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أخبار 

شغ ظض ظعإ السثّو لطبروة السمضغئ وتةرغفعا واتاقل المغاه اإلصطغمغئ:

دسعى صدائغئ ضث التضعطئ الربغطاظغئ بحأن 
طئغسات افجطتئ وجرائط صاض الغمظغني

 : طاابسات
أطلقـت حملـة مناهضـة تجـارة األسـلحة (CAAT)، وهـي منظمٌة 
مقرُّهـا اململكة املتحـدة تعمل عىل إنهاء تجارة األسـلحة الدولية، دعوى 
قانونيـة ضـد الحكومـة الربيطانيـة بشـأن مبيعـات األسـلحة للنظام 
السـعودّي واسـتخدامها يف قتـل املدنيـني باليمن وارتـكاب جرائم حرب 

وإبادة جماعية. 
 Left Foot ونـرشت الكاتبـة غابريـل بيـكارد، أمس مقـاالً يف موقـع
Forward اإلنجليزي، أّكـدت من خالله بأنه سيتم تقديم الطعن القانوني 
بشـأن توريـد أسـلحة بريطانية الصنـع ملواصلة العدوان عـىل اليمن إىل 
املحكمـة العليـا يف ينايـر ٢٠٢٣م، مبينـة أن هذه الدعـوى تأتي يف وقت 
تتزايد فيه اآلمال بإحالل السـالم يف بلد مزقته ثماني سـنوات من الحرب 

والحصار، َحيُث تم تجديد الُهدنة ملدة شهرين آخرين. 
وأَشاَرت الكاتبة إىل أنه يف يونيو ٢٠١٩م، قضت محكمة االستئناف بأن 
حكومة اململكة املتحدة ترصفت بشـكل غري قانوني عندما رخصت ببيع 
أسـلحة بريطانية الصنع إىل القوات التي تقودها السعوديّة الستخدامها 

يف اليمن وحظرت مبيعات أسلحة جديدة إىل السعوديّة. 
ويف أُكتوبر ٢٠٢٠م، تقدمت ما تسمى «هيئة مكافحة اإلرهاب» بطلب 
مراجعـة قضائية جديـد يف رشعية قرار حكومة اململكـة املتحدة بتجديد 
مبيعات األسـلحة لتحالف العدوان الذي تقوده السـعوديّة والذي يقصف 
اليمن َحيُث فندت حملة مناهضة الحرب التقرير الذي يقول بأن الجرائم 
التـي ارتكبت حوادث معزولـة، بقولهم: «قد تعتقـد الحكومة أن الدمار 
الواسـع النطاق للمدارس واملستشـفيات واملنازل يمكن اعتباره حوادث 

معزولة لكننا ال نفعل ذلك». 
ويف أبريـل ٢٠٢١م، ُمنـح CAAT اإلذن بالطعـن القانونـي ضـد قرار 
حكومة اململكة املتحدة بتجديد مبيعات األسـلحة الستخدامها يف الحرب 

عىل اليمن للميض قدًما إىل املحكمة العليا. 
ونّوهت الكاتبة إىل تأكيِد النشـطاِء املناهضني لتجارة األسلحة مؤّخراً 
أن قضيتهـم القانونية لتحدي الحكومة بشـأن توريد أسـلحة بريطانية 

الصنع للنزاع ستُعرض يف املحكمة العليا يف يناير ٢٠٢٣م. 
وتقـدر CAAT أنـه منـذ بدء العـدوان عىل اليمـن، فقد بلغـت القيمة 
الحقيقية لألسلحة الربيطانية املرخصة للتصدير إىل التحالف الذي تقوده 
السـعوديّة أكثر من ٢٣ مليار جنيه إسـرتليني، كما قـدرت األمم املتحدة 

أن الحرب عىل اليمن قتلت ٣٧٧ ألف شخص بحلول نهاية عام ٢٠٢١م. 

السسعدّغئ تمظع طرتجصاعا الةرتى سظ 
اجاثثام أراضغعا لطعخعل إىل طأرب

 : طاابسات
قالـت مصادُر إعالميـة، أمس األحد: إن السـلطات السـعوديّة منعت 
عرشات املرتِزقة الجرحى ممن سقطوا وهم يقتلون كمأجورين إىل جانب 

جيش العدّو السعودّي يف املناطق الحدودية وسواحل وصحراء ميدي. 
وبيّنت املصادر أن القواِت السعوديّة التي تسيطر عىل الحدود الجنوبية 
شمال محافظة حّجـة منعت العرشات من مرتِزقتها الجرحى ومبتوري 
األطـراف الدخـول لألرايض السـعوديّة وذلـك بغرض الوصـول إىل مأرب 
ومنها االنتقـال إىل الخارج لتلقي العالج عىل نفقـة املرتِزق «اإلصالحي» 

حمود املخاليف. 
موضحة أن الجرحى ومبتوري األطراف البالغ عددهم ٢٠ معاقاً والتي 
تخلت السـعوديّة عن عالجهم، سـقطوا جراء القتـال يف صفوف العدوان 
ضد قوات الجيش واللجان الشـعبيّة، والبعض منهم سقط بفعل األلغام 
التي زرعتها قوات تحالف العدوان داخل املناطق السكنية يف مدينة ميدي 

ملنع تقدم الجيش واللجان وتحريرها. 
ولفتـت املصـادر إىل أن حـوايل ٢٠ معاقـاً مـن املرتِزقة الذيـن جرحوا 
وهم يقاتلون يف الحدود دفاعاً عن الجيش السـعودّي، توّجـهوا إىل البحر 
األحمـر للعبور من ميدي شـمال محافظة حّجــة إىل املخاء جنوب غرب 
محافظة تعز، باسـتخدام زورق صغري، َحيُث سـيواصلون بعدها السفر 
من املخاء إىل مأرب ومنها إىل الخارج، بعد أن رفضت السـعوديّة السماح 

لهم باملرور من أراضيها لدخول محافظة مأرب املحتّلة. 
وبحسـب املصادر َفـإنَّ من بني الجرحى نساء وأطفال جرحوا وبرتت 
أطرافهـم بفعل األلغام التي زرعهـا تحالف العدوان السـعودّي يف ميدي 
خـالل األعوام املاضية وذلـك ملحاولة وقف عملية التحريـر التي خاضها 
أبطـال الجيـش واللجان الشـعبيّة عىل املدينـة السـاحلية الحدودية مع 
اململكـة، غـري أن هذه األلغام لـم يتم انتزاعهـا، مـا أَدَّى إىل إصابة امرأة 
وطفـل اللذيـن كانا من بـني الجرحى الــ ٢٠، غري أن رفض السـلطات 
السـعوديّة السماح لهم باملرور من أراضيها للوصول إىل مأرب وااللتحاق 
بدفعة سـابقة مـن الجرحى مبتـوري األطـراف الذين سـيتم نقلهم إىل 
سلطنة عمان، اضطرهم إىل اتِّخاذ طريق آخر عرب البحر باستخدام زورق 

صغري عىل الرغم من خطورة الرحلة واحتمال غرقهم. 

صئائُض املعرة ترد سطى اصاتام طظجل الترغجي 
بإجصاط ذائرة أطرغضغئ يف صحظ

 : طاابسات
تداول ناشـطون مـن أبنـاء املهرة 
صوراً لُحطام طائرة تجسسـية تابعة 
لقوات االحتـالل األمريكي الربيطاني، 
منطقـة  يف  األحـد،  أمـس  سـقطت، 
قشـن غرب مدينـة الغيضـة عاصمة 
املحافظـة، والتـي عثر عليهـا األهايل 

خالل الساعات األوىل من يوم أمس. 
وفيما رجح الناشـطون أن سقوط 
الطائـرة األمريكية؛ بَسـبِب خلل فني، 
عـن  محليـٌة  مصـادُر  تحدثـت  فقـد 
إسـقاطها من قبل مسلحني قبليني يف 
املهرة رداً عىل اقتحام منزل الشيخ عيل 
سـالم الحريزي، األسـبوع املايض من 
قبل قـوات أمريكية بريطانية إماراتية 

سعوديّة. 
الطائـرات  أن  املصـادر  وأّكــدت 
التجسسـية التـي تنطلـق مـن مطار 
الغيضـة، وتتخـذه القـوات األمريكية 
لهـا،  عسـكرية  قاعـدة  والربيطانيـة 
تشـكل مصـدر خـوف ورعـب ألهايل 
وسـكان املهرة، منذ الخمس السنوات 
املاضية، مطالبة بوقف انتهاك السيادة 

اليمنية، وخروج كافة القوات األجنبية 
مـن املحافظـة وفتح مطارهـا املدني 

أمام الرحالت الجوية املدنية. 
ويف ذات السـياق، أَشـاَرت وسـائل 
إعـالم أُخـرى، أمـس األحـد، إىل تمّكن 
مسـلحي القبائل يف املهرة، من إسقاط 
ة للتحالـف العدوان، تعد  طائرة مسـريَّ

الثانية يف غضون أشهر. 
وأضافت تلك الوسـائل أن املسلحني 
القبليني اصطادوا الطائرة بينما كانت 
تحلـق عـىل علـٍو منخفض يف سـماء 
مديريـة قشـن، َحيُث تظهـر البيانات 
التي تـم تناقلها للطائرة املحطمة أنها 
صناعة أمريكية، وهي الطائرة الثانية 
التـي يتـم إسـقاطها خـالل قيامهـا 
بأنشـطة تجسسـيه عىل املواطنني يف 

الغيضة. 
وبينت أن إسـقاط طائرة التجسس 
املهـرة  يف  األحـد،  أمـس  األمريكيـة، 
من قبـل مسـلحي القبائـل يأتي كرد 
قـوات  اقتحـام  عقـب  وعمـيل  فعـيل 
االحتالل، منزل الشـيخ عـيل الحريزي 
أبرز مشـايخ املحافظـة ورئيس لجنة 
األجنبي،  للوجود  املناهضـة  االعتصام 
وهو ما اعتربته القبائل استفزازاً لها. 

طغطغحغا اقتاقل اإلطاراتغ تسغطر بالصعة سطى طسسضٍر يف حئعة

ارتفاع أجسار افجماك يف سثن املتاّطئ غثشع 
الاةار إىل اقجارياد طظ التثغثة

 : طاابسات
باتـت محافظُة شـبوة املحتّلة قاَب قوسـني 
أَو أدنى من انفجاِر الوضع عسـكريٍّا بني أدوات 
ومرتِزقة العدوان، َحيُث دفَع االحتالُل اإلماراتي، 
أمـس األحـد، بتعزيزات كبـرية مليليشـياتها يف 

املحافظة. 
وأَفادت مصادر محلية يف شـبوة، أمس، بأن 
شاحنات محملة باألسـلحة واملدرعات خرجت 

من منشـأة بلحاف الغازية التـي تتخذها قوات 
االحتـالل اإلماراتـي قاعدة عسـكرية لهـا، ما 
يؤّكـد اسـتعداد أبو ظبي لبدء املعركة الفاصلة 
باملحافظـة للقضـاء عىل مـا تبقى مـن وجود 
ما بعـد رفض قائد  لحزب «اإلصالح»، ال ِســيـَّ
ة املحسـوب عىل  ما يسـمى قوات األمن الَخاصَّ

جماعة اإلخوان، قرار إقالته من منصبه. 
بدوره أّكــد الصحفي يف ما يسـمى املجلس 
االنتقـايل واثق الحسـني، أمس األحـد، اقتحام 

ميليشـيا االحتـالل اإلماراتـي أول معسـكرات 
ـة يف عتـق، ُمشـرياً إىل أن  قـوات األمـن الَخاصَّ
محافظ شـبوة املعني من قبـل تحالف العدوان، 
قـاد بنفسـه حملـة لتنصيـب املرتـِزق أحمـد 
ة بعد  املصعبي قائداً ملعسكر قوات األمن الَخاصَّ
منع دخوله إىل املعسـكر من قبل قائد املعسـكر 
املقال املرتِزق عبدربه لكعب، والذي وصف قرار 
إقالتـه باملخالـف، مبينًا أنه ال يحـق للمحافظ 

املرتِزق إقالته أَو تعيني آخر. 

 : طاابسات
أّكـد عـدٌد من تجار األسـماك يف عـدن أنهم 
لجـأوا إىل الحديـدة لـرشاء األسـماك منها بعد 
ارتفاع أسعارها يف املدينة املحتّلة بشكل جنوني 
ووصـول سـعر الكيلو جـرام الواحد ألسـماك 

الديرك إىل ٢٠ ألف ريال. 
وأوضحـوا يف ترصيحـات، أمـس األحـد، أن 
ـاِر وباعـة األسـماك يف عدن  العـرشاِت مـن تُجَّ
اسـتوردوا كميات كبرية من األسـماك واألحياء 
البحرية عـرب محافظة الحديدة، منها الجمربي 
والديـرك، وذلـك بعـد ارتفاع أسـعارها بصورة 
جنونيـة، األمر الـذي أَدَّى إىل عـزوف اآلالف من 
املواطنـني يف عـدن املحتّلـة عن رشاء األسـماك 

لعدم قدرتهم عىل ذلك. 
ولفـت تجـار األسـماك إىل أن نهـب الثـروة 
السمكية يف عدن واملحافظات املحتّلة وتهريبها 
إىل الخارج جعل أسـعارها أغىل من سـعرها يف 
صنعـاء والحديـدة وبقيـة املحافظـات الحرة، 

ما  موضحني أن غالبية السكان يف عدن، ال ِسـيـَّ
رشيحـة الفقـراء والبسـطاء، يعتمـدون َكثرياً 
عىل األسـماك ضمن وجباتهم اليومية لسعرها 
الزهيـد، بينما تحولت اليـوم إىل صعبة املنال يف 
ظل سيطرة تحالف العدوان عىل املياه اإلقليمية 

اليمنية ومنع الصيادين من مزاولة مهنة الصيد 
يف كثري من املناطق املحتّلة، ناهيك عن استمرار 
السـفن العمالقة التابعة لالحتـالل اإلماراتي يف 
جرف األسـماك من شـواطئ اليمـن ورسقتها 

ونهبها وتصديرها إىل عدد من البلدان. 

صاطى وجرتى يف عةعم اجاعثف ظصطئ تابسئ ملرتجصئ 
اقتاقل اإلطاراتغ يف خعر طضسر سثن

 : طاابسات
شهدت عدُن املحتّلة، أمس األحد، سلسلًة من 
االنفجـارات الضخمة التي هزت املدينة، ما أَدَّى 

إىل سقوط عدد من القتىل والجرحى. 
وذكرت مصادر محلية، أمس، أن االنفجارات 
التـي شـهدتها عـدن هـي ناتجـة عـن هجوم 

بالقذائـف والقنابل نفذه مسـلحون مرتِزقة يف 
«إدارة األمن» عىل نقطة تابعة ملا يسمى الحزام 

األمني يف مديرية خور مكرس. 
ورجحـت املصادر أن يكـون الهجوم رداً عىل 
قتل أحد جنود األمن من قبل أفراد نقطة الحزام 
يف خور مكرس قبل يومني.  ويكشف هذا الهجوم 
حقيقـة الـرصاع بـني أدوات ومرتِزقـة تحالف 

العـدوان يف مدينـة عـدن املحتّلة، كمـا يعكس 
تصاعد الرصاع والتوتر بني تلك األدوات وفشـل 
ما يسمى املجلس الرئايس عىل احتواءها وحلها 
بشـكل جـذري، وهو مـا يؤّكـد تعمـد العدوان 
وأدواته تغذيَة الرصاعات إلبقاِء املناطق املحتّلة 
يف توتٍر دائم يعود بكل ثقله عىل املواطنني الذين 

يعيشون أوضاعاً مأساوية. 
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 : خاص
تقـاُم اليوَم يف عدٍد من املحافظات وعرشات 
السـاحات اليمنيـة، فعالياٌت حاشـدٌة؛ إحياًء 
الحسـني -َعَليْـِه  اإلمـام  استشـهاد  لذكـرى 
ـَالُم– وذلـك يف فعاليـات صباحيـة بعـدد  السَّ
مـن املحافظات وفعاليـات عرصية يف صنعاء 

والحديدة ومحافظات أُخرى. 
وكانـت اللجنة املنظمة للفعاليات قد دعت، 
أمـس، للحضـور الكبـري والواسـع، ُمبَيِّنًَة أن 

صعـدة وذمـار ومناطـَق أُخـرى سـتحتضن 
الفعاليات الحسينية صباح اليوم. 

ومـن املتوقـع أن يلقـَي قائُد الثورة السـيد 
اليـوم،  عـَرص  الحوثـي،  بدرالديـن  عبدامللـك 
خطاباً يف املناسبة، وقد يسلط الضوء عىل أبرز 
املستجدات عىل السـاحة الوطنية واإلقليمية، 
ال سـيَّما مع تصاُعـِد العدوان عىل فلسـطني، 
يف حـني تكمـن أهميّة االحتشـاد يف املسـريات 
للتأكيـد عىل االسـتمرار يف الصمود والتضحية 
والفداء يف مواجهة قوى الطغيان واالسـتكبار 

العاملي، وكذلك ترسيخ املوقف اليمني يف نرصة 
الشعب الفلسـطيني ملواجهة صلف وغطرسة 

العدّو الصهيوني الغاصب واملحتّل. 
ُكــّل  يف  املعهـودة  الحشـود  خـالل  ومـن 
املناسـبات الدينيـة والثورية التي تسـتنهض 
ــة، َفـإنَّ أبناء الشـعب يحتشدون اليوم،  األُمَّ
لتجديـد الـوالء واالرتبـاط واملـيض عـىل نهج 
ـَالُم-، ورفض الذل  اإلمام الحسـني -َعَليِْه السَّ
والخنـوع والتبعية ومواصلة التحشـيد ورفد 

الجبهات والتصدي ملؤامرات العدوان. 

