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فيها تراجع  ال  وجودية  بمعركة  النفط  بعد  الجزر  في  العدو  ضد  جديدة  استراتيجية  ترسم  فيهاصنعاء  تراجع  ال  وجودية  بمعركة  النفط  بعد  الجزر  في  العدو  ضد  جديدة  استراتيجية  ترسم  صنعاء 

المتفوقين منح  بسرقة  المتورطين  المرتزقة  قادة  لمحاسبة  ودعوات  يتصاعد  الشعبي  المتفوقينالغضب  منح  بسرقة  المتورطين  المرتزقة  قادة  لمحاسبة  ودعوات  يتصاعد  الشعبي  الغضب 
 


اليمنيين مطالب  تلبية  والحل  وحصاركم  عدوانكم  مآل  من  تحصـّنكم  لن  مماطلتكم  اليمنيينالحوثي:  مطالب  تلبية  والحل  وحصاركم  عدوانكم  مآل  من  تحصـّنكم  لن  مماطلتكم  الحوثي: 
الــــيــــمــــن مــــــيــــــاه  مـــــــن  تـــــقـــــتـــــربـــــوا  وال  وقـــــــــت  بـــــــأقـــــــرب  األرخــــــبــــــيــــــل  غـــــــــــــــادروا  لــــــالحــــــتــــــالل:  الــــيــــمــــنالـــــــعـــــــزي  مــــــيــــــاه  مـــــــن  تـــــقـــــتـــــربـــــوا  وال  وقـــــــــت  بـــــــأقـــــــرب  األرخــــــبــــــيــــــل  غـــــــــــــــادروا  لــــــالحــــــتــــــالل:  الـــــــعـــــــزي 
ورصـــــــــــــــــداً ردعــــــــــــــــــــاً  قـــــــــواتـــــــــنـــــــــا  تـــــــــقـــــــــدم  أثـــــــبـــــــتـــــــت  الــــــــــــــثــــــــــــــروات  حـــــــمـــــــايـــــــة  مـــــــــعـــــــــادلـــــــــة  ورصـــــــــــــــــداًســـــــــــريـــــــــــع:  ردعــــــــــــــــــــاً  قـــــــــواتـــــــــنـــــــــا  تـــــــــقـــــــــدم  أثـــــــبـــــــتـــــــت  الــــــــــــــثــــــــــــــروات  حـــــــمـــــــايـــــــة  مـــــــــعـــــــــادلـــــــــة  ســـــــــــريـــــــــــع: 



2
الثالثاء

العدد

12 جمادى األوىل 1444هـ..
6 ديسمرب 2022م

(1539)
 

 : التثغثة
األمريكـي  العـدوان  تحالـُف  يواصـُل  فيمـا 
السـعودّي اإلماراتي التنكيـَل برشيحة الصيادين 
يف عمـوم املحافظات اليمنيـة بما فيهـا املحتّلة، 
اسـتقبلت الهيئـُة العامـة للمصائد السـمكية يف 
البحر األحمـر التابعـة ملحافظة الحديـدة، أمس 
االثنـني، تسـعة صياديـن كانـوا محتجزين لدى 

مرتِزقة العدوان منذ أكثر من 40 يوماً. 
وأَشـاَر مدير مرَكز اإلنزال السمكي يف مديرية 
اللحيـة، محمـد رزق، إىل أنه تم ترتيب اسـتقبال 
الصياديـن بالتعاون مع مصلحة خفر السـواحل 

قطـاع اللحيـة وميـدي، وذلـك ضمـن املسـاعي 
املبذولـة من لجنة دعم ومتابعة قضايا الصيادين 
املختطفـني وأرسهم، التي تم تشـكيلها مؤّخراً يف 

محافظة الحديدة. 
وأوضح رزق أنه تم استقباُل الصيادين املفرج 
عنهـم وتقديم مسـاعدات مالية رمزيـة لهم من 

قبل اللجنة؛ بَهدِف التخفيف من معاناتهم. 
إىل ذلـك أوضـح الصيـادون املفـرج عنهم، أن 
مجموعـة مـن مرتِزقة تحالـف العـدوان تقّلهم 
أربعـة زوارق بحرية قامـت باختطافهم منذ 40 
يومـاً أثنـاء ممارسـتهم الصيـد عىل متـن ثالثة 
قـوارب قبالـة جزيـرة الشـعبني الواقعـة غـرب 
منطقة بحيـص التابعة ملديرية ميـدي محافظة 

حّجـة، التي ينتمي لها الصيادون. 
وأّكــدوا أنـه تـم اقتيادهـم إىل منطقة حريان 
الواقعة تحت سيطرة العدوان، وسجنهم، مبينني 
أنه مورس بحقهم شـتى أنواع التعذيب واملعاملة 
السـيئة، قبل أن يتم إطالق رساحهـم، ومصادرة 
كافة معدات الصيد، وإتالف أحد محركات قوارب 

الصيد التابعة لهم. 
ومرتِزقتـه  العـدوان  تحالـف  يـزال  وال  هـذا 
وأدواته ُمسـتمرِّين يف ارتكاب جرائـم االختطاف 
واإلخفاء والتعذيب بحق مئات الصيادين منذ بدء 
الحرب عـىل اليمـن يف الـ26 من مـارس 2015م 
وحتى اللحظـة دون توقف عىل امتداد السـواحل 

والشواطئ اليمنية. 

 : تصرغر
يف محاولة مفضوحة ومخزية عىل َحــدٍّ 
سواٍء للتغطية عىل فساد الوزراء واملسؤولني 
املوالني لتحالف العدوان التي فاحت جيفتَها 
ُكــلَّ مناطـق العالـم، أعلنت قنـاة فضائية 
تابعة لالحتـالل اإلماراتي، أمس االثنني، عن 
صـدور قرارات جديدة تلغي املنح الدراسـية 
التـي حصـل عليهـا أوالد وبنـات وزوجات 
القيـادات املرتِزقـة عـىل حسـاب املتفوقني 
وأوائـل الجمهوريـة، الذيـن تـم إقصائهـم 

وحرمانهم من االبتعاث إىل الخارج. 
وقالـت قناة «الغـد املـرشق» املمولة من 
االحتالل اإلماراتـي، أمس االثنني: إن املرتِزق 
رشـاد العليمـي رئيس مـا يسـمى املجلس 
الرئـايس، الذي حصل 4 مـن أوالده عىل منح 
دراسـية دون وجـه حـق، خاطـب حكومة 
الفنادق بإلغاء املنح الدراسـية ألوالد وبنات 
املسـئولني والوزراء املرتِزقـة، وذلك يف إطار 
مسـاٍع جديدة للعمـالء والخونة بامتصاص 
الغضب الشعبي وردة فعل الشارع الجنوبي 
إزاء هكذا فساد اسـتهدف الطالب املتفوقني 
واألوائل من رشيحة البسطاء والفقراء، بعد 
استحواذ أبناء املرتِزقة عىل منحهم الدراسية 

املستحقة. 
يف السـياق اتهـم الطـالب املشـمولون يف 
كشـوفات املنح الدراسـية، التي تم ترسيبها 

حكومـة  يف  العـايل»  التعليـم  «وزارة  مـن 
املرتِزقـة، اتهمـوا املرتـِزق رشـاد العليمـي 
ومخصصاتهم  الدراسـية  منحهـم  برسقـة 
املالية، بعد أن تم تقاسمها كغنيمة بني أبناء 

الوزراء واملسئولني العمالء والخونة. 
وقال الطالـب عبدالكريـم العفريي وهو 
مبتعـث لـدى مملكة املغـرب للدراسـة: إن 
اسـمه ورد ضمـن كشـوفات املبتعثني منذ 
إالَّ  دوالر،   1800 وبمبلـغ  2017م  العـام 
أنـه وحتى اللحظـة لم يتسـلم أي مبلغ من 
تلـك املخصصـات، داعياً إىل محاسـبة وزير 
التعليـم العايل يف حكومة الفنادق ومسـئويل 
السـفارة باملغرب، واصفـاً حكومة املرتِزقة 

باللصوص. 
مـن جانـٍب آخـر تناقلـت وسـائل إعالم 

مختلفـة، أمـس االثنـني، قصة مؤملـة ألحد 
ضحايا فسـاد املنح الدراسية داخل حكومة 
املرتِزقة، من أوائل الجمهورية، بعد حرمانه 
مـن املنحـة الدراسـية واالبتعـاث للخارج، 

ليصبح حماالً يف أحد األسواق. 
وأَشـاَرت املصادر اإلعالمية إىل أن الطالب 
«محمد محمود ناجي الغراب» الحاصل عىل 
املركز السـادس عـىل مسـتوى الجمهورية 
«بحسب كشـوفات حكومة املرتِزقة»، يعمل 
بأحد األسـواق التجارية بعد  ـاالً  َحـاليٍّا َحمَّ
مصادرة ونهب ورسقة منحته الدراسـية إىل 
روسـيا، لصالح نجل أحد املسـئولني العمالء 

والخونة املوالني للعدوان. 
الغاضبـة  األفعـال  ردود  إطـار  ويف 
باملحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة إزاء رسقة 

املنح الدراسـية، التي ال تزال أصداؤها قائمة 
حتى اللحظة، طالَب سياسـيون وإعالميون 
وناشـطون حقوقيـون برضورة محاسـبة 
املنـح  فسـاد  جريمـة  يف  املشـاركني  ُكــّل 
الدراسـية، املتـورط فيها شـخصيٍّا املرتِزق 
رشـاد العليمـي رئيس مـا يسـمى املجلس 

«الرئايس». 
ويف تعليقـه عـىل قـرار املرتـِزق العليمي 
إلغاء املنح الدراسـية املمنوحة ألوالد وبنات 
وأقـارب الخونـة يف حكومة الفنـادق، لفت 
القيـادي العسـكري املـوايل للعـدوان «خالد 
النـيس» إىل أنـه وقبل قـرار إلغاء كشـوفات 
املبتعثني غري املستحقني يجب أوالً محاسبة 
الفاسـدين، موضًحا أن الفسـاد ليس فقط 
يف وزارة التعليـم العايل بل يف جميع الوزارات 

داخل حكومة املنفى، مبينًـا أن قرارات مثل 
هـذه ال تحـل مشـكلة ولكن تعتـرب قرارات 

لتهدئة حالة الغضب عند الناس. 
هـذا وتظهـر الوثائـق املرسبـة اسـتيالء 
املرتِزق رشاد العليمي، رئيس «الرئايس» عىل 
4 مقاعـد ألبنائه وأقاربه، يليه املرتِزق معني 
عبدامللك رئيس حكومة الفنادق الذي استوىل 
عـىل عدة مقاعد ألقاربـه، إضافة إىل املرتِزق 
اإلخواني خالـد الوصابي وزير التعليم العايل 
الـذي باع العديـد من املنـح بمبالغ ضخمة، 
باإلضافة إىل عرشات القيادات التابعة لحزب 
«اإلصـالح» أبرزهـم املرتِزقـة حمود سـعيد 
واإلعالمـي  شـيبان،  وعبدالكريـم  املخـاليف 
عـارف الرصيف املذيع بقناة املهرية الذي حاز 

عىل 4 مقاعد دراسية لبناته. 

أخبار

وخعُل 9 خغادغظ طفّرج سظعط طظ جةعن السثوان إىل جعاتض الطتغئ بالتثغثة

تخاُسُث الشدإ الحسئغ ودسعاٌت ملتاجئئ املرتِجصئ واملاعرذني بسرصئ طظح وطثخخات افوائض

ُر الصعات افجظئغئ وتثسععا إىل الرتغض طظ املتاشزئ صئض شعات افوان تزاُعراُت املعرة تتثِّ
 : طاابسات

أطلـق ِقيـاديٌّ يف لجنـة االعتصام السـلمي 
بمحافظـة املهـرة، أمـس االثنـني، ترصيحاٍت 
ناريًة ضد تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، مطالبـاً القواِت األجنبيـة املتواجدة 
يف مطـار الغيضة إىل املغادرة بسـالم قبل فوات 
األوان، األمـر الـذي يعـد تحذيـراً أخـرياً لقوات 
االحتـالل قبل لجـوء قبائـل املهـرة إىل الكفاح 

املسلح للدفاع عن أرضهم من الغزاة الجدد. 
وقـال رئيـس لجنـة االعتصـام بمنطقتـي 
سيحوت واملسيلة، الشيخ سالم سعد الزويدي، 
يف ترصيٍح لـه، أمس، بمناسـبة الذكرى الـ55 
لعيـد الجالء من االحتالل الربيطاني 30 نوفمرب 

1967م: إن أبنـاء املهـرة قـادرون عـىل طـرد 
املحتّلني وأطماعهم من مختلف املناطق. 

وطالب الشـيخ الزويـدي، القـواِت األجنبيَة 
املتواجـدة يف مطار الغيضة الرحيل بسـالم من 
أرايض اليمـن ُعُمـوًمـا ومـن أرايض املهرة عىل 
وجه الخصوص، قبـل فوات األوان، كما دعا إىل 
فتـح املطار أمام الرحـالت املدنية لنقل املرىض 

واملسافرين من أبناء املحافظة. 
وحـث رئيـس لجنـة االعتصام يف سـيحوت 
وراء  االنجـرار  عـدم  إىل  املواطنـني  واملسـيلة، 
اْلشـائعات املغرضـة الصـادرة عـن ميليشـيا 
االحتـالل السـعودّي اإلماراتي التي تسـتهدف 
أمن واسـتقرار املهرة، موضًحـا أن املرتِزقة لم 
يعد لديها أي هم سـوى زعزعة أمن واسـتقرار 

املحافظة. 

سـالم  القبـيل  الشـيخ  ترصيحـاُت  وتأتـي 
الغيضـة  مطـار  يـزال  ال  وقـٍت  يف  الزويـدي، 
بمحافظة املهرة مغلقاً أمام املواطنني منذ العام 
2018م بعد أن حوله تحالف العدوان عىل اليمن 
قاعدة عسكرية للقوات األمريكية والربيطانية 
واإلرسائيلية، ضمن مسـاعي غربية لعسـكرة 
املحافظـة اليمنية االسـرتاتيجية الحدودية مع 
سـلطنة عمان، والسـيطرة عىل البحر العربي؛ 

لضمان مصالح الكيان الصهيوني. 
املناهـض  االعتصـام  لجنـة  رئيـس  وكان 
لالحتالل األجنبي يف املهرة، الشـيخ عيل سـالم 
الحريزي، قد كشـف يف إبريل املايض، عن تواجد 
قوات إرسائيلية داخل مطار الغيضة، إىل جانب 
القـوات األمريكيـة والربيطانيـة وغريهـا من 

القوات الغازية واملحتّلة. 

جصعُط صاطى وجرتى يف احائاضات طائادلئ بني املرتجصئ بطتب املتاّطئ
 : طاابسات

شـهدت محافظـُة لحج املحتّلة، أمس االثنني، اشـتباكاٍت مسـلحًة 
عنيفـة متبادلة بني ميليشـيا االنتقايل، تسـببت يف سـقوط العديد من 

القتىل والجرحى. 
وذكرت مصادر محلية، أمس أن اشتباكاٍت عنيفًة دارت بني ميليشيا 
ما يسـمى الحزام األمني يف مديرية يافع وآخرين من ميليشـيا الحزام 
األمني بمديرية ردفان، وذلك أثناء التقائهم يف مديرية حبيل جرب شمال 

رشقي لحج املحتّلة. 
وأوضحت املصادر أن االشتباكات املسلحة أسفرت عن وقوع قتيلني 

من الحزام األمني التابع ليافع، فيما أُصيب آخرون من حزام ردفان. 
وتعكُس هذه االشـتباكاُت املسـلحة املتبادلة بـني مرتِزقة االحتالل 
اإلماراتي االعتباراِت املناطقيَة التي تم عىل أََساسـها تشكيُل فصائل ما 
يسـمى االنتقايل يف املحافظات الجنوبية، وهو ما يؤّكـُد استمراَر التوتر 
والـرصاع بـني هـذه األدوات واندالع اشـتباكات فيما بينهـا بني الحني 

واآلخر.

طغطغحغا «اإلخقح» تساعلغ بالصعة سطى 
أتث املخاظع الضربى يف تسج املتاّطئ

 : طاابسات
يف إطـار مسلسـل الفـوىض األمنية داخـل املحافظـات واملناطـق املحتّلة، 
اسـتولت ميليشـيا حزب «اإلصالح» بالقـوة، أمس االثنني، عـىل أحد املصانع 

التجارية الكربى وسط مدينة تعز. 
وقالـت مصادر محلية: إن ميليشـيا «اإلصالح» التابعـة للمرتِزق الربملاني 
عبدالكريم شـيبان، رئيس وفـد «اإلصالح» املفاوض وعضـو كتلته الربملانية، 
اقتحمـت، أمس، مجمَع ومصانع الشـيباني يف تعز املحتّلة قبل أن تقوم بطرد 

مئات العاملني فيه وإغالقه. 
وتكشـف هـذه العمليـة حالة االنفـالت األمنـي يف مناطق سـيطرة حزب 
«اإلصالح»، ال سـيَّما تعز التي تشـهد تصاعداً مخيفاً لحجـم الجرائم، أبرزها 
القتُل واالغتياالت واختطاف وإخفاء الفتيات واألطفال، والتي تسجل جميعها 

ضد مجهول. 
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سدع السغاجغ افسطى التعبغ: ق تظاُزَل سظ ططالإ الحسإ الغمظغ والَتضُّ العتغث عع تطئغُاعا 

تّثر جفَظ تتالش السثوان ورساته طظ اقصاراب طظ المغاه اإلصطغمغئ الغمظغئ 

أّضـث أن المسرضَئ طع السثّو طسرضئ وجعدغئ ق طةال لطاراُجع شغعا:

 : خاص
أّكــدت صنعاُء أن لجوَء تحالـف العدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي إىل املراَوغِة ومحاولِة َكْسِب الوقت 
لاللتفاف عىل مطالب الشعب اليمني، لن يحّقَق له أي 
مكسـب، وأن الحل الوحيد أمامه هـو تمكني اليمنيني 

من حقوقهم املرشوعة. 
وقال عضو املجلس السـيايس األعىل: إّن «التتويه ال 
ـن املعتديَن، ورهاناتهـم عىل الوقت ال  يمكن أن يحصِّ
تفيد» يف إشـارة إىل محاوالت تحالـف العدوان ورعاته 
إلضاعـة الوقـت والتهرب مـن تنفيذ املطالـب املعلنة 
لتجديـد الهدنـة واملتمثلـة بـرصف مرتبـات موظفي 
الدولـة من عائـدات النفـط والغـاز، ورفـع الحصار 

اإلجرامي املفروض عىل املوانئ واملطارات. 
وكان تحالـف العـدوان ورعاته قـد حاولوا الضغط 

عـىل صنعاء للقبـول بتمديد الهدنة بـدون تنفيذ هذه 
املطالب لكـن هذه املحاولة أَدَّت إىل انتهـاء الُهدنة بعد 
سـتة أشـهر من إعالنهـا، وبرغم انطـالق مفاوضات 
جديدة للتجديد، ال زالت قوى العدوان تحاول االلتفاف 

عىل رصف املرتبات ورفع الحصار. 
وأوقفـت صنعاء نهـَب إيـرادات النفط الخـام بعد 
انتهـاء الهدنة، َحيـُث منعت القوات املسـلحة تصدير 
أية شـحنة نفطية عرب املوانئ املحتّلـة كرد عىل تعنت 
تحالف العدوان بشـأن رصف املرتبات، األمر الذي أَدَّى 

وقف أبرز مصادر تمويل املرتِزقة. 
وتحـاول الواليات املتحدة األمريكية حشـد ضغوط 
عىل صنعاء للسـماح باسـتئناف تهريب النفط ونهب 
عائداتـه، لكن صنعاء تؤّكـد أن عمليات حماية الثروة 
لـن تتوقـف إالَّ بتخصيـص كافـة العائـدات لـرصف 
مرتبـات املوظفني وتحسـني الخدمـات للتخفيف من 

معاناة الشعب اليمني. 
ويحـاول تحالـف العـدوان اسـتغالَل املفاوضـات 
الجارية لكسـب املزيد من الوقت وفرض حالة طويلة 
األمـد من «الال حـرب والال سـالم» لكـن تأكيد عضو 
املجلس السـيايس األعىل يبني بشكل واضح أن صنعاء 

لن تقبل باستمرار هذا الوضع. 
َوأََضـاَف الحوثي معززاً هذا التأكيد أن الَحلَّ الوحيد 
أمام تحالف العـدوان ورعاته هو «تنفيذ ما هو معلن 
كحق ال يمكن التنازل عنه» يف إشارة إىل مطالب رصف 
املرتبـات من إيرادات البلد، ورفـع الحصار عن املوانئ 

واملطارات. 
وكان رئيس املجلس السـيايس األعىل مهدي املشاط 
قد حث مؤّخراً تحالف العدوان ورعاته عىل املسـارعة 
يف تلبية مطالب الشـعب اليمني وتمكينه من حقوقه، 

والتوقف عن املماطلة واملراوغة. 

