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 : خظساء
أّكــد وزيـر الخارجيـة يف حكومـة اإلنقاذ 
العـدوان  إنهـاء  أن  رشف،  هشـام  الوطنـي 
العسـكري ورفع الحصار الشـامل هو أََساس 
معالجة تداعيات الكارثة اإلنسـانية والوصول 

إىل تسوية سلمية شاملة. 
جـاء ذلك خـالل لقائـه، أمس الثالثـاء، يف 
العاصمـة صنعـاء املديـرة التنفيذيـة ملنظمة 
األمـم املتحدة للطفولة (اليونيسـيف) كاثرين 

راسل، والوفد املرافق لها. 
ويف اللقـاء شـّدد الوزير رشف عـىل أهميّة 

الزيـارة التـي تقـوم بهـا املديـرة التنفيذيـة 
لليونيسـيف يف سـبيل االطـالع عـىل حقيقـة 
الوضع ومالمسـة تداعيات الكارثة اإلنسـانية 
التـي يعاني منها الشـعب اليمنـي، ُخُصوصاً 
األطفال الذين فقـد الكثري منهم حياته نتيجة 
العدوان العسـكري والحصار الشامل، فمنهم 
مـن استشـهد؛ بَسـبِب الغـارات العسـكرية 
ومنهـم مـن خرس حياتـه لعـدم حصوله عىل 

العالج الرضوري أَو ألسباب سوء التغذية. 
وبـني وزيـر خارجيـة صنعـاء أن الزيـارة 
لليونيسـيف  التنفيذيـة  للمديـرة  امليدانيـة 
ستكشـف حجم الكارثة التي يعيشـها أطفال 
اليمـن، مؤّكــداً أن حكومـة اإلنقـاذ الوطني 

تبـذل أقىص جهدهـا لتوفري أبسـط املقومات 
الرضورية الصحيـة والتعليميـة لألطفال، إالَّ 
أن إْمَكانياتها ومواردها ال تزال محدودة، الفتاً 
عىل أن هنـاك تعويالً عىل تكثيف اليونيسـيف 
برامجه للمساهمة يف تخفيف تداعيات الكارثة 

اإلنسانية التي ال ذنب لألطفال بها. 
أضـاف الوزير رشف أن صنعـاء تعمل عىل 
تقديم التسـهيالت للمنظمات الدولية العاملة 
يف اليمـن وباألخـص اليونيسـيف الذي يحظى 
باحرتام رسـمي وشـعبي كبرييـن، معرباً عن 
أمله يف أن يرفع اليونيسـيف من حجم برامجه 
يف اليمـن بمـا يتواكـب مـع حجـم الكارثـة 

اإلنسانية. 

 : تصرغر:
كشـفت جرائم الفسـاد املايل 
واألخالقي داخل حكومة املرتِزقة 
عـن الوجـه الحقيقـي لتحالـف 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
 8 بعـد  اليمـن،  عـىل  اإلماراتـي 
سـنوات متواصلة، َحيُث أَدَّى هذا 
الفساد امُلسـتمّر دون توقف تحت 
مظلة العدوان إىل فقر مدقع طحن 
وسـكان  ُعُمـوًمـا  الشـعب  أبنـاء 
املحافظات الجنوبية والرشقية عىل 
تحالف  ليتمّكـن  الخصـوص،  وجه 
الرش من خاللها إىل اسـتخدام لقمة 
العيش وسـيلة قذرة وخبيثة لرتكيع 

اليمنيني وإذاللهم. 
حكومـة  فسـاد  فضيحـة  وبعـد 
الدراسـية  املنـح  بشـأن  الفنـادق 
واملخصصـات املاليـة غري املسـتحقة 
التـي اسـتحوذ عليهـا أبنـاء وبنـات 
الـوزراء واملسـؤولني املرتِزقـة املوالني 
رسبـت  حـق،  وجـه  بـدون  للعـدوان 
ة، أمس الثالثـاء، وثائق  مطابـخ َخاصَّ

فسـاد جديدة حول توظيـف عدد كبري من 
أبناء وأقارب املسـؤولني الخونة والعمالء، 
واسـتحداث  دبلوماسـية  مناصـب  يف 
ملحقيـات فنيـة خارجية، غـري قانونية، 
يف سـفارات اليمن بالخارج التي تسـيطر 

عليها حكومة املرتِزقة. 
وتأتي هـذه الفضيحة بعـد يومني من 
فضحيـة مدويـة ال تزال أصداءهـا قائمة 
حتى اللحظة بعد أن كشفت حجم الفساد 
يف رسقة املنح الدراسـية التي رسقها أبناء 
وأقارب مسؤويل وقيادات حكومة املرتِزقة 
وتقـدر  الرئـايس،  املجلـس  يسـمى  ومـا 
بـأكثر من 8 ماليـني ونصف املليون دوالر 
مخصـص الربـع األول من العـام الجاري 
فقط، ما أَدَّى إىل حرمان الطالب املتفوقني 

وأوائل الجمهورية من الحصول عليها. 
وأَشـاَر تقريـر صادر عن إحـدى دوائر 
«وزارة الخارجيـة» يف حكومة الفنادق، إىل 
عٍدد كبـري من أبناء املسـؤولني والقيادات 
املرتِزقـة الذين تـم تعيينهم بصـورة غري 
قانونية يف امللحقيات والسـفارات اليمنية، 
َحيـُث تتجـاوز الرواتب التـي ترصف لهم 
الخمسـة ماليـني دوالر شـهريًا منذ العام 

2015م وحتى اليوم. 

وأّكــد التقرير الذي يتكـون من قرابة 
40 صفحـة، انتهاء الفرتة الزمنية للمئات 
ممن تم تكليفهم يف مناصب دبلوماسـية، 
إالَّ أنهـم اسـتمروا يف اسـتالم مرتباتهـم 
بالعملـة الصعبة حتى اليـوم بال انقطاع، 
رغم أنهم ال يمارسـون أية أعمـال، مبينًا 
أن السـفارات التي يسيطر عليها املرتِزقة 
يف الخـارج هـي األكـرب عـدداً مـن َحيـُث 
املوظفـني بكافـة املناصـب وبتعـدد كبري 
لذات املنصب، فضًال عن تشـكيل مناصب 
جديدة دون الحاجـة لها فقط لتعيني أحد 
مـن أبناء املسـؤولني املرتِزقة فيهـا، الفتاً 
إىل أن عـدد امللحقيـات الفنية املسـتحدثة 
بعد العام 2015م، 15 بعثة لم تنشـأ وفق 
قانون السلك الدبلومايس، منها يف الرياض 

واملنامة وعمان. 
ويف ذات السـياق أظهرت وثائق جديدة، 
أمس الثالثاء، حجم الفساد املايل واإلداري 
داخـل أروقـة القضـاء التابـع لحكومـة 
الفنـادق، مـا يؤّكــد تعامـل املسـئولني 
كغنائـم  املناصـب  هـذه  مـع  املرتِزقـة 
يتقاسـمونها فيما بينهم، نظري خيانتهم 
وعمالتهم وتأييدهم العدوان عىل بالدهم. 

ولفتت الوثائق الجديدة إىل قيام املرتِزق 

عيل األعـوش رئيـس ما يسـمى املحكمة 
العليا يف حكومـة الفنادق، بتوظيف قرابة 
100 شـخص من أبنائه وأقاربه وتعيينهم 
يف مناصـب عليـا بالقضـاء دون مؤهالت 

قضائية. 
وتعد فضائح فسـاد املرتِزق األعوش 
الـذي أقيـل قبـل سـنوات مـن منصبة 
كنائـب عـام بقـرار مـن الفـاّر هادي، 
وأعـاد املرتـِزق رشـاد العليمـي تعيينه 
مؤّخراً رئيسـاً للمحكمـة العليا، واحدة 
مـن سلسـلة فضائـح طالـت حكومـة 
الفسـاد والتجويـع بعـد جرائم فسـاد 
املنح الدراسـية والتعيينات الدبلوماسية 
األمـر  والخونـة،  العمـالء  خارجيـة  يف 
الذي سـبب حالة من الغليان والسـخط 
الشعبي العارم ضد ما يسمى «الرئايس» 
وحكومة الفنادق، بعد أن أطلق العرشات 
من الناشـطني والشخصيات املعروفة يف 
عدن املحتّلة، أمس األول االثنني، دعوات 
للخروج إىل الشـوارع؛ ِمن أجل التظاهر 
واالحتجاج ضد هذا الفسـاد ومحاسـبة 
املتورطـني وتقديمهـم للمحاكمة وعىل 
رأسـهم املرتِزقة رشـاد العليمي ومعني 

عبدامللك. 

أخبار
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تضعطئ املرتجصئ.. شساد سابر لطصارات

تةثُُّد اقحائاضات بني شخائض اقتاقل اإلطاراتغ بطتب
 : طاابسات

تجددت االشـتباكات املسـلحة العنيفة املتبادلة 
بني ميليشـيا االحتالل اإلماراتي، أمـس الثالثاء، يف 

محافظة لحج. 
وأَفـادت مصـادر محلية، أمـس، بأن ميليشـيا 
مـا يسـمى الحزام األمنـي يف عدن، قامت بإرسـال 

مجاميـع لضبـط عنـارص تابعـة للحـزام األمنـي 
يف لحـج، وذلـك بتهمة قتـل قيادي عسـكري تابع 

للمجلس االنتقايل. 
وبينت املصادر أن ميليشـيا حزام عدن اقتحمت 
منـزل أحد مرافقـي منتحل صفة مديـر أمن لحج 
املحتّلة صالح السيد، بتهمة التورط يف قتل القيادي 
يف مـا يسـمى حمايـة املنشـآت التابعـة ملرتِزقـة 
االحتالل اإلماراتـي بعدن املحتلة، املرتِزق محمد بن 

عفيف، مشـريًة إىل اندالع اشتباكات عنيفة متبادلة 
فيما بينهما. 

وبحسب املصادر، َفـإنَّ االشتباكات الجديدة بني 
مرتِزقـة االحتالل اإلماراتي يف لحـج، أمس الثالثاء، 
تأتـي يف ظل تصاعـد التوتر بني ميليشـيا ومرتِزقة 
املجلـس االنتقـايل التـي تـم إنشـاءها وتشـكيلها 
بنـاًء عىل اعتبـارات مناطقية بحتـة، وهو ما يعزز 

االنقسام والتناحر بينها. 

طصاُض صغادي سسضري 
طرتِجق يف الساتض الشربغ 

وجط ظروف غاطدئ

 : طاابسات
اتهـم ناشـطون يمنيون يف مواقـع التواصـل االجتماعي، أمس 
الثالثـاء، الخائن طارق عفاش ذراع االحتالل اإلماراتي يف السـاحل 
الغربي، بالوقوف وراء جرائـم القتل والتصفية التي تطال عدد من 

الضباط املرتِزقة يف ما يسمى القوات املشرتكة بصورٍة غامضة. 
يأتـي ذلك تزامناً مع الحديث عن تصفية القيادي املرتِزق العقيد 
صادق القايض، ركن القوى البرشية يف ما يسـمى خفر السـواحل 
بمدينة املخاء املحتّلة، َحيُث تشـري أصابع االتّهام إىل وقوف الخائن 
طارق عفاش وراء هذه الجريمة وغريها من عمليات التصفية التي 
طالت عدد من الضباط يف السـاحل الغربي عىل خلفية انشقاقاتهم 

وتمردهم عىل تنفيذ توجيهات املرتِزق طارق. 
وبحسـب املعلومات املتواتـرة، فلم يكن تصفية القيـادي املرتِزق 
صـادق القايض، هـي األوىل التي تشـهدها مدينة املخـا املحتّلة، فقد 
شهدت األشهر املاضية جرائم مماثلة كان ضحاياها عدد من الضباط 

املرتِزقة يف الساحل الغربي بينهم مقربني للخائن طارق عفاش. 

طثغُر طضاإ املرتجق السرادة 
غساتعذ سطى 22 ططغعن رغال 

حعرغاً باجط «طساتصات»
 : طاابسات

تناقل ناشطون وإعالميون، أمس الثالثاء، وثائق 
ومسـتندات «رسمية» تفضح فساد املرتِزق سلطان 
العـرادة املعني من تحالـف العـدوان محافظاً ملأرب 

املحتّلة. 
وتكشـف تلك الوثائق حجم املبالـغ املالية املهولة 
التي يسـتحوذ عليهـا مدير مكتب املرتِزق سـلطان 
العـرادة وأحـد املقربني منه، شـهرياً تحت مسـمى 
مسـتحقات ومرتبـات من عدة جهـات بصورٍة غري 
قانونيـة، َحيُث تصل تلـك املبالغ إىل 22 مليون ريال، 
يف صورة من صور الفسـاد املايل واإلداري واألخالقي 

لحزب اإلصالح املوايل للعدوان.

السبعُر سطى حاب طصاعقً داخض أتث املتال 
الاةارغئ يف تسج املتاّطئ

 : طاابسات
يف جريمـة جديدة هزت مدينـة تعز املحتّلة، أمس الثالثاء، عثر مواطنون عىل جثة شـابٍّ مقتوالً يف 

إحدى املحالت التجارية بمدينة الرتبة. 
وقال شهود عيان من األهايل إنهم عثروا، 
أمـس، عىل جثة شـاب متحللة، مـا يؤّكـد 
تعرضـه للقتل قبـل حوايل 3 أشـهر ودفنه 
تحـت أرضية املحـل، موضحني أن الشـاب 
املقتول يعمل جندياً يف ما يسمى محور تعز 

الواقع تحت سيطرة حزب اإلصالح. 
وتأتـي الجريمـة الجديـدة تزامنـاً مـع 
تصاعـد وتـرية االنفالت األمنـي يف مختلف 
مناطـق تعز املحتّلة، وارتفاع معدالت القتل 
واالغتيـاالت واختطاف الفتيـات واألطفال، 
يف ظـل انتشـار كبـري للعصابات املسـلحة 

اإلجرامية التابعة لإلصالح. 
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تقارير 

أّضـث أن طسادلئ تماغئ البروات ضاظئ الثغار الخائإ لصطع طخثر تمعغض الثعظئ

أّضـث إخرار واحظطظ سطى طعاخطئ ظعإ البروات واجامرار التخار 

صادة الثعظئ غسائرون الظعإ «اجاتصاصًا» لعط وغاتثون الرأي السام

 : خاص
أّكــد عضـو الوفـد الوطنـي املفـاوض عبـد امللك 
العجـري، أن تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي 
اإلماراتـي أتـاح للمرتِزقة نهب موارد البلـد ومقدراته 
لكـي ال يتحمل نفقاتهم، وأن معادلـة حماية الثروات 
الوطنيـة التـي فرضتهـا صنعاء كانـت قراراً سـليماً 

إليقاف ذلك النهب. 
وكتـب العجـري يف تغريـدٍة عـىل موقـع التواصـل 
االجتماعـي «تويرت» أن حكومـة املرتِزقة هي حكومة 
فرضها الخارج ولم يختارها الشـعب اليمني، ُمشـرياً 

إىل أنـه «بدالً عن تكدس املرتِزقـة وعوائلهم يف عواصم 
العدوان وتحمل نفقاتهم، اختار العدّو توزيع عوائلهم 
عـىل الهيئـات الخارجيـة واإلنفاق عليهم مـن ثروات 

الشعب». 
واسـعة  فضيحـة  مؤّخـراً  فجـروا  نشـطاء  وكان 
لحكومـة املرتِزقـة، َحيـُث نرشوا كشـوفات رسـمية 
تؤّكـد اسـتحواذ قيادات ومسـؤويل املرتِزقة واألحزاب 
املوالية للعدوان عىل املنح الدراسية املخصصة للطالب 

املتفوقني، وتوزيعها عىل أبنائهم وأقاربهم. 
وأعـادت هذه الفضيحة تسـليط الضـوء عىل حجم 
الفسـاد والنهب غري املسبوق الذي يمارسه املرتِزقة يف 

مختلف القطاعات، َحيُث بات واضًحا أنهم يتقاسمون 
مختلـف مـوارد البلد فيمـا بينهم ويسـتحوذون عىل 
املناصب واملسـتحقات لتمويل أنفسـهم، عىل حساب 
حقوق ومصالح اليمنيني الذين يعيشـون أسـوأ أزمة 

إنسانية عىل مستوى العالم. 
َوأََضـاَف العجري أنه؛ بَسـبِب هـذه الفوىض «كان 
اإلجراء السـليم هـو حرمان املرتِزقة مـن نهب ثروات 
الشـعب، لتبقـى حكومـة الخـارج للخـارج، وثروات 
اليمن لليمن» يف إشـارٍة إىل معادلـة حماية الثروة التي 
فرضتها القوات املسـلحة من خـالل منع املرتِزقة من 

بيع النفط الخام ورسقة إيراداته. 

 : خاص
تواصُل الوالياُت املتحدة العمَل عىل عرقلة تحقيق مطالب 
الشعب اليمني املتمثلة برصف رواتب املوظفني من إيرادات 
النفـط والغاز ورفع الحصار عن املطـارات واملوانئ، وذلك 
مـن خالل اإلرصار عـىل مواصلة نهب الثروات واسـتخدام 

استحقاقات اليمنيني كأوراق ضغط وابتزاز. 
وأّكـد املبعوث األمريكـي إىل اليمن تيم ليندركينغ هذا 
األسـبوع إرصار بالده عىل مواصلة نهب املوارد، مطالباً 
صنعاء بوقف عمليات حماية الثروات الوطنية، بحسـب 
ترصيحـات نرشتها الخارجيـة األمريكية، وهو ما يعني 
اسـتمرار التوّجــه العدائـي الدافع نحـو عرقلة جهود 
تجديـد الهدنة التي تتمحور حـول رصف املرتبات ورفع 

الحصار. 
وكان عضـو الوفد الوطني عبد امللـك العجري، أّكـد قبل 
ام أنه «ال يمكن للمبعوث األمريكي وسـفريي بريطانيا  أَيـَّ
وفرنسـا أن يحجبوا الشـمس بغربال، فمن يحرم اليمنيني 

مـن مواردهم وحقوقهم االقتصادية هو الحصار الغاشـم 
الذي هم جزٌء منه». 

َوأََضــاَف أن «إجراءات الجيش اليمني هي ملنع لصوص 
الداخل والخارج من العبث بثروات الشعب».

وتسـعى اإلدارة الدولية للعدوان بقيادة الواليات املتحدة 
األمريكيـة وبريطانيـا للضغـط عىل صنعـاء ودفعها نحو 
التخـيل عـن معادلة حمايـة الثروات وعـن مطالب رصف 
املرتبـات ورفـع الحصـار، والقبـول بتمديد الهدنـة وفقاً 
للرشوط السـابقة التي تكرس حالة الال حرب والال سالم، 
وتمنح العـدوان فرصة ملواصلة أعمالـه العدائية والهروب 

من العواقب. 
وكان عضو املجلس السيايس األعىل، محمد عيل الحوثي، 
أّكـد مؤّخـراً أن محاولة تحالف العدوان ورعاته للمماطلة 
وكسـب الوقت لن تحصنهم من تداعيات استمرار العدوان 
والحصـار، وهي تداعيات كانت القيادة السياسـة الثورية 
والسياسـية قـد حـذرت مـن أنهـا سـتكون ذات مخاطر 

إقليمية ودولية. 

