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اجافااء طظ وجط التحعد «الخمادغئ»اجافااء طظ وجط التحعد «الخمادغئ»
تغظ غصعل الصائث لطمتاض ارتض شسطغه أن غرتضتغظ غصعل الصائث لطمتاض ارتض شسطغه أن غرتض

وزغر الظصض طظ طغظاء التثغثة:وزغر الظصض طظ طغظاء التثغثة:

اجاصئطظا تاوغات اجاصئطظا تاوغات 
جطع فول طـــرة جطع فول طـــرة 

رئغج طآجسئ طعاظأ الئتر رئغج طآجسئ طعاظأ الئتر 
افتمر:افتمر: إسادة شاح المغظاء تص  إسادة شاح المغظاء تص 

طحروع لطحسإ الغمظغطحروع لطحسإ الغمظغ

عرقلة دول العدوان ألي توجه لسالم فعلي:عرقلة دول العدوان ألي توجه لسالم فعلي:
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حلـــــــظـــــــة أيـــــــــــــــــــــــــــة  يف  يـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــي  قـــــــــــــــــــــد  اهلـــــــــــــــــــــــــــش  اهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوء  حلـــــــظـــــــةالــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــزي:  أيـــــــــــــــــــــــــــة  يف  يـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــي  قـــــــــــــــــــــد  اهلـــــــــــــــــــــــــــش  اهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوء  الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــزي: 
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أخبار 

 : خظساء
املشـاط،  مهـدي  الركـن  املشـري  الرئيـُس  وّجـه 
بمضاعفة الجهود لتطوير عملية ومحتوى التخطيط 
للعـام 1445هـ، واالسـتفادة من التجـارب امليدانية 
وتـاليف أية أخطـاء أَو قصور يف خطـة العام 1444هـ 

أَو ما سبقها. 
وخـالل ترؤُّسـه، أمس، االجتمـاَع الـدوري الثالث 
للجنـة العليـا إلدارة الرؤيـة الوطنيـة، قـال الرئيس 
املشـاط: «من املهم ونحن يف بدايـة مرحلة التخطيط 
تحقيـق  عـىل  العمـُل  1445هــ،  للعـام  السـنوي 
املسـتهدفات الوطنية العامة، التـي تضمنتها الرؤية 
الوطنيـة وأهدافهـا االسـرتاتيجية والتحديـد الدقيق 
والواضح لألولويات، واالسـتفادة مـن تقييم املرحلة 
الدقـة  للمسـتقبل  شـعارنا  يكـون  وأن  السـابقة، 
والسالسـة، وأن يكون اإلبداع والتجويـد حاًرضا عند 
وضـع الخطـط ومـا تحتويه مـن برامَج ومشـاريع 

وأنشطة». 
واستعرض االجتماُع التقريَر املقدم من السكرتارية 

الفنيـة للجنة العليا للرؤية حول أداء القطاعات خالل 
الربـع الثاني مـن العـام 1444هـ وأولوياتهـا للربع 
الثالـث ومسـتوى إنجازهـا وجوانب القصـور وأبرز 

الصعوبات واملعوقات التي واجهت أعمالها. 
كما اسـتعرض االجتمـاُع التقريـَر النصفي للعام 
1444هـ املقدم من قبل املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية 
حـول تقدم الجهـات يف إنجاز خططها عىل مسـتوى 

ُكـّل جهة وقطاع. 
وقـّدم املكتـب التنفيـذي للرؤيـة الوطنيـة عرًضا 
مختـًرصا ملعايـري وضوابـط وضـع املحـّددات للعام 
1445هـ والقضايـا واألولويات القطاعية حتى العام 

1447هـ. 
اللجنـة  أعضـاء  ملداخـالت  االسـتماع  وبعـد 
ومالحظاتهم، أّكـد االجتماع أهميَّة ما أُنجز ورضورة 

تاليف األخطاء ومعالجتها أوًال بأول. 
وشـّدد عـىل رضورة التحديـِد الدقيـق ألولويـات 
خطـة 1445هـ، بحيـث تكون مالمسـًة الحتياجات 
إىل  املؤّسسـات  مختلـف  بـأداء  وترتقـي  املواطنـني، 
مسـتوى أفضَل؛ بمـا يحّقـق طموح وآمال الشـعب 

اليمني وفقا ملوجهات وتوجيهات القيادة. 

الرئغج املحاط غعجه باطعغر سمطغئ الاثطغط لطسام 
1445عـ بما غسجز خثطئ املعاذظني

الساذفغ: الرئغج الخماد أساد خغاغَئ سصغثة 
الصعات املسطتئ اظطقصًا طظ الصرآن الضرغط

 : خظساء
قـال وزيُر الدفاع، اللواء الركن محمد نارص العاطفي: إن األعداء 
أرادوا باغتيـال الشـهيد الرئيس صالـح الصماد، خلـَق حالِة إرباك 
شديدة يف الجبهتني السياسية والعسكرية، وقد أخطأت حساباتُهم 

بحكمة السيد القائد عبدامللك بدرالدين الحوثي ووعي الشعب. 
وأوضح اللـواء العاطفي يف ترصيح خاص لقناة املسـرية، أمس 
السـبت، أن الرئيـس الشـهيد الصماد وضـع اللبنـاِت األوىل إلعادِة 
صياغِة عقيدة القوات املسـلحة؛ انطالًقا من القرآن الكريم وبنائها 

عىل أسس وطنية صحيحة تخدم الشعب اليمني. 
َوأََضــاَف وزيـر الدفـاع: «لم نلمـس فرقاً يف شـخصية الرئيس 
الشهيد صالح الصماد قبيل توليه الرئاسة أَو بعدها، فقد كان مثاًال 
للتواضع وحسـن القيادة، بـاذًال حياته يف إعالء كلمـة الله وخدمة 

شعبه».

أّضـث أن افسثاء أرادوا باغاغال الحعغث الخماد إرباَك الةئعاغظ السغاجغئ والسسضرغئ: 

خقل طآتمر ختفغ ُسصث بأرخفئ طغظاء التثغثة بالاجاطظ طع وخعل سثة جفظ: إخابُئ طعاذظ يف صخش طثشسغ 
لطةغح السسعدّي سطى حثا خسثة

 : خسثة
شـهدت مديريـة شـدا الحدوديـة بمحافظة 
صعدة جريمة جديدة، أمس السـبت، بعد إصابة 
مواطن، جـراء قصف مدفعي للعدو السـعودّي 

استهدف املدنيني يف املنطقة. 
وأوضحـت مصـادر محليـة يف صعـدة، أنـه 
تـم نقـُل املصـاب إىل مستشـفى رازح الريفـي 
باملحافظة، ُمشرياً إىل أن عدة مناطق من مديرية 

شدا تعرضت للقصف املدفعي. 
وكان قـد استشـهد مدنيـان وأُصيـب آخران 
بجروح، الثالثاء املنرصم، جراء قصف سـعودّي 

استهدف مديرية شدا الحدودية. 
يشـار إىل أن املناطـق الحدوديـة بمحافظـة 
صعـدة تتعـرض العتـداءات متكـّررة بالقصف 
املبـارش  واالسـتهداف  واملدفعـي  الصاروخـي 
للمدنيني، وبشـكل متصاعد يف ظـل صمت دويل 

وأممي مخٍز ومخجل. 

وزغر الظصض: ظساصئض تاوغات جطع تثخض فول طرة وعثا تص طظ تصعق الحسإ
 : التثغثة

ُعقـد يف أرصفة مينـاء الحديدة، أمس 
السـبت، مؤتمـٌر صحفـي بالتزامـن مع 
ا غذائية  وصول عدة سـفن تحمـل مـوادٍّ
ومـوادَّ بنـاء ومشـتقات نفطيـة ومنهـا 
سـفينة حاويـات، تحـوي 724 حاويـة 

بضائع. 
ويف املؤتمر الصحفي، أّكـد وزير النقل 
السـفن  أن  الـدرة،  يحيـى  ــاب  عبدالوهَّ
القادمـة بـدأت تتجه مبارشًة مـن ميناء 
جيبوتـي إىل ميناء الحديـدة بعد التفتيش 

مبارشة دون أي تأخري. 
وأوضح أن من بني السـفن 18 سفينة 
تتجُه من موانئ الشحن إىل ميناء الحديدة 
والصليف ورأس عيىس، مؤّكـداً أن موانئ 
الحديدة والصليف ورأس عيىس تسـتقبُل 

كافة أنواع السفن املحملة باملواد الغذائية 
واملشتقات النفطية والحاويات. 

