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 :  التثغثة 
الجرائـُم  تتواصـُل  امللتِهبـة،  الُهـدنـة  ظـل  يف 
الوحشـيُة بحق املدنيني واألطفال من أبناء الشعب 
اليمنـي املحـارص واملعتـدى عليه من قبـل تحالف 
اإلجـرام األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، وسـط 
صمـٍت أممـٍي مطبق، تجـاوز مرحلـة التواطِؤ إىل 
مرحلـة الرشاكة املبارشة يف تلك الجرائم، ال سـيَّما 
التي تخلفهـا مخلفات العـدوان االنفجارية، َحيُث 
تحصـد عنقوديـات أمريـكا أرواح اليمنيني يف ظل 
إعـالن أممـي عن عجـز مقصود حـال دون دخول 
األجهزة الكاشفة واملعدات الالزمة ملكافحة األلغام 
والعنقوديات، وهـو ما جعل من جرائم القتل بحق 
األبريـاء ترسي بشـكٍل يومـي دون مالحقة القتلة 
املجرمني رغم وضوح ُهــِويَّتهم للوسـيط األممي، 
وبالتوازي مع ذلك ما تزال الجرائم اليومية للعدوان 
واألدوات تتواصـل باسـتمرار الخروقات الفاضحة 

التّفاق الُهـدنة اإلنسانية والعسكرية. 
ويف جديد الجرائم التي خلفتها مخلفات العدوان 
اإلجراميـة يف الحديـدة التـي تتصـدر املحافظـات 
اليمنية من َحيُث الضحايا، استشهد، أمس، مواطٌن 
بمديرية الَحـَوك محافظة الحديدة، جـراء انفجار 

لغم من مخلفات العدوان. 
وأوضح املرَكـزي التنفيذي للتعامـل مع األلغام 
أن املواطن وهبي حسن وهيب محمد قيرصي، ٢٤ 
عاماً، استشـهد نتيجـة انفجار لغم مـن مخلفات 

العدوان. 
وكان سـتة مواطنـني بينهم أطفال قد سـقطوا 

ضحايا خـالل اليومني املاضيني يف صعدة والحديدة 
والجـوف، جـراء انفجـار عنقوديـات وألغـام من 
مخلفـات العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، 
يف حـني ما يزال املوقـف األممي لم يتغـري، مكتفياً 
بالقلـق واالعـرتاف بالعجز عن القيام باملسـؤولية 
إزاء ما يرتكبـه تحالف العدوان واإلجرام عىل مرأى 

ومسمع من العالم. 
ويف سـياٍق متصـل، مـا تـزال الجرائـم اليومية 
للمرتِزقـة،  الفاضحـة  الخروقـات  عـن  الناجمـة 
تتسـبب يف تكبيد الشـعب خسـائر مادية وبرشية 
بشـكٍل ُمستمّر، وهنا وسـط صمت الراعي األممي 
أَيْـضاً، وهو ما يجعل وراء الصمت األممي أكثر من 

عالمة استفهام. 
ويف جديد الجرائم املرافقة للخروقات، اسـتهدف 
مرتِزقـة العـدوان األمريكـي السـعودّي، بقذيفـٍة 
مدفعيـة، منـزَل أحـد املواطنني بمديريـة صالة يف 

محافظة تعز. 
وأوضـح مصـدر محـيل باملحافظـة أن مرتِزقَة 
العدوان اسـتهدفوا بقذيفة مدفعيـة منزَل املواطن 
أحمـد الجعشـني يف حي الجملة، مـا أَدَّى إىل وقوع 
أرضاٍر بليغـة يف املنـزل، وإثـارة الرعـب يف نفوس 
سـاكنيه وأهايل الحي، ُمشرياً إىل أن هذا االستهداف 

الثالث ملنزل الجعشني من قبل املرتِزقة. 
فيمـا أّكـد مسـؤوُل البحث الجنائـي باملديرية، 
َد مرتِزقة العدوان  النقيب عبدالكريم الخطابي، تعمُّ
خـرَق الُهـدنـة املعَلنة واسـتهداَف الحـي بصورٍة 
ُمسـتمّرة وممنهجـة، مسـتنكراً التواطـؤ األممي 
والـدويل، مـع مرتِزقة العـدوان إزاء هـذه الجرائم، 

واستمرارهم يف املتاجرة بمعاناة أبناء تعز. 

 :  خاص 
أّكــد وزيـُر امليـاه والبيئـة، املهنـدس عبدالرقيب 
الرشمانـي، أن الحصاَر والعدواَن تـركا تأثرياً مدّمـراً 
عـىل قطـاع الخدمـات ومنها قطـاع امليـاه والبيئة، 
ُمشـرياً إىل أن قطـاع املياه تأثر بالتدمـري املبارش من 
العـدوان، َحيُث طال القصف خزانـات مياه ومعدات 

تابعة للوزارة. 
أوضـح  لــ «املسـرية»،  ـة  َخاصَّ ترصيحـات  ويف 
تسـبب  الجائـر  الحصـاَر  أن  الرشمانـي  املهنـدس 
بانعدام املشـتقات النفطية وصعوبـة الحصول عىل 
قطـع الغيار التي نحتاجهـا يف معالجة مياه الرصف 

الصحي. 
وبشـأن الخسـائر الناجمة عن القصـف املبارش، 
نـّوه الوزيـر الرشمانـي إىل أن ١٣٥٠ منشـأة للمياه 

والرصف الصحي تعرضت لالسـتهداف من العدوان، 
موضًحا أن قيمة املنشآت التي تعرضت للتدمري ٧٣٠ 

مليون دوالر. 
وأّكــد وزيـر امليـاه والبيئـة أن محطـات الضـخ 
ومعالجة املجـاري انخفضت طاقتها التشـغيلية إىل 
أقـل مـن ٣٠ ٪ من قدرتها؛ بَسـبِب الحصار، وهو ما 
تسـبب بظهور حـاالت لطفح املجاري ال سـيَّما مع 

موسم األمطار. 
ويف ظل الهجمة العدوانية عىل الشـعب اليمني، ما 
يزال الدور األممي املساند لذلك اإلجرام حارضاً يف ُكـّل 
املجـاالت، َحيُث أّكـد املهنـدس عبدالرقيب الرشماني 
أن «املنظمـات األممية العاملة يف اليمن عىل علم بكل 
تفاصيل منشآت الخدمات املائية وحجم الرضر الذي 
لحق بها»، ُمضيفاً «لم نلمس أي تدخل من املنظمات 
األممية لتحسني وضع منشآت ومحطات قطاع املياه 

يف اليمن». 
وتابع بالقول «باإلْمَكانات البسيطة املتوفرة لدينا 
عملنا عىل تشـغيل محطات امليـاه والرصف الصحي 

منذ بداية العدوان واستفدنا من الطاقة البديلة». 
وأَشـاَر الرشمانـي إىل أن الخدمـات التـي تقدمها 
الـوزارة ما زالت تُقـدم بالحد األدنى؛ بَسـبِب ضعف 
اإلْمَكانات، منوًِّها إىل أن وزارة املياه والبيئة تحتاج إىل 
مبلغ يقدر بـ ٧٨٠ مليـون دوالر إلعادة تأهيل قطاع 

املياه. 
ويف ختام ترصيحاته جدد وزير املياه والبيئة الدعوة 
للمنظمات الدولية والعاملة يف املجال اإلنساني العمل 
عـىل رفع املعانـاة عن شـعبنا ومنع احتجاز سـفن 
املشـتقات النفطيـة، فيما طالـب الرشماني بموقف 
حاسـم تجاه ما تمارسـه دول العدوان واإلجرام من 

وحشية وتضييق بحق الشعب اليمني املحاَرص. 

أخبار

شغما المرتِجصُئ باسج غساعثشعن طظجًق بصثغفئ جّئئئ أضرارًا بالشئ شغه:

ئ لـ «المسغرة».. خقل تخرغتات َخاخَّ

اجاحعاُد طعاذظ جراء اظفةار لشط طظ طثّطفات املرتجصئ بالتثغثة

الحرطاظغ: السثوان دّطـر 1350 طظحأة لطمغاه والخرف الختغ 
ولط ظطمج أي دور لطمظزمات افطمغئ

اجاسادة جغارة وبقث دراجات ظارغئ وضئط طاعمني بةرائط 
جرصئ يف الساخمئ واملتاشزات

 :  طاابسات 
األمنيـة  اإلنجـازات  اسـتمراِر  ِظـلِّ  يف 
النوعية الناتجة عـن اليقظة العالية لرجال 
األمن، تمّكن رجال الرشطة والبحث بأمانة 
العاصمة ومحافظات إب والحديدة وصعدة 
من اسـتعادة سـيارة وثالث دراجات نارية 
مرسوقة، وضبط متهمـني بارتكاب جرائم 
رسقـة، وذلـك يف حصيلـة ٢٤ سـاعة مـن 
الجاهزيـة العاليـة للعيون السـاهرة ألمن 

الوطن واملواطن. 
ويف أمانـة العاصمة أوضـح مصدر أمني 
أن مركز رشطـة الحتـارش يف مديرية بني 
السـيارة  اسـتعادة  مـن  تمّكـن  الحـارث، 
املرسوقـة التابعة للمواطـن عبدالله يحيى 
األهجـري -٥٠ عامـاً- والتي كانـت بعهدة 
املواطن فارس أحمـد األهجري -٣٥ عاماً-

، بعـد رسقتها بفرتة وجيـزة، يف حني تمّكن 
مركز رشطة اللقيـة يف صنعاء القديمة من 
اسـتعادة الدراجة النارية املرسوقة التابعة 

للمواطـن محمـد عبداللـه الهمدانـي -٢١ 
عاماً-. 

مركـز  اسـتعاد  الوحـدة،  مديريـة  ويف 
رشطة املجمع دراجة نارية مرسوقة تابعة 
للمواطـن محمـد أحمد املـدويل -٢٠ عاماً- 
وضبـط املتهم برسقتها املدعـو (ب. ع. م) 

-٢٠ عاماً-. 
ويف محافظـة إب ضبطت رشطة مديرية 
القفر املدعـو (م. ع. ع) -٣٠ عاماً- بتهمة 
رسقة مسدس نوع كلك وذخرية شيكي من 
منـزل املواطن صدام مـوىس املرغمي - ٣٥ 

عاماً-. 
البحـث  ضبـط  الحديـدة  محافظـة  ويف 
عامـاً-   ٢٠- أ)  م.  (م.  املدعـو  الجنائـي 
واملدعـو (أ. م. أ) -١٩ عامـاً- بتهمة رسقة 
مجوهـرات «ذهـب» مـن منـزل املواطـن 
إسـماعيل عيل دريـب -٥٥ عامـاً-، يف حني 
ضبـط البحـث الجنائـي بـذات املحافظـة 
املدعـو (ع. ا. ت) -٢٠ عاماً- بتهمة رسقة 
٨ مكيفات وكابـالت نحاس وأدوات منزلية 

أُخرى من منزل املواطن نبيل محمد الطيب 
-٣٠ عاماً-. 

وإىل محافظـة صعـدة اسـتعاد البحـث 
الجنائـي دراجـة ناريـة مرسوقـة، وألقى 
القبض عـىل املتهم برسقتهـا، فيما أوضح 
البحـث الجنائي أنـه تم اسـتعادة الدراجة 
للمواطـن  التابعـة  املرسوقـة  الناريـة 
عبدالسـالم أحسـن الطالبـي -٢٢ عامـاً- 
وضبـط املتهم برسقتها املدعـو (ف. ق. د) 
-١٩ عاماً-، ُمشرياً إىل أنه تم تسليم الدراجة 

النارية املرسوقة لصاحبها. 
أشـاد  األمنيـة،  اإلنجـازات  هـذه  وإزاء 
املذكورة  بالقضايـا  واملعنيـون  املواطنـون 
سـلفاً، باليقظة األمنية العالية التي يتحىل 
بهـا رجال األمن يف ُكــّل املحافظات الحرة، 
مؤّكـدين أن التعاون الشـعبي مع األجهزة 
األمنيـة يعزز مـن اليقظـة العالية ويسـد 
الطرق أمام العصابـات والخاليا الرامية إىل 
سـلب الحقوق وزعزعة األمن واالسـتقرار 

والسكينة العامة. 
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 :  طاابسات 
وّجهت القواُت املسـلحة، االثنني، تحذيراً مبارشاً 
وشـديَد اللهجـة للعـدو الصهيونـي، مـن عواقِب 
ارتـكاِب أية حماقة ضد الشـعب اليمني، وذلك عىل 
خلفيـة الترصيحات والشـائعات اإلعالمية األخرية 
التـي بثها العدّو وزعمت َشـنَّ هجـوم «إرسائييل» 
عىل اليمـن مؤّخراً، َحيُث اعتربت القواُت املسـلحة 
هذه األنباَء املغلوطَة تحِمـُل نوايا عدوانيًة واضحًة 
من جانب الكيـان الصهيوني تجاه اليمن، مؤّكـدًة 
أنها جاهزٌة للرد عىل أي اعتداء، ولن ترتّدَد يف توجيه 

أقىس الرضبات وأشدها إيالماً. 
وقالت افتتاحيُة صحيفة «٢٦ سبتمرب» الرسمية 
التابعـة لـوزارة الدفـاع، والتـي يـرأس تحريَرهـا 
املتحدُث الرسـمي للقـوات املسـلحة العميد يحيى 
رسيـع إن: «إقـداَم العـدّو اإلرسائييل عـىل ارتكاِب 
أية حماقة لـن يُقابََل بالصمت بل بالرد املناسـب» 
مؤّكــدًة أن «القوات املسـلحة جاهزة ألية خيارات 

تحّددها القيادة يف أية لحظة». 
ويأتـي التحذيـُر الجديـُد رداً عـىل مـا وصفتـه 
االفتتاحية بـ «الترسيبات الصهيونية املتعمدة التي 
تَدَّعي شن عدواٍن عىل بالدنا مطلع الشهر الجاري» 

مؤّكـدًة أن هذا األمر لم يحدث. 
وكانت عدُة وسـائل إعالم بعُضهـا يتبُع تحالَُف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي بثت خالل 
الفـرتة املاضيـة أنبـاًء مضللـًة عن تعـرض اليمن 
لقصف صهيوني، وذلك بعد أن ّرصح قادة يف جيش 
العـدّو اإلرسائيـيل باسـتهداف «دولة» لـم يحّددوا 

اسَمها خالل االعتداءات األخرية عىل قطاع غزة. 
ونفى عضُو املجلس السيايس األعىل، محمد عيل 
الحوثـي، يف وقٍت سـابق صحَة ما تداولته وسـائل 

اإلعالم مؤّكـداً أنه لم يحدث أي قصف صهيوني. 
وقالت افتتاحيُة صحيفة ٢٦ سـبتمرب أن «قياَم 
العدّو اإلرسائييل بترسيب مثل تلك االدِّعاءات وبذلك 
الشـكل املقصـود يكشـُف عـن نوايا خبيثـة لذلك 
الكيان املجرم تجاه شـعبنا العظيم وبلدنا العزيز» 
مشـريًة إىل أن «الترصيحاِت املعاديـَة لقادة الكيان 
الصهيونـي ليسـت إالَّ مؤرش عىل حجم ومسـتوى 
العداء الصهيوني لليمن الحر املسـتقل، والتناوالت 
اإلعالمية الواسعة لتلك الترسيبات تحمل يف طياتها 
نوايا عدوانية واضحة وهو ما تتعامل معه الجهات 

املعنية يف بالدنا بكل جدية». 
ولفتت إىل أن تلّقي وسـائل إعالم تحالف العدوان 
لتلـك األنبـاء ونرشهـا «يوحـي بالتنسـيق ضمن 

التهيئة والتمهيـد لتطورات يعتقد العدّو أنه القادر 
عىل التحكم بمسارها».

وأّكــدت أن «عـىل العـدّو اإلرسائيـيل أن يأخـذ 
تحذيـَر القـوات املسـلحة بمحمـل الجـد، فاليمن 
بقيادته وشعبه وقواته املسلحة لن يرتّدَد يف تسديد 
الرضبـات القاسـية واملؤملـة رداً عـىل أي عـدوان 

محتمل ضد بالدنا». 
وخـالل سـنوات العـدوان، بـرزت بشـكٍل واضح 
مخـاوُف العـدّو الصهيونـي مـن تصاُعـِد القدرات 
اليمنية وتحّرر البلد من الوصاية األجنبية، كما برزت 

مطامُع تل أبيب بالسيطرة عىل السواحل اليمنية.
وكانـت وسـائُل إعـالم إرسائيلية قـد أّكـدت أن 
» يف  العـدوَّ الصهيوني يعتـرب «رشيكاً غري رسـميٍّ
تحالـف العـدوان عـىل اليمن، وكشـفت أنـه يقدُم 
الكثريَ من جوانب الدعم لعمليات العدوان والحصار 

واالحتالل التي تنفذها السعوديّة واإلمارات. 
وعـّرب العديـُد مـن قـادِة الجيـش الصهيونـي 
ومسـؤوليه خالل السـنوات املاضية بشكل واضح 
عـن قلِق «تـل أبيب» املتصاعـد من امتـالك اليمن 
وأسـلحة  نوعيـة  عسـكرية  وقـدرات  إلْمَكانـات 
تسـتطيع الوصول إىل األرايض املحتّلـة، وأّكـدوا أن 
كيـان العـدّو يعترب اليمن ُجـزءاً مـن التهديد الذي 

يواجُهه يف املنطقة من جانب محور املقاومة. 
وانكشـف دوُر الكيـان الصهيونـي يف العـدوان 
عىل اليمن بشـكٍل واضـٍح أَيْـضاً من خالل فضائح 
االجتماعـات والتَحـّركات التي جمعت مسـؤولني 
صهاينـة بمسـؤولني يف سـلطة املرتِزقـة، وإعالن 
بعض املليشـيات التي يمولهـا تحالف العدوان عن 

قبولها بـ»التطبيع» مع الكيان الصهيوني. 
وتناولت العديُد من وسـائل اإلعـالم الصهيونية 
مخاوَف كيان العدّو مـن االنتصارات التي تحّققها 
قـوات الجيـش واللجـان يف املعركـة مـع العدوان، 

وُخُصوصاً يف جبهة مأرب. 
وكان قائـد الثورة السـيد عبـد امللك بـدر الدين 
الحوثي، قد حذر الكيان الصهيوني سـابًقا وبشكٍل 
مبـارش من أن إقدامه عىل ارتـكاب أية حماقة ضد 
الشـعب اليمنـي سـيواجه برضبـاٍت قاسـية ضد 
أهـداف حساسـة، مؤّكــداً أن اليمـن لن يـرتّدد يف 

توجيه هذه الرضبات. 
وكشـف وزير الدفـاع يف حكومة اإلنقـاذ، اللواء 
الركن محمد نـارص العاطفي، يف حوار أجرته معه 
صحيفة املسرية نهاية ٢٠١٩م، أن القوات املسلحة 
تمتلك بنك أهـداف «إرسائيلية» لن ترتّدد يف رضبها 

إذَا قّررت القيادة ذلك.