 : خاص
دعا نائـُب وزير الخارجيـة بحكومة 
اإلنقاذ الوطني، حسني العزي، االحتالَل 
أرخبيـل  مغـادرة  بـدء  إىل  اإلماراتـي، 
سـقطرى يف أقرب وقت ممكـن، محذراً 
سـفن العـدّو مـن االقـرتاب مـن املياه 

اإلقليمية اليمنية. 
وقـال العـزي يف تغريـده نرشها عىل 
حسـابه يف موقع التواصـل االجتماعي 
 ٤٠ قلـب  يف  «سـقطرى  إن   : «تويـرت» 
مليـون يمنـي، وعـىل اإلمـارات ترتيب 
أقـرب  يف  واملغـادرة  اإلخـالء  إجـراءات 

وقت». 
أرخبيل  محافظة  اإلمارات  وتحتل 
سقطرى منذ سنوات وتسعى لتغيري 
ُهــِويَّتها وفـرض الطابع اإلماراتي 
بنهـب  وتقـوم  مجتمعهـا،  عـىل 
مواردهـا وثرواتهـا النادرة بشـكل 

متواصل. 
وتعتـرب هـذه الرسـالة التـي وجهها 
ملفتاً  نائـب وزيـر الخارجيـة تحذيـراً 
لالحتالل اإلماراتـي وتأكيدا واضًحا عىل 
حتميـة تحرير سـقطرى وطـرد العدّو 
منهـا، وهـو مـا ينبـئ بدخـول مرحلة 
اسـرتاتيجية جديدة من مراحل التحرير 

والردع. 
وكانـت صنعاء قد أّكـدت مؤّخراً أنها 
ماضيـة يف طريق فـرض السـيادة عىل 
الجزر اليمنية املحتّلـة واملياه اإلقليمية، 
يف  الدوليـة  املالحـة  خطـوط  وحمايـة 

املنطقة. 
وأّكــد نائـب رئيس الوزراء لشـؤون 
الدفـاع واألمـن الفريـق الركـن جـالل 
«كل  أن  سـابق  وقـت  يف  الرويشـان 

الخيارات مفتوحة يف هذا السياق». 
اإلماراتي  االحتـالل  صنعـاء  وحذرت 
تَحّركاتـه  مواصلـة  مـن  أَيْـضـاً 
االسـتيطانية يف جزيـرة ميـون املطلـة 
عىل باب املندب، والتي تسـعى اإلمارات 
لتحويلهـا إىل قاعـدة عسـكرية كبـرية 
للسـيطرة عىل خطـوط املالحة يف البحر 

األحمـر ومضيق بـاب املنـدب، ولتهديد 
السواحل اليمنية. 

ويحـاول تحالف العـدوان أن يفرض 
والسـيطرة  البلـد  تقسـيم  مـرشوع 
عـىل ثرواته كأمـر واقع، َحيُث يسـعى 
لتجزئـة مبادئ الحل السـيايس وجعلها 
محصـورة بمناطـق معينـة مـن البلد 
لضمان بقاء سـيطرته عىل املحافظات 

والجزر املحتّلة. 
ويف سـياق متصل، حذر العزي سفن 
تحالـف العـدوان ورعاته مـن االقرتاب 

من املياه اليمنية، يف رسـالة أُخرى تأتي 
ضمن سلسـلة إنذارات وجهتها صنعاء 

يف هذا السياق خالل الفرتة املاضية. 
عـدَم  إن  تغريـدة:  يف  العـزي  وقـال 
االقرتاب مـن املياه اإلقليميـة يشٌء جيد 
وإيجابـي، يف إشـارة إىل التداعيات التي 
يمكـن أن ترتتـب عـىل انتهـاك الحدود 

البحرية للجمهورية اليمنية. 
وكشـف نائـب وزيـر الخارجيـة أن 
قطعـًة بحريًة أمريكيًة كانت قد اقرتبت 
من املياه اليمنية لكنها غادرت برسعة. 

 : خاص
أّكـد املتحدُِّث باسـم القوات املسـلحة، العميد يحيى 
رسيع أن معادلة حماية الثروات الوطنية أثبتت مستوى 
الـردع املتقـدم الذي وصلـت إليـه القدرات العسـكرية 
اليمنيـة، ُمشـرياً إىل أن املعركـة مـع تحالـف العـدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتي هي معركـة وجودية ال 

مجال للرتاجع فيها. 
وقال العميد رسيع يف ترصيحات أثناء فعالية لتكريم 
شهداء دائرة التوجيه املعنوي بوزارة الدفاع إن: «املعادلة 
األخـرية التي فرضتها القواُت املسـلحة يف إطار مهامها 
لحماية الثروة السـيادية النفطيـة والغازية، أثبتت قوة 
الردع واملسـتوى املتقدم يف الرصـد لقواتنا وقدرتها عىل 

حماية السيادة واملوارد». 

وتمّكنـت القوات املسـلحة من منع تحالـف العدوان 
ومرتِزقتـه مـن تصدير النفـط الخام ورسقـة عائداته، 
لـرصف  العائـدات  تلـك  تخصيـَص  رفضـوا  أن  بعـد 
مرتبات املوظفني وتحسـني الوضـع الخدمي يف مختلف 
املحافظـات، َحيـُث أرصت الواليات املتحـدة األمريكية 
عىل استمرار نهب مبيعات النفط واستخدامها كمصدر 
لتمويـل املرتِزقـة والعمليـات العدوانيـة ضـد الشـعب 

اليمني. 
وبرغم أن مرتِزقَة العدوان لجأوا ألساليَب ملتوية؛ ِمن 
أجل تمكني السـفن من تهريب الشـحنات النفطية عرب 
املوانئ املحتّلة إالَّ أن القوات املسلحة كانت ترُصُد جميَع 
التَحّركات وتمّكنت من منع جميع السـفن قبل أن تنقل 
أية كمية من النفط الخام إىل الخارج، األمر الذي كشـف 
عـن إطالع دقيـق عىل تفاصيـل ُكـّل مخّططـات العدّو 

وإجراءاته وأساليبه. 
وأوضـح العميـد يحيـى رسيـع أن القوات املسـلحة 
قـد قطعـت شـوًطا طويـًال يف مسـار تطويـر قدراتها 
وإْمَكاناتهـا، مذّكراً بأن «العـدّو كان يقصف العاصمة 
صنعـاء واملحافظـات بعـرشات الغـارات الجويـة لكن 
اليمن اليوم يسـتطيع أن يرد عـىل الغارة بعدة صواريخ 

ة».  وطائرات مسريَّ
َوأََضــاَف أن «القـوات املسـلحة تمّكنـت بنجاح من 

فرض معادالت اسرتاتيجية يف موازين الردع والرعب».
وأّكــد العميـد يحيى رسيـع أن املعركة مـع تحالف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي هـي معركـة وجوديـة 
مقدسـة، ُمشـرياً إىل أن تضحيـات الشـهداء العظمـاء 
أّسسـت دعائَم األمن واالستقرار الذي ينعم به اليمنيون 

اليوم يف املناطق الحرة. 

َظه طظ تثاسغات اجامرار السثوان والتخار  خظساء: طماذطئ السثّو لظ تتخِّ

ظائُإ وزغر الثارجغئ غثسع اقتاقل اإلطاراتغ لئثء طشادرة جصطرى يف أصرب وصئ

السمغث جرغع: طسادلئ تماغئ البروات أبئائ وخعَل الصعات املسطتئ إىل طساعى طاصثم يف الردع والرخث
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العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

تادمظ المعام وافظحطئ والفسالغات المظاط تظفغثعا طظ الةعات التضعطغئ والمتطغات:

شغما الئرلمان غثغظ تماعَغ تضعطئ شظادق الرغاض شغ تظفغث طثّطط الترب اقصاخادغئ سطى الحسإ الغمظغ:

أّضـث أن سطى التضعطئ المساعمئ طع المةامع ودسا لاسجغج السمض الطعسغ؛ باسائاره لئظئ بظاء التدارات:

الطةظُئ السطغا لقتافاقت تصرُّ خطَئ التضعطئ إلتغاء ذضرى جظعغئ الحعغث

خظساُء تةثُِّد الثسعة لطاةار واملساعردغظ إلدَخال الئدائع سرب طغظاء التثغثة وتآّضـث تعجغَع دائرة الاسعغقت

بظغان وشرجان الاظمغئ غتافعن بالغعم الساملغ لطاطعع

 : طاابسات
يف سـياق االلتفاِف الشـعبي والرسمي الكبري للوقوف 
عنـد محطـة يسـتلهم منهـا اليمنيـون دروَس الوفـاء 
والتضحيـات، أقرت اللجنـُة العليا لالحتفـاالت الوطنية 
والدينيـة، أمس االثنـني، خطة حكومة اإلنقـاذ الوطني 

إلحياء فعاليات الذكرى السنوية للشهيد ١٤٤٤هـ. 
وتضمنـت الخطـُة املقدمـة من قبـل األمانـة العامة 
ملجلـس الـوزراء، املهـامَّ واألنشـطَة والفعاليـات املناط 
واملحليـات،  الحكوميـة  الجهـات  مختلـف  بتنفيذهـا، 
خـالل هذه الذكرى السـنوية األثرية التـي تهدف إلحياء 
القيم الجليلة للشـهداء وتسـليط الضـوء عىل بطوالتهم 
األُسـطورية يف مواجهـة تحالف عدوانـي إقليمي ودويل 
ُسـخرت لـه إْمَكانيـات وتجهيـزات تسـليحية ضخمـة 
وإمرباطوريـات إعالمية عاملية مع إسـناد سـيايس غري 

مسبوق عىل املستوى اإلعالمي. 
ويف اجتمـاع اللجنـة، أمس، برئاسـة رئيـس الوزراء 
الدكتـور عبدالعزيـز صالح بـن حبتور، حـّددت الخطة 
املسـؤوليات الواقعة عىل عاتق كافـة الجهات ابتداًء من 

رئاسـة الـوزراء واألمانـة العامـة والـوزارات والهيئات 
إىل املحليات  واملؤّسسـات واملصالح الحكومية وُوُصـوالً 
بمختلـف مسـتوياتها اإلداريـة إلحيـاء هـذه املناسـبة 
بمـا يف ذلك الجوانـب التكريمية ألرس وأبناء الشـهداء يف 
أمانـة العاصمة واملحافظات وكـذا الفعاليات الخطابية 

والنـدوات التثقيفيـة حـول تضحيات الشـهداء وأهميّة 
مواصلة الثبات والصمـود يف وجه العدوان، الذي ما يزال 
يرتبص بالشـعب اليمنـي ويعمل بكل وسـيلة إلجهاض 
املـرشوع الوطنـي املقاوم ملشـاريعه وأطماعـه باليمن 
وثرواتـه وموقعه االسـرتاتيجي الفريد، عالوة عىل إقامة 

ة بالشهداء.  املعارض الَخاصَّ
وأّكــدت اللجنـة، أهميّـة تعزيـز األدوار اإليجابيـة 
للقطـاع الخدمي عـىل املسـتويني الحكومـي والخاص 
يف رعايـة أرس الشـهداء مـن خالل التخفيض املناسـب 
لحصولهـم عىل الخدمات ويف املقدمـة القطاع الصحي، 
مشـريًة إىل أهميّة املبادرات املجتمعيـة لتحقيق البعدين 
اإلنسـاني واألخالقـي لهذه املناسـبة السـنوية املتصلة 
بواحدة من أهم الرشائح االجتماعية التي جادت بالدماء 
الزكيـة واألرواح الطاهـرة لينعم الوطن وأهلـه بالعزة، 

والكرامة واألمن واالستقرار. 
وتطرقـت اللجنـة العليا إىل الـدور الواقـع عىل عاتق 
اإلعالم الوطني بمختلف مؤّسسـاته الرسـمية واألهلية 
والحزبيـة، إلبـراز ذكـرى سـنوية الشـهيد وأهميتهـا 
والتوعيـة الواسـعة واملتنوعـة بمكانتهـا وبتضحيـات 
الشهداء وبثقافة الشـهادة يف مواجهة املعتدين والطغاة 
وكـذا مواكبة كافة فعاليتها وتغطيتهـا عىل النحو الذي 

يليق وعظم املناسبة وأصحابها. 
شـارك يف االجتماع أمني العاصمة حمود عباد ورئيس 
الهيئـة العامة لرعاية أرس الشـهداء طه جران وعدد من 

املسؤولني يف الجهات ذات العالقة. 

 : خاص
 قـال وكيُل وزارة الصناعة والتجارة محمد قطران: إن 
ضة للمـواد الغذائية  الـوزارَة أعلنت الئحًة سـعريًة مخفِّ
األََساسية مثل القمح والدقيق وتم تخفيضها بنسبة ألف 

ريال. 
ة لـ «املسـرية»  وأوضـح قطران يف ترصيحـاٍت َخاصَّ
أن القائمة السـعرية شـملت زيوت الطبـخ والبقوليات 

واألجبان واألرز بمختلف أنواعها. 
بالنظـر  تمـت  األسـعار  احتسـاب  آليـة  أن  وبـنّي 
للمتغريات العاملية وأسواق البورصة واألسعار الخارجية 

واالنخفاضات التي تمت يف تكاليف النقل. 
وأضاف يف حديثه لـ «املسـرية»: «أقّررنا التخفيضات 
بعـد مالحظة أن السـوق املحيل لـم يشـهد انخفاضاً يف 

أسـعار السـلع رغم املتغريات التي حصلـت خالل الفرتة 
املاضية».  وأّكـد أن «عىل املجتمع مسـاندتنا باإلبالغ عن 
املخالفات ولن نسـمح ألي تاجر أَو مستورد برفع سعر 

أية سلعة وفق متغريات مفاجئة». 
من جانبه أّكـد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع 
التجارة الخارجيـة فؤاد هويدي أن «رفع رضيبة األرباح 
من قبل املرتِزقة بنسـبة ٢٠٠ ٪ مخالف لالئحة التنفيذية 

لقانون رضيبة الدخل». 
ونـّوه إىل أن «قرار حكومـة املرتِزقة برفـع الرضيبة 
يؤثر عىل التاجر واملستهلك ويهدف إىل رفع أسعار السلع 

الغذائية». 
ولفت إىل أنـه يجب إالَّ يطبق قرار رفـع الرضيبة وأن 

يُرفض جملًة وتفصيالً من جانب التجار واملستوردين. 
ويف ختـام ترصيحاته لـ «املسـرية» قـال وكيل وزارة 

الصناعـة والتجـارة لقطاع التجـارة الخارجيـة: «نؤيد 
بيان الغرفة التجارية واتّحاد الغرف وندعو املسـتوردين 
للتوّجــه عرب ميناء الحديدة واالسـتفادة من اإلعفاءات 

املمنوحة لهم بنسبة ٤٩ ٪». 
إىل ذلك أدان مجلس النواب يف جلسـته، أمس، برئاسة 
الشيخ يحيى عيل الراعي، تماهي حكومة فنادق الرياض 
يف تنفيذ مخّطط الحرب االقتصادية عىل الشـعب اليمني 
واسـتخدامها مطية لشـن عقاب جماعي عىل اليمنيني؛ 

بَهدِف زيادة األعباء املعيشية والتضييق عليهم. 
واستنكر املجلس استمرار حكومة الفنادق يف التوقيع 
عىل اتّفاقيات القروض املشـبوهة وإهدار ثروات الشعب 
اليمنـي والعبـث بمصالحـه ومقدراته وآخرهـا قرار ما 
يسـمى وزيـر املالية بحكومـة الفنادق املواليـة لتحالف 
العـدوان السـعودّي اإلماراتـي املدعوم أمريكيـاً بفرض 

رسوم رضائب إضافية عىل التجار املستوردين. 
واعتـرب هـذا اإلجـراء التعسـفي لحكومـة الفنادق، 
جريمـة تضـاف إىل سلسـلة الجرائـم واملؤامـرات التـي 
يرتكبهـا تحالـف العـدوان ومرتِزقتـه ويف إطـار جرائم 
الحـرب والحصار التي تسـتهدف حياة الشـعب اليمني 
وسـبل العيـش الكريـم، مـا يضاعف مـن األعبـاء عىل 

اليمنيني يف مختلف محافظات الجمهورية. 
وأّكــد أعضـاء مجلس النـواب، أن مثل هـذا اإلجراء 
التعسـفي يـرض بحركـة التجـارة الداخليـة يف مختلف 
املحافظـات ويضاعـف من نسـب الفقـر واملجاعة بني 
أوسـاط املواطنـني، مطالبـني األمم املتحـدة واملنظمات 
اإلنسـانية  مسـؤولياتها  بتحمـل  والدوليـة  اإلنسـانية 
والقيـام بواجباتها يف وقف هذا اإلجراء التعسـفي ونهب 

ثروات الشعب اليمني وعدم العبث بها. 

 : طاابسات
احتفلت مؤّسسـُة بُنيان التنموية ومعها 
فرسـان التنمية والرشكاء التنمويون، أمس 

االثنني، باليوِم العاملي للتطوع. 
مديـر  قـال  االحتفاليـة  الفعاليـة  ويف 
مؤّسسـة بنيـان الدكتـور محمـد املدانـي: 
«نحتفـل اليـوم بالوصـول لقرابـة ٢٦ ألف 
فارس ورائدة تنموية خالل ٤ سـنوات يف ١٥ 
محافظـة و٢٠٠ مديرية تـم تأهيلهم بدعم 

رسمي ومجتمعي». 
التـي  املبـادرات  عـدد  أن  املدانـي  وبـني 
أنجزها فرسان التنمية تجاوزت سبعة آالف 
وخمسـِمئة مبـادرة خـالل عامـني بتكلفة 
تقارب ١٩ مليار ريال ساهم املجتمع بقرابة 

٩٢ ٪ منها. 
ونـّوه إىل أن فكرة فرسـان التنمية بدأت 
يف حـرض وميدي من شـباب يحملون روح 
اإلحسان ملواجهة الحصار وتحصني املنطقة 
من اخرتاقات استخباراتية تنفذها منظمات 

تتسرت بأهداف إنسانية. 

