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والمندب البحر  في  المشبوهة  األعداء  وتحركات  التصعيد  عواقب  من  التحذير  تجدد  والمندبصنعاء  البحر  في  المشبوهة  األعداء  وتحركات  التصعيد  عواقب  من  التحذير  تجدد  صنعاء 

الحدودية صعدة  مديريات  طال  سعودي  وصاروخي  مدفعي  قصف 

أضادغمغعن وتربعغعن تعل تشغغإ الظزام السابص لبصاشئ «الةعاد والحعادة سظ المظاعب»:أضادغمغعن وتربعغعن تعل تشغغإ الظزام السابص لبصاشئ «الةعاد والحعادة سظ المظاعب»:

خثطئ لطغععد وصئعل بتغاة ذلئ وتئسغئ



كبيرة خطورة  مياهنا  قرب  العسكري  ولوجودها  جديدة  مؤامرات  تحضر  أمريكا  كبيرةالقحوم:  خطورة  مياهنا  قرب  العسكري  ولوجودها  جديدة  مؤامرات  تحضر  أمريكا  القحوم: 
السالم جهود  وعرقلة  والحصار  العدوان  استمرار  على  مصرة  بايدن  إدارة  المحبشي: 
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 : خاص 
تواصُل مشـاريُع املوت املدفونة التي خّلفها تحالف 
العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي يف مختلف ربوع 
ٍل  اليمن، قتَل األبرياء من األطفال والنسـاء وسط تنصُّ
أممي عـن إدَخال املعدات واألجهزة الكاشـفة الالزمة 

ملكافحة املخلفات االنفجارية. 

ويف جديـد جرائم القتل التي ينفذهـا العدوان (عن 
بُعـد) عـرب العنقوديـات واألجسـام االنفجاريـة التي 
زرعهـا يف مختلـف املناطق، أفـادت مصـادر محلية، 
أمس الجمعة، باستشـهاد طفل بانفجار مقذوف من 

مخلفات العدوان يف محافظة مأرب. 
وبينت املصـادر أن الطفل الشـهيد تعرض لجروٍح 
بليغـة أودت بحياتـه عىل الفور أثنـاء رعيه لألغنام يف 

منطقة الفرع بمديرية رحبة. 
وتأتي هذه الجريمة يف ظل رشاكٍة أممية مبارشة يف 
ُكـّل ما يتعرض لـه اليمنيون، َحيُث ما تزال املنظمات 
األممية تمارس التواطؤ حيال إدَخال األجهزة الكاشفة 
الالزمة للحد من التهديد الذي يطال حياة مئات اآلالف 

من اليمنيني. 
وعىل الرغم من أن األجهزة الكاشفة قد تم رشاؤها، 

إالَّ أنهـا ما تزال قيـد االحتجاز يف جيبوتـي بعلم األمم 
املتحـدة التي تعـرتف بالخطـر القادم مـن املخلفات 
االنفجاريـة ويف الوقـت ذاتـه توفر الغطـاء وتتظاهر 
بالعجز أمام احتجاز تلك األجهزة مع سـلع أََساسـية 
أُخـرى، وهـو مـا يؤّكــد أن الوسـيط األممـي مرص 
عىل السـري يف ذات السـلوك املسـاند لتحالـف العدوان 

والحصار. 

أخبار

اجاحعاُد ذفض باظفةار طصثوٍف طظ طثطَّفات السثوان يف طأرب

شغما الصئائض تساعلغ سطى طعصٍع سسضري ططغء بافجطتئ والثخائر وتترق دبابئ: طرَضـجُ الاساطض طع افلشام غاطُش 
9 آقف جسط تربغ طظ طثطفات 

السثوان بالتثغثة

تسج: طرتجصُئ 
السثوان غساثون 

بافجطتئ البصغطئ 
واملاعجطئ سطى 

افتغاء السضظغئ يف 
طثغرغئ خالئ

 : خاص 
يواصُل مرتِزقُة العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي انتهاكاِتهم بحق 
وذلـك  تعـز،  محافظـة  يف  املواطنـني 
باعتداءات مبارشة عىل املناطق اآلهلة 

بالسكان. 
وأوضحت مصادُر محلية لصحيفة 
العـدوان  مرتِزقـة  أن  «املسـرية»، 
اسـتهدفوا، أمـس، بقذائـف املدفعية 
واألسلحة الثقيلة، األحياء السكنية يف 

حي سوفتيل بمديرية صالة. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل وقوع أرضار 
يف ممتلـكات املواطنني، فيما أَدَّت هذه 
االعتـداءات إىل خلـق حالـة كبرية من 
الرعـب والخـوف يف صفـوف األطفال 
والنسـاء والشـيوخ مـن املواطنني يف 

املنطقة. 
وتأتـي هذه االعتـداءات يف سـياق 
يمارسـها  التي  اليوميـة  االنتهـاكات 
تحالف العدوان ومرتِزقتهم يف مختلف 

املناطق واملحافظات املحتّلة. 

 : التثغثة 
أتلـف املرَكُز التنفيـذي للتعامل مع األلغام، أمس األول الخميـس، أكثَر من 9 آالف 
َو700 جسـم حربي من مخلفات العدوان ومرتِزقته بمحافظة الحديدة، َحيُث شـمل 
اإلتالف األلغام واألجسام الحربية من مخلفات العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 

ومرتِزقته التي تم اكتشافها يف مناطق جنوب املحافظة خالل األشهر املاضية. 
مـن جانبه أوضح مديـر الرقابة واملتابعـة باملركز التنفيذي، عبـد الغني الديلمي، 
أن عمليـة اإلتالف شـملت قنابل عنقودية وألغام تلوثت بهـا ضواحي مدينة الحديدة 
واملديريـات الجنوبية، ُمشـرياً إىل أن املركز يقـوم بواجبه اإلنسـاني بالحد األدنى من 

اإلْمَكانيات املتاحة. 
إىل ذلـك دعـا املسـؤول اإلعالمـي يف املركـز، عبـد الله شـاعب، املنظمـات الدولية 
واإلنسـانية إىل منـارصة املركز يف إدَخال األجهـزة واملعدات الالزمة ليقـوم بواجبه يف 
تطهـري املناطق امللوثة بمخلفات العدوان مـن األلغام والقنابل العنقودية وغريها من 

املتفجرات التي تحصد أرواح املدنيني األبرياء يف اليمن بشكٍل يومي. 

19 صاغًق يف طعاجعاٍت سظغفئ جراء اساثاءات طغطغحغا 
«اإلخقح» سطى صئائض الثطاحصئ بمأرب

ضاائُإ الععئغ تتغغ الثضرى السظعغئ افوىل لرتغض 
طآّجسعا الطعاء خالح الععئغ

 : طاابسات 
أّكـدت مصادُر يف محافظة مأرب املحتّلة، 
أمـس الجمعـة، أن حصيلـَة قتـىل املعـارك 
العنيفة التي اندلعت بني مسلحني قبليني من 
الدماشـقة وبني ميليشـيا حزب «اإلصالح» 
املوايل للعدوان، يوم الخميس، ارتفعت إىل ١٩ 
قتيالً، وذلك عىل خلفية االعتداءات امُلستمّرة 
التـي يمارسـها مرتِزقـة «اإلصـالح» بحق 

القبائل غري املوالية له يف مأرب. 
وأضافـت املصـادر أن املواجهـات التـي 
اندلعت بني مسـلحني قبليـني من حريقدان 
«الدماشـقة» وبني مليشيا حزب «اإلصالح» 
يف مأرب، تأتي بَسبِب منع مرتِزقة «اإلصالح» 
تزويد إحدى املحطات باملحروقات، مبينة أن 
االشـتباكات التي اسـتخدم فيهـا الطرفان 
مختف أنواع األسـلحة الخفيفة واملتوسطة، 
تسـببت يف مقتل ١٩ شـخصاً مـن الطرفني 
باإلضافـة إىل إحـراق قاطرتـني محملتـني 

بالوقود. 
وبينـت املصادر أن مسـلحي الدماشـقة 
تمّكنـوا من السـيطرة عىل نقطـة غويربان 
بعـد انسـحاب ميليشـيا «اإلصـالح» منها 
تحت رضبات أبنـاء القبائل، الفتة إىل توقف 
حركة املرور بشـكٍل نهائـي من الخط العام 

الرابط بني مدينة مأرب والعرب وذلك بَسـبِب 
اسـتمرار تلـك املواجهـات حتـى كتابة هذا 

الخرب. 
ويف ذات السـياق أّكـدت مصادر إعالمية، 
أمـس الجمعـة، سـيطرة مسـلحي قبيلـة 
موقـع  عـىل  «الدماشـقة»،  حريقـدان  آل 
«غويربـان» يف الرويك رشقـي مدينة مأرب، 
َحيُث قامـوا بإحراق دبابـة كانت متمركزة 

فيها بعد قصفها. 

وأَفادت املصادر بأن مسلحي آل حريقدان 
موجـودة  كانـت  وذخائـر  أسـلحة  نقلـوا 
يف  واسـتخدموها  العسـكري،  املوقـع  يف 
املواجهـات مع مرتِزقة «اإلصالح» املنضوية 
ضمـن تشـكيالت مسـلحة داخـل حكومة 
املرتِزقـة، مبينـة أن املواجهـات تتوسـع يف 
ظل تقدم مسـلحي آل حريقـدان بعد تكبيد 
ميلشيا «اإلصالح» خسـائر فادحة يف العتاد 

واألرواح. 

 : خظساء 
شـهدت العاصمة صنعاء، أمـس األول الخميس، فعالية 
خطابيـة وفنيـة إحياًء للذكـرى السـنوية األوىل لرحيل قائد 
ومؤّسـس كتائب الوهبي اللـواء صالح بن صالـح الوهبي، 

وذلك بحضور رسمي وشعبي واسع. 
ويف الفعاليـة التي نظمتهـا قيادة كتائب الوهبي، أشـار 
وزيـر التعليـم العايل والبحث العلمي حسـني حـازب، إىل أن 
اللواء صالح الوهبي كان أحد القيادات الوطنية الحارضة يف 
مختلـف املنعطفات التي مر بها الوطـن، موضًحا أن الفقيد 
عرف بمواقفه الشـجاعة، وكان سياسـيٍّا محنـكاً ورجالً ال 
يقف مع الخطأ وال يسـانده، مسـتعرضاً العديد من املواقف 
البطولية للفقيد، ومنها تأكيده عىل عدم السـماح بأن تكون 

البيضاء مقراً أَو ممراً لقوى العدوان. 
وأشاد حازب بتجربة الفقيد الجهادية يف مواجهة العدوان 
ورفضـه ُكـّل أشـكال التدخـالت الخارجية وعـدم رضوخه 

لإلغراءات. 
بـدوره أّكـد محافـظ البيضاء عبدالله إدريـس، أن اللواء 
صالح الوهبي جسـد ُكـّل معاني الوطنية والشجاعة وعرف 
بمواقفـه كشـيٍخ قبيل وقائٍد عسـكري، وكان شـامخاً مثل 
الصخـرة الصماء التـي تحطمت عليها مخّططـات العمالة 

واالرتزاق. 
مـن جانبه أوضح نائب رئيس هيئة األركان العامة اللواء 
الركن عيل املوشكي، أن إحياء الذكرى السنوية لرحيل رفيق 
الدرب والسالح اللواء الوهبي له داللته كون الفقيد كان قائداً 
وطنياً شـجاعاً ومثل رحيله خسارة كبرية للقوات املسلحة، 
مبينًا أن اللواء صالح الوهبي اختار طريق الدفاع عن الوطن 
وقام بتأسيس كتائب الوهبي التي سطرت املالحم البطولية 

يف مواجهة الرتسانة العسكرية لقوى العدوان». 
َوأََضـاَف اللواء املوشكي: «نحيي اليوم ذكرى رحيل رجل 
أراد لنفسـه أن يكـوَن يف الصفوف األوىل، رجـل عرف بثباته 
عىل مواقفه، اختار لنفسـه طريقاً عنوانه اإلباء والشـموخ 

ومثّل نفَسه وقبيلتَه ومحافظتَه خريَ تمثيل». 
واسـتعرض بعضاً من سـجايا وصفـات الفقيد الذي 
كان شـخصية مميـزة يمتلـك رؤى واضحـة ويتفانـى 
يف تنفيـذ ما يسـند إليه من مهـام بدقٍة عاليـة، قائالً إن 
«البيضاء وقبيلـة الوهبي تفتخر وتعتز بأنها أنجبت هذا 

القائد الشجاع». 
يف السياق نّوه رئيس مجلس التالحم القبيل الشيخ ضيف 
الله رسام، إىل أن الفقيد كان نموذجاً مرشفاً يف تجسيد املعنى 
الصحيـح ملفهوم املشـيخة والقبيلة، مسـتعرضاً جانباً من 
أدوار الفقيد يف مختلف الجوانب ومنها إسـهاماته يف إصالح 
ذات البني وحـل قضايا الناس والنزاعات القبلية واملجتمعية 
إىل جانـب أدواره الوطنيـة البارزة يف الحشـد والتعبئة ورفد 

الجبهات ومواجهة العدوان باملال والسالح والرجال ُوُصـوالً 
إىل تشكيل كتائب الوهبي. 

وكان نجل الفقيد القايض جربان صالح الوهبي، قد ألقى 
كلمًة ترحيبيًة اسـتعرض خاللها بعضاً من مناقِب ومواقِف 
الفقيـد الوطنية، مبينًـا أن املناِضَل الوهبـي كان يف مقدِّمة 
الصفـوف وبـذل نفَسـه وماَله يف سـبيل الدفاع عـن الوطن 
وانطلـق مع املسـرية القرآنيـة بوفاٍء وإخـالص، الفتاً إىل أن 
مبـادئ ومواقف الفقيد سـتظل حية ومتجـذرة يف النفوس، 

مؤّكـداً امليض عىل نفس النهج الوطني للفقيد. 
تخلـل الفعالية عـرض فيلم وثائقي تناول مسـرية حياة 
الفقيد وقصيدة للشـاعر صقر الالحجي، أشـادت بالسجايا 

واملواقف الشجاعة التي تميز بها اللواء الوهبي. 
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إدارة باغثن طخرة سطى اجامرار السثوان والتخار وسرصطئ ُضـّض جععد السقم

أّضـث أن الاعاجث السسضري افطرغضغ شغ الئتر افتمر وباب المظثب غحضض خطعرة ضئغرة

حرضئ الظفط: سثد السفظ المتاةجة غرتفُع إلى أربع 

تقارير

 : خاص 
جّددت صنعـاُء التأكيَد عـىل أن الواليات املتحدة 
األمريكيـة تعرقـُل ُكــلَّ ُجُهـود التهدئة والسـالم 
وتُِرصُّ عىل استمرار العدوان والحصار، وأن القواِت 
املسـلحة جاهزة للتعامل مع هذا السلوك العدواني 
باستهداف املصالح األمريكية، وهو ما يعزز رسائل 
اإلنذار والتحذير التي وجهها قائد الثورة السيد عبد 
امللك بـدر الدين الحوثـي مؤّخراً، والتـي أّكـدت أن 
تعنت العدّو سـيفيض إىل تصعيد أوسـع وأكرب مما 

شهدته املراحل املاضية. 
وقـال عضو املكتب السـيايس ألنصـار الله، عبد 
ــاب املحبـيش، يف حديـث لــ «املسـرية»: إّن  الوهَّ
«أمريـكا تـرص عىل اسـتمرار العـدوان والحصار» 
ُمشـرياً إىل أن رفـض مـرشوع قـرار وقـف دعـم 

السعوديّة يأتي يف هذا السياق. 
وكان مـن املقـّرر أن يصـّوت مجلـُس الشـيوخ 
األمريكـي عـىل مـرشوع قـرار مـن شـأنه إنهاء 
املشـاركة األمريكيـة يف العدوان عـىل اليمن ووقف 
الدعـم للسـعوديّة واإلمـارات، لكـن إدارة بايـدن 
عرقلت ذلـك، وتم سـحُب مرشوع القرار بحسـب 

صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية. 
وأَشـاَرت الصحيفُة إىل أن بايدن هّدد باستخداِم 
حقِّ النقـض لعرقلة مرشوع القـرار، عىل غرار ما 
فعلـه سـلُفه ترامب عندمـا وافق أعضـاُء مجلس 

الشيوخ عىل مرشوع قرار مماثل. 
وذكـرت الصحيفـة أن البيـَت األبيـض زعـم أن 
مـرشوَع القـرار «سـيقّوض ُجهـود الُهدنـة»، يف 
محاولـٍة وقحـٍة لتربيـر اإلرصار عـىل االسـتمرار 

باملشاركة يف العدوان والحصار. 
وأّكـد املحبـيش أن عرقلة مـرشوع القرار دليل 
إضـايف عىل زيـِف الشـعارات التـي رفعتهـا إدارة 
بايدن، َحيُث أوضح أن هذه اإلدارة «قدمت نفسـها 
كحمامـة سـالم يف االنتخابـات املاضيـة وزعمت 
أنهـا تريد وقـف العدوان لكنها اليـوم أظهرت أنها 
ترغـب يف اسـتمرار الحـرب وتتماهى مـع جرائم 

السعوديّة». 
َوأََضـاَف عضو املكتب السـيايس ألنصار الله أن 
«إدارة بايـدن تكـذب عـىل الشـعب األمريكي وعىل 
العالـم وهي اليوم تقُف يف وجـه أية محاولة لوقف 
العـدوان عىل اليمن»، ُمشـرياً إىل أنـه: «ال فرق بني 
اإلدارات األمريكيـة فكلهـا ال تحرص عىل السـالم 
وحقوق اإلنسان بل هي إدارات إرهابية تعتدي عىل 

الدول األُخرى». 
وكان الرئيس املشـاط أوضح يف وقت سـابق أن 
إدارة بايـدن قامـت بإفشـاِل تفاُهمـات جيـدة تم 
التوصل إليهـا خالل املفاوضات التي أعقبت انتهاء 
الهدنـة، من خالل إرصاِرها عىل اسـتمرار الحصار 

ونهب الثروات الوطنية. 
وأّكــد قائد الثـورة السـيد عبد امللك بـدر الدين 
الحوثـي يف خطابـه األخـري أن الواليـات املتحـدة 

تحـاوُل أن تدفـَع صنعاَء نحو «االستسـالم» تحت 
عنوان السـالم، وأن األمريكيني مرصون عىل إبقاء 
البلد تحت الَوصاية واسـتخدام الحقوق اإلنسـانية 
والقانونية للشعب اليمني كأدوات ضغط وابتزاز. 

