الجاري، 
ومنذ بداية الُهدنة، َحيُث كثّـف تحالف العدوان من 
استخدام املقاتالت بدون طيار لخرق الُهدنة وتنفيذ 

طلعات وغارات جوية. 
وأّكــد العميد يحيى رسيع، أن القوات املسـلحة 

جاهزة ومسـتعدة للـرد عىل خروقـات واعتداءات 
تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي، 
ُمشرياً إىل أن هذه االعتداءات تعرب بوضوح عن عدم 

جدية دعايات السالم. 
وتشـهُد قدراُت الدفـاع الجوي تطوًرا ُمسـتمرٍّا 
ومتسـارًعا منـذ سـنوات عـىل مسـتوى التصنيع 
والتشـغيل واالنتشـار، برغـم صعوبـة الظـروف 
وشـحة اإلْمَكانات، وقد أّكـد قائد الثورة السيد عبد 
امللك بدر الديـن الحوثي يف خطابه بمناسـبة اليوم 
الوطنـي للصمـود أن هذا العام سيشـهد املزيد من 

التقدم يف هذا الجانب. 

الطةظئ السسضرغئ ملراصئئ تظفغث اّتفاق الُعثظئ تشادر خظساء إىل سّمان

الاساذغ افطمغ طع «الُعثظئ» غصطض اتاماقت تمثغثعا

 : خاص
قالـت وكالـُة األنباء الرسـمية سـبأ: إن اللجنة 
العسـكرية ملراقبة تنفيذ الُهدنة غـادرت العاصمَة 

ـهًة إىل عمان.  صنعاء، األحد، متوجِّ
وأوضحت الوكالة إن اللجنة التي يرتأُسـها اللواء 
عبـد اللـه يحيى الرزامـي غادرت عىل متـن طائرة 
أمميـة إىل العاصمـة األردنيـة؛ ملناقشـة خروقات 
الُهدنة، ومراقبة وقف إطالق النار، وفتح الطرقات، 

يف إطـار االتّفـاق املوقع مطلـع ابريـل الفائت بني 
صنعاء وقيادة تحالف العدوان األمريكي السعودّي. 
ويأتـي ذلـك مع اقـرتاب نهايـة الفـرتة املحّددة 
للُهدنة، فيما ال يـزال تحالف العدوان يرفض تنفيذ 

معظم بنودها. 
ومنذ دخول اتّفاق الُهدنة حيّز التنفيذ لم يتوقف 
تحالـف العـدوان وأدواته عن ممارسـة الخروقات 
العسكرية، َحيُث شهدت جبهة مأرب عدة محاولة 
زحـف عـىل مواقع الجيـش واللجان الشـعبيّة من 

قبل مرتِزقة العدوان، كما شـن طريان العدوان عدة 
غارات يف مناطق مختلفة. 

وتضمنـت الخروقـات أَيْـضـاً اسـتحداَث العدّو 
قذائـف  وإطـالق  عسـكرية  وتحصينـات  ملواقـَع 
صاروخيـة ومدفعية عىل مواقـع الجيش واللجان 

َوأَيْـضاً عىل منازل وممتلكات املواطنني. 
وأّكـدت صنعـاُء التزاَمها بضبط النفس إلنجاح 
اتّفـاق الُهدنة محذرة تحالـف العدوان من التمادي 

يف خروقاته. 

وكانـت صنعاء أعلنـت أنها تدُرُس طلـَب تمديد 
الُهدنة، مشرية إىل أن فرصة حدوث ذلك تتوقف عىل 
مدى التزام تحالف العدوان بتعويض االستحقاقات 
اإلنسـانية املتأخـرة التـي ضمنهـا االتّفـاق، وعىل 
رأسـها الرحالت التجارية مـن وإىل مطار صنعاء، 

وسفن املشتقات النفطية. 
وأّكـد املجلس السـيايس األعىل أن فتح الطرقات 
يف محافظـة تعز ويف مختلف املناطـق من أولويات 

االتّفاق. 

 : خاص
مثّل اتّفـاُق الُهدنـِة بني صنعاَء وقيـادة تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، اختباًرا 
رئيسيٍّا ملدى استعداد وجهوزية األمم املتحدة إليجاد 
ا  ا للـرصاع، كما تضع حدٍّ حلـول حقيقية تضع حدٍّ
للـدور األممي السـلبي تجاه اليمن، بالشـكل الذي 
يعيد إليها مصداقيتها التي سـقطت بفعل التواطؤ 

مع تحالف العدوان طيلة السنوات املاضية. 
ومـع اقرتاب نهاية الُهدنة، لم يعد هناك شـك يف 
أن األمم املتحدة قد سـقطت يف هذا االختبار بشكل 
فاضح، وهـو األمر الذي تؤّكــُده بوضوح صنعاء 
التـي لـم تعد ترى يف هـذه املنظمة الدوليـة «طرًفا 
محايـًدا» أَو «قادًرا عىل رعاية أي اتّفاق»، بحسـب 

تعبري عضو الوفد الوطني عبد امللك العجري. 
وعـىل الرغـم مـن أنـه ال زالـت هنـاك فرصـة 
أمـام املبعـوث األممي لتغيري هـذا التقييـم، إال أن 
ُكــلَّ املـؤرشات تجعله تقييًمـا نهائيٍّا؛ ألَنَّ سـلوك 
«غروندبـرغ» لم يكشـف فقط عن «عجـز» األمم 
املتحدة عن االلتزام بالحياد والتمسك باملسؤوليات، 
بل كشف أنها ال تمتلك أي رغبة يف فعل ذلك، بل إنها 

تتعمد االنحياز الكامل لتحالف العدوان. 
بنـوُد اتّفـاق الُهدنة مثلـت اعرتاًفـا واضًحا بأن 
خيوط األزمة اإلنسـانية األسـوأ يف العالم، كلها بيد 
تحالـف العـدوان، وأن املعانـاة اليمنيـة تُسـتخدم 
بشـكل فاضح كورقة مساومة، إىل َحــدِّ أن تسيري 
أسـبوعيا  والعالقـني  للمـرىض  جويتـني  رحلتـني 
وإدَخال بعض سفن املشـتقات النفطية يحتاج إىل 

«اتّفاق» ترعاه األمم املتحدة!
مع ذلـك، وبرغم بسـاطة هـذه االسـتحقاقات 
ومحدوديتهـا  االتّفـاُق  ضمنهـا  التـي  اإلنسـانية 

ومرشوعيتهـا، لـم تسـتطع املنظمـة الدوليـة أن 
تضمـن الوفاء بها، بل وأسـهمت بشـكل مبارش يف 
خلق «إشكاالت» وهمية تعرقلها، وتخلت حتى عن 

دورها كمراقب. 
هـذا السـقوُط املخـزي يف اختبـار الُهدنـة رغم 
بسـاطته، يطرح تسـاؤالً ال مفرَّ منه حول جدوى 
تمديد الُهدنة، وإْمَكانية البناء عليها للتوّجـه نحو 
خطوات أكرب، تحت مظلـة األمم املتحدة، بل يجعل 
الوثـوق بهذه املنظمة أشـبه بــ «مخاطرة»، ليس 

فقط؛ ألَنَّها عاجـزة تماماً عن تأدية دورها، بل ألَنَّ 
عجزها هذا يمكن تحالف العدوان من اسـتخدامها 
كدرع «دويل» وكواجهـة للضغط واالبتزاز، وهو ما 

ال يمكن السماح بحدوثه تحت عنوان «السالم». 
وبالتـايل َفـإنَّ سـلوَك األمـم املتحدة يمثـل اليوم 
عائًقا رئيسياً أمام فرص تمديد الُهدنة وتطويرها إىل 
اتّفاق إنسـاني ثابت؛ ألَنَّ تكراَر تجربة االتّفاق الحايل 
سـتكون مضيعة للوقت وتشـجيعا لتحالف العدوان 

عىل املراوغة، فكيف بالدخول يف خطوات أوسع!

قبـل إعـالن الُهدنـة رفضت صنعـاُء اسـتقباَل 
املبعـوث األممي، وقـال الرئيس املشـاط بوضوح: 
إن «مـن عجز عن إدَخال سـفينة وقـود وهو يمثّل 
األمـم املتحدة فهو عـن غريها أعجـز»، األمر الذي 
يجعُل األمَم املتحدة اليوم أمام ُفرصٍة أخرية لتدارك 
موقفها؛ ألَنَّ صنعـاَء تدرُك أن من عجز عن ضمان 
رحلتـني جويتـني للمـرىض والعالقني، هـو أَيْـضاً 
أعجُز عن رعاية اتّفاق إنسـاني شـامل، فضالً عن 

َحـلٍّ سيايس. 
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 : طاابسات
أنهى صلـٌح قبَيل، أمس األول، قضية قتل 
بني آل السـباعي مـن قبائل نهـم محافظة 
صنعاء وآل مثنى من قبائل محافظة ريمة. 
وخالل الصلـح القبيل الـذي أرشف عليه 
رئيـس  األعـىل  السـيايس  املجلـس  عضـو 
املنظومة العدلية محمد عيل الحوثي، وقاده 
املشـايخ حمـد بـن راكان، ومحمـد الزلب، 
وقائد اللواء الثالث حماية رئاسية اللواء فؤاد 
العمـاد، وشـايف مريط، ووكيـل محافظة 
مأرب عادل الرشيف، أعلن أولياء دم املجني 
عليه فاهـم يحيى عمر السـباعي من أبناء 
مديرية نهم العفو عن الجاني جمال محمد 
مجاهد مثنى من أبناء محافظة ريمة لوجه 

الله وترشيفاً للحارضين. 
ويف الصلـح الذي تقدمـه أعضاء مجلس 
الشـورى أحمـد الزبـريي ومحسـن جميل 
وعيل بـن رضمان وحسـني قعشـم وعادل 
الحنبـيص، ووكيل محافظـة صنعاء صالح 
شعالن، أشاد الشيخ حمد بن راكان بموقف 
أوليـاء الـدم من آل السـباعي يف التنازل عن 

القضية وإغالق ملفها. 
السـلم  تعزيـز  عـىل  الحـرَص  وأّكــد 
االجتماعي وترجمة توجيهـات قائد الثورة 
إلصالح ذات البني وإنهاء الخالفات ومعالجة 
النزاعات بطرق وتغليب مصلحة الوطن عىل 
ما سـواها، الفتـاً إىل أهميّـة تضافر جهود 

الجميـع ملعالجة القضايا املجتمعية وتعزيز 
الجبهة الداخلية.. داعيـاً إىل االقتَداء بقبائل 
نهم وريمة يف َحــلِّ القضايا ونبذ الخالفات 
والتفـرغ ملواجهـة العدوان الذي يسـتهدف 

اليمن أرضاً وإنساناً. 
مـن جانبـه، ثّمـن الشـيخ محمـد الزلب 
موقف قبيلة نهم وآل السباعي يف العفو العام 
والشـامل عـن الجانـي من قبائـل محافظة 
ريمة الذي يمثل اسـتجابة لدعوة قائد الثورة 
السـيد عبدامللك الحوثي يف إصـالح ذات البنَي 
وحـل النزاعات والخالفات، بما يجسـد مبدأ 
التسـامح واألُخوَّة بني أبناء الوطـن، معتربًا 
الداخليـة  والخالفـات  القضايـا  معالجـة 

انتصـاراً عـىل مؤامـرات العـدوان الهادفـة 
لتفكيك النسيج املجتمعي والنيل من الجبهة 
الداخلية.  وأشاد بموقف أولياء الدم وعفوهم 
عـن الجانـي، ُمشـرياً إىل أنه يعكـس مبادئ 
وقيم وعراقة القبيلة اليمنية االصيلة ويجسد 

التسامح واألخوة ووحدة الصف. 
بدورهـم، عربَّ املشـايُخ الحـاِرضون من 
مختلـف قبائل اليمـن عن االمتنـان ملوقف 
أولياء الدم يف التنـازل عن القضية وعفوهم 
عن الجاني لوجه الله.. مشـيدين بمساعي 
وجهود املشـايخ ولجنة الوساطة يف تقريب 
وجهـات النظـر، ُوُصـوالً إىل َحــّل القضية 

وإغالق ملفها. 

 : خسثة
زار وزيـُر الدولة لشـؤون مجلَيس النواب 
والشورى، الدكتور عيل أبو حليقة، ومحافظ 
والشـخصيات  صـالح،  الواحـد  عبـد  إب، 
االجتماعيـة باملحافظة، أمـس األحد، مقاَم 
بدرالديـن  حسـني  السـيد  القائـد  الشـهيد 

الحوثي بمديرية حيدان محافظة صعدة.
كمـا زار أبـو حليقـة وصـالح ومحافظ 
صعدة محمد عوض ووكيل املحافظة محمد 
بيضان، جرف سلمان يف منطقة مران الذي 

استشهد فيه الشهيد القائد. 
الدولـة  وزيـُر  أشـار  الزيـارة،  وخـالل 
ومحافـظ إب، إىل عظمـة املـرشوع القرآني 
الـذي أطلقـه الشـهيد القائـد مـن منطقة 
مران والذي سـار عليه أبناء الشعب اليمني 

وحصنهم من مؤامرات األعداء. 
وأشـادا بتضحيات الشهيد القائد ورفاقه 
يف مقارعة الظلم والطغيان، مؤّكـَدين امليضَّ 

عىل الطريق الذي اختطه الشهيد القائد. 

من جانبـه، اعترب محافـظ صعدة زيارة 
وفـد محافظـة إب تجسـيداً لقيـم املحبـة 

والتالحم القبيل واملجتمعي. 
بدورهـم، أشـار أعضاُء مجلـيس النواب 

والشـورى والسـلطة املحلية والشخصيات 
املـرشوع  أهميّـة  إىل  إب،  يف  االجتماعيـة 
القرآنـي الذي أسسـه الشـهيد القائد وقدم 

روحه يف سبيل ذلك. 

 : طاابسات
أدَِّت الخالفـاُت املتباَدلـُة بـني الجماعات 
اإلجراميـة التكفريية املدعومـة من تحالف 
مقتـل  إىل  اإلماراتـي  السـعودّي  العـدوان 
وإصابـة ٥ من مسـلحي تنظيـم «داعش»، 
أمـس األحـد، بعـد تعرُِّضهم لُعبوٍة ناسـفة 
زرعتها عنارص ما يسمى تنظيم القاعدة يف 

مدينة مأرب املحتّلة. 
وقالـت مصادر إعالمية، أمـس: إن ُعبْوًة 

ناسـفًة زرعهـا عنـاُرص ما يسـمى تنظيم 
«القاعـدة» اإلجرامـي يف أحد جسـور وادي 
«أفلـج» اسـتهدفت أحد «أمـراء» تنظيم ما 
يسـمى «داعـش» ممـن يقاتـل يف صفوف 
«ألوية العمالقة» التابعة لالحتالل اإلماراتي 
أثنـاء توّجـهه من بيحان إىل شـبوة باتّجاه 
أطـراف مديريـة حريـب مـأرب، موضحة 
أن االنفجـار أسـفر عن مقتـل األمري وأحد 
مرافقيـه وإصابـة ٣ آخريـن، وسـط تكتم 
ة األمري  شـديد حـول الكشـف عـن ُهــِويـَّ

الرصيع. 
ولفتـت املصادُر إىل أن هـذه العمليَة تأتي 
ام من بيان نعي ما يسـمى تنظيم  بعد ٣ أَيـَّ
«القاعـدة» اإلجرامـي ألمريهـا املدعـو أبو 
حمزة الهمداني و٣ مـن مرافقيه يف أطراف 
مديريـة حريـب، وهـو «األمـري» الثانـي يف 
التنظيـم التكفـريي ممـن عملـوا يف مجال 
التابعـة  «اإليَمــان»  بجامعـة  التدريـس 
للمرتِزق عبداملجيد الزنداني، الذي يقتل عىل 

يد مسلحي ما يسمى داعش. 

اإلسقُم تظّثد بةرغمئ اخاطاف 
الختفغئ ظجغعئ الةظغث يف طأرب

 : خظساء
استنكرت وزارُة اإلعالم بحكومة اإلنقاذ الوطني، أمس األحد، 
جريمـَة اختطاف الصحفيـة نزيهة الجنيد عىل أيدي ميليشـيا 
ومرتِزقـة تحالف العدوان يف مأرب، موضحـة أن هذه الجريمة 

تعترب انتهاكاً سافراً لحقوق اإلنسان وحرية الصحافة. 
وقالـت وزارة اإلعـالم يف بيـان، أمس: إن جريمـة اختطاف 
الصحفية نزيهة الجنيد مطلـع العام ٢٠٢١ وحتى اليوم، تأتي 
يف إطـار الجرائم واالنتهاكات امُلسـتمّرة التـي يرتكبها تحالف 
العـدوان بحق الشـعب اليمني عىل مدى أكثر من سـبعة أعوام 
بمـا يف ذلك النسـاء واألطفال، مؤّكـدة أن هـذه الجريمة تتناىف 
مع عادات وقيم وُهــِويَّة الشعب اليمني.  ودعت وزارة اإلعالِم، 
جميَع الناشطني والحقوقيني واملنظمات واالتّحادات الصحفية 
العربية والدولية املعنية بحماية الصحفيني، إىل تسـليط الضوء 
عىل هذه الجريمة وأدانتها للضغط عىل دول العدوان ومرتِزقته 
من ميليشـيا اإلصـالح يف مأرب باإلفراج عـن الصحفية نزيهة 

الجنيد وجميع املختطفات. 

ظاحطعن: اخافاء طثغسئ غمظغئ يف 
الصاعرة وجط ظروف غاطدئ

 : طاابسات
تـداول العديـُد مـن الناشـطني واإلعالميني اليمنيـني، أمس 
األحد، خربَ اختطاف مذيعة يمنية من مقر إقامتها يف العاصمة 

املرصية وسط ظروف غامضة. 
وبحسب الناشـطني، َفـإنَّ اإلعالميَة أشواق الرييمي املذيعة 
يف قنـاة «اليمـن اليوم» املستنَسـخة التابعة لتحالـف العدوان، 

اختفت من مقرِّ إقامة سكنها بالقاهرة. 
وفيمـا لـم تُعـَرْف بعُد أسـباب ودوافـع اختفاءهـا بصورة 
غامضـة، إال أن إعالميـني يف القاهرة املحـوا إىل وجود خالفات 
داخل التيـار «العفايش» املوايل لالحتـالل اإلماراتي يف العاصمة 

املرصية كان سبب يف اختفائها أَو اختطافها. 

