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وبها قطعها  وراء  بــوقــوفــه  صــريــح  اعـــتـــراف  الـــرواتـــب  لــصــرف  آلــيــة  بــوضــعــه  الـــعـــدوان  إقــــرار  وبهااملــغــلــس:  قطعها  وراء  بــوقــوفــه  صــريــح  اعـــتـــراف  الـــرواتـــب  لــصــرف  آلــيــة  بــوضــعــه  الـــعـــدوان  إقــــرار  املــغــلــس: 
اليمن أطــفــال  بــشــأن  األمـــن  لس  تقريرها  يف  «األمــــم»  مغالطات  تفند  صنعاء 





عرض مهيب خلرجيي «إنا من ارمني منتقمون».. قواتنا ترص الصفوف بتدفق متعاظم 
أبطالنا  حتمل  أمامنا  ومدرعاتكم  استعراض  ال  جهوزية  إعــالن  للعدوان:  احلوثي 
عادلة وقضيتنا  والطغيان  للشر  زمــر  ألنكم  ونواجهكم  سنتحداكم 

طالب األمم املتحدة بالضغط على مرتزقة العدوان بالوفاء باالتفاقات: طالب األمم املتحدة بالضغط على مرتزقة العدوان بالوفاء باالتفاقات: 
اخلـــــــارج  يف  لــــلــــمــــرتــــزقــــة  وعـــــــقـــــــارات  شــــــركــــــات  إىل  تــــتــــحــــول  الـــــــثـــــــروات  املــــــشــــــاط:  الــــرئــــيــــس 

مــــنــــهــــوب الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز كـــــــاف لـــــصـــــرف مــــرتــــبــــات املــــوظــــفــــني واملـــتـــقـــاعـــديـــن 
الشعب اليمين لن يسكت عن استمرار ب ثرواته 
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خقل طآتمر ختفغ لعزارة تصعق اإلظسان:

 : طاابسات
تواصـُل القواُت املسـلحة اليمنية َحْشـَد 
الطاقـات واإلْمَكانيات القتالية والعسـكرية 
اسـتعداداً ألي غدر من قبـل تحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، يف ما تعزز 
عمليـات رص الصفـوف والجاهزية العالية 
للعـام القتـايل الجديـد، يف رسـائل متتابعة 
عـىل تحالف العدوان أن يحسـن عىل ضوئها 
التقديرات والحسابات، ويف جديد استعدادات 
القـوات املسـلحة اليمنيـة احتفـت املنطقة 
العسـكرية السادسـة بتخـرج دفعة جديدة 
من منتسبيها، تحت عنوان «إنّا من املجرمني 

منتقمون». 
الخريجـون  قـدم  املهيـب،  الحفـل  ويف 
عروضـاً عسـكرية عاليـة، عكسـت جانبـاً 
مـن املهارات والقدرات العسـكرية التي بات 
أبطال القوات املسلحة يف املنطقة العسكرية 

السادسة يتحلون بها. 
ويف كلمـة له خـالل الحفل، أشـاد عضُو 
املجلس السيايس األعىل، محمد عيل الحوثي، 
واملنطقـة  الدفـاع  وزارة  قيـادة  بجهـود 
العسكرية السادسة، وما ملسه خالل العرِض 
العسكري الذي أظهر مدى القوة والجاهزية 

العليا لدى الجيش واللجان الشعبيّة. 
وقـال مخاطبـاً قـوى العـدوان: «بهؤالِء 
األبطـال واألسـود رجال الرابعة والخامسـة 
والسادسـة واملركزية وحـرس الحدود وكل 
املناطق العسكرية سنواجُهكم وسنتحداكم؛ 
ألَنَّكم زمٌر للرش وقوات للطغيان»، يف رسـالٍة 
تؤّكــُد أن عـودة تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي للتصعيد بأي شكل من 

األشكال ستنقلب وباالً عىل القوى الباغية. 
يأتـوا  لـم  األبطـاُل  «هـؤالء  َوأََضــاَف 
ليسـتعرضوا يف الحفـل وإنما جـاءوا إلعالِن 

الُجُهوزية واالستعداد للدفاع عن شعبهم». 
وتابـع عضـو السـيايس األعـىل، موجهاً 
حديثه لقوى العدوان «ستُغَلبون وستُقَهرون 
َوُكــلُّ مـا أنفقتموه وما قدمتموه سـيكوُن 
وبـاالً عليكم»، فيمـا واصل حديثه سـاخراً 
من ضعـف وهزالة تحالف العـدوان وأدواته 
«هـا نحـن نشـاهد مدرعاتكـم تسـتعرض 
أمامنا وليسـت إال جزءاً بسيطاً مما اغتنمه 

املجاهدون يف مختلف الجبهات». 
قومـاً  «أتتحـدون  متسـائالً:  واسـتطرد 

يحـّرروا  أن  ويريـدون  بُوصلتهـم  القـدس 
األقىص الرشيف فكيـف تتحدون مثل هؤالء 
الرجال األبطال؟».  وأَشـاَر عضو السـيايس 
األبطـاَل  «هـؤالء  أن  إىل  الحوثـي،  األعـىل 
يف  الحسـني  وشـجاعة  شـموَخ  يتذكـرون 
واقعـة كربـالء، وسـيتذكرون الـدروس من 
ُكـّل الشهداء بما فيهم الشهيد القائد حسني 
بدر الديـن الحوثي والرئيس الشـهيد صالح 
الصماد».  وثّمن مواقَف القبيلة اليمنية التي 
أثبتت أصالتها وشـموخها وعزهـا وإباَءها 
وقوتهـا يف امليدان، مؤّكـداً أن القبيلة اليمنية 

اتحدت لتواجه العدّو املتغطرس. 
مـن جانبهم، عّرب الخريّجون يف كلمة لهم 
عن اسـتعداِدهم العـايل والكبري للطمر يف أية 
معركة، موجهـني النصح لتحالـف العدوان 

بالحفاظ عىل ما تبقى له. 

ونـّوه الخريّجـون إىل أن املرحلة القادمة 
لـن تكـون كمـا قبلهـا، مشـريين إىل النقلة 
النوعية التي أحرزتها املؤّسسة العسكرية يف 

عملية البناء بكل األصعدة. 
حرض الحفَل نائبا رئيس الوزراء لشؤون 
األمن والدفاع الفريق الركن جالل الرويشان 
والشـؤون االقتصادية وزيـر املالية الدكتور 
رشـيد أبو لحوم ووزراء الدفـاع اللواء الركن 
العـايل  والتعليـم  العاطفـي  نـارص  محمـد 
والبحـث العلمـي حسـني حـازب والصحـة 
الدكتور طه املتوكل ومدير مكتب قائد الثورة 
سـفر الصويف ورئيس هيئـة األركان العامة 
اللـواء الركـن محمـد عبدالكريـم الغماري، 
ورئيس هيئة االستخبارات العسكرية اللواء 
عبدالله الحاكم ورئيس الهيئة العامة للزكاة 
الشيخ شمسـان أبو نشـطان ونائب رئيس 

هيئـة األركان اللـواء الركـن عيل املوشـكي 
وقائدا املنطقة العسـكرية الخامسـة اللواء 

يوسف املداني واملنطقة العسكرية السادسة 
اللواء جميل زرعة. 

شغ سرض طعغإ خقل تثرج دشسئ «إظَّا طظ المةرطغظ طظاصمعن» طظ المظطصئ السادجئ:

الصعاُت املسطتئ تعاخض َرصَّ الخفعف باثشص ُطسامّر لـ «الةتاشض» الئعاجض

طتاولئ اغاغال تطال صغادغًا سسضرغًا يف «اقظاصالغ» 
وجط طثغظئ املثاء املتاّطئ

 : طاابسات
أّكــدت مصادُر إعالمية، أمس الثالثـاء، تعرَُّض قيادي 
مرتـِزق يف ما يسـمى املجلـس االنتقـايل ملحاولـة اغتيال 
يف مدينـة املخـاء املحتّلة الواقعة تحت سـيطرة ميليشـيا 

الخائن طارق عفاش. 
وأوضحت املصـادر أن املرتِزق توفيـق الصبيحي نائب 

قائـد ما يسـمى الحـزام األمنـي يف لحج املحتّلـة نجا من 
االغتيـال، أمس جـراء تعرضه لكمـني من قبل ميليشـيا 
مسلحة يف املخاء، ما أَدَّى إىل إصابة ٤ من مرافقيه وإحراق 

٤ أطقم. 
وبحسـب املصـادر، َفــإنَّ محاولَة اغتيـال القيادي يف 
االنتقـايل عرب كمني مسـلح، أمس الثالثاء، وسـط مدينة 
املخـاء، يأتي يف ظل تصاعـد الخالفات بني قـوات الخائن 

طارق عفاش ومشايخ قبليني يف الصبيحة بلحج. 

الاةار غةّثدون إضراَبعط يف طظفث حتظ 
باملعرة اتاةاجًا سطى صرارات تضعطئ املرتجصئ

 : طاابسات
جّدد العرشاُت من التجار املستوردين إرضابَهم يف 
منفذ شـحن الربي بمحافظة املهرة، وذلك احتجاجاً 
عىل قرار حكومة املرتِزقة برفع رسـوم التحسـني يف 

امليناء الربي. 
وقالت مصـادر مطلعـة: إن التجار املسـتوردين 
هّددوا بوقف كامل لعملية االسـترياد يف منفذ شـحن 
الحدودي مع سـلطنة عمان، يف ظل ارتفاع الرسـوم 

الجمركية بشكل جنوني. 

وبحسـب املصادر، َفـإنَّ هذا اإلرضاَب الجديَد هو 
الثاني يف منفذ شـحن باملهرة، خالل أقل من شـهر، 
عقب قيـام حكومـة املرتـِزق معني عبدامللـك برفع 
رسوم التحسـني من ١٠ رياالت إىل ١٠٠٠، ما أَدَّى إىل 

ارتفاع هستريي يف أسعار السلع. 
وتشـهد عموم منافذ وموانـئ املناطق الخاضعة 
لسيطرة تحالف العدوان وأدواته، إرضابات متواصلة 
يف ظل ارتفاع الرسوم الجمركية، بشكل جنوني وغري 
قانوني يزيد من معاناة املواطنني والتجار عىل َحــدٍّ 

سواء. 

تصرغٌر أطرغضغ غفدُح جرائَط املرتجصئ السعداظغني يف الغمظ بثسط طئاحر طظ واحظطظ
 : طاابسات

أّكــد موقٌع أمريكـيٌّ تورَُّط واشـنطن ودعَمها 
ومسـاندتَها للنظـام السـعودّي يف عدوانـه عـىل 
الشـعب اليمني، ُمشرياً إىل القرار الذي تقدم به ٥٠ 
عضًوا يف الكونجرس بوقٍت سـابق مـن هذا العام، 
إلنهاء تـورط أمريكا يف حرب اليمن، وإيقاف كافة 
أشـكال الدعم املقدم للرياض والذي يشـمل توفري 
قطـع الغيار وتبادل املعلومات االسـتخبارية وغري 

ذلك من الدعم اللوجستي. 
 «intpolicydigest» األمريكـي  املوقـع  وأَشـاَر 
يف تقريـر، إىل أنـه وبـرصف النظر عن املسـاهمة 
املبارشة ألمريكا يف األزمة اإلنسـانية باليمن، َفـإنَّ 
واشـنطن تدعم امليليشيا السـودانية «الجنجويد» 

التي قاتلت يف دارفور. 
وربط التقرير بني ما تقدمه ميليشيا الجنجويد 
بقيادة دقلو وما تمارسه يف اليمن بأوامر سعوديّة، 
َحيُث قاتلوا دفاًعا عن الرياض يف الحدود، وساعدوا 
يف السيطرة عىل العديد من املدن والبلدات الشمالية 
الرشقية يف اليمن، وإنشاء منطقة عازلة يف املنطقة 
الشمالية، ويف ديسمرب ٢٠١٩، بعد اإلطاحة بنظام 
عمر البشـري، أعاد دقلـو تأكيد التزامـه بالتحالف 

الذي تقوده السعوديّة. 
وتابع التقرير: إن تورط السودان يف حرب اليمن 
يعكـس بالفعـل خلفيتـه الدموية واالسـتغاللية 
ويأتـي مع العديـد من انتهاكات حقوق اإلنسـان، 
بحسـب تقرير لـ صحيفة «نيويورك تايمز» الذي 
كشـف عن قيام املليشيا بتجنيد أطفال من دارفور 

وإرسـالهم إىل اليمـن، بعـض هـؤالء األطفـال ال 
تتجاوز أعمارهم ١٤ عاماً، واألسوأ من ذلك، نفس 
التقرير يذكر أن هؤالء األطفال يشـكلون يف مكان 

ما، ما يقرب من ٤٠ ٪ من مقاتيل امليليشيات. 
وختم التقرير بالقول: إنه حان الوقت ألمريكا 
تسـتخدمها  خصبـة  أرض  خلـق  عـن  للتوقـف 
امليليشـيات السـودانية للرعاية والنمو، فاألزمة 
اإلنسـانية يف اليمـن سـبب لدعم ميليشـيا دقلو 
باملـال، ُمضيفاً «طـال انتظار هذا القـرار، وعىل 
املرشعـني أن يترصفوا ويفهموا الرضر الجسـيم 
مـن تأخري تمريـره، وعليهم محاسـبة الحكومة 
وعدم السـماح لها بالتضحية باستقرار املنطقة 
وسـالمها مقابـل مصالح اقتصاديـة فورية مع 

النظام السـعودّي». 
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سطى ضعء خطابه شغ ذضرى ساحعراء..

الرئغج املّحاط: لظ ظسُضَئ سظ اجامرار ظعإ البروات الاغ تاتعل إىل حرضات وسصارات لطمرتِجصئ يف الثارج

 صائث البعرة غصغط التةـئ افخرية الئالشئ

 : خظساء
أدان الرئيـُس املشـري مهدي املّشـاط 
ما يقوُم بـه مرتِزقُة العـدوان األمريكي 
السـعودّي مـن نهـٍب لثـروات الشـعب 
اليمني النفطية والغازية بشكل ُمستمّر، 
وإيداع ثمنها يف البنك األهيل السـعودّي، 
فيمـا يعانـي أبنـاء الشـعب اليمني من 
انعـدام الخدمات وانقطـاع املرتبات إثر 
العـدوان األمريكـي السـعودّي الغاشـم 

والحصار الظالم عىل بالدنا. 
وخالل لقائه، أمـس، وكيل محافظة 
شـبوة لشـؤون النفـط والغـاز حسـن 
الحارثـي، أّكــد الرئيُس املشـاط أن ما 
ينهبُه تحالُُف العدوان من إيرادات النفط 

والغـاز كافيـة لـرصف مرتبـات كافـة 
موظفي الدولة، ومعاشـات املتقاعدين، 
وتحقيـق تنميـة واسـعة عىل مسـتوى 

الوطن. 
وفيمـا ناقـش اللقـاء مـا يقـوُم به 
ُمسـتمّر  نهـب  مـن  العـدوان  مرتِزقـة 
للنفـط والغاز للعام الثامـن عىل التوايل، 
طالـب الرئيـس املشـاط األمـم املتحدة 
واملجتمـع الدويل بالضغط عـىل مرتِزقة 
العـدوان للوفـاء بما تـم االلتـزام به يف 
اتّفاق سـتوكهولم، ودفع العجز يف مبلغ 
مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات 

املتقاعدين. 
وأوضح أن الحسـاَب الـذي تم فتُحه 
يف فـرع البنك املركـزي بالحديدة ما تزاُل 

تـودُع فيـه إيـراداُت مينـاء الحديدة بما 
فيها إيرادات سـفن الهدنة لإلسـهام يف 
رصف املرتّبـات لكافـة موظفـي الدولة 
للمبـادرة األُحاديـة مـن جانـب  وفقـاً 
املجلس السـيايس األعـىل، فيما لم يلتزم 
الطـرُف اآلخـر بَسـِد الفجـوة لـرصف 
املرتبـات  رصَف  أن  مؤّكــداً  املرتبـات، 
واملعاشـات اسـتحقاٌق طبيعـي لكافـة 

املوظفني واملتقاعدين. 
وأّكــد الرئيـس املشـاط أن الشـعَب 
اليمنـيَّ لن يسـُكَت عـن اسـتمراِر نهِب 
ُل إىل رشكات  ثرواته ومقدراته التي تتحوَّ
وعقـارات للمرتِزقـة يف الخـارج، بينما 
يعاني أبناُء الشعب اليمني األمرَّين جراء 

الحصار األمريكي والعدوان الغاشم. 

