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أكد أن االعتداءات الصهيونية رسالة للمسلمني يف ظل خيانة دول العدوان أكد أن االعتداءات الصهيونية رسالة للمسلمني يف ظل خيانة دول العدوان 

العدوان على اليمن واملنطقة لتمكني العدو اإلسرائيلي وإزاحة كل عائق أمامه

املنافقون رضوا بالدور اخلسيس: حراس قواعد األمريكيني ومضحون خلدمتهم 
األعـــــــــــــــــــــــداء يـــــــــواصـــــــــلـــــــــون اســـــــتـــــــهـــــــدافـــــــنـــــــا ويــــــــــــــعــــــــــــــززون تـــــرتـــــيـــــبـــــاـــــم األعـــــــــــــــــــــــداء يـــــــــواصـــــــــلـــــــــون اســـــــتـــــــهـــــــدافـــــــنـــــــا ويــــــــــــــعــــــــــــــززون تـــــرتـــــيـــــبـــــاـــــم 
املــــــــقــــــــبــــــــلــــــــة املــــــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــــــل  يف  لـــــــــلـــــــــتـــــــــصـــــــــعـــــــــيـــــــــد  املــــــــقــــــــبــــــــلــــــــةالـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة  املــــــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــــــل  يف  لـــــــــلـــــــــتـــــــــصـــــــــعـــــــــيـــــــــد  الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة 

العامل قادم على أزمات بفعل الغطرسة الصهيوأمريكية

قائد الثورة خماطبًا أبناء ذمار: دوركم فاعل ومشرف



الرئيس املشاط خالل حفل خترج دفعتني من منتسيب ومنتسبات الشرطة:

إذا مل نلمس بوادر إجيابية يف مناقشات عمانإذا مل نلمس بوادر إجيابية يف مناقشات عمان

أن  عــلــى  لــلــمــرتــبــات  «املــيــنــاء»  عــائــدات  أن خــصــصــنــا  عــلــى  لــلــمــرتــبــات  «املــيــنــاء»  عــائــدات  خــصــصــنــا 
والــغــاز الــنــفــط  إيــرادات  مــن  الــعــجــز  الــعــدو  والــغــازيــغــطــي  الــنــفــط  إيــرادات  مــن  الــعــجــز  الــعــدو  يــغــطــي 

شعبنا مــعــانــاة  يطيل  احملــلــيــة  وأدواـــــا  الـــعـــدوان  قـــوى  أجـــنـــدات  تــنــاقــض 
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(1411)
أخبار 

 : خاص
التقى قائـُد الثورة السـيد، عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي، أمـس االثنني، بأبنـاء محافظـة ذمار، 
يف سـياق اللقـاءات التـي يعقُدهـا السـيد القائد 
مع مختلـف قبائل اليمن لتعزيز تماسـك الجبهة 
الداخلية وإحـالل الصلح واإلخاء فيمـا بني أبناء 

الشعب اليمني. 
ويف اللقاء، خاطب قائُد الثورة أبناَء ذمار بقوله: 
ٌف يف هذه املرحلة الحساسة  «لكم دور بارز ومرشِّ
من تاريخ أمتنا وشعبنا»، ُمضيفاً «يجب أن يكون 
هناك عمٌل قوي لحل املشـاكل االجتماعية وسعي 
ألن يسوَد األمن يف ُكـّل مديريات محافظة ذمار»، 
مؤمالً بأن يبقى ألبناء محافظة ذمار الدور الكبري 

واملميز والفاعل عىل مستوى الوطن. 
 

أتثاُث شطسطني وخغاظُئ السمقء تعجُإ 
الاَتّرك

إىل  الثـورة  قائـد  تطـرق  حديثـه،  سـياق  ويف 
املسـتجدات يف فلسـطني وقـال: إن «االعتـداءات 
اليهودية الصهيونية عىل املسجد األقىص مستفّزة 
ويوجهون بها رسـالة إىل ُكـّل املسلمني»، مؤّكـداً 
أن «الخطـر اليهودي الصهيوني هو خطر وتهديد 
مقدسـات  ويسـتهدف  جميعـاً  املسـلمني  عـىل 

ــة».  األُمَّ
وأَشاَر إىل أن «الخطَر اليهودي الصهيوني يمثل 
اختباراً َكبـرياً للجميع يف مواقفهم وردة فعلهم»، 
الفتـاً إىل أن «اليهـود لديهـم سياسـُة الرتويـض 
والتمهيد أليـة خطوة خطرية من َحيـُث أهميتها 

ـة اإلسـالمية فيهيئون األجواء  واسـتفزازها لألُمَّ
لذلك». 

ونّوه السـيُد عبدامللك الحوثـي إىل أن «التدنيس 
واالقتحامات واالعتداءات كلها خطوات تمهيدية؛ 
بَهـدِف الوصـول لهدفهـم املعلن يف هدم املسـجد 

األقىص». 
ويف السـياق ذاته، قال السيد القائد: «أعلنا بكل 
جد أننا ضمن املعادلة التي أعلنها السـيد حسـن 
نرص اللـه وأننا سـنكون من الحارضيـن ليكون 
لنا موقف القتال يف سـبيل اللـه»، مؤّكـداً أنه «إذا 
ــة بفلسـطني واألقـىص فذلك يعني  فرطـت األُمَّ
التمكـني للعدو لالنطـالق بـرشه ومؤامراته لكل 
ــة»، ُمشرياً إىل أن «اللوبي اليهودي لديه  أبناء األُمَّ
ــة اإلسالمية  مخّططاته التي يسـتهدف بها األُمَّ

حتى من قبل احتالل فلسطني». 
ونـّوه إىل أن «مـا يحـدث يف املسـجد األقـىص 
وفلسـطني قابله يف الساحة اإلسـالمية حالة فرز 

غري مسبوق».
وبشـأن املوقِف العربي، أشـار قائـد الثورة إىل 
أن «اإلماراتـي والسـعودّي ظهـروا وهم يحملون 
رايـة النفـاق وتَحّركـوا يف املنطقة تحـت عنوان 
التطبيـع»، مؤّكـداً أن «العدوان عـىل اليمن يأتي 
يف سـياق تمكني العدّو اإلرسائييل وإزاحة ُكـّل ما 

يمثل عائقاً ومشكلة أمامه». 
ونـّوه السـيد القائـد إىل أن «السـيطرة التامة 
ـــة ومقدراتهـا هو  واملبـارشة عـىل ثـروات األُمَّ
هدف لألمريكي واإلرسائييل»، مؤّكـداً أن «األعداء 
ـــة من خالل تقديم عناوين أُخرى؛  يضللون األُمَّ

بَهدِف الخداع». 
يف  الصهاينـة  املجرمـون  «يسـتضاف  وقـال: 
الريـاض واإلمـارات باسـم الديـن ومـا يسـمى 
بمؤتمـرات األديـان»، ُمضيفـاً «يف الوقـت الـذي 
يتحالـف املطبِّعون مـع اليهود العـدّو رقم واحد 

ـة يعادون املجاهدين يف فلسطني».  لألُمَّ
 

السثواُن سطى الغمظ ججٌء طظ اقساثاءات 
الخعغعظغئ

يقـودون  الذيـن  هـم  اليهـوَد  أن  إىل  ولفـت 
بمؤامراتهم مجمل األحداث التي تسـتهدف أبناء 

ــة ومنهم الشعب اليمني.  األُمَّ

ونّوه قائـُد الثورة إىل أن «العـدّو اإلرسائييل لم 
يجـرؤ يف الدخول بعدوان مبـارش عىل اليمن فهو 
أعجـز من ذلـك ويراها مغامرة خطرية»، ُمشـرياً 
إىل أن «العـدّو اإلرسائييل دفـع باألغبياء املنافقني 
ليعتـدوا عىل اليمن تحت عناويـن أُخرى ويبذلون 

التكاليف مهما بلغ حجمها». 
وقـال: «اإلعـالم السـعودّي واإلماراتـي يظهر 
كاإلعـالم اإلرسائييل لوال اختـالف اللغة»، ُمضيفاً 
«معركتنا يف هذا البلد مقدسة وتَحّركنا هو جهاد 
يف سـبيل اللـه، ونحـن نخـوض معركـة الحرية 

واالستقالل والكرامة». 
وتابع «هناك يف حرضموت واملهرة وعدن قواعد 
أن «األمريكـي  مؤّكــداً  وبريطانيـة»،  أمريكيـة 
واإلرسائيـيل ال يريـد تحمـل الخسـائر البرشيـة 

واملادية بل يدفع باملنافقني األغبياء». 
وأّكــد أن املنافقـني يعملون كحـراس لقواعد 
األمريكيـني ومضحني يف سـبيل خدمتهم ورضوا 

بهذا الدور الخسيس. 
 

طسرضُاظا ُطسامّرٌة ملعاجعئ ُضـّض املآاطرات
ويف هذا السـياق، جدد قائد الثـورة التأكيد عىل 
أن «شـعبنا اليمنـي يأبى العبوديـَة لألعداء وعىل 
مـدى سـبع سـنوات تَحّرك مـرصاً عـىل موقفه 
املبدئي يف الحرية والكرامة واالسـتقالل»، مؤّكـداً 
أن «ممارسـات األعـداء واملجـازر الجماعية التي 
ارتكبوهـا بحق الشـعب كشـفت عـن حقيقتهم 

وعدوانيتهم». 
ونـّوه السـيد القائـد إىل أن «شـعبنا اليـوم يف 
موقف مـرشف وعظيـم، واألعداء يف حالة فشـل 

وبات العالم يعرف ذلك». 
وبشـأن املسـتجدات املحلية، قال قائد الثورة: 
«الرتتيبـات السياسـية األخـرية التـي أزاحوا بها 
عميـالً وأتـوا بعده بحفنـة من العمـالء هي تجل 
لهزيمتهـم وفشـلهم وخسـارتهم»، الفتـاً إىل أن 
«األعـداء يواصلـون اسـتهداف البلـد عـىل ُكــّل 
املسـتويات ويواصلـون ترتيباتهـم العسـكرية؛ 

بَهدِف التصعيد يف املراحل املقبلة». 
وقـال: «مهما كان هناك من ُهدن فهي مؤقتة، 
ومؤامـرات  للعـدو  عسـكرية  ترتيبـات  وهنـاك 
اقتصاديـة وسياسـية وشـاملة»، ُمضيفاً «نحن 

علينـا التَحّرك بكل جدية ويف ُكــّل املجاالت تجاه 
ُكـّل مؤامرات األعداء». 

باليقظـة  نتحـىل  «عندمـا  بالقـول:  وأردف 
والنشـاط امُلسـتمّر فـذاك يؤهلنا قريبـاً لتحقيق 
إنجـازات كبرية»، مسـتدركاً «معنيون بالنشـاط 
الصيفيـة  بالـدورات  واالهتمـام  التوعـوي 

ومساندتها». 
ونـّوه السـيد القائـد إىل أن «العالـم مقبل عىل 
أزمات غذائيـة بفعل مؤامرات أمريكية إرسائيلية 
وغربيـة وهم يرتبـون لذلك»، مؤّكــداً أن األعداء 
يرتبون لوقـف تصدير بعض الـدول ملنتجاتها إىل 

العالم اإلسالمي لخلق أزمة غذائية. 
ويف ختـام حديثه، أشـار السـيد القائـد إىل أن 
«اليمن بلد زراعي ومحافظة ذمار من املحافظات 
الخصبة، وهذا يسـتدعي نشـاطاً كثيفاً ومنظماً 

كجزء من جهادنا». 
وأّكـد أنـه «ال يليق بشـعبنا أن يكون اعتماده 
بشـكل كامـل يف توفري غذائه الـرضوري من عند 

أعدائه فيتحكمون بما يصل إليه». 
وجـدَّد التأكيـد عىل وجـوِب «أن يكـون هناك 
اهتمـاٌم كبريٌ بالزراعـة والثـروة الحيوانية وهذا 

يتطلب نشاطاً متنوعاً واسعاً يف هذا الجانب». 

السغث سئثالمطك التعبغ غطاصغ وشعدًا طظ أبظاء ذطار:

صائث البعرة: السالط صادم سطى أزطات بفسض الشطرجئ الخعغعأطرغضغئ 
وسطغظا الاَتّرك واملعاجعئ وجظزض ججءًا طظ املسرضئ اإلصطغمغئ

أّضـث أن افسثاء غعاخطعن اجاعثاشظا سطى ُضـّض المساعغات وغسجزون 
ترتغئاتعط السسضرغئ لطاخسغث شغ المراتض المصئطئ:

 اقساثاءات الخعغعظغئ 
سطى افصخى طسافجة 
وعغ رجالئ إلى ُضـّض 

المسطمغظ شغ ظض خغاظئ 
دول السثوان لفطسطغظ

 السثوان سطى الغمظ 
غأتغ شغ جغاق تمضغظ 

السثّو اإلجرائغطغ وإزاتئ 
ُضـّض طا غمبض سائصًا أطاطه

 المظاشصعن غسمطعن 
ضتراس لصعاسث 

افطرغضغغظ وطدتغظ شغ 
جئغض خثطاعط ورضعا 
بعثا الثور الثسغج
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 : خاص
َجـدَّدت القيادُة الوطنية إثبـاَت انفتاحها 
العميل عىل خيارات تخفيف معاناة املواطنني 
جـراء العـدوان والحصـار يف إطـار الُهدنة، 
وأعلنـت عن اعتزامها تقديـَم مبادرة جديدة 
بشـأن فتـح الطـرق املغلقة يف حال اسـتمر 
عـدم تجـاوب الطـرف اآلخـر مع مبـادرات 
اللجنة العسـكرية يف مناقشـات عّمان، كما 
أعلنـت عـن خطـوة جديـدة من شـأنها أن 
تضمن عـودة رصف مرتبات موظفي الدولة 
بانتظـام، يف حـال التـزم تحالـف العـدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي ومرتِزقتـه 
بتعهداتهـم املالية لتغطية العجز، األمر الذي 
يمكن أن يشـكل بدايـة ملعالجـات حقيقية 

للملف اإلنساني. 
هذه املعطيـات الجديدة أعلن عنها رئيس 
األعـىل  القائـد  األعـىل،  السـيايس  املجلـس 
للقوات املسـلحة، مهـدي املشـاط، االثنني، 
أثنـاء حضـوره حفـل تخـرج دفعتـني من 
منتسـبي ومنتسـبات الرشطـة يف العاصمة 
صنعاء، َحيُث ألقى خطاباً أشاد فيه بصحوة 
إحبـاط  يف  ونجاحاتهـا  األمنيـة  املؤّسسـة 
خطـط األعداء السـتهداف الجبهة الداخلية، 
وشـّدد عىل رضورة االهتمام بتحسني رجال 
األمن والرشطـة، وأهميّة أن تتحول املعارف 
والعلـوم األمنية إىل واقع وسـلوك عميل، عىل 

طريق بناء الدولة. 
 

طئادرٌة وذظغٌئ جثغثٌة لفاح الطرق 
الرئيس تطرََّق يف الخطاب إىل مسـتجدات 
املشهد السيايس والعسـكري يف إطار الُهدنة 
التي أوشـكت عـىل النهاية، وعـىل رأس تلك 
املسـتجدات، ِملـف فتـح الطـرق املغلقة يف 
يف  مناقشـتُه  تجـري  والـذي  املحافظـات، 

ام.  ان، منذ أَيـَّ العاصمة األردنية َعمَّ
ويف هـذا السـياق، أعلـن الرئيـُس أنه «يف 
حال لم تلمس اللجنُة العسكرية املفاوضة يف 
األردن بوادَر جديدًة بخصوص الطرق املغلقة 
لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ستعلُن عن 

مبادرة من الجانب الوطني».
إعـالٌن يربهن مجـّدًدا عىل تجـاوب عميل 
كبـري من قبل صنعـاء مع خيـارات وفرص 
التخفيـف عن معانـاة املواطنـني يف التنقل، 
األمر الذي يؤّكـد مـرة أُخرى عىل أن تحالف 
العدوان ومرتِزقته هم املسؤولون عن عرقلة 
الحلول يف هذا املِلـف، وُخُصوصاً فيما يتعلق 
بمحافظة تعز التي يركـز العدّو عىل تضليِل 
الرأي العام بشأنها وتوظيفها لتربير تعنته. 
هذا أَيْـضاً ما أّكـده الرئيس املشـاط الذي 
أوضـح أن «قـوى العـدوان هـي مـن افتعل 
معاناَة املواطنني يف محافظة وهي من ترُفُض 
خيـاراِت رفعهـا، وتحِرُص عىل اسـتغاللها»، 
ُمشرياً إىل أن «هناك أجندًة متفاوتًة للمرتِزقة 
توظُِّف املعاناة واألوضاع الصعبة يف محافظة 

تعز واملحافظات املختلفة».

الوطنيـة  العسـكرية  اللجنـُة  وكانـت 
املشـاركة يف مناقشـات عّمـان قـد قدمـت 
مبادرًة لفتح ثالث طرقات مهمة يف محافظة 
تعـز، لكـن وفَد الطـرف اآلخـر رفضها بكل 
تعنـت، ورفـض مناقشـة فتح أيـة طرق يف 
املحافظات األُخرى، ورّكز عىل مناطَق معينة 
ألغراض عسـكرية تخالف مضموَن االتّفاق 

ونصه. 
وعكـس تعنت وفد املرتِزقة يف مناقشـات 
عّمان سوء نوايا تحالف العدوان وعدم رغبته 
يف إنجاح اتّفاق الُهدنة بالشكل املطلوب، كما 
كشـف بوضوح أن دعايات «حصار تعز» لم 
تكـن يوماً سـوى افرتاءات لتشـويه صنعاء 

وتضليل الرأي العام. 
 

سعدة إىل اّتفاق دشع املرتئات
الرئيـس أعلن أَيْـضـاً عن خطـوة أُخرى 
مهمـة تربهُن جديَة صنعاء وحرَصها الكبريَ 
عىل إنجـاح فرص تخفيف املعانـاة الناجمة 
عن الحصار والحـرب االقتصادية عىل البلد، 
برغم التعنت الكبري مـن جانب العدّو يف هذا 
الجانـب، َحيُث أوضـح أنه: «تـم تخصيص 
رواتـب  لصالـح  الجديـدة  مينـاء  إيـرادات 
املوظفني عىل أََساس أن تغطِّي قوى العدوان 
واملرتِزقـة العجز الحاصل من إيرادات النفط 

والغاز». 