طتاشر طأرب غّططع سطى أظحطئ 
الثورات الخغفغئ يف ترغإ الصراطغح

 : طاابسات
اّطلع محافُظ مأرب، عيل محمـد طعيمان، أمس األول، عىل 

أنشطة الدورات واملراكز الصيفية بمديرية حريب القراميش.
وخـالل الزيـارة وبعـَد االطالع عىل مسـتوى سـري العملية 
التعليمية باملراكز الصيفية بمدرستي اإلمام زيد بن عيل والنور 
بمنطقة، اسـتمع املحافظ من القائمني عىل الدورات واملدارس 
الصيفيـة إىل رشح حول أنشـطة الدورات الصيفية ومسـتوى 

اإلقبال عليها. 
وأّكـد املحافظ طعيمان، أهميّة الدورات الصيفية يف تحصني 
النشء والشـباب من الثقافات املغلوطـة الدخيلة عىل املجتمع 
اليمني وإعـداد جيل واٍع، متسـلح بالثقافـة القرآنية والرتبية 

اإليَمـانية. 
ولفـت إىل أهميّـة تكاتـف الجهـود لدعم أنشـطة الـدورات 
الصيفيـة وتشـجيع الطـالب والطالبـات عـىل االلتحـاق بها، 
واالسـتفادة من برامجها وصقل املواهـب يف مختلف املجاالت، 
نـاً جهـود القائمني عىل الـدورات الصيفيـة واملعلمني وما  مثمِّ
يقدمونه للطالب من برامج توعوية وثقافية تؤسس لبناء جيل 

ن بالثقافة القرآنية والُهــِويَّة اإليَمـانية.  محصَّ

خطٌح صئطغ غظعغ صدغئ صاض بني آل السئاسغ طظ ظعط وآل طبظى طظ رغمئ

طتاشر إب ووزغر الثولئ لحآون طةطسغ الظعاب والحعرى غجوران طصاَم 
الحعغث الصائث بمتاشزئ خسثة

خراساٌت املرتِجصئ تماث إىل داخض الاظزغمات اإلجراطغئ وتتُخُث 
سثدًا طظ سظاخر «داسح»
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 : طظخعر الئضالغ
بعد فشـل العدّو األمريكي يف تقسـيم شعبنا 
اليمنـي إىل كنتونـات حسـب مخّطـط األقلمة 
الذي حاول تمريره يف ما سـمي بمؤتمر الحوار 
الوطني، سـارع إىل تجهيز حرب عدوانية شنت 
عـىل بالدنـا يف ٢٦ مـارس مـن العـام ٢٠١٥م، 
وإحياء النزعات املناطقية والعرقية والطائفية، 
وتمويـل وإنشـاء ورعايـة مليشـيات متعددة 
تحت مسـميات عديدة، يحـاول العدوان مجّدًدا 
تثبيـت مرشوع التجزئة والتقسـيم، وهو األمر 
الذي دفع القوى الوطنية للرد عىل قوى االرتزاق 

يف العيد الـ ٣٢ للوحدة اليمنية. 
وأمام صمود شعبنا اليمني والذي توحد تحت 
لواء الجيش واللجان الشـعبيّة وبقيادة املجلس 
السـيايس األعـىل وحكومـة اإلنقـاذ الوطني يف 
العاصمة صنعاء، بادر العدوان ملراجعة أهدافه 
ومخّططاتـه وتجميـع أدواتـه تحـت مسـمى 
«املجلـس الرئـايس»، كمحاولة لتدويـر نفايته 

بحثاً عن تحقيق أهدافه بأقنعة متعددة. 
وأمام ُكـّل ذلك التخبط والعمى تقف صنعاء 
حصناً حصينـاً تتحطم عليه مؤامـرات األعداء 
ويلوذ إليها ُكـّل األحرار من أبناء شعبنا اليمني 
املدرك بأن الوحدة اليمنية كانت وال تزال الهدف 
األبرز للعـدوان األمريكي السـعودّي عىل بالدنا 

منذ ثمانية أعوام إىل اليوم. 
 

العتثة طخري والتض لغج طظ الشجاة
محافظـة  محافـظ  يؤّكــد  جانبـه،  مـن 
حرضمـوت، لقمان بـاراس، أن الوحدة اليمنية 
قدر ومصري اليمنيني وتضع كافة أحرار الوطن 
أمـام مسـئولية تاريخيـة ووطنيـة يف الحفاظ 
عليها مـن املؤامـرات الخارجية، ُمشـرياً إىل أن 
ذكـرى هـذا اليـوم التاريخـي تحل هـذا العام 
وقد انكشـفت العديد من املؤامـرات الخارجية 
يف املحافظـات الجنوبيـة، فالعـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي يعمـل عىل تجزئـة البالد 
مواردهـا  عـىل  السـيطرة  ليسـهل  وتفتيتهـا 

وثرواتها. 
ويعتـرب لقمـان الوحـدة الوطنية مكتسـباً 
وطنيـاً مهمـاً ال يقبل املسـاس بـه أَو املتاجرة 
بـه مـن أي مرتِزق وعميـل، داعياً كافـة أحرار 
الجنـوب لاللتفـاف إىل جانب الجيـش واللجان 
الشعبيّة لتحرير كامل األرايض اليمنية من قوى 

الغزو واالحتالل. 
بـدوره، يؤّكــد محافـظ لحج أحمـد حمود 
جريـب، أن الوحدة اليمنيـة أعظم إنجاز حّققه 
الشـعب اليمنـي يف التاريـخ اليمنـي الحديـث، 
ونتيجة إلراَدة شعب بجنوبه وشماله، وما تزال 
أحـد املكاسـب الوطنية التي ال يمكـن التفريط 
بها، رغم الغدر الذي تعرضت له من قبل النظام 
السـابق يف صيف عـام ١٩٩٤م، متهمـاً املوالني 
لدول العدوان الذين حكمـوا اليمن بإرشاف من 
السـفارة السعوديّة ومن الديون امللكي بتشويه 
هذا املنجز التاريخي وتحويله إىل غنيمة حرب. 

ويشـري جريـب يف ترصيـح لوكالـة األنبـاء 
اليمنيـة سـبأ إىل أن معانـاة أبنـاء املحافظات 
الجنوبيـة الناتجة عن ظلـم نظام ٧/٧ بعد تلك 
الحرب الظاملـة تتطلب حتـى َحـاليٍّا اإلنصاف، 
مؤّكـداً أن «توّجـه قيادة الثورة ممثلة بالسـيد 
عبدامللـك بـدر الديـن الحوثي ورئيـس املجلس 
السـيايس األعىل املشـري الركن مهدي املشـاط، 
مـدى  يعكـُس  الجنوبيـة،  القضيـة  إلنصـاِف 
شعورهم بأهميّة القضية ويسعون إلغالق هذا 

املِلف باإلنصاف». 
ويشـّدد محافظ لحـج عـىل أن دوَل العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي التـي وقفـت 
خلف إثـارة الفتنة بـني رشكاء الوحـدة وغّذت 
الرصاعـات خـالل الفـرتة التـي أعقبـت إعالن 
الوحـدة اليمنية يف ٢٢ مايـو ١٩٩٠، ُوُصـوالً إىل 
انـدالع الحرب، ال يمكن لهـا أن تكون جزًءا من 

َحـّل القضية الجنوبية بل تسـعى دول العدوان 
إىل تحويـل اليمـن إىل كانتونـات صغـرية مـن 
خالل مشـاريع اسـتعمارية جديدة، داعياً أبناء 
املحافظـات الجنوبيـة إىل رفـض املسـتعمرين 
الجدد والغـزاة الذين احتلوا الجنـوب وحولوها 
إىل غنائم حرب جديدة، معتربًا وجود نظام ٧/٧ 
اليوم يف قرص املعاشيق بعدن دليالً عىل خطورة 
مشاريع دول العدوان ومؤامراتهم ضد الجنوب 
وثرواتـه وأمنـه واسـتقراره، ومشـيداً بأحرار 
اليمن والجنوب بشـكل خاص ودورهم الوطني 
يف رفض ومقاومة االحتالل السعودّي اإلماراتي 

يف مختلف املحافظات الجنوبية والرشقية. 
 

الافاٌف تجبغ تعل العتثة: ق 
قجابمار الحسارات العذظغئ

األحـزاُب والتنظيمـات السياسـية بدورهـا 
تقـول: إن مـن يلهث اليوم وراء وهم التشـطري 
مختـل عقلياً وإن الوحدة اليمنية املباركة مثلت 
ميـالد الفجـر الجديـد ألبنـاء الشـعب اليمني، 

ومكسب تاريخي عظيم لكل اليمنيني. 
حـزب التقـدم الوطني يشـري يف بيـان له إىل 
أن الوحدة اليمنية قد تصّلب ُعوُدها واكتسـبت 
املناعـَة والحصانة ضد الفريوسـات املصطنَعة 
التي تسعى إىل اإلرضار بها وتهديدها باالغتيال، 
معتـربًا أن من يلهث اليوم وراء وهم التشـطري 

سـواٌء أكان جماعـة أَو فـرداً أَو حزبـاً ليس إال 
مختـالً عقلياً ال يدرك أهميّة أعظَم منجز قومي 

يف تاريخ العرب املعارص. 
بدوره، يؤّكـد الحـزب القومي االجتماعي أن 
الوحـدة اليمنية جاءت تتويجاً لجهود ونضاالت 
كبـرية بذلها الشـعب اليمنـي وقـواه الوطنية، 
معتربًا مناسبة العيد الوطني الـ ٣٢ للجمهورية 
اليمنية ٢٢ مايو ثمرة وحصيلة نضاالت وكفاح 
مجتمعي تاريخي طويل خاضه الشعب اليمني، 
وحصيلة اتّفاقيات عديدة أجمع عليها اليمنيون 
يف شـمال الوطن وجنوبه، وُمشرياً يف بيان له أن 
مـا حدث مـن أخطـاء يف املـايض ال تنقص من 
أهميّة الوحدة وال تقلل من رضورتها وأهميتها. 
ويقول: إن الشعَب اليمني لم يكن يوماً سبباً 
يف سـلبيات املايض حتى يعاَقَب بتمزيق وحدته، 
وإن الوحدة اليمنية لم تكن رضبة حظ وليست 
ملـكاً ألحد ال لحزب وال لفـرد وال لقبيلة ولكنها 
ملكاً لشـعبنا اليمني، متمنياً مـن الله تعاىل أن 
يعيد هذه املناسـبة الغالية وقد تحّقق للشـعب 
اليمنـي مـا يطمح إليه مـن األمن واالسـتقرار 

واالنتصار عىل قوى العدوان والحصار. 
مـن جانبه، تؤّكــد القيـادة القطرية لحزب 
البعـث العربـي االشـرتاكي -ُقطـر اليمـن، أن 
التمسـَك بالوحدة اليمنية والحفاظ عليها خيار 
ال رجعة عنه، وأن الوحـدة اليمنية قدر ومصري 

الشـعب اليمنـي من خـالل التمسـك بمرشوع 
وطنـي جامـع لـكل اليمنيـني، يحّقـق العدالة 
الوحـدة  أوارص  ويعـّزز  املتسـاوية  واملواطنـة 

الوطنية واملحبة والتعايش بني كافة اليمنيني. 
ويشـري حزب البعث يف بيان له إىل أن السـالم 
االسـتقالل  يحّقـق  الـذي  واملنصـف،  العـادل 
والحرية لليمـن دون وصاية، هو مطلب وطني 
لكل القوى واملكونات السياسية، مؤّكـداً أهميّة 
املبـادرة السياسـية التـي طرحها قائـد الثورة 
السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثـي؛ باعتبَارها 
املخـرج من الوضع الذي تمر بها البالد، ومجّدًدا 
الدعوة للقوى التي وقفت مع العدوان، مراجعة 
حسـاباتها الوطنية وتحكيـم العقل والعودة إىل 
الحوار وتغليب مصلحـة الوطن وبناء املرشوع 

الوطني الجامع. 
وتأتـي الذكـرى الــ ٣٢ للوحدة اليمنيـة يف ظل 
عـدوان أمريكـي سـعودّي إماراتي يحتـل مناطَق 
ومحافظاٍت وجزراً وموانئَ يمنية ويصادر مقدرات 
شـعب وثرواته ويحـاول رضب الُهــِويَّة واليمنية 
ومصادرتها تحت عناويَن ومربّرات ما أنزل الله بها 
من سلطان، ولن تقيَه بأَس الشعب اليمني ورجاله 
املخِلصني امُلستمرِّين يف خوض معركة التحرير لكل 
شـرب من الرتاب اليمني من دنس الغـزاة واملحلتني 
وأدواتهم املتاجرة باليمن أرضاً وإنساناً عىل رصيف 

النخاسة والعمالة البائرة. 

استطالع

العتثة الغمظغئ ق تصئض املااجرة

تسطغصًا سطى طساسغ السثوان وطثّططاته لاصسغط الغمظ:

افتجاب السغاجغئ وطتاشزع المتاشزات الةظعبغئ: 

طتاشر تدرطعت: العتثة الغمظغئ صثُر وطخغُر الغمظغغظ
طتاشر لتب: العتثُة ظاغةئ إلراَدة حسإ بةظعبه وحماله 

وق سقصئ لعا بمثّططات السمقء ورساتعط
تجب الئسث: العتثة الغمظغئ خغار ق رجسئ شغه 

تجب الاصثم العذظغ: طظ غطعث وراء وعط الاحطغر 
ُطَةـّرد سمقء تتئ السئاءة السسعدّغئ واإلطاراتغئ

التجب الصعطغ اقجاماسغ: العتثة الغمظغئ لط تضظ ضربئ 
تر ولغسئ ططضًا فتث بض لطحسإ
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 : خظساء 

دعا فخامُة املشـري الركن مهدي املشاط -رئيس 
املجلس السيايس األعىل- العلماَء واملثقفني والكتاب 
واإلعالميني عىل إبـراِز معاني الَوحدة كمتطلب من 
متطلبـات عزة اليمـن ودوره ومكانته ومسـتقبل 

أجياله، وما يرتبط بها من دالالت نبيلة. 
وعـّرب الرئيُس املشـاط يف خطابه، مسـاء أمس، 
بمناسـبة العيـد الــ ٣٢ للَوحدة اليمنيـة، عن أحر 
التهانـي والتربيـكات بهذه املناسـبة لقائـد الثورة 
السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي وأبناء الشـعب 
اليمنـي وأبطـال القـوات املسـلحة واألمـن وكافة 

منتسبي أجهزة ومؤّسسات الدولة. 

وقـال: «إن احتفاَءنا بالذكـرى الثانية والثالثني 
لِقيـاِم الَوحدة اليمنيـة وابتهاجنا الدائـم واملتكّرر 
باليمـن الواحـد واملوحـد ال يعنـي أن بالَدنا تعيش 
أوضاًعـا مثالية، وال يلغـي أبداً الحقائق القاسـية 
والصعوبـات الكبـرية واألطمـاع الخارجيـة املاثلة 
عـىل األرض والتـي صنعتها وراكمتهـا آفة التبعية 
واالرتهان عىل مدى عقود، ولكنه يعني بالتأكيد أن 
ُكـّل مؤامرات الخارج املعتدي التي تستهدف اليمن 
الواحـد وترمـي إىل تجزئتـه وتفتيته سـتظل تبوء 

بالفشل». 
َوأََضــاَف «مع ُكــّل ذلك َفـإنَّ الخـارَج وأدواته 
ينَسون دائماً بأن الَوحدة شأنُها شأُن بقية الثوابت 
لـم تكن يوماً من صنع أشـخاص أَو أحزاب، وإنما 
كانـت وسـتبقى صناعـة شـعب يسـتعيص عـىل 
االنكسار واسـتحقاق وطن ال يقبل التجزئة ولذلك 
قد تجدون يف حقـب مختلفة من التاريخ رصاعات 
مريـرة بـني أحـزاب وأشـخاص وجماعـات، لكن 
الشـعب اليمنـي كان يف مختلـف األحوال يسـتمر 

واحداً وموحداً يف وجدانه ومشاعره». 
وأّكـد الثقَة املطلقَة بفشـل ُكــّل رهانات أعداء 
اليمـن، إال أن ُكــّل املـؤرشات تقـول بـأن املعركَة 
مـا تـزال طويلًة، فالخـارج املعتدي ممثـالً يف دول 
العـدوان عـىل رأسـها أمريـكا وبريطانيـا ومعها 
املجتمع الدويل الداعم واملنحاز ضد اليمن، جميُعهم 

ما زالوا يتأبطون الرشَّ ضد اليمن. 
عـىل  الحـرَص  املشـاط،  الرئيـُس  أّكــد  كمـا 
السـالم الحقيقي والدائم الـذي يرتكز عىل املطالب 

األََساسـية العامة واملتمثلة يف اإلنهاء الكيل للعدوان 
والحصار واالحتالل وإعادة األعمار ومعالجة كافة 

آثار وتداعيات الحرب العدوانية. 
ُب بـكل الجهود الخـرّية التي تُصبُّ  وقـال: «نرحِّ
يف هـذا االتّجاه، وندرك أن عملية السـالم تحتاج إىل 
تدرج ومسـارات عمل متعددة، ونعيد ُكـّل أسـباب 
إطالـة أمـد الحـرب إىل تصـورات تحالـف العدوان 
الخاطئـة وإىل املوقف الدويل املنحـاز لدول العدوان 
والذي يندرج بشـكل أَو بآخر ضمن أسـباب إطالة 

أمد الحرب». 
وأعرب عن األسـِف البالـغ إزاء التعاطي الصادم 
واملخيِّب لآلمـال الذي انتهجه تحالـف العدوان مع 
االلتزامات التي نصـت عليها بنود الُهدنة، وإهداره 
معظم فرتتها الزمنية التي أوشكت عىل االنتهاء من 
دون إبداء املستوى املطلوب من احرتام االلتزامات. 
وتطرق الرئيُس املشـاط يف خطابه إىل الخروقات 
منذ دخول الُهدنة حيز النفاذ إىل منتصف ليل أمس، 
والتـي بلغـت بـاآلالف.. وقـال: «ويف ُكــّل األحوال 
عًة بما  نسـتطيُع القوَل بـأن الُهدنة لم تكن مشـجِّ
يكفـي َوإذَا كان هنالك من فضـل يف صمود الُهدنة 
فهو إنمـا يعوُد فقط للمسـتوى العـايل من الصرب 
وضبط النفـس الذي تحلت به صنعـاء طوال فرتة 

الُهدنة». 
وأضاف: «ويف هذا السـياق نؤّكـُد أننا لسـنا ضد 
تمديِد الُهدنة، ولكن ما ليس ممكناً هو القبوُل بأية 
ُهدنة تسـتمر فيها معاناة شعبنا، وهو ما يجعلُني 
أدعو إىل تعاون حقيقي ومشجع يفيض إىل تحسني 

املزايا اإلنسـانية واالقتصاديـة يف أية تهدئة قادمة، 
ومناقشة املزيد من الحلول اإلنسانية واالقتصادية 
كأولويـة صارمـة تسـتدعيها رضورة التخفيـف 
مـن معاناة الشـعب اليمنـي املحـارص، األمر الذي 
سـيعكس إيجابيـاً عـىل مجمـل عملية السـالم يف 

اليمن». 
 

