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"اإلصـــالح"  يتهم  "االنــتــقــايل"  و  حضرموت  يف  اإلمـــارايت  لالحتالل  مــوال  قــيــادي  "اإلصـــالح" اغتيال  يتهم  "االنــتــقــايل"  و  حضرموت  يف  اإلمـــارايت  لالحتالل  مــوال  قــيــادي  اغتيال 
دعوات لتظاهرات شعبية يف عدن ردًا على سياسة االحتالل اجلديدة "اإلذالل بالكهرباء"





الـــــــعـــــــجـــــــري: الــــــــــعــــــــــدوان ومــــــرتــــــزقــــــتــــــه يـــــــــريـــــــــدون إبـــــــقـــــــاءهـــــــا مــــعــــلــــقــــة لــــــلــــــمــــــزايــــــدة اإلنـــــســـــانـــــيـــــة 
الـــــــــــــــــدرة: لــــتــــشــــمــــل اهلــــــــدنــــــــة فـــــتـــــح كــــــافــــــة الــــــــطــــــــرق بــــــــني احملـــــــافـــــــظـــــــات خلـــــفـــــض كــــلــــفــــة الــــنــــقــــل

جلنة صنعاء: هلا األولوية والبدء بطرقها فرفضوا

الكشف عن كواليس مبادرات اللجنة الوطنية: مناقشات عمان تفضح دعاية "حصار تعز" 

أتث المضّئرغظ افوائض غروي لـ "المسغرة" الئثاغات افولى لطخرخئ وآخر لتزئ جمساه بمطِطصعا:  
رأغاه غئضغ وعع غحاعث أتثاث شطسطغظ ولماذا سثل سظ السفر لطسعدان؟ وطاذا شسض تغظ جمع (بعش)؟ رأغاه غئضغ وعع غحاعث أتثاث شطسطغظ ولماذا سثل سظ السفر لطسعدان؟ وطاذا شسض تغظ جمع (بعش)؟ 

تفاخغض طتاوقت اغاغال السغث تسغظ صئض الترب

«املسرية» تلتقي مرضى من 

آالف احملتاجني للسفر:

بانتظار «منبه» أممي
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 : طاابسات
يف إطار مسلسـل التصفيات واالغتياالت بني أدوات االحتالل السـعودّي اإلماراتي يف 
املحافظات الجنوبية والرشقية املحتّلة، اغتالت ميليشيا مسلحٌة، أمس السبت، قيادياً 

يف ما يسمى املجلس االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي بمحافظة حرضموت. 
وأّكــدت مصادُر محليٌة أن ميليشـيا مسـلحًة عىل متن سـيارة أطلقـوا النار عىل 
رئيس فرع ما يسـمى االنتقايل يف مديرية العرب املرتِزق، سـالم الصيعري، أثناء تواجده 
يف منطقـة منخـر بوادي حرضموت، الفتـة إىل أنه ُقتل عىل الفور، األمـر الذي دفع ما 
يسمى املجلس االنتقايل إىل اتّهام حزب «اإلصالح» بالوقوف وراء مقتل القيادي املرتِزق 
الصيعـري.  وتعيُش محافظُة حرضموت حالًة من التوتر والتصعيد بني أدوات تحالف 
العدوان ممثـالً باالنتقايل وحزب «اإلصالح» وذلك عىل خلفية محاوالت السـيطرة عىل 
مديريـات وادي حرضموت الغنية بالنفط، والذي يسـعى ما يسـمى املجلس االنتقايل 

التابع لالحتالل اإلماراتي لالستيالء عليها يف ظل تشبث حزب «اإلصالح» بها بالقوة. 

 : طاابسات
أّكـدت مصادُر إعالمية، أمس السـبت، تمكُّـَن الخائن طارق عفاش عضو «مجلس 
االرتـزاق» من الفرار بشـكل رسي من مدينـة عدن إىل املخاء التي يتخـذُ منها منطلقاً 
لقواته التابعة لالحتالل اإلماراتي؛ وذلك تحسـباً ألي هجوم من قبل ميليشـيا االنتقايل 
التي سبق وأن اقتحمت منزله يف قرص معاشيق األسبوع املنرصم إلزالة إعالم الوحدة. 
وذكرت املصادر أن مغادرة الخائن طارق عفاش ومرافقيه بصورة مفاجئة ورسية 
مـن عدن، يأتـي بعد أن بلغ الرصاُع بينـه وبني االنتقايل ذروته، ُخُصوصـاً بعد اعتقال 
ميليشـيا االنتقايل أفراداً من حماية املرتِزق عفاش رداً عىل فصلهم بأوامَر من املرتِزق 
عبدالرحمن املحرمي -عضو ما يسمى املجلس الرئايس-؛ عقاباً ملداهمتهم فلة الخائن 

طارق وتمزيقهم علم الوحدة عىل سطحها. 
ولفتـت املصادر إىل املرتِزق طـارق عفاش بّرر مغادرته املفاجئـة ملدينة عدن خوفاً 
من بطش االنتقايل، وذلك بالظهور عرب وسائل إعالمه وهو يزور محطة تحلية املياه يف 

مديرية ذو باب بالساحل الغربي، عىل الرغم من كونها قيد اإلنشاء. 

أخبار

اغاغال صغادي طعاٍل لقتاقل اإلطاراتغ يف 
تدرطعت و «اقظاصالغ» غاعط «اإلخقح»

الثائظ ذارق سفاش غعرب بحضض جري 
وطفاجأ طظ سثن خعشًا طظ بطح «اقظاصالغ»

ختغفئ تحادغئ: السسعدّغُئ تساسني 
بآقف الةظعد الاحادغني لتماغئ تثودعا

 : طاابسات
كشـفت صحيفـُة «تشـاد ريليتـي» التشـادية، عـن صفقـة مريبة بـني املجلس 
العسـكري التشـادي (CMT)، والنظام السعودّي، لنرش جنود تشـاديني عىل الحدود 
الجنوبية للسـعوديّة، للقتال ضد الجيش واللجان الشـعبيّة، يف ظـل ارتفاع مؤرشات 
توّجــه الرياض لخوض مرحلـٍة تصعيدية جديدة عىل أنقاض الُهدنة التي يسـتغلها 

لالستفراد بتَحّركاته العسكرية. 
وقالـت الصحيفة: «إنه بحسـب مصادر أمنيـة مقربة من النظـام، َفـإنَّ املجلَس 
العسـكري التشـادي يتفـاوض َحـاليٍّا مـع النظام السـعودّي إلرسـال آالف الجنود 
التشـاديني كمرتِزقة إىل األرايض السعوديّة».  وأَشاَرت إىل أن املفاوضات سارت بشكل 
جيد بني املسؤولني السعودينّي، والسكرتري الخاص لزعيم املجلس العسكري، الجنرال 
إدريس يوسـف بـوي، وجرى تقديم تقدير أويل، بإرسـال 3 آالف جنـدي مقابل مليار 
دوالر، أَو 650 مليـار فرنـك إفريقـي، دون احتسـاب العموالت التي سـيحصل عليها 
وسـيط املفاوضات.  وأضافت الصحيفة التشـادية أن جميَع الجنود سيحصلون عىل 
راتب قدره ألف دوالر شـهرياً، لكن املجلس العسـكري سيدفع لهم ما بني 200 و500 
دوالر فقط، والباقي سيذهب إىل القادة.  وبّررت الصحيفة أن السبَب الرئيَس ملوافقته 
عـىل هـذه االتّفاقية هو وصـوُل املجلس العسـكري وجيل جديد من رجـال املافيا إىل 
الحكـم، ووجود أزمـة مالية كبرية تواجههم، وصعوبات يف رشاء األسـلحة تزامناً مع 
اشتعال الحرب يف أوكرانيا وتوتر العالقات مع الروس؛ بَسبِب أن تشاد كانت قد صوَّتت 

ضد روسيا مرتني، يف مجلس األمن. 

تتئ اجط «صعات الغمظ السسغث» بصغادة المرتِجق خشغر.. 

السسعدغئ تفرض طغطغحغا طسطتئ جثغثة لطسغطرة 
سطى سثن املتاّطئ بثًق سظ املرتجصئ السابصني

وجط دسعات حسئّغئ لطازاعر ضث تضعطئ المرتِجصئ تتئ حسار «ضعرباء أو ارتطعا».. 

أزطئ الضعرباء تثشع طظاتض خفئ طتاشر سثن إىل 
تصثغط اجاصالاه و «طةطج اقرتجاق» غرشُدعا

 : طاابسات
قالت مصادُر مطلعٌة يف حكومة املرتِزقة، أمس السـبت: إن السعوديَّة 
فرضت عىل ما يسـمى املجلس الرئايس املشـكَّل من قبلها نرش ميليشـيا 
مسـلحة جديدة تحمل اسـم «قوات اليمن السـعيد» يف مدينة عدن كقوة 

بديلة عن ميليشيا االنتقايل التابعة لالحتالل اإلماراتي. 
وأَشـاَرت إىل أن هذه الخطوة تأتي قبيل إعالن مرتقب ملا يسمى اللجنة 

العسكرية. 
ووفقاً للمصادر، َفـإنَّ ما يُعَرُف بـ «قوات اليمن السعيد» التي دّشـنها 
املرتِزق صغري بن عزيز -منتحل صفة رئيس أركان حكومة الفنادق- من 
مأرب قبل أشـهر، عززت من قوامها خالل الفـرتة املاضية يف املحافظات 
الجنوبيـة املحتّلة بعد فتـح عملية التجنيد لعـرشات اآلالف من أبناء تلك 
املحافظـات برواتب ترصف مقدماً تصل إىل ألف ريال سـعودّي شـهرياً، 
تمهيداً لعزل «اإلصالح» وباقي مرتِزقة االحتالل اإلماراتي السابقني، بعد 

أن استغنى عنهم تحالف العدوان رغم سنوات من الخدمة. 

 : طاابسات
دفعـت أزمـُة الكهربـاء التـي تشـهُدها 
مدينـُة عدَن املحتّلـة إىل تقديم منتحل صفة 
املحافظ املرتِزق أحمد مللس استقالته، أمس 
السبت، إىل ما يسمى املجلس الرئايس التابع 

للعدوان. 
ويف ذات السـياق، أطلقت الهيئة الشعبيّة 
الوطنيـة يف محافظـة عـدن املحتّلـة، أمس 

السـبت، حملـة «كهرباء أَو ارحلـوا» داعية 
االحتـالل  ضـد  االنتفاضـة  إىل  املواطنـني 
ومرتِزقتـه والخروج يف مظاهـرات غاضبة 
يـوم الخميس القادم، أمام قرص معاشـيق 
الذي يتواجد بداخله املرتِزق رشـاد العليمي 
وعدد من أعضاء ما يسمى املجلس الرئايس. 
ولفـت بيان صـادر عن الهيئة الشـعبيّة 
إىل أن قرص معاشـيق يجـب أن يكون مأوى 
الذيـن  واملـرىض،  واألطفـال  السـن  لكبـار 
يعانون من شـدة الحر َحــّد املوت؛ بَسـبِب 

انقطـاع الكهرباء، الفتـاً إىل أن عدن بحاجة 
إىل عرشيـن مليـون دوالر بصـورة عاجلـة 
إلصالح محطة برتومسـيلة والتي سـتكفل 
عدم انقطاع الكهرباء يف الوقت الذي ترفض 
حكومـة املرتِزقة ذلك بينمـا ذهبت إلصالح 

محطة مأرب بأربعني مليون دوالر. 
وأهابت الهيئة بجميـِع أبناء مدينة عدن 
املحتّلـة إىل التفاعـل مـع الحملة الشـعبيّة 
رحمـة  الجميـع  ومشـاركة  نـزول  ودعـم 

باألطفال وكبار السن. 

أدوات اقتاقل اإلطاراتغ تعّثد بطرد صعات املرتجق افتمر 
وتجب «اإلخقح» طظ تدرطعت املتاّطئ

 : طاابسات
هّدد ما يسـمى املجلس االنتقـايل التابع 
لالحتـالل اإلماراتي يف حرضمـوت املحتّلة، 
أمـس السـبت، بطـرد قـوات املرتـِزق عيل 

محسـن األحمـر وحـزب «اإلصـالح» مـن 
املحافظة. 

جاء ذلك، بعد سـاعاٍت من اغتيال رئيس 
فـرع املجلـس يف العـرب، وسـط اتّهامـات 

لإلصالح بالوقوف وراء االغتيال. 
وقـال «االنتقايل» يف حرضمـوت، يف بيان 

لـه، أمـس: إن قـوات مـا يسـمى املنطقـة 
سـيطرة  تحـت  الواقعـة  األوىل  العسـكرية 
املرتـِزق األحمـر و»اإلصالح» باتت تشـّكل 

خطراً عىل أمن واستقرار املحافظة. 
وحّمل البياُن حزَب «اإلصالح» مسؤولية 
انهيار األوضاع األمنية يف الهضبة النفطية. 

ختغفئ ظغةرغئ: ابظ زاغث غطةأ إىل جرصئ أراٍض 
غمظغئ لاعجغع طساتئ بقده

 : طاابسات
اتهمـت صحيفٌة نيجريـة، أمس السـبت، رئيَس دولـة اإلمارات 
الجديـد املجرم محمـد بن زايد، برسقـة األرايض يف ُكــلٍّ من اليمن 

والصومال؛ لتوسيع مساحة بالده. 
وقالت صحيفُة الطليعة النيجرية «Vanguard» يف تقرير لها: إن 
عامَلنـا املنحِرَف املصاَب بالرصاعات وعدم املسـاواة وحق القوة عىل 
الصواب، أنتج ثالثَة قادة جدداً يف األسـابيع الثالثة املاضية، ولم يعد 
أيٌّ منهم باتِّخاذ اتّجاه مختلف يف سياسـة بالده، مبينة أن الرؤسـاء 
الثالثـة هم محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات، وفرديناند 
ماركوس رئيس الفلبني، وأنتوني ألبانيز الذي انتُخب رئيسـاً لوزراء 

أسرتاليا. 
ولفتـت الصحيفة النيجريية إىل أن السياسـة اإلماراتية سـتظل 
كمـا هي دون تغيـري، مؤّكـدة أن سياسـتها الخارجية املتهورة، قد 
تطاردهـا يف النهاية، مضيفة «عىل سـبيل املثال، قد تسـتمر اإلبادة 
الجماعيـة التـي ترتكبهـا اإلمـارات يف اليمـن ضمـن تحالفها مع 
السـعوديّة، بعد أن تحالفا يف إنشـاء تنظيم ما يسـمى داعش، التي 

أَدَّت إىل نتائج عكسية بشكل مذهل، وخلق وحش فرانكشتاين». 
وأوضحت صحيفة الطليعة أن جشـَع اإلمارات الجامح لتوسيِع 

مسـاحتها البالغة 83600 كيلومرت مربـع عن طريق رسقة مناطق 
أُخـرى يشـكل خطـراً عىل السـالم العاملي، والسـعي بضـم جزيرة 
سـقطرى اليمنية التي تبلغ مسـاحتها 3600 مرت مربع، مشرية إىل 
أن احتالل سـقطرى يأتي يف سياق كما تدعي اإلمارات بأنها اشرتت 

أراٍض بميناء بربرة من أرض الصومال االنفصالية. 
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تقارير 

 : خاص
ـَل َرْفُض وفد املرتِزقة ملبادرات َفتِْح الطرق التي  َمثـَّ
قدمتهـا صنعاء يف مناقشـات عّمان، فضيحًة واسـعًة 
كشـفت زيَف مزاعم «حصار تعز» التي يحاول تحالُف 
العدوان وأدواته وُرعاتُه منذ سـنوات تكريَسـها إلثارة 
الـرأي العام وابتـزاز صنعاء، إذ بات واضًحـا أن العدوَّ 
يسـتغلُّ معانـاَة املواطنـني يف تعـز لتحقيق مكاسـب 
عسـكرية، إىل جانب أنـه ال يكرتُث ملعانـاة أبناء مأرب 
وبقيـة املحافظـات األُخـرى، األمـر الـذي يحتـمُّ عىل 
املجتمـع الـدويل واألمـم املتحـدة الضغط عـىل تحالف 
العـدوان ومرتِزقتـه لوقف هذا السـلوك إلثبـات جدية 

التوّجـه نحو التهدئة والسالم. 
وكشـف نائـُب وزيـر الخارجيـة بحكومـة اإلنقاذ، 
حسـني العزي، السـبت، جانباً من كواليس مناقشات 
عّمان حـول فتح الطرقات، َحيُث أوضح أنه بعد رفض 
وفـد املرتِزقـة مقرتحات فتـح طرقـات يف محافظات 
أُخـرى وإرصاره عىل تعز فقط «خالفـاً لنص الُهدنة»، 
قـدم فريُق اللجنـة العسـكرية الوطنية مقرتحـاً آخَر 
«تكـون فيه األولويُة ملحافظة تعـز عىل أن يتم االلتزام 
الحقاً بعـدم اسـتعمال الطرق ألغراض عسـكرية، ثم 
إنهاء القتال وإعادة االنتشار»، لكن وفد املرتِزقة رفض 

ذلك أَيْـضاً. 
َوأََضـاَف العزي أن فريَق اللجنة الوطنية قّدم أَيْـضاً 
مبادرة أُخرى «تعتمُد التدريَج والبدَء ببعض الطرق من 
الجانبني مع تقييم مشرتك» لكنهم رفضوا ذلك أَيْـضاً. 
وتشري هذه املعلوماُت أن وفَد املرتِزقة جاء املناقشات 
بأجندة محّددة مسـبًقا هدُفها الرئيـيس هو إعاقُة أية 
حلـول إيجابية يمكن الخروج بهـا، وهو موقٌف لطاملا 
اتخـذه املرتِزقُة يف مختلف النقاشـات واملفاوضات عىل 

امتداد السنوات املاضية. 
وأثـار موقـُف وفـد املرتِزقـة املتعنـت فيمـا يتعلق 
بالطرقات اسـتياًء شـعبيٍّا َكبرياً امتد حتى إىل أوسـاط 
نشـطاء موالني لتحالـف العدوان نفسـه، َحيُث طالب 
النشـطاُء وفَد العـدّو بالتعامل بمرونـة مع املقرتحات 
ـة بفتـح الطرق؛ ِمن أجـِل تخفيف  واملبـادرات الَخاصَّ
معاناة املواطنني يف املحافظات ويف تعز بشكل خاص. 

