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صنعاء تسلم مالحظاا على مقترح «األمم» وتؤكد استعدادها فتح طريقني يف تعز كمرحلة أوىلصنعاء تسلم مالحظاا على مقترح «األمم» وتؤكد استعدادها فتح طريقني يف تعز كمرحلة أوىل

فـــعـــلـــوا كــــل شــــــيء وبـــــاتـــــوا مــقــتــنــعــني بـــأن 
صـــــنـــــعـــــاء بـــــــعـــــــيـــــــدة..  الــــــــريــــــــاض أقـــــــرب

خيتربون صربنا حىت جبرائم االغتصابخيتربون صربنا حىت جبرائم االغتصاب

صــــــــــــــنــــــــــــــعــــــــــــــاء أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ممـــــــــــــــــــــا مـــــــضـــــــىصــــــــــــــنــــــــــــــعــــــــــــــاء أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ممـــــــــــــــــــــا مـــــــضـــــــى

لـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــة  ا لـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــة احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  ا احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 
ملــــــــــعــــــــــنــــــــــوي ا لــــــــــعــــــــــنــــــــــصــــــــــر  ا ملــــــــــعــــــــــنــــــــــويتــــــــــســــــــــتــــــــــهــــــــــدف  ا لــــــــــعــــــــــنــــــــــصــــــــــر  ا تــــــــــســــــــــتــــــــــهــــــــــدف 

أكد على احلرص يف استمرار التحشيد وكل أشكال االستعداد العسكري واجلهوزية
قائد الثورة يلتقي وجهاء العاصمة ويؤكد ثبات معادلة الصمود:


مـــــعـــــيـــــشـــــة  عــــــــلــــــــى  ـــــــــق  ضـــــــــي لــــــــــــــعــــــــــــــدوان  مـــــعـــــيـــــشـــــة ا عــــــــلــــــــى  ـــــــــق  ضـــــــــي لــــــــــــــعــــــــــــــدوان  ا
بـــــــــوعـــــــــيـــــــــهـــــــــم فــــــــــــــــــصــــــــــــــــــدم  لــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاس  بـــــــــوعـــــــــيـــــــــهـــــــــما فــــــــــــــــــصــــــــــــــــــدم  لــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاس  ا
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بالاعازي طع وخعل تسجغجات طمابطئ لقتاقل السسعدّي بترًا إلى المعرة 

تتالش السثوان غسغث تحشغض واجاثثام ططار ساص لظصض افجطتئ والسااد إىل حئعة
 : طاابسات

أعاد تحالُُف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي تشـغيَل واسـتخداَم مطـار عتق 
الـدويل بمحافظـة شـبوة املحتّلـة ألغراض 
عسـكرية؛ بَهدِف نقل أسـلحة وعتاد، األمر 
الذي يكشـف عـن نية مبيَّتـة للرياض وأبو 
ظبـي لتصعيـٍد قـادٍم يف املحافظـة الغنيـة 

بالثروات النفطية والغازية. 
ويف تواُطـٍؤ واضـٍح ورصيـح، قالـت ما 
يسمى هيئة الطريان املدني يف عدن املحتّلة، 
أمـس األول الخميس: إنَّ مطـاَر عتق الدويل 
بمحافظة شـبوة املحتّلة سيستقبُل رحالٍت 
يافطـة  تحـَت  العـدوان  لتحالـف  جويـًة 
«املنظمـات االغاثية»، ابتداء مـن غٍد، األحد 

القـادم»، مبينـة أن الرحـالت سـتكون من 
حتى السادسة  السـاعة السادسـة صباحاً 

مساء. 
ويف الثامـن مـن ينايـر املـايض، هبطت 
طائرة شـحن عسـكرية إماراتيـة يف مطار 
عتـق الـدويل، َحيـُث نقلـت أسـلحًة وعتاداً 
مليليشـياتها يف ما يسـمى املجلس االنتقايل؛ 
وذلك بغطاء املساعدات اإلغاثية واإلنسانية. 
ومـا يؤّكـُد زيَف تحالُـِف العدوان يف فتح 
مطـار عتق لنقل مسـاعدات إنسـانية، هو 
إعالُن األمم املتحدة األسـبوع املايض، تعليَق 
عملهـا يف محافظـات: أبـني ولحـج وتعـز 
املجاورة ملحافظة شبوة، جراء انهيار األمن 

يف تلك املناطق. 
من جانب آخر، دفع االحتالل السـعودّي، 
أمـس األول الخميس، بتعزيزات عسـكرية 

ضخمة إىل محافظة املهرة، تتضمن أسلحة 
وعتـاداً وأجهزة اتصاالت، وذلك بعد أقلَّ من 
48 سـاعة عىل وصول تعزيزات عسـكرية 
سـعوديّة تضـم عـرشاِت اآلليـات ومئـاِت 

الجنود إىل مدينة الغيضة. 
وأّكـدت مصادُر محلية أن سفينَة شحن 
عسـكريًة تابعًة لالحتالل السعودّي وصلت 
خالل الساعات املاضية، إىل ميناء نشطون، 
تحمـل كميًة كبـريًة من اآلليـات واألجهزة 

العسكرية الحديثة. 
وبيّنت املصادر أن هذه التعزيزاِت يف ظل 
مساعي تحالف العدوان السعودّي اإلماراتي 
بتعزيز حضوره يف محافظة املهرة، لتمرير 
ة، وعىل رأسها مد أنبوب  مشـاريعه الَخاصَّ
البحـر  إىل  املحافظـة  أرايض  عـرب  النفـط 

العربي. 

تصرغر غربغ: أطرغضا طاعّرذئ طع السسعدّغئ و «إجرائغض» يف ارتضاب جرائط ترب بالغمظ 
 : طاابسات

أّكـد تقريـٌر غربيٌّ أن الواليـاِت املتحدَة 
أعـوام  سـبعة  مـدى  وعـىل  األمريكيـَة 
ماضية، أغرقت الدوَل الخليجية بأسـلحة 
متقدِّمة تبلغ قيمتُها عرشاِت املليارات من 
الـدوالرات، يف وقـت تزعم فيه أنه ليسـت 
لديهـا أيـة فكرة عمـا إذَا كانـت طائراتُها 
الهليكوبـرت والصواريخ والقنابـل أَدَّت إىل 
تفاقم األزمة اإلنسـانية يف اليمـن، منوًِّها 
إىل أن السعوديَّة اشـرتت أسلحًة بمليارات 
الدوالرات؛ ونتيجة لذلـك اجتاحت املجاعة 
ُكــّل اليمـن، ويُقتَـُل النـاُس فيهـا بتلـك 
األسـلحة، موضًحـا أن الواليـات املتحـدة 
يف  وإرسائيـل  السـعوديّة  مـع  متواطئـة 

انتهاكات حقوق اإلنسان. 
إندبندنـت»  «ذي  لصحيفـة  ووفقـاً 
الربيطانيـة، أمـس األول الخميـس، فقـد 
قـال تقريـر صادر عـن مكتب املحاسـبة 
الحكوميـة، الذي يراقب اإلنفاق األمريكي، 
وزارة  وال  للبنتاغـون  يمكـن  ال  بأنـه 
الخارجيـة إظهار مـا إذَا كانتا قـد حّققتا 

بشـكل صحيـح يف مزاعـم بـأن أيـاً مـن 
األسلحة التي باعتها لحلفائهما السعوديّة 
واإلمارات بـني عامي 2015 َو2021 والتي 
بلغـت قيمتها أكثر مـن 55 مليار دوالر قد 

تم استخداُمها ضد املدنيني يف اليمن. 
وأّكــد التقرير املكوَّن مـن 75 ورقة أن 

ما يجري يف اليمن يعد مصدر قلق إنساني 
ملـح، فيما تفتقر الحكومـة األمريكية إىل 
صورة واضحة وكاملة لكيفية مسـاهمة 
الدعـم العسـكري املقـدم للريـاض وأبـو 
ظبـي يف إلحاق الرضر باملدنيـني يف اليمن، 
مبينًا أن نتائَج مكتب املحاسبة الحكومية 

تأتـي يف الوقـت الذي يخطط فيـه الرئيس 
األمريكـي جـو بايـدن للرتاجع عـن وعده 
الذي قطعه خـالل حملته االنتخابية بعزل 

النظام السعودّي. 
املسـؤولني  أن  التقريـُر  وأوضـح 
األمريكيـني يف إدارة بايـدن أعادوا تصنيَف 
األسـلحة مثل الصواريخ متوسـطة املدى، 
والتـي يمكـن أن تدّمــر أهدافـاً مدنية أَو 
عسكرية؛ باعتبَارها دفاعيًة، وهي طريقٌة 
للعمل عىل سياسـات البيـت األبيض التي 
تهدُف إىل وقِف مبيعات األسلحة الهجومية 

إىل اليمن. 
وأَفادت الصحيفة بأنه يف الشـهر املقبل 
يعتـزُم بايـدن زيـارَة الريـاض، ومع ذلك 
سـيقدم احرتاَمـه للملك العجوز سـلمان 
ويلتقـي بنجله محمـد بن سـلمان، الذي 
ما كاتَب  قتـل أتباَعه ومعارضيه، ال ِســيـَّ
الصحفـي  بوسـت  واشـنطن  يف  العمـود 
 ،2018 يف  خاشـقجي  جمـال  السـعودّي 
عـالوًة عىل ذلك أثار القتـَل غضباً يف الغرب 
وأثـار تسـاؤالٍت حـول الدعـم األمريكـي 
والربيطانـي للحـرب السـعوديّة يف اليمن 

َحيُث تسـببت الرياض وأبو ظبي يف أسـوأ 
الكوارث اإلنسانية بالعالم. 

إندبندنـت»  «ذي  صحيفـة  وبينـت 
الربيطانيـة أنـه وعىل الرغم مـن التقارير 
العديـدة التي تؤّكــد أن الغـارات الجوية 
والهجمات التي تشنها ُكـلٌّ من السعوديّة 
واإلمارات تسـببت يف أرضار مدنية واسعة 
النطـاق يف اليمـن، لـم تبّلـغ وزارة الدفاع 
األمريكية ولم تتمّكن الدولة من تقديم أدلة 
عىل أنهـا حّققت يف أية هجمـات محتملة 
ح به للمعـدات التي  السـتخدام غري مـرصَّ
تـم تصديرهـا إىل السـعوديّة أَو اإلمارات، 
مؤّكـدة أنه وبموجـب القانون األمريكي، 
يجُب فحُص صادرات األسـلحة، من َحيُث 
قدرتهـا عىل إلحـاق الـرضر باملدنيني قبل 
بيعهـا، الفتـة إىل أن لدى الواليـات املتحدة 
سـجالٍّ قبيًحـا وقـذًرا للغاية يف ذلـك، فقد 
كانـت تمنـح إرسائيـل أسـلحًة بمليارات 
ونعـرف  عقـود،  مـدى  عـىل  الـدوالرات 
كيـف تسـتخدُم إرسائيل هذه األسـلحة يف 
فلسـطني، َحيُث تـم القضاُء عـىل عائالت 

بأكملها وُقتل أطفال وصحفيون. 

ططغحغا اقظاصالغ تاعط 
صغادات طعالغئ لطفار عادي 
وتجب «اإلخقح» باغاغال 

املرتِجق جعاس
 : طاابسات

اتهم ما يسـمى «املجلَس االنتقايل» بشـكل علني ومبارش، وزيراً 
سـابقاً يف حكومة الفنـادق، بالوقوف وراء عمليـة اغتيال القيادي 

العسكري املرتِزق ثابت جواس. 
وأّكـد املرتِزق شـالل شـايع -رئيس ما يسـمى وحـدة مكافحة 
اإلرهـاب التابعـة لالنتقـايل- أمـس األول الخميس، تـورَُّط قيادات 
عسكرية موالية للفار هادي وحزب «اإلصالح»، بعملية اغتيال قائد 

محور العند، املرتِزق ثابت جواس. 
جـاء ذلـك، خالل نـرشه تقريـراً تضمـن اعرتافاٍت ملـن وصفها 
بـ»خلية اغتيـاالت»، تتعلق بقضية اغتيال املرتـِزق جواس، والذي 
لقـي حتفه بانفجـار عبوة ناسـفة يف مدينـة عدن أواخـر مارس 

املايض. 
وأظهـر التقرير نقالً عن املتهمني، بأنهم نفـذوا عملياِت اغتيال 
عديدة يف املحافظـات الجنوبية املحتّلة، تحت إرشاف املرتِزق محمد 
امليرسي، شـقيق وزير الداخلية السـابق يف حكومـة املرتِزق، أحمد 
امليرسي، واملحسوب عىل حزب «اإلصالح»، وكذا املرتِزق أمجد خالد، 

قائد ما يسمى لواء النقل يف قوات الفاّر هادي. 
وطالـب التقريُر النيابـَة العامة يف عدن، برسعـِة إصدار مذكرة 
العتقـال امليرسي وخالـد، يف خطوة قد تفجر املزيـد من الرصاعات 
ما يف ظـل تصاعد  بـني أدوات ومرتِزقـة تحالـف العدوان، ال ِســيـَّ
عمليات التصفية واالغتياالت بني قيادات تلك األدوات يف املحافظات 

الجنوبية املحتّلة. 
وكان املرتـِزق أحمد امليرسي -وزير الداخلية السـابق يف حكومة 
املرتِزقـة-، قـد اتهـم يف وقت سـابق عربَ تسـجيل مرئـي، كالٍّ من 
االحتـالل اإلماراتي واالنتقـايل، بالوقوف خلف عمليـات االغتياالت 
التـي تشـهُدها مدينُة عدن، بينهم قائد ما يسـمى اللواء األول دعم 
وإسـناد، املرتِزق منري محمـود اليافعي، امللقب بــ «أبي اليمامة» 

مطلع أغسُطس 2019 داخل معسكر الجالء. 

تصطغص جاسات تحشغض الضعرباء يف سثن املتاّطئ غداسش طساظاة افعالغ
 : طاابسات

نّدد األهايل يف مدينة عدن املحتّلة، أمس الجمعة، 
بالعقـاب الجماعي الذي يفرُضـه تحالُُف العدوان 
وحكومة املرتِزقة عىل السـكان يف مختلف املناطق 
واملديريـات.  وأوضح املواطنـون يف عدن أن رشكة 
الكهربـاء خّفضـت سـاعات تشـغيل الكهرباء يف 
االحيـاء السـكنية بمنطقة الشـيخ عثمـان، ملدة 

ساعة ونصف سـاعة مقابل أربع ساعات انطفاء 
خالل السـاعات املاضية من أمس األول الخميس، 
الفتني إىل أن تقليص ساعات التشغيل يضاعف من 
معاناة األهايل؛ كون املدة املحّددة للتشـغيل ليست 
كافية لتلبية احتياجاتهـم؛ ِمن أجِل الحصول عىل 

املياه، يف ظل ارتفاع كبري لدرجة الحرارة. 
وبنّي األهايل يف عـدن املحتّلة أن خدمة الكهرباء 
تتجه نحـو االنهيار، عىل الرغم مـن االحتجاجات 

الشـعبيّة الغاضبـة التي تشـهدها املدينة بشـكل 
األََساسـية  الخدمـات  بتوفـري  للمطالبـة  يومـي 
إىل  باإلضافـة  وامليـاه،  كالكهربـاء  والرضوريـة 
تدهـور الوضـع املعيـيش االقتصادي جـراء قيام 
تحالـف العـدوان وحكومـة املرتِزقـة بطباعة ما 
يقارب تريليوني ريال يف روسـيا دون غطاء، األمر 
الذي سـاهم يف انهيارها وتدنـي قيمتها أمام بقية 

العمالت األجنبية األُخرى. 

بعثف تظمغئ صطاع السسض شغ الغمظ واإلجعام شغ تسعغصه سالمغًّا 

افربساء الصادم.. اظطقُق شسالغات املعرجان العذظغ افول لطسسض الغمظغ 
 : طاابسات

القـادِم،  األربعـاء  يـوم  العاصمـة،  يف  تنطِلـُق 
فعاليـاُت (املهرجـان األول للعسـل اليمنـي) الذي 
تنظُِّمـه وحدُة العسـل اليمني يف اللجنـة الزراعية 
والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري، وسيستمر 

ام.  ملدة ثالثة أَيـَّ
وقـال رئيـُس اللجنة التحضرييـة، عضو وحدة 
العسـل يف اللجنة الزراعية والسمكية العليا، ذياب 
األشـموري: إن املهرجان يهدُف إىل تنميِة وحمايِة 
املنتـج املحـيل لخدمة منتجـّي العسـل واالقتصاد 
اليمني، واسـتعادة ُسـمعته ومكانتـه التي ُعرف 
بها منذ القدم، ُمشـرياً إىل أن املهرجان سريكز عىل 
تشـجيع التسويق املحيل للعسـل اليمني وتفعيله، 
وربـط جمعيات النحالـني مع الـرشكات واملحال 
التجاريـة التـي تبيع وتعمـل عىل تسـويق املنتج 
املحيل وتوعية املجتمع بمقاطعة العسل الخارجي، 

وتوضيح تأثرياته عىل جودة املنتج املحيل. 
ولفـت إىل أهميّـِة املهرجان لإلسـهام يف تنمية 
قطـاع العسـل يف اليمـن، واالهتمام بـه من خالل 
نرش ثقافة ومعلومات املنتج، وترويجه، واإلسهام 
ا، إضافًة إىل تعزيـز وعي ونظرة  يف تسـويقه عامليّـٍ

املجتمـع تجـاه العسـل اليمنـي الـذي يمثـل إرثاً 
نقدياً لدعـم االقتصاد  ة يمنية، ومنتجـاً  وُهــِويـَّ

الوطني. 
وذكر األشـموري أن املهرجاَن يسـتهدُف تجاَر 
العسـل يف اليمن وكافة أفراد املجتمع عامة، َحيُث 
يشـارك يف املهرجـان تجـار العسـل ومؤّسسـات 

حكومية اقتصادية ورشكات تجارية. 
وبنّي أن املهرجاَن يشـتمُل عىل معرض أنشطة 

لعـرض  مخصصـة  وخيـام  العسـل،  ملنتجـات 
مختـربات التحليـل للعسـل وأنواعـه، والوسـائل 
املختلفـة يف إنتاجيتـه ونمـاذج من خاليـا النحل، 
وجوانب إرشـادية وتوعوية وكيفيـة التعامل مع 

خاليا النحل، واالهتمام بها ورعايتها. 
ودعا رئيـُس اللجنة التحضرييـة للمهرجان إىل 
املشـاركِة الفاعلـِة يف فعاليات املهرجـان والعمل 
عىل تنمية وحماية املنتج املحيل واستعادة ُسمعته 
ومكانتـه.. منوًِّها بدور وسـائل اإلعالم يف الرتويج 
للمهرجان وتوعية املجتمع بأهميّة تنمية وحماية 

العسل اليمني. 
وتكمـن أهميّة املهرجان الوطني األول للعسـل 
اليمنـي يف الرتكيـز عـىل الجوانـب اإلرشـادية يف 
إنتاجية العسـل وتسـويقه واالهتمام به وتنميته 

لالستفادة منه يف رفد االقتصاد الوطني. 
ويعتربُ العسل اليمني من أشهر أنواع العسل يف 
العالـم؛ ملا تمتاُز بـه األرض اليمنية من اختالف يف 
التضاريس كـ: الجبال الشاهقة والوديان الواسعة 
اليمنـي  العسـل  ويتميـز  الطويلـة،  والسـواحل 
باحتفاظـه بخواصه الطبيعية مـن حبوب اللقاح 
وغذاء امللكات والنحل، ما جعل من العسـل اليمني 
منتجـاً ذا قيمـة عالجية وغذائية عاليـة، وأعطته 

مذاقاً لذيذاً ونكهة طيبة. 
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 : خاص
أعلنت صنعـاُء تسـليَم ردهـا ومالحظاتها عىل 
مقرتِح املبعوث األممي بشـأن فتـح الطرق يف تعز 
وبعض املحافظات اليمنية، وذلك بعد مناقشِته مع 
القيـادة، يف إطار الحـرِص عىل تنفيذ بنـود الُهدنة 
التـي ال يزال تحالـف العدوان ومرتِزقتـه يحاولون 

االلتفاف عليها. 
وقـال مصـدٌر مسـؤوٌل يف اللجنـة العسـكرية 

الوطنيـة، الخميـس، إنهـا سـلمت األمـم املتحدة 
املالحظات عىل املقرتح الـذي قدمه املبعوث هانس 
غروندبـرغ خـالل الجولـة الثانية من مناقشـات 
عمان بشأن فتح الطرق يف تعز وبعض املحافظات. 
وكان املبعـوث األممـي قدم هذا املقـرتح بعد أن 
رفض وفـد املرتِزقـة املوافقة عىل مبـادرة صنعاء 
بشـأن فتح عدة طرق يف تعز وبعـض املحافظات، 
كمرحلـة أوىل يف تعنت واضح يكشـف إرصار العدّو 

وحرصه عىل استمرار معاناة املواطنني. 
وكانت اللجنة الوطنية عادت إىل صنعاء ملناقشة 

املقرتح األممي مع القيادة. 
َن  وقال املصدر: إن الرد عىل املقرتح األممي تضمَّ
تأكيـَد اسـتعداد صنعـاء لفتح طرق، عـىل أن تبدأ 
املرحلة األوىل بالفتح الفوري لطريقني يف محافظة 
تعـز: األوىل طريـق (صالـة – أبعـر - الرصمـني – 
الدمنة - الحوبان - خط صنعـاء)، والثانية طريق 
لحج - عدن (الرشيجة - كرش- الراهدة – الحوبان 

- خط صنعاء). 
وكانت املبـادرة التي قّدمتها اللجنُة العسـكرية 
الوطنية يف مناقشـات عّمان قـد تضمنت فتَح هذه 

الطرق، كمرحلـة أوىل، لكن وفـد املرتِزقة ركز عىل 
مناطـق تمـاس معينة السـتغاللها عسـكريٍّا ضد 

قوات الجيش واللجان الشعبيّة. 
َوأََضــاَف املصـدر أنه «بعد إتمـام املرحلة األوىل 
تواصـل اللجـان النقاش برعاية أممية السـتكمال 

البقية وفقاً ملا سيتم االتّفاق عليه». 
ومن شـأن البدء بفتـح الطـرق يف املرحلة األوىل 
أن يخفـف َكثرياً من معانـاة املواطنني يف محافظة 
تعـز، ويوقف متاجـرة املرتِزقة بقضيـة املحافظة 

ووضعها اإلنساني. 