خطـوٌة كان قد سـبق االتّفـاُق عليها مع 
العـدّو أثناء فـرتة املبعوث األممي السـابق، 
مارتـن غريفيـث، َحيُث تم إنشـاء حسـاب 
خـاص للمرتبـات يف فـرع البنـك املركـزي 
للحديـدة إليـداع املبالغ املالية، لكـن مرتِزقة 
العدوان رفضـوا الوفاء بالتزاماتهم، وسـط 
تواطـؤ فاضـح مـن قبـل املبعـوث األممي، 
لينكشـف بوضوح أن الهدَف كان فقط منَع 
السلطة الوطنية من استخدام إيرادات ميناء 
الحديدة لرصف نصِف راتـٍب للموظفني بني 
الحـني واآلخـر، وقد أبـدى تحالُـُف العدوان 
واألمـُم املتحـدُة انزَعـاجـاً َكبـرياً، حـني تم 
اسـتخداُم تلك اإليراداُت لرصف نصف راتب، 
ليتم االنتقـاُم فوًرا بمنع وصول السـفن إىل 

امليناء بمباركة أممية. 
لكن هذه املرة، شـّدد الرئيُس املشـاط عىل 
أنه «يجب عىل قوى العدوان واملرتِزقة أن يفوا 
بالتزاماتهـم تجاه العجـز والفجوة يف تغطية 
رواتـب موظفـي الدولة»، يف رسـالٍة تسـتمدُّ 
نـربًة تحذيريـًة مـن إنـذارات قويـة وّجهها 
ام قليلة، وأّكـد فيها أن  الرئيس أَيْـضاً قبل أَيـَّ
«القوات املسلحة جاهزٌة ألداء واجباتها إذَا لم 

يِف تحالُف العدوان بكافة التزاماته». 
وتعتـرب املوافقـُة عىل تخصيـص إيرادات 
ا السـتكمال مبالـغ  املينـاء املحـدودة ِجــدٍّ
املرتبـات دليـًال واضًحا عـىل أولوية معالجة 
امللـف اإلنسـاني لدى صنعـاء وحرصها عىل 

ذلك، َحيُث ال توجد مقارنة بني عائدات ميناء 
الحديدة املغلق، وبني ما يسـيطر عليه العدّو 
ومرتِزقتـه وينهبونـه مـن مصـادر إيرادات 
رئيسـية ومفتوحـة ومتعـددة عىل رأسـها 
قطـاع النفـط والغـاز بالكامل، وهـو األمر 
الذي يجعل عدم تنفيذ هذا االتّفاق من جانب 
العدّو، أَو اسـتخدامه كوسيلة ضغط وورقة 
تفاوض، دليًال أوضح عىل استخدام التجويع 

كسالح حرب. 
وبـني الحديِث عن مبـادرة وطنية جديدة 
تخصيـص  عـن  واإلعـالن  الطـرق،  لفتـح 
إيـرادات مينـاء الحديـدة، تربهـُن القيـادُة 

الوطنيـة مجـّدًدا عـىل أن «تخفيـَف وطـأة 
املعانـاة والحصار املفروض عـىل البلد» هو 
جوهـُر مواقفهـا عىل طـاوالت املناقشـات 
واملفاوضـات، فبالرغـم مـن أن الُهدنـَة قد 
مثّلـت «تجربـة صادمـة وغـري مشـجعة» 
بحسـب تعبري الرئيِس نفسه؛ نتيجَة التعنت 
الكبري الذي مارسـه تحالف العدوان، ال زالت 
صنعـاء حريصًة عىل عدم تفويت أية فرصة 
ممكنة لتحقيق تقدم يف امللف اإلنساني، وهو 
ُ بدوره عن حرص كبري عىل االقرتاب  مـا يعربِّ
من السالم الفعيل الذي ال يمكن تحقيُقه قبل 

رفع معاناة الشعب اليمني. 

سّمان طظاصحات  شغ  إغةابغئ  ــعادَر  ب ظطمج  لط  إذا  الطرق  لفاح  جاظئظا  طظ  طئادرة  جظصثم 
خخخظا سائثات «المغظاء» لطمرتئات سطى أن غطاجم السثّو باشطغئ السةج طظ إغرادات الظفط والشاز

الرئغج المحاط خقل تفض تثرج دشساغظ طظ طظاسئغ وطظاسئات الحرذئ:

خظساء تثطص ُشرخًا إضاشغئ لطسقم
خطعات وذظغئ جثغثة لمسالةئ المطش اإلظساظغ:

املشّطج: افداء املعجوز لطمرتِجصئ يف طظاصحات سّمان شدح طااجرتعط بمساظاة أبظاء تسج
 : خاص

أّكــد عضـو املكتب السـيايس ألنصـار اللـه، محافظ تعز 
السـابق، سـليم املغلـس، أن األداَء املهـزوَز لوفـود املرتِزقة يف 
مناقشـات األردن بشـأن فتـح ِالطرقـات فضحهـم وأسـقط 
دعاياِتهم وكشـف متاجرتَهـم بمعاناة املواطنـني، وأبناء تعز 

بشكل خاص. 

وقـال املغلـس: إن «أداء وترصفات وفـود املرتِزقة يف األردن 
مهزوزة وال تختلف عن ترصفاتهم يف شوارع تعز وعدن».

وأوضـح أن املبـادرة التي قدمتهـا اللجنة العسـكرية الوطنية 
بشـأن فتح ثـالث طرق يف تعـز كمرحلة أوىل، جـاءت من منطلق 
الحرص عىل التخفيف من معاناة الناس، وأسقطت ذرائع املرتِزقة 
وأقنعتهـم.  َوأََضـاَف أن العدوَّ أُصيب بإربـاك وحاول أن يتخلص 

من املبادرة ليستمرَّ يف املزايدة واملتاجرة بمعاناة أبناء تعز. 

ورد املغلس عىل مزاعِم رئيس وفد العدّو، املرتِزق عبد الكريم 
شيبان، الذي ادعى أنه يريُد فتَح الطرق األقرب املعروفة لتربير 
رفـض مبادرة صنعـاء، َحيُث أوضـح املغلـس أن الطرق التي 
يتحدث عنها «شـيبان» تعترب خط تمـاس وجبهاتها متداخلة 
وأن «املسافة بني الجبهتني أمتار».  َوأََضـاَف أن املرتِزق شيبان 
بهـذا الطـرح «يدين نفَسـه ويفضـُح جماعتَه أمـام املجتمع 

وأبناء تعز». 
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 : طاابسات

تداول ناشـطون من سـكان سـقطرى، أمس 
االثنـني، أنبـاًء حـول وصول شـحنة كبـرية من 
األسـلحة املختلفة تابعة لسـالح الجو الصهيوني 

عىل متن باخرة إماراتية. 

وأّكـد الناشـطون أن الباخرة التابعة لالحتالل 
اإلماراتـي أفرغت، أمس األول، شـحنة األسـلحة 
أجهـزة  فيهـا  يوجـد  حاويـات  بينهـا  املتنوعـة 
ة»  اتصاالت ال سـلكية وطائرات الدرونز «املسـريَّ
وذلـك يف ميناء حوالف، وسـط اختفاء قوات 808 

السعوديّة من امليناء أثناء تفريغ الشحنة. 

وأَشـاَر األهـايل إىل أن تفريـغ شـحنة األسـلحة 
اإلرسائيليـة تمـت وسـط حراسـة مشـّددة مـن 
قـوات االحتالل اإلماراتية وعنارص من مليشـيا ما 
يسـمى املجلـس االنتقـايل.  وكان ذراع املخابـرات 
اإلماراتية ما يسـمى «مؤّسسـة خليفـة» قد وزع 
خالل األسبوعني املاضيني، قرابة مليون درهم عىل 

قيـادات يف ما يسـمى االنتقايل، باإلضافـة إىل دفع 
150 مليـون ريال يمني لفعاليـة مناهضة للوحدة 
اليمنيـة تحت يافطة «فك االرتبـاط» والتي عقدت 
قبـل االحتفال بالذكـرى الـ 32 للوحـدة اليمنية يف 
21 مايـو الجـاري، األمر الذي يؤّكــد دور وأهداف 
ومخّطط تحالف العدوان يف تقسيم وتفتيت اليمن. 

 : إب
دّشـنت وزارُة الزراعة والري بالتنسيق 
مـع وزارتَـي اإلدارة املحليـة والشـؤون 
االجتماعيـة واالتّحاد التعاونـي الزراعي 
ومؤّسسـة بنيان التنموية، أمس االثنني، 
والسـمكية  الزراعيـة  اللجنـة  بـإرشاف 
العليـا، املرحلـة الثالثة للثـورة الزراعية 

بمحافظة إب. 
وأّكــد محافـظ إب،عبدالواحد صالح، 
يف فعالية التدشـني، االلتـزام بتوجيهات 
قائد الثورة خالل لقائه األسـبوع املايض 
بقيادة السـلطة املحلية ووجهاء وأعيان 
بالقطـاع  االهتمـام  بشـأن  املحافظـة 
الزراعـي والرتكيـز عـىل إيجـاد نهضـة 
زراعيـة مـن خـالل اسـتغالل الوسـائل 
بهـا  تتميـز  التـي  واملناخيـة  الحديثـة 
املحافظـة، معتربًا التوّجـَه الجاد للقيادة 
الثوريـة والسياسـية لتحقيـق االكتفاء 
الذاتي مـن الغذاء رسـالًة للعالم بصمود 
الشـعب يف مواجهة العـدوان مهما بلغت 

التحديات. 
ولفـت صـالح إىل أهميّـة تفعيـل دور 
املشاركات واملبادرات املجتمعية للنهوض 
أهميّـة  إىل  ُمشـرياً  الزراعـي،  بالقطـاع 
تضافر الجهود لتطوير القطاع الزراعي، 
ومسـاندة جهود اللجنـة الزراعية ونرش 
التوعية عىل نطاق واسع الستغالل املوارد 
املتاحة السـتصالح األرايض وزيادة إنتاج 

الحبوب. 

فيمـا أوضـح نائـب وزيـر الزراعـة، 
رضـوان الرباعـي، أن القطـاع الزراعـي 
يعـد من أهـم القطاعـات اإلنتاجية التي 
تعرضت لإلهمال والتدمري املمنهج طوال 
العقـود املاضيـة، الفتـاً إىل أن التوّجــه 
الرسمي والشعبي لتعزيز األمن الغذائي، 
يسـهم يف النهـوض بالقطـاع الزراعـي؛ 

بَهدِف الوصول لالكتفاء الذاتي. 
وأّكــد الرباعـي دعـم وزارة الزراعـة 
باملحافظـة  املحليـة  السـلطة  لجهـود 
لتعزيز تنفيذ مشاريع املرحلة الثالثة من 
الثورة الزراعية، داعياً السـلطات املحلية 
والجهـات الحكوميـة والقطـاع الخاص 
إىل تسـخري ُكــّل معداتهـم للمسـاهمة 
مـع املجتمـع إلنشـاء املنشـئات املائية 
لالسـتفادة من مياه األمطـار وبما يعزز 
جوانب التنمية الزراعيـة واألمن الغذائي 
ة  للبالد.  كما دعا الرباعي املزارعني َخاصَّ
يف مناطـق املرتفعـات الجبليـة َومناطق 
الزراعة املطرية إىل االسـتفادة من موسم 
يف  التوسـع  نحـو  َوالتوّجــه  األمطـار 
زراعة مختلـف أنواع محاصيـل الحبوب 

َوالبقوليات. 
بدوره، اسـتعرض وكيل أول املحافظة 
الشـاهري  الزراعيـة  اللجنـة  ورئيـس 
سـتنفذ  التـي  والربامـج  املشـاريع 
باملحافظة خـالل عامي 2022 - 2023م 
بمشاركة مجتمعية.. ُمشرياً إىل أن خطة 
اللجنة تتضمن اسـتكمال أربع منشـآت 
مائية بمديريات يريم والرضمة وحبيش 

وفرع العدين، والبدء بتنفيذ 25 مرشوعا 
حصاد ميـاه يف عدد من املديريات لتغذية 

املياه الجوفية. 
وأوضح أنه تم إعداد الدراسـات الفنية 
ألكثـر مـن 200 حاجز مائـي يف مختلف 
املديريات تقدر سـعتها التخزينية بأكثر 
من 10 ماليني لرت مكعب من املياه.. مبينًا 
أن الخطة تتضمن إنشـاء مزرعة واسعة 
يف منطقة الحوض املائي، وزيادة إنتاجية 
املشـاتل الزراعية واسـتصالح مساحات 
شاسـعة من األرايض الزراعية باإلضافة 
النموذجيـة  املديريـات  عـدد  زيـادة  إىل 

باملحافظة إىل ست مديريات. 
مـن جهته، شـّدد وكيـل وزارة اإلدارة 
املحليـة عىل أهميّـة توحيد الجهـود بما 
ـة يف ظل  يحّقـق األهـداف املرجوة َخاصَّ
الظروف الراهنة إزاء الحصار والعدوان. 

االتّحـاد  رئيـس  دعـا  الفعاليـة،  ويف 
إىل  القيـيل  مبـارك  الزراعـي  التعاونـي 
تضافـر الجهود إلنشـاء تعاونيات قوية؛ 
باعتبَارها بوابة الوصـول لتحقيق األمن 

الغذائي واالكتفاء الذاتي. 
فيمـا أوضـح مديـر مكتـب الشـئون 
نبيـل  باملحافظـة  والعمـل  االجتماعيـة 
املرتـىض أن املقومات االقتصادية تصنف 
ضمن األسـس لتقييـم الوزن السـيايس 
للدول ومدى استقاللية قرارها، وقدرتها 
عىل مواجهة األزمات.. ُمشـرياً إىل أهميّة 
تفعيل الدور الرقابي عىل أداء التعاونيات 

ومساندتها من قبل السلطات املحلية. 

 : طاابسات
اإلماراتـي  االحتـالُل  اسـتأنف 
عمليـات النهـب والرسقـة املنظمة 
للنفـط اليمنـي الخـام يف محافظة 

شبوة املحتّلة. 
وأعلن منتحل صفة محافظ شبوة 
املعني مـن قبل االحتـالل اإلماراتي، 
أمس، عن ترتيبات السـتئناف إنتاج 
عـرشات اآلالف مـن براميـل النفط 

مـن أهـم قطاعاته يف اليمـن، وذلك 
يف أعقـاب تقارير عن بيـع حكومة 
املرتِزقـة هذا القطاع لرشكة وهمية 
تـدار من قبل أبـو ظبـي، وكّل هذه 
الخطـوات للتغطيـة عـىل عمليـات 
النهـب امُلسـتمّرة للثـروات اليمنية 
وحرمان أبناء الشـعب من الحصول 
عىل حقوقهـم.  ولفت منتحل صفة 
املحافـظ املرتِزق عوض بـن الوزير 
يف ترصيـح صحفي، أمـس االثنني، 

ا  إىل أن االسـتعدادات تجـرى َحـاليّـٍ
السـتئناف إنتاج النفط من القطاع 
5 يف جنة هنت، ُمشرياً إىل أن الطاقة 
األولية سـتصل إىل أكثـر من 35 ألف 
برميـل يوميٍّا، فيما يشـري نشـطاء 
إىل أن الكميـات غـري املعلنة تتجاوز 
ضعف املعلـن عنها، وهو األمر الذي 
يؤّكــد أن ُكــّل خطـوات االحتالل 
وأدواتـه يف هـذا السـياق ترمـي إىل 

املزيد من عمليات النهب. 

اقتاقل اإلطاراتغ غساصثم حتظئ أجطتئ «إجرائغطغئ» طثاطفئ بغظعا «دروظج» إىل جصطرى

وزارة الجراسئ والري تثّحـظ املرتطئ البالبئ طظ البعرة الجراسغئ بإب
تسرض ختفغئ لقساثاء وإذقق ظار بالاظسغص طع وزارَتغ اإلدارة المتطغئ والحآون اقجاماسغئ واقّتتاد الاساوظغ الجراسغ وطآّجسئ بظغان الاظمعغئ:

طظ صئض طغطغحغا «اإلخقح» يف تسج
 : طاابسات

تواصل ميليشـيا حزب «اإلصالح» يف تعز انتهاكاتها وجرائمها 
بحـق املواطنـني يف عموم املديريـات املحتّلة، َحيـُث أقدمت قوات 
عسـكرية تابعة ملا يسـمى محور تعز التابعـة لجماعة اإلخوان، 

أمس االثنني، باالعتداء عىل الصحفية عبري عبدالله. 
وأّكـدت الصحفية املعتدى عليها عبري عبدالله يف بالغ صحفي، 
أمـس، أنها تعرضت مع الصحفيني وهب الدين العوايض واملصور 
عبدالله الحمريي، لالعتداء وإطالق النار بشـكل مبارش يف منطقة 
صالة حمرياء وسـط مدينة تعز، وذلك خالل أداء عملهم وتصوير 
مادة ألحد الجهـات اإلعالمية.  وقالت الصحفيـة عبري يف بالغها: 
إن ميليشـيا «اإلخـوان» وّجهت أَيْـضـاً إليها وزميليها الشـتائم 
واأللفاظ السـيئة دون سـبب، مشـرية إىل أنها قامت بالتنسـيق 
املسـبق مـع «سـلطات املرتِزقـة» والشـخصيات االجتماعية يف 
املنطقـة بالعمـل عـىل تصويـر مقابلة ولقطـات مع أحـد أبناء 
املنطقـة، مبينة أن عاقل املنطقة كان يرافقهم أثناء تصوير املادة 

وتعرضهم لالعتداء وإطالق النار. 

صاطى وجرتى يف احائاضات طائادلئ 
بني طغطغحغا «السمالصئ» بمأرب

 : طاابسات
شـهدت مدينُة مأرب املحتّلة، أمس االثنني، اشتباكاٍت مسلحًة 
عنيفـة بـني أدوات االحتالل اإلماراتي السـعودّي أوقعت عدداً من 

القتىل والجرحى. 
وقالت وسـائُل إعالمية موالية للعدوان: إن ميليشـيا مسـلحًة 
تابعًة ملا يسـمى «العمالقة» اشتبكت مع جنود مرتِزقة من أبناء 
مأرب، وذلك يف منطقة لصاد بمديرية حريب جنوبي مأرب، وذلك 
عىل خلفية إسقاط أسماء جنود «اإلصالح» من كشوفات الراتب. 
وبيّنت تلك الوسائل أن االشتباكات بني املرتِزقة التي استخدمت 
فيها أسـلحة متوسـطة أسـفرت عن سـقوط قتىل وجرحى من 
الجانبني، الفتة إىل اسـتمرار توافد التعزيزات للطرفني إىل منطقة 
االشتباكات وسط مخاوف من توسعها يف ظل اتّهامات ملا يسمى 
«العمالقة» املدعومة مـن أبو ظبي بالعنرصية وتهميش املرتِزقة 

املنتمني ملحافظة مأرب. 
وتأتـي هذه االشـتباكات يف مديرية حريب التي تشـهد رصاعاً 
ام مـن كمني نصبه  وتوتـراً بـني أدوات ومرتِزقة العـدوان بعد أَيـَّ
مسلحون ينتمون لـ «اإلصالح» لطقم تابع ملا يسمى «العمالقة» 
يف كربى أبلح باملديرية أَدَّى إىل مقتل وإصابة جميع من كانوا عىل 

متنه. 

