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أّكـد املجلس السـيايس األعـىل بصنعاء عىل 
وحدة اليمن ورفِضه كافَة التواجد العسـكري 
فيهـا  بمـا  اليمنيـة،  األرايض  عـىل  األجنبـي 
األمريكي والربيطاني والسـعودّي واإلماراتي، 
كما أّكـد عىل التمسـك بأولوية املِلف اإلنساني 
يف أيـة حوارات؛ باعتباره اسـتحقاقاً إنسـانياً 

وقانونياً للشعب اليمني.
وقـال املجلـس يف اجتمـاع اسـتثنائي ُعقد، 
أمـس: إن «تحذيـرات قائـد الثـورة يف خطابه 
األخـري واضحة لـكل الحريصني عىل السـالم 
يف اليمـن واملنطقة ويجب أال تسـتمر املماطلة 

والتأخر يف فهم الرسائل».
وأوضـح املجلس أن «للشـعب اليمني الحقَّ 
يف التعامل مـع أي تواجد عسـكري؛ باعتباره 
عدواناً واحتـالالً، واتِّخاذ ُكــّل الخيارات لنيل 
الحريـة الكاملة واالسـتقالل التـام»، محّمالً 
تحالف العـدوان املسـؤولية الكاملة عن نهب 
الثـروة الوطنيـة وحرمـان الشـعب منها عىل 
مدى السـنوات الثماني، وقطعه ملرتبات كافة 
موظفي الدولـة وتوقف الخدمات، ومؤّكـداً يف 
الوقت ذاته رفَضه وإدانته للمساعي األمريكية 
يف عرقلـة التفاهمـات بشـأن رصف مرتبات 

املوظفني من ثرواتهم الوطنية. 
ودعا املجلـس األمَم املتحدة للنأي بنفسـها 
عـن رشعنة الحصـار عـىل اليمن، مسـتنكراً 
إجـراءاِت عرقلـة وصـول السـفن إىل مينـاء 
الحديدة وحّملها مسؤولية أية عرقلة، كما دعا 
األمـم املتحدة وفرقها إىل عدم التورط يف فرض 
أيٍّ من املمارسات التي تؤدي إىل عرقلة وصول 

السفن. 
ويأتي هذا البيـان، بعد خطاب لقائد الثورة 
ام  السـيد عبد امللك بدر الديـن الحوثي، قبل أَيـَّ
بمناسـبة الذكرى السنوية الستشهاد الرئيس 
صالـح الصمـاد، والذي أّكــد فيه عـىل ثباِت 
املوقـف اليمنـي ِسـلماً أَو حرباً، وفـق الحالة 
التـي يريد تحالف العدوان فيهـا إعادَة حقوق 
اليمنيني؛ ولهذا يؤّكـد املجلس السيايس األعىل 
بصنعـاء أن يف تحذيـرات القائد مـا يكفي ألن 
يـدرك الجميـع مصالَحـه ويكتفـي بحقوقه 
وينجـو مـن عواقب الغطرسـة واللهـث وراء 

األطماع غري املرشوعة. 
 

ق وصئ لطمراوغئ:
وتأتي الرسائُل السياسية للمجلس السيايس 
األعـىل بصنعاء لتكمـل الرسـالة الثورية التي 
أطلقها قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثي، وللرسـالة الشـعبيّة التي خرج فيها 
الشـعُب اليمني يف مسريات حاشدة يف مختلف 
محافظـات الجمهوريـة، يف داللة عىل واحدية 
املوقـف، وعـىل خيار املـيض نحو ما هـو أبعد 

ملواجهة العدوان إذَا اقتىض األمر ذلك. 
ويف االجتمـاع نـّوه السـيايس األعـىل إىل أن 
«تحذيرات قائد الثورة السـيد عبدامللك الحوثي 
يف خطابه األخـري واضحة لكل الحريصني عىل 
إحـالل السـالم يف اليمن واملنطقة»، يف إشـارة 
إىل أن التنصـل عن دفع اسـتحقاقات الشـعب 
سيضاعف فاتورة الخروج من املستنقع الذي 

دخلت فيه دول العدوان ورعاتها طمعاً. 
ولفت السـيايس األعىل عنايَة املتغطرسـني 
برسالة شديدة اللهجة اعتربها بعُض املراقبني 
اإلنـذاَر مـا قبل األخـري، َحيُث قـال املجلُس يف 
اجتماعـه االسـتثنائي، أمـس: إنـه «يجب أال 
تسـتمرَّ املماطلـة والتأخر يف فهم الرسـائل»، 
يف تأكيـد عىل أن لجـوَء العدوان عىل اللعب عىل 
عامـل الوقـت املطول واملسـتقطع مـن زمن 
التفاهمـات، وتمييـع مسـارات مخرجاتهـا، 

سـيقود لنتاج معاكسـة لحسـابات العدوان 
ورعاته، وهو األمر الذي يزيد من إغالق فرص 
التملـص والتنصـل أمـام العازفني عـن دفع 

االستحقاقات العادلة واملرشوعة. 
 

املماذطئ ترشُع السصش:
تغيـريَ  العـدوان  تحالـُف  يحـاوُل  وفيمـا 
املفاهيم وعكَس مسـار األحداث والبحث عن 
ثغـرات هنـا أَو هناك لتغييـب أيٍّ من املطالب 
الوطنية املرشوعة، سـواء يف الجانب اإلنساني 
أَو الجانـب العسـكري أَو الجانب السـيايس، 
أوصد الطرُف الوطني آخَر األبواب أمام تحالف 
العدوان، وجعل تلـك املِلفات يف باب واحد غري 
منقسـم؛ وهـو مـا يحتـم عـىل دول العدوان 
الخروَج من ذلك الباب وتسـليم ُكـّل الحقوق، 
َحيُث أّكـد املجلس السيايس األعىل أن «للشعب 
اليمني الحق يف التعامل مع التواجد العسكري 
األجنبـي؛ باعتبـاره عدواناً واحتـالالً، واتِّخاذ 
ُكـّل الخيارات لنيل الحرية الكاملة واالستقالل 
التام»، فضـالً عن تأكيد السـيايس األعىل عىل 
«التمسـك الدائم بأولوية امللف اإلنساني يف أية 
حوارات؛ باعتباره استحقاقاً إنسانياً وقانونياً 
للشـعب اليمنـي»، وهنـا رسـائل تؤّكــد أن 
مطالـَب الطرف الوطنـي املرشوعة لم تقتْرص 
فقط عىل امللفات اإلنسانية، فقد أَدَّت املماطلُة 
يف تلبيتهـا ومحـاوالت التنصل عنهـا، إىل رفع 
سـقف االسـتحقاقات العادلة التي يجب عىل 

تحالف العدوان إعادتها ألصحابها. 
ويف ذات السـياق، أّكــد السـيايس األعىل أن 
محـاوالت اجتـزاء الحقوِق وتقسـيطها باتت 
مكشـوفًة ولن تلقى بيئًة حاضنة لها، منوًِّها 
إىل أن املسـاعي األمريكيـة عىل مسـار عرقلة 
التفاهمـات وإعاقـة رصف مرتبات املوظفني 
مـن ثرواتهـم الوطنيـة، لن تكون قـادرة عىل 
تمييـع الحقـوق، فضـالً عـن كونهـا عوامَل 
ال  االسـتحقاقات،  فاتـورة  رفـع  يف  تسـاهم 
سـيَّما مع انكشـاف مخّطط التجويع والنهب 

واالحتالل العسكري. 
 

أبعاُب الاعرُّب طشطصئ و»الثغارات» طفاعتئ:
وقد أّكـد السـيايسُّ األعىل الجديـَة الوطنيَة 
يف استخدام الخيارات الالزمة لصون الحقوق، 
َد التأكيَد عىل وحـدة اليمن ورفضه  َحيـُث َجـدَّ

لكافة التواجد العسكري األجنبي عىل األرايض 
والربيطانـي  األمريكـي  فيهـا  بمـا  اليمنيـة 
والسـعودّي واإلماراتي، والرفض القاطع ألية 
مسـارات تطيـل الوقت عـىل حسـاب معاناة 
الشعب اليمني، يف حني تدارس رئيُس وأعضاء 
السـيايس األعىل إفرازاِت املرحلـة املاضية منذ 
انتهاء الُهدنة، والسـيناريوهات التي قد تدُخُل 
حيـَز التنفيـذ؛ بغـرض «الحفاظ عىل سـيادة 
اليمـن وانتـزاع حقـوق الشـعب اليمنـي عرب 
مختلف املسارات والخيارات»، يف رسالٍة توحي 
بـأن الُحَجَج قـد أزيحت عن الطـرف الوطني 
وبـات مرشوعاً وفرضاً عليه اللجـوُء إىل الردع 
النوعي الذي يعرُف الجميُع أنه الكفيُل بإعادة 

االستحقاقات لليمن أرضاً وشعباً. 
ومع هذه املعطيات، تشـري السـيناريوهات 
إىل أن أبـواب التهـرب والتملـص باتـت شـبه 
مغلقة أمـام تحالف العدوان، ولـم يعد أمامه 
الوقـت الـذي يحتاجـه للمسـاومة واملنـاورة 
وتفريـخ املطالب املرشوعـة، يف املقابل أعطى 
الطرف الوطني اإلنذار األخري للوسـيط األممي 
للنأي بنفسـه عن هذا التصعيد الناعم، والذي 
هو أشدُّ خطورة من سابقه، َحيُث دعا املجلس 
السـيايس األعىل األمم املتحـدة إىل التوقِف عن 
رشعنـة الحصار عـىل اليمن، ومشـاركتها يف 
عرقلـة السـفن الواصلـة إىل مينـاء الحديدة؛ 
اسـتجابًة لتوّجـهات العـدوان وخلط األوراق 

ومحاوالت العودة إىل نقطة الصفر. 
يف حـني وّجـه السـيايس األعـىل دعـوة إىل 
الفـرق األممية دعاهم فيهـا إىل تجنب التورط 
يف فـرض أيٍّ مـن املمارسـات التـي تـؤدي إىل 

عرقلة وصول السفن، وهنا رسالة توحي بأن 
خياراِت العدوان للمماطلة بواسـطة املناورات 
األمريكيـة أَو املغالطـات األمميـة باتـت غري 
ممكنـة، ال سـيَّما أن حقيقَة الـدور األممي يف 
التناغم مع تَحّركات العـدوان والحصار باتت 
واضحـة، وقد صار الخطاب واحداً إىل ُكـّل تلك 
املنظومة املشـاركة يف قتـل اليمنيني قصفاً أَو 

جوعاً وحصاراً. 
 

إظثاٌر سسضري.. تاضرون يف 
طسرضئ اجاسادة التصعق:

إىل ذلـك، جـّددت القـواُت املسـلحة اليمنيُة 
التأكيَد عىل حضورها غري املسـبوق يف تغطية 
الخيـارات التـي تحّددهـا القيـادة يف معركـة 
اسـتعادة الحقـوق، موجهـة إنـذاراً يزيد من 

اكتمال الحجج عىل تحالف العدوان. 
فبعـد ترصيحات نارية لوزيـر الدفاع اللواء 
الركـن محمـد العاطفـي، تحـدث بهـا نهايَة 
األسـبوع املـايض، وكشـف فيهـا عـن مـدى 
اسـتعداد الجيـش لتأديب دول العـدوان، أّكـد 
رئيس هيئة األركان العامة، اللواء الركن محمد 
الُغمـاري، أن «تحذيـَر قائـد الثـورة لتحالـف 
العدوان يحتُّم عليهم رسعَة االستجابة ملطالب 
شعبنا والرحيل من ُكـّل شرب يف أرض الوطن». 
ونـّوه رئيـس هيئـة األركان العامـة إىل أن 
«القواِت املسلحة بكافة التشكيالت العسكرية 
عىل أتمِّ الُجُهوزيِة واالسـتعداد وأفضل من أي 
وقت مىض ألية خيـارات تتطلبها املرحلة»، يف 
إشارة إىل أن سـقف الردع الذي تحّدده القيادة 
سـيكون داخل نطاق قدرات القوات املسـلحة 
مهما كن حجم الردع أَو مساحته أَو طبيعته. 
ومـع أن التجـارَب السـابقَة التي عاشـها 
تحالُف العدوان جعلته يدرُك مدى الخطر الذي 
يرتبـص به جـراَء إرصاره عىل سـلب الحقوق 
وبسـط النفـوذ، َفـإنَّه وبعد هـذه التحذيرات 
بـات يملُك فقـط طريقاً واحـدًة وبابـاً واحداً 
للخروج مـن الخطر، غري أن هذا الباَب عتباته 
ثروات الشـعب ومرتبات املوظفني ومعاشات 
املتقاعديـن وجـزر وسـواحل وأرايض اليمن، 
وهـي ما ال يجـوز لتحالف العـدوان أن يخرَج 
دون تسـليمها، وعليه أن يخرَج من هذا الباب 
دون أن يستبدَل قوالً أَو فعالً غري الذي قيل له، 

وقد أعذر من أنذر. 

املةطج السغاجغ افسطى: الاعاجث افطرغضغ والربغطاظغ 
اتاقل غساعجُإ الطرد والثغارات طاعشرة

جّثد اإلظثار ودسا افطَط الماتثة لاةظإ الاطرف وأّضـث سثَم الاظازل سظ التصعق

   رئغج عغؤئ افرضان: 
الصعات المسطتئ 

سطى أتط الةععزغئ 
واقجاسثاد أشدض طظ 

أي وصئ فغئ خغارات 
تاططئعا المرتطئ
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يف فضيحـة جديدة تكشـُف وقوَف تحالف 
العـدوان ومرتِزقتـه وراء األزمـة املعيشـية 
واالقتصاديـة التي يعيشـها اليمنيون والتي 
تعترب األسـوأ عىل مستوى العالم، كما تؤّكـد 
صوابيـة موقـف صنعاء، أقـر محافظ البنك 
املركزي يف عدن، املرتِزق أحمد غالب املعبقي، 
بـأن طباعة كمياٍت ضخمٍة مـن الُعملة غري 
القانونيـة هـي السـبب وراء انهيـار الريال 

اليمني يف املحافظات واملناطق املحتّلة. 
وقـال املرتـِزق املعبقـي يف حديـث لقنـاة 
«اليمـن» التابعـة للخونـة: إن املبالـغ التـي 
طبعتهـا حكومـة املرتِزقـة خالل السـنوات 

املاضية «كانت مهولة وتفوق الحاجة».
وينسـف هذا االعرتاف ُكـّل الدعايات التي 
حاولـت حكومـة املرتِزقة وتحالـف العدوان 
ترويجهـا؛ ِمـن أجل تربيـر مؤامـرة طباعة 
السـيولة  نقـص  مـربّر  وأبرزهـا  العملـة، 

والحاجة إىل أوراق نقدية. 
وكانت صنعاء قد كشفت يف وقت سابق أن 
حكومة املرتِزقة وبإيعاز من تحالف العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي قامت بطباعة 
ما يفـوق 5 تريليونات ريال مـن العملة غري 
القانونيـة؛ ما أَدَّى إىل انهيـار قيمة الريال يف 

املناطق املحتّلة. 
حكومـة  أن  املعبقـي  املرتـِزق  وأوضـح 
املرتِزقـة لـم تكن تكـرتث لتداعيـات عملية 
طباعـة العملـة، ُمشـرياً إىل أن تركيزها كان 
ا «عـىل تغطيـة نفقاتهـا بالطريقـة  منصبّـٍ
السـهلة وهـي طباعـة النقـود بـدون قيود 

وبدون معايري». 
َوأََضـاَف أن: «هذا هو سبب االنهيار الكبري 

لسعر رصف العملة».
وتكشُف هذه الترصيحاُت حجَم الالمباالة 
التي تتعامل بها حكومة املرتِزقة إزاء معاناة 

املواطنني، وما يمـس وضَعهم املعييش، وهو 
ة التي  مـا يؤّكــد بـدوره أن الفوائـد الَخاصَّ
حصـل عليهـا قـادة حكومـة املرتِزقـة من 
وراء عمليـة طباعـة العملة، لم تكن سـوى 
ثمـٍن للمسـاعدة يف هندسـة واحد مـن أبرز 
مسـارات الحـرب االقتصاديـة عىل الشـعب 
اليمنـي والتي أراد تحالف العدوان من خالله 
تركيـع اليمنيني للقبـول بإمالءاته ورشوطه 

واالنرصاف عن مواجهته. 
لكـن صنعاء اسـتطاعت تحييـَد تداعيات 
هذا املسـار العدواني، من خـالل منع تداول 
األوراق النقديـة غـري القانونيـة يف املناطـق 
الحرة، وهو ما خلق حالة اسـتقرار واضحة 

يف سـعر العملة املحليـة بني املناطـق الحرة 
واملحتّلة، وبفارق يتجاوز الضعف. 

واسـتخدمت قيـادات املرتِزقـة الكميـات 
الضخمة من األوراق النقديـة غري القانونية 
لـرشاء مبالـغ كبرية مـن العمـالت الصعبة 
ـة، باإلضافـة إىل تمويل  لحسـاباتهم الَخاصَّ
املليشـيات والتنظيمات اإلجراميـة املرتبطة 

بهم. 
وال تـزال العملـة املحليـة يف املحافظـات 
املحتّلـة يف انهيـار ُمسـتمّر برغـم الحديـث 
املتكـّرر من قبـل حكومة املرتِزقـة وتحالف 
العدوان عن «معالجات» و»إصالحات» بما يف 
ذلك اإلعالن األخري عن تقديم وديعة سعوديّة 

هي يف األََسـاس قرض يضاعف الدين املحيل 
ويعمق املشاكل االقتصادية. 

وتلجأ حكومة املرتِزقـة وتحالف العدوان إىل 
تخفيض سـعر الرصف أليام محدودة؛ ِمن أجل 
امتصاص السخط الشعبي املتواصل أَو الرتويج 
لدعاية سياسية معينة، لكن العملة رسعان ما 

تعود للتدهور وبشكل أسوأ ُكـّل مرة. 
وتؤّكـد اعرتافاُت املرتِزق املعبقي صوابية 
موقف صنعاء بشأن رفِض الُعملة املطبوعة 
والتمسك برضورة معالجة امللف االقتصادي 
قبل أي َحـّل سـيايس؛ ِمـن أجل وقف الحرب 
االقتصادية التي يستخدمها تحالف العدوان 

كسالح. 

أخبار

المرتجق المسئصغ غآّضـث أن ذئاسئ افطعال بثون صغعد وبثون تاجئ ضاظئ «الطرغصئ السعطئ» لامعغض ظفصات الثعظئ!