شغما غطغ ظص الثطاب:
ـَالُم َعَىل  َالُة َوالسَّ ، َوالصَّ الَحْمُد للـِه َربِّ الَعاَلِمنْيَ
، واْرَض اللَُّهمَّ  َسيِِّد امُلْرَسِلنْيَ وََعَىل آِلِه الِكَراِم الطَّيِِّبنْيَ

، َوبَْعُد: َعْن َصَحابَِتِه األَْخيَاِر امُلنْتََجِبنْيَ
بمناسـبة الذِّكرى الثانية والثالثني لقيام الَوحدة 
اليمنية املباركة، أتقدم باسـمي ونيابة عن زمالئي 

الرئغج املحاط: العتثة خظسعا حسإ غساسخغ 
سطى اقظضسار وجغعاجه ُضـّض املآاطرات

  اقتافاء بسغث 
الَعتثة غسظغ أن ُضـضَّ 

طآاطرات الثارج لاةجئئ 
الغمظ وتفاغاه جازض 

تئعُء بالفحض 

  اقتافاء بسغث الَعتثة 
ق غطشغ التصائَص الصاجغئ 

وافذماَع الثارجغئ الاغ 
خظساعا وراضماعا آشُئ 
الائسغئ سطى طثى سصعد

شغ خطابه بمظاجئئ السغث الـ32 لطَعتثة الغمظغئ:

أّضـث الترص سطى السقم التصغصغ والثائط الثي غرتضج سطى 
ططالإ إظعاء السثوان والتخار واقتاقل وطسالةئ آبار الترب



7
االثنني

العدد

22 شوال 1443هـ..
23 مايو 2022م

(1405)
خطاب الرئيس 

التهانـي  بخالـص  األعـىل  السـيايس  املجلـس  يف 
والتربيـكات إىل شـعبنا اليمنـي العزيـز وإىل قائـد 
ثورته السـيد عبدامللك بدر الديـن الحوثي -حفظه 
اللـه-، كمـا أبـاِرُك ألبطالنـا يف القـوات املسـلحة 
واألمن وكافة منتسـبي أجهزة ومؤّسسـات الدولة 
واملجتمـع الكريـم وكل الرشفـاء من أبنـاء وبنات 

اليمن يف الداخل والخارج. 
 

َأغَُّعا اإلْخَعُة َواَفَخَعات:
إنَّ احتفاَءنـا بالذكـرى الثانيـة والثالثني لقيام 
الَوحدة اليمنيـة وابتهاَجنا الدائـَم واملتكرَِّر باليمن 
الواحـد واملوحد ال يعنـي أن بالَدنا تعيـُش أوضاًعا 
ِمثاليًة، وال يلغي أبداً الحقائَق القاسيَة والصعوباِت 
الكبـريَة واألطمـاع الخارجيـة املاثلـة عـىل األرض 
والتـي صنعتهـا وراكمتهـا آفة التبعيـة واالرتهان 
عـىل مدى عقـود، ولكنـه يعنـي بالتأكيـد أن ُكـّل 
مؤامـرات الخـارج املعتـدي التي تسـتهدف اليمن 
الواحـد وترمـي إىل تجزئتـه وتفتيته سـتظلُّ تبوُء 
بالفشل، طاملا ويف اليمن رجال تأبى الضيَم، وشعب 
كريم يثق بالله ويسـتعني بـه ويتوكل عليه، ويمأل 
األرض دويٍّا وتوثُّبًا يف سـبيِل عزته وكرامته يف إطار 
من ثورته التي تتعاظـم عزًما وإرصاراً عىل تحرير 
األرض وتحقيق السـيادة واالستقالل، وهذا ال شك 
هـو املعنى الذي يجُب أن يسـتقرَّ يف ضمري وموقف 
ُكـّل يمنـي ويمنية، وهو نفسـه املعنى الذي يجب 
أن نعطي لهـذه الذكرى مهمة تجديده يف نفوِسـنا 

ومنحه الفاعليَة املطلوبة يف واقعنا. 
 

َأغَُّعا الحسُإ الغمظغ السجغج:
لقـد تعرضـت َوحدُة البـالد منذ شـهورها األوىل 
للكثري من املؤامرات التـي ظهرت عىل إثرها الكثري 
من األعـراض امَلرضية، واسـتفحلت هذه األعراُض 
أكثـَر وأكثـَر يف حرب صيـف العـام ٩٤م الخاطئة 
والظاملـة، وما نجـم عنها آنذاك أَيْـضـاً من اإلعالن 
الظالـم والخاطـئ لالنفصـال، وهي كلها ال شـك 
أخطـاٌء وخطايـا صنعهـا الخـارُج بالتواطـؤ مع 

أدواته الفاسدة والعميلة يف الداخل. 
واليوَم يسـتفحُل خطر الخارج املعتدي عىل نحو 
أكرب، وذلك مـن خالل تدخالته العدوانية السـافرة 
وقيادتـه املبـارشة والعلنية لتلك األدوات الفاسـدة 
نفسـها، ضمـن مخّططـات وأهـداف عدائيـة لم 
تعد غامضـًة أَو خافيًة عىل أحـد، وهي يف مجملها 
ـى يف البداية العمَل عىل وأد مرشوع السـيادة  تتوخَّ
واالسـتقالل الـذي حملـت لـواَءه ثـورُة الحـادي 
والعرشيـن مـن سـبتمرب، ُوُصــوالً إىل اسـتئناِف 
سياسـة الهيمنـة والحديقـة الخلفيـة، ومواصلة 
حرمـان اليمـن مـن أي مـرشوع حقيقـي لبنـاء 
دولِتـه املغيَّبة، مع اسـتكمال ما كانـوا قد بدأوه يف 
البواكري األوىل لَوحدة شـعبنا وبلدنا من سياسـات 
التمزيـق والتفتيـت بمختلف األسـاليب والعناوين 
َع اإليجابي  واملمارسات املمنهجة التي رضبت التنوُّ
يف الـرأي والفكرة، وفرَّخت التعدد السـلبي يف األُُطِر 
واالنتمـاءات الضيِّقة عىل ِحسـاِب االنتماء الواحد 
ة اليمنيـة الواحـدة وعـىل حسـاب األُُطِر  للُهــِويـَّ

الواسعة والجاِمعة. 
 

َأغَُّعا اإلْخَعُة َواَفَخَعات:
ومع ُكــلِّ ذلك، َفــإنَّ الخارَج وأدواِته ينَسـون 
دائماً بأن الَوحدَة شأنُها شأُن بقية الثوابت لم تُكْن 
يوماً مـن ُصنِع أشـخاٍص أَو أحـزاب، وإنما كانت 
وسـتبقى صناعَة شـعب يسـتعيص عىل االنكساِر 
واستحقاق وطن ال يقبل التجزئة؛ ولذلك قد تجدون 
يف ِحَقٍب مختلفة مـن التاريخ رصاعات مريرة بني 

أحزاب وأشـخاص وجماعات، لكن الشعب اليمني 
داً يف  كان يف مختلـف األحوال يسـتمر واحـداً وموحَّ
وجدانـه ومشـاعره، ويف أحالمه وآمالـه، وهذا أمٌر 
يمكـن رصده فعالً سـواء قبـل ٢٢ مايـو أَو بعده، 
وفيما كانت الرصاعات والحروب تأتي وتزول، كان 
الشعب عىل الدوام جاهزاً إلعادة إنتاج وحدته وكأن 

شيئاً لم يكن. 
 

َأغَُّعا اإلْخَعُة َواَفَخَعات:
ويف الوقت الذي نؤّكـُد فيه ثقتَنا املطلقَة بفشـل 
ُكــّل رهانـات أعداء اليمـن، إال أن ُكــلَّ املؤرشات 
تقـول بـأن املعركـَة مـا تـزاُل طويلـة، فالخـارُج 
املعتـدي ممثـالً يف دول العدوان عىل رأسـها أمريكا 
وبريطانيـا، ومعها املجتمُع الـدويل الداعُم واملنحاز 
َّ ضد  ضـد اليمـن، جميُعهم ما زالوا يتأبَّطـون الرشَّ
بالدنـا ويظهرون تصميًما واضًحـا عىل كرس إراَدة 
اليمن وإذالل شـعبه، وال أَدل عىل ذلك من إقدامهم 
يه نحـن بمجلس  السـخيف عىل تشـكيل ما نسـمِّ
ـدوا أن يفعلـوا ذلك خـارج اإلراَدة  العـار، وقد تعمَّ
اليمنية، ويف عواصم تقتل وتحارص الشعب اليمني، 
يف اسـتخفاف باليمـن بلـغ املـدى، وكأن اليمَن بلٌد 
سائبٌة ليس فيها رجال وال جيش وال لجان، وكأنها 
بلـٌد ليس فيها حاشـٌد وبكيـٌل ومذحـج والزرانيق 
وِكنـدة وُقضاعـة وفروعهـا مـن قبائلهـا الكرام 

 . املطاعني بالقناِ
نعم كأنه ال يسـُكُن هذه البالد ما يقارب الثالثني 
مليـوَن يمنـي وتاريـٌخ مجيٌد وشـعٌب عزيـز آووا 
ونـرصوا األنبياء وقادوا الفتوحاِت وعربت خيولُهم 
مـا وراء البحار، وواللـه لو كان يف أُولئـك املرتِزقة 
بقايا مـن كرامٍة أَو انتماء لليمن ما قبلوا ذلك ملا يف 
األمر من إهانة بالغـة لبلدنا، ولكنه االنحطاُط من 
ُكــّل قيمنا اليمنيـة األصيلة، وال غرابـَة فاليمن ال 
تحُرضُ يف حساباتهم إال كسلعة للبيع والرشاء، وأما 
املجتمـُع الدويل فيكفيـه خزياً أنه سـارَع لدعمهم 
وهم األدوات التي نبذها وقذفها الشـعب كبضاعة 
خارجيـة رديئـة ملؤها الفسـاد املزكـم واإلرهاب 
املنظم، ويكفي أن أعضاَء هذا املجلس متورطون يف 
خيانـة البلد ورشعنة العدوان عليه من يومه األول، 
فموقفه ال فريق بينه وبني موقف الخائن املخدوع 
هـادي كذلـك يف جرائـم حـرب وأعمـال إرهابيـة 
ينـدى لهـا جبـني اإلنسـانية، وجرائـم واختطاف 
وتصفيـة العديـد من األرسى يف أحـداث ومحطات 
مختلفة، بـدءاً بحرب صيـف ٩٤م وُمروًرا بحروب 
صعدة السـت، وانتهاء بالحرب العدوانية القائمة، 
وتورطهـم يف تزويـد دول العـدوان بإحداثيات راح 
ضحيتهـا عـرشات اآلالف مـن النسـاء واألطفـال 
واملدنيـني األبريـاء، ناهيك عن عالقاتهـم املعروفة 

بالقاعدة ومتطريف اإلخوان، ومشـاركتهم املبارشة 
يف نرش الجريمة والدمار يف ُكـّل أرجاء البالد. 

فشـعبُنا لن تنطـيلَ عليـه الُخدعُة وهـو يعِرُف 
أْن ال جديـد سـوى تغيـري الوجـوه، إن التاريَخ لن 
يغفَر للمجتمـع الدويل انحياَزه لهؤالء الفاسـدين 
واإلرهابيني عىل حسـاب شـعب كريم يناضل؛ ِمن 
أجـِل السـالم ومن أجـل حريته وكرامته وسـيادة 

واستقالل بلده العزيز والكبري. 
ولذلـك كلـه َفــإنَّ مسـؤوليتَنا ما تـزاُل كبريًة 
وجسـيمًة، ويـكاُد الواجُب الجهـادي والوطني أن 
يكـون فـرَض عني عىل ُكــّل يمنـي ويمنية، حتى 
يُكـفَّ املعتدون آذاهم عن بلدنـا، ويدركوا أن اليمَن 
بلٌد عزيٌز لم يخطئ بحق أحد، ولم يبدأِ االعتداَء عىل 
أحد، وال يسـتحق ُكـّل هذه اإلسـاَءات واملمارسات 
الخاطئـة مـن أي أحـد، ويف هـذا السـياق أنصـُح 
ُكــلَّ أصحاب القـرار يف دول العـدوان بكف األذى 
واملسـارعة إىل إنهاء العـدوان والِحصاِر واالحتالل، 
وفوق هذا النصح اسـتعداد صادق ملساعدتهم عىل 

ذلك. 
 

َأغَُّعا اإلْخَعُة َواَفَخَعات:
إنَّ ُكــلَّ السـنني املاضية بكل مـا حفلت به من 
معطياٍت وأحـداٍث ومتغريات قد أثبت -وبما ال يدُع 
مجاالً للشـك- سـالمَة املوقـف الوطنـي املناهض 
للعـدوان وحصافة مكوناتـه الرشيفة وصوابية ما 
يتكئون عليه من ُرًؤى سديدٍة واختياراٍت وخيارات 
فة والراسخة  قٍة أنتجت ُكـّل هذه املواقف املرشِّ موفَّ
واملبدئيـة، وما كان ذلك ليكون لـوال توفيق الله ثم 
االنحيـاز املطلـق للشـعب واألرض والتمسـك منذ 

اللحظة األوىل بالقرار السيايس الحر واملستقل. 
ولقد اخرتنا هذا الطريَق؛ باعتبَاره الخياَر الوحيَد 
واملتـاَح لحفظ ما يمكن حفُظـه من احرتام الذات، 
وصون ما يمكن صونه من حقوق ومصالح الشعب 
يف أمنه وعزته وكرامته وسـيادته واسـتقالله، وها 
هو الواقُع يشهُد ُكـلَّ يوم بهذه الحقيقة الناصعة، 
ويؤّكــُد لـكل ذي عينـني بأن مـن رهن نفَسـه أَو 
يحاول أن يرهن نفَسـه للخـارج إنما هو يف الواقع 
يحكـم عـىل نفسـه بالتيـه والضيـاع، ويتحول إىل 
ِمعَوِل هدم وإىل حالة خطرة عىل نفسـه وعىل ُكـّل 

يشء جميل يف ربوع هذا الوطن الواحد املوّحد. 
ولنـا يف نمـوذج قـوي العمالـة واالرتـزاق مثاٌل 
حي، وشـاهد ناطق عىل صحة ومنطقية ما نقوله 
ونفعلـه منذ سـبعة أعـوام، ولعل ما يجـري اليوم 
يف املناطـق املحتّلة هو إثبات جديـد لهذه الحقيقة 
وتأكيد إضايف عىل قبح مشـاريع االرتهان والتبعية 
مثلمـا هو دليل أَيْـضاً عـىل عظمة مرشوع التحّرر 

واالستقالل. 
إن مرشوع التصـدي للعدوان الخارجي والتحّرر 
مـن ُكـّل صيـغ الهيمنة والوصاية هـو اليوم املالذ 
اآلمـن والحاضـن الوطنـي الوحيـد، الـذي يمكـن 
االعتمـاد عليـه يف بناء املصالح العليا للشـعب، ويف 
حمايـة القضايـا الوطنيـة الكـربى ويف مقّدمتهـا 
بناء الدولة، وتحقيق األمن واالسـتقرار، والسيادة 
واالسـتقالل، وصـون الجمهوريـة والحفـاظ عىل 
َوحدة وسـالمة األرض والشعب وهو املعول عليه يف 
تصحيح ُكـّل املسارات والعناوين التي انحرفت بها 
املشـاريع الصغرية، ومن يقـول بغري ذلك فهو إنما 
يمـارُس حالًة مزريًة من حـاالت الِغشِّ والخداع لم 

يرس معه أَو يدور يف فلكه. 
 

