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طسآولعن وجغاجغعن غاتثبعن لـ «المسغرة» بحأن طتّثدات صائث البعرة:

افولعغات البقث.. ذعق ظةاة طاضاطض وضفغض بظسش طظزعطئ املآاطرات السثائغئ
 :  خاص 

بعَد تأكيِد قائد الثورة السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، عىل 
عاً للطاقات واإلْمَكانيات  أن املرحلَة الراهنَة تتطلَُّب َحْشداً متوسِّ
والجهـود، ورسـمه ثـالَث أولويـات قصـوى ملواكبـة املرحلـة 
وتحدياتهـا، بات من املفرتض عىل قيـادات الدولة ترك الصورة 
التـي ظهرت بهـا خالل السـنوات املاضية، والولـوج يف مرحلة 
مؤّسسـية جديـدة تحمـل يف طياتهـا تنفيـذ األولويـات الثالث 
املتمثلـة يف (التصدي للعدوان الذي مـن ورائه أمريكا َوإرسائيل 
ومؤامراته املتنوعة، والسـعي للحفاظ عىل االسـتقرار الداخيل 
والجبهة الداخلية، والسـعي لتصحيح وضع مؤّسسات الدولة) 
التي حّددها القائد يف خطابه بمناسـبة ذكرى استشـهاد اإلمام 

زيد -عليه السالم-. 
ويف السياق، تحدث عدد من مسؤويل وقيادات الدولة للمسرية، 
بشأن األولويات الثالث الواردة يف خطاب القائد، مؤّكـدين أن تلك 
املحّددات تعترب خارطة طريق شاملة لتنفيذ املسؤوليات الالزمة 

ملواجهة ظروف وتحديات املرحلة الحارضة والقادمة. 

 صاسثٌة لطخمعد والظععض
عضـو املجلس السـيايس األعىل، محمـد النعيمـي، أّكـد أن 
األولوياِت الثالَث يف خطاب القائد تشّكُل قاعدًة للنهوض بالدولة 

والتحّرر من التبعية والهيمنة األجنبية. 
وقال النعيمي للمسـرية: إن «التشـابَُك بني األولويات الثالث 
يُحتم تعظيم جهود مواجهة العدوان وحراسة الجبهة الداخلية 

وتصحيح مؤّسسات الدولة». 
ونّوه النعيمـي إىل أن تصحيح وضع املؤّسسـات الحكومية 
يعترب من أهم العوامل، ال سـيَّما أن اسـتمرار الحصار والحرب 
االقتصادية التي يشـنها العـدوان تتطلب هكذا خيـار –أولوية 
تصحيح مؤّسسات الدولة– للمساهمة الفاعلة يف إزاحة معاناة 

اليمنيني. 
من جهته، أّكـد مستشـار املجلس السيايس األعىل الدكتور 
عبد العزيز الرتب، أن ترجمة األولويات الثالث الواردة يف خطاب 
قائد الثورة، كفيل بتعزيز الصمود الوطني وتذليل التحديات. 

ولفت الربوفيسـور الرتب إىل أن إعداد برامج لتصحيح وضع 
مؤّسسـات الدولة يجب أن يبدأ من حكومـة اإلنقاذ؛ باعتبَارها 

السـلطة التنفيذية املعنية برتجمة التوجيهـات واملحّددات عىل 
النحـو املطلـوب.  وعرب الرتب عـن آماله بعدم تأخر السـيايس 
األعـىل عـن فعل ُكــّل الـالزم لتنفيذ ذلـك، يف إشـارة إىل أولوية 

تصحيح وضع املؤّسسات. 
 

اجرتاتغةغئ طاضاططئ لظعدٍئ حاططئ
بـدوره، أّكـد عضـو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشـعبي العام، 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي، الشـيخ حسـني حازب، أن 
األولويـات الثالث خطة اسـرتاتيجية شـاملة للمرحلـة املقبلة، 
مؤّكــداً أن تلك األولويـات تكفل دفع العـدوان وتأمني الجبهة 

الداخلية. 
وقـال حازب للمسـرية: إن «القوى السياسـية واالجتماعية 
واملؤّسسات والجهات واألفراد أمام مسؤولية وطنية كبرية عرب 

عنها قائد الثورة باألولويات الثالث». 
َوأََضـاَف الوزير حازب: «ليس لدى اليمن غري هذه الخيارات 
الوطنية الحاسمة وعىل الجميع أن يعيد الحسابات يف ضوئها». 
فيمـا أّكـد القائم بأعمال األمني العام القطري لحزب البعث 

العربـي االشـرتاكي –وزير الثروة السـمكية– محمـد الزبريي، 
أن األولويـات الثـالث رضورة وطنية إلحباط العـدوان وتحرير 
األرض.  ونـّوه الزبـريي إىل أن «تثبيـت التماسـك االجتماعـي 
واالسـتعداد للقـادم أيـاً كان، ال يمكن أن يبتعد عـن األولويات 
الثـالث الواردة يف خطاب قائد الثورة األخـري»، وهو ما أّكـده يف 
الوقت ذاته نائب رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني لشـؤون الرؤية 

الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة محمود الجنيد. 
حيـث لفـت الجنيـد إىل أن األولويـات الثـالث تشـكل كتلـة 
مرتابطـة وكل أولوية تدعم وتسـاند األُخـرى، منوًِّها إىل أن تلك 
األولويـات توجـب اسـتمرار العمل بشـكل تكامـيل يف مختلف 

املجاالت لتحقيق اإلنجاز يف ُكـلٍّ منها. 
إىل ذلـك، أّكــد نائـب وزيـر اإلعـالم، فهمـي اليوسـفي، أن 

األولويات الثالث املرتكز األََسايس للتغيري وتحقيق االنتصار. 
ولفـت اليوسـفي إىل أن أولويـة تصحيح وضع مؤّسسـات 

الدولة امتداد ألهداف ثورة الـ ٢١ من سبتمرب املجيدة. 
وأّكـد نائب وزير اإلعالم أن تصحيح وضع مؤّسسات الدولة 

رضورة تقتضيها املرحلة واملصلحة الوطنية. 

تتالش السثوان غخّسث طظ الصرخظئ وغاعرب أضبر طظ دشع المرتئات طتامغًا بشطاٍء أطمغ
الظفط: دخعل 33 جفغظئ طظ أخض 54 واإلتاذات افطمغئ جئإ يف تحثغث التخار

 الشطاء افطمغ ضـ «ِحراع» لسفظ الصراخظئ
 :  خاص 

بعد انقضاء أربعة أشـهر، ومرور قرابة الشـهر عىل التجديد 
األخـري للُهـدنة اإلنسـانية والعسـكرية، التي ما تزال مشـتعلة 
بفعل اسـتمرار الخروقات وأعمال القرصنة والتنصل عن باقي 
االلتزامـات اإلنسـانية يف مقدمتهـا الرواتـب، يواصـل تحالـف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي التأكيـد عىل سـعيه 
لتفخيخ جهود السـالم، وتمسكه بسـلوكه الجاعل من الُهـدنة 
وسـيلة لتمرير أهدافه ومخّططاته، بعيًدا عن تنفيذ االلتزامات 
التي بنيت عىل أََساسـها «الُهـدنـة»، لتكون األخرية محل تهديد 
ُمستمّر من قبل الطرف املعادي، عىل الرغم من استمرار صنعاء 
يف التمسـك بضبط النفس والبحث الحثيث عن مسـاعي سـالم 
حقيقيـة، آخرها ذهاب اللجنـة الوطنيـة إىل العاصمة األردنية 
للمرة الثالثة عىل التوايل، رغم أن تحالف العدوان قد استبعد ُكـّل 

فرص السالم. 
ومـع تعاظم الخروقات وتسـجيل نحو ٧٠٠ خـرق التّفاقي 
«مسـقط» و»سـتوكهولم»، يمعـن تحالف العـدوان يف ارتكاب 
االنتهاكات الفاضحة التي من شـأنها مفاقمة معاناة اليمنيني، 
َحيُث كثّـف من أعمال القرصنة عىل سـفن املشتقات النفطية، 
أمـس األول، وهـو ما يهـّدد العمر املتبقـي من الُهـدنـة، َحيُث 
احتجـز سـفينتني نفطيتني جديدتـني، بعد اسـتمرار احتجازه 
ة بكهربـاء الحديدة، وهـو األمر الذي  لسـفينة املـازوت الَخاصَّ
يكشف حجم املراهنة السعوديّة عىل استخدام معاناة املواطنني 
كورقـة حرب ضـد الطرف الوطنـي، وكّل هذه االنتهـاكات تتم 
برعاية أمميـة واضحة، َحيُث ما يزال الوسـيط األممي كعادته 

يتعمد العجز أمام ممارسات العدوان. 
املتحـدث الرسـمي لرشكة النفـط اليمنية، عصـام املتوكل، 
قال، أمس األول، يف بيـاٍن مقتضب، إنه: « بدالً من االلتزام ببنود 
الُهـدنة املؤقتة واإلفراج عن سـفينة املـازوت التابعة للكهرباء، 

أقدم تحالف العدوان بقيادة أمريكا عىل احتجاز سـفينة  الديزل 
(سـندس) وسفينة  املازوت (فوس باور) بالرغم من تفتيشهما 
وحصولهمـا عىل تصاريح دخول من األمم املتحدة وبذلك يرتفع 
عدد السـفن املحتجزة إىل ٣ سفن، مستنكراً املوقف األممي الذي 
يعـرب بصورة واضحة عن اصطفاف املنظمـة األممية إىل جانب 
منظومـة العدوان والحصار التي تقودهـا أمريكا وتنفذها دول 

تحالف العدوان بقيادة السعوديّة واإلمارات. 
 

أرصاٌم تّبئئ طسادلَئ الاعاذآ افطمغ
ويف سـياق املعطيات التي تؤّكـد التمسك األمريكي السعودّي 
اإلماراتـي باللعب عـىل وتر مفاقمة املعانـاة تحت غطاء أممي، 
أوضـح متحدث رشكـة النفط أنه «تـم االتّفاق عـىل دخول ٥٤ 
سـفينة نفطيـة وصل منها ٣٣ سـفينة فقط منذ بـدء الُهـدنة 
املؤقتـة، أي أن التـزام تحالـف العـدوان ببند مينـاء الحديدة لم 
يتجاوز الـ ٦٠ ٪»، ُمشرياً إىل أن تحالف العدوان يحتجز ٣ سفن 
ا منها سـفينتا مازوت لقطـاع الكهرباء وسـفينة ديزل  َحـاليّـٍ

وجميعها حاصلة عىل تصاريح األمم املتحدة. 
ة للمسـرية إن: «املبعوَث  وقال املتـوكل يف ترصيحـات َخاصَّ
األممـي وخلفـه األمـم املتحدة لـم يتَحّركـوا بالشـكل املطلوب 
للضغط عىل تحالف العدوان إلدَخال سـفن املشتقات النفطية»، 
يف حـني أّكـد املتـوكل أن الشـعَب «لم يلمس سالسـًة يف دخول 
السـفن النفطية كما ادعى املتحدث األممي منـذ بدء الُهـدنة»، 
يف إشـارة إىل التغطيـة األمميـة الواضحة عىل أعمـال القرصنة 

األمريكية السعوديّة. 
ونـّوه املتـوكل إىل أن «دول العدوان واألمـم املتحدة حرصت 
االسترياد باملوانئ اإلماراتية وسـداد ثمن السفن مقدماً لصالح 
البنوك اإلماراتية»، مؤّكـداً أن «األمم املتحدة تتَحّرك فقط لجمع 
املسـاعدات املالية باسـم الشـعب اليمني بينمـا ال تتَحّرك لرفع 

الحصار عنه». 
ووسـط ُكــّل هذا االنخـراط الواضـح مع أعمـال القرصنة 

والحصـار بحق أبناء الشـعب اليمني يف ظل الُهـدنـة التي كان 
مـن املفـرتض أن تكون أزاحت جـزًء َكبرياً من املعانـاة بدالً من 
اسـتمرارها، ما تزال التظاهرات الشـعبيّة الغاضبـة يف تصاعٍد 
ُمسـتمّر إزاء اسـتمرار تحالف العدوان يف القرصنة عىل سفينة 
ـة بكهرباء الحديـدة، وهو ما  املـازوت «جولـدن إيجيل» الَخاصَّ
يشـكل عامـالً آخـر من عوامـل مضاعفـة املعانـاة يف صفوف 

املواطنني، نظراً الرتفاع درجات الحرارة. 
وصـدر بيان عن وقفـة احتجاجية ملوظفـي النفط بحضور 
مدير الرشكة عمار األرضعي أمام مكتب األمم املتحدة بصنعاء، 
أّكــد أن احتجاز سـفينة املـازوت يضاف إىل قائمة املمارسـات 
التعسـفية والخروقـات التي يرتكبهـا تحالف العـدوان بقيادة 
أمريـكا يف ظل صمـت األمم املتحدة التي لم يلتـزم مبعوثها منذ 
بـدء الُهـدنة املؤقتـة بإزالة العراقيـل واإليفاء بإدَخال السـفن 

املتفق عليها. 
ودعـا البيان إىل رسعة اإلفراج عن سـفينة املـازوت الالزمة 
للقطـاع الكهربائـي لضمـان اسـتمرار تقديـم هـذه الخدمـة 
للمواطنـني والتخفيف من معاناتهم نتيجـة العدوان والحصار، 
مطالباً بمنع القرصنة البحرية عىل سـفن املشـتقات النفطية؛ 
كون سفن الوقود سلعة مهمة ذات طابع إنساني يجب توفريها 

للمواطنني. 
ودعا البيـان األمم املتحدة ومبعوثها إىل تحمل مسـؤوليتهم 
الكاملـة؛ ألَنَّهم املعنيـون بـاإلرشاف واملتابعة عـىل تنفيذ بنود 
الُهـدنـة املؤقتة، وإلزام قـوى تحالف العدوان بإطالق سـفينة 

املازوت املحتجزة وعدم القرصنة عىل سفن الوقود. 
 

العجغط افطمغ.. طظ الصغام باملسآولغئ إىل 
تتمض تثاسغات ترضعا

مـن جهتهـا، أدانـت وزارة الكهرباء والطاقـة، احتجاز دول 
تحالـف العدوان السـعودّي األمريكي لسـفينتي املازوت «جولد 
إيجيل» و»فـوس باور» يف عرض البحر األحمر، مشـريًة يف بياٍن 

لهـا إىل أن منَع دخول سـفن املازوت إىل مينـاء الحديدة لتفريغ 
ـة بمحطـات التوليـد الكهربائيـة يعـد خرقاً  حمولتهـا الَخاصَّ

واضًحا لبنود الُهـدنة. 
ولفتـت إىل إمعـاِن دول تحالـف العـدوان يف حصار الشـعب 
اليمني وتوسيع معاناته من جراء انقطاع التيار الكهربائي عن 

املستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وآبار املياه. 
وحّمل البياُن دوَل تحالف العدوان واألمم املتحدة املسـؤولية 
الكاملـة عـن تلك الترصفـات غـري القانونية، وغري اإلنسـانية، 
مطالبـاً املجتمع الدويل واملنظمات الحقوقيـة وكل أحرار العالم 
الضغط عليها، لإلفراج عن السفن النفطية لتفادي وقوع كارثة 

إنسانية. 
ومـع ُكــّل املمارسـات التصعيديـة املتنوعة بـني القرصنة 
واسـتمرار الجرائـم والخروقـات، َفــإنَّ تحالف العـدوان يعلن 
تنصله عما التزم به عند التجديد للمرة الثالثة مطلع أغسـُطس 
الجـاري، َحيُث يعتـرب التهرب مـن تنفيذ االلتزامـات املتأخرة، 
تأكيـداً واضًحـا بعدم جديـة تحالف العـدوان يف تنفيـذ أيٍّ من 
االتّفاقات التي وقع عليها، عىل الرغم من أن جميعها ذات طابع 

إنساني. 
وإضافـة إىل سلسـلة االحراجات املتوالية عـىل األمم املتحدة 
واملجتمع الدويل؛ بَسـبِب تصاعد الغطرسة األمريكية السعوديّة، 
َفــإنَّ التهـرب مـن رصف املرتبات –الـرشط الرئيـس الذي تم 
عـىل ضوئه تجديد الُهـدنة– يضع األمـم املتحدة يف موقٍف مخٍز 
أظهرها منخرطة بصورٍة مبارشة مع تحالف العدوان والحصار 
واإلجـرام، وبهـذا تكـون ُكــّل األطـراف الوسـيطة واملعاديـة 
مصطفـة ضمن مسـار موحد مـيلء باالبتزاز واملسـاومة عىل 
معانـاة الشـعب اليمني وحاجاتـه، وهذه هي املمارسـات التي 
تعطـي الطرف الوطني األحقية الكاملـة يف الخوض يف أيِّ خيار 
من شـأنه رفع املعاناة واستعادة حقوق الشعب، لتتحمل األمم 
املتحـدة –قبل دول العـدوان– املسـؤولية الكاملة عـن انفجار 

الوضع وتوسع املعركة. 

بالاجاطظ طع تخاسث الثروصات والةرائط:

التخاُر والصرخظُئ شغ تخاسث والمساظاة شغ ارتفاع..

افجظئغئ والعغمظئ  الائسغئ  طظ  والاتّرر  بالثولئ  لطظععض  صاسثًة  تحّضض  الظسغمغ: 
ـــض الـــاـــتـــثغـــات ـــغ ـــثل ـــغ وت ـــظ ـــعذ ـــعد ال ـــم ـــخ الـــــاـــــرب: ضـــفـــغـــطـــٌئ بـــاـــســـجغـــج ال

سظعا  ــارات  ــغ خ لثغظا  ولــغــج  المصئطئ  لطمرتطئ  حاططئ  اجاراتغةغئ  خــطــٌئ  ـــازب:  ت
افرض وتــــتــــرغــــر  ــــــســــــثوان  ال إلتــــئــــاط  ـــئ  ـــغ ـــظ وذ ضــــــــــرورٌة  الــــجبــــغــــري: 
اإلظةاز لاتصغص  المةاقت  طثاطش  شــغ  الاضاططغ  السمض  اجــاــمــراَر  تعجإ  الةظغث: 
الغعجفغ: المرتضج اَفَجاجغ لطاشغغر وتتصغص اقظاخار وتختغح طآّجسات الثولئ اطاثاٌد فعثاف 21 جئامئر
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 :  خاص 
غـادرت اللجنـُة العسـكرية واألمنيُة 
الوطنية املعنيُة باتّفاق الُهدنة العاصمة 
إىل  متوّجـهـًة  الخميـس،  صنعـاء، 
للمشـاركة  عّمان،  األردنيـة  العاصمـة 
يف جولـة جديـدة مـن املفاوضـات التي 
ترعاهـا األمـم املتحـدة لتنفيـذ اتّفـاق 
الُهدنـة، وذلـك يف إطار حـرص صنعاء 
امُلستمّر عىل تنفيذ بنود االتّفاق، بالرغم 
من النتائج السـلبية للجوالت السابقة، 
والتي سـببها تعنت فريـق العدّو وعدم 
امللفـات  يف  البـت  صالحيـة  امتالكـه 

املطروحة. 
وتعترب هـذه هي الجولـة الثالثة من 
ي  مفاوضـات عّمـان التي تناقـش ِملفَّ
الخروقات وفتح املعابر والطرقات وفقاً 

التّفاق الُهدنة. 
وشـهدت الجولتان السـابقتان تعنتاً 
َكبـرياً من جانب الفريـق التابع لتحالف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
وبالذات فيما يتعلـق بِملف فتح الطرق 
واملعابـر، فبينمـا ينـص اتّفـاق الُهدنة 
بوضوح عـىل فتح عدة طرقـات يف تعز 

ومحافظات أُخرى، ركز فريق العدّو عىل 
طريٍق واحدة يف محافظة تعز فقط. 

قدمـت  الوطنيـة  اللجنـُة  وكانـت 
عـدة  فتـَح  تتضمـُن  مهمـًة  مبـادراٍت 
طـرق رئيسـية يف محافظة تعـز وعدة 
محافظـات وفق ما نـص االتّفاق، لكن 

وفد العدّو رفضها. 
وذهبـت صنعـاء إىل أبعِد مـن ذلك يف 

إثبـاِت جديتهـا وحرصها عـىل تخفيف 
معاناة املواطنني، َحيُث نفذت مبادرتها 
ـة بفتـح طـرق يف محافظة تعز  الَخاصَّ
مـن جانٍب واحٍد، لكـن مرتِزقَة العدوان 
رفضـوا فتَحهـا مـن جانبهـم، وقاموا 
بإطالق النار عىل الفـرق الفنية التابعة 
للسـلطة الوطنيـة أثنـاء عمليـة فتـح 

طريق (الستني). 

