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صعات ترس التثود تثرج سثدًا طظ الثشع الصاالغئ شغ سرض طعغإ بتدعر صغادات الثولئ:

الصعات املسطتئ الغمظغئ تعاخض بظاء الةاعجغئ السالغئ والتعبغ وبظ تئاعر 
غثسعان لطغصزئ اجاسثادًا في خغار وذظغ

 : طاابسات
تواصُل القـواُت املسـلحة اليمنية تعزيَز 
ُجُهوزيتها مع حلوِل العـام القتايل الجديد، 
َحيـُث احتفت قـواُت حرس الحـدود، أمس 
مـن  تخصصيـة  ُدفعـٍة  ِج  بتخـرُّ السـبت، 
ـام عىل تخـرج اآلالف  منتسـبيها، بعـد أَيـَّ
مـن دفـع عسـكرية مهيبة مـن املنطقتني 
العسـكريتني املركزية والرابعـة وكذا ألوية 

جيزان. 
وشـهد الحفـُل، بحضور عضـو املجلس 
السـيايس األعىل محمد عيل الحوثي ورئيس 
الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونائب 
رئيـس مجلس النواب عبدالسـالم هشـول 
زابيـة ووزراء الدفـاع اللـواء الركـن محمد 
نارص العاطفي والداخلية اللواء عبدالكريم 
الحوثـي واإلعالم ضيف الله الشـامي وعدد 
من الوزراء ومحافظي املحافظات، عروضاً 
عسكرية من ِقبل الخريجني، عكست فنوَن 
املهـارات والخـربات التـي اكتسـبوها مـن 

الدورات العسكرية خالل فرتة التدريب. 
ويف الحفـل، قال عضو السـيايس األعىل 
الحوثـي: «عندما نتحـدث يجب أن نخاطب 
الشـعب اليمني، عرب أبنائنـا رجال الجيش 
واللجـان يف الحدود، إن مـا حصل ويحصل 
اليوم مـن ُهدنة كان الكثـري يتحدَّث عنها، 
ويعتقد بأنها أتـت بطريقة غامضة، نقول 

لهم ال يوجد هناك أيُّ غموض». 
وتابع حديثُه «االنتصاُر حتميٌة نلمسـها 
اليوم من خالل طلب األعداء للُهدنة، ونقول 
للشـعب اليمنـي: اطمأنوا، هـؤالء األبطال 
والرجال واألحرار من أبناء الجيش واللجان 
الشعبيّة، وغريهم يف ُكـّل الجبهات، هم من 
انبعثـوا كالرباكني ولم يتوانـوا أَو يرتاجعوا 
عـن الجهـاد املقـّدس، انطلقـوا بحمـاٍس 
مواجهـة  بأهميّـة  وشـعوٍر  ومسـؤولية 

العدوان وعنارصه». 
ولفت إىل أن حرَس الحدود معركٌة ممتدٌة 
من ثالثينيات القرن املايض إىل اليوم، مردفاً 

بالقول: «السـعوديّون يعتدون عىل وطننا، 
ويغتصبون أراضيَنا، وليسـت معركة اليوم 
معهـم األوىل، ولكـن -بإذن الله- سـتكون 

نهايتهم عىل أيدينا». 
وتابع: «إن السـعودينّي وكل من تحالف 
معهم، وعىل رأس العدوان أمريكا التي تقود 
وتدبّر وتوقظ أَو تَحّرك، نقول هؤالء األبطال 
حـارضون للعـودة إىل املتـارس واملواقـع، 
وتلقـني ُكــّل مرتِزق وجيوشـكم أسـوأ ما 
يمكـُن أن تتلقـوه مـن رضبـاٍت موجعـة 
وهزائـم متتاليـة».  وأَشـاَر الحوثـي إىل أن 
«الوحـداِت الرمزيَة، التي جاءت من الحدود 
لتسـتعرَض هنا، لـم تأِت لتسـتعرَض؛ ِمن 
أجِل االسـتعراض، وإنما لتوصُل رسـالتَها 
بُجُهوزية منتسـبيها يف امليـدان، وتَحرُِّكهم 

لتلقني أعداء الله والوطن». 
وبشأن حديثه عن املستجدات يف فلسطني 
وخيارات املسـاندة اليمنية، خاطب الحوثي 
ُكــلَّ وحـدات الجيش اليمنـي بالقول: «إن 
جهوزيتَكـم هي األََسـاس واملحرك الرئييس 
والدافـع الحقيقي لالنتصـار يف ُكـّل مكان، 
وال يمكـن عىل اإلطـالق أن نتوانى أَو نتخىل 
عن املسـؤولية والشـعور الدائـم باملرابطة 

والجهوزيـة التامة ألي توّجـه وتَحّرك وفق 
األوامـر يف أية سـاعة»، حاثٍّا عىل أن يكونوا 
عىل كامل الجاهزية يف االسـتعداد ملواجهة 
العـدّو، ُمضيفـاً «ال يعنـي أن نبقى يف ظل 
الُهدنة نائمني ونعود إىل بيوتنا، ولكن تزداد 

يقظتنا َوتدريباتنا وجهوزيتنا». 
مجلـس  رئيـس  أوضـح  جانبـه،  مـن 
الـوزراء الدكتـور عبدالعزيز بـن حبتور أن 
الشـعَب اليمني، وهو يواجـُه للعام الثامن 
أعتى القوى وأشـدها لؤماً وخبثـاً، يحتاُج 
إىل دمـاٍء جديدٍة تضـاُف إىل وحدات الجيش 
واللجان الشعبيّة املنترشة يف خمسني جبهة 

عسكرية. 
وقـال: «كمواطنـني ومراقبـني، قبل أن 
نكوَن مسـؤولني، نشـُعُر بابتهاج باإلعداد 
النوعـي للمقاتلـني مـن منتسـبي الجيش 
واللجان الشـعبيّة، الذين يقع عىل عاتقهم 

حماية الوطن والدفاع عنه». 
وأّكــد أن الشـعَب اليمني اسـتمد قوتَه 
مـن إيَمـانـه العميـق بقضيتـه وحقـه يف 
الحرية، ومىض عـىل النهج املقاوم والقويم 
واالستبسـال والتضحية ليؤّكـد أال مكان يف 

هذا الوطن إال لألحرار. 

ولفـت إىل أن الُعمـالَء واملرتِزقـة، الذيـن 
يُحملون ِعـْبَء الضحايا من أبناء الشـعب 
األبي لم يعرفوا أن هنـاك تجديًدا للُهدنة إال 
من اإلذاعـات والقنوات الفضائيـة التابعة 
لدول العدوان، ُمشـرياً إىل أن الُهَدَن ال يمكن 
أن تتـم إال مـن صنعـاَء وقيادتهـا الثورية 
تعـرف  التـي  والعسـكرية،  والسياسـية 

معنـى الُهدنـة وقيمتها.  حـرض االحتفاَل 
رئيـُس هيئـة األركان العامة، اللـواء الركن 
محمـد عبدالكريم الغمـاري، ورئيُس هيئة 
االستخبارات، اللواء عبدالله الحاكم، ونائُب 
رئيـس هيئـة األركان، اللـواُء الركـن عـيل 
حمود املوشـكي، وقائُد املنطقة العسكرية 

الخامسة، اللواء يوسف املداني. 

املطاصى اإلجقطغ والاةمع الساملغ لثسط املصاوطئ بالغمظ غآّضـث طحروسغَئ الرد السربغ واإلجقطغ 
والفطسطغظغ املعّتث لردع الشطرجئ الخعغعظغئ املسظعدة بشطاء دولغ وأطمغ

 : طاابسات
ُع العاملي لدعم خيـار املقاومة، فرع اليمن،  أدان التجمُّ
العدواَن الصهيوني عىل قطاع غزة، واغتياَل القائد تيسـري 

الجعربي. 
وأّكــد التجمـع أن هـذا العـدواَن واالغتيـال ما كان 
ليحدث لوال حالة الهوان والصمت املخيم عىل الحكومات 
العربيـة واإلسـالمية التـي هرولت للتطبيـع والتحالف 
مـع العـدّو الصهيوني الغاصـب وتخليها عـن القضية 

الفلسطينية. 
كمـا أدان البيـان صمَت املجتمـع الدويل تجـاه جرائم 
العدّو الغاصـب الذي يتمادى يف عدوانه مسـتعيناً بالدعم 

األمريكي السـافر، مبـاركاً رد املقاومة الفلسـطينية عىل 
العدّو الصهيوني الغاشم. 

ودعـا التجمع العاملـي إىل تعزيِز تكاتف قـوى املمانعة 
واملقاومـة بالوقـوف صفـاً واحـداً يف وجـه مخّططـات 
االستكبار العاملي والتصدي لها بمختلف الوسائل املمكنة، 
حاثٍّا الشـعوب العربية واإلسـالمية وكل األحرار يف العالم 
عىل دعم املقاومة وكل الرشفاء يف فلسـطني املحتّلة باملال 

والسالح. 
بـدوره، أّكــد امللتقى اإلسـالمي عـىل خيـاِر املقاومة 

إليقاف صلف الصهاينة. 
وشـّدد امللتقى عىل أن القضية الفلسطينية والدم واحد 

واملصري واحد وعدم القبول بالتجزئة وال التفتيت. 
ـــة والحكومـات العربيـة  ودعـا كافـَة شـعوب األُمَّ

واإلسـالمية إىل الوقوف مـع أهايل غزة، مؤّكــداً عىل حق 
الشـعب الفلسـطيني يف اسـتعادة ُكـّل أراضيه، والوقوف 
ــة مع املقاومة حتى اسـتئصال  مع بقية أحرار هذه األُمَّ

العدّو الصهيوني الغدة الرسطانية الخبيثة. 
وعّرب عن أحر التعازي واملواسـاة للشـعب الفلسطيني 
وحركـة الجهـاد اإلسـالمي يف استشـهاد القائـد الكبـري 
تيسـري الجعربي وبقية الشـهداء، مشـيداً بالتكاتف الذي 
تظهره فصائل املقاومة الفلسـطينية فيما بينها واألخوة 

اإليَمـانية التي تثمر النرص. 
وجـدد الرفـض والتنديد للتطبيـع الذي تتسـاقط إليه 
بعـض حكومـات األعراب، داعيـاً إياها إىل الكـف عن هذا 
ة وهم يشـاهدون ما يرتكبه الصهاينة  العار املخزي َخاصَّ

من اعتداءات شبه يومية. 
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 : خاص
أّكـدت األحـزاُب واملكونـاُت والتنظيمات 
السياسيُة اليمنية اسـتعداَدها للتَحرُِّك وفق 
توجيهـات القيـادة، بمـا يخص االسـتنفار 
اليمنـي الواسـع صـوب الوقـوف إىل جانب 
القضيـة الفلسـطينية للدفـاع عـن الديـن 
واملقدسـات التي تتعرض ملؤامرة خبيثة من 
قبـل العدّو الصهيونـي األمريكي وعمالئه يف 

املنطقة. 
ويف بيانـات منفصلـة، أّكــدت األحـزاب 
اليمنية  السياسـية  واملكونات  والتنظيمـات 
أن الصمت الدويل تجاه ما يحدث يف فلطسني 
يعتـرب انخراطاً فاضحاً إىل جانب الغطرسـة 

الصهيوأمريكية يف املنطقة. 
 

افتجاب الغمظغئ طاعتثة تتئ 
الصغادة خعب الصثس

أحـزاب اللقـاء املشـرتك دعـت يف بيـان 
ــة ملسـاندة  مشـرتك، أحـرار وشـعوب األُمَّ
الشـعب الفلسـطيني ومقاومته يف مواجهة 

الغطرسة اإلرسائيلية. 
وجـددت أحـزاب املشـرتك التضاُمـَن مع 
القضية الفلسـطينية ضد محاوالت الطمس 
واإللغـاء والهرولة نحـو التطبيع مع الكيان 
الغاصـب مـن بعـض األنظمـة العميلـة يف 

املنطقة. 
واملكونـات  األحـزاب  تكتـُل  أّكــد  فيمـا 
تأييـَده  للعـدوان  املناهضـة  السياسـية 
ومسـاندته ومباركته للرد الفلسـطيني عىل 

هذا االعتداء الصهيوني. 
ــة  ودعا بيان التكتل شـعوَب وأحرار األُمَّ
إىل االصطفـاف والوحـدة والوقوف إىل جانب 
واالستعداد  الباسـلة  الفلسـطينية  املقاومة 

لـردع العـدّو الصهيونـي، ُمشـرياً إىل وقوِف 
الشـعب اليمني إىل جانب املقاومة والشـعب 
الفلسـطيني  الحق  السـتعادة  الفلسـطيني 

املغتصب. 
بدوره، نّوه الحزُب القومي االجتماعي إىل 
أن العدوَّ الصهيونيَّ يسـعى باتّجاه التصعيد 
يف محاولة لفرض وقائَع عىل األرض، تتواكب 
مع مواصلـة تنفيـذ مخّططاتـه التهويدية 
تصفيـة  صفقـة  إطـار  يف  واالسـتيطانية 

القضية الفلسطينية. 
وأّكــد أن جرائم العـدّو الصهيوني بحق 
الشـعب الفلسـطيني لن تسـقط بالتقادم، 
أحـرار محـور املقاومة يف الشـعوب  داعيـاً 
العربية واإلسالمية وبكل فصائلها وقواها إىل 
االستعداد للرد عىل جرائم العدّو الصهيوني. 
وطالب بياُن الحـزب القومي االجتماعي 
أحراَر غزة وفلسطني، إىل املزيد من التماسك 
والوحـدة والصمـود، واالنخـراط جميعـاً يف 

مواجهة العدّو الصهيوني. 
ودعـا أبناَء اليمـن والشـعوب العربية إىل 
رفع الصوت عاليًا دعًما للشعب الفلسطيني 
وخيـار مقاومة االحتالل والعـدوان بوصفه 

الخيـاَر الوحيـَد للتحرير والعـودة والضغط 
إلعـادة  والتطبيـع،  الهرولـة  أنظمـة  عـىل 
تصويـب البوصلـة باتّجـاه دعـم القضيـة 

ـة «فلسطني».  املركزية لألُمَّ
 

الثوُل السربغئ أطام اخائار تصغصغ
مـن جانبـه، دعا حـزب التقـدم الوطني 
الدوَل العربية واإلسالمية الحرة وشعوبَها إىل 
اتِّخـاذ موقف رادع وحـازم إزاء جرائم العدّو 

الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. 
وطالب بيـاُن الحزب الـدوَل التي هرولت 
للتطبيـع مـع العـدّو الصهيونـي الـذي لـم 
يتوقـف يومـاً عـن جرائمه الوحشـية بحق 
الشعب الفلسـطيني وانتهاك ُحرمة املسجد 
األقـىص، إىل مراجعـة الضمـري والعدول عن 
تلك املساعي الغادرة بالقضية الفلسطينية. 
وأّكـد البيان أن القضية الفلسطينية هي 
أُمُّ القضايا العربية واإلسالمية التي ال يمكن 
املتاجرة بها مقابل حفنـة قليلة من األموال 

امللطخة بدماء أبناء الشعب الفلسطيني. 
لتنظيـِم  العليـا  اللجنـة  أّكــدت  فيمـا 

التصحيـح أن العدوان الصهيونـي عىل غزة 
واغتيـال القائد تيسـري الجعـربي، يجُب أن 
يسـتنهَض ِهَمـَم األحـرار يف فلسـطني وكل 
البالد العربية واإلسـالمية.  وأَشاَر يف بيان له 
إىل أن هذا االسـتهداَف الجبان واالغتيال اآلثم 
مـا كان ليكون لوال تخـاذُُل األنظمة العربية 
واإلسـالمية عـن القيام بواجباتهـا القومية 
إزاء الشـعب الفلسـطيني.  وأّكــد التنظيم 
وقوَفه الدائم إىل جانب الشـعب الفلسطيني 
املظلـوم ومقاومته الشـجاعة حتـى تحرير 
أرضه وتحقيـق أهدافه املرشوعـة وحقه يف 

الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته. 
وعّرب عن تأييـده الكامل لكافة الخطوات 
التي تتخذُها قيادُة حركة الجهاد اإلسـالمي 
وحـركات املقاومـة الفلسـطينية للـرد عىل 

العدوان الصهيوني وجرائمه الوحشية. 
 

ظَضٌش َصَئطغ غمظغ خعَب شطسطني
إىل ذلـك، أدانـت قبائـُل اليمـن، العـدواَن 
الصهيوني الغاشـم عىل قطاع غزة، واغتياَل 

قائد رسايا القدس تيسري الجعربي. 

وجددت قبائـُل اليمن، يف بيـان صدر عن 
مجلـس التالحم الشـعبي القبيل، تمسـكها 
بالقضيـة الفلسـطينية ودعمهـا للمقاومة 
للعـدوان  للتصـدي  الباسـلة  الفلسـطينية 
الصهيونـي ومواصلـة الكفاح حتـى تحرير 

كافة األرايض واملقدسات. 
ــة  ودعا البيان كافة قبائل وشـعوب األُمَّ
العربيـة واإلسـالمية إىل تحمل مسـؤوليتها 
والعروبية  واإلنسـانية  واألخالقيـة  الدينيـة 
لدعم القضية الفلسـطينية وإعالن موقفها 
من أنظمـة وقيادات التطبيـع األعرابية وما 
تحيكـه من مؤامـرات وطعنـات خيانة ضد 
ــة ومقدسـاتها وتفعيل خيار مقاطعة  األُمَّ
البضائع واملنتجات األمريكية والصهيونية. 

ونّوهت قبائـل اليمن إىل أنها سـتكوُن يف 
طليعة املسـتجيبني لتوجيهـات القيادة التي 
حـّددت وجهتهـا صـوب القـدس، مؤّكـدًة 
أن ُكــّل قبائـل اليمـن يعتـربون القضيـَة 
الفلسـطينية الِقبلـة التي يتوّجــه صوبَها 
ُكــلُّ أحرار الشـعب اليمني يف ُكــلِّ مراحل 
نضالهم أمام املؤامرات الصهيونية األمريكية 

«الخليجية». 

أخبار

الغمظ تةّثد طعصَفعا البابَئ وتآّضـث: الشطرجُئ الخعغعظغئ لظ تمر طروَر الضرام
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لليـوم الثاني عىل التوايل يتواَصُل العـدواُن الصهيوني 
الغاِشـُم عـىل األرايض الفلسـطينية، مخلِّفـاً عـدداً من 
الشـهداء والجرحى، وسـط صمت أممـي ودويل مطبق، 
وخيانة وتواطؤ تتواله بعُض األنظمة العميلة املحسـوبة 
عـىل املحيـط العربـي، غري أن الشـعَب اليمنـي كان وما 
يزال وسـيظل سنداً للقضية الفلسطينية يف ُكـّل املراحل، 
وأمـام ُكــلِّ هـذا كان السـخط اليمني عىل املسـتويات 
الرسـمية والشعبيّة والقبلية والحزبية والسياسية، قوياً 
ومعرباً عن بروز موقف جديد يف مسار مساندة فلسطني 

أرضاً ومقدسات. 
ولليوم الثاني عىل التوايل تتواىل بيانات اإلدانة التي ساد 
عليها التأكيـد بالتَحّرك الفاعل والقوي لردع الغطرسـة 
الصهيونية، يف حني أّكـدت أن موقَف اليمن تجاه القضية 
الفلسـطينية محوري وتتبلور حوله ُكـّل جوانب النضال 

التي يخوضها اليمن قيادًة وشعباً. 
 