 : خاص
بالتـوازي مع املعطياِت الراهنة التي تسـتوجُب 
عـىل تحالـف العـدوان ُحْسـَن التـرصف وضبـط 
التقديـرات والحسـابات، جّدد قائُد الثورة، السـيد 
لتحالـف  نصحـه  الحوثـي،  بدرالديـن  عبدامللـك 
العـدوان، محذراً األخري من أيـة محاولة التفاف أَو 
تصعيد، يف رسـائل تؤّكــد أن الحماقة السـعوديّة 
القادمـة سـتكلف تحالف العدوان الكثـري، الكثري، 
وهـو ما يحتـم عليه بدء الدخـول يف عملية خروج 

سلسلة تضمن له ما تبقى من ماء وجهه. 
ويف الخطاب السـيد عبدامللـك بدرالدين الحوثي، 
أمس بمناسـبة ذكرى استشهاد اإلمام الحسني بن 
عيل عليه السالم، تطرق قائُد الثورة إىل املستجدات 
عىل الساحتني املحلية واإلقليمية، غري أنه لم يغفل 

مآالت الُهدنة، وواجبات التعامل معها. 
وقـال قائـُد الثـورة: «ننَصـُح تحالُـَف العدوان 
الغتنـام فرصـة الُهدنـة، للخـروج مـن مأزقهم، 
وإنهـاء عدوانهـم الظالم، اإلجرامي الفاشـل، عىل 
شـعبنا اليمنـي املسـلم العزيـز، وإنهـاء الحصار 
بشـكٍل كامل، والكف عن مؤامراتهم العدائية تجاه 

شـعبنا العزيـز»، وهي رسـالة اعتربهـا مراقبون 
نصيحة أخـرية وحّجـة كبرية يجـب عىل التحالف 

العدواني أخذها بعني االعتبار. 
َوأََضــاَف قائـد الثـورة «أؤّكــد عـىل شـعبنا 
العزيـز أن يكـوَن يف حالة اسـتعداد دائـم، ويقظٍة 
تامـة، وجهوزيـٍة عالية، للتصدي لألعـداء عند أية 
محـاوالٍت غـادرة يف الُهدنة املؤقتـة»، وتوحي هذه 
الرسـائل برصد دائم لتَحّركات العدوان املكشـوفة 
التـي يسـعى لتمريرها مـن وراء الُهدنة مسـتغالً 
ضبط النفس الذي تتحىل به صنعاء، يف حني توحي 
بمدى االسـتعدادات العالية للطرف الوطني سـواء 
عىل املسـتوى العسـكري والقتايل –ومـا احتفاالت 
التخرج العسـكرية املهيبة إال دليل بسيط– أَو عىل 

املستوى األمني. 
ولفـت قائـد الثـورة السـيد عبدامللـك بدرالدين 
العادلـة  بمطالبـه  اليمـن  تمسـك  إىل  الحوثـي، 
واملرشوعـة التي ال مسـاومة فيهـا، ويف مقدمتها 
إنهاء العدوان والحصار، يف إشـارة إىل أن اسـتمرار 
الغطرسـة تعطي الشـعب اليمنـي األحقية يف رفع 
سـقف مطالبـه اإلنسـانية املرشوعة والسـيادية 
املحتومـة، َحيـُث أّكـد السـيد القائد أن «السـعي 

امُلسـتمّر والعمل الدائم للوصول إىل الهدف املنشود، 
الحصـار،  وإنهـاء  واالحتـالل،  العـدوان  دحـر  يف 

كأولوية عملية، هدف مقدس». 
وتطـرق قائـد الثورة إىل االسـتعداد العـايل لنيل 
الحقوق املرشوعة سـواء بالسـالم إذَا ترك تحالف 
عـىل  أرص  حـال  بالقـوة  أَو  الغطرسـة،  العـدوان 
اسـتمراره يف غيـه وإجرامه، فيما دعـا ُكـّل أحرار 
الشـعب اليمنـي إىل «األخـذ بـكل أسـباب النـرص 
وعوامل القوة»، وهي رسالة مرتبطة باالستعدادات 

العسكرية الجارية، التي لها ما بعدها. 
ويف السياق، أهاب السـيد القائد بتعزيز الجبهة 
الداخليـة وحمايتهـا مـن أيـة محاولـة اخـرتاق، 
َحيـُث دعـا إىل «الحذر مـن ُكـّل مؤامـرات األعداء، 
ومسـاعيهم الشيطانية، عرب الطابور الخامس من 
املنافقني، واملرجفـني، واملخربني، واملثبطني، الذين 
يعملون عىل شـق الصف الداخـيل، ورصف الجهود 
عن األولوية املهمـة، وإزاحة االهتمام عن التصدي 
للعـدوان»، وهي رسـالٌة اعتربهـا مراقبون عملية 
استعداد كاملة وشاملة للدخول يف املرحلة القادمة 
املرهونـة طبيعتها بأي تـرصف يقدم عليه تحالف 

العدوان وأدواته العميلة. 

أّضـث أن السثوان وأدواته غظعئعن طخادَر المرتئات شغ ظض تخار وطفاصمئ طساظاة الحسإ:

المأزق طظ  لطثروج  الُعثظئ  باغاظام  السثوان  تتالش  وأظخح  طصّثس  عثف  التخار  ورشع  السثوان  إظعاء 
والصعة الظخر  أجئاب  بضض  غأخث  وأن  غثر  في  لطاخثي  دائط  اجاسثاد  تالئ  شغ  غضعن  أن  الحسإ  سطى 

خظساء تفّظث طجاسَط وطشالطات افطط املاتثة يف 
تصرغرعا ملةطج افطظ بحأن أذفال الغمظ

املشطج: إصراُر السثوان بعضسه آلغًئ لخرف املرتئات اسرتاٌف 
خرغح بعصفه وراء صطسعا خقل السظعات املاضغئ

 : خظساء
كّذبـت حكومـُة اإلنقـاذ الوطنـي، أمس 
الثالثاء، مـا ورد يف تقرير األمني العام لألمم 
املتحدة فيما يَُخصُّ أوضاَع األطفال باليمن. 
وعّربت وزارُة حقوق اإلنسـان، يف مؤتمر 
صحفـي، أمـس، عـن صدمتهـا ممـا ورد 
يف تقريـر األمـني العـام لألمم املتحـدة عن 
االنتهـاكات بحق أطفال اليمن، موضحة أن 

التقرير تضمن مغالطات كبرية وواضحة. 

ويف املؤتمـر الصحفي قال القائم بأعمال 
وزيـر حقـوق اإلنسـان، عـيل الديلمـي: إن 
تقرير األمـني العام تعّمـد تجاهل كثري من 
األطراف املعتدية وتحاشا ذكرها، باإلضافة 
إىل أن آليـاِت الرصـِد واإلبالغ التـي اعتمدها 
التقريُر مجهولٌة وغريُ واضحة وال تستند إىل 
أدلة مشـار إليها، الفتاً إىل أن التقرير تحّدث 
عـن أطـراف متعـّددة وتجاهـل يف الغالـب 
جرائم طـريان العـدوان والتي هي السـبُب 

الرئيُس ملآيس أطفال اليمن. 

َوأََضــاَف الديلمـي أن األمـم املتحـدة ال 
تتفاعل إال مع الدول التي تمتلُك املاَل والدوالر، 
وهنـا مكمن املشـكلة، مبينًـا أن أكثر من ٨ 
آالف طفـل لم يـرد ذكُرهـم يف التقرير الذي 
وضـع الجرائم يف سـلة واحدة دون تسـمية 
الجناة، وهي أسـاليُب وأالعيب اعتمدوها يف 
تقاريرهم ذات املعايـري املزدوجة، منوًِّها إىل 
تجاهل التقرير جرائـم ِحرمان األطفال من 
التعليم وضحايا الحصار التي تؤّكـدها أصالً 

تقارير األمم املتحدة. 

 : خاص
 أّكــد وزيـُر الخدمة املدنيـة والتأمينات، 
سليم محمد املغلس، أن تحالف العدوان أقر 
واعـرتف بوقوفه وراء قطـع املرتبات طيلة 

السنوات املاضية. 

ترصيحـات  يف  أمـس  املغلـس،  وقـال 
للمسـرية: إن «إقرار تحالف العدوان بوضع 
آليـات لـرصف مرتبـات موظفـي الدولـة 
اعـرتاف رصيـح بأنهـا مقطوعة مـن قبله 
طيلة السـنوات املاضيـة» َوأََضـاَف املغلس 
«تحالف العدوان اعرتف خالل الُهدنة بقطع 

املرتبـات وحصـار مطـار صنعـاء ومينـاء 
الحديـدة، وهـذه جرائـم إنسـانية يجب أن 
يحاكم عليهـا».  ونّوه املغلس إىل أن تحالَف 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي معنيٌّ 
بتنفيـذ التزاماتـه فيمـا يخـص املرتبـات؛ 

لضمان سري الُهدنة بسالم. 

السغث ظخر اهللا غةّثد العصعَف إىل 
جاظإ الحسإ الغمظغ املتاخر

 : طاابسات
جـّدد األمـنُي العـام لحزب الله، السـيد 
حسـن نرص الله، أمـس الثالثاء، التضامن 
والوقوف مع اليمن داعياً إىل وقف العدوان 

عىل اليمن. 
وقال السـيد نرص اللـه يف كلمة متلفزة 
خالل املسـرية املركزية يف ذكرى عاشوراء 
بالضاحيـة الجنوبية بالعاصمـة اللبنانية 
بريوت له: «نجدد وقفتنا إىل جانب الشعب 
املجاهـد واملحارص يف اليمن الذين يقاتلون 
منذ سـنوات دفاعاً عن كرامتهم ووطنهم 
واإلذالل  والعـدوان  االحتـالل  مواجهـة  يف 

واالستكبار». 
أن «مظلوميـة  نـرص اللـه،  َوأََضــاَف 
الشـعب اليمني تجسـيٌد حقيقي للصمود 
واإلباء وانتصار الدم عىل السـيف وتجسيد 
حقيقـي لكربـالء ولسـيد الشـهداء أبـي 

عبدالله الحسني عليه السالم». 
وقال السيد نرص الله: إن أبناء «الشعب 
اليمني يدافعون عـن كرامتهم ووجودهم 
ووطنهـم يف مواجهـة االحتـالل والعدوان 
الكلـل  يعرفـون  ال  واالسـتكبار،  واإلذالل 
وال امللـل، ويملـؤون الجبهات عـىل امتداد 
السنوات، ويملؤون الساحات وامليادين وال 

ة».  يغيبون عن مناسبات األمَّ
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 : خاص
يف ذكـرى عاشـوراء كان ُكــلُّ الشـعب 
اليمني حسـيناً ثائـراً ملواصلة نهجه العظيم 
يف مقارعـة الطغاة املسـتكربين، وعىل خط 
مـواٍز كانـت حرائـر اليمـن يتقمصـن دور 
زينـب العرص، للسـري عـىل نهجهـا القويم 
يف نرصة الحـق ورفض الخضـوع والخنوع 
ثائـرة  «زينبيـة»  مشـاهد  ويف  للطغيـان، 
نسـجت حرائـر اليمن لوحـات ثورية، أمس 
األول، يف عرشات السـاحات الحسـينية التي 
أعـادت مالحم السـبط والسـيدة الزينب إىل 
الواجهـة السـتمداد دروس العـزة والكرامة 
يف ظل اسـتمرار املعركة مع قوى الغطرسـة 
واالسـتكبار، يف حـني تسـجل حرائـر اليمن 
حضوراً الفتاً يف جميع الفعاليات املناسـبات 
الوطنيـة والدينيـة، لتثبت املـرأة أنها ال تقل 
شـأناً عـن الرجل، وأنهـا رشيكـة الرجل يف 
الدفـاع عن الوطـن والتضحيـة والفداء، ويف 

الفكر واملنهج. 
ذكـرى  عاشـوراء  مسـريات  وخـالل 
استشهاد اإلمام الحسـني -عليه السالم- يف 
كربـالء، كان الفتاً الحضور النسـائي البهي 
يف مختلـف السـاحات، َحيـُث رّددت الحرائر 
هتافات الحرية، مجددات العهد بامليض عىل 
درب الحسـني عليه السالم، يف مواجهة قوى 
البغـي والطغيان، ومواصلة البـذل والعطاء 

ودعم ورفد الجبهات بالغايل والنفيس. 
 

الساخمُئ بخعت الترائر.. زغظإ 
لط تُمْئ

ففـي أمانـة العاصمـة صنعـاء، َحيـُث 
توافدت عرشات اآلالف من النساء إىل ساحة 
املسـرية بجامع الشـعب، وهن يرفعن أعالم 
املناسـبة، ورايات املقاومة، إضافة إىل أعالم 
اليمن وفلسطني، عىل وقع هتافات من وحي 

عاشوراء واألناشيد املؤيدة للمقاومة. 
التـي  املسـرية  يف  املشـاركاُت  وأّكــدت 
نظمتهـا الهيئة النسـائية بأمانة العاصمة، 
عـىل أهميّـة املناسـبة يف اسـتلهام الدروس 
والعرب من سـرية اإلمام الحسني (ع) وكيف 
أنـه جّسـد بتَحّركه وجهـاده قيـَم ومبادئ 
أسـمى  ــة  لألُمَّ راسـماً  اإلسـالمي،  الديـن 
معانـي التضحية والفداء يف الدفاع عن الدين 
ـــة باذالً نفسـه وماله  وإصـالح واقع األُمَّ

وأهله وأبنائه. 
وعـّربن يف بيان صـادر عن املسـرية، عن 
تضامنهن الكامل مع الشـعب الفلسـطيني 
ـــة العربية  وقضيـة العادلة، داعيـات األُمَّ
التـي  بالجرائـم  التنديـد  إىل  واإلسـالمية 
يرتكبهـا الكيـان الصهيونـي املحتـّل بحـق 
الشـعب الفلسـطيني، والوقـوف إىل جانـب 
الشعب الفلسطيني ودعم ومساندة حركات 
املقاومة الفلسـطينية يف مواجهة الغطرسة 
الصهيوأمريكيـة.  وأّكـد البيـاُن عىل وقوف 
اليمن إىل جانب املقاومة بفلسطني ولبنان يف 
مواجهة التهديـدات الصهيونية، الفتاً إىل أن 
القـوة التي راكمها حزب الله تمثل قوة ليس 
ـة جمعاء ورأس  للبنان فحسـب، وإنما لألُمَّ

حربة ملحور املقاومة. 
وشـّدد البيان عىل أهميّة استمرار أعمال 
التحشـيد والتعبئـة، ومواصلـة دعـم ورفد 
الجبهـات باملال والرجـال والغـذاء، وتنمية 
الدفاعيـة  والقـدرات  املهـارات  وتطويـر 
والهجوميـة، ُمشـرياً إىل أن مواجهة العدوان 
والتصـدي لـه موقف مبدئـي وحق مرشوع 
للشـعب اليمني، وأن التضحيات مهما بلغت 
لـن تكـون بمسـتوى خسـائر االستسـالم 
ـــة فيها حريتها  والخنـوع التي تخرس األُمَّ
واسـتقاللها وكرامتهـا ودينهـا وحارضها 
ومسـتقبلها وال بمسـتوى الخسـارة التـي 

ــة.  تمّكن األعداء من السيطرة عىل األُمَّ

 
ترائُر الطعق غضمْطَظ الظخَش 

اآلخر طظ الرجالئ
مـن جانبهـن، أّكــدت حرائـر مديريات 
سـنحان وبـالد الـروس وهمـدان وحجانة، 
خـالل إحيائهـن لذكرى العـارش من محرم، 
أن فاجعة ومأسـاة عاشـوراء تمثل محطة 
هامـة السـتلهام الـدروس والعـرب، والتزود 
بالقيم واملبادئ التي جسدها اإلمام الحسني، 
بجهـاده وصـربه وتضحيـة يف سـبيل اللـه 
والدفـاع عن الديـن، ونرصة املسـتضعفني، 
فضالً عن استذكار عواقب التقصري والجهل. 
ونـّددن يف بيانات صادرة عـن الفعاليات 
التـي نظمنهـا يف مديريـات سـنحان وبالد 
الـروس وهمـدان، العـدوان الصهيوني عىل 
قطاع غـزة، مجـددات التأكيـد بالوقوف إىل 
جانب الشعب الفلسـطيني وقضية العادلة، 

ـة.  القضية املركزة لألُمَّ
حـركات  ببطـوالت  البيانـات  وأشـادت 
املقاومـة والفصائل الفلسـطينية املناهضة 
ــة إىل  للعدو الصهيونـي، داعية أحـرار األُمَّ
دعم الشـعب الفلسـطيني بالوسائل املتاحة 
لتحرير فلسطني والقدس الرشيف من دنس 

االحتالل الصهيوني. 
ومـن جهتهن، أّكــدت حرائـر مديريات 
بني حشـيش ومناخة والحيمتـني الداخلية 
والخارجية خالل إحيائهن لذكرى عاشوراء، 
عىل أهميّة املناسبة يف تجسيد وترسيخ القيم 
واملبادئ التي جسدها اإلمام الحسني (ع)، يف 
االنتصار لقضايا وإعالء راية اإلسـالم، حتى 

وإن تطلب ذلك أن تبذل مالك ونفسك. 
وأَشاَرت املشاركات يف بيانات صادرة عن 
الفعاليـات، إىل أن املرأة اليمنية سـتظل رمزاً 
للعـزة والكرامة والصمود والسـري عىل نهج 
اإلمـام الحسـني ونسـاء آل بيت الرسـول يف 
االنتصار لقضايا الحق وإعالء راية اإلسـالم 

مهما بلغت التضحيات. 
العربيـة  الشـعوب  البيانـات  ودعـت 
الـذل  حالـة  مـن  الخـروج  إىل  واإلسـالمية 
واالنبطاح واسـتنهاض الهمـم والعمل عىل 

دعم الشـعب الفلسـطيني يف تحرير أراضيه 
وعاصمتهـا  الفلسـطينية  دولتـه  وإقامـة 

القدس الرشيف. 
 

الترائر يف تّةـئ وسمران غآّضـثن 
اقجامرار سطى درب الترغئ

الهيئـة  أحيـت  عمـران،  محافظـة  ويف 
النسـائية ذكرى العارش مـن محرم بفعالية 

خطابية بمديرية املدينة مركز املحافظة. 
ويف الفعاليـة، ألقيت كلمـاٌت أّكـدت عىل 
أهميّة إحياء هذه الذكرى الستلهام الدروس 
والعرب من شجاعة وتضحية اإلمام الحسني 
اإلمـام  دور  إىل  وتطرقـت  السـالم.   عليـه 
الحسني يف مقارعة الظلم والطغيان ونرصة 
الحـق.. مؤّكـدة أهميّة السـري عىل نهجه يف 

مواجهة قوى العدوان
وعىل خـط مواز، أحيـت حرائر محافظة 
حّجــة ذكرى العـارش من محـرم بعدد من 
والثقافية  الخطابيـة  والفعاليـات  النـدوات 
يف كل مـن مديريـات (املدينـة، واملحابشـة، 

وكحالن الرشف، وكعيدنة). 
وأَشـاَرت املشـاركات يف الفعاليات، إىل أن 
مأسـاة كربـالء فاجعـة كربى حلـت باألمة 
اإلسـالمية، إذ أصبحـت تعانـي بعدهـا من 
واقع مرارة تخاذلها عن نرصة سـبط رسول 
الله صـىل الله عليـه وآله وسـلم، مؤّكـدات 
عـىل أهميّة دور املـرأة يف التوعيـة بمخاطر 
العـدوان، ورفـد الجبهـات بقوافـل العطاء 
والرجال إىل ميادين العزة والكرامة والرشف. 
أعلنـت بيانات صادرة عن الفعاليات، عن 
تضامنهن مع الشـعب الفلسطيني، مشيدة 
حّققتهـا  التـي  واالنتصـارات  بالبطـوالت 
حـركات املقاومة الفلسـطينية الباسـلة يف 
التصدي للعـدوان الصهيونـي وإرغامه عىل 

الرضوخ والقبول برشوط املقاومة. 
 

تعاطئ العشاء سطى ذات الظعب
ويف محافظـة الحديـدة، نظمـت الهيئـة 
النسـائية، فعالية خطابيـة وثقافية بمدينة 

الحديدة، بذكرى استشـهاد اإلمام الحسـني 
عليه السالم. 