وأّكــد قائـد الثـورة اسـتحالة املسـاومة عـىل 
متطلبات السـالم العـادل وعىل ثوابت االسـتقالل 
والحريـة، وأعلـن أن أيـة خطـوة تصعيديـة مـن 
جانب تحالف العدوان عىل املسـتوى العسـكري أَو 

االقتصادي ستقابل بتصعيد غري مسبوق. 
ويف هذا السـياق، أّكــد عضو املكتب السـيايس 
ألنصار الله املحبيش أن «املصالح األمريكية أهداٌف 
مرشوعة للقوات املسلحة اليمنية يف مواجهة الدعم 

األمريكي املفتوح للعدوان والحصار».
َوأََضـاَف أن «القوات املسـلحة حارضة ملواجهة 
أي تصعيـد أَو عمليـات خاطفـة قد يتدخـل فيها 
األمريكيـون مبـارشة»، مؤّكـداً أنـه «خالل الفرتة 
املاضيـة أصبـح الجيـش اليمنـي أعـىل اسـتعداٍد 

وقدرة». 
وأّكــد وزيـُر الدفاع بحكومـة اإلنقـاذ الوطني 
ام أن  اللـواء الركـن محمد نارص العاطفي قبـل أَيـَّ
األولويـَة يف املرحلة القادمة سـتكوُن لحماية املياه 
اإلقليمية اليمنية واألمن البحري للبلد، ُمشرياً إىل أن 
صنعاَء تمتلُك «خيارات تأديبية» سـيتم اتِّخاذها يف 

الوقت املناسب. 
وأوضـح املحبـيش أن «رهاناِت تحالـف العدوان 
كلها خارسة، والشعب لن ينكَرس أمام الحصار وقد 

صمم عىل تحمل اآلالم يف سبيل حريته». 
وتأتي هذه التأكيدات يف سياق مؤرشات متزايدة 
عىل انسـداد أفق مفاوضات تجديد الُهدنة؛ بَسـبِب 
تعنت تحالف العدوان ورعاته، َحيُث أصبح واضًحا 
أن العـدوَّ يحـاوُل اسـتخداَم املفاوضـات كغطـاٍء 
للمماطلـة وتكريس حالة الال حرب والال سـالم، يف 
الوقت الـذي يواصل فيه تصعيَد سـلوكه العدواني 

ضد الشعب اليمني عىل أكثر من مستوى. 

الصتعم: العقغاُت املاتثة تتاوُل خطَط افوراق وتتّدر 
املجغث طظ املآاطرات ضث الغمظ

السثوُّ غآّضـُث إخراَره سطى طعاَخطِئ التخار اإلجراطغ وغتاةج جفغظَاغ بظجغظ 

املتئحغ: املخالُح افطرغضغئ أعثاٌف طحروسئ لطصعات 
املسطتئ يف طعاجعئ تسظئ واحظطظ

 : طاابسات 

أّكــد عضُو املكتب السـيايس ألنصـار الله، عيل 
القحـوم، أن الواليـاِت املتحـدة األمريكيـة تحاوُل 
خلـَط األوراق يف املِلـف اليمنـي لتنفيـذ املزيد من 

املؤامرات العدوانية وعرقلة أي خطوات للسالم. 
وقـال القحـوم يف حديـث لقنـاة املياديـن: إن 
«األمريكيـني ينفـذون مهمـاٍت خطـريًة يف اليمن 

ويلعبون باألوراق، ويحرضون املزيد من املؤامرات 
بهندسة بريطانية».

وكان القحـوم أّكـد يف وقت السـابق أن تحالف 
العدوان ورعاته لديهم ترتيبات لتصعيد جديد. 

َوأََضــاَف القحوم أن األمريكيـني والربيطانيني 
«يرصون عىل استمرار العدوان والحصار وهم من 

يعرقلون ُكـّل خطوات السالم». 
وكان قائـد الثـورة السـيد عبد امللك بـدر الدين 
الحوثي أّكـد مؤّخراً أن الواليات املتحدة األمريكية 

هي سـبب تعثر جهود السالم؛ ألَنَّها ال تريد سالماً 
فعلياً يف البلد ولكن «استسالًما». 

وقال القحوم: إن «الوجود العسـكري األمريكي 
باب املندب وقبالة السواحل اليمنية يشّكل خطورة 
عىل اليمن، وعىل املالحة البحرية، ويثبت السـلوك 

العدواني ألمريكا، وتآمرها عىل البلد». 
وصّعـدت الواليـات املتحـدة األمريكيـة خـالل 
الفرتة املاضية تَحرُّكاِتها العدوانية قبالة السواحل 

اليمنية ويف باب املندب بشكل ملحوظ. 

 : خاص 
أّكـد تحالـُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي إرصاَره 
عـىل مواصلة الحصار اإلجرامي املفـروض عىل البلد، َحيُث أقدم 
عىل احتجاز سـفينتَي وقود جديدتني بعد إخضاعهما للتفتيش 

القرسي يف جيبوتي. 
وقال املتحدث الرسـمي باسـم رشكة النفـط اليمنية عصام 
املتـوكل، الخميس: إن تحالـف العدوان قام باحتجاز سـفينتي 
البنزيـن «فيفيانا» و»إنهونـا» ومنعهما من الوصـول إىل ميناء 

الحديدة بعد إخضاعهما للتفتيش القرسي يف جيبوتي». 
وأّكــد املتـوكل أن تحالـف العدوان مـا زال يمارُس سياسـَة 

التقطري يف إدَخال السفن التي تحمل الطابع اإلنساني. 
وأَشـاَر إىل أن عـدد السـفن املحتجزة لدى تحالـف العدوان يف 

البحر األحمر وصل إىل أربع سفن. 

ويستخدُم تحالُف العدوان ُسُفَن الوقود كورقة ضغط وابتزاز، 
َحيـُث يقـوم باحتجازهـا برغم حصولهـا عىل ُكــّل التصاريح 
الالزمة؛ ِمن أجل التسـبب بأزمات يف املشتقات النفطية، وإبقاء 
أسـعارها مرتفعة، إذ يرتتب عىل االحتجاز غرامات مالية كبرية 

تؤدي إىل زيادة األسعار. 
ويقـوم العـدوان بإطالـة أََمِد هـذه األزمات من خـالل اتّباع 
ا من الوقود يف  سياسـة التقطري وإدَخـال كميات محدودة ِجــدٍّ

فرتات متباعدة. 
ولـم يتوقـْف تحالُـَف العدوان عن هـذا السـلوك حتى يف ظل 
الهدنة السـابقة التي نصت بوضوح عىل تسهيل وصول الوقود 

إىل ميناء الحديدة بشكل سلس. 
وتمـارس األمـم املتحـدة ومبعوثهـا إىل اليمـن دوًرا إجراميٍّا 
فاضًحـا يف التغطية عىل احتجاز السـفن من خالل تقديم رواية 

مزيَّفة تزعم استمرار «تدفق الوقود» إىل ميناء الحديدة. 
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 : خاص 
يواصـُل جيـُش النظام السـعودّي املجـرم القصَف 
العشوائي عىل املناطق الحدودية، ضارباً بكل القوانني 
واألعـراف عـرض الحائط، ومسـتغالً يف الوقـت ذاته 
الغطـاء األممـي والـدويل الـذي شـجعه عـىل تصعيد 

إجرامه ووحشيته ودمويته. 

وأوضحت مصادر عسكرية لصحيفة «املسرية» أن 
جيش النظام السـعودّي املجرم واصل، أمس الجمعة، 
القصـف املدفعي والصاروخي العشـوائي عىل مناطق 

متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدودية. 
وبينـت املصـادر أن القصف املدفعـي والصاروخي 
ممتلـكات  يف  أرضاراً  خلـف  السـعودّي  العشـوائي 

املواطنني. 

وتأتي هذه االعتداءات يف سـياق سلسلٍة طويلة من 
االنتهـاكات السـعوديّة امُلسـتمّرة منذ ثمان سـنوات، 
والتي راح ضحيتها آالف املواطنني واألبرياء يف املناطق 

الحدودية. 
كما أَدَّى القصف العشـوائي املتواصل إىل قتل املئات 
من املهاجرين األفارقة الباحثني عن فرص عمل داخل 

األرايض السعوديّة. 

يشار إىل أن «املسرية» عرضت مطلع نوفمرب املايض، 
مشـاهد توثق قيام حرس الحدود السعودّي بارتكاب 
أبشـع الجرائم الوحشـية بحـق املهاجريـن األفارقة، 
وذلك وسـط صمت أممي مطبق جعل املنظمة األممية 
رشيكاً أََساسـياً يف ُكـّل الجرائم التي يمارسها النظام 

السعودّي املجرم. 

صخٌش طثشسغ وخاروخغ جسعدّي غطاُل طثغرغاِت خسثة التثودغئ وغثّطش أضرارًا

اقتاقُل السسعدّي غسجز الاظاتر واقظصسام بني 
صئائض املعرة؛ بعثف السغطرة سطى املتاشزئ

صاطى وجرتى يف خفعف طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ 
جراء اظفةارغظ اجاعثشا ذصمني بمعدغئ أبني

 : طاابسات 
الحدوديـة  شـحن  منطقـُة  شـهدت 
بمحافظـة املهـرة، أمـس األول الخميس، 
مواجهات مسـلحة عنيفة بني قائد حرس 
الحدود املـوايل لالحتالل السـعودّي، كامل 
زعبنـوت، ومسـلحني آخريـن مـن قبيلة 
رعفيت، التي ينتمي إليها املحافظ املرتِزق 
محمـد عيل بـن يـارس، َحيـُث اسـتخدم 
الطرفان مختلف أنواع األسـلحة الخفيفة 

واملتوسطة. 
أن  إعالميـة  مصـادر  وأوضحـت 
االحتـالل السـعودّي هـو من يقـف وراء 
هذه االشـتباكات بعـد أن عزز االنقسـام 
املهريـة،  القبائـل  أوسـاط  يف  والتناحـر 
ُخُصوصـاً الحدوديـة مع سـلطنة عمان، 
وذلك باسـتخدام ورقـة التعينات يف منفذ 
شـحن الـذي يديـره مسـؤول مـن قبيلة 

زعبنوت يدعى محمد زعبنوت. 
مـن جانٍب آخر وتزامناً مـع التَحّركات 

املشـبوهة للقـوات األجنبيـة يف محافظة 
املهرة، اقتحمت قوات االحتالل السعودّي، 
أمس األول، منفذ شـحن الحـدودي الربي 

الحدودي مع سلطنة عمان. 
العـرشات  إن  قبـيل:  مصـدر  وقـال 
من عنـارص قـوات االحتـالل السـعودّي 
عـىل متن عـدٍد مـن املدرعات العسـكرية 
اقتحمـت منفـذ شـحن الحـدودي برفقة 
مسـلحني مرتِزقة يتبعون املحافظ املعني 
مـن تحالـف العـدوان محمد عـيل يارس، 
ُمشـرياً إىل محـاوالت الريـاض الحثيثـة؛ 
ِمـن أجـل السـيطرة عـىل املنفـذ الـربي 
الحيوي واالسـرتاتيجي، والسعي إىل نهب 
ورسقة إيراداته وفرض مزيد من الرسـوم 
الجمركية، وسـط خضـوع كامل من قبل 

حكومة املرتِزقة. 
للمصـادر، َفـإنَّ هـذه الخطوة  ووفقاً 
تأتي يف ظل انتشـاٍر عسكري غري مسبوق 
لالحتـالل السـعودّي يف محافظـة املهـرة 
مع تَحّركات مماثلة  االسرتاتيجية، تزامناً 
ومينـاء  الغيضـة  مطـار  يف  ومشـبوهة 
اشـتباكات  انـدالع  إىل  الفتـاً  نشـطون، 
ومواجهـات بـني قبائل املهـرة واالحتالل 
األخـري  تَحـّركات  عـىل  رداً  السـعودّي، 
السـيادة  انتهـاك  يف  السـافر  وتدخلهـا 
الوطنية، داعيًة يف الوقـت ذاته كافة أبناء 
املحافظة األحـرار والرشفـاء إىل مواجهة 
التدخـالت األجنبيـة التي تسـعى الحتالل 

اليمن ونهب ثرواته. 

 : طاابسات 
لقـي العديـُد من ميليشـيا ما يسـمى 
اإلماراتـي  لالحتـالل  التابـع  االنتقـايل 
مصارعهـم، أمـس الجمعـة، فيمـا جرح 
عـدد آخـر جـراء انفجـارات اسـتهدفت 
أطقم مسلحة تابعة لهم يف محافظة أبني 

املحتّلة. 
وأَفـادت مصـادر إعالميـة بـأن ٦ من 
ميليشـيا االحتـالل اإلماراتـي املنضويـة 
ضمـن ما يسـمى االنتقايل قتلـوا وأُصيب 
ناسـفتني  عبوتـني  انفجـار  يف  آخـرون 
اسـتهدفتا طقمني تابعني ملا يسمى اللواء 
الخامس دعم وإسـناد وما يسمى باللواء 
١٠٣ مشـاة، املواليان لالحتالل اإلماراتي، 

وذلك يف مديرية مودية بأبني املحتّلة. 
وتأتـي هـذه العمليـة يف وقـٍت تشـهد 
مديرية مودية عمليات مماثلة خالل األيّام 
املاضيـة خلفت عـرشات القتىل والجرحى 
من مرتِزقة اإلمارات ما بني قتيل وجريح، 
باإلضافـة إىل تـرضر مواطنـني، وذلـك يف 
إطار الرصاع املتصاعد بني أدوات ومرتِزقة 

تحالـف العدوان، ضمن مسـاٍع سـعوديّة 
واملناطـق  املحافظـات  إلغـراق  إماراتيـة 
ليتسـنى  واالقتتـال  بالفـوىض  املحتّلـة 
ونهـب  اليمـن  ثـروات  رسقـة  لالحتـالل 

االسـرتاتيجية  وهذه  ومواردها،  خرياتهـا 
يف  األمريكـي  االحتـالل  تمارسـها قـوات 
العراق وأفغانستان وسوريا وغريها، وهو 

ما يؤّكـد واحدية املنهج والهدف. 

سحراُت املساصطني غدربعن سظ 
الطسام داخض جةعن اقتاقل 

اإلطاراتغ بسثن املتاّطئ

الثارجغُئ اإلغراظغئ: أطرغضا 
وبرغطاظغا وشرظسا وّشرت أجطتًئ 
شاَّاضًئ لاتالش السثوان سطى الغمظ

 : طاابسات 
نّفذ العرشاُت من املعتقلني واملخفيني قرساً يف سـجن برئ أحمد التابع لالحتالل اإلماراتي 
يف عـدن املحتّلـة، إرضابـاً مفتوحاً عـن الطعام، وذلـك احتجاجاً عىل اسـتمرار احتجازهم 

وتعرضهم لسوء املعاملة والتعذيب الجسدي والنفيس. 
وذكـرت وسـائل إعالمية موالية للعـدوان، أن قرابة ٥٠ معتقالً بطريقٍة تعسـفية داخل 
سـجن برئ أحمد يتعرضون ملعاملة غري إنسـانية من قبل االحتالل اإلماراتي وميليشـيا ما 
يسـمى االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي التي تسـيطر عىل السجن، موضحًة أن املعتقلني 
الذين ينتمي معظمهم للمحافظات الشمالية، أعلنوا اإلرضاب املفتوح عن الطعام احتجاجاً 
عىل التعذيب وسوء املعاملة من قبل القائمني عىل السجن سيئ السمعة منذ العام ٢٠١٦م. 
وبحسـب تلك الوسـائل، َفـإنَّ معظـم املعتقلني واملخفيني قرساً داخل سـجون االحتالل 
اإلماراتـي الرسية يف عدن وعـدد من املحافظات املحتّلة، تم اقتيادهـم من منازلهم وأماكن 
عملهـم بطريقٍة مهينة ودون وجه حق، مشـريًة إىل غالبية املعتقلني مـن العاملني والباعة 
املتجولني الذين ال تربطهم بعدن سـوى لقمة العيش إىل جانب عدد من املسافرين عرب عدن 
قبل أن يتم اقتيادهم إىل سـجن برئ أحمد، مبينة أن االحتـالل اإلماراتي ومرتِزقته يرفضون 

حتى اللحظة اإلفراج عن املعتقلني أَو عىل األقل إحالتهم للنيابة. 

 : طاابسات 
جّددت الخارجية اإليرانية، التأكيد أن أمريكا وبريطانيا وفرنسـا وفرت عن عمد أسـلحة 
فتاكـة لتحالف العدوان عىل اليمن بقيادة السـعوديّة السـتخدامها يف قتل الشـعب اليمني، 

وذلك يف مخالفة رصيحة ملعاهدة «تجارة األسلحة» التي أّكـدت طهران أنها ملتزمة بها. 
وبحسـب وكالة األنباء الرسـمية يف إيران (إرنا) فقد جاء هذا التأكيد من قبل الخارجية 
ا عىل بيان مجلس  اإليرانيـة يف بيـاٍن لها تضمن ١١ فقرة أصدرته الوزارة الليلـة املاضية، ردٍّ
وزراء خارجيـة دول االتّحـاد األُوُروبي واملواقف املعادية املتخـذة من قبل بعض الحكومات 

األُوُروبية. 
وأّكــدت الخارجيـة اإليرانيـة أن األسـلحة األمريكيـة األُوُروبيـة لعبت دوًرا رئيسـياً يف 

مهاجمة املدنيني وأهداف مدنية وارتكاب جرائم حرب يف اليمن. 
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طسرُح السمطغات السسضرغئ الصادطئ جغضعُن شغ صطإ دول السثوان وترضئ المقتئ الئترغئ جااسطض

 : طتمث الضاطض
 أوصلـت صنعـاء خـالل األيّـام املاضية 
العديد مـن الرسـائل التحذيريـة للعدوان 
األمريكـي السـعودّي إذَا لم يجنح للسـالم 
ويتوقف عن أعماله العدوانية تجاه اليمن. 
وكان تحذيـر وزير الدفاع اللـواء الركن 
محمد نارص العاطفي واضًحا، وفيه داللة 
عىل أن مسار املواجهة قد يتخذ شكالً آخر، 
باالنتقـال إىل البحر، بعـد أن مني العدوان 
بهزيمـة قاسـية يف الـرب خـالل السـنوات 

املاضية. 
ام  ويأتي حديث الوزير العاطفي بعد أَيـَّ
من تحذير قائد الثورة السـيد عبدامللك بدر 
الدين الحوثي، يف خطابه األخري بمناسـبة 
مغبـة  مـن  للشـهيد  السـنوية  الذكـرى 
التصعيـد القادم، وقـال إن «أيـة عمليات 
تصعيدية سـيدفع ثمنها العـدّو بعمليات 
أكرب وأشـد من سابقاتها وقوة وتجهيز لم 
يـَره من قبُل، حيُث إن أية خطوة للتصعيد 
سـيقابلها تَحّركات مضـادة بما هو أكرب 

من ُكـّل املراحل املاضية». 
السـيايس  املحلـل  يؤّكــد  السـياق  ويف 
والخبري األمني العميـد ركن محمد جربان 
بـن شـنظور اليافعـي، أن رهـان املؤامرة 
التي كانت تحيكها مطابخ قوى االستكبار 
العاملـي ووكالئهـا اإلقليمـني ضد شـعبنا 
اليمني قد سقطت عىل صخرة حكمة قيادة 
واعية ممثلة بالسـيد القائد الذي استطاع 
ومن خـالل خطـاب شـامل ومخترص أن 
يضع النقاط عىل الحروف وبدقٍة متناهية 
ضد أي تصعيد لقوى العدوان الذي سـوف 
يقابلـه ردود أكثـر فاعليـة يف عمـق دول 

