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الخامسة: وأدها  ذكرى  في  ديسمبر  فتنة  عن  جديدة  بشهادة  يدلي  الخامسة:الجندي  وأدها  ذكرى  في  ديسمبر  فتنة  عن  جديدة  بشهادة  يدلي  الجندي 

اليمن على  الحصار  وتشديد  العدوان  مواصلة  لتبرير  التضليل  تواصل  اليمنأمريكا  على  الحصار  وتشديد  العدوان  مواصلة  لتبرير  التضليل  تواصل  أمريكا 
 


ولــم  حـــولـــه  لــلــمــوشــوشــيــن  يــســتــمــع  صـــالـــح  كــــان  ولــم   حـــولـــه  لــلــمــوشــوشــيــن  يــســتــمــع  صـــالـــح  كــــان   
اآلخـــر الـــطـــرف  إلــــى  ذهــــب  قـــد  أنــــه  نــــدري  اآلخـــرنــكــن  الـــطـــرف  إلــــى  ذهــــب  قـــد  أنــــه  نــــدري  نــكــن 

يــــريــــد  بــــــأنــــــه  وقـــــــــــال  اجــــــتــــــمــــــاع  إلـــــــــى  دعـــــــانـــــــا  يــــريــــد   بــــــأنــــــه  وقـــــــــــال  اجــــــتــــــمــــــاع  إلـــــــــى  دعـــــــانـــــــا   
فـــرفـــضـــنـــا اهللا  أنـــــــصـــــــار  مـــــــع  الـــــتـــــحـــــالـــــف  فـــرفـــضـــنـــافـــــــك  اهللا  أنـــــــصـــــــار  مـــــــع  الـــــتـــــحـــــالـــــف  فـــــــك 

الــراعــي  وأخــبــرنــي  مــفــضــوحــة  كــانــت  الــعــمــلــيــة  الــراعــي   وأخــبــرنــي  مــفــضــوحــة  كــانــت  الــعــمــلــيــة   
بـــالـــحـــقـــيـــقـــة  واجــــــهــــــوهــــــم  اهللا  أنـــــــصـــــــار  بـــالـــحـــقـــيـــقـــة بـــــــــأن  واجــــــهــــــوهــــــم  اهللا  أنـــــــصـــــــار  بـــــــــأن 
الــيــمــانــيــون  كــــان  ألســـبـــوع  الــفــتــنــة  امـــتـــدت  لـــو  الــيــمــانــيــون   كــــان  ألســـبـــوع  الــفــتــنــة  امـــتـــدت  لـــو   
والتطلعات واآلمال  التضحيات  كل  والتطلعاتسيخسرون  واآلمال  التضحيات  كل  سيخسرون 
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 : خاص
منـذُ وأِد الفتنِة والقضاِء عـىل زعيمها الخائن 
عـيل عبدالله صالـح قبل خمِس سـنوات، ما تزاُل 
الحقائـُق الجليُة تظهُر واحدًة تلو األُخرى، لتؤّكـَد 
أن فتنَة ديسمرب لم تكن إال مخطَّطاً جاءت به دوُل 
العدوان وعىل رأسـها دويلة اإلمارات، التي أوعزت 
لذراعهـا الخائن عفاش بالقيـام باخرتاق الجبهة 
الداخليـة، ليتضح من حينها إىل اليـوم أن الخائن 
الرصيع خالل سـنوات العدوان قبـل الفتنة، كان 
يمثل حصان طـروادة بحثاً عن الوصول إىل الوقت 
املناسـب للقيام بمهامه كإحـدى أوراق العدوان، 
بعد فشل األوراق العسـكرية واألمنية والسياسية 

واالقتصادية الخرتاق جبهة اليمنيني. 
ومع هـذه الذكرى كانت لصحيفة «املسـرية»، 
أمس األول شهادٌة أُخرى من ذوي املعرفة العميقة 
باملخّطط، َحيُث أدىل األُسـتاذ عبده الجندي -نائب 
رئيـس مجلـس الشـورى وعضـو األمانـة لحزب 
املؤتمر الشـعبي العام-، ببعـض من الحقائق عن 
فتنـة الثاني من ديسـمرب، غـري أن الجندي اعترب 
القضاء عـىل الفتنة إحدى معجـزات الحرب التي 
فرضهـا أحرار اليمن بتوفيـق املوىل، وهنا توضيح 
باحـرتاق الورقـة التـي كان يراهن عليهـا العدّو 
بعد فشـل ُكـّل أوراقه وخسـارته يف ُكـّل النزاالت 
التـي حاول بها زحزحة اليمن عن موقعه الرافض 

للعودة إىل الوصاية السعوديّة اإلماراتية. 
ويف مقابلـة لألُسـتاذ عبـده الجنـدي عىل قناة 
املسـرية يف برنامج «سـاعة للتاريخ»، قال األخري 
إن «هـذه الحرب فيها أشـياء إعجازيـة ما كانت 
متوقعة أبداً»، ُمضيفاً «كان عيل عبدالله يسـتمع 
إىل املوشوشـني حوله، ولم نكن ندري أنه قد ذهب 
إىل الطـرف اآلخر»، وهنا اعـرتاف رصيح بأن أول 
أوراق الخيانـة طرحها الرصيع عفاش وليس كما 
يـروج أبواقه بأنـه تعرض لالسـتفزازات من قبل 
األنصار وثورتهم التي مثلت نموذجاً يف التسـامح 

واإلخاء. 
وتابـع الجنـدي حديثه بالقول: «عـيل عبدالله 
صالـح دعانا إىل اجتمـاع اللجنة العامـة وقال لنا 
بأنـه يريد فك التحالـف مع أنصار اللـه»، يف حني 
نّوه الجندي إىل أن «اللجنة العامة صّوتت عىل عدم 
فـك التحالف مع أنصار الله، ما عدا ثالثة أَو أربعة 
فقط»، يف إشـارة إىل تفهم أحرار املؤتمر الشـعبي 
العام للمخّطط العدواني الذي جاءت به السعوديّة 
واإلمـارات بإرشاف أمريكي مبـارش، وهو الدرس 
الذي لم يفهْمه عفاش، رغم ادعائه يف أوىل سنوات 

العدوان بأن ما جاء به التحالف العدواني هو نتاج 
املؤامرات التاريخية منذ عقود عديدة. 

ولفـت الجندي إىل أن «عـيل عبدالله صالح قّرر 
األخذ بكالم اللجنة العامـة عندما أرشنا عليه بأن 
يتواصـل مع السـيد عبدامللك بدرالديـن الحوثي»، 
متبعـاً حديثـه «تواصل عـيل عبداللـه صالح مع 
السـيد عبدامللك الحوثي، وأرسل السيد له فلوساً»، 
يف تأكيد عىل أن قائد الثورة واجه الخيانة التي كان 
ينوي عفاش القيام بها قبيل موعدها، بكل صفاء 
وإخاء، وهـو ما يزيح ُكـّل الحجـج واملزاعم التي 

يدعيها القائمون عىل الفتنة. 
وأردف الجندي بقوله: «أنا سمعت بأن العملية 
كانت كلها مفضوحة، وأخربني يحيى الراعي بأن 
أنصـار اللـه واجهوهم بالحقيقة»، وهنا شـهادة 
أُخـرى عىل مدى صفـاء الثورة وحملتهـا األحرار 

الذين حملوا معها ُكـّل مبادئ التسامح واإلخاء. 
ولفت الجنـدي إىل تعقل أحـرار املؤتمر ومنهم 
«الشـيخ يحيـى الراعـي كان عارفاً بهـذا الكالم، 

وواجههم وقال لهم بأن هذا خطأ». 
وواصل الجندي حديثه عن اندالع الفتنة بقوله: 

«لـم أتصل بعـيل عبدالله صالح يف فتنة ديسـمرب؛ 
ه لـن يسـمع منـي، فهـو كان يتهمنـي بأني  ألَنـَّ
«حوثـي»، يف إشـارة إىل أن الرصيـع عفاش اعترب 
ُكـلَّ دعوات اإلخاء ومواجهـة مخّططات العدوان 
قضايـا يجـب التنصـل عنهـا لتنفيـذ مخّططات 

وأجندات العدّو. 
الت اإللهية  وعربَّ الجندي عن دهشِته من التدخُّ
التـي توصلـت إىل القضاء عىل الفتنـة وحملتها يف 

أوقات قياسية. 
ونـّوه إىل أن «فتنـَة ديسـمرب لـو امتـدت كان 

سيقع فيها ضحايا ُكثٌْر من اليمنيني». 
بيـد  ستسـُقُط  كانـت  «صنعـاَء  أن  وأّكــد 
السـعوديّة، والتضحيـات التـي قدمناهـا كانـت 

ستذهب هباًء». 
ويف هـذا الصـدد تطـرق الجنـدي إىل التدخالت 
الخارجية يف اليمن بقيادة الشيطان األكرب أمريكا 

وأدواتها يف املنطقة. 
وقـال الجنـدي إن «أمريـكا تلعـب بالعالم من 
خالل «التداول السـلمي للسـلطة»، وروسـيا اآلن 
تدفع الثمن بعد تفكك االتّحاد السوفيتي»، ُمشرياً 
إىل أن التعـدد والـرصاع الحزبي يحتـاج إىل تجربة 
وإىل أحـزاب ناضجـة تتنافـس برشف بعيـًدا عن 

التشنجات والعصبيات». 
َوأََضــاَف أنه «يف السـابق كانت السـعوديّة 
لألحـزاب وتلعـب بهـا كيفمـا  تعطـي أمـواالً 
إىل  هربـوا  الذيـن  «كل  أن  إىل  منوًِّهـا  تشـاء»، 
الخـارج كانـوا يعتقـدون أن اليمن لـن يصمد 
وال حتى أسـبوعاً واحداً»، يف إشـارة إىل املراهنة 
األمريكية السـعوديّة اإلماراتية عىل حسـاباتها 
ومرتِزقتها ومؤامراتها السـابقة يف القضاء عىل 
اليمن وأحراره الثائرين، والتي كان آخرها فتنة 
ديسـمرب وما تالها مـن منعرجـات خطرية تم 
وأدها بفضل الله تعاىل، عىل غرار ُكـّل املؤامرات 
التي بددها اليمنيون كمـا بددوا عفاش وفتنته 

وآمال دول العدوان

 : خاص
تواصُل قناُة «املسـرية» نرش حلقات التحقيق االسـتقصائي 

النوعي الذي يعرض تحت عنوان «الثروة قبل الثورة». 
وبعـد سلسـلة حلقات أظهـرت حجم التآمـر الخارجي عىل 
املخزون الغازي والنفطي اليمني باسـتخدام األدوات العميلة يف 
الداخل القائمة عىل النظام السيايس طيلة عقود طويلة مضت. 
ويف جديـد حلقـات التحقيق، أوضـح املختصون عـىل إنتاج 
النفط والغاز أن «احتياطي اليمن املعلن من الغاز عند سقف 18 
تريليونـاً و300 مليار قدم مكعب يقترص عىل قطاعي 18 و5»، 
مؤّكـديـن أن اليمـن تمتلـك احتياطياً كبـرياً يجعلها يف مصاف 

الدول املصدرة الكربى. 
وبنّي التحقيق أن مطامع زيادة مخصصات تشـغيل محطة 
تسـييل الغـاز يف بلحـاف ومخصصـات التصديـر كشـفت عن 

قرابـة 4 تريليونات قدم مكعب مـن الغاز غري معلنة يف عدد من 
القطاعات. 

ويف السـياق يقـول عـادل الحزمـي القائـم بأعمـال رئيس 
هيئة استكشـاف وإنتـاج النفط: إن ثروة الغـاز ال تقترص عىل 
مأرب أَو شـبوة َوحرضموت فقط بل تشـمل محافظة الجوف، 
وهو األمر الذي يزيد من انكشـاف حقيقة املسـاعي السعوديّة 
للسيطرة عىل الجوف، ويف السياق ينّوه الحزمي إىل أن السعوديّة 
رفضت بشـكل دائم تبادل معلومات نتائج املسوحات واألعمال 
ة باملنطقة الحدوديـة بخالف عمان التي  االستكشـافية الَخاصَّ

تبادلت معنا املعلومات. 
ويضيـف القائـم بأعمـال رئيس هيئـة استكشـاف وإنتاج 
النفط أن املسـوحات الزلزالية املنفذة يف قطاعات الجوف واآلبار 
املحفورة هناك يف أكثر من قطاع عكسـت نتائج مشـجعة فيما 

يخص الثروة الغازية. 
دون  حالـت  األجنبيـة  التدخـالت  أن  إىل  الحزمـي  ويلفـت 

استكمال االستثمار يف الجوف ُخُصوصاً أن هناك رشكات قدمت 
عروضـاً بهذا الخصوص، وهـو األمر الذي يكشـف أَيْـضاً مدى 
تواطؤ النظام السابق يف مصادرة حقوق اليمنيني والحفاظ عىل 

مصالحه الشخصية. 
بـدوره يؤّكــد رئيـس املؤّسسـة العامـة للنفـط والغاز 
محمود النـوم «واعدية القطـاع النفطي والغـازي يف اليمن 
ٍم يف هذه الصناعة يف الظروف  كبرية وتصل بنا ملسـتوًى متقدِّ

املالئمـة». 
ويقـول النـوم للمسـرية إنـه «يف اليمن أكثر مـن 13 حوضاً 
روسـبياً «نفطيـاً» واإلنتاج خـالل الفرتة السـابقة اقترص عىل 
18 % مـن حوضـني روسـبيني فقـط والبقيـة ما تـزال بكًرا»، 
وهنا كشـف حقيقة ليست جديدة عن مدى تشبث دول العدوان 
بالسـيطرة عـىل اليمـن واملناطق النفطيـة والغازية رغـم ُكـّل 
املخاطر التي واجهتها جراء عدوانها وحصارها، وهو ما يؤّكـد 
أن النظامني السعودّي واإلماراتي تعمدا إبقاء اليمن فقرياً بعيًدا 

عـن ثرواته طيلة عقـود طويلة حتى يحني الوقـت ألن يحكموا 
القبضَة عىل اليمن املريض وينهبوا ُكـّل ثرواته. 

إىل ذلـك، أّكــد املتحدث السـابق باسـم وزارة النفط حسـن 
الزايـدي، أن رصاع أطـراف املرتِزقـة يف شـبوة خلفيتـه سـباق 
السيطرة عىل ثروة الغاز وتقف خلفه األجندات األجنبية، منوًِّها 
عـىل أن قـرار حماية الثروة والخطـوات املنفذة يف هذا السـياق 
أحبطت الرتتيبات األمريكية الفرنسـية إلعادة تسـييل وتصدير 

الغاز ونهبه كما جرى مع النفط. 
ويلفت الزايدي إىل أن «املطامع الفرنسـية واألمريكية قائمة 
عىل إْمَكانية إنتاج الغاز من قطاعات أُخرى غري السابقة يف ظل 
جاهزيـة البنـى التحتية املتعلقة بالنقل والتسـييل»، وهو األمر 
الذي يكشـف حجم التكالب األجنبـي الكبري عىل اليمن وثرواته، 
َحيُث لم يقترص ذلك التكالب عىل السـعوديّة واإلمارات وقبلهما 
أمريـكا، بـل إن هناك العديـَد من الـدول األُوُروبيـة واألمريكية 

الطامعة املتكالبة. 

أخبار

الَةَظثي غثلغ بحعادة جثغثة سظ شاظئ دغسمئر شغ ذضرى وأدعا الثاطسئ

ضمظ جطسطئ تطصات الاتصغص اقجاصخائغ «البروة صئض البعرة»:

طعظثس الثغاظئ الثي لسإ صئطعا ضـ «تخان ذروادة».. 

ضان سطغ سئثاهللا غســامع إلى المعحعحــغظ تعله ولط ظضظ ظثري أظه صث ذعإ إلى الطرف اآلخر
سطــغ سئــثاهللا خالح دساظا إلى اجاماِع الطةظئ الساطئ وصال لظــا بأظه غرغث شكَّ الاتالش طع أظخار اهللا شرشدظا

جــمسئ أن السمطغــَئ ضاظئ ضطعــا طفدعتًئ وأخئرظغ غتغــى الراسغ بأن أظخــار اهللا واجعععط بالتصغصئ 
لع اطاثت الفاظئ إلى أجــئعع ضان الغماظغعن جغثسرون ُضـضَّ الادتغات واآلطال والاططسات

صظاة «المسغرة» تضحش حعادات جثغثة سظ طثاخغظ شغ البروات الظفطغئ والشازغئ

لسظٌئ جثغثٌة لطثعظئ شغ ذضرى وأد الفاظئ

البروات العائطئ الاغ أبصاعا الاثخقت افجظئغئ بسغثة سظ طاظاول الغمظغني
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ر نشطاُء فضيحًة مدويًة للمرتِزقة،  فجَّ
قيـادات  أبنـاء  اسـتئثار  كشـفوا  َحيـُث 
مـا يسـمى املجلـس الرئايس ومسـؤويل 
حكومة الخونة وقيادات األحزاب املوالية 
للعدوان باملنح الدراسية املقدمة لليمن، 
األمـر الذي أثار موجة سـخط واسـعة 
أعـادت تسـليط الضـوء عىل الفسـاد 
غري املسـبوق الذي يمارسه املرتِزقة يف 
مختلـف القطاعات، والـذي يؤّكـد أن 
سلطتهم بأكملها عبارة عن منظومة 
تحالـف  صنعهـا  ولصوصيـة  نهـب 
العدوان لبيـع الوطن مقابل املصالح 

الشخصية. 
من  انفجرت  الجديـدة  الفضيحة 
خـالل وثائـق تتبـع وزارة التعليم 
العايل يف حكومة املرتِزقة، وتتضمن 
الطـالب  ألسـماء  كشـوفات 
املسـتفيدين مـن املنح الدراسـية 
التي يفرتض أنها مقدمة للطالب 
أجـِل  ِمـن  املتفوقـني؛  اليمنيـني 
الدراسة يف الخارج، َحيُث اتضح 
أن املنـح تذهـب ألبنـاء قيادات 

ومسؤويل املرتِزقة. 
وتضمنـت الكشـوفات أسـماء أبنـاء وأحفـاد 
قيادات بارزة من املرتِزقة عىل رأسهم الخائن رشاد 
العليمي رئيس ما يسـمى «مجلـس القيادة» الذي 
نصبـه العدّو بديال عن الفاّر هـادي، َحيُث أظهرت 
الوثائق أن ُكـالٍّ من «رشـاد محمد رشاد العليمي» 
َو»سـالم عبـد الحافظ رشـاد العليمـي» و»عمرو 
رشـاد محمـد العليمي» حصلوا عىل منح دراسـية 
يف كندا لدراسة إدارة األعمال، بمخصصات شهرية 

تبدأ من ١٨٠٠ دوالر، وتصل إىل ٢١٠٠ دوالر. 
وأظهـرت الكشـوفات أَيْـضاً أن نجـل رئيس ما 
يسـمى مجلس النـواب التابـع للمرتِزقة (مصعب 
سـلطان الربكانـي) حصـل عـىل منحـة دراسـية 
بمخصص شـهري ٢١٠٠ دوالر، فيما حصلت ابنة 
نجل املرتِزق ياسـني سـعيد نعمان (روان خلدون) 
عىل منحة يف كندا بمخصص شهري ١٨٠٠ دوالر. 

وأوضحت الكشـوفات أن ابن أخ رئيس حكومة 
الخونـة املرتـِزق معني عبد امللك حصـل عىل منحة 

دراسية أَيْـضاً. 
وتصدر اسم نائب رئيس ما تسمى بعثة اليمن يف 
جامعة الدول العربية، املرتِزق مسـاعد عيل عثمان 
القوائـم بشـكل الفت، َحيـُث أظهرت الكشـوفات 
أن خمسـة مـن أوالده حصلـوا عىل منح دراسـية 
بمخصصات شـهرية ترتاوح بـني (١٥٠٠ -٢٠٠٠ 

دوالر). 
وضمت الكشوفات أسـماء أبناء وأقارب أعضاء 
يف مجلس النواب التابـع للمرتِزقة وقيادات أحزاب 
مواليـة للعدوان عىل رأسـها حـزب «اإلصالح»، إىل 
جانب أبناء وأقارب إعالميني ونشـطاء وعسكريني 

بعني  تا
املرتِزقـة،  لحكومـة 

جميعهـم حصلـوا عىل منح دراسـية بمخصصات 
شهرية مشابهة. 

