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الــرئــيــس املـــشـــاط يـــدشـــن «بـــرنـــامـــج الــصــمــود الـــوطـــين» بــرســائــل عــدة 
األوىل: الـــــــــــدرجـــــــــــة  مـــــــــن  الـــــــــــوحـــــــــــدة  وســـــــــــــــام  ميـــــنـــــحـــــه  والــــــــــــربملــــــــــــان 

الــســفــن تـــدخـــل  مل  وإذا  خلــدمــتــكــم  نــتــعــب  أن  تــســتــحــقــون  لــلــمــواطــنــني: 

دام  مــا  باقية  الــوحــدة  لــلــعــدوان: 
الصعاب لتحمل  جــاهــزًا  جيشنا 

لــــــــــلــــــــــمــــــــــخــــــــــدوعــــــــــني: 
الـــــــــــــــبـــــــــــــــاب مـــــــفـــــــتـــــــوح

املسؤولية  الــدولــة:  ملسؤويل 
أعــــــنــــــاقــــــكــــــم يف  أمــــــــــــانــــــــــــة 
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ُإ بضض الغمظغني وغُثعا  الصتعم: خظساُء ترتِّ
طمثودة وباُبعا طفاعح ولظ تشطَصه أبثًا

 :  خظساء
من جديـد تؤّكـد صنعـاُء أنها عىل اسـتعداِد الحتضان 
ُكـّل اليمنيـني وحمايتهم من الجـور الخارجي، َحيُث قال 
عيل القحوم، عضو املكتب السيايس ألنصار الله: إن صنعاء 
ترحب بـكل اليمنيني، ُمشـرياً إىل أن يَدها ممـدودٌة وبابَها 
مفتوٌح ولـن تغلَقه أبداً أمـام اليمنيني، ال سـيَّما أن هناك 

عدواً خارجياً يمارُس العدواَن والحصاَر ونهَب الثروات. 

واعتـرب القحوم يف ترصيح، أمـس األحد، عودة اليمنيني 
وفتح الحوار سـيحّقق املكاسب الوطنية ويفشل مشاريع 

االستعمار. 
تأتي ترصيحاُت القيادي القحوم يف وقٍت يتعرض حزب 
«اإلصالح» وفصائل أُخرى موالية لإلمارات، لحملة اجتثاث 
غري مسـبوقة مـن قبـل تحالف العـدوان، َحيـُث يتعرض 
َحـاليٍّا لضغوط بتسليم آخر معاقله يف املحافظات الرشقية 

املحتّلة. 

طساصطعن يف جةعن 
اقتاقل اإلطاراتغ بسثن 

غئثؤون اإلضراب سظ الطسام
 :  طاابسات

بدأ معتقلون ومخفيون قرساً يف سجون االحتالل اإلماراتي الرسية بعدن، 
إرضاباً عن الطعام؛ احتجاجاً عىل استمرار اعتقالهم بدون وجه حق. 

وقالت مصـادر حقوقية، أمس األحد: إن ١٤ معتقالً يف سـجن برئ أحمد 
بعـدن املحتّلة، بدأوا إرضابهـم عن الطعام احتجاجاً عىل رفض ما يسـمى 
املجلس االنتقايل اإلفراج عنهم منذ خمس سـنوات من اعتقالهم وإخفائهم 

قرسياً. 
وقـال املعتقلون يف مناشـدة موجهة إىل املنظمـات الحقوقية بأنهم منذ 
خمس سـنوات مسـجونون يف سـجن برئ أحمد التابع لالحتـالل اإلماراتي 
غ قانوني، كمـا أنهم يتعرضـون للتعذيب النفيس والجسـدي  بـدون مسـوِّ

والظلم والقهر. 
وأَشـاَر املعتقلون إىل أن ما يسـمى املحكمة الجزائية يف حكومة املرتِزقة 
حكمـت لهم بالرباءة، والنيابة أعطت أوامر باإلفراج عنهم، إال أنها تراجعت 

عن قرارها. 
وأّكــد املعتقلـون أنهم بدأوا بـاإلرضاب عن الطعام من يـوم أمس األول 

السبت، حتى يتم اإلفراج عنهم. 
هذا ويعتقل االحتالل اإلماراتي ومرتِزقته فيما يسمى االنتقايل املئات من 
املعتقلني يف عدن، َحيُث يتعرضون ملختلف أسـاليب التعذيب بينها التصفية 

واالغتصاب. 

تسجغجاٌت سسضرغٌئ أطرغضغئ 
جثغثة تخُض جعًا إىل ططار 

الشغدئ باملعرة
 :  طاابسات

 أّكــدت مصـادُر إعالمية، أمس األحد، وصوَل طائرة شـحن عسـكرية 
أمريكية إىل مطار الغيضة بمحافظة املهرة املحتّلة. 

ولفتـت املصـادُر إىل أن الطائـرة العسـكرية األمريكية حملـت تعزيزات 
ضخمة تحوي عرشات الجنود واألسـلحة واملعدات، َحيُث تسـتخدم ُكلٌّ من 
القوات الربيطانية والسـعوديّة واألمريكية مطار الغيضة كقاعدة عسكرية 
لتواجدها يف املحافظة التي تعد أكثر محافظة اسـرتاتيجية مهمة بالنسـبة 

لألمريكيني املتواجدين يف اليمن بذريعة مكافحة اإلرهاب. 
وتكمـن األهميّة االسـرتاتيجية ملحافظـة املهرة كونها تطـل عىل البحر 
العربي ما يجعل من التواجد األمريكي فيها مهماً لفرض الوجود العسكري 

عىل املحيط الهندي. 
وتهدف واشنطن التِّخاِذ رشق اليمن منطلقاً ملواجهة الصني يف حال اشتد 
الرصاع مسـتقبالً، إضافًة العتبارات أُخـرى منها الهيمنة عىل طرق املالحة 

الدولية. 

اجامراُر إضراب املسطمني 
غعصُش السمطغئ الاسطغمغئ 

يف املتاشزات املتاّطئ
 :  طاابسات

أُصيبت العمليُة التعليمية يف املحافظات الجنوبية املحتّلة بشـلٍل تام منذ 
بداية العام الدرايس وحتى اللحظة، َحيُث ال تزال العمليُة التعليمية متوقفًة 
يف ظـل إرضاب املعلمـني يف هـذه املحافظـات ورفـض التدريـس إال بتنفيذ 

حكومة الفنادق لكافة مطالبهم. 
ومـن أبرز مطالـب املعلِّمـني يف املحافظـات املحتّلـة هو دفـُع رواتبهم 
املنقطعة، إضافة لرصف العالوات املسـتحقة لهم وزيادة مرتباتهم التي لم 
ا وبحدها األدنى  تعد تكفي لتلبية نصف احتياجات املعيشية األََساسية ِجـدٍّ
بعـد ارتفاع األسـعار يف املناطـق الجنوبية بفعل انهيار العملـة املحلية منذ 

سنوات وفقدانها قيمتها الرشائية بمقدار الضعف.
يف هـذا السـياق، قالت مصـادر إعالمية، أمس األحـد: إن محافظ عدن 
املحسـوب عىل االنتقـايل املرتِزق أحمد مللـس قدم مبلـَغ ١٦٠ مليون ريال 
للمعلمـني مقابل رفعهـم اإلرضاب والبدء بالتدريـس إال أنهم رفضوا هذا 
املبلـغ وقالـوا بأنهم لـن يرفعـوا اإلرضاب إال برصف كامل مسـتحقاتهم 

وعالواتهم. 
ا ال توجـد مدرسـة حكومية واحـدة تعمل يف املناطـق الجنوبية  وَحـاليّـٍ
ـة التي يملك  املحتّلـة، فيمـا املـدارس التي تعمل هي فقـط املدارس الَخاصَّ

معظمها نافذون يف حكومة املرتِزقة وما يسمى املجلس االنتقايل.

طعظٌش أطمغ طثاَطٌش لثى «الصاسثة» بأبني غاعط 
السسعدّغئ واإلطارات بإشحال تترغره

 :  طاابسات
اتهم مديُر األمن والسـالمة يف األمم املتحدة باليمن، أكام سـوفيول، املختَطُف لدى تنظيم 
القاعدة بمحافظة أبني املحتّلة، أمريكا والسعوديّة واإلمارات بإفشال مفاوضات تحريره من 

التنظيم التكفريي. 
َلٍة نرشها ما يسمى تنظيم القاعدة اإلجرامي، أمس األحد:  وقال سـوفيول يف رسالٍة مسجَّ
إن أمريكا والسعوديّة واإلمارات أفشلت مفاوضاِت تحريره وأربعة من زمالئه الذين تعرضوا 
لالختطـاف يف كمني نصبه التنظيم لهم بمحافظة أبـني أثناء ما كانوا يف طريقهم إىل عدن يف 

١١ فرباير املايض. 
ويف التسـجيل املصـور، دعـا مدير األمن يف األمـم املتحدة إىل التدخل العاجـل لتحريره مع 
زمالئـه الرهائـن، مؤّكــداً أنه يعاني مـن أمراض يف القلـب والضغط، ما يشـري إىل تعرضه 

للتعذيب. 
يأتي ذلك يف وقٍت تسعى أمريكا وأدواتها الخليجيني إىل نرش العنارص اإلجرامية التكفريية 
يف املحافظـات اليمنية الجنوبية؛ بَهـدِف نهب ثروات وخريات البلد واالسـتيالء عىل منافذها 

الربية والبحرية والجوية. 

طغطغحغا طسطتئ تشااُل «صغادغًا جطفغًا» داخض 
طضائه يف سثن املتاّطئ

 :  طاابسات
اغتالـت ميليشـيا مسـلحٌة يف عـدن 
املحتّلـة، أمـس األحـد، قياديـاً بـارزاً يف 
مـا يسـمى حركـة النهضـة السـلفية، 
املقربـة من حـزب «اإلصـالح»، بعد يوم 
عـىل لقـاءات مع قيـادات يف ما يسـمى 
االنتقايل يف إطار مساعي احتواء التيارات 

الجنوبية. 
وقالـت مصـادر محليٌة: إن ميليشـيا 
مسـلحة مدعومة من االحتالل اإلماراتي 

اقتحمـت «مكتب عضو مجلس شـورى 
النهضة» عـارف عيل الصبيحي وأطلقت 

الرصاص عليه وأردته قتيالً عىل الفور. 
وإمامـاً  ويعمـل الصبيحـي خطيبـاً 
لجامع الرحمة باملنصورة عدن، كما يعد 
من الشـخصيات االجتماعيـة البارزة يف 

املدينة املحتّلة. 
هـذا ويتهـم حـزب «اإلصـالح»، مـا 
يسمى االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي 
باسـتهداف قياداته الدينية والعسـكرية 
التصفيـات  عمليـات  وتنفيـذ  واألمنيـة 

واالغتياالت منذ سنوات. 

باتبئ أطرغضغئ: السثواُن سطى الغمظ تسئإ يف 
أضرار بغؤغئ ضاربغئ جاسامر لسصعد 
 :  تصرغر

أّكـدت باحثٌة أمريكيٌة أن اليمَن معرٌَّض لخطٍر كبري جراء نفاد مياه 
الرشب بالكامل؛ ألَنَّ غالبية الناس ال يحصلون عىل املياه النظيفة. 

وحملـت الباحثـة «نيكو جافارنيا» وهي باحثـة إقليمية يف الرشق 
 ،«inkstickmedia» األوسـط وشـمال إفريقيا، يف تقرير نرشه موقـع
تحالـف العدوان مسـؤولية تدمـري البنية التحتيـة الحيوية من خالل 
الهجمات الربية والجوية، َحيُث أرضت غارات التحالف بمصادر املياه 

واألرايض الزراعية. 
ولفتت إىل أن دراسة من عام ٢٠١٧م، أّكـدت أنه باستخدام بيانات 
مـن مرشوع بيانات اليمـن، أن األرايض الزراعية كانـت الهدف األكثر 
ترضًرا من قبل التحالف يف معظم املحافظات يف جميع أنحاء البالد بني 

مارس ٢٠١٥م وأغسُطس ٢٠١٦م. 
ونّوهـت إىل أن الغـارات الجوية للعدوان دّمــرت مضخات املياه يف 
األرايض الزراعيـة، ممـا جعل نظام الري بأكمله عديـم الفائدة، وترك 
املزارعني بدون وسـيلة إلنتاج املحاصيل، باإلضافة إىل الرضر الفوري 
الـذي أحدثتـه هذه الهجمـات عىل البيئة –سـواء يف التدمـري الفوري 
لـألرض واملياه أَو إلحاق الرضر بهـا– َفـإنَّها تـؤدي أَيْـضاً إىل أرضاٍر 
طويلـة املدى، َحيُث قد تؤدي أنظمة الري املعطلة إىل ترك األرض تجف 
وتصبـح غري صالحـة للزراعة، كما ثبت أَيْـضاً أن لألسـلحة املتفجرة 

تأثريات ملوثة طويلة املدى عىل املاء والهواء والرتبة. 
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 :  خاص
يف  جديـدًة  أزمـًة  اليمنـي  الشـعُب  يواجـُه 
ات النفطيـة؛ بَسـبِب إقـدام تحالـف  املشـتقَّ
تشـديد  عـىل  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
إجـراءاِت الحصـار الوحـيش املفـروض عـىل 
البلد، ومنِعه وصوَل أية سفينة وقود إىل ميناء 
الحديدة منـذ إعالن التمديد األخـري للُهــدنة، 
األمـر الذي يتجاوز مسـتوى «خـرق» االتّفاق 
ال  عليـه،  كامـالً  انقالبـاً  ويعتـرب  اإلنسـاني، 
ما أن الجزَء األكربَ منه كان يتعلق بدخول  ِسـيـَّ
السفن وتسيري عدد من الرحالت الجوية، وهو 
ما يعيد إىل الواجهة التحذيرات األخرية للقيادة 
الوطنية والتي أّكـدت أن الُهــدنة ستكون «يف 

مهب الريح» إذَا استمر احتجاز السفن. 
السـبت،  أعلنـت،  اليمنيـة  النفـط  رشكـة 
اضطرارها لبدء العمل بخطة الطوارئ؛ بَسبِب 
االختنـاق التمويني الناتج عن عدم وصول أية 
سـفينة وقـود إىل مينـاء الحديدة منـذ مطلع 
أغسـُطس املنرصم، األمر الذي أعاد إىل األذهان 
وضع مـا قبل الُهــدنة، عندمـا كانت طوابري 
السـيارات تمتـد لعدة كيلومـرتات أمام بعض 

محطات الوقود للسبب نفسه. 
وكانت رشكة النفط أوضحت أن عدد السفن 
املحتجـزة من قبل التحالف وصل إىل ٩ سـفن، 
بينها سـفينة مازوت تتبع قطـاع الكهرباء يف 
محافظة الحديدة التي تعيش موسم حر شديد 

هذه الفرتة. 
وبحسـب متحدث الرشكة، عصـام املتوكل، 
َفـإنَّ استحقاقات التمديد األخري للُهــدنة من 
سـفن الوقود لم تصل أبـداً، وأن آخر ما وصل 
إىل املينـاء كان من سـفن التمديد السـابق، ما 
يعني أن تحالف العدوان لـم «يمدد» الُهــدنة 
مـن جانبه، عمليٍّا، بل عـاد مبارشة إىل الوضع 

السابق لها. 
وأَشاَر املتوكل إىل التناقض بني الوضع القائم 
وادِّعـاءات املبعـوث األممي هانـز غروندبرغ، 
مينـاء  إىل  الوقـود»  «تدفـق  حـول  املتكـّررة 

الحديدة، والتي يقدمها دائماً يف إحاطاته أمام 
مجلس األمن يف سياق عملية التضليل املتعمدة 
التـي يمارسـها لتشـجيع دول العـدوان عىل 
االسـتمرار بانتهاك االتّفاق وتحويله إىل غطاء 
للمساومة ومقايضة املِلف اإلنساني بمكاسَب 

عسكرية وسياسية. 
عمـار  النفـط،  رشكـة  عـام  مديـر  وكان 
األرضعـي، كشـف جانباً مـن تفاصيل تواطؤ 
األمـم املتحـدة مـع دول العـدوان يف تشـديد 
إجـراءات الحصـار عـىل البلـد، َحيـُث نـرش 
األرضعي نص رسـالة موجهة من جانب آلية 
التفتيـش التابعـة لألمـم املتحـدة إىل السـفن 
إحداثيـات  إىل  بالوصـول  تبلغهـا  املحتجـزة، 
معينة وانتظار «تعليمات من سفن التحالف»، 
برغم من أن السـفن املحتجزة تحمل مسـبًقا 
تصاريح الوصـول إىل مينـاء الحديدة من قبل 

آلية التفتيش األممية نفسها. 
وتشـري هذه املعلومات بوضـوح إىل أن آلية 
التفتيـش التابعة لألمـم املتحدة قـد أصبحت 
التـي  التعسـفية  الحصـار  إجـراءات  تتبنـى 
يمارسـها تحالف العـدوان وتعتربها «روتيناً» 
ًة لقرصنة  طبيعياً، وهو ما يُعترب «رشعنًة» َفجَّ
السفن واسـتخدامها كورقة تفاوض وابتزاز، 
كما يعني ذلـك أن الحديث عن «تدفق الوقود» 
إىل مينـاء الحديـدة لم يكن منذ البداية سـوى 
دعاية تضليليـة للتغطية عىل واقـع الُهــدنة 
والنوايا املشبوهة التي يحملها تحالف العدوان 

واألمم املتحدة الستغالل االتّفاق. 
ـام  أَيـَّ قبـل  أّكــد  املشـاط  الرئيـس  وكان 
قليلـة خالل العرض العسـكري «وعد اآلخرة» 
أن العـودة إىل احتجـاز السـفن والتهـرب من 
التزامـات الُهــدنـة يعـرض الُهــدنة للخطر 

ويجعلها يف مهب الريح. 
وينص اتّفاق الُهــدنة عىل السـماح لسفن 
الوقـود بالوصـول إىل ميناء الحديدة وتسـيري 
رحـالت جويـة مـن وإىل مطار صنعـاء وفتح 
الطـرق واملعابر يف تعـز، إىل جانب وقف إطالق 

النـار، لكـن تعنت تحالـف العـدوان قد قلص 
مفاعيـل هـذا االتّفـاق املحـدود وحرصها يف 
دخول بضعة سـفن ضمن سياسـة «تقطري» 
ا وأقل مما  خبيثة، وتسـيري عـدد محدود ِجــدٍّ
تم االتّفـاق عليه من الرحالت الجوية، وهو ما 
يجعـل احتجاَز سـفن التمديد األخـري خروجاً 

كامالً عن االتّفاق، وليس ُمَجـّرد خرق له. 
ويـرى مراقبـون أن دول العـدوان تحـاول 
«خفض» سـقف مطالـب صنعاء اإلنسـانية 
للتمديد، والتي تتمثل برفع الحصار والوصول 
إىل آليـة لـرصف رواتـب موظفـي الدولـة من 
إيرادات النفط والغاز التي يتم نهبها بالكامل، 
وهـو األمر الذي كانت األمم املتحدة قد تعهدت 
بالعمـل ألجلـه، كمـا أرسـل تحالُـُف العدوان 
وسـطاء دوليني وإقليميني ملنحـه فرصة؛ ِمن 

أجِل تحقيقه. 
ويف محاولة مكّررة ومكشـوفة للتهرب من 
تداعيات االنقـالب عىل اتّفـاق الُهــدنة، دفع 
تحالف العدوان بحكومة املرتِزقة إلصدار بيان 
وقـح ينفـي احتجاز السـفن، ويتهـم صنعاء 
بافتعـال األزمة، عىل الرغم مـن أن صنعاء قد 
كشـف معلومات وإحداثيات السفن املحتجزة 

للتحّقق منها. 
وتشـري هذه املحاولـة بوضـوح إىل أن دول 
العدوان تريد إعادة األمور إىل نقطة الصفر عىل 
طاولـة مفاوضـات الُهــدنة، وهـو ما تؤيده 
سـلوكياتها خالل الفـرتة القصـرية املاضية، 
َحيـُث جاء تشـديد إجراءات الحصـار متزامناً 
مع محاوالت تصعيد عسـكري نفذها املرتِزقة 
يف تعز، إىل جانب رفضهم للمشاركة يف الجولة 

الثالثة من مناقشات عّمان. 
وتسـتخدُم دوُل العـدوان املرتِزقـة كواجهة 
للتنصـل عـن االلتزامات واملسـؤوليات املتفق 
عليهـا، عىل الرغم مـن أن املرتِزقة لـم يكونوا 
طرفـاً يف االتّفاق، وهو ما يمثُِّل مؤرشاً واضحاً 
وثابتاً عىل تمسـك تحالف العدوان بأُسـلُـوب 

املراوغة والغدر. 