أن  الفعاليـة  يف  املشـاركات  وأّكــدت 
ذكرى استشـهاد اإلمام الحسـني، مناسـبة 
ألخذ الدروس والعرب، واسـتذكار شـخصية 
ومظلومية سـبط الرسول وخامس أصحاب 
الكساء، وسـيد شـباب أهل الجنة، والتأيس 
واالقتـَداء به، والسـري عىل دربـه يف مواجهة 

طغاة األرض. 
واعتربن ذكرى عاشـوراء محطة تربوية 
للـه  الـوالء  لتجديـد  وتعبويـة  وإيَمـانيـة 
ورسوله والتويل الصادق لله ولرسوله الكريم 
صىل الله عليه وآله وسـلم، وآل البيت وأعالم 
الهـدى، والتأكيد عىل عـدم التخاذل يف نرصة 

الحق ملواجهة الباطل. 
 

ترائر ذطار واملتعغئ غسةطظ التدعر
ويف سياق اسـتمرار الزخم الكبري لحرائر 
اليمن، أحيـت حرائر محافظـة ذمار ذكرى 
العارش من محرم، استشـهاد اإلمام الحسن 
عليه السـالم، بفعاليات خطابية وثقافية يف 

عدد من املديريات. 
ويف الفعاليات، ألقيت العديد من الكلمات 
املؤّكــدة عـىل أهميّـة الفعاليـة السـتلهام 
الدروس والعرب والسري عىل خطى الحسني يف 

نرصة الحق ومواجهة الباطل. 
ولفتت إىل أن ثورة اإلمام الحسني تجسيد 
عمـيل للمعركة بـني الحق والباطـل والعدل 
مؤّكــدة  واالسـتعباد..  والحريـة  والظلـم 
السـري عـىل نهـج الحسـني يف الثبـات عـىل 
الحـق والتصدي ملخّططات األعـداء الهادفة 
وقيمهـا  عزتهـا  مـن  والنيـل  إلخضاعهـا 

ومبادئها. 
وتطرقـت الكلمـات، إىل مأسـاة كربـالء 
وأهميّـة ترسـيخ معانيها وتجسـيد أخالق 
اإلمـام الحسـني والعمـل بمنهجـه ومبادئ 
يف  ودورهـا  املـرأة  صمـود  لتعزيـز  ثورتـه 

مواجهة العدوان وقوى االستكبار العاملي. 
وأّكـدت املشاركات، أهميّة تعزيز ارتباط 
ــة بالثقافـة القرآنية والنهج املحمدي،  األُمَّ

وتجسـيد القيم واملبادئ التي أمرنا الله تعاىل 
يف كتابه الكريم قوالً وعمالً. 

وعربت البيانـات الصادرة عن الفعاليات، 
عن املوقـف املبدئي والثابت للشـعب اليمني 
مع الشـعب الفلسـطيني واسـتمرار دعمه 
ومنارصته حتى اسـتعادة حقوقـه وإقامة 
دولتـه وعاصمتها القـدس الرشيف.. داعية 
الشـعوب العربيـة واإلسـالمية إىل التَحـّرك 
لدعم الشـعب الفلسطيني ومساندة جهوده 
يف مواجهـة االحتـالل الصهيونـي.  تخللـت 
وعـروض  إنشـادية  فقـرات  الفعاليـات، 
مرسحية وقصائد، دعـت إىل االقتَداء باإلمام 
الحسني -عليه السـالم- وجهاده وتضحيته 

يف مناهضة قوى الظلم والطغيان. 
إىل ذلك شـهدت محافظة املحويت، أمس 
األول، مسـرية نسـائية بذكـرى عاشـوراء، 
نظمتهـا الهيئة النسـائية الثقافيـة العامة 

باملحافظة. 
ويف الفعاليـة، أُلقيـت كلمـات أَشـاَرت يف 
مجملهـا إىل العالقـة التـي تربـط مرتكبـي 
ومرتكبـي  الحسـني  اإلمـام  ضـد  الجرائـم 

الجرائم بحق الشعب اليمني. 
وأوضحـت أن إحيـاء ذكـرى عاشـوراء، 
يؤّكـد تمسـك أبنـاء اليمـن بمنهجية اإلمام 

الحسني بن عيل عليهما السالم. 
واعتربت الكلمات إحيـاء الذكرى محطة 
مهمـة السـتلهام معاني التضحيـة والفداء 
نُـرصًة للدين والحـق.. مسـتعرضًة جوانَب 
من حيـاة اإلمام الحسـني وحاجة الشـعب 
اليمنـي وهو يواجه قوى االسـتكبار العاملي 
لشجاعته واسـتذكار ثورته لتعزيز التمسك 

بالحق ومناهضة قوى الظلم. 
وأّكـدت الكلمـات أن فاجعة كربالء تعزز 
ــة بقضاياها والسـري عىل  من ارتبـاط األُمَّ
نهج النبـوة واالقتَداء بآل البيـت يف مقارعة 
واسـتمرار  واملسـتكربين  والطغـاة  الظلـم 
الصمود والثبـات.  تخللـت الفعالية فقرات 
إنشـادية وقصائد شـعرية، أّكــدت أن يوم 
يف وجـدان وضمائر  عاشـوراء سـيظل حياً 

ــة.  أحرار األُمَّ
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 : طتمث الضاطض
يتكّرُر العدواُن الصهيوني عىل قطاع غزة، مسـتهدفاً 
األحياَء السـكنية، واملدنيني األبرياء، يف مشهٍد ال يختلُف 
عن جرائمه وتوحشـه السابق، لكن الجديَد يف املوضوع 
أن الكيـان املؤقت جاء هذه املرة بخطـة جديدة، مدعياً 
أنه يسـتهدف فقط حركـة الجهاد اإلسـالمي وجناحه 

العسكري رسايا القدس فقط. 
ويرى قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي 
«أن التصعيـد الصهيوني األخري الـذي تصدت له حركة 
الجهاد اإلسـالمي رسـالة تذكرنا بأن العدّو ُمسـتمّر يف 
جرائمـه»، معتربًا أن تكتيك إرسائيل باسـتهداف فصيل 
مقـاوم والقـول إنهـا ال تسـتهدف الفصائـل األُخـرى 
أُسلُـوب مخادع هدفه التفريق بني الفصائل، مؤّكـداً أن 
«عداء األنظمة املطبعة الشـديد للمجاهدين يف فلسطني 
واضح وجيل، لدرجة سـجن النظام السعودّي عاملني يف 

املجال اإلنساني».
ودعا السـيد القائد فصائل املقاومة الفلسـطينية إىل 
عدم السماح لهذا التكتيك اإلرسائييل بالنجاح، والشعب 
الفلسـطيني إىل البقاء يف حالة اسـتعداد دائم وجهوزية 
للتصـدي لألعداء عنـد أية محاولة غادرة خـالل الُهدنة 

املوقتة.
ويثبت الشـعب اليمني أنه األول يف املشهد، والحارض 
يف امليدان، ملسـاندة الشعب الفلسـطيني املظلوم، ولهذا 
يف  أغسـُطس 2022م،   8 االثنـني،  يـوم  خروجـه  كان 
مسـريات حاشـدة يف معظـم محافظـات الجمهورية؛ 
إحياًء لذكرى عاشـوراء ودعماً للشـعب الفلسـطيني، 

ورفضاً للعدوان الصهيوني عىل قطاع غزة. 
 

صطص غضاسح السثو
ويقول الباحث يف الشـؤون العسكرية زين العابدين 
عثمان: إن مسار التصعيد العدواني الذي يمارسه كيان 
العـدّو اإلرسائيـيل عىل قطاع غزة ومـا يحمله من أبعاد 
وتداعيات أولها أن هذا العدوان الهمجي وغري املحسوب 
يأتـي من واقع التخبط والقلق الذي بات يكتسـح كيان 
العـدّو إزاء التحـوالت والتحديـات االسـرتاتيجية التـي 
تحصـل يف املنطقة ُخُصوصاً التي فرضتها إيران وحزب 

الله يف اآلونة األخرية. 
ويوضح عثمان يف ترصيح خاص لصحيفة «املسرية» 
أن العـدوان عـىل قطاع غـزة يف هذا التوقيـت وعمليات 
االغتيال التـي تطال قادة حركة الجهاد اإلسـالمي إنما 
تعكـس محاولة كيان العدّو للهـروب من واقع الهزيمة 
والفشـل أمـام إيـران وتهديدات حـزب اللـه، باألخص 
التهديـدات التي صدرت مؤّخراً بخصوص حقل كاريش 
والحـدود البحرية مع لبنان، مؤّكــداً أن الكيان يحاول 
تغطيـة عـورة هزيمتـه وتخبطـه باالعتداء عـىل غزة 
وصنع بعض اإلنجازات لالستفزاز واالستعراض فقط. 

ويضيـف أن الفشـل والتخبـط والخـوف مـن إيران 
وحـزب اللـه هـي بالفعـل العوامـل التي دفعـت كيان 
العـدّو اإلرسائييل اليـوم ليفتح نريانه عـىل غزة ويغتال 
قيـادات الجهاد كخطة بديلة عن تصعيـد املواجهة مع 
حزب الله، الفتاً إىل أنه يحاول االسـتفراد بحركة الجهاد 
واسـتهدافها بطريقـة رسيعـة وخاطفة عـرب حمالت 
جويـة مركزة عىل غـزة، مؤّكـداً أن املسـألة مبنية عىل 
حسـابات خاطئة تهدف فقط إلشباع غريزة الصهاينة 
االسـتفزازية والحاقـدة، أمـا عسـكريٍّا تعتـرب تهـوراً 
ومغامرًة غري محسـوبة التداعيات، وال شك أن نتائجها 
سرتتد عكسـياً وسـتذهب بالكيان نحو املجهول ونحو 
ما وأن حركة  معركـة ال تتقيد بقيود أَو حدود ال ِســيـَّ
الجهاد سـبق وأعلنت رسـميٍّا أنها وضعت اسرتاتيجية 
بعيـدة املدى للرد وسـيناريوهات عسـكرية مفتوحة ال 
تتوقف عند الرد الصاروخي فكل التشكيالت العسكرية 

الربية والبحرية قد تدخل خط املعركة. 
ويستطرد عثمان: «صحيح أن كيان العدّو اإلرسائييل 
نجـح يف تصفيـة بعض قـادة الجهاد بـادئ األمر لكنه 

لـم ينجح ولـن يُكتب له النجـاح يف أن يحتوي ردة فعل 
املقاومـة أَو أن يوقـف عجلة املعركـة الصاروخية التي 
أخذت يف التصاعد والتي بدأت تشعل عمقه االسرتاتيجي 

وتسحق أهم مستوطناته ومدنه الصناعية». 
ويتابـع حديثـه: «فلم تقدم له منظوماتـه الدفاعية 
(القبـة الحديدة أو مقـالع داود أَو السـهم) التي راهن 
عليهـا يف حسـاباته االحتوائية أي فارق، ُمشـرياً إىل أن 
 التقديـر التقنـي لهـذه املنظومـات تؤّكـد أنها فشـلت 
بشـكل فظيع يف عمليات االعرتاض والتـي كان الرهان 
أن تصـل إىل 95 % نجاحـاً، بـدالً مـن 40 % التي كانت 
النتيجة الفعلية والعملية من إجمايل عمليات االعرتاض 

التي تحّققت». 
ويشـّدد بقولـه: «لذلـك 60 % مـن الصواريـخ التي 
تقصفها املقاومة تصل أهدافها يف عمق الكيان وترضب 
بقـوة تدمريية عالية املدن واملسـتوطنات الصهيونية يف 
تـل أبيب وأشـدود وغريها مـن املدن الرئيسـية كما أن 
هناك اسـتخدام فعيل لطرازات مختلفـة من الصواريخ 
منهـا صواريخ متوسـطة مدى تسـتطيع حمل رؤوس 
حربية كبرية وعالية التدمري»، ُمشـرياً إىل أنه مما ال شك 
فيـه كيان العـدّو الصهيونـي بعمقه الجغـرايف املحدب 
والضيق، وقربه من قطاع غـزة َفـإنَّه يعاني عمليٍّا من 
نقـاط ضعف قاتلـة ال يمكن ألية منظومـة حمايته يف 
أي ظرف، فميزة قرب املسـافة وضيق فسـحة املناورة 
الجغرافية والعملياتية يعطي صواريخ املقاومة فاعلية 
أكرب يف تجاوز ُكـّل املنظومات الدفاعية وقصف األهداف 
داخـل العمـق بعمليـات حاسـمة ودقيقـة ُخُصوصـاً 
إذَا مـا طبقت سياسـة اسـتخدام الصليـات واملوجات 

الصاروخية يف وقت واحد. 
ويضيـف: «وبالتـايل فكيان العـدّو الصهيوني ذاهب 

نحـو الهزيمـة إذَا مـا طالت أمـد املعركة أَو توسـعت، 
فاسـرتاتيجيته اليـوم ال تخـول له الدخـول يف مواجهة 
مفتوحـة طويلة املدى مع املقاومة فالخطة مرسـومة 
لتصفيـة قـادات الجهـاد بعمليـة خاطفـة ثـم العودة 
الرسيعـة للتهدئـة؛ بَهدِف االسـتفزاز فقـط، لذلك نرى 
محـاوالت مـن أطـراف عربيـة بدفع صهيونـي واضح 
للدخـول يف وسـاطات يف مقدمتهـا مرص التـي تحاول 

التدخل إلنجاح التهدئة». 
ويؤّكــد أن االلتحـام مـع قـوات العدّو عـىل األرض 
وتحقيق القتل الذريـع يف صفوف جنوده بفتح جبهات 
واسـعة هي أهم معادلة يمكن فرضهـا فكل صهيوني 
يقتل يحسب له ألف حسـاب من قبل حكومة العدّو لذا 
عمليات التنكيل املبارشة سـيكون لها واقٌع اسرتاتيجيٌّ 
سـيغري من قواعـد الردع وسـتقطم ظهر كيـان العدّو 

الصهيوني -بعون الله تعاىل-. 
 

جصعُط الععط
مـن جانبه يـرى املديـر التنفيـذي ملركز الدراسـات 
السياسـية واالسـرتاتيجية اليمن عبدالعزيز أبو طالب 
«أن العـدوان الصهيونـي عىل غزة يأتـي مدفوعاً بحالة 
األمان التي يشـعر بهـا الكيان الصهيونـي بعد توقيعه 
ما يسـمى عالقات التطبيـع «الخائنة» مع بعض الدول 

العربية وعالقات غري معَلنة مع دول أُخرى». 
ويضيـف أبـو طالـب يف ترصيـح خـاص لصحيفة 
«املسـرية»: كمـا يعتقـد الكيـان الصهيونـي أن العالم 
املنشغل بأزمته االقتصادية والحرب الروسية األوكرانية 
وحالة التشظي التي تمر بها األمتني العربية واإلسالمية 
أن بإْمَكانه أن ينفرَد بالشعب الفلسطيني ليقتل ويغتال 

ويدّمـر املباني عىل رؤوس ساكنيها ويشّدد يف حصاره، 
مؤّكـداً بقوله: ولكن هذا الوهم يسـقط دائماً أمام الرد 

الفلسطيني الشجاع والحاسم. 
ويشـري إىل أن الكيان الصهيوني يعيش أزمًة داخلية 
وأزمة سياسـية تساقطت؛ بَسـبِبها حكومات متتالية، 
ُمضيفـاً: ويعتقد العـدّو الصهيوني أنـه باغتياله لقائد 
عسـكري كبـري يف حركـة الجهـاد اإلسـالمي أن ذلـك 
سـيعزز فرصه يف الفوز يف االنتخابات، ولكن الرد القوي 
والواسع من ُكـّل الفصائل الفلسطينية سينعكس سلباً 
وتهدم أمنياته، مؤّكـداً أن الصهاينة اليوم يعيشـون يف 
املالجئ والخوف يسـيطر عىل الجبهـة الداخلية التي ال 
تحتمل صفارات اإلنذار وال صواريخ املقاومة بما رضب 

الله عليهم من الذلة واملسكنة. 
وينهي حديثه الشـعب الفلسطيني يف طريقه إلنجاز 
عسـكري تاريخي يفـوق انتصار سـيف القدس -بإذن 
الله تعاىل- وبوحدة الشـعب الفلسطيني والتفافه حول 
مقاومتـه وبالدعم واملؤازرة من سـائر محور املقاومة 

والله مع الصابرين. 
ويتفـق الكاتب والباحث أنس القايض، مع أبو طالب 
يف أن الكيـان الصهيونـي يعانـي مـن أزمـة سياسـية 
معقـدة، وأن العـدوان عـىل غـزة يف هذا الوقـت يهدف 
بصورة أََساسـية إىل تصدير الكيان الصهيوني ملشاكله 

الداخلية. 
ويواصـل القـايض يف ترصيـح مقتَضـٍب َخـصَّ بـه 
صحيفـة «املسـرية» بالقـول: يُفـرتَُض أن الدخـوَل يف 
معركـة مع املقاومة الفلسـطينية أن من شـأن ذلك أن 
يوحد الجبهة الداخلية الصهيونية، ُمضيفاً لهذا نجد أنه 
منـذ الـ 24 سـاعة األوىل للعدوان يدفع بمرص وقطر إىل 

الوساطة، فهو ال يتحمل تداعيات إطالة الحرب. 

باتبعن وسسضرغعن غخفعن طا تثث بأظه جصعٌط لطععط وأزطات داخطغئ غسغحعا الخعاغظئ:

السثوان سطى صطاع غجة..