ذئاسئ افوراق الظصثغئ جئإ اظعغار السمطئ املتطغئ

املرتجصئ غصرون بالعصعف وراء سرصطئ شاح الطرق يف تسج 

تضعطئ المرتجصئ تسارف: 

ئ شعق طخطتئ أبظاء المتاشزئ طتطض طعاٍل لطسثوان غآّضـث أن شخائض المرتِجصئ وضسئ طخالتعا الَثاخَّ

 : خاص
األمريكـي  العـدوان  مرتِزقـة  اعـرتف 
السـعودّي اإلماراتي بزيـف دعايات «حصار 
تعز» من قبـل قوات الجيش، وبأن فصائلهم 
هي املسـتفيدة من قطع الطرقات املؤدية إىل 
املدينة وهي مـن عرقلت جهود فتحها خالل 

الفرتة األخرية. 
وقال املحلل السـيايس املـوايل للعدوان فهد 
العريقـي يف لقـاء مع قنـاة «اليمـن اليوم» 
فتـح  عرقـل  مـن  إن  للمرتِزقـة،:  التابعـة 
الطرقـات يف محافظـة تعز خـالل اللقاءات 
التـي أرشفـت عليها األمـم املتحـدة لم يكن 

الجانب الوطني يف صنعاء. 
َوأََضـاَف أن املبعوث األممي أشـار يف لقاء 
مع بعض الشـخصيات إىل أن طرف املرتِزقة 
هـو مـن عجـز عـن تقديـم رؤيـة موحدة 
وواضحـة لفتح الطـرق يف تعز، ُمشـرياً إىل 
أن ُكــّل فصيل أخذ باالعتبـار مصالحه هو 

فقط. 

دعايـات  ُكــّل  اإلقـرار  هـذا  وينسـف 
تحالف العـدوان حول مزاعـم «حصار تعز» 

واتّهاماتهم لصنعاء بعرقلة فتح الطرق. 
وكانـت اللجنـة العسـكرية قـد قدمـت 
مبـادرات أُحاديـة خـالل املشـاورات التـي 
رعتها األمـم املتحدة يف عمان، تضمنت فتح 
طـرق مهمة مـن جانب واحـد يف محافظة 
تعـز؛ وبمـا يقلـل املسـافة التـي يقطعها 
املواطنون من ست ساعات إىل نصف ساعة 
فقط، من وإىل املدينة الواقعة تحت سيطرة 

املرتِزقة. 
لكن املرتِزقة رفضوا تلك املبادرات بشـكل 
تام، وعندما قام الجانب الوطني بفتح طريق 
«السـتني» من جانب واحـد، تعرضت الفرق 
الفنيـة إلطالق نار من جانـب املرتِزقة الذين 
سـعوا بالتزامن إىل افتعال تصعيد عسـكري 

لعرقلة أي فرصة لفتح الطرق. 
وقال العريقي: إن دوافـع املرتِزقة لعرقلة 
فتـح الطـرق يف تعـز، تتنـوع بـني خالفات 
داخلية عىل النفوذ وعىل من سيسـتفيد أكثر 

من العملية، وبني حرص عىل استمرار إغالق 
الطـرق مـن الحفاظ عـىل «مصالـح ترتبت 
عـىل الحصـار»، ُمشـرياً إىل أن بعض فصائل 
املرتِزقة اسـتغلت إغـالق الطـرق وأصبحت 
تمتلـك عصابـات (مافيـا حسـب تعبـريه)؛ 

للرتبح من معاناة املواطنني. 
ويتعرض املواطنون يف الطرق التي يسيطر 
عليهـا املرتِزقة النتهاكات متعددة من جانب 
املرتِزقـة، َحيـُث تقـوم مليشـياتهم بفرض 
جبايـات عـىل السـيارات والشـاحنات، كما 

تقوم باختطاف املسافرين. 
وكانت صنعـاء أّكـدت عـىل رضورة فتح 
طرقات ال يسـيطر عليهـا املرتِزقة؛ ِمن أجل 
حماية املواطنني وتسـهيل تنقالتهم بشـكل 
آمن؛ ومن أجل ذلك جاءت املبادرات األحادية 
املرتِزقـة  لكـن  رئيسـيَّني،  طريقـني  لفتـح 
حرصـوا عـىل عرقلتهـا بدفـع مـن تحالف 

العدوان وبتواطؤ أممي. 
وأّكـدت صنعاُء يف وقت سـابق أن تحالف 
العدوان ورعاته يعرقلون فتح الطرق يف تعز؛ 

ِمن أجل اسـتثمارها دعائيٍّا وسياسـيٍّا أمام 
املجتمع الدويل، َحيُث يقدمون دعاية «حصار 
تعز» كقضية يبنون عليها مواقَف سياسـيًة 
وضغوًطـا عـىل حسـاب معانـاة املواطنني، 
تحت غطاء التضليل اإلعالمي الذي يحاولون 
مـن خالله إخفـاَء حقيقـة الطـرق املعرقل 

لفتح الطرق. 
وباإلضافة إىل ذلك، سـعى تحالُف العدوان 
ومرتِزقتُه خالل مشاورات عمان إىل استثمار 
ِملف فتح الطرق لتحقيق مكاسَب عسكرية، 
َحيـُث أرصوا عـىل فتـِح طريٍق واحـد فقط 
يمثل خـطَّ تماٍس رئييس بني قـوات الجيش 
واملرتِزقـة؛ ِمـن أجـل دفـع قـوات الجيـش 
لالنسحاب ثم تحقيق تقدم عسكري خاطف 
نحـو املناطق الحرة يف تعـز، وهو األمر الذي 
تواطـأت األمـم املتحـدة بشـكل واضح مع 
املرتِزقـة لتحقيقـه، لكن صنعـاء أّكـدت أن 
ملف فتح الطرق يتضمن املمرات اإلنسـانية 
الخارطـة  تشـكيل  إعـادة  وليـس  فقـط، 

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

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 : طاابسات 
سـرّيت الجاليُة اليمنية يف سـوريا، أمس األحد، قافلًة 
إغاثيًة هي الثانية خالل أسبوع إىل املترضرين يف سوريا، 
َحيـُث اتجهت القافلة هـذه املرة إىل مدينـة حلب بعد أن 

كانت القافلة األوىل مخصصًة ملدينة الالذقية. 
وتأتي هذه القوافُل كمسـاعدٍة إنسـانية من الشـعب 
اليمني إىل الشـعب السـوري املترضر من الزلزال املدّمـر 

الذي رضب شمال سوريا يف الـ6 من فرباير الجاري. 
وأوضحت السفارُة اليمنية يف دمشق، أمس، أن قافلَة 
املسـاعدات التي سـرّيها أبناء الجالية اليمنية ملترضري 
الزلـزال يف حلب، تحت شـعار «من اليمن إىل الشـام كلنا 
مقاومة» تتكون من 6 شـاحنات تحمل مواداً إغاثية من 
أدوية ومسـتلزمات طبية ومواد غذائية وألبسـة شتوية 

ومفروشات متنوعة. 
وخالل تسـيري القافلة، من أمام السفارة، قال سفري 
بالدنـا لـدى سـوريا، عبـد الله عـيل صـربي: «إن اليمن 
وسوريا يف خندق واحد، وإن املصاب يف سوريا هو مصاُب 
اليمن أَيْـضاً؛ وعليه فاليمُن يتَحّرك ويتضامن مع سوريا 

من منطلق املصري املشرتك للشعبني والدولتني». 

وأَشـاَر السـفر صـربي إىل أن هـذه القافلـة اإلغاثية 
للجاليـة اليمنيـة يف سـوريا، ليسـت إال رمـٌز للروابـط 
املشـرتكة بني الشـعبني ويف إطار محـور املقاومة؛ فهي 
هدية من شـعب مقاوم إىل شعب مقاوم؛ وبهدف تعزيز 
ُكـّل الجهود التي تُصبُّ يف خانة كرس الحصار والعقوبات 

األمريكية الظاملة. 
 مـن جهته، أعـرب رئيس مجلس الجاليـة اليمنية يف 
سـوريا، محمد ناجي العولقي، عن تقديره لجهود أبناء 
الجاليـة اليمنية يف تحريك هذه القافلة اإلغاثية، مضيفاً: 
«لقد شـاطرنا إخوانَنا يف سـوريا هذا املصاَب الَجَلَل، وما 
نقـوم بـه ليس إال جهـد املقل، لكن مع كثـري من املحبة 
والتضامن مع الشـعب السـوري»، مبينًا أن هذه القافلة 
هـي الثانية مـن نوعها، َحيُث سـبق للجالية أن سـرّيت 

قافلَة مساعداٍت إىل محافظة الالذقية األسبوَع املايض. 
وكانت الجالية اليمنية يف سـوريا قد سـرّيت يف الـ18 
من الشـهري الحـايل قافلًة إغاثيـة إىل محافظة الالذقية 
تحت شعار «من اليمن إىل الشام كلنا مقاومة»، وتكّونت 
القافلة األوىل من سـت شـاحنات تحتـوي عىل بطانيات 
ومفروشـات ومالبَس شـتوية ومـواد غذائيـة ودوائية، 

ٍر متنقلة ومستلزمات طبية.  باإلضافة إىل ُرسُ

السفغر خئري: الصاشطئ الةثغثة عثغئ طظ حسإ طصاوم إلى حسإ طصاوم

بالاجاطظ طع تةثد الصخش المثشسغ والخاروخغ ووصعع ضتغئ:

أبظاء الغمظ يف جعرغا غسّريون صاشطئ إغابغئ جثغثة لطمادررغظ طظ الجلجال يف تطإ

عةعم بطائرات «طسّرية» سطى طثغرغئ 
حثا التثودغئ بخسثة

التثغثُة تساصئُض بقبَئ خغادغظ بسث اتاةاز 
دام 21 غعطًا يف جةعن طرتجصئ السثوان

 : طاابسات 
األمريكـي  العـدوان  تحالُـُف  صّعـد 
عـىل  اعتداءاِتـه  اإلماراتـي  السـعودّي 
محافظة صعدة، َحيُث شـن، أمس األحد، 
هجماٍت بطائـرات دون طيار عىل مديرية 
شـدا الحدودية محافظة صعدة، يف عدوان 
جديد يسـتهدف أبناء محافظة صعدة، يف 
حني واصـل قصَفه املدفعـي والصاروخي 
العشـوائي، موِقًعا أرضاًرا برشية ومادية 

يف صفوف املدنيني. 
وأَشـاَرت مصادر إعالمية، أمس، إىل أن 
تحالـف العدوان شـن هجمـات بطائرات 

ة قتالية لـم يتم التبليـغ عن وقوع  مسـريَّ
إصابـات يف صفـوف املدنيـني، لكـن مـن 
املتوقع أن يتسبب التصعيُد الجديد للعدوان 
يف وقوع ضحايا بأوساط املدنيني األبرياء. 
ويف سـياق متصل، أفاد مراسل املسرية 
يف صعـدة بإصابـة مواطن بنـريان جيش 
العدّو السعودّي يف مديرية منبه الحدودية. 
ولفـت مراسـل املسـرية إىل أن مناطَق 
متفرقـًة يف املناطـق الحدوديـة تعرضـت 
للقصـف  املاضيـة  السـاعات  خـالل 
الصاروخـي واملدفعـي العشـوائي، والذي 
ف،  يمارُسـه الجيـُش السـعودّي دوَن توقُّ
وسـط صمت أممي يضاعـُف من املخاطر 

التي ترتبَُّص باملدنيني واألبرياء.

 : طاابسات 
استقبل مرَكُز اللحية السمكي بالحديدة 
ثالثـَة صيادين مـن أبناء املحافظـة، بعد 
اختطافهم واحتجازهم يف سجون مرتِزقة 

العدوان ملدة 21 يوماً. 
وبحسـب بالغ صادر عن الهيئة العامة 
للمصائد السـمكية ولجنة دعـم ومتابعة 
قضايـا الصيادين، فقد تم اسـتقباُل ثالثة 
صيَّادين من أهايل مدينة بحيص بمحافظة 
حّجــة، اختطفهم مرتِزقـة العدوان أثناء 

ممارستهم الصيد يف جزيرة الشعبني. 

وأوضـح أن الصياديـن العائديـن، تمـت 
باركـودا  زورَقـي  قبـل  مـن  مداهمتُهـم 
عسـكري عىل متنهمـا مرتِزقة مسـلحون، 
قامـوا بإيداعهـم السـجَن يف منطقة مريس 
حبل بعد مصادرة معداتهم واألسـماك التي 
اصطادوها عىل متن قارب نوع فيرب جالس. 
واستنكر البالغ ما تعرض له الصيادون 
الثالثـة مـن انتهـاك وجريمـة اختطـاف 
وتعذيب والتعامل بقسوة وتوجيه الشتائم 
وتعطيـل  احتجازهـم  مـدة  خـالل  لهـم 
منـّدًدا  وأرسهـم،  أبنائهـم  رزق  مصـادر 
بتمادي مرتِزقة العـدّو يف جرائم اختطاف 

الصيادين. 

الحعرى غتغغ الثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث والرئغج الخماد
 : خظساء 

نّظمت األمانُة العامة بمجلس الشورى، 
وخطابيـًة؛  فنيـًة  فعاليـًة  األحـد،  أمـس 
بمناسـبة الذكرى السنوية للشـهيد القائد 
حسـني بدر الدين الحوثي والشهيد الرئيس 

صالح الصماد. 
املجلـس،  رئيـس  أّكــد  الفعاليـة،  ويف 
محمد حسـني العيدروس، أهميَّة استلهام 
الـدروس والعـرب من سـرية حيـاة الرئيس 
الشـهيد الصمـاد والحـث عـىل امليض عىل 
نهجـه يف مواجهـة العـدوان وبنـاء الدولة 
اليمنية الحديثة ومواصلة السري نحو تنفيذ 
مرشوعه النهضوي «يد تحمي ويد تبني». 

بـه  تمتّـع  مـا  إىل  العيـدروس  وأَشـاَر 
الشـهيُد الصماد من مآثَر وصفاٍت جهادية 
وقياديـه نابعـة مـن إيمانـه املطلـق بالله 
تعاىل وثقافته القرآنية، وتحّمله ملسـؤولية 
قيادة الوطن؛ انطالقاً مـن إيمانه والتزامه 
الديني والوطني ووفاًء لتضحيات الشـعب 
والشهداء، مبينًا أنه كان رجًال استثنائيٍّا يف 
مرحلة استثنائية أفشل مخّططات العدوان 
وصنع خالل فرتة رئاسـته القصرية الكثري 

من التحوالت عىل كافة املستويات. 
ولفـت رئيـس الشـورى إىل أن جريمـَة 
اسـتهدافه كانت وباًال عـىل دول التحالف؛ 
كونهـا جعلـت الشـعب اليمني أكثـَر قوًة 
وصالبـًة وحّفزهـم عـىل مواصلـة الكفاح 
واإلنتـاج والتصنيع الحربـي املختلف الذي 
داره،  ُعقـر  يف  العـدوان  مضاجـَع  أقـضَّ 

موضًحـا أنه سـيظل ملهًما ألحـرار اليمن 
لالسـتمرار يف النضـال حتى تحريـر كامل 
الوطن من دنس الغزاة واملحتّلني، وسـيخلد 
التاريخ مسـريَة حياتـه الحافلـة بالعطاء 
واسـتقالل  حريـة  سـبيل  يف  والتضحيـة 

وسيادة الشعب اليمني بأحرف من نور. 
الثقـايف  املكتـب  عضـو  أشـار  بـدوره، 
ألنصار الله، يحيى قاسـم أبـو عواضة، إىل 
أهميّـة التعاطـي اإليجابـي مع مثـل هذه 
املحطات التي يتم فيها اسـتذكاُر العظماء 
كـ: الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي 
والشـهيد الرئيس صالح الصمـاد، الفتاً إىل 
أن الشـهيَد القائـد مثّل مدرسـًة متكاملًة، 
وإحياء ذكراه فيها الكثري من الدروس التي 

يجُب االستفادة منها يف مختلف املجاالت. 
يمثـل  الصمـاد  الشـهيد  أن  َوأََضــاَف 
نَموذجاً عظيماً للمسـرية القرآنية وشاهًدا 
مميًزا ملدرسـة الشـهيد القائد حسـني بدر 
الديـن الحوثي، مشـّدًدا عىل أهميِّة السـري 

عىل نهجـه والتـأيسِّ بـه واالسـتفادة من 
سـعة صدره يف تعامله مع القضايا يف كافة 
والثقافية  والدينية  السياسـية  املستويات: 

واالجتماعية. 
وتطرق أبـو عواضة إىل النقـاِط الواردِة 
يف خطاب السـيد القائد عبد امللك بدر الدين 
الحوثـي عن الشـهيد الصماد التـي أّكـدت 
عـىل سـعيه لتفعيـل القـدرات واإلْمَكانات 
الرسمية للتصدي للعدوان وخدمة الشعب، 
وعالقته القوية بالوسـط الشعبي والتأثري 
عليهـم، وقدرتـه الفائقـة يف توحيد الصف 

الداخيل والوطني. 
وبـنّي أن الرئيـس الصماد اسـتطاع أن 
يمثّل املسـريَة القرآنية أرقـى تمثيل ويجب 
التـأّيس به، واالسـتفادة من إحيـاء ذكرى 
العظمـاء كــ: الشـهيد القائـد والشـهيد 
نهجهـم  عـىل  والسـري  بوعـي  الصمـاد، 
واالقتَداء باألسـس واملبـادئ والثوابت التي 

تمسكوا بها. 