سـتعني  الصفـر  نقطـِة  إىل  العـودَة  لكـن 
بالـرضورة عـودة التصعيـد العسـكري الذي 
َفـــرَّ منه تحالف العدوان إىل الُهــدنة؛ بَسبِب 
تداعياته املزلزلة، َحيُث تسببت رضبات «كرس 
الحصـار» العسـكرية التـي نفذتهـا القـوات 
املسـلحة قبل الُهــدنة بخسائر كبرية للنظام 
السعودّي وهّددت مصالح رعاته يف الغرب، ما 

دفعهم إىل رفع راية التهدئة. 
وكانـت صنعاُء قـد أعلنت أن فـرتَة التمديد 
الحاليـة سـتكون «األخـرية» يف حالـِة عـدم 
رصف  يتضمـن  واسـع  اتّفـاق  إىل  الوصـول 
املرتبـات ورفـع الحصـار، مؤّكــدة أن عودَة 
التصعيـد سـتكوُن «بمعطيـات أكـرب»، وهو 
ما يعنـي أن محاوالت تحالـف العدوان البتزاز 
صنعـاء قد ترتد عليه عكسـياً بصورة صادمة 

إذَا انتهى هذا الشهر بدون تغيري يف السلوك. 
ووّجهت صنعاء عدَة رسائَل عسكرية قوية 
وغري مسـبوقة لـدول العـدوان خـالل الفرتة 
املاضية، وتضمنت تلك الرسـائل الكشـف عن 
صواريخ بحريـة جديدة ونوعيـة، وعن إجراء 
تجارب ناجحة عليها، وهو ما اعتربه محللون 
البحـري  الحصـار  لكـرس  ــه  بالتوجُّ إنـذاراً 

عسكريٍّا إذَا استمر تحالف العدوان بتعنته. 
ويـرى مراقبون أن تحالَُف العـدوان يحاوُل 
خلـَط األوراق للحصول عىل تمديد إضايف بدون 
توسيع للمزايا اإلنسـانية، أَو بتحسني طفيف 

بدون التزام حقيقي. 
بحكومـة  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  ووّجـه 
اإلنقاذ، حسني العزي، تحذيراً جديداً للمجتمع 
الدويل عىل خلفية احتجاز سـفن الوقود، َحيُث 
أّكـد أن «االسـتمرار يف دفع صنعاء للتخيل عن 

حكمتها عمل يسء ومكلف للغاية».
وأوضح العزي أن السـنوات الثمان املاضية 
مـن عمر العـدوان تكفي للتأكيـد عىل حقيقة 
أن الحصـار املفروض عىل اليمـن والذي تديره 
الواليـات املتحـدة األمريكية جريمـة يجب أن 

تدان وتتوقف. 

السثّو غرجُع إلى جطعك طا صئض الُعــثظئ: 
تـــتـــثغـــراُت الـــرئـــغـــج املـــحـــاط ســطــى واجـــعـــئ املــحــعــث.. 

طراجــقٌت تضحــُش تعاذــآ افطــط الماتــثة طــع تتالــش الســثوان شغ سمطغــئ اتاةاز الســفظ
الماــعضض: اجــاتصاصاُت المرتطئ الراعظئ طظ الاعثئئ لط غخض طظعا حــغٌء إلــى طغظاء التثغثة

ق وصعد لطامثغث التالغق وصعد لطامثغث التالغ
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خقل لصاء المظسص افطمغ بعزغر الظفط والمسادن: الربملان غمظُح الرئغَج املحاط 
وجاَم العتثة طظ الثرجئ افوىل

 :  خظساء
منـح رئيُس مجلس النواب، الشـيخ يحيى عيل الراعي، أمس، الرئيَس املشـري 
الركن مهدي املشـاط، وسـاَم الَوحدة من الدرجة األوىل؛ وذلك إلسهاماته الفاعلة 

يف الحفاظ عىل وحدة الرتاب اليمني. 
وأَشـاَر رئيس مجلس النواب، إىل أن منح رئيس املجلس السيايس األعىل وسام 

الوحدة من الدرجة األوىل، يأتي تقديراً لدوره الكبري يف ترسيخ الوحدة اليمنية.
ونـّوه الراعـي إىل أن العرض العسـكري يف محافظة الحديدة يعد ُوسـاماً عىل 
صـدر ُكــّل يمني؛ نظـراً للحضور الكبـري يف الدفاع عن اليمن وَوحدته وسـالمة 

أراضيه. 

خقل تعاجثه بالتثغثة: الرئغُج املحاط غفااُح طرَضَج 
الحعغث الخماد لطشسغض الضطعي 

 : التثغثة
افتتح الرئيُس املشـري الركن مهدي 
ملحافظـة  زيارتـه  خـالل  املشـاط، 
َمرَكـَز  املاضيـة،  األيّـام  يف  الحديـدة 
الشـهيد الصماد للغسيل الكلوي الذي 

يَُعدُّ األوَل عىل مستوى املحافظة. 
ـُن املركـُز ٦٢ رسيراً  وفيمـا يتضمَّ
يسـتفيُد منها أكثَر مـن ٤٠٠ مريض، 

ه سـيعمل عـىل التخفيـف مـن  َفـإنـَّ
معانـاة مـرىض الـكىل مـن مختلـف 

مديريات املحافظة. 
املنطقـة  قائـُد  االفتتـاَح  حـرض 
العسـكرية الخامسـة اللواء يوسـف 
املدانـي، ومحافـظ الحديـدة محمـد 
عيـاش قحيم، وعـدد من املسـؤولني 
السلطة  وقيادات  الجمهورية  برئاسة 

املحلية باملحافظة. 

اسرتاٌف أطمغ خرغح بظحعب افزطئ الظفطغئ 
جراء الصرخظئ ووسعٌد جثغثة لفدعا

 :  خظساء
الحصـاَر  أن  املتحـدة  األمـُم  اعرتفـت 
املفروَض من قبل تحالف العدوان األمريكي 
معانـاة  يف  سـبَّب  اإلماراتـي،  السـعودّي 
كبـرية يف صفوف املواطنني جـراء االختناق 
التمويني يف مواد املشتقات النفطية، فضالً 
عن اعرتاف الوسيط األممي باخرتاق تحالف 

العدوان للُهــدنة اإلنسانية والعسكرية. 
جاء ذلك خالل لقاء وزير النفط واملعادن 
أحمد عبدالله دارس، مع منسـق الشـؤون 
اإلنسـانية يف اليمن «وليام غريسيل»، أمس 
تداعيـات  ملناقشـِة  صنعـاء،  العاصمـة  يف 
القرصنـة  يف  العـدوان  تحالـف  اسـتمرار 
واحتجاز سـفن الوقود، ومنـع وصولها إىل 

ميناء الحديدة رغم الُهــدنة املؤقتة. 
وتطرق اللقاء إىل املعاناة اإلنسـانية التي 
يمـر بها الشـعب اليمني جراء املمارسـات 
التعسـفية لتحالف العدوان واسـتمراره يف 
احتجاز سـفن الوقـود رغـم حصولها عىل 
تصاريـح دخـول مـن قبـل األمـم املتحدة، 
مما يضاعـُف من معانـاة املواطنني نتيجة 
الخدميـة  القطاعـات  تمويـن  يف  النقـص 
وامليـاه،  والكهربـاء  الصحـة  ـة  َخاصَّ

باملشتقات النفطية. 
ويف اللقـاء، أّكــد وزيُر النفـط واملعادن 
عىل رضورِة قيام األمـم املتحدة واملنظمات 
الدوليـة بواجبها تجـاه املعاناة اإلنسـانية 
للشـعب اليمنـي الناجمـة عن منـع دخول 
سفن املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة، 

ُمشـرياً إىل أهميّـة التدخـل العاجـل إليجاد 
حلـول ومعالجـات تضمـن دخـول سـفن 
ومنـع  سـهولة  بـكل  وانسـيابها  الوقـود 
القرصنة عليها؛ كونها ذات طابع إنساني. 

وأوضح الوزير دارس، أن هناك ٩ سـفن 
مشـتقات نفطيـة مـا تـزاُل محتجـزًة من 
قبـل تحالف العـدوان رغـم خضوعها آللية 
التفتيش والتحقيـق يف جيبوتي، وحصولها 
عىل تصاريـح أممية، الفتاً إىل أن اسـتمراَر 
احتجـاز سـفن الوقـود يتسـبب يف فـرض 
غرامات تأخري عليها، يتحملها أبناء الشعب 
اليمنـي وتضاعف من معاناتهـم إىل جانب 
األوضـاع التي يمـرون بها نتيجـة العدوان 

والحصار. 
مـن جانبـه، أّكـد املنسـق املقيـم لألمم 
املتحـدة، رضورة التنسـيق واملتابعـة؛ ِمن 

ملشـكلة  ومعالجـات  حلـول  إيجـاد  أجـِل 
احتجاز سـفن الوقود والعمل عىل تحييدها 
بما يسـهم يف تخفيف معاناة أبناء الشـعب 
اليمنـي، يف اعـرتاف رصيـح بـأن تحالـف 
العدوان يمارس القرصنة يف ظل الُهــدنة. 

أن  إىل  األممـي  املنسـق  أشـار  وفيمـا 
املنظمـة األممية تدرك مدى حاجة اليمنيني 
للمشـتقات النفطية، إال أنه أعلن ضمناً عن 
مدى العجز األممي عـن القيام بيشء ِحياَل 

انتهاكات العدوان وأدواته. 
ولفت غريسيل، إىل أن هناك أزمًة حقيقية 
تسـببت يف ظهور طوابري طويلة لسـيارات 

املواطنني أمام محطات تعبئة الوقود. 
وأطلق املزيد من الوعود التي دأبت عليها 
األمم املتحدة، بقوله إنهم سـيبذلون أقىص 

الجهود إلنهاء أزمة املشتقات. 

صعى السثوان تعاخُض اخرتاصاتعا قّتفاَصغ الُعــثظئ والتثغثة بظتع 300 خرق خقل 24 جاسئ
 : التثغثة

األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  يواصـُل 
السـعودّي اإلماراتي زعزعَة جهود السـالم، 
َحيُث أّكـدت مصادُر عسـكريٌة ارتكاَب قوى 
العـدوان والحصـار لنحو ٣٠٠ خـرق خالل 

الـ٢٤ ساعة املاضية. 
العـدوان  قـوى  أن  املصـادُر  وأوضحـت 
وأدواتـه ارتكبـت ٢٠٢ خروقـات للُهــدنـة 
خـرق  يف  تمثلـت  والعسـكرية،  اإلنسـانية 
بتحليق للطـريان الحربي األباتيش املعادي يف 
أجـواء عسـري، و٤٢ خرقاً بتحليـق للطريان 
االسـتطالعي املسـلح والتجسـيس يف أجواء 
محافظـات: مأرب، تعـز، حّجــة، الجوف، 

صعدة، الحديدة، الضالع، وجبهات الحدود. 
وأَشـاَرت املصادر إىل رصد خـرق ملرتِزقة 
العـدوان بقصـف صاروخي باتّجـاه مواقع 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف رشق حيـس 
بمحافظة الحديدة، وخرق آخر بعملية تسلل 
ملجموعة مـن عنـارص املرتِزقـة يف الضباب 
بمحافظـة تعز، منّوهـًة بارتـكاب املرتِزقة 
لخمسـة خروقات باسـتحداث تحصينات يف 
منطقة الشـبكة بنجـران، ويف خلف مزرعة 
مسـتور بمنطقة الجبلية يف مديرية التحيتا 

وجنوب ورشق حيس بمحافظة الحديدة. 
تسـجيل  تـم  أنـه  إىل  املصـادر  ولفتـت 
خمسـة خروقـات برضبات جويـة للطريان 
االسـتطالعي املسـلح التابـع للمرتِزقة عىل 

منـازل املواطنـني ومواقع الجيـش واللجان 
يف التبـة الخـرضاء وموقع الهندسـة يف باب 
غلق بمحافظـة الضالع، ويف منطقة غبار يف 
الكدحة بمحافظة تعـز ويف منطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا ويف شمال حيس بالحديدة. 
وأّكــد املصـدر رصد ١١١ خرقـاً بإطالق 
نار عـىل منـازل املواطنني ومواقـع الجيش 
واللجان الشـعبيّة يف محافظات مأرب، تعز، 
حّجــة، صعدة، الضالـع، الحديدة وجبهات 
الحـدود.  وبـنّي املصـدر أنه تم تسـجيل ٣٦ 
خرقاً بقصف مدفعي عىل محافظات مأرب، 
تعـز، حّجــة، صعدة الحديـدة، وجبهات ما 
وراء الحدود، َحيُث استهدف مرتِزقة العدوان 
بقصـف مدفعـي مكثّــف مواقـع الجيـش 

واللجان الشـعبيّة يف البلق الرشقي والروضة 
وملعـاء بمحافظـة مـأرب، فيما اسـتهدف 
مرتِزقـة العـدوان مواقـع الجيـش واللجان 
الشـعبيّة يف الطينـة وغرب حـرض واملزرق 
الضيعـة  منطقـة  ويف  حّجــة،  بمحافظـة 
واملصينعة برازح وعىل الشبكة باملدافن وعىل 

جبل كاظم باملالحيظ يف محافظة صعدة. 
وذكر املصـدر أن قصفاً مدفعيـاً مكثّـفاً 
للمرتِزقة، اسـتهدف مواقع الجيش واللجان 
يف منطقـة الجبلية بمديرية التحيتا وباتّجاه 
بمحافظـة  حيـس  رشق  وشـمال  شـمال 
الحديدة ويف مقبنة بمحافظة تعز، وكذلك يف 
جبل قمبورة الصباية ووادي جارة يف جيزان 

ويف الشبكة وجبل العمدة بنجران. 

إىل ذلـك، سـجلت غرفة عمليـات ضباط 
مسـاء  الحديـدة،  يف  والتنسـيق  االرتبـاط 
أمس األحد، رصـد ٨١ خرقاً لقـوى العدوان 
يف جبهـات املحافظـة خـالل الـ ٢٤ سـاعة 

املاضية. 
وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن خروق 
تحصينـات  اسـتحداَث  تضمنـت  العـدوان 
قتالية يف الجبلية وحيس، و٣ غارات للطريان 

التجسيس عىل الجبلية وحيس. 
وأَشـاَر املصـدر إىل أن الخروقات شـملت 
تحليق ٥ طائرات تجسسـية يف أجواء حيس 
والجبليـة، و١٧ خرقـاً بقصـف صاروخـي 
الناريـة  باألعـرية  خرقـاً  و٥٤  ومدفعـي، 

املختلفة. 
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ألقـى الرئيـُس مهدي املشـاط، أمس األحـد، كلمًة 
بمناسبة تدشني برنامج الصمود الوطني، وأوصل من 
خاللها العديد من الرسائل يف الداخل والخارج، محذراً 
دوَل العدوان من اسـتمرار مؤامراتهم التي ستؤدي إىل 
تمزقهم قبل أن يصلوا لوهمهم وأطماعهم املستحيلة. 
ويف َكلمتـه، أّكــد الرئيُس املشـاط أن الواقَع يدفُع 
الجميَع نحو إنجاح مؤّسسـات الدولة، وأن نطلق هذا 
الربنامـج من أهـداف برنامج الصمـود الوطني نحو 

إيجاد نشاط منظم للتَحّرك يف خدمة الناس. 
وقـال: «هذا أبرز هدف لهـذا الربنامج، االطالع عىل 
معانـاة الناس وتلمـس همومهم»، ُمضيفـاً «الحالة 
التـي وصل إليـه بلدنا تآمر ُكـّل الدول دون اسـتثناء، 
التكنولوجيـا،  دول  الـدوالر،  دول  النفطيـة،  دول 
دول األسـلحة، ونحـن يف شـعب اليمن ال نـزال جباالً 
صامدين»، منوًِّهـا إىل أن الصمود «هو أكرب نرص لحدِّ 

اآلن». 
َوأََضــاَف «اآلن يجب أن نفهم جميعـاً أيها اإلخوة 
أننا مسؤولون ُكـّل من موقعه أريد أن أنبه هنا لإلخوة 
املواطنـني، وكثري ممـن يتحدث عن أن هنـاك مظالم 
تحـدث وال يعرفون أيـن يذهبون، أنا أقـول لهم نحن 
وألول مـرة يف عمر الجمهورية اليمنية أطلقنا مكاتب 
الشـكاوى يف ُكـّل الجهات ولدينـا مكتب مرجعية، إذَا 
تقدمـت بشـكوى يف أية جهة ولم يتـم التجاوب معك 
هنـاك رقم خـاص يتبعنـا مبارشة نتدخـل إلنصافه، 
لدينـا أَيْـضـاً املظالـم يف مكتـب رئاسـة الجمهورية 
تشـتغل عىل مدار السـاعة، وسـنعزز ديـوان املظالم 
يف املرحلـة القادمة إن شـاء الله، ولدينا االسـتعداُد يف 
إنصـاف النـاس وبذل الحـق، هذا هو الذي سـنميض 

عليه باستمراٍر إن شاء الله». 
 