وأثـارت الوثائـق التـي تـم تداولها عـىل نطاق 
واسع، موجة سخط كبرية شـملت حتى النشطاء 
املحسـوبني عىل أطراف املرتِزقة، والذين أّكـدوا أن 
قيادتهـم تدفع بالبسـطاء إىل الجبهـات وتضللهم 
بالشعارات والدعايات، فيما ترسل أبناءها للدراسة 

يف الخارج من أموال الشعب اليمني. 
وعّلـق أحُد نشـطاء املرتِزقة بسـخرية قائالً إن: 
«وكالء الوزرات يسـتلمون آالف الدوالرات كرواتب 
شـهرية وهم يدرسـون املاجسـتري والدكتـوراه يف 
الخارج عىل حساب الدولة واملواطن الفقري الساذج 
ا يسـمى بـالوطـن والعقيدة  يف الجبهـة يدافع َعمَّ

والدين».
وكتب آخر: «مسؤولون وقيادات أحزاب لصوص 
ونهابون ورسق»، مضيفاً: «اقرأوا األسـماَء للمنح 
الدراسـية كيف وزعوهـا، سـتجدون أوالَد قيادات 
«اإلصالح» والنارصي واالشـرتاكي واملؤتمر وأوالد 

الوزراء والوكالء واملحافظني وحتى الرئيس».
وأوضـح أحـد النشـطاء أن حكومـة املرتِزقـة 
نفسـها متورطـة بهذا الفسـاد وليس املسـؤولني 
بشكل شخيص فحسب، ُمشرياً إىل أن الحصول عىل 
هذه املنح يأتي بتوجيهات من القيادات والوزراء يف 

إطار شبكة مصالح تشمل الجميع. 
َوأََضــاَف أنـه يتـم إرسـال كشـف باألسـماء 
الصحيحة للجهات التعليمية يف الدول التي سيذهب 

إليها 
املرشـحون،  الطـالب 

بينما يتم نرش األسـماء يف موقـع الوزارة بعد 
تغيري األلقـاب للتحايل وعدم إثارة الضجيج، 
عىل حسـاب املتفوقـني الحقيقيني الذين يتم 

حرمانهم من هذه املنح. 
وكتب السفريُ السابق مصطفى نعمان أن 
هذه القضية «ليست مؤرشاً وحيداً وفريداً يف 
فساد وإفساد إدارة الدولة» ُمشرياً إىل أنه يف 

وزارة الخارجية التابعـة للمرتِزقة لم يتورع 
أي مسؤول منذ ٢٠١٥ عن تعيني ابن أَو حفيد أَو 
قريب لـه لينهبوا مواقَع كادر الوزارة، َوأََضـاَف 
أنه «مـن بعـد ٢٠١٥ صـارت الخزينـة العامة 

تنهب دون رقيب أَو حسيب». 
ويف هـذا السـياق أَيْـضـاً، أّكــد العديُد من 
النشطاء أن االستحواذ عىل املنح يعكس عمقاً 
أكربَ للفساد الذي يمارسـه مسؤولو املرتِزقة 
وُخُصوصـاً فيمـا يتعلق بالتعيينـات وتوزيع 
الوظائف واملناصب، مشـريين إىل أن تسـليط 
الضوء عىل هذا الجانب سيظهر فضائح أكرب 

وأوسع من االستحواذ عىل املنح الدراسية. 
والحقيقـة أن فضائـح فسـاد املرتِزقـة 
يف مجـال التعيينـات وغـريه مـن املجـاالت 
قد أصبحت مشـهودة ومثبتـة بالكثري من 
الوثائـق واإلثباتات الواضحـة، وعىل رأس 
ذلك رسقة إيرادات النفط والغاز التي تمثل 
أكرب عملية نهب للموارد تشـهدها البلد يف 

تأريخها كله. 

بالعبائص: أبظاء وأصارب صادة املرتِجصئ غساتعذون سطى 
املظح الثراجغئ املثخخئ لططقب املافعصني

ضحعشاٌت طسرَّبئ تضار بأجماء أوقد «السطغمغ» و «الئرضاظغ» وسثد ضئغر طظ وزراء وطسآولغ وإسقطغغ وصادة أتجاب الثعظئ
ردود شسض غاضئئ تسطط الدعء سطى تةط الفساد المساحري شغ ُضـّض صطاسات «الثولئ» المظععبئ 

العقغات املاتثة تعاخض الادطغَض لاربغر طعاخطئ السثوان وتحثغث التخار سطى الغمظ
 : خاص

واصلـت الواليـاُت املتحـدة األمريكيـة تَحرُّكاِتهـا 
العدوانيـة تجـاه اليمـن؛ لتضليـِل الرأي العـام املحيل 
والـدويل؛ بَهـدِف تربيـر اسـتمرار العـدوان والحصار 
ورفض مطالب الشعب اليمني املتمثلة برصف املرتبات 

ورفع القيود املفروضة عىل املطارات واملوانئ. 
ويف جديـد هذه التَحّركات، زعمـت القيادُة املرَكزية 
التابعـة للجيـش األمريكـي، السـبت، أنهـا ضبطـت 
سـفينة تحمل أسلحة وذخائر كانت يف طريقها إىل من 

وصفتهم بـ»الحوثيني». 
وتلجـأ الواليـات املتحـدة إىل نرش مثل هـذه املزاعم 
بشـكل دوري لتربير استمرار الحصار الذي تقوده عىل 
البلد، َحيُث تحاول أن توهم الرأي العام واملجتمع الدويل 
بأن رفع الحصار يشكل خطراً عىل األمن واالستقرار يف 

املنطقة. 
ويأتي اإلعالن األخري يف إطار سلسـلة من التَحّركات 
واملواقف التي لجأت إليها الواليات املتحدة مؤّخراً لتربير 
اسـتمرار العـدوان والحصار بعـد أن رفضـت صنعاء 
املوافقَة عىل تمديد الهدنـة بدون رصف املرتبات ورفع 

القيود اإلجرامية املفروضة عىل املطارات واملوانئ. 
وصّعـدت الواليـات املتحدة خـالل الفـرتة املاضية 
تَحّركاتهـا العدوانيـة املبـارشة لحشـد الضغوط عىل 
صنعـاء للتخـيل عن موقفهـا وُخُصوصاً فيمـا يتعلق 
بمعادلـة حمايـة الثـروات التـي نجحت صنعـاء من 
خاللهـا يف منع تهريب النفـط الخام ونهـب إيراداته، 
َحيُث تبذل واشـنطن جهودا مكثّـفة الستئناف عملية 

النهب. 
وتأتي هذه الخطواُت بالتوازي مع مسـاٍع متواصلة 
لعرقلـة الجهود الراميـة لتحقيق تقـدم يف مفاوضات 

تجديد الهدنة بما يضمن رصف املرتبات ورفع الحصار 
عن املطارات واملوانئ، َحيُث يعمُل املبعوُث األمريكي إىل 

اليمن عىل إفشال ُكـّل التفاهمات يف هذا السياق. 
وتسـعى الواليـاُت املتحدة أَيْـضاً مـن خالل مزاعم 
ضبـط األسـلحة لتربيـر تَحّركاتهـا العدوانيـة قبالة 
السـواحل اليمنيـة، َحيـُث أّكـد مسـؤولون يف صنعاء 
خالل الفرتة األخرية أن القواِت األمريكيَة تواصُل الدفَع 
بتعزيزات لفرض هيمنتها عىل املمرات املائية وخطوط 
املالحـة الدوليـة التـي تطل عليهـا اليمن، بمـا يف ذلك 

مضيق باب املندب. 



4
األحد

العدد

10 جمادى األوىل 1444هـ..
4 ديسمرب 2022م

(1537)
 

 : طاابسات
يواصـل الباحث والخبـري اليمني 
تحالـف  فضـح  محسـن،  عبداللـه 
العـدوان ومرتِزقتـه وأدواتـه، وذلك 
القديمـة  اآلثـار  رصـد  خـالل  مـن 
والنـادرة املهربة إىل الخـارج وبيعها 
بأثمان بخسـة عرب مزادات أمريكية 

وأُوُروبية وبريطانية. 
ويف جديـد تلـك الجرائـم، كشـف 
الباحث عبدالله محسـن، يف منشور 
بفايسبوك،  الشخصية  صفحته  عىل 
أمـس السـبت، عـن بيـع مجموعة 
أثرية يمنيـة فريدة ونادرة باإلضافة 
إىل عـرض تمثـال بديـع للبيـع بعد 
ـام.  وأَشـاَر إىل أن دار مـزادات  ٨ أَيـَّ
«بـالكاس» تعـرض يف التاسـع مـن 
ديسـمرب ٢٠٢٢م تمثـاالً مـن املرمر 
من آثـار اليمن نزع بقـوة من جدار 
أحـد املباني األثرية، وقد كان «الجزء 
الجـدار،  يف  مخفيـاً  الدقـن  أسـفل 
والبـارز الوجه واألذنني» ويف أسـفل 

التمثال نقش باملسند. 
َوأََضــاَف الباحـث محسـن أنـه 

وقبل يومني باعت دار مزادات «تايم 
اليـن» عدد مـن اآلثار الفريـدة منها 
مجموعـة كاملة من الُحـيل الذهبية 
بما يعـادل ألـف دوالر، باإلضافة إىل 
جمل من سبائك النحاس مع نقوش 
بالغة التعقيد يف أحد جانبيه بحسب 
وصف املـزاد، مـن القـرن الثاني أَو 
عليـه  اسـتحوذت  امليـالدي  الثالـث 
مجموعـة فرنسـية يف الثمانينيـات 
وهـو مـن القطـع األثريـة النـادرة 

بحسـب عدد مـن خرباء هـذا النوع 
مـن  ووعـاء  األثريـة،  التحـف  مـن 
األلـواح الفضيـة مع نقوش املسـند 
من القرن األول قبل امليالد، مبينًا أنه 
تم، أمـس األول يف دار مزادات «ليون 
وتورنبول» يف أدنـربه، بيع مجموعة 
ة شاهد قرب مسـتطيل الشكل  َخاصَّ
مـن الحجر الجريي، يـربز منه رأس 
ذكـر ملتـح بشـكل بـارز، مـع أنف 
طويل نحيف، وعينان عىل شكل لوز 

تحت حواجب. 
ويف العـارش من نوفمـرب املنرصم، 
شـهد مـزاد اآلثـار االسـتثنائية من 
الفنـون اإلثنوغرافيـة الجميلة والذي 
أقامه معـرض ارتميـس للمزادات يف 
الواليـات املتحدة، بيـع مبخرة أَو إناء 
طحن مـواد التجميل أَو طاولة تقديم 
صغـرية رائعـة من املرمـر الرشيطي 
الجميـل، تجلـس عـىل ثـالث أرجـل 
مستديرة ذات شكل مخروطي مرئي 
مع لوحة سميكة ذات حافة مرتفعة 
ضحـل  مركـزي  ومنخفـض  قليـًال، 
بالكامـل  املحيـط  حـول  ومزخـرف 
بتضليـع محـزوز، كمـا بيع شـاهد 
جنائزي من الحجـر الجريي منحوت 
بدقة، برأس بارزة فوق نقش مسندي 
مكون مـن أربعة أحرف تقرأ (عبيد)، 
الشـاهد الذي يتجاوز عمـره األلفني 
عام يقـدم نموذجاً للفن التجريدي يف 
اليمن القديم (قتبان)، َحيُث يربز أنٌف 
مثَّلُث الشـكل وعينان عريضتان عىل 
شـكل لوز وفم صغـري وحافة جبني 
بـارزة وحواجـب جيـدة العناية وما 

يشبه غطاء رأس مع حزام ذقن. 
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شغ تأضغث سطى الامسك بالاخسغث شغ ظض خمئ أطمغ ططئص:

طثطَّفاُت السثوان تصاُض طعاذظاً يف الةعف وخروصاٌت شاضتٌئ يف التثغثة بمحارضئ واجسئ لططريان
 : خاص

األمريكـي  العـدوان  تحالـف  يؤّكــد  جديـد  مـن 
د بدماء  السـعودّي اإلماراتي تمسـكه بالتصعيد املعمَّ
األبرياء، والخروقـات الفاضحة، ليعجل بذلك من ردة 
الفعل الرادعـة للطرف الوطني للتعامـل مع الجرائم 
والخروقات بالعمليات املرشوعة والعادلة التي تحفظ 

دماء اليمنيني وحقوقهم العادلة. 

ويف جديـد الجرائم أفاد مصدر محـيل يف محافظة 
الجوف باستشهاد مواطن إثر انفجار إحدى القذائف 
التـي خلفهـا تحالـف العـدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي ومرتِزقته يف املحافظة. 
وتأتي هذه الجريمة يف ظل تنصل األمم املتحدة عن 
إدَخـال األجهـزة واملعدات الالزمـة ملكافحة املخلفات 
االنفجاريـة؛ لتكون املنظمة األممية رشيكاً أََساسـياً 
يف ُكــّل الجرائـم املرتَكبة بحـق املدنيـني واألبرياء يف 

مختلف املحافظات اليمنية شماالً وجنوباً. 

ويف السـياق أّكـد تحالف العدوان سعيه عىل مسار 
التصعيـد يف السـاحل الغربـي، ضاربـاً بـكل جهـود 
السـالم وضبط النفس الذي يمارسه الطرف الوطني، 
عـرض الحائط، َحيُث صعد تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي مـن خروقاته التّفـاق الحديدة 

بمشاركة واسعة للطريان. 
وأوضـح مصدر يف غرفة عمليـات ضباط االرتباط 
والتنسيق لرصد خروقات العدوان وأدواته، أن الحديدة 
شـهدت خالل الـ٢٤ السـاعة املاضية ما يقارب ١٠٠ 

خرق فاضح ارتكبه األعداء وأدواتهم. 
وأوضح املصدر أن املرتِزقة ورعاتهم ارتكبوا، أمس 

السبت، ٩٣ خرقاً يف مناطق متفرقة من الحديدة. 
ونّوه املصدر إىل أن معظم الخروقات تمت بالطريان 
التجسـيس القتايل بني التحليق والرصد، وذلك بعد أقل 

من يوم عىل قيامها بشن غارة عىل منطقة حيس. 
وتأتي املشاركة الواسـعة للطريان املعادي لتؤّكـد 
مـدى تواطـؤ الوسـيط األممي مـع أعمـال التصعيد 

األمريكية السعوديّة اإلماراتية. 

تةط الصعات افطرغضغئ وافجظئغئ شغ الثطغب والمظطصئ 

جرغمٌئ تُعــجُّ سثن املتاّطئ 
بسث طصاض حابني بطرغصئ 

وتحغئ يف املمثارة
 : خاص

أثار مقتُل شابني من أبناء محافظة عدن املحتّلة، أمس السبت، عىل 
أيدي ميليشيا مسلحة مدعومة من االحتالل اإلماراتي يف الطريق العام، 
حالة من االسـتياء والسخط الشـعبي، بعد أن تكشف مخّطط تحالف 
العـدوان يف نرش الفـوىض األمنية داخل املحافظـات واملناطق املحتّلة، 

األمر الذي يسهل عليه السيطرة وبسط نفوذه وتركيع املواطنني. 
وبحسـب مصادر إعالمية، فقـد لقي شـابان مرصعهما بطريقة 
بشـعة يف «جولـة املـرشوع» بمنطقة املمـدارة عدن، بعـد أن أطلقت 
ميليشيا مسلحة النار عليهما أثناء تواجدهما يف الطريق العام، ما أَدَّى 
إىل تناثر أشالئهما قبل أن تلوذ تلك امليليشيا املوالية لإلمارات بالفرار. 

رئغُج التراك: سثن طثغظُئ 
املعت والفعضى والتثغث 

سظ اقجاصرار طارضئ طظاعغئ

 : طاابسات
أّكــد فؤاد راشـد رئيس املجلـس األعىل للحراك الثـوري، وقوف ما 
يسـمى املجلس االنتقايل وراء إغالق ملف الدكتور الدويل، أبرز ضحايا 

جرائم االغتياالت يف مدينة عدن املحتّلة. 
وأوضـح رئيـس مجلس الحـراك الثـوري الذي تم اإلطاحـة به من 
قبل قيادات موالية لالنتقايل الشـهر املايض، أثناء تواجده يف العاصمة 
املرصيـة القاهرة، أنـه من املحـزن أن تطوى صفحـة الدكتور أحمد 
الدويل دون الكشف عن الجناة، يف إشارة إىل إغالق ملف اغتياله بشكل 
نهائـي، مبينًا أن رجل بحجـم مكانته العلميـة واالجتماعية وعطاءه 
الوافر وحجم التضامن العايل يذهب سـدى، وتقفل القضية بتقييدها 

ضد مجهول. 
وأَشـاَر راشـد إىل أن عـدن صارت مدينـة للفوىض واملـوت، معتربًا 

الحديث عن األمن واالستقرار ماركة منتهية الصالحية باملدينة. 
الجدير ذكـره أن الدكتور أحمد الدويل، اخصائي النسـاء والوالدة، 
وأشهر جراحي مدينة عدن املحتّلة، تعرض لالغتيال داخل مستوصفه 
الطبي الخاص يف منطقة املنصورة، مطلع يوليو املايض، وسـط تسرت 

من قبل قيادات االنتقايل عن الجناة املتهمني بجريمة االغتيال. 

