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املبعوث يعلن متديد شهرين ويعد بآلية صرف شهري للرواتب
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لفئ إلى سراصغَض وخعل سقجات افورام وباصغ افدوغئ الاغ تاسرض لطاطش شغ الئتر:

ألعغئ جغجان تتافغ باثرُّج دشسئ «الحعغث زغث سطغ طخطح»

 :طاابسات:
تجريهـا  التـي  لالسـتعدادات  اسـتمراراً 
القوات املسـلحة أمام حلول عام عسـكري 
قتـايل جديد، احتفـت ألويُة جيـزان بتخرج 
دفعـة الشـهيد زيـد عـيل مصلـح بحضور 
محافـظ محافظـة صعـدة «محمـد جابر 
عـوض» وعـدد مـن القيـادات، وذلـك بعد 
يوم من عـروض مهيبة واحتفـاالت تخرج 
دفع حاشـدة من مختلـف املناطق واملحاور 

العسكرية. 
ويف الحفـل الذي شـهد عرضاً عسـكرياً 
قتاليـاً، اسـتعرض الخريّجـون عـدداً مـن 
املكتسـبة  القتاليـة  والفنـون  املهـارات 
خـالل الـدورات العسـكرية، أظهـروا فيها 
اسـتعداَدهم الكبريَ للحفاظ عىل مكتسبات 
ثـورة الحرية واالسـتقالل وانتـزاع حقوق 

الشعب يف عيشه الحر والكريم. 
وتأتـي الـدورة بعـد جهـود مباركة من 
قيادة محـور جيزان وقيـادة الثورة ووزارة 
الدفاع لرفع مسـتوى املقاتلني ورفد املحور 
بالقوة البرشيـة املتمّكنة واملدربة يف ميادين 

االرتقاء وصقل املعارف. 

ويف الحفـل، ألقـى محافـظ املحافظـة، 
محمـد جابر عوض، كلمًة رحب فيها بقادة 
ألوية جيزان، مشيداً بجهودهم الكبرية لبناء 
األلوية التي سخرت ُكـّل جهودها يف حماية 
البالد والدفـاع عنها من العـدوان األمريكي 

والسعودّي. 
وهنـأ املحافُظ عوض قائد الثورة السـيد 
عبـد امللـك بـدر الديـن الحوثـي واملجلـس 
السـيايس األعىل بمناسبة تخرج هذه الدفع 
املحافظـات  عمـوم  مختلـف  يف  املتتاليـة 
واملناطق العسـكرية والتي ترسـُل رسـائَل 
كبـرية لقـوى العـدوان مفادهـا الجهوزية 

العالية ألية مستجدات عسكرية مقبلة. 
وأّكـد املحافـظ أن هذه الكتائَب واأللوية 
هي نموذج بسـيط من الجحافل التي توعد 
بها السـيد القائد، َحيُث يـدرك األمريكي ما 
تحمله مـن تهديـدات جدية عىل مسـتقبِل 

وجوده يف املنطقة. 
يشـار إىل أن دورات التأهيل والبناء تأتي 
يف سياق البناء املؤّسيس للجيش وفق الرؤية 
الوطنيـة لبنـاء الدولـة، وبناًء عـىل الخطة 
التدريبيـة املقـرة مـن وزارة الدفـاع وهيئة 

األركان العامة للعام التدريبي 1443هـ. 

شغ جغاق اجامرار الاثرغئات والارتغئات الاغ تةرغعا الصعات المسطتئ الغمظغئ اجاسثادًا لطسام الةثغث:

وزغر الختئ: طرضى الغمظ والصطاع الطئغ يف خطر واقتاغاُج عع الفاُح الضاطض ملطار خظساء
 :خاص:

أّكــد وزيُر الصحـة العامـة والسـكان، الدكتور طه 
املتـوكل، أن القطاَع الطبـي ومرىض اليمـن املحاَرصين 

يواجهون خطراً َكبرياً حال استمرار العدوان والحصار. 

وقال الوزير املتوكل، أمس يف ترصيحات للمسـرية: إن 
«احتياَج القطاع الطبي هـو الفتح الكامل ملطار صنعاء 

وميناء الحديدة». 
وطالـب املتـوكل «بإدَخـاِل فـرق طبيـة عـرب مطار 
صنعـاء نظراً لعدم قـدرة الكثري من املـرىض عىل تحمل 

نفقات العالج يف الخارج».  ولفت إىل أن «تحالف العدوان 
استخدم ورقة قطع الرواتب يف استقطاب نحو 70 % من 
الكوادر الطبية وتهديد استمرارية القطاع الطبي العام». 
تتصـدر  الجنينيـة  والتشـوهات  «األورام  َوأََضــاَف 
قائمـة األمراض يف اليمن ونعزي ذلك إىل تأثريات القصف 

املكثّـف وطول فرتة الحصار». 
ويف ختـام ترصيحاتـه، أّكـد املتـوكل أن «فتح مطار 
صنعـاء محوري بالنسـبة لوصول معـدات طبية نوعية 
واألدويـة املـربدة التي يمنع العـدوان دخولها عرب املطار 

ومن غري املمكن نقلها عرب منافذ برية أَو بحرية». 

جعلٌئ جثغثٌة طظ طفاوضات ططش افجرى تظاعغ يف 
سّمان باظازار اجاةابئ جسعدّغئ أطمغئ

 :طاابسات:
أنهت اللجنُة الوطنيُة لشـؤون األرسى 
جولـة مفاوضـاٍت جديـدة يف العاصمـة 
األردنية عّمـان، فيمـا أن النتائج تحتاُج 
تـم  طاملـا  أمميـة  سـعوديّة  السـتجابة 
االعتيـاد عـىل غيابهـا، مـا جعـل ِملـف 
السـنوات  طيلـة  معلـق  شـبه  األرسى 
املاضية باستثناء الصفقات املعدودة التي 
تمـت، يف حني أّكـدت الوسـاطات املحلية 

نجاعتها أكثر من األممية الهزيلة. 
ويف بيان مقتضب، قـال رئيُس اللجنة 
عبدالقـادر  األرسى  لشـؤون  الوطنيـة 
املرتـىض: «انتهينا من جولـة مفاوضات 
عـىل ملـف األرسى يف العاصمـة األردنية 

عمان». 
فيهـا  «ناقشـنا  املرتـىض  َوأََضــاَف 
العوائـَق التـي حالت دون تنفيـذ االتّفاق 
الذي تـم برعاية األمم املتحـدة يف مارس 

املايض». 
ولفت إىل أنه «تم تثبيُت جزء من أسماء 

األرسى املتفق عىل إطالق رساحهم». 
ويف ختـام بيانـه، عـّرب رئيـُس اللجنة 
الوطنية لشـؤون األرسى عـن آماله بأن 
«تعمـَل األمـم املتحـدة عـىل عقـد جولة 

قريبة الستكمال البقية». 
عة  يشـار إىل أن اتّفاقـات األرسى املوقَّ
طيلـة  السـابقة  الجـوالت  مختلـف  يف 
السـنوات املاضيـة ظلت معلقة؛ بَسـبِب 
التعنـت السـعودّي والعجـز األممي الذي 

يكشـف عن تواطٍؤ غرِي مبـارش، وهو ما 
جعل من الوساطات املحلية سبيالً معوالً 
عليـه لحلحلـة امللـف وإنجـاز العرشات 
مـن الصفقـات التي أفرجت عـن املئات، 
وأنقذت ما تبقى من ملف األرسى الذي ما 
يزال هو اآلخر وسيلة لالبتزاز السعودّي. 

ومـع حديـث املرتـىض بـأن الطرف 
الوطني ينتظر ردَّ فعل أممياً السـتكمال 
ِملف األرسى، فقد باتت املنظمة األممية 
أمـام جملة مـن االختبـارات الحقيقية 
أمام عـدة ملفات أبرزهـا الُهدنة وباقي 
امللفـات التـي تحتويهـا، لتكـون أمـام 
فرصـة وحيدة أخـرية لتزيـح جانباً من 
اصطفافهـا املغلف مع تحالـف العدوان 

وتَحرّكاتـه وعراقيلـه. 

الظفط: 6.3 طقغني دوقر غراطات تضّئثعا 
الحسإ جراء الصرخظئ طظث تعصغع الُعثظئ

 :طاابسات:
أّكــدت رشكـُة النفط اليمنيـة أن القرصنة 
عىل سـفن الوقـود منذ توقيـع اتّفـاق الُهدنة 
اإلنسـانية والعسـكرية يف إبريل املايض، كبدت 
الشـعب اليمنـي ماليـني الـدوالرات، فضالً عن 
تسـببها يف حـدوث اختناقـات تموينيـة ملـادة 

الديزل. 
وقالت الرشكة، أمس: إن «6.3 مليون دوالر 
غرامـات التأخري نتيجة احتجاز سـفن الوقود 
فضـالً عن فـرتة تأخريها يف جيبوتـي بانتظار 

دخولها إىل امليناء للتفتيش». 
ونّوهت رشكة النفط اليمنية إىل أن «عمليات 
االحتجـاز تسـببت بحـدوث أزمـات تموينيـة 

خانقـة يف مـادة الديـزل عىل وجـه الخصوص 
خالل شهري يونيو ويوليو». 

ولفتـت إىل أن «جميع سـفن الوقود منذ بدء 
الُهدنـة تعرضـت للقرصنة واالحتجـاز لفرتات 
متفاوتة تزيـد يف مجموعها عن 261 يوماً رغم 

تفتيشها». 
وتشهد هذه األرقام واإلحصائيات أن تحالف 
العدوان كشـف عن مدى رهانه عىل اسـتخدام 
ورقة الحصار كأَداة حرب فاعلة لم يتخل عنها 
حتـى يف ظـل الُهدنة اإلنسـانية والعسـكرية، 
وهذا يؤّكـد أن تمسـكه باملساومة عىل معاناة 
الشـعب يعنـي إرصاره عـىل تصعيـد الحـرب، 
ليكون عىل موعد قادم من عمليات الرد والردع 

النوعية. 
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 : ظعح جّقس
قبيـَل السـاعات األخـرية مـن انتهـاء الُهدنـة، أمس 
ـهاً  الثالثاء، غادر الوفُد العماني العاصمة صنعاء، متوجِّ
إىل مسـقط، بعد جملة من اللقاءات والنقاشات مع قائد 
الثورة ورئيس املجلس السـيايس األعىل بشأن املعالجات 
اإلنسـانية التي تشرتط صنعاء إدَخالها يف أي تمديد، غري 
أنـه وحتى كتابة هذا التقرير لـم تظهر أية مؤرشات عن 
ردود تحالف العدوان بشأن إفرازات زيارة الوفد العماني 
ونتائـج املطالـب اإلنسـانية املحقـة، سـوى خروقـات 
معهودة وقرصنـة جديدة وجرائم بقصف جوي للطريان 
التجسـيس، يف حني خرجت األمم املتحـدة بإعالن تجديد 

جديٍد للُهدنة ال يحمُل جديًدا. 
محمـد  املفـاوض  الوطنـي  الوفـد  رئيـُس  وأعلـن 
عبدالسـالم، أمس الثالثاء، يف تغريدة عىل حسابه بتويرت 
أن «وفـد األشـقاء من سـلطنة عمـان ينهـي زيارته إىل 
صنعاء بعد إجراء العديد من اللقاءات الهامة مع السيد/ 
عبدامللـك بـدر الدين الحوثـي ورئيس املجلس السـيايس 

األعىل/ مهدي املشاط». 
ولفـت عبدالسـالم إىل أن النقاشـات واللقـاءات التي 
دارت بني قائـد الثورة والرئيس املشـاط والوفد العماني 
تركزت حول مسار الُهدنة اإلنسانية والعسكرية ورصف 

املرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب ورفع الحصار. 
وفيما أشـار عبدالسـالم إىل أن األمـم املتحدة عىل علم 
بمخرجـات زيارة الوفد العمانـي، إال أن املنظمة األممية 
خرجـت، أمس بإعالن تجديـد للُهدنة عرب بيـان ملمثلها، 
غـري أنـه لـم يحمـْل يف طياتـه أي جديـٍد سـوى الوعود 
املعهودة التي تنصهر ُمَجـّرد اإلعالن، أما تحالف العدوان 
وحتى كتابة هذا التقرير لم يصدر منه أي موقف رسمي، 
يف مـؤرش يقـود إىل أن تحالف العدوان ما يزال متمسـكاً 
بتجنيـب امللف اإلنسـاني وتمريـر املعالجات البسـيطة 
كمـا هو حال األربعة األشـهر املاضية مـن الُهدنة، وهذا 
مـا ظهر من خالل بيان املمثل األممـي الذي قال فيه إنه 
«تم التوافق عىل تمديد الُهدنة يف اليمن شـهرين إضافيني 
وفقـا للرشوط نفسـها»، يف إشـارة إىل أن األمـم املتحدة 
تسعى ملساندة تحالف العدوان يف إبقاء نسخة من الُهدنة 

السابقة املشتعلة. 
 

ططالُإ طتسعطئ وتاجمئ وتةاُعٌض 
أطمغ خرغح

وتأتـي مغـادرُة الوفـد العمانـي بعـد الزيـارة التـي 
اسـتمرت يومـني، لتؤّكــد أن موقـف الطـرف الوطنـي 
محسـوم بشـأن املطالـب اإلنسـانية املرشوطـة لتمديد 
الُهدنـة، واملتمثلـة يف رصف املرتبات مـن عائدات النفط 

والغـاز والرفع الكيل للحصار عن مطـار صنعاء وميناء 
الحديـدة، ويف حـني أن إفـادة الوفـد العمانـي للوسـيط 
األممي بشـأن إفرازات الزيـارة التي باتت واضحة، َفـإنَّ 
ذلك يرمي الكرة من جديـد يف ملعب األمم املتحدة للقيام 
بدورها املسؤول والحقيقي والواجب عليها يف االستجابة 
للمطالب اإلنسانية املرشوعة والضغط عىل دول العدوان 
للتخيل عن املسـاومة واالبتزاز، غـري أن املنظمَة األممية 
تجاهلت الرشوَط التي ثبتتهـا صنعاُء للتمديد، وخرجت 
فقط بوعود عىل لسـان ممثلها الذي قال: «سوف أكثّـف 
جهـودي مع الطرفني للتوصل إىل اتّفـاق عىل آلية رصف 

املرتبات بشكل منتظم». 
ومـن خالل بيان املمثـل األممي، يتأّكــد للجميع أن 
تحالـف العدوان وبرعاية أمميـة تعّمد حجَز االلتزامات 
التـي وّقع عليها قبل أربعة أشـهر؛ كي يعـود وبرعاية 
أممية أَيْـضاً ليحصل عىل وقت مسـتقطع ملدة شهرين 
إضافيـني مقابـَل تنفيذ تلـك االلتزامات التـي كان من 
الواجـب تنفيذها يف إبريـل ومايو املاضيـني، َحيُث قال 
بيـان املمثـل األممي بالحـرف الواحد: «مقـرتح الُهدنة 
املوسـع سـيتيح املجال أمام فتح الطرق وتسيري املزيد 
مـن وجهات السـفر إىل مطـار صنعاء، وتوفـري الوقود 
وانتظـام تدفقـه عرب مينـاء الحديـدة»، وهنـا ترويٌج 
أممـي ملواضيـَع قديمة ومحسـومة تريـد أن تصورها 
وكأنها جديدة، ما يؤّكـد أنها تسـانُد السلوَك السعودّي 
اإلماراتي املتمثل يف تقسـيط االلتزامـات للحصول عىل 
املزيد من الوقت واملكاسـب، وذلك يف مسـاومة عدوانية 

بضوء أخرض أممي. 
وكـّرر املمثـُل األممـي التأكيَد عىل مسـاندة سياسـة 
«سـأكثّـف  بقولـه:  اإلماراتيـة  السـعوديّة  التقسـيط 
انخراطي مـع األطراف لضمـان التنفيذ الكامـل للُهدنة 
بمـا يف ذلك العدد الكامل للرحـالت الجوية وانتظامها إىل 
الوجهـات املتفق عليهـا وكذلك عدد سـفن الوقود»، فال 

جديَد يف كالمه سوى توقيت نرش هذا اإلعالن. 
ومع أن الردَّ السعودّي اإلماراتي بدا متأخراً ومنسجماً 
مـع الحديث األممي، َفـإنَّ ثمـة مالمَح تؤّكـد أن تحالَف 
العدوان وباسـتناده عىل الغطاء األممي يسـعى للدخول 
يف ُهدنـة جديدة وفـق األجندات واألوضـاع القديمة التي 
شهدتها األربعة األشهر املاضية، َحيُث ما تزال الخروقات 
ُمسـتمّرة وتصاعدت بقصف للطريان التجسيس، إضافة 
إىل عمليـات قرصنة جديدة، فضالً عن أن تجاهل املطالب 
ا  اإلنسـانية املرشوعة التي اشـرتطتها صنعـاء يعترب ردٍّ
واضًحـا بالرفـض، وهو مـا يجعُل موافقـَة صنعاء عىل 
الرتويج األممي الجديد للُهدنة املنسـوخة أمراً مسـتبَعداً 
ما لـم تأتي الضمانـاُت وااللتزامـات الحقيقيـة بتنفيذ 
اشـرتاطاتها اإلنسـانية التي أعلنتها عىل لسـان املجلس 

السيايس األعىل. 
 