اخائاٌر تارغثغ
وبعـد أن أدان أنصاُر الله وعلمـاء اليمن، أمس األول، 
الغطرسـة الصهيونية الجديدة، أّكـد نواُب الشـعب عىل 
حق الشـعب واملقاومة الفلسـطينية يف الرد عىل العدوان 
الصهيوني، داعني األحرار من رؤسـاء وأعضاء الربملانات 
العربيـة  ـــة  األُمَّ شـعوب  وكل  واإلسـالمية،  العربيـة 
واإلسالمية لتحمل املسؤولية التاريخية يف دعم ومساندة 
ملواجهـة  الشـجاعة  ومقاومتـه  الفلسـطيني  الشـعب 
ــة  الغطرسة والصلف الصهيوني، واالنتصار لكرامة األُمَّ

العربية واإلسالمية. 
ويف بيـان اإلدانة الصادر عن الربملـان اليمني، للعدوان 
الصهيونـي واغتيال القيادي الجهادي تيسـري الجعربي، 

حيـا نواب الشـعب صمود الشـعب الفلسـطيني وعّربوا 
باسـمهم والشـعب اليمني عن خالص العزاء واملواسـاة 
إىل حركـة الجهاد اإلسـالمي، ورسايا القدس، والشـعب 
الفلسـطيني، وأرسة الشهيد، وحيث مواقفه البطولية يف 

مواجهة غطرسة العدوان. 
ولفـت نـواُب الشـعب إىل أنـه مـا كان لهـذا الصلف 
والغطرسـة اإلرسائيليـة أن ترتكـب مثـل هـذه الجرائم 
لوال الهرولة لبعض أنظمة العمالة والخيانة املحسـوبني 
ــة، مندِّديـن بصمِت األنظمـة العربية العميلة  عـىل األُمَّ
املعيب تجاه تلك الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشـعب 

الفلسطيني، عىل مرأى ومسمع من العالم.
وطالـب مجلُس النواب األمم املتحـدة واملجتمع الدويل 
القيـام بدوره اإلنسـاني واألخالقي يف إدانـة تلك الجرائم 

والعمل عىل إيقاف صلف وتعنت العدّو الصهيوني. 
ويف السـياق، أّكــد مجلـس الشـورى أن َحـقَّ الـرد 
لفصائـل املقاومـة اإلسـالمية يف غـزة مكفـول يف كافة 
الرشائـع السـماوية واملواثيق الدوليـة، مطالباً الفصائل 
الفلسـطينية بَوحدة الصف يف مواجهـة عدوان االحتالل 
الصهيونـي وردع جرائمـه التي لن تسـقط بالتقادم بل 

إنها تقرب زوال هذا االحتالل. 
وقال بياُن الشـورى: إنه لوال صمـت األنظمة العربية 
وتواطؤهـا مـع هـذا الكيـان العنـرصي الغاصـب َلَمـا 
اسـتمرت معانـاة أبنـاء شـعبنا العربي يف فلسـطني إىل 
اليـوم، معتـربًا العـدواَن األخريَ عـىل قطاع غـزة امتداداً 
للعدوان السـابق عىل القطاع وإحدى نتائج زيارة بايدن 
األخرية الهادفة إىل اسـتهداف مقاومة العربدة األمريكية 

الصهيونية بكافة أشكالها يف املنطقة. 
ودعـا البياُن أبنـاَء الشـعب اليمني وكافة الشـعوب 
العربية واإلسـالمية إىل التعبري عن غضبهم واستنكارهم 
لهـذه املمارسـات الصهيونيـة وإدانـة ُكــّل محـاوالت 
التطبيع التي تُقدم عليها بعض الحكومات العربية لدمج 

هذا الكيان الغاصب يف املنطقة. 
 

الغمُظ لظ غضعَن بمظًأى سظ الرد
مـن جهتها، جـّددت حكومُة اإلنقـاذ الوطني املوقف 
الثابـت للجمهوريـة اليمنيـة وتضاُمنَهـا الكامـَل مـع 
األشقاء يف فلسطني وتأييد كافة خياراتهم ملقاومة العدّو 
الصهيوني واسـتعادة وإقامة دولتهم الفلسـطينية عىل 

أراضيهم وعاصمتها القدس الرشيف. 
وأّكــدت الحكومـُة أن هذا العـدواَن الغـادَر والجباَن 
الـذي اسـتهدف األبريـاَء، وغريَه مـن أشـكال الطغيان 
عىل الفلسـطينيني مـا كان له أن يجري عـىل هذا النحو 
السـافر لوال خذالُن األنظمة العربية، واملطبعة منها عىل 
وجـه التحديد، للقضية الفلسـطينية العادلة ومظلومية 
الشعب الفلسـطيني بل َوالوقوف مع املعتدي الصهيوني 

مادياً ومعنوياً. 
ــة العربية واإلسالمية باالضطالع  وطالبت أحراَر األُمَّ
إخوانهـم  نـرصة  يف  واألخالقيـة  الدينيـة  بواجباتهـم 
الفلسـطينيني وقضيتهـم املرشوعـة والتعبـري بمختلف 
الوسـائل عن تضامنهم مع مظلوميتهم الكبرية َوالعمل 
عىل اطـالع الرأي العاملـي، عىل جرائم العـدّو الصهيوني 

وانتهاكاته الجسيمة. 
وكان ناطـق حكومـة اإلنقـاذ الوطني، وزيـر اإلعالم 
ضيـف اللـه الشـامي، قـد أدان، أمـس األول، العـدواَن 
الصهيوني عىل قطاع غزة، ما أَدَّى إىل استشـهاد املجاهد 

يف رسايا القدس، تيسري الجعربي وعدد من رفاقه. 
وأَشاَر ناطق حكومة اإلنقاذ إىل أن هذه الجريمة تأتي 
يف إطار سلسـلة الجرائم التي يرتكبهـا العدّو الصهيوني 
بحـق الشـعب الفلسـطيني، مؤّكــداً أن الجريمـة التي 
ارتكبهـا كيـان العـدّو، أمـس األول، يف غـزة مـا كانـت 
لتحصل لوال هرولة األنظمـة العميلة للتطبيع مع العدّو 

ـة.  الصهيوني وتخليها عن القضية املركزية لألُمَّ

وأّكــد عـىل حـق الشـعب الفلسـطيني يف الدفاع عن 
نفسـه وأرضه واملقدسات اإلسـالمية، وحق الرد بقوة يف 
عمـق األرايض املحتّلة وانتـزاع حقوقـه املغتصبة وطرد 

االحتالل الصهيوني من جميع األرايض املحتّلة. 
واسـتنكر وزيـُر اإلعالم، الصمـَت املخـزي للمجتمع 
الـدويل واألمم املتحدة عىل جرائم العـدّو الصهيوني بحق 
الشعب الفلسطيني التي تتناىف مع ُكـّل األعراف واملواثيق 

الدولية واإلنسانية. 
كمـا أّكــد أن العدوان عىل غزة، لن يمـر مروَر الكرام 
وسـتكون لـه انعكاسـات خطـرية عـىل كيـان العـدّو 
الصهيوني، واألمن واالستقرار يف املنطقة، داعياً حركات 
املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا العدوان ورضب 
عمـق العـدّو، فيمـا أّكــدت وزارة الخارجيـة تضامـن 
الجمهورية اليمنية قيادًة وشعباً مع الشعب الفلسطيني 
الشـقيق ومباركـة نضاالته، ُوُصــوالً إىل إقامـة الدولة 

الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. 
واسـتنكر بيـان وزارة الخارجية، التهـاون والخذالن 
العربـي املعيـب تجـاه مظلومية الشـعب الفلسـطيني 
ومواقفهم الغادرة واملسيئة للقضية الفلسطينية، ُمشرياً 
إىل أن هرولـة بعض الـدول العربية نحو التطبيع شـجع 
العدّو الصهيوني عىل مواصلة االنتهاكات والجرائم بحق 

الشعب الفلسطيني. 
وحّذر البيـان من أن التصعيد العسـكري الصهيوني، 
سيُجرُّ املنطقة إىل املزيد من التوتر وعدم االستقرار، داعياً 
ــة واإلنسـانية جمعـاء إىل التضامن  أحرار ورشفاء األُمَّ
مع الشعب الفلسـطيني وإدانة جرائم العدّو الصهيوني 

الغاصب. 
وطالـب البيان املجتمع الدويل، ال سـيما مجلس األمن 
إىل االبتعاد عن سياسة الَكيل بمكيالني واالضطالع بدوره 
يف وضع َحــّد للجرائم الصهيونية وسياسـاتها الهمجية 

التي تزعزع األمن واالستقرار يف املنطقة والعالم. 

ظعاب الحسإ: ظثسع الئرلماظات السربغئ واإلجقطغئ لطعصعف بمسآولغئ أطام عثه المرتطئ الاارغثغئ طظ الظدال الفطسطغظغ
الحعرى: عرولُئ افظزمئ السمغطئ ظتع الُتدظ الخعغعظغ أبرُز أجئاب الشطرجئ «اإلجرائغطغئ» بتص شطسطغظ وافطئ
التضعطئ: الرد الفطسطغظغ طحروٌع وشصًا لضض صعاظغظ افرض والغمظ لظ غألَع جعثًا شغ أن غضعن ججءًا طظ عثا الرد

صئائُض الغمظ وافتجاُب واملضعظات السغاجغئ تآّضـث اجاسثاَدعا السالغ لطرد الصادم سطى السثّو الخعغعظغ
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الحاطض الاَتّرك  غساعجإ  طا  وعع  جثغث  واصع  لفرض  غسسى  الخعغعظغ  السثّو  لطسثوان:  المظاعدئ  افتجاب 
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 : وضاقت
كشـفت صحيفُة الجارديان الربيطانية، 
أمـس، عن لُغز الفيال املسـتهَدفة يف كابول، 
َحيـُث ُقتل زعيـُم تنظيـم «القاعـدة»، أنها 
كانت مكاناً يعرفه «دان سموك» عندما كان 
يعمُل يف أفغانسـتان يف مرشوع مسـاعدات 
حكومـي أمريكي «اسـتخباراتي»، وهو ما 
يثبت العالقـة بني أمريـكا و»القاعدة» وأن 
عناَرص التنظيم ليسوا سوى أدواٍت للواليات 

املتحدة. 
أدرك «سـموك»، وهـو ضابـط أمريكـي 
مخرضم يف الحـرب يف العراق، أمىض أَيْـضاً 

سـنوات يف العمل يف أفغانستان، أنه عاش يف 
نفـس املكان الـذي عاش فيـه زعيم تنظيم 

القاعدة أيمن الظواهري.
وقال دان سـموك يف مقابلة عرب الهاتف: 
املخابـرات  وكالـَة  أن  التقاريـُر  «ذكـرت 
املرَكزية لديها معلوماٌت اسـتخباراتية تفيد 
بأنـه يحب الوقوُف عـىل الرشفة، واعتقدت 
أنه بالطبع سيكون، كانت رشفًة جميلة». 

حـني تصاعد الدخان من املنزل بعد غارة 
أمريكيـة بطائـرة بـدون طيـار يف منطقة 
شـريبور يف كابول، أعلـن الرئيس األمريكي 
جـو بايدن يف ١ أغسـُطس أن الظواهري قد 
ُقتل يف غارة بطائرة بدون طيار يف العاصمة 

األفغانية. 
وعّلق «سموك» عىل إعالن بايدن: «عندما 
رأيتُـه عرفُت أن هذا هو منزيل القديم»، هذه 
الفيـالُت مغرورة مثل ُكــّل الجحيم ولكنها 
فريـدة من نوعها، تـم بناؤها عىل مثل هذه 

البصمة الضيقة». 
ويقـول ضابـط أمريكي بدهشـة: «إنه 
يشء رسيايل بشـكل ال يصدق. األمور تتغري، 
واألمـور تتغري برسعـة، لديك العـدّو العام 
رقـم واحد، مـع مكافأة قدرهـا ٢٥ مليون 
دوالر عـىل رأسـه، ويعيش حرفيـاً يف نفس 
املساحة التي عشـت فيها سابًقا مع غريي 

من األمريكيني». 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

الةاردغان تضحش السقصئ بغظ «الصاسثة» وطحّشطغعا وبطسان ضابط أطرغضغ:

طظجل الزعاعري طصر العضالئ افطرغضغئ لطاظمغئ الثولغئ! 

ططالُإ برشع التخار سظ ططار 
خظساء بسث وشاة طرغخ سطى 
طاظ ذائرة طاةعئ لفردن

 : طاابسات
طالب اآلالُف من الناشـطني اليمنيني يف مواقع التواصل االجتماعي، أمس، 
برسعـة الرفع الكيل للحصـار عن جميع املطارات وُخُصوصـاً مطار صنعاء 

الدويل. 
يأتـي ذلك بعد وفاة مريض بحالة حرجـة أثناء نقله من العاصمة صنعاء 
عىل متن رحلة جوية، أمس، ما تسبب بغضب عارم يف أوساط الشعب اليمني 

الذي ال يزال يعاني من تداعيات العدوان والحصار منذ ٨ سنوات. 
وشـن الناشـطون هجوماً الذعاً ضد تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، وكذا األمم املتحدة لتجاهلهما املعانة اإلنسـانية رغم اتّفاق تمديد 
الُهدنـة.  وكانت الخطوط الجوية اليمنية قـد أعلنت وفاة مريض أثناء رحلة 
إحـدى طائراتها مـن صنعـاء إىل األردن، ما اضطرها للهبـوط يف مطار جدة 
السـعودّي، وفق بيان رسمي، َحيُث تعد هذه الحالة واحدة من مئات الحاالت 
ما  التـي قضت بينما كانت تنتظر دورها يف السـفر للعالج بالخارج ال ِســيـَّ
بعـد خروج القطاع الصحي يف اليمن عن الخدمة؛ بفعل االسـتهداف املمنهج 

واملنظم عىل مدى السنوات املاضية. 

افوجاُط الحسئّغئ يف سثن 
تتّثر تضعطئ املرتِجصئ طظ 

طشئئ رشع أجسار العصعد
 : طاابسات

حّذرت األوساُط الشعبيُّة يف محافظة عدن املحتّلة من مغبة إقدام حكومة 
املرتِزقة عىل إقرار جرعة سـعرية جديدة يف أسعار املشتقات النفطية، يف ظل 
ارتفـاع معاناة املواطنـني باملناطق املحتّلة جـراء تدهور قيمـة العملة أمام 
األجنبيـة وارتفاع أسـعار املواد والسـلع الغذائية وانقطـاع املرتبات وانعدام 

الخدمات الرضورية وغياب ُكـّل مقومات الحياة. 
وبحسـب موقـع «عدن الغد» املـوايل للعدوان، أمس السـبت، َفإنَّ حكومة 
املرتِزق معني عبدامللك تسـتعد لرفع أسـعار الوقود خالل األيّام املقبلة، مبينًا 
أن جالـون البنزين سـعة ٢٠ لـرتاً يباع يف عدن بأكثر مـن ٢٠ ألف ريال، ومن 

املتوقع رفعه إىل نحو ٢٤ ألفاً. 
إىل ذلك، استغرب خرباُء اقتصاديون من الخطوة الكارثية لحكومة املرتِزقة 
بشأن الجرعة السعرية يف أسعار املشتقات النفطية والسري يف تنفيذها خالل 
األيّام القليلة رغم تراجع أسـعار الوقود عامليٍّا وفقاً ملا ذكرته رشكة النفط يف 
صنعاء التي أقرت مسـاء أمس األول الجمعة، خفض سـعر الجالون عرشين 

لرتاً من ١٤ ألف ريال إىل ١٢ ألفاً فقط. 
مـن جانٍب آخر، هاجم السـيايس واألكاديمي يف جامعة عدن، عبدالرحمن 
الـوايل، تحالف العدوان ومرتِزقتـه يف املحافظات املحتّلـة، موضًحا أن الناَس 
تمـوت من الجوع يف مناطق سـيطرة قوى العدوان وأن الوضع بات سـيئاً يف 
الجنـوب.  وأَشـاَر األكاديمـي الوايل، يف تغريـدة له عىل «تويـرت» إىل أن الغالء 
يطحن الغالبية من الناس مع استمرار عدم رصف املرتبات، مبينًا أن األوضاع 
يف عـدن وبقية املحافظات الجنوبية املحتّلـة، لم تتغري وال زالت بنفس النهج 
خالل السـنوات املاضيـة، الفتاً إىل أن الكثـري من مرتِزقة العـدوان كانوا قبل 
الحرب عىل اليمن ال يمتلكون شـيئاً، ولكنهم أصبحوا اليوم يمتلكون الثروات 

وأغلبهم تحول إىل «ملياردير»، واصفاً الكثري منهم بـ»السارق املبهرر». 

أّضـث سطى دور أبظاء الخئغتئ شغ ذرد اقجاسمار الئرغطاظغ والاخثي لطمساسمر الةثغث 
حغت طحاغت صئائض «الضسططئ» يف لتب غسطظ اظدماطه 

ملساظثة الحغت الترغجي يف طعاجعئ اقتاقل
 : طاابسات

يف إطار اسـتمرار حمالت التضامن القبلية 
مناطـق  مشـايخ  شـيُخ  أعلـن  والشـعبيّة، 
«الكعللة» يف الصبيحة بمحافظة لحج املحتّلة، 
الشـيخ عيل بن عيل مهيوب الكعلـويل، وقوَفه 
إىل جانب الشـيخ عيل سـالم الحريزي وتأييده 
لكل املواقف الذي يتخذها ضد تحالف العدوان 
يف  واألمريكـي  الربيطانيـة  القـوات  وتواجـد 

املهرة. 
وقال الشـيخ الكعلـويل يف بيـان، أمس: إن 
مواقـف الشـيخ الحريزي النضاليـة تأتي من 
انتمائه الوطني الرافض لالحتالل واالستعمار 
الـذي يحاول االسـتيالء عىل الوطـن وثرواته، 
مبينًـا أن هـذه املواقَف تعطي مشـايخ وأبناء 
لرفـض  قويـاً  دافعـاً  الوطنيـني  الصبيحـة 
التدخالت األجنبية يف اليمن كما فعلوا سـابًقا 
مع االسـتعمار الربيطاني بكل جربوته وقوته 

وأخرجوه من أرض األحرار. 
وأّكـد الشـيخ الكعلويل أن عىل االسـتعمار 
الجديـد أن يعـَي هـذا الـدروس بـأن األرض 

اليمنيـة سـتعود إىل أهلهـا ابتـداًء مـن جبال 
عسري وانتهاء بجزيرة سقطرى، مبينًا أن عىل 
تحالف العدوان أن يفهَم أن الصبَّيحة برجالها 
وقبائلهـا ابتـداًء من كـرش وإىل بـاب املندب، 
قـد اصطفـت وبدأت تـدق طبـول الحرب ضد 

االحتالل والتواجد األجنبي. 
وّجـدد شـيخ مشـايخ «الكعللـة» يف لحج، 
العهَد للشـيخ عيل سـالم الحريزي، بالوقوف 

معه يف الثورة املعلنة ضد االستعمار السعودّي 
اإلماراتي الذي جاء لكي يدّمـر مسـتقبل أبناء 
اليمن من رشقـه وحتى غربـه، مؤّكـداً أنه ال 
استسـالَم أمام هـؤالء املسـتعمرين يف بالدنا، 
داعيـاً ُكـّل أحـرار اليمن إىل متابعـة النضال، 
الفتاً إىل أن هناك لقاًء قريباً سيجمعه بالشيخ 
الحريـزي يف إطـار مواجهة القـوات األجنبية 

باملهرة. 

طرتِجصئ اقتاقل اإلطاراتغ غاعّسثون بمقتصئ خخعطعط بسث جغطرتعط سطى «الصداء»
 : طاابسات

كـّرش مـا يسـمى املجلـس االنتقـايل عن 
أنيابـه بعـد يوَمني من اسـتحواذه عـىل ُكـّل 
التابعـة  القضائيـة»  «السـلطة  يف  التمثيـل 
لحكومـة املرتِزقة، محذراً خصومه باملالحقة 

القضائية. 
ويف ترصيـح صحفـي، أمس السـبت، قال 

القيادي يف االنتقـايل املرتِزق وضاح بن عطية: 
إن الخطـوة التاليـة بعد سـيطرة املجلس عىل 
مفاصـل القضـاء يف املحافظـات املحتّلـة هو 
مالحقة من أسـماهم بالفاسـدين، واستعادة 
الثروات املنهوبة، يف إشـارة إىل مسـئويل الفاّر 

هادي وحزب «اإلصالح». 
وكان املرتـِزق رشـاد العليمـي -رئيـس ما 
يسـمى املجلس الرئايس-، قـد أصدَر الخميس 
املنرصم قرارات تغيري شـملت منتحيل صفتي 

رئيس املحكمـة العليا ومجلـس القضاء جّرد 
مـن خاللهـا حزب «اإلصـالح» مـن أي تمثيل 
يف القضـاء، بينمـا سـيطر االنتقايل عـىل أهمِّ 
مناصبهـا العليا.  وتشـري ترصيحـات املرتِزق 
بن عطية إىل أن االنتقايل بدأ يف استغالل نفوذه 
عىل القضاء لتصفيـة خصومه وتحديداً حزب 
اإلصالح الذي يتم إقصاؤه من املشهد السيايس 
والعسـكري واالقتصـادي بضـوء أخرض من 

تحالف العدوان.