الحرضُئ الساطئ إلضبار بثور الئطاذج تظثُِّد بالتمطئ املسسعرة ضثعا 

اتساُع ظاعرة بغع اآلبار الغمظغئ املظععبئ يف املجادات افطرغضغئ وافُوُروبغئ

 : خظساء
ُة إلكثـار البذور البطاطس  أدانت الرشكُة العامَّ
الحملـة اإلعالميـة املسـعورة التي يشـنها بعُض 
املأجورين، وتهدُف إىل النيل من املؤّسسات الوطنية 
التـي تغلبت عىل الحصار املفروض عىل اليمن، من 
خالل تأمني الغذاء لكافة املواطنني شماًال وجنوبًا، 

انطالقاً من واقع املسؤولية امللقاة عىل عاتقها. 
وقالـت الرشكـة يف بيـان، أمـس: إن الحملـة 
املسعورة غري املربّرة والشائعات املغرضة والتباكي 
املحموم من قبل البعض، يأتي يف سـياق استهداف 
عمل الرشكة خدمة لجهات خارجية، ولوبي فساد 
لتحقيـق مكاسـب شـخصية، مقابـل اسـتهداف 
االقتصاد الوطني، ولقمة عيش البسطاء من أبناء 
الشـعب اليمني، مبينة أن تلك االدِّعاءات كشـفت 
عن توّجــه الرشكات األجنبية املترضرة من إعالن 
االكتفاء الذاتي يف بـذور البطاطس، جراء الرضبة 
املوجعة التي تلقتها، إىل إعاقة التوّجـهات الوطنية 
الصادقـة بواسـطة وكالئهـا بالداخل السـتهداف 
املنتـج الوطنـي؛ بَهـدِف أن تبقـى اليمـن سـوقاً 
ما  مفتوحـًة أمـام الصـادرات األجنبية، ال ِســيـَّ
مـن البذور املهربـة عقيمة اإلنتـاج والجدوى عىل 
املزارعني التي تلحق بهم أرضاراً فادحة، باإلضافة 

إىل آثارها الكبرية عىل الرتبة. 
وأضافت الرشكة يف بيانهـا، أنها تجاوزت كافة 
الصعوبـات التـي سـببها العـدوان والحصار عىل 
بالدنا، وأحدثـت نقلة نوعية يف إنتـاج الرتب العليا 
مـن تقاوي بـذور البطاطس، ُوُصــوالً إىل تحقيق 
األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي، الفتة إىل أنها عملت 
عىل التقليل من فاتورة االسـترياد ألكثر من ١٩٠٠ 
طن كمتوسـط سـنوي من البذور، بقيمة تتجاوز 
مليونـي دوالر، وإنتـاج قرابة ١٤ صنفـاً من بذور 
البطاطس املحلية الجديدة املتنوعة، َحيُث شـكلت 
تطوراً نوعياً لبذور البطاطس ذات الجودة العالية، 
بأحـدث التقنيات العلميـة وبأياٍد يمنيـة خالصة، 
ُمضيفاً أن تلك األصناف املحلية استطاعت منافسة 

األصنـاف الهولنديـة من َحيـُث اإلنتـاج واملقاومة 
للجفـاف، مكن الرشكـة من رفد القطـاع الزراعي 

بالبذور يف مختلف محافظات الجمهورية. 
وأّكــدت أنـه برغم الظـروف االسـتثنائية من 
التدمري املتعمد لالقتصـاد الوطني من قبل تحالف 
العدوان، الذي تسبب بأكرب كارثة إنسانية يف اليمن 
خـالل العـرص الحديث، فقـد عملـت الرشكة عىل 
مضاعفـة املسـاحات املزروعة وتوسـيع الربامج 
البحثية والعلمية، ورفع القدرات املجتمعية لفئات 
ــه العام للرؤية  املزارعني، بما ينسـجُم مع التوجُّ
االكتفـاء  تحقيـق  يف  ٢٠٢٥م   –  ٢٠٢٠ الوطنيـة 
الذاتـي؛ باعتبَـار محصول البطاطـس أحد أعمدة 
األغذيـة األََساسـية الذي يعتمد عليـه أكثر من ٨٥ 
٪ من أبناء الشـعب اليمني، وتوفـري قرابة ٧ آالف 
فرصة عمل، كما أنها اسـتطاعت خالل السـنوات 
املاضيـة زراعـة أكثـر مـن ١٣٠ هكتـاراً لإلنتـاج 
الحقـيل، باإلضافة إىل ٢٠ هكتـاراً لربامج التطوير 
النوعيـة، التـي تعـد هـي األوىل يف زراعـة ٣٤ بيتاً 
إنتاجيـاً، تحـت إدارة التطوير التي أنشـئت حديثاً 

بالرشكـة، ليصل معـدل اإلنتاج الحقـيل ألكثر من 
٢٥ ألـف طن مـن البذور، مثلت قفـزة زراعية هي 
األوىل من نوعها منذ تأسـيس الرشكـة يف التعامل 

مع الحقول املكشوفة من الجيل السادس فقط. 
وطالبـت الرشكـة الراغبـني يف تصديـر طلبات 
تقـاوي البطاطس عالية الجـودة، تقديم طلباتهم 
رسـميٍّا ليتسـنى لهـا إدراجهـا ضمـن خططهـا 
القادمـة، مؤّكــدة سـعي الرشكة تطويـر زراعة 
محصـول البطاطس وتحويلـه إىل صناعة وطنية 
وقومية تعطي املزارع اليمني تميزاً عىل املستويني 
املحيل واإلقليمي، موضحة أن لديها القدرة الكبرية 
والواسـعة عـىل توفـري بـذور البطاطـس لكافـة 
املزارعني يف كافـة املحافظات اليمنية، دون التأثري 

عىل محصول البطاطس الخاص بالطبخ وغريه. 
وأشـادت الرشكـة بالجهـود املبذولـة من قبل 
املزارعـني والباحثني الذين كافحـوا وبذلوا جهوداً 
عظيمـة ليـالً ونهـاراً، لتحقيـق االكتفـاء الذاتي 
واألمن الغذائي ألبناء الشـعب من بذور ومحصول 

البطاطس. 
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 : سئاس الجغثي* 

اسـة  من أعقد وأهم املمرات البحرية والحسَّ
يف العالم هي منطقة الخليج، باإلضافة إىل أنها 
أحـد مصادر الطاقـة يف العالم (خـزان النفط 
الكبـري نصف إمَدادات العالم من النفط والغاز 
من تلـك املنطقة)، فهي أحد األسـواق الكبرية 
ومناطـق االسـتهالك، َوأَيْـضاً تأخـذ أهميتها 
من موقعها االسرتاتيجي، َحيُث وجود املضائق 
واملمرات، وخليج عدن، والبحر األحمر والبحر 
العربي واملحيـط الهندي صعوداً إىل أُوُروبا عن 
طريق البحر األبيض املتوسط.. كذلك أنها املمر 
املالحـي َوالجوي الـذي يربط الـرشق بالغرب 
وآسـيا بالعالم الغربـي مع َوجـود الكثري من 

الجزر ذات املواقع املهمة. 
القواعـد  مـن  العديـد  املنطقـة  يف  وتوجـد 
العسـكرية واألسـاطيل البحرية منترشة هنا 
وهنـاك، باإلضافـة إىل قواعـد أُخـرى مهمتها 
تقديـم الدعـم وكقـوة احتيـاط، إضافـة مع 
مهامها الرئيسية بالسيطرة عىل عموم الرشق 

األوسط والقرن االفريقي. 
 

أوقً: الصعاُت والصعاسُث املعجعدة 
يف املظطصئ 

١- صغادُة السمطغات افطرغضغئ العجطى 
يضاف إليهـا «إرسائيل» يف الفـرتة األخرية، 
َحيـُث نقلـت مهامها مـن أُوُروبـا إىل القيادة 

الوسطى. 
يشـمل  القيـادة  تلـك  مسـؤولية  ونطـاق 
بلدان الرشق األوسـط، شـمال أفريقيا، وآسيا 
الوسطى، ومن أشـهرها أفغانستان والعراق، 
َوتـرشف عـىل الدعم واملهـام القتاليـة ولديها 
قواعـد يف الكويـت، البحرين، قطـر واإلمارات 
العربية، ُعمان، باكسـتان، وآسـيا الوسـطى 

واألردن والسعوديّة. 
 

٢- الصعاسث 
تعلـن أمريـكا أنها تقـوُد أكثَر مـن تحالف 

وائتالف دويل يف املنطقة:- 
األول يشـمل ٣٤ دولة، والثانـي يحوي عىل 
١٠ دول رئيسة، َومن أهم التشكيالت والقواعد 

يف املنطقة ُكلٌّ من:- 
(افريكـوم)  االفريقـي  القـرن  منطقـة   -
يف جيبوتـي قبالـة عـدن، وتأتـي أهميتها من 
االطاللة عـىل مضيق بـاب املنـدب بوابة قناة 
السـويس، واإلرشاقـة عـىل املحيـط الهنـدي 
والبحـر األحمر، َحيـُث تتواجد فيهـا أكثر من 
١٦ دولـة َو١٩ قاعـدة يتواجـد فيهـا أكثر من 
٤٠٠٠ عنـرص من البحرية األمريكية، موزعني 
عىل ٦ قواعـد أمريكيـة، وفيها أَيْـضـاً قواعد 
أملانية وبريطانية ويابانية وإيطالية واسبانية 
(وفرنسـية بواقـع ثـالث قواعـد) ومنطقـة 
عسكرية لالتّحاد لألُوُروبي تحتوي عىل رصيف 

ومطارات، َوأَيْـضاً هناك قاعدة صينية تحتوي 
عىل رصيف قادر عىل استيعاب حاملة طائرات 

وغواصات. 
-  الصومال: وهـي مطلة عىل البحر األحمر 
وفيهـا قواعـد تركيـة وأمريكيـة وبريطانية 

وإرسائيلية. 
-  أرترييـا الواقعة عىل البحر األحمر ويمكن 

القول إنها قاعدة إرسائيلية بالكامل. 
-  الكويـت: فيهـا قاعدتان جويـة مع أكرب 
نقطـة جويـة لوجسـتية إقليمية مـع قاعدة 
بحريـة، وأكثـر مـن ٢٢٠٠ مركبـة ومدرعـة 
تكتيكية، وأكثر من ١٣٠٠٠ عنرص من الجيش 
األمريكي وتنترش هناك العديد من املعسكرات 

ة بالدعم اللوجستي.  الَخاصَّ
األمريكـي  الحليـف  تعتـرب  البحريـن    -
األبـرز خـارج الناتو وفيها قاعـدة أمريكية يف 
قاعدة الشـيخ عيىس َوأَيْـضاً قيادة األسـطول 
الخامـس، والبحرين أكرب منطقة مركز للدعم 
البحري األمريكـي يف املنطقـة، ويتواجد فيها 
أكثر مـن ٧٠٠٠٠ عنرص أمريكـي، كذلك فيها 
قاعدة بريطانية يف ميناء سلمان (اتش اس أم 

الجفري). 
-  السـعوديّة القاعـدة األمريكيـة يف قاعدة 
األمـري سـلطان مـع ١٠٠٠ جنـدي أمريكـي 
وتوجد فيهـا العديد مـن األسـلحة األمريكية 
االسـرتاتيجية مـن الصواريخ الباليسـتية إىل 

 .Bالقاذفة االسرتاتيجية ١٢
-  قطـر وقاعدتَـي العديد والسـيلية تعدان 
مـن أكـرب القواعـد الجويـة، ويتواجـد فيهـا 
أكثـر من ١١٠٠٠ عنـرص أغلبهم من العنارص 
الجويـة العاملـة يف مركز العمليات املشـرتكة 
للعمليات الجوفضائية والجناح ٣٧٩ للعمليات 
الجويـة مع أطـول مهبط جوي بطـول ٥كم، 
ومسـتودعات متنوعـة، كذلـك يوجـد يف قطر 

قاعدة كبرية لرتكيا. 
-  اإلمارات فيها قاعدة أمريكية يف «الظفرة» 
 ،٣٥-F مـن ضمنها طائرات مسـرية وأُخـرى
وهنـاك قاعدتـني يف «الفجـرية» مـع رصيـف 
بحـري خاص يف جبل عيل يسـتخدمه املارينز، 
كما توجد قاعدة فرنسـية فيها أكثر من ٧٠٠ 
عنـرص، وأُخرى اسـرتالية وهي قاعـدة املهاد 

الجوية املعروفة باسم قاعدة «السالم». 

-  قاعـدة انجرليـك يف تركيـا مـن املمكـن 
حسـابها عـىل تلـك القـوات نظـراً ألهميتهـا 
 ،«FAS» لطبيعـة املهـام، َوأَيْـضاً األمريكيـني
وإىل جانـب املهـام العادية، وألنها تسـتضيف 
 Bما ال يقل عن ٥٠ قنبلـة نووية من طراز ٦١
يف حظائرهـا، تمثل نحـو ثلث القـوة النووية 
األمريكيـة املوجـودة يف أُوُروبا، ممـا يدل عىل 
أهميتها االسرتاتيجية لواشنطن وحلف شمال 

األطليس. 
-  سوريا 

هناك وجوٌد للقـوات األمريكية منها قاعدة 
عسـكرية قرب الكسـوة يف «البوكمال» قاعدة 
محافظـات   ٣ يف  منشـآت  وعـدة  «التنـف» 
مختلفة، وهناك وجود عسكري تركي مكثّـف 
يف منطقتني تسيطر عليهما املعارضة الحليفة 
ألنقرة، كما أن هناك ثالث قواعد فرنسـية عىل 
األقل بالقـرب من عني العـرب، ورصين وعني 
عيـىس، كذلك هنـاك وجود عسـكري إماراتي 

وسعودّي مع وجود مرصي هاميش. 
-  العراق 

للواليـات املتحدة نحو ٥٠٠٠ جندي أمريكي 
املركزيـة  القيـادة  أَشـاَرت  وقـد  العـراق،  يف 
األمريكية إىل أنه ال توجُد خطٌط لسـحب هؤالء 
الجنود، سـواء من قاعدة عني األسـد أَو قواعد 
أُخرى يف شـمال العراق مـع أخبار تؤّكـد نرش 
يف  اسـرتاتيجية  وصواريـخ  ألسـلحة  أمريـكا 
ة  اإلقليـم مع وجود الكثري مـن املقرات الَخاصَّ

باملوساد اإلرسائييل. 
أيضـاً هناك مـا يقـارب مـن ٥٠٠٠ جندي 
تركـي ينتـرشون َحـاليٍّا يف كردسـتان العراق 
ويف بعشـيقة، وهي منطقة خاضعة لسيطرة 
الحكومـة املركزيـة العراقيـة وتقـع رشقـي 
املوصل، كمـا جندت تركيا عـدد غري قليل من 
تنظيـم داعـش ومقاتلـني آخريـن مـن عرب 
وتركمان العراق َوسـوريا، وقامـت ببناء أكثر 
من قاعـدة منها متنيـا يف منطقـة قريبة من 

جبال قنديل. 
كذلك تتواجُد يف شمال العراق بؤٌر وتنظيماٌت 
انفصاليـة وإرهابية عراقيـة وإيرانية وتركية 
تحظى بدعـم أمريكـي وسـعودّي وإرسائييل 
وخليجـي تتخـذ مـن شـمال العـراق مقرات 
لهـا لتصدير الفوىض لـكل من تركيـا وإيران 

وسوريا. 
هـذه مجمـل القـوات والقواعـد األمريكية 
واألجنبية يف املنطقة متعددة املهام والواجبات 
منها التجسس والرصد واملتابعة، باإلضافة إىل 
االنتشـار والتدخل الرسيع، والغريب َوالعجيب 
أن األغلب األعم من مهام تلك القواعد والقوات 
موجه ضد جمهورية إيران اإلسـالمية ومحور 

املقاومة. 
 

٣- افجاذغض 
األسـطول الخامـس األمريكـي ومقـره يف 
البحريـن َوالـذي يحتوي عىل حاملـة طائرات 
منهـا مقاتـالت تكتيكيـة ملعالجـة األهـداف 
الجوية والبحرية فوق السطح وتحت السطح، 
وأُخـرى قاصفـة وقاذفـة للقنابـل وطائرات 
التـزود بالوقـود وأُخـرى مروحيـة وعدد من 
الغواصـات الهجومية منها نوويـة وعدد غري 
قليل من املدّمــرات والفرقاطـات والطرادات 
والبوارج وكاسـحة ألغام والعديد من السـفن 

القتالية يتجاوز عددها ٢٠ سفينة. 
ويضـاف إىل ذلك القـوة ٥٩ التي أضيفت إىل 
األسطول الخامس والتي تحتوي عىل أكثر من 
ة ومركبة ذكية، وعدد من  ١٠٠ سفينة مسـريَّ
الطائرات بدون طيار مهمتهما تعزيز القدرات، 
والدقة يف املراقبة واالستطالع ورسعة التعامل 
مـع التهديدات، باإلضافـة إىل املهـام القتالية 

األُخرى. 
الخالصـُة أن معظـم القـدرات واإلْمَكانيات 
التسـليحية لكل من أمريكا والناتو موجودة يف 
املنطقة بما فيها األسـلحة االسـرتاتيحية من 
صواريخ باليسـتية إىل القاذفات االسرتاتيجية 

B١٢ وغريها من األسلحة الحديثة. 

* ضاتإ سراصغ.. رشغص الحعغث أبع طعثي المعظثس

التطصئشرضغات ملسارك الئتار واملتغطات املصئطئ 
البالبئ 

تةط الصعات افطرغضغئ وافجظئغئ شغ الثطغب والمظطصئ تةط الصعات افطرغضغئ وافجظئغئ شغ الثطغب والمظطصئ 

  طسزُط الصثرات 
واإلْطَضاظغات الاسطغتغئ 
لُضضٍّ طظ أطرغضا والظاتع 

طعجعدة شغ المظطصئ بما 
شغعا افجطتئ اقجاراتغةغئ 

طظ خعارغت بالغساغئ إلى 
 B12 الصاذشات اقجاراتغةغئ
وغغرعا طظ افجطتئ التثغبئ

  الئترغظ تسائر التطغَش 
افطرغضغ افبرز خارج 

الظاتع وأرتغرغا تسائر صاسثة 
«إجرائغطغئ» بالضاطض
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- بداية دكتور قيس يتم إحياء الذكرى السنوية 
للشـهيد ُكـّل عام.. ما األثر الـذي تحدثه هذه 

املناسبة؟ وما أهميّة إحيائها؟
يحيي شـعبنا اليمنـي املؤمـن العظيم هذه 
الذكرى العظيمة للتعبري عن التبجيل والتقدير 
والتعظيـم لتضحيـات أزكى وأطهر وأشـجع 
وأعز الرجال كما هي كذلك إلحياء تلك الروحية 
الجهادية العظيمة التـي حملوها إعالء لكلمة 
الله ودفاعاً عن بالدهم وحرية وكرامة شعبهم 
أمام أعتى عدوان وأكرب حرب قائمة اليوم عىل 

مستوى الكرة األرضية. 
ويحيي شعبنا اليمني هذه الذكرى العظيمة 
إلبـراز مظلوميته من جهة وانتصاره من جهة 
أُخـرى؛ ألَنَّ الشـعب الـذي يقـدم ُكــّل هؤالء 
الشـهداء وعىل مدى ُكـّل هذه السنوات؛ دفاعاً 
عن حقـه يف الحياة الكريمـة وحقه يف الحرية 
واالستقالل فهو يعرب عن قضيته املحقة وعن 

جهاده املقدس. 
 

ز الشـهداء برأيكم عـن بقية  - مـا الـذي يميـِّ
الناس؟

ُز الشـهداَء هـي القضيـة الكـربى  مـا يميـِّ
واملبـادئ  القيـم  تلـك  وهـي  حملوهـا  التـي 
التـي حملوها وضحـوا؛ ِمـن أجِلهـا والتي ال 
يمكـن أن يفهمهـا وال أن يسـتوعبها الجبناء 
واملتخاذلون واملتهربون من أداء مسـؤوليتهم 
يف الجهاد يف سـبيل الله وهذا هو من أعظم ما 
يميز الشـهداء.. كذلك أن تَحّركهـم ورباطهم 
وقتالهـم وصربهـم وتضحياتهـم لـم تكن يف 
ة  سـبيل مصلحة شـخصية أَو يف قضية َخاصَّ

أَو مبطلة، بل كان ُكـّل هذا يف سـبيل الله وهذا 
مـا يميز شـهداء الحق عن غريهـم من القتىل 
والضحايـا والذين يسـعى الناس لتسـميتهم 

بالشهداء زوراً وباطالً. 
كذلك ما يميز الشـهداء العظماء هو حبهم 
الكبـري لله ورسـوله َوالجهاد يف سـبيله َولذلك 
لـم تسـتطع الدنيـا بمن فيهـا من أهـل وولد 
وزوجـة َوال بمـا فيهـا من أمـوال َومسـاكن 
َوتجارة َوأعمال وَغريها أن تخدعهم َوتثبطهم 
َوتقعدهـم عن الجهاد يف سـبيل اللـه كما هو 
حـال الكثري من الناس الذيـن يقدمون األعذار 
الكثـرية َوالتربيـرات الزائفـة لتخاذلهـم عـن 
الجهاد يف سـبيل اللـه، أما الشـهداء العظماء 
فالله َورسـوله َوالجهاد يف سبيله أحب عندهم 
مـن الدنيـا َومـا فيهـا َولذلـك سـارعوا ببيع 
أنفسـهم َوأموالهـم من الله َوهو من اشـرتى 
َوبالثمـن الذي ما ال عني رأت َوال أذن سـمعت 

وال خطر عىل قلب برش َوهو الجنة. 
 