وانتقـد نشـطاء موالـون لتحالـف العـدوان فريق 
املرتِزقـة؛ بَسـبِب محاولتـه «تحريِف» املبـادرات التي 

قدمتهـا صنعاء بشـأن فتـح بعض الطرقـات يف تعز، 
مشـريين إىل أن املبـادراِت تضمنـت فتـَح ثـالث طرق 
َف َكثرياً من معاناة املواطنني  مهمة من شـأنها أن تخفِّ
وهـي: طريـق الحوبان-صالـة، وطريق منفـذ غراب، 
وخط عصيفـرة حوجلة الرئييس، لكن فريـق املرتِزقة 
لـم يتحدث إال عن طريق واحد (الحوبان -صالة) ولجأ 
إىل محاولـة التقليل من أهميته، واصفاً إياه بأنه طريق 
قديـم، بينما هو يف الواقع طريق معبّد وآمن، ويختُرص 
الكثريَ من الوقت عىل املواطنني مقارنة بالطريق الحايل 
الطويـل واملكتـظ بنقـاط الجبايـة والتقطـع التابعة 

لعنارص املرتِزقة. 
هكذا، انكشـف بوضوٍح زيُف مزاعـم «حصار تعز» 
التـي ما انفـك تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه يرّددونها 
منذ سـنوات، ويوظفونهـا أمام العالـم كذريعٍة لتربير 
إغالق املطارات واملوانـئ وحتى قطع الطرقات يف بقية 
املحافظات، وبات واضًحا بشكل كامل أن دول العدوان 
حريصـة عىل إبقـاء معانـاة أبنـاء تعز السـتخدامها 
وتوظيفها يف سبيل تضليل الرأي العام والعالم؛ ِمن أجِل 

تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. 
الوطنـي  الوفـد  عضـُو  أشـار  السـياق،  هـذا  ويف 
املفـاوض، عبـد امللك العجـري، إىل أن تحالـَف العدوان 
ومرتِزقتـه «يرغبـون يف إبقـاء تعـز قضيـًة معلَّقًة»، 
موضًحا أنهم «سـابًقا رفضـوا ُكـّل املبـادرات املحلية 

واآلن قـد يكّررونها مـع مبادرة الفريـق الوطني، فهم 
يريدونهـا مادة للمزايدة اإلنسـانية يف املحافل الدولية، 
ودول العـدوان تراهـا املدينة التي كانـت مصدر إزعاج 
منذ السـتينيات فسـلطوا عليها املرتِزقة وامليليشـيات 

يسومونها سوء العذاب».
فضيحُة رفض فتح الطرقات سـلَّطت الضوَء أَيْـضاً 
عـىل جوانَب أُخرى مـن معاناة أبناء تعـز التي يتحمل 
مسـؤوليتها تحالـف العـدوان وأدواته، ومنهـا قضيُة 
ريـن قرسيـاً» الذيـن لم يعـد بإْمَكانهـم العودة  «املهجَّ
إىل منازلهـم ومناطقهـم يف املحافظة بعـد أن اضطروا 
ملغادرتهـا؛ بَسـبِب التصفيـات اإلجراميـة الوحشـية 
التي مارسـها املرتِزقـة بحق ُكـّل مـن يخالفهم داخل 
املحافظـة، َحيُث تصاعـدت أصوات تطالـب برضورة 
السـماح للمهجرين بالعـودة إىل منازلهـم ومناطقهم 
وممتلكاتهم التي اسـتحوذ عليها املرتِزقة بعد حمالت 

التهجري. 
كما سـلطت هـذه الفضيحة الضوء عـىل الطرقات 
واملنافـذ املقطوعة مـن قبل قـوى العـدّو واملرتِزقة يف 
املحافظـات األُخـرى، وهـو األمـر الذي حرصـت دول 
العـدوان عـىل تجاهلـه بشـكل تـام طيلـة السـنوات 
املاضية، ُوُصـوالً إىل مناقشات عمان املنبثقة عن اتّفاق 
الُهدنة الذي ينـص بوضوح عىل فتح الطرق يف مختلف 

املحافظات. 

ويف هذا السـياق، جـددت صنعاء، السـبت، التذكريَ 
بأن قوى العـدوان ومرتِزقتها تقطُع الكثريَ من الطرق 
الرئيسية واملهمة يف البلد ومنها طريق صنعاء -مأرب، 
وطريـق بيحـان -البيضـاء، وطريـق عـدن -الضالع، 

وطريق تعز -الراهدة. 
ـاب  وأوضح وزيُر النقل بحكومـة اإلنقاذ، عبد الوهَّ
الـدرة، للمسـرية أن قطَع هـذه الطرقـات وغريها من 
الطرق الرئيسـية من قبل تحالف العـدوان ومرتِزقته، 
سـبب معاناة كبـرية ملختلف أبنـاء الشـعب اليمني يف 
العديـد من املحافظـات، كما «دفع القاطرات لسـلوك 
طـرق أُخـرى أكثر كلفـًة وصعوبة»، األمـر الذي جعل 

املعاناة مضاعفة. 
َوأََضــاَف الـدرة أن املواطـن اليمنـي يقـع ضحية 
لغرامـات التأخري التـي تنتج عن توقيـف القاطرات يف 

املنافذ الربية املغلقة من قوى العدوان واملرتِزقة. 
وجـّدد الـدرة مطاَلبـَة األمـم املتحدة «بـرضورة أن 
تشـمَل الُهدنة فتـَح ُكـّل الطرقـات واملعابـر واملنافذ؛ 
ألَنَّ النقـل الـربي لـه دور أََسـايس يف تخفيـف معاناة 
املواطنـني» ُمشـرياً إىل أن فتـح الطـرق الرئيسـية بني 

املحافظات رضورة ال بدَّ منها لتخفيف هذه املعاناة. 
ويشـكو أبناُء محافظـة مأرب من اسـتمرار إغالق 
طريـق الجوبة –الفلج وطرقات أُخرى من قبل مرتِزقة 
العدوان األمريكي السعودّي، مشريين إىل أن املسافة إىل 
مدينـة مأرب أصبحت تحتاج ٢٠ سـاعة، بعد أن كانت 

٢٠ دقيقة قبل إغالق الطريق. 
وقـال محافـظ املحافظـة، اللـواء عـيل محمـد 
ـام: إن مرتِزقة العدوان  طعيمان، للمسـرية قبـل أَيـَّ
ال يكتفـون بإغـالق الطرق الرئيسـية يف مـأرب بل 
يفرضـون إتـاوات عىل املسـافرين الـذي يضطرون 
للمـرور عرب الطرق الرملية، مسـتنكراً تجاهل األمم 
املتحـدة للطـرق املغلقـة يف مـأرب وتركيزهـا عـىل 

طرقات محافظة تعز. 
وال زالت مناقشات عّمان ُمستمّرة، َحيُث من املقّرر 
أن تتناول أَيْـضـاً خروقاِت الُهدنة، إىل جانب ِملف فتح 

الطرقات. 
ونـرش رئيـُس الوفـد الوطنـي محمد عبد السـالم، 
ـت أعضاء  السـبت، صوراً لجلسـة نقـاش جديدة ضمَّ
اللجنة العسـكرية الوطنية املمثلة للجمهورية اليمنية 
(بالزي العسكري) وأعضاَء فريق العدّو واألمم املتحدة. 

خقل لصاء ضط «الروغحان» و «الساذفغ» و «الشماري»: 

طظاصحات سّمان ُتسِصُط دساغئ «تخار تسج» وتفدح 
ترص السثّو سطى اجامرار طساظاة املعاذظني

العذظغئ الــســســضــرغــئ  الــطــةــظــئ  ـــادرات  ـــئ ط ــغــج  ضــعال طــظ  ــًا  ــئ ــاظ ج غــضــحــش  الــســجي 
اإلظساظغئ لطمجاغثة  طسطَّصئ  صدغئ  تسج  إبصاء  غرغثون  وطرتِجصاه  السثوان  تتالش  السةري: 
الئري الظصض  ضطفئ  لثفخ  المتاشزات  بغظ  والمسابر  الطرق  ضاشئ  شاح  الُعثظئ  تحمض  أن  غةإ  الثرة: 

الرئغج املحاط: إذا لط غِش السثّو بضاشئ الاجاطات 
الُعثظئ شصعاتظا طساسثة فداء واجئعا

 : خاص
وّجه رئيُس املجلس السـيايس األعىل، القائد األعىل 
اط، السبت،  للقوات املسلحة، املشري الركن مهدي املشَّ
رسـائَل إنـذار جديـدة لتحالـف العـدوان األمريكـي 
السـعودّي، بشـأن عواقب عـدم تنفيذ بنـود الُهدنة 
اإلنسانية العسـكرية املعَلنة والتي تنتهي فرتتها بعد 

ام قليلة.  أَيـَّ
وقالت وكالة سـبأ الرسمية: إن الرئيَس عقد لقاًء 
مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن الفريق 
الركـن جالل الرويشـان، ووزير الدفـاع اللواء الركن 
محمـد نارص العاطفي، ورئيس هيئة األركان العامة 
اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، لتقييم مدى 

التزام دول العدوان بتنفيذ «كافة بنود الُهدنة». 
وشـّدد الرئيـس عـىل رضورة أن يلتـزم تحالـف 
العـدوان بكل مـا تضمنه اتّفاق الُهدنـة بما يؤدي إىل 

املزيد من املعالجات اإلنسانية واالقتصادية. 
َوأََضــاَف أنه: «إذَا لم تِف دول العـدوان بالتزامها 
بالُهدنة األممية املعلنة، َفـإنَّ القوات املسلحة واألمن 

وباالستعانة بالله جاهزة للقيام بواجبها». 
وأّكــد الرئيـس أن قيـاَم دول العـدوان بإرسـال 
طائرات تجسسـية إىل أجـواء العاصمة صنعاء وعدد 
مـن املحافظات يعتـرب خرقاً سـافراً للُهدنـة وعمالً 
عدوانيـاً يتناقـض كليٍّا مع ادِّعاءاتهـا بالحرص عىل 

السالم. 
نته  وأّكــد رضورَة التـزام دول العدوان بمـا تضمَّ
الُهدنـة وتنفيـذ كافة بنودها بما يـؤدي إىل املزيد من 
املعالجات اإلنسـانية واالقتصاديـة لتخفيف معاناة 

الشعب اليمني. 
وتحمُل هذه الرسـائُل إنذاراٍت مبـارشًة وواضحًة 
لتحالـف العدوان بأن اإلرصار عىل املراوغة وااللتفاف 
عـىل بنـود االتّفـاق سـتكون لـه عواقب عسـكرية 

وخيمة. 
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المسغرة: خظساء
أنهـى ُصلٌح قبـيل، أمـس األول، قضيَة 
قتل بني أبناء أرستني من آل الرباق يف قرية 

برمان بمديرية أرحب محافظة صنعاء. 
ويف الصلح الذي قاده عدٌد من مشـايخ 
ووجهـاء أرحـب، بحضـور رئيس مجلس 
التالحـم القبيل الشـيخ ضيف الله رسـام 
وعدد من مشـايخ اليمن، أعلـن أولياء دم 
املجني عليـه أكرم عبدالخالـق عيل الرباق 
العفو عـن الجاني عزيز صادق عيل الرباق 
لوجـه اللـه تعـاىل وترشيفـاً للحارضيـن 
واسـتجابًة لتوجيهات قائد الثورة السـيد 

عبدامللك الحوثي. 
وأشـادت لجنـة الوسـاطة املكونة من 

املشـايخ عبدالخالق الذيب ومجاهد الرباق 
ومحمـد عيشـان وماجـد الـرباق وحمود 
الـرباق  وخالـد  األوزري  َوقيـس  معيـض 
وعقـالن الذيب وعيل معيـض وآخرين من 
مشـايخ أرحـب، بموقـف أبنـاء املرحـوم 
عبدالخالـق الـرباق يف العفـو والتسـامح 
والتسـامي عن الجراح واالسـتجابة لنداء 
الصلـح؛ تجسـيداً لروابـط االخـاء والـدم 
بني أبنـاء العمومة والقيـم النبيلة للقبيلة 

اليمنية. 
ويف سـياق متصـل، نجحـت وسـاطة 
قبليـة، يف َحــلِّ قضيـة قتـل وقعـت قبل 
ثالثـني عامـاً يف كومـان املحـرق بمديرية 

الحدا محافظة ذمار. 
وأسـفرت الوسـاطة عـن عقـد صلح 

قبيل بني املجني عليه محمد حسـني مقبل 
محمـد  يحيـى  الجانـي  وأرسة  الشـيبة، 

الشيبة بمنطقة كومان. 
وخالل الصلـح القبيل، أعلـن أولياُء دم 
املجني عليه العفو العام عن الجاني، لوجه 
الله تعاىل، وترشيفاً للحارضين، مؤّكـدين 
حرصهم عىل لم الشـمل وتضميد الجراح، 
وتعزيـز أوارص الرتابـط والتالحـم اليمني 
وتوحيـد الصفوف ملواجهة قـوى العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
إطـار  يف  يأتـي  العفـو  أن  إىل  ولفتـوا 
والقيـادة  اللـه  لتوجيهـات  االسـتجابة 
السياسـية والثوريـة بالعفو عنـد املقدرة 
وترجمـة وحل النزاعات والثـارات القبلية 

وتوحيد الجبهة الداخلية. 

المسغرة: طاابسات
نّظمـت الهيئـُة النسـائية الثقافيـة العامـة 
بمحافظـة الحديـدة، أمـس، فعاليـة خطابيـة 
بالذكرى السنوية للرصخة يف وجه املستكربين. 
ويف الفعاليـة، ألقيـت العديـُد مـن الكلمـات 
املؤّكـدة عىل أهميّة املناسـبة يف ترسيخ الثقافة 
القرآنيـة، وإعالن الـرباءة من أعـداء الله واألمة 
شـعار  أن  إىل  مشـرية  وإرسائيـل)،  (أمريـكا 
الرصخـة الـذي أطلقـه الشـهيد القائد السـيد 
حسني بدر الدين الحوثي، حّقق األهداف املرجوة 

منه يف مناهضة طواغيت االستكبار العاملي. 
وأوضحت املشـاركاُت يف الفعالية أن الشـعار 
يمثـل مصدر عزة وشـموخ األحـرار يف مواجهة 
ــة ومناهضة مشـاريع االسـتعمار  أعـداء األُمَّ
ومخّططـات أمريـكا وإرسائيـل وأدواتهما من 
األنظمـة العربية العميلـة، مؤّكـدات عىل أهميّة 
تعزيـز الوعـي املجتمعـي، والتمسـك بالشـعار 
واملـرشوع القرآنـي يف مواجهة قوى االسـتكبار 
ومخّططاتهـا  ملشـاريعها  والتصـدي  العاملـي، 
التآمريـة الهادفـة إىل احتـالل البلـدان ونهـب 

مقدراتها. 
ويف السـياق ذاتـه، أحيـت الهيئـة النسـائية 
الثقافية العامة بمديرية رداع محافظة البيضاء 
الذكـرى السـنوية للرصخـة يف وجـه الطغـاة 

واملستكربين بفعالية مماثلة. 
ويف الفعاليـة، ألقيت العديد من الكلمات التي 
تناولـت أبـرز املحطـات التـي مر بهـا املرشوع 
القرآنـي بـدءاً مـن األحـداث التي سـبقت تبني 
الشـهيد القائـد لشـعار الرصخـة، ومـا كانـت 
ــة من ذل وخنوع، ُمروًرا بالتَحّرك  تعيُشـه األُمَّ
ودعوتـه  القائـد  للشـهيد  والعمـيل  الجهـادي 
ـــة العربية واإلسـالمية ملواجهة  لشـعوب األُمَّ
املشـاريع الصهيوأمريكيـة الهادفـة إىل فصـل 

ــة عن دينها.  األُمَّ
وجـه  يف  الرصخـة  شـعار  أن  إىل  وأَشـاَرت 
املسـتكربين هـو أقـل موقـف يمكـن أن تتبناه 
ـــة يف مواجهـة سياسـة القتـل والتجويع  األُمَّ
التي تمارسها قوى االستكبار العاملي يف املنطقة 
بقيـادة أمريـكا وإرسائيل، مؤّكــدة عىل أهميّة 
املقاطعة للبضائع األمريكية واإلرسائيلية؛ كونه 
يمثل رضبـة اقتصاديـة للعـدو ويعطي فرصة 
لتنميـة اإلنتاج املحـيل للوصول لحالـة االكتفاء 

الذاتي. 
إىل ذلـك، نظمـت الهيئة النسـائية يف مديرية 
ثقافيـة  فعاليـة  صعـدة  بمحافظـة  الصفـراء 
بالذكرى السنوية للرصخة يف وجه املستكربين. 
ويف الفعاليـة، أَشـاَرت املشـاركاُت إىل أهميّة 
الشعار يف كشـف وفضح املؤامرات واملخّططات 
الصهيوأمريكيـة الهادفـة إىل تزييـف الُهــِويَّة 
ـة اإلسـالمية ومسـخ الشـعوب  اإليَمانيـة لألُمَّ

وفصلها عن دينها وحضارتها. 
وأّكــدت املشـاركات يف بيـان صـادر عـن 
الفعاليـة تلقـت «املسـرية» نسـخة منـه، عىل 
أهميّـة املناسـبة يف تعزيـز الوعـي املجتمعـي 
وإعادة توجيـه بُوصلة عداء الشـعوب العربية 
واإلسـالمية إىل مسـارها الصحيـح، مجـددات 
تمسكهن بالشـعار كسالح وموقف يف مواجهة 

قوى االستكبار العاملي. 
ــة العربية واإلسـالمية ويف  ودعـا البياُن األُمَّ
مقدمتها الشـعب اليمنـي إىل مقاطعة البضائع 
األمريكيـة واإلرسائيليـة، مؤّكـدات عـىل أهميّة 
تفعيـل دور املقاطعـة االقتصاديـة وأثرها عىل 
األعداء، فضالً عن مساهمتها يف تشجيع اإلنتاج 

املحيل. 
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خقل إتغائعا لطثضرى السظعغئ لطخرخئ لطسام 1443عـ:

خطح صئطغ غظعغ صدغئ صاض بني اجرتني طظ آل الرباق بمثغرغئ أرتإ

ترائر التثغثة وخسثة والئغداء: الُعااُف بحسار الخرخئ أصض واجإ 
ــئ يف طعاجعئ الشطرجئ افطرغضغئ غمضظ أن تصعَم به اُفطَّ

وجعاء وطحاغت بثبثة: أطرغضا وراء ُضـّض التروب وافزطات 
والخراسات التاخطئ يف املظطصئ

المسغرة: طأرب
أحيـا أبنـاُء مديريـة بدبـدة بمحافظـة 
السـنويَة  الذكـرى  األول،  أمـس  مـأرب، 
للرصخة يف وجه املسـتكربين، بوقفة قبلية 
وا فيهـا عن رفضهم القاطع لسياسـة  عربَّ
الواليـات املتحـدة األمريكيـة وغطرسـتها 
ودعمهـا وتغذيتها للحـروب والرصاعات يف 

املنطقة. 
ويف الوقفـة التي حرضهـا مدير مديرية 
بدبدة درعان السـقاف ومدير مكتب الهيئة 
العامـة لـألرايض يف املحافظة يـارس رساج 
وأمـني محـيل املديرية عـيل الحيـي ومدير 
أمـن املديرية العقيـد طالل الرشيـف، رفع 
املشـاركون الشـعارات املناهضـة للواليات 
املتحـدة، متهمـني األخـرية بالوقـوف وراء 
مـا يحـدث يف املنقطـة من أزمـات وحروب 

ورصاعات. 
وأَشـاَر املشـاركون إىل أهميّة الشعار يف 
إعالن الرباءة من أعداء اإلسـالم واملسلمني، 
املشـاريع  وتعريـة  كشـف  يف  ودوره 