تضمنتهـا  التـي  الطـرُق  وتختـرص 
مبـادرُة صنعـاء وقت التنقل من سـت 
سـاعات إىل نصف سـاعة، لكن املرتِزقة 
املواطنـني  معانـاة  اسـتمرار  يريـدون 
إعالميـاً  واسـتغاللها  بهـا  للمتاجـرة 

وسياسيٍّا. 
ويحاول العدوُّ الضغَط عىل صنعاء يف 
هـذا امللف لفتح طريـق (جولة القرص) 

التي تقع ضمن منطقة تماس رئيسية، 
وهـو األمـُر الـذي تؤّكــد صنعـاء أنه 
يمثّل تغيرياً عسـكريٍّا خارج نطاق بنود 
الُهدنـة، كما أنه يحتاُج إىل اتّفاٍق واضٍح 
الطريـق  اسـتخدام  لعـدم  وضمانـات 
ألغـراض عسـكرية، وهـو مـا يرُفُضه 
املرتِزقة الذين يسَعون بوضوح لتحقيِق 
مكسـب عسـكري من وراء الرتكيز عىل 

هذا الطريق. 
بوضوح  املتحـدة  األمـم  وتتواطـأ 
مـع دول العـدوان ومرتِزقتها يف هذا 
امللـف، َحيـُث يعمـد املبعـوث الدويل 
هانـز غروندبـرغ ُكـّل مـرة إىل تبني 
وتجاهـل  اآلخـر  الطـرف  موقـف 
الطرق التـي يغلقها العـدّو يف مأرب 
وبقيـة املحافظات، األمر الذي يؤّكـد 
بوضوح أن تحالف العـدوان ورعاته 
يحاولون اسـتغالل الُهدنـة لتحقيق 
اخرتاقـات وليـس لتخفيـف معاناة 

املواطنني. 
وال توجـد مؤرشاٌت عـىل وجود تغيري 
يف موقف العدّو بشأن ملف فتح الطرق، 
بالنظر إىل استمرار تعنته يف بقية ملفات 

االتّفاق. 

أخبار

بسث جعلاغظ حعثتا تسظاًا ضئغرًا طظ جاظإ السثو:

شغ ظض خمئ افطط الماتثة وطئسعبعا

الطةظئ السسضرغئ العذظغئ تشادر خظساء لطمحارضئ يف 
الةعلئ البالبئ طظ طفاوضات سّمـان

ئ بضعرباء التثغثة جغآبُر سطى طسار املتادبات السّجي: اجامرار اتاةاز جفغظئ املازوت الَثاخَّ

الصتعم: رعان السثّو سطى جغطرِة املرتِجصئ يف املظاذص 
املتاّطئ غعضح اظسثام رغئاه يف السقم

 :  خاص 
أّكـد نائُب وزير الخارجية بحكومة اإلنقاذ، حسـني 
العـزي، أن اسـتمراَر احتجـاز سـفن الوقـود من قبل 
تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي، يؤثُّر 
بشـكل سـلبي عىل الُهدنة ومحادثاتها، ُمشـرياً إىل أن 
األمـم املتحدة تقـوم بالتضليـل حول حقيقة املشـهد 

اليمني. 
واستنكر العزي اسـتمراَر تحالف العدوان باحتجاز 
ـة بكهربـاء الحديـدة «بعـد  سـفينة املـازوت الَخاصَّ
تفتيشـها مـن قبـل األمـم املتحـدة وحصولهـا عـىل 
الرتاخيـص الالزمة ويف ظـل الُهـدنة املعلنـة ويف وقٍت 
تصل فيه درجة الحرارة ملسـتويات أَدَّت لوفاة عدد من 

األطفال واملرىض». 
وكان تحالُُف العدوان قد أقدم قبل أكثر من أسـبوع 
عىل احتجاز السـفينة «جولدن إيجـيل» التابعة لقطاع 
الكهربـاء يف الحديـدة، ومنعها من الوصـول إىل ميناء 

الحديـدة، األمر الذي يشـّكل تهديداً َكبرياً عىل سـكان 
املحافظة الذين يحتاجون إىل الكهرباء بشكل رضوري 

يف هذا املوسم. 
وتجاهل تحالـف العدوان كافة املطالبـات باإلفراج 
عن السـفينة، بـل وقام باحتجاِز سـفينتني إضافيتني 
حاصلتـني عىل تصاريح األمم املتحدة، يف إرصاٍر واضٍح 
عـىل مضاعفِة معاناة الشـعب اليمني، وخـرق اتّفاق 
الُهـدنـة الـذي ينـص بوضـوح عىل رضورة السـماح 

لسفن الوقود بالوصول إىل ميناء الحديدة. 
واستنكر نائُب وزير الخارجية املوقفَ السلبي لألمم 
املتحـدة إزاء هـذا االنتهـاك، َحيـُث قـال: إن «املبعوث 
األممي لن يشـعر بالعار، لكن وفدنا الوطني سيشـعر 
بذلك إزاء أية محادثات يف ظل هذا السلوك» يف إشارة إىل 
أن انتهاكات العدّو سـيكون لها تأثري سلبي عىل مسار 

الُهـدنة. 
ومنـذ التوقيع عىل اتّفاق الُهـدنة، لم يتوقف تحالف 
العدوان عىل احتجاز سفن الوقود ومنعها من الوصول 

إىل مينـاء الحديـدة، وقـام بتطبيق سياسـة «تقطري» 
إجرامية إلطالة أَمِد أزمة الوقود ورفع أسعار املشتقات 
النفطيـة، َحيُث يرتتب عـىل احتجاز السـفن غرامات 

مالية كبرية. 
وبـدالً عن أن يقـوم املبعوث األممي بمسـؤوليته يف 
الضغط عىل دول العدوان لوقف احتجاز سـفن الوقود، 
يمارس التضليل بشـكٍل ُمستمّر ومتعمد، َحيُث يلجأ يف 
إحاطاته أمـام مجلس األمن إىل تجاهل عملية احتجاز 
السـفن، والتالعب بعدد السـفن التي تم السـماح لها 

بالوصول إىل امليناء. 
وأوضح العزي أن رؤيَة األمم املتحدة للمشهد اليمني 
ى حرب  مغلوطـٌة من أََساسـها، َحيـُث «تعتمد مسـمَّ
أهلية كتوصيٍف كاذب للعدوان الخارجي عىل اليمن». 

َوأََضــاَف أنـه وفقاً لهـذا التوصيف َفــإنَّ مبعوثِي 
األمـني العـام إىل اليمن يتحدثـون منذ ثماني سـنوات 
عـن حرٍب «خيالية» غري الحـرب القائمة التي تقودها 

السعوديّة عىل الشعب اليمني. 

 :  خاص 
أّكــد عضـُو املجلـس السـيايس ألنصـار اللـه، عيل 
القحـوم، أن رهاَن تحالُِف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي وُرعاِتـه عىل إعـادة توزيـع أدوار املرتِزقة يف 
املناطـق املحتّلة، يشـّكُل دليـالً عىل انعـدام جديتهم يف 
التوّجـه نحو السـالم الفعيل، ُمشـرياً إىل أن هذا السلوك 

ستكون نتائجه سلبية عىل األعداء. 
وقال القحوم إن: «رهاَن أمريكا وإرسائيل وبريطانيا 
وأدواتهـم القذرة من السـعودّي واإلماراتي عىل عنارص 
اإلجـرام من القاعـدة وداعش يف املناطـق املحتّلة رهاٌن 

خارس ودليٌل واضح عىل عـدم جديتهم يف وقف العدوان 
والحصار». 

وكان تحالـف العـدوان قد ركز منـذ أول الُهـدنة عىل 
إعـادة توزيـع األدوار بـني املرتِزقـة، بدءاً بتشـكيل ما 
يسمى «املجلس الرئايس» لهم، ُوُصـوالً إىل إعادة تقسيم 
مناطـق النفـوذ بينهم، كما حـدث يف محافظة شـبوة 
مؤّخـراً، َحيُث لجـأ العدّو إىل تمكني مليشـيا «االنتقايل» 
التابعة لإلمارات من السـيطرة عـىل املحافظة وثرواتها 

بدالً عن مرتِزقة حزب «اإلصالح». 
َوأََضـاَف القحوم أن عـىل تحالف العدوان وُرعاته أن 
«يدركـوا بأن املرحلة تغريت وأن اإلجمـاع الوطني قائم 

عىل مواجهة التحديات واملخاطر واالحتالل». 
وكان املجلس السـيايس األعىل أعلـن بوضوح أن أية 
إجـراءات وترتيبات يمارسـها العـدّو يف املناطق املحتّلة 
ـاط عىل  ال قيمـَة لها وال رشعية، كما أّكـد الرئيس املشَّ
ـِك بتحريـر كافـة األرايض املحتّلة واسـتعادتها،  التمسُّ
وهو ما أّكـد عليه قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين 

الحوثي أَيْـضاً. 
ويسـعى العدوُّ لتثبيـِت مؤامرة تقسـيم البلد ونهب 
ثرواتها كأمٍر واقـٍع يف املحافظات املحتّلة لاللتفاف عىل 
معادلة السـالم الرئيسـية التي تتضمُن إنهـاء العدوان 

والحصار واالحتالل بشكٍل كامل. 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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اجامرارًا لةععد تسجغج تماجك الةئعئ الثاخطغئ والافرغ لمعاجعئ السثوان والاتثغات:

 خقل رشثعط لطةئعات بـ100 جطئ طظ افسظاب:

أداظعا الثروصات وأّضـثوا وصعَشعط طع الصغادة البعرغئ والسغاجغئ لاظفغث الثغارات الضفغطئ باجاسادة التصعق:

 خقل إتغاء الةاظإ الظسائغ بمتاشزئ خسثة لثضرى اجاحعاد اإلطام زغث:

وجاذئ صئطغئ تظعغ صدغئ صاض بثطار داطئ لـ9 جظعات

أبظاء الحرشئ يف بظغ تحغح: دسُط ورشُث الةئعات طسآولغئ تصُع سطى ساتص الةمغع واملساعمئ يف خظاسئ الظخر

أبظاء وطعظفع طثغرغئ آزال غطالئعن افطَط املاتثة بخرف املرتئات والعشاء بالاجاطاتعا

«اإلطام افسزط» رطٌج طظ رطعز اإلجقم وظسامثُّ طظ بعرته طساظغ الحةاسئ يف طعاجعئ الاتثغات

 : ذطار
أنهـت وسـاطٌة قبليـٌة، أمـس األول، قضيَة قتل بـني أرستني 

بمحافظة ذمار استمرت لـ٩ سنوات. 
وأسـفرت الوسـاطُة إىل عقد صلح قبيل بـني طريف القضية 
آل القامـص من مديرية املنـار، وآل جهوان مـن مديرية جبل 

الـرشق. 
ويف الصلـح الذي تقدمـه عضو مجلس النـواب محمد املقداد 
ووكيـل أول محافظـة ذمار فهـد املروني، ومديـرا هيئتي الزكاة 
وشـؤون القبائـل باملحافظـة، إبراهيـم املتوكل ويحيـى غيالن، 
وعـدد مـن قيـادات السـلطات املحليـة والتنفيذيـة واإلرشافية 
والشـخصيات االجتماعية باملديرية، أعلن أولياء دم املجني عليه 

عبدالعزيـز ناجي القامص العفو عن الجناة من آل جهوان لوجه 
اللـه تعـاىل وترشيفاً للحارضين، واسـتجابًة لدعـوة قائد الثورة 

بإصالح ذات البني. 
من جانبهما، أشـاَد املقـداد واملروني بموقـف آل القامص يف 
عفِوهـم عن الجناة وتسـاميهم عن الجراح، والذي جسـدوا فيه 
مبـادئ وقيم القبائل اليمنية األصيلة يف التصالح والتسـامي عن 
الجراح، مثمناً جهود ُكـّل من سـعى وسـاهم وشـارك يف تقريب 

وجهات النظر وإنهاء القضية. 
وأّكــدا أهميّة الحفاظ عـىل التقاليد الحميـدة يف إصالح ذات 
البني والتعاون لحل القضايا املجتمعية، وتوحيد الصفوف وحشد 

الجهود ملواجهة العدوان ومخّططاته. 
بدورهم، ثّمن الحارضون عفَو آل القامص والذي يجّسـد قيم 

القبيلة اليمينية يف التصالح والتسامح، وإصالح ذات البني. 

 : خظساء
سـرّي أبناُء عزلة الرشفـة يف مديرية بني حشـيش محافظة 
صنعـاء، أمـس الجمعـة، قافلًة مـن األعنـاِب؛ دعماً واسـناداً 

للمرابطني يف الجبهات من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة. 

 وخـالل تسـيري القافلة التـي احتوت عىل ١٠٠ سـلة من 
األعناب، أشـار املشـاركون إىل أن دعم ورفد وإسناد الجبهات 
بقوافـل املـال والرجـال والغـذاء مسـؤولية تقع عـىل عاتق 
الجميـع، مشـّددين عىل رضورة املسـاهمة يف صناعة النرص 
اليمني ومشاركة املرابطني رشف الدفاع عن الوطن والتصدي 
لقوى الغـزو واالحتـالل وإفشـال مشـاريعها ومخّططاتها 

التآمرية. 
وأّكـدوا االسـتمراَر يف مواجهة العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي ومواصلة دعم ورفد الجبهات بقوافل العطاء والخري. 
وأوضح أبناء ُعزلة الرشفة أن تقديمهم للقافلة يأتي انطالقاً 
من مبدأ التَحّرك وقيم االنتماء والوالء لتعزيز مواقف أبناء قبيلة 
بني حشيش يف الصمود وامليض عىل درب العزة والثبات يف الدفاع 

عن الوطن وسيادته واستقالله. 
وجّددوا العهَد بمواصلة مسـرية النضال والكفاح، والوقوف 
إىل جانـب القيادة الحكيمـة وأبطال الجيش واللجان الشـعبيّة 
يف مواجهـة قوى العدوان، ومواصلة دعـم ورفد الجبهات باملال 
والرجال والعتـاد حتى تحقيق النرص وتحريـر األرايض اليمنية 

وتطهريها من ُكـّل محتلٍّ وغاٍز. 

 : خظساء
طالـب أبناُء وموظفو مديريـة آزال األمَم املتحدة الوفاَء 
بالتزاماتهـا يف رصف مرتبـات املوظفـني، والضغـط عـىل 
تحالـف العدوان يف تنفيذ بنود الُهـدنة، منّددين باسـتمرار 
خروقات العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، ومواَصلة 

قرصنته واحتجازه لسفن املشتقات النفطية. 
جاء ذلك خالل وقفة احتجاجية نظمها موظفو مديرية 
آزال، أمـس األول، أمـام مكتـب األمـم املتحـدة بالعاصمة 

صنعاء. 
ويف الوقفـة، اسـتنكر املشـاركون يف الوقفـة احتجـاز 
تحالف العدوان لسـفن املشـتقات النفطيـة وإرصاره عىل 
مفاقمـة معانـاة اليمنيـني، وعـدم تنفيـذ بنـود الُهـدنة، 
مطالبـني األمم املتحدة القيام بمسـؤولياتها يف تنفيذ بنود 
الُهـدنـة والوفـاء بتعهداتهـا يف تسـليم مرتبـات موظفي 
الدولـة، واتِّخـاذ موقـف واضـح إزاء اسـتمرار الخروقات 

واالنتهاكات التي يقوم بها تحالف العدوان. 

وأّكــد أبناء وموظفـو مديريـة آزال، مواصلة الصمود 
والثبـات ورفـد الجبهـات، ودعمهـم ووقوفهـم إىل جانب 
القيادة الثورية والسياسية يف اتِّخاذ كافة الخيارات الكفيلة 
باسـتعادة حقوق الشـعب اليمني، واسـتقالله وسيادته، 

والحفاظ عىل كرامة وعزة أبناءه. 
مـن جانبـه، عـّرب مديـُر مديريـة آزال محمـد الغلييس 
يف كلمتـه التـي ألقاهـا يف الوقفة، عـن إدانته واسـتنكاره 
ـِف تحالـف العـدوان األمريكـي  الشـديَدين لتعنـت وتعسُّ
السـعودّي اإلماراتي، وتسـويفه ومماطلتـه يف تنفيذ بنود 
الُهـدنة كاملـة وفتح املطـارات ورصف مرتبات املوظفني 
والسـماح بدخـول سـفن املشـتقات النفطيـة إىل مينـاء 

الحديدة. 
ودعـا األمم املتحدة إىل رسعـة تنفيذ ما تم االتّفاق عليه 
وتغطيـة الفارق من إيرادات النفط والغـاز التي يتم نهبها 
من قبل تحالف العـدوان وأدواته لتغطية رصف املرتبات يف 
كافة املحافظات؛ باعتبَار ذلك حقاً مكفوالً لكافة موظفي 

الدولة. 

 : خسثة
أَشـاَرت الهيئُة النسـائيُة الثقافية بمحافظة صعدة إىل أن ثورة اإلمام 
زيٍد تمثُل مدرسـة جهادية نسـتمد منها معاني الصرب والوالء والتضحية 
واإلباء يف سـبيل إعـالء كلمة الله ونرصة املسـتضعفني، يف حـني أّكـدت 
العامـالت يف املستشـفى الجمهـوري بـذات املحافظة عـىل أهميّة إحياء 
ذكـرى استشـهاد اإلمـام زيد يف استشـعار املسـؤولية يف التَحـّرك الجاد 
والواعـي، الـذي جّسـده -عليـه السـالم- بتَحّركـه ومقولته الشـهرية: 

«البصرية.. البصرية ثم الجهاد». 
وأوضحـت املشـاركات يف بيانات صادرة عن الفعاليـات التي نظمتها 
الهيئـة النسـائية يف مديريات الصفـراء وَمْجز وكتاف وحيدان وسـاقني 
ورازح بمحافظـة صعـدة، إحياًء لذكرى استشـهاد حليـف القرآن، بأن 
اإلمـام زيـداً -عليه السـالم- يمثل رمزاً من رموز اإلسـالم، مشـّدًدا عىل 
أهميّة املناسـبة يف استلهام الدروس والعرب والتزود بمعاني الصرب والوالء 
والتضحية واإلباء التي جسدها -عليه السالم- يف مواجهة التحديات التي 
ــة اإلسـالمية اليوم، ويف ومقدمتها غطرسـة واستبداد قوى  تواجه األُمَّ

االستكبار العاملي بقيادة أمريكا وإرسائيل. 
وأَشـاَرت إىل أهميّة االقتـَداء والتأيس باإلمام زيد يف إحيـاء مبدأ األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر والثورة عىل الظاملني واملستكربين. 
وأّكــدت البيانـات، أن الشـعَب اليمني مـاٍض عىل ُخَطـى اإلمام زيد 
يف التصـدي للعـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي منذُ ثمان سـنوات، 
ولـن يخضع أَو يرتاجع حتى تحرير ُكـّل شـرب يف أرضـه من دنس الغزاة 

واملحتّلني. 
وعـىل خطٍّ مـواٍز، نظم الـكادر الطبـي النسـائي بهيئة املستشـفى 
الجمهـوري العـام بصعـدة فعاليـة ثقافيـة وخطابية بمناسـبة ذكرى 
استشـهاد اإلمام زيد -عليه السـالم- تحت شعار «من أحب الحياُة عاش 
ذليالً».  وأّكـدت املشاركات يف الفعالية، أهميّة التمسك بمنهج اإلمام زيد 
واالرتباط به سلوكاً وعمالً وتضحيًة وجهاداً وتعزيز قيم التَحّرك ملواجهة 

العدوان. 
وشـّددت عىل أهميّة اسـتلهام الدروس واملواقـف الجهادية من ثورة 
اإلمـام زيد وما جسـده من تحرٍُّك واٍع انطالقاً من املسـؤولية وتجسـيداً 

لقوله: «البصريَة البصريَة ثم الجهاد». 
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ئ» وتحضغض ُأخرى طعالغئ له..  بسث تسرغح صعات «افطظ الَثاخَّ

غدٌإ واجٌع يف جصطرى لاةظغث اقتاقل اإلطاراتغ شاغات طظ 
الةجغرة واصاغادعظ إىل أبع ظئغ

ا يف طتاشزئ حئعة اقتاقُل اإلطاراتغ غظعغ وجعَد «اإلخقح» سسضرغًّ

إرحاُد حئعة غثغُظ اجاعثاَف املسالط اإلجقطغئ وغثسع إلشحال 
طثّططات اقتاقل

 : طاابسات
 أثار تجنيـُد االحتالل اإلماراتـي للعرشات 
مـن فتيات سـقطرى واقتياُدهن إىل أبو ظبي 
أوسـاط  يف  غاضبـة  أفعـال  ردوَد  للتدريـب، 
اسـتهدافاً  ذلـك  معتربيـن  الجزيـرة،  أهـايل 
واضًحا للمـرأة اليمنية بصـورة عامة واملرأة 

السقطرية بشكٍل خاص. 
وبحسـب مصادر محلية، أمـس الجمعة، 
فقـد أقدمـت أبـو ظبـي عـىل فتـح مراكـز 
التجنيـد  يف  الراغبـات  الفتيـات  السـتقبال 
بجزيرة سـقطرى، مشـرتطة أن يكون عمر 

ُكـّل متقدمة بني ١٥ - ٢٢ عاماً. 
وبينت املصـادر أن عملية التجنيد الجديدة 

هذه لفتيات سقطرى تعد الثالثة، َحيُث سبق 
وأن تـم تجنيد فتيـات خالل الفـرتة املاضية 
ونقلهـن إىل أبـو ظبـي لغـرض التدريب عىل 
أيـدي ضبـاط من جنسـيات مختلفـة بينهم 
إرسائيليني.  يأتي ذلك بعد أن نظمت ما يسمى 
«مؤّسسـة خليفة» ذراع املخابرات اإلماراتية 
يف سقطرى األسـبوع املايض، فعالية خادشة 
للحياء تحت يافطة مارثون للنساء يف منطقة 
نوجد بالجزيرة، وهو ما سـبب حالة اسـتياء 
وغضب واسـع يف صفـوف قبائـل األرخبيل؛ 
كونهـا كشـفت املخّطط الحقيقـي لالحتالل 
اإلماراتـي الذي يسـتهدف كرامة وحياء املرأة 
السـقطرية امللتزمـة واملحافظـة عـىل دينها 

وأخالقها وعفتها. 