لطمســآولني: املعاذــُظ أطاظــٌئ يف أسظــاق 
الةمغع

وخاطب الرئيُس املشـاط مسـؤويل الدولـة بقوله: 
«املسـؤولية أمانـة يف أعناقكـم، إذَا ما لديـك قدرة أن 
تنتج فاعتذر، وهذا الكالم أنا كّررته مراراً وتكراراً وأنا 
أعرف أن الوضع صعب، وأعرف أن اإلْمَكانات شحيحة 
قد تكـون معدومة، لكـن يف ظل ُكـّل هـذه التحديات 

يجب أن ننتج وأن نبتكر الحلول». 
وأّكــد أن ُكـلَّ واحـد من مسـؤويل الدولية ملَزٌم 
بأن يقف مع نفسه ويحاسب نفسه ويسائل نفسه 
مـن اآلن يجـب أن يكون لديه برنامـج يقدم خدمة 
للنـاس، الفتـاً إىل أهميّـة أن يكـوَن اإلعـالُم مواكباً 
ويكون اإلعـالم واقعياً وليس معول هدم أَو سـالح 
هدم يجب أن يواكب وأن يشجع وأن يحاول أن يبني 
وينمي ويرفع الثقافة لدى الناس ويشتغل بالشكل 

الصحيح. 
 

خثطُئ املعاذظ أعط سعاطض الخمعد
ويف سـياق حديثه عن عوامل تعزيز الصمود، أّكـد 

املشاط أن خدمَة املواطن عىل رأِس تعزيز الصمود. 
وتابـع يف كلمتـه «أنا هنا بني شـعار يد تحمي ويد 
تبنـي، أتوّجــه إىل اليد التي تبني أن تكون بمسـتوى 
املسـئولية أنتم يا مسـؤويل الدولة، أنتم يا وزراء، ُكـّل 
مسـئويل الدولة وكّل من يسمعني استنهض بكم ُكـلَّ 
ضمري حي، اسـتنهض بكم مسـؤوليتنا أمـام الدماء 
الطاهرة التـي ذبحت عىل معبد التحّرر واالسـتقالل، 
ُكــّل التضحيات التـي قدمت أن نكون عن مسـتوى 

هذه التضحية». 
وشـحة  الوضـع  صعوبـة  عـن  حديثـه  وحـول 
اإلْمَكانيـات، أّكـد املشـاط «أن هنـاك تحديات، لكن 
إذَا هنـاك نيـة وهناك إراَدة َفــإنَّ اإلراَدة والنية تفت 
الصخور، فليسـت التحديات عذراً لدينا»، مسـتدركاً 
«كما نهض جيش الجمهورية اليمنية رغم التحديات 
ورغـم الصعوبـات التـي يالقيهـا وهـو يف مـرسح 
العمليات القتالية، التي ال يمكن أن يمر يوم لم يقدم 
فيه الشـهداء طـوال ثمانية أعـوام، إال أنه رغم هذه 
الظروف استطاع أن يستكمل عملية النهوض ويبني 
جيشـاً اآلن أصبح جيشـنا هـو جيـش الجمهورية 

اليمنية». 
وجدد التأكيد عىل أن «هدفنا جميعاً هو الوصول إىل 
املواطن، املواطن ُكـّل مواطن يف إطار سـلطة املجلس 
السـيايس األعىل خدمـات وتنمية هذا هدفنـا العام»، 
وأّكـد أنه «ال يوجد لدينا هدٌف يخص فئًة أَو منطقة»، 

داعياً املواطنني لدعم هذا النشاط. 
ولفـت إىل أهميّـة املبـادرات املجتمعية واألنشـطة 
املجتمعيـة يف التنميـة، مؤّكــداً أن املواطن مسـؤول 

بالدرجة األوىل وله واجبات وعليه مسؤوليات. 

عا أغُئ   الترُب لط تظاِه والعتثُة لظ تُفدَّ
صعة يف السالط

وعىل الصعيد السـيايس أّكـد الرئيس املشـاط «أنه 
وبناء عـىل املعطيات األخرية التي يفرضها واقعنا بما 
أننا يف مرحلة وسـطية لسـنا يف حرب مستعرة ولسنا 
يف سـالم»، منوًِّهـا إىل أن «الحرب لم تنتـه بعد بل هي 
ُمسـتمّرة وبطـرق متعددة»، مجـّدًدا التأكيـد عىل أن 
«الحرب سـالحها الوعي يف هـذه املرحلة، أيها اإلخوة، 
يجـب أن نرتقـي بوعينـا وأن ال نسـمع للمنظماتيني 

وأبناء ومخّلفات السفارات». 
وقـال: «نحن عاهدنا اللـه أن نحافظ عىل هذا البلد 
وأن نحميـه ونحمي وحدته واسـتقالله ونحافظ عىل 
سيادته واستقراره وسالمة أراضيه حتى نحصل عىل 

السيادة الكاملة لكل شرب من الرتاب الوطني». 
وأّكـد أن «الوحدة اليمنية أيها اإلخوة ليست وحدًة 
سياسـيًة كمـا يتصـور البعـض، بعـض الطامعني، 
الوحـدة اليمنيـة هـي وحـدة اجتماعيـة وجغرافية 
وطبوغرافيـة وتاريخية تفـرض عليكم أن ترتكوا وأن 
تكفـوا عن التآمر عىل الوحدة اليمنيـة»، منوًِّها إىل أن 
الوحدة ليسـت بني رشكاء سياسيني بل هي وحدة بلد 
هي وحدة اجتماع هي إرث هي تاريخ، ال تستطيع أن 

تتجاوز هذا كله أبداً. 
وأردف بالقول: «الوحـدة اليمنية باقية مهما تآمر 
عليهـا األعـداء، أية قـوة يف هـذه الدنيا، ال تسـتطيع 
إلغـاء الوحدة اليمنية، ما دام هناك جيش الجمهورية 
اليمنية جاهز لتحّمل املشاق والصعاب، فلن تستطيَع 

أيُة قوة يف هذه الدنيا إلغاء الوحدة اليمنية». 
وخاطب تحالـف العـدوان ومشـاريعه التمزيقية 
بالقـول: «أنتـم تبحثون عـن وهم أنتـم تبحثون عن 
رساب، ُكــّل إجـراءات الخـارج سـنعتربها إجراءات 
احتـالل ال صحـة لها وال رشعيـة لها مهما التبسـها 

بأحذية محلية». 
نعتربهـا  وال  رسابـاً  نعتربهـا  «نحـن  َوأََضــاَف: 
شـيئاً، بل إننا نعترب أنها مربّر ملواصلـة جهادنا حتى 
تحرير ُكـّل شـرب وحتى تعـود السـيادة الكاملة عىل 
كامل الرتاب الوطني»، يف إشـارة إىل تَحّركات العدوان 

التشطريية». 
وخاطب الرئيس املشـاط النظـام اإلماراتي بقوله: 
«أيهـا املتآمر عىل بلدنـا وعىل وحدتنا، احرتم نفسـك 
وكـف أذاك واعرف بأنك سـتتمزق بلدك قبل أن تحّقق 

مطمعـك يف بلدنا إن شـاء الله»، متبعـاً «اتركوا بلدنا 
وال مشـكلة إال لتدخالتكـم الخبيثـة وأطماعكم، وأنا 
هنـا أقـول لكـم بأنها سـتنفصل إن شـاء الله بعض 
مدنكم عندما يلحقها الـرضر نتيجة حماقاتكم، قبل 
أن تتمزق اليمن، وقبـل أن تحّققوا أي انفصال يف هذا 

اليمن». 
وبشـأن ما يجـري يف جنوب اليمـن املحتـّل، أّكـد 
املحافظـات  بعـض  «مشـاكل  أن  املشـاط  الرئيـس 
الجنوبيـة والرشقيـة كانـت مفتعلـة يقـف وراءهـا 
الطامعـني واملحتّلـني فقط كانت تنفذهـا أياد عميلة 
لهـم يف ذلك الوقـت ويف األنظمة السـابقة»، منوًِّها إىل 
أنـه «لو لم تتدخل دول الخـارج َفـإنَّنا ممكن أن نحل 
ُكــّل مشـاكلنا، نحـن ترضرنـا َكثرياً، لكـن ترضرنا 
نتيجـة أطماعكم، أنتم مـن كنتم توّجـهـون األيادي 
العميلة للعبـث ببلدنا بما فيهـا املحافظات الجنوبية 

واملحافظات الرشقية». 
وجـدد فتـح الفرصـة أمـام املخدوعـني واملرتِزقة 
بقوله: «الحلول ليست منكم، الحلول منا كفوا أيديكم 
ونحـن أبناء بلد واحد، ممكـن أن نتجاوز ُكـّل املايض 
ونحل مشاكلنا، مشـاكلنا هو أنتم وتدخلكم اليسء»، 
مسـتدركاً « لذلـك أكـّرر الدعـوة كمـا قالها الشـيخ 
املجاهد يحيى عيل الراعـي للمخدوعني، باُب العفو ال 
زال مفتوحـاً عـودوا إىل صوابكم، لقـد ظهرت أطماع 
الغـزاة واملحتّلني يف هذه اآلونة أكثر من أي وقت مىض 

إن كان لكم عقل». 
 

أزطئ املحاصات.. َتـّض ساجض بالسطط َأو بالصعة
ويف ختـام كلمته عـرج الرئيس املشـاط عىل أزمة 
املشتقات النفطية.  وأّكـد أن أزمة املشتقات النفطية 

ستُحل إن شاء الله. 
ولفت الرئيس املشـاط إىل إْمَكانية القيام بعمليات 
ردع للدفاع عن حقوق الشعب اليمني، َحيُث قال: «إذا 
لم تدخل املشـتقات النفطية سـيتم التشـاور باتِّخاذ 
القرار املناسـب الذي سنسـمعه أبناء شـعبنا إن شاء 

الله سبحانه وتعاىل». 
وتوّجــه للمواطنـني يف ختام كلمتـه بقوله: «أيها 
املواطـن العزيـز، همـك همنا، ال هم لنا سـوى همك، 
ك تسـتحق منـا ُكــّل خـري  سـنكون إىل جانبـك؛ ألَنـَّ
وتسـتحق منا أن نسهر وأن نتعب عىل تحقيق ُكـّل ما 

يخدمك، وما توفيقي إىل بالله».

ساعثظا اهللا أن ظثُثَم املعاذظني وأن ظتمَغ 
بطثظا وَوتثته واجاصقله تاى الظخر

خثطــئ المعاذــظ سطى رأس تسجغــج الخمعد والسروض السســضرغئ شغ جمغــع المظاذص تئســث سطى الفثر
سطى الغث الاغ تئظغ طظ وزراء وطســآولغظ أن تضعن بمســاعى المســآولغئ وطساعى الادتغات شغ طغادغظ الصاال
ق بث أن ظظعخ بمســآولغاتظا الثثطغئ ضما ظعخ جغح الةمععرغئ الغمظغئ رغط الاتثغات ورغط الخسعبات

والاساوظغــات  الةمسغــات  وإظحــاء  المةامسغــئ  المئــادرات  اجــاشقل  تــط  إن  بئطثظــا  جــظظعخ 
التــرب لــط تظاــِه بســث بــض عــغ ُطســامّرة وبطرائــص طاســثدة وجــقتعا العســغ شــغ عــثه المرتطئ
طــا دام جغــح الةمععرغئ الغمظغئ جاعجًا لاتمض المحــاق والخساب شطظ تســاطغع أغئ صــعة إلشاء العتثة

الرئغج المحاط خقل تثحغظ برظاطب الخمعد العذظغ بمةطج الظعاب:
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- بدايًة، دكتور العزي فقيه يتساءل العديد 
مـن الجماهري عن رس إنشـاء كلية الزراعة 
رغـم الظروف االسـتثنائية التـي يمر بها 

البالد؟
الحقيقة أن سـبَب إنشاء الكلية يعود إىل 
القيادة السياسـية والثوريـة ممثلة بقائد 
املسـرية القرآنية السيد العلم عبد امللك بدر 
الديـن الحوثي –يحفظه اللـه- والتي تويل 
بالجانـب الزراعي والتنمية  بالغاً  اهتماماً 
أََساسـياً  الزراعية؛ باعتبَـار الزراعة رافداً 
للصمـود اليماني، وهـي عمود جوهري يف 
مواجهة العدوان وكرس الحصار، ويف العام 
(٢٠١٩م-٢٠٢٠م) وجهت القيادة الثورية 
بإنشـاء كليـة الزراعـة يف الحديـدة، وذلك 
ملواكبة الثورة الزراعيـة والتي تأتي ضمن 
مرشوع الدولة املدنية الحديثة، وتجسـيداً 
ملرشوع الشهيد الرئيس الصماد «يٌد تحمي 

ويد تبني». 
والواقُع أن القيادة السياسـية والثورية 
تريـد مـن خـالل الثـورة الزراعيـة كـرس 
الحصار املطبق عىل بالدنا من قبل العدوان 
وإلحـاق هزيمـة اقتصادية نكـراء بقوى 
العدوان كمـا تتواىل هزائمهم عىل يد رجال 
الرجـال مـن املرابطـني يف الجبهـات، ولذا 
حرصـت القيادة عىل دعم الجانب الزراعي 
وتوفري ُكـّل السـبل املمكنـة التي تؤدي إىل 
تحقيـق االكتفـاء الذاتي بالـذات يف جانب 
الحبـوب والخـرضوات والفواكه، وسـعياً 
لتحقيق ذلك أتـت التوجيهاُت املبارشة من 
قائد الثورة -يحفظه الله- بإنشـاء الكلية 
والتي بدورها ستسـهم يف تثقيف املجتمع 
النهـوض  كيفيـة  يف  املزارعـني  وتوعيـة 
بالقطاع الزراعي وتحقيق االكتفاء الذاتي. 
 وبنـاًء عـىل التوجيهـات العليا حرصت 
رئاسة الجامعة عىل إنجاح الكلية الناشئة، 
فعملت عـىل إعفـاء الطـالب املقبلني عىل 
الدارسـة من الرسوم الدراسية منذ النشأة 
وإىل اليـوم، َحيـُث اسـتوعبت الكلية ثالث 
ُدَفـع دون أن تسـتلم منهـم ريـاالً واحداً 
واللجنة الزراعية والسـمكية العليا وعدتنا 
بتبنـي الكليـة وتوفـري املوازنـة الالزمـة 

الستمرار العمل. 
 

- دكتور عزي هالَّ حدثتنا عن أقسام الكلية 
والذي يميزها عن غريها؟

حرصنـا يف إعـداد خطـة اإلنشـاء عـىل 
أن تحتـوي الكليـة ثالثة أقسـام القسـم 
األول النباتي والقسـم الثاني قسم اإلنتاج 
الحيواني والدواجن والقسم الثالث اإلرشاد 
الزراعـي والتنميـة الريفيـة، وبذلك تكون 
الكلية قد ارتكزت عىل قسـمني أََساسـيني 
هما قسـم اإلنتاج وقسـم التوعيـة املعني 
عىل إرشـاد املزارعـني بالربامج الصحيحة 

الكفيلة بتحقيق االكتفاء الذاتي. 
أما مـا يميز الكلية عـن غريها فهو أننا 
جعلنا نسبة التطبيق العميل ١٠٠ ٪ ناهيك 
عـن انفرادنا بجعل التخصص الدرايس من 
العام الثاني بخـالف الكليات األُخرى التي 
تجعل عـام التخصص من السـنة الثالثة، 
فـإدارة الكليـة حّددت يـوم األربعـاء من 
ُكـّل أسـبوع زيـارًة علميًة ملسـتوى أول، 
والخميـس زيـارة علميـة ملسـتوى ثاني، 
فيتم زيـارة املراكز البحثية والهيئة العامة 
للبحـوث الزراعيـة وغريهـا مـن املناطق 
املتعلقـة بالجانـب الزراعـي، يف ما يخص 
املنهج الدرايس حرصنا عىل البدء من َحيُث 
انتهـى اآلخرون، َحيُث اطلعنا عىل عدد من 
املناهـج الزراعيـة بمختلف بلـدان العالم 

وحرصنا عىل االستفادة بما يخدم البلد. 
 

- كيف تقيِّمون نسـبة إقبـال الطالب عىل 
الدراسة يف الكلية وما هي التسهيالت التي 

يمكن أن تقدم للدارسني؟
يف الحقيقيـة بلـغ عـدُد الطـالب خـالل 
العامني املاضيني ١٢٣ طالبًا وطالبة ونحن 
نتوقـع أن يفـوق عدد الطالب لهـذا العام، 
وطالبة  َحيُث لدينا إحصائية بــ٤٠ طالباً 
رغم أننا يف بداية التسجيل ومع الدور الذي 
تقـوُم بـه اللجنـُة الزراعية العليـا يف نرش 
التوعيـة والرتويج للكلية نأمـل أن يتوافَد 

أكربُ عدد من الطالب. 
ومن التسـهيالت التي يمكن أن تقدَم يف 

املسـتقبل إذَا ما توفر الدعم املناسـب فقد 
احتـوت خطتنـا عىل بنـاء سـكن للطالب 
ومنحهم مبالغ رمزية شهرياً وذلك تشجيعاً 
لهم، َحيُث وجهت رئاسة الجمهورية هيئة 
األرايض ملنحنـا قطعة أرض واسـعة لبناء 
السـكن وجزء يخصص للمراكـز البحثية 
وبقيـة األرض يتـم اسـتغاللها يف الجانب 
الزراعي اإلنتاجي وأكرب تسـهيل يمكن أن 
يقدم للطالب الدارسني هو أن األخ محافظ 
املحافظة والقيادة السياسـية بشكٍل عام 
توعـدوا ربط الخريجني بالواقع العميل من 
خـالل توظيفهـم أَو منحهـم قطـع أرض 
للعناية بها واإلنتاج بما يحّقق العائد املايل 

لهم. 
 