سطعان: السغُث سئثاملطك التعبغ غثرُك جغًِّثا أن أطرغضا 
عغ املسرصُض الرئغسغ لطسقم يف الغمظ

 : طاابسات 
العربـي  والسـيايس  الصحفـيُّ  أوَضـَح 
عبَدامللـك  السـيَد  أن  عطـوان،  عبدالبـاري 
ًدا أن الواليـاِت املتحدَة  الحوثـي، يـدرُك جيـِّ
األمريكيـَة هـي املعرِقـُل الرئيـيسُّ لوقـف 

الحرب يف اليمن. 
َوأََضــاَف الكاتب عطـوان يف حديثه مع 
برنامـج «اليمن يف عيون العالـم» عىل قناة 

املياديـن، أمـس األحـد، أن أمريـكا هي من 
تدير الحرب عىل اليمن، وهي ال تريد سحب 
القـوات األجنبية مـن اليمـن وال تريد رفع 

الحصار عن اليمن. 
وكان قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين 
الحوثي، كشـف يوم الخميس املايض للمرة 
األوىل عـن مسـتجدات مشـاورات مسـقط 
بني صنعـاء والرياض، والـدور األمريكي يف 
عرقلتها؛ بَهدِف االستفادة من بيع األسلحة 
ومنافـذه  اليمـن  احتـالل  يف  واسـتمراره 

البحرية. 
ولفت قائـد الثورة يف كلمة له بمناسـبة 
الذكرى السـنوية للشـهيد الرئيـس صالح 
الصمـاد، إىل أن األمريكـي يحـاوُل عرقلـة 
الجهود العمانية يف 3 نقاط أََساسـية، أولها 
محاولتُـه إبعـاَد التحالف عن أيـة التزامات 
ترتتب عىل أي اتّفاق، ُمضيفاً: «لسنا ُسذًَّجا 
تحالـَف  نعفـَي  أن  يمكـن  وال  أغبيـاًء،  أَو 
العدوان من التزامات هي عليه أََساًسا وهي 

استحقاقاٌت مرشوعٌة لشعبنا. 
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طسآولعن وإسقطغعن وطعاذظعن طظ طصام الحعغث بمغثان السئسغظ:

الحعغث الخماد صائث ططِعط والاارغت جغثّطثه يف أظخع خفتاته

 : طظخعر الئضالغ 
يكتـظ مقـام أَو رضيـح الرئيـس الشـهيد 
الصماد ومرافقيه، بالكثري من الزوار بالتوازي 
مـع الذكرى السـنوية الستشـهاده، يف موقف 
يجسـد مـدى تالحـم الشـعب مـع القيـادة؛ 
وللتأكيد عىل أن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب 

هدراً، وأن الثأر من األعداء قادٌم ال َمَحاَلة. 
والتقت صحيفُة «املسـرية» بعدٍد من الزوار 
ملقام الشهيد الصماد، الذين أّكـدوا أن زيارتَهم 
تأتي للتزوُّد بقيم الصمـود والتضحية والفداء 
من الرئيس الشهيد، والتعلم منه دروس الفداء 

والتفاني واإلخالص. 
ويقـول وكيـل وزارة اإلدارة املحليـة، أحمد 
الشـوتري: «إن الرئيـس الشـهد الصماد كان 
رجل املسـؤولية، َحيـُث تحملها بـكل جدارة، 
بذلك الرقابة اإللهية ومسـؤوليته  مستشـعراً 
أمام الله سبحانه وتعاىل، وأمام القيادة، وكان 

نَموذجاً عىل أرقى مستًوى يف ُكـّل الجوانب». 
لصحيفـة  حديثـه  يف  الشـوتري  ويضيـف 
«املسـرية» أن الشـهيد الصماد هـو نَموذٌج يف 
الجانـب االجتماعـي والسـيايس والعسـكري 
والثقايف والتوعـوي واألمني ويف ُكـّل الجوانب، 
وأرىس قاعـدًة عظيمـًة، وهـي «يـد تبني ويد 
تحمـي»، وكانت له بصمـة، وله أثر يف الجانب 
اإلداري، وجانب البناء والصناعة والزراعة ويف 

ُكـّل االتّجاهات. 
ويوّجه الشـوتري قوَله ملـن قاموا باغتياله: 
«لقـد أحييتم فينـا روحيـَة الجهـاد وروحيَة 
املثابـرة والعطاء والتضحية، ونحن -بإذن الله 
سـبحانه وتعاىل- سنتَحّرك عىل ُخَطى الصماد 
يف ُكــّل املجـاالت التي تَحّرك فيها، وسـنطبق 
مرشوعـه الرائد ورؤيته الوطنية يف بناء الدولة 

اليمنية الحديثة. 
مـن جانبـه، يوجـه اإلعالمـي عبدالرحمن 
املنـّور، يف ذكـرى استشـهاد الرئيـس الصماد 
رسالته «لكل مسؤول يف الدولة برسعة العودة 
الصادقـة إىل املنهـج القرآني الـذي تربى عليه 
الشـهيد الصمـاد، وأن يدرك املعنـى الحقيقي 
للمسـؤولية يف اإلسالم، وأن يكون ُقدوة يف ذلك 
عظمـاء آل البيـت -عليهم السـالم- وعظماء 

املرشوع القرآني، وعىل رأسهم الشهيد الصماد 
الذي نخرج اليوم وفاًء له». 

 

ظمعذٌج راٍق:
يتوافـد  الرسـمي،  الحضـور  جانـب  وإىل 
ا إىل رضيح الشـهيد الرئيس  املواطنـون يوميّـٍ
صالـح الصماد يف ميـدان السـبعني بصنعاء، 
مستشعرين عظم تضحية الصماد يف مواجهة 

العدوان األمريكي السعودّي الباغي. 
ويقول املواطن أوسـان إسـماعيل فرج: إن 
الصمـاد كان النمـوذج الراقي يف هذه املسـرية 
القرآنيـة، داعيـاً رجـال الدولة لالقتـَداء به يف 
تصحيـح مسـارات بنـاء الدولـة بمجاالتهـا 

التعليمية والثقافية ويف ُكـّل الجوانب. 
ويضيـف أن هذا القائد امللهـم كان وال يزال 
أُسـطورة خلدهـا التاريخ يف أنصـع صفحاته 
البيضـاء، متصـدراً ُكـّل الزعامـات يف أصعب 
وأخطر الظروف التي مر بها شـعبنا اليمني»، 
الفتاً إىل أن الرئيَس الشـهيَد الصماد كان قريباً 
من الشـعب، وكان الشـعُب يشـاهُده يف ُكـّل 
املواقـف ويف تخرُّج الدفع العسـكرية وغريها، 
ولم يكن منعزالً عن الشـعب، بل كان متلمساً 
همومهـم، وكان قريبـاً من كتـاب الله، ودائم 
املحافظة عـىل تالوته، وهذه رسـالة لقيادات 
الدولـة بمسـتوياتهم املختلفـة بـأن عليهـم 
تجسـيد مبـادئ الصماد وقيمه من اإلحسـان 

واإلخالص والتفاني. 
اليـوم  النـاس  كان  إذَا  أنـه  فـرج  ويـرى 
يفتقـدون للنموذج الذي يبنون عليه ويقتدون 
به، والصماد خـري قائد وخري نموذج وُقدوة يف 
ُكــّل املجاالت، ُمشـرياً إىل أهميّة تذكر الصماد 
ام  وتجسـيده يف واقعنـا العمـيل عىل مـدار أَيـَّ
السـنة، ويف ُكــّل أعمالنـا، ويجـب أن يكـون 
لقـوى  مؤّكــداً  وجداننـا،  يف  وحيـاً  حـارضاً 
العدوان أن استشهاد الصماد يدفعنا للتضحية 

ـًة قويًة وواعية.  والفداء أكثَر؛ فلقد بنَى أُمَّ
 

صائث لطةمغع وطتطئ لاةثغث 
السعث:

بدوره، يقول الشـيخ مبـارك الجدرة: إنه يف 

هـذه اللحظات التـي نحرض فيها للمشـاركة 
يف إحياء الذكرى السـنوية الستشـهاد الرئيس 
صالـح الصمـاد -عليـه السـالم- نسـتحرض 
القيـادة، فلقد أثبت بجدارة أنـه قائد للجميع، 
واتسـع قلبه للجميع، وأحبه الجميع الذين لم 
يعرفـوه قبل الذين يعرفونـه، ونقول: إننا عىل 
نهِج هذا القائد يجب أن نسـري وأن نستشـعر 
مآثره وصفاته وتواضعه وفن قيادته واتسـاع 
ورحابة صدره كأب لكل أبناء الشعب بمختلف 

مكوناتهم السياسية. 
يف  سـباقاً  الشـهيد  الرئيـس  ويضيـف: «كان 
الحلحلـة للكثـري من القضايـا واألزمـات، ولهذا 
يجب أن نقتفي منه، ونعطف عىل بعضنا البعض، 
ـة يف ظل الظروف التي يمر  كما كان حنوناً َخاصَّ
بهـا الوطن، كما وجه النصح للقيادة بأن ينهجوا 

نهجه، وأن يستحرضوا ما كان يقوم به». 
مـن ناحيتـه، يقـول أيمـن إدريـس -مدير 
عـام التموين الزراعـي يف محافظة البيضاء-: 
«نعاهد الله ونعاهد الشـهداء ونعاهد الرئيس 
الصمـاد بأننا سـائرون عـىل نهجـه يف البناء 
اإلداري، والبناء السـيايس، والبناء العسكري، 
والبناء الزراعي واالقتصادي، حتى نكون بذات 
املستوى الذي كان يتطلع إليه الشهيد الرئيس 
من خالل رؤيته الوطنيـة لبناء الدولة اليمنية 

الحديثة». 
لصحيفـة  حديثـه  يف  إدريـس  ويتابـع 
«املسـرية»: «كان من ضمن أولويات الشـهيد 
الصماد تحقيق االكتفاء الذاتي، وجميعنا يدرك 
بأن الزراعة هي أََسـاس ومنطلق رئييس لبناء 
دولتنـا وتقوية دعائمها ومن لـم يمتلك قوته 
ال يمتلـك قـراره، َوإذَا أردنا العـزة َفـإنَّ العزة 
للـه، وبناًء عىل شـعار الصماد «يـد تبني ويد 
تحمي» َفـإنَّ اليد التي تحمي، فهي من تصنع 
العـزة والكرامـة، واليـد التي تبنـي يف الجبهة 
السياسية واالقتصادية والزراعية والعسكرية 
تخوض معركة مكتملة مع العدوان، وجميعنا 
يدرك توّجـه العدّو نحـو املعركة االقتصادية، 
وهذا يتطلب منا مضاعفـة الجهود يف الجبهة 
االقتصاديـة، وهي الجبهة التـي يراهن العدّو 
عىل إفشـالنا فيها ونحن بفضـل الله وبفضل 
قيادتنا الثورية والسياسية ووفق خطة اللجنة 

الزراعية والسـمكية العليا نتجـه يف محافظة 
ـة ويف محافظـات الجمهورية  البيضـاء َخاصَّ
عامة إىل تشـجيع املزارعني للتوسـع يف زراعة 
املحاصيل األََساسية، وتوفري االحتياجات وفق 

املتاح واملمكن». 
ويـردف إدريس: «كما أننـا نهدف إىل تفعيل 
املبـادرات املجتمعية؛ ألَنَّ املزارعـني واملجتمع 
إذَا ركـن عـىل الدولـة أَو املنظمـات سـيصبح 
مجتمعـاً ضعيفـاً، ولكـن وفق خطـة اللجنة 
العليـا نريـد أن نجعـل املجتمـع معتمـداً عىل 
نفسـه من خـالل تفعيل املبـادرات املجتمعية 
يف جانب الري والسدود والحواجز والكرفانات 
يف اسـتخدام مياه السـدود والحواجز يف املجال 
الزراعي واستصالح األرايض الزراعية، وزراعة 
الصحراء، وبعون الله سـيصُل شـعبُنا اليمني 
السـتصالح أرايض الصحراء وزراعتها كما هو 

يف الجوف والحديدة». 
ويجـدد إدريس العهـد لقائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدرالدين الحوثي، من مقام الشـهيد 
الصماد بالقول: «كما خضنا الجبهة العسكرية 
سـنخوض الجبهـة الزراعيـة واالقتصادية يف 
محافظـات  ويف  ـًة  َخاصَّ البيضـاء  محافظـة 
الجمهوريـة عامـًة؛ لتحقيـق اقتصـاد قـوي 
ومتني ونهضة تلبي تطلعات الشـهيد الرئيس 
وتطلعات شـعبنا اليمني العظيـم، ُوُصـوالً إىل 

تحقيق االكتفاء الذاتي». 
مـن جانبـه، يقـول املواطن وهبان حسـن 
نهشـل: «نقول لألعداء أنتم لـم تقتلوا الصماد 
بل زرعتم 30 مليون صماد وكل الشعب اليمني 
اليوم صماد، ونؤّكـد لكم بأنهم لم يسـتهدفوا 
الصمـاد ولن ينالـوا منه ومـن مرشوعه، وما 
فعلـوه بجبنهم ووحشـيتهم لن يزيد شـعبنا 
إالَّ ثباتًـا ووفـاًء واسـتمراًرا عـىل ذات النهـج 

والتضحيات التي سلكها الصماد». 
ويتابـع نهشـل: «نعاهد الله ونجـدد العهد 
للشـهيد الرئيـس الصماد باملـيض عىل خطاه 
واالسـتمرار يف مواجهـة العـدوان ومرتِزقتـه 
حتـى تحرير البلـد من دنس الغـزاة واملحتّلني 
وبنـاء دولة قويـة وعظيمة بعظمـة املرشوع 
القرآني الذي أنجب الصماد وغريه من القيادات 

القرآنية». 

ارحغش
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 :  إبراعغط السظسغ

األمريكـي  العـدوان  قنابـُل  تخلِّـُف 
السـعودّي الكثـريَ مـن املـآيس واألحزان، 
فهنـاك ِقَصـٌص كثـريٌة لضحايـا األلغام 
الصاخبـة  والـرباءة  األطفـال  املحزنـة، 

باألمل، وقد امتزجت باأللم. 
وخـالل ثمانـي سـنوات من العـدوان، 
هناك مسـاحات واسـعة ُزرعت باأللغام 
والقنابـل العنقوديـة ومخلَّفـات الحرب؛ 
وبسـببها سـقط آالُف املدنيني والضحايا 
األبريـاء يف معظـم املحافظـات اليمنيـة، 
وكانـت محافظـة الحديـدة شـاهًدا عىل 
عمق وحجم املأسـاة التي خلفتها القنابل 
العنقوديـة، والتـي اسـتخدمها تحالـف 
العـدوان يف غاراتـه الجويـة عـىل نطـاق 

واسع ومفرط يف ُكـّل بقاع اليمن. 
ويف مديريـات محافظـة الحديـدة ُكـّل 
يـوم كغريها من املحافظـات يزداد معدل 
اإلصابـات؛ بفعـل هـذه املخلفـات.. فئة 
األطفال هي األعىل نسـبة واألكثر ترضراً 
واألقل حظاً مع قلة الحذر وضعف الحيلة 
وكثرة الحركة املفعمة بحيوية الطفولة. 

راشـد محمـد نـارص مشعشـع، بعمر 
«سنة واحدة» وشـقيقته هند البالغة 13 
عامـاً نمـوذج طفلني مـن أهـايل مديرية 
األخـوان  عـاد  السـويق،  عزلـة  التحيتـا 
إىل منزلهمـا بعد نـزوح لسـنوات، لكنها 
كانت عـودة للمزيد من األوجـاع، فبينما 

كانت هند تلعب مع شـقيقها راشد جوار 
منزلهمـا جـذب انتباههـا يشٌء غريٌب ال 
تعـرف ما هـو، وهو مـا حـّرك فضولها، 
معتقدًة أنها لعبـة أطفال، دون أن تعرف 
أنهـا «قنبلـة عنقوديـة» مـن مخلَّفـات 
العدوان، ستسبب لها الكثري من املتاعب. 
فقدت هند يَدها، وأُصيب شقيقها راشد 
َل  الذي ال يزال طفالً يف عامه األول، ليُسـجَّ
كأحـد أصغر ضحايا القنابل العنقودية يف 

اليمن. 
الضحيتـني  وراشـد  هنـد  وليسـت 
املخلفـات، فهنـاك  االسـتثنائيتني لهـذه 
اآلالف مـن األطفـال الذين كانـوا ضحايا 
«عنقوديات» العدوان، وهو ما يكشف عن 
كارثة إنسـانية محّققة يعيشـها أطفال 

اليمن؛ بفعل هذه املخلفات. 
ويعـد عبدالله -(5) سـنوات- نموذجاً 
آخـَر النتهاك العـدوان لحقـوق الطفولة 
باليمـن، فقد بُرتت قدماه بعـد أن أصابه 
انفجـار لغـم، وغالبًـا مـا يسـأل والدته 
بحرقـة وحزن: متى سـتنمو قدماي، فال 
تجد األُمُّ املسكينة من إَجابَة سوى الحزن 

الـذي يعتـرص فؤادهـا. 
وتظـل مشـكلُة مخلفات العـدوان من 
أهـم القضايـا التي تثـري اهتمـاَم املرَكز 
التنفيـذي للتعامل مع األلغام، فقد اختتم 
ام مؤتمَر الرشاكـة األول لألعمال  قبـل أَيـَّ
املتعلقة باأللغام، بمشاركة املجلس األعىل 
للشـؤون اإلنسـانية والربنامـج اإلنمائي 

لألمم املتحدة ومنظمة اليونيسف واللجنة 
الدوليـة للصليب األحمر واألوتشـا، وعدد 

من املنظمات العاملة يف اليمن. 
وأراد املرَكـُز مـن خالل هـذا املؤتمر أن 
يلفـت انتباَه الجهات واملنظمـات الدولية 
املعنية للمسـارعة يف إنقـاذ حياة األبرياء 
الذين يعيشون يف مناطَق مليئٍة بمخلفات 
الحـروب من األلغام والقنابـل العنقودية 

وغريها. 
وأَشـاَر رئيس املركز التنفيذي للتعامل 
مـع األلغـام، العميـد عيل صفـرة، إىل أن 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اسـتخدم 
األسـلحَة املحرَّمـة بمـا يف ذلـك القنابـل 
التي  املحظـورة  والصواريـخ  العنقوديـة 
خلفت منذ العام 2015م ما يفوق 8 آالف 
من ضحايا القنابـل العنقودية ومخّلفات 

الحرب يف مختلف املحافظات. 
ويعود أحُد أسباب ارتفاع عدد الضحايا 
إىل أن مرَكـَز نزع األلغام يعاني من نقص 
واألجهزة  واملسـتلزمات  واملوازنات  الدعم 
املخصصة للتعامل مـع تلك املخلفات؛ ما 
يعيـُق عمَله يف امليدان، وكما يقول صفرة: 
ـة باأللغام  «هناك أجهـزة ومعدات َخاصَّ
ال تـزال حتى اليوم محتجـَزًة يف جيبوتي، 
املنظمـات  مـن  املنـاَرصة  إىل  وتحتـاج 
األمميـة والدوليـة للضغط عـىل التحالف 
إلدَخالها، فالحاجة ماسة لها، َحيُث يقف 
املركـز أمـام كارثـة؛ نتيجة وجـود أنواع 
متعـددة مـن مخلفـات الغـارات الجوية 

والقنابـل العنقودية عىل مسـتوى جميع 
املحافظات، إذ تم رصد حواَيل 20 نوعاً من 

القنابل العنقودية. 
والواضـح -بحسـب رئيـس مركز نزع 
األلغـام- أن العدوان أسـهم بشـكل كبري 
يف توسـع نطاق وحجم انتشـار واتسـاع 
التلـوث الذي جعل اليمـن يف املرتبة األوىل، 
بحسـب مـا ّرصحـت بـه مديـرة دائـرة 
األمـم املتحـدة لألعمال املتعلقـة باأللغام 
«UNMAS» إيلـني كولـني، أثنـاء زيارتها 
لليمـن يف ديسـمرب العـام املـايض، َحيُث 
أَشاَرت إىل التأثرِي املباِرش لأللغام والقنابل 
يه:  العنقوديـة عىل القطاع الزراعي بشـقَّ
النباتي والحيواني الذي يمثل أهم مصادر 