اقتاقل اإلطاراتغ غساأظُش ظعإ الظفط الثام طظ سسغقن وبغتان يف حئعة
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الثارجغئ تتثر طظ اظفةار تروب يف املظطصئ جراء اساثاءات الضغان الخعغعظغ واجافجازاته

الرتطئ الثاطسئ تشادر خظساء باّتةاه سّمان وسطغعا 150 طساشرًا وططالئاٌت باسعغخ الرتقت املاأخرة

 : خظساء
حّذرت وزارُة الخارجيـة بحكومة اإلنقاذ 
الوطني مـن انفجار قنبلة حروب يف املنطقة 
جراء اسـتمرار الكيـان الصهيونـي باللعب 
بالنـار وتجاوزاته الـال إنسـانية التي تطال 
كافة املقدسـات الدينيـة يف األرايض العربية 
الفلسطينية، ال سـيما مع الغضب املتصاعد 
لفصائل املقاومة الفلسطينية وباقي فصائل 

محور القدس يف املنطقة. 
«املسـرية»  صحيفـة  تلقـت  بيـان  ويف 
نسخة منه، أَشـاَرت وزارة الخارجية، أمس 
االثنني، إىل سـماح كيان العـدّو للمجموعات 
الصهيونية املتطرفة باالعتداء عىل املقدسات 
الفلسـطيني  الشـعب  وممتلـكات  الدينيـة 
تحـت حمايـة عسـكرية لجيـش االحتـالل 
الـذي نرش مـا يقارب من ثالثـة آالف جندي 
صهيونـي مدججـني باألسـلحة لحماية ما 
يَت بمسـرية األعالم املسـتفزة ملشـاعر  ُسـمِّ
الفلسـطينيني والتي حذرت من تبعاتها ُكـّل 
الفصائـل الفلسـطينية تجنبـاً ألي تصعيـد 

صهيوني متعمد يف األرايض املحتّلة. 
ظـل  ويف  الخارجيـة: «إنـه  بيـان  وقـال 
تلـك األوضاع االسـتفزازية من قبـل الكيان 
غـري  قياداتـه  ترصيحـات  يف  الصهيونـي 
املسـؤولة بشـأن القدس َفـإنَّ قـادم األيّام 
ينـذر بعواقـب كارثيـة تتحمل مسـؤوليتها 

سلطات االحتالل الصهيوني». 
وتوقعـت الخارجيـة رد فعـل عسـكري 
املقاومـة  فصائـل  مـن  قـوي  وسـيايس 
القـوة  اسـتخدام  عـىل  رداً  الفلسـطينية 
والعنـف املفرط مـن قبل العـدّو الصهيوني 
ضد الفلسـطينيني العزل وتدنيس املقدسات 
الدينيـة تحت سـمع وبرص املجتمـع الدويل 
والـذي لم يبِد أية ردة فعـل، ولكنه وعند بدء 
لغة الـرد بصواريـخ املقاومة الفلسـطينية 

سيتَحّرك كاملعتاد بطلب التهدئة. 
العـدّو  أن  الخارجيـة  وزارة  وأّكــدت 
الصهيونـي لـن يتوقـف أَو يرتدَع عـن غيّه 
وعدوانه عىل الشـعب الفلسـطيني إال بالرد 
القـوة  مواجهـة  ومعادلـة  الـرادع  القـوي 
بالقوة والنـار بالنار ودخـول املنطقة حرباً 
جديدة، محذرة من أن بوادر تفجري األوضاع 
السـلطات  تتحملهـا  املحتّلـة  األرايض  يف 
الصهيونية والجهـات الدولية املتغاضية عن 
تجاوزاتها واعتداءاتها طوال الفرتة املاضية، 
واإلسـالمية  العربيـة  الـدول  كافـة  داعيـة 
وحركـة عـدم االنحياز إىل الوقـوف برصامة 
وصالبة أمام الصلف الصهيوني الذي تجاوز 
ُكـّل األعـراف والقوانني اإلنسـانية والدولية 

باستخدامه القوة املفرطة بحق املدنيني. 
كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة 
التعـاون اإلسـالمي وحركـة عـدم االنحياز 
إىل عمـل مشـرتك باسـتخدام ُكــّل السـبل 

والدبلوماسـية  والسياسـية  االقتصاديـة 
املتاحة وتقديم الدعم للشـعب الفلسطيني، 
وهـو املوقـف الذي سـيعكس رفـض العالم 
الحـر، برغـم تواطـؤ بعـض األنظمـة التي 
قامت بالتطبيـع مع الكيان الصهيوني، لكل 
تلـك األعمـال الجبانة التـي ال تريد السـالم 
واالسـتقرار يف األرايض الفلسـطينية املحتّلة 

ومنطقة الرشق األوسط. 
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد 
عـىل أن ُكــّل محـاوالت الكيـان الصهيوني 
العنرصيـة  أحالمـه  تحقيـق  يف  ستفشـل 
املقاومـة  صخـرة  بصالبـة  وسـتصطدم 

الفلسطينية وأن مدينة القدس هي العاصمة 
األبدية لدولة فلسطني. 

 

الحعرى غثغظ وغحغث بالسظفعان 
الفطسطغظغ

من جهته، أشاد مجلس الشورى بعنفوان 
البطـويل  وتصديـه  الفلسـطيني  الشـعب 
االحتـالل  وقـوات  مسـتوطني  القتحامـات 

الصهيوني لباحات املسجد األقىص املبارك. 
صـادر  بيـان  يف  بشـدة  املجلـس  وأدان 
عنـه، أمـس االثنـني، املمارسـات اإلجرامية 
للمستوطنني الصهاينة املسنودين من قوات 

االحتالل بحق أبناء الشـعب الفلسـطيني يف 
القـدس املحتّلـة ومـا رافقها مـن اعتداءات 
عىل النسـاء وكبار السـن واعتقـاالت طالت 

عرشات الفلسطينيني. 
وأَشاَر املجلس، إىل أن الشعب الفلسطيني 
اسـتطاع أن يؤّكــد ُهــِويَّته الفلسـطينية 
ورفضـه لتهويـد القـدس وجسـد ذلـك من 
العلـم  ورفـع  الحاشـدة  مسـرياته  خـالل 
الفلسطيني يف سماء القدس، الفتاً إىل أهميّة 
مواكبة الشـعوب العربية واإلسالمية للزخم 
الشـعبي الفلسـطيني يف مواجهة العنجهية 
واسـتفزازات  الصهيونيـة  والعنرصيـة 
املسـتوطنني امُلسـتمّرة ملشـاعر املسلمني يف 

فلسطني والعالم. 
مـع  الكامـل  التضامـن  البيـان  وأّكــد 
يف  املـرشوع  وحقـه  الفلسـطيني  الشـعب 
إقامـة دولته املسـتقلة وعاصمتهـا القدس 
الرشيـف والرفض القاطع ملا يتعرض له من 
عدوان سـافر وتدنيس للمقدسـات من قبل 

املستوطنني الصهاينة. 
وأَشاَر املجلس، إىل أهميّة إنجاز الحكومة 
ملرشوع قانـون تجريم التطبيـع مع الكيان 
الصهيونـي الغاصب.. محمـالً مجلس األمن 
الدويل واألمم املتحدة املسـؤولية الكاملة عن 
الصمت املطبق إزاء انتهاكات قوات االحتالل 
بحق الشعب الفلسطيني وتدنيس املقدسات 

اإلسالمية. 

 : طاابسات
غاَدَر ١٥٠ مسافراً، أمس االثنني، مطار صنعاء الدويل 
عىل متن الرحلة التجارية الخامسة إىل مطار امللكة علياء 
يف العاصمـة األردنيـة عّمـان، يف حـني كان املفرتض أن 
رحلـة األمس تحمل الرقم ١٦ لو لم يقوم تحالف العدوان 
بعرقلة سـري البنود التي وقع عليها يف مسقط والتي من 
بينها تسيري رحلتني أسبوعياً من وإىل مطار صنعاء، عرب 

القاهرة وعّمان. 
وبمـا أن هـذه الرحلة الخامسـة من أصـل ١٦ رحلة 
تضمنتهـا الُهدنة اإلنسـانية التي أعلنتهـا األمم املتحدة 
مطلع أبريل املايض، َفـإنَّه يستوجب عىل تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتـي تعويض املتأخرات يف هذا 
الجانـب، وذلـك إلثبـات نيته يف تعزيز مسـارات السـالم 

والتهدئة. 
ويف السـياق ذاتـه، دعا املسـافرون األمـم املتحدة إىل 
مضاعفـة الرحالت التجارية عـرب مطار صنعاء، والعمل 
عىل فتح املطار بشـكل دائم، مطالبـني أَيْـضاً بتعويض 
الرحـالت املتأخـرة، كحق إنسـاني حصل عليـه املرىض 
املحارصون بموجب اتّفاق الُهدنة يف مسـقط قبيل شهر 

رمضان املبارك. 
ــاب يحيى الدرة  إىل ذلك، كشـف وزير النقل عبدالوهَّ
عـن أول رحلـة تجاريـة مدنية مـن صنعـاء إىل القاهرة 
والعودة املقّرر تسيريها يوم األربعاء القادم املوافق األول 

من يونيو وفقاً لتأكيد مكتب املبعوث األممي بصنعاء. 
وأوضـح الوزير الدرة أن مكتـب املبعوث األممي، أّكـد 
تسـيري أول رحلة تجارية مدنية مـن صنعاء إىل القاهرة 
والعـودة يف األول مـن يونيـو املقبل عرب الناقـل الوطني 

لرشكة الخطوط الجوية اليمنية. 
ودعـا وزير النقل األمم املتحـدة إىل مضاعفة الرحالت 
التجاريـة املدنيـة إلنقـاذ حيـاة املـرىض والتخفيف من 

معاناة الشعب اليمني. 
وقال: «يجب عىل األمم املتحدة مضاعفة عدد الرحالت 
التجاريـة بواقـع رحلـة إىل القاهـرة يوميـاً»، ُمضيفـاً 
«بإْمَكان مطـار صنعاء الدويل، اسـتقبال كافة الرحالت 
وبمختلف أنـواع وحجم الطائرات إقالعـاً وهبوطاً خالل 

الفرتة املسـائية بعد توقف دام لسـنوات؛ بَسـبِب تعرض 
املطـار للقصـف من قبل تحالـف العدوان لعـدة مرات»، 
وهـي تأكيـدات جديدة تسـقط مـربّرات العـدوان التي 

يتخذها الستمرار عرقلة الرحالت. 
وأشـاد الوزير الـدرة بالخـربات الفنيـة اليمنية التي 

تمّكنت من إعـادة تأهيل منظومة شـبكة اإلنارة الليلية 
للمدرج الرئييس خالل فرتة قياسـية الستكمال جهوزية 
املطار واسـتقبال الرحـالت يوميٍّا ليالً ونهـاراً عىل مدار 
السـاعة وفقاً للرشوط واملتطلبات الدولية املعمول بها يف 

املطارات العاملية. 

دسئ افطط الماتثة و «جاطسئ الثول السربغئ» لطصغام بالمسآولغات المظاذئ بعا:

شغما وزغر الظصض غضحش سظ طعسث اظطقق أول رتطئ إلى الصاعرة:

تتالش السثوان غعاخض خروصاته الفاضتئ قّتفاق الُعثظئ بالصرخظئ سطى جفغظئ وصعد جثغثة
 : خظساء

من جديـد يواصُل تحالُـُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي خروقاِته 
الفاضحـَة التّفـاق الُهدنة والسـويد، بانتهاك جديـد فيما يخص سـفن الوقود 
الواصلـة إىل مينـاء الحديـدة، َحيُث أّكــدت رشكة النفـط اليمنية بـأن تحالف 
العـدوان بقيادة أمريكا احتجز سـفينة بنزيـن جديدة ومنعها مـن الوصول إىل 
مينـاء الحديـدة بالرغم من تفتيشـها وحصولها عىل تصاريـح دخول من األمم 

املتحدة. 
وأوضح الناطق الرسـمي للرشكة عصام املتـوكل يف بيان مقتضب نرشه عىل 
حسـابات الرشكة، أن تحالف العدوان احتجز سفينة البنزين «سندس» املحملة 
بـ ٢٩ ألفاً َو٤٥٤ طناً، ُمشـرياً إىل أنه باحتجاز هذه السـفينة يرتفع عدد سـفن 

الوقود املحتجزة إىل سفينتني حاصلتني عىل تصاريح دخول أممية. 
وطالـب الناطق الرسـمي للرشكـة، املجتمـع الـدويل واملنظمات اإلنسـانية 
والدوليـة بالضغط عىل تحالـف العدوان لاللتـزام بالُهدنة املعلنـة والتوقف عن 
احتجاز سـفن املشـتقات النفطية كونها تحمل طابعاً إنسانياً وليس لها عالقة 

بامللفات السياسية والعسكرية.
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تفٌض تضرغمغ طعغإ بتدعر صغادات الثولئ اتافاًء باثرغب الثشسئ السادجئ طظ ضطغئ الحرذئ والبالبئ طظ الحرذئ الظسائغئ والرئغج المحاط غآّضـث:

 : طاابسات
احتضن ميداُن السبعني، أمس بالعاصمة 
مهيبـاً؛ احتفـاًء  تكريميـاً  صنعـاَء، حفـالً 
بتخريج الدفعة السادسة من كلية الرشطة، 
والدفعـة الثالثـة مـن الرشطـة النسـائية، 
بحضـوِر القائـد األعـىل للقـوات املسـلحة 

واألمن، املشري الركن مهدي محمد املشاط. 
ويف الحفـل الذي حرضه أعضـاُء املجلس 
السـيايس األعـىل ورئيـُس الـوزراء ونـواُب 
رئيـَيس مجلـَيس النـواب والـوزراء، أوضـح 
العسـكريَة  اللجنـَة  أن  املشـاط  الرئيـُس 
خاضعـت نقاشـاً طـواَل هـذا األسـبوع يف 
اململكـة األردنيـة الهاشـمية، لكن املؤِسـف 
أن هنـاك أجندًة متعددًة داخـل العدّو، وكثريٌ 
مـن هذه األجندة الداخلية املتمثلة يف مرتِزقة 
العـدوان تتـّرضر إذَا توقفـت معانـاُة أبناء 
الشعب اليمني، أما الخارجيُة املرتبطة بكثرٍي 
مـن الدول وعىل رأسـها أمريـكا وبريطانيا، 
فلديهـم أجنـداٌت مختلفة، وشـعبُنا ضحيٌة 
لهـذه األطماع، واألجنـدات املوجـودة داخل 

صفـوف هذا العدوان البغيـض الذي يماَرُس 
عىل بلدنا للعام الثامن. 

وتطـّرق الرئيـُس املشـاط إىل ُجملـٍة من 
بالتصعيـد  املليئـة  الوطنيـة  املسـتجدات 
العدوانـي، مقدماً العديَد مـن املبادرات التي 
تعـزز فرص السـالم، تسـتعرضها صحيفة 

«املسرية» يف نص الكلمة:
 

ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم..
َالُم  َالُة َوالسَّ الَحْمُد للِه َربِّ الَعاَلِمنَي، َوالصَّ
ـٍد -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه  َعَىل َرُسـْوِل اللِه ُمَحمَّ
وََعــَىل آِلــــِه الطيبني الطاهريـن- واْرَض 
ا بعُد: اللهم عن أصحاِبه األخياِر املنتجبني، أَمَّ

اإلْخـَوُة أعضاء املجلس السـيايس األعىل، 
األخ رئيـس الـوزراء، اإلْخــَوُة نـواب رئيس 
الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب، اإلْخـَوُة 
الـوزراء، اإلْخـَوُة الضبـاط، اإلْخـَوُة الصف، 

اإلْخـَوُة الجنود، الحارضون جميعاً.
َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه تََعاَىل َوبََرَكاتُُه. السَّ

إنني أقُف هنا وأنا أتذكَُّر قوَل الله ُسبحانَه 
ْسـتَْضَعُفوَن  وتعاىل: (َواذُْكُروا إِذْ أَنتُْم َقِليٌل مُّ

اُس  النـَّ يَتََخطََّفُكـُم  أَن  تََخاُفـوَن  اْألَْرِض  ِيف 
ِه).  َفآَواُكْم َوأَيََّدُكم ِبنَْرصِ

أيهـا الخريِّجـون، أيهـا اإلْخــَوُة الطالب 
الخريِّجون الكرام أشـُكُر لكم هذا االنضباَط 
الذي الحظناه يف العرض، وأشـكر األخ وزير 
الداخليـة اللواَء السـيد عبدالكريـم الحوثي 
واألخ مديـر كليـة الرشطة عىل هـذا اإلعداد 
ب والباهـر، الـذي ملسـناه مـن خالل  الطيـِّ
االنضبـاط ومـن خـالل اإلعداد لهـذا الحفل 
العظيم، واملرشِّف لوزارة الداخلية، واملرشف 

أَيْـضاً لكلية الرشطة.
ِج الدفعة السادسة  نحن اآلن نحتفُل بتخرُّ
لعـدد ِمئتـني وواحد وسـتني، كذلـك تخرج 
ُدفعة ثانية من الرشطة النسـائية، أنا أتمنى 
َفُع رافًدا نوعيٍّا يُضاُف عىل  أن تكوَن هـذه الدُّ
القـوة الحقيقيـة املوجودة يف امليـدان، وأنها 
سـتنتُرش عـىل الوحـدات األمنيـة يف جميع 
محافظـات الجمهورية اليمنيـة التي تكون 
ـا؛ ألَنَّ األداَء املتميَِّز لرجال  رافًدا نوعيٍّا ومهمٍّ
األمـن يعكس املظهر العـام للدولة، وهذا ما 
نحرص عليه يف هذه املرحلة، أهميّة اكتساب 

ا أن تكـون هـذه الدُّفع  املعـارك، مهـمٌّ ِجــدٍّ
مـن اإلْخــَوِة الخريجني والخريجـات، رافداً 
مهماً للوحدات األمنيـة يف جميع محافظات 
الجمهوريـة اليمنية، لتعكـَس ُكـّل ما ُحزتم 
عليـه مـن معـارَف وكل ما حزتـم عليه من 
علوم، عىل واقع امليـدان، فواقع امليدان مهم 
ا أن تنعكـَس ُكــلُّ املعـارف فيـه، وأن  ِجــدٍّ
تنعكـس ُكــّل العلوم يف أدائكم يف سـلوككم 
أمام شـعبكم وأنتم حماة هذا الشـعب، أنتم 
مـن تقع عـىل عواتقكم األمانـة العظمى يف 
حمايـة وتأمني أبناء هذا الشـعب يف جبهتنا 

ا. الداخلية، هذا مهم ِجـدٍّ
خـالل  مـن  تلقيتمـوه  الـذي  السـلوك 
التعليمـات، إنما تنعكس هذه املعارف يف أداء 