ونّوه وزيُر النقل بدور طواقم العمل يف 
ميناء الحديـدة التي تبذُُل جهوداً فاعلًة يف 
تمكني السـفن من الرسو والتفريغ خالل 

وقت قصري. 
كما أّكـد أن دخوَل السفن تتواىل يوميٍّا 
بما فيها سـفن تصـل ألول مـرة محملة 
تغطيـة  يكفـل  بمـا  وغريهـا،  بالزيـوت 
احتيـاج ٧٠ باملِئـة مـن أبنـاء اليمن عرب 

مينـاء الحديـدة؛ باعتبـار حصولِهم عىل 
االحتياجـات من أقـرب املوانئ واملطارات 

حقاً من حقوقهم. 
فيمـا أوضح رئيـُس مؤّسسـة موانئ 
البحـر األحمـر القبطان محمد إسـحاق 
يف املؤتمـر الصحفي الـذي حرضه ممثلو 
والخارجيـة،  املحليـة  اإلعـالم  وسـائل 
الحـرَص عـىل تفعيـل عمـل إدارة امليناء 
التهيئـة  يف  العمـل  طواقـم  واسـتنفار 

الستقبال وتفريغ السفن. 
واعترب إعـادَة فتح ميناء الحديدة حقاً 
مرشوعاً للشـعب اليمني الذي انتظر هذه 
الخطـوة لسـنوات رغـم عـدم مرشوعية 
وقانونيـة الحصـار عـىل موانـئ البحـر 
األحمـر، مبينًـا أن مينـاء الحديـدة بـدأ 
يستقبل سفن ألول مرة منذ الحصار كان 

يُمنع دخولها. 

ُث طعّجعات صائث البعرة وغظّثد بالثور افطرغضغ  الربملان غآغِّ
الربغطاظغ يف سرصطئ السقم

 : خظساء
نّدد مجلُس النـواب بالدور األمريكي 
الربيطاني الحثيث لعرقلة جهود السالم 
ومسـاعي الوسـاطة الُعمانيـة، معلناً 
تأييـده ملوجهات قائد الثـورة واملجلس 
السيايس األعىل املتمثلة بتحذير صنعاء 
لدول العدوان من عرقلة مساعي جهود 
السـالم، مشـيداً بحكمة قائد الثورة يف 
تغليب مصلحة الشعب اليمني ومراعاة 
املعييش  والوضع  االسـتثنائية  الظروف 
للمواطنـني يف ظـل تداعيـات العـدوان 

والحصار. 
وأشـاد الربملـان يف جلسـته، أمـس 
الكبـري  الشـعبي  بالخـروِج  السـبت، 
العاصمـة  شـهدته  الـذي  واملـرشف 
مسـريات  يف  واملحافظـات  صنعـاء 
الوفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد، 

وتضاُمنًـا مـع ما يتعرض له الشـعب 
الفلسـطيني من اعتـداءات صهيونية 
متكـّررة، مسـتنكراً اسـتغالَل تحالف 
اليمنـي  الشـعب  ملعانـاة  العـدوان 
بااللتفاف عـىل مراحل الهـدن املعلنة 
إلبقـاء الوضـع يف حالة من الال سـلم 
والال حـرب، إضافًة إىل عـدم التعاطي 

اإليجابي مع املِلف اإلنساني. 
ودعـا أعضاُء الربملـان، دوَل العدوان 
إىل أخـذ تحذيـرات قائـد الثورة السـيد 
عبدامللـك بـدر الدين الحوثـي واملجلس 
السـيايس األعـىل عـىل محمـل الجـد، 
صـرب  تجاهـل  عواقـَب  أن  مؤّكـديـن 
ومعاناة الشعب اليمني ستكون وخيمة 
ة ما يتعلـق منها بوقف العدوان  وَخاصَّ
ورفع الحصار وخروج القوات األجنبية 
ُكــّل  ـل  تحمُّ إىل  إضافـًة  اليمـن،  مـن 
املرشوعة  واالسـتحقاقات  االلتزامـات 
والحصـار  العـدوان  نتيجـة  لشـعبنا 

وتداعياته الكارثية. 
الشـعب  تمسـك  املجلـس  وأّكــد 
اليمني وقيادته بحقه يف االستفادة من 
ثرواته لرصف مرتبـات موظفي الدولة 
وتحسـني مسـتوى تقديـم الخدمـات 
مشـّدًدا  اليمنيـة،  املحافظـات  لكافـة 
ـك الشـعب اليمنـي باملطالبة  عىل تمسُّ
بكافـة التعويضـات وجـرب الرضر عن 
ما لحق باليمـن، وأنه بعـد التضحيات 
الكبرية التي قدمها، بعد ثماني سنوات 
مـن العـدوان والحصـار لن يقبـل بأية 
حلول من شـأنها االنتقاص من األرض 

والسيادة والثروة. 
وجـّدد الربملـاُن تضاُمـَن اليمـن مع 
الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته 
وثبـات  تأييـد  عـىل  مؤّكــداً  العادلـة، 
وصالبـة املوقـف اليمنـي مـن القضية 
الفلسـطينية؛ باعتبارهـا قضيَة العرب 

واملسلمني املركزية األوىل. 

تصرغر برغطاظغ: املئسعُث افطمغ السابص إىل الغمظ اجاشض طظخَئه واجافاد طالغًا طظ السسعدّغئ واإلطارات
 : طاابسات

فضح موقٌع بريطاني دوَر املبعوث األممي السابق إىل 
اليمـن، مارتن غريفيـث، الذي اسـتغل منصبَه كمبعوث 
لألمـم املتحـدة، لالسـتفادة املاليـة من كبار املسـؤولني 
السـعودينّي واإلماراتيـني، وتقويـض الحيـاد الـذي من 

املفرتض أن يكون لدى مبعوثي املنظمة الدولية. 
الربيطانـي  «ديكالسـفايد»  ملوقـع  تقريـر  وكشـف 

املتخصـص بالصحافـة االسـتقصائية، أن املبعوَث األممي 
السـابَق إىل اليمن، مارتن غريفيث، مرتبٌط برشاكة تجارية 
مع رجال أعمال من السعوديّة واإلمارات، الفتاً إىل أنه أّسس 
ة مع نائب رئيس رشكة طاقة، التي  رشكًة استشارية َخاصَّ
عملت عىل مشاريع بماليني الجنيهات اإلسرتلينية يف الدول 
التـي تقوُد الحرَب اإلجرامية عىل اليمـن.  َوأََضـاَف التقرير 
أن املبعـوَث غريفيث «بريطاني الجنسـية» أّسـس الرشكة 
الشخصية للوساطة مع «اندرو لوكن» نائب رشكة أي كري 

الربيطانيـة، التي تمتلك مصالح تجاريـة كبرية يف قطاعي 
الطاقة السعودّي واإلماراتي، عىل الرغم من أنها تقول إنها 
ا يف أيٍّ مـن البلدين، يف حـني كان غريفيث  ال تعمـل َحـاليّـٍ

يتوسط بني الجانبني منذ عام 2018 إىل 2021. 
وأوضـح التقريـر أن النظاَمني السـعودّي واإلماراتي 
يشـرتكان يف الحـرب املدّمــرة بحـق الشـعب اليمنـي، 
ويقودان معاً الحرب الجوية عىل البالد والتي أودت بحياة 
عـرشات اآلالف مـن املدنيني منـذ عـام 2015، مبينًا أن 

تحالـَف العدوان املدعوم من أمريـكا وبريطانيا نفذ أكثر 
من 25 ألف طلعة للقصف الجوي. 