- نالحـظ العديَد مـن الشـباب يتخوفون 
من املسـتقبل، األمر الذي يدفعهم الختيار 
التخصصـات التـي لهـا طلب ُمسـتمّر يف 
الواقـع العميل كالطـب والرتبية وغريها ما 

تعلقيكم عىل ذلك؟
نعم من الثقافـات املغلوطة التي تلقاها 
الشـباُب العربـي التخـوف من املسـتقبل 
أَو باألصـح الخـوف عـىل الـرزق رغـم أن 
اللـه تعاىل قـد تكفل برزق عبـاده جميعاً، 

ونظـراً لتعمد األنظمـة العربية يف تهميش 
إىل  أَدَّى  ذلـك  ُكــّل  التخصصـات  بعـض 
تفيش هذه الظاهـرة، ولكن يف ظل القيادة 
الصادقـة نقول للشـباب: ال داعـي للقلق 
فالحكومة والقيـادة الثورية يعملون عىل 
قدٍم وسـاق يف النهوض بالقطاع الزراعي، 
فهنـاك العديد مـن املبـادرات والجمعيات 
والـرشكات التعاونية التي تعمل يف القطاع 
الزراعي وتحرص عـىل النهوض به، ثم أن 
تحقيـق االكتفـاء الذاتـي أصبـح رضورة 
ملحة وتوّجـهاً عام ضمن الرؤية الوطنية 
لبنـاء الدولـة املدنيـة الحديثـة ناهيك عن 
حرص القيادة الشديد يف مواجهة الحصار 
والتغلـب عىل العـدوان والـذي ال يمكن أن 

يتحّقق إال بتحقيق االكتفاء الذاتي. 
 

- كلمة أخرية لكم؟
ا،  أود أن أوصـَل ثالَث رسـائل هامة ِجـدٍّ
أوالً إىل أبنائـي الطالب: ال تفوتوا فرصتَكم 
الذهبية يف التعلـم وخدمة وطنكم فالدولة 
والقيـادة تقـف إىل جانبكـم ولـن ترتككم 
وحيدين فاستغلوا الفرصة يف تنمية الوعي 
وتوسعة املدارك العلمية من خالل الزيارات 
امليدانيـة والتجـارب املعملية التـي تتوفر 
لكـم يف الكليات فكلما توسـعت مدارككم 
كلما اسـتفدتم يف خدمـة واقعكم العميل، 
األكاديميـون والحكومة معكم وسـتعمل 
عىل تذليـل الصعـاب أمامكم َومـا عليكم 
سوى اإلبداع واالبتكار فرتك الفرصة غصة 

كما قال اإلمام عيل. 
وباألخص  للحكومـة  الثانية  ورسـالتي 
اللجنـة الزراعية والسـمكية العليا ووزارة 
الزراعـة: نشـكركم عـىل هـذه الخطوات 
سـتؤتي  والتـي  واالسـتثنائية  الجبـارة 
ثمارها يف القريب العاجل -بإذن الله- كما 
انترص اليمن عسـكريٍّا سينترص اقتصاديٍّا 

وزراعياً. 
ورسـالتي للمجتمـع اليمني أن يّشـمر 
سـاعديه ويبني أرَضه ويسـاند الحكومة 
يف تحقيق ُكــّل ما أمكن تحقيقه يف مجال 

االكتفاء الذاتي. 

سمغُث ضطغئ الجراسئ بةاطسئ التثغثة السجي شصغه شغ تعار لـ «المسغرة»:

لثغظا خطئ لئظاء جضظ لططقب وطظتعط طئالَس رطجغئ حعرغًا 
والاسةغض يف الضطغئ غاط طةاظًا طظث الاأجغج وتاى الغعم
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 :  أتمث داوود
ترتُُك بعُض القصص جروحاً ال يمكن 
أن تندمَل بسـهولة، وبعض املآيس يمكن 
أن تكتـب بلغـة الدمـع ويمكـن أَيْـضـاً 
أن تكتـب بلغـة الـدم، ومـع ذلـك ليس 
هناك أسـوأ من أن يرتكب العدّو جريمة 
بـكل قبح وتوحـش، ثم تدخـل يف عتمة 

النسيان. 
يف الثالث من يوليو سـنة ٢٠١٩، كان 
يومـاً مليئـاً بالبـؤس والحـزن والنواح، 
وابتـالء ألرسة لـم تنخـرط أبـداً يف صف 
املعتدين، وفضلت أن ترفع رأسـها عالياً، 
لتقـول ال للعـدوان وال للمرتِزقـة.. إنها 
أرسة بيت األمـري يف منطقة املنني جنوب 
مدينـة مـأرب، والتي شـاءت األقدار أن 
نازحـني  إىل  ويتحولـون  بهـم،  تعصـف 
إىل  يخضعـون  ومعتقلـني  ومرشديـن، 
أشـد أنواع التعذيب يف السـجون املظلمة 

بمأرب. 
بمحاولـة  الحكايـة  تفاصيـل  تبـدأ 
سـلطة االرتـزاق بمـأرب وعـىل رأسـها 
سـلطان العـرادة، بالضغـط عـىل بيـت 
األمـري، لتحديـد موقفهم مـن العدوان، 
واالنضمـام إىل صفوفهـم، كمـا فعلـت 
بقيـة القرى والقبـل، لكنهم رفضوا ذلك 
بشدة، مؤمنني أن الوطن الكبري ال يمكن 
التفريـط برتابـه بسـهولة، وأن التكالب 
عليـه عار سـيالحق صاحبه أبـد الدهر، 
ونتيجـة لهـذا املوقف فقد دفعـوا الثمن 

غالياً. 
تقع منطقة املنـني أَو ما يطلق عليها 
بـاألرشاف يف جنوب مدينـة مأرب، تحت 
سيطرة مليشـيا حزب «اإلصالح»، وهي 
مـن القبائل التـي لها ثقـل وحجم كبري 
باملحافظـة، لكن قانـون الغاب لإلصالح 
فيها ال يسـمح بأيـة معارضـة أَو إبداء 
موقف مغاير للعدوان، وكّل من سلك هذا 
الطريق، َفـإنَّه سيدون يف خانة «التمرد» 
وعليه أن يتحمل النتائج، وهذا بالفعل ما 
حدث آلل األمري، َحيـُث بدأت املضايقاُت 
عليهم من ُكـّل جانـب، وكانت منازلهم 
مـن ضمن قائمـة بنك األهـداف لطريان 
العدوان األمريكي السعودّي، َحيُث قتلت 
وأصابت عدداً منهم، وتم انتشال أجساد 
النسـاء واألطفـال مـن بـني األنقـاض 

حالهـم كحـال املدنيـني األبريـاء الذين 
سفكت دماءهم يف ُكـّل ربوع اليمن. 

بـدأ الخناُق يضيُق شـيئاً فشـيئاً عىل 
هـؤالء األبطـال األحـرار، فكانـت نقاط 
التفتيـش تفرض عليهم قيـوداً صارمة، 
وتلجأ إىل تفتيشـهم بـكل دقة، وتمارس 
بحقهم ُكـّل أسـاليب املضايقة والتعنت، 
دون أن يـرق لهـم جفـن أَو ضمـري، ثم 
فكـر األعـداء بحيلـة أُخرى لعـل وعىس 
ترتاجـع القبيلـة عن موقفها، فأرسـلوا 
الوفـود للتفاوض معهم، وكان عىل رأس 
هـذه املطالب بـأن ينخرطـوا يف صفوف 
املرتِزقـة وأن يكونوا عونـاً للمعتدي عىل 
أبنـاء الوطـن، لكن ذلـك كان صعباً عىل 
أحرار آل األمري، وعىل الرغم من جراحهم 
الغائرة واملضايقات التي فرضت عليهم، 
والواقـع املظلـم الـذي يعيشـون فيـه، 
والحصار املطبق عليهـم من ُكـّل جانب 
إال أن قراراهـم النهائي الـذي لم يتنازلوا 
عنـه هو الرفـض باالنضمـام إىل طابور 
العمالة والذلة والخيانة، واالسـتمرار يف 
موقفهـم الحر مهما كلـف ذلك من ثمن 

أَو تضحيات. 
كان أحـرار بيت األمـري يدركون جيًِّدا 
أن عواقـب االنضمام إىل صفوف الخيانة 
سـيواجهون  وأنهـم  مكلفـاً،  سـيكون 
الكثـري مـن املتاعـب، ولن يسـلموا من 
األذى عىل اإلطـالق، لكنـه كان خيارهم 
الوحيد الذي ال مفر منه، وقد أجمع عليه 
الكبار والصغار، النسـاء والرجال، ومن 
بعدهـا خيم الرش عليهم من ُكـّل جانب، 
وبدأوا مرحلة جديدة تتطلب منهم الصرب 
والثبات واللجوء إىل الله، ليكون لهم عوناً 

وسنداً. 
 

الجتُش اآلبط
نفـد صـربُ سـلطات مـأرب، فأعطى 
التوجيهـات  العـرادة  سـلطان  املرتـِزق 
مـأرب؛  يف  األرشاف  منـازل  باقتحـام 
السـلطة،  عن  باعتبَارهـم «متمرديـن» 
فبـدأ الزحـف عـىل منطقـة «املنـني» يف 
الثالـث من يوليـو ٢٠١٩، بعدد كبري من 
املسـلحني، تتقدمهم الدبابات واألسلحة 
مسـلحني  هـؤالء  وبرفقـة  الثقيلـة، 
و»القاعـدة»  «داعـش»  تنظيمـي  مـن 
اإلجراميني، َحيُث كانوا يف نشـوة وفرحة 
كبرية، جعلتهم يتباهون بهذا 
االقتحـام وكأنهـم يحـّررون 
األقـىص، لكـن األبطـال مـن 
أرسة آل األمري وعىل الرغم من 
قلـة عتادهـم وعدتهـم كانوا 
لهـم باملرصـاد، وأرصوا عـىل 
املقاومة والتصـدي للمعتدين 
بكل ما يمتلكون من أسـلحة، 
فاسـتمر القتـال ألكثـر مـن 
ام، حتى نفد ُكـّل  خمسـة أَيـَّ
ما لـدى املقاتلني مـن ذخرية، 
ولم يعـد أمامهم مـن مخرج 
سوى التسـليم باألمر الواقع، 
ـة وأن الحصار كان قد  وَخاصَّ
أطبق عليهم مـن ُكـّل جانب، 
وقـد تزامن بقصف هسـرتي 
الثقيلـة  األسـلحة  بمختلـف 

واملتوسطة، فاستشهد
خـرية شـباب أهـل القرية 
من  وأخـذ  آخـرون،  وأُصيـب 

بقي لـألرس، فكانت هـذه املأسـاة قدراً 
لبيـت األمـري، وكربـالء جديـدة، جعلت 
أحدهـم يؤّكـد أنها سـلبت منهم الكثري 
والكثري وجعلت منهم أجساداً بال أرواح. 
أرسة  مـن  االنتقـام  املعتـدون  قـّرر 
إحـراق  عـىل  فأقدمـوا  األمـري،  آل 
منازلهـم، وصـادروا بعضهـا، ونهبـوا 
ُكــّل محتوياتهـا، وتم تهجري النسـاء 
واألطفـال، يف غربة موحشـة كتلك التي 
حدثت للفلسـطينيني يف ٤٨، حني احتل 
قراهـم اليهـود الصهاينة بـكل توحش 
ودنـاءة، ليكتـب لهـؤالء األبطـال حياة 
أُخرى مـع النـزوح والتـرشد، والعيش 
بذكريـات األلم واألىس، يف حـني ال يزال 
الجالديـن،  قسـوة  يواجهـون  األرسى 
املهـني،  والعـذاب  املعتقـل،  ووحشـة 
ويخضعون للمحاكمة الظاملة، والتي قد 
تـودي بهم إىل حبل املشـنقة كما يرغب 

األعداء املتوحشني. 
وأمـام هذا الواقـع الرتاجيـدي فضل 
الكثـري مـن النازحني من قريـة «املنني» 
بعد تهجريهـم قـرساً، وإخراجهم عنوة 
مـن منازلهـم التوّجـه صـوب صنعاء، 
والعيش فيها، محتفظني يف قلوبهم، بألم 
ما أصابهم، ومنتظرين ما ستسـفر عنه 
قادم األيّام، وكلهم أمل بالله بأن األعداء 

لن يمروا، وأن الله يمهل وال يهمل. 
 

خرخئ تداطظ
وعـىل الرغم من مرور ٣ سـنوات عىل 
هذه الجريمة، إال أنها لم تحظ بالتغطية 
الواسعة من قبل وسائل اإلعالم، وهذا ما 
استشعره ناشطون الشهر املايض، َحيُث 
أطلقوا حملة إلكرتونية للتذكري بمأسـاة 
الوحـيش  االجتيـاح  وجريمـة  «املنـني» 
ملليشيا اإلخوان بحق األرشاف وآل األمري 

بمأرب. 
لـدى  َكبـرياً  رواجـاً  الحملـة  والقـت 
والحقوقيـني  والسياسـيني  اإلعالميـني 
الذيـن عربوا عـن حزنهم العميـق تجاه 
مـن  الكريمـة  األرسة  لهـذه  َحــّل  مـا 
الدواعـش  قبـل  مـن  وتوحـش  تنكيـل 
ومليشـيا «اإلصـالح»، مؤّكـديـن أن ما 
ارتكبتـه عصابـات اإلجـرام ومـن يقف 
خلفهـا بحـق آل األمري من قتـل للرجال 
واألطفال واألرسى واعتقال أكثر من ٣٣ 
شـاباً وطفالً وشـيخاً، وإحراق منازلهم 
ومزارعهـم وتدمـري ونهـب ممتلكاتهم، 
جرائـم إبـادة جماعية يجـب أال تتغافل 
عنها املنظمات الحقوقية واإلنسـانية أَو 

تتجاهلها. 
ودعا الناشطون لإلفراج عن املعتقلني 
لدى سـلطة مرتِزقـة العـدوان منذ نحو 
ثـالث سـنوات، محملـني قيـادات حزب 
«اإلصـالح» باملحافظة وسـلطة العرادة 
املسؤولية الكاملة عن حياتهم ووضعهم 
الصحـي والنفـيس، ومؤّكـديـن أن يـد 
العدالـة سـتطال جميـع من شـارك أَو 

تورط يف الجريمة. 
سـتظلُّ مأسـاُة بيـت األمـري بمأرب 
واحدًة من أبرز املجازر املتوحشة ملرتِزقة 
وهـي  «اإلصـالح»،  ومليشـيا  العـدوان 
جريمـة لن تسـقط بالتقادم، وسـيأتي 
اليـوم الذي يدفع فيـه املجرمون ثمن ما 
ارتكبوه من خسـة ودناءة، وما ذلك عىل 

الله ببعيد. 

تقرير

ضــــربــــقء طــظــســغــئ
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ُأولعغاُت 
المرتطئ

خثغةئ المّري

ويف خطـاب ُقرآني عظيـم، ويف ذكرى عظيمة 

لهـا أهميتها الُكربى، ظهر قائد الثورة «يحفظه 

اللـه» بكلماتـه القرآنية، بكل ثقـة ويقني، أمام 

املأل وأحرار العالم، ظهَر البدر بـنوره السـاطع، 

كاشـفاً ظلمَة الليل الدامس، ظهّر البدر ُمكتمالً 

ييضء الدروب امُلوحشـة، ِبـخطابه الذي يشفي 

يُغيـظ  الـذي  خطابـه  ُمؤمنـني،  قـوٍم  صـدور 

امُلنافقـني، خطابه الذي يحسـب له العـدّو ألف 

حسـاب؛ ألَنَُّه خطاب يف محلـه باختصار، وألنُه 

هـذه املرة تحـدث عـن األولويات التي الشـعب 

اليمني اليوم سـيتَحّرك ويُطبقها قوالً وفعالً، يف 

ُكــّل املجاالت، فهو شـعب الحكمـة واإليَمـان، 

الذي سيتصدى لقوى العمالة والنفاق. 

فمـن األولويات الثالث التـي تحدث عنها قائد 

الثورة «يحفظه الله»:

1 - مواجهة العدوان. 

2 - استقرار الجبهة الداخلية.

3 - إصالح مؤّسسات الدولة.

ونحُن كـشـعب يمني عظيم، ونحُن يف الوقت 

الذي تسـعى فيه دول العدوان لتمديد الُهــدنة، 

واسـتمرار الحصـار، ونهـب الثـروات والنفـط 

والغـاز، وتدهور األوضـاع، من ُهنـا أطلق قائد 

الثـورة «يحفظـه اللـه» أولويات هـذه املرحلة 

ومن أهمها: التصدي لهذا العدوان الغاشـم الذي 

منذ مـا يُقارب ثمان سـنوات، وهو ُمسـتمّر يف 

إجرامه وبغيه، ولكن شـعبنا اليمني سـيتصدى 

لكل ُمؤامرات األعداء، وسيكون يف أتم الجهوزية 

واالسـتعداد، إن صعـدوا الحـرب صعدنـا، وإن 

أرادوا السلم فنحُن أهل السلم قبلنا، ولن نخضع 

أَو نركع لكل من اعتداء علينا. 

وخـالل هذه الفـرتة سـعى العدّو بـكل جهد 

لزعزعته الجبهة الداخلية، وحرص ُكـّل الحرص 

عىل نرش الشـائعات واألقاويـل الكاذبة، لهدفه 

الواضـح واملكشـوف، يف عدم اسـتقرار الجبهة 

الداخلية، فـال بد من الحفاظ عـىل هذه الجبهة 

لتسـتقر كما أّكـد عىل اسـتقرارها قائد الثورة، 

ويجـب اتِّخـاذ الحيطـة والحـذر، ونكـون عىل 

درجـة عالية من الوعـي واالنتباه، فنحُن ال نزال 

يف ُهــدنـة والعدّو يسـتلغها لصالحـه، ويعمل 

بشكل ُمكثّـف لكي يقهرنا ويذلنا، ُمستغالً هذه 

الُهــدنـة، فيجب بأن ال نغفـل عن هذه الجبهة 

مهما كان. 

وآخر ما تطرق إليه السـيد «يحفظه الله» من 

هذه األولويات: هو إصالح مؤّسسات الدولة؛ ألَنَّ 

هذا األمر هو بيد السلطة، وال بدَّ االلتزام بها، وال 

بُـدَّ من استشـعار املسـؤولية، وتوحيد الكلمة، 

والتَحـّرك بما تقوله القيادة الحكيمة، وسـتظل 

هـذه األولويات، هي من تحفظ للشـعب اليمني 

عزتـه وكرامتـه، ومـن خاللها سـنُهزم تحالف 

العدوان، ونُحّقق لشعبنا الحرية والسالم، ونأبى 

الخنوع واإلذالل. 