َوأََضـاَف املداني «فرسـان التنمية سالح 
لهزيمة الجوع والفقر وإعانة املسـتضعفني 
لفتـات  مفتوحـة  أفـواه  مـن  وتحويلهـم 
املنظمـات إىل سـواعد إنتـاج وثـروة برشية 

ضاربة». 
إىل ذلـك رصح مديـر مؤّسسـة بنيـان 

التنمويـة للمسـرية بقولـه: إن «الجانـب 
التنمـوي كان شـبه مشـلول ويعتمد عىل 
املنظمـات لكـن اليـوم هنـاك رشاكة بني 
الدولـة واملجتمع وانطلقت فكرة فرسـان 
التنميـة ليتحمل الشـباب مسـؤوليتهم يف 

املجتمع». 

وأوضـح أن «برنامـج فرسـان التنميـة 
يستهدف الشـباب الذين يرغبون باملشاركة 
بـروح جهاديـة يف الجبهـة التنمويـة وهو 
بتمويـل حكومي ويقوم عـىل البعد القرآني 

والرتاث الشعبي». 
أن  حكومـة  أيـة  عـىل  وقـال: «يصعـب 

تصل إىل ُكــّل القرى وتلبي ُكــّل الخدمات، 
والشـباب لديهـم القـدرة عـىل تلبيـة هـذه 
القـدرات  أصحـاب  كانـوا  كمـا  الخدمـات 
الكربى يف املجال العسكري»، مؤّكـداً أن عىل 
الحكومة أن تسـاهم مع املجتمـع يف املوارد 
املاليـة التي تحتاجهـا املبـادرات املجتمعية 
والتـي يتحمـل فيهـا املجتمع الجـزء األكرب 

إضافًة لدور التحفيز. 
الوقـت  «يف  بالقـول:  حديثـه  وتابـع 
الـذي نقـيض فيـه عـىل التبعية السياسـية 
أن  يجـب  للخـارج،  واألمنيـة  والعسـكرية 
نقـيض عـىل التبعيـة التنمويـة املتمثلـة يف 

االعتماد الكامل عىل املنظمات». 
وأّكــد أن «الكثـري من املنظمـات تفضل 
البقـاء داخـل املجتمعـات؛ ألَنَّ بعضها لديه 
تريـد  األقـل  وعـىل  اسـتخباراتية  أجنـدات 
الحفاظ عىل تبعية املجتمع لها عىل املستوى 
التنمـوي»، منوًِّهـا إىل أن «التنميـة ال بد أن 
تكون بالرشاكة العالية بني املجتمع والدولة 
وهكـذا كانـت الحضـارة اليمنيـة عىل مدى 

العصور». 

المدائص والةجر.. طدغص عرطج وباب المظثب

المثاظغ: شرجان الاظمغئ الماطعسعن بطشعا 26 ألش شارس وظفثوا خقل ساطغظ 7500 طئادرة بـ 19 ططغار رغال
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 : سئاس الجغثي* 

هنـاك عوامـل عديـدة جعلـت مـن منطقة 
الخليـج ذا أهميّـة قصوى، فـإىل جانب النفط 
األوىل  بالدرجـة  االسـرتاتيجي  املوقـع  يأتـي 
(التاريخ مع الجغرافيا) سـواًء يف حركة النقل 
والتجـارة أَو اتصـال الـرشق مع الغـرب مما 
أكسبه أهميّة وقيمة عليا جيو سياسية وجيو 
اسـرتاتيجية؛ باعتباره أحَد العنارص الرئيسـة 
يف التوازن االسرتاتيجي الدويل وبالتايل توظيف 
ذلك يف نطاق االسـرتاتيجيات الكلية الشـاملة 
للقـوى الدوليـة الكـربى، ورصاعـات القـوى 

اإلقليمية للسيطرة عليه. 
ولعبت هذه االعتبـارات دوراً َكبرياً يف تحديد 
العالقـات ما بـني دول اإلقليم تـارة وما بينها 
وبني الدول خـارج نطاق اإلقليم تـارًة أُخرى، 
وفقاً ألهدافها ومصالحها ومشاريعها بمعنى 
أن ُكـّل السياسات هي انعكاس ملتطلبات واقع 
جغرايف وسـيايس واقتصادي (املكان والزمان) 
معني يفرض عىل أطـراف هذه العالقة طبيعة 
مـع  عالقاتهـا  يف  املتبـع  السـيايس  السـلوك 
األطراف األُخرى، سـواًء عىل الصعيد اإلقليمي 
أَو الدويل تتقاطع أَو تتفق تلك السياسـات، ُكلٌّ 
بحسب مصالحه ومشاريعه فتبدوا عىل شكل 

تحالفات أَو معاهدات. 
وبقـدر مـا للطـرق واملمـرات البحرية من 
أهميّة تكون هناك أهميّة وتركيز عىل املضائق 
التـي تقـع يف عقـد مفصلية حساسـة تربط 
البحار بالخلجان، أَو البحار مع البحار، أَو تلك 

التي لها إطاللة عىل املحيطات. 
 ومـن أهم املضائق يف املنطقـة والعالم هما 

مضيق هرمز ومضيق باب املندب..
 

أوقً: طدغص عرطج 
هو من أهم عرشة مضائق وأكثرها اهتماماً 
مـن ِقبـل دول العالـم الذي يحتـوي عىل ١٢٠ 
مضيقاً، ويضـّم املضيق عدداً من الجزر ويبلغ 
عرضـه ٥٠ كـم (٣٤ كـم عند أضيـق نقطة) 
وعمقـه ٦٠م فقـط، ويبلـغ عـرض ممـّري 
الدخـول والخـروج فيـه ميلـني بحريّـني (أي 

١٠٫٥كم). 
ويقع «املضيق» يف منطقة الخليج فاصالً ما 
بني مياه الخليج مـن جهة ومياه خليج عمان 
وبحـر العرب واملحيط الهندي من جهٍة أُخرى، 
وتطـل عليه من الشـمال إيران ومـن الجنوب 

سلطنة عمان. 
ويعترب املنفذ البحري الوحيد لعدة دول وهي 
(العـراق –الكويت -البحريـن- قطر-اإلمارات 

العربية). 
ويضم املضيق عـدداً من الجزر غري املهولة، 
كما يعترب أهـم ممر عاملي للنفط، َحيُث يعربه 
ما بني عرشيـن وثالثني ناقلة نفط يوميٍّا وهو 
ما يشـكل ٤٠ ٪ من تجارة النفـط العاملية وال 
يقترص األمر عىل النفط فقط بل يشمل جميع 
واردات تلك الدول َوأَيْـضاً املصدرة لتلك السلع. 
واملضيـق يفصل بني إيران وسـلطنة ُعمان، 

ويربط الخليَج بخليج ُعمان وبحر العرب. 
ويعترب يف نظر القانون الدويل جزءاً من أعايل 
البحار، ولكل السـفن الحـق والحرية يف املرور 
فيه ما دام ال يرض بسـالمة الدول الساحلية أَو 

يمس نظامها أَو أمنها. 
وتخضع املالحة فيه بالتايل لنظام الرتانزيت 
الـذي ال يفـرض رشوطاً عىل السـفن طاملا أن 
مرورها يكون رسيعاً وال يشـكل تهديداً للدول 

الواقعة عليه. 
 

طسألئ طخري وجعدي
وشـهد املضيق حوادث جمـة وخطرية عرب 
التاريـخ، ويف عرصنـا الراهـن منهـا جريمـة 
إسـقاط طائـرة الـركاب املدنيـة اإليرانية من 

قبـل أمريكا التي راح ضحيتهـا أكثر من ٢٥٠ 
ضحية، َوأَيْـضاً شهد إبان الحرب التي فرضها 
نظام صـدام املدعومة أمريكيـاً وخليجياً عىل 
الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانية شـهد حرب 

الناقالت وهناك حوادث أُخرى. 
ومضيـق هرمـز سـالح خطـري إذَا مـا تـم 
اسـتخدامه وأن الـرضر يقع عـىل جميع دول 
املنطقـة ودول العالـم عـىل مسـتوى الطاقة 
والحركـة التجاريـة (الصادرات والـواردات)، 
وقـد حاولت أمريكا يف مناسـباٍت كثرية فرض 
هيمنتهـا وسـيطرتها عـىل املضيـق وحرمان 
إيران وإخراجها من املعادلة تحت ذرائع شتى 
منهـا حماية حريـة املالحة وحركـة الناقالت 
علمـا أن أسـاطيلها الحربيـة تمخـر عبـاب 
الخليج ألغراض التجسـس والعدوان وهي من 
تعيق حركة املالحة وقد شـهد الخليج حوادث 

تصادم وقرصنة من قبلها. 
وهنـاك أكثر مـن مسـؤول أمريكـي رفيع 
املسـتوى رصح باالسـتيالء عىل مضيق هرمز 
من ريغـان إىل ترامب ويف ترصيٍح أخري لرئيس 
هيئـة األركان املشـرتكة األمريكيـة الجنـرال 
جوزيـف دانفـورد أن بـالده ستشـكل تحالفاً 
عسـكريٍّا لحمايـة املالحـة يف مضيقـي هرمز 
وباب املندب وهذا يكشـف عـن حجم األطماع 

والعدوان عىل جمهورية إيران اإلسالمية. 
ويمكن القول: إن حدوث أي نزاع عسـكري 
أَو عدوان عىل إيران سوف يتسبب بأزمة طاقة 
حادة وخطرية، باإلضافة إىل ما يشـهده العاَلُم 
اآلن مـن أزماٍت حادة يف ظل الحرب يف أوكرانيا 
وتوقف الغاز الـرويس إىل أُوُروبا كذلك ينعكس 
األمر عىل مسـتوى التبادل التجاري واالقتصاد 

العاملي. 
تكـرار  يمكـن  ال  الظـروف  هـذه  ظـل  ويف 
سـيناريوهات سـابقة مثـل حـرب الناقـالت 
وسـوف يعمد إىل إغـالق املضيق التـام يف حال 

حدوث طارئ؛ ألَنَّها مسألة مصري وجودي. 
ويعتـرب مضيـق هرمز أحـد أهم األسـلحة 
الدفاعية َوالردعيـة لجمهورية إيران ولواله –

املضيـق- مع عوامل وأسـباب أُخـرى ملا تأخر 
االسـتكبار والصهيونية العاملية بقيادة أمريكا 
عـىل ارتـكاب حماقـة وعـدوان مبـارش عـىل 
الجمهورية اإلسـالمية يف إيـران، علماً ويف ظل 
ما يعيشـه العالـم من مقدمات لحـرٍب عاملية 
ثالثـة، ربما تقدم أمريـكا وحلفائها عىل عمل 
عدواني عىل إيران يقع ضمن حسـابات تأمني 
النفط والغاز كخطوٍة اسـتباقية قبل املواجهة 

املبارشة مع الصني وروسيا. 
إن مـا تواجهه إيـران اإلسـالمية من حرب 
مركبـة ربمـا يكـون مقدمة واضحـة لعدواٍن 

مبارش يلوح يف األفق. 
إن مضيـق هرمز ذو أهميّة اسـرتاتيجية يف 
الحـرب والسـلم، ومهما فكـرت دول املنطقة 
بإيجاد بديل ووسـائل أُخرى عـن ذلك املضيق 
َفـإنَّهـا لـم تحّقـق اإلنجـاز والنتائـج الـذي 
تحّققهـا من خالل ذلك املضيق، وال يمكن بأي 
شكٍل من األشكال أن تتم عملية تامني املضيق 
وحركة املالحة فيه مـن دول أَو تكتالت خارج 
اإلقليـم واملنطقـة، بل ذلـك يزيد األمر سـوءاً 
وخطراً، وإن تفاهم َوتعاون بلدان املنطقة هو 
السـبيل الوحيد لتأمني حركـة املالحة وعموم 

مياه املنطقة بما فيها مضيق هرمز. 
 

باظغاً: طدغص باب املظثب
يقع يف جنوب رشق الجزيـرة قبالة أفريقيا 
ويبلـغ عرض مضيق باب املنـدب ٣٢ كيلومرتاً 
وهو املمـر الذي يربـط البحر األحمـر بخليج 
عدن واملحيط الهندي َواملمـر الرئييس للحركة 
البحريـة بني البحر األبيض املتوسـط واملحيط 
الهندي عرب قناة السويس ويحيط به ُكـلٌّ من 

اليمن وجيبوتي وأرترييا. 
ويسمى باب االقتصاد العاملي مثلما يسمى 
مضيق هرمز بمضيق الطاقـة، وهو الرشيان 
األقرب واملخترص الذي يربط الرشق مع الغرب 
مقارنـة بالطريـق السـابق املتمثـل بالرجـاء 
الصالـح عـرب أفريقيا للوصـول إىل أُوُروبا عرب 
قناة السويس واملتوسط فهو يخترص املسافة 
والوقـت والكلفة بمقدار ثالثة أضعاف، وبذلك 
يربط التجارة بني أُوُروبا ورشق أفريقيا وبلدان 

املحيط الهندي بما فيها غرب آسيا. 
يف  توجـد  التـي  بريـم،  جزيـرة  وتقسـمه 
رشقه ومسـاحتها ٢كـم إىل قناتني األوىل وهي 
القناة الرشقية وتعرف باسـم «باب إسكندر» 
وعرضهـا ثالثة كيلومـرتات وعمقها ٣٠ مرتاً، 
والثانيـة هـي القنـاة الغربية واسـمها «دقة 
املايـون» وعرضها نحـو ٢٥ كيلومرتاً وعمقها 

٣١٠ مرتاً. 
لقد ضاعـف النفط من أهميتـه، َحيُث يمر 
عربه أكثر من ٢١ ألف قطعة بحرية سنوياً أي 
حوايل ٥٧ قطعـة بحرية يوميٍّا وباملقارنة بينه 
وبـني مضيق هرمز حول كميـة النفط والغاز 
املارة عربهما َفـإنَّ مضيق هرمز يتفوق عليه 

بأضعاف مضاعفة. 
ويتمتـع املضيـق بأهميّة عسـكرية وأمنية 
كبرية، وتزداد أهميته العسكرية واالقتصادية 

والسياسية يوماً بعد يوم لجميع دول العالم. 
ولليمـن أفضلية اسـرتاتيجية يف السـيطرة 
عـىل املمر المتالكه جزيرة بريـم، إالَّ أن القوى 
الكـربى وحليفاتها من القوى اإلقليمية عملت 

عىل إقامة قواعد عسـكرية قربه وحوله وذلك 
ألهميتـه العامليـة يف التجـارة والنقـل (راجع 
ة بالقواعد واألسـاطيل سـتجد  الحلقة الَخاصَّ
حجم القـوات والقواعد من جيبوتي إىل أرترييا 
والصومـال وعـىل طـول البحر األحمـر)، كما 
سـعت األمم املتحـدة يف عـام ١٩٨٢م لتنظيم 
ودخلـت  الدوليـة  املائيـة  املمـرات  موضـوع 

اتّفاقيتها املعروفة «باتّفاقية جامايكا». 
وتبقـى أهميّة بـاب املندب مرتبطـة ببقاء 
ُكـّل من قناة السـويس أوالً وممر هرمز ثانياً، 
مفتوحني للمالحـة أمام ناقـالت النفط وعند 
تهديد هذين املمرين أَو قناة السويس وحدها، 
تضطـر السـفن إىل تحويـل طريقهـا إىل رأس 
الرجـاء الصالح، َوأَيْـضاً أن إغالق هرمز يعني 

إغالق باب املندب وهو سبب آخر. 
واألهميّة تكمن يف معركة النفوذ عىل مضيق 
هرمز، َحيُث تود الدول املجاورة بسط نفوذها 
عىل باب املندب كبديل، فإرسائيل لديها نفوذ يف 
املندب بالتنسيق مع جيبوتي وأثيوبية، واليمن 
خرس بعض نفوذه؛ بَسـبِب التدخل األمريكي.. 
يذكر أن اليمن أغلقـت املضيق عىل إرسائيل يف 
حـرب ١٩٧٣م، إالَّ أنها قـد ال تكون قادرة عىل 
غلقه أمامها مرًة أُخرى بل تؤثر عليه بطريقة 
أَو بأُخرى (ملا يمتلكه أنصار الله من إْمَكانيات 

وقدرات عالية). 
وعـىل ضـوء أهميّـة املضيق االسـرتاتيجية 
االقتصادية والعسـكرية، سـعت دول إقليمية 
ودولية إىل إنشاء قواعد عسكرية قرب املضيق؛ 
بَهـدِف التحكم بحركـة املرور البحـري، ومع 
تصاعـد األزمة يف اليمن بدأ الحديث مجّدًدا عن 
ما بعد فشـل تحالف  أهميّـة املضيق، ال ِســيـَّ
الرياض للمرة الثانية من دخوله َوسيطرتهما 
عليه إالَّ عن طريـق وكالئهم مما أثار مخاوف 
دوائر القرار الغربية، من تهديد محتمل للممر 
املائي يأتـي كرد فعل عىل عمليـة احتالله من 
قبـل دول العدوان أَو عىل مـن ينوب عنهم من 

عمالئهم وأدواتهم. 
أهميّة املضيق دفعت مرص ملحاولة السيطرة 
عليـه خالل حـرب ١٩٧٣م ملنع مرور السـفن 
اإلرسائيليـة بالتعـاون مـع (عـدن وصنعاء) 
وكانت لتلك الخطوة نتائج طيبة بينما حاولت 
الجـزر  اسـتثمار  زمنيـة  حقبـة  يف  إرسائيـل 
التابعـة ملضيق باب املندب لغرض املسـاومات 

السياسية.
وسـيكون باب املندب وأهل اليمـن األبطال 
حارضيـن يف قلب األحـداث ولديهم من القدرة 

والعزم والشجاعة عىل قلب املعادالت. 

