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الـــعـــثـــور عــلــى جــثــتــني يف عــــدن وحــصــيــلــة الــتــفــجــري يف الـــســـوق الــشــعــيب تـــتـــجـــاوز الـــــالـــعـــثـــور عــلــى جــثــتــني يف عــــدن وحــصــيــلــة الــتــفــجــري يف الـــســـوق الــشــعــيب تـــتـــجـــاوز الـــــ5050

الــــصــــرخــــة ذكـــــــــــرى  يف  احلـــــــــــرة  احملــــــافــــــظــــــات  تـــــعـــــم  وأمــــــســــــيــــــات  وفـــــعـــــالـــــيـــــات  مـــــــســـــــريات 

  

العزي: اللجنة الوطنية قدمت مبادرة لفتح طريقني يف تعز وممثلو العدو ال ميلكون الصالحيات! 
الــــرزامــــي: الـــطـــرف اآلخــــر يــركــز عــلــى مــنــاطــق حمـــصـــورة ويـــرفـــض مــنــاقــشــة طـــرقـــات مــــأرب والــضــالــع 

من ستوكهومل إىل مسقط مث عمان.. تعنت بأوامر سعودية أمريكية 

وفدنا يف األردن يقدم كل التسهيالت والعدو يتهرب ويبحث عن مكاسب عسكرية!

سرض خاص شغ تدرة الحسار: الخرخئ طظث اظطقصاعا افولى وتاى الغعم 
اخرخعا وجاةثون طظ غخرخ طسضط شغ طظاذص سثةاخرخعا وجاةثون طظ غخرخ طسضط شغ طظاذص سثة
خثق "التسغظ" شخرخ الحسإ
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 : خظساء
وصلـت إىل مطـار صنعاء الـدويل، أمـس الجمعة، 
الرحلـُة التجاريـُة املدنيـة الرابعة للخطـوط الجوية 
اليمنيـة، قادمـة من مطـار امللكة عليـاء بعّمان عىل 
متنها 259 مسـافراً، يف حـني يفرتض أن رحلة األمس 
كانـت رقم 16 لو التزم تحالف العـدوان وأدواتهم بما 
عوا عليه يف مسقط، وهو ما جعل قائمة املنتظرين  وقَّ
ـَل العدوان  ا، ليتحمَّ املـرىض تحمُل أعـداداً كبـريًة ِجـدٍّ
وأدواته مسـؤوليتَهم وسـط دعوات للوفاء بالرحالت 

املتأخرة. 
وأوضحـت مصـادُر يف الخطـوط الجويـة اليمنية، 

أمس، أن الطائرة اليمنيـة ايرباص A330 تلقت كافة 
الخدمـات املالحية الجويـة واألرضية املعمـول بها يف 
املطارات العاملية وفقـاً للمتطلبات والرشوط الدولية، 
مـا يؤّكـد اسـتعداد مطـار صنعاء السـتقبال جميع 
الرحـالت، بعيًدا عـن الشـائعات التي يطلقهـا العدّو 

وأبواقه لتربير استمرار الحصار عىل املطار. 
ومن خـالل ما أظهرته صـور ومقاطع فيديو فقد 
عـّرب عـدد مـن القادمني عـن سـعادتهم بعودتهم إىل 
الوطـن عرب مطار صنعاء، والتي كانت حلماً يراودهم 
يف بالد املهجر، مشـيدين بسالسـة اإلجراءات يف مطار 
صنعاء وحرص العاملني يف املطار عىل تقديم الخدمات 

بكل سهولة ويرس. 

أخبار

ضان ُغفاَرُض أظعا الرتطئ رصط 16 لع الاجم السثوان وأدواته بما وّصسعا سطغه شغ طسصط:

شغ ظض الخمئ افطمغ واجاشقل المرتِجصئ تمسك خظساء بدئط الظفج:

وجط إداظات لةرغمئ اخاطاف وتسثغإ شاذمئ الصعالغ شغ سثن:

وخعل الرتطئ الرابسئ إىل ططار خظساء الثولغ وجط ططالَإ بإجئار 
السثوان سطى تسعغخ الرتقت املاأخرة

 : خاص
واصلت قوى العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي وأدواتها خـالل اليومني املاضيني، 
الُهدنـة  التّفاَقـي  الفاضحـَة  الخروقـاِت 
الحديدة،  واتّفـاق  والعسـكرية،  اإلنسـانية 
وسـط مـؤرشات تؤّكــد اسـتمرار الصمت 
األممـي كغطاء عـىل االنتهـاكات الفاضحة 

للعدوان وأدواته. 
وأوضحـت مصـادُر عسـكرية أن قـوى 
العـدوان وأدواتهـا ارتكبـت خـالل اليومني 
املاضـني، نحـو 400 خـرق للُهدنـة واتّفاق 
الحديـدة.  وبيّنـت املصـادُر أن الخروقات يف 
أكثر من 9 غارات شنها الطرياُن االستطالعي 
املسلح عىل مناطَق متفرقة يف مديريات تعز 
والضالع والحديدة، فيما شـملت الخروقات 
تحليـق للطـريان األباتيش يف أجـواء منطقة 
الصـوح ومنطقة الفـرع يف جبهات ما وراء 
الحـدود ونحـو 90 عمليـة تحليـق للطريان 
االسـتطالعي املسـلح والتجسـيس يف أجواء 
محافظات: مـأرب، حّجـة، الجوف، صعدة، 
تعـز، البيضـاء، الضالع، وجبهـات ما وراء 

الحدود. 
وأّكــدت املصـادر أن مرتِزقـَة العـدوان 
محيـط  يف  قتاليـة  تحصينـات  اسـتحدثوا 
مدينة مأرب، واملالحيظ وتبة كاظم يف رازح 
بمحافظة صعـدة، والطينة بمديرية حريان 
محافظـة حّجــة، ووادي جـارة وجنـوب 
عـزران يف جيـزان، وهو ما يؤّكــد نيتهم يف 

العـودة للتصعيد مسـتغلني الُهدنـة والتزام 
قـوات الجيـش واللجـان الشـعبيّة بضبط 

النفس. 
مواقـع  تعـرُِّض  إىل  املصـادر  وتطرقـت 
الجيش واللجان الشعبيّة يف عدد من جبهات 
القتال للقصف املدفعـي والصاروخي، فيما 
كان القصـُف يف مـأرب وحّجـة وجبهات ما 
وراء الحـدود مكثّـفاً، يف ظل إرصار العدوان 
وأدواته عىل التصعيد.  وأَشـاَرت املصادر إىل 
تسجيل نحو 95 خرقاً بإطالق نار عىل منازل 
املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشـعبيّة 
يف محافظـات مأرب، صعـدة، حّجـة، تعز، 

الضالع، وجبهات ما وراء الحدود. 
وإىل الحديـدة، سـّجلت غرفـة عمليـات 
ضبـاط االرتباط والتنسـيق لرصد خروقات 
قـوى العـدوان يف محافظـة الحديـدة، أكثر 
من 130 خرقـاً خالل اليومـني املاضيني، يف 
ظل االعرتافات األممية بتعنت الطرف اآلخر 

والتزام صنعاء بضبط النفس. 
وأوضح مصدر يف غرفـة عمليات ضباط 
االرتباط أن من بني خروقات العدوان غارات 
وأعمـال عدائية للطريان التجسـيس املعادي 
عـىل مناطـق متفرقة من الحديـدة، يف حني 
اسـتحدث املرتِزقـة العديد مـن التحصينات 
القتاليـة التـي تنـذر باسـتعدادات قتاليـة 
لخـوض مرحلـة تصعيـد جديـدة، وهو ما 
يستوجب عىل األمم املتحدة الراعية لالتّفاق 
القيام بواجبهـا قبل انفجار الوضع وإجبار 
صنعاء عىل الرد لو استمر التصعيد املستغل 

للُهدنة املتزامن مع صمت أممي مفضوح. 

 : طاابسات
أدانـت اللجنُة الوطنية للمـرأة بمحافظة 
مأرب، جرائـَم االختطاف واإلخفاء القرسي 
التـي يرتكبهـا مرتِزقـة العـدوان األمريكي 
السعودّي بحق النسـاء والناشطات بمدينة 
مـأرب ومنها جريمـة اختطـاف الصحفية 

نزيهة نارص الجنيد. 
وأّكـدت اللجنـة يف بيان أن هذه الجريمة 
تُضـاُف إىل سلسـلِة جرائم االختطـاف التي 
طالت عرشات النسـاء والناشطات يف مدينة 
مأرب، معظمهن يقبعن يف السجون إىل اليوم، 
معتـربة ذلك انتهاكاً سـافراً لحقـوق املرأة.  
وأَشاَرت إىل أن جرائَم اختطاف النساء تتناىف 
مع قيـم الدين اإلسـالمي الحنيـف وعادات 
وأعراف الشـعب اليمني والقوانني واملواثيق 
الدوليـة، داعيـًة األمـم املتحـدة واملنظمات 
الحقوقيـة إىل االضطـالع بواجباتهـا تجـاه 
جرائم االختطاف واالنتهاكات بحق النسـاء 

والضغط عىل قوى العدوان وأدواتها لإلفراج 
عن كافة النساء املعتقالت يف السجون. 

ويف سـياق متصـل زارت رئيسـة اللجنة 
الوطنيـة للمـرأة الدكتورة غـادة أبو طالب، 
تـم  التـي  القهـايل  فاطمـة  األول،  أمـس 
اختطافها وتعذيبها عىل يد ما يسـمى قوات 

االنتقايل خالل تواجدها يف محافظة عدن. 
واسـتنكرت رئيسـة اللجنة، ومعها عدد 
من أعضاء اللجنة والهيئة النسائية يف أمانة 
العاصمـة، التعذيب الوحـيش الذي تعّرضت 
لـه «فاطمة»؛ بَسـبِب الصق عـىل حقيبتها 
مكتوب عليه «لبيك رسـول اللـه»، مؤّكـدًة 
تضامن اللجنة الكامل مع فاطمة القهايل، يف 
املطالبة بمحاسبة ومعاقبة مرتكبي جريمة 
اختطافها بدون أي جرم أَو ذنب سـوى أنها 

أرادت السفر للعالج خارج الوطن. 
وطالبت ُكـّل األحرار بشكل عام والقبائل 
اليمنية بشـكل خاص إلعالِن النَكف لتطهري 
ُكــّل األرايض اليمنيـة من مرتِزقـة العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 

أضبر طظ 400 خرق لصعى السثوان خقل الغعطني املاضغني 
بغظعا غارات لـ «الاةسسغ» واجاتثاث تتخغظات صاالغئ

الطةظئ العذظغئ لطمرأة تثغظ جرائَط اقخاطاف بتص الظساء يف طأرب

شغما تط إذقق جفغظئ غاز واجامرار اقتاةاز بتص 30 ألش ذظ وصعد:

الصرخظئ تاعاخُض سطى جفظ املحاصات وافطط املاتثة ق تَتّرك جاضظًا

شغ ظض ظةاسئ ظسئغئ لطخفصات سئر العجاذات المتطغئ ضئثغض لطةمعد 
افطمغ والاظخض افطرغضغ السسعدّي اإلطاراتغ:

املرتدى: حعران سطى اّتفاق افجرى وإظةاز 20 % 
شصط لاماعغ افطط املاتثة طع سراصغض السثوان

 : خاص
إىل جانـب الخروقـات الفاضحـة عىل 
املستوى العسكري واستمرار القيود عىل 
املطار، ما يزاُل تحالُُف العدوان األمريكي 
كاً بالقرصنة  السـعودّي اإلماراتي متمسِّ
عـىل سـفن الوقـود رغـم التزامهـا بكل 
فرضهـا  التـي  التعسـفية  اإلجـراءات 
الرتاخيـص  عـىل  وحصولهـا  العـدوان 

الالزمة للعبور. 
وأوضحت رشكة النفط اليمنية، أمس 
الجمعـة، اسـتمراَر تحالـف العـدوان يف 
احتجاز سـفينة وقود تحمل 30 ألف طن 

من مادة البنزين، رغم حصولها عىل ُكـّل 
اإلجراءات الالزمة للعبور. 

وبيّنت الرشكة أن السـفينة املحتجزة 
تعدت يوَمها السابع يف مناطق القرصنة 
قبالـة جيـزان، مؤّكــدًة إرصاَر تحالـف 
العدوان عىل انتهاك ُكـّل املواثيق الدولية، 
فضـالً عـن انتهاكاهـا التّفـاق الحديدة 
واتّفـاق الُهدنة التي وقـع عليها العدوان 

وأدواته يف مسقط وستوكهولم. 
ويف سـياق متصـل أّكــدت الرشكـة 
اليمنيـة للغاز أن سـفينة الغاز «كلوديا 
مرتيـاً  غـاز» املحملـة بــ 8249 طنـاً 
مـن الغاز املسـتورد، سـتصل إىل ميناء 

الحديدة خـالل السـاعات القادمة، بعد 
فـرتة احتجـاز تجـاوزت 20 يومـاً إاثر 
يمارسـها  التـي  امُلسـتمّرة  القرصنـة 

تحالف العدوان. 
وأَشـاَر متحدث الرشكة اليمنية للغاز 
العـدوان  تحالـف  أن  إىل  معصـار،  عـيل 
البحريـة  القرصنـة  يمـارس  يـزال  مـا 
عـىل سـفن املشـتقات النفطيـة والغاز 
واحتجازهـا، مـا يتسـبب يف مضاعفـة 
معاناة املواطنني، الفتاً إىل أنه سيتم البدء 
بعملية تفريغ السـفينة من ِقبل الفريق 
الفني والتمويني والتجـاري، املكّلف من 

الرشكة، حال وصولها.

 : خاص
عـىل ِغـراِر ِملفـات الطـرق واملعابـر 
ومطار صنعاء ومينـاء الحديدة والُهدنة 
العسـكرية، مـا يـزال ِملـفُّ األرسى من 
ضحايا تنصـل تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي عن تنفيذ التزاماته 
التي وقع عليها يف عمان والسويد، يف ظل 

صمت أممي متعاظم. 
ويف جديد ترصيحاتـه، أمس الجمعة، 
أّكــد رئيـُس اللجنـة الوطنية لشـؤون 
األرسى، عبدالقـادر املرتـىض، اسـتمراَر 
تحالـف العـدوان بعرقلـة ملـف األرسى 
اإلنساني، يف ظل إرصار األمم املتحدة عىل 
التماهي مع تعسـفات قـوى العدوان يف 

ُكـّل امللفات ال سيَّما ملف األرسى. 
لـه،  ترصيحـات  يف  املرتـىض  وقـال 
أمـس الجمعة: «مرور أكثر من شـهرين 
منـذ التوافق عـىل اتّفاق تبـادل األرسى 
برعايـة األمم املتحـدة ولم نصـل إىل 20 
% من تبادل الكشـوفات نتيجة مماطلة 
مرتِزقـة العدوان ورفضهم لـكل الحلول 

واملقرتحات املقدمة». 
وأّكـد املرتـىض أن «عىل األمم املتحدة 
اتِّخاذ إجراءات حازمة تجاه ذلك بدالً عن 
التماهـي معهم إذَا كانوا جادين يف تنفيذ 

االتّفاق». 
األمريكـي  التنصـل  اسـتمرار  ومـع 
اللجنـة  تواصـل  اإلماراتـي،  السـعودّي 
تفعيـل  األرسى  لشـؤون  الوطنيـة 
صفقـات  إلجـراء  املحليـة  الوسـاطات 
تبادل بعيًدا عن الوعـود األممية املنكوثة 

باستمرار. 
عبدالقـادر  اللجنـة  رئيـس  وأعلـن 
املرتـىض، األربعـاء املـايض، عـن عملية 
تبـادل لعـدد مـن أرسى الطرفـني عـرب 

وساطة محلية. 
وقال املرتىض يف بيان مقتضب: «بعون 
الله وتوفيقه تم األربعاء 1443/10/24 
املوافـق 2022/5/25 تحريـر (6) مـن 
أرسى الجيش واللجان الشـعبيّة بعملية 

تبادل محلية يف جبهة شبوة». 
وعـرب املرتىض عن أملـه بإنجاز املزيد 
مـن الصفقات عـرب الوسـاطات املحلية 

يف ظـل عجز األمـم املتحدة عـن الخروج 
مـن مربـع التماهي مـع قـوى العدوان 

وأدواتها. 
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أبدى تحالُُف العدوان ومرتِزقتُه تعنتاً جديًدا 
ة بفتـح الطرقات  يف مناقشـات عّمـان الَخاصَّ
وفقاً التّفاق الُهدنة، إذ رفضوا مبادراٍت قدمها 
الفريُق الوطني للبدء بتخفيف معاناة املواطنني 
يف محافظات تعز ومـأرب والضالع والبيضاء، 
وتمسـكوا بمطالَب ضيقة تنطوي عىل أهداف 
عسكرية مخالفة لالتّفاق وهّددوا باالنسحاب 
من املناقشـات، األمر الذي مثل مؤرشاً إضافياً 
واضًحا عىل عـدم جدية العدّو يف التوّجـه نحو 
معالجـة امللف اإلنسـاني، وإرصاره امُلسـتمّر 
عىل استخداِم االتّفاق كغطاء وذريعة للضغط 

واالبتزاز وإثارة الرأي العام. 
 

اظصساطاُت املرتِجصئ تآبُِّر سطى املظاصحات
وقال رئيـُس اللجنة العسـكرية الوطنية يف 
مناقشـات عّمان، اللواء الركن يحيى عبد الله 
الرزامي، الخميس: إن صنعاء قدمت مبادرات 
مهمة تسـهم يف رفـع ُكـّل ما يسـبب املعاناة 
ة.  اإلنسانية ألبناء اليمن عامة وأبناء تعز َخاصَّ
وينُـصُّ اتّفاق الُهدنة عىل إجراء مشـاورات 
وبقيـة  تعـز  يف  املغلقـة  الطرقـات  لفتـح 
املحافظـات، غـري أن تحالَُف العـدوان يحاوُل 
االلتفاَف عىل هذا النص، بتسـليِط الضوِء عىل 

مناطَق معينٍة ألغراض عسكرية واضحة. 
وبخصوِص املبـادرات التـي قّدمها الجانب 
الوطني، قـال نائُب وزيـر الخارجية بحكومة 
اإلنقـاذ، حسـني العزي: إنها تضمنـت مبادرًة 
تقـِيض بفتـِح طريَقـني مهمـني يف محافظة 
تعز، إىل جانب فتـح طرق يف محافظات أُخرى 

بحسب االتّفاق. 
وأضـاف: «مـع أن النقاَش يجـري يف أجواء 
وديـة يسـوُدها الحـرُص عـىل التخفيـف من 
املعانـاة العامـة إال أن ممثـيل الطـرف اآلخـر 

من ناحية عمليـة ما زالوا مرتّددين»، ُمشـرياً 
َد يعـوُد يف الحقيقة لطبيعة  إىل أن: «هـذا الـرتدُّ
يف  املتعـددة  الفصائـل  وتباينـات  التعقيـدات 
ة وأن ممثليه كما  تركيبة الطـرف اآلخر، َخاصَّ
يبدو غريُ مخوَّلني بما يكفي للبت يف ما طرح». 
وطيلَة السـنوات املاضيـة، كان عدُم امتالك 
دائمـاً  يمثـل  والقـرار  للصالحيـات  املرتِزقـة 
عائقا َكبرياً أمام ُكـّل املشـاورات واملفاوضات 
اإلنسـانية والسياسـية؛ ألَنَّ ُكــّل املقرتحـات 
املطروحة عىل الطاولة تصطدم برسعة بجدار 
مـن السـلبية يخلقه انقسـام وتفـكك ممثيل 
املرتِزقـة، األمـر الـذي يسـد الطريـق أمام أي 

مخرجات عملية إيجابية. 
ويف هـذا السـياق أَيْـضاً، قـال رئيس لجنة 
صنعاء العسـكرية إن: «الطـرف اآلخر يعاني 
من التشـتت وعدم وحدة القيادة وعدم امتالك 
القرار وهذه بعض األسباب التي أَدَّت إىل تأخره 
يف الحضور للمشـاركة وتـرّدده يف عدم انتهاز 
املنصفـة  األوىل  باألفـكار  والقبـول  الفرصـة 
والعادلة لفتـح الطرق يف تعز ومأرب والضالع 

والبيضاء». 
ام  وكان فريـُق املرتِزقة قـد تأّخر ثـالث أَيـَّ
قبل الوصول إىل عمان ملناقشة فتح الطرقات، 
وهو ما مثَّل مؤرشاً مبكراً عىل عدم وجود نوايا 

حقيقية للخروج بحلول يف هذا امللف. 
 