 : خاص
العاصمـة  وأبنـاِء  بُوجهـاِء  لقائـه  يف 
صنعاء، أّكـد قائُد الثورة، السـيد عبد امللك 
بدر الدين الحوثـي، عىل أن هزيمَة تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي 
باتت العنواَن الرئييس للمرحلة، وأن صموَد 
صنعـاء وتغلُّبََهـا عـىل الحمـالت املتنوعة 
رئيسـية  كمحافظـٍة  اسـتهدفها  التـي 
ـُد ُكـلَّ  وعاصمـة جامعـة لليمنيني، يجسِّ
مالمح االنتصار اليمنـي الكبري والحتمي، 
والذي يحاول العدّو يائسـاً االلتفاف عليه 
مـن خـالل إثارة الفتـن وزعزعـة الجبهة 

الداخلية. 
القائد أوضـح أن العاصمَة صنعاء كانت 
منـذ بدايـة العـدوان الهـدَف األبـرَز واألوَل 
للعـدو، َحيـُث اسـتهدفها بشـكل مكثّــف 
وبمختلـِف أنـواع الصواريـخ والقنابل، بما 
يف ذلـك املحرمـة دوليٍّا، وارتكب فيها أبشـَع 
املجـازر، كمـا قـام بتجهيـز عـدة حمالت 
عسـكرية كبـرية الحتاللها وأنفـق عىل ذلك 

مليارات الدوالرات. 
وإىل جانـب ذلـك، ذّكـر قائُد الثـورة بأن 
جزًءا كبريًا مـن مخّططات العدّو ومؤامراته 
األمنيـة كانت تسـتهدف العاصمـة صنعاء 
إلثارة الفـوىض فيها بالجرائـم والتفجريات 
فتنـة  يف  حـدث  كمـا  الشـارع،  وتحريـض 
ديسـمرب التي كان يراد لهـا أن تحّقق للعدو 
موازيـن  يغـري  واسـرتاتيجياً  َكبـرياً  نـرصاً 
املعركة لوال حكمـة ويقظة القيادة الوطنية 

واألجهزة األمنية والشعب. 
وأوضح السيد القائد أن ُكـّل تلك الحمالت 
ترافقت أَيْـضاً مع هجمات إعالمية ودعائية 
كبـرية حظيـت بغطـاء دويل لخلخلة الصف 
الوطنـي وتضليل الرأي العـام، بالتوازي مع 
حرٍب ناعمٍة رشسـة عىل املسـتوى الفكري 
نت إنشـاَء شـبكات لجرائم  واألخالقي، تضمَّ
الدعـارة والرسقـة وإرباك األجهـزة األمنية 

والتضييق عىل املواطنني. 
وأَشـاَر إىل أن الدعايات التي كان يطلقها 
العدّو قبل عمليات القصف التي كان يشـنها 
عىل صنعاء خالل األشهر األخرية التي سبقت 
الُهدنة، كانت تأتي يف سـياق محاولة تهجري 
األهـايل من العاصمـة وزعزعة اسـتقرارها 

كمدينة آمنة تستقبل ُكـّل اليمنيني. 
ومن واقـع هـذه األهميّة االسـرتاتيجية 
التي تمثلها صنعاء، َفـإنَّ فشـل ُكـّل جهود 
ومؤامراتـه  العسـكرية  وحمالتـه  العـدّو 
األمنيـة واالسـتخباراتية وهجماته الناعمة 
عىل امتداد السـنوات املاضية، يمثل شـاهداً 
ا واضًحا عىل هزيمة تحالف العدوان  تاريخيّـٍ
يف اليمن، وحتمية انتصار الشـعب اليمني يف 

هذه املواجهة املصريية. 
قائد الثورة سلط الضوء عىل هذه النقطة 
كعنـوان رئيـيس للمعركة اليـوم، َحيُث أّكـد 
أن «كل مـا يسـتطيع األعداء فعلـه الحتالل 
صنعاء قد فعلـوه، لكنهم وصلوا إىل القناعة 
التـي يرتجمها الزامل الشـعبي بأن (صنعاء 

بعيدة.. الرياض أقرب)». 
َوأََضــاَف القائد أن العـدّو أصبح «يقر يف 
قرارة نفسـه بهزيمتـه» وأنه «وصـل العام 
الثامن وقد شبع يأسـاً بعد أن كان قد راهن 

عىل تحقيق أهدافه خالل أسابيع».
ووفقاً لهـذه النتيجة الثابتـة، يقدم قائُد 
الثورة قراءًة دقيقًة لسـلوك تحالف العدوان 
يف املرحلـة الحاليـة، َحيُث يوضـح أن العدّو 
ال زال يحـاول تعويـض هـذه الهزيمة بعدة 

أسـاليَب أبرُزها محاولُة خلق سخط شعبي 
الجيـش  وقـوات  الوطنيـة  السـلطة  ضـد 
واألمن واللجان الشـعبيّة، من خالل حمالت 
التحريـض والتضليـل التـي تحمـل عناوين 

خداعة. 
وإذ يشـريُ القائـُد إىل أن «معظـَم حمالت 
يف  صنعـاء»  تسـتهدف  كانـت  التحريـض 
السـابق، َفــإنَّ ذلـك ينسـحب أَيْـضـاً عىل 
املرحلة الراهنة؛ ألَنَّها ما زالت الشاهد األبرز 

عىل فشل تحالف العدوان وهزيمته. 
ويف هذا السياق، يؤّكـُد قائُد الثورة عىل أن 
اسـتمراَر العدوان والحصـار هو أكرب عنوان 
لـ»الفسـاد» يف هـذه املرحلـة، وأن أولويـة 
مواجهته يجـب أن تبقى ثابتة لدى الجميع، 
وأن يكون هناك تعبئة ُمستمّرة، ُخُصوصاً يف 

ظل الحرب االقتصادية املتواصلة التي تهدف 
لرتكيع الشعب اليمني. 

هذه التنبيهاُت تأتي أَيْـضاً يف ظل حقيقة 
ثابتة جّدد قائُد الثورة التأكيَد عليها، وهي أن 
«األعداء ُمستمّرون يف توّجـهاتهم العدوانية، 
وحمالتهـم وتجهيزاتهـم واضحـة»، وهـو 
مـا يعني أن الُهدنة ليسـت حتى اآلن سـوى 
غطاء يستخدمه العدّو لرتتيب أوراقه ومللمة 
صفوفـه، للتوّجـه نحو املزيـد من التصعيد 

واالستهداف. 
ووّجه قائُد الثورة رسـالًة مبارشًة لقوى 
العدوان يف هذا الشـأن بأن عليهـا «أن تدرَك 
بأنه ال فائدة من اسـتمرار عدوانها وأنها لن 

تصل إىل تحقيق أهدافها».
وكان قائـُد الثـورة قـد أّكــد يف لقـاءاٍت 

سـابقٍة عـىل أن تحالف العدوان ُمسـتمرٌّ يف 
نشـاطاته العدائيـة ويعـد العـدة للتصعيد، 
وأَشـاَر إىل أن الُهدنَة ذات طبيعة مؤقتة، وال 
تلبِّي متطلبات السالم الحقيقي الذي يضمُن 

إنهاَء العدوان والحصار واالحتالل. 
ويأتـي لقاُء قائـد الثورة بوجهـاِء وأبناء 
صنعاء ضمن سلسـلٍة لقاءات شـملت عدَة 
فيهـا  األبـرز  العنـوان  وكان  محافظـات، 
هـو الحفاظ عـىل وحـدة الجبهـة الداخلية 
ومواصلـة العمـل عـىل مواجهـة العـدوان 
والحصار وحل اإلشـكاالت، لقطـِع الطريِق 
أمـام العدّو الـذي يحاول أن يسـتغل الُهدنة 
كُفرصٍة الخرتاق حالة املقاومة التي يعيشها 
أحـرار البلد؛ ِمـن أجِل تحقيق مـا عجز عن 

تحقيقه خالل السنوات املاضية. 

تقارير

خظساء تسّطط افطَط املاتثة طقتزاتعا سطى طصرتح شاح الطرق يف تسج واملتاشزات
أّضـثت اقجاسثاَد لفاح ذرغصغظ ضمرتطئ أولى:

شحض ُضـّض تمقت وعةمات السثّو ضث الساخمئ غةسث تامغئ اظاخار الحسإ الغمظغ 
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التثغثة: طثّطفاُت السثوان اقظفةارغئ 
تعاخُض اجاعثاَف املثظغني باظفةار 

أخاب طثظغًا بةراح خطرية 
 : التثغثة

األمريكـي  العـدوان  مخلَّفـاُت  تواصـُل 
السـعودّي االنفجاريُة اإلطاحـَة باملدنيني يف 
ظل الُهدنة واسـتمرار املنـع األممي إلدَخال 
ملكافحتهـا،  الالزمـة  واملعـدات  األجهـزة 
مـا يؤّكــُد مـن جديـٍد أن تحالُـَف العدوان 
واملنظومة الدولية امللتفة حوله ليست سوى 
مشاريع موت غادرة تطال األبرياء من أبناء 

الشعب اليمني. 
ويف جريمـة جديـدة، انفجـر لغـٌم مـن 
محافظـة  يف  وأدواتـه  العـدوان  مخلفـات 
الحديـدة، مـا أَدَّى إىل إصابة مواطن بجروح 
خطـرية.  وأوضح املرَكـُز التنفيذي للتعامل 
مـع األلغام، يف بيـان مقتضـب، أن املواِطَن 
طـارق محمد الصـويف 22 عامـاً، أُصيب يف 

االنفجـار أثنـاَء مروره بشـارع الخمسـني 
بمديريـة الحـايل، نُِقـَل عـىل إثـره إىل أحـد 

مستشفيات املدينة. 
ونـّوه املرَكـُز إىل أن عـدَد الضحايا جراَء 
انفجـارات مخلفـات العـدوان مـن األلغام 
ارتفـع  الحديـدة،  يف  العنقوديـة  والقنابـل 
بشـكل ملحوظ، منـذ بداية العـام الجاري، 
السـبب إىل عـدم سـماح تحالـف  مرجعـاً 
العـدوان بدخول األجهـزة الالزمـة لتطهري 

املناطق املوبوءة. 
وكان املرَكُز التنفيذي للتعامل مع األلغام 
قد كشـف يف وقت سـابق إحصائيَة الجرائم 
التي تركتها مخلفات العدوان، والتي وصلت 
إىل أكثر من 4000 مواطن بني شهيد وجريح، 
بينهم نسـاء وأطفال، منهم نحـو 120 منذ 

بداية الُهدنة، و350 منذ بدء العام الجاري. 

 : خاص
تتواَصُل الحـرُب الصامتة بـني مرتِزقة 
اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
الناتجة عن االنقسام السيايس والعسكري 
القائـم فيمـا بينهـم؛ جـراء رصاع النفوذ 
عـرب  وأبوظبـي  الريـاض  تقـوُده  التـي 
فصائـل مرتِزقتهـا املتناحرة عـىل األرض، 
َحيُث سـقط عـرشات القتـىل والجرحى يف 
صفوفهم، أمس األول، يف أبني وشبوة وتعز. 
وأوضحـت مصـادُر محليـٌة لصحيفـة 
االحتـالل  مرتِزقـة  مـن   5 أن  «املسـرية»، 
اإلماراتي يف شبوة لقوا مصارَعهم، وأُصيب 
7 آخرون يف عملية اغتيال، األربعاء، تمثلت 
بهجـوم اسـتهدف نقطة تابعة ملا يسـمى 
«قوات دفاع شـبوة» التي شكلها االحتالل 
مؤّخـراً كبديـل ملرتِزقته القدامى املسـماة 
«النخبـة الشـبوانية» التـي خرجـت عـن 
الخدمة بعد سـنوات مـن تنفيذ مخّططات 

العدّو اإلماراتي. 

مرتِزقـة  وقـوَف  املصـادُر  ورّجحـت 
عنهـم،  املسـتغنى  الشـبوانية»  «النخبـة 
وراء الهجـوم؛ انتقامـاً من غـدر االحتالل 
اإلماراتي ومرتِزقته املجندون مؤّخراً، فيما 
ـح مراقبون وقوَف ما تبقى من عنارص  رجَّ
حـزب «اإلصـالح» وراء الهجـوم، يف ظـل 
الرصاع الدائم بني أدوات االحتالل اإلماراتي 

ومرتِزقة االحتالل السعودّي. 
وبالتزامـن مـع تلـك العملية، كشـفت 
مصـادُر محليـٌة عـن تعـرض مجموعـة 
مسـلحة تتبع مرتِزقة االحتالل السـعودّي 
لكمـني مسـلح اسـتهدف طقمـاً لهـم يف 
مديريـة أحـور بمحافظة أبني، مـا أَدَّى إىل 

مقتل وإصابة 6 من عنارص الخونة. 
ولم تـورد املصـادُر مالبسـاِت العملية، 
غـري أن املعطيـاِت تؤّكــُد أنها تأتـي نتاَج 
االسـتهدافات املتبادلة بني أدوات ومرتِزقة 

االحتالل السعودّي اإلماراتي البينية. 
وبعَد ساعات من رصاعاِت أبني وشبوة، 
ٌد مرتِزٌق يف ما يسـمى اللواء 35  لقي مجنـَّ

مـدرع مرصعـه بمحافظـة تعـز، جـراء 
اسـتمرار حالة االنفالت األمنـي املمنهجة 
التـي تديرهـا فصائـُل املرتِزقـة لتسـهيل 
الحسـابات،  وتصفية  البينيـة  االغتيـاالت 
وكذا نـرش حالة الرعـب والذعر يف صفوِف 

املواطنني باملناطق املحتّلة. 
وأوضحت مصادر أن املرتِزَق املجنَد لقي 
مرصَعه إثـر عملية قتل نفذهـا نجل إمام 

مسجد سوق األحد بمدينة تعز. 
وتأتي هذه العمليات يف سـياِق اسـتمراِر 
النفوذ السعودّي اإلماراتي باملناطق املحتّلة، 
والـذي تعمـده دول العدوان بدمـاء فصائل 
مرتِزقتها املتصارعـة، ليتأّكـَد من جديد أن 
مجلـَس العـار وكّل عمليات إعـادة التدوير 
للنفايـات املرتِزقة القديمـة، ما هي إال لبدِء 
جوالت رصاع نفوذ جديدة بني دول العدوان، 
وليست إلنهاِء أي اقتتال داخل األدوات، وهو 
ما يحتُِّم عىل من تبقى من املخدوعني إدراُك 
املخّطـط والنجاة بالعودة إىل الصف الوطني 

املقاوم الباحث عن العزة والكرامة.

شغ تأضغث سطى طساسغعا ضث السقم وتمسضعا بالمساوطئ سطى طساظاة الحسإ:

صعى السثوان تخّسث ضث «الُعثظئ» بظتع 500 خرق وتطال «التثغثة» بـ150 اظاعاضًا خقل 72 جاسئ
 : تصرغر

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي تأكيَدهـا عـىل سـعيها الحثيـث 
واملشبوه نحو نسِف ُجُهوِد السالم، والتمسك 
شـعبنا  حاجـات  عـىل  املسـاومة  بخيـار 
اإلنسـانية، بمئـات االنتهـاكات والخروقات 
الفاضحـة لالتّفاقات التـي وقعت عليها تلك 

القوى العميلة يف عمان والسويد. 
لصحيفـة  عسـكرية  مصـادُر  وأَفـادت 
ومرتِزقتهـا  العـدوان  قـوى  بـأن  املسـرية 
ورعاتها نفذوا خالل الثالثـة األيّام املاضية، 
نحـو 500 خـرق التّفـاق الُهدنة اإلنسـانية 
والعسـكرية، تزامناً مع أكثر من 150 خرقاً 
التّفاق الحديـدة التي تضم بنودها االتّفاقني 
املوقعني اللذين وقع عليهما العدوان وأدواته 
ورعاتـه، ما يؤّكـد أن تلك القوى املأجورة لم 
تكن يوماً حريصة عىل السـالم، بل وتواصل 
لصالـح  التهدئـة،  التّفاقـات  اسـتخدامها 
مشاريعها التصعيدية ومؤامراتها الهدامة. 

وأوضحت املصادُر العسكريُة أن انتهاكاِت 
قـوى العدوان وأدواتها للُهدنة تمثلت يف أكثر 
من 5 غارات للطريان االسـتطالعي املسـلح 
عـىل عدة مناطق، من بينهـا منطقة النيجة 
بمديريـة الفاخـر بمحافظـة الضالـع، مـا 
أَدَّى إىل إصابـة ثالثـة مواطنني، يف اسـتمرار 
جرائـم العدوان وأدواته بحقِّ املدنيني وسـط 
التـزام صنعـاَء بالُهدنـة وانتهـاج الراعـي 
األممي السـرتاتيجية الصمت والتغطية عىل 

انتهاكات العدوان. 
وأماَم ُكـلِّ هذا الصمِت الدويل واألممي 
املسـنود بالغطاء السـيايس الالزم، وسع 
العـدوان من خروقاتـه الجوية بأكثر من 
154 عمليـة تحليـق للطريان التجسـيس 
املسلح وطريان األباتيش الحربي، يف أجواء 
محافظات: مـأرب، تعز، حّجـة، الجوف، 
وجبهـات  البيضـاء  الضالـع،  صعـدة، 

الحدود. 
وأّكــدت املصـادُر قيـاَم قـوى العـدوان 
مـأرب  يف  قتاليـة  تحصينـات  باسـتحداث 
وتعـز وجيهـات الحدود، ما يشـري إىل وجوِد 

اسـتعداداٍت للتصعيـد الـربي املعـادي الذي 
يسـتغل الُهدنة لتوسـيع تَحّركاته والتغطية 

عليها وكذا حمياتها. 
خروقاِتهـم  العـدوان  مرتِزقـُة  وواصـل 
مواقـع  عـىل  زحـف  بعمليـاِت  الفاضحـة 
وجبهـات  ومـأرب  تعـز  يف  املجاهديـن 
الحـدود، فيما واصلـت تلك القـوى املرتِزقة 

استفزازاتها الكبرية بعرشات الخروقات التي 
اسـتهدفت بالقصـف املدفعـي والصاروخي 
مواقع الجيش واللجان الشعبيّة –التي تلتزم 
الصرب– يف جبهـات البيضاء ومأرب وحّجـة 
واملناطق الحدودية، فيما نفـذ املرتِزقة أكثر 
مـن 200 خـرق بإطـالق العيـارات النارية 
املختلفـة عـىل منـازل املواطنـني ومواقـع 

تعـز،  مـأرب،  محافظـات:  يف  املجاهديـن 
حّجــة، صعدة، الضالـع، البيضاء وجبهات 

الحدود. 
وإىل الحديـدة املشـمولة باتّفاقـني وقـع 
عليهما املرتِزقة ويضمان امللفات اإلنسـانية 
التـي تُمـسُّ حاجة الشـعب، سـجلت غرفة 
عمليـات ضبـاط االرتباط والتنسـيق لرصد 
خروقات العـدوان أكثر من 150 خرقاً خالل 

الـ 72 ساعة املاضية. 
وأوضـح مصدٌر يف غرفـة عمليات الرصد 
أن مـن بـني خروقـات العـدوان 4 عمليـات 
حيـس  يف  قتاليـة  تحصينـات  اسـتحداث 
العـدوان  أّكــد  فيمـا  مجـاورة،  ومناطـق 
إرصاره عـىل التصعيـد بمسـاندة خروقـات 
التحليـق  عمليـات  مـن  بالعديـد  املرتِزقـة 
الجوي التجسيس واملسلح، فضالً عن قصف 
مدفعي وصاروخي طال مناطق مختلفة من 

مديريات الحديدة. 
ولفت املصدر إىل تسـجيل نحو 100 خرق 
نفذهـا املرتِزقـة باألعـرية الناريـة املختلفة 
وطالت مناطق متفرقة تضم أعياناً مدنية. 

أضبُر طظ 20 صاغًق وطخابًا طظ املرتجصئ تخغطئ بقث 
سمطغات اغاغال بغظغئ خقل 24 جاسئ

اإلرحاد وعغؤُئ الظصض الربي تثغظان تسظئ 
املرتجصئ يف شاح الطرق لطمساشرغظ والتةاج

 : طاابسات
أدانت وزارُة اإلرشـاد وشـؤون الحج والعمرة وهيئُة تنظيم شؤون النقل الربي، 
استمرار تعنَُّت مرتِزقة العدوان وعدم التزامهم بفتح الطرق، ما تسبََّب يف مضاعفة 
معاناة املسافرين بصورة عامة والحجاج بشكل خاص، رغم منع النظام السعودّي 

للحج وعدم السماح إال لعدد محدود وعرب املرتِزقة بمبالَغ باهظة. 
وأّكـدت وزارة اإلرشـاد وهيئُة النقل الربي يف بيان مشـرتك، أن اسـتمراَر إغالق 
مرتِزقـة العـدوان للطرق، ضاعف مـن معاناة املسـافرين والحجـاج نتيجة طول 
املسافة التي يقطعونها وتصل إىل 1500 كيلو مرت عرب تسع محافظات، طريق تعز 
- عدن -العرب ُوُصـوالً إىل منفذ الوديعة غري املؤهل السـتقبال الحجاج واملسافرين، 
عوضـاً عـن املخاطر التي يتعرضـون لها يف الطرق من قبل النقـاط األمنية التابعة 

للمرتِزقة. 
وأَشـاَر البيان إىل جهوِد قائد الثورة واملجلس السـيايس األعـىل وحكومة اإلنقاذ 
والوفـد الوطنـي يف تقديم املبـادرات والتنازالت، لفتـح الطرف اآلخـر للطرق أمام 

املواطنني واملسافرين والحجاج، دون أن يعري الطرف اآلخر أي اهتمام. 
وحّمل البياُن قوى تحالف العدوان واملرتِزقة املسؤولية الكاملة جراء ما يتعرض 
لـه املسـافرون والحجاج من صعوبـات ومعاناة، نتيجة عدم فتـح الطرق وأعمال 
التقطـع واالنفالت األمني يف املحافظـات املحتّلة، مطالباً األمـَم املتحدة واملنظمات 
الدولية واإلنسـانية االضطالع بدورها يف الضغط عىل مرتِزقة تحالف العدوان لفتح 

الطرق وتخفيف العبء عىل املسافرين والحجاج واملعتمرين. 