وسُث اآلخرة.. وطا بسَثعا 

وسُث اآلخرة.. اجاراتغةغُئ دتر السثوان وإغصاف 
ظعإ بروات الغمظ

سئث الصعي السئاسغ

ليسـت املـرة األوىل ولن تكـون األخرية، ظهـور الجيش 
اليمنـي، بتلك الصـورة املرعبـة والقاسـية، وبذلك الزخم 
والعنفوان، فأعداء اإلنسـان والتاريخ واألرض والحضارة 
اليمنيـة، بذلوا جهـوداً كبـرية وجبارة يف سـنوات ما قبل 
ثورة الحادي والعرشين من سـبتمرب 2014م، لتمزيق هذا 

الجيش وهيكلته وتفتيته. 
ومنـذ بدء العـدوان األمريكي السـعودّي عـىل بالدنا يف 
26 مـارس 2015م، كان الهـدف االسـرتاتيجي هو تدمري 
القـدرات العسـكرية للجيـش اليمنـي، وتدمـري مخزون 
األسـلحة؛ كي تتمّكـَن جحافـُل الغزو من احتـالل اليمن 
بكل سهولة، وإخضاعه بعد ذلك وإجباره عىل االستسالم، 

وذلك بشهادة ناطق تحالف العدوان الذي قال: «تم تدمري 95 % من قوة 
الجيش اليمني». 

لكن ما حدث ويحدث اليوم وبعد مرور أكثر من سبع سنوات من ذلك 
الترصيـح عكَس صورًة مغايرة تماماً، فقـد تمّكنت قيادة الثورة ممثلة 
بالسـيد القائد العَلم عبد امللك بدر الديـن الحوثي من إعادة بناء وتنظيم 

جيش يمني عمالق، أدهش العالم خالل فرتة وجيزة. 
مـا شـاهدناه من هـذا الجيش يف تخـرج الدفعات من كافـة املناطق 
واملحـاور والتشـكيالت، إنمـا هـم رافـد لطالئـع املقاتلـني املجاهدين، 
واملتواجديـن يف كافـة املواقـع ويف مختلف مسـارح العمليـات املنترشة 
عـىل طـول وعـرض الخارطـة اليمنيـة الحـرة، واملدافعني عـن الثورة 
ومكتسباتها، ليشّكلوا يف مجموعهم الدرَع األمني والحصن الحصني ضد 

هجمات األعداء، ومخّططاتهم املتعددة. 
لقـد عكسـت هـذه العـروض العسـكرية مـدى القـدرة اليمنية عىل 
مضاعفـة عنارص القوة واالقتدار يف مواجهة األعداء يف ُكـّل املسـتويات 
وكافـة األحـوال ومختلف الظـروف، وبما وصلـت إليه قواتُنا املسـلحة 
الفتيـة من تطور وتحديث ومواكبة، ومدى رسـوخ ومتانة الجرس الذي 
أرادت القيادة اليمنية الحرة العبور عليه كأَداة وغاية توصل إىل السالم. 

إذ كانت رسالُة وعد اآلخرة واضحًة، تؤّكـد للطرف اآلخر أن الفرصة ال 
زالت سانحة أمامهم للعبور نحو السالم والتعامل الصادق مع الُهــدنة 
والوفـاء باشـرتاطاتها لتكوَن جـرساً موصالً إىل السـالم 
الحقيقي الذي ينهي العدوان ويرفع الحصار، ما لم َفـإنَّ 
قواتنا اليوم قادرة عـىل كرس العدوان وعىل كرس الحصار 

وفرض معادلة مختلفة تماماً عما كان قبل الُهــدنة. 
يف داللـٍة أكيـدة أن هـذه الجحافـل وبمـا تمتلكـه من 
اإليَمـان الراسـخ والثقـة املطلقة باللـه وبالقيادة، ومن 
اإلعـداد والقوة والبأس الشـديد، قادرة عـىل انتزاع كامل 
الحقـوق والسـيادة اليمنية غـري املنقوصة، لـكل الرتاب 

اليمني وتحّرر كافة أراضيها. 
ويف رسـالٍة واضحـة يمكـن أن يقرأهـا العـدّو من أي 
اتّجـاه، مفادها أن القيادة اليمنية اليوم هي من سـتحّدد 
أرض املعركـة القادمة، وهي من سـتفرض قواعد االشـتباك فيها، عىل 
اعتبـار أن التجهيز والتحضـري والتكتيك والتكنيك واإلعـداد والتخطيط 
الحاصل، لن يأتَي إال لرسـم واقع جديد وخارطة جيوسياسـية جديدة، 
وبمـا تمتلكـه قواتنا من خربات عملية وتدريب قتايل عاٍل، ومن دراسـة 
علميـة دقيقة مبنية عىل ترجمـة العالقة بني هذه القـوى البرشية مع 
تلك األسـلحة التي تم عرضها، أَو تلك التي تأجل عرضها لتحقيق عنرص 

املفاجأة والصدمة. 
وفيمـا كان لتلك العروض العسـكرية وقٌع شـديد عىل قـوى العدوان 
ومرتِزقتـه واغاضهـم وماتـوا بغيضهـم، لدرجـة أنهم فقـدوا توازنهم 
وباتـوا من هول الصدمة يدعون عـرب إعالمهم ويف قنواتهم، قوى العالم 

لالحتشاد ملواجهة ما أسموه بالخطر «الحوثي». 
ليـس أمامنا بعـد انقضاِء فـرتة الُهــدنة أي خيار آخـر إال املواجهة 
حتـى رفع العدوان وفك الحصار واالنتصار عىل األعداء، فاليوم ال مجال 
الختـالق األعذار بعـد أن سـئمنا أعذاَرهـم وحججهم، سـئمنا مكَرهم 
ونقضهـم، وأضحينـا بقوة الله وبمـا لدينا من قوات عسـكرية مؤهلة 
قادرين عىل الحفاظ عىل اليمن أرضاً وإنساناً، وإعادة بُوصلة التاريخ إىل 
مسـارها الصحيح، وما عىل قوى تحالف العدوان ومرتِزقتهم إال الرحيُل 

صاغرين من ُكـّل شرب من الرتاب اليمني. 

إضرام المتاصري

للمـرة األوىل يف تاريـخ اليمـن، 
عـرض عسـكري هـو األول مـن 
نوعه، ويف ضـل العدوان والحصار 
«الصهيو-أمريكية»،  واملؤامـرات 
عـىل صالبة  كان العرض شـاهداً 
العقيدة العسكرية اليمنية، والتي 
صنعت املعجـزات يف زمن محدود 
ومـع  صعبـة،  ظـروف  وتحـت 
اسـتمرار االنتهاكات مـن تحالف 

العدوان املجرم. 
لعل الرسالَة قد وصلت ملن تعنت 
عة  وتجرب وجعل من الُهــدنة املوقَّ
غطاًء سياسيٍّا ملواصلة نهب النفط 
اليمني وتجويع الشعب ومواصلة 
الحصـار، متسـرتاً بتواطـؤ األمم 
املتحدة والتي بـادرت بعد العرض 
بالشـجب والتنديـد، زاعمـة أنـه 
يعد خرقا التّفاق السـويد الخاص 
بمحافظة الحديدة، متغاضية عما 
هو أشـد وأعظم مـن االنتهاكات 
والخروقـات التـي حصلـت منـذ 
اللحظـة  وحتـى  االتّفـاق  بدايـة 
من قبـل مرتِزقة العـدوان، والتي 
حـدث بعضها اثنـاء تواجد «األمم 
املتحدة» نفسـها، وغـض الطرف 
عـن العمليات العدوانيـة املتكّررة 
لقوات االحتالل، واملعلنة عىل املالء 

يف وسائل اإلعالم. 
العـروض العسـكرية اليمنيـة 
التصنيـع  يف  التطـور  وضحـت 
وأظهـرت  اليمنـي،  العسـكري 
املسـتعدة  اليمني  الجيش  وحدات 
بشـكل غري مسـبوق للقضاء عىل 

أي خطر يحدق باليمـن، فما بعَد 
الُهــدنة األخرية ليس كما قبلها، 
فدول العدوان لـم تلتزم ببنودها، 
القرصنة  عمليـات  يف  واسـتمرت 
عـىل السـواحل اليمنيـة، وطالت 
محتّلة  يمنية  مناطـَق  اعتداءاتُها 
كمـا حـدث يف محافظتي شـبوة 
واملهـرة جنـوب اليمـن، واملعركة 
القادمـة لن تكـون مقترصًة عىل 
مسـاحة جغرافية محـّددة داخل 
اليمن فحسـب، بل إنها سـتطال 
املمـرات البحرية ُوُصـوالً إىل عمق 
الدول املعتدية، وسنشـهد معركة 
نتائجهـا  تكـون  مسـبوقة  غـري 
مـن  االحتـالل  لتنهـي  حاسـمة 
اليمن، وسـيكون فيها الرد قاسيا 
عىل التواجـد العدائي األمريكي يف 
مياه البحـر األحمر، كما أن هناك 
رسـالة واضحة لتلك السفن التي 
تنهب النفط الخام اليمني، يف ظل 
اسـتمرار معاناة قاسـية للشعب 
اليمني املحروم من عوائد ثرواته، 
ومنع واحتجاز لسـفن املشتقات 

النفطية من قبل قراصنة العدوان 
منذ بداية العدوان وحتى اليوم. 

حملـت  رسـالًة  تلـك  كانـت 
الرمـوز  مـن  الكثـري  طياتهـا  يف 
السياسـية والتـي تمثلـت أبرزها 
والـذي  اآلخـرة”،  اسـم “وعـد  يف 
يشـري أن نقطـة البداية سـتكون 
مـن اليمن ولـن تنتهـَي إال بزوال 
كيـان العـدّو اإلرسائيـيل، ونهاية 
حتمية للمؤامـرات األمريكية عىل 
شـعوب منطقتنـا العربية إىل غري 
رجعـة، وعـودة للسـيادة اليمنية 
عىل األرايض املحتّلة، وعىل الثروات 
اليمنيـة عـىل وجـه الخصـوص، 
كمـا أن هنـاك رسـائَل رصيحـًة 
صدرت عن الرئيس مهدي املشاط 
امتزجـت  العـدوان  تحالـف  إىل 
تلـك  يف  جـاءت  التـي  بالرسـائل 
العـروض للصناعـات اليمنية من 
صواريـخ وأسـلحة بحرية، وهذه 
نقطة مهمة يجب عىل العدوان أن 
يعمل؛ ِمن أجِل دفع عواقبها عنه، 
ليس بالُهــدن املخرتقة والكاذبة، 

بـل بـكل جديـة حتى يسـلم لهم 

مـا تبقى مـن حقولهـم النفطية 

القابلة لالشتعال. 

هناك رسـالة هـي األقوى من 

نوعهـا شـملت الهـدف الرئيـيس 

مـن اسـتعراض «وعـد اآلخـرة» 

كتنبيـه، وقـد جـاءت يف خطـاب 

السـيد القائـد عبدامللـك الحوثي، 

أمام القوات العسكرية والحضور 

يف سـاحة العـرض، والتي ظهرت 

وحـدات  اسـتعراض  يف  أَيْـضـاً 

الجيش اليمني واألسـلحة املحلية 

الحديثـة، فالقـادم أشـد وأعظم 

ممـا مىض، والُهــدنـة قد جاءت 

بنتائج عكس ما كان يعتقده قادة 

العدوان، واتاحت الفرصة للجيش 

اليمنـي حتـى يتأهـب للمعركـة 

القادمة بشكل أقوى من ذي قبل، 

وعمـا قريب سـيعي العـدّو جيًِّدا 

معنـى «وعـد اآلخـرة».. وإن غد 

لناظره قريب. 
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تتغُئ الصائث لسرض 
وسث اآلخرة
 وردة طتمث الرطغمئ

هي تحيٌة قالها سيُّد القادة السيد عبدامللك الحوثي 
عندمـا توّجــه بالشـكر والتقديـر لكل من شـارك 
وَسـاهم يف نجـاح هذه اإلنجـازات التـي كان الهدُف 
منها -كما وصفها السـيد- طمأنة لـ شعبنا اليمني 
الـذي تعّرض للعـدوان السـعودّي األمريكـي منذُ ما 

يقارب ثمانية أعوام مضت. 
وبهذه الرسـالة التي أرسلها السيُد للشعب اليمني 
لـ يطمئنَه، فجيشـنا اليوم أقوى من أي وقت مىض، 
وما هذه العروض إال قطرة من مطرة، ففي الساحات 
والجبهات الكثري والكثري من اإلنجازات والقوات التي 
يمكنها أن تلقـَن العدّو أقىس الرضبـات، ومن يفكر 
باملسـاس باليمن أن عواقَب تلك الترصفات سـتكون 

وخيمة. 
توّجـه سـيد القادة بإرسال رسـالة أُخرى لألعداء 
والطامعـني واملعتديـن أن أطماعهـم يف احتالل بلدنا 
هي أوهـاٌم رسابية وخيبة أمل لهـم، َوأَيْـضاً دعاهم 
الغتنـام فرصة الهدنة ووقف عدوانهم بشـكل كامل 

وإنهاء الحصار واالحتالل. 
 هـي رسـالة من قائد حكيـم وعىل ذلـك العدّو أن 
يسـتوعبَها؛ كـي ال ينـدم بعـد أن رأى هـذا العرض 
العسـكري املهيب وهذه الجهوزية لدى أبطال اليمن 
يف الدفـاع عن أرضهـم وعرضهم وقضيتهـم العادلة 

واملرشوعة. 
وختم سـيد القـادة حديثَـه بكلمات الواثـق بالله 
وبنرصه، ولم ينَس القضية العاملية قضية فلسـطني 
والدفـاع عنهـا وعـن األُخوة اإلسـالمية بشـكل عام 
«نسـعى لتحقيق السـالم الحقيقي واملّرشف ولسـنا 
عدوانيـني، فاليمُن اليوَم رسـميٍّا وشـعبيٍّا هـو أكثُر 
ـًكا بموقفه املبدئـي والديني يف نرصة  حضوًرا وتمسُّ

الشعب الفلسطيني واألخوة اإلسالمية».

سرُض الثاطسئ.. خااُطعا طسك

وسُث اآلخرة.. صطٌص أطمغ وخعٌف خعغعظغ وسُث اآلخرة.. صطٌص أطمغ وخعٌف خعغعظغ ُتإُّ الغمظ بالطرغصئ الضردغئُتإُّ الغمظ بالطرغصئ الضردغئ

خالث السراجغ 
 

عندمـا يتضمن العرض العسـكري املهيب للمنطقة 
العسـكرية الخامسـة صواريـخ بحريـة قـادرة عـىل 
الوصـول إىل أبعـد نقطـة مـن قواتنا يف البحـر األحمر 
(مينـاء أم الررشاش املحتّل صهيونياً واملسـمى بميناء 
إيـالت) منها املصنـع يف اليمن (فالـق١ ومندب ١ و٢) 
وأُخرى روسية الصنع (روبيخ) وألغام بحرية وطائرات 
ة مرعبة َو25.000 جنديـاً، علماً أن ُكـّل الجنود  مسـريَّ
الذين شـاركوا يف ُكـّل العروض هم فقط جزء بسـيط 
من الكل والبقية يرابطون يف جبهات العز والرشف كما 
ال يخفاكم بأن طوفان الجيش واللجان يختلف كليٍّا عن 

غثاء السيل السابق الذي تم إعداده لقمع الشعب وحماية الخونة 
والفاسدين، وعندما يكون عرضاً مميزاً بكل ما تحمله الكلمة من 

معنى وزادته إطاللة القائد هيبة وشموخ. 
فهـذا معناه يـا العالم املتفرج هذه هي القـوة التي بفضل الله 
عز وجل تحمي السـاحل الغربي وباب املندب وخط املالحة الدويل 
وما دام السـيد القائد لم يوجـه «حتى اآلن» بإغالق باب املندب أَو 
مهاجمة سـفنكم وبوارجكم رغم ما نتعرض له من حصار ظالم 
وقرصنـة بحرية بحق سـفن النفط ومشـتقاته فهذا دليل قاطع 
عىل احرتام األنصار للمواثيق واملعاهدات الدولية بما فيها معاهدة 
أعايل البحار واملرور اآلمن وليس كما يروج له تحالف العدوان من 
أن األنصار يشـكلون خطراً عىل خط املالحـة الدويل، وبالتأكيد أن 
تحالف العدوان بشـكل خاص والعالم املتفرج بشـكل عام الحظ 
بـأن قواتنـا باتت بفضل الله عـز وجل قادرة عـىل إغالق املضيق 
خالل سـاعة ولم يعد األمر مرتهناً إالَّ بإشـارة من السـيد القائد، 
واملخـرج اآلن لكم متعلق بجدية مسـاعي تحالـف الرش والظالم 

للوصول إىل سالم عادل ومرشف وغري منقوص. 
نـدرك تماماً أن األمر صعـب عىل محور الـرش والظالم العاملي 
فالراية البيضاء سـيليها انكسـارات أُخرى هنا وهناك وسـيكون 

اليمن نموذجاً للتحّرر واالستقالل والتخلص من سياسة الهيمنة 
واالسـتكبار وسـيكون الُقـدوة لـكل مسـتضعفي األرض، إالَّ أن 
أمامكـم مخـرج ال بأس به وهـو دعـم الُهــدنة 
برشوطهـا الجديـدة وهـي فتـح للمينـاء واملطار 
بشـكل كيل وتبادل جميـع األرسى وحل ومعالجة 
امللـف االقتصـادي بمجملـه وعـىل رأسـه رصف 

املرتبات السابقة وضمان انتظام رصفها. 
يجب أن يتم ذلك خالل الفرتة القادمة وال تظنوا 
أن خدعة الُهــدن الكاذبة ستستمر إىل ما ال نهاية 
يف ظل اسـتمرار خنقكم للشـعب اقتصاديٍّا ومالياً 

ومعيشياً وبشتى الطرق. 
هناك قضايا إنسـانية يجب حلها بشكل رسيع 
بعيـًدا عـن املماطلـة والتسـويف والتطويل ومن ثـم الوصول إىل 
املفاوضـات النهائية فهذا سـيخرجكم من مـأزق كبري ويجنبكم 
جزءاً من الخزي والعار يف حال تم ذلك عرب اسـتئناف املعارك؛ ألَنَّ 

القادم مرعب بكل تفاصيله. 
ولكم أن تتخيلوا منشآت حيوية يف السعوديّة واإلمارات تشتعل 
عن بكرة أبيها ونموذج أرامكو األخري ال يشء أمام القادم، وبوارج 
حربية تدّمـر وتغرق وسط البحر، وكل األسلحة التي ذقتم نكالها 
سـابًقا وجعلتكم تهرعون لطلـب الُهــدنة سـتعود وإىل جانبها 
أسـلحة جديدة ال طاقة لكم بها، أما برياً فلم يعد لديكم ما يمكن 
تقديمـه أكثر مما فعلته جيوش املرتِزقة وقد بات جميعهم يدعوا 
اللـه ليل نهار أال تعـود املعارك مرة أُخـرى ويف املقابل لدينا رجال 
يعشـقون الشـهادة كما تعشـقون أنتم الحياة، هناك سـيناريو 
مفزع للغاية سـيجعلكم تشعرون أن ُكـلَّ الوجع السابق لم يكن 

أكثر من نزهة مقابل ما هو آت. 
أنتـم األخرسون بكل األحـوال وكل ما عليكم فعلـه هو اختيار 
املخرج األقل خسـارة من غريه، والفرتة املتبقية هي شـهر واحد 
فقط ولن يتم التمديد حتى لو جبلتم رؤساء ُكـّل الدول للوساطة، 

االنسحاب طيب واالختصار مطلوب والخيار لكم. 
والله املوفق واملستعان. 