أجظثٌة طحئععٌئ تثاِلُش اقّتفاق 
لكـن انقسـامات املرتِزقة وعـدم امتالكهم 
القـرار ليـس العائـق الوحيد أمام مشـاورات 
عمـان، إذ كشـفت صنعـاء أن فريـَق العـدّو 
ـة تتضمن مطالب مخالفة  يحمل أجندة َخاصَّ
لالتّفاق، َحيـُث أوضح اللواء الرزامي أن: «وفد 
الطرف اآلخر ال يريد أي نقاش لفتح الطرقات 
إالَّ يف مناطـق محصـورة يف مخالفـة رصيحة 
لبنـود الُهدنـة التي تنـص عىل تشـكيل لجان 

لفتح طرق يف تعز وغريها من املحافظات». 
العـدّو  إعـالم  وسـائُل  نـرشت  والحقـاً، 
فيهـا  يهـّدد  املرتِزقـة  لفريـق  ترصيحـات 
باالنسحاب من املناقشات إذَا لم توافق صنعاء 
عـىل مطالبه التي تتمحور حـول قيام الجيش 
واللجـان -بصـورة أحاديـة- بفتـح طريق يف 
مناطـق تمـاس معينة يف محافظـة تعز فقط 
(ال زال يرفض مناقشة فتح أية طرق يف مأرب 
والضالع وغريها مـن املحافظات)، وهو األمر 
الذي ينطوي رغبة واضحة يف تحقيق مكاسب 
عسـكرية مخّطـط لهـا عـىل حسـاب اتّفاق 

الُهدنة. 
ـٍه  ويمثـل هذا املوقف امتـداداً واضًحا لتوجُّ
معَلٍن مـن قبل تحالف العـدوان لاللتفاف عىل 
نـص ومضمـون اتّفـاق الُهدنـة فيمـا يتعلُق 
بفتـح الطرقـات، َحيـُث ركـزت الترصيحات 
الرسـمية للعـدو منذ أسـابيع عىل اسـتخدام 
دعاية «حصار تعز» كذريعة لتفريغ بند «فتح 
الطرقـات املغلقة يف املحافظات» من مضمونه 
واختزاله يف سياق موجه يخدم مصالح تحالف 
العـدوان ويخلـق ضغطـاً دعائياً ضـد صنعاء 
البتزازها، َوأَيْـضـاً لتربير إغالق مطار صنعاء 

وميناء الحديدة. 
وليسـت هذه املـرة األوىل التي يسـتخدُم فيها 
تحالـف العدوان ومرتِزقته دعايـَة «حصار تعز» 
كذريعة للتعنت، إذ بات االستغالل السلبي ملعاناة 
أبناء املحافظة أُسلُـوباً رئيسياً من أساليب العدّو 
لتضليل الرأي العام ومحاولة تشويه صنعاء، مع 
أن ُكـّل الحقائق يف ِملف محافظة تعز تدين دول 
العـدوان واملرتِزقـة، وأبرز تلـك الحقائق أنهم قد 
رفضوا العديد مـن املبادرات التي قدمتها صنعاء 
املحافظـة  يف  القتـال  وإنهـاء  الطرقـات  لفتـح 
وتحييدها، وهو ما يعني أنهم متمسكون بإغالق 
الطرقـات هناك السـتمرار توظيفهـا واملتاجرة 
بها، وهو األمر الذي يعكسه بوضوح موقفهم يف 

مناقشات عمان. 

ويؤّكــد عضـو الوفـد الوطنـي، عبـد امللك 
العجـري، يف هذا السـياق، أن «موضـوَع فتح 
الطرقـات تـم توظيفه يف سـياق تربير حصار 
العدوان للموانئ واملطـارات والتغطية عليه»، 
فرضتهـا  تعـز  يف  أن «اإلجـراءاِت  إىل  ُمشـرياً 
الـرضوراُت العسـكرية للحفـاظ عـىل حيـاة 
املواطنـني أما إغالق املوانـئ واملطار فهو دون 

مربّر».
وبرغـم املـؤرشاِت السـلبية املتصاعدة من 
جانـب العدّو، ال زالت صنعاُء تسـعى لتحقيِق 
تقـدم يف هـذا ِملف فتـح الطرقـات يف تعز ويف 
بقيـة املحافظات لتخفيِف معانـاة املواطنني، 
َحيُث أّكـد اللـواء الرزامي أن «اللجنة الوطنية 
مـا زالت تنتظـر التقـدم يف الخطـوات األولية 
وقبول الطرف اآلخر فتـح الطرقات يف املرحلة 
األوىل، ليثبـت أنه فعـالً يريد رفـع املعاناة عن 
أبناء محافظة تعز وبقية املحافظات اليمنية». 
وأضاف: «نأمـُل أن يدرَك الطرُف اآلخر ومن 
يقُف خلفهم املسؤوليَة اإلنسانية تجاه شعبنا 
اليمنـي الـذي يعاني مـن الحصـار والعدوان 

الظالم وما نتج عنه من آثار كارثية». 
ومـن شـأن تعنُِّت العـدّو يف مـا يُخصُّ فتح 
الطرقـات أن يمثل عائقاً إضافياً أمام إْمَكانية 
وأن  ُخُصوصـاً  تجديدهـا،  أَو  الُهدنـة  تمديـد 
صنعاء تشـّدد عىل رضورة تنفيذ بنود االتّفاق 
بالشـكل املطلـوب أوالً، ثـم تكـون مناقشـة 
التمديد بناًء عىل تحسـني الرشوط اإلنسـانية، 
األمـر الذي ال يبّرش به موقـُف تحالف العدوان 
ومرتِزقتـه يف مناقشـات عّمان، كمـا ال يبّرش 
به رفُضـه امُلسـتمرُّ لتعويض االسـتحقاقات 
اإلنسـانية املتأخرة التي ضمنها االتّفاق، وعىل 
رأسـها الرحـالُت الجويـة التـي منعهـا طيلة 
شـهر ونصف شـهر من ُعمر الُهدنة، َوأَيْـضاً 
سـفن الوقود التي تم احتجازهـا ومنعها من 
الوصول إىل ميناء الحديدة، إضافًة إىل ما تمثِّلُُه 
الخروقاُت العسكرية امُلستمّرة من عائٍق كبري. 

ــان: طظاصحات سمَّ
السثّو غاعرَُّب طظ «شاح الطرق» وغئتث سظ طضاجَإ سسضرغئ!

الســجي: الطةظئ العذظغئ صثطئ طئادرًة لفاح ذرغصغظ شغ تسج وطمبطع السثّو ق غمطضعن الخقتغات المططعبئ! 
الرزاطــغ: الطــرف اآلخر غرّضج سطى طظاذَص طتخعرة وغرشخ طظاصحــَئ ذرصــات طأرب والدالع 
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المسغرة: طاابسات
شـهدت عدٌد من مديريات أمانة العاصمة ومحافظة 
صنعـاء، أمـس األول، العديَد مـن الفعاليات واألنشـطة 
املتنوعـة بمناسـبة الذكرى السـنوية للرصخـة يف وجه 

املستكربين للعام ١٤٤٣هـ. 
ففـي مديرية الثورة، نُظمت فعالية خطابية بالذكرى 
السنوية للرصخة يف وجه املستكربين تحت شعار «سالح 

وموقف». 
ويف الفعاليـة، أّكــد مديـُر املديرية، عقيل السـقاف، 
أهميّة شـعار الرصخة كسالح وموقف يف مواجهة أعداء 

ــة واإلسالم من الطغاة ومستكربي هذا العرص.  األُمَّ
وأَشـاَر إىل أهميِّة تعزيز الوعي ودور الشـعار يف إعالن 
ـــة والتصدي ملؤامـرات العدوان  الـرباءة من أعـداء األُمَّ
وإفشـال مخّططاته، حاثٍّا عىل مواصلة الصمود والنفري 
لرفد الجبهات بقوافل الرجال والعطاء والسـري عىل نهج 

الشهداء وتضحياتهم. 
وأوضـح السـقاُف أن شـعار الرصخة والـذي أطلقه 
الشـهيد القائد حسـني بدر الدين الحوثي يف ١٧ من شهر 
ينايـر ٢٠٠٢م، كان لـه األثـر الكبري والواسـع يف التغيري 
وزعزعة قوى االستكبار العاملي، مبينًا أن الشعار موقف 
ينبع من الُهــِويَّة اإليَمـانية وموقف متأصل من العقيدة 

اإلسالمية واملتمثل بالرباءة من أعداء الله. 
ويف األُمسـية التي نظمتها اللجنـة التنفيذية للدورات 
الصيفية يف مدرسـة الشـهيد زيد عيل مصلـح باملديرية 
ذاتهـا، بحضور وزيـَري اإلعـالم واإلدارة املحلية، ضيف 
الله الشـامي، وعيل القييس، وعدد من قيادات السلطات 
املحلية والتنفيذيـة واإلرشافية، والوجاهات االجتماعية، 
أّكــد مدير املدرسـة قاسـم صلـوح، عىل أهميّـة إحياء 
أن  إىل  ُمشـرياً  والعـرب،  الـدروس  اسـتلهام  يف  املناسـبة 
املناسـبة تمثل محطـة هامة يف إعالن الـرباءة من أعداء 

الله، وتويل أولياء الله.
ونـّوه صلوح يف الكلمة التي ألقاها خالل األمسـية إىل 
أهميّـة املدارس الصيفية يف بناء قدرات ومهارات الطالب 
وتنمية وصقـل مواهبهم، ودورها يف وتربية األجيال عىل 
ثقافة القرآن الكريم والُهــِويَّة اإليَمـانية، وبما يسـهم 

يف بناء جيل متحصن بالعلم واملعرفة قادرة عىل مواصلة 
مسرية البناء والتنمية. 

وتخلل األُمسـيَة العديُد من الكلمـات والفقرات، التي 
أّكـدت يف مجمِلها عىل أهميّة املناسـبة يف ترسـيخ العداء 
ألعـداء اللـه وإعـالن الـرباءة مـن أعـداء الله مـن أمرنا 
بالرباءة منهم، وتويل أولياء الله، ُمشرياً إىل أهميّة تجسيد 
الُهــِويَّة اإليَمـانية والتمسك بكتاب الله كمنهاج واضح 
ال َلبس فيه، وتصحيح األفكار املغلوطة ومواجهة الحرب 

الناعمة بكل الطرق والوسائل املتاحة. 
ويف أمسـية مماثلـة نظمهـا أبنـاُء مديريـة الصافية 
بالتعـاون مع السـلطة املحلية، أّكـد املشـاركون أهميّة 
إحيَـاء املناسـبة يف ترسـيخ الثقافة القرآنيـة وتصحيح 
املفاهيم املغلوطة، مشـريين إىل أهميّة الشـعار يف تعرية 
وفضـح املخّططات واملشـاريع التآمرية التي تسـتهدف 
الشـعوب  واسـتنهاض  واإلسـالمية،  العربيـة  ـــة  األُمَّ
للتصدي ملواجهة تلك املشـاريع واملخّططات والعمل عىل 

إفشالها. 
الفتـني إىل أن شـعار الرصخـة، الذي أطلقه الشـهيد 
القائد حسـني بـدر الديـن الحوثي يف وجه املسـتكربين، 
ـــة وإخراجها من حالة  كان له األثر يف اسـتنهاض األُمَّ
الصمـت والال موقف إىل حالـة اتِّخاذ املواقف والعمل عىل 

مواجهة مخّططات األعداء. 
وأّكـد املشـاركون يف األمسية، أن الشعار ليس لفئة أَو 
ـة كسـالح وموقـف للرباءة من  جماعـة أَو حزب بل لألُمَّ
أعداء الله واإلسالم واملسلمني، ومواجهة التطبيع العلني 

مع اليهود. 

أمـا يف مديرية معني، فقد أحيا أبناء املديرية املناسـبة 
بفعاليـة ثقافية نظمهـا مكتب اإلرشـاد باملديرية تحت 

شعار «سالح وموقف». 
ويف الفعاليـة، أشـار وكيل أول أمانـة العاصمة، خالد 
املداني، إىل أهميّة إحيَاء الذكرى؛ ملا لها من دالالت ملعرفة 
ـة من أمريكا وإرسائيل، واستلهام  األعداء الحقيقيني لألُمَّ
الدروس من الشـهيد القائد ونضالـه يف مواجهة الطغاة 

واملستكربين والتصدي ملشاريع الهيمنة والَوصاية. 
ولفت إىل دوِر الشـعاِر كسـالح يف مواجهة مخّططات 
ــة، وموقف يف الرباءة من أعداء الله.  ومشاريع أعداء األُمَّ
ودعـا املدانـي إىل تعزيـز الوعـي بمخّططـات األعداء 
االسـتعمارية  ومشـاريعهم  مؤامراتهـم  ومواجهـة 
األمريكيـة  واملنتجـات  البضائـع  مقاطعـة  واسـتمرار 

والصهيونية. 
ويف فعاليـة مماثلة نظمهـا مكتُب اإلرشـاد بمديرية 

السـبعني، أوضح نائـب وزير اإلرشـاد، فـؤاد ناجي، أن 
شـعار الرصخـة يف وجـه املسـتكربين، براءة مـن أعداء 
اإلسـالم واملسلمني، ُمشـرياً إىل أهميّة الشـعار ودوره يف 
ـــة مـن حالة الغفلـة والصمت والسـكوت  إخـراج األُمَّ
والتدجـني والخنوع والخضوع ألعدائهـا، إىل حالة اتِّخاذ 
ــة  املواقـف والتَحـّرك والعمل عـىل مواجهة أعـداء األُمَّ

والتصدي ملخّططاتهم ومشاريعهم التآمرية. 
واعترب فـؤاد ناجي يف كلمته التـي ألقاها يف الفعالية، 
شـعار الرصخة يف وجه املستكربين، «شعار فرز لشعوب 
ة اإليَمـانية»،  ــة بصـدق املوقف واالنتهاء للُهــِويـَّ األُمَّ
مسـتعرضاً عـدد مـن املحطـات الهامـة التـي مـر بها 
شـعار الرصخة منذ إطالقها ودورها يف توعية الشـعوب 
ــة العربية واإلسالمية ملواجهة أعدائها  واستنهاض األُمَّ

والتصدي للمشاريع واألخطار التي تّهّددها. 
ويف مديريات خوالن، نظمت الهيئة النسائية الثقافية 
العامـة، فعاليـة خطابية بالذكرى السـنوية للرصخة يف 

وجه املستكربين. 
وخـالل الفعاليـة، ألقيـت العديد مـن الكلمـات التي 
أّكـدت عىل أهميّة املناسـبة يف اسـتلهام الدروس والعرب، 
وترسـيخ الثقافة القرآنية وتصحيح املفاهيم املغلوطة، 
مشـرية إىل أن الرصخـة والشـعار الـذي أطلقه الشـهيد 
القائد حسـني بدر الديـن الحوثي، يف وجوه املسـتكربين 
كان له األثر الكبري يف كشف وتعرية مخّططات ومشاريع 
عـن دوره يف توعيـة الشـعوب  ـــة، فضـالً  أعـداء األُمَّ
ــة ملواجهة مشاريع ومخّططات أعداء  واستنهاض األُمَّ

ــة والتصدي لها.  األُمَّ
ولفتـت إىل أهميّـة املـرشوع القرآنـي واالقتـَداء بـه، 
ة وتحقيق الغايات املنشـودة يف  للنهـوض باملجتمع واألمَّ

مواجهة الهيمنة واالستكبار العاملي. 
ة  وأَشـاَرت إىل أن األحداث التي شهدتها املنطقة َخاصَّ
العـدوان األمريكـي السـعودّي عـىل اليمن تعـزز حاجة 
ــة العربية واإلسالمية إىل الخروج من حالة  شـعوب األُمَّ
الصمت والال موقـف، إىل تبني املواقف الصحيح تجاه ما 
تقوم به الواليات املتحدة من تغذية للحروب والرصاعات، 
ــة العربية واإلسالمية إىل رفع شعار  داعية شـعوب األُمَّ

الرصخة، ومقاطعة البضائع األمريكية واإلرسائيلية. 

أخبار
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تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

خقل إتغائعط لطثضرى السظعغئ لطخرخئ شغ وجه المساضئرغظ:
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 : خاص
أمـس  عمـران،  محافظـة  أبنـاُء  أحيـا 
األول، الذكـرى السـنوية للرصخـة يف وجـه 
املسـتكربين، بمسـريتني جماهرييتني األوىل 

بمدينة عمران والثانية بمديرية خمر. 
وخـالل املسـرية التي شـارك فيها اآلالف 
مـن أبناء املدينة، بحضور محافظ املحافظة 
الدكتـور فيصـل جمعـان وعضـو مجلـس 
الشـورى عبـده حبيـش، وعدد مـن القيادة 
املحلية واألمنية والعسكرية، رفع املشاركون 
الشعارات املناهضة لسياسة الغطرسة التي 
تمارسـها الواليـات املتحـدة بحـق الشـعب 
اليمني، مشـريين إىل أن العـدوان عىل اليمن 

عدوان أمريكي بامتيَاز. 
وأّكـد مدير مكتب الرتبية باملحافظة زيد 
رطـاس، يف كلمتـه التـي ألقاها يف املسـرية، 
عىل أهميّة إحيَاء املناسـبة يف ترسيخ الوعي 
واملخّططـات  املشـاريع  مواجهـة  بأهميّـة 
التآمرية لقوى االسـتكبار العاملـي، والعمل 

عىل إفشالها. 
وأَشـاَر إىل أهميّة ودور الشـعار يف تعزيز 
حالة الصمود والثبات، مشـّدًدا عىل رضورة 
تجسيد الشعار يف واقع الحياة وتفعيل سالح 
املقاطعـة، داعيـاً الشـعب اليمنـي ملقاطعة 

البضائع األمريكية واإلرسائيلية. 
من جانبـه، أوضح مدير مكتب اإلرشـاد 
وشـؤون الحـج والعمـرة عصـام طامـش، 
أن املناسـبة تمثـل محطـًة هامـًة يف إعالن 
الـرباءة من أعـداء اللـه وتـويل أوليـاء الله، 
مؤّكـداً عـىل أهميّة إحيائها يف تجسـيد قيم 
العزة والشـموخ ومواصلة النضال والكفاح 

حتـى تحقيق النرص وتحريـر كافة األرايض 
اليمنية. 

