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ن مبطّ تصعيد  بحراً  مشبوهة  نتحركات  مبطّ تصعيد  بحراً  مشبوهة  تحركات 

« «راعٍ المتحدة  واألمم  طويلة  لسنوات  سيمتد  المخلفات  خطر  األلغام:  مع  التعامل  مركز 

أكـد جاهزية صنعاء لطلب احملكمة الدولية بعد استكمال ملفات جرائم العدوان 

العابصالحعغث الماجث التعري.. روتغئ جعادغئ سالغئ وطعاصش العابص باهللالحعغث الماجث التعري.. روتغئ جعادغئ سالغئ وطعاصش العابص باهللالحعغث الماجث التعري.. روتغئ جعادغئ سالغئ وطعاصش العابص باهللا وطعاصش سالغئ جعادغئ ئ

لط غطِص بئخره لـ طادغات أو طصاطات طسظعغئ
هللاهللا

حرب:  والال  سلم  الال  من  ويحذره  فرصة  العدو  يمنح  األعلى  السياسي 

لظعإ البروات سعاصإ والسقم غئثأ بالتصعق



الفخ في  اليمن  إيقاع  ومنع  األطماع  لطرد  تامة  عسكرية  جهوزية 
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الثالثاء

العدد

26 جمادى األوىل 1444هـ..
20 ديسمرب 2022م

(1549)
أخبار 

أّضـث َجاعجغَئ تضعطئ خظساء لططإ المتضمئ الثولغئ بسث اجاضمال ططفات جرائط السثوان:

أّضـث أن أرصام ضتاغا الترب شغ الغمظ رعغئئ وتاتثث سظ ضاربئ تصغصغئ:

طظ بغظعا الخصر السصطري الحعغر والظادر سطى طساعى السالط «جعسغثو»:

الثغطمغ: طةطُج افطظ غااجُر بثطاء الغمظغني 
وغسث إحضالغًئ أطام ِططش تصعق اإلظسان

 : خظساء 
قالت وزارُة حقوق اإلنسـان يف حكومة اإلنقاذ الوطني، إنها بصدد رفع 
ملفات جرائم العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، إىل املحكمة الجنائية 

الدولية. 
وأوضـح وزيـر حقـوق اإلنسـان عـيل الديلمـي، يف ترصيٍح خـاص لـ 
«املسـرية»، أمس االثنـني، أن صنعاء جاهـزة لطلب املحكمـة الدولية بعد 
ة بجرائـم تحالف العدوان بحق الشـعب اليمني  اسـتكمال امللفـات الَخاصَّ
طيلة 8 سـنوات، مبينًا أن اإلشـكالية تتمثل يف الحماية التي توفرها أمريكا 
للمجرمـني، مؤّكـداً أن الـدور األمريكي والربيطاني هـو األخطر يف عرقلة 

قضايا املطالبة بمحاكمة املجرمني. 
وأَشـاَر الوزير الديلمي إىل أن املجتمع الدويل ومجلس األمن الدويل يمثالن 
إشـكالية أمـام ملف حقوق اإلنسـان، وهم من يتاجرون بدمـاء اليمنيني، 
معتـربًا أن مجلس األمـن وآلياته يمثالن جزًءا من اإلشـكاالت أمام التَحّرك 
لفضـح االنتهـاكات وجرائم العـدوان، منوًِّهـا إىل أن هناك أكثـر من 170 
منظمـة عربية ودوليـة أصدرت بيانـات تدعو ملحاسـبة دول العدوان عىل 

جرائمها يف اليمن.

طرضجُ الاساطض طع افلشام: خطُر طثطفات 
السثوان جغماثُّ إىل جظعات ذعغطئ

 : خظساء 
أوضح املركـُز التنفيذي للتعامل 
مع األلغـام يف العاصمة صنعاء، أن 
األمريكي  العدوان  تحالف  مخلفات 
السـعودّي اإلماراتـي، مـن األلغام 
أصبحـت  العنقوديـة،  والقنابـل 
كبرياً  مشـكلًة مجتمعيـة وخطـراً 

يهّدد حياة السكان يف اليمن. 
وأّكـد املركز خـالل نرشه، أمس 
يكشـف  فيديـو  مقطـَع  االثنـني، 
القنابل  بشـأن  جديـدة  معلومـات 
التـي  ا  دوليّـٍ املحرمـة  العنقوديـة 
استخدمها تحالف العدوان يف عموم 
بحياة  أودت  اليمنيـة،  املحافظـات 
اآلالف مـن املدنيـني غالبيتهـم من 
النسـاء واألطفال، الفتاً إىل أن خطر 
هـذه املخلفـات الخطـرية سـيمتد 
إىل ما بعد انتهاء العدوان بسـنوات 

طويلة. 
مـن  العديـد  وتسـجل  هـذا 

املحافظـات امللوثـة ضحايـا جـدد 
من املدنيـني األبرياء بشـكٍل يومي 
غالبيتهـم من صغار السـن، جراء 
تعرضهم ملخلفـات تحالف العدوان 
مـن األلغـام والقنابـل العنقوديـة 
واملقذوفـات، َحيـُث تأتـي الحديدة 
وصعـدة والجوف ومأرب يف مقدمة 

تلك املحافظات املنكوبة بمخالفات 
العـدوان، يف الوقـت الـذي ترفـض 
السـماح  اللحظة  حتى  السـعوديّة 
بدخـول األجهزة الرضورية ملسـح 
األلغـام واملخلفـات العنقوديـة، يف 
ظـل تواطؤ وصمـٍت أممـي ودويل 

مخٍز. 

طعصٌع شرظسغ: تتالُش السثوان تسئإ يف طصاض أضبر طظ 11 ألش ذفض غمظغ طظث 2015م
 : طاابسات 

أّكـد موقـع فرنيس، أمس االثنني، أن أرقاَم عدد 
ضحايـا الحرب يف اليمن رهيبة وتتحدث عن كارثة 
حقيقيـة، مؤّكـداً أن العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي امُلسـتمّر منـذ 8 سـنوات، أَدَّى إىل مقتل 
وإصابـة أكثر من 11 ألف طفـل منذ عام 2015م، 
أي بمعدل 4 أطفال يوميٍّا وفقاً ملنظمة اليونيسف، 
اإلنسـانية  الكارثـة  عـن  األرقـام  تتحـدث  فيمـا 

امُلستمّرة يف هذا البلد. 
وقال موقـع «ريقاردز بروتسـتانت» الفرنيس، 

إنه ومنذ عـام 2015م، قتل أكثر من 11 ألف طفل 
أَو ُشّوهوا أَو ُجرحوا كما كتبت صحيفة «لوموند» 
الفرنسـية نقالً عن األمـم املتحدة، وتـم تجنيد ما 
يقـارب مـن 4 آالف طفـل يف هـذه الحـرب للقتال 
بصفـوف التحالف الـذي تقوده السـعوديّة، عالوًة 
عـىل ذلك، ال تأخـذ هذه البيانات يف االعتبار سـوى 
الحـاالت التـي تم التحّقـق منها من قبـل منظمة 
اليونيسـف، والتـي تقـدر أن العـدد الحقيقي من 

املحتمل أن يكون أعىل بكثري. 
وبحسـب املوقـع، َفــإنَّ أكثـر مـن 23 مليون 
شـخص، من بينهـم ما يقـارب 13 مليـون طفل 

يحتاجـون إىل الحماية؛ لذا َفــإنَّ هذا يعادل حوايل 
ثالثة أرباع السكان بالكامل. 

آالف  إنَّ  صحيفـة «لومونـد»:  قالـت  بدورهـا 
اآلالف  مئـات  فيمـا  أرواحهـم،  فقـدوا  األطفـال 
معرضـون لخطـر املـوت؛ بَسـبِب أمـراض يمكن 
الوقاية منها أَو املجاعة، َحيُث إنَّهم جميعاً بحاجة 
إىل مسـاعدة فوريـة؛ ألَنَّ الخدمات األََساسـية قد 
ا، مبينـة أن أكثر مـن 17.8 مليون  انهـارت عمليّـٍ
شـخص، بما يف ذلك 9.2 مليون طفل، يفتقرون إىل 
الوصول إىل مياه الرشب املأمونة وخدمات الرصف 

الصحي والنظافة. 

اقتاقُل اإلطاراتغ غسرُق 185 ظعساً طظ الطغعر الظادرة يف ججغرة 
جصطرى وغعاخض أسماَل الاةرغش لطمتمغات الئغؤغئ

 : طاابسات 
منـذ أن َوِطئـت أقـداُم االحتالل 
اإلماراتي ُسـقطرى وهو ال يتوقُف 
لحظـة يف تدمـري الجزيـرة والعبث 
ونهـب  ورسقـة  البيئـي  بتنوعهـا 
وأشـجارها  وحيواناتهـا  نباتاتهـا 
وطيورهـا النـادرة التي تسـتوطن 
يف  السـنني،  آالف  منـذ  األرخبيـل 
تقـوده  خبيـث  مخّطـط  إطـار 
دويلـة االحتالل اإلماراتـي لطمِس 
من  وإلغائهـا  اليمنيـة  ُهــِويَّتهـا 
ملنظمـة  العاملـي  الـرتاث  قائمـة 
الوجهـات  كأفضـل  «اليونسـكو» 
واملعالـم السـياحية عىل مسـتوى 

العالم. 
وتناقل ناشطون وإعالميون من 
أبناء سـقطرى، أمس االثنني، أنباًء 
حول قيام االحتالل اإلماراتي مؤّخراً 
برسقة صقر نـادر ينتمي للجزيرة 
اليمنية يسـمى الصقر السـقطري 
الشـهري والنـادر «سـوعيدو»، بعد 
أن ظهـر يف أحد معـارض أبو ظبي 
خالل األيّـام املاضية يف تََعدٍّ سـافر 
عىل املحميات اليمنية ونهبها وسط 
املعنية  العامليـة  الجمعيـات  تكتـم 
باملحميات العاملية والحفاظ عليها. 
أن  إىل  الناشـطون  ولفـت 
«سـوعيدو» مـن الطيـور النـادرة 

يف العالـم وال توجـد إالَّ يف جزيـرة 
سقطرى، َحيُث يبلغ طوُل جناَحيه 
190 سـم ووزنه 2000 جرام وهو 
يشـبه الصقـر بشـكله، موضحني 
أن االحتـالل اإلماراتـي قام برسقة 
ونهب حـوايل 185 نوعاً من الطيور 

التي تنتمي لألرخبيل اليمني. 
ووفقاً للناشـطني، فقد سـعت 
احتـالل  بدايـة  منـذ  اإلمـارات 
سـقطرى، إىل نهب ورسقة الكثري 
مـن الطيـور النـادرة يف الجزيـرة 
التـي  طائـر «سـوعيدو»  ومنهـا 
تعد سـقطرى املوطن األصيل لهذا 
املنقرضـة  الصقـور  مـن  النـوع 

لطمـس  مسـعى  يف  العالـم  يف 
خصوصيتهـا البيئيـة، مـن خالل 
تجريف الكثري من األشجار النادرة 
التـي عرفـت بهـا الجزيـرة، كما 
تمارس أبو ظبـي أعمال التجريف 
والنهب والعبـث بمقومات الحياة 
إىل  إضافـة  السـقطرية،  البيئيـة 
اصطيـاد الكثري من الطيور يف الرب 
السـقطري الواقع ما بـني حديبو 
وقلنسية، ناهيك عن جرف الشعب 
املرجانيـة النادرة التـي تتمتع بها 
االسـرتاتيجية  اليمنيـة  الجزيـرة 
املطلة عـىل البحر العربي واملحيط 

الهندي. 

وزغُر دشاع تضعطئ الفظادق غاتّعل إىل 
طسابمر سصاري يف الصاعرة

 : طاابسات 
تواصـُل املطابُخ التابعة لتحالف 
العدوان نَرش غسـيل فساد الوزراء 
واملسئولني يف حكومة املرتِزقة، فيما 
يعيـش املواطنون داخَل املحافظات 
معيشـية صعبة  املحتّلـة أوضاعـاً 
ومأسـاوية وصد َحــدَّ بيع أثاثهم 
املنزيل ومقتنياتهم الشـخصية؛ ِمن 

أجل الحصول عىل لقمة العيش. 
جديـدة  فسـاد  فضيحـة  ويف 
لحكومة الفنادق، كشـفت وسـائل 
تحالـف  لـدول  مواليـة  إعالميـة 
العـدوان، أمس االثنـني، عن تحول 
وزيـر دفـاع املرتِزقة إىل مسـتثمر 
املرصيـة  بالعاصمـة  عقـاري 
القاهرة، مبينة أن املرتِزق محسـن 
الداعـري تسـلم مبالـغ كبـرية من 
دويلـة االحتالل اإلماراتي مقابل ما 
تسـمى «اتّفاقيـة التعـاون األمني 
والعسـكري» التي تسـعى لرتسيخ 
االحتـالل، خالل زيارته إىل أبو ظبي 

مؤّخراً. 
ولفتت تلك الوسائل إىل أن وزير 
دفـاع املرتِزقـة محسـن الداعري 
التـي  باألمـوال  مؤّخـراً  اشـرتى 
قدمتهـا له اإلمـارات، ثالث فلل يف 
َحيُث  بالقاهرة،  متفرقـة  مناطق 
تتزامن هذه الفضيحة مع سـحب 

بـوزارة  ـة  َخاصَّ شـيكات  نجلـه 
وتقدر  باسـمه  وتقييدها  الدفـاع 
تلـك املبالـغ املسـحوبة بمليارات 

الرياالت. 
ويف سـياق آخر أبلغـت حكومة 
الفنـادق وزير مـا يسـمى التعليم 
العايل املحسـوب عىل حزب اإلصالح 
بعـدم  الوصابـي،  خالـد  املرتـِزق 
العودة إىل مدينة عدن املحتّلة؛ وذلك 
بَسـبِب استمرار السـخط والغليان 
إزاء  األهـايل،  أوسـاط  يف  الشـعبي 
ورسقـة  الخارجيـة  املنـح  فسـاد 
واملخصصـات  الدراسـية  املقاعـد 
املاليـة للطـالب املتفوقـني وأوائـل 
الجمهورية، واستحواذ أبناء وبنات 

عليها،  العمالء  واملسـئولني  الوزراء 
العليمـي  املرتِزقـة  ضمنهـم  مـن 
وغريهم  والربكاني  عبدامللك  ومعني 

من املرتِزقة. 
وكانـت هذه الفضيحـة الكبرية 
لحكومة الفساد قد دفعت القيادي 
املجلـس  يسـمى  مـا  يف  املرتـِزق 
االنتقايل يدعى أبو همام، إىل اقتحام 
مقـر وزارة التعليـم العـايل يف عدن 
املحتّلة قبل أن يقوم بطرد املوظفني 
منهـا وإغالقها بالقـوة، وذلك بعد 
مرتِزقـة  سـيطرة  بمـدى  علـم  أن 
االحتالل السعودّي عىل تلك املنح يف 
مقابل مقاعد بسيطة حصل عليها 

مرتِزقة االحتالل اإلماراتي. 

شغما السثُط الحسئغ غتعُل دون سعدة طظاتض خفئ «وزغر 
الاسطغط السالغ» المرتِجق إلى سثن المتاّطئ.. 
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إظـــــــثار أخـــري

وخغمــئ  سعاصئــه  التصــعق  وطخــاَدرة  تــرب  والــق  جــطط  الــق  تالــئ  اجــامرار  طثاذــر  طــظ  ظتــثر 
جــظاثُث اإلجــراءات المظاجــئئ سظثطــا غتغظ العصَئ المظاجــَإ وبمــا غمظع طثّطــَط إغصاع الغمــظ شغ الفت
والســقم لطســطط  أصــرُب  وعــثا  والسســضري  السغاجــغ  ســظ  اإلظســاظغ  الِمطــش  شخــض  سطغضــط 
تصارغــُر الصــعات المســطتئ تآّضـــث الةععزغئ الااطــئ لطــرد افذمــاع الخعغعأطرغضغئ وتماغئ الســغادة

المةطُج السغاجغ افسطى شغ اجاماع اجابظائغ لمظاصحئ المئاتبات بغظ الغمظ ودول السثوان:
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 : خاص 
ُد صنعـاُء التأكيَد عـىل يقظِتهـا العاليِة يف  تجـدِّ
مواجهة التصعيد املبطَّـن الذي تحملُه دول تحالف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي عىل هيئة 
تهدئة أشـبه بمـا تكـوُن كترسيب املـاء من تحت 
«التبن»، يف حـني يؤّكـد الطـرف الوطني أنه يعترب 
حالة الالسـلم والالحـرب نوعاً من أنـواع املناورات 
العدوانية التي تمارسها قوى الرش، والتي تستدعي 
ردعاً يمنياً يفيض إىل حسـم موقف تحالف العدوان 

من السلم والحرب. 
ويف اجتماع اسـتثنائي للمجلس السيايس األعىل، 
أمس االثنني، اطلع املشري املشاط وعدد من أعضاء 
املجلـس عىل االتصـاالت القائمة بشـأن املباحثات 
بـني اليمن وتحالف العدوان املتعلقة بوقف العدوان 

ورفع الحصار وما تمخضت عنه من نتائج. 
ويف اللقـاء، حـذر املجلـس السـيايس األعىل من 
مخاطر اسـتمرار حالة الال سـلم والـال حرب التي 
يهدف تحالـف العدوان إلبقـاء الجمهورية اليمنية 
فيها، مؤّكـداً أنها لن تسـتمر بال نهاية، يف إشـارة 
إىل وجـود مخاطَر كبرية يسـيقها تحالُـُف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتي مـن وراء تظاُهِره 
بالُهدوء العسـكري النسـبي؛ بحثاً عن ضبط نفس 
مـن قبل صنعاء خشـية تعرض األهـداف الحيوية 
واالقتصادية الحساسـة يف عمـق دول العدوان ألي 

قصف يمني محتمل يف إطار الرد والردع. 
 