وسلوك يلمسها امليدان ويالحظها الشعب.
هنا نسـتطيع أن نقول: إننـا بدأنا نحّقق 
ونبني دولة للشـعب، نبني دولة للشعب كما 
قال الشـهيد الرئيس صالح الصماد -رحمة 
الله تغشـاه-؛ ألَنَّه يجب أن يكون رجل األمن 
بالدرجـة األوىل، بـل ُكــّل املؤّسسـة األمنية 
والعسـكرية، إذَا لـم تنعكـس ُكــّل املعارك 

واملعالـم التي اكتسـبها منتسـبو مؤّسسـة 
األمن عىل أدائهم وسـلوكهم يف تعاملهم مع 
أبناء هذا الشـعب، َفـإنَّه ال خـريَ يف املعارف 

التي ال تنعكُس عىل األداء والسلوك.
ا أن نكـوَن ُقدوة للشـعب وأن  مهم ِجــدٍّ
نكون النموذج األمثل للسلوك واألداء القويم 
والصحيح الذي نريد أن ينضبط شـعبنا من 
خالله، فال نسـتطيع أن نرتقَي بوعي شعبنا 
مـا لم ترتـِق املؤّسسـة األمنية والعسـكرية 
بالدرجـة األوىل، فهي النموذج الصحيح الذي 
من خالل أدائها وسـلوكها يمكـن أن يتأخَر 
ُل  ـُب وال نعوِّ هذا الشـعب، فال ننقـد وال نرغِّ
عـىل أن ينضبـط أبناء هذا الشـعب عندما ال 
تنضبط املؤّسسة األمنية وتكون هي الُقدوة 

ا. والنموذج األمثل، هذا يشٌء ُمِهمٌّ ِجـدٍّ
أنتم بوابة بناء هـذه الدولة أيها اإلْخـَوُة، 
أيهـا اإلْخــَوُة خريجـو كلية الرشطـة، أيها 
أنتـم  الرشطـة،  كليـة  خريجـات  األخـوات 
النمـوذج األمثل لبنـاء هذه الدولـة الحديثة 
التي ضحى ِمن أجِل بنائها شـهيُدنا الرئيس 
صالح عيل الصماد، نأمل من الله -سـبحانَه 
وسـلوككم  بأدائكـم  تقومـوا  أن  وتعـاىل- 
وتحّققـوا هـذا النمـوذج القويـم واألسـلم 
الذي يمثل النمـوذج الصحيح والراقي لرجل 

املسئولية رجل األمن بالدرجة األوىل.
هـذه  يحـرتم  أن  الشـعب  يريـد  عندمـا 
املؤّسسـة يجب أن يفـرَض جندي األمن عىل 
هذا الشـعب احرتاَم هذه املؤّسسـة العلمية، 
لكن ال تستطيع أن تلزم هذا الشعب باحرتام 
هـذه املؤّسسـة إال مـن خـالل االنضباط إال 
ممـن خـالل األداء املتميز والراقي ملنتسـبي 
هـذه املؤّسسـة العظيمـة والعمالقـة، لذلك 
بنـاء الدولـة الحديثة التي نطمـح إليها يبدأُ 
مـن انضبـاط جندي األمـن، يبدأ مـن األداء 

الصحيح والسلوك القويم لجندي األمن.
أيها اإلْخــَوُة أَو الذين تخرجوا من قبلكم 
وكل منتسـبي املؤّسسـة األمنيـة أنتـم ِمْلٌك 

ختعة املآّجسئ افطظغئ وتشري السصغثة افطظغئ 
تّصص افطظ وأتئط خطط افسثاء 

غةإ أن غضعن رجض افطظ الظمعذَج افطبَض شغ الســطعك وافداء الصعغط فبظاء حسئظا الغمظغ السزغط
أجظــثات صــعى الســثوان وأدواتعــا المتطغــئ وتظاصداتعــا تطغض طساظــاة حــسئظا الغمظغ
سطــى الســثوان والمرتِجصــئ العشــاء بالاجاطاتعــط تةــاه السةــج شــغ تشطغــئ المرتئــات
جــظعاخض السمض سطى تثفغش وذأة التخار بمثاطش الســئض ولط ظصئَض بالُعثظئ إق لاتصغص عثا الشرض
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لهـذا الشـعب، املؤّسسـة األمنية مؤّسسـة 
األمن ومؤّسسـة الجيش هـي ملك لكل أبناء 
الشعب هي ملك للشـعب ُكـّل الشعب، ليس 
حكـراً عىل أحـد ال عىل طيف معـني وال عىل 
حـزب معني، أنتـم ملٌك لـكل الشـعب، أنتم 
تمثلون ُكـّل الشـعب، وبأدائكم وسـلوككم 
الراقي وباالنضباط وألخالق تسـتطيعون أن 
تكونون َعوناً لنا وسـاعداً لنـا يف بناء الدولة 

التي نطمُح إليها.
احـرتام رجـل األمِن يبـدأ باحـرتام رجل 
األمن لنفسـه، واحرتام رجـل األمن للقانون 
واالنضبـاط، إذَا الحظ أبناء هذا الشـعب أن 
هنـاك انضباطـاً لدى هذه املؤّسسـة األمنية 
والعمالقـة، سـتكونون عوناً لنـا يف االرتقاء 
بوعي هذا الشـعب من خـالل انضباطكم يف 
ممارسـة مهامكـم األمنيـة أمام أبنـاء هذا 
الشعب، ستكونون عوناً لنا ورافداً يف االرتقاء 
بوعي هذا الشـعب العظيم الذي يستحق منا 
أن نبـذَُل ُكـلَّ ُجهد يف سـبيل االرتقاء بوعي، 
فأنت بأدائك وبسلوكك وبأخالقك وبمهارتك 
وبمعارفك التي اكتسـبتها إذَا عكسـتها عىل 
واقع امليدان سـتفرض احرتام هذه املؤّسسة 

لدى أبناء هذا الشعب.
حتـى رجـل املـرور أيهـا اإلْخــَوُة أدعو 
أبنـاَء شـعبنا اليمنـي العظيـم إىل االحـرتام 
واالنضباط لرجل املرور الذي يبذل ُكـّل وقته 
يف الضبط وعملية السـري ألبناء هذا الشعب، 
إخوانـي أبناء هذا الشـعب اليمنـي إخواني 
أنا بنفيس أقُف بسيارتي  الحارضون جميعاً 
منضبطـاً أمـاَم رجـل املـرور وأقـف أمامه 
بإجالل واحرتام، فأدعـو من هذا املقام ُكـّل 
أبناء هذا الشـعب إىل احرتام رجل املرور فهو 
يقـوم بواجبه، فهو يـؤدي واجبَه عىل أكمل 
وجه ال هدف له سـوى تنظيـم حياة الناس، 
يجب أن يحظى بدعم وتشـجيع واحرتام منّا 

جميعاً.
كذلك رجل األمن بشـكل عـام يف مرافقنا 
األمنيـة يف جميـع املهـام األمنيـة، يجب أن 
يحظى باالحرتام أمام أبناء هذا الشعب فهو 
يؤدي مسـئوليته، وأنتم يقع عـىل عواتقكم 
جميعـاً َصْوُن هـذا البلد وحماية هـذا البلد، 
وحماية الحامـني لهذا البلد، فأنتم السـياج 
ـاء التـي من  املنيـع، وأنتـم الصخـرة الصمَّ
خاللهـا تحطمـت ُكــّل مؤامـرات أعدائنـا 
بفضل جهود هذه املؤّسسة األمنية العمالقة، 
تحطمت، تحطمت وخيـب الله ُكـّل آمالهم، 
أمام وعي هذه املؤّسسـة وأمام صحوة هذه 
املؤّسسـة اليمنية األصيلـة العمالقة، عندما 
انعكسـت معارُف وعلوم هذه املؤّسسة عىل 
امليـدان بالشـكل اإليجابـي عندمـا تحولـت 
إىل مؤّسسـة وأمـن لُكـّل الشـعب، وليسـت 
مؤّسسـة طيف معـنيَّ بحد ذاتـه، كما كان 
يف السـابق ولألسـف الشـديد، عندمـا مرَّت 
املؤّسسـُة األمنيـُة بمنعطفـات وصعوبـاٍت 
كبرية، وتراجع مستواها حتى وصل إىل َحــّد 
أال يسـتطيعوا أن يحموا أنفَسـهم ولألسـف 
الشـديد، لكن عندمـا تتغريَّ الثقافـة، عندما 

تتغري العقيدة األمنية والعقيدة القتالية لدى 
مؤّسسـة الجيش واألمن فعالً تسـتطيع أن 
تقول: إن هذه مؤّسسـٌة قادرٌة وتستطيع أن 
تراهَن عليهـا وتقول: إنها قادرٌة عىل حماية 
هذا الشـعب وقادرٌة عىل حماية مكتسـبات 
وتضحيات هذا الشـعب، عندها تستطيُع أن 
تقول إنك تبني مؤّسسًة علميًة لكل الشعب.

أنـا هنـا ال أقول لكـم كما قـال من قبيل: 
ُل له  ارضبـوا بيد مـن حديد ُكــّل من تسـوِّ
نفُسه املساَس بأمن هذا البلد، ولكنني أقول 
لكـم: تحلو باألداء العـايل واالنضباط الدقيق 
ولكـن ُخـذوا عـىل يـد املبطـل، ال تسـمحوا 
للمبِطلني أن يعبثوا بحيـاِة الناس وال يعبثوا 
بحياة أبناء هذا الشعب، فأنتم صمام األمان 
اء التـي تتحطَُّم عليها  وأنتم الصخـرة الصمَّ

مؤامراُت أعدائنا.
َج  أعـرِّ أن  أََودُّ  املطـاف،  هـذا  نهايـة  يف 
عـىل بعـِض النِّقـاِط يف الجانـب السـيايس 
مع مناسـبة اليوم األخـري للُهدنـة املعَلنة، 
كانت لجنتُنا العسـكرية يف اململكة األردنية 
هـذا  طـواَل  نقاشـاً  تخـوُض  الهاشـمية 
األسـبوع، لكن املؤِسـَف أنك أمـام أجندات 
أمـام  أنتـم  العـدّو،  هـذا  داخـل  متعـددة 
منها متـرضرة إذَا  أجنـدة متعـددة، كثـريٌ 
وقفـت معاناُة أبناء هذا الشـعب ولألسـف 
الشـديد، كثريٌ من األجندة الداخلية املتمثلة 
بمرتِزقة هذا العـدوان، والخارجية املتمثلة 
بأجندات كثري من الدول عىل رأسـها أمريكا 
وبريطانيا، لديهم أجنداٌت مختلفة وشعبنا 
العزيز ضحية لهـذه املطامع، ومطية لهذه 
األجنـدات املوجودة داخل ُكتَِل وصفوف هذا 
العـدوان البغيض الـذي يماَرُس عـىل بلِدنا 
منذُ سـبع سـنوات وهو اآلن داخل يف عامه 
الثامن، خاضوا نقاشـاً بليغاً، عندما تلَمُس 
ان أنها  لجنتُنا العسـكرية املفاِوضـة يف َعمَّ
، يعني  أمـام طرٍف ال يريد أن يصـَل إىل َحـلٍّ
كلما طرحت من خيـار رفضوه، ال يريدون 
، يف نهايـة املطـاف، سـتكون لجنتنا  َحــالٍّ
مضطـرًة إلعالن مبـادرة من جانـب واحد، 

عندها نطيُح بُكلِّ املؤامرات.
يحـاوُل العـدوُّ أن يسـتغلَّ معانـاَة أبناء 
إخواننـا يف تعـز، ولألسـف الشـديد يُريُد أن 
يسـتغلَّ معاناتهم وهـو َمـن افتعلها، وهو 

غري حريص، بل يريد أن يستمر يف استغالله، 
داخـل املرتِزقـة أجندات بل مسـتفيدون من 

األوضاع داخل تعز ولألسف الشديد.
لكننا نَِعـُد إخوانَنا يف تعز، نَِعـُد أبناَء تعز 
الرشفاء أننا سنُفِشـُل ُكـلَّ هـذه املؤامرات، 
وسنُفِشـُل ُكــلَّ مصالـح َمـن يريـدون أن 
يسـتغلوا معانـاَة أبنـاء تعـز، سنفشـلها، 
وسنكون عوناً وداعماً، وسنكون مع ُكـّل ما 
يخفف من وطأة الحصار عىل أبناء شعبنا يف 
أيـة محافظة كانت، وهذا ما نعمُل عليه منذ 

يومنا األول.
نحـن َقِبْلنا بالُهدنـة، وقبـل قليل طلعت 
من فوقنا طائـرة يمنية تعترب الخامسـة يف 
هذه الُهدنة ولألسـف الشـديد كان املفرتض 
أن تكون الطائرة العرشين أَو التاسـع عرش، 
لكنها ال زالت الخامسـة، الحظوا كيف نقف 
أمام عـدوان بغيض يسـتمتع بمعاناة أبناء 
شـعبنا العزيـز، َقِبْلنـا بهـذه الُهدنـة ونحن 
نعرف أنه لن يفَي بهـا َولن يلتزم بها، ولكن 
ووقوفـاً ملعانـاة أبنـاء شـعبنا كان لزاماً أن 
نخفـف وطأة الحصـار فَقِبلنا بهـذه الُهدنة 
ونحن نعرف أنه لن يلتزَم بها، وأمام الراتب.

نحـن يف املجلس السـيايس األعـىل اتخذنا 
قراَرنـا قبـل أكثـَر مـن عـام، ووّجهنـا بأن 
ُص لحساب  إيرادات السفن يف الحديدة تَُخصَّ

الراتب لكل أبناء الشعب.
ُد وندعو األمَم املتحدة وندعو  من هنا نَُجدِّ
أطـراَف مرتِزقـة العـدوان وندعـو العدوان 
نفسه إىل تغطية العجز يف فجوة الراتب، فهذا 
ص وليس كما تسمعونه من  الحساب مخصَّ
أصـوات املرتِزقـة، عندمـا يقولـون: ادفعوا 
ص  الراتـب من اإليرادات، يـا أخي هذا مخصَّ
بقرار مـن املجلس السـيايس األعىل من قبل 
عام، مخصص لصالح الراتب لكن ال يتجمع 

نصف الراتب إال بعدة أشهر.
ـَص  النقـاُش كان عـىل أََسـاس أن تُخصَّ
هـذه اإليراداُت لصالح نصـف الراتب عىل أن 
تغطِّـَي قوى العدوان ومرتِزقتُه العجَز يف هذا 
الراتب من إيراداِت النفط والغاز التي ينهبُها 
لصوُص العدوان ومرتِزقته، لكن املؤسف أنه 
لم يِف بالتزامه، وبدالً عن أن يثقبها ويراوغ 
ويحـاول أن يفهَم هذا الشـعب أن راتبَه من 
هذه اإليرادات التي نحن بدونه وقبل أن يوجد 

وهو ال زال كائناً لم يوجد يف كيان سيايس.
اتخذنـا هذا القـراَر يف املجلس السـيايس 
األعىل وشعبُنا يعرُف أنّك مزايٌد وأنك تستمتُع 

بمعاناته، وأنك غريُ حريص عليه.
هنا أدعو األمـَم املتحدة للضغط عىل دول 
العـدوان ليفـوا بالتزامهـم يف تغطية فجوة 
الراتـب، أما نحن يف املجلس السـيايس األعىل 
فنحنا خصصنا هذا اإليراد من قبل عام لكنه 

ال يأتي إال بعد عدة أشهر.
كمـا كان التفـاُوُض املبدئـي بيننـا وبني 
األمم املتحدة أن تكوَن تغطيُة العجز وتغطية 

هذه الفجوة من إيرادات النفط والغاز،.
مجريـات  عـن  بسـيطة  كإحاطـة  هـذا 
الوضع السيايس وعن الُهدنة، سيكون هناك 

إن شـاء اللـه نقاش لدى وفدنـا الوطني مع 
األمم املتحدة يف هذا الخصوص.

وأريد أن أؤّكـَد لهذا الشـعب، أننا مع ُكـّل 
ما يحّقُق الخريَ واألمَن واالستقراَر ألبناء هذا 
الشعب، لن نرتّدَد ولن نألَو ُجهداً ال بحرب وال 
بسالم يف ما يلبي تطلعات أبناء هذا الشعب.

ثقـوا ُكـلَّ الثقة بأننـا نجعُل نْصَب أعيننا 
ُكـلَّ ما يحّقُق الخريَ ألبناء هذا الشعب.

يف الختام، أشـُكُر اإلْخــَوَة يف ِقيادِة وزارة 
الداخليـة، ويف إدارِة ُكليـة الرشطة، عىل هذا 
ِز وعىل االهتمـام الراقي واألداء  األداِء املتميـِّ

العايل. 
تََعـاَىل  اللـِه  َوَرْحَمـُة  َعَليُْكـْم  ـَالُم  َوالسَّ

َوبََرَكاتُُه.

املرتجق املثقيف غسطظ رشَخ «اإلخقح» ملحاورات 
َسمان بحأن الطرصات يف تسج

 : طاابسات
أعلـن املرتِزُق حمود سـعيد املخاليف 
-القيـادي يف حزب «اإلصـالح» ورئيس 
ما يسـمى مقاومة تعز- أمس االثنني، 
رفَضه ألية اتّفاقات تنتُجها املفاوضاُت 
الجاريـُة يف عاصمـة اململكـة األردنية 
عمـان بـني الوفـد العسـكري الوطني 

ووفد مرتِزقة العدوان. 
وكشـف املرتـِزق املخـاليف املقيم يف 
تركيـا بتغريـدة نرشهـا، أمـس، عـىل 
صفحتـه بتويـرت، أن صنعـاَء عرضت 
عليهم فتـَح الطرقات واملعابر سـابًقا 
أكثـَر مـن مـرة، مبينًـا أن قيـاداِت ما 

أسـماها مقاومـة تعـز رفضـت ُكـلَّ 
هـذه العـروض واملبادرات؛ كـون فتح 
الطرقـات ليـس هـو الهـدف الرئييس 
لديهـم، األمر الذي يؤّكــد عدم اكرتاث 
العـدوان  ومرتِزقـة  اإلخـوان  جماعـة 
مـن  والتخفيـف  املواطنـني  بحيـاة 
اسـتمرار  وراء  ووقوفهـم  معاناتهـم 

إغالق الطرقات حتى اللحظة. 
من جانب آخـر، عّلق رئيـس مرَكز 
الدراسات السياسـية، خالد الشمريي، 
عـىل تعنـت ورفـض وفـد املرتِزقـة يف 
مفاوضات األردن بشأن فتح الطرقات، 
موضًحا أن «اإلخوان» يحاولون عرقلة 
الحوار وأية تسوية ممكنة، ويرفضون 

فتح أية معابر يف تعز. 
َوأََضـاَف الشـمريي أن فتَح طرقات 
تعز سيكشـُف بالوي حزب «اإلصالح»، 
تفريـخ  يف  معسـكراتهم  وسـيفضح 
العنـارص اإلجرامية التي يصّدرها نحو 
املحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة، الفتـاً 
إىل أن جماعـات «اإلخـوان» تّدعـي أن 
الطرقات التي وافق عليها وفد حكومة 
صنعـاء جبلية.  هذا وال تزال ميليشـيا 
حـزب «اإلصـالح» تغلـق العديـد مـن 
مداخـل مدينـة تعز باتّجـاه ريف تعز، 
بينما تغلق قوات الخائن طارق عفاش 
الطرقات الغربية باتّجاه املخاء والربح 

عن املدينة. 