االسـتقصائية  التحقيقـات  أن  إىل  التقريـُر  وأَشـاَر 
أَشـاَرت أَيْـضـاً إىل ارتباط رشكة غريفيث بشـكل وثيق 
بجهاز االسـتخبارات الربيطانية الرسي واملعروف باسم 
«أم 16»، الـذي عمل بشـكر كبري يف العـدوان عىل اليمن، 
والكشـُف مؤّخراً عن إعارة بريطانيا ضابطاً عسكريٍّا إىل 

غريفيث عندما كان مبعوثاً لألمم املتحدة إىل اليمن. 
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وّجـه الخـروُج الجماهـريي الكبـري، يوم 
الجمعـة، رسـائَل مهمـًة فيما يتعلـق بدعم 
ُكــّل قرارات القيـادة الوطنية وتفويضها يف 
اتِّخـاذ اإلجراءات املناسـبة ملواجهة مماطلة 
دول العـدوان، واملحـاوالت األمريكية إلعاقة 
جهود السـالم، وهي رسائل وجهتها صنعاء 
أَيْـضاً عىل لسـان الرئيس املشـاط وعدد من 
املسـؤولني؛ تعزيزاً ملا جاء يف الخطاب األخري 
لقائد الثـورة؛ ِمن أجل وضع تحالف العدوان 
ورعاته أمام متطلبات الواقع وأمام مخاطر 

التصورات الخاطئة التي يعتمد عليها. 
 

إتمام التّةـئ 
نائـب رئيـس الـوزراء لشـؤون الدفـاع 
واألمـن، الفريـق الركـن جالل الرويشـان، 
أّكــد أن قائـد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 
الديـن الحوثي «أقام الحّجــة» فيما يتعلق 
بالتوّجـه نحو السـالم، ُمشـرياً إىل أن الكرة 
اآلن يف ملعـب األعـداء «فـإن لـم يصدقـوا 
فالشـعب اليمني والقوات املسلحة ماضية 

يف رضب العدوان». 
َوأََضــاَف أن: «السـيد القائد حذر بشـكل 
واضح والجميع يدرك ما يمكن أن يحدث بعد 
أن يصدر مثل هـذا التحذير» داعياً «املجتمع 
الدويل واإلقليم أن يعي رسائل السيد عبد امللك 
التي أطلقها يف خطابه األخري وأن يواكبوا ما 
تتطلبه املرحلة السـتنقاذ عجلة السـالم قبل 

أن يفقدوها».
هذا التأكيد يوضح أن مكاشفة قائد الثورة 
للشـعب اليمني بتفاصيل املرحلة الراهنة يف 
خطابه األخري كانت تنبيًها جديًدا بأنه لم يعد 
هناك متسع من الوقت أمام تحالف العدوان 
للمماطلـة، وهـو مـا كان القائد قـد أّكـده 
بوضوح يف الخطاب السـابق عندما حذر من 
نفاد الوقت قبل االسـتجابة ملطالب الشـعب 
اليمنـي، األمر الذي يضـع دول العدوان أمام 
حقيقة أن االعتماد عـىل املؤرشات اإليجابية 
املحـدودة ومحاولـة اسـتغاللها إلطالة أمد 
حالـة خفـض التصعيـد هـو خيـار خاطئ 

ومسار مسدود. 
الفريـق  مـا أّكــده أَيْـضـاً  هـذا أَيْـضـاً 
الرويشـان الذي قـال: إن «األطـراف األُخرى 
سـارعت لوضـع العراقيـل يف العجلـة التـي 
كنـا نأمـل أن تتَحّرك بالوسـاطة العمانية»، 
وإن «الفـرتة الزمنيـة املاضية أثنـاء الهدنة 
واملشاورات لم تحمل أية نتائج»، يف إشارة إىل 
الحلـول الحقيقة والثابتة التـي يمكن البناء 
عليهـا، فكل ما تحّقق بحسـب قائـد الثورة 
هـو انفراجة محدودة وبسـيطة فيما يتعلق 
بمينـاء الحديـدة ومطار صنعـاء، وهو غري 

كاف. 
تحالـف  لجـوء  أن  الرويشـان  ويوضـح 
العـدوان إىل «الُهدنـة والبحث عن التفاوض» 
النـرص  تحقيـق  يف  بالفشـل  مدفوعـا  كان 
العسكري، وهو ما يشري إىل عدم وجود رغبة 

حقيقيـة لـدى دول العـدوان للتوّجــه نحو 
سـالم فعيل، بل إنهـا تريـد أن تكتفي بحالة 
خفض للتصعيد طويلة املدى تسـتفيد منها 
لرتتيب أوراقها والبحث عن مسـارات أُخرى 
لتحقيق أهدافها العدوانيـة التي عجزت عن 

تحقيقها عسكريٍّا. 
وكان قائـد الثورة قد أوضح ذلك أَيْـضاً، إذ 
أّكـد أن «نوايا األعداء غري حسنة وتوّجـههم 
عدوانـي» يف سـياق التنبيـه إىل أن الوضع ال 

يزال وضع حرب. 
 

املرتئات طظ البروات 
ووفقـاً لذلـك، َفــإنَّ كشـَف قائـد الثورة 
لتفاصيـل املرحلـة الراهنة ووضع الشـعب 
أمام حقيقة مواقف تحالف العدوان ورعاته 
يمثـل تحذيًرا واضًحا مـن الدخول يف مرحلة 
جديـدة النتزاع الحقوق التـي يرفض تحالف 
العدوان التعاطي معها بالجدية املطلوبة؛ ألَنَّ 
الحالـة الراهنة ال يمكن أن تسـتمر إىل ما ال 

نهاية. 
مـن أبـرز تلـك الحقـوق، تمكنُي الشـعب 
اليمنـي مـن ثروتـه الوطنية، والتي كشـف 
القائـد أن الواليات املتحـدة األمريكية تعمل 
عـىل مواصلـة حرمان الشـعب منهـا، األمر 
الـذي قد يدفع بصنعـاء إىل اتِّخـاذ «خيارات 
ضاغطة» يجب أن يأخذها العدّو يف الحسبان 

اآلن لتدارك موقفه. 
ويف هـذا السـياق، يؤّكــد عضـو املجلس 
السـيايس األعـىل، محمد عـيل الحوثـي، أن 
تذكـري قائد الثورة بـرضورة رصف املرتبات 
مـن الثروات الوطنية يمثل «تحذيرا» يتوجب 
عىل دول العدوان أن تأخذه بجدية، وإال «فقد 
أعـذر من أنذر» يف إشـارة واضحـة إىل أن ما 
جـاء يف الخطابني األخريين للقائـد هو أكثر 

من ُمَجـّرد توضيح للتفاصيل. 
 

ق جقم طع اجامرار اقتاقل
ومـن الحقوق الرئيسـية والجوهرية التي 
توجب إنـذار تحالف العدوان ورعاته بشـأن 
مخاطـر االلتفـاف عليهـا أَو املماطلة فيها، 
والتي ركـز قائد الثورة عىل تأكيدها بشـكل 
ملحـوظ، رضورة رحيـل القـوات األجنبيـة 
بشـكل كامل عـن اليمـن، وهـي أَيْـضاً من 
مشـهد  واجهـة  تصـدرت  التـي  العناويـن 
الخروج الجماهريي الكبري بشعارات «ارحل 
يا محتـّل» التي وجهت رسـالة واضحة بأن 
االحتـالل ليس ولن يكون أمرا قابال للنقاش، 
كمـا أنه سـيبقى عقبة كربى أمـام أي َحـّل 

شامل. 
عضـو الوفـد الوطنـي عبد امللـك العجري 
أّكــد عىل ذلـك أَيْـضاً، إذ كتـب أن «القاعدة 
الرئيسية للسـالم يف اليمن هي رحيل القوات 
األجنبيـة مـن أرض وسـماء وبحـر اليمن، 

واحرتام سيادته ووحدته».
وأعـاد نائـب وزيـر الخارجيـة بحكومـة 
اإلنقـاذ الوطني حسـني العـزي توجيه هذه 
الرسالة، بالتأكيد عىل أن دعم الشعب للقيادة 
يف التمسـك برضورة رحيل األعداء «يعني أن 
عليهـم أن يرحلوا، فال يحـق ألحد أن يواصل 

البقاء يف بلد ُكـّل ما فيها يناديه بالرحيل».
َوأََضـاَف العزي أن «أبسط حقوق الشعب 
اليمني هو رحيل قـوات العدوان وإصالح ما 

أفسدتها».
ويف السـياق نفسـه وجـه العزي رسـالة 
ـًة لالحتـالل اإلماراتـي، قائالً:  تحذيـر َخاصَّ
إن «عـىل أبو ظبي أن ال ترهق نفسـها َكثرياً 
بالعمـل عىل تثبيـت وجودهـا يف جزيرة عبد 
الكوري وال يف أية جزيـرة يمنية؛ ألَنَّ الرحيل 

مـن بالدنـا ومن جزرنـا هـو دائمـاً الخيار 
األمثـل، والتاريـخ يقـول: إن مـن يرص عىل 

معاداتنا يتعْب وينَهْر رسيعاً». 
 