 : خاص
سـّلطت فضيحـُة اسـتحواذ قيـادات مرتِزقـة العدوان عـىل املنح 
الدراسـية الضوء عىل املزيد من جوانب الفساد الذي يمارسه املرتِزقة 
يف قطاعات أُخرى، األمر الذي أَدَّى إىل تصاعد السخط الشعبي ضدهم، 
غـري أنهم واجهوا ذلك السـخط بدفاع وقح ومسـتميت عن الفسـاد 

واعتباره «حقاً» مرشوعاً لهم. 
الفضيحـة التي كشـفت أن قيـادات املرتِزقة قامـوا بإعطاء املنح 
الدراسـية يف الخـارج ألبنائهـم وأقاربهم بدالً عن الطـالب املتفوقني، 
مثلت مدخالً نحو االطالع عىل املزيد من تفاصيل الفسـاد الذي يرعاه 
العـدوان، َحيُث قام نشـطاء بالكشـف عن معلومـات إضافية حول 
اسـتحواذ العديـد من مسـؤويل املرتِزقة عىل الوظائـف والتعيينات يف 

العديد من القطاعات. 
ويف هذا السـياق نرش نشطاء كشـوفات جديدة تظهر قيام رئيس 
ما تسـمى املحكمة العليا التابعة للمرتِزقـة عيل األعوش بتعيني أكثر 
مـن ٩٠ فرداً من أقاربه وأبناء منطقته يف السـلك القضائي يف مناطق 

سيطرة العدوان. 
كما نرش نشطاء كشـوفات إضافية تتبع وزارتي الداخلية والدفاع 
التابعتـني للمرتِزقة وتتضمن أسـماء لعدد من أبنـاء وأقارب قيادات 

املرتِزقة تم ابتعاثهم بمنح للخارج بدون استحقاق. 
وأوضح نشـطاء أن األسـماء توضح قيام قيادات املرتِزقة بتقاسم 
وتوزيـع هـذه املنح عـىل أقاربهـم و»أصحابهـم» يف إطـار منظومة 
مصالـح شـخصية واسـعة ومتشـابكة، مشـريين إىل أن العديد من 

األسماء قد تكون وهمية لكن مخصصاتها ترصف بشكٍل ُمستمّر. 
ويسـتمر السـخط الشـعبي تجاه حكومـة املرتِزقـة بالتزايد عىل 

خلفيـة هذه الفضائـح، َحيُث 
بالكشـف  مطالبات  ارتفعـت 
عن تفاصيـل ملف التعيينات 
يف قطاعـات النفط والسـلك 
عـن  والكشـف  العسـكري، 
التـي  اإليـرادات  مصـري 
تسـتلمها حكومـة املرتِزقة 
وكيـف يتم التعامـل معها، 
ملفـات  أبـرز  مـن  وهـي 
يمارسـه  الـذي  الفسـاد 

املرتِزقة. 
لكـن حكومـة املرتِزقة 
السـخط  موجة  واجهـت 
واالنتقـادات  املتزايـد 
وقـح  بتعنـت  الحـادة، 
اسـتهتارها  يكشـف 
وبالـرأي  باملواطنـني 
انـربى  حيـُث  العـام، 
قادتهـا  مـن  العديـد 
وأبواقهـا للدفـاع عـن 
كشفه  تم  الذي  الفساد 

واعتباره «حقاً» من حقوق املرتِزقة عىل الشعب!
ويف هذا السـياق، تداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي تعليقاً 
لسـفري حكومـة املرتِزقـة يف بريطانيا، ياسـني سـعيد نعمـان (أحد 
املتورطني باالسـتحواذ عىل املنح الدراسية) يشري فيه إىل أن الحصول 

عىل املنح ليس فساداً وإنما مساعدة مستحقة نظراً 
لصعوبة الظـروف التي يعانيها مسـؤويل املرتِزقة َو 
«وظائفهم التعيسـة» بحسب تعبريه، األمر الذي أثار 
موجة سـخرية وانتقادات الذعة ضده؛ ألَنَّه لم يكتف 

بممارسة الفساد، بل أرص عىل الدفاع عنه. 
واتخـذ العديد من املرتِزقة املسـتفيدين من فسـاد 
املنـح نفـس املوقـف الوقـح للمرتِزق ياسـني سـعيد 
نعمـان، ووصف بعضهم الحصول عـىل منح ألوالدهم 
وأقاربهم بأنه «اسـتحقاق» مقابل انحيازهم لحكومة 

املرتِزقة وتحالف العدوان!
وبرغـم أن املرتـِزق رشـاد العليمي (الـذي وّزع ثالث 
منـح ألوالده) حاول امتصاص غضب الشـارع باإلعالن 
عـن التوجيـه بإلغاء املنـح «غري املسـتحقة» إالَّ أن هذه 
املحاولة لم تفلح يف تخفيف حدة السـخط، إذ أّكـد العديد 
مـن النشـطاء أن توجيـه العليمـي ال يغـري أي يشء وأن 
الفسـاد الذي تمارسـه حكومـة املرتِزقة بـدءاً بالعليمي 

نفسه ال يمكن أن تصلحه أية توجيهات أَو قرارات. 
وال يـزال العديـد من النشـطاء يتوعدون بالكشـف عن 
املزيد من تفاصيل فسـاد حكومة املرتِزقة وُخُصوصاً فيما 
يتعلـق بجانب نهب املوارد والرسقـات الكربى التي تمارس 
مـن قبل قادة املرتِزقة وعىل رأسـهم املدعـو معني عبد امللك 
رئيـس حكومة املرتِزقة الذي يتفق الجميع عىل أنه أحد أبرز 
هوامري الفسـاد داخـل منظومة النهب التي تـداُر برعايٍة من تحالف 

العدوان ورعاته.

السةري: السثّو أتاح لطمرتجصئ ظعإ طعارد وبروات 
الئطث لضغ ق غاتمض ظفصاتعط 

املئسعث افطرغضغ غعاخض السمض سطى جث الطرغص أطام ططالإ الحسإ الغمظغ 

املرتجصئ غثاشسعن سظ جرصئ املظح وظحطاء غفدتعن املجغث طظ تفاخغض الفساد
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العغؤُئ الظسائغئ بافطاظئ وتّةـئ تثّحـُظ شسالغات إتغاء الثضرى السظعغئ لطحعغث

عغؤُئ رساغئ أجر الحعثاء تثّحـظ أظحطئ الثضرى السظعغئ لطحعغث وتططص سثدًا طظ املحارغع:

 : طاابسات
أّكــد مديُر املنطقـة التعليميـة بمديرية 
شـعوب عبدالرحمن الفصيح، أهميَّة إحياء 
اسـتلهام  يف  للشـهيد،  السـنوية  الذكـرى 
الـدروس والعـرب مـن تضحيـات الشـهداء 
وإبراز البطوالت واالنتصارات التي سطروها 
–سـالم الله عليهـم–، يف مواجهـة العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي، والحفاظ عىل 

عزة وكرامة اليمنني. 
جاء ذلك خالل تدشـني املنطقة التعليمية 
بمديرية شعوب بأمانة العاصمة، فعالياتها 
إلحياء الذكرى السنوية للشهيد، أمس األول، 

بفعاليٍة ثقافية. 
وأوضـح الفصيـح يف كلمته التـي ألقاها 
يف الفعالية، بأن تضحيات الشـهداء هي من 
رسـمت لنا طريق الحرية والعـزة والكرامة 
واالستقالل، مؤّكـداً امليض عىل درب الشهداء 
ومواصلة البذل والعطاء حتى تحقيق النرص 

وتحرير كافة األرايض اليمنية. 
بدوره أّكــد مدير مديرية شـعوب أحمد 
بأجيالـه  اليمنـي  الشـعب  أن  الصمـاط، 

املتعاقبة سـينترص لقضيته العادلة يف وجه 
دول االستكبار العاملي. 

ويف الفعاليـة التـي تخللتهـا العديـد من 
الكلمـات والفقرات اإلنشـادية والشـعرية، 
املعربة عن املناسـبة، قدمت طالبات مدرسة 
الصبـاح مرسحيـة عـربت مـن خاللها عن 
عظمة الشـهداء، وتضحياتهم، التي جسدوا 
فيها علو وعظـم ما حملوه من مبادئ وقيم 

وصلوا فيها إىل أرقى مراتب اإلحسان. 
املنطقـة  نائبـة  أّكــدت  جانبهـا  مـن 
التعليمية بمديرية معني ابتسـام الشهاري، 
بتضحيـات  التذكـري  يف  املناسـبة  أهميّـة 
الشـهداء وبطوالتهم الخالدة، وإحياء ثقافة 
الجهاد واالستشـهاد، الثقافة التي تكفل لنا 
كمسـلمني الحفاظ عـىل حقوقنـا وتضمن 
لنـا حريتنـا واسـتقاللنا، وفالحنـا يف الدنيا 

ونجاتنا يف اآلخرة. 
وتطرقـت يف كلمتهـا التـي ألقتهـا خالل 
تدشـني املنطقـة التعليميـة بمديرية معني، 
أمس األول، أنشطتها وفعالياتها االحتفائية 
إىل  للشـهيد،  السـنوية  الذكـرى  بمناسـبة 
عظمة الشـهادة إذَا ما اقرتنـت بالدفاع عن 
األرض والعـرض واملبـادئ والقيم، مشـّددًة 

الشـهداء  بأبنـاء  االهتمـام  رضورة  عـىل 
وذويهـم وتقديم العون لهم، وفاًء للشـهداء 
وعرفانًا بالتضحيات التي قدموها يف سـبيل 
الله والدفاع عن الوطن، والحفاظ عىل كرامة 

وعزة اليمنيني. 
النسـائية  الهيئـة  نظمـت  السـياق  ويف 
مـن  عـدداً  حّجــة  بمحافظـة  الثقافيـة 

الذكـرى  بمناسـبة  الثقافيـة  الفعاليـات 
السـنوية للشـهيد، يف ُكلٍّ من مديريات كرش 

والشاهل ومدينة حّجـة. 
ويف الفعاليات ألقيـت العديد من الكلمات 
واملشاركات التي أّكـدت عىل أهميّة استلهام 
الـدروس والعـرب مـن املناسـبة، ودورها يف 
تعزيز الصمود والثبـات يف مواجهة العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
الفعاليـات  يف  املشـاركات  وأّكــدت 
االسـتمرار يف مواجهـة العـدوان األمريكـي 
السـعودّي، ومواصلة البذل والعطاء يف دعم 
ورفـد الجبهات بـكل ما تحتاجه، مشـريات 
إىل أهميّـة املناسـبة يف تفقد أبناء الشـهداء 
وأهاليهـم، ورعايتهـم ومـد يد العـون لهم، 
وفـاًء وعرفانًـا للتضحيات التـي قدموها يف 

سبيل الله، والدفاع عن الوطن. 
وتخلـل الفعاليـات عـدد مـن الكلمـات 
والفقـرات اإلنشـادية والقصائـد الشـعرية 
املعربة عن أهميّة املناسـبة واملؤّكـدة امليض 
عىل درب الشـهداء ومواصلة البذل والعطاء 
حتـى تحقيق النرص وتحريـر كافة األرايض 

اليمنية. 
مـن جانبهـا أشـادت الهيئـة النسـائية 
صنعـاء،  محافظـة  همـدان  بمديريـة 
بالتضحيات التي قدمها الشـهداء وأهاليهم 
وذويهـم يف سـبيل الله والدفاع عـن الوطن، 
وقالـت إن تضحيات الشـهداء بما سـطروه 
من بطوالت وتضحيات سـتظل مصدر فخر 
واعتـزاز لكافـة اليمنيـني وليـس ألهاليهم 

فقط. 

 : خاص
أعلن رئيـس الهيئة العامة لرعاية أرس الشـهداء طه 
جران عن استكمال تأسيس كيان حكومي يُعنَى برعاية 

أرس الشهداء وتنفيذ مشاريع الوفاء لهم. 
وقال جران خالل تدشـني الهيئة العامـة لرعاية أرس 
الشـهداء فعاليات وأنشـطة الذكرى السـنوية للشـهيد 
١٤٤٤هــ، أمـس الثالثـاء، بالعاصمـة صنعـاء: «بهذه 
املناسـبة نعلن البـدء بتنفيذ عدة مشـاريع عامة لكافة 
أرس الشـهداء واملفقوديـن»، معلنـاً عـن «البدء برصف 
اإلكراميـة املاليـة للمناسـبة بأكثر مـن مليارين و٦٠٧ 

ماليني ريال وبواقع ٤٠ ألف ريال لكل أرسة». 
وأوضح جران أن «البدء برصف املبالغ املالية والسـلة 
الغذائيـة ألرس الشـهداء واملفقودين يأتـي بتعاون هيئة 
الـزكاة واألوقاف والدفاع يف مختلـف املحافظات بتكلفة 

مليار و٦٠٧ ماليني ريال». 
وبني أن مناسـبة الذكرى السـنوية للشهيد هذا العام 
سـوف تشهد تدشني برنامج الزيارات املجتمعية وتقديم 
الهدايـا الرمزيـة لـألرس العظيمـة يف أوسـاط املجتمـع 

اليمني. 
وأَشاَر إىل البدء بمشاريع التمكني االقتصادي ورصف 
إعاشة اآلباء املضحني لشهري ربيع ثاني وجمادى األول 
ورصف كفالـة اليتيم ألكثر من ٥٠ ألـف يتيم نهاية هذا 

الشهر. 

ويف ختـام ترصيحاته قال طه جران: «نحن ملتزمون 
بتغطية بند اإلعاشة الشهرية ألبناء الشهداء واملفقودين 
ثم املدنيني باإلعاشـة الشـهرية بواقع ١٠ ألف ريال لكل 
يتيـم»، مؤّكــداً أن «ُكلَّ ما نقدمه لهـذه األرس العظيمة 
هو جزء بسـيط من عطـاء وتضحية الشـهداء الكرماء 
وتعبـري عن تقديـر املجتمع لتضحياتهـم»، منوًِّها إىل أن 
«املسـؤولية تجـاه أرس الشـهداء كبرية وندعـو الجميع 
للتكاتـف مـع الهيئـة للنهـوض بمشـاريع رعايتهم يف 

مختلف املجاالت». 

ويف الفعاليـة التـي حرضهـا رئيس مجلـس القضاء 
األعىل القايض أحمد يحيى املتوكل ومدير مكتب الرئاسة 
أحمد حامد وعدد من الوزراء وأعضاء من مجليس النواب 
والشـورى، أّكـد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، أهميّة 
دور وسـائل اإلعالم يف إبراز تضحيات ومواقف الشـهداء 

الخالدة يف الدفاع عن األرض والعرض والسيادة. 
ورصح املتحـدث الرسـمي باسـم حكومـة اإلنقـاذ 
الوطنـي –وزيـر اإلعالم– ضيـف الله الشـامي، مؤّكـداً 
بالقول: «تقع مسـؤولية اسـتحضار تضحيات الشهداء 

واالستفادة منها ورعاية أرسهم عىل الجميع». 
ودعا الوزير الشـامي مختلف وسـائل اإلعالم إلحياء 

مآثر الشهداء وتذكري الناس بمواقفهم العظيمة. 
إىل ذلـك، أّكــد مفتي الديـار اليمنية العالمة شـمس 
الديـن رشف الدين، أن جهاد األعـداء وإخراج املحتّل من 

اليمن مبدأٌ ساٍم بذل ألجله الشهداء أرواحهم. 
وقـال مفتـي الديـار اليمنيـة: إن «مقاصد الشـهداء 
تتحّقـق بإنهـاء الفسـاد يف األرض وندعـو ملراجعة هذه 

املقاصد يف واقع الشعب اليمني». 
َوأََضـاَف «نحمل أنفسـنا يف هذه الذكرى حّجـة أمام 
اللـه بامليض يف طريـق الجهاد واالستشـهاد التي خطها 

عظماء اليمن املجاهدون». 
ونّوه مفتـي الديـار اليمنية إىل أن «الشـهادة موقف 
عظيم جعلها الله وسيلة ليتخذ خرية عباده الصالحني». 
مـن جانبه أّكـد نائـب رئيس الوزراء لشـئون الدفاع 
واألمن الفريق جالل الرويشان، يف ذكرى الشهيد استمرار 
الثبـات والصمـود أمام هـذا العدوان الغاشـم والحصار 

الجائر متمسكني بمنهجية الجهاد واالستشهاد. 
كما أّكـد الرويشان أنه «من خالل هذه الذكرى الوعي 
بأهميتها يف واقع مواجهة األعداء ونذكر برضورة رعاية 

أرس الشهداء من قبل مختلف مؤّسسات الدولة». 
ونـّوه الرويشـان إىل أن مسـؤوليتنا تتجـاوز هـذه 
الفعاليات إىل إبراز أن مواقف الشهداء هي الوسيلة املثىل 

لالنتصار يف معركة الجهاد املقدس. 