ــة يف هـذا الزمن الروح الجهادية  - تفقد األُمَّ
وتم تشـويه هذا املفهوم عن طريق الجماعات 

التكفريية.. ما هو املفهوم الصحيح للجهاد؟ 
األمـة اإلسـالمية اليـوم تعانـي ذالً وهواناً 
ـة من  وظلمـاً ومظلوميـة ال تعانـي منهـا أُمَّ
أمـم األرض، فـال يعانـي ذلك البـوذي وال ذلك 
الهندويس وال ذلك املـرشك َوالكافر يف أية دولة 
يف العالـم مـا يعانيه اإلنسـان املسـلم يف ُكـّل 
ا َوما كان  مـكان َوهذا مؤسـف َومحزن ِجــدٍّ
ــة فصلت عن  هذا ليحصـل لوال أن هـذه األُمَّ
أعالم الهدى َوفقدت َوغيبت عن ثقافة الجهاد 
ــة إىل هذه  َواالستشـهاد َولو عادت هـذه األُمَّ
الثقافة الجهادية َوالتي تمأل صفحات َوسـور 
القـرآن الكريـم لعـادت فلسـطني َوتحـّررت 
ـــة إىل قوتهـا  املقدسـات َولعـادت هـذه األُمَّ
وَعزتهـا َوكرامتها َوحريتها َوألصبح اإلنسـان 
املسـلم عزيزاً مهاباً يف أية بقعة من هذا العالم 
َوملا تجرأ أعداء الله َوأعداء اإلسـالم من التعدي 

أَو ظلم أي مسلم يف هذه األرض. 
َوألهميّـة الجهـاد َوخطورتـه عـىل أعـداء 
ـــة سـعى اليهود لتشـويهه َوفصل أبناء  األُمَّ
ـــة عنه عن طريق عـدة أمور أولها حرب  األُمَّ

املصطلحات َواستبدال كلمة جهاد َومجاهدين 
بكلمـة مقاومـة َومقاومـني ثانياً عـن طريق 
تشويه ثقافة الجهاد وتقديمها كثقافة تسبب 
املشـاكل َوالرصاعات َوأن االستقرار َواألمن لن 
ــة عن ثقافـة الجهاد  يتحّقـق إال بتخـيل األُمَّ
َوالكثـري من املغفلني لألسـف الشـديد مقتنع 
بهذه التفاهات َوالسـخافات َوينىس أن اليهود 
َوالنصارى لـم يرتكوا القتال َواحتـالل البلدان 
َوتصنيع السـالح َويريدون منا نحن أن نتخىل 
عن الدفاع عن أنفسنا َوأرضنا َوأعراضنا وهذا 

هو الغباء املركب. 
ثالثـاً تم تشـويه ثقافة الجهـاد عن طريق 
تجريم حركات الجهاد املقدس وصناعة نماذج 
سيئة وإجرامية كداعش والقاعدة وأخواتهما 
لتتَحّرك تحت عنوان الجهاد واإلسالم ولرتتكب 
أبشـع الجرائم بحق املسـلمني وغري املسلمني 

وتنسـب ُكــّل هـذا إىل الجهـاد وإىل اإلسـالم؛ 
بَهدِف تشـويه الجهاد وتشـويه اإلسالم ونبي 
اإلسـالم وتعميم كلمة اإلرهـاب بدالً عن كلمة 
الجهـاد لكـن والحمـد لله فقد فشـلوا فشـالً 
ذريعاً وانكشـف للعالم كله أن هذه الجماعات 
أمريكيـة  صناعـة  إال  ِهـي  َمــا  اإلرهابيـة 
إرسائيلية وال تمثل إال مشـاريعهم الشيطانية 

اإلجرامية. 
 

- مـا الـدور الـذي يقوم بـه مكتب اإلرشـاد 
بصنعاء لتعزيز ثقافة الجهاد سـواء من خالل 

املنابر أَو غريها من الفعاليات؟
مكتـب اإلرشـاد باألمانة هو يقـوم بإحياء 
ـــة عن طريق  الروحيـة الجهاديـة ألبناء األُمَّ
نـرش ثقافـة الجهـاد َواالستشـهاد َوتوعيـة 
ــة بإيجابيات الجهاد َوسـلبيات التخاذل  األُمَّ
َوأن فاتـورة التخـاذل دائمـاً هي أعـىل بكثري 
من حجـم التضحيات يف الجهاد يف سـبيل الله 
َوالتوعيـة بمـا قـد رأينـاه يف العراق َوسـوريا 
َوأفغانسـتان َوجنوب اليمـن َوما نراه من عزة 
َوكرامـة يف املحافظـات الحـرة ويف فلسـطني 
َوحزب الله َومحور املقاومة َوالجهاد َوالتوعية 
كذلك بدورنا جميعاً يف االهتمام بأرس الشهداء 
َواألرسى َوكذلك الجرحى َوُكـّل هذا عن طريق 
الكثـري مـن الفعاليـات َواألنشـطة التوعوية 
منابـر  خـالل  مـن  َوالتعليميـة  َوالتثقيفيـة 
املسـاجد َوإذاعات املـدارس َوفعاليات األحياء 

َواملديريات َواملكاتب الرسمية َو... إلخ.
وكذلك من خالل نرش الكتيبات واملنشورات 
الجهادية التوعويـة وكذلك الدعوة لزيارة أرس 
الشـهداء َوالجرحى َوزيـارة الجبهات َودعمها 
بالرجـال َواملـال، َونالحظ َوالحمـد لله تفاعل 
ا من أبناء شـعبنا يف ُكـّل ما ندعوهم  كبري ِجـدٍّ
ـة رفد الجبهـات بالرجـال َواملال  إليـه َوَخاصَّ
َودعـم القـوة الصاروخية َوالجويـة َوالبحرية 
َوفعـالً َوكما قال النبي صلـوات الله عليه َوآله 

وسلم: «اإليَمــان يمان َوالحكمة يمانية». 
 

- يتَحـّرك العـدوان يف الحـرب علينـا يف كافة 
املجـاالت.. كيف يمكـن أن نجاهدهـم يف ظل 

الهدنة وعدم القتال يف الجبهات؟ 

طثغُر طضاإ اإلرحاد بافطاظئ الثضاعر صغج الطض شغ تعار لختغفئ المسغرة: 

السثوان لط غاعصش بسث وسطغظا أن ظساسثَّ لفسثاء بحضض أصعى 
وأوجع طظ خقل اقجامرار يف رشث الةئعات باملال والرجال

ــُئ     لع سادت اُفطَّ
إلى البصاشئ الةعادغئ 

لسادت شطسطغظ وتترَّرت 
ــئ  المصثجات ولسادت اُفطَّ
لصعتعا وسجتعا وضراطاعا 

  الغععد غسَسعن إلى 
ترِب المخططتات وغصعطعن 

باحعغِه بصاشئ الةعاد 
وغخظسعن ظماذَج جغؤًئ 

وإجراطغئ ضثاسح والصاسثة 
تتئ سظعان الةعاد واإلجقم

   طا غمغج الحعثاء 
سظ غغرعط طظ الظاس 
أن تدتغاتعط لط تضظ 

لمخطتئ حثخغئ َأو 
ئ َأو طئِططئ صدغئ َخاخَّ
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الحعثاُء ظعاُة اقظاخار واقعاماُم بأجرعط طسآولغُئ الةمغع
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(1537)
حوار 

هـذه الهدنة هي هدنة مؤقتـة كما وصفها 
سـيدي وموالي عبد امللـك بدر الديـن الحوثي 
-يحفظه الله-، وهذا يعني أن الحرَب لم تنتِه، 
وعليـه فعلينـا أن نسـتعدَّ لها وبشـكل أقوى 
وأوسـع من خالل االسـتمرار يف رفد الجبهات 
بالرجـال واملـال، وكذلك الوعـي بخطورة هذا 
العـدّو وأنـه إذَا أوقـف حربه العسـكرية فهذا 
يعنـي أن اتجه إىل حـروب من نوع آخر حروب 
اقتصاديـة نواجهـا بالزراعـة والسـعي نحو 
االكتفـاء الذاتـي، حـروب ثقافيـة ودعايـات 
وإشاعات نواجها بالوعي َوالبصرية َواالرتباط 

بهدى الله َوالقرآن الكريم َوأعالم الهدى. 
كذلك حـروب أمنية واسـتخباراتية نواجها 
بالحـذر والحس األمني وعـدم الغفلة وتوجيه 

أقىس الرضبات للخاليا اإلجرامية. 
ومـن أخطـر أنـواع الحـروب التي يشـنها 
أعداؤنـا علينـا يف هـذه املرحلـة هـي الحـرب 
الناعمة بشقيها الغزو الفكري والثقايف وكذلك 
الفسـاد األخالقي قـد رأينا أثر هـذه الحرب يف 
صناعـة الكثري من الفـرق الكفرية َوالضاللية 
ـابية َوالبهائيـة َواألحمدية َوالنرصانية  كالوهَّ
َواإللحاد َوالعلمانية َومدعي املهدوية َواليمانية 

وَغريها. 
َوكذلـك يف الجانـب األخالقي نرى َونسـمع 
دائماً عن القبض عىل تجار مخدرات أَو شبكات 
دعـارة َوترويج للمسلسـالت َواألفالم الخليعة 
َوالتي لألسف تباع علناً يف محالت النت َوبعض 
املكتبـات َوكذا نسـمع عـن ألعـاب إلكرتونية 
تنرش الكفر َوالرشك َوالعداوة لإلسالم َوالفساد 
األخالقي َونسمع لألسـف عن انتحار األطفال 

املدمنني عىل بعض هذه األلعاب. 
كما نسمع ونرى جميعاً عن الرتويج للمثلية 
وهي جريمة قوم نبي الله لوط -عليه السالم- 
والرتويج لالختالط والتربج ونسف قيم الحياء 

والخوف من الله. 
و هـذه الحرب هي التـي نقلق منها حقيقة 
َوهـي التي نـرى خطورتهـا اليوم عـىل إيران 
َوالعـراق وَغريهمـا َولذلك ال بُــدَّ بل يجب عىل 
أبنـاء شـعبنا اليمنـي املؤمـن العظيـم املعتز 
باألخـالق  َواملتخلـق  اإليَمــانيـة  بُهــِويَّتـه 
املحمديـة القرآنيـة َواملتسـلح بحـب القـرآن 
َوقرنـاءه أن يتوّجــه توّجـهـاً جماعيـاً جاداً 
فاعـالً ملواجهـة هـذه الحـرب الخطـرية َوأن 
يخـوض غمار هـذه الحـرب حامـالً الروحية 
َوأخالقـه  ُهــِويَّتـه  عـن  مدافعـاً  الجهاديـة 
باألساليب َوالطرق (األسـلحة) املناسبة َوأهم 
سـالح يف هذه املعركة هو نرش الوعي بأهميّة 
وَعظمـة ُهــِويَّتنـا اإليَمــانية كما يجب عىل 
ُكـّل الجهات ذات العالقة مواجهة هذه الحرب 
الشـيطانية وَعـدم الخـوف مـن أي ضجيـج 
إعالمـي؛ ألَنَّ املؤمنني ال يخافـون يف الله لومة 

الئم. 
 كمـا يجب عىل أبناء شـعبنا اليمني األحرار 
والرشفـاء القيـام بدورهـم يف مواجهـة تجار 
وأوكار وبـؤر الحـرب الناعمـة َومحارصتهـا 
َوالبـالغ عنها َورفع الشـكاوى بهـا للمعنيني 
واالهتمـام برتبية الجيل الصاعـد عىل معرفة 
اللـه َوالجهاد يف سـبيله وعىل الصـالة َوقراءة 
القرآن َوحـب النبي َوأهل بيته فهذا سيشـكل 
حصانة لهـم َويضمن صالحهم يف املسـتقبل، 

يقـول تعاىل: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا أَنُْفَسـُكْم 
اُس َواْلِحَجاَرُة َعَليَْها  َوأَْهِليُكْم نَاًرا َوُقوُدَها النـَّ
َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشـَداٌد َال يَْعُصـوَن اللََّه َما أََمَرُهْم 
َويَْفَعلُـوَن َمـا يُْؤَمُروَن} (التحريـم:٦) ويقول 
أََقاُمـوا  اْألَْرِض  ِيف  كَّنَُّهـْم  مَّ إِن  تعـاىل: {الَِّذيـَن 
َلـٰوَة َوَءاتَُوا ٱلزََّكٰوَة َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َونََهْوا  الصَّ

َعِن اْلُمنَكِر َوِللَِّه َعاِْقبَُة األُُموِر} (الحج:٤١) 
 

- كيـف تقيِّمـون االهتمـام الرسـمي بـأرس 
الشهداء؟

طبعاً أرس الشـهداء هـم أعظم وأرقى األرس 
وأكثـر الناس وعيـاً وإيَمــانـاً، ولذلك فهم ال 
ينتظـرون من أحـد جـزاًء وال شـكوراً؛ ألَنَّهم 
قدَّموا كلما قدموا يف سبيل الله وابتغاء مرضاته 

وإنما نتحدث عن واجبنا نحن تجاههم.
ا يف  فالجانب الرسـمي يقوم بدور كبري ِجـدٍّ
االهتمام بأرس الشهداء ليس فقط مادياً َوإنما 
ا َوتربويـاً َوصحياً بالرغم مـن العدوان  ثقافيّـٍ
ا التي يمر  َوالحصـار َوالظـروف الصعبة ِجــدٍّ
بهـا البلد َوهـذا ال ينكـره إال جاحـد َومع هذا 
فمهما قدمنا ألرس الشـهداء فنحن مقرصون 
كجانب رسـمي أَو جانب شعبي َونحن عندما 
نقدم لهم أي عون فنحن نقدمه َونحن يف قمة 
الخجـل َوالحياء منهم؛ ألَنَّهـم قد قدموا أعظم 
منـا َوأعظم مـا يمكـن أن يقدم َوهـو فلذات 
أكبادهـم َوخـرية رجالهم َومـن يعيل أرسهم 
َولذلك فالجانب الرسمي مهما قدم لهذه األرس 
ا أمام عظمة  العظيمـة فهذا واجبه َوقليل ِجـدٍّ
أرس الشهداء َوتضحياتهم الغالية وال يستطيع 
أن يجازيَهـم إال الله سـبحانه َوتعاىل ولهم منا 

ُكـلُّ التقدير َواإلجالل َوالتعظيم. 
 

- مـا رسـالتكم للمواطنني فيمـا يتعلق بهذه 
املناسبة؟ 

رسالتنا للمواطنني أن مسؤولية رعاية أرس 
الشهداء ليست مسؤولية الدولة وحدها َوإنما 
هي مسؤولية جماعية َوعلينا جميعاً التعاون 
يف هذا ُكـّل بقدر طاقته َواملسؤولية عىل أقارب 
َوجريان أرسة الشـهيد عليهم مسـؤولية أمام 

الله أكثر من غريهم. 
 

- هنـاك من قد يتكاسـل ويتخـاذل عن إحياء 
هـذه املناسـبة والبعـض يتغافل عـن واجبه 
تجاه الشـهداء وأرسهم ويتناىس دور الشهداء 

وتضحياتهـم العظيمـة.. مـا الرسـالة التـي 
توّجـهها إليهم؟

مـن يتكاسـل عـن التفاعـل يف إحيـاء هذه 
الذكرى العظيمة َوالهامة وعن واجبه الجهادي 
وواجبـه تجاههم وتجـاه أرس الشـهداء فهو 
يعرب عن قلة وعيه َوضعـف إيَمــانه َوانعدام 
بصريته؛ ألَنَّ اإلنسـان املؤمـن من املفرتض أن 
يكـون تفاعله يف هذه الذكـرى العظيمة بقدر 
وعيـه َوحبـه َوتعظيمـه َوتقديـره َوإجاللـه 
للشـهداء َولتضحياتهم الغاليـة َوبقدر إدراكه 
ـــة إىل ثقافـة الجهـاد  ألهميّـة َوحاجـة األُمَّ
واالستشـهاد، َولذلك نقول لهؤالء استحوا من 
اللـه َومن دماء َوتضحيـات َوبطوالت وَعظمة 
الشـهداء َواعلموا يقينـاً أنه لوال الشـهداء ملا 
اسـتقر لكم حال وملا توفر لكـم أمن وال أمان 
َولـو تمّكن العـدوان من احتاللنـا ملا بقي لكم 
حـق حتـى ُمَجـّرد الحيـاة َوالبقـاء عىل وجه 

األرض فاستحوا من الله. 
 

- مـا تقييمكم ألداء الهيئـة العامة لرعاية أرس 
الشهداء تجاه أبناء وذوي الشهداء؟

الهيئـة العامـة لرعاية أرس الشـهداء تقوم 
ا يف الرعايـة  بجهـود كبـرية ودور كبـري ِجــدٍّ
ا  وثقافيّـٍ ماديـاً  الشـهداء  بـأرس  واالهتمـام 
وتربوياً وصحياً وهذا ملموس للجميع ووجود 
مثل هذه املؤّسسـة هو مصدر فخر لنا جميعاً 
يف ظل هذه املسـرية القرآنيـة لكن من املهم أن 
نفهم أن الرعاية واالهتمام بأرس الشهداء هي 
مسؤولية جماعية وليست مقترصة عىل هذه 
الهيئـة فقـط أَو أن نحملها املسـؤولية كاملة 
فهذا خطأ كبري بل ال بد من التعاون مع الهيئة 

ومع أرس الشهداء من الجميع. 
 

- رسـالتكم ألرس الشهداء بشـكل عام، وكذلك 
رسـالتكم للخطبـاء والعلمـاء والثقافيني عىل 

وجه الخصوص؟
رسـالتنا ألرس الشـهداء َوللجرحى األوفياء 
َواألرسى العـزاء َوأرسهم الكريمـة أن اصربوا 
َوصابـروا َواعلمـوا أن اللـه ال يضيـع أجر من 
أحسـن عمالً َواعلمـوا أن تضحياتكـم لم ولن 
تضيع بل سـتصنع وقد صنعـت األمل الجديد 
ــة يف العـودة إىل العزة َوالحرية َوقد  لهـذه األُمَّ
ــة روحية الجهاد واالستشـهاد  أحيـت يف األُمَّ
األعـزاء  أيهـا  وَعليكـم  َواإلبـاء،  َوالتضحيـة 
الحـذر مـن املنافقـني َواملرجفـني َواملهزومني 
َواملتخاذلـني الذيـن يحاولـون التأثـري عليكم 
َورضب معنوياتكـم َواسـتهداف وعيكم ولكن 
هيهات فأنتم جبال الصرب َومستودعات القيم 

َومخازن الوعي َواإليَمــان. 
أما العلماء والخطباء والثقافيني فأقول الله 
اللـه يف تحريض النـاس للجهاد يف سـبيل الله 
ودعـم الجبهات بالرجـال واملال واللـه الله يف 
تكثيف األنشطة والتوعية حول عظمة الجهاد 
ومخّططاتـه  العـدّو  خطـورة  واالستشـهاد 
وأهدافـه والله الله يف مواجهـة حربه الناعمة 
والله اللـه يف توحيد الصف واسـتقرار الجبهة 
الداخليـة والدعـوة لالهتمـام بأرس الشـهداء 

واألرسى وكذلك الجرحى. 
 

- رسالتكم لقوى العدوان؟
رسـالتي لدول العدوان األمريكي السعودّي 
ــة قدمت  اإلرسائيـيل اإلماراتـي اعلمـوا أن أُمَّ
ُكـّل هذه القوافل من الشهداء واألرسى وكذلك 
الجرحـى ال يمكـن بأي حـال أن تسـتلم لكم 
ـة  أَو أن تـرىض بوصايتكـم عليهـا بل هـي أُمَّ
ــة تغلبت عىل ترغيبكم وترهيبكم  منترصة أُمَّ
ـة تعشـق الشهادة كما  فكيف لكم أن تذلوا أُمَّ
تعشـقون أنتـم الحياة هـذا مسـتحيل ولذلك 
فالنصيحة أن استفيدوا من فرصة الهدنة وإال 
فأبدأوا العد التنازيل لنهايتكم، وما ذلك عىل الله 
بعزيز، وقادم األيّام سنرى وسرتون بإذن الله، 

إنهم يرونه بعيًدا ونراه قريباً. 
 

