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ميادين املواجهة ستوصل لكم الرسالة األنسب
صواريخ االعتراض لن تتمكن من صوارخينا وطائراتنا
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وزارة اإلسقم: جرغمئ تداف إلى جطسطئ جرائط السثوان والمرتِجصئ شغ المتاشزات المتاّطئ

اجاحعاد ذفض وإخابئ اطرأتني يف صخش طثشسغ جسعدّي سطى خسثة
 : خسثة

استشـهد طفـٌل يبلُُغ من العمر 10 أشـهر وأُصيبـت امرأتان يف قصف 
مدفعي سعودّي عىل منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. 

ويأتي هذا االسـتهداُف ضمن سلسلة متواصلة من العمليات اإلجرامية 
التي يمارُسـها العدّو السـعودّي بحق املواطنني يف هـذه املنطقة، وتعمده 

القصَف املدفعي والصاروخي عىل املواطنني األبرياء. 
وعىل صعيد آخر، واصل العدوان األمريكي السعودّي واملرتِزقة التصعيَد 
يف محافظـة الحديـدة وانتهاك اتّفاق وقف إطالق النـار، َحيُث ذكر مصدٌر 

يف غرفـة ضباط االرتباط أن عدد الخروق ليوم أمـس بلغ 53 خرقاً، بينها 
هجمتان لطريان تجسـيس عىل حيس َوتحليق طائرات تجسسية يف أجواء 

حيس. 
َوأََضــاَف املصـدر أن مـن بني الخـروق 18 خرقاً يف قصـف صاروخي 

ومدفعي و28 خرقاً باألعرية النارية املختلفة. 

تظثغث طتطغ ودولغ واجع لةرغمئ اغاغال 
الختفغ التغثري بسثن

تصرغر برغطاظغ غآّضـث تعرُّط تتالش السثوان يف 
جرائط صاض املساشرغظ بطعر الئاتئ

 : طاابسات
تتواَصـُل التنديـداُت املحليـُة والدوليـُة إزاَء 
نعمـان  صابـر  الصحفـي  اغتيـال  جريمـة 
الحيـدري، مراسـل إحـدى القنـوات الصينية، 
بانفجار ُعبْوة ناسـفة ُزرعت يف سيارته، أمس 
األول، أثناء تواجده أمام الكهرباء يف حي كابوتا 

باملنصورة مدينة عدن املحتّلة. 
اإلنقـاذ  حكومـة  يف  اإلعـالم  وزارة  وقالـت 
الوطنـي بصنعـاء يف بيـان صـادر عنهـا: إن 
اسـتهداف اإلعالمـي الحيـدري تعتـرب جريمًة 
تُضـاُف إىل سلسـلة جرائـم تحالـف العـدوان 
واملرتِزقة بحق اإلعالميني والصحفيني اليمنيني 
لًة قـوى االحتالل  يف املحافظـات املحتّلة، محمَّ
يف املحافظات الجنوبية، مسـؤولية اسـتهداف 
اإلعالمـي الحيـدري وغـريه مـن الصحفيـني 
األحـرار الذيـن يناهضـون العـدوان وأدواتـه 
وينقلون حقيقة االنتهاكات والجرائم املرتكبة 

يف املحافظات املحتّلة. 
ودعـا البيـاُن االتّحـاداِت الدوليـَة الصحفيـة 
واإلعالمية إىل إدانة هذه الجريمة، ومتابعة كشف 
املتورطـني وراءهـا وتقديمهـم للعدالـة لينالـوا 

جزائهم الرادع. 
بـدوره، اسـتنكر اتّحـاُد اإلعالميـني اليمنيني 
جريمة اغتيال مراسـل شبكة التلفزيون الياباني 
بعـدن اإلعالمـي صابر الحيدري، عـرب زرع عبوة 

ناسفة بسيارته وتفجريها، أمس األول. 
ولفـت بياٌن صادٌر عـن االتّحاد إىل أن الجريمة 
تأتـي ضمـن سلسـلة جرائـَم ممنهجـة بحـق 
الصحافيني واإلعالميني يف املناطق املحتّلة وآخرها 
اسـتهداف سـيارة الصحفـي محمـود العتمـي 
وزوجته اإلعالمية رشا الحرازي، ما أَدَّى إىل مقتل 

زوجته وجنينها قبل عدة أشـهر، داعياً إىل حمايِة 
الصحافيـني واإلعالميني، ومـا يتعرضون له من 
أعمـال قتل واسـتهداف جـراء االنفـالت األمني 
القائم عىل يد مليشيات تمارس القتل بدعم قوى 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، كما طالب 
األمـم املتحدة بإدانـة عمليات قتـل اإلعالميني يف 
اليمـن ويف مقدمتهـا جرائم التحالف السـعودّي 
التي أودت بحياة وإصابة العرشات من اإلعالميني 

عىل مدى 7 سنوات. 
ويف السـياق، طالب املرصد األورومتوسطي 
لحقـوق اإلنسـان، أمـس الجمعة، ما يسـمى 
املجلس االنتقايل، برسعة الكشف عن مرتكبي 
جريمـة مقتـل الصحفـي صابر الحيـدري يف 

عدن. 
وطالـب املرصـد األورومتوسـطي، الذي يتخذ 

من جنيف مقـراً له، ما يسـمى االنتقايل بحماية 
عليهـا  تسـيطر  التـي  املناطـق  يف  الصحفيـني 
صابـر  الصحفـي  مقتـل  أن  مبينًـا  مليشـياته، 
سـيارته  يف  ناسـفة  عبـوة  بتفجـري  الحيـدري، 
بمديرية املنصورة، نتيجة مؤسفة لعدم محاسبة 

الجناة عىل الجرائم السابقة. 
وتعـد جريمة تصفية الصحفي الحيدري ثاني 
عملية استهداف يتعرض لها صحافيون يعملون 
مراسـلنَي لقنوات إخباريـة أجنبية يف مدينة عدَن 
الخاضعة ألدوات ومرتِزقـة العدوان، َحيُث كانت 
اإلعالمية رشا الجرازي قد تعرضت لعملية اغتيال 
نفـذت بواسـطة عبوة ناسـفة زرعت يف سـيارة 
يقودهـا زوجها يف مدينة عدن من قبل مجهولون 
إىل  االنفجـار  وأدى   ،2021/ 11/ 12 تاريـخ  يف 

مقتلها وإصابة زوجها بجروح خطرية. 

 : طاابسات
سـلَّط موقٌع بريطاني، أمـس الجمعة، الضوَء 
عىل الجرائـم املرتكبة يف الطريق العام الرابط بني 
محافظتَـي تعـز وعـدن، واصفاً إيـاه بـ»طريق 
املـوت»، مؤّكـداً أن العصاباِت التي ترتكُب جرائَم 
االختطافـات والقتـل للمسـافرين لهـا ارتبـاٌط 
بتحالـف العـدوان وحكومة املرتِزقة وما يسـمى 

املجلس االنتقايل. 
ويف تقريـر صـادر عنها، أمس، تطـرق موقع 
«ميدل إيسـت آي» إىل آخر جرائـم تلك العصابات 

عـىل طريق «طـور الباحـة» والتي أقدمـت فيها 
عـىل قتل الطفل أكـرم العزعزي أثنـاء تواجده يف 
الشـاحنة التي كان يقودها جوار والده، ُمشـرياً 
إىل أن سائقي الشـاحنات عىل ذلك الطريق نفذوا 

إرضابا لالحتجاج عىل تلك الجريمة. 
 ونقـل املوقـُع الربيطانـي عـن أحد سـائقي 
الشـاحنات قولـه: إن طريـَق طـور الباحة بات 
«الطريق األكثر خطراً»؛ بَسبِب جرائم االختطاف 

والقتل املتزايدة. 
وبحسـب املوقع، قال السـائق: «عنَدما نُمرُّ يف 
هـذا الطريق نشـعر أننا سـنالقي مصرينا يف أية 
لحظـة.. هذه معاناتنا منذ سـنوات»، الفتاً إىل أن 

ما يسـمى قوات «األمن» التابعـة لالنتقايل تأخذ 
من السائقني مبالغ مالية يف ُكـّل رحلة عند نقاط 
التفتيـش تحت مربّر «تأمني الطريـق» إال أنها ال 

تفعل أي يشء. 
وأضاف: «عندما نخربُهم عن اختطاف زمالئنا 

يقولون إنهم ال يستطيعون فعل أي يشء». 
وأوضح السـائق بقوله: إن مسـلحني صّوبوا 
بندقية عىل رأسـه قبل خمسـة أشـهر، ولم يكن 
لديه خياٌر سـوى منحهـم أمواله كلهـا وهاتفه 
كنـت  «لقـد  وأضـاف:  باملـرور،  لـه  ليسـمحوا 

محظوظاً؛ ألَنَّهم لم يقتلونني». 
ونقـل التقريـر عن مديـر مديرية طـور الباحة 
قوله: إن «القوات األمنية» تعرُف أسماَء املسلحني 
لكنهـا ال تفعـل شـيئاً، بل إنهـا تقـوم بدعمهم، 

وتتناول «القات» معهم عنـد الحواجـز األمنيـة. 
وقـال سـائق آخـر للموقـع إنـه كان يتـم 
النقـاط  يف  املسـلحني  مـع  عـادًة  التفـاُوُض 
وإعطاؤهم األموال لكي يسـمحوا للشـاحنات 
باملـرور، «لكنهم صاروا أكثر وحشـيًة»، مبينًا 

أن هذا الطريق بات يُعرف بـ»طريق املوت». 
يسـيطر  التـي  الرئيسـية  الطـرق  وباتـت 
عليهـا تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه وأدواتـه 
واملواطنـني،  للمسـافرين  مروَّعـة  كوابيـس 
َحيُث يتعرضون لجرائـم قتل ونهب واختطاف 
من قبل امليليشـيا املسـلحة التـي تتمركز عىل 
الطريـق؛ باعتبَارهم «نقاًطـا أمنية»، وبالرغم 
من كثافة هذه الجرائم وتكرارها، ال تبدي األمُم 
املتحـدة أي اكـرتاث لهـا، وبدالً عن ذلـك ترّكز 
عىل الطرق التـي يريد تحالف العـدوان فتَحها 

ألغراض عسكرية واضحة. 

املطغحغا الاابسئ لقتاقل 
اإلطاراتغ تطّعح بفرض 

«الثغظار» ضُسمطئ رجمغئ يف 
املتاشزات الةظعبغئ املتاّطئ

 : طاابسات
يدفـُع االحتالُل اإلماراتي عمـالَءه وأدواِته يف ما يسـمى املجلس 
االنتقايل باملحافظات الجنوبية املحتّلة إىل تكريس االنفصال والسعي 

نحو تقسيم اليمن خدمة ألجنداته وأهدافه املشبوهة. 
َح ما يسـمى  وبحسـب مصـادَر إعالمية، أمـس الجمعة، فقد لوَّ
املجلـس االنتقـايل بإعـادة اسـتخدام الُعملـة السـابقة والقديمـة 
«الدينـار» كبديلة عن الريال اليمنـي، مبينة أن هذه الخطوة تأتي يف 
ة به  ظل مسـاعي االنتقايل إلنشاء بنك وشبكة تحويالت مالية َخاصَّ

يف املحافظات املحتّلة، يف إطار ترتيباته إلعالن االنفصال رسميٍّا. 
وذكـرت قنـاة «عدن املسـتقلة « التابعـة لالنتقـايل واملمولة من 
االحتـالل اإلماراتي، أنه أصبـح لزاًما عىل املكونـات املطالبة بإعادة 
«الدينار» يف ظل انهيار الريال، لفرضة كُعملة رسـمية يف املحافظات 

الجنوبية املحتّلة. 
واسـتعرضت القنـاُة يف تقرير لهـا، أمس، قيمَة الدينـار مقارنة 
بالريـال اليمني، مشـريًة إىل أن األخريَ لم يعد لـه أية قيمة حقيقية؛ 
بَسبِب ما وصفه بالسياسات التعسفية ملا يسمى املجلس الرئايس. 

ططغحغا «اإلخقح» تاعط 
اقظاصالغ بظعإ ٢٢ ططغار 
رغال حعرغًا طظ إغرادات 

سثن املتاّطئ
 : طاابسات

اتهـم ناشـطون موالون لحـزب «اإلصالح»، ما يسـمى االنتقايل 
بنهب 22 مليار ريال يمني شهرياً من اإليرادات العامة يف عدن. 

وأوضح ناشطو «اإلخوان» يف مواقع التواصل االجتماعي أن نهب 
االنتقـايل ملليـارات الرياالت من املـال العام، يتم بتواطـؤ من رئيس 
حكومـة املرتِزقة معني عبدامللك، دون توريدها إىل بنك عدن املركزي، 
مؤّكـديـن أن االنتقايل فتح حسـاباً خاصاً بإيراداتـه يف البنك األهيل 

بعدن. 
وتأتـي هذه الفضائـُح املتباَدلُة بـني أدوات ومرتِزقـة العدوان يف 
وقت تشـَهُد عدُن واملحافظـاُت الجنوبية املحتّلـة انعداماً للخدمات 
الرضوريـة أبرزها الكهربـاء وامليـاه وانقطاع الرواتـب والخدمات 
الصحية، وانهياراً للُعملة وسـط استمرار تحالف العدوان وحكومة 

الفنادق بنهب الثروة النفطية والغازية. 

طغطغحغا اإلطارات يف 
الساتض الشربغ تظعإ 

جغارة تابسئ ملظزمئ دولغئ
 : طاابسات

قالت مصادُر مطلعة، أمس الجمعة: إن ميليشـيا مسلحة تابعة 
لالحتالل اإلماراتي أقدمت عىل نهب سـيارة تابعـة ملنظمة دولية يف 

مديرية الخوخة بالساحل الغربي. 
ووفقاً للمصادر، َفـإنَّ ميليشـيا مسـلحًة ترتدي بزات عسكريًة 
تابعًة إلحدى الفصائل املسلحة املوالية لالحتالل اإلماراتي يف الساحل 
الغربـي، َسـَطت بالقوة عىل سـيارة تابعة ملنظمـة DRC الدولية يف 

منطقة أبو زهر شمال مديرية الخوخة. 
وأضافت املصادر أن امليليشيا املسلحة اقتادت السيارَة إىل منطقة 
خاليـة يف رشق الطريـق بـني الخوخة وأبـو زهر ثم قامـوا بتكبيل 
العاملني باملنظمة بالحبال وتركوهم هناك يواجهون مصريهم، قبل 

أن ينطلقوا بالسيارة إىل جهة مجهولة. 
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 : خظساء
دعـا وزيـُر الدفـاع، اللـواء الركـن محمد نارص 
العاطفـي، دوَل العـدوان إىل اسـتيعاب أن اليمـن 
يمتلك عن ثقة وجدارة واحرتاف عسـكري أسـلحًة 

عالية التأثري والتقنية. 
وقـال يف ترصيح صحفي: «نعدهـم أن صواريَخ 
االعرتاض التي يندفعـون إىل امتالكها من باتريوت 
وغريهـا أصبحت خـارج إطار السـيطرة والتأثري، 
ولن تتمّكن من رصد وتتبع صواريخنا الباليسـتية 
وطائراتنا املسـرية؛ ألَنَّ كفاءتَنـا وخرباتنا اليمنية 
مسـتويات  إىل  توصلـت  العسـكرية  الصناعـة  يف 
متقدمـة من التقنية العسـكرية والتي سـتتحدث 
عنها ميادين املواجهة وهي من سـتوصل الرسالة 

األنسب إىل قيادة العدوان». 
ويأتـي حديُث وزيـر الدفاع يف ظل قيـام الكيان 
املؤقـت بنـرش منظومـة «رادارات» يف ُكــّل مـن 
اإلمـارات والبحريـن، َحيـُث تعتـرب هـذه الخطوُة 
يف  نوعيـاً  تطـوراً  الصهيونيـُة يف نـرش الـرادارات 
التعاون األمني والعسـكري املشرتك بني «إرسائيل» 
وبـني دول خليجيـة طبّعت عالقاتها بشـكل علني 
منذ سـنوات، ومن َحيُث االسرتاتيجية، تُصنّف عىل 
أن هـذه األنظمة وصلت ذروتها يف مرحلة التطبيع، 
لتهيئـة املنطقة ودمج «إرسائيل»؛ كي تصبح جزءاً 
ال يتجـزأ من املنطقة العربيـة الخليجية، وألجل أن 
تكـون العالقات العسـكرية واألمنية املشـرتكة يف 
املنطقـة واقعاً طبيعيـاً من دون إحـداث ضجيج، 

وكل ذلك يجري برعاية أمريكية مبارشة. 
وأوضـح اللـواء العاطفـي خالل زيارتـه، أمس 
املنطقـة  منتسـبي  مـن  للمرابطـني  الجمعـة، 

العسـكرية السادسـة، الذيـن نقـل لهـم تحيـات 
وتربيـكات قائد الثورة السـيد عبد امللـك بدر الدين 
الحوثـي باالنتصـارات العظيمـة التـي تحّققت يف 
جبهـات املواجهـة مـع األعـداء سـواًء يف املنطقة 
العسـكرية السادسـة أَو بقيـة املناطـق، مؤّكــداً 
أن التاريـخ املـرشق واملـرشف ال تصنعـه الخيانة 
واالرتهان للعـدوان وصهاينة القـرن، وإنما تكتُُب 
حروَفه الناصعة تضحياُت األبطال يف ميادين العزة 
الذين سـيّدونون هذه املرحلة مـن تاريخ املواجهة 
مع أعـداء الله واليمن، ُمشـرياً إىل أن ثقَة الشـعب 

وقيادتـه الثوريـة باألبطـال يف جبهـات املواجهة، 
نابعـة من أنهم إىل جانب الحـقِّ يف مقارعة الطغاة 
للمحتّلـني  ويتصـدون  واملتجربيـن  واملسـتكربين 

والغزاة. 
َوأََضــاَف أن هـذه املواجهَة التاريخية سـيُبنى 
عىل نتائجها مسـتقبُل املنطقة، وعنـواُن مرحلتها 
التي يظن األعداء أنهم قادرون عىل صياغتها وفقاً 
لحسـاباتهم، وتناسـوا أن التمكـنَي اإللهـي يقـُف 
ــة وقرارها املسـتقل،  إىل جانـب املدافعني عن األُمَّ
ُمضيفاً أن بشـائر االنتصار العظيـم تلوح يف جباه 

وهامـات األبطـال البواسـل الذيـن اختـاروا نهج 
املواجهـة والتصـدي للمعتديـن واملحتّلـني والغزاة 

ومن تحالف معهم. 
ــة قد أعدوا  وأَشـاَر وزير الدفاع إىل أن أعداَء األُمَّ
ُعدَّتَهم وحسـاباِتهم عـىل فرض حـاالت احتاللية 
عدوانية عىل اليمن وشـعبه ونهب موارده وخرياته 
لخدمـة أطماعهـم املكشـوفة يف املنطقـة، لكنهم 
تغافلوا عن إدراك مقدرة الشعب اليمني وقواته من 
جيش ولجان شـعبيّة وأبنـاء القبائل األحرار الذين 
اسـتطاعوا قلـب املعادلـة وتغيري موازيـن القوى، 
مؤّكــداً أن اإلدراَك الوطني تعّزز لـدى جميع أبناء 
اليمـن، بـأن العـدوان ال يريد أن يفهم لغة السـالم 
املـرشف وعليه تحمل كامل املسـؤولية يف التصعيد 

والتنصل من الُهدنة. 
مـن جانبه عـّربت كلمة مسـاعد قائـد املنطقة 
العسكرية السادسـة، العميد جابر أبو مهدي، عن 
الرتحيـب بزيـارة وزير الدفـاع ملنتسـبي املنطقة، 
مؤّكـداً باسـمه ونيابـًة عن املرابطني عـىل امتداد 
املـرسح العملياتـي والقتـايل للمنطقة العسـكرية 
السادسة جهوزيتهم القتالية العالية واستعدادهم 
الدائم لتنفيذ جميع التوجيهات الصادرة من وزارة 

الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة. 
وتثبت القواُت املسـلحة أنها عىل وعي تام بكافِة 
تَحـّركات العـدّو واملرتِزقـة، وأنهـا ترُصُدها بدقة 
عاليـة، وهـي توصـُل رسـائَل للعـدوان األمريكي 
السعودّي من حني إىل آخر بأن أيَة حماقة أَو تصعيد 
قادم سـريتدُّ وبـاالً عىل قـوى العدوان، وسـيعّجل 
بالنـرص الكبري واملؤزر للشـعب اليمني الذي تمّكن 
بجـدارة من مواجهة العدوان طيلة سـبع سـنوات 

مضت. 