طعجى المطغضغ
سـقوطك  (ينتظـرون 
ويحبون هزيمتك ويكرهون 
بالنقص  ويشـعرون  هيبتك 

أمامك عظيم أنت يا يمن). 
نحن ال نعرُف البكاَء، فقد 
والوفاَء،  الفخَر  اليمُن  علمنا 
إذَا كان ُحـبُّ اليمـن داًء فال 
نريـُد الـدواَء، وإن كان حب 
اليمـن زرعاً فنحـن له أرضاً 
ومـاًء، إذَا كان حـب اليمـن 
دمعاً فال تقفي يا عيون عن 
البـكاء، إن كان حـب اليمن 
ل يا تاريخ كلنا شهداء، عشـقت اليمن وأنا  شهادًة فسـجِّ
لم أَرهـا وإن أتركها يوماً فأنا ميت ال محال).. من كلمات 

املعلق الريايض الكردي الوين هابيل. 
كلمـات والله تكتـب بماء الذهب وتعلـق يف جدران ُكـّل 
املباني الرسمية والشـوارع العامة وتنقش يف قلوب طالب 
املدارس والجامعات واملعسكرات واملناهج واملقّررات، نحن 
أمـام معلم كبـري يعلم اليمنيني عظمة اليمن وشـموخها، 

تاج التاريخ وهيبة الحارض وكربياء املستقبل. 
وإن كانت جريحة وكيف يتآمر عليها األشقاء األشقياء؛ 
ألَنَّهـم وأن اغتنـوا وتطاولـوا بالبنيان فـال روح هناك وال 
تاريـخ لإلنسـان ولكن العجيـب أن يكون ُكــّل هذا الحب 
واإلخـالص والهيام لليمن من معلم من غري أبناء اليمن أي 

أنه يوجد غري يمنيني أكثر والء وانتماء لليمن. 
أيها الكردي كنت قومياً أعظم من كثري ممن يتشـدقون 
بالقوميـة وهم اليوم معاول هدم للوطـن بيد أعداء اليمن 
ولألسـف عمالـة باملجان، تحية إجالل وتعظيم سـالم من 
ُكـّل يمني حر للمعلق الجميل والرائع الكردي الوين هابيل 
ولروحة التي تحمل نفحات يمنية أصيلة، ونرص الله اليمن 
والعراق ضد كيد املتآمرين، والله غالب عىل أمره ولكن أكثر 

الناس ال يعلمون. 

طتمث خالح تاتط

بعد سـبعة أعوام ونصف العـام من الحرب 
والعدوان العسـكري، والحصار االقتصادي من 
قبـل تحالـف الـرش السـعوصهيوأمريكي عىل 
الشـعب اليمني، كانـت املفاجأة التـي لم يكن 
يتوقعها أحد، وهي عروض عسـكرية للجيش 
اليمنـي بكافـة أصنافـه ووحداته، وبأسـلحة 

متطورة أذهلت العالم. 
فـكان املوعـد يف محافظة الحديـدة حارس 
البحـر األحمر يف عرض عسـكري كبـري، زلزل 
األرض، وهز عروش الطغاة، أقلق األمم املتحدة 

وأخاف وأرعد الصهاينة وأذنابهم. 
وعـد اآلخـرة، وعٌد محسـوم، ال مفـر منه، 
ة بكل أنواعها وأشكالها،  كانت الطائرات املسريَّ
البالسـتية،  والصواريـخ  البحريـة،  َواأللغـام 
والدبابـات واملدفعية، القـوات الربية والجوية، 
تتزاحم يف ميدان العروض، كان األبطال امليامني 
يدكـون األرض بأقدامهـم، يفجرونها تفجرياً، 

بأصواتهم يزأرون فيموج البحر موجاً. 
سـمعنا قلـق األمم املتحـدة عـرب بعثتها يف 
اليمـن، وخـوف الصهاينـة وأذنابهـم من هذا 
العرض العسـكري، والذي يعتـرب عرضاً رمزياً 
من وحـدات الجيـش اليمني، نعـم من حقهم 
أن يقلقـوا، وال نعيـب عليهم إن خافـوا؛ ألَنَّهم 
يدركون ما معنى وعـد اآلخرة، وما هو املصري 

الذي ينتظرهم. 
جحافل الجيـش اليمني باتت هـي الحامي 
وهـي الحـارس األمـني للبحر األحمـر وخليج 
عـدن والبحـر العربي، وهي مـن بيدها مفتاح 

باب املندب. 
ال خـوف بعـد اليـوم من غـاٍز أَو طامـع أَو 

محتّل. 

نـم قريـر العني يـا صالح الصمـاد فها هو 

دمك الطاهر ودم الشـهداء األبرار أثمر جيشـاً 

عرمرماً يهز عروش الطغاة واملتكربين، وسوراً 

يذود عن حياض الوطن. 

هذه رسـائل وعد اآلخرة، فهل سيعي العدّو 

الرسـائل التـي أرادت صنعـاء إرسـالها، وهل 

ام الُهــدنة؟ سيستفيد مما تبقى من أَيـَّ

وصـدق اللـه القائـل يف محكم كتابـة: (إِْن 

أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم ِألنفسـُكْم، َوإِْن أََسأْتُْم َفَلَها، 

َفـِإذَا َجـاَء وَْعـُد اآلخـرة ِليَُسـوُءوا ُوُجوَهُكـْم 

ُوا  َوِليَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوُه أول َمرٍَّة َوِليُتَربِّ

َما َعَلْوا تَتِْبريًا). 
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اشاتعا باب الةعاد
اليـوم ويف ظـل العـدوان السـعودي 
اليمـن،  عـىل  األمريكـي  الصهيونـي 
السـاحات  تلـك  حتـى  رضب  والـذي 
التـي خرجنا لنتظاهر فيهـا ماذا نحن 
فاعلون؟ أيـن الصادقـون؟ أليس باب 
الجهـاد مفتوحاً؟ ألم نقـم الحجة عىل 
أنفسـنا يف تلـك املظاهـرات؟ فهـا هو 
ذلـك األمريكي واإلرسائيـيل الصهيوني 
وعمالؤهـم الذيـن قلنـا: افتحـوا باب 
الجهـاد لنقاتلهـم ونجاهدهـم قد أتوا 
إىل بالدنـا اليمـن وعاثوا فيها الفسـاد 
يتحـرك  لـم  مـن  وهنـاك  وأجرمـوا 
بعـد يف مواجهتهـم، ألـم نكـن ننتقـد 
الفلسـطينيني والعراقيـني القاعديـن! 
ونقـول: يجـب أن يجاهـدوا ويدافعوا 
عـن أنفسـهم وأعراضهـم وبالدهم؟، 
ونحـن مـاذا نقول ألنفسـنا وقد وصل 
ذلك العدو ونفس العدو إلينا وإىل بالدنا 
واحتـل أجزاء من يمننا الحبيب؟، أم أن 
الجهاَد واجب يف فلسـطني والعراق أما 
يف اليمـن فغري واجب عـىل الرغم أن ما 
تتعرض له اليمن أفضع والحرب أشـد 
مما تعرضت له فلسـطني والعراق؛ ألن 
واملتأسـلمني  واألعـراب  العـرب  بعض 
والخونة والعمالء من اليمنيني يقاتلون 
مـع األمريكـي واإلرسائيـيل ويف خندق 
واحـد، أم أننا كنـا نقـول: افتحوا باب 
الجهـاد يف فلسـطني والعـراق ألنهمـا 
بعيدتان عنا؟ ونحن نعلم أننا لن نصل؟ 
وإذا علمنا أننا سنصل سنرتاجع؟ ومن 
تراجـع عن الدفاع عن بلده لن يدافع ال 

عن القدس وال عن غريها. 
ومثلمـا نقيـُم الحجـَة عىل أنفسـنا 
مـن  القاعديـن  بعاقبـة  ونتعـظ 
وغريهـم  والعراقيـني  الفلسـطينيني 
املجاهديـن  فـإن  قعودهـم،  بسـبب 
واملتحركـني منهـم حجة علينـا ألنهم 
يجاهـدون رغـم العـدوان عليهـم قبل 
عقود من الزمن، وخصوصاً فلسـطني 
حيث إن الشـاب الفلسـطيني املجاهد 
احتـل  الصهيونـي  والعـدو  يجاهـد 
فلسـطني ربما يف عهد جده أو جد أبيه 
ومع ذلك لم يستسـلم ولم يضعف وما 
زال يقينـه بالنـرص كبـرياً وبتأييد الله 
عظيمـاً، وهذا حجة علينـا وخصوصاً 
أولئـك الذيـن رسعان ما ييأسـون عن 
مواجهـة العدو إذا ما دخـل العدو هنا 
عـىل  شـارفت  املعركـة  وكأن  وهنـاك 
االنتهاء، وكأن الجهـاد فقط أن ندافع 
عـن مـا تبقى مـن البـالد أمـا بقيتها 

املحتلة فكأن موضوعها انتهى.
لألسـف أن القعود عن الجهاد يتخذ 
أشـكاالً متنوعة فحني يرجف العدو يف 
إعالمه ويهول املرجفون معه يف الداخل 
ويبثون الشائعات يقول البعض: لم يعد 
باسـتطاعتنا أن نفعل شـيئاً فيثبطون 

ويقعدون بحجة ذلـك، والعجيب أيضاً 
أنه حـني تحصل انتصـارات عىل أيدي 
املجاهديـن ويرتاجـع العـدو يقولـون 
الحمد لله املجاهدون يتقدمون وليسوا 
بحاجة إلينـا وفيهم الكفاية. وهذا من 
أخطـر أنـواع التربيـرات واألعـذار عن 
القيـام باملسـؤولية؛ ِألَّن الجهاد واجب 
ومبـدأ وفريضـة سـواء تقدمنـا حتى 
وصلنـا إىل فلسـطني أو دخـل العـدو 
حتى (باب اليمن) فالجهاد هو الجهاد 
والواجب هو الواجب بل كلما زاد خطر 
العدو واحتمال دخوله كلما زاد الواجب 

وتضاعفت املسؤولية.  

 أسثار طحئععئ
 قـد تأتـي األعذار يف بعـض األحيان 
بشـبهات بحيـث يظـن املرء أنـه فعالً 
معذور وأنـه لديه عذر بينـه وبني الله 

عـىل الرغـم أن الله تعاىل 
قـد بني مـن هـو املعذور 
كما سـبق بيانـه، ولذلك 
املشـبوهة  األعـذار  فكل 
واهيـة وغري  أعـذار  هي 
حقيقيـة وقـد تأتي من 
شـكل  عـىل  الشـيطان 
يظـن  بـل  وسـاوس 
البعض من أصحابها أن 
قعوده يريض الله تعاىل.

 فقـد يقـول البعض: 
ِألَّن  محايـدون؛  نحـن 
ما يجـري فتنة ورصاع 
والكريس  السـلطة  عىل 
واملصالـح، وأنها حرب 
وإيران  السـعودية  بني 
يف اليمـن أو أنها حرب 
سـنة وشـيعة ومسلم 
أنها  أو  مسـلماً  يقتـل 
واقتتال  أهليـة  حـرب 
داخـيل، وهـذه األعذار 
مـن  هـروب  كلهـا 
الحقيقـة أن العـدوان 
يف  صهيوني  أمريكـي 
ملاذا  وإال  األول  املقـام 
جاء اليهود والنصارى 
(رشكـة بـالك ووتـر 
وَمـن  األمريكيـة)؟، 
هـذه  أحـد  يعتقـد 
املشـبوهة  األعـذار 
فهـو لألسـف عديـم 
البرص  وأعمى  الوعي 
وهـذا  والبصـرية، 
إيمانيـة  مشـكلته 
تكـون  أن  قبـل 
والعجيب  جهاديـة، 
حـني  أنـه  األمـر  يف 
كانت الحروب هكذا 
كان أصحـاب هـذه 
يتحركـون  األعـذار 

بكل نشـاط ورغبة يف معركة باطل مع 
باطل أو مع الباطل ضد الحق.

- وال عـذر لإلنسـان أنـه قـد جاهد 
مسـبقاً؛ ألن الجهـاد حالـة مسـتمرة 
دائمـة يف بـذل الجهـد يف سـبيل اللـه 
والجهاد ال ينتهي إال بنرص أو شـهادة، 
وإذا كان هـذا ليس عـذراً ملن قد جاهد 
مسـبقاً فكيـف بحـال من لـم يجاهد 

مطلقاً.
- وال عذر لإلنسـان أنه قدم شـهيداً 
أو أكثـر وأنه لـم يعد عليـه يشء،؛ ِألَّن 
الجهاد فرض عني يف حالة العدوان عىل 
البـالد وإذا كان كذلـك فكيـف بمن لم 

يقدم شيئاً؟.
- وال عـذر لإلنسـان أن لديـه أخاً أو 
ابنـاً أو قريبـاً يف الجبهـة أو مجموعة 
مـن قريتـه أو حارته بحجـة أن فيهم 
الكفايـة؛ ِألَّن اللـه تعـاىل يقول:{َمـْن 
َجاَهـَد َفِإنََّمـا يَُجاِهـُد ِلنَْفِسـِه إِنَّ اللََّه 

َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي}
- وال عذر لإلنسـان بأن لديه أولوية 
أهـم من الجهاد كطلـب العلم أو غريه؛ 
ألن الجهـاد مقدم يف حالـة العدوان بل 
الواجـب عىل العاِلم وطالـب العلم أكثر 
من غريه ملا يعلـم من أمر الله أكثر من 
غريه، وألن رسـول الله صـىل الله عليه 
وآله وسلم قال: (العلماء ورثة األنبياء) 
وسـقطوا  مجاهديـن  األنبيـاء  وكان 
منهم ومعهم شـهداء وقاتلوا يف سبيل 

الله تعاىل.
الجهـاد  عـن  لإلنسـان  عـذر  وال   -
بعذر عـدم رضا والديه وسـماحهم له 
بالذهـاب للقتـال إال إذا كانـا عاجزين 

وهو الوحيد الذي يقوم برعايتهما ؛ ألن 
الجهاد عبادة وتكليف مثل الصالة التي 
ال يحتـاج اإلنسـان أن يأذن لـه والداه 
لكـي يصليهـا؛ ألن طاعة اللـه مقدمة 
عىل طاعة من سـواه يقول تعاىل: {ُقْل 
إِْن َكاَن آَبَاُؤُكـْم َوأَبْنَاُؤُكـْم َوإِْخَوانُُكـْم 
َوأَْمـَواٌل  وََعِشـريَتُُكْم  َوأَْزَواُجُكـْم 
اْقَرتَْفتُُموَها َوِتَجاَرٌة تَْخَشـْوَن َكَساَدَها 
َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه 
َوَرُسـولِِه َوِجَهـاٍد ِيف َسـِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا 
ى يَأِْتَي اللَّـُه ِبأَْمِرِه َواللَّـُه َال يَْهِدي  َحتـَّ

اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي}
- وال عذر لإلنسـان بأن العاَلم ضدنا 
وتحالف علينا ونحن قلة؛ ِألَّن الله تعاىل 
يقـول: {َكْم ِمـْن ِفئٍَة َقِليَلـٍة َغَلبَْت ِفئًَة 

اِبِريَن} َكِثريًَة ِبِإذِْن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّ
- وال عذر لإلنسـان بأنـه ليس لدينا 
أسـلحة حديثـة ومتطـورة كالتي بيد 
أعدائنا وال نمتلك أمواالً كما يمتلكونها 
وليس لدينا دفاع جـوي ضد الطائرات 
التـي تقصفنـا يوميـاً؛ ألن اللـه تعاىل 
يقـول: {َوأَِعدُّوا َلُهْم َما اْسـتََطْعتُْم ِمْن 
ُقـوٍَّة َوِمـْن ِربَـاِط اْلَخيْـِل تُْرِهبُـوَن ِبِه 
َعُدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكـْم َوآََخِريَن ِمْن ُدونِِهْم 
َال تَْعَلُمونَُهـُم اللَُّه يَْعَلُمُهـْم َوَما تُنِْفُقوا 
ٍء ِيف َسِبيِل اللَِّه يَُوفَّ إَِليُْكْم َوأَنْتُْم  ِمْن َيشْ
َال تُْظَلُمـوَن}، أما النـرص فهو بيد الله 
تعاىل ومن عنده وليس بكثرة الجيوش 
وال بقـوة األسـلحة وال بكثـرة األموال 
يقـول تعاىل: {َوَمـا النَّْرصُ إِالَّ ِمـْن ِعنِْد 

اللَِّه اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم}0

أسثار جغاجغئ
يأتـي  البعـض   
السياسـية  باألعـذار 
حتى يـربر قعوده كأن 
يقـول ال يوجـد قيادة 
نقاتـل خلفهـا حيـث 
إن البـالد تمـر بفـراغ 
يوجـد  وال  سـيايس 
قيـادة  وال  حكومـة 