طآحرات املعصش السسعدّي اإلطاراتغ 
افطمغ

ويف سـياق ردود الفعـل املبارشة وغـري املبارشة تجاه 
ما خرجت به صنعاء ومسـقط، بـارشت بحرية العدوان 
والحصار األمريكي السـعودّي اإلماراتـي، أمس الثالثاء، 
بتصعيد القرصنة عىل سـفن املشتقات النفطية يف البحر 
األحمـر ومنعهـا من الوصـول إىل مينـاء الحديـدة رغم 

إكمالها لكل اإلجراءات. 
وقال املتحدث الرسـمي باسـم رشكة النفـط اليمنية 
عصام املتوكل: إن «تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز 
سـفينة البنزين (هـاري براكاش) ومنعهـا من الوصول 
إىل مينـاء الحديـدة بالرغم من تفتيشـها وحصولها عىل 

ترصيح من األمم املتحدة». 
وأَشـاَر املتـوكل إىل أن اسـتمرار العـدوان يف القرصنة 
واحتجاز سـفن املشـتقات النفطية يمثل خرقاً للُهدنة، 
مؤّكـداً أنه لم تصل إىل ميناء الحديدة حتى اآلن سوى ٢٩ 
سـفينة وقود من أصل ٣٦ سفينة املتفق عىل دخولها إىل 

امليناء خالل فرتة الُهدنة. 
وبهـذه الحصيلـة يكمن الـرد السـعودّي املبارش عىل 
مطلب صنعـاء املتمثل بالرفع الكامل للحصار عن ميناء 

الحديدة. 
وبشـان املطلـب اآلخـر لصنعـاء بوقـف الخروقـات 
والقصف املدفعـي والصاروخي العشـوائي عىل املناطق 
واألعيـان املدنيـة وتهيئـة األجـواء لتهدئـة حقيقية، رد 
تحالف العدوان بقصف جوي لطريانه التجسيس املسلح، 
بجريمـة جديدة بحق طفلـني يف محافظة الضالع، َحيُث 
أفـاد مصدر محيل لصحيفة املسـرية بأن طريان العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي التجسـيس شن غارة عىل 
منزل مواطن يف منطقة بتار بمديرية الحشاء، ما أَدَّى إىل 

استشهاد طفل وإصابة آخر. 
ويف سياق متصل، واصلت قوى العدوان تحت الطريان 
التجسـيس املسـلح، أمس الثالثاء، الخروقات الفاضحة 
التّفاقـي الُهدنـة والحديدة بمئات الخروقـات، من بينها 
اسـتحداث تحصينات قتالية يف مأرب والحديدة ومحاور 
أُخـرى ومناطق مـا وراء الحدود، يف تأكيد عىل اسـتعداد 

لتصعيد قادم ومعركة واسعة. 
كما تمـددت الخروقات لتشـمل القصف عـىل منازل 
املواطنني يف مـأرب وتعز والحديـدة والضالع، فضالً عن 
القصف املدفعي والصاروخي املبارش عىل مواقع الجيش 

واللجان الشعبيّة يف مختلف الجبهات. 
ومع تصاعد الخروقات حتى كتابة هذا التقرير، َفـإنَّ 
املؤرشات تؤّكـد أن الرد السـعودّي الرسـمي عىل مطالب 
صنعـاء، قد اكتفـى بالخروقـات والجرائـم والقرصنة، 
والتي تسـتمر منـذ البواكري األوىل لتوقيـع اتّفاق الُهدنة، 
فضالً عن أن التصعيد السـعودّي يف الرب والبحر والجو لم 

يتوقف طيلة األربعة األشـهر املاضية إال بصورة شكلية، 
َحيُث اسـتمرت أعمال القرصنة والحصار وتم رصد آالف 
الخروق منها إسـقاط طائرة تجسسية يف صنعاء وكذلك 
قتـل العـرشات بالقصف املدفعـي والصاروخـي الجوي 
التجسيس، ليتبني للجميع أن رفض صنعاء لبقاء الُهدنة 
مريضـة كحـال األربعـة األشـهر املاضيـة مطلب محق 
وعـادل، فضالً عن إدَخال رشوط إنسـانية محقة تهدف 

لسالم حقيقي وتهدئة يلمس نتائجها املواطن املعاني. 
 

خظساء ترطغ الضرة.. ق لعَم سطى املطالإ 
بتص

وبما أن الجرائَم والقرصنَة والخروقات اسـتمرت منذ 
أربعة أشـهر فال يمكن اعتبار انتهـاكات األمس رداً عىل 
مطالب صنعاء، بقدر ما يمكن اعتبارها إرصاراً سعوديّاً 
إماراتيـاً أمميـاً عىل بقاء الحال كما هـو عليه، والدخول 
يف ُهدنـة جديدة بأجندات وممارسـات جـاءت يف طيات 
األربعة األشـهر املاضية، وهو األمر الذي ترفضه صنعاء، 
لتزيح األخرية عن كاهلها ُكـّل الحجج بعد أن رمت الكرة 
مللعب تحالف العدوان واألمم املتحدة، وهو ما يسـتوجب 
عىل املجتمع الدويل وكّل األطراف التي تدعي أنها وسيطة، 
بـأن تلتزم الصمَت حيـال أية عمليـة رد أَو ردع يمني يف 

مواجهة القرصنة والتجويع والجرائم والخروقات. 
ويف السـياق، تتعاىل املطالب اإلنسـانية الوطنية لرفع 
املعاناة عن املـرىض املحارصين كأولويـة قصوى، وذلك 
تزامنـاً مع الرتويج األممي لُهدنة تحمـل وعوداً كان من 
املفـرتض تنفيذهـا بداية إبريـل املايض، وبمـا أن الدور 
األممـي يف ظـل الُهدنـة السـابقة كان هزيـالً ولـم تبـد 
«األمم» موقفـاً تجاه عرقلة الرحالت املتفق عليها، َفـإنَّ 
مـن املتوقع أن يكون دورها بعد انتهاء الُهدنة السـابقة 
وإعالنها نسختها املجددة بطالءات قديمة، هو ذاُت الدور 
يف السنوات املاضية، يكتفي بالقلق والتغطية عىل جرائم 
العدوان والحصار عـرب الترصيحات الجوفاء واإلحاطات 
املغلوطة ملجلـس األمن، وهو ما يسـتدعي تدخالً وطنياً 

حاسماً وحازماً وبمختلف الوسائل واإلْمَكانيات. 
ومع ُكـّل املعطيات املوجودة حتى كتابة هذا التقرير، 
ويف حـال غيـاب املسـتجدات، َفــإنَّ احتمـاالت املرحلة 
القادمة قد باتت واضحـة للعيان، فالطرف الوطني بات 
يملك الحّجـَة للحصول عىل مطالبه اإلنسـانية املرشوعة 
واملحقة، ولعل ما قاله املشـاط، أمس األول: «سنسـتعيد 
حق شعبنا يف الحصول عىل الحرية والكرامة واالستقالل 
من حدقات أعينهـم» مؤٌرش عن عمليات رد وردع نوعية 
وواسـعة، أما من جهة تحالف العدوان َفـإنَّ اإلحباط قد 
سـاد عىل ُكـّل جوانبه وإال ملا اسـتخدم معاناة الشـعب 
ورقة حرب بدالً عن طائراته التي شنت ربع مليون غارة 

دون نتيجة. 

تقرير

وجط غغاب المعصش السسعدّي اإلطاراتغ الرجمغ وتدعر طئاحر بةرائط الصخش الةعي والصرخظئ وتخسغث الثروصات

إظةاٌر لخظساء بعثظئ ضاغطئ ظتع طراتض أضبر جثغئ.. تةثغث بدماظئ أطمغئ
العشث السماظغ غشادر افراضغ الغمظغئ بسث لصاءات خرجئ بإشرازات 

بابائ جسطئ «إزاتئ المساظاة» طثخًق وتغثًا لـ «الامثغث»
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ارحغش
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 : خظساء
دّشـن رئيُس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز بن 
حبتور، أمس الثالثاء، مرشوع توزيع الحقيبة املدرسية 
ألبنـاء الشـهداء بأمانة العاصمـة واملحافظـات للعام 
الدرايس ١٤٤٤هـ برعاية مؤّسسـة الشـهداء بالرشاكة 

مع الهيئة العامة للزكاة. 
ويستهدف املرشوع ٣٣ ألفاً و٥٩٥ طالباً وطالبة من 
أبناء الشـهداء امللتحقني بالتعليم بتكلفٍة إجمالية بلغت 

١٧١ مليوناً و٧٧٧ ألف ريال. 
وأشـاد رئيُس الـوزراء كلمـة يف كلمـة ألقاها خالل 
التدشـني بجهـود مؤّسسـة الشـهداء والهيئـة العامة 
للـزكاة يف تنفيـذ مـرشوع الحقيبـة املدرسـية ألبنـاء 
الشـهداء باألمانة واملحافظات، ودورهمـا يف التخفيف 

من معاناة أهايل وذوي الشهداء. 
وقـال: «نشـعر بفخـر حـني تقـام فعاليـة تتصـل 
بالشـهداء األبـرار ورعاية أرسهم، التـي تمثل نوعاً من 
الوفـاء ومواصلـة تحمل املسـؤولية التـي فرضت عىل 
كاهـل ُكـّل من يقف مع الجهاز املقـاوم الذي بذل ُكـّل 
ما يسـتطيع بذله لتبقى كلمة اليمن حـرة أبية رافضة 

ومقاومة للمشاريع الغربية والصهيونية األمريكية». 
وأضـاف: «نحن ال نقدم إال النزر اليسـري مما ينبغي 
أن نقدمـه ألرس وأبنـاء الشـهداء الذين بذلـوا أرواحهم 
يف سـبيل الدفاع عن الوطن واسـتقالل القرار السيايس 
لإلنسـان اليمني الحر الذي عاش يف هذه األرض اليمنية 

ولم يقبل بهيمنة األعداء واملحتّلني». 
ونـّوه الدكتور بـن حبتـور بتوجيهات قائـد الثورة 
السـيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، يف معظم محارضاته 
وأحاديثـه بشـأن رعايـة أرس الشـهداء.. موضًحـا أنه 
بالرغم مما يتم تقديمه إال أنه ال يرتقي ملا يجب تقديمه 

ألرس وأبناء الشهداء. 
من جانبه، أّكـد رئيُس الهيئة العامة للزكاة الشـيخ 
شمسـان أبو نشـطان، حرَص الهيئة عىل تدشني العام 
الهجري بمشـاريع موجهة ألبناء الشهداء الذين ضّحى 

آبائهم وذويهم بأرواحهم فداًء للوطن وأمنه واستقراره. 
واعتـرب مـرشوَع الحقيبـة املدرسـية ألكثـَر من ٣٣ 
ألف طالب وطالبة يف مختلـف املحافظات، من أولويات 
الهيئة بالرشاكة مع مؤّسسة الشهداء للعام ١٤٤٤هـ. 
وأَشـاَر أبـو نشـطان أن هيئـَة الزكاة سـتدرج أرس 
وأبنـاء الشـهداء خالل العـام الهجري الجديـد يف أغلب 
مشـاريعها؛ استشعاراً منها باملسـؤولية يف الوفاء ألهل 

الوفاء واعرتافاً بتضحياتهم. 
وقال: «إنما يُقدم ألبناء الشـهداء قليل إزاء تضحيات 
الشهداء وفيض عطائهم وبحر جودهم ومعني وفاءهم 
ولم يبخلوا بأنفسـهم يف سـبيل اللـه»، الفتاً إىل رضورة 
املجتمعيـة  املبـادرات  دور  وتفعيـل  الجهـود  تكامـل 
والجهات الرسـمية والخرّييـن للعناية بأبناء الشـهداء 

وفق برامج ومشاريع بالتنسيق مع مؤّسسة الشهداء. 
وأوضح أن هيئَة الـزكاة نّفذت خالل العام ١٤٤٣هـ 
أبرزهـا  الشـهداء،  وأبنـاء  ألرس  مخصصـة  مشـاريع 
الكفالـة الشـهرية لــ١٠ آالف يتيم من أبناء الشـهداء 
بتكلفـة مليـار و٢٠٠ مليـون ريـال والسـالل الغذائية 
بــ٨٠٠ مليون ريـال والعيديـة النقدية بــ٥٧٨ مليوناً 
و٧٠٠ ألـف ريـال واألعـراس الجماعيـة بتكلفـة ٢٧٠ 
مليون ريال والحقيبة املدرسـية بقيمة ١٢٠ مليوناً، إىل 
جانـب توزيع ٢٠٠ ماكينة خياطـة لـ٢٠٠ أرسة ضمن 

مشاريع التمكني االقتصادي. 
من جهته، أوضح املدير التنفيذي ملؤّسسـة الشهداء، 
طـه جـران، أن مـرشوع الحقيبة املدرسـية السـنوي 
يسـتهدُف أبناء الشـهداء امللتحقني بالتعليم األََسـايس 

والثانوي لتخفيف األعباء عىل أرس الشـهداء وتشـجيع 
أبناءهم عىل االلتحاق بالتعليم. 

وأّكـد أن هيئة الزكاة مّولـت املرشوع بـ١٧١ مليوناً 
و٧٧٧ ألف ريال، فيما تتوىل مؤّسسة الشهداء وفروعها 
باملحافظـات بالتنسـيق مـع وزارة الرتبيـة ومكاتبهـا 
باملحافظـات واملديريات ومدراء املـدارس توزيعها عىل 

٣٣ ألفاً و٥٩٥ طالباً وطالبة وفق آلية مدروسة. 
واعتـرب جـراُن املرشوَع فاتحـَة مشـاريع التعليم، 
يليه أنشـطة أُخرى يف ذات املسار من متابعة املدارس 
األهلية بالتنسـيق مـع القطاع الخاص عرب مسـؤويل 
الرتبية والتعليم األهيل.. مشـيداً بجهـود هيئة الزكاة 
ووزارة الرتبية واملـدارس األهلية الذين احتضنوا أبناء 

الشهداء. 

أخبار

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
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تثحُني طحروع تعزغع التصغئئ املثرجغئ فبظاء الحعثاء

تثحُني طعجط زراسئ افراضغ الخطئئ يف طثغرغئ أجطط بتّةـئ
 : تةئ

دّشــنت اللجنـُة الزراعية والسـمكية ومؤّسسـة 
بنيـان، أمس الثالثاء، موسـَم زراعـة األرايض الصلبة 
بمديريـة أسـلم يف محافظـة حّجــة، بالتعـاون مع 

السلطة املحلية. 
ويف التدشـني، أّكـد محافظ حّجــة، هالل الصويف، 
عىل أهميّة تحشـيد وتشـجيع املجتمع عىل التَحّرك يف 
العمـل الزراعـي، وزراعـة األرايض الصلبـة والتـي لم 
تُزرع من سـابق يف كافة قرى وعزل املديرية، مشـّدًدا 
عـىل رضورة التَحـّرك الجاد والنهوض بجمعية أسـلم 
التعاونيـة الزراعية وتفعيل دورهـا يف املجال الزراعي 
الزراعيـة  املجتمعيـة  املبـادرات  بتفعيـل  واالهتمـام 

والتنموية. 
وشـّدد الصويف كذلك عـىل رضورة تفعيـل الزراعة 
التعاقديـة ودعـم الجمعيـات التعاونيـات، بما يكفل 

االسـتغالل األمثل لألرايض الزراعية وموسـم األمطار 
واالرتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق األهداف املنشودة، 
موجهاً الجهات املعنية باملشـاريع واألسـواق إىل ربط 

خدماتها بالجمعيات التعاونية. 
من جانبه، أشار رئيس اللجنة الزراعية باملحافظة، 
إبراهيـم عامـر إىل أهميّـة حشـد الطاقـات وتظافـر 
الجهـود وتوجيههـا نحـو الزراعة وإنشـاء جمعيات 
تعاونيـة، بما يكفـُل تحقيق االكتفـاء الذاتي، الفتاً إىل 
مـا تتمتع به مديريات محافظـة حّجـة من مقومات 

زراعية، وقابلية لزراعة مختلف املحاصيل والحبوب. 
بدوره، حث مدير املديريـة، معابر بدوي، املزارعني 
عىل االسـتفادة من اهتمام الدولة ودعمها للمزارعني 
يف اسـتغالل موسـم األمطار والتوّجـه الجـاد لزراعة 
األرايض الصلبة بالحبوب واملحاصيل الزراعية األُخرى، 
بمـا يسـهُم زيـادَة ورفـع مسـتوى إنتـاج اليمن من 

الحبوب، ُوُصـوالً إىل تحقيق االكتفاء الذاتي. 

طثغرغئ البعرة بأطاظئ الساخمئ 
تتغغ ذضرى ساحعراء بفسالغئ 

بصاشغئ
 : طاابسات

أقيمت، أمس يف مديرية الثورة بأمانة العاصمة، فعاليٌة ثقافية توعوية بذكرى عاشـوراء، تحت شـعار 
«هيهات منا الذلة، وعىل خطى الحسـني ماضون جهاداً ومبادئاً وقيماً». 

وأُلقيت يف الفعالية كلمات اسـتعرضت جوانب من سـرية سـيد الشهداء اإلمام الحسـني عليه السالم، 
مشرية إىل ثقافة االستشهاد يف سبيل الله. 

وتطرقـت إىل أهميّـة إحياء ذكرى عاشـوراء، واسـتلهام الدروس والِعـَرب من فاجعة كربـالء واالقتَداء 
بمبادئ اإلمام الحسني عليه السالم وشجاعته وثباته وتضحياته يف مقارعة الظلم والطغيان. 

وأّكــدت املـيض عىل نهج اإلمام الحسـني يف مواجهة قوى الهيمنة واالسـتكبار بقيـادة أمريكا والعدّو 
الصهيوني وأدواتهما من النظامني السعودّي واإلماراتي واملرتِزقة. 

واعتربت الكلماُت إحياَء هذه الذكرى تجسيداً للوالء واالرتباط بسيّد الشهداء وترسيخ قيم اإلباء والوفاء 
والتضحية والفداء اقتَداء بثورة اإلمام الحسني يف وجه الطغاة. 

التثغثة: طسح وإجصاط 300 طساد طظ 
أراضغ افوصاف بمثغرغئ التةغطئ 

 : طاابسات
بارشت لجنُة مكتب الهيئة العامة لألوقاف بمحافظة الحديدة نزولها امليداني ملسح وإسقاط وتحديد أرايض األوقاف 

بمديرية الحجيلة، واملكرسة يف مسودة األوقاف. 
وبدأت اللجنة عملها من مدينة عبال؛ لتطبيق حدود أرض الوقف املوجودة يف املسودة وإسقاطها جوياً.

ا والطيافة بها شـملت سـوق ومدينة عبال،  وذكـر مكتـب األوقـاف أن األرايض التي تم مسـحها وإسـقاطها جويّـٍ
ومنطقتي الضربة، والقحرى. 