تعزيز العيش للمواطن اليمني. 
التـي  الزراعيـة  األرايض  أن  وبيّنـت 
ترضرت بشـكل مبـارش بلغـت 783 ألًفا 
ألـف   132 إىل  إضافـة  مزرعـة،  و690 
هكتار، والتي تحتـاج إىل تدخل من املركز 
التنفيـذي، بحسـب طلـب وزارة الزراعة 
والسـلطات املحلية ومناشدات املواطنني، 
فضـالً عن األرضار التـي لحقت بالقطاع 
الحيوانـي والتي تصل إىل 3.5 مليون رأس 
من الثروة الحيوانية، بحسـب إحصائيات 

وزارة الزراعة. 
أّكــد  املتفائلـة،  املؤتمـر  أجـواء  ويف 
التعـاون  رضورة  عـىل  صفـرة  العميـد 
والتنسيق املبارش لتحسني مستوى العمل 
واالسـتفادة مـن الخـربات والتطورات يف 

خقل السام الماضغ جةطئ التثغثة الظخغإ افضئر لطدتاغا أغطئعط طظ افذفال

سظصعدغات السثوان تفاك باملثظغني
الصاتض الثفغ لطغمظغغظ.. 
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مجـال نزع األلغام، مشـيداً بجهـوِد ُكـلِّ 
املنظمـات العاملـة يف اليمـن يف التعـاون 
مع املرَكـز التنفيذي للتعامـل مع األلغام 
يف التخفيـف مـن وطـأة الحـروب التـي 

استهدفت اليمن. 
يومـي  بشـكل  اليمـن  تسـجيل  ومـع 
لضحايـا األلغـام؛ َفـإنَّ هـذا مؤرش غري 
جيـد، ومعنـاه املزيـد مـن الضحايـا إذَا 
اسـتمر الوضـع عىل حالـه، وكما أشـار 
رئيـس دائـرة التعـاون الـدويل باملجلـس 
األعىل إلدارة وتنسـيق الشؤون اإلنسانية، 
عيل الكحالني؛ فأهميّـة هذا املؤتمر يأتي 
يف ظل اسـتمرار تسجيل وسـقوط الكثري 
مـن الضحايـا ُكــّل يـوم نتيجـة األلغام 

ومخلفات العدوان. 
وللتأكيـد عـىل أن العمـَل اإلنسـانيَّ ال 
تجـُب مقايضته بأية «أجندة سياسـية»، 
بـل يجب معه العمل كفريـق واحد إلنقاذ 
أرواح األبرياء ومسـاعدة املصابني، وأرس 
ضحايـا األلغام واملتفجرات التي زرعت يف 

أماكن تواجد املجتمعات املدنية. 
وبحسب الكحالني، فاليمن أمام «كارثة 
كبرية» ال يعرف حجمها إال من يسـكن يف 
املحافظات واملناطق امللوثة التي تسـببت 
يف عجز الكثريين عـن الرجوع إىل بيوتهم 
ومسـاكنهم وأراضيهـم، َحيـُث أصبحت 
مناطقهم مفخخة باأللغام والقنابل، وما 
شابهها، وأدت إىل نزوح أعداد كبرية منهم 
إىل محافظات أُخرى؛ عـىل أمل أن يعودوا 
بعـد تطهـري مناطقهـم من تلـك األلغام 
واملتفجـرات، وهـو ما يـربز أهميّة ودور 
منظمات األمم املتحدة واملنظمات العاملة 
يف اليمن يف تخفيف معاناة أُولئك الضحايا 
من خالل الضغط للسماح بإدَخال املعدات 
ـة بنزع األلغـام املحتجزة من قبل  الَخاصَّ

العدوان. 
الئطث افضبر تدررًا يف السالط 

بـدوره يقـول مديـر مكتـب األوتشـا، 
سـجاد محمد، وممثلة الصليـب األحمر، 
مايـا أورديـز: إن اليمن من الـدول األكثر 
ترضراً من األلغام عىل مستوى العالم؛ ما 
يستدعي من املجتمع الدويل دعم األنشطة 
اإلنسـانية لألعمـال املتعلقـة باأللغام يف 

جميع أنحاء اليمن. 
إذ يشريان إىل أن هذه األعمال اإلنسانية 
هي الركيزة األوىل للسماح بالعودة اآلمنة 
للنازحـني إىل مناطقهم األصلية، كما أنها 
خطـوة أوىل يف عملية إعـادة تأهيل البنية 
التحتية الحيوية كاملدارس واملستشفيات 
وخطـوط أنابيب امليـاه التـي كانت تقع 
بالقـرب من خطوط املواجهـة، الفتني إىل 
أن اللجنـة الدولية عـززت دعمها لقطاع 
األعمال اإلنسـانية املتعلقـة باأللغام، من 
خالل دعم املدنيني املترضرين من األلغام 

واملتفجرات. 
ويف املقابـل أّكــدا عـىل رضورة إيجـاد 
َحـّل فعال وجماعي للتخفيف من معاناة 
خـربات  باسـتقدام  املدنيـة  املجتمعـات 
وموارد جديدة؛ لدعم هذه الجهود، وزيادة 
األعمال املتعلقة باأللغام يف جميع البالد. 

واستعرض املؤتمُر حجَم ونطاَق التلوث 
والتحديـات والصعوبـات التي تعيق عمل 
املركـز التنفيذي للتعامل مـع األلغام، إىل 
جانـب اسـتعراض ومناقشـة الفجوة يف 
التعامل مع األلغام لدى األوتشا والربنامج 

االنمائي. 
تقاريـُر دوليـٌة بجنيـف تتحـدث عـن 
ال  اليمـن  يف  األلغـام  ضحايـا  عـرشات 
تُعرف مصادرهـا، َحيُث يتم تغييُب املرَكز 
التنفيـذي لنـزع األلغام بصنعـاء من أية 
مشـاركات دوليـة؛ ما يدعو لالسـتغراب 
ووضع عالمات اسـتفهام حـول مصادِر 
ومعلومـاِت تقاريـر املنظمـات حتى من 

يشـاركون يف صنعـاء ضمـن إسـهامات 
واملناطـق  األلغـام  ضحايـا  معالجـة 
امللغومـة، ففي يناير 2023 سـقط (30) 
ضحية بينهم (14) شهيداً َو(16) مصاباً 
جراء انفجاِر األلغـام والقنابل العنقودية 
ومخلفـات الحـرب، وبلغ عـدد الضحايا 
مـن األطفـال يف اإلحصائيـة التـي وثقها 
املركز التنفيذي (14) طفالً ما بني شـهيد 
وجريح، توزعت عىل محافظات (الحديدة، 

صنعاء - نهم - الجوف، صعدة). 
 وخـالل الثالثة األيّـام األوىل من فرباير 
الجاري 2023 وثّق املركز سقوط ما يزيد 

عن عرشة من الضحايا. 
 

أجعجة ظجع افلشام.. طمظعع الثخعل
وخـالل األعوام املاضية، اسـتمر املركز 
التنفيـذي لنـزع األلغـام بمتابعـة األمم 
املتحدة، ووكالتها، بشـأن توفري األجهزة 
الكاشـفة للقيام بتطهـري املناطق امللوثة 
التـي  العنقوديـة  والقنابـل  باأللغـام 
اسـتخدمها التحالف السـعودّي يف العديد 
مـن املحافظـات اليمنية بشـكل مفرط، 
ويسـقط جـراء تلـك املخلفـات ضحايـا 
بشـكل يومـي، وإىل تاريـخ اليـوم لم يتم 
توفـري هـذه األجهـزة مـع عدم سـماح 

التحالف بدخولها. 
عـدم سـماح تحالـف العـدوان دخول 
األجهزة املتعلقـة بنزع األلغـام والقنابل 
العنقوديـة ومخلفـات الحرب يصنف من 
لوصول  وعرقلـة  الجسـيمة  االنتهـاكات 
عـودة  ومنـع  اإلنسـانية  املسـاعدات 
النازحـني إىل مناطقهم، حسـب ما نصت 
عليـه االتّفاقيات الدوليـة والربوتوكوالت 
اإلضافيـة، منها مـا ورد يف املادة (6) من 
اتّفاقيـة أوتـاوا و»الـذي يعتـرب التحالف 
ملَزًمـا بتسـهيل وتبـادل املعـدات واملواد 
واملعلومات العلمية والتكنولوجية؛ كونها 
معـدات إنسـانية وتُسـتخدم يف األعمـال 

اإلنسانية». 
أيًضـا ما نصـت عليه املـواد رقم (7-3 
- 8) مـن الربوتوكـول الخامـس امللحـق 
باتّفاقيـة من حظـر أَو تقييد اسـتعمال 
أسـلحة تقليديـة معينة يمكـن اعتبارها 
مفرطـة الرضر أَو عشـوائية األثر، وعدم 
اتِّخاذ التدابـري الوقائية لحمايـة املدنيني 
أثناء الرصاع وبعد الرصاع واملتمثل يف منع 

دخول األجهزة الكاشفة. 
تنـاول  للمؤتمـر،  الثانـي  اليـوم  ويف 
للمنظمات  املطلوبة  التدخالت  املشاركون 
الدوليـة املانحـة واملمكن أن تقـوم بها يف 
مجال حمايـة املدنيني يف املناطـق امللوثة 

والتخفيـف مـن معاناتهـم؛ بمـا يمّكـن 
النازحني من العودة إىل منازلهم. 

ويف ختام أعمال مؤتمر الرشاكة املتعلقة 
باأللغام، أوىص املشـاركون برضورة نقل 
ما تعانيه املجتمعـاُت املتأثرة يف اليمن إىل 
العالم ومناَرصة ضحايا مخلفات الحرب، 
كما أّكـدوا عىل مأساويِة وكارثية الوضع 
يف اليمـن، من َحيُث أعداد الضحايا وحجم 
التلوث الكبري باأللغام والقنابل العنقودية 
املشـاركة  وأهميّـة  الحـرب،  ومخلفـات 
واملسـاهمة يف تطهـري املناطـق امللوثـة؛ 
لضمان عودة النازحني إىل أراضيهم بشكل 
آمن، وتسهيل وصول املساعدات للمدنيني 
واسـتعادة الخدمـات واسـتمرار العملية 
الزراعيـة  األرايض  َوتطهـري  التعليميـة 
ليتمّكن املواطنون من ممارسـة حياتهم 

الطبيعية واآلمنة. 
للمركـز  السـنوي  التقريـر  ويتضمـن 
التنفيـذي للتعامـل مـع األلغـام 2022، 
إحصائيـاٍت تفصيليًة لضحايـا مخلفات 

العدوان عىل اليمن. 
وبحسـب التقريـر، فقـد عملـت فرق 
املسـح األويل (املسح غري الفني) يف تحديد 
(147) منْطقـًة ملوثـًة بمخلفات الحرب 

بمساحة بلغت (336.190.000). 
الفـرق  أَشـاَرت   2022 العـام  خـالل 
بمسـاحة  حقـالً   (76) إىل  امليدانيـة 
فـرق  وطهـرت   ،(085.٠٣٣.1.860)
التطهـري للمركـز التنفيـذي خـالل العام 
مربًعـا  مـرتًا   (2.318.285) مسـاحة 
مـن مخلفات الحـرب، كما تم اكتشـاف 
وتجميـع حـواىل «20252» قطعـًة مـن 
األلغـام والقنابـل العنقوديـة ومخلفات 

حرب. 
ويف مجال التوعية، فخالل العام 2022م 
عملت فرق التوعية للمركز التنفيذي عىل 
توعيـة (503.953) مسـتفيًدا من جميع 

فئات املجتمع. 
 

أرصاٌم لطدتاغا
ويف إحصائيات لضحايا األلغام والقنابل 
العنقودية، ومخلفات الحرب للعام 2022، 
سـجل املركز التنفيذي إجمايل ضحايا بلغ 
(734) ضحيـًة، بينهـم (490) مصابًـا، 

فيما بلغ عدد الشهداء (244) شهيداً. 
النسـاء،  فئـة  اإلحصائيـة  وتضمنـت 
َحيُث سجل املركز ضحايا من النساء بلغ 
(64) بني شـهيد وجريـح، فيما تضمنت 
اإلحصائية فئة األطفال، إذ سقط (233) 

طفًال بينهم (54) شهيًدا. 
هـذه اإلحصائيات الصـادرُة عن املركز 

 - (البيضـاء  محافظـات  عـىل  توزعـت 
الجـوف - الحديـدة - الضالـع - املحويت 
- تعـز - حّجـة - ذمـار - ريمة - صعدة 
- صنعاء - عمران - لحج - مأرب - إب). 
وخالل العام 2022 كان النصيُب األكربُ 
العنقوديـة  والقنابـل  األلغـام  لضحايـا 
ومخلفـات الحرب يف محافظـة الحديدة، 
َحيُث سـجل املركز يف إحصائيـة إجمالية 
 (218) منهـم  مواطنًـا   (355) سـقوط 
جريًحـا، فيمـا بلغ عدد الشـهداء (137) 

شهيًدا أغلبهم من األطفال. 
املرَكـُز  أجـرى   2022 العـام  وخـالل 
التنفيـذي للتعامـل مـع األلغـام عمليتَي 
إتالف ملخلفات الحرب التي جمعها ونزعها 
يف محافظة الحديدة، عملية اإلتالف األوىل 
يف 25 مايـو املايض والتـي أتلف فيها أكثر 
من 500 جسـم حربي، وهذا كانت دفعة 
واحـدة، فيمـا عمليات اإلتالف ُمسـتمّرة 

منذ تنفيذ عمليات التطهري. 
املركـز  أتلـف  2022م  ديسـمرب  ويف 
التنفيذي أكثَر من (9700) شـملت ألغاًما 
وقنابـَل عنقوديـة ومخلفـات أُخرى غري 
منفجرة تـم جمعها ونزعها من مديريتي 
(الحـايل - الَحَوك)، وتمـت عملية اإلتالف 
مـرة واحدة، َحيُث تعد هـذه العملية أكرب 
عمليـات اإلتـالف التـي قامـت بهـا فرق 

املركز التنفيذي. 
وكمـا تنـاول إنجـازات املركـز وِفَرِقه 
العاملـة، فقد تطرق إىل جملـة التحديات 
التي واجهت وما زالت تواجه املركز، منها 
ة األطفال  استمرار وقوع الضحايا وَخاصَّ
والنساء، وشـحة املوارد البرشية واملادية 
لدى املركز؛ ممـا يؤثر عىل جاهزية املركز 
ملواجهة التحديات الكبـرية للتي يتطلبها 

الواقع يف معظم املحافظات 
إضافـة إىل عدم توفري معـدات الحماية 
واألجهـزة الكاشـفة، وهـذا يمثـل أهـم 
التحديـات التي تواجه املركـز يف عمليات 
التطهـري، َحيـُث قـّدم املركز العديـَد من 
كوادره شـهداء يف سـبيل الله هدفاً إلنقاذ 
اآلالف من املدنيني، كذلك ضعف مسـتوى 
واإلنسـانية  الطبيـة  الخدمـات  تقديـم 
والرعاية الالزمة للضحايا وأرسهم، وعدم 
وجود الية تنسـيق بني الجهات الفاعلة يف 

األعمال املتعلقة باأللغام. 
إىل جانـب هذا، َفــإنَّ التقارير الدورية 
املرفوعة من قبل منظمات األممية املعنية 
لم تتضمـن وبمـا يعكس حجـَم اإلنجاز 
الـذي تم تحقيُقه من قبل املركز التنفيذي 
للتعامـل مـع األلغـام، عـىل الرغـم مـن 

التحديات والصعوبات التي يواجهها. 
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غازي طظغر 
ليس هناك مفردات يف اللغة العربية يمكن 
أن تفي يف التعبري عن الشهيد الرئيس صالح 
الصماد سـالم الله عليه، تعجـز األقالم عن 
الكتابـة عنـه وتتلعثم األلسـن عنـد وصفه 
وتخفـق القلوب محبة واحرتامـاً له وتنبهر 
العقـول إعجاباً به وتنحنـي الرؤوس إجالالً 

له. 
كيـف ال وهو من جسـد القـرآن واإليمان 
واألخالق واملبادئ والقيم والحنكة والسياسة 
والدهاء والذكاء والبالغة والفصاحة يف أبهى 

وأرقى املعاني. 
ًدا معنى  الشـهيد الصمـاد كان يدرك جيـِّ
املسـؤولية ولم يقبل بها إال بعد إلحاح عليه 
ليـس لخطـورة املرحلة وإنما استشـعار ملا 
يتوجب عليه فعلـه وتحملها بقدرة وكفاءة 
راقيـاً  نموذجـاً  وكان  النظـري  منقطعـة 
للمسؤول الكفء املتميز وكان له مميزات لم 
ير الشعب اليمني مثلها يف رئيس قبله قط. 