تقارير

ختغفئ «26 جئامئر» الرجمغئ تآّضـث أن حائسات العةعم «اإلجرائغطغ» سطى الئطث تثفغ ظعاغا سثواظغئ 

الصعات املسطتئ: أغئ تماصئ خعغعظغئ ضث الغمظ 
جُاصاَبُض بدربات صاجغئ

السةري: اقظصساطات يف طسسضر السثو جاسامر وق طثرَج 
لطمرتـجصئ إق بمحروع اجاصقل الئطث

 :  خاص 
أّكــد عضـُو الوفـد الوطني، عبـد امللك العجـري، أن 
حالَة االنقسـام التي يشهُدها معسـكُر تحالف العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي وأتباعـه لن تتوقَف، وأن 
امَلخَرَج الوحيَد للمرتِزقة هو العودة إىل املرشوع الوطني 

الجامع الذي يلتزم بسيادة البلد واستقالله. 
وقـال العجـري يف تغريدات عىل حسـابه يف تويرت إن: 
(حزب «اإلصالح» يشـكو خذالَن دول العدوان؛ ألَنَّه كان 
يتوقـُع منها أن تعيَد له سـلطتَه قبـل ٢٠١٤م، ويعتقد 
نفسـه الوريث الرشعي لسـلطة صالح، ودول العدوان 
تتهـم «اإلصـالح» واملرتِزقة ُعُمـوًما بالفشـل؛ بَسـبِب 
تفرقهـم، وتريـد توحيدهـم لتحقيـق أهـداف تحالـف 
ـة ومـا يهمـه، وليس ألهداف الشـعب  العـدوان الَخاصَّ

اليمني وما يهم اليمنيون). 

وتوتـرت العالقـة بـني تحالـف العـدوان ومرتِزقـة 
حـزب «اإلصـالح» مؤّخراً بشـكل كبري، بعـد أن دعمت 
دول العـدوان مليشـيا مـا يسـمى «املجلـس االنتقايل» 
للسـيطرة عىل محافظة شـبوة وثرواتها وطردت قوات 
حزب «اإلصالح» واسـتهدفتها بالطائـرات موقعًة قتىل 
وجرحـى، األمر الذي كشـف عن توّجــه واضح إلزاحة 
مرتِزقة «اإلصالح» من املشـهد تمامـاً ُخُصوصاً وأنه لم 
يعد يملك من مناطق النفوذ سوى مدينتي مأرب وتعز. 
وبرغـم أن حزب «اإلصالح» لم يجـرؤ عىل االعرتاض 
واتِّخـاذ موقف رسـمي تجاه ما تعرض لـه من صفعة 
مهينـة، فقد دفع بنشـطائه ملهاجمة تحالـف العدوان 

واتّهامه بـ»الخذالن». 
ووصـف مـا يسـمى «املجلـس الرئـايس» للمرتِزقة 
عنارص حزب «اإلصالح» بأنهم «متمردون» و»جماعات 
تكفرييـة» واعتـرب طـرد «اإلصـالح» مـن شـبوة «وأًدا 

للفتنـة» وهو ما أّكـد أن توّجـه اسـتهداف الحزب جاء 
بمباركة سعوديّة إماراتية. 

وقال العجـري: إن تبادل االتّهامات بني قوى العدوان 
ومرتِزقتهـا «سيسـتمر دون فائـدة، فـال «اإلصـالح» 
سيسـتعيد سلطته، وال دول العدوان قادرة عىل عسكرة 

اليمنيني لصالحها باستثناء من معها من املرتِزقة». 
َوأََضــاَف أن «الحـل الحقيقي هو يف دولة مسـتقلة 
ذات سـيادة فهـي وحدهـا القادرة عـىل تمثيل مصالح 
ُكــّل اليمنيني، وإقامـة عالقات متوازنـة مع محيطها 

اإلقليمي والدويل». 
ووجـه نشـطاء وسياسـيون وطنيون خـالل الفرتة 
املاضيـة دعـوات ملرتِزقـة حـزب «اإلصـالح» ملغـادرة 
معسـكر تحالف العدوان والعـودة إىل املرشوع الوطني، 
لكـن املوقف الرسـمي للحـزب ال زال متمسـكاً بخدمة 

السعوديّة واإلمارات برغم ُكـّل اإلهانات والصفعات. 
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العزغر طططص: سثد الةسعر المصخعشئ تةاوزت 100 جسر وبسدعا ُدّطـرت طرًة ُأخرى بسث إخقتعا

أضبر طظ 3.6 ططغار دوقر خسائر وزارة افحشال والطرق جراء السثوان

خظساُء تةّثُد املطاَلئَئ باظفغث بظعد «السقم» والعجغط افطمغ غسرتف بعصعف السثوان وراء ظعإ الرواتإ واملساظاة والاخسغث

الجضاة تصثم طساسثات لطمادررغظ يف بظغ ططر وسمران

 : خظساء
العامـة  األشـغال  وزارُة  أفـردت 
والطـرق يف مؤتمـٍر صحفي عقـد، يوم 
أمـس االثنـني، مسـاحًة للحديـث عـن 
مجمل الخسائر التي تعرضت لها جراء 
العـدوان األمريكي السـعودّي املتواصل 
للعـام الثامـن عىل التـوايل، موضحًة أن 
العدوان تجـاوز ُكـّل الحـدود ولم يرتك 

شيئاً إال ودّمـره. 
وقال وزير األشـغال العامة والطرق، 
املهندس غالب مطلق: إن إجمايل خسائر 

العـدوان  بَسـبِب  الـوزارة؛  مشـاريع 
تجاوزت ٣ مليارات و٦٦٥ مليون دوالر. 
َوأََضــاَف أن كلفـة معالجـة أرضار 
شـبكة الطـرق املتوقفة والتـي تحتاج 
للصيانة جـراء العدوان تتجـاوز املليار 
و٦٧٥ مليـون دوالر، الفتاً إىل أن الطرق 
التـي قصفهـا العـدوان تتجـاوز كلفة 

صيانتها مليار و٤٦١ مليون دوالر. 
وأوضـح أن عدد الجسـور املقصوفة 
تجـاوزت ١٠٠ جرس بكلفة ٤٦٢ مليون 
دوالر، ُمشـرياً إىل أن العـدوان األمريكي 
والجسور  الطرق  اسـتهدف  السـعودّي 

أكثر من مرة حتى بعد إصالحها. 
غـارات  أن  مطلـق  الوزيـر  وأّكــد 
العـدوان اإلجرامية تسـببت يف سـقوط 
املهندسـني  مـن  وجرحـى  شـهداء 
والعاملـني يف صيانة الطرق أثناء أدائهم 

عملهم يف امليدان. 
وأَشاَر إىل أن العدوان ومرتِزقته قاموا 
بزراعة األلغام يف عدٍد من الطرق العامة 
وتحتـاج لتفكيك وقلـع وإعادة إصالح، 
ـة  الفتـاً إىل أن عـدداً مـن املـدن وَخاصَّ
الحدوديـة أصبحـت بال طـرق وتحتاج 

إلعادة تأهيل وإصالح من جديد. 

 : خاص
جـّددت صنعـاُء مطالبتَها لألمـم املتحدة 
برسعِة تنفيذ التزامات الُهـدنة ويف مقدمتها 
الرواتب، يف حني اعرتف الوسـيُط األممي بأن 
تحالـف العـدوان يقـُف خلف نهـب الراتب، 

ويتخفى وراَء مساعي تبديد السالم. 
ويف لقاء جمع وزير النقل واملنسق األممي 
ـاُب الدرة أن  ديفيد غريسـيل، أّكــد عبدالوهَّ
تحالف العـدوان ال يملك أيـة جدية لتحقيق 

السالم. 

واسـتنكر الوزير الدرة اسـتمراَر تحالف 
العـدوان يف احتجاز سـفن الوقـود بما يهّدد 
الُهـدنـة األمميـة، مطالبـاً بموقـف أممـي 

حازم. 
األممـي  املنسـق  تحـدث  السـياق،  ويف 
املقيم للشـؤون اإلنسـانية يف صنعاء، ديفيد 
غريسـيل، يف ترصيحات لـ «املسرية»، وأّكـد 
أن «موضـوع دفـع الرواتـب وفتـح مطـار 
ا للشـعب  صنعاء قضايا حيوية ومهمة ِجـدٍّ

اليمني». 
وقـال غريسـيل: «ال زلنا ننظـر بإيجابية 

لحل القضايا املتصلـة بدفع الرواتب وإعادة 
فتـح مطـار صنعـاء وعـودة الرحـالت إىل 
القاهـرة»، يف اعـرتاف ضمنـي عـىل لسـان 
أممـي أن تحالـف العدوان يقـف خلف نهب 
املرتبات والتنصل عن بنود الُهـدنة، َحيُث أن 
ترصيحاِت غريسـيل تأتي بعد تنفيذ صنعاء 
لـكل الجهود األُحاديـة يف املِلفـات املذكورة، 
بانتظـار خطـوة مماثلة من الطـرف اآلخر، 
ليؤّكــد هـذا االعـرتاف األممـي أَيْـضاً مدى 
تهـاون «األمـم املتحـدة» تجـاه تعسـفات 

العدوان. 

 : طاابسات
قدم مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة 
صنعـاء، أمـس مسـاعدات نقديـة لعدد من 
األرس التي تعرضت مسـاكنها ألرضار بالغة 

جراء سيول األمطار يف مديرية بني مطر. 
وبالتـوازي دّشــن فـرع الهيئـة العامة 

للـزكاة بمحافظة عمران توزيع مسـاعدات 
يف  السـيول  مـن  املتـرضرة  لـألرس  إيوائيـة 

مخيمات أحفاد بالل باملدينة. 
وخالل التوزيع أوضح مدير مكتب الهيئة 
العامة للزكاة باملحافظة محمد الشـهراني، 
أن املسـاعدات تسـتهدف ٥٠ أرسة، وتشمل 
توزيع بطانيـات وفرش ومواد بنـاء لرتميم 

املخيمات واملساكن املترضرة. 

وأّكـد حرص الهيئة عىل إغاثة املترضرين، 
ومسـاعدة املحتاجني حسب مصارف الزكاة 

الرشعية. 
فيمـا أوضـح مديـر فـرع هيئـة الـزكاة 
بمديريـة عمران، حسـني الحـدي، أن توزيع 
املـواد تم حسـب طبيعة وحجـم الرضر، ويف 
إطـار جهـود االسـتجابة الطارئة ملسـاعدة 

املترضرين من السيول.

ضطغئ الطإ بةاطسئ إب تتغغ ذضرى اجاحعاد اإلطام زغث

 : إب
نّظمـت كلية الطب والعلـوم الصحية بجامعة 
إب وامللتقيـات األكاديميـة واإلداريـة والطالبية، 
أمس، فعاليًة ثقافيًة بمناسـبة ذكرى استشـهاد 

اإلمام زيد -عليه السالم-. 
املحافظـة  وكيـل  اسـتعرض  الفعاليـة  ويف 
عبدالفتـاح غـالب، جانباً من سـرية اإلمـام زيد، 
ورضورة أخذ الـدروس والعرب من حياته الحافلة 
بالعلـم والعمل والكفـاح؛ ِمن أجـِل الحفاظ عىل 
جوهـر الديـن وقيمـه السـامية ومقارعـة بغي 

الطغاة. 
ويف الفعاليـة التـي حرضهـا رئيـس الجامعة 
الدكتـور طـارق املنصـوب، أّكــد نائـب رئيـس 
الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور أحمد أبو لحوم، 
ـــة وبما يصلح حال  أهميّة االقتـَداء بأعالم األُمَّ
ــة اإلسـالمية من  الفـرد واملجتمع لتتمّكـن األُمَّ

مواجهـة كافة املؤامـرات التي تحـاك ضدها من 
قبل قوى االستكبار. 

بـدوره حذر نائـب رئيس الجامعة للدراسـات 
العليـا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسـان، من 
مخاطـر الحـرب الناعمـة التـي يشـنها تحالف 
ــة  العدوان؛ بَهدِف فصل الشـباب عـن رموز األُمَّ

ومنهجهم الرتبوي. 
ودعا الشباب إىل االستفادة من هذه الفعاليات 
يف التمسـك بالُهــِويَّة اإليَمـانيـة والتحيل بالقيم 

ــة.  واملثل الدينية التي جسدها أعالم األُمَّ
تخللـت الفعالية بحضـور عميد كليـة اآلداب 
الدكتـور عـارف الرعـوي وعميـد مركـز التعليم 
امُلسـتمّر وخدمـة املجتمع الدكتـور أكرم عطران 
ومسـاعد األمـني العـام نبيـل الـورايف والدكتور 
محمد منصور وأمني عام كلية الطب عبده صالح 
البعدانـي وصادق وجيـه الدين، قصيدة شـعرية 
معربة ومسابقة ثقافية وتوزيع عدد من الجوائز. 

الساطسغ وسعض غّططسان سطى تةط الثطار يف طظحآت خسثة

 : خسثة
السـيايس  املجلـس  عضـُو  اّطلـع 
ومحافظ  السـامعي،  سـلطان  األعىل، 
صعـدة، محمـد عـوض، أمـس، عـىل 
حجم الدمار واألرضار يف املركز الثقايف 

ومبنى املعهد املهني الصناعي. 
واسـتمع عضـو السـيايس األعـىل 
السـامعي واملحافـظ عـوض ومعهما 
أمـني عام املجلـس املحـيل باملحافظة 
محمـد العمـاد، من مدير عـام مكتب 

التعليم الفني والتدريـب املهني طاهر 
األرضار  عـن  رشح  إىل  طالـب،  أبـو 
التـي خلفتها غـارات طـريان العدوان 

األمريكي السعودّي يف املبنيني. 
وخالل الزيارة، أّكـد عضو السيايس 
ُكــّل  مسـاندة  السـامعي،  األعـىل 
املؤّسسـات ملحافظـة صعـدة إلعـادة 

إعمار املنشآت التي دّمـرها العدوان. 
مـن جانبه، أشـار محافـظ صعدة 
إىل أن العـدوان دّمــر البنيـة التحتيـة 
باملحافظـة، مؤّكــداً أن العـدوان لـن 
يف  التنميـة  عجلـة  إيقـاف  يسـتطيع 

للرجـال يف  صعـدة وسـتظل مصنعـاً 
مختلف املجاالت. 

وكان عضو املجلس السيايس األعىل 
سـلطان السـامعي ومحافـظ صعدة 
محمد عوض قد ناقشـا بحضور أمني 
عام محـيل املحافظة وعدد من الوكالء 
ومـدراء املكاتب التنفيذيـة احتياجات 

املحافظة. 
كما اطلعوا عىل سري العمل يف إذاعة 
صعدة املحليـة، ومرشوع بنـاء صالة 
٢١ سبتمرب باملركز الثقايف والذي تنفذه 

وتموله السلطة املحلية باملحافظة. 
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 : إبراعغط السظسغ 
وقفـاٍت  ينظِّمـون  اليمنيـون  يـزال  ال 
املتحـدة  األمـم  مبنـى  أمـام  احتجاجيـًة 
بصنعـاَء؛ للمطالبـة بتحـرُّك أممـي جـاد 
لـرصف رواتب موظفـي الدولـة، مؤكدين 
أن العـدواَن األمريكي السـعودي يُِرصُّ عىل 
مفاقمة معاناة اليمنيني، وعدم تنفيذ بنود 

الُهدنة.
هـذا  إلنجـاز  األممـي  الحـراِك  وبتتبـع 
املِلـف يبقى حديث املرتبات مسـكِّناً ومادًة 
لالستهالك ضمن ُهـدنة ُوصفت منذ اليوم 

األول بأنها هشٌة ترتنُح يمنًة ويرسًة. 
الدكتـور  االقتصـادي،  الخبـريُ  ويشـري 
أحمد حجر، إىل أن هناك ما يقُف أمام َحـلِّ 
هذا اِلملـف، باإلشـارة إىل التزامات تحالف 
العدوان لرشاء ضمائر املرتِزقة ومواليهم يف 
حربـه ضد اليمن والتـي رأى أنها التزامات 
مالية كبرية وأن موازنات ضخمة تسـتهلك 
مـوارد البـالد لرشاء تلـك الـوالءات املزيفة 
والتي أظهرت العدوان األمريكي السـعودّي 
عىل اليمن وكأنه ال عالقة له بما يجري وأن 
ما يحصل يف البالد هو حـرٌب أهلية ال أكثَر 

كتزييف للحقيقة. 
ويقول الدكتور حجر: إن حصوَل وزير يف 
حكومة عمالء ومرتِزقة الرياض واإلمارات 
ما بـني ٢٠-٢٥ ألف دوالر وحصول أبنائهم 
بالسـفارات عىل ما يصـل إىل ٥ آالف دوالر 
ا تسـتنزُف  شـهرياً هي مبالُغ كبـريٌة ِجـدٍّ
مـوارَد الدولـة وتكـون عـىل حسـاب بنود 
املوازنة ومسـتحقات موظفي الدولة ككل، 
التزاماتهـا  أمـام  السـعوديّة  أن  موضحـاً 
الكبرية لرشاء العمالء واملرتِزقة ال تستطيع 
مـن وجهة نظري أن تدفع رواتب املوظفني 
إال أن تزيَد يف بيع ورسقة النفط من املناطق 
املحتّلة وما يحصل هو عبارة عن مماطالت 
واختالق ألعذار من وقت آلخر َوإذَا ما كانت 
هنـاك جدية فيجب أن يكـون هناك حديث 
مـن الوفـد الوطنـي إذَا مـا كان هنـاك أي 
اتّفاق حول املرتبات أن يتم بنقاٍط محّددة، 
بأشـياَء محّددة، بتاريـخ محّدد ال أن تؤخذ 
األمور بالعمومية التي ال تفصح عن يشء.