جيش معرتف بها.
يف  العـذر  هـذا 
يقـال  كمـا  الحقيقـة 
عـذر أقبح من ذنب؛ ألن 
هـو  السـيايس  الفـراغ 
العـدوان  أشـكال  أحـد 
الرئيس  وباسـم  علينـا 
العدوان  ُشّن  والحكومة 
علينا وهناك يف الحقيقة 
كفـؤة  قيـادة  والواقـع 
مؤمنة  مجربـة  مؤهلـة 
قـادت الشـعب يف ثورته 
حتـى انتـرص، وهـا هي 
تقود معركـة الدفاع عن 
البالد بكل اقتدار وحكمة 
وشـجاعة ومن ال يعرتف 
فالجهاد  القيـادة،  بهـذه 
فـرض عني ولـو من غري 
بإجمـاع  وهـذا  قيـادة، 
األمة أن الدفـاع عن البالد 
اإلسالمية يف حال محاولة 
ولـو  احتاللهـا  األعـداء 
فجهاد  العمـالء،  بمعاونة 
الدفع واجـب ولو من غري 
قيادة وال والية أمر كما هو 

معلوم.
- وقـد يأتـي مـن يقول 
املسـلحة  القوات  أبناء  من 
مـن الجيـش واألمـن أنـه 
لـن يتحـرك ضـد العـدوان 
إال تحـت قيـادة معسـكره 

متغافـالً أن كثرياً من زمالئه يف السـلك 
العسكري قد انطلقوا يف ميادين الرشف 
والبطولة، وسـقط منهم شهداء دفاعاً 
عن البالد وذوداً عن كرامتها وجهاداً يف 
سـبيل الله واملستضعفني، حيث عرفوا 
أن املسـؤولية عليهم أكثـر من غريهم 
من بقية أبناء الشعب ألنهم أوفياء لهذا 
الشـعب املعطاء، ويف هـذا حجة كبرية 
ودامغـة عـىل بقيـة أبناء املؤسسـتني 
العسـكرية واألمنيـة الذيـن أكلـوا من 
خري الشـعب والوطن أكثـر من غريهم 
ولحـم أكتافهـم مـن ثـروات الشـعب 
وبركـة الوطن، والذين تدربوا وتقاضوا 
وأقسـموا  السـنوات  طيلـة  املرتبـات 
الَقَسم العسكري بالحفاظ عىل الوطن 
وحمايتـه والذود عنـه، والذيـن رددوا 
كثرياً النشـيد الوطني والـذي آخره لن 
تـرى الدنيا عـىل أريض وصيـاً، وكثرياً 
ما هتفوا بالـروح بالدم نفديك يا يمن، 
وكثرياً ما كانوا يقولون إنهم وطنيون، 
ومـع ذلك يقعدون تحت مربرات واهية 
ولـم يلتفتـوا إىل أن أغلـب املجاهديـن 
والشـهداء مـن أبنـاء الشـعب الذيـن 
مـن الدولة  واحداً  لم يتقاضـوا مرتبـاً 
ولم يسـتلموا رياالً واحـداً من الجيش 
واألمـن، ومنهم من لم يدخل معسـكراً 
بل هو من تقاىض أبناء الجيش واألمن 
مرتباتهم من ثرواته كأحد أبناء الشعب 
ومـن الرضائـب والجمـارك التـي كان 

يدفعها للدولة طيلة سنوات عديدة.
- وقـد يأتي مـن يقول إنه مسـتعد 
للجهـاد لكنـه يريـد أوالً أن يُرصف له 
سـالح عـىل الرغـم أن أحـداً ال يدخـل 
الجبهة القتالية إال ولديه سـالح يقاتل 
به، ولكن يريد سـالح كمكسب ومغنم 
وكأنه حـاذق وذكي لكـي يحصل عىل 
سـالح ثـم يعـود بـه إىل بيتـه، وهناك 
نظرية خاطئـة بني الناس وهي أن من 
يريد أن يجاهد البد أوالً من رصف سالح 
له حتى ولو كان يمتلك سـالحاً يف بيته 
سـواء كان يف الجيـش واألمـن ويمتلك 
قطعة سـالح أو يمتلك سـالحاً يف بيته، 
ونحن نعرف أن الشـعب اليمني شعب 
مسلح ويف كل بيت تقريباً قطعة سالح 
وتخرج هذه األسـلحة لالسـتعراض يف 
األعـراس والتباهـي والتفاخر بإطالق 
األعـرية الناريـة فيهـا، كمـا وتحرض 
األسلحة يف املشاكل بني الناس سواء يف 
العرف القبيل العدال والثقال والتحكيم 
واللـه  موجـود  فالسـالح  وو...الـخ، 
أمر بالجهـاد باملال والنفس والسـالح 
هـو من املـال حتى أن بعـض الناس ال 
يورثون النساء من األسلحة من الرتكة 
وال يعطونهن مقابلها - وهذا غري جائز 
- ويقولـون ماذا تفعل املرأة بالسـالح 

هل ستقاتل؟
فهذا ليـس عذراً القول نريد سـالحاً 
هـرب  وكـم  بسـالح.  إال  نتحـرك  لـن 
وعاد أناس بالسـالح وكـم أبدى الكثري 
اسـتعدادهم للجهـاد حتـى إذا حصلوا 
عىل السـالح عـادوا إىل بيوتهـم {َوَمْن 

يَْغلُْل يَأِْت ِبَما َغلَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة}.
يف ظل هـذا العدوان ال مـربر للقعود 
وال أعـذار مقبولة وال يحتاج اإلنسـان 
إىل فتـوى للجهـاد؛ ألن القـرآن رصيح 
يف آياتـه ولم يرتك ألحد عـذراً ولم يرتك 
النبي صـىل الله عليه وآله وسـلم ألحد 
أيضاً عذراً وال أهل البيت عليهم السالم 
وال  عنهـم  اللـه  ريض  الصحابـة  وال 
الَقبْيََلـة وال الوطنيـة وال الدسـتور وال 
املواثيـق والقوانني الدوليـة وال الفطرة 

اإلنسانية.

أجئاب افسثار سظ الظفري لطةعاد 
ضما يف الصرآن الضرغط

1- {َقالُوا َال َطاَقَة لَنَا الْيَْوَم ِبَجالُوَت َوُجنُوِدِه}. 

2- {يَُقولُوَن نَْخَىش أَْن تُِصيبَنَا َداِئَرٌة}. 

3- {يَُقولُوَن إِنَّ بُيُوتَنَا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة إِْن يُِريُدوَن إِالَّ ِفَراًرا}.

تُْهْم أَنُْفُسـُهْم يَُظنُّوَن ِباللَِّه َغـرْيَ الَْحقِّ َظنَّ   4- {َوَطاِئَفـٌة َقـْد أََهمَّ

ٍء}. الَْجاِهِليَِّة يَُقولُوَن َهْل لَنَا ِمَن اْألَْمِر ِمْن َيشْ

5- {لَـْو َكاَن َعَرًضـا َقِريبًا َوَسـَفًرا َقاِصًدا َالتَّبَُعـوَك َولَِكْن بَُعَدْت 

ُة َوَسـيَْحِلُفوَن ِباللَِّه لَِو اْستََطْعنَا لََخَرْجنَا َمَعُكْم يُْهِلُكوَن  قَّ َعلَيِْهُم الشُّ

َُّهْم لََكاِذبُـوَن * َعَفا اللَُّه َعنَْك ِلـَم أَِذنَْت لَُهْم  ُه يَْعلَـُم إِن أَنُْفَسـُهْم َواللـَّ

َ لَـَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتَْعلََم الَْكاِذِبنَي * َال يَْسـتَأِْذنَُك الَِّذيَن  ى يَتَبنَيَّ َحتـَّ

ِه َوالْيَْوِم اْآلَِخـِر أَْن يَُجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسـِهْم َواللَُّه  يُْؤِمنُـوَن ِباللـَّ

ََّما يَْسـتَأِْذنَُك الَِّذيـَن َال يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اْآلَِخِر  َعِليٌم ِبالُْمتَِّقنَي * إِن

وا  ُدوَن * َولَْو أََراُدوا الُْخُروَج َألََعدُّ َواْرتَابَْت ُقلُوبُُهْم َفُهْم ِيف َريِْبِهْم يََرتَدَّ

ًة َولَِكْن َكِرَه اللَُّه انِْبَعاثَُهْم َفثَبََّطُهْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع الَْقاِعِديَن}.  لَُه ُعدَّ

ِه َوَكِرُهوا أَْن  6- {َفـِرَح الُْمَخلَُّفـوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخَالَف َرُسـوِل اللـَّ

يَُجاِهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسـِهْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَقالُوا َال تَنِْفُروا ِيف الَْحرِّ 

ُقْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرٍّا لَْو َكانُوا يَْفَقُهوَن * َفلْيَْضَحُكوا َقِليًال َولْيَبُْكوا 

َكِثريًا َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَن}

7- {َسـيَُقوُل لََك الُْمَخلَُّفوَن ِمـَن اْألَْعَراِب َشـَغلَتْنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَا 

َفاْسـتَْغِفْر لَنَا يَُقولُوَن ِبأَلِْسـنَِتِهْم َما لَيَْس ِيف ُقلُوِبِهْم ُقـْل َفَمْن يَْمِلُك 

ا أَْو أََراَد ِبُكـْم نَْفًعا بَْل َكاَن اللَُّه  لَُكـْم ِمَن اللَِّه َشـيْئًا إِْن أََراَد ِبُكْم َرضٍّ

ِبَما تَْعَملُوَن َخِبريًا * بَْل َظنَنْتُْم أَْن لَْن يَنَْقِلَب الرَُّسـوُل َوالُْمْؤِمنُوَن إَِىل 

وِْء َوُكنْتُْم َقْوًما بُوًرا  أَْهِليِهْم أَبًَدا َوُزيَِّن ذَِلَك ِيف ُقلُوِبُكْم َوَظنَنْتُْم َظنَّ السَّ

* َوَمْن لَْم يُْؤِمْن ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َفِإنَّا أَْعتَْدنَا ِللَْكاِفِريَن َسِعريًا}.

8- {َوإِذَا أُنِْزلَْت ُسوَرٌة أَْن آَِمنُوا ِباللَِّه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْستَأْذَنََك 

أُولُـو الطَّْوِل ِمنُْهْم َوَقالُوا ذَْرنَا نَُكْن َمـَع الَْقاِعِديَن*َوَجاَء الُْمَعذُِّروَن 

ِمـَن اْألَْعـَراِب ِليُْؤذََن لَُهْم َوَقَعَد الَِّذيَن َكذَبُوا اللََّه َوَرُسـولَُه َسـيُِصيُب 

الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعذَاٌب أَِليٌم}.

9- {َقالُـوا لَْو نَْعلَُم ِقتَـاًال َالتَّبَْعنَاُكْم ُهْم ِللُْكْفـِر يَْوَمِئٍذ أَْقَرُب ِمنُْهْم 

ِلْإلِيَمـاِن يَُقولُوَن ِبأَْفواِهِهْم َما لَيَْس ِيف ُقلُوِبِهْم َواللَُّه أَْعلَُم ِبَما يَْكتُُموَن 

* الَِّذيَن َقالُـوا ِإلِْخَواِنِهْم َوَقَعُدوا لَْو أََطاُعونَا َما ُقِتلُوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن 

أَنُْفِسُكُم الَْمْوَت إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي}.

كثرياً ما سمعنا هذه العبارة يف مظاهرات كثرية قبل سنوات 
عديدة حني كان العدو الصهيوني يعتدي عىل فلسطني وعىل غزة 

عىل وجه الخصوص حيث كان الناس يخرجون إىل الساحات 
ويتظاهرون ويحملون عىل أكتافهم مجسمات صواريخ يدوية 
الصنـع ويقولون: افتحوا باب الجهاد ثم نعود يف آخر النهار وقـد 
طابت نفوسنا وقلنا قد قمنا بما نستطيع وال نستطيع الوصول 

إىل فلسطني وهذا تكليفنا.
ثم مكثنا سنوات وغزا األمريكيون العراق فخرجنا يف 

مظاهرات عارمة وقلنا: افتحوا باب الجهاد يف العراق لنجاهد 
األمريكي املحتل الذي قتل واغتصب وانتهك وفعل األفاعيل، 

وعدنا إىل بيوتنا آخر النهار وقلنا: ال نستطيع الوصول إىل العراق.



11
االثنني

العدد

9 صفر 1444هـ
5 سبتمرب 2022م

(1473)
عربية ودولية 

 : طاابسات
بالطريقـة  نوعيـٌة  عمليـٌة 
والزمـان  واملـكان  واألسـلحة 
يف  املنفـردة  األسـوُد  نفذتهـا 
فلسـطني املحتّلة، خاللها أُصيب 
7 جنـود صهاينـة، بينها إصابة 
خطـرة، ظهـَر أمـس األحـد، يف 
عمليـة إطـالق نـار اسـتهدفت 
حافلـة صهيونيـة، قـرب غـور 

األردن. 
وقـال بيـان لجيـش االحتالل 
«الحافلـة  إن  الصهيونـي: 
املسـتهدفة كانـت تقل جنـوداً، 

أُصيب 7 منهم خالل العملية». 
يديعـوت  صحيفـة  وقالـت 
صهاينـة   7 «إن  أحرونـوت: 
أُصيبـوا، يف عمليـة إطـالق نار، 
اسـتهدف حافلة، يف شـارع 90 
قرب غور األردن، منهم إصابتان 
بالرصاص، و4 إصابات بشظايا 

زجاج الحافلة». 
العربيـة:   12 القنـاة  وقالـت 
سيارة  يسـتقلون  إن «مسلحني 
تجـاه  النـار  أطلقـوا  مرسعـة، 
الحافلـة، مـا أَدَّى لوقـوع عـدد 
سـائق  منهـم  اإلصابـات،  مـن 

الحافلة». 
أن  االحتـالل  جيـُش  وأعلـن 
منطقـة عمليـة إطـالق النـار، 
منطقة عسكرية مغلقة ملالحقة 
املنفذيـن، فيمـا أعلـن بعد وقت 
قصـري عـن اعتقـال اثنـني من 
املنفذين فيمـا يخىش من وجود 
مقاوم ثالث، وفق ما نرشت قناة 

كان العربية الرسمية. 
يف السياق، نّفذ العملية شابان 
فلسطينيان بإطالق النار وإلقاء 
زجاجـات حارقـة عـىل الحافلة 
«اإلرسائيلية» عىل الخط تسعني، 
وقام جيش االحتالل باسـتنفار 
أمني واسـع ونـرش عـدداً َكبرياً 
مـن القـوات والحواجـز، وأعلن 
عن اعتقال شخصني من سكان 
منطقـة جنـني يشـتبه يف انهما 

واملعتقـالن  العمليـة،  منّفـذا 
مصابان بحـروق نتيجة احرتاق 

مركبتهم. 
وأَشـاَر جيُش االحتالل إىل أنه 
يبحـث يف املنطقـة عـن رشكاء 
وتحدثت  للمنّفذيْـن،  محتملـني 
األنباء عن فـرار منّفذين آخرين 
وأوقف االحتالل حركة الحافالت 
«اإلرسائيلية» عىل ُكـّل شـوارع 

املنطقة. 
الفلسـطينية  الفصائـُل 
سـارعت إىل اإلشـادة بالعمليـة 
البطولية؛ وقـال حركة حماس: 
«إنهـا تؤّكــد مـن جديـد عزم 
عـىل  الفلسـطيني  الشـعب 
املقاومـة  طريـق  مواصلـة 
والتحـدي، وثباتـه، حتى يحّقق 
آمال الشـعب كاملـة يف الحرية 

واالستقالل». 
أن  عـىل  حمـاس  وشـّددت 
هـذه العمليـة رّد طبيعـي عـىل 
جرائـم االحتـالل بحق الشـعب 
الفلسطيني ومدنه ومقدساته. 

الجهاد  حركُة  باركت  بدورها 
مؤّكــدة:  العمليـة  اإلسـالمي 
أنها «جاءت توحيداً للسـاحات، 
وامتـداداً لدائـرة املقاومـة، من 
َحيـُث لم يحسـب االحتـالل لها 

املنظومة  فشل  لتؤّكـد  حسـاباً، 
األمنية اإلرسائيلية». 

«جماهـري  الحركـَة  ودعـت 
الشـعب الفلسـطيني يف القدس 
والنقب والضفة والداخل املحتّل، 
إىل تصعيد العمل املقاوم، فقد آن 
أوان املواجهة وتوحيد الساحات 
يف مواجهـة االحتـالل عىل نقاط 
الوطـن  حـدود  وعـىل  التمـاس 

السليب». 
لتحريـر  الشـعبيّة  الجبهـة 
فلسـطني – القيـادة العامـة – 
أّكـدت ميضَّ الشعب الفلسطيني 
التحريـر  حتـى  الطريـق  يف 
والعـودة، مشـرية إىل أن «جرائم 
لن  وإرهابه  الصهيوني  االحتالل 
تثنيا الفلسـطينيني عن مواصلة 
ردهم وتصعيد املقاومة الشاملة 
يف وجـه االحتالل يف ُكــّل أماكن 
فلسـطني  أرض  عـىل  وجـوده 

املباركة». 
بدورهـا أّكــدت حركـُة فتح 
هـي  أن «املقاومـة  االنتفاضـة 
نهج الشعب الفلسطيني وتمثل 
نهـج حيـاة يف ظـل االحتـالل، 
محتّلـة  األرض  بقيـت  وطاملـا 
َفـإنَّ املقاومة سـتتواصل مهما 
التضحيـات»،  حجـم  تعاظـم 

داعيـة املقاومـني للمزيـد مـن 
اسـتهداف املسـتوطنني وجنود 

االحتالل. 
أيضـاً، دعت لجـاُن املقاومة 
أمـس  فلسـطني،  يف  الشـعبيّة، 
األحـد، إىل املزيـد مـن العمليات 
البطوليـة حتـى كنـس العـدّو 
تـراب  كامـل  عـن  الصهيونـي 

فلسطني املقدس. 
وقالت لجان املقاومة يف بيان 
لهـا: «ان عملية غور االردن تدل 
عىل قوة وحيوية شـبابنا الثائر 
بنهـج  وتمسـكهم  واملقـاوم، 
املقاومـة كخيار قـادر عىل ردع 
ولجم االحتالل وكرس غطرسته 

وعنجهيته». 
وباركـت العمليـة يف األغـوار 
الطبيعـي  الـرد  أنهـا  مؤّكــدة 
والحقيقـي عـىل جرائـم العدّو 
اليومية واملتصاعـدة بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني ومقدساته. 
وأّكــدت أن عمليـة األغـوار 
هي اللغة الوحيدة التي يفهمها 
الثوار  داعية  الصهيوني..  العدّو 
إىل  املحتّلـة  الغربيـة  بالضفـة 
تصعيـد املقاومـة واملزيـد مـن 

العمليـات البطوليـة. 