ــاد بسـعة صـدره  تميـز الشـهيد الصمَّ
الكبرية وتقبله للرأي والرأي اآلخر واحتضانه 
للشـعب اليمنـي بـكل أحزابـه ومكوناتـه 
وطوائفه وتميز بقربه من الناس ومالمسته 
لواقع الناس وحمله لهمومهم ومشـاكلهم 
وتكثيـف اللقاءات بالوجاهـات االجتماعية 
والنشـاطات التي تمّكن مـن توحيد الصف 
الداخيل لتجعل الشعب لحمة واحدة لالتّجاه 
نحـو  والتوّجــه  االهتمامـات  أول  نحـو 

مواجهة العدوان الذي عىل البلد. 
وأيضـاً مما تميز بـه هو نزاهتـه وبعده 
ُكــّل البعد عـن الفسـاد املـادي لدرجة أنه 
الشـخصية  أمـوره  تمويـل  يف  يعتمـد  كان 
ممـا لديه هو ومـن أمالكه الشـخصية هو 
وأرستـه وأصدقائه وال يقبل أن تمول أموره 
السـياق  ويف  العـام  املـال  مـن  الشـخصية 
نستحرض من سبقه من الرؤساء وما أخذوه 

لهم من الحق العام للشـعب اليمني والذي ال 
يزال لديهم أرصدة يف البنوك الخارجية حتى 

اللحظة. 
ويف السـياق أَيْـضاً نسـتحرض بعضاً من 
ضعفـاء النفـوس وقلييل اإليمـان والضمري 
الذيـن يف مـا إن وصلـوا إىل منصب بسـيط 
فتتغري نفسياتهم وأخالقهم ويتعاملون مع 
الناس بتكرب وعجب وغرور ويريدون تحقيق 
املكاسب الشـخصية املادية واملعنوية ولكن 
الشـهيد الصمـاد كان رشيفاً نزيهـاً عفيفاً 
صادقـاً لم يرسق عـىل هذا الشـعب مثقال 
ذرة بل إنـه وهب روحه لهذا الشـعب وقدم 
نموذجاً راقياً للمدرسـة العلوية التي ينتمي 
إليها وهو كان النموذج األمثل للرئيس الذي 
سـيحّقق آمال وتطلعات الشـعب وسيؤمن 
ويحّقـق حريـة وسـيادة واسـتقالل البلـد 
والشـعب وحمايتهما والنهـوض باالقتصاد 

والتعليم. 
ولكن األعداء يغتاظون من هذا وال يردون 
هـذا لليمن وشـعبه بـل يريدون رئيسـاً له 
خادمـاً مطيعاً لهم ينفذ أجندتهم ويفعل ما 
يأمرونه وينتهي عمـا ينهونه عنه، يريدون 
رئيسـاً يتحـول إىل مدير قسـم رشطة ينفذ 
لهم ما يريدونه هم أي األمريكيني ومن سار 
يف فلكهم كآل سـعود الذي لديهم وصية من 
جدهـم أن بقاءهـم مرهون بتمزيـق اليمن 
أي  واسـتقراره،  اليمـن  بتوحـد  وهالكهـم 
هـؤالء وأُولئك يريدون رئيسـاً لليمـن تابعاً 
لهم وخادماً لهم ال خادماً للشـعب فبتوجيه 
أمريكـي وتنفيـذ سـعودّي قامـوا باغتيال 
الرئيـس الشـهيد الصمـاد ظناً منهـم أنهم 
سـيكرسون إراَدة وصمـود الشـعب اليمني 
وسـيوهنون مـن عزائمـه ولكنهـم كانـوا 
واهمني وبعد اغتياله ويف مراسـيم تشـييعه 
انذهلوا مـن الزخم الشـعبي املهيب ويف تلك 
لالسـتعراض  طائراتهـم  أرسـلوا  اللحظـة 
فوق سـماء ميدان السـبعني املكتظ بمحبي 

الشـهيد الصماد وقاموا بشـن غارات جوية 
عىل النهدين وعىل أماكـن قريبة منهم بغية 
إخافتهـم ولكـن الحشـود بقيـت صامـدة 
وشامخة كصمود وشموخ شهيدها الرئيس 

وكأنهم كلهم صماد. 
بل إن استشهاده مثل دافعاً قوياً للحكومة 
وللشـعب وزادت عزائمهم وإرادتهم يف حمل 
اإلرث الـذي عليهـم وبتوحد أكثـر وبعزيمة 
وإرصار وقوة وتحد أكـرب توّجـهوا ملواجهة 
اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي  العـدوان 
الغاشم الذي منذ أوىل غاراته وإىل اليوم يثبت 
أكثر وأكثر أنه ذو نزعة شـيطانية إجرامية 
وروح دمويـة وأنـه يمعـن ويسـتلذ يف قتل 
وتعذيب الشـعب اليمني بكل من فيه نسائه 
وأطفالـه وشـيوخه ورجاله كبـاراً وصغاراً 
بجميـع مكوناتهـم السياسـية واملذهبيـة، 
قتل الجميع يف األسواق والطرقات واملدارس 
واملسـاجد وصاالت العزاء واألفـراح ودّمـر 
أرضـاً  الجميـع  وحـارص  التحتيـة  البنيـة 
وإنسـاناً حصاراً جويٍّا وبرياً وبحرياً وال زال 

حتى اللحظة. 
ولكن ال ننىس أن الشـعب اليمني وجيشه 
القرآنيـة  بثقافتهـم  الشـعبية  ولجانـه 
وبتوليهم لله ورسوله وأعالم الهدى -عليهم 
السـالم- وبشـجاعته وصموده واستبساله 
وتضحيته وبحكمـة وحنكة قيادته الثورية 
والسياسـية وقـف صخرة صمـاء تحطمت 
أمامها ُكــّل مؤامرات األعـداء وخابت ُكـّل 
رهاناتهم وسيسـتلهم من الشـهيد الرئيس 
صالـح الصمـاد ومـن ُكــّل الشـهداء حب 
والفـداء  والتضحيـة  املسـؤولية  وتحمـل 
والصمـود واملواجهـة والعـزم واإلراَدة حتى 
الحريـة  ونيـل  املنشـود  الهـدف  تحقيـق 

والكرامة والسيادة واالستقالل 
ومـا النـُرص إال مـن عنـد اللـه، وها هي 
مالمُحـه اليـوم تلـوُح يف اآلفاق وسـنحصل 

عليه ال َمَحاَلَة. 

اُد سظعاٌن لطخمعد والبئات الخمَّ

الحعغُث الخماد.. ذاضرُة حسإ وذضرى وذظ
سئثالةئار الشراب 

 
كانت لشـخصية الرئيس الشـهيد صالح الصماد، 
تفردهـا لرجـل اسـتثنائي عظيم، حمل عـىل كاهله 
مسؤولية قيادة وطن وشعب يف زمن عصيب، تكالبت 
عليه ُكــّل قوى الرش واالسـتكبار العاملـي لإلطاحة 
باليمن وشـعبها، فشـخصية الرئيس الشهيد صالح 
الصمـاد وامتالكها لذلـك الحجم الهائل مـن األفكار 
والثقافات العديدة والتي تكونت فيه وظهرت وبشكل 
نادر لتأثره الكبري وارتباطه العظيم بمسـرية العطاء 
والتنويـر املسـرية القرآنيـة، فمن هنا حـاز الرئيس 
الصماد عىل الرضا والقبول من الله واملحبة والتقدير 

من الناس أجمعني. 
والقيـم  والبصـرية  والتنويـر  واملعرفـة  فالهـدى 
واملبادئ الثابتة ترسـخت وتأصلت يف الشهيد الصماد 
كمنهـج ودليل يف ُكـّل ممارسـاته الحياتية كقائد فذ 
ومدرك لكل املتغريات وواع لكل املخّططات، ليسـتلهم 
النور واملعرفة بفضٍل من الله وبقربه من أعالم الهدى 
األطهـار، لتتكـون لديه التغذيـة العظيمـة اإليمانية 
والتـي احتـوت يف مجملهـا امليش نحو ُكــّل ما يرفع 
اسم الدين اإلسالمي بمعناه الحقيقي من واقع كتاب 
اللـه وبثقافة القرآن كأََسـاس لتصحيح ُكـّل األفكار 
املغلوطـة التـي اسـتخدمها األعداء لـإلرضار بالدين 
ولتحقيـق مصالح قوى االسـتكبار العاملـي، َوأَيْـضاً 
الوقـوف والتصـدي والتجهيز لـكل ما يـردع األعداء 

وينترص للمسلمني الضعفاء. 
ليسري املركب الجهادي للشهيد الصماد يف مسارات 
متصاعدة برز ظهورها األويل دفاعاً عن املستضعفني 
يف محافظـة صعدة ضد قـوات النظام السـابق التي 
أدارت حربـاً بالوكالـة عن األمريـكان لتصفية أعالم 
الهـدى وأتباعهم يف مران بصعدة، وبحسـب املخّطط 
املرسـوم لهم لتصفية شـعاع النـور الرباني الذي ملع 
ظهـوره اإليمانـي التنويري بقيـادة الشـهيد القائد 
حسـني بدر الدين الحوثي، فكانـت للمعرفة واإلدراك 

اسـتنارة وضوء لشـق طريـق الصالح نحـو تحقيق 
ُكــّل أمانـي وأحالم الشـعب اليمني والتـي ال يمكن 
لذاكرتهـم محوهـا لرصيـد نضـايل أُسـطوري قدمه 
الرئيـس صالـح الصمـاد، أَو حتى ملغالطـات األعداء 
وافرتاءاتهم وتزويرهم للتواريخ استحالتها أن تمحو 
مـن ذاكرة الشـعب اليمنـي الرئيس صالـح الصماد 
لعظمة مواقفه وحكمة قيادته ورجاحة عقله وِعَظِم 
قدرتـه بتويل قيادة وطنه يف ظروف اسـتثنائية فريدة 
من نوعها والتي من النادر تكرارها ولشخص آخر أن 
يقود زمام األمور يف مثل هكذا أوضاع وحرب رشسـة 
ومؤامـرات ومن ُكـّل الجهات: إالَّ بفعل إيمان وجهاد 

وعزيمة وتضحية وفداء لهذا الشعب اليمني. 
لتكون لتويل املسؤولية برئاسة الجمهورية اليمنية 
منصب شـغله الشـهيد الصماد؛ باعتبـاره جهاداً يف 
سبيل الله، ليتعزز االنتصار وتبدأ معها ُكـّل املحطات 
يف البنـاء يف ُكــّل املجـاالت وجعـل الحمايـة والدفاع 
منطلقـاً ثابتـاً وذات أولويـة تحّقق الـردع من خالل 
اإلنتـاج والتصنيـع وامتالك لألسـلحة املحلية الصنع 
وتطوريهـا للمحافظة عىل السـيادة وخلقها للقدرة 
عىل امتـالك القرار وهزيمـة العدوان، ومـن املنطلق 
اإليماني للشـهيد الصماد فقد رسـمت رجاحة عقله 
السديد يف تنويرها للطريق الصحيح ووقوفه مع ُكـّل 
مطالب الشـعب اليمني العادلة واملرشوعة، ليصطف 
مـع الشـعب اليمني عـام 2011 مسـانداً لـه ومعه 
ُكـّل األحرار ومن مختلف مكونات وطوائف الشـعب 
اليمني ويف مقدمتهم شباب الصمود، وبفعل متقلبات 
األوضـاع املقصودة ومتغرياتهـا املخّططة، ووقائعها 
املفتعلة تصاعد العمل الثوري بشكل مختلف ونوعي، 
فكان لزاماً عىل اليمنيني إفشـالهم ملسار وضع اليمن 
تحـت عباءة األمريكان وأتباعهـم يف املنطقة، ليخرج 
الشـهيد الصماد مسـانداً ومصطفاً كعادته مع أبناء 

الشعب اليمني. 
ليتحـّدد يف يـوم 21 سـبتمرب عـام 2014 بدايـات 
ملراحـل جديـدة، ونقـالت لقفـزات نوعيـة عديـدة، 

صنعهـا الثـوار بقيادة قائدهـم السـيد عبدامللك بدر 
الديـن الحوثي، لتدور معها ُكــّل الدوائر لقوى الرش 
واالسـتكبار العدوانيـة يف إيجادهـا لـكل املخّططات 
إلفشـال ثورة الــ 21 من سـبتمرب، ومع شـعورهم 
الفعـيل بخـروج اليمن عـن كامـل سـيادتهم قاموا 
بشـن الحـرب يـوم 26 مـارس 2015، ليعيش معها 
الشهيد الصماد واقعاً مختلفاً عزز من خالله رصيده 
النضايل لتحتويه ذكرى وطن مرتبطاً باسـمها اليمن 
والتـي ال يمكن نسـيانه عىل اإلطـالق، متجهاً يف ذلك 
نحو املسـار الجهادي الراسـخ يف فكر وعقل الرئيس 
الصماد، فالتصدي والدفاع ومواجهة تحالف العدوان 
جهاداً حتَّى نيل االستشـهاد يف سبيل تحقيق الحرية 

واالستقالل لكامل الشعب اليمني. 
فالشـهيد الصماد هو تاريخ اليمن العظيم وذاكرة 
شـعب بأكمله وذكـرى وطـن ال يمكـن ومهما كان 
ومع اختالف األزمـان أَو يف تداولها للحكام وقيادتهم 
لألوطان نسـيانها لقائد استثنائي قاد اليمن وشعبها 
يف زمـن عصيب ومفرتقات عديدة تنوعت يف مجريات 
أحداثها من الحروب واملؤامرات والحصار عىل شـعب 
اليمـن واإليَمـان، ولكـن كان للفارق وجـوده لرجل 
مرحلـة فريـد يف قيادتـه لليمن السـعيد أبـو الفضل 
صالح الصماد، لتبقى معالـم نضاله الفريد وقيادته 
لليمن السـعيد أعمدة ثابتة البنيان وأََساسـاً راسـخاً 
شـامَخ األركان أّسسـتها الدمـاء الزكيـة الطاهـرة 
لشـهداء ربانيني يف مقدمتهم رئيسهم الشهيد صالح 
الصمـاد، لتكـون للذاكرة الشـعبيّة توارثهـا مللحمة 
نضال عظيم يتذكره األجيال جيالً بعد جيل، فماضيه 
ذكريـات ولتاريـخ مواقفـه مـع الشـعب والوطن ال 
يمكـن للمجلـدات اسـتيعابها أَو للمؤلفـني إيفاؤهم 

للكتابة عن هذا الرجل اليمني النادر. 
فاملسـالك عديـدة لعظمـة القيـادة التـي أخذهـا 
الرئيس الصماد يف رئاسـة اليمن، فأعمدة للتأسـيس 
والبناء وضعها كأولويـات لصناعة الوطن، وحقائق 
للكشـف والتوضيـح وتصحيـح االختـالالت يف ُكــّل 

مرافق الدولة؛ ِمن أجل الصعود بالشعب نحو النهضة 
والتطور الصحيح، ورؤية وطنية شاملة كاملة لبناء 
الدولة اليمنية الحديثة، فالوقائع الجديدة ظهرت وتم 
فرضهـا وغريت ما تـم اإلعداد لـه والتجهيز من قبل 
العـدوان، واملسـارات املوضوعة لبنـاء الدولة اليمنية 
الحديثـة توزعـت عـىل مختلـف الجوانـب واملحاور 
واألركان ويف شـتي املجاالت لتحقيق ما يصبو ويحلم 
به الشعب اليمني، فالنجاح والتطور ومواكبة التقدم 
الرسيـع يف مختلـف العوامل التي تسـاعد يف إسـعاد 
الشـعب والتخفيـف مـن معاناتـه تحّقـق وأحدثت 
طفرة ونقلـة نوعية، وتصنيع للصواريخ البالسـتية 
ة وإسـناد وتقديم وإنشاء وتجهيز  وللطائرات املسريَّ
وإيجاد مختلف اإلْمَكانيات التي تكون رافداً يف تعزيز 
ومسـاندة الجيـش واللجـان يف التصـدي ومواجهـة 
العـدوان والتـي حّقـق مفعولهـا الرسيع، فإنشـاء 
املعسكرات والتحاق عرشات اآلالف بها وتخريجهم يف 
مختلف املجاالت أعطت الثمار يف مختلف السـاحات: 
كلهـا سـخرها وأرص عـىل إيجادها الرئيس الشـهيد 

صالح الصماد. 
بعـد  الدائـم  تواصلهـا  يف  العطـاء  سـرية  لتمتـد 
استشـهاد الرئيـس الصمـاد يف تقديمهـم لإلعجـاز 
املتصاعـد الـذي يقدمه الجيـش اليمنـي واللجان يف 
عروضهم العسكرية لفخر الصناعات اليمنية املحلية 
ة  لصواريخ بالسـتية مجنحه وطائرات يمنية مسـريَّ
وبأشـكال وأنواع متعـددة وملسـافات طويلة أذهلت 
الجميـع بالتصنيع العسـكري املحيل اإلنتـاج وبأياد 
يمنيـة بحتة ويف ظل الحصار والعدوان املفروض عىل 
شـعب اليمن واإليمان منذ ثمانية أعوام، هنا هذا هو 
اإلعجاز ملـا حّققه اليمنيـون؛ ِمن أجل بنـاء وطنهم 
وحماية أرضهم ومواصلة تنفيذهم ملا بدأ به رئيُسهم 
الشـهيد الصماد ومقولته التاريخيـة والتي ال يمكن 
ألحد نسـيانها يٌد تبني وأُخرى تحمـي هنا هو اليمن 

السعيد. 
والعاقبة للمتقني. 

اُد تسرُتظا سطغك غا َخمَّ
اتارام سفغش الُمحّرف

قـال تعاىل (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اْصِربُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا 
اللَه َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن). 

وقد كان الشـهيد صالـح الصماد -رضوان اللـه عليه- املؤمن 
الـذي صرب وصابـر ورابط واتقى وأفلح هو ومـن كان معه ومن 

سار ويسري عىل دربه.
إنـه صالـح الصمـاد املعنى لكل ما هـو جميل ونبيـل وكريم، 
الصمـاد من علمنا الصرب والصـدق والصمود واإلخالص يف القول 
وتصديقه بالعمل، الصماد من أعلنها يد تبنى ويد تحمي، وبرشنا 
قبل استشـهاده بـأن ذاك العام سـيكون عاماً بالسـتياً بامتيَاز 

وتحّققت بشارته يف ذاك العام ويف األعوام التي تلته. 
وكان القاصـف والراصـد وكانـت صواريـخ اليمـن التي تدك 
وتقصف العدّو، وكانت األعاصري التي عصفت بالصحراء وبدوها، 
وكانت رسائل الشهيد الصماد للعدوان موجعة قضت مضاجعهم 
وجعلتهم يعرفـون أن صاد الصماد قد تطـورت وتكاثرت ونمت 
وأصبـح ُكـّل ما يف اليمن صماد وكل ما يرسـل إليهم موقع عليه 

اِد) َصاَداُت! مَّ من الصماد، فَكْم أُِضيَفت إىل (الصَّ
نتكلـم عـن الصمـاد وال أظن أنه بوسـع األبجديـة أن تحتوي 
فضائـل الصماد أَو تسـتكمل مناقبـه، وعندما نتحـدث عن هذا 
الرئيس النموذج فريد عرصه والعصور التي سـبقته أَو عارصته، 
َفـإنَّنـا نقف أمام شـخص جسـد القرآن يف سـلوكه وتوليه ألمر 
املسلمني، وكانت آيات الله تتمثل يف شخصه ونبله ودماثة أخالقه 

ومكارمه. 
الـكالم عن الصماد ال ينضب معينـه، والحرسة عىل الصماد ال 
ينتهي أملها، وفاجعة خسـارته ما زالت ولن تـزول، وألم فقده ال 
يعوض، وثأرنا ممن فجعنا به ُمستمّر ما دام حب الصماد يرسى 
يف أوردتنا مرسى الدماء، فمن اغتال الصماد وسـفك دمه قد زرع 
عداوته يف ُكـّل قلب أحب الصماد وعرف أن ال عوض عن الصماد. 

وكما أوجعوا قلوبنا برحيله سنغزوهم باسمه ونرهبهم به. 
الصمـاد قالها لم يعد هناك ما نخـرسه ولم يبق لنا إال كرامتنا 

وهذا ما لن نفرط فيه. 
ونحـن نعاهـدك بأنّا لن نفـرط يف الكرامـة وال يف الوطن وال يف 
دمـك الزاكـي، وأن حرستنـا عليـك باقية مـا بقي يمـن الصماد 

وشعب الصماد. 
نْيَا َويَْوَم  قال تعاىل: «إِنَّا َلنَنُْرصُ ُرُسَلنَا َوالَِّذيَن آََمنُوا ِيف اْلَحيَاِة الدُّ

يَُقوُم اْألَْشَهاد». 
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إبراعغط العمثاظغ 

إىل روح الشـهيد الرئيـس/ صالـح عـيل 
الصماد.. رضوان الله عليه. 