 : خاص
أّكـد الربملان اليمني أنه تم إحالُة مرشوع قانون تجريم التطبيع مع كيان 
ة؛ الستكمال اإلجراءات الالزمة إلصداره.  العدّو الصهيوني، إىل اللجنة الَخاصَّ
وأّكــد نائـب رئيس مجلـس النواب، عبد السـالم هشـول، يف ترصيحات 
ـة للمسـرية، أنه تـم إحالة مرشوع قانـون تجريم التطبيـع إىل اللجنة  َخاصَّ

ة يف مجلس النواب لدراسـته، منوًِّها إىل أنه سـيتم التصويت عليه بعد  الَخاصَّ
استكمال الصياغة النهائية. 

وقـال هشـول للمسـرية: «مـن املقـّرر أن يحرض اإلخـوة املسـؤولون يف 
الحكومـة إلبـداء آرائهم عىل املرشوع خالل الجلسـات القادمة وسـنعمل يف 

املجلس عىل تنقيح بنود القانون». 
َوأََضـاَف هشـول «نريد قانوناً صارماً يليق بهذا الشـعب ويعكس املوقف 

اليمني يف مواجهة كيان العدّو الصهيوني، وهو ما نعمل عليه حالياً». 
ويأتي ترصيح هشول بعد أن أعلن، أمس، رئيُس حكومة اإلنقاذ، الدكتور 
عبدالعزيـز بـن حبتور، أنه سـيتم إصداُر قانـون يجّرم التطبيـع مع الكيان 
الصهيوني، للتأكيد عىل أن املوقف اليمني يف توجيه العداء للكيان الصهيوني، 
يف تصاعـد ُمسـتمّر كلما أوغل العـدّو الصهيوني يف تماديـه واعتداءاته بحق 

الشعب الفلسطيني واملقدسات. 

املرتدى: زغارُة «الخطغإ افتمر» لسةعظظا 
تسامر 10 أغام ورشخ املرتجصئ لطجغارة 
غآّضـث إخفاءعط جرائَط خطش الصدئان

 : خاص
أعلن رئيُس اللجنة الوطنية لشـؤون األرسى، 
عبدالقـادر املرتـىض، عـن زيـارٍة جديـدة للجنة 
الدولية للصليـب األحمر ملراكـز احتجاز األرسى 
لـدى الطرِف الوطني، مؤّكــداً أن رفَض املرتِزقة 
زيارَة مراكز االحتجاز لديهـا يثبُت خفايا جرائَم 

وحشية بحق األرسى. 
وقال املرتىض، أمس يف بيـان مقتضب: «بعثة 
اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر تقـوُم بزيارة 

لسجن األرسى لدينا ستستمر أسبوعني». 

َوأََضــاَف املرتـىض: رفـض مرتِزقـة العدوان 
لزيارات الصليب األحمر لسجونهم يؤّكـد خوَفهم 
من انكشاف حقيقة االنتهاكات التي يمارسونها 

بحق األرسى. 
يُشـاُر إىل أن مرتِزقـَة العدوان ارتكبـوا جرائَم 
وحشيًة بحق العرشات من أرسى الجيش واللجان 
الشعبيّة ومارسوا أبشَع أنواع التعذيب بحق العديد 
منهـم حتى استشـهدوا إثـَر ذلك، وسـط صمٍت 
ُر غطاًء إىل جانب األغطية التي منحتها  أممي يوفِّ
لتحالف العدوان طيلَة سبع سنوات وشّجعته عىل 

ارتكاِب املزيِد من الجرائم الوحشية. 

ئ الربملان غتغض طحروع صاظعن تةرغط الاطئغع طع الضغان الخعغعظغ إىل الطةظئ الَثاخَّ
أّضـث أن المططعب عع صاظعن غطغص بعثا الحسإ وغسضج المعصش الغمظغ شغ طعاجعئ ضغان السثو:
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سئثالسقم سئثاهللا الطالئغ*
رفـريف يا رايـة الله أكرب رفـريف.. يندفن 

رأيس وتبقي عزيزة واقفة.. 
مطلع شـعري لخمسـة أبيات سـّجلت 
أصدَق املواقِف اإليَمـاِنية الراِسـخة للرجل 
الثاِبـِت واملطمِنئ بسـالمة موقفـه الواثق 
بالله، خمسـة أبيات شـعرية تسـتحقُّ أن 
تُكتب بماء الذهب وتُرَفُع شامخًة بشموخ 
واملتواضـع  املجاهـد  كاتبهـا  وكربيـاء 
والعظيـم بعظمة موقفـه يف تلك الظروف 

الحرجة واملحفوفة باألخطار واملكائد. 
يف قيفـة بمحافظـة البيضـاء يف العـام 

ب  ٢٠١٠م عندما أرص الشاعر الشهيد محمد عبدالله زبن الله العيش امللقَّ
(أبـو أحمد الجـويف) عىل رفع شـعار الرصخة، متحدياً ُكــّل التهديدات 
واملخاوف، ماضياً عىل نهج السيد الحسني بن بدرالدين الحوثي -رضوان 
اللـه عليه- الذي أوجد بفضل الله نماذَج عدة من املجاهدين اسـتطاعت 
بمواقفهـا الصادقـة أن تغرّي يف واقـع مجتمعاتها يف أغلـب املحافظات 
كالشـهيد املجاهد أبو أحمـد الجويف -رحمة الله تغشـاه- الذي عّرب عن 

موقفه وتوّجـهه األبيات الشعرية اآلتية:- 
رفريف يا راية الله أكرب رفريف

يندفن رايس وتبقي عزيزة واقفة   
أنِت النور الذي الظهر ما ينطفي 

وأنِت أبقى من حياة الغرور الزايفة   
وأنِت امليزان ذي الحكمتي تنصفي 

واملودة واإلخاء والوفاء والعاطفة   
لو تغري ُكـّل يشء ما تغري موقفي 

لو تقطع نصف جسمي ويبقى ناصفة   

غربيل عند الشدايد ونّقي وانسفي 
بيني من قومش الزاجية والزاحفة   

ذا شعار الحق يا الشمخ الصم اهتفي 
وارصخي بالصوت من نايفه النايفه   

هكذا سّطر الشاعر الشهيد موقَفه، َحيُث جعل منه (موقفاً وسالحاً) 
يسـتحق أن نجعَل منه محطًة للعربة واالسـتلهام يف أخذ الدروس والعرب 
وليحرص ُكـلٌّ منا أن يكون له موقٌف مرشٌف يبيّض وجهه عند ربه وبني 

أوساط مجتمعه. 
* رئيس الهيئة العامة لرعاية أرس الشهداء َومناضيل الثورة

كتاباتكتابات

خغاراُت خظساء وطثرجاُت لصاء طةطج الثشاع العذظغ

وتئصى راغئ «اهللا أضئر» سجغجًة واصفئوتئصى راغئ «اهللا أضئر» سجغجًة واصفئ

ضغش ظمّثد ُعثظئ 
لغج لعا وجعد؟!  

 

خفعة اهللا افعـثل   

كيـف لقوى العـدوان أن يطالبونـا بتمديد ُهدنة 
ليسـوا ملتزمني بها؟! َوبتطبيق بنودها، ولم نَر لها 
أثـراً إيجابيـاً ملموسـاً يف الواقع، بل إننا نسـتطيع 
القـول إنها لم تكـن ُهدنة حقيقية، كـي نصّدقهم 
ونحـاوَل تمديَدها فـرتًة أُخرى فقد كانـت ُخدعة، 
وليـس لنا منها إالّ االسـم الـرباق الـذي خدعوا به 

شعوب العالم، وقلييل الوعي والبصرية. 
نحن لـم نَر يف فـرتة ُهدنتهم املزعومـة املطلوب 
تمديدها غري التصعيد العسكري، وزحف مرتِزقتهم 
يف ُكـّل الجبهات، وتحليق مكثّـف للطريان الحربي، 
طائـرات  إرسـال  منهـا  أُخـرى  عدائيـة  وأعمـال 
عسـكرية تجسسـية، واحتجاز سـفن إغاثية عىل 
سـواحل البحر األحمر ومنعوا دخولها ليشتد بذلك 
الحصار الخانق أكثر، بمعنى أن املوافقة عىل تمديد 
الُهدنة إنما هو بمثابـة تمديد لهم بمزيٍد من القتل 

والحصار لهذا الشعب العظيم. 
هم ال يريدون مـن وراء تمديد الُهدنة، التخفيف 
من معاناتنـا، أَو حرصاً منهم علينا وعىل حياة من 
نجا منهم بأعجوبة وبقي عىل قيد شـبه الحياة، بل 
إنما ليكسـبوا مزيداً من الوقت وليـزدادوا جرماً إىل 
جرمهم، وقتـالً إىل قتلهم، وفرصـة لوقف رضبات 
القوة الصاروخية والطريان املسـرّي عىل منشـآتهم 

العسكرية والحيوية التي تؤملهم َكثرياً. 

تسج.. وطاذا بسث؟  
 

 أبع السج الةظغث   

محاوراٌت ومشـاوراٌت عن حلـول لفتح طرقات 

تعز وغريها وماذا بعد؟ 

الرزامـي تَحّرك إىل عّمان للتفـاوض ولديه كافة 

الصالحيـة باتِّخـاذ القرار وفـق لبنـود الُهدنة وتم 

تقديم مبادرات تساهم يف فتح الطرقات َورفع ُكـّل 

ما يسـبب يف املعاناة للمواطنني يف ُكـّل املحافظات 

ة..  ويف تعز َخاصَّ

ولألسـف فإن الطرَف املفاوض من ِقبل املرتِزقة 

برئاسة عبدالكريم شيبان وسمري الصربي املمثِّلني 

لحزب «اإلصـالح» وتحالـف العدوان ليـس بيدهم 

القرار، ويعانون من الشـتات، وال سـيما مع إعالن 

طارق عفاش ومن إليه بأن املفاوضني ال يمثلونهم، 

وال يعّولون عليهم، وليسـوا محل ثقتهم، وهذا يدل 

عىل عدم وحدتهم مما أَدَّى:

أوالً: إىل التأخري يف حضور املفاوضات. 

ثانيـاً: التفـاوض عىل بعـض املنافـذ يف مناطق 

محصورة يف بعض املحافظات. 

وهـذا مخالـف لبنـود الُهدنـة الخـاص بفتـح 

الطرقات بكل املحافظات؟! 

يـا سـادتي الطـرف اآلخـر ال يوجد لديـه جدية 

وينتظـرون  املواطنـني،  معانـاة  مـن  للتخفيـف 

القرارات من ِقبل تحالف العدوان. 

اليوم أصبح الشـعب اليمني وأبناء محافظة تعز 

يعلمـون من رفـض املبـادرات والوسـاطات مراراً 

وتكراراً لفتح املعابر هم املرتِزقة، والخونة. 

فكيـف من يقتـل الشـعب ويعمُل بحقه أبشـع 

الجرائـم مـن نهب، واغتصـاب، واغتيـاالت وقطع 

للطرقات وابتزازات، وقصف لألبرياء، وأعماالً كلها 

شنيعة ووحشية فكيف اليوم ننتظُر منهم أن يبدوا 

ُحْسَن نية للتخفيف من معاناة املواطنني؟! 

سئثالصعي السئاسغ
لقد اسـتطاعت صنعاء، يف ثاني اختبـاٍر لها منذ تنفيذ 
الُهدنة األممية الهشة والركيكة يف الثاني من أبريل املايض، 
بعـد االختبـار األول املتمثـل باتّفاقية سـتوكهولم، والتي 
اجتـازت صنعـاء عن جـدارة فيهمـا ومن خاللهمـا ُكـّل 
العراقيل والصعاب، وتجـاوزت كافة التعجيزات ومختلف 
الخروقـات، وأبـدت فيها حسـن النوايا ومارسـت ضبط 
النفس بأُسلُـوب استثنائي نابع عن رؤية وطنية خالصة 
لتغليـب مصلحة اليمن أرضاً وإنسـاناً، وأسـقطت معها 
ُكــّل االفرتاءات واألباطيل واالدِّعـاءات الزائفة التي كانت 
وما زالت تروج لها أبواق ومطابخ تحالف العدوان وأوراقه 
وأدواته، وأجهضت يف طريقها ُكـّل مشاريع وأجندات هذا 

التحالف أصيله ووكيله، وقطعت دابر حججهم ومربّراتهم، 
التي ال يتقبلها عقل وال يستسيُغها منطق. 

وممـا ال شـك فيـه أن اإلدارة األمميـة ومـن ورائهـا قـوى الهيمنـة 
األمريكية األُوُروبية تسعى اليوم إىل إخماد ومعالجة أية عودة لرصاعات 
ومواجهـات محتملة أَو حروب محـدودة يف هذا الجزء من العالم، أَو عىل 
األقل توقيفها مؤقتاً، وذلك النشـغالها يف املواجهات الروسية األوكرانية 
التـي باتت تدق ناقوس الخطر عىل األبواب الرشقية من أُوُروبا، لهذا ويف 
اعتقاد شـخيص، فمصري الُهدنـة األممية يف اليمن سـيميض إىل التمديد 
أكثـر فأكثر، أوالً لضمان توجيـه بوصلة «الرضع» الخليجي إىل مسـار 
آخر، وتالياً لخروج السعوديّة واإلمارات تدريجيٍّا بماء الوجه، عىل قاعدة 

«ال خارس وال منترص». 
لقد ظلت صنعاء حتى اآلن يف مسـتوى التحدي واستطاعت برمزيتها 
وقيادتهـا، وبانسـجام تـام مع دورهـا التاريخـي أن تصبح السـاحة 
الفاعلة لليمـن وللمنطقة جمعاء، والتي يتَحّرك فيها الفعل العسـكري 
والسـيايس التوافقي بقـدر كبري مـن اإلراَدة لبناء املواقـف اإليجابية يف 
مختلـف القضايـا املصريية، بصـورة تنم عن وعي كبـري باملخاطر التي 
تنتصب أمام الجميع، والتصدي من ثم للقضايا األُخرى التي يتوقف عىل 
حلها توفـري الرشوط الرضورية لالنعتاق مـن التبعية والهيمنة وامليض 
نحو الحرية واالسـتقالل، وليست تلك الرشوط التي تبقيها رهينة إلراَدة 

النظام العاملي. 
يف هذا السـياق، ال متناهي املسـؤولية، تمّكنت صنعاء من االحتفاظ 
بمكانتهـا السياسـية والتاريخية رغم بشـاعة العدوان الـذي تعرضت 
لـه، ورغم الجراح التي لحقت بها، ورغم ُكــّل املؤامرات التي هدفت إىل 

تمزيقها وتركيعها. 
يف املقابل ويف إطار السـعي إلنجاح املفاوضـات الجارية يف عّمان، هل 
تسـتطيع صنعاء يف هـذه الجولة فرض رشوطها عـىل األطراف األُخرى 
فـوق طاولـة املفاوضـات؟ أم أنها سـتضطر إىل أن تفرضها عسـكريٍّا 
وميدانياً؟ إذَا ما تعثرت جهود الحوار السـيايس يف الولوج الجاد لصناعة 
السـالم الحقيقـي، إذ أن جميع املـؤرشات واالحتماالت تؤّكــد إْمَكانية 
صنعـاء تحقيـق ذلـك يف كال الحالتني، غري أنهـا تركت الخيـار مفتوح 

للطرف اآلخر، عّلُه يتذكر أَو يخىش. 
ُعها رئيس  يف الظاهر، وبينما «ُهدنة إبريل» تشـارف عىل االنتهاء، يودِّ
املجلـس السـيايس األعىل املشـري مهدي املشـاط، بإدانته 
ملمارسـات دول العدوان بإرسـال «طائرات تجسسـية إىل 
أجـواء العاصمة صنعاء وعـدد من املحافظـات»، معتربًا 
ذلك «خرقاً سافراً للُهدنة وعمالً عدوانياً يتناقض كليٍّا مع 

ادِّعاءاتها بالحرص عىل السالم». 
وأّكـد «رضورة التزام دول العدوان بما تضمنته الُهدنة 
وتنفيـذ كافـة بنودها بما يـؤدي إىل املزيد مـن املعالجات 
اإلنسـانية واالقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني»، 
ُمشـرياً إىل أنـه «يف حالـة لم تـِف دول العـدوان بالتزامها 
بالُهدنـة األمميـة املعلنة، َفــإنَّ القوات املسـلحة واألمن 

وباالستعانة بالله جاهزة للقيام بواجبها». 
هـذا الترصيـح حمل رسـالة واضحـة لقـوى العدوان 
ورعاته الدوليـني، ُخُصوصاً أنه جاء يف اللقاء الذي جمعُه بصفته القائد 
األعـىل للقوات املسـلحة، بكل من نائـب رئيس الوزراء لشـؤون الدفاع 
واألمن الفريق الركن جالل الرويشـان، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد 
نـارص العاطفـي، ورئيـس هيئـة األركان العامـة اللواء الركـن محمد 
عبدالكريم الغماري، بصفتهم أَيْـضاً من يمثلون مجلس الدفاع الوطني، 
الذي يحتل أعىل السـلم الهرمي للدولة، والذي من شأنه النظر يف وسائل 
تأمـني البالد وسـالمتها، وإعـداد الدولة لخطط واسـرتاتيجيات الحرب 

ومزامنة إعالنها. 
اليوم، ومن خالل هذه الرسـالة نسـتطيع القول إن صنعاء اشـتقت 
مسـاراً جديًدا للتناغم السـيايس والعسـكري، والعمل امليداني التعبوي 
املشـرتك يف كافة املجـاالت ملواجهة التحديات الوجودية الكربى، مسـاراً 
يحافـظ عـىل ديمومـة العمل التحـّرري الرافـض للوصاية عـىل القرار 
الوطني واستباحة السيادة، مساراً يستعيد ُكـّل حقوق الشعب املسلوبة 
منذ سـنوات العدوان، مسـاراً يحفظ للشـعب اليمني حقهـم يف العيش 
الكريم، بحرية وعزة وكرامة، وهذا ما تجسده يف الوقت الحارض القيادة 
الثورية السياسـية والعسكرية؛ باعتبَارها خيار الرضورة الوطني الذي 
سيتوقف عليها عبور النفق املظلم ببلٍد أنهكته سنوات الحرب والعدوان، 