* ضاتإ سراصغ.. رشغص الحعغث أبع طعثي المعظثس

التطصئشرضغات ملسارك الئتار واملتغطات املصئطئ 
الرابسئ 

المدائص والةجر.. طدغص عرطج وباب المظثبالمدائص والةجر.. طدغص عرطج وباب المظثب
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- يف البدايـة لـو تحدثونـا عـن بداية 
انطالقة الشـهداء الثالثة مـن أبنائكم 
يف درب الجهاد والصفات التي اتسموا 

بها يف حياتهم الجهادية؟
َحيَّاكـم الله.. يف البدايـة نتحدَُّث عن 
الشـهيد طـه وهو أكـرب إخوتـه فقد 
كان من السـباقني يف املسرية القرآنية، 
حيُث انطلق الشـهيد طه محمد دحان 
يف الحـرب الرابعة من الحروب السـت 
الظاملة التي شنها النظام السابق عىل 
املجاهديـن بمحافظـة صعـدة، َحيُث 
تَحّرك الشـهيد عـىل املسـتوى الثقايف 
واألمني والعسـكري، كمـا نال نصيَب 
وأرحـب  كتـاف  حـرب  يف  املشـاركة 
املجاهديـن  دخـول  وحتـى  وهمـدان 
العاصمة صنعاء، وقد استضاف الثوار 
وهيأ لهم السـاحة، وكان له دور بارز 
يف إنجاح ثـورة الحادي والعرشين من 
سبتمرب، بعد ذلك عاد متَحّركاً يف املسار 
العسكري مع مجاميعه الذين أقام لهم 
وخاض  والعسكرية  الثقافية  الدورات 
بهم أرشس املعارك يف محافظتي لحج 

وعدن. 
ويمكن القول إنه لم تكن تمر فعالية 
أَو مسـرية أَو وقفـة ملناسـبٍة مـا إالَّ 
وشـاركوا فيها، وقـد كان يقيُم بعَض 
ة، وبهذا  الفعاليات من نفقتـه الَخاصَّ
للمجاهديـن،  وداعمـاً  رافـداً  ــَل  َمثـَّ
باإلضافـة إىل أنـه كان خطيبـاً يتمتع 
بالفصاحـة والبالغـة التـي ال تشـعر 
بامللـل مـن كالمـه ومحارضاتـه عىل 
اإلطـالق، وقـد كان يعمـل يف جميـع 
املجـاالت يف مهـاٍم متعـددة التي منها 

اإلصالح بني الناس، َحيُث كان محامياً 
يعمل بكل إخالص لحل مشاكل الناس 
ويحثهـم عىل توحيـد الكلمة واالبتعاد 

عن التفرقة. 
وكان الشـهيد طه يقـيض جل وقته 
ونـرش  وتوزيعهـا  املـالزم  طباعـة  يف 
طـالب  وتفعيـل  القرآنيـة  الثقافـة 
وااللتقـاء  واسـتقطابهم  املـدارس 
االجتماعية  والشـخصيات  باملشـايخ 
يف  بذلـك  ليسـهم  معهـم  والتواصـل 
إيصـال الحقيقـة التي غيبهـا النظام 
العميل يف ذلك الوقت، َحيُث كان يجلب 
مالزم الشهيد القائد من صعدة، ولكن 
نتيجة تقطعات النظام السـابق آنذاك 
للمارين، أخربنا الشهيد طه بأن نقوم 
بـرشاء مطبعة لطباعة املـالزم وُقمنا 
بـرشاء الطابعة وكان يقـوم بطباعة 

املالزم داخل املنزل. 
كمـا كان حريصـاً عىل بنـاِء األفراد 
ثقافيٍّا وعسـكريٍّا ويربِّيهـم ويعلِّمهم 
الخطابة وقراءة القـرآن ويحثهم عىل 
إقامة برنامـِج رجال الله ملا كان عليه 
مـن مهـارٍة عاليـة يف اإللقـاء والبناء 

والتثقيف وبأُسلُـوب راٍق وجذَّاب. 
أمـا أخوه الشـهيد دحـان فقد كان 
برفقـِة أخيه طه يف ُكـلِّ املواقف وكان 
يقوم مقاَمـه يف أصعب املراحل، وكان 
الشهيُد دحان محمد دحان يعمل بكل 
جد واجتهاد ورغبـة، َحيُث كان يعمل 
عىل متابعـة األفراد ويهتـم بهم، وقد 
اتسـم الشـهيد دحان بالهدوء والوقار 
أَيْـضـاً  كان  وقـد  الُخلـق،  وُحسـن 
متواضعاً ودائَم الذكر لله باالسـتغفار 

والتسبيح. 
وبهـذا كان الشـهيدين طـه وأخوه 
دحـان ومعهـم املجاهديـن يف طريـق 
التحـّرر واملواجهة يف تعـز ومن ثم إىل 
عدن، حينها اندلع العـدوان األمريكي 
السـعودّي الغاشـم يف العـام ٢٠١٥م 
وقـد أُصيب الشـهيدان بثـالث غارات 

صهيونية. 
وهـو  الثالـث  الشـهيد  ولـدي  أمـا 
عيل محمـد دحـان فقـد كان مِرشَف 
ٍع يف جبهة نهـم بصنعـاء، َحيُث  مربـَّ
كان يجيـد القنص وقـد أذاق املعتدين 
طعـَم الهزيمة ونكل بهم أشـدَّ تنكيل، 
ُمسـتمّراً يف جهاده مرابطـاً ومرتصداً 
ألعداء الله حتى نال وسـام الشـهادة 

من الله سبحانه وتعاىل. 
لذلـك فقد كان الشـهداء الثالثة عىل 
درجـة عاليـة مـن الوعـي والبصرية 

وااللتـزام، وكانوا يحملون مسـؤولية 
وكانوا  بأكملهـا،  ــة  األُمَّ َوَهــــــمَّ 
الُقـدوة الحسـنة لآلخريـن يف األخالق 
والقيم واملبادئ والشجاعة واالستبسال 
والكرم، كما قدمـوا النموذَج الراقي يف 
اإلحسـان والرب واألعمال الخريية، مما 
جعلوا من أبناء املجتمع حاضنًة قويًة 
ا  للمجاهديـن وقد كانـوا مؤثرين ِجـدٍّ
يف أبنـاء املجتمع، فقد حظـوا بمكانة 

ومحبة يف قلوب الناس. 
كما كان الشهداء عنواناً لالستقامة 
اللـه  بهـدى  والتمسـك  والعبـادة 
باألمانـة  متحلـني  للـه  واالسـتجابة 
والصـدق والوفـاء وقوة الشـخصية، 

آمرين باملعروف وناهني عن املنكر. 
 

- سـالم اللـه عليهـم.. الوالـد الكريم 
ـِك بالجهاد  برأيكـم ما هـو ِرسُّ التمسُّ
ورس حب الشهداء الثالثة لنيل الشهادة 

يف سبيل الله؟ 
الرس يف ذلك هو اإليمان بالله والثقة 
باللـه والتويل الصـادق لله ولرسـوله 
محمـد واإلمـام عـيل وألعـالم الهدى 
والصـرب  الجهـاد  يف  بهـم  واالقتـَداء 
واملسـارعة واإلحسـان واإليمان بوعد 
الله ونـرصه والتقرُّب إىل الله باألعمال 
الصالحة والتي من أعظمها وأسماها 
الجهاد يف سـبيل اللـه ومعرفة عظمة 
الشـهادة ومقامهـا، ُكــلُّ هـذا جعَل 
يف  بالجهـاد  يتمسـكون  الصادقـني 
سبيل الله محّققني بذلك إما النرص أَو 

الشهادة. 
وقـد بـرز املجاهديـن لقتـال قـوى 
اإلجرام واالستكبار وهم عىل يقني تام 
بالنرص أَو الشـهادة وهم مدركون أن 
يف كلتـا الحالتـني الفوز الـذي ال يقبل 
الخسـارة؛ ألَنَّ قلوبهم قد امتألت حباً 
للـه وتوكلـوا عليه ومسـتعينني به يف 
ُكــّل الظروف، وعرفـوا حقيقة الدنيا 
التي متاعهـا زائٌل وعرفـوا أن ما عند 
الله هو خـريٌ لهم وهـو النعيم األبدي 

الخالد. 
لذلك انطلقوا كالصواريخ ال يخيفهم 
وال يعيقهـم يشٌء، وليـس لديهـم أي 
يشء يسـتحقُّ أن يخافوا عليه يف الدنيا 

أمام وعد الله ووعيده يف اآلخرة. 
 

- إضافـًة للمواقـف العظيمـة التـي 
ذكرتموهـا لنـا سـابًقا.. هـل لكم أن 
تخربونـا عن مواقـف أُخـرى حّققها 
مياديـن  يف  وهـم  األبطـال  الشـهداء 

البطولة واالستبسال؟
لقـد سـطَّروا أعظـَم املواقـف التي 
ترفـع الـرأس وتبيُِّض الوجـه وهم يف 
ميـدان الـرشف والكرامـة، فقـد قام 

والٌث لبقبئ حعثاء، الحغت طتمث دتان شغ تعاٍر لختغفئ «المسغرة»:

رغظ أطام اهللا وظسأله أن غضاإ لظا الحعادة يف جئغطه ق ظجال طصخِّ
لظ ظاثطى سظ الةعاد ووراء ُضـّض حعغث المؤات طظ سحاق الحعادة
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   ظساعث صائث البعرة 
السغث سئث المطك 
التعبغ بأظظا سطى 

السعث باصعن وجظئثل 
شطثات أضئادظا وأظفسظا 

وضض طا ظساطغع شغ 
جئغض اهللا
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الشهيد طه والشـهيد دحان ورفاقهم 
بالعديـد مـن الغـزوات واالقتحامـات 
بدءاً من معسكر لبوزة والسيطرة عىل 
قاعـدة العند وقاموا بـأرس وزير دفاع 
املرتزقـة، محمود الصبيحـي وفيصل 
رجب ونارص منصـور هادي وواصلوا 
يف القتـال حتـى سـيطروا عـىل قرص 
املعاشـيق واملطار، وكانوا ينطلقون يف 
املقدمة قبل أفرادهم وقد خاضوا غمار 
الحرب يف مقدمـة الصفوف ال يهابون 
األعداَء وال يحسـبون لهم أيَّ حساب، 
مقدمـة  يف  الحـرِب  ِغمـاَر  وخاضـوا 
الصفوف وسـّطروا املالحـم البطولية 

وبذلوا أغىل ما لديهم يف سبيل الله. 
أضـف إىل ذلك أنهم كانـوا يتناوبون 
عىل املرتاس واملرابطة بحيث ال يرتكون 

للعدو أيَة ثغرة حتى للحظٍة واحدة. 
وبمـا أن مواقف الشـهداء جميعهم 
األعـداء  منهـا  ينذهـل  مواقـف  هـي 
سـواًء يف مهارة القتـال والقنص أَو يف 
التخطيـط وإدارة املعـارك والغـزوات، 
فقـد تحّقـق هنـاك أَيْـضـاً الكثريُ من 
املواقف الجهادية التي ال يسـُع املجاُل 

لذكرهـا. 
 

- وكيف تلقيتم نبأ استشـهاد أوالدكم 
الثالثة وكيف كانت مشاعركم حينها؟ 
كنـا متوقعـني لذلـك يف أيـة لحظـة 
وتلقينـا نبـأ االستشـهاد بـكل صـرب 
حامدين  شـاكرين  وإيمان  واحتساب 
للـه عـىل توفيقـه ومنـه وفضلـه أنه 
أختارهم شهداء ونسـأل الله أن يرفع 

مقامهم وأن يلحقنا بهم. 
كما كنا نتذكر مأساة كربالء وما نال 
أهل البيت -عليهم السـالم- من مآٍس 
فتهـون علينـا املصائب وليـس هناك 
مـن مقارنه، َحيُث كانت مشـاعرنا يف 
سـعادٍة ورضا بما قسـم الله وازددنا 

ثقًة ويقيناً بالله تعاىل. 
 

- وهل شعرتم يوماً ما بالحزن والندم 
عىل أبنائكم الشهداء الثالثة؟ وملاذا؟ 

لم يحدث ذلك عىل اإلطالق ولن يكون 
وليـس هنـاك خسـارة مع اللـه فكل 
أعمالنـا هي خالصه للـه وحده ونحن 
نشـعر بالرضـا والطمأنينـة ونشـعر 
بأننا ما زلنا مقرصين أمام الله ونسأل 
من الله أن يكتب لنا الشهادة يف سبيله 
وأن يجعلنا من أوليائه السـائرين عىل 

رصاطه املستقيم. 
فعندما ترى أنك قدمت يف سبيل الله 
من أوالدك طمعاً يف رضوان الله وجنته 
ومغفرته لـن تندم وأنت تتصفح آيات 
القرآن الكريم املليئة بوعد الله وما أعد 

ملن استجابوا له من النعيم الدائم. 
 

- هنيئاً لكم هذا املقام والدنا الكريم.. 
ونحـن مقبلـون عـىل هـذه املناسـبة 
العظيمـة كيف تقيمون االسـتعدادات 
والتحضريات إلحياء الذكرى السـنوية 

الشهيد؟ 
نحن يف هذه املناسـبة نقـوم بزيارة 
أرس الشـهداء وتفقـد أوضاعهم وحل 
إشـكالياتهم، كما نقوم أَيْـضاً بزيارة 
معـارض الشـهداء وزيـارة الروضات 
ة  ونحرض ونشارك يف الفعاليات الَخاصَّ

باملناسبة نلتقي بأرس الشهداء. 

أهـايل  يـرى  فعندمـا 
الشهداء أننا نقوم بزيارتهم 
األحـزان  عليهـم  تهـون 
وفراق أوالدهم ويشـعرون 
بالعزة والكرامة ويرون أن 
لهم معزة ومكانة يف قلوب 

الناس. 
 

إىل  تنظـرون  كيـف   -
الـدور الـذي تقـوُم به 
الهيئـة العامـة لرعايـة 
أرس الشـهداء تجاه أرس 
ومـا  الشـهداء؟  وذوي 

رسالتكم لهم؟ 
الهيئـُة العامـة لرعاية 
أرس الشـهداء تقوُم بدوٍر 
مهـم وفاعل وناجح رغم 
اإلْمَكانات  وقلـة  العوائق 
وشـحة املـوارد رغم ذلك 
احتياجات  لتوفـري  تعمل 
وتأمـني  الشـهداء  أرس 

الجانب الصحي. 
 

- رسالتُكم للسيد القائد 
عبد امللك بدرالديـن الحوثي -يحفُظه 

الله-؟ 
إننا عىل العهد باقون وسنبذُُل فلذاِت 
أكبادنـا وأنفَسـنا وكل مـا نسـتطيع 
يف سـبيل الله حتـى تكون كلمـة الله 
هـي العليـا ويتحّقـق النـرص والفتح 
املبـني، وأننا متمسـكون بهـذا املنهج 
العظيم تحـت راية السـيد القائد ولن 
نذل ونستكني ولن نضعَف أمام أولياء 

الشيطان. 
ونقـول لعلـم الزمـان نحـن رهـن 
والسـمع  بالـوالء  معلنـني  إشـارتك، 
حـني  ُكــّل  يف  حارضيـن  والطاعـة 
لخوض غمار الحرب حتى آخر لحظة 

يف حياتنا. 
 

- رسـالتُكم للشـعب اليمنـي كافـة، 
وألولياء األمور عىل وجه الخصوص؟ 

أن يسـتمروا يف الصمـود واملواجهِة 
وبـذِل املـال والرجـال والوفـاء لدماء 

الشهداء فمسؤولية الدفاع عن الوطن 
وعـن الديـن هـي عىل ُكــّل إنسـان، 
فسارعوا لتنالوا رشَف البطولة ووسام 
صفحاتـه  يف  التاريـُخ  ليخلِّـَد  العـزة 
تدافعون  ألَنَّكـم  فـة؛  املرشِّ مواقَفكـم 
ـة وتواجهون  عن قضيٍة عادلة ومحقَّ

تحالف العدوان واإلجرام. 
 

- رسـالتُكم لقوى العدوان والطغيان 
والنفاق؟ 

الذيـن  الشـهداَء  إن   : لهـم  نقـول 
سـقطوا هم أغىل وأحبُّ ما لدينا، فلن 
نتخـىلَّ عن الجهاد وعـن الثأر لهم من 
قوى العدوان، ووراء ُكـّل شهيد املئات 
من عشـاق الشـهادة وقد عاهدوا الله 
بالسري عىل خطى الشهداء وليس لهم 
يف هـذه الدنيا مـن رغبـة إالَّ رضا الله 
والجهـاد يف سـبيل الله وكلهم شـوق 
ولهفٌة ملالقاة العدّو ليذوق عىل أيديهم 
أشـدَّ العذاب، ونحن أرس الشهداء عىل 
أتـم اسـتعداد باذلني أنفسـنا وأوالدنا 

وأحفادنا يف سبيل الله ولن تروا أحراَر 
هذا الشـعب إالَّ َحيـُث تكرهون رجاالً 
أشـداء أويل بأس شديد يحملون إيماناً 

منقطع النظري. 
 

- كلمـة أخـرية تـودون إضافتها عرب 
صحيفة «املسرية»؟ 

يف هـذه الذكـرى العظيمـة يف مقام 
الشـهداء األبرار الذين بذلـوا أرواَحهم 
الجميـع  عـىل  فينبغـي  أجِلنـا  ِمـن 
ومواصلـة  املسـؤولية  استشـعار 
الجهاد وتحقيق األهداف التي رسـمها 
الشهداء بدمائهم لينَعَم الناُس باألمن 
واإليمـان واالسـتقرار ويتحّقق العدل 
ونجني ثماَر هذه الدماء الزكية الوفية 

بالُحُصول عىل النرص. 
وعونَـه  اللـه  رعايـَة  نتذكَّـَر  وأن 
وتأييـَده لنا خالل ثماني سـنوات من 
العدوان، ونقابلها بتقوى الله وااللتزام 
بتوجيهاتـه واتبـاع آياتـه وااللتَجـاء 

الدائم إليه. 

حوار

   الحعغث ذه 
ورشاصه صاطعا 
بأسماٍل بطعلغئ 

ضبغرة طظعا اصاتام 
طسسضر لئعزة 

والسغطرة سطى 
صاسثة السظث وأجر 

الخئغتغ وشغخض 
رجإ وظاخر عادي 

وواخطعا الصاال 
تاى جغطروا سطى 

صخر المساحغص 
بسثن والمطار
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المعظثغاُل شغ 
زطظ السثوان 

 زعران الصاسثي
بينمـا يعيـُش أربـاُب 
البـذِخ  ُكــلَّ  العـدوان 
اليمنيون  يعانـي  والرتِف 
مـن  اآلخـر  الجانـب  يف 
شـبه جزيرة العرب أسوأ 
كارثـة إنسـانية مجاعة 
بطيئـاً؛  وموتـاً  محتمـة 
بَسبِب الحصار املفروض 
العدوان  دول  مـن  عليهم 
ويفتقـرون  يعانـون 
ألبسـط مقومات العيش 
مقطوعـة  مرتباتهـم 
منهوبـة  ومواردهـم 

وبناهم التحتية مدّمـرة.
يعيش العالم أجواًء موندياليـة يفرحون ويمرحون ويف 
بلـٍد عربي بينما اليمنيون ويف بلدهم يحارصون ويسـلبون 
فالفرحة يف قاموسهم منسـية وتاريخها ممحي فالبعض 
منهـم فقـد األب والبعض فقد األخ ومنهم مـن فقد الزوج 
لم يعطـوا للمونديـال أية أهميّـة فقضايا أُخـرى هي من 
تشـغل بالهم، فهم يرتقبون للجولة األخرية يف ميدان النزال 
التاريخـي بـني الحـق والباطل بـني ذلك العدّو الذي سـلب 
أفراحهـم وبـني منتخبهم املعـول عليه اكتسـاح األهداف 

املخّططة واملرشوعة.
هـا نحن يف الشـوط الثامن وشـباك العـدّو أَو باألحرى 
بنـك األهداف ميلٌء برضبات التسـديد التـي أنهكت خيوط 
شـباكهم حتـى أصبحـت كخيـوط العنكبـوت يف هوانهـا 
وضعفهـا، قـد ال تتحمل الرضبـة األخرية التي قد تقسـم 
ظهرها وتنهك قواها أَو قد ربما تمحي أثرها من الوجود إن 
لم تنِه عدوانها وتسـحب قواها وتعلن استسالمها، فأرض 
اليمن ليسـت كمالعب قطر فالخسـارة فيهـا تعني الزوال 
ومواجهة اليمنيني تعني الخسـارة والزوال وما العثمانيني 

واإلنجليز ببعيد.
عليهم أال يتجاهلوا تاريخ اليمن، عليهم أن يفتشـوا بعد 
مسـميات مناطقها وماذا أطلق عليها، قد ال تخلوا منطقة 
يف اليمـن إال وتخربهـم عن صوالت رجالها وصرب نسـائها 

وشجاعة أطفالها يف مواجهة الغزاة واملحتّلني.
صحيـح أن جرائـم العدوان بحـق النسـاء واألطفال لم 
يسـبق لها مثيل يف تاريـخ البرشية، صحيح أن ما قد حدث 
ويحـدث بحـق اليمنيني قد سـلب فرحتهم ورغد عيشـهم 
وأقلق سكينتهم ولكن يوماً ما سريى العالم فرحة اليمنيني 
بنرص الله سـريون كم أن اليمن عٌيص عىل االنكسـار قوٌي 
يف مواجهـة الطغاة واملعتدين، سـريى العالم أجمع يوم أن 

تتحّقق آيات الله ووعده للمؤمنني.