ويواصل: «واضٌح منذ نقل البنك املركزي 
وحتى اليوم، لم يتطرق أي اتّفاق أَو تفاهم 
عن حجم املبالغ املخصصة لرصف مرتبات 
املوظفني وال من سـيتم الـرصف لهم وفق 
رؤية محّددة.. وقـد كان الحديث مؤّخراً يف 
األردن عـن تقدم حول آلية لرصف املرتبات 
لكنهـا لم تكـن واضحة وال نعلـم وال يعلم 

الرأي العام ما هي». 
ويتابع حجر: يف العمـوِم، األمريكان هم 
مـن يديرون اللُّعبة بأكملهـا ويعلمون علم 
اليقني أن رصف مرتبات املوظفني سيُحِدُث 
لصالح الدولـة واملواطن، سـيكون  فارقـاً 
هناك انتعـاٌش اقتصادي وزيادٌة يف إيرادات 
يف  وزيـادٌة  الخدمـات  يف  ـٌن  وتحسُّ الدولـة 
القدرة الرشائية والذي سـيحّقق اسـتقراراً 
يف السـوق وتحسـناً ملحوظـاً مقارنة بما 

يحدث يف املناطـق املحتّلة التي تعيش حالَة 
تدهـور معيـيش وفـوىض، وهـذا ال يـرس 
املحتـّل، فاملخّطـط األمريكـي ومـن يدور 
بفلكه يسـعى إلبقـاء حالة الفـوىض والال 
اسـتقرار يف ُكــّل املناطق بمـا فيه الوضع 
االقتصـادي الـال مسـتقر وبقاء املعيشـة 
متدهـورة إللهـاء النـاس عـن مخّططاته 
الرامية إلنشـاء قواعده العسـكرية وتنفيذ 
أهدافه فيما الشارُع مشغوٌل بلقمة عيشه 
التي يحـرُص هـذا املحتلُّ أن تبقـى يف يده 

وتحَت رحمته.
ويضيـف: ال أرى أُُفقـاً لـرصف مرتبات 
املوظفني يف ضوء ما يجري اآلن، أما الُهـدنُة 
فقد استغلها تحالُف العدوان لرتتيب أوراقه 
ـة فيمـا يُخـصُّ  يف املناطـق املحتّلـة َخاصَّ
مرتِزقته وعمالئه الذين أصبح الثأر والعداء 

بينهـم واضحاً وال يمكن حله إالَّ بما يجري 
اآلن مـن إزاحة واسـتبدال، والـيشء الثاني 
إن وجدوا ألنفسـهم متنفساً لتخدير الرأي 
العـام العاملـي يف ظـل ضغـوط املنظمـات 
الدولية املدنية وغري املدنية عليهم بما فيها 
مجتمعاتهـا نفسـها مـع محاوالتهـم أن 

ينىس العالم هزائمهم التي تجرعوها.
 

أطرغضا عغ املسرصض
أن  العـدوان  فنظـرُة  هـذا،  جانـب  وإىل 
مـن الجيد حصول فـرتة اسـتقرار وهدوء 
وتحسـن ألوضاع الناس يعقبهـا مواجهة 
وعدوان جديد قد يجعل املواطن ينظر إىل أن 
تجدد العدوان سـببه «كذباً» تعنت صنعاء، 
يف املقابـل الظهور أمام الـرأي العام الدويل 
بمنظـر الباحث عن السـالم من خالل هذه 
الُهـدنـة التـي لـم تنجز أشـياَء ملموسـًة 

بحياة الشعب كما كان متفقاً عليه. 
وينظر تحالف العـدوان إىل ملف مرتبات 
املوظفني من منظوَرين اقتصادي وسيايس 
يجعل هذا املِلف شائَك الحل وإن تحدث عن 
حلحلة هذا املِلف الذي يبقى إنسـانياً بحتاً 
ال عالقَة لـه باملواجهة يف ظل مواثيق األمم 

املتحدة وإعالن حقوق اإلنسان.
ويـرى األمنُي العام التّحـاد عمال اليمن، 
عبدالكريم العطنة، أن تحالف العدوان ينظر 
إىل أن أي تقـدم يف جانب رصف املرتبات هو 
انتصـار لصنعـاء يف حني يسـتبقيه كملف 

ضمن مفاوضاته السياسية. 
ويقـول: إن اعتبار ملـف رصف املرتبات 
كانتصار لطرف هو خطـأ كبري، فاملرتبات 
هي مكتسبات موظفني ضحوا يف الوظيفة 
ـة  َخاصَّ املتواضـع  املدخـول  ذات  العامـة 
املتقاعديـن الذيـن قضـوا عمـراً طويالً يف 
خدمـة الدولة ما بني ٣٥-٤٠ عاماً وخاللها 
اسـتقطعت مبالغ مـن مرتباتهـم لصالح 
التأمـني ملا بعـد التقاعد من العمـل، أي أن 
تلك املبالغ أصبحت أمانة لدى الدولة لسداد 
رواتب أُولئك املتقاعدين ملا يعينهم مع حالة 

الضعف والشيخوخة واملرض. 
قيـادة  موقـَف  إن  العطنـة:  ويضيـف 
صنعـاء مـن رفـض أيـة ُهـدنـة أَو تمديد 
قـادم هـو الصـواُب مـع اإلرصاِر عـىل أن 
تتحّقـق التزامـات ورشوط الُهـدنـة التي 
تعهـد الطرف اآلخر بها والتي تأتي مرتبات 
موظفي الدولة عىل رأسـها كحقٍّ مستحقٍّ 
يجـب أن يـرصف بهـذا التوقيـت يف فـرتة 

الُهـدنة الحالية ال فرتة قادمة. 
ويتابـع: مع تمديـد الُهـدنـة األخري بدأ 
مبعـوُث األمـم املتحدة شـيئاً مـن الحراك 
حول هـذا املِلف، تحدثوا عـن تحقيق تقدم 
يف جانـب آلية رصف هـذه املرتبات، بعدها 
لم نسـمع شـيئاً سـوى تقرير لبنـك عدن 
املركـزي مثل نوعـاً من املماطلـة والتهرب 
مـن اسـتحقاق واجـب عليهم منـذ اليوم 
األول لنقـل البنـك املركـزي إىل عـدن وهو 
رصف مرتبات املناطـق الحرة كما املناطق 
املحتّلة... ونقول ألُولئـك: إن هذا لن يجدي 
نفعـاً فاملرتبـات بأثرها الرجعـي يجب أن 
ترصف طاملا وتحالف العدوان يسيطر عىل 
مـوارد البالد وثرواته ويقوم بنهبها وبيعها 

رساً وعالنية. 

استطالع

تةاعــض أطمغ طفدعح
خرُف رواتإ طعظفغ الثولئ.. 

تةر: المثطَُّط افطرغضغ 
غعثُف إلى إبصاء تالئ 
الفعضى وسثم خرف 

الرواتإ 

السطظئ: الرواتُإ غةُإ 
أن ُتخَرَف ذالما السثوان 

غظعُإ برواتظا جرًا 
وسقظغئ
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 : سئاس الصاسثي
إدراكاً منـه أن املعادلَة تغـرّيت وأن ثمرَة صمود 
ناً ملآالت  الشـعب اليمني دنـا وقُت حصادهـا، وتيقُّ
العدوان اإلجرامي عىل شبعنا وبلدنا بأنه إىل ُخرساٍن 
مبني واسـتقراًء للمرحلة القادمة ومتطلباتها وأن 
الشـعب اليمنـي بـات قاب قوسـني مـن االنتصار 
التاريخـي وتحريـر البلد من االحتـالل، افتتح قائد 
الثـورة السـيد عبد امللـك الحوثي -يحفظـه الله-، 
العـام الثامن من الصمـود بقوله: قادمون يف العام 
الثامـن بالتوكل عىل الله بجحافل جيشـنا املجاهد 

الصابر. 
الثوريـة  القيـادة  مـن  واضـح  إرصار  ويف 
والسياسـية عىل تحرير اليمن من االحتالل، تميض 
القـوات املسـلحة بـإرشاٍف مبـارش مـن القيـادة 
الثوريـة والسياسـية، وفـق خطـة شـاملة لبناء 
الجيـش، وتعزيـز قدراتـه العسـكرية، مـن خالل 
ة  التطوير العسـكري ابتـداًء من الطائرات املسـريَّ
والصواريـخ الباليسـتية، إىل األسـلحة التكتيكيـة 
والدفاعيـة الجويـة والبحريـة والربيـة، والوصول 
إىل االكتفـاء الذاتـي يف صناعة الذخائـر والقذائف 
واألسلحة املتوسـطة والخفيفة والنوعية، وهذا ما 
أّكـده الرئيس املشـاط حني قـال: إن اليمن وصلت 
إىل َمَصافِّ الدول املتقدمة يف الصناعات العسكرية، 
معتربًا أن اليمن باتت قدرة إقليمية ودولية باعرتاف 
الجميـع، ُمشـرياً إىل أن العـدوان وصـل إىل مرحلة 
اإلحباط والفشـل وهذا دليٌل عىل تعاظم قوة اليمن 

-بعون الله وفضله-. 
 

بظاء وتطعغر
قائـد  لتوجيهـات  وترجمـة  الشـأن،  هـذا  ويف 
الثورة، نفذت القوات املسـلحة بكافة تشـكيالتها 
وقطاعاتها عروضاً عسكرية تتضمن مسار عملية 
البناء والتطوير للمؤّسسة العسكرية، وما توصلت 
له مـن تأهيـل وتدريـب وبنيـة دفاعيـة متطورة 
ومتقدمة سـواًء يف امتـالك األسـلحة التكتيكية أَو 
االسـرتاتيجية، فما يتم عرضه مـن وحدات وألوية 
وفـرق عسـكرية يف مختلـف املناطـق، تؤّكـد عىل 
وجـود نهضـة كبـرية يف عمليـة البنـاء والتطوير 
نظامـي  وجيـش  ضاربـة  عسـكرية  لجحافـل 
متكامـل يمتلك ُكـّل عنارص القـوة والعلوم الفنية 
والتطبيقيـة والتقنيـات الحربية املنافسـة ملا لدى 

جيوش الدول املتقدمة. 

وألن املؤّسسـة العسـكرية جاهـزة وحارضة يف 
امليـدان لخوِض ُكـّل السـيناريوهات املحتملة فيما 
يتعلق بكرس الحصـار وتحرير املحافظات، ترجمة 
مـن خالل العـروض العسـكرية ما توعد بـه قائد 
الثـورة السـيد القائد عبـد امللك بدر الديـن الحوثي 
-يحفظه الله-، يف بناء جحافل جيش نظامية ببنية 
عسـكرية متطـورة ومتكاملـة يف هذا العـام، فقد 
تـم الوصول بقطعات الجيـش واللجان إىل جحافل 
نظاميـة أكثر قوة وأكثر نفـرياً يف عديدها وعتادها 
وبما يلبي متطلبات واسرتاتيجيات املعارك القادمة 
ضد دول العدوان بعد فشل الُهـدنة املزعومة، والتي 
تتم بطرق وتكتيكات أكثر نظامية وأكثر دقة وأكثر 

احرتافية يف علوم وفنون القتال الحديثة.
وعن تطـور الصناعـات العسـكرية وتطوراتها 
يقول عضو املجلس السـيايس محمـد عيل الحوثي 
يف ترصيـح للمياديـن: لدينا أسـلحة ردع بإْمَكانها 

تحقيق االنتصار. 
 

ترغٌئ واجاصقل
مـن  والعسـكرية  السياسـية  األبعـاد  وحـول 
العروض العسكرية التي تؤّكـد عىل إرصار وعزيمة 
قائد الثـورة والقيـادة السياسـية والعسـكرية يف 
نيـل الحرية واالسـتقالل وتحقيق السـيادة ووقف 
العـدوان وكـرس الحصـار وإرغـام االحتـالل عىل 
الرحيل، أّكـد الرئيس املشـاط عـىل موقف الحرية 
واالسـتقالل لليمـن دون تفريـط بشـرب يف أرايض 
متوعـداً  اليمنيـة،  الجمهوريـة  وُجـْزر  وسـواحل 

بمفاجآت كثرية يف املزاج والقرار الدويل. 

وكـون املشـاريع الوطنيـة والتنمويـة ال تنجح 
إال بوجـود جيش وطني قوي وحقيقي، يسـتطيع 
الدفـاع عـن مكتسـبات الوطـن ويحمـي الحدود 
وامليـاه اإلقليميـة واألجـواء ومواجهـة أي اعتـداء 
خارجـي، يقول باحثون يف الشـأن العسـكري: إن 
تلـك العروض لها أبعاد سياسـية تهدف إىل الحرية 
واالسـتقالل مـن الوصايـة، والعمالـة واالرتهان، 
وحماية اليمن ومكتسـباته وتحرير ُكـّل شرب فيه، 
وكذلك لتثبت القوات املسلحة لدول العدوان والعالم 
أهميّـة الصناعات العسـكرية ونوعهـا وجودتها، 
وأنهـا وصلت إىل اإلبـداع يف التصنيع رغـم العدوان 
والحصـار، وأن تلـك الوحـدات سـيكون لها رشف 
املشاركة يف التصدي لهذا العدوان وتنفيذ العمليات 
العسـكرية املباركـة بتوجيهـات القيـادة الثورية 
والسياسـية يف الوقت املناسـب، مفادها لن يوقفنا 
أحٌد عن اسـتهداف أراضيكم ومنشآتكم العسكرية 
والنفطيـة والحيويـة يف أي وقٍت نشـاء وأي مكاٍن 
نريد ُخُصوصاً مع فشـل منظومـات الدفاع الجوي 
األمريكيـة التـي تراهن عليهـا دول العـدوان، وأن 
ة سـيد  الصناعـات اليمنيـة الصاروخيـة واملسـريَّ

املوقف خالل األشهر بل األيّام القادمة. 
كمـا تتضمن تلـك العـروض توازنـاً يرغم دول 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي عىل وقف 

الحرب ورفع الحصار وامليض نحو السالم. 
 

جععزغٌئ واجاسثاد
أمـا األبعـاد العسـكرية مـن العـروض َفـإنَّهـا 
تهـدف إىل وجود قيادات عسـكرية جديـدة مؤهلة 

ومدربـة تدريباً عاليًا، وقادرة عىل التصدي للعدوان 
األمريكـي ومرتِزقتـه، وأن القـوات املسـلحة التي 
نفذت االسـتعراضات العسـكرية بوحـداٍت رمزية 
وبأصناف األسلحة التكتيكية سواًء الطريان املسريَّ 
أَو املدرعـات أَو األطقـم أَو القناصـات أَو املدفعية، 
لديهـا جيـش منظـم وقادر عـىل تنفيـذ العمليات 
القتاليـة يف مختلف الجبهات، وجاهز ألية مواجهة 
عسـكرية يف الـرب والبحـر والجو ويجـب عىل دول 
العدوان ومرتِزقتها أن تعي وتتفهم فشل حربها يف 

اليمن. 
ويـرى مراقبون بـأن العروض العسـكرية التي 
نفذتها القوات املسلحة بحضور القيادة السياسية 
عسـكرية  ورسـائل  دالالت  حملـت  والعسـكرية، 
عـىل صعيد مواجهـة العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، تؤّكــد الجهوزيـة واالسـتعداد الكامل 
يف حـال فشـلت الُهـدنة واسـتمرار العـدوان، وأن 
الجيش واللجان الشـعبيّة وصل إىل ذروة االستعداد 
ملواجهة ُكـّل السـيناريوهات، وأن استمرار الحرب 
لـم يعد يف صالـح دول العـدوان بل سـيكون وباالً 
عليها، وأن الجيش مسـتعد لكل الخيارات القادمة 
التي تتطلب منها حمايَة سـيادة وكرامة الشـعب، 
وأن مـا بعـد الُهـدنـة املزعومـة ليس كمـا قبلها، 
وأن ال ُهـدنَة وال سـالَم حتى اسـتعادة ُكـّل أرايض 
الوطن املحتّلة وتوحيدها وإعادتها إىل ُحضن الدولة 

اليمنية يف صنعاء. 
وتدرك القيادة الثورية والسياسـية، أن السـالم 
ال يأتـي إال من امتالك القوة، ومـن تعزيز القدرات 
وتطويرهـا ومـن مراكمـة اإلنجـازات والخـربات 
والصناعات، واسـتعراض القوات العسـكرية التي 
تشكل رسـالة رادعة للعدوان الذي يشن الحرب إذَا 
كان لم يصل بعد إىل قناعة بوقفها وتحقيق السالم. 
وفيمـا يتعلق بالعروض العسـكرية يقول عضو 
املكتب السيايس ألنصار الله عيل القحوم للميادين: 
العروض العسكرية يف صنعاء هي رسالة عسكرية 

مبارشة وتحذيرية لدول العدوان. 
ولهـذا َفـإنَّ تلـك العروض العسـكرية للدفع 
املتخرجة من ساحات التأهيل والتدريب ستمثل 
رافـداً مهماً لقوة اليمن وصمـوده وحمايته من 
أطماع الغزاة، وتعرب عن حضور دولة مسـتقلة 
وجهوزيـة جيـش، وأن اليمـن قـادم ال محالـة 
يف اجتثـاث ُكـّل من سـولت له نفُسـه املسـاَس 
بأرضه وكرامـة أبنائه، وهو حـارض وبكل قوة 
ــة املحورية ومقدساتها  للدفاع عن قضايا األُمَّ

الجوهرية. 