تقارير

أّضـث أن الغمظ غماطك سظ بصئ وجثارة واتاراف سسضري أجطتًئ سالغئ الاأبغر والاصظغئ

وزغر الثشاع الطعاء الساذفغ: خعارغت اقسرتاض الاغ غظثشُع 
السثوان قطاقضعا أخئتئ خارَج السغطرة والاأبري

اغاخاُب 6 شاغات سطى أغثي 
طرتِجصئ اقتاقل اإلطاراتغ 
يف طثغرغئ تغج بالتثغثة

 : طاابسات
كشـفت مصـادُر محليـٌة وحقوقية، أمـس الجمعة، عن 
غليـان شـعبي وحالـة كبـرية مـن السـخط واالسـتياء يف 
أوسـاط األهايل بمديرية حيس املحتّلة من شأنها أن تتسبََّب 
بانتفاضة عارمة، وذلك بعد قيام مرتِزقة االحتالل اإلماراتي 
يف السـاحل الغربـي التـي يقودهـا الخائن طـارق عفاش، 
باغتصـاِب سـت فتيـات مـن قريتَـي الجوير والسـويهرة 

التابعتني ملديرية حيس بمحافظة الحديدة. 
وأّكـدت املصادُر عن وقوع اشـتباكات مسلحة بني أهايل 
منطقة السويهرة والجوير مع مرتِزقة أبو ظبي عقب قيام 
ا يسـمى لواء بسـام املحضـار املرابطني يف مناطق  أفراد ِممَّ
(الطفيـيل ـ قبنـه ـ السـويهرة) بمديريـة حيـس املحاذية 
ملديريـة مقبنة باغتصـاب ٦ فتيات منهن ٢ شـقيقات من 
قريـة الجويـر رشق مقبنـة َو٤ فتيـات مـن محلـة الذنبة 

السويهرة. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل أنـه وبعـد معرفـة أهـايل البنـات 
املغتصبـات قاموا باقتحام مدرسـة السـويهرة التي حّولها 
لـواء املرتـِزق املحضـار إىل ثكنـة عسـكرية واشـتبكوا مع 
األفـراد، قبـل أن تـُردَّ امليليشـيا املرتِزقة عىل هـذا االقتحام 
بتنفيـذ حمالت مداهمـات للبيوت واعتقـال املواطنني ومن 

ضمنهم أهايل الفتيات. 
وأضافـت أن األوضاَع غريُ مسـتقرة بعد إرسـال املرتِزق 
املحضـار عدداً مـن األطقم إىل مدرسـة السـويهرة لتفريق 
جموع املواطنـني الغاضبني من ترصفـات العمالء والخونة 
التـي تسـتهدف أعراضهـم واسـتقرار حياتهم املعيشـية، 
مؤّكـدة اسـتمرار األهـايل يف احتجاجهـم ورفضهم لتواجد 

مرتِزقة االحتالل اإلماراتي يف مناطقهم. 
ونّوهت املصادر إىل أن هناك جرائَم اغتصابات للفتيات يف 
تلك املناطق بالعرشات، َحيُث يتم التقطُُّع للبنات بني الشجر 
يف السـائلة والخالء التي يخرجن بهـا للبحِث عن الحطب أَو 

املاء أَو للرعي. 

إخابئ 3 أذفال يف اظفةار لشط طظ طثطفات السثوان 
بمثغرغئ التعك بالتثغثة

 اقتاةاجات الحسئّغئ الشاضئئ تاعاخض يف تدرطعت 
املتاّطئ تظثغثًا باظصطاع الضعرباء

 : طاابسات
أُصيـب ثالثُة أطفال من أرسة واحدة نتيجَة انفجار لغم 
من مخلفات التحالف األمريكي السعودّي بشارع املطار يف 

مديرية الحوك بمحافظة الحديدة. 
وأوضـح املركز التنفيـذي للتعامل مع األلغـام يف بيان، 
أمس الجمعـة، أن ثالثَة أطفال مـن أرسة واحدة بمديرية 

الحوك أُصيبوا جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان. 
وجّدد املركُز مطالبتَه بتوفري األجهزة الكاشـفة لأللغام 
إلنقاذ حياة آالف املدنيني يف العديد من املحافظات اليمنية، 
مؤّكـداً أنه يتم ُكـّل يوم تسـجيل ضحايا ُجُدٍد؛ نتيجة تلك 

املخّلفات. 

 : طاابسات
لليـوم الرابـع عىل التـوايل، نّظـم أهايل مديريـات محافظـة حرضموت 
املحتّلـة، أمس الجمعة، احتجاجات غاضبة ضـد تحالف العدوان وحكومة 
املرتِزقـة؛ وذلك للتنديد باسـتمرار انقطاع التيـار الكهربائي، يف ظل ارتفاع 

قاتل لدرجات الحرارة هذا العام. 
وشـهدت مدينتـا املـكال وقصيعـر، أمس، خـروج اآلالف مـن املواطنني 
يف تظاهـرات ووقفـات احتجاجيـة؛ تنديـداً بتصاعد مـدة انقطـاع التيار 

الكهربائي، والتي تصل إىل أكثر من ١٦ ساعة يوميٍّا. 
ونّدد املحتجون بتجاهل االحتالل السـعودّي اإلماراتي وحكومة الفنادق 
ملعاناة أبناء حرضموت، مطالبني برسعة رصف مستحقات رشكات الطاقة، 
وتوفـري الوقـود.  وتأتي هـذه االحتجاجـاُت، يف ظل تصاعد حالـة الغليان 
الشعبيّة ضد تحالف العدوان ومرتِزقته وأدواته يف عموم مناطق سيطرتها، 

عقب فشلهما يف معالجة األزمات املركبة التي يعيشها املواطنون. 



4
السبت

العدد

19 ذي القعدة 1443هـ..
18 يونيو 2022م

(1423)
أخبار 

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 : خاص 
ال يـزال اليمنيـون يسـتذكرون بـأًىس تلـك الجريمَة 
التي أدمـت القلوَب وغيَّبهـا التاريـُخ، واملتمثلة بمجزرة 
«تنومـة»، التي ارتكبها النظام السـعودّي بحق الحجاج 
اليمنيـني الذيـن كانـوا قاصديـن الديـاَر املقدسـة ألداء 
فريضة الحج يف الثامن عرش من شـهر ذي القعدة سـنة 

 .1341
وتذكر الكثـريُ من املرويات والدراسـات التاريخية أن 
ضحايـا هذه املجزرة بلـغ نحو 3 آالف حـاج يمني، وما 
يقارب 500 جريح، َحيُث تفاجأ الحجاُج وهم يف طريقهم 
إىل بيـت الله الحرام، بالهجـوم املتوّحش عليهم، وإطالق 
الرصاص الكثيف نحوهم، وهم يمشون يف الطريق آمنني 
مطمئنني، ال يحملون السـالَح، وغري متوقعني أن ينالهم 

هذا التوحُّش الكبري. 
وتعيد مشاهُد الدمار والخراب والقتل املتعمد للعدوان 
األمريكي السـعودّي لألبرياء اليمنيني للذاكرة اليمنية ما 
َحــّل باليمنيني يف «تنومة»، ليؤّكـد الكثريون أن العدواَن 
األوَل عـىل اليمنيـني كان مـن تلـك الفـرتة، وأن النظـام 
السـعودّي الغاشـَم ال يريد لليمن الخريَ واالستقرار، وأنه 

موغل يف التوحش وسفك الدماء. 
ويف تقريـر عرضتـه قنـاة «املسـرية» للمراسـل عبد 
الحميد الغرباني مسـاء الخميس يتحدث عدد من أحفاد 

هذه املجزرة بأىس عما َحـّل بأجدادهم يف تلك املرحلة. 
وعىل الرغم من مرور أكثر من ِمئة عام عىل هذه املجزرة 

إال أن األحفـاَد يؤّكـدون أن الجرَح ال يـزال غائراً، وأن هذه 
الجرائـم لـن تُمرَّ مروَر الكـرام، وال بد للعدو السـعودّي أن 

يدَفَع ثمَن اعتدائه عىل اليمنيني يف املايض والحارض. 
ويقـول يحيى صالح عيل مصلح -أحد أحفاد شـهداء 
مجزرة تنومة-: «جدي -الله يرحمه- ذهب ألداء مناسك 
الحج متـوكل عىل الله، وقد أخذ معـه زاده وعتاده، لكن 
ما رجع إال خربه»، ُمشـرياً إىل أن عـدداً من ُقطَّاع الطرق 
بقيـادة النظام السـعودّي وبإرشاف بريطانـي، هجموا 

عىل الحجـاج اليمنيني أثناء نومهم، وقاموا بقتلهم ذبحاً 
بالسكاكني، مسـتغلني عدَم امتالك الحجاج اليمنني ألي 
سـالح يدافعون به عن أنفسهم، َحيُث إنهم كانوا ذاهبني 

ألداء مناسك الحج». 
ويعترب مصلح هذه املجزرة دليالً عىل وحشية وإجرام 
ــة من اليهود  النظام السـعودّي، وتماهيه مع أعداء األُمَّ

ــة، منذ القدم.  والنصارى يف قتل واستهداف أبناء األُمَّ
مـن جهتـه، يؤّكـد طـارق عبداللـه صرب، مـن أبناء 

أحفـاد  وأحـد  عمـران،  بمحافظـة  األشـمور  منطقـة 
مجزرة تنومة، أن هـذه املذبحة التي تعرض لها الحجاج 
اليمنيـون، هـي مجزرة يجب عـىل ُكـّل يمنـي أن يعرَف 
تفاصيلهـا؛ لكي يعرفوا أن العدوان عىل الشـعب اليمني 
ليس وليَد اللحظة، أَو من قبل ثماني سـنوات، وإنما من 

قبل قرن وسنتني من الزمن. 
من جانبه، يعترب محمد حسـني الحيارة -حفيد الحاج 
يحيـى محمـد الحيارة، أحـد ضحايـا مجزرة سـدوان- 
املجزرة جريمة حرب ال تسـقط بالتقادم، مجّدًدا التأكيد 
عىل وجوب النقـاء (أي الثأر من مرتكبي الجريمة)، وأنه 
وآالف اليمنيني من أحفاد الضحايا سيعملون عىل مالحقة 
ومحاكمة مرتكبي الجريمة من النظام السعودّي وقطاع 

الطرق، والثأر للحجاج مهما طال األجل. 
بدوره، يشـري حمود مثنى، مستشار وزارة العدل، إىل 
أن القوانـنَي الدوليـة والرشيعة اإلسـالمية واضحة، وأن 
ـة فيما يتعلق  الحقـوق فيها ال تسـقط بالتقادم، َخاصَّ
بالدماء، ُمشرياً إىل أن القانوَن الدويل أتاح لجميع الشعوب 
أن تقـدم الوثائق التي تثبت ارتكاب أية جريمة حتى ولو 
كانـت جريمـة فردية، فما بالك بأن تكـون جريمة بحق 

ـة إذَا جاز التعبري.  ثالثة آالف رجل، أَو باألصح أُمَّ
َوأََضــاَف بالقـول: إذَا لم تسـتطع الحكومة أن تقوَم 
بهـذا الواجـب أليـة ظـروف سياسـية، َفــإنَّ الشـعَب 
واملنظمـات املدنيـة والحقوقية بإْمَكانهـا أن تقوَم بهذه 
املهمـة، مهمـة متابعـة ومالحقـة مرتكبـي الجريمـة 

ومحاكمتهم قضائياً. 

صظاة «المسغرة» تطاصغ بأتفاد سثد طظ حعثاء المةجرة

ذضرى طثبتئ «تظعطئ» تراضط أوجاع الغمظغني..
 جرغمئ ق تسصط بالاصادم

اجاسثاداٌت إلصاطئ املعرجان العذظغ افول لطسسض الغمظغ

وصفات اتاةاجغئ بأطاظئ الساخمئ تظثغثًا باإلجاءة لطرجعل افسزط

 : طاابسات
تستَِعدُّ وحدُة العسـل اليمني باللجنة الزراعية 
والسـمكية العليا ووزارة الزراعة والـري، إلقامِة 
املهرجـان الوطنـي األول للعسـل اليمنـي أواخـر 

يونيو الجاري. 
ويهـدف املهرجـاُن إىل حشـد الجهـود وتنمية 
وحمايـة املنتـج املحيل؛ ِمـن أجِل منتجّي العسـل 
واالقتصـاد اليمنـي، واسـتعادة سـمعة ومكانة 

العسل اليمني. 
 وأوضح رئيس اللجنة التحضريية عضو وحدة 
العسـل باللجنة الزراعية والسـمكية العليا، ذياب 
األشـموري، لوكالـة األنبـاء اليمنيـة (سـبأ)، أن 
املهرجان يسـعى لتشجيع التسويق املحيل للعسل 
اليمنـي وتفعيلـه وربـط جمعيـات النحالني مع 
الرشكات واملحـال التجارية التي تبيع وتعمل عىل 

تسويق املنتج املحيل يف الداخل والخارج. 
وأَشـاَر إىل أهميّـة املهرجـان يف توعية املجتمع 
بمكافحة العسـل الخارجي وأرضاره وتأثريه عىل 
ُسـمعة وجودة العسـل اليمنـي، إىل جانب تفعيل 

املجتمـع وتوعيته بأهميّة العسـل اليمني وقيمته 
الغذائية والدوائية. 

واعتـرب األشـموري، املهرجـاَن فرصـًة لتنمية 
قطاع العسـل، ودعماً لالقتصـاد اليمني من خالل 
نرش ثقافة ومعلومات املنتج، وتسويقه وترويجه، 

واإلسهام يف تسويقه عامليٍّا. 
ودعا إىل املشـاركة الفاعلة يف املهرجان وتكاتف 
جهـود الجميـع لتنميـة وحمايـة املنتـج املحـيل 
واسـتعادة ُسـمعة ومكانة العسـل اليمني.. حاثٍّا 
وسـائَل اإلعـالم للمشـاركة يف املهرجـان لتوعيـة 
املجتمـع بأهميّة تنميـة وحماية العسـل اليمني؛ 

باعتبَاره منتجاً نقدياً وإرثاً وُهــِويَّة يمنية. 
ووفقاً لباحثني ومتخصصني يف مجال العسـل، 
ًة  يواجُه قطاُع العسـل يف اليمن، إشـكالياٍت َخاصَّ
يف مجـال اإلنتـاج والتسـويق، أبرزها الِغـشُّ الذي 
يرضب ُسـمعة العسـل اليمني املعـروف بجودته 

عامليٍّا. 
وأشـاروا إىل أن اسـترياَد العسـل الخارجـي إىل 
جانب افتقاد منتِج العسل املحيل للعالمة التجارية 
وغياب دور القطاع الخاص والحكومي واملجتمعي 

يف النهوض بهذا املحصول االقتصادي املهم. 

وأّكــد الباحثون أهميَّة تطوير العسـل اليمني 
واالهتمـام بتسـويقه وتصديره من خـالل تأطري 
النحالني ومنتجي العسل يف إطار جمعيات تعاونية 

لخدمة املنتج وتحسني إنتاجيته. 
ولفتـوا إىل أن اليمَن يتكبّد مبالَغ مهولًة؛ نتيجة 
اإلنفاق عىل فاتورة االسـترياد من منتجات العسل 
الخارجي، ما يستدعي إعادَة النظر يف هذا الجانب 
واتِّخـاذ سياسـات لتقليل فاتورة االسـترياد حتى 

بشكل تدريجي. 
ويُعتـرب العسـُل اليمني من أجود أنواع العسـل 
يف العالـم، ويحظى بإقبال واسـع عـىل رشائه من 
قبل املسـتهلك األجنبي والعربي ويشـتهر بجودته 

العالية وسمعته وشهرته منذ القدم. 
وهنـاك أنـواع ودرجـات مختلفـة من العسـل 
اليمنـي منهـا السـدر والسـمر والضبـي والصال 
واملراعي وغريها، يمتاز بتنوعه املناخي، من َحيُث 

األعسال الجبلية والوديان والصحاري. 
مـن  العديـد  صناعـة  يف  العسـل  ويدخـل 
املسـتحرضات الطبيـة ومسـتحرضات التجميـل 
وله قيمة غذائية كبرية، فضالً عن اسـتخداماته يف 

معالجة العديد من األمراض. 

 : خظساء 
نُّظمـت بمديريات أمانة العاصمـة، أمس عقب صالة 
الجمعة، وقفـاٌت احتجاجيـٌة؛ للتنديد بإسـاءة متحدث 
الحـزب الحاكم الهندي للرسـول األعظم محمد صىل الله 

عليه وآله وسلم. 
واعترب املشـاركون يف الوقفات، اإلسـاَءاِت اسـتفزازاً 
ملشـاعر ملياَري مسـلم يجّلون النبي محمد صلوات الله 

عليه قائدهم وقدوتهم ومعلمهم ومرشدهم إىل الحق. 
وأّكـدوا أن النظاَم الهندي، بإقدامه عىل هكذا جريمة، 

يثبت للجميـع، أن الكفَر ملة واحدة وأنهم يتَحّركون مع 
اليهود والنصارى يف خط وهدف واحد، ويحملون العداوة 

لإلسالم واملسلمني. 
وأَشـاَر املشاركون، إىل أن اإلسـاَءاِت املتكّررَة تُْحِيي يف 
ــة الُحبَّ لرسـول الله وإشـعال الغضب  قلوب أبناء األُمَّ
والسـخط تجاه ُكـّل من ييسء لـه.. الفتني إىل أن صموَد 
وثباَت الشـعب اليمني عـىل مدى السـنوات املاضية من 
العدوان والحصار، ثمـرٌة من ثمار حبه وتعلقه واقتَداءه 

برسول الله محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. 
ونّددت بياناٌت صادرٌة عن الوقفات، باإلساءة الهندية 

للرسـول األكـرم، مؤّكــدة عـىل أن َحـقَّ الرد املناسـب 
محفوٌظ ألمة اإلسالم ويف الوقت والشكل املناسبني. 