 
وودادا  ــًة  ــب ــح م ــــــاَء  أض ـــــرٌق  ب

ــادى  ـــاِء فــن ـــوف ــِق ال ــب ــــلَّ مــن ع وأط
جــنــًة  ــِة  ــئ ــي ــش امل أرساِر  روَح  يـــا 

ــادا  ــمَّ ــصَّ ــق ال ــان ــك ع ــوُح ــب كــونــي.. ف
فــجــُرُه ــَع  ــن أي املــــاِء  ـــرِح  ج ــِض  ــب ن يف 

ــاَدى  ــه ــت ــِه ت ــِض ــيْ ــَف واملــــعــــرصاُت ب
ً مرتفا ــاً  حــزن ــرِف  ــح ال احـــرتاَق  ــا  ي كــم 

ــــرادا  ُم املـــســـرِي  يف  ــَغ  ــل ــب ــت ل يــكــفــي 
 * * *

خيانٍة محُض  الــلــيــِل..  جــنــوَن  يــا  ــْف  ِق
ـــادا  ـــق األح تـــغـــازُل  مــقــلــتــيــك  يف 

ِخــداِعــهــا  ـــؤوِس  ك يف  نــجــوُمــك  رشبــت 
ــاَدى  ــم ــا وت ــه ــذبُ ـــاً.. وعـــربـــَد ك ـــف زي

أثْملتَهم ــن  م ــزوَن  ــخ م ــم  ك ــُل  ــي ل ــا  ي
ــادا  ــن ــاك ِع ــف ــل قــلــت أعــجــبــنــي؟! ك ه

ـــان ســـوَط مــذلــٍة ــد ك ــم ق ــه ــخــزونُ م
ــــدادا؟!  ــد شــهــقــَت ح أعـــىل املـــذلـــِة ق

 * * *
ـــــْت آيـــاتـُــُه  ــُر الـــكـــرامـــِة أورق ــج ف

بــالدا  ــاُة  ــي ــح ال ــه  فــي رأت  ـــــرصاً..  ن

ــِه  ــال ــط أب يف  الــصــمــاُد  أزهـــــَر  كـــم 
ــادا  ــه ــــزًة وج ـــَر ع ـــم فـــخـــراً.. وأث

نخوًة  ــاحــْت  ف األرض  ــاُه  ــط ُخ بــشــذى 
ـــــَد األضـــــدادا  وحــــضــــوُرُه كـــم وحَّ

تهامٍة ـــوَل  ح ــِل  ــي ــل ال ــــوُل  ذي ــت  ــان ك
فـــرادى  ــرُّ  ــه ت أَو  ُجــُمــوعــاً..  ــعــوي  ت

ُكفِرها ـــَة  رايَ الــطــاغــوِت  ــوى  ق رفعت 
ــادا  ــح اإلل ـــورى  ال يف  ــُن  ــرشِع تُ ــنــاً..  عــل

منسيٍة ــٍة  ــول ــف ط ــَع  ــي ــج ن ــــْت  رشب
ــاِر حــصــادا  ــدم ــل ــُج ل ــُس ــن ـــُح ت ـــري وال

ــٍش ــوحُّ ت ــَج  ــه ن اإلجـــــراِم  ــن  م جعلت 
صــادا  ــُع  ــقــطِّ يُ ــي  ك يـــراقـــُص..  سيناً 

 * * *
ــُه ــبَ ـــوُت يــنــُفــُث ُرع ــت.. وكـــان امل ــان ك

ــــادا ــٍة إرع ــام ــه ــــوَق ت ــُل ف ــي ــس وي
صــمــادهــا  يف  ـــاِد  الـــصـــمَّ وتــهــامــُة 

ــادا ــي أع ـــاً  ـــِرشق م انـــتـــصـــاراً  رأت 
جحيِمهم  هــوَل  بحُر  يــا  كــن  قــال:  إذ 

ــادا ــم ِع ــاِل  ــرج ــل ل ــي  ــون ك أرُض  يــا 
ــا  ــن ســالُح ذاك  ــه  ــل ــال ب ــا  ــن ــانُ ــم إي

ـــادا ًة وعـــت ـــــــدَّ ـــك ُع ـــرب وكـــفـــى ب
عــزهــا مـــســـريِة  يف  الـــبـــنـــادُق  ــه  ــن ع

اســتــعــدادا خطَّها  مــجــداً..  نقشتُْه 
– ـــُرُه  ذك تعطََّر   – دُمـــُه  هنا  قــالــت:- 

ــادا ــج ــَر األم ــطَّ ــاَة.. وس ــغ ــط ـــزَم ال ه
محبًَّة الــزكــُي  ـــه  دُم هــنــا  قــالــت:- 

ـــادا زن ـــرجـــاِل  ال يف  ــدَح  ــق ــي ل ــى؛  ضــح
فضيلٍة ــِل  ــك ل ــا  ــن ــَق أســب ـــان  ك هــو 

استشهادا الُخَطى  ــذَّ  َغ «ســارعــوا»  ولـــ 
 * * *

َحَكى  شــجــٍر  مــن  األرض  يف  مــا  أن  لــو 
ـــاَر بــمــا يــفــيــُض مـــدادا ــُر ص ــح ــب وال

ــاُت وأعــلــنــْت ــغ ــل ــْت عــنــك ال ــع ــرتاج ل
إفـــالَســـهـــا.. وغــــدا املـــقـــاُل َرمــــادا

سيدي ــك  ــأن ب حــســبــي  ســـيـــدي..  يــا 
ــُه الــصــمــادا ــَق ــش ــح ع ــب ــــواي أص وه

سئُص العشاء

ُد بثسعات صائث البعرة الروُح البعرغئ تاةثَّ
أطئ المطك الثاحإ

مشاهُد مسـرية الجمعة، املوافق 
 24 املوافـق  1444هــ  شـعبان   4
بــ  ُعنونـت  التـي  2023م  فربايـر 
والتضامن  الصماد،  للشهيد  «الوفاء 
مع الشـعب الفلسـطيني، والتحذير 
للعدوان»، هي مشاهُد تجعُل املتابَع 
لها ال يسـتطيع أن يصف مشـاعَره 
أنـه  واالعتـزاز  بالفخـر  املمزوجـة 
ينتمـي لهذا الشـعب الحر الشـعب 
الذي تتجـدد عزيمتـه وإرادته كلّما 
حاربـوه وتتجـدد الـروح الثورية يف 
رشايينه كلما سـمع نداَء قائد ثورة 
21 سبتمرب التي رسمت لليمن عهداً 
جديـداً من تاريخه، عهـد كله حرية 
التي  ورفـض الوصايـة  واسـتقالل 
كانـت مفروضـة عليه منـذ اغتيال 
الشـهيد الرئيـس إبراهيـم الحمدي 

-رحمة الله تغشاه-. 
خطاٌب ثوري تلقاه شعب اإليمان 
مـن قائد الثورة يف ذكرى استشـهاد 
رئيسـه الشـهيد الـذي تـرك رحيله 
جرحـاً غائراً يف ُكـّل نفس حرة أبيّة، 
يرشح فيه تفاصيل كثرية ويكاشف 
الشـعب فيـه بأمـور كانـت ال تزال 
حـّذر  خطـاب  ضبابيـة،  صورتهـا 
املحتّل وقد يكون هـذا تحذيرا أخريا 
مـن عواقب املماطلـة واإلرصار عىل 
البقاء واالسـتمرار يف احتالل أرضنا 
اليمنيـة ونهـب ثرواتنـا وطالبهـم 
املغادرة  ورسعة  بالرحيـل  باملفتوح 
خطـاب  يمنيـة،  أرض  ُكــّل  مـن 
الفلسـطيني  الشـعب  مع  تضامني 
ملجـازر  يتعـرض  الـذي  املظلـوم 
وانتهاكات بحق اإلنسانية أمام تأييد 
غربي وعربي من الدول املطبّعة التي 
كانـت هـي السـبب الرئيـيس الذي 

جعل هـذا الكيان الغاصـب يتمادى 
يف غيّه وطغيانه، فجـاء صوت قائد 
الثـورة ليخـرس ُكــّل تلك األلسـن 
املطبّعة واملربّرة للجرائم التي تُرتكب 
بحق هذا الشـعب فوصلت الرسـالة 
هي  هموَمكـم  بـأن  للفلسـطينيني 
همومنـا وآالمكم هـي آالمنا، فكان 
هذا الشـعب هو الشـعب الذي خرج 
بهذه الحشـود الغاضبـة التي تعلن 
عن تضامنها الكامل مع األشقاء يف 
فلسطني يف وقت نجد فيه الكثري من 
الشـعوب العربية تائهة أَو خائفة أَو 
منغمسـة يف هموم أُخرى والسـبب 
انعدام القيـادة التي توّجـه وتنصح 
وترشـد، ُكـّل يوم يثبت هذا الشعب 
املؤمن مدى ارتباطـه بالقيادة التي 
تسـتحق هذا الـوالء وهـذا االرتباط 
فمـا عرفنا قائدنـا إال حكيماً مؤمناً 
يعلمنّا ويرشدنا ويحرص عىل تزكية 
أنفسـنا حتـى نسـتطيع النهـوض 
العـدّو  مؤامـرات  لـكل  والتصـدي 
تظـل  أن  إىل  ترمـي  التـي  الخبيثـة 
الشـعوب ذليلة مرتهنـة خاضعة ال 

تملك قرارها. 
فكم يفخـر ُكـّل يمنـي حر وهو 
يرى بلده اليمن تسـجل مواقف حرة 
ترفع الـرأس مهما كانـت الظروف 
التـي تمـر بهـا؛ بَسـبِب مواقفهـا 
الحرة التي هي من واجباتنا الدينية 

واألخالقية واإلنسانية. 
عنفوان ثوري يتجدد بكل حماس 
خرج الشعب اليمني يف 13 محافظة 
يمنية بحشـود مهولة صدمت حتى 
اللجان املنظمة للمسريات فتزاحمت 
ة يف صنعاء والحديدة  الساحات َخاصَّ
وصعدة وذمار حتى تدفقت الحشود 
كاألمـواج الثائـرة والهـادرة فدماء 
تحيـي  تـزال  ال  الصمـاد  الرئيـس 
النفوس وهذه من كراماته عىل الله، 

فكل من تّذكره شعر وكأن يف أعماقه 
بركاناً يريد أن ينفجر يف وجه األعداء 
لهذا الشـعب،  الذين ال يريدون خرياً 
فالعالقة بني الشـعب والقائد عالقة 
ال يفهمها سوى الراسخون يف العلم، 
عالقة تجعل املاليني من هذا الشعب 
يف وضع اسـتعداد أن يبذلوا أموالهم 
ونـرصة  اللـه  سـبيل  يف  وأنفسـهم 
للقائـد الـذي اسـتطاع أن يقود هذا 
الشـعب ملواجهة أعتى عدوان يمكن 
أن يتعـرض له شـعب مسـتضعف 
عالقـة  األسـلحة،  أنـواع  بأحـدث 
تجعلهم يلبّون نـداء القائد ودعواته 
ويقدمون حتى دماءهـم دونه، الله 
مـا أعظمها مـن نعمة مـن الله أن 
يهيئ القيادة املستمدة منهجها من 
القـرآن الكريم الذي حّدد كيف يجب 
أن تكون صفـات ويل األمر وصفات 
العزيزة  القويـة  اإلسـالمية  الدولـة 
التـي تفـرض هيبتها عـىل أعداءها 
وتجعلهـم هم من يدفعـون الجزية 
عن يد وهم صاغرون، ال بد للعدو أن 
يغرّي سياسـته مع هذا الشـعب بعد 
أن أيقن أن ُكـلَّ مخّططاته يف الحرب 
اإلعالميـة والشـائعات والرهان عىل 
الجانب االقتصادي، ُكـّل هذا يسقط 
تحـت الوعي والبصرية الذي يحرص 
أن  خطـاب  ُكــّل  يف  القائـد  السـيد 
تصل لكل من يسـتمع له، فاملعركة 
وثقافـة  وعـي  معركـة  الحقيقيـة 
بـني الثقافات املغلوطـة التي تبنتها 
ـــة ونرشتها  حركة النفـاق يف األُمَّ
للتضليـل وإبعـاد الناس عـن كتاب 
اللـه الـذي فيـه الهدايـة لـكل يشء 
وال يأتيـه الباطـل من بـني يديه وال 
مـن خلفه وبـني اتباع الحـق واتباع 
الهدى القرآني املأخوذ من أهل البيت 
-عليهـم السـالم- الذيـن هم سـبل 

النجاة. 

طساصئُض تالئ الق ترب والق 
جطط شغ الغمظ شغ ظض 

تتثغرات خظساء
طتمث خالح تاتط 

ما يقارب من خمسـة أشهر تعيش اليمن 
فيها حالة الـال حرب والال سـلم بعد انتهاء 
الهدنـة يف الثاني مـن أُكتوبر العـام املايض، 
والتـي أعلنـت يف الثاني مـن إبريل من نفس 
العام ملدة ستني يوماً، وجددت لثالث مرات. 

هذه الهدنة كان يتطلع الشعب اليمني أن 
تكون بدايـة إلحالل السـالم وانتهاء الحرب 
والعـدوان ورفع الحصار الـذي ذاق مرارتها 
طيلة الثمان سنوات، لكنها ولألسف الشديد، 
لـم تكـن سـوى لكسـب الوقت مـن جانب 

التحالف السعودّي اإلماراتي. 
والـذي يعد الكاسـب األكثـر منها، فهو ضمن عدم اسـتهداف منشـآته 
االقتصادية وعدم تعرض معسـكراته وقواعده لهجوم يمني من قبل القوة 
، وكذلك ضمنت أمريكا اسـتمرار تدفق  الصاروخية ووحدة الطريان املسـريَّ
املشـتقات النفطيـة والغازية مـن السـعوديّة وبقيـة دول الخليج، يف ظل 
اسـتمرار الحرب الروسـية األوكرانية، والتي أثرت بشـكل كبري عىل أسعار 

الطاقة يف العالم. 
طوال أشـهر الهدنة ظل تحالف العـدوان يماطل ويتهرب من تنفيذ بنود 
االتّفاق والتي شـملت ملف املرتبات وفتح ميناء الحديدة بشكل كامل أمام 
السفن، وفتح وجهات جديدة من مطار صنعاء، باإلضافة لفتح الطرقات. 
رغم الوسـاطة التي قادتها سـلطنة عمان، والرحالت املكوكية التي قام 
بهـا الوفد العماني إىل صنعاء والتقائه بالقيادة الثورية والسياسـية، إال أن 

ذلك لم يحدث أية تقدمات يف ملف املفاوضات. 
القيادة الثورية والسياسية اليمنية أّكـدت مراراً وتكراراً أن طريق السالم 
يف اليمن معروف من خالل تسليم املرتبات، ورفع الحصار نهائيٍّا عن مطار 
صنعاء وميناء الحديدة، وخروج القوات األجنبية من األرايض اليمنية، هذه 
املسّلمات الثالث ال تقبل التفاوض وليس فيها تفريط، مهما حاول العدّو. 

قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي، خالل أقل من أسبوعني وّجه تحذيرات 
لألمريـكان وللقوات األجنبية املتواجدة يف األرايض اليمنية أن عليهم الرحيل 
مـن اليمن، هذه التحذيرات التي وجهها السـيد عبدامللـك الحوثي، يجب أن 
تؤخذ عـىل محمل الجّد مـن قبل التحالف السـعودّي اإلماراتـي األمريكي، 

وعليهم االستعداد ملا بعد التحذيرات..! 
فالصـرب له حدود، َوحالة الال حرب والال سـلم لن تطـول وهذا كذلك ما 

أّكـدت القيادة الثورية والسياسية والعسكرية يف اليمن. 
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غرغث افسثاء أن ظدض سظ عثي اهللا.. شما آبار عثا الدقل يف العاصع؟ وطا عثف افسثاء طظ صاالظا؟ غرغث افسثاء أن ظدض سظ عثي اهللا.. شما آبار عثا الدقل يف العاصع؟ وطا عثف افسثاء طظ صاالظا؟ 
 : - خاص:

 يف ملزمة األسبوع ملزمة (لتحذون 
حذو بني إرسائيل) تطرق الشهيُد القائُد 
-ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- إىل خطورة السكوت 

أمام املرشوع األمريكي والصهيوني، 
ُمشرياً إىل الثقافات املغلوطة املنترشة 

يف مختلف بلدان العالم االسالمي والتي 
تكرر منطق السـكوت وعدم التدخل يف 

شئون اآلخرين والتي ترشعن السكوت 
عن الظاملني يف نفسية املسلمني. 

متسـائالً «ما الذي يحصـل أيًضا مع 
األمر بالسـكوت؟ من يتأمـل - وحاولوا 
أن تتأملوا وتسمعوا كثريًا - هناك منطق 
يتكرر كثـريًا، منطق يقوم عىل أسـاس 
رشعيـة  ال  أنـه  نفوسـنا  يف  يرسـخ  أن 
ألحـد أن يتَحــّرك ضد أمريـكا اللهم إال 
إذا كان قـد أصبح يُعانـي ويَُرضب كما 
هـو الحـال يف فلسـطني، حينئـذ يمكن 
أن يقـال: إن املقاومـة مرشوعة، ولكن 
بمنطـق بـارد، وقليٌل مـن يؤيـد هذا»، 
مضيفـاً «ألسـنا نسـمع اآلن بأنه نحن 
نمنـع أن تكون حمـاس إرهابية؟ أو أن 
يصنف الفلسطينيون بأنهم إرهابيون؟ 
أو أن يصنـف حـزب الله بأنـه إرهابي؟ 
ألنهم مـاذا؟ ألنهـم يقاومـون احتالًال، 
لكن آخـرون ينطلق منهـم مواقف ضد 
أمريكا يف أي بلد عربي إسـالمي سيقول 
الجميـع: أنتـم إرهابيون! ملـاذا؟ ألنه ال 
مربّر لكـم أن تتَحـّركـوا، أليس هذا هو 
ما يحصل؟ يفهموننا نحن أنه الرشعية 
ألحـد أن يتَحــّرك ضد أمريـكا اللهم إال 
متـى مـا أصبحـت وضعيتـه كوضعية 

الفلسطينيني. 
وقال الشـهيُد القائـد -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليْـِه- بأن الشـعوب املسـلمة ال تدرك 
الخطر املحاك عليهـا من قبل الصهاينة 
االبعد أن يدهمهـا العدو وبعد أن يصبح 
التَحــّرك بالء فائدة، قائـال « ال رشعية 
لـك أن تقـاوم وأن تتَحــّرك وأن تواجه 
إال بعـد أن يصل بك اليهود والنصارى إىل 
وضعيـة ال يكون لتَحــّركك أي جدوى، 
فحينئذ سـيتفضل عليك هؤالء الزعماء 
ويقولـون: ال بـأس أنت لن نسـمح بأن 
تصنف إرهابي. لكن لن يقدموا لك شيئًا، 
ولن يدفعوا عنك شيئًا، أليس هذا هو ما 

يحصل مع الفلسطينيني أنفسهم؟ «
-ِرْضـَواُن  القائـد  الشـهيد  وتطـرق 
اللـِه َعَليِْه- إىل أن سـكوت زعماء العرب 
يهيـئ السـاحة للعدو وجعـل منارصة 
املسـتضعفني ولو بالكلمـة الواحدة من 
أمنيات الزعماء، قائالً: «يتمنن زعيم من 
هنا أو هناك أن يقول: ال، الفلسطينيون 
ليسوا إرهابيني، هم يقاومون االحتالل، 
ويرى هذه كلمة كبرية، ويراها منّة عىل 
شـعبه، ويراها منّة عىل الفلسـطينيني، 
لكن هل عمل هؤالء للفلسطينيني شيئًا؟ 
ألسـنا نرى الفلسطينيني يذبحون ُكــّل 
يـوم، وتدّمـــر مسـاكنهم، ومزارعهم 
تقلـع وتدّمـــر؟ مـا الذي عمـل هؤالء 
للفلسـطينيني؟ ماذا عمـل هؤالء لحزب 

الله؟ ماذا عمل هؤالء لحماس؟».