 : طاابسات
أعلـن االحتـالل اإلماراتي رسـميٍّا، أمس األول 
الخميس، إنهاء وجود حزب «اإلصالح» عسـكريٍّا 
يف شـبوة بعد َحـّل وترسيح قوات ما يسمى األمن 
ـة آخر أوراق جماعـة اإلخوان يف املحافظة  الَخاصَّ

النفطية. 
وقالـت مصـادر مطلعة: إن أبـو ظبي ّرسحت 
ـة املواليـة لحزب  منتسـبي قـوات األمـن الَخاصَّ
«اإلصـالح» يف محافظـة شـبوة والتـي يقودهـا 
يف  والبـدء  لعكـب،  عبدربـه  اإلخوانـي  القيـادي 
تأسـيس قوات أُخرى موالية لهـا بديلة عنها، بعد 
أسابيع من املعارك العنيفة التي دارت بني فصائل 
اإلمـارات ومقاتـيل اإلخـوان أسـفرت عـن مقتل 

العرشات من الطرفني. 
وأَفـادت املصـادر أن محافـظ شـبوة املرتِزق 
عـوض الوزيـر العولقـي، دّشــن حملـة تجنيد 
لالحتـالل  املواليـة  القبائـل  أبنـاء  مـن  للمئـات 
ة،  اإلماراتـي، تحت مسـمى قـوات األمـن الَخاصَّ
لتكـون محل القـوات املوالية لـ «اإلصـالح» التي 

وجهت أبو ظبي بترسيح أفرادها. 
وأضافـت أن حملة التجنيد التي يرشف عليها 
املرتـِزق العولقـي بصـورة مبـارشة، تأتي بعد 
ام من إطالقه مناورة إعالمية، والتي دعا من  أَيـَّ
ـة املوالية  خاللها منتسـبي قـوات األمن الَخاصَّ
معسـكراتهم،  إىل  بالعـودة  لحـزب «اإلصـالح» 
َحيـُث كان الهـدف من إطـالق تلـك الدعوة هو 
تسـليم العهد واألسـلحة التي بحوزتهـم، وذلك 

بعد سيطرة ميليشـيا «العمالقة» واالنتقايل عىل 
مدينة عتق. 

ا، شـن مسـلحون موالـون لإلصـالح،  ميدانيّـٍ
أمس، هجوماً مسلحاً استهدف ميليشيا االحتالل 

اإلماراتي يف شبوة. 
وقالت مصادر محلية: إن مسـلحني من حزب 
«اإلصـالح» أطلقوا النار عىل نقطة أمنية تابعة ملا 
يسـمى «قوات دفاع شـبوة» املوالية لإلمارات، يف 
منطقـة شـقري بمديرية عني، مبينة أن ميليشـيا 
أبـو ظبـي تتعـرض لكمائـن وهجمات مسـلحة 

بشكٍل ُمستمّر. 
يف السـياق نفـذت ميليشـيا االنتقـايل املنادية 
ملنـازل  جديـدة  مداهمـة  حمـالت  باالنفصـال، 
مواطنني من أبناء املحافظات الشمالية القاطنني 

يف محافظة شبوة. 
ولفتـت مصـادر مطلعة إىل أن أطقـم االنتقايل 

داهمـت منازل مواطنـني يف مدينة عزان ومناطق 
أُخـرى يف مديريـة ميفعـة رشقـي شـبوة، وذلك 
ضمن تَحّركاتها االنتقامية مـن أبناء املحافظات 

الشمالية، بضوٍء أخرض من االحتالل اإلماراتي. 
أبـو  مرتِزقـة  تَحـّركات  أن  املصـادر  وبينـت 
ظبـي ضـد أبنـاء املحافظـات الشـمالية، قوبلت 
برفٍض شـعبٍي واسـع يف منطقة عزان، َحيُث قام 
األهـايل بطرد ميليشـيا االنتقايل مـن قريتهم فور 

مداهمتهم أحد املنازل. 
هـذا وال تـزال ميليشـيا العمالقة وما يسـمى 
دفاع شبوة املواليتان لالحتالل اإلماراتي، مستمرة 
بتنفيـذ املداهمـات ملنـازل مواطنـني مـن أبنـاء 
املحافظات الشـمالية يف شـبوة وارتـكاب أعمال 
سـلب ونهب للممتلكات والعبـث بموجودات تلك 
املنازل، وذلك منذ سيطرة تلك امليليشيا عىل مدينة 

عتق األسبوع قبل املايض. 

 : حئعة
أدان مدير مكتب اإلرشـاد بشبوة ما أقدم عليه 
مرتِزقة االحتالل اإلماراتـي من عدوان ظالم وآثم 

ومتخلف ضد املعالم التاريخية يف املحافظة. 
وقال بيان صادر عن مكتب اإلرشـاد بشـبوة، 
أمـس األول الخميس، إن هـدم األرضحة واملعالم 
واملحافظـات  شـبوة  يف  والتاريخيـة  اإلسـالمية 
الجنوبية املحتّلة يدل عىل خبث املرشوع والثقافة 
الباطلـة والفكـر املنحـرف الذي يحملـه املرتِزقة 
خدمة للكيـان الصهيوني عرب أدواتـه من أنظمة 
دول الخليـج َواملرتِزقـة املحليـني الذيـن يمثلون 
أدوات األدوات بعـد أن سـّخروا أنفسـهم جنـوداً 

ملرشوع الغزاة الجدد، داعياً ُكـّل الرشفاء واألحرار 
يف شـبوة إىل الوقـوف صفاً واحـداً ملواجهة الغزاة 

واملحتّلني الجدد. 
وأَشـاَر البيـان إىل أن االعتـداء عـىل األرضحة 
واملعالم اإلسالمية والتاريخية لم يحدث يف املايض 
وال الحارض داخل محافظة شـبوة، ولكنه حدث 
اليوم عىل أيدي عنارص ما يسمى تنظيم القاعدة 
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  وأدوات  اإلرهابـي 
السـعودّي اإلماراتي، األمر الذي يمثل اسـتهدافاً 
واضًحـا للتاريخ اليمنـي والحضارة الشـبوانية 
األصيلـة التـي توارثهـا األجيـال مـن أجدادهم 
وآبائهـم الثائرين واملناضلني يف وجه االسـتعمار 

املايض. 

وبـنّي مكتـب اإلرشـاد بشـبوة أن اسـتهداف 
األرضحـة يعد عمـالً ممنهجاً من قبـل إرسائيل 
وممـول مـن دويلة اإلمـارات وبتنفيـذ العنارص 
التكفريية املرتِزقة، يف محاولة مكشـوفة لطمس 
ورضب  الدينيـة  والرمـوز  الحضاريـة  املعالـم 
الثقافـة اليمنية األصيلة واملدونة يف كتب التاريخ 
اإلسـالمي والنضال اليمني املعـارص، الفتاً إىل أن 
ما يحـدث من رصاع واقتتال يف شـبوة اليوم هو 
اسـتهداف مبـارش للتاريـخ وللعنـرص البرشي 
خدمـة للغـزاة واملحتّلـني؛ باعتبَارهم املسـتفيد 
األول مـن إثارة الرصاعات للسـيطرة عىل منابع 
اإلدارة  مصالـح  وتأمـني  املحافظـة  يف  الثـروة 

األمريكية والكيان الصهيوني. 

ططغحغا اقظاصالغ تصاتُط ظثوًة 
ظسائغًئ يف املضق لرشسعا السَطط 

الغمظغ وتصعم بامجغصه

طغطغحغا «اإلخقح» يف طأرب 
تساثي بالدرب املربح سطى 

ختفغ صئغض اساصاله

 : طاابسات
داهـم العـرشاُت من ميليشـيا االنتقايل، أمـس األول، ندوًة نسـائيًة 
أقيمت يف أحد الفنادق بمدينة املكال محافظة حرضموت، وذلك؛ بَسبِب 

رفع علم الجمهورية اليمنية أثناء الفعالية. 
وذكـرت مصـادُر إعالمية أن ميليشـيا االنتقايل قامت بإنـزال الَعلم 
اليمنـي وتمزيقـه أمام املشـاركني يف النـدوة، األمر الذي أثار اسـتياء 

وغضب الحارضين. 
ام قليلـة من تعميـم ما يسـمى املجلس  وتأتـي الحادثـة، بعـد أَيـَّ
االنتقـايل بمنـع إقامة أيـة فعاليات ترفـع علم الجمهوريـة اليمنية يف 

الهضبة النفطية. 
من جانٍب آخر، اعتقلت قوات مرتِزقة موالية للعدوان يف حرضموت، 
أمـس األول، الناشـط يف الحراك الجنوبـي محمد بن عـروة، وذلك بعد 

مداهمة منزله يف منطقة الريدة واقتياده بالقوة إىل جهة مجهولة. 
ووفقاً لشـهود عيان، َفـإنَّ اعتقال الناشط الحراكي ابن عروة يأتي 
عىل خلفية أنشـطته املعارضة واملنتقدة للفسـاد واملمارسات من قبل 

سلطات املوالية للعدوان يف حرضموت. 

 : طاابسات
اعتقلـت ميليشـيا حـزب «اإلصـالح»، أمـس األول الخميـس، أحَد 
الصحفيـني أثناء تواجـده بمدينة مأرب املحتّلة قبـل أن تقوم باقتياده 

إىل جهٍة مجهولة. 
ة  وقالت مصادر موالية للعدوان: إن ميليشيا ما يسمى األمن الَخاصَّ
التابعة لإلصالح يف مأرب، قامت باعتقال الصحفي واملخرج التلفزيوني 

عماد الصربي، واقتياده إىل أحد سجونها الرسية باملحافظة. 
وأوضحت املصادر أن املعتقـل الصربي تعرض قبل اعتقاله للرضب 
املـربح قبـل أن يتم أخـذه بالقوة أثناء مروره يف الشـارع العام وسـط 

مدينة مأرب. 
وفيمـا لم يعرف بعد أسـباب ودوافـع االعتقال، إال أنـه يأتي يف ظل 
اتّهامـات بتصاعـد عمليـات االختطاف واالعتقـال التـي يتعرض لها 
الصحفيون والناشـطون يف مناطق سـيطرة مرتِزقـة تحالف العدوان، 

وفقاً لتقارير حقوقية دولية. 

طغطغحغا اإلطارات تسغطُر سطى أضرب طسسضرات أبني 
بسث ذرد «اإلخقح» طظه

 : طاابسات
األول  أمـس  اإلماراتـي،  االحتـالل  وفصائـل  ميليشـيا  تمّكنـت 
الخميـس، من السـيطرة عىل أكرب معسـكرات حـزب «اإلصالح» يف 

محافظة أبني. 
وأوضحت وسـائل إعـالم موالية للعدوان، أن ميليشـيا مسـلحة 

مواليـة ألبـو ظبـي يقودهـا املرتـِزق عبداللطيف السـيد، اقتحمت 
معسـكر القشـعة يف منطقة أحور رشقي املحافظة، َحيُث سيطرت 

تلك امليليشيا عىل املعسكر بالكامل دون أية مقاومة. 
ـة التابعـة لإلصالح قد  وكانـت قـوات ما يسـمى األمـن الَخاصَّ
سيطرت عىل معسكر القشعة يف ساحل أبني العام املايض، بعد طرد 

ميليشيا االنتقايل منه. 
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 : أغمظ صائث
قّدم حليُف القـرآن اإلمام زيد -عليه 
السـالم- النمـوذَج الراقـَي يف مواجهة 
الطغاة واملستكربين بكل عزٍة وشموٍخ 
وقـوة، كما قدم روَحه ودَمه يف سـبيل 
اللـه؛ ِمن أجِل إعـالء كلمة اللـه، ليدرأ 
ــة جـده الخطـر املحـدق بها  عـن أُمَّ
نتيجة لتلك الثقافات األموية الخاطئة 
الديـن  بحـق  املجحفـة  والتصـورات 

واإلسالم املحمدي األصيل. 
ومـن خـالل هـذه الذكرى نسـتلهم 
جوانـب هامـة ال تخلوا مـن الدروس 
سـيَّما  وال  العظيمـة  والعـرب  القيمـة 
ونحن يف رصاع دائم مع أعداء الرسول 
والرسالة وكذا يف مواجهة مع دول عدة 
متمثلـة يف تحالـف العـدوان األمريكي 
السـعودّي منذ أكثر من سـبعة أعوام، 
ولـذا مـا أحوجنـا السـتلهام مواقـف 
حليـف القـرآن اإلمام زيـد يف مجابهة 
املضلـني واملنحرفني، يف وقـت بلغ فيه 
الفسـق واالنحـراف إىل الـذروة إضافة 
إىل اسـتبعاد الناس وقهرهم وإذاللهم 
وذلك برداء الدين وبعنوان يحمل امتداد 

الخالفة اإلسالمية. 
ونجد من حياة اإلمـام زيد وعباراته 
التاريخيـة دالالت واضحـة فيمـا كان 
عليـه من التـزام وورع وعلم وبصرية، 
َحيُث كان يقول حني مجابهته لألعداء: 
«البصرية البصـرية ثم الجهاد» بمعنى 
أن اإلنسـان ال يقـدم عـىل معركـة إال 
وقـد عرف أن من يواجهه قد اسـتحق 
القتاَل والجهاَد وليس بُمَجـّرد األوهام 
أَو التخيالت، وهـو من قال: «من أحب 
الحياة عاش ذليالً» يف إشـارٍة واضحة 
أن لم يكن للدنيا يف قلوبهم أية قيمة أَو 
مساحة؛ كونها حياة قصرية ال تستحق 
أن يضحي اإلنسـان ِمن أجِلها، كما أن 
هـذه املقولـة توحـي بأن مـن يبغض 
زخـارف الحيـاة وأهوائها فسـيعيش 
عزيزاً كريماً، كمـا أن عباراته وحديثه 
يعـرب بالرفض القاطع للـذل كما نهج 
جـده اإلمام الحسـني -عليه السـالم- 

الذي قال: «هيهات منا الذلة». 
ويرى العلمـاء واملثقفون أنه كان ال 
بُــدَّ من قيـاِم ثورة اإلمـام زيد -عليه 
السـالم- ضد الظلم والطغيان، يف وقٍت 
تمـادى فيه الطغيان األمـوي وتطاول 
َكثـرياً عىل اإلسـالم ورمـوز الدين من 
أعـالم الهداية، فقد اسـتمر حكام بني 
أمية يف بطشهم وانحرافهم عن منهج 
الرسـول والرسـالة املحمديـة وعمدوا 
عىل تشـويه صورة اإلسـالم وانحرفوا 
عن تعاليمه وقيمه، بل وحاربوه بشتى 
الطرق واألسـاليب وهـم يرتدون ثياب 
الدين وباسم الخالفة اإلسالمية حسب 

زعمهم.
 

زغٌث اطاثاٌد تسغظغ 
ويرى الناشـط الثقايف الدكتور خالد 
القروطـي، أنه ومن خالل اسـتعراض 
بإيجابياتـه  سـواًء  التاريـخ  أحـداث 
املتمثلة يف خط الهداية والثبات والُقدوة 
أَو بسـلبياته املتمثلة يف خط االنحراف 
والنفـاق والطغيـان نجد أنـه يجب أال 
نبقى أرسى تلك األحداث فنقف عندها 
نصيـح ونولـول ونندب بـل يجب أخذ 
العـربة واالسـتفادة من تلـك األحداث 

لكيفية التَحّرك والعمل يف حارضنا. 
ويقـول الدكتـور القروطـي: ونحن 
زيـد  اإلمـام  استشـهاد  ذكـرى  يف 
أن  نـدرك  أن  علينـا  السـالم-  -عليـه 
أهم مـا تميـزت بـه ثورتـه ونهضته 
هـي: التمحـور حـول القـرآن الكريم 
العايل  االستشـعار  والبصرية-  -الوعي 
للمسـؤولية، ُمشـرياً إىل أن البعض من 
الناس سواًء بحسـن نية أَو بخبث نية 

يحـاول التفريق والتقسـيم ألئمة أهل 
البيت ويحاول التقسيم حتى بني اآلباء 
منهـم وأبنائهـم، مبينًـا أن الحقيقـة 
والواقـع والحركـة والسـرية واملنهـج 

ألئمة أهل البيت واحدة. 
أن  القروطـي  العالمـة  ويوضـح 
اإلمـام زيـداً -عليه السـالم- لـم يكن 
إال امتـداداً ملنهج وحركة وسـرية جده 
نسـباً ومنهجاً اإلمام الحسني -عليهم 
السـالم-، منوًِّها بالحذر من السقوط 
الخاطئـة؛  التصـورات  لتلـك  نتيجـة 
البيـت  أهـل  أئمـة  منهـج  باعتبَـار 
وعقيدتهم وحركتهم واحـدًة وال ُغباَر 
عليها، متبعاً أن ذلك يستدعي أن يكون 

ـًة واحدة.  املقتدون بهم أُمَّ
مـن جهته، يقـول مستشـار رئيس 
املجلس السيايس األعىل، العالمة محمد 
أحمد مفتـاح: إن يف ذكرى استشـهاد 
اإلمـام زيـد -عليه السـالم- نسـتلهم 
أهميّـة ورضورة القيـام بواجب األمر 
باملعـروف والنهي عـن املنكر وإصالح 
ــة مهما كانت التضحيات،  شـأن األُمَّ
ُمشـرياً إىل عظمـة املواقـف والعبارات 
لحليـف القـرآن والتـي تشـد األذهان 

ويقف اإلنسان معها بتأمل عميق. 
ويشـري العالمـة مفتـاح يف ترصيح 
لصحيفـة املسـرية قائـالً: مـا أصدق 
وأعظم ما قاله اإلمام زيد: (إن كان دين 
محمد لم يسـتقم إال بقتيل فيا سيوف 
صاحبـه  مخاطبـاً  وقولـه  خذينـي)، 
البابكـي: (أرأيـت الثريا يـا بابكي هل 

يستطيع أحد أن ينالها؟!
فقـال: ال، فقـال اإلمـام زيـد واللـه 
لـوددت أن يدي ملصقـة بالثريا فأقع 
منها إىل األرض أَو إىل َحيُث أقع فأتمزق 
قطعـة قطعـة وأن اللـه يصلح شـأن 

ــة)». األُمَّ
 

رشُخ الثظعع واإلذقل
من جهتـه، يوضح الناشـط الثقايف 
حسـني صـوالن، أن من أهـم الدروس 
التي قدمها اإلماُم زيٌد -عليه السـالم- 
هي عـدم االستسـالم للظاملـني مهما 
كانت ترسانتهم العسكرية ومهما كان 
فارق العدة والعتاد، ُمشرياً إىل استحالة 
السـكوت عىل الباطل حتـى وإن كلف 

ذلك الحياة وبذل الروح والدم. 
ويقـول الناشـط صـوالن: إن اإلمام 
زيد بن عيل -عليهم السـالم- استطاع 
كرس هيمنـة وجربوت بنـي أمية بكل 
بصـرية ووعـي وحكمة، نتيجـة لذلك 
الرصيـد الـذي قد رشبه عنـد مالزمته 
كتـاَب اللـه واسـتقامته عـىل ُخَطـى 
أجـداده اإلمـام الحسـني واإلمـام عيل 
وسيدنا محمد -صلوات الله عليه وعىل 

آله الطاهرين-. 
ويشـري إىل وقتنا الحارض أن التاريخ 
يعيد نفسه، َحيُث امتداد حكم بني أمية 
املتمثل يف أرسة آل سـلول واستعبادهم 
للناس وقتلهـم وترشيدهم كما تفعله 
بأحفـاد األنصـار «اليمـن» منـذ أكثر 
من سـبعة أعوام، معتربًا ذلـك امتداداً 
لذات الفكر والتوّجــه األموي والحقد 
األعمـى ألنصـار الرسـول وأهـل بيته 

وأنصار الرسالة املحمدية. 
ويضيـف صـوالن: إننـا نتعلـم مـن 
اإلمـام األعظـم زيـد -عليه السـالم- 
الثبـات يف مواجهـة التحديـات وكـذا 
التضحية؛ ِمـن أجِل املبـادئ العظيمة 
والسـامية باإلضافة إىل االسـتمرار يف 
حمـل راية الحق والعـدل وعدم املباالة 
معتربًا  واملستبدين،  والظاملني  بالطغاة 
حليف القرآن مدرسـة متكاملة لتعليم 
الـدروس التي تزيدنا قوة وإراَدة صلبة 
أمام املستكربين والجبابرة، متبعاً: إننا 
نتعلـم من حليـف القـرآن الثبات عىل 
املبادئ حتى لو تراجع عنها الكثري من 
الناس، وأن نحمل يف قلوبنا ومشاعرنا 
عزة اإلسـالم وكرامة اإلسالم واملبادئ 

اإللهية العظيمة. 
وسـتبقى ثـورة اإلمـام زيـد -عليه 
األجيـال،  عـرب  ُمسـتمّرة  السـالم- 
يف  حيـة  وروحـه  ذكـره  وسـيبقى 
األنفس والوجـدان، بينما يظل األعداء 
بالعـار  امللطـخ  األسـود  تاريخهـم  يف 

واألعمال القبيحة عرب األزمان. 