وحـث طامش أبنـاء املحافظـة عىل دفع 
باملراكـز  لاللتحـاق  وتشـجيعهم  الطـالب 
والدورات الصيفية لتحصينهم من الثقافات 
الحـرب  ومخاطـر  واملنحرفـة  املغلوطـة 

الناعمة. 
ويف املسرية الجماهرييِة التي نظمها أبناء 
املناطـق الغربيـة والشـمالية بمدينة خمر، 
رفع املشاركون الشعارات املناهضة ألمريكا 
لسياسـة  رفضهـم  مؤّكـديـن  وإرسائيـل، 
التدمرييـِة  ومشـاريعها  املتحـدة  الواليـات 

ـة وُمقدراتها وُمقدساتها.  لألُمَّ
وأَشـاَر مديـر مديريـة خمـر عبدالواحد 
كشـف  يف  املناسـبة  أهميّـة  إىل  األشـقص، 
وفضـح مخّططات األعداء، ودورها يف إعالن 
الـرباءة مـن أعداء الله، مشـّدًدا عـىل أهميّة 
تعزيز الوعـي املجتمعي بمخّططات العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتـي وأطماعه يف 

اليمن. 
وتطرق األشـقص ملـا حذر منه الشـهيد 
القائد حسني بدر الدين، من مؤامرات األعداء 
ومكائدهم، مؤّكـداً أن شـعار الرصخة يمثل 
محطـة هامة يف إعالن الرباءة من أعداء الله، 
ــة للقيام بمسؤولياتها يف  واسـتنهاض األُمَّ
ــة والتصدي ملشـاريعها  مواجهة أعداء األُمَّ

التآمرية. 
مـن جانبـه، أّكــد وائـل أبو حلفـة، أن 
أفـواه  تكميـم  يف  فشـلت  الطغيـان  قـوى 
األحـرار املدافعني عن قيـم العدالة والحرية 
الصادحـني بالحـق والرباءة من أعـداء الله 

ــة.  وأعداء األُمَّ
الفقـرات  مـن  العديـد  املسـرية  وتخلـل 
أهميّـة  عـن  املعـربة  الشـعرية  والقصائـد 
املناسـبة ودورها يف تعزيـز الوعي املجتمعي 
ملواجهـة  واألمـم  الشـعوب  واسـتنهاض 
إىل  الهادفـة  الصهيوأمريكيـة  الغطرسـة 

احتالل الشعوب ونهب مقدراتها. 

 أضادغمغعن وجاطسغعن: الخرخئ تمبض طتطئ عاطئ 
يف اجاظعاض اُفطَّــئ وتثضريعا بأسثائعا التصغصغني 

ويف سـياق متصل، أحيا طالب وأكاديميو 
السـنوية  الذكـرى  وإب  صعـدة  جامعتـي 

للرصخة بفعالية ثقافية. 
طـالب  نظمهـا  التـي  الفعاليـة  وخـالل 
وأكاديميـو جامعـة صعـدة بالتعـاون مـع 
طـالب وأكاديميـي جامعة إب، أشـار وكيل 
املحافظـة لشـؤون الثقافة واإلعـالم يحيى 
الحمـران، إىل أن أهميّـة الشـعار تتمثـل يف 
إعالن الرباءة من أعداء الله، فضالً عما يمثله 
كموقف وسـالح يف مواجهة قوى االستكبار 
العاملـي ومناهضـة املخّططـات واملؤامرات 

ــة.  التي تحاك ضد األُمَّ
وأَشـاَر إىل تَحـّرك الشـهيد القائـد يف آخر 
جمعة من شهر شوال، إلعالن الرصخة التي 
ــة،  أصبح لهـا اليوم األثر يف تغيري واقع األُمَّ
الصهيوني،  األمريكـي  املـرشوع  ومناهضة 

األكاديميـني وأسـاتذة الجامعات إىل  داعيـاً 
إثراء الشـعار باألبحاث العلمية واستخالص 
ــة من تسـلط قوى  أهميتـه يف تحريـر األُمَّ

االستكبار. 
مـن جانبـه، أشـار وكيـل محافظـة إب 
عبدالفتـاح غـالب، يف كلمـة ألقاهـا خـالل 
الفعالية، إىل أهميّة إحيَاء املناسبة وما تمثله 
ــة بأعدائها  مـن دالالت إيَمـانية تذكـر األُمَّ

الحقيقيني أمريكا وإرسائيل. 
بدوره، أوضح رئيـس جامعة إب الدكتور 
طارق املنصوب، بأن الشـهيد القائد بتَحّركه 
وإطالقه لشـعار الرصخـة يف ٢٠٠٢م، أعاد 
ـــة إىل مسـارها الصحيـح والوقوف يف  األُمَّ
وجـه مرشوع قوى الغطرسـة واالسـتكبار 

العاملي. 
الخطابيـة  الفعاليـة  تنظيـم  واعتـرب 
والثقافية بـني جامعتي صعـدة وإب، بدايًة 
لتعزيز التعاون املشرتك وتبادل الخربات بني 

الجامعتني، يف مختلف املجاالت. 

ــئ وتثضغرعــا بأسثائعا التصغصغغظ ذــقب وأضادغمغــع جاطساغ إب وخسثة: الخرخئ تمبض طتطئ عاطئ شغ اجــاظعاض اُفطَّ
أبظاء سمران شغ طســغرتغظ تاحــثتغظ: جقُتظا وطحــروسظا الحسار وبه جظاخثى لطشطرجــئ الخعغعأطرغضغئ
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 : خاص
لـدى  اليمنيـة  الجمهوريـة  سـفارُة  نّظمـت 
الجمهورية العربية السـورية، أمس األول، فعاليًة 

خطابية بمناسبة عيد الوحدة اليمنية ٢٢ مايو. 
وخـالل الفعاليـة التـي حرضهـا سياسـيون 
وأكاديميون عرٌب وإسالميون، قال السفري اليمني 
لدى سـوريا، عبداللـه عيل صـربي: «نحتفل اليوم 
بعيدنـا الوطني بالتزامن مـع الذكرى األوىل ملعركة 
سـيف القـدس وبحلـول الذكـرى الــ٢٢ النتصار 

املقاومة اللبنانية». 
َوأََضــاَف السـفري صـربي: تثبـت املقاومة أن 
شـعوب امتنا لن تتنازل عـن مطالبها املرشوعة يف 

الوحدة واالنتصار. 
وجـدد السـفري صـربي التأكيـد عـىل تضامن 
اليمن حكومًة وشـعباً مع سـوريا ضد االعتداءات 
الصهيونيـة ونعـرب عن افتخارنـا بتجربة الصمود 

السوري. 
وأَشـاَر صـربي إىل أن اليمـن وهو يواجـه حرباً 
صعبـًة يتطلـُع إىل تعميـق عالقاتـه مـع الدولـة 
السـورية، منوًِّها إىل أن انتصار اليمن وسوريا هو 
انتصـار ملحور املقاومـة من إيران ُمـروًرا بالعراق 
وسـوريا ولبنـان ُوُصــوالً إىل صنعـاء التي علمت 

العالم كيف يكون الصرب االسرتاتيجي. 
ويف السـياق، أّكـد وزير الدفاع السوري، العماد 
عيل محمود عبـاس، أن إراَدة الشـعب اليمني هي 
التي صمدت وأرصت عىل دحر وهزيمة املؤامرات. 
ترصيحـات  يف  السـوري  الدفـاع  وزيـر  وقـال 
للمسـرية: «نحـن والشـعب اليمنـي شـعب واحد 
ونتمنـى أن نكـون دائمـاً جنبـا إىل جنـب يف ُكــّل 
املناسبات».  َوأََضـاَف الوزير العماد عباس «نتمنى 
أن يعـود التضامن العربي ولو بأدنـى حدوده كما 
كان بـني الدول العربية قبل الفتن املوجودة َحـاليٍّا 

يف وطننا العربي». 

أخبار

خقل شسالغئ ظزماعا جفارة الةمععرغئ الغمظغئ لثى جعرغا:

وجط خراسات المرتِجصئ سطى السغطرة سطى المثغظئ:

شغ اساراف جثغث طظ بغظ طؤات اقساراشات لطسقصئ العبغصئ بغظ السثوان والاضفغرغغظ:

وزغر الثشاع السعري لـ «المسغرة»: إراَدُة الحسإ الغمظغ عغ 
الاغ خمثت وأخرت سطى دتر وعجغمئ المآاطرات

السفري خربي: ظتافض الغعم بسغثظا العذظغ بالاجاطظ طع الثضرى افوىل 
ملسرضئ جغش الصثس وتطعل الثضرى الـ٢٢ قظاخار املصاوطئ الطئظاظغئ

٣٥ صاغًق وجرغتًا يف تفةري عج سثن املتاّطئ والسبعر سطى 
جباغ حابني طصاعلني تسثغئًا خقل 24 جاسئ

 : طاابسات
وبشـعة،  مروَّعـة  جريمـٍة  يف 
َهـزَّ انفجـاٌر عنيـف، أمـس األول 
الخميـس، مدينـَة عـدَن املحتّلـة، 
مخلًِّفـا عدداً مـن الضحايا األبرياء 
يف ظل االنفالت األمني الذي تعيشه 
املدينة وباقي املناطق واملحافظات 

املحتّلة. 
إن  إعالميـة:  مصـادر  وقالـت 
يعتقد أنه بعبوة ناسـفة  انفجـاراً 
ُوضعـت يف برميل قمامـة أَو قنبلة 
قـام برميها مسـلحون مجهولون 
انفجـرت وسـط سـوق لألسـماك 

بمديرية الشيخ عثمان. 
وأوضحت املصـادر أن االنفجار 
أسـفر عن مقتل خمسة مواطنني 
بينهـم أربعـة أطفـال وإصابة ٣٠ 

آخرين، يف حصيلة أولية. 
ولـم تُعَرْف بعـُد دوافـُع عملية 
املسـؤولة  الجهـة  أَو  االنفجـار 
عنـه، إال أنـه يأتي يف ظـل تصاعد 
الرصاعـات بـني مرتِزقـة تحالـف 
العدوان يف مدينة عدن، التي تشـهد 
مرعباً  خالل اآلونة األخرية، انهياراً 

يف األوضاع األمنية. 
بالفـوىض  متصـل  سـياق  ويف 
األمنيـة وإفرازاتهـا الكارثيـة عىل 
املواطنـني، عثَّر مواطنون عىل جثة 
شاب عرشيني يف سـاحل الحسوة 
بالقـرب من فندق القـرص بمدينة 

عدن املحتّلة. 
وقـال املواطنـون إنـه تـم نقل 
جثة الشاب ”هيثم شكري حلبوب 
اليافعي“ إىل مستشفى بعد تعرضه 
للتعذيب والحروق وطلقة رصاص. 
قيـام  عـن  األهـايل  وكشـفت 
األجهـزة األمنية التابعة ملا يسـمى 
االنتقايل بدفن جثة الشاب ”هيثم“ 

دون اسـتكمال اإلجـراءات األمنية 
التي من شـأنها الكشف عن املزيد 

من تفاصيل القضية. 
وتأتـي الجريمـة بعـد يـوم من 
العثـور عىل جثـة ”عبداللـه هزاع 
نعمـان“ يف أحـد مغاسـل املالبس 
بجولـة الكـرع بـدار سـعد، وهـو 

مشنوق. 
أمنيـاً  انفالتـاً  عـدن  وتشـهد 
وعمليـات قتـل واختـالف يف ظـل 
سـيطرة االنتقايل التابـع لالحتالل 

اإلماراتي. 
ـل األهايل تحالـف العدوان  وحمَّ
مسـؤولية االنفالت األمنـي، وعدم 

القيـام بدورهـا املتمثـل يف حماية 
املواطنني وممتلكاتهم. 

يأتي ذلك تزامنـاً مع بدأ الخائن 
قواتـه  بتحشـيد  عفـاش،  طـارق 
خطـوة  يف  لحـج،  محافظـة  يف 
السـتكمال تطويـق مدينـة عـدن 

املحتّلة من مختلف الجهات. 
وكشـفت مصادُر مطلعٌة، أمس 
مكثّـفة  تَحـّركات  عـن  الجمعـة، 
لتوسـيع انتشـار عصابات املرتِزق 
طارق عفاش عسكريٍّا يف محافظة 
أبـني، بوابـة عـدن الرشقيـة، بعد 

تنفيذها حملة تجنيد واسعة. 
ألويـَة  أن  إىل  املصـادر  ولفتـت 
مـا يسـمى العمالقـة املتمركزة يف 
محافظـة لحج، أعادت انتشـارها 
الشـمالية  البوابـة  مـن  بالقـرب 
والغربيـة ملدينة عـدن، يف محاولة 
مليليشـيا  عـن  كبديلـة  إلحاللهـا 

االنتقايل. 
وتثريُ هذه التحشيدات، استفزاَز 
ما يسـمى املجلس االنتقـايل، الذي 
يواجـه مخاطـَر وجوديـًة يف ظـل 
ا من املشـهد  مسـاٍع إلزاحتـه كليّـٍ
العسكري والسيايس يف املحافظات 

الجنوبية املحتّلة. 

«التراك» غظّثد باظاعاضات اقتاقل اإلطاراتغ 
ضث الخغادغظ يف تدرطعت املتاّطئ

 : طاابسات
يواصُل االحتالُل اإلماراتي منذُ سبع سنوات انتهاكاته ضد الصيادين يف 

حرضموت وباقي السواحل اليمنية. 
وأّكـد رئيس املكتب السـيايس للمجلس األعىل للحراك الجنوبي الثوري، 
فـادي باعوم، يف سلسـلة تغريدات له عـىل ”تويرت“، أمـس الجمعة:“ إن 
رشكات االصطياد اإلماراتية تمنع صيادي حرضموت من دخول البحر“. 

وأوضـح باعـوم، أن قواِت االحتـالل اإلماراتي لم تكتـِف بإغالق مطار 
الريـان فقـط، بل قامـت بإغالق بحر شـحري الواقـع قبالة املطـار أمام 

الصيادين، ومنعهم من االصطياد. 
وأَشاَر باعوم، إىل أن العرشات من الصيادين الحضارم تعرضوا لالعتقال 
أثنـاء تنفيذهم وقفات احتجاجية أمام مقر قيادة قوات االحتالل يف مطار 
ة، موضًحا  الريان، ونقلهم عىل متن ناقالت عسـكرية إىل السجون الَخاصَّ
إن الطريق الدويل الذي يربط املكال بسـلطنة ُعمـان، يتم إغالُقه من قوات 
االحتـالل اإلماراتـي ليالً ويعاد فتحـه خالل السـاعات األوىل من الصباح، 

ُمشرياً إىل أن حرضموت أصبحت معطلة جواً وبراً وبحراً. 
يشـار إىل أن نحو ٢٠ صياداً يمنياً تعرضوا لالختطاف األسـبوع املايض 
من قيل بحرية العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، خالل ممارسـتهم 
الصيـد يف امليـاه اليمنية يف سـواحل الحديدة املطلة عىل البحـر األحمر، يف 
ظـل تصاعد االنتهاكات األمريكية السـعوديّة اإلماراتية التي تهّدد املالحة 

الدولية وخطوط التجارة يف البحر األحمر. 

ترتغئات جسعدّغئ إطاراتغئ إلجصاط ألعغئ 
جثغثة لتجب «اإلخقح» يف ظض اجامرار 

طساسغ إزاتاه طظ املحعث
 : طاابسات

كشـفت وسـائُل إعالمية موالية لتحالف العدوان عن ترتيبات سعوديّة 
إلسـقاط ألويـة جديـدة من مقاتـيل الفاّر هـادي وحـزب «اإلصالح» من 
سجالت ما يسمى وزارة الدفاع يف حكومة املرتِزقة، وذلك يف ظل التَحّركات 
الثنائيـة للرياض وأبوظبي نحو إنهاء وجود حزب «اإلصالح» من املشـهد 
السيايس والعسـكري بعد اسـتبداله بمرتِزقة معظمهم موالون لالحتالل 

اإلماراتي. 
وبحسـب تلك الوسائل املعادية، فقد جاء ذلك، تزامناً مع إجراء مجلس 
الرياض الرئايس تغريات واسـعة يف التشكيالت العسكرية املوالية للعدوان 
وسـط أنباء عن قرب تعيني بديالً عن وزير دفاع املرتِزقة، محمد املقديش، 

املحسوب عىل حزب «اإلصالح». 
وأّكــدت أن املرتـِزق رشـاد العليمـي وجـه املرتـِزق صغري بـن عزيز 
بتشكيل لجنة جديدة إلسقاط اآلالف من مقاتيل الفاّر هادي و»اإلصالح»، 

واملسجلني ضمن أسماء وهمية تابعة أللوية الدفاع. 
وكان املرتـِزق بن عزيز قد أسـقط يف أبريل املـايض، عرشات اآلالف من 
األسـماء ضمن ألوية تابعة لقائد الجناح العسـكري لإلصالح الخائن عيل 

محسن، يف محافظات تعز والجوف وحرضموت. 

تظزغُط الصاسثة اإلجراطغ غسطُظ طخرَع أتث طصاتطغه يف 
ضمني ظخئه الةغح والطةان صئض شرتة

 : طاابسات
مع اسـتمراِر بروز مئـاِت االعرتافات واألدلة 
التـي تثبت العالقة الوثيقة بـني تحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتي مـن جهة، وبني 
عنـارص التنظيمات اإلجراميـة داعش والقاعدة 
من جهة أُخرى، أعلن ما يسـمى تنظيم القاعدة 

اإلجرامـي مرصَع أحـد مقاتليه بكمـني نصبته 
قوات الجيش واللجان الشعبيّة يف منطقة الطيب 

بمحافظة البيضاء قبل فرتة. 
وقـال التنظيـم: إن اإلجرامـي حسـني عـيل 
جارالله الهاشـمي (أبـو غدير الطيبـي) ُقتل يف 
البيضاء بكمني لقوات الجيش واللجان الشعبيّة. 
مئـات  إىل  ليضـاَف  االعـرتاُف  هـذا  ويأتـي 

االعرتافـات السـابقة للجانبـني بتخنـدق قوى 
العـدوان وعنارص اإلجـرام الداعشـية يف خندٍق 
واحـد ضـد الجيـش واللجـان الشـعبيّة، فيمـا 
تعمـُل السـعوديّة واإلمـارات عىل نـرش عنارص 
التنظيمات اإلجرامية يف عـدد من مناطق اليمن 
لتربيـر االحتـالل األمريكـي للسـواحل والجزر 

واملدن اليمنية. 