العدوان واالحتالل. 
خـاص  ترصيـٍح  يف  شـنظور  ويشـري 
لصحيفـة «املسـرية» إىل أن قـوى العدوان 
ًدا مخاطـر أي تصعيد  أصبحـت تدرك جيـِّ
عسـكري محتمل عـىل بلدنا وعـىل قواتنا 
املسـلحة التـي أصبحـت تمتلـك قـدرات 

عسـكرية متطـورة قـادرة عـىل مواجهة 
تصعيـد العـدّو بتصعيـٍد أكرب -وهـذا حٌق 
مـرشوع-، موضًحـا أن مـرسح العمليات 
العسـكرية القادمة سـوف تكـون يف قلب 
دول تحالـف العدوان واالحتالل وسـتكون 
وباالً عليهم، وسـتتحول املعـارك إىل حرب 
إقليميـة تؤدي يف األخـري إىل تعطيل حركة 
حركـة  حسـاب  وعـىل  البحريـة  املالحـة 
التجـارة العامليـة؛ ألَنَّ اسـتمرار املراهنـة 
عىل بقاء جزرنـا ومضائقنا البحرية تحت 
سـيطرة تلك القوى املتغطرسـة لن يدوم، 
مؤّكـداً أن املعارك لن تتوقف إالَّ بعد تحرير 
ُكــّل أراضينـا وجزرنا املحتّلة بـإراَدٍة من 
اللـه ومـن خـالل مواجهات سـوف تقلب 
الطاولة عىل قوى تحالف العدوان وسـوف 
يتغري املشهد السيايس والعسكري لصالح 
بلدنا وقواه الوطنية يف عموم اليمن شماله 

وجنوبه -بإذن الله تعاىل-. 
ز الخطاُب  ويتابـع حديثـه: «لقـد تميـَّ
بكونـه  القائـد  للسـيد  األخـري  السـيايس 
القـوى  تلـك  فيـه  حـذر  الـذي  الخطـاب 
املتغطرسـة والتـي تحاول تركيع شـعبنا 
يف  واالسـتمرار  التمـادي  مـن  وإذاللـه 
أجنداتها ومخّططاتها التآمرية ضد شعب 
ال يقبل إالَّ أن يعيش يف كرامة وعزة ورغب 
بالشهادة يف سـبيل الله والدفاع عن وطنه 
وسيادته وقراره السـيادي، شعب ال يقبل 
الظلم ومـا زال هذا الشـعب وبكل أطيافه 
السياسـية واملجتمعية ملتف حول قيادته 

الثورية والسياسية. 
ويؤّكــد أنه وبموازاة ذلك الفكر والوعي 
الـذي تضمنه ذلـك الخطاب علينـا جميعاً 
أن نعمـل عـىل ترجمة أقوال السـيد القائد 
وتنفيذهـا عـىل الواقـع العمـيل من خالل 
زيـادة اليقظـة األمنيـة وتعزيـز الجبهـة 
الداخليـة مـن خـالل مصفوفـة متكاملة 
من اإلجـراءات التنظيمية ونبـذ الخالفات 
املناطقية والطائفية واالسـتعداد للمرحلة 
القادمـة عـىل أرضيـة صلبة ومـن خالل 

توحيـد الصـف ومشـاركة ُكــّل األطياف 
السياسـية واملجتمعيـة لكل أبنـاء الوطن 
الواحد وبدون استثناء والعمل بجديٍة أكرب 
ملواجهـة متطلبات املرحلـة القادمة وعىل 

كافة املسارات. 
 

صثراٌت عةعطغئ تساعثُف ُضـضَّ ظصطئ 
الباحث يف الشأن العسكري زين العابدين 
عثمان يقـول: «إننا إذَا مـا تمعنا يف قراءة 
أبعاد ومعطيات الخطـاب الذي ألقاه قائد 
الثورة السـيد عبدامللك بـدر الدين الحوثي 
-يحفظـه الله- يأتي حديثه عـن ُهــِويَّة 
ما قد يحصـل خالل املرحلة القادمة إذَا ما 
اتجه تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتي للتصعيد وفتح جولة جديدة من 
بـأن العـودة للتصعيد،  الحـرب»، مؤّكـداً 
سـيقابلها تَحـّرٌك مضاد بما هـو أكرب من 

ُكـّل املراحل املاضية. 
ويشري عثمان يف ترصيٍح خاص لصحيفة 
«املسـرية» إىل أن هذا يعترب كرسـالة نارية 
أراد قائد الثورة إيضاحها لتحالف العدوان 
وكمعطى حقيقي لُهــِويَّة وسيناريوهات 
ما تحرضه قواتنا املسلحة من استعداداٍت 
عسكرية واسرتاتيجية ملواجهة أي تصعيٍد 

محتمل. 
ويؤّكـد أن حجم االسـتعدادات الدفاعية 
املسـلحة  قواتنـا  عليهـا  أصبحـت  التـي 
وأبعادها وتداعياتها عـىل تحالف العدوان 
عىل مسـتوى كبـري -بفضـل اللـه تعاىل- 
تتجـاوز ُكــّل ما تـم الوصـول إليه خالل 
الفـرتات واألعوام املاضيـة ُخُصوصاً فيما 
والتسـليحية  العسـكرية  بالقدرات  يتعلق 
التي تكفل بعـون الله تعاىل خوض معارك 
مسـتويات  وعـىل  اسـرتاتيجية  بمعايـري 
املواجهة الثالث «الربية والجوية البحرية» 

َوأَيْـضاً يف مضمار عمليات الردع. 
ويوضـح أنه عـىل مسـتوى الـرب باتت 
القـوات املسـلحة تمتلـك جيشـاً نظاميـاً 
عىل درجـٍة عالية مـن التأهيـل والتدريب 

والتسـليح بمـا يمكنه بعـون الله خوض 
وخطـٍط  بمسـاراٍت  هجوميـة  معـارك 
تكتيكيـة منظَّمة ودقيقة، وعىل مسـتوى 
الجـو أَيْـضـاً هنـاك قـدرات متطـورة يف 
املتكاملـة  الجويـة  املواجهـة  مضمـار 
والتصـدي لطائـرات العـدوان وتحييدهـا 
بفاعليـة وقـدر أكرب من املراحـل املاضية، 
الفتـاً إىل أنه َوعىل مسـتوى البحـر أَيْـضاً 
وهذه ما سـتكون يف الطليعـة َفـإنَّ قواتنا 
املسـلحة أصبح لديها -بفضـل الله تعاىل- 
قـدراٌت ضاربـة غـريُ عاديـة ُخُصوصاً يف 
املجال الصاروخي فهـي تمتلك منظومات 
بر-بحـر تمّكنها مـن رضب ُكـّل إْمَكانات 
مجموعاته البحرية  العدوان، ونأخذ مثـالً 
وأساطيله وسفنه الحربية التي تتمركز يف 
أية نقطة بمياه البحر األحمر وباب املندب 
والبحـر العربـي وخـوض معركـة بحرية 
بمسـارات اسـرتاتيجية فوق مـا يتوّقعه 
األمريكـي  أَو يتصـوره تحالـف العـدوان 

والربيطاني باملقدمة. 
ويزيد بالقول: «وكذلك أَيْـضاً يف مسـألة 
قـدرات الردع القوات املسـلحة بـات لديها 
وجويـة)  هجوميـة (صاروخيـة  قـدرات 
يمكنهـا بعـون الله اسـتهداف ُكـّل نقطة 
يف األعمـاق الحيوية للسـعوديّة واإلمارات 
وشن عمليات اسـتهدافية واسعة يمكنها 
تدمري املوارد االقتصادية الحساسـة سواًء 
رشكات النفط واملطارات واملدن الصناعية 

وغريها. 
تحالـف  عـودة  حـال  يف  أنـه  ويؤّكــد 
مدّمـراً  العدوان للتصعيد فسيكون خياراً 
وخطوًة ستضعهم يف جحيٍم من التداعيات 
والخسـائر عـىل مسـتوى البحـر والبحر 
والنفطية،  االقتصاديـة  واملـوارد  والجـو 
فالحـرب القادمـة لـن تكـون مقيـدة أَو 
محـّددة عسـكريٍّا أَو جغرافيـاً ورسـالة 
قائـد الثـورة -حفظـه اللـه- وتحذيـره 
لتحالف العدوان يأتي من واقٍع ومعطياٍت 

حقيقية. 

رجالئ ظارغئ لطسثوان.. الاخسغث خغار طثّطـر 
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 : طظخعر الئضالغ

تحُرضُ ثقافة الجهاد والشـهادة يف سبيل 
اللـه بقـوة يف الخطاب الرسـمي منذ اندالع 
ثورة ٢١ سبتمرب ٢٠١٤ والتي أطاحت بعهد 
الوصايـة والتبعيـة للخارج، لكـن وبنظرة 
فاحصة للعهد السـابق يف نظام الخائن عيل 
عبد اللـه صالح والخائن عبـد ربه منصور 

هادي لم يكن لهذه الثقافة أي حضور. 
واملتأمل يف املناهج الرتبوية التابعة لوزارة 
الرتبية والتعليـم وكذلك مقّررات الجامعات 
التابعة لوزارة التعليم العايل ال تجد أية مواد 
أَو مقـّررات تتحـدث عن هـذا املفهوم عىل 
ا،  اإلطالق، باسـتثناء إشارات بسـيطة ِجـدٍّ
مما يجعلنا نتساءل عن السبب وراء تغييب 
هـذا املفهـوم خـالل السـنوات املاضيـة يف 
عهد األنظمة السـابقة، وهل املسألة كانت 

عفوية، أم أن هناك من يقف وراءها؟ 
العـايل  التعليـم  وزيـر  نائـب  ويؤّكــد 
الدكتور عـيل رشف الدين، أن ثقافة الجهاد 
واالستشـهاد يف سـبيل الله كانت موجودة 
سابًقا يف املقّررات واملناهج الدراسية ولكن 
نتيجة لتدخالت السـلطات األمريكية خالل 
األنظمة السـابقة تـم حذفها مـن املناهج 
وحذفـت آيات الجهاد واآليـات التي تتحدث 
عن املرشكـني، وحذفت الكثري من املواضيع 
التـي تحدثت عـن طبيعة الـرصاع مع أهل 

ة اليهود.  الكتاب وَخاصَّ
ويضيف يف حديثه لصحيفة املسـرية كنا 
نقرأ يف الصف السادس االبتدائي عن أطماع 
اليهـود من الفرات إىل النيـل وكيف يريدون 
ــة العربية واإلسالمية،  االسـتيالء عىل األُمَّ
موضًحـا أن حذَف هـذه املواضيـع واآليات 
ة بعد أن دخل  واملفاهيـم كانت بأوامر َخاصَّ
البنـك الـدويل يف العـام ١٩٩٠م، َوكان مـن 
ضمـن رشوطـه عندما قدم قروضـاً ربوية 
لليمـن أن تحـذف الكثري من املقـّررات من 
املناهج الدراسية واملقّررات الجامعية، حتى 
وصـل بهم الحال إىل إلغاء سـورة الكافرون 
بذريعة أنها صعبة عىل األطفال، فيما كانت 
الحقيقة؛ بَسـبِب أنها تعري وتكشف هؤالء 
ــة اإلسالمية  الكفار، وتحصن شـعوب األُمَّ
ضدهـم، وبالتـايل قامـوا بتغريـب املناهج 
بذريعـة أنه ليـس لها فائدة، وكـذا املناهج 
العلميـة أصبحـت غـري ذات جـدوى وكان 
ا  يف حينها حملة رشسـة بشـكل كبـري ِجـدٍّ
لحـذف مواضيـع ودروس وآيـات الجهـاد 
واالستشـهاد يف سـبيل الله بعمـل ممنهج 

ومدروس. 
وعـن إْمَكانيـة تعزيـز مفهـوم وثقافـة 
أبنـاء  وعـي  يف  اللـه  سـبيل  يف  الشـهادة 
ة جيل الشـباب الصاعد من  ـــة وَخاصَّ األُمَّ
طالب الجامعـات والباحثني والدارسـني يف 
الدراسـات العليا يقـول رشف الدين: الحمد 
للـه بعـد ثـورة ٢١ سـبتمرب ٢٠١٤ هنـاك 
توّجـه واهتمام كبري مـن قبل األكاديميني 
الذيـن لديهم وعـي وثقافة قرآنيـة بإدَخال 
مواضيع ومفاهيم ثقافة الشهادة يف سبيل 
الله، يف املقّررات الدراسية، ومن أول ثمارها 
مقّرر الـرصاع العربي مع العدّو اإلرسائييل، 
وهـو أول كتـاب وضـع بعـد الثـورة، وتم 
إدَخالـه عىل ُكــّل التخصصـات الجامعية، 
وعىل ُكــّل طالب يدخل الجامعة، باإلضافة 
إىل كتـاب الثقافـة الوطنيـة َوتعديل كتاب 
يف  يـدرس  كان  الـذي  اإلسـالمية  الثقافـة 
املـايض، وهو يحتـوي عىل أفـكار مغلوطة 

وعقائد باطلـة، َوكان ال يحتوي عىل ثقافة 
الجهـاد واالستشـهاد، وبالتـايل تـم تعديل 
هذه الثالثة املقـّررات وإدَخالها؛ باعتبارها 
مقـّرراٍت إلزاميًة عىل ُكــّل طالب ال يتخرج 

منها ما لم يكن ملماً بها. 
ويواصـل: كمـا تم إنشـاء اللجنـة العليا 
لتحديث وتطويـر املناهج من وزارة التعليم 
العـايل وبدأنا بتنقيـح الكتب التـي تحتوي 

عـىل الثقافـات املغلوطة، وإدَخـال ثقافات 
قرآنيـة، وهـذا بجهود الجميـع ويحتاج إىل 
تكاتف الجميـع ويتطلب ميزانيـات للجان 
القائمة بهذا العمل، ُمشرياً إىل تعديل الكثري 
مـن املفردات يف املواد الجامعية ذات الطابع 

األدبي واإلنساني. 
ويشـري رشف الديـن إىل أهميّـة تضافـر 
الجهـود السـتكمال تعديـل بقيـة الكتـب 

واملقّررات التي تزيد عن ٣٢٠٠ كتاب، لنصل 
إىل مناهج تحتوي عىل الثقافة القرآنية وما 
بها من مواضيع ومفاهيم تشـمل وتوضح 
وترسـخ وتعزز مفهوم الشـهادة يف سـبيل 
ة اإليَمـانيـة ألبناء  اللـه وتحمـي الُهــِويـَّ
شعبنا اليمني، منوًِّها إىل أن االهتمام يشمل 
التعليـم الخـاص والحكومـي، وأن الرتكيز 
بدأ مـن جامعة صنعاء التـي تضم بداخلها 
نصف طالب اليمن، ُمشـرياً إىل وجود تعاون 
ة التي يجري  بني الوزارة والجامعات الَخاصَّ
معها العمل عىل إيجاد مستشارين ثقافيني 
الجامعـات  وفعاليـات  أنشـطة  يوجهـون 
ـة بالشـكل الـذي يحفـظ الُهــِويَّة  الَخاصَّ
اإليَمـانيـة ويعـزز الثقافـة القرآنيـة بكل 

مفرداتها. 
ويحـذر رشف الديـن من حجـم الهجمة 
الرشسـة التي تسـتهدف أبناءنا الطالب يف 
الوسـط الجامعي مـن قبل األعداء بشـكل 
تحصينهـم  أهميّـة  عـىل  مشـّدًدا  كبـري، 
بالثقافة القرآنية وثقافة الشهادة يف سبيل 
ــة وسـالحها  اللـه التـي هـي حصـن األُمَّ
الـرادع يف مواجهة األعداء وحروبهم الصلبة 

والناعمة. 
 

دوٌر أطرغضغ خئغث
مـن جانبه يقـول مديـر قطـاع املناهج 
للقسـم األدبـي يف وزارة الرتبيـة والتعليـم 
األُسـتاذ ضيـف اللـه الدريـب، يقـول عـن 
وجـود محتوى مفهوم الشـهادة يف سـبيل 
الله وثقافتهـا يف املناهج الرتبوية قبل ثورة 
الــ ٢١ من سـبتمرب: ال وجـود ألية دروس 
أَو وحـدات تتحدث عن الشـهادة يف سـبيل 
الله، ُمشـرياً إىل أن السـبب يف ذلـك يعود إىل 
األمريكيني وأذنابهم الذين كانوا يتحكمون 
باملناهج الدراسية، وكانوا يقومون بتنقيح 
القرآنيـة  اآليـات  مـن  الدراسـية  املناهـج 
واملواضيع التي تشـري إىل الشهادة يف سبيل 
الله، وكذا اآليات الجهادية ومن املعاني التي 
تمد األجيال بالجهاد يف سـبيل الله والتحّرر 
من الغزاة واملحتّلني ومن التبعية والوصاية. 