أترار الساخمئ واملتاشزات غآّضـثون تخاسث الشدإ وغثسعن 
لطرد سطى اظاعاضات افرض والسرض

 : طاابسات
نُظمت بمديريات أمانة العاصمة وعدد من 
املحافظات الحرة، أمس عقب صالة الجمعة، 
بجريمة  وقفاٌت احتجاجيـة غاضبة؛ تنديـداً 
اغتصاب سـت فتيات يف حيس، وإعالن النفري 

العام إلسقاط مؤامرات تحالف العدوان. 
وأَشـاَر املشـاركون يف الوقفـات، إىل أن مـا 
قـام بـه مرتِزقُة العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي من اغتصاب للفتيات يف حيس سيكون 
ثمنـه غاليـاً والرد سـيكون صاعقـاً وموجعاً.  
وأّكـد أحراُر الشعب اليمني أن مؤامراِت تحالف 
العـدوان ستسـقُط أمام صمود ووعي الشـعب 

اليمني وتمسكه بُهــِويَّته اإليَمـانية. 
ودعـت بياناٌت صادرٌة عـن الوقفات، أبناَء 
الشعب اليمني إىل التعاون مع األجهزة األمنية 
للتصـدي لُكلِّ محـاوالت العدوان السـتهداف 
الجبهـة الداخلية.  وحثَّت الجميَع إىل التسـلح 
بالوعـي ملواجهـة الدعايات والشـائعات التي 

تروج لها أبواق العدوان وأدواته. 

ونّوهـت البيانـاُت إىل أهميّـِة دور وسـائل 
اإلعـالم يف التصـدي لهذه الحمـالت وتوضيح 
الحقائـق للمجتمـع.  وأّكــدت البياناُت عىل 
أهميّـة تعزيز التكافل االجتماعي ومسـاعدة 
املحتاجـني وتوفـري احتياجاتهـم الرضورية، 
الفتة إىل أهميّة دور رجال األعمال لالسـتثمار 
يف الجانـب الزراعـي والصناعـي.  كمـا دعت 
القوافـل  يف  الفاعلـة  املشـاركة  إىل  الجميـع 

العيديـة الكربى التي سـيتم تسـيريها دعماً 
للمرابطني يف جبهات العزة والكرامة. 

ويف ختـام البيانـات، أعلـن أحـراُر أمانـة 
العـام  النفـريَ  واملحافظـات،  العاصمـة 
واالسـتمراَر يف رفـد الجبهات بالرجـال واملال 
حتـى تطهري ُكـّل شـرب مـن أرض الوطن من 
الغزاة واملحتّلني، والرد عىل الجرائم التي طالت 

اليمنيني وأعراضهم. 
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ردًا سطى اجامرار الاةظغث العاجع لطسثوان وأدواته.. خظساء والتثغثة تحعثان تثرَُّج ُدَشع جثغثة طظ الصادة وافبطال

 : ظعح جقس
مـن جديٍد تؤّكــُد صنعاُء ثبـاَت موقفها 
الرامي إىل تحقيق السـالم العـادل واملرشف، 
وكذا اسـتعدادها الكبـري للتصـدي للعدوان 
وحصـاره  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
الجائر ومسـاومته عىل الحاجات اإلنسانية 
للشـعب اليمنـي، يف حـني جـددت صنعـاء 
التحذيـر لتحالف العـدوان وأدواته من مغبة 
العـودة للتصعيـد، مقدمـة النصـح الكبري، 
ويف الوقـت ذاته داعية إىل األخـذ بالتقديرات 
الصحيحـة مـن قبـل تحالـف العـدوان؛ ملا 
وصلـت إليـه القـوات املسـلحة اليمنية من 

قدرات عالية واسرتاتيجية. 
وبالتـوازي مع اسـتمرار تحالف العدوان 
يف التجنيد الواسـع والحشد للتصعيد القادم 
الثـورة–  قائـد  وصـف  –حسـب  والكبـري 
شـهدت العاصمة صنعاء، أمس األول، حفل 
تخرج الدفعـة العارشة لضبـاط من دورات 
املستويات القيادية «قادة فصائل» واختتام 
املرحلة الثانيـة دورة العمليـات «وإن عدتم 
عدنـا»، بالتـوازي مـع اسـتمرار احتفاالت 
تخـرج كتائـب الدعـم واإلسـناد يف مختلف 
املحافظات، يف معادلـة تؤّكـد أن أي تصعيد 
قـادم مـن قبـل تحالـف العـدوان وأدواتـه 
سـيقابل برد قاس من قبـل الطرف الوطني 

وقواته املسلحة متصاعدة القدرات. 
وخالل الحفل الذي شـهد عرضاً عسكريٍّا 
للخريّجـني، بحضـور القائد األعـىل للقوات 
املسلحة واألمن، املشـري الركن مهدي محمد 
املشـاط، وقيادات الدولة وعـدد من قيادات 
أوصلـت  والعسـكرية،  األمنيـة  الجبهتـني 
صنعـاُء رسـائَل نارية قـد تبـدو كفيلًة بأن 
يـدرَك تحالـُف العدوان حساسـيَة وخطورَة 
العودة للتصعيد أَو استمرار التعنت والتالعب 

ببنود الُهدنة اإلنسانية والعسكرية. 
وفيما أشـاد املشري املشـاط بدور وجهود 
وزارة الدفاع وهيئـة األركان وهيئة التدريب 
والتأهيل، يف تدريب وتأهيل منتسبي القوات 
املسـلحة، منوًِّهـا باملسـتوى املتقـدم الذي 
وصلـت إليه القوات املسـلحة مـن جاهزية 
وتأهيل وتدريب عىل كافة املسـتويات، أّكـد 
عضـو املجلس السـيايس األعـىل محمد عيل 
الحوثـي، أن «خريجي هـذه الدفعة من قادة 
الفصائـل األبطـال سـيتَحّركون ليواجهـوا 
العـدّو املتغطرس الـذي ال يرقب يف مؤمن إالٍّ 
ة»، وهي رسـالة توحي ببعض مالمح  وال ذمَّ
موقـف صنعاء مـن املرحلـة القادمـة التي 
سـيحّدد تحالف العدوان خياره فيها، والتي 
من املؤّكـد أن التصعيد العدواني سـيقود إىل 

عمليات مضادة أوسع وأشمل من سابقاتها. 
 

أبطاُلظا ق غثاشعن جقَح السثو
وقـال عضـو السـيايس األعـىل الحوثي: 
«إننا اليوم أمـام مؤامرة دولية ال تقف فقط 
عـىل أعتاب الجمهورية اليمنيـة فقد امتدت 
ــة اإلسـالمية»، مجّدًدا التأكيد  لتشـمل األُمَّ
عـىل ثبـات املعادلـة اليمنية بشـأن الحرب 
اإلقليمية، ُمضيفاً يف سـياق قولـه: «أبطالنا 
يقفـون سـنداً للجمهوريـة اليمنية وسـنداً 
للمؤمنني يف ُكـّل العالم، والجميع ينظر إليهم 
بفخـر واعتـزاز»، يف إشـارة إىل أن التصعيـد 
القادم – الذي يبدو أنه سـيكون بمشـاركة 
إقليمية واسـعة حسب ما تشـري إليه زيارة 
بايدن للرياض والتَحّركات الدولية املشبوهة 
الراهنة– سيشهد رداً واسعاً من قبل صنعاء 
للدفاع عن حقوقها وكذلك قضاياها املبدئية 
التـي تربطها مع الحلفـاء املقاومني األحرار 

يف دول املحور. 
ويف تأكيد عىل أن التصعيد القادم سـيقود 
الريـاض إىل املزيـد مـن النـدم والخـرسان، 
خاطـب الحوثـي تحالف العـدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي بقوله: «نقول للمعتدين 
عـىل بلدنا سـتذوقون مـا هو أشـد وأعظم 
وأنكى كلمـا تماديتم يف عدوانكم وحصاركم 
ألبنـاء شـعبنا»، وهـو األمر الـذي يؤّكـد أن 
الخيـار الوحيد لـدى الرياض ما يـزال ثابتاً، 
ويتمثـل يف وقـف العـدوان ورفـع الحصـار 
والتوقف عن الغطرسة واملساومة عىل قوت 

الشعب. 
وأدواتـه  العـدوان  تصعيـد  عـىل  ورداً 
اإلعالمـي والسـيايس والعسـكري واألمني، 
أّكــد الحوثي أن «أبطالنا ال يخافون سـالح 
العدّو ومؤامراتـه؛ ألَنَّهم يؤمنون بالله ربهم 
ويثقـون به ويتوكلـون عليه، بينمـا يتوكل 
العـدّو عىل أمريكا وإرسائيـل»، منوًِّها إىل أن 
«سـالح أبطالنا هو اإليَمـان والصرب وشحذ 

الهمم بينما يثق األعداء يف السـالح األمريكي 
الـذي أحرقـه أبطالنـا وداسـوه باألقـدام»، 
معززاً رسائَله بالتأكيد عىل أن «أبناء الجيش 
والقـوات املسـلحة واألمـن ال يرون أسـلحة 

العدّو كلها إال قّشة بل أهون منها». 
ورّسـخ الحوثـي ثباَت أهداف ومسـاعي 
النضـال اليمنـي الوطنـي بقولـه: «أبطالنا 
يقابلـون أسـلحة العـدّو بالثبـات بحثاً عن 
أَو  الشـخيص  النـرص  الحسـنيني  إحـدى 
النـرص العـام، وهم بـإذن الله سـيثبتون يف 
ُكــّل امليادين»، وهـي املعادلـة الثابتة التي 
رسخها قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين 
الحوثي، منذ انفجار ثورة الحادي والعرشين 
من سـبتمرب، والتي تنشـد العـزة والكرامة 

والحرية واالستقالل لليمن ولليمنيني. 
ويف ختام كلمته التي ألقاها خالل الحفل، 
أّكــد محمـد عـيل الحوثـي، أن «الخريجني 
قـادة  املسـتقبل  يف  سـيكونون  اللـه  بـإذن 
كتائـب وقادة ألويـة ال قـادة فصائل فقط، 
وسـيتَحّركون باسـتمرار ملواجهـة األخطار 
يف الجمهوريـة اليمنيـة»، يف تأكيد جديد عىل 
انتهاج القوات املسـلحة اليمنية اسرتاتيجية 
النفس الطويـل حتى تحقيـق كامل أهداف 

النضال اليمني الوطني. 
واختتـم الحوثي كلمته بقولـه: «إن قادة 
الفصائـل كباقـي أبطـال قواتنـا املسـلحة 
الحصـن  هـم  واألمـن  الشـعبيّة  واللجـان 
الحصني والجدار املنيع يف مواجهة مؤامرات 

األعداء». 
 

صادطعن بةتاشض جغعحظا
ويف ذات السـياق واملسـار الرامي إىل رص 
الصفوف ملواجهة مخّططات األعداء، نظّمت 
قيـادة كتائـب الدعـم واإلسـناد بمحافظة 
الحديدة، الخميس، عرضاً عسكريٍّا لخريجي 
الدعـم  كتائـب  مـن  العسـكرية  الورشـة 
واإلسـناد باملحافظـة، بعد يومـني من حفل 

مماثـل لفصائل أُخرى مـن ذات الوحدات يف 
محافظـة ذمار، وهو مـا يؤّكـد أن تَحّركات 
األعـداء التصعيديـة لن تظل تواجه بمسـار 

سالم تعززه صنعاء بني الفينة واألُخرى. 
ويف العـرض املهيـب الـذي يأتـي ضمـن 
سلسـلة من العروض العسـكرية يف مختلف 
املحافظـات تحت شـعار «قادمون بجحافل 
جيوشـنا»، أشـار محافظ الحديـدة، محمد 
عيـاش قحيم، إىل أن تخرج هذه الدفعة يأتي 
يف إطـار االسـتعداد والجاهزيـة ملواجهة أية 
تَحّركات للعدو، مشـيداً بـدور كتائب الدعم 
واإلسناد يف التصدي للعدو والعرض املهيب. 

فيمـا أّكـد قائـد كتائب الدعم واإلسـناد، 
اللـواء قاسـم الحمـران، أن كتائـب الدعـم 
واإلسناد هم جنود بقيادة قائد الثورة السيد 
عبدامللـك بدرالديـن الحوثي، وقوة مسـلطة 
عـىل العـدّو والدفـاع عـن األرض والعـرض 
والسيادة الوطنية، ُمشرياً إىل جهوزية كتائب 
الدعم واإلسناد للمعركة البحرية كما هي يف 
أعىل استعدادها بالرب، وهو األمر الذي يؤّكـد 
جاهزيـة القـوات املسـلحة اليمنيـة العالية 
السـعودّي  األمريكـي  للتصعيـد  للتصـدي 
اإلماراتـي القـادم، عـىل مختلـف األصعـدة 

واملستويات. 
وتوعد اللـواء الحمـران باالقتصاص من 

قوى العدوان التي ارتكبت الجرائم الوحشية 
والـال أخالقية يف حيـس والتحيتـا واملناطق 
التهامية واملناطق املحتّلة أجمع، يف إشارٍة إىل 
ُقرب بدء معادلة رد وردع جديدة ال تسـتثني 
الردَّ عىل أي عمل عدائي يسـتهدف الشـعب 
اليمني وكرامته ورشفه وحريته، أينما كانت 
تلك االعتـداءات وكيفما كانـت، ليتأّكـد من 
جديـد أن تصعيـد العـدوان القادم سـيقلب 

الطاولة عليه. 
من جهتهم، جّدد الخريجون الوالَء والعهَد 
لله والوطن والقيـادة بامليض قدماً يف الدفاع 
عن الوطن مهما كانت التضحيات، مشريين 
إىل أن الحديـدة سـتظل الحصـن الحصني يف 

مواجهة املؤامرات التي تحاك ضد الوطن. 
يشـار إىل أن تحالـف العـدوان األمريكـي 
السـعودّي اإلماراتي يواصل عمليات التجنيد 
الواسـعة يف عـدد مـن املحافظـات املحتّلة، 
وإنشاء تشـكيالت عسـكرية جديدة تؤّكـد 
–وبما ال يدع مجاالً للشـك– عزمه وإرصاره 
عـىل نسـف ُكــّل جهـود السـالم والعـودة 
لتصعيـد أوسـع وأشـمل، ليكون بـاب الرد 
والردع مفتوحاً عىل مرصاعيه أمام العمليات 
الوطنية النوعية التي قد تعيد رسـم مسـار 
املعركة مع العدّو عسـكريٍّا وأمنيٍّا وسياسيٍّا 

واقتصاديٍّا. 

الصائُث افسطى لطصعات املسطتئ وصغادات الثولئ غآّضـثون طعاخطئ الئظاء الثشاسغ لـ «الئظاء الحاطض»
ظعسغئ وأضبر  وأحمض  أوجع  بسمطغات  لطرد  تخسغث  أي  ترصإ  الماطعرة  وأجطتاظا  جغحظا  جتاشض  التعبغ: 
التمران: ضاائإ الثسط واإلجظاد شغ أسطى الةععزغئ لطمسرضئ الئترغئ ضما عغ شغ أسطى اجاسثادعا بالئر

رجائض سسضرغئ تآّضـث وتثة خغارات السثّو وبئات المعصش العذظغ تربًا وجقطًا.. 

طقطح ظاائب الاخسغث الصادم
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حيَّاكم اللُه جميعاً.
ُب باآلباء العلماء األجالء، واإلخوة  نَُرحِّ
والعاملـني،  والوجهـاء،  املسـؤولني، 
والضيـوف الكـرام... وكافة الحارضين 

أجمعني.
حيَّاكم اللُه 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
أيُّها اآلباء واإلخوة الكرام، الحارضون 

جميعاً.
َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ

باملحافظـات  لقاءاتنـا  إِطـاِر  يف 
للحديـث والتذكـري باألولويـات يف هـذه 
املرحلـة الراهنة، ونحن يف إطـار الُهدنة 
املؤقتـة، والتي كنا نخـىش من أن يكون 
لها تأثـريات عىل البعض، فتسـبب لهم 
حالًة من الفتـور، وقلة االهتمام، وعدم 
استشـعار املسؤولية بأن نتَحّرك يف ُكـّل 
مجـاالت العمل كمـا ينبغـي، فحرصنا 
من بـاِب التذكري باملسـؤولية ألنفسـنا 
باملحافظـات،  نلتقـي  أن  وللجميـع، 
ُكــّل محافظـة عىل حـدة، للحديث عن 
األولويـات املهمة يف هـذه املرحلة، التي 
أمام الله  تتعلق بها مسـؤوليتنا جميعاً 

«ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل». 
لقاؤنا اليوَم بكـم يف أمانة العاصمة، 
العاصمة صنعـاء حارضة اليمن، والتي 
هـي املركز السـيايس للبلـد والعاصمة، 
والتي هـي الحاضنة لكل أبناء الشـعب 
اليمنـي واملجتمـع اليمنـي، والتـي هي 
النموذج الوطني للتعايش بني أبناء هذا 
البلد بمختلـف مكوناتهـم االجتماعية، 
والسياسـية،  املذهبيـة  وانتماءاتهـم 
والتـي هـي الظهـر الـذي يسـتند إليه 
أبنـاء هذا البلـد يف مختلـف املحافظات 
يف التصـدي للعـدوان منـذ بدايتـه وإىل 
اليوم، والحاضنة التي اسـتضافت ُكـّل 
النازحني من مختلـف املحافظات، وكل 

الوافدين من مختلف املناطق. 
صنعـاُء التـي لهـا أصالة هـذا البلد، 
انتمائـه  يف  الشـعب  هـذا  وأصالـة 
اإليَمـانـي، منـذ اليـوم األول الـذي أتى 
فيـه أمـري املؤمنني عـيل بن أبـي طالٍب 
«عليه السـالم» إىل صنعاء، ليقرأ رسالة 
رسـول اللـه «صلـوات الله عليـه وعىل 
آله» املوجهـة إىل أبناء الشـعب اليمني، 
يف  ودخولهـم  اإلسـالم،  إىل  تدعوهـم 
اإلسـالم أفواجـاً، لهـا أصالـة االنتمـاء 
اإليَمـانـي عـىل مسـتوى املبـادئ، عىل 
مسـتوى القيم، عىل مسـتوى األخالق، 
عىل مسـتوى االهتمامات، عىل مستوى 
املوروث االجتماعي من العادات الحميدة 
املواقـف  مسـتوى  وعـىل  والحسـنة، 
فة، التـي تعربِّ عن عـزة اإليَمـان،  املرشِّ
اإليَمـانيـة  والحريـة  اإليَمــان،  وإبـاء 
واالسـتكبار،  الطاغـوت،  مواجهـة  يف 

والعتاة، والطغاة، والظاملني. 

صنعـاء التـي لهـا تاريخهـا املميـز 
والكبري، املعـربِّ عن أصالة هذا الشـعب 
وحريتـه، يف التصـدي لألعـداء، يف ُكــّل 
مراحل الغـزو األجنبي التي اسـتهدفت 
بلدنـا عـىل مـرِّ التاريخ، وكانـت يف هذا 
الزمن ويف هذه املرحلة حارضًة وبأعظم 
وأقوى وأصلب ممـا كانت عليه عىل مرِّ 
التاريخ، ولذلك ومنذ بداية العدوان كانت 
صنعاُء هدفاً أولياً لألعداء يف االستهداف 

لها بكل أشكال االستهداف:
عىل املستوى العسـكري، االستهداف 
بالقصـف املكثّــف، الذي اسـتهدف به 
األعداء البنية التحتية، واملصالح العامة، 
بـه  واسـتهدفوا  الخدميـة،  واملنشـآت 
األحياء السكنية، واسـتهدفوا به أَيْـضاً 
املصالح العامة، واألسـواق، والتجمعات 
البرشيـة يف مختلـف املناسـبات الدينية 
واالجتماعية، واسـتهدفوا به املسـاجد، 
وكانت  املستشـفيات،  بـه  واسـتهدفوا 
كثريٌ من أفظع جرائمهم التي ارتكبوها 
يف هـذا البلـد، كثـريٌ منهـا يف صنعاء، يف 
االسـتهداف الشـامل للمواطنني بشكٍل 
عام، للكبار والصغار، لألطفال والنساء، 
مسـاجدهم،  ويف  منازلهـم،  يف  للنـاس 
ويف  مدارسـهم،  ويف  أسـواقهم،  ويف 
مستشـفياتهم... ويف مختلـف مجاالت 

حياتهم. 
االستهداف بالقصف بشكٍل مكثّـف، 
ا،  دوليّـٍ املحرَّمـة  باألسـلحة  وحتـى 
واالسـتهداف أَيْـضـاً؛ بَهـدِف االحتالل، 
األعـداء كان لديهم طمـع وطموح بأن 
يحتلـوا صنعاء، وأعلنوا عن هذا، وأعدوا 
لذلك حمالت عسكرية كبرية، خصصوا؛ 

ِمـن أجـِل تَحّركها والدفع بهـا لتحقيق 
أهدافهم وأطماعهم الواهمة والرسابية، 
والعتـاد  الـدوالرات،  مـن  املليـارات 
الجوية  والتغطيـة  الضخم،  العسـكري 
املكثّـفة، وكانت أطماعهم كبرية تََراَفق 
مع الحمالت العسـكرية حمالت شاملة 
والتضييـق  اإلعالمـي،  املسـتوى  عـىل 
االقتصادي واملعييش، والحرب النفسية، 
والحـرب الدعائيـة، وكل ما اسـتطاعوا 
أن يفعلـوه فعلـوه؛ ِمـن أجـِل الوصول 
إىل تحقيـق هـذا الهـدف، يف الوصول إىل 
احتالل العاصمة صنعـاء، ولكن كما يف 
الزامـل الشـعبي، وصلـوا إىل قناعة بما 
يف مضمونـه عندما قال: (صنعاء بعيدة 
قولوا لـه الرياض أقرب)، هذا ما وصلوا 
إليه، وصلوا إىل اليأس، وُدِحروا، (صنعاء 
بعيـدة)، يوم كانـوا يقولـون أنهم عىل 
مسـافة أربعني كيلو من صنعاء، كانوا 
يف الواقع أصعب مما لو كان بينهم وبني 
صنعـاء أربعـني ألـف كيلو مـرت، بعيدة 
نة باالعتماد  ا؛ ألَنَّها محصَّ ا جداً ِجـدٍّ ِجـدٍّ
عىل اللـه، والتـوكل عليـه، والثقـة به، 
نـة باملؤمنني، الذين ينطلقون من  محصَّ
منطلٍق إيَمـانٍي، واثقني بالله، متوكلني 
عليـه، معتمدين عليـه، واثقني بنرصه، 
مستندين إىل تأييده، ومعونته، ورعايته، 
نـة بالوعي  مجاهدين يف سـبيله، محصَّ
لدى  للمسـؤولية  واالستشـعار  العـايل، 
أبنائها األعزاء، لدى سـكانها وقاطنيها 
والوافدين إليها من أبناء الوطن األحرار، 
الذيـن يمتلكـون مـن الوعـي مـا كان 
مفيـداً يف إفشـال ُكـّل مسـاعي األعداء 
لزرع الهزيمة النفسـية، ولرضب الروح 