ق طضان لـ «القجطط» و»القترب».. ظتع تسط 
املعصش

ويف سـياق التحذير مـن مغبات الوضـع الراهن 
وما يحمل معه من دوافع تجر صنعاء نحو تصعيد 
الـردع رداً عـىل «التصعيـد الناعم»، أّكــد املجلس 

السيايس األعىل أن اليمن سيتخذ اإلجراءات املناسبة 
عندمـا يحـني الوقـت املناسـب لذلـك وبمـا يمنع 
، وهنا  مخّطـط التحالف إليقاع اليمن يف هـذا الَفخِّ
رسـالة تؤّكـد لتحالف العدوان األمريكي السعودّي 
اإلماراتي أن اسـتمرار السـلوك الراهن ليس كفيالً 
بحمايـة الرياض وأبوظبي ومصالـح رعاتهما من 
بـأس العمليـات النوعيـة اليمنية القادمـة، والتي 
ال تخـرج عن إطار البحـث عن اسـتعادة الحقوق 
بالطريقة التي يفهمهما املناورون املتغطرسون، يف 
حني تحمل هذه الرسالة التأكيد عىل تمسك صنعاء 
بكل فرص السـالم العـادل واملرشف الـذي يضمن 
مصالح اليمنيني العادلـة واملحقة، وكذلك مصالح 

دول الجوار وفق القوانني واألعراف الدولية. 
ويف هذا السـياق أّكــد املجلس السـيايس األعىل 
موقـف اليمـن الثابت تجاه السـالم املـرشف الذي 
يحمـي سـيادة واسـتقالل اليمـن ويحافـظ عىل 
وحدتـه، مرحبـاً بـكل الخطـوات الجـادة يف هـذا 

السياق. 
وجّدد السيايس األعىل التأكيد عىل رسوخ مطالب 
الطرف الوطنـي املحقة والعادلة للشـعب اليمني، 
ُمشـرياً إىل أن الحرص عىل تحقيق السـالم يف اليمن 
ينبغـي أن يتجسـد من خـالل االسـتجابة لحقوق 
املواطنني ويف مقدمتها رصف املرتبات لكل موظفي 
الدولـة، وفتـح جميع املطـارات واملوانـئ اليمنية، 
ورفـع جميـع القيـود عىل الـواردات وعىل رأسـها 
املشـتقات النفطيـة واملـواد الغذائية والـدواء عرب 
جميع املوانئ واملطارات ويف مقدمها ميناء الحديدة 
ومطار صنعـاء الدويل، وهي املطالـب التي يرفض 
تحالـف العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي 
تلبيتها، وذلك يف صورة تفضُح َلْهثَه وراء استخدام 
املِلفات اإلنسانية كأوراق حرب بعد أن تالشت ُكـّل 

أوراقه بفعل صمود الشعب اليمني وثباته. 
وفتحت صنعاُء الفرصَة مـن جديد أمام تحالف 

العدوان، وذلك قبل اللجوء إىل األيادي الطوىل الكفيلة 
بطرق الطاولة لجلب آذان املتجاهلني ملعاناة الشعب 
َث صنعـاَء يف اسـتخدام هذا  اليمنـي، غـري أن تريـُّ
الخيار يأتي يف سياق البحث عن طرق أسلم لجميع 
األطراف وتحّقـق املصالح املرشوعة للجميع، وهنا 
شـّدد املجلس السـيايس األعىل عـىل رضورة فصل 
املِلف اإلنسـاني عن السيايس والعسـكري، مؤّكـداً 
َم يف هـذا املِلف هو املـؤرش للمصداقية يف  أن التقـدُّ
إنجـاح أية وسـاطات أَو اتصـاالت أَو مباحثات، يف 
إشـارة إىل أن مـا قد تتعـرض له دول العـدوان من 
عمليات ردع بالسـتية وجوية مرهوٌن بمدى جدية 
تلك الـدول يف التخفيف من معاناة الشـعب اليمني 
كمدخل للسـالم أوالً، ولضمان مصالحها يف عمقها 

الجغرايف ثانياً. 
 

زطاُن طخاَدرة التصعق وّىل
وأمـام هكـذا معطيـات َفـإنَّه يتحتـم عىل دول 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي التعاُمُل 
بحـذر وبجدية تامة مع مطالـب صنعاء املحقة، ال 
سـيَّما أن الريـاض وأبوظبي قد جربتـا مدى قدرة 
صنعاء عـىل الوصول الخاطـف يف أي وقت وإىل أي 
مكان يف عمقهما الجغـرايف، وهو األمر الذي يجعُل 
بإرصار  من استمرار التجاهل والغطرسـة انتحاراً 

وترصد. 
ويف السـياق، لفت املجلس السيايس األعىل إىل أن 
اسـتحقاقات التضحيات اليمنيـة تضع عىل كاهل 
القيـادة مسـؤولية التخفيف من معانـاة املجتمع 
اليمنـي، وهو األمر الذي يحتـم عليها الحفاَظ عىل 
ثرواتـه ومقدراته وتسـخريها لصالـح املجتمع يف 
ُكــّل الجغرافيا اليمنيـة، وهنا إشـارة إىل أن لجوء 
صنعاء نحو الخيارات االسرتاتيجية يأتي اضطراراً 
ملواجهة الوضع الذي تسـعى دول العدوان لتمريره 

ومواراة ُكـّل األجندات واملخّططات التدمريية عربه. 
ويف اجتماع املجلس السيايس األعىل أَيْـضاً تأكيٌد 
يحمـُل التحذيَر والنصـَح يف ذات الوقت، كما يحمل 
معـه الرد األبلغ عىل محاوالت واشـنطن وحلفائها 
وأدواتها السـاعية لنهب الثروات ومصادرة حقوق 
اليمنيني، َحيُث جـددت صنعاء التأكيد عىل أن قرار 
منع نهب الثروات اليمنية هو قرار حتمي ويأتي يف 

سياق البحث عن السبل لحماية حقوق اليمنيني. 
 

الةاعجغُئ سالغئ وسطى السثّو التثر
وقـد أوصـل اجتمـاع املجلـس السـيايس األعىل 
رسـالٌة توحي بُقـرِب انطالق عمليـات ردع نوعية 
عىل نحو واسـع، َحيُث أعلـن املجلس أنه اطلع عىل 
التقاريـر املرفوعة حول جاهزية القوات املسـلحة 
يف  والصهيونيـة  األمريكيـة  األطمـاع  وردع  ملنـع 
الثروات والجزر واملمرات املائية اليمنية، يف إشـارة 
إىل أن الرصد امُلسـتمّر للتَحّركات املشبوهة يف إقليم 
الجمهوريـة اليمنيـة له مـا بعده من الـردع الالزم 

واملوجع يف نفس الوقت. 
ونـّوه املجلس السـيايس األعىل أنـه ومن خالل 
اطالعـه عـىل ُكــّل التقارير مـن مفاصـل القوات 
املسـلحة وأجنحتها املختلفة، َفــإنَّ اليمن وقواته 
املسلحة بات يف جهوزية عالية ويملك ُكـّل القدرات 

الالزمة ملواجهة أي تهديد للسيادة اليمنية. 
وجّدد السـيايس األعىل التحذير من جديد إلزاحة 
ُكــّل الحجج، وذلـك بتأكيده من جديـد عىل أن أية 
إجراءات من شـأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب 
اليمني سـواء عىل املستوى االقتصادي أَو اإلنساني 
أَو العسكري سـتكون عواقبها وخيمة، أي بمعنى 
آخر أن استمراَر السلوك الراهن يشكل خطوًة بالغًة 
عـىل دول العـدوان كما يعدو كونه عامـالً آخَر من 

عوامل انفجار املعركة وتوسعها. 
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 : خظساء 
نظّمت وزارة اإلعالم واملؤّسسـات التابعة لها، 
أمـس، فعالية تكريمية ألرس شـهداء موظفيها، 
بمناسـبة الذكـرى السـنوية للشـهيد ١٤٤٤هـ 

تحت شعار «شهداؤنا عظماؤنا». 
ويف الفعاليـة حيـا وزيـر اإلعـالم ضيـف الله 
الشـامي، أرس الشـهداء عىل صمودهـا وثباتها 
وتضحيـات ذويهـا يف الدفـاع عن اليمـن وأمنه 

واستقراره. 
وعرب عن الفخر واالعتزاز بتضحيات شـهداء 
الوطـن يف الجبهـات والجهـات بصـورٍة عامـة 
إىل  واملؤّسسـات اإلعالمية بشـكٍل خـاص، الفتاً 
أن ذكرى سـنوية الشـهيد تأتي السـتذكار مآثر 
وعطاء الشهداء وما سطروه من مالحَم بطولية 

يف مختلف جبهات الدفاع عن الوطن. 
وقـال: شـهداء اإلعـالم كثـريون، سـواًء من 
الرسـمية  اإلعالميـة  والوسـائل  املؤّسسـات 
والوطنيـة أَو شـهداء اإلعالم الحربـي الذي يزيد 
عـن ٣٥٠ شـهيداً كانوا رافداً أََساسـياً يف العطاء 
اليمنـي  الشـعب  مظلوميـة  وإبـراز  والفـداء 
واالنتصـارات التـي حّققها وما يـزال الجيش يف 

مختلف الجبهات». 
َوأََضــاَف وزير اإلعـالم «حرصنا عىل ضيافة 
أرس وذوي شهداء املؤّسسات اإلعالمية الرسمية 
والوطنية يف ذكرى سـنوية الشـهيد، من منطلق 
يف  عاتقنـا  عـىل  امللقـاة  باملسـؤولية  الشـعور 
رعايتهم»، ُمشـرياً إىل مكانة الشـهداء ومنزلتهم 

عند الله تبارك وتعاىل. 
وأّكـد أن الشـهداء سـيظلوَن منـارًة للجميع 
للميض عىل دربهم والسـري عىل نهجهـم؛ دفاعاً 
عن اليمن وسـيادته واستقالله، الفتاً إىل اهتمام 
قائد الثـورة السـيد عبدامللك بدر الديـن الحوثي 
ورئيس املجلس السـيايس األعىل بأرس الشهداء؛ 
عرفانًـا ووفاًء لتضحيات الشـهداء يف الدفاع عن 

األرض والعرض والسيادة الوطنية. 
مـن جانبـه اعترب نائـب وزير اإلعـالم فهمي 
اليوسـفي، الشـهداء وأرسهـم وذويهـم، أرقى 
رشيحة مجتمعية قّدمت التضحيات الجسـيمة؛ 

ِمن أجل الوطن وأمنه واستقراره. 
وأّكـد عىل أهميّة استمرار رعاية أرس الشهداء 
وإعطائهـم األولويـة يف كافة مؤّسسـات الدولة 

نظري تضحيات الشـهداء وعطائهـم يف مواجهة 
قـوى االسـتكبار العاملـي.. وقـال: «تضحيـات 
الشـهداء عّمقـت ثقافـة الـوالء واالنتمـاء للـه 
والوطن واإلنسـانية والقيم واملبـادئ والُهــِويَّة 

اإليَمـانية». 
ولفت اليوسفي، إىل أن من منجزات الشهداء، 
تحرير الخطاب اإلعالمي مـن القوى الظالمية.. 
معرباً عـن الفخـر واالعتزاز بتضحيات شـهداء 
املؤّسسات والوسائل اإلعالمية واملالحم البطولية 
التي سـطروها ليعيـش أبناء الشـعب اليمني يف 

حرية وعزة وكرامة. 
بـدوره أوضح عـيل محمد القاسـمي يف كلمة 
يسـتذكرون  الشـهداء  ذوي  أن  الشـهداء،  أرس 
مواقَف الشـهداء ليس يف ذكرى سـنوية الشهيد 

فحسب، وإنما عىل مدار العام. 
وأَشـاَر القاسـمي إىل أن لـكل شـهيٍد قصـًة 
وحكايـًة وموقفـاً سيسـجلُه التاريـُخ يف أنصع 
صفحاته، مبينًا أن الشهداء تاجروا مع الله تعاىل 
وكانـت تجارتهم رابحة، مـا يتطلب من الجميع 
السري عىل دربهم وامليض عىل نهجهم يف مواجهة 

قوى الهيمنة واالستكبار العاملي. 
وثّمـن رعاية قائد الثورة السـيد عبدامللك بدر 

الدين الحوثي، واملجلس السـيايس األعىل وقيادة 
وزارة اإلعـالم واملؤّسسـات اإلعالميـة يف متابعة 
أحـوال أرس وذوي الشـهداء ورعايتهم.. الفتاً إىل 
رضورة جعل مناسـبة سنوية الشـهيد، محطة 
للميض عىل دربهم يف إعالء كلمة الله والدفاع عن 

سيادة واستقالل الوطن. 
ويف ختام الفعالية تم تكريم أرس وذوي شهداء 
املؤّسسـة اليمنيـة العامـة لإلذاعـة والتلفزيون 
وقطاعات والوسـائل اإلعالمية ومؤّسسة الثورة 
للصحافـة والطباعـة والنرش، وتنظيـم ضيافة 
عىل رشفهم، عرفانًا بتضحيات الشهداء وإجالالً 

وتقديراً عىل صمود أرسهم وذويهم. 
إىل ذلك زار وزير اإلعـالم ونائبه ووكيال وزارة 
للصحافـة  الثـورة  مؤّسسـة  ورئيـس  اإلعـالم 
والطباعـة والنرش ورؤسـاء قطاعات ووسـائل 
اإلعـالم روضـة شـهداء الكبـيس، وتـم قـراءة 
الفاتحة عىل أرواح الشهداء، مثمنني تضحياتهم 

يف الدفاع عن الوطن. 
كمـا زاروا معـرض صـور الشـهداء القـادة 
واطلعـوا عـىل مـا يحتويـه املعرض مـن صور 
لشـهداء الوطن الذين بذلـوا أرواحهم رخيصة يف 

سبيل العزة والكرامة يف مختلف الجبهات. 
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صعى السثوان تعاخُض اظاعاَك اّتفاق 
التثغثة بأضبر طظ 120 خرصًا

 : التثغثة 
سـجّلت ُغرفُة عمليـات ضباط االرتباط والتنسـيق لرصـد خروقات 

العدوان يف محافظة الحديدة ١٢٥ خرقاً خالل الـ٢٤ ساعة املاضية. 
وأوضـح مصدٌر يف غرفة العمليات أن مـن بني خروقات قوى العدوان 

١٢ هجوماً بطائراٍت تجسسية وتحليقاً مكثّـفاً يف الجبلية. 
وأَشـاَر املصدر إىل أن الخروقات شـملت أَيْـضاً اسـتحداث تحصينات 
قتاليـة يف الجبليـة، باإلضافة إىل قصـٍف صاروخي ومدفعـي وباألعرية 

النارية املختلفة. 

شسالغٌئ وطسِرٌض لخعر الحعثاء يف 
طثغرغئ السثة بإب

باظعغُئ سئث الظاخر لطمافعِّصني تظّزط شسالغئ 
بمظاجئئ الثضرى السظعي لطحعغث

 : إب 
نّظـم مكتـُب الرتبيـة والتعليم بمديرية السـدة محافظـة إب، أمس، 

فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد. 
ويف الفعالية التي أقيمت بمجمع عائشـة للبنـات، أّكـد مدير املديرية 
مجاهد عامر، أن الذكرى السـنوية للشـهداء محطـة للتذكري بمواقفهم 

واستلهام الدروس والعرب من تضحياتهم. 
فيما أشـار مدير مكتـب الرتبية باملديريـة، فواز غليـس، إىل أن درب 

الشهداء هو مسار النرص والحرية واالستقالل. 
بدورهـا لفتـت مديـرة مجمع عائشـة للبنـات عفاف غـراب، إىل أن 
تضحيات الشهداء هي امتداد لعطاء وصمود اليمنيني، يف مواجهة أعداء 

ــة منذ فجر اإلسالم.  األُمَّ
إىل ذلـك افتتـح مدير املديريـة ورئيس محكمة السـدة القايض عمرو 
امليثـايل وعميـد الكليـة النوعية عـيل الديلمـي، معرض صور الشـهداء 
باملجمع، الذي تضمن صوراً ومقتنيات للشـهداء ومجّسمات لجانب من 

الصناعات العسكرية. 
تخلل الفعالية فقرات إنشادية معربة عن املناسبة. 

 : خظساء 
نّظمت ثانويـُة عبدالنارص للمتفوِّقني بأمانة العاصمة، أمس، فعالية 

خطابية بالذكرى السنوية للشهيد. 
ويف الفعالية أّكـد وكيُل وزارة الرتبية والتعليم لقطاع التعليم، عبدالله 
النعمـي، عىل أهميّة إحياء الذكرى السـنوية للشـهيد؛ تقديـراً وعرفانًا 

لبطوالتهم َوتضحياتهم يف الذود عن األرض والعرض. 
وأَشـاَر إىل أنـه بفضل تضحيات الشـهداء ينعم أبناء الشـعب اليمني 
باألمـن واألمان، ُمشـرياً إىل أهميّة اسـتلهام معاني العـزة والكرامة من 
الشـهداء الذين ضحـوا بأرواحهـم الغالية رخيصة يف سـبيل الدفاع عن 

الوطن وحريته واستقالله. 
ولفت الوكيل النعمي إىل أهميّة دور الرتبويني يف تنشئة الطالب أجيال 

املستقبل عىل الثقافة اإليَمـانية وقيم العزة والكرامة. 
وتطـرق إىل االنتصـارات التـي يحّققها أبنـاء الشـعب اليمني بفضل 
ــة  تضحيات رجال الرجال يف الجبهات يف ظل قيادة حكيمة أحيت يف األُمَّ

روح التضحية والفداء والحرية واالستقالل. 

وزغُر اإلسقم: حعثاُء اإلسقم الثغظ غجغثون سظ 350 
ضاظعا راشثًا َأَجاجغاً يف السطاء والادتغئ

وزغر الضعرباء: الرئغُج الحعغث الخماد ضان َسـَطماً 
وظرباجاً وسظعاظاً لطسجة والضراطئ

 : طاابسات 
زار وزيـُر الكهربـاء والطاقـة الدكتور محمد 
أحمـد البخيتـي، رضيَح الرئيس الشـهيد صالح 
الصماد ورفاقه يف ميدان السبعني يف إطار إحياء 

الذكرى السنوية للشهيد. 
وخـالل الزيارة قرأ وزير الكهرباء ومعه وكيل 

الـوزارة للشـؤون املاليـة واإلدارية تقـي املطاع 
ومدير هيئة كهرباء الريف الدكتور أحمد العريش 
ومـدراء العمـوم بالـوزارة، الفاتحـة عـىل روح 

الشهيد الصماد وكافة شهداء الوطن. 
وأّكــد الدكتور البخيتي، أن الشـهيد الصماد 
كان َعَلماً ونرباسـاً وعنواناً للكرامة والعزة حّمل 
َهــمَّ شـعب تواق للحرية وساهم يف بناء الدولة 

عىل أسس حديثة. 

ولفت إىل السـري عىل نهـج الشـهيد الصماد، 
ومواصلـة مشـواره النهضوي وفـاًء لتضحياته 
وكافة شهداء اليمن الذين رضبوا أروع األمثلة يف 

الدفاع عن اليمن وسيادته واستقالله. 
عقـب ذلك طـاف وزيـر الكهربـاء ومرافقوه 
بمعـرض صـور شـهداء املحافظـات الجنوبية 
الذي يضم صوراً للشـهداء الذيـن بذلوا أرواحهم 

رخيصًة؛ دفاعاً عن اليمن. 