طا وراء تشغغإ الظزام السابص لبصاشئ الحعادة يف جئغض اهللا؟
المفععم تسرَّض لطاحعغه والتثف طظ المظاعب المثرجغئ والةاطسغئالمفععم تسرَّض لطاحعغه والتثف طظ المظاعب المثرجغئ والةاطسغئ

 حرف الثغظ: الئظك الثولغ 
شغ السام 1990 م احارط سطى 

الظزام السمغض تثف طعاضغع 
وآغات الحعادة والةعاد شغ 

جئغض اهللا والخراع طع أعض 
الضااب والمحرضغظ طظ المظاعب 

والمصّررات الثراجغئ طصابض 
التخعل سطى صروض ربعغئ 

 افعظعطغ: الغععد 
والظخارى والاخعر 

الثاذأ سظ التغاة الاغ 
تصئض بالثلئ والائسغئ 

والصعر طظ أجئاب غغاب 
طفععم الحعادة 

شغ الةعاظإ الاربعغئ 
وافضادغمغئ والئتبغئ 
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ويتابـع الدريـب: كان األعداء يسـعون 
جاهديـن إىل وضع مناهج دراسـية تتالءم 
الرضـوخ  ثقافـة  الغربيـة  الثقافـة  مـع 
واالنبطاح واالنصياع واإلذالل حتى يتسنى 

لهم نهب ثرواتنا واحتالل أراضينا. 
ويكشـف الدريـب أن العمل اليـوم جار 
عـىل قدم وسـاق لتطوير وتعديـل املنهاج 
الدراسية يف وزارة الرتبية والتعليم الهادفة 
لتعزيز وترسـيخ مفهوم الشهادة يف سبيل 
الله، مبينًا عن وجود وحدات كاملة تتحدث 
عن الشهادة يف سبيل الله، ودروس تتحدث 
عن الشهداء وسريهم ومأثرهم ومناقبهم 
التـي  البطوليـة  والقصـص  وأثارهـم 
خاضوها كالشـهيد هاني طومر والشهيد 
حسـن املليص وغريهم من الشـهداء وعىل 
رأسـهم الشـهيد القائد حسـني بدرالدين 

الحوثي عليهم السالم. 
ويلفـت الدريب إىل أن مفهوم الشـهادة 
يف سـبيل الله حارض وبقـوة يف النصوص 
القرآنيـة التـي وردت يف مواضع مختلفة 
لتتحـدث عن املعنـى العظيم لشـهادة يف 
سـبيل اللـه وهـذا املفهوم يرسـخ ثقافة 
الشـهادة لدى األجيال التـي كانت تعيش 
يف ظالل ثقافـات مغلوطة، وأصبح الجيل 
ويسـتظل  املرحلـة  هـذه  يعـارص  الـذي 
بالثقافة القرآنية يسعى إىل الشهادة بكل 
شغف وشوق منطلقاً يف مختلف الجبهات 
القتالية يف مشارق اليمن ومغاربه ويسعى 
جاهداً لتطبيق هـذا املفهوم عمليٍّا وليس 

ُمَجـّرد انتماءات أَو شـعارات ترّدد وإنما يف 
ميدان العمل، ُمشـرياً إىل أن شـعبنا اليمني 
ُكــّل يوم يزف قافلًة وكوكبًة من الشـهداء 
يف سـبيل الله، وأن واقـع املناهج واملقّررات 
التعليميـة لم يعد ألي كيان حق التدخل فيه 
وتوجيـه األوامر بفضـل الله وفضـل دماء 
الشـهداء الذين حّرروا اليمن مـن الوصاية 

األمريكية وطهروها من الخونة والعمالء. 
بـدوره يقول الدكتـور حمـود األهنومي 
رئيس مركز شـهارة للدراسـات والبحوث: 
إن أسـباب غياب مفهوم الشهادة يف سبيل 
الله يف جانب املناهـج الرتبوية واألكاديمية 
والبحوث والدراسـات خالل املرحلة املاضية 
لـه عالقة بـغياب وتغييب الرؤية واملفاهيم 
القرآنيـة التي تبنى الحياة بشـكل عام عىل 
أََساسـها، إضافة إىل الفلسفة الرتبوية التي 
تشـتق منها املناهـج الرتبوية التـي كانت 
بعيـدة ُكـّل البعـد عن هذا املفهـوم وكانت 
تركز عىل مفاهيم خاطئة؛ بَسبِب تصورها 
الخاطـئ عـن الحيـاة التـي تقبـل بالذلـة 
والتبعيـة والقهـر، وكـذا؛ بَسـبِب طغيـان 
املفاهيم والثقافات املادية -لألسف الشديد- 
عند املنظر الرتبوي وصانـع القرار، إضافة 
إىل تدخـل اليهود والنصـارى الذين لهم دور 
ــة، موضًحا أن الوقائع  خبيث يف إضالل األُمَّ
أثبتت أن لهم تدخالً سـافراً يف تعديل وتغيري 
املناهج، والذين قال اللـه عنهم: «َويُِريُدوَن 
ـِبيَل»، والسـبيل هو سـبيل  أَْن تَِضلُّـوا السَّ
النهضة والعزة والتطور والحرية والكرامة، 
وكل هـؤالء يريدون تغيـري املفاهيم املؤدية 
لذلـك ولـن يرضوا عنهـا والجميـع يعرف 
تعديـل السـفارة األمريكيـة وملحقاتهـا 
للمناهج ما قبل ثورة الـ ٢١ من سـبتمرب، 
والسـبب الخامـس هـو توظيـف مفهوم 
الشـهادة يف سـبيل اللـه توظيفـاً خاطئـاً 
صورت عىل يد داعـش َوالقاعدة، عىل أنها 

انتحار وقتل أبرياء يف األسـواق واملسـاجد، 
وهذا تـم توظيفه بشـكل خاطـئ من قبل 
االسـتخبارات األمريكية؛ بَهدِف تشويه هذا 

املفهوم وتغييبه. 
وبخصوص كيفية إعادة االعتبار ملفهوم 
الشـهادة يف سـبيل الله من واقـع منهجي 
وأكاديمي يؤّكـد األهنومي يف ترصيح خاص 
لصحيفة املسرية عىل أهميّة إحياء مناسبة 
الشـهيد أوالً، ومـن هنا تأتـي أهميّة إحياء 
مناسبة الشهيد أنها تعيد االعتبار للمفهوم 
وتحيـي ما أحيـاه القرآن وتميت مـا أماته 
ا،  القـرآن الكريم وهذه مسـألة مهمـة ِجـدٍّ
ثانياً: إعادة االعتبار لهذه الثقافة وأدراجها 
ضمـن املقـّررات الرتبويـة والتعليميـة ويف 
املناهج ُعُمـوًما سـواء يف التعليم األََسـايس 
والثانـوي أَو الجامعـي واألكاديمي واملهني 
والفنـي، ثالثـاً: تقديـم مقـّرر خـاص عن 
موضـوع ثقافـة الجهـاد واالستشـهاد أَو 
ضمه ضمـن الثقافة اإلسـالمية وهذا مهم 
ليكون هناك مقّرر بعنوان الثقافة الجهادية 
يندرج تحته مفهوم الشهادة وثمارها وسري 
والشهداء ومنطلقاتها، والكثري من املفاهيم 
التي ركـز عليها القرآن الكريـم يف ٦٠٠ آية 
تتحدث عـن الجهـاد والشـهادة ويجب أن 
نعكس ذلـك يف مناهجنا الرتبوية ومقّرراتنا 
الجامعيـة، رابعاً: مـن األهميّـة بمكان أن 
يدرج موضوع الشهادة واالستشهاد ضمن 
األبحـاث والدراسـات والرسـائل الجامعية 
واملقـاالت املحكمة من َحيُث بحثه واملفهوم 
والتجليـات والشـواهد واألهميّـة والنتائج 
وكل مـا له عالقه باملوضوع، فهذا من املهم 

أن يكون هناك بحـوث أكاديمية تطرق هذا 
املوضـوع مـن ناحيـة فقهيـة واجتماعية 
وسياسـية وفكريـة وقرآنيـة وجعلـه أحد 
املواد الحيوية للبحـث وهذا يشء مهم يعيد 

االعتبار ملفهوم الشهادة يف سبيل الله. 
 

ث  تحعغٌه طاسمَّ
وعىل صعيد متصل، يرى عميد كلية اإلعالم 
الدكتـور عمر داعر، أن مفهوم الشـهادة يف 
سبيل الله تعرض للتشوية واإلبعاد عن فكر 
األجيال طيلة عقود الوصاية األمريكية عىل 
اليمن، َحيُث كان هنـاك محاوالت ربط بني 
الحديـث عن الشـهادة والجهـاد واإلرهاب 
وفـق الرؤيـة األمريكيـة التـي اسـتهدفت 
ــة العربية واإلسالمية بكافة شعوبها.  األُمَّ
ويفيـد داعر يف ترصيح خـاص لصحيفة 
املسـرية أن محتـوى مفهـوم الشـهادة يف 
سـبيل اللـه غائب عـن املقـّررات واملناهج 
الجامعيـة والرتبويـة، وكـذا عـن الربامـج 
والحلقات والنـدوات اإلعالمية يف مراحل ما 
قبل ثـورة الحادي والعرشين من سـبتمرب، 
السـيايس  النظـام  لتبعيـة  ذلـك  ويعـود 
لقوى الهيمنـة الصهيوأمريكيـة التي ترى 
يف الجهـاد والشـهادة يف سـبيل اللـه مبـدأ 
االسـتعمارية  مخّططاتهـا  مـع  يتناقـض 
يف املنطقـة، ُمضيفـاً أن من أسـباب غياب 
مفهوم الشهادة يف سبيل الله غياب املصالح 
والتوّجـهـات  األيدولوجيـات  واختـالف 
السياسـية فجميـع مـن كانـوا يحرصون 
عـىل الجهاد قبل املـرشوع القرآني اختلفت 

أسبابهم نظراً لتوّجـهاتهم. 

ويتابـع داعر: اقرتن مفهوم الشـهادة يف 
الفـرتة املاضيـة بحسـابات وأيدولوجيـات 
كثـرية تتغـري بتغـري املصالـح واالنتماءات 
حـرف  هنـاك  وكان  املرتهنـة  السياسـية 
ــة عن  لبوصلة العـداء باتّجاه يحـرف األُمَّ
عدوها الحقيقي املتمثل يف اليهود والنصارى 
والغـزاة واملحتّلني، ولكن اليـوم وبعد بروز 
املرشوع القرآني الذي أعاد ملفهوم الشهادة 
يف سـبيل الله االعتبار وضبط بوصلة العداء 
باتّجـاه أمريـكا وإرسائيل ومـن معهم من 
اليهود والنصارى أتـت الفرصة لنا لتطبيق 
ُكــّل تلـك املفاهيـم عـن الشـهادة وحـب 
الشـهادة ومـا يحصـل عليـه الشـهيد من 
جزاء عند ربه، وتَحّركنـا وفق تلك املفاهيم 
الربانية البعيدة ُكــّل البعد عن أية مصالح 
أَو أيدولوجيـات أَو توّجـهـات لهـذا يجـب 
تنمية املفاهيـم وتصحيح تلك املفاهيم عن 

ُحبِّ الشهادة والجهاد يف سبيل الله. 
وعـن كيفيـة تعزيـز ثقافة الشـهادة يف 
سـبيل الله يقـول داعـر: بالنسـبة لتعزيز 
جوانـب مفهوم الشـهادة يف سـبيل الله فـ 
٨ سـنوات من العدوان والحصـار والجهاد 
واالستشـهاد كانت وسـتظل كفيلة بتغيري 
ُكــّل التوّجـهـات لصالـح وطننـا وتعزيز 
ُهــِويَّتنـا اإليَمـانيـة وثقافتنـا القرآنيـة، 
ومـن جاهد واستشـهد له مكانـة كبرية يف 
قلوبنا ويف ُكـّل عام أتمنى أن يأتَي أسـبوع 
الشـهيد وأنـا من أُولئـك الذيـن اصطفاهم 
الله وقربهم وأحياهـم بقربه، منوًِّها إىل أن 
سـبل تعزيز ثقافة الشـهادة يف سـبيل الله 
لدى األجيال القادمة راسخة وقوية ويمكن 
تعميقهـا مـن خـالل تخصيـص دروس يف 
املناهج الدراسـية تحكي بطوالت وقصص 
بعض الشـهداء العظماء ومآثرهم وأهميّة 
الشـهادة وعظمتهـا، كمـا هـو الحـال يف 

املقّررات الجامعية. 
وخـالل زيارتنا املكتبـة املركزية بجامعة 
والورقـي  اإللكرتونـي  بقسـميها  صنعـاء 
لـم نجـد أي مرجـع أَو كتـاب أَو مؤلـف أَو 
دراسـة أَو بحث أَو رسـالة علمية، أَو مجلة 
تتحدث عن مفهوم الشـهادة يف سبيل الله، 
وسـري بعض الشـهداء العظمـاء وفضلهم 
يف  وال  اإلسـالمي  التاريـخ  يف  ال  ومناقبهـم 
زمننا املعارص، عدا بعض النرشات يف قسـم 
الدوريـات التـي رصـدت بعـض الكتابـات 
التحليلية صادرة عن مجالت عربية تتطرق 
للموضـوع من زوايـا تهدف لربـط الجهاد 
باإلرهـاب، مثل عنـوان الجهـاد واإلرهاب: 
مقارنة فكرية سياسـية معـارصة ونظرة 
يف الحركـة التاريخية أليديولوجيا الجهاد يف 
اإلسالم ومفهوم الجهاد والعالقة مع اآلخر، 
والصوفية والجهاد األصغر، وشـعر الجهاد 
يف بـالد األندلس، وأخبار تقـول إن إرسائيل 
تغلـق مـدن الضفة الغربية وغـزة يف ذكرى 
أبو جهاد، وقليل من العناوين املشوهة ملبدأ 

الجهاد والشهادة يف سبيل الله. 
ويف قسـم الرسـائل العلمية التي تحتوي 
عىل قسـم اإلسـالمية وعلوم القرآن الكريم 
حسـني  أحمـد  إيَمــان  األُسـتاذة  تقـول 
الفتيحـي رئيس قسـم الرسـائل العلمية يف 
املكتبـة املركزيـة: إنـه ال توجد أية رسـالة 

تتحدث عن الشهادة يف سبيل الله. 
كما يشـاطرها الرأي مدير عام املكتبات 
الـذي أفاد بأنه ال توجد أيـة مراجع تتحدث 
عـن هذا املوضوع وال وجـود ألي باحثني أَو 

مطلعني حول الشهادة يف سبيل الله. 
ويفيـد مديـُر عـام املكتبات بـأن املكتبة 
املركزيـة لـم تدخلها أية مراجـع منذ العام 
٢٠١٤م إىل اليـوم وأن املكتبـة اإللكرتونيـة 
توقـف عنهـا اإلنرتنـت؛ بَسـبِب العجز عن 
سـداد مبلـغ مايل عليهـا منذ شـهور، الفتاً 
إىل أهميّـة املكتبـة املركزيـة ورفدها ملراكز 
لكافـة  وتقديمهـا  والدراسـات  البحـوث 
الخدمـات لطالب العلـم والباحثـني، وأنها 
تواجـه بعـض العراقيل املوعـود بحلها من 

الجهات املختصة. 
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سطاُء الحعثاء.. دغعٌن ق ُتَسثَّدسطاُء الحعثاء.. دغعٌن ق ُتَسثَّد

الحعادُة تغاٌة أبثغئ الحعادُة تغاٌة أبثغئ 

ـئ بصاشُئ اقجاحعاد تخاظٌئ لُفطَّـئبصاشُئ اقجاحعاد تخاظٌئ لُفطَّ

طتمث غتغى الدطسغ 

يمكـُن لإلنسـان أن يـُردَّ الدَّيـن مهما بلغ 
ويمكن أن يَـُردَّ الجميل أَيْـضـاً بجميٍل أكربَ، 
لكن الحـريَة عندما تقُف أمـاَم ُديُوٍن يصُعُب 
عن  تسـديَدها وأمـام رجـال تعجـز حائـراً 
الوصـف أَو ذكـر مـا يسـتحقونه مـن قول، 
فتعود حامالً خيبتك مستسـلماً ال تجد سوى 
اإليَمــان بمـا قدمـوه كعظمٍة ليـس بعدها 
عظمـة وامليض عىل دربهم واالهتمام بذويهم 
والسـعي لنيل جائزتهم حتى نكون دائنني ال 

مدينني. 
فالشـهداء قصٌة ال يكتمل فيهـا الرسد وال 
تكفي مجمع روايات لتحوي الوصف، عظماء 
بكل ما تحمل الكلمة من معنى ال يشء يعادل 
عطائهم وال مقام يصل ملسـتواهم، ففضلهم 
كبـري وعطائهـم عظيم وهـم ليسـوا ُمَجـّرد 
قصة أَو رقم أَو قيمة يمكن قياسها فعطائهم 
وواقعهم أبعد من ذَلك بكثري، فقد ينفق املنفق 
أي يشء وبأعىل قيمة لكنه ال يصل إىل عطائهم 
وقيمة تضحيتهم، قد نوضح ذلك يف معنى أنك 
تنفـق مالك كلـه أَو نصفه لكـن املعنى األكرب 
والعطاء األعظم هو أن تعطي نفسك يف سبيل 
اللـه وما تملك تـاركاً ُكــّل يشء خلف ظهرك 
ليس لـيشء بل لوجه الله ويف سـبيله فعن أي 

عطاء تتحدثون؟

قد يجعلك الشـهيد يف مربٍع ضيق أعجز من 
بعـده يف التضحية والفداء فمـاذا تقول وماذا 

تعمل وماذا تصف نفسـك وماذا 
قدمـت حتـى تربهن بنفسـك أن 
تكـون باملسـتوى الـذي وصلـوا 
إليه يف طريق سـبيل الله مجاهداً 
طامحاً يف شـهادٍة برفقة األنبياء 

والصالحني والشهداء. 
لقـد كان الشـهداء مجاهدين 
ُعظمـاَء زهـدوا عـن َكثـرٍي مـن 
ملـذات الحيـاة وتجـاوزوا ُكــّل 
الدنيا  وحب  والشـهوات  املطامع 
غـري  واألوالد  الزوجـات  وتركـوا 

نادمني أَو جاحدين بنعم الله عليهم بالتوفيق 
بالشـهادة التي بها اسـتمدوا الكرامة وعشنا 
معنـى الكرامة نتيجـة تضحياتهـم، فغمروا 
تـراب األرض بالـدم فأنبتت هـذه األرض عزًة 
وكرامـًة وإبـاًء وأنفـًة ومجـداً ال يغـرب أبداً 
مادام هناك عظماء سـقطوا ألجل هذه القيم 

العظيمة. 
تدنس األرض وتدنس األعراض عندما تخلو 
األوطـان من مقامـات الشـهداء وروضاتهم، 
وتقـدس األوطان وتعترب أرضاً مقدسـة تخلو 
مـن الوصاية واالحتـالل واالسـتعمار عندما 
الزكيـة  الشـهداء  بدمـاء  التضحيـة  تكـون 
واملعانـي واملقامـات والدروس التـي قدموها 

يف سـبيل العزة والكرامة، وسـنحتفل بذكرى 
العظماء وبأسـبوع الشـهيد وذكرى التحرير 
وبيوم الشـهيد ولنا بذَلك فخراً ال 

يوصف وال ينتهي. 
روضات الشـهداء هـي معنى 
مجـد للذكـرى ورسـالة ووصية 
املنجزات  عـىل  بالحفاظ  لألجيال 
يف سبيل الحرية والنرص، فامضوا 
عـىل دربهـم وقصـوا القصـص 
آبائكـم  قـدم  مـاذا  لألجيـال 
وأجدادكـم وأخربوهـم أن الخيار 
هـو بالحفاظ عىل املكتسـب وال 
قبـول لضياع القضية التي دفعنا 

فيها ثمناً غالياً من خرية أبنائنا. 
اخترصنـا الطريـق بالعبـور للمربـع املراد 
الوصول إليه وكلفنا ذَلك َكثرياً، كلفنا ذلك دماًء 
زكية فحصلنا عىل بطاقة النرص واستشـعرنا 
معنى التحريـر من العبوديـة والوصاية وكل 
ذلك ثمار التضحية التي قدمها الشـهداء وبما 
أن الرجـوع للخلـف ليس سـهالً فنحن قدمنا 
ما لـم يقدمه غرينـا نحن دفعنا ثمنـاً باهظاً 

ويصعب عىل اآلخرين تسديد الثمن. 
استشعرنا يف واقعنا ثمار تضحيات الشهداء 
وأدركنا املعاني الواقعية يف حياتنا وأننا نعيش 
برغـٍد وحرية نظري تضحياتهـم التي قدموها 
ألجلنا، والسـؤال ماذا علينا تجاه الشهداء ولو 

البسـيط كرد جميل واجـٍب وال خيار آخر غري 
ذلـك، ماذا علينا تجاه أرس الشـهداء وذويهم، 
إال أن نقـف اليـوم قيـادًة وحكومـًة وشـعباً 
وأفـراداً بـرد الجميـل ألبنـاء وذوي الشـهداء 
كديـٍن يف رقابنا عليهم الـذي لو نقف ألف عام 

ملا استطعنا أن نفيهم حقهم. 
إنـا عىل العهد يـا أصدق القـوم، عىل العهد 
يـا رمـوز النرص وصناعـه، لقـد مزجت هذه 
األرض ترابها بدمائكم لتصنع منه راية النرص 
والكرامـة، وتعرب فوق أشـالئكم إىل بر األمان 
وشـاطئ التحرير، فال عذر لنا إن نسـينا، وال 
عـذر لنا إن تجاهلنا، وال عـذر لنا إن تراجعنا، 
معكـم وإليكـم وكل أرسة يف حدقـات أعيننـا 
قبـل أرسنا، فطوبى لكم وهنيئـاً هذا التكريم 
العظيم، وسـنميض لنيل ما نلتموه إن أراد لنا 
الله ذلك أَو سـنكمل املشوار حتى تحني ساعة 

االنتصار. 
ومـن هذا املنرب وصيًة لكل يمني حر، كونوا 
أوفياء بالعهد املقطوع مع من أوفوا به مبكراً، 
إياكـم والرتاجـع أَو التهـاون فيمـا قدمـوه، 
إن ُكــّل لحظـة أمـن وكل اسـتقرار وكرامة 
نعيشـها دفع ثمنها أُولئك املؤثـرون بدمائهم 
الطاهرة، فال خري فينا إن نسـينا وال خري فينا 
إن تراجعنـا، وكل أرسة شـهيد هي أرسة ُكـّل 
يمني لنرد ولو شيئاً مما قدموه رغم استحالة 

ذلك. 