 سطــى ُخَطــى السزمــاء

طفاغ الثغار: طصاخُث الحــعثاء تاتّصص بإظعاء الفســاد شغ افرض وظثسع لمراجسئ عثه المصاخث شغ واصع الحــسإ 
ظاذــُص التضعطــئ: سطــى الةمغــع اجــاتدار تدتغــات الحــعثاء واقجــافادة طظعــا ورساغــئ أجــرعط
ظائــُإ رئغــج العزراء: الثضرى تعجــُإ العسّغ بأعمغاعا شغ واصع طعاجعئ افسثاء ورساغئ أجــر الحــعثاء طظ صئض الةمغع
رئغج عغؤئ رساغئ الحــعثاء: ظسطُظ اجــاضماَل تأجــغج ضغان تضعطغ ُغسَظى برساغئ أجــر الحــعثاء وتظفغث طحارغع العشاء لعط

الثضرى السظعغئ لطحعغث ضمتطٍئ قجاطعام الثروس والسئر..
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 : سئاس الصاسثي 

السـعودّي  اإلماراتـي  االحتـالُل  رشع 
مؤّخراً بتجنيِد املئات من العنارص املرتِزقة، 
يف املحافظات املحتّلة، وأنشـأً معسـكرات 
لها يف أبني ووادي حرضموت، ونقَل املئات 
منهـا إىل محافظـة لحـج؛ بَهـدِف إعـادة 
التموضع العسـكري الذي يجـري برعاية 

سعوديّة منذ أشهر. 
وتصاعـدت تَحـّركاُت تنظيـم القاعـدة 
اإلجرامي يف املحافظات املحتّلة «حرضموت 
وأبـني ولحـج» خـالل األسـابيع املاضية 
بشـكل كبري وعلني، وتم إعادُة انتشاره يف 
عدد مـن املحافظات الجنوبية، وذلك بدعم 
وتوجيهات عسكرية من قبل دول العدوان 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
 ووفقاً لعدة مصادَر َفـإنَّ تنظيم القاعدة 
يف «يافع الحد» تلقى تعزيزاٍت برشيًة كبرية 
خالل األسـابيع املاضية من أبني والساحل 
الغربـي والضالـع وشـبوة وحرضمـوت، 
واسـتقبل التنظيـم املئـات مـن عنـارص 
تنظيـم القاعـدة الذيـن وصلوا عـىل دفع 
متعددة بأسلحتهم ومعداتهم وموانئهم إىل 
مديرية الحـد يف محافظة لحج، واملتاخمة 
ملديريـة الزاهر التابعـة ملحافظة البيضاء، 
وألول مرة رفع عنارص التنظيم شـعارات 
التنظيـم يف نقـاط اسـتخدموها يف طريق 
يافع -عدن، ما يؤّكـد أن العملية منسـقة 

مع دول العدوان ومرتِزقتها. 
وبحسـب املصادر َفـإنَّ عناَرص التنظيم 
عـاودت االنتشـار يف عـدد مـن املناطق يف 
الجنوب، ونقلت العـرشات إىل يافع، وهذه 
أمريـكا  وراءهـا  تقـف  التـي  التَحـّركات 
وبضـوٍء أخـَرض سـعودّي إلرباك املشـهد 
يف املحافظـات الجنوبيـة، وكذلـك الرتتيب 
لتصعيد عسكري جديد يشارك فيه تنظيم 
القاعـدة يف عدد من املحـاور، باإلضافة إىل 
أن الجانـب األمريكـي يهدف إىل اسـتغالل 
انتشـار تنظيـم القاعـدة يف أبـني ولحـج 
وتواجـده يف حرضمـوت؛ إلنشـاء قواعـد 
عسـكرية دائمـة تحـت ذريعـة مكافحة 
وشـبوة  حرضمـوت  يف  القاعـدة  تنظيـم 

الواقعة عىل البحر العربي. 
 

أَداٌة تتئ الططإ
وعن املساعي السـعوديّة إلعادة انتشار 
يف  اإلرهابـي  القاعـدة  تنظيـم  عنـارص 
املحافظات الجنوبية املحتّلة، يقول الخبري 
العسـكري زين العابدين عثمان: ترتيبات 
سعودية عسكرية وسياسة هادفة تسعى 
إىل إعادة انتشـار وتموضع عنارص تنظيم 
القاعدة والجماعـات التكفريية وتمكينها 
مـن العسـكرة والتمركـز عىل مسـتويات 
واسـعة من جغرافيا املحافظات الجنوبية 
ما املناطق االسـرتاتيجية  املحتّلة ال ِســيـَّ

الساحلية والنفطية. 
خـاص  ترصيـح  يف  عثمـان  ويقـول 
«للمسـرية»: إن أمريـكا التـي ترشف عىل 
املخّططات هي من تضع هذه املسـتجدات 
يف امليـدان، ويف هـذا التوقيـت تريـد إعادة 
تدويـر وإنعاش عنـارص تنظيـم القاعدة 
لهـا  املوازيـة  التكفرييـة  والتنظيمـات 
وتحشـيدها بزخم أكرب وإعادة تموضعها 
ضمن مخّطط عملياتي يف عدة معسكرات 

ونقـاط تمركز يف املناطق الجنوبية وتنفيذ 
تبـادل أدوار بـني قـوات املرتِزقـة وهـذه 
التنظيمات لتسـلم ملفـات الوضع األمني 

والعسكري بهذه املناطق. 
ويؤّكـد عثمان أن األمريكي والسـعودّي 
كما هو واضـح يف ُكـّل أنشـطته امليدانية 
بالجنـوب يسـعى إىل الحفـاظ عـىل بقاء 
تنظيـم القاعـدة وداعـش والتكفرييـني» 
كأَداة ميدانيـة تحـت الطلـب» ودعمهمـا 
بمستويات عالية من اإلسـناد اللوجستي 
والتسـليحي، موضًحـا أنه خـالل الفرتات 
األخرية جرى إعادة تأهيل هذه التنظيمات 
وتحشـيدها يف عـدة معسـكرات وزيـادة 
مسـتوى دعمها بمعدات عسـكرية كبرية 
العسـكرية  التشـكيلة  ضمـن  إلدراجهـا 
العامـة لقـوات املرتِزقة التـي يقودها ما 
يسـمى املجلس الرئايس يف عدن وتمكينها 
يف هذه الظروف من الدخول بامليدان كقوة 
مراهـن عليها عسـكريٍّا يف تنفيـذ األجزاء 
املهمـة مـن املخّطـط املرسـوم أمريكيـاً 
واملوجه نحو املناطق الحساسـة بالجنوب 
وُخُصوصاً املناطق النفطية فقد يتم تنفيذ 
سيناريوهات عسكرية أَو عمليات أمنية. 

َفــإنَّ  العسـكري،  الخبـري  وبحسـب 
يف  تغـرياً  ستشـهد  الجنـوب  يف  األوضـاع 
التموضعات امليدانية وسـتكوُن «القاعدة» 
َو»داعـش» والتكفرييـون عـىل مسـتوى 
حضـور واسـع يف امليـدان جنبـاً إىل جنب 
مع قوات املرتِزقة، وبالنسـبة للسـعوديّة 
فهـي تسـعى بهـذا الصـدد وتعمـل عـىل 
تمويل املخّطط األمريكي وتمهيد السـاحة 
الرئـايس)  (املجلـس  املرتِزقـة  وقيـادات 

الستيعاب القاعدة جناح عسكري. 

 جغظارغع جثغث
وحـول انتشـار تنظيم القاعـدة األخري، 
يهـدف  ه  َفـإنـَّ عسـكريني  خـرباء  وفـق 
لتسهيل مرور وتَحّركات عنارصه بني عدن 
ولحج، ُوُصـوالً إىل يافع وهي ضمن خطة 
جديدة تهدف لربط معاقل التنظيم يف أبني 
ولحج بمركزه السـابق الشـمال سـواء يف 
يافـع أَو يف الضالـع وحتـى يف لحج وأبني، 
وهذه املناطق شـهدت خالل األيّام املاضية 
تَحّركات غري مسـبوقة لتنظيـم القاعدة، 
مشريين إىل أن جميع املؤرشات هذه تؤّكـد 
أن دول العـدوان تعـد لسـيناريو جديـد يف 
اليمن، ويشري إىل أن السعوديّة تعيد تجهيز 
التنظيـم وتسـليحه واسـتخدامه كـرأس 
حربـه يف تصعيدهـا العسـكري املرتقـب 
املكونـات  ضـد  الجنوبيـة  املحافظـات  يف 
الجنوبية املناهضة لها والبداية من عدن. 

ولهذا َفـإنَّ الرياَض تسعى لضم عنارص 
القاعـدة ضمـن وحـدات قـوات مجلـس 
ضمـن  يسـمى «الرئـايس»  مـا  املرتِزقـة 
ترتيبـات مكثّـفـة لضـم مئـات العنارص 
من تنظيم القاعـدة املتمركزة يف محافظة 
أبني، وتأطريها ضمن قـوة جديدة؛ بَهدِف 
مواصلـة دعـم التنظيـم وتمكينـه وفـق 
مخّطـط ُمسـتمّر قائـم عـىل اللعـب عىل 
املتناقضـات عىل األرض بما يخُدُم مصالَح 
العـدوان األمريكي وأدواتـه يف املحافظات 

الجنوبية. 
يقـول  األمريكيـة،  التَحـّركات  وعـن 
محللون عسـكريون: إن التَحرَُّك األمريكي 
خـالل األيّـام املاضيـة لـم يكـن اهتماماً 
بمحاولـة إعـادة نهـب النفط  محصـوراً 

اليمني وتصديره، بعد قرار صنعاَء إيقافه، 
وإنمـا إلعـادة تموضـع عنـارص تنظيـم 
القاعدة يف املحافظـات النفطية؛ كون تلك 
املحافظات أصبحت ضمن مسار االهتمام 
ألمريكـي، قبـل وبعـد الحـرب األوكرانية 
الروسية والحاجة إىل النفط والغاز، وكذلك 
املحافظات االسرتاتيجية والساحلية، التي 
تعتـرب ذات أهميّـة اقتصادية وعسـكرية 

كبرية. 
وحول األبعاد السياسـية من انتشـار 
القاعدة، يقول محللون: إن ذلك االنتشار 
وفـق مخّطـط أمريكـي يهـدف إىل بقاء 
األوضاع يف املحافظـات الجنوبية املحتّلة 
مفككـة وغـري مسـتقرة؛ كـي تتمّكـن 
أمريـكا مـن إحـكام السـيطرة املبارشة 
عـىل محطـات ومنشـآت النفـط يف تلك 
املحافظـات ونهـب ثروتهـا والتحكم يف 
املسـار االقتصـادي العاملـي حتـى وإن 

توقفت الحرب يف اليمن. 
ومنذ بداية العدوان األمريكي السـعودّي 
التكفرييـة  العنـارص  ظلـت  بالدنـا  عـىل 
اإلجراميـة هـي أَداة بيـد العـدوان لرضب 
أبطال الجيـش واللجان الشـعبيّة، وظهر 
التعـاُوُن بني هذه التنظيمـات جليٍّا يف عدة 
مناطـق، ومـن أبرزها محافظـة البيضاء 
لهـم وتمّكنـت قواتُنا  والتـي كانت وكـراً 
املسلحة من طردهم وسـحقهم يف معارك 
كثـرية، يف حـني ال يـزال لهـذه العنـارص 
ٌف يف محافظة مأرَب،  حضوٌر وتواُجٌد مكثـَّ
واملحافظات اليمنيـة الجنوبية والرشقية، 
َحيـُث تعول عليهـا دول العدوان يف هزيمة 
قـوات الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف أية 

معارَك مقبلة. 

طا وراَء تترغك الاظزغمات اإلجراطغئ يف املتاشزات املتاّطئ؟
طساٍع أطرغضغئ جسعدّغئ إلسادة تثوغر أدواتعا طظ الصاسثة وداسحطساٍع أطرغضغئ جسعدّغئ إلسادة تثوغر أدواتعا طظ الصاسثة وداسح
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 : سئاس الجغثي* 

هناك مجموعة من األسـباب التي تدفع 
الكيان املؤقت الصهيوني لالهتمام باليمن 

من بينها:-
١- تأمـني املمـر الحر اآلمن عـرب البحر 
األحمـر، حيـُث إن باَب املندب هـو املفتاُح 
األهمُّ بعد قناة السـويس، وأن إغالقه عىل 
إرسائيـل يعنـي تدمريها، وأنها تسـتخدم 
ُكـّل أنواع القوة لفك الحصار عنها بالقدر 
الذي تتدخل فيه واشنطن وبكل أسلحتها. 
٢- تأمـني خطوط التجـارة الصهيونية، 
َحيُث حرصت أن يظل شـطرا اليمن سابًقا 
تحـت وصايـة أصدقائها، كمـا أن تحالف 
العـدوان اليـوم يأتـي يف سـياق اإلمالءات 
الكيـان  وتمـدد  لبقـاء  الصهيوأمريكيـة 
الصهيونـي يف املنطقـة؛ ألَنَّ حرمانـه من 
البحـر األحمـر يعنـي منعه مـن الطريق 
الرئيس للمرور إىل يهود العالم وخالف ذلك 

تعترب إرسائيل محارصة براً وبحراً. 
٣- املوقـع االسـرتاتيجي املهـم لليمـن، 
َحيـُث تطل عـىل بحار ثالثـة وترشف عىل 
مضيـق يعد من بـني أهم مناطـق العبور 

البحرية يف العالم. 
٤- الجـزر اليمنية املنتـرشة يف البحَرين 
العربـي واألحمر والتـي تعترب مرشفة عىل 

ممرات التجارة العاملية. 
للكيـان  الكثـرية  الـواردات  حجـم   -٥
الصهيونـي تأتي عن طريـق البحر األحمر 
سواًء البرتولية منها أَو املنتجات األُخرى. 

التجاريـة  السـفن  اسـتخدام  ٧-إن 
اإلرسائيليـة أَو التـي تتعاَمـُل مـع الكيان 
آخر غـريَ طريق باب  الصهيونـي طريقـاً 
املندب (ونقصد هنا طريق الرجاء الصالح) 
سـيكّلُف ذلـك الخزينة اإلرسائيليـة مبالَغ 

باهظة. 
 ٨- عـدم مـرور الناقـالت أَو اضعـاف 
مرورها يعنـي موت ميناء «إيالت» وغياب 

اآلالف مـن فرص العمل ويف عـام ١٩٧٣م 
وملدة ٦٠ يوماً خرست إرسائيل قرابة مليار 
دوالر ورسحت ٣٥٠٠٠ عامل من «إيالت». 
٩- عدم السيطرة أَو تأمني املضيق يجعُل 
وْضَع الكيان الصهيوني يف خطر ما لم يتم 
تأمنُي خطوط التجارة الصهيونية، بل ترى 
تل أبيـب أن السـيطرَة عىل البحـر األحمر 
يعد من أهم األهداف االسرتاتيجية لها منذ 

تأسيسها ١٩٤٨م وحتى هذه اللحظة. 
١٠ - ضمـان حرية الـرشكاُت التجارية 

اليهودية التي اندفعت رشق أفريقيا. 
١١- ضمـان حماية مصالح حلفائها أَو 
إدامة االتصال والتواصل معهم مثل إثيوبيا 
وهـي بمثابـة الضمانـة األكيدة لسـالمة 
إرسائيل حسب تعبري مجمع االستخبارات 

اإلرسائييل. 
١٢- السيطرة عىل باب املندب يعني عدم 
تكرار تجربتي إغـالق العقبة، وإغالق باب 
املندب مـن قبل مرص عـام ١٩٧٣م ومدى 

حجم الرضر الذي لحق بها. 
١٣- ومن أهم أسباب اهتمامات إرسائيل 
بالسـيطرة عىل باب املندب هو اسـتعماله 
كورقة رابحة يف أية تسوية قادمة بالرشق 

األوسط. 
 

باظغا - افظحطُئ السسضرغئ 
والاةسسغئ الخعغعظغئ

قامت إرسائيُل وبفرتات متعاقبة بالعديد 
من العمليات العدائية عىل اليمن منها:

بمسـاعدة  اإلرسائيليـة  املحـاوالت   -١
إثيوبيـا الحتالل جزيـرة ميون بـدأت منذ 

العام ١٩٦٩م. 
جـزر  يف  عسـكرية  قاعـدة  إنشـاء   -٢

إثيوبية ١٩٦٧م (قبل استقالل إرترييا).
٣- تؤّكــد مصادُر تاريخية أن مجموعة 
بوحدة  مسـنودة  إرسائيليـة  اْسـتطَالعية 
صغـرية مـن الكومانـدوز اإلرسائيـيل قد 

تمّكنـت مـن الوصـول إىل جزيـرة ُزَقــر 
اليمنية (تبُعُد عن السـاحل ٣٢ كيلو مرتاً) 
ـت حديثـة  وتركيـب أجهـزة َرْصـد وتنصُّ
َواسـتمر تواجدها يف الجزيرة ألشـهر بعد 
ذلـك التاريخ عندما كانت اليمن شـطرين 

وضعيفة وال تملك قوات بحرية يمنية. 
٤- الحادثـة املفربكـة لسـفينة النفـط 
الفكورال يس - وهي سفينة كانت محملًة 
باملشـتقات النفطية وتحمل العَلم الليربي 
يف طريقها إىل ميناء «إيالت» وأثناء مرورها 
مـن بـاب املنـدب تعّرضـت لقذائـف مـن 
الجانب اليمني، األمر الذي أَدَّى إىل اشـتعال 
النريان يف أجزاٍء منها قبل أن تهَرَع القواُت 
اإلرسائيلية املتواجدة يف القواعد العسكرية 
بُجُزٍر إرتريية إىل إنقاذ السفينة استخدمت 
تلـك الحادثـة كذريعـة، َحيـُث تـم بعدها 
إرسال بعثة من األمم املتحدة متواطئة مع 
الكيان الصهيوني، وألهميّة الجزر اليمنية 
قامت بزيارة لبعـض الجزر اليمنية، َحيُث 
خرجت البعثات برضورة توسـيع التواُجد 
العسكري اإلرسائييل ليشمَل الجزَر اليمنية 
التاليـة (الطري، كمـران –حنيش الصغرى 
–ميـون) ويف ذلك الوقت تحديـداً وعىل إثر 
الحادثـة املفتعلـة لجأت الواليـات املتحدة 
وقامـت  والوعيـد  التهديـد  إىل  األمريكيـة 
املحيـط  يف  السـابع  األسـطول  بتحريـك 

الهندي إىل خليج عدن وباب املندب. 
٥- الدفع بعرشات الجواسـيس والعمالء 
ومن جنسـيات مختلفة لجمـع املعلومات 
بـإرشاف  ذلـك  وكل  الدقيقـة  والبيانـات 
أَو التنسـيق مـع املجتمـع االسـتخباراتي 
الصهيونـي وقـد تـم القبض عـىل العديد 
منهـم وبعضهـم تمت مقايضتـه من قبل 
الجيـش املـرصي يف عملية تبـادل األرسى 

مع إرسائيل. 
٦- مـا يحصل اآلن مـن جرائم تقوم بها 
دول العـدوان (اإلماراتي -السـعودّي) هو 
شكل من أشـكال العدوان الصهيوأمريكي 

(حروب بالوكالة). 
 

السغظارغععاُت املطروتئ سطى 
باب املظثب 

١- الهيمنـة العسـكرية وبالقـوة مـن 
خالل األساطيل األجنبية الغازية للمنطقة 

األمريكية وغريها. 
٢- الذرائعية أَو أية حادثة مفتعلة تدخل 
ضمـن إطار حرية املالحـة وحماية حركة 

الناقالت وتأمني املمرات البحرية. 
٣- فرض الوصايا الدولية مثلما ضغطت 
إرسائيل سابًقا عىل بريطانيا لغرض فرض 

وصايا دولية عىل باب املندب. 
٤- بقـاء دول العـدوان العميلة املطبعة 
سـيجعل ُكـّل مقدرات اليمن تحت ترصف 

الصهاينة وليس باب املندب فقط. 
٥- انشـطار اليمـن وتوهينهـا ونهـب 
ثرواتهـا ومقدراتها واسـتمرار عملية الال 
سـلم والال حـرب تلـك عملية االسـتنزاف 
الكـربى وبالتـايل إضعافها، مـع أن اليمن 
رقـم صعـب يف املعادلة الدوليـة ليس عىل 
مسـتوى املوقـع االسـرتاتيجي بـل عـىل 
مسـتوى التاريخ واألحداث التي عارصها 
ونهايـة ُكــّل عدوان عـىل اليمـن نتيجته 

الخرسان والهزيمة. 
 