ودعت البياناُت علماَء املسـلمني إىل تصحيح الثقافات 
املغلوطـة املوجودة يف كتب الرتاث التي يسـتغلها األعداء 

لإلساءة إىل اإلسالم ورموزه ومقدساته. 
واسـتنكرت البيانـاُت عرقلَة دول العـدوان األمريكي 
الصهيوني السـعودّي اإلماراتي، للرحالت من وإىل مطار 
صنعـاء الـدويل، معتربة ذلك خرقاً سـافراً لبنـود الُهدنة 

املعلنة. 
وأدانـت بيانـاُت الوقفـات بشـدة نهَب ثـروات اليمن 

مـن البرتول والغـاز واإليـرادات، منّددًة بتعنـت املرتِزقة 
ورفضهـم فتـح الطـرق واملمـرات ورفـع الحصـار عن 

محافظة تعز. 
كما اسـتنكرت بشـدة ما تقـوم به أيادي السـعوديّة 
واإلمـارات من اختـالالت أمنيـة وجرائـَم يف املحافظات 

املحتّلة. 
وأّكــد أبنـاُء أمانـة العاصمـة، أهميَّة اسـتمرار رفد 
الجبهـات بالرجال واملـال ودعم الصناعات العسـكرية، 
مؤّكـدين أن األيادي ما تزاُل وستظلُّ ضاغطًة عىل الزناد 

يف حال عدِم جنوح قوى العدوان واملرتِزقة للسالم. 
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 : أغمظ صائث 
يسـعى العدوُّ إىل اسـتخداِم أشـّد أنواع الحروب 
وأفتكها عـىل اإلطالق، وهي الحرب الناعمة التي ال 
يسـمع فيها أصوات املدافع وال أزيز الطائرات، وال 
تسـفك فيها الدماء، وال تستعمر األوطان بالجنود، 
لكنها أشـد الحروب رشاسـًة وأشـدها تأثرياً، فهي 
تكتسـح الشـعوب واملجتمعـات، وتصيـب الكبري 
والصغـري، يف املدن والريف، وهي تـرضب العقول، 

وترضب القيم واملبادئ. 
وألن لـكل حـرب تصـدي ومواجهة فقـد جاءت 
املـدارُس الصيفيـة لتشـكل حصناً منيعاً للشـباب 

والشابات من الوقوع يف هذه الحرب الشيطانية. 
وللـدورات الصيفية دور كبـري وهام يف مواجهة 
الحرب الناعمة.. هذه الحرب التي تهدف إىل اخرتاق 
عقـول الشـباب والسـيطرة عليها وبـث أفكارها 

الضاللية والظالمية. 
تسـتبدل  الناعمـة  الحـرب  أن  املعـروف  ومـن 
ة اإليَمـانيـة بُهــِويَّة اسـتباحة ضاللية  الُهــِويـَّ
تسلب من اإلنسان ُكـّل يشء قوي ومفيد وتستبيح 
واألخـالق  واملبـادئ  بالقيـم  وتطيـح  الكرامـات 
وتسـيطر عـىل العقول؛ ولهـذا فقـد دأب العدّو إىل 
غـزو العقول، وتغيري الثقافات، وبث السـموم بني 
أوسـاط املجتمعات العربية واإلسالمية، تحت عدة 
مسـميات، الحقوق والحريـات، االنفتاح، املوضة، 
التطـور، الحداثة، وكلها حرب ناعمة وأفكار مظلة 
ــة  وهدامه تسـتهدف أبناءنا الشـباب حارض األُمَّ

ومستقبلها. 
ويف خطابـه الفتتـاح صيـف هذا العـام، تحدث 
قائـد املسـرية القرآنيـة السـيد عبـد امللك بـن بدر 
الديـن الحوثي –يحفظه الله- عـن أهميّة الدورات 
الصيفيـة بالقـول: «ميـزة الـدورات الصيفية أنها 
تأتـي يف إطـار التوّجــه التحّرري العميل الشـامل 
ة  لشـعبنا الـذي يسـتند إىل كتـاب اللـه والُهــِويـَّ
اإليَمـانية»، ويشـري كذلك يف الخطاب ذاته إىل حرب 
ـة «األعداء  قـوى الرش املسـتهدفة للناشـئة َخاصَّ
يُسّخرون مختلف وسائل اإلعالم والتواصل لتضليل 
ـــة، وال بـد مـن التحصن بالوعـي والبصرية،  األُمَّ
والشـباب  الناشـئ  الجيـل  يسـتهدفون  األعـداء 
إلفسـادهم وتضييعهـم، حتـى ال يتجهوا بشـكل 

صحيح لينهضوا كأمة قوية مستقلة». 
ولهذا وجدنا مسـتوى الوعي لـدى اآلباء وأولياء 
األمـور الذيـن يدفعـون بأبنائهـم نحـو الـدورات 
الصيفية لالستفادة من برامجها الدينية والثقافية 

بـدالً مـن تسـكع الشـباب يف الشـوارع ومقاهـي 
االنرتنـت وبقائهـم فريسـة للعصابـات اإلجرامية 
واألفـكار الضالـة، لـذا انزعـج األعداء تجـاه هذه 

الدورات القيمة بفاعليتها املؤثرة. 
 

بصاشئ وارتصاء
ويشـهد هذا العام تفاعـالً َكبرياً غري مسـبوق، 
تميـز بتنوع الـدروس الثقافية املقدمـة، من قرآن 
وتاريـخ وسـرية نبويـة واهتمـام واسـٍع باللغـة 
العربيـة، كمـا أن الـدورات الصيفية تزخـر كذلك 
بالكثري من األنشـطة الفنية والرياضية، والحرفية 
والزراعيـة وغريهـا، وبشـكل عمٍيل أتـاح للطالب 
فرصـة التجربـة والتطبيـق، ُكــّل حسـب ميوله 
واهتماماتـه، وهـذا االرتقـاء يعكس مـدى تفاعل 
املجتمـع بمختلف رشائحه مع هـذه الدورات التي 

يستقي منها الشباب العلم والنور والهدى. 
ويرى مستشـار املجلس السـيايس األعىل األمني 
ــة العالمـة محمد مفتـاح، أن  العـام لحـزب األُمَّ
الـدورات الصيفية تحمي قطاع واسـع من النشء 
والشـباب مـن االسـتهداف، موضًحـا أن الدورات 
واجتماعيـاً  وأخالقيـاً  علميـاً  بالطـالب  ترتقـي 
شـخصياتهم  لصقـل  ثمينـة  فرصـة  وتمنحهـم 
وبناء ذواتهم عىل أسـس متينة مـن العلم واملعرفة 

والثقافة الرصينة. 
وفيمـا يخـص دور الشـباب فيما بعـد التوعية 
والتثقيـف والتعليم يقول مفتاح أنـه وبعد تثقيف 
وتعليم الشباب بدورهم سيعودون للمجتمع؛ ألجل 
التوعيـة والتثقيف ويسـاهمون يف تعليـم أقاربهم 
وزمالئهـم وأصدقائهـم مما ينعكـس إيجابيٍّا عىل 
الوضـع العـام يف املجتمـع، وسيسـاعد ذلـك عـىل 

القضاء عىل كافة أنواع الفساد والضالل واالنحراف 
ويبنـي حيـاة اإلنسـان بنـاًء صحيحـاً وخالياً من 

الشوائب. 
 

جرسئ تتخني
وفيمـا يتعلق بدور املدارس الصيفية يف الحد من 
انتشـار اإلدمان عىل التواصل االجتماعي والقنوات 
وما شابه ذلك يقول نائب وزير اإلرشاد األُستاذ فؤاد 
ناجي: إن للدورات الصيفية أهميًّة كبرية للطالب يف 
مرحلة النـشء، وباألخص يف هذه املرحلة الخطرية 
التـي فيهـا التلفونات واأللـواح الذكية وشـبكات 
التواصل االجتماعي وحـاالت اإلدمان املفرطة عىل 
األطفال يف متابعة التطبيقـات التي إما تعزز حالة 
العنـف والتوحش وتقيض عىل براءة الطفولة وعىل 
الرحمـة والفطرة التي يولد اإلنسـان عليها، أَو من 
خالل أفالم الكرتـون التي تعزز حالة الخيال وتبعد 
األطفـال عن الواقعيـة واملنطقية والواقـع، أَو من 
خـالل تلـك األفـالم الكرتونيـة التي تظهـر حاالت 
الجنس لدى األطفال منـذ نعومة أظفارهم وتلفت 

أنظارهم إىل ما ليس لهم به انتباه وال اهتمام. 
ويشـري ناجي إىل أن املراكز الصيفية تأتي لتمثل 
جرعة تحصني لشـبابنا الناشـئ وتمثل حصانة يف 
مواجهـة هـذه الحـرب الناعمة تعـزز لديهم حالة 
الثقـة بالله واالرتبـاط بالله وتصنـع فيهم مالمح 
األسـس  لديهـم  وتشـكل  اإليَمـانيـة  الشـخصية 
الهامة الدينية التي يجب أن ينطلق منها يف مسـرية 
حياتهم واهتمامهـم، ُمضيفاً أن الدورات الصيفية 
لـو لم تكن إال تحافظ عىل أبنائنا من قرناء السـوء 
وأبناء الشـوارع والفـراغ القاتل أَو مـن خالل أنها 
تشغل فراغ أوقات أبنائنا وتعطيهم جرعة مهمة يف 

مواجهة الحرب الناعمـة التي تبث عرب التطبيقات 
اإللكرتونية والشبكة العنكبوتية وما شابه ذلك. 

 
طسرشئ وإدراك 

مـن جهته، يضيـف الكاتب السـلفي محمد عز 
الديـن الحمـريي -وكيـل مسـاعد وزارة اإلرشـاد 
لقطاع القرآن الكريم-، أن املراكز الصيفية موسـم 
من مواسـم الطاعـات التـي يصنع فيهـا األجيال 
وتنهل من منهل القـرآن ومعارفه، والقرآن الكريم 
هو مصدر ُكـّل العلوم وأرشفها وأكرمها وأعظمها، 
ُمشرياً إىل أن ما يتعلمه الطالب امللتحقني من شأنه 
أن يمنحهـم الجرعة الكافية يف جانـب املعرفة ويف 
جانـب األخالق، األمر الذي يرتتب عليه تلقي الوعي 
والبصرية الـذي يؤهل أبناء املجتمع ملعرفة مختلف 
الحقائـق، (من يقـف وراء الحـرب الناعمـة - ما 
أهدافها - َمـا ِهي مخّططاتهم - َمـا ِهي وسائلهم 
- َمـا ِهي الطرق السـليمة للحذر منها - واإلسهام 

الفاعل يف التصدي لها).
ومـن زاوية أُخرى، يقول الحمـريي: إن الدورات 
الصيفيـة مـن األماكـن التي يشـغل فيهـا طالبنا 
وعندمـا  واملفيـد،  بالنافـع  فيعمروهـا  أوقاتهـم، 
يرتكهـم اآلباء وأولياء األمور يعيشـون أوقاتهم بال 
هـدف، وال عمـل مثمر، مـا يعني أنهم سـيكونون 
عرضـة للتخطـف، ُمشـرياً إىل أن وسـائل التواصل 
االجتماعـي واملواقـع عـىل شـبكة العنكبـوت مـا 
يسـاعدهم عـىل إيقـاع أنفسـهم يف ُكــّل خطيئة 
وباألخص أننا يف اليمـن نواجه اليوم حرباً عدوانية 
عـىل ُكــّل املسـتويات والحـرب الناعمة مـن أهم 

الحروب التي يستخدمها قوى العدوان. 
ويـرى أن التصدي للحـرب الناعمة يكون بوعي 
املجتمـع ويقظته بكل فئاته ومكوناته، وأن املراكز 
الصيفية من أهم الوسـائل املسـاعدة عىل االرتقاء 
بوعـي هـذا املجتمع وتحصينـه واملحافظـة عليه 
بإشغال النشء والشباب بالخري وما ينفعهم يف بناء 
حياتهـم وصناعة النجاح وجعلهم عنارص إيجابية 
عىل خلق عظيم وسلوك قويم تسهم يف خدمة البلد، 
ـــة العادلـة، إىل  وتنتـرص لقضايـاه وقضايـا األُمَّ
جانـب دخولهم تحت رحمة اللـه، ومغفرته، ونيل 

رضاه ودخول جنته يوم القيامة. 
وستظل الدورات الصيفية هي الحصن الحصني 
واملـالذ الوحيـد للشـباب الناشـئ مـن الوقـوع يف 
املسـتنقعات ومكر األعـداء، والسـبيل املقصود يف 
بناء حضارة قوية ووطن كريم واٍع مسـتقل يحمل 
يف طياتـه عنـوان الحرية والبنـاء والنهضة وقطع 

الوصاية واالستعباد والتبعية. 

الثورات الخغفغئ جرسئ تتخني لطحئاب 
وتخاظئ ضث ترب السثّو الظاسمئ 

والمسرشئ الئظاء  ظتع  بعط  وترتصغ  اقجاعثاف  طظ  الحئاب  تتمغ  الخغفغئ  ـــثورات  ال طفااح: 
 ظاجغ: طراضج الاسطغط تخرف الحئاب سظ صرظاء السعء والمقعغ والاغه وتمظتعط جرسئ لمعاجعئ الترب الظاسمئ
التمغري: المراضج الخغفغئ طعجط طظ طعاجط الطاسات وطظ أعط وجائض اقرتصاء بعسغ المةامع وتتخغظه

طسآولعن وسطماء وطبصفعن لختغفئ «المسغرة»:
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حيَّاكم الله وأهالً وسهالً ومرحباً.
ُب بُكلِّ اإلخوة الحارضين جميعاً  نَُرحِّ
من علمـاء ووجاهات ومسـؤولني وُكلِّ 
اإلخـوة املجاهدين وكل اإلخـوة األعزاء 

الحارضين جميعاً.
يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ

ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم
الَحْمُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد أْن َال 
إلَه إالَّ اللـُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، وأشـَهُد 
ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه  َدنا ُمَحمَّ أن َسـيـِّ

َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وعـىل آِل  الّلهـم َصـلِّ عـىل ُمَحمَّ
ـــٍد وعىل  ـــٍد وبـاِرْك عـىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ـــٍد، كمـا َصلَّيْـَت وباَرْكَت عىل  آِل ُمَحمَّ
إِبْـَراِهيَْم وََعـَىل آِل إِبْـَراِهيْـَم إنََّك َحِميٌْد 

َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهـم بِرَضـاَك عـن أَْصَحاِبِه 
األَْخيَـاِر امُلنْتََجبـني، وَعْن َسـاِئِر ِعبَاِدك 

الِحني َوامُلَجاِهِديَْن.  الصَّ
الحـارضون  األعـزاء  اإلِْخـَوُة  أَيَُّهـا 
جميعـاً، وُكّل أبنـاء محافظـة الحديدة 

عموماً: 
َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ

أنا سعيٌد بهذا اللقاء معكم، والحديث 
املحافظـة  هـذه  أبنـاَء  فأنتـم  إليكـم، 
العزيـزة أحباؤنـا وإخوتنـا، نحمُل لكم 
ُكـلَّ مشـاعر املودة، واملحبة، واالحرتام، 
واإلعزاز، والتقدير، وأنتم يف هذه املرحلة 
املهمة من تاريخ شـعبنا اليمني العزيز، 
ويف ظـل مواجهة العـدوان، والتحديات، 
والصعوبـات، واملخاطر، أثبتـم وفاَءكم 
ووفاَءكـم  َوتََعـاَىل»،  «ُسـبَْحانَـُه  للـه 
ولقيمكم،  ولدينكم،  وألمتكم،  لشعبكم، 
وملبادئكـم العظيمـة، فكنتـم مـن خري 
أبناء هـذا البلد يف صربكـم، ويف ثباتكم، 
ويف وفائكم، ويف إبائكم، ويف تضحياتكم، 
وخيبتـم أمل األعداء، الذيـن صدموا بما 
ووجهـوا بـه من ثبـات، من وفـاء، من 
وعـي، من صمـود، من تضحيـات، من 

صرب. 
ونحن اليـوم، إذ نتحدُِّث إليكم يف هذه 
املرحلـة املهمة، وقد قطعنـا نحن وأنتم 
وكل األحرار من أبناء بلدنا شوطاً َكبرياً، 
ومراحـل متعـددة يف التصـدي للعدوان 
الصعوبـات  مواجهـة  ويف  جهـة،  مـن 
والتحديات واملراحـل العصيبة من جهٍة 
ثانيـة، ُكـّل ذلـك كان بمعونـٍة من الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، الذي كان لنا جميعاً 
امللجأ، واملعتمد، واملسـتند، عليه توكلنا، 
وإليـه أنبنا، وبه اعتصمنـا، إليه التجأنا 
يف ُكــّل األحـوال، يف ُكــّل الظـروف، يف 
مواجهـة ُكــّل التحديات، وبه اسـتعنا 
وهـو خريُ ُمعني، عليـه توكلنا وهو نعم 

املوىل ونعم النصري. 
الحديـدُة -هـذه املحافظـة العزيـزة 
بأهلهـا األعـزاء، والرشفـاء، واألوفياء، 
والكرمـاء- عنـواٌن كبـريٌ يف بلدنا كافة، 
عنـواٌن للمظلومية، ما عانـت منه هذه 
املحافظـة نتيجـًة للعـدوان األمريكـي 
السعودّي اإلماراتي الغاشم والظالم عىل 
بلدنا بشـكٍل عام، وعىل هـذه املحافظة 
بشـكٍل خـاص، ومـا نتج عـن ذلك من 
مآٍس، من معانـاٍة كبرية، من تضحياٍت 

كبرية. 
العدوان الذي شنه التحالف األمريكي 
ورائهـم  ومـن  اإلماراتـي،  السـعودّي 
الصهاينـة اإلرسائيليـون اليهـود، ومـا 
مارسـه من جرائـم وحشـية بحق هذا 

البلـد، وبحق هـذه املحافظـة الجريحة 
التاريخ،  يسـطِّره  واملظلومة،  واملنكوبة 
ويسطِّر أسود وأسوأ الصفحات لجرائم 
التحالف، كلنـا يسـتذكر، وكلنا يعرف، 
وكلنا يعلم ما فعله تحالف العدوان بحق 
هذه املحافظة من جرائم إبادة جماعية، 
مـن جرائـم وحشـية ينـدى لهـا جبني 
اإلنسـانية، من جرائـم القتل الجماعي، 
والتدمري املمنهج، واالسـتهداف اليومي 
ألبنـاء هـذه املحافظـة يف أسـواقهم، يف 
منازلهم، يف مدارسهم، يف مستشفياتهم، 
مـن  طرقاتهـم،  يف  مسـاجدهم،  يف 
االسـتهداف لكل املنشـآت االقتصادية، 
حتـى للمتاجر، وحتى لألسـواق، وحتى 
للخدمـات العامـة، َوأَيْـضـاً ما تسـبب 
مـن  بحصـاره  العـدوان  تحالـف  بـه 
ا، نتيجًة  معانـاٍة معيشـيٍة صعبٍة ِجــدٍّ
إلغالقـه امليناء، ومنعـه لتدفق البضائع 
واالحتياجـات التـي كانت تأتي بشـكٍل 
رئيٍيس إىل اليمن بشـكٍل عـام من خالل 
ميناء الحديدة، كان ميناء الحديدة يوفر 
مصـدر رزق كبري للكثري مـن أبناء هذه 

املحافظة، 
إضافة إىل مـا يعانيه وعانـاه اإلخوة 
العاملـون يف مجـال الصيـد، والذي هو 
أَيْـضـاً مورد أََسـايس من مـوارد الرزق 
يعانيـه  ومـا  املحافظـة،  هـذه  ألبنـاء 
ادون مـن اضطهـاد، مـن قتـل،  الصيـَّ
من اعتقـال واحتجاز تعسـفي وظالم، 

ومصادرة، ومضايقة، واضطهاد... وكل 
أشـكال املعاناة، فاملظلومية هي عنواٌن 
بارٌز ألبناء هذه املحافظة، وألبناء شعبنا 
بشـكٍل عام، ومظلوميتنا كشعٍب يمني 
يف هـذه املحافظة ويف بقيـة اليمن، هي 
شـاهٌد عـدٌل، وشـاهٌد كبـريٌ، ومصداٌق 
واضـح لعدالـة قضيتنـا، نحـن شـعٌب 
مظلـوم، يف الحديـدة ويف ُكــّل اليمـن، 
شـعٌب مظلوم بكل مـا تعنيـه الكلمة، 
وتحالف العـدوان يف معركته ضدنا، هو 
ظالم، ظالم؛ ألنه شن هذه الحرب بدون 
أي وجه حـق، وبدون أي مربّر مرشوع، 
وظالـم؛ ألنه منـذ اليـوم األول لعدوانه 
وهو يمـارس الظلم، بل يمارس أبشـع 
أنـواع الظلم، وأكـرب الجرائم يمارسـها 
بحـق أبناء هذا الشـعب، يف الحديدة ويف 
سائر البالد، يف سائر املحافظات، وتجىل 
ظلمه، ووحشـيته، وطغيانه، وإجرامه 
القتـل  جرائـم  الجرائـم،  أنـواع  بـكل 
الجماعـي للناس بشـكٍل عـام، لألهايل، 
للتجمعات  للنساء،  للرجال،  للمواطنني، 
العامة يف األسـواق، كم من األسـواق يف 
محافظـة الحديـدة اسـتهدفت بشـكٍل 
وحٍيش وإجرامٍي وعشوائي؟ لقتل الناس 
بشـكٍل عام، كم ارتكب تحالف العدوان 
مـن جرائم بهـذا الشـكل، االسـتهداف 
يبـايل  ال  عشـوائي،  بشـكٍل  للمسـاكن 
تحالف العدوان بـأن يقتل من يقتل من 
أطفال، من نساء، من كبار، من صغار، 