العثوء العح صث غظاعغ 
وبناًء عىل ُكـّل ما سبق يمكن القول: إن 
قائد الثورة أطلق خالل الخطابني األخريين 
تنبيهـات هامة وجـادة ال تحذر فقط من 
اصطدام جهود الوسطاء بتعنت العدّو، بل 
تحذر من أن هذا االصطدام قد يغلق طريق 
الحل ويدفع باألمور نحو مشـهد مختلف 
تمامـاً لـن يكون باإلْمـَكان العـودة إىل ما 

قبله. 
وزيـر  نائـب  يؤّكــد  السـياق،  هـذا  ويف 
الخارجيـة أن «وضعيـة الهـدوء الهـش قـد 
تنتهي يف أية لحظة» ُمضيفاً أن صنعاء تأمل 
أن تنتهي هذه الوضعية «بطرق دبلوماسـية 

ومعالجات حقيقية وعاجلة». 
ويؤّكــد عضـو املكتب السـيايس ألنصار 
اللـه، محافـظ ذمـار، محمـد البخيتـي، أن 
قـد  والريـاض  صنعـاء  بـني  «املفاوضـات 
تنجح وقـد تفشـل، وصنعاء مسـتعدة لكل 
االحتماالت، ولكنهـا يف ُكـّل األحوال لن تقبل 

التفاوض مع مخرب الرياض».
ويضيـف أن «تحقيـق السـالم يف الجزيرة 
العربية مصلحة مشـرتكة لـكل دولها، وكما 
أن صنعـاء تفّضل خيار السـالم، هي أَيْـضاً 
التـي  القادمـة  الحـرب  لخـوض  مسـتعدة 

سيشمل مرسُحها الدوَل املتورطة». 
ـُص هـذه الرسـائُل بوضـوح الغايَة  وتلخِّ
األََساسـيَة من تحذيرات وتنبيهـات القيادة 
الثورية والسياسية والعسكرية، وهي وضع 
تحالف العدوان يف مواجهة مخاطر سـلوكه، 

ومخاطر املغامرة باستنفاد الوقت. 

أخبار

الفرغص الروغحان: سطى اإلصطغط والمةامع الثولغ اجاغساب تتثغرات الصغادة لاثارك طسار السقم
جغادته واتــاــرام  الغمظ  طظ  ــثاء  افس رتغض  عغ  لطتض  اَفَجاجغئ  الصاسثة  السةري: 
ــتــزــئ ــــح صـــــث غـــظـــاـــعـــغ شـــــغ أغــــــئ ل ــــع الــــــســــــجي: الــــــعــــــثوء ال

رجائض إتمام التّةـئ 
الصائث غدع افسثاء شغ طعاجعئ اقلاجاطات وسعاصإ المماذطئ:
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العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مدير التحرير:
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

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

 : طظخعر الئضالغ 
العاصمـة  يف  الشـعبيُّ  الخـروُج  مثّـل 
صنعـاء، عـرص الجمعـة، نقطـَة انطالٍق 
ويف  القرآنيـة  املسـرية  تاريـخ  يف  جديـدًة 
السـعودّي  األمريكـي  العـدوان  مواجهـة 

املتواصل للعام الثامن عىل التوايل. 
َ عدٌد من املشـاركني يف مسرية باب  وعربَّ
اليمـن بصنعاء عن تأييِدهم الكاِمــِل لكل 
ما ورد يف خطاب قائـد الثورة األخري بهذه 
املناسـبة، مؤّكـديـن أن األعـداَء لن يجنوا 
من مشـاريعهم التدمريية سـوى الخذالن 

والخرسان الكبري. 
وخـرج اآلالُف مـن أحـرار اليمن، عرص 
الجمعـة، يف العاصمة صنعاء واملحافظات 
الحـرة وفاء لدماء الشـهيد الرئيس صالح 
عـيل الصماد وتدشـني مرحلـة جديدة من 

التصعيد يف وجوه املحتّلني. 
ورفـع املشـاركون شـعارات ارحـل يـا 
محتّل، ارحل يا أمريكي، ارحل يا بريطانيا، 
ارحل يا سعودّي، ارحل يا إماراتي، وصور 
الرصخـة  وشـعارات  الصمـاد  الشـهيد 
واملقاطعـة والعلـم الفلسـطيني، مرّددين 
بُهتافـات (الله أكرب، املـوت ألمريكا، املوت 
النـرص  اليهـود  عـىل  اللعنـة  إلرسائيـل، 

لإلسالم، لبيك يا شهيد ثالثاً). 
وأّكـدت فقرات املسـرية عىل أهميّة أخذ 
الدروس والعرب من الحياة الجهادية للشهيد 
الرئيـس الصمـاد وكيف كان رمـزا للوفاء 
واملسـؤولية  والتفاني  واإلخالص  والجهاد 
والتضحية حتى لقي الله شـهيدا، مشّددة 
عىل اسـتمرار التَحّرك الشـعبي والرسمي 
حتـى تحريـر كامـل األرايض اليمنيـة من 
دنس الغـزاة واملحتّلني، واسـتمرار املوقف 

املبدئي من القضية الفلسطينية. 
 

ق خغاَر لطمتاّض جعى الرتغض
وخالل مشـاركته يف املسـرية قال اللواء 
يحيـى محمد املهدي -رئيـس لجنة الدفاع 
واألمن يف مجلس الشورى-: إن قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي قال كلمته 
وهي كلمـة الفصـل وهو يعي مـا يقول، 
ويحسـب لهـا األعـداء ألـف ألف حسـاب 
ويعلمون الكلمة التي يقولها السيد القائد 
«يحفظـه الله» بأنه ال يقول شـيئاً إال بعد 
أن يكـون لذلك أثر يف الواقع العميل، منوًِّها 
إىل أن السـيد عندما قال: «ارحل للمحتّل»، 
فهـو يعـي جيًِّدا مـا يقوله، وهـو يعي ما 
سيعملُه هذا الشعُب اليمني العظيم، وهو 
يعلم علماً يقيناً بأن شعبنا اليمني بأكمله 
من رشقه إىل غربه ومن شـماله إىل جنوبه 

مع قائد الثورة وتحت قيادته». 
أبنـاء  «حتـى  املهـدي:  اللـواء  ويتابـع 
املحافظات اليمنية املحتّلة كلهم اليوم عزم 
وإراَدة واسـتعداد ألن يثـوروا ضـد املحتّل 
ملاذا؟؛ ألَنَّهم عانوا سـنوات من املحتّل وهم 
يعانون الغزو، ويعانون من نهب الثروات، 
َومـن االنفـالت األمنـي وغياب السـكينة 
واالسـتقرار ويعانون مـن االغتياالت التي 

تتـواىل عليهم يوم بعد آخـر دون أن يكون 
هناك مانع وعارض لها، ولذلك السيد القائد 
عندمـا يقول «أرحـل يا محتـّل» هو يعي 
ذلـك ويعي بان الشـعب اليمني سـيتَحّرك 
بأكمله ليقول بيده ولسـانه وقوته وبأسه 

وسالحه، أرحل منها مذموماً مدحوراً». 
 ويؤّكــد املهـدي أن الجيـش اليمني يف 
أعـىل جهوزيتـه اليـوم أكثر مـن أي وقت 
سـابق والجيـش اليمني لم يعـد كما كان 
قبـل العدوان ويف بدايته، بل بات يمتلك من 
الخـربة والقوة والعـدة والعتاد ما ال يمكن 
للعـدو أن يتخيلـه، ويملـك مـن الطـريان 
الـذي لم يكن موجوداً وأصبح يمتلك القوة 
الصاروخية العظمى، والطريان املسري الذي 
غري املعادلة العسـكرية وأخضع السعودّي 
واإلماراتي، ووصل إىل موانئهم وشواطئهم 
ومنشـآتهم ومطاراتهـم، متابعـاً: «اليوم 
هـذه القـوة وهـذه الجاهزيـة إضافة إىل 
الدافـع اإليمانـي الكبري والدافـع املعنوي 
املوجود لدى الشعب اليمني، وهو الضامن 
للقوة واألسـلحة بمختلـف أنواعها، وهذه 
سـتكون كلمة الفصل ولن يجد املحتّل غري 
الرحيل؛ ألَنَّه حني يقول السيد ارحل فال بد 