تقرير 

أصعال صائث البعرة تاةسث شغ العاصع 

سروض سسضرغئ بةتاشض الةغح.. سروض سسضرغئ بةتاشض الةغح.. 
سطــى أبــعاب اقظاخــار 
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 : خاص
عقد ملتقـى كتاب العـرب واألحرار، 
يـوم أمـس، مؤتمـًرا دوليٍّا عـربَ منصة 
العـروض  خاللـه  تنـاول  «زووم» 
القـوات  ألبطـال  األخـرية  العسـكرية 
املسـلحة اليمنية ودالالتهـا، وأهميتها، 
األمريكـي  العـدوان  عـىل  وتأثرياتهـا 
السـعودّي، وذلـك بمشـاركة وحضـور 
ناشـطني من النخب العربية واإلسالمية 
وقيادات سياسـية وإعالميـة وعدد من 
الُكتّـاب والكاتبات من مختلـف البلدان 

اإلسالمية. 
وعقد املؤتمر بالرشاكـة مع أصدقاء 
وهـم (الحملة  االسـرتاتيجيني  املؤتمـر 
الدولية لفك الحصـار عن مطار صنعاء 
الدويل، االتّحاد العربي لإلعالم اإللكرتوني 
فرع اليمن، اتّحاد كاتبات اليمن، املرصد 
العربـي لحقـوق اإلنسـان واملواطنة - 
لبنان، مركز الشهيد أبو مهدي املهندس 
- العراق، جمعية الشتات الفلسطيني - 
السويد، الحملة الدولية ملنارصة األرسى 
- أرسانـا مسـؤولية، ملتقـى كاتبـات 
وإعالميـات املسـرية، الوكالـة العربيـة 
للدراسـات واإلعـالم - العـراق، امللتقى 

الثقايف النسائي لبنان). 
وخـالل كلمـة لهـا باملؤتمـر قالـت 
مسـؤولة الفعاليـة واملؤتمـر اإلعالمية 
َوالحقوقية والناشـطة السياسية رباب 
تقـي من لبنـان املقاومـة: إن العروض 
العسـكرية أظهـرت قـدرات عسـكرية 
متطـورة محليـة الصنع مـن الطائرات 
الزلـزال٢  وسـالح  واملدفعيـة  املسـرية 
املحـيل، والكاتيوشـا، والقناصـة، وضد 
الـدروع، والكورنيـت، ووحـدة الدفـاع 
الجوي، واملدرعات، مؤّكـدة أن املشـهد 
يظهـر للعدو والصديق جهوزية الجيش 
املصريية  للمعركـة  الشـعبيّة  واللجـان 
التي لن تنتهي هذه املرة إىل ُهـدنة وإنما 
إىل فـرض إيقاف العدوان ورفع الحصار 
بالقـوة، الفتـًة إىل أن مشـاهد العروض 
ومرتِزقتـه  العـدوان  تحالـف  أرعبـت 
ًة وأن هـذه القوة كانت  وغريهـم، َخاصَّ
قد تعرضت لتدمري ممنهج اسـتمر منذ 

ما قبل العدوان. 
وأّكـدت تقي أن ما قبَل الُهـدنة ليس 
كمـا بعدهـا، وكذلك هو األمر بالنسـبة 
للعروض العسـكرية، فقد أثبـت اليمن 
اليـوم للجميع أنه قوة ردع ال يسـتهان 
بهـا، أما عـن محـاوالت كسـب الوقت 
واملراوغة تحت شـعار السـالم، فلم تعد 

تجدي نفعاً. 
العسـكرية  الـدالالت  وبخصـوص 
والسياسـية واالسـرتاتيجية للعـروض 
أوصلتهـا  التـي  والرسـائل  العسـكرية 
لألعـداء، يقول رئيـس الحملـة الدولية 
لفـك الحصار عن مطـار صنعاء الدويل، 
العميـد حميـد عبـد القـادر عنـرت: إن 
اليمن يمتلك مخزوناً َكبرياً من األسـلحة 
املتطـورة التي لم تُعـَرْض بعُد، َحيُث تم 
الحصـوُل عـىل هذه القـدرات يف ظروف 
عصيبـة وأثنـاء عدوان وحصار غاشـم 
ُمسـتمّر للعام الثامن عىل التـوايل؛ ولذا 
َفـإنَّ العروض العسـكرية تمثل رسالة 
للعـدو بأن عليـه أن يجنح للسـالم قبل 
هـدم املعبد عـىل الجميـع، مؤّكــداً أن 
السالح األمريكي الربيطاني تبخر تحت 
أقدام املجاهديـن اليمنيني، وأن العدوان 

السـعودّي واملرتِزقة ليسوا سوى أدوات 
ألمريكا وإرسائيل لتنفيذ مشـاريعهم يف 

املنطقة. 
 

 رجالُئ صعة واصاثار
لحركـة  الرسـمي  الناطـق  ويؤّكــُد 
إحسـان  لبنـان،  يف  اإلسـالمي  الجهـاد 
عطايـا، أن الُعُروَض العسـكرية ألبطال 
القوات املسـلحة اليمنية تحّدد البُوصلة 
تجـاه فلسـطني، موضًحـا أن ما حصل 
لليمن مـن رضيبِة حصار وحرب إال ألن 
بُوصلتَهم قضيُة فلسـطني، ُمثنياً بدعم 
اليمـن باملال والنفس لقضية فلسـطني 
العدوانيـة  والحـرب  الحصـار  رغـم 

املفروضة عليه. 
بدوره، قال اإلعالمي محمد السـيقيل 
من فلسـطني: إن العروَض العسـكرية 
تؤّكــد أنهـا رسـالة قـوة واقتـدار وأن 
الشـعبيّة  واللجـان  والجيـش  الشـعب 
يـد قابضـة عىل الزنـاد ألخـذ حقوقهم 
السياسـية وكرس الحصار، مؤّكـداً عىل 
عالقـة اليمـن القوية بفلسـطني وعىل 
أن عدوهمـا مشـرتك وهـم األمريكـي 

َوالصهيوني وأدواتهم باملنطقة. 
ويؤّكــد الدكتور والكاتب السـيايس 
إسـماعيل النجـار من لبنـان، أن أبطاَل 
الجيش اليمني الحفاَة هم َخطٌّ مستقيم 
يرُسـُم للحريـة وبوابـة عبـور لحريـة 
القـدس وهـم رجـاُل الرايـة اليمانيـة 

املوعودة بالنرص. 
وتحدث الربوفسوُر يف الفلسفة وعلم 
مقارنة وفلسفة األديان، الدكتور محمد 
أحمد حمـود، عن حضـارِة اليمن وأنها 
أصُل العرب، وأن الرصاعاِت عرب التاريخ 
ماديـة وطبقيـة وما تتعرض لـه اليمن 
من نهـب ثرواتها هو نتيجـة املؤامرات 
اليهوديـة، كمـا تحـدث حسـني ميليـد 
عـيل، من الجمهوريـة الصحراوية وهو 
ناشطـ حقوقي وسيايس، عن أن اليمن 
هي قضيـة الجميع جميـع دول محور 
املقاومـة، وحيّـا أهل اليمـن وعروضها 
العسـكرية التي هي تدل عىل مقاومتها 

وأصالتها. 
 

رجالٌئ لطخثغص والسثو
وتحِمـُل الُعُروُض العسـكرية ألبطال 

القوات املسـلحة اليمنية رسالتني للعدو 
والصديـق، كمـا يقـول الدكتـور دحام 
الطـه، وهو مـدرب تنميـة برشية دويل 
َواستشاري مشاريع التنمية املستديمة، 
منوًِّهـا إىل أن العـروَض تقـول للصديق 
نحـن بخـري وقـادرون عىل الدفـاع عن 
ـــة، وأن الرسـالة الثانيـة  قضيـة األُمَّ
للعدو تؤّكـد أننا لسنا ضعفاء وال جبناء، 
َوأَيْـضاً تؤّكــد أن اإلراَدة اليمنية تمتلك 
عقيـدة إيَمــانيـة جهاديـة ال يمتلكها 
العدّو رغم ما لديه من إْمَكانيات هائلة. 
وعـىل صعيـٍد متصـل، أّكــد الخبري 
اللـه  عبـد  اللـواء  العسـكري  واملحلـل 
الجفـري، أن العروض العسـكرية تمثل 
رسالة سياسية بأن هذا الجيش والسالح 
صمـام أمان للوطـن، وأن اليمـن اليوم 
ليس مثل األمس والشعب صامد واليمن 
أكثـر صمـود وقـادر عىل أخـذ حقوقه 
السياسـية وحريتـه واسـتقالله، كمـا 
تمثل رسـالة عسكرية بقدرات اليمنيني 
بالتصنيع، وامتالكهم أسـلحة متطورة 
قوية لتوازن الردع وبعيدة املدى وتنطلق 
من مرحلة الدفاع للهجوم، ُمشرياً إىل أن 

رسالة اليمن هي رسالة سالم الشجعان 
ال االستسالم. 

ووّجـه اإلعالمـي أرشف مـايض من 
مـرص تحيـَة إجـالل ألبطـال الجيـش 
وللقيـادة  اليمنيـة  الشـعبيّة  واللجـان 
الثورية والسياسـية، مؤّكــداً أن اليمن 
نموذج للعالم وأي إعالمي أَو سيايس أَو 

عربي ال يفخر باليمن ليس عربي. 
بالعـرض  وفخـره  اعتـزازه  وأّكــد 
العسكري واألسلحة اليمنية التي أذهلت 
وأرهبـت األعـداء، مؤّكــداً عـىل تعجب 
العالـم لهـذا العرض رغـم الحصار عىل 
اليمـن والعـدوان الـذي طال ومـا يزال 

ُمستمّرا. 
من جهته، وّجه هشـام عبـد القادر، 
وهو كاتٌب يمني، رسـالَة ُشـكر وتحية 
للسـيد القائـد عبد امللـك بن بـدر الدين 
الحوثـي -يحفظـه اللـه-، الفتـاً إىل أنه 
قبَل أن يبنَي جيشـاً وأسـلحة متطورة، 
فقـد بنـى عقيـدًة إيَمــانيـة جهادية 
وإراَدة يمانية ال تنكرس، مؤّكـداً أن زمن 
الهزائم قـد وىل وجاء زمـن االنتصارات 
الشـعوب  وتحرير  والحريـة  والسـيادة 

واملقدسات. 
أمـا عارف مثنـى العامـري -الناطق 
الرسـمي لحقـوق اإلنسـان- فأّكـد أن 
واألسـلحة  العسـكرية  القـدرات  هـذه 
بدأت مـن مرحلة الصفر رغـم الحصار 
والعـدوان عـىل اليمن، غـري أن اليمنيني 
والقيادة استطاعوا أن تنتجوا وتصنعوا 
وهذا بفضـل القيادة الثوريـة واملنهج، 
موضًحـا أن هـذه رسـالة لألعـداء إمـا 
السـلم وإما الحرب ورسالة أنها معركة 
الحرية والتحّرر الكامـل لكافة األرايض 
اليمنية وتحريـر كافة األرض من مرص 

إىل الجوالن. 
ولفـت إىل أن األسـلحة والقدرات هي 
نتيجة صرب وصمود سـبع سـنوات وما 

يزال الصرب والصمود والتحدي. 
وتتفـق مستشـارة مكتـب رئاسـة 
املـرأة،  لشـؤون  اليمنيـة  الجمهوريـة 
مـا  مـع  مطهـر،  نجيبـة  الدكتـورة 
يطرحـه العامري، وتقـول إن العروض 
العسـكرية للجيـش والسـالح املطـور 
ودفـع الخريجني رسـالة قويـة ترهب 
العدّو إما يجنح للسلم وإال سوف يكون 
لهـم قوة يمانية رادعـة َوأَيْـضاً أّكـدت 
عىل القـدرات اليمنية يف التصنيع، الفتة 
إىل أن الرسـالة ثانية هي أال يحلم العدّو 
بتمريره بالُهـدنة األوىل والثانية والثالثة 
فالقـوة  محـارب  اسـرتاحة  ليتخذهـا 
اليمنية ليسـت غافلة واليد قابضة عىل 

الزناد. 
وترى منى زيد املؤيد وهي صحفيٌة يف 
وكالة سـبأ أن هذه العروض العسكرية 
والقدرات َمـا ِهـي إال من ُصنع الثقافة 
القرآنيـة التي كرست قـوة أمريكا التي 
تسـتعرض فقط بأفالمها السـينمائية 
وهي قوة هشـة ال قـوة لهـا وال تمتلك 
أيـة قوة إيَمــانية، مؤّكـدة أن اليمن لم 
تكن فقط بالشعارات بل والعمل والعدة 

والسالح.. واإليَمــان والعقيدة. 
مـن  كثـريٌ  عـدٌد  املؤتمـر  وحـرض 
املسـتمعني واملشـاركني، منهم املحامي 
منري سيف الحمريي، واإلعالمية اليمنية 
بـدور الديلمـي، واإلعالميـة عريـب أبو 
صالحة، وشـهاب عبد املؤمن الشـامي، 

وإبراهيم أحمد الحوثي، َوأمل الحميل. 

صغاداٌت جغاجغئ وإسقطغئ دولغئ خقل طآتمر لمطاصى ُضاَّاب السرب وافترار:

السروض السسضرغئ الغماظغئ..  
شطسطغظ ظتع  الئعخطئ 
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صطُإ الطاولئ شغ جظعب العذظ 
طتمعد المشربغ

 
بعـد حرب 94 تعامل النظام السـابق مع الجنوب بمبدأ 
املنترص الذي يحق له عمل ما يشـاء وتطبيق سياسة الفيد 
وأطلـق العنان لرشكائه وعىل رأسـهم حزب اإلصالح لنهب 
األرايض وممتلـكات الدولـة والعبـث والتسـلط عـىل أبناء 
الجنـوب، ليزيـد من حجم الغضب يف نفـوس أبناء الجنوب 
حتـى أُولئك الذيـن كانوا ضد االنفصال ومـع الوحدة حتى 

تحول الغضب إىل كراهية للوحدة ولكل ما هو شمايل. 
ومن اللحظة األوىل النطالق املسرية كان األنصار يدركون 
مظلوميـة أبنـاء الجنـوب ويدركـون مـا تعرض لـه أبناء 
الجنوب من تهميش وإقصاء وظلم ويتعاطفون معهم، ويف 
مؤتمـر الحوار الوطني عمل األنصار عىل التقارب مع أبناء 
الجنوب وتضميد الجروح وأن يكون ألبناء الجنوب تمثيل يف 
الحكومة التي تم االتّفاق عليها يف مؤتمر الحوار بل وتنازل 
األنصـار عن حصتهم يف الحكومة لصالح أبناء الجنوب، إال 
أن الرئيس هادي وحكومة باسـندوة لم يسـمحوا بتشكيل 
تلـك الحكومة ورفضوا أن يكون للحراك الجنوبي واألنصار 

أي تمثيل يف الدولة. 
وبعـد دخول األنصـار إىل صنعـاء حـرص األنصار عىل 
أن يكـون للجنوب تمثيـل كبري يف مؤتمر السـلم والرشاكة 
وتـم التواصل مع أغلب قيـادات ووجهاء الجنوب لكن كان 
االخـرتاق الخارجي للجنوب كبرياً ولحـزب اإلصالح الكلمة 
األوىل يف الجنـوب والـذي عمل يف سـنوات مـا بعد حرب 94 
عىل السـيطرة عىل الجنوب واستغالل مشـاعر الناس ضد 
النظام السابق الذي كان اإلصالح جزًءا منه لتغذية األحقاد 
والكراهيـة وإبراز مظلومية أبناء الجنـوب وجرائم النظام 
بحقهم حتى أن قناة سهيل كانت تعمل ليل نهار يف تغطية 

تلك الجرائم. 
وعـىل الرغـم من ذلـك اسـتمر األنصـار يف التواصل مع 
الشـخصيات الجنوبية والتوصل إىل تسوية تزيل االحتقان 
وتحافظ عىل الوحدة اليمنية وحق أبناء الجنوب، وبعد فرار 
هادي إىل عدن عمل عىل تجييش أبناء عدن وخلق املزيد من 
االنقسام والشحن املناطقي وتم سحل أبناء األمن املركزي 
يف عدن بالشـوارع ليتدخل األنصار بإرسال قوات عسكرية 
لحفـظ األمـن يف الجنوب وقبل أن يتمّكـن األنصار من ذلك 
تدخل الخـارج بعدوان عسـكري وتصدر اإلصالح املشـهد 
الجنوبي وتم إخراج الجيش واللجان الشعبيّة من عدن ولم 
تميض سوى فرتة بسيطة لينقلب السحر عىل الساحر وتم 
تطهري عدن من حزب اإلصالح َوليصل األمر إىل أبني وشبوة. 
وأعتقـد أن نفوذ وتواجد األنصار يف عدن والجنوب اليوم 
أصبـح أكثر ممـا كان عليه يف السـابق ولهم عالقات جيدة 
ا مع كافة الشـخصيات يف الجنوب وربما يستطيعون  ِجـدٍّ
االنقالب عىل املرشوع اإلماراتي والسعودّي يف الجنوب وقلب 
الطاولة عىل الجميع يف الوقت املناسـب، وقد شاهدنا كيف 
استطاع األنصار االسـتيالء عىل أجزاٍء واسعة من شبوة يف 
يومني وهذا ما يفرس صمت األنصار عىل التَحّركات األخرية 

يف شبوة وأبني. 

الاسطغُط.. لَمظ وطاى؟ 

خثطٌئ طمعلٌئ أم صخعُر وسغ؟!

د. تمعد افعظعطغ

مـن الواِضِح أن الرتاتبيَة القياديـَة واإلدارية يف املدارس 
يه االنضباط،  اإلدارية الحديثة تلتزُم مبدأَ التسـليم، وتسمِّ
ودقة التنفيذ، وغري ذلك، وبات واضًحا أن الدول والرشكات 
واملؤّسسـات الناجحـة هي التـي تنّفذ قراراِت رؤسـائها 

الصائبة بالشكل الدقيق والحازم. 
وقبل أن نخوَض يف معنى التسـليم ونعمَل عىل تبسيطه 
ُه بعَض األسئلة التي تشري إىل خطورِة  وتوضيحه أكثر، أوجِّ

عدم التسليم للقيادة. 
س: ملـاذا ُهـِزم املسـلمون يف معركـة أُُحـد، ولحقتهم 
هزيمٌة نكراُء يف ظل وجود أكرم الخلق عىل ربه بينهم؟

ج: ألَنَّهم عَصوا وتنازعوا، ولم يسـلِّموا لتوجيه قائدهم 
النبي بالبقاء يف الجبل. 

س: ملـاذا خالف كثريٌ من الصحابة رسـوَل اللـه يف توجيهاته املتكّررة 
بشـأن حديِث الوالية، فرجعوا عىل أعقابهم القهقرى، وسيقول لهم يوم 
ــة يف َحيَْص بَيَْص  القيامة: (سحقاً سحقاً مَلن غرّي بعدي)، وأدخلوا األُمَّ

من ذاك اليوم إىل يومنا هذا؟
ج: ألَنَّهـم لـم يكونوا يسـّلمون لرسـول الله، وكانـوا (يقدحون) من 

رؤوِسهم خالفاً للنص. 
س: ملـاذا خالف أصحـاُب اإلمام عـيل، وأجربوه عىل ُقبـوِل التحكيم، 

وتركوا قتاَل معاوية، وقد كانوا من النرص قاب قوسني أَو أدنى؟
ج: ألَنَّهـم لم يكونوا يسـّلمون لإلمام عيل، وكانـوا يجتهدون من عند 

أنفسهم، وكانوا يكثرون عليه من االعرتاضات، والتلوي واملناقضة. 
س: ملـاذا أداَل اللـُه من أهل العراق أهَل الشـام؟ فانترص الشـاميون 

بقيادة معاوية، بينما ُسِحق العراقيون تحت أقدامهم؟
ج: ألَنَّ العراقيني لم يكونوا مسـّلمني لقيادتهـم ولو كانت عىل الحق، 
بل كانـوا أصحاب وجهات نظر مخالفة لقيادتهم، وتكثر يف أوسـاطهم 
األنظـار واالعرتاضـات والتشـكيكات، بينما كان الشـاميون مسـلِّمني 

ملعاوية. 
وعىل هذا..