أخبار

خظساء تطالُإ العجغَط افطمغ بمعصش جاد وافخري غسطظ اصاظاَسه بةععده 
الراعظئ.. أشص السقم تدغص طع طرور َأغَّـام الامثغث

 : خاص
األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  يواصـُل 
السـعودّي اإلماراتـي سـلوَكه غـريَ املبـرشِّ 
ـام مـن توقيـع الُهدنـة  بسـالم، بعـد ٥ أَيـَّ
تـزال  مـا  َحيـُث  والعسـكرية،  اإلنسـانية 
الخروقاُت يف تصاعد ُمستمّر، وسَط استمرار 
احتجـاز سـفينتني نفطيتـني، إحداهمـا تم 
احتجازها بعد أقل من ٢٤ ساعة عىل تجديد 
الُهدنـة، وهـو األمر الذي يؤّكـد اسـتمرارية 
العـدوان وأدواتـه ورعاتـه يف نسـف جهود 
السـالم واسـتغالل الُهدنـة لصالـح أهدافه 

الضيقة وغري املرشوعة. 
ويف سـياق الخروقات العسـكرية، أفادت 
مصـادر عسـكرية لصحيفـة املسـرية بأن 
اليومـني  خـالل  ارتكبـوا  العـدوان  تحالـف 
املاضيني نحو ٣٠٠ خرق، من بينها أكثر من 
٥٠ خرقاً بعملية تحليق للطريان التجسـيس 
يف أجواء مأرب والحديدة وعدد من املناطق. 

ولفتت املصـادر إىل أن من بني الخروقات 
اسـتمرار اسـتحداث التحصينـات القتاليـة 
يف مـأرب ومحـاور أُخرى، يف تأكيـد عىل نية 
العـدوان بالعـودة للتصعيـد بعـد تحقيقـه 

أهدافه من وراء الُهدنة وترتيب أوراقه. 
مبـارش  قصـف  إىل  املصـادر  وأَشـاَرت 
باألسـلحة الخفيفـة والثقيلـة واملتوسـطة 
عىل مواقع الجيش واللجان الشـعبيّة يف عدد 

مـن املحافظـات واملحـاور القتاليـة، فضالً 
عـن قصـف عـىل املناطـق واألعيـان املدنية 
والسكنية، يف ظل اسـتمرار جرائم خروقات 

العدوان ومرتِزقته.
ويف سياق متصل، ما يزال تحالف العدوان 
يحتجز سفينتني نفطيتني بعد اقتيادهما إىل 
قبالة جيزان ومنعهما من الوصول إىل ميناء 
الحديـدة، رغـم حصولهما عـىل الرتاخيص 
األمميـة وإجرائها لـكل اإلجـراءات الالزمة 
التي فرضتها األمم املتحدة وتحالف العدوان، 
ومع ذلك ما يـزال العجز األممي يف هذا امللف 
سيد املوقف، يف صورة تؤّكـد تواطؤ املنظمة 

األممية مع ُكـّل أعمال العدوان والحصار. 
ويشـكل الضعـف األممي يف هـذا الجانب 
أحـد أبرز العوائق التي تقـف أمام أية عملية 
سـالم حقيقية وجادة، َحيُث ما يزال تحالف 
العدوان يسـتند عىل الغطاء األممـي يف ُكـّل 
خروقاتـه وانتهاكاتـه وتنصالتـه عن تنفيذ 

التزاماته. 
ويف السـياق، ما يزال اتّفـاق الحديدة هو 
اآلخر يتعرض لالنتهـاكات رغم مرور قرابة 
٤ أعـوام عـىل تنفيـذه، َوأَيْـضاً رغـم تواجد 
البعثات األممية بشـكل ُمسـتمّر يف الحديدة 
واملناطق املشـمولة باالتّفاق، وهو ما يظهر 
الجانـب األبـرز مـن جوانـب الـدور األممي 

املشكوك فيه. 
ودعت صنعـاء األمم املتحـدة إىل الوقوف 

بحزم أمام األوضاع الراهنة، وبذل الجهود يف 
سبيل تنفيذ اتّفاقات السالم املوقعة، واعتبار 

ذلك مدخالً أولياً نحو السالم. 
جـاء ذلـك خـالل لقـاء وزيـر الخارجية 
هشـام رشف، أمس، مع رئيـس بعثة األمم 
املتحدة لدعم اتّفاق الحديدة «أونمها» رئيس 
لجنة تنسـيق إعادة االنتشار بالحديدة اللواء 

مايكل بريي. 
ويف اللقـاء، أّكــد الوزيـر رشف أهميّـة 
االلتـزام بتنفيـذ اتّفـاق سـتوكهولم، مبينًا 
يزالـون  مـا  ومرتِزقتهـا  العـدوان  دول  أن 

يستهدفون املدنيني بمحافظة الحديدة. 
واعتـرب الُهدنـة الثالثـة التي تـم التمديُد 

لهـا مؤّخـراً فرصًة سـانحة لتنفيـذ العديد 
من إجـراءات بناء الثقـة؛ باعتبَارها خطوة 
رضوريـة للدخـول يف أيـة تسـوية لتحقيق 
السـالم وتحييد االقتصاد.  وأَشـاَر إىل أهميّة 
وقـف التالعـب بالعملـة الوطنيـة وضمان 
دخول سفن املشتقات النفطية والغاز املنزيل 
واملواد الغذائية والبضائع التجارية بمختلف 
أشـكالها ورصف مرتبـات كافـة موظفـي 
الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء الدويل ألكثر 

من وجهة ووضع جدول رحالت منتظمة. 
وشـّدد الوزيـر رشف عـىل أهميّـة وضع 
ترتيبـات عاجلة ومناسـبة العتمـاد املبالغ 
املطلوبـة لإليفـاء بدفـع مرتبـات املوظفني 

مـن العوائد املتاحة لـكل األطـراف، مؤّكـداً 
أن السـعوديّة واإلمارات كانتا سـبباً رئيسياً 
ملـا حدث من إربـاكات ونقـل لوظائف البنك 
املركزي اليمنـي وعليهما دعم تلك الرتتيبات 

ة بدفع املرتبات.  الَخاصَّ
ولفـت إىل حـرص السـيايس األعـىل عىل 
تقديـم التسـهيالت والدعـم لفريـق وبعثة 
يف  واالسـتمرار  بالحديـدة  االنتشـار  إعـادة 
التنسـيق والتشـاور، ملـا مـن شـأنه إنجاح 

مهامهم وتنفيذ برامجهم. 
ومـن خـالل حديـث رئيـس بعثـة األمم 
املتحـدة لدعـم اتّفـاق الحديـدة «أونمهـا»، 
بقولـه: إن «لجنـة تنسـيق إعادة االنتشـار 
تسـتمر يف عملهـا بالشـكل املطلـوب»، عىل 
الرغـم من الضعـف الذي يخيم عـىل املوقف 
األممـي الهزيـل، َفــإنَّ املؤرشات تـؤول إىل 
اقتناع الوسـيط األممي بدوره الراهن –الذي 
لـم يخـرج بنتيجـة– وعزوفـه عن بـذل أي 
جهود أُخرى يف مسار السالم الحقيقي الجاد 
واملسـؤول، وهو مـا يجعل الطريـق ضيقة 

أمام أي عجلة سالم قادمة. 
وبهـذه الحصيلـة َفــإنَّ كفـة التصعيد 
القـادم تبـدو أكثـر تأثـرياً، إن لـم تكـن قد 
حـرصت االحتمـاالت يف الوصـول إىل «الـال 
سـالم»، وهو ما يستوجب عىل األمم املتحدة 
واملجتمع الـدويل تغيري املوقف الحايل لتفادي 

انفجار األوضاع. 

أتراُر الغمظ غتاحثون خئاَح وسخر الغعم يف 
ذضرى ساحعراء وخطاٌب طرتَصٌإ لصائث البعرة

وجط خروصات طاعاخطئ وصرخظئ ُطسامّرة:

ججائغئ إب تتةُج صدغَئ املاعط 
باخاطاف وصاض «رباب بثغر» إىل 

جطسئ افربساء لطظطص بالتضط

 : إب
عقدت املحكمُة الجزائيُة بمحافظة إب، 
أمـس األحد، جلسـتَها العـارشَة ملحاكمة 
املتهم زيد الريايش باختطاف وقتل شهيدة 

الكرامة والرشف رباب بدير. 
وأقرت املحكمُة يف الجلسة العلنية التي 
عقـدت برئاسـة رئيس املحكمـة القايض 
عبد العالـم أمري الحمودي وبحضور وكيل 
النيابة الجزائيـة فهد عيل الصيادي، حجَز 
القضيـة إىل جلسـة يـوم األربعـاء القادم 
للنطـق بالحكـم؛ باعتبَارهـا قضيـة رأي 

عـام ال تحتمل التأجيـل.  وكانت املحكمُة 
قد اسـتمعت يف جلسـتها بحضـور فريق 
َعـاء املوكلني مـن أولياء  من محامـي االدِّ
دم املجني عليها شـهيدة الكرامة والرشف 
َومحامـي الدفـاع عن املتهـم الريايش زيد 
حجـرية امللقـب بالريايش إىل مـا تقدم به 
محامـي أوليـاء الدم ومحامـي املتهم زيد 
الريـايش ورد النيابـة العامـة يف الجلسـة 
املعلنـة القايض بإنـزال أقـىص العقوبات 
عىل القاتل زيد الريايش جزاًء ملا ارتكبه من 
جـرم هّدد السـكينة العامـة وحتى يكون 

عربًة ألصحاب النفوس الدنيئة والخبيثة.

شغ ظض اجامرار السثوان وافطط الماتثة شغ طظع دخعل افجعجة والمسثات القزطئ:

سظصعدغاُت السثوان وألشاُطه تسصط بقبئ أذفال 
ضدتاغا جثد يف ظض جرغان الُعثظئ

 : طاابسات
تواصـُل القنابـُل العنقودية واأللغـاُم واملتفجراُت 
التـي خّلفها تحالُُف العدوان وأدواتُـه، َحْصَد األبرياء 
واألطفـال، يف ظـل رسيـان الُهدنـة، ليؤّكــَد تحالُُف 
العـدوان أن توقـف طريانـه عـن قصـف األبريـاء ال 
يعني توقفـه عن ارتكاب الجرائم، َحيُث زرع مناطق 

شاسعة بآالت املوت والدمار. 
وأوضـح املركـز التنفيذي للتعامل مـع األلغام أن 
طفلـني أُصيبـا بجـروح متفاوتة جـراء انفجار لغم 
مـن مخلفات العـدوان يف مديريـة التحيتا بمحافظة 

الحديدة. 
ولفـت املركز إىل إصابة طفـل بجروح بليغة جراء 
انفجـار قنبلـة عنقوديـة مـن مخلفات العـدوان يف 

مديرية غمر الحدودية بمحافظة صعدة. 
وأّكــد املركـز أنـه خـالل رسيـان الُهدنة سـجل 
سـقوط أعداٍد كبرية من الضحايا وبشكل كبري بينما 
ما يسـمى خلية اإلجالء والعمليات اإلنسانية التابعة 
لتحالف العدوان تمنع األمم املتحدة من رشاء األجهزة 
لتطهـري القنابـل العنقودية واأللغـام يف اليمن، وهو 
ما يشـري إىل مشـاركة أممية أُخرى بجانـب تحالف 

العدوان وغطرسته وجرائمه. 



4
االثنني

العدد

10 محرم 1444هـ..
8 أغسطس 2022م

(1453)
 

 : طاابسات
يواصل اليمنيون إحياَء الذكرى السـنوية 
الستشهاد سـبط رسـول الله -صلوات الله 
ـَالُم-،  عليه وآله- اإلمام الحسـني -َعَليِْه السَّ
لليوم الثامن عىل التوايل، ففي محافظة ذمار 
نظمـت فروع الهيئة العامـة للزكاة والهيئة 
العامـة لألوقـاف واإلرشـاد وشـؤون الحج 
والعمـرة والرتبية والتعليـم، والتعليم الفني 
فعاليـة خطابية، أّكــدت فيها عـىل أهميّة 
املناسـبة يف اسـتلهام الـدروس والعـرب، من 
سرية اإلمام الحسني، وإحياء روحية الجهاد 
واالستشـهاد والتضحيـة والفداء يف سـبيل 
اللـه ونـرصة الحـق ومواجهة قـوى الظلم 

والطغيان. 
ويف الفعاليـة، أشـار مديـر مكتـب هيئة 
األوقاف عبدالله الجرموزي، إىل أن استشهاد 
ـة  اإلمام الحسني مثل خسـارة عظيمة لألُمَّ
ــة من  اإلسـالمية، الفتاً إىل أن ما تعانيه األُمَّ
تحديـات ناتج عن البعد عـن الدين والثقافة 

القرآنية. 
مـن جانبـه، أشـار مدير مكتب اإلرشـاد 
عبدالله الالحجـي، إىل أن الحديث عن كربالء 
يمكـن ربطه بمـا يجري يف هـذا العرص من 
أحداث وظلـم وجور من قبل قـوى الهيمنة 
واالسـتكبار، معتربًا ما يتعرض له اليمن من 
عـدوان وحصار امتـداداً للطغيـان اليزيدي، 
موضًحـا بـأن اإلمام الحسـني لم يسـتطع 
السـكوت عن ظلـم حـكام الجـور، وهدف 
ـــة، ورفع  بخروجـه إىل إصـالح واقـع األُمَّ

الظلم عنها، وإعادتها إىل املسار الصحيح. 
بدوره، أشـار مدير التوعية بمكتب هيئة 
الزكاة هاشـم املتوكل، إىل أهميّة املناسبة يف 
استلهام الدروس والعرب من ذكرى عاشوراء 
يف إحيـاء روحية الجهاد والشـهادة والصرب 
واستشـعار قيـم التضحية؛ ِمن أجـِل الحق 
والوقـوف يف وجـه الظلم ورفـض الوصاية 

ووالية العمالء والظاملني. 
 

شسالغات طاسثدة يف تسج
ويف محافظـة تعـز، أحيا أبنـاء مديريات 
صـرب املـوادم واملـرساخ وماويـة وحيفـان 
وخدير وسـامع ذكـرى عاشـوراء بعدد من 

الوقفات والفعاليات الخطابية والثقافية. 
ويف الفعاليات التي حملت عنوان «هيهات 
التمسـك  املشـاركون  أّكــد  الذلـة»،  منـا 
بنهج اإلمام الحسـني والسـري عـىل دربه يف 
نرصة املسـتضعفني ومواجهة قـوى الظلم 
والطغيان.  وأشـاروا إىل ما يتعرض له اليمن 
من عدوان منذ سـنوات، معتربين مظلومية 
اليمن امتداداً ملظلومية الحسـني، ما يتطلب 
تمسـك الشـعب اليمنـي بالنهـج املحمـدي 

والعلوي والحسيني. 
وجدد املشـاركون بالفعاليـات يف كلمات 
لهم، العهد بالسـري عىل درب اإلمام الحسني 
ــَالُم- والشـهداء يف الـذود عـن  -َعَليْـِه السَّ
حياض الوطن، مشريين إىل أن ثورة الحسني 
تمثـل ثورة للعـزة والكرامة ونرباسـاً لكافة 

الثورات التي تنادي بالعدالة والحرية. 
وأوضحوا أن ثورة الحسـني وشـخصيته 
كانت وما تزال تمثـل أُنموذجاً ألحرار العالم 
يسـتوحون منها مبادئ الحريـة والتضحية 

يف مقارعـة الظاملـني والطغـاة مـن تحالف 
العدوان. 

 
ذعق خظساء غطاش لاةثغث العقء

ويف محافظة صنعاء، نُظمت يف مديريات 
جحانـة والحيمـة الداخلية وسـنحان وبني 
مطـر، فعاليـات ثقافيـة بمناسـبة الذكرى 
السـنوية الستشـهاد اإلمـام املظلـوم أبـي 

عبدالله الحسني. 
ويف الفعاليـة التـي نظمها أبنـاء مديرية 
اإلرشـاد  وزارة  وكيـل  بحضـور  حجانـة، 
الشـيخ صالـح الخوالني، ألقيـت العديد من 
الكلمات التي تناولت سـرية اإلمام الحسـني 
وجهاده يف سـبيل الله ونرصة املستضعفني، 
والتضحيـات التـي قدمها يف سـبيل إصالح 
ــة، مشـرية إىل أن إباء وشـجاعة اإلمام  األُمَّ
الحسـني يف مواجهته للطغيان تتجسد اليوم 
يف صمـود وثبات الشـعب اليمني ومواجهته 

لتحالف قوى العدوان. 
إحيـاء  أهميّـة  عـىل  الكلمـات  وأّكــدت 
الجهـاد  ثقافـة  ترسـيخ  يف  املناسـبة، 
واالستشهاد، وتجسـيد قيم وإباء وشجاعة 
اإلمـام الحسـني يف مواجهـة قـوى الظلـم 
والطغيان، مستعرضة النماذج واملواقف التي 

ـَالُم-.  سطرها اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ
وحثت عىل أهميّة االسـتفادة من دروس 
وعظات املدرسة الحسينية والسري عىل درب 
ــة يف تصحيح واقعهـا، مؤّكـدة  أعـالم األُمَّ
تمسـك الشعب اليمني بنهج النبوة واالقتَداء 
بآل البيت، وامليض عىل درب وخطى الحسني 

يف مواجهة قوى الظلم والطغيان. 
من جانبهم، أشـار أبناء مديريات جحانة 
والحيمـة الداخليـة وبني مطر وسـنحان يف 
فعاليـات منفصلـة، عىل أهميّة املناسـبة يف 

التزود من مدرسة الحسـني واملبادئ والقيم 
ــَالُم- يف ثورة ضد  التي جسـدها -َعَليِْه السَّ
قـوى الظلم والطغيان، مؤّكـدين تمسـكهم 
ــَالُم-،  بنهـج ومبـادئ الحسـني -َعَليِْه السَّ
والسري عىل دربه، ومواصلة الكفاح والنضال 
ومواجهة تحالف قوى العدوان حتى تحقيق 

النرص وتحرير كافة األرايض اليمنية. 
 