خقل شسالغئ تضرغمغئ فجر حعثائعا
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طا غاط الاثطغط له غمبض سمًق سثواظغًا خطغرًا

 : سئاس الصاسثي 
ال تـزال دويلـة االحتـالل اإلماراتـي تمـارس 
دورهـا العدواني الخطري يف املحافظات الجنوبية 
املحتّلـة، وتعمل عىل ترتيب األوضـاع يف الجنوب 
الثنائـي  ألجنـدة  خدمـًة  والجـزر  والسـواحل 
األمريكـي اإلرسائيـيل وتهيئتهـا لتكـون تحـت 
سـلطتهم املبارشة وتحويلها ملعسكرات وثكنات 
النتشار وتمركز القوات األمريكية واإلرسائيلية. 
وخـالل الفرتة األخرية وقعت اإلمارات اتّفاقية 
التعاون األمني والعسكري مع حكومة املرتِزقة، 
فهي تلعب بأريحيٍة منفردة يف املناطق الجنوبية 
وسـواحلها كمـا يحلـو لهـا وبمـا يتوافـق مع 
والعسكرية،  واالقتصادية  السياسية  مصالحها، 

املشرتكة مع املصالح األمريكية واإلرسائيلية. 
ولهذا َفــإنَّ مهمة دويلة االحتـالل منذ بداية 
العـدوان عىل اليمن تمثل دور الرشطي األمريكي 
واإلرسائيـيل وكل مـا تقـوم بـه مـن تَحـّركات 
وأعمال ميدانية عرب قواتها ومرتِزقتها سياسـيٍّا 
وعسـكريٍّا هي ضمن مخّطط مرسـوم مسـبًقا 
جوهـره تمكني كيان العـدّو اإلرسائييل باملقدمة 
من فرض هيمنته عىل الجنـوب وتأمني احتالله 
للجـزر والسـواحل ومضيـق باب املندب بشـكٍل 

مبارش كما هو حاصل اليوم. 
ويف هذا السـياق يقول الخبري العسـكري زين 
العابديـن عثمـان: إن االتّفاقـات التـي أبرمتها 
اإلمارات مع قياداٍت من مرتِزقتها، أَو ما يسـمى 
بمجلـس العليمي ويف طليعتهم ما يسـمى وزير 
الدفاع التـي عقـدت اتّفاقات عسـكرية وأمنية 
هي يف طبيعتها تأتي يف مسـار املخّطط املرسوم 
أمريكيـاً إرسائيليـاً وهذه االتّفاقـات تأتي فقط 
كمحاولة إلضفاء رشعية للتواجد اإلماراتي ومن 
خلفه األمريكي اإلرسائييل عىل امتداد السـواحل 

والجزر واملناطق الجنوبية االسرتاتيجية. 
وعن معطيات هـذه االتّفاقات ودور املرتِزقة، 
يوضـح عثمـان يف ترصيـٍح خـاص لصحيفـة 
«املسرية» أن املعطيات واضحة ودور املرتِزقة هنا 
هو تغطية هذا املخّطط ورشعنته عىل املسـتوى 
العسـكري واألمني والسـيايس، َوأَيْـضاً كأدواٍت 
رخيصة تسـتخدمهم اإلمارات يف الفرتة القادمة 
لتمهيـد األوضـاع يف املناطـق الجنوبيـة وتأمني 
عمليات انتشـار القوات اإلرسائيليـة يف القواعد 
واملعسـكرات وتأمـني تَحّركاتها الذي سـيكون 
بزخـٍم أكـرب يف باب املنـدب والسـواحل الرشقية 

الغربية والجزر سقطرى وميون وغريها. 
 

تتدريات إطاراتغئ طحئععئ
ويواصل: «لذلك ما يتم التخطيط له يمثل عمالً 
عدوانياً خطرياً، فاملرتِزقة أَداة لإلمارات، واألخري 
هـي أَداة لكيان العـدّو اإلرسائييل، واألهداف هي 
تمكـني إرسائيـل من احتـالل الجنـوب وترجمة 
الغايات والطموحات التي يسـعى لها الصهاينة 
يف اليمـن والتي تتمثـل يف إحكام السـيطرة عىل 
بـاب املنـدب والسـواحل والجزر بشـكٍل مبارش 
وتحويلها إىل مسـتوطنات وقواعد دائمة لبحرية 
الجيـش اإلرسائيـيل، وجعـل جزيـرة سـقطرى 
وميون والسـواحل مركزاً رئيسـاً، لتنفيذ أعمال 
التجسس واالستخبارات ضد اليمن ودول محور 
املقاومـة إيران باملقدمـة، وتحويلها إىل محطاٍت 
اسـرتاتيجية إلحكام السيطرة عىل البحر العربي 
واملحيـط الهندي واألحمر، والسـيطرة عىل خط 
التجارة واملالحة الدولية، عىل امتداد البحر العربي 
ومضيـق باب املنـدب إىل البحر األحمـر، وجعلها 

تحت ترصف هيمنتها األمنية والعسكرية». 
ويؤّكــد الخبـري العسـكري عثمـان أن مـا 

يحرض لـه كيـان العـدّو اإلرسائيـيل واإلمارات 
ومرتِزقتهـا يف جنـوب اليمـن مخّطـط خطـري 
يهّدد أمن واسـتقرار املالحة الدولية واسـتقرار 
املنطقة ككل، فرغبة كيان العدّو اإلرسائييل هي 
السـيطرة عىل أهم مفاصل اليمن االسرتاتيجية 
(جزره وسواحله ومضيق باب املندب)، وجعلها 
محطات رئيسية ألعماله العدوانية والتجسسية 
تجـاه الدول املناهضة لوجودهـا وتحديداً إيران 
وباقـي دول املحور، وبالتايل هذا سـيرتتب عليه 
الكثري مـن التداعيـات التي سـتجعل منظومة 
األمـن البحـري والتجـارة العامليـة املمتدة من 
املحيط الهنـدي والبحر العربي واألحمر يف حالة 

خطر كبري. 
وبحسب عثمان َفـإنَّ العاصمة صنعاء تراقب 
هـذا املخّطـط وتأخـذ يف رأس أولوياتهـا وضـع 
اسـرتاتيجية دفاعية تهـدف إىل مواجهة القوات 
اإلرسائيليـة واإلماراتية من الجنوب ككل والجزر 
والسـواحل بشـكل خـاص، فالقوات املسـلحة 
هـي اليوم عـىل جاهزيـة لتنفيذ سـيناريوهات 
رد مبـارش، وشـن عمليـات اسـتهداف للقواعد 
والثكنـات التي يتمركز عليها قـوات كيان العدّو 
يف السـواحل  املتواجـدة  واإلماراتـي  اإلرسائيـيل 
والجـزر بالجنـوب إضافـة إىل اسـتهداف العمق 

اإلماراتي بعمليات ردعية مبارشة. 
 

خثطئ إجرائغض
وحول توقيع دويلة االحتالل اإلماراتي اتّفاقية 
التعـاون األمني والعسـكري ومكافحة اإلرهاب 
مع حكومة املرتِزقة، يقول حسـني العزي -نائب 
وزير الخارجية-: إن االتّفاقية املوقعة بني دويلة 
االحتـالل اإلماراتي وحكومـة املرتِزقة عمل غري 
قانونـي الهدف منه خدمة إرسائيل، ملوًحا بالرد 

واستهداف العمق اإلماراتي. 
من جهته، يؤّكــد زيد الغريس -رئيس الدائرة 
اإلعالمية بالرئاسة-، أن االتّفاقية ليست رشعية 

وال قانونية وال تمثل الشعب اليمني وهي اتّفاقية 
بني املحتّل مع أدواته من خاللها اإلمارات رشعنة 
تواجدها فقط، إالَّ أنـه يف الواقع الذي يتحدث أن 
اإلمارات هي من تتحكم بكل يشء يف تلك املناطق 
املحتّلـة لـم تحتـاج إىل اتّفاقيـات أَو إىل إذٍن من 
قيـادات املرتِزقة أَو من حكومـة الخونة بل هي 
تتَحّرك بكل يشء وتنفذ مخّططاتها االستعمارية 

كيفما تريد. 
ولرشعنـة الوجـود اإلماراتـي يف املحافظـات 
املحتّلة، قامت حكومُة املرتِزقة بتوقيع االتّفاقية 
مع اإلمارات املحتّلة حتى تلعب بأريحية ومنفردة 
يف جنـوب اليمن وسـواحله كما يحلـو لها وبما 
يتوافـق مع مصالحها، ولهـذا يقول زيد الغريس 
-رئيـس الدائـرة اإلعالميـة بالرئاسـة-: إن تلك 
االتّفاقية تَحّركت بها دويلة االحتالل اإلماراتي يف 
محاولٍة منها إلضفاء رشعية تواجدها واحتاللها 
للمناطـق املحتّلـة يف الجنـوب ومحاولة رشعنة 
ُكـّل التَحّركات التي تتَحّرك بها دويلة اإلمارات يف 
املحافظات الجنوبية املحتّلة وكذلك بعض أجزاء 

من املناطق الغربية يف منطقة تهامة. 
وعن توقيت توقيع االتّفاقية الذي يأتي بَهدِف 
الحصـول عىل مربٍّر قانوني العتبـار ما تقوم به 
اإلمـارات املحتّلـة يف املحافظـات الجنوبية جزءاً 
من هذه االتّفاقية، يقول نائب وزير الخارجية يف 
حكومة اإلنقاذ الوطني، حسـني العزي: «تحاول 
دويلـة االحتـالل اإلماراتـي باتّفاقها اسـتعمال 
املرتِزقـة كغطـاٍء بائـس إلطالـة تواجدهـا غري 
املـرشوع يف أراضينا وهذا غري مقبـول»، محذراً 
دويلـة االحتـالل اإلماراتـي مـن سـلوكها غـري 
املنسـجم مـع مقتضيـات السـالم يف اليمن مما 

يجعلها عرضًة لالستهداف. 
ويؤّكــد نائـب وزيـر الخارجية العـزي أنه ال 
رشعيـة للمرتِزقة املعينـني من الخـارج، ولذلك 
َفــإنَّ صنعاء تعتـرب االتّفاق املزعـوم بني دويلة 
االحتـالل اإلماراتي واملرتِزقة عمـالً غري قانوني 
وتطاوالً إماراتياً سـخيفاً هدفه النيـل من إراَدة 

أبناء الشعب اليمني وكربياء ومصالح اليمن. 
وألن اتّفاقية دويلـة اإلمارات مع املرتِزقة تعد 
توّجـهات عدوانية جديدة تجاه اليمن واستمراراً 
يف العـدوان، يقـول عضـو املكتب السـيايس عيل 
القحـوم: إن مـا تمارسـه دول العـدوان يف هذه 
املرحلة دليـٌل واضٌح عىل التوّجـهـات العدوانية 
امُلسـتمّرة تجـاه اليمـن، ُمضيفـاً أن مـا يالحظ 
من تَحـّركات تندرج يف هذا االتّجـاه وما اإلعالن 
اإلماراتـي عـن اتّفاقيـات عسـكرية وأمنية مع 
عمالئهـم املرتِزقـة إالَّ توّجـه معلن لالسـتمرار 
يف العـدوان وبتكتيٍك ووجٍه جديـد لعل وعىس أن 

تتحّقق مؤامراتهم الشيطانية.  
ووّجـه القحوم حديثه لدول العـدوان: «نقول 
لـدول العدوان إن مؤامراتكم ورهاناتكم فاشـلة 
الفشـل  ومصريهـا  مقبولـة  وغـري  محالـة  ال 
والخرسان، ُمشرياً إىل أن اليمن بفضل الله ووعي 
الشعب وعظمة القيادة وبجيشه وقواته األمنية 
وباإلجمـاع اليمنـي سـتدفن مشـاريع االحتالل 
مـع جحافلـه، وأن اليمـن سـتنترص رغمـاً عن 
إراَدة وتوّجـهـات العـدوان األمريكي الربيطاني 

السعودّي اإلماراتي. 
وعـن أهـداف دويلـة االحتـالل اإلماراتي من 
وراء هـذه االتّفاقيـة التـي تأتـي يف مرحلة يربز 
فيها الوجـود اإلماراتي يف املحافظات املحتّلة من 
خالل الحضور املبارش أَو مرتِزقتها التي تدعمها، 
يرى محللون سياسـيون أن هـدف اإلمارات من 
توقيع هذه االتّفاقية هو تسـهيل وجود االحتالل 

اإلرسائييل يف موانئ وسواحل اليمن. 
َويـرى العديد مـن املحللـني أن االتّفاقية تأتي 
يف إطار تسـهيل دويلة االحتالل اإلماراتي لوجود 
االحتـالل اإلرسائييل يف سـواحل وموانـئ اليمن، 
معتربين أن كيان االحتالل يسـعى من خالل أبو 
ظبي إىل فـرض وجود عسـكري واسـتخباراتي 
لـه يف مناطق اسـرتاتيجية يمنيـة منها الرشيط 
الساحيل الجنوبي الغربي وباب املندب وجزيرتي 

سقطرى وميون. 

اتفاصات إطاراتغئ طحئععئ طع املرتجصئ.. 
تمضغظ «إجرائغض» طظ اتاقل باب المظثب
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ظئثٌة تسرغفغئ:
- االسـم: ماجـد عـيل محمـد صالـح 

الحوري. 
- االسم الجهادي: سّجاد. 

- مكان وتاريخ امليالد: محافظة صنعاء 
| األمانة | شعوب - ١٩٩٢ م. 

- الحالـة االجتماعيـة: متـزّوج ولديه 
ابنة. 

- الرُّتبة: رائد. 
 

دراجاه:
درس الّشـهيد حتى املرحلـة اإلعدادية، 
وِألنّـه ُفِطَر عىل حـب آل البيت (ع)، وبعد 
هيد العّالمة  أن سمع بمركز بدر التّابع للشَّ
املرتـىض بن زيـد املحطوري -سـالم الله 
عليـه- لم يكمل دراسـته الثّانوية وفّضل 
تعّلـم العلوم الّرشعيـة والدينيـة وكل ما 
يتعّلـق بسـرية آل محمـد (ع) لينهـل من 
معـني هديهم، ويعـزز توّجـهه اإليَمـاني 
ويكتسب ما ينري له الطريق يف زمٍن ألتبس 
فيـه الحـق بالباطـل؛ بَسـبِب تَحـّرك آلة 
التضليل من قبل قوى االسـتكبار العاملي، 
وبالرغـم مـن أنه لم يلـَق تأييـًدا أَو رضا 
من قبل أرسته لسـريِه يف هـذا الطريق إالَّ 
أنه واصل مشـواره بكلِّ عزٍم وإراَدة حتى 

قام أحـد أفراد أرسته بضّمِه إىل معسـكر 
قّوات النّجدة؛ بَسبِب قلق أرسته املتواصل 
عليه، عىل أََسـاس ثابت هو: أن من هناك 

سيحظى بفرصة الجهاد يف سبيل الله. 
 

طحعاره الةعادّي:
التحق -سالم الله عليه- بوزارة الّداخلية 
عـام ٢٠١٢ م وانطلق مجاهًدا يف املرشوع 
القرآنـي، مسـرية اإليَمــان والجهاد عام 
٢٠١٤ م مع بداية الفتح ملحافظة صنعاء 
واشـتعال ثـورة الواحـد والعرشيـن من 
سبتمرب الشعبيّة املجيدة، ويف العام ٢٠١٥ 
م التحـق بأول فريـق تم انشـاؤُه (كتيبة 
الدراجات النّاريـة) الذي كان له دوٌر مهٌم 

يف حفظ األمن بأمانة العاصمة آنذاك. 
العـدوان  ُشـّن  أّن  وبعـد 
السـعوصهيوأمريكي الغاشـم عـىل بلدنا 
حظـى الشـهيد ماجـد برشف املشـاركة 
يف العديـد مـن جبهات العـّزة والكرامة يف 
مواجهة املعتدي منها جبهة القتب (نهم) 
وفيها قـّدم الكثري من املواقـف البطولية 
واملّرشفـة يف مهامه الجهادية التي تكللت 

بالنجاح إدارياً وميدانيٍّا. 
استدعته الرضورُة للعودة إىل محافظة 
صنعاء بحسـب توجيهـات قيادته لتأدية 
مهام أمنية داخليٍّا -وهو من كان مسـّلًما 
تسـليًما مطلًقـا ال يُناقش وال يتسـاءل- 
وقتها شغل منصب (مساعد قائد كتيبة)، 
لـم يكن ينظـر لعمله بمنظوره الّرسـمي 
باملطلق، وباألصح كان الجانب الّرسـمي 
وتعامالتـه،  وكيانـه  عقليتـه  يف  ا  ملغيـٍّ
حتى أنه حـاَز عىل رتبٍة عسـكريٍة ولكنُه 

الوحيـد الـذي لـم يكـن يرتديهـا خـالل 
عمله سـوى مرًة واحدة حينما تم إلزامه 
باسـتخراج بطاقتـه العسـكرية، ومـن 
موضـع مسـؤوليته اإليَمـانية عمل عىل 
اسـتقطاب من حوله من أفـراد املجتمع 
إىل الجهـاد يف سـبيل الله وبنائهـم البناء 
اإليَمـاني السليم ليكونوا ُجنًدا من جنود 
اللـه وأنصـاراً لدينه ومن ثـم ضّمهم إىل 
قّوات النجـدة، ولم يكـن يواجه صعوبة 
كبرية يف هذه مسـألة التّحشـيد؛ ألَنَّ ُكـّل 
من تعامل معـه يلمس صدقه وإخالصه 
ــة فيسـتمع  وحرصـه عىل صـالح األُمَّ

لكل ما يأتي من جانبه، بمعنى أن الشهيد 
حظـى بتوفيٍق إلهي عجيب سـّهل له أداء 

مسؤولياته أمام الله. 
ويف خضـم مشـواره الجهـادي الحافل 
بالعطـاء، تحديـًدا يف مطلع العـام ٢٠٢٠ 
م، كان يذهـب فرتات مرابطة متقّطعة يف 
العديد مـن مهام تدريب وتأهيل األفراد يف 
مواقـع مختلفة، ويف منتصـف العام ذاته 
أتـاه التوجيه باالنتقال إىل محافظة مأرب 
(ماهلية) يف مهّمة جهادية، وهناك أُلقيت 
عليه مهام متعددة، فقـد تم تعيينُه قائًدا 
ومسـؤوًال عن رسيّـة ومتابًعا لوجسـتيٍّا 

وشؤوناً لتلك املهمة. 
 