استطالع

الصروذغ: بعرُة اإلطام زغث 
تمّغجت بالامتعر تعل الصرآن 
الضرغط وبالعسغ والئخغرة 

وباقجاحسار السالغ 
لطمسآولغئ

 خعقن: ظساطعُط طظ طثرجئ 
اإلطام زغث -سطغه السقم- ُضـضَّ 
طا غجغثظا وسغًا وغصغظًا وبخغرًة 

وشغما ظجداد شغه بئاتًا وسجطًا شغ 
طعاجعئ الاتثغات 

طفااح: شغ عثه الثضرى 
ظساطعط ضرورَة الصغام 
بعاجإ افطر بالمسروف 

والظعغ سظ المظضر طعما 
ضاظئ الادتغات

طسآولعن وجغاجغعن وبصاشغعن لـ «المسغرة»:

اإلطاُم زغث سطغه السقم طثرجٌئ طاضاططٌئ ظاسطُط طظعا أبطَس 
الثروس لصعر الطشاة واملساضربغظ 



7
السبت

العدد

29 محرم 1444هـ..
27 أغسطس 2022م

(1466)
اخبار 

 : طتمث المظخعر
أوىص املؤتمُر العلميُّ بحافظة البيضاء بإنشاء 
مراكز بحثية بالجامعات تسـهُم يف تطوير ورفع 
املؤتمـر  أوىص  كمـا  العلمـي،  البحـث  مسـتوى 
بإيصال البحـوث إىل الجامعـات َواملراكز البحثية 
وأصحاب القرار لالستفادة منها وتنفيذ ما يمكن 

تنفيذه عمليٍّا. 
وانعقد املؤتمر العلمي الثالث بجامعة البيضاء 
وملدة يومني أواخر األسـبوع املايض تحت شـعار 
(الجامعـات البحثية.. الواقـع والطموح) برعاية 
رئيـس الـوزراء الدكتور عبـد العزيز بـن حبتور، 
ومعايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي الشيخ 
حسني عيل حازب، ومحافظ البيضاء عبد الله عيل 

إدريس. 
 وتناول املؤتمُر خمسـة محاور علمية (العلوم 
الطبيعيـة، العلـوم اإلنسـانية، العلـوم الرتبوية، 
العلوم اإلدارية، العلوم الرياضية)، وذلك بمشاركة 
 (١٩) منهـا  جامعـة،  َو(٢٩)  مشـارًكا،   ،٢٣٢
جامعة يمنيـة (صنعاء، عـدن، تعز، حرضموت، 
الحديدة، سيئون، إب، ذمار، حّجـة، عمران، أبني، 
صعدة، الرازي، البيضاء، ٢١ سـبتمرب، السـعيدة، 
جينيـس، بلقيـس اليمـن، مركز يمـن أورجانيك 
اليمـن) َو (١٠) جامعـات عربيـة ودولية (الهند، 
السودان، لبنان، املغرب، الجزائر، العراق)، إضافة 

إىل مشاركة وزارة الزراعة والري. 
ومن ضمـن التوصيات التي خـرج بها املؤتمر 
رضورة اإلعـداد للقـاء موسـع مـع رجـال املال 
واألعمـال والجهـات املانحـة لتمويـل مصفوفة 
احتياجـات الجامعة، تخصيـص أراٍض للجامعة 
مـن أمـالك الدولـة، إضافـة إىل إعـادة النظـر يف 
ميزانية الجامعة، َوتوحيد ودمج قانون الجامعات 

الحكومية وقانون التعليم العايل. 
يف  الجامعـات  بـإرشاك  املؤتمـر  أوىص  كمـا 
عمليـة تعديل القانـون واللوائح، َحيـُث تتضمن 
نوعيـة  جامعـات  إنشـاُء  املقرتحـة  التعديـالت 
متخصصـة تتضمـن التعديـالت ووضـع حلـول 
عملية للعالقات بني الجامعات والسلطات املحلية 
تكرس التعاون والتنسيق وتنهي وضع املواجهة، 
إضافة إىل تشـكيل لجنـة من الباحثـني والخرباء 
لبلورة وعمل دراسـات وورش علمية لتفعيل دور 
جامعة البيضاء كجامعـة بحثية، َوترجمة نتائج 
األبحاث يف الجوانب الطبية والزراعية َوالصناعية 
واالسـتفادة منها لتطوير املوارد الطبيعية يف هذه 

املجاالت. 
ومن التوصيات كذلـك إقامُة الندوات التوعوية 
يف املرافق التعليمية للحفاظ عىل التعاليم واألخالق 
اإلسـالمية، واالهتماُم بالرتاث َواملوروث الشـعبي 
شـعره َونثره َوالحفاظ عـىل املناطـق التاريخية 

َواألثريـة، إىل جانـب االهتمـام باللُّغـة العربيـة 
واالبتعـاد عن اسـتعمال األلفـاظ األجنبية وعدم 
اعتبارهـا عالمًة عىل التقـدم والتحرض، مع قيام 
رشكات توزيـع األدوية اليمنية بزيـادة االهتمام 
بكافـة  االسـرتاتيجية  اليقظـة  نظـام  بتطويـر 
أبعادهـا (التنافسـية والتكنولوجيـة والتجاريـة 
والبيئيـة) للحصـول عـىل املعلومـات الرضورية 

وتحقيق األسبقية التنافسية. 
وأوىص املؤتمُر كذلك بالتزاِم قيادة املؤّسسـات 
اليمنيـة بممارسـة العدالة التنظيميـة من خالل 
إتاحـة الفرصـة للعاملـني للمشـاركة يف صنـع 
القرارات اإلداريـة املتعلقة بعملهم يف املؤّسسـة، 
إىل جانـب رضورة تدريب وتأهيل الكوادر العاملة 
بمكاتـب املراجعـة الخارجيـة اليمنيـة بصـورة 
ُمسـتمّرة ملواكبـة التطـورات الحديثـة للحد من 
إىل  إضافـة  اإلبداعيـة،  املحاسـبة  ممارسـات 
االسـتمرار يف إقامـة املؤتمرات العلميـة يف العلوم 
الرياضيـة، يف الجامعـات اليمنيـة، وعقد مؤتمر 
علمـي بالرشاكة بـني جامعـة البيضـاء ووزارة 
الشباب والرياضة، وكذا االهتمام بأقسام وكليات 
الرتبيـة البدنية والرياضيـة يف الجامعات اليمنية؛ 

باعتبَارها من التخصصات النادرة. 
 املؤتمر كذلك أوىص بدعم البحوث الرياضية يف 
مجاالت التدريب واإلعالم واإلدارة والفسـيولوجيا 
وعلم النفـس والطب الريايض، وكـذا إدراج مادة 
الرتبيـة الرياضيـة كمـادة أََساسـية يف املدارس؛ 
الستيعاب خريجي التخصص، ولتفعيل الرياضة 
املدرسية؛ كونها الرافَد الرئيس لألندية واملنتخبات 

الوطنية. 
 

اظاخاٌر لطةئعئ الاسطغمغئ
 َواعتـرب وزيـر التعليم العايل، الشـيخ حسـني 
حـازب، أن انعقـاَد املؤتمـر يَُعـدُّ نجاحـاً َكبـرياً 
وانتصاراً للجبهة التعليمية يف البيضاء، الفتاً إىل ما 
حّققتـه جامعة البيضاء من نجاحات ملموسـة، 
وصمـود الـكادر األكاديمي واإلداري الذي أفشـل 

مساعي العدوان لتعطيل العملية التعليمية. 
وأّكـد حازب حرَص الوزارة عىل دعم الجامعة، 
بما يمّكنها من أداء رسالتها العلمية واملجتمعية، 
وتخريـج الكوادر املؤهلة يف مختلف التخصصات، 
منوًِّهـا إىل أن تدشـنَي املؤتمر يتزامـن مع افتتاح 
كليات وأقسـام تخصصية، معلناً بشـكل رسمي 

افتتاح كلية الطب يف جامعة البيضاء. 
 مـن جانبه، أشـاد محافظ البيضـاء عبد الله 
إدريـس، بالتطـور الـذي تشـهده الجامعـة رغم 
العـدوان والحصار، مثمناً صمـود كوادرها وفتح 

مسارات الدراسات العليا والتعليم امُلستمّر. 
وأَشـاَر إىل أهميّة املؤتمر العلمي الثالث لتبادل 

الخربات واالستفادة من نتائج البحوث والتجارب 
السـابقة بمـا يسـهم يف االرتقاء بـدور الجامعة 
العلمي والتنموي، مؤّكـداً حرص السلطة املحلية 

عىل دعم كافة الجهود املبذولة يف هذا الجانب. 
بـدوره، ثمن نائب وزيـر التعليم العايل والبحث 
العلمـي رئيس الهيئة االستشـارية ملجلة جامعة 
البيضاء األدوار التي تقـوم بها الجامعة كواجهة 
للصمود يف الجبهة التعليمية، من خالل مشـاركة 
العـدد الكبـري مـن البحـوث العلميـة والوطنيـة 
والدولية، معتربًا انعقاَد املؤتمر شـاهداً عىل ذلك، 
مـا لفـت إىل أن الجامعة شـهدت نقلـة نوعية يف 
مختلـف املجاالت، بدءاً بإصدار اللوائح التنظيمية 
وعقد املؤتمرين العلميني األول والثاني، وُوُصـوالً 

إىل مؤتمر علمي ثالث. 
 

طحارضٌئ سربغئ ودولغئ
وعـىل صعيـد متصـل، أشـار رئيـس جامعـة 
البيضاء، الدكتـور أحمد أحمد العرامي، إىل أهميّة 
املؤتمـر الذي شـارك فيه عدٌد كبريٌ مـن الباحثني 
من جامعات يمنية وعربيـة ودولية مختلفة عرب 
تقنيـات التواصـل عن بُعـد، موضًحـا أن املؤتمَر 
ناَقـَش العديـَد مـن األبحـاث يف مجـاالت العلوم 
اإلنسـانية والتطبيقيـة والرتبويـة، والرياضيـة، 
واإلداريـة، وثّمن ُكـلَّ الجهود الداعمة السـتمرار 
العملية التعليمية يف الجامعة وتحقيق أهدافها يف 

خدمة املجتمع. 
 وأّكـد عىل سـعي الجامعـة لتحقيق املزيد من 

اإلنجازات التي تخُدُم مسرية التعليم األكاديمي. 
 بـدوره، أّكـد رئيـس جامعة صعـدة، الدكتور 
عبدالرحيـم الُحمران، يف كلمتـه أن انعقاَد املؤتمر 

العلمي الثالث يف جامعة البيضاء يؤّكـد أن العمليَة 
التعليمية ستسـتمرُّ رغم ُكـّل محاوالت إفشـالها 
مـن قبـل قـوى العـدوان واملرتِزقة، يف حـني أّكـد 
نائب رئيس مجلـس أمناء الجامعـة، عبدالله أبو 
الرجال، عىل أهميّة تكاتف الجهود ملساندة جامعة 
البيضـاء وتوفري االحتياجـات واملتطلبات الالزمة 
يف كليـات الجامعـة، وتطـرق إىل النجاحـات التي 
تحّققـت فيها، رغم التحديـات التي تُمرُّ بها البالد 

يف ظل األوضاع الراهنة جراء العدوان والحصار. 
 وأُلقيـت كلمـٌة عن الضيـوف ألقاهـا الدكتور 
محمود محمد الشـعبي، وكلمة عن الشـخصيات 
االجتماعية ألقاها محمد جار الله سـكران رئيس 
اللجنة املجتمعية وكلمة الشخصيات االجتماعية 
ألقاها الشـيخ عيل زيد امللجمـي، وقد تحدثوا عن 
مراحـل املؤتمر ومحـاوره وكيفية املشـاركة من 

مختلف القطاعات.
وأشاروا إىل أهميِّة انعقاد املؤتمر لدعم األبحاث 
العلميـة وتفعيل الدور املهـم للجامعات يف خدمة 
املجتمـع، مؤّكـديـن أهميّـة استشـعار الجميع 
للمسـؤولية يف دعـم الجامعـة والنهـوض بواقع 

العملية التعليمية.
وأَشـاَر رئيُس اللجنة العلمية للمؤتمر، األُستاذ 
الدكتـور محمد حسـني اآلنـيس، إىل أن اسـتمرار 
عقد املؤتمر بشـكل سنوي جاء نتيجًة للتوصيات 
املنبثقـة عـن املؤتمريـن السـابقني واسـتعرض 
مراحـل اإلعداد للمؤتمر بدءاً باإلعالن عنه وُمروًرا 
تمهيـداً  باملراجعـة  وانتهـاء  األبحـاث  بتحكيـم 
لنرشهـا يف املجلة العلمية للجامعـة، مؤّكـداً عىل 
املهنيـة َوالجديـة يف عمل اللجنة الـذي انعكس يف 

رفِض ٣٥ بحثاً. 

اخااام املآتمر السطمغ بالئغداء وتعخغات برشع طساعى 
الئتث السطمغ وإظحاء جاطسات ظعسغئ طاثخخئ

تــازب: اظسصــاُد المآتمر غســث ظةاتًا َضئغــرًا واظاخــارًا لطةئعئ الاسطغمغئ شــغ الئغداء
والاظمــعي السطمــغ  الةاطســئ  بــثور  اقرتصــاء  شــغ  جغســعط  المآتمــر  إدرغــج: 
السراطغ: المآتمُر حــارك شغه سثد ضئغر طــظ الئاتبغظ طظ جاطسات غمظغئ وسربغئ ودولغئ
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قُم اجاحعاُد اِإلَطام َزْغث َسَطْغِه السَّ

اإلطام زغث.. بعرُة وسغ وبخغرة لظ تعأد

َخاِلح ُطْصِئض َشاِرع

وأخذت الشمُس يف األفق تميل نحو الغروب، 
وأخذت تميل معها شـمس التضحية والفداء، 
وألقى الليل بظالمه عىل التالل، ونرش أجنحته 
األلسـن  وخرسـت  والجبـال،  السـهول  عـىل 
ونطقت األسـنة وحمحم املوت، وباتت الكوفة 
كئيبة حزينة حني لطخها أهلها من جديد بعار 

الخيانة والغدر. 
وأثنـاء ذلك الصمت الرهيـب صعد إىل مكان 
مرتفع شخصان مجرمان من الرماة البارعني 
وثالثهـم قائـد الجيش األموي األمـري العباس 
املزني أحد كالب جهنـم وحطبها، فرأوا اإلَِمام 
َزيْداً يصـول ويجول يف امليدان، ال ينازله فارس 
إال جندله، وال يقابله بطل إال قتله، وال يعرتضه 
رجل إال أرسله إىل جهنم وعّجل بَمِنيَِّته إىل النار، 
فقـال العباس لصاِحبَيه راشـد وكيسـان: أما 
تريان ذلك الشـخص ال أحد يقـف أمامه؟ ولم 
يعرف أنه زيد. قاال: بىل، َقاَل: عليكما به، وكانا 

ال يعرفان زيداً حينها. 
بـن  أَو «داوود  أحدهمـا «راشـد»  فتنـاول 
كيسان» قوسـه وسهمه، وسـّدده عىل اإلَِمام 
َزيْد، وحني أحكم رميته، أطلق سـهمه الغادر، 
وليتـه لم يطلقـه، فانطلق السـهم من رميته 
يشـق الهواء وينفض الغبار فاستقّر يف الشق 

األيرس من جبهة اإلَِمام َزيْد وجبينه األغّر. 
فلما أحـس اإلمام بلذعة السـهم القايس يف 
جبينـه رصخ بصوت مرتفع قائال: الشـهادة، 

الشهادة، الحمد لله الذي رزقنيها! 
فهـرع أصحابه إىل املـكان الذي صـدر منه 

الصوت يف وسـط حالة مـن الذهول، فلما أتوه 
ـالُم مصابـا، والدم  رأوا اإلَِمـام َزيْـد َعَليِْه السَّ

ينزف من جبهته والسهم مستقر 
فيها. 

وكان الوقـت غروب الشـمس، 
وهو الوقت املعتاد إليقاف املعركة 

لتتجدد صباحا. 
اإلمـام  جيـش  شـّكل  عندهـا 
َحَلقـة حول اإلمـام حتى حجبوه 
عن أنظار العدّو، وبدأوا بالرتاجع 
واالنسـحاب  ملفت،  غري  بشـكل 

من أرض املعركة. 
 واسـتغل الجيش األموي فرصة 

الرتاجـع لجيـش اإلمام، لكـي يتمّكـن أفراده 
مـن التقاط أنفاسـهم، وجمع فلول جيشـهم 

املبعثر، فأغمدوا سيوفهم وبدأوا بالرتاجع. 
ولـم يستشـعر أحـد مـن الجيـش األموي 
الكارثة التي حّلت بأصحاب اإلمام، وظنوا أنما 
األمـر ُمَجـّرد تراُجع للمبيت، فجعلوا يحصون 
قتالهـم وينظمون صفوفهـم لخوض معركة 

الغد القريب. 

• وَشاَضِئ الروُح املصثَّجئ:
انسـحب أصحاب اإلمام مـن أرض املعركة 

وأخذوا معهم اإلَِمام َزيْد الجريح.. 
وملا وصلوا دور أرحب وشاكر دخلوا متخفني 
يف إحداها، دخلوا بيـت حران بن كريمة «موىل 

لبعض العرب» القاطن يف «سكة الربيد». 
ثم أرسـلوا إىل الطبيب «سفيان» أَو «ُشقري» 

لكي يعالجه. 
وكان اإلَِمـام َزيْد يف ِحْجر محمد بن سـلمة 

الخيـاط، وعىل يمينه يحيى بن زيد، وبني يديه 
محمد النفس الزكية. 

أخـذ  الطبيـب  وصـل  فلمـا 
ـالُم  يفحص اإلَِمام َزيْداً َعَليِْه السَّ
ويمسح الدم من عىل جبينه مرة 
بعد أُخرى، فرأى السهم قد وصل 
الدماغ، وال أمل يف الحياة، وظهرت 

مالمح الخوف عىل وجهه. 
فقال لـه اإلمام: مـا األمر أيها 
الطبيـب؟! هـال نزعـت السـهم! 

فاأللم يزداد بشدة؟!
فقال له الطبيب: إن نََزعتُه من 

رأسك ُمْت. 
فقال زيد: املوُت أهوُن عَيلّ مما أنا فيه. 