سبمــان: الســثّو الخعغعظــغ غساظــغ سمطغًّا طظ ظصــاط ضسش صاتطــئ ق غمضظ فغئ طظزعطــئ تماغاه 
أبــع ذالــإ: الخعاغظــئ غسغحــعن شــغ المقجــأ والثــعف غســغطر سطــى جئعاعــط الثاخطغــئ

الصاضغ: السثواُن سطى غجة غضحــش افزطئ الاغ غسغحــعا السثّو وطتاولئ لاخثغر طحاضطئ الثاخطغئ 

 تععٌر وطشاطرة خعغعظغئ
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 : أغمظ صائث

نعيـُش هـذه األيّاَم ذكـرى أليمًة عىل 
ــة اإلسـالمية املتمثلة يف استشهاد  األُمَّ
سبط الرسـول األعظم اإلَمـام الُحَسني 
بن عيل -عليهم السـالم- يف العارش من 
شـهر محرم، هذا اليوم الذي يحيي فيه 
الدروس  السـتلهام  الذكرى  املسـلمون 
والعـرب مـن هـذه الحادثة التـي أدمت 
قلوب املسـلمني وكشـفت مدى الحقد 
ــة  الدفـني الـذي كان يكنه أعـداء األُمَّ
عىل رموز اإلسالم من أهل البيت عليهم 

السالم. 
تاريخيٍّا  واقعة كربالء ليسـت حدثـاً 
عابراً ولـم تكن وليدة اللحظـة، بل لها 
نتيجـة  الكبـرية  وتأثرياتهـا  تبعاتُهـا 
ــة لتخاذلها  لالنحراف الذي بـدأ يف األُمَّ
فور سـماع التوجيهات امللقـاة عليها، 
لذلـك خـرج اإلَمــام الُحَسـني بثورته 
والطغيـان  االنحـراف  ضـد  العظيمـة 

األموي الخطري آنذاك. 
ويرى العديد من الباحثني واملفكرين 
والفالسـفة أن ثـورة اإلَمـام الُحَسـني 
كانت رضورًة ملحة يف وقت بلغ الظالم 
لكل عرص  ذروتـه، وأصبحت نموذجـاً 
يف حتميـة الـرصاع ومقارعـة الطغـاة 

واملستبدين. 
لقد جّسـد اإلَمــام الُحَسـني املوقَف 

البطويل العظيـم املتمثل يف الخروج عن 
الظلم والفسـاد واالنحـراف؛ وذلك ِمن 
ـة جـدة املصطفى  أجـِل اإلصـالح يف أُمَّ
-صلـوات اللـه عليه وعىل آلـه- وليس 
أرشاً وال بطراً كما أّكـد اإلَمـام الُحَسني 

َالُم-.  -َعَليِْه السَّ
كما برهن اإلَمـام الُحَسـني من خالل 
تضحيته الثمـرة الحقيقيـة يف الجهاد 
يف سـبيل اللـه؛ ِمـن أجـِل إعـالء كلمة 
الله وإزهاق الظلـم والباطل مهما بلغ 

ذروته. 
ولكن يف املقابل نجد أن أعداء اإلسالم 
ال يزالون عـىل ذات الفكر واألُسـلُـوب 
وقطـع  الذبـح  يف  واملتمثـل  املتوحـش 
الرؤوس من الرقـاب والتمثيل بالجثث 
مـع السـحل وذلك؛ ِمـن أجِل وإشـباع 

رغبات وأهواء أسيادهم. 
وهذا ما وجده أرسى الجيش واللجان 
الشـعبيّة الذين يتـم إعدامهم بطريقة 
بشـعة داعشـية، وقـد تلقـت جثثهـم 
بالسـحل والتمثيل بهـا وتقطيعها كما 
فعـل أُولئـك بجسـد اإلَمــام الُحَسـني 

َالُم-.  الرشيف -َعَليِْه السَّ
ومـع تلـك الفاجعـة الكـربى والتي 
تتكّرر يف ُكــّل عرص وزمان، فقد تلقى 
الشـعب اليمني لثماني سـنوات أبشع 
أنـواع القهـر والظلم واالضطهـاد منذ 
لحظة شن العدوان األمريكي السعودّي 

أول عملية استهداف مرتكزة عىل أشالء 
األطفـال والنسـاء واملواطنـني وهم يف 
األسـواق والطرقـات واألماكـن العامة 
إضافـة إىل تيتيم آالف األطفـال نتيجة 
قتـل آبائهـم إىل جانـب الترشيد وأشـد 

أنواع التعذيب. 
وكل هـذا نتيجـة امتداد صـوت ذلك 
الحق الذي ُصدع به يوم عاشوراء وقال 
ت بني السـلة  بأعـىل صوت: «لقـد ُخريِّ

والذلة، فهيهاَت منا الذلة».
وعىل هذا النهج سـلك الشعب اليمني 
طريقه بكل شموخ وعنفوان وقوة؛ لذا 
جـاؤوا بطائرات الحقـد إلذالله وقهره 

واستئصاله من الوجود. 
 

الظمعذج الةعادي
أسـامة  الثقـايف  الناشـط  ويـرى 
املحطوري، أنه من الرضوري أن يعرف 
اإلنسـان أََسـاس املشـكلة التي وقعت 
ـة  عىل املسلمني وسـبب االنحراف لألُمَّ
ليكون أكثـر دراية ووعياً وليس مُلَجـّرد 
القصص ورسد الروايات، ُمشـرياً إىل أن 
رموز أهل البيت -عليهم السالم- قتلوا 
بسـيوف محسـوبة عىل اإلسالم بطرق 
وحشـية كمـا تعمل داعـش اليوم عىل 

مستوى العالم. 
ويذكر املحطوري جملًة من الصفات 
اإلَمــام  بهـا  تميـز  التـي  والسـمات 

الُحَسـني واألحاديـث التـي وردت عـن 
الرسـول األكـرم يف مناقـب وفضائـل 
اإلَمـام الُحَسـني، فيما يلفت إىل حقارة 
أعدائه وقبح إجرامهم وبشـاعته بحق 
سبط الرسول وكذا حقدهم الدفني عىل 

أهل البيت عليهم السالم. 
ويقـول: إن خروج اإلَمـام الُحَسـني 
لـم يكـن عابـراً ولـم يخـرج أرشاً وال 
ــة جـده  بطـراً وإنمـا لإلصـالح يف أُمَّ
املصطفـى من أمـور الدين الـذي كان 
يف بدايـة انحرافه نتيجـة لثقافات بني 
وانحـراف  الباطلـة  وعقائدهـم  أميـة 
الحكام وبعدهم عن منهج الله ورشعه 
القويم القائم عىل االستقامة وااللتزام 
بعيًدا عن االنحـراف وإباحة املحرمات، 
ُمضيفاً القول: «لو أن اإلَمـام الُحَسـني 
قد بايع الطاغية يزيد لكان الدين منتهياً 
تماماً ولكنـه رفض وخرج بثورة حتى 
لـو كلفـه ذلـك التضحية بنفسـه وكل 
أن اإلَمـام الُحَسـني  ما يملك، ومؤّكـداً 
قـدم نموذجـاً لكافة النـاس للجهاد يف 
سـبيل الله إلعالء كلمة الله ورايه الدين 
واإلسـالم وحافظ عىل القيـم واملبادئ 

األصيلة. 
ويـرسد املحطوري قصصـاَ ومواقَف 
من حكام بني أمية الذين أباحوا الخمر 
ونهجـوا نهـج اليهود ونصبـوا العداوة 
والطغيـان باملؤمنـني ومحاربـة رموز 

استطالع

تدعر طعغإ لطغمظغغظ شغ ذضرى ساحعراء 

َقُم-.. طثرجٌئ لطفثاء والادتغئ َقُم-.. طثرجٌئ لطفثاء والادتغئاإلَطـاُم الُتَسني -َسَطْغِه السَّ اإلَطـاُم الُتَسني -َسَطْغِه السَّ
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أهـل البيـت مسـتخدمني املـال لرشاء 
األشخاص. 

ويشـري إىل أن من الدروس املستفادة 
مـن هذه الذكرى هـي عواقب التفريط 
حينما يسـمع اإلنسـان التوجيهات ثم 
ال يلقـي لها باالً َفـإنَّ عواقبها وخيمة، 
موضًحـا أن حادثة كربـالء وما اتبعها 
من أحـداث مؤملة هـي جميعها ناتجة 
الجميع  عن التفريـط الحاصل، داعيـاً 
إىل العـودة الصحيحة إىل معرفه سـرية 
اإلَمـام الُحَسـني والتعرف عىل مواقفه 

وشجاعته واستبساله وعلمه. 
 

اظاخار الثم سطى السغش
وهكذا انترصت ثورة اإلَمـام الُحَسني 
بقضيتـه العادلة، َحيُث يقول الناشـط 
الثقايف طالل الغادر: إن اإلَمـام الُحَسني 
ـَالُم- قد انتـرص بالدم عىل  -َعَليْـِه السَّ
للقيم واملبادئ مجسداً  السيف انتصاراً 
بوفائـه وصدقـه وثقتـه القويـة بالله 
ويقينه بأحقيـة املوقف الذي خرج ِمن 
أجِله أمام التحريف الذي حصل من قبل 
بني أميـة وهو يف موقعه قائـداً وُقدوة 
لالنتماء األصيل لإليَمـان بأصالته كما 
رسـخه جده رسـول الله -صلوات الله 
عليـه وآلـه- وبموقفه العظيم رسـخ 
إرثاً لـكل األحرار إىل يـوم القيامة أمام 
املحرفـني واملضلـني واملزيفـني وأعداء 

الدين. 
ــة التي  ويشـري الغادر إىل مصري األُمَّ
خذلـت اإلَمــام الُحَسـني يف أن واقعها 
ومسـتواها املتدني من اإليَمــان بالله 
والثقـة بـه أمـام اإلغـراء والتخويـف 
والتضليـل الـذي اسـتخدمه الطاغيـة 
يزيد يف أوسـاطهم والذي تبخر وتالىش، 
ــة كهذه ليسـت جديرة  مؤّكــداً أن أُمَّ
بأن يقودها علم من أعالم الهدى؛ وذلك 
كون النفوس الكريمة هي من تعشـق 
وتتطلـع إىل الكمال، وأن البديل عن ذلك 
بأن يكونوا عبيد العصاء ليزيد والحجاج 
وعمر بن سـعد َوابن زيـاد، الفتاً إىل أن 
سـبط املصطفى قـد تَحّرك اسـتجابة 
لدعوات ومكاتبات له كان باإلْمَكان أن 
يكونوا مـع املنهج الصحيح وهو كتاب 
الله والقيادة املتمثلة بالحسـني -َعَليِْه 
ـَالُم- لتكتمـل بهم ركائـز املرشوع  السَّ
القرآنـي بالتفاعل والتـويل الصادق لله 
ولرسوله وألعالم الهدى ولكانت النتائج 

عىل غري ما حصل لألسف الشديد. 
 

ظاائب الاثاذل
ويضيـف أن ما حصـل يف املدينة من 
جرائم وإذالل واستباحة لها واغتصاب 
لبنات الصحابـة وأن الرجـال أصبحوا 
عبيداً ليزيد، هو نتـاج حتمي وطبيعي 
أهـالً  ليسـوا  كونهـم  الخـذالن؛  لذلـك 
لحمـل رشف املسـؤولية مـع خري من 
عىل األرض، فهم رضـوا بالذل والهوان 
وتغافلوا وهم يعلمون مع من هو الحق 

مؤّكـداً أن هذا درس لكل جيل. 
ويف عرصنـا الحـارض يربـط الغـادر 
األحداث ويقول: ما أشـبه أُولئك القوم 
يف ذاك العـرص بمـن رضـوا بالوصايـة 
والعمالـة يف وقتنـا الحـايل، َحيُث وهم 
يعرفون من هم األعداء وما هو نهجهم 
ومخّططاتهـم ولكنهم كذلـك يف طوق 
وأن  والتضليـل،  والرتهيـب  الرتغيـب 
مـا يحصـل يف الجنـوب مـن اغتصاب 
وانتهاكات إال شاهد للنموذج السلبي. 

وعىل النقيـض من ذلـك فيمن عرف 
الحـق واتبعه ووقف معه وضحى وبذل 
واستشـعر املسـؤولية أمام الله َفـإنَّه 
يرى النتاج الطبيعي والحتمي من عزة 

من كرامة ومن نرص ومن ألطاف إلهية 
واضحة للعيان. 

 
اظتراٌف خطري

مـن جانبـه يقـول الدكتـور أحمـد 
الشامي: إن الحديَث عن عاشوراء يجر 
للحديـث عـن بني أمية وسياسـتهم يف 
الحكم، فمن يتأمل يف الطبيعة النفسية 

أمية  لبنـي 
ويقرأ تاريخهم وكذلك طبيعة حكمهم 
لن يسـتغرب مـن هـول الفاجعة فهي 
نتيجـة طبيعيـة لثقافتهـم وأخالقهم 
يف  عليهـا  كانـوا  التـي  ونفسـياتهم 

الجاهلية واإلسالم عىل السواء. 
ويشري الدكتور الشامي إىل أن سياسة 
الحكـم األموي كانت قائمة عىل مبادئ 

اإلرهاب والتجويع وكذلك إحياء النزعة 
القبلية واسـتغاللها إضافة إىل التخدير 
باسم الدين وشل الروح الثورية، مبينًا 
أنـه وبهذه السياسـية حـاول معاوية 
القضاء عىل ما لدى الجماهري املسـلمة 
من نزعـة إنسـانية إيَمـانيـة تجعلها 
خطـراً عـىل ُكــّل حاكم يجـايف مبادئ 
اإلسـالم يف ممارسـته ملهّمـة الحكـم، 

وبذلك أمن ثورة الجماهري ونقدها. 
ويذكـر نماذَج من اإلرهاب والتجويع 
الـذي مارسـه بني أميـة عـىل الناس، 
حتـى نصبوا العداوة عـىل رموز وهدى 
اإلسـالم من أهل بيت الرسول األعظم، 
ــة سـاحة لصعود  حتـى أصبحت األُمَّ

الظاملني وساحة لقتل أعالم الهداية. 
وهكـذا  قائـالً:  الشـامي  ويضيـف 
ــة أئمة قلوبهم قلوب  تعاقب عـىل األُمَّ
الشياطني إىل اآلن وأخضع علماء السوء 
يف هذا الزمن الشعوب للحكام والحكام 
بدورهـم أخضعـوا الشـعوب ألمريـكا 
وإرسائيل، متبعـاً «فانظروا ماذا جنت 
ـــة وأيـن  ثقافـة السـقيفة عـىل األُمَّ

أوصلتها والله املستعان». 
 

طثرجُئ الادتغئ
أما الناشط عبد امللك أحسن فيضيف 
قائالً: إن خروَج اإلَمـام الُحَسني -َعَليِْه 
ملكاسـَب  ـَالُم- لـم يكـن خروجـاً  السَّ
سـلطوية كمـا يفرسه البعـض، وإنما 
ـة  األمَّ مصلحـة  ألجـل  خروجـه  كان 
واملرشوع اإلسـالمي الذي جاء به جده 
محمـد صلـوات ربـي وسـالمه عليـه 
وعـىل آله، الـذي قـد كان انحـرف عن 
مسـار اإلسـالم املحمـدي الربانـي إىل 
إسـالم أموي تسلقوا باسم اإلسالم عىل 
رقاب املسـتضعفني من أبناء اإلسـالم 
بمـا  وتداولهـم  الدنيويـة  ملصالحهـم 
يسمى بالخالفة اإلسالمية يف نسل بني 
أمية، ال أمر باملعروف وال نهي عن املنكر 
وال إعـالن للعـداوة ألعداء اللـه وأعداء 
اإلسـالم، وإنما حولوا هـذه الخالفة إىل 
جاهلية أشـد من الجاهلية األوىل باسم 

خلفاء اإلسالم وأمراء للمسلمني. 
ويشري إىل انتشار املنكر يف عهد بني 
أميـة ولـم ينهوا عنـه بل إنهـم كانوا 
هم أوائـل من ينتهكـون حرمات الله 
الزناء  وارتكابهـم  الخمـر  بتعاطيهم 
وقتـل مـن يعارضهـم حتـى أصبـح 
اإلسـالم أسـرياً بأيديهـم ملصالحهـم 
الشـخصية للحفاظ عىل عرشهم كما 
يفعـل أتبـاع بني أمية يف هـذا العرص 
املتمثـل بالنظـام السـعودّي كحامي 
وخـادم للمقدسـات اإلسـالمية وهم 

خدام ألعداء اإلسالم. 
ويرى أن خروَج اإلَمـام الُحَسني كان 
رضورياً إلنقاذ اإلسـالم والسـري بنهج 
نبينا محمد -صلوات ربي وسالمه عليه 
وعىل آلـه- بثورة ضد الطغـاة من بني 
أميـة، متبعاً أنه لـو كان خروجه ألخذ 
السـلطة مـا كان خرج معـه أهل بيته 
من األوالد والنسـاء، مؤّكــداً أن أفعال 
(دواعـش اليـوم) هـي امتـداد لحادثة 
كربـالء، يقطعـون الـرؤوس مكربيـن 
ومهلهلني ويقتلون األطفال وينتهكون 

الحرمات وغريها. 
أخريًا ظن األعداء أنهم بقتلهم سـبط 
الرسـول سـيمحون ثورته ونهجه، بل 
عىل العكس من ذلك فقد أحيا يف نفوس 
اآلخرين روح الحرية والجهاد يف سـبيل 
اللـه بثورات عديـدة وقعت ضد طغيان 
بني أمية وما زالت األمة إىل اليوم تنهج 
ثـورة الحسـني ضـد طواغيـت األرض 

واإلسالم. 