غازي طظغر 

بدايـًة ال شـك أن مـن يقتـل يف سـبيل الله 
واملستضعفني من عباده أنه شهيداً حياً يرزق 
يف ضيافة ملك السـماوات واألرض، وبالتأكيد 
أن الشـعب اليمنـي يخـوض معركة مصريية 
فرضت عليه منذ أكثـر من ثمانية أعوام حني 
أعلـن تحالف عدوان عـىل اليمن من العاصمة 
األمريكية واشـنطن وأعلنت أمريكا منذ اليوم 
األول دعمها اللوجستي واالسـتخباراتي لهذا 

التحالف برصيح العبارة.
وال يخفـى عـىل أحـد أن أمريـكا هـي أم 
اإلرهـاب وأنهـم اليهـود وأئمـة الكفـر والله 
يقول للمسـلمني: (قاتلوا أئمـة الكفر) وليس 
تحالفوا معهم، وقال سبحانه وتعاىل: (يَا أَيَُّها 
الَِّذيـَن آَمنُوا إِْن تُِطيُعوا َفِريًقـا ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا 

اْلِكتَاَب يَُردُّوُكْم بَْعَد إِيَماِنُكْم َكاِفِريَن).
أصبـح  معهـم  تحالفـوا  الذيـن  والعـرب 
حكمهـم حكم الكافريـن، وال يخفى عىل أحد 

الجرائم التي ارتكبها هذا العدوان واستهدافه 
للمدنيـني العـزل األطفـال والنسـاء وهـم يف 
بيوتهـم آمنـني منـذ أوىل غاراتـه، وبالتايل ما 
كان ألحـرار ورشفـاء اليمن إالَّ أن يسـتجيبوا 
لداعي الله: (َوَما َلُكْم َال تَُقاِتلُوَن ِيف َسـِبيِل اللَِّه 
َواْلُمْستَْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن)، 
ومستندين إىل قوله تعاىل: (أُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن 

ِهْم َلَقِديٌر). ِبأَنَُّهْم ُظِلُموا، َوإِنَّ اللََّه َعَىل نَْرصِ
وتَحّركـوا بـكل بسـالًة وإقـدام إىل جبهات 
العزة والكرامة للدفاع عن أنفسـهم وشعبهم 
وأرضهم وعرضهم ضد الغزاة واملحتّلني الذين 
قتلوا وحـارصوا اإلنسـان وهتكـوا األعراض 
واسـتباحوا الحرمات ونهبوا ثـروات الوطن، 
والبصـرية  الوعـي  يحملـون  وهـم  تَحّركـوا 
والرشعيـة اإللهيـة ووقفـوا صخـرًة صمـاء 
تحطمت أمامها ُكـّل مؤامرات األعداء وخابت 

ُكـّل آمالهم ورهاناتهم.
تَحّركـوا وهـم يحملـون الوعـي والبصرية 
والحق اإللهي ومـن ُقتل منهم يف املعركة فهو 

ارتقـى شـهيداً يف سـبيل اللـه، َحيـُث الحياة 
األبديـة والخلود الدائـم وإىل عالم يمأله الفرح 
يف ضيافة أكرم األكرمني: (َوَال تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن 
ُقِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا، بَْل أَْحيَاٌء ِعنَد َربِِّهْم 
يُْرَزُقـوَن) فعليهـم مـن الله أزكى السـالم ما 

تعاقب الليل والنهار.
وأقول ألُِرس الشـهداء حقيقـًة ليس هنالك يف 
اللغـة مفـردات تفيكم حقكم ولكـن باختصار 
ال تنسـوا مـا قاله الحسـني ألهل بيتـه -عليهم 
السالم- قبيل استشهاده: «دعوا األعداء يموتون 

حـرسًة دون أن يروا منكم قطرة دمع واحـدة».
وال تنسـوا أن هـذه سـنة الحيـاة ال بد من 
الفراق لـكل النـاس ولكننا نحـن املجاهدون 
أجرنـا عىل اللـه وغايتنا رضا اللـه وأن نلتقَي 
يف جنتـه وسـواًء كنا يف هـذه الطريـق أَو كنا 
كالنـاس الخوالـف ال بُـدَّ لهم مـن املوت ومن 
الفـراق وإنمـا تكرماً من الله ملن يسـريون يف 
طريق الجهاد مثل األنبياء أن يكرمهم بالحياة 
الطيبـة والكرامـة والعـزة واملغفـرة والرزق 

الكريم وفوق ُكـّل هذا جنة عرضها السماوات 
واألرض.

وبما أن املوت قضية محتومة فال نبايل. 
وباألحـرى أقـول لـكل مـن قدم شـهيداً يف 
سـبيل الله ويف الدفاع عن املسـتضعفني وعن 
حريـة واسـتقالل الوطـن: أُقبـل رؤوسـكم 
الشـامخة وأنحني إجالالً وتقديراً لكم ونفيس 
وروحـي لكـم الفداء يـا من جسـدتم العطاء 
والبـذل والصـرب يف أبهى وأرقـى معانيه والله 
إني أخجـل؛ ألَنَّي ال زلت إىل اآلن لم استشـهد؛ 
وألنـي أعيش يف هناٍء وأمٍن واسـتقرار بفضل 
دماء شـهدائكم -عىل أرواحهم الطاهرة أزكى 
السـالم- الذين قدمتموهم يف سبيل الله ولكن 
هـذا قضاء اللـه وقدره وسـيأتي يـوم وأفوز 
بالشـهادة يف سـبيل اللـه كما فاز شـهداؤكم 
وستدركون حينها أني لم أكتب إليكم من باب 
التشـجيع بل إن الشهادة حلم وأمنية لكل من 
عرف الله ووثـق به وكل من عرف أنما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وأن نعيم اآلخرة خريٌ وأبقى. 

أم التسظ أبعذالإ

قدمهـا  التـي  التضحيـات  تلـك  عظيمـٌة 
شـهداؤنا البواسـل والتي أثمرت عزًة وكرامًة 
لشعبنا وأمتنا ولكل أحرار العالم وغريت واقع 
ـــة من حال الذل والهـوان والخضوع إىل  األُمَّ
الحريـة والعـزة والسـيادة الوطنيـة وامتالك 
القـرار وحق املواجهة والدفاع عن النفس وأن 
تصبـح يف موقـف التحكم بكل شـٍرب يف أرضك 

وكل الثروات فيها. 
ثقافة االستشـهاد جاءت مـن وحي ثقافة 
القـرآن القائمة لحفظ الدين وأركانه وحماية 
املسـتضعفني والدفـاع عنهـم وهـي ثقافـة 
تنهـض باملجتمعـات وتهـدف إىل بنـاء أجياٍل 

قوية قادرة عىل حمايـة أوطانها والدفاع عن 
كرامتها فال ترىض بوصاية وال تقبل محتّالً أَو 
عميالً وال يرهبها عـدواً أَو غاصباً وال تخضع 
أليـة قوة يف الكـون مهما بلغت شـّدتها؛ ألَنَّها 
أجيال تشـبعت مـن وحي ثقافـة القرآن التي 
تجعل من تعلق بها وعـرف الله من خاللها ال 
يخَش أحداً سـوى اللـه وال ترعبه أية مخاوف 

ما دام عىل طريق هدى الله. 
حني تصبح ثقافة الشـهادة َواالستشهاد 
ـٍة، معنى  مغروسـة يف جيٍل أَو مجتمٍع أَو أُمَّ
ــة  ذلك أن يكون هذا الجيل أَو املجتمع أَو األُمَّ
بشـكٍل عام عصيٍّة عىل األعداء صعبة املنال، 
االسـتيطانية،  مشـاريعهم  لـكل  مقاومـة 
وحتى الهادمة للفكر واملجتمع من الحروب 

الناعمـة وذلك من خـالل املبـادئ املنحرفة 
التي يبثها األعداء؛ بَهـدِف زعزعة الُهــِويَّة 
اإليَمـانية ألي مجتمع وحرفه نحو االنبهار 
واالقتبـاس من ثقافـات الغرب املسـمومة 
الهادمـة لألخـالق والبعيـدة عـن الفطـرة 
اإلنسـانية السـليمة التي فطر الله اإلنسان 

عليها. 
يف جانـٍب آخـر تأتـي ثقافـة االستشـهاد 
والشـهادة كمـرشوٍع للمواجهـة، حيُث إنها 
الوعـي  يف  ثـورٍة  إىل  وأدت  األعـداء  أربكـت 
ومعرفٍة واضحـة بالعدّو الحقيقي والحرص 
عـىل فضح ُكـّل أعماله، ومـا رفض التطبيع 
مـع العـدّو اإلرسائيـيل الغاصـب إالَّ ترجمًة 
واقعيـة لهذه الثقافة التي أثبتت أثرها الكبري 

ليـس عـىل الفـرد أَو املجتمع فقط، بـل إنها 
مؤثـرة حتـى يف املنهجيـة التي تسـري عليها 
ـًة  املجتمعـات فتصبـح تلـك املجتمعـات أُمَّ
تحمل فكراً عظيماً ومرشوعاً َكبرياً قادراً عىل 
ـًة  حمايتها والنهضة بها إىل أن تكون خري أُمَّ

أخرجت للناس. 
معنـى  ترجمـوا  مـن  العظمـاء  شـهداؤنا 
تلـك الثقافـة واقعـاً تجسـد فيهـم فأنبتـت 
تضحياتهـم العزة الكرامـة ألوطانهم ودينهم 
وأمتهـم وجعلـت دماؤهـم الطاهـرة أرضهم 
مقـربًة للغزاة ونالوا ما نالوا يف الدنيا من املجد 
والعظمة واسـتحقوا النجاة من املوت َوالفوز 
والخلـود أحيـاًء مكرمني يف مقعـد صدٍق عند 

مليٍك مقتدر. 
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شطسفُئ الحعادة أرصى 
طراتإ التغاة 

د. تئغإ الرطغمئ
منـذ أن وجد اإلنسـان 
عـىل هـذه األرض وهـو 
تواق إىل امللـك والخلود يف 
الدنيـا وكان هذا املطمع 
أحـد مغريات الشـيطان 
اإلنسـان  إليقاع  كمدخل 
يف املعصيـة بما يجسـده 
القـرآن الكريم من قصة 
أبينـا آدم مع الشـيطان، 
واملعصيـة التـي ارتكبها 
قبل أن يتـوب الله عليه: 
يَْطاُن  (َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ
ِليُبْـِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعنُْهَما ِمْن َسـْوآَِتِهَما َوَقاَل َما 
ـَجَرِة إالَّ أَْن تَُكونَا َمَلَكنْيِ  نََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشَّ
أَو تَُكونَا ِمَن اْلَخاِلِديَن) (األعراف)،: (َفَوْسـَوَس إَِليِْه 
يَْطاُن َقاَل يَا آََدُم َهْل أَُدلَُّك َعَىل َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك  الشَّ
َال يَبْـَىل، َفـأََكَال ِمنَْها َفبَـَدْت َلُهَما َسـْوآَتُُهَما َوَطِفَقا 
يَْخِصَفـاِن َعَليِْهَما ِمـْن َوَرِق اْلَجنَِّة وََعـَىص آََدُم َربَُّه 
َفَغـَوى، ثُمَّ اْجتَبَـاُه َربُُّه َفتَاَب َعَليِْه َوَهدى) (سـورة 
طه)، استمر هذان املدخالن (الخلد وامللك) كمدخلني 
رئيسـيني يغوي الشـيطان بهما اإلنسـان بأساليب 
شـتى أبرزها الرتكيز عىل حب الـذات املادية املتمثل 
بالجسـد، وتخويفه باملـوت الذي يعنـي فقدان هذا 
الجسـد، إخالالً بأبسط املدركات املكونة لهذا الكائن 
(اإلنسان) بأنه روح وجسد، لذلك كان الفارق يف فهم 
هذا التوازن املادي والروحي هو الجوهر الذي ينطلق 
منه املؤمنني يف مواجهة التخويف الشيطاني: (الَِّذيَن 
َقاَل َلُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشـْوُهْم 
َفَزاَدُهـْم إيَمـانـا َوَقالُوا َحْسـبُنَا اللُه َوِنْعـَم اْلَوِكيُل، 
َفانَْقَلبُوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اللِه َوَفْضٍل َلـْم يَْمَسْسـُهْم ُسوٌء 
َواتَّبَُعوا ِرْضَواَن اللِه َواللُه ذُو َفْضٍل َعِظيٍم، إِنََّما ذَِلُكُم 
ـيَْطاُن يَُخـوُِّف أولياءُه َفـَال تََخاُفوُهـْم َوَخاُفوِن  الشَّ
إِْن ُكنْتُـْم ُمْؤِمِننَي) (سـورة آل عمـران)، هنا تتجىل 
حقيقـة الفهـم واإلدراك املعـريف التكوينـي املتوازن 

ملعرفة اإلنسان لنفسه. 
ويف املقابـل يـرد الله تعـاىل عىل أصحـاب النظرة 
املاديـة املختلـة: (الَِّذيَن َقالُـوا ِإلِْخَواِنِهـْم َوَقَعُدوا َلْو 
أََطاُعونَا َما ُقِتلُوا ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن أنفسُكُم اْلـَمْوَت إِْن 
ُكنْتُْم َصاِدِقـنَي)، وال يكتفي الله تعاىل بحقيقة عدم 
درء اإلنسـان عن نفسـه املوت، وإنما يليها مبارشة 
التعريف بالحقيقة الجوهرية الكربى: (َوَال تَْحَسـبَنَّ 
الَِّذيَن ُقِتلُوا ِيف َسـِبيِل اللِه أَْمَواتًا بَـْل أَْحيَاٌء ِعنَْد َربِِّهْم 

يُْرَزُقوَن) (من سورة آل عمران). 
هذه الفلسـفة التي ينبغي أن يصل لها اإلنسـان، 
هي فلسـفة الجوهر اإلنسـاني؛ باعتبار أن اإلنسان 
يف حقيقتـه جوهر روحـي، وما الشـق اآلخر املادي 
(الجسـد) إال عبـارة عـن وسـيلة النعـكاس العمل 

إيجاباً أو سلباً عىل تلك الروح. 
لنأخذ مثالً بسـيطاً لتقريب الصورة أكثر، الخوف 
مـن امليت، هو أََساسـاً أن هذا الجسـد أصبح يفتقر 
لجوهر الحيـاة (الروح) لذلك بعـد أن تفارق الروح 
الجسـد، يصبح هذا الجسد موحشاً ال يمكن أن تنام 
بجانبه أَو تسـتأنس به مهما كنت تعـزه، أباً أَو أخاً 
أَو زوجـًة.. وال يبقى إالَّ دفن الجثة إكراماً لها، حتى 
ال تسـبب تلك الجثة برائحتهـا وتناثرها أذى للناس، 
بل تتحول أعضاء الجسد املادي شهوداً عىل صاحبها 
يوم القيامـة: (اْليَْوَم نَْخِتُم َعـَىلٰ أَْفَواِهِهـْم َوتَُكلُِّمنَا 
أَيِْديِهْم َوتَْشَهُد أَْرُجلُُهم ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَن)، (سورة 

يس).
هنا تكمـن النقطة الفارقة يف التفكري، بني تغليب 
الجانب املـادي أَو الروحي، فالشـهيد عندما ضحى 
بجسـده يف سـبيل إعالء كلمة الحق، لم يكن له ثمنا 
إالَّ الخلود وملك ال يفنى، (أَْحيَاٌء ِعنَْد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن)، 
(أَْحيَاٌء َوَلِكْن َال تَْشـُعُروَن)، ومن ثم وصوله إىل أرقى 
مراتـب الحياة (الحياة األبدية)، لكـن الحقيقة املرة 
التـي ينبغي أن ندونها بحرسة، حتى وأن أدركنا هذا 
الجوهر وتغلغلنا يف فلسفة الشهادة، تبقى الشهادة 
اَها  يف سبيل الله منحة وعطاء وحظ عظيم (َوَما يَُلقَّ
اَهـا إالَّ ذُو َحـظٍّ َعِظيٍم)،  إالَّ الَِّذيـَن َصـَربُوا َوَما يَُلقَّ

(سورة فصلت). 
فهنيئـاً ملن فازوا بهذا العطـاء فهم األحياء ونحن 
األمـوات، إىل أن يمن الله علينا بنظرٍة من عنده (ذَِٰلَك 

ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم). 