فالتسـليم للقيـادة مسـألة مفروغة منهـا يف ُكـّل األدبيـات اإلدارية 
والقيادية املعارصة، ولن تسـتقيم حياة دولة وال مؤّسسة وال حتى بيت 

واحد منا إال بذلك. 
والتسـليُم هو الطاعُة التي أمرنا اللُه بها ألويل األمر، وليس شيئاً آخَر، 
الطاعـة لهـم يف الواجبات التـي يلزمنا القيام بها، ويف مـا أمرونا به من 
توجيهـات، وكذلك يف ما يتخذونه من قرارات قد تختلف أنظارنا فيها، إذ 

ال بد من الحسم فيها. 
مثالً أنا أرى أن ال يتمَّ تمديُد الُهـدنة بأي حال من األحوال، بينما ترى 
القيادُة أفضليَة تمديدها، ففي هذه الحالة ينبغي أن أسـلَِّم للقيادة؛ ألَنَّ 
القيـادَة مثل رجل يقـف عىل رأس التل، ويرى الحيثيـات من ُكـّل جهة، 
بينمـا أنا يف الـوادي ال أرى إال حيثيًة من جهة واحـدة. ومن يعلم مقدم 

عىل من لم يعلم. 
قد أستند يف رأيي بعدم التمديد بأن:

- الُهـدنة هذه حّققت ألمريكا وللسعوديّة بعَض األهداف االقتصادية 

والسياسية و...! 
- ولم تحّقق للشعب شيئاً. 

بينما القيادة قد تـرى من خالل اإلحصائيات والبيانات 
التي جمعتها، وبني يديها، أن:

- تمديـد الُهـدنـة خيـاٌر أفضـل ملواصلـة التحشـيد، 
واالستعداد. 

- وإجراء مزيد من الدورات للقيادات، والكوادر. 
الطائـرات  مـن  مزيـد  لصناعـة  الفرصـَة  وتهيـئُ   -

والصواريخ.
- وأنها تمّكن املعنيني من التَحّرك العسـكري والتخزين 
للسالح بالشكل الجيد، - وقد ترى القيادة أن هناك حاجة 

إلراحة الجنود واملقاتلني. 
- وأن العسـكريني أنفسـهم يوصون بذلك، وووو، مما 

ال أعلمه. 
فإذا أرصرُت أنـا عىل رأيي برضورة عدِم تمديد الُهـدنة، واشـتبجت، 
وبـدأت أصّدَر التهَم بالعجز، والخيانة، من فوق كيبورد حاسـوبي فهذا 

يعني:
- أننـي نّصبُت نفـيس قائًدا بجانب القائد، وبـدأت أرى أنفي أكرب من 

أنف أي واحد. 
- وشاققت من له األمر.

- ورأيـت يف نفيس من العلـم واملعرفة ما يعني تجهيل القائد، واعتبار 
حيثياته باطلة. 

- بينمـا حينمـا أسـّلم له وأطيعـه فهذا ال يعنـي أن القائـد يعترب ما 
لـدي من معرفـة وحيثيات باطـال؛ ألَنَّه قد رآها وقرأها ودرسـها ضمن 

الحيثيات األُخرى التي ال أعلمها. 
هذا كله يا إخوة ويا أخوات ال يعني بأي حال من األحوال أن نسلم لويل 
األمـر إذَا كان متظاهرا بالفسـوق والفجور، كمـا تقوله بعض املدارس 
اإلسالمية؛ ألَنَّ لدينا مبدأ (ال ينال عهدي الظاملني)، َو(فال تطعهما)، َو(ال 
طاعة ملخلوق يف معصية الخالق)، وما قاله اإلمام الهادي إىل الحق: (فإذا 

عصيت الله فال طاعة يل عليكم). 
ذا الحـني ظهـر لكـم أنه لـم يطلب أحد منكـم يا جن يـا عفاريت أن 

تسّلموا للحاكم الطاغية والظالم يف ما اتضح فسوقه وفجوره. 
نحن نطالب أنفسنا ومن يرى معنا بالتسليم للقيادة يف ما يجب علينا 
عملـه، وفيما يوجهنا به مما، وفيما قد يختلـف فيه بعضنا، من األمور 

التي من شأنها أن تختلف فيها التقديرات، واالجتهادات. 
يف بعـض األحيان قد ترى اليوم رأيا ما صائبا وخيارا حسـنا، وغدا قد 

تراه غري صائب، ملاذا؟ 
بسبب تغري الحيثيات، والتقديرات، والنفسيات أحياناً. 

ولو أن القرار العسـكري والسـيايس خاضع يل ولـك ولزعيط ومعيط 
ملا صلح لنا أمر، وملا تهيأ لنا نرص، ولجحفنا سيل العدوان يف أول يوم. 

إذن ال بد من الحسـم، ومن يحسـم هـو القائد بعد املشـورة ألهلها، 
وعليه:

فنحن نسـلم للقائد العلم تسـليما مطلقـا بمعنى أننا ننفـذ قراراته 
وخياراته ولو لم نكن قد اقتنعنا بها. 

ها ظهر لكم إيش املقصود بالتسليم ومتى وأين؟

سئث الصعي السئاسغ

تمـيض األحـداُث واملتغريات امليدانيـة يف إطارها 

الداخـيل ويف ظـل الُهـدنة األممية الهشـة مرسعًة 

بكل تفاصيلها الشائكة وعىل نحٍو مريب، ُخُصوصاً 

بعد بـروز بوادر عدائيـة لخلق هندسـٍة اجتماعيٍة 

عكسـية، وبرمجـة الجماهـري اليمنيـة يف املناطق 

املحتّلـة ُخُصوصاً واملحّررة بوجـٍه عام، عىل النحو 

الذي يتواكب مع برامج وبروباغندا تحالف العدوان 

وأذنابه االحتياط. 

ونجـد يف أوسـاطنا اإلعالمية من ينسـاق معها 

بـدون وعي أَو إدراك ملا يـدور خلف هذا التوّجـه أَو 

ذاك، فمثالً، هناك مجموعة من الحمقى ينسـاقون 

بغبـاء للرتويج بقصد أَو بدون قصد وتقديم خدمة 

مجانيـة، عىل اعتبـار أنهم يهاجمون ويسـتهدفوا 

أشـخاصاً أَو أفـراداً هـم بالواقـع ُمَجــّرد خونـة 

وعمالء كانوا وما زالوا وسـيظلون عنوان السقوط 

واالرتماء يف حضن األعداء. 

هـؤالء الحمقـى من إعالمـني وناشـطني، ربما 

ُرمـي لهم الطعم حقـاً فوقعوا يف رشاكـه، فنراهم 

يخوضون يف معارك وهمية ال أََساس لها يف الواقع، 

وألن العـدّو فقد ُكـّل أَو معظم وسـائله االتصالية 

بعينه،  والدعائيـة التي كانت تسـتهدف جمهـوراً 

لـم يجد سـوى وسـائل إعالميـة أَو 

مؤّسسـات)،  أَو  دعائية (أشـخاص 

مـن أوسـاطنا لينفـذ إىل الجمهـور 

املسـتهدف يف الداخل، ويسـتخدمها 

لنقل صـورة دائمة وُمسـتمّرة عنه، 

هو ال يهتم ما إذَا كانت هذه الصورة 

سـلبية أم إيجابيـة، ما دامـت تأتي 

رسـائلها يف تذكـرٍي دائٍم بـه، وتعمل 

عىل ترسيخ صورته يف ذهنية املتلقي 

الـذي بـدأ ينسـاها، إن لـم يكـن قد 

محاها مـن ذاكرته، ويظل بعضنا وبعض وسـائل 

محسـوبة لألسـف علينـا هـي أَداة هـذا الرتويـج 

والضخ. 

تلـك املعارك الجانبيـة واملمولة احتمـاالً، قدمت 

وتقـدم للخائن العميل خدمة مجانية لم يكن يحلم 

بهـا يف أفضل حاالته حتى وهـو موجود ُهنا، فقوة 

تلـك النفايـات ُعُمـوًما هـو مع اسـتمرار الدعاية 

املكرسـة لها أَو ضدها، وما هذا الضجيج اإلعالمي 

املفتعل إال هدف تم اإلعداد له مبكراً. 

ودليـل تقديم خدمات اسـرتاتيجية لــ (س) أَو 

(ص)، لــ (أ) أَو (م) من الخونة والعمالء، هو لفت 

األنظار نحوها بصورة دؤوبة، يف مثل هذا التوقيت 

بالذات، يف تسـاوٍق غـري منطقي مع 

الربوباغنـدا املعاديـة التـي تسـعى 

لخلـق هندسـٍة اجتماعية عكسـية 

لـن  إذ  وااللتفـاف،  التضامـن  مـن 

يأتي اسـتهدافك له بهـذه الطريقة، 

إال بنتائج عكسـية، وهـو أفضل ما 

يتمناه، رغم فشله مرات عديدة وهو 

يحاول تقديم نفسه كمنقذ. 

ألنـك ال تمتلـك الرؤيـة الواضحة، 

والوعـي  والتنسـيق  والتخطيـط 

برتتيبـات الدولة العميقة التي تحيـط بك من ُكـّل 

الجهـات، لهذا سـيظل الهدف البعيد الذي يسـعى 

لتحقيقه بواسطتك، يتمثل يف زرع الفكرة يف عقول 

الجماهـري، وتخليـد الصـورة النمطيـة، عـىل أنه 

املظلـوم واملرغم عىل الصمت طوال هذه املدة، وعىل 

أنه الوطني الحريص عىل هذا الشعب واملؤتمن عىل 

ثرواته. 

عـىل العمـوم نقول لـك ولـُه وللجميـع: األرض 

اليمنية ملٌك ملن يدافع عنهـا، ملٌك ملن يبذل األرواح 

فـداء.. ويجزل العطـاء.. ويقدم الدماء.. يف سـبيل 

عزتها وكرامتها.. يف سبيل استقاللها واستقرارها.. 

يف سـبيل حريتهـا ونمائهـا، بـكل إخـالٍص وتفاٍن 

ووفاء. 

اليمـن ملـٌك ملـن يسـعى جاهـداً للـذود عنها.. 

لصيانتهـا وحمايتهـا، ملٌك ملن ضحـى ويضحي.. 

ملن تصـدى ويتصدى للغزاة الطامعـني يف احتاللها 

والسـيطرة عليها ونهب ثرواتهـا، عىل مدى ثماني 

سنوات. 

اليمن ملٌك ألبنائها األبرار.. ملٌك ألبنائها املخلصني 

األخيـار، إذ لم تكـن يوماً ولن تكـون مرتعاً خصباً 

للغـزاة املحتّلني، أَو ملكاً ألُولئـك العمالء واملرتِزقة، 

يُطـوى يف جيـوب الخونـة واملأجوريـن  أَو صـكاً 

والنهابني، بل سـتظل اليمن عىل عداٍء ُمسـتمّر مع 

أُولئك الذين كفـروا بها، وجحدوا عطاءها وفضلها 

عليهـم عقـود من الزمـن، وجلبوا يف األخـري العدّو 

الغازي واملحتّل األجنبي إليها. 

رغـم هـذا وذاك، حتـى ولـو جـاء اليـوم بعـد 

سـنواٍت ثمان، وقد وجد بعضهم أنفسهم يف موقع 

االنحطاط والخزي والخسـارة، لريفعـوا أصواتهم 

بالتوبـة.. هذه هـي اليمن.. تتسـع للجميع، ليأتوا 

كمواطنـني صالحـني، وما داموا كذلـك، لهم ما لنا 

وعليهم ما علينا، والعاقبة للمتقني. 
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أتثاُث الترب 
وخمعُد الحسإ

أم ضغان العحطغ

 ال زال الوضع يزداد سـوًءا عـىل املواطن اليمني يف 

الشـمال والجنوب فأحـداث النصـف األول من العام 

٢٠٢٢م زادت املعانـاة واآلالم عىل املواطنني، فلم تكن 

الُهـدنـة التي تجددت لثالث مرات عىل التوايل إال لعبة 

تلعبهـا أمريكا عرب أدواتهـا املتصهينة لنهب الثروات 

الطبيعيـة واملـواد البرتوليـة من موانـئ حرضموت 

وشبوة.

فبنـود الُهـدنة لـم تتحّقق.. الخروقات ُمسـتمّرة 

والدم املسفوك ظلماً هو دم املواطن اليمني، واملرتبات 

لم تـرصف ولم يفتح مطار صنعاء الدويل إالَّ بشـكٍل 

جزئـي، ولم يعـط املواطنـون حقهم من املشـتقات 

النفطيـة، فقد صدق الله قوله يف كتابه الكريم عندما 

وصف اليهود وأتباعهم بنقضهم العهود واإلفسـاد يف 

األرض: {الَِّذيـَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمـن بَْعِد ِميثاِقِه، 

َويَْقَطُعـوَن َمـا أََمَر اللَُّه ِبـِه أَن يُوَصَل َويُْفِسـُدوَن ِيف 

وَن}.  األرض، أُوٰلِٓئَك ُهُم اْلٰخِرسُ

بينمـا تجـد املواطن الجنوبـي هو األكثـر معاناة 

فقد أصبح الجنوب سـاحة حـرب يتقاتل فيها كالب 

الفصائل واملكونات التابعة ملا يسمى بمجلس القيادة 

الرئايس العميل، واملواطن هو الضحية، فباإلضافة إىل 

انعدام ُكـّل مقومـات الحياة يف الجنوب، انعدم األمن 

وأصبح الـدم أرخص من كيس الدقيـق، فلو كان دم 

املواطـن الجنوبـي نفطـاً لتقاتل اإلصـالح واالنتقايل 

عليه لكي ال يهدر عىل األرض دون أن تمتلئ جيوبهم 

بقيمتـه، كما امتـألت بقيمـة ضمائرهـم، وقيمهم 

ومبادئهم.

أكثر ما يضحك يف حرب الفصائل هو إقصاء حزب 

«اإلصـالح» من املشـهد السـيايس والعسـكري، هذا 

الحـزب الذي لطاملا كان األم الحنونـة الباكية يف ُكـّل 

منرب؛ ِمن أجـِل تنمية املرشوع االسـتعماري وتلميع 

الفصائـل املنحطة التي تدعـي الوطنية، اليوم أصبح 

مـن ذرف عليهـم الدموع مثل الزندانـي وغريه أعداء 

لحـزب «اإلصالح» الذي لم نَر منه إال اإلفسـاد، وتجد 

النار تشـتعل يف الجنوب بـني البائعني لوطنهم لتصل 

رشارتها إىل املتعبني من العيش اليائسـني من الحياة 

املظلومـني الخائفـني، بينما عمليات اإلنـزال للقوات 

األمريكيـة يف البحـر األحمـر جاريـة للسـيطرة عىل 

املمرات التجارية املائية ومنابع النفط والغاز الذي قد 

ربما يكون مادة إلشـعال املرتِزقة يف سواحل الجنوب 

وتمركز القوات األمريكية الربيطانية الفرنسـية بدالً 

منهم، فهذه هي مسـاعي أمريكا مـن وراء الُهـدنة، 

ولدى أمريـكا قائمة طويلة من األعـذار لكل املواقف 

فلديها تاريخ حافل بالنفاق والتالعب والكذب باسـم 

اإلنسـانية وغريها من الجمل الرنانة اسـتخدمتها يف 

حرب الشعوب واستعمارها.

لكن هيهـات أن تنطيل علينا هذه الحيل واألالعيب 

وهيهـات أن نـرتك أماكننـا يف الجهاد والبنـاء مهما 

تجددت الُهـدن، فكما قال سـيدي عبدامللك بدر الدين 

الحوثـي: «الحرب لـم تنتِه، كمـا أن موانئنا ليسـت 

للنزهـة ولـن نـكل أَو نمل عـن االسـتمرار يف الدفاع 

واملواجهـة وسـعينا لتحريـر اليمـن ُكــّل اليمن من 

الشمال إىل الجنوب من ُكـّل خائن عميل مرتِزق ومن 

ُكـّل مستعمر جاءت بِه املنايا إىل مقربة الغزاة». 

افطُط الماتثة والمساسثاُت الق إظساظغئ 

بعرة 1979م جثدت أطض الحسعب المصععرة

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ
 

دأبـت األمـُم املتحدة عىل اسـتغالِل الحـروب والكوارث 

الطبيعيـة التي تحل بالدول والشـعوب مـن خالل اإلرساع 

بفتـح باب التـربع إلغاثة املترضرين وتلبيـة احتياجاتهم 

التـي تحّددهـا األمـم املتحدة نفسـها وتضـع الرقم الذي 

يناسـبها، وعـىل الـدول األعضـاء يف األمم املتحـدة التربع 

اسـتجابة للنداء اإلنسـاني الصادر عنها، وغالبًا ما تكون 

ا مقارنـة باملبالغ التي يتـم رصفها  األرقـام عاليـة ِجــدٍّ

فعليـاً، وما يحدث يف اليمن خـري مثال عىل ذلك فقد أعلنت 

األمـم املتحدة يف بداية الحرب أن اليمـن يواجه أكرب كارثة 

إنسـانية؛ بَسـبِب الحرب، ويف ُكـّل اجتماع يعقده مجلس 

األمن عن األوضاع يف اليمن يأتي ممثل األمم املتحدة للشـئون اإلنسـانية 

(يشكي ويبكي) عىل ما يمكن أن يواجه الشعب اليمني إذَا لم يتم توفري 

املبالغ املطلوبة ويف آخر كلمته يشكر دول العدوان عىل ما تقوم به.