من قتـل الناس يف منازلهـم، يف بيوتهم، 
االسـتهداف بشـكٍل عـام لـكل مظاهر 
وحـيش؛  إجرامـي  اسـتهداف  الحيـاة، 
ولذلك ألن تحالف العدوان يشن عدوانه؛ 
بَهـدِف احتـالل البلـد، والسـيطرة عىل 
هذا الشـعب، وبدون وجه حق، وبشكٍل 
إجرامـي ووحيش، وبشـكٍل فيه طغياٌن 
واضـح، ليـس لـه أيـة صلة باإلسـالم، 
وليس له أية صلة بمبادئ اإلسـالم، وال 
قيم اإلسـالم؛ إنما هو تجسـيٌد حقيقي 
واإلرسائيليـة،  األمريكيـة  للتوّجـهـات 
؛ نتيجًة لوالء  وَمسٌّ شـيطانيٌّ إجرامـيٌّ
السعودّي واإلماراتي ألمريكا وإرسائيل، 
نتيجـُة ذلك التـويل ألمريـكا وإرسائيل، 
نتيجة بشـعة، سـيئة، جعلت من أُولئك 
آثمـني،  معتديـن،  طغـاة،  املجرمـني 
يرتكبون أبشـع الجرائم وهـم ينفذون 
عىل  والصهيونية  األمريكيـة  املؤامـرات 
أمتنا اإلسالمية بشـكٍل عام، وعىل بلدنا 

اليمن عىل وجه الخصوص. 
العـدوان  ذلـك  الجرائـم،  تلـك  أمـام 
الوحـيش واإلجرامـي، تلـك املمارسـات 
الظاملـة، تَحّرك أبناء هـذا البلد، تَحّركوا 
يف محافظـة الحديـدة، تَحـّرك أبناؤهـا 
مـا  بـكل  واألحـرار  األعـزاء  الرشفـاء 
يسـتطيعون للثبـات يف مواجهـة ذلـك 
العـدوان، الثبات يف املوقـف، الصمود يف 
املوقـف، وُصـِدم تحالف العـدوان أمام 
وفـاء أبنـاء هـذه املحافظـة لقيمهـم، 

وانتمائهـم  األصيلـة،  ومبادئهـم 
اإليَمـاني، تجىل قول رسول الله صلوات 
اللـه عليه وعىل آلـه: ( (اإليَمـان يمان) 
) يف هـذا العرص، ويف هـذه املرحلة بهذا 
الصمـود، وهـذا الثبـات املـرشِّف ألبناء 
هذه املحافظـة، وألبناء هـذا البلد تجاه 
ذلك العدوان؛ ألَنَّ الثبات يف موقف الحق، 
والتصـدي للطغيـان، والوقـوف بوجـه 
االستكبار الظالم، والعدوان الغاشم، هو 
من مبادئ اإليَمـان، مـن قيم اإليَمـان، 
من عـزة اإليَمـان؛ ولذلك كان أبناء هذه 
املحافظة عىل مسـتوى عاٍل من الصرب، 
مـن الثبات، بينمـا كان تحالف العدوان 
ل أنه بجرائمه الوحشـية سـيكرس  يؤمِّ
إرادتهـم، وسـيحطم معنوياتهـم، وأنه 
بنشـاطه التضلييل اإلعالمـي والدعائي، 
يف  فيجـد  ويخدعهـم،  عليهـم  سـيغرر 
هـذه املحافظـة بيئة مفتوحـة متقبلة 
الحتاللـه وإجرامه، متقبلًة لـه بكل ما 
هـو عليه من وحشـية وطغيـان، لكنه 
صـدم بمسـتوى الوعـي العـايل ألبنـاء 
هـذه املحافظـة، وبمسـتوى صربهـم، 
ا، معاناة  رغم حجم املعانـاة الكبري ِجـدٍّ
حتى يف لقمة الخبز، معاناة يف املعيشـة، 
لالسـتهداف  األمـن،  النعـدام  معانـاة 
للناس يف حياتهم بالقصف العشـوائي، 
بكل أشكال االسـتهداف، فصدم بحجم 
الصـرب، الصرب الـذي ال يأتـي إالَّ بدافع 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه  يف  واألمـل  اإليَمــان، 
َوتََعـاَىل»، والوعي بعدالـة القضية، صرب 
ـد معنى قول رسـول  عظيـم، صرب جسَّ
اللـه «صلـوات اللـه عليـه وعـىل آله»: 
((اإليَمــان يمـان))؛ ألَنَّ ((الصـرب من 
اإليَمــان بمنزلة الرأس من الجسـد))، 
فكل العالم من عدٍو ومن صديق، شاهد 
صـرب أبنـاء محافظـة الحديـدة، الـذي 
هو صـرب املؤمنني، صـرب األوفياء، صرب 
الشامخني، صرب األعزاء والكرماء، صرب 
األحـرار واألوفيـاء، وكل العالـم عـرف 
بصمودهم، حتى العدّو اندهش أمام هذا 
الصمود والثبات األُسـطوري ألبناء هذه 
املحافظة، ومن وقـف إىل جانبهم، ومن 
نـزل معهم امليـدان، ومن حـرض معهم 
املعركـة من أبناء هذا البلـد، ُكـّل العالم 
اندهش من هذا الصمود، وهذا التفاني، 
والصمـود  فالصـرب  التضحيـة،  وهـذه 
والثبات والوعـي العايل أصبحت عناوين 
بارزة، حارضة، وقيم متأصلة ومتجذرة 

ألبناء هذه املحافظة األوفياء واألعزاء. 
برغـم  املراحـل  تلـك  ُكــّل  وعربنـا 
التحديـات الكبـرية، محافظـة الحديدة 
كان األعـداء يقصفونها من الجو، ومن 
البحـر، ومـن الـرب، ويسـتهدفونها من 
الجو، ومـن الرب، ومن البحر، ويتآمرون 
عىل أبنائهـا بكل أشـكال التآمر، ووفَّق 
اللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» أبنـاء هـذه 
املحافظـة بتجاوز تلـك املراحل الصعبة 
والتحديات الكبرية، ومنَّ الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل» برعايتـه العجيبـة التي يرعى 
بهـا عبـاده املؤمنني، رعايـة للمؤمنني، 
رعايـة بالنـرص، بالسـكينة، بالتثبيت، 
اللـه  ومـنَّ  األعـداء،  بدفـع  بالتأييـد، 
باالنتصارات الكبرية، وكانت الدريهمي، 
من أهم النماذج التي سيخلِّدها التاريخ، 
بطولية،  أُسـطورية،  عظيمة،  كملحمة 
إيَمـانيـة، مـن أهـم املالحـم يف الثبات، 
والتفاني، والصرب، ومثال عظيم لرعاية 
الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» وتأييده العجيب. 

 افســثاء ق غجالــعن غرضجون سطى التثغــثة وظتااج شغ عثه 
المرتطئ إلى اقجامرار شغ الاتحغث َوالاثرغإ َوالاأعغض والاةظغث؛ 

َفظَّعا شرخئ لطاخثي فغئ اساثاءات صادطئ
 التثغثة عثه المتاشزئ السجغجة بأعطعا افسجاء والحــرشاء 
وافوشغــاء والضرطــاء سظــعاٌن ضئغــٌر شــغ بطثظا ضاشــئ سظعاٌن 
لطمزطعطغــئ؛ لمــا ساظاــه طــظ الســثوان افطرغضغ الســسعدّي 

اإلطاراتغ الشاحط

صائث البعرة السغث سئثالمطك التعبغ خقل لصائه بأبظاء طتاشزئ التثغثة:

أظاط إخعتظا، أتئاؤظا، أسجاؤظا، طآجغضط عغ طآٍس يف صطعبظا، 
ظتمض عمضط وآقطضط وظساحسر ظروشضط وظاألط آلقطضط



7
السبت

العدد

19 ذي القعدة 1443هـ..
18 يونيو 2022م

(1423)
خطاب السيد 

ولذلـك عربنـا ُكــّل املراحـل املاضية 
التي وصل األعـداء فيها إىل َحــّد اليأس 
إْمَكاناتهـم  مـن  بالرغـم  واالنكسـار، 
الهائلـة، وقدراتهم العسـكرية الكبرية، 
لكننا عشـنا جميعـاً ثمـرة االلتَجاء إىل 
اللـه، االعتصـام باللـه، كمـا قـال الله 
«تبارك وتعـاىل»: {َواْعتَِصُمـوا ِباللَِّه ُهَو 
َمْوَالُكـْم َفِنْعـَم اْلَمـْوَىل َوِنْعـَم النَِّصـريُ}

[الحـج: مـن اآليـة78]، ثمـرة ونتيجة 
االعتصام بالله، وثمـرة التوكل عىل الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، كمـا قـال تعاىل: 
{وََعَىل اللَّـِه َفْليَتَـَوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن}، وكما 
قال «جـلَّ شـأنه»: {َوَمـْن يَتَـَوكَّْل َعَىل 
اللَِّه َفُهَو َحْسـبُُه}[الطالق: من اآلية3]، 
عشـنا جميعاً ثمرة ونتيجة التوكل عىل 
الله، االلتَجـاء إىل الله، االسـتعانة بالله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، {َوإِيَّاَك نَْسـتَِعنُي}

[الفاتحـة: مـن اآليـة5]، عشـنا نتيجًة 
عظيمـة، الحظنـا معونة اللـه الكبرية، 

بالرغم من حجم التحديات الكبرية. 
وفيمـا بقـي، بمثل ما قـد عربنا ُكـّل 
صعوباتهـا،  بـكل  املاضيـة،  املراحـل 
ومخاطرهـا،  وتحدياتهـا،  ومعاناتهـا، 
وعربناهـا باعتمادنا عىل الله، وتجاوزنا 
تلـك املراحـل بثقتنا باللـه «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، وتوكلنا عليه، وما ملسـناه من 
رعايته، وما عشـناه من رعايته وتأييده 
ونرصه، تجاه الحارض وتجاه املستقبل، 
من منطلـق انتمائنـا اإليَمـاني نحن يف 
هذا البلد، يف ُكـّل محافظاته، يف الحديدة 
وسـائر املحافظات، شـعٌب رشفنا الله، 
وكرمنا الله، وأنعم اللـه علينا بانتمائنا 
واألصيل،  واملتميـز  العظيـم  اإليَمـانـي 
((اإليَمــان يمان، والحكمـة يمانية))، 
شهادة شـهد بها رسـول الله «صلوات 
اللـه عليـه وعىل آلـه» الصـادق األمني، 
الـذي يبلغ عن اللـه، الذي يسـتند فيما 
يقـول إىل الوحـي اإللهي «صلـوات الله 
وسـالمه عليه وعىل آله»، هو الذي قال: 

((اإليَمـان يمان)). 
ولذلك نحن يف مواجهة ُكـّل التحديات، 
وكل  املخاطـر،  وكل  الصعوبـات،  وكل 
األعـداء، نعتمـد مـن منطلـق انتمائنـا 
اإليَمـاني عىل اللـه، وهذا مصدر قوة ال 
مثيل لـه أبـداً، ال مثيل له أبـداً، البعض 
قد يشـعرون بالغرور نتيجًة العتمادهم 
مسـتكربة،  قـوى  كافـرة،  قـوى  عـىل 
وحـال  السـعودّي،  حـال  هـو  مثلمـا 
اإلماراتـي، عندمـا انطلقـوا يف عدوانهم 
عـىل بلدنا اليمن انطلقـوا بغرور؛ ألنهم 
يسـتندون عـىل أمريكا، يعتمـدون عىل 
أمريكا، يتحالفـون مع إرسائيل، وكانوا 
يتصـورون أن من يتحالـف مع أمريكا، 
ويطبِّع مع إرسائيل، سـيحّقق لنفسـه 
الظفـر والنرص الحاسـم واملؤّكـد يف أية 
معركٍة يخوضها، ويتصـورون أنهم قد 
ضمنـوا ألنفسـهم املسـتقبل من خالل 
وخابـت  فشـلهم،  تجـىل  ولكـن  ذلـك، 

آمالهم، وسقطت ُكـّل رهاناتهم. 
ونحـن مـن منطلقنـا اإليَمـانـي لم 
نعتمـد عـىل أي أحـد يف هـذه الدنيـا إال 
اللـه، ُكـّل أملنا كان باللـه، ُكـّل رهاننا 
كان عـىل اللـه، ُكــّل توكلنـا كان عليه 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، نحـن وأنتم يف هذا 
البلد كلنا شعٌب مستضعف، لكن أََساس 
قوتنـا ومصدر قوتنا هـو اعتمادنا عىل 
الله القـوي، عىل الله العزيـز، الذي قال 
«جلَّ شـأنه» يف كتابـه الكريـم: {َوَكاَن 
ا َعَليْنَا نَـْرصُ اْلُمْؤِمِننَي} [الروم: من  َحقٍّ
اآلية47]، والذي قال «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
نَّ اللَّـُه َمْن  يف وعـده املؤّكــد: {َوَليَنْـُرصَ
ُه إِنَّ اللَّـَه َلَقـِويٌّ َعِزيٌز}[الحـج:  يَنْـُرصُ
مـن اآليـة40]، ولذلـك نواجـه يف ُكــّل 
التحديات يف الحارض واملسـتقبل، وأمام 
التحديـات،  نواجـه  الصعوبـات،  ُكــّل 
األعـداء،  ُكــّل  واألعـداء  والصعوبـات، 
واملخاطـر ُكــّل املخاطـر، ونعـرب ُكـّل 
الصعوبات بكل أنواعها وأشـكالها، من 
منطلـق انتمائنـا اإليَمـانـي، بالتـوكل 
عىل الله، بااللتَجاء إىل الله، باالسـتعانة 
باللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، ومن خالل 
وعينـا برضورة االسـتجابة العملية لله 

«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 

التجاؤنـا إىل الله هو دعاء، هو صالة، 
ع، هـو ابتهال، هو خشـوع،  هو تـرضُّ
هو اسـتغفار، هـو إنابـة، والتجاؤنا إىل 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل» هو طاعة، هو 
عمل، هو التـزام، هو اسـتجابة عملية 
يف مقـام املسـؤولية، والجهاد يف سـبيل 
الله، والتضحية يف سـبيل الله، والعطاء 
يف سـبيل الله، فهو انطالقة واعية، فيها 
التَجاء بالدعاء، وتقرٌب بالعمل، وطاعٌة 
والتزام، وتقوى لله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
َوتََعـاَىل»،  «ُسـبَْحانَـُه  اللـه  إىل  وإنابـٌة 
وأخذٌ باألسـباب العملية، كما كان يفعل 
رسول الله «صلوات الله عليه وعىل آله»، 
هو قدوتنا، هو أسـوتنا، والله قال لنا يف 
كتابـه الكريم: {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسـوِل 
اللَِّه أُْسـَوٌة َحَسـنٌَة ِلَمـْن َكاَن يَْرُجو اللََّه 
َواْليَْوَم اآلخر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا}[األحزاب: 
اآليـة21]، فنحن نقتدي برسـول الله يف 
انتمائنـا اإليَمـانـي «صلـوات الله عليه 
وعىل آله»، نجاهـد اقتَداء به، وهو الذي 
قال له الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»: {يَا أَيَُّها 
ـاَر َواْلُمنَاِفِقنَي َواْغلُْظ  النَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ
ُم}، كما قال الله  َعَليِْهـْم َوَمأَْواُهْم َجَهنـَّ
لـه: {َفَقاِتـْل ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َال تَُكلَُّف إِالَّ 
نَْفَسـَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعـَىس اللَُّه أَْن 
يَُكفَّ بَأَْس الَِّذيَن َكَفُروا َواللَُّه أََشـدُّ بَأًْسا 
َوأََشـدُّ تَنِْكيًال}[النسـاء: اآليـة84]، كما 
قـال الله تعاىل: {َمـا َكاَن ِألَْهـِل اْلَمِدينَِة 
َوَمـْن َحْوَلُهْم ِمـَن اْألَْعـَراِب أَْن يَتََخلَُّفوا 
َعـْن َرُسـوِل اللَّـِه َوَال يَْرَغبُوا ِبأنفسـِهْم 
َعْن نَْفِسـِه ذَِلَك ِبأَنَُّهـْم َال يُِصيبُُهْم َظَمأٌ 
َوَال نََصٌب َوَال َمْخَمَصٌة ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَال 
اَر َوَال يَنَالُوَن  يََطئُـوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ اْلُكفَّ
ِمـْن َعـُدوٍّ نَيْـًال إِالَّ ُكِتـَب َلُهـْم ِبـِه َعَمٌل 

َصاِلٌح}[التوبة: من اآلية120]. 

أُسـوتُنا رسـوُل اللـه يف االلتَجـاء إىل 
اللـه، يف االعتماد عىل الله، يف التوكل عىل 
الله، يف الثقة بالله، ويف األخذ باألسـباب 
العملية وهـو يتَحّرك «صلوات الله عليه 
وعـىل آلـه» يف ُكـّل مجال مـن املجاالت، 
ع  عندمـا وصـل إىل املدينة املنورة شـجَّ
أهلهـا عـىل الزراعـة، وسـاهم حتى يف 
زراعة النخيل معهم، وحثهم عىل زراعة 
النخيل، وزراعة الحبوب والقمح، عندما 
وصـل إىل املدينـة كانـت أكثر األسـواق 
بأيـدي اليهـود، فخلصهم من سـيطرة 
اليهـود االقتصادية، وشـجعهم هم عىل 
التَحّرك والنشـاط يف االقتصـاد، وتمّكن 
-بمعونـة الله- من طرد اليهود بشـكٍل 
ر جوارها  ر املدينة منهم، طهَّ كامل، وطهَّ
منهم، ومكَّنه الله من االنتصار عليهم. 