وكادت أن تدّمـر مستقبله عىل أكثر من صعيد. 
لذا يمكـن القول وبكل ثقة إنه لوال عناية اللـه وتأييده وهذه القيادة 
الثوريـة السياسـية والعسـكرية، لظل شـعبنا يتكبد الويـالت واملآيس 
ويتجـرع صنـوف العذابـات التي نشـاهدها يف كثـري من البلـدان التي 
اجتاحتها وجثمـت عليها قوى الهيمنة واالسـتغالل واالحتالل العاملية، 
وأجـزم أنـه لو لم يبتل اللـه اليمن بكل هذا املرياث املشـؤوم من العمالء 
والخونة واملرتِزقة ملا تجرأت السـعوديّة واإلمارات، ومن ورائها أمريكا، 
عـىل عدوانها وحربهـا وحصارها، ولوال تلك النفايـات املوبوءة من بني 
جلدتنـا، ملا راهنت قوى الطغيان العاملية واإلقليمية يف التمسـك بالخيار 
العسـكري العدواني لتدمري الوطن اليمني عىل هـذا النحو الذي وضعوا 
فيه اليمنيني األحرار أمام خياريـن: إما أن «نحكمكم وترضخوا إلرادتنا 

أَو نقتلكم وندّمـر بلدكم»، وهذا األمر الذي ما كان ولن يكون. 
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دشسئ الحعغث الخماد.. طظزعطٌئ أطظغئ طاضاططئ 

طعصُع المرأة شغ الاظمغئ المحئععئ طعصُع المرأة شغ الاظمغئ المحئععئ 

أسثاؤظا.. والترُب 
الظفسغئ

طتمث سطغ السجي

إضافـة إىل ما يشـنه األعـداء علينا مـن حروب 
واسـعة عسـكرية واقتصادية وثقافيـة وإعالمية 
َفــإنَّ أكثـر مـا يركـز عليـه األعـداء هـي الحرب 
النفسـية، والحرب النفسـية هي أشـد وأفتك أنواع 
الحـروب، َحيُث يتـم دراسـتها وتوجيهها بشـكل 
منظَّـم وينرشونها إما عرب وسـائل اإلعالم، أَو عرب 
عمالئهـم من الطابـور الخامـس، ويركـز األعداء 
يف حربهـم النفسـية التي يشـنونها عليهم إىل عدة 

أمور:-
١- تشـكيك النـاس يف طريقهـم التي يسـريون 
عليها، ويف األعالم الذين يقتفونهم؛ بغية الفصل بني 
القيـادة والجمهور، وهذا النـوع من الحرب يحتاج 
إىل إيَمـــان واٍع ويقني وثوابـت ال تتزعزع وهضم 
لهدى الله سـبحانه املتمثل يف مالزم وأبيات السـيد 
حسـني-رضوان اللـه عليـه-، وكذلك االسـتيعاب 

ملحارضات السيد القائد. 
٢- محاولة زرع الفجوة بني الشـعب َوالحكومة 
وذلـك مـن خـالل التشـكيك يف نزاهـة املعنيـني يف 

الحكومة، والتشكيك يف قدراتهم وأدائهم. 
٣- محاولة إثارة القلـق واملخاوف بني املواطنني 
والقاعدة الشـعبيّة بخصوص الوضـع االقتصادي 
الذي يعيشه الناس، والذي صنعه الحرب والحصار 
مـن قبل األعداء، وهذا النوع مـن الحرب يحتاج إىل 
وعي راسخ ونشـاٍط إعالمي كبري من قبل الوسائل 
اإلعالمية الصديقة إليضاح األمر للناس وتفهيمهم 
مـن يقف وراء الوضـع االقتصـادي القائم، وكذلك 
تطمني الناس وشـدهم إىل الله سبحانه وتعاىل وأن 

الله لم يتخلَّ عنهم مهما كان. 
٤- إثـارة الشـائعات والدعايـات بـني أوسـاط 
الفرقـة  وزرع  تفكيكـه  بَهـدِف  وذلـك؛  املجتمـع 

وزعزعة الثقة فيما بينهم. 
نـرش  ومحاولـة  األمنيـة  القالقـل  اختـالق   5-
الفـوىض والرسقـة، وعمليات االغتيـاالت وغريها، 
وذلـك إلقالق السـكينة العامة، وزعزعـة الثقة بني 

القاعدة الشعبيّة واألجهزة األمنية. 
٦- محاولـة زرع اليأس واإلحباط بني الجماهري 
إىل  بالنـاس  للوصـول  وذلـك  الشـعبيّة،  القاعـدة 

االستسالم. 
ُكلُّ هذه األمور وغريها تعترب ضمن أجندة العدّو 
فيمـا يتعلـق بالحرب النفسـية، وُكلُّ هـذه األمور 

يحتاُج معالجتها باآلتي:-
١- الثقة بالله واملعرفة الكاملة له ُسبحانه، وأن 
يصل اإلنسان إىل درجة اليقني يف الطريق الذي يسري 
فيـه، والثقة الكاملة يف القيادة الربانية التي يسـري 
الناس تحت لوائها، وكذلك الهضم الكامل لهدى الله 

املتمثل يف أبيات ومالزم السيد حسني (ع). 
٢- يجب أن ننظر إىل األعداء من اليهود والنصارى 
ومن يسـري تحت لوائهم كأعداء، وأن ما يصدر من 
جانبهم سـواء من حرب نفسـية وإعالمية وغريها 

أنها من عدو ال يريد الخري لنا مهما كان. 
٣- مقاطعة الوسـائل اإلعالمية التابعة لألعداء، 
إال مـن قبـل املعنيني بمتابعة وسـائل األعـداء للرد 
عليهـا، حتـى ال نكون مـن النوعية التي قـال الله 

عنهم ((سماعون للكذب)). 
٤- التصـدي للطابور الخامس الذين ينشـطون 
بـني املجتمع؛ بَهـدِف زعزعة التماسـك االجتماعي 

واتِّخاذ اإلجراءات الالزمة معهم. 
٥- اليقـني بـأن ُكــّل مـا يعانيـه النـاس مـن 
متاعـب نفسـية وماديـة ومعنويـة هي يف سـبيل 
اللـه، وأنه مهمـا كان حجـم املعاناة َفــإنَّ عاقبة 
املؤمنني الصابرين هو النـرص والفرج، ((والعاقبة 

للمتقني)). 
ولله عاقبة األمور.

خطعد الحرشغ 
اليمنـي  شـعبنا  احتفـاالت  مـع  بالتزامـن 
الصامـد بعيـد الوحـدة الثاني والثالثـني، التي 
جّسـدها الشـعُب اليمني بـكل تفاصيلها عىل 
أرض الواقـع، رغـم ُكــّل محـاوالت العـدوان 
لبعثرة األوراق، خلخلة الصفوف، يف ظل عدوان 
همجـي اسـتهدف ُكــّل مقومات الحيـاة بال 

استثناء.
َهـا هو شـعبنا اليمني العظيـم يحتفُل من 
جديـد بتخرج دفـع متميـزة، وكـوادَر بناءة، 
وبشكل متتابع من ضباط األمن والرشطة من 
كافـة أنحاء وربوع يمننا الحبيـب؛ تأكيداً عىل 
امليض يف الـدرب، ومواصلـة املشـوار، واقتَفاًء 
بحقهـم  وعرفانًـا  األبـرار،  الشـهداء  لُخَطـا 
وتضحياتهـم، وانطالقاً من قول الله سـبحانه 

وتعاىل: «َوأَِعدُّوا َلُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن 
ِربَاِط اْلَخيِْل تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللِه وََعُدوَُّكْم».

اإلعـداد  وسـائل  أهـم  مـن  أن  شـك  وال 
الفاعلـة،  والسـواعد  األمنيـة،  الكـوادر  بنـاَء 
ـُد قـوَل  والشـخصيات املخلصـة، التـي تجسِّ
الشـهيد الصمـاد الخالـد األثـر «يٌد تبنـي ويٌد 
تحمـي»؛ وانطالقـاً مـن املسـئولية الجماعية 
التـي تحتمهـا الظـروف الراهنة، مـن الحرب 
الظاملة والعدوان الغاشـم، والحصـار الخانق، 
هذه الظـروف الصعبة كانـت بمثابة الفرصة 
الذهبية للشـعب اليمني العظيم ليبادر إىل بناء 
النفـس، وسـد الثغـرات، وفتح املجـال لإلبداع 
والتطوير، ُوُصـوالً إىل االكتفاء الذاتي يف جميع 
املجاالت بال اسـتثناء، سـواء املجـاالت األمنية 
والسياسية والعسكرية أَو املجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية... إلخ. 

ومما ال شك فيه َفـإنَّ تلك املجاالت يجمعها 
هدٌف واحد، وغايٌة سامية، وهي خدمُة الوطن 
واملواطـن بالدرجة األوىل، وال مـكاَن هناك ألية 
اعتبـارات مذهبيـة أَو طائفيـة، أَو شـعارات 
زائفـة، فالـكل يف الـكل يمثل منظومـة أمنية 
متكاملـة، ذكوراً وإناثاً، صغـاراً وكباراً، أفراداً 
وجماعـات، فـكل املجتمع معنـيٌّ باالنضباط 
املهنـي، والِحس األمنـي، وُكلُّ فـرد فينا يمثل 

شعباً بأرسه، ويكمل بعُضه بعضاً. 
ومن امللفِت أن املشهَد االنضباطي للخريجني 
والخريجات لدفعة الشهيد صالح الصماد، يَُدلُّ 
عـىل مواكبة أعـىل املعايري االحرتافيـة الدولية 
لألداء والتشـغيل واملهنية، واستعدادهم للعمل 
اء، واملثِمـر، واإلنتـاج النوعـي والكمي يف  البنـَّ

جميع امليادين. 

إبراعغط طتمث العمثاظغ   
 

وألنهـم يعلمـون خطـورة وأهميّة دور املـرأة، تجدهم 
يمعنون يف اسـتهدافها، عىل كافة املستويات، ليسهل لهم 
- بعد ذلك - السـيطرة عىل املجتمع، بعد تمّكنهم من هدم 
عموده، وأََسـاس بنيانه، يقول السـيد القائـد:- «الحظوا 
األعـداء يتظاهـرون بـأن لديهـم اهتمامـاً َكبـرياً باملرأة، 
ويتَحّركـون تحت عنـوان حقوق املرأة بأنشـطة متنوعة 
وبرامج متنوعة ومشـاريع عمل متعـددة، ولكن إذَا جئنا 
إىل هـؤالء األعداء كيف هم أَوًَّال يف ثقافتهم وكيف هم ثانيٍّا 
يف ممارساتهم وسـلوكياتهم وكيف هي طبيعة برامجهم 
هـذه واهتماماتهم هذه؟ ثـم نأتي أَيْـضـاً إىل ترصفاتهم 
تجاه واقع املرأة يف عاملنا اإلسـالمي ويف شـعوبنا املظلومة 
واملستضعفة ثم نأتي بالتايل إىل اإلسالم وما يقدمه اإلسالم 

نجد الفوارق الكبرية، يتضح لنا الصحيُح من السقيم يتضح لنا أين هي 
العنايـة الصحيحـة، العناية التي هـي عناية بحق باملـرأة وتهدُف بحق 
إىل االهتمـام باملـرأة وإىل حماية املـرأة إىل العناية بهـا يف دورها املهم يف 
هـذه الحياة. األعـداء الذين يتَحّركـون تحت عنوان حقـوق املرأة هم يف 
ثقافتهم وهم يف ممارسـاتهم وهم يف سياسـاتهم أكرب خطر عىل املرأة، 
هم يشـّكلون خطورًة كبريًة عىل املرأة كما يشـّكلون خطورًة كبريًة عىل 
ــة بكلها، ثقافتهم يف األََساس  الرجل، ويشكلون خطورًة كبريًة عىل األُمَّ
هـي ثقافـة تنظر إىل املـرأة نظرة سـلبية، الصهاينة وهم مـن يقودون 
املجتمـَع الغربـي وهـم من يتحكمـون بسياسـاته وتوّجـهاتـه لديهم 
ا عن املـرأة إىل أنها رمٌز للرش وعنرص بيد الشـيطان  ثقافـة سـلبية ِجـدٍّ
ــَالُم- أم البرش وزوجة آدم كانت هي  وأنها بدًءا من حواء -َعَليْــَها السَّ
السـبَب األََسـايس يف إغـواء آدم ومن جّرتـه إىل األكل من الشـجرة وأنها 
التـي ورطتـه يف املعصيـة، وهكـذا كثريٌ مـن نصوصهم مـن تعبرياتهم 
يف ثقافتهـم تعرب عـن هذه النظرة السـلبية يف املـرأة إىل أنها عنرص رش 
وعنرص فسـاد وعنـرص خطر وأنها هي التي ورطـت الرجل إىل املعصية 
والتي دفعته إىل طاعة الشـيطان وأن الشـيطاَن اعتمـد عليها يف ذلك ثم 
تجُد يف سياسـاتهم العملية، وبرامجهم العامة ما يتجه نحو االسـتغالل 
السـلبي للمرأة وكأنها سلعة رخيصة، حّولوها إىل وسيلة للفساد هدموا 
كرامتَها اسـتهدفوها يف عفتها يف طهارتهـا أخرجوها من حيز الصيانة 

ومـن ُكـّل الترشيعات اإللهية التي تحميها وتصونها وتحفظ لها عفتها 
وطهارتهـا ودورها اإليجابي يف الحياة وخرجـوا بها عن ذلك االتّجاهات 
واملسارات وبرامج تبعدها عن ُكـّل ذلك فأسهموا إىل َحــّد 
كبري يف توجيـه رضبات موجعة للمجتمـع البرشي حتى 
يف مجتمعاتهـم، هم اآلن يف املجتمـع الغربي يف أمريكا ويف 
ا مـن التفكك االجتماعي  أُوُروبا هنـاك معاناة كبرية ِجـدٍّ
والتفكك األرسي، هناك انهدام كبـري لهذا البنيان ويرتتب 
عـىل ذلـك نتائج كارثيـة يف واقـع الناس هناك». (السـيد 
القائد – خطابات املناسـبات – ذكرى والدة الزهراء عليها 

السالم –١٤٤٠هـ). 
ذلـك التدمـري املمنهج لبنيـة املجتمع، هـو الثمن الذي 
قدمته األنظمة الحاكمة، لكسب رىض القوى االستعمارية 
– ويف مقدمتها اإلدارة األمريكية – ونيل الحظوة بتأييدها 
سياسـيٍّا، واالعـرتاف بأحقيتها ومرشوعيتهـا يف الحكم، 
واالسـتئثار بالسلطة، واإلشـادة األممية بديمقراطيتها، حتى وإن كان 
نظام الحكـم فيها ملكيا خالصا، َفـإنَّ اإلدارة األمريكية، لن تتوانى عن 
اإلشـادة بآلية توريث الحكم الساليل، وديمقراطية أخذ البيعة القرسية، 

املفروضة سلفا. 
األمر الذي جعل األنظمة الحاكمة، تقدم عىل ممارسة التدمري املمنهج 
ضـد املجتمـع، وتفكيك القيـم واملبـادئ والثوابت، لكي تُريض سـيدها 
األمريكـي، وتضمـن ضعف الشـعب، وتغييـب الصوت املعـارض، وكال 
الهدفـني يمنحان جمهورية امللك، وهم الديمقراطية، وملك الجمهورية، 
صفـة رجـل الديمقراطيـة األول، يف إطار دعـم وتبني ورعايـة الحليف 
األمريكـي، الـذي ال يتحرج من مواقفـه املتناقضة املخزيـة، حني يقوم 
بالفعـل ونقيضـه، يف نفس الوقـت، فهو «يرفـع عنـوان الديمقراطية 
ويدعم ويقف بكل شـدة ويتبنى احتضان ورعاية وتفعيل دور األنظمة 
االستبدادية، يرفع عنوان الحرية ويكبت الشعوب ويسعى إىل استعبادها 
اسـتعباداً تاماً ويفرض عليها ُكـّل سياسـاته وثقافتـه وما يريد، يرفع 
عنوان حقوق اإلنسـان واإلنسـان هذا يف الـيَـَمـن أَو يف فلسـطني أَو يف 
بقعة أُخرى يسحق يقتل بسـالحه بدعمه السيايس بحمايته السياسية 
ملـن يفعل ذلك عىل النقيض منها تمامـاً وال يبايل، وتنطيل هذه العناوين 
عـىل بعـض املغفلني بكل ما تعنيـه الكلمة». (السـيد القائد – خطابات 

املناسبات – الذكرى السنوية للرصخة –١٤٣٧هـ). 
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الغععد غاترضعن لقشساد يف افرض واملسخغئ الاغ تثثم أطرغضا وإجرائغض غخئح جرُطعا ضئريًا جثًاالغععد غاترضعن لقشساد يف افرض واملسخغئ الاغ تثثم أطرغضا وإجرائغض غخئح جرُطعا ضئريًا جثًا
  - بحرى المتطعري:

واَصَل الشهيُد القائُد حديثَه يف ملزمة 
(املـواالة واملعـاداة) عـن سـعي اليهود 
لنـرش الفسـاد يف األرض، وهو ما حكى 
الله عنهـم يف الُقـــْرآن: {َويَْسـَعْوَن ِيف 
األَْرِض َفَسـاداً}، ليشـدَد عـىل خطـورة 
سعيهم إلفسـاد الناس؛ ألَنَّ املعصية لم 
تعد محدودة يف إطارك فقط بل أصبحت 
تخدُم أمريكا وإرسائيل، تخدم املجرمني 
من هـؤالء، اليهود والنصـارى. ومعنى 
هذا بأنه تصبـح الجريمة كبرية، تصبح 

الجريمة كبرية. 
وذكـر الشـهيُد القائد بعـَض األمثلة 
للطرق التي تستخدمها إرسائيل إلفساد 
األرس املسـلمة يف أنحـاء العالـم فقـال: 
[الدشـات] كانـت قبـل فـرتة تصـل إىل 
صنعـاء وقيمتهـا حوايل مائـة وثالثون 

ألـف، الصحن مـع الجهاز يكلـف مائة 
وثالثـني ألف، بعدها نزلـت قليال وَصَلت 
بثمانـني ألـف، ثـم ُدعمـت مـن جانب 
إرسائيل، دعمت بدعـم رئييس لتخفض 
أسـعارها جـداً للنـاس؛ لتنتـرش يف كل 
بيـت، فأصبـح أسـعارها اآلن إىل حدود 
الذي  خمسـة عرش ألفـاً، عرشين ألفـاً 
كان بمائـة وعرشيـن ألف! والسـبب أن 
الرشكات اإلرسائيلية تسدد نسبة 70% 
مـن القيمـة لتباع يف األسـواق بالسـعر 