طعصُش اجاحعاده:
ويف شهر سبتمرب تحّول يف مهمة تعزيز 
إىل جبهـة مدغل غرب مدينـة مأرب، وقد 
كان قائـًدا لرسيّـة أَيْـضاً ومسـؤوًال عن 
وصـّد  باالقتحامـات  ـة  َخاصَّ مجاميـع 
الزُّحـوف، كانت أوضاع الجبهـة -آنذاك- 

مسـتعرة؛ ألَنَّ العـدّو عمـل عـىل التّقـّدم 
فيهـا ليخفـف عن نفسـه الضغـط الذي 
تلّقـاه مـن جبهـة رصواح، وكان يحاول 
التقـدم مسـتقدًما تعزيزاتـه من وسـط 
املدينة، وكان موقف ارتقاء الشهيد ماجد 
إىل الّسـماء خالل تقدّم وقيـادة مجاميع 
مـن املجاهديـن القتحـام متـارس العدّو 
وااللتفـاف عليهـم، تقـّدم بكلِّ شـجاعٍة 
وبسـالة غري آبـٍه بعتاد العدّو وترسـانته 
مـن املدرعـات التـي لـم تتوقـف للحظة 
عـن إطالق رصاصهـا الُجهنَّميـة لتجربُه 
عـىل الرتاجع والفرار فمـا كان منه إالَّ أن 
ينّكل بالعدّو أشـدَّ تنكيل، ثابتًـا كالجبال 
الرواّيس، عزيًزا بعّزَة ربِّه ورسولِه، حامًال 
كفنِه عىل أُكّفِه، مسـتقبًال شـهادته بكل 
سـعادٍة واستبشـار عىل أن يـرتك موقعُه 
ويويل األدبار فيكـن من الخارسين، وكان 
ارتقـاءه وعروجـه إىل الّسـماء فجـر يوم 
الثالثـاء، بتاريخ ٢٣/ ربيـع اآلخر ١٤٤٢ 
جبهـة  يف  م،   ٢٠٢٠/١٢/٨ املوافـق  هــ 
مـأرب قـّدم أعظـم األمثلة يف امليـدان بني 

الحَّعغث املاجث التعري.. 
غاساطض طع أشراده ضجطغض ق طسآول سطغعط.. وضأب وطسّطط المعاسر والتضط ق تفارق شَمهغاساطض طع أشراده ضجطغض ق طسآول سطغعط.. وضأب وطسّطط المعاسر والتضط ق تفارق شَمه

 واصسُه الةعادي اتسط 
باإلخقص الخادق هللا والّاسطغط 

المططص لطصغادة

 شغ ضض طسغرته الةعادغئ 
لط غطِص بئخره إلى أغئ طادغات 

َأو طصاطاٍت طسظعغئ طامبًق بصعل 
الحعغث زغث طخطح: طظ أراد 

الةعاد شطغثشظ ظفسغاِه تتئ 
الّاراب لغاصّئض اهللا جعاده وسمطه

روتغٌئ جعادغٌئ سالغئ وطعاصُش العابص باهللاروتغٌئ جعادغٌئ سالغئ وطعاصُش العابص باهللا
الجهـــاُد في ســـبيل اللـــه هو َخـــطُّ ونهـــُج األنبياء 

واإلعـــالم واألوليـــاء الصالحين منُذ وجود البشـــرية 

هادة  وبزوغ فجر الّرسالة اإللهية، ولطالما كانت الشَّ

هي العاقبة الحســـنة التي ســـعوا للظفر بها، وفي 

هذا الزمـــن، وكل زمان ما زال لهـــذا الّدرب امتداده 

وحبلـــُه الذي لـــم ينقطع بديمومـــة الثقلين ووجود 

حملـــًة لهما مـــن الذيـــن آمنـــوا وعملـــوا الصالحات 

واختاروا ألنفســـهم ســـبيل الّنجاة والفوز العظيم.. 

هداء.  هم الشُّ

فيمـــا يلي ســـطوٌر من نور تحكـــي للّتاريخ اليمانّي 

مود حياة نجٍم من النجوم  بمداد الّتضحية وقلم الصُّ

في قافلة الخالدين من األحياء. 

 : عظادي طتمث
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أوساط املجاهدين ثقافيٍّا وعسكريٍّا. 
 

روتغاُه الةعادغئ ودواشع اقظطقصئ:
مثّل الجهاد يف سـبيِل الله أولوية ُكربى 
وأوىل لدى الّشـهيد لـم يقعدُه عـن النَّفري 
والتَحّرك فيه أيٍّا من أسـباب االنشـغاالت 
الدنيويـة التي يعلل بهـا النّاس جمودهم 
ا من  وعـدم اسـتجابتهم، ولـم تغـّره أيّـٍ
ه كان ينظر لها نظرة  مغريـات الّدنيا؛ ألَنـَّ
املسـتخلف فيهـا والضيف الّراحـل منها 
يف أيـة لحظة من لحظـات حياته لذا كان 
يعمـل بطاقـٍة جهاديـٍة كبـرية وروحية 
عاليـة دون أي كلٍل أَو ملل، َوإذَا أتت عليه 
فـرتة ال يكـون فيهـا عمـل -أو بصحيح 
العبارة يَقل- َفـإنَُّه يدخل يف حالِة اكتئاٍب 
شديد ويعلل ذلك بأنه نتاج تقصري حاصل 
يف عالقته بالله..!، ولم يحدث أن فرح يوماً 
بإجازٍة، حتى حال مزاورته يكون جسـدُه 
بجانب أرستـه وروحه وتفكـريُه تركهما 

عند رفاقه املجاهدين..!
اتسم واقعُه الجهادي -سالم الله عليه- 
باإلخـالص الصادق لله والتّسـليم املطلق 
للقيـادة، يعمل بما يُكّلـف دون نقاٍش أَو 
رفض، يحـرص عـىل أن يكون مسـارًعا 
سـبّاًقا إىل الخري طلبًا ملغفرة الله ورحمتِه 
قولِه تعاىل:﴿وََعِجْلُت إَِليَْك  وتوفيقه مرّدداً 
َربِّ ِلَرتَْىض﴾ فقّدَم ُكـّل جهده ووقته لله، 
يفّضل التعب والعناء عىل الراحة والرخاء 

حتى بذل مهجته وروحه الّطاهرة. 
يف مسـريته الجهاديـة لـم يلـِق ببرصه 
إىل أيـة ماديـات أَو مقامـاٍت معنوية؛ ألَنَّ 
انطالقتـُه كانت؛ بَهدِف نيـل رضوان الله 
وجنته ال لهدٍف سـواه، وكان يقول بقول 
الشـهيد زيد عـيل مصلـح (ع): «من أراد 
الجهـاد فليدفـن نفسـيتِه تحـت الـّرتاب 

ليتقبّل الله جهاده وعمله». 
ا احتذى  ا مثاليّـٍ كان أنموذًجـا إيَمـانيّـٍ
بـه ُكـّل من عرفه من السـلك العسـكري 

والجهادي، وكذا جميع رفاقه. 
 

تغاته افجرغئ:
كان ابنًـا باًرا بوالديه مطيًعا ومحسـنًا 
لهمـا، وزوًجـا صالًحـا رفيًقـا، محبوبًـا 
وقريبًا من قلوب جميع أفراد أرسته َكبرياً 
وصغـريًا، وكأب: لم يكن لديه متسـع من 
الوقـت ليكون قريبًـا من ابنته (سـكينة 
الحسـني) كمـا أسـماها نظًرا النشـغاله 
بأعماله الجهاديـة التي تضاعفت بعد أن 
ُرِزَق بهـا، بـل كان يحاول جاهـًدا إخفاء 
مشـاعر األبّوة حتى ال يتعّلق بها ويحبّها 
أكثـر من حبّـه للـه؛ ألَنَّ (اللـه غيور عىل 
دينه) بحسـب قوله، تـروي أرسته أنه يف 
آخر زيارٍة له وهو يتأهب للذهاب ضحكت 
له ابنتُه التي بلغت من العمر أربعة أشـهر 
ام عند استشـهاده فقال لها:  وتسـعة أَيـَّ
(خطرية يا بنتي أول مرة تضحكي يل هذه 
الضحكـة قصدك إننا عد أبطل سـرية..!، 

أنا مع الله يا بنتي). 
كان يحث أرسته عىل اإلنفاق يف سـبيل 
اللـه ويحرص عـىل تنمية روحيـة البذل 
والعطاء يف نفوسـهم وتربيتهـم الّرتبية 
اإليَمـانية، كما كانت أحاديثُه البسـيطة 
ومقتطفـات  والقصـرية درًرا وجواهـراً 
وبعظمتـه،  باللـه  تذّكرهـم  نورانيـة 
ويحث الجميع عىل تـاليف حالة التقصري 
والتّفريط واستشـعار مخافـة الله، كان 

ُكــّل من جالسـُه ال يقوم مـن مقعدِه إالَّ 
وقـد رسـخت يف ذهنيتـِه قيمـة إيَمـانية 

مهمة ال تنىس عىل مدى الحياة. 
 

جماُتُه وسقصاُه باهللا:
اللـه  -سـالم  ماجـد  الّشـهيد  اتصـف 
التـي  اإليَمـانيـة  باملواصفـات  عليـه- 
سـّطرها الله يف كتابه الكريم: ﴿التَّاِئبُوَن 
الرَّاِكُعوَن  اِئُحوَن  السَّ اْلَحاِمُدوَن  اْلَعاِبُدوَن 
اِجُدوَن اآلمروَن ِباْلـَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن  السَّ
َعـِن اْلـُمنَْكـِر َواْلَحاِفُظـوَن ِلُحـُدوِد اللـِه 
ِ اْلـُمْؤِمِنـنَي﴾، كان لسـانه لهًجـا  َوبَـرشِّ
بذكر الله تسـبيًحا واسـتغفاراً وتمجيًِّدا، 
ولطاملـا كان بمثابـة املنبّـه الناصـح ملن 
حولـه بـرضورة ذكر اللـه وعـدم الغفلة 
عن ذلك، برنامج رجـال الله كان محطته 
اليوميّـة التـي مـن املسـتحيل أن يفصله 
عنها أي سـبب، حتى وإن كان مريًضا أَو 
مرهّقـاً بعد عودتـه من عملـه، َوأََضـاَف 
إليه الـوالء قبل أن ينام، وحـدث ملرات أن 
ينام متعبًـا وينىس ترديد الـوالء فينهض 
من عميق نومـه ويجـدد والَءه ثم يعاود 
إىل نومه، وكانت زياراته لروضة الشـهداء 
ة إذَا كان متأملاً أَو يشـعر  ُمسـتمّرة َخاصَّ
بضيـق، يذهـب ليعالـج نفسـه عند من 
أسـماهم بـ(الصادقني املخلصني)، وكان 
له زيارات ليلية ال تحرصُه شمّس وال قمّر 
هداء لدرجة أن إذَا أحد من  عن لقاءِه بالشُّ
املقربني لديه وجد هاتف ماجد مغلقاً عند 
اتصالـه بِه يذهب للبحـث عنه يف الّروضة 
فيجـده هنـاك (مكيّف مع ربي) بحسـب 
قوله، كما أنه قـام بحجز روضته (قربه) 
قبل استشـهاده ليضمن أنه سـيكون من 

األحياء بعد عمله باألسباب كما قال. 
بهـا:  تميّـز  التـي  الصفـات  أبـرز  مـن 
(اإلحسان) حتى ُسّمي بـ(املجاهد امُلحسن) 
فقـد كان يقـّدم اآلخرين عىل نفسـِه وأهل 
بيته ويؤثرهم عليه يف ُكـّل األمور، كان أكثر 
من مرة يعـود إىل منزله دون (حذائه)؛ ألَنَّه 
يعطيه ملجاهد حايف القدمني فيستنكر عليه 
أهلـه ذلـك فيجيب: (أنا روحـت أميش فوق 
رصيـف وزفلت، لكـن املجاهدين بيمشـوا 
فوق حجـار وشـوك ويطلعوا جبـال)؛ ألَنَّ 
الشـهداء واملجاهدين والجرحى بالنسبة له 
خٌط أحمر، كان محسـنًا بالقول والفعل، ال 
يجرح أحد، ومن كان مخطئًا بحقه يكتفي 
بالـرد عليـه بجملٍة واحـدة: (أحسـن الله 
إليك) ويعلل ذلك بقوله: (أنا عندما أحسـن 
إليـه ولو غلـط معي أنـا باعينـه يرجع إىل 
الله ويصحـح موقفه ويراجع نفسـه، أّما 
إذَا رديـت عليـه عتزيد من حقـده فيضعف 
إيَمـانه) وهذا ما ميّز شخصيته اإليَمـانية 
ومّكنه من معالجة جميع اإلشـكاالت التي 
تصله مـن موقع مسـؤوليته مهمـا كانت 
عالقـًة يف النفـوس، صفـة كظمـِه للغيظ 

وعفوِه عن الناس. 

كان صدُره رحبًا متسًعا، وروحه مرحة 
يزرع االبتسـامة حيثمـا يَُكـون، مرتبٌط 
بالسـماِء وغيومها ومن خاللها يسـتقرأ 
األحـداث بحسـب صفائها، يـرى الغيوم 
سـوداء اللون فيقول بأن: العدّو سريتكب 
جريمة مروعة يومنا هذا فيحدث بالفعل، 
وإن كانـت بيضـاء صافيـة يقـول بـأن: 
املجاهدين اليوم سيثلجون صدورنا بنٍرص 
عظيم وتأتي أخبـار الثامنة والنصف من 
صـدق الكلمة وتؤّكـد اسـتقراء وشـعور 
ـهيد، لربما أن ذوبان املرء بربه لدرجة  الشَّ
كبرية كما الشـهداء تجعلُه محطاً لإللهام 

اإللهي إن صّحت التَّسمية. 
 

صثواُت الحعغث:
كان للشـهيد يف حياته عامًة وتوّجـهِه 
ة قـدوات، فمن بعد الُهداة  الجهادي َخاصَّ
واألعـالم كان أخيه الذي سـبقُه إىل حياة 
الخلـد قبـل ثالثة أعـوام من استشـهاده 
وهو: الشـهيد/ محمد عيل الحوري، كان 
ة يف املواضيع  يتحّدث إليه باستمرار َخاصَّ
التـي تؤمله وتزعجه، فقـد قطع عهًدا عىل 

نفسه بأن يميض عىل دربه. 
وجاء من بعـد أخيه، أخيه الذي لم تلده 
أمه وقائـده يف عملـه الجهـادي العقيد/ 
ا  محمـد الحـوري، َحيُث كان متأثـًرا ِجـدٍّ
بشـخصيته وطريقة قيادتـه، وألنه كان 
بمثابـة مرافًقـا شـخصيٍّا لـُه إىل جانـب 
كونه نائبه فقد وجد فيه املعنى الحقيقي 
ملفهـوم األخّوة اإليَمـانية التي تعني أرقى 

درجات الوالء. 
 

حعاداُت رشاق الّثرب:
ـد الحوري  د محمَّ يقـول العقيـد/ محمَّ
(أبو ساجد) «قائد كتيبة الدراجات النارية 

هيد ماجد: سابًقا» وهو مرشف الشَّ
كان الشهيد-سالم الله عليه- شخصية 
نشـطة، وكان أكثر قربًا من أفراد الكتيبة 
سـواء يف صنعـاء أَو يف الجبهـة مـن قائد 
الكتيبـة (وهنا يقصد نفسـه)، كان يحل 
أغلب اإلشـكاالت سـواء ما تصـل إليه أَو 
مـا أكّلفُه بهـا، ويف جانب اإلحسـان كان 
نموذًجـا قـلَّ نظـريُه وال مبالغـة يف ذلك، 
َحيـُث كان يـزور الجرحـى ويهتـم بهـم 
شخصيٍّا، يرأف باملريض من أفراد الكتيبة 
ويتبنـى إسـعافه ومتابعة حالتـه، كانت 
شـخصيته فريدة مـن خـالل متابعته يل 
لتوفري حاجيات األفراد واملتطلبات، وأيًضا 
طلب تقديم معونـات للبعض من أرسهم 

حال معرفتِه بظروفهم. 
ويقول أحد رفاقه: 

كان الشـهيد ماجد يف مواقفـِه مواقف 
املؤمن الواثـق واملعتمد عىل اللـه بأن هذا 
هو طريـق الحق واملنهـج الحقيقي وهو 
الجهاد يف سـبيل الله بمعنـى الكلمة، أما 
عـن أخالقه كانت أخالق املتثقفني بثقافة 
القرآن الكريـم، يتعامل مـع األفراد ليس 
كمسـؤول ومرشف عليهـم وإنما كزميل 
لهم أَو رفيقهم، كأب ومعّلم، كانت املواعظ 
والحكم ال تفارق فمُه، كان محسنًا يحرم 
نفسـه يف بعض األوقـات مـن نفقاته أَو 
صندوق الجبهة وينفقها كمساعدة ألحد 
األفراد الذي يعلم أن حالة أرسته ضعيفة، 
ويعلم اللـه أنني لم أعرف منـه أن تخرج 
مـن فمِه كلمة جارحة لفرد أَو مسـؤول، 
أّما عـن تَحّركِه يف الجبهـة فيعجز الكالم 
عن وصف تفاعله أثناء العمل يف مسار أَو 
اقتحام أَو تأمني مقدمة، الشهيد ماجد ال 

أستطيع وصفة بكلمات. 
ويقول آخر: 

كان الشهيد يذّكرنا ويحثّنا عىل الصالة 
والتسـبيح وقراءة القرآن الكريم وأهميّة 
نعمـة الهدايـة واإلخـالص لله سـبحانه 
وتعاىل، وأكثر ما كنت أتأثر منه عندما أراه 
التسـبيح واالسـتغفار، وعندما كان يحل 
مشـاكل األفراد والضباط ما كان يستعني 

إالَّ بالله فقط. 
 