املعنوية، وما كانوا يسـعون لـه أَيْـضاً 
من الوصـول بالناس إىل حالة الشـتات 

والفرقة. 
وكان مـن مسـاعي األعـداء أَيْـضـاً 
ومـن مخّططاتهـم ومؤامراتهـم عـىل 
أمانة العاصمة، عىل عاصمة اليمن، هو 
إسقاطها من الداخل، مثلما خططوا له 
يف فتنة ديسـمرب، والتي سقطت أَيْـضاً 
بفضل الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» وتوفيقه 
ومعونته ألبناء هذا الشعب، وما منحهم 
العاليـة،  واملعنويـة  العـزم،  مـن  إيـاه 
فسـقطت  الكبري،  والوعـي  والبصـرية، 
تلك املؤامرات، فعىل املسـتوى العسكري 
املكثّــف،  بالقصـف  األعـداء  سـعى 
واالستهداف امُلسـتمّر، حتى إىل التهجري 

ألبناء العاصمة. 
يف املراحـل األخـرية مـا قبـل إعـالن 
الُهدنـة، األشـهر األخرية مـا قبل إعالن 
الُهدنة، كانوا يطلقون حمالت دعائية ما 
قبل عمليات القصف، أنهم سيقصفون 
شـارع كذا، أَو يف حي كذا، أَو يف منطقة 
كذا من العاصمة؛ ليضغطوا عىل األهايل 
بالرحيـل والتهجـري، كانوا يسـعون إىل 
تهجري أبناء العاصمة، عندما يئسوا من 
احتالل العاصمة، أَو إسـقاط العاصمة 
بـكل مؤامراتهـم، بكل خططهـم، بكل 
إْمَكاناتهـم؛ يئسـوا من ذلـك، فاتجهوا 
إىل التضييـق عىل أبناء العاصمة بشـكٍل 
أكرب، وسـعوا إىل تهجري أبناء العاصمة، 
وإىل التضييق عليهم بشـكٍل أكرب، ولكن 

فشلوا، فشلوا يف ُكـّل ذلك. 
جـزٌء  كان  األمنـي،  املسـتوى  عـىل 
كبري مـن املؤامرات يف ارتـكاب الجرائم 

املخلة باألمـن، واالسـتهداف ألبناء هذا 
الشـعب، والتـي هـي شـاملة يف ُكــّل 
املحافظات، ولكن هناك جزٌء كبريٌ منها 
اسـتهدف بها األعداء العاصمة صنعاء، 
فـكان هنـاك الكثـري مـن املخّططـات 
الشـوارع،  يف  تفجـريات  للتفجـريات، 
واألحياء، واألسواق، وأماكن التجمعات؛ 
يكفهـم  لـم  املواطنـني،  السـتهداف 
االسـتهداف ألبنـاء العاصمـة بالقنابل 
املتنوعـة، والصواريـخ، ومختلـف أنواع 
األسلحة العسكرية، وأشكال االستهداف 
أن  يحاولـون  كانـوا  إنمـا  العسـكري، 
يكون إىل جانب ذلك االسـتهداف األمني، 
والقتـل للنـاس مـن خـالل املتفجرات، 
والتفجـريات، واألحزمة، والتكفرييني... 
ومختلف الوسائل، والسيارات املفخخة، 
أبنـاء  السـتهداف  املتنوعـة  والوسـائل 
«ُسـبَْحانَُه  اللـه  وبفضـل  العاصمـة، 
َوتََعاَىل»، وبمعونته، وبتأييده، وبتوفيقه 
لرجال األمـن يف وزارة الداخلية، وجهاز 
األمن واملخابرات، فشلت الكثري والكثري 
مـن مؤامرات األعـداء السـتهداف أبناء 
ا، وكشـفت الكثـري من  العاصمـة أمنيّـٍ
املؤامـرات واملخّططـات، البعـض منها 
أعلـن عن الخاليا التـي ُكلِّفت من جانب 
تحالـف العـدوان بتنفيذ تلـك الجرائم، 
وكشـفت تلـك املخّططات للشـعب من 
خالل وسـائل اإلعالم الوطنية، والبعض 
منها لم يعلن عنها؛ ألسباب أمنية كذلك، 
ففشل األعداء يف هذا الجانب فشالً َكبرياً 

يف االستهداف األمني. 
حاولوا مـن خالل التضييـق املعييش 
والحصـار الخانـق أن يثـريوا الفـوىض 
يف العاصمـة، يعمـل األعـداء من خالل 
للجانـب  واسـتهدافهم  مؤامراتهـم 
االقتصادي عـىل التضييق عىل مجتمعنا 
ويف  املحافظـات،  مختلـف  يف  اليمنـي 
املقدِّمـة يف العاصمة صنعـاء، التضييق 
عـىل النـاس يف معيشـتهم مـن خـالل 
الحصـار، أالَّ يصـل الغـاز، َوإذَا وصـل 
تصل كميـات ضئيلة ومحـدودة، يكون 
هنـاك حتـى صعوبـة وحساسـيات يف 
توزيعهـا للمجتمـع، حاولـوا أالَّ يصـل 
البرتول من خـالل حصارهم الخانق إالَّ 
ا،  بكلفة باهظة، وأسـعار مرتفعة ِجـدٍّ
وبكميـات ضئيلة، حاولـوا أن يضايقوا 
يف وصـول مختلـف السـلع، أالَّ تصل إال 
بأسـعار باهظـة؛ لكـي يضايقـوا عىل 
النـاس معيشـياً، هكـذا يعملـون هم، 
يعملـون هـم، رضبـوا قـدرة الدولة يف 
توفري الخدمة املعيشـية للشعب بالقدر 
املطلوب؛ ألَنَّهم سيطروا عىل ثروات هذا 
البلـد النفطية والغازيـة، التي كان البلد 
يعتمد عليها سـابًقا كمـورٍد اقتصادي 
الخدمـة  وتقديـم  املرتبـات،  لتقديـم 
ألبناء هـذا البلد، واحتلـوا املنافذ الربية، 
ومنعـوا بعـض املوانـئ التـي ال تزال يف 
إطـار البلـد حـرًة مسـتقلة بالحصار، 
فحاولـوا من خـالل التضييـق املعييش 
نشـاط للدعاية  أن يرتافـق معه دائمـاً 
والتحريـض؛ بَهـدِف الدفـع بالناس إىل 
إثارة الفـوىض، وأن يتحـول الرصاع إىل 
رصاع داخـيل فوضـوي، فـوىض، يقوم 
الناس عىل بعضهم البعض، يتصارعون 
فيما بينهم ملا فعلـه أعداؤهم بهم! بدالً 
مـن أن تكـون ردة الفعل تجـاه العدّو، 
الذي يحـارص، الذي يضايق، الذي ينهب 
الثـروة الوطنيـة، الـذي يمنـع وصـول 
السلع األََساسـية، واملشتقات النفطية، 

 السثوان اجــاعثف خظساَء بافجــطتئ المترطــئ دولغًّا وتاول 
اتاقلعا بتمقت سسضرغئ ضئغرة وخظساء تاضرة شغ عثا الجطظ 

أصعى وأسزط طما ضاظئ سطغه سطى طر الاارغت
 افسثاء الثغظ راعظعا سطى تســط طسرضاعط طا بغظ أجئعسغظ 
إلى حعرغظ وخطعا إلى السام الباطظ وصث حئسعا غأجًا وإتئاذًا

صائث البعرة السغث سئثالمطك التعبغ خقل لصائه بعجاعات وأبظاء أطاظئ الساخمئ خظساء:

ضض طا غساطغُع افسثاء شسطه قتاقل خظساء شسطعه لضظعط 
وَخطعا لصظاسئ «خظساء بسغثة صعلعا له الرغاض أصرب»
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ووصول الغاز، الذي يرفع أسـعار الغاز، 
الذي يلعب، ويتحكـم، ويعرقل، ويعيق، 
العملة  ويسـتهدف  ويتآمر،  ويحـارص، 
الفعـل  ردة  تكـون  أن  أرادوا  الوطنيـة، 
بشـكل فوىض، يرجع الناس املظلومون 
فيها عـىل بعضهم البعـض يف حالٍة من 
الـرصاع الداخـيل الفوضـوي، ولكنهـم 
صدموا بمسـتوى الوعي لدى مجتمعنا 
يف البلد بشـكٍل عام، ويف صنعـاء بدايًة؛ 
ألَنَّ معظـَم الحمـالت الدعائيـة كانـت 
حـاالت  معظـم  العاصمـة،  تسـتهدف 
التحريـض، ومعظـم حـاالت التهييـج 
للفتنـة وإثـارة الفـوىض، كانـت عـرب 
وسـائل اإلعالم تتجه نحو العاصمة من 
جانـب العـدّو، َوأَيْـضاً بعـض العنارص 
يف  تتواجـُد  تـزال  ال  التـي  املدسوسـة، 
مختلف أنحاء البلد، وتلعب دوراً تخريبياً 
كأبواق للدعايات، والتحريض، والتهييج 
يف  الفـوىض  إثـارة  فحاولـوا  للفتنـة، 
العاصمة بشـكٍل كبري، ولكنهم صدموا 
ملسـتوى الوعي لدى جماهـري هذا البلد، 
ولـدى أبنـاء العاصمـة، الوعـي العايل، 
الـذي يـدرك أنَّ وراء ُكـّل هـذه املعاناة 
هو العـدّو، هو الذي يحـارص، هو الذي 
يتآمـر، هـو الذي يقصـف، وهـو الذي 
يمنع وصـول احتياجـات هـذا البلد إالَّ 
بعناء شـديد، وبكلفة باهظة، وبأسعار 
مرتفعة، فشـعبنا عـىل درجة عالية من 
الوعـي، يعرف من هو العـدّو، ومن هو 
ما واألمـور واضحة  الصديـق، ال ِســيـَّ
وجلية كالشـمس وضوحـاً، العدّو الذي 
ابتـدأ عدوانه عىل هذا البلد، الذي قصف، 
وقتـل، ودّمـر، وطغـى، وارتكب جرائم 
القتل بمسـتوى اإلبادة الجماعية، وقتل 
املصالـح  ودّمــر  والنسـاء،  األطفـال 
العامـة، وهـو الـذي يحارص هـذا البلد 

بشكل معلن وواضح ورسمي. 
اسـتهدف العـدّو العاصمـة صنعـاء 
وهـي  الناعمـة،  بالحـرب  البلـد  وكل 
حـرٌب أََساسـيٌة ضمن حربه الشـاملة 
التـي يسـتهدف بهـا أبنـاء هـذا البلد، 
عـىل املسـتوى املعنوي، وعىل املسـتوى 
الفكري، وعىل املستوى األخالقي، العدّو 
كان من ضمن اسـتهدافه الذي  أَيْـضـاً 
هو استهداف أمني، واستهداف أخالقي، 
كان يسعى ألن ينشـئ شبكات للدعارة 
يف املدن، وشـبكات للجريمـة املنظَّمة يف 
الدعـارة، يف الرسقـة، شـبكات معينة، 
شـبكات وخاليـا وظيفتهـا أن تبـارش 
الرسقـة، لكـن عىل نحـٍو منظَّـم؛ لنرش 
املواطنني،  إلزعـاج  األمنية،  االختـالالت 
لنهبهم، للتأثري عليهم، للتضييق عليهم، 
األمنية، فبالشبكات  وللتشويه لألجهزة 
والخاليـا التـي هـي مبـارشة للجريمة 
املنظَّمـة، ومهمتهـا أن تتَحـّرك يف إطار 
الجريمـة املنظَّمـة، اسـتهدف أبناء هذا 
األمنـي،  االتّجـاه  االتّجاهـني:  يف  البلـد 

واالتّجاه األخالقي. 
عـربَ وسـائل اإلعـالم، عـرب شـبكة 
التواصـل  مواقـع  عـرب  اإلنرتنـت، 
وكبـرية،  رشسـة،  حـرب  االجتماعـي، 
هائـل،  دعائـٍي  بنشـاٍط  ومكثّـفـة، 
يسـتهدف األفـكار، يسـتهدف األخالق، 
يسـتهدف القيم، يستهدف العزم واإلباء 
يف أبنـاء هـذا الشـعب، وبالدرجة األوىل: 
يستهدف رشيحة الشباب، فئة الشباب، 
الذين هـم دعامة هذا البلـد، وذراع هذا 
البلد الـذي يتصدى لألعـداء، وذراع هذا 
البلـد الـذي يبنـي، ويسـاند، ويدافـع، 
ويتَحـّرك يف مختلـف املهمـات الكبـرية 

والشاقة والعظيمة. 
تَحـّرك األعـداء يف ُكــّل املجـاالت، يف 
اسـتهداف أبناء هـذا البلد، وجـزٌء كبري 
يف  املتنوعـة  العدائيـة  أنشـطتهم  مـن 
ُكـّل املجاالت، اتجهـت صوب العاصمة 
فشـلوا  أَيْـضـاً  ولكنهـم  صنعـاء، 
بمسـتوى  كبـري  َحـــّد  إىل  ويفشـلون 
الصمـود، بمسـتوى الوعي، بمسـتوى 
األخالق  وتجسـيد  اإليَمـانـي،  االلتـزام 
والقيم املوروثة الحميدة، التي هي نتاٌج 
للرتبيـة اإليَمـانيـة ألبناء هذا الشـعب، 
ـد االنتمـاء اإليَمـاني الراقي  والتي تجسِّ
والعظيـم واملتميـز، الـذي هـو مصداٌق 
لقول رسـول الله «صلواُت الله وسالُمه 

عليـه وعـىل آلـه»: ( (اإليَمــان يمـاٍن، 
والحكمة يمانية) ). 

ُصـِدَم األعـداُء بمسـتوى وعـي هذا 
الشـعب، بمسـتوى صـربه عـىل تحمل 
الجـراح واآلالم واملعاناة الشـديدة، عىل 
ُكــّل املسـتويات، صـرب فيمـا يتعلـق 
بالتضحيـات الكبرية، وقوافل الشـهداء 
بشـكٍل يومي، حتـى يف جامع الشـعب 
الـذي نتحدث إليكـم اآلن فيـه، حتى يف 
هذا الجامع قوافل الشهداء يَُصىلَّ عليها 
فيـه يوميٍّا، وهنـاك صربٌ عظيـم، صربٌ 
كبري، صرب عىل املعاناة املعيشية الكبرية 
ا، صربٌ ال يمكن أن نعربِّ  والقاسـية ِجـدٍّ
عنه إالَّ بأنـه صربٌ ناتٌج عـن إيَمـان، ال 
يمكن أن يكون هناك مسـتوى عاٍل من 
التماسـك، من التحمل، مـن القدرة، من 
الثبات، من قوة التحمل والَجَلد، من قوة 
املوقف والثبات، إالَّ ألمٍة تعتمد عىل الله، 
تثـق بالله، ألمـٍة تنطلق مـن منطلقات 
إيَمـانيـة ومبدئية راسـخة قوية ثابتة، 
تحمـل األلم، وتحمل معـه األمل والثقة 
بوعـد اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» بشـكٍل 

ُمستمّر. 
الجانُب اإليَمـاني هو املحور األََساس 
لصمـود وتماسـك أبنـاء شـعبنا، عـىل 
املستوى املادي: حالنا وظروفنا معروفة، 
نتاجـاً لكل تأثريات املايض، وسياسـات 
املايض، بلدنا يعانـي معاناٍة كبرية، وبدأ 
العدوان واستمر العدوان وشعبنا يعاني 
مـن ضائقـة كبـرية يف وضعـه املعييش 
واالقتصادي، واستخدم األعداء أُسلُـوب 
الحرب االقتصادية الستهداف أبناء هذا 
البلـد بكلهم، السـتهداف ُكـّل أرسة من 
أبناء هـذا الوطن بالحـرب االقتصادية، 
والحـرب املعيشـية، التـي هـي حـرٌب 
شـاملة، تصـل إىل ُكــّل منـزل، إىل ُكـّل 
مطبـخ، إىل ُكــّل أرسة؛ لتوهـن العزم، 
الشـعب،  هـذا  لرتَكِّـع  اإلراَدة،  لتكـرس 
لتخضعـه، لتذلـه، وكانـت تراهـن عىل 
ذلـك، كان األعداء يراهنـون بأن حربهم 
عـىل هـذا الشـعب يف لقمـة عيشـه، يف 
قوته وغذائـه، يف احتياجاته الرضورية 
واألََساسـية، َسـيُخِضع أبناء هذا البلد، 
وسـيوصلهم إىل االنهيـار واالستسـالم، 
ولكنهـم ُصِدُمـوا بمـدى تماسـك أبناء 

هذا البلد، وثباتهـم، وإبائهم، وعزمهم، 
ا؛  وهـذا هـو أثر اإليَمــان العظيـم ِجـدٍّ
ألَنَّ شـعبنا يثُق بالله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
ويرجو اللَه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، لذلك لم 
يكـن ليستسـلم، ولم يكن لييـأس، ولم 
يكن لينهار؛ ألَنَّ حرية هذا الشـعب هي 
تعود إىل أصالة انتمائه اإليَمـاني، يعني: 
بـكل وضوح، نحـن شـعٌب ال يمكن أن 
نخضـع، وأن نركع، وأن نستسـلم، وأن 
نعيـش حالة العبودية إالَّ لله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل»؛ ألَنَّه ربنا، وملكنا، وإلهنا الحق. 
ولذلـك مهمـا كان جـربوت األعـداء، 
مهمـا كانـت إْمَكاناتهـم، مهمـا فعلوا 
حجـم  كان  مهمـا  عملـوا،  ومهمـا 
مسـتوى  كان  مهمـا  مؤامراتهـم، 
طغيانهـم، مهمـا كان حجـم إجرامهم 
بحقنـا، ال يمكـن أن يوصلنـا ذلـك إىل 
االنهيـار، إىل الخضوع لهـم، إىل أن نقبل 
بالعبودية لهم؛ ألَنَّ حريتنا دين، حريتنا 
هي حريٌة مـن الخضوع للطاغوت، وأالَّ 
نخضع إالَّ لله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، ونحن 
نثـق به، من أعظم وأهم ثمرات إيَمـاننا 
بالله: أننا شعٌب نثق به، ولذلك لم ننكرس 
أمام املقارنات املادية، لم نأت لحسـاب 
االقتصادي  الوضـع  بحسـب  الظـروف 
والسـيايس، فنقول: [بحسـب الظروف 
السياسـية، نـرى العالم الغربـي يتبنَّى 
هـذا العـدوان عىل بلدنـا، نـرى أمريكا 
ترشف عىل هـذا العدوان عىل بلدنا، نرى 
يف تنفيـذ هـذا العـدوان عىل بلدنـا أكرب 
الدول اإلقليمية مـن َحيُث الثروة املادية 
واإلْمَكانات املادية] لم نحسـب حسـاب 
بفعـل أننـا محـاَرصون، ومقاطعـون 
سياسـيٍّا من مختلف البلـدان، أنه ليس 
لدينا أمل أَو ثقة بأننا سنكسـب النرص؛ 
ومنطلقاتنـا  إيَمـانيـة  حسـاباِتنا  ألَنَّ 
إيَمـانيـة، وتوّجـهنـا إيَمـانـي، ونحن 
مهما كان حجـم الظـروف واملتغريات، 
حجـم الواقـع والتحديـات، نعتمد عىل 
الله، وهو أكـرب، وهو أقوى وأقدر، وهو 
رب السـماوات واألرض، وثقنـا من أول 
يوٍم بالله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، وبنرصه 
«جلَّ شـأنه»، فتوكلنا عليـه، واعتمدنا 
عليـه، والتجأنا إليـه، وكنا مطمئنني إىل 
أنَّ العاقبـة للمتقني، بوعد الله الصادق، 

نثـق بوعـده «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، وهو 
ُكُم اللَُّه َفَال َغاِلَب َلُكْم} القائل: {إِْن يَنُْرصْ

[آل عمران: من اآليـة160]، هو القائل: 
اْلُمْؤِمِنـنَي} نَـْرصُ  َعَليْنَـا  ـا  َحقٍّ {َوَكاَن 