رسـوُل الله «صلواُت اللـه عليه وعىل 
ـة  ـــَة بناًء متكامـالً، أُمَّ آلـه» بنى األُمَّ
تنطلق من منطلق اإليَمـان للتعاون عىل 
الـرب والتقـوى، تتظافر جهـود أبنائها، 
ويتعاونون يداً بيد، وكتفاً بكتف، يف ُكـّل 
مـا فيه الخـري، يف ُكـّل ما فيـه الصالح 
العـام، يف ُكــّل مـا هـو تحـت عنـوان 
ــة التي  التقوى، وتحت عنوان الرب، األُمَّ
خاطبها الله بقولـه: {َوتََعاَونُوا َعَىل اْلِربِّ 

َوالتَّْقَوى}[املائدة: من اآلية2]. 
الصعوبـات  ُكــّل  تجـاه  ولذلـك 
مواجهـة  يف  الصعوبـات  املعيشـية، 
ظـروف  ُكــّل  يف  الصعوبـات  األعـداء، 
الحيـاة، نتَحّرك مـن منطلقنا اإليَمـاني 
بثقة بالله، ونحن نرجو الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، ونرجو ما وعد بـه من الخري، 
نرجـو فضلـه، نرجـو رحمتـه، نرجـو 
كرمـه، وهـو أرحـم الراحمـني، وأكرم 
األكرمـني، وخري الرازقـني، وذو الفضل 

الواسـع العظيم، لكن نعـَي أن علينا أن 
نعَمَل، أن نعمل وأن نتعاَوَن، أن تتظافر 

جهودنا. 
ولذلـك يف هـذه املرحلـة املهمة يجب 
أن نتَحـّرك يف ُكـّل املجـاالت من املنطلق 
اإليَمـانـي، ونحن نأخذ بأسـباب رحمة 
اللـه، وأسـباب معونـة اللـه، وأسـباب 
اسـتجابة  نسـتجيب  وأن  نـرصه، 
جماعيـًة لقوله تعـاىل: {َوتََعاَونُـوا َعَىل 
اْلِربِّ َوالتَّْقَوى}[املائـدة: من اآلية2]؛ ألَنَّ 
بالتعـاون نسـتطيع أن ننجـز األشـياء 
األشـياء  العظيمـة،  األشـياء  الكبـرية، 
املهمـة، يف ظـل بعثرة الجهـود، وتَحّرك 
ُكــّل شـخٍص لوحـده، تبقـى النتائـج 
محـدودة وضئيلة، واإلنجازات بسـيطة 
ومتواضعـة، لكن مـع التعـاون يحّقق 
اللـه الخري الكبـري للنـاس، يف جهودهم 
املباركـة، جهودهـم يف الخـري، يف العمل 
الصالـح، فيمـا فيـه املصلحـة العامة، 

ومرضاة الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
ولذلك نحث عىل االنطالقة اإليَمـانية، 
نحث أنفسـنا وإيَّاكم وكل أبناء شعبنا، 
وعـىل مبـدأ التعاون عىل الـرب والتقوى، 
يف ُكــّل املجاالت، يف الحركـة التثقيفية، 
والـدورات  والتعليميـة،  والتوعويـة، 
الصيفية، من أهم ما نحتاج إليه يف ُكـّل 
حاالتنـا، ويف ُكــّل املراحـل والظـروف، 
هو: نـرش الوعي بني أوسـاط املجتمع، 
ونرش التعليم للجيل الناشـئ وللجميع، 
هـذا يحتـاج إىل تعـاون مـن الجميـع، 
والثقافية،  العلمائية  الشـخصيات  ُكـّل 
واملدرسـون،  واملثقفـون  العلمـاء، 
أن  إىل  يحتـاج  الـكل  واالجتماعيـون، 
يسـاهم يف نـرش الوعـي، ويف دعم نرش 
الوعـي، ويف دعم التعليـم ونرش التعليم؛ 

ألَنَّ هـذا ميدان من أهـم امليادين التي ال 
بُـدَّ منها إيَمـانياً وحضارياً، ال بُـدَّ منها 
للديـن والدنيـا، ال بُـدَّ من نـرش الوعي، 
ال بُــدَّ من التثقيف، ال بُـدَّ من النشـاط 
التعليمي، ال بُـدَّ من النشـاط التوعوي، 
هـذا يحتـاج إىل تعـاون مـن الجميـع، 
تعاون بالنشاط نفسـه، نشاط توعوي 
وتثقيفي وتعليمي، وتعـاون أَيْـضاً من 
الجانب الرسـمي بكل إْمَكاناته، ولو أن 
إْمَكاناته محدودة يف ظل ظروف العدوان 
يسـتطيع،  مـا  بـكل  لكـن  والحصـار، 
الوجاهـات،  مـن  مجتمعـي،  وتعـاون 
ة، يف دعمها هذا  من الشـخصيات الخـريِّ
العمل معنوياً ومادياً، والتشـجيع عليه، 
هذا جانـٌب مهم؛ ألَنَّ جـزءاً من معركة 
العدّو هو بنشاطه التضلييل، بالدعايات، 
باألكاذيب، بالعمل لالسـتهداف النفيس 
للنـاس، بـزرع حالة اليـأس واإلحباط، 
بالسـعي لتحطيم املعنويات، جزء كبري 
من معركـة العـدّو هي معركـة دعاية 
وإعـالم وتضليـل، هـي معركـة تثبيط 
وتخذيل، هي معركة زرع لليأس، وحالة 
من تحطيـم املعنويات، هـذه املعركة ال 
بُــدَّ أن نخوضهـا بجـدارة، بهـدى الله 
«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، بالوعي، بالتعاون يف 
هذا املجال، هذا مجال من أهم املجاالت، 
ميدانه املسـاجد، واملـدارس، واملجالس، 
واألنشـطة املتنوعة عىل املستوى الثقايف 

والتوعوي. 
أن نهتـم بالزراعة، جانٌب  البدَّ أَيْـضاً 
مهم مـن أهـم متطلبـات الحيـاة، هو 
يالمس الحالـة املعيشـية، والتي يعاني 
ا،  فيهـا الناس مـن ظروف صعبـة ِجـدٍّ
لكـن ال بُــدَّ مـن العمـل، مـن االلتَجاء 
إىل اللـه، من التـرضع، مـن اإلنابة، من 

االستغفار، من الدعاء، ومن العمل. 
الجانـب الزراعـي ال بُــدَّ فيـه مـن 
وتكـون  زراعيـة،  تعاونيـة  جمعيـات 
أمنـاء،  يتوالهـا  منظمـة،  جمعيـات 
قطاع  إلنعـاش  موثوقـون،  صادقـون، 
الزراعة يف املجتمع، وأن يتعاون الجميع، 
شـعبيٍّا ورسميٍّا، وما شاء الله محافظة 
الحديـدة مـن أهـم املحافظـات املهيأة 
للزراعة، واإلنتاج الزراعي، األرايض فيها 
متوفرة، امليـاه الجوفية فيهـا متوفرة، 
والربكة من الله كذلك متوفرة، يحتاج إىل 
عمل منظم، عمل يحظى بإرشاد زراعي، 
ويحتـاج إىل تعـاون، الجهد الشـخيص 
يبقى محدوداً، وتبقى نتيجته محدودة، 
التعـاون من خـالل جمعيـات تعاونية، 
ونشاط تعاوني، يمكن أن يتم فيه إحياء 
كثـري من األريض، وحفر كثري من اآلبار، 
َوإذَا اعتمـد النـاس أَيْـضاً عـىل الطرق 
الحديثة يف الـري الحديث، يقتصدون يف 
استخدام املياه، ويستطيعون أن يعملوا 
لإلنتاج الزراعي بكل املحاصيل الزراعية 
بأنواعها، وبحسـب مواسـمها، يف ُكـّل 
موسـم هناك محاصيـل زراعية معينة، 
هي كلها تلبِّي الحاجة املعيشية للناس، 
هي غذاء، غذاء جعله الله للناس، ورزق 
جعلـه الله للناس، والقطاع الزراعي هو 
االقتصادي،  للجانـب  الفقـري  العمـود 
الزراعـة غـذاء للمجتمع، وهـي أَيْـضاً 
تجارة، هي بضاعة، يبنى عليها نشـاط 
اقتصادي واسـع، تَحّرك السوق، تَحّرك 
اليـد العاملـة، تحـد من البطالـة، وهي 

غذاء يُشِبع الناس من جوعهم. 
ولذلـك يجـُب أن يحـرَص الجميـع: 
الجانـب  املختصـون،  الوجاهـات، 
الرسمي، الجانب الشعبي، ألن يتوّجـهوا 
يف الجانب الزراعي بشكٍل جاد، ومنظم، 
مشكلة  واهتمام كبري، وسـيحل أَيْـضاً 
الفقر، مشـكلة الفقر والبؤس واملعاناة 
الزراعـي  القطـاع  إحيـاء  الشـديدة، 
والنشـاط الزراعي سـيحد من مشـكلة 
-بربكـة  الحديـدة  ومحافظـة  الفقـر، 
أة زراعياً  اللـه، وبفضل اللـه- هي مهيـَّ
أن تغطـي احتياجهـا بشـكٍل كبري، وأن 
تمثل رافداً معيشـياً واقتصاديٍّا وغذائياً 
َكبـرياً ومميـزاً لـكل البلد، لـكل اليمن، 
هـي محافظة مباركة، وأرضها خصبة، 
وفيها الخري الوافر، لكن يحتاج إىل عمل، 
يحتـاج إىل تعـاون، يحتـاج إىل تظافـر 

 ضض السالــط حــاعث خئــَر أبظــاء طتاشزــئ التثغــثة وسرف 
بخمعدعــط تاــى السثّو اظثعــح أطام عثا الخمــعد والبئات 

اُفجطعري فبظاء عثه المتاشزئ
 إتغاُء الصطاع الجراسغ والظحــاط الجراسغ جــغتثُّ طظ طحضطئ 
ــَغ اتاغاَجعا  الفصــر وطتاشزئ التثغــثة طعغَّأة زراسغًا أن تشطِّ
ا وغثائغًا َضئغرًا  بحــضٍض ضئغر وأن تمبض راشثًا طسغحــغًا واصاخادغًّ

وطمغجًا لضض الئطث لضض الغمظ
 إلى جاظإ اقعامام بافطعر الجراسغئ وافطعر المسغحــغئ غةإ 
أن غضعن عظاك تضاُشٌض اجاماسغ طع الجضاة الاغ جافغث الفصراء
 الظازتعن طظ أبظاء التثغثة عط بتاجئ إلى الافاتئ َوسظاغئ طظ 
الةمغع طظ عغؤئ الجضاة طظ المغسعرغظ طظ ذوي الرزق والسسئ 
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للجهـود، يحتـاج إىل تنظيـم، يحتاج إىل 
ترشـيد، وهـي محافظة واعـدة، يمكن 
أن تمثـل رافداً َكبرياً عىل مسـتوى البلد 

بشكل عام. 
إىل جانـب االهتمام بالزراعـة، هناك 
املـوايش،  الحيوانيـة:  الثـروة  أَيْـضـاً 
األبقار، األغنام، املاعز، الثروة الحيوانية 
هـي مـن نعـم اللـه الكبـرية، وال بأس 
هناك ثـروة جيدة، ثـروة حيوانية حتى 
أَيْـضـاً مـن األبـل يف الحديـدة، الثـروة 
الحيوانيـة هي ثـروة مهمـة، وهي من 
نعـم اللـه الكبـرية التـي أنعـم بها عىل 
ا، تحتاج  البـرش، وهي ثروة مهمـة ِجـدٍّ
إىل مزيـد من االهتمام، وأن يرتافق معها 
البيطـري؛  الجانـب  بيطـري،  اهتمـام 
لالهتمام بهـذه النعمة  ليكون مسـانداً 
اإللهيـة، بهذه الثـروة املهمـة، وتحتاج 
إىل اهتمام كبري، الثـروة الحيوانية غذاء 
للناس، وفيها منافع جعلها الله واسعة 
ومتعـددة ومتنوعـة، ولكـن تحتـاج إىل 

مزيد من االهتمام. 
ومـع ذلـك العنايـة بإنتـاج األعالف، 
يمكـن للبعـض مـن التجار أن ينشـئوا 
رشكاٍت إلنتاج األعالف، ويمكن للجانب 
البيطـري أن يتطـور، وأن يسـاهم فيه 
حتـى القطـاع الخـاص، بمـا يتقـوَّى 
لدعـم االهتمـام بهـذا الجانـب، وهـذه 
نعمة وثروة، وينتـج عنها مال، وحركة 
اقتصاديـة، وتعالج مشـكلة الفقر، لها 
نتائج وآثـار طيِّبة، مع االلتَجاء إىل الله، 
مـع التـوكل عىل اللـه، مع الدعـاء، مع 
التـرضع ليمـنَّ اللـه أَيْـضـاً باألمطار، 
ومـع  بالـربكات،  وليمـنَّ  يغيثنـا  وأن 
ذلـك االهتمـام سـواًء يف الزراعـة، أَو يف 
الثروة الحيوانية، االهتمـام مع الدعاء، 
الـزكاة  بإخـراج  اللـه،  إىل  وااللتَجـاء 
للفقـراء، بإخـراج الـزكاة يف مصارفها 
الرشعية؛ ألَنَّ من أكثـر ما يرض الناس، 
ويسبب للجدب، هو عدم إخراج الزكاة، 
ويتحيـل  ا  نهائيّـٍ يخرَجهـا  ال  البعـض 
عليها، والبعض يخرج شـيئاً يسـرياً، أَو 
يخرجـه يف غـري مصارفـه، وهـذا يرض 
بالنـاس رضراً َكبـرياً، فالبـدَّ مـع ذلـك 

االهتمام بهذا الجانب. 
إىل جانب االهتمـام باألمور الزراعية، 
واألمور املعيشـية، يجب أن يكون هناك 
تكاُفٌل اجتماعي، مع الزكاة التي ستفيد 
الفقراء، وسـيرتتب موضـوع الزكاة يف 
املحافظة ليكون بشكل مبارش، وليكون 
هنـاك نشـاط مبـارش حتى يسـتطيع 
الفـرع يف املحافظة أن يواكـب الفقراء، 
وأن يـرصف لهـم، الجانـب املركزي هو 
يتجـه يف هيئة الـزكاة إىل دعـم الفروع 
يف املحافظـات، لتقـوم بدورها بشـكل 
أََسـايس ومبـارش، وحتى تسـتطيع أن 
تواكـب وأن تكـّرر عمليـة الـرصف إن 
شـاء اللـه، وهـذا جانـب سـيفيد، مع 
يكـون  أن  االجتماعـي،  التكافـل  ذلـك 
هنـاك تكافـل بني أبنـاء املجتمـع، وأن 
يتجـه َمن َمنَّ الله عليهم بسـعة الرزق، 
وكذلك امليسـورون، أن يتجهـوا لرعاية 
أبنـاء املجتمع من الفقراء، والبائسـني، 
واملحرومني، والضعفاء، أن يتعاونوا، يف 
هذا خـري، وبركة، ورحمة مـن الله، إذَا 
تراحـم الناس فيما بينهـم؛ تأتي رحمة 
اللـه أكـرب، وأعظم، وأوسـع، وأشـمل، 
ويأتـي الخـري، ويأتـي الـرزق، وتأتـي 

الربكات. 
إضافـًة إىل ذلـك العنايـة بالنازحني، 
هنـاك مـن نزحـوا مـن بقيـة املناطق 
املحتّلة يف الحديدة، النازحون من حيس، 
النازحون مـن مختلف املناطـق التي ال 

زالـت تحت االحتـالل، وهـم بحاجة إىل 
التفاتة، إىل عناية من الجميع: من هيئة 
الزكاة، من امليسـورين، من ذوي الرزق 
والسـعة، هذا أَيْـضاً من أسـباب رحمة 
الله وفضله، ومن املسؤوليات التي يجب 

أن يتعاون فيها أبناء املجتمع. 
فيما يتعلـق بالجانب األمنـي، هناك 
املحافظـة،  يف  لألمـن  جيـد  اسـتتباب 
وأبناء هـذه املحافظة فيهـم خري كبري، 
حالـة هـذا الخري تتجـىل بتدني نسـبة 
الجرائـم، بقلـة املشـاكل، بقلـة الفتن، 
بتفاهـم النـاس فيما بينهـم، بصربهم 
عىل بعضهم البعض، بحلهم ملشـاكلهم 
بشـكل ودي وأخوي، ومع ذلك يجب أن 
يتقـوَّى هذا الجانـب، يعنـي: أن يكون 
هناك مع النشـاط التثقيفي والتوعوي 
نشـاط اجتماعي تعاوني لحل مشـاكل 
الناس بدون اسـتغالل، بدون استغالل، 
ال يكون هناك سعٌي للحصول عىل أموال 
كبرية مقابل َحـّل مشـكلة، يكون هناك 
والشـخصيات  الوجاهـات  بـني  تعاون 
الجيدة من أبناء املحافظة لحل مشـاكل 
أبناء املجتمـع بطريقة أخوية وتعاونية 
وخريية، وبحرص عىل أن يسـتتب األمن 

واالستقرار. 
أن تكـون العالقـة مـع  ثـم أَيْـضـاً 
الجانـب األمنـي عالقة قويـة، وتعاون 
جيـد، وأن يكون هناك املزيد من التجنيد 
يف األمـن، والبنـاء والتأهيـل يف األمـن، 
وهذا التعـاون بني الجميع سـيكون له 
أثر كبري يف اسـتتباب األمن واالسـتقرار 

يف  األعـداء  فشـل  ويف  املحافظـة،  يف 
أمنيٍّا،  املحافظة  السـتهداف  مؤامراتهم 
ويف االسـتقطاب للمصـادر املعلوماتية، 

التي تمارس الخيانة لصالح األعداء. 
فيما يتعلق بالجانب العسـكري أكيد 
أنَّ هـذه املحافظة حالها حال بقية البلد 
ال تـزال محافظـة يركِّز عليهـا األعداء، 
ومسـتهدفه من جانب األعداء، كما هو 
بقية البلد، ُكـّل هذا البلد مسـتهدف من 
ـق اللُه فيما مىض  جانـب األعداء، قد وفَّ
-وكمـا أرشنـا يف بداية الكلمـة- وأعان 
عوناً عظيمـاً، ومنَّ بانتصـاراٍت كبرية، 
يف هـذه املرحلة نحتاج إىل االسـتمرار يف 
التحشـيد، يف التدريـب، يف التأهيـل، ويف 
التجنيد بشـكل كبـري، هـذا يشء مهم؛ 
ألنهـا فرصة لالسـتعداد للتصـدي ألية 
اعتـداءات يف املرحلة القادمة تسـتهدف 
هـذه املحافظـة، وليكـون هنـاك قـوة 
ضاربة مـن أبناء هـذه املحافظة؛ حتى 
يتهيب من االعتـداء عىل هذه املحافظة، 
وحتى تنقطـع آمالهم، وحتى يشـبعوا 
مـن اليأس مـن هـذه املحافظـة، ومن 
االعتـداء عليها، ومـن إْمَكانية االحتالل 
لهـا، وهـذا مـا ينبغـي أن يسـاهم فيه 
الوجاهات، والجانب الرسمي، والجانب 
يف  املقدمـة،  يف  والعلمـاء  الشـعبي، 
للنـاس  التشـجيع  يف  للنـاس،  التذكـري 
للتَحـّرك يف أداء واجبهـم الـذي هـو من 
الجهاد يف سـبيل اللـه، وأن يكون هناك 
تنشـيط وتشـجيع للشـباب لاللتحـاق 
بالتجنيد، والتدريـب، والتأهيل، والبناء، 

واالسـتعداد؛ ألَنَّ اللـه يقـول: {َوأَِعـدُّوا 
َلُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوٍَّة}[األنفال: من 
اآلية60]، ونحن نأمل -إن شـاء الله- أن 
نصـل إىل مرحلة تغطي هـذه املحافظة 
العسـكرية،  التشـكيالت  من  احتياجها 
والقوة العسـكرية، واأللوية العسكرية؛ 
حتى يكون هناك قـوة ضاربة من أبناء 
هـذه املحافظـة، مـن رجالهـا األبطال 
واألعـزاء واألوفيـاء واملجاهديـن، وهذا 
ما نأمل أَيْـضاً االهتمـام به، وأن يكون 
مـن االهتمامـات الرئيسـية يف التذكري، 
يف التوعيـة، يف التحريـض عـىل الجهاد 
يف سـبيل اللـه، يف الحركـة بني أوسـاط 

املجتمع. 
ا هو االهتمام  من الجوانب املهمة ِجـدٍّ
بالجانب الخدمي، الجانب الرسمي عليه 
أن يبذل ُكـّل الجهـد، طبعاً من الواضح 
احتيـاج هـذه املحافظـة بشـكل كبـري 
للكهربـاء، تابعنا مع اإلخـوة يف الجانب 
الرسـمي، كان هنـاك بعـض املشـاكل، 
بعض اإلشـكاليات، أّكـدنا عليهم مراراً 
وتكـراراً، يف األخري اسـتعد األخ الرئيس 
أن يُنـِزل مـا تبقـى حتى مـن املواطري 
الكهربائيـة التـي كانت لدار الرئاسـة، 
أن ينزلهـا إىل الحديـدة؛ لتكون يف خدمة 
أبناء املحافظـة، وقلنا: جيد هذه خطوة 
جيدة، قلنـا: جيد، أبناء هـذه املحافظة 
لهـم األولوية، هم أحـوج الناس، وأحقُّ 
النـاس بـأن يتوفَر لهـم الكهربـاء أوالً، 
حتـى لو نبقى يف الظالم، وأن يتوفر لهم 
الكهربـاء، مـع ظروف هـذه املحافظة، 

والحـر الشـديد، ونحـن يف هذا الشـهر 
والـذي يليـه يف موسـم الحـر الشـديد، 
طبعـاً أكيـد يحتاج النـاس إىل املزيد من 
االهتمام، سيسـتمر -بإذن الله، بتوفيق 
اللـه- االهتمـام باملحافظـة (محافظة 
ويف  مديرياتهـا،  مختلـف  يف  الحديـدة) 
مدينـة الحديـدة نفسـها، فيمـا يتعلق 
بالكهربـاء؛ حتى تحل هذه املشـكلة إن 

شاء الله تعاىل. 
امليـاه والصحة  بقية الخدمـات مثالً 
يف املقدمـة، ال بُــدَّ أَيْـضاً مـن مواصلة 
الرسـمي  الجانـب  مـن  االهتمـام 
مركزيـاً ومـن املحافظة، مـع املبادرات 
التجـار  مـن  والتعـاون  االجتماعيـة، 
وامليسـورين، لتقديـم ُكــّل مـا يمكـن 
تقديمـه ألبنـاء هذه املحافظـة، بالرغم 
مـن الظـروف الصعبـة، لكن بـذل ُكـّل 
الجهد، وتوفـري ُكـّل املمكن مسـؤولية 