واملخّططـات الصهيوأمريكيـة الهادفـة إىل 
احتالل الشـعوب والبلدان ونهب مقدراتها، 
القرآنـي  باملـرشوع  تمسـَكهم  مؤّكـديـن 
وشعار الرصخة كمنهج وموقف يف مواجهة 
لقـوى  التآمريـة  واملخّططـات  املشـاريع 
االسـتكبار العاملـي ويف مقدمتهـا أمريـكا 
وإرسائيل،  وتخلل الوقفة عدٌد من الكلمات 
التـي تناولت سـري الشـهيد القائد حسـني 
بدرالدين الحوثـي وأبرز املحطات يف تَحّركه 
الجهـادي يف مناهضة املشـاريع واملؤامرات 

الشـعوب  وتحذيـر  الصهيوأمريكيـة، 
واسـتنهاضها ملواجهة األخطـار التي تّهّدد 
ــة العربية واإلسالمية واملتمثلة يف عدد  األُمَّ
من املشـاريع واملخّططـات التآمرية لقوى 

االستكبار العاملي. 
وأَشـاَرت إىل أن الشـهيد القائـد تَحـّرك 
وجـه  يف  الرصخـة  إعـالن  يف  بشـجاعة 
املستكربين يف مثل هذه األيّام، الفتة إىل األثر 
الكبري الذي أحدثتـه الرصخة يف تغيري واقع 

ــة ومناهضة املرشوع األمريكي.  األُمَّ

وزغر الحئاب وظائإ وزغر الثثطئ غافصثان 
جَري شسالغات املراضج الخغفغئ املشطصئ بافطاظئ

 : خظساء
ـَد وزيُر الشـباب والرياضة، محمد حسـني مجـد الدين املؤيدي، ومعـه نائب وزير  تفقَّ
الخدمة املدنية والتأمينات، عبدالله املؤيد، سـري فعاليات مدرسة القدس الصيفية املغلقة 

بأمانة العاصمة املقامة ضمن الدورات الصيفية للعام الجاري ١٤٤٣هـ. 
وخالل الزيارة التفقدية التي حرضها وكيل وزارة الشـباب والرياضة لقطاع الشـباب 
رئيس اللجنة الفنية للدورات الصيفية عبدالله الرازحي ووكالء وزارة الخدمة لقطاع املوارد 
البرشيـة عيل الكبيس وقطـاع تكنولوجيا املعلومات محمد رشف أبـو طالب ووكيل قطاع 
األجور واملوازنة يحيى األمري ورئيس الهيئة العامة للتأمينات واملعاشـات إبراهيم الحيفي 
أّكــد وزير الشـباب والرياضة عىل رضورة االهتمام بالطالب املوهوبني يف شـتى املجاالت 
التي تتضمنها املدرسة سواًء الثقافية أَو الرياضية أَو التعليمية أَو يف قراءة وحفظ القرآن 
الكريـم وغريها من األنشـطة التي تقام يف املدرسـة، مؤّكـداً أنه يجـب أن يتم إيالء هؤالء 

ة وصقل مهاراتهم وتنميتها وتحفيزهم عىل مزيد من اإلبداع.  املوهوبني الرعاية الَخاصَّ
مـن جانبه، أّكـد وكيل وزارة الشـباب والرياضة لقطاع الشـباب رئيـس اللجنة الفنية 
للـدورات الصيفيـة، عبدالله الرازحي، أن الدورات الصيفية تسـري بالصـورة املخّطط لها 
وتقـام فيها مختلف األنشـطة يف تعليم القرآن الكريـم والرياضية والثقافيـة والتعليمية 
وغريهـا وفـق الربنامج املحّدد واملوضوع مسـبًقا، مشـيداً بتفاعل وتعـاون أولياء األمور 
وحرصهـم عىل الدفع بأبنائهم لاللتحاق باملـدارس الصيفية؛ ملا لها من أهميّة كبرية تعود 
ناً تفاُعـَل واهتمام القيادة  عليهـم بالنفـع والفائدة خالل أوقـات اإلجازة الصيفيـة، ُمثَمِّ
الثورية ممثلًة بالسـيد القائد عبدامللـك الحوثي والقيادة السياسـية إلنجاح هذه الدورات 

وإخراجها بالصورة املطلوبة.
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 : إبراعغط السظسغ
تعبـوا َكثرياً بانتظار أول رحلـة كان يُفرتَُض أن 
تقلَّهـم من مطار صنعـاء الدويل إىل وجهـة العالِج 

خارَج البالد املحّددة سلفاً. 
اليمـن  مـرىض  مـن  املنتظـرون  هـم  كثـريون 
بحاالتهـم الحرجة، املسـتعصية، الطارئة كما هو 
حـال أمني عامر الذي يعيش مـع غيبوبة منذ ثالث 
سـنوات لم يجد سـبيالً للسـفر من مطـار صنعاء 
قبل مع أمل سابق ألوالده يف ما كان يعرف بالجرس 
الطبي الذي أوقفته منظمة الصحة العاملية، واليوم 
تتفاقم حالـة عامر أكثر من ذي قبـل، َحيُث يقول 
ابنه عبدالسالم: إن مستشفيات الداخل لم تستطع 
تشـخيص حالته بدقة فيما يحتاج للسـفر خارج 

البالد، َحيُث اإلْمَكانات الطبية األكثر تطوراً. 
يقـول عامر بأنهـم كانوا يفكرون بسـفره عرب 
املناطـق املحتّلـة لكـن وضعـه الصحـي وحالتـه 
الحرجـة ال تحتمـل أي سـفر طويل عـىل اإلطالق، 
وهم اليوم بانتظار رحلة عالجية عرب مطار صنعاء 

وإن كانوا ال يعلمون متى سيأتي الدور عليهم. 
 

طرغدئ بالسمعد الفصري: افطط 
املاتثة سخا عحئ

بعمودهـا  بانـزالق  املصابـة  باعلـوي،  نجـوى 
الفقـري، تقـول إنها تجرعـت مرارة آالم سـنوات 
طـواالً، ال تعلم إىل أين سـيكون منتهاهـا، فهي لم 
تعد تثق بوعود تحالف العدوان وُهدناته التي تقول: 
إنها لم تكن إنسـانية أبداً، فاإلنسانية –بنظرها- ال 
ترتبـط بمواجهـات اآلخريـن، والشـهامة ال صلة 
لهـا بمن يتكئ عـىل جراح املرىض ويسـتمع بأنني 

املستضعفني. 
تشـري باعلوي إىل أن حالتهـا ال تحتمل االنتظار 
فهي تعاني من انـزالق يف العمود الفقري إىل جانب 

شـد عضيل والتهاب عصبي فهي دائماً مسـتلقية 
ال تسـتطيع الجلوس بانتظـار رحلة عالج عىل أمل 

ابتسام الحظ لها للسفر والعالج. 
تضيف نجوى: كنت أبحث عن السفر للعالج منذ 
سنوات وفكرت يف املجازفة بالسفر عرب مطار عدن 
لكن حالتي ال تسـمح البتة فأنا ال اسـتطيع تحمل 
متاعب السـفر، َحيُث إني أظل مستلقية عىل رسير 
طـوال الوقت يف حني أن أية رحلة سـفر ملطار عدن 
تسـتغرق ساعات طواالً، ناهيك عن التوقفات التي 
تفرضهـا النقاط األمنية وغريها مـن املتاعب التي 

قد تواجُهك يف رحلتك براً. 
وتتابع: مـع فرض العـدوان رشط إصدار جواز 
السـفر من مناطق االحتالل قبل االتّفاق عىل قبول 
جـوازات صنعاء فقد اسـتغرق تجهيزنـا لجوازات 
ام قدمت  سـفري وزوجي وقتاً ال بأس به، وقبل أَيـَّ
للحصـول عىل الفيزا من األردن والتي قد تسـتغرق 
ام، أي أننا سـنكون تحت رحمة  حوايل العـرشة أَيـَّ
األمـم املتحـدة وقبـول العـدوان مواصلـة رحالت 
الطـريان أَو تعويـض الرحـالت التـي كان يجـب 
إقالعها مـن مطار صنعـاء منذ بـدء الُهدنة، ومع 
هذا سـنرجو ونتمنى الخري من الله.. مع أنه يجب 
أن يكـون للمـرىض وضع خاص برحـالت الطريان 
فاملريض ظروفه وحالته غري املسـافر العادي، فأنا 
كمثـال ال أسـتطيُع الجلـوَس عىل ُكـريس الطائرة 
ي بحاجـة لالسـتلقاء طوال  بشـكل طبيعـي؛ ألَنـَّ

الرحلة، وهكذا حال كثري من املرىض. 
 

السفر الحاق برساغئ أطمغئ!
محمد القوزي اسـتعد ألول رحلـة بعد أن حجز 
تذاكر السـفر لرحلة كان قد انتظرها مطار صنعاء 
منـذ العام ٢٠١٦ كأول رحلـة تجارية ال عالقة لها 

برحالت األمم املتحدة. 
 إصابة والده أمني القوزي بجلطة دماغية سببت 

لـه انسـداداً برشيانني رئيسـيني أحدهمـا بصورة 
كاملـة وآخـر بصـورة شـبه تامة مع تشـخيص 
األطبـاء بصعوبة الحالة ورضورة السـفر العاجل، 
إذ أن املتوقـع حـدوُث جلطـة دماغية أُخـرى بأية 
لحظة قد تـودي بحياته، وما بني انتظار أول رحلة 
مع بـدء الُهدنـة والحاجة امللحة للسـفر تضاربت 
أفكاُر من حوله هل ينتظرون املوعَد ثم املوعد التايل 
بعـد أن أُلغي موعـد أول رحلة عرب مطـار صنعاء، 
أم يسـلكون الطريـق األصعب املحفـوف بمخاطر 
السـفر عرب املحافظـات املتخمة بإجـراءات نقاط 
التفتيش املرهقة لدى مرتِزقة العدوان والتي ال تعبأ 
بمريـض أَو معاًىف، مع ما يف ذلك من مجازفة كبرية 
قد يفقد معها أبو محمد حياته؛ إرهاقاً من السـفر 

الطويل ملريض مصاب بجلطة دماغية. 
وكان ال بُــدَّ ممـا ليس منه بد إلنقـاذ ما يمكن 
إنقـاذه وإن كان فيهـا مغامـرة تجـاوزت نصائح 
األطباء بعدم سـفر براً، كما يقول االبن، فالوصول 
ا رغم أن الرحلة كانت عىل  إىل مدينة عدن كان شـاقٍّ
أربـع مراحل، انتقاالً مـن مدينـة إىل مدينة ألربعة 
ـام للوصـول إىل صالـة مطار عدن واالسـتعداد  أَيـَّ

للمغادرة صوَب عّمان األردنية. 
يرسد ابُن الحاج القوزي بعَض تفاصيل السـفر 
ويقول: إن «السـفر عـرب املحافظـات للوصول إىل 
عـدن كان مسـتحيالً أن يتـم دون مرافقـة طبيب 
مع حالتنا املرضيـة، وهذا األمر الذي ال قدرَة آلالف 
املرىض عليه، لم يكن ليتسـنى لنا لوال توفر الجانب 
ا جداً ُوُصـوالً إىل  املـادي، يف رحلة بدت طويلًة ِجــدٍّ
عدن مـع اعـرتاض نقـاط التفتيش التـي لم تكن 

لتستثنَي أحداً حتى الحاالت املرضية. 
ويضيـف: لوال أننا جازفنا متوكلني عىل الله رغم 
صعوبـة الحالة وارتفـاع مخاطر فقـدان مريضنا 
للحياة بأية لحظة إال أن هذا كان صواباً من وجهة 
نظـري إىل َحــّد مـا، فمطار صنعاء لـم يُفتح ولم 
تقلـع أيـة رحلة لشـهر ونصف شـهر، فيما كانت 

تنبيهـات األطباء تشـري إىل فرتة أقل مـن هذه املدة 
التي عرقلـت فيها رحالت الطـريان بمطار صنعاء 

لحدوث جلطة دماغية لوالدي الحاج أمني. 
ويتابع: عنـد العودة كان حظنا أن غادرنا عمان 
مع طريان صنعاء، فيمـا أفكاري كانت تدور حول 
مـن رأيناهـم بصنعاء مـن حاالت مرضيـة صعبة 
ا تنتظر من يمد لها يد العون للسـفر، وما أكثر  ِجـدٍّ
أُولئـك، بعضهـم ينتظـرون رحالت القاهـرة األقل 
كلفة وبعضهم ينتظر دوره بأية رحلة وألية وجهة 
وتسـألت من سـينجو منهم ومن سـريحل بعد أن 
فقـدوا األمل، وهذا ما أدركته يف رحلتنا هذه، فكيف 
بمن لم نرهم وهم بعرشات األلوف منذ بدء العدوان 

والحصار عىل اليمن. 
 

أحئاُح التخار وظصاُط املرتِجصئ
نزار الشـامي، املصـاب بالروماتيـزم يف مراحله 
املتقدمـة، يقـول بأنه انتظر تدشـني رحالت مطار 
صنعاء فيما لم يستطع املغادرة عرب مطار عدن أَو 
سـيئون؛ ملا يف ذلك من مخاطر السـفر التي سـمع 
عنها بنقاط املرتِزقة العسـكرية والتي قد ال يسـلم 
القاصد السفر رشها حتى وإن ذهب يف رحلة عالج. 
بعد تدشني أول رحلة ملطار صنعاء إىل عمان قبل 
أسبوعني كان نزار يأمل أن تقلع رحالت إىل القاهرة 
كما كان اتّفاق الُهدنة قد أشار، فاإلْمَكانات املادية 
لديه ال تشّجع للسفر إىل األردن، وبانتظار أية رحلة 

مماثلة إىل مرص. 
يقول مرافُقه األخ األكرب لنزار زين العابدين إنهم 
فرحوا َكثرياً بسـماع تأكيد اسـتقباِل مرص رحالت 
اليمنية عرب مطار صنعـاء، لكن هذا جاء يف الوقت 
الحرج، َحيُث الُهدنة تلُفُظ أنفاَسـها األخريَة، فأية 
ام  رحلة سـتغاِدُر َصوَب القاهرة يف ما تبقى من أَيـَّ
الُهدنـة ومن سـيغادر عربها واملنتظـرون لرحالِت 

صنعاء القاهرة باملئات. 

استطالع

ختغفئ «المسغرة» تطاصغ سثدًا طظ المرضى المظازرغظ سطى صائمئ آقف المتااجغظ لطسفر لطسقج:

طرضى الغمظ باظازار افطض املفصعد برساغئ أطمغئطرضى الغمظ باظازار افطض املفصعد برساغئ أطمغئ
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- بداية أخ محمد كيف تعّرفت إىل الشهيد القائد؟
بداية األمر، قّررنا أَنَـا ورفيقي الشـهيد يحيى 
حمود السـفر إىل صعدَة بعد أن سـمعنا أن هناك 
َرُجـالً عاِلماً يف مـران، قلنا: ملـاذا ال نقوم بزيارة 
لـه ونتعـرف إليـه؟! فعندمـا وصلنـا إىل مـران 
اسـتضافنا السيد حسـني يف بيته، وحال تناولنا 
وجبـَة الغداء أتذكـر كانت هنـاك قضية، قضية 
قتـل، فتحدثت مع رفيقي أن مثـَل هذه القضية 
تحتـاُج إىل محاكم وإىل سـنوات، وبعد أن تناولنا 
الغـداء إذَا بالغرماء يتصالحـون ويدفعون الدية 
وأعطوا السيد منها مئة ألف ورفض أن يأخذها. 

 
- يف ذكرى الرصخة.. هل كنُت أحد الحارضين يف 

اليوم األول إلطالق الشعار؟
نعـم، يف أثنـاء رفـع الرصخة كنـا متواجدين 
يف بدايـة عـام ٢٠٠٢ ملَّـا رفعت، وبعـُض الناس 
املرجفني استغربوا، وكانت ردة فعلنا هو أن فيها 
ن حولنا.  رضا لله، وكان أكثر املعارضني هم ممَّ

 
ثْنا عن شخصية الشهيد القائد؟ - حدِّ

الشهيُد القائُد السيد حسني بدر الدين الحوثي 
كان رجـالً صاحَب كلمة، صاحـَب مبدأ، صاحَب 
علـم، َرُجالً عظيماً وهامـة عظيمة، جاء يف زمن 
، وعاملاً بمـا تعنيه الكلمة،  غفلـة، كان رجَل َحقٍّ
ــة، عندما رفع  عاملاً مسـتنرياً وأراد أن ينقذَ األُمَّ
هاً للسـفر  الرصخَة (هذا الشـعار) كان هو متجِّ
إىل جمهورية السـودان لبعض الدراسـات هناك، 
فعندما سـمع كلمـَة الرئيس األمريكي األسـبق 

(بوش) يتحدث وهو يقـول: َمن ليس معنا فهو 
ضدنا. فقال السـيد: واللِه ألتخذ موقًفا ضد هذا 
اللعني.. هل أصبح له شـأن؟! واللـه إنني ضده، 
وضـد أيِّ طاغـوت يف العالـم. لذلـك فكـر وعمل 
الرصخة يف عام ٢٠٠٢ وتراجع عن السفر وأعلن 
هذه الرصخـَة يف وجه بوش وأمريـكا واالحتالل 

األمريكي. 
 

- ما هو الوسط الذي رصخ فيه الشهيد القائد؟
لم أكن أعرُف األشخاَص؛ ألَنَّني كنُت من خارج 
ا  املنطقة، كنا طالباً، فالزمته ومهمتي كانت حسٍّ
ا ملراقبة التَحّركات تَحّركات املنافقني أَو أية  أمنيّـٍ
تَحـّركات من النظـام، وهذا ما أعـاق حضوري 
يف محـارضات كثـرية، إىل جانِب أننـي كنُت أحد 
موزِّعـي وطابعـي الشـعار، بتوجيه من السـيد 
حسني نفسـه. وكان الشعار كله بلون واحد هو 
اللون األسـود بالصق أبيض، الشعار القديم كان 

كله بلون أسود. 
 

- ما هـي التوجيهاُت التي كان يطلُقها الشـهيد 
القائد فيما يَُخصُّ الشعار؟

اسـتنكر الصمـَت أَو التثاقـل، قـال: ال بُـدَّ أن 
نتكلَم وال نسـكت، بالرغم أننا كنا مطاَردين عىل 
مسـتوى أنه من يأتي بأي عنرص حوثي حسـب 
وصفهم سيكافأ بمئة ألف ريال ودرجة وظيفية. 

 
- من كان يقُف خلف خدش الشـعار بعد كتابته 

عىل الصخور والجدران؟
كانـوا  لإلصـالح،  اليمنـي  التجمـع  حـزب 
معارضني للرصخة، وهناك الكثريُ من املنافقني. 

 
- هل شاهدُت السيد بدرالدين يرصخ؟

نعم، وقد قال: إن ولدي حسـني أوتي الحكمة، 
وإن هذه الرصخة سـتُقضُّ مضاجـَع املنافقني 

وتوِقُظ مناَم أمريكا وأذنابها. 
 

- هـل ترافـَق شـعاُر املقاطعـة مـع شـعار 
الرصخة؟ وكيف تم تحديُد املنتجات؟

نعـم بنفـس املسـار، واملنتجـات األمريكيـة 
واإلرسائيلية بحث عنها السـيد حسـني وتحرَّى 

وأطلعنا بقائمة ألسـماء املنتجات، مثل: صابون 
إريال ورشكة كوكا كوال.. الشـامبوهات، القمح 
األمريكي أبو غزال، قال: ألَنَّها بضائع ندفع فيها 
فلوسـاً وتعود عىل رؤوسنا صواريخ، وقال نحن 
مـن يغذِّي عدونا، يجـب مقاطعتهم، لو قاطعنا 
عىل مسـتوى علبـة الشـامبو لخـرست أمريكا 

مليارات. 
 