استطالع

المتطعري: اإلَطـام 
الُتَسغظ صّثم 

الظمعذَج التصغصغ 
لطةعاد شغ جئغض 

اهللا، وسعاصإ 
الافرغط باعجغعات 

أسقم العثى وخغمئ 

الشادر: اإلَطـام 
الُتَسغظ بمعصفه 

السزغط رّجت 
أربًا لضض افترار 

إلى غعم الصغاطئ 
أطام المظترشغظ 

والمدطغظ

الحاطغ: ظاغةئ لطسغاجات 
افطعغئ شصث أخدع 

سطماُء السعء شغ عثا 
الجطظ الحسعَب لطتضام 

والتضام بثورعط 
أخدسعا الحسعب فطرغضا 

وإجرائغض
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ــئ ضطعا  الاطئغُع طع الضغان الخعغعظغ خغاظٌئ ُسزمى لحعثاء اُفطَّ
 أ. د. سئثالسجغج خالح بظ تئاعر*

يتابـُع الـرأُي العـام العربـي واإلسـالمي باهتمـاٍم بالـٍغ تلك 
الهرولـَة املخيفـَة للنُُّظـم السياسـية امللكية (األرسيـة) باتّجاه 
االعـرتاف السـيايس واألمني وحتـى الثقـايف - االجتماعي لكيان 
العـدّو الصهيوني اإلرسائييل، ذلك السـباق املحموم نحو التطبيع 
املخزي واملذل تقوده تحديداً حكومتا السـعوديّة واإلمارات، وهي 
من تقود العدوان عـىل الجمهورية اليمنية منذ 26مارس2015م 
وحتى لحظة كتابة مقالنـا هذا، وهناك دول عربية أُخرى عميلة 
للمـرشوع الصهيونـي األمريكـي الغربـي تسـري يف ذات املنهـج 

واملسار. 
والتطبيـع مع الكيـان الصهيونـي والحق يُقال قد شـمل كالً 
من اململكة املغربية ومملكة البحرين ونظام العسـكر بالسودان 

الجريـح الذي ما زال ينئ من وطـأة الكم الجائر املرتاكم لحكم العسـكر الذي 
أنهك اإلنسـان السـوداني ونهب خرياته َحــدَّ بلوغهم الكارثة اإلنسانية، وقد 
سبقت لطريق التطبيع مع الكيان املغتصب لألرض الفلسطينية ُكلٌّ من مرص 
واململكة األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح، لكن وهنا 
ينبغي التوقف عنـد َحــدِّ التطبيع بني الكيان الصهيوني ومرص واألردن الذي 

لم يتجاوزوا فيه حدود الربوتوكول الشكيل والُعرف الدبلومايس فحسب. 
نعـم السـعوديّة لم تُعلن بعـد للمأل باالعـرتاف الدبلومايس الرسـمي، لكن 
مـن الناحية العمليـة َفـإنَّ قيـادة اململكة هي من شـّجعت ووّجهت األقطار 
امللكية واملشـايخية األُخرى باإلقدام عىل خطوة االعرتاف والتطبيع مع الكيان 
الصهيونـي، وفتحت أجواءها ومطاراتها وأسـواقها وحتى األماكن املقدسـة 
فيها للصهاينة األنجاس بأن يرسحوا ويمرحوا يف األرايض املقدسة، الذي حّرم 

الله دخولهم وزيارتهم لها. 
لكـن -وشـهادة للتاريخ- ُجلُّ الـرأي العـام العربي بما فيهـا دول مجلس 
التعـاون الخليجي ويف جميع تلك البلدان العربية اإلسـالمية املطبعة، لم يقبَْل 
تلـك القراراِت التطبيعيـَة الصادرَة عـن حكوماِتها واعتُربَهـا مفروضًة عليه 

فحسب. 
ففي آخر استطالع للرأي العام ملواطني اإلمارات العربية املتحدة َفـإنَّ نحو 
70 % من السكان يرفضون رفضاً قاطعاً االعرتاف بالكيان الصهيوني املحتّل 
ألرض فلسطني العربية، ويف مملكة البحرين رفضت الشيخة/ مي بنت محمد 
آل خليفه وزيرة الثقافة البحريني أن تُمّد يدها الطاهرة العفيفة ملصافحة يد 
السفري اإلرسائييل الصهيوني النجسة، وهي إحدى سيدات القرص امللكي ومن 
العائلة امللكية الحاكمة يف البحرين، وبسبب هذا املوقف الشجاع لها اتخذ امللُك 
البحرينـي قرار إعفائها من منصبها، لكنها سـّجلت موقفاً عظيماً وسـيبقى 

خالداً يف التاريخ. 
حادثُة االمتناع عن مصافحة السـفري اليهـودي الصهيوني ذّكرني بحادثة 
مماثلة حدثـت يف جنوب اليمن إبان زمن االحتـالل الربيطاني لجنوب الوطن، 
ففي سـلطنة الواحدي جهة حرضمـوت انترشت ظاهرة الفتـن والرصاعات 
القبليـة القاتلـة، فاجتمـع نخبة من عليـة القوم بقيـادِة عدد مـن الحبايب 
الهاشـميني يقوُدهـم رجل الرب واالحسـان الحبيـب/ أبوبكر الـكاف -رحمة 
الله عليه- وأسـكنه فسـيح جناته، اجتمعـوا لتدارس الحلـول لهذه الظاهرة 
املخيفة التي اجتاحت املنطقة من تقطُّع وقتال قبيل ونهٍب للعابرين يف الُطرق 
العامة، فجاء مقرتح من ُعقالء القوم أن يعلن املستشـار السيايس الربيطاني 
يف إقليـم سـلطنات حرضمـوت وهي سـلطنة الواحـدي وسـلطنة القعيطي 
وسـلطنة الكثريي وسـلطنة املهرة وسـقطرى، وكان ذلك بني عامي 1937 – 
1938م، إلعالن ما ُسـمي آنـذاك (صلح إنجرامس) الشـهري، صلح تكون فيه 
السلطات الربيطانية هي الضامن لذلك، وكان الصلح بعنوان (صلح إنجرامس 
ام،  الربيطاني املحّدد بثالث سـنوات، وثالثة أشهر، وثالثة أسـابيع، وثالثة أَيـَّ
وثالث ساعات، وثالث دقائق، وثالث ثوان)، وأن من خالف بنود الصلح هذا يتم 
تسـليمه لسلطات السلطنة واملسـتعمرة من قبل أفراد قبيلته، وهكذا نجحت 

الفكرة بنسبة كبرية. 
يف إحـدى زيارات املسـرت إنجرامس يف سـلطنة الواحـدي كان يرافقه آنذاك 
الشيخ/ محمد بن سعيد الواحدي سكرتري السلطنة الواحدية، وحينما وصلوا 
إىل منطقتنا يف غيل حبان، التقى بهم األعيان وشيوخ القبائل يف املنطقة، وكان 
من بني املسـتقبلني العم الحـاج/ ذياب بن منصور بن حبتـور، وبدأ الجموع 
املسـتقبلة بالسـالم واملصافحة للضيوف إىل أن وصل الدور للعم/ ذياب، فقام 
وسـّلم عىل السـكرتري الواحدي ورفـض مصافحة املسـرت/ إنجرامس، وعّلل 
رفضه بأنه رجل كافر ونجس، والكثري قد عاتب العم/ ذياب، عىل ما بدر منه، 
إالّ أنه أرص عىل موقفه اعتقاداً منه بأن أي إنسـان أُوُروبي أبيض فهو يهودي 

كافر نجس وال تجوز مصافحته؛ ألَنَّه يُبطل الوضوء. 
هـذه الحادثـة تدل عىل أن املسـتعمر الربيطانـي وممثليه لـم يكونوا محل 
ترحاب من جميع اليمنيني وهو ذات األمر بأنه مهما حاولت النُّظم (الرجعية) 
امللكيـة التي ارتضـت املهانة بالتطبيع مـع العدّو الصهيوني َفــإنَّ املواطنني 

سيظلون أحراراً وُرشفاء، ومتضامنني مع أشقائهم الفلسطينيني العرب. 
باألمـس كان الرفض الواضح من العم/ ذياب بن منصور، ملمثل املسـتعمر 
الربيطاني املسـرت/ إنجرامـس، واليوم يأتـي الرفض من البحريـن والكويت 
لسـفري وممثل الكيان الصهيوني اإلرسائييل الغاصب ألرض فلسطني والقاتل 
ألطفـال ونسـاء وشـيوخ وشـباب فلسـطني الحرة، كمـا رفـض العديد من 
الرياضيني والرياضيات االشرتاك يف البطوالت القارية والدولية مُلَجـّرد أن الحظ 

يف (القرعة) جاء مع ُممثلني رياضيني صهاينة إرسائيليني. 
مـن هنا َومهمـا كانت اإلغـراءات بمحاسـن التطبيع ومزاياه مـع الكيان 
ــة العربية واإلسـالمية مـع أحرار العالم  الصهيونـي املؤقت َفـإنَّ أحراَر األُمَّ
قاطبًة ستقاومها بصالبة وشجاعة، وستفشل جميع بنود اتّفاقيات التطبيع 
ـة العربية واإلسـالمية، وأن تباشـري النـرص عرب املقاومة  املهينـة واملذلة لألُمَّ

العربية اإلسالمية الفلسطينية الصلبة هي املنترصة ال محالة يف نهاية املطاف. 
 

َطـا ِعغ السرب والثروس طظ جمغع عثه 
افتثاث الاغ ظسغحعا الغعم يف ساملظا السربغ؟:

أوالً: إن حجـَم التضامـن العربـي واإلسـالمي والعاملي مع 
حركة املقاومة للمشـاريع الصهيونية األمريكية يزداد ويتسع 
وإن امُلطبعني من فئة الفصيل الحاكم العربي هي فئة محدودة 
ومعزولـة وإن تـم تغليفهـا بسـيل التطبيل الـكاذب من ِقبل 
الذبـاب اإللكرتوني املدفـوع له ماليني الـدوالرات، ُكـّل ذلك لم 

يَُغطِّ عورات هؤالء الحكام املنهزمني. 
ثانيـاً: يـوم الجمعة، املـايض بتاريخ 5 أغسـُطس 2022م، 
شـنت طائـرات دولة االحتـالل الصهيوني اإلرسائيـيل هجوماً 
غادراً عىل إحدى الشقق السكنية يف قطاع غزه لتغتال الشهيد/ 
تيسـري الجعربي من قيادات حركة الجهاد اإلسـالمي الفلسطيني ومجموعة 
من املواطنني الفلسـطينيني اآلمنني يف هذا الحي اآلمـن، وتلتها بيومني اغتيال 
الشهيد/ خالد منصور ومجموعة من الشهداء الفلسطينيني، وبطبيعة الحال 
ردت مقاومـة حركـة الجهاد وبقيـة املقاومني من غرفة العمليات املشـرتكة 
بزخات من الصواريخ الفلسـطينية بلغت املئات من الصواريخ باتّجاه األرض 
املحتّلـة يف غالف غزه ومدينة تـل أبيب والقدس وبقية املـدن املحتّلة، ويف يوم 
األحـد مسـاًء تم االتّفـاق عىل وقف إطـالق النار بـني حركة الجهـاد والكيان 

الصهيوني برعاية مرصية وبرشوط كانت لصالح الفلسطينيني نسبياً. 
الحظ جميـع املراقبني أن دول التطبيع وإعالمهـم الرخيص كانت يف غياٍب 
ُكيلٍّ وكأن الـدم الفلسـطيني املسـلم ال يهمهم وال يعنيهم، ولم نالحظ سـوى 
القنـوات اإلعالمية مُلعسـكر املقاومة كانت متفاعلـة ومتضامنة مع املقاومة 

الفلسطينية وقناة الجزيرة إىل َحــّد ما تنقل األحداث وبإيجابية ٍنسبية. 
ثالثـاً: برغم مرور قرابة 74 عاماً من عام تقسـيم فلسـطني املحتّلة بقرار 
مـن األمم املتحـدة وبدفع قوي من الواليـات املتحدة األمريكيـة وحلف الناتو 
بتقسيم أرض فلسطني، وتخصيص جزء من األرض الفلسطينية ليكون وطناً 
لليهود الصهاينة يف العالم، ُمنذ ذلك التاريخ ومعظم األنظمة العربية الرسمية 
متواطئة مع قرار التقسـيم ومؤيدة له، إّال أن الشعب العربي الُحر من املحيط 
إىل الخليـج يؤمن بأن فلسـطني عربية من البحر إىل النهـر ويؤمن بأن الكيان 
الصهيوني عبارة عن كيان مصطنع مؤقت وسـيزول بشكٍل حتمي، كما زالت 

الحركة االستعمارية األُوُروبية املحتّلة ألرايض الغري. 
رابعـاً: السـقوط األخالقـي والديني واإلنسـاني للمشـاريع التطبيعية مع 
الكيـان الصهيوني اإلرسائييل؛ كون العدّو اإلرسائييل يمارس يوميٍّا جرائم غري 
إنسـانية بحق أطفال ونساء وشـيوخ وشباب أهلنا بفلسـطني املحتّلة، ومن 
لديـه قليل من الحيـاء، وقليل من ضمري مـا زال ينبض، وبقايـا نخوة عربية 
إسالمية وإنسـانية وهو يشاهد عرب القنوات الفضائية العربية واألجنبية تلك 
املشاهد املقززة لجنود االحتالل الصهيوني اإلرسائييل وهم يستبيحون املسجد 
األقىص املقدس بأقدامهم النجسـة، وفوق ذلك يركلون ويدوسـون ويرضبون 
بقسـوة ووحشـية بهراواتهـم الغليظة الفلسـطينيات املرابطـات يف األقىص 
الطاهر وهن بنات ونسـاء األشقاء الفلسـطينيني العفيفات الطاهرات، إنهن 
نمـوذٌج عظيٌم وكريٌم لبناتنا وأُمهاتنا وأخواتنا، هـن يدافعن برجولة وكربياء 
عن املسـجد األقىص والقدس الرشيـف نيابة عن أزيد من مليار مسـلم ونيّف 
يتوزعـون عىل الكـرة األرضية، ويذودون بـرشف نيابة عن أربـع ِمئة مليون 
عربي تضج بهم الشوارع واملقاهي واملدن والصحاري، أليس هذا رشفاً عظيماً 
للفلسطينية الرشيفة العفيفة بأنها تدافع عن أقدس مقدسات املسلمني بينما 
بعـض الحكام العرب الخونة املنبطحني يحتسـون النبيـذ الفرنيس امُلعتق مع 

قادة الكيان الصهيوني الغاصب. 
خامسـاً: الغريب أن بعض الُحكام العرب يهرولون منبطحني نحو التطبيع 
والصلح مع الكيان الصهيوني بينما هو يف لحظة ضعف وُهزال، ويتم تحّديهم 
ومقاومتهـم مـن إحـدى فصائـل املقاومة أَو مـن مجموعها، هـؤالء الحكام 
الضعفاء يستقوون عىل شعوبهم ويقمعون أية حركة مقاومة فيها ويغلقون 
، بينما الكيان الصهيوني أوهن من  أفـواه علمائهم ومثقفيهم وأي صوٍت ُحـرٍّ
خيط العنكبوت كما وصفهم سـيد املقاومة الفلسطينية السيد الثائر/ حسن 

نرص الله -األمني العام لحزب الله اللبناني، يحفظه الله-. 
سادسـاً: انكشاُف سياسـة النُظم الرجعية املطبعة وآلتها اإلعالمية الهائلة 
بمحاولة تحويل كيان العدّو اإلرسائييل إىل كيان صديق للعالم العربي واإلسالمي 
وتحويـل الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة إىل دولة عـدوة للقضايـا العربية 
اإلسـالمية، وهذا (االخرتاع) الصهيوني األمريكي للفكرة الجهنمية تساقطت 
وُهزمت بشـكٍل تدريجـي يف نظر غالبية الـراي العام العربي واإلسـالمي؛ ألَنَّ 
املقاومة الفلسطينية تستلم أسلحتها اليوم من (الصواريخ والعتاد واملال) من 
جمهورية إيران اإلسـالمية والجمهورية العربية السـورية، أما بقية األنظمة 
العربيـة إما أنها سـلبية يف موقفها من املقاومة أَو منشـغلة بهمومها الذاتية 
الداخليـة، أَو أنهـا عميلـة يف األصل للواليـات املتحدة األمريكيـة وحلف الناتو 
امُلعادي لقضايا أمتنا اإلسالمية وهي الحامي للكيان الصهيوني اإلرسائييل، أَو 
أنهـا من الحكومات العربية املطبعـة الهزيلة مع الكيان الصهيوني اإلرسائييل 

وُمنفذة للمرشوع األمريكي يف املنطقة. 
سابعاً: استطاعت حركُة املقاومة يف عاملنا اإلسالمي أن تعيد تعريف الحركة 
الصهيونية بشكلها الحقيقي وأن ُمَجـّرد تحسني صورة العدّو الصهيوني َمـا 
هو إال عبارة عن مراوغة كاذبة، هدفها مغالطة الرأي العام العربي واإلسالمي 
واإلنسـاني بُرمته؛ ألَنَّ جرائم الحركة الصهيونيـة تتجدد ُكـّل يوم تقريبًا عىل 

أرضنا املحتّلة فلسطني. 
﴿َوَفْوَق ُكـّل ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾

* رئيس مجلس الوزراء لحكومة اإلنقاذ الوطني 

تضاغُئ السغث 
سئثالمطك

الحغت سئثالمظان السظئطغ

بعد ُزهـاِء سـاعٍة مـن الُهـراء والرغاء 
القديم الجديد الذي لم تستطْع كلمٌة واحدٌة 
منه أن تجَد لها مسـتقراً يف تجويف عقيل، 

قاطعته قائالً:
يا صديقي السـيد عبدامللـك الحوثي هو 
القائـد اليمنـي الوحيـد الـذي يحمـل هذه 

املواصفات: 
الرجـل الذي مـا فتئ يدعـو إىل رضورة 
العمـل الجـاد والـدؤوب؛ ِمن أجـِل تأصيل 
الُهويـة اإليمانية اليمنيـة والِحفاظ عليها 
لدرجـة أن أطلـق ِمـن أجـِل ذلـك مرشوعاً 
إيمانيـاً متكامالً وشـامالً؛ إلحيـاء ما نفق 
منهـا والعـودة إليها ال يمكن لـه بأي حاٍل 
من األحوال أن يتاجَر أَو يفرَِّط بهذه الُهوية 
اليمنيـة لصالـح ُهويـٍة أَو ثقافـٍة أُخـرى 

إيرانية أكانت أم غري إيرانية. 
الرجـُل الـذي يحـِرُص يف ُكــّل إطالالته 
ولقاءاته عىل ارتـداِء الزي التقليدي اليمني 
األصيل ال يمكـُن له بأي حـاٍل من األحوال 
أن يتخـىل عن هذا الـزي اليمني بما يحملُه 
مـن معاٍن ودالالٍت وأبعاٍد اجتماعيٍة أصيلٍة 
لصالـح العمامـة اإليرانية مثـالً أَو الِعقال 

والعباءة السعودية أَو الخليجية. 
الرجُل الذي اسـتطاع أن يصنَع من كثرٍي 
من الشباب العاِطِل واملتسكع ومن متتبعي 
و...  الشـعر  وقصـات  املوضـات  أخبـار 
و...، شـباباً مجاهـداً يتقدمـون الصفوَف 
عـن  دفاعـاً  الجبهـات؛  إىل  ويتسـابقون 
حيـاض هـذا الوطن ال يمكن لـه بأي حال 
َي بدماء هؤالء الشباب  من األحوال أن يضحِّ
والفتية؛ ِمن أجِل سـواد عيون إيران أَو غري 

إيران.
الرجـل الـذي حمـل عـىل عاتِقـه َهــمَّ 
مواجهـة العـدوان والحفـاظ عىل سـيادة 
اليمـن واسـتقاللية قرارها وعـدم بقائها 
السـعودية  واألطمـاع  لإلمـالءات  رهينـًة 
واإلماراتيـة ال ينبغـي لـه بـأي حـاٍل مـن 
األحـوال أن يأتَي من البـاب اآلخر ويضَعها 
واألطمـاع  والقـرارات  لإلمـالءات  رهينـًة 

اإليرانية أَو غري اإليرانية.
الرجـُل الذي لم يتلكأْ لحظـًة واحدًة عن 
إعـالِن أن القـدَس هـي وجهتُـه وتحريـَر 
فلسـطني غايتُه ال يمكن له بـأي حاٍل من 
األحـوال أن يفرَِّط بشـٍرب واحـٍد من األرض 
اليمنية أَو يساوَم عليه لصالح إيران أَو غري 

إيران.
ثـم تأتي بعـد ذلك أنت وأمثالُـك تريدون 
إقناعـي أن هـذا الشـابَّ اآلتي مـن «عمق 
اليمـن» بحسـبك إنما هو عميـٌل وأداٌة من 
أدوات إيـران يف املنطقـة تَحّركـه وتسـريه 

كيف تشاء!
حقاً.. اطلب ُعْمراً تَر َعَجباً! 
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اإلجقُم.. طتمثيُّ العجعد تسغظغُّ الئصاء 

طظ غعم ساحعراء ظساطعُط الثروَس اإلغَمـاظغئ طظ غعم ساحعراء ظساطعُط الثروَس اإلغَمـاظغئ 

خطعد الحرشغ

وتأتـي ذكرى عاشـوراء، مـن ُكـّل عـام، أجواء 
ام حزينة  توحي بالعـزة والطموح إىل التغيـري، أَيـَّ
تبتسم عىل مضض، لتخفي آثار الحزن عىل محياها 
الوسيم، ها هو شهر محرم الحرام يف يومه العارش، 
آيـات من وحي عاشـوراء، ذكريات ال تُنىس من تلك 
الجرائـم املنقطعة النظري، ولم يشـهد لهـا التاريخ 
مثيـالً، تلـك التي تبنَّاهـا الطاغية املجـرم يزيد بن 
معاويـة، ذلك السـكري العربيد الذي اسـتحل ُكـّل 
حرمة، وصادر ُكـّل ذمـة، وانتهك ُكـّل محرم، ولم 

يسلم منه حتى البيت الحرام. 
أية جريمـة ارتكبها ذلك الوحـش البرشي بحق 
ـة محمد -صىل الله عليه وآله وسلم-؟ وأي ُجرم  أُمَّ
أقدم عليه ذلك املسخ حينما قتل سبط النبوة الوحيد 
لـه، وحملَّ  عـىل وجـه األرض، أي ذنـب عظيم تحمَّ
أوزاره للناس، ذلك الوغد األثيم، ثأراً ألجداده الكفار 
الذيـن قتلهم رسـول الله -صىل اللـه عليه وآله- يف 
بـدر، ونكايًة باألمة املسـلمة التي يدعـي أنه ينتمي 
إليها، بعد أن دخل الناس يف دين الله أفواجاً، وتخلَّوا 

عن (صنم) أبي سفيان وأزالمه وأوثانه. 