بسث إلجام حرضات الخراشئ بإغثاع 500 ططغعن رغال ضدمان لثى «طرضجي سثن»

تضعطئ الفظادق تفرض إجراءات وصغعدًا جثغثة تساعثُف الصطاع املخريف
 : طاابسات

السـبت،  أمـس  الفنـادق،  حكومـُة  دّقـت 
املسـماَر األخـريَ يف نعـش االقتصـاد املتهالـك 
النهـب  اسـتمرار  جـراء  املحتّلـة  باملناطـق 
ومصادرة الثروات إىل جانب العدوان والحصار 
التـي يشـنها تحالـف العـدوان عـىل مـدى ٨ 

سنوات. 
 وقالـت مصـادر إعالميـة، أمـس: إن فرع 
البنك املركزي يف عدن –الذي يخضع لسـلطات 

املرتِزقـة– فـرض قيـوداً جديـدة عـىل قطاع 
الرصافـة سـيرتتب عليهـا تداعيـات خطرية 
وكارثيـة، موضحـًة أن البنك املركـزي الواقع 
تحت سـلطة االحتالل يف عدن اتخـذ إجراءات 
تعجيزيـة وأقـر تعديالً يف مـواد قـرار تنظيم 
أعمال الرصافة، برفـع الحد األدنى لرأس مال 
رشكـة الرصافـة إىل مليار ريال، واشـرتاط أن 
يكون رأس مأل منشـأة الرصافة ٥٠٠ مليون 
ريـال، وفـرض حـداً أدنى لـرأس مـال وكيل 
الحوالـة بـ ١٠٠ مليـون ريـال، مقابل منحه 

تراخيص مزاولة أعمال الرصافة. 

وأضافـت املصـادر أن إلزام مركـزي عدن، 
رشكات الرصافـة بإيـداع ٥٠٠ مليـون ريال، 
وفرضه عىل منشآت الرصافة دفع ٢٥٠ مليون 
ريال، و٢٠ مليوناً عىل وكالء الحواالت، كمبالغ 
تأمـني نقدية وضمان، إجراء تعسـفي الهدف 
منـه التضييق عىل العاملني يف قطاع الرصافة، 
مبينني أنه كان األجـدر بفرع البنك املركزي يف 
عدن التابع لحكومة الفنادق أن يتخذَ إجراءات 
داعمة السـتقرار العملة املحليـة التي تواصل 
انهيارهـا أمـام العمـالت األجنبيـة، بـدالً عن 

استهداِف قطاع الرصافة والعاملني فيه. 
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الثاخطغُئ تضحُش بافرصام تخغطَئ سام طظ إشحال طآاطرات السثوان
 : خظساء

مـع بدايـِة العام الهجـري الجديـد ودخوِل 
اليمـن واليمنيـني يف عـام صمود جديـد أماَم 
تحالُِف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
ومؤامراتـه املتدفقـة التي تتخذُ عدَة أسـاليَب 
لتمريرها؛ بغيَة تحقيق األهداف االسـتعمارية 
املشـبوهة، ومـن أهم تلـك املسـارات الخبيثة 
تفكيـك الجبهـة الداخليـة وخلخلـة النسـيج 
االجتماعي ليسـهل االنقاض عـىل اليمن أرضاً 
وإنسـاناً، إال أن األعـنَي السـاهرَة تحت رعاية 
خالقهـا، كانـت عـىل املرصـاد لكل تَحـّركات 
النوعيـة  اإلنجـازات  آالف  وحّققـت  العـدّو، 
التي حمـت الوطـن واملواطن، ويف هـذا املقام 
خرجـت وزارة الداخليـة، أمـس األول خـالل 
مؤتمـر صحفي بحصيلـة اإلنجـازات األمنية 
التـي حّققتهـا الـوزارة والوحـدات واألجهزة 
التابعـة لها خالل العـام املنرصم 1443هـ، يف 
حني كشـفت اإلحصائيات واألرقـام عن مدى 
اليقظة األمنية التي كشفت رس فشل العدوان 
يف اخرتاق الجبهة الداخلية وتماسـكها الذي ال 

يلني. 
واسـتعرض املتحدث الرسـمي باسم وزارة 
الداخلية العميـد عبدالخالق العجري، إنجازات 
الرشطة خالل العام الهجري املنرصم، موضًحا 
أنه تم ضبـط قرابة 66 ألـف جريمة من أصل 
74 ألف جريمة خالل العام الهجري املنرصم. 

وعن إفشـال محاوالت زعزعة األمن الداخيل 
أشـار العجـري إىل أنـه تم ضبـط 713 قطعة 
سـالح و438 قطعة من املتفجـرات و25 ألفاً 
و405 ذخائـر متنوعـة و8 آالف و104 قطـع 

إلكرتونية. 
وبنّي أنه تم القبـض عىل 26 خلية وعصابة 
منظمـة خـالل العام املنـرصم، وتلـك الخاليا 

متعددة املهام ومتنوعة األدوار. 
 

إشحاُل طآاطرات تثطري املةامع
ويف سياق إفشـال محاوالت العدوان الرامية 
إىل تدمري النسيج االجتماعي اليمني باملخدرات 
واملـواد املخدرة، نّوه العجـري إىل أنه تم ضبط 
مـن  طنـاً  مـن 73  وأكثـر  جريمـة،   65801

الحشيش. 
وأّكــد أنه تـم إلقـاء القبض عـىل عدد من 
مهربي ومروجي وتجار املخدرات والحشيش، 
منوًِّها إىل أن دول تحالف العدوان تسهل دخول 
املخدرات وتجار املخـدرات بكميات كبرية عرب 
املنافـذ التـي تسـيطر عليهـا، فيمـا أن حجم 
الجرائـم والكميـات املضبوطـة تؤّكــد مدى 
مراهنة تحالـف العدوان عىل ورقـة املخدرات 

كسالح لقتل الشعب واملجتمع. 
ونّوه ناطق الداخلية أنه بعد فشـل العدّو يف 
إدَخال املخـدرات بأحجامها الكبرية، حاول أن 
يدخل الحبـوب املخدرة واألمبوالت ذات الحجم 
الصغـري، ُمشـرياً إىل أنـه تـم ضبـط 3 ماليني 
و659 ألفـاً و322 حبة مخـدرة وأمبولة، و59 
كغ من مادة الشـبو املخـدر و74 كغ من مادة 

الهروين املخدر. 
 

جععد َلطِّ الحمض 
ويف سـياق مسـاندة أجهزة الدولة املختلفة 
يف لم الشـمل وتبديد الخالفات، أوضح متحدث 
الداخليـة أن القضايا التي أحيلت للنيابة بلغت 
31 ألفـاً و841 قضيـة، و2801 قضية ال تزال 

رهن التحقيق. 
وقـال: «سـاهمنا يف َحـّل أكثر مـن 16 ألف 
قضية ثأر مىض عىل بعضها 20 عاماً»، ُمضيفاً 
«العدّو حـاول إعادة الكثري مـن القضايا التي 

تالشت إىل الواجهة، كالثارات والقطاعات. 
ونـّوه إىل أن وزارة الداخليـة تشـيد بجهود 
املنظومة العدلية برئاسـة محمد عيل الحوثي، 
ودورهـا يف َحــّل قضايـا الثارات التـي كانت 
تـؤرق اليمـن، مؤّكــداً أن العدّو يسـتغل أية 
قضايـا تحدث ويعمل عـىل تغذيتها ويؤججها 

ليدخل املواطنني يف اقتتال داخيل. 
ويف سـياق متصل لفـت العجـري إىل أنه تم 
اسـتعادة 61 سـيارة منهوبـة، و66 سـيارة 
مرسوقة بفضـل الله تعاىل، وباليقظة األمنية، 
متطرقاً إىل أنه تم ضبط أكثر من 9 آالف عملية 
سـطو واعتداء عىل أرايض واتِّخـاذ اإلجراءات 
القانونيـة الالزمـة حيالها، فيما أشـار إىل أن 

الداخلية ضبطت 188 قضية حفر عشوائي. 
 

طساظثُة الةععد السسضرغئ
ولـم يقتـْرص دوُر وزارة الداخلية ووحداتها 
عـىل حمايـة الجبهـة الداخليـة فحسـب، بل 
كانت لها أدوار رائدة عىل املسـتوى العسكري 
واملخابراتي الذي سـاند القوات املسلحة، َحيُث 
بـني أنه تم رفد الجبهات خـالل العام الهجري 

املنرصم بـ 2992 ضابًطا وفرًدا. 
وبـنّي العجري أنه تم ضبـط 335 عائداً من 
جبهات العدّو بدون تنسـيق، وضبط 183 من 
املحشـدين لصفوف العـدوان، فيما أشـار إىل 
أنـه تم ضبط 26 خليـة وعصابة منظمة و18 

جاسوساً و2619 مرتِزقاً وموالياً للعدوان. 
ويف ذات السـياق نـّوه متحـدث الداخلية إىل 
ضبـط 36 عنـرصاً مـن راصـدي اإلحداثيـات 
واملواقـع العسـكرية واألمنيـة والشـخصيات 
ملحاولة اغتيالهـم، يف إحصائيات تؤّكـد حجم 
املؤامـرات التـي يسـعى العـدوان لتمريرهـا 
عـرب أذرعته امُلْخـِربَة وأسـاليبه التدمريية ضد 

الجبهة الداخليـة واملجتمع اليمني، ويف الوقت 
ذاته تؤّكــد األرقام أن اليقظـة األمنية يف ظل 
القيادة املخلصة باتت حصناً حصيناً للشـعب، 
بعـد عقود مـن بقائها بيد السـلطات الجائرة 
التي كانـت تنتهج سياسـة الرتهيـب لتمرير 

مشاريعها التدمريية املشبوهة. 
وعن مسـارات تعزيز األمن واالستقرار التي 
انتهجتها وزارة الداخلية ووحداتها خالل العام 
املنـرصم، بني العجري أنه تم تنفيذ 297 خطة 
توزعت عىل (انتشـار أمني- وخطط تشغيلية 

- وأعمال أُخرى متنوعة لوزارة الداخلية). 
كمـا بـنّي أنه تـم تنفيـذ أكثر مـن 10 آالف 
دورية وألفـني و774 مهمة أمنية وألف و415 

مهمة إنسانية. 
ويف البحر أّكــد العجري أنه تم تنفيذ 1129 
دوريـة بحريـة متنوعـة، و336 دورية بمربع 

ميناء الصليف. 
 

طساراُت تسجغج افطظ وتماغئ املعاذظ
ويف سـياق جهود وزارة الداخلية ووحداتها 
املبذولـة لتعزيز األمـن وتجويـد الخدمة التي 
يقدمونها لصالح املواطنـني بدالً عن الرتهيب 
واالبتـزاز، نـّوه العميـد العجـري إىل أن مركز 
الشـكاوى والبالغات بوزارة الداخلية استقبل 
5 آالف و494 شكوى أنجز منها 4 آالف و371 

شكوى. 
وأوضح أن عدد الشـكاوى الكيدية بلغ 106 
شـكاوى، مؤّكــداً أنه تـم توجيـه 147 إنذاراً 
وتوقيف 120 ضابطاً وفرداً، وفصل 6 بشـكل 

نهائي. 
ولفت العجـري إىل أن املجلس التأديبي اتخذ 
إجراءات عقابية بحق املخالفني من منتسـبي 
الداخلية، منوًِّها إىل أن املجلس أوقف 111 فرداً 
عـن العمل ونقل 27 ووجـه إنذاراً لـ 18، وغريَّ 

27 وفصل واستبعد 7 ضباط وأفراد. 
وقال: إن «وزارة الداخلية تحذر جميع رجال 
األمن يف مختلف اإلدارات والقطاعات واملصالح 

مـن القيام بأية تجـاوزات أَو انتهـاكات بحق 
املواطنني». 

َوأََضـاَف «توجيهات القيادة تقيض بمعاقبة 
ُكـّل من تسول له نفسه املساس بأمن املواطن 

أَو مخالفة القانون أَو استخدام النفوذ». 
ونّوه املتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية 
أن «كّل مؤامـرات العـدوان مصريها الفشـل، 

بفضل الله ويقظة رجال األمن». 
عـىل  العجـري  عـرج  املؤتمـر  ختـام  ويف 
اإلحصائيـات املروريـة، موضًحـا أن ارتفـاع 
نسـبة الحـوادث املرورية يعود إىل عـدم التزام 
السـائقني بقواعد املـرور وإهمال السـيارات 

واملركبات وعدم صيانتها دورياً. 
وبـنّي يف هـذا السـياق إىل أن 8 آالف و600 
حـادث مـروري أَدَّت إىل وفات املئـات وإصابة 
آخريـن رغـم الجهـود الكبرية التـي تقوم بها 

رشطة املرور. 
وأوضـح أنه تم اسـتقبال أكثر من 434 ألف 
حالـة مرضيـة، ومعالجتهـا يف املستشـفيات 

التابعة للوزارة وعىل حسابها. 
وقال: «الداخلية تثمن جهود الرشطة العامة 
للمرور ورشطـة املرور يف املحافظـات الحرة، 

ودورها الكبري يف تسهيل حركة السري». 
َوأََضـاَف «وزارة الداخلية تدعو املواطنني إىل 
احرتام رجل املرور، وااللتزام بقواعد وتعليمات 

املرور، وعدم االستهتار». 

افطظ لجسجسئ  طثخخئ  ضاظئ  وطافةرات  جقح  صطسئ   1500 وظتع  ألفًا   74 طظ  جرغمئ  ألش   66 ضئط 
الصئخ سطى 26 خطغئ طضطفئ بةرائط طظزمئ خثطًئ لطسثو و18 جاجعجًا و2619 طرتِجصًا وطعالغًا لطسثوان
ضئط 73 ذظًا وظتع 4 طقغغظ تئئ طظ التحغح والمثثرات الاغ جعض دخعلعا السثّو لاثطغر المةامع الغمظغ
طثالفئ أغئ  طظ  جثغث  وتتثغٌر  وجظثغًا  ضابطًا  ظتع 160  وإظثار  وظصض  شخض  بعا  تط  حضعى  آقف  طظ 5  تض 80 % 
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 : المرضج اإلسقطغ شغ العغؤئ 
الظسائغئ بمضاإ افطاظئ

لـم يخُرِج اإلَمـام الُحَسـني -عليه السـالم- 
ا وال بَِطـًرا إنمـا خرج لإلصالح  إىل كربـالء أَِرشً
ـة  ـة رسـول الله الذي تركها عـىل امَلَحجَّ يف أُمَّ

البيضاء. 
ولم يسـتمر األمر طويالً عىل وفاة الرسـول 
ــة أُولئك الناقمون  األعظم حتى توىل أمـر األُمَّ
عـىل اإلسـالم ونبيه وآل بيتـه، فعاثـوا باألمة 
الفسـاد وحّرفوا منهجية اإلسالم السمحة بما 
يتماىش مع أهوائهم الشـيطانية فاتخذوا ِديَن 
اللـه دغـالً وعباده خـوالً وماَله دوالً وتوّشـح 
ــة التي ذلت للطغاة  الظلُم والفجور وجَه األُمَّ

ولم تتجرأ عىل الوقوف بوجه الظاملني. 
وإزاء هـذا الواقـع لم يكن اإلَمـام الُحَسـني 
ليصمـت حيـال ذلـك، إنمـا أعلنها ثـورًة ضد 
الظلـم وأربابـه، فخرج ِغـريًة عـىل دين جده 
وأمته، رافضاً الذل والهوان، فكانت ثورة الحر 
الشجاع شعاره فيها (أال َوإِنَّ الدعيَّ ابَن الدعي 
قـد ركز بني اثنتني بني السـلة والذلة وهيهاَت 
منا الذلة)، فرسم بذلك منهجية لكل املظلومني 
وأشـعلها ثـورًة كانت وقوداً لـكل الثورات من 
بعـده وعليها سـار اليمنيون الذين جّسـدوها 
خريَ تجسـيد بكامـِل أهدافها وشـعارتها ضد 
طغـاة العرص فكانـت اليمن هـي كربالء هذا 
العرص، وكما انترص الدم عىل السيف يف الطف 
سينترص الدم اليمني عىل ُكـّل قوى االستكبار 
العاملي وعىل رأسـهم من هم محسـوبون عىل 

اإلسالم واألمة املحمدية يزيديو عرصنا هذا. 
 

دواشُع الثروج 
ــة اإلسالمية    الناشطُة غادة حيدر: إن األُمَّ
أحـوج مـا تكـون يف هـذا العـرص إىل الوعـي 
والبصـرية والنـور، فمـا رضبهـا وال أرض بها 
يشء مثـل انعـدام الوعـي والبصـرية وظـالم 
ـــة اليـوم تغيـري  التضليـل، فـإذا أرادت األُمَّ
واقعها وتصحيح وضعها فذلك بال شك مرتبط 
بعودتها الجادة الواعية إىل مبادئ وقيم وأخالق 
هذه الرسـالة وإىل الرسول وآل بيتة الطاهرين 
كعيل والحسـن والحسـني وزيد -صلوات الله 
وسالمة عليهم أجمعني-، مشرية إىل أننا اليوم 
َويف ذكـرى عاشـوراء هـذه الذكـرى التعبوية 
الرتبويـة الجهاديـة نسـتلهم من الحسـني يف 
ثورتـه وحركتـه الكثريَ مـن الـدروس والعرب 
واألسـباب والدوافـع لهـذه الثـورة العظيمـة 
والتضحيـة املباركـة من خالل أنهـا صّححت 
ــة اإلسالمية، بأن ال رشعية  املفاهيم لدى األُمَّ
لظالم أَو فاسق، ونرشت الوعي وبيّنت القضية 
الحق بأن املوَت سعادٌة وما الحياة مع الظاملني 
إال برمـاً، وبينت أن اإلسـالم ال يقبـل الهزيمة 
وال االستسـالم والضعف أمام مبايعة الظاملني 

وتوليهم واالنقياد لتوجيهاتهم. 
وتزيد حيدر أن الحسـني -سـالم الله عليه- 
اعتـرب هذا إن حصل َفإنَّما هو؛ بَسـبِب ضعف 
اإليَمــان وقـد كان يحـرض ويشـحذ همـم 
أصحابـه بمقولته الشـهرية (والله ال أعطيهم 
بيـدي إعطـاء الذليـل وال أقـر إقـرار العبيد)، 

موضحة يف سـياق حديثها أن اإلَمـام الُحَسني 
ــة جمعاء من  خـرج مـربّرا للمسـلمني ولألُمَّ
بعده سـبب خروجـه وإن دل عـىل يشء َفإنَّما 
يـدل عـىل مـدى الضـالل واالنحراف الـذي قد 
ـة محمد بعد ٥٣ عاماً من وفاته  وصلت إليه أُمَّ
-صلـوات الله عليهـم أجمعني- حتـى يخرج 
مربّرا لهم سـبب خروجه وهو الحسـني سبط 
النبي محمد -صىل الله عليه وآله وسـلم- ابن 
فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني بنت خاتم 
األنبياء َوابن عيل املرتىض أخو وخليفة وويص 
وباب مدينة علم رسول الله صلوات الله عليهم 
أجمعني.. سيد شباب وشهداء أهل الجنة قائالً 
لهـم: (واللـِه مـا خرجـُت ال أرشاً وال بطراً وال 
اً وال ظاملاً وال مفسداً، إنما خرجت لطلب  متكربِّ
ــة جدي أريد أن أمـر باملعروف  اإلصـالح يف أُمَّ

وأنهى عن منكر). 
وتؤّكــد غادة حيدر أن مقتَل الحسـني مثّل 
مظلوميـة وفاجعة كـربى؛ تضحيًة يف سـبيل 
تحقيق القضية العادلـة للبرشية فكان ثمنها 
هذا القربان الحسـني وآل بيتـه األطهار، َحيُث 
إنـه أدرك أن الحياة ال تسـاوي ِرشاَك نعله وأن 
الدين مواقف وتضحيـات وليس ُمَجـّرد أقوال 
فحّققت هـذه التضحية النتائج العظيمة التي 
ــة  هـزت الضمائـَر امليتة يف نفوس أبنـاء األُمَّ
 ، وأحيتها وصنعت الوعي ورسمت املوقَف الحقَّ
ــة،  وحّددت املسـار الصحيح لكل أجيـال األُمَّ
وحفظت لنا اإلسـالم َومنهجه الحق، وكشفت 
الزيـف والضـالل، وبالتـايل قدمـت النمـوذَج 
الحـقَّ يف التفاني والصمود والثبات يف مواجهة 
الظاملني واملسـتكربين والطغـاة فانترص الدم 

عىل السيف وبقيت العرتة الطاهرة هي األمان 
والنموذج الحق يف التفاني والصمود والثبات يف 
مواجهة الظاملني واملستكربين فغدا الكثري من 
ــة اإلسالمية حسينيني فدائيني قوالً  أبناء األُمَّ

وعمالً. 
وتلفـت غادة حيدر يف ختام حديثها إىل وجه 
االرتباط بني كربالء الحسـني وكربـالء اليمن، 
موضحة أن ما نراه ونلمسه من بشاعة العدوان 
األمريكـي اإلرسائيـيل السـعودّي اإلماراتي إال 
خري شاهد ودليل عىل نفس املظلومية، فالجالد 
واحد والفريسـة مجـّدًدا واحـدة وكلٌّ يمثل يف 
واقعـه نفس الخط واالمتـداد، فالعدوان اليوم 
امتـداٌد لبنـي أمية يف تسـلطهم وغطرسـتهم 
وبشـاعة وفداحـة جرمهم ضد أبناء الشـعب 
اليمني والضحية نفسها هم آل بيت رسول الله 

استطالع

الغمظغعن الغعم غسغحعن واصَع ضربقء وظطَط ضربقء وُضربَئ ضربقء 

بعرة اإلطام التسني سطغه السقم يف ضربقء.. 
العصعُد لضض البعراتالعصعُد لضض البعرات
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وأشياعهم وأنصارهم ولكن هيهات منا الذلة، 
ونحـن نتطلع إىل هذه القيادة القرآنية الربانية 
مـن العـرتة الطاهـرة يف سـبط النبـي محمد 
--صلوات الله عليهم أجمعني املتمثلة بالسـيد 
عبدامللـك بـدر الديـن الحوثي -يحفظـه الله- 
فنـزداد فخرا وعزا وشـجاعة وقـوة وإيَمـانا 
وثقـة مطلقـة بالنـرص والفتح املبـني ونزداد 
صالبة وتماسـكا وصمودا وثباتـا يف مواجهة 
الطغاة واملسـتكربين حتى تحرير املقدسـات 
اإلسالمية من يد الطغاة واملستكربين وما ذلك 

عىل الله ببعيد. 
 