أن يرحل». 
بـدوره، قـال العميـد إسـماعيل مرغم 

-نائـب رئيـس امللتقـى العسـكري لثورة 
الحادي والعرشين من سـبتمرب-: «خرجنا 
اليـوم تلبية لتوجيهات قائد الثورة السـيد 
عبدامللك بـدر الدين الحوثي إلحيَاء الذكرى 
السـنوية للشـهيد الرئيـس صالـح عـيل 
الصمـاد الـذي أحيا أكثـر مـن 30 مليون 
صمـاد يف اليمـن، متابعاً كما نعلـن اليوم 
جهوزيتنـا الكاملة لتنفيـذ توجيهات قائد 
الثـورة وإخراج الغـزاة املحتّلني مـن ُكـّل 

شرب عىل أرض وطننا العظيم». 
ترصيحـه  يف  مرغـم  العميـد  ويتابـع 
لصحيفة «املسرية» املماطلة يف املفاوضات 
لن تنطيل عىل شـعبنا اليمنـي الحر َوصرب 
القيـادة وصرب الشـعب لن يطول وسـوف 
نتَحّرك بالثقة بالله والثقة بشعبنا وقيادتنا 
لخـوض املواجهـة املبـارشة مـع املحتـّل 
ودك  وأدواتهـم،  والربيطانـي  األمريكـي 
قواعدهـم العسـكرية يف الجزر واملنشـآت 
اليمنية، وسـنحّرر اليمن بره وبحره وجوه 

من أية قوى أجنبية». 
ويواصـل مرغـم: «لقـد أطلق الشـهيد 
الرئيس الصماد يف خطابه يف محافظة ذمار 
الذي سـبق استشهاده «سـنة الصواريخ» 
وها نحن نمتلك الصواريخ ونفي لشهيدنا 
بوعده الذي وعد به لنحّرر اليمن من الغزاة 

واملحتّلني، وانها سنة النرص أن شاء الله»، 
مؤّكــداً ويؤّكــد أن مسـتوى الجاهزيـة 
للجيـش واللجـان الشـعبيّة 1000 % بـل 
مليون %، وسبق أن شاهدها الجميع عرب 
العروض العسـكرية التي جـرت يف ميدان 
السـبعني وما كانت إال جـزء ورمزية عما 
يمتلكه جيشـنا وشعبنا من القوة والعتاد، 
والبحريـة  الجويـة  مكوناتهـا  بمختلـف 
والربية، ومـا خفي أعظـم، ولليمن رجال 
أكفـى مـن الصواريخ واكفى مـن املدفع، 

واكفى من البحر». 
مـن جانبـه يؤّكــد العميد عـيل مهدي 
عيل البـواب يف القوات الجويـة اليمنية أن 
جهوزيـة الجيـش اليمني وقواتـه الجوية 
عاليـة، وعـىل أتـم االسـتعداد، ومنتظـرة 
لتلقي إشـارة البدء من قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدرالدين الحوثي، ضـد ُكـّل من 

يعتدي عىل السيادة اليمنية». 
ويشـري البـواب يف ترصيحـه لصحيفة 
«املسرية» إىل أن كافة القوى اليمنية تعمل 
بتنسيق عايل ومتكامل ولديها من الخطط 
العسـكرية ما يغري املوازين وتمتلك القدرة 
عىل نسـف كافة قواعد املحتّلني العسكرية 
املتواجـدة يف الجـزر واملحافظـات املحتّلة 

وتحويلها إىل رماد». 

طحارضعن شغ المسغرة الةماعغرغئ شغ باب الغمظ بخظساء:

صائث البعرة غسغ طا غصعل وتني غصعل لطمتاّض ارتض شق بث أن غرتض 
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 : أغمظ صائث 
تربز املسـاعي األمريكيـة يف ُكـّل مرحلـة من مراحل 
العدوان عـىل بالدنـا كأَداة معرقلة ألي توّجـه للسـالم، 
حتـى وإن ظهـرت أدواتهـا بقميص الالهث نحـو إنهاء 
الحـرب، إال أن املخّطَط رسعان ما ينكشـف، ليتجىل بكل 
وضـوح أن األمريكيـني هم رأس الحربـة يف العدوان عىل 

بالدنا. 
ومنذ بدء العدوان يف 26 مارس 2015، كان قائد الثورة 
السـيد عبد امللك بدر الديـن الحوثي، واضًحا يف خطاباته، 
مؤّكــداً أن العـدوان عـىل بالدنا هـو أمريكـي بامتيَاز، 
فقد أعلنت الحرب من واشـنطن، وخالل تعاقب رؤسـاء 
الواليات املتحدة األمريكيـة (أوباما، ترامب، بايدن) كان 
نهجهـم واحداً، وأُسـلُـوبهم واحـداً، ومخّططهم واحداً، 
وهـو الوقوف مع خيـار اسـتمرار العدوان عـىل اليمن، 
وعدم إعطاء الفرصة لرفـع الحصار أَو إيقاف العمليات 

العسكرية العدوانية. 
وخـالل األشـهر املاضية، بـرز دور إيجابي لسـلطنة 
عمـان، َحيـُث توسـطت للبحـث عـن الحلـول وتفكيك 
ملفـات الحرب، فـربزت مؤرشات إيجابيـة تنحو باتّجاه 
وقف العـدوان ورفع الحصـار، ومحاولـة زحزحة امللف 
«اإلنسـاني» بعـد أن أّكـدت هـذه الوسـاطة أن الجانب 
السـعودّي وافق عىل معالجة امللف اإلنساني، ويف مقدمة 
ذلـك رصف رواتب املوظفني، والسـماح بدخول السـفن 
إىل مينـاء الحديـدة بـدون تفتيـش، وإعادة فتـح مطار 
صنعـاء الـدويل، وبالفعـل حدثـت «انفراجـة» محدودة 
يف هـذا الجانب، لكـن قائد الثورة أّكـد بـأن ما حدث هو 
«خفـض للتصعيد» وليس نهاية للحرب، داعياً يف خطاب 
له بمناسـبة الذكرى السـنوية للشـهيد القائد الشـعب 
اليمنـي للحيطة والجهوزية الكاملة، فقد تعود الحرب يف 

أية لحظة. 
ويتضـح أن األمريكيني كانوا هو السـبب وراء وضع 
العراقيـل يف عجلـة السـالم التـي بـدأت تمـيش بخطى 
متثاقلة، فقـد جاءت التدخالت والضغوط األمريكية عرب 
سـفريها يف واشـنطن، لتعرقل أي توقيع مـن قبل العدّو 
السـعودّي ألي اتّفـاق يتضمن معالجة امللف اإلنسـاني، 
األمر الذي دفع السـعوديّة للعودة إىل ممارسـة أساليبها 
القـذرة، واملماطلـة، والتهـرب مـن التزامـات سـابقة 

بوساطة عمانية. 
هـذه التدخـالت والعرقلـة األمريكية قوبلت بسـخط 
كبـري من قبل الشـعب اليمني الذي خـرج، أمس األول يف 
مسـريات حاشـدة يف مختلف املحافظات اليمنية للتنديد 

والرفـض القاطع لـكل أشـكال التدخـالت األمريكية يف 
الشـأن اليمنـي والعرقلة الحاصلة فيمـا يتعلق بامللفات 
اإلنسـانية واملطالـب املحقة للشـعب اليمنـي بما يف ذلك 
مرتبـات املوظفـني املقطوعة مـن قبل تحالـف العدوان 

األمريكي السعودّي. 
وبالتـوازي مـع التنديد الشـعبي الكبري، نـّدد الربملان 
اليمنـي يف بيان صـادر عنه، يوم أمس ما سـماه بالدور 
األمريكي القذر لعرقلة جهود السالم ومساعي الوساطة 
العمانيـة، مسـتهجنا اسـتغالل تحالف العـدوان ملعاناة 
الشعب اليمني بااللتفاف عىل مراحل الهدن املعلنة إلبقاء 
الوضع يف حالة من الال سـلم والال حرب، إضافة إىل عدم 

التعاطي اإليجابي مع امللف اإلنساني. 
ودعـا نواب الشـعب أنظمـة تحالـف العـدوان بأخذ 
تحذيرات قائد الثورة السـيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، 
واملجلس السـيايس األعىل عىل محمل الجد، مؤّكـدين أن 
عواقـب تجاهل صرب ومعاناة الشـعب اليمني سـتكون 
ة مـا يتعلق منهـا بوقف العـدوان ورفع  وخيمـة، َخاصَّ
الحصـار وخروج القـوات األجنبيـة من اليمـن، إضافة 
إىل تحمـل ُكـّل االسـتحقاقات املرشوعة لشـعبنا نتيجة 

العدوان والحصار وتداعياته الكارثية. 
 