الفالني. 
ويتسـاءُل الشهيُد القائد: ملاذا تتحمل 
الـرشكاُت اإلرسائيلية هذه النسـبة من 
القيمـة؟ ليجيـب يف ذات الوقت (ألن أي 
شـخص يفسـد يف العالم أصبـح يخدم 
قضيتهم، أصبح يخدم هيمنتهم، وإال ملا 

بذلوا ماليني الدوالرات). 
وتطـرق الشـهيُد القائـد إىل خطورة 

وأزمنـة  معينـة  أوقـات  يف  املعصيـة 
معينـة قائالً: (لنفهم بأن الفسـاد، بأن 
أوقـات  يف  معينـة،  أزمنـة  يف  املعصيـة 
معينة، العتبـارات معينـة تكون كبرية 
املعصيـة  (أن  إىل:  ليشـري  جـداً)،  جـداً 
تتضاعـف العتبـارات أخـرى، مسـتدالً 
بقوله ُسـبَْحـانَـُه وتعاىل حتى بالنسبة 
لنسـاء النبي {يَا ِنَسـاء النَِّبيِّ َمـن يَأِْت 
بَيِّنَـٍة يَُضاَعـْف َلَها  ِمنُكـنَّ ِبَفاِحَشـٍة مُّ
أن  أي  }(األحـزاب30)،  ِضْعَفنْيِ اْلَعـذَاُب 
نفس املعصيـة التي لو حصلت من هذه 
املـرأة أَو من هذه املرأة تعترب واحدة لكن 
تضاعف هنا العتبارات أخرى، فِمْن هذه 
املرأة تعطى جزاءها الطبيعي، لكن هذه 
املـرأة يضاعـف لهـا العـذاب العتبارات 

أخرى. 
 ويسـتدل -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- عىل 
حديثه بما روي عن رسول (صلوات الله 

عليه وعىل آله) يف قاتل اإلمام عيل عندما 
ــة؛ ألَنَّه هذا الرجل  قال بأنه أشقى األُمَّ
العظيم يف مرحلة خطرية، يف وضعية هي 
ــة يف أمـس الحاجة إىل مثل  تعتـرب األُمَّ
هـذا الرجل العظيم، تعترب جريمة كبرية 
جداً جـداً جـداً، لدرجـة أن أثرها يجلب 
ــة، فسمي أشقى هذه  الشقاء عىل األُمَّ
ـــة، كمـا سـمي عاقر ناقـة ثمود  األُمَّ
ــة؛ ألَنَّه جلب الشـقاء  أشـقى تلك األُمَّ
عـىل أمته كلهـا، وكذلـك يف قاتل محمد 
بن عبـد الله النفس الزكيـة، يوجد خرب 
بأن عليه ثلـث عذاب أهل النـار؛ لنفس 
السـبب ولنفس االعتبار؛ ألَنَّه قتله وهو 
شـخص عظيـم، يف مرحلة خطـرية، يف 
ــة يف أحوج  منعطف تأريخي كانت األُمَّ
ما تكون إىل مثل هذا الشـخص يصحح، 
عندما انتهت الدولة األموية باإلمكان أن 
ــة حياة أخرى جديدة عىل  تستأنف األُمَّ

يد هذا الشخص ومن سيخلفه من أئمة 
أهل البيـت، لكن قتل فتمكنت دولة بني 
العبـاس فأصبحت كدولة بنـي أمية بل 

أسوأ منها يف أشياء كثرية. 
ويعوُد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه- ليحذَر 
من خطورة اليهود وسـعيهم إلفسـادنا 
فيقول: (اليهود يحسـبون ألف حسـاب 
ألية أرسة ال تزال صالحة، ألي شخص ال 
يزال صالحاً؛ ألَنَّ هذا الشخص الصالح، 
أَو هذه األرسة الصالحة يمكن أن يرسي 
صالحـه إىل مـا حوله ويتسـع، والقرية 
الواحـدة الصالحـة يعتربونها مـا تزال 
قضية تحز يف نفوسـهم، فاملسـألة اآلن 
أن الناس إذَا ما فهموا سواء فيما يتعلق 
بفساد األبناء، يف ما يتعلق بفساد األرس، 
أّي فسـاد، سـواء يف أوسـاط الكبـار أَو 
الصغار، من الرجال والنساء، أنه يف هذا 

الزمان ربما يصبح معصيًة مضاعفة. 

  - خاص:
رشح الشـهيُد القائُد -ِرْضــَواُن اللِه 
َعَليْـِه- يف [الـدرس الثامـن مـن دروس 
رمضان ـ سـورة البقرة] قولـه: [َوِلُكلٍّ 
ِوْجَهـٌة ُهـَو ُمَولِّيَها َفاْسـتَِبُقوا اْلَخرْيَاِت 
أَيَْن َمـا تَُكونُوا يَأِْت ِبُكُم اللَّـُه َجِميًعا إِنَّ 
ٍء َقِديـٌر(148) َوِمـْن  اللَّـَه َعـَىل ُكلِّ َيشْ
َحيُْث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد 
ُه َلْلَحقُّ ِمـْن َربَِّك َوَمـا اللَُّه  اْلَحـَراِم َوإِنـَّ
ـا تَْعَملُـوَن(149) َوِمْن َحيُْث  ِبَغاِفٍل َعمَّ
َخَرْجـَت َفـَولِّ َوْجَهَك َشـْطَر اْلَمْسـِجِد 
اْلَحَراِم َوَحيُْث َما ُكنتُـْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم 
ٌة  اِس َعَليُْكْم ُحجَّ َشـْطَرُه ِلئَالَّ يَُكوَن ِللنـَّ
َّ الَِّذيـَن َظَلُمـوا ِمنُْهـْم َفالَ تَْخَشـْوُهْم  إِال
َواْخَشـْوِني َوِألُِتمَّ ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم 

تَْهتَُدوَن].. 
ابتدأ حديثَـه -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه- 
بتوضيـح بعض األسـباب لتغيري القبلة 
إىل املسـجد الحـرام أن الكعبـة هـي يف 
األسـاس القبلة للناس جميعا، وأن أهل 
الكتـاب هم من خالفوا، حيث قال: [من 
هو الذي بنـى الكعبة ورفـع قواعدها؟ 
هو إبراهيم وإسـماعيل وأن الله جعلها 
مـن ذلك الزمـن قبلة للنـاس يتوجهون 
إليهـا، فأهل الكتـاب هم الذين شـذوا، 
دوافع معينة هم الذين شـذوا وتوجهوا 
وجهـة أخرى، أصبح لليهود قبلة معينة 

وأصبح للنصارى قبلة معينة أخرى]. 
إضافـًة إىل حرصـه أال يشـكك أهـل 
مختلطـني  كانـوا  الذيـن  ـــ  الكتـاب 
باملجتمـع املسـلم يف املدينة ـــ حتى ال 
يشـّككوا املسـلمني يف دينهم، وقد أشار 
-ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- إىل ذلك برشح 
قولـه تعاىل: [(ِلئَالَّ يَُكـوَن ِللنَّاِس َعَليُْكْم 
ـٌة}؛ ألَنَّه قد يكـون يف نفس الوقت،  ُحجَّ
مع وجـود أهل الكتاب وهـم مختلطني 
ومندمجني يف املجتمع، قد يكون البعض 
فيما لـو بقيت القبلة هـي نفس القبلة 
التي توجـه إليها يف البدايـة القدس، قد 
يقولـون بأنـه رأيتم أننا عىل حـق، أنتم 
هـؤالء احتجتـم أن تتوجهـوا إىل القبلة 
التي نحن نتوجه إليها، لو أننا عىل باطل 
ملا أمرتم أن تتوجهوا إىل القبلة التي نحن 

نتوجه إليها!!]. 
وأشـار -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- إىل 

أن املجتمـع املسـلم الـذي كان مختلطاً 
بأهـل الكتـاب يف املدينة وجهـه الله إىل 
عدم االسـتماع إىل إرجـاف اليهود حول 
اإلسـالم، وأال يخشـوهم أبداً، والخشية 
ال تكـون إال مـن الله وحـده، حيث قال: 
[أثنـاء تنــزل الُقـــْرآن الكريـم كانوا 
ال يزالـون خليطاً يف املجتمـع فقد يأتي 
مـن داخلهم مقوالت متعـددة، يجب أن 
ال تخشـوهم عـىل اإلطـالق، والتسـليم 
للـه ُسـبَْحـانَـُه وتعاىل، هـذا هو اليشء 
األسـايس هذه هي قاعدتـه، ال يمكن أن 
تكـون مسـلِّما لله وتبقى مسـتقيماً يف 
تسـليمك لله ومسـتقيماً عىل هدي الله 

وملتزمـاً إال إذَا كنت عىل هـذا النحو: ال 
تخىش إال الله]. 

لــظ تاط الظسمئ سطغظــا.. إق إَذا ضاظئ 
خحغاظا طظ اهللا أضرب:ــ

أّكــد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- يف سياق 
رشح قوله تعاىل: [َوِألُِتـمَّ ِنْعَمِتي َعَليُْكْم 
َوَلَعلَُّكْم تَْهتَـُدوَن] بأن تمام النعمة عىل 
املسلمني لن يكون إال إذَا كانت خشيتهم 
مـن الله أكـرب بكثري من خشـيتهم من 
البـرش، حيث قـال: [وال تتـم نعمة الله 
عـىل اإلنَْســـان أن يكـون هـو فعالً يف 
سلوكه بالشـكل الذي توفرت له النعمة 

وتمـت عليه النعمـة إال إذَا كان عىل هذا 
النحو: ال يخـىش إال الله وال يهتدي فعالً 
إال إذَا كان عـىل هـذا النحو: ال يخىش إال 
اللـه؛ ألَنَّ من يخشـون غري اللـه، تقدم 
نعمـة من التـي تعني نعـم هداية تقدم 
آيات فيها هدى توجيهات، فيها هدى لن 
لهـا؛ ألَنَّها تصطدم  يقبلها، ليس ميداناً 
بخشـيته مـن غري اللـه، هـذه القضية 

واضحة يف الناس]. 
منبهاً للناس ومحـذرا لهم أال يخافوا 
إال من الله؛ ألَنَّ ذلك يؤدي إىل ظهور عقبة 
كبرية تحول بينهم وبني أن يهتدوا، حيث 
قال: [يجب أن نفهم خطورة املسألة: أن 

الناس ال يهتدون وأنهـم يضعون عقبة 
كبرية جداً أمام اهتدائهم عندما يكونون 
تَْخَشـْوُهْم  {َفـال  اللـه  غـري  يخشـون 
َواْخَشـْوِني َوِألُِتمَّ ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم 
تَْهتَُدوَن}(البقرة: من اآلية150) ال تظن 
بأنك عندما تتوقف يف موقف معني؛ ألَنَّك 
تخىش طرفـاً آخر أنك ربحـت أنك أمنت 
جانبه، يجب أن تفهم بأنك خارس، ومن 
خسارتك الكبرية هو أنك وضعت نفسك 
يف مشكلة كبرية أنك وضعت عائقا كبرياً 
جـداً أمام أن تهتدي، ثم انظر أين تنتهي 
بـك هدايـة اللـه ُسـبَْحـانَـُه وتعـاىل يف 
الدنيـا ويف اآلخرة كيف نهايتها، يف الدنيا 
عزة وسـعادة ورفعة وقـوة وطمأنينة، 
ويف اآلخـرة األمن يـوم القيامـة والجنة 

ورضوان من الله أكرب.

طظ غثحــى غــري اهللا.. جاعٌض بالغعم 
اآلخر:ــ

وأضاف -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- إضافة 
مهمـة جدا للموضـوع بقولـه: [عندما 
يكون اإلنَْســـان يخىش غـري الله، هي 
حالـة تبـني بأنـك جاهـل للـه وجاهل 
باليـوم اآلخر، مـن الذي لديـه ما يمكن 
أن تخافه مثل جهنم؟ هل أحد لديه مثل 
جهنم مـن البرش تخاف منـه؟ أبداً، هل 
أحد لديه مثـل الجنة فرتغب فيما لديه؟ 
تعدل عن الله ُسبَْحـانَـُه وتعاىل فتصبح 
تخىش غري الله وترغب يف غري الله، كلها 
يكـون منشـؤها الجهـل، الجهـل بالله 
الجهل بدينه، الجهل باليوم اآلخر الجهل 

بالسنة اإللهية يف موضوع الحق]. 
وقـال -ِرْضـــَواُن اللـِه َعَليْـِه- وهو 
يرشُح معنى: أن تخىش غري الله: [يجب 
أن  عـىل اإلنَْســـان أن يسـتحي فعـالً 
يسـتحي من أن يكون يخـىش غري الله؛ 
ألَنَّ معنـاه: أنـك تجعل غري اللـه وكأنه 
أكرب من اللـه، وكأن ما لديه مما تخافه 
منه أعظـم وأشـد عليك مما لـدى الله؛ 
لهذا الله ُسبَْحـانَـُه وتعاىل جعل األشياء 
لديه عىل أرقى مستوى جهنم أشد، أشد 
عـذاب والجنـة أعـىل، أعىل نعيـم مادي 
ورضوانـه أكرب مـن ذلك النعيـم املادي 

التي هي الجنة]. 

صراءة شغ (الثرس الباطظ طظ دروس رطدان ـ جعرة الئصرة) الةجء البالث:صراءة شغ (الثرس الباطظ طظ دروس رطدان ـ جعرة الئصرة) الةجء البالث:
الثحغُئ طظ اهللا وتَثه.. صاسثٌة أجاجغٌئ يف الاسطغط هللالثحغُئ طظ اهللا وتَثه.. صاسثٌة أجاجغٌئ يف الاسطغط هللا
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المحعث الفطسطغظغ خقل الساسات الماضغئ.. 

191 ظصطئ طعاجعئ و55 سمطغئ إذقق ظار

إطساظًا شغ الاطئغع المثجي.. 
اإلطارات والضغان الخعغعظغ غعّصسان اّتفاصغئ لطاةارة الترة

تاعغةًا لجغارة الرئغج افطرغضغ جع بادغظ لطمظطصئ الحعر الصادم  

السقصاُت «اإلجرائغطغئ-السسعدّغئ».. خفصاٌت صائمئ وصادطئ

 : طاابسات
شـهدت الضفة الغربية خالل السـاعات الـ 
48 املاضيـة، تصاعداً َكبرياً يف عمليات املقاومة 

والتصدي لقوات االحتالل واملستوطنني. 
وقـد أحصت مصادر عسـكرية فلسـطينية 
191 نقطـة مواجهة مـع االحتـالل يف الضفة 
الغربيـة، بينهـا 55 عمليـة إطالق نـار وإلقاء 
عبـوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات 

نارية. 
وتمّكن الشـباب الثائر من إصابة 19 جنديٍّا 
القـدس  يف  أغلبهـم  ا»  ومسـتوطنًا «إرسائيليّـٍ
املحتّلة التـي تعرضت، يوم أمس األول، لهجمة 
واسعة من املستوطنني، فيما نّفذ مقاومون 12 
عملية إطالق نار اسـتهدفت مواقع عسـكرية 
وحواجـز ومركبـات وحافـالت «إرسائيلية» يف 

مختلف مناطق الضفة املحتّلة. 
كمـا اسـتهدف مقاومـون قـوات االحتالل 
واملسـتوطنني بــ35 عبـوة متفجـرة، ألقيـت 
أغلبهـا عـىل الحواجـز العسـكرية يف الضفـة 

ة يف جنني ونابلس.  وَخاصَّ
كذلك تصدى املواطنون للمسـتوطنني يف 17 
موقعاً، وألقيت الزجاجات الحارقة واملفرقعات 
الناريـة صوب قوات االحتالل واملسـتوطنني يف 

18 نقطة مواجهة. 
وعّمـت املظاهـرات واملسـريات 33 منطقة، 
فيما اندلعت مواجهات ألقيت خاللها الحجارة 

عىل قوات االحتالل يف 94 نقطة. 
ومن بني العمليات التي نفذت مؤّخراً إطالق 
مقاومـني النار تجاه حافلة للمسـتوطنني عىل 
الشـارع االلتفـايف املحـاذي للمدخل الشـمايل 

ملدينة البرية. 
وعقب العملية اقتحمت قوات االحتالل حي 
البالوع بمدينة البرية، وأجرت عمليات تفتيش 

وتمشيط يف املنطقة. 
ويف جنني، اسـتهدف الشـباب الثائر حاجز 
الجلمـة العسـكري شـمال املدينـة، بعبوتـني 

متفجرتني. 
وأشـعل الشـبان حواىل 15 حريًقـا يف أنحاء 
متفرقـة من الضفة الغربيـة رًدا عىل ما حدث 

يف القدس. 
وعمـت املواجهـات أَيْـضـاً معظـم أحيـاء 
ة يف جبل املكرب  وبلدات القـدس املحتّلة، وَخاصَّ

وسلوان والطور والعيساوية وأبو ديس. 

واسـتهدف الشبان قوات االحتالل بوابل من 
املفرقعات النارية، فيما جرى تحطيم حافلتني 

للمستوطنني دخلتا بلدة العيساوية. 
كما اندلعت مواجهات عند مدخل بلدة عناتا 
شمال رشق القدس املحتّلة، وعىل حاجز مخيم 
شعفاط، وقرب باب املجلس أحد أبواب املسجد 

األقىص. 
ويف الخليـل، ألقى الشـبان زجاجات حارقة 
وحجارة صوب حافلة للمستوطنني قرب بلدة 

بيت أمر شمال املدينة. 
واندلعـت مواجهـات يف بلدة حوسـان ببيت 
لحـم، وقـراوة بنـي حّسـان بسـلفيت، وبلدة 
حوارة جنوب نابلس، وعدة مناطَق يف الخليل. 

 : طاابسات

أمـس  الصهيونـي،  االحتـالل  كيـاُن  أعلـن 
االثنني، أنه سيتم توقيُع اتّفاقية للتجارة الحرة 
مـع اإلمـارات، اليـوم الثالثاء، يف دبـي؛ تعزيزاً 

التّفاق الخيانة املوقع العام املايض. 
وقال مسـؤولون بوزارة االقتصـاد يف كيان 
االحتـالل: إن «إرسائيـل واإلمارات سـتوقعان 

اتّفاقية للتجارة الحرة يف دبي الثالثاء». 

وأضافت الوزارة أنه «سـيتم إلغاء الرسـوم 
الجمركيـة عىل 96 باملئة مـن املنتجات، بما يف 
ذلك املنتجات الغذائية والزراعية ومستحرضات 
التجميـل واملعـدات الطبية واألدوية، وتشـمل 
اللوائـح التنظيمية والجمارك  االتّفاقية أَيْـضاً 

والخدمات واملشرتيات الحكومية». 
وكان االحتالل واإلمارات اختتما مفاوضات 
بشأن هذه االتّفاقية يف األول من أبريل املايض. 
وذكـرت وزارة االقتصاد يف كيـان االحتالل، 

يف بيـان آنـذاك، أن «االتّفـاق يشـمل اللوائـح 
التنظيميـة والجمارك والخدمات واملشـرتيات 
الحكوميـة والتجـارة اإللكرتونيـة وسـيرسي 
بعـد توقيع وزيري اقتصاد البلدين عىل االتّفاق 

والتصديق عليه». 
وبـدأت العالقـات الرسـمية بـني اإلمـارات 
وكيان االحتالل أواخـر 2020م، ضمن اتّفاقية 
خيانية تمت بوساطة أمريكية وشملت أَيْـضاً 

البحرين واملغرب والسودان. 