[الروم: مـن اآلية47]، هـو القائل: {إِنَّ 
اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيـَن آَمنُوا}[الحج: من 
اآلية38]، هو «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» القائل: 
ُه}[الحج:  يَنُْرصُ َمـْن  اللَّـُه  نَّ  {َوَليَنْـُرصَ
من اآليـة40]، وفعالً كيف كانت النتائج 
عـىل أرض الواقع، األعـداء الذين راهنوا 
أن يحسـموا معركتهـم وأن يصلـوا إىل 
تحقيـق ُكـّل أهدافهم ما بني أسـبوعني 
إىل شـهرين، وصلـوا إىل العـام الثامـن 
وقـد شـبعوا يأسـاً، وشـبعوا إحباطاً، 
وتحطمـوا، وأصبحوا يف قرارة أنفسـهم 
مؤمنني بهزيمتهم، ُكـّل هذا؛ ألَنَّ شعبنا 
وثـق بالله، يـوم وثقـوا بأمريـكا، يوم 
اطمأنوا إىل تطبيعهـم مع إرسائيل، يوم 
راهنـوا عليه أنـه عامل قوٍة لهـم، وأنه 
رهـان نرصهـم، وضمان مسـتقبلهم، 
كانت النتيجة معاكسـة بالنسـبة لهم، 
وشـعبنا عرب وتجـاوز أصعـب املراحل، 
وأكـرب التحديـات واألخطار، ومـنَّ الله 
عليـه برعايتـه الواسـعة، واالنتصارات 
العظيمـة، كـم مـن املحطـات التـي لو 
السـنوات  السـبع  خـالل  اسـتذكرناها 
ا أعدَّ  املاضية، هناك حمالت كبـرية ِجـدٍّ
األعداء لها عدتها بكل ما يسـتطيعون، 
روا لهـا املليـارات مـن الـدوالرات  سـخَّ
كميزانيات ضخمة عىل املستوى املادي، 
روا؛ ِمن أجِلها الغطاء السـيايس  وسـخَّ
الـدويل،  والتأييـد  الـدويل،  التَحـّرك  يف 
وحشـدوا معها إىل جانـب ذلك الحمالت 
اإلعالميـة والدعائية الهائلة، وإىل جانب 
ذلـك الخلخلة يف الصـف الداخيل، وإثارة 
املشـاكل يف الوضـع الداخـيل، وتحريـك 
أبواقهـم يف الداخـل، ملحاولـة تشـتيت 
الجهد الداخيل، وحشـدوا فيهـا ُكـّل ما 
يستطيعون من إْمَكانات، وتآمروا فيها 
بكل ما يسـتطيعون من أشـكال وأنواع 
الخطط واملؤامرات، وأطلقوها وتَحّركوا 
فيها، ولكن الله أوهن كيدهم، فيصلون 
يف نهاية املطاف إىل فشـٍل كامل، تفشـل 
حملـة كاملة، أعـدوا لهـا، وروَّجوا لها، 
وهيـؤوا لهـا، ودعموهـا بـكل وسـائل 

الدعـم، فيصلـون إىل فشـل كامـل، ثـم 
يعدون عدًة لحملـٍة جديدة، يفعلون لها 
بأكثر مما فعلوه لسـابقاتها، فيصلون 
إىل فشـل، ومن فشـل إىل فشـل، وطاملا 
بقي شـعبنا معتمـداً عىل اللـه، متوكالً 
عليه، مستنرياً بالوعي والبصرية، حامالً 
بمسـؤوليته،  للعـزم اإليَمـاني، ناهضاً 
فـإنَّ الله لن يخذله أبـداً، لن يخذله أبداً، 
{َوَمـْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه}[التوبة: من 
اآلية111]، الشـعب طاملـا بقي يف حالة 
اسـتجابة لله، وتوكٍل عـىل الله، وأمٍل يف 
اللـه، وطاعٍة لله، واسـتجابة عمليٍة لله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، فالله معه، الله مع 
املتقني، وهو مع الصابرين، كما أّكـد يف 
كتابه الكريم؛ ولذلك َعَرب شـعبنا مراحل 
أ الله يف  صعبـة، وتحديـات كبرية، وهيـَّ
هـذه املرحلـة إضافة إىل جانـب صمود 
شـعبنا، وتضحياتـه الكبـرية، وصـربه 
العظيـم، صـرب أبنائه، صـرب هذه األرس 
املضحيـة، البعـض مـن األرس ضحـت 
بـكل أبنائهـا شـهداء، والبعـض بأكثر 
أبنائها شـهداء، وصرب عظيم، صرب عىل 
مـا حصـل من تدمـري، من قصـف، من 
ضائقة معيشية، من ترشيد، من معاناة 
بكل أنواع املعاناة، ولكنه صرب املؤمنني، 
الذين يمتلكون -بمعونة الله «ُسـبَْحانَُه 
واإلبـاء،  والثبـات،  التجلـد،  َوتََعـاَىل»- 
والعـزم، وقـوة النفس بقـوة اإليَمـان، 
مهمـا كان حجـم الواقـع والتحديـات 
واألوجاع، يصمدون يف مختلف الظروف، 
واثقـون باللـه، ويعتمدون عليـه، فَعَرب 
شـعبنا ُكـّل هذه املراحل -والحمد لله- 

بشكٍل كبري، وبشكٍل عظيم. 
األعـداُء ولو أنهم قد وصلـوا إىل يأس 
وحقداً  كبـري، لكنهـم يمتلئـون غيظـاً 
وكـرباً، {إِْن ِيف ُصُدوِرِهـْم إِالَّ ِكـْربٌ َما ُهْم 
ِببَاِلِغيِه}[غافر: من اآلية56]، هم أعداء 
مسـتكربون، وإالَّ فكان األفضل لهم أن 
يكفـوا عن عدوانهم عىل هـذا البلد، بعد 
أن جرَّبـوا عىل مدى ُكـّل هذه السـنوات 
مختلـف حمالتهـم العدائيـة، بمختلف 
الشـاملة:  العدائيـة  خططهـم  أنـواع 
عسكريٍّا، واقتصاديٍّا، وأمنيٍّا، وسياسيٍّا، 
وإعالميـاً، كان األفضل لهـم أن ينتهوا، 
أن يكفـوا عن عدوانهم، أن يدركوا أنه ال 
فائدة من اسـتمرار عدوانهم، لن يصلوا 
إىل تحقيق أهدافهم، وهو يف نفس الوقت 
هـو عدواٌن ظالم ال مربّر له، ال داعي له، 
ال رضورة لـه، عـدواٌن عبثـي، يوصـف 
بأنـه عبثـي يف الغرب والـرشق، حتى يف 
أوساط األعداء، حتى يف أمريكا وأُوُروبا، 
ال تـدري أحيانـاً وتحدثوا عـن رضورة 
وقـف الحـرب العبثية، يعنـي: أنَّ العدّو 
لم يكن مضطـراً ألن يعتدي علينا، نحن 
لـم نعتد عليه، ليس له مـا يربّر العدوان 
، شعٌب  علينا، شـعٌب عظيم، شـعٌب حرٌّ
مستقل، ملاذا يسعى العدّو إىل أن يسيطر 
عليه، أن يصادر حريته واسـتقالله، أن 
يحتـل أرضـه ووطنه، أن ينهـب ثرواته 
ومقدراته، هذا طمـع، طمع كبري، لكن 
شـعبنا ليس فريسـًة سـهلة، وال لقمًة 
هـذه  يسـتوعبوا  أن  عليهـم  سـائغة، 
الحقيقـة بعـد ُكـّل هـذه األعـوام، بعد 
ُكـّل هـذه التجارب الكبـرية التي جرَّبوا 
ُكــّل أنـواع كيدهم وخططهـم، وكذلك 
اسـتخدموا فيها ُكــّل وسـائل اإلجرام 
والتنكيـل، كان عليهـم أن يقنعـوا، وأن 
يكفـوا، ولكـن يبـدو أنهم ُمسـتمّرون، 
اسـتعداداتهم،  تجهيزاتهم،  حمالتهـم، 

توّجـهاتهم العدوانية واضحة. 
وهـم يدركـون العنـارص األََساسـية 
لقـوة شـعبنا، التـي تكمـن يف انتمائـه 
اإليَمـانـي، وُهــِويَّته اإليَمـانية، ولذلك 
جانـٌب كبريٌ مـن حربهم عىل املسـتوى 
وعـىل  والدعايـات،  والفكـري  الثقـايف 
مستوى االستهداف األخالقي، ما يسمى 
بالحـرب الناعمـة، الحرب اإلفسـادية، 
تسـتهدف  هـي  الشـيطانية،  الحـرب 
العنـرص املعنـوي يف قـوة شـعبنا؛ ألَنَّ 
شـعبنا لم يسـتند إىل القـوة املادية، هو 
استند إىل القوة املعنوية، وكان أهم عامل 
يف ثباتـه هو ثقته بالله، توكله عىل الله، 
وما حظي به من رعايـة الله ومعونته، 
ثمرًة لهذا التـوكل، لهذا االلتَجاء، لثباته 
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عـىل املوقف الحـق، لتمسـكه بقضيته 
العادلـة، فكانت النتيجـة مهمة، ولذلك 
شعبنا مسـتهدف يف انتمائه اإليَمـاني، 
يف ُهــِويَّته اإليَمـانية، ثقافيٍّا وأخالقياً، 
لرضب الروح املعنوية، لتمييع شـبابه، 
ولتشـتيت التوّجـه والوعـي والبصرية، 
وإبدالهـا بالزيف، بالدعايـات، بالخداع، 
باألسـاليب املاكرة التي ترصف اهتمام 
النـاس عـن قضاياهـم األََساسـية، إىل 
قضايـا ثانوية، أَو قضايا أُخرى وهمية، 
بحسـب أنواع الدعايات، مـا بني دعاية 
توظِّف إشكاالً معيناً، لتجعل منه قضية 
القرن الحادي والعرشين، وأهم من ُكـّل 
أمر، وما بني دعاية وهمية ال أََساس لها 
من الصحة، حالة من تشـتيت الذهنية، 
التوّجـهـات  عـن  النـاس  رصف  مـن 

املهمة، واألولويات الكبرية. 
ولذلـك يف واقعنا العـام، وطاملا كّررنا 
ا لنـا جميعاً،  هذه املسـألة الهامـة ِجـدٍّ
يف طبيعـة مسـرية حياتنـا، ويف طبيعة 
الظـروف التي نعيشـها، ونحـن نعيش 
يف مواجهـة تحديات يف هـذا البلد، فيما 
يسـتهدفنا فيـه، وعـىل مسـتوى أمتنا 
اإلسـالمية بشـكٍل عام، ال بُـدَّ أن نكون 
عـىل درجة عالية مـن اليقظة، والوعي، 
والبصـرية، واالسـتعداد، واالنتبـاه لكل 
مؤامرات األعداء، من أهم ما يف الوعي: أن 
نمتلك البصرية والوضوح تجاه مؤامرات 
األعـداء وأنشـطتهم التـي تسـتهدفنا، 
مـاذا يعملـون ليسـتهدفونا بالدعايات 
يف  االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  يف 
وسـائل اإلعالم، عـرب أبواقهم املندسـة 
يف أوسـاط املجتمع، كيف يسـتخدمون 
حـرب الدعايـة كحرب لتزييـف الوعي، 
لرصف االهتمام عـن األولويات املهمة، 
ا، للتضليل  للتزييف للحقائق املهمة ِجـدٍّ
ا، كيف  تجـاه الحقائـق الواضحة ِجــدٍّ
يسعون إىل اسـتهداف املجتمع أخالقياً، 
لنرش الرذيلة والفساد، وتمييع الشباب، 
التواصـل  مواقـع  يف  لهـذا  ويعملـون 
العنكبوتيـة  الشـبكة  يف  االجتماعـي، 
(شبكة اإلنرتنت)... يف مختلف وسائلهم 
التي يشـتغلون من خاللها لتنفيذ ذلك، 
كيف يحاولون أن يبعدونا عن ُهــِويَّتنا 
اإليَمـانية وانتمائنا اإليَمـاني؛ ليجرِّدونا 
يف  األََسـاس  املعنـوي  العنـرص  مـن 
ثباتنا، يف تمسـكنا بالحريـة، والكرامة، 
والعـزة، واالسـتقالل، ليحوِّلونا إىل قوٍم 
مدنسـني، لئيمـني، نقبـل باالسـتذالل، 
نقبـل بالعبوديـة، نقبل بالهـوان، نقبل 
نقبـل  باالحتـالل،  نقبـل  بالطغيـان، 
باألعداء بكل ما هم عليه، بكل فسادهم، 
بكل رجسهم، ال يستثرينا يشٌء ضدهم، 
حتى لو ارتكبـوا جرائم االغتصاب، كما 
يفعلـون يف املناطق املحتّلـة، وآخرها ما 
أعلـن عنـه يف األيّـام املاضيـة يف حيس، 
وهم يغتصبون البنـات هناك، يف جرائم 
ومشـينة،  وقـذرة،  وبشـعة،  مروِّعـة، 

ومخزية. 
احتاللُهم وسـيطرتهم يرتتـب عليها 
ُكــّل إجـرام، ُكــّل رش، ُكــّل فسـاد، 
ُكــّل منكر، أعظـم منكر، أكـرب طامة، 
أكرب كارثة، أكرب فسـاد: لـو تمّكنوا من 
السيطرة عىل هذا البلد، ُكـلُّ يشء يمكن 

أن يحدث. 
سيطرتهم عىل هذا البلد تعني إخضاع 
هـذا البلـد ألمريـكا وإرسائيـل، لقـوى 
والفسـاد،  والطغيان،  والـرشك،  الكفر، 
والرذائل، يعنـي: أن يحوِّلوا هذا البلد إىل 
بيئة مفتوحة، وبيئة وسـاحة مفتوحة 
أمام الشـيطان وأولياء الشيطان، لنرش 
الرذائـل والفسـاد، وارتكاب ُكــّل أنواع 
الجرائـم، وطمس ُكـّل معالـم اإليَمـان 
والـرشف والكرامـة، يعني: االسـتعباد 
للنـاس؛ ولذلك ليس هنـاك عىل اإلطالق 
أي أولويـة تماثل أولويـة التصدي لهم، 

واملنع لهـم من الوصـول إىل أهدافهم يف 
احتالل هذا البلد. 

يتصـوره  أن  يمكـن  ٍرش  ُكــّل  إنَّ 
اإلنسـان، وإنَّ ُكـّل طغياٍن، وكل فساٍد، 
وكل منكـٍر، وكل بـؤٍس، هـو من خالل 
أن يتمّكنـوا مـن احتـالل هذا البلـد، إذَا 
كان البعـض قـد يجعـل من إشـكالية 
هنـا، أَو خلـل هناك، أَو تقصـري هنا، أَو 
تقصري هناك، بشكٍل جزئي، أَو ممارسٍة 
أولويـة  سـلوكي،  خطـأٍ  أَو  فرديـة، 
للتشنيع، والتهييج، والتحريض، وإثارة 
ورصف  للفتنة،  والتهييـج  اإلشـكاالت، 
ا يفعلـه األعداء، وعن  ذهنيـة الناس عمَّ
ا، وعـن رشهـم  خطرهـم الكبـري ِجــدٍّ
ا، الـذي يسـتهدف البلـد  الفظيـع ِجــدٍّ
يف ُكــّل يشء، ويمثـل خطـورًة مطلقة 
عـىل الديـن والدنيـا لهـذا البلـد، وعـىل 
الحارض واملسـتقبل ألبناء هذا الشـعب، 
ـا أنه بوق من  فهـو يلعب، هو يلعب، إمَّ
أبواقهم، أَو أنه مغفل، ال يمتلك البصرية 
والوعـي تجـاه األولويـات؛ ألَنَّ السـبيل 
الصحيـح واملنهجيـة الحكيمة ملواجهة 
أي إشـكاالت، أَو أخطـاء، أَو تقصري، أَو 
سلوك، أَو مظالم، أَو أية إشكاالت جزئية 
هنـا أَو هناك، التوّجـه نحـو معالجتها 
بشـكٍل عميل، يف إطـار التعاون عىل الرب 
والتقـوى، األمـر باملعـروف والنهي عن 
املنكـر، التوايص بالحـق، التعاون لدفع 
أي فساد بطريقة عملية أخوية يف إطار 
املسـؤولية، وليس عىل حساب القضايا 
الكـربى، القضايـا الرئيسـية، القضايا 
املصرييـة، أمامك مصري شـعب، مصري 
شعب يف حارضه ومسـتقبله، يمكن أن 
يكـون يف حافـة الهاوية، إن لـم نمتلك 
إن  الصحيحـة،  اإلراَدة  الـكايف،  الوعـي 
لـم نتحـىل باملسـؤولية، إن لـم نتحـىل 
باملسـؤولية، إن لـم نتَحّرك عىل أََسـاس 
وموقـٍف  صحيـح،  ووعـٍي  صحيـح، 

بميـزان  أولوياتنـا  ونحـّدد  صحيـح، 
الحكمـة، وميزان املسـؤولية، والبعض 
قـد تكون لـه دوافع شـخصية، البعض 
إذَا حصل له مشـكلة شـخصية، يجعل 
منها مشـكلة عامة، ويجعل لها أولوية 
فـوق ُكــّل القضايا كبريها وتوسـطها 
ه ال يرى إال نفسـه، وال  وصغريهـا؛ ألَنـَّ
يرى إال شـخصه، وال يرى إال مصلحته، 
وال يعيش إال يف همه الشـخيص، وينىس 

القضايا الكبرية واملهمة. 
أولوياتنـا  وفـق  نتَحـّرك  ولذلـك 
الكبـرية،  القضايـا  تجـاه  بمسـؤولية 
والقضايـا املهمة، ونعمـل عىل معالجة 
اإلشـكاالت، نتجـه بكل جديـة ملعالجة 
املظالم،  القصـور،  جوانب  االختـالالت، 
ومسـؤولية  جديـة  بـكل  األخطـاء، 
وتعاون، وبشـكٍل عميل، وبشكٍل عميل، 
ولكـن تبقى أولويتنـا الكربى لدفع أكرب 
الرش، أكرب الفسـاد، أكرب الظلم، الفساد 
الجامع، الرش الجامع، الذي يمثل طامة 
يف ُكــّل يشء، كارثة عىل ُكـّل يشء، هي 
تمّكـن األعـداء من احتـالل هـذا البلد، 
واستعباد هذا الشعب، يجتمع معه ُكـّل 
رش، وكل رض، وكل فسـاد، وكل بـؤس، 
وكل خسارة، وكل سـوء، وكل فحشاء، 
وكل يشٍء يتصـوره اإلنسـان لـه صلـة 
بالشـيطان، أَو له صلـة بالرش، أَو صلة 
بالطغيـان، ُكـّل كبري الفسـاد وصغريه 
يرتتـب عىل ذلـك، فلذلك تكـون أولويتنا 

واضحة. 
لذلـك يجـب أن نكـون عىل مسـتوى 
يف  ُمسـتمّر،  نشـاط  يف  العـام  واقعنـا 
تعبئـة ُمسـتمّرة، يف توعيـة ُمسـتمّرة، 
عندمـا نـرى يف القرآن الكريـم أكثر من 
خمسـِمئة آية يف القـرآن الكريم تتحدث 
عن الجهاد يف سـبيل الله تعـاىل، وتقدم 
لنـا الوعـي الـكايف عـن األعـداء، عـن 
خطورتهم، عن أهدافهم، عن أساليبهم، 

عن ُكـّل الوسـائل التي يعتمدون عليها 
يف االسـتهداف لنا كأمة، وكشـعب، هو 
لنكـون يف حالـة مـن اليقظـة الدائمة، 
مـن الجهوزيـة الدائمة، من االسـتعداد 
الدائـم، مـن العمـل الـدؤوب ملواجهـة 
ُكــّل التحديات، والتصدي لكل أشـكال 
االسـتهداف، يف ُكـّل امليادين والجبهات، 
يف املجال العسـكري، يف املجـال األمني، 
يف املجـال اإلعالمي والثقايف والفكري، يف 
املجال االقتصادي، يف املجال االجتماعي؛ 
ألَنَّ الشيطان، وأولياء الشيطان، وحزب 
الشـيطان، وأعوان الشـيطان، يشـنون 
حربهـم الشـاملة يف ُكــّل مجـال مـن 

املجاالت. 
ولذلـك الجهاد يف سـبيل اللـه يجعلنا 
ـة، ويربينا كأمة حارضة، مستيقظة،  أُمَّ
متنبهه، جاهزة، ليسـت غافلة، ليسـت 
مدجنـة، ليسـت يف حالـٍة مـن الغفلـة 
التامـة، التـي تهيـئ ألعدائهـا الفرصة 
لنجـاح مؤامراتهم يف داخلهـا، مجتمعاً 
يعرف ُكـّل جزئية من مؤامرات األعداء، 
مؤامـرة،  أنهـا  يعـرف  مؤامـرة،  ُكــّل 
ويعرف كيف يتصدى لها، كيف يفشلها، 
كيـف يسـقطها، كيـف يجعـل األعداء 
يصابـون بالخيبـة، يصابـون بالخيبة، 
بالهزيمة تجاه أي مؤامرة، كيف يتَحّرك 
مجتمعنا بجدية يف ُكـّل املجاالت، ليحول 
التحديـات إىل فـرص، ليكـون يف موقٍع 
متقـدم، يف منعـة، يف قـوة، يمتلـك ُكـّل 
عنارص القـوة يف ُكـّل املجاالت، ويتَحّرك 
ليعـزز موقفه، ليكـون موقفـاً قوياً يف 
، أَو  ، أَو أمنيٍّ مواجهة أي تحدٍّ عسـكريٍّ
، أَو سـيايس، أَو يف  ، أَو إعالميٍّ اقتصاديٍّ

الوسط االجتماعي. 
هكـذا يريد الله لنا أن نكون: مجتمعاً 
قويـاً، يف مواجهة ُكــّل التحديات، ُكـّل 
املخاطر، ُكـّل أشكال االستهداف لنا من 
جانب أعدائنا يف ُكــّل املجاالت، والقرآن 

الكريـم مـن أولـه إىل آخـره فيـه هـذه 
الرتبية، التي تربي املجتمع املسلم إىل أن 
قوياً، يقظاً، متماسـكاً،  يكون مجتمعاً 
ثابتاً، يمتلك ُكــّل عنارص القوة، يصمد 
يف ُكـّل امليادين، يحرض بقوة يف مواجهة 
ُكــّل التحديات، وليـس مجتمعاً غافالً، 
راكداً، جامـداً، ضعيفاً، مفككاً، ال يتنبه 
إىل املخاطر، ال يتنبه إىل مؤامرات األعداء. 
فالقرآن الكريم كلـه تعبئة، كله بناء 
لإلنسان املسلم، وللمجتمع املسلم، يبني 
ـة قوية، حارضة، واعيه، عملية،  منا أُمَّ
دؤوبـة، مجاهـدة، صامـدة، وصابـرة، 
وثابتـة، وهذا ما ينبغـي أن نكون عليه، 
هذا هو ما يبنينا عليه الجهاد يف سـبيل 

الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل». 
للحرب الناعمة،  وأن نتصدى أَيْـضـاً 
يف ُكــّل أشـكالها الثقافيـة، والفكرية، 
التفكـري  تسـتهدف  التـي  والدعائيـة، 
والفكـر، والثقافـة واملفاهيـم، وكذلـك 
تسـتهدف األخالق والقيـم، وأن نتعاون 
يف ذلك عىل املسـتوى الشعبي والرسمي 
بشـكٍل واسـع؛ ألَنَّ األعداء كما قال الله 
َفَسـاًدا} األرض  ِيف  {َويَْسـَعْوَن  عنهـم: 