 طعاجعئ افسثاء وظخرة 
املسادسفني واجإ حرسغ غفرضه 

الثغظ والفطرة اإلْظَســاظغئ 
 وتطـرق الشـهيد القائـد -ِرْضـَواُن 
اللـِه َعَليْـِه- إىل أحداث سـبتمرب تفجري 
برجـي التجـارة العامليـة يف نيـو يـورك 
وكيـف اغضـب شـعوب الغـرب وكيف 
املسـلمني  ضـد  مظاهـرات  يف  خرجـوا 
دون أن ينتظـروا مـن يمنحهـم رشعية 
يف الخروج النهم يعرفون بأن املسـلمني 

أعـداء ويجـب الخـروج ضدهـم، قائال 
-ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- « الغربيون: دول، 
وشـعوب، وأفـراد وهـو ما حصـل بعد 
حـادث [الحـادي عـرش من سـبتمرب] 
بشـكل رصيح، ألم ينطلق املواطنون يف 
فرنسـا، ويف بريطانيـا، ويف أمريكا، ويف 
اسرتاليا، ويف أملانيا، ويف مختلف املناطق 
ضد املسـلمني يف تلك البلدان؟ ألم تنطلق 
الصحف؟ ألم تنطلق وسائل اإلعالم كلها 
لتهاجم اإلسالم واملسلمني؟ هم انتظروا 
أحـًدا يمنحهم رشعية؟ أم أنهم يرون أن 
لهم رشعيـة؟؛ ألنهم يعتربون اإلسـالم 
واملسـلمني أعداء ولك حـق يف أن تقف يف 
مواجهـة عـدوك، لكننا نحن املسـلمني 
نُثقـف هكـذا: ليـس لليمنيـني حـق أن 
يقفـوا يف مواجهـة أمريـكا وإرسائيـل، 
وليس للسعوديني حق، وليس لإليرانيني 
حق، وليـس ألي مواطن يف أي بلد عربي 
حق أن يقف ضد أمريكا، سيقولون ماذا 
تعني؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد عندما تقول 
هكـذا؟ أنـت اآلن إرهابي، هـل رضبتك 

أمريكا اآلن أو عملوا بك شيئًا؟ « 
واستدل الشـهيد القائد -ِرْضَواُن اللِه 
َعَليْـِه- عىل خطورة الصمت والسـكوت 
يف مواجهـة األمريكان بزعيم من زعماء 
العـرب يـارس عرفات عندمـا تخىل عنه 
جميـع الزعماء وقطعـوا اتصاالتهم به 
أثنـاء قيـام االحتالل بحسـبه يف منزله، 
تكرار املصـري ملختلـف الزعماء  مؤكـداً 
حيث قـال: أنـت تريـد أن أنتظـر حتى 
يدوسـوني بأقدامهـم، ثم فقـط يكون 
ُكـــّل ما أريده وأنا منتظـر منك، ُكــّل 
مـا أريده منك أن تقول يل يف األخري: أنني 
لست إرهابيًا، وأنت يف األخري ال يمكن أن 

تعمل يل شيئًا!
الزعماء أنفسـهم هم من سـيقعون 
فيمـا وقع فيـه عرفات، وهـل أحد من 
زعماء العـرب عمل لعرفات شـيئًا؟ بل 
يقول بعض الكتاب يف الصحف: أنه فعًال 
حتـى االتصـاالت، االتصال مـن زعماء 
العـرب أنفسـهم بعرفات كلهـم أقفلوا 
االتصـاالت معـه، وال كلمـة يسـمعها، 
ويسـجن داخـل بيتـه وال أحـد يقدم له 
شـيئًا، وال أحـد يتصـل حتـى يواسـيه 
بكلمـة! هذه ما يجـب أن نقاومها، هذا 

ما يجب أن نرفضه.

اهللا تساىل غأطرظا بمصاتطئ 
الغععد والظخارى ضاشئ ضما 

غصاتطعظظا ضاشئ 
-ِرْضـَواُن  القائـد  الشـهيد  وبـنّي 
اللـِه َعَليْـِه- التَحــّرك الحثيـث لليهود 
مختلـف  يف  وانتشـارهم  والنصـارى 
الشـعوب ملواجهـة املسـلمني وقتالهـم 
وتعذيبهـم دون أن ينتظـروا رشعية ما 
يقومن به من أحد، مضيفاً -ِرْضَواُن اللِه 
َعَليْـِه- «إن اليهود والنصـارى يقاتلوننا 
كافـة، واللـه يأمرنـا أن نقاتلهـم كافة 
كمـا يقاتلوننا كافة، إنهم يتَحـّركون يف 
ُكــّل شـعب، وهل هناك دولة إسـالمية 
إسـالمية  دولـة  أو  بريطانيـا،  تـرضب 
ترضب فرنسـا حتى ينتظر الفرنسيون 
أن يوجـد لهـم املـربّر أن يتَحـّركوا ضد 
املسـلمني؟ أم أن كثريًا من املسلمني اآلن 
ما يزالون سـجناء بما فيهـم يمنيون؟ 
سـجناء يف أمريكا، وسجناء من مختلف 
املناطق، وأشـخاص قتلوا، حتى نرشت 
بعـض الصحـف أن أربعـة يمنيـني من 
مدينة [القاعدة] قتلوا واسـتجوب كثري 
منهـم؛ ألن يف وثائقهم اسـم [القاعدة] 
- والقاعـدة هي مدينـة يف اليمن - ظنوا 
أنـه من تنظيم القاعدة تنظيم [أسـامة 
بن الدن] وهو من مدينة القاعدة مدينة 
هنا اعتقد يف محافظة [إب]. محل امليالد 
[القاعـدة]، قالوا: إذًا أنـت من القاعدة، 
يف  الشـتباههم  أشـخاص  أربعـة  قتـل 

االسم. 
وأضاف الشـهيد القائد رضـوان الله 
«لكننـا نحـن ال يجوز لنـا أن نرصخ يف 
اليمـن، وال يف أي بلد عربـي آخر، ونحن 
نُرضب يف ُكــّل مجـاالت حياتنا، ونحن 
نـرى ديننا يهدد، أولسـنا كلنا نعرف أن 
اإلسـالم واملسـلمني يواجهـون بهجمة 
رشسـة جًدا من دول الغرب كلها؟ أليس 
هذا هو ما نلمسـه؟ فلمـاذا يريد هؤالء 
أال نتكلـم ال يف اليمـن وال يف أيـة منطقة 
أُْخــَرى؟ ألنه الرشعيـة لك أن تقول إال 
بعد أن يصل أولئك إىل عندك فيدوسـونك 

بأقدامهم». 
تأملـوا ستسـمعون هـذه العبـارات 
تتكـرر، ودائًمـا وسـائل إعالمنـا تخدم 
إرسائيـل من حيث تشـعر أو ال تشـعر، 
بقـاء  رشعيـة  أذهاننـا  يف  وترسـخ 

تَحــّرك  ورشعيـة  كدولـة،  إرسائيـل 
أمريـكا ودول االسـتكبار ودول الكفـر 
دول اليهـود والنصـارى ضد املسـلمني 
شـعوبًا وحكومات وال تمنـح الرشعية 
إال لفئـات معينة! ماذا يعني هذا املنطق 
عندما نسـمع [أنه ال أما حماس وحزب 
اللـه وحركـة الجهاد والفلسـطينيني ال 
نسـمع أن يصنفوا أنهم إرهابيني] ماذا 
يعني هـذا؟، أما الباقـون فإذا ما رصخ 
أحـد ضدكم فهـو إرهابي، أمـا الباقون 
يف مختلف الشـعوب اإلسـالمية فإذا ما 
تَحـّركـوا ملواجهتهـم فهـم إرهابيـون 

وسنكون معكم ضدهم. 
أليـس هذا هو ما يعني حرص؟ حرص 
ماذا؟ حرص من نعزلهم عن قائمة اسم 
إرهـاب يف منظمات معينـة بحجة أنها 
تقاوم احتالًال مباًرشا أولسنا محتلني يف 
اقتصادنا، يف سياسـتنا، يف ُكــّل شئون 
مسـتعمرين  العـرب  أوليـس  حياتنـا؟ 
اآلن؟ هـم مسـتعمرون، أي زعيم يمكن 
أن يقول كلمة جريئة إال ويسـحبها بعد 
سـاعة أو سـاعتني؟ أليـس هـذا يعني 

استعمار؟ 
اسـتعمار يف ُكــّل مجاالت شـؤوننا، 
وحرب لديننا نراها ونشـهدها، وإفساد 
يف أرضنـا، وإفسـاد لشـبابنا، وإفسـاد 
لنسـائنا، وإفسـاد لكبارنـا وصغارنـا، 
أليس هذا هو ما يحصل يف البالد العربية 

كلها؟ 
املسـلمني  منـح  الـذي  هـو  اللـه  إن 
الرشعيـة أن يقاتلوا أعداءهـم كافة كما 
يقاتلونهم كافة، هو يقـول: {َوال يََزالُوَن 
ى يَُردُّوُكْم َعـْن ِديِنُكْم إِِن  يَُقاِتلُونَُكـْم َحتـَّ
اْسـتََطاُعوا} (البقرة: مـن اآلية217) هو 
يقول: {َقاِتلُوا الَِّذيـَن ال يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوال 
ِباْليَـْوِم اْآلِخـِر َوال يَُحرُِّموَن َما َحـرََّم اللَُّه 
َوَرُسـولُُه َوال يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن 
أُوتُـوا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعُطـوا اْلِجْزيََة َعْن يٍَد 
َوُهـْم َصاِغُروَن} (التوبة:29) هو من أمر 
ـا واحًدا  املسـلمني جميًعـا أن يقفوا صفٍّ
وبكل ما يمتلكون من وسائل يف مواجهة 

أعدائهم، سواء كثر أعداؤهم أم قلوا. 

الاعزغع لطحرسغئ: شعثا 
طحروع، وعثا لغج طحروًسا. 
إنَّ ُكــّل ذلك هو يخالف منطق القرآن 

الكريم، وسـيقولون مـاذا؟ حفاًظا عىل 
مصالح، سيقولون ماذا؟ مقابل قروض 
نُعفـى عنهـا، أو مسـاعدات، أو تنميـة 
موعود بها، ُكـــّل ذلك يصنف يف قائمة 
مـاذا؟ يف قائمـة (بيـع الديـن بالدنيا)، 
فهل يجـوز أن نـرىض؟ سـنقول: نحن 
مسلمون، وإذا كنا نرى دول الغرب كلها 
حكومـات وشـعوبًا ينطلقـون ملحاربة 
اإلسـالم واملسـلمني كافـة فـإن ُكـــّل 
مسـلم يجـب أن يكون جنديًـا يعاملهم 
بمثل ما يعاملون به املسلمني، ويقف يف 
وجههم كمـا يقفون بكل إمكانياتهم يف 

وجه املسلمني. 
ويقول الله سـبحانه وتعاىل أيًضا عن 
بنـي إرسائيـل أنهـم يشـرتون الضاللة 
بالهـدى {أََلْم تَـَر إَِىل الَِّذيَن أُوتُـوا نَِصيبًا 
الَلَة َويُِريُدوَن  ِمَن اْلِكتَاِب يَْشـَرتُوَن الضَّ
ـِبيَل} (النسـاء:44) أُوتوا  أَْن تَِضلُّوا السَّ
نصيبًـا وافًرا من الكتاب، أُورثوا الكتاب، 
لكـن أصبـح الكتاب ال قيمة لـه لديهم، 
وأصبحوا هم يشرتون الضاللة، يبحثون 
أنفسـهم ،  يف  الضاللـة  الضاللـة،  عـن 
والضاللة ليصدروها لآلخرين {َويُِريُدوَن 
ـِبيَل} يريـدون أن تضلوا  أَْن تَِضلُّـوا السَّ
السـبيل، والذي يريد أن أضـل أليس أنه 
عندما يتمكن، ويحصل عىل اإلمكانيات 
التي يسـتطيع بها أن يضلني ألن يعمل 
عـىل إضـاليل؟ ألنـه يريـد أن يضلنـي، 
أليس كذلك؟ هم يريـدون أن نضل، وقد 
أصبحوا يمتلكـون إمكانيات هائلة جًدا 
من اآلليات واملاديات، ألن يسـعوا بجد؟ 
أليس هناك مـا يدفعهم إىل أن يتَحـّركوا 

لتصدير الضاللة إلينا وإىل أن يضلونا؟ 
مليـارات،  يمتلكـون  هـم  فعـًال 
ويمتلكون  السينما،  رشكات  ويمتلكون 
القنـوات الفضائيـة الكثـرية، يمتلكون 
اآلليات بمختلف أنواعها، ألسنا نرى أنها 
كلهـا تَُجنَّد إلضـالل اآلخريـن؟ إلضالل 
الشعوب؟ ألسـنا نعاني من إضالل كبري 
يأتـي من مختلف وسـائل اإلعالم؟ ومن 
مختلـف وسـائل النـرش؟ ومـن األقالم 
الكثرية التي تكتب؟ ويف ُكــّل بلد، وبكل 

وسيلة؟ 
أولسـنا نرى أنـه هنا يف اليمـن ُكــّل 
سـنة ينترش فيها الفساد والضالل أكثر 
من السنة السـابقة؟ ألن الله قال عنهم 
أن أولئـك من أهـل الكتاب، مـن اليهود 
والنصارى اشرتوا الضاللة، نبذوا الكتاب 
وراء ظهورهم ليسـتبدلوا بـه الضاللة، 
وأنهـم يف نفـس الوقـت يريـدون مـن 
اآلخرين أن يضلوا {َويُِريـُدوَن أَْن تَِضلُّوا 

ِبيَل}.  السَّ
فلنرجـع لنتلمـس آثـار إضاللهـم يف 
واقـع حياتنـا، تلـك نقطة عرفنـا أنها، 
قضيـة بيـع الديـن بالدنيا أليسـت هي 

السائدة داخل أوساط املسلمني؟ 
هنـاك فيمـا يتعلـق أيًضـا بجوانب 
تعنـي  الَلـَة}  عبـارة {الضَّ ألن  كثـرية 
أنهم عندما يكونـون يريدون أن نضل 
سيسـلكونها؛  وسـيلة  ُكــّل  السـبيل 
ألنهـم لـن يتحرجـوا إذا، ومـا الـذي 
أن  مـن  يتحرجـوا  أن  إىل  سـيدفعهم 
يسـتخدموا ُكــّل وسـيلة فيها إضالل 
لنـا ؟ هل دينهم سـيمنعهم؟ لقد نبذوا 
الدين وراء ظهورهم، لقد نبذوا الكتاب 
وراء ظهورهـم، فما الذي سـيجعلهم 
يتحرجون من أن يستخدموا أية وسيلة 
حتـى  يسـتخدمون  إنهـم  لإلضـالل؟ 
بناتهـم ونسـائهم إلضـالل اآلخريـن، 
إنهم يستخدمون اليهوديات املصابات 
بمرض (اإليـدز) لينترشن داخل مرص 
من أجل أن ينتـرش ذلك املرض الفتاك، 
ومن أجل أن يفسـدوا شباب املرصيني 

زيادة عىل ما قد حصل. 
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طصاض طساعذظني بسمطغئ إذقق ظار وجط 
بطثة تعارة بظابطج

جعرغا: الرئغُج افجث غساصئض وشثًا طظ اقّتتاد الربملاظغ السربغ

 : طاابسات 
تلقى األمني العام لحركة الجهاد اإلسـالمي 
يف فلسـطني، زياد النخالة، اتصـاالً هاتفياً من 
الدكتـور عيل أكرب واليتي، مستشـار سـماحة 

السيد عيل الخامنئي. 
الجمهوريـة  تأييـد  عـن  واليتـي  وأعـرب 
اإلسالمية لجهاد ومقاومة الشعب الفلسطيني، 
كما بارك وحدة الشعب الفلسطيني يف مواجهة 

االحتالل الصهيوني. 
من جهته أّكـد النخالة عىل تصميم الشـعب 
الفلسـطيني عـىل مواصلة مقاومـة االحتالل، 
معـرباً عـن اعتـزازه بشـجاعة املقاتلـني وما 
يسـجلونه يف امليـدان من تضحيـات وبطوالت 
نـادرة يف التصـدي لجنـود االحتـالل وجيشـه 

املدجج بمختلف األسلحة. 
ورأى النخالة أن شـجاعة املقاتلني يف امليدان 
والتفاف الشعب الفلسـطيني حولهم هو أكرب 
دليـل عىل أن «شـعبنا لن ينكـرس ولن يرتاجع 

وسيسـتمر باملقاومـة حتـى تحريـر القدس 
وفلسطني». 

كمـا شـّدد النخالـة عـىل موقـف املقاومة 

الرافـض ملـا يجـري يف مؤتمـر العقبـة الـذي 
يسـتهدف حـق شـعبنا يف املقاومـة ومحاربة 

املجاهدين. 