فتدخـل يحيى بن زيد قائـالً: أيها الطبيب؟! 
حاول أن تفعل له شيئاً. 

فقـال الطبيـب: يـا بُنَـي ليـس بـني والدك 
والرحيـل عن هذه الـدار إال نزع هذا السـهم، 

فالسهم قد بلغ الدماغ. 
َعِلـم يحيـى بأن والـده ميـٌت ال محالة ولم 
تَبْـَق يف حياتـه إال لحظاِت نَْزِع السـهم فقط، 
فشهق شهقة اهتز لها جسمه ودمعت عيناه، 
ثـم أََكبَّ عىل والـده يُقبّلُـه، ويوّدعـه، وينظر 
إليه نظرة الوداع األخـرية، فخاطب أباه قائال: 
ابِْرش يا أبتاه، َستُْقبل عىل رسول الله َصىلَّ اللُه 
َعَليِْه َوآَلُه َوَسـلََّم، وعـيل، وفاطمة، وخديجة، 

والحسن، والحسني، وهم عنك راضون. 
ـالُم واأللم قد  فقـال له اإلَِمـام َزيْد َعَليِْه السَّ

بلغ منتهاه:
صدقـَت يا بُنَي، ولكن ماذا سـتفعل بعدي؟ 

فأّي يشء تريد أن تصنع؟
فقال يحيـى بن زيد: أُجاِهُدهم يا أبي، والله 

ولو لم أجد إال نفيس. 
زيـد: نعم يا بُنـي، جاِهْدهـم، َفَواللَّــِه إِنََّك 
، َوإِنَُّهْم َلَعـَىل اْلبَاِطِل، َوإِنَّ َقتْالَك ِيفْ  َلَعـَىل اْلَحقِّ

اْلـَجنَِّة، َوَقتْالُهم يف الناِر. 
تلـك هي وصيـة اإلمـام، وذلك هـو مرياثه: 
إحيـاء رشع الّلـه، والتصـدي للظاملني، وحب 

الخري للناس، والتضحية يف سبيل ذلك. 
ثم رّدد اإلمام الشهادتني، وأَشاَر للطبيب أن 

ينزع السهم. 
فأخـذ الطبيـب الكلبَتَـني فانتزعـه، فما إن 
أخرجه حتى فاضت الروح املقدسـة إىل بارئها 
لتتقاىض الثمـن املوعود به، ﴿إِنَّ الّله اْشـَرتَى 
ِمْن امُلْؤِمِننْيَ أنفسـُهْم َوأموالُهْم ِبأَنَّ َلُهُم الَجنََّة 
يَُقاِتلُْوَن ِيفْ َسـِبيِْل الّله َفيَْقتُلُْوَن َويُْقتَلُْوَن وَْعداً 
ْوَراِة َواِإلنِْجيْـِل والقرآن َوَمْن  َعَليْـِه َحّقاً ِيفْ التـَّ
ْوا ِببَيِْعُكُم الَِّذْي  أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن الّله َفاْسـتَبِْرشُ

بَايَْعتُْم ِبِه َوذَِلَك ُهَو الَفْوُز الَعِظيُْم﴾. 
رحمك الله يا زيد، وسالم الله عليك. 

وكان ذلك ليلة الجمعة، 25 من شهر محرم 
الحرام عام 122هـ، بعد أن تََعّمر 47 سنة عىل 

أصح األقوال. 
وقال سلمة بن الحر بن الحكم، يف قتل زيد: 

وأهلْكنا جحاجُح من ُقريٍش 
فأمىس ِذكرهم كحديث أمس   

وكـنّا أُسَّ ُمـلكهُم قـديماً 
ومـا ُمـلٌك يقوم بغري أُسِّ   

ضـمنّا مـنهم نكالً وُحزناً 
ولـكن ال مـحالة من تأسِّ  

دغظا الرطغمئ

يف زمـن الجـور األمـوي الـذي جثم 
ـــة املحمديـة وألجـم  عـىل صـدر األُمَّ
ألسـنة علمائهـا عـن الحديـث الظلـم 
ومقارعـة الظاملـني بالحّجــة بل إنهم 
أصبحوا علماء سـلطة يفتـون بحرمة 
الخـروج عن الحاكم حتـى وإن كان ال 
يهتدي بهدى وال يستن بُسنة بأحاديث 
منسـوبة لنبي الرحمة ومؤسس أركان 
العدالـة التـي انهـارت دعائمها عىل يد 
الطلقـاء وأبنائهم مع املؤلفـة قلوبهم 
ــة؛ بَسبِب  من تسـلطوا عىل رقاب األُمَّ
الخذالن لثورة الُحَسـني السـبط وذبح 
مرشوعه الحق مع رأسـه يـوم الطف، 
واعتالء أزنام الباطل بما تحمله قلوبهم 
من حقد وضغينة عىل اإلسـالم ونكران 
وكفـر بنبـوة خاتـم املرسـلني كـريس 
خالفة املسـلمني كإرث لهم ال شـورى 
من السـفيانيني ومن بعدهم املروانيني 
مـن  لهـم  واستسـالم  خنـوع  ظـل  يف 
ــة التي عاشـت أسـوأ أنواع القهر  األُمَّ
بعـد أن آثرت طاعة اللئـام، حتى وصل 
أمرهـا إىل هشـام بن عبدامللك سـادس 
خلفـاء بنـي مروان مـن تهـّدد بالقتل 
لـكل من يأمـره بتقـوى الله، ويسـب 
النبي الكريم يف مجلسه من قبل إخالئه 
اليهود وال يحرك سـاكناً، بل وينهر من 

يغتاظ لذلك.
ولم يكن ليجرؤ أحـد عىل معارضته 
إال اإلمـام زيـد -عليـه السـالم- الـذي 
صـادف عـرصه وتصدى لـكل جربوته 
ووقـف يف وجهه يأمره بتقوى الله دون 
خشـية أَو خـوف، فهو اإلمـام زيد بن 

عيل بن الحسـني زين العابدين -عليهم 
السـالم- الذي أختصه برتبية إيَمـانية 
َوجهادية وأعده للمستقبل ليكون رجل 
املرحلة، وكان كثري الشـبه بجده اإلمام 
عـيل يف الفصاحـة والبالغـة والرباعة، 
وكان يعـرف يف املدينـة بـحليف القرآن 
الرتباطـه الوثيق واملتميز بـه حتى أنه 
عندما كان يسـمع بعض آيـات القرآن 
يف بعـض املقامـات يغمـى عليـه مـن 
الخشـية والتدبر، اهتـدى بهديه فكان 
لذلك أثـره البالغ عىل روحيته واندفاعه 
ـة جده؛ إشفاقاً عليها  للتَحّرك إلنقاذ أُمَّ
متأملـاً لحالـة الخنوع التي اكتسـحتها 
تجـاه  باملسـؤولية  الكبـري  ولشـعوره 
ـــة، مسـؤوليًة تربـى  مظلوميـة األُمَّ
عليهـا مـن خـالل آيـات القـرآن الذي 
رأى أنـه ال يدعه أن يسـكت عن الظلم، 
فكان تَحّركـه من خالل القرآن الكريم، 
يواجه بالحق الباطل والضالل، ويواجه 
وعقائـد  املضللـة  املنحرفـة  األفـكار 
ومبـادئ مزيفـة باتـت تعتمـد عليهـا 
ــة فكراً وتسـري  الكثري من طوائف األُمَّ

يف ظلماتها.
ويتَحـّرك  الضـالل  يواجـه  بـدأ 
إلحيـاء الروحيـة اإليَمـانيـة الجهادية 
ـــة  األُمَّ يف  للمسـؤولية  واالستشـعار 
من جديد، فبدأهـا بثورة وعي وبصرية 
ـــة  أراد مـن خاللهـا اسـتنهاض األُمَّ
وعلمائها بأُسـلُـوب قرآنـي بليغ حتى 
قـال عنه هشـام بـن عبدامللك خشـية 
ال امتداحاً (رأيته حلو اللسـان، شـديد 
البيـان، خليقاً بتمويه الـكالم) ليحول 
الذيـن  والعلمـاء  النـاس  وبـني  بينـه 
كان اإلمـام زيـد يدعوهم بقولـه: (إنا 
ندعوكم أيها الناس إىل كتاب الله وسنة 

نبيـه، وإىل جهاد الظاملـني، والدفاع عن 
املستضعفني وقْسم الفي بني أهله ورد 
املظالـم، ونرصنـا أهل البيـت عىل من 
نصـب لنا الحرب) واسـتطاع أن يجمع 
حوله الكثري من الشيعة قيل أنهم بلغوا 
خمسـة عرش ألفاً بايعوه عىل السـمع 
والطاعـة وأن يخرجـوا معـه يف ثورته 
ولكنهم يف يوم تَحّركه خذلوه كما خذل 
جده الحسني يف كربالء وقاتل مع القلة 
القليلة الذين أوفوا معهم حتى استقبل 
الشـهادة قائـالً: (الشـهادَة الشـهادَة 

الحمد لله الذي ُرزقناها)، 
ومع أنهم أخرجوه من قربه وصلبوه 
ومن ثم أحرقوا جسـده الطاهر وذروه 
يف الريـاح حتى يمحى ذكره وأثره إال أن 
ثورته بقيت لألجيال، ثورة لكل األحرار 
ومنهجاً للثائرين ضد الظلم حتى يومنا 

هذا!
ثـورة نحييهـا يف واقعنـا هـذا الذي 
نرى فيه قوى الرش تريد سـلبنا حريتنا 
وكرامتنـا وديننـا، ثورة نسـتلهم منها 
الشجاعة وقول الحق يف وجه السالطني 
الجائريـن ممـن حملـوا رايـة النفـاق 
وباسـم الديـن توّجـهـوا للتطبيع مع 
ــة الصهاينة تحت مسميات  أعداء األُمَّ

دينية كاتّفاقهم املسمى (إبراهام)!
هي ثـورة مبادئ وقيـم وثورة ثبات 
وتحـدٍّ للحفـاظ عىل الحريـة والكرامة 
وما نحملـه من دين يراد لنا أن ننحرف 
عـن منهجه القويـم، ونأبى نحن إال أن 
نكون كزيـد ال نخىش يف الله لومة الئم، 
ثورة علم وجهاد ووعي بصرية ستبقى 
منـاراً لألحـرار يف وجه ُكـّل طـاٍغ وباٍغ 

انتهج النهج االموي. 

اُم  التحُث الحسئغ خمَّ
أطان السراق 

عحام سئث الصادر
تعـددت املرجعيـات والطوائـف يف العـراق من أكراد وشـيعة وسـنة، أمر 
طبيعـي هكـذا يف ُكـّل بلد ووطن حتى داخـل األرسة والقرية واملدينة والدولة 
تتعدد األحزاب والفكر واملذاهب، ليس هناك مشـكلة أبداً حتى داخل اإلنسان 
نفسـه هناك خري ورش ومن سـاعة إىل سـاعة أُخرى تتقلب األفئدة والقلوب 
وكّل منـا له تفكري وخواطر من حني إىل حني آخر.. ولكن الواقع هو يحكمنا، 
الـيشء املعقول الذي يتحتم علينا فعله للمصلحة العامة هو القانون السـائد 
وتجنب اإلسـاءة بحق اآلخرين.. نحن نعرف أن الحشـد الشعبي يف العراق هو 
صمـام أمـان للجميع هو الذي حمـى ويحمي األكراد والسـنة وكل الطوائف 
املختلفة قبل أن يحمي الشـيعة أنفسـهم ومنبعه من فتوى املرجعية السـيد 
عيل السيسـتاني -حفظه اللـه- إذَن عىل الجميع تحكيـم العقل واملنطق وال 
ننكـر فضل ومقاومة حركات املقاومة األُخرى هـي لها وجود وال ننكر بقية 
املرجعيـات لهـا وجود وفضـل وخدمة للوطـن وللعقائد، فقط عـىل الجميع 
تقديم األوىل والتضحية واإليثار بالنفس وعليهم اإليَمـان بتضحية الشهيدين 
الحاج قاسم سـليماني والحاج أبو مهدي املهندس ليس بكالمنا هذا نفرضه 
عـىل العقول العراقية بمختلف طوائفهم فقط تحكيم العقل، هؤالء الشـهداء 
ـة خطاً مسـتقيماً عرفوا  العظام وحدوا الدم اإليراني والعراقي ورسـموا لألُمَّ
طريق الحـق وبينوا من هو العدو الحقيقي هي أمريـكا وأدوات الخليج التي 

رسمت لقتلهم واآلن تسعى لتمزيق العراق. 
ونحـن جـزء ال يتجزأ من العـراق نحن مـن اليمن ولكن لنا صلـة بالعراق 
فخطنا حسيني قبلة األحرار وإمامنا عيل بن أبى طالب -عليه السالم- ونحن 
نحرص عىل العـراق ونحب أهل العراق الكرام فهم الذين يكرمون زوار اإلمام 
الحسني عليه السالم، هم الذين يدافعون عن املقامات الرشيفة َوأَيْـضاً إيران 
الدولة اإلسـالمية لها الفضل الكبري بتسليح الحشد الشعبي يف العراق وقدمت 
خرية رجالها الشـهيد سليماني يف العراق.. وكلنا وكل مسلم يهمه أمر العراق 

نسأل الله يحفظ العراق وأهلها.
نحن سلم ملن ساملكم وحرب ملن حاربكم.. نرجو من كافة الشعب العراقي 
بكافـة فصائلـه ومختلـف طوائفـه أن يحافظوا عـىل العراق شـعباً وأرضاً 
وإنساناً.. العراق غنية بأهلها وثرواتها، نرجو أن يستفيد الشعب العراقي من 
خـريات وطنه والحكم وامللك لله.. قدموا فقـط الخدمة واملنفعة هي القانون 
التي تحكم الجميع، اعملوا َمـا هو مناسـب لخدمة وطنكم واملناسب، قدموا 
األولوية للحشد الشعبي وقيادته، يختار خرية أهله ومن ُكـّل الطوائف أَيْـضاً 

من خرية أهلها لخدمة العراق وأهلها. 
واالحـرتام لـكل املراجع والطوائـف، وعدوكـم الحقيقي هـي أمريكا التي 

احتلت بلدكم وداعش ودول الخليج املطبعة.. 
والحمد لله رب العاملني.
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ضاظئ وجازضُّ 
الغمُظ طصئرَة الُشجاة

أخغض ظاغش تغثان

ـــكـــي  «األمـــري
ــي»  ــان ــط ــربي وال
الصهيوني  والكيان 
ــاً -شــذاذ  ــض ـــ أَيْ
ومرتِزقتهم  العالم- 
السعودينّي  ــن  م
بقواتهم  واإلماراتيني 
يرسحون  وعتادهم، 
ـــرحـــون يف  ـــم وي
املحتّلة  املحافظات 
«الغنية»، يف سقطرى يف حرضموت يف عدن ويف 
املرتِزقة  يعلم  وال  الجنوبية..  املحافظات  بقية 
عام،  بشكٍل  اليمنيون  هدفهم  الشذاذ  هؤالء  أن 
بأنهم  والصهيوني  األمريكي  يدعي  كما  وليس 

يستهدفون كما يدعون «الحوثيني» فقط. 
فيـا أحـرار حرضموت وعـدن وأبـني واملهرة 
وشبوة وبقيت املناطق املحتّلة، لن تخيب ظنوننا 
فيكم، ونحن نشد عىل أيديكم ونقف إىل جانبكم 
ونرى بأنكم سـتظلون كما عُهـدناكم، ماضون 
عىل درب آباءكـم وأجدادكم من قاوموا وتصدوا 
للغازيـن واملحتّلني يف األعـوام والعقود والقرون 
املاضية، وعليكم أن تالحظوا تَحّركات من يدعي 
بأنه يسـعى يف السـالم والخري لليمن واملنطقة، 
ويخفي الكثري من الرش عليكم وعىل الجمهورية 
اليمنيـة جمعـاء، والدليل عىل ذلك مـا يحدث يف 
سـقطرى من تهجري ألبنائها بني الوقت واآلخر، 
ويف مأرب وعدن وحرضموت من ارتفاع ألسعار 
املشـتقات النفطيـة رغـم وجود النفـط بأيدي 

املحتّل من يسيطر عىل مناطقكم. 
وعـىل املرتِزقـة «اليمنيني» -لألسـف- أَيْـضاً 
مـن غرهم فتات األموال الذي يقدمه لهم املحتّل 
الصهيوني واألمريكي عرب أدواته من السعودينّي 
واإلماراتيـني، أن يعودوا إىل صوابهـم وأن يتقوا 
الله يف أنفسـهم وبـاألرض اليمنيـة الغنية التي 
يبيعونهـا بثمن بخس للمحتّل، وأن يالحظوا كم 
هـي قيمتهم رخيصـة لدى أسـيادهم املحتّلني، 
مـن خالل النظر إىل ما يتـم نهبه من آبار النفط 
عـرب السـفن العمالقة التي تأتي بشـكل متكّرر 
للموانئ اليمنية، وكم هي األموال التي يسـتفيد 
منهـا أسـيادهم، وكـم الـذي يحصلـون عليه، 
َحيـُث وهو ليس إال «بقايـا وفتات».. فما أجمل 
لو تكاتـف اليمنيون شـماالً وجنوبـاً وأصبحوا 
يـداً واحـدة ليقفـوا بوجـه من ينهـب خرياتهم 
وينكلـون به ويطردونه، وسـنرى بكل تأكيد أن 
اليمن ستشـهد نقلة نوعية عندما يكون النفط 

والغاز واملوانئ تحت أيدي يمنية. 
وختاًما.. أقول لألعداء: إياكم والتفكري بأنكم 
ستستمرون يف نهب النفط اليمني الذي هو ملٌك 
للشـعب كافة شـماله وجنوبه، واليمن سـيظل 
موحداً بأبنائـه رغم محاولتكم تشـتيته، والدم 
اليمني والغرية اليمانية لن ترىض أَو تقبل بمس 
األرض والعـرض لتحقيـق أطماعكـم، ومهمـا 
استمريتم يف النهب وتنفيذ املخّططات العدوانية 
عـىل اليمـن، -بـإذن الله- سـيأتي اليـوم الذي 
يتكاتـف فيه اليمنيون، وهـذا اليوم ليس ببعيد، 
وإنما قريـب؛ ألَنَّ ابن اليمن يمتلـك نخوًة وعزًة 
كبرية، وسـتتحملون نتيجة عدوانكم مهما طال 

الوقت أَو قرص. 
والعاقبة للمتقني..