خسثة البعرة تاعصث
عىل خط مواز، نظمت إدارة أمن محافظة 
ثقافيـة  فعاليـة  السـبت،  أمـس  صعـدة، 
بمناسـبة ذكرى استشـهاد اإلمام الحسـني 

ـَالُم-.  -َعَليِْه السَّ
محافـظ  حرضهـا  التـي  الفعاليـة  ويف 
املحافظـة، محمد جابر عـوض، وأمني عام 
املجلس املحيل باملحافظة محمد العماد وعدد 
من مـدراء املكتب التنفيذي، أشـار املحافظ 
ـَالُم- خرج  إىل أن اإلمام الحسـني -َعَليِْه السَّ
خروجاً مرشفاً لرفع راية اإلسـالم، وأشـهر 

سيفه ضد الطغاة. 
ولفت إىل أهميّة اسـتلهام الدروس والعرب 
ـَالُم-  من تضحيات اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ
بخروجـه يف وجه الطغاة.. ُمشـرياً إىل أهميّة 
إحياء ذكرى استشهاد اإلمام الحسني -َعَليِْه 

ـَالُم- والسري عىل نهجه.  السَّ
مـن جانبـه، أّكــد عضـو رابطـة علماء 
اليمن العالمة أحمـد الهادي، يف كلمة ألقاها 
خـالل الفعاليـة، عـىل أهميّـة املناسـبة يف 
اسـتلهام الـدروس والعرب واسـتذكار جهاد 
ــَالُم-، وإحياء  اإلمـام الحسـني -َعَليْـِه السَّ

ــة.  روحية الجهاد يف األُمَّ
جريمـة  كربـالء  جريمـة  أن  إىل  وأَشـاَر 
خارجيـة  أجنبيـة  خيـوط  ذات  منظمـة 
تسـتهدُف اإلسـالَم بكلـه ومجتمَعـه حتـى 

الذيـن  الخاضعـني  الخانعـني  السـاكتني 
يظنـون أنفسـهم محايدين حال اسـتهداف 
ــَالُم- كانوا هم  اإلمام الحسـني -َعَليْـِه السَّ

املستهدفني وصار املجتمع كله مستهدف. 
اإلمـام  أن  إىل  الهـادي  العالمـُة  ولفـت 
ــَالُم- أعلـن موقَفـه  الحسـني -َعَليْـِه السَّ
الرصيح حينما قال: «إني لم أخرج أرشاً، وال 
ـة  بطراً وال مفسداً، وإنما خرجت إلصالح أُمَّ
جـدي»، مؤّكـداً حرص اإلمام الحسـني عىل 
ــة، والتي استبسـل وضحى؛ ِمن  هداية األُمَّ

أجِل حمايتها وإصالح واقعها. 
مـن جهتـه، أشـار مديـر إدارة التدريب 
والتوجيـه حسـني سـالم، إىل أهميّـة أخـذ 
الدروس والعـرب من فاجعة كربالء، ُمشـرياً 
إىل أنهـا امتداد للتفريط يف واليـة اإلمام عيل 
ــة يف  ــَالُم- حينما فرطـت األُمَّ -َعَليْـِه السَّ
توجيهـات الله وتوجيهات رسـول الله صىل 

الله عليه وآله سلم. 
 

طتطٌئ لطاسطح يف طعاجعئ الشطرجئ
ويف سـياق متصل، نظمـت الهيئة العامة 
لألوقاف والهيئة العامة لألرايض واملسـاحة 
اإلرشـاد  ومكتـب  العمرانـي  والتخطيـط 
وشـؤون الحج والعمرة وجامعة دار العلوم 
الرشعية بمحافظة الحديدة فعالية خطابية 
بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام الحسني بن 

عيل، تحت شعار «مظلومية وانتصار». 
الحديـدة  أشـار محافـظ  الفعاليـة،  ويف 
محمـد عياش قحيـم ووكيـل أول املحافظة 
هـذه  إحيـاء  أهميّـة  إىل  البـرشي،  أحمـد 
الذكرى السـتلهام الدروس والِعرب من سرية 
اإلمام الحسـني بن عـيل -عليهما السـالم- 
وتضحيته يف سـبيل الدفاع عن الحق ونرصة 

املستضعفني. 

وأّكـدا أن ثورة اإلمام الحسـني هي أعظم 
ثورة يف وجه الطغيان واالسـتكبار ومدرسة 
االقتـَداء  يف  أهميتهـا  وتكمـن  العطـاء،  يف 
باإلمام الحسني يف مناهضة قوى االستكبار 
ــة  والهيمنـة األمريكية الصهيونية عىل األُمَّ
العربية واإلسالمية.  وتطرقا إىل أهميّة إحياء 
روح التضحيـة ورفـض الظلـم والطغيـان 
وزرع قيم االسـتقامة يف النفـوس واالقتَداء 

ـَالُم- قوالً وعمالً.  بالحسني -َعَليِْه السَّ
مـن جانبـه، أشـار مديـر مكتـب هيئة 
اإلمـام  أن  إىل  الهطفـي،  فيصـل  األوقـاف 
الحسـني كان ينشـد السـالم يف ُكــّل حياته 
ومواقفه، وثورته، وجهاده حتى استشهاده، 
مؤّكــداً أن االحتفـال بهذه املناسـبة فرصة 
الستشـعار وتحمـل املسـؤولية يف مواجهة 
العـدوان مـن خـالل رفـد الجبهـات باملـال 
والرجـال، واسـتمرار الثبـات والصمـود يف 

مواجهة قوى العدوان واملحتّلني. 
وبشـاعة  كربـالء  حادثـة  إىل  وتطـرق 
الجريمـة بحـق اإلمـام الحسـني وآل بيتـه 
وقتلهـم لألطفـال وسـبي النسـاء يف صورة 
جسـدت ُكــّل معاني الحقـد والكراهية آلل 

البيت. 
دار  جامعـة  رئيـس  اسـتعرض  بـدوره، 
العلـوم الرشعية الشـيخ محمـد محمد عىل 
مرعـي، ما تعـرض لـه آل بيت رسـول الله 
-عليهـم السـالم- من تنكيل مـن ِقبل أعداء 
اللـه ورسـوله، ُمشـرياً إىل أن أبناء الشـعب 
الذكـرى،  بهـذه  يحتفلـون  وهـم  اليمنـي 
يعيشـون يف مظلومية حقيقية تأتي امتداداً 

ـَالُم-.  ملظلومية اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ
وشـهدت عدد من املديريات واملحافظات، 
حـني  يف  متعـددة،  فعاليـات  األحـد،  أمـس 
تحتضـن املحافظـات الحرة اليوم مسـريات 

جماهريية حاشدة يف ذكرى عاشوراء. 

 : خظساء
قّدم أبناُء محمية خربة سـعوان بمديرية بني حشـيش محافظة صنعاء، 
أمس األحد، قافلة للمرابطني يف الجبهات هي الخامسـة من نوعها يف أقل من 
شـهر.  وأَشاَر املشـاركون إىل أن تسـيريهم القافلة التي احتوت عىل كميات 

من خوخ محمية خربة سـعوان املشهورة أجود أنواع العنب والخوخ، يأتي يف 
ة، والتأكيد  إطار تعزيز صمود وثبات الشـعب اليمني عامة، واملرابطني َخاصَّ
عىل ومواصلة دعم ورفد الجبهات حتى تحقيق النرص وتحرير كافة األرايض 

اليمنية. 
 وأّكــدوا أن دعم ورفد الجبهات بالقوافـل الغذائية واملالية هو أقل واجب 

يمكـن القيـام به إزاء املرابطـني وفاء وعرفانًـا للبطـوالت والتضحيات التي 
يقدمونها يف سبيل الله والدفاع عن سيادة الوطن وكرامة أبنائه. 

وجدد املزارعون تأكيَدهم عىل االستمرار يف مواجهة قوى الظلم والطغيان 
املتمثلـة يف أمريـكا وإرسائيل ومن تحالـف معها، ومواصلة مسـرية الكفاح 

والنضال، ودعم ورفد الجبهات حتى تحقيق النرص وطرد الغزاة املحتّلني. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

ـَقُم-: خقل إتغائعط لطثضرى السظعغئ قجاحعاد اإلطام التسغظ -َسَطْغِه السَّ

الغمظغعن: ظسامث طظ بعرة التسني طساظَغ الادتغئ والفثاء يف 
جئغض اهللا وظخرة املسادسفني وطتاربئ املساضربغظ

أبظاء ووجعاء طتمغئ جسعان بئظغ تحغح غرشثون الةئعات بصاشطئ عغ الثاطسئ طظ ظعسعا
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خئراء وطتططعن اصاخادغعن وزراسغعن لختغفئ «المسغرة»:

استطالع

الغمظ غماطك طصعطات زراسغئ لاتصغص الغمظ غماطك طصعطات زراسغئ لاتصغص 
اقضافاء الثاتغ طظ الصمح والتئعباقضافاء الثاتغ طظ الصمح والتئعب

 : طتمث خالح تاتط

يسـتورُد اليمُن أكثَر من ثالثة ماليني طن من القمح 
والدقيق سـنوياً، باإلضافة إىل أكثر من ستِمئة ألف طن 
من الذرة الشـامية، وهذه الكميات تكلف الدولة ما يزيد 
عن مليار دوالر سنوياً، وقد تتزايد؛ بَسبِب ارتفاع أسعار 

الحبوب عامليٍّا. 
ومع اشـتعال الحرب بني روسـيا وأوكرانيا ارتفعت 
أسـعار الحبوب عامليٍّا بنسـبة تصل إىل ١٠٠ %، وهو ما 
أثـر عىل أسـعارها يف اليمن؛ كونها تسـتورد من هاتني 

الدولتني ما نسـبته 34 % من احتياجاتها. 
وأمام هذه األزمة وجهت القيادة الثورية والسياسية 
بتكثيف الجهود والتوسـع يف زراعـة القمح والحبوب يف 

اليمن؛ بَهدِف سد الفجوة من القمح والحبوب. 
ويشـري وكيل وزارة املالية الدكتور يحيى السـقاف، 
إىل أن اليمـن يسـتورد معظـم احتياجاتـه مـن القمح 
والحبـوب مـن الخارج وبمـا يعـادل 90 %، مؤّكـداً أن 
30 % مـن هـذه الكميات تأتـي من أوكرانيا وروسـيا، 
ُمشرياً أن اندالع الحرب بني هاتني الدولتني زاد من تأثري 
الوضـع، َحيُث ازدادت أسـعار القمح والحبـوب عامليٍّا، 

وبنسب كبرية. 
ويؤّكـد السـقاف عىل رضورة اتِّخاذ حكومة اإلنقاذ 
إجـراءات رسيعـة وعاجلـة يف تغطية العجـز يف فاتورة 
االسـترياد مـن مـادة القمح والحبـوب، التـي كان يتم 
اسـتريادها مـن أوكرانيـا وروسـيا والبحث عـن بدائل 
عاجلـة السـتريادها عىل املـدى القصـري، مشـّدًدا عىل 
رضورة تأمني هذه املواد األََساسية من القمح والحبوب 
عـرب إنتاجهـا محليـاً وتحقيـق االكتفاء الذاتـي منها، 
ُمشـرياً المتالك اليمـن مقومات كبرية أََساسـية يعتمد 

عليها يف إنتاج القمح والحبوب. 
ويشـّدد وكيـل وزارة املاليـة عىل رضورة اسـتغالل 
هـذه املقومـات عن طريق تسـخري جميـع اإلْمَكانيات 
املاديـة والفنية التي لدى الجانب الرسـمي واملسـاهمة 
املجتمعيـة، وبمشـاركة القطاع الخـاص والوصول إىل 
املراحـل األوىل من تحقيق االكتفاء الذاتي، ُمشـرياً إىل أن 
املقومات التي تمتلكها اليمن تتمثل يف وجود مسـاحات 
شاسـعة قابلة للزراعة تقدر بماليـني الهكتارات، وكذا 
التنـوع املناخـي والجغـرايف لليمـن من سـهول وأودية 
ومدرجـات جبلية زراعية، وكـذا الجانب البرشي والذي 
يتوفر بشكل كبري ولديه خربة زراعية كبرية، ورأس املال 
وهـو موجود لدى القطاع الخـاص، باإلضافة إىل املوارد 
املائيـة والتي يجب حصادها بشـكل جيد واسـتغاللها 
بطرق صحيحة وسـليمة، واستخدام األسـاليب الفنية 

الحديثة يف اإلنتاج. 
 

ضرورة الاثطص طظ اقجاسمار 
الشثائغ

مـن جانبه، يوضـح رئيـس الهيئة العامـة للبحوث 
واإلرشـاد الزراعـي، عبداللـه العلفي، أن اليمـن يمتلك 

املقومـات األََساسـية لالكتفـاء الذاتـي مـن الحبـوب، 
فـاألرض متوفرة بمسـاحات كبرية، والخـربة متوفرة، 
الرسـمية  الجهـود  توحيـد  رضورة  عـىل  مؤّكــداً 
واملجتمعيـة، ورسـم خطط واضحـة املعالـم، مبينًا أن 
املعوق الوحيد هو توفر البـذور بكميات كافية، لزراعة 
كامل املسـاحات الزراعيـة، ُمشـرياً إىل أن هناك جهودا 
كبرية لتوفري هذه البذور، عن طريق املزارعني والجهات 

الزراعية. 
ويؤّكــد العلفـي أن أزمة الغـذاء الحاليـة قد تكون 
فرصـة للعـودة إىل زراعـة األرض بالحبـوب والقمـح، 
والتخلـص من االسـتعمار الغذائي الـذي يفرضه علينا 

دول االستكبار العاملي. 
ويف السـياق، يشـري عميـد كليـة الزراعـة واألغذية 
بجامعـة إب الدكتور عيل مياس، إىل أن محصول القمح 
والحبوب من أهم املحاصيل الغذائية يف العالم وال سـيَّما 
يف اليمن، مؤّكـداً أن الشعب اليمني يعتمد عليه يف غذائه 
اليومي، وأن القمح من أخطر األسلحة التي تستخدمها 
قوى االسـتكبار العاملي ضد الدول، ُمشرياً إىل أن انعدام 
األمن الغذائي يف اليمن ومنطقة الرشق األوسـط يشكل 
تحديًا َكبرياً، َحيـُث أوضحت تقديرات األمم املتحدة قبل 
جائحة كورونا إىل أن منطقة الرشق األوسـط فيها أكثر 
مـن 55 مليون نسـمة يعانـون من نقـص التغذية من 
إجمـايل سـكانها 456.7 مليون نسـمة، َوحصة اليمن 
مـن إجمايل انعدام األمن الغذائي الحاد يف العالم هي 24 
مليون نسـمة عـام 2020، مؤّكـداً أنها نسـبة مرتفعة 
للغاية تشكل نسـبة 83 % من إجمايل السكان ويحتاج 
نسبة 16.2 مليون شخص إىل مساعدات غذائية طارئة 

وهذا ناتج عن العدوان. 

ويوضـح أن أهميّة زراعة القمـح والحبوب يف بالدنا 
لسـد الفجـوة الغذائيـة الكبـرية وتأثـريه يف االقتصـاد 
القومي، وأن بالدنـا يف العقود املاضية كانت تعتمد عىل 
اسـترياد القمح والحبـوب من الخـارج بكميات كبرية، 

مما أَدَّى إىل الخضوع والتبعية. 
ويشـّدد عميـد كليـة الزراعة عـىل التوّجــه لزراعة 
محصول القمح والحبوب، َحيُث إنها مادة اسـرتاتيجية 
والطريق الوحيد لالسـتقالل السيايس والهيمنة، ُمشرياً 
أن اليمـن تمتلك املقومـات الرئيسـية لزراعة محصول 
القمح والحبوب، من خصوبة الرتبة ذات قوام متوسط 
جيـدة الـرصف خالية مـن الحموضـة، ووجـود البيئة 

املناسبة درجة حرارة 20-22 درجة مئوية. 
علينـا  «يتوجـب  ميـاس:  عـيل  الدكتـور  ويقـول 
االستشـعار باملسـؤولية حيال هـذا الوضـع، إذ يتعني 
علينا أن نتصدى للتحديات الهيكلية التي تضع العراقيل 
أمام الجهود الرامية من قبل اللجنة الزراعية والسمكية 
لتنفيـذ  لوطنهـم  واملخلصـني  الزراعـة  ووزارة  العليـا 
توجيهـات السـيد القائـد الربانـي املجاهد علـم الهدى 
لتوفري الغذاء لسد الفجوة الغذائية والوصول إىل مرحلة 
االكتفـاء الذاتي النباتـي والحيواني، الفتـاً إىل أن هناك 
عـدَة تحديـات منها التزايد السـكاني والـذي ال تواكبه 
زيـادة يف الرقعة الزراعية وكذا التحديات األُخرى البيئية 
وانخفـاض منسـوب املياه؛ بَسـبِب االسـتنزاف املفرط 
ملحاصيل غري اسـرتاتيجية وكذا نمو املناطق الحرضية 
عىل حسـاب األرايض الزراعية، وانعـدام الوعي الزراعي 
واالعتمـاد عىل اسـترياد محصول القمـح والحبوب من 
الخـارج، مؤّكــداً أن بالدنـا يمكنهـا اسـتعادة دورها 
الريادي يف االكتفاء الذاتي من محصول الحبوب والقمح 

واالحتياجـات الغذائية األُخرى من خـالل زيادة الرقعة 
الزراعية والتي تتمثل يف اسـتصالح األرايض، وتشـجيع 
االستثمار الزراعي يف مجال الحبوب، باإلضافة إىل توعية 
املزارعني بأهميّة محصـول القمح والحبوب اقتصاديٍّا، 
َواالهتمـام بالتعليـم الزراعـي وجـودة مخرجاته وكذا 
االهتمام بالبحوث الزراعية وتشجيع االلتحاق بالتعليم 
الزراعي والتشـجيع عىل االعتماد عىل املوارد الطبيعية، 
َوتوفـري التقنيـات الزراعية الحديثـة وتحفيز املزارعني 

عىل استخدامها. 
ويشـري عميد كلية الزراعة واألغذيـة بجامعة إب إىل 
أن الله -سـبحانه وتعاىل- وصـف أرض بالدنا يف محكم 
كتابـه العزيـز أرض الجنتـني والبلـدة الطيبـة، وأطلق 
عليهـا يف كتب التاريخ اليمن السـعيد إضافة إىل أن الله 
مّن عىل يمـن اإليَمـان والحكمة بقيادة ربانية منهجها 
هـدى الله وتنوع مناخي وهطول مطري وأرض خصبة 
وشـعب عزيز كريم يأبى االسـتبداد والظلـم والهيمنة، 
مؤّكـداً أن التوكل عىل الله إىل ما يصبو إليه السيد القائد 
يف توّجـهاتـه الوصـول إىل مرحلـة االكتفـاء الذاتي من 

املنتجات النباتية والحيوانية. 
وخري شـاهد عىل الواقع العميل مـا قامت به اللجنة 
الزراعية والسمكية العليا ممثلة باملجاهد السيد إبراهيم 
املداني ومؤّسسة بنيان ووزارة الزراعة، من نجاح كبري 
يف تحقيـق األمن الغذائي النباتي والحيواني بنسـبة 20 
30- % من احتياجات شـعبنا العظيم الغذائية النباتية 
والحيوانيـة يف وطننـا الحبيـب وطن العزة والشـموخ 