طثّطط غري طصئعل
وبالنسـبة للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية يف 
صنعاء، َفــإنَّ أصابع االتّهام تتجه صوب «واشـنطن»؛ 
باعتبارها املعرقل األول للسـالم، وهذه حقيقة ال تخفى 
عـىل أحـد، وقد أّكـدها قائد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 
الديـن الحوثـي، حني قـال يف خطابـه األخري بمناسـبة 
الذكرى السـنوية للرئيس الشـهيد صالـح الصماد: «إن 
الجانـب األمريكي يعمل عىل عرقلة الجهـود العمانية يف 
ثالث نقاط أََساسـية: أولها محاولتـه إبعاد التحالف عن 
أية التزامات ترتتب عىل أي اتّفاق، وتربئة السـعوديّة من 
دورها املبارش كقائد للعدوان عىل الشعب اليمني، وكذلك 
رفـض ربـط رصف مرتبـات موظفـي الدولـة بعائدات 
مبيعـات النفـط والغـاز، باإلضافـة إىل محاولته تحويل 
املسـألة عىل أنها مسـألة داخلية بحتة، ومحاولة تأجيل 

إخراج القوات األجنبية املحتّلة». 
وألن صنعـاء تدرك خطـورة هذا املخّطـط األمريكي، 
فقد أسـمعته الجواب الذي لـم يعجبه عىل اإلطالق، وهو 
االنطـالق نحـو اسـرتاتيجية جديدة، وتصعيـد جديد لن 
يتوقف هذه املرة إال بالرحيل الكامل للقوات األجنبية من 
اليمن، وهو خيار يدرك األعداء مدى مصداقيته، وجديته، 

وهذا مـا يجعل املواجهة يف املرحلـة املقبلة أكثر خطورة 
من سـابقاتها؛ ألَنَّها سـتنتقل مـن مواجهـة «األقزام» 
أدوات العـدوان، إىل رأس األفعـى ذاته، وهـو ما ال يريده 

األمريكيون عىل اإلطالق. 
وهنـا يفضـح قائـد الثـورة األمريكيني مـرة أُخرى، 
َحيـُث يؤّكـد لنا أن األمريكيـني يحاولون تصوير الوضع 
يف اليمن بأنه مسـألة داخلية بحتـة، وأنهم بعيدون مما 

يحدث، ليؤّكـد لهم أن هذا ال يمكن القبول به أبداً. 
 وال يمكـن أن تتحول املسـألة إىل مشـكلة مع صغار 
املرتِزقـة الذين ليسـوا إال مجندين مع تحالـف العدوان، 
مؤّكــداً أنـه: «ال يمكـن أن يتحول دور من قدم نفسـه 
منـذ بداية العدوان بصفة قائد للحـرب ومنفذ للعمليات 

الهجومية عىل بلدنا إىل ُمَجـّرد وسيط». 
أمـا يف ما يتعلق بالنقطة الثالثة، واملتعلقة يف مسـألة 
انسـحاب القـوات األجنبية من بالدنا، َفــإنَّ األمريكيني 
يسـعون للبقاء ملدة أطول، يبقون لينهبوا ثروات الشعب 
وخرياته من النفط والغاز، واملعادن، واألسماك، وغريها، 
يأخـذون ُكـّل يشء من باطن األرض، ويرتكون للشـعب 
اليمني الفتات، بل وصل بهم الحال إىل اسـتعباد وامتهان 
ـة يف املناطـق الجنوبية  كرامـة اإلنسـان اليمنـي وَخاصَّ
والرشقية املحتّلة، وبناء السـجون الرسية، وتعذيب ُكـّل 
من يعرتض أَو يفكر باملعارضة، يف مشاهد ال تفوح منها 

سوى رائحة الخسة والدناءة. 
ويف هذا أَيْـضاً يرسل قائد الثورة رسالته بوضوح حني 
يقول: «األمريكي يلعب لعبته يف مسألة انسحاب القوات 
األجنبية من البلد ويحاول أن تكون هذه الخطوة مؤجلة 
إىل أجـل غري مسـمى»، مشـّدًدا بأنه «ال يمكـن أن نقبل 
باستمرار االحتالل ووجود القوات األجنبية يف بلدنا وهذه 
مسألة جوهرية بالنسـبة لنا، موضًحا أننا «سنستمر يف 
ُكـّل الخيارات بكل الجهـود يف ُكـّل املجاالت لنيل الحرية 
الكاملة واالسـتقالل التام وتطهري ُكـّل أرجاء وطننا من 

ُكـّل احتالل أجنبي». 
وال يغفل قائد الثورة الجوانب اإلنسـاني التي يسـاوم 
عليهـا العدوان، ويف مقدمة ذلـك رصف رواتب املوظفني، 
وهنا يخاطب الشـعب اليمني، ويوضح لهم بأن السـبب 
الرئيـس يف انقطاع هـذه املسـتحقات املرشوعة هو هذا 
العدوان الذي يحتل وينهب الثروة الوطنية، ويتحكم بها، 
ويحرم الشـعب منها منذ 8 سنوات، والتي كان باإلْمَكان 
ا  أن يتوفر لشـعبنا من الثروة النفطيـة مبالغ كبرية ِجـدٍّ
وإيراداتها وكان يمكن أن يحصل عربها شـعبنا مرتبات 

8 سنوات إضافة للخدمات. 
ويقـول قائـد الثـورة يف هـذه الجزئيـة: «ال يمكن أن 

يتنصل التحالـف بقيادته املعروفة الرسـمية املعلنة عن 
أيـة التزامات تتعلق بأيـة اتّفاقات أَو تفاهمـات، متبعاً 
بقوله: «لسنا ُسذًٍّجا أَو أغبياًء وال يمكن أن نعفي تحالف 
العدوان من التزامات هي عليه أََساساً وهي استحقاقات 
مرشوعة لشعبنا»، ُمشـرياً إىل رضورة أن يعلم األمريكي 
والربيطانـي وليعـرف السـعودّي واإلماراتـي أن عليهم 

تحمل التزاماتهم واالستحقاقات املرشوعة لشعبنا. 
 

أطرغضا والسقم املاظاصخ
ويتضح بجالء بعد خطابني هامني لقائد الثورة الدور 
األمريكي الخبيث يف اليمن، فسلوكه عدواني ُمستمّر عىل 
بالدنا، وتَحّركاته يف باب املندب، وقبالة السواحل اليمنية، 
وبنـاء القواعـد العسـكرية يف محافظتـي حرضمـوت 
واملهرة، ويف جزيرتي ميون وسقطرى، هو بمثابة احتالل 
مكشـوف ال يمكن للشـعب اليمني السـكوت عليه، كما 
أن هناك مؤامـرات مهولة وتَحّركات خطرية وبهندسـة 
أمريكية بريطانيـة، يف تحول جديد للرصاع، وبأسـاليب 
جديـدة يف تكريس واضح السـتمرار العـدوان والحصار 
عـىل اليمن، ُكـّل اليمن، مع تعنت وإرصار أمريكي غربي 
يف فرض حالة الال سـلم والال حـرب وعمل دؤوب يف بناء 
مشـاريع االحتالل، وهذا ما هو حاصل عىل الواقع، وبال 
أفـق واضـح للحل، وقطـع الطريق عىل أية تَحـّركات أَو 

جهود تسهم يف تحقيق السالم. 
ومن املالحظ من خالل ما تسـري عليه تلك السياسات 
َفـإنَّ واشـنطن تنظر للسـالم يف اليمـن كخطر حقيقي 
ما مع  يهـّدد وجودهـا االسـتعماري يف اليمـن، ال ِســيـَّ
نجـاح صنعـاء وتمسـكها باملطالب املحقة عـىل طاولة 
املفاوضـات وبعد نجاحهـا أَيْـضاً عىل مختلـف امليادين 
واألصعدة، وهذا األمر مـا دفع الطرف اآلخر يف محاوالت 
متكـّررة للتصعيـد مـن خالل التَحـّركات العسـكرية يف 

السواحل والجزر اليمنية. 
وبهـذا َفــإنَّ صنعـاء تؤّكــد رفضها لالحتـالل بكل 
أشـكاله، كما أنها لـن تقبل بالحلول املجحفـة واملهّددة 
باسـتقرار وحريـة البـالد بشـكل عـام، ومـا رشوطها 
ومطالبهـا التـي تتمسـك بها وتـرص عليهـا إالَّ حقوق 

مرشوعة ال بد منها. 
ويف األخـري سـيبقى تحالـف العـدوان هـو املتحمـل 
للمسؤولية تجاه مستحقات الشعب اليمني مهما حاول 
التنصـل واملماطلة، فتهديد وتحذير قائد الثورة مع إراَدة 
الشـعب اليمني كفيلـة بالوصول إىل األهـداف واملطالب 
املحقة بكل أشـكال الطرق املناسبة واألساليب املرشوعة 

واملتاحة. 