تأطُّقٌت شغ بعرة إطام الئخغرة والةعاد 
اإلطام زغث (سطغه السقم) 

افطُط الماتثة وُعـثظُاعا الةعشاء

وجام الضئسغ
 

بعـد وقعة كربالء واستشـهاد اإلمام الحسـني بن 
عيل بن أبـي طالب (عليهم السـالم) زاد طغيان بني 
أميـة وظلمهـم وجربوتهـم وفسـادهم وانحرافهم 
وتحريفهم، فلم يتوقف طغيان يزيد عند َحــّد معنّي 
ولم يسـلم من خذل اإلمام الحسني وقعد عن نرصته 
باسـم الحياد أَو غريه، بل كانوا أول وجهته فقد أغار 
جيش يزيد بقيادة مسـلم بن عقبة املري عىل مدينة 
ام، وقتل سبعِمئة  الرسول واسـتباحها ملدة ثالثة أَيـَّ
من وجـوه املهاجرين واألنصار من أصحاب رسـول 
اللـه (صلوات اللـه عليه وعىل آلـه) وأكثر من عرشة 

آالف نفـس من عامة الناس عالوة عىل انتهاك األعراض يف موقعة 
الحـّرة، وأجربوا الناس بالبيعـة ليزيد عىل أنهم عبيد له ثم توّجـه 
إىل مكة ليصنع بها وأهلها ما فعل باملدينة ورضب الكعبة املرشفة 

باملنجنيق. 
ــة يف تلك املرحلة يف ظالم دامس جراء تفريطها يف  عاشـت األُمَّ
أئمـة الهدى فكانت خسـارتها فادحة وهي تجنـي نتاج التخاذل 
والتفريط بأن كان شـاربوا الخمور وُجلسـاء القـردة والخنازير 
ــة أنواع العذاب وصنوف  وسـّفاكي الدماء هم البديل فذاقت األُمَّ

اإلجرام والتدجني واالستعباد. 
ـــة يف حالـة هزيمة نفسـية مقهـورة متخبطة ال  كانـت األُمَّ
تقوى عىل يشء مكبلة األقدام تُسـاق بالسـياط إىل بالط الخالفة 
ـبهة وتحّول  مـة األفـواه ويُعمُل فيهـا بالظن والشُّ األمويـة ُمكمَّ
الكثري إىل عَسـس بفعل املال والجربوت ودناءة األخالق يف مالحقة 
آل بيت النبوة وشـيعتهم، فامتألت السـجون وكثـرت االغتياالت 
واملحاكمـات العلنية واملذابح لغرض كرس النفوس وهزيمتها من 
الداخل، رافق ذلك تدجني واسع النطاق وتزوير األحاديث واختالق 
األحداث وتطويع الناس بالسيف واملال واإلرهاب الفكري والثقايف 

عن طريق علماء السوء. 
عاش اإلمام زين العابدين عيل بن الحسني (عليهم السالم) تلك 
الفرتة العصيبة وقد شـّخص السـيد حسـني (رضوان الله عليه) 
فـرتة حيـاة اإلمام زين العابديـن عيل (عليه السـالم) وكيف كان 
دوره فقـال يف ملزمة (دعاء مـكارم األخالق-الدرس األول: (كان 
ـة هزمت،  الواقع الذي عاش فيه (زين العابدين) واقعاً مظلماً، أُمَّ
وُقِهـرت، وأُذّلت تحت أقدام يزيد وأشـباه يزيد، لكنه هو من عمل 
الكثـري الكثري وهو يوجـه، وهو يعلَّـم، وهو يربـي، أليس اإلمام 
زيـد هو ابنه؟ من أين تخرج اإلمام زيد؟ إال من مدرسـة أبيه زين 

العابدين). 
االنكسـار والهزيمـة املطلقـة حالـة خلقهـا تخـاذل النـاس 
وتقصريهم فاستحكم الطاغوت قبضته ومارس ظلمه وطغيانه 
واسـتئثاره بكل مقومات الحياة ليصل األمـر إىل التحكم الفكري 
والروحـي لهـم فيتحول الـوايل األموي إىل إله ال يرحـم يحق له أن 

يظلم ويبطش ويجلد ويأخذ ويُطاع عىل ُكـّل ذلك. 
ـة يائسـة  فكان حليف القرآن يعيش تلك الفرتة امُلّظلمة بني أُمَّ
مهزومـة فحمل همهم وتَحـّرك إلنقاذهم من براثن 
ظلـم وطغيـان وفسـاد بني أميـه املـايل واألخالقي 

وتحريفهم للمبادئ وتعاليم الدين الحنيف. 
الدينيـة  بمسـؤوليته  القـرآن  حليـف  فتَحـّرك 
واألخالقيـة السـتنقاذ الناس فكان ببصريتـه الفّذة 
يتخذ الخطوات القرآنية يف مخاطبة الجميع، فكانت 
كلماتـه لها وقع خـاص يف القلوب بعـث فيهم روح 
األمـل مـن جديد، فـكان عليـه السـالم، بفصاحته 
وبالغتـه يَُشـبَّه بأمـري املؤمنني عيل بن أبـي طالب، 
كيـف ال وهو ابن الرسـالة وقرين القـرآن؟ حتى أن 
الناس كانـوا يحفظون كالمه كما يُحفـظ النادر من 
الّشعر، ولخوف هشام األموي من براعة اإلمام زيد وفصاحته من 
التأثري عىل الناس أرسـل رسالة إىل يوسـف بن عمر (امنع الناس 
من حضور زيد بن عيل َفإنَّ له لساناً أقطع من ُظبة السيف وأبلغ 
من السحر) حينها اتجه اإلمام زيد عليه السالم، ملخاطبة العلماء 
يف رسـالته الشهرية ليقوموا بواجبهم ومسؤوليتهم يف استنهاض 
ـــة وأبلغهـم الحّجـة الكاملـة، إال أنهم كانـوا صنيعة بالط  األُمَّ
الخالفة الذين بهم يُثبّت االنحراف األموي تحريفه للمبادئ والقيم 
ـخ دعائم الحكـم األموي ويوّطن مفاهيـم االنبطاح والّذلة  ويُرسَّ

والطاعة العمياء. 
واقع أحرار الشـعب اليمني يف مواجهة التحالف األمريك صهيو 
ـابي األموي بامتداداتـه وهو يقف املوقف الحق يف وجه أعتى  وهَّ
ُطغيان وجـربوت يمتلك اإلْمَكانات املهولة من آالت الحرب والقتل 
واإلجرام مستفيدة من تاريخ قدواتهم يف الذبح والسلخ واإلفساد، 
فكما واجه رسول الله محمد (صىل الله عليه وآله) طغيان قريش 
بزعامة أبو سفيان املتمثل بخط الرش واإلجرام ومن خلفهم يهود 
املدينة واجه اإلمام زيد (عليه السالم) طغيان هشام األموي ومن 
خلفه مستشـاره اليهودي الذي رسـم الخطوط العريضة لنصب 
الِعـداء لنجـوم آل محمد ويف مقدمتهم اإلمام زيد (عليه السـالم) 
بترشيع من علماء السـوء الذيـن نفثوا سـموم التطويع للظَّلمة 
ــة وعقولها... يواجه الشـعب اليمني بوعي قرآني  يف جسـم األُمَّ
وبصرية نبوية وثبات ُحسـيني وإقدام ووعي وجهاد زيد (عليهم 
ــة السـيد عبد امللك بن بدر  السـالم) بقيادة نجـم العرتة علم األُمَّ
الديـن الحوثي -يحفظـه الله تعـاىل- أعتى عـدوان عرفه تاريخ 
البرشيـة فيه الخط األمـوي والُكـره والبغـض اليهودي ومن لف 
لفيفهم من الخونة واملرتِزقة عبيد األمراء والدوالر والالهثني خلف 
السـلطة القابعني يف غياهب الـذُّل تحت أقدام الظلمـة والطغاة، 
وشذاذ اآلفاق ممن ال يُعرف لهم أصل وال جنس وال ُهــِويَّة، ُكـّل 
هؤالء جنود لليهود وأذنابهم من أبناء الطلقاء والناهجني نهجهم 
يف مواجهـة الحـق الذي يمثـل االمتداد الحقيقـي للنهج املحمدي 
والسـرية العلويـة والثبات الحسـيني بوعي وبصـرية وجهاد زيد 

عليه السالم. 

زعران الصاسثي

ال يزال الشـعب اليمنـي يعاني ويالت الحصار 

املفـروض عليـه مـن دول العـدوان املتمثـل يف 

القرصنة البحرية عىل سـفن املشتقات النفطية 

رغـم ُهـدنـة مزعومـة زاد امتدادها ملـا يقارب 

الخمسـة أشـهر منذ إعالنها، فـال زال الحصار 

قائماً وما زالت العراقيل والقرصنة بحق السفن 

موجودة.

يف ظـل صمت األمم املتحـدة املتعمد تجاه ذلك 

وعجزهـا عن تنفيذ بنود الُهـدنة وفك الحصار عن الشـعب 

اليمني وإدَخال سـفن الغـذاء والدواء واملشـتقات النفطية 

الـذي يُعد هـو الرشط األََسـاس للقبـول بالُهـدنـة، فاألمم 

املتحـدة ملزمه بتنفيذ مـا تم االتّفاق عليـه، وال جدوى من 

املماطلـة واملراوغـة بتمديد الُهـدنـة دون تحقيق يشء عىل 

أرض الواقع.

فمعانـاة الشـعب اليمني تزداد كلمـا زاد أمد 

الُهـدنـة الجوفـاء التي مـا زالت األمـم املتحدة 

تتغنـى بتمديدهـا دون خجل أَو اكـرتاث ملعاناة 

اليمنيـني، فالُهـدنـة املزعومـة هي أبـواق عىل 

وسـائل اإلعـالم ال غـري وهـي جـاءت للحفاظ 

عـىل مصالح قـوى االسـتكبار والهيمنة بعد أن 

تـرضرت وطالتها يـد القوات املسـلحة اليمنية 

حني أبرمت النار املتكّررة فيها.

فاألمم املتحدة بعيدة ُكـّل البعد عن الجانب اإلنسـاني فال 

يشء يهمها سوى الحفاظ عىل مصالح القوى النافذة فيها. 
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لو تأتي إىل مسألة: أن تقتل يف سبيل الله تجدها يف األخري تعترب 
من الحكمة بالنسـبة لك ومن الخري الكبري بالنسـبة لك ألنه عندما 
ترى أنه يف األخري أنت سـتموت، أليس ُكّل إنسـان سيموت، أليس 
من األفضل يل أليس من الحكمة أن استثمر موتي. [سورة البقرة 

الدرس الثامن ص: 9]

كلُّ َمـن يخاف من املوت هو الخـارس، هو الذي يريد أن يموت، 
هو من سـيكون موته ال قيمة له، إذا كنـت تكره املوت فحاول أن 
تجاهـد يف سـبيل الله، وأن تقتل شـهيداً يف سـبيله.[معرفة الله 

وعده ووعيده الدرس الخامس عرش ص: 16]
اإلنسان يف األرض هنا يكون قلقاً يعني ما يعرف كيف قد تكون 

نهايتـه، مـا عنده ضمانة مؤكـدة تماماً، بأنـه إىل الجنة وإن كان 
يف طريقها، ال يعرف كيف تكون النهاية بالنسـبة له، أما الشـهيد 
فهـو حّي وقد عـرف أنه من أهـل الجنة ويف نفـس الوقت هو يف 
جنة، الجنة الحقيقية، أَْو جنة أخرى.[سـورة آل عمران الدرس 

السادس عرش ص: 7]

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ

العسغ طظ خقل الصرآن الضرغط جـسـض حـعـثاَءظـا افبــراَر بــابـاني بـئعَت الـةـئـال الـرواجغالعسغ طظ خقل الصرآن الضرغط جـسـض حـعـثاَءظـا افبــراَر بــابـاني بـئعَت الـةـئـال الـرواجغ

العسغ لثى الحعثاء طظ خقل الصرآن العسغ لثى الحعثاء طظ خقل الصرآن 
الضرغط:ـــ الضرغط:ـــ 

مـن املعلوم قطعاً أن القـرآَن الكريَم هو 
الكتـاُب الوحيُد الصحيُح مائـة يف املئة؛ ألن 
َل بحفظـه، قال تعاىل: [إِنَّا نَْحُن  البارئَ تكفَّ
ا َلُه َلَحاِفُظوَن] وقال تعاىل:  نَزَّْلنَا الذِّْكَر َوإِنـَّ
[الَ يَأِْتيـِه اْلبَاِطُل ِمْن بنَْيِ يََديِْه َوالَ ِمْن َخْلِفِه 
تَنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد]، وقال أيضاً: [ِكتَاٌب 
َلـْت ِمْن َلـُدْن َحِكيٍم  أُْحِكَمـْت آيَاتُـُه ثُمَّ ُفصِّ
َخِبرٍي] وقال تعاىل عنه: [ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َريَْب 

ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقنَي]..
د املسـلمني؛ ألنَّ  لذا فهو نعمٌة كبريٌة توحِّ
ُكلَّ املسـلمني متفقون عىل صحة ُكّل آياته، 
حيث قال الشهيد القائد سالم الله عليه عن 
ذلك: [هـذا القرآن نعمة كبـرية جداً ألنه ما 
يزال بني أيدينا وما نزال كلنا متفقني عليه، 
ُكّل املسـلمني متفقـون عليـه، هـي نعمة 
كبرية ال يسـاويها نعمة، ال يساويها نعمة 
من ُكّل النعيم.[سورة البقرة الدرس الثامن 

ص: 8].
وقـال أيضاً سـالُم الله عليه عـن القرآن 
الكريـم: [قـراءة كتاب الله بتأمـل، وقراءة 
أحـداث الحيـاة بتأمـل، وقـراءة النفوس، 
وسـلوكيات النـاس بتأمـل هي ما يسـاعد 
اإلنسـان عىل أن يهتدي، عىل أن يسرتشـد، 
عـىل أن يسـتفيد من خالل القـرآن الكريم.
[معرفة اللـه وعده ووعيده الـدرس الثالث 
عـرش ص: 1]. وقـال أيضـاً: [عندما تكون 
ثقافتـك ثقافة القرآن, هديـك هدي القرآن, 
يصبـح ُكّل يشء يف الدنيا يعطيك معلومات, 
ويطمئنك عىل ما أنت عليه, ويشـهد ملا أنت 
عليـه؛ فـإذا أصبح القـرآن داخلـك, أصبح 
مـاذا؟ ُكّل يشء يشـهد للحـق الـذي أنـت 
تحملـه, ُكّل يشء.[مديـح القـرآن الـدرس 
السـادس ص: 5]. وقال أيضاً: [لن يحمينا 
من أعدائنا إال العـودة إىل القرآن الكريم، لن 
يبقـي العالقـة قائمـة بيننا وبـني ديننا إال 
القـرآن الكريم، ال يمكـن أن يدفع عنا أيضاً 
إال القرآن الكريم إذا ما عدنا إليه.[اإلسـالم 
وثقافـة اإلتبـاع ص: 7].. ومـن خالل هذا 

الوعي القرآني تجىل اآلتي:ــ 

أوقً:ـ خعُف الحعثاء طظ الاعثغثات أوقً:ـ خعُف الحعثاء طظ الاعثغثات 
اإللعغئ يف الصرآن:ــاإللعغئ يف الصرآن:ــ

ازداد وعـُي شـهدائنا مـن خـالل القرآن 
الكريم، فصّدقـوا به، وامتثلـوا ألوامر الله، 
فعندمـا قـرأ شـهداؤنا األبـراُر التهديـداِت 
سـبحانه  اللـه  بهـا  توعـد  التـي  اإللهيـة 

املقرصيـن، املتخاذلـني، املتقاعسـني عـن 
قولـه  مثل:ـــ  مـن  سـبيله،  يف  الجهـاد 
َّ تَنِفـُروا يَُعذِّبُْكـْم َعذَابًـا أَِليًما  تعاىل:ـــ[إِال
وُه َشـيْئًا  َويَْسـتَبِْدْل َقْوًمـا َغرْيَُكْم َوالَ تَُرضُّ
ٍء َقِديـٌر].. ومـن مثـل  َواللَّـُه َعـَىل ُكلِّ َيشْ
قولـه تعاىل: [ُقـْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكـْم َوأَبْنَاُؤُكْم 
َوإِْخَوانُُكـْم َوأَْزَواُجُكـْم وََعِشـريَتُُكْم َوأَْمَواٌل 
َكَسـاَدَها  تَْخَشـْوَن  َوِتَجـاَرٌة  اْقَرتَْفتُُموَهـا 
َوَمَسـاِكُن تَْرَضْونََهـا أََحـبَّ إَِليُْكْم ِمـَن اللَِّه 
َوَرُسـولِِه َوِجَهـاٍد ِيف َسـِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا َحتَّى 
يَأِْتـَي اللَّـُه ِبأَْمـِرِه َواللَّـُه الَ يَْهـِدي اْلَقـْوَم 
اْلَفاِسـِقنَي].. انطلقـوا إىل مياديـن العـزة 

والكرامة غري آبهني بيشء.

باظغاً:ــ اطابال الحعثاء فواطر اهللا.. باظغاً:ــ اطابال الحعثاء فواطر اهللا.. 
بـ(لةعاد) يف جئغطه:ــبـ(لةعاد) يف جئغطه:ــ

وكذلك قرأ شـهداؤنا األبـراُر اآلياِت التي 
تأمرنـا بالجهاد يف سـبيل اللـه، والتي تمأل 
القرآن، حيث أنه ليس هناك أية فريضة من 
الفرائض نزلت فيها آيات كثرية كالجهاد يف 
سـبيل الله، مثل قوله تعاىل: [إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا 
َوَهاَجـُروا َوَجاَهـُدوا ِبأَْمَواِلِهـْم َوأَنُفِسـِهْم 
وا أُْوَلِئَك  ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َوالَِّذيـَن آَووا َونَـَرصُ
بَْعُضُهـْم أَْوِليَـاُء بَْعٍض]ـــ وقولـه تعـاىل: 
[الَِّذيـَن آَمنُـوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسـِبيِل 
اللَِّه ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُفِسـِهْم أَْعَظـُم َدَرَجًة ِعنَْد 
اللَِّه َوأُْوَلِئـَك ُهـُم اْلَفاِئُزوَن]..فامتثلوا لتلك 
يشء،  عـىل  يلـوون  ال  وانطلقـوا  األوامـر، 
بفاعليـة قوية جـدا، وروح جهادية عالية، 
يسـتهدفون أعداء الله عىل طـول، مرة بعد 
مرة، بـدون وهن، أَْو ضعـف، امتثاال لقوله 
تعاىل: [َوالَ تَِهنُـوا ِيف ابِْتَغاِء اْلَقْوِم إِْن تَُكونُوا 
تَأَْلُموَن َفِإنَُّهْم يَأَْلُموَن َكَما تَأَْلُموَن َوتَْرُجوَن 
ِمـَن اللَّـِه َمـا الَ يَْرُجـوَن َوَكاَن اللَّـُه َعِليًما 

َحِكيًما].

بالباً:ــ سرشعا أن (افطعاَل وافوقد) لظ بالباً:ــ سرشعا أن (افطعاَل وافوقد) لظ 
تشظَغ سظعط طظ سثاب اهللا حغؤاً:ــتشظَغ سظعط طظ سثاب اهللا حغؤاً:ــ

إضافًة إىل ما سبق، فعندما قرأ شهداؤنا 
األبراُر اآلياِت التي تُدلُّ عىل أنه من الحمق أن 
تعرض عن أوامـره، من أجل األموال واألهل 
والولد، من مثل قوله تعاىل: [يَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء 
ـِه َوأَِبيِه* َوَصاِحبَِتِه َوبَِنيِه*  ِمْن أَِخيِه* َوأُمِّ
ِلـُكلِّ اْمـِرٍئ ِمنُْهـْم يَْوَمِئـٍذ َشـأٌْن يُْغِنيـِه]، 
وقوله تعـاىل: [َلْن تُْغِنَي َعنُْهـْم أَْمَوالُُهْم َوالَ 
أَْوالَدُُهـْم ِمَن اللَِّه َشـيْئًا أُْوَلِئَك أَْصَحاُب النَّاِر 
ُهـْم ِفيَهـا َخاِلـُدوَن]، وقولـه تعـاىل: [يََودُّ 
اْلُمْجـِرُم َلْو يَْفتَـِدي ِمْن َعـذَاِب يَْوِمِئٍذ ِببَِنيِه 

َوَفِصيَلِتـِه  َوأَِخيـِه (12)  َوَصاِحبَِتـِه   (11)
َجِميًعـا  األَْرِض  ِيف  تُْؤويِه(13)َوَمـْن  الَِّتـي 
ثُمَّ يُنِجيـِه(14) َكالَّ إِنََّها َلَظـى (15) نَزَّاَعًة 

..[ َوى (16) تَْدُعوا َمْن أَْدبََر َوتََوىلَّ ِللشَّ
 فعرفوا ووعوا أال يشء ينفعهم، ال حنان 
األم، وال حـب األب، وال الزوجـة وال الولـد، 
وال األخ، وال العشـرية، وال األمـوال الكثرية، 
ممكـن أن ينجيهم أَْو يشـفع لهم بني يدي 
اللـه، إال عملهـم الصالـح، ورىض الرحمن 
الـذي ينالـون مـن خاللـه الفـوز بالجنـة 
والنجـاة مـن النار..فانطلقـوا للجهـاد يف 

سبيل الله ال يخافون يف الله لومة الئم..