سطى طساِر الحعثاء ظمدغ

طاضعن سطى درب الحعثاء طاضعن سطى درب الحعثاء 
ُأم غتغى الثغعاظغ 

قّدم شهدائنا العظماء للعالم أجمع 
مدى قوة وبأس واستبسـال الشـعب 
اليمنـي املجاهد والصابر واملحتسـب 

أجرُه من الله تعاىل.
شـهدائنا الكرماء هم رجاٌل صدقوا 
مـا عاهدوا الله عليه مضوا يف سـبيل 
والعـرض  األرض  عـن  للدفـاع  اللـه 
والوطن، مضـوا ولم يعرفـوا الخوف 
أَو االهتزاز ملا سـيحصل لهم، انطلقوا 
ولم  ة  املسريَّ وكالطائرات  كالصواريخ 
يخافـوا يف اللـه لومـة الئـم، انطلقوا 
وكل غايتهم هـي رفع دين الله وراية 
الحـق لتكون خفاقة عـىل ُكـّل ربوع 
وطنا الغـايل، وليعلنوا للعالم الصامت 
والخانـع واملنافق أنه ال مكان للباطل 

والفساد يف يمن اإليَمـان والحكمة. 
الشـهداء -سـالم اللـه عليهم- هم 
رجاٌل عرفوا وعشـقوا معنى الشهادة 
من املنظـور القرآني واالستبسـال يف 
سبيل الله، وقد قدموا شاهًدا حيٍّا عىل 
عظمة اإلسـالم وعظمة هذه املسرية 
القرآنيـة وعىل أعـالم الهدى -سـالم 
الله عليهـم-، وحملـوا أرواحهم عىل 
أكفهـم قبـل حملهم سـالحهم وهذا 
كان لـُه األثـر الكبري والواقـع األكرب 

األبطـال  مجاهدينـا  نفسـيات  عـىل 
وعـىل موقفهـم الحـق ألنهـم باعـوا 
لله أنفسـهم والله اشـرتى، فنعم من 
تجارٍة رابحة وفوٍز عظيم فليس فيها 

خسارٌة عىل اإلطالق. 
الشهادة هي اصطفاء من الله تعاىل 
أختـص بها الله ملن يشـاء من عباده 
املؤمنني، عباده املخلصني؛ ألَنَّها منحة 
إلهية ورفعة ربانية خالدة للمخلصني 
من عبـاده، وهي أرقـى وأعظم يشء 
يعملـُه املخلصني؛ ألَنَّهـم يعرفون أن 
الحيـاة الدنيـا إنمـا هي اختبـار لهم 
ليعلم الله املجاهدين ويعلم الصابرين 
فاملـوت والفناء قضيـة حتمية ال بُـدَّ 
منها لـكل الناس، فبقوا هـم األحياء 
عنـد ربهـم ويف ضيافته، وهـل هناك 
أجمـل وأرقـى مـن ضيافـة الرحمن 
املخلصني،  لعبـاده  وتعـاىل  سـبحانه 
فهـم قـد اسـتغلوا حياتهـم بالجهاد 
وموتهـم بالشـهادة يف سـبيل اللـه، 

فاملحيا واملمات لله سبحانه وتعاىل.
شـهدائنا العظماء أضـاءوا للوطن 
كالقناديـل املشـعة بنـور اإليَمـان يف 
ظلمـات الطريق الذي سـعت لُه دول 
العـدوان والشـيطان األكـرب أمريـكا 
وإرسائيل، ففازوا بالشـهادة الربانية 
من خالق الكون، شهادة ليس كمثلها 

شـهادة يفرح بها اإلنسـان، شـهادة 
الخلد والفوز العظيم وجنات عرضها 
السـماوات واألرض أعـدت للمتقـني 

والرضا من رب العاملني. 
الشـهداء العظمـاء اليـوم أصبحوا 
لـكل اليمنـني الرشفاء ينبـوع عطاء 
والصالبـة  القـوة  منهـم  يسـتمدون 
ومواصلة املشـوار حتى النرص املبني، 
النـرص امُلرشف لـكل يمني حر رفض 
مهما  للعـدوان  والخنـوع  الخضـوع 
الكبـرية  وأسـلحتهم  قوتهـم  كانـت 
والعمالقة َهـا هي اليوم وبعد ثماني 
سـنوات من العدوان الظالم عىل يمن 
األنصـار كالقشـة التي ال تسـتطيع 

عمل يشء.
وأظهـر للعالـم أجمـع مـدى قـوة 
وصالبـة املجاهـد اليمنـي؛ ألَنَُّه حمل 
واالقتـَداء  والبصـرية  اإليَمــان  نـور 
برسـول اللـه وآل بيته، ألَنَّهم ُسـفن 
النجـاة وبأعـالم الهـدى -سـالم الله 

عليهم-. 
أَو  عميـل  أَو  خائـن  ألي  مـكان  ال 
مرتِزق يف يمن اإليَمــان والحكمة ما 
دام مجاهدينا األبطال مواصلني درب 
إخوانهم الشهداء العظماء، سالم الله 

عليهم ما تعاقب الليل والنهار. 

سئثاهللا تجام ظاخر
الشـهادُة يف سـبيل الله تعاىل لها عند الله ُسبحانَه 
وتعـاىل مكانٌة يجب عىل املسـلم أن يعـرف عظمتها 
ومكانتهـا ألن لـو عرفها املؤمن سـوف تجعـل ُكـّل 
مسـلم مؤمن بالله أن يتَحّرك إىل الجهاد يف سبيل لله 
تعاىل دون أي تـرّدد يف ذَلك؛ ِمن أجل الدفاع والحماية 
عن الدين وعن العرض واألرض وأن مكانة الشـهداء 
وعظمـة الشـهادة قويـة عنـد الله سـبحانه وتعاىل 
تجعلنا أن نتَحّرك بخطى ومسـار الشهداء وهذا وعٌد 
إلهي يوعد الله به للشـهداء وقد قال يف قوله تعاىل يف 
اآليات القرآنية: (َوال تَُقولُوا ِلَمْن يُْقتَُل ِيف َسـِبيِل اللَّـِه 

أَْمـواٌت بَْل أَْحياٌء َولِكْن ال تَْشـُعُروَن)، وقال سـبحانه 
وتعاىل (َوال تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا ِيف َسِبيِل اللَّـِه أَْمواتاً بَْل أَْحياٌء ِعنَْد 

َربِِّهْم يُْرَزُقوَن).
وهذه اآليات يدلل فيها عىل أن قيمة وعظمة وأهميّة الشـهادة 
هـي املتغريات التـي يصنعها الله يف ُكـّل زمـن ومكان وعىل نحو 
تصاعدي لصالح عباده الله من املسـتضعفني يف األرض بالتَحّرك 
يف مرشوع الشـهادة يف سـبيل الله تعاىل وهذا يدل عىل ُكـّل مسلم 
ومؤمـن بأنه يدافع عـن الدين اإلسـالمي وأن هـذا املؤمن كامل 
اإليَمــان ومؤمن بالله والدفاع عن اإلسـالم وأن هذا املؤمن خلق 
ِمن أجل التَحّرك نحو الشـهادة والدفاع عن عرضه ودينه وأرضه 
فيجـب علينا اليوم السـري بخطى الشـهداء؛ ألَنَّ هنـاك كثري من 
املصاديـق بانتمائنا لإلسـالم الحنيف والقرآن الكريم وبالرسـول 
العظيـم -صـىل الله عليـه وآله وسـلم- يجب علينا بـأن نتثقف 
بثقافة القرآن الكريم الذي تحدث عن مكانة وعظمة الشـهادة يف 
سبيل الله تعاىل بالدفاع عن الدين والعرض ومنع االحتالل األجنبي 
لدخول مقدسـاتنا الدينية وإفشال مخّططات الكيان الصهيوني 
األمريكي وإيقاف أطماعهم التي تسـعى إىل نهب ثروات وخريات 

ــة اإلسالمية.  شعوب األُمَّ
نحـن نعيش يف هذه األيّام الذكرى السـنوية للشـهيد ولكن يجب 
علينـا االهتمـام بأرس الشـهداء والرعاية لهم وهـذا أقل واجب عىل 
الجانب الرسمي والشـعبي نحو تضحية الشهداء ومكانتهم ويجب 
علينا التذكري حول عظمة ومكانة الشـهداء يف سبيل الله تعاىل ومن 

التعظيم والتبجيل لعطائهم وأنها أرشف تضحية يف سـبيل الله تعاىل 
ِمن أجل نرصة املستضعفني والدفاع عن الدين والعرض وهذا واجب 
علينا التَحّرك إىل الجهاد يف سبيله ِمن أجل نصون الدين 
ونحافظ عىل العرض واألرض فقد جعل الله للشـهداء 
عظمـة ومكانة كبـرية لم يتوقـع اآلخريـن وال يمتلك 

مكانتهم سوى األنبياء فقط.
وأرس الشـهداء هـم مسـؤوليتنا وهـو أقل واجب 

نحو الشهداء.
وأشهد أن ال إله إالَّ الله وحَده ال رشيك له، القائل: 
{إِنَّ اللََّه اْشـَرتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أنفسُهْم َوأموالُهْم ِبأَنَّ 
َلُهُم اْلَجنََّة يَُقاِتلُوَن ِيف َسـِبيِل اللَِّه َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن 
ا ِيف التَّْوَراِة َواْإلِنِْجيِل َوالقرآن َوَمْن أَْوَىف  وَْعًدا َعَليِْه َحقٍّ
وا ِببَيِْعُكُم الَّـِذي بَايَْعتُْم ِبِه  ِبَعْهـِدِه ِمَن اللَِّه َفاْسـتَبِْرشُ

َوذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}. 
وقد شـهد لهم سيُدنا وأُسـوتُنا محمد عبُد الله ورسوله القائل 
نْيَا وأن َلُه  عنهـم: (َما ِمْن أحد يَْدُخُل اْلَجنََّة َفيُِحبُّ أَْن يَْرِجَع إىل الدُّ
ِهيُد َفإنَُّه يَتََمنَّى أَْن يَْرِجَع َفيُْقتَُل َعْرشَ َمرَّاٍت  َما َعَىل األرض إالَّ الشَّ

ِلَما يََرى ِمَن الَكَراَمِة). 
صلـوات اللـه وسـالمه عليـه وعـىل آلـه الطيبـني الطاهرين، 
ورضـوان الله عن الصحابة األخيار والتابعني األبرار، فهناك كثري 
من اآليات نزلت وذكرت عن عظمة ومكانة الشهداء وقد قال الله 
سـبحانه وتعاىل عن الشهداء: {َوَال تَْحَسـبَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا ِيف َسِبيِل 
اللَّـِه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعنَْد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن َفِرِحنَي ِبَما آتَاُهُم اللَُّه ِمْن 
وَن ِبالَِّذيَن َلْم يَْلَحُقـوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أالَّ َخْوٌف  َفْضِلِه َويَْسـتَبِْرشُ
وَن ِبِنْعَمٍة ِمـَن اللَِّه َوَفْضٍل وأن  َعَليِْهْم َوَال ُهْم يَْحَزنُوَن، يَْسـتَبِْرشُ

اللََّه َال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمِننَي}. 
ومنزلة الشـهداء رفيعة ال تدانيها أية منزلة عند الله سـبحانه 
وتعـاىل ويف قلوب املؤمنني الذين يحبـون أن يلحقوا بركب األنبياء 
والصديقـني فهـي بالنسـبة للمؤمنـني املجاهدين يف سـبيل الله 
الوسـيلُة التي يمكن أن تؤهلهم ملرافقة صفـوة عباد الله والفوز 
بالفضل اإللهي العظيم الذي قال الله سـبحانه وتعاىل عنه: {َوَمْن 
يُِطِع اللََّه َوالرَُّسـوَل َفأُولئك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعَليِْهْم ِمَن النَِّبيِّنَي 
اِلِحنَي َوَحُسَن أُولئك َرِفيًقا ذَِلَك اْلَفْضُل  َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ َوالصِّ

ِمَن اللَِّه َوَكَفى ِباللَِّه َعِليًما}. 
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السقصاُت افطرغضغئ المخرغئ.. ظاعُرعا افطظ لطمقتئ الئترغئ وباذُظعا اقجاسمار المساصئطغ لمخر
سطغ سئث الرتمظ المعحضغ

تتجىل الحقائُق وتتكشـف أمـام العلن 
يوماً بعد آخر، إذ يسعى األمريكي إىل إذالل 
أنظمة الشـعوب العربية بظاهر السـالم 
واألمن الدويل وآخرها إرغام زعماء الدول 
العربيـة األثرى واألكثـر غنًى عىل تطبيع 
السـالم مـع إرسائيـل وذلك لكي يسـعى 
العـدّو الصهيونـي إىل بسـط نفـوذه من 
خالل التبـادل الثقـايف واالنفتاح الفكري 
مـن خـالل مظاهـر التـربج وغريها من 
األعمال التي نـرى الدول العربية تتهافت 
ا دون  نحو تطبيقها وبشـكٍل رسيٍع ِجـدٍّ
تأخـر، ومع مـرور الوقـت نجـد التقدم 
الرسيـع نحو رغبات اليهـود والنصارى، 
يقابلـه تسـارع كبري يف فرض السـيطرة 
عىل الجزر واملوانئ البحرية العربية وهذا 
تمهيـد كبري إلنشـاء الدولـة اإلرسائيلية 
العظمـى التي سـتحكم ما بـني النهرين 

الفرات والنيل. 
يـوم كشـف الرئيـس الراحـل العقيد/ 
معمر القذايف، عن اسـرتاتيجية اليهود من 
خـالل عقد قمة عربيـة رصح من خاللها 
بأن الكيان الصهيوني يسـعى للسـيطرة 
وفرض النفوذ عىل ما بني النهرين وإعادة 
دولتهـم املزعومـة يف مـرص وأن الهـدف 
الرئييس ليس دولة فلسطني ولكن لم يجد 
اليهـود أي خيـار آخر سـوى ادِّعاء هيكل 
سـليمان وأنهـا أرض امليعـاد ومعتقدات 
صهيونيـة لغـرض إيجـاد نواة أََساسـية 
لفرض السـيطرة وإنشـاء قـوة ينفذون 
ـة العربية وخلخلة الدول  من خاللهـا لألُمَّ
ــة  العربية وإيجاد فوىض يف أوسـاط األُمَّ
العربيـة.. وهو واقع تعيشـه اليـوم ُكـّل 
الدول العربية ونستطيع القول إن نسبة ما 
تم إىل اآلن (50 %) من املخّطط الصهيوني 
يف الـدول العربيـة، هذا الرئيـس فيما بعد 
أصبح أضحوكة لدى زعماء الدول العربية 
فيما بعد وتم نرش الشائعات أنه مجنون.. 
يقول الشـهيد القائد -رضـوان الله تعاىل 
عليـه-: (ألم يصبـح هكذا واقـع العرب؟ 
اهبـْط، عندمـا تَحـّرك (معمـر القـذايف) 
مجنـون،  يقولـون:  ومواقـف،  بكلمـات 

مجنون أليس كذلك؟ كيفما كان، ألم يأت 
بـكالم هو نفسـه كالم ذلك البـدوي الذي 

كان يرعـى اإلبـل، ويجلس يف 
الصحـراء، هـو نفسـه يقلـد 
هذا املظهر حتى هو: الخيمة، 
البـدوي،  ه  وزيـُّ والصحـراء، 
لهـؤالء  يقـول  أن  ويحـاول 
العـرب: عىل أقل تقدير حاولوا 
أن نحمـل تلـك النفـوس التي 
كان يحملُهـا البـدو ِمن رعاة 
اإلبل، الذين كانوا يعيشـون يف 
الصحراء يف خيام كهذه، قالوا: 
مجنـون، وهذا إرهابـي، وهذا 

مغفل «وهـذا بَا يَكلِّف علينـا، وذا، وذا..» 
ون رؤوسهم يف الرتاب،  كلهم أصبحوا يَُدسُّ
وَمن يأِت ليتكلم منهم من جديد، ويحاول 
أن يضـع النقاط عىل الحـروف يقول: (ال 
ـــة إالَّ بما صلح به  يصلـح آخر هذه األُمَّ
أولهـا، فتعالوا نَْمِش عىل سـرية السـلف 
الصالح: أبي بكر وعمر وصحابة رسـول 
اللـه -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم- ومن جديـد يرجـع إىل أن يَُدسَّ 

رأسه يف الرتاب من جديد). 
ما نريـد توضيحـه أن جمهورية مرص 
العربيـة سـيلحقها تبعات مـن االتّفاقية 
األخـرية التـي برمتها أمريكا مـع النظام 
املرصي بادِّعـاء حماية املمـرات الدولية، 
وسـيكون هنالك قواعد وأساطيل بحرية 
أمريكيـة سـتكون مـرص لقمـة سـهلة 
الحتاللهـا وزعزعـة أمنهـا واسـتقرارها 
ومثلما هو معتاد عن املرصيني يبحثون عن 
البقشيش ُخُصوصاً واقتصاد مرص أصبح 
يف عجـز كبري ويريدون بدافـع الغباء رفد 
ميزانيتهم ببعض الـدوالرات من الخزائن 
الخليجية ولكنهم سيقعون يف الحفرة التي 
يحفرونهـا بأيديهـم وسـيلحظون فرض 
قّرارات أمريكية واجبة التنفيذ مستقبالً.. 
العقـالء املرصيون يدركون ذلـك، كيف ال 
وتاريخهـم النضـايل يف مواجهـة الكيـان 
ا ولكنهم  الصهيوني له تجارب كثرية ِجـدٍّ
اليوم يعيشـون حكم العسكر ولن يكونوا 
أكثـَر ذكاء من األمريكيـني واإلرسائيليني 
يف الوقـت الحارض فالتيه الفكري والثقايف 
يمأل عقول املطبلني واملسـارعني للحضن 

وغابت  وضاعـت  واإلرسائيـيل  األمريكـي 
النخوة العربية فهم يتعايشون مع الواقع 
العربـي الـذي تعيشـه أغلـب 
يتمسـكون  العربيـة  الـدول 
بالسـالم الزائـف وينخرون يف 
الجرح العربـي البالغ... وهذه 
املـرة بأيدي ليسـت إرسائيلية 
بأيـادي  وإنمـا  أمريكيـة  وال 
عربيـة وسـيدفون ثمـن ذلك 
الذي  املريـر  واقعهـم  َكثـرياً.. 
أمـر  سـيكون  يتصورونـه 
وسـتتفاقم األزمة االقتصادية 
والسياسـية أكثـر؛ ألَنَّ عقوبة 

الله أشد وأنكى.. 
الخليـج  لـدول  أمريـكا  عملـت  مـاذا 
وأسـاطيلها البحريـة أمـام رضبـات الردع 
اليمنيـة اإليَمـانية التي جرعتهم كأس الذل 
والهوان، ألـم تكن عاجزة وهـذا العجز هو 
من الله؛ ألَنَّ بأَسـه ووعيـده يرافق املؤمنني 
يف ُكــّل تَحّركهـم ويف ُكــّل أعمالهـم، لـم 
تسـتطع أمريـكا وإرسائيل سـوى ترسيع 
عجلـة إفسـاد شـعوب الخليج واسـتغالل 
ثرواتهم وتركيعهم، حتى يكونوا أكثَر ضالالً 
وأكثَر فسـاداً تهاوت تطلعـات دول الخليج 
الباحثة عن السـيادة وبدالً من ذلك لحقهم 
الخـزي والذل واالنحـالل األخالقي والقيمي 
وأصبحوا أضحوكة العالم وقريباً سيكونون 
ال يشء يف املنطقة فسيصلون إن لم يكن قد 
وصلوا إىل مرحلة.. أنتم يا دول الخليج ليس 
هنالك َحـّل أمامكم سوى االنضمام للكيان 
الصهيونـي حتـى تحافظون عـىل بلدانكم 
وتصبحون مطيعـني أذالء صاغرين للكيان 
الصهيونـي الـذي سـيحميكم مـن محـور 

املقاومة. 
هكذا يقول العقل واملنطق فكل أنظمة 
الـدول العربية أصبحت بيـد الصهيونية 
عداوتهم  يوجهـون  وأصبحـوا  العامليـة 
وقوتهـم نحـو إخوتهـم يف الديـن فبعد 
سياسة التفريق والتمزيق ورشاء املواقف 
السياسـات  لتمريـر  الـوالءات  وكسـب 
التمزيقية والتشـتيتية، أصبحت أنظمة 
الدول العربية الخليج ومرص وغريها من 
الدول هي الدروع البرشية التي ستكون 
ضحية؛ ِمن أجل بقاء الكيان الصهيوني 