وفريضة أمام الله. 
هناك مشـكلة ومعانـاة كبرية يعاني 
ا  منهـا أبنـاء املحافظة، ويؤسـفنا ِجـدٍّ
حجـم معاناتهـم فيهـا، وهي مشـكلة 
األلغـام، ومخلفات الحـرب، نحن خالل 
األيّـام املاضية كنـا نؤّكـد عـرب اإلخوة 
يف الجانب العسـكري، أن يعطوا أولوية 
لهـذه املحافظـة، وبالـذات يف املناطـق 
السـكنية، حتـى عـىل بقيـة الجبهات، 
وعـىل بقيـة املحافظـات؛ ألَنَّ املعانـاة 
كبـرية، ويحتـاج هـذا إىل جهـد كبـري، 
لنـزع األلغـام واملخلفـات، وسنسـتمر 
يف املتابعـة عـىل هـذا األََسـاس، إعطاء 
محافظـة الحديدة أولويـة قبل غريها، 
وأكثر من غريها، ملعالجة هذه املشـكلة 
التـي تـؤدي إىل مـآٍس نحـزن جميعـاً؛ 
ِمـن أجِلها، مآٍس كبـرية، نتيجًة لوجود 
الكثـري من األلغـام ومخلفات الحرب يف 
املناطـق اآلهلة بالسـكان، إن شـاء الله 
سيسـتمر االهتمـام بهـذا مـن جانبنا، 
مـن جانب اإلخـوة يف السـلطة املحلية، 
مـن جانب اإلخوة يف األمن والجيش، من 
جانب اإلخوة يف الجهـات املركزية، ُكـّل 
هـذه هي هموم لكـم وهموم لنـا، أنتم 
إخوتنا، أحباؤنا، أعزاؤنا، مآسـيكم هي 
مآيس يف قلوبنا، نحمل همكم، وآالمكم، 
آلالمكم،  ونتألـم  ظروفكم،  ونستشـعر 
ونحمـل معكـم األمـل والرجـاء يف الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ويف ما وعد الله به 

من الخري. 
مما يسـعُدنا أنَّ فريـَق العمل يف هذه 
املحافظة إخوة، ويتعاونون فيما بينهم، 
ويتفاهمـون، وقريبـون مـن املجتمع، 
وهذا يشٌء نشـكره لهـم، األخ املحافظ، 
والوكالء، واملـرشف، والجميع، ونحثهم 
أكثر وأكثر عـىل أن يكونوا دائماً قريبني 
مـن هـذا املجتمـع: مجتمـع الحديدة، 
وأبنـاء الحديـدة األعـزاء، هـذا املجتمع 
العزيـز والغـايل، هـذا املجتمـع املؤمن، 
والصبـور، واملضحـي، والطيـب، الـذي 
نحبه ونعـزه، نحث الجميـع أن يكونوا 
قريبـني عـىل الـدوام مـن املجتمـع، أن 
ا لخدمة أبناء  يكون اهتمامهـم منصبّـٍ
هـذا املجتمع، وأن تكوَن جهوُدهم دائماً 
متجهـًة نحَو خدمة هـذا املجتمع، هذه 
وصيتنـا، وتأكيدنـا، وتوجيهنـا، وأملنا 

أَيْـضاً. 
أَْن  َوتََعـاَىل-  اللـَه -ُسـبَْحانَُه  نَْسـأَُل 
َقنا وإيِّاكم ملا يُْرِضيه عنا، وأَْن يرَحَم  يوفِّ
شـهداَءنا األبراَر، َوأَْن يشـفَي جرحانا، 
نـا  ينُرصَ َوأَْن  أرسانـا،  َج عـن  يفـرِّ َوأَْن 

َعاِء. بنرصه، إِنَُّه َسِميُْع الدُّ
اللـِه  َوَرْحـَمـُة  َعَلـيُْكـْم  ــَالُم  َوالسَّ

َوبََرَكاتُه.

 لغضــظ عظاك صــعٌة ضاربئ طظ أبظاء التثغــثة تاى غاعغََّإ طظ 
اقساثاء سطى عثه المتاشزئ وتاى تظصطع آطال افسثاء وتاى 
غحــئسعا طظ الغأس طظ اقساثاء سطــى المتاشزئ وطظ إْطَضاظغئ 

اقتاقل لعا
 ظأطض -إن حاء اهللا- أن ظخَض إلى طرتطئ تشّطغ عثه المتاشزئ 
اتاغاجعا طظ الاحضغقت السسضرغئ والصعة السسضرغئ وافلعغئ 
السســضرغئ؛ تاــى غضــعن عظــاك صعة ضاربــئ طظ أبظــاء عثه 
المتاشزئ طظ رجالعا افبطال وافسجاء وافوشغاء والمةاعثغظ. 

تابسظا طع اإلخعة يف الةاظإ الرجمغ طحضطئ الضعرباء وأّضـثظا سطغعط طرارًا وتضرارًا يف 
افخري اجاسث افخ الرئغج أن ُغظِجل طا تئصى تاى طظ املعاذري الضعربائغئ الاغ ضاظئ 

لثار الرئاجئ أن غظجلعا إىل التثغثة؛ لاضعن يف خثطئ أبظاء املتاشزئ
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اظصطاُع الراتإ.. أجئاٌب طسروشٌئ لطةمغع اظصطاُع الراتإ.. أجئاٌب طسروشٌئ لطةمغع 
غتغى خالح الَتماطغ 

 

نقـل البنك املركزي مـن صنعـاء أَدَّى إىل انقطاع الراتب 

عىل أبناء اليمن، نقل البنـك املركزي يعترب معاناًة فرضها 

العـدوان يف ظل الحـرب والحصار ويعترب عقابـاً جماعياً 

ألبناء اليمن. 

نقل البنك املركزي مخالفة يعاقب عليها القانون الدويل 

فيما ارتكبـه العدوان يف اليمن من املعاناة اإلنسـانية غري 

العادلة. 

حكومـة صنعاء رصفت الراتب قبـل نقل البنك املركزي 

من صنعاء إىل عدن، ملاذا لم يرصف الراتب من بنك عدن؟. 

املعانـاة التـي فرضهـا تحالـف العـدوان بنقـل البنـك 

وانقطاع الراتب عىل املدنيني سـتظل وصمة عار يف جبني املجتمع الدويل 

والهيئـة الدوليـة عىل الصمت املخـزي عن معاناة ما يقـارب 30 مليون 

إنسان جراء الحرب والحصار الذي فرضه تحالف العدوان عىل اليمن. 

انقطـاع الراتب يف ظـل النهب لثـروات اليمن من النفـط والغاز الذي 

يعتـرب أهم ركيـزة من اقتصاد اليمن ويشـكل 80 % من إيـراد الخزينة 

العامة للجمهورية اليمنية. 

النفـط والغـاز هو ملك ألبناء الشـعب ال يحق ألي طرف سـيايس أن 

يتحكم بخريات املواطنني أَو يتوىل عىل رصف النقدية املالية. 

أبناء اليمن يعانون من فقـدان الضمري العاملي وغياب القانون الدويل 

الذي يتكفـل بحماية الحقوق والحريات ويضمن حقوق اإلنسـان أثناء 

الحرب. 

ملـاذا أنشـئت هذه الهيئـات الدوليـة وما هـو واجب القانـون الدويل 

واملنظمات الدولية نحو اإلنسان يف ُكـّل العالم؟، هو الحفاظ عىل السالم 

الدويل للشـعوب والحفاظ عىل األمن الغذائي لإلنسان وإيصال مقومات 

الحيـاة وتوفري االحتيـاج الفعيل من الغـذاء والـدواء للمواطن وال يحق 

للسياسـيني أن يقحمـوا املواطن يف النـزاع والرصاع السـيايس ولكن يف 

اليمن أصبح املواطن ضحية العدوان، ويسـاومون باملعاناة من انقطاع 

الراتـب والصحة والغـذاء والدواء والكهرباء واملياه بكل اسـتهتار وعبث 

دويل باملواطن اليمني. 

ال يحق ألي طرف سـيايس أن يجعل معاناة املواطنني إلخضاع الطرف 

اآلخـر، رغيـف الخبـز ورضوريـات الحيـاة ليسـت ملفاً 

سياسياً قابالً للتفاوض والنقاش يف ظل حروب مفتوحة. 

رصيـد جرائـم العـدوان عـىل اليمـن مفتـوح، فرض 

الحصار واملعاناة وأرتكب أبشـع الجرائم من قتل املدنيني 

العزل واألطفال والنساء يف عمليات جوية مبارشة وفرض 

املعاناة اإلنسانية عىل شعٍب بكامله. 

املعانـاة اإلنسـانية التـي تذوقهـا أبنـاء اليمـن تفوق 

الخيـال، مرارة املعاناة التي تذوقهـا أبناء اليمن لم تخطر 

عىل قلب برش ولم تحل هذه املعاناة اإلنسـانية عىل شعب 

يف الحروب العاملية. 

انقطاع الراتب بمثابة انقطاع حياة إنسـان يف الحياة، الراتب هو أجر 

يومية املوظف املدني والعسكري. 

انقطـاع الراتب يف ظل الحرب والحصار زيادة املعاناة فرضها العدوان 

-بغياب القانون الدويل- عىل اليمنيني يف الشمال والجنوب واألكثر ترضراً 

من معانـاة انقطاع الراتب هم الطفل واملـرأة الذين يعتمدون عىل راتب 

من يعولهم. 

املعانـاة التـي فرضهـا تحالف العدوان عـىل أبناء اليمـن خرجت عن 

العقل واملنطق والقيم واملبادئ اإلنسـانية والعـدل الدويل دون مراعاة أَو 

استشعار باإلنسان اليمني، ما لكُم كيف تحكمون؟! 

تحالـف العدوان فرض املعاناة وأوصلها إىل ُكـّل بيت إنسـان يمني يف 

املدن والريف والسـهل والجبل والوادي، أحل عقابه الجماعي عىل جميع 

مواطني الشعب اليمني، العدوان قتل ودّمـر كلما هو جميل يف اليمن من 

الطري والحيوان والشجر والحجر. 

لقـد وصلت جرائم العدوان يف اليمن إىل األطفال يف بطون أُمهاتهم من 

قتل مبارش وسوء تغذية متعمدة. 

ما َهكذا تورد اإلبل يا منافقي العرب! 

ـا يَْعَمُل الظَّاِلُمون) صدق  قـال الله تعاىل: (َوَال تَْحَسـبَنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّ

الله العظيم.

سئثالرتمظ طراد 

مـا حدث خـالل زمن العـدوان عـىل اليمن لـم يكن له 

مثيـل مطلقـاً، رئيـس دولة يظـل يف عاصمة دولـة تغزو 

بـالده فيبارُك فعَلها، وحكومٌة تتوزَُّعها العواصُم والبارات 

ورصف  األمـوال  وتكديـس  التقاسـم  سـوى  تُحِسـُن  ال 

املسـتحقات بالعملـة الصعبـة وهـي تدعـي السـيطرة 

عـىل 70 % مـن الجغرافيـا الوطنيـة لكنهـا عاجـزة عن 

القيـام بمهامهـا الوظيفية يف تلـك الجغرافيا، بل باألصح 

ال تسـتطيع املكـوث إال إذَا توفـرت لهـا حمايـة من دول 

العدوان الذين يبسـطون نفوذهم عىل األرض ويتحكمون 

بمقدراتها ومن الغرائب أن يخرج رئيسـها منّدداً وشاجباً 

ومديناً أي عمل وطني يهدف للتحّرر ورفض الَوصاية يف ظاهرة ينكرها 

املنطق السليم، وتنكرها القيم واملبادئ، وينكرها الفكر السيايس القديم 

واملعارص، وتنكرها قبل ذاك وذا الفطرة السليمة والدين القويم. 

نحـن اليوم أمام ظاهرة سياسـية جديدة التعامـل معها يتطّلُب نقداً 

مكثّـفـاً حتى ال تتكّرَر وتجدف ضد تيار القيـم واملبادئ والفطرة؛ ألَنَّها 

سـترتك أثراً مدّمـراً عىل املستقبل وعىل الحياة وعىل التصورات الذهنية، 

فالـذي حدث خالل العقد املـايض كان تدمرياً وفوىض غـري مربّرة، حني 

سـقطت االيديولوجيـا سـقط النظـام العـام والطبيعـي، فالربيـع لم 

يكـن ربيعاً بل كان حالة تدمري، هدف املسـتعمر مـن خاللها إىل تعويم 

املصطلحات وبالتايل الوصول إىل مرحلة التيه والضياع التي تشـكل بيئة 

مناسـبة تسـاعده عىل تحقيق مآربه وأطماعه يف السيطرة عىل مصادر 

الطاقة واملنافذ وطرق املالحة الدولية، فالعدّو الجديد يرى أن السـيطرة 

عىل مصادر الطاقـة يجعل الحكوماِت خاضعًة، والسـيطرة عىل املنافذ 

البحريـة وطـرق املالحة وعـىل الغذاء يجعل الشـعوب خاضعـة وقابلة 

لوجوده، لذلك يكثّـف نشـاطه يف هـذا االتّجاه حتى ال يبقي ضمرياً حياً، 

وال صوتاً مقاوماً ورصاصة قادرة عىل مقارعته.

ويبدو أن هذه السياسـة فشلت يف اليمن، فهو يحارص اليمن يف الغذاء 

والـدواء ويعمق من األزمـات االقتصادية، ويتحكم يف مصـادر الطاقة، 

ويشـّدد يف إغالق املوانئ واملطارات آمـالً يف الخضوع لكن ظل اليمن عىل 

مدى سـبع سـنوات ونيف صامداً مقاوماً قادراً عىل املقاومة وكلما زاد 

العـدّو صلفـاً وجبناً زاد الشـعب اليمني صموداً ومقاومـة حتى كاد أن 

يجن، نلمس ذلك من خالل األثر يف الواقع الذي لم يسـتثن 

طفالً وال بيتاً وال عجوزاً طاعنة يف السن وال سوقاً أَو حياً، 

فالجنون للطريان لم يكن إال تعبرياً عن فشل مريع وقاتل 

للكربياء، يف مقابل الرتيث والصرب والرضبات املوجعة التي 

نفذها رجال الله سـواء كان ذلـك يف الجبهات أم يف العمق 

السـعودّي واإلماراتي فقد ظهر الجيش واللجان الشعبيّة 

كقـوة قاهـرة وغـري قابلـة للتدجـني تمـارس عملياتها 

العسكرية يف روية القادر والواثق واملنترص. 

تغرّيت املعادلة يف املنطقة العربية برمتها وكان ِظاللُها 

واضًحا يف عملية سـيف القدس يف فلسـطني، وظهر أثرها 

السـيايس يف لبنان وسـوريا، وترك األثر حالة من الهسترييا والقلق عىل 

الكيان الصهيوني وقد عرب عن ذلك معظم املفكرين واملحللني السياسيني 

الصهاينة بل وقادة الكيان الصهيوني من العسكريني والسياسيني، كما 

أن األثـر املرتتب عىل الصمود اليمني ترك أثراً إيجابياً عىل ملف التفاوض 

اإليرانـي النـووي، إذ أصبحـت إيران تفـاوض اليوم من موقـع القوة ال 

الضعـف كما كان الحـال عليه يف اتّفاق لوزان عام 2015م الذي سـارع 

األمريكان إىل التنصـل منه كي يعيدوه إىل مربع الصفر بغباء من ترامب 

وُربَّ ضـارة نافعـة، كما يقـال، فاتّفاق لوزان كان مجحفـاً بحق إيران 

لكن إيران قبلته وبعد ما خرجت أمريكا منه عام 2018م وعاد إىل طاولة 

الحوار يف عهد بايدن فرضت إيران خارطة طريق أوسـع من ذي قبل إىل 

درجة إعالن أمريكا عن طريق خارجيتها إْمَكانية الوصول إىل اتّفاق مع 

إيران بشأن برنامجها النووي، فاملعادلة تغريت لصالح قوة جديدة بدأت 

تفرض وجوداً مؤثراً عىل املسار العام الدويل واإلقليمي. 

وبالرغم مـن هذا التبدل يف املعادلة الدولية نجد تيار املرتِزقة اليمنيني 

يف سكرتهم يعمهون، ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً، فصحوة الضمري 

لـم تيقظهم من سـباتهم، بـل نراهم يـزدادون تمادياً وغيـاً، يف مقابل 

تناقصهم وخروجهم من املعادلة العسـكرية والسياسية الوطنية، فهم 

يفرحـون بالصغائـر اليـوم ويرونها مـن الكبائر ويف ذلك تـردي قيمي 

وأخالقي وهوان كبري لم يسبقهم إليه أحد من العاملني. 

ذضرى طةجرة 
التةاج

حمعخ تاحث   

يف هذه الذكرى املؤملة واملوجعة ُقتل آالٌف 
من الحجاج يف ذهابهم إىل مكة املكرمة، من 
ِقبل آل سعود وهذه كانت من أبشع الجرائم 
يف تاريخ آل سـلول، الذين قتلوا فيها أرواحاً 
وهـي ذاهبـة إىل ربها وهـذه جريمة كربى 
بحق الدين واإلسـالم، َوأَيْـضاً نحن يف هذه 
الذكـرى نعود لكـي نوضح للعالـم من هم 
آل سـلول ونتذكر تاريخهـم القبيح كقبح 

وجوههم.
فهم كانت لهـم غايتان غايتهـم: األوىل: 
منع الحجـاج من أداء فرائـض الحج ومن 
أُسـس الديـن واإلسـالم.. وكانـت غايتهم 
ألمريـكا  والءهـم  يثبتـوا  لكـي  الثانيـة: 
وإرسائيـل، وحبهـم الكبـري لهـم والكرب يف 

عيون أعداء الله واإلسالم. 
املراقـص  نـرى  اليـوم  نحـن  وهـا 
والديسـكوهات تـزداد يومـاً بعـد يـوم يف 
الرياض ويف مناطق أُخرى يف اململكة.. وهذا 
لكي يرتفهوا وينعموا يف الدنيا. وال يعلمون 
بـأن الدنيا لهـوان وضيـاع وسـتمر األيّام 
وسـتتم محاسـبتهم عىل ُكــّل فعل حدث 
يف التشـوية بالديـن الحنيف فهـم يغلقون 

املقدسات لكي ال تزعجهم.
واليـوم يف اململكـة أصبـح صـوَت األذان 

مزعجاً لهم؟! 
ويٌل لهم، حني يلقـون الله بهذه األعمال 
ويـٌل لهـم حـني يُسـألون عـن ُكــّل هذه 
التضليل الـذي يرتكبونه بحـق دين محمد 

صلوات الله عليه وعىل آله.
وأمـا أكرب غايتهم هي كرههم وعدوانهم 
لشـعب اليمن منّـذُ مدة طوليـة ومن عهد 
امللك القبيح عبد العزيز آل سعود وليس من 
اآلن ومن حني قتلوا الحجاج وإىل هذا اليوم 

وهم ال يكفون عدوانهم علينا أبداً.. 
وحينمـا قتلـوا الحجاج كانـت بريطانيا 
هـي الداعمة لهـم يف اإلجـرام وكانت هذه 
الحادثـة بدايـة عـىل إعـالن عدوانهم عىل 
الشـعب اليمنـي، ولكـن كما بـدأوا الحرب 
نحن مـن سـنختمها بنهايتهم وهـذا وعد 

ُكـّل يمني حر رشيف. 
مـع  يتعامـل  جدهـم  زمانهـم  يف  كان 
بريطانيـا لكـي يقتلـون الحجـاج واليـوم 
لكـي  وإرسائيـل  أمريـكا  مـع  يتعاملـون 
يغلقـون الحـج بالكامل، ال فـرق بني االبن 
والجـد لهـم نفـس الهـدف إفسـاد الدين، 
وخرابـة، وهـذا بمعونة اليهـود لهم ولكن 
هـم ال يعلمون أن ال يفلح مـن يتعامل مع 

اليهود.
 فاليهـود معاملتهـم مثل إبليـس تماماً 
تدعم وتعطـي يف اإلجرام لكن حينما يكون 
الـدور عليها تقـول نحن أبريـاء وليس لنا 
عالقة بأحد وإبليس هكـذا يقود الكافر إىل 
جهنم وعندما يحاسـب يهـرب ويتربأ منه 
وهكذا سـيتربأ العالم ذات يوم من آل سلول 
وسيرتكونهم يف قبضة أيدي رجال الله لكي 
يأخـذوا الثأَر لكل جريمـة حدثت يف املايض 

أَو الحارض. 
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اإلرعاُب والاظمغئ غّرتعط افطاظغ 
شمسضعا تئاَل 

الحغطان 
أظعار السراجغ

تركـوا الحـق فعبّـدوا أنفسـهم للشـيطان، باعوا 

األوطـان بمن عليها بثمن بخـس، حاربوا الدين ومن 

يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، يحشدوا له ليضللوا 

النـاس وليلِبسـوا الحـق بالباطـل، قتلـوا النفـوس 

البرشية: صغارا وكبارا مسـنا ومعاقـا، تركوا الحق 

الذي سيأتي يوٌم لتشَع شمُسه عىل املعمورة ُكلها. 