 أي حقـد توارثته هـذه األرسة األمويـة الجاهلة 
ة وجميع املسلمني  عىل نبي اإلسالم وأهل بيته َخاصَّ
عامة؟؟ وهل هي إالَّ تربية آكلة األكباد، َوسليقة أهل 

الكفر والنفاق!! 
وهـل هنـاك جـرم أكرب من سـفك دمـاء العرتة 
الطاهرة ويف الشهر الحرام؟! فقد كان الطاغية يزيد 
رمـز الرش والكفر والطغيان، ومـا زال، وهو القائل 
فرحاً وطرباً بقتل سـبط رسـول الله -صلوات الله 

عليه وآله-، وسبي ذراريه ونسائه: 
ليت أشياخي ببََدٍر شهدوا 

َجَزَع الخزرج من َوْقِع األََسْل   
ً إذا ألهلَّوا واستهلَّوا فرحا

وقالوا يا يزيُد ال تُشل   
لسُت من خندف إن لم 

انتقم من أحمد ما كان فعل   
تالعبت بنو هاشم بامللك 

فال دين جاء وال وحي نزل   

هكذا يعرب العربيد السكري، َعما يف نفسه، ويُظهر 
شـدة عداوتـه لـآلل وبغضـه، يف حـني يرتبع عىل 
رقاب املسـلمني، ويتسـمى زوراً أمري املؤمنني، ظناً 
منـه بدوام ملكه، وغـروراً بقوته َوسـلطانه، ولكن 

بالعكـس مـن ذلـك، فبعـد ارتكابه هـذه الجريمة 
النكراء بحق اإلَمـام الُحَسني -عليه السالم- برت الله 

عمره، واجتث أصله وفرعه.. 
فكانت مدة ملكه ثالث سنوات ال غري، مات بعدها 
رشَّ ميتـة، يف عـز شـبابة وذروة بطشـه وجربوته، 
وقـد كان له سـتة عرش ولـداً وبنتـاً، ثمانية ذكور، 
وثمانية إناث، أين هم اليوم؟! لقد تالشوا بأجمعهم، 
وانقطـع نسـلهم من عـىل وجـه األرض، وباملقابل 
لننظر إىل الحسـني -سالم الله عليه-، فقد استشهد 
أبناؤه كلهم ما عدا اإلمـام عيل زين العابدين -عليه 
ا يوم  السـالم-، فبالرغم مـن أنه كان مريضـاً ِجـدٍّ
عاشوراء، فلم يقدر عىل املشاركة يف الحرب، ولكنها 
حكمة الله، التي اقتضت أن يسـتمر نسـل الحسني 
-عليه السـالم- من هذا الولـد الطاهر البار، وهكذا 
كان، فها هي ذرية اإلَمـام الُحَسني قد مألت األرض، 
إىل يومنـا هذا، وكذلـك ذرية اإلمام الحسـن -عليه 
السـالم-، رغم عمليات القتـل واإلبادة التي تعرض 
لها أهل البيت الطاهر، وعىل مدى التاريخ، وكما قيل 

َفإنَّ اإلسالم محمدي الوجود، حسيني البقاء. 
ويأبـى الله إال أن يُتم نـوره ولو كره املرشكون.. 

والعاقبة للمتقني.. 

طرتدى الةرطعزي

ونحـن إذ نعيـش ذكـرى عاشـوراء الذكـرى األليمـة 
واملوجعـة حـريٌّ بنـا أن نسـتلهم منهـا الـدرس والعرب، 
نسـتلهم منها اآليات والدرر الحسينية واإليَمـان الصادق 
الـذي تجىل واضًحا يف مواقـف اإلَمام الُحَسـني وأهل بيته 
أبنـاء اإلمـام عيل وفاطمـة الزهـراء وأحفاد رسـول الله 
(صلوات ربي وسالمه عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين). 
لنسـتفهم من هـذه الذكـرى والتي تتزامـن مع ذكرى 
َالُم-  الهجرة النبوية وذكرى نجاة نبي الله موىس -َعَليِْه السَّ
مـن جـربوت وطغيـان الفراعنـة الذين نراهـم يتجددون 
يف ُكــّل زمـن بنفـس األسـاليب وإن اختلفـت األشـكاُل 
واملسـمياُت فأهداُف الطاغوت والفراعنـة واألمويني هي 

ذاتهـا اليوم واألمس وحـارض العدوان السـعودّي األمريكي 
عىل اليمن. 

لقد كان خروج اإلَمام الُحَسني والعقيلة زينب ومن معهم من املؤمنني 
الصادقـني إىل كربالء العراق إلحياء ديـن الله والدفاع عن تعاليم وتقاليد 
الدين اإلسـالمي بعد أن أماته الطغاة، ونرصة للمستضعفني يف مواجهة 
الشـجرة األموية الخبيثة وامللعونة واملتمثلة بيزيد وحاشيته ومن سبقه 

واتبعه بمكٍر وخبث ضد عامة املسلمني. 
لكـن اإلَمام الُحَسـني وهو من تربـى بحضن جـده املصطفى -عليه 
وعـىل آله أزكى التحية واإلكـرام- لم يُرْق له العبث األموي ولم تسـكته 
الجرائم والتعدي عىل حرمات الله من قبل الدعي ابن الدعي ذلك الخبيث 
يزيـد وعبيـد الله بـن زياد وابن الجوشـن ومن معهم يف سـفينة الهالك 

الشيطاني. 
ـَالُم نـارصاً لدين الله خـرج بأهله متوعـداً الطغيان  خـرج َعَليِْه السَّ
اليزيـدي األمـوي وكان أن قـدم هـو وأتباعـه مواقَف بطوليـة ومالحم 
أُسـطورية جعلـت الطغاة يرسفـون يف القتل والسـحل وقطع الرؤوس 
ملا القوه من جهاد وبسـالة حسـينية ذات إيَمـان صادق استسـقاه من 
ـَالُم-  مدينـة العلـم النبوي ومن محيّا ونـور بابها اإلمام عيل -َعَليِْه السَّ

رافعاً شعار «ما كره قوٌم قط حر السيوف إّال ذلوا».
وبعد أن خـرّيه الطغاة بني الحياة وبني املوت بني السـلة والذلة قالها 
متـوكالً عـىل الله واثقـاً بنرصه وفـوزه بإحـدى الُحسـنيني (النرص أَو 
الشـهادة)، أََال وإن الدعي ابن الدعي قد َرَكَز بني اثنتني بني السلة والذلة 

وهيهاَت منا الذلُة يأبى اللُه لنا ذلك ورسوله واملؤمنني. 

ومع اشـتداد املواجهة وعبث الطغاة واملنافقني بالحسـني وأصحابه 
وأهـل بيتـه وحرمانهم من أبسـط الحقوق ومنعهم مـن املاء حتى عن 
األطفـال الصغـار والنسـاء، يقول اإلَمـام الُحَسـني َعَليِْه 
َالُم: (إذا كان هناك ذنٌب للكبار فما هو ذنب الصغار؟!)  السَّ
رافعـاً ولده عبد اللـه الرضيع بعد أن جـف اللبن من ثدي 
أمه يطلب منهم أن يسقوه فبادروا إىل استهدافه بالسهام 
ليُقتل عطشان بني أحضان أبيه بعد أن تجرد املنافقني عن 

قيم الدين وأسالف العروبة واإلنسانية. 
استشـهد معظم أصحـاب الحسـني وإخوانه وحورص 
الحسـني والنساء حتى سـقط الحسني شـهيداً مرضجاً 

بدمه الطاهر والزكي لريوي بذلك تراب كربالء العراق. 
ومع السـقوط املدوّي القيمي واألخالقي لجيوش يزيد 
تم إرسـال بنات رسول الله إىل الشام سبايا يتفرج عليهن 
عـوام الناس، ومـا إن وصل املوكب إىل قرص يزيد بالشـام 
أراد قرين القردة وجليس السـكارى أن ينال مـن زينب توبيخاً فكان أَو 
وقفـت كجبل كبري يناطح السـحاب لتصدح بالحق غـري آبهة أَو خائفة 
من البطش األموي لتسمع يزيد ومن يف مجلسه خطبة أركسته وقّزمته 
بني الحضور وأسقطت مكانتَه وهيبتَه.. إىل أن وصلت يف مطلع خطابها 
ليزيد: «ِكـْد كيدك واْسـَع سـعيَك وناِصْب ُجهَدك، فو اللِه ال تمحو ذكَرنا 

وال تُميت وحيَنا وهل رأيُك إالَّ َفنَد وأيَّاُمك إالَّ عدد وجمُعك إالَّ بََدد». 
فضـج يزيُد بالرصاخ والعويل َقَزمـاً صغرياً تحت نعال امرأة هي ابنة 

الزهراء وحفيدة املصطفى. 
الحديُث عن عاشـوراء هو حديٌث عن الخـري يف مواجهة الرش، حديث 
عن الحـق يف مواجهة الباطـل، حديث عن اإليَمــان يف مواجهة النفاق، 

حديث عن بيت النبوة يف مواجهة الشجرة األموية الخبيثة. 
والحديث عن عاشوراء ومآسيها حديث طويل وال يسعنا املقام لذكره 
ولكـن علينا أن نجدد العهـد والوالء لله ولرسـوله ولإلمام عيل وفاطمة 
الزهراء والحسن والحسني وزينب وأعالم الهدى وقادة الثورة اإلسالمية 

اليمنية تولياً صادقاً ال نحنث فيه. 
ويجـب علينا أن نتأىس بالحسـني وأصحابه وزينب الطاهرة ونسـري 
سـريتهم الجهادية قوالً وعمالً يف مواجهـة الطغيان اليزيدي واألمريكي 
يف ُكـّل العصـور واألزمنة ونكون مع املؤمنني األبطـال املجاهدين لدفع 
الرش ورفع الحصار ومواجهة العدوان السـعودّي اإلرسائييل عىل شعبنا 
اليمني العظيم لنرفد الجبهـات بالرجال بفلذات األكباد وباألموال وبكل 

غاٍل ونفيس حتى يظهر الله دينه وينترص ملن ُظلموا. 

لطترب شرُخعا.. 
ولطسقم شرخٌئ 

أغدًا
شعث حاضر أبع رأس 

للحـرب  أن  كمـا 

فرَصها، َفـإنَّ للسالم 

ويف  أَيْـضـاً،  فرصـًة 

كلتـا الحالتـني َفـإنَّ 

يف  باقيـٌة  الُكـرَة 

مرمـى دول تحالـف 

العـدوان، ومـا عـىل 

السـعودّي  النظاَمني 

إال  واإلماراتـي 

مراجعُة حسـاباتهما قبل فـوات األوان، وعليهم أن 

يعلمـوا أَيْـضاً أن اسـتمراَر حربهـم العدوانية عىل 

اليمـن ال تَُصـبُّ يف صالحهم أبـداً، وإن َقِبـَل وفُدنا 

الوطنـي بتمديِد الُهدنة ملـرة أَو لثالث أَو حتى لعرش 

مـرات أَو أكثـَر من ذلك، فالحقيقُة هـي أن ال ُهدنَة 

مع اسـتمراِر الحصاِر لشـعبنا واالحتالل لبلدنا، وال 

زالت أَيْـضاً مخلفاُت الحرب العدوانية عىل بلدنا من 

ألغام وقنابـَل عنقودية وغريها من األدوات القاتلة، 

تواصُل فتَكها باملدنيني وتقتلُهم يف ربوع محافظات 

اليمن. 

أقامـت صنعـاُء الُحّجــة أمـاَم املجتمـع الدويل 

وأبلغـت األمـم املتحـدة عـن رؤيتهـا فيمـا يَُخصُّ 

مسـارات الُهدنـة، مـن فتـح كيل ملطـار صنعـاء 

الـدويل، وفتـٍح كامٍل ملينـاء الحديدة وإخالء سـبيل 

السـفن النفطية والغذاء والدواء لتمر بسـالم ومن 

دون أيـة عراقيـَل ومن دون أي قيـد أَو رشط، وهذا 

بعـد نقاشـاٍت مكثّـفة خاضتها صنعـاء مع الوفد 

العماني الشـقيق الـذي أنهى زيارتَـه إىل صنعاء يف 

نهاية األسبوع املايض. 

وما عـىل األمم املتحدة سـوى التعاطي مع املِلف 

اإلنسـاني اليمني بُكّل جدية ومسـؤولية ومن دون 

َلفٍّ وال دوراٍن، ما لم َفـإنَّ القواِت املسـلحَة اليمنية 

، جاهزٌة لكال  والقـوَة الصاروخية والطريان املسـريَّ

الخياريـن، وكمـا أثبتت ذلـك بالتجربـة يف املايض، 

ومثلمـا لم توفر األمـم املتحدة وقـوى العدوان عىل 

اليمن سـبيالً للعبـوِر نحو السـالم، َفــإنَّ القواِت 

املسـلحَة اليمنيـة أَيْـضاً لـم تدخر ُجهداً يف مسـار 

وعدتهـا  لقدراتهـا  والتحديـث  والبنـاء  التطويـر 

وعديدهـا؛ اسـتعداداً وتوثباً ألية حماقـات عدوانية 

ة واملرشوعة  تقُف يف املسـتقبل أمام خياراتها املحقَّ

نحو الحرية واالستقالل.

وعليـه َفــإنَّ قوى العـدوان بعـد التمديد األخري 

للُهدنـة واقعة أمـام خياَرين اثننَي، فإمـا أن تذعن 

ا،  لرشوط السـالم، أَو تتحمَل التبعـاِت الكبرية ِجـدٍّ

وهـي املخنوقـُة بأزمات الطاقة، وال طاقـَة لها بما 

حّرضتـه القوات املسـلحة اليمنية مـن مفاجآت يف 

ظل ظروٍف دولية بالغة التعقيد.

وما ُكـلُّ هذا التعقيد وهذه التحوالت السياسـية 

واالقتصادية والعسـكرية العاملية، إال مؤٌرش واضٌح 

ملخـاِض والدة نظام دويل جديـد، واللُه هو وحَده يف 

هذا العالم من يرُسُم الخواِتَم والنهاياِت، وللِه عاقبُة 

األمور. 