- ملاذا كانت الرصخـُة بصنعاَء يف الجامع الكبري 
دون غريه؟

الجامع الكبري؛ ألَنَّه كان قريباً من فرعون من 
النظام والسـلطة، وبالطبع كنا نرسل ملصقات 
شـعار الرصخـة إىل داخـل السـفارة األمريكية 
تحدياً ألمريكا ولكربيائها، وكان السـيد حسـني 
كمـا تحـدث إلينـا يعـرف أن النظـام سـيقوم 
بمالحقته وشن الحرب علينا، وأن هذه الرصخة 
ستبني املنافقني ويتضح الوجُه اآلخُر للوطنيني، 
والحرب الهوجـاء قامت بتوجيـه أمريكي وأول 
أساليب اتخذوها هي االعتقاالت وعدة محاوالت 
اغتيال للسـيد حسـني قبل الحـرب وكلها باءت 
بالفشـل ولـم تقـم الحـرُب إال بعـد محـاوالت 
عديـدة الغتياله، وبالرغـم أننا كنا طالبـاً أغلبُنا 
من خـارج محافظـة صعدة كنـا حريصني عىل 
حماية وحراسة السيد حسني ونفتُح حساً أمنيٍّا 

خارجياً ونتحرى عن أية معلومة. 
 

- برأيـك ملـاذا وقـف النظـاُم يف وجـه املرشوع 
القرآني؟ 

يـا أخـي، كان النظـاُم عميًال مثلُـه مثُل بقية 
دٌة مع  األنظمـة العميلـة ألمريـكا، جنـوٌد مجنـَّ
أمريكا.. السفري األمريكي بعد رفع الرصخة قال 
بعظمة لسانه: يجب القضاُء عىل الحوثي رسيعاً، 
ملاذا؟؛ ألَنَّه عرف خطـورَة هذه الرصخة، وخطر 
هذا الرجل عليهم وعىل مشاريعهم االستعمارية، 
ـــة اإلسـالمية تمّول  كان الوطـن العربـي األُمَّ
بالعلماء واملحدثني ملاذا سفري أمريكي يف صنعاء 
يقول: يجب القضاء عىل السـيد حسني بدرالدين 
ه يعـرف اليهـود ويعـرف  الحوثـي رسيعـاً؛ ألَنـَّ
أن السـفريَ األمريكـي مـن أرسة يهوديـة وهـم 
يعرفون خطورَة هذا الرجـل، وكان من العجيب 

بعد أن حرض الرئيُس عـيل عبدالله مؤتمَر الدول 
الصناعيـة عاد وأثـار الحرب يف مـران مبارشة، 
كلَّف عيل محسن، وكانت الحرب األوىل عىل السيد 
حسـني بتوجيهـات أمريكيـة- ويرُقُب السـفري 
األمريكـي الحرب عن كثب مـن غرفة العمليات، 
أَو ُقل كمِرشف عىل حـرب مران، وكنا مطاَردين 
ديـن وكانـت السـجوُن مليئـًة باملكربين  ومرشَّ
والطالب سـجون األمن السيايس واألمن القومي 

الذي أّسسته أصالً أمريكا. 
 

- املراكـز الصيفيـة.. بدأت خالل األيّـام القليلة 
املاضيـة وكانت هناك حملة إعالمية رشسـة من 
جانـب العدّو عليهـا.. كيف كانت قبـل انطالقة 

املرشوع القرآني؟
ا وليست وليدة  املراكُز الصيفية قديمة ِجـدٍّ
اللحظة، مـن بداية املرشوع واملراكز الصيفية 
موجودة ومن قبـل انطالقة الرصخة، وأخذنا 
دورة صيفيـة سـبعني يومـاً حينهـا، وهـي 
ثقافة قرآنيـة تبني لك من هم أعـداء الله من 
هو عدوك الحقيقي، تنرش اإلخاء والتسـامح 
ــة اإلسالمية. ومع األسف بعض  وترابط األُمَّ
الدعـاة تسـمعهم يقولـون: األمتـني العربية 
ـة عربيـة وأمة  واإلسـالمية، ليـس هنـاك أُمَّ

طتمث زغثان -أتث المضئرغظ افوائض- غروي شغ تعار لختغفئ «المسغرة» الئثاغات افولى لطخرخئ شغ وجه المساضئرغظ:

ــئ  طحروُع الحعغث الصائث ضرورٌة قجاظعاض اُفطَّ
وإخراجعا طظ وتض عغمظئ الطاغعت افطرغضغ
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  ضاظئ عظاك طتاوقت 
قغاغال السغث تسغظ 

صئض حظ الترب افولى 
لضظ الحعغث الصائث ضان 
رجًق صرآظغًا وغسرف ضغَث 

الطعاغغئ

  طحروع الحعغث 
الصائث طحروع بعرة شغ 
ُضـّض المةاقت وطحروع 

ــئ لاساسغَث  غساظعخ اُفطَّ
طضاظاعا
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ــة موحدة،  ــة اإلسـالمية أُمَّ إسـالمية، األُمَّ
ـة  ـة...» هل قال أُمَّ والله يقول: «كنتم خري أُمَّ
نا  عربية وأمة إسـالمية؟ ال، دينُنـا واحد وَهمُّ
واحـد وقضيتُنا واحـدة، اآلن قضيتنـا وهمنا 
فلسطني، عندما نشاهد إخواننا الفلسطينيني 
يُقتلـون ويُرشدون بالرغم ممـا نعانيه ولكن 
همنـا وقضيتنـا فلسـطني، أذكر لـك موقفاً 
للسيد حسني يف إحدى الليايل آنذاك وأنا موجود 
وهو يشاهد نرشة األخبار والله إنه بكى، وهو 
يشاهد مشهداً يف فلسـطني حينها قال: والله 

إننا سنُسأل! وبكى، بكى من الَهم. 
 

- بَم تُردُّ عىل من يقولون أنتم تقاتلون من.. أنتم 
تقاتلون اليمنيني.. أمريكا بعيدة؟

يا أخـي، هم أدواٌت، بالك ووتـر والجنجاويد 
واملنافقـون هم أذناب أمريكا، أمريكا حارضة، 
بالتوجيهات وهذا العدوان من أمريكا والطريان 
يرضبُنـا بتمويـل ودعـم لوجسـتي أمريكـي، 
الرئيـس األمريكـي السـابق ترمـب قـال: لوال 
دعمنا ملا وقفت وصمدت السـعوديّة ألسـبوع 
واحـد، املرتِزقـة هـم فقـط أذنـاب، قّفـازات 
(كفـوف) للقاتل الذي هو عدونا الحقيقي.. ثم 
يأتون ليقولوا إنهم جيـش وطني. وهم تنظيم 
قاعدة وجنجويد وبـالك ووتر، كلها أكاذيب، يف 
سـقطرى اآلن توجد قاعـدة إرسائيلية وجيش 
وطنـي ماذا! نحـن نقاتل أمريـكا وجهاً لوجه. 
أحد الفلسطينيني قال: اليمنيون يف الصف األول 
ملواجهة أمريكا. السالح القنابل العنقودية هي 
ممن؟ هل هي صناعة السـعوديّة أَو املرتِزقة؟! 
قنبلـة فج عطان طيار إرسائيـيل ألقاها، وكان 
يف ظنهم أن اليمنيني سيستسلمون بعد إلقائها 
مثل قنبلة هريوشيما، رضبوا بأسلحة محرَّمة 
ا، مـن يقتلنا سـوى أمريـكا و»إرسائيل»  دوليّـٍ
وفرنسـا وبريطانيا وغطاء مجلس األمن، هذه 
الحرب كونية عىل اليمن، من يقتلنا هو السالح 

األمريكي واملال السـعودّي. 
 

- هل تعترب مرشوع الشهيد القائد مرشوَع ثورة 
ــة؟ تستنهُض األُمَّ

مـرشوُع الشـهيد القائد مرشوُع ثـورة فعالً، 
ثورة إيَمـانية، ثورة سياسـية، ثـورة اقتصادية 
بـكل املجـاالت وليـس يف مجـال واحـد، وثورته 
سـبقت ثوراِت الربيع العربي وهو ليس بالعربي 
بـل العربي.. فقط أرادوا أن يوجـدوا ُعمالًء ُجُدداً 
يُخِلصـون يف العمالـة أكثـَر، تغيـريُ الواجهة أَو 
ترميمهـا، وتجـد السـيد حسـني مثـالً يف بعض 
محارضاتـه يُحثُّ عىل الزراعة للوصول لالكتفاء 
الذاتي؛ ألَنَّنا سـنقُف عىل أقدامنا أمام العدّو كما 
قال. كان موسـوعًة بحق، وأذكـر موقفاً عندما 
سأله بعُض الطالب قالوا: الحظنا بعض السيَّاح 
هل نقوم بقتلهم أَو رضبهم؟ قال لهم: ال، ارفعوا 
الرصخـة يف وجوههـم وهـم سـيفرون! وفعالً 

رفعوا الرصخة وغادر السياح األمريكيون. 
 

- هل تعتقد أن حركة طالبان أوقعت يف أذهان 
ر عىل ظهـور مرشوع الشـهيد  النـاس لبًسـا أثـَّ

القائد؟
ال أعتقد ذلك، حركة طالبان، أسـامة بن الدن 
لم يكن سوى تمثال، نمور من ورق، يصنعونهم 
للبـرش، وما هو إال ذريعة أمريكية، الحرب كانت 
بني روسـيا وأمريـكا وامليدان كان أفغانسـتان، 
وكان علماء اإلخوان والسـلفيني أمثال: الزنداني 
إىل  اليمـن  مـن  مقاتلـني  يرسـلون  والوادعـي 
أفغانسـتان باسم الجهاد! برغم أن الحرب كانت 
سياسيًة بني أمريكا وروسيا ولكنهم استخدموا 
الدين، وباسـم الجهاد حّرضوا وأرسلوا مقاتلني 
إىل هناك، أذكر آنذاك كانت تصُدُر جريدة سعوديّة 
(املجاهـدون) كانـت مهتمًة بمجريـات الحرب، 
وعندمـا عملـوا مقابالت صحفية مـع العائدين 
من أفغانسـتان حينها ظهر عـيل عبدالله صالح 
محـاوالً التملـص يف أنـه ال يـدري بمـا دار وعن 
اليمنيـني املشـاركني يف الحـرب؛ ألَنَّ عمَلهم كان 

يف السـعوديّة، وحتـى لو كان يعلـُم ال أعتقد أنه 
سـيّرصح أَو يتكلـم.. وأتذكر أحـَد العائدين كان 
معنا يف دورٍة بوزارة األوقاف واإلرشـاد يف صنعاء 
قـال يل: كنـا نتعاطى الكحول. قلت لـه: اتِق الله 
تعاطيتم الكحول. قـال: ألَنَّنا كنا يف جهاد! قلت: 
أي جهاد هذا..؟ قـال: كان ذلك بفتوى من ُدعاة 
سـعودينّي افتوا لنا. اسـتغربُت من ذلك، تذكرُت 
ام جمـال عبدالنارص الذي  موقَف سـيِّد ُقطب أَيـَّ
أمر بإعدامه؛ ألَنَّه رفـض أن يفتَي برشب البرية، 
انظـر إىل الفرق بني هـذا العالـم الربَّاني وُعلماء 

ـابية.  الوهَّ
 

- مـا هو موقُف الشـهيد القائد من حرب صيف 
٩٤؟

كان رافضاً لها واعتربها سفكاً لدماء يمنية 
ويجـُب فيهـا الحـوار.. أَيْـضاً قضيـة جزيرة 
حنيش كان االقرتاح بمجلس النواب قيام حرب 
ضد إرترييا قال السـيد حسني الذي كان عضواً 
يف املجلـس: ال، نأخذُهـا بالحـوار أفضـل؛ ألَنَّ 
الحرَب سـتكون لصالح «إرسائيل» ولم يوافق 
ه توّقع أن دخـول اليمن  عىل قيـام حرب؛ ألَنـَّ
يف حـرب سـيدخلُها يف حصار وإنشـاء قواعَد 
ـٍل أمريكي، حتى أنـه منذ ذلك  أمريكيـة وتدخُّ
املوقف من السـيد حسني تم الرتكيُز عليه، ويف 
األخري تمت القضية بالحوار ورجعت الجزيرة 
لليمـن. ويف هـذا الوقت مثالً برأيي لـن تتحّرَر 
جزيرة سـقطرى إال بالقـوة وتواجد اإلماراتي 
فيهـا ما هـو إال أَداة لإلرسائييل الـذي يريد أن 
يتحكـَم يف البحر األحمر وحركـة باب املندب، 
وما سـقطرى إال قطرة من سـيل االستعمار. 
وعندمـا نالحظ اإلصالحيني يف عـام ٩٤ كانوا 
يقولون: سـنضع أيدينا يف يد كلب وال نضعها 

يف يد االشـرتاكي. وتراهم اليوم يف خندق واحد 
خندق العمالة والنفاق!

 
- هل لهذه الرصخة عالقة بإيران؟

إسـالمية،  أخويـة  عالقـة  بإيـران  عالقتُنـا 
لسـنا تابعني ألحـد، عدوُّنا واحٌد هـو «إرسائيل» 
وأمريـكا، وعندمـا يتحدثون أن معنـا دعماً من 
إيران والله إنني وسـيدي الشهيد زيد عيل مصلح 
كنا نأكل الفول املقرش وجبة غداء، أي دعم كانوا 
يتحدثـون عنـه.! كنـت أذهب للعمـل يف حرض 
حتـى أوفر لقمـَة أكل وأنا طالـب أدرس باملركز 
بمـران. أَيْـضـاً ألوفـر طبعـة أرشطة كاسـيت 
للمحـارضات. وكنـا نسـافُر إىل صنعـاء نطبع 
بعـض األرشطة وعىل حسـابنا الخـاص. وكنت 
أذهـُب لرشاء أرشطة صوتية وفيديو من حرض. 
كنا نعاني، املاء كنا نشـرتيه؛ حتى ماء الوضوء، 
كان بعـض أهايل مـران يمنعون عنـا املاء. وكنا 
ننزل مع سـيدي الشهيد زيد عيل مصلح إىل وادي 
(ليه) لغسل املالبس واملفارش ونجلب معنا املاء. 
كنا محارصيـن. الحق والباطـل دائماً يف رصاع! 
وعندمـا قامـت الحرب ماذا أشـيع؟ أشـيع بأن 
السـيد حسـني اّدعى النبوة!، كـذب يف حق رجل 

عظيم رجل عالم. 
 

- ما هي أبرز الشـائعات التـي تتذكرها من تلك 
األيّام؟

منها أن السـيد حسـني اّدعى النبوة، وكانوا 
يشـيعون أننا ال نقوُل يف الصالة: السالم عليكم 
ورحمة الله، بل السـالم عليك يا سـيدي حسني 
السـالم عليك يا سـيدي حسـني. َوأَيْـضاً قالوا 
كنـا نُِحلُّ املتعة. وشـائعات كثرية، كالم هابط. 
حصـل يف مـران مظلوميـة ال يتصورهـا أحد. 
يـروون لنا من الحرب األوىل أن السـيد حسـني 
تم الـرضُب عليه بغـاز الخردل غـاز األعصاب 
وأن هنـاك من قال إنه خرج من جرف سـلمان 
بدون وعيه معِلناً االستسالم، وهو لم يستسلم، 
والتوجيهـات صـدرت بقتلـه مبـارشًة، بدليل 
أنهـم أطلقوا عليه النـار أمام أبنائـه، انظر إىل 
حجم اإلجرام! وصحيح كان هناك وجه ضمان 
للسـيد حسني ولكن لم تكن النية صادقة وأحد 
املشـايخ تربأ من املوقف وصارح السيد حسني 
بالنية املبيَّتة لقتله يف الطريق بعد أخذه. وكانت 
هناك مراسـالت والحرب قائمة، راسـلوا السيد 
حسـني، وأثناء ذلك دعوه الجتماع مع مشـايخ 
وعلماء لحل القضية وهي كانت محاولة منهم 

الغتياله، السيد حسني لم يكن رجالً غبياً، عرف 
بأنهـا ُخدعة. وهـذه املعلومات اسـتقيتها من 
مرافق الشـهيد القائد بعد الحرب، وهو الشهيد 
حسـان البجـر -رحمـة اللـه وسـالمه عليه-، 

استشهد الحًقا. 
 

- هل الرصخة شعاٌر مؤقت؟
بالطبـع ال، ليـس شـعاراً مؤقتاً، وبـإذن الله 
ُمسـتمّرون إىل أن ندخل البيت األبيض. والشعار 
هو مرشوع قرآني ومرشوع حياة ال يتوقف عند 
أيـة محطة؛ ألَنَّ مقارعَة الطاغوت ُسـنٌَّة إىل يوم 

القيامة. 
 

- بما أنك حدثتنا عن الشـهيد القائد.. كيف ترى 
السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي؟

ال فـرق؛ ألَنَّ السـيَدين همـا كإصبعني يف كف 
واحـدة، مـن منهل واحـد، والسـيد عبدامللك هو 
ـل ملـا بدأه السـيد حسـني، وتعرفـت عليه  املكمِّ
قبـل الحرب الثانية، ولم أشـارك يف كلتا الحربني 
األوىل والثانيـة؛ ألَنَّ الطـرق فيهمـا كانت مغلقًة 

ومحارصة. 
 

- وأنـت بهذا الزخـم املعريف والعلمـي.. ما الذي 
جعلك ال تستمرُّ يف الجهاد؟!

كنت مطاَرًدا حتى الحرب الرابعة وتم اعتقايل 
أنـواع  وأبشـع  والكهربـاء  للـرضب  وتعرضـُت 
التعذيـب، اعتقلوني يف حرض وأنـا أقوُم بتوزيع 
الشعار، وأدخلوني يف زنزانة انفرادية ملدة ثمانية 
أشـهر تحت التعذيب، ثم نقلوني إىل سجن األمن 
السـيايس يف حّجـة، وكان توزيعي للشعار ذاتيٍّا؛ 

ُحبٍّا ووفاًء مني لروح الشهيد القائد. 
 

- أوجز لنا قصتك داخل السجن؟
تعرضُت أللـواٍن من العذاب، وكانـوا يطلبون 
منـي الرباءَة مـن املسـرية ومن السـيد عبدامللك 
والسـب، ولـم يكـن معـي يف ذلـك السـجن من 
املجاهديـن أحـٌد، أَنَـا فقـط، وتـم إخراجي من 
السـجن بتبادل لألرسى، تـم أرس ضباط، وخرج 

الكل مقابل الكل. 
 

- ما هي آخر لحظة جمعتك بالشهيد القائد؟
كانت آخـر لحظة يف الغدير، ومـن بعد الغدير 
األخـري منع الحصـار علينـا الدخول ملـران؛ ألَنَّ 

الحرب أوشكت عىل البدء. 
 