َوأََضـاَف أن اللجنَة واصلت نزولها امليداني إىل عدد من املواضع والقطع املوقوفة واملوجودة يف وادي سـهام وتسـقى 
منه وبمساحات كربى، كما انتقلت اللجنة إىل منطقة مصبال يف عبال ملعاينة بعض األوقاف التي كانت عليها إشكاالت، 
وتم إسقاط ومسح األرايض بموجب الحدود املوجودة يف مسودة األوقاف وبشهادة وتعريف عدد من املواطنني والعقال. 
وأَشـاَر الهطفي إىل أن األرايض التي تم النزول إليها والطيافة عىل حدودها وإسـقاطها بلغت ٣٠٠ معاد، بما يساوي 

٣٠ ألف لبنة عشاري، وقد تم الترصف يف البعض منها ونهبها من قبل ضعاف النفوس. 
وبنّي أن اللجنة قامت بتوزيع عدد من اإلشعارات لعدد من املواطنني املستفيدين من أرايض األوقاف، إلصالح وضعهم 
واسـتئجار األرايض التـي تحت أيديهم من املكتب حسـب النظام ويف املدة املحـّددة، مؤّكـداً أنه سـيتم اتِّخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة والكفيلة بحماية وحفظ أرايض وممتلكات األوقاف. 
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أّضـث أظظا لسظا سحاق طعت َأو صاض َأو اظاتار

ذسغمان غعّجه بسرسئ شاح الطرق وتصغغط وطسالةئ افضرار

خقل شسالغئ اتافالغئ بالغعم السالمغ لطسضان

اجاعثشاه ططغحغا «اإلخعان» أطام طظجله وبغظ أذفاله

أخبار

بظ تئاعر: لظ ظصئض أن ظضعن طع املحروع الخعغعظغ الشربغ الثي غتعل الحسعب إىل صطسان أحئه بالسئغث

اجاماٌع بمأرب غصر طسالةات لطمثغرغات املادررة طظ السغعل

رئغج تضعطئ اإلظصاذ: أتث أجئاب السثوان سطى الغمظ عع صاض أضرب سثد طظ السضان بالطائرات والخعارغت املئاحرة

السططئ املتطغئ بمأرب تثغظ اغاغال الظاحط حاجرة وتخش طا تثث بالةرغمئ الظضراء

 : خظساء
أّكـد رئيُس حكومة اإلنقاذ الوطني 
بصنعـاء، الدكتـور عبـد العزيـز بـن 
حبتـور، أن صنعـاء قبلـت بالُهدنـة 
منـذ البداية؛ ِمن أجِل الشـعب اليمني 
املحاَرص الـذي توّجـه إليـه الطعنات 
من قبل العـدوان األمريكي الربيطاني 
الصهيوني السعودّي برشط أن تتحّقق 
لليمنيـني مجموعـة مـن االلتزامـات 
وهـي دفع مرتبـات املوظفـني وفتح 

مطـار صنعاء ألكثَر مـن اتّجاه ورفع 
الحصار عن ميناء الحديدة. 

وقـال ابـن حبتـور يف كلمـة لـه، 
أمس، خالل تدشـني مرشوع الحقيبة 
املدرسـية: «كل الوقائـع تُربهـن عىل 
أننـا ننشـد السـالم منـذ اليـوم األول 
ولسنا عشـاق موت أَو قتل أَو انتحار، 
كالطـرف املعتـدي عـىل وطننـا الذي 
وقـف خلـف نـرش الخـراب والفكـر 
املتطـرف، والعميل للعـدو الصهيوني 

والغرب الرأسمايل الليربايل». 
وواصل: «لم ولن نقبل وإن اختلفت 

املراحـل أن نكون مع مـرشوع العدّو 
الصهيونـي أَو الغربـي الـذي يحـوّل 
الشـعوب إىل قطعـان أشـبه بالعبيـد 
وعىل ُكـّل حر يف اليمن واجب الوقوف 
إىل جانـب العاصمة صنعـاء وقرارها 
السيايس املستقل»، معرباً عن أمنياته 
ألبناء الشـهداء بأن يكونوا يف مقدمة 
يف  الوطـن  يقـودون  الذيـن  األحـرار 
املسـتقبل املنظور، كما كان آبائهم يف 
مقدمة املدافعني عن الوطن والشـعب 
اليمني وعزته وكرامة أبنائهم وحقهم 

يف االستقالل والعيش اآلمن. 

 : طأرب
أقرَّ اجتماٌع للسلطة املحلية بمحافظة مأرب، 
مـن اإلجـراءات واملعالجات وتوفري  أمس، عدداً 

معدات شق وشيوالت للمديريات املترضرة. 
وناقش االجتماع برئاسة املحافظ عيل محمد 
طعيمـان، آليـاِت الحمايـة الطارئـة ملواجهـة 
تداعيات سـيول األمطـار والحد مـن أرضارها، 
وآلية إعـداد الخطة الطارئـة وتحديد األولويات 
املديريـات  يف  األرضار  وحـرص  واالحتياجـات 
املتـرضرة ورسعـة رفعهـا والبـدء باألعمال يف 

املديريات األكثر ترضراً. 
ووّجـه املحافظ طعيمان، الجهـاِت املختصة 
برسعـة فتح الطرق املتـرضرة وردمها، وتقييم 
ومعالجـة األرضار التي طالـت منازل املواطنني 
وممتلكاتهـم، مؤّكــداً دعـم السـلطة املحلية، 
للمبادرات املجتمعية للمشـاركة يف إعادة إعمار 
أرضار تدفق السـيول والعواصـف الرعدية، كما 
شـّدد عىل أهميّـة وضع دراسـات وخطط عمل 
دقيقـة لحماية األرايض الزراعيـة وفتح ممرات 
آمنة للسيول، بما يسـهُم يف معالجة اإلشكاالت 

املتكّررة جراء السـيول واألمطار الغزيرة. 

 : خظساء
الوطنـي  اإلنقـاذ  حكومـُة  احتفـت 
العاملـي  باليـوم  أمـس  يـوم  بصنعـاء، 
للسـكان للعام ٢٠٢٢م يف فعالية نظمها 
املجلـس الوطني للسـكان بالرشاكة مع 

صندوق األمم املتحدة. 
وقـال رئيس مجلس الـوزراء، الدكتور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور: إن املؤرشات 
املتصلـة بالزيـادات السـكانية يف اليمـن 
حتى نهاية العقد الحايل، ينبغي أن تحّفز 
لرسم سياسات وبرامج وخطط تأهيلية 
تؤدي إىل تنمية الكتلـة البرشية وتحقيق 

دورها الفاعل يف التنمية. 
وأّكــد أن واحـداً من أسـباب العدوان 
األمريكي السـعودّي عىل بالدنـا هو قتل 
أكـرب عدد من السـكان بصـورة مبارشة 
عرب الطائـرات والصواريخ وغري مبارشة 
وحصـاره  الشـعب  إفقـار  طريـق  عـن 
يتصـل  مـا  ُكــّل  وإيقـاف  وتجويعـه 
باإلنسـان وتنميته»، الفتـاً إىل أننا كنا وال 
نزال الكتلة السكانية األكرب عىل مستوى 

الجزيـرة العربية، ويبـدو أننا ومن خالل 
الدراسـة التـي تـم عرضهـا يف الفعالية 

سنواصل االزدياد يف هذا الجانب. 
وأَشـاَر الدكتـور ابـن حبتـور يف هـذا 
الصـدد إىل أن مـا تـم نهبـه وبيعـه مـن 
موارد اليمـن النفطيـة والغازية من قبل 
دولتي العدوان السعوديّة واإلمارات خالل 
سـنوات العدوان وفقـاً لوثائقهم املعلنة، 
يـوم أمس، بلغ ما قيمته ١٣ مليار دوالر، 
موضًحا أن العدوان لم يكتف بما مارسـه 
مـن ظلم وقسـوة وحصار وعـدوان عىل 
الشـعب اليمني طيلة هذه السـنوات، بل 
أقدموا عىل نهب ورسقة موارده وخرياته، 
مؤّكـداً أن ما يحدث هو طغيان كبري عىل 
الشـعب اليمني يفـرض عليـه مقاومته 

بكل الوسائل. 
وقـال: «ال ينبغـي فقـط الرتكيـز عىل 
العمـل  بـل  املتناميـة،  السـكان  أعـداد 
عـىل كيفية االسـتفادة من هـذا املعطى 
اإليجابـي الذي تمّكنت الصني عرب انتهاج 
سياسـات تنموية متوازية من استثماره 
وتحقيـق قفـزات كبـرية مـن أن تصبح 

الدولـة االقتصاديـة األكرب عىل مسـتوى 
العالم، إىل جانب الهند التي تتنافس اليوم 
مـع االقتصاديـات الدوليـة ويف املجاالت 
التعليمية من خالل اعتمادها عىل التنمية 

السكانية». 
وذكـر أنـه مـع مـرور الوقـت تظهر 

الفضائح واملعلومـات التي تدين العدوان 
ونظامـي الرياض وأبـو ظبي وتبني مدى 

حقدهما عىل اليمن وأهله. 
مـن جانبـه، أشـار وزيـر التخطيـط 
والتنمية عبدالعزيـز الكميم، إىل أن اليمن 
أمام مسـؤولية كبرية السـتيعاب األعداد 

املتزايـدة من السـكان واسـتثمارها من 
خـالل التعليم والتأهيل والتدريب ليكونوا 

عنرصاً فعاالً يف التنمية. 
ولفـت إىل أن التخطيط االسـرتاتيجي 
السـليم هو السـبيل لتطوير املجتمعات، 
مبينًـا أن أي تخطيـط ال بُــدَّ أن يأخـذ 
وإدماجـه  السـكاني  البُعـد  االعتبـار  يف 
يف خطـط التنميـة القطاعيـة الشـاملة 
لتحقيـق النجاح املطلوب لخطط وبرامج 

التنمية املستدامة. 
صنـدوق  ممثـل  أشـار  السـياق  ويف 
األمم املتحدة للسـكان يف اليمن، نسـتور 
باليـوم  االحتفـال  أن  إىل  أوموهانجـي، 
العاملي للسكان، مناسبة للتفكري بالجهود 
املشـرتكة ملعالجة قضايا السـكان وسط 
عدد مـن التحديات وتزايـد االحتياجات، 
منوًِّهـا إىل أن هنـاك ٢٣٫٤ مليـون مـن 
سـكان اليمن بحاجة ملساعدات إنسانية، 
أكثر من نصفهم نسـاء وفتيات، ويف ُكـّل 
ساعتني تموت امرأة أثناء الوالدة، كما أن 
سـتة من بني ُكـّل عرش والدات تتم بدون 

وجود قابلة توليد مؤهلة ومحرتفة. 

 : طأرب
القت جريمُة اغتيال الناشـط حسـني زبن الله 
شـاجرة، يف املناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا 
حـزب اإلصـالح مسـاء االثنني، سـخطاً واسـعاً 
مـن قبـل املكونـات والشـخصيات االجتماعيـة 

باملحافظة. 
واغتيل شـاجرة برصـاص مسـلحني ينتمون 

ملليشـيا حزب «اإلصالح» يف مديرية حريب بمأرب 
أمام منزله وبني أطفاله، يف مشـهد يعيد لألذهان 
الجرائم السابقة لهذه الجماعة بحق املواطنني يف 
املناطق املحتّلة كما حدث آلل سبيعيان وغريهم. 

وأدانت السـلطة املحلية بمأرب هذه الجريمة، 
مؤّكــدة أن ما حـدث هي جريمة نكراء تكشـف 
عـن السـلوك اإلرهابـي ملليشـيا اإلخـوان التـي 
تسـعى إلسكات األصوات الحرة الرافضة للعدوان 

وممارسـات وانتهـاكات املليشـيات «اإلخوانية» 
بحق أبناء املحافظة. 

وأَشـاَر البيان إىل أن اسـتهداف الناشط حسني 
شـاجرة يأتـي عـىل خلفية انتقـاده ملمارسـات 

وانتهاكات املليشيات املوالية للعدوان. 
وحّملـت قيـادة املحافظـة سـلطات االحتالل 
وحزب «اإلصالح» مسـؤولية هـذه الجريمة التي 
تضـاف إىل سلسـلة الجرائـم واالغتيـاالت التـي 

اسـتهدفت الوجهاء والناشطني واألقالم الحرة يف 
ظل االنفالت األمني القائم، الفتة إىل أن مليشـيات 
تمـارس القتـل بدعـم قـوى العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلماراتي. 
وعـّربت قيـادة محافظـة مـأرب عـن خالص 
يف  شـاجرة  الشـهيد  ألرسة  واملواسـاة  التعـازي 
مصابهـم، سـائلًة الله العـيل القديـر أن يتغمده 

بواسع الرحمة والغفران. 
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 : أتمث داوود 

تواِجُه الـدوُل املطلُة عىل مضيق باب 
املندب، ومنها بالُدنا الكثريَ من املخاطر 
والتحديات، وتشـرتُك جميُعها يف الفقر 
واالنقسام والتشظي، وعدم االستقرار، 
مع أنها تطل عىل أهم املمرات املائية يف 
العالم، ويف باطنهـا الكثري من الثروات 
َر لها أن تتَحد  النفطية والغازية، ولو ُقدِّ
وتأَمـَن املؤامـرات الدوليـة لعاشـت يف 

وضع مختلف عن هذا تماماً. 
ونظراً ألهميّة البحر األحمر ُعُمـوًما، 
فقد تحول إىل منطقة رصاع اسرتاتيجي 
تسـبح فيه الغواصـات النوويـة جنباً 
إىل جنـب األسـماك التي تعيـش عليها 
ة عىل  الدول الفقرية املطلة عليه َوَخاصَّ
شاطئه الغربي، كما أن املدخل الجنوبي 
للبحـر األحمر (باب املنـدب) ظل وعىل 
مدى قـرون مضت، وال يـزال إىل يومنا 
هذا، مطمعاً للقوى العاملية واإلقليمية، 
بغية السـيطرة عليـه والتحكم بحركة 
األحمـر،  البحـر  يف  البحريـة  املالحـة 
وحتى يومنا هذا َفــإنَّ الدول العظمى 
والكربى واإلقليمية، عملت عىل إنشـاء 

قواعـد عسـكرية لهـا يف الـدول املطلة 
عـىل املضيـق (جيبوتي، إرترييـا)، كما 
أن العـدوان األمريكـي السـعودّي عىل 
اليمـن الذي بدأ يف ٢٦ مارس آذار سـنة 
٢٠١٥، كان مـن ضمن أهدافه الخفية، 
السـيطرة عىل الجـزر واملوانئ اليمنية؛ 
كـي تتمّكن مـن التحكم عـىل املضيق؛ 

بحّجـة حماية األمن القومي العربي. 
وعىل مدى قـرون مضت، ظل املدخل 
الجنوبـي للبحر األحمر (بـاب املندب)، 
وال يـزال إىل يومنا هـذا مطمعاً للقوى 
العامليـة واإلقليميـة، بغيـة السـيطرة 
والتحكـم بحركـة املالحـة البحريـة يف 
البحـر األحمـر، َحيـُث يحتـل املضيـُق 
ا باألهميّـة بعـد  املرتبـة الثالثـة عامليّـٍ
إىل  إضافـة  وهرمـز،  ملقـا  مضيقـي 
امتـالك اليمـن للعديد من الجـزر ذات 
املوقـع الهـام تضاعـف مـن األهميّـة 
االسـرتاتيجية ملوقعه البحري، وبشكل 

خاص جزيرة سقطرى. 
ويقع مضيق (باب املندب) بني دولتَي 
اليمـن وجيبوتـي، ويفصل بـني قارتَي 
القـارات  ويتوسـط  وأفريقيـا،  آسـيا 
الخمـس، وما يميـزه أنه يصـل البحَر 

األحمـر بخليـج عـدن، وبحـر العرب، 
واملحيـط الهنـدي مـن جهـة، والبحر 
األبيض املتوسـط من الجهـة األُخرى، 
مـرشوع  قلـب  يف  اليمـُن  يأتـي  كمـا 
«الحـزام والطريـق» أَو مـا يعـرف بـ 
ألهميّة موقعه،  «طريق الحرير»، نظراً 
وامتالكـه عـدداً مـن املوانـئ، والجزر 
املتناثرة وعددها ١٣٠ عىل هذا الطريق، 
اللذيـن  واملخـاء  عـدن  مينـاَءي  مثـل 
يتوسطهما مضيق باب املندب، وجزيرة 

بريم التي تتوسط املضيق. 
يف  املنـدب  بـاب  مضيـق  ويتحكـم 
املدخـل الجنوبي للبحـر األحمر، ويقع 
بني الزاويـة الجنوبية والغربية لشـبه 
الجزيـرة العربية، وبـني رشق افريقيا، 
وهـو يربط البحر األحمـر بخليج عدن 
واملحيـط الهنـدي، كمـا تكمـن أهميّة 
الجيوسياسـية  املنـدب  بـاب  مضيـق 
بتأثريه سياسـيٍّا واقتصاديٍّا يف محيطه 
اإلقليمـي، وعـىل الكيانات السياسـية 
صاحبـة املصلحة يف البحـر األحمر، إذ 
يشـكل باب املندب املمـرَّ الرئيَس لنقل 
النفـط واملـواد الحربيـة، والتجاريـة، 
أُوُروبـا  وإىل  األحمـر  البحـر  داخـل  يف 

عرب الجهة الشـمالية عـن طريق قناة 
السويس ومن ثم البحر املتوسط. 