ضربقُء التسغظ بعرُتظا الغعم ضربقُء التسغظ بعرُتظا الغعم 
إجقل التسظغ

َالُم- لم تَُكْن  ثورُة اإلَمام الُحَسـني -َعَليِْه السَّ
عبثًـا وال بََطـراً، وإنما كانـت محاربًة للظاملني 
والطغـاة واملسـتكربين واملضطهديـن للناس، 
فاليـوم نمر بما مر بـه اإلَمام الُحَسـني -َعَليِْه 

َالُم- نفس الظلم ونفس التشنيع بالقتل.  السَّ
كأننـا اليوم نرى سـكينَة تـودُِّع أباها، ترى 

أخاها محموالً عىل األكتاف شهيداً، تبكي حزناً 
وكمداً عىل فقدانها جميع أقاربها، تجد أشـالء 

إخوتها يف ُكـّل مكان. 
اليـوم سـكينة يف ُكــّل بيـت فيك يـا يمن، 
ثماني سـنوات لم يشـبع فيها أحفاد يزيد من 
امتصـاص دمائنا، فقـد تكالب الزمـان علينا 
وكرشت الكالب أنيابها امللعونة علينا، ولكن لن 
نستسلم لهم ولن نذل، سـنحاربهم كما فعلت 
السـيدة زينب -عليها السـالم- لقد كانت هي 

اإلعـالم الصادع، وكانت هي الدرع الحصني ملن 
لم تطله أيـادي امللعون الظالم يزيد، فقد حذت 
حذَو أبيهـا وأخيها وتصدت للطغـاة كما فعل 

أخوها الحسني. 
َالُم- مدرسة   كان اإلَمام الُحَسـني -َعَليِْه السَّ
تخـرج منهـا ُكــّل املجاهدين لقمـع الظاملني 
واملسـتكربين فكانت ثورته هـي املحطة التي 
نتـزود منهـا يف ُكــّل زمـان ومـكان ملحاربـة 

الظاملني. 
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غا غادغاِت 
الطّش

اك  خقح الثضَّ
 

ــاِد ــب ــِر األك ــه َكــِبــِدي الــفــداُء ألط

الــصــادي للُحَسني  ــــَراٌت  ُف ودمـــي 

«نينوى» بـ  الذبيح  يف  روحــي  ــزاُء  وع

واستشهادي  ــأِر  ــث ال بــســاِح  ــي  روح

ــوِم كــريــهــٍة يـُـشــَفــى به ــي ب ـــاً  رضب

السّجاِد ــُق  ــاف وخ الحسني  صـــدُر 

بلحده ــُد  ــزي ي لها  يصيح  ــاً  ــرب ح

ــاِد زي ــن  اب جيفُة  وتــجــفــُل  ــاً  ــزع ف

قلوبنا إن  ــف  ــط ال غـــاديـــات  ــا  ي

وغـــوادي روائــــٌح  الحسني  بــصــدى 

سيوفنا إن  ــض  ــرف ال ــالء  ــرب ك ــا  ي

ــاِد ــح اإلل ــمــة  أئ ــحــور  ن اختضبت 

ــًة ــوري ــــاؤك ِســّلــًة ث ـــْت دم ـــَق دَف

ــافــت ذلَّــــَة األغــمــاِد ــع فــيــهــا ف

مسريًة الحسني  يف  حسينك  ــرى  وج

ـــالِد ـــي ــر قـــرآنـــيـــة امل ــج ــف ــال ك

معٌرش ـــا  إنَّ ــــذلُّ  ال مــنــا  ــهــاَت  هــي

استعباِد عــىل  ُحــمــلــوا  ــا  م ــك  ــي وأب

ــــت بــالــهــدى ــه دان ــل ــــٍة ل مـــن أم

الــهــادي الــنــبــيُّ  بها  وعــز  ــاً  ــدم ِق

ــــُة آلــه ــم والم ــَد ه ــم ــار أح ــص أن

األجــنــاِد ــــريُة  وخ ــات  ــب ــائ ــن ال يف 

خبا ما  ــورك  ن الطفِّ  ــادي  ح بــدر  يا 

حادي بعدك  الدين  ــدر  ب ابــن  يف  هو 

مهابٌة مــنــك  ــل  جــربي أبـــي  وعـــىل 

ــُة اإلمـــطـــاِر واإلرعــــــاِد ــوي ــب ن

وخـــزرٌج ــوُج  ــم ت أوٌس  حــولــه  مــن 

جهاِد صــافــنــاُت  وتصهل  ـــُدٌق  ُص  

معٌرش إنّـــا  الـــــذُّلُّ  ــن  م هــيــهــات 

ونعادي الــهــدى  يف  نــصــادق  ــٌب  ــُج نُ

والوغى بيٌض  الّسلم  يف  أفعالنا 

ــادي ــغ وت بالقنا  ــح  ــبّ ــَص تُ ـــوٌد  س

ــًة ــيّ وأم ُمهلها  ــوداً  ــع س نسقي 

ــادي» «ه ــورد  م هنَد  ـــورد  ونُ ـــراً  ِوتْ

ــدِه ــزي ي ــام  ــط ِخ يف  زايــــَد  ونـَــُغـــلُّ 

«مـــراِد» لــجــاِم  يف  ملجم  ــِن  اب ــَم  وف

ــٍم ــال ع يف  مـــعـــذٍب  ــل  ــك ل ـــــأراً  ث

ــــّالِد ــنٍي ج ــه ــص ــت ـــأمـــرٍك م مـــت

معٌرش ـــا  إن الــــذل  ــا  مــن ــهــات  هــي

ــو أســيــاِد ــن ـــاٌد ب ـــي ـــك أس ـــي وأب

كتابات

عض طظ تتثغث طعصش طظ أْتئاع الخعاغظئ؟ عض طظ تتثغث طعصش طظ أْتئاع الخعاغظئ؟ 

لغسئ بقًء بض واَجه الطاغغ بـ قلغسئ بقًء بض واَجه الطاغغ بـ ق

سئثالرتمظ زغث أبع رأس

بعدمـا طالت يـد الكيان الصهيونـي الغادر 
والخائـن قيادة شـمال غزة يف رسايـا القدس، 
أوجب ذلـك خروَج جزء من اإلعداد العسـكري 
الفلسـطيني الحـر، رداً عىل االسـتهداف املاكر 
واللعني للقائد العسكري الفذ تيسري، وسيكون 
سبباً لتعسـري حركة الكيان الصهيوني الغادر 

وامُلستمّر. 
الصواريـخ كانت كفيلة بتأييد الله أن قذفت 

فيهـم الرعب الـذي يقذفه أهل الحـق يف قلوب 
أهـل الباطل، ومهما حاك العـدّو مؤامراته ضد 
القـدس الرشيف فسـوف تبوء بالفشـل وهذا 

قطعي كائناً من كان هذا العدّو. 
ومـا أرى هذه الضجـة اإلعالميـة والرتويج 
املقايل والصحايف وتسويق املعلومات إالَّ موجباً 
وُملِزمـاً للنفري العربي لتحديـد موقفهم الحق 
ضد هـذا الكيـان املتعجرف والهمجـي منعدم 
اإلنسـانية والضمري وأتباعه ومن وااله، ونحن 
آسفون أن نرى دويلة اإلمارات تنّدد وتتعاطف 
مـع العدّو وتتنـاىس حقيقة العـداوة القطعية 

واألزليـة الثابتـة التـي يكنهـا الصهاينة تجاه 
العرب واملسلمني. 

وال يتجاهـل الوجـع الفلسـطيني إالَّ عديم 
اإلنسـانية والضمري والدين واألخـالق والعرف 
الكيـان  مـع  تعاطفهـم  دّل  وإن  والقبيلـة، 
الصهيونـي َفـإنَّما يـدلُّ عىل اختـالط دمائهم 
بدمـاء اليهـود والصهاينة النجسـة، ووالئهم 
يؤّكــد لنـا تبعيتهـم وأنهـم منهـم ال محالة، 
ويجب أن نتعامل معهم كتعاملنا مع الصهاينة 
بل وأشـد، وكما قال تعاىل: (َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم 

َفِإنَُّه ِمنُْهْم). 

اتارام الُمحّرف

يف ظاهرهـا بالء وحقيقتها عـز وإباء، فيها 
وجٌع وعناء وفيها نٌرص ووالء، سـقَط الحسنُي 
ممزقاً كـي تفهموا أّن السـكوَت عـىل الطغاِة 

محرٌَّم. 
الحسـني أّسسـها وبدأ بهـا وشـيّد أركانها 
الكوكبـة  وأرواح  الرشيفـة  بروحـه  وجـاد 
الطاهرة من بيت النبوة ومن واالهم يف سبيلها، 
الحسني أعلنها ال للسكوت عن الظلم ال ملداهنة 
الظاملـني، الحسـني أعاد لإلسـالم عـزه بعد أن 
كاد يندثـر تحت حكم معاوية ويزيد السـكري، 
الحسـني قال للنفس هـذه طريقك كي تفهمي 
وكي تفهم األنفس الزكية الحسـينية، الحسني 
بـذل الروح واملـال والولد يف سـبيل إعالء كلمة 
اللـه ونرصة دين الله، وكانت كربالء وكان يوم 
عاشـوراء يـوم ذبح الحسـني وأهـل بيته يوم 

ُصبت األحزان صباً عىل زينب. 
كّل هذه التضحيات التـي ُقدمت من آل بيت 

النبوة ومهبط الوحي والتي ال نستشعرها حق 
االستشعار وإن اّدعينا ذلك. 

ليأتـي مـن ران عىل قلوبهم وختـم الله عىل 
سـمعهم وجعل عىل أبصارهم غشاوة ليقولوا 
كفـراً: إن إحيـاء ذكرى الحسـني ال تثري الفتن 
وتؤجـُج النعرات، يا أوغاد وهل يف إحياء ذكرى 
الحسـني إال الخـري لنـا ولكـم، وهـل يف تذكـر 
وتذكري ما حدث يف كربالء لإلمام الحسني وأهل 
بيتـه إال لتقويـة اإليَمـان وثبـات القلوب عىل 
البـالء ومعرفة كيف تكـون التضحيات وكيف 

يكون الوالء. 
وأما َمـا هو أشد وأكرب من قول هؤالء فقول 
آخرين إن ما حدث يف كربالء هو فتنة بني فئتني 
من املسـلمني أحدهما اجتهد فأصاب ويعنون 
ـَالُم-، واآلخر اجتهد  اإلمام الحسـني -َعَليِْه السَّ
فأخطأ ويعنون السـكري الدعي يزيد الذي ملثله 
وملثـل مـن يقولون هـذا القول خلقـت جهنم! 
عـن أية فئتـني يتحدثون وأي اثنـني يقصدون 
وهـل يصـح أن يقـارن حـزب اللـه النجبـاء 
بحزب الشـيطان الطلقاء، وهـل يقاس الرتاب 

بالعسجد، أَو يشبه الحىص بالزبرجد، ومن أين 
للثـراء ويزيد هو دون الثـراء أن يقارن بالثريا 

بالحسني الذى هو سدرة املنتهى. 
وكيـف ينعت باإلسـالم من هتـك الحرمات 
وقتـل آل بيت النبوة وسـبى بنات رسـول الله 
ونـكل بهم وتجـرأ عىل الله وقطع رأس سـبط 
رسـول اللـه وريحانتـه وفجع سـيدة نسـاء 
العاملني يف ولدها واستباح حرمات مكة واملدينة 
أسـتارها  وحـرق  باملنجنيـق  الكعبـة  ورمـى 
واستباح مدينة رسول الّله صىل عليه وعىل آله، 
ملثـل هذا يموت القلب من كمد إن كان يف القلب 

إسالم وإيَمـان. 
لم تخلق جهنم إالَّ ملثل هؤالء يزيد ومن سار 
عـىل نهجه إىل يوم القيامـة، أما املؤمنون بالله 
ورسوله بشتى أسمائهم سنة وشيعة فهم مع 
الحسني ويف درب الحسـني وعىل نهج الحسني 
ومـا إحياء ذكـرى كربـالء إال قليـل مما يجب 
علينا تجاه الحسـني وأهل بيته -عليه وعليهم 
السـالم- وكربالء باقية والحسينيون باقون ما 

بقي الليل والنهار، والعاقبة للمتقني. 

المسرضُئ بغظ خظثصغظ
أبع السج الةظغث

نتذّكر واقعَة كربالء ومظلومية اإلَمـام الُحَسني وأهل 
بيته وأتباعه.. ونصـرب ونعاني ونتحمل ونواجهه مهما 

كانت الصعاب.. 
اإلَمـام الُحَسني يعّلمنا كيف يكون اإلنسان شجاعاً يف 

الحق ال ترهبه صولة الباطل وال تخدعه.  
َالُم- أنه حينما  تعّلمنا من اإلَمـام الُحَسني -َعَليِْه السَّ
نُخرّي بني العز وبني الذل ونُخرّي بني الحرية واالسـتعباد 
والقهـر، أن نقول كما قال ( هيهـات منّا الذلة يأبى الله 

لنا ذلك ورسوله واملؤمنون). 
فـال يمكـن أن نقـول: إن معركـة الحسـني فقط يف 
كربـالء.. فأيـن مـا ذهبنا سـنجد يزيـد وسـنحتاج إىل 
ـَالُم- والصادقني  االقتـَداء باإلَمـام الُحَسـني -َعَليِْه السَّ

الـذي يعانون بنفس املظلومية بتَحّركهم عىل نهـج آل البيت وعىل ثورة 
اإلَمـام الُحَسني.. 

تَحّركـت عىل الظلـم والظاملـني واملفسـدين يف األرض، والكثري اليوم 
لديهـم مظلوميـة مـن يزيـد العرص الـذي ولو هم عـىل أبنـاء املجتمع 
واملواطنـني والثوار املجاهدين املخلصني وبالذات يف محافظة 
تعز الذي تعاني من أعمال أشـباه يزيد وظلمهم وبطشـهم 

وتجربهم ونهبهم. 
 فيجـب علينـا نحـن َكشـعب مجاهـد أن نتصـدى لهذا 
الفساد األكرب ويجب العمُل الجاد عىل الوقوف أمام ُكـّل من 
أراد بهـذا الوطن وبمحافظة تعز الدمار والخراب والفسـاد 
والظلـم ورسق املـال العام تحت مسـّمى املسـرية القرآنية 

والتشّدق بها.. 
فهل ستكوُن يا شـعب اليمن السيَف والرمح الذي حارب 
اإليَمـاَن كله ضد الكفر والطغيان كله أم سـتكون سيَف ذي 

الفقار بوجه االحتالل واإلطار ومن لف لفهم؟! 
والله إنّا سـننهج منهَج سبط رسول الله الذي قال: (إني 
لـم أخـرج أرشاً، وال بطـراً وال مفسـداً، وال ظاملاً، وإنمـا خرجت لطلب 

ـة جدي رسول الله صلوات الله عليه وآله).  اإلصالح يف أُمَّ
فلنكن حسينيني بأفعالنا ال بأقوالنا. 
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«جظرّد سطى أي اساثاء سطى أي إظسان شغ لئظان»
السغث ظخُر اهللا: غةُإ أن ظضعَن جاعجغظ وطساسثغظ لضض اقتاماقت

آقف الفطسطغظغغظ غحغسعن الحعثاء، واحائاضات شغ الدفئ المتاّطئ 
4 حعثاء بغظعط املصاوم إبراعغط الظابطسغ باحائاضات طع اقتاقل

 : طاابسات
وّجـه األمـنُي العام لحزب الله، سـماحة السـيد 
حسـن نرص الله، رسـائَل عىل امتـداد املنطقة من 
فلسـطني إىل نيجرييـا واليمـن وسـوريا والعـراق 
والبحرين ولبنـان، مؤّكـداً عـىل جهوزية املقاومة 
وقدراِتها وجاهزيتها يف مواجهة أي عدوان، ومجّدًدا 
عدم التنازل عن الحقوق والثروات، ومذكًرا األعداء 
«بأننا أحباء وعشـاق وأنصار ذلك اإلمام الذي وقف 
يف مثـل هذا اليوم الذي قال: أال إن الدعي ابن الدعي 

قد ركز بني السلة والذلة وهيهات منا الذلة». 
السـيد نرص الله، ويف كلمته خالل ختام املسرية 
العاشـوريائية الضخمة التي نظمهـا حزب الله يف 
الضاحية الجنوبية لبريوت، أمس الثالثاء، قال: «يف 
يوم الدفاع عن الكرامات، أقول لكم ولكل اللبنانيني 
وُخُصوصـاً لجمهور املقاومـة وباألخص ملجاهدي 
املقاومـة يجب أن نكون جاهزين ومسـتعدين لكل 

االحتماالت». 
َوأََضــاَف معلقـاً عـىل املفاوضات حـول النفط 
والغـاز يف البحـر: «نحـن يف هـذه املعركـة وهـذا 
االسـتحقاق جـادون إىل أبعد حـدود الجديّة، وكما 
قلُت يف املـايض أقـول لألمريكيني، الذيـن يقّدمون 
أنفَسـهم وسـطاَء وهـم ليسـوا وسـطاء، وأقـول 
لإلرسائيليـني لبنـان وشـعب لبنـان: ال يمكن بعد 
اليوم أن يتسامح بنهب ثرواته، نحن وصلنا إىل آخر 
الخط وسنذهب إىل آخر الطريق، وال يجربنا أحٌد وال 

يمتحننا أحد وال يهّددنا». 
السـيد نـُرص الله شـَكَر الحارضين مـن محبي 
اإلمـام الحسـني (ع) الذيـن شـاركوا يف املراسـم 
العاشـورائية، وقال: «أنتم تعّربون اليوم كما كنتم 
تعّربون عىل مدى 40 عاماً.. نحتشد يف هذه الساحة 
لنجدد عهدنا وميثاقنا مع رسول الله وآله ومع سيد 
الشهداء اإلمام الحسـني (ع) «، َوأََضـاَف «أتوّجـه 
اليكـم بالشـكر عىل هـذا الحضور الكبـري واملهيب 
املـوايس وأنتـم تعـربون اليـوم كما كنتـم تعربون 
عـىل مدى أربعـني ربيعاً عـن وفائكـم وإخالصكم 
وصدقكم وثباتكم لم يمنعكـم عن التعبري عن هذا 
الحب والعشق والوالء ال حرب وال سيارات مفخخة 

وال حر وال ثلج». 
وتابـع قائال: «نجـدد لك يـا أبا عبد اللـه عهدنا 
وبيعتنا وصدقنا وإخالصنا والتزامنا يف هذا الطريق 

الذي لن نتخىل عنه مهمـا كانت التضحيات، وكما 
كنـا نقول لك عـىل مدى 40 عامـاً ويف ُكـّل امليادين 
وعنـد ُكــّل التحديـات ويف ُكـّل السـاحات لبيك يا 

حسني». 
وعـّرب السـيد نـرص الله عـن املواسـاة ملواطني 
نيجرييـا الذيـن يُطلـق عليهـم النار خـالل إحياء 
مراسـم عاشوراء، مضيًفا: «يوم عاشوراء هو يوم 
نـرصة املظلوم ونعرب عن مواسـاتنا للمظلومني يف 
نيجرييا هناك اتباع ألهل البيت ما زالوا حتى اآلن يف 
ُكـّل سـنة عندما يحيون موكب العارش ويخرجون 
يف مواكبهم السلمية يطلق عليهم النار عىل الرجال 
والنسـاء واألطفال وذلك يذكرنا باملـايض.. ونقدم 
املواسـاة إىل الشيخ إبراهيم الزكزاكي ونجدد العزاء 
لـه وإلخوانـه املظلومني يف نيجرييا ونسـأل الله أن 

يفرج عنهم يف القريب العاجل». 
وتابع السـيد نرص الله: «عاشوراء الحسني (ع) 
نعتز بالشـهداء واملقاومني يف فلسطني الذين دائماً 
يقاتلون بصمود أُسطوري ونجدد التزامنا كما كنا 
نفعـل منذ 40 عاماً بهذه القضية املقدسـة ونجدد 
وقوفنـا إىل هـذا الشـعب املناضل.. فلسـطني هي 
القضيـة املركزيـة ونحن ال نتوقع مـن األمريكيني 
أَو املسـتبدين الرحمة أَو العدالـة ولكن نتوّجـه إىل 
من يدعـون العروبة أين هم من الدماء املسـفوكة 

يف الضفـة والقـدس وغـزة؟»، كمـا جـدد االلتزام 
بالقضية الفلسـطينية، «ونحن موجودون دائماً يف 

الجبهة األمامية». 
ورأى السـيد نرص الله: أنه «من أبشـع املطبّعني 
نظـام البحرين الـذي أظهر خـالل األيّـام املاضية 
أنـه ال يطيـق راية سـوداء ترفـع يف املنامـة أَو أي 
من بلدات البحرين... نسـتحرض مظلومية شـعب 
البحرين أمام طغمة حاكمة فاسـدة خائنة تسلبه 
أبسـط حقوقه الطبيعية وتحتضن أعدائه وتفرض 

التطبيع». 
وعَرج عىل العراق األرض املقدسة آمالً أن يتمّكن 
جميـع األعـزاء أن «يعملـوا بحكمـة؛ ِمـن أجِل أن 
ــة  ينقذوا العـراق؛ ِمن أجِل العراق ومـن أجل األُمَّ
قضاياهـا  مواجهـة  يف  ـــة  األُمَّ رصاع  ويف  كلهـا 

الكربى». 
كذلـك يف سـوريا، التـي تخطت الحـرب الكونية 
ولكنهـا تعانـي الحصار، مشـّدًدا عـىل رضورة أن 

يرفع عنها الحصار. 
وأّكــد السـيد نـرص اللـه، أن «إيـران بقيـادة 
اإلمام الخامنئي سـتبقى طليعة اإلسـالم القوي»، 
مسـتذكًرا عاشوراء سـيد شـهداء محور املقاومة 
قاسـم سـليماني وأخاه الشـهيد القائد أبي مهدي 

املهندس. 