- كلمة أخرية لك يف هذا الحوار؟
أهـدي سـالمي وتحياتـي إىل سـيدي وموالي 
السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثـي وإىل أوالد ُكـلٍّ 
مـن الشـهيد القائد والشـهيد زيد عـيل مصلح، 
كمـا هي إىل ُكــّل املجاهديـن األبطـال. وأرجو، 
أرجـو، أرجو، وهذا ما أرجـوه من بعض إخواني 
املجاهدين أن يكون فيهم تعاُطٌف وتراحم وتآزر 
وتكاتف مثلما كان يف الرعيل األول من املجاهدين 
ُل نفَسـه ويقسـُم  الذيـن كان الواحد منهم يموِّ
لقمَة الخبـز فيما بينه وبني أخيـه املجاهد، وأن 

يقتدوا بالشهيد القائد. 

  ضان الظزاُم بصغادة 
الثائظ سفاش ضئصغئ 

افظزمئ السمغطئ فطرغضا 
والاغ خسثت لطتضط 

بظاء سطى الثثطات الاغ 
جاصثطعا لططاغعت 

افطرغضغ

  الحعغث الصائث والسغث 
سئثالمطك إخئسان شغ ضش 
واتثة والثي تّرضعما عع 
الصرآن والمحروع الصرآظغ 

ــئ الدروري إلظصاذ اُفطَّ

  ضاظئ آخر لتزئ 
جمساظغ بالسغث تسغظ شغ 
الشثغر افخغر وطظع التخار 

سظا الثخعل َفنَّ الترب 
أوحضئ سطى الئثء

  رأغُئ الحعغث الصائث 
غئضغ وعع غحاعث 

ظحرة افخئار سظثطا ظزر 
إلى أتثاث شطسطغظ وطا 
غصابطعا طظ خمئ سربغ
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بطصغج سطغ السططان
بعـد حـرب دامـت أكثـر مـن سـبعة أعوام 
قادها تحالف العدوان بقيـادة أمريكا وأذيالها 
يف املنطقـة تأتي دعـوات لُهدنة يتم من خاللها 
فتح املنافذ الربية والبحريـة والجوية وإيقاف 
إطالق النار يف جبهات القتال، وإيقاف الغارات 

الجوية. 
وبالفعل بدأ رسيان الُهدنة املزعومة والتي لم 
تؤِت أكلها بالشكل املتوقع منذ األيّام األوىل لها، 
فمـا زالت قوى العـدوان ومرتِزقتهـا يخرقون 
الُهدنـة يوماً بعـد آخر، إما بزحوفـات متكّررة 
علهـم يحّققـون ما عجـزوا عـن تحقيقه من 
قبل، أَو باحتجاز ناقالت النفط رغم تفتيشـها 
والترصيح لها بالدخول، وكذلك عدم السـماح 
بفتـح مطار صنعاء وبـدء رحالته إال يف الرمق 
ـام الُهدنة املعـدودة، وفوق ُكـّل  األخـري من أَيـَّ
ذلك ما زالت طائراتهم تعربد يف سـماء املناطق 
املحـّررة وتقـوم بأعمـال عدائية وتجسسـية، 
َحيـُث تـم إسـقاط ثـالث طائـرات مـن بينها 

طائرتني تم إسقاطها يف أقل من ١٢ ساعة. 
إن قبول القيـادة يف صنعاء للُهدنة ليس من 
باب الثقة باملعتدين الذين اسـتباحوا ُكـّل يشء 
يف اليمن ولم يرقبوا يف الشعب إّال وال ذمة، وإنما 
كان من باب كشـف الوجه القبيح للمتحالفني 
ة النابحني  وإسـقاط حججهم الكاذبة، وَخاصَّ
من مرتِزقتهم الذيـن يحملون حكومة صنعاء 
تبعات الحصـار وإغالق الطرق وعدم الرضوخ 
ة بعد مؤتمـر الرياض الهزيل،  للتفاوض َخاصَّ
لكـن رسعان ما انكشـفت سـوءتهم وطفقوا 
يخصفـون عـىل خروقاتهـم بحجـج واهيـة 
وبقلب الحقائق كما فعلوا عند إعالن إسـقاط 
طائـرة سـعوديّة تجسسـية يف سـماء صنعاء 

وبأنها طائرة مصنوعة محلياً!!! 
لكـن رسعـان ما أسـكت نباحهـم وزيفهم 
بإسـقاط طائرة أُخرى يف جيزان ليتبني املفسد 
مـن املصلح ومن الـذي يدعي السـالم َويدعي 
مصلحـة الوطـن من الـذي يحمي ويـذود عن 
حيـاض الوطن ويقـدم التنازالت؛ ِمـن أجِل أن 
تحيـا نفوس أطفال تحتاج إىل السـفر للخارج 

وأن تعود الحياة لشـوارع العاصمـة بعد أزمة 
خانقة وشلل يف الحركة أصابت املدن املحّررة. 

أمريـكا والسـعوديّة واإلمـارات والصهاينة 
وكل مـن شـارك يف تحالف العـدوان عىل اليمن 
هم أئمة الحرب والدمار فكيف لهم أن يجنحوا 
للسلم فهم ال عهد لهم وال ذمة، ومهما حاولوا 
الظهور بمظهر الداعي للسـلم وتوجيه الحرب 
بأنها أهلية وأن ليس لهم ال ناقة وال جمل فيها، 
فـال بد لهم أن يظهروا عىل حقائقهم بأفعالهم 
الخرقاء وما طائراتهم التي تتسـاقط كالذباب 
إال جزء من تسـاقط أقنعتهم الزائفة، والشعب 
اليمني ممثـالً بقيادته الحكيمة بات عىل وعي 
كاٍف بخطط األعداء وخدعهم، فسـبع سنوات 
من الحـرب كافيـة عـىل تعريـة مخّططاتهم 
الدنيئـة، وكافيـة إلعـداد القوة املناسـبة لردع 
تلك الخطط وإسـقاطها واأليّـام املقبلة كفيلة 
بإسـقاط املزيـد مـن املخّططـات واملزيـد من 
أسلحتهم الهشة يف الرب والبحر والجو وسيعلم 
الذيـن ظلمـوا أي منقلـب ينقلبـون والعاقبة 

للمتقني. 

إبراعغط طتمث العمثاظغ

 إن النظـر يف حقيقة الوضـع التنموي يف البلدان 
العربيـة، واليمـن عىل وجه الخصـوص، يضع بني 
أيدينـا خيوط مؤامرة قذرة، حيكت ضد الشـعوب، 
بتواطـؤ حكامهـا مـع مسـتعمريها، وتـم إيهام 
والتطـور  التنميـة  اسـترياد  بإْمَكانيـة  الشـعوب 
الحضـاري، دفعـة واحدة، بحيـث يمكنها توظيف 
مخرجات الحضارة الغربية، واستغالل آخر وأحدث 
نتاجاتها ومشاريعها، لصناعة النموذج الحضاري 
والتنموي الخاص بنا، لكن تلك التنمية املسـتوردة، 
كانت عبارة عن مشاريع وهمية، مدعومة بقروض 
ربويـة منهكـة، ومقابل فشـل وتعثـر معظم تلك 
املشـاريع – املفتقرة ألبسط معاني النماء والتطور 
امُلستمّر – ذات الطابع اإلنشائي االستهالكي، برزت 
القـروض املرافقة لها، لتؤّكـد مـن خالل طبيعتها 
الربويـة، وأرباحهـا املتصاعدة يوماً بعـد، يوم أنها 
هـي مـن يمثـل النمـاء الربـوي امُلسـتمّر، وليس 

املشاريع التي قدمت من خاللها. 
وبذلـك تم إغـراق املجتمعات يف قـروض ربوية، 
أنهكـت اقتصادهـا، وجعلتهـا عرضة لحـرب الله 
ـة وقد أصبحت عاجزة عن الرتاجع،  ونقمته، َخاصَّ
أَو التنصـل عن تلك القـروض، أَو رفض االتّفاقيات 

املطروحة باسـم التنمية؛ بَسـبِب تنامـي فوائدها 
الربويـة املهولة، التـي ألحقت باالقتصـاد الوطني 

أرضارا وأخطـارا كارثيـة، تمتد عرب 
الزمـن إىل األجيـال القادمـة، والتي 
تليهـا، عالوة عـىل تعميـم طبيعتها 
الربويـة، كظاهـرة حياتيـة ال بُــدَّ 
منها؛ بَهدِف تدنيـس زكاء النفوس، 
وتنصيب املجتمع لحرب الله وغضبه 
ونقمته، ومن خالل تدنيس النفوس، 
وإنهـاك االقتصـاد، تتضـح حقيقة 
التنميـة املقدمة من دول االسـتكبار 
والهيمنة واالسـتعمار، وهو ما تنبَّه 
له الشـهيد القائد رضوان الله عليه، 

وحذر من مخاطره، ومغبة االستمرار 
فيه، بقوله: "يقولون لنا بأن التنمية هي ُكـّل يشء، 
ويريدون التنمية، ولتكن التنمية بأي وسيلة وبأي 
ثمن! نحن نقول: ال نريد هذا، وكل ما نراه، وكل ما 
نسـمعه من دعاوى عن التنمية، أَو أن هناك اتّجاه 
إىل التنمية كلها خطط فاشلة، كلها خطط فاشلة. 
متى ما وضعوا خطة تنموية لسـنني معينة، انظر 
كم سـيطلبون من القروض مـن دول أُخرى؟ هذه 
القروض انظر كم سيرتتب عليها من فوائد ربوية، 
ثم انظر يف األخري ماذا سـيحصل؟ ال يشء، ال يشء. 

إن التنمية ال تقوم إال عىل هدى الله سبحانه". 

 – الخامسـة  السلسـلة   – القائـد  (الشـهيد   
محـارضات املدرسـة – اشـرتوا بآيـات اللـه ثمنا 

قليال). 
وخالفـا ملا يتـم الرتويج لـه، بأن 
التنمية هي ارتقـاء قيمي وأخالقي، 
املسـتوردة،  التنميـة  أفـرزت  فقـد 
حالة من الفسـاد القيمي واالنحدار 
االنحطـاط  وتفـيش  األخالقـي، 
النفـيس، واالنتهاك الجمعـي للدين، 
واالنقـالب عـىل األعـراف والعـادات 
والتقاليـد الحميـدة، وغـري ذلك من 
مظاهـر السـقوط واالنحـالل، التي 
أُصيب بها املجتمـع، كنتيجة لقبوله 
وقبولـه  الربويـة،  القـروض  تلـك 
التعامل بالربا، ومحاربة جبار السـماوات واألرض 
علنـا، ويف ظل هـذا الواقع املـرتدي، دينيـا وقيميا 
ا واجتماعيا وسياسـيٍّا، وعىل  وأخالقيـا واقتصاديّـٍ
كافة املسـتويات، هل يمكن القول: إن لدينا تنمية، 

هل هذه هي التنمية؟؟ 
تساؤل مرير، يجيب عنه الشـهيد القائد، قائال: 
"ليس هناك تنمية.. القروض التي يعطوننا قروضا 
منهكة مثقلة، وهل تعتقدون أن القروض تسـجل 
عىل الدولة الفالنيـة، أَو عىل الرئيس الفالني، وعىل 
رئيس الوزراء الفالني؟. تسـجل عىل الشعب، وهي 

يف األخري من سـتدفع من أجسـاد الشعب نفسه يف 
حالة التقشـف التي مرت بها بلدان أُخرى أنهكتها 
القـروض، يفرضـون حالـة من التقشـف. ألسـنا 
متقشـفني؟ ستفرض حاالت أسـوأ مما نحن فيها 
تحت عناوين أُخرى، ستدفع أنت ثمن تلك القروض 
من شـحمك ولحمك أنـت وأبناؤك، تذبل أجسـامنا 
من سـوء التغذية، فندفع تلـك الفوائد الربوية، من 
أين؟ من شحمنا ولحمنا ودمائنا، ألستم تسمعون 
بأن هناك بلدانا كالربازيل وبلد كرتكيا أصبحت اآلن 
مرشفة عـىل أن تعلن عن حالة التقشـف؟ واليمن 
ألسـتم تسمعون ُكـّل شـهر قروض؟. قروض بعد 
قـروض، كنا يف مجلس النواب ال يكاد يمر أسـبوع 
واحـد ليس فيـه قروض، وهـم يصادقـون عليها، 
قروض باملاليـني من الدوالرات، قروض شـهر بعد 
شهر، سـنة بعد سـنة، قروض [للتنمية، للتنمية] 
نمـوا هم، أما نحن فما نـزال جائعني، أليس كذلك؟ 
املسئولون هم من نموا، هم من غلظت أجسامهم، 
وعلـت بيوتهـم وقصورهم، هـم من نمـوا، ونمت 
رشكاتهـم، من نما أوالدهم، مـن نمت أرصدتهم يف 
البنوك، والشعب هو من سيدفع ثمن ذلك كله؛ ألَنَّه 

كله من القروض". 
 – الخامسـة  السلسـلة   – القائـد  (الشـهيد   
محـارضات املدرسـة – اشـرتوا بآيـات اللـه ثمنا 

قليال).

كتاباتكتابات

اجاعثاُف التب.. "جثري الصرود" طتاولٌئ جثغثة 

الُعثظئ المثارصئ شغ ظعاغاعا 

عض ضان لثغظا تظمغئ؟ 

الحساُر جقٌح وطعصش  
 

أبع زغث العقلغ   

 نعـم هو يف بدايته كلمـات وقد يقول عنه الكثريُ 

ويغبُطه الكثريُ ويقـول عنه ُكـلَّ عبارات التنقيص 

إلثبات أنه ال جدوى منه، ولكن لو كان هذا الشـعار 

حقاً كمـا يقولون لرتكونـا نرفُعه ونـرّدُده لكن ال 

فهو شـعار مـداه املؤثِّر يصل إىل أمريـكا ويصل إىل 

"إرسائيل".

واألعداء يعرفون حقاً أن هذا الشـعاَر يجعل من 

أمريكا ال تستطيع الحصول عىل عمالء لها ويعرقل 

ُكـّل خططها ويجعلها تراجع حسـاباتها العدائية 

ـة اإلسـالمية وتعفي املسـلمني من ُكـّل التهم  لألُمَّ

امللقـاة عـىل عاتقها وممـا يجـب أن يفهمه عامة 

النـاس وخاصتهـم أن اليهـود يخافون من أشـياَء 

مهمة منها:

الجمهرة والسخط الشعبي، ولذلك َفـإنَّ الشعار 

جمـع بني االثنتـني الجمهـرة وترديد هذا الشـعار 

ولم يكن أَيْـضاً هذا الشـعار يتيماً، فالشهيُد القائُد 

-رضوان الله عليه- الذي أطلق هذا الشـعار كان ال 

يتكلُم عن مشكلة إال ويأتي لها بحل، فبعد كثري من 

الكالم حول خطر دخـول أمريكا اليمن وغري اليمن 

تسـاءل الجميع مـاذا نعمل؟ فقال لهـم: ارصخوا 

وأعطاهـم  معكـم..  سـيرصخ  مـن  وسـتجدون 

منظومة املقاطعة االقتصادية التي تعترب بعد إعالن 

العـداء حرباً تغزو العدّو إىل عقر داره، وأنا أجزم أن 

هذا الشـعار بما يرتافق معه من توعية سـيحّصن 

ــة اإلسـالمية من الداخل ومـن أكثر ما تعاني  األُمَّ

ــة هـو الخلل يف الوالء والـرباء وقد جمع  منـه األُمَّ

ــة  ـُن األُمَّ هذا الشـعار الخصلتني، َحيُث أنه يحصِّ

من تـويل أعدائها ويوجهها لعـداء العدّو الحقيقي، 

فما يحدث من ضجة وهجمة ضد هذا الشعار ليس 

إال دليل فاعليته وأهميته. 

طتمث سطغ أبع طخطفى   
 

حـرٌب رشسـة يشـنها الكيـان الصهيونـي 
بمنظومتـه الواسـعة وأخطبوطـه املمتد حتى 
إىل هـرم السـلطة بأمريـكا بخصـوص الحج، 
ذلـك أنهم يفهمـون خطـورة الحج بالنسـبة 
ملشـاريعهم كأكرب مؤتمر إسالمي يجتمع فيه 
مئات اآلالف من املسلمني عىل اختالف بلدانهم 
وأعراقهم ولغاتهم وأشـكالهم، يجمعهم اإلله 
الواحـد والنبي الواحد والكتـاب الواحد والقبلة 
الواحدة واملناسـك الواحـدة، وكان يفرتض أن 
يجمعهـم العدّو الواحـد، إال أن األعـداء أدركوا 
خطورة هذا املؤتمر اإلسالمي، وأدركوا خطورة 
أن يجتمـع مئـات اآلالف مـن املسـلمني عـىل 
صعيـد واحد تجمعهم عدة قواسـم مشـرتكة، 
لذلك عمدوا وعرب أذنابهم يف املنطقة ومنذ زمن 
ليـس بالقصـري، إىل تعطيل الحج مـن محتواه 

وتفريغه من دوره عرب عدة إجراءات:-
١- تعطيل فريضة الحج من أهم شعرية فيه 

وهي شعرية إعالن الرباءة من املرشكني. 
٢-تعقيـد إجـراءات الحصول عىل تأشـرية 
الحج مـن جهة، ورفع تكاليف الحصول عليها 

من جهة أُخرى. 
٣- تقليـص عدد الحجاج خالفاً للدعوة التي 
أمر الله سـبحانه وتعاىل بهـا يف القرآن الكريم: 
((َوأَذِّْن ِيف النَّاِس ِباْلَحجِّ يَأْتُوَك ِرَجاًال وََعَىل ُكـّل 
َضاِمـٍر يَأِْتنَي ِمْن ُكـّل َفجٍّ َعِميٍق)) من سـورة 

الحج- آية (27).
كانـت مثل هـذه اإلجـراءات وغريها سـبباً 
لتعطيـل دور الحـج كمؤتمـٍر إسـالمي كبري، 
إال أن الحـج - رغـم مـا سـبق مـن إجـراءات 
شـيطانية السـتهدافه - بقـي بعبعاً وشـبحاً 
يقلق الصهيونية العاملية ومشـاريعها، فعمدوا 
ــة  وبكل الوسـائل إىل التضييق عىل أبنـاء األُمَّ
للحـد مـن أداءه، وذلـك -كما مىض يف السـنني 
املاضيـة- باختـالق فريوسـات مختلفـة يتـم 
تهجينهـا وزراعتهـا يف معاملهـم البيولوجية، 
مثـل إنفلونـزا الخنازيـر، ويف العـام املايض تم 
تهجـني ونرش فـريوس كورونا، وهـذا العام - 
وعند اقرتاب موسـم الحج - تـم تهجني ونرش 
فريوس ((جـدري القرود))، جديـر بالذكر أن 
هذه الحـرب البيولوجية يتم توظيفها سـنوياً 
لخدمة مشاريعهم الشيطانية بشكٍل أَو بآخر، 

والتي أهمها استهداف فريضة الحج... 
مثـل هـذه الخطـوات الشـيطانية وغريها 

من خطوات االسـتهداف للحج، وكذلك تخوف 
األعداء من اليهود والنصارى من هذه الفريضة 
تنبأ بها أعالم الهدى سابًقا، فقد تطرق الشهيد 
القائد رضـوان الله عليـه يف ملزمة [ الرصخة 
يف وجه املسـتكربين ] فقال ((مـاذا لو تعرض 
الحـج؟. هل تظنـون أنه مسـتحيل؟. كنا نقرأ 
من سـنني نقـرأ مـن سـنني نصوصاً لـوزراء 
بريطانيني ونصوص ليهود، وهم يصيحون من 
الحج، وقرأنا لإلمام الخميني وهو يؤّكـد -قبل 
أكثر من عرشين عاماً- بـأن أمريكا وإرسائيل 
تخطط لالسـتيالء عىل الحج، ولتعـرف أهميّة 
ــة ويف مواجهـة أعـداء  الحـج بالنسـبة لألُمَّ
اإلسالم واملسلمني ارجع إىل القرآن الكريم تجد 
آيات الحج متوسطة للحديث عن بني إرسائيل، 
وآيات الجهاد واإلعداد ضدهم يف أكثر من موقع 
يف القـرآن الكريم. فهـم ال بد، ال بـد أن يعملوا 
لالسـتيالء عىل الحج بأية وسـيلة ممكنة، وقد 
رأوا بأن األمور تهيأت لهم عىل هذا النحو...))، 
جدري القـرود هو آخـر إبداعـات الصهيونية 
لتعطيـل فريضـة الحج، ترى ما هـي الخطوة 
القادمة؟، سـؤال تجيب عنـه أروقة املخابرات 

الصهيونية.
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لطحسار تارغٌت غساتصُّ الاأطض

تتثغراُت الطشاة

عض ضاسئ الصئغطئ شغ 
دعالغج خطش الظساء؟!