ويف الثاام، أوجج بسَخ الرجائض يف 
ظصاط جرغسئ وطثاخرة:

ُد التهانـَي والتربيـكاِت بهـذه الذكرى  أوالً: أَُجـدِّ
الخالـدة، وأُحـثُّ ُكــلَّ العلماء واملثقفـني والُكتَّاب 
واإلعالميني عىل إبـراز معاني الَوحدة كمتطلب من 
متطلبـات عزة اليمـن ودوره ومكانته ومسـتقبل 
أجيالـه، ومـا يرتبـط بهـا مـن دالالت نبيلـة، وما 

تسـتدعيه من قيـم اإلخـاء والتسـامح والتعايش 
والتصالح ونبذ ُكـّل أسـباب الفرقة والكراهية من 
تبعيـة أَو حزبية أَو مذهبية أَو طائفية أَو مناطقية 
أَو عنرصيـة، وترسـيخ ثقافـة التعـاون والتكامل 
الواسـعة  املشـاركات  إطـار  يف  الدائـم  والتَحـّرك 

والجامعة. 
ثانيـاً: أحيي ُكـلَّ الجهـود املباركة التـي يبذُلُها 
مسـؤولونا وشـبابنا وقياداتنـا امليدانيـة يف جميع 
مؤّسسـات الدولة، وكل الرجال املخلصني يف جميع 
ميادين العمل، ويف مختلف املجاالت أمنيٍّا وعسكريٍّا 
وسياسـيٍّا واقتصاديٍّا وإعالمياً واجتماعياً وثقافيٍّا 
وتربويـاً، ويف هذا السـياق أبارُك وأهنـئ َكثرياً عىل 
اإلقبـال املرشِّف عـىل املراكـز الصيفيـة وعىل دور 
ووعـي املجتمع واآلباء الكرام، كمـا أحيي املعلمني 
وأقـُف أماَمهم بإجالل كبري كمنـاراِت ُهًدى وتًُقى، 
ومشـاعَل تـيضُء النفـوَس بنـور العلـم واملعرفة، 
وأشكر ُكـّل جهود الرعاية وبرامج التأهيل الراقية 
واملثمرة، والتي تبعث عـىل الفخر واالعتزاز، وأحث 
الجميَع عـىل مضاعفة الجهـود وإحياء خصائص 
الصرب والتكاُفل والرتاحم، واستشـعار املسـؤولية 
تجـاه املرابطـني وأرسهـم، وتجـاه أرس الشـهداء 
وأرسانا وجرحانا األعزاء وأرسهم، ومواصلة العمل 
بشـكل دؤوب وُمستمّر عىل تعزيز الجبهة الداخلية 
واالرتقاء بالوعي املجتمعـي العام بطبيعة املرحلة 

ومتطلباتها. 
ثالثـاً: نؤّكــُد حرَصنـا عـىل السـالم الحقيقي 
والدائـم الذي يرتكز عىل املطالب األََساسـية العامة 
والحصـار  للعـدوان  الـكيل  اإلنهـاء  يف  واملتمثلـة 
واالحتـالل وإعـادة اإلعمـار ومعالجـة كافـة آثار 
ـُب بكل الجهود  وتداعيـات الحرب العدوانية، ونرحِّ
ة التـي تَُصبُّ يف هذا االتّجاه، وندرُك أن عمليَة  الخريِّ
السـالم تحتاُج إىل تدرج ومسـارات عمـل متعددة، 
ونعيُد ُكـلَّ أسـباب إطالة أمد الحـرِب إىل تصورات 
تحالـف العدوان الخاطئة وإىل املوقف الدويل املنحاز 
لدول العدوان، والذي يندرُج بشـكل أَو بآخر ضمَن 
أسـباب إطالة أمد الحرب ونعرب عن أسـفنا البالغ 
إزاء التعاطـي الصادم واملخيّب لآلمال الذي انتهجه 
ت عليها  تحالـف العدوان مـع االلتزامات التـي نصَّ
بنـوُد الُهدنـة، وإهـداِره معظـَم فرتتهـا الزمنيـة 
التي أوشـكت عىل االنتهاء من دون إبداء املسـتوى 

املطلوب من احرتام االلتزامات. 
فقـد بلغ إجمـايل الخروقات، منذ دخـول الُهدنة 
حيَِّز النفاذ إىل منتصف ليِل أمس، باآلالف بينها أكثر 
من ٣٥ زحًفا عسـكريٍّا، وحوايل سـبعة آالف عملية 
تمشيٍط بالعيارات النارية، باإلضافة إىل حوايل ٤٠٠ 
عملية اسـتحداثات وتحصينات عىل األرض، وأكثر 
مـن ألفي عملية رضب صاروخـي ومدفعي، بينها 
ثـالث عرشة غارة جويـة، وهذه فقـط نماذج عىل 
سـبيل املثـال ال الحـرص، ناهيك عن إعاقة تسـيري 
الرحـالت إىل وجهاتهـا املحـّددة باسـتثناء رحلتني 
فقط من أصـل حوايل عرشين رحلـة متَفق عليها، 
وعرقلة السفن وعدم اإلفراج عنها بطريقة سلسلة 
تضمن الحد األدنى من استقرار الكميات النفطية، 
األمـر الذي لم يلمْس معه املواطن فارقاً محَرزاً بني 
الُهدنة وعـدم الُهدنـة، ويف ُكـّل األحوال نسـتطيع 
القـول بـأن الُهدنـَة لم تكن مشـجعة بمـا يكفي، 
َوإذَا كان هنالـك مـن فضٍل يف صمـود الُهدنة فهو 
إنما يعود فقط للمسـتوى العايل من الصرب وضبط 
النفس الـذي تحلت به صنعاُء طـواَل فرتة الُهدنة، 
ويف هذا السـياق نؤّكـد أننا لسنا ضد تمديد الُهدنة، 
ولكن ما ليس ممكناً هو القبوُل بأية ُهدنة تستمرُّ 
فيها معاناة شعبنا، وهو ما يجعلُني أدعو إىل تعاُوٍن 
ٍع يُفِيض إىل تحسني املزايا اإلنسانية  حقيقي ومشجِّ
واالقتصاديـة يف أية تهدئة قادمة، ومناقشـة املزيد 
من الُحلُوِل اإلنسانية واالقتصادية كأولويٍة صارمٍة 
تسـتدعيها رضورُة التخفيـِف من معاناة الشـعب 
اليمني املحارص، األمُر الذي سـيعكُس إيجابياً عىل 

مجمل عمليِة السالم يف اليمن. 
والخلـوُد  املجـُد  ـ  اليمنيـة  الجمهوريـُة  تحيـا 
للشـهداء ـ الشـفاُء للجرحى ـ الحريـُة لألرسى ـ 

النُرص لليمن.
والسالُم عليكم ورحمُة الله وبركاتُه.

  غضفغ المةامَع 
الثولغ خجغًا أظه جارع 

لثسط أدوات السثوان الاغ 
ظئثعا الحسإ ضئداسئ 

خارجغئ ردغؤئ ططآعا 
الفساد 

 لسظا ضث تمثغث الُعثظئ 
ولضظ طا لغج طمضظًا عع 
الصئعل بأغئ عثظئ تسامر 

شغعا طساظاة حسئظا

 خمعد الُعثظئ غسعد 
لطمساعى السالغ طظ الخئر 

وضئط الظفج الثي تتطئ 
به خظساء 

  خطُر الثارج غسافتُض 
سطى ظتع أضئَر باثخقته 

السثواظغئ الساشرة 
وصغادته المئاحرة 

والسطظغئ فدواته الفاجثة 

 ظسغث ُضـضَّ أجئاب إذالئ 
أطث الترب إلى تخعرات 
تتالش السثوان الثاذؤئ 

وإلى المعصش الثولغ 
المظتاز لثول السثوان 
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أبع زغث العقلغ
ما نعرُفه كشـعٍب وقيادٍة وأفراٍد أن معركتَنا 
مع العـدّو هي معركة الوعـي، معركة املعرفة 
وهذا هو الرصاع الحقيقـي الذي ال يتوقف وال 
ينتهـي وال يوجـد فيه أيُة ُهدنة، بـل إن الُهدنة 
التـي بدأت يف أول شـهر رمضان كانت من أحد 
أهدافها التي رسـمها العدّو هو نُرش الدعايات 
واألكاذيـب وكثـري مـن الحـرب الناعمـة التي 
تعترب كلها من أنـواع الحروب الباردة، ومقابل 
ُكــّل هذا الحرب كان ألهل الحق حركة ثقافية 

ُمستمّرة. 
وهذا ما توجع منه العدّو وخاف خوفاً شديداً 
فمـا حصل يف شـهر رمضان من ثـورة ثقافية 

فيها الكثري من املعارف يتلقها الشعب من قائد 
الثورة السيد/ عبدامللك الحوثي (يحفظه الله). 
ومـا تلها مـن يوم القـدس العاملـي وما زاد 
الطـني بلة عنـد العدّو هـو أن اليمنيني حصلوا 
عىل محتضن ثقايف عظيـم ألطفالهم وأبنائهم 
هـي املراكز الصيفية وكّل مـا فيها من توعية، 
كّل هذا وغريه من األنشـطة تعترب معركة وعي 

يجهلها الكثري من الناس. 
ومما ال شـك فيه أن العدّو لـم يرتح لكل ما 
حصـل، وهذا مـا يخافـه، لذلك حـرص العدّو 
خـالل الفـرتة املاضيـة عـىل إعـداد ُكــّل مـا 
يسـتطيع من جمع ملعلومات ومرتِزقة وغريها 
من الدعم اللوجسـتي، ومع ُكــّل هذا التجهيز 
واإلعـداد إال أن العـدّو يخـىش أن يعود ملا هرب 

منه سابًقا وهي الحرب العسكرية فهو يعرف 
مـا لـدى اليمنيني مـن غرية وحمية تسـتطيع 
أن تصهر ُكـّل جسـم صلـب أمامها، وقد باتت 
اليـوم تحسـب لصواريـخ اليمن ألف حسـاب 
وكمـا يقولهـا اليمنيـون: لـن يكـون السـالم 
معهـم إالَّ عادالً ومّرشفـاً؛ ألَنَّهم ال يفهمون إالَّ 
هـذه اللغة التـي ال تحتاج إىل أيـة ترجمة فقد 
ترجمها الواقع وسـواء عندنا أكانـت ُهدنة أم 
معركـة، فكلها معـارك ونحن أهلها ونشـتاق 
إىل رائحـة البـارود وما بعـد الُهدنة لـن يكون 
كما قبلهـا وهناك من البأس مـا ال يتصورون 
وال يستوعبون والذي أجربهم سابًقا عىل طلب 

ُهدنة سيجربهم الحقاً عىل طلب سالم. 
"َوَما أَْمُر الله إِالَّ َواِحَدٌة َكَلـْمٍح بالبِرص".

طعجى المطغضغ
يقـوُم اإلعالُم التنمـوي بمجموعة مـن الوظائف 

َواملهام َومنها:
واإلرشـاد  والتوعيـة  الرقابـة  بوظيفـة  يقـوم 
املعرفـة  بنـرش  يقـوم  فهـو  واإلخبـار  والتثقيـف، 
التنمويـة بـني أفـراد املجتمـع وتزويـده بأكرب قدر 
ممكـن من الحقائق واملعلومات الدقيقة عن التنمية 
ورشوط نجاحها وكيفية إنفـاق املال العام واختيار 
املعلومات بشـكل دقيق وجذاب، وتشجيع الجمهور 
للقيـام بـدور فعـال يف تنمية مجتمعهـم وتوعيتهم 

ليكونوا عىل إدراك ووعي بمشكالتهم. 
واسـتخدام أساليب مشـوقه؛ ِمن أجِل جذب ُكـّل 
رشائح املجتمع للتفاعل مع الوسـائل اإلعالمية وكّل 
ما يخص القضايا التنموية، بطريقة تعمل عىل خلق 
التواصل التنموي يف أوساط املجتمع الواحد من جهة 
وبني األجيـال املتعاقبة من جهة أُخـرى بنقل القيم 
مـن املواطنـني الحاليني إىل املواطنـني القادمني؛ ِمن 

أجِل استمرارية العملية التنموية. 
يعمل عىل توسـيع اآلفـاق الفكرية ولفـت انتباه 
النـاس إىل القضايا العامة؛ باعتبَـار التنمية تتطلب 
قيًما ومعايري ومعتقدات اجتماعية متجددة، فنظام 
االتصال هو أَداة للتغري نحو نظام اجتماعي شامل. 

التعليـم، َحيـُث يقـوم بتعليـم النـاس املهـارات 
واألسـاليب الالزمـة التـي تتطلبها عمليـة التنمية، 
لرتسـيخ التطـورات اإليجابيـة يف مجـال التعليـم، 
واالهتمـام بالرتبيـة جنبًـا إىل جنـب مـع التطـور 
االقتصـادي واالجتماعي، فالتنمية عملية إنسـانية 
حضارية ونسـبية ودعم التعليـم َوالتدريب يف املجال 

التنموي ونرش األفكار املستحدثة. 
 تقديـم قيـادة اإلدارة الحكوميـة لشـعبها لبـث 

أفكارها ومعتقداتها وخطوات عملها. 
 بعـث الطمـوح والتطلع إىل حيـاة أفضل وإيجاد 

مناخ فكري يحفز الناس عىل التغيري والتطور. 
البحـث الحثيـث عن مكامـن الخلل الـذي يعرتي 
املجتمـع، سـواء يف بعـده البيئـي، أم التعليمـي، أم 
االجتماعي، أم الثقايف، أم التنظيمي، وما إىل ذلك، فال 
يكتفي اإلعالم التنموي بوصف املشكلة، وإنما مدعو 
إىل التنقيب يف العوامل املؤدية إليها، ثم تقديم الحلول 

الناجحة َواملمكنة لها. 
التأثـري يف اتّجاهات َومواقف األفـراد َوالجماعات 
لجعلهـم أكثـر استشـعاراً باملشـكالت التـي تواجه 
عملية التنمية َوأكثر اسـتعداداً للمسـاهمة يف حلها، 
َويف هذا الشـأن يمكن لوسـائل االتصال بأسـاليبها 
َورسـائلها تعديـل َوتغيـري املفاهيـم والسـلوكيات 

السلبية إىل إيجابية. 

طتمث الدعراظغ
االسـتقامة يف مواقـع العمـل واملسـؤولية، نحن 
جميعـاً مـن ننتمـي للمسـرية القرآنيـة وتشـبعنا 
بالثقافـة القرآنية، وحملنا الهـم الواحد يف أن ننرص 
ديـن الله يف ُكـّل مجاالت الحياة، يف أن نقدم نموذجاً 
حقيقيـاً وصادقاً ملن هم يف هذه املسـرية وعىل نهج 
أعـالم الهدى من آل البيت األتقيـاء األخيار الكرماء، 
وعىل نهج الشـهداء العظماء من أبناء هذا الشـعب 

الصامد والصابر واملجاهد.
لذلـك علينـا مسـؤوليات كبرية ال يمكـن التهرب 
منهـا أَو التفريـط يف أدائهـا، علينـا واجبـات ال بُـدَّ 
أن نقـوم بهـا وباألخـص من هـم يف مواقـع العمل 
واملسـؤولية ال يمكن أن يتهربوا منها أَو أن يتم غض 
الطرف عنهـا، االهتمام بتعزيـز ُهــِويَّتنا اإليَمانية 
يف نفوسـنا وتحقيـق هـذه الروحيـة يف أعمالنا ويف 
أولويـات اهتماماتنـا، ال بُــدَّ أن نحّققهـا يف واقعنا 
العميل مـن خالل االهتمـام باملسـتضعفني وتقديم 
العون لهم وتقديم ُكـّل الرعاية لهؤالء املستضعفني 
الـذي أمرنا اللـه أن نعتني بهم وأن يكـون ما يهمنا 
هو تقديـم العون لهم وهدايتهم للحق وطريق الحق 
وتقديـم نماذج جيدة ألهل الحـق، يف مواقع العمل ال 

بُـدَّ من االسـتقامة وتجسـيدها يف الواقع من خالل 
االبتعـاد عن ُكـّل ما يفسـد النفس ويبعدها عن الله 

وعن أوامر الله وتوجيهاته. 
عـىل ُكـّل مسـؤول أن يعـي ذلـك وأن يبحث عن 
األمـور التي سـوف تحّقق العدل والخـري واإلنصاف 
لهـذا الشـعب بحيـث نبتعـد عـن الظلـم والفسـاد 
واإلفسـاد والـذي يجعلنا نعيـش وكأننـا يف غابة ال 
نحمل أية قيم أَو مبـادئ أَو أخالق تضبط تَحّركنا يف 

هذه الحياة. 
املحـارضات  مـن  الكثـري  ويف  القائـد  السـيد 
والتوجيهـات يحثنا عىل أن نعزز اإليَمان يف نفوسـنا 
بمـا يجعلنا أكثـر قوة وثبـات يف مواجهـة األخطار 
يف مواجهـة التحديـات الكبرية يف واقعنـا الجهادي، 
لذلـك ال بُــدَّ من االسـتقامة والتقـوى والخوف من 
اللـه والتَحّرك بما يريض الله وبمـا يحّقق للمؤمنني 
الخري والرعايـة من الله، أي تقصري أَو تفريط يعترب 
ــة ويعترب سـبباً يف غضب الله علينا  جناية عىل األُمَّ
ويف تمكـني األعداء منا، التقصري والالمباالة يف تحمل 

املسؤولية يعترب من أكرب الذنوب. 
من ينتمي للحق ال بُـدَّ أن يستقيم عىل الحق مهما 
كانت التحديـات والصعوبـات واألخطار، يسـتقيم 
عىل الحق ويجسـد الحق يف الواقع العميل ويف مواقع 

الجهاد واملسؤولية.

شعث حاضر أبع رأس

بالتزامـن مـع زيـارة شـقيق أمـري الحرب 

السـعودّي خالد بن سـلمان لواشـنطن، وزير 

الحـرب اإلرسائييل يزور واشـنطن أَيْـضاً وهذا 

بحسب ما لفتت إليه الصحافة الصهيونية. 

تزامـن عجيـب والفـت يف توافـق الوجهـة 
املنفصـل  ولقائهمـا  اإلرسائيليـة  السـعوديّة 
يف البيـت األبيـض بمسـؤول األمـن القومـي 

األمريكي. 
كل واحدة جـاءت تحمل لألمريكي همومها 
ة واملشرتكة من ناحية امللف  وهواجسها الَخاصَّ
النووي اإليراني الذي بات يرعب الصهاينة ومن 

خلفهم النظام السـعودّي، وامللف اليمني الذي 
أرعب النظام السـعودّي ومن خلفه الصهاينة، 
وهـذا يف ظل تأرجح الُهدنة اإلنسـانية يف اليمن 
بني التمديد من عدمه، فعـىل ما يبدو أن العدّو 
ال يـزال يواصـُل نشـاَطه يف حياكـة املزيد من 
املؤامـرات، وهـذا مـا ليـس وارداً يف أن تضـع 

الحرب أوزارها. 