- كلمة أخرية تودون إضافتها؟
يف األخـري نؤّكــد عـىل أن دمـاء الشـهداء 
توحدنا يف محور املقاومة والجهاد وأن قضيتنا 
واحدة وال يمكن أن نقبـل بتجزئة املعركة ويف 
أيـة معركـة قادمة لكيـان العـدّو الصهيوني 
مع حزب الله أَو املجاهدين يف فلسـطني َفـإنَّ 
املجاهد اليمني سـيكون حـارض وبقوة فكما 
يقاتلوننا اليهود والنصارى كافة فسـنقاتلهم 
كافة، ونسـأُل اللَه سبحانَه وتعاىل يف األخري أن 
َقنا للشـهادِة وأن ال يحِرَمنا من هذا األجر  يوفِّ
العظيـم َوأن يكتَُب أسـماَءنا بفضِله َورحمِته 
بني أسـماء املجاهديـن يف سـبيله، َوصىل الله 

َوسلم عىل سيدنا محمد وَعىل آله الطاهرين. 

   ظصعل لصعى السثوان: 
اسطمعا أن ُأطَّـئ صثطئ 

صعاشَض طظ الحعثاء 
والةرتى ق غمضظ أن تسطط 

لضط َأو ترضى بعخاغاضط 
سطغعا، لثلك اجافغثوا طظ 
شرخئ العثظئ وإق شأبثأوا 

السث الاظازلغ لظعاغاضط 

  دطاُء الحعثاء تعتثظا 
شغ طتعر المصاوطئ والةعاد 

والصدغئ واتثة وق غمضظ 
الصئعل باةجئئ المسرضئ 

   اإلظساُن المآطظ غفارض 
أن غضعَن تفاُسُطه شغ عثه 

الثضرى السزغمئ بصثِر 
وسغه وتئه وتسزغمه 

وتصثغره وإجقله لطحعثاء 
ولادتغاتعط الشالغئ 

وبصثر إدراضه فعمّغئ 
ــئ إلى بصاشئ  وتاجئ اُفطَّ

الةعاد واقجاحعاد 

   طظ غاثاذل سظ اقعامام 
بثوي الحعثاء سطغه أن 

غساتَغ طظ اهللا وطظ دطاء 
وتدتغات الحعثاء والثغظ 
لعقعط لما اجاصر لظا تال 

وأطظ وأطان 
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طسًا لـ 30 ظعشمئر 
جثغث غتّرر افرض 

واإلظسان
 ظاغش تغثان*

بيـوم  االحتفـال 
نوفمـرب   ٣٠ الجـالء 
أَو يـوم خـروج آخـر 
بريطانـي  جنـدي 
أراضينا  مـن  محتـّل 
اليمنيـة بعـد احتالل 
 ١٢٠ مـن  ألكثـر  دام 
باألمـر  ليـس  سـنة 

البسيط أَو السهل. 
العمليات  فتسلسل 

ا وتقديم الفدائيني  العسـكرية كانت كبرية ِجــدٍّ
لتضحيات جسـيمة ضد املستعمر الربيطاني لم 
تكن هينة بـل كانت بمخّططـات وتحمل هدفاً 

كبرياً وعظيماً. 
شـارك يف هـذه العمليـات البطوليـة الثـوار 
واألحـرار مـن ُكــّل محافظـات اليمن شـماالً 
وجنوباً نسـاًء ورجاالً بقيـادات كان جل همها 
اليمـن وتحريـره وعـىل رأسـهم الثائـر لبـوزة 

والثائرة دعرة. 
واليوم ونحن نشـهد إعادة ملحاوالت السيطرة 
واالحتالل بأدوات رخيصة وهينة يصعب ويعيب 
علينـا أن نطلـق عليها بوصـف املحتـّل؛ كونها 
عاجـزة يف أن تدافـع عن نفسـها فكيـف لها أن 
تحتل أرض شـعب طـرد إمرباطورية عظمى لم 

تكن تغيب عنها الشمس!
تأتي هذه املناسبة العظيمة وجزء من األرايض 
اليمنية يعاني االنفالت األمني ومسـلوب القرار 
عـرب أدوات داخليـة تخـدم العدّو الـذي يحاول 
اسـتغالل األرض واملخـزون النفطـي والثروات 
األُخرى لصالحه ويقدم فتات كمسـاعدات وهي 
عىل حساب هذا الشعب ومن مخزونه النفطي. 

وبمثل هذه الترصفات َفـإنَّها تستدعي شحذ 
الهمم وتوحيد الصـف واالقتَداء بثورة وثوار ١٤ 
أُكتوبـر لنصل لـ٣٠ نوفمـرب جديد يحّرر األرض 
واإلنسان من محاولة إعادة عجلة الثورة للخلف 

وفرض الهيمنة الغربية من جديد.. 
ربمـا ثمان سـنوات علمـت اليمنيـني الكثري 
والكثـري وأن ال منقـذ وال مخلـص لليمـن مـن 
ُكـّل التدخالت الخارجيـة إال بتوحيد الصف ولم 
الفرقة وجمع الشـتات لنصل ملوقف موحد ضد 
عدو تاريخي ال يريـد لليمن واليمنيني غري الرش 
والفرقـة والتناحر ليظل شـعباً متسـوالً عاجزاً 

عن إطعام وحماية نفسه. 
* عضو مجلس الشورى

كتابات

دغسمئر.. وخرغُش الثغاظئ 
دغظا الرطغمئ

كل جـرم قد يغتفر ويعفى عـن مرتكبه إال 
خيانـة الوطن َفـإنَّها الفعل الذي ال غفران له؛ 
كونها تتسـبب بمقتـل وجرح وطن وشـعب، 
فخيانـة الوطن هي النجاسـة التـي ال طهارة 
منهـا وإن اغتسـل صاحبهـا ألـف ألـف مـرة 
فهي خيانة للعهد والـوالء واقتالع لكل معاني 
االنتمـاء لألرض وبيع للضمري والقيم بأرخص 
األثمـان ومتى ما قتلت جـذوة االنتماء للوطن 
حينهـا فال وطـن لك وال أرض وال حـق! فماذا 
عندمـا يكون خائـن الوطن هو رئيـس وقائد 
أعطاه الشـعب ثقته ليكون هـو املدافع األول 
عنـه وعنهـم ومـا كان إال أول من رشـق هذا 
الوطن بحجارة الحقد والخيانة، ال شك أن هذا 

من أبلغ مصابات األوطان وأعظم فجائعها، 
وهو ما عاشـته اليمـن وعانت منـه اليمن 
وعالنيـة بخيانـات طيلـة  التـي طعنـت رساً 
ثالثـة وثالثني سـنة من قبـل الرئيـس القائد 
الذي ائتمنه الشـعب عـىل األرض والروح فإذا 
بـه يصري العـدّو الحقيقـي لليمن وهـو الذي 
مـا اعتىل كريس الحكـم إال بالخيانة ليبدأ معه 
تاريـخ حافل بالخيانـات القاتلة التي يفاجئنا 

بها الزمن يوماً بعد آخر. 
فمـن تأمـره مـع النظـام السـعودّي عـىل 
الرئيس الحمـدي الـذي أراد أن ينهض باليمن 
بمرشوعـه الوطنـي فأغاظهـم ذلـك؛ كونهم 
يـرون أن عز اليمن فيه دمارهـم فأرادوها أن 
تكـون حديقة خلفيـة ململكتهـم وجعلوا من 

أبنائها ُمَجـّرد عمال عىل أراضيها ال قيمة لهم 
ووزن، كان همهم أن تصبـح اليمن بلداً بدون 
قرار وال سـيادة ال نهضـة وال تقدم، تزرع فيه 
ُكــّل الفتن والنزاعات لذلك هم أوعزوا لعفاش 
قتـل الرئيـس إبراهيـم الحمـدي ليعتـيل هـو 
منصب الرئاسة ويكون كالدمية بأيديهم جعل 
ألجلهم من اليمن دولـة فقرية وقتل فيها ُكـّل 

مرشوع من شأنه أن ينهض بالبلد.
ها  ومن ثم قام بتسليم البلد لألمريكي يسريِّ
كيف شـاء ويعبث بكرامة أبنائها ويقيض عىل 
أيِة قوٍة قد تقُف يف وجِه مرشوِعه االستعماري 
حتى استطاع بُخبثه أن يجعَله يسلَِّمه األنظمة 
الدفاعيـة يف العـام ٢٠٠٥ ويقـوم بتفجريهـا 
حتـى ال يكون هناك يشء يهّدد أمنه وبقائه يف 
اليمـن، ومن ثم رمى به إىل الحضن الصهيوني 
الذي لطاملا سـمعناه يف خطاباته الرنانة يدعي 
عداوته له وبراءته منه وزوراً يعلن وقوفه مع 
الشعب الفلسطيني فاذا األيّام تفضح مكنون 
مـا كان يخفيه من العمالـة واالرتهان للكيان 
الصهيوني كما كشـفت الوثائق التي أثبتت أن 
عفـاش كان عميـالً مقرباً مـن إرسائيل َوكاد 
يـودي باليمن للتطبيع املبكر معـه لوال عناية 

الله التي حفظت اليمن من ذلك. 
أما خالل سـنوات العدوان فلم يكن موقفه 
سـوى امتداد لكل تلك الخيانات ومواصلة لكل 
مـا كان يطلب منه من قبـل دول العدوان التي 
أرادت تقسـيم اليمن وتجزئتـه إىل أقاليم ومن 
بعد فشـلها يف ذلك شـنت الحـرب عليه وكان 
عفـاش وكعادتـه يتظاهر بالوطنيـة ويدعي 
أنـه ضد العـدوان بينمـا كان هو اليـد الطوىل 

للعدوان يقوم بتشويه سياسة أنصار الله عرب 
الطابـور الخامس من أتباعـه الذين زرعهم يف 
ُكـّل منطقة وحارة وعرب أوكار الفسـاد الذين 
جندهـم يف مفاصل الدولة يخربون ُكـّل ما يتم 
إصالحه يف سـبيل معالجـة ما تعانيـه الدولة 
من فسـاد جذوره عمرها عمـر نظام عفاش، 
وغالبًا ما كان عفاش ينسـب ُكـّل االنتصارات 
التـي يحّققها رجـال الله يف الجبهات لنفسـه 
بينمـا كان هـو العـني اللعينة للعـدوان داخل 
اليمن وعرب ابنه أحمـد املقيم يف دولة اإلمارات 
واملدعـى أنـه محتجز بينما هـو حلقة الوصل 

بني العدوان وأبيه. 
ولكن بال شـك فالخيانة مهما استمر أمدها 
فال بـد لها أن تنفضح والخونة مهما تسـرتوا 
بالوطنيـة وارتـدوا رداءهـا الناعم فـال بد من 
يوم ينقشـع عنهم ذاك الـرداء األملس ويظهر 
مـا تحته مـن عفن طاملـا وهناك مـن الرجال 

اليقظني الذين خصهم الله بحكمته. 
فجعلهم يرقبـون تَحّركاته ويرصدون ُكـّل 
أعمالـه إىل أن وقع يف فتنة ديسـمرب من العام 
٢٠١٧ والتـي جعلتـه يدعو الشـعب لهبة ضد 
حماة األرض والعرض ظناً أن خطابه ودعوته 
إليهـم سـيجعلهم ينتفضـون ويثريهـا حرباً 
أهليـة تقـيض عىل األخـرض واليابس فـإذا به 
يفاجأ بشـعب واٍع ال تغريه الخطابات شـعب 
عـرف عـدوه الحقيقـي وفطـن لكل أسـاليب 
الخونـة فتجمعـوا ضـده ورفضـوا نداءاته إىل 
أن قـىض نحبه خائناً ذليالً يجـر أذيال خيانته 

وعمالته ولعنات تالحقه إىل يوم القيامة.

روغثا الئسثاظغ

ًة ونحن  إنه ليشق عىل نفيس أن يمر هذا اليوم دون الكتابة عنه، َخاصَّ
ال زلنـا نعيـش يف ظل وطأة اسـتعمار عربي عربي أمريكي واسـتحمار 

داخيل بلغ من الغباء ذروته. 
ثمـة يشء يف داخـيل يهيب بي ألكتب عن بسـالة أحرارنا النوفمربيني 
الذيـن مـا برحوا من جبل ردفـان حتى أعلن االسـتعمار جالءه يف ٣٠ /

نوفمرب /عام ١٩٧٦م. 
ولكن…؟ ماذا…؟ هل انتهت الحكاية؟.. أبًدا.. بل للتو بدأت. 

لطاملا كانت أناشيد الثورة اليمنية كفيلًة لتشعل فتيل النزعة الوطنية 
يف وجـدان ُكـّل حٍر أبّي، ولعيل ُكنت صغـريٍة يف العمر حني احتفلوا بهذه 
املناسبة الجليلة، وكم وددت حينها أن أرتدي معاقل الكرب لحظتها ألعّي 
رس تلـك النشـوة الثورية التي كان يمتطيها أبطالنا البواسـل عىل أرض 

اليمن والحكمة. 
ال زلُت أذكر جيًِّدا صوت (محمد محسـن عطروش)، وهو يغني «برع 
يا استعمار برع من أرض األحرار برع»، كان لهذه الكلمات صدى يعانق 
ُهــِويَّتـي َوانتمائـي بني الحني واآلخر، وعليه اتضحـت الرؤية أكثر أنه 
تم ردع ُكـّل من سـولت له نفسـه املسـاس بأرضنا التي لم تسمى عبثاً 

بمقربة الغزاة، وشارعت بالغناء الثوري كعطروش. 
َهــا هي حكاية األمس تعود بنا اليوم إىل ما قبل 53 عاماً لترسد حال 
واقـع جنوبنا املنكوب الذي ما زال االسـتعمار فيه نـازالً ومقيماً، ذلك؛ 
ألَنَّ أبنـاءه لم يهبوا لنجدته وردع ُكـّل غاصب محتّل، بل سـمحوا ملن ال 
ٍة لـه وال مبدأ أن يتخلل يف أوسـاطهم بزي الحليـف، بينما ثعلب  ُهــِويـَّ

مكار حاقد؛ ولذا كان الجزاء وخيماً. 
إذ أن هنـاك مسـتعمراً أمريكيـاً وهنـاك مسـتعمراً بريطانيـاً ولكن 
خلـف نقـاب خفي مسـترت، وكل مـا عىل بهائمنا سـوى أن تمـدد لهم 
سـبل الحروب، وتسـاعدهم يف نشـوب الفتن، وكل ذلك إلسقاط اليمن، 
ولكننـا اليـوم كربنا ووعينا، وزدنا مع العمر علمـاً بحقيقة أن االحتالل 
واالسـتعمار يتمدد بتمزق الشـعوب، ويرتعرع بجهل الشعوب، وينحدر 

وينكرس بتوحد القلوب، وبتغليب قوانني الدين والوطن عىل النفس. 
فيا أهل الجنوب: عودوا إىل حضن الوطن وافتحوا أعينكم مليًا وجليٍّا، 
وانفضـوا غبار االحتالل، واحمـوا الوطن من الدخالء.. مـن الغرباء من 
شق الجدار، بثورٍة جديدة تنفي سطور االنقسام، وتثبت ثقافتنا، وتتوج 
أخالقنا بالدين واإلسالم، وتنبت لألجيال واألشجار واألحجار ربيعاً يزهر 
للوطـن بالحرية والسـالم أللف مليون عام، ومن هنـا وإىل هناك ال ولن 

ينتهي املشوار يا ثورة األحرار. 

ضعبر السجي

مـن محراب الجهاد يف سـبيل الله، ومن أصـوات األذان نقول: حيا 
عىل خري القتال، إن كنتم أهالً للشـهادة، من أوساط القذائف وزخات 
الرصـاص، من عمق ضجيج الطائرات وغبـار الصواريخ، من طبول 
املعركـة التي قرعت ونـادت وجمعت الخصمني الحـق والباطل، لبى 
ا اْسـتََطْعتُم»  رجـال الله توجيهـات الله يف قوله تعاىل: «َوأَِعدُّوا َلُهم مَّ
ُكـْم» ومن قول أهل  وا اللََّه يَنُْرصْ ومن طيـات قوله تعاىل: «إِْن تَنْـُرصُ
الحق: «أعريوا الله جماجمكم»، ومن وعد الله ووعيده سـار الشهداء 
عىل الوعود التي قد تنجيهم من الخسائر الوخيمة، ساروا وبعدهم َمن 
ن يَنتَِظُر» ينتظرون ذلك الوسـام اإللهي  ينتظر، قال تعاىل: «َوِمنُْهم مَّ
ومن عمق ما ُوِجد من آيات تحث عىل الجهاد، منطلقني بالتوكل عىل 
اللـه، جمعوا ُكّل ما لديهـم مواجهني أمريكا وعتادهـا، جمعوا وهم 

واثقـني بالنرص، فلو زحـف عليهم ُكّل من عىل وجـه هذه األرض ما 
تراجعوا ولـو ميًال واحداً، وال مجال لتالعـب الخوف يف ربوع قلوبهم 
املفتونـة ب دار الخلـد، فاللـه أمدهـم بطمأنينة يف قلوبهـم وأمدهم 
بالصرب وَقِبل تجارتهم وكساهم بالنرص املؤزر وثبت أقدامهم كثبات 
تلك األوتاد الشامخة، بينما العدّو الذل والهوان مردفه والخزي والعار 

حظه، والرتاجع صفته وخسائره الفادحة قد عرفتها رمال اليمن. 
ُهنالـك سـاحات كثرية يف هذه الحيـاة تُقام عليها بنـود وتجارات 
عديـدة، لكـن تتوسـط هذه السـاحات سـاحة النور اإللهي سـاحة 
خصصت لجند الله املخلصني، ملن أرادوا أن يتاجروا مع الله باألنفس 

واملال والعتاد. 
قسمان يف تلك الساحة منهم من نالها ومنهم من ينتظر وما بدلوا 

تبديالً. 
فالوصف الدقيق الذي وصف فيه الشـهداء يف القرآن الكريم، كفيٌل 
ا بأن يحرك الكثري من القابعني يف بيوتهم وتحت حمى ذويهم، بأن  ِجدٍّ

يتَحّركوا للجهاد يف سبيل الله دون قبول أي عذر دون األعذار الرشعية 
التي أسقط فيها الجهاد. 

عندمـا وصف اللـه النعيم الذي يناله الشـهداء والفضـل يف الُدنيا 
واآلخرة. 

يجعل اإلنسـان يصدق الوالء لله بـأن يرتك متاع الدنيا وُحبها الذي 
يشـقي القلب، ويتجه للمحراب األقدس محراب الجهاد يف سبيل الله 

بعيون راجية وقلب مطمنئ وأيادي مرفوعة ولسان بالدعاء ُعبد. 
فشـهداؤنا هـم منـارات الطرقات املوحشـة، هم ذاك النـور الذي 
تحدث الكثري عنه، نعم تلك األنور يف آخر األنفاق هم نجوٌم تدل التائه 
عـن طريقه هم خارطة ملن أراد النجـاة وينال الفوز يف اآلخرة ويبيع 

املتاع بقلٍب مطمنئ. 
هم من يزرعـون فينا األمل ويبقونا عىل يقـنٍي أن دمائهم طهرت 

أراضينا وزكت أنفسنا. 
 فاللهم عىل العهد أبقينا وعىل دربهم اجعل ُخطانا. 