نسـوا الوعد والوعيد نسـوا أن ُكـّل يوم بأعمالهم 

املخزية سيكون عليهم شهيداً فهل تعرفون منهم؟! 

خونُة الديـن واألوطان من زعماء، وأمراء، وملوك، 

عـرب  مسـلمني  وإعالميـني،  وسياسـيني،  وقـادة 

ُهــِويَّتهم كما يّدعون اإلسالم.

أما الزعماء واألمراء وامللوك، القادة حّركوا الكرايس 

وزمام عرش حكمهم، وأّما السياسـيون فقد شغلوا 

أقالمهم وعقولهم وباعوا ضمائرهم، وأّما اإلعالميون 

فقـد سـخروا أصواتهم ومقاالتهم لتخدم الشـيطان 

األكرب أمريكا وإرسائيل واملرشوع املاسوني. 

أمريـكا فريوس العرص التـي ما أن تصل ألية دولة 

يف الكـرة األرضيـة إال وأصابـت سـكانه وجغرافيته 

وحكومته وسياسته ومسخته عن دينه وُهــِويَّته. 

ويريـد هـذا الفـريوس أن يصبح جائحـة لتجتاح 

العالم ويصبح العالم تحت إمرته.

فيا مـن غرتكم األماني ويا من تحلمون بالسـالم 

واملواساة واألخّوة مع من حكى الله أنهم أعداء الدين 

ترسموا ألن تأمنوا للطاغوت، ويا من تّدعون اإلسالم 

وأنتم تسـعون لطمس ُهــِويَّته ويامن تدعون حماة 

املقدسـات وقـد بعتوها ويـا مـن أنفقتـم املليارات 

ــة تنتمون  لتشـرتوا أفتك األسـلحة لتغزو أبنـاء أُمَّ

إليهـا، ويا من تحملون البنادق وتشـّمروا السـواعد 

لتعلـوا به رايـة الكفر، ويا من جعلتم آيـات الله لعبا 

وهـزوا، ويا من ترون القدس تنـادي يا مغيث ومكة 

تُغلق عىل أبنائها ويدخلها أنجس خلق من األمريكان، 

ليحـل الرقص بدالً عن فريضة الحج ويامن تلقلقون 

عن أية مقاومة تخدم دين الله أنها إرهاب.

ويا مـن غرتكم األماني هل حـان األوان أن ترتكوا 

العبودية للطاغوت؟! 

العـرص  طاغـوت  وإرسائيـل  بأمريـكا  التمسـك 

فالتمسـك بها كرساب بقيعة يحسبه العطشان ماء، 

تمسـكوا بربكم بدينكم بأوطانكـم كافة من املحيط 

وحتى الخليج أمرنا الله بحماية الدين واألوطان حتى 

تحلوا لكم الحياة ويرتاح لكم الضمري.

لنقف ونتأمل كم زعماء وعرب وقادات وسياسيني 

خدموا الشيطان فكانت نهايتهم عىل يد من خدموها 

فارقوا األماني ولقوا الجحيم.

عليكـم أن تحكمـوا عقولكم قليـًال وتقفوا وقفة 

املتأملني يف تاريخ العظماء وتاريخ الخونة.

العظماء باعوا أنفسـهم لله والله أشـرتى سّطروا 

البطوالت فمنهم من كتب شـهيد بعظمة ومنهم من 

ينتظر تركـوا بصمة مرشفة يف تأريخ اإلسـالم وعند 

الله يف أعىل عليني هكذا ما أحكى الله يف أجل آياته. 

وأمـا الخونـة فقد باعوا أنفسـهم للشـيطان فلم 

يشـرتوها بل قتلوها وتركوا بصمـة عار يف تأريخهم 

وعند الله لقوا الجحيم األبدي.

فهل من سولت له نفسه بخدمة أمريكا الطاغوت 

وإرسائيل سيتعظ وسيقّرر أما مقتول عىل يد أمريكا 

أَو معتقـل أَو مغتـال وبصمة عار ونـار الجحيم عند 

ربه. 

أم مدافـع رشيـف نزيه يحمـي دينه ومقدسـاته 

وبصمة يف التاريخ شهيد عايل املقام يف جنات النعيم. 

إبراعغط طتمث العمثاظغ
اسـتطاع املسـتعمُر الجديـُد توظيَف مزاعـم التموضع 
الحضاري، والتطور التكنولوجـي، والتقدم املعلوماتي، يف 
رشعنـة ما يقوم به من عوملة الجريمة، وتمجيد عصابات 
املافيا، العابرة للقارات، وممارسـة اإلرهاب الدويل املنظم، 
عىل قاعدة (من لم يكن معنا فهو ضدنا)، األمر الذي جعل 
معظـم األنظمة الحاكمة –إن لم نقـل كلها– تخضع لهذا 
الفـرز الرهيب، ثم ما تلبث أن تنضـوي تحت جناح قطب 
الهيمنة الوحيد، وحامل راية املرشوع االستعماري، ممثال 
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، التـي حاولـت لعب دور 
املخلِّص، والسوبرمان الحامي لشعوب العالم، من مخاطر 
وتهديـدات اإلرهاب، الـذي يكاد يقوض األمـن املجتمعي، 

ويهدم أركان السالم العاملي، حسب الزعم األمريكي. 
ولـم يكن ثمة إرهاب، غري تلـك الجماعات الوظيفية املتشـّددة، التي 
صنعتها اإلدارة األمريكية، وقدمت لها الرعاية الكاملة، والدعم املفتوح، 
لتخوض حروبا بالوكالة، أسـفرت عن تفكك واضمحالل ثنائية الهيمنة 
اإلمربياليـة، وصعـود نجم القطب االسـتعماري الواحد، بـال منافس أَو 
رشيك، ليبدأ مرشوعه بصناعة الذرائع، وتوظيف العناوين واملصطلحات، 
التي تمّكنه من إعادة تموضعه االسـتعماري، وهي أسـاليب شيطانية، 
ــة، كما يصفها السـيد القائد بقوله: «صناعة  خطرية ومؤثرة عىل األُمَّ
الذرائع أُسـلُـوب أَو وسـيلة رئيسـية اعتمد عليها األعداء، اعتمد عليها 
ال، ووسيلة مؤثِّرة،  األمريكي بشكٍل كبري، وهو يدرك أن هذا أُسلُـوب فعَّ
ـــة، فجاءت ذريعة  ويمكـن أن تنخـدع بها فئات واسـعة من أبناء األُمَّ
اإلرهـاب، ذريعـة القاعدة، وهي بالتأكيـد صناعة أمريكيـة، إضافة إىل 
صناعة أحداث معينة، مثل ما هو الحال بالنسـبة لحادثة الحادي عرش 
يف استهداف الربجني، هذه حادثة ُصِنعت خصيصاً لتكون ذريعًة تُستَغل 
وتوظَّـف إىل أقىص َحــّد، وتأتي أمريكا لتجعل منها مربّراً يف اسـتهداف 
ــة، ويف الدخول إىل هذه السـاحة بشـكٍل غري مسـبوق، بشكل  هذه األُمَّ
سـيطرة تامة، دخول مختلف عما كان عليه الحال يف املايض من ُمَجـّرد 
هيمنة بطريقة غري مبارشة: هيمنة سياسية، هيمنة اقتصادية، هيمنة 
إعالميـة، هيمنـة ثقافية وفكرية، مطلـوب االنتقال مـن حالة الهيمنة 
غري املبارشة إىل السـيطرة املبـارشة التامة والكاملة». (السـيد القائد – 

خطابات املناسبات – ذكرى الشهيد القائد - ١٤٣٩هـ). 
يمكـن القـول إن املكاسـب التـي حّققتهـا اإلدارة األمريكيـة، عـرب 
الجماعـات الوظيفيـة املتشـّددة، املحسـوبة عـىل الدين اإلسـالمي، قد 
أغرتهـا بتكرار التجربة عىل نطاق أوسـع، األمر الذي اقتىض استنسـاخ 
ذلك النموذج الوظيفي األصويل، املتقوقع تحت غطاء االنتماء اإلسالمي، 
ومـن ثمَّ توزيـع تلك النماذج املستنسـخة، عـىل مختلف بلـدان العالم، 
السـتخدامها متى ما اقتضت املسـتجدات السياسية، لتحقيق مزيد من 
الهيمنة والتسلط، وقمع وتدجني الشعوب، التي لن تجرؤ عىل الوقوف يف 
وجه هيمنة أمريكا، ومشاريعها التسلطية االستعمارية، كيال تُصنف يف 

قائمة اإلرهاب، وتصبح عرضة للسخط واالنتقام األمريكي. 
ورغـم تظاهـر اإلدارة األمريكيـة بنزاهـة دورهـا، وعـدم إضمارها 
العـداء املسـبق ألحد، مـن خـالل انتهاجها تعميـم الخطاب السـيايس 
الخاص بمرشوعها، وتوصيف اإلرهـاب كظاهرة عامة، إال أنها رسعان 

مـا أفصحت عـن نواياها املبيتة، فلـم تتوان عن إلصـاق صفة اإلرهاب 
باإلسالم، كحالة من حاالت التطرف الديني، والتعصب العقائدي، وهو ما 
يتناىف مع روح اإلسـالم الحنيف، بخالف سلوكيات وعقائد 
التعصب والعنرصية اليهودية، وعدائية التطرف الصليبي 
املتأصلـة، لكن ذلـك التناقض املعريف والسـلوكي املخزي، 
الـذي وقعت فيه اإلدارة األمريكية، لم يحل دون تظاهرها 
بمثالية مرشوعها، وإنسـانية حربها عىل اإلرهاب، وأنها 
تسـتهدف – فقـط – تلك الجماعـات املارقة، التـي تهّدد 
األمن والسـالم العاملي، وال تسـتهدف اإلسالم واملسلمني، 
بأي حال مـن األحوال، رغم أنها تعمدت ذلك، منذ إنشـاء 
ورعاية تلـك الجماعات الوظيفية املتشـّددة، ذات املنحى 
ـابي، وتلك األسـاليب اإلمربياليـة، ال تعدو  األصـويل الوهَّ
كونهـا مغالطات مبتذلة، تتنـاىف وحقائق الواقع، وهو ما 
أّكـده الشـهيد القائـد –رضوان الله عليـه– بقوله: «تجد 
الرئيس األمريكي يف شـهر رمضان قالوا: جمع عائـالت؛ ِمن أجِل يعمل 
لهـم مائدة إفطار، ودعا مسـلمني من داخل أمريكا مـن جاليات! يعني 
حتى يقولوا إنه ما عنده توّجـه ملحاربة اإلسـالم، إنما محاربة اإلرهاب، 
وأن حربهم للعراق ال يعني حرب لإلسـالم، خداع هذا، خداع، خداع؛ ألَنَّك 
تجـد الواقع يختلف عن منطقه، الواقع يختلف عن منطقه، ملاذا اختلف 
موقفهـم من كوريا الشـمالية عن موقفهم من العـراق، ما هو أختلف، 
كوريا أعلنت أن عندها برنامج نووي، عندها أنها قد صنعت فعالً قنابل 
نوويـة، ملاذا ما يحاولوا يرضبوها؟ يحاولوا يحلوا اإلشـكالية ويعطوها 
مساعدات، ويحاولوا عن طريق الحوار والعمل الدبلومايس كما يسموه. 
أما العراق ما بال يتهموه هم أن عنده أسـلحة دمار، يسـموها، ما بال يا 

الله يحاولوا كيف يعملوا مربّر لرضبه. 
قال يجي مفتشـني يفتشـوا، وبـدون رشوط، وبدون أي قيـد، قالوا 
هـذا كالم خـداع، يقولـون: إن العراق مخـادع، ما بال فوقـه، ويجهزوا 
الحشود العسكرية والقطع الحربية والبحرية إىل املنطقة، حتى أصبحوا 
جاهزيـن للرضبـة، جاهزيـن للرضبـة، يحاولـوا أن ال يصـل القرار إىل 
مجلس األمن الذي عمله املفتشـني، ثم بعد مـا وصل قرارهم إىل مجلس 
األمـن، يحاولـوا أن يكون بالشـكل الذي يكون فيه ثغـرة، عندما يرجع 
املفتشـني عندما يدخلوا، احتمال كبري أنهم هم يعملوا عائق، املخابرات 
األمريكية واإلرسائيلية تعمل أي يشء، عائق أمام املفتشني عائق يخليهم 
يعـودوا حتى يقولوا: إذن خالف. وهم قالوا هكذا: أن أي إعاقة لعمليات 
التفتيـش يعتـرب ملغي للقرار، يلغـى القرار يعني أن نـرضب، جاهزين 
وبرسعة يريدوا أن يرضبوا، قد ينزلوا وقد يعملوا أي عائق هذا إذَا بقيت 
القضيـة حتـى ينزلوا. طيب ما هو العراق وحـده، كالم عىل اليمن، كالم 
عىل السعوديّة، عىل لبنان، عىل سوريا، عىل إيران، عىل مرص عىل املنطقة 
كلهـا، تهديـد للمنطقة كلهـا، ويف األخري يقول لك: ما هنـاك حرب، مع 
أنـه هو قال كلمة يف البداية، أنها تعترب حـرب صليبية، ثم تداركها فيما 
بعد، [هذه بداية حرب صليبية]، أول ما بدأوا يتَحّركوا ضد أفغانسـتان، 
يخادعوا؛ ِمن أجِل أنهم يجنـدوا الناس وقد عرفوا طبيعة الناس، الناس 
الذين ما عندهم فكرة عملية يتشـبثون بأي مربّر، يتشـبثون حتى بأي 
خـداع من جانب عدوهـم، يخدع. إذَا هناك توّجـه عميل يكون اإلنسـان 
عـارف أن هـؤالء مخادعـني، وسـريى أن الواقـع يف أعمالهـم يخالـف 
مـا يقولـوه، يف الواقع، أنما يقولـوه إنما هو خداع». (الشـهيد القائد – 

متفرقات – الشعار سالح وموقف). 

التصغصُئ ق غغرالتصغصُئ ق غغر
شعث حاضر أبع رأس 

 

سـوف يظـل العـدواُن قائمـاً وكائنـاً ما لـم يأِت 

النقيـض، ونقيـُض العـدوان هـو السـالم العـادل 

والشامل، القائم عىل أََساس وقف العدوان كليٍّا ورفع 

الحصار وإعـادة اإلعمار ومعالجة كافـة التداعيات 

وآثـار الحـرب العدوانية عىل الشـعب اليمنـي أرضاً 

وإنساناً. 

وهـذا طبعاً ماال تريـده دول العـدوان أن يحصل، 

وهي التي لم تلتزم ولو بأدنى مراتب خفض التصعيد 

تحت مسمى ُهدنة أَو تهدئة منذ بداية هذا العدوان. 

ولهذا سـوف يبقى ادِّعاء دول العـدوان بقبول الُهدنة واملوافقة 

عـىل تمديدها ادِّعاء فـارغ، وهذا مـا أثبتته األحـداث واملتغريات 

والتجـارب الكثرية من خالل ُهدنات وتهدئات سـابقة تم التوقيع 

عليها مع دول العدوان عىل طول سـنوات العدوان السبع املاضية 
إال أنها انتهت بالفشـل نتيجة لعـدم االلتزام والوفاء من ِقبل دول 

العدوان بالتعهدات واالستحقاقات. 
فاملماطلة مـرة تلو أُخرى تجاه أي اتّفاق سـلوك اعتادت عليه 

دول العـدوان، معتـربة ذلك ذكاء منهـا وشـطارة، والحقيقة أن 

سـلوكها هذا إنما يكشف للعالم عن وهنها وضعفها وسوء نيتها 

من َحيُث ال تدري. 

ولذلـك فنحـن كشـعب يمنـي وبعـد مـيض أكثر 

مـن سـبعة أعوام مـن العـدوان والحصـار والكذب 

والتدليـس واملماطلة وتزييف الحقائق وتواطؤ األمم 

املتحدة والصمت العاملي أمام ُكـّل ما يرتكبه تحالف 

العـدوان من جرائـم القتل والتدمـري والحصار بحق 

ًدا طبيعة  الشـعب اليمني، أصبحنـا نعي وندرك جيـِّ

هذا الرصاع وحقيقة هذا العدوان علينا ونعلم منبعه 

ومصدره وأسبابه. 

ولهذا نحن ال نعلق َكثرياً عىل ادِّعاءات دول العدوان 

بقبـول الُهدنـة وتمديدهـا، وإنمـا نعد العـدة لخوض 

مواجهة حاسمة ننتزع فيها حقنا كشعب يمني انتزاعاً ونفرض 

من خاللها سيادة دولتنا عىل أنقاض بقايا االحتالل والغزو عاجالً 

غري أجـل بقوة الله وعونه وتأييده وإنهـا ملواجهة آتية ال محاله، 

وسـيعلم العدّو حينها أن ما يتمنن به عن سماحه برحالت جوية 
معـدودة ال تخلـوا من املماطلـة والعرقلة مـن وإىل مطار صنعاء 

ُمَجــّرد مرحلـة عابرة لن تطـول، وحق مطار صنعـاء الدويل أن 

يكون مفتوحاً عىل مدار الساعة وإىل قيام الساعة. 
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اجاحعاُد وإخابئ السحرات إبر اظفةار داخض طسةث يف أششاظسااناجاحعاُد وإخابئ السحرات إبر اظفةار داخض طسةث يف أششاظساان

عربية ودوليةكتابات

جظغظ.. جماعغر غفغرة تحغع الحعثاَء «لتطعح وخقح وأبع جرور»

املصاوطئ الفطسطغظغئ تظَسى الحعثاء: الثم غطُطُإ الثَم واقتاقل جغثشع بمظ جرائمه
 : طاابسات

همجيتَه  الصهيوني  العـدوُّ  يواصُل 
ممارسـته  خـالل  مـن  وعدوانيتـه 
القتـل والهتك والتنكيل بحق الشـعب 
الفلسـطيني األعزل، وآخرهـا اغتيال 
فلسـطينيني  ثالثـة  االحتـالل  قـوات 
بجـروح  آخريـن  عـرشة  وإصابـة 
متفاوتة خالل عملية عسـكرية، فجَر 
أمـس الجمعة، يف مدينة جنني شـمال 
تخّللتهـا  املحتّلـة،  الغربيـة  الضفـة 
اشـتباكاٌت مسـّلحة عنيفـة وإعـداٌم 

مباٌرش للشهداء. 
َفــإنَّ  محليـة  تقاريـَر  وبحسـب 
ة  أكثَر مـن 30 دورية ووحـدات َخاصَّ
اقتحمـت املدينـة من فتحـات الجدار 
قـرب فقوعـة رشق جنـني، وفتحـة 
مقيبلـة مـن حاجـز الجلمة شـماًال، 
حـي  يف  رسيـع  بشـكل  وانتـرشت 
البسـاتني واملـدارس بأطـراف الحـي 
الرشقي، َحيُث يقع منزل الشهيد رعد 
خـازم الذي قّرر االحتـالل هدمه. كما 
اندلعـت اشـتباكاٌت عنيفـٌة يف جنني، 
وألقيـت الحجارُة والعبوات الناسـفة 
عـىل دوريـات الجيـش الـذي تعرَّض 

جنوُده إلطالِق ناٍر كثيف. 
وذكر شهود عيان أّن قواِت االحتالل 
اعرتضـت مركبًة من نـوع مازدا كان 
يستقلها الشبان الثالثة وأطلقوا النار 
بشكل مبارش نحوها خالل انسحابهم 
مـن املكان بعـد اشـتباكات مـع تلك 
القـوات، الفتني إىل أن جنـود االحتالل 
العسـكرية  جيباتهـم  مـن  ترجلـوا 
وأطلقوا النار داخل املركبة للتأّكـد من 

إعدامهم للشبان. 
وشـهدت مدينـة جنـني مسـريات 
الشـوارع  جابـت  وغاضبـة  حاشـدة 
وتقدمها مسـلحون تعّهدوا بمواصلة 
املقاومـة، كما أعلنـت القوى الوطنية 
واإلسـالمية الحـداد الوطنـي، ودعت 

للنفري العام. 
 