ووفقـاً إلحصائيات عامليـة يعد باَب 
املنـدب أكثـَر ممر تسـري فيه السـفن 
َحيـُث  النفـط،  وناقـالت  التجاريـة 
يسـتحوذ عىل ٧ ٪ مـن املالحة العاملية 
ونحـو ١٣ ٪ من إنتاج النفـط العاملي 
الطبيعـي  الغـاز  تجـارة  مـن   ٪ و١٠ 
املسـال و٢١ ألف سفينة وناقلة تمر يف 
االتّجاهني وتعرب منه حوايل ١٢ مليون 
هـذا، باإلضافة لكونه  حاوية سـنوياً 
بوابة عبور السـفن عرب قناة السويس 
وتلـك التي تمر إىل أُوُروبـا والدول التي 
تطـل عـىل البحـر األبيض املتوسـط، 
لتقرير عملية مسح جيولوجي  ووفقاً 
أمريكـي عام ٢٠٠٢م َفـإنَّ النفط غري 
املنقب يف منطقة بـاب املندب لوحدها 
يفوق ٣ مليارات برميل، وهذا ما يؤّكـد 
مما ال يدع مجاالً للشـك أن الحرب عىل 
اليمن هي حرٌب لالسـتيالء عىل ثروات 

اليمن من النفط والغاز. 
ويستمدُّ مضيُق (باب املندب) أهميتَه 
كنقطة اختناق كثيف للرشيان البحري، 
من موقعـه يف نهاية الطـرف الجنوبي 

جشراشغُئ الغمظ الةاذبئ وججره الماظابرة وسمُصه الارابغ أجئاٌب طظطصغئ لطمع افسثاء شغه

 بعابئ دطعع الغمظ
الاعاُشُئ الثولغ سطى طدغص باب المظثب..
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للبحـر األحمـر الذي يعـد أقرص طريق 
بحري يربـط بني الرشق والغرب بحكم 
خصائصه الجغرافية؛ لذا َفـإنَّ أهميتَه 
ترجـُع إىل تحكمـه يف التجـارة العاملية 
بشـكل عام بـني الرشق والغـرب، كما 
يكتسب املضيق الذي يتحكم يف الوصول 
إىل البحـر األحمـر والطـرف الجنوبـي 
ًة يف الوقت  لقناة السويس، أهميًّة َخاصَّ
الراهن؛ بَسـبِب اعتماد مرص عىل الغاز 
الطبيعي املسـال املستورد للحفاظ عىل 
إمَداداتهـا مـن الكهرباء، َحيـُث تتجه 
ناقلة واحدة من الغاز الطبيعي املسـال 
إىل مرص ُكـّل أسبوع من خالل عبورها 

املضيق. 
وبالنظـر إىل وقائـِع التاريـخ، فقـد 
والربيطانيـون،  الربتغاليـون،  حـاول 
والفرنسيون، واإليطاليون، وغريهم، أن 
يكـون لهم موطئُ قـدم يطل أَو يرشف 
عىل هـذا املضيق، يف حني ال تزال القوى 
العامليـُة يف عرصنا هـذا، كاألمريكيني، 
والصينيـني، واإلرسائيليني، واإليرانيني، 
واألتـراك، وغريهـم، تتقاطـُر إىل هـذا 
املوقع االسرتاتيجي الهام، وتحاول بناء 
قواعد عسكرية ترشف وتتحكم عليه. 

ونظـراً ألهميّـة موقـع اليمـن، فقد 
عـىل  دويل  وتنافـس  رصاع  محـل  كان 
الكثـرية،  املاضيـة  السـنوات  امتـداد 
ولهـذا تواجدت بالقرب من مضيق باب 
املنـدب القواعـد العسـكرية األمريكية 
والربيطانية، وظلـت أهميّة باب املندب 
محدودة، حتى تم افتتاح قناة السويس 
عـام ١٨٦٩م، وربط البحر األحمر، وما 
يليه بالبحر األبيض املتوسـط، فتحول 
إىل واحـٍد من أهم ممرات النقل واملعابر 
عىل الطريق الربي بني بلدان أُوُروبية يف 
البحر املتوسط، واملحيط الهندي رشقي 

أفريقيا. 
وممـا زاد من أهميّـة املمر أن عرض 
قنـاة عبـور السـفن تقع بـني جزيرة 
بريـم اليمنيـة والرب اإلفريقـي هو ١٦ 
كيلـو مـرتاً، وعمقهـا ١٠٠-٢٠٠ مرت، 
مما يسـمح لشـتى السـفن، وناقالت 
النفـط عبور املمر بيـرس عىل محورين 

متعاكسني متباعدين. 
َوازدادت أهميّـُة مضيق بـاب املندب 
من أهـم املمرات  كذلك بوصفـه واحداً 
البحريـة يف العالـم، مع ازديـاد أهميّة 
نفـط الخليج، َحيُث يقدر عدد السـفن 
وناقـالت النفـط العمالقة التـي تمر يف 
االتّجاهني بأكثر مـن (٢١٠٠٠) قطعة 
بحرية سنوياً (٥٧) قطعة يوميٍّا، ولهذا 
فقد ظل هـذا املوقع الجيوسـرتاتيجي 
ملهمـاً للقـوى العاملية لغـزو واحتالل 
عامـرة  التاريـخ  ورسديـة  اليمـن، 
بمغامـرات هؤالء الغزاة، بـدءاً بطالئع 
جنود االسكندر األكرب، وُمروًرا بالعديد 
من املحتّلـني األُوُروبيني، واآلسـيويني، 
واألفارقة، وليس انتهاء بالعدوان األخري 
عـىل اليمن، فجغرافيـة اليمن الجاذبة، 
وجزره املتناثرة املهمة، وعمقه الرتاثي، 
وخرياته الوفرية، هي أسـباب منطقية 

لجلب األعداء إليه. 
 

طثاذُر إغقق املدغص
تدرُك دوُل العالـم أهميَّة مضيق باب 
املنـدب؛ ولـذا نجُدها تتدافـع إىل الدول 
املطلة عليه، وتبني القواعد العسـكري 
حمايـًة ملصالحهـا، وملنع أيـة محاولة 

إلغالقه من قبل أي طرف. 

ويتسبب غلُق املضيق بتحويل حركة 
املالحـة إىل رأس الرجاء الصالـح، َوإذَا 
تمـت عرقلة العبـور، لن يكـون -أمام 
هذه الشـحنات وجميع السفن األُخرى 
املتوّجـهـة إىل مـرص والبحـر األبيـض 
املتوسط- أي خيار سوى القيام برحلة 
طويلـة حـول الطـرف الجنوبـي مـن 

أفريقيا. 
ويبقى السؤال األبرز هنا: ما املخاطر 
الناجمة عن إغالق مضيق باب املندب؟ 

وما تأثريات ذلك عىل دول العالم؟
بالتأكيـد كما أسـلفنا، َفــإنَّ إغالَق 
املضيِق سـيكون له الكثـري من املتاعب 
عىل  واإليجابيـة  السـلبية  والتداعيـات 
عدد من الـدول، ففي تقريـر للجمعية 
العامـة التّحاد اإلذاعـات والتلفزيونات 
اإلسـالمية بعنوان: «إغالق باب املندب، 
 ٢٣ بتاريـخ  دويل»  اسـرتاتيجي  زلـزال 
أن  إىل  التقريـر  يشـري   ،٢٠٢٢ مـارس 
يف  كبـريًة  مصالـَح  تملـُك  ال  روسـيا 
حوض البحـر األحمر، وأغلـب التجارة 
الروسية تأتي من البحر األسود باتّجاه 
رشق ووسـط أفريقيا، كما أن الحركَة 
التجارية من رشق آسـيا باتّجاه روسيا 
والعكس، تكون برية؛ بَسـبِب اتصالها 

الجغرايف. 
ويـرى التقرير أن من أهم املكاسـب 
الروسية يف إغالق مضيق باب املندب ما 

ييل:
١- املزيد من تعطيل إمَدادات الطاقة 

باتّجاه أُوُروبا. 
االتّحـاد  دول  اعتمـاد  زيـادة   -٢
األُوُروبي عىل النفط والغاز الروسيني. 

٣- ارتفـاع كبـري يف أسـعار الطاقـة 
يف  الـرويس  الحربـي  املجهـود  يخـدم 

أوكرانيا
٤- ارتفاع إْمَكانية إيجاد موطئ قدم 

روسية يف حوض البحر األحمر. 
٥- تقليـص فرص تملـص اإلمارات 

والسعوديّة من اتّفاقات أوبك. 
٦- ازديـاد أهميّـة قاعـدة حميميـم 
الجويـة، وطرطـوس البحريـة، ضمن 
يف  نفوِذهـا  لزيـادة  روسـيا  مشـاريع 

شمال أفريقيا ووسطها. 
لكـن يف املقابل، لـن تكـوَن الواليات 
املتحـدة األمريكيـة يف أحسـن حال من 

إغالق مضيق باب املندب، وال سـيما إذَا 
استمر إغالُقه وقتاً طويالً. 

إغـالَق  َفــإنَّ  التقريـر  وبحسـِب 
املضيق يعد بشـكل من األشكال رضبًة 
السرتاتيجية الواليات املتحدة يف املنطقة 
كما يف مواجهة الصني، َحيُث سيتسبب 
كحاميـة  أمريـكا  بسـمعة  الـرضر 
الدوليـة،  املائيـة  واملمـرات  للمضائـق 
وسـيعرقل حركة األساطيل العسكرية 
األمريكيـة بني الخليـج العربي والبحر 
املتوسـط، ويف حال مواجهـة أمريكية 
إيرانية، سـتتمّكن إيران من االستفراد 
باألسـطول الخامس للواليـات املتحدة 
يف بحر الخليـج، كما أن من املحتمل أن 
يـؤدَي إغالق باب املنـدب إىل تعزيز دور 
تنظيـم حركـة الشـباب يف الصومـال، 
للواليـات  التابعـة  الحكومـة  مقابـل 

املتحدة يف مقديشو. 
سـيلحق  الـذي  الـرضُر  يقـل  وال 
بالصـني عـن الواليـات املتحـدة، إذ أن 
معظـَم تجارتها مـع أُوُروبـا يمر عرب 
مضيـق بـاب املنـدب، ولهـذا فسـوف 
تعطل سالسـل التوريد مع دول حوض 
البحر األحمر، وشـمال أفريقيا، ورشق 
مـن  وسـيكون  وأُوُروبـا،  املتوسـط، 
الصعوبة اسـتبداُل الصـني املمر املائي 
للبحر األحمر، بممر بري عرب اإلمارات؛ 
ألَنَّها سـتصطدم باملصالح الهندية، لذا 
االحتمـال األكـرب أن تعمل عـىل تعزيز 
اسـتثماراتها يف سـلطنة عمان، كبديل 

بري للبحر األحمر. 
ويرى التقريُر أن إغـالَق باب املندب، 
يعترب كابوسـاً تخىش منه دول االتّحاد 
ما يف هـذا التوقيت  األُوُروبـي، ال ِســيـَّ
بالذات، وهي يف مواجهة مع روسيا؛ ألَنَّ 
إغالق املضيق سيوقف صادرات الطاقة 
من دول الخليـج إىل أُوُروبا، وسـيؤدي 
إىل زيادة اعتمـاد دول االتّحاد األُوُروبي 
عىل صادرات الغاز والنفط الروسـيَّني، 
كما سـيتم تعزيز املوقف االسرتاتيجي 

الرويس يف أُوُروبا. 
أما بالنسـبة للـدول اإلقليميـة َفـإنَّ 
أبرز املترضرين مـن إغالق مضيق باب 
املنـدب هـو كيـان العـدّو الصهيوني، 
فقد شـكل باب املندب عقدة صهيونية 
خالل الحرب مع مرص يف الخمسينيات 

والستينيات من القرن املايض. 
ويتأثـر الكيان الصهيوني – بحسـب 
التقريـر- يف مسـتويات عـدة يف حـال 

إغالق املضيق:
١- قطـع املالحة البحرية الصهيونية 

مع الصني والهند. 
٢- قطـع املالحة البحرية الصهيونية 

مع الدول الخليجية املطبِّعة. 
٣- انقطاع املوارد النفطية الخليجية 

عن الكيان. 
٤- انقطاع الواردات من املواد الغذائية 

األََساسية من الهند، بشكل أََسايس. 
الصناعيـة  الـواردات  انقطـاع   -٥

والتكنولوجية من الصني والهند. 
البحريـة  سـالح  قـدرة  تعطيـل   -٦
الصهيونـي عـىل تنفيـذ عمليـات ضد 

إيران يف بحر العرب واملحيط الهندي. 
الصهيونيـة  املشـاريع  تعطيـل   -٧
يف تحويـل جزيـرة سـقطرى إىل مركز 
ة  للتجسس اإلقليمي، والعمليات الَخاصَّ

يف القرن اإلفريقي وضد إيران. 
٨- تعزيـز موقف إيران يف بحر العرب 

واملحيط الهندي والقرن اإلفريقي. 
وبشـأن السـعوديّة، يشـري التقريـر 
اسـتثماريًة  مشـاريَع  للريـاض  أن  إىل 
ضخمـًة عـىل سـواحلها املطلـة عـىل 
البحـر األحمر، وإغراق سـفينة صافر 
عـىل وجـه التحديد، قد يتسـبب برضر 
هائل لهذه املشـاريع، وهذا سـيعرض 
مكانة السـعوديّة يف املنطقة سياسـيٍّا 
وعسـكريٍّا لالهتزاز، وسيؤدي إىل تلوث 
السـاحل الغربي لشبه الجزيرة العربية 

بالكامل. 
ويعـد العامل األهـم يف إغالق مضيق 
بـاب املنـدب أنـه سـيؤدي إىل انقطـاع 
الكمية األكـرب من اإلمـَدادات النفطية 
ال  العالـم،  دول  مختـل  إىل  السـعوديّة 
ما أن مينـاء ينبُـع ال يسـتحوذُ  ِســيـَّ
سـوى عـىل نسـبة ضئيلـة مـن حجم 

الصادرات النفطية. 
وبنـاًء عىل ما تقدم َفــإنَّ إغالَق باب 
املندب سوف يتسبَُّب بزلزال اسرتاتيجي 
عـىل املسـتوى الدويل، وسـوف يشـّكل 
إقليميـة  اسـرتاتيجية  تحـول  حالـة 
ًة يف ظـل املتغريات التي  ودوليـة، َخاصَّ

تعصف بالعالم. 
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إراَدُة الحسعب تصعُر جئروَت الطشاة

ُد لك السعَث َوالعقء  ُد لك السعَث َوالعقء شغ ذضرى عةرتك غا رجعَل اهللا ظةثِّ شغ ذضرى عةرتك غا رجعَل اهللا ظةثِّ

العةرُة الظئعغئ.. روتاظغٌئ سطرة العةرُة الظئعغئ.. روتاظغٌئ سطرة 

ـاب    بحغر سئث الععَّ

ــة من األمم  إن حركـَة التاريـخ ألية أُمَّ
فمروُرنـا  وهبـوط،  صعـوٍد  بحالـة  تُمـرُّ 
بلحظـة وهن وضعـف ال يعنـي أن تاريخ 
أمتنـا العظيمـة انتهى وال يعنـي أننا غري 
ـبات، بل  قادرين عىل النهوض من هذا السُّ
عـىل العكس مـن ذلك تماماً فالشـعوب ال 

تموت. 
والغـرور  والتغـول  العنجهيـة  فحالـة 
يف  تتجـذر  التـي  واالسـتبداد  والتسـلط 
–اإلماراتيـة»  «السـعوديّة  السياسـات 
واملوروث النتن املسـتمد من أدبيات الحكم 
والبيعـة لديهمـا بوجوب األذيـة وتصدير 
ــة العربية واإلسالمية،  الرش لشـعوب األُمَّ

الخليجيـة  الحاكمـة  الطبقـة  مصدرهـا 
املصابة بثقافة نرجسـية مليئـة باألنانية 
واالنحطاط األخالقـي الخايل من أي معنى 

من معاني اإلنسانية. 
فبتغـري الحاكم أَو امللك تتغري األسـاليب 
الشـيطانية وتتعاظـم نـار الكـره والرش 
يف ترهيـب وترويع املجتمعات والشـعوب 
املسـاملة وباألخص املجـاورة لهم فال ذنب 
لشـعوب أمتنـا إال أن اللـه أبتالهـا بهـذه 
الشجرة الخبيثة مصدر الطغاة واملستبدين 

منذ نشأت البرشية وتشكيل املجتمعات. 
ه  نحن نمر بأقىص درجـات الظلم املوجَّ
ـــة بطحن شـعوبنا  من قبـل أعـداء األُمَّ
ومحاولة سلب إرادتنا، بالحروب والكوارث 
مكائدهـم  تتبـدد  ذلـك  ومـع  واألزمـات، 
وبطلت خرافتهم بصمود الشـعوب بوجه 

املسـتبدين عمـالء الغـرب األمريكـي «آل 
سعود وآل زايد». 

فالشعوُب املغلوبة عىل أمرها ال عزة لها 
وال نـرص إال بارتباِطهـا بالقيادة الحكيمة 
عـىل  الحاملـة  املقاومـة،  محـور  قيـادة 
عاتقها انتشال الشـعوب من براثن القهر 
واالفـرتاس املتعطـش لدمـاء املناهضـني 
للمرشوع الصهيوني األمريكي يف املنطقة. 
وما نراُه اليوم يف بالدنا اليمن من التفاف 
حـول القيـادة الحكيمـة املمثلة بالسـيد 
القائـد عبد امللـك الحوثي -يحفظـه الله- 
وتعاظـم وتنامي الوعي الشـعبي الرافض 
للهيمنـة السـعوديّة واإلماراتية يُعد بارقة 
أمل تلوح يف أفق السـماء بقرب نرص الله، 

وهذا وعد «الله» لعباده الصابرين. 

سئثالمةغث الئعال

تمر بنا هذه األيّام مناسـبة عظيمة هي مناسـبة 
الهجـرة النبوية -عـىل صاحبها َوآلـه أفضل الصالة 
َوأتم التسـليم-، َوتأتي هذه املناسـبة لتذكرنا بجهاد 
رسـول اللـه َوتضحياته وصربه يف تبليغ رسـالة الله 
َوبـكل حرص منـه عىل هدايـة النـاس َوإراَدة الخري 
لهم، َوجاء برسـالة مـن الله فيها رشفهـم َوعزتهم 
َوكرامتهـم، رسـالة تهـدف إىل تحريـر البرشية من 
عبودية الطواغيت وتهدف إىل تزكية اإلنسان َوتربيته 
َوتنويـره َوتوعيتـه كمـا تهـدف إىل إقامـة القسـط 

َوالعـدل يف هـذه األرض عـىل أيدي املؤمنـني الصالحـني القائمني 
بمسـؤوليتهم، َولكن َوبالرغم من عظمة الرسول َوالرسالة إال أن 
كفار مكة تعنتوا َوعاندوا َوجحدوا َوكفروا وواجهوا هذا الرسـول 
الكريم َوهذه الرسـالة العظيمة بالتكذيب َوالتشويه َواالستهداف 
إىل أن اسـتبدل اللُه بهم غريَهم أفضَل منهـم َوأزكى َوأطهر َوأكثر 
اسـتعداداً لإليَمــان بهـذه الرسـالة َوبهـذا الرسـول َومنارصته 

َوالدفاع عنه.. 