وهـذا السـيناريو يتكّرر شـهرياً منذ بدايـة الحرب إىل يومنـا هذا أي 

ملدة ثمان سـنوات، ويف ُكـّل سـنة ترتفع مخاطر تعرض الشـعب اليمن 

للمجاعـة، وعـىل األرض فعليـاً نجـد أن السـالل الغذائية التـي يقدمها 

برنامـج الغذاء العاملـي تتناقص حتى وصلت إىل كيـس دقيق لكل أرسة 
ُكــّل ثالثة أَو أربعة أشـهر، أي كلمـا ارتفع صوت األمـم املتحدة إلنقاذ 
األرس املتـرضرة يف اليمـن نجـد أن كميـة املـواد الغذائية 
التي تقدم تقل وأعداد األرس التي تحصل عىل املسـاعدات 
اإلنسـانية تتناقص، ومهما حصل نرى أن الشعب اليمني 

ما يزال عائشاً بفضل الله وبفضل التكافل االجتماعي. 
وإذا كانت األمم املتحدة صادقة يف تعاطفها مع الشعب 
اليمني وترغـب يف إعانته عىل مواجهـة الظروف الصعبة 
التـي يمـر بهـا؛ بَسـبِب العـدوان والحصـار والتدخالت 
الخارجية، فعليها الدفـع يف اتّجاه رصف رواتب املوظفني 
التي تـم قطعها دون وجـه حق، َوإذَا تـم رصف املرتبات 
سـوف يتمّكن اليمنيون من َحـّل مشـاكلهم االقتصادية 
دون الحاجـة إىل املسـاعدات الخارجية التـي يتم ضخها 
إىل األمـم املتحدة، ولكن الحقيقة أن األمم املتحدة وشـئونها اإلنسـانية 
تعمل جاهدة عىل بقاء املوظفني بدون مرتبات حتى تتمّكن من تسـويق 
مشـكلة اليمـن؛ بَهـدِف الحصول عىل األمـوال الطائلة التـي يتم رصف 
معظمها عىل املوظفني األمميني وعىل املنظمات الخارجية والداخلية من 
بـاب (أبوكم أبدا يـا عيايل)، ولن ترتك األمم املتحدة التباكي عىل مأسـاة 
الشعب اليمني إالَّ عندما تجد مأساة أُخرى تحصل من ورائها عىل أموال 

أكثر مما تحصل عليه يف اليمن.

ـاب بحغر سئث الععَّ

األلفيـة  مـن  األخـرية  العقـود  خـالل 

الثانية عملت الدول األُوُروبية عىل إرسـال 

معظـم  إىل  سـالحها  وترسـانة  جنودهـا 

ما  املناطـق العربية واإلسـالمية ال ِســيـَّ

املناطـق الزاخـرة بالثروات السـتعمارها 

ونهـب تلك الثروات والسـيطرة عـىل ُكـّل 

مقدراتهـا جاعلـة من سـكان تلـك الدول 

أشـبه ما يقال  وعماالً  واملجتمعات جنوداً 

عنهم عبيـداً، ومع بداية القـرن العرشين 

دخلت القـارة األُوُروبيـة برصاعات بينية 

أضعفـت من سـطوتها عىل املسـتعمرات 

املرتاميـة األطـراف البعيـدة عـن مراكـز 

اتِّخـاذ القـرار وخاللهـا ظهـرت حركات 

كفاح مسـلح وجماعات رفض مجتمعية 

تحـت عـدة مسـميات وعناويـن، قومية 

عربية ويساريه اشرتاكية، ودينية، وتحت 

رايـات مختلفة فسـاهمت يف رفع فاتورة 

االستعمار مقابل العائد فتحتم عىل الفكر 

االسـتعماري إعادة صياغة مفهوم جديد 

لالسـتعمار، فتم صياغة نظريـة املعادلة 

الصفريـة، صفريـة التكاليف والخسـائر 

وضمـان  والفائـدة  العائـد  ومضاعفـة 

استمرارية تدفق املوارد املنهوبة من الدول 

املسـتعمرة مـع الحفاظ عىل ُكــّل أدوات 

االستعمار مسـتثنية تدخلها املبارش دون 

خسارة جنديٍّ واحٍد، ومعلنًة إعالناً شكليٍّا 

انسـحابها تاركًة املهمة لـوكالء من أبناء 

ونخـب تلك املجتمعـات والـدول وربطهم 

باملحافل املاسـونية ليتم اختيارهم بعناية 

وتقييمهم عىل معايـري أكثَر رصامة ودقة 

تضمـن والءهـم الدائـم والقيـام بالـدور 

املنوط بهم عىل أكمل وجه. 

العربيـة  الـدول  معظـم  أعلنـت  وقـد 

واإلسـالمية اسـتقاللها عـن االسـتعمار 

لالستقالل يُحتفل بِه  وطنياً  واعتماد يوماً 

ُكــّل عام ومع ذلك لم تصل تلك الشـعوب 

إىل مـا كانت تتطلع وتصبو إليـه، فالقرار 

مـا زال بيد املسـتعمر البعيد عـرب الوكيل 

القريب ومـا ظهرت من حركات أَو أحزاب 

أَو كيانات رافضة لذلك النوع من االحتالل 

واالسـتعمار املخصـب إالَّ وأخمـدت أَو تم 

احتوائهـا وبرغم تنوع الحـركات الثورية 

وتكدسـها إال أنـه لم يظهر نمـوذج ثوري 

املكـر  ذلـك  يسـتوعب  األركان  متكامـل 

والدهـاء ويشـكل نـواة صلبـة للمقاومة 

والنضال لالستعمار وأدواته الجديدة. 

عـام  الخمينيـة  الثـورة  قامـت  أن  إىل 

1979 م، َحيـُث بـرزت بأُسـلُـوب حديث 

محصـن مـن ُكــّل االخرتاقـات يضمـن 

ديمومة واسـتمرار العمـل والفعل املقاوم 

ملختلف رشائـح وتكوينـات املجتمع ومن 

الوهلـة األوىل عملـت عـىل قطع ُكــّل ما 

لـه صلـة باالسـتعمار الفظـًة أدواتـه إىل 

قعـر املحيط لتسـيطر عىل ُكــّل مقدرات 

الوطـن سـواًء النفـط أَو غريهـا وإلغـاء 

ُكــّل حقوق االمتيَـاز املمنوحة قرساً لتلك 

الرشكات التابعة لالسـتعمار، رافضًة لكل 

أشكال السـلب والنهب واالسـتبداد بدول 

العالم الثالث، لم يمر سـوى بضع سنوات 

حتـى مثلت نموذجاً ثوريـاً جيداً انتهجته 

ُكــّل شـعوب العالـم املتطلعـة للحريـة 

واالسـتقالل، الرافضة للهيمنة واالستبداد 

الغربي. 

وهذا الجمـوح والنزوة الثورية األصيلة 

النابعـة مـن عمق الحضـارة اإلسـالمية 

وبرغم املؤامـرات والدسـائس جعلت من 

الجمهورية اإلسـالمية رقمـاً صعباً طيلة 

أربعني عاماً.. ال يشق لها غبار. 
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أيُّ عذر عن الجهاد يف سـبيل الله يمكن أن يقوله أي إنسـان غري الذي 
ذكـره القـرآن الكريم فهو سـاقط وقد َفنَّّدُه الشـهداء بدمائهـم الزكية 
ومواقفهـم العظيمـة وجهادهم املقـدس؛ ألن من يقول: لـن يجاهد ألن 
لديه أوالد، فللشـهداء أوالد أكثر، ومن يقول: أن لديه مشـاغل؛ فقد كانت 
للشهداء مشاغل أكثر، ومن يقول: إنه فقري، فمن الشهداء من هو أفقر، 
ومن يقول: إنه لديه مشـاكل، فمن الشـهداء من كان لديه مشـاكل أكثر 
وأكثر، فالشـهداء حجج الله عىل الباقني وما ينطبق عىل الشهداء ينطبق 
عىل املجاهدين فلم يعد لدينا أي عذر ؛ ألن الذي حرك الشهداء ودفعهم هو 
القرآن الكريم والتوجيه اإللهي من بيننا فسيسألنا الله تعاىل يوم القيامة 
ويحاسبنا ملاذا لم نقم بواجبنا ونجاهد كما جاهد املجاهدون والشهداء؟ 
وكلما اعتذرنا سـيحتج علينا بالشـهداء واملجاهدين، ثـم ما الفرق بيننا 
وبني الشـهداء واملجاهدين؟ ألسنا رجاالً كما هم رجال! أليست لدينا عزة 
كما لهم! ماذا ننتظر حتى يستشـهد بقيـة املجاهدين فيدخل العدو إلينا 
وينتهك العرض أمام األعني ونحن عاجزون ال نسـتطيع تحريك سـاكن؟ 

وتملؤنـا الحرسة والندامة وسنشـعر بوضاعة النفس حني لم نتحرك مع 
املجاهدين والشهداء.

هـل دورنا فقط فيما يتعلق بالشـهداء هو الحضـور يف العزاء وقراءة 
الفاتحـة إىل أرواحهم ثم ننتظر حتى يسـقط شـهيد آخـر فنقوم بنفس 
الـدور ونعيد الكرة وهكذا؟ وكأن الجهاد ليس واجباً علينا كما هو واجب 
عىل املجاهدين والشهداء، وكأن مجرد الدعاء للمجاهدين والشهداء وعىل 
األعـداء يكفي بدون عمـل وكأن مجرد الصالة والصيـام وبقية العبادات 
تكفي لدخـول الجنة، وكأننا كاملو اإليمان ونعتقـد أننا داخلون يف قوله 
ا َعَليْنَا نَـْرصُ اْلُمْؤِمِننَي} ولم نـتأمـل من هم املؤمنون  تعـاىل: {َوَكاَن َحقٍّ
الذيـن حق عـىل الله أن ينرصهـم، ونظن أننا نقوم بمـا علينا ونعرف ما 
لنا وما علينا وأن املؤمن هو ذلك الشـخص الذي من بيته إىل املسجد ومن 
املسـجد إىل بيته، وال يتدخل يف يشء وال يأمر بمعروف وال ينهى عن منكر 
وال عالقة له بالجهاد يف سـبيل الله ونقـول: هذا من أهل الجنة وهذا غري 
صحيح ألن املؤمنني املنصورين هم من قال الله تعاىل: {إِنَّ اللََّه اْشَرتَى ِمَن 

اْلُمْؤِمِننَي أَنُْفَسُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجنََّة يَُقاِتلُوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َفيَْقتُلُوَن 
ْوَراِة َواْإلِنِْجيِل َواْلُقْرآَِن َوَمـْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه  ا ِيف التـَّ َويُْقتَلُـوَن وَْعًدا َعَليِْه َحقٍّ
وا ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُـْم ِبِه َوذَِلَك ُهَو اْلَفـْوُز اْلَعِظيُم}  ِمـَن اللَِّه َفاْسـتَبِْرشُ
فاملؤمنـون هم عىل هذه الشـاكلة ومن هذه النوعية وال يحسـب أحد أن 
دخـول الجنة سـيكون ببسـاطة وبدون ابتـالء وجهاد يقـول الله تعاىل: 
ا يَْعَلِم اللَُّه الَِّذيـَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َويَْعَلَم  {أَْم َحِسـبْتُْم أَْن تَْدُخلُـوا اْلَجنََّة َوَلمَّ

اِبِريَن}.  الصَّ
فطريق الجنة يف ظل العدوان ليس يف املسـاجد بل يف الجبهات؛ ألن الله 
أمر َمن يف املسـاجد بالخروج منها إىل أرض الجهـاد ولقاء األعداء فكيف 
يبقى املرء يف املسـجد للصـالة وهو عاص يف الجهاد؟، ألسـنا نعرتف بأن 
قتال ومواجهة العدوان هو جهاد يف سبيل الله؟، فلماذا ال نميش يف سبيل 
الله؟! ملاذا نقعد عن سبيل الله؟! ملاذا نعرض عن سبيل الله؟! وإذا لم نكن 

يف سبيل الله فنحن يف سبيل من؟ 

الحعثاء أجصطعا ضض افسثار الحعثاء أجصطعا ضض افسثار 

الروح الةعادغئ ق غمضظ أن تضعن تغًئ يف صطعب املةامع املفضك، املاظاشر، املاظازعالروح الةعادغئ ق غمضظ أن تضعن تغًئ يف صطعب املةامع املفضك، املاظاشر، املاظازع
مما هو معلـوٌم بالـرضورة أن العرص 
الـذي عـاش فيه السـيد الحسـني بن بدر 
الديـن الحوثـي رضـوان الله عليـه كانت 
الـروح الجهاديـة لألمـة فيه تـكاد تكوُن 
منعدمًة تماماً، حيث أن سياسـاِت اليهود 
والنصـارى كانـت قائمًة عـىل إماتة هذه 
الروح بشـتى الوسـائل، عىل مدى قرون، 
فلـم يرتكوا جانباً يعتقدون أن فيه إرضاراً 
بمصلحـة األمـة، وفسـادها، وتدمريهـا، 
إال وسـلكوه، فظهرت وانتـرشت ثقافات 
مغلوطة سـاهمت بشـكل كبـري يف إخماد 
هذه الـروح الجهاديـة، وقـد كان لعلماء 
البـالط دور كبـري فيهـا، بإشـاعة طاعة 
األمري، وإن جلد ظهرك، أَْو سـلب مالك، أَْو 
هدم بيتك!! هذا من جهة، ومن جهة أُْخَرى 
لتخليهـم عن حمـل مسـؤوليتهم املوكلة 
إليهم من النهوض باألمة، وإرشادها إَلـى 

ما فيه مصلحتها، وعزتها وكرامتها.
وهـذا الـدور لعلمـاء السـوء أدَّى إَلـى 
تدجـني عظيـم لألمـة، لطاعـة والة األمر 
الفاسـدين، الحريصـني عـىل مصالحهـم 

الشخصية، وجعلها 
اعتبـار،  ُكّل  فـوق 
رؤسـاء  قـام  حتى 
املسـلمني وملوكهم 
اليوم بمواالة اليهود 
والنصـارى بشـكل 
جـداً،  جـداً  كبـري 
املطلق  والخضـوع 
مسـمى  تحت  لهم، 
أَْو (ذكاء  (سياسة) 
دبلومـايس) أَْو غري 
ذلك من التسـميات 
واملـربرات التـي قد 
يطلقونهـا عىل هذا 
لليهـود،  الخضـوع 

ودون أن يجرؤ أحٌد عـىل نصحهم، ناهيَك 
عـن مخالفتهـم، وزجرهـم، فالسـجوُن 
بانتظار مـن يفعل ذلـك، والقتل والتدمري 
والتخريب من جهة، وفتاوى علماء السوء 
بالخنوع والسـكوت ومعاقبـة من يتكلم 

من جهة أُْخَرى.
 ولم تعد الكلمة الحق يف وجه السلطان 
الجائـر أعىل مراتـب الجهاد، كمـا أخربنا 
بذلك رسـولنا الكريم، ورمى علماء السوء 
بهذا الحديث وراء ظهورهم، فلم يتطرقوا 

له، ال من قريب وال من بعيد.
 مما حدا بالسـيد حسـني، واستشعاراً 
منـه للمسـؤولية الجهاديـة أن ينطلق يف 
محـارضات، تلو محـارضات، حتى بلغت 
أَْكثَـر من تسعني محارضة، كلها يجمعها 
هـدف واحـد، هـو هدفها األسـمى، وهو 
النهوض بأمة محمد صـىل الله عليه وآله 
وسلم، إحياء الروح الجهادية فيها، بحيث 
تكون من جديد أمة قوية، قادرة، ومؤثرة.

الخرخئ ودورعا يف إتغاء الروح الةعادغئالخرخئ ودورعا يف إتغاء الروح الةعادغئ
اسـتنهض السـيد حسـني رضوان الله 
عليـه األمـة وأحيـاء روح الجهـاد فيهـا 
بداية بالرصخة يف وجه املسـتكربين؛ ألنه 

ال يؤيدهـا إال من امتأل قلبـه فهماً ووعياً 
ملا يدور حوله، امتأل قلبه شـجاعًة وُجرأًة 
عـىل مواجهة الظاملـني أيا كانـوا، ومهما 
كانت قوتهـم فال يهمهم، ألنـه أدركوا أن 
جبـار السـماوات واألَْرض أقـوى، فوجه 
األمة قائال: (ونحن سـنرصخ سواء - وإن 
كان البعض منا داخل أَْحــَزاب متعددة - 
سـنرصخ أينما كنا، نحـن ال نزال يمنيني، 
وال نـزال فوق ذلك مسـلمني، نحن ال نزال 
شـيعة، نحن ال نـزال نحمـل روحية أهل 
البيت التي ما سكتت عن الظاملني، التي لم 
تسكت يوم انطلق أولئك من علماء السوء 
من املغفلني الذين لم يفهموا اإلْســــَالم 
للظاملـني،  األمـة  ليدجنـوا  فانطلقـوا 
نحـن  يدّجنوننـا  الظاملـون  فأَْصبَـــح 
املسلمني لليهود) وتسـاءل السيد رضوان 
اللـه عليـه مسـتنكرا: (أليس هـذا الزمن 
هو زمـن الحقائق؟. أليس هو الزمن الذي 
تجـىل فيـه ُكّل يشء؟. ثـم أمـام الحقائق 
الحقائـق  يمتلكـون  ومـن  نسـكت؟!) 
يسـكتون؟!.) ثم أجاب رضـوان الله عليه 
قائـالً: (ال يجـوز أن 
[الرصخة  نسكت.). 
يف وجه املسـتكربين 

ص: 10]
السـيد  أدرك 
الله  رضوان  حسـني 
عليه بذكاء شديد ما 
تحتاجه األمة إلحياء 
الجهاديـة  الـروح 
فاألمـة  فيهـا، 
يف  اإلْســــَالمية 
متواصل،  انحطـاط 
اليهود،  أقدام  وتحت 
األمـة  وأغلبيـة 
مدركـة  السـاحقة 
لهذه الحقيقة املـرة، ولكنهم صامتون، ال 
يفعلون شـيئاً إلنهاء حالة الذلة املرضوبة 
عـىل األمـة؛ ألنهـم ال يعرفـون مـا معنى 
التـوكل عىل الله، والثقة املطلقة بالله كما 
ينبغي أن تكون، وهـذه هي حلقة الوصل 
املفقـودة، أال وهـي: ربـط األمـة باللـه، 
َوالعـودة بهـا إَلـى كتاب اللـه وتدبر آيات 
التـوكل عىل اللـه يف القرآن، واآليـات التي 
تعزز ثقـة املؤمن بخالقه، فقـال: (فلنعد 
إَلـى جملة آيات من القرآن الكريم تتحدث 
عن صفات أولياء الله، الذين هم املؤمنون، 
واملؤمنون الذين هم عىل هذا النحو، يقول 
الله سـبحانه وتعـاىل: {َوَما ِعنْـَد اللَِّه َخرْيٌ 
َوأَبَْقى ِللَِّذيـَن آَمنُوا وََعَىل َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن}) 
وتساءل السيد رضوان الله عليه: (أليست 
هـذه واحدة؟. اتكاالً عـىل الله من منطلق 
الثقـة باللـه.) موضحاً لنا بـأن: (االتكال 
عـىل اللـه ال يعنـي أن نُـوِكل األمـور إليه 
فندعـه هو يعمل بـدالً عنـا، ننطلق نحن 
يف ميـدان الحيـاة، يف واقع الحيـاة يف أداء 
املسـئوليات، يف أداء املهـام، ونحـن نتكل 
عليـه حيث نهتـدي بهديه، حيـث نلتجئ 
إليه، حيث ندعوه.) [املائدة الدرس الرابع]

وحرص السـيد رضوان اللـه عليه عىل 

توضيـح معنـى: أن يكـون ربـك الله، من 
بيـده أمرك، مـن يعلم ُكّل صغـرية وكبرية 
عنك، قائـال: ({آَمنُوا وََعَىل َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن} 
مـن منطلق إيمانهـم بأن الله هـو ربهم، 
مـن يهمـه أمرهم، مـن يعمل عـىل تدبري 

شؤونهم) [املائدة الدرس الرابع].