واالنتصـارات والكـرم.
ويؤّكـد مديـر مرشوع البذور املحليـة عضو اللجنة 
الزراعية والسـمكية العليا الدكتور مطهر الخيشني، أن 
اليمن يمتلك املقومات الزراعيـة الالزمة إلنتاج الحبوب 
والبقوليات وُخُصوصـاً القمح وتحقيق االكتفاء الذاتي 
منهـا، ُمشـرياً إىل أن اليمن لديهـا أرض زراعية خصبة 
بمسـاحات كافيـة إلنتـاج 3 ماليـني طـن مـن القمح 

وتحقيق االكتفاء الذاتي. 
الزراعيـة  األرض  مسـاحة  أن  الخيشـني  ويوضـح 
الالزمـة إلنتـاج هذه الكمية هـي ما بـني 600 إىل 750 
ألف هكتار، ُمشـرياً أن هذه املساحة موجودة يف الجوف 
وتحتـاج معظمها إىل اسـتصالح وحفر اآلبـار وتجهيز 
األرض بشـبكات الري الحديثة وبناء السدود والحواجز 
املائية والقنوات التحويلية، منوًِّها إىل أن الوصول إلنتاج 
3 ماليـني طـن مـن القمـح وتحقيـق االكتفـاء الذاتي 
سيكون عىل مراحل وسنوات وذلك باستصالح خمسني 
ألـف هكتار يف ُكـّل مرحلة وتجهيزها باآلبار وشـبكات 
الري الحديثة والتوسـع يف استصالح األرايض يف الجوف 

والسهل التهامي والقيعان يف إب وذمار وعمران. 
وبنّي أن توفري البذور كذلك سيتم توفريها بالكميات 
املطلوبة لكل مرحلة وذلك بإكثارها يف مساحات تناسب 
االحتيـاج لـكل مرحلـة، ُمشـرياً إىل أن هذا العام شـهد 
توسعاً يف زراعة القمح يف املحافظات يف املوسم الشتوي 
وكذلـك اآلن يف املوسـم الخريفـي يف املناطق الوسـطى 
والشـمالية، وكذلك تم التوسـع يف زراعة الذرة الشامية 

والسمسم والدخن يف املوسم الصيفي يف الجوف. 
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تحُرضُ كربالُء اليوم بكل مآسيها وآالمها 
تتكـّرر  مشـهد  يف  وغربتهـا،  وقسـوتها 
أحداث األمـس يف اليوم، ويتشـابه الطغاة 
والفاسـدون يف عرص يزيد األموي مع هذا 
العـرص الصهيوسـعودّي، كمـا يسـتلهم 
األحرار الدروس والعرب من الحسني -َعَليِْه 
ــَالُم- يف عـدم خضوعه واستسـالمه  السَّ

وانحنائه للطغاة. 
وتذُكـُر ُكتُُب التاريخ أن الحسـني -َعَليِْه 
املتاعـب  مـن  الكثـريَ  واجـه  ــَالُم-  السَّ
والتحديـات، حتـى من أقرب النـاس إليه، 
فمع اشتداد مطالبة الطاغية يزيد للحسني 
بالبيعـة، قـال البعض منهـم: «إن هي إال 
كلمة قلها واسـرتح»، لكن القائد الشجاع 
الحـر -كمـا ورد يف روايـة لعبـد الرحمـن 
الرشقـاوي بمرسحيـة بعنوان «الحسـني 
شـهيداً» قال لهم: «ما رشف الرجل سوى 

كلمة». 
ثم قال لهم: أتدرون ما معنى الكلمة؟ 

مفتاح الجنة يف كلمة.
دخول النار عىل كلمة.

وقضاء الله هو الكلمة.
الكلمة نور.

وبعض الكلمات قبور.
الكلمة فرقان بني نبي وبغي.

بالكلمة تنكشف الغمة.
الكلمة نور.

إن الكلمة مسئولية.
إن الرجل هو الكلمة. 

وتثبـت ُكــّل الوقائـع أن األحـرار حني 
ينطلقـون يف مقارعة الباطـل، ال يعرفون 
معنـى للخـوف، وال للهزيمـة، وأنهم حني 
يتَحّركـون، حتـى لـو كانـت إْمَكانياتهم 
محـدودة، يثقفـون بأن الله سـينرصهم، 
وأن دماءهم الزكية، ستثمر نرصاً ولو بعد 
حني، وهذا ما كان يؤمن به الحسني -َعَليِْه 
ــَالُم- بعكـس أُولئك الخانعـني، الذين  السَّ
كانـوا يفّضلون عـدَم مواجهـة الطاغون 
حتى ال يدركهم املـوت أَو األرس، معتقدين 
أن الخنوع واالستسـالم للحـكام الطاغية 
سـيجنبهم املحـن والشـقاء، ولهـذا فقد 
واجـه ُكـلُّ الخانعـني واملحايديـن مصرياً 
عنيفاً بعد استشهاِد اإلمام الحسني -َعَليِْه 
ــَالُم- لدرجة أن البعض تمنَّى لو كان  السَّ
مـع الحسـني وقاتـل واستشـهد يف أرض 

املعركة. 
وعـىل امتـداد القرون، يـدون التاريخ يف 
صفحات محدودة، سـري األبطـال األحرار 
الذيـن تصـدوا للطغاة واملجرمـني، والذين 
كانوا امتداداً لثورة اإلمام الحسـني -َعَليِْه 
ــَالُم- كاإلمـام زيد بن عـيل، والهادي  السَّ
إىل الحـق يحيـى بـن الحسـني، وغريهـم 

الكثريون، ُوُصـوالً إىل زماننا هذا، إذ نعيش 
فيه مظلومية الحسني ووحشية اليزيد. 

 وتتكـّرر التجـارب والوقائع، فالشـعب 
اليمنـي يواجـه وعـىل مـدى ما يقـارب ٨ 
سـنوات عدواناً أمريكياً صهيونياً غاشماً، 
ال يعـرف الرأفـة وال الرحمـة؛ ولـذا فقـد 
قتـل األطفال والنسـاء، ودّمـر املنازل عىل 
املجـازر،  آالف  وارتكـب  األبريـاء،  رؤوس 
وهـدم املسـاجد، واألسـواق، والطرقـات، 

واملستشـفيات، واملدن التاريخية، وغريها، 
يف ظـل صمـت عربـي وإسـالمي مطبق، 
ــة؛  باسـتثناء عـدٍد قليٍل مـن أحـرار األُمَّ
ولهذا َفـإنَّ الشـعب اليمني عاش وال يزال 
يعيـش مأسـاة كربـالء، وغربـة كربـالء، 
ـَالُم-،  ومظلومية اإلمام الحسني -َعَليِْه السَّ
لكنه بكل عزة وإباء وشـجاعة ال نظري لها 
يواجه الطغيان اليزيـدي املتمثل يف أمريكا 
وإرسائيل والنظامني السعودّي واإلماراتي. 

وأمام هـذه املأسـاة، نجد األمـني العام 
لحزب الله السـيد حسن نرص الله يقول يف 
إحدى خطاباته: «إن الشعب اليمني يعيش 
يف ُكــّل يوم وعـىل مدى السـاعات كربالء 
متواصلـة، كربالء العـرص هي التي تجري 
اآلن يف اليمن بكل ما للكلمة من معنى؛ ألَنَّك 
يف معركـة اليمن عند هذا الشـعب املظلوم 
سـتجد مظلوميـة كربـالء وغربـة كربالء 
وحصار كربـالء وعطش كربـالء وحصار 

تقرير

بعرة التسغظ لط ُتعجم ولط َتظاِه بسث غروب حمج ذلك الغعم شعغ ُطسامّرة شغ وجه غجغث وأحئاه غجغث إلى غعطظا عثا

طزطعطغئ الغمظ وشطسطني..
 السغح شغ ضربقء السخر السغح شغ ضربقء السخر

الغمظ

شطسطني
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ــة عن كربالء،  العالم لكربالء وتخـيل األُمَّ
وهذا هو الذي يجري اليوم يف اليمن». 

ويضيف نـرص الله: «املشـهد اآلخر من 
كربالء الصالبة، والشـهامة، والشـجاعة، 
تجده  والبطولة، والصرب، والثبـات، أَيْـضاً 
يف اليمـن، نحـن يف يـوم الحسـني -َعَليْـِه 
ـَالُم- نرى أنه من أوجب الواجبات عىل  السَّ
الشـعوب العربية واإلسـالمية وعـىل ُكـّل 
عربي ومسـلم وعـىل ُكـّل إنسـان رشيف 
وحـر يف هذا العالـم أن يخـرج عن صمته 
إزاء هـذه املجـزرة البشـعة اليوميـة التي 
تنّفذُها قوى العدوان األمريكي السـعودّي 
عـىل الشـعب اليمنـي، هذا الصمـُت يجب 
أن يُكَرسَ وهذا السـكوت يجـب أن ينتهَي، 
وهـذه  العالـم،  ُكــّل  يتَحـّرك  أن  ويجـب 
املسـؤولية مسـؤولية إنسـانية وأخالقية 
ودينيـة واللِه سيسـأل الجميـع عنها يوم 
القيامة؛ ألَنَّ هذا السكوت وألن هذا الصمت 
يشجع هؤالء املجرمني القتلة عىل مواصلة 
مجازرهـم وعىل مواصلة توحشـهم بحق 
األطفال والنساء واملدنيني والبرش والحجر 
يف هـذا اليمـن املظلوم وهذا اليمـن العزيز 

والغريب». 
 

جرٌح واتث.. آقٌم واتثة
وخـالل السـنوات السـبع املاضية، كان 
اليمنيـون يحيون ذكرى استشـهاد اإلمام 
ــَالُم- بأًىس وألٍم، فال  الحسـني -َعَليِْه السَّ
يعـرف مدى الجرح إال مـن أُصيب به، ولذا 
َفـإنَّ العدواَن والحصاَر، والقتل والترشيد، 
هـي  اليمنيـون  يعيشـها  التـي  والغربـة 
امتـداد ملظلومية اإلمام الحسـني –سـالم 
الله عليه-؛ ولهذا يـزداد الصمود والثبات، 
وتزداد التضحية، فمن الحسـني يسـتلهم 
اليمانيون الـدروس والعرب، ويسـتلهمون 
الثبـات والشـجاعة واإلقـدام، ومقارعـة 
الباطل، وعدم الخضوع والذل واالستسالم. 
 وهنا نجـد قائد الثورة السـيد عبد امللك 
بدر الدين الحوثي –يحفظه الله- يؤّكـد يف 
معظـم خطاباته العاشـورائية أننا نعيش 
يف واقعـة امتداد ملظلومية اإلمام الحسـني 
ـَالُم- وأن الشعب اليمني يعيُش  -َعَليِْه السَّ
محنَة كربـالء، َحيُث يُقتل أبناؤه وأطفاله، 
الفتـاً إىل أن اإلمـام الحسـني تَحـّرك عـن 
وعـي وعن قناعة خالصـة وتَحّرك بحركة 
القرآن وبما يمليه عليه القرآن، وأن شعبنا 
اليمني األبي ذنبُه الكبريُ الذي يعاقب عليه 
ُة واالنتماء واملبـادئ والقيم  هـو الُهــِويـَّ
واألخالق، مؤّكـداً أن الشـعب اليمني اليوم 
يواجه الطغياَن اليزيـدي املتمثل يف النظام 
السعودّي والنظام األمريكي»، ولهذا َفـإنَّ 
هـذا النظـام املتوحش قد قتـل اآلالف من 
اليمنيني واسـتباحونا بـكل تكرب وطغيان 
ونحن نـزداد قناعـة بموقفنـا وبرضورة 

التصدي لهم، كما يقول قائد الثورة. 
ويواصل السيد القائد: «يتَحّرك السعودّي 
بمعوَيل هدم: واحٌد منهم لباس الدين وهو 
ـابية تحت رعاية أمريكا،  عرب النشاط الوهَّ
واآلخر محاولة إفسـاد النفسيات وانحالل 
َوانسـالخ عن الدين يف أخالقه»، مؤّكـداً أن 
«الصادق ال يقبل أن يسـكت أمام ُكـّل هذا 

الطغيان». 
ويـرى الكاتـب واملحلـل السـيايس زيد 
البعـوة يف مقال له بعنوان: «كربالء األمس 
وكربـالء اليـوم» أن كربالء ليسـت ُمَجـّرد 
معركـة عاديـة فنحـن نعيش اليـوم وكل 
يـوم كربـالء يف مختلـف األمصـار والدول 
العربية واإلسـالمية، معارك ُمسـتمّرة بني 
الحـق والباطل ومظلوميات كبرية وانعدام 
للوعـي يف صفوف جنود الباطل كما حصل 
يف املـايض يواجهـون أهـل الحـق والوعي 
والبصرية كما حصل يف املـايض أَيْـضاً فال 
الحسـني مـات وال ثورته انتهـت وال يزيد 

انترص وال طغيانه انتهى. 

بالنسـبة  عاشـوراء  «يـوم  ويواصـل: 
للمسـلمني كألف سـنة من األيّـام األُخرى 
نقطـة  كان  محـرم  مـن  العـارش  فيـوم 
تحـول حال بينها خـذالن النارص وطغيان 
املجرمـني إال أن ثـورة الحسـني لـم تُهزم 
ولـم تنتِه بعـد غروب شـمس ذلـك اليوم 
فهي ُمسـتمّرة يف وجه يزيد وأشـباه يزيد 
إىل يومنـا هذا وإىل يـوم القيامة ويف اليمن 
عاشـوراء لكنها ليسـت ُمَجـّرد يوم واحد 
فقط بل أكثر من سبع سنوات من العدوان 
السـعودّي األمريكـي عىل الشـعب اليمني 
الذي أهلك الحرث والنسل وارتكب الجرائم 
وانتهك الحرمات وأوغل يف الحصار والدمار 
وقتل األطفال والنسـاء والشيوخ واملرىض 
واملسافرين، وهو عدواٌن سعودّي أمريكي 
صهيوني عربي تحالـف فيه ُكـّل مجرمي 
وطواغيـت العالـم ضـد الشـعب اليمنـي 
وارتكبـوا أبشـع الجرائـم قطعـوا رؤوس 
النسـاء واألطفال والشيوخ وحتى املرىض 
واملكفوفني بل ذهبوا إىل اسـتهداف املقابر 
والطرقـات ودّمــروا املنـازل واسـتهدفوا 
األسـواق واملدارس واملسـاجد وفعلوا أكثر 
مما يتصوره إنسـان بمعنى كلمة إنسان، 
حـارصوا الشـعب اليمني يف لقمة عيشـه 
ويف األدوية واملسـتلزمات الطبية، ولو كان 
باستطاعتهم أن يحجبوا الشمس ويمنعوا 

الهواء لفعلوا ذلك». 

ويؤّكــد البعـوة أن «عاشـوراء اليمـن 
تعانـُق عاشـوراء كربالء، فنرى الحسـنَي 
وأصحابَه يف مجزرة يف سوق مستبا بحجة، 
أَو يف مدرسـة أطفـال بجمعـة آل فاضـل 
بصعدة، أَو يف مستشـفى عبـس بحّجـة، 
أَو يف صالة العزاء الكربى بصنعاء، فنتذكر 
اإلمـام الحسـني وأصحابه، ونـرى دماءنا 
الزمـان  اختلـف  وإن  بدمائهـم،  تختلـط 
واملكان واألعداء واألصحـاب إال أن املوقف 
واحـد واألهـداف واحـدة، وهكـذا كربالء 
عاشوراء عىل مدار السـاعة قصف ودمار 
ولكـن  ودمـوع،  ودمـاء  وحصـار  وقتـل 
ا  كربـالء اليوم يف اليمن كانـت مروعة ِجـدٍّ
أقـدم فيهـا يزيد عـىل اسـتهداف املدنيني 
بالطائرات يف األسواق والطرقات واملساجد 
يزيد  واسـتعان  واملدارس،  واملستشـفيات 
بـ داعش والجنجويد وبالك ووتر وأمريكا 
و»إرسائيـل» وعـدد كبري مـن دول النفاق 
والطغيـان فصارت كربـالء يوميٍّا يف اليمن 
تختلط ألوان الدخان السوداء التي احرتقت 
فيها خيام الحسـني بدخان الغـارات التي 
شـنتها طائرات العـدوان اليمـن واختلط 
الدم بالدم واملظلومية باملظلومية والذكرى 

بالذكرى». 
 

غجة.. وجٌع ضربقئغ
وإذ كان الشـعُب اليمني يعيُش تفاصيَل 

املعانـاة واآلالم ملا يقارب ثماني سـنوات، 
َفــإنَّ فلسـطني املحتّلة تعيـش ُكـّل يوم 
وقائع أكثر بؤسـاً وظلماً من عدو غاشـم 
احتل األرض ورشد األهايل السكان، بتواطؤ 

وصمت عربي وإسالمي مخيف. 
وتتجدد املأساة اليوم مع عدوان صهيوني 
جديـد عىل قطاع غـزة، َحيـُث يتزامن هذا 
التوحـش الصهيوني مع ذكرى عاشـوراء 
واحـدة،  املظلوميـة  أن  لتؤّكــَد  املؤملـة، 
والتوحش واحد، فاملوت يجتاح غزة املدينة 
الصامـدة الصابـرة، وليلهـا الطويل ميلء 
املـآيس، والناس تبحث عـن ضياء الصبح، 
والخوف يغطـي الدرب، ويجتـاح النخيل، 
والناس أَيْـضاً يعربون فوق أشالء الزهور، 
ودماؤهم يف الدرب شـالل يسـيل، واألرض 

تمضغ حزنها وتنزف الجرح العميق. 
ولهذا يقول الشاعر صباح الحكيم: هي 
غـزة وكأنما هـي كربالء، نفـس املجازر، 

والتدهور والبكاء. 
ويضيف يف أبيات تراجيدية محزنة قائالً:

تنـادي  رصختهـا  يف (الطـف)  وكأنمـا 
األبرياء

وا غزتاه وا غزتاه
وا غربتاااااااه 

طفل بريء فوق صـدر الدرب يرصخ يف 
الهواء

أماه قومي ال تنامي يف العراء
الخوف يـا أمي يطاردني كظيل يف األزقة 

َوالخواء
تتطاير األشالء يف رحب الفضاِء

فتعثر املسكني أعياه البكاء
وظّل يبحث يف السؤال

عينـاُه تسـأل َواملواجـع حولـه تمحـو 
الضياء

وعواصـف األحـزان تطحـن يف املنـازل 
َوالبرش

أين الجداول واملزارع َوالنهر؟
أين السماء؟؟؟
أين الزهر؟؟؟

أتموت غزة يف سيوف األشقياء؟؟؟
وتغيب يف ليِل البالء؟؟

ونقول ها هو ذا القضاء؟؟
وا حرستاه
وا أمتاه

وبدا يغالبه النعاُس فمّرًة يبكي
وأحياناً ً يغيُب مع العناء

ويعـود من فـزعٍ  ليبكي حزنـه القايس 
ألحالم املساء

يتأوه املسكني.. ينظر للوراء
حتـى تدهوَر يف املتاعـب َوانطوى صوت 

الرجاء
و كأنما عاد الجواب يحفُه همس الرجاء

من بني أنغام السحاب
و مدامع األطفال … أصوات النساء

األرض تبقى أرضنا
ال لن تموت َولن تصري لغرينا

رغم النوائب َوالقهر
ستظل غزة أرضنا

مهما جنى كف القدر
و تعود أريض كالسناء
و يعود للطري الغناء

مـن رصخـة الجرحـى.. دماهـم.. من 
كفوف الورد

من صمت الحجارِة
سوف ينترش النهار

من دمعة األيتام من صرب األرامل
سوف ينفجر القرار

من همسـة األطفال روح الطهر يزدهر 
املدار

هم كلما عاثوا بأزهار الخميلة
كلما داسوا عىل األرض الجميلة

كلما زادوا دماراً َوانهيار
إال وهذي األرض تهفو النتصار

إال وهذي األرض تهفو النتصار. 