اتارام الُمحّرف
ال أعـرف كيف أبـدأ وبأية عبارة أفتتـح مقايل؟! 
فأنا حقاً إىل اآلن لم أسـتوعب ما حدث ويحدث من 
انتهاك للحرمات وهتك لألعراض واختطاف للنساء! 
سمرية مارش فتاة الخوخة نزيهة الجنيد، وغريهن 
الكثـري لم نعلم عـن مصريهـن يشء، فتيات اليمن 
يختطفـن وتنتهـك أعراضهـن ويجهـل مصريهن، 
يحـدث هذا من قبل شـذاذ اآلفاق ومـن اللقطاء يف 
عدن ومـأرب وغريها، اختطـاف الفتيات واالعتداء 
عليهـن، وأخذهن إىل جهات مجهولة أمر فظيع وال 

يمكن السكوت عنه. 
أنا هنا لن أخاطب األجنبي املحتّل فهو ال يعنيني 
يف يشء، فقـد أتـى ليقيض عىل ُكــّل يشء يف بلدي، 
هو معتـٍد وليس لديه من أخـالق املحارب الرشيف 
يشء حتـى أخاطبه، فهم رشذمـة من قلييل الحياء 
ومعدومـي الضمـري، أنـا أوجه خطابـي للذين هم 
مَعهـم وهم لألسـف يمنيون أخاطبهـم، بعيًدا عن 
رشعيـة وأنصار اللـه، بعيًدا عن عفـايش وحوثي، 
بعيًدا عن الحرب بعيًدا عن االغتياالت بعيًدا عن ُكـّل 
هذا، أنتم يمنيون وهؤالء الفتيات بناتكم وأخواتكم 
وأعراضكـم كيف ترضون عىل أعراضكم؟! نعم هذا 
هو عرضكم الذي انتهكتموه، وتلك هي ابنتكم التي 
خدشـتم حياءها، واألُخرى التـي أخفيتم مصريها 
كلهن عار يف وجوهكم، هـل إىل هذه الدرجة غرقت 
الرجولـة يف وحل السياسـة القـذرة؟! أنتـم يا من 
تقولون إنكم رجال، أين الرجولة فيما قمتم به وقد 

سقطتم بهذا املستنقع وأصبحتم ذئاباً برشية. 
أنا هنا أوجه نداء إىل قبائل اليمن، ملاذا تسمحون 
بهـذا العـار، ملاذا تسـمحون بإقحام النسـاء بهذه 
القـذارة؟!، الفتيات اللواتي يختطفـن يمنيات كما 
أنتـم يمنيـون، ال أعـرف وال أفهم ماذا يسـاوركم 
وكيـف تفكـرون وأنتم تسـمحون لهـم أن يقوموا 
بهـذه األفعال املشـينة؟! هل لهـذه الدرجة ضاعت 
القبيلـة يف عفـن السياسـة، أنتم قبائـل وأنتم من 
تعرفـون ماذا تعني هذه الكلمة، هـذه الكلمة التي 
تجعل الرجل يلتقـي قاتل أبيه وقد دخل عليه بجاه 
القبيلـة فيدعه ويحقن دمه، انتبهوا يا قبائل اليمن 
ال تجعلـوا مـن ثقافة اآلخر الذيـن ال رشف لهم وال 
َقبْيَلـة، أن تمحي ثقافتكـم وقبيلتكـم، قاتلوا كما 
والشـهامة  بالقبيلـة  احتفظـوا  ولكـن  تشـاؤون 
واملروءة، انتبهوا من هذه الثقافة القذرة من التوغل 
يف تركيبتكم َفـإنَّها سـتكون طامة تصيب الشعب 
اليمنـي الذي يعرف أهلـه عند ُكـّل شـعوب العالم 

بأنهم هم أََساس للشهامة والرجولة. 
التعـرض للنسـاء بـالء إن لـم يتوقف سـتكون 
القصـف  كعواقـب  وليسـت  وخيمـة  عاقبتـه 
والهـدم وما نعانيه من سـنوات، التعرض للنسـاء 
واختطافهـن كارثـة يجب عليكم جميعـاً يا فرقاء 
القضية التصـدي لـها، ال تتخلوا عن ما يميزكم، ال 
تنجرفوا بهذا املسـتنقع القذر وال تظنوا أن به خري، 
ال تجعلوا شـذاذ اآلفاق يعتدوا عىل نسـاء اليمن، ال 
تسمحوا ملعدومي الُهــِويَّة أن يشوهوا ُهــِويَّتكم، 
اذهبوا برصاعاتكم بعيًدا عن النسـاء وتمزقوا فيما 

بينكم واحتفظوا بما يميزكم. 
يـا رجال اليمـن يـا قبائـَل اليمن امسـحوا من 
جبينكـم هذا العـار، وإن كان يف قاداتكم من ريض 
لنفسـه بهذا الخزي فال ترضوه لكم يـا أتباعه، بل 
افرضـوا عليـه االبتعاد عن النسـاء وعـن ما ييسء 
لكم، وال تكونوا كالقطيع من البهائم الذين ينفذون 
مـا يأمـر بـه قائدهـم املخـدوش الحيـاء املمتهن 
الكرامة، قفوا يف وجهه وقولوا ال للتعرض للنسـاء، 
قاتلوا برشف، ال تكونوا بهذه الوضاعة وتلك الخسة 
وتنتهكـون عرضكـم، تلـك الفتـاة هـي عرضكم، 

ليست عرض الغريب هي يمنية يا يمنيون. 
أعتذر لكل فتاة انتهك عرضها؛ بَسبِب السياسة، 
أعتذر لكل فتاة أخفي مصريها؛ بَسـبِب الخصومة 
بني اإلخوة الفرقاء، أعتذر لكل فتاة انتهك عرضها، 
ولم يتـم القصاُص لهـا ممن اعتدى عليهـا، أخريًا 

أعتذر لليمن مما يرتكبه العاقون من أبنائها!

 أجماء الةرادي
عرشون عاماً مرت منذُ أطلق السيد الشهيد 
حسـني بـدر الدين الحوثي شـعار الـرباءة من 

أعداء اإلسالم، 
لم تكـن هـذه األعـوام كافية النتشـار هذا 
ة  الشـعار إىل مناطق عـدة يف أرض اليمن َخاصَّ
ــة  أنها أعلنت يف رضٍف صعب وشديد عىل األُمَّ
اإلسـالمية وقد أطلق الشـعار يف ظـل الهجمة 
اإلعالمية والسياسية والعسكرية الرشسة عىل 
العالم اإلسـالمي بعد أحـداث الحادي عرش من 

سبتمرب 2001م. 
يف هـذه املرحلـة الحرجـة يف مرحلـة الـذل 
واالستسـالم التي أوصلت معظم الدول العربية 
إىل مراضـاة أمريكا عن ما حصل لها جراء هذا 
العمـل امُلدبـر والذي جعـل معظـم دول العالم 
العربي تحت سـيطرة دول االسـتكبار العاملي 
مـن أمريكا والدول الغربيـة يف هذه املرحلة من 

حياة أمتنا اإلسالمية. 
 أطلق السيد حسني الرصخة ضد املستكربين 
مـن جامع اإلمام الهادي يف صعدة، َحيُث إنه يف 
إحـدى محارضاته أخرب طالبَـه الذين ينتهلون 
مـن علمـه أن ارصخـوا بــ (الله أكـرب، املوت 
ألمريـكا، املـوت إلرسائيل، اللعنة عـىل اليهود، 

النرص لإلسالم). 
أطلـق الشـهيد القائـد الشـعار حـني وجد 
ــة فأخرب  الَضعـف والخضوع الذي تعانيه األُمَّ
بهـذه  ترصخـوا  أن  تسـتطيعون  (أال  طالبـه 
الكلمات) وكأنه يقول أن إيَمـاننا يُوجب علينا 
أن نفعل شـيئاً يف هذه املرحلة وأن نرفض هذه 
ـة فمن  املؤامرة وهذا االعتداء واالسـتعباد لألُمَّ

اإليَمـان أن نستنكر هذا ولو بأصواتنا. 
أطلق الشهيد القائد الشعار وهو يعلم حجم 
الهجمـة التي سـوف يالقيهـا من ترديـد هذا 
الشـعار ولكنه كان واثق باللـه فقال ارصخوا 

وسيأتي من يرصخ معكم. 
مـن عـاش يف تلـك املرحلة ورأى مـا واجهه 
الشهيد القائد وشاهد حجَم الهجمة التي ُشنت 
عليه والحروب التي قامت لم يكن سيتوقع ولو 
واحـد باملئة أن هذا الشـعار سـينترش كما هو 
ة بعد استشـهاد القائد حسـني بعد  اآلن وَخاصَّ

عامني فقط من إطالق هذا الشعار. 
يف ُكــّل مرحلـة وكل حـرب ُشـنت كانـت 
السلطة آنذاك تُرّدد أنه تم إخماد هذه الجماعة 
التي ترّدد الشـعار، لم يكن يتخيل أحد أن هذه 
الجماعـة التي أعلنـوا إبادتهم عـرشات املرات 
هي نفسـها وبعد عدة أعوام أصبحت الحامية 
واملدافعـة عـن اليمن، لـم يكن أحـد يتوقع أن 
هـذا الشـعار سـوف يُـرّدد بأعىل األصـوات يف 
الصحـاري والجبـال والسـهول واألوديـة ويف 
الريـف واملدينـة بـل وليـس يف اليمن فحسـب 
ولكن يف جميـع أنحاء العالم، لم يتخيل أحد أن 
هذا الشعار سـيواجه العالم وينترص ويتعجب 
العالـم لهذا االنتصار الذي صنعه هذا الشـعار 
ويف نفس الوقـت يرتعب األعداء ويتخبطوا بعد 

أن فشـلت ُكـّل مؤامراتهم وحروبهم الظاهرة 
والباطنة إلخماده. 

مـا حصـل لهـذا الشـعار ومـع مظلوميـة 
الشـهيد القائد وجميع الشـهداء القادة الذين 
كانـوا يف مرحلة سـابقة تجمـع عليهم معظم 
اليمنيـني لقتالهم يف جبال صعدة هم نفسـهم 
اليـوم بأرواحهم يحمـون اليمن بـل ووضعوا 
ــة والعالم بأكمله يف  لليمن مكان يف هـذه األُمَّ
أعـوام قليلة، ومـا حدث هو آية مـن آيات الله 

لعباده ليعتربوا إن كانوا يعقلون. 
انتهـى  والظالـم  بظلمـه  أنتـرص  مظلـوم 
بظلمـه، فقد انترص السـيد القائد بروحه وهو 
بجوار الله، وانترش علمه بعد استشـهاده أكثر 

مما انترش يف حياته.
وهذه عـربة حياتيه واضحـة تُثبت وتوضح 
كالم الله حني قال: (وال تحسـبنَّ الذين قتلوا يف 
سبيل الله أمواتاً بل أحياٌء عند ربهم يُرزقون)، 
فالسـيُد القائد ما زال يقـوُد معركته ضد قوى 
الطغيـان وينرش العلم ووصـل للعالم بأكمله، 

فاعتربوا يا أويل األبصار. 

سطغ أتمث طبظى   
 

تحذير امللياردير جورج سورس -أحد صقور الرأسمالية 
األمريكية- بشـأن هيمنـة رشكات التكنولوجيا الصينية 
وخطورتها عىل األمن القومي األمريكي َوأَيْـضاً ما وصفه 
بخطورة الرئيـس الصيني يشء جني بينـغ بأنه عدو عىل 
مجتمعات العالم الحر، ويجب عىل أمريكا أن تتخذ ما يلزم 
ضد الصني ورشكاتها التكنولوجيـة ومنها رشكة هواوي 
ورشكة زد. تي. أيه؛ باعتبَارهما خطراً يهّدد األمن القومي 
األمريكي جـاء ذلك عىل هامش املنتدى االقتصادي العاملي 

يف دافوس. 
املذكـور جورج سـورس هَو نفسـه صاحـب مرشوع 
تدمـري اقتصاديات مـا سـمي بالنمور اآلسـيوية وكانت 

وصيتـه برضورة وضع َحـــّد لبقاء النمو املتسـارع القتصاديات دول 
جنوب رشق آسـيا وقال إنها كشـجرة تنمو بمعدل رسيـع ولو تركناها 
دون تدخـل عاجل لبلغت هذه عنان السـماء وال بُـدَّ من العمل وبرسعة 
عـىل قطعهـا، وهذا ما حصـل فعالً يف تسـعينيات القرن املـايض، األمر 
الـذي نتج عنـه تعرض الدول األسـيوية املسـتهدفة لخسـائر كبرية يف 
العملة الوطنية واألسـهم والسندات ومنها إندونيسـيا وماليزيا وكوريا 
الجنوبيـة... إلخ.. وفقـدان مزايا املؤرشات العاليـة يف الوضع االئتماني 
واالسـتثماري، وهو درس قاٍس، تأثرت منه الَكثري من الدول والرشكات 

العاملية التي كان لها استثمارات مالية وصناعية، بخسائر فادحة. 
اسـتفاد من هذا الدرس الدول التي تمتلك مشـاريع طموحة للنهضة 
والقوة االقتصادية والعسـكرية والسياسية والتأثري الفاعل يف العالقات 
الدولية وتوفر رشوط ومتطلبات املنافسـة وتحديد وسـائلها ومواعيده 
االسرتاتيجية مثل الصني وروسيا االتّحادية والهند.. وتحولت الطموحات 

إىل واقع تعاملت معه دول وشعوب العالم. 
حان الوقت عىل أمريكا أن تعرتف بذلك ولم يعد هناك مجال للمكابرة 

واملثل اليمني يقول: "إذَا كرب ابنك خاويته"، وقول املتنبي:
. ومن نكد الدنيا عىل املرء أن يرى.. عدواً له ما من صداقته بُــدُّ

زمن الَوصاية والزعامة والرشطي الوحيد للعالم وبقاء جربوت أسـد 
الغابة املنفرد واملتجرب أوشك زمنه عىل األفول وهذا بداية توقيت تراجعه 
ليفسـح إىل جواره من ينافسـه وربما يتفوق عليه، وما الحرب الروسية 
عـىل أوكرانيا إال إحدى الرسـائل العملية بقول وبصـوت عاٍل ال وإىل هنا 

ويكفـي يا أمريـكا، يديك مثقلة بمظالم وجرائـم هائلة ارتكبتها يف حق 
شـعوب ودول العالم وبالذات أمتنا العربية واإلسـالمية وشاهدها الحي 
املعاش قضية فلسـطني والحروب األهلية املدّمـرة يف عدٍد 

من الدول العربية ومنها بالدنا. 
واملصالح والسـالم مرهون بالتعامـل مع واقعية تعدد 
القطبيـة الدوليـة مع مـن بلغ الرشـد بنديـه، اقتصاديٍّا 
وتكنولوجيـاً وعسـكريٍّا وسياسـيٍّا وهو أمـر ال مفر منه 
والتعامـل معـه، القرن األمريكـي الـ ٢١ الـذي أرص عىل 
فرضه البوشـان األب واالبن ليكون حقـاً وملعباً محتكراً 
ألمريـكا دون سـواها انتهى، والذي كانـت خطواته األوىل 
رغـم معارضـة الكثري مـن الـدول الكربى ومنهـا أوروبا 
جريمـة دون مربّر غزو وتدمري العراق وإعادته إىل ما قبل 
الصناعة بهمجية هوالكو... إلخ، وإطالق رامسـفيلد أحد 
صقـور وصهاينة اليمني الجمهـوري األمريكي مصطلح أوروبا العجوز 
ويقصد بالذات فرنسـا (جاك شـرياك) وأملانيا اللتـني اعرتضتا عىل غزو 

العراق. 
تأسيس أمريكا لصناعة اإلرهاب وأدواته باسم اإلسالم يف أفغانستان 
تربيراً لغزوه واحتالله وجعله عربة ملن يعترب نموذج حي للدولة الفاشلة، 

املتخاصمة مع العرص ومع نفسها وشعبها ومذاهبها وطوائفها. 
تواصـالً مع تنفيذ خطـة الفوىض الخالقة "لرايـس" وزيرة خارجية 
أمريـكا يف إدارة بـوش املتصهـني، والتـي تـم تنفيذها بخـراب وأجندة 
الصقيع الفظيع والسـم النقيـع الربيع العربي الـذي كوارثه التخريبية 
والتدمريية ما زالت حارضة بنشـاط ويعلم الله وحده املآل الذي سينتج 

عنه وال نظنه إيجابياً ال سمح الله. 
عىل عقالء الساسـة ورجال التاريخ والفلسـفة تنبيـه صقور أمريكا 

بالعمل بحكمة ببيت من الشعر العربي اآلتي نصه: 
إذا تم يشٌء بدأ نقصه.. ترقب زواالً إذَا قيل تم. 