الةظعُب.. الثي غابئ سظُه الحمجالةظعُب.. الثي غابئ سظُه الحمج

طظ طتراب الةعاد: َتغَّ سطى الحعادةطظ طتراب الةعاد: َتغَّ سطى الحعادة
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خظساُء ُتفِحُض أتقَم 
الطخعص

 عاحط افعظعطغ

تحذيـرات  بعـد 
واملجلس  القائد  السيد 
األعـىل  السـيايس 
 3 صنعـاء  أفشـلت 
لرسقـة  محـاوالت 
اليمنية  الثروات  ونهب 
الهـدف  كان  والتـي 
املخّطـط  واملغـزى 
لهـا هـذه املـرة لـدى 
والدويـالت  الـرشكات 
وتحالفاتهم  األجنبيـة 
رسقتان بميناء الضبة بحرضموت والثالثة بميناء 
قنا بشبوة فباءت بالفشل بفضل من الله والقيادة 
والجهات املختصة يف صنعـاء بظل حرب وحصار 

ُمستمر فسيادة اليمن نار وخطر عىل اللصوص. 
بعد فشـل ذريع يف تنفيذ تجارب الرسقة بأرض 
اليمـن بـادرت دول العـدوان ومرتِزقتهم بإنشـاء 
وتجهيـز منظومة عسـكرية للتصـدي للعمليات 
اليمنيـة بـإرشاف خـرباء إرسائيليـني وأمريكيني 
وإماراتيـني بعد لحظـات من الرضبـة التحذيرية 
األوىل البسـيطة من قبـل صنعاء فبعـد تجهيزها 
وتفعيلها حاولت السفن األجنبية االقرتاَب بحماية 
جويـة وبريـة وبحرية بمينـاء الضبـة متجاهلة 
القدرات اليمنية والتطورات العسكرية وإرصارها 
عـىل تنفيـذ الرسقـة غافلـة لنـداءات وتحذيرات 
اليمـن  أبابيـل  فأقبلـت  اليمنيـة  االسـتخبارات 
متجاوزة لتلك اآلالت واملنظومات الفاشـلة لرتمي 
حجارتهـا عىل أصحاب الفيـل فرتاجعت مدحورة 

مهزومة.
بعد تلك العمليات صاحت دول العدوان وجيوب 
املرتِزقة والعمالء والبنك األهيل السعودّي فاجتمع 
األبواق بمجلس ما يسـمى األمن فبـدأت اإلدانات 
ضد العمليات التي تشنها صنعاء لحماية السيادة 
اليمنيـة وثرواتها من الرسقـات واللصوصية بدًء 
مـن املبعوث األممـي واملمثل السـعودّي واملندوب 
الربيطاني... إلخ، وبكل حماقة ووقاحة معتربين 
التصـدي لسـفن اللصوصيـة عدوانيـة وخروقـاً 
ومساسـاً بأحقية الرشكات والدول والجيوب التي 
رسقـت ونهبت عائدات النفـط الخام خالل الفرتة 
2016 – 2022م والتـي بلغت قيمتها أكثر من 14 
ملياراً و450 مليون دوالر وإحصائية أُخرى لوزارة 
النفـط يف صنعـاء أن مـا نهبه تحالـف اللصوص 
ومرتِزقته خالل أشهر الهدنة الستة فقط، يقدر ب 
9.9 مليون برميل، بقيمة مالية تصل إىل 1.1 مليار 
دوالر، بينمـا نهب اللصوص مـن عائدات مبيعات 
الغاز املنزيل خالل أشهر الهدنة فقط، 114.6 مليار 
ريال، وبحجم 2490 مقطورة تتوزع يف 5.4 مليون 
أسـطوانة، تصل قيمتها الشـهرية إىل 19.1 مليار 
ريـال، فكل هذه املليـارات ال تذهب إىل اليمنيني بل 
تذهب إىل البنك األهيل السـعودّي، وعرشين يف املِئة 
مـن هذه العائـدات توضع تحت تـرصف املرتِزقة 
الذيـن يرصفـون منهـا بعـض املرتبـات لبعـض 

املوظفني يف عدن ويف املحافظات املحتّلة. 
املفـروض  والحصـار  ارتُكبـت  التـي  املجـازُر 
والتجويع والخـراب والرسقات بـأرض الحضارة 
أباحها دار اإلفتاء السـعوديّة بتوجيهات أمريكية 
لسـفك دمـاء اليمنيـني وقطع مرتبـات املوظفني 

ورسقة حقوقهم وأخذ ثرواتهم فال محالة. 
حلم الرسق واللصوص أوقفته صنعاء وقطعت 
رشيـان وصولـه إىل متاهاتهـم، فقـرار القيـادة 
اليمنيـة الوطنيـة يف صنعـاء لوضـع َحـّد للنهب 
والرسقة التي يمارسـها تحالف العدوان وأجندتها 
مـن العمـالء واملرتِزقة كابوس عليهـم فمن قرب 
من سـيادة وثروات اليمن فله حقه وال نامت أعني 

الجبناء.. والله من وراء القصد.

30 ظعشمئر وخطعرُة المرتطئ
عثى تسغظ الحاطغ

 

هنـاك سـؤاٌل يطغى علينـا إالَّ وهو هل 
يعرف هذا الجيـل معنى هذا التاريخ، أكاد 
أجزم قاطعًة أن أغلب الشـباب ال يعلمون 
مـا معنـاه، إذَن تعالوا لنرحـل معاً ملعرفة 
ما هـو هذا التاريـخ من بدايـة الحدث إىل 
نهايـة التاريـخ املهـم بجـزٍء ولو بسـيط 
مـن أحداثـه، كما تعلمـون، قامت حروب 
عامليـة كربى بـني عـدة دول متحالفة مع 
بعضهـا ضـد الكيـان اآلخـر، أوالً الحرب 
العامليـة األوىل التـي كانت يف عـام 1914م 
وشـاركت  1918م  عـام  إىل  واسـتمرت 
الدولة العثمانية فيهـا وقد نتج عنها فوز 
الحلفـاء عـىل املحور التـي كانـت الدولة 
العثمانيـة إىل جانبهم، هـذه الدولة ضمت 
إىل جناحهـا الدول العربية مـن املحيط إىل 
الخليـج وكان أن تم تقاسـم هـذه الرتكة 
العظيمة بـني الدول املنترصة وهي كالتايل 
بريطانيـا العظمى التـي كان يطلق عليها 
اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشـمس 
مجازاً نظراً الستيالئها عىل مناطق واسعة 
من الكـرة األرضيّة وقد أخذت كالً من بالد 
شـبه الجزيرة عدا اليمن شماالً باإلضافة 
إىل العـراق ومـرص، وفرنسـا أخـذت بالد 
الشـام واملغـرب، وإيطاليـا أخـذت ليبيـا 
وغريها، ما يهمنا هنا هو يمننا الغايل الذي 
رزح تحـت نري االسـتعمار الربيطاني ملدٍة 
تصل إىل قرن من الزمـن وتزيد وكان قرناً 
مظلماً بكل ما للكلمـة من معنى، ولنأتي 
ملعرفة كيف تم احتالل بلدنا وملاذا ال نتعظ 

أبداً من حركات املسـتعمرين يف االسـتيالء 
عىل األوطان ونهب ممتلكاتها.

تعالـوا معي ألعرفكم عن أسـاليب هذه 
الـدول املحتّلـة املحتالة، كانـت بريطانيا 
تسـيطر عىل الهند الذي أطلقت عليها درة 
التـاج الربيطاني وذلـك لغناها ولضخامة 
املصالـح الربيطانيـة فيها ونظـراً لبعدها 
عنهـا رأت األخـرية أنـه يجـب أن تجد لها 
دولـة تقوم بموقع الوسـيط من بريطانيا 
إىل الهنـد والعكس ويف عـام 1609م زارت 
اليمـن  شـواطئ  بريطانيـة  باخـرة  أول 
لتستطلع األوضاع التي يعيشها هذا البلد، 
انظروا وركزوا معي كيف أن هؤالء الناس 
يفكرون ويدبـرون فهم ليسـوا مثلنا أبداً 
فعندمـا يدبرون لـيشء ألمٍد بعيـد وليس 
ة ال  كمثـل املسـلمني عامة والعـرب َخاصَّ
يرون إال موضع أقدامهم لألسـف الشديد، 
وبالفعـل عـادت بريطانيا وهـي عىل علم 
بمدى طيبة هذا الشـعب وقامت بإرسـال 
سفينة هندية تدعى داريا دولة إىل سواحل 
اليمن الجنوبيّة وتذرعت أن اليمنيني قاموا 
برسقتهـا واالعتـداء عىل طاقمهـا ليكون 
لديهم الحّجـة الكاملة يف دخولها إىل اليمن 
واحتاللهـا، بالفعـل نجحت هـذه الخطة 
الشـيطانية وتم احتالل مدينـة عدن عام 
1839م وظلت املحافظات الجنوبية تحت 
ا فعملوا  ظل االسـتعمار لفرتة طويلة ِجـدٍّ
عىل إدَخال لغتهم يف املدارس واملؤّسسـات 
وغريها، ولكن اليمنيني لم يسـتكينوا ولم 
يخضعـوا كعادتهـم أَو يذلـوا وينكـرسوا 
فقاوموا املحتّلني بكل ما آتاهم الله من قوة 
وتعـاون، وفعالً نجحت الثـورات وتمّكنوا 

من طرد املسـتعمرين عام 1963م وظلت 
هذه الدولة إىل أن رحل آخر جندي بريطاني 
عن الجنـوب يف 30 نوفمرب عـام 1967م، 
الغريب يف األمر أن اليمن يف الجنوب ما زال 
إىل يومنا هذا رازح تحت االستعمار وأن لم 
يكن اسـتعماراً عسـكريٍّا مبارشاً؛ ألَنَّنا لم 
نتعظ من املـايض وما حدث فيه فالتاريخ 
يعيد نفسه بشكٍل آخر ملاذا ُكـّل هذا اليش؛ 
ألَنَّنا لم نتمسـك بكتاب الله وعرتة رسـول 
اللـه -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم- ولم ندرك خطـورة املرحلة التي 
نحن فيها وكما قال السيد حسني -رحمة 
اللـه تغشـاه- من اليـوم إىل يـوم يبعثون 
فقال: نحن املسـلمون عندما نسـتمع أن 
هنـاك خطورة بالغة، هجمة رشسـة ضد 
املسـلمني، املسـلمني هم أنا وأنت وأمثالنا 
يف جميـع بقاع البالد اإلسـالمية، أن أكون 
مسـلماً ثم أسـمع َوأرى األحـداث الكثرية 
تدور من حويل ضد اإلسـالم واملسلمني ثم 
ال التفت التفاتًة جـادة وال أهتم، وال أفكر 
وال استشـعر الخطـورة، وال أبحـث عـن 
َحـّل ذلـك يعني أن األشـياء بالنسـبة لنا 
ُمَجــّرد عناوين فقط، سـواًء ما نسـميه 
إسـالماً ندين به، أَو ما نسـمي أنفسنا به 
كمسـلمني، تصبح ُمَجــّرد عناوين فقط 
واإلسـالم هـو هـذا الديـن الـذي ندين به 
َوأََضـاَف قائالً -رضوان الله عليه-: لو كنا 
نستشعر حقيقة أن الخطورة هي موجهة 
لهذا اإلسالم ولنا نحن كمسلمني ربما تظل 
املشـاعر لدينا حية، لربما تركت أثراً يف أن 
تخلـق نوعاً مـن الوعي واليقظـة أمام ما 

يحدث وأقول أنا ما سيحدث. 

ترُب المخططتات وصطُإ التصائصترُب المخططتات وصطُإ التصائص
ظعال أتمث 

تصـور معظـم الناس أن حـروب أعداء 
الله عىل اإلسـالم واملسـلمني َمــا ِهي إال 
ر خاطئ؛  حروب عسـكرية وهـذا التصـوُّ
ألَنَّ الحروب التي يشنها أعداء الله «اليهود 
والنصـارى» عـىل ديننـا اإلسـالمي وعىل 
يف  تنحـرص  وال  كثـرية  اإلسـالمية  أمتنـا 
سـاحات القتـال وميدان النزال فحسـب، 
فحروبهم عىل اإلسـالم واملسلمني متعددة 
َوعىل ُكـّل املستويات ويف شتى املجاالت فـ 
«اليهود والنصارى» وأعداء الله ورسـوله 
واإلنسـانية ال يدعـون طريقـاً يمكـن أن 
يصلـوا من خالله إىل رضب ديننا وأخالقنا 
وُهــِويَّتنا إال وسلكوه، وال يرتكون وسيلًة 
ــة يف مبادئها  تمّكنهم من اسـتهداف األُمَّ
أُ  تتهيـَّ وال  وفعلوهـا،  إالَّ  َومعتقداتهـا 
ألعداء الله ورسـوله فرصـة إال ووظفوها 
حربهـم  يف  عليهـا  واعتمـدوا  لصالحهـم 

الكربى ضد أمتنا اإلسالمية.
ومـا مـن ثغـرٍة يجدونهـا إال وهجموا 
ــة؛ بَهدِف  من خاللهـا الخرتاِق هـذه األُمَّ
اسـتئصاِل شـأفة الحق، وقد أخربنـا اللُه 
سـبحانَه وتعاىل عنهـم يف كتاِبـه الكريم، 
َحيُث قـال عزَّ من قائل: (يُِريُدوَن ِليُْطِفئُوا 
نُـوَر اللِه ِبأَْفَواِهِهـْم َواللُه ُمِتمُّ نُـوِرِه َوَلْو 

َكِرَه اْلَكاِفُروَن).
ومن هنا نعلم وندرك أن حروب (اليهود 
واملسـلمني  اإلسـالم  ضـد  والنصـارى) 
كثرية ومتنوعـة وبأن أسـاليبهم متعددة 
وسـعيهم كبـري السـتهداف أبنـاء األمـة 
اإلسالمية وإحدى هذه الحروب هي حرب 
املصطلحـات التـي يعتمـد األعـداء عليها 
يف القيـام بتزييـف أمـور وحقائـق ديننا 
اإلسالمي العظيم، قلب حقيقتها يف أذهان 
النـاس، َحيـُث يسـمون األشـياء واألمور 
والقرآنيـة  اإلسـالمية  مسـمياتها  بغـري 
فيصنعـون لهـا أسـماء مزيفـة، فإما أن 
تكون أسـماء منفـرة ومطبوعـة بطابع 
تشـمئز منه النفـوس وتكرههـا القلوب، 
أَو أن يقدمـوا أشـياء مـن القبائـح التـي 
نهى عنهـا الرشع وحرمهـا وبني حكمها 
وأظهر مفاسـدها وأرضارهـا، فيقدموها 
وقـد اخرتعـوا لهـا مصطلحـات جذابـة 
مزينة ومنمقة لريغبـوا الناس بها فتدنوا 
منها النفوس وتميل نحوها قلوبهم فتقل 
درجـة النفـرة واالبتعاد عن تلك األشـياء 
املحرمة والقبيحة ليتالىش أمامها الخوف 
والحذر منه والكره لها فتصبح تلك األمور 
املدّمــرة لقيـم اإلسـالم مع مـرور األيّام 
شـيئاً مرغوباً بها مسـتطيباً فيها تطمنئ 
إليها النفوس وتألفها القلوب ويمارسـها 

الناس دون تحرج. 

إن حرب املصطلحات أُسلُـوب قديم لدى 
األعداء واخرتاعهم للمصطلحات وتغيريها 
هو أُسلُـوبهم الخطري الذي يعتمدون عليه 
يف حروبهـم الناعمة التي يسـتهدفون بها 
املجتمـع املسـلم، ومن املؤسـف أن الكثري 
مـن أبنـاء أمتنـا اإلسـالمية لم يعـوا بعد 
بخطورة هذه الحـروب الهدامة والتي من 
أهمها وأخطرها وهي ما تُسمى بـ (حرب 
املصطلحـات) التـي تؤدي إىل قلـب الكثري 
مـن الحقائـق الدينية والقيميـة يف أذهان 
املسلمني لينعكس ذلك يف واقعهم، فالكثري 
من الناس ولألسـف الشديد وأقولها اليوم 
بحرسة أنهم لم يدركوا العواقب والتأثريات 
السلبية عىل واقعنا، وقد رأينا اليوم الكثري 
من الشـواهد التـي أثبتت أنـه َوبعد أن تم 
تزييـف وقلب الحقائق مـن جانب األعداء 
رأينـا الكثري من األمور قـد تقلبت يف واقع 
ــة اإلسـالم، َحيُث الحق أصبـح باطالً،  أُمَّ
والباطـل حقاً، واملنكر معروفـاً واملعروف 
أصبح منكراً، واملصلح مفسـد، واملفسـد 
مصلـح، وكلمـا اسـتمرت هـذه الحـرب 
(حـرب املصطلحـات) كلمـا ازداد رشهـا 
وتبـني أثرهـا وتضاعفـت آثارهـا، فهذه 
الحرب هي من أشد وأخطر الحروب؛ ألَنَّها 
ليست حرباً تُشـن عىل اإلسالم واملسلمني 
فقط بل حرب يشـنونها عىل الله ورسوله 

والله املستعان. 

كتابات
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أليسـت الثقافة القرآنية هي من تنشـئ جيالً صالحاً؟ من ترسـخ يف 
اإلنسـان القيـم الفاضلة واملبـادئ الفاضلة؟ كي يتحرك يف هـذه الدنيا 
اً يدعـو إىل الخري, يأمر باملعروف, ينهـى عن املنكر, ينصح  عنـرصاً خريِّ
لآلخريـن؟ يهتـم بمصالح اآلخريـن؟ ال ينطلق الرش ال عـىل يده وال من 
لسـانه؟ أليس هذا هو ما يصنعه القرآن؟. أنت ال حظ ثقافتهم, أليسـت 

ثقافـة الغربيني هي من تعمل عىل مسـخ الفضائل؟ هـي من تعمل عىل 
مسـخ القيم القرآنية واألخـالق الكريمة من ديننا ومـن عروبتنا؟ أليس 
هـذا هو ما ترتكه ثقافتهم يف الناس؟ فإذا كان يف الواقع أن ثقافة القرآن 
هكذا شـأنها، وثقافتهم هكذا شـأنها؛ فإن ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع 

اإلرهاب.[اإلرهاب والسالم ص:7]

هذه الكلمة [إرهاب] تعني أن ُكّل من يتحرك بل ُكّل من يصيح تحت 
وطـأة أقـدام اليهود سيسـمى [إرهابـي]، أن ُكّل من يصيـح غضباً لله 
ولدينـه، غضباً لكتابه، غضباً للمسـتضعفني من عباده الكل سيسـمون 
[إرهابيـني]، ومتـى ما قيـل عنك: أنـك إرهابي؛ فإن هنـاك من يتحرك 
لينفذ ليعمل ضدك عىل أسـاس هذه الرشعية التي قد ُوِضَعت من جديد.

[اإلرهاب والسالم ص:6]

طصاطفاٌت ظعراظغٌئطصاطفاٌت ظعراظغٌئ

بـــــعرُة التسني.. اظــــاخـــاُر الـثِم سـطى الـســــغشبـــــعرُة التسني.. اظــــاخـــاُر الـثِم سـطى الـســــغش

افبُر الثي ترضه ضاماُن (شرغص طظ سطماء بظغ إجرائغض) لطتصافبُر الثي ترضه ضاماُن (شرغص طظ سطماء بظغ إجرائغض) لطتص

ق أتث ُغداعغ الغععد يف (الثثاع والاطئغج) ق أتث ُغداعغ الغععد يف (الثثاع والاطئغج) 

إن َمن يسـتمُع إىل خطابات السـيد القائـد عبدامللك بن 
بـدر الديـن الحوثي حفظه الله بمناسـبة يوم عاشـوراء، 
سـوف يستشـفُّ من خاللهـا كثرياً مـن الحقائـق املهمة 
واملرتبطة بواقعنا الذي نعيشـه، فقد كان يُسـقط بشـكل 
رائع ما حصل لإلمام الحسـني سـالم الله عليه وأهل بيته 
يف كربـالء، والتفريط الذي حصـل بالتخيل عن أئمة الهدى، 
كان يسـقطه عىل واقعنـا الذي نعيش فيـه اآلن من محن 
ـة أصبحت تحت أقدام اليهود  يف هـذا الزمان، وكيف أن األُمَّ
والنصـارى؛ بسـبب أخطـاء مـن املمكـن تالفيهـا اليوم، 
والنهـوض من جديد، لو أراد النـاس ذلك، وعادوا إىل ثقافة 
القـرآن وال يشء غريه، فهو من يجمعنا.. ومن أهم ما جاء 
ـا خري أمة أخرجت  فيه (الجهاد يف سـبيل الله) لنكون حقٍّ

للناس.