تقرير
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بأطعال السسعدّغئ واإلطارات ُتثبح غجة

ضربقُء.. البعرُة والحعغثضربقُء.. البعرُة والحعغث

طرتدى الةرطعزي

بأمـوال العـرب املطبعـة ومشـيخاتها املنبطحـة 
وبالنفـط العربـي ومشـتقاته وبصمـت الشـعوب 
الخانعة يُعتَدى اليوم وعىل مدى أربعة وسبعني عاماً 
عـىل إخوتنا يف فلسـطني من قبل الكيـان اإلرسائييل 
اللقيـط الالهث نحو العظمة والتي حتماً وبعون الله 

ــة ستسقط قبل مخاضها.  ويقظة أحرار األُمَّ
فمـع ُكــّل جريمـة إرسائيلية ضد شـعب وأرض 
ومقدسـات فلسـطني وغريها مـن البلـدان العربية 
واإلسـالمية الرافضة للهيمنة واالستكبار الصهيوني 
األمريكـي سـنجد البصمـة السـعوديّة واإلماراتيـة 
واملطبعـة يف ُكــّل االحـداث املؤملـة التـي تحصـل يف 

شعوب العالم بدموية.. سنجد السعوديَّة واإلمارات يف تلك املذبحة 
أَو الجريمة والتي تؤّكـد ضلوع النظامني السـعودّي واإلماراتي يف 
املشاركة املبارشة أَو غري املبارشة من خالل الدعم والتمويل باملال 
وعرب اإلعالم الذي يصور العدّو اإلرسائييل مدافعاً عن نفسه بينما 
تُتهـم حركات املقاومة يف فلسـطني وغريهـا باإلرهاب وباختالق 

املشاكل. 
العـدوان اإلرسائيـيل عىل قطـاع غزة املقـاوم وعمليـة اغتيال 
القياديـني تيسـري الجعربي وخالد املنصور ليسـت وليدة سـاعة 
وقوعهـا فقد سـبق املخـاَض مشـواٌر طويـٌل وعمليـات مراقبة 

واستخباراتية بتمويل سعودّي إماراتي وبتسهيل وتواطؤ مرصي 
بداخل القطاع نتج عنها ما رأيناه اليوم بحق إخوتنا يف فلسـطني 
ويف غزة ومقاومتها الباسـلة التي أجادت يف الرد عىل 

العربدة الصهيونية. 
والداخـل  غـزة  يف  الفلسـطينية  املقاومـة  عـىل 
الدينيـة  الرؤيـة  يف  تتحـَد  أن  املحتـّل  الفلسـطيني 
والوطنية ويف األهـداف قبل الصفوف وتوّجـه للعدو 
ا مـن  اللقيـط الرضبـات املوجعـة عسـكريٍّا وأمنيّـٍ
خالل تعقـب العمالء من يرفعـون احداثيات املواقع 
العسـكرية وتَحـّركات املجاهدين والـرضب بيٍد من 
حديـد دونمـا رحمـة ألي عميـل منـدس وخائن يف 
الوسـط الشـعبي، وأن ال تعّول عىل األنظمة العربية 
التي بأموالها وتطبيعها تُقصف غزة وتُحتل فلسطني 

أراضيها ومقدساتها. 
ونحن من يمن اإليَمـان والحكمة سنكون إىل جانبكم مساندين 
باملـال وبالسـالح وبالدعـاء وباملجاهدين إن اسـتدعت الظروف، 
وسـنكون إىل جانبكـم يف الـرساء والـرضاء حتـى نخّلـص أمتنا 
وشـعوبنا ومقدسـاتنا وأراضينا العربية واإلسالمية من االحتالل 
والتدنيـس الصهيونـي األمريكـي وسـنطّهر األرض مـن الخونة 
واملطبّعـني مـن بأموالهـم ونفطهم تُذبـح غزة واليمن وسـوريا 
ولبنان والعراق وتُعادى إيـران يف حني جعلوا من إرسائيل حمامة 

سالمة ووديعة الله يف أرضه وإخوة لهم يف الدين واملعتقد. 

شارس السثغ

جاء الحسـني حامالً الثورة التي فجرها 
جـده محمـد بن عبـد الله، وواصلهـا أبوه 
عيل بن أبـي طالب وأخوه الحسـن، ولكن 
لـم يكن لديه جيشـاً وال سـالحاً وال ذهباً، 
وبالتـايل لم يكن لديه أية قوة عسـكرية أَو 
تنظيـم. كانـت املرحلة حساسـة وتتطلب 
رجـالً تاريخيٍّا يـؤدي ذلك الـدور القيادي، 
ويكون حارسـاً ومسـؤوالً عن هذه الثورة 
الكـربى التـي أطلقها محمد بـن عبد الله، 
بعد أن ُقوضت دعائمها تحت رضبات بني 

أمية وأعوانهم. 
تـرك الحسـني مدينتَه، وخـرج من بيته 
نافضاً يديه من الحياة، مختاراً املوت، َحيُث 
كان ال يملـك يف مواجهة عدوه سـوى هذا 
السـالح العظيم، وهو املوت، وبهذا السالح 
واجه العدّو وفضحه وأسـقط أقنعته، وإن 
لم يكن يف مقـدوره قهر عدوه وهزيمته يف 
سـاحة القتال، ففي مقدوره، بالتضحية، 
أن يفضحـه، فهـو كإنسـان أعـزل وحيد 
ومدرك ملسؤوليته، لم يكن يملك سوى ذلك 
السالح، تلك املوتة الحمراء، فحريته تضعه 
يف موقـع املسـؤولية ملقاومـة ُكــّل أنواع 
االضطهاد واإلذالل والخنـوع، وملا لم يكن 
لديه من سـالح سـوى وجوده، فقد حمله 

عىل راحتيه وبرز به إىل مقتله. 
لقد كان اإليَمـان الذي يتعرض لالنهيار 
ومصـري الناس الذيـن وقعـوا أرسى ظلم 
واضطهـاد كما كان يحصـل يف الجاهلية، 
وأُولئـك الذين يطمحون إىل الحرية والعدل، 
هؤالء كلهم كانوا ينظرون ماذا سـيصنعه 
البطـل! أمـا هذا البطـل الـذي كان وحيداً 
أعزالً بال سـالح، فقد ظهـر ببطولة نادرة 
حـني جاء بكيانه ووجـوده وحياته، وجاء 
بأهل بيتـه وأعز الناس عىل قلبه، ليشـهد 
ويشـهدهم أنه أَدَّى مـا عليه يف عرص كان 
الحق فيه كما الحسني بال سالح وال دفاع، 
صارخاً يف وجه التاريخ: «اشـهدوا َفإنَّي ال 

أقدر عىل أكثر مما فعلت». 

وعـىل هذا تلقـى دم طفلـه الذبيح بيده 
فرفعـه إىل السـماء قائـالً: «انُظْر واشـهْد 

وتقبَّْل هذا القربان». 
ويف عـرص كهـذا َفإنَّ مـوت رجل يكون 
ـة وأََساسـاً لبقاء عقيدة،  ضماناً لحياة أُمَّ
لجريمـة كربى،  وتكـون شـهادته إثباتـاً 
ألقنعة الخـداع والزيـف، وألقنعة  وهتـكاً 
الظلم والقسـوة الحاكمة، وإدانة لسـحق 
القيم ومحوها من األذهان، بل إنه احتجاج 
أحمر عىل التحكم األسود، ورصخة غضب 

يف صمت قطع الحناجر. 
إن الشـهادة هـي األمر الـذي يتغلغل يف 
أعماق التاريخ لتكون ُقدوة ملن يأتي ويريد 
أن يكـون، وهـي إدانـة للعصـور املظلمة 
التي تميض بصمت يف أطالل مقربة سوداء 
صامتة، فعىل أطالل األزمـان، يفيق بقايا 
إنسان، لريوي ما تبقى من حكايته، بلفظ 

آخر األنفاس. 
ولقـد كان الحسـني يعـي أهميّـة هذه 
الرسـالة التي وضعها مصري اإلنسان عىل 
عاتقـه، لذلك بـادر بالخروج مـن مكة إىل 
مرصعـه، وهو يعلـم أن التاريـخ ينتظره 
وينظـر إليه، وأن ذاك الزمـن الذي يعود إىل 
الوراء عىل أيدي املفسدين، كان يتطلع إليه 
ليتقدم إىل األمام، وأن الناس املستسـلمون 
لـألرس بال مقاومة، كانوا يف حاجة ماسـة 
إىل نهوضه ورصخته، وأن رسالة الله التي 
وقعت يف أيدي الشـياطني مـن جديد، تريد 
منه أن يشـهد عـىل هذه الجريمـة بموته، 
وذلك مـا قصده حـني قال: «شـاء الله أن 

يراني قتيالً». 
لـذا فالشـهادة عمـل مفاجـئ يحـدث 
تحـوالً ربانيـاً يف الجانب الحقـري واملنحط 
من اإلنسـان، إثر عملية توهج واحرتاق يف 
نار العشق واإليَمـان، ليصبح ذلك اإلنسان 
طاقة نورانية إلهية محضة، فمن هنا كان 
الشهيد ال يغسل وال يكفن وال يحاسب يوم 
القيامـة؛ ألَنَّ ذنوبـه كانت قبل الشـهادة، 
وهو ضحى بنفسـه قبل أن يموت وحرض 

اآلن. 
فالشـهادة تعنـي الحضـور، واإلبصار، 

واإلخبـار، والشـهود، والصـدق، واألمانة، 
والوعي للشخص الذي تتطلع إليه العيون. 
وهـي تعني أخـريًا «الُقـدوة والنمـوذج». 
فالشهادة يف قاموسـنا ليست حادثاً دامياً 
منغصاً، ويف معارفنا ليسـت موتاً يفرضه 
العدّو عىل املجاهد، بل إنها اختياٍر واٍع يقدم 
عليه املجاهد بـكل طواعيٍة ووعٍي وإدراك، 
ويختـاره بدافـٍع ذاتـي. ثـم أن الشـهادة 
تختلف يف نظرنا كمسـلمني عما هي عليه 
يف تاريـخ األمـم من أنهـا مصـري محتوم 
باملوت للبطل تراجيدياً، فهي ليست وسيلة 
بل مقصد، إنها أصالة وتكامل وسمو، إنها 
مسـؤولية كربى وصعود من أقرص الطرق 
إىل معـارج اإلنسـانية، إنهـا ذروة سـنام 
العطـاء والكمـال اإلنسـاني، ودعـوة لكل 
األجيال يف ُكـّل العصور النتزاع الحياة قبل 

فقدانها. 
فلقـد تعلمنا من الحسـني كيف نحيا إن 
أردنا البقـاء، وكيف نموت إن لم نقدر عىل 
الحيـاة، وذلك بتوثيق شـهادته يف محكمة 
التاريـخ، وهـي شـهادة ُعمـدت بالـدم ال 
بالكلمة، لقد شهد بأن نظاماً واحداً يحكم 
تاريـخ البرشية ويتحكم به، نظام سـخر 
السياسـة واالقتصاد والدين والفن والفكر 
والبرشية،  والـذوق  واألخـالق  والفلسـفة 
ليصنـع من ذلك كلـه قواعد لدولـة الظلم 
والجور والجريمة، مضحياً باإلنسـان عىل 
بهذا اإلنسـان  مذبـح مطامعـه، متحكماً 
وقيمـه، يحكـم التاريـخ بالقـرس، جـالد 
راحت ضحيته آمـال األجيال، وانطفأت يف 
ظلـه أماني األمـم، وتلونت تحت سـياطه 
جنوب النسـاء، ونكسـت لجـوره هامات 
الرجال، فمن أجل أن يريض رغباته ويعمر 
حياته، أباد وأجاع واسـتعبد رجاالً ونساًء، 
وشـيوخاً وأطفاالً، متجـرداً من ُكـّل قيمة 

وعرف برشي. 
نظـام أسـود كهـذا النظـام كان يجب 
أن ينهـار، وال بـد له أن ينهـار، ولهذا أتينا 
وأكملنا املسري عىل الخط الرسايل الجهادي، 

فإنا نحن وعد الله، وإنا وعد اآلخرة. 

ارشسعا راغَئ 
التسغظ سالًغا 

وأتسظعا ذضراه 
صادري سئثاهللا خروان 

رايـَة  ارفعـوا 
عاليًـا،  الحسـني 
ذكـراه،  وأحيـوا 
قصتَـه  وأطلقـوا 
للناس  ومظلوميته 
أكثرهـم  َفــإنَّ 
بهـا  يعلمـون  ال 
ونحـن  اليـوم   أننـا 
نحيي هـذه الذكرى 
العظيمـة نؤّكــد لطغاة األرض واملسـتكربين 
مـدى عالقتنـا الوثيقـة والحميمة مـع إمامنا 
الحسـني -سـالم الله عليه-، والتي من خاللها 
نسـتلهم العديـد من الـدروس والعظـة والعرب 
التـي تصنـُع فينـا روَح الشـجاعة والعزيمـة 
واالستبسـال يف مواجهـة الظاملني وتسـاعُدنا 
يف مواجهـة ُكــّل تلـك التحديـات والتهديدات 
والصعوبـات واملخاطـر التي تحيط بنـا اليوم 
وأمتنـا  شـعبُنا  َويواجههـا  محمديـة  كأمـة 

اإلسالمية. 
فها نحن اليوم نتعلُم من مدرستنا الحسينية 
ومتالحمـة  كبـرية  بتضحيـاٍت  تتمثـل  التـي 
َوبطوليـة قدمها اإلَمـام الُحَسـني -سـالم الله 
عليه- نتعلم منها كيف يكوُن الجهاد الحقيقي 
ومـا هو هـذا االستبسـال الـذي يجعلنا نتحىل 
دائمـاً ونحذو نهـَج هذه الشـخصية العظيمة 
ــة تبـذل أرواحهـا  التـي تجعـل منـا خـريَ أُمَّ
رخيصـة يف سـبيِل إعالء كلمة الحـق، ولنرصة 
املستضعفني ومواجهة الفاسدين، وقسم ظهر 
الطغـاة َوالظاملني وكرس شـوكة املسـتكربين 
والوقوف ألُولئك الفاسـدين باملرصاد ومحاربة 

املتالعبني بسفك دماء األبرياء واآلمنني. 
الحـق  ثـور  الُحَسـني  اإلَمــام  ثـورة  إنهـا 
ضـد الباطـل، وثورة البنـاء َواإلصـالح والعدل 

واملساواة. 
فمـن هذه الثـورُة الحسـينية نتعلَّـُم حالوة 
الصرب واإلخالص والتضحية والفداء محتسبني 

االجر عند الله -عز وجل-. 
إننا اليوم ونحن نحيي هذه الذكرى الحسينية 
العظيمـة نمـيض ُقُدمـاً عىل النهج الحسـيني 
ـة ترفض  والقرآنـي الـذي يصنـع منا خـري أُمَّ
الخضـوع َوالذلـة واالسـتعمار وترفـض ُكـّل 
أنواع الخنوع َوالضعـف والهوان والركوع لغري 
الله -جل شـأنه-، ومن هذا املنطلق الحسـيني 
واملنهج الجهادي سـنميض عىل درب الحسـني 
متمسـكني بمرشوعـه القرآنـي الـذي ال يأتيه 
الباطل من بني يديه وال من خلفه، رافعني راية 
اإلسـالم، نرصخ برصخة التكبـري بوجه طغاة 
األرض، نرفع شـعار النرص بكل عزة وشموخ، 
متمسـكني بمنهج سـيدنا وقائدنا الحسني بن 
عيل حفيـد الحبيـب املصطفى -صلـوات ربي 

َوسالمه عليهم أجمعني-. 
ـَالُم- خالدًة  ستظل ثورُة الحسني -َعَليِْه السَّ
لـكل األجيال، ممتـدًة عرب الزمـن لتتعلم منها 
ـــة يف ُكــّل مراحلهـا كيـف تعيش نفس  األُمَّ
املرحلـة التي واجههـا اإلَمـام الُحَسـني -َعَليِْه 

ـَالُم- ضمن ذلك الخيار.  السَّ



9
االثنني

العدد

10 محرم 1444هـ
8 أغسطس 2022م

(1453)
كتابات 

ضربقُء الظعاغئ والئثاغئ  

الُعثظئ.. ضثم الثئإ سطى صمغص ابظ غسصعبالُعثظئ.. ضثم الثئإ سطى صمغص ابظ غسصعب

طتمعد المشربغ

 بعـد االنقالب األموي عىل الدولـة والدين املحمدي 
وبعد القضاء عىل ُكـّل من ال يزال يتمسـك باإلسـالم 
املحمـدي ويديـن بالوالء ألمـري املؤمنـني اإلمام عيل 
ــَالُم- وآل البيت وكل من يرفض االنقالب  -َعَليِْه السَّ
واالنحراف األموي ذهب بنـي أمية إىل رشاء الوالءات 
القبلية والدينية والعسكرية بأموال الدولة املغتصبة، 
وتطويـع وتحريـف الديـن لخدمة أهـداف دولة بني 

أمية وحكامها ولبسط نفوذها وتقوية شوكتها. 
وزاد األمـُر سـوًءا بعـد توريـث الحكم والسـلطة 
للحـدث يزيـد بـن معاوية الـذي أجمع ُكــّل فقهاء 

ــة عىل تفسـيق وتكفري ذلـك الصبي،  ومذاهـب األُمَّ
حتى أُولئك املتشّددون يف محبة بني أمية. 