طظ طصعقت الحَّعغث:
- (الهـدي هـو بمثابة الهـواء نحتاجُه 
لبقائنا أحياء، والهـدي صون وحفظ من 

الضالل والّزيغ، إن الله مع املتَّقني). 
- (املسـؤولية هـي مـن أكـرب األمانات 
التي يتسـّلمها اإلنسـان الواعـي، وعندما 
يعرف معناها حينهـا يكون قد عرف الله 

وسيخافه). 
- (هنيئًا لكل من استجاب لله واستقام 
عىل خط الهداية، وتحـّىل بالصرب والوعي 
َوأراد لنفسـه أن يكون يف ركاب الصادقني 
واملسـتجيبني لله، فسـالٌم عليكم سـالم، 
والعاقبُة ملن اسـتقام بالبشارة الحقيقية 
يف الّدنيـا واآلخـرة، حفـظ اللـه الجميع، 

والعاقبُة للمتَّقني). 
- (اإلكثـار مـن الّذكـر لله يبعـث األمل 
والطمأنينـة يف قلـب اإلنسـان «أذكروني 

أذكركم»). 
ـهيد  هـذا بعـض مما جـاء يف حياة الشَّ
املاجـد الخالـد /ماجـد الحـوري، نسـأل 
الله -جّل شـأنه- أن يوفقنا يف السري عىل 
خطاهـم واقتَفـاء آثارهـم والوفـاء لهم 
ولدمائهم الزاكيـة وأرواحهم التي تتدفق 

فيها الحياة، والعاقبُة للمتَّقني. 

تقرير

 ضان طتسًظا غترم ظفسه 
شغ بسخ افوصات طظ ظفصاته 

لمساسثة أتث افشراد الثي غسطط 
أن تالئ أجرته ضسغفئ

 أظمعذٌج إغَمـاظغٌّ طبالغٌّ اتاثى 
به جمغع رشاصه وُضـّض طظ سرشه 
طظ السطك السسضري والةعادي
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إبراعغط طتمث العمثاظغ 

طاملـا حمـل الخطـاب اإلمربيايل عـدداً من 
ليقـدم  اإلنسـانية،  والسـلوكيات  املفاهيـم 
عـىل  نفسـه مـن خاللهـا، ويجعلهـا دليـالً 
سـبقه الحضـاري ورقيـه اإلنسـاني، ولعـل 
التطـوع واملبـادرات واألعمـال الطوعية، أبرز 
تلـك املفاهيـم والسـلوكيات، التـي بلـغ بها 
مرتبة الرتف الحضاري، متجاوزاً سـلم القيم 
اإلنسـانية واملبـادئ األخالقيـة، مدعيـاً حالة 
ا مـن املثالية، لم يجرؤ أفالطون  متقدمة ِجـدٍّ

- نفسه - عىل التفكري فيها. 
كان التطـوع يف الخطـاب اإلمربيايل، صورة 
أُخرى من صور الهيمنة، وإعالء شـأن الذات، 
وتكريـس دونيـة اآلخـر مطلقاً، ولـم تتوقف 
ممارسـة التطوع، يف مجاالت التنمية والوعي 
املجتمعـي، واالرتقاء بالفـرد واملجتمع فكرياً 
لتحّقق السيادة االقتصادية  واقتصاديٍّا، نظراً 

التنمويـة والفكريـة، مسـبًقا حسـب زعـم 
تلك القـوى اإلمربيالية، التـي وجهت األعمال 
الطوعية واملبـادرات الفردية والجمعية، نحو 

الحيوانـات،  بحقـوق  االهتمـام 
واملبادرة يف تأمني السكن والغذاء 
والـكالب  للقطـط  الالئقـني، 
املرشدة، والعمـل عىل توفري ُكـّل 
لها،  والرفاهية  السـعادة  أسباب 
وتجنيبهـا سـماع األخبـار التي 
قـد تؤثر سـلباً عـىل نفسـيتها، 
أَو املشـاهد الصادمـة، التـي قد 
تحتوي عـىل العنف أَو العنرصية 
ضدها، وكل ما من شـأنه تعكري 
مزاجها أَو إصابتها بحالة اكتئاب 

ال سمح الله. 
ذلـك؛ ألَنَّ ُكــّل حقـوق اإلنسـان لديهـم، 
أصبحـت مـن البديهيات املفـروغ منها، وكل 
وسـائل الراحة والرفاهية لإلنسان، قد حصل 

عليها وزيادة، ولم يعد يف بال اإلنسـان الغرب 
أُوُروبي، ما يقلقه غري إسـعاد تلك الحيوانات، 
والتطوع يف مجال املطالبة بحقوقها، وضمان 
وألوالدهـا،  لهـا  كريمـة  حيـاة 
ليكتمل بذلـك النموذج الحضاري 
اإلمربيـايل املتعـايل، والغريـب أن 
قـد  اإلمربياليـة،  الخدعـة  تلـك 
انطلـت عـىل كثـري مـن الناس، 
املتحـرضة  املجتمعـات  يف 
واملجتمعات املتخلفة عىل السواء، 
َحيـُث سـارع كثري مـن األغبياء 
إىل تبني تلـك املبـادرات، والقيام 
بتلـك األعمـال، إلثبـات التفـوق 
والكتسـاب  لديهـم،  الحضـاري 
املعطـى الحضـاري، يف مجتمعاتهـم، وبذلـك 
أثبـت الفكر اإلمربيـايل، أنه ما زال قـادراً عىل 
قيـادة القطيـع، وإحكام سـيطرته وهيمنته 
ة الشعوب العربية  عىل جميع الشعوب، وَخاصَّ

واإلسـالمية، مـن خلـف البحـار واملحيطات، 
متجاوزاً آلالف األميال، والجغرافيا الشاسـعة 
الفاصلـة، ليعـود عدو األمـس يف ثياب صديق 
اليوم، ويمارس من خالل مرشوعه الحضاري 
املزعـوم، وتفوقه التكنولوجـي الزائف، مهنة 
القتـل والتسـلط ذاتها، التي ال يجيد سـواها، 
ومـن خـالل اسـرتاتيجية التحكـم والتالعب 
بالعقول، اسـتطاع لفت األنظـار عن جرائمه 
ومخّططاته االسـتعمارية، وتحويل االهتمام 
الجمعي نحو القطة (لويس) التي بلغت سـن 
الزواج، واحتـارت يف اختيار الزوج املناسـب، 
بني عشـيقها (بسبس) الوسـيم، وابن خالها 
(نونـو) الجميـل، وقـد نتج عن حريتهـا أنها 

فكرت يف الهروب والترشد مجّدًدا. 
وبهذا املسـتوى مـن التسـفل واالنحطاط، 
صنعت قوى الهيمنة واالسـتكبار، مسـارات 
اشـتغال العقل وأطر التفكري، التي ال يُسـمح 

ألحد بتجاوزها. 

سئثاهللا تجام طتمث ظاخر

الشـعُب اليمني دخل يف مرحلـٍة جديدة من 
معركـة التحريـر واالسـتقالل ولكـن يف هذه 
املرحلة ستكون نهايَة دويالت العدوان وسوف 
يترضر من الحرب ُكــّل اقتصاد دول املنطقة 

والعالم. 
ـــة اإلسـالمية مـن الصهاينة  أعـداء األُمَّ
واألمريكيـني ال يريـدون السـالَم واملحبَة بني 
شـعوب الـدول اإلسـالمية وال يبحثـون عـن 
إيقـاف الحروب بل هـذا الدويالت تسـعى إىل 
ــة اإلسالمية  إشعال الحروب بني شعوب األُمَّ
وبـني دول العالم فقد جعلـوا من تلك الحروب 
والدماء للمتاجرة بدمـاء املدنيني من األطفال 
ــة  والنسـاء والشـيوخ وتدمـري شـعوب األُمَّ

اإلسالمية وشعوب دول العالم. 
العـدّو السـعودّي واإلماراتي يعـي ويبحث 
عن مخارج من عدوانه الغاشـم عىل الشـعب 
اليمني وليس حبًا للشعب اليمني وإنما هروباً 
من الهزيمة التـي تلقاها من رجال الرجال يف 
جبهات العزة والكرامة والحرية واالسـتقالل، 
اليوم قوى العدوان يبحثون ِمن أجل املحافظة 
عىل منشآتهم الحيوية والنفطية التي أصبحت 

اليـوم تحـت رحمـة ومجهر عـني الصواريخ 
ة التـي تمتلكها  البالسـتية والطائرات املسـريَّ

القوات املسلحة اليمنية.
الشـعب اليمنـي اليـوم يمتلك 
الخيـار الوحيـد وهو االسـتمرار 
التحريرية  الجهاديـة  معركته  يف 
كافـة  وتطهـري  تحريـر  حتـى 
الغـزاة  وطـرد  اليمنيـة  األرايض 
واملسـتعمرين من جنوب ورشق 
اليمن ومعركـة الحرية والكرامة 
اليمنـي  للشـعب  واالسـتقالل 
ُمسـتمّرة حتـى تحقيـق النرص، 

ونقـول لقوى العدوان السـعودّي 
عليكـم  الصهيونـي:  واإلماراتـي  األمريكـي 
القبـول بـرشوط وبنـود الهدنـة دون رشط 
أَو قيـد قبل فـوات األوان قبـل أن ينفد غضب 
صنعاء وعليكـم االنتباه مـن تحذيرات قوات 
صنعـاء فهي سـتكون حقيقيـة وتطبق عىل 
أرض الواقـع خـالل األيّام القادمـة بإذن الله 
ا ووخيمة  تعاىل وسـتكون عواقبها مؤملة ِجـدٍّ
األمريكـي  السـعودّي  العـدوان  دول  عـىل 
واإلماراتـي الصهيونـي وسـتكون تأثرياتهـا 
االقتصاديـة كبرية وتحت الصفر ودخول دول 

املنطقة والعالم يف أشد الخسارة واألزمات. 
صنعاء لن تكون مكتوفة األيدي َعما يتعرض 
لـه الشـعب اليمنـي من عـدواٍن 
وحصـار كامل عىل هذا الشـعب 
ألكثر من سـبعة أعـوام وصنعاء 
اليوم لن تقبل يف اسـتمرار الغزاة 
اليمنية  اإلقليمية  امليـاه  باحتالل 
ولـن تقبـل املسـتعمر يف التحكم 
عىل املمر العاملي التجاري اليمني 
أَو يف السيطرة عىل احتالل املوانئ 

والجزر اليمنية. 
املـرشوع  صنعـاء  حـق  مـن 
أرايض  لكافـة  الكاملة  الحمايـة 
الجمهوريـة اليمنية ومنع دول قوى العدوان 
مـن نهـب ورسق ثـروات الشـعب اليمنـي 
وتحذيرات صنعاء واضحة مثل عني الشمس 
والعدّو يعرف تحذيرات صنعاء جيًِّدا وعليهم 
السـابقة  العسـكرية  العمليـات  مراجعـة 
الرضبـات  مـن  اليمنيـة  املسـلحة  للقـوات 
السـعودّي  العمـق  إىل  املوجعـة  الحيدريـة 

والعمق اإلماراتي.
ا عىل  إن غضب صنعاء سـيكون مؤملـاً ِجـدٍّ
قـوى دويـالت العـدوان فقد وجّهـت صنعاء 

رسـائل تحذيريـة برضبـات حيدرية برضب 
ومنع السـفن النفطية التابعـة لدول العدوان 
الصهيوني  واإلماراتـي  األمريكـي  السـعودّي 
التـي تـرسق وتنهب ثـروات الشـعب اليمني 
ونجحت القوات املسـلحة بمنعها من الدخول 

إىل السواحل اليمنية.
القوات املسـلحة اليمنيـة يف جهوزية عالية 
وعىل أهبة االستعداد إذَا لم تلتزم قوى العدوان 

يف تنفيذ بنود رشوط تجديد الهدنة األممية. 
صنعـاء اليـوم قـادرة عـىل تأمـني املالحة 
البحرية اليمنية وقـادرة عىل الدفاع عىل املياه 
اإلقليميـة البحريـة اليمنيـة والحماية للممر 
العاملـي التجاري اليمني بـاب املندب والقوات 
املسـلحة لهـا القدرة عىل منع جميع السـفن 
التجارية والنفطية التابعة للعدوان السعودّي 
األمريكـي واإلماراتـي الصهيوني مـن العبور 
بمضيـق بـاب املنـدب اليمنـي حتـى إيقاف 
العـدوان ورفع الحصـار الكامل عن الشـعب 

اليمني.
ونقول لدول تحالف العدوان: عليكم باغتنام 
الفرصة األخرية وتجديد الهدنة واملوافقة عىل 
كافـة رشوط بنودهـا دون قيـٍد أَو رشط قبل 

فوات األوان وقبل أن يقع الفأس يف الرأس. 

أحرف الظخغري 

«أََلْم يَـَرْوا َكْم أَْهَلْكنَا ِمـْن َقبِْلِهْم 
ِمـْن َقـْرٍن َمكَّنَّاُهـْم ِيف األرض َما 
ـَماَء  َلـْم نَُمكِّْن َلُكْم َوأرسـلنَا السَّ
َعَليِْهـْم ِمـْدَراًرا َوَجَعْلنَـا اْألَنَْهـاَر 
تَْجـِري ِمـْن تَْحِتِهـْم َفأَْهَلْكنَاُهْم 
ِبذُنُوِبِهْم َوأَنَْشأْنَا ِمْن بَْعِدِهْم َقْرنًا 

آخرين».
واغيثـوا  املظلـوم  انصفـوا 
الحقـوق  وصونـوا  امللهـوف 
واألمانـات  العهـود  واحفظـوا 
فهذا الشـعب أمانة يف أعناقكم يا 

مسؤولون كفوا أيادي الفساد واإلفساد.
الوضع اليوم يختلف عن ما مىض ويكشف 
حقيقـة الصادقني مـن الكاذبني واملتلبسـني 
باسـم املرشوع القرآني وباسـم الثـورة التي 

تَحـّرك الشـعب الجتيـاح األنظمـة السـابقة 
وبنـاء نظام حـر وشـجاع بالبنـاء والتنمية 
والخـري واإلحسـان بقـدر اإلْمـَكان واملوجود 
لصالحكم  مخفياً  جعلتموه  الذي 

فقط!!!
عـن التمعن يف الخطاب األخري 
لقائد الثورة -حفظه الله ورعاه 
ونـرصه- عندمـا وصـف الواقع 
(باملـزري) فهـو لـم يصفه من 
فراغ أَو بشـكل عاجل بل ناشـد 
ووجـه يف عدة خطابات سـابقة 
والحكومـة  السـلطة  وطالـب 
ومكافحـة  املسـار  تصحيـح  يف 
الفساد وخدمة املجتمع وتكريس 
ُكــّل الجهـود يف التنميـة بمختلـف أنواعها 
املتعارف عليها لخدمـة املجتمعات بالذات يف 
مجتمعنـا اليمنـي الذي يسـتحق ُكـّل الخري 
واإلحسـان والنـور والرحمـة والعمـل بجـد 

وإخـالص وتفـاٍن ومثابرة ملا يسـتحقه هذا 
الشـعب املجاهد الصابـر الذي يأبـى الضيم 
ويعشـق الحرية والعـزة واملجـد وإن جارت 
عليـه األقـدار يف معيشـة املنكوبـني بالفقر 
والجـوع لكن ُكـّل هـذا ال يجعله يسـاوم يف 
كرامتـه وعبوديته لآلخرين؛ ِمـن أجل حفنة 
مـن الريـاالت والدراهـم ليقتـات بها ليسـد 
رمـق جوعه ال وألف ال لن يسـاوم ولن يكون 
عبـداً لآلخرين؛ ِمـن أجل بطنـه مهما كانت 

التحديات والحاجة املأساوية. 
قايـد الثـورة -حفظه الله- خـرج يف أعظم 
ام الله أسـبوع الشـهيد  أسـبوع وهـو من أَيـَّ
يخاطب ُكـّل املسـؤولني يف صنعـاء وينذرهم 
يف هذا األسـبوع ويذكرهم أن دماء وتضحيات 
الشـهداء العظماء لـن ترحم ُكـّل الفاسـدين 
واملفرطـني واملسـتغلني للوضـع الراهن الذي 
يجـب أن تشـحذ الهمم يف إصالح املؤسسـات 

لخدمة الوطن العريق. 

قائد الثورة ينذر السـلطة يف أسبوع الشهيد 
أن مـن لم يحاسـب نفسـه ويراجـع إيَمـانه 
وتضحياتهـم  الشـهداء  فدمـاء  وضمـريه 
املقدسـة سـتجرف ُكـّل الفاسدين واملفرطني 
واملسـتغلني  واملسـتهبلني  واملتعجرفـني 
والفاسـقني  الطامعـني  وكل  واملسـتهرتين 
واملتلونـني باإليَمـان والدجل والثقافة املبطنة 

بالدناءة والفجور والنفاق والغل القبيح. 
ا ويكاد أن  فالوضع مزر بشـكل كبري ِجــدٍّ
ينفجر يف الشوارع والحارات والقرى والبوادي 
سـينفجر  املسـتويات  ُكــّل  وعـىل  واملـدن 
الوضـع إن لم يكن هناك رادع لكل الفاسـدين 
والطامعـني واملنافقـني املتلونـني بالرشائـح 
املتعـددة واسـتغاللهم لعـدم وجـود الكوادر 
املخلصـة والخبرية بخـربة ومعرفـة مقتدرة 
تعالج الوضع واملعاناة التي يعيشـها املجتمع 

اليوم. 
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ْر َشِإنَّ الثِّْضَرى َتْظَفُع اْلُمْآِطِظغَظ)  (َوَذضِّ
ُأطغمئ سبمان

عندمـا يغضب األب مـن أحد أبنائه فقد يسـخط 
عـىل أوالده جميعاً، فيسـارع األبنـاء لتهدئة أخيهم 
والنصـح له، وبأن عملـه ذاك الذي أغضب والدهم ال 
يصـح، يخافون عليـه ويخافون أَيْـضـاً أن يطالهم 

غضب أبيهم بفعل أخيهم، أليس كذلك؟
يخافون سـخطه، يخافون عصيانـه، ويُِرسعون 
لنيـل رضاه؛ ألَنَّ رضاه من رضا الله، بصفته والدهم 

ورب املنزل. 
كذلـك املجتمـع حيـال أوامـر اللـه، فلَمـا نحـن 
كمجتمٍع مسـلم، ال ننصح بعضنا؟، ال نحث بعضنا 
عىل الطاعة؟، ال نقّوم اعوجاج بعضنا؟ ملا أصبح ُكالً 
منا يف إطار نفسـه فقط؟ ملا أصبحنا نرى املنكر وال 
يهزنـا، أَو يُحركنا لصده بكل الطـرق؟ أصبح وكأنُه 
ال شـأن لنا بيشء، ال نعلم أن سـخط اللـه علينا هو 
بَسـبِب تلك املعايص، حتى وإن لم تكن منا، ستكون 
سـببًا يف انقطـاع الرزق وإمسـاك السـماء، انقطاع 

بركات األرض وخرياتها؛ بَسبِب صمتنا. 
أصبـح الجميع يسـكت عن قول الحق، ويمسـك 
نفسـه عن األمـر باملعروف والنهي عـن املنكر تحت 
مسـمى الحريـة الشـخصية، ال حرية شـخصية يف 
حـدود الله، أنت عبد لله فتـأدب، والله أمرك أن تأمر 
باملعـروف وتنهـى عـن املنكر ولـم يذكر أيـة حرية 
شخصية يف ذلك، لو كان كذلك ملا أرسل الرسل لهداية 
الناس وإرشـادهم، وملـا كان هناك علمـاء دين وال 
ُوِجدت القوانني التي تقطع دابر املتلصصني وغريهم 

هذا فقط يف إطار الدولة. 
ونحـُن يف هذا الكون الفسـيح والخلـق املنظم، ال 
نريـد أن يكـون هناك مـا يقِومنا، نريـد العيش كما 
تهـوى أنفسـنا، بالحريـِة الشـنعاء، الحريـة التـي 
دّمــرت الشـعوب، الحريـة التـي ما جـاءت إالَّ من 
بـالد الغرب املنحلـني املنحرفـني عن هـدي الله، لم 
تـأِت الحريـة إالَّ لتُعيـق أعمالنـا، وتُدّمــر روابطنا 
االجتماعيـة، والدينيـة، واألخالقية، الحرية ليسـت 
سـوى نتـاج دراسـات ماسـونية يهوديـة لتفكيك 
األرسة واملجتمـع والدولـة، الحرية الشـخصية التي 
بذلك الفجور والعصيان لله والتجاوز لحدوده ليست 
سـوى مؤامـرة ماسـونية شـيطانية وفعـل خبيث 
ليرضبنا الله به رضبة قاضية، ويطردنا من رحمته 

والعياذ بالله. 
نحُن نظـن أن ُكـّل ذلك حرية شـخصية وال نعلم 
بـل نتجاهـل عـن أنه لو سـكتنا عـىل فعـل الباطل 
واملنكر، أن الله سـيهلكنا بذنوب غرينا؛ ألَنَّنا سكتنا 
عـن قول الحق، وعن النصح وعن التذكري بوعيد الله 
للعاصـني، سـيأخذنا الله بذنوٍب لـم نقرتفها فقط؛ 

بَسبِب السكوت املطبق. 
ال أقـول كالمي هـذا لكي نتجاوز حـدود غرينا يف 
النصـح.. ال، أتكلـم عن النصح بإحسـان، ال النصح 
بسـخرية وتعييـب، فهـذا بحـد ذاته ذنـب ومما ال 
يرضاه الله، ليكن نصحنـا لبعضنا من منطلق قوله 

تعاىل: (َوذَكِّْر َفِإنَّ الذِّْكَرى تَنَْفُع اْلـُمْؤِمِننَي). 