تظثغٌث بالةرغمئ الظضراء يف 
جظني ودسعة لاخسغث املصاوطئ

يف السـياق، زّفـت حركـة «الجهاد 
اإلسـالمي» بكّل فخر واعتزاز شهداَء 
الواجب املقّدس الشـهيد املجاهد براء 
كمـال لحلـوح (24 عاًما)، والشـهيد 
يوسـف نارص صالح (23 عاًما) وهو 
شقيق الشهيد سـعد صالح، والشهيد 
ليث صالح أبو رسور (24 عاًما)، وهو 
شقيق الشـهيد عالء أبو رسور، الذين 
ارتقـوا يف عمليـة اغتيـال صهيونيـة 
جبانـة، إثـر إطـالق جنـود االحتـالل 
النار عـىل املركبة التي كان يسـتقلها 
املقاومون يف الحي الرشقي من مدينة 

جنني. 
وأّكـدت حركة «الجهاد اإلسالمي»، 
يف بيـان لها، أمس الجمعـة: «إذ نودّع 

هـذه الكوكبـة مـن مقاومـي جنني، 
أشـقائهم  درب  عـىل  سـاروا  الذيـن 
وإخوانهـم يف إبقـاء جـذوة الجهـاد 
واملقاومة مشـتعلة، لنؤّكــد أّن هذه 
الجريمة تكشف مدى بشاعة وإجرام 
هـذا العـدّو، ولسـوف تنقلـب هـذه 
الجرائـم ويرتد عليه وبـاًال، فالعدوان 
لن يكرس شعبنا وال يثني املقاومة عن 

مواصلة مسريتها». 
«جرائـم  أّن  الحركـة  واعتـربت 
شـعبنا  بحـق  امُلسـتمّرة  االحتـالل 
ومقاومينـا، تدلـل أّن االحتالل ماٍض 
سـلوكه  عـن  وتكشـف  إرهابـه،  يف 
الدمـوي الذي يسـتهدف ُكــّل ما هو 

فلسطيني». 
وقالـت: «إّن عزيمـة أبناء شـعبنا 
تبقـى  سـوف  الصلبـة  وإرادتهـم 
األقـوى واألجدر بالنـرص مهما بلغت 
التضحيات»، وأّكــدت أّن «مجاهدينا 
لـن يغفـروا لهـذا االحتـالل جريمته 
النكـراء، ولن يصمتوا عـىل اعتداءاته 
بحق شعبنا، وسوف تبقى املقاومة له 
باملرصاد، متمسـكني بالجهاد كخيار 
وحيـد للـرد عـىل هـذه االنتهـاكات، 
واستعادة الحقوق وتحرير األرض من 

دنس الغاصبني». 
وبيّنـت الجهاد يف بيانهـا «إّن قوى 
شـعبنا ومقاومته بتشـكيالتها كافة 
ويف مقدمتهـم أبطـال رسايـا القدس 
وكتائبهـا املظفرة يف الضفـة الغربية 
رًدا  ومقاومتهـا  جهادهـا  سـتواصل 
عىل هذه الجريمة النكراء وغريها من 

الجرائم الغاشمة». 
بدورهـا، أّكــدت كتيبـة جنني، يف 
بيـان لهـا، عـىل أّن جريمـة االحتالل 

البشـعة بحـق املجاهديـن الثالثة، لن 
تمـّر مرور الكـرام، ونتوّعـد االحتالل 
املجرم بالرد عىل هذه الجريمة النكراء 

وسيدفع الثمن غالياً. 
بدورها، شـّددت الجبهة الشـعبيّة 
لتحريـر فلسـطني، يف بيانهـا عىل أّن 
 عمليـة االغتيال التـي نفذها االحتالل 
بحـق الشـبان الثالثة لن تزيد شـعبنا 
عـىل مقاومـة  ومقاومتـه إالٍّ إرصاراً 
إىل تدفيعـه ثمـَن  االحتـالل ُوُصــوالً 

جرائمه ودحره عن أرضنا. 
وأّكـدت أّن املقاومة بكافة أشكالها 
هي خيار شعبنا للرد عىل هذه الجريمة 
البشـعة، وهي درع شـعبنا وسـيفه 
القاطـع اتّجاه عصابات املسـتوطنني 
وجيش اإلجرام، ما يسـتوجب تصعيد 
املقاومـة وأن تَتَّحـول ُكــّل مناطـق 
التمـاس والحواجز إىل كتلة لهب تحت 

أقدام الصهاينة. 
حركـُة  أّكــدت  جانبهـا،  مـن 
«حمـاس» أّن جريمَة اغتيال الشـبان 
الثالثـة تؤّكـد أّن جنـني ومدن الضفة 
تشكل كابوًسا لالحتالل وحالة ضغط 

عىل ُكـّل مؤّسساته األمنية. 
حركـة  باسـم  الناطـق  وشـّدد 
أّن  عـىل  قاسـم  حـازم  «حمـاس» 
جرائـم االحتـالل كانت دوًمـا مقّدمة 
لعمليـات ثـأر حقيقية ضـد االحتالل 
ومسـتوطنيه. واعترب أّن املعادلة هي 
أّن الـدم يطلـب الدم والشـهيد يطلب 
الثـأر واالحتالل سـيدفع ثمن جرائمه 

بحق شعبنا. 
وتابـع قاسـم: «يجـب أّال تمر هذه 
الجريمـة دون حسـاب، وأن يتصاعد 
فعـل املقاومة وتشـتعل الضفـة ناًرا 

َوأََضــاَف  االحتـالل»،  أقـدام  تحـت 
الـرضورة  تؤّكــد  الجريمـة  هـذه 
امللحة لتشـكيل إطـار وطني حقيقي 
لدعـم املقاومـة يف جنـني وكل املـدن 
حاضنـة  وتشـكيل  الفلسـطينية 

سياسية لها. 
الجبهـة  أدانـت  السـياق،  ذات  ويف 
الديمقراطية لتحرير فلسطني جريمة 
اغتيـال الشـبان الثالثـة مؤّكــدًة أّن 
دماءهم لـن تذهب هدراً، وشـّددت يف 
بيـاٍن لها عـىل أّن سياسـة االغتياالت 
واإلعدامـات بدم بـارد ألبناء شـعبنا، 
لتقويض  فاشلة  محاولة «إرسائيلية» 
واملقاومة  والصمـود،  املقاومـة  إراَدة 
الشـعبيّة الناهضة يف الضفة، محملًة 
حكومـة االحتالل املسـؤولية الكاملة 
عـن تبعـات تلـك الجريمـة النكـراء، 
وشـعبنا بمقاومته لـن يقف مكتوف 

األيدي. 
ونعت لجان املقاومة شهداء جنني، 
وأّكــدت أّن دماَءهم الزكية لن تذهب 
سـدى وسـتظل لعنـة ووصمـة عار 
تطـارد كيان العدّو الصهيوني عىل مر 

التاريخ واألزمان. 
ودعت لجـاُن املقاومـة يف بياٍن لها 
«مقاومي شعبنا وشـبابه الثائر الحر 
األبـي يف الضفة املحتّلة والقدس األبية 
والداخل الفلسـطيني املقاوم للرد عىل 
جريمـة العـدّو الصهيونـي باغتيـال 
املقاومني الثالثـة ورضب جنود العدّو 
الصهيوني ومسـتوطنيه يف ُكـّل شرب 

من أرضنا املحتّلة». 
كمـا نعت حركـة املبـادرة الوطنية 
الفلسـطينية شـهداء جنني البواسل، 
وقالـت: إّن «عمليّة اإلعـدام واالغتيال 

قـوات  بهـا  قامـت  التـي  الوحشـية 
تزيـد  لـن  «اإلرسائيليـة»  االحتـالل 
الشـعب الفلسـطيني إال إرصاراً عـىل 
الكفـاح واملقاومة بكل الوسـائل؛ ِمن 
أجِل حريته وإسـقاط نظام االحتالل 

واالضطهاد العنرصي. 
 

تحغغٌع جماعريي طعغإ
يف السياق، شاركت جماهريُ غفرية، 
ظهَر أمس الجمعة، يف موكِب تشـييع 
شـهداء الفجر يف جنـني، الذين ارتقوا 
عمليـة  خـالل  االحتـالل  برصـاص 

االغتيال الجبانة هذه. 
وألقت عوائُل الشـهداء نظرَة الوداع 
وسـط  الطاهـرة،  جثامينهـم  عـىل 

الدموع ومشاعر السخط والغضب. 
وبعد الصالِة عىل جثامني الشهداء، 
انطلقـت مسـرية حاشـدة يتقدمهـا 
عرشات املسـلحني الذين أطلقوا النار 
بالهواء تحية للشـهداء وتكريًما لهم، 
وخـالل موكـب التشـييع الـذي جاب 
شوارع جنني واملخيم، رّددت الهتافات 
التي دعت للمقاومة والرد العاجل عىل 

جرائم االحتالل. 
أقيمـت  الشـهداء،  دفـن  وبعـد 
مهرجانات تأبينية بمشاركة مقاتلني 
مـن كتائـب شـهداء األقـىص ورسايا 
القـدس، أّكـدت أن جرائم االحتالل لن 
تنال من عزيمة الشـعب الفلسطيني، 
وإراَدة املقاومـني الـذي سـيواصلون 
درب الجهاد واملقاومة وخوض معارك 
الـرشف حتى دحـر االحتـالل وكنس 

املستوطنني. 

 : وضاقت
وقع انفجاٌر، ظهَر أمس الجمعة، يف 
املسجد الرئيس بمنطقة إمام صاحب 
بمحافظـة قنـدوز بأفغانسـتان، مـا 

أسفر عن وقوع ضحايا ومصابني. 
لوكالة «سـبوتنيك»:  مصـدر  وقال 
إن «عدد الضحايا وصل إىل 12 شـهيداً 

و30 مصاباً حتى اآلن». 
أن  إىل  محليـة  مصـادر  وأَشـاَرت 

االنفجـار وقـع وقت صـالة الجمعة، 
مما خّلف عدداً من الضحايا. 

اآلونـة  يف  أفغانسـتان  وشـهدت 
األخرية عـدة انفجارات، أسـفرت عن 

وقوع عدد من الشهداء والجرحى. 
ووقـع الهجـوم األعنـف، يف أُكتوبر 
العـام املـايض، َحيُث تعرض مسـجد 
للشـيعة يف مدينة قندوز األفغانية، إىل 
هجوم إرهابي تبنـاه تنظيم داعش»، 
أسـفر عن استشـهاد 60 شخصاً عىل 

األقل، وإصابة نحو 140 آخرين. 
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ضطمئ أخغرة

اجرتاتغةغُئ «الخرب» 
وأوعاُم «الاظازقت»!

جظث الخغادي   

وافقـت صنعاُء عـىل تمديد 
ـداٍت أمميـٍة  الُهدنـة بعـد تعهُّ
تنفيـذ  عـىل  بالعمـل  جديـدٍة 
بنوِدهـا وتحسـنِي رشوطهـا، 
َويف ظـل خطـاٍب دويل ممـوج 
يوحـي بانحيازه للسـالم، غري 
أن موافقـة صنعـاء لـم تكـن 
مسـتندة عىل هـذه الخطابات 
فيهـا  تعالـت  بـل  َوالوعـود، 
حسـابات املسؤولية اإلنسانية 
ومدى ما يمكـن أن تنتزعه من 

نتائج إيجابية عىل واقع املعاناة الشعبيّة. 
ويف منهجية صنعاء انتصاٌر للسالم الحقيقي واملستدام، 
وحـرٌص كبـري للوصـول إليـه، إالَّ أنهـا ال تـرى يف األفـق 
بـوادَره ومؤرشاِتـه، كمـا لم تعـد تنطيل عليها أسـطوانُة 
السـالم املرشوخة َواملسـوَّق لها عىل الطريقـِة األمريكية، 
ويف رصيدهـا خربٌة مرتاكمة تجاوزت السـبع سـنوات من 

املواجهة العسكرية والسياسية. 
مثّلت الُهدنة ُفرصًة الختباِر َوإعادة تقييٍم لجديد املواقف 
والسياسات الدولية، َوتحديداً يف ظل تتابُِع السقوط ألوراق 
ورهانـات العـدّو يف اليمـن، َومثّلـت لنا كمتابعـني محطًة 
لقـراءة املسـارات القادمة يف الـرصاع، وعمـا إذَا كان ثمة 
عقالنيًة وإقراراً بالفشل قد تجنب املعتدي املزيَد من املآالت 
العميـاء واملزالـق الخطـرة، غـري أن مـا يحُدُث مـن تعنت 
ومراوغة يكشُف أن نوايا الرتكيِع لإلراَدة اليمنية َوالتوظيف 
لكل الوسائل غري املرشوعة يف سبيل هذه الغاية ُمستمرًَّة. 

يسـتمرُّ تحالـف العـدوان بسياسـته القـذرة من خالل 
توظيـف امللـف اإلنسـاني عسـكريٍّا وسياسـيٍّا، َويمعـن 
باحتجاِز وعرقلة سفن وإمَدادات النفط ومشتقاته إىل هذه 
اللحظة، كما يعرقُل الرحالِت الجويَة من وإىل مطار صنعاء 
دين  الـدويل عىل مرأى ومسـمع مـن رعـاة الُهدنـة َواملتعهِّ
بتنفيـذ مقّرراتها، باتت الصورُة واضحًة للعيان، إذ لم تكن 
الُهدنُة وفق تذاكي العدّو إالَّ كسـباً للوقت َوسـعياً للتحكم 
بمسار األحداث َومسـًعى حثيثاً إىل تغيرِي أدبياِت التفاوض 
تحت غطاء التهدئة والسـالم، أما عن سـلوك األمم املتحدة 
وأدوارهـا فمقصـورٌة بالعمـل عـىل تهيئة الطاولـة لهذه 

األماني والطموحات. 
أكثر من سبع سنوات من الحرب َوأكثر من سبعني يوماً 
من الُهدنة، والعدوُّ يتمسـك باملِلف اإلنسـاني كآخر األوراق 
الالإنسانية الباقية يف متناوله، َوصنعاء ال تزاُل تعزُِّز وتراِكُم 
أوراَقها يف املواجهة باسرتاتيجية صرب َوثبات َومنهج ديني 

ووطني أثبت فاعليتَه وعلوَّه.
َوإذَا كان كسـُب املزيـد مـن الوقت هو مـا حّققه العدوُّ 
مـن الُهدنة، َفـإنَّ عليه إحسـاَن اسـتغالله إلعـادة قراءة 
مضامني املوقف الذي باتت عليـه صنعاُء بقيادتها وقواها 
َوجمهورهـا، بدالً عـن عبثية اختبار الصـرب َوالعيش تحت 

أوهام التنازالت. 

ــر لعق بعرة ٢١ جئامرب لضاظئ لطافضُّ
خظساء أجعَأ طظ سثن  غتغى المتطعري

ُر نعمَة  لـم نكـن نقـدِّ
قدرهـا،  َحـقَّ  األمطـار 
بما  عليها  اللـَه  ونشـُكُر 
يليق؛ حتـى طال القحُط 
واسـتمر الجْدُب، وعرفنا 
قيمـة نعمة اللـه وأثرها 

عىل ُكـّل البالد.
عىس اللـُه أن يفرَِّجها 
وأن  بالغيـث،  ويرحَمنـا 
قـال  ممـن  يجعلنـا  ال 

عنهم: 
ِنيِبنَي إَِليِْه ثُمَّ إِذَا  اَس ُرضٌّ َدَعْوا َربَُّهم مُّ َوإِذَا َمسَّ النـَّ
ُكْوَن.  نُْهـم ِبَربِِّهْم يُْرشِ نُْه َرْحَمـًة إِذَا َفِريٌق مِّ أَذَاَقُهـم مِّ
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ُّ َدَعانَا ِلَجنِبـِه أَْو َقاِعًدا أَْو  َوإِذَا َمسَّ اْإلِنَسـاَن الرضُّ
ُه َمرَّ َكأَن لَّْم يَْدُعنَا إَِىل ُرضٍّ  ا َكَشْفنَا َعنُْه ُرضَّ َقاِئًما َفَلمَّ
ِفنَي َما َكانُوا يَْعَملُوَن. [سورة  ُه، َكذَِلَك ُزيَِّن ِلْلُمْرسِ سَّ مَّ

يونس 12]
َوإِذَا َمـسَّ اْإلِنَسـاَن ُرضٌّ َدَعا َربَُّه ُمِنيبًـا إَِليِْه ثُمَّ إِذَا 
نُْه نَِيسَ َما َكاَن يَْدُعو إَِليِْه ِمن َقبُْل َوَجَعَل  َلُه ِنْعَمًة مِّ َخوَّ
ِللَِّه أَنَداًدا لِّيُِضلَّ َعن َسِبيلِِه، ُقْل تََمتَّْع ِبُكْفِرَك َقِليًال، إِنََّك 

ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر. [سورة الزمر 8]
ْلنَاُه ِنْعَمًة  َفِإذَا َمسَّ اْإلِنَسـاَن ُرضٌّ َدَعانَا ثُـمَّ إِذَا َخوَّ
ا َقـاَل إِنََّما أُوتِيتُـُه َعَىل ِعْلٍم، بَـْل ِهَي ِفتْنَـٌة َوَلِٰكنَّ  نـَّ مِّ

أَْكثََرُهْم َال يَْعَلُمْوَن. [سورة الزمر 49]
نسأل الله السالمة. 

زعران الصاسثي 

اسـتهداُف اليمـن مـن ِقبـل قـوى الـرش العاملي 
املتمثلـة يف أمريـكا وإرسائيـل؛ نظـراً ملـا يمثله من 
أهميّـة جغرافيـة ومـا يمتلـك مـن خـريات وفرية، 
فعملوا عىل زرع تنظيمات وعناَرص إرهابية؛ بَهدِف 
غـزوه واحتاللـه تحـت مسـمى مكافحـة اإلرهاب 
والعبث بكل خرياته واحتالله أرضاً وإنساناً، فمّولوا 
وحشـدوا وجعلـوا مـن دول الخليـج الداعـم لتلـك 

العنارص.
وجنوباً  خططوا السـتهداف اليمن قاطبًة شماالً 
ورضب وتكتيـم األفـواه املناهضـة لهم ولسياسـة 

احتاللهم للشـعب اليمني وغرس كيانات يف السـلطة تخُدُمهم وتعمل عىل تنفيذ 
مصالحهم عىل حسـاب تجويع اليمنيني، إال أن أبناَء الشعب اليمني أدركوا ذلك، 
َحيُث سـارعوا بالقيام بثورة ضد املفسـدين ورفض الَوصاية األمريكية، ملتفني 

حول قيادة كان لها الصوُت األكربُ يف ذلك.
وبعـد أن شـاهد األعـداء انتفاضـَة الشـعب ضـد مخّططاتهم وإفشـالها يف 
العاصمة صنعاء، عملـوا عىل تحريك أدواتهم إىل عدن، َحيُث حالوا بني تحريرها 
بعدوان وتحالف لم يسـبق له مثيل يف العالم، ووجدوا هناك بيئًة مناسبًة لتنفيذ 
مخّططهـم التدمـريي بعد زرع كيانـات تقتل وتدّمـر وتخطـف، فلوال ثورة 21 
سبتمرب لكانت صنعاء أسوأ من عدن ولشاهدنا ما يحدث اليوم يف عدن يف صنعاء.

إن عدَن اليوم تضيُق أرضاً وإنسـاناً فال وجـوَد لألمن والراحة فيها، فكل يوم 
وهي تنزُف دماً، وتكثُُر االغتياالت بحق املدنيني.

لقد جعلوا من عدَن بؤرًة ومستنقعاً من الدماء وحاضنًة لكل املجرمني وميداناً 
يف التصفيات واالغتياالت. 