لقد واصل يزيد مسلسـل التحريف واالنحراف وطمس لإلسالم 
املحمـدي لكن بوترية أكـرب وأرسع ودون أن يلجـأ إىل مكر ودهاء 
معاويـة ودون االكرتاث ألحـد، يدفعه حقد كبـري وقديم متوارث 
عىل اإلسـالم ومن جاء به محمد رسول الله -صىل الله عليه وـله 

وسلم- وآل البيت -عليهم السالم-.
ــَالُم- الذي وقف  ولـم يكن أمـام اإلَمـام الُحَسـني -َعَليْـِه السَّ
ــة والدين  يشـاهد هذا االنحراف والتحريف الخطري يف مسار األُمَّ
والفسـاد والظلم والهدم املمنهج لإلسالم إال التَحّرك بما لديه من 

إْمَكانيات بسيطة ملواجهة ذلك. 
ــَالُم- أن أية مواجهة تقليدية لسلطة  وقد كان يدرك -َعَليِْه السَّ
بهـذا الحجـم لن يكـون لـه أي أثر ولن يفلـح وعليـه أن يلجأ إىل 
ــة التي دخلت يف  طريقة جديدة تحدث صدمـة هائلة تنعش األُمَّ
ــة اإلسـالمية والعربية  حالة من املوت الرسيري يشـبه حال األُمَّ

يف الوقت الراهن. 
ــَالُم- يعـرف الطريقة التي  وكان اإلَمـام الُحَسـني -َعَليِْه السَّ
يمكن بها إحداث هذه الصدمة ويعلم ثمن ذلك ويعلم 
أن دمائـه الطاهرة لـن تكون كافية عـىل الرغم من 
عظمة وطهـارة وقيمة دمائه الرشيفـة يف مواجهة 
سـيف البغي والظلم والفسـاد واالنحراف، وأن عليه 
تقديـم الكثري مـن الدماء التـي ال تقـل قيمتها عن 
ـة كما فعل السيد املسيح  دمائه فداًء لإلسـالم ولألُمَّ

ـَالُم-.  -َعَليِْه السَّ
ــَالُم- إىل  ولذلك ذهب اإلَمـام الُحَسـني -َعَليِْه السَّ
جمع ُكـّل من ينتمي لهذا البيت الطاهر من آل البيت 
وممن ال يزالون يحملون الوالء واملحبة لله ولرسوله 

وآل البيت -عليهم السالم- ولم يكونوا بالكثري. 
وبعـد أن جمع الحسـني أبنائه وإخوانـه وأصحابه وقف فيهم 
قائـل: (هيهات منا الذلـة يأبى الله لنا ذلك ورسـوله واملؤمنون) 
وتوّجــه بهم إىل، َحيُث تكون املواجهة واملصري املحتوم وهو يعلم 
أن الطريـق ينتهي يف كربالء وبأن كربالء سـوف تكون النهاية له 
وملن معه وبأن جسـده الطاهرة لن تصل إىل أبعد من كربالء، لكنه 
ـة لتستعيد دينها املحمدي  يعلم أن كربالء سوف تكون البداية لألُمَّ
وعزتهـا وكرامتها وبأن مرشوع ومنهج وثورة الحسـني سـوف 

يتعدى كربالء ويطوف الكرة األرضية ويبقى إىل األبد. 
ويف العارش من محرم ويف كربالء املقدسـة قدم الحسني بن عيل 
لنـا وملن جاء قبلنا وملن سـوف يأتـي بعدنا أبلغ شـهادة وأعظم 
تضحيـة يف تاريـخ اإلنسـانية وارتفع بمأسـاته إىل مسـتوى لن 
يقـرتب منه أحد مـن العاملني وصنع بذلك ملحمـة بطولية وثورة 
تأخذ منها البرشية العربة والعزة والكرامة والصمود إىل يومنا هذا 

وإىل ما شاء الله. 

سئث الرتمظ طراد

فكرُة إحالِل السـالم يف اليمن ليسـت صعبـًة كما يرغُب 
اآلخـَر يف تصويرهـا يف األذهان، بـل هي فكـرٌة يف منتهى 
السـهولة ملـن أخلـص النوايـا لهـا؛ ألَنَّ مفرداِت السـالم 
وأُُسَسـه تقـوُم عىل فكرة الحرية واالسـتقالل والسـيادة 
والكرامة الوطنية، وهذه األسـس من مبادئ الحقوق التي 

أقرتها القواننُي الدولية. 
يتعاملون مع فتـح املطارات واملنافذ كقضايا شـائكٍة 
دة، وهي يف حقيقتها ليسـت كذلك، فحريُة االنتقال  ومعقَّ
والتَحـّرك من أبسـط الحقوق التـي تنُصُّ عليهـا املواثيق 
والعهـود الدوليـة، فلمـاذا يجعلـون مـن فتـِح املطارات 
واملوانـئ واملنافذ قضايا شـائكة يلزم الجلوس عىل طاولة 

الحوار ملناقشتها؟ 
من حق الشـعوب أن تنـاَل حقوَقها كاملًة غـري منقوصة، وليس من 
حق الدول الكربى أن تفرض قيوداً عىل الدول والشـعوب حتى تسـتعبَد 
الشـعوب والدول األشد فقراً وفق ما تمليه حركة املصالح الدولية للدول 
الكـربى، إذ أن فكـرَة الحريات وتقرير املصري ليـس من اختصاص قادة 
الدول الكربى بل من اختصاص الشـعوب فهي من تقّرُر مصريها، وهي 
مـن تختار حكامها، وفق الرشائع الربانية، ووفق القوانني الدولية، لذلك 
فحركُة االسـتعباد والهيمنة التـي يقوُم النظاُم الرأسـمايل الدويل تجايف 
الِفطـرَة السـليمة، وتتناقُض مع القوانـني والعهود واملواثيـق الدولية، 
وهـذا التناُقُض حالٌة اعرتاضية يف السـياق العام ينبغـي الوقوُف أمامه 
ومقاومته، فكرامة الشـعوب وسـيادتها ليست سـلعة قابلة للتفاوض 

والبيع. 
دأب النظـاُم الرأسـمايل منـذ تفـرُِّده بقيـادة العالـم عىل ممارسـة 
االستغالل، وممارسـة الَغبْن عىل الشعوب، وعىل مقدراتها، فهو يتحّكُم 
بالغذاء والدواء، وبأرسار الحضارة املعـاِرصة وبتقنية العلوم واملعارف، 
ويريـد أن يجعُل من نفِسـه مركـزاً تدوُر مصالُح األمم مـن حوله فيقر 

منها ما يشاء، ويمنع منها ما يشاء. 
وقد رأينـا كيف بدأ النظاُم الدويل الرأسـمايل عهَده منـذ تفرد بقيادة 
العالم يف مطلع العقد األخري من القرن العرشين، فقد صّدر الفريوسـاِت 
للعالـم عن طريق معامـل بيولوجية يديُرها ويـرشُف عليها، َوعمل عىل 
صناعة األزمات يف مختلف شـعوب العالـم، وصنع بؤَر التوتر التي تهّدد 
الكيانـات والـدول بالفناء، وتحكـم بمقاليدها، وحـاول صناعة حركة 
توازنات حتى يف الشـعوب نفسها ليتمّكَن من فرض ثنائية الهيمنة عىل 
الشـعوب والحكومات؛ كي ال تحيد هم مسـاره قيد أنمله، وكان واضًحا 
أن مشكلتَه الكربى هي مع حركات التحّرر التي ترُفـُض َوصايتَه فعمل 
عىل تشـويه صورتهـا النمطية يف مخيلـة الرأي العام العاملـي، بدءاً من 
الحركات القومية التي اسـتهدفها وحاربها بذرائَع شـتى اتضح كذبها 

وزيفهـا وتضليلها، ُمـروًرا بصناعة جماعات إرهابيـة تعددت أهدافها 
بتعـدد الغايات منها، فالقاعدة كحركة إرهابية بدأت بتحديد أهدافها يف 
رضب املصالـح األمريكية والغربيـة يف املنطقة العربية ويف 
مختلف بقاع العالم ثم تحولت إىل حركة تستهدف الشعوب 
والحكومـات اإلسـالمية وتسـتهدُف السـكينة العامة يف 
املجتمعـات املسـلمة، هذا التحـول يف نشـاط الجماعات 
اإلرهابية املصنوعة بجهد استخباري صهيوأمريكي جعل 
ة وقد  النظام الدويل يف مسـتوى أخالقي غرِي رشيف، َخاصَّ
تواترت االعرتافاُت لرموز النظام الدويل بتوظيف الحركات 
والجماعـات التـي تنشـط يف املجتمعات العربيـة لخدمة 

مصالح أمريكا والصهيونية العاملية. 
هناك تواُشـٌج بني النظام الرأسـمايل وبـني الصهيونية 
العامليـة فاللوبي الصهيوني اسـتطاع التغلُغَل يف مفاصل 
ـهاتـه لخدمـة  النظـام الـدويل الرأسـمايل، وبالتـايل وّظـف ُكــلُّ توجُّ
الصهيونيـة، وفق ما تمليـه معتقداتُها الثقافية والعقديـة، فهو يعمل 
يف املنطقـة العربيـة اليـوم منطلقا من أسـس عقائديـة يهودية بحته، 
فالصهيونية تعتقد أن املخلَِّص سـوف يحُكُم من الفرات إىل النيل، ولذلك 
فهـي تحلُُم بدولـة إرسائيل الكربى، وبالتايل فحركـة االضطرابات اليوم 
يف املنطقـة العربيـة هدُفهـا التمهيـُد لخـروج املخلِِّص الـذي يعتقدون 
أن خروَجـه يرتبط ارتباطاً عضوياً بشـيوع الظلم وسـفك الدماء، وهو 
مـا يسـعون إىل تحقيقه، لذلك كان شـعار «اإلخـوان» يف مرحلة الربيع 
العربـي: «كلما زدنا شـهيداً كلمـا اقرتبنا من النـرص»، واإلخوان -وفق 
هيـالري كلينتـون- نّفذوا الثورات وفق توافـق وتفاهم مع أمريكا ومن 
خاللهـا مـع الصهيونية العامليـة، وبالتـايل تماهوا مع الشـعار تماهياً 
ساذجاً وبغباء مفرط، وما لم تتوقعه الصهيونية أن مكَرهم سوف يبوُء 
بالفشـل، فتدابـريُ الله كانت تقـُف لهم باملرصـاد، إذ تعاظم دوُر حركة 
املقاومـة اإلسـالمية يف اليمن ويف لبنان ويف سـوريا ويف العراق ويف إيران 
فـكان ذلك عائقاً أمام بلـوغ غاياتهم وأهدافهم، وهـم اليوم يخوضون 
معركـة مصريية مـع محور املقاومة الذي أصبح قوة ذات شـأن عظيم 

يف املنطقة. 
ومن هذه األسـس نقوُل: إن فكرَة السـالم يف اليمن قابلٌة للتحّقق إذَا 
تركوا اليمَن وشـأنَه، لكن ذلك يهّدُد وجوَدهم، وبالتـايل فالنوايا الدوليُة 
غريُ سـليمة تجاه السـالم يف اليمن، بدليِل صمت األمـم املتحدة ُكـّل هذا 
الوقت الطويل، حتـى إذَا حدثت متغريات دولية اقتضت مصلحُة النظام 
الـدويل خفـَض التصعيد مع محـور املقاومـة بفكرة التأجيـل والتفرغ 
ملواجهـة الخطر القادم من الروس والصني، فكانت الُهدنُة يف اليمن التي 
يسـَعون إىل تجديدهـا بني الفينـة واألُخرى كدِم الذئـِب عىل قميص ابن 

يعقوب. 

شغ ذضرى 
بعرِة التسغظ

الحغت سئثالمظان السظئطغ 

أن  الشـقاء  ومـن 
تجد البعض يدافعون 
مسـتميتني عن يزيد 
ال  األصـل  يف  وهـم 
يعلمون من هو يزيد 
ومن هو الحسـني أَو 
يزيد  فعلـه  الـذي  ما 

بالحسني؟!
قتـل  فجريمـة 
يف  للحسـني  يزيـد 
اعتقادي أشد وأفظع 
مـن جريمة قتـل قابيل ألخيـه هابيل عـىل جرمها 

وفظاعتها. 
عـىل األقل قابيـل ندم مبـارشًة بعد قتلـه ألخيه 
وقام بمواراة سـوءته بدون أن يمثـل أَو يعبث بها، 
أمـا يزيد فقد علـم الناس أجمعون بمـا قام به من 
التمثيل بجثة الحسني وحز رأسه عليه السالم ونقل 
رأسـه الرشيف إىل دمشق، َحيُث يقيم يزيد يف واقعة 
لم يشـهد لها التاريخ مثيال وال تنم عن ُمَجـّرد قتل 
منشـق أَو متمـرٍد أَو انقالبـٍي كما يحـاول البعض 
تصويـره وإنمـا تنـم عن رغبـة انتقاميـة جامحة 
نابعـًة من حقٍد تاريخـٍي متأصل ال يمكن أن يخرج 

عن إطار عملية تصفية حساباٍت قديمة جداً!
ومـن الشـقاء أكثر أن تجـد من يحـاول أن يربّر 
ليزيـد فعلته تلك بدعوى أن الحسـني بمفاهيم هذا 
العرص كان انقالبياً أَو متمرداً أَو منشقاً أَو أي يشء 

من هذا القبيل!
يحسسـوك طبعـاً وكأن معاوية ويزيـد قد جاءا 
إىل السـلطة بانتخابـات حرة ونزيهـة عرب صناديق 

االقرتاع!
وهناك مـن يذهب أكثر من ذلـك بالقول أنه لوال 

بنو أمية ملا فتحت األمصار واألقطار!
يشـعروك دائماً كمـا لو أنها ما كانـت لتفتح إال 
بهم متناسني وعد الله سبحانه وتعاىل ووعد رسوله 

الكريم يف فتحها!
يـا هؤالء.. لـوال بنو أمية وسـليمان بن عبد امللك 
الـذي عزل قائد الفتح اإلسـالمي يف شـمال أفريقيا 
مـوىس بـن نصـري وأمـر فجـأًة بتوقيـف الجيـش 
اإلسـالمي الذي كان عىل تخوم فرنسا لكانت أُوُروبا 
قد دخلت يومها يف حظرية الدولة اإلسالمية مسلمًة 

وموحدة من بدري!
حتـى يف العرص العبـايس، ألم يفر عبـد الرحمن 
بن معاوية بن صخر (الداخل) إىل األندلس وينشـق 
بها عن الدولة اإلسـالمية مقيماً لنفسه هناك دولًة 
صغـريًة انتهـى بهـا املطـاُف إىل سـقوطها بأيدي 
الفرنجة وطرِد املسـلمني والعرب مـن بالد األندلس 

نهائيٍّا وإىل األبد؟!
أنا لسـُت طائفيـاً هنا ولـن أكون ولكنـي أردت 
التحدث عن العقلية األموية السـلطوية املتسـلطة 
والتي اسـتمرت وما زالت تالزمنا إىل اليوم، العقلية 
التي قتلت وتآمرت عىل عمر بن عبد العزيز ذات يوم 
طمعاً ولهثاً وراء السلطة كما تآمرت وقتلت سيدنا 
عيل وسيدنا الحسـني من قبل لذات الغرض وبالتايل 
فالحديـث عـن جريمة قتل الحسـني هـو حديث ال 
يخـص طائفًة بعينهـا أَو فئًة بذاتهـا وإنما يخص 
املسـلمني عامة عىل اختالف مذاهبهم ومشـاربهم 
وذلك ملا خلفته من رشٍخ لم يلثم بعد وال يمكن له أن 
يلثـم إال بالعودة إىل نهجه ونهـج أبيه وجده القويم 
كمنطلٍق إلعادة ترتيب وتصويب مسـار العالقة بني 
املسـلمني جميعاً عىل أسـس صحيحة وسليمة تبدأ 
باسـتلهام ثورته بـكل معانيها اإلنسـانية وتنتهي 
بإسـقاط األنظمة الرجعية املتخلفـة العميلة التي 
تجـد يف التقليل من شـأن ثورة الحسـني ومحاولة 
تغييـب أَو تهميـش دوره فرصـًة مالئمـًة لـرضب 
ــة بعضها ببعض وكذلك مرتعاً خصباً لنموها  األُمَّ
وبقاءهـا وذلـك عـن طريـق تعمدها تبنـي الرؤية 

الباطلة املقابلة والرتويج لها دائماً. 
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اإلطـاُم التسغظ سطغه السقم

اظاخاُر الثم سطى السغشاظاخاُر الثم سطى السغش

ضربقُء.. طثرجٌئ لطاأرغت وطظعةغٌئ لفططضربقُء.. طثرجٌئ لطاأرغت وطظعةغٌئ لفطط

خالح طصئض شارع

 نعيش هـذه األيّام ذكرى عاشـوراء، ذكرى مقتل 
ــَالُم-، يف كربالء  اإلَمـام الُحَسـني بن عيل -َعَليِْه السَّ

هو أهله وجميع أصحابه رضوان الله عليهم. 
لكن دم الحسني انترص عىل سيف يزيد.. فالحسني 
أّسـس ثـورة، ففي ذكـراه هذه ال نتذكـر مظلوميته 
فقط، بل نسـتلهم ثورته ومبادئـه، فهو أصبح رمزاً 
لكل املسـتضعفني، لكل األحرار، صـوت الحق، منرب 

العدالة، ضد الظلم والطغيان والجربوت. 
فقـد تعلمنـا منه ومـن ثورتـه الكثـري، وإحياؤنا 
ملبادئـه  إحيـاء  هـو  استشـهاده  وذكـرى  ملنهجـه 

وتطبيقها عمليٍّا، وعّلمنا كيف أن الدم ينترص عىل السـيف، وكيف 
أن القضية تنترص.. 