كتابات

لماذا الحعثاُء أتغاٌء سظث اهللا والئصغئ أطعات؟! 
سثظان سطغ الضئسغ

الكل سـيموتون، اإلنسـان سـيموت، حتى املؤمن، حتى ذلك 
الذي بعمله الصالح ورضوان الله سـيدخله الله الجنة سـيموت 
الجميـع متجهون إىل َحيُث الفناء واملـوت الدائم إىل يوم القيامة، 
إال املجاهـد لن يمـوت، إذَا ُقتل يف سـبيل الله َفـإنَّه سـينتقل إىل 
ضيافة الله، سـيبقى حياً عند الله حياة حقيقية وليسـت حياة 
معنوية، الشـهداء أحياء عنـد الله يُرزقون وهـم يف فرح بفضل 
اللـه، يبتهجـون بالرسور واالستبشـار وكل ما يـدل عىل الحياة 

الحقيقية عند الله. 
ملـاذا الشـهداء أحياء عنـد الله والبقيـة أموات؟!، ملـاذا فقط 

الشهداء أحياء يف ضيافة الله دون غريهم؟!
 الشـهداء خاضـوا تجارة كبـرية وعظيمة مع الله سـبحانه 
وتعاىل، عقدوا صفقة بيع مع الله، باعوا أنفسـهم وأموالهم من 

اللـه فأرخصوا أرواحهم يف سـبيل اللـه، خاضوا غمار املوت ليلقوا الله شـهداء، 
أحبـوا الله فذابوا يف طاعته، روحيتهم هدى ونفسـياتهم ذكر للـه، تَحّركوا من 
أرضية اإليَمـان والتقى، وعرفوا طريق الله وأرصوا التضحية فيها، عرفوا أعداء 

الله وتفانوا يف مواجهتهم.
الشـهداء تحّقـق يف واقعهم قول الله سـبحانه وتعاىل: ((إِنَّ اللَه اْشـَرتَى ِمَن 
اْلـُمْؤِمِنـنَي أنفسـُهْم َوأموالُهْم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجنََّة يَُقاِتلُوَن ِيف َسـِبيِل اللـِه َفيَْقتُلُوَن 
ا ِيف التَّْوَراِة َواْإلِنِْجيِل َوالقـرآن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللِه  َويُْقتَلُـوَن وَْعـًدا َعَليِْه َحقٍّ
وا ِببَيِْعُكـُم الَِّذي بَايَْعتُـْم ِبِه َوذَِلَك ُهـَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم))، اشـرتى الله  َفاْسـتَبِْرشُ
مـن الشـهداء ومن الشـهداء األحياء الذين مـا زالوا منتظرين يف خط الشـهداء 
بضاعتهم التي عرضوها لله ليشـرتي أنفسهم وأموالهم، وكانت ثمن بضاعتهم 
الجنة، اسـتثمروا بضاعتهم الغالية يف القتال يف سـبيل اللـه، فنكلوا بأعداء الله 
وقتلوا رشار الخلق حتى ُقتلوا يف سـبيل الله، فبرشهـم الله ببيعهم املطلق الذي 

بايعوا الله به، وهنيئاً لهم هذا الفوز العظيم. 
الشـهداء لم يكونوا فقط رجاالً مقاتلني بعيًدا عن اإليَمـان والعبودية لله، لم 
يكن الشهداء فقط رجال أبطال مستبسلني بعيًدا عن االهتداء بهدى الله والعمل 

بكل ما يريض الله. 
الشـهداء والذيـن باعوا لله ذكـر الله ميـدان البضاعة القتال يف سـبيل الله، 
وذكـر الله مواصفاتهم يف اآلية بعد أن قال: ((إِنَّ اللَه اْشـَرتَى ِمَن 
اْلـُمْؤِمِنـنَي أنفسـُهْم َوأموالُهْم ِبـأَنَّ َلُهُم اْلَجنََّة)) قال سـبحانه 
ـاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن  وتعـاىل: ((التَّاِئبُـوَن اْلَعاِبـُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّ
اْلـُمنَْكـِر  َعـِن  َوالنَّاُهـوَن  ِباْلـَمْعـُروِف  اْآلَِمـُروَن  ـاِجُدوَن  السَّ

ِ اْلـُمْؤِمِننَي)).  َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللِه َوبَرشِّ
الشـهداء كانـوا رجاالً مقاتلني يف سـبيل الله يعيشـون حالة 
التوبـة امُلسـتمّرة إىل اللـه وهـم يستشـعرون عبوديتهـم اللـه، 
يحمـدون الله أن هداهم لإليَمـان والتقوى، يسـبحون يف األرض 
مهاجرين مع الله ويف سـبيله، راكعون لله خاضعون لتوجيهاته 
دائمـاً، سـاجدون بـني يـدي اللـه يف املحافظـة عـىل صلواتهم، 
ويسجدون سجدة الشـكر لله عند ُكـّل تقدم أَو إنجاز يحّققونه 
يف مواجهة األعداء، آمـرون باملعروف ُكـّل املعروف وله عاملون، 
وينهون عن املنكر ُكـّل املنكـر صغرياً أَو َكبرياً، حافظون لحدود 

الله، يضبطون أنفسهم عند املحرمات والشبهات. 
إن قـرأت يف القرآن الكريم صفات املتقني فالشـهداء حملـوا صفات املتقني، 
وإن قرأت يف كتاب الله مواصفات املؤمنني فالشـهداء أول من اتصفوا بالصفات 
اإليَمـانية، وإن تلوت يف آيات الله حب الله للمحسـنني فالشهداء هم املحسنون، 
ــة يف عزة وكرامة، ودافعوا  ــة بدمائهم الطاهرة كي تحيا األُمَّ إذ أحسنوا إىل األُمَّ

عن املستضعفني من العباد. 
فهذا الذي جعل الله يصطفي هؤالء العظماء شـهداء أحياء عنده، وهذا الذي 
جعل الشـهداء يسـتحقوا الحياة عند ملك السـماوات واألرض، وهذا واقع الذين 

باعوا من الله، وغري ذلك فهو بيع كاذب وغري حقيقي. 
الذي باع من الله هو يف طريق الشهداء، وطريق الشهداء ميادين القتال ألعداء 
الله، الذي باع من الله هو يحمل صفات وروحية ونفسية الشهداء، الذي باع لله 
هو الرجل املقاتل يف سـبيل اللـه، التائب إىل الله من ُكـّل خلـل أَو تقصري، العابد 
والحامد لله، السـائح يف ميادين الرضا لله املهاجر يف سـبيل الله، الراكع الساجد 
اآلمـر باملعروف والناهي عن املنكر، الذي يحفظ حدود الله، فبشـارتهم من الله 

وعند الله يلقون بشارتهم وذلك هو الفوز العظيم. 

رشغص زرسان

آل عفاش االسـم الذي ال يمكن لنا أن ننسـاه أبـداً، فقد حمل 
يف طياته أسـوأ الذكريات التي مـرت عىل بلدنا منذ تاريخه األول، 
وعهـده القديم، لـم يمر علينا عهد كعهدهم، أَو حتى يشـبهه يف 

قتامته وسواد ظالمه. 
هو عهد الحروب الظاملة، التي لم تخدم إالَّ األعداء وأطماعهم 
يف السـيطرة عـىل بلدنا، وهـو أَيْـضاً عهـد الوصايـة واالرتهان 
للخارج، ونهب الثروات، وسلب الخريات، فقد كان يقدم مصلحة 

العدّو الخارجي عىل حساب مصلحة بلدنا وأبنائه. 
ليـس بوسـعنا نسـيان اليـد الحديديـة، واألوداج املنتفخـة، 

والعيـون الحمـراء املفتحة، التي كان يظهرهـا لنا عفاش طيلة 
حكمـه، فيمـا كان يظهـر لألعـداء االنبطـاح التـام واملخـزي، 

والخضوع املطلق الذي لم نشهد له مثيالً. 
لم يخلف لنا عهد آل عفاش، إالَّ الفقر الشـديد املدقع، وكذلك 
الفسـاد، وتاريخاً أسـوَد مظلماً، ال بد من التخلص منه، ورميه 

بعيًدا عن تاريخ شعبنا املرشف والطاهر. 
وطبعاً كان يراد لذلك العهد أن يستمر بكامل فصوله وأجزائه، 
ولكـن رحمة الله حالـت دون ذلك، فعندما أشـعل عفاش نريان 
فتنة الثاني من ديسـمرب عام 2017م، احرتق بنريانها، والتهمت 
طغيانه وجربوته وفرعنته، وهذا هو أكرب إنجاز لفتنة ديسمرب، 
اسـتحق ذلك اإلنجاز أن يكون تاريخ والدة اليمن الجديد، الذي ال 

يوجد فيه عفاش وآل عفاش. 

خالح طصئض شارع
أنصار الله هم الفئة الوحيدة التي ُظلمت َكثرياً يف ظل 
نظـام وحكم عيل عبدالله صالح فقد شـن عليهم سـت 

حروب ضارية. 
وطيلة 33 سنة من 1978م إىل 2011م لم يكن النظام 
يضطهـد اإلخوان أَو يمس شـعرة منهم بل كان قدحهم 

هو املعىلَّ أينما تواجدوا، 
عندمـا بدأت مظاهرات الربيع العربي من تونس كان 
من الطبيعي أن يثور اإلخوان ضد األنظمة يف ُكـّل الوطن 
العربـي، أمـا يف اليمـن فقـد كان وضع اإلخـوان داخل 
السـلطة الحاكمـة أقوى مـن الجناح اآلخـر -إن ُوِجد- 
داخل السلطة نفسـها، فكان مستغربا أن يثور اإلخوان 
تحـت نظام هـو يف أيديهـم أَو يـكاد، ولكنهـم نزلوا إىل 
امليادين؛ ألَنَّ هناك ثواًرا حقيقيني يخوضون غمار الثورة 
الحقيقيـة ضد الهيـ منة الغربية وبالتايل ضد وكالئها يف 
اليمن، ولذلك فقـد نزل اإلخوان ليحجـزوا الثورة أَيْـضاً 

بعد أن قاموا بحجز النظام. 
كان الرئيـس يف حينـه عيل عبدالله صالح يسـتغرب 
لخروجهـم ضده بينما هـو الذي مّكنهم مـن ُكـّل يشء 
وكان من الطبيعي أن يسـتغرب ذلك، ولذلك فقد ظهر له 
يف الوقت الضائع إىل أي مدى كانوا متغلغلني يف الحكم إىل 
درجة اخـرتاق الدائرة األضيق حولـه وبالتايل تفجريه يف 
حادثة النهدين الشهرية يف 13 / 6 / 2011م بعد معارك 

دامية عىل مدار أسابيع يف الحصبة ومناطق أُخرى. 
كان هذا مشـهدا من املشـاهد تشـكل مفارقة كبرية 
فهؤالء الذين أخذهم عـىل أكّف الراحة ومّكنهم من ُكـّل 
يشء تعاملـوا معـه بهـذه الطريقـة وحاولوا إسـقاطه 
بالقـوة العسـكرية وبالتصفية الجسـدية رغـم أنه لم 

يسـبق أن أظهروا له طيلة فرتة حكمـه نصًحا حقيقيٍّا 
أَو تصويبا مخلًصا، واضطر الرجل إىل تسـليم السـلطة 
لنائبـه الـذي هـو ُدميـة يف أيديهـم وأيـدي املخابـرات 

الربيطانيـة مـن خلفهـم، وهو املشـهد 
الذي تحدث عنـه الربّدوني قبل حصوله 

بحوايل عرشين سنة قائال:
أزالت لندن األوىل وجاءت 

بأُخرى غري قابلة اإلزالة  
يتاجر بالعروش وباملباغي 

تدير البابويّة والبقالة  
تَُرئُِّس نائبا يبدو جديًدا 

وتكتب للرئيس االستقالة  

وقـع  قـد  الرئيـس  كان  وبالفعـل 
اسـتقالًة ُكتبـت لـه، وكاَن النائـب قـد 

َّسته لندن اآلخرة واسـتخدمته للحفاظ  رأ
عىل هيمنتها وقتل املحاوالت ما زالتها. 

غادر اإلخوان السـاحات واسـتلموا ما كان يف أيديهم 
مـن املواقع بينما اسـتمر الثوار الحقيقيـون يف ثورتهم 
وهم ال يـرون فيها ثورة ضد حاكـم محيل بل ثورة ضد 
هيمنـة غربيـة حقيقيـة حتـى إذَا نضجـت ثورتهم يف 
الــ21 من ستبمرب 2014م واستطاعوا إسقاط الوكالء 
الحرصيني الجدد للهيمنة الغربية فاجأوا خصومهم قبل 

أنصارهم. 
كان يتوقـع منهم أخـذ الحكام الذين رسقـوا الثورة 
وتحالفوا مع السفارات إىل السجون ولكنهم مّدوا إليهم 
يـد الحـوار وتركوهم يف القصـور ووقعوا معهـم اتّفاق 
السـلم والرشاكة، ولم يبحثوا عن أيِّ موقع يف الحكومة، 
ولكـن حلفـاء السـفارات ظلوا عـىل سـجيتهم يف املكر 
والغدر حتى وصل بهم الحال إىل التخطيط لتفجري حرب 
داخـل العاصمة صنعاء ُحسـمت بهزيمة العمالء يف 21 
يناير 2015م. ومع ذلك فلم يحاكم أحد وفرضت اإلقامة 
الجربيـة عىل الفاّر الذي لم يلبـث أن عاود الفرار قبل أن 

يقوم أبناء السـفارات باسـتدعاء أسـيادهم الذين هبّوا 
لشـن عدوان كبري عىل اليمن لم يسبق أن شهد له اليمن 
يف التاريـخ مثيـالً، هذه مفارقـة أُخـرى ودرس يف النبل 
عندمـا يكون ثقافـًة يف مواجهـة اللئام 
بـكل مـا يحملونه من سـقوط وخسـة 

ونذالة. 
بدأ العدوان وبرز الصمود يف مواجهته 
عـىل أرقـى املسـتويات من االستبسـال 

والبذل والعطاء والتضحية. 
يف هـذه الفرتة التاريخية كان الرئيس 
األسـبق عـيل عبداللـه صالح قـد توارى 
تماماً عن املشهد تحت ضغط السفارات 
نفسها التي وجدت لها حلفاء أجدى منه 
نفًعا؛ وألن لديه سـابقة غاية يف السـوء 
يف التعامـل مع ثوار الحـادي والعرشين 
من سبتمرب الذين أوسـعهم تنكيال وقتال، 
وكان بديهيـا ومتوقعـا يف ُكـّل الثـورات أن يلقى حتفه 
أول يوم؛ النتصار الثورة أسـوة بالقـذايف، أَو أن يُنفى إىل 
خـارج البالد كزين العابدين بن عـيل، أَو أن يجد طريقه 
إىل السـجن مثل حسـني مبارك، مع أن أيّاً من هؤالء لم 
يشن عىل شعبه ستة حروب متتالية فقد بقي هذا الرقم 
القيـايس حكرا عليـه وحـده، واملفارقة األُخـرى أنه لم 
يواجه مصري أي من هؤالء الثالثة نتيجة للثورة نفسها، 

فقد تعاملت الثورة معه بنُبل هو فارقة يف َحــّد ذاته. 
ليس معتاًدا أن تتسـامح ثورة مع الحاكم الذي ثارت 
عليـه، وأكثر الثورات سـلماً تضع الحاكم يف السـجن أَو 
تنفيـه من البلد، لكن هذه الثـورة وبكل نبل وألنها ثورة 
ضـد الهيمنة األجنبية وليسـت ضد الحاكـم املحيل فقد 
تركت جّالدها السـابق معزًزا مكرمـاً يف منزله وبأبهته 

وخدمه وحشمه كما لو كان يف سدة حكمه. 
وليـس معتاًدا أَيْـضاً أن تأتي هذه الثورة ضد الحاكم 
الذي سامها سوء العذاب وعندما تنترص تجده وقد خرج 
مـن الحياة السياسـية تماماً وتناسـاه النـاس فترتفع 

عـن االنتقـام منه بل ترتكه وشـأنه، وهذا نبـٌل ما بعده 
نُبـل، لكن أبعد مـن ذلك تحييه َفـإنَّ هـذه الثورة أحيته 
بعد مـوات، وأنافـت به بعد خمـول، ومدت يدهـا إليه، 
فشاركته مقاليد الحكم ووجهت وجهها ملواجهة الغزاة 
وائتمنتـه عىل ظهرها، وهـذا نُبل ومفارقـة صارخة يف 

قمة الوضوح. 
واملفارقـة األعجـب أنه ظـل عىل مدار ثالث سـنوات 
تقريبًـا من بداية العدوان وهو يفنـد ُكـّل الدعاوى التي 
سـبق له أن حارب هؤالء الثـوار تحت عنوانها ويرد عىل 
ُكـّل الدعايات التي كان يشـنها وبلسانه هو يكذب ُكـّل 

خطاب إعالمي سفك دم هؤالء الثوار تحت غطائه. 
وكانت مفارقة كربى أَيْـضـاً لو أنه تعامل مع الثوار 
والثورة بنبل رًدا عىل نبلهم فقط، وليس فضال منه، وهم 
ضحاياه الحقيقيـون، وقد رأى بعينه أن ربايا نعمته قد 
غدروا به وأحرقوه وأسـقطوه رغم أنه لم يسـبق منه يد 

سوء تجاههم. 
ولكـن لألسـف الشـديد فقـد تحـنيَّ الفرصـة بينما 
كان هـؤالء الثـوار يف ميـدان املعركة يخوضـون املالحم 
يف مواجهـة الغـزاة وعمالئهـم إذَا به يسـل خنجر الغدر 
ليغرزه يف قلب الثورة مسـتغال ائتمانه عىل ظهرها ونُبل 
أبنائها وسـمو أخالقهم وعلو مقاصدهـم ليلقى حتفه 