ججغرُة ُجصطرى 
تشـكل الُجـُزُر البحريُة امتـداداً طبيعياً 
لليابسـة ألرايض الدولـة حـول العالم مما 
يرتتب عليه العمـل عىل حياتهم أي عدوان 
خارجـي والـذي يشـكل انتهاكاً للسـيادة 
مهمـا كان حجـم الجزيـرة أَو بعدها عن 
مركز الدولة، ومثـال عىل ذلك ما قامت به 
الحكومة الربيطانية من قطع آالف األميال 
البحرية؛ ِمن أجل حماية واسرتداد جزيرة 
«الفوكالنـد» عـام ١٩٨٢م، الـذي أَدَّى إىل 
رصاع مسـلح وعمليات بحرية عسـكرية 

التطصئشرضغات ملسارك الئتار واملتغطات املصئطئ 
الثاطسئ 

ججغرة ُجصطرى وأجئاب اقعامام الخعغعظغ بالغمظ ججغرة ُجصطرى وأجئاب اقعامام الخعغعظغ بالغمظ 
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وتمّكنـت  واألرجنتـني،  بريطانيـا  بـني 
الحكومـة الربيطانيـة مـن تحقيق النرص 

واستعادة السيادة عىل الجزيرة. 
وللعلـم أن جزيـرة «الفوكالنـد» ال تبعد 
سـوى بضعـة أميـال بحرية من سـاحل 

األرجنتني. 
ومضيـق «هرمـز» َو»باب املنـدب» من 
أهـم املمـرات يف املنطقـة، َوأَيْـضـاً توجد 
العـرشات مـن الجـزر، وهي جـزر ال تقل 
أهميّة عـن تلـك املضائق واملمـرات، ومن 
َو»عبـد  «سـقطرى»  جزيرتـي  أهمهـا 
الكوري» َوكذلك «تريان» َو»صنافري» الذي 
ابتاعتهـم السـعوديّة مـن مـرص لصالح 

الكيان اإلرسائييل الغاصب. 
وتقـع جزيـرة أَو أرخبيـل سـقطرى يف 
السـاحل الجنوبـي للجزيـرة العربية أمام 
مدينـة املـكال رشقي خليـج عـدن، َحيُث 
نقطـة التقاء املحيط الهنـدي ببحر العرب 
وكذلـك إىل الـرشق مـن القـرن األفريقي، 
وتبعد عن السـواحل الجنوبية لليمن بنحو 

٣٥٠ كيلو مرتاً. 
ويتشـكل األرخبيل من عدة جـزر منها 
«درسة» َو»سـمحة» و»عبد الكوري»، إىل 
جانب سـت جزر صخريـة، هي عبارة عن 

أرخبيل غني بالثروات الطبيعية. 
املوقع االسـرتاتيجي الهـام لتدفق نفط 
دول الخليـج إىل خـارج املنطقة، وخطوط 
املالحـة الدولية، ُكــّل ذلك حـرك مطامع 
اإلمـارات والسـعوديّة فيهـا، والسـيطرة 
عليهـا، منذ بدء حـرب التحالف عىل اليمن 

عام ٢٠١٥م. 
جزيـرة سـقطرى اليمنية تشـكل ممراً 
للتجـارة العاملية من الصـني والهند ودول 

الخليج إىل الرشق األوسط وأفريقيا. 
أما أهميتها الجيو اسـرتاتيجية فتتمثل 

يف اآلتي:
 ١- موقعهـا املتميـز نظـراً لتحكمها يف 
خطوط املالحة الدوليـة، إضافًة إىل امتداد 
املجال البحري الجغرايف والذي انعكس عىل 

زيادة حجم املياه االقتصادية الخالصة. 
٢-حرية الحركة واألنشـطة االقتصادية 
يف منطقـة الخليج العربـي َوالعالم العربي 
واإلسـالمي ومنطقة شـمال غرب املحيط 

الهندي. 
وتقاطـع  مناطـق  ضمـن  ٣-موقعهـا 

االهتمامات املشرتكة اإلقليمية والعاملية. 
 ٤-عىل املستوى العسكري منطقة قيادة 
املنطقـة العسـكرية األمريكية الوسـطى 
وتقع بالقرب من منطقة القيادة األمريكية 
يف أفريقيـا (أفريكوم)، َوقربهـا من قيادة 
املنطقـة العسـكرية األمريكيـة يف املحيط 
الهـادي والهنـدي، كمـا أنها تشـكل أحد 
مناطق االهتمام يف االسرتاتيجية الدفاعية 
األمنية واألمن الداخيل األمريكي وتعلق ذلك 
يف نظريـة «الفريد ماهـان» الخبري الجيو 
اسـرتاتيجي يف البحريـة األمريكية عىل أنه 
من يسيطر عىل السيادة البحرية يف املحيط 
الهندي يكون العباً رئيسياً يف شكل النظام 
العاملي، ومن يسـيطر عىل املحيط الهندي 
يسيطر عىل آسيا، وعليه َفـإنَّ من يسيطر 
عـىل جزيرة سـقطرى واملناطـق البحرية 
املجاورة يمكنه أن يسيطر عىل بحر العرب 
َوخليـج عـدن واملناطـق الجنوبيـة للبحر 
األحمر وشمال املحيط الهندي، كما يمكنه 
أن يسـيطر جنوب شـبه الجزيرة العربية 

َوجنوب رشق أفريقيا َوالقرن األفريقي. 
وقبل األحداث التي تمـر بها اليمن اآلن، 
َحيـُث حـاول قائـد املنطقـة العسـكرية 
األمريكية يف الرشق األوسط الجنرال «ديفيد 
باتريسون» عقد صفقة الستئجار الجزيرة 
ـام فرتة حكم الرئيس األسـبق عىل عبد  أَيـَّ
الله صالح يف ٢٠يناير ٢٠١٠م، َحيُث تهدف 
االسـرتاتيجية البحرية األمريكية يف تحييد 
القـوة الروسـية من خـالل إنشـاء قاعدة 

بحريـة َوجوية عسـكرية يف الجزيرة، كما 
أن مـن األهـداف أَيْـضاً إضعـاف التواجد 
الصينـي يف املنطقـة وعالقـة الجزيرة مع 

مرشوع الحزام والطريق. 
اإلماراتـي  التحالـف  سـيطر  واليـوم   
والسـعودّي وبدعـٍم أمريكي عـىل جزيرة 
سـقطرى تحـت مظلـة املجلـس االنتقايل 
وبحّجـة حماية املمرات البحرية الدولية. 

 

تريان وخظاشري 
ة  تشـكل جزر البحر األحمر أهميّة َخاصَّ
له وللدول املطلـة عليه جعلت تلك األهميّة 
العالم يف رصاٍع ُمستمّر حول ذلك الرشيان 
الحيـوي، وقد تنوعـت أهميّة الجـزر التي 
تقـدر بنحـو ٣٧٩ جزيـرة وتـزداد أهميّة 
الجـزر ُكـّل ما اقرتبنا مـن نقاط االختناق 
الرئيسـية (املضايق) يف البحر األحمر مثل 
جزيرتـي «بريـم» و»ليلـة» اللتـني تقعان 
داخل مضيـق باب املنـدب جنوبـاً، وجزر 
«تـريان وصنافري» َو»جوبال» كلما اتجهنا 

شماالً يف مضايق تريان. 
يف  التدخـل  العظمـى  القـوى  وتحـاول 
النزاعـات الداخليـة والحدوديـة يف البلدان 
التي تتحكم باملمرات املالحية الدولية وذلك 
بوضع قواعد وقوات عسـكرية تحّقق لها 
أطماعها يف السـيطرة عىل الجـزر التابعة 
للدول املتنازعـة وعىل املضايـق واملمرات، 
كما أن الدول العظمى وإرسائيل يف منطقة 
البحـر األحمـر تعمل عىل توسـيع الفجوة 
بني الدول العربية وتمزيق النسيج العربي 
وربطهـا باتّفاقيـات ومصالـح مشـرتكة 
بعيـًدا عـن الـدول العربيـة املجـاورة لها 
باملسـتقبل يف فـرض  لهـا  لتكـون عونـاً 
هيمنة سياسية واقتصادية كاملة وهو ما 
سيساهم يف زعزعة األمن القومي العربي. 
وتـريان َوصنافـري جزيرتـان مرصيتان 
غري مأهولـة تقع يف مدخـل مضيق تريان 
الـذي يفصـل خليـج العقبـة عـن البحـر 
األحمر وتبلغ مسـاحتها ٦١. ٥ كم² وتبعد 
عـن جارتها جزيـرة صنافري بحـوايل ٢٫٥ 
كـم، ويوجد يف الجزيرة مطـار صغري؛ ِمن 
أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ 

السالم التابعة لألمم املتحدة. 
وكانت «إرسائيـل» قد احتلت الجزيرتني 
خالل العـدوان الثالثي عىل مـرص يف العام 
١٩٥٦م، ومرًة أُخرى أثناء حرب حزيران / 
يونيو يف العام ١٩٦٧م، وانسـحبت منهما 
يف العـام ١٩٨٢م ضمـن اتّفاقيـة «كامب 
ديفيد»، ليصبحـا تحت إدارة مرص، ووفق 
تلـك املعاهـدة ُوضعـت الجزيرتـان تحت 
سـيطرة قوات دولية متعددة الجنسـيات 
للتأّكــد مـن امتثـال مـرص و»إرسائيل» 
لألحكام األمنية الواردة يف اتّفاقية السـالم 

بينهم واملتعلقة بفتح خليج تريان. 
العسـكري  «الربوتوكـول»  وبحسـب 
ملعاهـدة «كامـب ديفيـد» ُوضعـت ُكــّل 

من جزيـرة صنافري وجزيـرة تريان ضمن 
املنطقـة (ج) املدنيـة التـي ال يحـق ملرص 

بتواجد عسكري فيها مطلقاً. 
وبعـد انقـالب الرئيـس املـرصي محمد 
السييس ومباركة السعوديّة لذلك االنقالب 
تم بيع أَو إهداء تلك الجزيرتني إىل السعوديّة 
تحت ذريعة أنهما عائدتان لها، مما شـكل 
جدالً وانقساماً يف الرأي العام املرصي وما 

زالت تحت أروقة املحاكم املرصية. 
وللجزيرتني أهميّة قصوى، َحيُث يشكل 
مضيـق تـريان، نقطـة العبـور الوحيـدة 
للسـفن من وإىل خليـج العقبـة، وأعطته 
االتّفاقـات الدوليـة؛ بَسـبِب ذلـك وضعـاً 
خاًصـا، فهـو املمـر املائـي الوحيـد الذي 
يمكن للسفن اإلرسائيلية اإلبحار عربه من 
مينـاء إيـالت إىل العالم، كمـا أن هذا املمر 
البحـري كان إغالقهمـا أمـام املالحة من 
قبـل الحكومة املرصية الـرشارة التي أَدَّت 

لعدوان حزيران العام ١٩٦٧م. 
وتصنـع الجزيرتـان ثالثـة ممـرات من 
وإىل خليـج العقبـة، األول منهـا يقـع بني 
سـاحل سـيناء وجزيرة تريان، وهو أقرب 
إىل سـاحل سـيناء، وهو األصلح للمالحة، 
ويبلـغ عمقـه ٢٩٠ مـرتًا، ويسـمى ممر 
«إنرتبرايز»، والثاني يقع أَيْـضاً بني ساحل 
سـيناء وجزيـرة تـريان، ولكـن أقـرب إىل 
الجزيرة، ويسمى ممر «جرافتون»، ويبلغ 
عمقـه ٧٣ مرتًا فقط، يف حـني يقع الثالث 
بني جزيرتي تريان وصنافري، ويبلغ عمقه 

١٦ مرتًا فقط. 
وأثناء زيارة امللك السـعودّي سـلمان بن 
عبد العزيـز إىل القاهرة، أعلنـت الحكومة 
املرصيـة أن الجزيرتني تقعـان داخل املياه 
اإلقليمية السعوديّة للبحر األحمر، َوتوقيع 
اتّفاقيـة إعـادة ترسـيم الحـدود البحرية 
مـع السـعوديّة يف التاسـع مـن نيسـان، 
والتي تضمنت إقرار السـلطات يف القاهرة 

بأحقية الرياض يف الجزيرتني. 
وأثار هذا القرار جدالً واسعاً يف األوساط 
وعمـت  املرصيـة،  والسياسـية  الشـعبيّة 
املواقف املعرتضـة التي اتهمـت الحكومة 
املرصية ببيع األرض والتخيل عن السيادة، 
وأعلنـت شـجبها ورفضهـا لهـذا اإلجراء 
داعيـة مجلـس النـواب املـرصي لرفـض 

التوقيع عىل هذه االتّفاقية. 
وصنافـري  تـريان  الجزيرتـان  وتتمتـع 
بموقع اسـرتاتيجي هام يتحكـم باملالحة 
الدولية يف خليـج العقبة، َحيُث تقعان عند 
مصـب الخليج، وتتحكمـان بحركة املرور 
مـن وإىل مينـاء «إرسائيـل» الجنوبـي يف 

إيالت. 
عليـه  تـرشف  الـذي  تـريان  ومضيـق 
الجزيرة هـو املمر البحري الهام إىل املوانئ 
الرئيسـة مـن العقبـة يف األردن وإيالت يف 
إرسائيل، وكان إغالقهمـا أمام املالحة من 
قبـل الحكومة املرصية الـرشارة التي أَدَّت 

لعدوان حزيران العام ١٩٦٧م. 

وال يحق للسـعوديّة عىل ضـوء اتّفاقية 
«كامـب ديفيـد» الترصف بتلـك الجزر ما 
لم يُكن هناك تنسـيٌق وتعاون وانفتاح مع 

العدّو اإلرسائييل. 
الرئيـس  رصح  الرسعـة  نحـو  وعـىل 
األمريكي جو بايدن، الذي (كان) من املقّرر 
أن يحرض قمة إقليميـة للزعماء العرب يف 
مدينـة جدة السـاحلية السـعوديّة، خالل 
مؤتمـر صحفي يف إرسائيل أنـه «متفائل» 
السـعوديّة  بـني  التطبيـع  بشـأن  اآلن 

وإرسائيل. 
اتّفاقيـة  إبـرام  تـم  ذلـك  ضـوء  وعـىل 
إرسائيليـة منفصلة مـع اململكـة العربية 
السـعوديّة للسـماح للطائرات اإلرسائيلية 
يف  للمملكـة  الجـوي  املجـال  باسـتخدام 

الرحالت املتجهة رشًقا إىل الهند والصني. 
عـىل  األوىل  الخطـوة  هـذه  تكـون  قـد 
طريـق اعرتاف اململكة العربية السـعوديّة 
اتّفاقـات  أعقـاب  يف  وذلـك  بإرسائيـل، 
إبراهيم لعام ٢٠٢٠م التي شـهدت تطبيع 
إرسائيل للعالقات مع اإلمـارات والبحرين 

-وصفقات التطبيع األُخرى. 
مسؤولون إرسائيليون يؤّكـدون لرشكة 
Axios أنهم أعطوا الضوء األخرض لصفقة 
جزيرتي تـريان وصنافري للواليات املتحدة، 
وقالوا إن معايري االتّفاق بشأن الجزيرتني، 
التـي كانـت الواليـات املتحـدة تتفـاوض 
بشأنها بهدوء تمت املوافقة عليها من قبل 
مكتـب رئيس الـوزراء اإلرسائيـيل، وكذلك 

من وزارتي الخارجية والدفاع. 
من هنا، نرى أن سـيطرة السعوديّة عىل 
الجزيرتـني تعنـي أنها ستسـيطر منفردة 
عـىل مضيق تريان، الـذي يتحكم يف املالحة 
البحريـة يف خليـج العقبـة، وأن الريـاض 
سـتدخل رسـميٍّا يف عالقـاٍت مبـارشة بـ 
«إرسائيـل، وبذلـك سـلمت العـرب ُكــّل 

املضائق وأسلحتها إىل إرسائيل. 
إن مسألة تحويل ملكية تريان وصنافري 
إىل السـعوديّة يف هـذا الوقـت مـا هـي إالَّ 
تكتيـك لدخول السـعوديّة يف عالقة معلنة 
مع إرسائيل واعتبار ذلـك أمراً واقعاً، ومع 
أهميّة تلك الجـزر واملضائق لنرش القواعد 
الدفاعيـة وعالقـة ذلـك باألمـن القومـي 
ــة محارصة  العربي باسـتطاعة هذه األُمَّ
إرسائيـل عن طريـق العقبة وبـاب املندب 

وإغالقها بنسبة ٧٠ ٪. 
وحتـى هـذه اللحظـة اسـتعرضنا أهم 
البحـار والخلجـان واملضائـق والجـزر يف 
الخليـج الفـاريس وبحـر العـرب والبحـر 
األحمر وخليـج عمان املطلـة عىل املحيط 
الهنـدي وبذلـك اكتملـت الصـورة وتأثري 
الجغرافيـة وحركـة األسـاطيل البحريـة 
املعركة املتوقعة يف ذلك الحيز البحري املهم 
املتخم بالطاقة وعوامل االقتصاد والتجارة 

التي تهم املنطقة وجميع دول العالم. 

* ضاتإ سراصغ.. رشغص الحعغث أبع طعثي المعظثس
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شغ افرض ضان حعغثًا 
وشغ السماء خار ُحُعئًا

 أبع زغث العقلغ
يف حـــني 
سـتفــحل  ا
وطغى  الرش 
الــطــغــيــان 
بلغ  حــتــى 
ذروتـــــــه 
يستضــعف 
ــة  ــف ــائ ط
ـــح  ـــذب وي
ــة  ــف ــائ ط
ي  يستقو و
الضعيف  عىل 
دون أية رحمة ال يفرق بني الذكر واألنثى وال 

الصغري أو الكبري. 
كان عـىل األرض رجال صدقـوا ما عاهدوا 
الله عليه يذودون عن املستضعفني ويدافعون 
عـن حمى الديـن، ويدفعون رش املسـتكربين 
دونما أي كلل وال ملل تاركني أرسهم وحاملني 
أرواحهـم يف أكفهم باذلني أموالهم وأنفسـهم 

يرخصونها يف سبيل ما خرجوا؛ ِمن أجِله. 
غايتهم رضـا ربهم وهدفهم إعـالء كلمته 
ونرص دينه والدفاع عن املستضعفني يف أرضه 
أخالقهـم محمديـة وأعمالهـم كانـت قرآنية 
جسـدوا مـن خاللهـا أعظـم وأرقـى درجات 
اإلحسـان فكانـوا مـن املحسـنني، وخري من 
جـاء بالصدق وصدق به وهـل بعد بذل الروح 

تكذيب. 
عشـقوا الشـهادة فكانت سـالحاً فتاكاً يف 
وجـه ُكـّل ترهيب، وأخلصوا لله فكانوا أصلب 

من أن يسقطوا يف أي ترغيب. 
َعُظـَم اللـه يف أنفسـهم فصغر مـا دونه يف 
أعينهم، نفوسـهم كانت عندهم غالية ال ثمن 
لها عندهم إالَّ الجنة، باعوا فكان الله املشرتي 
وهو القائل سـبحانه وتعاىل: {إِنَّ اللَه اْشـَرتَى 
ِمـَن اْلـُمْؤِمِنـنَي أنفسـُهْم َوأموالُهْم ِبـأَنَّ َلُهُم 
اْلَجنََّة يَُقاِتلُوَن ِيف َسِبيِل اللِه َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن 
ْوَراِة َواْإلِنِْجيِل َوالقرآن  ـا ِيف التـَّ وَْعـًدا َعَليِْه َحقٍّ
وا ِببَيِْعُكُم  َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللِه َفاْسـتَبِْرشُ

الَِّذي بَايَْعتُْم ِبِه َوذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}. 
ولم تنتِه مسـريتهم وال حتى سـريتهم بعد 
الشـهادة يف أرض املشـهد فلقد رأينا أرواحهم 
تحلق يف السـماء حتى ملئتها حرسـاً شـديداً 

وشهباً بهم ُحصنت أرضنا وسماؤنا. 
عمـن أتحـدث لعمري إنهم خـري من وطئ 
الثـرى فلقد وعدهم الله من الذين أنعم عليهم 
وأرفقهم بني الصديقـني واألنبياء والصالحني 
وَحُسـَن أُولئك رفيقـاً، اللهـم اهدنا رصاطهم 
الخيانـة  وعـدم  نهجهـم  ملواصلـة  ووفقنـا 

لعهدهم والسالم عىل الشهداء دائماً وأبداً. 