اظتراُف اُفطَّــئ وتترغُش الثغظ
بدورهـا، تقـول الناشـطة الثقافيـة منـى 
ـــة حول  الشـامي: «فــي حـني كانـت األُمَّ
اإلَمــام الُحَسـني تتسـمى باإلسـالم إالَّ أنهـا 
خذلـت وفّرطـت وقـّرصت يف نـرصة اإلَمــام 
ــة سـارعت لقتل  الُحَسـني، بـل إن تلـك األُمَّ
اإلمام مـع معرفتهـا التامة بمن هـو اإلَمـام 

الُحَسني -عليه السالم-». 
وتضيف منى: «ومع أن اإلَمـام الُحَسـني لم 
يخـرج يف ثورته تلك طالبـاً دنيا أَو ملـكاً إنما 
ـة جدي رسول  خرج وكما قال: (لإلصالح يف أُمَّ
اللـه أمر باملعروف وأنهى عـن املنكر)، بمعنى 
ـة الصالح بعـد أن رأى االنحراف  أنـه أراد لألُمَّ
يسـتفحل بها وأصبح الظاملـون يعيثون فيها 
الفسـاد، موضحة أن اإلَمـام الُحَسـني لم يكن 
ليسـكت وهو يرى من نصبوا أنفسهم خلفاء 
ـة يحرفون يف منهجية الرسـالة املحمدية  لألُمَّ
ويتخذون ديـن الله دغالً وعباده خـوالً وماَله 
ويتغنـون بدولـة اإلسـالم التـي عالهـا  دوالً 
الفجـوُر ورشُب الخمـور؛ لذلـك كان خروجه 
لرفـع الظلـم عـن املظلومـني والتصحيـح يف 
منهجية الدين الذي أصبح معاوية يحّرف فيه 

بأحاديَث مكذوبٍة عن الرسول الكريم». 
ُ الشـامي يف سياق حديثها أن انحراف  وتبنيِّ
ــة وخوفها جعلها تخذل سبط رسول الله  األُمَّ
وأن وحشـية الظاملني جعلت منهم أرش الخلق 
فلـم يرقبوا يف اإلمام وال أهلـه وال أصحابه أية 
حرمـة..، َحيـُث طبقوا عليهم حصـارا خانقا 
حتـى يهلـك فيـه الرضيـع واملـرأة والشـيخ 
دون رحمـة، مؤّكــدة عىل أنهم خلعـوا الدين 
وتجاوزوا ُكــّل املبادئ ليس فقط اإلسـالمية 
وإنمـا اإلنسـانية فقتلـوا الرضـع واألطفـال 
والنساء وارتكبوا أبشـع الجرائم يف حق اإلمام 
وأهلـه وأصحابـه مـن قتـل وتشـويه وقطع 
للرؤوس املطهرة؛ انتقاماً من اإلسالم وآل بيت 

رسول الّله. 
وتوضح منى الشـامي يف سـياق حديثها أن 
فعلهـم هـذا كان ظناً منهم بأنهم سـيمحون 
دولَة اإلسالم وِذْكَر آل رسـول الّله لتبقى دولُة 
ــة، لكن ذلك  بني أميـة هي القائمة عـىل األُمَّ
لم يكن إالَّ تأسيًسـا لثـورة ضد الظاملني وهدم 
أركان دولتهم الهشـة، وكما أّكـدت الشـامي 
عـىل أن اإلَمـام الُحَسـني بثورته تلك قد رسـم 
منهجيـة لـكل املظلومني يقتفـون أثرها لصد 
طغيـان املتكربين عنهم، الفتـة إىل ثورة اليمن 
التي سار شعبها عىل نفس الرصاط الذي سار 
عليه اإلَمـام الُحَسني يف إحياء دين الله وإقامة 
العـدل وإماتة البدع، سـار الشـعب اليمني يف 
نفـس النهـج ونفـس املبـادئ وكمـا ارتكبت 
أبشع الجرائم يف حق اإلَمـام الُحَسني وآل بيته 
ارتكبـت أَيْـضـاً يف اليمنيـني وكما ُخـذل ُخذل 

أَيْـضاً اليمنيون. 
وتواصل الشـامي: نـرى العالم املسـلم من 
عرب وغريهم يف وجوم وصمت حيال ما يحدث 
يف اليمن، بل إن بعضهم سارعوا إلعانة املعتدي 
فكانوا هـم اليد التي تـرضب وتحارص وتقتل 
وتدّمــر يف ظـل هيمنـة أمريكيـة إرسائيلية، 
فقتلـوا الرضـع واألطفـال والنسـاء َوالعجزة 
واملعاقـني، لم يسـتثنوا أحداً، قتلوهم بأبشـع 
إبـادات  وارتكبـوا  ا  دوليّـٍ املحرمـة  األسـلحة 
جماعيـة وأطبقـوا حصـارا خانقا بـرا وبحرا 
وجوا عىل هذا الشعب حتى صار الجسد النحيل 
للصغـار والكبار يحن للمـوت هربا من عذاب 
الجوع والحرمان ومن قبله النفاق والخذالن. 

وتختم منى الشـامي حديثهـا قائلة: «لكن 
ثـورة اإلَمــام الُحَسـني عّلمتنـا معنـى اإلباء 
وكيـف تنترص الدماء، وبـإذن الله كما انترص 
الـدم عـىل السـيف يف كربالء الطف سـينترص 

اليمن». 
 

اجاحساُر املسآولغئ
مـن جهتهـا، تؤّكـد هنـادي محمـد، وهي 
ناشطة إعالمية، أن أهل البيت «عليهم السالم» 
مسؤوليتهم تمثّلت بمخترص الحديث يف حماية 
ـــة من الوقوع يف الضـالل لقوله صلوات  األُمَّ
الله عليه وآله: «أهُل بيتي فيكم كسفينة نوح، 
من ركبها نجا، ومن تخّلف عنها غرَق وهوى» 
وقولـه: «إني تارٌك فيكم ما إن تمسـكتم بهما 
لـن تضلوا من بعـدي أبداً، كتـاَب الله وعرتتي 
أهَل بيتي»، من هنا يمكن أن نلّخَص بشفافية 
ووضوح أسباَب ودوافَع ثورة اإلَمـام الُحَسني 
«ع» عىل لسـانه حينما قـال: «والله لم أخرج 
ـة جدي  ا وال بطـًرا، إنما خرجُت لنرصة أُمَّ أِرشً
رسول الله»، بمعنى أن مسـؤوليته اإليَمـانية 
دفعته لنرصة الحق وإبطـال الباطل الذي أراد 
أربابه آنذاك بأن يسـود واقع الدولة اإلسالمية 
بعد أن تمّكنوا من إحكام قبضتهم يف السـلطة 
ظلمـاً  الفسـاد،  األرض  يف  فعاثـوا  والحكـم 
وطغيانـاً وتجرباً واسـتضعافاً لعباد الله، ُكـلُّ 

ذلك باسم الدين. 
وتضيف: «وقتَها استشـعر اإلَمـاُم الُحَسنُي 
«ع» خطـورة املرحلـة وتَحـّرك بـاذال نفسـه 
وأهل بيتـه لصد املسـتكربين وردعهم؛ جهاداً 
واستبسـاالً وتضحيـًة يف سـبيل اللـه، إعـالًء 
لكلمـة اللـه ونـرصة الديـن واملسـتضعفني، 
َحيـُث لم يمتنـع -عليـه السـالم- أَو يتخاذل 
ويرتاجع حينما رأى جحافل الكفر بحشودهم 
وعتادهـم، فأخلـص لله جهـاده وقتاله حتى 
ارتقـى شـهيدا طاهرا يف أرض كربـالء وُفصل 

رأسه عن جسده الّرشيف». 
وتذكـر هنـادي أّن األعداء لم يكتفـوا بذلك، 
بـل تجـرأوا وتمـادوا إىل التمثيل بجسـده عىل 
ا منهم أنهـم بهذا الفعل سـيمحون  املـأل؛ ظنّـٍ
ذكره ويخمـدون نريان ثورته فخابت ظنونهم 
السـيئة وازدادت ثورته تسـّعًرا واشـتعلت يف 
قلـوب املؤمنني نـار الثـأر لدمـه الطاهر ولو 
بعد حـني، مؤّكـدًة أنه ويف الوقـت الحايل أعاد 
التاريُخ نفَسـه مع اختالف مسـميات األدوات 
املنّفـذة وتعـدد مـربّرات الفعـل، اليـوم أبناُء 
الشعب اليمني عاش كربالَء أُخرى منذ ثمانية 
أعوام مضت، عدوان همجي إجرامي استهدفه 

وأرضه ومقوماته. 
ونّوهـت هنـادي يف سـياق حديثهـا إىل أن 
حلقـات االرتبـاط هـي ذاتهـا، فكمـا ضّحى 
اإلَمـام الُحَسـني -عليه السالم- كذلك الشعب 
اليمني يواصل دربه ونهجه بصموده وثباته يف 
وجه أعتى ترسـانة وأمكر تحالف تقوده قوى 

االستكبار العاملي. 
وتؤّكــد هنادي محمد يف ختـام حديثها أنه 
وكما حصد «عليه السـالم» انتصاًرا شـخصيٍّا 
بنيلـه رشف ووسـام الشـهادة يف سـبيل الله 
وانتـرصت قضيتـه، عـىل ذات الطريـق تتابع 
قوافل من الشـهداء، يتسابقون ملجاورة سبط 
رسـول الله، ال يخشـون يف الله لومة الئم، وال 
يهابـون بني أمية العرص والزمان، وسـتنتهي 

مسريتُنا بتحقيق النرص املؤزر بإذن املوىل. 
َس نهجاً للمظلومني الحسنُي أَسَّ

ا الناشـطة اإلعالمية نوال أحمد فقد بدأت  أمَّ

حديثهـا بالقـول: «يف ُكـّل عـام يتجدد الحزن 
بقدوم شـهر محـرم الحـرام الذي يأتـي إلينا 
حامالً معه الذكرى الحزينة والفاجعة األليمة 
الحادثة العظيمة التي وقعت لإلَمـام الُحَسـني 

بن عيل عليهما السالم». 
وتضيـف: فهو -عليـه وعىل آبائه السـالم- 
َوبمـا يحمله من إرث تأريخي عـن أبيه وجده 
رسـوِل الله وبما يمتلكه من كمال يف اإليَمـان 
الً املساَر عىل الدرب  وقوٍة يف الثبات، خرج مكمِّ
الذي ابتدأه جـده املصطفى وأبوه عيل املرتىض 
مـن حمٍل لألمانـة وأداٍء للمسـؤولية يف نرصة 
دين اإلسالم ورفع راية الَحــّق َوتثبيت دعائم 
اإليَمــان وإقامة العدل واملسـاواة بني الناس، 
موضحة أن ثورَة الحسني كانت ثورًة ِمن أجِل 
ــة املنكوبة والتي كانت  اإلصالح يف واقـع األُمَّ
قد بـدأت باالنحراف عـن الدين؛ بَسـبِب حكم 
الطواغيـت وتسـلطهم عليهـا يف ذَلـك العرص 
ــَالُم- قال  األموي.. وعنـد خروِجه -َعَليِْه السَّ
كلمته الشهرية ”واللِه ما خرجُت أَِرشاً وال بطراً 
ـة جدي رسـول  وإنمـا خرجـُت لإلصالح يف أُمَّ
الله»، مشرية إىل أننا ونحن نحيي هذه الذكرى 
مواقَفـه -عليـه السـالُم-  نسـتذكُر  األليمـة 
َوعطاَءه وبذلـه وتضحياته ووقوفه هو وأهل 
بيتـه يف العـراء عطىش ومحارصيـن بني أيدي 
الظاملني، وأنه بعزمه وثباتـه وقوة إيَمـانه لم 
يتزحزح عن موقف الَحــّق، بل أشـهر سيفه 
يف وجـوه أعدائه عندما خرّيوه بني االستسـالم 
زاَل ومقاومـة األنذال  أَو الحـرب، فاختـار النـِّ
ومحاربـة األرشار والتضحية؛ ِمن أجِل الحرية 
والكرامـة ونُرصة ديـن الله ودين رسـول الله 
محمـد -صلواُت الله وسـالمه عليه وعىل آله- 
ومن أجل أن تبقـى رايُة الَحــّق عاليًة خّفاقًة 

يف عنان السماء. 
وتؤّكــد نـوال أننـا اليـوم ونحـن نواجـُه 
وإرسائيـل  أمريـكا  العـرص  هـذا  طواغيـَت 
وأدواتهـم ومواليهـم أحفـاد بنـي أميـة بني 
سـعود وعيال زايد وكل مـن تحالف معهم من 
املتجربيـن من ارتصوا يف صـف الباطل وقاتلوا 
يف لوائـه تحَت راية امللعونني من اليهود والذين 
أرشكوا من دول الغرب االستكبارية، إنما نحن 
تحَت راية الَحــّق يف ظل قائدنا العَلم َعبدامللك 
بـن بدر الديـن الحوثي، من قاد ثـورة مباركة 
ضد الظلم والظاملني والفساد واملفسدين، هذه 
الثـورة التي هي امتـداد لثورة جده الحسـني 

-عليهما السالم-. 
وتلفـت نـوال أحمـد يف سـياق حديثهـا إىل 
أننـا اليـوَم نشـاهُد كربـالَء أُخـرى يف اليمـن 
ومظلومية مشـابهة ملظلومية الحسـني وأهل 
بيتـه وأصحابـه؛ ألَنَّ هنا كانت ثـورة الَحــّق 
أمـام الباطـل ثـورة تحـّرر ورفـض العبودية 
واالستسـالم، قـام أُولئك الظاملـون الطواغيت 
املتجربون بشن هذا العدوان الظالم وحارصوا 
شـعب اليمن ومنعوا عنه الغـذاء والدواء؛ لكي 
يخضعـوه َويحتلـوا أرضـه وينهبـوا ثرواتـه 
َويجعلوه شـعباً مسـتعبَداً ذليـالً، مؤّكـدة أن 
اليمـن قـد عاشـت كربـالَء أُخرى وجّسـدتها 
بـكل تفاصيلهـا، َحيُث إنهـم قد جعلـوا ُكـّل 
أيّامنا عاشـوراَء، وأضحت هذه األرض كربالَء، 
عايشـنا وكل أبناء شـعبنا تلك املظلوميَة بكل 
تفاصيلهـا، رأينـا البيـوَت تهـد عـىل رؤوس 

سـاكنيها ليُقتَلوا جياعـاً نياماً، كمـا أُحرقت 
الخياُم عىل نساء وبنات وأطفال الحسني، مما 
رأينا الطفَل اليمني يُذبَـح بقنابلهم األمريكية 
كما ذُِبـَح عبُداللـه الرضيُع يف كربالء بسـهام 

الغدر األُموية. 
وتزيـد نوال: رأينـا الطفلَة اليمنيـَة اليتيمة 
تبكـي بُحرقـة، لفقـد أبيهـا كما بكـت رقيُة 
-عليهـا السـالم-، رأينـا املجاهد الـذي ذهب 
ليدافـَع عن أصحابه ورفقاء دربه ويفك عنهم 
الحصار لكن األعـداء غدروه َوقتلوه كما صنع 
ــَالُم-، رأينا  بنـو أمية مع العبـاس -َعَليِْه السَّ
املـرأَة اليمنيـة وهي تسـتقبل شـهداَءها بكل 
إيَمــان وفخٍر وصرب كما كانـت زينب -عليها 

السالم-. 
وتواصـل: «هنـا رأينـا ونرى كربـالء، وهنا 
ـَد  وُجسِّ الُحَسـني،  اإلَمــام  ثـورة  تجـددت 
مرشوعه ثـورة وانطالقة مبـدأ وثقافة، فكرا 
ونهجا وبسالة، َوهنا الحسني تجسد يف جيشنا 
ولجاننـا الشـعبيّة إيَمـانا وثباتـا وصربا، هنا 
نرى اإلنجازات اليمانية، والرضبات الحسينية. 
وتختم نـوال أحمـد حديثها بالقـول: «هنا 
ثورُة الحسـني ال زالت حيًة وتجّسـد يف امليدان 
واقعـا وقضيـة، هنـا تنتـرص نسـائم الحـق 
اليمانيـة، عـىل ُكــّل املخّططـات األمريكية.. 
املؤامـرات  ُكــّل  عـىل  القضيـة  سـتنترص 
السعوديّة األمريكية اإلماراتية، هذا ما تعلمناه 

من مدرسة الحسني». 
 

ضربقُء وصعُد ُضـّض البعرات
من جانبها، تقـول اإلعالمية وردة الرميمة: 
«إن ثورة اإلَمـام الُحَسـني عليه السالم جاءت 
يف الوقـت الـذي بلـغ الظلـم منتهـاه، وانترش 
الفسـاد والبغي وازداد الطغاة تجرباً ضد أبناء 
ــة اإلسـالمية آنذاك، عىل إثر تلك األحداث  األُمَّ
كان لزاماً عىل الحسـني السبط أن يتَحرََّك كما 
ــة  تَحـّرك َجدُّه لريفـع الظلم عن كاهـل األُمَّ
اإلسالمية التي صار يحُكُمها بنو أمية وتوشح 
ظلمهم وجربوتهم عىل ُكـّل القيم الدينية التي 

تركها النبي الكريم». 
وتوضح الرميمة أن الحسـنَي السبط تَحّرك 
ببصرية ووعي، مدركاً مدى خطورة السـكوت 
عن الظاملني، قائالً كلمته املشـهورة (واللِه ما 
خرجـُت أرشا وال بطـرا إنما خرجـُت لإلصالح 
ـة جدي رسـول الله)، وقـد كان يزيد بن  يف أُمَّ
معاويـة يُكن له الحقد والثـأَر ونزعَة االنتقام 
لقتىل أشـياخه ببـدر. فلم تكـن حادثُة كربالء 
إال انتقام من محمد رسـول الله ومن أهل بيت 
ــة  النبوة عليهم السـالم، مشريًة إىل وضع األُمَّ
ـــَة  آنـذاك قائلـة: «والغريـب يف ذلـك أن األُمَّ
والبصـرية  الوعـَي  فقـدت  آنـذاك  اإلسـالميَة 
وخذلـت اإلَمـاَم الُحَسـني، ووقفت مع الظالم 
ــة  يزيد فكانت املصيبة الكربى أن خرست األُمَّ
ُخرسانًا مبينًا، َحيُث ذُبح اإلَمـام الُحَسـني وآُل 
بيته الطاهرون وُسبيت نساؤه وأطفاله، ُكـلُّ 
ذلـك يف دولة تنسـب نفَسـها ُزوراً إىل اإلسـالم 

واملسلمني». 
وتؤّكـد الرميمة أن فعَلهم الشنيَع هذا ظنوا 
أنهم به سـيمحون ذكَر آل رسول إال أنهم ومع 
ذلـك لم يسـتِطع أعداء اإلسـالم أن يمحو ذكر 
آل البيت، بل أصبح دم الحسـني وثورته ُشعلًة 
ورشارًة لـكل األحـرار الـذي جعلوا مـن ثورة 
الحسـني نموذجاً للرصخة يف وجه املستكربين 
وشـعارهم فيها شـعار الحسـني هيهاَت منا 

الذِّلَُّة. 
وتختم وردة الرميمة حديثها بالقول: وَهـا 
هو الزماُن يعيُد نفَسـه يف اليمن التي انتهجت 
نهَج اإلَمـام الُحَسني يف رفض الظلم والظاملني 
يزيـدي هـذا العـرص الذيـن يرتكبـون أبشـَع 
املجازِر واالنتهاكات يف اليمن؛ وبسـبب انعدام 
ــة اإلسـالمية  الوعـي والبصرية لدى أبناء األُمَّ
التـي ترى وتسـمُع الظلـَم الذي بلـغ ُمنتهاه، 
فقـد قتلـوا األطفـاَل والنسـاء، وحارصوهم 
براً وبحـراً واألمة اإلسـالمية صامتة لم تَحّرك 
سـاكناً، وليتهـا صمتـت فقط، لكنهـا وقفت 
مع آل سـعود الطغاة وسـاندتهم قـوالً وعمالً 
ضـد الشـعب اليمنـي املسـلم. وألنـه يف ُكـّل 
عـرص يوجد يزيد ظالـم يف املقابل هنـاك ثواٌر 
حسـينيون يرصخون بشعاِر اإلَمـام الُحَسني: 
هيهـاَت منا الذلُة، ولهم النـُرص بإذن الله كما 

انترص الحسنُي يف الطَّف». 