نتيجة الغدر ال االنتقام. 
لقد ظل لسـنوات طويلة يقتل الناس بزور تهمة هي 
التمرد عىل النظام بينما لم يكونوا متمردين ليثبت لأليام 
من لسـانه أنهم لـم يتمردوا عليه وإنمـا أُْغِري بحربهم 
مـن قبل ربايا نعمته، ولكن املفارقة أنـه أَيْـضاً قد لقي 
حتفه نتيجـة تمرٍد حقيقيٍّ قاده عـىل نظام يعرتف هو 
برشعيتـه ويعتربها حّجـة عليه، وكادت الدنيا أن تكون 

دار جزاء، وقد صدق األول حني قال: 
ملكنا فكان العفو منا سجية 

  وملا ملكتم سال بالدم أبطُح
ويكفيكم هذا التفاوت بيننا 

وكل إناء بالذي فيه ينضُح   

دغسمئر تارغُت وقدة الغمظ الةثغثدغسمئر تارغُت وقدة الغمظ الةثغث

طفارصاتطفارصات
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بثر الثغظ وتسغظ 
الئثر.. ظعٌر وعثى

 شاذمئ المساضا
السيد بدر الدين الذي له من اسمِه نصيٌب؛ ألَنَّه بدر أشع 
من محياه نوران سـطعا وأرشقا هذا الكـون بأكمله، هما 
السيد حسـني بن بدر الدين والسـيد عبدامللك بن بدر الدين 

سالم الله عليهم أجمعني. 
السـيد حسـني بن بدر الدين، الـذي كان لكلماتِه والتي 
ُسـميت كلمات مْن نوٍر وأيّها من كلمـات تدخل ُكـّل خلية 
من خاليا أجسـادنا تجعلنا نفهم الهدى عىل أرقى مستوى 
وقريـب من العقل والقلب ُكـّل من سـمعه أحس بأنه كالم 
بسـيط وقريب من القلب وهدى يتغلغل يف حياتنا ويجعلنا 
نراجعهـا أوالً بأول مع االسـتمرار يف الوعـي، هدًى يرتقي 
بحياتنـا العلميـة والعمليـة والدينيـة إىل أرقـى مسـتوى 
وتصفو بهـا حياتنا وترتتـب عالقاتنا مـع بعضنا البعض 

وتقربنا إىل الله. 
إنه نوٌر أزال ظلمة الحياة التي عشـناها من قبل، القوي 
يـأكل الضعيف والسـكوت للظالم ونرش الفسـاد األخالقي 
الـذي أصبح شـيئاً عاديـاً وُمتقبالً فضاقـت الدنيا بالناس 

ذرعاً. 
فأشـع هذا النـور من مـران األبية فاسـتنارت األمة به 
وُكــّل ما كان معتماً وارتقت بعقول الناس وأخرجتهم من 

الظلمات إىل النور ومن ضيق املعيشة إىل فسحة األمل. 
قـد كان ذلك مـن خالل النور الذي سـطع مـن فم علم 
جليل يسـمى الحسـني بن بدر الدين الحوثـي، ومن خالل 
ــة هدي قرآنـي بحت فقـدم الثقافات  مـالزم قدمها لألُمَّ
املغلوطـة التي أوقعت باألمة حتى وصلت إىل ما وصلت إليه 
ــة من  فصححها وقدم األََسـاس الذي يجب أن تتعلمه األُمَّ
خالل معرفة الله املعرفة الحقيقية من خالل خمَس عرشة 
محـارضة ملعرفة الله الصفات ووعـده ووعيده حتى نصل 
بأنفسـنا إىل الثقـة بالله تعـاىل، َوإَذا وثقنا باللـه النطلقنا 
كالصواريـخ ال نهـاب أحـداً إالَّ الله وملا رغبنـا يف أحد إالَّ يف 
اللِه والستوت حياتنا وأصبحت حياة عىل الرصاط املستقيم 
رصاط الذيـن أنعـم عليهم، والسـتطعنا أن نُقيم دولة كما 
أرادهـا الله تعاىل ونحّقق بذلك هدف االسـتخالف يف األرض 

وفق مشيئة الله. 
فقد عزز السـيد حسـني من خالل فهمه العميق للقرآن 
الكريـم الثقـة بالله واإليَمــان بوعوده سـبحانه والخوف 
ــة يف عرصنا  من توعده سـبحانه، ثم تطرق إىل قضايا األُمَّ
هذا واسـتنبط مـن خالل القرآن الكريم مـن هم أعداؤنا يف 
هـذا العرص وبـدأ يسـتخلص صفاتهم من القـرآن الكريم 
وطابقهـا بالدول واألحـداث يف العرص الحـارض وكان كما 
قال سالم الله عليه: (عنٌي عىل القرآن وعنٌي عىل األحداث). 
فتوصـل أن ال بُـدَّ من موقف نردع به أعداء الله يف الدنيا 
هذه فاسـتنبط كلمات هي ليست ببعيده من منطق القرآن 
فاستخلص الشعار وأطلقه فكان كالصاروخ وكالرصاص 
يف قلوب األعداء ومن واالهم وهذا الشـعار متلخص يف (الله 
أكـرب املوت ألمريـكا، املوت إلرسائيـل، اللعنة عـىل اليهود، 

النرص لإلسالم). 
ومنذ أن شـعَّ هذا الشـعار من فِم السيد حسني حوربوا 
حروباً ظاملًة ليست إالَّ لعدم إطالق هذا الشعار فزادت هذه 
الحروب من ثبات السـيد حسـني ومنارصيه عىل الرصخة 
والدفاع عنها وعن املبادئ القرآنية التي فيها، والدفاع عنها 
حتى سـقطوا شـهداء فاستشـهد السيد حسـني إثر هذه 
الحروب وارتقى شهيداً وقد أقام الحّجـة عىل الناس جميعاً 
وما زالت مالزمه وشعاره يُطلق إىل يومنا الحارض بل وُقدم 
عىل إثره الشـهداء تلو الشـهداء، قـال تعاىل: {يُِريـُدوَن أن 
يُْطِفئُوا نُوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهـْم َويَأْبَى اللَُّه إالَّ أن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو 

َكِرَه اْلَكاِفُروَن}. 
والنور الثاني الذي شـعَّ من ُصلب السـيد بدر الدين هو 
السـيد عبدامللك بن بدر الدين الحوثي، القائد الرباني والعلم 
املجاهـد الشـجاع والبطل واملؤمن والواثـق بالله واملنصور 
بالله تعاىل الذي أكمل مسـرية السـيد حسـني بن بدر الدين 
الحوثي وعىل هدي القرآن ونرش الوعي بني الناس ومراقبة 
األحداث والترصف عىل إثر القرآن الكريم ملواكبة ُكـّل حدث 
داخـيل أَو خارجـي أَو قومي أَو عاملي فنجـح نجاحاً باهراً 
وانتـرص باللـه تعاىل وبمؤازرة شـعب مقـدام مؤمن موال 
صـادق صابر، واآلن نوره يشـع يف الكون أصبح الكثري من 
النـاس يف ُكـّل بقـاع الدنيا يبحثون عن هـذا القائد الهمام 
والشـجاع واالسـتماع ملحارضاتـه ونصائحـه ومـا يقدم 
ـة إلصالح لها مما فسـدت به بل للعالم أجمع أصبحت  لألُمَّ
نصائحه عاملية من منطق إنساني ومن أن سنن الله واحدة 
لجميع األمم فـكان ذاك القائد الذي يُِكن له االحرتام البعيد 
قبل القريب العدّو قبل الصديق، احرتاماً يُشَعر بِه تلقائياً ال 
يسـتطيعون أن يطعنوا يف ما يقدمه إذَا سـمعه بل يهتدون 
إثر سـماعهم أما بعـض الناس الذين يصمـون آذانهم عن 
سماع الحق أُولئك هم األشقياء ُحِرموا خري الدنيا واآلخرة. 
وبذلك أصبح نور الله يشـع بنور هذين البدرين من بدر 
نقي طاهـر عزيز مؤمن صادق بدر الدين الحوثي -سـالم 
الله عليه وعىل ولديه الحسـني وعبدامللك- وأعز الله اإلسالم 
بهما وطريقهما وحفظ الله السـيد العلـم عبدامللك بن بدر 

الدين الحوثي. 

«غعجش» غساظُص المثغط
خقح الثضاك

 

إىل قائـد ملحمـة «جنـني» الـذي طوى 
ببندقيتـه زمَن نُزهة االجتيـاح الصهيوني 

البخس. 
الشهيد الكبري أبو جندل يوسف ريحان 

قبها.
 .....

«أبا جندْل».. 
اِء  أمـام جالل هذي األَحـِرِف العربيَِّة الشـمَّ

ُكـّل رجولٍة تخجْل
وكلُّ بطولٍة تخجْل

فما أرَجْل
وما أبهاك، ما أجمْل

وأنـت تجوُب مثل الليث «ليـَل ِجِننْي»، تعقد 
ساعديك عىل امُلخيِم َمدخالً َمدخْل
وترفُع باملخالِب جرَحه األعزْل
َمتَاريساً ِمْن الباروِد والحنظْل

***
«أبو جندْل»

نهاٌر ِمْن نَيَاِزك شمسِه أهدابُنا تنهْل
ورؤيا ِمْن َغيَابَِة أمسِها ينساُب ُمستقبْل
ي بمن َرتَّْل وِسْفٌر ِمْن َجاللِة َحرِفه يُْرسِ

ُج بالكفاِح الجيَل بعد  ومنشـوٌر فدائيٌّ يَُدجِّ
الجيِل، ِمْن «َصَفٍد» إىل «القسَطْل»

وينسـُف «عجـَل إرسائيـل» فـوق خرافـِة 

«الهيكْل»
***

ِم» عن كتفيك لتتَّشـَح  خلعَت «نجـوَم امُلنَجِّ
الجرَح نَْجَماْ

فات امُلَخيَّم فوق «َسـماواِت  وحلَّقَت مْن ُرشُ
ابِة الَقبِْو» أَسَمى َحسَّ

َع لحـَم امُلَخيِّم،  ـاْ.. «بريـُد األوامـر» َرشَّ وَلمَّ
واطرِي: «مايش.. ُعِلْم.. ُشْو  ُمنْضبطاً لوُعود السَّ

علينا»!!
ضَفرَت شـتاَت البواريِد مشـنقًة للمسـوِخ 

وكنَت «ِجِنيْنَاْ».. 
ْقـَت جـرَح الكرامـِة مقـربًة للجالوزِة  وَعمَّ

الزَّاحِفينا

وكنَت الُجنوناْ.. 
وكنـت أباً يا «ابن يَعبََد».. للغاِر والياسـمنِي 

وأُّماْ
ُع كفيك حقَل سنابَل خرضاَء للُمتعبنَي..  تَُرشِّ

وتجري جداوَل ماٍء وتَْدَمى
ى..  فأنت «أبو جندٍل» ما أجل امُلَسمَّ

و»يُوسُف» أنت... 
يَُدلِّيَك حلُمك ُجبَّ الغياِب... 

ْ ِلتُْزهُر قمحاً وكْرَما
ويسـتطعَم اإلخـوُة الكائدوَن لــ «كنعاَن» 

َكيَْل يديك الذي استكثروه عليَك.. 
ْ فتزداد ُحْلما

الحعثاُء دروٌس شغ الئثل والسطاء والادتغئالحعثاُء دروٌس شغ الئثل والسطاء والادتغئ
لآي زغث المعحضغ 

يقـوُل اللـه -ُسـبحانَه وتعاىل- يف محكـم التنزيل 
عـن الشـهداء: ﴿َوَال تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا ِيف َسـِبيِل 
اللَّـِه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعنَْد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن﴾[آل عمران: 
169]، تُبـني وتوضـح لنا هذه اآليـة تعظيماً وإعالء 
ملنزلة الشـهيد الذي يضحي بروحه ودمه ألجل إعالء 

كلمة الله تعاىل، ونرصة الدين والوطن. 
يف هـذه األيّـام نُحيي نحـُن أبناء الشـعب اليمني 
العظيـم مناسـبة ذكـرى الشـهيد والتـي نعتربهـا 
العطـاء  نسـتلهم  خاللهـا  مـن  محطـة  كالعـادة 
الالمحدود والبذل السـخي الذي قدمه وال يزال يقدمه 

الشـهداء؛ ِمن أجـل إزهاق الباطل وإحقاق الحق.. ولهذا السـبب 
الرئييس نحتفي نحُن اليمنيون بهذه املناسـبة العظيمة ال سـيَّما 
ونحُن نُمر بمرحلة أقوى هجمة رشسـة ُشـنت ِلطمس وتحريف 
الدين والنهج اإلسالمي ِمنذُ االنحراف الذي حصل بعد وفاة رسول 

الله «اللهم صلِّ وسلم عليه وآله» 
لكن بفضل الشهداء يف املقام األول واألخري استطاعوا بإذن الله 
وتأييده أن يحدثوا زلزاالً هز املنطقة يف ثورة شـبيهة لثورة اإلمام 
زيـد «عليه السـالم»، ثورة أيقظت ُكـّل النيـام الخانعني وحركت 
امليـاه الراكدة والجامدة وقلبت املعـادالت واملوازين، حتى صارت 
حديث األلسن وكل األعضاء، جعلت من املستحيل، ال مستحيل.. 

فالشـهيد الذي يسـتحق أن نتذّكره بجدارة، ليس فقط يف هذه 
الذكـرى، وإنما ُكــّل األيّـام وكل اللحظات، وإنمـا نحتفي بهذه 
الذكرى كما أسلفنا سابًقا، لنجعلها محطة نستلهم فيها الدروس 

والعرب من الوفاء والبذل والعطاء والتضحية. 
لذلك وخالل هذه املناسبة املقدسـة والعظيمة أحببت أن أكتب 
عن عظمة الشهيد والشـهادة، مع أنني أخجل عندما أبدأ الكتابة 
عن الشـهيد، ال أستطيع وصف الشـعور الذي ينتابني حني أكتب 
عن الشـهيد، لكن سـأكتب بما أشـعر بـه تجاههم، لعـيل أرتاح 
قليًال، فالشهيد هو من يشهد عىل عظمة اإلسالم وحكمة القيادة 
وقداسـة املسـرية التي انطلق فيها.. فالشـهادة هي وسام رفيع 
ورشف عظيم يمنحه الله ألوليائه الذين يُحبهم ويحبونه، فالشهيد 
يقدم أغىل ما يملكه اإلنسان وهو حياته يقدمها رخيصة يف سبيل 
الله ويبيعها لله، فيشـرتي الله منه بيعته ويكافئه بأعىل املراتب 

يف الجنـة، التي ال تُمنح إالَّ للشـهداء فقط دون غريهم، فيفوزون 
فـوزاً عظيماً.. إنها فعالً لحظات ال يمتطـي صهواتها إالَّ من هو 
واثـق بيقني أنه عىل الحق ويشـهد عـىل عظمة دين 
الله ويعطيه حقـه.. إنها لحظات يعجز عن وصفها 
البيان.. فما أعظمها من منّة وما أعظم الشـهادة يف 

سبيل الله. 
فيكفيهـم «الشـهداء» أن النـاس تمـوت لحظـة 
موتها وهم يحيون لحظـة موتهم، فما هي إالَّ ثوان 
معدودة ويجتاز الشهيد قيود وحدود الحياة فينطلق 
حـراً بروحه الطاهرة إىل الحيـاة األُخرى األبدية التي 
وعدهـم اللـه بها فـريى النعيـم ما هو فـوق البيان 
فتفتـح لـه الجنـان وترحب بـه مالئكـة الرحمان، 
بينمـا غريهـم من النـاس بُمَجــّرد موتهـم ما هـي إالَّ لحظات 
قليلـة وينطلقون إىل مرحلة االنتظار.. انتظـار يوم القيامة لكي 
يتـم الحسـاب والعقاب، حتـى الذين يجتازون مرحلة الحسـاب 
والعقـاب ويكونون ممـن يؤتى كتابهم بيمينهـم، فصحيح فهم 
فازوا بالجنة لكنهم ال يحظون باملقام الذي يحظى به الشهداء.. 
ولهذا نُشـاهد يف مجتمعنا اليمني ويف مسـريتنا القرآنية عائلة 

الشهيد كيف تستقبل وتفتخر بالشهيد. 
كيف تستقبله أمه، أبوه، زوجته، أخته، أخوه، أقاربه، أصدقاؤه، 
نُشـاهد كيف تهنئ هذه العائلة بوسام الشهادة الرفيع والرشف 
العظيـم الـذي ناله شـهيدهم.. ولذلـك أصبحت ثقافة الشـهادة 
متجذرة يف أعماق شـعبنا اليمني عىل وجه الخصوص، فعىل مدى 
8 سـنوات مـن العـدوان اإلجرامي الـذي تقوده طواغيـت الكفر 
وعىل رأسـها أمريكا وإرسائيـل وبريطانيا وأذنابهـم من العمالء 
املتصهينني وشـعبنا يقارعهم، فهم شـعبنا العظيم أنهم يريدون 
تركيعنـا وإذاللنـا بشـنهم أقـوى هجمة رشسـة كفيلـة بإبادة 
عـرشات الدول عـن بكرة أبيهـا، هجمة أكلت األخـرض واليابس 
وحولـت القرى واملدن إىل أطالل ودّمـرت املدارس واملستشـفيات 

واملباني والطرقات وكل يشء. 
فال يوجـد أعظم منزلًة مّمن يقّدم روحه دون أن يسـأل، وهو 
يعلـم جيًِّدا أنهـا روٌح واحدة يمتلكها، لكنـه يؤمن بيقني بعظمة 
ما ينتظره بعد الشـهادة، فالشهيد يُمكننا القول إنه الوحيد الذي 
يثـق بكالم الله تعاىل دون سـواه، فالشـهيد برهـن ثقته بروحه، 

فالشهيد ال يموت، وإنّما يرحل إىل الجنة فوًرا. 