6
السبت

العدد

27 شوال 1443هـ..
28 مايو 2022م

(1408)
تقرير 

 : سئثاهللا أتمث الُةظغث 

يف الوقـت الـذي أصبحـت أمتنا اإلسـالمية 
كلمتهـا مفرقـة وصفوفها ممزقة يف شـتات 
مـن أمرهـا وضغائـن وعـداوات فيمـا بينها، 
وتاريخنا مسلوباً  َحيُث أصبح قرآنها مهجوراً 
وتراثها منهوباً وُهــِويَّتها مرسوقة وأصبحت 
ــة فقرية ضعيفة مهانة يف شـدة من النزاع  أُمَّ
والجـدال األمـر الـذي جعلها فريسـة سـهلة 
لألعداء املرتبصني بها، الذين اخرتقوا صفوفها 
ومزقـوا عروقهـا وفقـأوا عيونهـا يف ظل تلك 
األوضاع واأليّام الحالكة السـوداء كان الشهيد 
القائد السـيد حسني بدر الدين الحوثي، يراقب 
ــة ويعيـش همها  أوضـاع وواقـع هـذه األُمَّ
ويتألـم لواقعها، فكان يرى أنـه ال حياة لهذه 
ــة وال نجاة لها إال إذَا خرجت من سـجن  األُمَّ
أوهامها وغفلتها وشـهواتها وتمسكت بنبيها 
واستنارت بهدي قرآنها، َحيُث انطلق باملسرية 
القرآنيـة رافعاً رصخة الحـق يف وجه الظاملني 
َواملسـتكربين يف الواقع العلمـي والعميل، هذه 
املسـرية الذي تجـاوزت كافة القيـود املذهبية 
والحزبيـة فكانت عامليـة ال رشقية وال غربية، 
فكانت الرصخة األوىل لهذا الشـعار: الله أكرب، 
املـوت ألمريـكا، املـوت إلرسائيـل، اللعنة عىل 
اليهـود، النـرص لإلسـالم، بتاريـخ (٣ من ذي 

القعدة ١٤٢٢هـ املوافق ١٧ يناير ٢٠٠٢م). 
اسـتطاع الشـهيد القائد من خالل املسـرية 
إىل  يصـل  أن  األوىل  انطالقتـه  منـذ  القرآنيـة 
عقول وقلوب وضمائر الكثري من أهايل صعدة 
واملحافظـات املجـاورة من خـالل أُطروحاته 

القرآنيـة التـي كان يناقشـها يف محارضاتـه 
الفكريـة الثقافيـة التـي كانت تالمـس واقع 
ـــة اإلسـالمية املعـارص وفق كتـاب الله  األُمَّ
ورشعـه، فـكان من خـالل محارضاته يشـد 
انتباه طالبـه إىل القرآن والحث عـىل العمل به 
َواالسـتهداء بنوره والرباءة من أعدائه والنظر 
ــة من خالله والبحث عن الحلول  إىل واقع األُمَّ
من وحـي آياتـه الرشيفـة إن أرادوا لها العزة 

والكرامة والنرص.
ويف حديثه عن مجريات األحداث يف السـاحة 
العربية واإلسـالمية وما يريده اللـه لعباده لم 
يكن يسـتحرض القصـص واألمثلة من مايض 
الكتـب والروايـات بـل كان يسـتحرضها من 
القـرآن ويرضبهـا كأمثلة للنـاس ويربط تلك 
اآليـات بواقـع الناس اليوم ليعـرف الناس هل 
هم يف الطريـق الصحيـح أم يف الطريق الخطأ 

وفق ما أراده الله سبحانه وتعاىل لهم.
إن الشـهيد القائد كان يدرك حجم األخطار 
ة ومقدسـاتها ويف مقدمتها  التي تحيـط باألمَّ
القـدس الرشيـف ويعـرف مـدى االنحطـاط 
ــة اإلسـالمية  والتخاذل الذي وصلت إليه األُمَّ
ــة الحقيقيون  وكان يعرف من هم أعداء األُمَّ
القرآنـي  باملـرشوع  التمسـك  يف  يـرى  وكان 
مـن  والـرباءة  األصيـل  املحمـدي  اإلسـالمي 
ــة اإلسـالمية  أعدائه الحل الوحيد لتوحد األُمَّ
وارتقائها إىل قمة الكمال اإلنساني وانتصارها 
عـىل أعدائهـا ويـرى فيـه املـرشوع الوحيـد 
لنهضتهـا وصحوتهـا ووعيها بطبيعـة العدّو 

وأدواته وأساليبه الخبيثة. 
فـكان ُكـّل من يجلـس مع الشـهيد القائد 

أَو يسـمع محارضاتـه أَو يقرأ مالزمـه يزداد 
وعياً َوإيَمانناً وتعلقاً وثقـًة بالله ويزداد ثباتاً 
عـىل املـيض يف درب هـذه  وإرصاراً  وصمـوداً 
املسرية املباركة والجهاد يف سبيلها صفاً واحداً 
ويجـد فيها الحلـول الكافية لجميع مشـاكل 
ــة ولذلك كان لها صدى واسـع وانتشـار  األُمَّ
والحواجـز  املسـميات  ُكــّل  تجـاوزت  كبـري 
الجغرافية والطائفية واملذهبية بإشاعة ثقافة 
الوحـدة اإلسـالمية؛ ألَنَّ هذا املـرشوع أتى من 
كتـاب الله الجامع والشـامل ألمـور الناس يف 
الدنيا واآلخـرة، فهو الحّجــة البالغة التي ما 
فرط الله به مـن يشء وهو القوة العظمى ملن 

استمسك به واهتدى بنوره. 
ألَنَّهـا  القرآنيـة؛  باملسـرية  سـميت  ولهـذا 
تجـاوزت ُكـّل العناوين يقول الشـهيد القائد: 
«يجـب أن نـرتك جميـع العناويـن ونعـود إىل 
يَن  العنوان الرئييس الذي سـمانا به الله (إِنَّ الدِّ

ِعنَْد اللَِّه اِإلْسالُم)». 
ومـن يتأمـل مـالزم الشـهيد القائـد يدرك 
مـن خاللها اهتمامـه الكبري بالوحـدة وكيف 
جسـدها بمعانيها القرآنية وصورها الجمالية 
ــة طريق النجاة والفالح  التي ترسم لهذه األُمَّ
والعـزة، َحيُث يقول: ((قضيـة الوحدة، وحدة 
املسلمني، ووحدة املؤمنني هي مبدأ من مبادئ 
ديـن الله املهمـة، َوإذَا كان هنـاك أي مبدأ من 
مبادئ دين اللـه، أَو أي ترشيع من ترشيعاته، 
هو الذي يرسم طريقة أدائه، أليس كذلك؟ هذا 
هـو الترشيع، هو الذي يرسـم طريقـة أدائه، 
وكيـف يمكن أن يتم، وكيـف نؤديه نحن، وما 
قال لنا توحدوا هكذا! رسـم الطريقة التي عىل 

أََساسـها يكون توحدنا، وهـي طريقة تختلف 
اختالفاً َكبرياً عن مسألة أن باإلْمَكان أن تبقى 
هـذه املذاهب عـىل ما هـي عليـه، ويجتمعوا 
جميعاً، وكّل واحد عىل ما هو عليه، وكّل واحد 

عىل مذهبه ضد أعداء اإلسالم! 
الواقع شـهد بأن هـذه غري ممكنـة، وحدة 
من هذا النوع غري ممكنـة، َوإذَا كانت ممكنة 
أليـس يف هـذه األحداث مـا يجعلهـا واقعة لو 
كانت ممكنة، أَو قلنا ممكنة فمتى يريدون أن 

يتوحدوا، متى يمكن أن يتوحدوا؟ 
الوحـدة اإليَمانيـة، أَو الوحـدة املطلوبة من 
عبـاد الله هي وحدة إيَمانيـة تقوم عىل منهج 
واحـد، منهـج واحـد، وخـط واحـد، وقيـادة 

واحدة)). 
ولهـذا كان يرى الشـهيد القائد أنه ال يمكن 
ـة أن تتوحد وهـي متعددة املذاهب  لهـذه لألُمَّ
واملناهج والواقع اليوم شاهد عىل ذلك أصبحت 
غارقة يف ويالت الحروب والفتن وأصبح بأسها 
بينها شـديد ومع أعدائها حميم ودود، دماؤها 
تسـفك ومقدسـاتها تنتهك وحالهـا ال يخفى 
ـة أن  عـىل قريـب أَو بعيـد، رأى أنه ال بـد لألُمَّ
تنهض من سـباتها وتخلع من جسـدها ثوب 
العبوديـة، فـكان يرى أنـه ال بُـدَّ لهـا أن تتربأ 
مـن أعدائهـا وتتمسـك بقرآنها لكي تسـتعيد 
أمجادهـا وإرادتهـا، فقـام الشـهيد بإطـالق 
شـعار الرصخـة يف الوقـت الـذي كان الوطن 
العربي واإلسـالمي يتعرض لحملة رشسة من 
أمريكا فقامت باحتالل أفغانستان عام ٢٠٠١ 
واحتـالل العراق يف عام ٢٠٠٣ بذريعة محاربة 
اإلرهـاب ووجـود سـالح تدمري شـامل يف ظل 

طظث اظطقصاعا افوىل 
يف املسرية الصرآظغئ الخرخئ
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صمت مخٍز من الحكومات العربية وشـعوبها 
فالكل تنازل عن عروبته وغريته والكل للحرب 

املؤمركة انتسب. 
ويف ظل تلك األوضاع واأليّام الحالكة السوداء 
أراد الشهيد القائد من خالل شعار الرصخة أن 
ــة روح الثورة والغرية والحمية  يحيـي يف األُمَّ
لدينها وقيمها ومبادئها لتقاوم أعدائها، وكان 
يـرى أن هذا الشـعار هـو القادر عـىل توحيد 
ـــة ضـد أعدائها ويـرى أن هذا الشـعار  األُمَّ
سيكون له تأثري كبري عىل الناس يف الوقت الذي 
كان بوش ومن معه من الظاملني واملستكربين 
يتهمـون اإلسـالم باإلرهـاب وهم من أسـس 
بنيانـه ووضع قواعـده يف دولنـا العربية لكي 
يأتـوا إىل بلداننـا بذريعـة محاربـة اإلرهـاب 
وينهبـوا  شـعوبنا  ويقتلـوا  أرضنـا  ليحتلـوا 
ثرواتنـا، َحيُث أيَّده األغلبية مـن حكام العرب 
ويف مقدمتهـم الكيان السـعودّي اليد الخبيثة 
التـي زرعها أعـداء الدين لتنفيـذ مخّططاتهم 
الشيطانية يف شعوب أمتنا العربية واإلسالمية 
لكـن إراَدة اللـه اقتضـت أن يقيـض الله لهذه 
ـــة اإلسـالمية قائـداً ربانيـاً وَعَلمـاً من  األُمَّ
ــة ويخرجها  إعـالم الهدى يهدي به هـذه األُمَّ
من واقعها املسـتعبد وإسـالمها املسـتورد إىل 
نـور اإلسـالم القرآنـي املحمدي األصيـل الذي 
يحفظ لها عزهـا وكرامتها ووحدتها ويضمن 
لها انتصارها عىل أعدائهـا، َحيُث يقول: ((أنا 
الذي لسـت معكم، وأنا الـذي لم أقبل باإلذعان 
لكـم؛ ألَنَّ الله يأبى لنا ذلك ورسـوله وأولياءه، 
وهتف قائالً: «الله أكـرب، املوت ألمريكا، املوت 
إلرسائيل، اللعنة عىل اليهود، النرص لإلسـالم»، 
وقـال ملن كان معـه: ((ارصخوا بهذا الشـعار 
وسرتون الطاغوت كيف سـيعدل من موقفه، 
وقال: سـرتون من يرصخ معكم بهذا الشعار 
يف جميع املناطق، ولكـم الفخر بأنكم أول من 
رصخ به، وقال: لو رصخ الشـعب كله رصخة 
واحـدة لعدلت أمريـكا من منطقهـا وألعفت 
بلدنـا أن يكـون فيـه إرهاب، وقـال: الرصخة 
هذه سنواجه بها ُكـّل الطواغيت وسوف تعمل 
عـىل إذابة عتادهم وسـالحهم وجنودهم وهم 

هناك)). 
أجـِل  ِمـن  اللـه؛  سـبيل  يف  فالرصخـة 
الطواغيـت  مواجهـة  يف  املسـتضعفني 
واملسـتكربين هـي السـبيل الوحيد للتمسـك 
باإلسـالم القرآني املحمدي األصيـل يقول الله 
تعاىل: (َفَمْن يَْكُفُر ِبالطَّاغوِت َويُْؤِمُن ِباللِه َفَقْد 

اْستَْمَسَك ِبالُعْرَوِة الُوثْقى). 
فهذه اآليات املحكمـات إنّما تدل عىل أهميّة 
الـرباءة يف حيـاة املؤمن بالله ورسـوله والنور 
الـذي أنزل معـه، فال يكتمل إيَمـان املؤمن وال 
يحظـى بالعون واملدد والتوفيق اإللهي إال حني 
يعلن الكفـر بالطاغوت وينتـرص للحق يقول 
الله تعاىل ﴿َال تَِجُد َقْوًمـا يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َواْليَْوِم 
اآلخر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسـوَلُه َوَلْو َكانُوا 
آبَاَءُهْم أَو أبناءُهْم أَو إِْخَوانَُهْم أَو َعِشـريَتَُهْم﴾ 

[املجادلة: ٢٢]. 
لهذا كانت هذه الرصخة لها وقعها اإليَماني 
والروحانـي ولها شـحنات روحيـة ووجدانية 
وقوة معنوية تشـحذ قلوب املجاهدين وتقوي 
عزائـم املقاتلني وتوحد صفوف الثائرين وتزيد 
مـن إيَمـان املؤمنـني وتزيـل عنهـم الخنـوع 
والخضـوع للظاملـني واملسـتكربين وتجعلهم 
متمسكني ومتوكلني بالله رب العاملني سائرين 

عىل نهج قرآنه وهدي نبيه وآل بيته األطهار. 
ولم يكتِف الشـهيد القائـد يف مواجهة قوى 
الضالل واالسـتكبار العاملي بالشعار فقط بل 
أراد أن يكون لهذا الشعار تَحّرك فعيل يف الواقع 
فجاءت دعوتـه ملقاطعة البضائـع األمريكية 
ــة العربية  التي أراد مـن خاللها أن تكون األُمَّ
ــة موحـدة قويـة قـادرة عىل  واإلسـالمية أُمَّ
حماية نفسـها تأكل مـن زرعهـا وتلبس من 
أن  مؤّكــداً  صنعهـا،  مـن  وتتسـلح  قطنهـا 
املقاطعـَة حـرٌب حقيقية لشـدة تأثريها وأن 
عـدم املقاطعة قد يصل باألمـة إىل ما ال يحمد 
عقباه، َحيُث يقول السـيد القائد: (أعتقد فعالً 
رفع الشعار، واملقاطعة االقتصادية، تعترب من 
الجهاد يف سبيل الله، ولها أثُرها املهم فعالً، بل 
قد يكون هذا الجهاد أشـدَّ عىل األمريكيني مما 

لو كنا عصاباٍت نتلقى لهم ونقتلهم فعالً). 
فكان لهـذا املسـرية القرآنية صدى واسـع 
لينتقـل إىل املحافظـات الشـمالية ُوُصـوالً إىل 

العاصمة صنعاء عن طريق مالزم املحارضات 
التي كان يلقيها الشـهيد القائد وكان لشـعار 
الرصخـة يف وجـه املسـتكربين حضـور كبري 
يرّددها األحرار بعد صالة الجمعة، واملناسبات 
الدينية هذا الشـعار الذي أظهر الله به الخبيث 
من الطيـب وأظهـر املنافقني عـىل حقيقتهم 
ليعـرف النـاس من خاللـه منهم أنصـار الله 
ضاقـت  الذيـن  الطاغـوت  أنصـار  ومنهـم 
صدورهـم وتكرشت أنيابهم من هذه املسـرية 
القرآنية الربانية الذي استشهد يف سبيلها خرية 
الرجال ويف مقدمتهم الشهيد القائد أثناء قيام 
نظام صالح بدعم أمريكي صهيوني سـعودّي 
بشن ست حروب عىل محافظة صعدة محاولة 
منهم لوأدهـا وإطفاء نورها ولكـن إراَدة الله 
اقتضـت أن تسـتمر هـذه املسـرية يف عطائها 
ونعيمهـا الـذي ال ينضـب يقـول اللـه تعـاىل 
(يُِريـُدوَن أَن يُْطِفئُوا نُوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى 

اللَُّه إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن). 
فلـم تنتـِه املسـرية القرآنية بعد استشـهاد 
قائـد املسـرية القرآنيـة فقد اسـتمرت عىل يد 
املنتميني إليها بقيادة أخيه قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك، ليلتف ومعهم الكثـري من األحرار يف 
جميـع املحافظـات اليمنية باسـم أنصار الله 
هذا االسـم الذي عرف بعد استشـهاد الشهيد 
القائد ليشاركوا هذا الشـعب ثورتهم العارمة 
التي حـاول األعداء االلتفـاف عليها ورسقتها 
من خالل الفاسـدين والعمالء الذين انظموا يف 
صفوفها ومحاولتهم حرف مسارها لصالحهم 

وإعالن تسليم السلطة للفاّر العميل هادي. 
بثورتهـم  اسـتمروا  اللـه  أنصـار  ولكـن 
بوعيهـم القرآني وشـعار الرصخـة الذي كان 
يرّددونـه يف ُكــّل مسـرية يف العاصمة صنعاء 
وأغلـب املحافظات اليمنية، كان هذا الشـعار 
سـالحاً مؤثراً يف وجـه الظاملني واملسـتكربين 
وعـىل رأسـهم أمريـكا التـي حاولت إسـكات 
هـذه الرصخـة بـكل الوسـائل ولكـن جميع 
مخّططاتهـم بـاءت بالفشـل وسـقط معهـا 

جميع أوراقهم.
البعـض مـا زال إىل يومنا هذا يتهـم أنصار 
الله أنهم سبُب هذه الحرب الظاملة عىل شعبنا 
وأنهـم سـبب هـذا الحصـار الـربي والجـوي 
والبحـري، أريـد منـه اليـوم أن يتذكـر بعض 
األحداث التـي حصلت بعد تويل الفـاّر عبدربه 

منصور هادي الحكم يف فرباير ٢٠١٢ ومنها:
التحليـق املكثّــف للطـريان األمريكـي بال 
طيار يف سماء الـيَـَمـن ُخُصوصاً يف العاصمة 
صنعاء َومحاولة هادي بتوجيه أمريكي هيكلة 
الجيش؛ بَهدِف إضعافه وتمزيقه وجعله أشبَه 

بجيش كشافة غري قادر عىل حماية الوطن. 
قيـام هادي بتفكيك األسـلحة بعيـدة املدى 
وأبطال مفعولهـا بذريعة الخوف من وصولها 

إىل يد داعش. 
إسـقاط ثـالث طائرات حربيـة يف العاصمة 
صنعـاء وعىل متنهـا ضبـاط كبـار يف الدفاع 
الجوي وسط إحياء سكنية مزدحمة بالسكان 

والسبب خلل فني حسب زعمهم. 
اغتيال عدد كبـري من الضباط والطيارين يف 
الدفاع الجوي واستهدافهم بالعبوات الناسفة. 
اغتيـال عدد كبري من القادة العسـكريني يف 

األمن والجيش يف أكثر من محافظة. 
محافظـة  مـن  أكثـر  يف  داعـش  توسـع 
وهجماتهـا املتكّررة عـىل النقاط العسـكرية 

واملعسكرات ووزارة الدفاع. 
اغتيـال عـدد كبـري مـن الكـوادر الثوريـة 
والسياسية والقبلية واالجتماعية واملشاركة يف 
الحوار الوطنـي املعارضة للتدخالت الخارجية 

يف أكثر من محافظة. 
اسـتهداف عدد كبري من املساجد واملسريات 
واملراكز التعليمية بهجمات انتحارية وسيارات 
مفخخـة، وكانت النتيجة املئات من الشـهداء 

وآالف الجرحى من املدنيني والعسكريني. 
فهـذا دليـل واضح عـىل أنه مخّطـط قديم 
الحتالل الـيَـَمـن، وقد حّذرنا منه السيد القائد 
حسـني بدر الدين الحوثي مسـبًقا، وبدأ الفاّر 
هـادي بتنفيذ هـذا املخّطط بعـد توليه الحكم 
يف فربايـر ٢٠١٢؛ ِمن أجِل إدَخـال الـيَـَمـن يف 
دوامة العنـف والطائفيـة واملناطقية مقدمًة 
إلذالل الشعب الـيَـَمـني وإركاعه وتجويعه. 