رابساً:ــ آطظعا إغماظاً طططصاً بأن: [ِلُضضِّ َأَجٍض رابساً:ــ آطظعا إغماظاً طططصاً بأن: [ِلُضضِّ َأَجٍض 
ِضَااٌب]ِضَااٌب]

وتجىل أيضاً الوعي لدى شـهدائنا األبرار 
مـن خالل القرآن الكريـم عندما قرأوا قوله 
تعـاىل: [ُقْل َلْو ُكنْتُـْم ِيف بُيُوتُِكْم َلـَربََز الَِّذيَن 
ُكِتـَب َعَليِْهُم اْلَقتُْل إَِىل َمَضاِجِعِهْم]ــ وقوله 
تعـاىل: [ِلُكلِّ أََجـٍل ِكتَاٌب]، ـــ وقوله تعاىل: 
[َفِإذَا َجاَء أََجلُُهْم الَ يَْسـتَأِْخُروَن َسـاَعًة َوالَ 
يَْسـتَْقِدُموَن]ــ وقوله تعاىل: [أَيْنََما تَُكونُوا 

يُْدِركُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنتُْم ِيف بُُروٍج ُمَشيََّدٍة].
 فعرفـوا ووعـوا بأن املوت هـو بيد الله، 
وليس من ذهب إىل الجبهات مقتول، وال من 
ظـل يف بيته ُمعـاىف، وأن املوت آت ال محالة، 
لـكل مـن يف األرض، ال أحـد مخلـد، فكانوا 
أذكياء، عندما اسـتثمروا موتهم، بعودتهم 

بعده أحياء عند ربهم يرزقون..
وقد قال الشـهيد القائد سالم الله عليه: 
[لـو أن اإلنسـان يتأمل يتذكر بشـكل جيد 
لرأى بأنه ليس القتال بالشكل الذي تكرهه. 
عندمـا تنظـر إىل قضية واحدة هـو أنه: أن 
ُكّل إنسـان سـيموت، أليسـت هـذه قضية 
معروفة؟ ُكّل إنسان سـيموت، وكل إنسان 
يالقي يف هذه الحياة أشـياء تتعبه، ويعاني 
منهـا. أليسـت هـذه قضيـة معروفـة؟ إذاً 
فالقتـال ما هـو؟ غاية ما هنـاك أن تقتل، 
ألست ستموت وإن لم تقتل؟ أليس األفضل 
لك أن تسـتثمر موتك فتقتل يف سـبيل الله؟ 
أفضـل مـن أن تموت فال يحسـب لك موتك 
يشء؟. [سـورة البقرة الـدرس العارش ص: 

[5
وقـال أيضا: [مـن يهربون مـن املوت يف 
الدنيـا، هـم من يموتـون حقيقـة، هم من 
يضيعـون يف الرتبـة حقيقـة، أما الشـهداء 
فإنهم ال يموتون.[معرفة الله وعده ووعيده 

الدرس الخامس عرش ص: 16]

خاطساً:ــ صاطعا بـ(السثاء والتثر) طظ خاطساً:ــ صاطعا بـ(السثاء والتثر) طظ 
الغععد والظخارى ضما أطر اهللا:ــالغععد والظخارى ضما أطر اهللا:ــ

ويف ذات السـياق، فـإن شـهداءنا األبرار 
عندما قـرأوا آيات العداء لليهود والنصارى، 
ــ مثل قول الله تعاىل: [َلتَِجَدنَّ أََشـدَّ النَّاِس 
ُكوا]،  َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهـوَد َوالَِّذيَن أَْرشَ
ـــ وقولـه تعـاىل: [إِْن تَْمَسْسـُكْم َحَسـنٌَة 
ـٌَة يَْفَرُحوا ِبَها]،  تَُسْؤُهْم َوإِْن تُِصبُْكْم َسيِّئـ
ــ وقوله تعاىل: [َوَلْن تَْرَىض َعنَْك اْليَُهوُد َوالَ 
النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبـَع ِملَّتَُهْم]، ــ وقول الله 
تعاىل: [َها أَنْتُْم أُْوالَِء تُِحبُّونَُهْم َوالَ يُِحبُّونَُكْم 
ــ وقوله تعاىل: [َما يََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن  ]،ـ 
َل َعَليُْكْم  ِكـنَي أَْن يُنَزَّ أَْهـِل اْلِكتَاِب َوالَ اْلُمْرشِ
ـ وقوله تعـاىل: [يَا  ِمـْن َخـرْيٍ ِمْن َربُِّكـْم]،ـ 
أَيَُّهـا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيُعوا َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن 
أُوتُوا اْلِكتَاَب يَُردُّوُكْم بَْعـَد إِيَماِنُكْم َكاِفِريَن 
]، وغريها من اآليـات التي يؤكد لنا الله عز 

وجـل فيها بـأن اليهـود والنصـارى أعداء، 
فيجـب التعامل معهـم عىل هذا االسـاس، 
فانطلـق شـهداؤنا يف عدائهم ألعـداء الله، 
غري آبهني بـيشء، ال يخافـون صواريخهم 
وال طائراتهـم وال دباباتهم.. كاشـفني ُكّل 

مخططاتهم ومؤامراتهم عىل األمة..
وقد قال الشـهيد القائد سـالم الله عليه 
حول هذا: [املصلحة للشعوب اإلسالمية هو 
التوجه القرآني يف النظرة نحو هؤالء اليهود 
والنصارى, نظرة العداء, نظرة إعداد القوة, 
نظرة الجهاد, نظرة الشعور بأنهم يسعون 
يف األرض فسـاداً, وأنهـم ال يريـدون لنا أي 
خري, وأنهم يـودون أن نكون كفاراً, يودون 
لو يضلونا, يودون لو يسحقونا وينهونا من 
عىل األرض بكلها.[املواالة واملعاداة ص: 7]

وقـال أيضـاً سـالم اللـه عليـه: [إذا كنا 
نـرى دول الغـرب كلها حكومات وشـعوباً 
واملسـلمني  اإلسـالم  ملحاربـة  ينطلقـون 
كافة فإن ُكّل مسـلم يجـب أن يكون جندياً 
يعاملهـم بمثل مـا يعاملون به املسـلمني، 
بـكل  يقفـون  كمـا  وجههـم  يف  ويقـف 
إمكانياتهم يف وجه املسلمني.. [لتحذن حذو 

بني إرسائيل ص: 9]

جادجاً:ـ ذمسعا يف (وْسّث) اهللا، وخاشعا طظ جادجاً:ـ ذمسعا يف (وْسّث) اهللا، وخاشعا طظ 
(وسغثه):ــ(وسغثه):ــ
العسغث:ــالعسغث:ــ

الكريـم،  القـرآن  خـالل  مـن  وكذلـك 
قرأوا آيـات كثرية جـداً، يتوعـد فيها جبار 
السـماوات واألرض العصـاة مـن عبـاده، 
فخاف شهداؤنا األبرار، واقشعرت أبدانهم، 
عندما قرأوا أحوال أهل النار، وكيف وصفها 
اللـه سـبحانه لنـا يف القرآن وكأننـا نراها، 
طعامهـا، رشابهـا، أبوابهـا، خزنتهـا، من 
مثل قوله تعـاىل: [أَذَِلَك َخرْيٌ نُُزالً أَْم َشـَجَرُة 
وِم* إِنَّا َجَعْلنَاَهـا ِفتْنًَة ِللظَّاِلِمنَي* إِنََّها  الزَّقُّ
َشَجَرٌة تَْخُرُج ِيف أَْصِل اْلَجِحيِم* َطْلُعَها َكأَنَُّه 
ـيَاِطنِي* َفِإنَُّهـْم الَِكلُـوَن ِمنَْهـا  رُُءوُس الشَّ
َفَماِلئُـوَن ِمنَْها اْلبُُطوَن* ثُـمَّ إِنَّ َلُهْم َعَليَْها 

َلَشْوبًا ِمْن َحِميٍم].
قـال الشـهيد القائـد سـالم اللـه عليه: 
[الوعـد والوعيد: هو مما ملئت به صفحات 
القـرآن الكريم وتكرر كثـرياً يف آيات الله يف 
القرآن الكريم الحديث عـن الجنة، الحديث 
عن النـار بالتفصيل الكامـل للجنة والنار. 
الوعـد للمؤمنـني يف الدنيا، الوعـد للمتقني، 
الوعد ملن يسـريون عـىل هدي اللـه يف هذه 
الدنيا، وعدهم بأشـياء كثرية جداً، والوعيد 
ملن يخالفون هدي اللـه يف هذه الدنيا، ومن 
يتمـردون عليه، ومـن يعصونـه، توعدهم 
بعقوبـات كثـرية جداً.[معرفـة اللـه وعده 

ووعيده الدرس التاسع ص: 1]
وتأمـل أيضاً شـهداؤنا األبرار قـول الله 
تعاىل عىل لسـان أهل النار: [َربَّنَا أَِرنَا الَّذَيِْن 
أََضالَّنَا ِمـَن اْلِجـنِّ َواِإلنْـِس نَْجَعْلُهَما تَْحَت 
أَْقَداِمنَا ِليَُكونَا ِمَن األَْسَفِلنَي] فعرفوا ووعوا 
أن يجعلـوا املضلني لهم تحـت أقدامهم هنا 
يف الدنيـا، ألنـه هنا ينفـع هذا، أمـا يف النار 
فلـن ينفعك أن تضع من أضلك تحت قدمك، 
ألنكمـا سـواء يف النـار، فانطلقوا ضـد ُكّل 
وينكسـون  يحاربونـه،  ومتكـرب،  طاغيـة 
رايته، ويعلون راية الحق، ال يخافون يف الله 

لومة الئم..
قال الشـهيد القائد سالم الله عليه حول 
هذه النقطة: [هنـا يف الدنيا، يف الدنيا، إلعن 
أولئـك الذيـن أضلونـا، إلعـن أولئـك الذين 

أضلـوا األمـة من سـابقني أَْو مـن الحقني، 
إن لعنتهم هنا يف الدنيا هي التي سـتجدي، 
أن تفضحهـم هنا يف الدنيـا، وأن تطلب من 
اللـه أن يخزيهم وأن يخزي من يسـري عىل 
نهجهم، هنا يف الدنيا سـينفع.[معرفة الله 

وعده ووعيده الدرس التاسع ص: 6]

العسث:ــالعسث:ــ
أمـا آيات الوعـد، التي امتأل بهـا القرآن، 
فقد جعلتهم يشتاقون إىل الشهادة، بشغف 
شـديد، من مثل قولـه تعاىل: [َوالَ تَْحَسـبَنَّ 
الَِّذيـَن ُقِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا بَـْل أَْحيَاٌء 
ِعنَْد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن* َفِرِحـنَي ِبَما آتَاُهُم اللَُّه 
وَن ِبالَِّذيَن َلْم يَْلَحُقوا  ِمـْن َفْضِلِه َويَْسـتَبِْرشُ
َّ َخْوٌف َعَليِْهـْم َوالَ ُهْم  ِبِهـْم ِمـْن َخْلِفِهـْم أَال
وَن ِبِنْعَمـٍة ِمـَن اللَّـِه  يَْحَزنُـوَن* يَْسـتَبِْرشُ
َوَفْضـٍل َوأَنَّ اللَّـَه الَ يُِضيُع أَْجـَر اْلُمْؤِمِننَي]

ـــ ومن مثل قوله تعاىل: [إِنَّ الَِّذيَن َسـبََقْت 
ا اْلُحْسـنَى أُْوَلِئَك َعنَْهـا ُمبَْعُدوَن*  َلُهـْم ِمنـَّ
الَ يَْسـَمُعوَن َحِسيَسـَها َوُهْم ِيف َما اْشتََهْت 
أَنُفُسـُهْم َخاِلُدوَن* الَ يَْحُزنُُهُم اْلَفَزُع األَْكَربُ 
اُهـُم اْلَمالَِئَكُة َهـذَا يَْوُمُكُم الَِّذي ُكنتُْم  َوتَتََلقَّ
تُوَعـُدوَن] ــ ومـن مثل قوله تعـاىل: [َفُهَو 
ِيف ِعيَشـٍة َراِضيٍَة* ِيف َجنٍَّة َعاِليٍَة* ُقُطوُفَها 
بُـوا َهِنيئًا ِبَما أَْسـَلْفتُْم  َداِنيَـٌة* ُكلُـوا َواْرشَ
اِم اْلَخاِليَِة]، وغريهـا من اآليات التي  ِيف األَيـَّ
تحكي نعيم الجنة التي فيها ما ال عني رأت، 

وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش.

 جغظُخُر 
َ
 جغظُخُر جابساً:ــ إغماظعط املططص بأن اهللا
َ
جابساً:ــ إغماظعط املططص بأن اهللا
سئاَده املسادسفني (العاسني):ــسئاَده املسادسفني (العاسني):ــ

مـن جهة أخـرى، فعندما قرأ شـهداؤنا 
نَّ اللَُّه َمْن  األبرار قـول الله تعاىل: [َوَليَنـُرصَ
ُه إِنَّ اللَّـَه َلَقـِويٌّ َعِزيٌز]، ـــ وقوله  يَنـُرصُ
َّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم  وُكـْم إِال تعـاىل: [َلْن يَُرضُّ
وَن]ـــ وقوله  يَُولُّوُكـُم األَْدبَاَر ثُـمَّ الَ يُنَْرصُ
تعاىل: [بَْل نَْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَىل اْلبَاِطِل َفيَْدَمُغُه 
ـا تَِصُفوَن] َفـِإذَا ُهَو َزاِهـٌق َوَلُكُم اْلَويُْل ِممَّ

ُكْم  وا اللََّه يَنُرصْ ـــ وقوله تعاىل: [إِْن تَنـُرصُ
ْت أَْقَداَمُكـْم ]ــ وقوله تعـاىل: [َوَكاَن  َويُثَبـِّ

ا َعَليْنَا نَْرصُ اْلُمْؤِمِننَي ]. َحقٍّ
ففهمـوا ووعـوا وآمنـوا بتلـك الوعـود 
اإللهيـة، وأنا سـوف تتحقـق؛ ألنها صادرة 
عـن جبـار السـماوات واألرض، مـن بيده 
القلـوب، املهيمن عىل القلوب، وال أحد غريه 
مهيمـن عليها، فيمـأل قلوب األعـداء رعبا 
وفزعا وخوفا، ويمـأل قلوب أولياء الله أمنا 
واطمئنانا وثباتـا، فانطلقوا إىل الجبهات ال 
يخشـون أحداً، كما قال اللـه عنهم: [الَِّذيَن 
اُس إِنَّ النَّاَس َقـْد َجَمُعوا َلُكْم  َقـاَل َلُهُم النـَّ
َفاْخَشـْوُهْم َفَزاَدُهـْم إِيَمانًا َوَقالُوا َحْسـبُنَا 

اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِكيُل]..
قال الشـهيد القائد سالم الله عليه حول 
هذه النقطة: [ليس ُكّل مسـتضعف هو من 
سيكون الله معه، ومن سيحظى بتأييد الله 
ونرصه، ومن سيعمل الله عىل إنقاذه، إنهم 
فقط املسـتضعفون الواعـون.[وإذ رصفنا 

إليك نفراً من الجن ص: 13]
يكـون  ال  إلهيـة  [سـنة  أيضـا:  وقـال 
إعـزاز عبـاده ونـرص دينـه إال عـىل أيـدي 
املسـتضعفني الذيـن يغريون ما بأنفسـهم 
فيصبحوا مستضعفني واعني، يستشعرون 
مسـئوليتهم ويثقـون بوقوف اللـه معهم، 
يثقون بالله، ويثقون بمـا وعدهم به.[وإذ 

رصفنا إليك نفراً من الجن ص: 14]

العاَلــُم بأجمِعه، تابََع وخالل عامني من العدوان عىل بلدنا 
الحبيب ثباَت وصموَد أبناء اليمن يف وجه الغزو األجنبي الظالم، ذلك 
الثبات واالستبسال الذي أذهل العالم أجمع ــ بدون مبالغة ــ فما 
الذي حصل؟ ما الدوافع والعوامل واألسباب التي جعلت مجاهدينا 
ينطلقون إىل ساحات العزة والكرامة، ال يخافون من أي يشء عىل 

اإلطالق، واملوت الذي يخافه الجميع هم ال يخافونه أبداً، مثلُهم مثُل 
اإلمام عيل بن ابي طالب عليه السالم الذي قال: ((واللِه َالبن أبي 

طالب آنَُس باملوت من الطفل بثدي أمه)).. إن ذلك الثبات والصمود 
يعوُد إىل عاملني رئيسيني هما:ــ

أوالً: الوعُي كان عالياً لدى الشـهداء من خالل القرآن الكريم.
ثانياً: الوعُي كان عالياً لدى الشـهداء من خالل محارضات الشـهيد 

القائد الحسني بن بدر الدين سالم الله عليه..
هنا يف هذا التقرير سنتناوُل الجزء األول وهو:ــ
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المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئععالمحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع
حعغثان وسحراُت الةرتى وعثم حعغثان وسحراُت الةرتى وعثم 1111 طظجل يف ( طظجل يف (163163) سمطغئ تعغض لصعات اقتاقل) سمطغئ تعغض لصعات اقتاقل

 : طاابسات
استشهد فلسـطينيان، وأُصيب 80 
مواطنـاً، بينهم صحفي وطفل، فضالً 
عن إصابة العـرشات بحاالت اختناق، 
جميعهـم يف الضفة الغربيـة بما فيها 
القـدس الرشقية املحتّلـة، وذلك خالل 

ام األسبوع الفائت.  أَيـَّ
يف التفاصيل، قتلـت قواُت االحتالل 
صـالح  املواطـن  2022/8/19م،  يف 
توفيـق صوافطـة، (58 عامـاً)، بعـد 
إطـالق النار تجاهـه أثنـاء عودته إىل 
منزله بعـد أدائه صـالة الفجر، خالل 
اقتحامهـا مدينة طوبـاس، يف الضفة 
الغربيـة املحتّلة، وقبل انسـحابها من 
املنطقة، اعتقلت تلـك القوات مواطنًا 

بعد مداهمة منزله. 
ويف 2022/8/23م، أعلنت الطواقم 
الطبية يف مستشفى رفيديا الحكومي 
يف نابلـس، استشـهاد املواطن محمد 
مـرزوق عرايش، (26 عاماً)، سـكان 
بإصابتـه بعيار ناري  نابلس، متأثـراً 
يف بطنه خالل اقتحـام قوات االحتالل 
البلـدة القديمـة مـن نابلـس بتاريخ 
 3 قتـل  حينـه  ويف  2022/8/9م، 
مواطنـني، أحدهم طفـل، وأُصيب 40 
آخـرون، بينهـم 5 حالتهـم خطـرية 
أحدهـم املواطـن عرايـش الـذي بقي 
يتلقى العالج لحني اإلعالن عن وفاته. 
أمـا الجرحـى فقـد أُصيبـوا جراء 
اسـتخدام مفرط للقوة خالل عمليات 
قمـع  أَو  والبلـدات،  املـدن  اقتحـام 
تظاهـرات سـلمية نظمهـا مدنيـون 
فلسـطينيون، يف مناطـق متفرقة من 

الضفة املحتّلة. 
كمـا أطلقت قـواُت االحتـالل الناَر 

مرتني تجاه قوارب الصيادين يف عرض 
البحـر (غرباً)، ومرتـني تجاه األرايض 

الزراعية رشق قطاع غزة. 
ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات 
قـوات االحتالل عـن استشـهاد 111 
مواطنـاً، بينهـم 80 مدنيـاً، منهم 24 
طفـالً و8 نسـاء، ومواطنـان قتلهما 
ناشـطون،  والبقيـة  مسـتوطنون، 
منهـم 15 قضـوا يف عمليـات اغتيال، 
و32 مـن الضحايا، منهـم 19 مدنياً، 
بينهـم 8 أطفـال و3 نسـاء، ُقتلـوا يف 
العدوان الصهيونـي األخري عىل قطاع 
غزة، كما أُصيب 1256 آخرون، بينهم 
191 طفـالً و39 امـرأة و21 صحفياً، 
يف الضفة الغربيـة وقطاع غزة. وتويف 
ثالثـة مواطنـني، من بينهـم امرأة، يف 

سجون االحتالل. 
وخـالل األسـبوع الفائـت، هدمت 

قواُت االحتـالل 11 منزالً، مـا أَدَّى إىل 
ترشيـد 14 عائلـة قوامهـا 90 فـرًدا، 
بينهم 16 امرأة و38 طفال، ودّمـرت 3 
منشـآت اقتصادية يف الضفة الغربية، 

بما فيها القدس الرشقية املحتّلة. 
قـوات  أجـربت  التفاصيـل:  ويف 
االحتـالل يف 21\8\2022م، مواطنًـا 
عـىل هـدم منزلـه املبني مـن الصاج 
املقوى ويعيش فيه مع زوجته وطفله 
يف  صفافـا،  بيـت  بلـدة  يف  ووالدتـه، 
القدس الرشقية، بحّجــة البناء دون 

ترخيص. 
ويف 22\8\2022م، هدمـت قـوات 
االحتـالل (8) منـازل يف قريـة الديوك 
التحتـا غرب أريحا، مـا أَدَّى إىل ترشيد 
11 عائلـة قوامها 76 فـرًدا، منهم 12 
امـرأة و34 طفـالً. ويف اليوم نفسـه، 
أجربت قوات االحتالل مواطنًا عىل هدم 

مصنـع صغري لقص الرخـام، رشقي 
البلـدة القديمـة يف القـدس الرشقية، 

بحّجـة إقامته دون ترخيص. 
ويف 23\8\2022م، هـدم مواطـن 
منزله الكائن رشقي البلدة القديمة يف 
القـدس الرشقية، تنفيـذا لقرار بلدية 
االحتالل بحّجـة البناء دون ترخيص، 
ما أَدَّى إىل ترشيد أرستني، قوامهما 10 

أفراد، منهم امرأتان و3 أطفال. 
قوات  هدمـت  ويف 2022/8/24م، 
همـا  مدنيتـني،  منشـأتني  االحتـالل 
مزرعـة دواجـن عبـارة عـن بركـس 
مسـاحته 180 م2، وبركس مساحته 
300م2، يسـتخدم كمغسلة سيارته، 
يف بلـدة حـوارة، يف نابلـس، بحّجــة 
البناء غري القانوني يف مناطق مصنفة 
(C)، ويف اليـوم نفسـه، هدمت قوات 
االحتـالل منـزالً مـن طابقـني، قيـد 

اإلنشـاء يف األغـوار الوسـطى، غـرب 
أريحـا، بدعوى البنـاء غري املرخص يف 

 .(C) مناطق مصنفة
ومنـذ بدايـة العـام، رشدت قـوات 
االحتـالل 108 عائـالت، قوامها 648 
فـرداً، منهم 123 امـرأة، و300 طفل، 
جراء تدمـري 111 منـزالً، و41 خيمة 
سـكنية. كمـا دّمــرت تلـك القـوات 
80 منشـأة مدنيـة أُخـرى، وجرفـت 
األرايض،  مـن  واسـعة  مسـاحات 
باإلخطار  األوامـر  عـرشات  وسـلمت 

بالهدم ووقف البناء واإلخالء. 
خـالل  املسـتوطنون  نفـذ  كمـا 
األسـبوع الفائت، 5 اعتـداءات أتلفوا 
خاللها 70 شـجرة، واعتـدوا عىل عدة 
مركبات وخطوا شـعارات عنرصية يف 
الضفـة الغربيـة املحتّلة، ومنـذ بداية 
العـام نفـذ املسـتوطنون 172 اعتداء 
عىل األقـل، تسـبب اثنان منهـا بقتل 

مواطنني. 
االحتـالل  قـوات  نفـذت  كمـا 
يف  توغـل  عمليـة  الصهيونـي (163) 
الضفـة الغربيـة، بمـا فيهـا القدس 
املحتّلة، داهمت خاللها منازل سكنية 
ومنشآت وفتشـتها، وأقامت حواجز، 
أسفرت تلك األعمال عن اعتقال (81) 

مواطنًا، بينهم 12 طفالً وامرأة. 
ومنـذ بدايـة العـام، نفـذت قـوات 
يف  اقتحـام،  عمليـة   5555 االحتـالل 
الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس 
خاللهـا  اعتقلـت  املحتّلـة،  الرشقيـة 
3371 مواطنـا، بينهـم 322 أطفـال، 
و30 امـرأة، ونفـذت تلك القـوات 24 
عمليـة توغـل محـدودة رشق قطـاع 
غزة، واعتقلـت 78 مواطنًا، منهم 45 

صياًدا، و28 متسلًال، و5 مسافرين. 