قتل الحسني ولكن مبادئه ال زالت تجري يف عروقنا.. 
ونحن يف اليمن مستضعفون ومظلومون من ِقبل دول العدوان، 
الذيـن قتلونا ودّمـرونا ولكننـا انترصنا ليس لقوتنا وكثرة عددنا 

وُعدتنـا، ولكن انترصنـا؛ ألَنَّنا حملنـا نفَس املبـادئ التي حملها 
الحسـني؛ ألَنَّنـا ُظلمنا نفـس الظلم الذي ُظلمه الحسـني، فمهما 
بلغت قوتهم سـتضمحل وتؤول إىل الـزوال، كما زال 

يزيد وابن زياد. 
وكما انترصت مبادئ الحسني يف صنعاء ستنترص 
يف مـأرب وتعـز والسـاحل الغربـي وعـدن وبقيـة 

محافظات اليمن املحتّلة.. 
ولكن هنا نصيحة.. 

بعد أن قـام األنصـاُر بالثورة الحسـينية وحملوا 
واإلصالحيـني  والعمـالء  الخونـة  ضـد  مبادئَهـا 
والعفافيـش ومسـكوا الحكـم وأصبحـت الرشعية 
بأيديهـم وزمـام األمـر آل إليهـم، بفضل الحسـني 
ومبادئه، والتفاف الشـعب حولهم ومنارصتهم ليس 
حبًـا فيهـم ولكن حباً يف املبـادئ التي حملوها، مبادئ الحسـني، 

مبادئ الحق، مبادئ العدالة.. 
فمـا عىل أنصار اللـه إال أن يتمثلوا الحسـني يف عدالته ومبادئه 
ومنهجيته وثورته، فالثورة الحسينية ال تعرتُف إال بأهلها األوفياء 

الصادقني. 

وضتى العمثاظغ

كـرٌب وبـالء ال تعنـي حروفـاً نكتبها 
دون معنـى، ال تعنـي أملـاً مصطنع دون 
شـكوى ال تعني خلفية أَو حالة واتساب؛ 
كـي نكون من الذين رصخـوا دون أفعال 
«ال» والـذي فلق البحار، إنمـا هي ِذكرى 
أليمة تؤلُِمنا بـني الحني واآلخر كما نحن 

نعيُشها فعلياً. 
كـرٌب وبـالء محطـة تربويـة توعوية 
نا بالصمود والثبات واإلرصار يف وجه  تمدُّ

الطواغيت. 
يجب أن نقتبس منها الـدروَس والِعرب 
واملعارف، ال يجب أن نحزن فقط ونُحيي 
ـَدها  الذكرى بدون عمل بل يجب أن نُجسِّ

قوالً وعمالً. 
انتصاُر الدم عىل السيف يُشكُِّل مدرسًة 
عظيمـة يف قامـوس املواجهـة والثبـات 
والتحـدي نأخذ منها الِعـربة التي تمنحنا 
القوة والفطانة والذكاء وكيفية املواجهة. 
يجب االنطالُق الصادُق يف مواجهة يزيد 
العـرص والخونة الذيَن يبيعون أولياء الله 

بالدراهم. 
يجـب أن نكـون واقعيـني ُحسـينيني 
صامديـن حتـى نـرى الحـق يُعمـل بـه 

والباطل يُتناهى عنه. 
اخرتنـا منهَج القتـال عـادًة وكرامتُنا 
مـن الله الشـهادة فيجـب أن نحمَل هذه 

الروحية قوالً وفعالً. 
يجب أن نسـتلهَم الـدروَس والِعرب؛ كي 
ال نكـوَن ُعرضًة لإلغـراءات الدنيوية كي 
نني بـمنهج هيهات ِمنّا الِذلة  نكون ُمحصَّ

حتى نعيَش ُكرماَء أَو نسُقط ُشهداَء. 

دغظا الرطغمئ

يُعـّد الظلـم فعـالً شـائنا يهـّدد البرشيـة 
ويدحض العدالـة، بل إنّه يهّدد حق الحياة، ما 
لـم يكن هنـاك نظم ودسـاتري تدحُضه وتُعيل 
من شـأن امُلثل الُعليا وتحرتم إنسـانيّة البرش 
وكرامتهـم والتـي ألجلهـا أرسـل الله رسـله 
لريسـموا للناس طريقهم يف انتـزاع حقوقهم 
من أيدي الظاملني حتى يتسنى للجميع العيش 
عـىل هذه األرض وكان خاتمة من أرسـله الله 
نبينـا الكريم «محمد» -صلوات ربي وسـالمه 
عليه وعىل آله- الذي جاء بالرسالة املحمدية يف 
وقت كانت البرشية جمعاء ترضخ تحت وطأة 
الظلـم واالسـتبداد والجاهلية، زمـن الخرافة 
وعهـد األسـياد والعبيـد فعمـل جاهـداً مـع 
املؤمنني الصادقني عىل ترسيخ مبادئ العدالة 
التي تحفظ لإلنسـان كرامته وإنسانيته حتى 
ــة موحـدة تحـت كلمٍة  اسـتطاع تكويـن أُمَّ
سـواء لله رب العاملني ال فرق بينهم إال بالعمل 
الصالـح لريحل بعدهـا إىل الرفيق األعىل تاركاً 
ـة  ــة عـىل املحّجـة البيضاء كانـت خري أُمَّ أُمَّ

أخرجت للناس!! 
بيد إن ذلك لم يدوم طويالً؛ بَسبِب االنحراف 
ــة والـذي قادها لتقع  الـذي وقعت فيـه األُمَّ
تحت حكـم بنوا أُميـة الناقمني عىل اإلسـالم 
والنبـي وآل بيته الطاهريـن، وتوارثوا مقاليد 
الحكـم بينهم حتـى وصلت إىل يزيـد املعروف 
بالفسـق، مالعـب القـرود ومجالـس اليهود 
وصانع حفالت املجون َوالفجور عىل كاسـات 
الخمـور وهنـا عىل اإلسـالم السـالم إذَا بليت 
ـــة بـراٍع مثـل يزيد كمـا قـال «اإلَمـام  األُمَّ
ـَالُم-» سـبط رسول الله  الُحَسـني -َعَليِْه السَّ

وسـيد شـباب أهل الجنة الذي بـدوره رفض 
مبايعتـه فمثلـه ال يبايع مثل يزيـد الذي أراد 
ـــة لصالحه فأتخـذ دين الله  أن يسـتغل األُمَّ
دغـال وعباده خوال ومالـه دوال، وأصبح الحق 
ال يُعمل به والباطل ال يتناهى عنه كما وصف 
ذلك اإلَمـام الُحَسـني وعليـه أعلنها ثورة ضد 
ــة وإصالح  الظلم وثورة السـتعادة مجد األُمَّ
ما فسد منها، ثورة إلنقاذ قيم الدين اإلسالمي 
ومبادئـه التي حرفها معاوية حسـب مبتغاه 

وهواه. 
لم تكن ثـورة للحصول عـىل منصب وجاه 
بل ثورة الحر الشـجاع ثورة أََساسها «أال وإن 
الدعي بن الدعي قد ركز بني اثنتني بني السـلة 
والذلة وهيهات منا الذلة» وهنا تربز الشجاعة 
واالستبسال يف مواجهة الطاغية مهما عظمت 

التضحيات يف سبيل إعالء كلمة الله.
فكانـت ثورة قدم فيهـا اإلمام أروع األمثلة 
يف التضحيـة والشـجاعة واإلباء ثمنها رأسـه 
مسـار  ليخـط  الطاهـرة  ودمائـه  الرشيـف 
تأريخـي لـكل املظلومـني يف زمن كثـرت فيه 
السـيوف عليه وقل فيه النـارص إال من أُولئك 
ــَالُم- (لم أرى  الذيـن قال عنهـم -َعَليْـِه السَّ
أصحـاب يف الدنيـا أوىف من أصحابـي وال أهل 
أوىص من أهيل) مـن تمنوا أن يقتلوا وينرشوا 
ويـذروا ثـم يفعـل بهم ذلـك ألف ألـف مرة يف 
سـبيل ثورة الحسـني، والوقـوف يف وجه من 
خذلوه وأعانوا عليه الطغاة واملتجربين حباً يف 
الدنيـا وملذاتها فانهالت سـيوفهم ورماحهم 
عىل جسـده الطاهـر وذبحوا رأسـه الرشيف 
وحملوه عىل رؤوس األسـنة واعتلوا بجيادهم 
جسـده الرشيف، واقتـادوا بنات رسـول الله 
سبايا مكبالت من الكوفة يف العراق إىل دمشق 

يف الشـام يف أكرب فضيحة شهدها التأريخ ملن 
يدعي خالفة الدولة اإلسالمية !!

بينما اإلَمـام الُحَسـني خلـد هو وأصحابه 
األحـرار  لـكل  ومنهـج  مدرسـة  للتأريـخ 
املتمسكني بقيم العدالة فكانت واقعة كربالء 
فاضحة ملدى السـوء واالنحراف الذي وصلت 
ــة اإلسـالمية، َحيُث خذلت سـبط  إليـه األُمَّ
رسـول الله اإلَمــام الُحَسـني وتركته يجابه 
طواغيـت بني أميـة وحيداً مـا جعلها تدفع 
ثمـن تفريطها ظلماً وقهراً عـىل يد األمويني 
الـذي تعاقبوا الحكم واحـد تلو اآلخر وانتهج 
نهجهم الكثري من مدعي اإلسالم حتى يومنا، 
ولنا فيمـا يحدث يف العدوان عـىل اليمن خري 

شاهد.
فكما يزيد ومن ورائه مستشـاروه اليهود 
والفاسـقون من املحسوبني عىل اإلسالم أراد 
اسـتغالَل األمة واسـتعبادها لصالح نزعاته 
االنتقاميـة لقتـاله يف بـدر واألحـزاب وقتىل 
مستشـاريه اليهـود يف خيرب حـاول النظام 
السعودّي ومن ورائه أمريكا وإرسائيل سلب 
وُهــِويَّتهم  وكرامتهـم  حريتهـم  اليمنيـني 
اإليَمـانية بقوة السـالح لتكن كربالء جديدة 
نهجت فيهـا اليمن نهج اإلَمـام الُحَسـني يف 
الوقوف يف وجه الظلم ومجابهة املسـتكربين 
وقوتهـا الكبرية لم تكن اليمن لتذل للمارقني 
وهـي التي شـعبها هـم أحفاد مـن نرصوا 
الحسـني يف كربالء فجسـدت اليمـن كربالء 
بكل تفاصيلها يف معركة غري متكافئة العتاد 
والعـدد وكان سـالحها األقـوى هـو سـالح 
اإليَمـان وسـالح الحق وكما انترص الدم عىل 
السـيف يف كربـالء حتما سـينترص يف اليمن 
وسيدحر النظام السعودّي إىل مزبلة التأريخ.

الاخسغُث 
الُماعاوي 

طظار الّحاطغ 

تمـدٍد  مرحلـِة  يف  جديـد  تصعيـٍد  ُمنحنـى 

ُمفتعلـة، ويف حرضِة افرتاِق الحـقِّ عن الباطل 

بعد جهوِد املـزِج الحثيثة، تظهر إرسائيل بطّلٍة 

جديـدة وبضعٍف ووهٍن أكثـر باغتيالها قادات 

املقاومة الفلسطينية. 

عـىل  عزمـت  قـد  مؤّخـراً  إرسائيـل  كانـت 

املكـوث يف جـوٍّ صيفـّي ُمتمـدد، ولهـذا بـدْت 

العالقات الرسـميّة مـع بعِض الـدول امُلطبعة 

من وراء األسـتار تظهُر شيئاً فشيئاً، مؤّخراً يف 

ترصيحاٍت رسميّة يُعرتف بأّن قرص اليمامة يف 

الرياض كان قد ضّم لقاءاٍت ملسـؤولني رفيعي 

الشـأن مـن جهـاز االسـتخبارات اإلرسائيـيل 

«املوسـاد»، ليَتّم ختاُم ذلك بفتح املجال الجّوي 

للطـرياِن اإلرسائييل امُلعـادي ُمحلًقا يف سـماء 

املهلكِة السعوديّة. 

باتت العالقاُت املوّسـعة بفعِل زيف االنتماء 

والحديـث املجـّوف تبـدو أكثر ميـًال إىل مرحلِة 

نقطـة الصفر الفاصلة، وهذا ما يعني أن األمر 

ينحـرص يف مـروِر الوقـت حتّـى تغـدو األمور 

واضحًة للعيان، فمما ال شـّك فيـه أن إرسائيل 

سـتنجو بنفسـها بعـد أن تُضّحـي بعمالئهـا 

املنافقـني إىل حنِي أن تنحـِرص يف حرٍب إقليمية 

مـع دول محـور املقاومة، وعليـه َفـإنَّ جميع 

الدول امُلطبعة ستكوُن يف صفِّ الباطل مخذولًة 

ذليلة. 

التصعيـُد األخـري واملتهـّور التـي تبـدو فيه 

إرسائيـل عىل غـرِي بصـرية بعد معركِة سـيف 

الُقدس هو بدايُة ارتفاع مسـتوى التدّرِج نحو 

الهزيمـة، فطابعُه تصعيٌد متهاوي يجعُل منها 

رهينـة الوقـوِف باملنتصـف إىل حـنِي أن تفـي 

فصائُل املقاومة بوعدها يف إلحاِق الهزيمِة بهم 

كردٍّ مرشوح لدماء الشهداء. 

يف مرحلـِة الـردِّ التـي تظهـُر بهـا املقاومة 

الفلسـطينية، يُلحُظ للباحثني بهذا الشأن أنها 

انتقلت إىل مسـتوى دفاعيٍّ أكثـر فاعليّة وأقلُّ 

ثغرات، فسيطرتها العسـكريّة املبارشة يف الردِّ 

الرسيع والتَحّرك وفَق خطـٍة موّحدة تهدُف إىل 

ربِط ُكـّل املجاالت ببعضها، منها إحداُث شـلٍل 

يف املواقـع اإللكرتونيـة التابعـة لداخليّة جيش 

العدّو. 

إّن املرحلـة القادمـة سـتحمُل معهـا تحّوًال 

فاصًال وُجـزًءا ثانيًا ملعركِة سـيف القدس، فيا 

تُرى هل سـريى العالُم حقيقة أُكذوبِة الجيِش 

الـذي ال يُقهـر، وذوبـان الُقبِّة الحديديـة بناِر 

ـهداء  الغضـِب العارم والـردِّ الحازم ودماء الشُّ

التي لن ولم تذهب هدًرا، والوعود الصادقة لكلِّ 

من ينتظر وعد اآلخرة بقلٍب ُمجاهد ُمِلئَ بُغًضا 

للكيان الصهيونّي. 
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السغث ظخر اهللا: اقتاقُل أخطأ الاصثغَر يف غجة.. 
وغُث املصاوطئ جاضعن السطغا

يف الغعم البالث لطسثوان سطى غجة.. خعارغت 
«السراغا» تخُض إىل الصثس

أبع تمجة: جظةسُض غقَف غجة بما غتاعي طظ طثن وطشاخئات طضاظًا غَري صابض لطتغاة

 : طاابسات
أّكـد األمنُي العام لحزب الله، السيّد حسن 
نـرص الله، أّن «كل سـاكت عـن جريمة غزة 
مدان»، وشـّدد عىل حـق املقاومة يف الرّد عىل 
االعتداءات «اإلرسائيلية» عرب الوسـائل التي 

تراها مالئمة. 
وقال السـيّد نرص الله، أمس األول: إّن «ما 
حـدث يف غـزة هو عـدوان إرسائيـيل واضح 

ومكشوف، وجريمة مبارشة وموصوفة». 
وتابـع سـماحته أن «السـكوت عـن هذا 
االعتـداء، وعـدم الرد، سـيدفعان العـدّو إىل 
ارتـكاب مزيـٍد مـن عمليـات االغتيـال ضد 
القادة»، ُمشـرياً إىل «أنّنا يف حزب الله، نتابع 
ما يجري يف غزة ساعة بساعة، وعىل تواصل 
مع قادة الجهاد اإلسالمي واملقاومة يف غزة». 
وأوضح السيّد نرص الله أّن «االحتالل كان 
يعتقـد أّن املقاومـة لن تـرّد، وهـو أخطأ يف 
التقديـر»، مؤّكـداً أّن «يـد املقاومة هي التي 

ستكون الُعليا». 
وأّكــد أّن «عـىل االحتـالل أّال يخطـئ يف 
التقدير مع لبنان، كمـا أخطأ يف التقدير مع 
غزة»، قائالً لقـادة االحتالل إّن «األيّام بيننا، 
وأنتـم تعلمـون بـأّن املقاومة أقـوى من أي 

وقت مىض». 
ويف السـياق، أضاف السـيد نـرص الله، يف 
خطابـه، أّن «هنـاك أنظمًة تريـُد أن تقنَعنا 
بأّن إرسائيَل حمامة سـالم، لكنّها قامت عىل 

املجـازر والجرائم»، وأّن هناك «من يسـعى 
لقلب الحقائق بشـأن إرسائيل، القائمة عىل 

ارتكاب املجازر». 
الوضـع  هـو  «مـا  متسـائالً:  وتابـع 
مـع  طبّعـت  التـي  الـدول  يف  االقتصـادي 
إرسائيـل، ومـاذا قدمـت التسـوية إىل مرص 

واألردن اقتصادياً؟». 
وشّدد عىل أّن «العدوَّ يعمُل عىل إبراز نقاط 
الضعف وتضخيمها عند الشـعوب املناهضة 
له، األمـر الذي يؤدي إىل اليـأس واإلحباط»، 
ُمشـرياً إىل أّن «بعـض الحروب العسـكرية، 
التي تُشـن، هدفه نفيس ومعنوي، من خالل 

التدمري». 

وقال السـيد نـرص اللـه: إّن «املقاومة يف 
ُكــّل من لبنان وفلسـطني أثبتـت أّن جيش 
االحتالل يُقهر ويُهزم ويُذل وتُكرس هيبته»، 
ُمضيفـاً أن «التجربة أثبتت أَيْـضاً أّن أمريكا 
تُهزم سياسـيٍّا وميدانيٍّا، كما جرى يف العراق 
والصومـال  واليمـن  وإيـران  وأفغانسـتان 

وفنزويال وكوبا». 
إظهـار  عـىل  العمـل  أنّـه «يجـب  وبـنّي 
نقـاط قوتنا، وكشـف نقاط ضعـف العدّو، 
واالسـتفادة منها يف املواجهـة»، الفتاً إىل أّن 
«العدّو يعمل عىل بّث الشـبهات والشائعات؛ 
ِمـن أجِل النيل مـن الرأي العـام، والتأثري يف 

َسري املعارك». 