طقطُح المرتطئ المصئطئ
رشغص زرسان 

الـيشُء الذي ال شـك وال ِمراَء فيـه أن الجمهوريَة 
اليمنية براً وبحراً جسداً واحداً ال يمكن فصل لحمته 
أَو فصـل أجزائه عن بعضها البعض، لهذا السـبب ال 
يمكـن أن تبقى بعض مناطقه ترزح تحت سـيطرة 

االحتالل أياً كان نوع ذلك االحتالل. 
إن املرحلـة والعهد الذي أعلنته ورسـمت مالمحه 
رضبـة الضبة األخـرية يختلف كليٍّا عـن العهد الذي 
سـبقه، فبعد منع األعداء من رسقـة ونهب الثروات 
السـيادية للشـعب اليمني بـات الواقـع يحتم علينا 
قطـع أيديهم واقتـالع جذورهم من كامـل األرايض 
املحتّلة يف بلدنا سواٌء أكانت يف الرب أَو البحر، وعليهم 
أن يلفلفوا أذيالهم ومرتِزقتهم وأن يغتنموا الفرصة 

الحالية التي لم ولن تستمر طويالً. 
فصربنـا قد أزف وقتـه َوأَيْـضاً نحن لـم نبن ذلك 
الجيـش املـدرب والكبري وتلـك األنواع من األسـلحة 

الحديثة واملتطورة لالستعراض بها فقط.

شغ خدِط الظعر اإللعغ

ولظا شغ الحعثاء طثرجٌئ ودرسولظا شغ الحعثاء طثرجٌئ ودرس
طظاخر الةطغ

تظـل فلسـفُة العشـق مأتـَم القلوب 
وذهاَب  ألـم،  ُكــّل  ومنبـَت 
ُكــّل جسـد، إذ ذاك العشـق 
يف محطـة الدنيا ومآربها، يف 
الحقيقة  عشـق  يظـل  حني 
ونور الله يدنوا ُكـّل يوم من 
السـماء تدنوا إليـه النفوس 

عاشقة للقائه. 
يف  البرشي  العشـق  يظـل 
امُلَهـج، بني مآالت ال تقدم أَو 
تؤخـر ورسعان مـا يملؤها 

لقـاء املعشـوق يف دنيـا مال 
وأبنـاء وسـلطان وغريه، يف حـني يرتبع 
عاشـقوا السـماء أعايل املنازل وأسـمى 
املناقـب والفضائل، عشـق السـماء أيها 
العاملـني هـو البـذل، هـو الفـداء، هـو 
العـدل، هـو الوفـاء، هو اإلخـالص لكل 
يشء للمنهـج والقيـادة، والقضيـة، هو 
البيع، هو لقاء بني بائع عاشـق ومشـرت 

معشوق، هو الله رب العاملني. 
مع نسـمات هذا الشهر املبارك، ذكرى 
الخالدين الذين لم يعبؤوا بدينار أَو درهم 

عدا لقـاء املعبـود الواحد، مـن ُكـّل عام 
قبعة الشـموخ أمام  يقف شـعبنا رافعاً 
عظمـاء القضيـة واملسـؤولية، الحروف 
تعجز أن ترسـم تلك األنجم 
قصـة  لـه  ُكــّل  البرشيـة، 
عشـق  ومالمـح  تضحيـة 
سـماوي رسـمها بيده التي 
ألفت اللقـاء بالعالم العلوي 
من صباح ومساء ُكـّل يوم. 
الصادقون  أُولئك  أخذ  لقد 
السبق،  وزمام  املبادرة  أهبة 
حني رأوا الطريق إىل الشمس 
معبّداً تقـرُّ به أعينهم وتهدأ 
فيه أرواحهم، عظماء هم يف 
حياتهـم الدنيا واألُخـرى، باعوا فصدقوا 
البيـع ونعم املشـرتي، قدمـوا عىل خالق 

السماوات واألرض. 
كلٌّ منـا اليوم له مع ُكـّل شـهيد قصة 
وحكايـة، وقـد علمناهـم حـق اليقـني، 
علمنا صدقهم وأمانتهـم، علمنا حلمهم 
وشـهامتهم، فقدموا الشـهادة الناصعة 
عن كمـال املعبود، شـهادة عـن اللوحة 
الناصعـة لهـذا الديـن أمـام الطاغـوت 
الغربي «أمريكا وإرسائيل» رسـم صورة 

بشـعة عن اإلسـالم، والرسـول والقرآن، 
األرقـى  النمـوذج  هـم  الشـهداء  فـكان 

والدليل عىل قوام الدين وسموه. 
هـي كرامة جزاء جعلهـا الله للمتقني 
من عباده، الذين طهـروا وصدقوا، الذين 
«َعُظـَم اللُه يف أنفسـهم فصغر ما دونه» 
ترى فيهم املبادئ الناطقة والصرب املتني، 
والتجلـد واإلخـالص، تخالهـم مالئكة يف 
صنيعهـم، حركاتهـم، سـكناتهم، تـرى 
فيهـم ُكــّل يشء ينبئ عـن عظمة، عن 
صـدق، عـن إيَمــاٍن واٍع بالقضية، ترى 
تلك الشـجاعة وقـد تعلمت منهم أسـود 
منهـم  واقتبسـت  شـجاعتها  الـرباري 
الجبـال شـموخها، وأخـذ عنهـم البحر 
األرض  عنهـم  وعرفـت  الصـرب،  دروس 
معنـى االنتظـار ويقـني االنتصـار، وإن 
غدت سحب السماء جدباء للعاملني، تبدوا 
باسـمة ندية أمام أعينهـم؛ ألَنَّهم عرفوا 
يقـني التضحيـة ومـآل الصـرب والوفـاء 
الجنة، فالسالم عىل شـهدائنا األبرار، ما 
تعاقـب األسـودان، وما جـرى القمران، 
والسالم عليهم قبل طلوع الشمس وقبل 

الغروب. 

ضعبر السجي
يف غسـق الدجى نوٌر من السـماء هبط 
واسـتقر يف فـراش أحدهم ليسـتيقَظ من 
السـبات وااللتَجاء ملحـراب الرجاء، يفتح 
إحـدى عينيـه تدرجاً لشـدة سـطوع تلك 
األنـوار، مـا إن ينهـض قليـًال ويسـتقيم 
حتـى ينظـر للسـماء لـريى نـوراً إلهيـاً، 
بهمـٍس ينـادي هلُمَّ إن كنت أهـالً للفداء، 
فيبتسم فرحاً أن هداه الله لطريق الجهاد 
واصطفـاه أن يكـون أهـالً لنـرصة الحق 
يف بدايـة البـزوغ، نهـض يتوضـأ وفرش 

السجاد ليسجد لله حمداً وشكراً. 
 قلبـه يهمـس له قائـالً إن اتـرك متاع 
الدنيا واذهب لخضم املعارك، فيأتي صوٌت 
آخـر يقول له ال فأنت تنعـم يف داٍر يحفها 
الحب واإلخاء والدتك حنونة وأباك كذلك َما 
الذي يدعك أن تذهب فيقاطع ذلك الصوت 
قائالً: ال، لقد اخـرتت طريقي، والله تعاىل 
يقـول يف محكـم كتابـه: «انفـروا»، ماذا 
سـيكون جوابي إن سـألني أين كنت يوم 
نادتـَك آياتي أن تهب للجهـاد؟ ملا التثاقل، 
ُكثـر النقاش بـني العقل والقلب فحسـم 
األمر وعلت كلمة الله بقلبه وسـقط مراد 

الشيطان. 
حينها ينطلـق بال ترّدد لسـاحة القتال 
يف ركـب ابن البدر شـد الرحال رغم شـح 
اإلْمَكانيات وتسـلط الدولة الظاملة لم يأبه 
بذلـك فاملنادي هو الله من قـال يف ُمحكم 
كتابه: «َوَمْن يَتََوكَّْل َعَىل اللَِّه َفُهَو َحْسبُُه»، 

وقال عن كيد الشيطان إنه كان ضعيفاً. 
يف تلـك املرحلـة وخوفـاً عـىل األبناء تم 
التشـديد مـن قبـل األرس ومنعهـم مـن 
الذهـاب لقتال شـباب يف مقتبل أعمارهم 
مـا بني الـ 18 َوالــ 19 يف ريعان صغرهم 
ماذا إن ألقـت الدولة الظاملة آنذاك القبض 
ويصبحـون  سـيضيعون  حتمـاً  عليهـم 
يف عـداد املوتـى، هكـذا كان تفكـري أهايل 
املجاهدين السابقني، حينها انطلق العديد 
مـن املجاهدين مـن مدينة ضحيـان رغم 

حقد املجتمـع وغيض الدولة وترسـانات 
الدعم األمريكي مضوا واثقني بالله. 

وهنـا أحكي لكم عـن أحـد املجاهدين 
األبطـال الذين جاهدوا يف الله حق الجهاد، 
رغـم ُكـّل املعوقات يف طريقهم إالَّ أنهم لم 

يستسلموا. 
االسم: محمد حميد العزي.

مواليد: محافظة صعدة - ضحيان.
تاريخ االستشهاد: يف الحرب الثانية. 

مكان االستشهاد: نشور العصائد. 
ولد وترعرع الشـهيد يف بيئٍة ُمحافظة 
ملتزمـة بالديـن القويـم، بمدينـة العلم 
ذو  الشـهيد  كان  «ضحيـان»  والعلمـاء 
رصيـٍد عاٍل مـن الوعـي، حيُث إنـه قيل 
عنـه منذ الصغـر يبكي خشـيًة من الله 
متبتالً، انطلق الشـهيد ُمنـذ أول خطاب 
للشـهيد القائـد ولبـى النداء تحـت لواء 
القيـادة، جاهد واستبسـل حتى نال ذلك 
الوسام العظيم، والرفعة السامية، ُسجن 
الشـهيد يف املنطقة بداية االنطالقة وقبل 
الحروب التي شنت عىل محافظة صعدة، 
تم إخراجه من السـجن آنـذاك وما إن تم 
إخراجه من السجن حتى انطلق كالسهم 
لبالـغ الهـدف، جعـل مـن جبـال مران 
مسكناً ومن الحسني معلماً وقائداً، ومن 

مدرسـة الهادي تعلم كيف ينال الشهادة 
األبدية. 

كان الشـهيد من ضمن السجناء الذين 
تم سـجنهم؛ بَسـبِب الرصخـة يف الجامع 
الكبـري بصنعـاء، بعـد الخـروج والتعهد 
للدولة بأن ال يرصخ مًرة أُخرى، حينها لم 
يمكث الشـهيد بني أهله وذويه ما يقارب 
الشـهرين إالَّ ويعـاود االنطالقـة لجبـال 
مـران منتظر منهم توجيه وتحميلة أمانة 
نرصة لتلك املديرية، اتجه الشهيد ملحطته 
األخـرية «نشـور العصائد» هنـاك التقت 
الـروح ببارئهـا وعانقـت النفـس املجـد 
وارتقى شهيداً، فقد الجثمان كـ جده زيد 
بال رضيح سالٌم عليهم يوم جاهدوا يف الله 

حق الجهاد. 

كيف استشهد.!
تــم محارصتهـم يف منطقـة تسـمى 
بـ»العصائـد» تمّكـن العـدّو منهم، منهم 
من استشـهد ومنهـم من جرح، لـم يهدأ 
حقدهم هنا وكفـى، بل تقدموا بالدبابات 
وتم دهسـهم بتلـك اآلليات حتـى اختلط 

العظم بالرمل ليحكي قصص العظماء. 
فسـالٌم سـالم عدد العطـاء وتضحيات 

العظماء. 

كتابات
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سظثطا تاتثث سظ اإلظفاق غةُإ أن تضعَن تضغماً..
وأن تضعن املحارغُع الاغ تصثطعا تضغمًئ

الثي غتث الظاس سطى 
اإلظفاق.. غةإ أن غئثأ بظفسه:ـ

ـِهيُْد الَقاِئــُد َسـَالُم اللِه َعَليْه  تحدث الشَّ
يف محـارضة ــ ملزمـة ــ الـدرس الحادي 
عـرش مـن دروس رمضـان عـن اإلنفاق يف 
ٍع  سـبيل الله، وهو يرشح اآليات بشكل موسَّ
وعميق وواضـح، حيث جاءت اآليـات تباعاً 
عن اإلنفاق والتشـجيع عليه يف سورة البقرة 

من اآلية (261).. 
ولفت َسـَالُم اللـِه َعَليْه بأن َمـن يتحدث 
إىل النـاس عن رضورة اإلنفاق يف سـبيل الله 
يجب أن يكـون حكيًما، حيث قـال: [{يُْؤِتي 
اْلِحْكَمَة َمْن يََشـاُء} موضـوع املال موضوع 
يجـب أن يكـون فيـه ترصفـات حكيمـة يف 
توجيـه النـاس، يف تقديم املشـاريع العملية 
للنـاس، بأن تكـون أعمالـك بالشـكل الذي 
تبعد أية حساسية من النفوس، ولهذا نقول 
أكثـر من مـرة: العمـل الذي نحـن فيه، فيه 
مجاالت اشـتغل أنت بمالك حتى ال يأتي بعد 
أيـام وتقول: ال ندري أين ذهبـت أموالنا؟ أَْو 
هم فقط سـيأكلونها، أَْو يكـون هناك منفذ 
آلخريـن مخربـني مـن الذين هـم منافقون 
يثبطون النـاس عن اإلنفاق، ال تعط شـيئاً، 
أنت اشتغل بحقك أنت، أمامك مالزم معينة، 
أمامك شـعارات معينة اشتغل أنت بفلوسك 
يف هـذا املوضـوع، أمامك أشـخاص معينني 
مـن الذيـن هـم مرشـدون ومعلمـون مّول 
شخصاً أنت لينتقل إىل منطقة يف سيارتك، أَْو 

بفلوسك، اشتغل أنت]. 

طبال تعضغتغ ملا جئص:ـ
ورضب َسـَالُم اللـِه َعَليْه مثـالً يوضح به 
ما ذهب إليه بترصفات الرسول صلوات الله 
عليه وعىل آله، حيث قال: [قضيٌة ملموسـٌة 
بالنسـبة للنبي (صلوات الله عليه وعىل آله) 
يبـدو أنه فعالً يف قضية جمع األموال لتمويل 
رسيـة معينـة، أَْو غـزوة معينـة كان يكون 
خـارج هناك يجمعهـا ال يكـون يف بيته ألن 
هذا منفـذ لآلخريـن يقولـون: [الحظوا كم 
قـد أدخلـوا إىل بيته، الحظوا كم قـد أدخلوا] 
وعندمـا يخرج لو أخرج الـذي عنده ونصف 
مـن حقه زيادة سـيقولون أولئك [هذا فقط 
قـد ال يكـون إال النصـف مما قـد أدخلوا إىل 
بيتـه، ومـا زال الباقـي مراكـم هنـاك] هذا 
ألنـه كان حكيماً ولذا قـال: {يُْؤِتي اْلِحْكَمَة} 
يتحـدث يف اآليـة هذه عن موضـوع الحكمة 
يف وسـط الحديث عـن الجانب املـايل لنعرف 
بأنـه موضوع يجب أن يكون الترصفات فيه 
حكيمـة، ومـع النـاس حكيمة، واملشـاريع 
تكون عـىل أسـاس معرفتك بالجانـب املايل 

أيضاً حكيمة].