وبقـاء الحال من املحـال، والغرور مفسـدة َواالغِرتار بسـكرة القوة 
يؤدي إىل الهزيمة النكراء، وسياسـة العقوبات أصبحت نتائُجها عكسية 
وسياسة اسـتمرار العادة بالغرور عداوة، والعربة بالفوهرر هتلر زعيم 

النازية يف الحرب العاملية الثانية، درس واٍف ومؤلم ومظلم. 
والرشاكة أكثر ربحية من االسـتئثار، "والذي يأكل لوحده يزور"، كما 

يقول املثل املرصي.
وُسـنَُّة الله يف التدافع هي حقيقة أزلية لتجنُّب هيمنة وفسـاد طرف 
متكرب متغطرس؛ حفاظاً عىل سالمة الجنس البرشي واألرض والحياة. 
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ثقافة 

الحسار.. أبساُده ودققُتهالحسار.. أبساُده ودققُته
طتمث سطغ السجي

أن  وبعـد  م   ٢٠٠١ العـام  يف 

نفـذ اللوبـي الصهيونـي مؤامرتـه 

الشـيطانية التـي كان أن يهدف من 

ورائها إىل رضب اإلسالم ومحاربته، 

برجـي  اسـتهداف  مؤامـرة  وهـي 

نيويـورك، والتـي انخدع بهـا الكثري 

ـــة واعتربوها نرصاً  من أبنـاء األُمَّ

ــة نفذته القاعـدة، كانت هناك  لألُمَّ

عني ترى بنـور الله وتهتدي بالقرآن 

الكريـم وتقـرأ األحـداث كمـا يريد 

اللـه سـبحانه وتعـاىل، عرفت عظم 

املكـر  خطـورة  وأدركـت  املؤامـرة، 

اليهـودي، إنه ربيب الوعـي القرآني 

السـيد القائد/ الحسني بن بدرالدين 

الحوثي -رضـوان الله عليـه-، فقد 

قرأ الحـدث من منظور قرآني وأدرك 

املؤامرة الشيطانية التي حاكها وأعد 

َحيُث  الصهيونـي،  اللوبـي  فصولها 

قـال ويف تلك اللحظة وبعـد الحادثة 

شـيطاني  مخّطط  مبـارشة: ((هذا 

يريـدون مـن ورائه رضب اإلسـالم 

الحادثة  وبعد  جذوره))،  واستهداف 

مبارشة عاد الشهيد القائد -رضوان 

اللـه عليـه- إىل منطقة مـران، وبدأ 

ـــة بالقرآن الكريم، ويف  بثقيف األُمَّ

عـام ٢٠٠٢م أطلـق الشـهيد القائد 

شـعار ((الله أكرب.. املـوت ألمريكا.. 

املوت إلرسائيل.. اللعنة عىل اليهود.. 

ملرحلة  كشـعاٍر  لإلسـالم))  النـرص 

جديـدة.. شـعار ليـس اعتباطياً وال 

عشوائياً.. أَو بدون دالالت، فالشعار 

الذي أطلقه الشهيد القائد أوالً:- هو 

إعالن بـراءة من أئمـة الكفر يف هذا 

الزمان املتمثـل يف أمريكا وإرسائيل، 

وثانيـاً:- هو لتوجيـه بُوصلة العداء 

ــة الذيـن يجب أن  نحـو أعـداء األُمَّ

توّجـه بوصلة العداء إليهم، وثالثاً:- 

هو شـعار قرآنـي ليس سـطحياً أَو 

بـدون عمق وإنما هو شـعار وراءه 

كفيلـة  متكاملـة  قرآنيـة  ثقافـة 

ـــة وبنائهـا يف ُكـّل  بتحصـني األُمَّ

وعسـكريٍّا  وفكرياً  ثقافيٍّا  املجـاالت 

واقتصاديٍّا وعلمياً. 

شـعاره  القائـد  الشـهيد  أطلـق 

القرآنـي املسـتمد مـن روح القرآن 

الكريـم وهـو يـدرك أنـه سـيكون 

فيصالً بني املؤمنـني واملنافقني وأنه 

لن يحبـه إال مؤمن ولـن يبغضه إال 

منافـق، وأنه سـيغربل الناس مهما 

كان مسـتوى ثقافتهم وفكرهم، بدأ 

السيد الحسني بن بدر الدين، بتثقيف 

املتكاملة،  القرآنيـة  بالثقافة  الناس 

وكان الشـعار يف تلك املرحلة بمثابة 

ــة إىل ما وراءه  املنبه الذي يشـد األُمَّ

مـن ثقافـة قرآنيـة -إذ لـم يكن يف 

عرص الشـهيد القائد وسيلة إعالمية 

يمكـن أن توصـل صـوت الحـق إىل 

النـاس سـوى الشـعار-، وقـد بـدأ 

الشـهيد القائد مرشوعـه وهو يدرك 

ماذا يمكن أن تكون ردة الفعل ليس 

مـن العـدّو األمريكـي والصهيونـي 

فحسـب وإنمـا من املنافقـني الذين 

هـم املـرآة التـي يمكـن أن تعكـس 

فاعلية عملك وأثـره عىل العدّو، فقد 

قـال الشـهيد القائـد ويف عرص يوم 

٢٠٠٢/١/١٧م  املوافـق  الخميـس 

ومـن قاعة مدرسـة اإلمـام الهادي 

(ع) بمـران: ((أقول لكم أيها االخوة 

ارصخوا، ألسـتم تملكون رصخة أن 

تنادوا: "الله أكـرب/ املوت ألمريكا / 

املوت إلرسائيل/ اللعنة عىل اليهود / 

النرص لإلسالم". 

أليسـت هـذه رصخـة يمكن ألي 

واحـد منكم أن يطلقهـا؟. بل رشف 

يف  اآلن  نحـن  نطلقهـا  لـو  عظيـم 

هذه القاعـة فتكون هذه املدرسـة، 

وتكونـون أنتـم أول مـن رصخ هذه 

-بـإذن  بالتأكيـد  التـي  الرصخـة 

الله- سـتكون رصخة ليـس يف هذا 

املـكان وحده، بـل ويف أماكن أُخرى، 

معكـم  يـرصخ  مـن  وسـتجدون 

-إن شـاء اللـه- يف مناطـق أُخـرى: 

[اللـه أكـرب/ املوت ألمريـكا / املوت 

اليهـود /  عـىل  اللعنـة  إلرسائيـل/ 

النرص لإلسالم].

سـهلة،  أليسـت  الرصخـة  هـذه 

ُكـّل واحـد بإْمَكانـه أن يعملها وأن 

يقولها؟. 

إنها مـن وجهة نظـر األمريكيني 

-اليهود والنصارى- تشـكل خطورة 

بالغة عليهم. 

نقـول:  عندمـا  ألنفسـنا  لنقـل 

مـاذا نعمـل؟، هكـذا اعمـل، وهـو 

أضعـف اإليَمــان أن تعمـل هكـذا، 

يف اجتماعاتنـا، بعد صـالة الجمعة، 

وسـتعرفون أنهـا رصخـة مؤثـرة، 

كيف سينطلق املنافقون هنا وهناك 

واملرجفـون هنا وهناك ليخوفونكم، 

يتساءلون: ماذا؟. ما هذا؟. 

أتعرفـون؟، املنافقـون املرجفون 

هـم املـرآة التـي تعكس لـك فاعلية 

والنصـارى؛  اليهـود  ضـد  عملـك 

اليهـود  إخـوان  هـم  املنافقـني  ألَنَّ 

والنصـارى {أََلْم تََر إىل الَِّذيـَن نَاَفُقوا 

يَُقولُـوَن ِإلِْخَواِنِهُم الَِّذيـَن َكَفُروا ِمْن 

أهل اْلِكتَـاِب َلِنئْ أُْخِرْجتُـْم َلنَْخُرَجنَّ 

َمَعُكـْم َوال نُِطيُع ِفيُكْم أََحداً أَبَداً َوإِْن 

تعرفون  فحتى  نَُّكـْم}  َلنَنُْرصَ ُقوتِْلتُْم 

أنتم، وتسـمعون أنتم أثر رصختكم 

ستسـمعون املنافقـني هنـا وهناك 

الرصخـة،  هـذه  تغضبهـم  عندمـا 

َوينطلقـون  ملـاذا؟،  يتسـاءلون 

ليخوفوكم من أن ترّددوها)). 

أطلقهـا وهو يعلم يف نفس الوقت 

أثرهـا وفاعليتهـا عـىل العـدّو مـن 

اليهود والنصـارى، فحني كان يراها 

ــة ُمَجـّرد كالم  الكثري من أبناء األُمَّ

ال فائـدة لـه وال أثـر، كان الشـهيد 

القائد يـدرك عمق الشـعار ودالالته 

وأثره عىل العدّو، وكان يدرك يف نفس 

الوقـت خطـورة الحـرب اإلعالميـة 

فالعـدّو  املصطلحـات،  وحـرب 

-وبعـد  أطلـق  قـد  كان  األمريكـي 

اسـتهداف الربجني مبـارشة- أطلق 

مصطلح ((محاربـة اإلرهاب)) ذلك 

املصطلـح العائـم التـي أرادت مـن 

ورائـه أمريكا والصهيونيـة العاملية 

واسـتهداف  اإلسـالم  ((محاربـة 

جذوره)) والذي هو القرآن الكريم. 

لقـد أراد الشـهيد القائد -رضوان 

اللـه عليـه- أوالً:- فضـح العناوين 

الرباقـة التـي يطلقهـا الغـرب مثل 

مصطلـح ((الحريـة والديمقراطية 

وحقوق اإلنسان))، فهو أطلق شعاراً 

ال يعـدو -رغـم عمقـه وفاعليتـه- 

تعبـرياً عـن رأي، وهو ثانيـاً:- يريد 

أن يواجـه حـرب املصطلحـات التي 

يطلقهـا الغرب، إضافة إىل ما سـبق 

من دالالت الشعار، كان السيد حسني 

توّجـه الغرب ملسـح  يـدرك أَيْـضـاً 

حالة العداء يف نفوسنا ضدهم، فهم 

عىل الرغم مما يمتلكون من وسـائل 

القوة والرتسـانة العسـكرية، كانوا 

يتفادون حالة السـخط والغضب يف 

ــة، ويريدون أن يقتلونا  نفوس األُمَّ

بسـالحنا ونحن نبتسـم لهم، كانت 

ردة الفعل من قبـل األمريكان قوية 

ا -وإن لـم يظهروها مبارشة-  ِجــدٍّ

ردة  خـالل  مـن  ذلـك  ظهـر  فقـد 

فعـل عمالئهـم يف البلد، َحيـُث بدأوا 

بإجراءاٍت لوقف الرصخة والحد منها 

مثل: ((اعتقال الصارخني يف الجامع 

الكبري وبعض املساجد يف املحافظات 

عـىل  التضييـق  وكذلـك  األُخـرى)) 

يعتنقون  الذين  واملوظفـني  املعلمني 

هذه الثقافة وهذا الفكر، كانت مثل 

هـذه اإلجـراءات التعسـفية بمثابة 

املؤرش الـذي يبني لـك فاعليـة وأثر 

الشعار وما وراءه، أضف إىل ذلك فقد 

حضارياً  أطلق الشهيد القائد شعاراً 

ال يملـك األعـداء -مهمـا حاولـوا- 

مرشوعية إلسـكاته، فمن يعتنقون 

الشـعار ال يقومون بأعماٍل إرهابية 

أَو يفجرون أَو يختطفون، فهم فقط 

يعـربون عـن رأي، الشـعار أَيْـضـاً 

-وحسـب مفهـوم الشـهيد القائد- 

ـة من تويل  كان بمثابـة تحصني لألُمَّ

اليهـود والنصـارى وأن ييأسـوا من 

ـة  الحصول عىل عمـالء من داخل أُمَّ

ساخطٍة عليهم... 

أدرك األعداء خطورة الرصخة وما 

وراءها مـن ثقافة عـىل مرشوعهم 

االسـتكباري االسـتعماري، قبـل أن 

ــة أهميته  يدرك الكثري من أبناء األُمَّ

وفاعليتـه، فعمـدوا وعـرب عمالئهم 

إىل شـن الحـرب والعـدوان والحرب 

عـىل السـيد حسـني -رضـوان الله 

عليـه- بغية إسـكات صـوت الحق 

إىل األبد، ولكن هذا الشـعار؛ ألَنَّ الله 

وراءه؛ ألَنَّ اللـه معـه بقـي مـرتّدداً 

ومـن بني ركام الحروب يـزداد تألقاً 

وانتشـاراً، وبعـد ثمانية  وسـطوعاً 

عـرش عاماً من إطالق الرصخة رأينا 

ـة  مصاديقها وأثرهـا يف الواقع:- أُمَّ

قوية متماسـكة ثابتة تواجـه ُكـّل 

ــة راقيـة يف ثقافتها  التحديـات، أُمَّ

ــة  أُمَّ تماسـكها،  ويف  وعيهـا  ويف 

تحمل مرشوعاً واحداً وثقافة واحدًة 

ـة اسـتباقية يف  وقضيـة واحـدة، أُمَّ

ـة  أفكارهـا ورؤيتهـا وثقافتهـا، أُمَّ

عميقـة  ونظرتهـا  عاليـة  همتهـا 

وواسـعة ليسـت مؤطـرة يف إطـار 

ـة  جماعـٍة أَو طائفـٍة أَو حـزب، أُمَّ

عامليـة النظـرة والفكـر واالهتمام، 

ـة وقفت وستقف سداً منيعاً أمام  أُمَّ

ُكـّل مؤامرات األعداء، ومحراباً مهاباً 

توّجــه إليه بوصلة ُكــّل األحرار يف 

هـذا العالـم، ووميض بـرٍق يلتمس 

منه املستضعفني واملقهورين يف هذا 

العالم األمل والخالص. 

واللـه غالٌب عىل أمـره ولكن أكثر 

الناس ال يعلمون. 
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عربية ودوليةكتابات 

وجط ططالئاٍت ببأر المصاوطئ..وجط ططالئاٍت ببأر المصاوطئ..
جماعري بغئ لتط تحّغع جبمان الحعغث غظغط الثي جماعري بغئ لتط تحّغع جبمان الحعغث غظغط الثي 

ارتصى برخاص صعات اقتاقلارتصى برخاص صعات اقتاقل
 : طاابسات

شـيّعت جماهري غفرية يف بيت 
لحم، أمس السبت، جثمان الشهيد 
الفلسطيني الطفل زيد غنيم (15 
عاماً)، الذي ارتقى برصاص قوات 
االحتـالل يف بلـدة الخـرض جنوب 

بيت لحم، مساَء أمس األول. 
التشـييع  موكـُب  وانطلـق 
مـن أمـام مستشـفى بيـت جاال 
يف  عائلتـه  منـزل  إىل  الحكومـي 
بلدة الخرض؛ إللقـاء نظرة الوداع 
األخـرية عليـه، قبـل أن ينقـل إىل 
ويـوارى  عليـه،  ليصـىل  املسـجد 

الثرى يف مقربة الشهداء. 
بـأن  طبيـة  مصـادر  وأَفـادت 
الشـهيد أُصيـب بجـروح حرجـة 
الرقبـة  يف  رصاصـات  بثـالث 
والظهـر، ارتقـى عىل إثرهـا بعد 
وقت قصري من نقله إىل مستشفى 

اليمامة التخصيص يف بيت لحم. 
بدورهـا، نعت حركـة املقاومة 
الشـهيد  "حمـاس"  اإلسـالمية 
أن  مؤّكــدة  غنيـم،  زيـد  الفتـى 
أطفالنـا  ضـد  العـدّو  "جرائـم 
طـال  مهمـا  عليهـا  سيحاسـب 

الزمن". 
إن  بيـاٍن:  يف  الحركـة  وقالـت 
"قوافـل الشـهداء يف ضفتنا األبية 
هـي قناديل تنري الطريق لشـعبنا 
وإن  واالسـتقالل،  الحريـة  نحـو 
صمود ومقاومة شـعبنا يف أرضه، 

سـيتحطم  التـي  الصخـرة  هـي 

عليهـا وهم االسـتيطان، وتتوقف 

عندهـا عربـدة وجرائـم االحتالل 

تسـقط  لـن  التـي  الصهيونـي، 

بالتقادم مهما طال الزمن". 

"طسرية افسقم" الخعغعظغئ ُتظِثُر بةعلٍئ جثغثة "طسرية افسقم" الخعغعظغئ ُتظِثُر بةعلٍئ جثغثة 
طظ الاخسغث السسضريطظ الاخسغث السسضري

ئ  : طاابسئ َخاخَّ
املقاومـُة  فيـه  تضـُع  الـذي  الوقـت  يف 
الفلسـطينيُة يف الضفـة والقطـاع يديَهـا عىل 
الزنـاد ملنع االحتالل من كرس قواعد االشـتباك 
التـي أرسـتها معركـُة سـيف القـدس، العام 
املايض، تتعاىل الدعوات لسكان القدس والضفة 
الغربيـة والداخـل املحتّل إىل الرباط يف املسـجد 
األقىص املبارك، ومواجهة مسرية األعالم املزمع 

أقامتها، مساء اليوم األحد. 
كمـا أن قـوات االحتـالل الصهيونـي رفعت 
درجات التأهب القصوى عشية مسرية األعالم، 
ونـرشت منظومـات الدفـاع الجـوي "القبـة 

الحديدية" يف جميع أنحاء فلسطني املحتّلة. 
تخـوٍف  إىل  إعالميـة  تقاريـر  وأَشـاَرت 
"إرسائيـيل" من خروج تهديد مسـجل لرئيس 
أركان حركـة حمـاس "محمد الضيـف" قبيل 

مسرية األعالم. 
يف السـياق، َحـضَّ إمـاُم وخطيُب املسـجد 
األقـىص، الشـيخ عكرمـة صـربي، عـىل شـّد 
الرحـال إىل الحـرم القـدّيس واالعتـكاف فيـه، 
محذراً االحتالل من منع االعتكاف أَو االحتكاك 

بالشبّان الفلسطينيني. 
، أمٍس األول،  وقد أَدَّى أكثر من 30 ألف مصلٍّ
صـالة الجمعـة، يف األقىص، عىل رغـم محاولة 
سـلطات االحتالل منع املواطنـني من الوصول 
إليه، عرب نرش قّواتها يف شوارع املدينة ومحيط 
الحرم، والتمركز عند بّواباته، وإيقاف املصّلني 
ومنـع  الشـخصية،  بطاقاتهـم  يف  والتدقيـق 
العرشات من دخول املسجد، وإيقاف الحافالت 

واعتقال الشبّان بشكٍل عشوائي. 
عـىل مـدار األيّـام القليلـة املاضيـة، توالت 
الدعوات املقدسية لالعتكاف يف املسجد، بدءاً من 
يوم الجمعة؛ للتصّدي القتحامات املستوطنني، 
ومسريتهم االستفزازية، وحثت هيئات شعبيّة 
وفصائلية عىل املشـاركة الواسـعة يف فعاليات 
"لن تُرفـع أعالمكم" يف األقـىص، األحد املقبل، 
إىل جانب أداء صالة الضحى يف باحات املسجد. 
التواصـل  مواقـع  عـرب  الدعـوات  ونُـرشت 
االجتماعي؛ رداً عىل إعالن املسـتوطنني تنظيم 
اقتحـام مركـزي ومكثّــف لألقـىص يف ذكرى 
احتالل القدس، والتي تُصادف اليوم الـ29 من 