استطالع
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تمثغُث الُعثظئ شغ الغمظ وأبساُدعا البصاشغئ والسغاجغئ 

صئطُئ افترار وإطاُم البائرغظصئطُئ افترار وإطاُم البائرغظ

د. تئغإ الرطغمئ

البعـُض يرى أن تمديـَد الُهدنـة (بعد أربعة 

أشهر) من املرحلتنَي السابقتني والتي لم تلتزم 

دوُل العدوان بتنفيذ معظم رشوطها، والظرف 

الحـايل اإلقليمـي والدويل الذي يجعـل لصنعاَء 

سـلطَة القول الفصـل يف رفض هـذه الُهدنة، 

الفادحـة،  الخسـائر  العـدوان  دول  وتكبيـَد 

ُخُصوصاً السـعوديّة، سـواًء مـن َحيُث رضب 

املنشآت الحيوية وما ينعكس من آثار وأزمات 

داخلية، وتزايد السخط الشعبي املتنامي داخل 

اململكة، أَو من َحيُث ما سيخلق ذلك من أزمات 

دولية حـادة يف ظل ما تعانيـه دول العالم من 

اختناق؛ نتيجة النقص يف سوق الطاقة؛ بَسبِب 

األزمة األوكرانية، وهو ما يجعل صنعاء بوضع 

متقـدم تركع الدول جميعـاً للبحث عن ُهدنة، 

حتى وإن رغبت صنعـاء يف تمديد الُهدنة فمن 

حقها أن تطالب برشوط أفضَل إن قبلت تمديد 

الُهدنـة، مما يجعُل قبوَل صنعاء تمديَد الُهدنة 

برشوطها السابقة مع البحث يف توسيعها غريَ 

مناسب وال تتالءم مع الواقع السيايس. 

أمـا االتّجاُه اآلخـُر الذي يقبـُل للُهدنة، يرى 

يف مـربّرات االتّجـاه األول منطقيـًة وصحيحًة 

لكنه فقط يفارقه من خالل التسـليم للقيادة 

الثورية والسياسـية ممثلـًة بحكمة َوصوابية 

مواقف السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي. 

بغض النظر عن الرأيني السـابقني، وإن كنا 

نميـُل إىل الرأي الثاني، ال بُـدَّ هنا أن نشـري إىل 

التفسـري املنطقي الـذي يجعلنا نميـُل إىل هذا 

الرأي، ونـرى يف تمديد الُهدنة مكاسـَب كبرية 

تتجىل حسب اعتقادنا بالتايل:
أوالً: إن تمديـد صنعـاء للُهدنـة برشوطهـا 

السـابقة مع البحث يف توسيعها 
كما عرب عن ذلك املبعوث األممي، 
رغم الفرص الكبرية التي تملكها 
صنعاء -حسب التفكري الظاهري 
للرأي األول- يكِسُب صنعاَء املزيَد 
داخل  واالحـرتام  املوثوقيـة  مـن 
املجتمع الدويل ويكشـُف للجميع 
أن أنصاَر الله كمرشوع ثقايف هو 
مرشوُع سـالم ال حـرب، ويكرس 
الصـورة النمطية التي سـعت إىل 

ترويجها اآللة اإلعالمية للعدوان خالل سنوات 
العـدوان، بأن حركـَة أنصار اللـه هي جماعة 
بالسـالح،  إال  تؤمـن  ال  وعدوانيـة  مسـلحة 
وتفرض رشوَطها بقوة السـالح، وهي تشكُل 
تهديـداً لدول الجوار وأمنهـا؛ ألَنَّها ال تفهم إال 
لًة يف  لغَة السالح فقط، وهي بالتايل ليست مؤهَّ
قيادة دولة بحجـم اليمن وما تمثله من موقع 
اسـرتاتيجي عاملي –باعتبارهـا تطل عىل أهم 
مضيـق دويل–، ومـن ثَـمَّ يجُب عـىل العالم أن 
يقلَق من سيطرة حركة أنصار الله عىل اليمن، 
فهي جماعٌة تؤمن بالعنف ال بالحوار والسالم 
وما تفرضه العالقات الدولية واملواثيق الدولية 
مـن مبادئ وأحكام تسـري عليها الـدول، ُكـلُّ 
ذلك يجعُل من الرسـالة التي تُرِسـلُها صنعاُء 
-املثخنُة بجـراح العدوان منذ ثمان سـنوات- 
محلَّ مراجعة للصورة الزائفة التي أرادت دول 
العدوان تجسـيَدها كصورة نمطية عن حركة 
أنصار الله، ليكتشـَف العاَلـُم حقيقَة وجوهَر 
حركـة أنصـار الله كحركـة حضاريـة يعول 

عليها أن تسهم يف مسرية بناء السالم العاملي. 
ثانياً: رسالة واضحة للعالم أجمع أن الشعب 
اليمني يف موقف املدافع عن حقه 
الطبيعـي يف ردع أي اعتداء، وهذا 
الحق الطبيعي مكفول لكل البرش 
أفراداً وجماعـات ودوالً، وأن هذا 
الشـعب كان َومنـذ اليـوم األول 
لشـن العدوان عليه يمارس حقه 
الطبيعـي يف الدفـاع عـن نفسـه 
التضحيـات  لتقديـم  ومسـتعداً 
بعزيمـة وصـرب وثبـات ملواجهة 
يكشـف  املقابـل  يف  عـدوان،  أي 
مدى عدوانيـة تحالف العدوان وعدم احرتامها 
للمواثيـق الدوليـة التـي تكـرس مبـدأ عـدم 
استخدام القوة يف العالقات الدولية، وأن النزعة 
العدوانيـة يف سـلوك تلـك الدول تمثـل انتهاكاً 
خطـرياً بالتزاماتهـا الدولية. ومـا فرضته من 
أعماٍل عدائية خالل السـنوات السـابقة يمثل 
انتهاكاً خطرياً للقانون الدويل، بشـنها عدواناً 
عـىل دولـة مسـتقلة وذات سـيادة وعضٍو يف 
األمـم املتحـدة دون أي إذن أممي صادر ابتداًء 
عن مجلس األمن املخول أََساسـاً حسـب بنود 
امليثاق باسـتخدام القوة -وفقـاً ملا يمليه مبدأ 
التضامـن الـدويل– وذلك يف حالـة اعتداء دولة 
عىل دولة أُخـرى؛ باعتبَـار أن األمن الجماعي 

الدويل ُكـلٌّ ال يتجزأ. 
ثالثـاً: إن إرصاَر تحالـف العـدوان يف عـدِم 
تقديِم التنازالت -بتصحيح الوضع الطبيعي– 
وذلك من خالل العودِة إىل احرتام القانون الدويل 
وإنهـاء الحصـار واالحتـالل غـري الرشعيني، 
وُقبول اليمن للُهدنة املتضمنة أبسط حقوقها، 

يُلِقي عىل املجتمع الدويل املزيَد من األلم النفيس 

يف مواقفـه املتخاذلـة تجـاه الشـعب اليمني، 

كـرشكاء –ولـو بالصمـت- عـن االنتهـاكات 

الخطرية التـي يرتكبها تحالـف دول العدوان، 

وإن اليمن –قيادًة وشـعباً- يمد يده للسـالم، 

ومـن حقـه العيش كمـا بقية شـعوب العالم 

يف دولـة تنعـم باألمن واالسـتقرار والسـيادة 

واالستقالل. 

رابعـاً: وهو األهـم، ثُبُـوُت املوقـِف املبدئي 

لحركة أنصار الله املنطلق من الثقافة القرآنية 

اإلسـالم  لنظـرة  عمـيل  ونمـوذٍج  كمـرشوٍع 

للحـرب؛ باعتبَـار أن الحـرب يف اإلسـالم هـي 

دفاعية فقط، وإن قواعد اإلسالم تحّرم الحرَب 

العدوانية. 

بمعنـى أن األصـَل يف اإلسـالم هـو تحريـُم 

العـدوان، فاملؤمُن (فرداً أَو جماعة أَو دولة) يف 

أصلـه ال يجوز أن يكون معتدياً، وإنما فقط يف 

موقـف الدفاع، َفـإنَّ جنح املعتدي للسـلم فال 

بد أن يجنح، مهما كانت الُفَرُص كبريًة للظفر 

بالعدوِّ وتحقيق مكاسـَب سياسـية، وااللتزاُم 

بهـذا األمر أمٌر تعبديٌّ ترتتـب عليه آثاٌر كثرية، 

وهي فلسـفٌة عظيمـٌة تُظِهُر مبادئَ اإلسـالم 

كدين سالم عاملي فاق ُكـلَّ الفلسفات الحديثة 

 ( والقواعد األممية التي يتغنَّى (العاَلُم املتحرضِّ

أنه كّرسـها منذ قرٍن من الزمن كقواعَد عاملية 

مـن خـالل ميثـاق األمـم املتحـدة، وهـو مـا 

ا بثقافة قرآنية جديـدة افتقدتها  يبـّرش عمليّـٍ

اإلنسـانيُة للخروج مـن أزماتها التي فشـلت 

الفلسفة الرأسمالية والوضعية يف تحقيقه بل 

كانت سبباً يف زيادة معاناته. 

وجام الضئسغ

ما أكثَر ما قيل عن الحرية وكتب عنها، وما 
أكثـَر املتغنني بها حتى أصبحت شـعاراً يرّدده 
الثـوار، ويغوص يف أعماق معانيها الفالسـفة 
نجـاة  وحبـل  لشـعراء  ومتنفسـاً  واألدبـاء، 
املسـتضعفني، ويـرضب عـىل أوتارهـا بحذر 
شديد بعض الساسة إال أنهم جميعاً يخفقون 
يف نهايـة األمـر إليصـال املجتمـع إىل الحريـة 

الحقيقية كرتبية وأخالق ثم التزام. 
لقد أصبحـت الحرية حديـث الناس، وصار 
اآلخـرون  ويرّددهـا  عنهـا  يتحـدث  الجميـع 
كالببغاوات ال يعرفون معناها وأهميتها، حتى 
أصبحت سـالحاً ذو حدين تسـتخدمه أمريكا 
لتفتيـت وتمزيق العالـم اإلسـالمي والعربي، 
وسـقوط يُهّدد به الزعماء وامللوك لكي يزدادوا 
انبطاحاً أكثـر مَمـا هو حالهم اآلن، فيتحولوا 
إىل طغـاة ومسـتكربين أكثـر فأكثـر نتيجـة 
تقمصهـم ثـوب الشـيطان األكـرب املسـتكرب 
واملتغطرس، فكم يعدونا بالحرية ويمنونا بها 
فلم نلبث كشعوب إال وقد رصنا عبيداً لعبيدهم 
ونحـن يف هذه الوضعية املزرية املخزية يمنون 

علينا أن أوصلونا بحريتهم إىل هذه الحالة. 
ـابية التي جعلت من  وما زاد الطني بلة الوهَّ
العبوديـة مللوكها ديناً وشـيئاً رشعه اإلسـالم 
وحـث عليه بوجـوب الطاعة املطلقـة للطغاة 
واملتجربين املنحلني حتـى أخالقياً، فهل نفهم 

ونعـي ماذا تعنـي الحريـة بالنسـبة للعنرص 
البرشي كمخلوق مكرم فضلـه الله عىل بقية 

مخلوقاتـه وسـخر له ُكــّل ما يف 
إليـه  لينشـد  واألرض  السـموات 
سـبحانه ال إىل أحٍد سـواه، وأمره 
أن يكون عبده وحده حتى يحصل 
عىل كامل حريته، وجعل اإلنسان 
مفطـوراً عـىل الحريـة ال يقبـل 
واالسـتعباد،  باإلهانة  وال  بالـذل 
وسـنة الله يف خلقه ثابته تقتيض 
واملطلقـة  الكاملـة  العبوديـة 
والتسـليم لـه يف ُكــّل مـا يريـد 

هو سـبحانه ولهذا الهـدف السـامي والغاية 
العظيمة أنزل كتبه وأرسل رسله. 

وحينمـا نعـود إىل الحرية كمدرسـة ونهج 
وأُسـلُـوب وتطبيق عميل يجسـد القول الفعل 
ويربهنـه الواقع بـكل تجلياتـه وأحداثه دون 
مواربة أَو شـك، نعود إىل اإلمام الحسني -عليه 
السـالم- يف ثورته الخالدة التـي أصبحت قبلة 
لثـوار يسـتقوا منهـا أهدافهـم ويصممـون 
شـعاراتهم مـن عباراتـه الخالـدة، وصار هو 
-عليه السالم- قبلة لألحرار األباة يف هذا الكون 
وانتماءاتهـم  وأعراقهـم  مشـاربهم  بجميـع 

واتّجاهاتهم السياسية والفكرية وغريها. 
ــة   اإلمام الحسـني -عليه السالم- عّلم األُمَّ
معنـى الحريـة الحقيقية وكان هـو النموذج 
األرقـى يف فهمـه لهـا وتفهيمهـا مـن خـالل 

القـرآن الكريـم يف آياتـه العظام أن اإلنسـان 
حر عزيز كريم أبـي وأن النفس البرشية تأبى 
االسـتعباد  وترفض  والضيم  الذل 
وتتوق إىل التحّرر وتندفع ملواجهة 

الظلم والفساد. 
إن الطغيان بما يمثله من قوى 
ظالمية تسـعى جاهدة الستعباد 
النـاس واالسـتبداد بهـم، وحبها 
للسلطة والتسلط ليس لها سوى 
خيارات يف مسار الحكم لديها إما 
بالرضـوخ واالنقياد عىل أية حال 
وكيـف مـا كان أُسـلُـوب الحكم 
فما عىل اآلخرين سوى الرىض والتمجيد حمداً 
وشـكراً لهـم سـاعدها يف ذلك علماء السـوء، 
وأبـواق اإلعـالم الالعب بوعي النـاس فما عىل 
املجتمـع غري القبـول بدون نقاش إمـا بالذلة 
واإلهانة والفسـاد أَو بني أن يسجنوا أَو يقتلوا 
ا ال تقبلها  أَو يفنـوا وهي خيارات صعبـة ِجـدٍّ
النفـوس الكريمـة واألبيـة، فقـد رصخ إمام 
الثائريـن وقبلـة األحرار رصخـة مدوية مألت 
النفـوس عزة وإبـاء: (إن الدعي ابن الدعي قد 
ركـز بني اثنتني بني السـلة والذلة يأبى الله لنا 
ذلك ورسـوله ونفوس أبية وبطون طهرت وال 

نؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام). 
لقد حمل بني جنبيه القيم السامية واألخالق 
يف  كان  منـذ  صبـاه  مـن  وتّرشبـه  الفاضلـة 
حجر الزهـراء الطيبة الطاهـرة -صلوات الله 

عليهمـا-، وتربى عىل يد جـده وأبيه -صلوات 
ربي عليهم أجمعني-، ونشـأ عىل ربيع القرآن 
فصـار قريناً له مـن وقت نزولـه، فقال وهو 
يستنشـق عبري الحريـة ويهديها لنـا: (إني ال 
أرى املوت إال سـعادة والحياة مـع الظاملني إال 

برما). 
إنهـا ثـورة وحرية اإلمـام الحسـني -عليه 
السـالم- التي رسـخها بدمه ودمـاء أهل بيته 
وأطفالـه الطاهريـن كمنهـج لرفـض الظلم 
واالستعباد وإقامة الحق واملساواة التي مّكنت 
من محـور املقاومة يف املنطقـة ويف مقدمتهم 
محـور  مواجهـة  يف  اليمنـي  الشـعب  أحـرار 
الشـيطان املتمثّـل بأمريكا وأذيالهـا يف العالم 
واملنطقـة بالخصـوص، ولـن تفلـح الحريـة 
املشـيطنة املنسـجمة إىل َحـــّد التطابـق مع 
ثقافـة (يزيـد األموي وقدوته) يف قتل النسـاء 
واألطفال والعزل يف يمن األنصار، واالسـتمرار 
يف عدوانهم ألكثر من سـبعة أعـوام باإلضافة 
لفرض قـوى العدوان الحصـار القاتل بكل ما 
تعنيه الكلمـة بمنعهم لدخول الـدواء والغذاء 
واملشـتقات النفطيـة وغريهـا، ولـو مّكنهـم 
منعنـا من الهوى لفعلوهـا، وما نحن فيه من 
عـزة وإباء ليس إال امتـداداً لحرية وثورة إمام 
األحرار الحسني بن عيل -صلوات ربي عليهم-، 
ثقافـة قرآنيـة تحّرريـة ال تمحها آلـة القمع 
والظلم والقتل وستسـتمر عرب األجيال مسرية 

حق وثورة وحرية.
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صطُع الحطرظب  

البصاشُئ الثغظغئ تخاظٌئ 
لطظفج طظ الاغه

السروُض السسضرغئ إسثاٌد وجاعجغٌئ لطترب ولطسقمالسروُض السسضرغئ إسثاٌد وجاعجغٌئ لطترب ولطسقم

سئثالرتمظ زغث أبع رأس

ليـس هناك ما هـو أجمُل مـن أن يكون اإلنسـان 
مثقًفا ثقافة دينية جيدة.! 

فـمكاسـب ذلـك عىل األقل أنـه يقرأ ُكــّل ما يقع 
بـني يديه من الكتب.. دون أن يخىش عىل نفسـه من 
التيه أَو أن يتالعب بها املفسـدون، أَو يغسـل دماغه 

املشككون، أَو يُدِنس ُطهر فطرته النجسون..
وليس هناك ما هو أسـوأ من أن يقرأ اإلنسان ُكـّل 
ما هـب ودب مـن الكتـب والروايـات الغربية وليس 
لديه من الثقافة الدينية ما يحصن به نفسـه، فـرتاه 
كريشـة يف مهب الريح، يكّون عقله املفسدون كيفما 
شاءوا، ويجرُّوه إىل املصيدة الفكرية فـيصبح ضحية 
أفكارهـم وثقافتهـم اللعينـة، ولعل أول مـا يتعلمه 
عـىل يدهم هو التطاول عىل األوليـاء، فإن تاه وأطفأ 

مصباح عقله وفعل ذلك فعليه وعىل دينه السالم..!