كتابات

عثاء شغ تدرِة الحُّ
الحاسر راجح ساطر- 

ذضرى الحعغث 4441عـ

ــُم؟!  ــاذا أبـــوُح بــه ومـــاذا أكــتُ م

امُللَهُم يعيا  هداِء  الشُّ حــرضِة  يف 

ٌة  َجمَّ ــُف  ــواق وامل أبـــدأُ  ــَن  أي مــن 

أُتــرجــُم؟  فكيَف  شتَّى  ولغاتُها 

أدُمعي  فسالْت  قيَّدني  مُت  الصَّ

الَفُم  عجَز  إن  القوِل  فوَق  والدَّمُع 

رايتي  يــا  ســادتــي  يــا  قــادتــي  يــا 

يتقزَُّم  ــم  ــُك ــاِق آف يف  ــُر  ــع ــشِّ ال

تُرى  يا  يــُرصُخ  اُح  الصدَّ ولسانُُه   

وأُعــظِّــُم؟!  غريَكم  ــدُِّس  أُق ذا  َمــْن 

فالجوى  سأكتُب  إِذِنُكُم  بعِد  ِمن 

يــرتنَّــُم  بــجــهــاِدكــم  خافقي  يف 

ِعزَّنا  يــا  مجَدنا  يــا  شــهــداَءنــا 

واألنــُجــُم  ــا  ــاِءن إب ُشــمــوُس  أنتم 

العال ِمنهاُج  النَِّرص  دليُل  أنتم 

ــَزُم  ــه وتُ ــلُّ  ــِض تَ أنَّـــى  ُروَّاُدُه 

نحوها  الجاللِة  محاريُب  أنتم 

ويُسلُِّم  خاشعاً  يُصيل  قلمي 

وطيبُها  الحياِة  نََفُس  لنا  أنتم 

ُم  نتنسَّ بكم  نيا  الدُّ ضاقِت  إن 

محراِبكم  يف  واملــوِت  الفنا  ــُر  ذك

ُمحرَُّم  الخطبتنِي  حــاَل  كالقوِل 

غباِركم  هــواِء  من  الكرامِة  ــُج  َوَه

موا  تيمَّ منُه  ـــراُر  واألح ــاَح  ف قد 

نظراِتكم  من  الَح  البصريِة  وَسنا 

أقــوُم  هي  للتي  يهدي  كالذِّكِر 

أسلما)  ــا  (ملَّ وحــِي  ِمــن  ووالُؤكـــم 

أعلُم)  ــي  (إنِّ تعنيُه  ما  وبصدِق 

ني  مسَّ إنِّــي  ربِّ  (يا  ِمن  ربُ  والصَّ

ــُم)  األرح الـــرَّؤوُف  بَي  ــتَّ  وأن ُرضٌّ 

شعلًة  كنتم  ـــالِم  اإلس ذروِة  يف 

ُمظِلُم  ذُلٍّ  لــيــُل  َد  ــدَّ ــب ت منها 

جوَدكم  يُضاهي  نيا  الدُّ يف  جوَد  ال 

والدِّرهُم  الفتى  نفُس  تستوي  ال 

ثمن  لها  وليس  غاليٌة  النَّفُس 

امُلــنــِعــُم  جــلَّ  ــِه  ــل ال نعيَم  إال 

ُصبُحنا  تبلََّج  نــًرصا  فجِركم  ِمن 

ُمعِتُم  الهزيمِة  ليُل  وُقبَيَلُه 

بذكِركم  الجهاُت  بأمريكا  ضاقْت 

تلطُم   ِ التَّحرسُّ بحذا  ولوجِهها 

مسريِنا  وقـــوُد  ذكــراكــم  ــاُء  إحــي

ُم  نــتــقــدَّ ـــِه  ب مـــيـــداٍن  ـــلِّ  ك يف 

آمنًا ســـاٍع  ســـاَر  ــا  م ــُم  ــوالُك ل

ــوَُّم  ــنُّ ال ــاَم  ــن امل ــَم  ــِع َط وال  كــال 

ــت رايــاتُــنــا  ــرف ــا رف لــوالُكــُم م

تُحوُِّم  ماِء  السَّ يف  طــرٍي  كجناِح 

ــا ُحــــرِّرت أوطــانـُـنــا  ــُم م ــوالُك ل

ُم  تتفحَّ العدا  ُجــثَــُث  غــدت  ــا  ومل

ــرت ثــوراتُــنــا  ــم ــا أث لــوالُكــُم م

ُم  الدَّ وانتََّرص  الطَّاغوُت  هوى  وملا 

ِحصاِرنا  قيُد  ــكَّ  ُف مــا  ــُم  ــوالُك ل

تتحطَُّم  ــم  ــه ــالُ آم غـــدت  وملـــا 

يف  الــعــدِل  ــوُت  ص رنَّ  ما  لــوالُكــُم 

املجرُم  منُه  واغتاَظ  أرجــاَءنــا  يف 

الذي  بالفضِل  الفِرحوَن  أيُّها  يا 

وطبتُُم  ــاَب  ط الرَّحمُن  ــُم  ــاُك آت

انحنت  والنياشنُي  الفطاحِل  ُرتَــُب 

أبهموا  أو  أفصحوا  إن  لجناِبكم 

ِبِسماِتكم  ُمعرًِّفا  امتدحُت  مهما 

عنُكُم  حديثي  من  صوتي  بَــحَّ  أو 

- مدى  بال  والجواُب   - أسأُل  سأظلُّ 

أنتُُم؟!  َمن  أنتُُم؟!  َمن  أنتُُم؟!  َمن 

بما  راٍض  ــا  ــن ربُّ عليكم  أثــنــى 

يكفيُكُم  ــُه  ــبُّ وُح ــوُه  ــُم ــتُ ــدَّم ق

اشرتى  وباريها  نفوَسُكُم  بعتُم 

ِنلتُُم  مــا  ــذا  وحــبَّ الكريُم  ــو  وه

لكم  ُخِلقت  قد  الجنَّاُت  لكأنَّما 

جهنُم  ــدُّ  ــع تُ يُــعــاديــكــم  ـــن  وملِ

ـــِه  وعــلــيــُكــُم بــعــد الــنــبــيِّ وآِل

نتكلَُّم  كلما  ربـــي  صــلــواُت 

سطغ سئث الرتمظ المعحضغ
ما يميـز قبائل اليمن هـو القيم واملبادئ واألعـراف والعادات 
التي نسـجها وصاغها من واقعه املعايش لضبط عملية التعامل 
بـني أبناء املجتمع القبيل ومن جانب سـد الثغرات وإيقاف وردع 
من يتعمد فعل خطأ معني سـواء كان هـذا الخطأ (اعتداء - ثأر 
-غدر-قتل النساء -الوقوف يف صف الغازي ومنارصة الظاملني... 
إلـخ) وفـق صلح معني أَو حكـم يقيض ويتقـاىض فيه الطرفني 
عنـد عدل معني من أهايل منطقة معينة يتميز بالنزاهة والجدارة 
والثقـة وطيـب التعامـل أَو وثيقة كــ (وثيقة الـرشف القبلية) 
للحفـاظ عىل أمن السـاحة القبليـة ومواجهة العـدّو الخارجي، 
ويوجـد العديد من هـذه املواقف والقضايـا كان لألعراف القبلية 
الـدور األبرز يف إصـالح واقع أبناء الوطن الواحـد يف أرجاء اليمن 

الحبيب. 
ا، بداية من العمل يف الحقول  وهنالـك أعراف قبلية تعاونية وهـي كثرية ِجـدٍّ
واملزارع، وغرم األعراس، وغرم املغروم الذي يحصل عليه مرض معني أَو كارثة 
معينة طبيعية كانت أَو بفعل عوامل الطبيعة، وَغرم القبيلة يف مواجهة العدوان 
باملال والرجال وصمود اليمن بعزة وترجل قبائلها يعرفهم املسـتعمرون َكثرياً 
عىل مر العصور ومعروف أن اليمن مقربة الغزاة.. دونت هذه األعراف يف مراقيم 
ومواثيـق التي هي عبارة عـن قواعد معينة لتنظيم أداء عمـل معني يهم أبناء 
املنطقة بشـكٍل عـام وأحياهـا آبائنا وأجدادنا ومشـايخنا وعقالئنـا إىل وقتنا 

الحارض. 
وكما هو معروف أن األعراف واألسالف الحميدة موجودة يف اليمن من قديم 
الزمان وحكتها النقوش الحمريية يف التاريخ القديم عن (مملكة سـبأ -مملكة 
معـني -مملكـة حرضموت -مملكـة قتبان -مملكـة حمري) وما جـرت عليه 
وسـارت عليه جميع القبائل اليمنية السـبئية (همدان (حاشد وبكيل) -كندة 
-مذحج) والحمريية (قضاعة -يافع -العوالق -حرضموت) وما تجسد وعرف 
به أبناء اليمن عىل مر التاريخ ملوك َوأقيال ومشايخ ووجهات وعقالء املجتمع، 
جاء الدين اإلسـالمي متمماً لألخالق والقيم واملبادئ اإلنسانية ومزهقاً للباطل 
يف واقـع الحياة، قال رسـول اللـه -صلوات اللـه عليه وعىل آلـه-: (إنما بعثت 
ألتمم مكارم األخالق)، األخالق التي كانت وما زالت موجودة يف شعب اإليَمـان 

والحكمة. 
وهـذه األعراف واألسـالف والعادات الحميدة صدرها اليمنيون لكل شـعوب 
العالم عىل مر التاريخ من خالل التعامالت الصادقة والنابعة من القيم واملبادئ 
اإلنسـانية الحكيمـة التي تعرب عن النخـوة واإلباء واإلقـدام يف َحـّل الخالفات 
االجتماعية التي تحدث بني القبائل وأصبحت أعرافا وأسالفا سائدة وال زالت إىل 
اآلن يف أغلب القبائل اليمنية ولكن لألسـف خالل فرتة زمنية غيب وضيع الغزو 
الفكـري والثقايف ودخول الثقافات املغلوطة التـي غيبت هذه القيم واملبادئ يف 
واقعنـا ومـا زالت آثارها إىل اليـوم رغم محاولة إعادة هـذه القيم واملبادئ من 
خـالل وثيقة الرشف القبليـة التي تعترب من أرقى الوثائـق القبلية َوإعادة من 
خالل بنودها العظيمة مبادئ تجسـد الُهــِويَّة اإليَمـانية األصيلة التي تحفظ 
الوطن من ُكـّل معتٍد خارجي وأمناً للسـاحة القبلية وتفعيل مبدأ الغرم القبيل 
يف مواجهة املسـتعمر األجنبي، ووقع ُكـّل أبنـاء قبائل اليمن عىل هذه الوثيقة 

بمختلف فئاتهم.
ولكن لألسـف البعض مـن أبناء القبائل خالفوا الوثيقـة َولجأوا إىل النيابات 
واملحاكـم التي تجعل تعامل املجتمع رسـميٍّا بحتًـا دون تقريب للحلول ودون 
الحفاظ عىل النسـيج االجتماعي بدالً من أهل الحل والعقد الذين هم أََساس يف 
َحـّل القضايا وإصالح بني القبائل وحفظ السـاحة القبلية من ُكـّل اخرتاقات؛ 

ألَنَّ العـدّو يلعـب باألوراق ويسـتقطب ضعيفـي النفوس يف تنفيـذ مصالحه، 
وإثارة املشـاكل وإحياء الثارات بني أبناء اليمن الواحد واستطاع العدّو اخرتاق 
هـذه العادات واألعـراف واألسـالف الحميدة، من خـالل افتعال 
القضايـا َوتغذية الرصاعات من خالل املندسـني أَدَّى هذا إىل قتل 
املرأة والقتل يف األشـهر الحـرم وصدر منهم عيٌب أسـود، الكثري 
من املواقـف والقضايا تحصل يف واقع أبنـاء القبائل تذرف منها 
الدمـوع وتدمي القلـوب حزناً عىل العيب األسـود الذي صدر من 
بعض أبناء القبائل، وبدالً من التفرغ للعدو الخارجي أصبح أبناء 
القبائـل يرتصدون إخوانهم من قبيلـة معينة واملنطقة الفالنية؛ 
ألَنَّ بينهـم ثـأراً، ممـا أَدَّى إىل إهـالك الحرث والنسـل يف مناطق 
كثرية، ُخُصوصاً يف املناطق املشـتعلة فيهـا قضايا الثأر، وترشد 

الكثريين إىل مناطق كثرية. 
وذلـك؛ بَسـبِب العـادات الدخيلة عـىل مجتمعنا التـي أفقدت 
وقطعت حبـل املودة واألُخوة بني أبناء القبائل واملناطق والبعض 
عىل مسـتوى قرية معينـة، وجعلت الناس منفصلني عـن الُهــِويَّة اإليَمـانية 
والنصح األخوي الذي يعزز تماسك املجتمع، وسبب ذلك هو عادات دخيلة عىل 
مجتمعنا الذي يجب علينا رصدها وتفنيدها وسـتجدون جذورها من أصحاب 
الثقافات املغلوطة التي هي خارجة عن قيم ومبادئ الدين اإلسالمي الحنيف. 

لذلك ندعو مشـايخنا وقدواتنا وعقالئنا للعودة للعادات واألعراف واألسالف 
القبليـة الحميـدة وإحيائها يف واقعنـا املعايش حتى تحـل الخالفات وتتالىش 
الصعوبات واإلشكاليات بني أبناء قبائل اليمن الواحد ويعترب تجسيداً للُهــِويَّة 
اإليَمـانيـة األصيلة التي جّسـدها آباؤنا نموذجاً راقياً وأشـاد بها رسـول الله 
-صلوات الله عليه وعىل آله-: (اإليَمـان يمان والحكمة يمانية)، منبع اإليَمـان 
هو اليمن أرضاً وإنساناً؛ ألَنَّ املظلومني وضحايا الثارات من األبرياء كثر والعدّو 
سعى ويسـعى بشـكٍل ُمسـتمّر منذ بداية العدوان إىل زرع الخالفات بني أبناء 
املجتمـع وتوظيف هذه القضايا وتغذيتها بأُسـلُـوب متطـور أكثر دهاء، وألن 
املسـافات تباعدت بني أبنـاء املجتمع، لم يعد هنالك تعـاون عىل الخري والعمل 

التكافيل واإلحسان والرحمة فيما بيننا، فغيبنا الكثري من العادات الحميدة. 
أدى ذلـك إىل أن بعض القبائل لم تـردع ُكـّل من يذهب يف حضن العدوان ولم 
يعملـوا عـىل إرجاع املغرر بهم من صفوف العدوان مـا الذي دفع املغرر بهم إىل 
الوقوف يف صف العدوان رغم تكشـف الحقائق وتعـاون دول العدوان الواضح 
يف تنفيذ سياسـة املستعمر الخارجي الربيطاني واألمريكي والكيان الصهيوني 
هو وجـود خلل يف العادات والقيم واملبادئ الحميـدة، وألَنَّنا تركنا وابتعدنا عن 
قيمنـا ومبادئنا وأعرافنا وأسـالفنا التي حكتها املراقيـم واملواثيق ولهثنا وراء 

رغباتنا وأطماعنا، جعلتنا أنانيني. 
كل قبيلـة تحصل فيهـا قضية أَو اعتداء من قبل شـخص واحد من منطقة 
معينـة بقصد أَو بغـري قصد يبدأ عقالء القبيلة بتعميم هذه اإلشـكالية واتّهام 
قبيلـة بأكملها وقد يندفع أبنائهـا إىل االعتداء واالنتقام دون أن يعرف تفاصيل 
القضيـة ويبحث عن كيف يركـع الطرف اآلخر وإذالله وإشـعال فتيل الثارات 
يف أغلـب القبائـل اليمنية وهذا ما أفقدنا طعم وحـالوة الحياة.. وأصبحنا نرّدد 

أجدادنا كانوا هم الطيبني وهم الخريين. 
لـذا َمـا هـو املانع لنا للعـودة إىل طريقة تعامل أجدادنـا وعاداتهم الحميدة 
اإليَمـانية األصيلة التي جعلت منهم أنصار رسول الله -صلوات الله عليه وعىل 
آله- رشف عظيم، وبفضلهم انتَرص اإلسالم وُفتحت مكة، وبفضل هذه العادات 
واألعراف واألسـالف حقنت الدماء وعززت األخوة وحفـظ ماء الوجه ُكـّل تلك 
العقـود من الزمن من ُكــّل موقف عيب ومحافظ عىل النسـيج االجتماعي يف 
عموم قبائل اليمن، نسأل الله أن يحفظ اليمن أرضاً وإنساناَ وأن يوحد كلمتهم 

لدحر ُكـّل املستعمرين الطامعني باليمن. 