أعمغئ إتغاء طظاجئئ ساحعراء:ــأعمغئ إتغاء طظاجئئ ساحعراء:ــ
أشـار السـيد القائد حفظه الله إىل أن إحيـاء مثل هذه 

املناسبات لها أهمية كبرية تتمثل يف اآلتي:ــ
أوالً:ـــ أن الجماهريَ عندما تحيي مثل هذه املناسـبات 
يكسـبها تناٍم يف الوعي، وتفاعٍل يف املوقف، وهذا مما يقلق 
تلـك القـوى الهمجية التـي ال تريد للشـعب أن يعي وال أن 
يتفهـم وال تريد لـه أن يتحرك يف املوقف وفقاً ملسـئولياته 

وواجباته.

ثانياً:ـــ أنها تعـزز الروابط األخوية بني أبناء شـعبنا 
اليمني وتتجاوز ُكّل العناوين األخرى، العناوين املناطقية، 
العناويـن املذهبية، وغريها من العناوين، هذه املناسـبات 
الدينية تعزز من حالة اإلخاء والتفاهم والتعاون والشعور 
باملوقـف الواحـد والوجهـة الواحـدة واألسـس الواحـدة، 
واملنطلقات الواحدة، بكل ما لهذا من إيجابيات ذات أهمية 

كبرية.
ة منذ عاشـوراء لم  ثالثـاً:ـ أن تـدرك الجماهري بأن األُمَّ
تـزدد إال انحطاطا، وهواناً، وابتعاداً عن دينها، ورسـولها، 
وقيم إسـالمها، لم تـزدد إال ارتماءاً يف أحضـان املجرمني، 
ووقوفاً يف صف الطغاة، وأن هذه الحالة خطرية، البد لألمة 
أن تسـتيقظ منها؛ ألنها عندما تسـتمر فهي تتجه باألمة 
بال شّك نحو الهاوية، يف الدنيا حيث السقوط واإلذالل الذي 

نلحظه ويزداد أكثر وأكثر.

شاجسئ ضربقء.. اظصقب ضئري يف تأرغت شاجسئ ضربقء.. اظصقب ضئري يف تأرغت 
اُفطَّئ:ــاُفطَّئ:ــ

وأكـد السـيد القائد حفظـه الله يف خطاباتـه يف ذكرى 
عاشـوراء بأنها تمثـل انقالباً عىل دين محمـد بن عبدالله 
صىل الله عليه وآله وسلم، ذلك الدين اإلسالمي الذي تعب يف 
ة  تبليغه ونرشه رسـول الله، وبذَل جهدا كبريا يف تربية األُمَّ
وإصالحها، وتزكيتها، لتكون أمة عظيمة، تدعو إىل الخري، 

وتأمـر باملعروف، وتنهى عن املنكر، أمة ال تقبل بأن يكون 
يف داخلهـا سـاحة للظلم، ومرسح للجريمـة، أمة مرتبطة 
باللـه وأوليائـه، أمـة نزيهة طاهـرة خالية مـن املجرمني 

والطغاة، تعيش عىل هدى الله، وتعاليم القرآن الكريم.

خفاُت اإلطام التسني جقم اهللا سطغه:ــخفاُت اإلطام التسني جقم اهللا سطغه:ــ
وأوضـح السـيد القائد حفظـه الله  أن الحسـني عليه 
ـة، ولم تكـن دعوته  السـالم لم يكـن غريباً عـىل هذه األُمَّ
مسـتهجنة، وال منكـرة، وال من خارج هـذا الدين، بل هو 
رجل معروف، هو سـبط رسـول الله صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم، يف الدرجـة الثانية، فبعد األنبيـاء أوصيائهم، وبعد 
االوصياء األسـباط، وأن الحسني سـالم الله عليه هو الذي 
وقف النبي صىل الله عليه وآله وسلم يوما أمام املأل ليقول 
لألمة عنه: [حسني مني وأنا من حسني، أحب الله من أحب 

حسينا، حسني سبط من األسباط].
عندما وقف رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ليقول 
ألمته هذا الكالم فهو يُقدم الحسني عىل أنه نسخة مصغرة 
منـه، عىل أن يكون هو بعد جـده يف مرحلة معينة، يف وقت 
معـني، يتوىل هو موقـف النبي، يقف مقـام النبي صلوات 
اللـه عليه وعـىل آله، فهو قد ورث من جـده إيماناً وُطهراً، 
وصالحـاً ونـوراً، وحرصاً عـىل هداية أمة جـده املصطفى 

وصالحها وعزها.. 

تساءل الشهيد القائد رضوان الله عليه 

يف الـدرس الثامـن مـن (دروس رمضان) 

بدهشـة وتعجـب شـديدين عـن الجـرأة 

العجيبة التـي عند هذا الفريـق من علماء 

بني إرسائيل، كيف أنهم عرفوا رسـول الله 

كمـا يعرفـون أبناَءهم، ومع ذلـك كفروا، 

وفضلوا دخول النار عىل أن يسلموا، وأضلوا 

غريهـم ممـن يثقـون بهـم مـن قومهم، 

أوردوهـم النـار، حيث قال: [أليسـت هذه 

قضية رهيبة جداً بالنسبة ملن هم يعرفون 

الحـق ويكتمونـه؛ ألن الضحيـة يف األخري 

ة البرش الناس املسـاكني؛  يكون مـن؟ األُمَّ

ألن الناس عـادة يعلقون آمـاالً كبرية عىل 

علمائهـم؛ ألنهم هم مـن جانبهم يعرفون 

الحق ويسـريون وراءهم عىل أساس أن ما 

يدعون إليه هو الحق، فعندما يكون هناك 

من عرفوا الكتاب وعرفوا الرسول (صلوات 

الله عليه وعىل آله) ثم يكتمونه معنى هذا 

أنهم سيجعلون الكثري ممن هم محط ثقة 

لديهم يسـلكون سـلوكهم يف التنكـر لهذا 

النبي والتنكر لهذا الكتاب فيبقون كافرين 

ضالني].

رضـوان اللـه عليـه إىل أن هـذا  الفتـاً 

الفريق املضـل من أهل الكتـاب ال زالوا إىل 

اآلن موجوديـن، ال يألـون ُجهـداً يف تدمري 

اإلسالم وأهله، وطمس حقيقته، وتغييبها 

عن ُكّل الناس، حيث قال: [وهذا هو الواقع 

بالنسـبة ألهـل الكتـاب إىل اآلن، فعندمـا 

يقول الله سـبحانه وتعاىل بأنهم يعرفونه 

كمـا يعرفون أبناءهم ال يعني ذلك بأنه ُكّل 

واحد من أهل الكتاب، علماؤهم مثقفوهم 

الذين هم يطلعـون عىل الكتب التي تحكي 

النبـوات وكيـف سـلوك األنبياء، ويسـطر 

كثـرياً مـن تأريـخ األنبيـاء وكيـف تكون 

دعوتهـم يف العـادة، هـؤالء يعرفـون لكن 

يضللون عـىل الباقـني والباقون يمشـون 

وراءهم].

(ُجظَّئ إلعغئ).. ق أتث غساطغع (ُجظَّئ إلعغئ).. ق أتث غساطغع 
أن غصفَض باب التص تماطاً سطى أن غصفَض باب التص تماطاً سطى 

الئحر:ــالئحر:ــ
ويف ذات السـياق أكد رضـوان الله عليه 

بـأن ُكتب اللـه ألنها متميزة عـن أي كتب 

أخـرى، فإنـه مهمـا حـاول البعـض من 

املضلـني طمـس الحقائق فيهـا، إال أنه ــ 

وبقـدرة الله ــ لـن يسـتطيعوا أن يمحوا 

منهـا ُكّل أثر، بل البد أن يرتكوا ما يدل عىل 

(الحـق) فيهـا، وهـذا ما حـدث بالفعل يف 

(التـوراة)، الزال فيهـا ما يدل عىل رسـول 

آخـر الزمان محمد بـن عبدالله عليه وعىل 

آله أفضل الصالة َوالتسـليم، هذا من جهة، 

ومـن جهة أخرى الله يهـيء أناس آخرين 

يصدحـون بالحق، حيث قـال رضوان الله 

َك َفـال تَُكونَـنَّ ِمَن  عليه:[{اْلَحـقُّ ِمـْن َربـِّ

يَن} فعندما يقول هناك:{َوإِنَّ َفِريقاً  اْلُمْمَرتِ

ِمنُْهـْم َليَْكتُُمـوَن اْلَحـقَّ َوُهـْم يَْعَلُموَن} ال 

يسـتطيع أحد يف األخري أن يقفل باب الحق 

تماماً عىل البـرش، الحق هو من الله، والله 

سـبحانه وتعاىل هو لديه سـنن: إذا رفض 

هـؤالء هيـأ أولئـك، إذا كتم هذا هيـأ آخر؛ 

ألنه رحيم بعباده إنما ليبني سوء عمل من 

يكتمون الحق كيف أنها جريمة كبرية].

صاسثة طعمئ جثًا.. طخثر (التص) صاسثة طعمئ جثًا.. طخثر (التص) 
عع اهللا جئتاظه شصط:ــ عع اهللا جئتاظه شصط:ــ 

مشـريا رضوان اللـه عليـه أن (الحق) 

حتـى  جميعـا،  للبـرش  فطـري  مطلـب 

وإن أخطـأوا ـــ هـم باعتقادهـم أنهـم 

ٍّ)، حيث قـال وهو يرشح  يقدمـون (حقـا

قولـه تعاىل{اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفـال تَُكونَنَّ ِمَن 

اإلنسـان  تعطـي  اآليـة  يَن}:[هـذه  اْلُمْمَرتِ

قاعـدة يجـب أن يفهمهـا ُكّل واحـد منـا 

وكل واحـد من الناس: هو أنـه باعتبار أن 

الحـق هو مطلـب للناس جميعـاً وكل من 

يتحركـون هـم يحاولـون - مهمـا قدموا 

مـن ضالل - أن يقولوا إنهم يقدمون حقا، 

فحتـى ال يكون هناك لبـس، لبس لدى أي 

إنسـان منا أن يفهم: أن مصـدر الحق هو 

الله].. 

موضحاً أن عىل اإلنسـان أن يبحث عن 

الطريقـة فقـط التـي توصلـه إىل (الحق) 

بقولـه: [فليكـن همه أن يعـرف الطريقة 

التي من خاللها يعـرف الحق الذي هو من 

جهـة اللـه؛ ألن املسـألة ليس فيهـا لبس، 

حتـى قضية الحـق ليس فيهـا لبس حتى 

وإن وجدنـا هنـا أنـه يذكـر: أن هناك من 

يكتمون الحق وهنـاك من يضللون وهناك 

من يخادعـون وهناك من يردون وأشـياء 

كثرية. لكن بني ُكّل هذه األشـياء السيئة ال 

يضيع الحـق؛ ألن الحق هو من الله والحق 

هـو نور هـو النور الذي ذكـره يف كثري من 

اآليات األخرى وهو من جهة الله].. 

مؤكداً رضوان الله عليه أن الله (رحيم) 

ال يمكـن أن يـرتك عباده للضـالل دون أن 

يوضـح لهـم الحـق، فقـال: [إنمـا ليبقى 

بهـذه  مؤمـن  إنسـان  ُكّل  ليبقـى  البـرش 

القضيـة: أن مصـدر الحـق هو مـن الله، 

وعندما تعود إىل الله سـبحانه وتعاىل الذي 

هو مصدر الحق تجد أنه يقول عن نفسـه 

أنه هو رحيـم بعبـاده رؤوف رحيم يهدي 

يرشـد يهيء هو الخالق، إذا كان هناك من 

كتـم الحق سـيخلق، يخلق غـريه ويجعله 

هادياً إىل الحق الذي من عنده].. 

 أكد لنا الشـهيد القائد يف محـارضة (مكارم األخالق) 
الـدرس األول، بـأن اليهود بالغني الخطـورة يف التحريف 
والخداع، فيجب الحذر منهم، حيث قال: [تأتي املتغريات, 
وتأتـي األحـداث، ويأتـي الضـالل, والخـداع والتلبيـس 
بالشـكل الذي سـتكون ضحيته أنت، يكاد أن يأخذ حتى 
بأولئـك الكاملـني، بعـض املتغـريات، وبعـض األحداث, 
وبعض وسـائل التضليل، وأساليب الخداع تكاد أن تخدع 
الكبـار, أولئك الذين يدعون دائمـاً ((وبلغ بإيماننا أكمل 
اإليمان)).ألم يذكر القرآن الكريم عن خداع بني إرسائيل، 

عن خداع اليهود أنهم كادوا أن يضلوا رسـول الله؟ كادوا 
أن يضلـوه لـوال فضل اللـه عليه ورحمتـه، أولئك الناس 
الذيـن كانوا يجاهدون تحت رايتـه ألم يكونوا يتعرضون 
للتثبيـط فيتخاذلـون مـن جانـب املنافقـني، وهـم من 

يسمعون كالم رسول الله (صلوات الله عليه وآله)؟].

غةإ العسغ والتثر.. شظتظ يف سخٍر بطس شغه غةإ العسغ والتثر.. شظتظ يف سخٍر بطس شغه 
الظفاق ذروته:ــالظفاق ذروته:ــ

ـة إىل رفع الوعـي اإليماني  ودعـا سـالم الله عليه األُمَّ

واليقظـة والحذر مما يحـاك ضدها، حيث قـال: [هكذا 
إذا أنـت لـم ترب نفسـك، إذا أنت لم تنـم إيمانك ووعيك، 
فـإن املنافقني هم من ينمـون نفاقهم، هم من يطورون 
أسـاليبهم حتـى يصبحـوا مـردة، يصبحـوا خطرييـن 
قادريـن عىل التأثري, قادرين عـىل رضب النفوس، {َوِمْن 
أَْهـِل اْلَمِدينَِة َمَرُدوا َعَىل النَِّفاِق ال تَْعَلُمُهـْم نَْحُن نَْعَلُمُهْم 
}(التوبـة: مـن اآليـة101) من خبثهم  َسـنَُعذِّبُُهْم َمرَّتنَْيِ
اسـتطاعوا أن يسـرتوا أنفسـهم حتـى عن رسـول الله 
(صلـوات اللـه عليه وعـىل آله)، اسـتطاعوا أن يسـرتوا 

أنفسهم حتى عن بقية الناس، أنهم منافقون، ثم تنطلق 
منهم عبـارات التثبيـط, عبارات الخـذالن فيؤثرون عىل 
هذا وعـىل هذا، وعىل هذا، تأثريا كبريا، هؤالء مردة، كيف 
أصبحوا مردة؟ ألنهم هم من يطورون أسـاليب نفاقهم، 
من ينّمون القدرات النفاقية داخل أنفسـهم، فأنت يا من 
أنت جنـدي تريد أن تكـون من أنصار اللـه، ومن أنصار 
دينـه يف عـرص بلغ فيه النفـاق ذروته, بلـغ فيه الضالل 
واإلضـالل قمته يجـب أن تطـور إيمانـك، أن تعمل عىل 

الرفع من مستوى وعيك].

 بصاشئ طشطعذئ: بصاشئ طشطعذئ:

اساصاد الئسخ بأن عظاك اساصاد الئسخ بأن عظاك 
(جصفاً طتثدًا) لضمال اإلغمان!!(جصفاً طتثدًا) لضمال اإلغمان!!

وحذر الشـهيد القائد سـالم الله عليه من الخطأ الكبري الذي 

ـة، الذين يقومـون بعبادات  يعتقـده الكثـري من أبناء هـذه األُمَّ

معينة، وأذكار، وسور قرآنية يقرأونها، ويتعبدون الله بها، وأيام 

يصومونهـا، ويعتقدون أن هذا فيـه الكفاية، وأنهم بلغوا (كمال 

اإليمـان)، حيث قـال: [هنا يقول اإلمام زيـن العابدين (صلوات 

اللـه عليـه): ((اللهم صل عىل محمـد وآله وبلـغ بإيماني أكمل 

اإليمـان)) هو عىل ما هو عليه مـن العبادة والتقوى لم يحدث يف 

نفسـه غرور, وال إعجاب بحالته التي هو عليها, وهو من ُسـّمي 

- ملا كان عليه من العبادة - زين العابدين، وسـيد الساجدين، ما 

زال يطلـب من الله أن يبلغ بإيمانـه أكمل اإليمان.القرآن الكريم 

تضمن يف آياته الكريمة داخل سور متعددة الحديث عن اإليمان, 

ََّما  وأعـىل درجات اإليمان، وأكمل اإليمان, من مثل قوله تعاىل: {إِن

اْلُمْؤِمنُـوَن الَِّذيـَن إِذَا ذُِكَر اللَّـُه َوِجَلْت ُقلُوبُُهـْم َوإِذَا تُِليَْت َعَليِْهْم 

آيَاتُـُه َزاَدتُْهْم إِيَماناً َوَعَىل َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن} (األنفال:2) ومثل قوله 

تعاىل: {إِنََّمـا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا ِباللَِّه َوَرُسـولِِه ثُمَّ َلْم يَْرتَابُوا 

اِدُقوَن}  َوَجاَهُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُْفِسـِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه أُوَلِئَك ُهُم الصَّ

(الحجرات:15)].. 

وأضاف أيضاً: [مطلب مهم, وغاية تستحق أن يسعى اإلنسان 

دائمـاً إىل الوصول إليها: أن تطلب من الله أن يبلغ بإيمانك أكمل 

اإليمـان. ال تـرىض بما أنت عليه، ال تقف فقط عـىل ما أنت عليه 

فتضع لنفسـك خّطا ال تتجاوزه يف درجـات اإليمان، ويف مراتب 

كمال اإليمان.من يرىض لنفسه أن يكون له خّط معني ال يتجاوزه 

يف إيمانه فهو من يرىض لنفسه بأن يظل تحت، وأن يظل دون ما 

ينبغي أن يكون عليه أولياء الله].

وقـال أيضا: [قد يرىض بعض الناس لنفسـه حالة معينة فال 

يرى نفسـه محتاجا أن يسـمع من هنا أَْو من هنا، ويظن بأن ما 

هو عليه فيه الكفاية وانتهى األمر! لكن وجدنا كم من هذا النوع! 