 : وضاقت
بذريعِة أّن العالقاِت بني ابن سلمان 
والكونغرس غري قائمـة، وأنّه أصبح 
ب بها يف الواليات  شـخصيًة غريَ مرحَّ
املتحدة، كشـفت تقارير عربية بعَض 
تفاصيل، عىل أّن السعوديّة «ستوافق 
عـىل تطبيٍع مـزدوج مـع «إرسائيل» 
وواشـنطن، وعـىل هذا يعّمـل ممثلو 
رئيس حكومة الكيان نفتايل والرئيس 

بايدن». 
«هآرتـس»،  صحيفـة  وبحسـب 
وافقـت السـعوديّة عـىل االسـتثمار 
املبـارش يف رشكاٍت «إرسائيليـة» عن 
طريق صندوٍق مايل لجاريد كوشـنر، 
السـابق  األمريكـي  الرئيـس  صهـر 

دونالد ترامب، وعىل زيـارِة العرشات 
مـن رجـال األعمـال «اإلرسائيليـني» 
للسـعوديّة للتوقيـع عـىل صفقـات 

بماليني الدوالرات. 
بدورها، نرشت صحيفة «إرسائيل 
تقريـراً  األول،  أمـس  يـوم  هيـوم»، 
تحدثـت فيـه عـن طبيعـة العالقات 
ملسـؤولني  الرسيـة  والزيـارات 
«إرسائيليـني» للسـعوديّة عـىل مدى 
بينـي  األمـن،  وزيـر  بينهـم  عقـد، 
غانتـس، ورؤسـاء للموسـاد؛ بَهدِف 
التنسـيق األمنـي، وُخُصوصـاً يف مـا 

يتعلق بإيران. 
تقريـر  أَيْـضـاً،  هـذا  إىل  وينضـم 
«بـاراك رافيد» يف موقع «أكسـيوس» 
الذي يشـري إىل أّن واشنطن تعمل عىل 

اتّفـاق بـني «إرسائيل» والسـعوديّة، 
بصورة يكّمل فيها سـيادة السعوديّة 
عىل جزيرتي تريان وصنافري يف البحر 

األحمر، عىل َحــّد تعبريه. 
وأَشـاَرت «هآرتس» إىل أّن مسـألَة 
وجود قوة دولية يف الجزيرتنَي، مثلما 
يطلب اتّفاق السـالم بـني «إرسائيل» 
ومـرص، هـي التي سـتكون يف ُصلب 
املباحثات بني «إرسائيل» والسعوديّة، 
مضيفـًة: «صحيح أّن هـذه الخطوَة 
يف اتّفاقـات كامـب  تتطلَّـُب تعديـالً 
دافيد، لكـن إرسائيل، التـي لم تُعرب 
عـن معارضتهـا لنقـل الجزيرتني إىل 
السـعوديّة، من غري املتوقع أن تضَع 

عراقيل». 
مـن «إرسائيـل»  كالً  أّن  وأّكــدت 

إىل  «تطمحـان  املتحـدة  والواليـات 
تزخيـم املسـألة إىل قنـاة محادثـاٍت 
مبارشة بني تل أبيب والرياض، وربما 
ـل إىل ترتيبـات تطبيـع  حتـى التوصُّ
ع اتّفاق سـالٍم  مَدنية حتى لو لم يُوقَّ

كامل». 
ويف السياق نفسـه، يرتّصُد اإلعالم 
األمريكي  الرئيس  زيارَة  «اإلرسائييل» 
جو بادين للرشق األوسـط يف الشـهر 
القـادم، ويقول: إنّها «تحمُل توقعاٍت 
يف ُصلبها ترميُم عالقات واشنطن مع 
الرياض، ويف األََسـاس مـع ويل العهد 
محمد بـن سـلمان، وكذلك مسـعى 
للتوصل إىل اتّفاق سالم أَو تطبيع بني 

إرسائيل والسعوديّة». 
بالتزامـن، دعـا وزيـر الخارجيـُة 

«اإلرسائيـيل»، يئري البيـد، إىل تطبيع 
العالقات مع السـعوديّة، عازياً األمر 

إىل املصلحة «اإلرسائيلية». 
إذَا  مفاجئـاً  يكـون  «لـن  وقـال: 
ظهـرت يف أحـد األيّـام العناوين عن 
اتّفاق (مع السعوديّة)، هذه ستكون 
عمليـة منظمة وطويلـة، وقد يكون 
هنـاك ثالثة وزراء خارجية من بعدي 
عون عـىل االتّفاق، هـذا جزء من  يوقِّ

العملية». 
الجديـُر بالذكر أّن التعـاُوَن األمنيَّ 
ظهـر  والريـاض  أبيـب»  «تـل  بـني 
واضًحا، خالل السنوات املاضية، كان 
من بينه استخداُم السعوديّة برنامَج 
أو»؛  إس  «إن  اإلرسائيليـة  الرشكـة 

س عىل املعارضني.  بَهدِف التجسُّ

يف الجطان واملضان املظاجئني: يف الجطان واملضان املظاجئني: 
ذعران تضحُش سظ جقَتني ذعران تضحُش سظ جقَتني 

اجرتاتغةغنياجرتاتغةغني
 : طاابسات

كشـف الجيُش اإليراني، مطلع األسـبوع الجاري، ومن 
«قاعدة 313» التي لم يعلن عن موقعها عن طائرة حيدر-

2، وهي طائرة مسرية، محّملة بواسطة مروحية من طراز 
214، وصاروخ حيدر1-، الـذي يبلغ مداه 2000 كيلومرت، 
ورسعتـه 1000 كيلومـرت بالسـاعة، ويتـم إطالقـه مـن 

الطائرات املسرية «فطرس» َو»كمان 22». 
وعـىل الرغم من أنه لم يتم اإلعالن عن موقع القاعدة إال 
أن مركز معلومات مقرب من أجهزة املخابرات الصهيونية 
«ديبـكا» زعـم يف تقرير له أن «هذه خطوة غري مسـبوقة، 
فقد نرشت إيران صوراً لقاعـدة رسية تحت األرض، وهي 
قاعـدة تحتـوي عىل 100 طائـرة بدون طيـار موجودة يف 
عمق جبـال زاغروس»، ويرى مراقبون بأنها رسـالة بحد 

ذاتها؛ ألَنَّها النقطة األقرب لفلسطني املحتّلة. 
رئيس هيئـة األركان العامة للقوات املسـلحة اإليرانية، 
اللـواء محمد باقري، قال أثناء زيارتـه للقاعدة التي بُنيت 
عـىل عمق مئات األمتـار يف باطـن األرض، واملتخصصة يف 
مجال إنتاج أنواع الطائرات املسـرية العسكرية الهجومية 
بعيـدة املـدى: إن «الجيـش اإليرانـي ويف ضوء وعيـه إزاء 
طبيعـة الرصاعـات املسـتقبلة، دأب عـىل تجهيز نفسـه 
بأحدث املعدات واألعتدة العسـكرية التقنية؛ وانطالقاً من 
هذه الرؤية حّقق إنجازات الفتة عىل صعيد إنتاج الطائرات 

املسرية لحد اليوم». 
أشـار باقـري، إىل أن «املواجهـات العسـكرية الراهنـة 
بجميـع أشـكالها الدفاعية والهجوميـة والربية والبحرية 
والجويـة والدفاع الجوي والحروب السـيربانية والعمليات 
االسـتطالعية وما شـاكل ذلـك، عززت مـن دور الطائرات 
املعـدات  بسـائر  مقارنـة  واملتطـورة،  الحديثـة  ة  املسـريَّ
واألجهـزة االسـرتاتيجية»، واسـتدل اللواء باقـري يف هذا 
السـياق بــ «التجـارب التـي خّلفتهـا املعـارُك األخريُة يف 
منطقـة القوقـاز وأوكرانيـا، وقبلهـا خـالل الحـرب ضد 

اإلرهاِب يف سوريا والعراق». 
بـدوره، قـال القائد العام للجيـش اإليرانـي، اللواء عبد 
الرحيم موسـوي: إن «أكرب ما حّققنـاه من إنجاز يف إيران 
هو أننا ال نسـتند عىل أية دولة لسـد احتياجاتنا الدفاعية، 
وإنما نسـتطيع إنتـاج ُكـّل ما نريده بأيدينـا»، ُمضيفاً أن 
«عملية تطوير اقتدار طائراتنا املسرية لن تتوقف إطالقاً». 
وتنويهـاً باإلنجازات التي حّققتهـا مختلف الوحدات يف 
الجيش اإليراني، أّكـد اللواء موسـوي عىل أن «جميَع هذه 
الربامج تحّققـت يف إطار توجيهات سـماحة القائد العام 
للقوات املسـلحة اإلمام السـيد عيل الخامنئي والسياسات 

املحّددة من جانب هيئة األركان العامة يف البالد». 
ام، مصنعاً للطائرات  وكانت إيران قد افتتحت، قبـل أَيـَّ
املسـرية يف طاجيكسـتان نوع «أبابيـل 2»، بحضور اللواء 
محمـد باقري ووزيـر الدفاع الطاجيكي، شـري عيل مريزا، 
يف خطـوة تأتي يف سـياق توطيـد التّعاون العسـكري بني 

البلدين. 
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ضطمئ أخغرة

«إجرائغض» بسني املتعر 
جظث الخغادي   

املقاومـة  محـوُر  نجـح 
َوإعالمياً  وَعسـكريٍّا  سياسـيٍّا 
خـالل فـرتٍة قصريٍة يف كشـف 
الصهيونـي،  الكيـان  حقيقـة 
بيـت  مـن  أوهـَن  َوأظهـره 
العنكبوت، يأتي ذلك بعد عقوٍد 
مـن الهالة اإلعالميـة والحرب 
قوته  جّسـمت  التي  النفسـية 
َوبالغـت يف تضخيم قدراته، بل 
وقدمته للشارع العربي بمعيِة 
الداخـل  يف  والعمـالء  الخونـة 

العربي كنموذٍج للدولة التي يفتقدونها يف بلدانهم. 
وابتـداًء من الحرب التـي خاضتها املقاومـُة اللبنانية يف 
العـام ٢٠٠٦م ونجاِحها الكبرِي يف اسـتعادة األرض َوفرض 
معادلـة جديـدة يف املنطقـة، إىل جانـب إسـقاِطها كذبـَة 
«الجيـش الذي ال يُقهر»، تكفلت املراحُل التاليُة من الرصاع 
مع هـذا الكيان بإظهـار املزيد من مالمح الصـورة لبنيته 

الداخلية عىل كافِة املستويات. 
ـَف للمتابـع أن «إرسائيـَل»  عـىل الجانـِب األمنـي تكشَّ
غـريُ قادرة عىل ِحمايِة نفِسـها دوَن اعتمـاد عىل الظروف 
السياسـية املحلية َواإلقليميـة َوالدولية املسـاندة، وبدا أن 
أمنَها طواَل العقود الفائتة كان مرهوناً بضماناِت َومواقِف 
ب كليٍّا  محيطهـا العربـي املتواطـئ تجاه القضيـة واملغيـِّ
للمسـاندة الفعلية للحق الفلسـطيني، وحني تنامى محوُر 
املقاومـة ظهر حجُم اإلرباك األمني الذي يعيُشـه َوانعكس 
ذلـك عىل معنويـات وقـدراِت الداخل الفلسـطيني، وكانت 
معركُة سـيف القدس رغَم شحة اإلْمَكانات تدشيناً ملراحَل 
قادمـٍة مـن التنكيل بالعـدّو، َوبدايـة العد التنـازيل لدولته 

املؤقتة. 
هذه األحداُث والتطوراُت انعكست عىل الجانب السيايس 
وأظهـر إعالُم املحـور بشـجاعته َورصِده واقـَع الرتكيبة 
السياسـية للعدو، وقدَّمها للمتابع هشـًة وَغريَ متجانسة 
ُل الدعَم الخارجي  تتبادُل االتّهامات َوفاقدًة للحلول، تتسـوَّ
وتعمـُل لترصيحات قـادة املحور ألَف حسـاب، كما أظهر 
الرتكيـُز اإلعالمي حجـَم الفسـاد َوالتجـاُوزات َوالتباينات 

الحادثة يف مجتمعها وَغياب العدالة َوالقانون. 
َوالـزوال  الوجـود  هاجـُس  تصاعـد  املحـور  وبفضـل 
الذي تعيُشـه «إرسائيـل»، َوتكشـف ما كانـت تُخِفيه من 
أخالقياتهـا املنحطة َوالهمجية، َومسـتويات العدائية التي 
تُِكنُّها للعرب واملسلمني كمنهجية تربوية وتعليمية، َوأبعد 
من ذلك تكشفت مسؤوليتُها املبارشُة يف صناعة الجماعات 
اإلرهابية التي نّكلت باملجتمعات اإلسـالمية باسم اإلسالم، 

وحّرفت املفاهيَم امُلثَْىل للدين اإلسالمي. 
ومـع ُكــلِّ جديد يطـرأ عـىل واقـع الرصاع اإلسـالمي 
الصهيونـي يف املنطقـة يف ظـل تنامـي قوة املحـور، ورغم 
علنية التطبيع واتساع دائرتها، يتقزَُّم الكياُن الغاِصُب َومن 
خلفه ُكــلُّ األنظمة َواألدوات التي ُزرعـت بغرض ِحمايته 
وتوطيـد أركانـه، يف ظـل تعايل ُحُضـوِر املحـور وفصائله، 
َوالذيـن باَت لهم بفضل الله َوصدق وعـوِده القوُل الفصُل 

واملرتَجُم باألفعال. 

الحساُر وَوتثُة املسار
أم التسظ أبع ذالإ

 

يف عاَلـٍم َكثُـَر فيه الُجبُن وعلت فيه سـطوُة املسـتكربين وزاد 

طغيـاُن الظاملـني واسـتقوت شـوكُة املعتدين حتـى كاد صوُت 

أصحاب الحـق أن يُغيََّب يف غياهب الصمت ويختفَي يف طريق قّل 

سـالكوه واسـتُْضِعفوا وتكالبت عليهم األمُم حتى ضاقت عليهم 

األرض بما َرُحبت، فصاروا بني أمَرين: خضوع وخنوع، وانكسار، 

ليسـلموا وتسـلم حياتُهم، أم ثـورة وصمود وعـزة وانتصار ولو 

دفعوا الدماء وارتقوا شهداء. 

يف واقٍع يفِرُض عىل األحرار أن يكوَن لهم موقُف َحقٍّ وقوة ضد 

األعداء يزيُل عنهم تسلَُّط الجبارين والطغاة الظاملني، تجّىل حينها 

موقُف الشـهيد القائد السيد حسني بدرالدين الحوثي -سالُم الله 

عليه- من منطلق استشـعاره للمسـؤولية وحرصه عىل سـالمة 

دينـه من مواقف الضعـف والوهن التي ترتبـت عليها الكثريُ من 

ــة اإلسـالمية واملسلمني فيها بل والعالم  الجنايات عىل هذه األُمَّ

أجمع؛ باعتبَار الرسـالة اإلسـالمية رسـالًة للعالم أجمع، فكان 

مرشوُع شـعار الرصخة الذي أطلقه الشهيد القائد بدايًة لتوحيد 

املسـار نحَو اسـتعادة الدولة اإلسـالمية لهيبِتهـا وتخلُِّصها من 

تسـلط األعداء عليهـا لتعوَد كما قال تعاىل عنهـا يف محكم آياته: 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس».  «َخرْيَ أُمَّ

مـرشوٌع تألـق كنجٍم يهـدي الحائرين الذين وجدوا يف تسـلط 

األعـداء عليهم ظلمـاِت القهر والحرمـان وفقـدوا بتخلِّيهم عن 

كتابهـم الحكيـم وترشيعاِته وأعـالم الهـدى ومنهجيتهم فقدوا 

السبيَل يف مقاومة جربوت الشيطان األكرب أمريكا، بل فقدوا األمَل 

حتـى يف أن بإْمَكانهـم مواجهتَها، ناهيك عن تأديبها وإسـقاط 

هيبتهـا يف رصاٍع كان ال يمكـن ألحـٍد إال أن يحُكَم فيـه بانتصار 

أمريكا وفقاً للمعطيات وتجليات الواقع. 

يف خضـم رصاِع الحـق مـع الباطل الـذي هو قائـٌم حتى قيام 

تُه من آٍن آلخر،  السـاعة، وإن اختلفت شـدته وتباينت قوته وحدَّ

أخذ الشـعاُر الـذي أطلقه الشـهيُد القائـد يف هذا الـرصاع بدايَة 

االنطالقة إلعـالن تغرّي املعادالت وإنهاء زمـن الخضوع والتبعية 

والتجـرد مـن الَوصاية األمريكيـة بكافة صورهـا، وكان بمثابة 

حرب نفسـية شـديدة عىل األعداء وما موقُف أمريكا وتَحّركاتها 

عرب عمالئهـا وأدواتها ضد هذا الشـعار إال دليل واضح عن مدى 

النهضـة والوعي الذي تمثل يف مفاهيم هذا الشـعار وآثاره والذي 

باتت أمريكا تخشـاه َكثـرياً، َوأَيْـضاً انزعاُجها الذي لم تسـتطع 

ـن يطلقونـه ويرصخون بـه ومحاربتهـم بكافة  أن تخفيَـه ممَّ

الوسائل املمكنة دليٌل أَيْـضاً عىل أَثَِر هذا الشعار الهاِدِم ملرشوعها 

االستكباري يف املنطقة. 

ـة جمعاَء  الشـعار كان وال يزال وسـيظل مرشوَع تحريٍر لألُمَّ

مـن هيمنة األعداء، ولن يقَف إال بتمكُّن السـائرين فيه من كرس 

شـوكة أمريـكا واقتـالع الغـدة الرسطانيـة التي قامـت أمريكا 

بزراعِتها يف األمة متمثلة يف الكيان الغاصب يف فلسـطني وإزاحته 

من خارطة العالم اإلسالمي دون عودة.

هذا هو هدُف مرشوع الشـعار والرصخة الذي بدأ بنرش الوعي 

وتوجيه بُوصلـة العداء نحو العدوِّ الحقيقي أمريكا و»إرسائيل»، 

وسيبقى حتى انتهائهما عىل أيدي األحرار يف اليمن وأبطال محور 

ُه».  نَّ اللَُّه َمْن يَنُْرصُ املقاومة بإذن الله «َوَليَنُْرصَ