كان هؤالء هم اليمانيون األوس َوالخزرج من أسـماهم القرآن 
الكريـم باألنصار الذيـن آووا َونرصوا َوصدقوا مع رسـول الله يف 
ُكــّل املعـارك َواملواقـف َوقامت بفضـل تضحياتهم 
وشـجاعتهم دولـة اإلسـالم بقيـادة خاتـم النبيني 
َواملرسـلني سـيدنا محمـد، َواسـتمر اليمانيـون يف 
نرصتهم لرسـالة الله من بعد رسول الله مع وصيه 
َوخليفتـه مـن بعده اإلمام عيل عليه السـالم، ثم مع 
اإلمام الحسـن َواإلمام الحسـني، يف مواجهة الضالل 

األموي. 
َوكـذا صدق اليمانيـون مع أعالم الهـدى من أهل 
بيـت النبي صلوات اللـه عليه َوآلـه، كاإلمام الهادي 
إىل الحق يحيى بن الحسـني َوواجهـوا بقيادة اإلمام 
املنصـور باللـه عبدالله بـن حمزة االحتـالل األيوبـي لليمن َوكذا 
واجهوا بقيادة اإلمام القاسـم بن محمد َوولده محمد بن القاسم 
االحتـالل العثماني لليمن َوهكذا إىل اليـوم ها هم يواجهون تحت 
قيـادة السـيد عبـد امللك بـدر الدين الحوثـي، العـدوان األمريكي 

السعودّي اإلرسائييل اإلماراتي. 
وستستمر مسرية الحق مسـرية الرسول َوأنصاره اليمانيني يف 

شعب اإليَمـان َوالحكمة جيالً بعد جيل بإذن الله. 

إضرام المتاصري

كما هـو ُكـّل ِعام، يسـتذكر اليمنيون ذكرى الهجـرة النبوية، 
مسـتلهمني إثر ذلـك موروثهم التأريخـي يف البـذل والتضحية يف 
سـبيل اللـه، َحيـُث كان ألجدادهـم -األوس والخـزرج- بطوالت 
ومواقـف تاريخية نرصوا بها الرسـول األعظم -صلوات الله عليه 

واله-، وُخلد ذكرهم يف القرآن الكريم ليكون درساً للعاملني. 
األنصار هم شـعب اليمن الذين لـم يتوانوا يف نرصة الحق وبذل 
النفس ورفع راية اإلسـالم، وهاهم اليوم أشـد بأسـاً وأحدَّ سيفاً 

ا بوجه الباطل.  ا صفٍّ يقفون صفٍّ
فحـني نرصوا رسـول الله واسـتقبلوه وأيدوه وآمنوا برسـالته 
وحملوا راية لواء جيشـه، كانت تلك نقطة الفصل ما بني الضياع 
ــة قد خلت،  وبـني الصادقني من أبناء الشـعب اليمنـي، فتلك أُمَّ

لكنها قد تركت أثراً ال يندثر مع تقادم العصور واألزمنة. 
فـالهجـرة النبوية نتعلم منها الكثري من الدروس والعرب، ونجد 
فيهـا ُكــّل ما نحن متعطشـون إليه مـن علم وبينـات ودليل إىل 
الله ورسـوله، وقاموس يف ترجمة مواقف ذلك الشـخص العظيم 
الـذي نـام يف فـراش رسـول الله ذائـداً عنـه بنفسـه، اإلمام عيل 
-عليه السـالم- أشجُع طاعن وضارب، من غيبت املناهج الغربية 
ــة  الدخيلة عىل املجتمعات املسلمة ذكره وأثره، حتى تسقط األُمَّ
يف حضيـض مـا حيك ضدها مـن مؤامرات صهيونيـة، ولو كانت 
ــة اليوم تتثقـف بثقافة الهجرة النبوية ملا وصلت إىل محطة  األُمَّ

التطبيع مع اليهود وارتداء لباس النفاق. 
كما أن الهجرَة النبوية تحتُِّم عىل املسلمني أال يخنعوا للطواغيت 
املجرمـة والعجول البرشيـة، وأال يتخلوا عن مبـادئ وقيم دينهم 
مقابل البحث عـن األمان املزيف، فاألمان هو مع الله تعاىل، َحيُث 
مـا كانـت معيته، فيهاجـروا يف األرض هـو خري لهـم، هجرة إىل 
الله والجهاد يف سـبيله، هجرة من عمل الشـيطان وخطواته التي 
أوصلـت بعض األنظمـة العربية إىل التطبيع مـع العدّو، وأوصلت 
الشـعوب إىل السـقوط يف هاويـة املجـون واالنحـالل، فـالهجرة 

بمجاالتها الواسعة ال بد منها حتى تسلم الدنيا واآلخرة. 
ختاماً: 

ما رّدده اليمنيون يف األمس من أهازيج روحانية اسـتقبلوا بها 
الرسـول األعظم، وعظموه ووقـروه وآمنوا به وشـكروا الله عىل 
نعمتـه من منطلق الواجب الديني قائلني (وجب الشـكُر علينا ما 
دعـا لله داع)، هـم اليوم يرّددوه لحناً بفوهـات بنادقهم وبعظيم 
مواقفهـم وبصالح قلوبهـم وبدمائهم التي سـالت أنهاراً طاهرة 

عطرة يف سبيل الله. 
يَّ الَِّذي يَِجُدونَُه َمْكتُوبًا ِعنَْدُهْم  {الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اْألُمِّ
ْوَراِة َواْإلِنِْجيِل يَأُْمُرُهـْم ِباْلـَمْعُروِف َويَنَْهاُهْم َعـِن اْلـُمنَْكِر  ِيف التـَّ
ُهْم  َويُِحـلُّ َلُهُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرُِّم َعَليِْهُم اْلَخبَاِئَث َويََضُع َعنُْهْم إِْرصَ
وُه  َواْألَْغـَالَل الَِّتـي َكانَْت َعَليِْهـْم َفالَِّذيَن آََمنُـوا ِبِه وََعـزَُّروُه َونََرصُ
َواتَّبَُعـوا النُّوَر الَّـِذي أُنِْزَل َمَعُه أُولئك ُهُم اْلـُمْفِلُحوَن}، من سـورة 

األعراف- آية (157). 

إن لطخئر تثودًا  
صادري سئثاهللا خروان 

نقول آل سـلمان 
وَمن  زايـد  وألبنـاء 
مـن  وراءهـم 
االسـتكبار  دول 
سـنوات  ثمانـي 
الصامـد  وشـعبنا 
غطرسـتَكم  يواجُه 
ئمكـم  ا جر و

الوحشية.
مقدرات  دّمـرتم 
شـعبنا وبنيتـه التحتية بكل مـا فيها من بٍرش 
وحجـر، وحّولتـم سـماء شـعبنا إىل محطات 
لطريانكم املسـتبد، َوأذقتمونا ُكـلَّ أنواع الظلم 
والتجـرب، َوجمعتـم عليه ُكـّل مرتزقـة العالم، 
وشـددتم عليه الخناق، وحّولتم حياة أبنائه إىل 
جحيم بحصاٍر جائٍر سلبه سعد الحياة ومتعتها 
ولذة العيش الكريم، فلم ترتكوا أمامه أي خيار 
لتنفس بل أغلقتم ُكـّل املنافذ البحرية والجوية 
والربية فلم يعد أمامه أي ملجأ يسـتجلب منه 

احتياجاته اإلنسانية الالزمة والشاملة.
وهـا نحـن نقولهـا لكم: لقـد صرب شـعبُنا 
بمـا فيه الكفاية عىل غطرسـتكم، فكم حذرنا 
وأنذرناكم من مغبة أخطائكم. وقلناها لكم بعد 
أن تراكم العناُء بشـعبنا املظلـوم: إن حصاَره 
وتجويَعه وتدمريَه وقتَل أطفاله ونسـائه ليس 
يف صالحكـم أيهـا املسـتكربون وال يف صالـح 
طغيانكـم، وكّررناها لكم بأن طغيانَكم مردوٌد 
عليكم ال محالة وسـيكون الرد قاسياً وموجعاً 
وعنيفـاً، فـال تجـربوا شـعبنا عىل التهـور وال 
تسـتفزوا غضبه وال تسـتهينوا به؛ ألَنَّه شعب 
مؤمـن وَصمود وشـعب حكيـم وحريٌص عىل 

حقن دماء األبرياء.
إن للصـرب حدوداً فيـا ويلكـم إذَا نَِفَد صربُه 
وجمـع أمُره مـع رجالـه األشـاوس وأبطاله 
واألبيـة  الوفيـة  الشـعبيّة  ولجانـه  البواسـل 
وقيادته الحكيمة بجانبهـم وبكل ما يملك من 
طاقة يف حـرٍب مصرييـة جهنمية سنشـعلها 
يف مواجهتكم وسـتكون عواقبهـا وباالً عليكم 
وعـىل بلدانكـم، فيـا ويلكـم إذَا حانت سـاعة 
الصفر فسـرتون من شـعبنا ما لم يخطر لكم 

ببال.
فلـن يصرب شـعبنا أكثـر مما قـد صرب عىل 
مواصلـة ظلمكم وتجربكـم َوحصاركم الجائر 
لسـبل ومقتضيات حياته املعيشية التي تعدت 
وتجـاوزت ُكــّل الحدود بمـا ال يقبله عقل وال 
منطق فسيخوض شعبُنا معكم حرباً رضوساً.

ال تتمـادوا يف غروركم وقد حان له األون بأن 
يْدَفُع الشـعُب اليمني ما نـزل بوطنه من ظلم 
وطغيان وجور فلن يسـكت عن سـلب حقوقه 
اإلنسـانية َواملرشوعة َواسـتباحة الهيمنة عىل 
أراضيـه وجـزره وموانئـه ومنافـذه البحريـة 
والجوية والربية وعن حقه املرشوع للدفاع عن 

كامل حدوده.
إذَا لـم تراجعـوا حسـاباتكم وتفيقـوا مـن 
سباتكم وتنسـحبوا من كامل أراضينا وجزرنا 
وموانئنـا فسـوف تكـون العواقـب أسـوأ مما 

تتوقعون وال قبل لكم بها.
أعيـدوا حسـاباتكم يا قـوى الـرش َوالحقد 
واألطمـاع، فواللـه ثم واللـه إنكم سـرتون ما 
ال يرسكـم من شـعب اليمن وأبطاله البواسـل 
ولجانه الشعبيّة الوفية َوقبائله الثائرين لحرية 

واستقالل وكرامة وعزة وطنهم الغايل.
أعذر من أنذر ولله عاقبُة األمور.

(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلٍب ينقلبون).
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العةرُة الظئعغئ تاضرٌة 
شغ صطعب الغمظغغظ

تثحغُظ السام الثراجغ الةثغث شغ ّظِض 
السثوان والتخار

خفصاٌت بغظ الفةار لصاض افخغارخفصاٌت بغظ الفةار لصاض افخغار

طتمـث غتغى شطغــرة   

ــة  األُمَّ عـىل  حلـت 
واإلسـالمية  العربيـة 
اليمنيني  وعىل  ُعُمـوًما 
مناسـبة  ُخُصوصـاً 
أال  وعظيمـة  غاليـة 
السـنة  رأس  وهـي 
صاحبها  عىل  الهجرية 
والتسليم  الصالة  أزكى 
وهذه  َحيـُث  آله،  وعىل 
املناسـبة الكريمة التي 

يحتفـي بها ُكـلُّ املسـلمني يف أرجاء 
املعمورة تمثل محطة هامة يف تاريخ 

اإلسالم الحنيف. 
ــة اليوم  الكثري من أبناء هذه األُمَّ
ال يعـرف قيمـة هـذه املناسـبة وال 
قيمـة الهجرة النبويـة التي وصفها 
قائد الثورة السـيد عبدامللـك بن بدر 
الحوثـي، يف محارضته أنها رسـمت 
الصحيح  املعيـار  اإلسـالمية  ـة  لألُمَّ
لتقديم النموذج الحضاري اإلنساني، 
ـــة  األُمَّ تاريـخ  أن  إىل  باإلضافـة 
العربية واإلسـالمية قام عىل الهجرة 
النبويـة التي كان لهـا األثر البالغ يف 

االنتقـال باملسـلمني إىل مراتب عليا 
ورفيعة بني األمم يف ذاك الوقت. 

الهجرة  عظمة  ومن 
جعلـت  أنهـا  النبويـة 
العليا  هـي  الله  كلمـة 
والباطـل  الكفـر  ويـد 
ولهـذا  السـفىل،  هـي 
نـرى املاليني مـن أبناء 
وهم  املحمدية  ــة  األُمَّ
معرضـون عـن إحياء 
هـذه املناسـبة بينمـا 
نـرى أغلبيتهم يحتفي 
بكل مـا أوتي مـن قـوة وإْمَكانيات 
بمناسـبة رأس السـنة امليالدية التي 
أصبحـت الكثـري من الـدول العربية 
دويلـة  رأسـها  وعـىل  واإلسـالمية 
اإلمـارات تنفـق ماليـني الـدوالرات 

إلحياء ليلة رأس السنة. 
كما أن هذه املناسبة تحتل مكانة 
عالية يف نفـوس اليمنيني الرتباطهم 
الدينـي العميق والوثيق بهذا التاريخ 
الهجري العظيـم؛ باعتبَارهم أنصار 
الرسول األعظم وهم من كانوا عوناً 
وسـنداً ومدداً -صلوات ربي وسالمه 

عليه وعىل آله. 

خثغةئ المّري   

ها نحُن اليوم مع بداية عام هجري جديد، وسـنة دراسية 
جديـدة، نرى جميَع ُمحافظـات الجمهورية اليمنية قد بدأت 
يف تدشـني هـذا العـام الجديد، وجميـع الطُّـالب والطالبات، 
ُمسـتعدين للذهاب إىل مدارسـهم للتعلـم، َفـبالعلم واملعرفة 

نسُمو ونرتقي. 
عاٌم مىض، وعاٌم يأتي ونحُن يف ّظل عدوان غاشم، وحصار 
خانق وُمسـتمّر، وانقطـاع للُمرتبات، وامُلشـتقات النفطية، 
وعدم توفر االحتياجات الرضورية، إال أّن هذا الشعب وأبناَءه 
صامــدون وصابرون، وأثبتوا يف الجبهة الرتبوية بكل جدارة 
وعـزٍم وهمة، صمـوداً ال مثيَل له، وتفانياً وثباتـاً ال يلني، لم 
يُركعهـم هذا العـدوان ولم يُخيفهـم، وذهبوا إىل مدارسـهم 
رغم القصف، رغم القتل، رغم الحصار، رغم تدمري املنشـآت، 
واملدارس وقلة اإلْمَكانيات، أبى أجيالنا إال أن يواصلوا التعليم 
والذهاب إىل مدارسهم، ودراسة ما فيه الفائدة واملعرفة لهم، 
وهـم يُدِركون الخطَر الـذي يُواجههم ويُحدق بهم، من أيادي 
وطائرات الغدر والخيانة، وهي ترسح وتمرح، وتسـتهدفهم 

بال ذنب والحق. 
لقـد تعرضـت الجبهـة التعليمة لعـدة هجمـات، من قبل 
األعداء، وغـرّيوا املناهج بثقافات كاذبـة ومغلوطة، وعمدوا 
بشكل ُمكثّـف لطمس اآليات القرآنية التي تتحدث عن اليهود 
وإفسـادهم، التي تتحدث وتنهى عن تويل اليهود والنصارى، 
وحذفـوا آيـات الجهاد واإلنفاق يف سـبيل الله، وغيّبوا سـرية 
رسـول الله الحقيقية، وحركته الرسـالية اإلسالمية، وغيبوا 
سـرية أعالم الُهدى وسـرية أهل بيت رسـول اللـه، ووضعوا 
لنـا بـدالً عنهم رموزا وشـخصيات ال نعرفهـم وال يرتبطون 
بالدين اإلسـالمي بأية صلـة، ُكـّل هذا؛ ِمن أجـِل أن يتعلموا 

أجيالنـا ثقافات مغلوطة، ويصنعوا أجياال هشـة ضعيفة ال 
تُدرك خطورة أعدائها، ويصعب الوصول والسيطرة لعقولهم 
وأفكارهم، وتدمري قيمهم وأخالقهم، ولكن من املسـتحيل أن 

يتحقق لهم ما يُخططون له. 
فقـد ثبتت هـذه الجبهـة، وصمـدت وواجهـت، وصربت 
وتحملت، واسـتمرت يف األنشـطة التعليمية، وقهـرت العدّو 
بشـدٍة، مهما أعـد العدة، سـنُحطُِّم حلمه وكيده، وسـيتعلم 
أجيالنـا امُلوعظـة والحكمـة، واملعرفـة والخـربة، ويلتزمون 
بمبـادئ القرآن واإلسـالم، وبقوة الله أجيالنا سـتكرس قرن 
الشيطان، وترفُع شعاَر الرصخة يف ساحات القدس الرشيف، 
وأرض الحرمـني، وتهتُف باملـوت ألمريـكا وإرسائيل، فجيل 

الرصخة قادمون. 
فقـد كان للمعلـم الدوُر امُلّرشف والعظيـم، يف هذه الجبهة 
الرتبويـة، فهـو يُجاِهُد ويحمل سـالحه، فالجهـاد يف جميع 
املجاالت وامليادين، هو جهاد عظيم ومرشف، فهو من يُنشئ 
أجيـاال ُمتعلمة، ال تقبل الخنوع والذلة، يُحّرر عقول األجيال، 
ويصنع أعظم ثبات وانتصار، يُربي أجياالً قوية، مدافعة عن 
الدين والوطن والحرية، وتسـلك سـبيل الكرامة واإلنسانية، 

فـسالٌم للمعلم، وألف شكر. 
التحية للمعلم يف الجبهة الرتبويـة والتعليمية، الذي يعمل 
بصدٍق وثبات، وال يمل ال يسأم من امُلضايقات؛ ألَنَّه استشعر 
امُلسـؤولية، فأبـى إال أن يصمـد مهما كانـت الوضعية، فهو 
ثابـٌت شـامخ، صابر وُمسـاند، يخـدم أمته ووطنـه، معلم 
مخلص، معلم ناصح وحكيم، يُنشـئ أجياالً لن تذل أَو تخنع 

للظاملني. 
ال بـد للشـعب أن يتعلم ويقرأ، ويتحدى العـدوان، ويصنُع 
االنتصـاَر يف ُكــّل مياديـن، ويهـزُم العدوان، ونبقـى إىل يوم 

القيامة صامدين وثابتني جيًال بعـد جيـل. 

أبع زغث العقلغ

ال تربم الصفقات إال لتنفيذ أشياء مقابل 

أشياء أخرى. 

أن  وبعـد  الهجـرة  مـن   61 السـنة  يف 

استشهد اإلمام الحسن، برم يزيد الفاسق، 

صفقـة مع عبيـد الله بـن زياد املشـهور 

(ابـن مرجانـة)، بعد علـم يزيد بـأن أهل 

الكوفـة يريـدون اسـتدعاء الحسـني وأن 

اإلمام الحسـني أرسل مسـلم بن عقيل إىل 

الكوفة، فخاف يزيد خوفاً شـديداً وأرسـل 

ابن مرجانة إىل الكوفة وأمره أن يعمل بُكّل 

الطرق والوسائل ليقتل الحسني. 