أعداداً كبرية ال تسـتطيع أن تزهـق وال جانباً من الباطل يف واقع 

ة! إذا كنت طالب علم فال ترىض لنفسك  الحياة، ويف أوسـاط األُمَّ

بأن تكتفـي بأن تنتهي من الكتاب الفالنـي واملجلدات الفالنية, 

والفـن الفالني وانتهى املوضوع، وكأنك إنما تبحث عن ما يصح 

أن يقال لك به عالم أَْو عالمة! حاول أن تطلب دائماً, وأن تسعى 

دائماً بواسطة الله سبحانه وتعاىل أن تطلب منه أن يبلغ بإيمانك 

أكمـل اإليمان.كم يف هذه الدنيا, وكم يف أوسـاطنا من الكثري من 

نوعيتنـا الذين نحن ندعي اإليمان، ولكنا نجد أن من يسـتطيعوا 

أن يغريوا يف واقع الحياة هم العدد القليل جداً من املؤمنني، أولئك 

الذين يسـعون ألن يبلغ إيمانهم أكمل اإليمـان، ويدعون الله أن 

يبلغ بإيمانهم أكمل اإليمان].
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عربية ودولية 

ا : طاابسات 
شـهدت مناطق متعددة من الضفة الغربية 
املحتّلـة عدة عمليـات نوعيـة للمقاومة خالل 
 (6) مقتـل  إىل  أَدَّت  الفائـت،  نوفمـرب  شـهر 
صهاينة وإصابة (96) آخرين بجراح مختلفة. 
ووثق مركـز معلومات فلسـطني ”معطى“ 
املقاومـة  ألعمـال  الشـهري  تقريـره  خـالل 
بنريان العدّو  بالضفة، استشهاد (20) مواطناً 
الصهيونـي يف (6) محافظـات مختلفـة، فيما 

أُصيب (428) آخرين. 
رصدهـا  التـي  العمليـات  مجمـوع  وبلـغ 
-معطى- خالل نوفمرب (1029) عمالً مقاوماً، 
بينهم (80) عملية إطالق نار واشـتباك مسلح 
مع قوات االحتالل، وقعت (43) عملية منها يف 

جنني. 
و يف 15 نوفمـرب، نفذ الشـهيد البطل محمد 
صوف -ابن الـ19 ربيعا-، عملية طعن ودهس 
مزدوجـة يف مسـتوطنة (أرئيـل) املقامـة عىل 
أرض مدينـة سـلفيت شـمال الضفـة الغربية 
املحتّلة، قتل خاللها ثالثة مسـتوطنني وأُصيب 

ثالثة آخرون بجروح خطرية. 
ويف 23 نوفمرب، نفذت املقاومة عملية تفجري 
مزدوجة استهدفت محطة للحافالت يف القدس 
الغربية، أعقبها تفجري ثان قرب محطة أُخرى 
عنـد مدخل الحي االسـتيطاني راموت شـمال 
غـرب القـدس، أسـفر التفجـريان عـن مقتل 
إرسائييل وإصابـة 47 آخرون بجروح، ُوصفت 
حالـة 4 مـن الجرحى بالحرجـة، أحدها فارق 

ام.  الحياة متأثرا بإصابته بعد 3 أَيـَّ
وقـد وصـف وزير األمـن الداخـيل لالحتالل 
العملية بأنها ”هجـوم مركب ومعقد، ونتيجة 
بنية تحتيـة منظمة“، كما وصف مسـؤولون 
أمنيـون وسياسـيون إرسائيليـون التفجريين 
يف  للمقاومـة  للغايـة  خطـري  تطـور  بأنهمـا 
الضفـة الغربيـة.  ومنـذ بداية عـام 2022م، 
بلـغ مجموع القتىل يف صفـوف جنود االحتالل 
وهـو  إرسائيليـاً،  قتيـال   (31) واملسـتوطنني 
الرقم األعىل لخسـائر االحتالل البرشية يف عام 
واحد منـذ العـام 2015م.  وتواصلت عمليات 
املقاومـة يف الضفـة بجميـع أشـكالها، َحيُث 
بلغ عـدد عمليات الطعن أَو محـاوالت الطعن 
(4) عمليـات، فيما بلغ عـدد عمليات الدهس 
أَو محـاوالت الدهـس عمليتـان، يف حـني كان 
هنالك (54) عملية تحطيـم مركبات ومعدات 

عسكرية لقوات االحتالل. 
عبـوات  زرع  أَو  إلقـاء  عمليـات  وبلغـت 

ناسـفة (28) عملية، إضافـة إىل (21) عملية 
إلقـاء زجاجـات حارقة، َو(5) عمليـات إلقاء 
مفرقعـات نارية، َو(1) عملية حرق منشـآت 

وآليات وأماكن عسكرية. 
يف السـياق، يواصل الشـباب الثائر فعاليات 
املقاومة الشـعبيّة وتصديهـم العتداءات قوات 
االحتالل واملسـتوطنني، َحيُث شـهدت الضفة 
والقدس (328) عملية إلقاء حجارة، َو(134) 
مقاومة اعتداء مسـتوطنني، َو(11) مظاهرة 
ومسـرية شـعبيّة، َو(359) مواجهة بأشـكال 

متعددة. 
وشـهدت محافظات الخليـل ونابلس ورام 
الله أعـىل وترية يف عمليـات للمقاومـة، َحيُث 
بلغـت عـىل التـوايل (219، 171، 159) عملية، 
كمـا كانت القدس هي األعىل يف عدد الخسـائر 
البرشية لـدى االحتالل لشـهر نوفمرب املايض، 
َحيُث بلغـت (55) قتيل وجريـح إرسائييل من 

أصل (102) خسارة برشية. 

طخرُع ٦ خعاغظئ وتظفغث ١٠٢٩ سمًق طصاوطاً يف الدفئ 
خقل حعر الفائئ

تماس: ظرغُث اجاسادَة الَعتثة العذظغئ وصغادة وذظغئ تةمع حاات الفطسطغظغني

اظثقُع طعاجعات سظغفئ بني حئان شطسطغظغني وصعات اقتاقل يف ظابطجاظثقُع طعاجعات سظغفئ بني حئان شطسطغظغني وصعات اقتاقل يف ظابطج

ا : طاابسات
أّكـد نائب رئيس حركة حماس 
مكتـب  ورئيـس  غـزة  قطـاع  يف 
واإلسـالمية  العربيـة  العالقـات 
خليـل الحية، أّن «شـعبنا بحاجة 
إىل برنامـج وطنـي وقيادة وطنية 
واحدة، باإلضافة إىل إعادة تعريف 

ماهية السلطة الفلسطينية». 
وقـال يف كلمـة له خـالل حفل 
افتتاح مؤتمـر «التحوالت املحلية 
واإلقليمية والدولية وانعكاسـاتها 
عـىل القضية الفلسـطينية» الذي 
يُنّظمه مركز مسارات: إّن «محور 
االرتـكاز يف القضية الفلسـطينية 
هو الوحدة الوطنية».  وشـّدد عىل 
يف  وطنيـة  رؤيـة  إيجـاد  رضورة 
السياسـة واملقاومـة اعتمادا عىل 
الرشاكـة الوطنية، لرتتيـب البيت 

الفلسطيني وإنهاء االنقسام. 
وأضاف: «نريد استعادة الوحدة 
الوطنيـة وقيـادة وطنيـة جامعة 
الفلسـطينيني»،  شـتات  تجمـع 

الفتـاً إىل أن منظمـة التحرير بعد 
تطويرهـا وإعادة بنائها سـتمثل 
هـذه القيـادة والجسـم الوطنـي 

الذي سيقوم بهذه املهمة. 
البدايـة  نقطـة  أن  إىل  ونبّـه 
البـدء  يمكـن  التـي  واالنطـالق 
االنتخابـات  بإجـراء  هـو  منهـا 
الفلسطيني حيثما أمكن، وبعدها 
يمكـن التوافـق عىل ما لـم يمكن 
التوافـق عليه من قبـل من خالل 
فيهـا  يجـرى  انتقاليـة  مرحلـة 

وبرنامج  تنفيذيـة  لجنة  تشـكيل 
وبرنامـج  فلسـطيني  وطنـي 
توافقـي.  وأَشـاَر إىل أن تحقيـق 
ما سـبق سيسـحب الذرائـع عند 
أي طرف، وسـيعيد بناء املرجعية 
الوطنيـة، داعيـاً إىل بنـاء القيادة 
الفلسـطينية بشـكل تتوافـق مع 

بناء الربنامج الوطني. 
قادرون  الفلسطينيني  أنَّ  وذكر 
عـىل إجبـار العالم عـىل املرشوع 
أن  موضًحـا  الخالـص،  الوطنـي 

بحاجـة  الفلسـطيني  الشـعب 
لحكومـة تسـتجيب لواقعه بعيًدا 

عن الرشوط الخارجية. 
والتحية  التقديـر  الحية  ووّجه 
لكل الدول الحريصة عىل مصلحة 
والتـي  الفلسـطيني  الشـعب 
القضيـة،  مصلحـة  يف  سـاهمت 
قادرون  الفلسـطينيني  أنَّ  مبينًـا 
واألصدقـاء  العالـم  إجبـار  عـىل 
التـي  الطريـق  عـىل  للمسـري 

يريدونها. 

ا : طاابسات

اندلعـت مواجهـات عنيفـة، السـبت، بـني 

الشـبان الثائر وقوات االحتالل الصهيوني قرب 

مفرتق بلدة أورصيـن الواقعة جنوب محافظة 

نابلس، شمال الضفة املحتّلة. 

وتصاعدت أعمدة الدخان جراء إطالق جنود 

االحتالل القنابل الدخانية، وقنابل الغاز املسيل 

للدموع صوب الشبان الفلسطينيني. 
وأشـعل الشـبان يف بلدة أورصيـن اإلطارات 
املطاطية عىل الشـارع الرئييس املوصل لحاجز 
زعرتة، احتجاجاً عىل استشـهاد الشـاب عمار 

مفلح، أمس. 
وسـادت حالـة اإلرضاب الشـامل يف حوارة، 
حـداداً عـىل روح الشـهيد مفلح، الـذي أعدمه 
جنود االحتالل بدٍم بارد ضمن سلسـلة الجرائم 

املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. 

ومنذ منتصـف الليل نفـذ املقاومون خمس 
عمليات إطالق نار، اسـتهدفت مواقع وحواجز 

عسكرية لالحتالل يف نابلس وجنني. 
وكانـت مجموعـة عريـن األسـود قـد زفت 
الشهيد عمار مفلح، الذي أُعدم بطريقة بشعة 

يف بلدة حوارة عىل أيدي جنود االحتالل. 
وأّكـدت أن دماءه لن تكـون إال وقوداً لثورة 
ومقاومة مجيدة، داعية األحرار يف نابلس جبل 
النـار ومخيماتها وقراهـا، ويف رام الله وجنني 

والخليـل وبيت لحم وسـلفيت الربكان، وجنني 

الثورة للخروج إىل الشـوارع واالحتشاد وإغالق 

الطرق التي يسـري عليها املسـتوطنون وقوات 

االحتالل. 

ووجهت «عرين األسود» ُكـّل الشباب الثائر 

لالشـتباك مع العدّو بما أتيح لهم من وسـائل، 

مؤّكــدة أنها لن تتواَن عـن أي فرصة لتوجيه 

رضبات لالحتالل. 

طةاعثو جراغا الصثس غساعثشعن آلغات 
اقتاقل برحصات ضبغفئ طظ الرخاص

ا : طاابسات
أّكــدت رسايـا القدس- مجموعـات جبع، السـبت، أن 
مجاهديها تمّكنوا من استهداف آليات االحتالل قرب البلدة 

بصليات كثيفة من الرصاص. 
وقالت «مجموعات جبع» يف عدة تغريدات عرب حسابها 
عىل تويـرت: «ســـ06:00 مجاهدونـا يسـتهدفون آليات 

االحتالل قرب البلده بصليات كثيفة من الرصاص». 
وأضافت: «ســـ07:00 بعـون الله وقوتـه مجاهدونا 
يستهدفون آليات االحتالل يف محيط البلده بصليات كثيفة 

ومتتالية من الرصاص». 
وتابعـت «مجموعـات جبـع»: «مجاهدونـا يواصلون 
توجيـه رضباتهم صـوب قوات وآليـات االحتالل بني جبع 
وعجـة ومحيط البلـدة وحاجز عسـكري طيـار بصليات 
كثيفـة ومتتالية من الرصـاص ثأراً لدماء الشـهيد البطل 

عمار مفلح». 

الةعاد اإلجقطغ: دطاُء حعثاء رام اهللا وصعُد الظخر
ا : طاابسات

أّكــدت حركـة الجهاد اإلسـالمي أن دماء الشـهداء لن 
تذهـب هـدراً، وجرائم االحتالل لن تمـر دون عقاب، وذلك 
خالل تقديم وفد من قـادة ومحّرري الحركة واجب العزاء 

واملواساة لعوائل الشهداء يف محافظة رام الله. 
وقـّدم وفد الحركة الذي قاده الشـيخ إبراهيـم أبو العز 
والقيـادي املحّرر خـرض عدنان، التعزية واملواسـاة لعائلة 
الشـهيدين الشـقيقني جواد وظافر الريماوي والشهيدين 
رائد النعسـان وراني البيطار، الذيـن ارتقوا خالل العدوان 

امُلستمّر عىل أبناء شعبنا يف الضفة. 
وقـال القيادي املحّرر خرض عدنـان: إن «االحتالل الذي 
قتل منا 10 شـهداء، لن يردعه إال أبطـال املقاومة، معتربًا 
أنه ال سالم وال استسـالم بيننا وبينه، وإال سيقتلنا فرادى 

ومقاومتنا ُمستمّرة حتى النرص أَو التحرير». 
وأّكــد القيادي عدنـان أن «احتجاز االحتـالل لجثامني 
الشهداء عدوان متواصل، مع رضورة التَحّرك الستعادتها، 
موجهاً التحية لذوي الشـهداء ولتضحياتهم، وكلنا جميعاً 

عىل الدرب يف مقاومة االحتالل». 
وتواصـل قوات االحتـالل إجرامها اإلرهابـي بحق أبناء 
الشعب الفلسطيني، َحيُث ارتقى خالل األيّام املاضية أكثر 
من 10 شهداء يف مدن ومحافظات الضفة الغربية، أبرزها 

يف محافظة رام الله وجنني ونابلس والخليل. 

الحغت ظسغط صاجط: التض باملصاوطئ املسطتئ
ا : طاابسات

أّكـد نائُب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن 
الَحلَّ يف فلسطني يكمن باملقاومة املسلحة. 

ويف تغريدة عىل حسـابه يف «تويرت» قال الشـيخ قاسم: 
«مجرم صهيوني يقتل شـابًا فلسطينيًا أعزل قرب نابلس 

أمام العالم!». 
الشـعب  يحمـي  «مـن  متسـائالً:  قاسـم  َوأََضــاَف 
الفلسـطيني من إجرام الصهاينة؟، مـن يحمي العالم من 
خطر الصهيونية؟، لن نشكو إىل املستكربين املتواطئني». 

وأّكــد، أن «الحـل باملقاومـة املسـلحة، وال َحـّل غريه 
للتحرير والحماية». 
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ضطمئ أخغرة

الثضرى السظعغئ لطحعغث.. 
بصاشُئ الحعادة وصغُط الادتغئ

سئثالمطك المساوى  
 

الشهادُة يف سـبيل الله وساٌم 

ورشٌف ال يهديـه اللُه سـبحانه 

ة أوليائه، وذلك  وتعـاىل إال لَخاصَّ

بعد اجتياز العديـد من العقبات 

التي تحول بينه وبني ذلك املقام 

مسـريتنا  ويف  ولهـذا  الرفيـع.. 

القرآنيـة عائلة الشـهيد تفتخر 

هذه  يهنئ  ومجتمعنا  بالشـهيد 

العائلة بوسام الشهادة والرشف 

العظيم الـذي ناله الشـهيد.. ولذلك أصبحت ثقافة الشـهادة 

ــة التي سعى األعداء والطغاة إىل تركيعها  متجذرة يف هذه األُمَّ

وإذاللها عىل مدى سنواٍت طويلة. 

وتطلُّ علينا ذكرى الشـهيد ُكـّل عام لنُّجـدَد العهد والوفاء 

لدمـاء الشـهداء وأرواحهم الطاهـرة التي وهبوهـا طواعية 

لله ومـن أجل وطٍن أرادت قـوى الطغيان واالسـتكبار إذالله 

وإخضاعـه، فقيض اللـه لها رجاالً أشـداء تصـدوا لعدوانها 

وعشـقوا الشـهادة، وسـقوا بدمائهم الزكية الطاهـرة تربة 

وطنهم حتى ارتوى عزًة وشموخاً وكرامًة.

إن الفعاليـات واألنشـطة التـي تقـام يف الذكرى السـنوية 

ألسـبوع الشهيد، تعد دليالً قاطعاً عىل املكانة التي يحظى بها 

الشـهداء يف القلوب والوجدان، كما هي يف العواطف واملخيلة، 

تجتمـع فيهـا مكونات الجسـد اليمني الرسـمية واملجتمعية 

لخدمـة ذوي الشـهداء؛ حفاظـاً عـىل ثقافة الشـهادة وقيم 

التضحيـة التـي قدَّمهـا أخلـُد األحيـاء، وتبعث تحيـَة إجالل 

وتكريم ألهايل وذوي الشهداء ولكل أرسة شهيد قدمت أغىل ما 

لديها، ويُستمد من مفرداتها السري عىل نهج الشهداء. 

كمـا إن التوافـد لزيارة معـارض الشـهداء ورياضهم التي 

يتجسـد فيها أكـرب دليل عـىل عظمتهـم وأعظم شـاهد عىل 

عطائهـم، وأفضـل أماكـن اللقـاء بهـم، فيها نسـائم الجنة 

ونفحـات الرحمـة ومراقـد العظمـة وشـموخ اإلباء وسـمو 

األوليـاء، فلها قداسـتُها وحرمتُها؛ ألَنَّ فيها قادتَنا وسـادتَنا 

وقـرة أعيننا وفلـذات أكبادنا وأعـز إخواننا وأشـجع أبطالنا 

وأعظـم رجالنا، الذين سـتظل تضحياتهم منارًة تؤجج جذوة 

النضـال يف وجه العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، حتى 

يتحّقق النرص الكامل عىل امتداد األرايض اليمنية. 

سـالم الله عليكم أيّها الشهداء، سالم الله عليكم فرداً فرداً 

يـوم ولدتم ويوم تنقلتم يف جبهـات وميادين القتال تقارعون 

املعتدين وتنكلون بالظاملني واملنافقني، وسالم الله عليكم يوم 

استُشـهدتم ويوم تبعثـون أحياء تفاخرون بعطـاء الله أمام 

األشهاد. 

ساَلـُط الضأس.. وضرُة التربساَلـُط الضأس.. وضرُة الترب

أبع زغث العقلغ  
ال أقـوُل جديـداً إذَا تحدثـت عـن ُكـرة القدم 
فالعالُم يميس عـىل ذكرها ويصبُح عليه، وحتى 
الكرُة لم تخُرْج من التسـييس، فمن يلعب بروح 
الرياضـة ال يـدرك أن الجمهـور يشـّجع بـروح 

السياسة والهدف ليس الكأس. 
ُر اليمُن الَحَدَث، والكرُة  وعن كرة الحرب يتصدَّ
بملعـب األمم املتحـدة ويبدو أنهـا تلعب بمهارة 

وبال أهداف لها تذكر طوال الشـوطني فال رواتب 
رصفـت وال حقـوق أرجعـت تتالَعـُب بالوقـت 
والوقت اإلضايف مع رشاء حكم الال ُحكم يف ملعب 

كرة الحرب.
لكن الـذي يبـدو أن اليمَن لن تظـل مكتوفة، 
والكـرُة سـتنفجُر ومعها صربُ القوات املسـلحة 
وسـتفوُت السـعوديّة الكأس حني تـرى الفأس 
بالـرأس وحينهـا لن ينفـَع، ولكرة الحـرب أهُل 

البأس.

الحعثاُء 
واَملَداشُئ 
الُسزمى

سئث الضرغط طتمث العحطغ
 

املوت أعدل ما يُصيب ويُقَسُم

 يحدو الخليقَة حتُمه املتحتُِّم

كأٌس، كما قال الحكيُم، وُكـلُّنا

دنا فُم   يف ُرشبِه كامُلْشِط، وحَّ

الله-ال الشـهداُء-قال  لكنَّما 

ُم مـوٌت لهـم، كال وال ُمتََرصَّ

هم يف شفاه الُخلِد لحُن مفازٍة

 ُعظَمى، سما إيقاُعها املرتنُِّم

هم يف َمَضافِة ربِّهم، وِجواُرهم

ِنعَم الجواُر ونعَم ما قْد ُسنِّموا

وجـَه اإللِه وما سـواه تأملوا

 لم يُْغرهم ِربـٌح دنا أَو مْغنُم 

فاْشتاَق لُقياهْم جزيُل عطائِه

 ما أعظم الُعقبى وجلَّ امُلنِعُم