إجاؤخال الثعف طظ الصطعبإجاؤخال الثعف طظ الصطعب
ونبّه األمـَة إَلـى يشء مهم، يسـتأصل 
الخوَف من قلوب املسـلمني، ويُحيي روح 
الجهاد فيهم، وهو أنهـا عندما تثُق بالله، 
فهـي تثق بمـن له هيمنـة عـىل القلوب، 
عـدوك  قلـب  عـىل  يهيمـَن  أن  يسـتطيع 
فيملئـه رهبـة وفزعـاً وخوفـاً، ومهيمن 
عىل قلبـك فيملئه إيماناً وثباتاً ويقيناً، وال 
أحـد غريه ممكـن أن يهيمن عـىل القلوب 
جـل وعـال.. فبالتايل هو أحق بـأن نتواله، 
نخافه، نعبده، نجاهد فنستشهُد يف سبيله 
فتسـاءل رضوان الله عليه: (َمن هو الذي 
يمكن أن تتـواله، وله هيمنة عىل القلوب؟ 
مـن هو الـذي يمكن؟ ال زعيـم، ال رئيس، 
ال ملـك، ال أَي أحد يف هـذا العالم له هيمنة 
عـىل القلـوب.. ألم يقل الرسـول (صلوات 
الله عليه وعىل آله): ((نُرصت بالرعب من 
مسـرية شهر))؟ من أين جاء هذا الرعب؟ 
من قبـل اللـه، هو الـذي هـو مطلع عىل 
القلوب، وبيده القلوب يستطيع أن يمألها 
رعباً، ويمأل تلك القلوب قوة وإيماناً وثقة، 
وعزمـاً وإرادة صلبة؛ ألنـه قيوم ال تأخذه 
سـنة وال نوم.)[معرفة الله ــ الثقة بالله 

ــ الدرس األول].
مذكـراً يف محارضاتـه بصفـات أوليـاء 
اللـه، الذيـن يحملـون الـروح الجهاديـة، 
بأنهـم الواثقـون بالله، الذيـن ترصفاتهم 
يف الحيـاة تعكس مـدى وعيهـم وإيمانهم 
({َوالَِّذيَن يَْجتَِنبُـوَن َكبَاِئَر اْإلِثِْم َواْلَفَواِحَش 
َوإِذَا َمـا َغِضبُوا ُهْم يَْغِفـُروَن} الحظ كيف 
سلوكياتهم تكشـف واقع نفسياتهم، التي 
ملؤهـا اإليمان الواعـي، اإليمان الراسـخ، 
اإليمان الذي ال ارتيـاَب معه، هم يجتنبون 
كبائَر اإلثم حياًء من الله) مبيناً أن اجتناَب 
الكبائـر رشط أََسـايس لتحقيـق أَي نرص: 
(وملـا لكبائـر اإلثم مـن أثـر يف جعلهم غري 
جديريـن بتحقيق وعـود الله عـىل أيديهم 

ولهم.) [املائدة الدرس الرابع]
يف ذات السـياق أوضـح السـيد رضوان 
اللـه عليه بأن الـروح الجهاديـة ال يمكن 
أن تكـون حيـًة يف قلوب املجتمـع املفكك، 
املتنافـر، املتنـازع، وأن ترابُـَط املجتمـع 
ُمِهـــمٌّ جـداً جـداً، ووجـود روح اإلخـاء 

والتفاهم والتعاون والتسامح فيما بينهم 
يدعم بقوة روح املقاومة والجهاد والتغلب 
عىل األعـداء واالنتصـار فقـال: ({َوإِذَا َما 
َغِضبُوا ُهـْم يَْغِفُروَن} ال يتجاوزون الحق، 
لديهـم اهتمامـات كـربى، لديهـم حرص 
عىل رىض الله سبحانه وتعاىل، فسيصفح 
وسـيغفر ألخيـه إذا ما بدرت منه إسـاءة 
أَْو زلـة، هـو ال يريد أن يغـرق املجتمع يف 
مشاكل ثانوية ترصفه عن القضايا املهمة 
التـي يجب أن يعطيهـا ُكّل اهتمامه، فهم 
عادًة إذا ما غضبوا ال يدفعهم الغضب إَلـى 
التجـاوز، وال إَلــى الباطـل، بـل يغفرون 

أيضاً). 

عآقء َطظ غتمطعن الروح الةعادغئعآقء َطظ غتمطعن الروح الةعادغئ
مذكـراً بصفـة أُْخـَرى مهمـة من أجل 
إحيـاء الـروح الجهاديـة يف األمـة، يتميز 
بها مـن يأمـرون باملعـروف وينهون عن 
املنكر وهي االستجابة لله قائال: ({َوالَِّذيَن 
اْسـتََجابُوا ِلَربِِّهْم} ألنهـم مؤمنون بربهم 
فاستجابوا له يف ُكّل ما أرشدهم إليه، وكل 

ما أراد منهم، وطلبه 
بأن  مضيفا  منهم.) 
إقامـة الصالة يشء 
للحصول  مهم جـداً 
اللـه،  رىض  عـىل 
الحصـول  وبالتـايل 
قال  كما  تأييده  عىل 
تعاىل واصفا أولياؤه 
({َوأََقاُمـوا  بأنهـم: 
[املائـدة  ـالَة}.  الصَّ

الدرس الرابع].
 وحّذر السيد من 
بالـرأي  االسـتبداد 
يف  والدكتاتوريـة 
حياة املؤمنني، وأنها 

صفة سـيئة تقتـل روح الجهـاد يف األمة، 
وكما قالـوا: ما خاب من استشـار فقال: 
({َوأَْمُرُهْم ُشـوَرى بَيْنَُهـْم} أمورهم وهم 
يف مياديـن املواجهة، يف ميادين العمل عىل 
إعالء كلمـة الله، يف كيـف يحافظون عىل 
صالح املجتمع، يف كيف يحققون التعاون 
عىل الرب والتقوى، يف كيف يؤهلون أنفسهم 
ليكونـوا أمـة تدعـو إَلــى الخـري، وتأمر 
باملعـروف وتنهى عن املنكر، يتشـاورون 
يف أمورهـم كيـف نصنع؟ ما الـذي ينبغي 
أن نعمـل؟ يشـعرون بمسـئوليات كبرية 

وعظيمة) [املائدة الدرس الرابع].
 وبما أنه ال تشاور وال تفاهم بني نفوس 
مريضـة متنافـرة متباغضـة فأرشـدهم 
عـىل العمل: (وهم يف نفـس الوقت نفوس 
متآلفة قريبة من بعضها بعض، ُكلٌّ منها 
ينصـح، ُكّل منهـا لديـه رؤيـة مـن واقع 
اهتمامـه بواقع الحياة، وبوضعية األمة)، 
ُمؤّكداً أن أولياَء الله، والذين سـيحدث عىل 
أيديهـم التغيـري الحقيقي نحـو األفضل: 
(ليسوا من أولئك الذين تمر األحداث، وتمر 
الوضعيات السـيئة وهم ال يلتفتون إليها، 
وال يحملـون أَي رؤية عمليـة نحوها، وال 
يفكرون يف ماذا يصنعون من أجل املخرج 

منهـا، فأنـت ال تجـد لديهـم أَيـة فكرة). 
[املائدة الدرس الرابع].

عليـه  اللـه  رضـوان  السـيد  وشـجع 
املجتمع بأن تكون عنده الروح الجهادية، 
وأن ينطلق يف األمـر باملعروف والنهي عن 
املنكـر، وأن الله لن يرتكهم، بل سـييضء 
لهم طريقهـم، وينور قلوبهـم، من حيث 
ال يدرون وال يحتسـبون، فتتتابع األفكار 
الخالقة والبناءة يف التوارد عىل خواطرهم 
لبناء األمة والنهوض بها، قائالً: أما هؤالء 
فاهتماماتهم تجعلهم جديرين بأن يكون 
لديهم أفكاٌر ذات قيمة يف مجال بناء األمة، 
يف مجـال املواجهة ألعداء األمـة، يف مجال 
الحفاظ عـىل صالح املجتمع، لديهم رؤى، 
ومتى يمكـن أن يكون لديك رؤى؟. عندما 
يكون لديك اهتمامات كربى بواقع األمة). 

[املائدة الدرس الرابع].

اإلظفاق طظ خفات َطظ غتمطعن الروتغئ الةعادغئاإلظفاق طظ خفات َطظ غتمطعن الروتغئ الةعادغئ
وحرص السـيد رضوان الله عليه بشدة 
يف محارضاتـه أن يربـي األمة ويشـجعها 
عىل البـذل والعطاء، 
ويبعدها عن الشـح 
اإلنفاق  ألن  والبخل، 
يف سـبيل اللـه مـن 
أهـم صفـات أولياء 
يحملون  ومـن  الله، 
الجهاديـة،  الـروح 
بـأن  لنـا  موضحـاً 
والخربة  رزق،  املـال 
رزق:  والعلـم  رزق، 
َرَزْقنَاُهـْم  ـا  ({َوِممَّ
يبذلـون  يُنِْفُقـوَن} 
وممـا  أَْمــَوالهـم، 
ينفقون:  رزقناهـم 
مـن  علمهـم،  مـن 
مالهم، من خرباتهـم، بأقالمهم، بأيديهم، 
بكل ما رزقهم الله من إمكانيات ينفقون، 
ينفقـون يف مجال مـاذا؟ يف املجاالت التي 
يجـب أن تهمهم كمسـلمني، كمسـئولني 
أمام الله، كمؤمنني مصدقني بما وعد الله 
املؤمنـني بـه يف الدنيا ويف اآلخـرة، فهم ال 

يبخلون).
 وتسـاءل السـيد رضـوان اللـه عليـه 
مسـتغرباً ممـن يحبـون املال حبـاً جماً، 
ويخافون من نفاده إذا ما أنفقوا يف سبيل 
الله عن مدى إيمانهم بمثل قول الله تعاىل: 
ٍء َفُهَو يُْخِلُفُه}، {َوَما  ({َوَما أَنَْفْقتُْم ِمْن َيشْ
ٍء ِيف َسـِبيِل اللَِّه يَُوفَّ إَِليُْكْم  تُنِْفُقـوا ِمْن َيشْ
َوأَنْتُـْم ال تُْظَلُموَن}، أليسـت هـذه وعوداً؟ 
لكنهـا تتطلـب إيماناً، وتتطلـب أن تكون 
أنت ممـن يحمل اهتماماً من واقع إيمانك 
حتـى تعـرف مدى أثـر ما تنفـق، وتعرف 
أنـه يجـب أن تبذل مالـك، وتبذل مـن ُكّل 
ما رزقـك الله مـن خرباتـك، وإمكانياتك. 
فهم هكذا شـأنهم كمؤمنني واثقني بوعد 
الله، حريصني عىل رضـا الله، عارفني أثَر 
اإلنفـاق يف تحقيـق مـا يَْصبُـون إليه وما 
يريـدون تحقيقه، فهم ينفقـون) [املائدة 

الدرس الرابع].

اقتضال سطى اهللا ق 
غسظغ أن ُظعِضض افطعَر 
إلغه شظثسه عع غسمُض 

بثقً سظا

َطظ غتــثث سطى 
أغثغعط الاشغغُر 

التصغصغ ظتع افشدض 
عط َطظ تمر العضسغات 

السغؤئ َوغتمطعن 
تةاععا رؤغئ سمطغئ

لسطماء السعء دوٌر شغ 
تثجغظ افطئ، لطاسئ 

وقة افطر الفاجثغظ، 
الترغخغظ سطى 

طخالتعط الحثخغئ 
وجسطعا شعق ُضّض اسائار
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 : طاابسات
أعلنت رسايا القدس - مجموعات قباطية، 
أمـس االثنني، أن قـواِت االحتـالل حارصت 
منـزَل املقاِوم عـالء زكارنة ورفض تسـليَم 
ة  نفسـه، مبينًا أنه اشتبك مع القوات الَخاصَّ

حتى نفاد ذخريته قبل اعتقاله. 
وقالت رسايا القدس - مجموعات قباطية: 
إن مجاهديـن مـن رسايـا القـدس يف بلـدة 
ُقباطيـة «تصدُّوا بباسـلة لقـوات االحتالل، 
ودارت اشـتباكاٌت عنيفـٌة يف محيـط منـزل 
املجاهد عالء زكارنـة الذي حارصه االحتالل 

بداخله ألكثر من ساعة ونصف ساعة». 

مجموعـات   - القـدس  رسايـا  وأّكــدت 
قباطيـة، «عـىل ُجُهوزيتنا للتصـدي لقوات 
واإلجـرام  العـدوان  هـذا  وأن  االحتـالل، 

الصهيونـي لـن يثنينا عـن القيـام بواجبنا 
يف مقاومتـه يف ُكــّل زمان ومـكان رغم قلة 

اإلْمَكان». 

 : وضاقت
أّكـد الرئيـُس اإليراني إبراهيـم رئييس أنَّ 
بـالَده حصلت عـىل التقنيـة النووية وليس 
بإْمـَكان أحـد أن يسـلُبَها هـذا الحـق عـىل 
اإلطالق، ُمشـرياً إىل أنَّ الكيـان الّصهيوني لم 
يـرد يوماً حصوَل إيـران عـىل التّقنيّة لكنّها 

حصلت عليها رغم أنف هذا الكيان. 
وخـالل مؤتمـر صحفي بحضور وسـائل 
اإلعـالم املحليـة واألجنبيـة وذلك بمناسـبة 
أسـبوع الحكومة، قـال السـيد رئييس: «إن 
قدرتَنا النوويّة الّسـلميّة هـي من َحقِّ إيران 
وليس بإْمَكان أحد أن يمنَعها من هذا الحق». 
وشـّدد عـىل أنَّ «ُكلَّ تهديـدات وإجراءات 
يف  نفًعـا  تُجـدَي  لـن  الصهيونـي  الكيـان 
وقـف مسـريتنا، وهو يـدرك أنـه عاجز عن 
مواجهتنـا»، مبينًـا أنَّ تهديداتـه تعـّرب عن 
خوفـه، محذًرا إياه من شـّن أي اعتداء؛ ألَنَّه 

قد ال يبقى أي وجود له. 
َوأََضــاَف رئيـيس: «ال نسـعى إىل امتالك 
سـالح نـووي وهـذا النـوع من األسـلحة ال 
مكان له يف اسـرتاتيجيتنا الدفاعية»، معتربًا 
أنَّ حضـوَر إيـران يف املنطقـة يعـزز األمـن 
ويجـُب أن يكون لديهـا دوٌر أكرب يف املجاالت 

االقتصادية. 
ولفت إىل أنَّ بالده تسـعى إليجاِد حالٍة من 

التـوازن يف عالقاتنـا مع كافـة دول املنطقة 
والجوار، ذاكًرا «نحن بصدد إتمام اإلجراءات 
للحصـول عىل العضويـة الكاملة يف منظمة 

شنغهاي للتعاون االقتصادي». 
وحـول تجـاوز إيـران إلجـراءات الحظر 
املفـروض عليهـا، قـال الرئيـس اإليرانـي: 
«لقد تمّكنا خالل عـام واحد من تأمني 970 
ألَف وظيفـة لإليرانيني، ومسـتوى التّصدير 
اإليرانـي يدل عـىل أنّنا لم نعـرتف بإجراءات 

الحظـر علينـا وقـد ازداد مسـتوى التّبـادل 
التّجاري 4 أضعاف عىل األقل». 

َوأََضـاَف «نُجـري مفاوضاٍت لإلفراج عن 
بعـِض أرصدتنا املجّمدة، ونـرى أّن إجراءات 
وقفهـا  ويجـب  ظاملـة  األمريكيـة  الحظـر 
رسيًعـا»، موضًحـا أّن إيـران لـم تتخـل عن 
املفاوضات رغم إجراءات الحظر وعدم التزام 

القوى التي فرضت العقوبات باالتّفاقيات. 
ه ال يمكن التوصـل إىل اتّفاق  كمـا ذكر أنـَّ
قبـل َحـّل امللفات العالقة بني إيران والوكالة 
أََسـايس،  بشـكل  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
مضيًفـا: «لـن ألتقـي بالرئيـس األمريكي؛ 
ألَنَّ هـذا اللقاء لن يَُصبَّ يف مصلحة الشـعب 

اإليراني». 
ويف سـياق منفصـل، أعـرب رئيـيس عن 
دعم بـالده أي وقف إلطالق نـار يحفظ أمن 
اليمن ومصالح شـعبه ويسمح له بأن يقّرر 

مصريَه. 
التطبيـَع مـع الكيـان  أنَّ  إىل  لفـت  كمـا 
الصهيونـي وعالقاته مع بعض دول املنطقة 
لـن يوفـر لـه األمـن وهـو خيانة للشـعب 

الفلسطيني. 
كذلـك، بـنيَّ الرئيـُس اإليرانـي أنَّ عـودَة 
العالقات مـع السـعوديّة ممكنـٌة إذَا نفذت 
الرياض بعَض النقاط التي تعهدت بها خالل 

محادثات بغداد. 