ويف حينها كان مسـلماً رسـول الحسني 

يف الكوفـة وقد أخذ البيعة لإلمام الحسـني 

من اآلالف من أهل الكوفـة، ولكن امللعون 

ابـن مرجانـة اسـتطاع أن يشـرتي مـن 

أشـرتى منهم بالرتغيب وأن يصد من يصد 

بالرتهيب وحينها كان مسـلم بن عقيل قد 

أرسل لإلمام الحسني أن يأتي إىل الكوفة إال 

أن امللعـون ابن مرجانة اسـتطاع أن يقتل 

مسـلم بن عقيـل بعد أن خذلـه ُكّل أنصار 

الحسني الذين بايعوه باألمس. 

ويف تلـك األيّام كان هناك شـخص يحب 

السـلطة ويطمـح بها طموحاً كبـرياً، هو 

(عمر بن سعد) الذي كانت أمنيته الوحيدة 

هو أن ينـال منصب (حكم الري) فما كان 

من ابن مرجانة إال أن اغتنم الفرصة وبرم 

صفقة مع عمر بن سعد، بأن قتل الحسني 

مقابل حكم الري. 

ونصب يزيد وابن مرجانة عمر بن سعد 

قيادة الجيـش التابع ليزيد الذي سـيكون 
هو الجيش الذي سيقتل الحسني. 

مليئـة  فيهـا  السـماء  كانـت  ليلـة  يف 
بالنجوم كان عمر بن سعد عائداً إىل منزله 
ظل يفكر وخلد التاريخ شعر عمر املعروف 

الذي قال فيه. 
فو الّله ما أدري وإني لحائٌر 

  أفّكُر يف أمري عىل خطريِن
أأترُك ملَك الّريِّ والّريُّ منيتي 

  أم أرجُع مأثوماً بقتِل حسنِي
حسنُي ابن عمي والحوادُث جّمٌة 

  لعمري ويل يف الّريِّ قرُة عنِي
وإنَّ إلَه العرِش يغفُر زّلتي 

ولو كنُت فيها أظلَم الثقلنِي  
أال إنما الدنيا بخرٍي معّجٍل 

وما عاقٌل باَع الوجوَد بديِن  
يقولوَن إن الّله خالُق جنٍة 

وناٍر وتعذيٍب وغلِّ يديِن  
فإن صدقوا فيما يقولون إنني 

أتوُب إىل الرحمِن من سنتنِي  
وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمٍة 

وملٍك عظيٍم دائِم الحجلنِي  
كانـت ال تزال النجوم يف السـماء عندما 
خرج من داره لكي ال يسبقه أحد إىل تنفيذ 
هذه الجريمـة ويفّوت عليـه فرصة (ملك 
الـري) وبعـد سـاعات من االنتظـار وقف 
فيهـا كالكلب عندما ينتظـر صاحبه لكي 
يطعمه، كان يقف أمام ابن زياد ليقول له: 

أنا طوع أمرك!! 
فتوّجه حينها عمر بن سعد مع شمر بن 
ذي الجوشـن وحرملة وغريهـم إىل مالقاة 
اإلمام الحسني الذي كان مع حوايل سبعني 

رجالً مـن شـيعته وأهل بيتـه واصطحب 
معه األطفال والنساء. 

لكـن الصفقـة كانت قد أبرمـت والذمم 
قد ابتاعـت وانخرط عمر بن سـعد وغريه 
وقتلوا ابن بنت رسـول الله وسـبوا نسائه 

وقتلوا أطفاله. 
كان عـىل عمر بـن سـعد أن يطلب عىل 
رأس الحسـني ملـك سـليمان ال ملك الري 

فلقد قتل سبط املصطفى. 
حـب  وخطـورة  االرتـزاق  يظهـر  هنـا 
السـلطة الـذي أوصـل الفاجـر التاجر أن 
يبيع الحسـني مقابل منطقة صغرية ومن 
هـذه املعضلة التي تسـمى حب السـلطة 
تكّرر نفس الحدث وكربالء بصورة محدثة 
فلقد قتل عفاش حسـني عرصنا الشـهيد 
القائد مقابل أن تبقيـه أمريكا عىل كريس 

السلطة. 
وكمـا غدر يزيد وابـن مرجانة بعمر بن 
سـعد ولم يعطوه ملـك الري كذلـك فعلت 
أمريـكا مـع عفـاش ولـم يبـق بعـد قتل 
الحسني الشـهيد القائد إالَّ فرتة قليلة َوإذَا 

بأمريكا أول من انقلبت عليه. 
وهكـذا سـيكون الحال مـع ُكّل العمالء 
تحـاول  التـي  السـعوديّة  يف  واملطبعـني 
اسـرتضاء أمريكا بقتل اليمنيني كي تبقي 

آل سعود عىل كريس الحكم. 
فهكـذا تـربم الصفقـات بـني الفجـار 
وكلـه لقتل األخيار ولكـن يظل العميل هو 
الخـارس يف الدنيـا واآلخرة، وكما اشـتغل 
عمر مع يزيد بالدين هـا هو التاريخ يعيد 
نفسه وتجد املرتِزقة اليوم يقاتلون يف صف 

الغازي وكله بالدين والقرض املوعود. 

سطَّمـــاـــظـــا 
ضــــــربـــقء 

شاذمئ السراجغ 

أحداٌث كثريٌة كامنٌة يف واقعة كربالء، ووقائع 
كفيلة باالقتَداء، تجمهٌر من املواقف، والدروس، 
والعرب التي ال يمكن حرصها، ولنا رشُف إعادة 
النظـر فيها، واالقتَداء بها، والسـري عىل أثرها، 
فقد علمتنا كربالء أن نناهض الباطل، والزيف، 
ونحـارب الفسـاد، والضـالل، وأن نرفض ُكـّل 
أشكال ومسارات االنحراف األخالقي، والثقايف، 
واالجتماعي، والسيايس، أن نكون فتيًال متقًدا، 
يقـذُف حمًما مـن الغضب، والسـخط يف وجه 

الطغاة، واملستكربين. 
وعّلمتنـا أن ال نسـاوَم يف الحـق، وال نتنازل 
عـن الحق، وأن نثبت عـىل مبادئنا، وقيم ديننا، 
وأن نثـأر لله، وأن ننرص دين الله، أن يكون منا 
الزينبيـات والحسـينيون الحقيقيـون الذين ال 
يعرفون االنهـزام، والتقهقر والرتاجع، والجبن 
والفتـور، الثابتون الصامـدون، الذين يحملون 

أحقية املوقف وصالبة اإلراَدة. 
نجعـل  وأن  بالديـن،  نتمسـك  أن  وعلمتنـا 
أعمالنـا خـري برهـان عـىل ذلـك، وأن نتحرى 
املصداقيـة يف إقامـة الدين، وترسـيخ العقيدة، 
وبصـرية اإليَمــان، واملبـدأ، ونقـاوة االنتماء، 
واإلخالص يف االلتزام، كـاإلمام الحسـني (عليه 
السـالم) الـذي أوقف حجه، وأعلـن الثورة عىل 
يزيد، ليقول للمسـلمني: أية ِقيَمٍة لطواٍف حوَل 
بيت اللـه ما دام الناس يطوفـون حول قصور 
الطغاة والظاملني» أُولئـك الذين يتغنون بالدين 
والعقيـدة، واإليَمــان وما هـم إال أراذل الخلق 
يأخـذون الديـن مغنًمـا للمنفعـة واملصلحـة 

فيتاجرون ويُساومون به. 
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طعاجعئ الترب الظفسغئ يف شضر السغث تسني بثر الثغظ
طتمث الحمغري 

إنَّ أيَّ مرشوٍع تصحيحي يتبنَّى إْصَالح 
ـة ويسـعى ملا فيه عزتهـا وكرامتها،  األُمَّ
يواجهه العدوُّ بالعديد من أساليب املحاربة 
العسـكرية  املواجهة  ليسـت  واملواجهـة، 
يف امليدان فحسـب، فالحرب النفسـية لها 
أثرهـا، ويرّكـز عليها العدو بشـكل كبري، 
ومن ذلـك الرتغيـب والرتهيـب، التطميع 
والتخويف واإلرجاف، ماذا يفعله العدو يف 
هذا املجال، ومـن يخدمهم، وملاذا، وما أثر 
ذلك، وما الوقاية منه؟، هذا ما نتتبعه لدى 
السـيد حسـني بدر الدين الحوثي رضوان 
الله عليه، حيث يرى السيد حسني رضوان 
اللـه عليه أن أي مـرشوع تصحيحي لهذه 
ــة مهما كانـت بحاجة إليـه ال بد أن  األُمَّ
يواجهـه العـدو بالتثبيـط، حيـث يقول: 
«هكذا تسـمع يف ُكّل زمان أمـام ُكّل عمل 
ـة يف أمـسِّ الحاجة إليه  مهمـا كانـت األُمَّ
يف أية مرحلـة من مراحـل تأريخها، ومن 
أيـة جهة يكون مهما كانـت عظيمة ال بد 
أن يأتـي من هنـا وهناك مـن يتكلم، من 
يثبط، من يشـوه، من يحـارب، هذا يشء 
ذكره الُقْرآن الكريم» سورة املائدة الدرس 

الثاني.
ويرى السيد حسني أن استيعاب حركة 
العدو يف التثبيط يعد عامًال مهًما يف ميدان 
املواجهـة: «ألن معرفـة هذا نفسـه يمثل 
جانبًا مهًما من وعي القضية وفهمها، أن 
تعرف أنك قد تسـمع كالًما عىل هذا النحو 
ومن جهات أخـرى، فليكن لديـك، ولتكن 
عىل مسـتوى تجعـل ذلك الـكالم ال أثر له 

عندك» سورة املائدة الدرس الثاني.
ويقسـم السـيد رضوان الله عليه كالَم 
العـدو إىل قسـَمني: إمـا أن يكـون نصًحا 
وتطميًعا، وإما أن يكون تخويًفا وإرجاًفا: 
«الكالم ال يخلو عن: إما أن يكون تخويًفا, 
أَْو يُقدم بأسـلوب نصح مـن جانب الذين 
يواجهـون أي عمـل مهمـا كان عظيًمـا» 

سورة املائدة الدرس الثاني.
ويف الوقـت الـذي يرى السـيد حسـني 
رضـوان اللـه عليـه أن املنافقـني هم من 
يقومـون بدور التخويف واإلرجاف، إال أنه 
يجعـل تحـرك املنافقني مـؤًرشا لصوابية 
عملـك: «سـينطلق املنافقون هنـا وهناك 
ليخوفوكـم،  وهنـاك  هنـا  واملرجفـون 

يتساءلون: ماذا؟. ما هذا؟. 
أتعرفـون؟ املنافقـون املرجفـون هـم 
املـرآة التي تعكـس لك فاعليـة عملك ضد 
هـم  املنافقـني  ألن  والنصـارى؛  اليهـود 
إخوان اليهود والنصارى: {أََلْم تََر إَِىل الَِّذيَن 
نَاَفُقـوا يَُقولُوَن ِإلِْخَواِنِهُم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن 
أَْهـِل اْلِكتَاِب َلِنئْ أُْخِرْجتُـْم َلنَْخُرَجنَّ َمَعُكْم 
َوال نُِطيـُع ِفيُكـْم أََحـًدا أَبَـًدا َوإِْن ُقوتِْلتُـْم 
نَُّكـْم} (الحرش: من اآلية11) فحتى  َلنَنُْرصَ
تعرفوا أنتم، وتسـمعوا أنتم أثر رصختكم 
ستسـمعون املنافقني هنا وهنـاك عندما 
تغضبهم هذه الرصخة، يتسـاءلون ملاذا؟ 
أَْو ينطلقـون ليخوفوكم من أن ترددوها». 

الرصخة يف وجه املستكربين.
املنافقـني  أن  حسـني،  السـيد  ويـرى 
ينطلقون يف تخويـف املؤمنني من منطلق 
الخـوف عليهم، وإبعادهـم عن الخطورة، 
والحـرص عـىل نجاتهـم، ويسـتعرض يف 
هـذه القضيـة رد إبراهيـم عـىل قومـه: 
«الحظـوا نبـي اللـه إبراهيـم كيـف كان 
إنَْسـانًا واعيًا عىل درجة عالية من الوعي، 
انطلق مـن مقاييس املقارنـة، من قواعد 
ثابتـة لديـه، يخوفونـه بهـذا ويخوفونه 
بهـذا، وكل تخويـف يبـدو تخويًفا بيشء 
ال يشـكل خطـورة مع املقارنـة بما يجب 
أن نخافـه مـن ِقبَـل الله سـبحانه وتعاىل 
{َفأَيُّ اْلَفِريَقـنْيِ أََحقُّ ِباْألَْمـِن}؟ أنت تريد 

أن تخوفني من أجل أن تدفع بي إىل جانب 
األمن، أليس كذلك؟. وأنا أخوفك بالله أريد 
أن أدفعك إىل جانب األمـن {َفأَيُّ اْلَفِريَقنْيِ 
أََحـقُّ ِباْألَْمـِن}؟ أي الفريقـني يصـح أن 
يقال: هو اآلمـن؟ من يكون يف واقعه آمنًا 
من عذاب الله وسـخطه أَْو من يحاول أن 
يأمن من عذاب الناس وسخطهم، ويوقع 
نفسـه يف عـذاب اللـه وسـخطه، هل هو 
أَِمـَن؟ لم يأمن، أمـن من يشء يف الواقع ال 
يقارن بينه وبـني ما يمكن أن يحصل من 
قبل الله؛ ولهذا جاءت اآلية بالسخرية من 
التخويف بيشء من دون الله {َويَُخوُِّفونََك 
ِبالَِّذيَن ِمـْن ُدونِِه} (الزمـر: من اآلية 36) 
يخوفنـك بأنه سـيحصل عليك كـذا وكذا، 
تهديـد من قبلهـم أَْو سـيحصل عليك من 
األصنـام ما يـرضك، ال، أي تخويف بيشء 
من دون الله ال يشـكل خطورة». سـورة 

املائدة الدرس الثاني. 
ويسـتنكر السيد حسـني انزالق الناس 
نحـو جهنـَم؛ نتيجة تخوفهم من سـجن 
أَْو تعذيـب أَْو فقـدان مصلحـة: «ما الذي 
يقعـد بالكثري من الناس قعـوًدا قد يؤدي 
بهـم إىل جهنـم إال خوفهـم مـن مـاذا؟ 
خوفهـم من الوعيد العاجـل, وأي مقارنة 
بـني الوعيد العاجل الذي تخافه من جانب 
هـذه الدولة، أَْو من جانب ذلك الشـخص، 
سـجن، أَْو أن تفقد مصلحة معينة تخاف 
عـىل مصلحتك، تخاف من سـجن، تخاف 
من تعذيب يف سـجن؛ فتتوقف وال تحسب 
حسـاب جهنم.. أليس هذا هو ما يحصل 
عند الكثري من الناس؟». معرفة الله وعده 

ووعيده الدرس 14.
ويسـتنكُر سـالُم الله عليه السياسـَة 
واإلرجـاف  التخويـف  أمـاَم  العربيـَة 
اآلن  العربيـة  «السياسـة  والشـائعات: 
لألسـف متى ما قال أحد هنـاك يف الغرب 
[اإلسـالم هذا إنما هو ديـن فرض بالقوة 
العنـف  يولـد  هـذا  اإلسـالم  وبالسـيف، 
واإلرهاب] جاءوا هنـا ليقولوا: [اتركوا يا 
جماعـة اتركـوا كلمة جهـاد وال تتحدثوا 
بها سيقولون هنا كذا.. كذا شوهنا ديننا] 

هذه تعترب حالة غباء. 
(البقـرة:  ِلِجْربِيـَل}  َعـُدوٍّا  َكاَن  {َمـْن 
مـن اآلية97) هـل قال الله: [إذًا سـنكلف 
ميكائيـل أَْو إرسافيـل بدل جربيـل!]؟ قل 
لهـم جربيـل هو هـو الـذي تعادونه، هو 
الـذي نزله عـىل قلبك ال تتأقلـم معهم، ال 
تتأقلم معهم، تتجاوب معهم عىل أسـاس 

ربما، ربما إذا تركنا هذه يمكن ينسـجموا 
هنـاك معنـا، ال. هذه حاصلـة عند العرب 
لألسـف، هذه حاصلة!.» الدرس الخامس 

من دروس رمضان. 
ويشـري إىل أن مـن أسـاليب التثبيـط، 
التخويـف بقوة وعـدة العـدو: «الكل هنا 
يف الدنيا يخضع ألمريـكا، ويخضع للدول 
الكـربى يف بلـدان أوروبـا، والـكل هنـا يف 
املنطقة العربية خضعـوا إلرسائيل؛ خوًفا 
مـن أن تلـك الـدول تمتلك [قنابـل ذرية]، 
وتمتلـك [صواريـخ بعيـدة املـدى تحمـل 
رؤوسـا نووية]، ُكّل ما لديهم ال يسـاوي 

يوًما واحًدا يف جهنم. 
لـو صـب األمريكيـون ُكّل مـا لديهـم 
مـن قوة عليـك وحدك أنت ملا سـاوى ذلك 
كلـه يوًمـا واحًدا يف نـار جهنـم؛ ألنك هنا 
بأول رضبـة, بأول شـظية سـتموت، ثم 
ال تحـس بـأي يشء بعـد ذلك، ولـو صبوا 
عليـك ُكّل أسـلحتهم، ولو افرتضنـا أَيْضاً 
أنك سـتبقى حيًا وصواريخهم توجه إليك, 
وقنابلهم توجه إليك أَيْضاً حتى آخر قطعة 
يمتلكونهـا لـكان ذلـك أَيْضـاً ال يسـاوي 