 : طاابسات 
األحد،  مساء  مستوطنان،  ُقتل 
يف عمليـة إطالق نار وسـط بلدة 
شـمال  نابلـس  جنـوب  حـوارة 

الضفة الغربية املحتّلة. 
بـأن  عيـان،  شـهود  وأَفـادت 
مقـاوم أطلـق النار عـىل مركبة 
ناري  سالح  بواسطة  مستوطنني 
نابلـس،  قـرب   60 طريـق  عـىل 

وانسحب بسالم. 
أن  محلية،  مصـادر  وأوضحت 
املكان،  طوقـت  االحتـالل  قـوات 
واآلليـات  الجنـود  مـن  بتعزيـز 
العسـكرية، وبـدأت تبحـث عـن 

املنفذ. 
حـذف  إىل  دعـوات  وأطلقـت 
كامـريات املراقبـة يف أنحـاء بلده 
لعملية  املجـاورة  والبلدات  حوارة 
إطـالق النـار؛ ملنع االحتـالل من 
ـذ، وبدأ شـبان يف  الوصـول للمنفِّ
البلـدة القديمـة بنابلـس بتوزيع 

الحلوى، ابتهاًجا بعملية حوارة. 
ودعت مساجد جنني، املواطنني 

للنزول لسـاحِة املخيم واملشاركة 
بعـد  انطلقـت  التـي  باملسـرية 
العمليـة؛ دعمـاً ومبايعـة لنهـج 
املقاومـة وفرحـاً بعمليـة حوارة 

البطولية. 
قـال  العمليـة،  عـىل  وتعليقـاً 
مراسـل واال العـربي: «13 قتيـًال 
ا يف شـهر ونصف فقط،  إرسائيليّـٍ

موجة هي األقوى منذ سنوات». 
مـن جانبهـا، باركـت حركـة 
«الجهاد اإلسـالمي» يف فلسـطني 

بلـدة  وسـط  البطوليـة  العمليـَة 
حـوارة بنابلس والتـي أَدَّت ملقتل 

اثنني من املستوطنني الصهاينة. 
«هـذه  أنَّ  الحركـة  وأّكــدت 
العملية جاءت وفاًء لوعد املقاومة 
بالثأر لدماء قادة رسايا «القدس» 
محمد الجنيدي وحسـام اسـليم، 
ورًدا طبيعيًا ومرشوًعا عىل جرائم 
االحتـالل التـي تصاعـدت بحـق 
شـعبنا، وتبعث برسـالة قوية إىل 
اجتماع قمة «العقبـة» األمني أن 

حجم  رغـم  حـارضة  مقاومتنـا 
املؤامرة». 

حركـة  باركـت  بدورهـا، 
املقاومـة «حماس» عملية إطالق 
النـار البطوليـة، وأَشـاَرت إىل أنَّ 
«هـذه العمليـة رد طبيعـي عـىل 
كان  والتـي  االحتـالل،  جرائـم 
آخرها مجـزرة نابلـس التي راح 
ضحيتها 11 شهيًدا بينهم أطفال 
ومسـنون، وهي رسالة لالحتالل 
بأن دماء شهدائنا ال تذهب هدًرا، 
وأن شـعبنا قادر عىل رد العدوان، 
إال  االحتـالل  مجـازر  تزيـده  وال 
تمسـًكا بأرضه وباملقاومة سبيالً 

للتحرير والعودة». 
التحيـة  «حمـاس»  هـت  ووجَّ
لـ»بطـل عمليـة حـوارة وأهلنـا 
الصامديـن يف نابلـس»، وتابعت: 
«نشد عىل أيدي مقاومينا األبطال 
االحتالل  قوات  استهداف  ملواصلة 
لدمـاء  واالنتقـام  ومسـتوطنيه 
الشـهداء، وندعو أبناء شـعبنا يف 
ُكــّل املناطـق ملسـاندة املقاومة 

وحماية ظهرها». 

 : وضاقت 
اسـتقبل الرئيُس السـوري بشـار األسـد، 
األحـد، وفـًدا مـن االتّحـاد الربملانـي العربي 
املشارك يف مؤتمر االتّحاد، والذي اختتم أعماله 

السبت، يف بغداد. 
وأّكـد الرئيس األسـد أّن «زيـارة الوفد إىل 
سـوريا اليوم تعني الكثري بالنسـبة للشـعب 
السـوري؛ ألَنَّهـا تعطـي مـؤرشاً عـىل وقوف 
أشـقائه العرب إىل جانبه يف الظروف الصعبة 
التـي يتعـرض لهـا بفعـل الحـرب اإلرهابية 
الزيـارة  هـذه  أّن  كمـا  الزلـزال،  وتداعيـات 
تؤّكــد أن هنـاك مؤّسسـات عربيـة فاعلـة 
قـادرة يف مختلـف الظـروف عىل أخـذ زمام 
املبـادرة والتَحـّرك لصالح الشـعوب العربية، 
معربـاً عن الشـكر لالسـتجابة الرسيعة التي 

أظهرتها الدول العربية عىل املستويني الشعبي 
والرسمي ملسـاعدة الشعب السوري يف تجاوز 

آثار الزلزال». 
واعترب الرئيس األسـد أّن «قوة املؤّسسـات 
التـي تمثل الشـعوب تأتـي من كونهـا تمثل 
مختلـف أطياف ورشائح املجتمـع، وما يوفره 
هذا التنـوع من فرصـة للحـوار وللبحث عن 
نقاط القوة املشـرتكة لتكون أََساسـاً يف العمل 

العربي املشرتك». 
ويضم الوفد رئيس االتّحاد محمد الحلبويس 
ورؤسـاء مجلس النواب يف األردن وفلسـطني 
وليبيا ومرص، إضافة إىل رؤساء وفدي سلطنة 
ُعمان ولبنان، واألمني العـام لالتّحاد الربملاني 

العربي. 
وكان الربملـان العراقي قد أعلن أّن وفداً من 
االتّحـاد الربملانـي العربي توّجـه إىل سـوريا 
لتأكيـد دعمه لهـا والوقوف مع شـعبها، بعد 

حادث الزلزال الذي وقع يف 6 شـباط/ فرباير، 
وخّلف أرضاراً كارثية. 

ودعـا الحلبويس الـدول العربيـة إىل تبني 
«قـرار نهائـي بعـودة سـوريا إىل محيِطهـا 
العربي، وإىل ممارسة دوِرها العربي واإلقليمي 

والدويل بشكل فاعل». 
وأضـاف: أّن «العاَلَم يمـر بظروف صعبة 
وجهـوداً  تشـاركياً  عمـالً  تتطلـب  للغايـة، 
استثنائية وتكثيفاً للمساعي الرامية إىل تحقيق 

االستقرار واألمن». 

وناشد رئيس الربملان العراقي بالعمل الجاد 
إلعادة اسـتقرار سوريا َوتأهيل بناها التحتية، 
وعـودة مواطنيهـا الذين هجرتهـم الحرب إىل 

ديارهم وبالدهم. 
وتزامـن ذلـك مـع مـا أعلنـه القيـاديُّ يف 
الحشـد الشـعبي، نعمـة الكـويف، أّن «هيئـة 
الحشـد الشعبي انطلقت يف قوافل نحو سوريا 
لتقديم املسـاعدات، وإخراج املحارصين تحت 

األنقاض». 
مـن جهتـه، دعـا رئيـس تحالـف الفتـح 
العراقـي، هـادي العامـري، يف إثـر الزلـزال، 
الجميع يف العـراق إىل التَحّرك الرسيع وتقديم 

املساعدة الالزمة إىل سوريا وتركيا. 
كمـا طالب األمـنُي العـام لـ»عصائب أهل 
الـدويل  املجتمـَع  الخزعـيل،  قيـس  الحـق»، 
ومنظماته اإلنسانية بتقديِم يد العون بالرسعة 

املمكنة. 

صعاُت اقتاقل الخعغعظغ تُحظُّ 
اساصاقٍت بالدفئ املتاّطئ

 : طاابسات
شـنت قـواُت االحتـالل، الليلـة املاضيـة وفجـر األحد، 
حملـَة مداهمات واقتحامـات يف الضفة الغربيـة املحتّلة، 
تخللتهـا مواجهـاٌت يف بعـض املناطـق واعتقـاالٌت طالت 
عدداً من الفلسطينيني، فيما تواصل قوات االحتالل تشديد 

اإلجراءات العسكرية يف نابلس لليوم الرابع. 
وقـال نادي األسـري: «إن قـوات االحتـالل اعتقلت عدداً 
من الفلسـطينيني جرى تحويلهـم للتحقيق لدى أجهزتها 
األمنية، وذلك بحّجـة املشـاركة يف أعمال مقاومة شـعبيّة 

ضد املستوطنني وقوات االحتالل». 
ويأتـي ذلـك، فيما شـهدت مناطـق مختلفـة بالضفة 
مواجهات ليلية مع قوات االحتالل، َحيُث نفذ فلسطينيون 
42 عمال مقاوما بالضفة الغربية، خالل 24 ساعة األخرية، 

أَدَّت لوقوع إصابات يف صفوف االحتالل. 
وتنوعت العمليات ما بني 16 عملية إطالق نار، وتفجري 
6 عبـوات ناسـفة، وإلقـاء 3 زجاجـات حارقـة، وإحراق 
نقطتني عسكريتني، إىل جانب عملية تصدي للمستوطنني، 

واندالع 14 نقطة مواجهة. 

الطاصُئ الثرغئ اإلغراظغئ: ظساجُم 
تخثغَر الاضظعلعجغا واملظاةات 

الظعوغئ
 : وضاقت

أّكــد رئيـُس منظمـة الطاقـة الذرية اإليرانيـة، محمد 
إسـالمي، األحـد، أّن بالده تعتـزم وتبذل قصـارى جهدها 
لتصديـر التكنولوجيـا واملنتجات النوويـة إىل دول أُخرى، 

إضافة إىل تلبية الحاجة الداخلية. 
وأَشـاَر إسـالمي، عىل هامـش املؤتمر النـووي للبالد يف 
دورتـه الـ29، إىل إنجـازات إيـران النووية التـي حّققتها 
خـالل العام، منـذ األول من آذار/ مارس املـايض، الفتاً إىل 
«تطويـر فرص البحث يف إيران وتصديرها األدوية املشـعة 

واملعدات النووية إىل الخارج». 
وذكر أّن «مسحوق تخثّر الدم الذي يُستخَدم يف العمليات 
الجراحيـة الثقيلـة، وكان منتجـاً محظـوراً، تـم إنتاجـه 
واسـتخدامه هذا العام، وحصل عىل شـهادة من املؤّسسة 

العامة للغذاء والدواء، ويمكن تصدير هذا املنتج اآلن». 
وقـال إسـالمي: «كانـت معالجة السـوائل املرتشـحة 
يف مجـال البالزمـا مشـكلة كبـرية يف البالد، وهنـاك اليوم 
اسـتعداد للكشف وإزاحة السـتار عن هذا املنتج من خالل 

إبرام مذكرة تفاهم ثالثية األطراف». 
وكان إسـالمي قد أّكـد يف وقت سابق أّن «الدول الغربية 
ال تريـد أن تمتلَك إيران التكنولوجيـا النووية»، ُمضيفاً أنّه 
«باإلبـداع والجهـود التي يبذلهـا جيل الشـباب يف منظمة 
الطاقـة الذريـة، قمنـا ببناء القـوة اإليرانية مـن التعدين 
واالستكشـاف للوصول إىل الكعكة الصفراء وصنع الوقود 

ملحطات الطاقة». 








السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1598)

االثنني 
7 شعبان 1444هـ  
  27 فرباير 2023م

ضطمئ أخغرة

دواشُع أطرغضا السغاجغئ 
لطاثطص طظ الرئغج الخماد

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

منذ  نفَسـها  أمريكا  أت  هيـَّ
للسـيطرة  املايض  القرن  بداية 
ثرواتـه  ونهـب  العالـم  عـىل 
مـن خـالل بنـاء مؤّسسـاتها 
واألمنيـة  السياسـية 
والعسـكرية، وبمـا يتيـح لها 
التدخل يف أية دولة ال تستجيب 
عـىل  تتمـرد  أَو  لتوجيهاتهـا 
سياسـتها أَو تهّدد مصالحها، 
وقد تمّكنت من فرض نفسـها 
عـىل معظـم دول العالـم بعـد 

سقوط االتّحاد السوفييتي عام 1990م.
وللمحافظـة عـىل الـدور الذي رسـمته لنفسـها كانت 
تعمـُل عـىل القضاء عـىل أي قائـد وطني يحمـل مرشوًعا 
نهضويٍّا لبالده خارج إطارها، إما بالوسائل السياسية مثل 

االنتخابات أَو االنقالبات.
َوإذَا لم تتمّكن من استخدام الوسائل السياسية لتحقيق 
مؤامراتها تلجأُ إىل أُسـلُـوب االغتيال أَو القتل املبارش، مثل 
ما حدث مع الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي كان يحمل 
مرشوَع تحّرر وبناء للوطن، وهنا يحُرضني موقٌف نقله يل 
أحـد الثقات من املقربني من الدكتـور عبدالكريم اإلرياني، 
فقد حدثني أنه بعد أن تم تعينُي الرئيس الصماد مستشـاًرا 
ة مع  للرئيس املسـتقيل عبدربه هادي، كان يف جلسٍة َخاصَّ
الدكتور اإلرياني سـأله: كيـف املستشـار الحوثي (يقصد 
الرئيس الصماد) الذي تم تعيينُه مستشاًرا للرئيس معكم، 
فـرد عليه اإلرياني: إن هذا الشـاب يملك قدرات غري عادية 
َوإذَا أُتيحـت لـه الفرصـة أن يحكم اليمن فسـوف يتمّكن 
من إخراج اليمن مما هي فيه من مشـاكَل وسيُحِدُث نقلًة 

نوعيًة يف مختلف جوانب الحياة يف البالد. 
وال أظـن أن أمريـكا كانـت غافلـًة عن قـدرات الرئيس 
السياسـية  تَحّركاِتـه  تراقـُب  كانـت  ولذلـك  الصمـاد؛ 
واالجتماعيـة والنجاحات التي حّققها من خالل اسـتعادة 
دور املؤّسسـات الحكومية يف بناء الوطن وخدمة املجتمع، 
وكانت أمريـكا تنُظُر إىل جهـود الرئيس الصمـاد بتوّجس 
وقلـق؛ ألَنَّها كانـت تعلم أن النجاحاِت التـي حّققها لليمن 
يف مختلـف الجوانب تحّققت يف ظل حصار شـديد وعدوان 
رشس يسـتهدُف البرش والحجر، وأنـه إذَا ما نجحت اليمن 
يف أن تتخلـَص مـن الحصـار والعـدوان فسـوف تتمّكن يف 
ظـل حكم الرئيـس الصماد من تحقيق أهدافهـا يف التحّرر 
والتطور واسـتقالل القرار خارج إطار املشاريع األمريكية 
يف املنطقة، ولذلك فقد شـعرت أمريكا بخطورِة هذا الرجل 
عىل مشـاريعها يف اليمن ويف املنطقـة، فبادرت بالعمِل عىل 
التخلص منه عن طريِق القتل املبارش بالتعاون مع أدواتها 
يف املنطقة، كما أشار السيد القائد بدرالدين الحوثي إىل ذلك 

يف خطابه األخري.

سثظان الصتط*

تمر اليوم الذكرى الخامسـة لرحيل الرئيس الشهيد 

صالـح عيل الصمـاد -سـالم اللـه عليـه- واليمنيون 

يعيشـون مأسـاة الرحيـل املوجـع لرجل املسـؤولية 

والدولـة الحديثة الـذي باستشـهاده أراد العدوان قتل 

آمال اليمنيني ودفنها وخلخلـة الجبهة الداخلية إال أن 

رحيَلـه مثّل مرحلـًة فارقًة يف حيـاة اليمنيني ونقلًة يف 

مواجهة العدوان ودك مضاجعه يف عقر داره. 

لقد مثّلت مسـرية رجل حكـم اليمن لعامني ونصف 

عام منهًجا أََساسـيٍّا لبنـاء دولة بأكملهـا؛ ملا تمتعت 

شـخصيته من دهاء وحنكة وبسـاطة استطاع سلَب 

عقـول أعدائـه قبل محبيـه، وأدار املرحلـة بكل اقتدار ومسـؤولية 

أرغمـت األعداء عىل الخضـوع والخنوع أمام ُحزمـة من اإلنجازات 

والقـرارات التـي حّولـت الحرب عـىل اليمن مـن موقـع الدفاع إىل 

الهجوم، ومن واقع الخنوع إىل ذروة العنفوان والصمود. 

لقد افتدى الرئيُس بنفسه؛ ِمن أجل شعبه وضحى بحياته ليعيش 

أبناؤه البسـطاء الذيـن ألفوا بسـاطته وتواضعه وملسـوها يف ُكـّل 

واقعه وتَحّركاته؛ فلم يكد يطل عليهم يف خطاب أَو احتشاد أَو زيارة 

لجبهـات الرشف والبطولة إال وأراد أن يكون بينهم ويف أوسـاطهم؛ 

فأحبهم وأحبوه وصدق معهم، فكانت املسـؤوليُة سالَحه والحكمُة 

هي وسـيلته واإليمان بالله منهجه؛ فنال منزلته املباركة ولقي ربه 

شهيداً. 

إن الحديـَث عن املرحلة الزمنية التي ترشف بها الرئيس الشـهيد 

يف الدفـاع هذا البلد من موقع املسـؤولية التي كلـف بها كانت خرَي 

دليـل عىل الزهـد والورع الـذي حملها الشـهيُد طيلـة حياته، فقد 

كّرس ماَله ومنصبَه يف سـبيل الله وبذل ُكـّل ما يملك يف سـبيل عزة 
وكرامة هذا الشـعب، فلم يلهث وراء املناصب ولم يتمتع يف معيشته 
ويستغل أموال الشعب ألجل مصلحته بل سّخر الدولة 
ـــة والدفاع عن مقدرات  وكل إْمَكانياتهـا لصالح األُمَّ
الوطن، وخرج منها رشيًفا عزيًزا فرسـخ بذلك منهًجا 
ا يعكس الصورة املثالية ملدرسـة آل بيت  محمديٍّا تقيّـٍ

رسول الله يف الزهد عن الدنيا ورجاء اآلخرة. 
لقد عرف اليمنيون اليوَم عظمَة هذا القائد ومكانته 
الراسـخة يف وجدانهـم، وعايشـوا مسـريته الجهادية 
واإليمانية، وشـهد له الجميع؛ بذلـك ليدركوا الحقيقَة 
املغيَّبـَة والصـورَة البشـعة ألنظمـة إجراميـة عميلة 
تظاهرات بالوطنية املزيَّفة، وتلذذت بمعاناة الشـعب 
طيلة عقود من الزمن، لم ير الشـعُب اليمني أَيَّ حضوٍر ملموٍس يف 
حياته ومعيشته سوى النهب لثرواته وتسخري إْمَكانيات الدولة؛ ِمن 
أجِل مصالَح شخصيٍة بحتة واستثمارات هائلة أّسسها املجرمون يف 
مختلـف دولة العالم، وهذا الفرق بني قادة املنهج القرآني واملسـرية 

املحمدية وبني خدام الريال وعبَدة الكهنة وطغاة العرص. 
وأخريًا وليس آخًرا:

لقـد أنجبت هذه املسـريُة رجاًال ُعظمـاَء وقادًة يعشـقون املوَت 
كما يحـب أعداؤهم الحياة، وصمدوا يف وجـه أعتى عصبة وتحالف 
عاملي، لم يسـاوموا بمعاناة هذا الشـعب ويرتكْوه ليواجه مصريَه 
أمـام تلك الحرب الظاملـة، بل بذلوا أرواَحهم رخيصًة يف سـبيل عزة 
وكرامة وتحرير هذا الوطن.. فسالُم الله عليك أبا الفضل ورضوانُه، 
وعزاؤنا فيك (أبا الفضل) أنَك قائدنا امللهم َوُشجاُعنا املقدام وقدوتنا 

الحسنة، وال نامت أعنُي الطغاة واملجرمني. 

* مدير مديرية خراب املرايش
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