كتاباتكتابات

طئسعُث الـسقم

الترُب الئاردة والسقُم التار

اإلسقم الُتّر َوتأبغره شغ 
سمطغئ الاظمغئ الحاططئ          (2) 

شغ الئغئ افبغخ تطاصغ طثاوشعط..!

اقجاصاطُئ وتةسغُثعا شغ طعاصِع 
المسآولغئ 

واظاخرت إراَدُة 
المصاوطئ  

 

طتمث سطغ أبع طخطفى   
نـٌرص جديد يضاف إىل سـجل انتصـارات محور 
املقاومة بفوز كتلة الوفاء للمقاومة يف لبنان، وهذا 
األمـر ليـس اعتباطياً أَو محض صدفـة، وإنما ينم 
عن وعي ونضج شعبي، فلبنان ليس بلداً جديًدا عىل 
مثل هكذا انتخابات، واملقاومة ليست وليدة يومها، 
بل هـي خالصة مخاضـات وأحداث ومسـتجدات؛ 
لذلك َفـإنَّ فوزها ويف هذا التوقيت بالذات له أبعاده 
العميقـة ودالالته املهمة، فالشـعوب العربية يف ما 
مىض قـد جربـت ُكــّل التوّجـهات وكّل املشـارب 
السياسـية، ووصلـت إىل قناعـة وإىل نضج جمعي 
مفـاده أن التوّجـه الجهادي اإلسـالمي هو املخرج 
وهـو الحل، ليس عىل مسـتوى االقتدار العسـكري 
والدفاعي فقط، وإنما عىل مستوى البناء والتنمية 
أَيْـضاً، فالشـعار االنتخابي لكتلة الوفاء للمقاومة 
ا، شـعب لبنان هو  ا ِجــدٍّ لـه أبعـاده الكبرية ِجــدٍّ
نمـوذج مصغـر للـرأي العـام العربي، فالشـعوب 
العربية أَو أغلب الشعوب العربية -إن صح التعبري- 
قد جربت جميع املشـارب والتوّجـهات السياسـية 
وقد ملت منها، بل وقد يئست منها َحــدَّ اإلحباط، 
لذلك فتوّجـههـا وقناعاتها بالتوّجــه املقاوم هو 

خالصة تجارب ومخاضات كبرية وكثرية. 
أثبت التوّجـه الجهادي املقاوم يف لبنان أنه وحده 
األقدر عىل مواجهة الغطرسة والعدوان الصهيوني 
يف حـني تالشـت ُكــّل التوّجـهـات بـل وتحطمت 
وتالشـت وانكـرست أمـام االجتيـاح الصهيونـي 
للبنان، وكما أثبت فاعليته وقت الرصاع العسـكري 
سـيثبت أنه -بعون الله- األقدر عىل البناء والتنمية 
يف شـتى املجاالت األُخرى، هكذا هي رؤية وقناعات 
األغلبيـة العظمـى يف الشـعب اللبنانـي، قناعـات 
الشـارع العربي تضمحل وتتـالىش أن تحرز أيٌّ من 
التيـارات السياسـية األُخـرى أي مـرشوٍع بنيوي 
ممانع سواٌء أكانت تقدمية أَو اشرتاكية أَو ليربالية 
أَو غريها، وتزيد قناعات الشـارع العربي -بشـكٍل 
أَو بآخـر- أن الرؤية القرآنية الشـاملة هي وحدها 
ـة قوية متماسـكة فاعلة  التوّجـه الكفيل ببناء أُمَّ
قـادرة عـىل بناء الواقـع يف ُكـّل املجاالت عسـكريٍّا 
واقتصاديٍّا وسياسـيٍّا وفكريا ً ويف شـتى املجاالت، 
نأمل أن يتنامـى هذا النضج وهذه الـروح الثورية 

لدى بقية الشعوب العربية. 

 ظعال سئثاهللا 
ى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم}  قـال تعاىل: {َوَلْن تَْرَىض َعنْـَك اْليَُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتـَّ
ُع بها دول الغرب ومن حالفهم، كلهم لديهم  حالة يُرثى لهـا، مهمٌة تتلفَّ
َهـَوٌس واحـد، وهو إيجـاُد ثغرة جغرافيـة وفكرية، لتحتـلَّ بها مناطَق 
شـائعًة من بلدان املسلمني، رصاٌع وتخبط َومتاهات ليس لها بداية ولن 
يجـد لهـا الغرب أية نهايـة تؤل بالخري، بل لن يجلبوا ألنفسـهم سـوى 

الخزي املتتابع، والسخط من قبل الجميع. 
فَهـا هو مبعوث األمم املتحدة يؤدي دور السـالم بتصنع مزيَّف كاذب 
إلحـالل السـالم، وغرضـه واضح لتدمري بالد املسـلمني والغـوص ببحر 
دمائهم، مبعوث أممي يُجيد لباقة الكالم ماهر يف املكر وتزييف الحقائق، 
لديه براعة يف املراوغة وتحريف املسـارات باتّجاهاتها املغرية، يظهر عىل 
شاشات التلفزة أن همه األكرب نرش السالم ويصف نفسه كحمامة سالم 

ترفـرف ليحـل من بعده الخري الوفـري، بقدومه يجلب حمامات شـبيهة 
بغربان سـوداء تحلق لتتفحص أرضنا وما فيها من خري عميم، ثم يحط 
الرحال وقد امتأل جوفه بنسبة ألف باملِئة من الحسد بتمني زوال النعمة 

عن أراضينا، ممزوج بحقد ليس له نظري. 
وَهــا هـي الُهدنـة املاكرة عىل وشـك االنتهـاء لم يطبـق منها يشء، 
خروقـات ُمسـتمّرة وبكثـرة، ألهذا الحد تصـور لهم عقولهـم املنحرفة 
أن مـدة الُهدنـة جعلت مدتها كأنهـا حلبة مفضلة السـتعادة طاقاتهم 
الزائفـة! وما ُهدنتهم إال فرتة تأهيل وتدريب لتقوية معنوياتهم املنهارة 

واملتحطمة لديهم. 
أيـاٌم معـدودة تعـد بأصابع اليـد فاصلة لنهايـة الُهدنـة، أثبتت دول 
العدوان وبجدارة حقارتها، بعكس ما أثبتت دولة اليمن السعيدة برجالها 
ونسـائها بشجرها وحجرها بأننا لن نقهر ولن نذل فنحن نستمد العون 

والصرب والثبات من الله عز وجل ومن حكمة قائدنا الحكيم. 
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إضرام المتاصري

مـن يخال له بـأّن هنـاك ُهدنـة قائمة عىل 

أرض الواقع َفـإنَّه مخطئٌ، ومن يصدق اليهود 

حـال وعودهم فهو بعيـد عما بينـه الله تعاىل 

عن واقـع اليهود ومكرهم، ومـن ينظر الواقع 

الفلسـطيني بعـد أكثر مـن سـبعني عاماً من 

الُهـَدن واالحتـالل تتضح له الفتـن التي تُحاك 

يف غـرف مغلقـة صهيونيـة كـ مؤامـرات ضد 

الشعوب اإلسالمية. 

فمـا يحدث ومنـذ مرور سـاعات من إعالن 

"األمـم  وبرعايـة  للُهدنـة  األممـي  املبعـوث 

املتحـدة" مـن اخرتاق وإطـالق للنّـار وتجهيز 

وتحشـيد، واالسـتعداد لزحوفـات يف محافظة 

-مـأرب- وغريهـا، ليـس غريبا عىل السـاحة 

السياسـية بوجه الخصوص بعيًدا عن الساحة 

العسـكرية والتـي لن ولـم يتقدم فيهـا العدّو 

مهما عظمت قوته العسـكرية ومهما غرّي من 

خططه التكتيكية الحتـالل اليمن، فما هذه إال 

خطة من ضمـن الخطط العدوانية "ألمريكا"، 

أما السـعوديّون فقـد يكونوا صادقـني، َحيُث 

وقـد سـئموا مـن الحـرب وقـد طالهـم مـن 

الخسـائر العسـكرية واالقتصادية ما لم يَطْل 

غريهـم يف العـرص الحديـث، حتـى وجودهـم 

السـيايس واالسـرتاتيجي أصبح يف الحضيض، 

وأما جيشـهم فيصنف ضمـن قائمة الجيوش 

الضعيفة والهزيلة مع مرور األيّام. 

بالعـودة إىل مـا تحـت الطاولـة األمريكيـة 

والحديـث عـن تهدئـة يف إطـار العـدوان عىل 

اليمن، لنا عودة إىل اتّفاق السويد "ستوكهولم" 

بشأن محافظة الحديدة وما إىل ذلك مما نصت 

عليـه تلك الوثيقة املوقعة مـن الطرف الوطني 

وطـرف العدوان يف حكومـة الفنادق وبإرشاف 

أممي، هي ذاتها الخطوات بالنسبة لهم، فمنذ 

الوهلـة األوىل لهذا االتّفاق قام مرتِزقة العدوان 

باالعتداء وخـرق االتّفاق وما زالـوا يخرتقونه 

حتـى اليوم وبإرشاف وشـهادة أمميـة، أي أن 

األمـم املتحدة ما زالت تواصـل لعبة املراوغة يف 

السـاحة اليمنيـة تحت عناويـن ُهدنة وتهدئة 

وسالم!، فما يحدث اليوم يف محافظة -مأرب- 

مـن زحوفات لقـوى العـدوان وما حـدث من 

-البحـر  يف  مشـبوهة  "أمريكيـة"  تَحـّركات 

األحمـر- هو ذاته ما حـدث يف األمس البعيد يف 

محافظة الحديدة، ولن تستمر املهزلة طويال. 

القوة اليوم هي من تثبت الوجود السـيايس 

"أمريـكا"  تَحّركـت  وإن  حتـى  والعسـكري 

بقواتها الغازية عـىل العلن، ولم تعد تركن عىل 

أدواتهـا يف املنطقة، وقد تكون تلـك التَحّركات 

توجيهاً من املوسـاد الصهيوني إلرباك الشارع 

اليمنـي، لكن لن يحّقق العـدّو "األمريكي" أي 

إنجـاز قد عجـزت عنـه أدواته مسـبًقا، َحيُث 

إن السـالح املسـتخَدم منذ سـبعة أعوام سواء 

البرشي أَو غريه يعترب سـالحاً "أمريكياً"، ولن 

تحّقـق الُهدنـة أي تغيـري، فالقوة العسـكرية 

اليمنيـة لـن تبقى مكتوفـة األيدي تجـاه هذه 

هنـاك  وسـيكون  والخروقـات،  التَحـّركات 

اسـتئناف يمنـي للدفاع عىل السـيادة اليمنية، 

وليس كما تعتقد قوى العدوان. 

كلمـا يشـري إليـه الوضـع اليـوم أن الُهدنة 

ليست حقيقية، وأن قوى العدوان كانت مجربة 

عليها لكي تعيد فرز أوراقها، وأن الوضع يتجه 

إىل عمليـة اإلعصار الرابعة والتي ربما تؤدي إىل 

كرس الحصار بشـكل كيل عن اليمن وانكسـار 

دول العدوان بشـكل أعنف وأقىس مما سـبق، 

فاللـه ال يهدي كيد الخائنـني، وإن غداً لناظره 

قريب. 

أظزمٌئ تاضمئ شغ خثطئ صعى اقجاضئار

سثواٌن طظ تتئ الطاولئ

شحض أطرغضغ 
طثوٍّ شغ الحرق 

والشرب   
 

غتغى خالح الَتماطغ   
األمريكـي  الفشـل 
مـن  وُمسـتمّر  متـواٍل 
خـالل األحداث والحروب 
التـي كانت هي السـبب 
سـوء  مـن  الشـتعالها؛ 
سياستها فكانت النتائج 
عكسـية عليها بالفشـل 
وقد وصل صدى الفشـل 
األمريكي مشارق األرض 
وهـذا الجزاء  ومغاربهـا 

من جنس العمل. 
أمريـكا لم تعـرف إال بالرش واالسـتعالء عىل العالم 
مما أودى بها يف مأزق سـيايس، وتمر بمنعطف خطري 
ومرحلة سياسـية حرجه نتوقع إطاحتها وسـتكون 

من الداخل األمريكي؛ بَسبِب التدهور االقتصادي. 
أمريكا وسياستها انتهازية ومبتزة لثروات وخريات 
الشـعوب وهي أم اإلرهاب والرش ومن سـوى أمريكا 
تـزرع الخالفات وتغذي الرصاعات لتمرير سياسـتها 

لضمان مصالحها. 
أمريـكا تفرض سياسـتها عىل الكثري من رؤسـاء 
الـدول وتتبنـى أحـزاب ومعارضـني يف داخـل البلدان 
لتنشـب الخالفات وتشـتعل الحروب وتظهـر املعاناة 
االقتصاديـة ويفتـك الجـوع بمواطنني تلك الشـعوب 

وتصبح تلك الشعوب تحت رحمة النظام األمريكي. 
الشـعب األمريكي ال يتحمل املعاناة كما الشـعوب 
األُخـرى التـي فرضها النظـام األمريكـي يف كثري من 
البلدان من التدهور االقتصادي واملجاعات، فالشـعب 
األمريكـي سـيتحول إىل وحـوش تفرتس مـا أمامها 
وسـيتحول إىل عصابات سـطو ونهب ورسقة املحالت 
التجارية إلشـباعهم وتنترش الفوىض العارمة يف املدن 
األمريكيـة؛ بَسـبِب التدهـور االقتصـادي فمن تذوق 
كأس املعاناة األمريكية سـيتذوقها الشعب األمريكي 
وهـذه عدالة الله سـبحانه وتعاىل مـع البرشية، فكم 
دماء سـالت يف الوطن العربي سببها أمريكا!، قال الله 
ـا يَْعَمُل الظَّاِلُموَن)  تعاىل: (َوالَ تَْحَسـبَنَّ اللََّه َغاِفالً َعمَّ

صدق الله العظيم 
أمريكا لم ترَع السالم ولم تحرتم الحقوق والحريات 
ة يف  للبرشيـة فهي الرش والبغـي واالضطهـاد وَخاصَّ

الشعوب املستضعفة. 
أمريـكا هـي من سـيطرت عـىل العالم السـيطرة 
الشـعوب  داخـل  إىل  ووصلـت  باالقتصـاد  الكاملـة 
وأصبحـت تتحكم بمفاصل الُحكـم يف كثري من الدول 

والبلدان.
ووصل بها الحال لصناعة القرارات الداخلية للدول 
فهي تقّرر حسـب مصالحها املالية والسياسية، ومن 
ضحاياها الخليج العربي الذي يصب خريات أرضة من 

النفط الخام لتنفيذ مصالحها. 
أمريـكا تملكـت وبسـطت نفـوذ دويل اسـتكباري 

بسياسة الرتغيب والرتهيب. 
فشـل أمريكا مـدٍو سياسـاً واقتصاديٍّا وعسـكريٍّا 
لقد فشـلت يف كثـري من البلـدان يف حرب روسـيا مع 
أوكرانيا لقد خرج املوقف عن سـيطرتها وال تستطيع 
أن تخـوض أية حرب مبارشة مـع أصغر كيان فكيف 

بالحرب مع دولة من الدول العظمى. 
أمريكا فشـلت اقتصاديٍّا يف روسيا عندما تم رفض 
التعامل بالدوالر مع النفط والغاز الرويس وأجرب الدول 
األُوُروبيـة واملسـتوردين بالتعامـل بالذهـب والعملة 
الروسـية الرُوبل فكانت رضبة قاضية قصمت الدول 

الغربية. 
أمريكا فشلت عسكريٍّا بصناعتها العسكرية الربية 
والبحريـة والجوية ومـا كانت تروج له مـن قدراتها 
الجويـة فشـلت وتحولـت إىل خرب كان ممـا أصبحت 
عاجزة عن حماية أجواء عمالئها ولم تصمد الدفاعات 
الجوية األمريكية كما الباتريوت التي بالغت بقدراتها 
وثمنهـا والتـي عجـزت عن صد سـالح يمنـي محيل 

الصنع بأقل تكلفة. 
لقـد أذل الله ملـوك وأنهى ممالك مـن قبل أمريكا، 

فمن ستكون أمريكا أمام قوة الله سوى قشة. 