بجيشـه  العظيـم  اليمنـي  الشـعب  ولكـن 
ولجانه الشـعبيّة وقبائله استطاع بتوكله عىل 
الله َوبوعيه ونخوته وضمريه وعزته وصموده 
وحكمتـه وإيَمانـه ورصختـه ضـد الظاملـني 
واملستكربين اسـتطاع أن يسقط هذا املخّطط 
الـذي كان يدار من قبل السـفارة األمريكية يف 
صنعـاء وانطلـق لبسـط األمـن يف محافظات 
أوراقهـم  وبـدأت  الـيَـَمـنيـة  الجمهوريـة 

وأيديهم العميلة يف الداخل تتساقط وهيمنتهم 
تتالىش، فتكرشت أنيابهم وضاق صدرهم ونفد 
صربهم فباغتوا العاصمة صنعاء مسـتهدفني 
سـالحها الجـوي وتوسـع حقدهـم ليشـمل 
ُكــّل املعسـكرات والبنيـة التحتيـة يف جميع 
املحافظات الـيَـَمـنية فتسـبب حقدهم الذي 
ال تسعه القفار وال البحار يف استشهاد ونزوح 
مئـات اآلالف من األرس، وقد عانت املحافظات 
التي تسـبب البعض فيها بعدم دخول الجيش 
واللجان الشعبيّة لبسط األمن النصيب األكرب؛ 
بَسـبِب توسـع داعش فيها بمسـاندة طريان 
التحالف الغاشـم فعاثوا فيها الفساد من قتل 
وذبح وسـحل ونهب وما يحصل يف تعز وعدن 

شاهد عىل ذَلك. 
أصحـاب  مـن  البعـض  أسـمع  زلـُت  وال 
العقول الفاقدة والصور املنكمشـة والضمائر 
املوحشـة، من باعت نصيبها من العز واألنوار 
بحقري الفلس والدينار تنادي بالوالء للُعـْدَوان 
وتسـفك دمـاء أبنـاء جلدتهـا بأرخـص ثمن 
والحقيقة واضحة ولكنهم كما قال الله تعاىل: 

وَن ِبَها).  (َوَلُهْم أَْعنُيٌ َال يُبِْرصُ
أكثر مـن ٧ أعوام عـىل الُعـْدَوان والشـعب 
صامد شامخ كشـموخ جباله ال هزه ُعـْدَوان 
وال العـرش الدول، صامـد برصخته التي هزت 
عـروش املسـتكربين ومرغـت أنوفهـم بوحل 

الهزائم.
أكثر مـن ٧ أعـوام عـىل العدوان والشـعب 
اليمنـي واثـق بربـه وبنـرصه ومـا يحدث يف 

الحدود وجميع الجبهات خري شاهد.
أكثـر من ٧ أعوام عدوان وحصار والشـعب 
اليمني بثقافـة القرآنية ورصخته اإلسـالمية 
يصنع االنتصارات واملفاجآت األُسـطورية من 
طائرات بال طيار وصواريخ بالستية وصلت إىل 

عمق دول العدوان.
أكثر من ٢٠ عاماً وقوى الضالل واالستكبار 
العاملـي تحاول إسـكات شـعار الرصخة وها 
نحن نشـاهد اليوم الشـعار يرفـع يف أكثر من 

دولة عربية.
هو الله ذي دافع هو الله ذي حمى، هو الله 

ويكفينا له الحمد ما أعظَمه. 
فاقـرؤوا يف القـرآن ملـن العاقبـة والنـرص 
وحسـن الثـواب، (َوَسـيَْعَلُم الَِّذيـَن َظَلُموا أيَّ 

ُمنَْقَلٍب يَنَْقِلبُون).
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دغظا الرطغمئ

إن كانـت الَوحدة بني شـمال اليمن وجنوبه 

ذات يـوم حلـم يـراود اليمنيـني فقـد سـعوا 

لتحقيقه حتى أصبح واقعاً المس قلوبهم وبث 

فيها األمل أنه بعـد اليوم لن يتجرأ عليهم أحد؛ 

كونهـم يعلمون حجَم الطامعني يف أرضهم َوما 

يتهّددهم حال فرقتهم التي اسـتمرت لعرشات 

السـنيني بفعـل املحتّلـني الذيـن تـواردوا عىل 

اليمـن وعملوا عىل تمزيقه وتشـظيه إىل اثنتي 

عرشة سلطنة جنوبية إىل جانب الشمال، إال أن 

اليمنيني وبحكمتهم استعادوا وحدتهم وتغلبوا 

عىل ُكــّل املتآمريـن عليها!! بَيْـَد أن النظامني 

الذيـن وقعا عىل َوحدة اليمن فشـال يف الحفاظ 

عليهـا ولم يؤسسـا دولـة قوية مـا أوجد من 

يحاول انتزاعها.

وال يـزال إىل اليـوم هنـاك مـن يرتبـص بها 

ويعمـل جاهـدا لعـودة اليمـن عىل مـا كانت 

عليـه قبـل ١٩٦٤، وهو ما تعمل عليـه َحـاليٍّا 

السعوديّة واإلمارات من خالل عسكرة القضية 

الجنوبية وتقسيم الجنوب إىل نخب ومليشيات 

ونجحتـا يف إخـراج صوت عنـرصي يفرق بني 

املدن اليمنية وينادي باالنفصال!!

َحـاليٍّا ستجد من مثقوبي الذاكرة من يقول 

أن السـعوديّة رحبت بالَوحدة حينها وباركتها 

بيـد أن هـؤالء يجهلـون انها حـني فعلت ذلك 

ا  ليـس حباً باليمنيـني وهي التي يرعبهـا ِجـدٍّ

توحـد اليمن الذي يعني نهضـة اليمن، ولكنها 

اضطرت ملباركتها يف خطاباتها فقط وهي بذلك 

قد ضمنت أن يكون الجنوب الذي كانت معه يف 
رصاع قديم لبسـط نفوذها عليه بذلك سيكون 
تحت ترصفها كما هو حال الشـمال بواسـطة 
عميلها املخلـص (صالح) الذي سـلمها اليمن 
كامـالً تعبث فيـه كيف شـاءت، وَحـاليٍّا وبعد 
خروج الشمال عن طاعتها باتت تدعم الصوت 
املنـادي باالنفصال وتسـعى لتحقيـق حلمها 
القديم يف ضـم حرضموت واملهرة إىل خارطتها 
الجغرافية وهـذا الذي لن يكون لها، كون أبناء 
اليمن ال يزالون متمسكني بوحدتهم وبكل شرب 
من أرضهم وهذا ما أّكــد عليه الرئيس مهدي 
املشـاط يف خطابه الـذي ألقاه عشـية الذكرى 
الثانيـة والثالثني للَوحدة اليمنية، َحيُث أّكـد يف 
خطابه أن الَوحدة تعرضت منذ شهورها األوىل 
للكثري مـن املؤامـرات التي ظهرت عـىل إثرها 
الكثري من األعراض امَلرضية، واسـتفحلت هذه 
األعـراُض أكثر وأكثر يف حرب صيف العام 94م 
التي وصفها بالخاطئة والظاملة، وأَشاَر املشاط 
أن نتيجة لذلك فقد تم اإلعالن الظالم والخاطئ 
لالنفصال، وأّكـد الرئيس أن هذه األفعال هي ال 
شـك أخطاء وخطايا صنعها الخارُج بالتواطؤ 

مع أدواته الفاسدة والعميلة يف الداخل. 
َوقـد نـّوه الرئيس املشـاط إىل مـا تتعرض 
لـه الَوحدة اليـوم من خطـر الخـارج املعتدي 
الذي يسـتفحل عىل نحو أكـرب، وذلك من خالل 
تدخالتـه العدوانية السـافرة وقيادته املبارشة 
والعلنية لتلك األدوات الفاسـدة نفسها، ضمن 
مخّططـات وأهـداف عدائيـة لم تعـد غامضًة 
ى  أَو خافيـًة عىل أحـد، وهي يف مجملهـا تتوخَّ
يف البدايـة العمـَل عـىل وأد مـرشوع السـيادة 

واالسـتقالل الـذي حملت لواَءه ثـورُة الحادي 
والعرشين من سـبتمرب، ُوُصـوالً إىل اسـتئناِف 
سياسـة الهيمنة والحديقة الخلفية، ومواصلة 
حرمـان اليمن مـن أي مـرشوع حقيقي لبناء 
دولِته املغيَّبة، مع اسـتكمال ما كانوا قد بدأوه 
يف البواكـري األوىل لَوحـدة شـعبنا وبلدنـا مـن 
سياسات التمزيق والتفتيت بمختلف األساليب 
والعناوين واملمارسـات املمنهجة التي رضبت 
َع اإليجابـي يف الـرأي والفكـرة، وفرَّخت  التنـوُّ
التعـدد السـلبي يف األُُطِر واالنتمـاءات الضيِّقة 
عىل ِحسـاِب االنتماء الواحـد للُهــِويَّة اليمنية 
الواحدة وعىل حساب األُُطِر الواسعة والجاِمعة. 
وذكر املشاط أنه ومع ُكـّل ذلك، َفـإنَّ الخارَج 
وأدواته ينَسـون دائماً بأن الَوحدة شأنُها شأُن 
بقية الثوابت لم تُكْن يوماً من ُصنِع أشـخاص 
أَو أحزاب، وإنما كانت وستبقى صناعَة شعب 
يسـتعيص عـىل االنكسـار واسـتحقاق وطـن 
ال يقبـل التجزئة، ولذلـك قد تجـدون يف ِحَقٍب 
مختلفـة مـن التاريـخ رصاعـات مريـرة بني 
أحـزاب وأشـخاص وجماعـات، لكن الشـعب 
اليمنـي كان يف مختلف األحوال يسـتمر واحداً 
يف وجدانـه ومشـاعره، ويف أحالمـه  ـداً  وموحَّ
وآماله، وهذا أمٌر يمكن رصده فعالً سـواء قبل 

22 مايو أَو بعده.
وفيمـا كانـت الرصاعـات والحـروب تأتـي 
وتزول، كان الشـعب عىل الـدوام جاهزاً إلعادة 

إنتاج وحدته وكأن شيئاً لم يكن. 
وهـذا هـو مـا يؤّكـد عليـه ُكــّل يمني حر 
مستعد لبذل ُكـّل غاٍل ورخيص يف سبيل اليمن 

ووحدته وشعبه.
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لإلسالم.
هذا الشـعار املأخوذ من توجيهـات الله ومن 
هدى الله القـرآن الكريم الذي يعترب حّجـة عىل 
ُكــّل املؤمنني، لذلـك تَحّرك بهذا املوقف السـيد 
ــة اإلسـالمية تعاني من  القائد يف مرحلـة األُمَّ
الضياع ومن التيه والسـقوط الديني واألخالقي 
والثقـايف لصالـح مـرشوع الصهيونيـة، تَحّرك 
مـن استشـعار املسـؤولية أمـام الله وإلرشـاد 
ـــة للموقـف الحقيقي والصحيـح الذي ال  األُمَّ
ــة اإلسـالمية، موقف  بُــدَّ أن تتبناه هـذه األُمَّ
صحيح وهو إعالن العداء ألعداء الله من اليهود 
ــة من يسـريون  واملنافقني مـن أبناء هذه األُمَّ
بنفـس املنهجيـة التـي يريدهـا اليهـود لهـذه 
ــة لتصبح ضعيفة يف مواقفها التي تتبناها  األُمَّ
ـة ال تسـتطيع أن تحمي نفسها  بحيث تكون أُمَّ
أمـام اليهـود هـؤالء الذيـن رضب اللـه عليهم 
الذلـة واملسـكنة، تَحـّرك السـيد القائـد وأعلن 
ــة نحـو عدوها  هذا الشـعار الـذي حـرك األُمَّ
الحقيقي والرئييس الذي من خالله يكشـف الله 
ــة من يوالون هذا  املنافقني من أبناء هـذه األُمَّ
العدّو ويغتاظون مـن أي موقف صحيح تتبناه 
ــة ضـد أعدائها، لذلك تَحّرك السـفري  هذه األُمَّ
األمريكـي وحرك أدواته ملناهضـة هذا املرشوع 
ــة اإلسالمية ضد ُكـّل الصادقني  وتحريض األُمَّ
املتقـني من تبنوا موقف العداء ملـن يريد الله أن 
ــة  نعاديَهم وهم اليهود ووقفوا مع قضايا األُمَّ
ومقدسـاتها، تَحّرك السـفري وحـرك أدواته من 
الخونـة واملرتِزقـة وبـكل األسـاليب الثقافيـة 
والعسكرية وغريها لكي يرتاجع هذا الشعب عن 
هذا الشـعار وعن هذا املوقف الديني واإليَمـاني 
األمـر االلهي الـذي ال يمكن أن يتبـدل أَو يتغري، 
لذلك شـنت الحروب العديدة وال زالت تشن عىل 
هذا الشـعب املجاهد كي يتخىل عن موقفه وعن 

مرشوعه القرآني وعن الشعار.
تسـتمر أمريكا وإرسائيل يف حصار أبناء هذا 
الشـعب ويف التضييـق عليهم؛ لكـي يتخىل عن 
املرشوع الذي تبناه األحـرار والرشفاء من أبناء 
الشـعب اليمني، هذا الشـعب الـذي قدم اآلالف 
مـن الشـهداء والجرحى، مـن خرية أبنـاء هذا 
الشـعب يف سبيل الله ويف سـبيل تحقيق الحرية 
َواالسـتقالل والعـزة والكرامـة وللحفـاظ عىل 
الديـن والقيـم واملبـادئ والحفاظ عـىل قضايا 
ــة فلسـطني والقدس الذي يريد منا العدّو  األُمَّ
التخـيل عنها لصالح مـرشوع الصهيونية وبيع 
ــة  الدين مقابـل ثمن قليل، بالتايل تخـرس األُمَّ
دينهـا وما بقـي من هذا الديـن وتخرس رشفها 

وتخرس رعاية الله لها. 
شـعار الرصخـة موقف لـن يتخـىل عنه هذا 
الشـعب جيـالً بعد جيل وسـوف نحافـظ علية 
يف نفوسـنا وأقوالنا وأعمالنـا وتوّجـهاتنا ومن 
خالله يكشـف الله الباطل وحزبه يف ُكـّل زمان 
ومـكان ويثبـت الله بـه املجاهديـن املؤمنني يف 
ُكـّل األقطار وسوف يتبنى هذا الشعار ويتَحّرك 
ــة  بـه ُكــّل األحـرار والرشفاء مـن أبنـاء األُمَّ

اإلسالمية.

 سئثالرتمظ طراد

يف عيـد الَوحدة الثانـي والثالثني خـرج املرتِزقة ببهرج 
باهـت، وأظهر اإلخوان حالة مزايدة سياسـية يف إعالمهم 
تتناقض ومواقفهم املعلنة منها، وتتناقض وحالة التضاد 
والتنافـر التي أحدثوهـا صيف 94م يف الوجدان الشـعبي 
دون أن يكلفـوا أنفسـهم مهمة النقد وتصحيح السـلوك 
واالعتـذار عـن التوحـش، واالسـتغالل، وتكريـس ثقافة 
الغنيمة واالبتزاز، مما ترك آثاراً سـلبية عىل مسار الَوحدة 

وأنساقها املختلفة. 
وخالل سوالف األيّام حاول االنتقايل أن يعلن عن وجوده 
تحـت عنـوان فك االرتبـاط واملطالبـة باالسـتقالل -كما 
يزعم- فخاب وخرس ُكـّل رهاناته عىل الشـارع، ويبدو أن 

الشـارع الجنوبي قد أدرك حقيقة مرشوع االنتقايل فلم يرس يف ركبه بل 
تـرك الركب وحيداً إال من نفر قليل ربما تقاضوا أجراً عىل فعل ما يرغب 
االنتقايل يف الوصول إليه من أمجاد ال تخص شـعب املحافظات الجنوبية 
والرشقيـة، بل تُخصُّ ُزمرة اإلمارات، وكعـادة اإلمارات التي دأبت عليها 
قد تستخدم الزبيدي وزمرته إىل أمد ثم تخلعهم كما يخلع املصيل الحذاء 
عنـد ولوجـه عتبة املسـاجد، ويبدو أنه لـم يبق من االنتقايل إال شـعاره 
ورسـمه وبعض قياداته -يف ظل وجود سـؤال عن املعتوه هاني بن بريك 
الـذي كاد أن يعبـد قادة اإلمارات فغاب عن املشـهد وما نكاد نسـمع له 
ركـزا- وبضع جنود يتقاضـون مرتباتهم من اإلمـارات وهم يف تناقص 

واضمحالل دائم. 
حـدث يف القـرن العرشين ويف النصـف األول منه أن عزف املسـتعمر 
عىل فكـرة الجنوب العربـي محاوالً فصـل الجغرافية التي يسـتعمرها 
عـن ُهــِويَّتها التاريخيـة والحضارية من خالل خلـق ُهــِويَّة جديدة، 
ات مجـزأة يف عمـوم املحافظـات  واشـتغل يف التقسـيم وخلـق ُهــِويـَّ
الجنوبية والرشقية، وخرج شـعار يف عدن يقـول: عدن للعدنيني، ودعم 
املسـتعمر مرشوع الجفـري الذي كان ينـادي بفصـل بالجغرافيا الذي 
يحتلها املستعمر الربيطاني تحت مسمى جديد هو الجنوب العربي، ولم 
يطل األمد بهذا املرشوع حتى أكلته نريان الثورة، فتوارى، ولم يكد الناس 
يسـمعون له من ركز، فقد جاءت الفكرة من خارج السـياق الحضاري 

والنسق التاريخي فلم تكتمل مقومات النجاح فخاب وخرس. 
واليوم يعود املستعمر لذات الفكرة دون أن يستفيد من قانون التاريخ 

وال من حقائقه الثابتة، ولن يصل إىل مقاصده، بل سـوف يتجرع ويالت 
النتائـج التي تجرعها غريه يف األزمنـة القديمة واملعارصة، فاليمن يحن 
إىل التشـظي، وحني يتشـظى يحـن إىل التوحـد، وتلك هي 
متواليات التاريخ وذلك هو ديدنه يف اليمن، لذلك من الغباء 
القفز عىل عنرص التاريخ مهما كانت األسـباب واملربّرات 