غتغى خالح الَتماطغ

مـن خالل عـرض تخـرج الدفعة العسـكرية وإن 
ُعدتم ُعدنا، وتدشني الفعالية يف حفل رسمي بالعرض 

العسكري املهيب إعداداً وجاهزية للحرب وللسالم. 
مـن خالل الحضـور املـرشف للقيادة السياسـية 
ممثلـة برئيس املجلس السـيايس األعىل القائد األعىل 
للقوات املسلحة املشـري الركن مهدي محمد املشاط، 
وكبار القيادة العسـكرية ممثلـة بوزير الدفاع اللواء 
الركن محمد نارص العاطفـي، وجميع قادة املناطق 

واأللوية الشعور بالفخر والعزة والنرص املبني. 
العرض العسكري عبارة عن إثبات موقف القيادة 
مـع أحرار اليمـن من الجيـش واللجـان يف مواجهة 

الغزاة واملحتّلني لألرض. 
العرض العسـكري هو إثبـات ُهــِويَّة وحكمة يمانية وتوضح 
للعدو بما نمتلكه من القوة والبأس الشديد يف مواجهة املحتّل عىل 

مر الزمن. 
العرض العسـكري عبارة عن رسـالة سياسـية تُنـذر بالحرب 
وبالسـالم مع قوى تحالف العدوان والذين أتوا بالعدوان والحرب 
العبثيـة وفـرض املعانـاة اإلنسـانية عىل الشـعب اليمنـي والتي 

ُفرضت بغياب القانون الدويل. 
العدوان عىل اليمن مشـرتك ولكن رأس الحربـة وقيادة الحرب 
اململكة العربية السـعوديّة والدعم اللوجسـتي واإلرشاف املبارش 
من قبل الرش يف هذه األرض أمريكا ومن يدور يف فلكها الشيطاني. 
العرض العسـكري إثبات ُهــِويَّة وسـيادة وطنية للجمهورية 
اليمنيـة وتحديد املوقف الجهادي ألبناء اليمن لتحرير أرضهم من 
دنـس املحتّل، فاملوقُف ثابٌت غري ُمرتاجع ولـم يتقهقر قرار أبناء 
اليمـن يف الصمـود أو تقـل عزيمـة املواجهة للعـدوان، فالعرض 
العسـكري وضع الكرة يف ملعب قوى تحالف العدوان بني خيارين 

الحرب أَو السالم. 
من خالل تخرج الدفع لعدد من املناطق العسـكرية املتكّررة يف 
ظل الُهدنة رسالة ترجمتها عزيمة وصرب وإيَمـان وثبات املؤمنني 
عـىل موقـف الحق، ترجمـة للبأس والقـوة اليمانية ولـن يكل أَو 
يمل أبناء سـبأ، وهذا هو حال ومنطق لسـان ُكـّل اليمنيني يقول 
بالحرب أهالً وبالسالم سهالً وهذا اإلرصار والعزيمة لن يحيد عنه 

األحرار. 
موقـف القيـادة وأحـرار اليمن مـن اإلنجـازات املتعـددة التي 
بذلوهـا والذين أرخصـوا ُكـّل يشء لله ويف سـبيل الواجب الديني 
والجهادي والوطني لحرية األرض وعودة كرامة اإلنسـان اليمني 
وتحرير اليمن بالكامل براً وبحراً وجواً من االنتهاكات السـعوديّة 

واألمريكية والتطاول امُلستمّرة بانتهاك السيادة اليمنية. 
وما الحظناه من رسالة العرض العسكري املقصودة بأن رفض 
تحالـف العـدوان بالسـالم املرشف واالنسـحاب من 
السـواحل والُجْزر اليمنية ورفع الحصار، فالرسالة 

وصلت بالتحدي واالستعداد للمواجهة. 
القيـادة اإليَمـانيـة والسياسـية والعسـكرية يف 
الجمهوريـة اليمنية قائمة بالعمل عىل قدم وسـاق، 
ثابتـة مع أبنـاء الشـعب اليمني األحرار لـن تكل أَو 
تمـل أَو تغفل عن متابعـة العمل السـيايس والعمل 
العسـكري وداعمة للتصنيـع العسـكري والتدريب 
والتأهيـل يف امليدان وُمسـتمّرة بالتقـدم نحو األمام 
دون توقـف، َحيـُث وال تزال قـوى تحالـف العدوان 
ُمسـتمّرة باملكر وباملماطالت السياسـية واإلنسانية 
والعسكرية وتتسرت بالُهدنة وتُريد بقاء املعركة يف اليمن مفتوحة 
لكـي تضع لها خط رجعة بتدخالتها الهمجية، َحيُث وأمريكا من 
تُخطط وتُرشف فالحرب واملعاناة عىل أبناء اليمن ما زالت بتوجيه 
ودعم قوى االسـتكبار العاملي أمريكا وسـتظل الخليج تحت أمر 

وجربوت السياسات األوروبية تخفض جناح الذل من العمالة. 
أمريـكا وبريطانيـا وإرسائيل يسـيل لُعابهـا دون توقف وراء 
األطماع وكل منهم يلهث وراء مصالحه يف أرايض وسواحل وُجُزر 

اليمن. 
ملـوك الخليـج العربي لـم تؤمـن بالحرية لشـعوبها بل تؤمن 
بالغـرب ومتغرياتهـا أكثـر مـن إيَمـانهـا باللـه ومتغـريات رب 

السموات واألرض. 
ولكن مـن خالل عرض تخرج الدفعات العسـكرية وما أتت به 
من رسـائل سياسـية من القوة والقدرات لكي تعلم وتتفهم قوى 
تحالـف العـدوان أال مـكان لهم يف اليمـن والعمل جـار من َحيُث 
رص الصفـوف واالسـتعداد ورفع الجهوزية املتالزمـة باإليَمـان 
بالله ورسـوله ضد العدو وبما أمـر الله به املؤمنني يف قوله تعاىل: 
ن ُقوٍَّة َوِمن رِّبَـاِط اْلَخيِْل تُْرِهبُوَن ِبِه  ا اْسـتََطْعتُْم مِّ (َوأَِعدُّواْ َلُهْم مَّ

َعْدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكْم). 
العروض العسـكرية لعدد مـن الدفع العسـكرية والتي تحمل 
مـن املهام القتالية يف عدة مجاالت برية وجوية وتناسـب العرض 
للقـوة البرشيـة مـع عرض القـدرات الربيـة والجويـة لذلك عىل 
تحالـف العدوان أن يُـدرك أمر الفشـل الذي أنتابه خـالل ثمانية 
أعوام من الحرب والحصار ولم يحّقق أي يشء رُغم قدراته املالية 
والعسـكرية والقرار الـدويل، ولذلك فالحرب ُمرحب بها والسـالم 
ُمتقبـل به، وهـذا من أخالق لـني ورق قلوبنا والتـي ترافق القوة 

والبأس الشديد يف مواجهة األعداء. 

ظسمئ افطغر 

ـُع نجوماً من  منـذُ بداية العدوان عـىل اليمن وتحالف الرش يُلمِّ
خشـب رسعان ما تُعاِوُد االنطفاء بعد مـا يتالىش النرص الوهمي 
امُلـراد منهم صنعـه ليظهر مؤهـل جديد ُمكلـف بـمهمة جديدة 

ليحل محل سابقه وهكذا تتعاقب األدوار حسب جودة االرتزاق.
عنـد متابعة األحـداث تتضح الرؤية عن مـدى مهارة واحرتاف 
الـدول املحتّلـة يف اللعـب التـي حولـت اليمـن إىل رقعة شـطرنج 
وصنعت مـن املرتِزقـة أدوات إلنجاح املؤامرات بمحـض إرادتهم 
ليتسـاقطوا الواحـد تلو اآلخر يف سـبيل إخضاع أرضهـم للغازي، 
َوأَيْـضاً يتواجد يف أوسـاط املرتِزقة أصنـاف متعددة تتنافس عىل 
الـوالء والطاعـة للغزاة واألشـد غرابـة من بني تلـك األصناف هم 

مـن لم يعد باسـتطاعتهم تقديـم خدمات االرتـزاق بجودة عالية 
فيقدمون أبنائهم قرابني إلرضاء أسـيادهم ليُنافسـوا الشياطني 

عىل نيل غضب الله -عز وجل-.
هـم الوحيـُد أن تسـتمرَّ هـذه اللعبة حتـى وإن ُدفـع ثمناً  َهمُّ
السـتمرارها مصريهم يف الدنيا واآلخرة ال مدركني بأنهم ليسوا إالَّ 
دواب سخروا ظهورهم لتمتطيها دول العدوان لتصل من خاللهم 
ألهداف لطاملـا وقفت عاجزة عن تحقيقهـا فوجدوا بصيص أمل 
ترسب إىل قلوبهم من خالل إعادة الرشعية املزعومة فتشـبثوا بها 
لعل وعىس أن تتحّقق املطامع املرجوة من خاللها وتغنوا برشعية 
لـم تعد لها أية رشعية إالَّ لكونها ذريعة اتخذوها لتربير عدوانهم، 
وعند تحقيق أهدافهم ستختفي وتتالىش الرشعية املزعومة حتى 

من قواميس الدول املحتّلة، وكش ملك يا رشعية. 

سثواُن السثّو 
اإلجرائغطغ 

وتئاغُظ المعاصش 
عظادي طتمث 

يف ظل العدوان الهمجّي الذي تتعّرُض له غزُة 
الحبيبـة من قبل العدّو اإلرسائييل الغاصب بعد 
تنفيـذه لعمليـة اغتيـال غادرة بحـق القائد يف 
رسايا القدس، تيسـري الجعربي، وجدنا موقَف 
املطبّعـني كدويلة اإلمـارات واسـتنكارهم لرد 
فصائـل املقاومـة الفلسـطينية املجاهدة وهو 
ما ال غرابَة فيه وال جديد؛ ألَنَّهم حيثما تُسـفك 
الدماء يصطفون إىل جانب الجّالد ضد الضحية 
ويصفقـون لـه بكلتـا أيديهم، وبحـرارة، كما 
أنها جعلت من دويلتها الزجاجية الهّشة ملجأً 
يستقبل املسـتوطنني الفارِّين؛ بحثاً عن األمان 
الـذي اختطفـوه من الفلسـطينيني منـذ زمٍن 

بعيد. 
يف املقابل، وجدنا اإلدانـاِت واملواقَف املّرشفَة 
الداخليـة  واملكونـات  الحـركات  مـن  للعديـد 
والخارجية ومحور املقاومة، وهنا يكُمُن الفرُق 
بـني ُدعـاة الّسـالم الحقيقيني وبني تماسـيح 

األمان املسيّج باألنياب الحادة. 
وكالعـادة تصـوم جامعـة الـدول العربيـة 
عـن إصدار بيـان بالحـرف املقـروء أَو الكلمة 
املسموعة، يف تنّكٍر واضٍح للقضية الفلسطينية، 
القضيـة املركزيـة، وخروجاً عن الـدور املناط 

بها. 
وبالنسـبة للشـعوب العربية املسـلمة، تُرى 
متى ستسـتفيق وتتخذ لنفسـها موقًفا عمليٍّا 
يرشفهـا أمـام اللـه سـبحانه وتعـاىل وتخرج 
فيه من حالة الضيـاع والتيه والتبعية لألعداء، 
وتتوّجـه بِجدٍّ يف هذا املنعطف الخطر لالهتمام 
بقضيتهـا األََساسـية «فلسـطني» وهي تمتلك 
اإلْمَكانـات التـي تمّكنهـا من مواجهـة العدّو 
اإلرسائيـيل بشـتى الوسـائل، وإظهـار مـدى 

ضعفه ووهنه كحقيقة قرآنية ثابتة؟! 
ا أن يطلَق  وعليـه، َفـإنَّ مـن املؤسـف ِجــدٍّ
العدّو اإلرسائييل عىل عمليته اإلجرامية تسمية 
«الفجر الصادق» يف الوقت الذي يجب أن يرشَق 
فجُر الحرية واالسـتقالل مـن صدق وإخالص 
املؤمنني، والله املستعان، والعاقبــُة للمتَّقيـن. 
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إْغَماٌن ق غئثأ طظ (اهللا) وغظاعغ باملعاجعئ طع أسثائه.. 
لغج عع إْغَمان الرجض وافظئغاء والخالتني

 : بحرى المتطعري:
آغٌئ واتثة جمسئ (الععغئ اإلْغَماظغئ) 

لطمسطط:ــ
ابتـدأ الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللـِه َعَلــيِْه- 

محـارضة [ملزمة] الُهويـة اإليَْمانية بالحديث 

عـن آيـة عظيمـة فيهـا ُكّل الصفـات التي إن 

 ، توفرت يف إنَْسـان فهو مؤمٌن اإليَْماَن الحقيقيَّ

حيُث قال: [سـيكون مقدمة حديثنا حول قول 

الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، أعوذُ بالله من الشـيطان 

الرجيـم: {آَمَن الرَُّسـوُل ِبَما أُنِزَل إَِليْـِه ِمن رَّبِِّه 

َواْلُمْؤِمنُـوَن ُكلٌّ آَمـَن ِبالّلـِه َوَمالِئَكِتـِه َوُكتُِبـِه 

ـن رُُّسـِلِه َوَقالُواْ  َوُرُسـِلِه الَ نَُفـرُِّق بَـنْيَ أََحٍد مِّ

َسـِمْعنَا َوأََطْعنَـا ُغْفَرانَـَك َربَّنَا َوإَِليْـَك اْلَمِصريُ 

َّ ُوْسـَعَها َلَها َما َكَسـبَْت  الَ يَُكلُِّف الّلُه نَْفًسـا إِال

وََعَليَْهـا َما اْكتََسـبَْت َربَّنَا الَ تَُؤاِخذْنَا إِن نَِّسـينَا 

ا َكَمـا  أَْو أَْخَطأْنَـا َربَّنَـا َوالَ تَْحِمـْل َعَليْنَـا إِْرصً

ْلنَا َما  َحَمْلتَـُه َعَىل الَِّذيَن ِمن َقبِْلنَـا َربَّنَا َوالَ تَُحمِّ

الَ َطاَقـَة َلنَا ِبـِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفـْر َلنَا َواْرَحْمنَآ 

نَـا َعـَىل اْلَقـْوِم اْلَكاِفِريَن}  أَنـَت َمْوالَنَـا َفانُرصْ

(البقرة:285-286) صدق الله العظيم. 

إن هذه اآليـة الكريمة، هي الُهوية اإليَْمانية 

ألنبيـاء اللـه ورسـله وللمؤمنني جميعـاً، هي 

البطاقة الكاملة العناوين ألنبياء الله ورسـله, 

والسـائرين عـىل طريقـه مـن املؤمنـني بهم، 

هي تقريـٌر للمؤمنني أنه هكـذا يجب أن يكوَن 

إيَْمانُهـم، هي تعريٌف باملسـرية اإللهية ألنبياء 

الله ورسـله والصالحـني من عبـاده جيالً بعد 

املجـاالِت  موجـزة  وبصـورة  شـملت  جيـل.. 

اإليَْمانيـَة الكاملـَة، بـدءاً مـن اإليَْمـان باللـه 

ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، وهكذا تتصـدر اآلية الكريمة 

بالتقرير عىل اإليَْمان بالله، ثم تنتهي باملواجهة 

ألعدائـه، أنـه إيَْمان عـىل غري هـذا النحو ليس 

إيَْماناً].. 

السصائُث يف اإلْجَقم السزغط.. ضطعا سمطغئ:ــ
وأّكد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه- بأن أية عقيدة يف 

اإلْسـَالم ال تؤثُر يف النفس تأثـرياً إيَجابيٍّا يؤدي 

ة وعزتها وكرامتها، فهي ليست  إىل انتَصار األُمَّ

من اإلْسَالم وال من دين الله يف يشء، حيث قال: 

[إن اإليَْمان، إن العقائد يف اإلْسَالم العظيم كلها 

عمليـة.. كلهـا عمليـة، إيَْمان يـرتك تأثرياً عىل 

النفس، ثم نفس ترتك تأثرياً يف واقع الحياة، ما 

ُم وال يؤخر,  عـدا ذلك يعترب إيَْماناً أجوَف، ال يقدِّ

وال ينفع ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، وأوُل املؤمنني 

بهذا اإليَْمان هو الرسـول محمـد (صلوات الله 

عليه وعىل آله). 

إن اآليـة هذه نزلـت يف الُقـْرآن الكريم الذي 

ة، والتي  هـو خطاب للناس جميعاً يف هـذه األُمَّ

أولهـا الرسـول محمـد (صلوات الله وسـالمه 

عليـه)، هكـذا إيَْمـان، وأن نعـرف بأنـه هكذا 

كان إيَْمـان الرسـول (صلوات اللـه عليه وعىل 

آله)، يعنـي ذلك أنه بغري إيَْمـان من هذا النوع 

ال نكـون صادقـني حتـى يف إيَْماننا بالرسـول 

(صلوات الله عليه وعىل آلـه)، ولن نلتقَي معه 

يف الطريـق اإليَْمانية, وال يف غايـة تلك الطريق, 

ال يف الدنيـا وال يف اآلخرة.. أَولم يقل الله له: {إِنَّ 

الَِّذيـَن َفرَُّقواْ ِدينَُهْم َوَكانُواْ ِشـيًَعا لَّْسـَت ِمنُْهْم 

ٍء} (األنعـام: 159) لسـَت منهم يف يشء،  ِيف َيشْ

ال تلتقـي مع محمـد (صلوات اللـه عليه وعىل 

ُة مع رسـولها (صلوات الله  آله) ال تلتقـي األُمَّ
عليه وعىل آله) إال يف طريق إيَْمانية واحدة هي: 
هـذه الطريق التـي بدأ الخطوة عليها الرسـول 

(صلوات الله عليه وعىل آله)]. 

بصاشئ طشطعذئ:ــ 
اقساصاُد بأن رجعَل اهللا خطى اهللا سطغه وآله 

وجطط ضان (طسضغظاً، ودروغحاً)!!
ثقافـٍة  إىل  َعَلــيْـِه-  اللـِه  -َسـَالُم  ولفـت 
مغلوطة ظاملة صّورت رسـوَل الله صلوات الله 
عليـه وعىل آلـه بما ليس فيه، حيـُث قال: [هو 
(صلـوات الله عليه وعىل آله) آمن بما أنزل إليه 
من ربه، وعندما آمن بما أنزل إليه من ربه كانت 
مصاديق ذلك اإليَْمـان كلها حركة، كلها حركة 
نشـطة، كلهـا عمـل، كلهـا اسـتقامة وثبات, 
كلها إخالص لله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل وانقطاع إليه 
وثقـة عظيمة به؛ ألن ما أنزل إليه هو أنزل إليه 
مـن ربه الذي أرسـله، وأرسـله إىل من؟! هل إىل 
نفسـه، أم إىل البرشية كلها؟!. هل كان الرسول 
(صلـوات الله عليه وعىل آلـه) يكتفي بأن يبلغ 
اآلخريـن، ويرشـد اآلخريـن، ويعـظ اآلخرين، 
ويأمـر وينهـى أولئك اآلخرين، ثـم هو يقبع يف 
زاوية من زوايا مسجده، أَْو يدعو عىل أولئك، أم 
أنه كان هو يف مقدمة املؤمنني يف ُكّل امليادين؟. 
اإليَْمان بالرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله) 
الـذي يجب أن يرتسـخ يف نفوس مـن يحملون 
العلم برسـالته، يجب أن ينطلقـوا هذا املنطلق 
الـذي انطلق منه الرسـول (صلـوات الله عليه 

وعىل آله), وأن يتَحــّركوا بحركته].. 
وأضاف أيضاً: [نرجـع إىل األنبياء، أَْو نرجع 
إىل نظرتنـا إىل األنبيـاء فنجـد أنهـا نظـرة غري 
واقعية ونظـرة غري حقيقية؛ بسـبب األخطاء 
الثقافيـة التـي تلقيناهـا فقدمت لنـا األنبياء 
مجموعة من املسـاكني الذيـن ال يعرفون كيف 
يتَحــّركـون، والذين ال يـكادون يعرفون كيف 
يتكلمون، [أجـواد أطياب مسـاكني الله]، فلم 
يكـن هناك مـا يمكـن أن يجعلنا نسـتلهُم من 
حياتهم، ومن أسـاليبهم، ومـن حركتهم، ومن 

أعمالهم ومن مواقفهم الدروس املهمة].. 

الفعط الصاخر لــ(أرضان اإلْغَمان) :ــ
اإليَْمـان  إىل  َعَلــيْـِه-  اللـِه  أشـار -َسـَالُم 
(الجامـد) بمالئكـة اللـه، الذي لم يـرتك أثراً يف 
النفـوس ولم يرفع مـن معنوياتها، حيث قال: 
[واإليَْمـان بمالئكـة الله له قيمتُـه الكربى، له 
أثُره الكبـريُ عند َمن يعـِرُف املالئكة، وعند َمن 
يعـرُف الدوَر الـذي يقوُم به املالئكـة.. قد يرى 
النـاس أنفسـهم يف ظـرف من الظـروف وهم 
عازمون عـىل أن يتَحــّركوا يف ميدان املواجهة 
ألعداء اللـه ولكنهم قـد يرون أنفسـهم قليالً، 
وقـد نرتـاح فيمـا إذا بلغنـا أن هنـاك منطقًة 
أُْخـــَرى تتَحـــّرك نفـس التَحـــّرك أَْو عدد 
من الناس ينطلقون نفـس االنطالقة ويقفون 
نفـس املوقف، أليـس ذلك مما يعـزز معنويات 

أنفسنا؟!].  