سـتعزز  الرصعـات  هـذه  ُكــّل  وبعـد 
اسـرتاتيجية الدفاع املشرتك عن األهداف 
والفكريـة  والسياسـية  االقتصاديـة 
العربية  األمريكية  والقواسم الصهيونية 
املشـرتكة يف مواجهة الدول العربية التي 
مـا زالت تحمـل اإلباء والعـزة والكرامة 
ة اإليَمـانية  والنخـوة العربية والُهــِويـَّ
والذوبـان  االنحـالل  مرحلـة  األصيلـة، 
الفكـري العربـي مـع إرسائيـل أصبـح 
يف أعـىل ذروتـه فمـا بعد توحيـد القوى 
وتوحيـد الجيـوش كان آخـر الخطوات 
ا وظهـر للعلن حتى تصل رسـالة  تجليّـٍ
مفادهـا أن القـوى العربيـة املنحرفـة 
تتوحد علناً ملواجهة محور املقاومة الذي 

سيكون الله معه. 
ورسـالتنا لـكل الشـعوب العربيـة بأن 
السياسات واالتّفاقيات وتمرير املخّططات 
األمريكيـة التـي يسـارع زعمـاء دولكـم 
املارقني من الدين والذين أصبحوا أمريكيي 
الـوالء وصهاينـة االتبـاع سـتكون أكثـر 
خطـورة وبالغـة األثـر يف الواقـع العربـي 
وسـتنالون عقوبـة من الله عـىل صمتكم 
وخضوعكم أمام سياسـة زعمائكم الذين 
ال يهمهم سـوى البقاء عـىل كريس الحكم 
ولو كانوا يقبلـون أحذية النظام األمريكي 
ضحيـة  أنتـم  وسـتكونون  والصهيونـي، 
وسـتتلطخ  والثقـايف  الفكـري  االنحـراف 
أيديكم بالدم العربي وستكونون مشرتكني 
يف الدماء العربية التي سفكت يف ُكـّل عملية 
إجرام ارتكبها النظام األمريكي واإلرسائييل 
وتحـت  واليمنيـني  الفلسـطينيني  بحـق 
أي مسـمى كانـت الجرائـم سـواًء داعش 
والقاعدة أو غريها من املسـميات التي هي 
منبعها الكونغرس األمريكي الذي  أََساسـاً 
سعى باسـم تمرير السياسات الصهيونية 

يف املجتمع العربي. 
من كان لديـه ذرة إباء ونخوة وكرامة 
عربية وإيَمـان بالله وتطبيقاً لتوجيهات 
اللـه ليكـن لديه وعـي ويصحـح ويقرأ 
الواقـع العربـي بعـد تكشـف الحقائق 
املتَهوِّديـن  وجـه  يف  صارخـاً  ويتَحـّرك 
واملنحرفـني، فإمـا أن نعيـش كرماء أو 
نستشـهد يف ميادين الحق والـدفاع عن 

الدين أعزاء. 

طفصعُد افبر!طفصعُد افبر!
اتارام الُمحّرف

إن كنـا قـد تكلمنا عن الشـهداء األبرار بفخـر واعتزاز 
وعـن املرابطـني األخيار بزهـو وإجالل، فالواجـب علينا 
أن نقـف يف حـزن وألم ونحن نتذكر أرسانـا الذين هم بني 
يـدي األعداء الظاملـني فهم حرسة يف القلـوب حتى يفرج 
اللـه عنهم ويعودوا سـاملني، ولو أن السـالمة يف ظل هذه 
الظـروف ومع عدوان ظالم يعد رضبـاً من الخيال، لكنها 
مشـيئة اللـه وتجلياته ما تدعونـا للتفـاؤل يف ُكـّل مرة، 
وإن كان يف بعدهـم ألم ولكنه ألم ما زال فيه أمل ملعرفتنا 

مكانهم وأنهم ما زالوا أحياء يف ركٍن ما يف هذا العالم. 
أمـا من هم مفقودو األثر فهم الحزن املنصهر يف حنايا 
القلـوب، هم الدمع املرتقرق يف أعـني ذويهم، هم الحرسة 
والتنهيدة التي تنطلق من صوت محبيهم إذَا سئلوا عنهم.

مفقـود األثـر هـو الـذي ليـس يف األحياء فـريى وال يف 
الشـهداء فريثى، مفقود األثر ال رضيحاً له فيزار وال عزاًء 

له فيقام. 
مفقود األثر شـهيد حي وحارض غائب يظل فاقُده بني 

الرجـاء واليأس منتظـراً قدومه إذَا كان هنـاك قادمون، 
مقيماً ذكراه يف ذكرى الخالدين. 

مفقـود األثر هو الحزن املتمّكن الراسـخ يف القلوب هو 
االنتظار الطويل دون جـدوى، هو األمل العقيم الذي تمر 
السـنني وال ينىس ذكره أَو يسأل عنه، مفقود األثر حارض 

بكل املناسبات وبكل الذكريات. 
إن أتـى ذكرى األرسى، أتى ذكره عـىل أمل أن يأتَي يوٌم 
يسعد أهله بقدومه وعودته مع من عادوا، وأن أتت ذكرى 
الشـهيد أتى ذكره فقد يكون الشـهيد الـذي ال جثمان له 
يودع وال رضيح له يزار، يذكر منهم وال يعرف أهو بينهم 
ليهدأ الفؤاد ويسـلوا عنـه وقد أصبح يف جنـان الخلد، أم 
هو حي يف مكان من األرض ال يعرف عنه يشء أهو سليم 

معاىف أم دفن سقيم ويظل يذكر مع هذا وذاك؟ 
ـٌة عالقة ودمعة واقفـة وألم مكتوم  مفقـود األثر ُغصَّ
ُف بني  مكبـوت يف الصـدور، وقدر موجع مؤلم، إنـه التوقُّ

الحياة واملوت، إنه الال حياة والال موت له وملنتظريه. 
مفقود األثر هـو لوعة األم املرتقبة لولدها يطرق بابها 
الرافضـة غري املسـتمعة ألي قول غري أنه قـادم ذات يوم 

وأنهـا هي من سـتفتح له البـاب وتكـون أول محتضنة 
لفقيدهـا الذي أجمع الجميع عىل فقدان األمل من عودته 

إال هي ما زالت منتظرة. 
مفقـود األثر هـو الحننُي املكتوم يف قلـب زوجته اآلملة 
يف عودتـه والتي هي يف غياِبه مفقـودة األثر مثله مفقوٌد 
شـبابُها وصباها حزينة خزانة مالبسها متأملة، الكحل يف 
عينيهـا فهي املفقـودة املوجودة هي األسـرية الحرة هي 
املكبلـة من غري أصفـاد فقد حكـم عليها القـدر بالفقد 

لحياتها كما حكم به عىل فقيدها. 
مفقود األثر يظل أطفاله يف انتظار ما يرون عليه أمهم 
منتظـرة له وتظـل كلمتهم وهـم يمرحون مـع أقرانهم 
عندمـا يأتي أبي َوإذَا أتـى أبي، يلعبون مع ذويهم وهم يف 

ترقب وفرح ملا سيحدث عندما يعود فقيدهم. 
مفقود األثر قصة بطلهـا املفقود ومؤدي أدوارها أهله 
وذويـه، مفقود األثـر قصة انتظار كتبهـا األلم، وانتجها 

الوجع، وأخرجها اليأس وتعرض عىل مرسح األمل؟
«كالِعيْـِس يف البيـداِء يَقتلهـا الظَّمـأ ** واملـاُء فـوَق 

ظهوِرها محموُل».
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(1546)
عربي ودولي 

ذفقن حعغثان وسحراُت الةرتى يف 98 سمطغئ تعغُّض وتسّعل لصعات اقتاقل يف الخفئ املتاّطئ
ئ  : طاابسئ َخاخَّ

استشـهد طفـالن، وأُصيـب 30 آخرون، 
بينهم 9 أطفال، فضـالً عن إصابة العرشات 
بحاالت اختناق، يف اعتداءات لقوات االحتالل 
يف مناطـق متفرقـة مـن الضفـة الغربيـة 

ام األسبوع الفائت.  املحتّلة، وذلك خالل أَيـَّ
يف  استشـهد  التفاصيـل:  ويف 
2022/12/8م، الطفـل ضيـاء ارحميه، 16 
عاماً، وأصابت قوات االحتالل ثالثة مواطنني 
آخريـن واعتقلـت أحدهم، خـالل مواجهات 

أمام مدخل قرية عابود يف رام الله. 
يف 2022/12/11م، قتلت قوات االحتالل 
الطفلـة جنـى زكارنـة، 16 عامـاً واعتقلت 
ثالثـة مواطنـني، منهـم شـقيقان، خـالل 
اقتحـام قوات الحـي الرشقـي ملدينة جنني، 
وأقـرت قـوات االحتالل بـأن تحقيقها األويل 
أظهر أن الطفلـة قد تكون أُصيبت برصاص 
قنـاص «إرسائيـيل»، مدعية أن ذلـك نتيجة 

تشخيص خاطئ. 
 

الةرتى واملخابعن
أما الجرحى فقد أُصيبوا جراء اسـتخدام 
مفـرط للقـوة وإطالق نـار خـالل عمليات 
اقتحـام املدن والبلـدات، أَو قمـع تظاهرات 
سـلمية نظمها مدنيـون فلسـطينيون عىل 

النحو اآلتي:
يف 2022/12/10، قمعـت قوات االحتالل 
تجمعـاً لعـرشات املواطنني يف بـاب العمود، 
يف القـدس الرشقيـة، أثنـاء احتفالهم بفوز 
منتخـب املغـرب يف مبـاراة يف كأس العالـم، 
واعتـدت بالـرضب عـىل مواطـن مـن ذوي 
اإلعاقـة الحركية، واعتقلته يف مركز توقيف، 

ثم نقل للعالج يف إحدى املستشفيات. 
يف 2022/12/11، أُصيـب مواطن بعيار 
معدني، خـالل مواجهات مع قوات االحتالل 
املتمركزة يف محيط بوابة (104) املقامة عىل 

جدار الضم، غرب طولكرم. 
عـرشات  أُصيـب  2022/12/15م،  يف 
املواطنني باالختناق بالغاز املسـيل للدموع، 
مسـاء األربعاء، خالل مواجهـات مع قوات 
االحتالل اإلرسائييل عند مدخل مخيم العروب 

شمال الخليل، بالضفة املحتّلة. 
قـوات  اسـتهدفت  2022/12/16م،  يف 
االحتـالل الطواقم الطبيـة َومنازل املواطنني 
بالقنابل الغازية يف اورصين جنوبي نابلس. 

يف اليوم نفسه، أعلن الهالل األحمر عن 16 
إصابة خـالل املواجهات مع االحتالل يف بيت 
دجن رشقي نابلس، كمـا اندلعت مواجهات 
بني شـبان وقوات االحتالل بمنطقة الرشفة 

يف بلدة تقوع جنوب رشقي بيت لحم. 
خـالل  باالختنـاق  العـرشات  وإصابـات 
مواجهـات مع قـوات االحتـالل يف بلدة بيت 
دجـن وقرية بيتا وبلـدة أورصين وقرب نبع 

قريوت وقرية كفر قدوم. 
ويف قطـاع غـزة، أطلقت قـوات االحتالل 
النـار 9 مرات تجـاه األرايض الزراعية، رشق 
قطاع غزة، و3 مرات تجاه قوارب الصيادين 

يف عرض البحر (غربًا). 
بدايـة العـام، أسـفرت اعتـداءات  ومنـذ 
قـوات االحتالل عـن استشـهاد222 مواطناً، 
بينهم 123 مدنياً، منهم 37 طفالً و8 نسـاء، 
والبقيـة  مسـتوطنون،  قتلهمـا  ومواطنـان 
ناشطون، منهم 20 قضوا يف عمليات اغتيال، 
فضالً عن إصابة املئات منهم نسـاء وأطفال 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وتويف خمسـة 
مواطنني، من بينهم امرأة يف سجون االحتالل. 

 

العثُم والاةرغُش واملخاَدرة واقجاغطان
هدمـت قـواُت االحتـالل 5 منازل، مـا أَدَّى 
إىل ترشيـد 3 عائالت قوامهـا 16 فرًدا، منهم 5 
أطفال و3 نسـاء، ودّمـرت 7 منشـآت مدنية، 
وسلمت إخطارات وقف بناء يف الضفة الغربية، 
بما فيها القدس الرشقية. فيما ييل التفاصيل:

قـوات  سـلمت  2022/12/11م،  يف 

االحتالل إخطارات لخمسـة مواطنني بوقف 
العمـل يف ثالثـة منـازل مسـكونة، وقطعة 
أرض لبنـاء منزل، ومحـل صفيح لبيع مواد 
البنـاء، يف قريـة الزويدين البدويـة، يف يطا، 
جنوب الخليل؛ بذريعة البناء دون ترخيص. 

قـوات  أجـربت  2022/12/12م،  يف 
عـىل هـدم منزلـه قيـد  االحتـالل مواطنـاً 
اإلنشاء، ومسـاحته 100 م2، يف العيساوية، 
يف القـدس الرشقيـة، تنفيـذاً لقـرار بلديـة 
االحتـالل، بحّجــة البنـاء دون ترخيص. يف 
اليوم نفسـه فككت قوات االحتالل مشـتالً 
زراعيـاً، مسـاحته 100م2، يف تقوع، يف بيت 

لحم، بحّجـة البناء دون ترخيص. 
كما سـلمت قـوات االحتـالل 18 إخطاراً 
بوقـف العمـل والبنـاء اسـتهدفت 9 منازل 
و4 غـرف زراعيـة، و3 منشـآت صناعيـة، 
وقطعتي أرض، يف قراوة بني حسـان، غرب 
سـلفيت، بحّجـة أنها مناطق مصنفة ”ج“ 
وجاء يف االخطـارات أن مدة االعرتاض لغاية 

2022/12/28م. 
قـوات  هدمـت  2022/12/13م،  يف 

االحتـالل منزالً مـن طابق واحد، مسـاحته 
135 م2، يف قرية الجفتلك، شـمال أريحا، ما 
أَدَّى إىل ترشيـد عائلتني من 9 أفراد، بينهم 3 
أطفـال. ويف املنطقة نفسـها، هدمت منزالً 
آخر مساحته 36م2، ما أَدَّى إىل ترشيد عائلة 

من 7 أفراد، منهم طفالن. 
كما هدمت منزلني قيد اإلنشـاء، أحدهما 
والثانـي  مسـاحته 165م2،  طابقـني  مـن 
مسـاحته 100م2، وهدمـت أَيْـضاً بركًسـا 
من الصفيح مساحته 150م2، وأربعة بيوت 
بالسـتيكية مسـاحتها 240م2، تستخدم يف 
تربيـة األغنام، بحّجـة البنـاء غري القانوني 

 .Cيف املنطقة
يف اليـوم نفسـه، هدمت قـوات االحتالل 
منـزالً قيـد اإلنشـاء، مسـاحته 100 م2، يف 
منطقة فروش بيت دجن يف األغوار الوسطى، 
يف نابلـس، بحّجــة البناء غـري القانوني يف 
املنطقـة C. كما هدمت تلك القوات بركسـاً 
لتصليح املركبات، وكونتينر وبركسا وغرفة 
زراعية وسـوًرا وسلسـلة حجريـة يف أرض 
زراعية، يف قرية الجيب، يف القدس الرشقية، 

بحّجـة البناء دون ترخيص. 
ومنذ بداية العـام، رشدت قوات االحتالل 
139 عائلـة، قوامها 821 أفـراد، منهم 161 
امـرأة، و373 طفالً، جراء تدمري 159 منزالً، 
والعـرشات من الخيـم السـكنية والزراعية. 
كمـا دّمــرت 116 منشـأة مدنيـة أُخـرى، 
وجرفـت مسـاحات واسـعة مـن األرايض، 
وسـلمت مئات اإلخطـارات بالهـدم ووقف 

البناء واإلخالء. 
 

الاعغُُّض واقساصاقت
نفذت قواُت االحتـالل الصهيوني (168) 
عمليـة توغـل يف الضفـة الغربيـة، بما فيها 
القـدس املحتّلـة، داهمـت خاللهـا منـازل 
سكنية ومنشآت وفتشتها، وأقامت حواجز، 
أسـفرت تلـك األعمال عـن اعتقـال (117) 
إحـدى  خـالل  أطفـال،  بينهـم 9  مواطنًـا، 
عمليات التوغل صـادرت تلك القوات مركبة 
ألحـد املواطنني.  حيث شـهد فجر الخميس 
وتفتيـش  دهـم  حملـة  2022/12/15م، 
واعتقال، طالت 14 فلسـطينيا من بلدة بيت 
أمـر بمحافظـة الخليـل يف الضفـة املحتّلة، 

غالبيتهم أرسى سابقون. 
وأَفاد الناشط اإلعالمي يف بيت امر محمد 
عياد عوض، بأن «الحملة العسكرية، شارك 
فيها أكثر من 200 وحوايل 18 الية عسكرية، 
وقـام الجنود بتفجـري أبواب بعـض املنازل 
وإتـالف ممتلكات وتحطيـم اثاث ومصادرة 
مالبـس وصور شـهداء من عدة مـن منازل 

التي تمت مداهمتها». 
ومنذ بدايـة العام، نفذت قـوات االحتالل 
8438 عمليـة اقتحـام، يف الضفـة الغربيـة 
بما فيهـا القدس الرشقيـة املحتّلة، اعتقلت 
خاللهـا 4698 مواطنـا، بينهـم 466 طفالً، 
و49 امـرأة. ونفـذت تلك القـوات 34 عملية 
توغل محـدودة رشق قطاع غـزة، واعتقلت 
و32  صيـاًدا،   64 منهـم  مواطنـني،   105

متسلًال، و9 مسافرين. 

المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع..المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع..