والدوافع. 
وجـاء خطـاب صنعـاء كجامـع ومؤّكـد عـىل َوحدة 
الـرتاب، وَوحدة التاريـخ، وَوحدة املصـري، فالَوحدة خيار 
شعبي كما يؤّكـد خطاب رئيس املجلس السيايس ومنجز 
تاريخـي تجـاوز به شـعبنا حالـة الفصل التـي وضعها 
املسـتعمر، وهو اليوم يحاول أن يتجاوز محاوالت الفصل 
التـي يصنعها املسـتعمر الجديد، وتشـكل صنعاء يف ظل 
ُكــّل التجاذبـات التي حدثـت يف زمن االضطـراب -الذي 
بـدأ عام 2011م وما يزال ُمسـتمرٍّا– الصخرة الصلـدة التي تتكرس عىل 
صوانهـا ُكــّل املؤامـرات، إذ أن ال الزمـن وال األحداث والوقائع شـهدوا 
ترصفاً مناطقياً منها، وال سلوكاً عدائياً ضد أي مواطن من عموم اليمن 
رغم حجم الفاجعة، وغلظة األخالق والتوحش الذي مارسـه الكثري عىل 
أسس مناطقية وطائفية، فال تعاملت مع مصطلح مطلع/ ومنزل وفق 
معطياته من سحل وسلخ وتصفيات جسدية، وال مع مصطلح دحبايش 
وفق معطياته من عداوة وتهجري ومضايقات وحرق محالت َواعتقاالت، 
بـل ظلت كما كانت الحالة الجامعة لليمن واليمنيني التي حّددت بوصلة 
النضال يف القرن العرشين حتى تحقيق االسـتقالل والحرية والسـيادة، 
وهـي اليـوم تقوم بذات الـدور تحّدد بوصلـة الجهاد حتـى الوصول إىل 
الحرية واالسـتقالل وبسـط النفوذ والسـيادة عىل كامل الرتاب اليمني، 
وقد كان خطابها السـيايس واإلعالمي واضًحا يف هـذا االتّجاه، فخطاب 
الرئيـس مهدي املشـاط -رئيس املجلس السـيايس األعىل- عشـية عيد 
الَوحـدة حمل فصل الخطاب بكلمات قليلة موجزة وحّدد موقف صنعاء 
من الَوحدة الوطنية حتي تخرس ألسن الذين يتاجرون بمقدرات الوطن، 
فالَوحـدة مـن "الثوابت الوطنية ولـم تكن يوماً من صنع أشـخاص أَو 
أحزاب وإنما كانت وستبقى صناعة شعب يستعيص عىل االنكسار وهي 

استحقاق وطن ال يقبل التجزئة" كما ورد يف خطاب الرئيس. 
لذلـك فموضـوع الَوحـدة قضية ال يمكن املسـاومة عليها، وسـتظل 
هاجسـاً وطنياً عند ُكـّل الرشفاء حتى تسـتعيد اليمن عافيتها وتبسط 
نفوذهـا عىل كامل الـرتاب اليمني، فراية الجهـاد إذَا علت تتداعى تحت 

رضباتها أطماع املستعمر. 
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الَعتثُة الغمظغئ ظمعذٌج ق طبغَض له

الرئغُج المحاط وبئاُت المعصش العذظغ 

جشراشغا الثغاظئ واقرتجاق 
ضمائُظ طعت السابرغظ 

طرتدى الةرطعزي

مـن  قطعـان   
شـتّى  محافظـات 
خرجـت مـن مخابئها 
االرتـزاق  عـن  بحثـاً 
فكان  بالخيانة  وطمعاً 
محافظـة  كانـت  أن 
ومحافظـات  مـأرب 
ومناطـق  جنوبيـة 
وجهتهـا  سـاحلية 
لتحالف  والؤهـا  وقبلة 
العـدوان وها قد جعلوا 
مـن مدينـة مـأرب ومناطـق سـيطرة العـدّو أوكاٌر 

للجريمة والخيانة عىل أياِد املرتِزقة أفراداً وقادة.
وعىل حسب هوى وأطماع قوى االستكبار وخبثهم 
الشـيطاني فقـد جعلوا من هـذه الجغرافيـا كمائن 
موت للعابرين ومصائد سطٍو واختطاف للمسافرين 

واألمنني بمختلف مناطقهم وانتماءاتهم. 
ومـن القتل واالختطـاف وجحيم النهب والسـحل 
واإلخفاء القرسي مُلَجـّرد االسم والقبيلة يجد املرتِزقة 
ضالتهم لتشـبع غرائز ارتزاقهم، َحيُث ال فرق بينهم 
وال رجولـة لديهـم وال دين أبقوه ألنفسـهم وهم من 
جعلوا اليمن ساحة حرب وميادين استعراض القوى 

وتجريب السالح بأنواعه. 
ويف سـياق الحديـث عـن الخيانـة، عـن االرتـزاق 
وبيـع الذمم والوالء حّدث وال حـرج عن أُولئك األقزام 
واللصوص وقاطعي الطـرق وصنّاع الفتن ومنتهكو 

الحرمات. 
حرابة يف الطرقات من خاللها يحتجزون املسافرين 
نسـاء رجال وأطفال وبـال وازع دينـي يقتادوهم إىل 
سـجون ومعتقالت ترشف عليها القوات السـعوديّة 

واإلماراتية وغريها.
ومـا بني فـرتة وأُخـرى ومـع تجردهم اإلنسـاني 
والقيمـي واألخالقي يسـتمر املرتِزقـة يف التعدي عىل 
حرمات وحقوق املسـافرين بـني املحافظات اليمنية 
طلبـاً للـرزق أَو لقطـع الجـوازات أَو من يسـافرون 
لغرض العالج يف الخارج فيتم توقيفهم مُلَجـّرد االسم 

واملنطقة واللون واللغة. 
حـاالت كثرية اعتقلـت وغريها ُقتلت عـىل مداخل 
مأرب والجنوب ويف أوساط املدن يبحثون عن ضحايا 
يغدرون بهـم يف منازلهم ومقار أعمالهم لتهم باطلة 
بـإرشاف  ويُعذبـون  يُسـجنون  وفـرادى  جماعـات 

سعودّي إماراتي أمريكي.
اليـوم ويف ضـل ُهدنـة سـارية أقـدم املرتِزقـة يف 
محافظـة مأرب عىل اعتقال الصحافية نزيهة الجنيد 
امرأة ال حـول لها وال قوة يف مواجهة عتاولة االرتزاق 
وذنبها الوحيد انها صحافية ومن محافظة تعز ومن 
أصول هاشمية مناهضة للعدوان وتحالفه اإلجرامي. 
دائماً ما تتكّرر الدناءة والخسـة مـن قبل املرتِزقة 
والخطـوط  العـدّو  سـيطرة  مناطـق  يف  واملنافقـني 

الرابطة بني املحافظات املختلفة. 
وتعـٌد جريمة اختطـاف الصحافيـة نزيهة الجنيد 
واحدة مـن مئات العمليات املشـابهة، َحيُث ال ينجوا 

منها إالَّ من كان محضوض. 
أن تُختطـف امـرأة وهـي يف مـأرب بغـرض قطع 
جواز كون تحالف العدوان يرفض سـفر من يحملون 
جـوازات حكومة صنعاء عرب مطاري سـيئون وعدن 
هـي جريمة وعار أسـود يف جبني الجنـاة والصامتني 
عـن هذه الجريمـة وغريها من جـردت مرتكبوها ما 

بقي فيهم من الرجولة. 
اإلجرامـي  سـجلهم  إىل  تضـاف  جريمـة  وهـي 
وأُسـلُـوب ارتزاقهـم الدنـيء والذي يثبـُت للعالم أن 
الخائنـون واملرتِزقة ال دين لهم وال وطن ينتمون إليه 
ة بعد تجردهم من الوطنية وتجريد الشعب لهم  َخاصَّ

االنتماء اليمني. 
األجيـال  وسـتلعنهم  التاريـخ  سـيلعنهم  حتمـاً   
عـار  وصمـة  تلـك  وأفعالهـم  خيانتهـم  وسـتكون 

تطاردهم أينما ثقفوا ما دامت السماوات واألرض. 

خطعد الحرشغ   
 

 تأتي ذكـرى الَوحدة اليمنيـة الكربى، العيد 
الثانـي والثالثـون مـن عمـر الَوحـدة اليمنية 
املباركة، التي ُولـدت من رحم اإلراَدة والصمود 
لهذا الشعب اليمني العزيز الذي صقلت مواهبه 
األيّـام، وزانـت حياتـه املواجع، فتخـرج منها 
كتالً مـن اإليَمـان والصرب، والتضحية والفداء، 
صلبـاً يف مواجهة التحديات، عصياً عىل األعداء 

والغرباء، وفياً ملبادئه، عزيزاً يف حياته.. 
نعـم، لقد أدرك الشـعب اليمني املسـلم، من 
أول يوم أن الَوحدة الوطنية هي أََسـاُس قوته، 
ورس عزتـه، وهـي بحـد ذاتها رعـب يف عيون 
أعدائه، وشـبح مخيف يمنع عنهـم لذة النوم، 
وحالوة التفـرج عىل عباد الله وهـم يتقاتلون 

فيما بينهم البني. 
وتأتي ذكرى الَوحدة املباركة وشعبنا اليمني 
العظيـم يخوُض معركًة من أرشف املعارك عىل 
وجـه األرض؛ ذوداً عن الديـن والوطن، ودفاعاً 
عـن األرض والعـرض، جهـاداً يف سـبيل اللـه، 
وقياماً بأمر الله تعاىل، وإحياًء لفريضة الجهاد 
املقـدس، تلك الفريضـة العظيمـة التي كادت 
أن تتـالىش وتختفـي بـني ركام املصطلحـات 
الدخيلـة، يف ظل نظام ديكتاتـوري، متغطرس 
أخضع بالدة وشـعبه لهيمنـة الخارج، وتبعية 

الظاملني. 
عادت ذكرى الَوحدة اليمنية الخالدة لتؤّكـد 
من جديد، ويف هذه األوضاع التي نعيشها اليوم 
بالذات، يف ظل عدوان وحيش، الستهداف اليمن 
وسـيادته ووحدته أرضـاً وإنسـاناَ، من خالل 
"مجلس العار" الذي يسـتحي اليمني الرشيف 
من ذكـر بعض أعضائه فضالً عـن التطرق إىل 

ذكر مثالبه التي ال تحىص. 

وعىل ُخَطا القادة األحـرار والرشفاء، َفـإنَّنا 
كشعب يمني عزيز كادح نؤّكـد ما أّكـده معايل 
األخ الرئيـس املشـري مهدي املشـاط، يف كلمته 
التـي ألقاها بهذه املناسـبة العظيمـة، أن ُكـّل 
مؤامرات الخارج املعتدي التي تسـتهدف اليمن 
الواحد وترمي إىل تجزئته وتفتيته سـتظلُّ تبوُء 
بالفشـل، طاملـا ويف اليمن رجال تأبـى الضيَم، 
وشـعب كريـم يثـق باللـه سـبحانه وتعـاىل، 
ويسـتعني به ويتوكل عليه، ويمأل األرض دويٍّا 
وتوثُّبًـا يف سـبيِل عزتـه وكرامتـه يف إطار من 
ثورته التي تتعاظـم عزًما وإرصاراً عىل تحرير 
األرض وتحقيـق السـيادة واالسـتقالل، وهذا 
بال شـك هـو املعنى الـذي يجُب أن يسـتقرَّ يف 
ضمري وموقف ُكـّل يمني ويمنية، وهو نفسـه 
املعنى الذي يجب أن نعطي لهذه الذكرى مهمة 
تجديده يف نفوِسنا ومنحه الفاعليَة املطلوبة يف 

واقعنا. 
ومما ال شك فيه أن َوحدة البالد منذ شهورها 
األوىل قـد تعرضت للكثـري من املؤامـرات التي 
ظهرت عىل أثرها الكثري من األعراض امَلرضية، 
واسـتفحلت هذه األعراُض أكثر وأكثر يف حرب 
صيف العام 94م الخاطئـة والظاملة، وما نجم 
عنها آنذاك أَيْـضاً من اإلعالن الظالم والخاطئ 
لالنفصـال، وهي كلها ال شـك أخطاء وخطايا 
صنعهـا الخارُج بالتواطؤ مع أدواته الفاسـدة 

والعميلة يف الداخل. 
واليوَم يسـتفحُل خطر الخارج املعتدي عىل 
نحو أكـرب، وذلك من خالل تدخالتـه العدوانية 
لتلـك  والعلنيـة  املبـارشة  وقيادتـه  السـافرة 
األدوات الفاسـدة نفسـها، ضمـن مخّططات 
وأهـداف عدائيـة لـم تعـد غامضـًة أَو خافيًة 
ـى يف البداية  عىل أحـد، وهـي يف مجملها تتوخَّ
العمـَل عىل وأد مرشوع السـيادة واالسـتقالل 

الـذي حملـت لواَءه ثـورُة الحـادي والعرشين 
مـن سـبتمرب، ُوُصـوالً إىل اسـتئناِف سياسـة 
الهيمنة والحديقـة الخلفية، ومواصلة حرمان 
اليمـن مـن أي مرشوع حقيقـي لبنـاء دولِته 
املغيَّبـة، مـع اسـتكمال مـا كانـوا قد بـدأوه 
يف البواكـري األوىل لَوحـدة شـعبنا وبلدنـا مـن 
سياسات التمزيق والتفتيت بمختلف األساليب 
والعناوين واملمارسـات املمنهجة التي رضبت 
َع اإليجابـي يف الـرأي والفكـرة، وفرَّخت  التنـوُّ
التعـدد السـلبي يف األُُطِر واالنتمـاءات الضيِّقة 
عىل ِحسـاِب االنتماء الواحـد للُهــِويَّة اليمنية 
الواحدة وعىل حساب األُُطِر الواسعة والجاِمعة. 
إن الَوحـدة شـأنُها شـأُن بقيـة الثوابت لم 
تُكْن يوماً من ُصنِع أشـخاص أَو أحزاب، وإنما 
كانت وسـتبقى صناعَة شـعب يستعيص عىل 

االنكسار واستحقاق وطن ال يقبل التجزئة. 
وهنـا ال بُـدَّ من الحديث عن "مجلس العار" 
ويكفـي أن أعضـاء هذا املجلـس متورطون يف 
خيانـة البلـد ورشعنة العدوان عليـه من يومه 

األول فكلهم دنابيع ال فرق بينهم. 
فشـعبُنا لن تنطيلَ عليه الُخدعُة وهو يعِرُف 
أْن ال جديـد يف املوضوع سـوى تغيـري الوجوه، 

وتلوين األقنعة. 
وطاملـا سـعى تحالـف العـدوان إىل رشذمة 
الصفـوف، وبعثـرة األوراق لعـل وعـىس يمنع 
الشعب اليمني من االلتقاء والوحد، يف محاولة 
الواحـدة،  روحيتهـم  عـىل  للقضـاء  يائسـة 
وانتمائهم املشرتك، والذي يعترب بمثابة النرص 

املؤزر لهذا الشعب العزيز الكادح.. 
إن الَوحـدة مـن أهـم عوامل القوة للشـعب 
ـة تبغى االنتصار، وتسـعى إىل  اليمني، ولكل أُمَّ
املعـايل، وتعد العدة ملواجهة الخطوب ومقارعة 

الظاملني. 

غتغى خالح الَتماطغ   
 

 رئيس املجلس السـيايس األعىل يؤّكــد املوقَف الوطني 

الثابـت يف حـق الحريـة واالسـتقالل لليمن وأبنـاء اليمن 

والحفاظ عىل الَوحدة الوطنية. 

مـن أهميّة القيادة اإليَمـانية والسياسـية حرية القرار 

السـيادي للبلـد مهمـا يحاول العـدو عىل إفشـال املوقف 

الوطني الثابت. 

املوقـف الوطنـي ثابت وعليـه قامت الثـورة اليمنية يف 

الواحد والعرشين من سبتمرب عام 2014م. 

تحالف العدوان يضع رهانات متعددة واألهم منها عىل 

املرتِزقـة الذي اسـتمر الرهان عليهم عسـكريٍّا ملا يقـارب ثمانية أعوام 

ولكنهم فشلوا بقوة الله رغم األموال والعتاد واإلسناد الجوي. 

أّكــد املجلس السـيايس األعىل بأن العدوان يبحث عن نرص بتشـكيل 

املجلس الرئايس برئاسة العليمي الذي أتى من خارج إراَدة أبناء اليمن. 

قوى تحالف العدوان تُكّرر رضبات متوالية تسـتهدف الشعب اليمني 

بكامله يف الشمال والجنوب. 

العـدوان يبحـث عن تحقيـق موقـف يف اليمن بأية طريقـة ويتناىس 

أحقيـة الحرية ألبناء الشـعب اليمني أن يحّدد مسـتقبله بنفسـه دون 

تدخالت الخارج. 

التدخـل الخليجي يف قـرار اليمن واليمنيـني اسـتهتار وعبثية ويريد 

إرغـام أبنـاء اليمن بالقـرارات التي ال تَُمـتُّ لقانون اليمـن وال لقانون 

النظام الديمقراطي للجمهورية اليمنية بأية صلة. 

رهان ومحاوالت العدو عرب املرتِزقة باءت بالفشـل ولن يحّققوا شيئاً 

مـن ذلك واسـتناداً إىل قول الله تعاىل يف كتابه الكريـم: (إِنَّ اللََّه َال يُْصِلُح 

َعَمَل اْلُمْفِسِديَن) صدق الله العظيم. 

الَوحدة اليمنيُة صنعها أبنـاُء اليمن األحرار ليس ألحد فضل عليها أَو 

يمتلك قرار بقائها أَو إفشالها، لقد تحّققت بفضل من الله رغم املُؤامرات 

الداخليـة والخليجية ماضيـاً وحارضاً، عىل رأس الرش لليمن آل سـعود 

واإلمـارات املتحدة فالخوف والقلق يرافـق النظامني من اليمن إذَا امتلك 

القيادة املستقلة والحرية يف القرار السيادي لليمن وهذا ما سبب الحرب 

عىل اليمـن من قبل الخليج بقيادة آل سـعود ومسـاعدة 

ـة  حرباء العرب دويلة اإلمـارات الذين يعتربون الرش لألُمَّ

العربية واإلسـالمية، َحيُث وأموالهم من تغذي الرصاعات 

وتدعـم الجماعات املتطرفة يف الجزيـرة العربية ومن أحد 

ضحاياهم اليمن واليمنيني الذين يعانون الفقر والتدهور 

االقتصادي والرصاعات السياسية عىل مر الزمن والسبب 

لذلك التدخل الخليجي يف القرار الداخيل بالصورة املبارشة 

وغري املبارشة. 

املجلـس السـيايس األعـىل يؤّكـد عـىل موقـف القبيلة 

اليمنيـة التـي أصبحت عنوان النرص عىل مـدى التاريخ يف 

املايض والحارض. 

مواقـف القبائـل اليمنية جبـارة ومزلزلـة للعدو واملحتّلـني لألرايض 

اليمنية، َحيـُث وقد أصبحت القبيلة اليمنية صخـرة تتحطم عليها ُكـّل 

الرهانـات والتوقعـات للعـدو فهي من تشـكل حاجزاً وصفـاً إىل جانب 

جيـش اليمن وتتحول القبيلة أثناء الحرب عىل اليمن إىل جيش احتياطي 

وإىل جـرس مدد متدفق ماالً ورجـاالً يف أية معركة، فما قامت به القبائل 

اليمنيـة تُرفـع لهـا راية الوفاء، لم تسـتطع أيـة قبيلة من قبائل شـبه 

الجزيرة العربيـة أن تقوم بما قامت به القبائـل اليمنية بتقديم الرجال 

واملـال يف سـبيل الدفاع عن الدين واألرض والعرض اليمني، فسـالم ربي 

عىل أبناء األنصار. 