الحغت دسمعش:  أبطُس ردٍّ سطى التخار افطرغضغ عع تسجغُج روح الاضاشضالحغت دسمعش:  أبطُس ردٍّ سطى التخار افطرغضغ عع تسجغُج روح الاضاشض

ذعران تفظُِّث اّتعاطاِت واحظطظ وتخُش سثواَظعا سطى دغر الجور السعري باإلرعابغذعران تفظُِّث اّتعاطاِت واحظطظ وتخُش سثواَظعا سطى دغر الجور السعري باإلرعابغ

 : طاابسات
أّكــد نائـُب رئيـس املجلـس التنفيذي يف 
حـزب الله، الشـيخ عيل دعمـوش، يف  خطبة 
الجمعـة، أمـس، أن الغـدَة الرسطانية التي 
تفتـُك باللبنانيني اليوم هي اإلدارة  األمريكية 
التي تحارصهـم وتفاقم أزماتهم وتمنع من 
مساعدتهم، معتربًا أن « أبلغ رد عىل الحصار 
األمريكي وسياسـة التضييق والتجويع التي 
يفرضهـا  عـىل الشـعب اللبناني هـو تعزيز 
روح التكافل والتعاون والتعايش الواحد  بني 
اللبنانيـني، وتشـكيل حكومة تملـك ارادتها 
وقرارهـا بعيـًدا عـن الضغـوط  األمريكيـة، 
لتكون قادرة عىل إخراج لبنان من أزماته».  

ورأى أن الواليـات املتحدة األمريكية تعمل 
عىل إضعاف لبنان وابتزازه  من أجل إخضاعه 
للرشوط «اإلرسائيلية»، بينما املقاومة تعمل 
عىل فرض  معادالت القوة التي يملكها لبنان 
لتحقيق مطالبه وانتزاع حقوقه، مشّدًدا  عىل 
أن «املقاومـة يف لبنـان لم تعـد ُمَجـّرد خيار 
للتحريـر والدفاع فقط، بل  باتـت باملعادالت 
التـي تفرضهـا عىل العـدّو خياًرا السـتعادة 
الثـروات  والحقوق وإنقاذ لبنـان من ازماته 

االقتصادية واملعيشية». 
ولفت الشـيخ دعمـوش إىل أن «حزَب الله 
يعمُل عىل إرسـاء ثقافـة العطـاء  والتكافل 
والتعـاون داخل املجتمـع اللبنانـي، ويقوم 
بالعديد من املبـادرات  االجتماعية، للتخفيف 
أن الحـزب  مـن معانـاة النـاس»، مؤّكــداً 

سـيبقى  حاًرضا بقـوة يف خدمـة الناس من 
خالل املشـاريع والتقديمات التـي يقوم بها 
 للحد من تداعيات االزمة الحياتية واملعيشية.  

وقال: «كانـت أولويتنا الوقوف مع الناس 
واىل جانبهـم وسـتبقى اولويتنـا  الوقوف إىل 
جانـب النـاس والتخفيـف مـن معاناتهـم، 
والقيـام بـكل مـا يمكننـا  القيام بـه ضمن 
إْمَكاناتنـا املتاحـة، وهـذا واجبنـا بـل أقـل 
الواجـب تجاه أهلنـا  األوفياء وليـس منّة أَو 

تفضًال».  
وختم دعموش: «سنسـتمرُّ يف تحّمل هذه 
املسـؤولية ولن نبخـل عىل الذين لـم  يبخلوا 
يوماً بـأي يشء يف طريق املقاومـة؛ ِمن أجِل 

عزة وحرية وسيادة  بلدنا». 

 : وضاقت
ألسـنُة اللََّهـِب تتحـدَُّث عن تصعيـد ربما 
هو األكرب منذ سـنوات، بـني الجيش العربي 
السوري والقوات الرديفة من جهة والقوات 
األمريكية املحتّلـة و»اإلرسائيليني» من جهة 

أُخرى. 
حيث أعلن التلفزيوُن السـوري الرسـمي 
أن «عدوانـاً جويٍّا إرسائيلياً من اتّجاه البحر، 
يف  مصيـاف  محيـط  يف  نقاطـاً  اسـتهدف 
محافظة حماة وسـط البالد، وأن الدفاعات 
الجوية أسقطت معظم الصواريخ، وتحدثت 
وسائل إعالم سورية عن إصابة مدنيني اثنني 
جـراء العـدوان وإشـعال حريـق يف األرايض 
العشـبية عىل طريـق عام مصيـاف - وادي 
العيون، َحيُث سـجل إصابة 14 شخصاً وتم 

نقلهم إىل املستشفى». 
مراقبون أشاروا إىل أن «العدوان اإلرسائييل 

ربمـا يكـون رداً عـىل االسـتهداف األخـرية 
للقوات األمريكية املحتّلة يف سوريا»، مصادر 
أمريكية قالت: إن «عدة صواريخ أطلقت عىل 
القـوات األمريكية املتمركـزة يف حقيل العمر 
وكونيكـو النفطيني يف دير الـزور، ما أَدَّى إىل 

إصابة عدد من الجنود». 
يف االثناء كشـفت مصـادُر أن «املروحياِت 
األمريكية ردت مسـتهدفة مواقع من ادعت 
انهم هاجموها»، وأعلن البنتاغون األمريكي 
حالـة التأهـب يف صفـوف قواته يف سـوريا 
والعـراق تحسـباً للهجمات إضافيـة، إال أن 
التأهـب لـم يحـم قواتـه مـن رٍد صاروخي 
عـىل الـرد، اسـتهدف مواقعها، ويأتـي هذا 
االسـتهداف للمحتّل األمريكـي عقب تنامي 

الرفض السوري الحتالله رشق الفرات. 
التطوراُت العسكرية يف سورية رفعت حدة 
التوتر، وفتحت الباب عىل مرحلة جديدة من 
مواجهة االحتالل األمريكي، يف وقت يسـعى 

فيه األمريكي إىل محاولة تحميل املسـؤولية 
إليران باتّهامها بان بقايا الطائرات املسرية، 
التي شاركت يف الهجوم عىل قاعدته يف التنف 
يف الــ15 من الشـهر الجاري، تشـري إىل أنها 

تعود مبارشة إليران. 
وقال وكيُل وزارة الدفاع األمريكية، كولني 
كال: «لـن نـرتّدَد يف الدفاع عن أنفسـنا، ولن 
نتسـامح مـع الهجمات ضـد قواتنـا يف أي 
مـكان يف العالم ويف سـوريا، واتِّخـاذ تدابري 

إضافية حسب الحاجة». 
يف املقابل، فندت طهراُن االدِّعاَء األمريكي 
عرب املتحدث باسم خارجيتها نارص كنعاني، 
الذي نفـى وجود أية صلة بـني طهران وبني 
املجموعـات التـي تحدثـت عنها واشـنطن، 
واصفـاً «العدوان األمريكـي باإلرهابي، ضد 
التيـارات املناهضـة لالحتـالل األمريكـي يف 

سوريا. 

الرئغُج افطرغضغ غسرتُف الرئغُج افطرغضغ غسرتُف 
بصخش جعرغابصخش جعرغا
 : وضاقت

أقـّر الرئيـُس األمريكي، جـو بايـدن، بانتهاكه 
السـافر للسـيادة السـورية، معرتًفا يف مذكرة إىل 
الكونغرس أنه أصدر أمًرا يف 23 أغسـُطس بتوجيه 
غارات دقيقة عىل منشـأة رشقي سوريا؛ بذريعـة 
«اسـتخدامها من قبـل مجموعـات تابعة لحرس 
الثورة اإليراني، شـاركت يف سلسـلة من الهجمات 
بطائرات من دون طيـار وصواريخ وقذائف هاون 

ضد األفراد األمريكيني واملنشآت يف سوريا». 
وجـاء يف مذكـرة بايـدن أن «هجومـني من قبل 
الفصائـل املدعومـة من إيران اسـتهدفا يف 15 من 
أغسـُطس قاعدتـني للقـوات األمريكيـة يف التنف 
والقرية الخرضاء يف سوريا، وذلك يف أعقاب سلسلة 
من هجمات شـنتها الجماعات املدعومة من إيران 
عىل القوات واملنشـآت األمريكية يف العراق وسوريا 

خالل األشهر الستة املاضية»، حسب تعبريه. 
واّدعى الرئيـُس األمريكـي أن «رضباِت 23 من 
أغسـُطس هدفهـا الحمايـة والدفاع عن سـالمة 
أفرادنـا، وإضعـاف وتعطيـل سلسـلة الهجمـات 
امُلسـتمّرة ضد الواليـات املتحـدة ورشكائنا، وردع 
إيـران والفصائل املتحالفة معها من شـن أَو دعم 
املزيد من الهجمات عىل أفراد ومنشآت أمريكية». 
ويف السياق نفسه، أعلن الجيُش األمريكي مقتَل 
4 عنـارص مّمـا وصفهـا «بمجموعـات مسـّلحة 
مدعومة من إيران رشقّي سـوريا، ودّمـر راجمات 
صواريخ، رًدا عـىل قصف صاروخي أَدَّى إىل إصابة 

جنود أمريكيني يف املنطقة». 
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ق أطَض طع ُعـثظئ 
طظضعبئ

غالإ المصثم 
 

مـن حـق ُكــلِّ إنسـان أن 

يأمـُل مع بدايـة ُكــّل ُهـدنة 

أن الحـرَب قد تضـع أوزاَرها، 

الـدم  نزيـُف  معهـا  ويتوقـف 

اليمني، وتنتهي املآيس اليمنية 

واألزماُت االقتصادية املوجعة، 

يحمُل  بِظالِلـه  السـالُم  ليُلقَي 

ولو قـدًرا يسـريًا مـن البهجِة 

والسـعادة، حتى لو لم تكن تلك األسباُب صادقًة وواضحًة 

لديِه، فهو يحلم بها. 

فقد بـات الشـعب اليمني يمنّي نفسـه بُهـدنـة تحمُل 

يف طياتهـا راحـَة البـال، حتى لـو كان ذلك نشـوًة كاذبًة، 

فهـو يحاوُل العيـَش بتلك النشـوة ولو لثواٍن فقـط..؛ ألَنَّ 

شـبَح اسـتمرار الحرب يعني املوَت ال الحيـاة، والخراب ال 

البناء والتطور، والتشـظي ال التماسـك، والجهل ال املعرفة 

والعلـم، والظـالم ال النـور، ُكــلُّ هـذا وأكثُر يسـطو عىل 

مخيلته.. فخالَل سـنوات العدوان تسـاَوى األمُر لدى أبناء 

الشعب اليمني ممن يعيشـون تحَت سيطرة دول االحتالل 

أَو غريهـم، فـال فرق بني مفهـوم املوت أَو البقـاء عىل قيد 

الحياة، فكالهما يؤدي للهالك وليس للنجاة. 

إن أزمات العدوان عىل بالدنا تشّكل كابوًسا مرعبًا يُمِسُك 

بأعصاب الكل، ويخنُقهم حتى هذه اللحظة، فما تمارُسـه 

أمريـكا واألمـم املتحدة مـن تحايٍُل والتـواءات عىل الوضع 

الحاصل، وتضليٍل ومحاوالٍت لقلب الحقائق بوضع مسافٍة 

بينهـا وبني الحقيقة، يعدُّ جريمًة كربى بحق العالم أجمع، 

الذي يرى شـعبًا بأكمِله يموُت إما بالقصف أَو بالحصار يف 

ظل تنامي مناشـدات وتحذيرات ملنظمـات إقليمية ودولية 

تابعة لألمم املتحدة، بأن اليمَن يعيُش أكربَ كارثة إنسـانية 

يف العرص الحديث. 

فما جـدوى األمم املتحدة والقوانـني الدولية التي تنادي 

بحقوِق اإلنسـان وكرامته، إذَا لم تؤدِّ دوَرها املفرتََض بحل 

النزاعـات وإيقـاف الحـروب، وتنصف شـعبًا تآمرت عليه 

دوٌل تـرى لنفسـها الحقَّ يف الهيمنة واالسـتكبار عىل بقية 

الشـعوب، غـريَ مباليٍة بكرامة اإلنسـان وحقـه يف العيش 

بحرية وكرامة تضمُن له أمنَه واستقالَله واستقراَره. 

العغُض طظ الةغض الصادم.. (جاِعــْثعط غا ولثي) 
أطغظ الماعضض   

 

إعداُد القوة.. مفهوٌم عميٌق له نظرياتُه وأُطروحاتُه 
وفلسـفاتُه، تحّول من مفهوم إىل تطبيق؛ ألَنَّ الحاجَة 
دعـت إىل ذلـك مدفوعًة بنوازع اإلنسـان الـذي تَحّركه 
األهـواُء ليصـَل إىل مبتغاه، ُمتبعاً سياسـة االسـتفراد 
ليعيَش مصلحته هو وينتهج نهج اإلقصاء لآلخرين. 

يعيـُش العاَلـُم اليوم رصاعـاٍت متعـددة، وتوصلت 
العقوُل إىل وسـائِل حرب جديدة قـد يتم تحييد الحديد 
والنار فيها، بحيث إن طرفاً إذَا أراد االنتصاُر عىل طرف 
آخر سـيكوُن ذلك بأقلِّ الخسـائر والتكلفة وسيحصد 
النتائـج املرجوة التي كان من املمكـن الحصول عليها 

من الحروب العسكرية. 
ففي مرحلة إعداد القوة.. يتبادُر إىل أذهاننا أن أبرَز مظاهر اإلعداد 
تلك هـو إعداُد القوة العسـكرية التسـليحية الصلبة مـن صواريخ 
وطائرات ومضـاد دروع وقنّاصات وألغـام وطوربيدات وما إىل ذلك 
مـن مختلف األسـلحة، هذا بالفعل من أبرز مظاهـر اإلعداد.. ولكن 
وسـائَل اإلعداد كثرية.. فاالهتماُم بالزراعة إعداد للقوة وهو وسيلة 
من أعظم الوسائل.. واالهتمام بالصناعات مظهٌر من مظاهر إعداد 
القـوة.. والحفـاظ عىل النسـيج االجتماعي من االخـرتاق والتفكك 

سعي من مساعي إعداد القوة.. وهكذا. 
ولكنَّ هنالك وسيلًة عظيمًة من وسائل إعداد القوة وهي التنشئُة 
االجتماعية الصحيحة.. واالهتماُم بالجيل القادم يف تنشـئته روحياً 
ودينياً وعلمياً وتربوياً وصحياً ونفسياً.. هذِه وسيلة يخشاها العدّو 

أيما خشية وخوف بل يصل به األمر إىل الذعر منها. 
العدوُّ ال يعيُش حساباِت اليوم فقط.. بل يضُع حساباِت املستقبل 
نصَب عينيه.. وال نسـتغرُب إذَا قيل لنا إن ما نعيشه اليوم قد خطط 

له العدّو من قبل خمسني أَو ِمئة سنة ماضية. 
ـل هو أعظُم إعـداد للقوة..  لذلـك.. فإعداُد الـكادر البرشي املؤهَّ

وأعظُم صور هذا النوع من اإلعداد هو إعداد جيل ناشئ يحمل روح 
القـرآن وتربية اإلسـالم يقتدي برسـول الله -صىل اللـه عليه وآله- 

وبأهل بيته -عليهم السالم-. 
إن ثقافـَة (جاهْدهم يـا ولدي) ثقافٌة طاملا سـعى 
الغرُب وأدواته العميلة إىل طمسـها من خالل ممارسة 
الحرب الناعمة عىل املجتمع واألرسة واملدرسة.. وزرع 
اهتمامـات وأولويـات للمجتمعـات بعيـدة عـن روح 
القـرآن وهي أقـرب إىل روح املادة واإلخـالد إىل الدنيا.. 
ـة اإلسالم هكذا؟..  لذلك عندما نسـأل: ملاذا أصبحت أُمَّ
نجـد أن أبـرز األسـباب هـو هـذا.. وهذا مـا ينعكس 
عـىل الجانب الرتبـوي لألبناء بـدءاً مـن األرسة النواة 
األوىل للتنشـئة االجتماعيـة ُمـروًرا باملدرسـة التي تم 
اسـتهدافها سواًء يف مناهجها وخطة تعليمها وهذا ما 
ــة أمراً بعيداً ُكـّل البعد عن  بات ماثل للعيان، فأصبحت قضايا األُمَّ
دائرة اهتمامات املجتمع اإلسـالمي وهذا له انعكاساته عىل األجيال 

الناشئة. 
لذلـك عندمـا يرتّكز االهتمـاُم باألجيال الناشـئة وتربيتها الرتبية 
اإليَمـانية الجهادية فنحن نُعد قوة عظمى يف سـاحة اإلسالم.. وهذا 
ما رأينا يف مالمِح االنزَعـاج والخوف يف وجوِه وكلمات األعداء عندما 
باتوا يهاجمون املراكز الصيفية التي هي مراكز إعداد روحية تربوية 

أشبه عند األعداء بمفاعل نووي ال بُـدَّ من القضاء عليه. 
فـال نغفُل عن إعداِد هذِه القوة.. هذِه القـوُة التي رأينا اإلماَم زيَد 
بـِن عيل -عليه السـالم- يخاطـُب ابنه يحيى بعد أن أصابه السـهم 
يف جبينه فقـال البنه يحيى: (جاِهْدهم يا ولـدي)، وما أعظَمها من 
كلمـة خالدة ال بُـدَّ أن تتعاَظَم يف قلوبنـا كابراً عن كابر لنضَمَن بها 
بقاَء القوة ونسـعى من خاللها لبنـاِء أعظم القوى يف حركة الرتبية 
والتزكية والقرب إىل الله تعاىل.. وهو الذي شـّدد عليه السـيد القائد 
وراهـن عىل هذِه القوة عندما أعلنها وبفخـر ذات يوم قائالً: (الويل 

لكم من الجيل القادم). 