وصعف املقئضئ.. بةاظإ أولغاء اهللا وأظخاره:ــ
ووّضح -َسـَالُم اللـِه َعَلــيْـِه- األدواَر التي 
تقـوُم بها املالئكـُة إىل جانب أوليـاء الله، حيث 
قـال: [اإليَْماُن باملالئكـة باعتبارهـم ُجنْداً من 
جنـد اللـه، اإليَْمـاُن باملالئكـة متى مـا كنت يف 

طريـق تصبح فيها جديراً بـأن تحَظى بوقوف 
املالئكة معك فإنك قد تـرى يف ميادين املواجهة 
آالفاً من املالئكـة، من ُجند الله ينطلقون وبكل 
إخالص, وبـكل نصيحـة, وبمـا يملكـون من 
خبــرة عاليـة لتثبيـت قلــوب املؤمنـني متى 
مـا توجـه األمر اإللهـي إليهـم {إِذْ يُوِحي َربَُّك 
ي َمَعُكـْم َفثَبِّتُـواْ الَِّذيـَن آَمنُواْ}  إَِىل اْلَمآلِئَكـِة أَنـِّ
(األنفـال: مـن اآليـة 12).. قـد ال نشـعر نحن 
بقيمـة اإليَْمـان باملالئكـة، وقـد ال يشـعر ُكّل 
إنَْسـان قاعد، ُكّل إنَْسـان ال يحمل هم العمل يف 
سـبيل الله، ال يكون إيَْمانـه باملالئكة إال مجرد 
تصديق بأنهم عباد مكرمون، وأنهم كما حكى 
الله عنهم: {َال يَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَْفَعلُوَن 
َمـا يُْؤَمـُروَن} (التحريم: من اآليـة 6).. لكن يف 
أن يـرتك ذلـك اإليَْمـان أثراً يف نفسـه ال يحصل 
يشء؛ ألنـه ليس يف ميدان يرى فيه قيمة إيَْمانه 
باملالئكة، لكن أولئك الذيـن ينطلقون يف ميدان 
العمل يف سـبيل الله سـيعرفون أهمية اإليَْمان 
بمالئكة الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل، وقد تحدث الُقْرآن 
عـن دور للمالئكة يف بَْدر ويف يـوم األحزاب ويف 
أيام غريها يف حركة الرسول (صلوات الله عليه 
وعـىل آله) أولئـك الذين خرجـوا وعدُدهم قد ال 
يزيد عىل نحو ثالثمائة شـخص إال عدداً قليالً، 
اللُه وعدهم بأنه سـيعزز بُجنْد مـن لديه، يبلغ 
عددهم أضعاف أضعاف أولئك، هناك سـيعرف 
اإلنَْسـان قيمـة إيَْمانه باملالئكة، وسـرتى بأنه 
لسـت أنت وحـدك يف ميـدان املواجهة، سـرتى 
تلـك املجاميـع الصغـرية مـن املؤمنـني بأنها 
ليسـت وحدها هي يف ميدان املواجهة بل هناك 
آالف مـن مالئكة اللـه ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل الذين 
ليسـوا كمثلنا يقعـدون ويتثاقلون, ويعصون, 
ويتحيّلون, ويتهربـون, ويبحثون عن مربرات. 
ال.. هم من ينطلقون انطالقة واحدة ال يعصون 

الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون]. 
وأضاف -َسـَالُم اللِه َعَلــيْـِه-: [فإذا كانت 
معنوياتك ترتفُع عندما تسـمع بأن هناك عدداً 
قـد يكون أقـلَّ من هـذا، أَْو أكثر فـإن عليك أن 
ترتفـع معنوياتك وتستشـعر القوة إذا ما كنت 
يف طريق ستقف معك فيه آالف من مالئكة الله، 
إذا ما توجـه األمر منه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل إليهم، 
فقط عليك أن تبحث عن كيف تؤهل نفسك، عىل 
تلك املجاميع أن تبحث عن كيف تؤهل نفسـها 
لتكـون جديـرة بأن تقـف مالئكة اللـه معها.. 
فإيَْماننـا باملالئكة هو إيَْماننـا بجند من جنود 
الله، متى ما تصـدر أمر إلهي نحوهم: إنطِلقوا 
لتثبيـت نفوس املؤمنني، فهم من سـينطلقون 
بكل جّد, وبـكل إخالص وبكل نصح، ينطلقون 
ولديهـم خـربة, ولديهـم معرفـة فيكـون لهم 
تأثريهم الكبري يف تثبيـت نفوس املؤمنني, أَْو يف 
أي عمل يأمرهم الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل أن يقوموا 

به. إذاً ال بد من إيَْماننا بمالئكة الله]. 

افبر الثي غةإ أن غرتضه يف الظفعس 
[اإلْغَماُن بضاإ اهللا ورجطه]

ويف ذات السـياق تحدث -َسَالُم اللِه َعَلــيِْه- 
بأنه ال يجب أن يكون إيَْماننا بكتب الله ورسله 
إيَْماناً [جامداً]، بل يجب أن يرتك اإليَْماُن برسل 
الله وكتبه آثاراً يف النفوس، من أبرزها كما قال 

الشهيد القائد:ـــ

افبر افول: شغما غاسطص بظفعس الساططني يف 

جئغض اهللا:ـ
 قـال الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللـِه َعَلــيِْه-

:[فيمـا يتعلق بنفـوس العاملني يف سـبيل الله 

حينمـا يـرون أنفسـهم بأنهـم امتـداٌد لخـط 

إلهـي واحـد يتمثل يف خـط كتب الله ورسـله، 

والسـائرين عىل نهـج كتبه ورسـله جيالً بعد 

جيـل وعرصاً بعـد عرص, منـذ أول نبـي وأول 

كتـاب إىل خاتم األنبيـاء وخاتم الكتـب الُقْرآن 

الكريـم وسـيدنا محمد (صلوات الله وسـالمه 

عليه). هناك تشعر بطمأنينة أنك تميش وتسري 

يف هذا الخط الذي ُرسـمت لـك غاياته, ونهايته 

يف آيات الُقْرآن الكريم، العاقبة التي يسـري إليها 

أولياء الله، الجزاء العظيم الذي ينالونه يف الدنيا 

ويف اآلخرة، فرتى نفسك لست وحيداً].. 

افبر الباظغ:ــ أن سثَل اهللا غصادغ أْن ق 
غعمض سئاَده يف أي زطان وطضان:ــ

قال الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللِه َعَلــيِْه-:ـ 

[اإليَْماُن بكتب اللـه أيضاً هو إيَْمان بتدبري الله 

الدائم املستمر للسابقني من عباده واملتآخرين، 

بقيامه ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل بهداية عباده السابقني 

واملتأخريـن، وأنه لم يـأِت يف عرص من العصور 

ليهمل عباده، ولم تقفل ملفات كتبه يف أي زمن 

مـن األزمنـة, وال عن أي جيل مـن األجيال عىل 

امتداد التأريخ. إيَْمان بوحدة الرسـاالت، إيَْمان 

بوحـدة الهـدي اإللهي لعبـاده، هذا مـا يرتكه 

اإليَْمـان بكتب اللـه يف نفوس املؤمنـني من أثر 

تركـه قبل يف نفس الرسـول (صلوات الله عليه 

وعىل آله)]. 

افبر البالث:ــ أن عثى اهللا لظ غظصطَع إىل 
غعم الصغاطئ، سظ ذرغص أسقم دغظه:ـ

قال الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللـِه َعَلــيِْه-

:ـــ[إن اللـه لـم يهمل عبـاده يف أيـة فرتة من 

ة، لم يهملهم عن نبي من أنبيائه، أَْو  فرتات األُمَّ

عن ويل من أوليائه، ووارث من ورثة كتبه يسري 

عـىل نهج أي نبـي من أنبيائه السـابقني الذين 

تركوا كتباً يف أممهم]. 

افبر الرابع:ــ أن غحسر املسطط بالسجة والفثر؛ 
فظه سطى ظعب عآقء السزماء:ــ

قـال الشـهيُد القائُد:ـــ [اإليَْماُن بالرسـل 

مهمـني،  أشـخاص  مهمـة،  كشـخصيات 

اصطفاهـم الله، أكملهم الله، لم يكونوا أناسـاً 

عاديني، أنت حينئذ ستحس وأنت تؤمن بأولئك 

العظماء -عىل امتداد التأريخ- تحس بافتخار، 

بعـز، برفعـة نفـس، أن قدواتـك عـىل امتـداد 

التأريخ، أن من أنت تسـري عـىل نهجهم, وعىل 

طريقهـم هم أنـاس عظمـاء، اصطفاهم الله 

وأكملهـم واختارهـم؛ ألن يكونوا هـم املبلغني 

لدينه، لهديه إىل عباده]. 

افبر الثاطج:ــ أن ظاسّطَط طظ أجالغئعط 
وذرصعط لعثاغئ الظاس:ـ

قال الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللـِه َعَلــيِْه-: 

[الُقـْرآن الكريـم عـرض لنـا عـدداً كبـرياً من 

األنبياء والرسـل ورشح لنا كثـرياً من أحوالهم 

وأورد كثرياً مـن نصوص دعواتهم, وأبان كثرياً 

مـن أسـاليب دعوتهم, وكشـف لنا كثـرياً عن 

خصائص نفسياتهم، فيما تحمله من جٍد, من 

اهتمام، من إخالص، من نصح، من حرص عىل 

البرش لهدايتهم إىل رصاط الله املستقيم]. 

إن [جمعَدك] غةسض ُضّض حغء لغسئ له صغمئ 
سظثك:ــ

وأوضح -َسـَالُم اللِه َعَلــيْـِه- نقطة مهمة 

ا، وهي وجـوُب االنطالقة يف سـبيل الله،  ِجـــدٍّ

َة ُكّل يشء من حولنـا، حيُث قال:  لنـدرَك أهميـَّ

[يف مسرية الرسـل (صلوات الله عليهم) الكثريُ 

من الـدروس، الكثريُ من الِعـَرب، لكنها كلها لن 

يكـوَن لها قيمـٌة -وهذه هي املشـكلة- أن من 

ريض لنفسـه بأن يظـلَّ جامداً، فـكل يشء لن 

يكوَن له قيمة لديه. متى انطلقت، متى شعرت 

بتحّمل املسـئولية أمام الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل، أن 

تكـون من أنصار دينه، أن تكـون من العاملني 

يشء  ُكّل  قيمـة  سـتعرف  حينهـا  سـبيله،  يف 

وأهميـة ُكّل يشء، كـم مـن األنبيـاء يف الُقْرآن 

الكريم عرفنا كثرياً مـن أخبارهم، عرفنا كثرياً 

عـن تلك األمـم التي بُعثـوا إليهـا. ولكن نميش 

عىل ُكّل تلك القصـص املهمة دون اعتبار، دون 

اسـتلهام مـا نحن بحاجـة إليه مـن واقع تلك 

الشـخصيات املهمـة، دون تعّرف عىل السـنن 

اإللهيـة، دون تعرف عىل األسـاليب املهمة التي 

يجـب أن يتوخاها، وأن يعمل بهـا العاملون يف 

سبيل الله]. 

الشاغُئ طظ تثضري رجعل اهللا طتمث بــ[صخص 
افظئغاء السابصني]:ــ

ولفت -َسـَالُم اللِه َعَلــيْـِه- إىل حاجِة النبي 

محمد صلوات الله عليه وآله إىل سماع ومعرفة 

قصص إخوته من األنبياء السابقني، حيث قال: 

[الرسـول (صلوات الله عليـه وعىل آله) أخربنا 

الُقـْرآُن الكريـُم بأنه كان بحاجـة إىل أن يقصَّ 

عليه أنباَء الرسـل السـابقني قبله، فَقصَّ عليه 

من أنباء الرسـل، وقال بأن الغاية من ذلك هو: 

{َمـا نُثَبُِّت ِبِه ُفَؤاَدَك}؛ ألن فـؤاَد النبي (صلوات 

الله عليه وعىل آله) فؤاد رجل، قلب رجل مهتم، 

يعمـل، يتَحــّرك، وأمـام ُكّل األحداث، أمام ُكّل 

املتمرديـن، أمـام املعاندين، أمـام ُكّل الظروف 

واملواقـف الصعبـة، سـيكون ألخبـار األنبيـاء 

السـابقني أثـره الكبـري يف تثبيت فـؤاده {َوُكالٍّ 

نَُّقصُّ َعَليَْك ِمْن أَنبَاء الرُُّسِل َما نُثَبُِّت ِبِه ُفَؤاَدَك} 

ُْوِيل  (هود: 120) {َلَقـْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعْربٌَة ألِّ

األَْلبَاِب} (يوسـف: 111). رسل الله وتلك األمم 

التي بعثوا إليها عدد كبري، وأمم كثرية، وأجيال 

متعاقبة، وأزمنة مختلفة، ونفسـيات متعددة، 

وأحوال متباينة]. 

حغٌء سةغٌإ وغرغإ:ــ
وتعجب واسـتغرب -َسَالُم اللِه َعَلــيِْه- من 

أُّمتنـا التي هـي تحت أقدام اليهـود والنصارى 

برغم الكم الهائل من القصص الُقْرآني والكتب 

السـماوية، حيث قال: [من حسـن حظنا نحن 

املسـلمني الذيـن نحن آخـر األمـم أن كان بني 

أيدينـا رصيد عظيـم، رصيد مهم مـيلء بالعرب 

والدروس، مـيلء باملواقف املتماثلـة، واملواقف 

املتباينـة، كلها دروس مهمة، تراث مهم.. فمن 

العجيـب، ومن الغريب أن تضـلَّ أمٌة بني يديها 

هـذا الـرتاث العظيم، هـذا الرصيد املهـم الذي 

عرضه الُقْرآن الكريم بني يديها]. 

يف مراحـل الـرصاع مع أعداء الله تحُصُل حالة خوف، أليسـت 
طبيعيـة يف الرصاع عنـد البرش كبرش يحصل خـوف ونقص من 
األمـوال واألنفس والثمرات أليسـت هذه تحصـل؟ لكن املؤمنني 
أنفسـهم عندما يمرون بأشـياء من هذه تعطيهم تجلدا تعطيهم 
صـربا، وعندما تكـون هي من جهة اللـه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل تكون 
إيَجابية أيضاً يف نفس الوقت إيَجابية، فيجب هنا أن تصرب، تصرب 
لتنجح يف هذا االبتالء اإللهـي الذي يعطيك يف نفس الوقت تجلدا. 

[سورة البقرة الدرس الثامن ص: 10]

أحياناً تأتي بعُض الصعوبات تكوُن هي تعتربُ من أهم األشياء 
لإليَجابيات التي بعَدها، ويكوُن لبعض األعمال التي تبدو صعبًة، 
أَْو بعض املشـاكل التي تعرتض الناس أحيانا يكون لها أثر كبري 
جداً يف نفوسـهم وبالنسـبة للعمل الذي ينطلقوا فيه. [آيات من 

سورة الكهف ص: 17]

قد يكوُن اإلنَْسـاُن بطبيعته يعجبُه يـرى كثرياً كثرياً.. ال، لتكن 
مركـزاً عـىل الطيب وأنت تحـول الكثري هـذا إىل طيـب، وتكون 
توجيهاتـك أن تحـول الناس إىل طيبـني بما تعنيـه الكلمة، لكن 
ال تعتقد أن املسـألة مرتوكـة - عندما يقول: ال يسـتوي الخبيث 
والطيـب - سـيميز الخبيث مـن الطيب، هذه سـنة إلهية، وتأتي 
بعضها مـن داخل االبتالءات، هذا خرج مـن هنا، وهذا خرج من 

هنا. [سورة املائدة الدرس الثالث والعرشون ص:27]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ
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ُد شةَر خعغعن الجائش  سمطغُئ «وتثة الساتات» تئثِّ
ئ  : طاابسئ َخاخَّ

حركُة الجهاد اإلسـالمي يف فلسطني، 
حركـٌة متحـّررٌة نسـبياً مـن الضغوط 
الخارجية وليست لها ارتباطاٌت إقليمية 
ضاغطٌة كسـائِر الفصائـل، وبهذا يرى 
مراقبون أنها لن تتأثر بأية ضغوطات قد 
تمارس عليها لوقف هجماتها عىل كيان 
االحتالل، بل إنها ستتصدى لهذا العدوان 
حسـب عقيدته التي تؤّكـد أن االحتالل 
مـا لم يتلقَّ رضبات موجعة سـتتضخم 
ممارساته وسـتزداد غطرسته املوجهة 
ضـد أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، لذلك 
جـاءت عملية «وحدة السـاحات» لتبدد 
أحالم الكيان بتشـتيت جهـود املقاومة 
وحرصها يف فصيٍل واحد، يف إطار عملية 

أطلق عليها «الفجر الصادق». 
 

سمطغُئ وتثة الساتات
يف تمام السـاعة التاسـعة من مساء 
أغسـُطس  شـهر  مـن  الخامـس  يـوم 
2022م، دّوت صافراُت اإلنذار يف األرايض 
الفلسطينية املحتّلة معلنًة سقوط أكثر 
من 200 صاروٍخ وقذيفة أطلقتها حركة 
الجهاد اإلسـالمي وجناحها العسـكري 
رداً عىل عدوان كيان االحتالل عىل قطاع 
غـّزة واغتيال قائد املنطقة الشـمالية يف 

رسايا القدس تيسري الجعربي. 
الـرد جـاء ضمـن عمليـة ُمسـتمّرة 
أطلقـت عليهـا الرسايـا اسـم «وحـدة 
السـاحات» وقـد حفظـت مـن خاللها 
عىل معـادالت معركة «سـيف القدس» 

وإنجازاتها. 
 

جراغا الصثس جاعجٌة لقجامرار يف 
الصاال

أراد االحتـالُل جْعـَل االغتيال «رضبًة 
اسـتباقيًة» ينهـي مـن خاللهـا حالـة 
ام  التأّهـب القصـوى التي سـادت 3 أَيـَّ
غـّزة  غـالف  مسـتوطنات  يف  متتاليـة 
جـّراء إعالن رسايا القـدس النفري العام 
يف صفوفهـا منـذ لحظة اعتقـال قوات 
احتالل ألحد كواردهـا يف جنني (الضفة 
الغربيـة) بّسـام السـعدي، و»تتعـاىف» 
السياسـية  مسـتوياته  خاللهـا  مـن 
والعسكرية من حّدة االنتقادات الداخلية 
ألدائهـا تجـاه املقاومـة، باإلضافـة إىل 

ذلـك إحـداث «صدمـة» لـدى «الجهـاد 
اإلسالمي» تثنيها عن خوض املواجهة. 

لكن لم تمر 24 ساعة، وكانت العديد 
مـن مـدن الداخـل املحتـّل وأهمها «تل 
أبيـب» والنقب وبـرئ السـبع إىل جانب 
مطار «بن غوريون» وكل مسـتوطنات 
غالف غـّزة ومنهـا «كيبوتـس نرييم»، 
«شـاعر  «اشـكول»،  «سـديروت»، 
عسـقالن  سـعد»،  «كفـار  هنيعـف»، 
وشـاطئها واملنطقـة الصناعيـة فيها، 
و»نتيفـوت»،  «الخيـش»،  «اسـدود»، 
باإلضافـة إىل مواقع العسـكرية ومنها 
كيسـوفيم»  عـوز»، «صوفـا»  «ناحـل 
ويف   «16 «موقـع  املطبـق»،  َو»بوابـة 
جباليا، تحت مرمى نريان رسايا القدس. 
أثبتـت رسايـا القـدس أنهـا قـادرة 
عـىل املواجهـة وجاهزة للقتـال ولديها 
«شـجاعة لالسـتمرار فيه» حسـب ما 
ّرصح األمني العام للحركة زياد النخالة 
يف اللحظـات األوىل عـىل االغتيـال وقـد 
امتصـت «الرضبـة» وباتـت يف مرحلة 
املبـادرة نحـو الهجـوم. فيمـا انقلبت 
النتائـج عكسـية عـىل رئيـس حكومة 
االحتـالل يائري َلبيد، فقد نسـبت عضو 
الكنيسـت عايدة سـليمان التصعيد إىل 
أطمـاع شـخصية لَلبيد الـذي «يحاول 

إثبات نفسـه عىل أنه رجل أمن بإحداث 
الفـوىض يف غّزة ووضـع اإلرسائيليني يف 
املالجئ»، داعية إىل «وقف إطالق النار». 

 
تقُتُط غجة – الدفئ – الثاخض لظ 

غظعَغه السثوان
هدف االحتالُل إىل تفكيك اسرتاتيجية 
التالحم بني غّزة والضفة الغربية املحتّلة 
التي أنتجتها معركة «سـيف القدس» يف 
العام املايض وتنامت مفاعيلها امليدانية 
مع تأسـيس كتائب املقاومة يف مختلف 
مناطق الضفة (جنني، نابلس، طوباس، 

طولكرم،...) ما أربك عمل الجيش. 
يف املقابـل، ويف اللحظـات األوىل لبـدأ 
العدوان عىل القطاع صدر بياٌن مشـرتٌك 
مختلـف  مـن  الضفـة  مجاهـدي  عـن 
األجنحة العسـكرية للفصائـل (كتائب 
القسـام ورسايا القدس وكتائب األقىص 
وكتائـب أبـو عـيل مصطفى)، حـّذروا 
عدوانـه  يف  االسـتمرار  مـن  االحتـالل 
مشـّددين عـىل أن «طرق املسـتوطنات 
كافة سـتكون تحت رصاص املقاومة». 
وبالتزامـن مـع إطـالق الصواريـخ من 
غّزة الليلة املاضية اسـتهدف املجاهدون 
حاجز «الجلمة» العسكري شمال جنني 

بعبوات متفجرة محلية الصنع. 