ساعة واحدة يف قعر جهنم. 
التخويف بنار جهنـَم يف الُقْرآن الكريم, 
التخويف بنـار جهنم الذي تكـرر كثريًا يف 
آيات الله يف الُقـْرآن الكريم، هو جدير بأن 
نتأمله جيـًدا كلنا، وأن نتدبـر تلك اآليات. 
حينئذ سـيجد ُكّل من تأملها, ومن تدبرها 
بـأن ُكّل يشء يف هـذه الدنيا من مصائبها, 
من شـدائدها، وكل يشء ممـا يتوعدك به 
اآلخرون، وكل ما تراه عندما يستعرضون 
أسـلحتهم يف األيام الوطنية.. سـرتاه كله 
ليس بيشء، ليس شيئًا بمعنى الكلمة فعالً 
أمام هذه النار التي تغلظ الله بها عىل من 
عصـاه، وتوعد بها من صـدف عن رضاه. 
حينئٍذ تجد نفسـك أنه ليس هناك ما يجب 
أن يخيفـك، ليس يف هذه الدنيـا ما ينبغي 
أن تخاف منه أبًدا، فال املوت، وال [قنابل]، 
وال [صواريـخ]، مهما كانت فتاكة، مهما 
كانـت عظيمة الدمـار». معرفة الله وعده 

ووعيده الدرس 15.
ويؤكـد عـىل ضعـف إمكانيـات العدو 
أمـام قوة اللـه والثقـة بنرصه بأسـلوب 
استفهامي: «أي جهاز مخابرات يستطيع 
أن يؤكـد لك بأنك إذا دخلـت يف معركة مع 
هذا العدو فإنه سـيوليك دبره، أنه سـيفر 
من أمامك؟ هل هنـاك أحد يف الدنيا يمتلك 
مخابرات تؤكد له هذا؟ ال أمريكا نفسـها 

تقاريـر  كلهـا  غريهـا،  وال  روسـيا  وال 
احتمـاالت, كلها احتماالت، يحتمل أننا إذا 
مـا اتخذنا ضدهم كذا ربما تكون النتيجة 
كـذا، وهكـذا احتماالت، أمـا الله فهو من 
وُكْم إِالَّ أَذًى َوإِْن  أكد بعبارة (لن) {َلْن يَُرضُّ
وَن}  يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكـُم اْألَْدبَاَر ثُمَّ ال يُنَْرصُ
عـن  كذلـك  ويقـول   (111 عمـران:  (آل 
الكافريـن: {َوَلْو َقاتََلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا 
اْألَْدبَـاَر} (الفتـح: من اآليـة 22)». خطر 

دخول أمريكا اليمن. 
ويتطـرَُّق إىل نقاط ضعف العدو بقوله: 
ُر ألف َسنٍَة} (البقرة:  «{يََودُّ أََحُدُهْم َلْو يَُعمَّ
مـن اآليـة96). إذًا هذه هي تمثـل نقطة 
ضعـف بالنسـبة لهـم، كبرية جـًدا. فمن 
نعم الله تعاىل عىل الناس أنه عندما يكون 
أعداؤهم يسـميهم: كافرين، وضالني، وال 
يفقهـون، وطبع عـىل قلوبهـم، ولعنهم، 
ذلـة،  عليهـم  ورضب  عليهـم،  وغضـب 
ومسـكنة، ويخرب عنهم بأنهم حريصون 
جـًدا جًدا عـىل الحيـاة. ماذا يعنـي هذا؟ 
نقـاط ضعـف لديهـم؛ ألن هـذه كلهـا يف 
األخري تقـوم عليها ترصفاتهـم، قريبون 
جـًدا إىل االنهيار يف معنوياتهـم، خوَّافون 

جًدا، جبناء جًدا. 
نحن ال نقيُّمهم عىل أسـاِس هذا اليشء 
الـذي عرض الُقْرآن الكريـم! هو كالٌم من 
عنـد الله سـبحانه وتعاىل، وهو بالشـكل 
الذي فعًال يبني لك نقاط ضعف، ورغم هذا 
ما يزال املسلمون يرونهم أقوياء، ويرونهم 
كباًر، ويرونهـم كتًال من الصلب». الدرس 

الخامس من دروس رمضان. 
ويؤكـد عـىل أن نقـاط الضعـف هـذه 
تلمسـها وتجدهـا ماثلة يف واقـع الرصاع 
معهـم: «{َوَلتَِجَدنَُّهْم أَْحـَرَص النَّاِس َعَىل 
ُكوا يَـَودُّ أََحُدُهْم َلْو  َحيَـاٍة َوِمـَن الَِّذيَن أَْرشَ
ـُر ألف َسـنٍَة} (البقرة: مـن اآلية96)  يَُعمَّ
كلمـة: تجدنهـم، تظهر من سـلوكياتهم 
وليس فقط قضية غيبية سرتى، وستجد 
أنـت أثنـاء الـرصاع معهـم وتعاملهـم يف 
الحياة هذه ما يبني لك أنهم أحرص الناس، 
ُكّل الناس حتى من املرشكني، أحرص من 
ُر  املرشكني عىل حياة {يَـَودُّ أََحُدُهْم َلْو يَُعمَّ
ألف َسـنٍَة} (البقرة: مـن اآلية96). معنى 
هـذا: أنها ليسـت قضيـة فقط نفسـية، 
بـل تظهر يف واقعهـم، تظهر يف رصاعهم، 
ظهر لنـا يف موضوع العـراق عندما ظهر 
قتل يوميًا كيف انهارت معنوياتهم، كيف 
بدت أمريكا هناك منزعجة جًدا، يطالبون 

بإعادة الجنود، والجنـود صاروا يتهربون 
عىل تركيا، وعىل سوريا». الدرس الخامس 

من دروس رمضان. 
ويرد عىل تخويف العدو باملوت فيقول: 
«واملـوت نحن نجده هنـا يف الُقْرآن الكريم 
وبمناسـبة ذكـره هنا ليس من الوسـائل 
التي يأتي التخويُف بهـا للناس، ليس من 
وسـائل التخويـف إطالًقـا داخـل الُقْرآن 
الكريـم، ولهـذا ال تجد الحديـَث عن املوت 
إال خاطًفـا وبُرسعة ينتقل إىل اليوم اآلخر؛ 
ألنـه اليوم الشـديد األهوال، هـو ما يجب 
أن تخافـه، هو ما يكـون الحديث عنه هو 
الـذي يصنع الخـوف يف النفوس، هو الذي 
يمأل القلوب خوًفا ورعبًا، أما املوت نفسه 
إنما هو الخطوة األوىل، وهو قضية عادية، 
قضية عاديـة، هو بداية الرجوع إىل الله». 

معرفة الله وعده ووعيده الدرس 12.
ويشريُ إىل أن املوَت أمٌر ال يُخيُف: «ليس 
هو يف حد ذاته ما يجب أن يخيف باعتباره 
حدثًا، ليكن خوفك هو من الرجوع إىل الله 
إىل اليوم اآلخر، يف اليوم اآلخر يوم القيامة. 
ألم يأت الـكالم عن اليوم اآلخـر يف الُقْرآن 
مكرر جداً؟ بعض السـور تكون من أولها 
إىل آخرها عـن التخويف باليوم اآلخر، هل 
ورد تخويف باملوت داخل الُقْرآن الكريم؟. 
لـم يرد». معرفة الله وعده ووعيده الدرس 

.12
ويؤكـد عىل أن مـا ينبغـي الخوف منه 
هو ما بعد املوت: «يقول الله تعاىل:{َوإِنََّما 
ْوَن أُُجوَرُكْم يَـْوَم الِقيَاَمِة َفَمن ُزْحِزَح  تَُوفَّ
َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل الَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما الَحيَاُة 
َّ َمتَـاُع الُغُروِر} (آل عمران: 185)  نْيَا إِال الدُّ
ال يخـوف من مسـألة املـوت نهائيًا يذكر 
بأنه عبـارة عن قضية اإلنَْسـان سـيصل 
إليها لكن املسألة الخطرية جًدا هي قضية 
اآلخـرة، تجدها يف أكثر ما ورد ما أذكر أنه 
قد جاء بكلمة مـوت لوحدها عىل طريقة 
التخويـف أبًدا بنفس املـوت وإنما بما بعد 
َلُك امَلـْوِت الَِّذي َوكَِّل  اُكم مَّ املوت {ُقـْل يَتََوفَّ
ِبُكْم} (السجدة: من اآلية (11) جاءت بعد 
َلُك  اُكـم مَّ الكالم عـن الكافرين {ُقـْل يَتََوفَّ
امَلْوِت الَِّذي َوكَِّل ِبُكْم ثُمَّ إَِىل َربُِّكْم تُْرَجُعوَن} 
(السـجدة: اآلية (11) هـذا االنتقال تجده 
برسعـة تقريبًا يف ُكّل اآليات التي يرد فيها 

حديث عن املوت. 
هنـا يبني بالنسـبة للناس بشـكل عام 
بعد الحديث عن الجهاد وعن قتىل يف سبيل 
اللـه وعن جرحى وأشـياء من هـذه، بأن 
يفهَم ُكّل إنَْسان بأنه سيموت، لتعرف بعد 
بأنه نعمة عظيمة كبرية عليك أن يفتح لك 
بـاب جهاد يف سـبيل الله فتسـتغل موتك، 
تستثمر موتك فتحظى بالشهادة، وإال ُكّل 
واحد سـيموت وإذا أنت سـتموت ال شك، 
فأين أفضل لك تموت هكذا، أَْو يكون موتك 
له فائدة بالنسبة لك، أليس أفضل لإلنَْسان 
أن يكـون موته يكـون فيه فضـل عظيم 
ودرجة رفيعة له؟ بل يقهر املوت نفسـه؛ 
ألن الشـهيد عندما يقول الله: {َوالَ تَُقولُوا 
ِلْمن يُْقتَُل ِيف َسـِبيِل اللَِّه أَْمـَواٌت} (البقرة: 
من اآلية 154) ال تسموهم أمواتًا، وليسوا 
بأموات إنما هي نقلة برسعة، أليس هؤالء 
اسـتطاعوا أن يقهروا املوت وأن ال يكونوا 

أمواتًا؟». دروس رمضان الدرس 16.
الجهـاد  موضـوع  يف  ويسـتعرُض 
أسـلوبًا مـن أسـاليب العدو يف تشـويهه 
بغرض التثبيـط: «عندما تجـد كتابة عن 
أحد اليهود هناك يعمل لتشـويه اإلسـالم 
رجعوا هـم وقالوا لنا: [أتركوا شـوهتم ال 
تتحدث عن الجهاد، سيقولون متشددين، 
اإلسـالم  أن  عـىل  وتربهنـوا  وإرهابيـني، 
فعًال عـىل ما يقولـون دين فرض نفسـه 
بالسـيف وبالقوة]. وينسـون، ينسون أن 

يواجهوهم أن يقولون: ال.
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«ضاغئُئ جظني» تُجفُّ الحعغَث الضفرغظغ: 
اقتاقُل جغثشُع بمَظ تماصاته

أطرغضا تئتث سظ تطئغص جغظارغع أوضراظغا شغ تاغعان 

زغارُة بغطعجغ لااغعان تآجب الظار بني بضني وواحظطظ

 : طاابسات
رضار  الفلسـطيني  الشـابُّ  استُشـهد 
الكفريني، مساء أمس األول، برصاص قوات 
االحتـالل الصهيونـي، عقب اقتحـام مخيم 

جنني بالضفة املحتّلة. 
وقالـت وزارة الصحـة الفلسـطينية: «إّن 
شـهيًدا برصـاص قـوات االحتـالل وصل إىل 

مستشفى جنني الحكومي». 
بـني  مسـّلحة  اشـتباكات  اندلعـت  وقـد 
االحتـالل  وقـوات  فلسـطينيني  مقاومـني 
الصهيونـي يف املخيـم عقـب اقتحـام قـوة 
ـة مـن جيـش االحتـالل مخيـم جنني  َخاصَّ
ومحيطـه، َحيـُث تصدى املقاومـون لعملية 
االقتحام، مما أَدَّى الندالع اشتباكاٍت عنيفة، 

وُسمع دوي انفجارات أثناء االشتباكات. 
وأرسل جيش االحتالل بتعزيزاٍت عسكريٍة 
كبريٍة للمخيم عقب اندالع االشـتباكات، كما 
وشاركت طائرة مروحية يف عملية االقتحام. 
وقالـت مصـادر محليـة: «إّن مواجهـات 
اندلعت عقب عمليـة االقتحام، ألقى خاللها 
الشـبان قنابـل محلية الصنع صـوب قوات 

االحتالل». 
جنـني»  القدس-كتيبـة  «رسايـا  وزفَّـت 
الشـهيد املجاهـد رضار صالـح الكفرينـي 
(17 عاًما)، والذي ارتقى شـهيًدا ليلة، أمس 
األول، وهو يقوم بواجبه الجهادي املقّدس يف 

التصدي لقوات االحتالل. 
وأضافت: «»نعاهد الله ومن ثم شهداءنا، 
أن نثـأر لدمائهـم الطاهـرة، وأن االحتـالل 
سـيدفع ثمن حماقاته وإجرامه بحق القائد 
الكبري الشـيخ بسـام السـعدي والذي يعترب 

شيخ املقاومني وأحد رموز شعبنا». 
وأّكــدت الكتيبـة أنَّ «مجاهدينـا تصدوا 
ببسـالة كبرية لقـوات االحتالل، يـوم أمس 
عـن  أسـفرت  رشسـة  مواجهـات  ودارت 
استشـهاد أحـد مجاهدينـا، واالحتالل يعي 

جيًِّدا أّن مقاتلينا سيبقون له باملرصاد». 
وبيّنت الكتيبة أّن ما حصل ليلة، أمس من 
جريمـة نكراء يف مخيم جنني البطل، لن يمر 
مرور الكرام وسـريى االحتـالل املجرم بأس 
كتائبنـا املظفرة عىل امتـداد الضفة الغربية 

املحتّلة. 
كمـا نعت حركـة «الجهاد اإلسـالمي» يف 
فلسطني ابنها الشهيد املجاهد رضار صالح 
الكفريني (17 عاماً)، والذي ارتقى برصاص 
قـوات االحتالل أثنـاء اقتحـام مخيم جنني 
مسـاء، أمس واعتقال الشيخ املجاهد الكبري 
بسـام السـعدي واملجاهد أرشف الجدع أحد 

كوادر الحركة. 
وقالـت الحركـة يف بيـاٍن: «إننـا يف حركة 
«الجهاد» اإلسـالمي، إذ نزف شهيدنا البطل 
رضار أحـد مجاهدي الربـاط واإلرباك اللييل 
يف مخيـم جنـني الذي التحـق بقافلـة املجد 
والشهادة التي ترفع لواءها جنني ومخيمها 
نؤّكـد عىل اسـتمرار خط الجهاد واملقاومة، 
دفاًعا عن أهلنا وشـعبنا ومقدسـاتنا حتى 

نيل حريتنا وكرامتنا». 

وأَشـاَرت الحركة إىل أنَّ الرصاع مع املحتّل 
تشـتعل جذوته بإراَدة وعزيمة أبناء شـعبنا 
ومجاهـدي كتيبة جنـني يف رسايـا القدس، 
ولن تنطفئ جذوة املواجهة باعتقال الشيخ 
املجاهـد والقيادي الكبري بسـام السـعدي، 
وسـيبقى مخيم جنني كابوس يالحق جنود 
االحتالل، ورمًزا مبهًرا للمقاومة والصمود. 

الشـعب  بأبنـاء  الحركـة  وأهابـت 
الفلسـطيني وقوى املقاومة رص الصفوف 
والعمل بـكل قوة عىل تعزيز روح االنتفاضة 
املشـتعلة وأن تكون هـذه الدمـاء الطاهرة 
دافًعا قويًا للتصدي لجنود االحتالل وقطعان 
املستوطنني الذين يستهدفون أرضنا وشعبنا 

ومقدساتنا. 
وتقدمـت «الجهـاد» اإلسـالمي بخالـص 
التعزية واملواسـاة «من عائلة الشهيد البطل 
رضار الكفرينـي، سـائلني اللـه أن يلهمهم 
الصـرب والسـلوان، وعاهدت شـهداءنا عىل 
الوفـاء لدمهـم الطاهـر واالسـتمرار عـىل 
نهجهم حتـى زوال االحتالل وتحرير األرض 

واملقدسات». 

 : طاابسات
تقرتُب الوالياُت املتحدة من خطوط النار، 
هكـذا وصفت الصنُي هذه املرحلَة الشـديدَة 
التوتـِر بـني الجانبـني، حتـى أن الخالفات 
املتأججـة بني بكني وواشـنطن منـذ عقود، 
قد وصلـت إىل ذروتها، وعىل خالف الحديث 
املتزايـد عـن احتماليـة الصدام العسـكري 
الوشـيك، تعتـزم الواليات املتحـدة وتايوان 
اإلعالن عن إجـراء مفاوضات ثنائية لتعميق 
العالقات االقتصادية، فمنذ سـنوات تطالب 
تايـوان الواليات املتحـدة بإجراء مفاوضات 
بشأن اتّفاقية تجارية، ولكن واشنطن كانت 
مـرتّددة يف التواصـل معهـا اقتصاديٍّا أثناء 
مفاوضاتها بشـأن املرحلة األوىل من االتّفاق 
التجـاري مع بكني «ألنها تسـعى فقط وراء 

مصالحها الذاتية». 
بموازاة ذلك، ال يزال الغموض يلف جولة 
رئيسـة مجلـس النـواب األمريكـي «نانيس 
بيلـويس» يف آسـيا بعدمـا وصلـت إىل أوىل 
محطاتهـا يف سـنغافورة، يف ظل عدم تأكيد 
زيارتهـا إىل تايوان، األمر الذي أبقى الوضع 

يف حالة من الرتقب والتوتر. 
وبينما حّذرت الصني من إقدام «بيلويس» 
عىل زيارة تايوان -التـي تتمتع بحكم ذاتي 
وتعتربهـا بكـني جزءاً مـن البـالد، وهو ما 
تدعمـه معظـم دول العالـم- معتـربًة ذلك 
شـّددت  الداخليـة،  سياسـتها  يف  تدخـًال 
واشنطن يف املقابل عىل أن من حق «بيلويس» 

أن تجري الزيارة يف حال أرادت ذلك. 
ويف هذا الصدد، قال منّسـق مجلس األمن 
القومـي لالتصـاالت االسـرتاتيجية «جـون 

كريبـي»: «إنّـه ليس لديه 
أي تأكيـد بشـأن زيـارة 
رئيسـة مجلـس النـواب 
لتايـوان»،  األمريكـي 
مسـؤوليتنا  «أن  ُمضيفاً، 
هـي أن نضمـن سـفرها 
النهاية  ويف  آمنة،  بصورة 

هي التي تتّخذ قرارها». 
وكان قد أّكـد املتحدث 
الخارجيـة  وزارة  باسـم 
الصينية «تشاو يل جيان» 
يف وقت سـابق، أنّـه «إذا 
قامـت «بيلـويس» بزيارة 
هـذا  فسـيكون  تايـوان، 
السياسة  يف  سافًرا  تدخًال 
الداخلية للصني، وسيؤدي 
إىل عواقب وخيمة للغاية». 