إسادة إتغاء السادات وافسراف وافجقف الصئطغئ التمغثةإسادة إتغاء السادات وافسراف وافجقف الصئطغئ التمغثة
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المسغرُة الصرآظغئ (طحروٌع جاطع) 
طرتدى الةرطعزي

 
مع بزوغ فجر املسرية القرآنية وانطالقتها األوىل ذات األهداف 
السـامية والثقافـة اإليَمـانية الجهاديـة بقيادة الشـهيد القائد 
حسـني بدر الدين الحوثي، كانت البداية بالقلم والكلمة والثقيف 
القرآنـي قبل أن تكون بالسـالح الذي أُجربت عـىل حمله دفاًعا ال 

عدواناً وال انتقاماً من أحد. 
ا توعويٍّا  لكنهـا يف البدايـة ومـا زالـت تحمل مرشوًعـا ثقافيّـٍ
ا وجامًعا بال حدود جغرافيـة تفصل عن جغرافيا العالم،  إيَمـانيّـٍ
وليست مسـرية جهة ما أَو طائفة بعينها وليست لحزب سيايس 
يحشـد جماهريه وأنصاره للمنافسة وخوض االنتخابات وليست 
مناطقيـة ذات دعاوى فئويـة وعنرصية بل هي مسـرية قرآنية 
عامليـة ومرشوع جامع عاملي ومتوّسـع بفكـر وثقافة وحقيقة 
نابعـة مـن الهدى ومن نـور القرآن تسـتقي ثقافـة ومرشوعية 

أهدافها. 
ــة البناء الصحيح البناء الشـامل، ذات منطلقات  مرشوع متكامل لبناء األُمَّ
إيَمـانية ثقافية وسـلوكيات تربوية فكرية وجهادية عسكرية متى ما اقتضت 

الحاجة ودعت املسؤولية امللقاة عىل عاتق املنتمني لهذه املسرية املباركة. 
ــة وغرّيت  تصحيـح ثقافـات معوّجة وإماتـة بدع اسـتفحلت بّرشهـا األُمَّ
مفاهيم الدين وقدمته ناقًصا تشـوبه الشـوائب والثقافـة العمياء التي دجنت 
الباطـل وصنعت أعالمـاً وهمية ال ترتقـي إىل كمال اإليَمـان بـل نجدها جعلت 
ـــة تعيش الذل واإلذالل لعقود وقرون اسـتقوى عليها اليهود والنصارى يف  األُمَّ

الوقت الذي خذلت من كان يجب نرصتهم.
مسـرية قرآنيـة ذات دعائم وركائـز إيَمـانيـة وأهداف صادقة ومسـؤولية 
جامعة برشوط قبول مستوحاة من القرآن الكريم ثقافة واتباع يحمله األنصار 
بثقـة قوية من الله، نهٌج أََسـايس عبودية مطلقة لله وافتقـار دائم له وحاجة 

دائمة منه يف مختلف الظروف.
وألن املسـرية كما قلنا سـابًقا وكما يتحدث السـيد القائد ومن قبله الشهيد 
القائد فهي مستقلة جامعة ال تتبع جهة وال تخص طائفة وال تنتمي ملذهب بل 

هي جامعة بحنفية دين نبي الله إبراهيم مسلمة ومؤمنة برسالة النبي الخاتم 
-عليه وعىل آله أفضل الصلوات وأجّل التسليم-.

تقع عىل أنصارها واملنتمني لها والقاعدة الشـعبيّة العريضة 
ة تلك املستضعفة  ــة والشعوب َخاصَّ مسؤولية كبرية تجاه األُمَّ
والتـي تقبع مكبلة بقيود الطاعة لـوالة األمر وإن رسقوا وزنوا 
ـة  وظلمـوا ونهبوا واسـتفحل ّرشهم بكل صغرية وكبـرية لألُمَّ

املغلوبة عىل أمرها. 
ولهـذا عندمـا أدرك اليهـود والنصـارى أن مرشوَعهـم آيـٌل 
إىل السـقوط متزامنـاً مع صحوة الشـعوب ونظرتهـم املتأملة 
للمشـهد اليمني واملؤملة الخري يف قيادة وأنصار املسـرية سارع 
اللوبي اإلرسائييل واملخابـرات األمريكية لزعزعة األوضاع وذلك 
للحفـاظ عىل مرشوع الخبث اليهـودي وإبقاء األنظمة العربية 
ــة عقوٍد  عىل كرايس السـلطة ظلًما وجوًرا جثم عىل صدر األُمَّ
غابـرة تحـت التبعيـة لليهود والسـالم معهـم يف الوقـت الذي 
حرضت وقاتلت الشـعوب وخلقت اإلشـكاليات بني ذات الشعوب 
إلشـغالها عن العبثية اليهودية والتدخل اإلرسائيـيل األمريكي املبارش وإبعادها 
عن الهدف األسـمى والقضية (الفلسطينية) املركزية األهم لدى الوسط العربي 

الرافض للهيمنة واالحتالل املبارش وغري املبارش. 
ولهذا سـعى ويسـعى الصهاينـة واألمريكان وعـرب أدواتهـم املنافقني لوأد 
املرشوع القرآني ومسـريته الثقافية الجهادية يف اليمن والحيلولة دون تجاوزه 
للحـدود اليمنية والـذي لو عرف عنه العالم وغـاص يف حقيقته الناصعة بياًضا 
لتغرّيت هـذه الحياة بكلهـا ولوضعت اليهوديـة النرصانية عنها قيـود التبعية 

والطاعة العمياء.
وها هو املرشوع القرآني وأتباعه يتعّرضون لحرٍب رضوس وغاشـمة تداعى 
إليها شذاذ اآلفاق وعديمي اإلنسانية وخونة الداخل العربي واليمني تحت قيادة 
يهوديـة أمريكيـة إرسائيلية قتلت خرية شـباب وأبناء املسـرية القرآنية بذنوب 

الدعوة إىل الله والتحّرر من العبودية لألمريكان وغريهم تحت أية مسميات. 
ومهما كانت جسـامة األحداث وعبثيـة اليهود والنصـارى وخيانة األنظمة 
العربية املطبعة َفـإنَّ الحق واضٌح وجيلٌّ ومكتوٌب له الغلبة والظهور واالنتصار 

وما النرص إالَّ من عند الله العزيز الحكيم ولينرصّن الله من ينرصه. 

3030 ظعَشمئر وَبصاشُئ اقرتعان والُمساصئُض المةُععل ظعَشمئر وَبصاشُئ اقرتعان والُمساصئُض المةُععل

الحعثاُء شغ ذضراعط السظعغئ الحعثاُء شغ ذضراعط السظعغئ 

ر غتغى حرف الثغظ  ططعَّ
 

ونحـن نحتفل بذكـرى جالء آخر جنـدٍي بريطاني من جنوب 
اليمن، تقف أمام ُكـّل يمني حٍر غيور عىل أرضه وعرضه عالمات 
تعجب واستفهام كثرية حني نرى من أبناء املحافظات الجنوبية 
من يعبثون بالقرار الوطني وتسـليمه طواعيـًة لألجنبي املحتّل 
يعبث كيفما شـاء وكذلك ما يقومون به من تفريط يف السـيادة 
وعـدم إدراك ووعي ما يرتب له املحتّل بشـكٍل دقيق ومنظم وما 
يسـعى إليه من نهـٍب للثروة وانتهاك للسـيادة وتدنيس لألرض 
اليمنية وتدخل مبارش وسـافر يف الشؤون الداخلية للمحافظات 

الجنوبية يف مساٍع حثيثٍة تهّدد األمن القومي العربي ككل.
أسـئلة تطرح نفسـها أمام عمالء ومرتِزقـة تحالف العدوان 
وأدواتـه الرخيصة التي تطمنئ َكثرياً حني ترى نفسـها يف عمق 
أحضان التحالف والتي تسـعى إىل إعادة عجلة التاريخ إىل الوراء 
بجلبها للمستعمر القديم وتفريطها للسيادة وغياٍب للمسؤولية 

الدينيـة والوطنيـة والتاريخيـة تجـاه أوطانهـم وأجيالهم يف انتهاج وترسـيٍخ 
لثقافـة العمالة واالرتهان، ونتيجًة لذلك ظهـرت املتناقضات املتعددة واملكونات 
السياسـية متباينـة التوّجـهات والرؤى والفصائل املسـلحة املتمسـكة بالوالء 
لألجنبي الطامع الساعي الستعادة مجده وأحالمه يف الهيمنة والنفوذ يف املنطقة 
مسـتغالً سـذاجة ومصالح أدواته الشـخصية وجفاف الوعي وعدم استشـعار 
أدنى املسـؤوليات الدينيـة والوطنية لديهـم، األمر الذي يضع األجيال الناشـئة 
لديهم أمام ممارسات َوثقافات تسودها العمالة والتبعية لألجنبي واللهث وراء 
املاديات عىل حسـاب القيم واملبادئ وعىل حسـاب عزتهـم وكرامتهم يف اغتيال 

واضح ووقح لكل معاني الغرية والحمية عىل األرض والعرض والوطن.

وإزاء الحدث العظيم ذكرى جالء الغزاة الطامعني بأية لغٍة سيتحدث مرتِزقة 
وعمالء تحالف العدوان األمريكـي الربيطاني عىل اليمن عن هذه الذكرى وكيف 
سـيحيونها وبـأي منطٍق وبـأي نوٍع مـن االحتفاء سـيحتفون 
وكيف سـيقيّمون الواقع الذي هم فيه وما يحيط به من أحداث 
وأشخاص وتهديدات ومخاطر هي نفسها أحداث ووقائع األمس 
ومـا حملته يف تفاصيلها من مآٍس وآالٍم وآماٍل وكفاح ومقاومة 
ضـد املحتّل، كيف لهـم إحياء الذكرى وهم يف حالـة إعادة إنتاج 
النظـام القمعي املسـتكرب القائم عـىل أجندات واسـرتاتيجيات 
تسعى إىل سلخ أبناء املجتمع يف املناطق الجنوبية مما تبقى لهم 
مـن ُهــِويٍَّة إيَمـانيٍة وطنية جامعة والعمل عىل تغذية النعرات 

املناطقية والرصاعات الفئوية املسلحة.
إن مما يبعث عىل األىس والحرسة إزاء ذكرى جالء املسـتعمر 
الربيطانـي البغيـض أن تسـود السـطحية ويرتسـخ الجمـود 
وتهيمـن املاديات عىل أمزجـة َوعقول القيـادات الجنوبية التي 
تقود الوضع يف الجنوب وتسـري بأبنائه نحو املجهول والضياع يف 
غياٍب تام للوعي َوللرؤية والبصرية تجاه واقٍع ُمشـاهد وملموس وتجربة أثبتت 
عدوانية ولؤم ونفسية التحالف الخبيثة بتكشريه األنياب واشهار سيفه املسلط 
عـىل رقـاب عمالئه الذين يسـاقون كالقطيـع ال رأي لهم وال قـرار وال موقف، 
السؤال الذي يفرض نفسه أمام العبث الحاصل يف جنوب الوطن وسيادته وأمام 
املصري املجهول ملسـتقبل أجيالهم، إىل متى سيظل ارتهان املرتِزقة يف املحافظات 
الجنوبية لسياسـات أسـيادهم الطامعني الغـزاة وإىل متى سـتبقى عبوديتهم 
للمـال الخليجـي املدنـس وهل هـم راضون عـن الوضـع الذي تسـوده الفرقة 
َوالشـتات والتناقضات وكيف سيبنون دولة وينشؤون نظاماً مستقالً ذا سيادة 

يف ظل وصايٍة خارجية تسلب القرار وتنتهك السيادة وتنهب الثروة. 

طتمث خالح تاتط 
 

العظمـاء يبقـون دائمـاً يف ذاكرة التاريـخ، ال يمكـن أن تمحوا 
ذكراهم األيّام واألحداث والسـنوات، فال يمكن نسـيانهم وال يمكن 
نكـران تضحياتهـم؛ ألَنَّهم ضحـوا بدمائهم؛ ِمن أجـل أن نعيش يف 
عـزة وكرامة، رووا تربة الوطن ملنع تدنيسـها من املحتّل والغازي، 
ذهبـوا إىل الجبهات وهم يحملون اإليَمـان يف قلوبهم واألكفان عىل 
جنوبهم، أمنيتهم نيل الشهادة، لم يذهبوا طمعاً يف جاٍه أَو منصب، 
أَو جني املال والسـالح والسـيارات واألطقم، كانت الشهادة أسمى 
غاياتهم، وحلم حياتهـم، فاصطفاهم الله إىل جوار أنبيائه، فهنيئاً 

لهم هذه املكانة..! 
عظماؤنا هم من نحتفل بذكراهم، ونعيش يف أمن وأمان بفضل 

دمائهم، فما هو واجبنا نحوهم ونحو أرسهم؟ 
يف ُكـّل عاٍم نحتفل بالذكرى السـنوية للشهداء، فيتم االستعداد 

مبكراً لهذه املناسـبة عىل املسـتوى الرسمي والشـعبي، وهذا يشء عظيم، فيتم 
إحيـاء املناسـبة يف الـوزارات واملؤّسسـات واملحافظـات واملديريات وتتوشـح 
الشـوارع والطرقات وجدران املؤّسسـات والبيوت بصور الشهداء، وهذا قليل يف 

حقهم. 
كلمـا ذكرناهـم نفتخر ونعتز بهم أننـا قد نكون الشـعب الوحيد يف املنطقة 
الـذي يحتفل ويفتخر بشـهدائه، لكن السـؤال األهم ماذا بعد 

االحتفال بالذكرى السنوية للشهيد؟
هـؤالء العظمـاء مهمـا احتفلنـا ومهما رفعنـا صورهم، 
ومهما زوملنا لهم، وأنشدنا األناشيد فيهم فلن نفيهم حقهم، 
ولن نسـتطيع أن نجازيهم جـزاء ما عملوه؛ ِمـن أجِلنا، لكن 
املطلـوب منـا حكومًة وشـعباً أن نهتـم بأرس الشـهداء وأن 
نقـدم لهم ُكــّل الخدمات، وأن يتم تسـليم مرتبات شـهرية 
ألرسهم، باسـتمرار دون انقطاع، وأن يكـون لهم األولوية يف 
ذلـك، ال يكفي أن نذكرهم فقط يف الذكرى السـنوية للشـهيد 
أَو يف املناسـبات الدينية، هؤالء يجب أن يكونوا حارضين عىل 
الدوام، كذلك ال بُـدَّ من تأمني صحي ألرس الشـهداء، ومجانية 
ة  التعليـم يف املـدارس والجامعـات واملعاهد األهليـة والَخاصَّ
والحكومية، وتوفري املساكن ألرس الشهداء أَو تخصيص أرايض 
وبنائهـا لهم يف جميع املحافظات، وأن تكون لهم األولوية يف مشـاريع التمكني 

االقتصادي، فهذا أقل ما يمكن تقديمه وفاًء لتضحيات الشهداء. 

كتابات

اٌق لطةعاد  تعَّ
وساحص 

اقجاحعاد
سئثالشظغ تةغ

- الشهيد عيل سالم سمبه.
- مواليد العام 1998م.

- محافظة صعده منطقة مران.
- واصل تعليمة إىل أن أكمل الثانوية العامة.

َفــإنَّ  كتبـت  مهمـا  الطاهـر،  مقامـه  يف 
تظـل  جـادت  وإن  العربيـة  اللغـة  مفـردات 
شـحيحة ال توفيه حقـه، وكتابتي هـذه إنما 
اسـتحضار ليشٍء يسري من سـريته التي غلب 
عليها طابع الجهاد من امليالد إىل االستشهاد. 

كان الشـهيد عـيل تواقـاً للجهاد يف سـبيل 
الله فمنـذ الثالثة عرشة وهو يشـارك إخوانه 
املجاهديـن يف الجبهات برجاحة عقل يشـارك 
األبطـال حماسـهم وخطاهـم الثابتـة نحـو 
االنتصار للقضية وللمظلومية، رجالً رضغاماً 

مقداماً يسابق الجميع نحو الشهادة. 
كانـت مسـريته عطـرة عظيمـة ملحميـة 
تحوي ُكــّل مالحـم البطولة والفـداء، عرفه 
وإحسـانه،  وشـجاعته،  بصدقـه،  الجميـع، 
ونشـاطه الدائـم يف أداءه لعملـه ومواكبته له 
والحرص الشديد عىل أن يكون بأكمل وأفضل 
حال، بمسـؤوليه، استشـعاراً لألهميّة وتذكراً 

للقضية ومن يحاربها. 
يف الثالثني من ديسمرب أثناء تصعيد العدّو يف 
محافظة شبوة ارتقت روحه الطاهرة إىل ربها 
مرخصاً نفسـه لله، مسـلّماً أمره له، ثقًة به، 
صابراً محتسـباً وبيقنٍي راسـخ بما سيجنيه، 
مـدركاً أن الله لن يخذلـه ولن يتخىل عنه، وأن 
الثقـة بالله َألمٍر عظيم، لـم يصبه حزن األهل 

وفراقهم، وهمه الله وابتغاء مرضاته.
يف هـذا املقام وبالحديث عنك ال أوفيك حقك 
يا عـيل، فأنـت سـطرت مواقف تقشـعر لها 
األبدان وتخشع لها القلوب، سيخلدها التاريخ 
يف صفحاته املرشقة ليس للتاريخ فحسـب بل 
لنا لنستذكر اإلباء منكم ونواصل دربكم حتى 

النرص.. 
فسـالم اللـه عليك وعـىل جميع الشـهداء، 
لرؤوسـكم التـي جعلتموهـا فـداًء  وسـالماً 
للمستضعفني، سـالماً ألعينكم التي ما نامت 
وال غفلت وال بكت شوقاً إالَّ للقاء الله، َوسالماً 
لقلوبكـم التي جسـدت معنى اإليَمــان بالله 
صرباً وثباتاً وعزيمًة، ولوجوهكم التي جعدها 
الحرب والحصار، سـالماً عليكم رجال الرجال 

وسادتهم وقادتهم. 
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ثقافة 

ق بث طظ اقجاصاطئ والبئات يف طغادغظ السمض 
لغاتصص العسث اإللعغ بالظخر والاأغغث  

صراءة يف درس (الععغئ اإلْغَماظغئ) 
لطسغث تسني بثر الثغظ التعبغ -ِرْضــَعاُن اِهللا َسَطْغـِه- (5-2)

أنت عندما تسـريُ عىل طريقة حق 

فرتة ثم تزيـغ عنها تعترب عاصيا لله 

سـبحانه وتعـاىل، أشـقيت نفسـك، 

وأهلكت نفسك، ووقعت يف الخسارة 

العظيمـة {إِنَّ الَِّذيـَن َقالُـوا َربُّنَا اللَُّه 

ثُمَّ اْستََقاُموا} (فصلت: من اآلية30) 

ُل  طريقة حق يستقيمون عليها {تَتَنَزَّ

َعَليِْهُم اْلَمالِئَكُة أَالَّ تََخاُفوا َوال تَْحَزنُوا 

وا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنْتُْم تُوَعُدوَن}  َوأَبِْرشُ

(فصلت: من اآلية30). 

أليس هذا مما وعد به من يسريون 

عىل طريقة حق، وعىل طريقة الحق؟ 

أليـس هـذا شـيئا عظيما؟ بشـارة 

عظيمة؟ وكـم.. وكم مثلها يف القرآن 

ُل َعَليِْهُم اْلَمالِئَكُة  الكريم كثري {تَتَنَـزَّ

وا ِباْلَجنَِّة  أَالَّ تََخاُفوا َوال تَْحَزنُوا َوأَبِْرشُ

الَِّتي ُكنْتُْم تُوَعُدوَن نَْحُن أَْوِليَاُؤُكْم ِيف 

نْيَا َوِيف اْآلِخـَرِة َوَلُكْم ِفيَها  اْلَحيَـاِة الدُّ

َما تَْشـتَِهي أَنُْفُسـُكْم َوَلُكـْم ِفيَها َما 

ُعوَن نُـُزالً} (فصلت:32) ضيافة،  تَدَّ

تكريـم {نُُزالً} تعني: ضيافة وتكريم 

{نُُزالً ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم} (فصلت:32) 

هـذا وعـد ملـن؟ للمسـتقيمني عـىل 

طريقة حق. 