 : طاابسات
شنت قواُت العدّو الصهيوني، 
حملـَة  األحـد،  أمـس  فجـَر 
اقتحامـات وتفتيـش يف مناطق 
مختلفة بالضفة الغربية املحتّلة 
تخللها اعتقاُل عدٍد من املواطنني 

الفلسطينيني. 
ونقلـت مصـادُر محليـة عن 
نادي األسـري، قوَلـه: «إن قوات 
العـدّو اقتحمت عـرشات املنازل 
يف الضفة وعاثت بها فسـاداً بعد 
قاطنيها  وأخضعت  فتشـتها  أن 
اسـتمرت  ميدانيـة  لتحقيقـات 
لساعات، فيما اعتقلت عدداً من 
الشبان جرى تحويلهم للتحقيق 
بحّجـة  األمنيـة  األجهـزة  لـدى 
مقاومـة  أعمـال  يف  املشـاركة 
شـعبيّة.  وزعـم جيـُش العـدّو 
الصهيونـي يف بيان مقتضب، أن 
قواته نفذت «نشاطاً عسكريٍّا يف 
عـدة مناطق يف الضفـة العتقال 
مطلوبـني يشـتبه يف ضلوعهـم 
عـىل  للمقاومـة»،  بنشـاطات 

َحــّد تعبري جيش العدّو. 
ويف محافظة رام الله، اعتقلت 

الصهيونـي  االحتـالل  قـواُت 
مواطننَي مـن قرية املغري، وأَفاد 
نادي األسـري، بأن قـوات العدّو 
املحّرريـن  األسـريين  اعتقلـت 
محمـد ثائـر أبـو عليـا، وعامر 
عاطـف أبـو عليـا، عنـد حاجز 

عسـكري نصبتـه قـرب املدخل 
الرشقي للبلدة. 

قوات  اعتقلـت  نابلـس،  ومن 
االحتالل األسري املحّرر بدر الرزة 
من حي املخفية يف املدينة، وقال 
شـهود عيـان: إن «قـوات العدّو 

اقتحمـت الحـي وسـط إطـالق 
نار، وإلقاء قنابل الغاز املسـيلة 
للدمـوع، قبـل أن تداهـم منزل 
الـرزة وتقـوم بالتحقيـق معـه 
ا ومن ثم تقتاده إىل جهة  ميدانيّـٍ

مجهولة». 

سمطغُئ افجعد المظفردة شغ افغعار ظعسغٌئ بالطرغصئ والسقح والجطان والمضانسمطغُئ افجعد المظفردة شغ افغعار ظعسغٌئ بالطرغصئ والسقح والجطان والمضان

شخائُض املصاوطئ الفطسطغظغئ تئارُك السمطغئشخائُض املصاوطئ الفطسطغظغئ تئارُك السمطغئ

صعاُت السثّو الخعغعظغ تُحظُّ تمطَئ اصاتاطات صعاُت السثّو الخعغعظغ تُحظُّ تمطَئ اصاتاطات 
واساصاقت يف طظاذَص طافرصئ طظ الدفئواساصاقت يف طظاذَص طافرصئ طظ الدفئ

املساعذظعن الخعاغظُئ املساعذظعن الخعاغظُئ 
غةّثدون اصاتاَم افصخى غةّثدون اصاتاَم افصخى 
بصغادة املاطرف «غطغك»بصغادة املاطرف «غطغك»

 : طاابسات
َد العرشاُت من املسـتوطنني الصهاينة  َجـــــدَّ
بقيـادة املتطـرف يهـودا «غليـك»، أمـس األحـد، 
اقتحامهم لباحات املسجد األقىص املبارك، بحماية 

مشّددة من قوات العدّو الصهيوني. 
ونقلت وسـائل اإلعـالم عن مصادر مقدسـية، 
القول: إن «عرشات املسـتوطنني اقتحموا املسـجد 
األقىص املبارك، بينهم املتطرف يهودا غليك، ونفذوا 

جواالت استفزازية يف باحاته». 
وأَفاد شـهود عيان بأن «املتطـرف غليك نفخ يف 
القرن (الشوفار) داخل املسجد األقىص عرب تطبيق 
عـىل هاتفه املحمـول، وهـو طقس ممنـوع عىل 

اليهود القيام به داخل املسجد األقىص». 
ويقتحم املستوطنون الصهاينة املسجد األقىص 
املبـارك يوميٍّا مـا عدا يومي الجمعة، والسـبت، يف 

محاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً. 

اجاعثاُف صاسثة اقتاقل اجاعثاُف صاسثة اقتاقل 
افطرغضغ يف تصض السمر افطرغضغ يف تصض السمر 

الظفطغ بسعرغاالظفطغ بسعرغا
 : وضاقت

أعلنت مصادُر سـوريٌة يف دير الزور عن سـماع 
دوي انفجـارات عـدة الليلـة املاضيـة، يف قاعـدة 
االحتـالل األمريكـي يف حقل العمـر النفطي بريف 
دير الزور الرشقي.  ونقلت وكالة األنباء السـورية 
الرسـمية عن املصادر، قولها: «إنها سـمعت دوي 
سـحب  تصاعـد  تالهـا  القاعـدة  يف  االنفجـارات 
الدخـان مـن داخلها ولم يتـم التأّكـد مـن طبيعة 
تلـك االنفجارات».  وأَشـاَرت املصـادر إىل أنه «تال 
االنفجـارات تحليـق مكثّــف لطـريان االحتـالل 

األمريكي يف أجواء املنطقة». 
وكان هجـوٌم بالصواريـخ قد اسـتهدف قاعدة 
االحتـالل األمريكـي يف حقـل كونيكـو النفطي يف 
الــ28 مـن الشـهر املـايض وأدى حسـب تقارير 
صحفيـة أمريكيـة إىل وقـوع إصابـات يف صفوف 

قوات االحتالل وأرضار مادية. 
وأقامـت قوات االحتالل األمريكـي قواعد لها يف 
مناطق عدة يف الجزيرة السورية وال سيما يف حقول 
النفط والغاز لرسقة إنتاجهـا وتهريبه إىل الخارج 

بالتنسيق مع مرتِزقتها يف ميليشيا (قسد). 

طسريٌة بترغٌئ طظ ذرابطج طسريٌة بترغٌئ طظ ذرابطج 
لطظاصعرة لتماغئ البروات لطظاصعرة لتماغئ البروات 

الظفطغئ يف لئظانالظفطغئ يف لئظان
 : وضاقت

انطلقت عرشاُت املراكـب البحرية، صباَح أمس 
األحـد، من مينـاء طرابلس شـمال لبنـان باتّجاه 
الناقـورة ملواكبـة السـفن التـي سـتمخر عبـاب 
البحـر املتوسـط بدًء مـن مرفـأ العبـدة العكاري 
وكورنيـش مينـاء طرابلـس وُمـروًرا إىل موانـئ 
الهري- عمشـيت- جبيل -ضبيه - بريوت - الجية 
- صيـدا- صور، ُوُصـوالً حتـى الناقورة الحدودية 
مع فلسـطني املحتّلة.  وأّكـد منسـق لجنة الحملة 
األهليـة لحماية الثروة الوطنيـة فيصل درنيقة أن 
مـا يجري هو «رسـالة للعـدو الصهيوني مفادها 
أن اللبنانيني متمسـكون بكل قطرة ماء أَو غاز أَو 

نفط وثرواتهم النفطية خط أحمر». 
من جهته، لفت مسـؤول املؤتمر الشـعبي، عبد 
النارص املـرصي، إىل أن «املراكب التي انطلقت من 
طرابلس سـتنضم إىل االسـطول البحري املشـارك 
من موانئ لبنان للوصول إىل حدودنا مع فلسـطني 
َولنؤّكــد عـىل تمسـكنا بحقوقنا كاملـة وتتجىل 
بوحدتنا الوطنية بعيـًدا عن ُكـّل ما يحاك لزعزعة 

هذه الوحدة». 
وشـّدد املـرصي عـىل أن مـا يحمي لبنـان هو 
الثالوث الذهبي الشـعب والجيـش واملقاومة وهي 

الضامن لكل حقوق اللبنانيني. 



 
 

   



السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1473)

االثنني 
9 صفر 1444هـ  
  5 سبتمرب 2022م

ضطمئ أخغرة

الةغُح الثي ظئَئ طظ 
ـاد دطاء الخمَّ

أتمث السماد 
 

إنهـا أمانـة الصمـاد، ومعراجه للشـهادة! ارتـوت بدمائه 

الزكية رمالها الطاهرة، فأنبتت جيشاً صلباً، وفوالذياً، وقوياً، 

حّولها من عروٍس يتسـابق الطامعون عىل زفافها، إىل حارٍس 

ال يجرؤ أحد عىل االقرتاب من سواحلها ومدنها. 

نعـم.. إنها الحديدة، لم تنبت ورداً لتسـتقبل به األعداء، بل 

أنبتت جيشـاً ليكون شـوكًة يف حلـوق املعتدين، جيشـاً-كما 

تحدث السـيد القائـد عنه-يتجه بمهامه مـن منطلق انتمائه 

الصادق والواعي لوطنه ولشعبه، ولهوية شعبه اإليمانية. 

جيـٌش لشـعبه ولوطنـه، ال يحمـل الُعَقـد العنرصيـة، وال 

املذهبيـة، وال املناطقيـة، بل هو جيش يتثقـف بثقافة القرآن 

الكريم، ويرتبى الرتبية اإليمانية، وينطلق املنطلقات السليمة. 

جيـٌش ليس لخدمـة املتآمريـن، وال املتكربيـن، وال لخيانة 

وطنه، وال لالعتداء عىل أبناء شعبه. 

جيـٌش حّول أطمـاع األعـداء إىل أوهاٍم رسابيـة وخيبة أمٍل 

حقيقية! 

جيٌش سـتواصل قيادته الثورية، والسياسية، والعسكرية، 

العمـل عىل بنائه للوصول به إىل مسـتوى الردع الكايف لألعداء، 

وحماية البلد، واإلسـهام الكبري يف دعم قضايا أمتنا اإلسالمية 

ويف مقدمتها القضية الفلسطينية. 

هكذا تحّدث السـيد القائد-يف كلمته أمام العرض العسكري 

املهيب ملنتسبي املنطقة العسكرية الخامسة والذي حمل اسم: 

(وعد اآلخرة) -عن الجيش اليمني، وعن مهامه، ومسؤولياته، 

وقدراته، ومستوى الردع املهم الذي وصل إليه. 

ومع ُكـّل ذلك... يؤّكـد قائد الثورة: (نحن لسـنا عدوانيني، 

نحـن نواجه العدوان، ونتصـدى للمعتدين، ونسـعى لتحقيق 

السالم الحقيقي واملّرشف لبلدنا وشعبنا العزيز). 

فإذا لم يفهم تحالف العدوان هذه الرسـائل املهمة، ويغتنم 

فرصـة الهدنة، فإن شـعبنا بموقفه الحـق، وقضيته العادلة، 

وقيادته الحكيمة والشـجاعة، سيستمر يف الدفاع عن حقوقه 

املرشوعة وحريته واستقالله، والسـعي لرفع الحصار الجائر 

والظالـم عـىل بـالده، وكذلك يف الدفـاع عن قضيتـه املركزية، 

القضية الفلسطينية. 

إن عىل العدّو أن يفهم بأن جيشـنا اليمني لم يقم بعروضه 

العسـكرية مُلَجــّرد االسـتعراض، فهـو جيش واجـه عدوان 

تحالفهـم طيلة ثمان سـنوات بصـرب وعزيمة وبسـالة، وقد 

تجرعوا شـدة بأسـه وقوته، وقد سـبقت أفعالـه أقواله، وما 

عملية نرص من اللـه والبنيان املرصوص وربيع النرص وأمكن 

منهـم وفجر الحرية وفجر الصحـراء عنكم ببعيد، فال تجربوا 

املجـرب، وخذوا العربة ممـا مىض، وكفوا عدوانكـم، وارفعوا 

حصاركـم، واسـحبوا كالبكم من ُكـّل شـٍرب مـن أرضنا، وإال 

فستندمون، وستذكرون ما أقول لكم. 

رجائُض السروض السسضرغئ 
سئثالرتمظ طراد   

مـن املفارقات األكثر غرابة يف واقعنـا اليمني أنك تجُد 

الكثـريَ مـن الذيـن ألفوا الهـواَن ينالـون مـن ُكـّل يشء 

يذكرهم بالعزة والكرامة، ولذلك تنتابهم نوبات هستريية 

مـع ُكـّل عـرض عسـكري تنفـذه صنعـاء، ويحاولون 

التربير ألنفسهم بمصطلحات ال تمت إىل الحقيقة بصلة، 

فالجيش الذي يعلن عن استعادة نفسه من بني مشاريع 

املوت والدمار واالستهداف ومن بني نوايا العصابات التي 

حولـت الكثري منـه يف املحافظات الجنوبيـة إىل مقاولني 

ينوبون املستعمر لليمن يف حروبه وتنفيذ أجنداته. 

قـد نختلف مـع األفـكار ومع الكثـري من املمارسـات 

والسـلوكيات ذلـك أمر طبيعي، لكـن من املنطق أن نتفـق حول اليمن، 

فالقضايـا الوطنيـة يفـرتض أن نقف منهـا موقفاً متسـقاً مع القيم 

الوطنيـة الكربى، فالسـيادة الوطنية قضية ال يمكن لعاقل أن يسـاوم 

عليها، وحني تكوُن السيادُة معرضة للخطر، وتنتهك أمام أعيننا ونحن 

نقـُف بصف العدّو رافعني عقائَرنا بالتربير له، حني ذلك تصبح القضية 

قضيـة وعي، وقضية عداوات، وقضية كون نفيس مشـوش، ال يتسـق 

والفطرة السـليمة لإلنسـان السـوي يف عالـم أصبح تتناوشـه العوملة 

فتسقط من مبادئه ُكـّل خري، وتعيل من شأن ُكـّل رش يف سلوكياته. 

بعد ثمانية أعوام من العدوان والقصف والتدمري، ومن نهب الثروات، 

ورسقة اآلثار وتعطيل الدولة الوطنية، ومصادرة قرارها، والسـطو عىل 

مقدراتها، وانتهاك سيادتها عىل كامل أراضيها يصبح من املعيب يف حق 

ُكــّل بوق يقتات عىل موائد الغزاة أن ينـال من رشف بالده، ويحط من 

قدرهـا بكلماته البذيئـة، فاليمن اليوم تقتل يف نفـوس الخونة الخيانة 

وتجعلهـم يهربون إىل التربير واىل قيم التعويض حتى ال يقاسـوا عذاب 

املذنبني، ومن كانت بنفسه بقايا كرامة فقد شعر اليوم بالخزي والعار 

وخرج شاجباً ونادماً والْت حنَي نََدٍم. 

مـا تقـوم به صنعـاء هـو اسـتعادة الدولـة واسـتعادة املؤّسسـة 

العسـكرية من بني أنيـاب القوى التي تسـتهدف اليمـن حتى تحافظ 

عىل رشف اليمن وكرامة اليمن وعزة اليمن وسـيادة اليمن، وعىل الذين 

يتشـدقون بالكالم ويلوون السـنتهم مراجعة منظومـة القيم واملبادئ 

يف أنفسـهم فقد أصابهـا مرض عضال ال تكاد تربأ منـه، والكثري منهم 

نعـرف ماضيه والعامـل التاريخي الذي قـاده للوقوع يف 

مهاوي الرذيلة، ولذلك من الصعب عليه مراجعة مواقفه 

الوطنيـة؛ ألَنَّ العامل التاريخـي يضع حاجزا فاصال بينه 

وبني حقائق موقفه من القضايا وسـيظل عىل هذا الحال 

ما شـاء له الهـوى، فالقضية لديـه ذات عمق تاريخي ال 

يمكنه تجاوزها. 

صنعـاء اليوم تبني جيشـاً وطنيـاً قادراً عـىل حماية 

اليمـن ُكـّل اليمن وليس جيشـا تابعا لـرشكات أمنية أَو 

عسكرية يتاجر بقضايا اليمن ويقوم بتنفيذ مهام أمنية 

أَو عسـكرية لطـرف خارجـي، وقد دلت سـنوات الحرب 

مـن يقاتل عىل كرامـة اليمن ورشف اليمن وعزة اليمن وسـيادة اليمن 

واسـتقالل اليمن، ومن يتاجـر؛ ِمن أجِل تنفيذ مهام أمنية وعسـكرية 

واتضـح أنـه عبارة عن رشكـة عسـكرية أَو أمنية تتلقى األمـوال؛ ِمن 

أجـِل القيام بمهام بعينها، األمر أصبـح واضًحا وجليٍّا لكل ذي رأي حر 

وبصرية ولم يعد ملتبسـا عىل الذين كابروا تحت عناوين التضليل ثم ملا 

وجـدوا دول العدوان تنال منهـم أَو تحد من هيمنتهم عادوا إىل الصواب 

وبشكل حذر كحال الخطاب اإلعالمي لتيار «اإلخوان». 

املوضوع الذي ظهر به الجيش اليمني يف استعراض املنطقة الخامسة 

كان مثلجاً لصدور األحرار الذين يأبون الذلة والهوان وشـعارهم نعيش 

كرامـاً أَو نموت أحَراراً وليس مسـتغرباً موقُف الكثري من أرباب الهوان 

والـذل فالنفوس التي تعتاد الهوان ال تشـعر بالجروح، ولذلك ما يحدث 

يف املحافظات الجنوبية ال يحرك يف مشـاعرهم كرامة واال عزة وال نخوة 

وليـس يف بالهـم مـن مـروءة الكرامـة وغريتهـا يشء، َوإذَا حارصتهم 

الرذائـل هربوا إىل تربيرات غري الئقة يجدون فيها تعويضا عن مشـاعر 

النقص والذلة والهوان وبئس الحال الذي هم عليه. 

تظل صنعاء سـتظل رمز عزة وكرامة ورشف اليمن وسيظل جيشها 

قويـا حرا مجاهدا، ولن يجد أعداء صنعـاء إال الذل والهوان وكفاهم ما 

هم فيه من الهوان، أما رسائل العروض َفواضحة تقول: لن نساوم عىل 

حرية وسيادة واستقالل اليمن. 