الحثص التضغط.. تخرشاته ضطعا طبمرة:ــ
وأشار َسَالُم اللِه َعَليْه إىل اإليجابيات التي 
تتحقق عىل يد األشـخاص الذيـن آتاهم الله 
الحكمـة، حيـث قـال: [{يُْؤِتي اْلِحْكَمـَة َمْن 
يََشـاُء َوَمْن يُـْؤَت اْلِحْكَمـَة َفَقْد أُوتِـَي َخرْياً 
َكِثرياً}(البقرة: من اآليـة269). وألنه عىل يد 
من يؤتـى الحكمـة يكون هناك خـري كثري، 
أعمـال تكـون مثمرة، حركة تكـون مثمرة. 
وإذا ما هناك حكمة يف األخري ال تدري إال وقد 

هم يصيحون منه، من أسـاليبه يكون فيها 
منفـذاً أعني: أنـه يجب أن تفهـم بأنه ليس 
فقـط القضيـة أنني أتحدث مـع الناس عن 
موضوع مايل، يكون عنـدك نظرة عامة بما 
فيها الطرف اآلخر الذي يكون هناك يرتبص 
ألي منفذ يعمل دعاية مضادة، دعاية تثبط، 
تراعـي ُكّل االعتبـارات هـذه هـي الحكمة، 
وإال قـد تكـون مخلصـاً وأميناً فعـالً، لكن 
تنىس جوانب من الحكمـة تكون فيها ثغرة 
للطـرف اآلخـر يعمـل دعايات: [هـذا فقط 
يجمع لنفسـه وليس إال كذا وليس إال...] إىل 

آخره].. 

أطبطئ تعضغتغئ:ــ
وقال َسـَالُم اللِه َعَليْـه: [وألن املال جانب 
حسـاس يُكون التشـكيك تقريباً يؤثر فعالً، 
يؤثر يف الناس التشـكيك أحيانـاً إذَا ما هناك 
ترصفـات حكيمة قـد يكون هنـاك مطالب 
مالية بالشكل الذي يصد الناس عن الحضور 
مثالً يف مجالس معينة، أَْو مناسبات معينة، 
مثـالً إذَا تعـود النـاس عـىل أنـه يف مجلس 
يُقدمون لهم تعاون يف سـبيل الله أَْو أشـياء 
من هـذه. معنى هذا ماذا؟ يكون الشـخص 
الـذي لـو لـم يكـن إال أن مـا لديـه فلـوس 
يستحي أن يسري، أَْو أناس ما قد بلغوا درجة 
مناسـبة يكون مسـتعداً أن يقدم ولو شيئاً 
بسـيطاً، فيكون بالشـكل الذي ينرصفون، 
فـال يحـرضون يف مناسـبات عامـة. ولهذا 
ليـس مناسـباً أن تطـرح قضايـا ماليـة يف 
مجالس عامة، أَْو يف مناسبات عامة، تحدث 
يف املناسـبات العامـة فيمـا يتعلـق بأهمية 
اإلنفـاق، وتقـدم للنـاس املشـاريع العملية 
التـي ينفقون فيها، وال تحـاول أن تطلب يف 
نفس الوقت من الناس شـيئاً. هذه القضية 

ثابتـة ألنه أحياناً قد تحـرج كثرياً من الناس 
الجيدين، يسـتحي أن يذهب عندما ال يكون 
معه فلوس، يسـتحي أن يأتي، [ربما يدعون 
لـيشء وليس عنـدي فلـوس فأبـدوا وكأني 
إنسـان ال يريـد أن ينفـق] يتألـم فعـالً ألنه 
غري متمكن يعطي، ويسـتحي أن يبدو أمام 
الناس وكأنه إنسـان ال يريد أن يقدم شـيئاً 
يف األخـري يجلـس يف بيتـه، وال يحـرض. فال 
يكون موضوع اإلنفـاق، أَْو موضوع دعوات 
املال بالشـكل الذي يعيق النـاس عن الهدى، 
وهو يقدم هذا املوضوع لتمويل الهدى، وألن 

يهتدي الناس ويقيمون دين الله]. 

روِّْض ظفَسك سطى طسألئ أن (اإلغمان أخٌث 
وسطاء):ــ

ونبّه َسـَالُم اللِه َعَليْه إىل نقطة مهمة جداً 
يجـب أن ينتبـه لهـا ُكّل مؤمن، حيـث قال: 
[هنـاك يف موضـوع اإلنفاق أعنـي: إفرتض 
نـاس قدموا تربعـات، أَْو غنائـم حصلت ثم 
يأتـي إنفـاق لطرف معـني، يكـون هناك يف 
بعض األوقـات أولويـات معينة لديـه، فإذا 
الناس من البداية اإلنسـان املؤمن يرسـخ يف 
نفسـيته: بأن اإليمان هو عطـاء. لهذا يأتي 
الحديـث كثـرياً يف مسـألة بأنـه {ِبأَْمَواِلِهـْم 
َوأَنُْفِسـِهْم}. ترتسـخ هـذه النفسـية عندك 
فرتوض نفسـك عىل مسـألة: أن اإليمان هو 
أخذ وعطاء، ويهمك هـو ماذا؟ أخذ أجر من 
الله وما سيأتي من يشء يخلفه الله سبحانه 
وتعـاىل عليـك عندمـا يأتـي إنفاق أمـوال ال 

تكون حساسة عندك]. 

تضمئ رجعل اهللا يف طعضع املال وخرشه:ــ
وتطـرق َسـَالُم اللِه َعَليْـه إىل الحديث عن 
ترصفات الرسـول صلـوات اللـه عليه وعىل 

آلـه يف موضوع املـال، حيث قـال: [يف بعض 
املواقف يف أيام رسول الله (صلوات الله عليه 
وعىل آله) عىل الرغم مما كان يعمل، ويوجه 
النـاس، والقـرآن يتنزل عليـه، أحياناً؛ وألنه 
كانـوا آلفني مسـألة جمع أمـوال، ويغزون 
بعضهـم بعـض وأشـياء مـن هـذه، أحياناً 
يصـري عندهم حساسـية عندمـا يعطي من 
الغنائم أطرافـاً معينني. يف موضوع الحكمة 
الحظ فيما يتعلـق بالتأليف - ربما تأتي بعد 
اآلية - ونتحدث قليـالً حول حديث الحكمة، 
وارتباطها بالجانب املايل ما يسـمى: تأليف. 
يعتقـد البعـض أن التأليف معنـاه: من أجل 
ذلك يرتسخ اإليمان يف نفسه، ويؤمن بفلوس 
ليسـت بالشـكل هذا، أبـداً. التأليـف عندما 
تنظـر إىل املرحلة التي كان فيها رسـول الله 
(صلوات الله عليه وعىل آله) فبدأ يتألف متى 
حصلـت؟ بعد الفتـح تقريباً بعـد الفتح بدأ 
يتألف، هنا الرسـول (صلوات الله عليه وعىل 
آله)، الفتح يمثل انتصاراً كبرياً، ويعترب قهراً 
لطرف، أليس هو يعتـرب قهراً لطرف؟ يعترب 
يف نفس الوقت حكيـم يف هذا املوضوع أعني 
نظرته واسـعة هو رأى الفتح يمثل انتصاراً 
كبريا ًويعترب قهراً لطـرف، أليس يعترب قهراً 
لطـرف؟ يعتـرب يف نفس الوقت ممـا قد يثري 
أطرافاً أخرى، فيكون العدو الخارجي يتوقع 
كيف ستكون الجزيرة هذه بعد الفتح؟ كيف 
سيكون زعماء عشـائر وأطراف أخرى، وقد 
رأى سـلطان محمد قد صار كبرياً وقد صار 
يشـكل خطورة مثالً؟ قضية هامـة جداً أن 
تهـدأ الجزيرة فتبدو السـاحة أمـام الطرف 

اآلخر ساحة هادئة. 
فعندمـا أعطـى أشـخاصاً معينـني مـن 
الغنائـم حصلـت أعتقـد يف [حنـني] غنائـم 
أخـرى للتأليف ليـس من أجل أنـه: يؤمنون 

بفلوس، أبداً. هنا لتسـتقر وضعية يف ظرف 
معـني، ورؤيـة لديه، رؤيـة بعيـدة، ونفس 
املرحلـة ما كانت هي مرحلـة متأخرة؟ هي 
مرحلـة أنـه يعطـي مـؤرشات، ويتجـه إىل 
أطـراف أخرى خارجية، الوضعيـة الداخلية 
مهمة فزعماء عشائر معينني يمكن يسكتّه 
مبلغ يسكت فال يبدو مشاققاً، ال يبدو كذا.. 
قد يمثل مثـالً موطئ قدم للعـدو الخارجي 
الـذي قـد رأى بأن محمـداً كـرب يف الجزيرة، 
يشكل خطورة. العدو الخارجي يمكن يبحث 
عن موطئ قدم له، سكت أولئك، يعطي هذا، 
ويعطي هذا، ويعطي هذا.. واملؤمنون الذين 
هم مجاهدون لم يعطهم شـيئاً، أَْو أعطاهم 

أشياء بسيطة جداً. 
فهنـا هـي مبنيـة عـىل رؤيتـه العامـة 
أشـخاصاً  لتألـف  فقـط  وليـس  للخـارج، 
ليؤمنـوا، ليس هناك إيمـان بفلوس، يف دين 
الله ليس هناك أنـه يقدم يعطيك فلوس من 
أجل أن تؤمن! موقف حكيم يف نفس الوقت، 
أن ال يظهـر بأنـه مـن أجـل هـذا، يف نفس 
الوقـت أن ال يبـدو وكأنـه من أجـل أنهم ال 
يكون عندهم شـقاق فيستغلهم طرف آخر، 
والطـرف اآلخـر ينهـزم نفسـياً عندما يرى 
وضعيته اسـتقامت يف الجزيرة، وهدأت من 
بعـد الفتـح، ال يمكن يقـول: [نريد من أجل 
ال. وال.] أَْو حتى يوحي، قد يكون ماذا؟ قدم 
ففهمت املسألة بأنه معناها: يتألف قلوبهم 
أَْو بمعنى: يستقرون يف إيمانهم، ويسكتون، 
ويجلسـون مؤمنني هكذا.. فهنا تعرف فيما 
يتعلـق باملـال، يف مجـال أخـذه، أَْو يف مجال 
إنفاقـه يجـب أن يكـون هناك حكمـة، وأن 

تعرف أنه مؤثر تأثرياً كبرياً]. 

يف مراحـل الـرصاع مع أعداء الله يحصل حالة خوف، أليسـت طبيعية يف الرصاع عند البرش كبرش 
يحصل خوف ونقص من األموال واألنفس والثمرات أليست هذه تحصل؟ لكن املؤمنني أنفسهم عندما 
يمرون بأشياء من هذه تعطيهم تجلداً تعطيهم صرباً، وعندما تكون هي من جهة الله سبحانه وتعاىل 
تكون إيجابية أيضاً يف نفس الوقت إيجابية، فيجب هنا أن تصرب، تصرب لتنجح يف هذا االبتالء اإللهي 

الذي يعطيك يف نفس الوقت تجلداً. [سورة البقرة الدرس الثامن ص:10]

أحيانـاً تأتـي بعض الصعوبات تكون هي تعترب من أهم األشـياء لإليجابيات التي بعدها، ويكون 

لبعض األعمال التي تبدو صعبة، أَْو بعض املشاكل التي تعرتض الناس أحيانا يكون لها أثر كبري جداً 
يف نفوسهم وبالنسبة للعمل الذي ينطلقوا فيه. [آيات من سورة الكهف ص:17]

قد يكون اإلنسان بطبيعته يعجبه يرى كثرياً كثريأً.. ال، لتكن مركزاً عىل الطيب وأنت تحول الكثري 
هذا إىل طيب، وتكون توجيهاتك أن تحول الناس إىل طيبني بما تعنيه الكلمة، لكن ال تعتقد أن املسألة 
مرتوكة - عندما يقول: ال يسـتوي الخبيث والطيب - سـيميز الخبيث من الطيب، هذه سـنة إلهية، 
وتأتـي بعضها من داخل االبتالءات، هذا خرج من هنا، وهذا خرج من هنا. [سـورة املائدة الدرس 

الثالث والعرشون ص:27] 

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ
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حعغٌث شطسطغظغ طاأبرًا بإخاباه 
إبر اظفةار سئعة ظاجفئ 

 : طاابسات
أعلنت مصادُر طبيٌة فلسـطينية عن استشهاد الشاب تامر نرشتي 
متأثـًرا بإصابته عىل إثر انفجار عبوة ناسـفة خـالل اإلعداد للتصدي 

لقوات االحتالل األسبوع املايض. 
وكان الشهيد أُصيب األسبوع املايض خالل اإلعداد وهو أحد عنارص 

وحدة هندسة العبوات الناسفة يف كتيبة جنني. 
وكانـت كتيبة جنني - رسايا القدس حّملـت االحتالل «اإلرسائييل» 
االثنـني املايض املسـؤولية كاملة عن التفجري الـذي أصاب املجاهدين 
يف وحدة الهندسـة بجنـني، ويف ظل وجود طريان االحتـالل قبل موعد 

االنفجار بدقائق». 
وقالت الكتيبة «إّن األيّام القادمة ستثبت أساليب االحتالل الجبانة 

التي يستهدف بها مجاهدينا األبطال وأبناء شعبنا الصابر».

سحراُت املساعذظني غصاتمعن 
افصخى املئارك
 : طاابسات

يتعّرُض املسجُد األقىص يوميٍّا لسلسلة اقتحامات من املستوطنني، 
ضمـن محاوالت االحتـالل لتهويده، فيما تتصاعد وتـرية االقتحامات 
خالل األعيـاد اليهوديـة، ويتخّللها اعتداءات عـىل املصلني واملرابطني 
ام ما يسـمى عيـد «الحانوكاه»  وإبعادات عن املسـجد، ففي ثاني أَيـَّ
(األنـوار) العـربي، اقتحـم عـرشات املسـتوطنني املتطرفني املسـجد 
األقىص املبارك من باب املغاربة، بحماية مشـّددة من رشطة االحتالل 

الصهيوني. 
ة يف املسـجد  ونرشت رشطة االحتـالل عنارصها ووحداتها الَخاصَّ
األقىص وعند أبوابه، ويف البلدة القديمة بالقدس املحتّلة، تمهيًدا لتأمني 

اقتحامات املستوطنني. 
وفرضـت قوات االحتالل تضييقات وتشـديدات عىل دخول املصلني 
بواباتـه  عنـد  الشـخصية  ُهــِويَّاتهـم  واحتجـزت  الفلسـطينيني، 
الخارجية، وأجربت بعض الشـبان والفتيات عىل الخروج من املسجد، 
تزامنًا مع االقتحامات، مما دفعهم ألداء الفجر يف أقرب نقطة تمّكنوا 

من الوصول اليها. 
ووثّقت عدسـات الكامريات شـبانًا يؤدون صالة الفجر عند أبواب 
املسـجد األقىص بعـد أن منعهم االحتـالل من دخولـه، يف الوقت الذي 
تسـمح فيه رشطـة العـدّو للمسـتوطنني بحرية التنقـل والحركة يف 
املسـجد.  وقد أَدَّى مسـتوطنون طقوًسـا وصلوات تلمودية قرب باب 
حطة بالبلدة القديمة يف القدس، وذكرت مصادر فلسـطينية أن قرابة 
الــ 200 مسـتوطن اقتحمـوا املسـجد األقـىص املبارك منذ سـاعات 

الصباح. 

اجاحعاُد 4 طظ صعات الترس البعري يف 
احائاضات طع سظاخر تضفريغئ حرصغ إغران

 : طاابسات
استُشهد 4 من عنارص الحرس الثوري اإليراني وقوات «الباسيج»، 
االثنني، خالل اشـتباكات مع عنـارص تكفريية يف رساوان يف محافظة 

سيستان وبلوشستان جنوب رشقي إيران. 
وقالـت العالقات العامة يف «مقر قـدس» التابع لحرس الثورة: «إّن 
الشهداء ارتقوا يف عمٍل إجرامي تبعه اشتباك مسّلح مع خلية إرهابية 

يف مدينة رساوان». 
وذكرت أّن الشهداء هم «محمد كودارزي من حرس الثورة اإليراني، 
رحيم بخش برياكي وحميد رضا عبيدي ومحمود نيقاه زاده من قوات 
«الباسـيج».  وقد دفع التواجد القوي والنريان الكثيفة للمدافعني عن 

األمن، عنارص الجماعات اإلرهابية للهروب إىل األرايض الباكستانية. 

الةعاُد اإلجقطغ: دطاُء الحعثاء 
ُتحِسُض طجغثًا طظ وصعد اقظافاضئ

 : طاابسات
َزفَّت حركُة الِجهاِد اإلسـالمي، شهيَدها: تامر عزمي النرشتي، أحد 
أبطـال كتيبة جنني - رسايا القدس، الذي ارتقـى متأثراً بجراحه التي 
أُصيب بها أثناء تأديته واجبه الجهادي يف مخيم جنني بالضفة املحتّلة.  
ونعت حركة الجهاد اإلسالمي الشهيد املجاهد تامر النرشتي، من أبناء 
جنني امللحمة، الذي التحق برفاق دربه من الشـهداء، مؤّكـدًة أن هذه 
الدماء الطاهرة سوف تشعل مزيداً من وقود االنتفاضة املتواصلة عىل 

امتداد الساحات. 
وأشـادت الحركـة بسـواعد «مجاهدينـا يف كتيبـة جنـني - رسايا 
القدس، الذين اسـتهدفوا جنـود االحتالل وقطعان املسـتوطنني قرب 
قرية صانور وبلدات جبع وقباطية وعرابة يف جنني، يف مشهد جهادي 

يليق بتضحيات شعبنا الذي يرنو ليوم حريته». 
وتقدمـت الحركـة «بالتعزية واملباركـة من عائلة الشـهيد الكرام 
وعمـوم أهلنا يف جنني الدم والشـهادة، مؤّكـدين أننا أمام هذه الدماء 
الطاهرة عـىل عهدها والوفاء لها مهما بلغـت التضحيات، حتى دحر 

االحتالل وتطهري املقدسات». 

إغران تساصُض خطغَئ تةسُّج تابسئ لطمعجاد يف سمطغئ اجاثئاراتغئ طسّصثة

الثارجغُئ اإلغراظغئ: اّتعاطاُت واحظطظ بحأن تجوغثظا 
طعجضع باملسّريات ق َأَجاس لعا

 : وضاقت
عمليـة  يف  اإليرانيـة  األمـن  وزارُة  تمّكنـت 
ـدة مـن اعتقال أعضـاء خلية  اسـتخباراتية معقَّ

تجسس وتخريب تابعة للموساد «اإلرسائييل». 
وأَفـادت وكالة األنباء اإليرانية الرسـمية، بأنه 
«تمّكنت وزارة األمن اإليرانية من كشف واعتقال 
شـبكة تجسـس وتخريـب كانت تخطـط للقيام 
بأعمال تخريبيـة يف الصناعات الدفاعية اإليرانية 
من خالل إنشاء رشكات مزيفة وتسويق أمني». 