خطابان لصائث البعرة سّرى شغعما الثور افطرغضغ المحئعه شغ الئقد

 ق صئعل لفطرغضغ ضمتاّض لطغمظ
طسار جثغث طظ المعاجعئ..



6
األحد

العدد

6 شعبان 1444هـ..
26 فرباير 2023م

(1597)
أخبار 

 : الدالع
من شـمال اليمن، وحتى جنوبـه، ظلت صور الصماد 
والفتـات الوعيد لتحالـف العدوان بالسـري عىل املرشوع 
القرآنـي الـذي ضحى؛ ِمـن أجِله الشـهيد الصمـاد وكّل 
الشـهداء العظمـاء، َحيـُث كانت محافظـة الضالع عىل 
موعـد مع مسـريات صمادية حاشـدة أّكـد املشـاركون 
خاللها أن الغطرسة الصهيوأمريكية يف اليمن وفلسطني 

وباقي بلدان العرب واملسلمني لن تظل إىل ما ال نهاية. 
ويف مسـريتني احتضنتهما محافظـة الضالع، صباح 

ومسـاء أمس األول الجمعة، بمدينة دمت ومركز مديرية 
الحشـا، جدد أحرار املحافظة التأكيد عىل مواصلة الثورة 
واسـتكمال مشـاريع النضال حتى االقتصاص من قتلة 
الشـهيد الصمـاد وكل املظلومني اليمنيـني، يف حني نّوه 
املشـاركون إىل أن القضيـة الفلسـطينية سـتظل القبلة 
التي يتوّجــه صوبها اليمنيون يف ُكـّل ما يجرتحونه من 

نضاالت وصمود. 
ويف املسـريتني بحضور قيادات املحافظة وسـلطاتها 
املحليـة، أّكـد املشـاركون أن العدوان هـدف من اغتيال 
الشـهيد الصماد، النيل من صمود وثبات الشعب اليمني، 

إالَّ أن تبعاِت جريمته انعكست وباالً عليه. 

وأشـاروا إىل أن الشـهيد الصمـاد جّسـد املسـؤوليَة 
بمختلف مجاالتها يف أقوى مواقفها اإليمانية الصحيحة، 
فـكان بحق عـىل رأس أعظم الشـخصيات التي تخرجت 
من مدرسـة الشـهيد القائد، وقاد البلد يف أحلك الظروف، 
موضحـني أن مـن الوفـاء للشـهيد الصماد السـري وفق 
مرشوعه لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومواصلة الصمود 

والثبات والتصدي للعدوان. 
وجدد أحرار الضالع املشاركون يف املسريات تمسكهم 
بمـرشوع الشـهيد الرئيـس الصماد، لبنـاء الدولـة «يٌد 
تحمـي.. ويـٌد تبنـي»، ووقوفهم صفـاً واحـداً إىل جانب 

القيادة الثورية والسياسية يف السلم والحرب. 

الغاصـب  الصهيونـي  الكيـان  تصعيـد  واسـتنكروا 
ضد أبناء الشـعب الفلسـطيني واملقدسـات اإلسـالمية، 
ــة دعم  مؤّكـديـن أن ذلـك يُحتـم عـىل ُكــّل أبنـاء األُمَّ

املقاومة الفلسطينية. 
وأشـادوا بصمـود الشـعب الفلسـطيني يف مواجهـة 
الغطرسة الصهيونية، مجددين التأكيد عىل املوقف املؤيد 
والداعم للشـعب الفلسطيني يف اسـتعادة كامل حقوقه 

وإقامة دولته امُلستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. 
تخلل املسـريتان ترديـد الُهتافات والشـعارات، ورفع 
الالفتات امُلعـّربة عن الوفاء للشـهيد الصماد، واملنارصة 

للقضية الفلسطينية واملناهضة لتحالف العدوان. 

 : ذطار
عىل غرار العاصمـة صنعاء وباقي املحافظات الحرة، 
شـهدت محافظـة ذمـار، أمـس األول ثـالث مسـريات 
جماهرييـة حاشـدة وفاء للرئيـس الشـهيد صالح عيل 
الصماد، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني وتحذيراً لدول 

تحالف العدوان. 
ويف املسـريات التـي أقيمـت بمدينـة ذمـار ومديرية 
جبـل الـرشق ومديرية عتمـة، رّدد املشـاركون هتافات 
الوفاء للرئيس الصماد وتأكيد السـري عـىل دربه وتقديم 

التضحيات دفاعاً عن الوطن. 
وأّكــدوا الجهوزية لتحرير كامـل الرتاب اليمني من 
أي تواجـد أجنبـي، واسـتمرار الصمود والثبـات ورفد 
الجبهات، واالسـتعداد ألي خيارات توّجـه بها القيادة، 
منّدديـن بالعـدوان وجرائمـه بحـق الشـعب اليمنـي 
ومقدراتـه ونهـب ثرواتـه، مسـتنكرين جرائـم العدّو 
الصهيونـي بحق الشـعب الفلسـطيني، وتطبيع بعض 

األنظمة العربية معه. 

وبحضور املحافظ محمد البخيتي، وقيادات السـلطة 
املحليـة باملحافظـة واملديريات جدد أحـرار ذمار التأكيد 
عـىل ثبات موقف الشـعب اليمني املبدئـي وتضامنه مع 
الشـعب الفلسـطيني، والتطلـع لـدور فاعـل يف تحرير 

فلسطني. 
العربيـة  الشـعوب  املسـريات،  يف  املشـاركون  ودعـا 
واإلسالمية للتَحّرك يف منارصة الشعب الفلسطيني ودعم 
مقاومته حتى اسـتعادة حقوقه وإقامة دولته املستقلة 

عىل ترابه الوطني. 
وأَشـاَرت بيانات صادرة عن املسـريات إىل أن الشـهيد 
الصماد يمثـل نموذجاً راقيـاً يف أداء املسـؤولية بإيمانه 
ونزاهته وحبه للشـعب وتفانيـه يف خدمته، داعياً جميع 

مسؤويل الدولة إىل االقتَداء به. 
وبينـت أن الـدور األمريكـي إرشايف يف العـدوان عـىل 

الشعب اليمني، واستهداف الرئيس الشهيد الصماد. 
وأّكـدت أن الشعب اليمني سيظل يتذكر ُكـّل الجرائم 
البشعة التي ارتكبها العدوان يف مختلف الجوانب، مجّدًدا 
التأكيد عىل التضامن مع الشـعب الفلسـطيني والوقوف 
معه؛ باعتباره موقفاً مبدئياً وإنسـانياً ودينياً وال يمكن 

أن يتغري مهما بلغت حدة العدوان عىل اليمن. 
وأدانـت البيان تَحـّرك املطبعني مع العـدّو الصهيوني 
القضيـة  عـن  الشـعوب  أنظـار  رصف  ومحاوالتهـم 
الفلسـطينية.. مؤّكــداً رفـض كافـة أشـكال التواجـد 
العسكري األجنبي والحق يف اتِّخاذ الخيارات الالزمة لنيل 

الحرية الكاملة واالستقالل التام. 
كمـا أّكــدت البيانات تمسـك أبناء الشـعب بحقوقه 
املرشوعـة وقضيتـه العادلة، وأنه لن يسـمح بأي تواجد 
أجنبي ضمن حدود اليمن وسـيادته، داعياً دول العدوان 
األمريكـي السـعودّي إىل وقف العـدوان ورفـع الحصار 
وخـروج القـوات األجنبيـة مـن اليمـن وتحمـل كافـة 
االلتزامـات واالسـتحقاقات املرشوعـة للشـعب نتيجة 

العدوان. 
وأدانت البيانات العراقيل األمريكية لجهود الوسـاطة 
ملواقفها وسياسـاتها  العمانيـة.. معتربين ذلك امتـداداً 

العدوانية ضد الشعب اليمني. 
وحملـت البيانـات تحالف العـدوان كامل املسـؤولية 
القانونية واألخالقية واإلنسـانية والتاريخية عما اقرتفه 
ُل  يف اليمـن من مجـازَر وجرائَم؛ ألَنَّه الطـرُف الذي يتحمَّ

َك بأولوية امللف اإلنساني  كافة االلتزامات.. مؤّكـداً التمسُّ
يف حوارات؛ باعتباره استحقاقاً إنسانياً وقانونياً. 