 : طاابسات
الوفـاء  كتلـة  رئيـُس  أّكــد 
النائـب  لبنـان،  يف  للمقاومـة 
محمد رعد، أن أحرار املقاومة يف 
لبنـان يواجهون أزمـاٍت ال يقدر 
عـىل تحمل مواجهتهـا إّال رجاٌل 

امتحن الله قلوبَهم باإليَمـان. 
وقـال رعـد: إن «الـّرصاع مع 
أهل الباطل هـو رصاع متواصل 
يَسـتخِدم فيه أهـل الباطل ُكـّل 
إذاللنـا  أجـِل  ِمـن  أسـلحتَهم؛ 
والتحكـم  إرادتنـا  وإخضـاع 

بمصري أجيالنا». 
وخـالل حفـل تأبينـّي أقامه 
جبشـيت،  بلـدة  يف  اللـه  حـزب 
إىل  بحاجـة  «نحـن  رعـد:  قـال 
األسـاليب  ُكــّل  نواجـه  أن 
مـن  ولنـا  والتزاماتنـا  بقيمنـا 
واألخالقية  العقائديـة  الذخـرية 
أن  يمكننـا  مـا  واإلنسـانية، 
ننترص عىل أهل الباطل رشط أن 
نتمّسـك بالقضية ال أن نستدرج 
إىل الدهاليـز واألزقـة فنتيه عن 
طريق املواجهـة الحقيقيّة وعن 

نقطة الضعـف التي نركز عليها 
يف مواجهة أهل الباطل». 

وأضـاف: «يمارسـون علينـا 
اليـوم حصـاًرا برغيـِف الخبـز 
وبحبة الدواء وكلفة االستشفاء 
ومـا  والغـاز  النفـط  وبتغييـب 
اليوميّـة  حياتنـا  يف  نحتاجـه 
ويمنعون الـّرشكات الكربى من 
أن تسـتثمر يف بالدنـا ويمنعون 
التّحويالت من أهلنـا يف الخارج 

إىل داخل البلد». 

وسأل رعد: «كّل هذا الحصار 
والتضييق؛ ِمن أجـِل ماذا؟؛ ِمن 
أجِل أن نستسـلم وأن نتخّىل عن 
خيار العّز والسيادة واالستقالل 
بحفظ الوطن بقرارنا وجهدنا». 
بمقـدار  «نحـن  وتابـع: 
تمّسكنا والتزامنا وشحذ إرادتنا 
بـاإلرصار عـىل خيارنـا ونهجنا 
وعدم  وتحملنا  وصربنـا  املقاوم 
الضغوط  ُكــّل  أمـام  انهزامنـا 
التي تحارصنا نستطيع يف نهاية 

املطاف أن نسـقط ُكـّل مفاعيل 
الضغـط، فاملعركة معركة نفس 

وإراَدة». 
وشـّدد رئيـس كتلـة الوفـاء 
للمقاومة عىل أن «محور الّرصاع 
هو أيهمـا يصرب أكثـر ويتحّمل 
ويتحمـل  يصـرب  ومـن  أكثـر 
بالنـرص  يحظـى  أن  يسـتطيع 

األكيد يف نهاية املطاف». 
وأردف قائًال: «يف املقابل هناك 
يدعو  الـذي  املقاومـة  مـرشوع 
عـدم  َوإىل  واإلبـاء  الصمـود  إىل 
اإلقـرار برشعية املـرشوع اآلخر 
اآلخر  للمرشوع  االستسالم  عدم 
وال القبـول باملذلـة وال اإلهانـة 
والتمسـك بشـعار هيهـات منا 

الذلة». 
مصممـون  «نحـن  وختـم: 
وماضون بيقـني أم راغب حرب 
ونسـاًء ونحن  وأمثالهـا رجـاالً 
عـىل يقني بأننا سـنميض نرصة 
لحّقنـا ومسـتضعفينا من أهلنا 
الطبيعيـة  ثرواتنـا  اسـتثمار  يف 
ولـن نـذل أَو نخضع أمـام إراَدة 

املستكربين مهما بلغ شأنهم». 

جراغا الصثس تضحُش تفاخغَض جراغا الصثس تضحُش تفاخغَض 9090 دصغصئ طظ اقحائاك املسطَّح بني  دصغصئ طظ اقحائاك املسطَّح بني 
املصاوم زضارظئ واقتاقلاملصاوم زضارظئ واقتاقل

مٌئ سطى املدغ ِطظ أجِض تص لئظان يف اجابمار تصعصه رسث: املصاوطُئ طخمِّ

صاووق: لئظاُن املصاوطئ والضراطئ لظ صاووق: لئظاُن املصاوطئ والضراطئ لظ 
غسمَح لطسفارة افطرغضغئ باشغري غسمَح لطسفارة افطرغضغئ باشغري 

ُعــِعغَّئ لئظان وطعصسه ُعــِعغَّئ لئظان وطعصسه 
 : طاابسات

رأى عضـُو املجلـس املركزي يف حزب الله، الشـيخ 
نبيل قاووق، يف كلمة ألقاها خالل االحتفال التكريمي 
الذي أقامه «حزب الله» لشهداء املقاومة اإلسالمية يف 
بلدة طورا، أن «الخطوة الالزمة والرضورية لتخفيف 
معانـاة اللبنانيني، تكُمن يف تشـكيل حكومة جديدة 
كاملة الصالحيـات واملواصفات، حتى تتصدى لوقف 

االنهيار ومعالجة األزمات». 
وأّكــد أن «أولويـة حـزب الله هي وقـف االنهيار 
وتخفيف معاناة اللبنانيني الحياتية واملعيشية، ولكن 
أولوية أتباع السـفارتني األمريكية والسـعوديّة، هي 
االشـتباك السـيايس والتحدي وأخذ البلد إىل املواجهة 

السياسية». 
وشـّدد عىل أن «التدخالت األمريكية يف االستحقاق 
الرئـايس، هو انتهـاك فاضح للسـيادة اللبنانية، وله 

نتيجة وحيدة، هي تعقيد االستحقاق». 
والكرامـة  املقاومـة  إن «لبنـان  قـاووق:  وختـم 
لن يسـمح للسـفارة األمريكيـة وال لكل السـفارات 
ة ودور وموقع  األجنبيـة، أن تغرّي شـيئاً من ُهــِويـَّ
لبنـان، ولن يـأِت اليوم الـذي يكون فيه لبنـان تابعاً 

لعرب التطبيع». 

السراق: الخثُر غسطُظ اساجاَله السمَض السراق: الخثُر غسطُظ اساجاَله السمَض 
السغاجغ «بحضٍض ظعائغ»السغاجغ «بحضٍض ظعائغ»

 : وضاقت
أعلـن زعيـُم التيـار الصـدري يف العـراق، مقتدى 
الصدر، أمس االثنني، اعتزاَله العمَل السـيايس بشكٍل 

نهائي. 
واعتـربت دوائُر سياسـيٌة وإعالمية، قراَر السـيد 
مقتدى الصدر باالعتزال نهائيٍّا وغلق مؤّسساته بأنه 
جـاء مفاجئاً وشـّكل صدمـًة للعملية السياسـية يف 
العراق، موضًحا أنه ربمـا كانت هناك دوافُع رشعيٌة 

ودينيٌة وراء اعتزال مقتدى. 
وقالت مصـادر محليـة: «يبدو أن السـيد مقتدى 
الصـدر وصلـت محاوالتـه إىل طريق مسـدود فقّرر 
االعتـزال»، معتربًة أن قرار الصدر قـد «أربك العملية 
السياسية؛ كونه يمتلُك قاعدًة شعبيًّة كبرية يف العراق 
ولـه ثقٌل سـيايس كبـري عىل السـاحة وعىل املشـهد 
السـيايس منـذ عـام 2003م، وكان يمتلـُك 73 نائباً 

تحت قبة الربملان». 
وأضافـت املصـادر: «السـيد مقتدى الصـدر مّهد 
لقراِره املفاجئ بعد العديد من التغريدات باالحتجاج 
عـىل العملية السياسـية ومكافحة الفسـاد والدعوة 
إىل التظاهـرات واالعتصامات وصلـت إىل الربملان واىل 
القضاء العراقي والدعوة إىل تغيري العملية السياسية 

والدستور العراقي وقانون االنتخابات». 
ورّجحـت مصـادر محلية إىل أنه «مـن املحتمل أن 
ينتهَي قراُر السـيد الصدر إىل سـيناريوهني اثنني إما 
املزيـِد من الفوىض وإما أن تتحوَل القاعدة الشـعبيّة 

للتيار إىل قاعدة هادئة». 
وأّكـد مصدٌر مقرٌَّب من السـيد الصدر أنه «اعتزل 
العمـل السـيايس ولكـن لـم يـدع أنصـاره إىل إنهاء 

اعتصاماتهم والعودة إىل منازلهم». 
كما أَشـاَرت مصـادُر إىل أن أنصاَر السـيد مقتدى 
الصدر «وبعد سـماعهم عن قرار اعتزاله توّجـهوا إىل 

القرص الجمهوري وهناك محاوالت القتحامه». 
وذكـرت مصادر عراقية أن رئيـس التيار الصدري 
أعلـن االعتـزال النهائي وغلـق املؤّسسـات إال املرقد 

الرشيف واملتحف الرشيف. 
ممارسـة  منـَع  الصـدر  السـيد  مكتـب  وأصـدر 
أي نشـاط باسـم التيـار الصـدري، كما يمنـُع رفَع 
الشـعارات واإلعـالم والُهتافـات السياسـية وغريها 

باسم التيار الصدري. 
كمـا منع مكتب الصدر اسـتخداَم وسـائل اإلعالم 
بما فيها منصـات التواصل االجتماعي باسـم التيار 

الصدري. 
وكانت قيـادُة العمليات املشـرتكة يف العراق دعت 
املتظاهرين إىل االنسـحاب الفوري من داخل املنطقة 
الخـرضاء، وأّكـدت أنها التزمـت أعىل درجات ضبط 
النفـس والتعامـل االخـوي ملنـع التصـادم أَو إراقة 
الدمـاء، وذلـك بعد احتشـاد املئات من أنصـار التيار 

الصدري عىل بواباتها. 
كما أّكـدت القـواُت األمنية العراقية مسـؤوليتَها 
عن حماية املؤّسسـات الحكوميـة والبعثات الدولية 

ة.  واالمالك العامة والَخاصَّ
ويف وقـٍت سـابق، أمس، أعلنـت قيـادُة العمليات 
املشـرتكة العراقية، «حظر التجوال الشامل يف جميع 
املحافظات اعتباراً من الساعة 7 مساء يوم االثنني». 

أضث دسط بقده وصش إذقق الظار بما غتفر أطظ الغمظ وطخالح حسئه وغسمح له بأن غصّرر طخغَره  
الرئغج اإلغراظغ: لظ غئصى أيُّ وجعد لطضغان الخعغعظغ إَذا اساثى سطغظا
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يف سـياِق الـرصاع الحثيـث 

يقـارب  مـا  منـذ  وامُلسـتمّر 

الثماني سنوات؛ بَهدِف احتالل 

اليمـن وتطويـع أبنائه وقراره 

مقدراتـه  ونهـب  السـيايس 

ومصاَدرة أرضه َوبحره َوجوه، 

تعـّرض تحالـف العـدوان عىل 

فعات  اليمـن إىل عدد مـن الصَّ

املؤملـة َوالتي تـالىش بموجبها 

حلُمـه الخبيث وتضاءلت ُفَرُص 

تحقيقه. 

وأوىل الصفعات وأشـدُّها أثـراً يف ترنُّحه َوإفقاده التوازن 

َوالتـي هيأت ملا بعدها، تمثل يف ملحمِة الصمود اليمني عىل 

ميـدان املواجهـة، َويف تفاصيلها الكثريُ مـن القصص التي 

سريويها التاريُخ عن شـعٍب قاوم بالبندقية الُعدَة والعديَد 

َوأحـال التحديـاِت إىل فـرص، وكيـف تكاَمَل فيهـا عنَرصا 

القيادة والشـعب ليشـّكال مركباً عجز العدوان عن تفكيك 

قواه َوفهم مفاعيله. 

ومـن ذلك الصمـود انطلـق الشـعُب بقيادتـه يف ُخًطى 

حثيثٍة ومدروسـة وَعزم غري مسبوق نحو مراكمة مجاالت 

القـوة، ومـا ظهـر مؤّخراً عـىل صعيـد املجال العسـكري 

النوعي والتقليدي يف العروض العسكرية ليس إالَّ إيذاٌن بما 

سـتتكفل ميادين املعارك بكشـفه مسـتقبالً، ويف بشائِره 

والدة بهيـة ليمن إقليمي ودويل قوي يعيد رسـم مسـتقبل 

بوابة املندب والبحر األحمر. 

أمـا ثانيُة الصفعات فتتمثُل يف واقـع األدوات التي راهن 

عليها التحالف، وما آلت إليه جحافلُها رشقاً وجنوباً وغرباً 

من تشـتت َوانقسـام واحرتاب، واقٌع لم تفلح املحاوالُت يف 

احتوائـه َومللمِة فوضـاه املتصاعدة، أظهر عجـُز التحالف 

رغم عزل هادي َوتشكيل مجلس قيادة عن توحيد أدواته. 

لتأتي املتغرياُت الدوليُة صفعًة ثالثًة مضافًة إىل ما قبلها، 

وليجـَد العدوُّ نفَسـه أماَم ُكـّل ما سـبق محاطاً بهواجِس 

العزلة بدالً عن مخّططاته عـزَل اليمن، ونتيجَة اضمحالل 

الورقة العسـكرية َوتشـتت األدواِت عىل األرض واالنشغال 

باملِلفات الدولية الناشـبة، كان خياُره نحـَو الُهـدنة األقلَّ 

رضراً بـني بقية الخيارات، وبمـا يمكنه من خالله املراهنُة 

َواملناورة عىل مـا بقي من أوراق كورقـة الحصار والورقة 

االقتصادية –الرواتب، إيرادات النفط والغاز، غري أنه وأمام 

ُغ صنعاُء لحصد  هـذا االضمحالل وما بقي مـن أوراق تتفرَّ

النقاط َومراَكمة أدوات القوة وتتسلَُّح بنَفٍس طويل وصٍرب 

اسـرتاتيجي فاعـل يف خلخلة جدار الحصـار، وما بقَي من 

حيثياٍت للنرص، قبَل خوِض املواجهة الفاصلة. 

أطرغضا يف طدمعن خطاب السغث الصائث 
طتمث غتغى الدطسغ   

 

ٌد  حينَها كانت ُسـخريٌة من الخطاب وتجاُهـٌل متعمَّ

مـن األتباع عن خطر األمريكيـني وتواُجِدهم باملنطقة 

بـل وعمد العمـالء عىل تأجيـج السـخرية إعالمياً من 

خطاب السيد القائد امللخِّص ألطماع األمريكيني يف بالد 

العرب واملسـلمني، وتدوُر األيّاُم لتتجـّىل الصورُة التي 

رسـَمها العظماُء األتقيـاُء يف زمن وّىل وقـد طرح فيه 

التحذيـر ليس لليمنيني فحسـب بل لكل عربي مسـلم 

ـــة وكرامتها بعيًدا عن ُكـّل  غيور عىل مقدسـات األُمَّ

االّدعاءات املشـّوهة بالفئويـة والطائفية التي حرص 

ــة  العمالُء عىل رسـمها والنظر لخطابات قيـادة األُمَّ

من نافذتهـا دون اإلدراك الحقيقي ألهميتهـا والكل يعلم مصداقية 

تفاصيلها ومحتوها. 

ا للقايص والدانـي للذين يفهمون  وَهــا هي الصـورُة أكثر تجليّـٍ

وللذيـن ال يفقهـون أن أمريكا وِمـن ورائها إرسائيـل يف بالد العرب 

ـُم الزعماَء العمـالَء بالتطبيع مع إرسائيل وعىل مرأى ومسـمع  ترغِّ

دون حياء أَو استحياء أَو ذرة خجل، ويعلُن املطبعون ويف أول ظهور 

بيع قضيـة العرب األوىل (فلسـطني، القدس) ويطلبـون الرضا من 

اليهود والنصارى عنهم لكي تستمر عروُشهم. 

فلسـطني الذي تشـّدَق بها اإلعالم العربي لألنظمة العميلة كانت 

ُمَجـّرد إسقاط واجب وتظاهر بالدفاع عن القضية وهزلية اإلدانات 

واالجتماعـات والتنديدات كانت لعبة ومرسحية هزيلة للضحك عىل 

الشعوب العربية وامتصاص غضبها.

الشـاهُد مـن هذا كلـه ويف مقابـل ُكـّل مـا ذكرت هنـاك أنظمة 

مقاِومـٌة تقُف إىل جانب شـعوبها بصـدق وإخالص، وهـذا بفضل 

اللـه يعـد نموذجاً ال مزايـدَة عليه، هنـا يف يمن اإليَمــان والحكمة 

فالغضـب لصالح القضية الفلسـطينية ليسـت روتينـاً أَو عادًة بل 

غضب شـعب وقيادة قوالً وفعالً بكل ما تحمل الكلمة 

ه  مـن معنى، فنحمُد اللـه -جل وعال- عىل هـذا التوجُّ

القـوي املخلص الذي تمحور يف مصداقية نظام الحكم 

ــة  يف صنعاء بصدقه مع شـعبه ومع ُكـّل قضايا األُمَّ

اإلسـالمية والعربية التي تحفظ الكرامة وتحافُظ عىل 

املقدسات بعيًدا عن التبعيات والَوصاية. 

دٍة ال  ــَة اليوَم لقيـادٍة مجاهدٍة موحِّ ما أحـوَج األُمَّ

تخاُف يف الله لومة الئم، ومتى ستدرك الشعوُب العربية 

خطَر التواجـد األمريكي الذي بتواجـده يتواَجُد العدّو 

األكرب لإلسـالم واملسـلمني «إرسائيل» ويعرف الجميع 

أن ُكـّل سـفارات الواليات املتحدة األمريكيـة يف ُكـّل البلدان العربية 

واإلسـالمية تخُدُم اليهود كغطاء مفضـوح وتدير عملهم التخريبي 

االستخباراتي يف ُكـّل بلدان العرب واملسلمني؟! 

ويعرُف املواطن العربي أن أمريكا هي الشيطاُن األكربُ التي تحمي 

إرسائيـل وتقف بـكل قواهـا إىل جانب العـدّو الغاصب ضـد العرب 

واملسـلمني واألعظُم مـن ذَلك أن العرب يدركـون ذَلك ويعرفون حق 

املعرفـة لكنهم جبناء ال يسـتطيعون أن يسـتنكروا ذَلـك حتى عىل 

أنفسهم! 

وعـىل ُكـّل مـا تم رسُده مـن وقائع ومراحل وتطورات نعيشـها 

ــة اليوم لخصتها خطابات ومحارضات السيد القائد  وتعيشها األُمَّ

كان لها عناوين جهلنا محتواها وأدركنا مضمونَها حني قال: أمريكا 

ــة بل واالستمرار يف  الشـيطان األكرب، واللُه املستعاُن عىل جهل األُمَّ

غيها وسباتها. 