وكان عنارص هذه الشبكة يُعّدون العّدة لتنفيذ 
عمليـات تخريـب يف الصناعة الدفاعيـة اإليرانية 

عرب تأسيس رشكات صورية وتسويق أمني. 
ولفتت الجهات األمنية اإليرانية إىل أّن «املوساَد 
توّجــه نحَو الرشكات املعرفيـة التي تتعاون مع 
الصناعـات الدفاعية اإليرانيـة؛ ِمن أجل الحصول 

عىل املعلومات». 
وقـد كّلـف الكيـاُن الصهيونـي لهـذه املهمـة 
شخًصا يدعى «فرانك» وهو سمساٌر للمعلومات، 
َحيُث قـام فرانك باتصاالت مع عدد من الرشكات 
اإليرانية واألشـخاص العاملني فيها، تحت غطاء 

مدير تسويق إحدى الرشكات املوفرة لألجهزة. 
وكان هذا الضابُط يف املوساد دعا موظفيه إىل 
ندوة يف ماليزيا وعرفهم عىل شخص هو أَيْـضاً 
ضابـط باملوسـاد، ولكـن له رشكة مسـجلة يف 
سـنغافورة عام 2017م، وكان يجري اتصاالت 
ويبني عالقات مع الرشكات اإليرانية الناشـطة 
يف مجـال «اليـاف الكربـون» وسـائر السـبائك 

املعدنيـة ذات االسـتخدام الخـاص، فيما يقوم 
املعـارض  يف  باملشـاركة  إيـران  يف  مسـاعدوه 
الداخليـة ويرصـدون امللتقيـات العلمية وآخر 
االحتياجات العسـكرية والدفاعية، ويف املرحلة 
الالحقة يراجعون مكاتب الرشكات للتعرف عىل 
املدير التنفيذي ومسؤويل التسويق واألشخاص 
املؤثريـن فيهـا، ثـم يتم توجيـه الدعـوة اليهم 
للقاءات املبارشة يف سـياق النـدوات وامللتقيات 
للتغطية، والتي تقـام يف تركيا وتايلند وبلغاريا 
وعمان وجورجيا للحصـول عىل معلوماتهم يف 

نوع من التسويق األمني. 

ومـن أسـاليبهم إجـراُء اللقـاءات يف الفنادق 
الفخمة بدًال عن مكاتب الرشكات، وتسديد فواتري 
الضيـوف، إالَّ أن وزارة األمـن اإليرانية ومن خالل 
التغلغل يف هذه الشـبكة رصـدت تَحّركاتها طيلة 
هـذه الفرتة، وبادرت إىل اعتقـال العمالء املحليني 
الذيـن كانـوا بصـدد توجيـه رضبـات لألماكـن 
العسـكرية الحساسـة، وذلـك لـدى وصولهم إىل 

إيران. 
ولم تكن هـذه الحادثة األوىل مـن نوعها، فقد 
عمـل الكيان الصهيوني ويعمل عىل زعزعة األمن 

يف إيران عن طريق عمالئه وأدواته يف املنطقة. 

 : وضاقت
أّكــد املتحـدُِّث باسـم الخارجية 
أن  كنعانـي،  نـارص  اإليرانيـة، 
االتّهامـات التـي وجهتهـا الواليات 
املتحـدة األمريكيـة إىل إيران بشـأن 
إمَداد موسكو باملسـرّيات إلرشاكها 
يف العملية العسـكرية «ال أََساس لها 

من الصحة». 
أمـس  بيـان،  يف  كنعانـي  وقـال 
وكالـة  رئيـس  «مزاعـم  األول: 
التجسـس األمريكية بشأن التعاون 
بني إيران وروسـيا، وكذلك اتّهاماته 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف ما 
يتعلق بالحرب يف أوكرانيا، ال أََساس 
لها من الصحة، وهي جزء من حرب 

الدعاية األمريكية ضد طهران». 
وأضـاف: «التعـاون بـني إيـران 
وروسـيا يف مختلـف املجـاالت، بما 
يف ذلـك التعـاون الدفاعي، يتوّسـع 
يف إطـار املصالـح املشـرتكة، وبمـا 
يتوافـق مـع الحقـوق وااللتزامات 
الدولية للبلدين، وليس ضد أي دولة 
ثالثة».  وأعلنـت الحكومة اإليرانية 
ـام أّن سـلطات كييـف لـم  منـذ أَيـَّ
تقّدم أي دليل عىل اسـتخدام روسيا 
طائـرات مـن دون طيـار إيرانية يف 
أوكرانيا، وذلك خالل اجتماع الخرباء 

بني البلدين. 

وقال وزير الدفاع اإليراني، محمد 
رضـا آشـتياني، خـالل اجتماع مع 
لجنـة األمـن القومـي والسياسـية 
الخارجيـة يف الربملـان: «لـم يقـّدم 
الجانب األوكراني خالل االجتماع أي 
دليٍل عىل استخدام روسيا الطائرات 
املسرية اإليرانية يف الحرب»، وأوضح 
لت «تقديم  آشـتياني أن أوكرانيا أجَّ

األدّلة إىل االجتماع املقبل». 
يأتي هذا االجتمـاُع بعَد ما كانت 
بعثة إيران الدائمة لدى األمم املتحدة 
أعلنـت منـذ أسـبوعني أّن «طهران 
وكييف اتخذتـا خطوات مهمة فيما 
يخص إنهاء سوء الفهم حول قضية 

املسـرّيات املزعومـة عـىل مسـتوى 
وزراء الدفـاع»، مشـريًة إىل أن «هذا 
األمر سيسـتمّر حتى تبديد أي سوء 

فهم يف هذا الصدد». 
وكان االتّحـاد األُوُروبي أعلن، يف 
وقت سـابق، فـرض عقوبـات عىل 
إيران شـملت «4 أفـراد و4 كيانات 
يف ضـوء تقويـض سـالمة أوكرانيا 
طائرات  روسيا  ومنحها  وسـيادتها 

مسرية». 
وجـّددت الخارجية اإليرانية نفي 
االتّهامات األوكرانية لطهران بشأن 
إرسـال أسـلحة ومعدات عسـكرية 
اسـتعدادها  وأّكــدت  روسـيا،  إىل 

لحـل األزمـة يف أوكرانيا بالوسـائل 
الدبلوماسية والسعي لوقف الحرب. 
وإيـران نفتـا  يُذكـر أن روسـيا 
املزاعَم الغربيـة والتقارير اإلعالمية 
طهران  بتزويـد  املتعّلقة  األمريكيـة 
ومسـرّيات  بصواريـخ  ملوسـكو 

الستخدامها يف أوكرانيا. 
وكان وزيـر الخارجيـة اإليرانـي 
حسني أمري عبد اللهيان أّكـد يف وقت 
سابق استعداد بالده إلجراء تحقيق 
مشـرتك مع أوكرانيا بشـأن مزاعم 
اسـتخدام روسـيا طائرات مسـرّية 

إيرانية خالل العمليات القتالية. 
وسـبق أن أّكـد أمري عبد اللهيان 
أّن «طهران لن تقدم أي سـالح؛ ِمن 
أجل اسـتخدامه يف حرب أوكرانيا إىل 

أي طرٍف عىل اإلطالق». 
ونفـت وزارة الخارجية اإليرانية 
االتّهامـات  مناسـبة  مـن  أكثـر  يف 
الغربية املوجهة إىل طهران بإرسـال 
أسلحة ومعدات عسكرية إىل روسيا 
يف ظل األزمة الحالية، مؤّكـدة أن «ال 

أََساس لها». 
وتواصـل الـدول الغربيـة، وعىل 
رأسـها الواليات املتحدة وبريطانيا، 
وعسكرية  مالية  مسـاعدات  تقديم 
ضخمـة ألوكرانيا، وذلك منذ انطالق 
ة  العملية العسكرية الروسية الَخاصَّ

يف 24 شباط/ فرباير املايض. 

الحغُت صاجط: طع تصاُذِف 
املسآولغئ الفرخُئ طسثوطٌئ 

والترغُص غتاول
 : طاابسات

رأى نائـُب األمـني العـام لحزب الله الشـيخ 
نعيـم قاسـم أن «ال أحـد مـن النـواب يف موقع 
مسـاءلة زمالئه النـواب، فُكلُّ نائـب وكل كتلة 
نيابيـة يتحملـون مسـؤولية انتخـاب رئيـس 

للجمهورية». 
ويف تغريـدة عىل حسـابه عىل «تويـرت»، قال 
الشيخ قاسم: «بسبب عدم وجود أغلبية متَِّفقة 
ترجـح االنتخـاب تحتـاج الكتـل إىل االتّفـاق»، 
ُمضيفاً «اجلسـوا واختلفوا فقد تنفتح فرصة، 
ولكن مع االختالف وتقاذف املسؤولية فالفرصة 

معدومة. الحريُص يحاول».

السراق: املعخطغعن غساثضرون الثضرى الثاطسَئ 
لاترغِر طثغظاعط طظ «داسح»

 : طاابسات
 يسـتذكُر أبناُء املوصل بشـكٍل عام 
خـاص  بوجـه  نينـوى  سـهل  وأبنـاء 
الذكـرى الخامسـة لتحريـِر مدينتهـم 
العزيزة من سيطرة عصابات «داعش» 

اإلجرامية. 
تلـك امللحمـُة الخالـدُة التـي أثلجت 
ظهـر  وقصمـت  العراقيـني  صـدور 
اسـتباح  الـذي  اإلجرامـي،  «داعـش» 

املوصل يف غفلة من الزمن. 
وتحريـُر املوصل فتح الباَب واسـًعا 
أمام عودة أهلها إىل منازلهم بعد النزوح 
وإىل حياتهم الطبيعية، وعادت األقليات 
ملناطقهـا بعد أن حاول اإلرهاب تمزيق 

النسيج االجتماعي فيها. 
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آثروا الحياَة الباقيَة عىل الحياة الفانية، انطلقوا بصدٍق 

وا منه أنفسـهم وأرواحهم،  وإخـالٍص مع خالقهـم، َرشَ

سـالت دماؤهم الطاهرُة عىل تراب هـذه األرض الطيبة 

فروت تربتَها وأنبتت أشجاَر النرص والتأييد وأثمرت عزًة 

وكرامـة، حتى أصبحـت ذكراهم محطًة نسـتلهُم منها 

الدروَس والعرب. 

 لقد لفتـت تضحياتهم أنظار العالم الذي أصبح ينظر 

إىل هذا الشـعب نظرة إعـزاز وإجالل لعظيم ما سـّطره 

من بطوالت سـتُخلَّد عىل صفحات التاريخ البيضاء جيالً 

بعد جيل، وستتعلم منه األجيال املعنى الحقيقي للحياة، 

وكيـف تواِجُه قـوى الطاغوت والضـالل، وترُفُض أنواع 

الظلم والفساد مهما بلغ حجُم التحديات واملعاناة. 

إنّها ليست ذكرى عابرة تمر علينا ُكـّل عام، بل ذكرى 

حيـة يف قلوبنا تزداد وهجاً يف هذا الشـهر من ُكـّل عام، 

لتكـون لهـم محطـة تختص بهـم دون غريهـم، لتخلد 

ذكراهم، كأقل واجب تجاه ما قدموه، وتقدم لنا دروسـاً 

نتعلـم منها الصـرب والثبات عـىل الطريق الذي سـلكوه 

والنهج الذي اختاروه، فتجسـدت فيهم أرقى النماذج يف 

البـذل والعطاء، ليتبوَّؤوا مكانًة مـع النبيني والصديقني 

والشـهداء والصالحني، حتى أصبحـت ُكـّل أرسة تفاخر 

أن لديها شهيداً ضحى بروحه دفاعاً عن الدين وعن تراب 

هـذه األرض، ولم يقبـل بحياة الذل والهـوان والخضوع 

للمعتدين واملحتّلني، ولـم يتأثر برتغيب أَو ترهيب، وظل 

شامخاً ثابتاً مقاوماً حتى لقي الله شهيداً. 

لقـد كان ألُولئك الرجال الصادقني بالغ األثر يف أرسهم 

ويف محيطهـم الذي عاشـوا فيـه؛ ملا تحلوا بـه من كرم 

األخـالق وعايل الصفات، حتى أصبـح من عرفهم يقطع 

عىل نفسـه العهود أن يسـري عىل خطاهم وأَالَّ يحيد عن 

نهجهم، فأصبحوا ُقدوًة لغريهم ممن سلك الطريق ذاته. 

ثقافـُة الِجهـاد واالستشـهاد غـدت جزءاً مـن ثقافة 

هذا الشـعب بفضل الله ثم بفضل املسـرية القرآنية التي 

عّرفـت النـاس معنـى االنطالقة يف سـبيل اللـه والعمل 

ملرضاته، ليكون رضوانه تعاىل أسـمى غاية يسعى إليها 

اإلنسان يف هذه الحياة، دون أن تثنيه التحديات واملعاناة 

التي يعانيها يف سـبيله، بل قد يراها متعة؛ ألَنَّها يف سبيل 

اللـه ال يف سـبيل أحد سـواه، لتهون ُكـّل معانـاة وألم يف 

سبيله تعاىل. 

وسـتظل هذه الثقافة جزءاً من ُهــِويَّة يمن اإليَمـان 

والحكمـة الـذي قدم ومـا زال يقدم التضحيـات ويقدم 

قوافل الشـهداء، حتى يحّقق اللُه لـه النَرص ويكتَُب عىل 

يديه تحريَر ُكـّل شرب من تراب هذه األرض، وتحريَر ُكـّل 

املقدسات اإلسالمية. 

طا ُخظسئ الرَُّتإ السسضرغئ إقَّ لعضثا رجالطا ُخظسئ الرَُّتإ السسضرغئ إقَّ لعضثا رجال
سئث الصعي السئاسغ

تغُمـُر الكثـريَ من أبنـاء وطنـي مشـاعُر الفخر 
والشـموخ، ومظاهر العزة واألنفة، حني يسري بهم 
موا أبصارهم صوراً  الركب وهم يشـاهدون أينما أَمَّ
ألُولئك الشهداء الشباب، من أبطال الجيش واللجان 
الشعبيّة، وقد توسموا بأنواط خدمة الدين والوطن، 
وظهـر البعـض منهم وهم يرتـدون البـزاة والرتب 
العسـكرية املختلفة، ويدرك املنصف أنها قد شـعت 
من ضمائرهم، وانطلقت من جباههم، قبل أن تعتيلَ 
أكتاَفهم حتى ارتقوا شـهداء مقبلـني غري مدبرين، 
كرجـاٍل نادرين حقاً، يسـتحقون أكثر منها بكثري، 
رجـاٌل مضوا مسـجلني بها وبدونهـا أعظم وأرشف 

املواقف وأروع البطوالت والتضحيات وأرقاها عىل اإلطالق. 
يف املقابل، يظهر البعض اآلخر بمظهٍر عجيب، حيال ما يشاهد 
مـن التكريم البسـيط لشـهدائنا األبطال، بل نجدهـم يتوقدون 
غريًة، ويحرتقون حسـداً، ويتشـدقون ضجيجـاً، وتخرج خبايا 
نفوسهم، إما ترصيحاً أَو تلميحاً، وكأنهم حريصون عىل النظام 
والقانون والدسـتور اليمني أكثر من غريهم، ويتساءلون بُخبٍث 
عن الكيفية التي اسـتحق بها هؤالء الشهداء الشباب تلك الرتب 

واألنواط العسكرية. 
ويتنـاىس هؤالء أن اليمن األرض واإلنسـان، عاشـت وال تزال، 
أكثر من سبع سنوات تحت وطأة الحرب والبغي والعدوان وجور 
التطويق والحصار، وال يزال املتشـدقون الذين من املفرتض بهم 
أن يكونـوا هـم يف مقدمة الصفوف دفاعاً عـن األرض والعرض، 
ـة بهم، وكأن  وعـن العقيدة والرشف، منشـغلني يف أمـوٍر َخاصَّ

الوطن والشعب اليمني ال يعنيهم يف يشء! 
وفيمـا هب هؤالء الشـهداء األبطـال ملقارعة العـدوان ووثبوا 

يف وجه مخّططاته ومشـاريعه التدمريية، وقدموا يف سـبيل ذلك 
أرواحهـم واسـرتخصوا دماءهم، وقـف من سـواهم محايدين، 
أمتهـم  قضايـا  ومتناسـني  خائفـني،  متخاذلـني، 
املصرييـة ومتعللـني بذرائـَع واهيـة، ال تصمد أمام 
مشهٍد واحد من مشـاهد األشالء والضحايا األبرياء 
عـىل مـدى السـنوات املاضيـة، ويطلقون مـربّراٍت 
باهتـة، ال تثبت أمام طلعة واحـدة لطائرات تحالف 
البغـي والعـدوان وهـي تسـتبيح السـيادة اليمنية 

وتذبح سماء الوطن ناهيك عن أبنائه. 
نعم.. قد يكون أكثُر هؤالء الشهداء األبرار –سالم 
الله عليهم– لم يدخلوا الكلياِت واملعاهَد العسكرية، 
ولـم يحصل يوماً أن أقسـموا بالَقَسـم العسـكري 
املعروف الذي يرّددُه امللتحقون الجدد أَو املنتسـبون 
للسـلك العسـكري ُعُمـوًما، إذ لم يكن لدى هؤالء الشباب متسٌع 
مـن الوقت بأن يتشـبعوا كما يقال بالحياة العسـكرية وصفات 
االنتماء إىل الجندية، غري أنهم وخالفاً عمن سـبقهم يف االنتساب 
لسـلك العسكرية، كانوا هم أكثَر وفاًء للَقَسم العسكري، وأرسَع 
اسـتجابًة لنداء الواجب املقدس، وأعظم تجسيداً لرشف االنتماء 
للجنديـة الحقـة، وأوفاهم تمسـكاً وإخالصـاً ملبادئهـا الدينية 

والوطنية واألخالقية. 
وعليـه.. ندعـو املجلـس السـيايس األعـىل ومجلـيس النواب 
والشـورى وحكومة اإلنقاذ الوطني يف صنعاء، العمل عىل دراسة 
آليـة تثبيت ُكـّل شـهيد بدرجتـه الوظيفية مـع الرُّتبة املمنوحة 
واعتمادهـا إدارياً وتعزيزها مالياً، واسـتصدار قرارات منح ُكـلِّ 
شهيد «ِوساَم الرشف البطويل»، كأقلِّ واجٍب نجو الشهداء األبرار، 
وهي مناسـبة أَيْـضاً للوفاء للجرحى األوفياء بمنحهم جزًءا من 

اهتماماتنا يف اإلطار، والله من وراء القصد. 