 إبراعغط طتمث العمثاظغ 

هيّأ غيـاُب املرشوع السـيايس واالقتصادي اإلسـالمي 
الجامـع، لعـودة القـوى االسـتعمارية، لتمـاِرَس –مـن 
جديد– هيمنتَها واسـتبداَدها عىل شعوب املنطقة العربية 
واإلسـالمية، ولكن –هذه املرة– من خالل األنظمة العربية 
الحاكمة، التي كانت نسخًة طبق األصل من ذلك املستعمر، 
القمعيـة،  وأسـاليبها  التسـلطية،  طبيعتهـا  يف  ـة  َخاصَّ
وأجهزتهـا البوليسـية االسـتخباراتية التجسسـية، التي 
أصبحت أدوات قمعية، لقوى شـيطانية مسـتبدة، تسعى 
إلخضاع الشـعوب، وتحرص عىل "أن يكونوا خاضعني، أن 
يكونوا مذعنني أن يكونوا مستسـلمني ومستكينني، ثم أن 

يكونوا مستغلني ومستعبدين مسـتعبدين لقوى الطاغوت، 
ما الذي تريده أمريكا منا اليوم، إال أن نخضع لسـيطرتها بشكل مطلق، 
إال أن تسـتغلنا نحَن كبـرش ومواردنا االقتصاديـة ومناطقنا، حتى عىل 
مسـتوى أراضينا، بكل يشء، تريد أن تسـتغل ُكـّل يشء، ما الذي يريده 
عمالء أمريكا؟ أال عملية إخضاع لطاغوتهم األمريكي، عىل نحو ما يريد 
ــة إذَا أرادت أن تتَحّرك، ستقمع.. سيسعى  وبما يسعى له، فإذاً هذه األُمَّ
اآلخرون الستهدافها، ويقوم لها أعداء تختلف معهم، تتناقض معهم، يف 
اتّجاهاتهم، يف إرادتهم، فيما يسعون له من سيطرة واستعباد". (السيد 

القائد – دروس الهجرة النبوية ١٤٤٠هـ - الدرس الرابع). 
وذلـك هو ما أَدَّى إىل سـيادة الصوت الواحد، وهيمنـة الحاكم األبدي، 
وتقديـس الزعيـم املسـتبد، وقمـع الصوت اآلخـر، وتدجني الشـعوب، 
وتخديرهـا بوعـود التنميـة الغربيـة، املرشوطـة –عالوة عـىل طابعها 
الربـوي– بدعوات االنفتاح والتحّرر واملسـاواة، وكل مشـاريع االنحالل 
الدينـي والقيمي واألخالقي، التي تسـتهدف بنية املجتمع اإلسـالمي، يف 

صميم كينونته، وتسلبه ُكـّل ممكنات حضوره وقوته. 
ولم يقترص دور األنظمة الحاكمة عىل تهيئة الشعوب لتقبل املستعمر 
األمريكـي، تحت العناوين الحضارية واإلنسـانية املزعومة، بل تجاوزت 
ذلـك إىل خلق بيئة مجتمعية أكثر اسـتالبا وانهزاميـة، وأكثر تالؤما مع 
مرشوع الرتويج للنموذج الحضـاري الغربي، يف صيغته األمريكية، وقد 
عهـدت األنظمة الحاكمة بذلـك الدور إىل أبواقهـا الوظيفية، من النخب 
السياسـية والفكرية والدينيـة والثقافية واالجتماعيـة، لتقوم بامتداح 
محاسـن النمـوذج الحضـاري األمريكـي، بغـض النظـر عـن طبيعته 
االسـتعمارية، بوصفه نافذة الخالص واألمل الوحيد، إلخراج الشـعوب 
مـن مسـتنقعات تخلفهـا، وتحريرها مـن قيودهـا الفكريـة والدينية 
واالجتماعيـة، ومسـاعدتها يف تجـاوز أزماتها السياسـية واالقتصادية 
والثقافيـة وغريهـا، ويمكن القـول إن أخطر عملية إفسـاد مجتمعي، 
تمت عىل املسـتوى الرسمي، هي ما قام به النظام السعودّي، حني عمل 
عىل االنتقال من التشـّدد املفرط يف املغاالة، إىل االنفتاح املتنكر لكل القيم 
والثوابـت، واالنحالل الالمتناهـي بكافة مظاهره، دفعـة واحدة، مؤيدا 

انتشـار الخمـور، ومروجا لالنحـالل الديني، والفسـاد األخالقي، تحت 
مسـمى الحريـات، حسـب التوجيهات مـن اإلدارة األمريكيـة، وخدمة 
ملصالح وأهـداف ذلك الحليـف الشـيطاني، ومنها – كما 
يطرح السيد القائد – تغييب الدين الحقيقي، وتعميم دين 
مشـوه مزيف بني املسـلمني، ولذلك حرصوا عىل "انتشار 
املفاسـد األخالقيـة: الفواحش أعادوا نرشها يف السـاحة 
بشكل كبري، روَّجوا لها، هيَّأوا لها، مثل ما هناك اآلن هيئة 
ترفيه يف اململكة العربية السعوديّة، كان لهم أنشطة – هم 
ا، الذي عملوا  – أوسـع من ذلك. فهـذا الدور الخطري ِجــدٍّ
مـن خالله إىل إفسـاد املجتمع اإلسـالمي، وإىل إبعاده عن 
اإلسالم؛ حتى يصبح هناك نموذج مختلف، شكل مختلف 
من اإلسالم، يبقي عىل بعٍض من الطقوس والشعائر، مع 
إبعـاد الكثري من األسـس واملبادئ واألخـالق املهمة، التي 
تصلح واقع الحياة، غيَّبوا اإلسالم الذي يصلح واقع الحياة، اإلسالم الذي 
يحـق الحق ويزهق الباطل، اإلسـالم الـذي يقيم العـدل يف واقع الحياة، 
اإلسالم الذي يسـمو باإلنسان، يزكيه، يربيه عىل مكارم األخالق، يسمو 
بـه يف فكره، يف وعيه، يف فهمه، يف ثقافتـه، وأعادوا الكثري من الخرافات 
لتكون هي املنهج الذي ينرش يف السـاحة بشكل روايات، بشكل مواعظ، 
بشـكل قصـص، يف عملية التعليـم؛ حتى مألوا الكثري مـن عقول الناس 
ا، والخرافات الكثرية  وتصوراتهم ومفاهيمهم باملفاهيم الخاطئـة ِجـدٍّ
ا، هـذا الدور السـلبي هدف إىل إفسـاد املجتمع اإلسـالمي وتربيته  ِجــدٍّ
ليصبح بيئًة متقبِّلـًة للطغاة، للظاملني، للمجرمني، تربية الباطل، عندما 
يتَحّركون يف ساحٍة قد أفسدوها ال يجدون أي عوائق أمامهم، هم أرادوا 
ذلك وسعوا إىل ذلك مع عدائهم لإلسالم نفسه، مع موقفهم السلبي تجاه 
اإلسـالم نفسه". (السـيد القائد - الدروس - دروس من وحي عاشوراء 

١٤٤١هـ - الدرس الثاني). 
عملت األنظمة الحاكمة عىل تكريس مسـتويات متقدمة من اإلفساد 
املجتمعـي، فاسـتهدفت املـرأة املسـلمة، بذريعـة إنصافهـا حقوقهـا 
وتحريرها، واسـتهدفت املجتمع املسـلم، تحت عناويـن، حرية املعتقد، 
وحرية القول والتعبري، وحرية الرأي والرأي اآلخر، وغريها من العناوين 
املزيفـة، التي أوصلت املجتمعات إىل حالة متقدمة، من التفكك والضياع 
والعدميـة، قبل أن تصـل بها إىل مبتغاها الحضـاري، ونهجها التطوري 

املوعود. 
لتسقط أخريًا، يف دائرة الفسـاد واالنحالل، والعجز عن امتالك املسار 
التقدمي الخاص، واالنتظار يف منطقة الصفر السلبي، من الخط الزمني 
الحياتـي، فال قطيعتهـا عن ماضيهـا، وتمردها عىل إرثهـا الحضاري، 
منحهـا الجنسـية الحضاريـة الغربيـة، حسـب الوعـود األمريكية، وال 
تعصبهـا وانغالقها عـىل موروثها الحضـاري والفكري، سـاعدها عىل 
صياغـة مرشوعها التطوري التقدمي الخاص بها، الذي يجب أن ينطلق 
من َحيُث توقف األسالف، ومواصلة املسار الحضاري زمنيا وفكريا، عىل 
ذات املنهجيـة العلميـة، واملرجعيـة القرآنية، مع اإلفـادة من مخرجات 

النموذج الحضاري الغربي، ومنهجيته وتقنياته. 
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 : بحرى المتطعري

نقـف معكـم يف القسـم األخـري مـن 
ْفنَا إَِليَْك نََفًرا ِمَن  قراءتنا مللزمـة َوإِذْ َرصَ
] لنتحدث عن عـدة قضايا هامة،  اْلِجـنِّ
أبرزهـا جريمـة القعـود عـن الجهاد يف 
سـبيل الله وما هي اآلثار املرتتبة عليها، 
وكيف حـذر الله سـبحانه وتعاىل منها، 
كما نتطـرق لخطـورة انتشـار املذهب 
الوّهابـي، وكيـف عملـت أمريـكا عـىل 
دعمـه ونـرشه يف ُكّل املنطقـة العربيـة 

واإلْسَالمية. 
فجريمـة القعـود هي جريمـة كبرية 
وعقابهـا جنهـم والعيـاذ باللـه ويـرى 
الشـهيد القائد -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- أنه ال 
عذر أمام املسـلمني يُقعدهم عن الجهاد 
لنرش دين الله وإعالء كلمته، ال سيما يف 
هذا الزمـن، الذي أصبح املسـلمون فيه 
تحـت أقدام اليهود والنصارى، مسـتدال 
عىل ذلـك بمـا سـطره الُقــْرآن الكريم 
حاكيـاً عـن القاعديـن يف غـزوة تبوك، 
وعذرهم بأن ذلك بسبب الحر، فقال: ألم 
يهدد أولئك بأنهم إن كان عدم خروجهم 
تحت عنوان: أن الوقت حار ال نسـتطيع 
أن نخرج يف الحر هو يف الواقع ليس عذراً 
حقيقياً، وليس عـذراً ُمربّراً، أنتم قعدتم 
رسـول  تشـاهدون  وأنتـم  مـربّر،  دون 
اللـه (صلوات الله عليـه وعىل آله) وهو 
إنَْسـان كمثلكم يؤمله الحـر والربد، فهل 
أنتم أرحم بأنفسـكم وتؤثرون أنفسكم 
عىل رسـول الله (صلوات الله عليه وعىل 
آله)! لو كان هناك يف القضية مربّر لقعد 
هـو، لكن ليـس هناك مـربّر، وليس هو 
ممـن يبحث عـن املربّرات للقعـود. {ُقْل 
نَـاُر َجَهنََّم أََشـدُّ َحّراً} مـاذا يعني هذا؟ 
أليـس يعني هذا بـأن قعودكم عصيان، 
وأن قعودكم من منطلق أنكم تريدون أن 
تَسـلموا، إذاً فلن تسـلموا؛ وراءكم النار 

إن كنتم تفقهون]. 

أعطُّ اآلبار لطصسعد سظ الةعاد:ـ
وأشـار -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- إىل أثرين 
مهمـني جداً للقعـود هما كما قـال: إذاً 
فنقـول ملـن يقعـدون: ال تفكـرون أبداً 
بأنكم ستسـلمون، إنكم عندما تقعدون 
ستهيئون أنفسـكم ألعدائكم، ويف نفس 
أن  سـبحانه  اللـه  سـتهيئون  الوقـت 

يرضبكم].. 
ــة اليوم،  وهـو فعالً مـا يحصل لألُمَّ
حيـث أن البعـد عـن الُقــْرآن الكريـم 
ـة، ومـن أهم  وتعاليمـه مـن ِقبـل األُمَّ
تعاليمـه االنطالق يف سـبيل الله بكل ما 
نستطيع، من واقع الشعور باملسؤولية، 
الـذل  حالـة  تعيـش  أن  إىل  باألمـة  أدى 
واملهانة، وسـيطرة أعدائهـا عليها، هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى، الله سبحانه 
وتعـاىل هـدد يف الُقــْرآن الكريـم عباده 
بأنه إن لم ينطلقـوا وينفذوا تعاليمه يف 
الُقـْرآن الكريم، فإن العقوبة من الخزي 
والعار سـتحل بهـم، باإلضافة إىل ضنك 
العيـش يف ُكّل يشء، قـال تعـاىل: (َوَمْن 
أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا 
ُه يَـْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمـى، َقاَل َربِّ  َونَْحُرشُ
تَِني أَْعَمى َوَقْد ُكنُت بَِصريًا، َقاَل  ِلَم َحَرشْ
َكذَِلـَك أَتَتَْك آيَاتُنَا َفنَِسـيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم 

تُنَىس)، باإلضافة إىل أنه تعاىل سيستبدل 
بهم غريهم، ثم ال يكونوا أمثالهم. 

يف  الةعــاد  يف  الثــري..  ُضّض  الثــري 
جئغض اهللا:ــ

ونـّوه سـالُم اللـه عليـه إىل تفسـري 
قولـه تعـاىل: ذَِلُكـْم َخـرْيٌ َلُكـْم إِْن ُكنتُْم 
تَْعَلُموَن] يف سـورة التوبة عندما تحدث 
سـبحانه عـن الجهـاد يف سـبيل الله يف 
َوَجاِهُدوا  قوله: انِفـُروا ِخَفاًفـا َوِثَقـاالً 
ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسـُكْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم 
َخـرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعَلُموَن]، إىل أن الخري 
الكبـري والنـرص والعـز هـو يف الجهاد، 
حيث قـال: أنت عندما تنطلـق يف العمل 
أنـت يف املوقـف اآلمن حقيقـة؛ ألَنَّك من 
سـتواجه عدوك، وعـدوك قد نبـأك الله 
عنه بأنه ضعيف أمامك، وأنك حينئٍذ من 
سـتحظى بوقوف الله معـك، أليس هذا 
هـو املوقـف الصحيح؟ وأقـرب املواقف 
إىل السـالمة وأقـرب املواقـف إىل األمن؟ 
وهو موقـف العـزة والـرشف والقوة؟. 
لكنـك عندمـا تقعـد عـدوك سيتسـلط 
عليك، والله سـبحانه وتعاىل سيكون له 
سلطان عليك فيرضبك، وأشد الرضبات 
هي الرضبـات التي تأتي مـن قبل الله؛ 
ه حينئٍذ سـيكون اإلنَْسـان كما قال  ألَنـَّ
عـن أولئـك: {َوَطبَـَع اللَّـُه َعـَىل ُقلُوِبِهْم 
َفُهـْم ال يَْعَلُمـوَن}؛ ألَنَّك متـى يمكن أن 
تحظى بتوفيق من الله، بهداية من الله، 
برعايـة من اللـه، وأنت مـن قعدت عن 
نرصة دينه، وأنـت من قعدت عن نرصة 
املستضعفني من عباده، وأنت من قعدت 
عـن مواجهـة أعدائه حتى ولـو بكلمة، 
وأنت من انطلقت لتثبط الناس عن نرص 
ديـن الله وعـن الوقوف يف وجـوه أعداء 
الله، كيف يمكـن أن تحظى بتوفيق من 
عنده، بل إنه سـيطبع عىل قلبك، وإذا ما 
طبع اللـه عىل قلبك فسـتكون أعمى يف 

الدنيا وستكون أعمى يف اآلخرة]. 

املرجفعن املبئطعن لظ غظالعا افطظ ق 
يف الثظغا وق يف اآلخرة:ــ 

يف ذات السـياق أّكـــد -َسـَالُم اللـِه 
َعَليْـِه- إىل أن الشـعور باألمـن هـو مع 
املنطلقـني يف سـبيل اللـه، لنـرصة دين 
الله، حيـث قال: {َفـأَيُّ اْلَفِريَقـنْيِ أََحقُّ 
ِباْألَْمـِن}؟ كمـا قـال نبي اللـه إبراهيم: 
{الَِّذيـَن آَمنُوا َوَلْم يَْلِبُسـوا إِيَمانَُهْم ِبُظْلٍم 
أُوَلِئـَك َلُهـُم اْألَْمُن َوُهـْم ُمْهتَـُدوَن} هذا 
ـة،  من الظلـم للنفس، ومن الظلـم لألُمَّ
ومـن الظلـم للدين، ومـن الكفـر بنعم 
الله سـبحـانه أن تقعد ثــم أيضاً تثبّط 
اآلخريـن، وتظهر نفســك أنك الحـكيم 
وأولئــك هـم املغــرورون {َغرَّ َهـُؤالِء 
ِدينُُهْم}. إن هذا هو الظلم الشديد، فأنت 
لسـت من أهل األمـن ال يف الدنيـا وال يف 
اآلخرة. {الَِّذيَن آَمنُوا َوَلْم يَْلِبُسوا إِيَمانَُهْم 
ِبُظْلـٍم} لم يحصل مـن جانبهم تقصري، 
وليسـت القضية كما يقـال فقط بظلم 
ك]، الظلـم عبارة واسـعة، ُكّل  أي: ِبـِرشْ
موقف تقـف فيه عصيان لله سـبحانه 
ـة  تعاىل هو ظلم، ظلم لنفسك وظلم لألُمَّ
من حولك، ملـاذا؟؛ ألَنَّ الباطل متشـابك 
وال تتصور أن الباطل يسـود بجهود أهل 
الباطل وحدهـم، وإنما أيضاً اآلخرون - 
من يسمون أنفسـهم مؤمنني - هم من 

لهم القسـط األوفر يف أن يسود الباطل.. 
قعد هذا وتحرك هذا، من الذي سـينجح 
يف السـاحة؟ الذي يتحرك، إذاً فالذي قعد 
هـو من أسـهم بنصيب كبري يف انتشـار 

الباطل]. 

الئاذُض طاحابٌك.. حئضئ واتثة:ــ
قال الشـهيد القائد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- 
هـذه الجملة الرائعـة الجامعـة الباطل 
متشـابك، شـبكة واحدة] وهـو يتناول 
يف محارضتـه التوضيـح بأنـه ال توجد 
ه  (معصيـة مفـردة أَو شـخصية)؛ ألَنـَّ
كمـا قال: حقيقـة ال تظـن أن املعصية 
التي تنطلق منك هي معصية يف حدودك 
الشـخصية  املعايص  وحتى  الشـخصية 
ظلمـاً  تكـون  أن  إىل  األخـري  يف  تنتهـي 
ه إنمـا ينطلـق من  ــة، ملـاذا؟؛ ألَنـَّ لألُمَّ
ــة والدفاع  منطلـق االهتمـام بأمر األُمَّ
عن املستضعفني َمْن نفسه زاكية، وأنت 
إذا ما دنست نفسك باملعايص كنت أقرب 
إىل أن تقعد، كانت نفسـك منحطة، وإذا 
مـا قعدت كنت أيضاً من ظلمت اآلخرين 
بقعـودك؛ ألَنَّ قعودك كان مسـاعداً عىل 
انتشـار باطل اآلخرين وظلمهم. الباطل 

متشابك شبكة واحدة]. 
وأضـاف أيضـا: ال تتصـور أن هنـاك 
معصيـة ال تمتد آثارهـا إىل الناس، حتى 
املعصيـة التـي تعملهـا أنـت بمفردك، 
وهـي معصيـة يف حـدود شـخصيتك - 
كما أسـلفت - إنها تؤثر عىل نفسـيتك، 
ونفسـيتك تؤثـر عـىل ترصفاتـك، فإما 
ترصفـات خاطئـة يف واقـع الحيـاة، أَو 
قعـود عن نرص حـق، أَو انطالق يف نرص 
باطـل، أليـس هـذا كلـه يف األخـري ظلم 

ـة؟].  لألُمَّ

عض ظتظ طســآولعن سظ سثم اظاحار 
اإلْجَقم يف السالط أجمع؟!