الرئغُج اإلغراظغ: السثوُّ لط غامّضْظ 
طظ تظفغث طآاطراته وتتصغص أذماسه

 : وضاقت
أّكــد الرئيُس اإليراني السـيد إبراهيم رئييس أن حسـابات العدّو 
يف املؤامـرة األخرية كانت خاطئة، كما حدث يف حسـاباته ومؤامراته 
السـابقة، ُمضيفاً، أن حضور الشـعب اإليرانـي الواعي يمنع تحّقق 

أهداف املؤامرات التي يحيكها العدّو. 
َوخـالل اجتمـاع مع جمـع من أهـايل مدينة نهبنـدان بمحافظة 
خراسـان الجنوبيـة رشق إيران اضاف السـيد رئيـيس: «يف املؤامرة 
األخـرية ظـن األعـداء أن بإْمَكانهم خداع الشـعب اإليرانـي بإطالق 

شعارات خادعة وجذابة». 
وقـال: «ظنـوا أن الشـعب اإليرانـي يثـق بهـم من خـالل إطالق 
شـعارات عن الحياة والحرية لكن شـعبنا يقض ويـدرك املغزى من 
هذه الشعارات َفـإنَّهم يسلبون أرواح الناس وال يمنحون الحياة ألي 

شخص يف العالم». 
وخاطـب رئيـيس العدّو بالقـول: «مـاذا فعلتم بالشـعب املظلوم 

واملسلم يف أفغانستان خالل عقدين من حضوركم يف هذا البلد؟». 
َوأََضـاَف: إن «الحضور النشـط ألبناء الشعب ووعيهم وبصريتهم 
جعل العـدّو عاجزاً عن تحقيـق أغراضه وتنفيذ مؤامراته»، ُمشـرياً 
إىل «اإلجراءات والسياسـات الجائرة التي مارسها الغربيون يف الدول 
األفريقيـة وبلدان أُخرى كأفغانسـتان وسـوريا واليمن والتي حالت 
دون تقدم الشـعب بهذه الدول، ُمضيفاً أن الشـعب اإليراني عىل علم 

بكل هذه القضايا واألمور وال يمكنه خداعة». 
وختم، أن «الشـعب اإليراني بحضوره النشـط يف الساحة يريد أن 
يعلن للعالم أنه يقف إىل جانب نظام الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية 
والثـورة اإلسـالمية وقيمهـا، ولقـد خيب آمـال العدّو وسـيلحق به 

الهزيمة مرة أُخرى».

العشاُء لطمصاوطئ: املصاوطُئ الاغ غظاعُةعا الفطسطغظغعن أبئائ جثواَعا يف طصارسئ السثّو 

ُث بإبرام اّتفاصغئ رجمغئ طع السسعدغئ ظاظغاعع غاسعَّ

 : وضاقت
طريـق  أّن  للمقاومـة  الوفـاء  كتلـُة  أّكــدت 
املقاومـة الذي ينتهُجه الشـعُب الفلسـطيني قد 
أثبت جـدواه يف مقارَعـِة العدّو املحتـّل، وإحباط 
مؤامراته، وإفشـال رهاناته عىل تطويع وتدجني 
األجيال الصاعدة وتطبيع العالقة معها، وكذلك يف 
مراكمة اإلنجـازات عىل طريق التحرير واالنتصار 

الكامل. 
ولفتـت الكتلة يف بيانها، يوم أمس األول، عقب 
اجتماعهـا الـدوري إىل أنّهـا تنظـر بعـني ملؤها 
الثقـة واألمل إىل تصاعد أعمال املقاومة يف الضّفة 
الغربيّة بمـا يؤّرش إىل تجّذر ورسـوخ هذا الخيار 

لدى الشعب الفلسطيني وأجياله الشابّة. 

وقالـت إن الكتلة «إذ تحيّـي روح التحدي لدى 
هـؤالء، َفـإنَّها تعّرب عن فخرهـا واعتزازها بهم، 
وتشـّد عـىل أيديهم وعـىل أيدي فصائـل املقاومة 
بكل تنوعاتها، ومن خلفها الشـعب الفلسـطيني 

الشجاع واملضّحي». 
أّن  إىل  للمقاومـة  الوفـاء  كتلـة  ولفتـت 
«انتخاب رئيـس جديد للجمهوريّـة اللبنانيّة هو 
اسـتحقاق وطنـي بامتيَـاز، والتوافـق الوطنـي 
وحده هـو الكفيـل بإنجـازه بأقرص وقـت وأقل 
كلفـة وتداعيات، مشـرية إىل أّن املواقف السـلبيّة 
املناهضة للحـوار ُوُصـوالً لالتّفاق الوطني يف ظّل 
املوازين االنتخابيّة القائمة، هي مسـتغربة وغري 
مفهومة فضالً عـن كونها تفتح عن قصٍد أَو عن 
غـري قصد أبـواب التدخـل اإلقليمي والـدويل عىل 

حساب املصالح الوطنيّة العليا للبالد». 
الكتلة أّكـدت عىل وجوب تواصل الحوار الثنائي 
أَو األعم بني مختلف الفرقاء املحليني، َحيُث أمكن 
ذلـك، نظـراً؛ ألَنَّ الجميـع معنيـون بالتفاعل مع 
االسـتحقاق ونتائجه وفق ما يحفظ وحدة البالد 

وقوتها وسيادتها ومصالحها الكربى. 
االسـتقرار  مرحلـة  إىل  العبـور  أّن  وأضافـت 
واملعالجات املطلوبة للمشـاكل التـي يعاني منها 
املواطنـون عـىل صعيد الغـذاء والـدواء والصحة 
والتعليـم والضمانات االجتماعيـة وفرص العمل 
واالسـتثمار ومعالجـة النفايات وحمايـة البيئة 
وغريها.. متوقفة عىل إنجاز االستحقاق الرئايس 
الـذي بات يمثّل املدخـل الطبيعـي لتعزيز الهدوء 
الداخيل من جهة، وتفعيل الحلول من جهة أُخرى. 

 : وضاقت
الكيـان  وزراء  رئيـُس  ـد  تعهَّ
الصهيوني املكلَّـف بنيامني نتنياهو 
ـة مع موقـع قناة  يف مقابلـة َخاصَّ
إلبرام  بالسعي  السعوديّة  «العربية» 

اتّفاقية رسمية مع الرياض. 
ويبـدو أن ويل العهـد السـعودّي 
محمـد بن سـلمان، قـد أدرج فعالً 
يف جدول أعمالـه كرئيس للوزراء يف 
البـالد، تقارب العالقـات مع الكيان 
هـذه  أوىل  لتتجـىل  «اإلرسائيـيل»، 
الخطوات يف استضافة رئيس وزراء 
الكيـان املكلـف، بنيامـني نتنياهـو 
السـعوديّة،  العربيـة  قنـاة  عـىل 
وليطلق األخري من عىل أبرز وسـيلة 
إعالم سـعوديّة تطلعاتـه إىل تطبيع 

العالقات مع الرياض رسيعا. 
نتنياهـو يف مقابلـة مـع موقـع 
أّكــد  اإلنجليزيـة،  باللغـة  القنـاة 

اتّفاقيـة  إبـرام  إىل  سيسـعى  أنـه 
مـع السـعوديّة، معتـربًا أن ذلك قد 
يسهل التوصل إىل سـالم فلسطيني 
- إرسائيـيل، آمال مشـاركة القيادة 
السـعوديّة يف هـذا الجهـد، متعهدا 
بمتابعـة العالقـات الرسـمية مـع 
الرياض، وقـال إن إبرام اتّفاقية مع 

السـعوديّة، سـيكون بمثابـة قفزة 
كبـرية؛ ِمن أجـل التوصل إىل سـالم 
شامل بني الكيان اإلرسائييل والعالم 
العربي، ما سيغري املنطقة بطرق ال 

يمكن تصورها، وفق تعبريه. 
نتنياهو  ترصيحـات  تعـد  ربمـا 
الدافئـة نحـو الرياض، حدثـا بارزا 

العالقـات  إطـار  يف  تكـراري  لكنـه 
الثنائية بـني الجانبـني، لكن اليشء 
العربيـة  اسـتضافة  هـو  األبـرز 
لنتنياهـو، َحيـُث تعترب املـرة األوىل 
التي تُقدم فيها وسيلة إعالم رسمية 
سـعوديّة عىل اسـتضافة شخصية 

رسمية يف الكيان اإلرسائييل. 
نحو  املتسارعة  الرياض  خطوات 
اإلعـالن الرسـمي للعالقـات مع تل 
أبيب، ظهرت بوادرها عرب اإليماءات 
التـي وجهتهـا إىل تـل أبيـب، خالل 
زيـارة الرئيس األمريكـي جو بايدن 
إىل املنطقة يف تمـوز/ يوليو املايض، 
َحيـُث أعلنت الرياض أنها سـتفتح 
أمـام  السـعودّي  الجـوي  املجـال 
جميـع رشكات الطـريان، بما فيها 
اإلرسائيلية، والتي تتوقف عمليٍّا عىل 
موافقة سلطنة ُعمان عىل استخدام 

مجالها الجوي. 
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التـايل:  الخـرب  عـىل  تعليقـاً 
(أمريـكا تـرص عـىل اسـتمرار 
العـدوان والحصـار مـن خـالل 
رفـض مرشوع قـرار وقف دعم 
السعوديّة يف عدوانها عىل اليمن.

قدمـت  األمريكيـة  اإلدارة 
يف  سـالم  حمامـة  نفسـها 
االنتخابـات املاضيـة وأنها تريد 
اليـوم  لكنهـا  العـدوان  وقـف 
اسـتمرار  تريـد  أنهـا  أظهـرت 
الحـرب وتتماهـى مـع جرائـم 

السعوديّة). 
نؤّكــد من جديـد أن من ينطلـق يف تعامله مـع العدّو من 
منطلقـات قرآنية ال يمكن أن يُخدع أَو يُسـتغفل أبداً، فعندما 
انطلقنـا من وعي وبصرية قول الله تعاىل: َما يََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا 
ن  ْن َخرْيٍ مِّ َل َعَليُْكـم مِّ ِكـنَي أَن يُنَزَّ ِمـْن أَْهـِل اْلِكتَاِب َوَال اْلُمْرشِ
رَّبُِّكـْم � َواللَّـُه يَْختَـصُّ ِبَرْحَمِتِه َمن يََشـاُء َواللَّـُه ذُو اْلَفْضِل 

اْلَعِظيِم.
ن بَْعِد إِيَماِنُكْم  ْن أَْهِل اْلِكتَاِب َلْو يَُردُّونَُكم مِّ وقوله: َودَّ َكِثريٌ مِّ

. َ َلُهُم اْلَحقُّ ن بَْعِد َما تَبنَيَّ ْن ِعنِد أَنُفِسِهم مِّ اًرا َحَسًدا مِّ ُكفَّ
وقولـه: َوَال يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّى يَُردُّوُكـْم َعن ِديِنُكْم إِِن 

اْستََطاُعوا.
فشـلت املرسحيـة األمريكيـة إلدارة بايـدن التـي أوهمت 
العالم حرصها عىل إيقاف العـدوان عىل اليمن بكل ماكيناتها 
الدبلوماسـية والسياسية واإلعالمية، وظهرت مؤّخراً الصورة 
الحقيقيـة التي تحاول اإلدارة األمريكية إخفاءها خلف أقنعة 

الحرص عىل السالم وحرية الشعوب.
نحـن لـم نخدع أبـداً؛ ألننا لـم نتوقف عـن تعزيـز قدراتنا 
الدفاعيـة يوماً واحـداً، ونواصـل االرتقاَء بمنظومـات الردع 

لألعداء واإلعداد للخيارات الهجومية الحاسمة إن شاء الله.
التعبئـة الجهادية ُمسـتمّرة، وقواتنا أكثـر انضباطاً وأقل 

ترهالً وارتخاًء كما هو حال القوات املعادية أثناء الُهدنة.
كل ترتيباتنا االقتصادية واملحلية والداخلية تراعي خطورَة 
املوقـف وغريُ منسـجمة مع توّجـه العدّو السـاعي إىل تخدير 

الوضع وخداع الناس.
وفُدنـا املفاوض نجـح يف إحراج األعـداء ولـم يتمّكنوا من 
حرشه يف زاوية الرافض للسـالم والداعي إىل الحرب، بل تمّكن 
مـن تفويت الفرصة وخلق القناعات لدى أطراف دولية كثرية 
بتعنـت العـدّو السـعودّي وفضحـه وكشـف عدم اسـتعداده 

للتهيئة إليقاف الحرب بأبسط االستحقاقات اإلنسانية.
وهناك الكثري الكثري من الشـواهد عىل فشل رهانات العدّو 

عىل أوراق الزيف والخداع وتضليل الرأي العام.
لـو عاد العـرب إىل املنهجيـة القرآنيـة يف الـرصاع مع أهل 
الكتـاب َلما وصلوا إىل هذا الحـال امُلهني من الضعف واالنهزام 
والتسليم للعدو والتطبيع معه، ُوُصـوالً إىل الطاعة املطلقة يف 

تنفيذ ُكـّل مخّططاته ومؤامراته.
والحمـُد لله عـىل نعمة البصـرية ونعمة القيـادة الحكيمة 
القـادرة عـىل التعامـل بحكمـة القـرآن مـع ُكــّل الظروف 

واملتغريات.
وكما فشـل األعداُء فيما مىض من السنوات، سيفشلون يف 

قادم األيّام إن شاء الله، وبفضله وقوته وتأييده. 
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سات  َكثرياً ما ناقشـنا مع مسـؤولني تردِّي َوْضِع مؤسَّ
ِل املنشـوِد يف مجاالٍت  نا عىل ِغياِب التحوُّ الدولـة، َوتحرسَّ
كثريٍة عىل رأسـها املرتبطة بالخدمات العامة، ويف املقابل 
دائماً ما تكـّررت إَجابٌَة واحدٌة وإن اختلفت املفردة تعزو 
سـبَب ما نشكوه إىل محدوديِة اإلْمَكانات وضعِف الكوادر 
وقيـود القوانني، وأن ُكـلَّ ما يتصـُل بهذه الثالثية، يطيُل 
ُق رواسَب َوتركة املايض َويزيد وطأة تداعيات  التعثَر ويعمِّ
وآثار العدوان والحصار، اليوم وقد بلغ السـيُل الزُّبى كما 
دلَّ عىل ذلك توصيُف السـيد قائد الثورة وضَع مؤّسسات 
الدولة بامُلزري، يمكن طرُح متطلبات السـري نحو التغيري 

والتحول عن هذا الوضع إىل واقع أفضل. 
ماذا نحتاج؟ 

دوراُن عجلـة خالص البـالد من الوضع املـزري يطلُب 
تمكـنَي ذوي الكفـاءة مكانتهـم وإعادُة النظر يف التشـكيلة املمسـكة 
بتالبيب القرار يف مؤّسسـات الدولة كلها، بدايًة من الحكومة املزدحمة 
ا بأسـماء تفتقـُر ملـا تقدمـه وال تملـُك مبـادرًة حقيقيـة للبناء  ِجــدٍّ
َوالنهوض باملؤّسسات، أكثر الحقائب الوزارية يشغلها وزراء ال ينتمون 
الختصاصاتها جلبهم إليها منطُق املحاصصة فيما هي تحتضن عقوالً 
ة لم تجد بعـُد فرصتَها ملراكز  نـرية وقدرات وطاقـات مهدورة َمقصيـَّ
القرار واإلدارة، وشـهراً تلـو آخر ومرحلًة إثر أُخرى حواجز الواسـطة 
وغريهـا تعرتضهم، بلُدنـا يف وفرٍة من هذه الفئة وفقط لم يكتشـفهم 
متخـذو القرار يف ظل سياسـات تعيني مختلة تراكـم معيقاٍت تنمويًة 

وتطورية.
ال بـل لـم يُبَحْث عنهـم، فيمـا البحُث عن الشـخصيات القـادرة يف 
مظانها الخطوة األوىل للتغيري َوسيكتشـفهم الباحـث من نتائج الفتة 
لعمل مـا زاولوه أَو تجربة طّوروها أَو ُسـمعة المعة تركوها أَو كفاءة 
مشـهودة، وثمة منهم فئٌة يتشاطرون مظاهُر عيانية عديدة ليس من 
بينها امتالُك الفلل والعقارات والحسـابات البنكية، َويعّرب عن بعضهم 
بساطُة امللبس َواملأكل َوالحركة عرب العام من املواصالت أَو ما توفر من 
سـيارات غري فارهة، وثمـة من تقدمهم أُطروحاتُهـم تجاه التصحيح 
ولوازمه والبناء وعوامله، ويسـتدل عىل آخرين بما الزموه من شفافية 

َونزاهة تجاه املال العام وُحرمته بالنسـبة لهـم، فلم يحتال عليه تحت 
عنـوان التخطيط َواإلعداد والتحضري للمشـاريع والنفقات التشـغيلية 
الباهظة والنثريات املباَلغ فيها واملكافآت وبدل التنقل و... 

إلخ.
الكوادُر النقية موجودٌة َوكثريٌة واملهمُّ اكتشـاُفها وإن 
لهـم، وإن لم  كانـت عـدُم الوصولية يف أنفسـهم ال توصِّ
تزاحم ِملفاتُهم ِملفاِت الوصوليني وإن طوت هذه امللفات 

خرباتَهم ودرايتَهم.
وكيـف يمكـن الوصـول إليهـم فيمـا مـا تـزال آليـة 
الرتشيحات لهذا املنصب وذاك املوقع وهذه املؤّسسة وتلك 
الـوزارة من فالن وَعـالن ويف إثرها يتـم التعيني وإصدار 
القـرارات، هـذه اآلليـة فاسـدٌة َووسـيلة نفـوذ وطريق 
لتثبيت وتعميق آخر ويف نفس الوقت ال تسـتنقذ الجهاُت 
واملؤّسسـات واملحافظـات موضَع التعيـني والتغيري، أما 
ملاذا؟ فألَنَّ حسـن اختيـار األشـخاص َوتعيينهم يضمُن 
ر َويجتازه بشـكل الفت فيما سـوُء الرتشـيحات  القضاَء عىل ُكـلِّ تأخُّ

ُر التعثر ويستولد السخط. والتعيني يُعمِّ
يجب الحذُر من الشللية التي يوقع فيها البعُض بفعل الغري وإن كان 
بثوب الناصح أَو يقع فيها آخرون باستبساط األمور َوتساهل تداعيات 
ذلـك، الشـللية بدائيٌة تشـكل حاجزاً أمـام التغيـري وال بُـدَّ مـن َقْصِم 
ظهرها ويجب أن نبحَث عن الكوادِر الكفؤِة َواملقتدرة واملؤمنة من ُكـّل 
الشـعب، من الخطأ أن نحَرص هؤالء عىل جهة أَو نبحثَهم يف محافظة، 
إن االقتصاَر عىل عدد معنّي من الناس أَو نمٍط واحٍد يغرُس شعوًرا لدى 

الكثري أن ال دور لهم وأنَّ القوَة الوافدَة ال تختلُف عن السابقة. 
إنَّ ُكــلَّ َمن نعلُمه يتفانـى يف ترتيباٍت ضامنٍة ملسـتقبِله وأُرستِه ال 
يخـُدُم املرحلـَة ولن يخُدَم الشـعَب يف أيـة مرحلة، التفانـي يف املصالح 
ـة يقيُِّدها عن العموم فيما السـعُي الـدؤوُب يف املصالح العامة  الَخاصَّ
يخُدُم ُكـلَّ اليمنيني وينفُعهم جميعاً، وهذا نهٌج ملن يتحلون باملسؤولية 
ويتملَُّكهم اإلخالُص يف ما يوكل إليهم من األعمال وتسـريُ إليهم مقاليُد 
األمـور هنـا وهنـاك، إن هاتـني الصفتـني كافيتـان الختيـاِر البعض 
ُر  وتعيينهـم، ثـم يف طريق املزاولـة العملية سـتتعاظُم القـدرُة وتتطوَّ
لديهـم، وُكلُّ هؤالء َوأينما كانوا يشـكلون حيزاً َكبـرياً من كادر التغيري 
املطلوب، لكن ثم سؤال آخر: ما املطلوب؟ تستوقُف عنده سطوٌر أُخرى. 