[املائدة: مـن اآليـة64]، {َويُِريـُدوَن أَْن 
ِبيَل}[النسـاء: من اآلية44]،  تَِضلُّـوا السَّ
هـم يسـتهدفون ُكــّل عنـارص القـوة 

املعنوية. 
أن نحرَص عىل املسـتوى العسـكري 
كذلك أن نستمر يف التحشيد، يف التجنيد، 
يف االسـتعداد بـكل أشـكال االسـتعداد، 
{انِْفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًال َوَجاِهُدوا ِبأموالُكْم 
اللَِّه}[التوبـة:  َسـِبيِل  ِيف  َوأنفسـُكْم 
مـن اآليـة41]، أن نحافـظ عـىل الروح 
املعنوية، عىل االهتمـام، عىل الجهوزية 
يف ُكــّل الحـاالت؛ ألَنَّ األعداء يتمنون أن 
لـو نضعف، أن لو نهمل، أن لو نغفل، أن 
لـو نفقد عزمنا واهتمامنا وجديتنا؛ ألَنَّ 
حقدهـم كبري وشـديد، والـذي أعاقهم، 
ب آمالهـم، مـع تأييد  وأفشـلهم، وخيـَّ
اللـه ومعونته، هو االهتمـام يف املراحل 
املاضية، االسـتعداد، الجهوزية، الوعي، 
النفـري، التَحّرك الجاد، املبادرة يف مراحل 

التحديات واألخطار. 
كذلك من األشياء املهمة التي يجب أن 
تكون حارضًة باسـتمرار، كما كانت يف 
املـايض، أن تبقى، وأن تقوى، وأن تكون 
أكثر تنظيمـاً، هي: االهتمـام بالتكافل 
االجتماعي، واإلحسان إىل الفقراء، وهذا 
يشٌء يف غاية األهميّة، جزٌء من تجسيدنا 
للقيم اإليَمـانية واإلنسـانية واألخالقية 
وجـزٌء  الجانـب،  بهـذا  االهتمـام  هـو 
أََساٌيس من عوامل تماسك مجتمعنا هو 
االهتمام بهذا الجانب، ويف ُكـّل املجاالت: 
التعـاون عىل الـرب والتقوى، اإلحسـان 
بالضعفـاء  االهتمـام  الفقـراء،  إىل 
يجـب أن يكـون اهتماماً مـن الجميع، 
رسـميٍّا وشـعبيٍّا، ويف ُكــّل الجوانب، يف 
الجانـب الصحـي، ويف جانـب الغذاء، يف 
االحتياجـات األََساسـية يف الحيـاة، وأن 
تتظافـر الجهود بني مختلـف الجهات، 
بني الجهات الرسمية، بني هيئة الزكاة، 
بني املجتمع، بني هيئة األوقاف، الجميع 
عمليـة  وتنظـم  جهودهـم،  تتظافـر 
التكافل االجتماعي يف الحارات واألحياء 
بشـكل أفضل وأكرب، وأن نتواىص دائماً 
باملرحمـة، وأن نتـواىص بالصـرب، وأن 

نتواىص باإلحسان. 
مـن الجوانـب التـي يجـب أن تكون 
أَيْـضـاً محـط اهتمامنا امُلسـتمّر، كما 
كانـت يف املـايض، أن تبقـى ُمسـتمّرة، 
وأن تكـون يف املسـتقبل بشـكٍل أفضل، 
هي: االسـتمرار يف التعـاون األمني، من 
أهـم ما أفاد يف ُكــّل املراحل املاضية، يف 
تعزيز االستقرار األمني، وإفشال الكثري 
مـن مخّططـات األعـداء، هـو: تعاون 
املواطنني مع األجهزة األمنية يف الجانب 

 السثواُن سمض سطى اجاعثاِف الةاظإ اقصاخادي والادغغص سطى 
طسغحــئ الظاس لضظعط ُخثطعا بمســاعى العسغ لثى طةامسظا 

وخظساء تتثغثًا
 التــرُب الظاسمئ تســاعثُف السظخَر المسظعي شغ حــسئظا ضغ 
ظصَئَض افسثاء وق غســابغرظا حــغء ضثعط تاى جرائط اقغاخاب 

الاغ ضان آخرعا شغ تغج صئض أغام

غئثو أن افسثاَء ُطسامّرون يف تعّجـُعاتعط السثواظغئ وتمقتعط وتةعغجاتعط واضتئ وظآّضـث 
سطى الترص يف اجامرار الاتحغث وضض أحضال اقجاسثاد السسضري والةععزغئ
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األمنـي، تخيلـوا أن واحـدة مـن أخطر 
أنـواع املؤامـرات التي كانت تسـتهدف 
ـق الله عىل إفشـالها  العاصمـة، قـد وفَّ
عـىل يد طفـل، طفـل، لكنه طفـل واٍع، 
بلَّـغ األجهزة األمنيـة بعنرص من أخطر 
العنـارص اإلجراميـة، التـي دخلـت إىل 
العاصمة؛ بَهدِف تفجري كبري يسـتهدف 
أرواح املواطنـني، تعـاون طفـل صغري 
كشـف، إرتاب بوعيه وحسـه وفطرته، 
إرتاب يف ذلك الشخص، وأدرك أنه عنرص 
إجرامـي، وبتوفيـٍق من الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل» اتجه وكشـفه لألجهزة األمنية، 
وحقـن بذلك دماء الكثـري من املواطنني 

األبرياء. 
التعـاون مع األجهزة األمنية يف وزارة 
الداخليـة، وجهـاز األمـن واملخابـرات، 
للحفـاظ عىل االسـتقرار األمنـي، فيما 
يتعلـق بمؤامـرات األعـداء، َوأَيْـضـاً يف 
الجوانب األُخـرى، الجوانب األُخرى التي 

لها صلة بالجانب األمني. 
مـن أهم ما له صلـة بالجانب األمني 
فيما يتعلـق بالوضع االجتماعي، ويؤثر 
عـىل الجانـب األمنـي، ويشـكِّل تهديداً 
لحياة الناس، هو: إطالق األعرية النارية 
هـي  وهـذه  اجتماعيـة،  مناسـبات  يف 
ظاهـرة خاطئة، وهي من السـلوكيات 
التي يجب أن يتبنـى املجتمع معالجتها 
مـع  بالتعـاون  الرسـمي،  الجانـب  إىل 
الجانـب الرسـمي؛ ألَنَّه سـلوك خاطئ، 
األبريـاء،  النـاس  حيـاة  يهـّدد  سـلوك 
سلوك يحول املناسبات، حتى مناسبات 
يف  أحـزان،  مناسـبات  إىل  األفـراح، 
املجتمعات ذات الكثافة السكانية يكون 
التهديـد أكثـر، كما يف املـدن، من إطالق 
مناسـبات  يف  سـواًء  الناريـة،  األعـرية 
أفراح، أَو مناسـبات أحزان، ليس هناك 
مـا يربّر إطالق األعرية النارية التي تهّدد 
حياة املواطنني ألي مناسـبة، ال مناسبة 
دينية، وال مناسـبة اجتماعية... وال أية 
مناسـبة، ويجب تقوى الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل» يف التخلص من هـذه الظاهرة، 
والتعـاون بـني الجانـب املجتمعي الذي 
يمكـن أن يعـزز هـذا االلتـزام، بوثيقة 
الرشف القبلية، وبوثائق تلتزم بالتعاون 
فيمـا يعزز حالة االسـتقرار واألمن بني 
أبنـاء املجتمـع، ويحمي حيـاة الناس، 
يحمـي حياة أبنـاء املجتمـع، ويرصف 

عنهم ما يشكل خطورًة عىل حياتهم. 
التعاون كذلك فيمـا يتعلق بالقضايا 
بالتصـدي  يتعلـق  فيمـا  االجتماعيـة، 
أََسـاس  التعـاون  املنظمـة،  للجريمـة 
للنجاح والفـالح، ويعطي فاعلية عالية 
يف التصدي لكل األخطار بكل أشـكالها، 
أمنـه،  يف  املجتمـع  تسـتهدف  التـي 
واسـتقراره، وحياته، ومصالحه، وهذه 

ا.  مسألة مهمة ِجـدٍّ
بالتعـاون مع الجانب  العناية أَيْـضاً 
بالتخطيـط  يتعلـق  فيمـا  الرسـمي 
العمراني، والحذر من البناء العشـوائي، 
البناء العشوائي، وهناك نشاط عمراني 
يف هذه املراحل، سـواًء يف العاصمة، أَو يف 
املحافظـة، يف صنعاء بشـكل عام، أَو يف 
بقية املحافظات، هناك نشاط عمراني، 
ولكن -لألسـف الشديد- معظمه بشكٍل 
عشوائي، بشكٍل عشوائي يمثل مشكلة 
يف املسـتقبل، مشـكلة أمـام الجوانـب 
الخدمية، أمام الجوانب التنظيمية، أمام 
البنية التحتية للمستقبل، يمثل مشكلة 
خطرية يجب أن يسـتوعبها الناس، هذا 
جانب مهم أن يكون فيه نشاط توعوي، 
وتبيـني  التفاصيـل،  عمـق  إىل  يدخـل 
التأثريات السلبية للناس، يف اإلعالم، ويف 
املجتمـع، ويف نفـس الوقت تعـاون بني 
املجتمع وبني الجهات الرسـمية لتنظيم 
األمور بشكل صحيح، وبدون مضاررة، 
وبمراعـاة لظروف النـاس، وبتفهم من 
جانـب النـاس أنفسـهم، هذه مسـألة 
مهمـة يف العاصمـة، ويف املحافظة، ويف 

مختلف املحافظات. 
يتعلـق  مـا  املهمـة:  الجوانـب  مـن 
بالجانـب االقتصادي واملعيـيش للناس، 
العاصمـة فيهـا اليـوم كثافة سـكانية 
هائلة، وبالذات مع نزوح الكثري من أبناء 
املحافظات إىل العاصمـة، وهذا التجمع 

السـكاني الضخـم، والتكتـل البـرشي 
ـا أن يف ُكــّل املجـاالت، ومن  الكبـري، إمَّ
ا إذَا حصل  ذلـك الجانب االقتصادي، وإمَّ
فتور يف هذا الجانب، يمثل ذلك مشـكلة 
كبرية من جوانب كثرية، تأثريات سلبية 
عىل ُكــّل مناحي الحيـاة، هناك فرصة 
ألن يتحـول هـذا التجمـع البـرشي إىل 
ال، يعمل وينتج، تجمع منتج،  تجمع فعَّ
وهذه الروح العملية يجب أن ننميها، أن 
نرسـخها؛ ألَنَّ النـاس إذَا تجمعوا أعداداً 
كبرية لريقدوا معظـم النهار، وليبقوا يف 
حالة من البطالة العمليـة أعداد كبرية، 
مئـات األلـوف بـدون عمـل، هـذه لها 
سـلبيات كبرية، وأتعاب كبرية، وأرضار 
كبرية، معيشياً، وأخالقياً، وأمنيٍّا... ومن 
ُكــّل الجوانب، ولكن عندما يكون هناك 
أنشـطة اقتصاديـة، بالتعـاون مـا بني 
الجهات الرسمية يف التسهيالت، وتقديم 
ُكـّل ما يمكـن تقديمه، وما بني القطاع 
الخـاص بـكل إْمَكاناتـه وقدراتـه، وما 
بني املجتمع كذلك، يف نشـاط اقتصادي 

إنتاجي. 
الصـني،  إىل  التجـار  يذهـب  اليـوم 
مختلـف  لـرشاء  البلـدان،  مختلـف  إىل 
األغراض، مختلف األمور، حتى األشـياء 
البسيطة، لو تحرض، أَو تذهب إىل سوبر 
ماركـت، أَو إىل بقالة معينة، كم سـتعد 
فيهـا مـن األصنـاف من مختلـف بقاع 
الدنيا، مثالً: البسـكويت، بسكويت من 
مرص، بسـكويت من تونس، بسـكويت 
أسـبانيا،  مـن  بسـكويت  تركيـا،  مـن 
بسـكويت مـن إيطاليا، بسـكويت من 
مدري أين... تتفرج يف البقالة وتحسـب 
-أَو سـوبر ماركـت- أنـواع ذهـب لهـا 
التجار من ُكـّل أقايص الدنيا، يشرتونها 
بالدوالر، يتعبـون يف نقلها مع الحصار، 

مع األعباء، حتى تصل. 
شـعبنا الذي صنع صواريخ بالستية، 
عجزت التقنيات األمريكية عن التصدي 
لهـا، أال يسـتطيع صناعة البسـكويت، 
فيذهبوا لبسـكويت مـن أُوُروبـا، ومن 

أمريكا، ومن أطراف األرض. 
الصلصة، أدخل إىل بقالة كبرية احسب 
أنـواع الصلصـة، صلصـة مـن إيطاليا، 
صلصـة من مـدري أين... مـن مختلف 
القـارات صلصـة، أال يمكن لشـعبنا أن 
ينتـج الصلصة، مختلف األغراض، حتى 
أنواع املالخيخ يستوردونها من الصني. 

كثـري من األشـياء يمكـن إنتاجها يف 
البلـد، يمكـن إنتاجها يف البلـد، ويمكن 
أن  ويمكـن  العاملـة،  اليـد  ل  تشـغِّ أن 
تمثـل عامـالً مهماً يف معالجة املشـكلة 

االقتصاديـة يف البلـد، فقط ذلـك التاجر 
الذي سـيكلف نفسه السـفر إىل أقايص 
الدنيـا ليشـرتي بالـدوالر بضاعة حتى 
ا، يمكن أن ينتجها.  أشياء بسيطة ِجـدٍّ

التقيـت  العـدوان،  قبـل  أتذكـر  أنـا 
ببعض التجار وتحدثت معهم، وأخربني 
بعضهـم أنـه وهـو يذهـب إىل الصـني 
يشـرتي بضاعـة مـن هنـاك، بضاعـة 
بكميات كبرية أشياء عادية، ضحك منه 
الذي يبيـع منه من الصني، يعني: عامل 
يف الرشكـة، مسـؤول مديـر يف رشكـة 
معينة، ضحك منه، قال: أنت بهذا املبلغ 
تسـتطيع أن تشـرتي املصنع بكله، وأن 
تصنـع يف بلـدك، أنـت تشـرتي بضاعة 
ا، تستطيع أن تشرتي  بمبالغ كبرية ِجـدٍّ
املصنـع بكلـه، ويبقى لـك فائض مايل، 
وتنتج يف بلدك، هو فكر يعني فعالً فكرة 

عجيبة يعني عجيبة!
نسـأل اللـه أن يهدي اإلخـوة التجار، 
يبنـوا  كيـف  التفكـري:  هـذا  ليفكـروا 
مصالحهـم يف خدمـة بلدهـم، وخدمـة 
هنـاك  الوقـت  نفـس  ويف  شـعبهم، 
مسـؤولية كربى عىل الجانب الرسـمي، 
الجهـات الرسـمية، والـوزارات املعنية، 
واملؤّسسـات املعنيـة، أن تكون عالقتها 
بالتاجر واملواطن عالقة إيجابية، عالقة 
مبنيـة عىل خدمة هـذا الوطـن، خدمة 
هذا البلد، خدمة هذا الشـعب، فبدالً من 
القيود، أَو أسـاليب االبتزاز، أَو األساليب 
املنفـرة، أَو العراقيل التـي ال داعي لها، 
يكـون هناك تعـاون، تسـهيالت، ولكن 
عىل هـذا النحـو يتجـه الجميـع لكيف 
تسـتثمر تلك األموال التـي تذهب بكلها 
إىل الخارج يف اإلنتاج املحيل، وتحريك اليد 
العاملة، والنهضـة االقتصادية يف البلد، 

هذا يشٌء مهم. 
كذلك الـرشكات التسـاهميّة، ما بني 
القطاع الخاص والجهات الرسـمية، أَو 
ما بـني املواطنـني أنفسـهم، ولكن مع 
الحذر التـام من النصابني واملسـتغلني، 
إذَا بُنيـت أي رشكة تسـاهميّة تعاونية، 
فلتُبـَن عـىل أََسـاس صحيـح، عـىل يد 
من هـم موثوٌق بهـم، ووفـق إجراءات 
صحيحة، إجراءات سليمة، توثيق دقيق، 
ضبط دقيق لألمور، وتعاون من الجانب 
الرسـمي يف ضبـط ذلـك، منـذ اللحظة 
األوىل، منذ لحظة اإلنشـاء، وكيف تكون 
منظمة بالشـكل الصحيح، وهذه يمكن 

ا.  أن يكون لها أهميّة كبرية ِجـدٍّ
الحظـوا يا إخـوة، الصني هـم هؤالء 
الكتلة البرشية األكرب يف بلدهم من أي بلٍد 
آخر يف العالم، يعني: أكرب شعب الصني، 

مـع ذلك هم حولوا كثرتهـم البرشية إىل 
عامل مهم للنهضـة االقتصادية؛ ألَنَّهم 
حولوهـا إىل رصيـد، حولوهـا إىل عامل 

لإلنتاج، تحولوا إىل شعٍب منتج. 
إذا اتجهنـا لنتحول إىل شـعب منتج، 
وأقبلنا عىل املنتـج املحيل، وحرصنا عىل 
الجـودة للمنتـج املحـيل، هذا سـيعالج 
الكثـري من مشـاكلنا املعيشـية، وهمنا 
صعـب  هـو  املعيـيش  الهـم  املعيـيش، 
احتياجاتهـم  ظروفهـم،  النـاس،  عـىل 
مصادر  الرضوري،  غذاؤهم  الرضورية، 
الدخـل التي يعتمـدون عليهـا يف توفري 
احتياجاتهم الرضوريـة، هي هم كبري، 
الكثري ممـن يعولـون األرس، ولكن هذا 
الهم يتقلص، عندما يكون هناك نشاط 
وعمـل، وأخـذ باألسـباب للحصول عىل 
الرزق من الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، عمل، 
وسـعي، وجـد، وعمـل منظـم، وتَحّرك 
جاد، فهـذا التجمع الكبـري يف العاصمة 
يمكن أن يتحـول إىل تجمع منتج، وبنَّاء 

وعميل، وعامل يف النهضة االقتصادية. 
أيضـاً مـن الجوانـب املهمـة -حتـى 
ال نطيـل عليكـم أكثـر- مـن الجوانـب 
املهمة: التعاون فيمـا يتعلق بالعاصمة 
يف مسـألة النظافـة: هنـاك جهـد كبري 
عىل املستوى الرسـمي يبذل يف موضوع 
أكـرب،  جهـد  إىل  ويحتـاج  النظافـة، 
ومسـاندة من الجهـات، ولكـن يحتاج 
املوضوع أَيْـضاً إىل تعاون من املواطنني، 
حتى يف االنتظام، النظافة قبل ُكـّل يشء 
هـي ثقافة، هي ثقافـة، هي وعي، هي 
اهتمـام والتـزام داخل ُكــّل أرسة، تبدأ 
النظافـة من داخل املنـزل، تبدأ النظافة 
يف كيفيـة تجميع القمامـة، وإخراجها 
بشـكل صحيـح، ويف الوقـت املناسـب، 
واالنتظـام يف ذلـك، والنظافـة مسـألة 

يحتاج الجميع إىل التعاون فيها. 
رسـوُل الله «صلواُت اللـه عليه وعىل 
آلـه» يف عـرصه جعـل املدينـة املنـورة 
أنظـف بقعـٍة يف الدنيا، أنظـف بقعٍة يف 
الدنيا، ولكن هذا كان يعتمد عىل الوعي، 
الوعـي الذي وصـل إىل درجـة أن يجعل 
النظافـة مـن اإليَمــان، الوعـي الـذي 
جعـل هنـاك التـزام عميل بني أوسـاط 
الناس أن ينظفوا حتى السـاحات، حتى 
أفنيـة البيـوت، أن ينظفـوا شـوارعهم 
وأحياءهم، كان أقذر مكان معروف عىل 
أنه مـكان القذارة، والوسـاخة، والنتن، 
والرائحة الكريهة، هي أحياء اليهود، إىل 
درجة أنـه كان يرضب املثل بهم يف ذلك، 
وكان النبي «صلوات الله عليه وعىل آله» 
عندما يأمر املسـلمني بتنظيف أفنيتهم 

وسـاحاتهم يقـول لهـم: (وال تكونـوا 
كيهـود)، اليوم يجـب أن نتفـوق حتى 
حضاريـاً والتزاماً إيَمـانياً بهذا الجانب: 
بالنظافة، والوعي تجاه ذلك، واالهتمام 

تجاه ذلك. 
العاصمـة يفـرتض أن تكـون أنظف 
مـكان يف البلـد، هذا مهم حتـى صحياً، 
ا للناس، ربما  والجانب الصحي مهم ِجـدٍّ
أحياناً عدم االهتمام بالنظافة يسبب، أَو 
يساعد، عىل انتشـار الكثري من األوبئة، 
واألمراض الفتاكة والضـارة، التي تؤثر 
عـىل النـاس يف صحتهم، وتؤثـر عليهم 
بالتـايل حتى يف ظروفهم املعيشـية؛ ألَنَّ 
األمراض أَيْـضاً تسبب مشاكَل مادية يف 
العالج، فمسـألة النظافة مسألة مهمة 
يف العاصمـة، ويجـب أن تكـون محـط 

اهتمام الجميع. 
من األشياء املهمة يف العاصمة، والتي 
نؤّكـد عليها: اهتمام الجهات الرسمية، 
الـوزارات  يف  منهـا  املركزيـة  سـواًء 
واملؤّسسـات، أَو املحليـة منهـا يف أمانة 
العاصمـة، بواجباتها يف خدمة املواطن، 
واالهتمـام باملواطن، مسـؤوليتكم أيها 
وزارات  ُكــّل  يف  املسـؤولون  اإلخـوة 
الدولـة، ويف ُكــّل املسـؤوليات، يف ُكـّل 
مواقع املسؤولية، مسؤوليتكم التي أنتم 
محملون بها أمام الله، وتسـألون عنها 
يوم القيامـة، هي خدمة هـذا املواطن، 
هـي خدمتـه، بحسـب مسـؤولياتكم، 
أن  عليكـم  عملكـم،  مجـاالت  بحسـب 
تكونوا جادين يف ذلـك، أن تعملوا يف ذلك 
بتقوى الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، بالجد، 
باالهتمام، باألمانة، أن تكونوا أمناء بما 
يف أيديكم من إْمَكانـات، وبما يف أيديكم 
من صالحيات، وبما أنتم مسؤولون عنه 
من مهام وأعمال، أن تعملوا يف ذلك بجد، 
واهتمام، وخدمـة للمواطن، وأن تكون 
عالقة املسـؤول باملواطـن عالقة جيدة، 
إيجابية، عالقـة محبة واحرتام وتقدير، 
وقرب من الناس، وسعي لخدمة الناس، 

وإخالص لله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» يف ذلك. 
نحن نأمل أن تتجسد القيم اإليَمـانية 
يف  أخالقهـم،  يف  املسـؤولني،  أعمـال  يف 
قربهـم  يف  تواضعهـم،  يف  سـلوكياتهم، 
مـن النـاس، يف اسـتيعابهم أن موقـع 
املسـؤولية هـو موقـع خدمـة للناس، 
للمجتمع، وليس موقع اسـتعالء وتكرب 
عـىل الناس، وغطرسـة عىل النـاس، أَو 
اسـتئثار، أَو اسـتغالل، أَو ظلـم، موقع 
املسـؤولية هو موقع خدمـة للمجتمع، 
ـد تقواك لله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»  وأن تجسِّ
بـأداء  والتزامـك  اهتمامـك  مـدى  يف 
مسؤولياتك بشكٍل صحيح، وبقرٍب من 
النـاس، وبأمانة ومصداقية ووفاء، وإالَّ 
فاألفضل لإلنسـان أن يحـذر، أن يحذر، 
أن يخـرج مـن أيِّ موقع مسـؤولية لن 
يؤدي فيه واجبه بشـكٍل صحيـح؛ ألَنَّه 
ا  سـيتحمل األوزار واآلثام والذنـوب، إمَّ
ا  ا بإهماله وتفريطه، وإمَّ بخيانتـه، وإمَّ
بممارساته السيئة، التي استغل موقعه 
لفعلها والقيام بها وممارستها، فيكون 
الوزر َكبرياً يوم القيامة، وعذابه عظيماً. 
إضافـة إىل أن املسـؤوليات يجـب أن 
وجانـب  سـلوكية،  بمدونـات  تضبـط 
رقابي يسـاعد عىل تقوى الله «ُسبَْحانَُه 
َوتََعاَىل»، وتفعيل مبـدأ الثواب والعقاب، 
والتفريق بني املحسـن وامليسء، وامللتزم 
املـؤدي مسـؤولياته عىل نحـٍو صحيح، 
واملفـرط، أَو الخائن يف أداء مسـؤولياته 
وأعمالـه، هـذا مـا يجـب العمـل عليه 

واالهتمام به. 
طبعاً لن نطيَل عليكم أكثر. 