القبيلـة اليمنيـة لها رصح تاريخي شـامخ ورصيد نضـايل وجهادي 

برقم تصاعدي يف ُكـّل الحروب عىل اليمن وقد أثبتت تاريخها يف مواجهة 

العـدوان الـذي راهن عىل قوة الجيـش والعتاد العسـكري ونيس عظمة 

وجربوت وعنفوان أبناء سـبأ وما يمتلكونه من شـجاعة راسـخة ثابتة 

بالقـوة والبأس الشـديد الـذي يتجدد يف نبضـات وقلوب أبناء سـبأ، لن 

تنحنـي هامة اليمن ورجال اليمن الثابتني عـىل الحق مهما يحاولون يف 

إركاعه. 

حفـظ الله األنصار وأبناء أبناء األنصار شـعباً وقيادة وال نامت أعني 

الجبناء.
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املعقُة فولغاء اهللا واملساداُة فسثاء اهللا طظ أعّط املعاضغع الثي تتثث سظعا الُصــْرآن املعقُة فولغاء اهللا واملساداُة فسثاء اهللا طظ أعّط املعاضغع الثي تتثث سظعا الُصــْرآن 
  - بحرى المتطعري:

محارضتَـه  القائـُد  الشـهيُد  يبتـدئُ 
(املواالة واملعـاداة) بأن الُقــْرآن الكريم 
أّكـــَد عىل خطورتها أي (املواالة ألولياء 
الله واملعاداة ألعداء الله) فقال: «عندما 
يكون هنـاك من هذه األحداث ومن هذه 
القضايـا يف حياة الناس [التـويل لليهود 
والنصـارى] يف األخـري تصبح األشـياء 
هذه [الصـالة والزكاة والصـوم والحج 
والدعـاء..] أحياناً ال يَُعـْد لها قيمة عند 
اللـه ُسـبَْحانَــُه َوتََعاَىل نصـيل، ندَّعى، 
نصـوم، نزكـي، نحج، [يـا اللـه تكون 
بالشكل الذي تغطي اإلثم فقط، ال يجي 
عىل واحد آثام أنه قد تركها] أما أن تعطي 
ثوابهـا، تكون مقبولة عنـد الله فتكون 
مربوطة بأشياَء أُْخــَرى)، مشرياً إىل ما 
رواه اإلمام النارص يف البساط عن رسول 
اللـه (صلوات اللـه عليه وعـىل آله) أنه 
قـال يف لفظ الحديـث أَو معناه: ((لو أن 
عبداً صام نهاره وقـام ليله وأنفق ماله 
ِعلقاً ِعلقاً يف سـبيل اللـه، وعبد الله بني 
الركن واملقـام حتى يكون آخـر ذلك أن 
يذبـح بني الّركن واملقام مظلوماً ملا رفع 
إىل الله من عمله مثقال ذرة، حتى يظهر 
املواالة ألولياء الله واملعاداة ألعداء الله)) 
هذا لفظ الحديث أَو معناه، هذا الحديث 
يذكر أنه شـخص يصوم النهار، ويقوم 
الليل يتعبد، وينفق أمواله يف سبيل الله، 

ويتعبـد يف أفضـل مكان وأقـدس مكان 
عند الله ما بني الركـن واملقام، ثم يقتل 
مظلوماً.. عمله كله ما يُْرَفُع إىل الله منه 
مثقـال ذرة حتـى يظهر املحبـة ألولياء 

الله والعداوة ألعداء الله. 
وأوضح الشهيُد القائُد أن هذا الحديَث 
يشـَهُد له الُقــْرآُن الكريم (فيما يتعلق 
بخطـورة املـواالة واملعاداة؛ ولهـذا قال 
اللـه يف الُقــْرآن: {يَـا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُواْ 
أَْوِليَـاء  َوالنََّصـاَرى  اْليَُهـوَد  تَتَِّخـذُواْ  الَ 
نُكْم  بَْعُضُهْم أَْوِليَاء بَْعٍض َوَمن يَتََولَُّهم مِّ
ُه ِمنُْهْم}(املائـدة51) أليس الله هنا  َفِإنـَّ
يخاطب مؤمنني؟ {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ}؟ 
نُكـْم} منكم أيها  قـال: {َوَمـن يَتََولَُّهم مِّ
ُه ِمنُْهـْم} يصبح حكمه  املؤمنـون {َفِإنـَّ
حكمهم، فيكون هو يصيل وهو يهودي، 
يسبح وهو يهودي، يصوم وهو يهودي، 

يزكـي وهو يهـودي.. وهكـذا.. إىل آخر 
العبـارات، يقول: (ومـن يتولهم منكم) 
منكم أيها املؤمنون، من يشـملهم اسم 
اإليَْمــان فإنه منهـم، حكمه حكمهم، 

ومصريه مصريهم. 
بدرالديـن  حسـني  السـيُد  ويسـتدلُّ 
الحوثـي -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـه- بـكالم 
اإلمام عيل يف موضـوع التويل، حيُث قال 
((إنما يجمـع الناس الرضا والسـخط، 
وإنما عقـر ناقَة ثمود واحٌد فعمهم الله 
بالعقوبـة جميعـاً))؛ بسـبِب أن واحًدا 
عقـر الناقة يمثلهم وهـم راضني بعمله 
جميعـاً  فأصبحـوا  لعملـه  ومصوبـني 
مسـتحقني للعقوبة، أيضـاً يقول عليه 
السـالم: ((الرايض بعمل قـوم كالداخل 
فيه معهـم، وعىل ُكــّل داخـل يف باطل 

إثمان: إثم العمل به، وإثم الرضا به)). 

ليشـّدد يف نفـس املحـارضة عـىل أن 
(املوالة ألولياء اللـه واملعاداة ألعداء الله 
مـن أهـّم املواضيـع وأخطرهـا تحدث 
الُقــْرآن الكريم عنها بشكل بارز، وهي 
ليست حالة نفسية بأن يحب اإلنَْســان 
ألخيـه ما يحب لنفسـه ويكـره له مثل 
ما يكره لنفسـه، فأثر املـواالة واملعاداة 
ليسـت فقط أن اإلنَْســـان يحب ألخيه 
كما يحب لنفسـه [حالة نفسية فقط] 
من داخل، ويكره له مثلما يكره لنفسه. 
املواالة معناها: املعية، تشعُر بأنك يف هذا 
الجانب تؤيد هـذا الجانب متجه إىل هذا 
الجانب، هـذه هي املواالة سـواٌء أكانت 
مواالة ألوليـاء الله أَو مواالة ألعداء الله، 
املـواالة معناها: املعية، املعية يف املوقف، 
املعية يف الرأي، املعية يف التوجه، املعية يف 

النظرة، هذه هي املواالة. 

ويؤّكـــد الشـهيُد القائـُد أن املواالة 
لكنهـا  نفسـية  حالـة  هـي  واملعـاداة 
بشـكل  وتنعكـس  مواقـَف  إىل  تتحـول 
مواقَف، وتعترب يف َحـدِّ ذاتها مهيّئًة لهذا 
الشخص ولهذا الشخص ولهذا الشخص 
وملجاميـع من الناس، من هم عىل وترية 
واحـدة يف املـواالة تُهيئ هـذه األرضية، 
ه، وأعمال  أرضية صالحة النتشـار تََوجُّ
الجهـة التي هـم يوالونها سـواء كانت 
جهة محقـة أَو مبطلة، وخطورتها أنها 
تهيـئ، تجعل النـاس يقفون مـع هذا، 
يصّوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا 
سواء َحّق أَو باطل. وألن الحالة النفسية 
لدى اإلنَْســـان هي النقطة األساسـية 
بالنسبة للتغيري نحو األفضل، أَو التحول 
نحـو األسـوأ كما قـال اللـه: {إِنَّ الّلَه الَ 
ُواْ َما ِبأَنُْفِسِهْم} ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ يَُغريِّ

(الرعـد11) معظم مـا يتوجه التغيري يف 
النفـس، عندما تحاول أن تكره نفسـك 
عـىل يشء، عندمـا تحـاول أن تحصـل 
عىل وعـي، عىل فهم، إنمـا هو يف األخري 
من أجل ماذا؟ ترسـم توجهـك، التوجه 
يف املوقـف توجه النفس، توجـه القلب، 
وهـذا هو الوالء، هو املـواالة، التغيري أن 
ــة حالة  يحصل لديك حالة، أَو لدى األُمَّ
مـن التوجه نتيجـة وعي معني، سـواء 
وعـي إيجابي فيمـا يتعلـق بنهج الحق 
ووجهة َحّق، أَو سلبي ويسء فيما يتعلق 

بالباطل ومنهج باطل. 

  - خاص:
تنـاول الشـهيُد القائُد -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْه- ــ 
كعادتـه دائماً ــ يف محارضة ــ ملزمة ــ [الدرس 
الثامن من دروس رمضانـ  سورة البقرة] َعَدداً من 
آيات الُقــْرآن الكريم، ليسـقطها عىل الواقع الذي 

نعيشه اليوم لالستفادة منها بالشكل املطلوب.
فابتـدأ -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْه- املحـارضَة بتناول 
رشح قوله تعاىل: {الَِّذيَن آتَيْنَاُهـُم اْلِكتَاَب يَْعِرُفونَُه 
َكَمـا يَْعِرُفـوَن أَبْنَاَءُهْم َوإِنَّ َفِريقاً ِمنُْهـْم َليَْكتُُموَن 
اْلَحـقَّ َوُهـْم يَْعَلُمـوَن} بـأن هـذه العبـارة {الَِّذيَن 
آتَيْنَاُهـُم اْلِكتَـاَب] والتي جـاءت يف أماكَن كثريٍة يف 
الُقـــْرآن الكريم، ال تعني ُكـــّل اليهود والنصارى 
باملجمل، وإنمـا كما قال: [عبارة: {الَِّذيـَن آتَيْنَاُهُم 
اْلِكتَـاَب} قـد تكـون يف مواضـع تعني فئـة معينة 
مـن أهـل الكتاب هم كانوا أشـبه ما يكـون بورثة 
للكتاب يكـون عندهم نوٌع من املعرفة عندهم نوٌع 
من الخشـية، عندهـم نوع من التسـليم، هؤالء قد 
يكونون يف الواقع وربما كلهم أسلموا من كانوا من 
هذه الفئـة الذين قد تنطبق عليهم اآلية السـابقة: 
{الَِّذيـَن آتَيْنَاُهـُم اْلِكتَـاَب يَتْلُونَُه َحقَّ ِتالَوِتـِه أُوَلِئَك 
يُْؤِمنُـوَن ِبـِه}]. مبيناً بأنهـم مثلنا، منهـم الناس 
العاديـون، ومنهـم العلمـاء، حيُث قـال: [ال تفهم 
دائمـاً عبارة: {الَِّذيَن آتَيْنَاُهـُم اْلِكتَاَب} كلها تحكي 
نفسـية واحدة ونموذجاً واحـداً تماماً، قد تكون يف 
مقام معني تكشـف لك فئـة معينة، فئة معينة من 

داخل من أوتوا الكتاب]..

ُضُاُإ اِهللا.. طامغجة سظ أغئ ضاإ ُأْخــَرى:ــ 
مؤّكـــداً أن اليهـود الذين جاء ذكرهـم يف اآلية 
بأنهـم يعرفون رسـول اللـه كما يعرفـون أبنائهم 
بأنهـم (فريـق من علمـاء بنـي إرسائيـل)، الذين 
يكتمـون الحـق، ولكن ألن ُكتُـب اللـه متميزة، لم 
يستطيعوا طمس وإخفاء ُكــّل كالم الله عن النبي 

محمـد صىل اللُه عليه وآله وسـلم يف التوراة، حيُث 
قـال الشـهيُد القائـُد: [إن هناك يف تراثهـم ما يزال 
بقايا تتضمن العالمات للنبي الذي سـيبعث يف آخر 
الزمان وهو رسـول الله محمد (صلـواُت الله عليه 
وعىل آله)؛ ألنه من أين لهم أن يعرفوه بهذه الدرجة 
كمـا يعرفـون أبناءهـم؟ ألن هذه معناهـا معرفة 
قويـة معرفة ال شـك فيهـا، أليس اإلنسـان يعرف 

ابنه؟ تعـرف ابنك معرفة قوية لـو ترى كم أطفال 
تعرف ابنك من بينهم بأن هذا هو ابنك]..

ُمضيفاً إىل أنهم عرفوا (رسـول الله) من أشـياَء 
أُْخـــَرى، فقال: [ثـم هم أيضاً من خـالل فهمهم 
لشخصية الرسل عادة كيف يكونون، سلوكياتهم، 
أسـاليبهم، مضامـني دعوتهم، الكتـاب الذي يأتي 
إليهـم عادة كيف يكون أسـلوبه مضامينه خطابه 

للبرش، هي قضية متميزة تماماً هي قضية متميزة، 
كتب الله هي متميزة عن أية كتب أُْخــَرى]..

افبــُر الثي ترضه ضاماُن (شرغــص طظ سطماء بظغ 
إجرائغض) لطتص:ــ

تسـاءل -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْه- بدهشـة وتعجب 
شـديَدين عن الجرأة العجيبـة التي عند هذا الفريق 
مـن علماء بنـي إرسائيل، كيف أنهم عرفوا رسـول 
الله كما يعرفون أبناَءهم، ومع ذلك كفروا، وفضلوا 
دخول النار عىل أن يسـلموا، وأضلـوا غريهم ممن 
يثقون بهم مـن قومهم، أوردوهم النار، حيُث قال: 
[أليسـت هذه قضيـة رهيبة جداً بالنسـبة ملن هم 
يعرفـون الحـق ويكتمونه؛ ألن الضحيـة يف األخري 
ــة البـرش الناس املسـاكني؛ ألَنَّ  يكـون مـن؟ األُمَّ
النـاس عـادة يعلقون آمـاالً كبرية عـىل علمائهم؛ 
ألنهـم هم مـن جانبهـم يعرفون الحق ويسـريون 
وراءهـم عىل أسـاس أن ما يدعون إليـه هو الحق، 
فعندمـا يكـون هنـاك من عرفـوا الكتـاب وعرفوا 
الرسـول (صلواُت الله عليه وعـىل آله) ثم يكتمونه 
معنى هذا أنهم سـيجعلون الكثـري ممن هم محط 
ثقة لديهم يسـلكون سـلوكهم يف التنكر لهذا النبي 

والتنكر لهذا الكتاب فيبقون كافرين ضالني].
الفتـاً -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- بأن هذا الفريَق املضل 
مـن أهل الكتاب ال زالوا إىل اآلن موجودين، ال يألون 
جهـداً يف تدمري اإلسـالم وأهله، وطمـس حقيقته، 
وتغييبهـا عـن ُكــّل الناس، حيُث قـال: [وهذا هو 
الواقع بالنسـبة ألهل الكتاب إىل اآلن، فعندما يقول 
الله ُسبَْحانَــُه َوتََعاَىل بأنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهـم ال يعنـي ذلـك بأنـه ُكــّل واحـد من أهل 
الكتاب، علماؤهم مثقفوهم الذين هم يطلعون عىل 
الكتب التي تحكـي النبوات وكيف سـلوك األنبياء، 
ويسـطر كثـرياً مـن تأريـخ األنبياء وكيـف تكون 
دعوتهم يف العادة، هؤالء يعرفون لكن يضللون عىل 

الباقني والباقون يمشون وراءهم].

املـواالُة واملعاداُة ليسـت فقط أن اإلنَْســـاَن يحبُّ ألخيه كما يحبُّ لنفسـه [حالة 
نفسـية فقط] من داخل، ويكرُه له مثلما يكره لنفسـه. املواالة معناها: املعيُة، تشُعُر 
بأنك يف هذا الجانب تؤيُد هذا الجانَب متجٌه إىل هذا الجانب، سواٌء أكانت مواالًة ألولياء 
الله أَو مواالًة ألعداء الله، املواالة معناها: املعية، املعية يف املوقف، املعية يف الرأي، املعية 

يف التوجه، املعية يف النظرة، هذه هي املواالة.
السيد حسني الحوثي

صراءة شغ (الثرس الباطظ طظ دروس رطدان ـ جعرة الئصرة)صراءة شغ (الثرس الباطظ طظ دروس رطدان ـ جعرة الئصرة)
(  شطر اإلظساَن سطى صئعِل (التصِّ

ُ
)اهللا  شطر اإلظساَن سطى صئعِل (التصِّ
ُ
اهللا
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املصاوطئ تثسع إىل املحارضئ الفاسطئ شةر غٍث افتث املصاوطئ تثسع إىل املحارضئ الفاسطئ شةر غٍث افتث 
سرب حّث الّرتال إىل افصخىسرب حّث الّرتال إىل افصخى

 : طاابسات
دعت حركـة املقاومـة اإلسـالمية حماس، 
املشـاركة  إىل  الفلسـطيني  الشـعب  جماهـري 
الفاعلة والحشـد الواسـع، يف فجر يـوم األحد 
القـادم، عرب شـّد الّرحـال إىل املسـجد األقىص 
ُكــّل  يف  والثبـات  فيـه  واالعتـكاف  والّربـاط 

ساحاته. 
وحـذرت الحركة يف ترصيـح صحفي، قادة 
العـدّو اإلرسائيـيل من أية حسـابات خاطئة يف 
القدس واألقىص، مجّددة التأكيد "أننا ماضون 
بكل قـّوة وإرصار ويقني يف الّدفاع عن قدسـنا 

وأقصانا وحقوقنا الوطنية". 
وأشادت ببطوالت أبناء الشعب الفلسطيني 
يف التضحيـة والدفـاع عـن القـدس واملسـجد 
األقىص، يف ُكـّل محّطات الرصاع مع هذا العدّو 

الغاشم. 
ويف السياق، أعلنت قوات االحتالل اإلرسائييل 
حالـة التأهـب القصـوى يف القـدس، ونرشت 
3000 رشطي إضايف بالقـدس املحتّلة، ومئات 
آخرين يف املدن املختلطة؛ اسـتعداداً لـ "مسرية 
األعالم" يوم األحد، كمـا نرش العدّو اإلرسائييل 

مالجـئ متنقلـة إضافيـة، بما يف ذلـك يف بلدة 
لقيام الفصائل الفلسطينية  سديروت؛ تحسباً 

مـن قطاع غزة بإطالق صواريخ باتّجاه جنوب 
األرايض املحتّلة. 