كذلـك دعا القيـادي يف حركة حماس 
عبـد الرحمـن شـديد «الشـباب الثائر 
والحر يف الضفة والقدس والداخل املحتّل 
إىل تصعيـد املواجهة مع االحتالل بكافة 
السـبل املتاحة». ويسـتعد فلسـطينيو 
الداخل ملسريات إسنادية يف «ام الفحم»، 
«شـفا عمـرو»، «حيفـا»، وغريها من 

املدن تحت شعار «كلنا غّزة». 
 

العتثُة الفطسطغظغئ بابائ
الفصائـل  تحييـَد  االحتـالُل  حـاول 
الفلسـطينية األُخرى و»استثنائها» من 
العدوان، إذ كشـف موقع «أكسـيوس» 
أن «إرسائيل وّجهت بعد الغارات يف غزة 
رسـائَل إىل حماس عرب وسـطاء تؤّكـُد 
أن العمليَة تسـتهدُف الجهاَد اإلسالمي 
فقـط»، فيما أعلن النخالـُة أنها «حرٌب 
الفلسـطيني»،  الشـعب  ضد  مفتوحـة 
واسـتنكرت الفصائل كافة هذا العدوان 
وجريمـة اغتيـال الجعـربي معلنـّة يف 
بيان الغرفة املشـرتكة أن «هذا العدوان 
لن يمر مـرور الكـرام، وأّن رد املقاومة 
قـادٌم»، وقـال املتحـدث باسـم حركـة 
حماس فوزي: «الدم الفلسـطيني خطٌّ 
أحمر، وكل جندي ومستوطن صهيوني 

هو هدف للمقاومة الفلسطينية». 

وتبعت األجنحة العسـكرية للفصائل 
قصفهـا  يف  القـدس  رسايـا  األُخـرى 
لـألرايض املحتّلة يف مشـهد مـن الوحدة 
أعلنت  فقـد  والفصائلية،  الفلسـطينية 
ألويـة النـارص صـالح الديـن (الجناح 
العسـكري للجـان املقاومة الشـعبيّة) 
قصـف موقـع «ناحل عوز» العسـكري 
ومسـتوطنة « كفار عـزة» رشق مدينة 

غزة بـ 6 صواريخ من طراز 107. 
كمـا أقدمـت كتائُب شـهداء األقىص 
(الجنـاح العسـكري لحركـة فتح) عىل 
قصـف موقـع «فجـة» التابـع لكتيبـة 
الصواريـخ  مـن  بعـدد  عـوز»  «ناحـل 
وموقع «نـري عوز» بخمسـة صواريخ، 
املقاومـة  كتائـب  قصفـت  فيمـا 
للجبهة  العسـكري  الوطنيـة (الجنـاح 
الديمقراطيـة) مسـتوطنة «نتيفـوت» 
وعسـقالن املحتّلة برشقات صاروخية، 
واسـتهدفت كتائـب الشـهيد أبـو عـيل 
للجبهة  مصطفـى (الجناح العسـكري 
الشعبيّة لتحرير فلسطني) العني الثالثة 
املحتّلة برشـقة صاروخية. كذلك أعلنت 
كتائـب املجاهدين قصفها ملوقع «ناحل 
ومستوطنة «علوميم»  العسكري  عوز» 

برشقات صاروخية. 
يف الخالصـة أّكــدت لجـاُن املقاومة 
بالقـول: «يسـتطيُع العـدوُّ أن يقوَل ما 
يريُد ونحن أَيْـضاً نقول ما نريد وامليدان 
هو الفاصـل»، وهكـذا لّخـص النخالة 
معالم املرحلة املقبلة املفتوحة أمام ُكـّل 

الخيارات. 
 

ِتراُك الدفئ وجسُغ العجاذات
َمـن  االحتـالل  كيـاُن  بـات  اليـوم 
يسـعى إىل الوسـاطات ويدفع بها؛ ألَنَّه 
صاحـب املصلحـة يف أَالَّ تتعّقـَد األمـور 
وال تتوسـع الجبهـة؛ ألَنَّ هذا سـيكون 
مكلفاً اقتصاديٍّا وبرشياً، وعىل صورتها 
وازدياد الضغوط العاملية عليه، وتحريك 
الضغط يف الضفـة الغربية املحتملة بعد 
دعوات الحراك الشـبابي إلشعال الضفة 
دعماً واسـناداً لغـزة، واحتمال انضمام 
فصائـل أُخـرى مـن املقاومـة إىل هـذه 
الحركة وهذا سـيؤثر عىل حكومة البيد 
الذي وصل إىل الحكم منذ شهٍر واحٍد وال 
يريـد أن يتورََّط ويبحث عن ُسـلَِّم إنقاذ 

ينزله عن هذه الشجرة العالية. 

 : طاابسات
أعلنت «رسايـا القدس»، عَرص أمس 
السـبت، قصَف مطار «بـن غوريون»، 
إضافـة إىل مناطق أُخـرى يف «تل أبيب، 
أسـدود، برئ السبع، عسقالن، نتيفوت، 
وسـديروت»، بـ 60 صاروخـاً؛ رداً عىل 
العدوان الصهيوني املتواصل عىل غزة. 

وقالـت «رسايا القـدس» يف ترصيٍح 
عسكري: «نعلن بحول الله وقدرته عن 
عملية وحدة الساحات التي بدأناها عند 
تاسـعة البهاء بتوقيت املقاومة مساء، 
أمس، ونؤّكـد اسـتمرار القتال رداً عىل 
العدوان، ونطمنئ أبناء شعبنا وجمهور 
املقاومـة بـأّن معنويـات مقاتلينـا يف 
أفضـل حاالتها ويد مجاهدينا سـتظل 

العليا يف امليدان بإذن الله». 
ويف السـياق، أعلنت قـواُت االحتالل 
الصهيونـي إصابـَة جنديـني بشـظايا 
قذيفـة صاروخية سـقطت يف منطقة 
«أشـكول»، فيمـا أفادت وسـائل إعالم 
عربيـة بانـدالع «حريـٍق يف مصنـع يف 

«أشكول» نتيجة سقوط صاروخ». 
أّن  االحتـالل  قـوات  أعلنـت  كذلـك، 
«طائرًة مسرّية معادية اخرتقت املجال 

الجوي فوق مستوطنة ناحل عوز». 
وأَفادت وسـائل إعالم عربية، صباَح 
أمـس، بـأّن صفـارات اإلنـذار دّوت يف 
والخيـش،  عـوز،  «نـري  مسـتوطنات 
وهعرساه،  ونتيـف  وكارميا،  وزيكيـم، 
وسديروت، وعني هاشلوشا، ونري عام، 

إيبيم ورشق تل أبيب». 
املقاومـة  يف  مصـادُر  وقالـت 
الجهـاد  «حركـة  إّن  الفلسـطينية: 
إنهـاء  يف  مسـتعجلة  غـري  اإلسـالمي 
املعركة، وتعمل عـىل تحويلها إىل حرب 
الداخليـة  الجبهـة  تُبقـي  اسـتنزاف 
الصهيونية يف حالة شـلل كامل وإرباك 
«حتـى  الحركـة  أّن  مضيفـًة  كبـري»، 
اآلن، لم تسـتخدم إْمَكانياتهـا النوعية 

وصواريخها طويلة املدى». 
الجويـة  الغـارات  اسـتمرار  ومـع 
عـىل  الصهيونـي  املدفعـي  والقصـف 
مناطق متفرقة من قطاع غزة، تحدثت 
مسـاء،  «إرسائيليـة»  إعـالم  وسـائل 
أمس السـبت، عـن «إطـالق صلية من 
الصواريخ يف اتّجاه «تل أبيب» ومنطقة 
الوسـط واعـرتاض صاروخـني»، فيما 
رسايـا القـدس تعلـن عن قصـف «تل 
أبيب» وأسـدود وعسـقالن وسـديروت 

برشـقات صاروخيـة كبـرية، وأّكـدت 
وسـائل إعـالم «إرسائيليـة»: أن «»تـل 
أبيـب» ومحيطها يتعرضان لرشـقات 
ثقيلة من صواريخ غزة»، سـماع دوي 

صفارات االنذار فيها. 
سـقوِط  إىل  املعلومـات  وأَشـاَرت 
صاروخ آخر بشـكٍل مبارش يف عسقالن 
والحديث عن إصابة باملكان، وسـقوط 
قذيفتان صاروخيتان سقطتا يف البحر 

قبالة مدينة نتانيا شمال تل أبيب. 
وفيمـا إذاعـة الجيـش «اإلرسائييل» 
زعمت: أنه «ال تزاُل نسبة تصدي القبة 
الحديديـة عاليـًة بنسـبة 95 % وفـق 
سياسـة التصدي للصواريخ التي تطلق 

عىل املناطق املأهولة». 
أّكـد اإلعالم العـربي، أن «الصواريخ 
التـي وصلت إىل بحـر نتانيـا، هي أبعد 
نقطـة تصلهـا الصواريـخ يف املواجهة 
الحاليـة، وسـقطت دون إشـعار مـن 
صافـرات اإلنـذار»، أَو تصـدي من قبل 
القبة الحديدية األمر الذي يعني فشلها. 
يف السـياق، قصفت كتائب املقاومة 
الوطنية (قوات الشـهيد عمر القاسم) 
موقع كرم أبو سالم العسكري برشقة 

صاروخية. 

 : طاابسات
واصلـت قـواُت االحتـالل الصهيونيـة، 
السـبت، عدوانَهـا عـىل قطاع غـزة، لليوم 
الثانـي عـىل التـوايل، وشـنّت عـّدة غارات 
جويّة عىل مواقع للمقاومة وأهداف مدنيّة 
متفّرقـة ما أسـفر عن استشـهاد سـبعة 

فلسطينيني يف مختلف مناطق القطاع. 
العـدوان  حصيلـة  ترتفـع  وبذلـك 
الصهيوني الغاشم إىل 17 شهيًدا وأكثر من 
125 إصابة منذ بدء العدوان يوم الجمعة. 

وأعلن جيـش االحتالل أّن قواته شـنّت 
30 غـارة جوية، عىل أكثـر من 40 هدًفا يف 

غرة بواسطة 55 صاروًخا وقذيفة. 
يف السـياق، أّكـد رئيُس املكتب اإلعالمي 
الحكومي يف غزة، سـالمة معـروف، أمس 
السـبت، أّن عدوان االحتالل يف يومه الثاني 
عـىل القطـاع، خلـف دمـاًرا يف 650 وحدة 
سـكنية منهـا 45 وحـدة أصبحـت غـريَ 

صالحة للسكن. 
وأَشـاَر معروف، يف مؤتمـر صحفي، إىل 
أّن عـدوان االحتالل ألحـق األرضار بالعديد 
مـن املؤّسسـات األهليـة بينهـا اإلعالمية 
والحقوقيـة ومنـازل املواطنـني التي كان 
آخرهـا قصف أحـد البنايات غـرب مدينة 

غزة يف انتهاك واضح للقوانني الدولية. 

َوأََضـاَف معـروف: أن «عدوان االحتالل 
يفاقم مـن الواقع اإلنسـاني الصعب الذي 
يـزداد صعوبـة مـع إغـالق املعابـر ومنع 
وصول املساعدات اإلنسانية لكافة الجهات 

التي تقدم الخدمات للمواطنني». 
وأّكــد معـروف أّن منع إدَخـال الوقود 
ينـذر بواقـع إنسـاني صعب سـتكون له 
انعكاسـات وتداعيـات صعبـة عـىل كافة 
والبلديات  الصحية  والقطاعات  القطاعات 

وغريها. 
وقـال: إّن «الطواقـم الحكوميـة قامت 
برفـع درجـة الجهوزيـة واسـتنفار كافة 
املستشـفيات  يف  ـة  وَخاصَّ طواقمهـا 
مـن  التقليـل  تحـاول  التـي  والبلديـات، 
التداعيـات الكارثيـة الناجمـة عـن توقف 

إمَدادات الكهرباء». 
ولفت معروف إىل أّن االحتالَل يحاول بث 
روح الُفرقة بني أبناء الشعب الفلسطيني، 
فهو يظن أّن دماء أبناء الشعب الفلسطيني 

رخيصة ويستخدمها كوقود النتخاباته. 
وختم رئيُس املكتب اإلعالمي الحكومي 
يف غـزة مؤتمره الصحفي بدعـوة املجتمع 
الـدويل للتوقـف عـن التعامـل بازدواجية، 
مؤّكــداً أّن ذلـك هـو مـا أوصـل االحتالل 
للتعامـل بهذه الطريقـة وارتكابه للجرائم 

واالنتهاكات بحق الفلسطينيني. 

خفاراُت اإلظثار تثوي بافرجاء.. وأظئاٌء سظ شحض طظزعطئ الصئئ التثغثغئ

«جراغا الصثس» تصخُش «تض أبغإ» واملساعذظات بسحرات الخعارغت
تخاد الغعم الباظغ طظ السثوان سطى غجة: 

17 حعغثًا وأضبُر طظ 125 جرغتًا 
وتثطُري أضبَر طظ 650 وتثة جضظغئ
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ضطمئ أخغرة

الامثغُث الـ3 ُعثظئ.. 
ظصاُط غةُإ أن ق ظعمَطعا

جظث الخغادي 
 

تم االتّفاُق عـىل تمديد ثالث 
وجهـوٍد  بوسـاطٍة  للُهدنـة 
َومثمنـة،  صادقـة  ُعمانيـة 
أن  عريضـة  شـعبيّة  َوبآمـاٍل 
العـدوان  تحالـف  دوُل  تلقـى 
األممـي  الضغـَط  املـرة  هـذه 
الكايف لتنفيذ بنودها َوتحسـني 
ومخرجاتهـا  رشوطهـا 
واالقتصاديـة  اإلنسـانية 
أوالً  يفيض  وبما  والسياسـية، 
والرحـالت  السـلع  ـق  تدفُّ إىل 
عرب مينـاء الحديدة َومطار صنعاء، يليهـا معالجة ِملفات 
إنسـانية أُخرى كاألرسى َوالطرق وكذا امللفات االقتصادية 
وعىل رأسـها الرواتُب واإليرادات السيادية املنهوبة من قبل 
تحالـف العدوان ومرتِزقتـه، ومن ثم يبـدأ الحديث عن أية 
تهيئة لحوارات سياسية وفق الخيارات والثوابت الوطنية. 
لكننـا َوبِخـربٍة مرتاكمة عّززتهـا املمارسـاُت العدوانية 
َوالسـلوكيات األممية، لن نِرسَف يف استبشـارنا بمخرجات 
الُهدنة الجديدة، ونتوقـُع أن يعرتيَها الكثريُ من التجاوزات 
والخروقـات َوااللتفـاف عـىل بنودهـا َومقّرراتهـا، كما ال 
نتعاطـى مـع الُهدنة كغايـة وهدٍف َوإنما كوسـيلة يمكن 

توظيُفها للوصول إىل الهدف الذي ينُشُده ُكـلُّ اليمنيني. 
وبعيـًدا عـن الَجـَدِل الدائـر حول سـقف الـرشوط التي 
اسـتطاع املفاِوُض الوطني أن يفرَضها عىل طاولة التمديد 
َوفاعلية الضمانات اإلقليمية واألممية لتنفيذ هذا الرشوط، 
َوبعيـًدا أَيْـضـاً عن رهانـات النجـاح أَو الفشـل، وهو ما 
ا، إالَّ أن ثمة نقاطاً يجُب  ستكشـفه األيّـام القادمة ميدانيّـٍ

أن ال نهمَلها.
أولها: الحيثياُت التي سبقت إعالَن الُهدنة والتي أثبتت أن 
صنعاَء اليوَم باتت يف موقف سـيايس واسـرتاتيجي متقدم 
باملنطقة، ويف وضع قوي داخلياً وخارجياً، أّهلها ألن تكون 
طرفـاً فاعـالً يف أمـن واسـتقرار اإلقليم، قـادراً عىل طرح 
الرشوط وفـرض املعـادالت، َوبموجب ذلك تحُشـُد ألجلها 
الوسـاطات َوتقدم لها التنازالت دون تغيري أَو انتقاص من 

أدبياتها وخياراتها. 
وثانيهـا: أن الُهدنـَة تحـَت أي سـقف فائـدٌة بالنظر إىل 
فـوارق اإلْمَكانـات وجغرافيـة التحالفـات.. َوحقيقة أننا 
املعنيون باسـتعادة األنفاس َوتصيد املكاسب، بغض النظر 
عـن معطيات وظـروف الطرف اآلخـر التي فرضـت عليه 

توقيعها. 
وثالثها: وإن تضاءل حجُم املكاسب.. فالخسائُر منعدمٌة 
يف ظـل قيـادة حكيمـة وشـجاعة ضامنـة لثبـات املوقف 
وجاهزية الخيارات، َواملطلوُب املهمُّ من صنعاَء بمجلسـها 
الرئايس َوحكومتها هو استثماُر ُفَرِصها االستثمار األمثل، 
ملصلحة تراكـم وتعزيز القوة املطلوبة للمواجهة القادمة.. 
التـي يجُب أن نكـون جميعاً عىل يقنٍي مـن حتميتها مهما 

تغرّي املوعُد َوُمدِّدت الُهَدن. 

الخُرب والاسطغُط لطصغادة لعا بماٌر سزغمئ
طتمعد المشربغ   

 

الُهدنة تفاهم سـيايس لوقف األعمال العسـكرية 

بشكل مؤقت ألسـباب إنسـانية أَو إلتاحة الفرصة 

للتفاوض وفتح مسارات سياسية. 

وليـس لها طابع إلزامي ويمكـن خرقها والعودة 

إىل املسـار العسـكري يف حال لم يلتزم الطرف اآلخر 

بالذي تـم االتّفاق عليه دون أن يحاسـب منتهكها، 

ويمكن ألي طرف تغيري موقفه من الُهدنة وال يكون 

مداناً وهي حاجة مشرتكة ألطراف النزاع. 

ويف وضعنـا الراهن قـد يعتقد الكثـري من الناس 

أن ال مصلحـة وطنية يف تمديـد الُهدنة لكن قيـادة الثورة تعتقد 

أن هناك مصلحة كبرية وفتحاً منتظراً يف اسـتمرار الُهدنة وليس 

بالـرضورة أن تكون الفوائد مـن الُهدنة ظاهـرة للجميع لكنها 

موجودة. 

ومـن أهـم تلك الفوائـد إتاحة الفرصـة لالسـتعداد يف الجانب 

العسـكري وتجنيـد وتدريب املتطوعني وإقامة املعسـكرات دون 

خـوف من طائرات العـدّو وربما هذا األمر لم يكـن متاحاً طوال 

ثماني سنوات. 

وقد كنا جميعاً شهوداً عىل تخرج عرشات اآلالف من املجاهدين 

يف مختلـف املجـاالت العسـكرية، باإلضافـة إىل إتاحـة الفرصة 

واإلْمَكانيات أمام رجال التصنيع الحربي وقد شـاُهدنا اإلنجازات 

الكبرية يف هذا املجال وكل ذلك لم يكن ليتحّقق لوال الُهدنة. 

وكّل يـوم يمـر ولم تسـفك فيه دمـاء يمنية هو 

انتصـار كبـري وهناك فوائـد ال يدركهـا الجميع وال 

نسـتطيع التحدث عنها لكنها موجـودة، وعلينا أن 

نثق بحكمة القيادة السياسـية التـي قادت املعركة 

طوال السنوات املاضية بكل اقتدار وحكمة وحّققت 

االنتصارات املتتاليـة عىل الرغم من صعوبة املعركة 

وقلة اإلْمَكانيات. 

نعم هناك معاناة والجميع قد ترضر من العدوان 

والحصـار والُهدنة والقيادة تدرك ذلـك وتعلم حجم 

معاناة وصمود وتضحيات الجميع وهي تقدم التنازالت وتخوض 

معارَك سياسـية ومفاوضاٍت ال تِقلُّ عن املعارك العسكرية لرفع 

املعاناة عـن الناس وفتـح الطرقات واملنافذ واملطـارات واملوانئ 

ودفع املرتبات للجميع. 

وعلينـا أن نتذكـر أن املعركة ال تـزال قائمة وتحتـاج إىل وعي 

وبصـرية وصـرب وصمود وثقـة بالقيـادة التي تصدرت املشـهد 

واملعركـة وقدمت التضحيات وكل رموزهـا يعانون كما الجميع 

ويعيشـون كما يعيش أغلب الناس البسـطاء وهنـاك ثمار لهذا 

الصرب والتسليم سوف يلمسها الجميع يف الفرتة القادمة. 