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

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

َوبََرَكاتُه.
رعاكم الله..

 إذقُق الظاِر شغ المظاجــئات جــطعٌك خاذٌأ غعّثد تغاة الظاس 
وغةإ الاساون رجمغًّا وحسئغًّا لمسالةاه

 ق بث طظ الاساون شغ طسألئ ظزاشئ الساخمئ وظثسع لطاساون 
طع الةاظإ الرجمغ شغ الاثطغط السمراظغ والتثر طظ السحعائغ
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كتابات 

أعمّغُئ السعدة لطبصاشِئ الصرآظغئأعمّغُئ السعدة لطبصاشِئ الصرآظغئ
َطظار ساِطر 

وصَل املجتمـع العربي واإلسـالمي إىل حالٍة 

سـيئٍة من االبتعاد عن الثقافة القرآنية والتأثر 

بثقافة الغرب بشـكٍل سـلبي بحت، يف حني أن 

الغـرب قد اسـتفادوا من ديّننا اإلسـالمي أكثر 

منا!

فدخلـْت عـىل اإلسـالم مفاهيـم مغلوطـة، 

وانتـرش الفسـاد بشـكٍل كبـري إّال مـن رحـم 

اللـه، أصبحنـا غـري قادرين عـىل التفريق بني 

املجتمعات املسلمة من غريها، وأصبحت الدول 

العربيـة هـي الـدول الضعيفة تسـيطر عليها 

أمريكا ومن فوقها إرسائيل، ويف ظل هذا الواقع 

الـيسء واملظلـم كان نـور املقاومـة يف أماكَن 

متفرقة من بلدان مختلفة. 

هنا يف يمن اإليَمـان لـم يرتْكنا الله بمفرِدنا 

نتخبـط يف الضالل ويموت القرآن يف قلوِبنا، بل 

َمّن الله علينا بالقيادة الحكيمة، السيد حسني 

-سـالم الله عليه-من منطقة مران فكان كمن 

ة من سـباٍت عميـق، يُعِلم الناس  ينهض باألمَّ

ويرشـدهم إىل أهميّـة مـا غاب عنهـم، وكانوا 

قلة قليلة مسـتضعفة إال أّن إيَمـانهم وقوتهم 

فاقت قوة االسـتكبار والتسـلط لدى الحكومة 

آنـذاك، ثم بعـد أن أدرك األعداء مـدى تأثري هذا 

املـرشوع القرآنـي قامـوا باسـتهداف السـيد 

حسني بظنهم أنه سينتهي ُكـّل يشء، لكن كان 

هذا بداية للطريِق، فالسـيد عبدامللك -يحفظه 

الله- واصَل املشوار وكان وما زال نجًما ساطًعا 

ــة وشاء الله أن ينترص هذا املرشوع  لهذه األُمَّ

كانـت  التـي  الرصخـة  تبقـى  وأن  القرآنـي، 

محصورة يف أماكَن قليلة، منترشة اآلن بشـكٍل 

كبري وواسـع ويف أماكن عديدة، وأصبح اليمن 

ضمن محور عظيم قضيتُه األوىل فلسطني. 

أهميّة العـودة الصحيحة للثقافـة القرآنية 

أنها تحّقق لنا سـالمة الدارين وسـالمة وزكاة 

أنفسـنا، تتمثـل يف أّن ننقـل اإلسـالم بشـكٍل 

مطلـوب، أن ندافـع عـىل قيّمنـا ومقّدسـاِتنا 

اإلسـالمية، أّال نسـمح بالتطبيع بأية وسـيلٍة 

وتحت أي ظرف، فمن أكرب النعم لّدى اإلنسـان 

أن يكـون تحـت رايـة أعـالم الهـدى ويف ظـّل 

مسـريٍة قرآنية، يفهـم أن آيات القرآن ليسـت 

للتـالوة فقـط بل يتَحـّرك عىل ضوئهـا يف ُكـّل 

مجـاالت الحيـاة، يسـتوعب أن هنالـك أفكاراً 

مشـوهًة دخيّلـة عـىل ديّننـا اإلسـالمي وهذه 

األفكار هي من جعلـت البعض يف وقتنا الحايل 

يتطاول عىل الرسـول -صلوات الله عليه وعىل 

آله وسـلم- وهو خريُ خلِق الله وأعظم إنسـان 

عرفتـُه البرشيـة، يـدرك مـن هم الذيـن يجب 

علينا اتباعهم، ومن هـم أولياء الله حًقا الذين 

يكونون امتداداً للِه وللرسـول (إِنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه 

َالَة  َوَرُسـولُُه َوالَِّذيـَن آَمنُوا الَِّذيـَن يُِقيُموَن الصَّ

َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن). 

يعـرف معنى الجهاد الحقيقـي الذي أصبح 

يفهمُه البعض بمفهوم اإلرهاب وذلَك؛ بَسـبِب 

التضليـِل اإلعالمي الكبـري، وتزييـف الحقائق 

وتغيـري الواقع، بينما أم اإلرهـاب هي أمريكا، 

مـن تختبـئ تحت مسـميات وهميـة، فتدخل 

عىل أي بلد بذريعة محاربـة منظمات إرهابية 

كداعـش مثًال وهي من قامت بإنشـائها!، ذلك 

ِمن أجِل السـيطرة عىل هذا البلد ونهب ثرواته، 

وطمـس معالم اإلسـالم فيـه؛ كـون اإليَمـان 

الحقيقي باإلسـالم هـو الباعث للقـوة والعزة 

والرفعة إذَا ما تمسـك به أي بلد بشكٍل صحيح 

وعىل ضوء تعاليم القرآن. 

ما نحن عليه من عدواٍن همجي بكل ما فيه 

من حصـاٍر ودمار إنمـا بَسـبِب موقِفنا الحق 

ــة اإلسـالمية؛ بَسـبِب شعارنا  ضد أعداء األُمَّ

املستنبط من القرآن، إن هذا العدوان لم يكْن إال 

كمن حاربوا اإلسـالم يف عهد الرسول -صلوات 

الله عليه وعىل آله وسلم-، ملن قتلوا اإلمام عيل 

وغـدروا باإلمام الحسـني، ملن يقلقهـم تَحّرك 

أهل الحق وأتباع الرسـول محمـد، ملن أخافهم 

اإلسالم فيما سبق. 

ومما يؤسـف َكثرياً أن يكون معظم رَؤسـاء 

العـرب تابعـني إلرسائيـل وأمريـكا فيزعجهم 

إظهار الرباءة من اليهـود، ويقومون بمحاربة 

أبناء شـعوبهم وقتلهم وإعدامهـم، ُكـّل ذلك؛ 

بَسبِب العداء ملن أمرنا الله بإظهار العداء لهم!

من هنا علينا أن ندرَك مّدى املسـؤولية التي 

نحن فيهـا وأهميّة التمسـك بثقافتنا القرآنية 

وبطريقـٍة صحيحـة تؤدي إىل الفـالح يف الدنيا 

واآلخرة. 

جئعُئ العسغ والئخغرة.. طغثاُظعا ورجاُلعا الحرشاء
تـظعطئ 

طةجرٌة 
طظسغئ

 

ظعال سئثاهللا

السـابع عـرش مـن ذي القعـدة بتخطيط 

ُمحكـم ليس لُه نظـري نفذت أبشـع مجزرة 

بحـق الحجاج اليمنيني عـدد الضحايا ثالثة، 

السـجل اإلجرامي لبني سـلول سـجل داكن 

شديد السـواد، أُخفيت تفاصيل الجريمة ملِئة 

عام، لم تكن تلك الجريمة بداية إجرامهم وال 

نهاية وحشيتهم بل فاتحة ملجازر أبشع. 

تنومة ومـاذا تعلـم عن تنومـة؟! جريمة 

منسـية مخفية تحت األنقاض ظلت مخفية 

ملِئـة عـام، َوأدوات الجريمـة تحللـت بمواد 

محللـه تذيب ُكـّل يشء، لتُأّكـد الحقد الدفني 

لدى مملكة املنشار تفاصيل تدمي لها القلوب 

قبـل العيون وجـع وحزن ملا حـدث لضيوف 

الرحمن، كانت خطوات حجاجنا تدق األرض 

فتسـبح املالئكـة مهلــلة مرحبـة بضيوف 

بيـت الله العتيق، لبيك اللهـم لبيك، بخطواٌت 

ثابتة وقلوب صافية كانوا يتسـابقون شوقاً 

للوصول لبيت الله وتأدية مناسـك الحج من 

طواف وإحرام وسـعي ملبيـني داعي املنادي 

(وإّذن يف النـاِس بالحـج يأتـوك رجاالً وعىل 

ُكــّل ضامٍر يأتني من ُكــّل فجٍّ عميٍق) ثالثة 

آالف حجاج غادرو ديارهـم ودعوا أهاليهم، 

عىل أمـل العـودة وقـد أدوا فريضـة مكملة 

لإلسالم تحملوا مشقة وعناء السفر وحرارة 

الشـمس َووعـورة الطريـق وبـرودة الليـل 

للوصول لبيت الله. 

ن سـموا  فكانـت هناك وحوش برشية ِممَّ

أنفسهم برش قد تخلو عن إنسانيتهم لتنفيذ 

أوامـر ملـك اململكـة والرتبص بحجـاج الله 

مجهزين أدوات الجريمة من سـيوف وبنادق 

وسـكاكني، تعالت أصوات ضيـوف الرحمن 

لبيـك اللهـم لبيك لبيـك ال رشيك لـك لبيك أن 

الحمـد لك والنعمة لـك وامللك ال رشيك لك، تم 

تنفيذ الجريمة بدم بارد تعدوا حدود الله قتلوا 

أنفس بريئة هـم ضيوفاً لله قبـل أن يكونوا 

ضيـوف لـألرض جريمـة مروعـة، تفاصيل 

موجعة أُخفيت وتم تحويط مرسح الجريمة 

إلخفاء معالم اإلجـرام بوجوه مقنعة، تظهر 

عليها عالمات التعجـب والنكران بعدم العلم 

بما حدث. 

لم تكـن مجزرة تنومـة املجـزرة الوحيدة 

يف تاريخهـم املشـني َهـا هي املجـازر تتكّرر 

للعيان والشـواهد واألحداث خري شـاهد عىل 

جـرم أفعالهـم لتثبـت أنهم وحـوش وكالب 

متعطشـة لدماء ومملكتهم لـم تكن مملكة 

ترعى حرمة الكعبة املرشفة، إنما هي مملكة 

تصنـع فيهـا املناشـري لتتفنـن ُكــّل لحظة 

بجريمة تختلف عن سابقها. 

سئثالصعي السئاسغ
  

لقـد تعـرض الشـعب اليمنـي وما يـزال ألبشـع صور 
العمليـات النفسـية وأضخـم الحروب النفسـية الدعائية 
املدّمــرة، التي واكبت وعىل مدى أكثر من سـبع سـنوات 
مضت، للعدوان العسـكري األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
الصهيوني الغاشـم، من خـالل ترسـانات إعالمية هائلة 
جندت لهـا ُكـّل القـدرات والقنوات والوسـائل االتصالية 
ومختلـف أبواق األفاكني والخرباء النفسـيني حول العالم، 
والتي خضعت إلدارة مبارشٍة لغرف العمليات النفسـية يف 

«تل أبيب» و»واشنطن». 
سـبع سـنوات من الحمالت اإلعالمية الدعائية والحرب 
النفسية ضد الشعب اليمني الصامد، وبمختلف الفعاليات 

واألسـاليب، يف محاولـٍة يائسـٍة الخـرتاق جبهتـه الداخليـة الفوالذيـة 
وخلخلت تماسـكها الصلب، خاللها تبني العدّو اسـرتاتيجياٍت متعددة، 
وبرامج شـاملة، يف إطـاره اإلعالمـي الدعائي والحرب النفسـية، وعرب 
عنارصه من سـدنة الطابور الخامس، املتغلغلني يف األوساط املجتمعية، 
واملواقع االتصالية بمختلف نتاجهم الفكري املأزوم وفعالياتهم املوبوءة 
عمالًة وحقداً، والتي دائماً ما أجادت تجسيد القاعدة الصهيونية القائلة 

«اكذب.. ثم اكذب.. ثم اكذب، حتى يصدقك الناس». 
ومـن منطلق إشـباع الكذب والخـداع واملكر، هدفـت جميعها إىل كي 
الوعـي املجتمعي وتشـويه الفكـر وتشـتيت العقول، وتوظيف مسـار 
الوقائع واألحداث حتى تلـك الجرائم، بما يخدم توّجـهات قوى العدوان 
ورعاتـه، كما تهدف اليوم عن طريق تزييف الحقائق والتالعب باأللفاظ 
واملصطلحـات، إىل حرف بوصلة العداء والسـخط الشـعبي نحو الداخل 
الوطنـي بـدالً من أن يظل العداء والسـخط الجماهـريي باتّجاه تحالف 
العـدوان ومرتِزقتـه وأدواته الخيانية، وبالتايل تسـعى إىل إحداث رشوخ 
بنيوية يف النسـيج الشعبي، وبث روح اليأس واالنهزامية، وإشاعة حالة 
الخوف والرعب يف األوسـاط الجماهريية، وتبني سياسة اإلثارة لألزمات 
التي ما هي إال صنيعة مطرقة عدوانه ومخرجات سـندان حصاره، من 
مطالب حقوقية ومتطلبات رضورية وفق رشوط تعجيزية تهدف لنرش 
الفوىض ورضب السـلم االجتماعي، وتشـتيت ذهنية الجماهري ورصف 
انتباههـم عّما يدور فعالً، وتضليل الرأي العام املحيل والعاملي بما يخدم 

مصالح وتوّجـهات وأجندات تحالفهم العدواني املشؤوم. 
غري أن الوعي واإلدراك الجماهريي اليمني الذي تشكل بعد ثورة الـ 21 

من سبتمرب املباركة 2014م، وما حّققته كوادرها الثورية «قائد وثوار»، 
«منهج ومسـار»، من انتصاراٍت عظيمة يف ميدان تعزيز الوعي وترسيخ 
البصرية يف األوسـاط الشعبيّة، كان له األثر البالغ بمعرفة 
الجماهري لحقيقة عدوهم األزيل، وحقيقة أهداف وخطط 
تحالف العدوان وأسـاليبه املتعددة، فكانت وما زالت خري 
سـبيل للوقاية من ُكـّل تلك الدعايات والعمليات والحرب 
النفسـية، وعليه، فقد فشـل العدّو فشـالً ذريعاً سياسيٍّا 
وعسـكريٍّا وإعالميـاً ودعائيـاً ونفسـياً، بـل ويف مختلف 
الجبهـات واملحـاور وامليادين، أمام صمـود وثبات ووعي 

وإدراك ُكـّل الرشفاء من أبناء الشعب اليمني العظيم. 
ُهنا برزت وتـربز األهميّة القصوى للرسـالة اإلعالمية 
التوعوية.. الثقافية والتنويرية لكل الوسـائل والفعاليات 
االتصاليـة  والوسـائط  واألدوات  الوطنيـة  اإلعالميـة 
الجماهرييـة املتخندقـة يف خندق الدفاع عن اليمن (األرض واإلنسـان)، 
والتـي نالـت رشف تواجدهـا يف الصفـوف األوىل للمواجهـة والتصـدي 
لكافة قوى ووسـائل وأدوات ومختلف فعاليات ووسـائط تحالف البغي 
والعدوان.. يف صناعة الوعي وتجسـيد البصرية وتعزيـز اإلدراك وتوثيق 
الجرائـم واالنتصـارات، ونقـل املظلومية وتوضيح وكشـف مخّططات 
وأجنـدات تحالف العـدوان أصيله ووكيلـه، بما عزز ويعـزز من عوامل 

الصمود والثبات، الذي أدهش العالم. 
وألن معركـة الوعـي واإلدراك وتحدياتهـا املصرييـة ال تـزال قائمـة 
حتـى اللحظـة، ولـن تنتهي بموجـب هدنة مؤقتـه، أَو بُمَجــّرد إعالن 
انتهـاء الحـرب والعـدوان، بل ستسـتمر ولـن تتوقف، لـذا يتوجب عىل 
ُكــّل يمني حـر رشيف يف الداخل والخارج، ممـن نالوا رشف الدفاع عن 
اليمن األرض واإلنسـان والُهــِويَّة، باملوقف والكلمة، من حملت األقالم 
الحـرة، وأصحاب الكلمـات الرشيفة، والفكر املتقـد، واملواقف املقاومة 
لكل أشـكال التبعية واالنبطاح والخنوع واالستسـالم لقوى االسـتكبار 
والهيمنة العاملية واإلقليمية، أن يواصلوا تصديهم لكل أشـكال وأساليب 
ووسـائل وفعاليـات العـدّو، التـي تسـتهدف منظومة الوعـي واإلدراك 
املجتمعي تشـويهاً وتشـتيتاً.. إخضاعاً وتدجيناً.. إرهاباً وتخويفاً، ُكلٌّ 
مـن موقعه وبحسـب إْمَكانياتـه وقدراته، وأن يدركـوا حقيقة وأهميّة 
املعركة املتمثلة بمعركة الوعي والبصرية امُلستمّرة، من خالل االستمرار 
يف التصدي الحازم، وسد الثغرات التي يحاول أن ينفذ منها العدّو وأدواته 
وأزالمـه، وإن أي تقصـري يف هكذا معركة يعد خيانـًة لرتبة هذا الوطن، 

ولتعاليم عقيدتنا اإلسالمية الغراء. 
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أواطُر ساجطئ لـ «ضغط جعظب» لطةغح 
وجَط طثاوَف طظ إجراء ظعوي خطري

عربية ودوليةكتابات

المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. 

اجاحعاُد 5 شطسطغظغني يف 142 سمطغئ تعغض وظصطئ طعاجعئ
ئ  : طاابسئ َخاخَّ

استشـهد 5 مواطنـني، 4 منهم برصاص 
قـوات االحتـالل والخامس استشـهد طعنًا 
بالسـكني من قبـل مسـتوطن، وأُصيب 20 
مواطنًـا، منهـم 7 أطفـال، برصـاص تلـك 
عن إصابـة العرشات بحاالت  القوات، فضالً 
اختناق، جميعهم يف الضفة الغربية بما فيها 
القدس الرشقية، باستثناء إصابة 3 صيادين 

يف قطاع غزة. 
قتلـت  2022/6/17م،  يف  التفاصيـل:  يف 
قوات االحتالل ثالثة مواطنـني بإطالق النار 
املبارش تجاههم وتصفيتهم بعد محارصتهم 
واستهداف مركبتهم يف جنني، شمال الضفة 
الغربيـة، يف جريمة جديدة من جرائم اإلعدام 
خارَج نطاق القانون (االغتيال)، والشـهداء 
هـم «يوسـف نارص صـالح، 23 عامـاً، ليث 
صـالح أبـو رسور، 24 عامـاً، وبـراء كمال 
لحلـوح، 24 عاماً»، كما أُصيـب 8 مواطنني 

أحدهم حالته خطرية يف مواجهات الحقة. 
يف 2022/6/19م، استشـهد املواطن نبيل 
أحمـد غانم، 53 عامـاً، من سـكان نابلس، 
بعدما أطلقت قوات املتمركزة عىل معرب أيال، 
بالقرب من جدار الضم، شمال قلقيلية، النار 
تجاهـه أثنـاء محاولتـه الدخول مـن فتحة 
بالجـدار للعمـل يف إرسائيـل، وال تـزال تلـك 

القوات تحتجز جثمانه. 
يف 2022/6/21م، استشـهد املواطن عيل 
حـرب، 27 عامـاً، بعدمـا طعنه مسـتوطن 
إرسائيـيل، يف قرية اسـكاكا، رشق سـلفيت، 
وأعاقـت قوات االحتالل الصهيوني إسـعافه 

وتركته ينزف حتى املوت. 
أمـا الجرحى فقد أُصيـب معظمهم جراء 
اسـتخدام مفـرط للقـوة وقمـع تظاهرات 
سـلمية نظمها مدنيـون فلسـطينيون عىل 

النحو اآلتي:
قـال الهـالل األحمـر الفلسـطيني، أمس 
يف  أُصيبـوا  فلسـطينياً   82  » إن  الجمعـة: 
مناطـق متفرقة مـن قرى نابلـس، وإن 48 
إصابـة منهـا خـالل املواجهـات مـع قوات 

االحتالل يف كفر قدوم رشق قلقيلية». 
مواطنـني،   7 أُصيـب  2022/6/17م،  يف 
خـالل  معدنيـة،  بأعـرية  أطفـال   6 منهـم 
مواجهات عقب قمع قوات االحتالل مسـرية 
كفـر قـدوم األسـبوعية السـلمية، شـمال 

قلقيلية. 
مواطنـان،  أُصيـب  2022/6/21م،  يف 
أحدهما طفـل، واعتقل مواطـن ثالث خالل 
اقتحام قوات االحتالل بلدة قباطية يف جنني. 
ويف قطـاع غزة، أُصيـب 3 صيادين نتيجة 

إطالق زوارق االحتـالل اإلرسائييل الرصاص 
املعدنـي املغلف باملطـاط عليهـم، وتعمدت 
بقاربهم  االرتطـام  الـزوارق «اإلرسائيليـة» 
وقلبـه يف امليـاه، معرضة ً حياتهـم للخطر، 

وألحقت أرضاراً كبريًة يف القارب. 
كمـا أطلقت قوات االحتـالل النار 7 مرات 
تجاه قوارب الصيادين يف عرض البحر قبالة 
األرايض  تجـاه  مـرات  و3  غربًـا،  الشـاطئ 
الزراعيـة يف املنطقة مقيـدة الوصول رشًقا، 
وقصفت طائـرات االحتالل بصـاروخ أرًضا 
خالية رشق بيت حانون يف 2022/6/17م. 

ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات 
االحتالل عن استشـهاد 62 مواطنـاً، بينهم 
48 مدنياً، منهم 13 طفالً و5 نساء، إحداهن 
الصحفية شـريين أبو عاقلـة ومواطن قتله 
مستوطن، والبقية ناشطون، منهم 6 قضوا 
يف عمليتـي اغتيـال، وإصابـة 891 آخرين، 
بينهـم 102 طفـل و4 نسـاء و19 صحفياً، 
جميعهـم يف الضفـة الغربية، باسـتثناء 15 

صياداً يف قطاع غزة. 
إىل ذلـك، هدمت قواُت االحتـالل منزالً قيَد 
اإلنشـاء وبـرئ ميـاه، وسـلمت 29 إخطـاًرا 
بالهـدم أَو وقـف العمـل يف الضفـة الغربية 

املحتّلة. 
وضعت  يف2022/6/17م،  التفاصيل:  ويف 
قـوات االحتالل 20 إخطـاًرا بالهدم يف خربة 
خلـة الضبـع، رشقي يطـا، جنـوب الخليل، 
شـملت اإلخطـارات 13 مسـكنًا زراعيٍّا من 

الصفيح، وبرئ مياه، و4 حمامات. 
سـلطات  سـلمت  2022/6/20م،  يف 
االحتـالل إخطـاراً بوقـف العمـل يف غرفـة 
زراعية وبرئ مياه وسياج، وإخطارين بوقف 
العمـل يف منـزل وغرفة سـكنية رشق يطا، 

وإخطـاًرا بهـدم 3 خيـام زراعيـة يف قريـة 
ماعني، يف الخليل. 

سـلطات  سـلمت  2022/6/21م،  يف 
االحتالل 3 إخطارات وقف عمل لثالثة منازل 

يف قرية الديرات، جنوب الخليل. 
يف 2022/6/22م، هدمـت قوات االحتالل 
منـزالً قيد اإلنشـاء وبرئ مياه سـعته 1000 
كوب يف نعلني غرب رام الله، يملكهما معتقل 
يف السجون الصهيونية، بحّجـة البناء بدون 

ترخيص يف منطقة مصنفة ”ج“. 
ومنـذ بداية العـام، رشدت قوات االحتالل 
77 عائلـة، قوامهـا 445 فـرًدا، منهـم 90 
امـرأة، و210 أطفال، جراء تدمري 77 منزالً، 
و16 خيمة سـكنية. كما دّمـرت 49 منشأة 
مدنية أُخرى، وجرفت مساحات واسعة من 
األرايض، وسلمت عرشات اإلخطارات بالهدم 

ووقف البناء واإلخالء. 
نّفـذت قـواُت االحتـالل الصهيوني خالل 
ل ونقطة  األسـبوع الفائت، 142 عملية توغُّ
مواجهة يف الضفة الغربية، بما فيها القدس 
املحتّلـة، داهمـت خاللهـا منـازل سـكنية 

ومنشآت وفتشتها، وأقامت حواجز. 
أسـفرت تلـك األعمـاُل عـن اعتقـال 68 
مواطنًا، بينهم 11 طفالً و3 نسـاء إحداهن 
صحفية أفـرج عنها الحًقـا، وصحفي، ويف 
قطاع غـزة، نفذت قوات االحتالل 3 عمليات 
توغل، رشق بيـت حانون ووضعت مكعبات 
إسـمنتية خارج الحـدود يف 2022/6/19م، 
وشـمال بيـت الهيـا، تخللهـا تجريـف 10 
دونمات مزروعة بالبطيخ يف 2022/6/21م، 
ورشق رفـح يف 2022/6/22م، واعتقلت 3 
مواطنني خالل محاولتي تسلل رشق رفح يف 

2022/6/20م. 

 : وضاقت

أمـر الزعيُم الكوري الشـمايل، كيم جونج 
أون، بتعزيز القدرات الدفاعية للبالد، وسـط 

مخاوَف من إجراء بالده تجربة نووية. 
جاء ذلـك لدى اختتامـه اجتماعاً رئيسـاً 
املسـؤولني  كبـار  مـع  الحاكـم  للحـزب 
العسـكريني، مع تزايد التكهنـات بأن بيونغ 
يانغ قـد تجري تجربـة نوويـة أُخرى تحت 
األرض بعـد أول تجربة نووية لها منذ خمس 
سـنوات، بحسـب وكالـة األنبـاء املركزيـة 

الكورية. 
وقـال مسـؤولون أمريكيـون وكوريـون 
جنوبيـون: إن بيونـغ يانـغ قـد تجـري أول 

تجربة نووية «يف أي وقت». 
وذكـرت الوكالة الكوريـة، أمس األول، أن 
كيـم تـرأس االجتماع املوسـع الذي اسـتمر 
املركزيـة  العسـكرية  للجنـة  ـام  أَيـَّ ثالثـة 
الثامنـة وانتهى الخميس، َحيـُث بحث كبار 
املسؤولون ووافقوا «عىل قضية مهمة تتعلق 
بتقديم ضمانة عسكرية بتعزيز قوة الردع يف 

البالد خالل الحروب». 
كما قّررت كوريا الشمالية استكمال مهام 
عمليـات قوات الخطـوط األمامية بـ»خطة 

عمل عسكرية مهمة»، بحسب الوكالة. 
ولم يرش تقرير الوكالة بشـكل مبارش إىل 
برنامج كوريا الشمالية النووي أَو برنامجها 
للصواريـخ الباليسـتية، لكنه قـال: إن «ري 
بيونج تشول، الذي يقود تطوير الصواريخ يف 

البالد، انتُخب نائبا لرئيس اللجنة العسكرية 
املركزية للحزب». 

وذكـرت الوكالـة أن «كيـم» «عـىل حاجة 
الدفـاع  قـدرات  لتعزيـز  بأكملـه  الجيـش 
الذاتـي القويـة بكل السـبل للتغلـب عىل أي 
قـوات معادية وبالتايل حمايـة كرامة الدولة 

العظيمة وأمن شعبها العظيم». 
وأملحـت كوريا الشـمالية يف وقت سـابق، 
إىل نـرش أسـلحة نووية تكتيكيـة يف وحدات 

املدفعية يف الخطوط األمامية. 
سـالح  إطـالق  تجربـة  أجـرت  أن  وبعـد 
تكتيكـي موجـه جديـد يف أبريل، ذكـرت أن 
السـالح له «أهميّة كبـرية» يف «تعزيز كفاءة 
تشـغيل القنابـل النووية التكتيكيـة لكوريا 

الشمالية وتنويع مهام القوة النارية». 

السغث رئغسغ: غمضُظ إلغران أن 
تضعَن حرغضاً دائماً وطعبعصاً به

 : وضاقت
قـال الرئيُس اإليراني السـيد إبراهيم رئييس، يف كلمٍة 
لـه خـالل قمة بريكـس بلس، أمـس الجمعـة: «يمكن 

إليران أن تكون رشيكاً دائماً وموثوقاً به». 
وأّكـد رئيـيس، أنه يمكن ألعضـاء بريكس من خالل 
االقتصـادات املكملـة والتنوع الثقايف تلبيـة احتياجات 

بعضهم البعض. 
َوأََضـاَف، «نحن عىل استعداد ملشاركة جميع قدراتنا 
وإْمَكانياتنـا، بمـا يف ذلـك احتياطيات الطاقـة التي ال 
مثيل لها، وشبكات النقل والعبور القصرية والرخيصة، 
والثروة االسـتثنائية من القـوى البرشية املدربة، فضالً 
عن اإلنجازات العلمية املهم، لتحقيق أهداف بريكس». 

وأَشاَر السيد رئييس، إىل أنه، يمكن لهذا املوقع الفريد 
للجغرافيـا السياسـية واالقتصاديـة أن يجعـل إيـران 
رشيـكا دائمـاً وموثوقا بـه لربط دول بريكـس بمعابر 

الطاقة واألسواق العاملية الرئيسية. 

لصاء عظغئ والظثالئ: طصاوطُئ 
اقتاقل الحاططئ خغاٌر اجرتاتغةغ 

 : طاابسات
التقـى رئيـُس املكتـب السـيايس لحركـة «حماس» 
إسـماعيل هنية ووفد قيادة الحركة، مساء أمس األول، 
يف بريوت، األمني العام لحركة «الجهاد اإلسـالمي» زياد 

النخالة ووفد قيادة الحركة. 
وبحـث الطرفـان التطـوراِت امليدانيـَة والسياسـية 
املتعلقـة بالقضية الفلسـطينية وما يجـري يف القدس 
واملسـجد األقـىص املبارك، ومحـاوالت تقسـيمه زمانًا 
ومكانًـا والتهديـدات املتواصلـة بحـق أبنـاء الشـعب 

الفلسطيني. 
كما جـرى اسـتعراُض املتغريات السياسـية وجهود 
التطبيـع  بوابـة  عـرب  املنطقـة  يف  للتوغـل  االحتـالل 
الفلسـطينية  القضيـة  عـىل  السـلبية  وانعكاسـاتها 

وشعوب املنطقة. 
وجـرى التأكيـد خالل اللقـاء عىل املقاومة الشـاملة 

كخيار اسرتاتيجي للتعامل مع االحتالل. 
يف  الفلسـطيني  الشـعب  أوضـاَع  الطرفـان  وبحـث 
الداخل والخارج ومخيمات اللجوء، وسبل توفري الحياة 

الكريمة ألبناء فلسطني أينما كانوا. 
كما بحـث اللقاُء الجهوَد املبذولة إلعادة ترتيب البيت 
الفلسـطيني وتحقيـق الوحـدة الوطنيـة عـىل قاعـدة 
مواجهـة االحتالل وتحقيـق أهداف وتطلعات الشـعب 

الفلسطيني. 

رئغُج العشاء لطمصاوطئ: لاحضغض 
تضعطئ تثُثُم افولعغات 
واخاخار سثد العزارات

 : وضاقت
قال رئيس كتلـة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، 
خـالل لقـاء تكريمـي أقامه حـزُب الله - قطـاع صيدا 
بمناسـبة إطالق أربعينية حزب الله: «اآلن تّمت تسمية 
رئيـس حكومة مكّلـف، والجميع قال: إّن هناك أشـهرا 
متبقيّـة مـن والية هـذا العهـد يجـب أن ال نضيعها يف 
البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله ساَرعنا يف العمل 
وتـم تكليف رئيس للحكومة، واآلن سنسـارع لنشـّكل 
الحكومـة حتـى ال نضيـع األشـهر املتبقيـة يف توزيع 

الحصص والتخاصم حولها». 
وتساءل رعد: «من كان يتجرأ أن يقول «ال» لألمريكي 
و»اإلرسائيـيل»؟، لكـن مـع املقاومة أصبـح هناك من 

يتجّرأ وهذا انتصار». 
وأضـاف: «انظروا إىل األولويات التـي يحتاجها البلد، 
ولنشـّكل حكومة تسـتطيع أن تخدم هـذه األولويات، 

واخترصوا الوزارات وال داعي لكثرتها». 
وختـم رعـد: «لتكـن الحكومـة قـادرة عـىل خدمة 
األولويات التي تتطّلبها املرحلة الحارضة يف البالد ومنها 
إنقـاذ الوضـع النقـدي، تأمـني الكهرباء، إقـرار خطة 
التعايف، تثبيت سـعر اللـرية اللبنانية، تنشـيط الحركة 
االقتصاديـة يف مختلـف املجـاالت، تأمني املـواد الالزمة 
الغذائيـة والطبيّة والحّد األدنى من الرعاية التي تسـهم 

يف اإلنتاجية يف املرحلة املقبلة». 
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ضطمئ أخغرة

خظساُء بسغعن الصائث 
جظث الخغادي   

يف حشٍد من أبنائها َوقياَدات 
الدولـة، لّخـص السـيد القائد 
عبدامللك بدر الدين الحوثي ُكـلَّ 
مـا يمكـُن أن يقاَل عـن كبريِة 
مدائـن اليمـن وحاضنـة ُكـّل 
أبنائها وأيقونـة ُكـّل ثوراتها، 
وكيف اتسـعت أمـام اليمنيني 

حني ضاقت بهم املؤامرات. 
تاريخهـا  مجلـدات  ومـن 
املمتد منذ األزل، اقتبس السيُد 
صفحـًة ناصعًة مفعمة بالحكمـة واإليَمـان، وفيها كانت 
آزال يف حـرضة إمـام املتقني تقرأ رسـالة السـماء قبل أن 
تنّفض قائمة برجالها ونسائها إىل مبايعة ونرصة الرسول 

األعظم وتقف خلفه يف ُكـّل صولة وجولة. 
مـن املايض الزاخـِر إىل الحارض الحافل وبوعي مشـهود 
ثاقـب النظرة والتقدير جـاءت تأكيدات القائـد أن صنعاَء 
اليـوم أقوى وأعظم مما كانت عليه عـىل مر التاريخ، رغم 
هول االسـتهداف املكثّـف والجرائم االعنـف التي تعرضت 
لها، وبعد حمالت هوالكية التهمت مليارات الدوالرات، قبل 
أن تتـآكَل عىل مداخلها وجبالها َوتتجشـأ صنعاء نكباتهم 

وما كانوا يأفكون. 
ا  بـدت صنعاُء بعيدًة َوخصوُمها أقـرَب، رّددها القائد، أَمَّ
نٌة باالعتمـاد عىل الله والتوكل  كيـف وملاذا؟!؛ فألنها محصَّ
عليه والثقة به، وبالوعي العايل لدى أبنائها وسـكانها كما 
أوضـح َوأضاف، وكان االلتـزام اإليَمـاني املضاف إىل القيم 
الحميدة للشعب سالحاً يف املواجهة َوبلسما لتحمل الجراح 

واآلالم عىل ُكـّل املستويات. 
ومـع توايل املؤامـرات املحبوكة بُخبٍث وتـذاٍك، واتِّخاذها 
أشكاالً متعددة أمنيٍّا واقتصاديٍّا َوفكريٍّا، إالَّ أن الفشَل كان 
عنوانًا لكل مسعى، والسهام التي أراد العدّو تبادل إطالقها 
يف الداخـل اعيـد تصويبها إليه، لتسـتمرَّ فصـول الرواية، 

َوالتي تعمد القائد إعادة قراءتها تذكرياً وَعظًة وعربة. 
ال يفـوُِّت القائـُد يف ذروة املوقـف أن يعيَد إلقـاَء دروِس 
النُّصـح للعدو بالكف عن عدوانه؛ عطفاً عىل ما سـبق من 
أفعال أحبطها الرجال َورهانات منيت بالفشل، رغم قناعة 
سـماحته بأن األعداء ُمستمّرون يف توّجـهاتهم وحمالتهم 
وتجهيزاتهـم العدوانية، أما رسـالتُه للداخل فقد رسـمت 
الطريـق الذي يجب أن يمَيض عليه ُكــلُّ األحرار والرشفاء 
لتتويـج هذا املالحـم َوتعزيز فرص العـزة والكرامة، وكان 
مسـتهلها ملِهباً لحماس صنعـاء َوأهلها َوما بني ضلوعها 
من الوطن، وصداه موُصـوالً إىل ُكـّل معنيٍّ بالرسـالة، بأن 
ال خضوَع وال ركوَع وال استسـالم وال عبودية إالَّ لله، وبأن 
حريتَنا ديٌن وحسـاباتنا إيَمـانية ال تفلـح معها مقارنات 
مادية أَو مالية، غري أن املسـريَ السـتكمال هذا املجد َوالذي 
يليـق بتضحياتـه وتطلعات أبنائـه ال يزاُل حافـالً بالكثري 

الكثري من الوعي والعمل. 

السغُث الصائُث.. تةثغُث الاأضغث وضئُط افولعغات 
غتغى الحاطغ 

إعـادُة ترتيـب األولويات َوضبـُط توجيـه البُوصلة 

صوَب الوجهة املفرتضة واألولوية املطلقة، بال مواربٍة 

يقول السـيد ال يشء يتقـدُم أولويَة مواجهـة العدوان 

والتصدي له. 

يذّكر السيُد باملسؤولية الراهنة يف لحظة طارئة من 

زمن املواجهـة هي منع وقوع الكارثـة، والكارثة هنا 

الئحة بجملـة رشور تتمظهر يف ُكــّل املناطق املحتّلة 

يفرزهـا العدّو مبـارشًة أَو عرب أدواتـه املتعددة، يضُع 

السـيُد يَده عىل الطري من جرائم مرتِزقته واعتداءاته 

الـال أخالقية عىل مذبح الكرامة اليمنيـة، ثم يوقُظ الذاكرَة الَجْمعيَة 

مـن غفلتها، ما ظهـر يف السـاحل، مؤّخراً، ليس إالَّ ذروة مسلسـل 

الفظائـع املرتكبـة يف املناطق املحتّلة، ونواياهم املرسـومة ملناطقنا 

املحّررة واملقاومة أعظم مما بدر منهم وبدى!!

ِة خطابـه الجامِع ألبناء األمانة  ثم يدفُع السـيُد القائد -من ِمنَصَّ

ومنهم لكل املحافظات- نحو تمتـني الخط الدفاعي وتمكني الوعي 

الجهـادي.. يقـوُل مجـّدًدا التأكيد: ُكــلُّ الطرِق يجـُب أن تؤدَي إىل 

الجبهـِة وأن تؤّصَل للوعي بأهميّة املعركـة وخطورة ما يرتتّب عىل 

التخـاذل فيها، محّذراً مـن مخاطر النزول من قمـِة جبل الوعي إىل 

سفِحه، يف زمن االلتفافات والهجمات املعاكسة املباغتة. 

تعبئٌة مسـتدامة، وتوعيـٌة متواصلـة بموازاة املعركة بنسـقيها 

الناعمـة والعسـكرية، مجابهـُة األوىل بالكلمـة َومواجهـُة الثانية 

بالرصاصة، وكالهما يستوجب الحشد والرفد واإلسناد والدعم. 

نحـو تعزيز الوضـع وتحسـني األداء وتنظيـم األعمـال الخريية 

وتوسيع مدياتها وتغطياتها، من املدن الكربى إىل الحارات واألحياء. 

 يعيـد القائـد، املصفوفـة مـن الطلقـة الطائشـة إىل التخطيـط 

والبناء العشـوائي، إىل ُعمـق التفاصيل يصـل، دون العفلِة عن أدق 

الرتتيبات يدعو السـلطة ملراعـاة وضع الناس، ويدعو 

النـاس لزيادة وعـي املبادرات ومكاملـة العمل األمني 

واملجتمعي. 

مـن رفـوف البقاالت ومخـازن املسـتودعات يلفت 

السـيد أنظـار التجـار إىل ضخامة املسـتورداِت داخل 

مصفوفِة السـوق املحلية، يؤّكـد ما سبق اإلشارة إليه 

بلدنا يمتلُك املادة األولية واليد العاملة واألدمغة الفذة. 

يف رسِم الجهات املسـؤولة يضع السيد معوَل البناء 

ويجـّدد الدعوَة لتجسـرِي الهوِة بنَي الرسـمي يف حدود 

إْمَكاناته َوالشعبي لتفعيل طاقاته. 

بعود السـيد لقراءة املشـهد من زواياه دقائـق الخطاب التوعوي 

التنموي النهضوي التحّرري تسـترشف أعواماً يحلق السيد يف سماء 

الثورة عـىل جناَحي الدفاع والبناء، آفاق تنمويـة وحقائق توعوية، 

يطوي الخطاب سـني العدوان فيها عربة تغني عن التجربة وتجربة 

تكفـي فائدة. يطرق الخطاب أبواباً موصـدًة فيفتُحها، ويلُج أُخرى 

فيوسـُعها وعيـاً، يستشـهُد بالصاروخ املحـيل ويدفُع َمـن يُبدع يف 

التصنيع العسكري هو أجدُر بالتحليق إىل أبعد درجات االكتفاء. 

الخطـاُب الثـوري الجامُع رغم سـعِة عناوينه وتعـدد مواضيعه 

وشـمولية أهدافـه.. ينبسـط آماالً تفتُح مـآالٍت َومسـاراٍت تتعدى 

موضعه الزماني واملكاني إىل، َحيُث يجُب أن تصَل الثورة وثمَّ ينبغي 

أن يكون اليمن. 

يتسـع يف البدء ويف ختامه يضيق به الوقت ليغدو فهرساً لعناويَن 

توعوية ومسـارات تنموية تحفظ للثورة نجاحها وتضمن للشـعب 

انتصاره. 