واعتقد -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- عىل ضوء 
دراسـته وتفّهمه آليـات الُقـْرآن الكريم 
ــ وهـو االعتقاد املنصف ـــ أن العرب 
املسلمني جميعا دون استثناء مسؤولون 
أمـام اللـه عن عـدم وصول اإلْسـَالم إىل 
ُكّل الناس يف الكـرة األرضية، حيث قال: 
الباطل متشابك شبكة واحدة، ُكّل باطل 
يسـاعد عىل الوقوع يف باطـل آخر، وكل 
باطل لـه أثره يف واقع الحيـاة عىل عباد 
اللـه؛ لهـذا أعتقد أنـا، أعتقـد أن أولئك 
املاليني املاليني يف مختلـف أنحاء العالم، 
العرب مسؤولون عنهم أمام الله، العرب 
أنفسـهم الذيـن أنـزل اللـه هـذا الدين 
إىل نبـي منهـم وبلغتهـم، وجعلهـم هم 
ـة التـي أَّهلها ألن تنطلق لنرش دينه  األُمَّ
وإصالح عباده وإخراجهم من الظلمات 
إىل النـور يف مختلـف أقطـار الدنيا، هم 
من قعـدوا فحل محلهـم َمـْن؟ اليهود؛ 
ليفسـدوا يف األرض، لم يكن الفساد من 
جانب اليهود لوحدهم بل أسـهم العرب 
معهـم بقعودهم، وأسـهم أولئـك الذين 
حرَّفـوا الدين عن مسـاره الصحيح من 
قبل (1400 سنة) هم أيضاً من أسهموا، 
هكذا يجني اإلنَْسـان عىل نفسه. فكر يف 

آثار عملك]. 

عض السضعت والصسعد تضمئ؟
وأوضح -َسَالُم اللِه َعَليِْه- بأن القعود 

ال يمكـن أن يكـون فيـه حكمـة أبـداً، 
وتسـاءل عـن ذلك قائـالً: هـؤالء الذين 
الناس  يثبطـون  وينطلقون  يسـكتون، 
عن الـكالم، ويثبطون الناس عن العمل، 
نقـول لهم: هـل تعتقدون أن السـكوت 
حكمـة؟ أي أنـه هـو العمـل الحقيقي 
يف مواجهـة أعـداء اللـه، فأوضحـوا لنا 
هـذه الخطة، فإذا مـا رأيناهـا إيجابية 
وعملية فعـالً وبنّـاءة يف مواجهة العدو 
وسـترضب العدو، فنحن إنما نبحث عن 
العمل الذي يكون له أثره عىل العدو. من 
الذي يسـتطيع أن يجعل سكوته سكوتاً 
عملياً يف مواجهة هذه األحداث؟ إنما هو 

مخدوع يخدع نفسه]. 
وأضـاف قائـالً: وأنـت مـن ال ترىض 
لنفسك أن يكون حديثك مع أوالدك هكذا 
إذا مـا كان هنـاك طـرف مـن أصحابك 
مـن أهـل قريتك اعتـدى عـىل يشء من 
ممتلكاتـك، أليـس هـو مـن سـينطلق 
يشـجع أوالده؟ أليس هو من سيشرتي 
لهـم أسـلحة؟ أليـس هـو من سـيعبئ 
روحيتهم قتـاالً ومقاومـًة؟ يقول لهم: 
أنتـم رجال، يقـول له ابنه: يـا أبي نحن 
نريد أن نحـاول إذا اصطلحنـا. فيقول: 
أبـداً، أنت تريد أن تسـكت حتـى يأخذوا 
حقك. أليس هذا ما يقال فعالً؟ لكن هنا 
يجعل السـكوت - حتى يدوسـه األعداء 
بأقدامهم - هو الحكمة، ويدعو اآلخرين 

إىل أن يسكتوا، وإىل أن يقعدوا]. 

الساضئ.. غصئض أن غظثثع بسععلئ:ــ
وتطـّرق -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- لنقطة 
مهمـة، وهـي أن اإلنَْسـان إذا مـا قعد، 
وسـكت، يقبل بالخديعة، بل وسـيعمل 
عىل أن يقنـع اآلخرين بذلك الخداع الذي 
انطىل عليه وصدقه، حيث قال: واإلنَْسان 
الذي يكون عىل هذه الحالة هو أيضاً من 
سـيكون قابالً ألن يُخدع من قبل أعدائه 
عندمـا يقـول األمريكيـون: نحـن إنما 
نريد مـن دخولنا اليمن أن نُِعـنْيَ الدولة 
نحـارب  وأن  اإلْرَهـاب،  مكافحـة  عـىل 
اإلْرَهابيـني. فهـو من سـيقتنع رسيعاً 
بهذا الكالم؛ ألَنَّ املبدأ عنده هو السـكوت 
والقعـود، فهو من سيتشـبث بأي كالم 
دون أن يتحقـق ويتأّكــد من واقعيته، 
يميل بالناس إىل القعود فيقول: (يا أخي 
مـا دخلوا إال وهم يريـدوا يعينوا دولتنا، 
بل الله يرىض عليهم، وعاد لهم الجودة، 
الذيـن  اإلْرَهابيـني  ذوال  رش  يسـِلمونا 
يؤذوننا سـيكلفوا علينا). يقبل برسعة 
أن ينخـدع، والعـرب مـا رضبهـم مـع 
إرسائيل إال خداع اليهود والنصارى، كان 
كلمـا تأهبـوا ملواجهه إرسائيـل ودخلوا 
معها يف حـرب جاء من ينـادي بالصلح 
وهدنـة، فرتتـاح إرسائيل فـرتة وتعبّئ 
نفسـها، وتُِعّد نفسـها أكثـر، ثم تنطلق 
من جديد، وهؤالء واثقون بأنها هدنة - 
وإن شاء الله ستتلطف األجواء ومن بعد 
سـنصل إىل سـالم، وينتهي ويغلق ملف 
الحـرب!. أولئـك أعـداء قال اللـه عنهم: 
{َوال يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّى يَُردُّوُكْم َعْن 
ِديِنُكْم إِِن اْسـتََطاُعوا} وسيسـتطيعون 
فعالً إذا لم يقف املؤمنون يف مواجهتهم، 
سيسـتطيعون فعالً أن يردوا الناس عن 

دينهم. 

ملــاذا َتْثَســُط أطرغــضا (جــرًا) املثعَإ 
العّعابغ؟

وأوضح -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- أن ُكّل من 
يعتقـد أن أمريـكا ال تريـد مـن دخولها 
اليمـن إال القضـاء عـىل اإلْرَهـاب بأنـه 
مخدوع، وأن الهدف ألمريكا هو الشعب 
اليمنـي ككل، حيـث قـال: نقـول: أنت 
مخدوع، أنت تظـن أن أمريكا وإرسائيل 
أن اليهـود والنصارى أنهـم إنما يريدون 
أولئـك الذيـن يسـمونهم إْرَهابيني، أنت 
أم  كبـرياً  أكنـت  سـواء  بهـذا  مخـدوع 
صغـرياً، ملـاذا؟ نحـن حسـب معرفتنـا 
نرى ونسـمع أن مـن يقال عنهـم أنهم 
إْرَهابيون هنا يف اليمـن هم الوّهابيون، 
أَو أشـخاص من الوّهابيـني ومعاهدهم 
وجامعاتهـم، أليس هذا هو اآلن ما يقال 
بأنـه إْرَهابـي ومراكز إْرَهـاب، ومنابع 
وجـذور إْرَهـاب؟. لكـن من الـذي دعم 
هؤالء يف البداية؟ من الذي مكنهم من أن 
يتغلـغلوا يف مؤسسات الدولة؟ فيأخذوا 
أهـم املجـاالت داخل هذا الشـعب، وهو 
مجـال الرتبيـة والتعليم، أخـذوا الرتبية 
وأخـذوا  األوقـاف،  وأخـذوا  والتعليـم، 
وزارات أخـرى، أمريـكا هـي املهيمنـة، 
مخابراتهـا  وتـرى،  تسـمع  وأمريـكا 
واسـعة، هل ستسـمح يف شعب كاليمن 
أن يتحرك أولئك عىل ذلك النطاق الواسع 
مئات املعاهد، الجامعات الكبرية، مئات 
املسـاجد أخذوها، ومنطقهـم معروف، 
وكالمهـم معـروف، ثـم ال يكـون هناك 
إيحـاء لهـذا أَو هـذا بدعمهـم، وإيحاء 
بإخالء الساحة أمامهم والتعاون معهم 
وإفساح املجال لهم، هذا يشء ملموس]. 
وأضـاف موضحاً الـدور األمريكي يف 
اليمـن: حتى تعرف أن الشـعب نفسـه 
هو املسـتهدف وليس أولئـك، وأن الدين 
بكلـه هـو املسـتهدف وليـس أولئك، أن 
أمريـكا من البداية هي من تعطي ضوءاً 
أخَرض لدعم هؤالء وإفساح املجال أمام 
هـؤالء، والتعـاون مع هـؤالء وهي من 
شـغلتهم هم يف مناطـق أخرى يف مجال 
تكـون نتيجته مصلحة لهـا وملصالحها 
يف املنطقة، ثم تأتي بعد فرتة لتقول بأن 
أولئك إْرَهابيون. إذاً فمن هو املستهدف؟ 
إنها إنمـا عملت هؤالء من البداية عبارة 
عن مربّر ألن ترضب الشـعب بكله، وأن 
تتغلغـل يف أوسـاط هذا الشـعب، وتبني 
لهـا قواعد فيه، هي من بنتهم، أليسـت 
هي التي بَنَت طالبان؟ أليسـت هي التي 
تدعـم الوّهابيني وتوحـي بدعمهم؟ ثم 
يف األخـري تبدو وكأنها إنمـا تهيئ حجة 
لها يف املستقبل، تزرع أشخاصا وتوحي 
لآلخريـن بدعمهـم، فمتـى مـا أصبـح 
وجودهم معروفاً ال شك فيه يف هذا البلد، 
قالـوا هـؤالء إْرَهابيـون، إذاً بلدكم فيه 
إْرَهـاب، ال شـك. من الذي يسـتطيع أن 
يقوَل هنا يف اليمن ليس هناك وّهابيون؟ 
هناك وّهابيون ال شـك، أمريكا سمتهم 
إْرَهابيـني، هل تسـتطيع أن تقـول: ال.. 
ليـس هنـاك وّهابيـون؟ أولئـك الذيـن 
تعتربهـم إْرَهابيـني، إذاً أصبحت اإلدانة 
عىل وجهك ماثلـة، وّهابيون موجودون 

عندكم؟ نعم، إذاً هم إْرَهابيون]. 

: [ ] :برظاطب رجال اهللا: ططجطئ َوِإْذ َخَرْشَظا ِإَلْغَك َظَفًرا ِطَظ اْلِةظِّ برظاطب رجال اهللا: ططجطئ َوِإْذ َخَرْشَظا ِإَلْغَك َظَفًرا ِطَظ اْلِةظِّ

الحعغث الصائث: صسعد أبظاء اُفطَّـئ السربغئ واإلجقطغئ الحعغث الصائث: صسعد أبظاء اُفطَّـئ السربغئ واإلجقطغئ 
سظ الةعاد عّغأ الساتئ فسثائعاسظ الةعاد عّغأ الساتئ فسثائعا



11
االثنني

العدد

22 شوال 1443هـ
23 مايو 2022م

(1405)
عربية ودوليةكتابات 

شخائُض المصاوطئ شغ الثضرى السظعغئ افولى لمسرضئ "جغش الصثس"  

ظساسثُّ ملسرضاظا املصثَّجئ الاغ ظسغُء بعا وجَه الضغان

جعرغا: اقتاقل الرتضغ وطرتِجصاه غةّثدون سثواَظعط سطى رغش التسضئ

 : طاابسات
أّكــدت غرفـُة العمليـات املشـرتكة 
لفصائل املقاومة الفلسـطينية أن خياَر 
الِجهـاِد واملقاومِة باٍق ما بقي االحتالُل، 
يُغَمـَد  لـن  ار  البتـَّ القـدس  سـيَف  وأن 
وسيكون حارضاً عند حسن ظن شعبنا 
إن شـاء اللـه ولن ينجـح العـدّو مهما 
فعـل بفصـل الجغرافيـا الفلسـطينية، 
واالسـتفراد بأهلنا ومقدسـاتنا، وعليه 
نؤّكـد عىل وحدة الساحات وعىل قدسية 
الـدم الفلسـطيني أينمـا وجـد يف غـزة 

والضفة والقدس والشتات. 
وخالل مؤتمـر نظمته حركة حماس 
يف مدينـة غزة بعنوان "سـيف القدس.. 
بالذكـرى  والشـعب"،  الوطـن  وحـدة 
األوىل للمعركـة، اعتربت غرفة العمليات 
يف  العـدّو  ممارسـات  أن  املشـرتكة 
كافـة املـدن املحتّلة والقـدس عىل وجه 
الخصوص وما يجري فيها من انتهاكات 
ُمسـتمّرة فضالً عن الدعوات السـاقطة 
القتحـام املسـجد األقىص عرب مسـرية 
األعالم املزمع إجراؤها بعد أسـبوع من 
اآلن كلها أسـباٌب تدفعنا للوقوف عندها 
بـكل حـزم وإرصار، ملساسـها الواضح 
بمنجزات سيف القدس، وعليه نؤّكـد أن 
شعبنا لن يسـمح باملطلق بكرس قواعد 
االشتباك والعودة إىل مربع االستفزازات 

الذي قلنا كلمتَنا فيه بكل قوة. 
كمـا شـّدد الغرفة عـىل أن "املقاومة 
وهـي تواصـل إعدادهـا وتجهيزها عىل 
كافة املستويات يف سبيل معركة التحرير 
التـي نعيش فصولهـا ونعد العـدة لها، 
تدعـو إىل تضافر كافة جهود الشـعوب 
املنطقـة،  يف  الحيـة  املقاومـة  وقـوى 
واالستعداد ملعركتنا املقدسة التي نيسء 
بهـا وجه الكيـان الغاصـب ونعيد فيها 
لفلسـطيننا ولُقدسنا وألرسانا ولشعبنا 

الحرية والكرامة بإذن الله". 
 

عظغئ: لظ ظسمَح طططًصا 
باجائاتئ افصخى َأو السربثة 

يف حعارع الصثس
لحركـة  السـيايس  املكتـب  رئيـس 
يف  حـّذر  هنيـة،  إسـماعيل  حمـاس، 
كلمتـه باملناسـبة االحتـالل الصهيوني 
مـن اإلقدام عىل ُخطوة اقتحام املسـجد 
األقىص املبارك يف التاسع والعرشين من 
الشـهر الجاري، أَو اإلقـدام عىل تنظيم 
مسرية األعالم تلك التي مزقتها صواريخ 

املقاومة. 
وقـال: "قرارنـا واضح أننا سـنواجه 
بـكل اإلْمَكانـات ولـن نسـمح مطلًقـا 
باسـتباحة املسـجد األقىص أَو بالعربدة 
يف شـوارع القـدس ضـد شـعبنا وأهلنا 
يف القـدس أَو الضفـة أَو أرايض الـ48"، 

مجـّدًدا تأكيده أن مرحلة ما بعد سـيف 
القدس تختلف كليٍّا عما قبل املعركة. 

وأضاف: "أفعالنا تسـبق كلماتنا عىل 
األرض يف غـزة ويف جنني ويف القدس ويف 
ُكـّل أرجاء الضفـة، وأهلنا داخل الـ48 
وشـعبنا يف املنـايف والشـتات وأمتنا لن 
تسـمح بهذه التجـاوزات"، معتـربًا أن 
الرصاع مع االحتالل دخل مرحلة جديدة 

بكل أبعادها ومآالتها. 
أن  إىل  الحركـة  رئيـس  وأَشـاَر 
معركة سـيف القدس أحدثـت تحوالت 
اسرتاتيجية وشـّكلت نقطة تحول مهم 
يف مجـرى الـرصاع مع املحتـّل وفتحت 
جديـدة  مرحلـة  أمـام  واسـًعا  البـاب 
مختلفة بكل مـا تحمله من أبعاد، الفتاً 
إىل كونهـا معركـة شـاملة ومركَّبـة لم 
تقتـرص بتأثرياتها عىل حدود الجغرافيا 
املنطقـة  إىل  تعـدت  بـل  الفلسـطينية 

واملجتمع الدويل بكامله. 
واسـتعرض هنية ثـالث نتائج قائالً: 
"النتيجة األوىل أن املبادرة التي قامت بها 
كتائب القسام واملقاومة يف غزة رضبت 
نظريـة األمـن الصهيونيـة التـي تقوم 
عىل الردع والحـرب الخاطفة واالنتقال 
رسيًعـا إىل أرض العـدّو، والتـي حكمت 
العمـل الصهيونـي بأبعاده العسـكرية 
والسياسـية واألمنيـة عىل مـدار عقود 
الـرصاع والحروب التـي خاضها جيش 

الكيان يف فلسطني وخارجها". 
وأوضـح أن املقاومـة رضبـت هـذه 
النظرية األمنية يف الصميم، َحيُث نقلت 
املعركـة إىل قلب الكيـان داخل األرايض 
املحتّلة، وقامت بعمليات خاطفة لم تزد 
ام شـاهد العالـم فيها األداء  عن 10 أَيـَّ
البطويل للمقاومة واالرتباك واالنكشاف 

األمني والعسكري للكيان الصهيوني. 
وأضـاف: "النتيجة الثانية أن املعركة 
أدخلت عنارص جديدة عىل ميزان القوة 
االسرتاتيجية لصالح شعبنا ومقاومتنا، 

الشـعب  هـو  وأهمهـا  متعـددة  وهـي 
الفلسـطيني داخل أرايض الـ48 املحتّلة 
حينما قـام بانتفاضة الكرامـة وتَحّرك 
أهلنا يف املثلث والنقـب والجليل التحاًما 
مـع غـزة وصواريخهـا ومـع القـدس 

والضفة الغربية". 
وتابـع بالقـول: "النتيجـة الثالثة أن 
سـيف القدس وّحدت األرض والشـعب 
والقضيـة، وأزالت الحواجـز الجغرافية 
َوأَيْـضـاً  التاريخيـة،  فلسـطني  داخـل 
صهرت ُكـّل أبناء الشـعب الفلسـطيني 
يف الداخـل والخارج يف قلب هذه املعركة، 
موحـدة،  الفلسـطينية  األرض  فبـدت 
الشـعب الفلسـطيني موحداً، والقضية 
الفلسطينية برزت عىل حقيقتها قضية 
تحّرر وطنـي وقضية سياسـية وطنية 
إنسانية بامتيَاز، وهذه لم تكن موجودة 
بهـذا الوضـوح والوحدة والتماسـك ما 

قبل معركة سيف القدس". 
ونّوه إىل أن هذه النتائج ذات الصبغة 
االسـرتاتيجية لهذه املعركة تشكل اليوم 
الوعاء الناظم لحركـة اإلحياء والتجديد 
والثـورة  املقاومـة  روح  يف  والنهضـة 
ضـد املحتـّل مـن قبـل أبناء الشـعب يف 
ـة يف القدس والضفة  ُكـّل مكان وَخاصَّ

املحتّلة. 
 