وباالنتقال إىل لبنان، قال السيد نرص الله: «نحن 
سادة قرارنا ونحن شعب واجهنا عىل مدى 40 عاماً 
الحصار والحروب واالغتياالت، وسـنظل نتطلع إىل 
مسـتقبل واعد لشعب لبنان ونحن نتطلع إىل لبنان 
القـوي الحر العزيـز القـادر عىل حماية سـيادته 
وكرامته والقادر عىل اسـتخراج ثروتـه الطبيعية، 
ونتطلـع إىل لبنان القادر عىل منع أي يد أن تمتد إىل 
ثرواتـه الطبيعية كما عمل قطـع أي يد حاولت أن 

تمتد إىل أرضه وقراه ومدنه». 
وحذر األمني العام لحزب الله: «اليد التي ستمتد 
إىل أيـة ثروة من ثروات لبنان سـتُقطع كما قطعت 
عندما امتدت إىل أرضه»، ُمشرياً إىل أن «املطلوب من 
املسـؤولني اللبنانيني أن يعيشـوا مـع آالم الناس»، 
لتشـكيل حكومة حقيقة كاملة الصالحيات  داعياً 
«لتتحمل املسؤوليات إذَا لم يتم االستحقاق الرئايس 

أَو إذَا تم». 
ويف مسـألة النفط والحدود البحرية، قال: «نحن 
يف األيّـام املقبلة ننتظر ما سـتأتي بـه األجوبة عىل 
طلبات الدولة اللبنانية ولكن أقول لكم يف عاشوراء 

يجب أن نكون جاهزين لكل االحتماالت». 
وتوّجــه للعـدو الصهيونـي بالقـول: «تلقينـا 
الرسـائل املطلوبة يف حرب غـزة ورأينا صمود غزة 
ونحن يف لبنان حسابنا معكم حساب آخر»، مؤّكـداً 

أن «املقاومة اليوم أقوى من أي وقت مىض». 
ولفت السيد نرص الله: «يف األيّام القليلة املاضية 
سـمعنا العديد من الترصيحـات والتهديدات تجاه 
لبنان... أما يف لبنان فحسـابكم معكم هو حسـاب 
آخـر وخربتونا ومـا حرب تموز ببعيـدة ال تخطأوا 

مع لبنان وال مع شعب لبنان». 
وتابع السـيد نرص الله: «سمعنا أن اإلرسائيليني 
يخططون الغتيال قادة فلسطينيني َوإذَا حصل هذا 
األمر يف لبنان، أي اعتداء عىل أي إنسـان يف لبنان لن 

يبقى من دون عقاب ولن يبقى من دون رد». 
َوأََضــاَف السـيد نـرص اللـه: «رسـالتنا اليـوم 
نذكركـم بأننـا أحباء وعشـاق وأنصار ذلـك اإلمام 
الـذي وقف يف مثل هذا اليـوم الذي قال أال إن الدعي 
إن الدعـي قد ركز بني السـلة والذلـة وهيهات منا 
الذلة»، مشـّدًدا عىل أنه ينبغـي عىل العدّو أن يعرف 
من يقـف يف الجبهة املقابلـة وأن يف لبنان مقاومة 
أثبتـت أنها تقهـر الجيش الـذي قيل أنـه ال يُقهر، 
مؤّكــداً «نرفـض أن تنهـب ثرواتنـا ونرفـض أن 

تنتقص سيادنا وأن تفرض علينا غري إرادتنا». 

 : طاابسات
شـيّع عـرشاُت اآلالف مـن أهـايل نابلس 
واملدن والبلـدات املجاورة، أمـس الثالثاء، يف 
موكـب جنائـزي مهيـب، جثامني الشـهداء 
الثالثة الذين ارتقوا برصاص قوات االحتالل 

خالل اقتحامها املدينة صباح أمس. 
أمـام  مـن  التشـييع  موكـب  وانطلـق 
عـارم  غضـب  وسـط  رفيديـا  مستشـفى 
شـل  وحـداد  وإرضاب  وطنيـة  وهتافـات 
مرافـق الحياة يف مختلف محافظات الوطن، 
بالتزامن مع اشـتباكات ومواجهات اندلعت 

مع قوات االحتالل عىل خطوط التماس. 
وشـارك يف موكـب التشـييع، إىل جانـب 
آالف املواطنـني، ممثلـو القـوى والفعاليات 
رفعـوا  املحافظـة،  يف  والشـعبيّة  الرسـمية 
خالله األعالَم الفلسـطينية والرايات ورّددوا 
الهتافات الوطنية، واملنّددة بجرائم االحتالل. 
وكانت قوات االحتـالل قد اقتحمت حارة 
«الشـيخ مسـلم» عىل أطراف البلدة القديمة 
واسـتهدفته  منـزالً  وحـارصت  نابلـس،  يف 
بصواريخ «األنريجا»، وسط اندالع مواجهات 
اسـتمرت قرابة ثالث سـاعات، أسفرت عن 
استشهاد إبراهيم النابليس، وإسالم صبوح، 
وحسـني طه، وإصابـة ٦٩ آخرين برصاص 

االحتالل، سبعة منهم يف حالة الخطر. 
يف  اإلسـالمي  الجهـاد  حركـة  وأّكــدت 
فلسـطني، إن «االحتـالل الصهيونـي ما زال 
يمـارس إجرامه بحق أبناء شـعبنا عىل هذه 
األرض املباركـة، ويرتكـب حماقة جديدة يف 
عدوانه عىل مدينة نابلس بالضفة املحتّلة». 

وقـال طارق عز الديـن املتحدث اإلعالمي 

باسـم حركة الجهاد اإلسـالمي عن الضفة 
الغربيـة تعقيبـاً عـىل جريمـة االحتـالل يف 
نابلس: «ال عـذر ألحد بعد اليـوم، ما يجري 
يف نابلـس جبـل النار تظهـر أن االحتالل لن 
يرتك شعبنا ومقاومتنا، وسيمارس إجرامه 

بأبشع صوره إذَا تم تمرير ما يقوم به». 
ونعت رسايـا القدس الجناح العسـكري 
لحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني، شهداء 
نابلـس الثالثـة «النابلـيس وصبـوح وطه» 
الذين ارتقوا رفقة خالل اشـتباكات مسلحة 
ومواجهـات مـع جيـش العـدّو يف نابلـس 
الثورة، مؤّكـدة أن استمرار املقاومة يف ُكـّل 

فلسطني. 
أعلنـت  سـابق،  وقـٍت  ويف  السـياق،  يف 
ترصيـح،  يف  الفلسـطينية،  الصحـة  وزارة 
عن «استشـهاد ثالثـة شـبان، باإلضافة إىل 
40 إصابـة بينهـا 4 حرجة نتيجـة العدوان 
الصهيونـي عـىل مدينـة نابلـس»، وقالـت 
الـوزارة إن الشـهداء الثالثة هـم: «إبراهيم 
النابلـيس وإسـالم صبـوح وحسـني جمال 

طه». 
قـوات  مـن  كبـرية  تعزيـزات  ووصلـت 
االحتـالل وفرضـت طوقاً مشـّدًدا عىل حارة 
الحبلـة وحـارة الفقـوس والشـيخ مسـلم 

وأغلقـت كافـة مداخلهـا، كمـا انترشت يف 
شارع فيصل وشارع حطني، واعتىل الجنود 

القناصة عدد من البنايات. 
مصـادر محليـة أفـادت بأنهـا سـمعت 
«أصوات تبادل كثيـف للنريان بني املقاومني 
وقوات االحتالل التي اسـتهدفت أحد املنازل 
عـدة  ووقعـت  والصواريـخ»،  بالقذائـف 
إصابـات يف صفـوف املواطنني داخـل البلدة 
القديمة ويف محيطها، وأَفـاد الهالل األحمر 
بأن االحتالل يمنع الوصول إىل سيدة مصابة 

داخل البلدة القديمة. 
إىل ذلك، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، 

مسـاء أمـس الثالثـاء، باستشـهاد الفتـى 
الفلسطيني مؤمن ياسـني جابر (17 عاماً) 
بجـروح حرجـة للغايـة برصـاص  متأثـراً 
االحتـالل الحي يف الصـدر (اخرتقت القلب)، 

يف الخليل. 
واندلعـت مواجهـات، يف عـدة مناطق يف 
الضفة الغربيـة، عقب جريمة االحتالل التي 
ارتكبهـا فجر أمـس باغتيـال مجموعة من 
املقاومني يف نابلس يرأسـهم الشهيد إبراهيم 

النابليس املطلوب لالحتالل. 
وعقب املواجهات التي تركزت واشتدت يف 
الخليـل ورام الله، َحيُث أعلنت وزارة الصحة 
عن استشـهاد الفتـى مؤمن ياسـني متأثراً 
بجـروح حرجة للغايـة برصـاص االحتالل 

الحي يف الصدر يف الخليل. 
كما تم نقـل عدد من اإلصابات للمشـايف 
لتلقـي العـالج بفعـل إصابتهـم بالرصاص 
إىل  خطريتـان  إصابتـان  بينهـم  الحـي، 

مستشفى الخليل الحكومي. 
ويف رام اللـه، أُصيب 6 مواطنني برصاص 
االحتالل الحي وتم نقلهم إىل مجمع فلسطني 
الطبي، بينها إصابتـان خطريتان (حالتهما 

مستقرة). 
وتصّدى عرشات الشبان العتداءات قوات 
االحتـالل عىل املدخل الشـمايل ملدينـة البرية 
املقابل ملسـتوطنة «بيت إيل» وسـط الضفة 
الغربيـة املحتّلـة، َوأَيْـضـاً عنـد مدخل بيت 

لحم. 
وأعلن الهالل األحمر الفلسطيني، إصابة 
15 شـخص 3 منهـا بالرصـاص الحي عند 
مدخـل البـرية، عقـب قمـع مسـرية منّددة 
بجريمـة اغتيـال ثالثـة شـهداء يف مدينـة 

نابلس. 
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عرفانًا لِقّلـِة الناِرص و»أال 
ينُرصني؟»،  نـاٍرص  مـن  هل 
بـذًال يف سـبيِل اللـه بعـد ألِم 
يرفـُع  تجدونـُه  الِخـذالِن، 
الدماَء عاليًا، يحولُِق شـاكيًا، 
ــة  خـرج راجيًـا إصـالَح أُمَّ
جّده، ُحــزَّ الرأُس بعد ِرحلِة 
الحصـار امُلطِبـق عـن ُحفنة 
مـاٍء مـن نهـر وِكـرسَة ُخبٍز 
مـن أقراٍص ُمباركـة كان قد 

أنفقها والديه، ال يبتغيا جزاًء وال شكوًرا!
كانـت غايـُة الُحسـني اإلصـالَح، ومّلـا َعمَّ الفسـاُد يف 
ـــة خرَج غـريَ أِرشٍ وال بَِطـر، راح يف بيِت الله يدعو  األُمَّ
النـاس إىل تقـوى الله يف أن ال يبقى من الديِن إّال اسـمه، 
وتركهـم يحّجون حول بيت اللـه وذهب هو إىل الله؛ كي 
يعلمـوا أن العمل املجّوف مـن أصلِه باطل، وأن ال حّجـة 
ألبناء املسـاجد الذين سـمعوا نداء الُحسني واعتكفوا يف 

حرضِة الشيطان!
ما لم يُفهم بالقـوِل فالعمُل باُب فتِح العقول، وما لم 
ــة بخطِر أن يصبَح ُحكامها من مثُل الرسـول  تعلِم األُمَّ
ال يُبايُع أمثالهم فسـيؤوُل حالُها إىل أن تُباح وتُسـتباح؛ 
ولذا لم يكن تَحرُُّك اإلمام الحسني فقط لفريضِة الجهاد 
ٍم وانحطـاٍط  بقـدِر مـا كان ذوًدا بالديـن عـن ذُلٍّ ُمحتـَّ

ُمنحِرف وُمنحدٍر جاهيلّ. 
إّن ُكــلَّ مـن يحمل بطاقـة تعريٍف للُحسـنِي يف قلبه 
ال يجدُر بِه أن ينتِسـَب لـُه وهو يقبُع بني واقع تغشـاُه 
ظلمـات األمويـني، فلقد فـاَز بمفرده ُمسـلٌم يف َحرضِة 
اآلالف، يف عذاِب الله امُلّدعي للحقِّ أشـدُّ وطأًة ِممن تجنّد 
للباطـل، فحمُل الحـقِّ دوَن العمـِل ِبه رضيبـٌة يدفُعها 
املتقاعسون قبل أن تُحتزَّ رؤوُسهم؛ ُقربانًا ِألئمِة الباطل!

لـم تُكن كربالُء مرحلـًة مؤقتًة ومحّطـَة اختبار لفئٍة 
ُمعيّنـة، فـال زال نـداُء «هل ِمن نـاٍرص؟» يطـرُق أبواب 
القلوب عند ُكـّل ابتالء يف ُكـّل معركة بني الحّق والباطل، 
وال زال التغريـُر ثـّم التغيريُ ِسـمَة أسـياد الباطل وعبدِة 
الشـيطان، وال زال محكُّ التمييز هو أثَر العمِل واختياَره 
يف الوقت امُلناسـب، فال تِجـُد يف صفحِة الحقِّ من اعتكف 
الجوامـَع يف معركـِة اللوامع، ولـن تِجَد أبـًدا يف صفحِة 
الباطل مـن اختاَر ولم يحتار، فالصفـوُف ُمتمايزٌة وإن 
أسدَل عليها امُلرجفون ستائَر الفضيحة بصمِت االرتزاق!

كربالُء أرٌض تقّدسـت بدماِء الُحسـني، ويف ُكـلِّ أرٍض 
كربالُء بذبيحها الُحسـني، فهل ِمن خياٍر ثالٍث لنا يف َطيِّ 

االختبار؟!

الشطرجُئ افطرغضغئ تدّتغ دوطًا بتطفائعا
طتمعد المشربغ   

 

يف العقـود املاضيـة كانـت الـدوُل األُوُروبيـة 
تشـرتي النفـَط والغـاَز مـن روسـيا بأسـعاٍر 
ـل تكاليف ومخاطر  ا ودون تحمُّ رخيصة ِجــدٍّ
نقـل الغـاز عـرب سـفن وناقـالت الغـاز، وقد 
كان لهـذا األمر الـدوُر األكربُ يف اسـتقرار ونمو 
االقتصاد األُوُروبي، كما أن األسـواَق الروسـية 

كانت املستهِلك األبرز للمنتجات األُوُروبية. 
اليـوم وبعد الهرولـة األُوُروبية خلَف األطماع 
والغطرسة األمريكية وغياب الرؤية الصحيحة 

تواجـُه الدوُل األُوُروبية نقصاً حاداً يف إمَدادات الطاقة يهّدُد 
بإيقاف عجلة التنمية يف الكثري مـن دول االتّحاد األُوُروبي، 
ويدفـع بالدولـة ذات االقتصـاد األكـرب يف أُوُروبـا أملانيا إىل 
قطـع الكهرباء عن املؤّسسـات الحكوميـة ومبنى الربملان 
لتوفري الطاقة بعد أن وصل مخزوُن البالد من الغاز إىل أدنى 

مستوى. 
مـع العلـم بـأن املشـكلَة الكبـرية واآلثـار السـلبية من 
تخفيض حصة أُوُروبا من الغاز الرويس لم تبدأْ بعُد والكارثة 
الحقيقيـة لهـذا األمر سـوف تظهر عند إيقـاف ضخ الغاز 
الرويس إىل أُوُروبا بشـكل كامل ويف موسـم الشتاء القادم، 
َحيُث يستحيل عىل سكان أُوُروبا مواجهة الربد الشديد دون 

تدفئة. 
أيضـا هناك انكماٌش اقتصادي كبري وتضخم يف األسـعار 

واإلنتـاج االقتصادي األُوُروبي؛ نتيجـة هذا األمر، باإلضافة 

إىل نقـص كبري يف زيـت الطعام وقائمة طويلـة من املعادن 

واملـواد التي كانـت تأتي من روسـيا وهي اآلن 

متوقفـة نتيجة العقوبات األمريكية واألُوُروبية 

عىل روسـيا والتي أصبحت كحبِل مشنقة حول 

رقبة القارة العجوز. 

يف املقابل لم نشـهد أية آثار سلبية كبرية عىل 

االقتصاد الـرويس نتيجة العقوبـات املفروضة 

عليهـا ونتيجة انخفـاض الصـادرات النفطية 

والغازيـة واملعدنيـة الروسـية إىل أُوُروبا، بل إن 

العائدات املالية الروسـية من بيع ما يقارب 40 

% مـن النفط والغاز الرويس تفوق ما كانت روسـيا تجنيه 

من عائدات ماليـة قبل الحرب عىل أوكرانيا وقبل العقوبات 

نتيجة ارتفاع أسعار املشتقات النفطية. 

كما أن لدى روسيا أسواقاً بديلة يمكن أن تستوعَب النفط 

والغاز الرويس مثل األسـواق الصينية والهندية وغريها من 

األسواق اآلسيوية. 

وهـذا يجعُل من دول االتّحـاد األُوُروبي أكربَ الخارسين يف 

معركة أمريكا الخارسة مع روسيا، وهذا األمر ليس بجديٍد، 

فخـالل املِئة العام املاضية كانـت دول أُوُروبا هي من تدفُع 

ثمَن التحالفات مع أمريكا. 

ومن يراِقِب الشـأن الدويل سـوف يجْد أن أمريكا تضّحي 

دائماً بحلفائها.