يف مقابل هذا الوعـد العظيم، هذا 

الفضل العظيم، هذه الدرجة العالية 

عنـد اللـه سـبحانه وتعـاىل تنطلق 

لتبحـث عـن كيـف تزيغ عـن هذه 

الطريقة، تبحث عـن املربرات لكيف 

تنرصف عن هذا النهج! 

اإلنسـان الخارس وحـده هو الذي 

يفكـر يف هذا؛ ألنـك أنت مـن يعمل 

عـىل أن ال يكـون واحـداً مـن أولئك 

الذيـن قـال الله عنهم يف هـذه اآلية: 

ُل َعَليِْهُم اْلَمالِئَكُة أَالَّ تََخاُفوا َوال  {تَتَنَزَّ

تَْحَزنُوا} (فصلت: من اآلية30) يجند 

لـك حتـى املالئكـة تؤيـدك، تثبتك، 

تَْحَزنُـوا  َوال  تََخاُفـوا  {أَالَّ  تنـرصك 

وا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنْتُْم تُوَعُدوَن}  َوأَبِْرشُ

أي واحـد منا، أي واحـد ممن يحمل 

اسـم إيمان ال يتمنى أن يكون واحدا 

مـن هـؤالء الذيـن يبـرشون بهذا؟! 

نْيَا َوِيف  {نَْحُن أَْوِليَاُؤُكـْم ِيف اْلَحيَاِة الدُّ

اْآلِخـَرِة} (فصلت: مـن اآلية31) وأن 

ِة الَِّتي  وا ِباْلَجنـَّ يقال لهـم: {َوأَبْـِرشُ

ُكنْتُـْم تُوَعـُدوَن نَْحـُن أَْوِليَاُؤُكـْم ِيف 

نْيَـا َوِيف اْآلِخَرِة} (فصلت:  اْلَحيَـاِة الدُّ

مـن اآلية31) من هو منـا ال يريد أن 

يكـون واحدا مـن هؤالء؟ مـن هو؟ 

هل هناك أحد؟ اسـأل الناس جميعاً 

ممن يحمل اسـم إيمان، ممن يحمل 

اسم إسالم، هل أنت ال تريد أن تكون 

واحـداً من هـؤالء؟ الذيـن يقال لهم 

ِة الَِّتي ُكنْتُْم  وا ِباْلَجنـَّ هكذا: {َوأَبْـِرشُ

تُوَعـُدوَن نَْحـُن أَْوِليَاُؤُكـْم ِيف اْلَحيَاِة 

نْيَا َوِيف اْآلِخَرِة}.  الدُّ

فإذا كنـت تريد أن تكـون واحدا 

منهـم.. فمنهم هـؤالء الذيـن وعدوا 

بهذا الوعـد؟ إنهم الذين اسـتقاموا، 

اسـتقاموا  مـاذا؟  عـىل  واسـتقاموا 

عـىل طريقة حـق ال يزيغـون عنها، 

اسـتقاموا عـىل نهـج الحـق، ثبتوا 

يف مياديـن العمـل مـن أجـل إعالء 

كلمة الحق، ونـرص الحق، والوقوف 

يف وجـوه أعـداء الحـق.. أم معنـى 

االسـتقامة داخـل بيتـك اسـتقامة 

فوق [املتكـى]، وتخزينـة وال تفكر 

أن تعمل أي يشء لإلسـالم! هل هذه 

استقامة؟. 

االسـتقامة عـىل طريقـة حـق ال 

تزيـغ عنها؟ فمن ال يكـون حريصا 

عىل أن يكون واحـدا من أولئك فأين 

سـيكون؟ سـيكون من أولئك الذين 
يسـاقون إىل جهنـم، ثـم تسـتغرب 
املالئكة وتندهش ملاذا يساقون بهذه 
األعـداد الهائلـة: {أََوَلـْم تَـُك تَأِْتيُكْم 
ُرُسـلُُكْم ِباْلبَيِّنَاِت َقالُـوا بََىل} (غافر: 
من اآلية50) أين سـيذهب اإلنسـان 
إذا لـم يكـن مـن أوليـاء اللـه؟ أين 
سـيذهب؟ إذا لم تكن من أولياء الله 
فسـتكون أنت يف صف أعدائه. ليس 
هناك وسـط. هناك فقط: جنة ونار، 
وطريـق حـق تصـل بـك إىل الجنة، 
طريق باطل تصل بك إىل النار، هناك 
مواقـف فقط مواقف حـق ومواقف 
باطـل، باطـل يذهـب بـك إىل النار 
وحق يذهب بـك إىل الجنـة.. الناس 
صنفان فقط: شـقي وسعيد، إما أن 
تكون شـقيا وإما أن تكون سـعيداً. 
من هم السـعداء؟ أليسـوا هم أولياء 
الله؟ فإذا لم تكن من السعداء، إذا لم 
تكن من أولياء الله فإنك سـتكون يف 
صف اآلخرين من األشقياء، من أهل 
الباطل، ممن يساقون إىل النار، نعوذ 

بالله من النار. 
[يف ظالل دعاء مكارم األخالق ـ 
الدرس الثاني]

 : خاص

بعـد أن بدأ الشـهيُد القائـُد -رْضَواُن 

اللِه َعَليْــِه- يفّصُل يف مجـاالت الهوية 

اإليَْمـانيـة، وتحدََّث عـن اإليَْمـاِن بالله 

واملالئكة، بـدأ بتناول اإليَْمــان بالكتب 

والرسل، ولكن من ذات املنظور املالمس 

للواقع. 

قضيـٌة  بالكتـب  اإليَْمــان  وقضيـُة 

مهمة، ُكـّل الكتب مما عرفنا عنها شيئاً 

كالتـوراة واإلنجيـل والزبـور وصحـف 

إبراهيم ومما لم نعرف عنها ولم نسمع 

بهـا، فهو إيَْمــان جمـيل، ال يحتاج إىل 

تحقيق ما نجده اليوم فيها من نصوص 

نالها التحريف والتغيري.

وتأتـي األهميّة من منطلقات عملية، 

عرب عنها -رْضَواُن اللـِه َعَليْـِه- بقوله: 

[تشـعر بطمأنينـة أنـك تميش وتسـري 

يف هـذا الخط الذي رسـمت لـك غاياته، 

ونهايته يف آيـات القرآن الكريم، العاقبة 

التـي يسـري إليهـا أوليـاء اللـه، الجزاء 

ويف  الدنيـا  يف  ينالونـه  الـذي  العظيـم 

اآلخرة]، وبهذا سـيكون املؤمن السـائر 

يف دروب الجهـاد والصرب والكفاح واحدا 

ـة، فال يشعر بالغربة أَبَـًدا، حتى  من أُمَّ

لو كان ُكـلُّ َمن حوله يف املجتمع بخالف 

مـا تمليـه عليهـم الهويـة اإليَْمـانية – 

وهـذا هو الغالـب – وهو أمـٌر يرتد عىل 

صاحبه بطاقة متجددة ملواصلة السـري 

والعمل، حتى يتحّقق الهدف. 

ويضيف الشـهيد القائد -رْضَواُن اللِه 

ا آخَر ال يقلُّ أهميّة  َعَليْـِه- جانباً عمليّـٍ

عـن سـابقة وهو أمـر يصـب يف تعزيز 

ارتباطنـا باللـه مـن خـالل استشـعار 

الرعاية اإللهية لنـا، يف ُكـّل وقت، يقول 

-رْضَواُن اللِه َعَليْــِه-: [اإليَْمـان بكتب 

اللـه أيًضا هو إيَْمــان بتدبري الله الدائم 

املستمر للسابقني من عباده واملتأخرين، 

بقيامـه -ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى- بهداية 

عبـاده السـابقني واملتأخريـن، وأنه لم 

يأت يف عرص من العصور ليهمل عباده]، 

وهذه القضية تكتسـب أهميتها الكربى 

حـني نـرى يف واقعنا اليـوم اْسـتهَداف 

املضلني واملشـككني يف ديـن الله لعقول 

الشباب، معتمدين عىل دعاواهم الباطلة 

التي تتهـم الله يف إتمامـه لُحَجِجه عىل 

عبـاده، وتزعم أنـه تركهـم يف ضاللهم 

دون هدايـة، بينما الحقيقة هنا بخالف 

ذلك، حيث مثل وجود الكتب السـماوية 

شـاهًدا ماديًـا عىل العنايـة اإللهية لكل 

َل  البرش يف ُكـّل مـكان وكل زمان، لتَُمثـِّ

هـذه الكتب وسـيلة تسـاعده يف تحريك 

ما غرس يف فطرتهم مـن اإليَْمـان بالله 

-ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى- وبعدلـه وصدق 

وعده ووعيده. 

ولم يقـِف الشـهيُد القائـُد -رْضَواُن 

اللـِه َعَليْـِه- عنـد هذا الحـد يف الحديث 

عـن اإليَْمــان بالكتـب، بل تحـدث عن 

قضية إضافية يف نفس السـياق املايض، 

وهي قضية داللة هذه الكتب السماوية 

عىل وحدة الرسـاالت السـماوية، وأنها 

جميعهـا تخـرج مـن مشـكاة واحدة، 

يف  اشـرتكت  كمـا  الهـدف  يف  وتشـرتك 

املصـدر، فالقضايـا األََساسـية يف الدين 

واحدة ال تختلـف، فتوحيد الله، وتحرير 

الناس، وعمارة األرض، وتحقيق العدالة، 

كلها أمور ثابتة يف ُكـّل رسالة سماوية، 

وكل أنبيـاء الله عىل املنهج ذاته، والدين 

عنـد الله اإلْســَالم، ومن هـذه الجزئية 

انتقـل الشـهيد القائـد -رْضـَواُن اللـِه 

َعَليْـِه- إىل الحديث عن اإليَْمـان بالرسل، 

وبذات الطريقـة، فاإليَْمـان بهم َجميعاً 

يفيض إىل وحدة الرسـاالت السـماوية، 

وكما هو شـأن اإليَْمــان بالكتب، نجد 

أن اإليَْمـان بالرسـل إيَْمـان جميل، بمن 

عرفناهـم من خـالل القـرآن الكريم أَْو 

من لم نعرفهم، فوجود الرسـل بيننا هو 

تجسـيد للعناية اإللهية بالبرشية، إال أن 

هذا التجسـيد كمـا ذكر الشـهيد القائد 

-رْضَواُن اللِه َعَليْـِه- ممتد غري منقطع، 

فالكتب السـماوية التي تضمنت املنهج 

اإللهـي يف عرص من العصـور كانت وال 

تـزال تفتقر إىل من يشـب الحياة يف ذلك 

املنهـج مـن خـالل تحقيقـه يف الواقع 

العمـيل، وهذا ما قام به الرسـل الكرام، 

ولكـن حني تغيب الكتب السـماوية عن 

الحيـاة بتغييبهـا من قبل من يشـرتون 

بها ثمناً قليالً.

لكـن دور الرَُّســْول ال ينقطـع، فهو 

متواصل، سواء بتعاقب الرسل جيالً بعد 

جيـل، أَْو بوجود خلفاء لهؤالء الرسـل، 

يُْحيـون يف الواقع منهج اللـه، يتلونه يف 

الحياة حق تالوته، يقول الشـهيد القائد 

-رْضَواُن اللِه َعَليْــِه-: [لم يهمل عباده 

ـة، لم يهملهم  يف أية فرتة من فرتات األُمَّ

عـن نبـي مـن أنبيائـه، أَْو عـن ويل من 

أوليائه، ووارث من ورثة كتبه يسري عىل 

نهج أي نبي من أنبيائه السابقني الذين 

تركوا كتبًا يف أَُمـمهم]. 

ويضيـُف الشـهيُد القائـُد -رْضـَواُن 

اللِه َعَليْـِه- يف حديثـه عن آثار اإليَْمـان 

بالرسـل أَيْضاً وهي التثبيت، فكما كان 

قصص وسـرية األنبياء السـابقني أمراً 

مسـاعداً للرَُّســْول صلـوات اللـه عليه 

وآلـه يف الثبـات، يقـول الشـهيد القائد 

-رْضَواُن اللـِه َعَليْــِه-: [أخربنا القرآن 

الكريـم بأنـه كان بحاجـة إىل أن يقص 

عليه أنباء الرسل السابقني قبله، فقص 

عليه من أنباء الرسـل، وقال بأن الغاية 

ُت ِبِه ُفـَؤاَدَك}]،  من ذلـك هو: {َمـا نُثَبـِّ

ومـىض -رْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- ليسـقط 

هذا الجانب علينا كأفراد وكمجتمعات، 

ـة املشـتت التائه،  فتعجب من واقع األُمَّ

ــة تمتلـك مـا يثبتهـا يف  مـع أنهـا أُمَّ

مواقفها، ويجعلهـا غري قابلة لالخرتاق 

من أعدائها، فنحن املسلمني آخر األَُمـم، 

وبـني أيدينا رصيد عظيـم، ميلء بالعرب 

والدروس، وباملواقف املتماثلة، واملواقف 

ـُل رصيًدا من املواقف  املتباينة، بما يَُمثـِّ

التي عرضها القرآن الكريم عرب الحديث 

عـن أنبيائه ورسـله، ومع هـذا الرصيد 

ال مجـال للمواقـف املتذبذبـة وال مجال 

لغموض الرؤية، ومن هنا انطلق الشهيد 

القائـد -رْضـَواُن اللـِه َعَليْــِه- منتقداً 

ـة،  لتربير ثقافـة االختالف يف هـذه األُمَّ

فكيف يمكـن قبول هذه الثقافة يف حني 

أن هـذا املنهـج قـد وحـد ُكــّل مواقف 

األنبيـاء يف مختلف العصـور واألوقات، 

فكأنها تصدر من شخص واحد، ويشّدد 

يف التشنيع عىل املربرين لثقافة االختالف 

ـة حني يقـول -رْضَواُن اللِه  يف هـذه األُمَّ

َعَليْـِه-: [لنقـول ألولئك الذين يّرشعون 

االختـالف، ويؤصلـون للفرقة: ليسـت 

هذه هـي روحيـة األنبياء، هذه ليسـت 

هـي الروحيـة التـي يمكـن أن يخلقها 

ـة، ليعرفوا هم  هدي الله يف نفـوس األُمَّ

جسـامة الخطأ الذي ارتكبوه، وما زالوا 

يرتكبونـه]، ويؤّكـد عىل هـذه الحقيقة 

من خالل استشـهاده بانعـكاس وحدة 

مبـادئ األنبيـاء عـىل أعدائهـم، حتـى 

ــة يتخذون  صـار أعداء اللـه يف ُكـّل أُمَّ

ذات املواقـف حـني انطلقـوا إليهـا من 

املنطلقات نفسـها، فتكررت األسـاليب 

العدائية، واملربرات التضليلية يف مواجهة 

هؤالء العظماء من الرسل واألنبياء ومن 

حمل من بعدهم مسؤوليات مهمتهم يف 

الحياة من أولياء الله وورثة كتابه. 

وللموضوع بقية..  

يف الثطاب الصرآظغ.. الاثضري 
باملسآولغئ غرتاشص طسه 

الاتثغر طظ الافرغط 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس} مقارنًة باألمم األخرى، يف ذلك  {ُكنْتُْم َخرْيَ أُمَّ
العرص، ويف هذا العرص، مسـؤوليتكم تتمثل يف هذا، االصطفاء ال 
يأتـي ملجرد االصطفاء إنما يناط به مسـؤولية كربى، االختيار ال 
يكون ملجرد االختيار، إنما يناط به مسؤولية كربى، مسؤوليتكم 
هـي: {تَأُْمُروَن ِباْلَمْعـُروِف َوتَنَْهْوَن َعـِن اْلُمنَْكِر}(آل عمران: من 
اآليـة110) واألمر باملعـروف والنهي عن املنكر هو إطار واسـع، 
يشـمل العمـل يف كل مجاالت الحياة، يف سـبيل إعـالء كلمة الله، 

وتطهري األرض من الفساد واملفسدين.
اِس} وهذه هي مسـؤوليتكم  ـٍة أُْخِرَجـْت ِللنـَّ {ُكنْتُـْم َخـرْيَ أُمَّ

{تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللَِّه}.
فالتذكـري باملسـؤولية، هـو يذكـر أيضـاً بخطـورة التفريط 
فيهـا، وال يشء أعظم من التفريط يف املسـؤولية، يف قضية كربى 
كهذه؛ ألنه تفريط يف السـبق، تفريط يف فضيلة عظيمة، يف رشف 
عظيم، تفريط يف البرشية كلها، لو تحرك العرب، واستقاموا عىل 
الطريقة، وتمسكوا بالثقلني، كما أمرهم رسول الله (صلوات الله 

عليه وعىل آله) لكانوا هم من تصلح البرشية عىل أيديهم.
عندمـا فرطوا قدموا اإلسـالم بطريقة غري مقبولة، وبشـكل 
مهـزوز، رضبـوا جاذبيتـه يف أعـني النـاس، ويف قلـوب العاملني، 
فأصبح ال يشـد أحداً إليـه. عندما فرطوا هم فرطـوا يف البرشية 
كلها، وأصبح معظم سكان األرض ال يدينون بهذا الدين، أصبحوا 
هـم – عندما فرطوا – أمة يف هـذا الزمن، هذا الزمن الذي توفرت 
فيـه كل عوامـل القـوة، وأخرجـت األرض خرياتها مـن باطنها 
وظاهرهـا بشـكل ربما لم يسـبق لـه مثيل يف تاريخ هـذا العالم 
بكله، يظهرون أمة مسـتضعفة، أمة جاهلة، أمة مشتتة، أمة ال 
تستطيع أن تفك عن نفسها ربق الذلة، تستجدي هذا، وتستجدي 
هذا أن يفك عنها عدواً يمثل يف عدده أصغر شـعب من شـعوبها. 