كتابات
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(1539)
ثقافة 

برظاطب رجال اهللا: ططجطئ (الععغئ اإلْغَماظغئ):
اإلغماُن باهللا لغج طةرد تخثغص.. ق بث أن 
غضعن إغماظاً واسغاً وسمطغاً وغئسث سطى الاطئغص

صراءة يف درس (الععغئ اإلْغَماظغئ) 
لطسغث تسني بثر الثغظ التعبغ -ِرْضــَعاُن اِهللا َسَطْغـِه- (5-1)

اإليَْمان بالرسـول (صلوات الله عليـه وعىل آله) الذي 
يجب أن يرتسـخ يف نفوس من يحملون العلم برسـالته، 
يجـب أن ينطلقوا هذا املنطلق الذي انطلق منه الرسـول 
(صلوات الله عليه وعىل آله)، وأن يتحركوا بحركته، لكن 
لألسـف ما نشاهده عند الكثري ليس عىل هذا النحو الذي 
كان عليه الرسول (صلوات الله عليه وعىل آله)، يجلسون 
يف زوايـا بيوتهـم، أَْو يف زوايـا مسـاجدهم ويعظـون 
اآلخرين، أَْو يدعون لآلخرين، وأحياناً ينطلقون ملعارضة 
العاملني يف سـبيل الله، وهم يؤمنون بما أنزل إىل رسول 
اللـه (صلوات اللـه عليه وعىل آله)، هـذا القرآن العظيم، 
ويؤمنـون بالنبي محمد (صلوات اللـه عليه وعىل آله)..؛ 
ألنـه يف الوقـت الذي نـرى فيه هـذه اآليات هـي تقرير 
للمؤمنـني كيـف يجب أن يكـون إيَْمانهـم، هي يف نفس 
الوقـت توضـح لنا ما هـو مقاييس صحيحـة وصادقة 
ننظر من خاللها إىل بعضنا بعض، ونقيّم عىل أساسـها 
مواقـف بعضنا بعض، فال نتسـمى باسـم اإليَْمان، وال 
نتسمى باسم أولياء الله، وال نحمل اسم صالحني، إذا لم 
يكن إيَْماننا عىل هذا النحو. {َواْلُمْؤِمنُوَن}، آمن الرسـول 
} كل منهم {آَمَن ِبالّلـِه َوَمالِئَكِتِه  وكذلـك املؤمنـون {ُكلٌّ
َوُكتُِبِه َوُرُسـِلِه}، الرسول نفسه واملؤمنون كل منهم آمن 
باللـه ومالئكته وكتبه ورسـله، اإليَْمان بالله -ُسـبَْحانَُه 

َوتََعـاَىل- هـل فقط مجـرد تصديـق بأنه إلهنـا؟! وأنه 
ربنـا؟! أم أنه ال بد أن يكون إيَْمانا واعيـا، إيَْمانا عمليا، 
إيَْمانـا يبعث عىل التطبيق، إيَْماناً يعزز الثقة يف نفوسـنا 
بالله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل-، فيما وعد بـه أولياءه يف الدنيا 
واآلخرة، هو من قال -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- يف كثري من آيات 
كتابه الكريم أنه سـيكون مع أوليائه املؤمنني، سـيكون 
مع عباده الصالحني، سـيكون مع عباده الصابرين، هو 
من طمأنهم عىل أنه سـيكون معهم، فأي عذر لهم يف أن 
يقعدوا عما أراد منهم أن يتحركوا فيه، عما أراد منهم أن 
يعملـوا به، عما أوجب عليهم أن يدعو إليه. اإليَْمان بالله، 

وكذلك اإليَْمان بمالئكته. 
واإليَْماُن بمالئكة الله له قيمته الكربى، له أثره الكبري 
عند من يعرف املالئكة، وعند من يعرف الدور الذي يقوم 
به املالئكة. قد يرى الناس أنفسهم يف ظرف من الظروف 
وهـم عازمون عىل أن يتحركـوا يف ميدان املواجهة ألعداء 
الله ولكنهم قد يرون أنفسـهم قليالً، وقد نرتاح فيما إذا 
بلغنـا أن هنـاك منطقة أخرى تتحرك نفـس التحرك أَْو 
عـدد من الناس ينطلقون نفس االنطالقة ويقفون نفس 
املوقف، أليس ذلك مما يعزز معنويات أنفسنا؟!. اإليَْمان 
باملالئكـة باعتبارهم جنداً من جند الله، اإليَْمان باملالئكة 
متـى ما كنـت يف طريق تصبح فيها جديـراً بأن تحظى 

بوقـوف املالئكة معك فإنك قد تـرى يف ميادين املواجهة 
آالفاً من املالئكـة، من جند الله ينطلقون وبكل إخالص، 
وبكل نصيحة، وبما يملكــون من خبـرة عالية لتثبيت 
قلــوب املؤمنني متـى مـا توجه األمر اإللهـي إليهم {إِذْ 
َك إَِىل اْلَمآلِئَكِة أَنِّي َمَعُكْم َفثَبِّتُـواْ الَِّذيَن آَمنُواْ}  يُوِحي َربـُّ
(األنفال: من اآلية 12). قد ال نشـعر نحن بقيمة اإليَْمان 
باملالئكة، وقد ال يشـعر كل إنسـان قاعد، كل إنسـان ال 
يحمل هم العمل يف سـبيل الله، ال يكون إيَْمانه باملالئكة 
إال مجـرد تصديـق بأنهـم عبـاد مكرمـون، وأنهم كما 
حكـى الله عنهم: {َال يَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَْفَعلُوَن َما 
يُْؤَمـُروَن} (التحريم: من اآليـة 6). لكن يف أن يرتك ذلك 
اإليَْمان أثراً يف نفسـه ال يحصل يشء؛ ألنه ليس يف ميدان 
يرى فيه قيمة إيَْمانه باملالئكة، لكن أولئك الذين ينطلقون 
يف ميدان العمل يف سـبيل الله سـيعرفون أهمية اإليَْمان 
بمالئكة الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل-، وقد تحدث القرآن عن 
دور للمالئكـة يف بدر ويف يوم األحزاب ويف أيام غريها يف 
حركة الرسـول (صلوات الله عليه وعىل آله) أولئك الذين 
خرجوا وعددهـم قد ال يزيد عىل نحو ثالثمائة شـخص 
إال عددا قليـال، الله وعدهم بأنه سـيعزز بجند من لديه 
يبلـغ عددهم أضعـاف أضعاف أولئك، هناك سـيعرف 
اإلنسـان قيمة إيَْمانه باملالئكة، وسـرتى بأنه لسـت أنت 

وحدك يف ميدان املواجهة، سـرتى تلك املجاميع الصغرية 
من املؤمنني بأنها ليسـت وحدهـا هي يف ميدان املواجهة 
بل هناك آالف من مالئكة الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- الذين 
ليسوا كمثلنا يقعدون ويتثاقلون، ويعصون، ويتحيلون، 
ويتهربـون، ويبحثون عن مربرات. ال.. هم من ينطلقون 
انطالقـة واحـدة ال يعصون الله ما أمرهـم ويفعلون ما 
يؤمرون. فإذا كانت معنوياتك ترتفع عندما تسـمع بأن 
هنـاك عدداً قد يكون أقل مـن هذا، أَْو أكثر فإن عليك أن 
ترتفع معنوياتك وتستشـعر القوة إذا ما كنت يف طريق 
سـتقف معك فيه آالف من مالئكة الله، إذا ما توجه األمر 
منه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- إليهـم، فقط عليك أن تبحث عن 
كيف تؤهل نفسك، عىل تلك املجاميع أن تبحث عن كيف 
تؤهل نفسـها لتكون جديرة بأن تقف مالئكة الله معها. 
فإيَْماننـا باملالئكة هو إيَْماننا بجنـد من جنود الله، متى 
ما تصـدر أمر إلهـي نحوهـم: انطِلقـوا لتثبيت نفوس 
املؤمنني، فهم من سـينطلقون بكل جـّد، وبكل إخالص 
وبـكل نصح، ينطلقـون ولديهم خـربة، ولديهم معرفة 
فيكون لهم تأثريهـم الكبري يف تثبيت نفوس املؤمنني، أَْو 
يف أي عمل يأمرهم الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- أن يقوموا به. 

إذاً ال بد من إيَْماننا بمالئكة الله. 

 : خاص

يف هذا الدرس قّدم الشهيُد القائُد السيد 

حسني بدر الدين الحوثي -ِرْضــَواُن اللِه 

َعَليْـِه-، يف محـارضة (الُهوية اإليَْمانية) 

التـي ألقاها يف بتأريـخ: 2002/1/31م، 

إضـاءات عـىل بعـض اآليـات القرآنية يف 

سـياق عميل واضـح، ابتعد عـن التنظري 

والتفسـري، وقـدم التطبيـق العمـيل، يف 

صـورة جّسـدت الُهويـَة اإليَْمانيـَة فعالً 

يف واقـع املؤمنـني، وجعلتهـم يمتلكـون 

املقاييس الصحيحية التي يحاكمون إليها 

الواقـَع اإليَْمانـي لهـم وملجتمعهم، وهو 

األمـُر الـذي يؤّهلُهم إلصـالح االختالالت 

اإليَْمانيـة، ويجعلهم أهـالً لرضا الرحمن 

عليهم، وأهالً لعونه وَمَدِده الغيبي. 

القائـُد -ِرْضـــَواُن  الشـهيُد  انطلـق 

اللـِه َعَليْــِه- يف تحديد الُهويـة اإليَْمانية 

من قوله تعـاىل: {آَمَن الرَُّسـوُل ِبَما أُنِزَل 

ِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمـَن ِبالّلِه  إَِليْـِه ِمن رَّبـِّ

َوَمالِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه الَ نَُفرُِّق بنَْيَ أََحٍد 

ن رُُّسـِلِه َوَقالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك  مِّ

 َّ َربَّنَا َوإَِليَْك اْلَمِصريُ الَ يَُكلُِّف الّلُه نَْفًسـا إِال

ُوْسَعَها َلَها َما َكَسبَْت وََعَليَْها َما اْكتََسبَْت 

َربَّنَا الَ تَُؤاِخذْنَا إِن نَِّسـينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا 

ا َكَمـا َحَمْلتَُه َعَىل  َوالَ تَْحِمـْل َعَليْنَـا إِْرصً

ْلنَـا َما الَ  الَِّذيـَن ِمن َقبِْلنَـا َربَّنَـا َوالَ تَُحمِّ

َطاَقَة َلنَا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلنَا َواْرَحْمنَآ 

نَا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن}  أَنَت َمْوالَنَا َفانُرصْ

(البقرة:285-286) صدق الله العظيم. 

وقد جعل الشـهيد القائـد -ِرْضــَواُن 

اللـِه َعَليْــِه- مـن اآلية السـابقة محّدداً 

لُهويـة إيَْمانية جامعة، وحّلق يف سـماء 

اإليَْمـان الرحب، فلم يقـرص الُهوية عىل 

شـخص، وال عـىل جيـل، وال عـىل أمـة، 

بـل جعلهـا ُهويـة املسـرية اإللهية ومن 

ثـم ُهويـة ُكــّل من يسـري فيهـا، يقول 

-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْــِه-: [هي البطاقة 

الكاملـة العناويـن ألنبياء الله ورسـله، 

والسـائرين عـىل طريقـه مـن املؤمنني 

بهم، هي تقرير للمؤمنني أنه هكذا يجب 

أن يكـون إيَْمانهم، هي تعريف باملسـرية 

اإللهيـة ألنبيـاء الله ورسـله والصالحني 

مـن عباده جيًال بعد جيل]، ومن هنا بات 

ُكـّل فرد يشـعر بأنه معني شخصياً بهذا 

الطـرح، ويشـعر باالنتمـاء إىل إخوته يف 

هذه املسـرية اإللهية يف ُكـّل مكان، وأكثر 

من ذلك أنه قد تعّزز لديه االنتماء لألنبياء 

َجميعاً، ولنبي محمد صىل الله عليه وآله 

وسلم، ولألئمة الهادين من بعده، إذ كان 

الجامع املشـرتك حارضاً بقوة من خالل 

هذه الهوية املشرتكة الجامعة. 

بهذا يكوُن الشـهيد القائد -ِرْضــَواُن 

اللِه َعَليْـِه- قد حّقق بهذه اللفتة أمراَ بالغ 

األهميـة، توقف عنده الكثـري من الدعاة 

واملصلحني، وهو لم يبذل كثري جهد، إنما 

علمنا كيف نفهم النص القرآني يف سياق 

عميل واع مثمر، ولذلك اسـتطاع أن يصل 

بنا إىل أن اإليَْمان الكامل يصل بصاحبه يف 

نهاية الطريق إىل املواجهة مع أعداء الله، 

وهذا مـا جاء يف النص القرآني السـابق، 

وهـذه هـي الرتجمـة الواقعيـة لإليَْمان 

الصـادق، وليـس لإليَْمان األجـوف، ومع 

أن الكثـري مـن العلمـاء السـابقني أكدوا 

عىل أهميـة انتقـال اإليَْمان مـن مرحلة 

التصديـق بالقلـب واإلقرار باللسـان إىل 

أن يتحقـق يف الواقع العمـيل؛ إال أنهم لم 

يتحركـوا يف تعريـف اإليَْمـان بالطريقـة 

التي جاء بها النص القرآني، هو ما فعله 

الشـهيد القائد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليْـِه-، 

والذي أسس من خالل هذا املدخل ملقياس 

قرآني فاحص لسـالمة الهويـة اإليَْمانية 

بالنسبة للفرد أَْو للمجتمع. 

ويف سياق التأكيد عىل أهمية املوضوع 

يربـط الشـهيد القائـد -ِرْضـــَواُن اللِه 

الدنيـا  يف  بالرسـول  عالقتنـا  َعَليْــِه- 

واآلخرة بهذه القضية، ويسـقطها أيضا 

يف عالقة هذه األمـة باألمم األخرى، حني 

يقول: [أولم يقل الله له: {إِنَّ الَِّذيَن َفرَُّقواْ 

ٍء}  ِدينَُهْم َوَكانُواْ ِشـيًَعا لَّْسَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ

(األنعـام: 159) لسـت منهـم يف يشء، ال 

تلتقي مع محمد (صلوات الله عليه وعىل 

آله) ال تلتقي األمة مع رسـولها (صلوات 

اللـه عليه وعىل آلـه) إال يف طريق إيَْمانية 

واحدة هي: هذه الطريق التي بدأ الخطوة 

عليها الرسـول (صلوات اللـه عليه وعىل 

آله)]

يبدأ الشـهيُد القائـُد -ِرْضـــَواُن اللِه 

َعَليْـِه- حديثَه بعد هذه املقدمة باإلشارة 

إىل مجـاالت اإليَْمان التي اشـتملت عليها 

هذه البطاقـة املحّددة للهويـة اإليَْمانية، 

وهـي: اإليَْمان باللـه، واإليَْمان باملالئكة، 

واإليَْمان  السـماوية،  بالكتـب  واإليَْمـان 

بالرسل، ويركز الشهيد القائد -ِرْضــَواُن 

اللِه َعَليْـِه- عىل قضية التجسـيد العميل 

لإليَْمـان، وملصاديق ذلك اإليَْمان بالحركة 

النشطة، واالستقامة والثبات واإلخالص 

لله. 

ومـن هنـا يتسـاءل -ِرْضـــَواُن اللِه 

َعَليْــِه- عن حقيقة اإليَْمـان بالله، وهل 

هـي مجـرد التصديـق فقـط، ويصل إىل 

يف  بالتجـيل  املرتبطـة  اإليَْمـان  حقيقـة 

الواقـع العمـيل، حيـث يقـول: [ال بد أن 

يكـون إيَْمانًا واعيًا، إيَْمانًـا عمليًا، إيَْمانًا 

يبعث عىل التطبيـق، إيَْمانًا يعزز الثقة يف 

نفوسـنا بالله -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل-، فيما 

وعد به أولياَءه يف الدنيا واآلخرة، هو من 

قال -ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل- يف كثري من آيات 

كتابـه الكريـم أنه سـيكون مـع أوليائه 

املؤمنني، سـيكون مع عباده الصالحني، 

سـيكون مع عبـاده الصابريـن، هو من 

طمأنهـم عىل أنه سـيكون معهـم، فأي 

عـذر لهم يف أن يقعـدوا عما أراد منهم أن 

يتحركـوا فيه، عما أراد منهـم أن يعملوا 

به، عما أوجب عليهم أن يدعو إليه]. 

ومثـل ذلك يقـال يف اإليَْمان بالرسـول 

صـىل الله عليـه وآله وسـلم، فـال بد أن 

يكـون لهـذا اإليَْمـان محـاكاة يف الواقع 

لواقـع الرسـول الكريـم، الـذي لـم يكن 

يكتفـي بأن يبلـغ اآلخرين، ويرشـدهم، 

ويعظهـم، وهو قابع يف زاويـة من زوايا 

مسجده املقدس، يدعو عىل أولئك األعداء 

املحاربـني لله، بل كان صلـوات الله عليه 

وآله يف مقدمة صفوف املجاهدين يف ُكـّل 

ميدان. 

ويصل الشـهيد القائد -ِرْضــَواُن اللِه 

َعَليْــِه- إىل الحديث عن اإليَْمان باملالئكة، 

للمؤمـن  العمـيل  بالواقـع  ويربطـه 

وللمجتمع، وذلك من خالل معرفة الدور 

الـذي يقوم به املالئكة يف الوقع العميل، ال 

سيما يف ميدان مواجهة األعداء، وبالرغم 

مـن األدوار الكثرية للمالئكة إال الشـهيد 

القائـد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه- لم يشـد 

اهتمامنـا إىل غـري األثر املبـارش لإليَْمان 

باملالئكـة يف واقـع املواجهـة مـع العدو، 

وهذا ما ينسجم مع النص القرآني املحّدد 

للهويـة اإليَْمانـي، الـذي كان يف خاتمته 

الحديـث عـن املواجهـة مـع عـدو األمة 

{وانرصنا عـىل القوم الكافريـن}، يقول 

-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليْـِه- يف هذا السـياق: 

[اإليَْمـان باملالئكة باعتبارهـم جنًدا من 

جند الله، اإليَْمـان باملالئكة متى ما كنت 

يف طريـق تصبح فيهـا جديًرا بأن تحظى 

بوقـوف املالئكـة معـك فإنك قـد ترى يف 

مياديـن املواجهة آالًفا مـن املالئكة، من 

جند الله ينطلقـون وبكل إخالص، وبكل 

نصيحة، وبما يملكـون من خبـرة عالية 

لتثبيـت قلـوب املؤمنني متـى مـا توّجه 

َك إَِىل  األمـر اإللهـي إليهـم {إِذْ يُوِحي َربـُّ

اْلَمآلِئَكـِة أَنِّي َمَعُكْم َفثَبِّتُـواْ الَِّذيَن آَمنُواْ} 

(األنفال: من اآلية 12)]. 

وهنا يؤكُد الشـهيُد القائُد -ِرْضــَواُن 

اللـِه َعَليْـِه- عـىل قضية مهمـة جعلتنا 

نغفل عن هذا التفاصيل املهمة، وهي أنه 

ال يمكن إدراك هذا البعد لإليَْمان باملالئكة 

إال من خالل التحرك يف وامليدان الجهادي؛ 

ولـم  قعـدوا  األمـة  أفـراد  معظـم  وألن 

يتحركـوا يف هذا امليدان املهم لم يشـعروا 

بقيمـة هذا املجال يف واقعهم العميل؛ ألنه 

ال يأتـي األمر من اللـه للمالئكة بالتثبيت 

إال يف ميـدان املواجهة، وبعـد أن يرى اللُه 

مـن املؤمنـني صدقهـم وصربهـم؛ ولذا 

عىل الجماعـة املؤمنة أن تجّسـد معاني 

إيَْمانهـا باللـه يف واقعهـا الجهادي حتى 

تلمس ثمـرة إيَْمانها باملالئكـة، وهذا ما 

خفـي –ربمـا – عىل كثري مـن املصلحني 

والدعاة يف واقعنـا املعارص وتراثنا التليد، 

يقول -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه-: [فإيَْماننا 

باملالئكـة هـو إيَْماننـا بجنـد مـن جنود 

اللـه، متى مـا تصدر أمر إلهـي نحوهم: 

انطلقوا لتثبيت نفوس املؤمنني، فهم من 

سينطلقون بكل جّد، وبكل إخالص وبكل 

نصـح، ينطلقون ولديهم خـربة، ولديهم 

معرفـة فيكـون لهـم تأثريهـم الكبري يف 

تثبيـت نفـوس املؤمنـني، أَْو يف أي عمـل 

يأمرهم الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل- أن يقوموا 

به. إذًا ال بد من إيَْماننا بمالئكة الله]. 