«زيـارة  أّن  الصينـي:  املتحـدث  ورأى 
يف  الوضـع  اسـتقرار  سـتزعزع  بيلـويس 
مضيق تايوان، وتوّجـه رضبة إىل العالقات 
الصينيـة األمريكيـة»، مؤّكــداً أّن «بـالده 
ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة وحازمة». 
كمـا ّرصح املتحدث باسـم وزارة الدفاع 
الصينيـة «تان كيفي» األسـبوع املايض: أّن 
«الجيـش الصيني لن يقـف مكتوف اليدين 
إذَا زارت رئيسـة مجلس النـواب األمريكي 
بكـني  وسـتتخذ  تايـوان  بيلـويس  نانـيس 

إجراءات حاسمة لصد التدخل الخارجي». 
إىل ذلك، ذكرت وسـائل إعالم يابانية أنه 
 F15 تـم رفـع ثماني مقاتـالت من طـراز
وخمس طائرات للتـزود بالوقود من قاعدة 
عسـكرية يف اليابان يف الهواء ملرافقة طائرة 

رئيسة مجلس النواب نانيس بيلويس. 
ونقلت قنـاة NHK اليابانيـة عن مكتب 
دفاع أوكينـاوا، أن «ما مجموعه 22 طائرة، 
بمـا يف ذلك طائرات التـزود بالوقود الجوي 
مـن طـراز KC-135، حلقـت إىل قاعـدة 
كادينا العسـكرية األمريكية يف أوكيناوا من 

قواعد خارجية». 
ويف عدد غري عادي، أقلعت خمس من هذه 
الطائرات يف تتابع رسيع بعد الساعة الثامنة 
مسـاء، أمس الثالثاء، بالتوقيت املحيل، تلتها 
ثماني مقاتالت من طراز F-15 متمركزة يف 
قاعـدة كادينا الجوية، والتـي أقلعت أَيْـضاً 

متجهة جنوب أوكيناوا. 
يف السياق، ويف تحدٍّ صارخ، ذكرت وسائل 
اإلعالم، أن «طائـرة تابعة للقوات األمريكية 
تقل رئيسـة مجلس النواب األمريكي نانيس 

مجـال  دخلـت  بيلـويس 
تايـوان الجـوي وهبطت 
يف تايبيـه»، وأّكـد مكتب 
رئيسـة مجلـس النـواب 
األمريكـي نانيس بيلويس، 
وصولهـا عـىل رأس وفد 
إىل تايـوان، يف زيارة هي 
األوىل مـن نوعها منذ 25 

عاماً. 
وأعلـن مطار «سـونغ 
العاصمـة  يف  شـان» 
التايوانيـة تايبيه، مسـاَء 
أمس الثالثاء، أن «بيلويس 
أَشاَرت  كما  فيه»،  هبطت 
إىل  إعالميـة  مصـادر 
تمركز أربع سـفن حربية 
ذلـك  يف  بمـا  أمريكيـة، 
حاملـة الطائـرات رونالد ريغـان، يف املياه 
رشق جزيـرة تايـوان يف عمليـات انتشـار 
«روتينيـة» قبيل وصول بيلـويس للجزيرة، 
وسط توترات محتدمة بني الواليات املتحدة 
والصني التي تعارض بشـدة هـذه الزيارة 

وهّددت بأن أمريكا ستدفع ثمنها. 
يف غضون ذلك، قالت الخارجية الصينية: 
أن «زيـارة بيلـويس إىل تايـوان اسـتفزاز 
سـيايس وردت فعلنا سـيكون مربّراً، ومثلة 
انتهـاك خطـري لسـيادة الصـني وسـالمة 

أراضيها». 
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الصينية 
إطـالق منـاورات عسـكرية بدءاً مـن يوم 
الخميـس حتـى األحـد، املقبلـني، يف سـت 
مناطق بحريـة تحيط بجزيـرة تايوان من 

ُكــّل االتّجاهـات، وقالت: «سـنبدأ عمليات 
عسـكرية محـّددة ملواجهـة زيـارة بيلويس 
إىل تايـوان»، وأَشـاَرت القيادة العسـكرية 
الرشقيـة إىل أنها، «سـنجري تدريبـاً جويٍّا 
مشـرتكاً يف البحـر والجـو شـمال وجنوب 
غرب وجنوب رشق جزيرة تايوان، وتابعت، 
«سـننفذ إطالق نار مبارشاً يف املياه الواقعة 

قبالة الساحل الرشقي لجزيرة تايوان». 
الرئاسـة  وصفـت  متصـل،  سـياٍق  يف 
الروسـية «الكرملني»، زيارة رئيسة مجلس 
النـواب األمريكـي نانيس بيلـويس، لتايوان، 
بأنها «اسـتفزازية، ولن تـؤدى إال لتصعيد 

التوترات». 
املتحـدة  الواليـات  روسـيا  واتهمـت 
بـ»زعزعة العالم» من خالل إحداث توترات 
بشـأن تايـوان، َحيُث يثـري احتمـال زيارة 
بيلـوىس إىل تايبيه غضب بكـني، التي تعترب 

الجزيرة جزًءا من أراضيها. 
كتبـت  «تليجـرام»،  عـرب  منشـور  وىف 
الناطقـة باسـم الخارجية الروسـية، ماريا 
زاخاروفا: «واشنطن تزعزع العالم، لم يحل 
أي نـزاع يف العقـود األخرية بل تم التسـبب 

بنزاعات كثرية». 
مـن جانبها، قالـت الخارجيـة الصينية: 
إن «الجانب األمريكي سـيتحمل املسـؤولية 
وسـيدفع الثمـن يف حال املسـاس بمصالح 
وأضافـت،  السـيادية»،  األمنيـة  الصـني 
«الواليـات املتحـدة تعمـل باسـتمرار عـىل 
تشـويه مبـدأ الصـني الواحـدة وإخفائـه 
وتفريغه»، «هذه الخطوات مثل اللعب بالنار 
وهـي بالغة الخطـورة ومن يلعبـون بالنار 

فسيهلكون بها». 

السثوُّ غعاخُض اظاعاضاته: 
إخابُئ أربسئ شطسطغظغني 

بالرخاص التغ وعثم 
طظجل طأععل 
 : طاابسات

أصبحت الثقافُة اليومية للكيان الغاصب -الذي 
قام عىل القمع- انتهاَك حقوق اإلنسـان بواسـطة 
قواتـه اإلرهابيـة التـي تعيـش ثقافـة االضطهاد 

والظلم، عرب االعتقاالت والهدم والقتل. 
وجديـد االنتهـاكات الصهيونية، إصابـة أربعة 
مواطنني بالرصـاص الحي، واعتقـال اثنني، فجَر 
أمس الثالثاء، خـالل اقتحام قوات االحتالل مخيم 

الفارعة جنوب طوباس. 
وأَفادت مصادر يف الهالل األحمر بأن فتى أُصيب 
بالرصـاص الحي يف الرأس تم نقله إىل مستشـفى 
ابـن سـينا يف جنني لتلقـي العـالج، فيمـا أُصيب 
ثالثة شـبان بالرصـاص الحي يف األطـراف ونقلوا 
إىل مستشـفى طوبـاس الرتكـي الحكومـي، علًما 
أن اثنـني منهم أُصيبا أثنـاء مرورهما بمركبتيهما 
قـرب مدخل املخيم خالل اقتحامـه من قبل جنود 
االحتالل، كمـا أفادت مصادر محليـة عن اعتقال 

شابني من املخيم خالل اقتحامه. 
إىل ذلك، هدمت جرافـات االحتالل فجر الثالثاء، 
منزًال مأهوًال بالسـكان يف بلدة سبسـطية شـمال 

غرب نابلس. 
وقـال رئيس بلدية سبسـطية محمد عازم: «إن 
قـوات االحتالل ترافقها جرافـة، اقتحمت منطقة 
بالقـرب من مدخـل البلـدة، وهدمت منـزًال تعود 
ملكيته للمواطن محمد أبو السـعود، ويسـكنه 8 

أفراد». 
َوأََضــاَف عـازم أّن «قـوات االحتـالل كانت قد 
أخطـرت بهدم املنـزل املكون من طابـق قبل نحو 

عام تحت ذرائع وحجج واهية». 
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عـىل الرغـم مـن الطابـع 

العسكري القوي الذي يحملُه 

للمنطقة  العسـكري  العرُض 

الرابعة بمناسـبة تخرج عدد 

مقاتيل الجيـش واللجان  من 

الشـعبيّة إال أن هناك رسالَة 

سـالم يف هذا العرض، سـالم 

مصدر  من  سـالم  الشجعان، 

قـوة وعدالـة القضيـة التـي 

نؤمـن بهـا ورغبـة حقيقية يف سـالم غري منقـوص أَو 

مفروض ودون تفريط يف الثوابـت الوطن ودون التنازل 

عن شـرب واحد من أرض الوطن أَو انتقاص من السيادة 

اليمنية أَو القبول بالَوصاية أَو التبعية للخارج. 

سالٌم تحميه سـواعُد هؤالء األبطال الرشفاء وغريهم 

مـن مجاهديـن الجيش واللجان الشـعبيّة الذيـن أثبتوا 

للعالم أجمَع صالبَة وقوة أجسادهم ومواقفهم وشجاعة 

لم يشهد لها التاريُخ مثيالً، وصرب وتضحيات تكاد تكون 

أساطري يف قصص الخيال لوال أننا جميعاً كنا شهوداً عىل 

حقيقتها وتم توثيقها بعدسات اإلعالم الحربي. 

نقـول: إن اسـتعراَض القـوة هو رسـالُة سـالم من 

مبـدأ من ال يمتلُك القوَة ال يسـتطيع تحقيق السـالم بل 

االستسالم وهو ما ال يمكن القبول به. 

ما تم عرُضه هو أقلُّ القليل وما ينتظر تحالف العدوان 

ومـن معهم من مرتِزقـة يف حال «وإن عدتـم عدنا» ويف 

حـال لم نجـد يف الُهدنة ما يلبّي طموحـات وأحالَم أبناء 

الشـعب اليمني، يشٌء ال يمكن وصُفـه، وننصُح تحالف 

العـدوان واملرتِزقـة بعدم إيصال األمـور إىل املرحلة التي 

يكـون عليهم العـودة إىل املواجهة مع الجيـش واللجان 

الشعبيّة. 

وُخُصوصاً مرتِزقة العدوان من أبناء اليمن الذين قِبلوا 

عىل أنفسهم الخيانَة والعمالة للخارج، أُولئك الذين َقِبلوا 

أن يكونـوا ُمَجــّرد أدواٍت للدفاع عـن املصالح واألجندة 

األمريكية السـعوديّة اإلماراتيـة يف اليمن والذين ال نقبَُل 

وال نتمنى أن تسـفك دماؤهم وأن يكـون وقوداً لعدوان 

خارجي عىل بالدهم، وندعو الله لهم الهداية والعودة إىل 

يمانيتهم وإىل العقل واملنطق والصواب وأن يكونوا سيفاً 

للوطن والدفاِع عنه ال خنجراً مسموماً يف خارصة اليمن. 

رجائُض بطشئ املعت.. «ذال سمرك»!
سئثالصعي السئاسغ   

 
(يَـا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَسـاِكنَُكْم َال يَْحِطَمنَُّكْم ُسـَليَْماُن 
َوُجنُوُدُه َوُهْم َال يَْشُعُروَن)، هكذا بدا املشهُد النابُض شموخاً 
وعنفوانـاً وعـزة، مشـهٌد ازدانـت الدنيا بحلتـه، وتقاطرت 
السـماء بطلتـه، وسـالت األرض بتلـك املشـاهد املتدثـرة 
للعروض العسـكرية املهيبة، تحكي تخـرج دفعة «قاتلوهم 
يعذِّبْهم الله بأيديكم»، باملنطقة العسكرية املركزية، ودفعة 
«وإن عدتـم عدنا» باملنطقة العسـكرية الرابعة، ناهيك عن 
تخـرج العديد من الدورات القتاليـة النوعية ملختلف صنوف 
وتشـكيالت ومحـاور القـوات املسـلحة اليمنيـة الباسـلة، 
إيذاناً بتدشـني العام التدريبـي القتـايل والعملياتي واإلعداد 
املعنـوي للعـام 1444هـ، وبحضـور القائد األعـىل للقوات 

املسلحة املشري الركن مهدي املشاط، ومختلف القيادات العسكرية واألمنية 
والسياسية للدولة. 

ُب عىل  نعـم.. ليس عـىل النمـل وحَدها أن تدُخـَل مسـاكنَها، بـل يتوجَّ
جميـع الحرشات فعل ذلك، يف هكذا مشـهد دراماتيكي مهيب، عكس مدى 
اإلرصار والتحـّدي، واملـيض يف مسـرية البناء العسـكرية النوعية، ومواكبة 
التحديـث والتطوير يف مختلـف مجاالت البناء العسـكري تدريبـاً وتأهيالً 
ُد  وتسـليحاً وأداًء، بشكٍل يواكُب مجرياِت املعركة الحديثة املشرتكة، ويجسِّ
االسـرتاتيجياِت العسـكريَة الشـاملة لخطِط التأهيل واإلعداد العسـكري 
القتـايل، والتي تمّكن هذه القوى العسـكرية النوعية من تنفيذ كافة املهام 
دة بكفاءٍة عاليٍة  القتاليـة واألعمال الحربية ذات الخصائص املتعددة واملعقَّ

واقتدار، ويف مختلف األحوال والظروف. 
َق الذي يصـدُح ِبهَمـِم وإرصاِر أبطال  مشـهٌد يرتجُم ذلـك الوهـَج املتدفِّ
الجيـش واللجـان الشـعبيّة، عىل بلوغ األهـداف املرجـوَّة يف تحقيق التميز 
والتفرد يف ُكـّل امليادين، من خالل اكتسـابهم املهاراِت العسـكريَة والفنوَن 
القتاليـة املختلفـة، وحرِصهـم عـىل دمـج املعلومـات واملعـارف النظرية 
بالتطبيـق العمـيل يف الوديان والسـهول، ويف الصحارى والجبـال ويف أعايل 
البحار، ومواكبتها ملعطيات الواقع واحتياجات املسارح العملياتية واملواقع 
والجبهـات املختلفـة، باسـتيعابها لكوادَر كفـؤة ومؤهلة ومدّربـة تدريباً 
عاليـاً، وتالياً تجسـيدها عمليٍّا يف أرض املعركـة ويف جبهات الرشف والعزة 

واملواجهة، والتي كانت وستظل الفيصل يف الحسم وتحقيق االنتصارات. 
مشـهٌد أُسـطوري فريٌد ظهر فيه رجـاُل الرجال، بـذات العزائم القوية 
والبـأس والثبات، الذي ُعرف به جيُشـنا وهو يواجه جحافل 
ُغ أنوَفهـم يف الرتاب، رغـم ُكـّل ما  الغـزاة واملعتديـن ويمـرِّ
يمتلكه العدوُّ من األسـلحة الحديثة والتكنولوجيا املتطورة، 
فكمـا رأينا أبطالُنا يف ميادين التدريب وهم يطوِّعون األرَض 
القاسية ويذرون عليها قطراِت العرق التي ستنبت قوَة بأٍس 
ا أزليٍّا وارتباًطـا لن ينفك بني املجاهديـن وكل ذرٍة من  وُحبّـٍ
تـراب اليمن الحبيب، الذي أضحى بهـم عصياً عىل ُكـّل غاٍز 
وطامـع، وعىل ُكــّل حاقٍد ومتآمر، إذ سـتميض هذه الدماُء 
الجديـدة من مجاهدي الجيش ليشـّكلوا رافداً جديًدا ومهماً 
يضـاف إىل النجاحات التاريخية املحّققة، بعد أن باتت اليمن 
تحتـل رقماً صعباً عىل مسـتوى املنطقـة، يصُعُب عىل قوى 

الغطرسة واالستكبار والعدوان تجاُهلُه. 
مشـهٌد يحمـُل يف ثنايـا تفاصيله رسـائَل بلغة املـوت الزؤام، لـكل عدوٍّ 
يتجاهـل معطيات الواقع وأبجديات الحارض، التي ترى يف هؤالء املجاهدين 
ه إىل نحور العدّو، َحيُث كان، دفاعاً مستميتاً  القوة املسـلطة، والبأس املوجَّ
عن األرض والعرض واالسـتقالل والسـيادة الوطنية، يف ُكــّل امليادين، ويف 
تأكيـٍد دائـم لبذل الغـايل والنفيـس، واالسـتعداد األكيد للتضحيـة بالدماء 
ة  واألرواح يف سـبيل الله، ونُرصًة للمستضعفني وصون وحماية الدين واألمَّ

من أطماع الطامعني وكيد الحاقدين وبغي الظاملني. 
مشـهٌد استثنائي عظيم، انربى مدلولُه العفوي نَْظماً، واملقصود همساً، 
ليؤّكـَد أن اليمن نفض -وإىل األبد- َعباءَة الَوصاية الخارجية وامتلك قراَره 
السيايس والسيادي يف 21 سبتمرب 2014م، التي انبثقت عن املسرية القرآنية 
ة اإلسالمية  املباركة ونهجها القويم الذي ينُشـُد العزَة والكرامة لليمن واألمَّ
جمعاء، فال عدواَن بعد هذا اليوم سيحدُّ من انطالقاته، وال حصار سريكُعه، 
بعد أن قال هؤالء األبطال األشاوس كلمتَهم املكللة بالجهد والعرق يف ميدان 

دة بالجهاد والدم يف ميدان املعركة. اإلعداد، واملعمَّ
رسـالٌة واضحـة تؤّكـد أنهم لن يكلـوا ولن يملوا، ولن يسـتكينوا، حتى 
يُسـِقطوا عروش الطغاة واملسـتكربين، ويدفنـوا آماَل وطموحـات الغزاة 

املحتّلني، ويكرسوا صيايص األذناب املتصهينني. 
ُ بتحقيِق وعِد الله الناجز، وعِد أُخراهما، وسـيعَلُم  وعليه.. فالقادُم يبرشِّ

الذين ظلموا أيَّ منقَلٍب ينقلبون. 