عندما فرطوا يف املسؤولية هكذا أصبح الواقع بالنسبة لهم.
ٍة  إضافًة إىل أنهـم فّرطوا يف البرشية كلها؛ ألنكم {ُكنْتُْم َخرْيَ أُمَّ
أُْخِرَجْت ِللنَّاِس} كل النـاس، أما كان هذا رشف عظيم أن العربي 
الواحـد يصبح رشيكاً يف أجر من يهتدي يف هـذا العالم بكله، من 

أقصاه إىل أقصاه، يف هذه األرض بكلها. 
[آيات من سورة آل عمران ـ الدرس الرابع]
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ا : طاابسات 
والشـؤون  األوقاف  وزيـُر  قال 
الدينية الفلسطينية، الشيخ حاتم 
وقطعان  االحتـالل  البكـري: «إن 
املسـجد  اقتحمـوا  املسـتوطنني 
األقـىص ودنسـوه 22 مـرة خالل 
املـايض،  الثانـي  ترشيـن  شـهر 
وسـط حماية مشّددة من رشطة 

االحتالل». 
َوأََضـاَف البكري، أن «أكثر من 
أربعـة آالف مسـتوطن اقتحمـوا 
باحـات املسـجد، فيمـا واصلـت 
اإلرسائيـيل  االحتـالل  سـلطات 
للمسـجد  وتدنيسـها  حصارهـا 
فرضهـا  خـالل  مـن  األقـىص، 
واملضايقـة  التفتيـش  سياسـة 
للمصلـني القادمني للصـالة فيه، 
ومنعها للبعض مـن الدخول إليه 
تحـت حجـج واهيـة، واحتجـاز 
ات عـىل أبوابـه، إضافة  الُهــِويـَّ
إىل مالحقة املرابطـني واملرابطات 

والشبان». 
اقتحـام  تقريـر  ورصـد 
وعـىل  املتطرفـني  املسـتوطنني 
فرتتني للمسـجد األقـىص املبارك 
الثالثاء، بحماية مشّددة من قوات 
االحتـالل الصهيونـي، وتجّولوا يف 
باحاته بشـكل اسـتفزازي، وقّدم 
رشوحات  يهود  دينيون  مرشدون 
عن «الهيـكل» املزعـوم، كما أدوا 
املنطقـة  يف  تلموديـة  طقوًسـا 
الرشقيـة مـن املسـجد، وارتـدى 
أحد املقتحمـني قميًصا عليه علم 
االحتـالل، والتقـط مسـتوطنون 

من معاهد دينيـة مختلفة صوًرا 
تذكارية». 

االحتـالل  رشطـة  وفرضـت 
قيوًدا مشـّددة عىل دخول املصلني 
الوافديـن مـن القـدس والداخـل 
يف  ودّققـت  لألقـىص،  املحتـّل 
ُهــِويَّاتهـم واحتجـزت بعضهـا 

عند بواباته. 
ويف صورة جديـدة من التهويد 
ولتسـهيل االقتحامات، نرشت ما 
تسمى منظمة «بيدينو» املتطّرفة 
خريطـة جوية للمسـجد األقىص 
متصلـة بشـبكة اإلنرتنـت عـىل 
الهاتف املحمول تساعد املستوطن 
عـىل عملية االقتحـام، ومن دون 
الحاجـة ملرشـد خـاص، يف حني 
وغريها  الهيكل  جماعات  واصلت 
حملـة التحريـض عـىل املسـجد 
وحراسـه  واملرابطـني،  األقـىص 

وسـدنته الذين يتعرضون لشـتّى 
أنواع التضييق والعقوبات. 

وأزالت «بلدية االحتالل وسلطة 
مئذنـة  وهـالل  سـقف  اآلثـار» 
مسـجد قلعـة القـدس يف منطقة 

باب الخليل». 
بالحـرم  يتعّلـق  مـا  يف  وأمـا 
ومدينـة  الرشيـف  اإلبراهيمـي 
الخليـل، فقد لفت البكـري إىل أن 
 47 األذان  رفـع  منـع  االحتـالل 
مـرة، وأغلقه يوماً واحًدا، وواصل 
حصـاره ومضايقاتـه للمصلـني 
والوافديـن اليه، وجـرت محاولة 
اقتالع شـجرة من سـاحة الحرم، 
وتم االعتداء عىل مبنى االسرتاحة، 
منطقة  االحتـالل  جنـود  واقتحم 
الباب الرشقـي يف الحرم وتم عقد 

اجتماع لجنوده. 
وكشـف البكـري عـن اعتـداء 

قوات االحتالل ومسـتوطنيه عىل 
خمسـة مسـاجد أَيْـضـاً، ففـي 
الخليـل تـم االعتداء عىل مسـجد 
الزاويـة  بـاب  ومسـجد  الـرأس 
ومسـجد الصديـق، وقـام جيش 
بتصوير  اآلثار  وسـلطة  االحتالل 
مسـجد «رافـات العمـري» ببلدة 
قياسـات  وأخـذ  «السـموع» 
للشـبابيك واألرضيـات، وتم إزالة 
بعض السجاد والبحث عن بعض 

العالمات. 
الوقفيـة  األرايض  تسـلم  ولـم 
من اعتـداءات سـلطات االحتالل 
التي اعتدت واسـتولت عىل أجزاء 
ويف  بأريحـا،  وقفيـة  أرض  مـن 
الخليل أقدم قطعان املسـتوطنني 
عىل قطع وحرق أشـجار الزيتون 
بـأرض الوقـف يف «تـل إرميـدة» 

بالخليل. 

بافرصام.. اقتاقُل غصاتُط افصخى وغثظُِّسه وغمظُع رشَع افذان 

طثاعماٌت يف الدفئ وتعغقٌت وتةرغُش أراٍض بصطاع غجة

ا : طاابسات

واصلت قواُت االحتالل الصهيوني اعتداءاِتها 
عـىل الفلسـطينيني يف األرايض املحتّلة ونفذت 
سلسـلة مداهمات بالضفـة الغربية، وتوغالت 

وتجريف أراٍض يف قطاع غزة. 
االحتـالل  قـوات  بـأن  املعلومـات  وأَفـادت 
الصهيونـي اقتحمـت فجـر الثالثـاء، منطقة 
شـعب السـري القريبة من مسـتوطنة «كرمي 
تسـور» جنوب بيـت أمـر يف الضفـة الغربية، 
وداهمت عرشة منازل وفتشتها تفتيًشا دقيًقا، 
وخربـت وبعثرت محتوياتها، فيما لم يبلغ عن 

اعتقاالت خالل املداهمات. 
وادعـى جيُش االحتـالل أن إحـدى دورياته 
املكّلفـة مهمـة األمـن يف مسـتوطنة «كرمـي 
تسـور» تعرضـت لعملية إطالق نـار من جهة 

بيت أمر دون وقوع إصابات. 
ويف قطاع غزة، توغلت ثماني آليات عسكرية 
تابعة لجيش االحتالل الصهيوني ترافقها أربع 
جرافات كبرية صباحاً، ملسافة عرشات األمتار 
شمال بلدة بيت الهيا يف شمال القطاع.  ونفذت 
الجرافـات عمليـات تجريـف وتسـوية قـرب 

السياج األمني، بحماية اآلليات العسكرية. 
وأقدمـت قـوات االحتـالل الصهيونـي عىل 
إطـالق قنابل الغـاز باتّجاه دورية فلسـطينية 
للضبط امليداني رشق مدينة غزة، َحيُث تواصل 
قـوات االحتالل تفكيـك ما كان يعـرف بمعرب 
«كارنـي» املنطار بعـد توقف عملـه منذ العام 
2011م، وأجـربت الدوريـة الفلسـطينية عىل 

الرتاجع واالبتعاد. 
يشـار إىل أن جرافـات االحتـالل تتوّغل عىل 
حـدود القطاع بني الفرتة واألُخرى، َحيُث تقوم 

بتجريف لألرايض وإتالف مزروعات. 
ويف سـياق آخر، سـلمت سـلطات االحتالل 
الثالثاء، 10 أوامـر إخطار بوقف العمل والبناء 
يف املنطقـة الرشقيـة لبلدة قراوة بني حسـان 
غرب سـلفيت يف الضفة الغربيـة، بحّجـة أنها 

 .«C» تقع يف مناطق
وأوضـح رئيـس بلدية قـراوة بني حسـان 
إبراهيـم عـايص أن خمسـة مـن املنـازل التي 
تـم تسـليمها إخطـارات مأهولـة بأصحابها، 

وخمسة أُخرى ال تزال قيد اإلنشاء. 
ودعا نائب محافظ سـلفيت محمود صالح 
األوراق  لتجهيـز  العـرشة  املنـازل  أصحـاب 
الثبوتية الالزمة والتواصل مع البلدية للمتابعة 
مـع الجهات ذات االختصاص؛ ِمن أجل التَحّرك 
عـىل  الفرصـة  وتفويـت  العاجـل  القانونـي 

االحتالل بإرهاب األهايل. 

 اساصاقٌت يف الدفئ 
وطثاعماٌت لسثد طظ طظازل 

صادة الةعاد اإلجقطغ
ا : طاابسات

اعتقلت قواُت االحتالل الصهيوني، فجر وصباح 
الثالثاء، مواطنني من نابلـس وبيت لحم، وداهمت 
منـازل عدد من قيادات حركة الجهاد اإلسـالمي يف 

عرابة بجنني. 
وأَفـادت مصـادر محليـة بـأن قـوات االحتالل 
اقتحمت قرية بورين جنوب مدينة نابلس واعتقلت 
الشـاب محمـود ناجح النجار عقـب اقتحام منزل 

عائلته والعبث بمحتوياته. 
كما اعتقلت قوات االحتالل عضو الهيئة اإلدارية 
ملؤّسسـة إبداع شـهاب مزهر من مخيم الدهيشـة 

جنوب بيت لحم. 
واقتحمـت قوات كبـرية منـازل أرسى محّررين 
يف بلدة عرابة جنوب جنـني بينهم قادة وكوادر من 
حركة الجهاد اإلسـالمي وهم مصطفى الشيباني، 
وأبـو جارس الشـيباني، وطارق قعـدان القيادي يف 
حركـة الجهـاد اإلسـالمي، ورامي لحلـوح، وثابث 
املرداوي، وجعفر عز الدين، وأخضعتهم للتحقيق. 

صائُث ترس البعرة 
اإلجقطغئ بإغران: ظماطُك 
جمغَع الاصظغات السسضرغئ 

التثغبئ يف السالط
ا : وضاقت

أّكـد القائُد العام لقوات حرس الثورة اإلسـالمية 
اللواء حسني سالمي أن إيران تمتلك جميع التقنيات 

العسكرية الحديثة يف العالم. 
وقال اللواء سالمي: أن «املفاجأة اليوم يف مرسح 
العملية تعتمـد عىل التقنيات واملعـدات التي تفوق 
قـدرة العدّو الحسـابية وهو لم يكـن لديه خربة يف 

مواجهتها حتى اآلن». 
َوأََضـاَف، «يمكننا القـول إننا توصلنا إىل جميع 
التقنيات العسكرية يف العالم بفضل علوم أبناء هذه 
األرض العظيمة، وقد تم تطوير هذه التكنولوجيا يف 

جميع وحداتنا، ونراكم القوة لهزيمة العدو». 

عغؤُئ التحث الحسئغ تُجفُّ 
حعغثًا لعا يف جرف الظخر

ا : طاابسات

شيَّعت هيئة الحشد الشعبي الشهيد كرار محمد 
بليـل هيجـل الظاملـي الذي ارتقـى أثنـاء مداهمة 
مضافـة لعصابات داعش اإلجرامية يف قاطع جرف 

النرص. 
ورود  «بعـد  الشـعبي:  الحشـد  هيئـة  وقالـت 
معلومـات اسـتخبارية تفيـد بوجـود عنارص من 
النـرص،  جـرف  البهبهانـي/  منطقـة  يف  داعـش 
توّجـهـت قوة مشـرتكة من اسـتخبارات عمليات 
ة مـن الفوج الثانـي لواء47  الجزيـرة وقـوة َخاصَّ
وقوة من لواء مغاوير عمليات كربالء إىل املكان وتم 
االشـتباك مع العـدّو وقتل مـن كان يف املضافة إثر 
تفجري انتحاري نفسه، َحيُث أستشهد الظاملي عىل 
إثر العملية وُجـرح اثنان من الفوج الثاني لواء 47 

وُجِرح منتسب من لواء املغاوير». 
وتواصل قوات الحشـد الشـعبي عمليات تطهري 

األرض العراقية من عصابات داعش اإلجرامية. 
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ضطمئ أخغرة

ظخائُح سزغمئ 

طظ ضطمات الحاسر الحعغث.. 
سئثالمتسظ الظمري  

 

إنَّ مـن أراد الحريـة ولم يسـتطع كرس الحواجـز فعليه أن 

اُن أنه غاضب. جَّ يِرضَب نفَسه حتى يعلم السَّ

ومن أراد أن يكرب يف أعني الناس حاول أن يجعل أعينهم تراه 

يف مواقف العزة.

ومن فقد الحكمة فقد انترص لعدوه من نفسه.

واتباع األحمق طريق للهالك. 

ومن لم يتقني القضية ذهـب ِمن أجِلها الضحية؛ ألن الظن 

بغري الواقع سبٌب يف حدوث الوقائع. 

إنَّ مـن سـجد لله فعليـه أن يعلم أن ما سـواه الرتاُب، ومن 

يرفـض الذلة يف دينه ودنياه فعليه أن يضع روَحه عىل راحتيه 

ليدفع بها ما قد يرغم عليه.

ومـن حـاول أن يطريَ بـال أجنحة فقد يقع عـىل األرض وال 

يستطيع السريَ عىل قدميه. 

إن من تمسك بالقشة طالباً النجاة فعليه أن يصبح ال يشء 

حتى ال يغرق

ومن أجرب عىل ما ال يريد فهو مخلوٌق ملن أمره. 

إن مـن عاش عىل طاعة الظالم سـيبقى مظلومـاً إىل األبد، 

ومـن أراد أن يحيـا مرفـوَع الهامة عزيـزاً مصانـاً يف عرضه 

ورشفه وأرضه ويف سـالمة من دينه عبََد َربٍّا أمره أن ال يحنيها 

إالَّ له. 

يـا َمن كنت اْعَلْم أن من أكل يف قومه الخبَز رشب فيها املاء، 

ومن حاول أن يعز نفَسه بوضع دينه فقد خرس كليهما

ومن بنا نجاته عىل نجاة عدوه فقد مات َحيٍّا. 

إن مـن ريض لنفسـه أن يحيـا معلًَّقـا مذبذبًا فمن أبسـط 

حقوقه عىل قومه أن ينصبوا له خشبًة عىل الرتاب لريِبَط فيها 

حبالً يف عنقه ليحيا جثًة هامدة ويموَت جيفًة نتنة ال تستحقُّ 

الكرامة بدفنها يف الرتاب. 

يا هذا: 

حيـاٌة بـدأت بتكبـري اللـه وانتهت بنـِرص اإلسـالم وأماتت 

الشيطاَن األكربَ وسحقت القروَد ولعنت من يجادُل يف الله بغري 

الحق َلهي ذروة الفخر ملن عاشـها وقمة الشـهادة ملن مات يف 

سبيلها. 

حعثاؤظا سزماؤظاحعثاؤظا سزماؤظا
طتمعد المشربغ

الشـهادُة هي أعظُم املراتب واملناصب التي قد 
يصُل إليها اإلنسـاُن يف الحياة وبعد املمات، وهي 
أجـوُد مـا قد يجـوُد بها اإلنسـان، فقـد يضحي 
عطـاُء  زاد  َوإذَا  بمنصـب  أَو  بمـال  الشـخُص 
الشـخص قد يضّحي بقطعٍة من جسده يف سبيل 
ـَي اإلنسـاُن بروحه يف  إنقـاذ آخر، أمـا أن يضحِّ
سـبيل الله والوطن وحماية أرواح اآلخرين فهذه 

من أعظم التضحيات والعطاء. 
ونحـن كأحيـاٍء لن نسـتطيَع مهمـا فعلنا أن 
نُردَّ ولو جزءاً يسـرياً من الجميِل لهؤالء الشهداء 

األحياء عند ربهم يُرزقون. 
إننـا وعىل أبواب الذكرى السـنوية للشـهيد نسـتلهُم من عطـاء وتضحيات 
شهدائنا األبرار الدروس والعرب ونجعُل من تضحياتهم محطة تربوية وإيَمـانية 
تعزز يف نفوسنا قوة اإلراَدة والثبات، يف طريق الحق والخري وعدالة القضية التي 
حملها هؤالء الشـهداء ونحملها نحن اليوم ونتَحّرك عىل ضوئها، طابور طويل 
مـن األنبياء واملرسـلني والصالحني من يوم خلق اللـه األرض حتى وصلت إلينا 

وسوف يحملها من بعدنا أشخاص اختارهم الله لسلوك هذا الطريق. 
إن ذكرى الشـهيد ترسخ يف قلوبنا عظمة ومكانة شهدائنا األبرار وتدفع بنا 
للمـيض يف طريق ومنهج التضحية والعطاء والشـهادة، ويجب علينا أن نجعل 
من الذكرى السـنوية للشـهيد محطة نتوقـف فيها ملراجعة النفـس والتذكري 
بمسـئوليتنا الكبرية تجاه أبناء وأرس الشـهداء الذين قدمـوا حياتهم كي نحيا 
بعزة وكرامة وأمان بني أطفالنا وأرسنا ونسأل أنفسنا هل قمنا بحفظ األمانة، 

وهل كنا أوفياء مخلصني صادقني مع أرسهم وأطفالهم. 
وعلينا أن ندرك أن حق وواجب أبناء وأرس الشـهداء ال يقترص عىل الدولة بل 
هو دين يف رقاب ُكـّل أبناء املجتمع ال يسقط وال ينىس بمرور األيّام والسنوات. 

طظ غتاخر الغمظ.. 
غةُإ أن غثشَع البمظ

شعث حاضر أبع رأس  
يبدو أن عمليـاِت صنعاء 
التحذيريـة وحَدها ال تكفي 
إليقـاف دول العـدوان عنـد 
حدِّهـا، ومنعهـا مـن نهب 
الثروة النفطيـة اليمنية، أَو 
الدفع بهـا لرفع يدهـا كليٍّا 
عن اليمـن وثروته النفطية، 
مهمـا كانت تلـك العمليات 

موجعة ومؤملة. 
لذلك َفــإنَّ الحـلَّ األمثَل 
دول  اسـتكبار  ملواجهـة 
العدوان، وكـرس تعنتها، وغرورها، لن يكوَن إال بالتصعيد 
املتواصل، وأال يقتَرص مجاُل العمليات الردعية عىل الداخل 
فقط، بل يجب أن يتوسـَع إىل موانئ دول العدوان نفسـها 

ومطاراتها، إن تطلَّب األمر. 
وألن اسـتمراَر قـوى العـدوان يف عدوانهـا عـىل اليمن، 
وفرضها حصاراً خانقاً عىل الشـعب اليمني ليس مقبوالً، 
فال بدَّ عىل من يحارص اليمن أن يدفع الثمن، وثمن حصار 

اليمن هو باستهداف موانئ ومطارات دول العدوان. 
تلك معادلُة حرب يجُب أن تجَد طريَقها إىل الواقع العميل 
عاجالً غريَ آجٍل، فكيانـاٌت طارئة مثل هذه، ظاهُرها أنها 
دول إقليميـة وعاملية، وسياسـاتُها يف املنطقـة تقوُم عىل 
العدوانيـة واالسـتكبار، فال جـدوى يف التعامـل معها من 
استخدام القوة، والقوة وحَدها هي الرادع األنفع واألوجع 

واألنجح.