الظثالئ: "جغش الصثس" رجمئ 
طحعثًا تارغثغًّا غةإ التفاظ 
سطغه بضض طا أوتغظا طظ صعة

من جهته، أّكـد األمـني العام لحركة 
الجهـاد اإلسـالمي يف فلسـطني، زيـاد 
النخالـة، أن "وحدة السـاحات القتالية 
نسـمح  أال  ويجـب  رضورة،  أصبحـت 
للعدو باالستفراد بمنطقة دون غريها"، 
مشـّدًدا عىل أن "املقاومـة فقط وحدها 
هي التي تجـرب العدّو عىل الرتاجع، رغم 

تكلفتها العالية علينا". 

وشّدد النخالة، خالل كلمته يف املؤتمر 
عىل أن "وحدة الشـعب الفلسـطيني يف 
كافـة أماكـن تواجـده واجبـة لحماية 
القتـال  وأن  واسـتمرارها،  املقاومـة 
ومقاومـة العـدّو يف ُكــّل مـكان مـن 
فلسـطني يجـب أن يحظـى باهتمامنا 
جميعاً، ويجب تعزيز الروح القتالية ما 

استطعنا إىل ذلك سبيالً". 
وأّكــد النخالة عـىل أن "وحدة قوى 
املقاومـة يف املنطقـة رضورة، ال يمكن 
التفريـط بهـا بأي حـال مـن األحوال، 
ويجـب الدفـع باتّجـاه تعزيـز محـور 
القـدس، بكل مـا نملك من قـوة، حتى 
النـرص إن شـاء اللـه"، كما أّكــد أن" 
معركة سـيف القدس كانـت وما زالت 
فرصة كبرية لوحدة شـعبنا ومقاومته، 
وأن حمايـة هذه الوحدة أصبحت واجبًا 
ة يف ظل تحالفات  وليست خياًرا، وَخاصَّ
معاديـة تنشـأ مـن حولنـا ُكــّل، يوم 

وتصب يف مصلحة العدو". 
واعتـرب أن “معركـة سـيف القـدس 
كانـت محطـة فارقة، يف تاريـخ نضال 
شـعبنا الفلسـطيني، ومسـريته نحـو 

القدس ونحو فلسطني“. 
وقـال األمني العـام لحركـة الجهاد: 
بعد، يوم  "إن مسـؤولياتنا تزداد يومـاً 
وواجباتنـا تـزداد وضوًحـا، وإنجازات 
املقاومـة يف غـزة وحضورهـا الدائم يف 
امليـدان يلقـي علينـا مسـؤولية كبرية، 
ـة بعـد معركـة سـيف القـدس  وَخاصَّ
التـي وحـدت الشـعب الفلسـطيني يف 
كافة أماكن تواجده، ورسـمت مشـهًدا 
ا يجـب الحفـاظ عليـه بكل ما  تاريخيّـٍ

أوتينا من قوة". 
"املقاومـة  أن  عـىل  شـّدد  النخالـة 
فقط وحدها هي التـي تجرب العدّو عىل 
الرتاجع، رغم تكلفتها العالية علينا، لم 
يرتكـوا لنا خياًرا آخـر، وعلينا أن نكون 
عـىل قـدر املسـؤولية. فالنـرص منوط 

بمدى استعدادنا للتضحية، وكلما كانت 
االستعدادات أقوى كان النرص أقرب، وال 
انتصار بال تضحيـة. فالعدّو يطاردنا يف 
ُكـّل مـكان، وعلينا أَيْـضاً أن نواجهه يف 

ُكـّل مكان". 
َوأََضــاَف "عـام مـىض ومـا زالـت 
القدس تتعرض للتهديـد والتهويد، وما 
زالـت معركتنا قائمة ألجلهـا عىل مدار 
الوقـت، فال العدّو توقف عـن تهديداته، 
االلتـزام  عـن  توقفـت  املقاومـة  وال 
بأمانة الدفاع عن القدس، وعن املسـجد 
األقـىص.. ففي القـدس يتواجـه اليوم 
مطلقان متصارعان: املطلق اإلسـالمي، 
واملطلـق اليهـودي. والهجمـة اليهودية 
مـا زالـت يف ذروتهـا، وهـي تسـتهدف 
املبـارك.  األقـىص  ومسـجدها  القـدس 
ولـم يعد الدعـاء يكفي للذيـن يجأرون 
بالدعاء إىل اللـه أن يحفظ عليهم دينهم 
ومقدساتهم.. ومن هنا تزداد مسؤولية 
املقاومـة بالدفـاع عن املسـجد األقىص 

يوماً بعد يوم". 
ودعـا إىل رضورة أن "نكـون يف كامل 
جهوزيتنا واستعدادنا للقيام بواجباتنا، 
ولنعلـن للعالم أجمـع أن القدس دونها 
مواقفنـا  عـن  إعالننـا  وأن  أرواحنـا، 
وااللتـزام بهـا، هـو الضمانـة الوحيدة 
لعدم االنزالق خلف من يحاول ترويضنا 
لصالح العـدّو، وللقبول باألمر الواقع"، 
ُمضيفـاً "واهمون أُولئـك الذين يظنون 
أن مقاومة الشـعب الفلسـطيني يمكن 
أن تقف عندما يتعرض املسـجد األقىص 
للتهويـد، إنهم ال يفهمـون بواعث هذه 
املقاومـة، إنها القدس، إنها فلسـطني، 

إنه اإلسالم بأبهى تجلياته". 
وختم بالقول: إن "ما يجري يف القدس 
وحولهـا هـو تعمـد إهانـة املسـلمني، 
حـراس  الفلسـطينيني  إهانـة  وتعمـد 
هـذا املـكان، والـدوس عـىل حقوقهم.. 
وينكرون عليهم حتى مـا أقرته لهم ما 

تعرف بالرشعية الدولية". 
ومعركة "سيف القدس" هي معركة 
خاضتها املقاومة الفلسـطينية ملدة 11 
يومـاً يف الفـرتة مـا بـني 10 و21 مايو 
القسـام  كتائـب  وافتتحتهـا  2021م، 
برضبـة صاروخية عىل مدينـة القدس 
االحتـالل  جرائـم  عـىل  رداً  املحتّلـة؛ 
وحـي  األقـىص  املسـجد  يف  املتواصلـة 
الشـيخ جراح املقـديس ومحاوالت طرد 

سكانه الفلسطينيني منه. 
 14 مقتـل  عـن  املعركـة  وأسـفرت 
االحتـالل،  لـدى  وجنديـاً  مسـتوطناً 
باإلضافة إىل إصابة املئات، واسـتطاعت 
املقاومـة أن تلحـق يف االحتالل خسـائر 
اقتصاديـة قدرت قيمتها بــ 7 مليارات 
شـيقل، باإلضافة إىل خسـائر عسكرية 
تجاوزت قيمتها 1.1 مليار شـيكل، كما 
تـم التبليغ عن أكثر من 5300 رضر من 

املستوطنني. 

 : وضاقت
ذكرت وكالة األنباء السـورية "سـانا" أن قوات االحتالل الرتكي 
ومرتِزقتها من التنظيمات اإلرهابية جددوا اعتداءاتهم عىل عدد من 

قرى الريف الشمايل الغربي ملحافظة الحسكة. 
ونقلـت الوكالة عن مصـادر أهليـة قولها: إن االحتـالل الرتكي 
ومجموعات إرهابية تتبع له قصفوا بشكل عنيف بقذائف املدفعية 
منـازل املواطنـني وممتلكاتهـم يف قريتي تل الورد وخربة الشـعري 

جنوب ناحية أبو راسني يف ريف الحسكة الشمايل الغربي. 
وأَشـاَرت املصادر إىل أن العدوان الرتكي امتد ليشمل قرى البنجة 
والـدردارة وأم الكيـف والطويلـة بريف تل تمر الشـمايل وأن بعض 

خطوط الشبكة الكهربائية ترضرت جراء القصف. 
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ضطمئ أخغرة

خغاراُت الردع اقجرتاتغةغئ 
تامغئ.. إن شحطئ الُعثظئ

أغعب أتمث العادي   

تفاءل الشـعُب اليمني عند 
إعـالن الُهدنة مـع الرغم من 
معرفتـه بأن هـذه الُهدنَة لن 
تقـلَّ أهميّـًة عن سـابقيها، 
وظـل هـذا التفـاؤل ضعيفاً 
أمام نظام ال يعرُف لإلنسانية 
أيَّ معروف، فكلما اشتدت به 
الهزائم وأحاطت به الخسائُر 
ن يتدخل يف  ذهب للبحـث َعمَّ
طرح ُهدنة عله يسـتطيُع أن يلمم أوراَقه ويستمد شيئاً 

من القوة. 
النظام السـعودّي حني يقبَُل بالُهدنة ليس أمالً منه يف 
تحقيق السـالم وإنما اسـتغالالً منه للبحث عن ملفاٍت 
أُخرى؛ لكسب املعركة، فقراُر إيقاف الحرب مرتهن لدى 
أمريـكا و"إرسائيل"، فهما من يديران هذه املعركة، وما 
النظام السـعوإماراتي إال أياٍد تَحّركها أمريكا وإرسائيل 

أينما تشاء وكيف ما تشاء. 
مىض شهٌر وأوشك اآلخُر عىل االنتهاء ولم يتحّقق من 
هذه الُهدنة يشٌء يُذكر حتى هذه اللحظة، وما نسمع إالَّ 

جعجعة وال نرى طحيناً. 
خروقـاٌت ُكــلَّ يوم هنا وهنـاك وتعنٌُّت ُمسـتمرٌّ من 
قبل النظامني السعودّي واإلماراتي ومرتِزقتهما يقابلها 
صمـٌت أممي وتضليل إعالمي من قبل وسـائل إعالمهم 

وال زال الشعب اليمني منتظراً يرتقب. 
فهـل سـتنجح هـذه الُهدنـة أم أنهـا ستفشـل مثل 
سـابقيها أم أن هناك سيناريوهات أُخرى الستمرار هذا 

العدوان؟! 
أما بالنسبة لنا كشـعب يمني فتحتُِّم علينا املسؤوليُة 
أن نتحوَل إىل اسـرتاتيجية أقوى ملواجهة املرحلة املقبلة 
وأن نكـوَن يف أتـم االسـتعداد ملواجهة هذا العـدوان وما 
سيقدم عليه وال مناَص لنا إن استمر هذا العدوان يعبُث 
بأرضنا وشعبنا، وينبغي أن تكوَن خياراتُنا أقوى وأعتى 
ليعلم العدوان ومن يدور خلفه أننا شـعب ال يساوم عىل 

أرضه وممتلكاته. 
ويبقى التأني وتحايش االسـتعجال يف اتِّخاذ القرارات 
الرادعـة لهـذا العـدوان هو الخيـاُر األسـمى إلعطائهم 
الفرصـَة للرتاجـع عـن هـذا العـدوان واالنسـحاب من 
ُكـّل شـرب يف أرضنا وإن لم يقبلوا فسـيكون الردُّ عنيفاً 
وسـيتكبد حياَلـه العـدواُن ومرتِزقتُـه الخسـائَر تلـو 
الخسائر، وسيخرجون من هذه األرض مدحورين أذالًء، 

وسيعلم ُكـلُّ العالم أن اليمن مقربٌة لكل الغزاة.

الُعثظُئ بحضطعا التالغ غُري صابطئ لطئصاء
د. طعغعب التسام

 

إن هـذه الُهدنَة التي طلبهـا وأرص عليها العدواُن 

أصيلُه وأدواتُـه التنفيذية؛ هروبـاً من مراحل كرس 

الحصار التي الثالثة وانشغال اإلنجلوصهيوأمريكي 

بمواجهـة روسـيا يف أوكرانيـا وخوفه عـىل منابع 

وخطـوط الطاقـة لـدى أدواتـه، وهـو مـن تبناها 

وأعلنهـا مبعـوُث أممه املتحـدة ثم نكثهـا وتنصل 

عنها وتنكـر لها ولم يِف بالتزاماتـه بتنفيذ بنودها 

هـي ُهدنة ميتة موتـاً رسيرياً منذ الـوالدة، ويعمل 

العدوان عـىل إماتتها ُكـّل يـوم بخروقاته امليدانية؛ 

لذا فهـي ُهدنة غري قابلة للبقـاء، ناهيك عن التمديد 

الذي يسعى له العدواُن رغم إطالقه رصاَص الرحمة عليها ويبدو 

أنه ُمِرصُّ عىل استمرارها كنوع من العدوان املقونن وهي ميتهة؛ 

لذلك َفـإنَّ كرامة امليت دفنه. 

إن اإلبقاَء عىل هذه الُهدنة بشكلها الحايل هو مشكلة بحد ذاته 

، َوإذَا كان العدوان يسـتغل اعتماد الطرف اليمني  تحتاج إىل َحـلٍّ

عـىل ُحسـن النوايـا يف تنفيذ بنودهـا وعدم مطالبتـه بضمانات 

للتنفيذ ليعمل جاِهًدا عىل املراوغـة وااللتفاف عليها وإجهاضها 

واإلجهاز عليها َفـإنَّه يلعب بالنار، وإن اعتربها اسرتاحة وفرصة 

لحشد قواته ومللمة مرتِزقته، ُمظِهراً سوء نواياه ومستغالٍّ ُحْسَن 

نوايـا الجانـب اليمني والتزامـه التام بها َفـإنَّه بهـذا يتجُه نحَو 

خيبة آماله ووجعه الكبري وندمه الشديد وعدم حصوله عىل أدنى 

درجات ماء وجهه املهَدر واملسال يف خروجه من اليمن. 

ورغـم أننا مع السـالم وُدعاة السـالم وقيادتنـا تؤّكـد ذلك يف 

ُكـّل مناسـبة، سـالم الكرام، لكن الحديث عـن أيِّ تمديد للُهدنة 
بشـكلها الحـايل ال محـل وال مـكان لـه وال قيمـة دون رشوط 
وضمانات للتنفيذ عىل أسس ثالث هي إعالن العدوان 
لوقف عدوانه عىل الشـعب اليمني ورفع حصاره له 
وقيامه بسـحب قواته ومرتِزقتـه من كافة األرايض 
ِل  اليمنية املحتّلة ثم الدخول يف مفاوضات حول تحمُّ
العدوان ملسـؤولياته وتبعات عدوانه وبني طرفني ال 
ثالَث لهما طرف املعتدي الخارجي األجنبي باإلنجلو 
صهيوأمريكـي األصيل وأدواتـه التنفيذية األعرابية 
السـعوإماراتية وطرف الشعب اليمني املعتدى عليه 
واملواِجه للعدوان ممثالً بقيادته الثورية والسياسية 
يف عاصمتـه صنعـاء وأن يكون االتّفـاُق عىل ُهدنة 
نة وبضمانات للتنفيذ وبات وهذا حقنا بعَد ما رفض العدوان  مزمَّ

االلتزام بهذه الُهدنة.
ام من انتهاء هـذه الُهدنة والتي  ونحن عىل مسـافِة عرشة أَيـَّ
بدأ رسيانُها يف 2 أبريل 2022م وملدة شهَرين نذكر بنودها وما تم 
تنفيذه منها، فالُهدنة التي تنُصُّ عىل فتح مطار صنعاء وتسـيري 
رحلتني تجارية إنسـانية أسـبوعياً للقاهـرة واألردن بما مقداره 
18 رحلـة طول الُهدنة لم يسـرّي منها سـوى رحلتـني إىل األردن، 
أيضاً تنُصُّ عىل وصول ودخول 18 سفينة وقود إىل ميناء الحديدة 
منع العدوان دخولها ولم يسمح سوى بدخول سفن الوقود التي 
كانت محتجَزة من قبل الُهدنة، مع رفض العدوان لتبادل األرسى 
الذيـن نصت مبـادرُة الُهدنة عىل تبادلهم مع االسـتمرار برفِضه 
لفتـح معابر الطـرق يف تعز ويف غريها من املحافظات؛ لتحسـني 

حرية وحركة املواطنني داخل اليمن.
والسؤال برسم الجميع: ماذا بقي من الُهدنة?