مايو الجاري، وبينما دعت اللجان الشـعبيّة إىل 
املشـاركة يف صّد مسـرية األعالم، تحت شـعار 
"شـارك يف صّد العـدوان.. دافع عن قدسـك"، 
اسـتنفر الحراك الشـبابي يف القـدس ملواجهة 
الفعاليـة التهويديـة، كمـا دعا حـراس الجبل 
يف بلـدة بيتا يف نابلس إىل الحشـد وإشـعال نار 
املواجهة يف جميع نقاط التماس مع االحتالل. 
عىل املسـتوى فصائـل وحـركات املقاومة، 
اإلسـالمي  والجهـاد  حمـاس  حركتـا  حثـت 
عـىل شـّد الرحـال إىل األقـىص والدفـاع عنـه، 
معِلنتني مسـاندتهما التَحـّركات التي يقودها 
الفلسطينيّون يف القدس، وقالت: "ليكن األحد، 
هبّة جماهريية واسـعة لشـعبنا وأّمتنا دفاًعا 
عـن القـدس واألقـىص، وتأكيـداً عـىل عروبة 
األرض برفع الَعَلم الفلسطيني يف ُكـّل مكان". 
بدورهـا، حّضت حركة فتـح، عىل النفري إىل 
املدينـة املقّدسـة والربـاط فيها، محـّذرًة من 
أن السـماَح باسـتباحتها سـيؤدي إىل تفجـري 
األوضـاع، وقالـت الحركـة، يف بيـاٍن لهـا: إن 
"شـعبنا لن يسـمح بمرور ما يسـمى مسرية 
األعـالم االسـتفزازية، ولـن نسـمح لالحتالل 
ومسـتوطنيه بمحاولـة فرض سياسـة األمر 
الواقـع؛ ألَنَّ القـدس ومقّدسـاتها اإلسـالمية 

واملسيحية خطٌّ أحمر". 
يف املقابـل، أفـاد إعـالم الكيـان الصهيوني، 
مسـاَء أمس السبت، بأنّه "منذ ساعات يحاول 
رئيـس  إقنـاع  والقطـري  املـرصي  الوسـيط 
الحكومـة نفتايل بينيت تغيري مسـار مسـرية 

األعالم ولكنه يرفض وبشدة". 
يف السياق، واستباقاً للتَحّركات الفلسطينية 
يف املدينـة، نرشت قـوات االحتـالل الصهيوني 
اآلالف مـن الجنـود وأفـراد الرشطـة وحـرس 
الحـدود، فيما أقرت السـماح للضبـاط الكبار 
فقـط بإنـزال األعـالم الفلسـطينية املضـاّدة 
ملسـرية املسـتوطنني يف باب الَعمـود والقدس، 
وذلك خشـية انفـالت األوضـاع وتدحرجها إىل 

اشتباكاٍت واسعة. 
عىل املستوى السيايس، تواصلت ترصيحات 
مسـؤويل االحتالل املؤّكـدة اسـتمرار مسـرية 
قـال  السـياق،  ويف  مسـارها،  وفـق  األعـالم 
وزيـر الحـرب يف الحكومـة الصهيونيـة بيني 
غانتـس: إن "حماس لـن تهّدد سـيادتنا، لقد 
أطلقت العام املـايض صواريخ وندمت"، بينما 

ذكـرت صحيفـة "يرسائيل هيـوم" العربية أن 
"الحكومة تتبع َحـاليٍّا سياسـة عدم الرضوخ 
ألّي تهديـد من الفصائل يف قطـاع غزة"، إّال أن 
رئيـس الحكومة نفتايل بينـت، "يخىش بالفعل 
من فقدان السـيطرة وتدهـور األوضاع، يف ظّل 
استقرار سيايس هّش"، وتحذيرات من أعضاء 
كنيسـت عرب من حزبَي "املوّحـدة ومريتس" 
مـن نتائج امُلـّيض باملسـرية، وهو األمـر الذي 
دفع قادة االئتالف إىل البعث برسـائل إىل هؤالء 

هم عىل تهدئة األوضاع".  األعضاء تحضُّ
يف املقابل، رّجحت تقاريُر إعالمية، أن فشـَل 
جهود الوسـطاء املرصيني والَقطريني يف إقناع 
حكومة االحتالل بتغيري مسـار مسرية األعالم 
ومنـع التصعيد، سـيؤدي إىل تصعيـٍد محتمل، 
وَردٍّ عسـكري مـن املقاومـة الفلسـطينية يف 

قطاع غزة. 
واملسار التقليدي ملسـرية األعالم، هو ابتداًء 
من وسـط القدس ثّم عرب باب العمـود، ُمروًرا 
بالحّي اإلسالمي، ُوُصـوالً إىل حائط الرباق، ويف 
بعـض األحيان، يقتحم املسـتوطنون املسـجد 
األقىص خالل املسـرية أَو عقبهـا مبارشة، من 
بـاب املغاربـة، ويـدورون حـول مسـجد قبّة 
الصخرة رافعـني األعـالم "اإلرسائيلية"، َحيُث 
تقـع املواجهـات مـع الفلسـطينيني، قبـل أن 

يخرجوا باتّجاه باب السلسلة. 
وقـد تبنت ما تسـمى "جماعـات الهيكل"، 
وعـدد مـن قادة اليمـني املتطـرف يف الحكومة 
الصهيونية، الدعوة إىل اقتحام األقىص يف ذكرى 
"يـوم القـدس" الصهيوني، مـع اإلرصار عىل 
تمرير مسـرية األعالم وفق مسارها األََسايس، 
كمـا دعـت جماعـة تطلق عىل نفسـها اسـم 
"الهافـا" إىل هدم مسـجد قبّـة الصخرة وبناء 
الهيكل فوق أنقاضها، ما دفع الفلسطينيني إىل 

االستنفار واالستعداد للدفاع عن املسجد. 
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. 

تفاخغُض جثغثٌة سظ طسرضئ "جغش تفاخغُض جثغثٌة سظ طسرضئ "جغش 
الصثس" الصثس" 

 : وضاقت

كشـف القياديُّ يف كتائب "القسـام" وعضُو مجلسـها 
العسـكري األعـىل، محمد السـنوار، تفاصيـَل جديدًة عن 
معركـة "سـيف القـدس" وأبرز القـرارات التـي اتخذتها 
املقاومة الفلسـطينية، الفتاً إىل أّن "الرضبـَة التي عّلقتها 
املقاومـُة يف نهايـة الحـرب األخـرية كانـت تشـمل 362 
صاروخاً لقصف 14 مدينة ومسـتوطنة بينها حيفا و"تل 

أبيب" وديمونا وإيالت وحيفا وبرئ السبع". 
وقـال السـنوار يف حديـث تلفزيونـي: "عندمـا نحـذر 
االحتـالل فكّل حـرف وكلمة لها رصيد وفعـل ميداني عىل 
األرض، ونعـرف مواضع ألم االحتالل والضغط عليه وثبتنا 

معادالت مهمة أصبح يحسب حسابها جيًدا". 
وكشف السنوار عن محاولتهم تنفيذ عملية أرس مطلع 
معركة "سيف القدس" إلرغام االحتالل عىل صفقة تبادل، 
الفتـاً إىل أّن املقاومـة وجهت الصفعة األكـرب برضب "تل 

أبيب" وكرسنا هيبة مركز الظلم وقبلة املطبعني. 
َوأََضـاَف السنوار: "لم يصب أيٌّ من مقاومينا يف الخطة 
رغم أطنان املتفجرات يف الغارات "اإلرسائيلية"، ُمشـرياً إىل 
وجـود غرفة أمنية مشـرتكة مع محـور املقاومة كانت يف 

حال انعقاد دائم طوال الحرب. 
وشـّدد السـنوار الذي يُعتَربُ أبرَز قادة الذراع العسكرية 
لحركة "حماس" عىل أّن الغرفَة األمنية املشرتكة كانت لها 

إسهامات استخباراتية مهمة خالل املعركة. 
ولفـت إىل أّن اسـتخبارات "القسـام" نجحـت باخرتاق 
مبكـر لخطة الخداع التي راهنت "إرسائيل" عليها لحسـم 

معركة "سيف القدس". 

ردًا باملبض.. إغران تتاةجُ ظاصطاغ ظفط ردًا باملبض.. إغران تتاةجُ ظاصطاغ ظفط 
غعظاظغاني يف طغاه الثطغبغعظاظغاني يف طغاه الثطغب

 : وضاقت

رّداً عـىل احتجـاز اليونـان لناقلـة نفط إيرانيـة بطلب 
أمريكـي والتهديـد بتسـليم حمولتهـا لواشـنطن، أعلـن 
الحرُس الثوري اإليراني، الليلة املاضية، عن احتجاز قواته 

البحرية لناقلتي نفط يونانيتني يف مياه الخليج. 
وجـاء يف بيان صـادر عن الحرس الثـوري اإليراني نُرش 
عـىل موقعه اإللكرتونـي، أمـس األول، أن "قواته البحرية 
أوقفت ناقلتي نفط يونانيتني؛ بَسبِب مخالفات ارتكبتهما 

يف الخليج الفاريس". 
فيمـا أفادت مصـادر مطلعـة بـأن "مروحيـة إيرانية 
احتجـزت الناقلة "دلتا بوسـيدون" ترفـع العلم اليوناني، 
وتـم اقتيادها نحو سـواحل إيران بمرافقة سـفينة تابعة 
لبحريتها"، مشـرية إىل أن السـفينة قامت بتحميل شحنة 
من النفط يف ميناء البرصة بالعراق قبل أن يتم احتجاُزها، 
أما الناقلة اليونانية الثانية فقد تم إيقافها من قبل القوات 
اإليرانية.. بعد أن سلمت اليونان ناقلة النفط اإليرانية التي 
تم االستيالُء عليها بالقرب من اليونان إىل الواليات املتحدة. 
وبحسـب ما أورده موقع "لويد ليست" ألخبار الشحن 
البحـري، َفـإنَّ القـوات اإليرانية صعدت عـىل متن الناقلة 
"برودينـت وريور" التي ترفع علـم اليونان، وأجربتها عىل 

اإلبحار نحو سواحلها. 
وتأتي هذه الخطوُة الجريئُة من قبل طهران وسط توتر 
بني البلدين، بعد إعالن أثينا أنها ستسـّلم واشنطن حمولة 

من النفط اإليراني كانت عىل متن ناقلة أوقفتها. 
وكان موقـُع "نـور نيـوز" اإليرانـي قـد أفـاد، الليلـة 
املاضية، بـأن طهران قّررت اتِّخاذ "إجراءات عقابية" ضد 
أثينا؛ بَسـبِب مصادرة شـحنة نفط إيرانية قبالة الساحل 

اليوناني، دون أن يذكر طبيعة هذه اإلجراءات. 
ونقلـت وسـائل إعـالم إيرانيـة يف وقـت سـابق، عـن 
الخارجيـة اإليرانيـة يف بيان لهـا القول: "إيران اسـتدعت 
مبعوث سـويرسا، املمثـل للمصالح األمريكيـة يف طهران، 
لالحتجـاج عـىل مصـادرة الواليـات املتحدة شـحنة نفط 

إيراني من سفينة تشغلها روسيا قرب اليونان". 
وطالبت باإلفراج عـن ناقلة واحدة فقط أعلنت اليونان 
أنها ستسـلم حمولتها ألمريـكا، واعتربت أن ذلك يشـكل 
"انتهـاكا" للقوانني الدولية، مشـّددة عىل رضورة "الرفع 

الفوري للحجز عن السفينة وشحنتها". 
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الخرخُئ ضمعصٍش وجقح 
جظث الخغادي   

واملرشوُع  الرصخُة  تَُكِن  لم 

الذي يقـُف خلَفها تَرفاً لفظياً 

فرضتهـا  َوإنمـا  وفكريـاً، 

ُجملٌة مـن الدوافع والحاجات 

جملـة  مخرجاتهـا  َوأفـرزت 

النتائج اإليجابية امللموسـة يف 

الواقع املعاش. 

جـاءت  أنهـا  جانـب  َوإىل 

يسـتجيُب  دينـي  كالتـزاٍم 

َوينسـجُم مع توجيهات القرآن الكريـم الواضحة يف أكثَر 

مـن آيـة َوسـورة، فقـد تزامنت مـع مرحلـٍة حرجٍة من 

األحـداث الدوليـة والتي تعاظمـت فيها نزعـاُت الهيمنة 

َواالسـتكبار َوامتـدت مخاطُر تلك املرحلة لتهـّدَد ما بقي 

من مقـدراٍت وقيـٍم يف املجتمع اليمنـي َواملجتمع العربي 

َواإلسالمي ُعُمـوًما. 

جـاءت الرصخـُة يف زمن َظـنَّ الطغاُة أنهـم قد نجحوا 

يف تحريف الوعـي َواحتواء السـخط َوتوجيهه إىل جوانَب 

أُخـرى تخدُمهـم، بعـد أن أَِمنوا جانـَب الحـكام َودّجنوا 

موا األفواه، فكان الشعاُر عىل خالِف األماني  الشعوَب َوكمَّ

واملساعي، وكان الُهتاُف به كرساً لحاجِز الصمت َورشارًة 

أوىل يف َوِقيْـِد الثـورة التي ستتسـُع الحقـاً َويجنَُّد ضدها 

تحالٌُف كوني فشل يف إخمادها. 

قالهـا السـيد حسـني: "حتى ال تمـر حالـة التدجني" 

فيما هو يدّشــن الرصخـَة يف ظروف صعبـة َومعطيات 

حـارض  عـىل  وقسـوتها  حجمهـا  يف  تتكالـب  ميدانيـة 

ومسـتقبل املسرية، وفيما مؤّسُسـها محاَرصٌ مع بضعة 

نفـر، ال يسـتبعد استشـهاَده ذلـك اليوم َويف أيـة لحظة 

يقول: "ارصخوا وسـتجدون من يرصخ معكم يف مناطق 

أُخرى"، ويف هذه الجملة ال مجاَل للمكابرة أَو الحديث عن 

املصادفة، فالشهيد كان عىل درايٍة من أن الشعار سيتعزَُّز 

بالدوافع والرباهني التي تؤّكـد صوابية التشـخيص، كما 

كان عـىل معرفة بأن الكرامَة باقيٌة يف شـعبه وسـيتكفل 

بحمل مشـعِلها من بعده، َوقبل هـذا وذاك كان عىل يقني 

بأن وعَد الله حق َوصادق. 

تُحلُّ الذكرى السـنويُة للرصخة وقد انعكست فضائلُها 

عىل املجتمِع تحصينـاً من املؤامرات واألفـكار التضليلية 

والحـروب الناعمـة، ودفعـاً إىل ميـدان الجهـاد والعمل، 

وسـالحاً للمواجهة َومنجالً للبناء، كمـا تأتي َوقد تبينت 

مصاديـق الوعد، واتسـعت جغرافيُة الهاتفـني بها داخل 

َوخـارج الحـدود، وال تـزاُل يف عنفـوان حضورهـا تُلِهـُم 

األحرار َوتصوُِّب بُوصلتَهم لطريق الحرية َوالخالص. 

بني الغعم وافطج

ظصدعا املعابغَص شأطضظ طظعط ظصدعا املعابغَص شأطضظ طظعط 

غتغى المتطعري
 

بعكس اليوم.. كنا رغم الظروِف الصعبة نسـتقبُل 
املعانـاَة والتضحيـَة يف سـبيل اللـه بصـدوٍر رحبـٍة 

ونفوٍس مستبرشة وقلوب مطمئنة. 
لم تكن كلمُة إْمَكانيـات موجودة النعدامها أصالً، 
كنـا نعمـُل بالحاصل واليسـري، وكان يبارُكهـا الله، 

ويجعُل فيها عظيَم األثر.
كنـا نتسـابق عىل الشـهادة يف سـبيل اللـه ال عىل 

الشهادات الجامعية العليا.
كان ُكـلُّ فرد قائداً يف استشعاره للمسؤولية، وكل 

قائد فرداً يف تضحيته وتفانيه واستبساله.
كانت تُمرُّ سـيارُة املجاهدين فيلحقها بعـُض املواطنني ويرجم 
مبلغـاً من املـال إنفاق يف سـبيل اللـه، ويطلب منهم 

الدعاء.
وكانوا أهالً لذلك لعظيم أخالقهم وجميل صفاتهم 

وجليل عطائهم.
كان يُستشـفى بربكتهـم من األمراض ويُسـتنزل 

بهم الغيث ويُستدفع الرض والبالء. 
واليـوم.. لو ُعدنا إىل تلـك الرتبية والقيـم واملبادئ 
العظيمـة السـتعدنا تلك الروحيـاُت ولتغيـذَر الكثريُ 

الكثري يف واقعنا وحارضنا ومستقبلنا. 
نسأل الله التوفيق. 

د. حسفض سطغ سمغر
 

عندمـا يريـُد اللـُه للظاملـني أن يسـتحقوا عقابَه 
يعمي بصريتهم فينكثون العهـوَد واملواثيق؛ ألَنَّهم ال 
يتدبرون القرآن الكريم وال يسـتوعبون معانيَه، بل ال 
يؤمنـون بصدق ما فيه؛ ألَنَّ قلوبهم أصبحت قاسـية 
وأصبـح نكثهم للمواثيق السـمة التي يتسـمون بها 
فحقـت عليهـم لعنـة الله، ولكننـا ال زلنـا نأمل بأن 
فريقاً منهم يعود إىل رشده وما زال باب العفو متاحاً؛ 
عمالً بقوله تعـاىل: (َفِبَما نَْقِضِهْم ِميثَاَقُهـْم َلَعنَّاُهْم 
َوَجَعْلنَا ُقلُوبَُهْم َقاِسـيًَة يَُحرُِّفوَن اْلَكِلم َعْن َمَواِضِعِه 
ا ذُكُِّروا ِبِه َوَال تََزاُل تَطَِّلُع َعَىل َخاِئنٍَة  َونَُسـوا َحظٍّا ِممَّ
ِمنُْهـْم إِالَّ قليـًال ِمنُْهْم َفاْعـُف َعنُْهْم َواْصَفـْح إِنَّ اللَه 

يُِحبُّ اْلـُمْحِسِنني).
وتستمر آيات الله تتجىل يف واقعنا، فمن صفات املؤمن أن يكوَن 
واثقاً بالله مستعيناً به سبحانه مصدقاً بوعده، عندها فقط سوف 
يـرى بكل بصرية أن مـا ذكر يف كتابه الكريم يتحّقق يف واقعه، وأن 

نرص الله له محتوم، ال سـيما عندما يكون املعتدي عليه بعيًدا عن 
هـدى الله، ال يأبه بما حذر الله منه يف كتابه الكريم، فأصبح عدواً 
لنفسـه وعدواً لغريه، وعدواً لنفسـه بما جحد وأنكر 
آيات الله وبما اسـتحق من غضب الله وسخطه عليه 

بخزي يف الدنيا وعذاب يف اآلخرة. 
ـًة عليهـم أمام الله،  نقضوا املواثيـق فأصبح ُحجَّ
وهنا يجب أن ال نحزن بل يجب أن نسـتبَرش بالنرص 
عىل مـن نقضوا ميثاقهـم، فقد اسـتحقوا لعنة الله 
عليهم واسـتحققنا من الله التمكنَي والنرص عليهم، 

وهذا وعد الله لنا ووعيده عليهم.
ال نجـد أمـام ُكـّل مـا يحاك ضدنا غريَ االسـتعانة 
بالله والوثوق به، فعندما قال الشـهيد القائد السـيد 
حسـني بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه-: (عنٌي 
هنا بأن نقيـَس واقَعنا  عـىل القرآن وعـنٌي عىل األحـداث) كان يوجِّ
بالقـرآن فـإذا كان واقعنا وسـلوكنا هو ما أمرنا اللـه به يف كتابه 
الكريم َفـإنَّنا سـوف نستحق وعَده بالنرص وبالحياة الكريمة وأن 

يمكننا الله من ُكـّل أعدائنا. 