 : طاابسات
لم تتمّكْن آلُة الحرب الصهيونية وارتكابها 
املجـازر املتنقلـة بحق أطفال ونسـاء قطاع 
غزة، من إسـكات صـوت صواريخ املقاومة، 
َحيُث طالت صواريخ رسايـا القدس، صباح 
أمـس األحـد، القـدس املحتّلـة، ومغتصبـة 

سديروت بعدة رشقات. 
إعـالُم العدّو اعرتف بوقـوع أرضار مادية 
كبـرية يف أحـد املنـازل جـراء سـقوط أحـد 
الصواريخ التـي أطلقتها رسايا القدس عليه 
بشـكل مبارش يف سـديروت، وقـال متحدث 
باسـم بلديـة سـديروت: إن أكثـر مـن 10 
صواريخ أطلقت يف سـاعة واحدة، ُمشرياً إىل 
سقوط صاروخ عىل بوابة مصنع يف املنطقة 

الصناعية واعرتاض صواريخ أُخرى. 
ويف السـياق، لفتت مصادر محلية يف غزة 
إىل أّن «رسايـا القدس أطلقـت، عرص أمس، 
نحو 130 صاروخاً يف اتّجاه املسـتوطنات يف 

غضون 10 دقائق فقط». 
امتـداد  عـىل  اإلنـذار  صافـراُت  ودّوت 
املسـتوطنات املحاذية لقطـاع غزة، كذلك لم 
تهدأ أصوات صفارات اإلنذار يف النقب الغربي 

ومبوعيم وتلمي بيلو وأشبول. 
إىل ذلـك، ولليوم الثالث عـىل التوايل، واصل 

االحتـالل الصهيوني عدوانه عىل قطاع غزة، 
َحيُث شـنت طائراته الحربية سلسلة غارات 

استهدفت منازل املواطنني. 
وبحسب مصادَر فلسـطينية، فقد سقط 
شـهيدان و7 جرحـى إثـر اسـتهداف العدّو 
منزال وسـط مخيـم جباليا شـمال القطاع، 
كمـا اسـتهدفت طائـرات العـدّو بالغـارات 
أراٍض زراعيـة يف بلدتـي بيـت الهيـا وبيـت 

حانون شمايل غزة. 
إثـر  مجـزرة  االحتـالل  جيـش  وارتكـب 

استهدافه أحد املنازل يف مخيم جباليا شمال 
مواطنـني  الستشـهاد 5  أَدَّى  مـا  القطـاع، 
معظمهـم مـن األطفال، وسـقط 4 جرحى 
جـراء القصـف الصهيونـي الذي اسـتهدف 

منزًال لعائلة أبو جارس. 
وأعلنـت وزارة الصحـة يف غـزة: «ارتفاع 
أعداد شهداء العدوان الصهيوني عىل غزة إىل 
32 شهيداً بينهم 6 أطفال َو4 نساء وإصابة 

265 بجراح مختلفة. «

 : طاابسات
العسـكري  الناطـُق  جـّدد 
لرسايـا القـدس، أبـو حمـزة، 
واالعتـزاَز بـكل قطرة  الفخـَر 
دم سـالت مـن أبنـاء الشـعب 
الـذي  املجاهـد،  الفلسـطيني 

هـذه  غمـار  معنـا  «يخـوض 
املعركـة البطوليـة -بـكل عزة 
ورشف ووفـاء- رفقـة وقـادة 
ومجاهـدي الرسايا الشـجعان 

بامليدان». 
ويف بيان لـه، قال أبو حمزة: 
قدراتنـا  مـن  ظهـر  مـا  «إن 
أضحـت  التـي  الصاروخيـة 

-بفضـل الله- اليوم تسـتنزف 
عدونا األحمق، هو جزء يسـري 
ممـا أعددنـاه، وإننـا نحتفظ 
بالكثري الكثـري مما يؤلم العدّو 
ويـُرس أبنـاء شـعبنا وجمهور 
واملقاومـة  القـدس  رسايـا 

املمتد». 
الرسايـا  ناطـُق  دعـا  كمـا 

املقاومـني  «كل  العسـكري: 
واألحـرار مـن أبناء شـعبنا يف 
إىل  املحتـّل،  والداخـل  الضفـة 
االنخراط يف هـذه امللحمة التي 
عنوانهـا «وحـدة السـاحات»، 
ولتكن انتفاضة عارمة تؤسس 
لـزوال عدونا وكنسـه عن ُكـّل 

فلسطني». 

وختـم أبـو حمـزة بالقول: 
«إننـا يف رسايـا القـدس بدماء 
الشـهيدين القائديـن الكبريين 
و»خالـد  الجعـربي»  «تيسـري 
املجاهدين  وإخوانهم  منصور» 
يف  وشـموخاً  صالبـًة  نـزداد 
السـاحات»،  معركتنـا «وحدة 
يف  القيـادة  أن  تؤّكــد  التـي 

واملواجهة،  الصفـوف  مقدمـة 
وعليـه نعاهـد اللـه ثـم أبنـاء 
شـعبنا وأمتنا بجعل ما يسمى 
يحتـوي  بمـا  غـزة»  «غـالف 
محتّلة  ومغتصبـات  مـدن  من 
إىل مـكان غـري قابـل للحيـاة، 
وسنذهب إىل مديات أبعد وأبعد 

بعون الله وقدرته». 

الحعغُث املةاعُث 
الصائث خالث طظخعر 

«أبع الراغإ».. يف جطعر

 : طاابسات
أعلنت «رسايا القدس» استشهاَد عضو املجلس 
العسـكري وقائـد املنطقة الجنوبية، خالد سـعيد 
منصـور، يف غارة صهيونية عـىل رفح، وأّكـدت أن 
الشـهيَد رحل بعد مشوار جهادي عظيم، فمن هو 

«أبو الراغب»؟. 
بحسـب املوقع الرسـمي لرسايا القـدس، َفـإنَّ 
الشـهيَد خالـد منصور، قائد املنطقـة الجنوبية يف 
الجنـاح العسـكري لحركة الجهاد، هـو من أوائل 

مؤّسيس مجموعات رسايا القدس يف قطاع غزة. 
التحـق منصور (47 عاماً) املولود يف مدينة رفح 
بحركـة «الجهاد اإلسـالمي» منذ نعومـة أظفاره، 
وعمل يف ذراعها العسـكري األول الذي كان باسـم 
«سيف اإلسـالم» عام 1987م، بالتزامن مع اندالع 
االنتفاضـة األوىل، ثـم عمـل يف الجهاز العسـكري 
الثاني لـ»الجهاد اإلسالمي» الذي حمل اسم القوى 
اإلسـالمية املجاهدة «قسـم» يف مطلع تسعينيات 

القرن املايض، وذلك بشكل رسي. 
ما  ِســيـَّ ال  للرياضـة،  بحبـه  منصـور  ُعـرف 
رياضة «كمال األجسـام» التي بـرع فيها، وحصل 
عىل ميداليات ذهبية عدة، وفاز ببطولة فلسـطني 

مرتني يف هذه اللعبة عامي 1996م و1997م. 
ملع نجم منصور مـع اندالع «انتفاضة األقىص» 
عـام 2000م، َحيـُث شـارك يف تأسـيس «رسايـا 
القدس» مع عدد من ناشطي «الجهاد اإلسالمي»، 
وكان العقـل املدبر لسلسـلة عمليات فدائية كبرية 
ضـد أهداف صهيونية، ليضعـه االحتالل عىل رأس 

قائمة املطلوبني، بحسب تقارير نرشت آنذاك. 
تـدّرج منصـور يف «رسايـا القدس» مـن جندي 
حتى وصل إىل مسـؤول منطقة رفـح، ثم املنطقة 
الجنوبيـة للقطـاع التي تضم (رفـح وخان يونس 
ووسط القطاع)، وهو عضو يف مجلسها العسكري 

منذ تأسيسها. 
نجا منصـور من عمليات اغتيال عدة، أبرزها يف 
حرب عـام 2014م، ودّمـر االحتـالل منزله بضع 
مرات، ويف عام 2019م، اتهمه رئيس مجلس وزراء 
االحتـالل «اإلرسائييل» األسـبق بنيامـني نتنياهو 
قصـف  يف  مسـتوطنني  قتـل 3  عـن  باملسـؤولية 

صاروخي عىل عسقالن، متوعداً إياه باالغتيال. 
ونعت «رسايا القدس» يف بيان، الشهيد منصور، 
بوصفه «الشـهيد الكبـري قائد املنطقـة الجنوبية 
فيهـا»، وقالـت: «خالـد منصور صاحـب التاريخ 
املرشف، والحافـل بالجهاد والتضحيـة، وبالثبات 
ذلـك  والجهاديـة،  النوعيـة  والعمليـات  والفـداء 
القائد الذي شـارك يف ُكـّل محطـات العمل والبناء 
والتأسـيس، ليلتحـَق بأخيـه وصاحبه يف مسـرية 

الجهاد الشهيد الشيخ تيسري الجعربي». 
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لطمطئِّسني

د. حسفض سطغ سمغر 
 

مـن  الخونـة  بعـُض  َعِمـَد 

تسـويِق  إىل  العـرب  الحـكام 

مـربٍّر لتطبيعهـم مـع الكيان 

الصهيونـي؛ بذرعــِة أن هـذا 

القضيـَة  يخـُدُم  التطبيـَع 

الفلسطينيَة، وأن أثَره املنظوَر 

الشـعب  صالـح  يف  سـيكوُن 

الفلسـطيني، وهـذه األوهـاُم 

رسعـان مـا أثبتـت األحـداُث 

العكـس منهـا، فقـد كان التطبيُع بمثابـة الضوء األخرض 

للكيـان الغاصـب بزيادة وترية توسـعه وقمعـه واعتدائه 

املتكّرر عىل شـعبنا الفلسـطيني، هذا إن دل عىل يشء إنما 

يُدلُّ عىل أن هؤالء الحكام العرب ُمَجـّرُد ُدًمى محكومة من 

قبل دول االسـتكبار العاملي ويدورون يف فلكهم ويأتمرون 

بأمرهم، وما يثريُ الدهشـَة هو ردوُد أفعالهم التي اتسمت 

بالربود والبعض بالتشفي عند اغتيال القائد املجاهد الشيخ 

تيسري الجعربي وثلة من املجاهدين ولم يسلم األطفال من 

بطش هذا الكيان الغاصب.

ُكلُّ تلـك األحـداث -سـواًء الحـارضة أَو ما سـبقها من 

أحـداث- تعد دليالً قطعياً عىل أن هـذا الكيان لن يقَف عند 

ــة اإلسـالمية أوالً  َحـــدٍّ يف عدوانـه إالَّ بتَحرُِّك أبنـاء األُمَّ

لتحريـر أنفسـهم من هيمنـة الَخَونـة من الحـكام الذين 

يمنعونهم حتـى من التعبري عن غضبهم واسـتنكارهم ملا 

يتعرض له شعبنا الفلسطيني من إبادة تستهدفهم جميعاً 

كما تستهدُف مقدسات املسلمني.

ولعـل الزيارات املتكـّررة لليهـود إىل اململكة السـعوديّة 

وتدنيسهم ملقدسات املسلمني دليٌل واضح لتواطؤ سعودّي 

واتّفاق خبيث لتصفية قادة املقاومة يف فلسطني املحتّلة.

ولـم يعد هناك أيُّ مربٍِّر يشـفع للمطبعـني عند ربهم أَو 

شـعوبهم فقد انحرفوا عن تعاليـم دينهم فقد عمد الكيان 

الصهيونـي عـىل أن يفضـح ما يروجـون له مـن مربّرات 

التطبيـع والعمالة لهذا الكيـان الغاصب قال تعـاىل: (َوَلْن 

تَـْرَىض َعنَْك اْليَُهـوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبـَع ِملَّتَُهْم ُقْل إِنَّ 

ُهـَدى الله ُهَو اْلُهَدى َوَلِنئِ اتَّبَْعـَت أَْهَواَءُهْم بَْعَد الَِّذي َجاَءَك 

ٍّ َوَال نَِصرٍي)، فقد اتبعوا فعالً  ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن الله ِمْن َوِيل

ـة اإلسـالم  أهـواء اليهـود ووالوهم وتآمـروا معهم عىل أُمَّ

ومقدسـاته، ومـن حكمة اللـه أن جعل من أعمـال اليهود 

حّجـًة عىل ُكـّل من اتبعهم فعكست أعمالُهم صدَق القرآن 

الكريـم يف وعيده ملن اتبع أهـواَء اليهود والنصارى فأصبح 

جزًءا منهم وأَداًة لتنفيذ أهدافهم وعدوانهم. 

طظ عع اإلطاُم التسُني سطغه السقم؟
سئثالصعي السئاسغ   

 
ـَالُم- النموذَج  ُل اإلماُم الحسـني -َعَليْـِه السَّ يَُمثـِّ
دَة لإليمان الحقيقي  األرقى والصورَة املثاليَة املتجسِّ
ــة  والنضـج الدينـي الواعي يف فكـر وروحيـة األُمَّ
اإلسـالمية بشـكٍل عام، بـل إنه -كشـخصيٍة دينية 
وإنسانية وتاريخية اسـتثنائية- ارتبط اسُمه حول 
العالم مع خطاٍب أُسـطوري فريـد، ناتٍج عن عالقٍة 
وثيقـة تجمُعه مـع الكثري من األحـداث واملتغريات 
بالخطـاب  ـٍة  َخاصَّ بصـورة  وتربُطـه  التاريخيـة، 
الدينـي، مـن خالل مجموعـة من املفاهيـم والقيم 
اإلنسـانية والدينيـة التـي تـدوُر يف فلكهـا الصورُة 
الذهنيـة املقدَّسـة، املنعكسـة مـن قبيـل الرمـوز 
والصـور والنمـاذج األصليـة يف الفكـر اإلسـالمي 

والرتاث اإلنساني ُعُمـوًما. 
ولو اسـتعرضنا نماذَج مـن الصور والرمـوز الدينية يف الفكر 
والرتاث اإلسالمي وبإجماِع كافة الفرق واملذاهب سنجُد شخصيَة 
ُد الصورَة الرمزية  اإلَمـام الُحسني بن عيل (عليهما السالم) تُجسِّ
الدينية األنموذج، وذلك لعدة دالالت.. أهمها ما تجىل لنا من خالل 
البحـث يف مختلف أدبيات املنظومة اإلسـالمية، والتي نوجُزها يف 

هذا املقام عىل سبيل املثال ال الحرص. 
فمثالً، داللُة النسـب، إذ يُجّسُد اإلَمـاُم الُحسني (ع) يف صورتِه 
الرمزيـة ذلك الطفـَل اإللهيَّ الذي حملته والدتُـه فاطمُة الزهراُء 
(ع)، فكانت هي الوعاَء املقدََّس الذي حمل وارَث األنبياء، وسبُب 
ـة التي توليهـا املنظومُة  هـذا الرتكيـز ناجٌم عن املكانـِة الَخاصَّ
اإلسـالمية جمعاُء للسـيد فاطمـة، إذ تُجِمُع دون اسـتثناء، عىل 
أنها امرأٌة متميزٌة من جهة أفعالها وصفاتها، ومقدسة من جهة 
انتمائها إىل آل بيت النبي محمد -صلوات الله وسالمه عليه وعىل 
آلـه-، وهـذا يمثُِّل يف َحــدِّ ذاتـه ترشيفاً وتكليفـاً، كيف ال وهي 
سيدُة نساء العاملني يف الدنيا واألُخرى، وسيدة نساء أهل الجنة يف 

ُكـّل نصوص الرتاث اإلسالمي؟! 

أيضاً، ويف داللة النشـأة، يُجسد اإلَمـاُم الُحسنُي (ع) يف صورته 
الرمزيـة ويف إطار النشـأة والعلم والعمل وتحمل املسـؤولية من 
خـالل ما تلقـاُه من علـوٍم ومعارَف وتربيـة واتِّزان 
سلوك عىل يد جده الرسول األعظم محمد -صىل الله 
عليه وآله وسـلم-، والتي انعكسـت بكل تفاصيلها 
الروحيـة والوجدانيـة والتطبيقيـة عىل شـخصية 
اإلمـام الحسـني (ع)، ناهيـك عن شـمولية املحبة 
النبوية، وحميمية العالقة األبوية التي ربطته بجده 
القائل: (حسـنٌي مني وأنا من حسني، أحب اللُه من 

أحب حسينا). 
ويف إطـار داللة البطولة وكمال الرجولة، يُجّسـُد 
اإلَمـاُم الُحسـني (ع) يف صورتـه الرمزية بمدلولها 
ورفضـه  الواعـَي  جهـاده  يف  واملتمثلـة  البطـويل 
ومجابهتـه للظلم، ومقارعته للطغاة واملتسـلطني، 
إذ كانـت العنـواَن األبرَز يف شـخصيته، كيف ال، وهو 
ابن اإلمام عيل بـن أبي طالب (ع)، الليث الغالب، والفدائي األول، 
وقاهر جـالوزة الرشك، وباب مدينة العلـم، وويص النبي األكرم، 
وويل املؤمنني من بعد َرُســـْول الله -صىل الله عليه وآله وسلم-، 
وفق جميع أدبيات املنظومة اإلسـالمية؟ فجمع اإلمام الحسـني 
(ع) بني شجاعة وإقدام وثبات جده محمد الرسول األعظم وبني 

بطولِة وقوة وبأس والِدِه اإلمام عيلٍّ الكرار. 
ــَالُم-  د اإلَمـاُم الُحسنُي -َعَليْـِه السَّ وأّما داللُة املصرِي فقد جسَّ
التضحيـَة بـكل أبعادها ومعانيهـا الدينية واألخالقيـة، كرمزيٍة 
ثوريـٍة خالدة، حني اختار املوَت الواعي، وهو نفُس االختيار الذي 
ـــَالُم- فذلك  اختاره السـيُد املسـيح عيىس بن مريم -َعَليْـِه السَّ
املوُت الذي رآُه اإلماُم الحسـنُي حسـب تعبـريه: «ال أرى املوَت إالَّ 
سـعادة»، هنا اختار املـوَت تضحيـًة دوَن املبادئ وامُلثُـِل والقيم 
الدينيـة والرسـالة السـامية التـي يحملُها، فكان باستشـهاِده 
ـــَالُم- ثـورًة حقيقيـًة متجـّددًة يف وجـِه الطغـاِة  -َعَليْــِه السَّ
واملسـتكربين يف ُكـّل زمان ومكان، فـكان وال يزاُل ِبَحقٍّ الصورَة 

الرمزية والدينية امُلثىل يف الفكر والرتاث اإلسالمي الحي. 