وللموضوع بقية..  
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ا : طاابسات 
يف وداع مهيـب، حملت والدُة الشـهيد 
«عمـر منـاع» ُجثمـاَن نجلها الشـهيد 
خالل تشـييع جثمانه إىل مثـواه األخري 

بمشاركة جماهري غفرية. 
مـن  التشـييع  موكـُب  وانطلـق 
مستشـفى بيت جـاال الحكومي، صوب 
منزل عائلة الشـهيد يف مخيم بيت جاال، 

َحيُث ألقيت عليه نظرة الوداع األخرية. 
يف  الجنـازة،  املشـيِّعون صـالة  وأدى 
ساحة مدرسـة ذكور الدهيشة، قبل أن 
يوارى الثـرى يف مقربة الشـهداء بقرية 
«ارطـاس» املجـاورة ملخيـم الدهيشـة 

جنوب بيت لحم. 
وطنيـة  هتافـات  املشـيعون  ورّدد 
االحتـالل  بجرائـم  منـّددة  وأُخـرى 
الشـعب  بحـق  املتواصلـة  وانتهاكاتـه 
شـعبي  حضـور  وسـط  الفلسـطيني، 

وفصائيل حاشد. 
الفلسـطيني  الشـاب  واستشـهد 
عمـر يوسـف حسـن منـاع (22 عاًما) 
وأُصيب ستة آخرون فجر االثنني، خالل 
مواجهات مع قوات االحتالل الصهيوني 
يف مخيـم الدهيشـة جنـوب بيـت لحم 

بالضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفادت مصادر أمنية فلسطينية بأّن 
قـوًة من جيش االحتالل اقتحمت املخيم 

وداهمـت عـدة منـازل، وعىل إثـر ذلك 
اندلعت مواجهات، أطلق جنود االحتالل 
خاللهـا الرصـاص الحي وقنابـل الغاز 
والصـوت، مـا أَدَّى الستشـهاد الشـاب 
منّـاع بعد إصابته برصاصـة يف الصدر، 
فيمـا أُصيب سـتة آخـرون بالرصاص 
الحـي يف األطراف، ونقلوا للمستشـفى 

لتلقي العالج. 
وأضافت املصادر: أن «قوات االحتالل 
اعتقلـت كال مـن: يزن يوسـف حسـن 
شـقيق  وهـو  عاًمـا)،   24) فرارجـة 

الشـهيد، والشـقيقني عدي (24 عاًما)، 
ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاًما)، بعد 

مداهمة منازلهم وتفتيشها. 
وأعلنـت لجنة التنسـيق الفصائيل يف 
محافظـة بيت لحـم اإلرضاب الشـامل 
اليوم االثنـني، ودعت جماهري املحافظة 
للمشـاركة يف تشـييع جثمان الشـهيد 

منّاع. 
وبارتقـاء الشـاب منّـاع يرتفع عدد 
الشهداء منذ بداية العام الجاري إىل 212 
شـهيًدا، 160 يف الضفـة، و52 يف قطاع 

غزة. 
مـن جانبهـا، نعـت حركـة الجهـاد 
اإلسالمي شهيد فلسطني األسري املحّرر 
عمـر يوسـف منّـاع، وشـّددت عىل أن 
«تصاعـد جرائـم االحتالل عـىل امتداد 
الضفـة لـن يثني شـعبنا عن التمسـك 
وإرصاره  قضيتـه  وعدالـة  بمقاومتـه 
عىل مواصلة املواجهة واالنتفاضة حتى 

زوال االحتالل». 
إىل ذلـك، اقتحمـت قـوة مـن جيش 
االحتـالل فجـر االثنـني، مخيـم جنـني 

شـمال الضفـة الغربيـة، وقـد أطلقت 
صافـرات اإلنذار يف املخيـم بالتزامن مع 

االقتحام. 
واندلعت اشـتباكات مسـّلحة عنيفة 
وجنـود  فلسـطينيني  مقاومـني  بـني 
االحتالل، فيما عمل جيش االحتالل عىل 
إزالة ومصـادرة الحواجز التي وضعتها 

املقاومة عىل مداخل مخيم جنني. 
وأعلنـت كتيبة جنني يف رسايا القدس 
أن مجاهديهـا خاضـوا اشـتباكاً عنيًفا 
يف محيـط املقـربة، وقد اسـتهدفوا قوة 
لجيـش االحتـالل بصليـات كثيفـة من 

الرصاص والعبوات املتفّجرة. 
قـوات  اعتقلـت  آخـر،  سـياق  ويف 
مناطـق  يف  فلسـطينيًا   14 االحتـالل 

مختلفة بالضفة الغربية املحتّلة. 
كما أُصيب عرشات الطلبة واملواطنني 
بحـاالت اختنـاق، خـالل مواجهات مع 
مخيـم  مدخـل  عنـد  االحتـالل،  قـوات 

العروب، شمال الخليل. 
وأَفـادت مصـادر محلية، بـأن قوات 
االحتـالل أطلقت قنابل الصـوت والغاز 
عـىل مدخـل جامعـة خضـوري فـرع 
عـرشات  إصابـة  إىل  أَدَّى  مـا  العـروب، 
املواطنني والطلبـة بحاالت اختناق، كما 
أغلقـت قوات االحتالل مدخـل الجامعة 
ومنعـت الطلبة من دخولهـا أَو الخروج 

منها. 
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ا : طاابسات

عـن  االثنـني،  االحتـالل  سـلطات  أعلنـت 
اسـتكمال بناء املصعـد الكهربائي يف املسـجد 
اإلبراهيمي بالخليل، بعد أشهر من البدء يف أحد 
مخّططاتها االسـتيطانية لتهويده والسـيطرة 

عليه لصالح املشاريع االستيطانية. 
ويف مايو املـايض، انتهت سـلطات االحتالل 
الصهيوني من تركيب هيكل املصعد الكهربائي 
يف املسـجد، تمهيـدا لرتكيب مصعـد كهربائي 
خاص باملستوطنني لتسهيل اقتحامهم للحرم. 
وخـالل األشـهر املاضيـة وضمن إجـراءات 
بناء املصعد، رشعت قوات االحتالل بقص درج 
املسـجد اإلبراهيمي، يف خطـوة تهدف إىل تغيري 
معالم هذا املوروث التاريخي والحضاري املدرج 

منذ عام 2017م، عىل الئحة الرتاث العاملي. 
وتخلل عمليـة بناء وتركيـب املصعد أعمال 
حفر يف محيط املسـجد، يف تجـاوز خطري لكل 

القوانني والقرارات األممية والقانونية. 
ويسعى االحتالل إلفراغ املسجد من املصلني، 
من خالل اإلجراءات القمعية والتعسـفية بحق 
املصلـني، وإغـالق البوابـات اإللكرتونية ومنع 
إقامـة األذان فيه، وعرقلة حركة املواطنني عىل 

الحواجز العسكرية واحتجازهم. 
ورشعـت سـلطات االحتـالل يف شـهر آب/ 
أغسـُطس من العـام املـايض، بتنفيذ مرشوع 
تهويـدي عـىل مسـاحة 300 مـرت مربـع من 
سـاحات املسـجد اإلبراهيمي ومرافقه، يشمل 
حديقـة توراتيـة وتركيـب مصعـد كهربائي، 
لتسـهيل اقتحامـات املسـتوطنني، َحيـُث تـم 

تخصيص 2 مليون شيكل لتمويله. 
اعتـداءات  االحتـالل  سـلطات  وتواصـل 
ام  عـىل املسـجد، َحيُث رشعـت نهاية قبـل أَيـَّ
بتنفيـذ أعمـال حفـر وتجريـف بالقـرب من 
الـدرج العريض للمسـجد يف املنطقة الجنوبية 
الرشقية، ضمن سياسة تهدف إىل تغيري مالمح 
ولتسـهيل  والحضاريـة،  التاريخيـة  املسـجد 

االستيالء عليه بالكامل وتهويده. 
املسـجد  املسـتوطنني  مئـات  واقتحـم 
اإلبراهيمـي يف 18 من نوفمـرب املايض، بذريعة 
األعياد اليهودية، رافقـه إطالق قوات االحتالل 
الغاز صوب املواطنني ومنازلهم يف منطقة جبل 

جوهر. 
السـاحة  يف  خيامـاً  املسـتوطنون  ونصـب 
اإلبراهيمية املحاذية للمسـجد، وحـارة جابر، 
وسـاحات عمارتـي الرجبـي والجعـربي التي 

حولتها قوات االحتالل إىل ثكنة عسكرية. 
وخـالل أُكتوبـر املايض، منـع االحتالل رفع 
األذان 73 وقتًا يف املسجد اإلبراهيمي بالخليل. 

ومنـذ 1994م، قسـمت سـلطات االحتـالل 
املسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليل، إىل قسمني، 
أحدهما خاص باملسـلمني واآلخر باليهود، إثر 
قيام مسـتوطن بقتل 29 مسلماً أثناء تأديتهم 
صالة الفجر يوم 25 فرباير/ شـباط من العام 

ذاته. 

اقتاقُل غعثُم طسةثًا يف 
دورا جظعب الثطغض

ا : طاابسات
هدمـت قـواُت االحتـالل الصهيونـي، االثنني، مسـجد 
«رسول الله»، يف خلة طه، ببلدة دورا، جنوب غرب الخليل. 
وأَفـاد مصـادر محليـة، بـأن قـوات االحتـالل داهمت 
املنطقة املذكورة بآلياتها الثقيلة، وهدمت املسـجد املذكور 

وتبلغ مساحته 100 مرت مربع تقريبًا. 
وتعترب «خلة طه» من املناطق املهّددة باالستيالء عليها، 
ويسـعى االحتالل للسـيطرة عىل 3000 دونـم من أرايض 
ة مسـتوطنة  املواطنـني فيها لصالـح االسـتيطان، َخاصَّ

«نجهوت» القريبة من املنطقة. 

رئغُج ضغان اقتاقل 
الخعغعظغ غخُض أبع ظئغ 

صادطاً طظ املظاطئ
ا : وضاقت

وصـل رئيـُس كيـان االحتـالل الصهيونـي يتسـحاق 
هرتسـوغ إىل اإلمارات، صباح االثنـني، قادماً من البحرين 
بعـد زيارة أجرى خاللها مباحثـات مع ملك البحرين حمد 

بن عيىس آل خليفة. 
وكان يف اسـتقبال هرسـتوغ أثنـاء زيارتـه ألبو ظبي، 
الرئيـس اإلماراتـي محمد بـن زايد آل نهيـان، كما أنه من 
املقـّرر أن يلقـي هنـاك خطابـاً خـالل ”مؤتمـر أبوظبي 

للفضاء“. 
ويف أيلـول / سـبتمرب املـايض، اسـتقبل رئيـس كيـان 
االحتـالل وزيـر الخارجيـة اإلماراتـي عبد الله بـن زايد يف 
القـدس املحتّلـة، بعدما وصـل إليها عىل رأس وفـٍد رفيع 

املستوى. 
وكان هرتسـوغ زار اإلمارات مطلع العام الحايل، وعقد 

سلسلة من االجتماعات مع كبار املسؤولني اإلماراتيني. 
يذكـر أن اإلمـارات والبحريـن وّقعتـا يف البيـت األبيض 
اتّفاق التطبيع مع االحتالل يف 15 أيلول / سبتمرب 2020م، 

بحضور الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب. 
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ضطمئ أخغرة

طداطُني السام الفائئ.. 
سظاوغُظ السام الةثغث

جظث الخغادي  
 

يف  الحـاِدِث  الُهـدوء  رغـَم 
العمليـات العسـكرية، إالَّ أن 
السـتاَر يسـدل عـن السـنة 
بوقفـات   ٢٠٢2 الشمسـية 
باألحـداث  َوحافلـة  هامـة 
تعزز  كانت  كلهـا  والحقائق، 
مجريات  يف  الوطنيـة  الرواية 
الحرب عىل اليمن وتربهن عىل 
السـيايس  الطرح  مصداقيـة 
واإلعالمـي الـذي التزمـت به 
صنعاء، سـوى يف توصيفها لشخوص َوأطراف املعركة، 

أَو يف تحذيراتها من أجندتهم َومراميهم الخبيثة. 
وعـىل أعتاٍب عام جديـد من الصمود ثمـة الكثريُ من 
املتغريات التي حدثت يف رقعـة الرصاع، وفيها زاد انزواء 
األدوات املحلية للعدوان يف مسـاحات الهامش السيايس 
واإلداري والعسـكري، وخفتـت أصواتهـم إالَّ من اللهث 
عـىل ما بقـي من حظوة يف بالط األمـراء، أَو من ضجيج 
يسببه التسابُُق عىل ُفتات البيع والرشاء الذي يرمى لهم 
عىل قارعة الوطن، َوما دون ذلك جوالٌت من معارَك بينية 
َوتبـادٌل لالتّهامات كشـف ما كان خافيـاً عىل املأل َوعىل 

رؤوس األشهاد. 
وعىل غـرار األدوات الداخلية تكشـفت أوراق األدوات 
اإلقليميـة يف العدوان عىل اليمن، وأثبتت للجميع أن قراَر 
الحرب أَو السـلم أكرب مـن أن يتم البَـتُّ فيه من قصور 
الرياض أَو أبو ظبي، وأن ما بدأ من واشـنطن لن ينتهَي 
إالَّ منهـا، هكـذا فعلـوا دون أن يتجـرؤوا عـىل إعالنهـا 
رصاحـًة، حتـى ال تغضب املامـا أمريكا َوحتى تسـتمرَّ 
الروايـُة األمريكيـة يف تعقيـد الحلول َوحصـد املزيد من 

الجوائز عىل رقاب املطايا الرخاص. 
غـري أن حكمـَة القيـادة َوِحنكـَة األنصار قـد تكّفلتا 
ع  بجرجـرة الفاعلـني واألدوات وأدوات األدوات إىل مربـَّ
الفضيحـة، إذ قـادوا أطـراَف الـرصاع إىل الواجهـِة بعد 
سـنواٍت من البقـاِء وراَء الكواليـس، وكان قراُر صنعاء 
بمنـِع املزيِد من عمليات النهـب للنفط اليمني هو حَدَث 
العـام األبـرز، وإىل جانـب مـا مثّله مـن انتصـاٍر للَحقِّ 
الشعبي والوطني، اندفع بموجبه األمريكي والربيطاني 
للدفـاع عن مرشوعهم العدوانـي الرامي الحتالل األرض 
والثـروات، وهـم بذلك يرمـون آخَر األوراق ويدّشــنون 
نهائيَّ الجوالت، والشـعُب اليمني بـات عىل موعٍد قريٍب 
مع الفاصلة، َواسـتمراُر مسـرية العطاء والبذل والوعي 

يعّجل بالنرص، ويؤذن بالَخالص. 

لطحعثاء الُسزماء وطضاظاعط السزغمئلطحعثاء الُسزماء وطضاظاعط السزغمئ

سئثالمةغث الئعال

لوال تضحياتُهم بدمائهـم الطاهرة الزكية 
َلَمـا وصلنـا إىل مـا نحن فيـه اآلن مـن العزة 
والكرامة والشـموخ وأصبحنا يف موقع القوة 
يف ُكـّل الجوانب؛ ألَنَّهم هم  الشهداء العظماء؛ 
ألَنَّهم ال يوجد يف قاموس مشـوار حياتهم أي 
معنـى للخسـارة عـىل اإلطـالق، وال مكان يف 
تاريخهـم محطة للموت والفنـاء فكل لحظة 
من حياتهم حياة وربح وكل موقف سـطروه 
مع الله ويف سـبيله قادهـم إىل موقع العظمة 
والشهادة والحياة والخلود والفوز والرضوان. 
ففـي هذه األيّام تطل علينا ذكرى أسـبوع 
الشـهيد من ُكـّل عـام لنُّجدَد العهـد والوفاء 
لدمـاء الشـهداء وأرواحهـم الطاهـرة التـي 
وهبوهـا طواعيـة لله ومن أجل وطـٍن أرادت 

قوى الطغيان واالسـتكبار إذالله وإخضاعه، 
فقيََّض اللُه لها رجاالً أشـداًء تصدوا لعدوانها 
وعشـقوا الشـهادة، وسـقوا بدمائهم الزكية 
الطاهـرة تربـَة وطنهـم حتـى ارتـوى عـزًة 

وشموخاً وكرامة. 
يف  تقـام  التـي  واألنشـطَة  الفعاليـاِت  إن 
الذكرى السـنوية ألسبوع الشـهيد، تعد دليالً 
قاطعاً عـن املكانة التي يحظى بها الشـهداء 
يف القلـوب والوجـدان، كما هـي يف العواطف 
واملخيلة، تجتمع فيها مكونات الجسد اليمني 
الرسـمية واملجتمعية لخدمة ذوي الشـهداء، 
حفاظاً عـىل ثقافة الشـهادة وقيم التضحية 
التـي قدمها أخلد األحياء، وتبعث تحيَة إجالل 
وتكريـم ألهـايل وذوي الشـهداء ولـكل أرسة 
شـهيد قّدمت أغـىل ما لديهـا، ويُسـتمد من 
مفرداتها السـريُ عىل نهج الشـهداء واالقتَداء 

بهم يف ُكـّل املجاالت. 

ـاُق الحعادة ُسـحَّ
غتغى المتطعري  

والخنـوِع  بالُقعـوِد  لنـرىض  نكـن  لـم 
واالستسـالِم حني هاجمـت جحافُل الغزاة 

عُة حينَها..  بلدنا.. أَيٍّا كانت النتائُج املتوقَّ
بل عشـقنا التضحية عـن قناعة كاملة 
ويقني راسخ.. وأصبحت الشهادُة يف سبيل 
اللـه طمـوَح آالف الشـباب املجاهديـن.. 

منهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر.. 
قاتلنا دفاعاً عن أمتنـا وديننا ووطننا.. 
ولم نقاتل سـعياً وراء سـلطة أَو طمعاً يف 

منصب أَو جاه.. 
يقـُف  كشـعٍب  باملسـؤولية  نهضنـا 
مكشـوَف الظهـر بال نظـام أَو جيـش أَو 
حكومة تدافع عنه.. وقدمنا نموذجاً راقياً 
للثبات والصمود والفداء أذهل ُكـّل العالم.. 
عّززنا ارتباَطنـا بالله.. وكفى به نارصاً 
بجماهـري  والتحمنـا  ومعينـاً..  ومؤيـداً 
الشـعب واعتمدنا عـىل مجتمعنـا اليمني 
املؤمـن يف رعايـة شـجرة الصمـود التـي 
أثمرت أبطاالً ال مثيل لهم عىل مر التاريخ.. 
لو لم نكن كذلك لُهزمنا يف الشـهر األول 
مـن العـدوان.. وال يمكـن أن نُهـزَم إالَّ إذَا 
فّرطنـا يف هـذه الثوابت أَو تنازلنـا عن أيٍّ 

منها.. 
إنِّهـا ُسـنَُّة الله التـي ليس لهـا تبديل.. 
ووعـُده الصادق الـذي لن يتخلـف.. ومن 

أصدق من الله حديثاً.. 
والعاقبة للمتقني.. 