 : طاابسات
كشـف إعالُم العـدّو الصهيوني أنَّ 2 
من كبار مستشـاري الرئيس األمريكي 
جـو بايـدن وصـال يف زيـارٍة رسيـٍة إىل 
السـعوديّة؛ إلجراء محادثات بخصوص 
الوسـاطة بني كيـان العـدّو الصهيوني 

واململكة السعوديّة. 
وأَفـاد موقـُع "وااله" الصهيونـي يف 
تقريـر لـه بـأن املواضيع األُخـرى التي 
سـتتم مناقشـتها هي الطلب األمريكي 
عـىل زيادة إنتـاج كمية النفـط َوأَيْـضاً 
لهـا  املخّطـط  للزيـارة  االسـتعدادات 
للرئيس بايدن إىل اململكة يف نهاية يوليو 

القادم. 
وذكر التقرير أنَّ بايدن يخطِّط لزيارة 

السـعوديّة كجزٍء مـن زيارته إىل الرشق 
األوسـط والتي تشـمل أَيْـضـاً األراَيض 
ه  الفلسـطينية املحتّلـة.. ُمشـرياً إىل أنـَّ
حتى تتحّقَق الزيارة يجُب عىل الطرفني 
إنهاُء إعـداد ُحزمة من التفاهمات حول 
هـذه املواضيـع بـني الواليـاِت املتحـدة 

والسعوديّة. 
وقالـت مصـادر أمريكيـة: إنَّ كبـريَ 
مستشـاري الرئيس األمريكـي بقضايا 
الرشق األوسـط بريت ماكرج واملبعوث 
عامـوس  الطاقـة  لقضايـا  األمريكـي 
ا  هوخشـتاين، والذي يُعتـرب مقرَّبًا ِجـدٍّ
من بايدن، وصال الثالثاء، إىل السـعوديّة 
مسـؤولني  مـع  االجتماعـات  إلجـراء 

سعودينّي. 
ورفـض البيـت األبيـض التطـرُّق إىل 

مـا ورد يف التقرير، يف حـني قالت وزارة 
الخارجيـة األمريكية: "ال يوجد لدينا ما 

نقوله بشأن السفر يف هذه املرحلة". 
الجديـُر ذكُره أن موقـَع "وااله" كان 

قد كشف، االثنني املايض، أنَّ إدارَة بايدن 
ـُط رساً بـني الكيـان الصهيونـي  تتوسَّ
ل  والسـعوديّة ومرص، يف محاولة للتوصُّ
إىل اتّفاق الستكمال عملية نقل جزيرتي 

تـريان وصنافـري يف البحـر األحمـر إىل 
السيادة السـعوديّة، وأن تتضمَن عملية 
منفصلة لخطوات تطبيع سـعوديّة مع 

الكيان الصهيوني. 

ُم الاطئغَع طع "إجرائغض"  ُم الاطئغَع طع "إجرائغض" باإلجماع: السراُق غةرِّ باإلجماع: السراُق غةرِّ

ا إىل السسعدّغئ لطثشع بسمطغئ "الاطئغع" طع ضغان  ا إىل السسعدّغئ لطثشع بسمطغئ "الاطئغع" طع ضغان وخعل طساحاري باغثن جرًّ وخعل طساحاري باغثن جرًّ
السثو الخعغعظغالسثو الخعغعظغ

 : طاابسات
أقرَّ أعضاُء الربملـان العراقي، يوم الخميس، 
"إرسائيـل"،  مـع  التطبيـع  يجـرِّم  قانونـاً 
ويحاِسـُب عليه باإلعدام أَو السـجن املؤبد، ما 
أفرح العراقيني والشـعوَب العربية واإلسالمية 
من جهة، وأغضب الواليـات املتحدة األمريكية 

وأنظمة التطبيع من جهة أُخرى. 
فالربملان العراقي اتخذ قراراً بتجريِم العالقة 
مع "إرسائيل" يف وقت حساٍس للغاية، تتسابق 
فيـه أنظمة عربيـة وإسـالمية إىل التطبيع مع 
الكيـان املؤقـت، بزعـم أنـه هدفهم مـن ذلك 
هـو حمايـة حقـوق الفلسـطينيني، فيما هم 
يتسـابقون رساً وعالنيـًة، إىل االنبطـاح أمـام 
مسؤويل الكيان إلرضائهم بالصفقات التجارية 
واالقتصاديـة، وإرضـاء اإلدارة األمريكيـة من 

خلفهم. 
لذلـك، وكمـا دعـا األمـني العام لحـزب الله 
السيد حسن نرص الله، يف أحد خطاباته سابًقا، 
ا أن تحذو الربملانات العربية  َفـإنَّ من املهم ِجـدٍّ
واإلسـالمية حـذو الربملـان العراقـي، إلصـدار 

ترشيعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها. 

وبالعودة إىل القانون، َفـإنَّه يهدف بحسـب 
من شـارك يف إعـداده، إىل الحفـاظ عىل املبادئ 
الوطنية واإلسالمية واإلنسانية العراقية، نظراً 
للخطـر الكبـري للتطبيع مع كيـان االحتالل أَو 
الرتويـج لـه أَو التخابر أَو إقامة أي شـكل من 

العالقة معه. 
لذلك يسـتهدف القانون قطـع الطريق أمام 
ُكـّل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العالقات 
مع الكيان، عرب وضع عقوبات شـديدة رادعة، 
ما يؤمن املحافظة عىل وحدة الشعب العراقي، 
ويحافـظ عىل ُهــِويَّتهم العربية واإلسـالمية، 

ويعرقـل جهود أمريـكا وحلفائها، يف توسـيع 
رقعـة املطبّعـني مع الكيـان يف املنطقـة، ووأد 

القضية الفلسطينية. 
وفور إقرار القانون، عّمت األجواء االحتفالية 
يف الربملـان وكذلك يف شـوارع العـراق، احتفاالً 
ما من  بالتصويـت عىل هـذا القانون، ال ِســيـَّ
منارصي التيار الصدري، بعد أن سـارع السيد 
مقتدى الصدر إىل االحتفـاء بهذا اإلنجاز، الذي 
كان لتيـاره الجهد األََسـايس يف إقـراره، وكان 
الفتـاً رفع أحد النواب صورة إمـام املقاومة يف 

لبنان السيد موىس الصدر. 

إخابئ إخابئ 8888 شطسطغظغاً خقل طعاجعات  شطسطغظغاً خقل طعاجعات 
سظغفئ طع اقتاقل يف ظابطج سظغفئ طع اقتاقل يف ظابطج 

 : طاابسات
أُصيب 88 فلسـطينياً، خالل املواجهات مع جنود العدّو 
الصهيونـي يف قريـة بيت دجـن رشق نابلس، وبلـدة بيتا 

جنوبها وجبل صبيح وحوارة. 
وأعلن الهالل األحمر الفلسطيني، أمس الجمعة، إصابة 
88 مواطنـاً، خـالل مواجهات اندلعت مع قـوات االحتالل 

اإلرسائييل، يف عدة مناطق بنابلس. 
وبحسـب الهالل األحمر، َفـإنَّ قوات االحتالل أصابت 4 
مواطنـني عىل األقل منهم حالـة بالرصاص الحي يف القدم 
وأُخرى بقنبلة صوتية بشكل مبارش، وعدد آخر باالختناق 
بقنابـل الغـاز بعد قمعها تظاهـرة يف بلدة حـوارة جنوب 

نابلس. 
فيما أُصيب عدد آخر من املواطنني بالرصاص املطاطي، 

والعرشات باالختناق يف مسرية بلدة بيتا جنوب نابلس. 
كما أُصيـب 3 مواطنني بالرصاص املطاطي، والعرشات 
باالختنـاق يف مسـرية كفـر قـدوم األسـبوعية املناهضة 

لالستيطان. 
وأُصيـب 24 مواطناً خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
يف قريـة بيـت دجـن رشق نابلـس، إصابتـان بالرصاص 
املطاط و21 بالغاز املسيل للدموع وإصابة واحدة بحروق.

ويف ذات السـياق، قـال الهـالل األحمـر: إن االحتـالل 
اسـتهدف مركبـة تابعة للجمعية بشـكل مبـارش يف بلدة 

حوارة جنوب نابلس. 

تجب اهللا: صراُر الربملان السراصغ خطعة تجب اهللا: صراُر الربملان السراصغ خطعة 
ضئرية ورئغسغئ يف طعاجعئ طسرية ضئرية ورئغسغئ يف طعاجعئ طسرية 

 الاطئغع املثلئ الاطئغع املثلئ
 : طاابسات

اعترب حزب اللـه اللبناني، قرار الربملان العراقي بتجريم 
التطبيـع "خطـوة كبـرية ورئيسـية يف مواجهـة مسـرية 
 التطبيع املذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفاً 
صلباً داعماً للشـعب الفلسـطيني ومقاومتـه  البطولية يف 

مواجهة العدوان واإلرهاب الصهيوني"  .  
ويف البيـان الصـادر عنـه، عّرب حـزب الله عـن اعتزازه 
وتقديـره للقـرار التاريخـي والهـام الذي أصـدره مجلس 
النـواب العراقـي  والقـايض بتجريـم التطبيـع مـع العدّو 

الصهيوني. 
وقال الحزب يف البيان: إن "هذا املوقف الرشيف والشجاع 
يعرب بشـكل واضـح عن حقيقـة انتماء الشـعب العراقي 
العزيـز  ومرجعيته الدينية وقواه السياسـية، ويؤّكـد عىل 
موقع العراق الثابت والدائم إىل جانب القضية  الفلسطينية 
والتـي لـم يؤثر فيهـا ال االحتـالل األمريكـي وال األوضاع 
االقتصاديـة والسياسـية الصعبـة التي عاشـها  العراق يف 
السـنوات األخرية وبقي وفيـاً النتمائه العربـي الحقيقي 

ودعمه ملقاومة االحتالل".     
ودعـا حزُب اللـه يف بيانه األحـزاب السياسـية العربية 
ــة العربية إىل االستفادة القصوى من املثال  وجماهري األُمَّ
 العراقـي يف مضمونه وتوقيته للعمل يف مختلف السـاحات 
الترشيعـات  والقوانـني  واسـتصدار  التطبيـع  وتجريـم 

الرضورية يف مواجهة التطبيع عىل كافة املستويات.  
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ضطمئ أخغرة

ُإ املتعر ظعاغُئ الُعثظئ تعبُّ
شعث حاضر أبع رأس   

ينقـَيض  أن  صدفـًة  ليـس 
أدنـى  دون  للُهدنـة  شـهران 
العـدوان،  دول  مـن  التـزاٍم 
وعالوًة عـىل أنه ليس فقط لم 
يكن هناك التزاٌم من ِقبل دول 
ـدات الُهدنة، بل  العدوان بتعهُّ
إنها تجـرَّأت عىل ما هو أعظم 
من ذلك كلـه، وارتكبت الكثريَ 
مـن األعمـال التـي لـم تكـن 
تنتهُك الُهدنة فحسب، بل تنُمُّ 
عـن عقليـِة أنظمـة عدوانية 
وإجراميـة ال ترغـُب أبداً يف السـالم، وإنما تريـد أن تبقى 

الحرب مشتعلًة لغاية يف نفس أمريكا. 
ال هي احرتمت الُهدنة وال التزمت بالتعهدات، بل عمدت 
إىل خـرِق الُهدنـة اإلنسـانية املزعومة وأرسـلت طائراِتها 
التجسسـية إىل األجواء اليمنية وحـرب التوقيع عىل الُهدنة 
لم يجف بعد، اسـتباحت السـيادة اليمنية وانتهكت بنود 
الُهدنـة اإلنسـانية مـذ بـدأت وإىل أن قاربـت اليـوم عىل 

االنتهاء، دون أن يُنفذَ من بنودها يشٌء عىل اإلطالق. 
فال تمت الرحالت الجوية املقّررة من وإىل مطار صنعاء 
الدويل، وال َسِلَمت سفُن النفط والغذاء والدواء من العرقلة 
يف عـرض البحر، وال هـي توقفت عن األعمـال العدوانية 
العدائية املستوجبِة لردود فعٍل مماثلة تجعل دول العدوان 

عىل اليمن تتحمل عواقَب ما تفعل. 
أنظمٌة خائنة وعميلة، وممالُك إجرامية إرهابية، عاثت 
يف األرض الفسـاَد، مارسـت القتـَل والتدمـريَ يف املنطقة 
العربيـة لعقـود وليس فقط يف اليمن، زرعـت فيها الفتَن 
ـرة والعبثية فيها.  الطائفية، وأشعلت فتيَل الحروب املدمِّ
قتلـت حمامَة السـالم يف املنطقة وطبختهـا يف مطابِخ 
الصهيونية، ثم ال تجد تلك األنظمة وعىل رأسها السعودّي 
واإلماراتـي أيَّ حرج من أن يتحدثا إىل العالم بلغة السـالم 
مـع الكيان اإلرسائييل البعيد عنهمـا جغرافياً، ويتغافالن 
عـن عدوانهما عىل وطٍن جاٍر لهمـا قريٍب من حدودهما، 
بُمَجــّرد رفِضـه أَْن يصبـح حديقة خلفية لهمـا، فكان 
نصيبـه مـن تلـك املجـاورة أن جـارت عليه تلـك املمالك 
وحارصتـه بالحديد والنار، بينما َحِظَي الكيان اإلرسائييل 
بتوسـلهم إليـه؛ ليهطـل عليهـم بذلـك التوسـل الفوائد 
االقتصادية واالمتيَـازات التي تمدهم بالبقاء ألطول فرتة 
عـة باالنبطاح  ممكنـة يرتبعـون فيها عىل عـروش مرصَّ

والتبعية. 
وما يزيُد تلك املمالك الخائنة والعميلة بُؤسـاً إىل بؤسها 
هـو أن ترويَجها للتطبيـع مع الكيـان اإلرسائييل جاء يف 
الوقت الضائع، َحيـُث إن الكيان اإلرسائييل بات هو اآلخر 
عاجزاً عن حمايِة نفسـه، ومرعوباً من تعاظم القوة لدى 
حـركات املقاومة، ومرعوبـاً أكثر مـن أن تكتمل أطراف 
املقاومـة فيتشـكل بذلك االكتمال محـوراً يتوثب لخوض 

ِغماِر املعركة الحاسمة. 
ولكي يعرَف السعودّي واإلماراتي ما هم فيه من البؤس 
عليهـم أن يمعنوا النظَر إىل احتفـال لبنان بذكرى التحّرر 

وهروب املحتّل من جنوبه يُجرُّ أذيال الخيبة والهزيمة. 

الةغُض بني خغاَرغظ
جئران جعغض

 

مـا من شـك أن الجيـَل الناِشـئَ يعيُش 

اليـوَم مرحلـًة صعبـًة للغايـة، ال سـيَّما 

قـوى  فيهـا  امتلكـت  مرحلـة  يف  ونحـن 

الغزو والضالل من اإلْمَكانيات والوسـائل 

والقدرات واألنشـطة التضليلية التي ترّكز 

ـــة وثروتهـا  عـىل اسـتهداف وقـود األُمَّ

الثمينـة الجيل الحـايل يف فكرهم ووعيهم 

وثقافتهـم وُهــِويَّتهـم اإليَمـانية، ما لم 

يمتلكه هـؤالء عىل مر التاريخ اإلنسـاني 

مـع انتشـار الوسـائل املؤثـرة والفعالـة 

كالشـبكة العنكبوتية والقنوات الفضائية 

واألفالم واملسلسالت الخطرية وغريها من 

وسـائل الغـزو الفكري والثقـايف املختلفة 

والتي تتوّجــه جميُعها صوَب التأثري عىل 

فكر الجيل الناشئ ومحاولة السيطرة عىل 

إدراكهم للواقع ونظرتهم ونفسيتهم ومن 

ثَم عىل مواقفهم ومسرية حياتهم برمتها.

ويف هـذه الظـروف التـي يواجـه فيهـا 

شعبُنا عدواناً سعوديٍّا أمريكيٍّا دخل عاَمه 

الثامن تلقوا فيه هزيمة عسكرية مدوية؛ 

لذا هم يسعون بكل جهد للسيطرة التامة 

عـىل عقـول أبنـاء الوطـن حـني يسـهل 

السـيطرة عـىل الوطـن وثروتـه وتغيـري 

سـلوكيات ومفاهيم أبنائه يف الوقت الذي 
جعلت فيه القيـادُة القـرآَن الكريَم نُصَب 
عينها كدستور للحياة ال عدوَل عنه وبناء 
جيـل متسـلح بالثقافـة القرآنيـة، فهي 
الحصن الحصني والسـبيل الوحيد إلفشال 

ُكـّل مؤامرات األعداء. 
لـذا أضحـى أبنـاء الوطن بـني خيارين 
إما أن يقعوا فريسـة وصيداً سـهالً للعدو 
وتدمـري ُكــّل مقومـات العـزة واإلباء يف 
نفوسـهم وجعلهم تائهني ضائعني ال أمَل 
للوطـن فيهـم، أَو أن يكونـوا جيـالً نافعاً 
وصخرًة صلبًة تتكرس عليها ُكـلُّ محاوالت 
العدّو الستهداف ديننا ووطننا وأمتنا، وأن 
يكـون هذا الجيل عـىل دراية كافية ووعي 
كبري بدورهم املهم وخطورة أعدائهم، من 
هنا كان ال بد أن يتسلَح هذا الجيل الناشئ 
والعقيـدة  والبصـرية  واملعرفـة  بالوعـي 
يتَحـّرَك  حتـى  تحريـف  دوَن  الصحيحـة 
ـالً  يف شـتى مجـاالت هـذه الحيـاة متحمِّ
املسـؤولية بوعي ومتسلحاً بفهم ومعرفة 
ناً  ومتحصِّ موثوقـة  وبخطـوات  صحيحة 
ـابية والتطـرف والغلو  مـن األفـكار الوهَّ
والغزو الغربي َوأَيْـضاً حتى ال يكون فاقداً 
للمنَعة الثقافية واملعرفة الفكرية الكافية 
فيسـقط يف مسـتنقع القبول ملا يأتي من 

ثقافات سلبية من هنا وهناك. 

ومما ال شـك فيـه أن املراكـَز الصيفية 
سـتعوُد بالنفـع والفائدة عـىل الطالب، ال 
ِع األنشـطة والربامج  سـيَّما يف ظـل تنـوُّ
املوجودة فيهـا؛ لذا من الواجب عىل أولياء 
ـِه بأبنائهم نحو  األمور اإلسـهام يف التوجُّ
هذه األماكن التي تحتضُن تلك النشاطات 
ويجب أن يكون لهم دوٌر محوري وإيجابي 
يرتجـُم وعيَهـم العايل بأهميّـة إعداد جيل 
مسـلح بالعلم واملعرفـة واإلدراك والنضج 
الفكـري والثقافـة القرآنيـة يف مواجهـة 
حملة الثقافات املغلوطة واملسـعورة التي 
تسعى لتنفيذ أجندتها قوى الغزو والعمالة 
ممثلة برأس الرش أمريكا وأدواتها النظام 
السـعودّي واإلماراتـي بعد فشـل حربهم 
الصلبـة وتكثيف حربهـم الناعمة لتدمري 

أبناء الوطن. 
مـا نشـهُده دائمـاً مـع إعالن تدشـني 
املراكـز الصيفيـة يقابلُه حملٌة مسـعورٌة 
محاولـني  والخونـة،  األعـداء  قبـل  مـن 
ًدا  تشـويهها وإفشـالها، هنـا نـدرك جيـِّ
حجـَم انزَعـاجهم منها وأثرها الكبري عىل 
إفشال ُكـّل مخّططاتهم وأهدافهم، ويقع 
عىل عاتـق الجميع املسـؤوليُة يف نجاِحها 
تحت شـعار "علم وجهاد"، فمنها تخرج 
عظمـاء الوطن الذين هـم يف مواجهه مع 

األعداء، ُكلٌّ يف موقعه. 