كما حملت العدواَن مسـؤوليَة نهـب الثروات وتوقف 
مرتبات كافة موظفي الدولة والخدمات.. مؤّكـداً رفض 
املسـاعي األمريكيـة يف عرقلة التفاهمات بشـأن رصف 

مرتبات املوظفني من ثرواتهم الوطنية. 
ودعت البيانات للحفاظ عىل تماسك الجبهة الداخلية 
والرتكيز عىل األولويات املهمة والجهوزية عىل املسـتوى 
العسـكري.. داعياً املكونـات السياسـية إىل الرتكيز عىل 

األولويات الجامعة ألبناء الوطن. 
وحثـت البيانات عىل بـذل املزيد مـن الجهود إلصالح 
وتفعيل مؤّسسـات الدولة يف جميع املجاالت واالستفادة 
من موسـم التشـجري ودعم املبادرات املجتمعية وتعزيز 
بالسـدود  االهتمـام  يف  والشـعبيّة  الرسـمية  الجهـود 

والحواجز املائية. 
كمـا حثـت عىل مواصلـة الجهـود يف التعبئـة العامة 
والحفـاظ عـىل حالـة الوئـام يف املجتمـع، واالهتمـام 
بالقدرات العسـكرية والتصدي لكافة محاوالت العدوان 

كرس إراَدة وصالبة الشعب يف مواجهته. 

أّضـثوا أن الصدغَئ الفطسطغظغئ جازض صئطئ افترار شغ السالط

شغ بقث طسغرات تاحثة اتادظاعا المثغظئ وطثغرغاا جئض الحرق وسامئ

 أترار الدالع: الرئغُج الحعغث الخماد طظ أسزط الحثخغات 
الاغ تثّرجئ طظ طثرجئ الحعغث الصائث

أترار ذطار غآضثون الةععزغئ الضاططئ لاترغر الغمظ طظ أي تعاجث أجظئغ
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 : تسج
خرج أبنـاء محافظة تعز، أمـس األول الجمعة، 
يف مسـرية حاشـدٍة؛ وفـاًء للرئيس الشـهيد صالح 
الفلسـطيني  الشـعب  مـع  وتضامنـاً  الصمـاد 
وتحذيراً للمحتّل األمريكي والربيطاني والسـعودّي 

واإلماراتي. 
ورفع املشـاركون يف املسرية التي أقيمت بمفرق 
ماوية بمديرية التعزية شـعارات منّددة باستمرار 
العدوان والحصار عىل شـعبنا اليمني مؤّكـدين أن 
املماطلة يف سـري املفاوضات الجاريـة لن تمر دون 
رد عسـكري وشـعبي كفيل بطرد املحتّل من كافة 

الجزر واألرايض اليمنية. 
 وعـرب املشـاركون عـن التضامـن الكامـل مع 
الشـعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة يف التصدي 

العتـداءات الكيـان الصهيوني، منّددين باسـتمرار 
التطبيع من قبل األنظمة العربية العميلة. 

ويف املسـرية تطرق مدير مكتب التخطيط محمد 
الوشيل، يف كلمة السلطة املحلية إىل جانب من حياة 
الرئيس الشـهيد صالـح الصماد، ومـا كان يتحىل 
به من شـجاعة وحكمة واستشـعار للمسـؤولية، 
مؤّكــداً أن الشـهيد الصمـاد سـيبقى حـارضاً يف 
وجـدان اليمنيـني كنمـوذج يف التضحيـة والفـداء 
والبـذل والعطاء والصدق والوفاء وخدمة الشـعب 

والوطن. 
وأَشـاَر الوشـيل إىل محـاوالت تحالـف العـدوان 
التنصل عن التزاماته املرتتبة عىل عدوانه وحصاره 
للشـعب اليمنـي، مؤّكــداً أن تحريـر الوطـن بات 
رضورة ملحة لكرس الحصار وإنهاء العدوان بشكل 
كامـل، وأن أبنـاء محافظة تعز كغريهـم من أبناء 

اليمـن يقفون صفـاً واحداً لطرد الغـزاة واملحتّلني 
وُمسـتمّرين يف رفد الجبهات باملـال والرجال وفاء 
لدماء الشهداء وعىل رأسهم الشهيد القائد والشهيد 

الرئيس الصماد. 
وحـذر بيـان صادر عـن املسـرية دول تحالف 
العدوان من االستمرار يف مماطلة الشعب اليمني 
يف حقوقـه املرشوعـة واملكفولـة ويف مقدمتهـا 
رفع الحصار عـن املوانئ واملطارات ودفع رواتب 
املوظفـني وإخراج القـوات األجنبية، ُمشـرياً إىل 
الـدور األمريكي اإلرشايف يف العدوان عىل الشـعب 
اليمني وتحديد األهداف لدول العدوان والتي كان 
مـن ضمنهـا اسـتهداف الرئيس الشـهيد صالح 

الصماد. 
وأّكـد البيان أن التضامن مع الشعب الفلسطيني 
والوقوف إىل جانبه موقف مبدئي ال يمكن أن يتغري، 

مشـّدًدا عـىل رضورة االسـتمرار يف دعـم املقاومة 
الفلسـطينية يف مواجهـة الكيـان الصهيوني حتى 
اسـتعادة كامـل األرايض املحتّلـة وإقامـة الدولـة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الرشيف. 
ودعـا البيـان إىل مضاعفـة الجهـود يف رفـد 
الجبهـات والحفاظ عىل وحدة الصف وتماسـك 
العـدوان  مواجهـة  يف  االجتماعـي  النسـيج 
ومؤامراته، والعمل عىل تشـجيع ودعم املبادرات 
بالسـدود  واالهتمـام  وبالتشـجري  املجتمعيـة 
والحواجـز املائيـة لالسـتفادة منهـا يف تحقيق 

االكتفاء الذاتي. 
تقدم املسـرية عضـو مجلس الشـورى محمود 
بجاش ووكالء املحافظة والشخصيات االجتماعية 
وقيـادات محليـة وتنفيذيـة وعسـكرية، وتخللها 

قصيدة للشبل محمد الجنيد. 

 : الةعف
اسـتجابًة لدعـوة قائـد الثـورة السـيد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثـي -يحفظـه اللـه- خـرج أبنـاء 
األوىل  حاشـدتني،  بمسـريتني  الجـوف،  محافظـة 

بمديرية املرايش، واألُخرى بمديرية املتون. 
ورّدد املشاركون يف املسريتني الشعارات املطالبة 
برحيل القوات األمريكية والربيطانية والسـعوديّة 
واإلماراتية، واملعربة عن تضامن الشعب اليمني مع 
الشـعب الفلسـطيني، مجددين العهد لله والقيادة 
بالوفاء للشـهداء وامليض عىل درب الشهيد الرئيس 
صالح الصمـاد وبقيـة الشـهداء يف مواجهة قوى 
الغـزو واالحتـالل والعمـل عىل اسـتكمال مرشوع 
بنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثة، قادرة عـىل حماية 

حقوق الشـعب وصون حريته، والحفاظ عىل أمنه 
واستقراره. 

وعـربوا عـن تضامنهـم الكامـل مـع الشـعب 
الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مبدين استعدادهم 
للمشـاركة إىل جانبهم يف أية مواجهـة ضد الكيان 
الصهيونـي الغاصـب.  وأّكـد املشـاركون أدانتهم 
للصمت العاملي املخزي عما يجري يف فلسـطني من 
جرائم الشعب الفلسطيني وانتهاكه لكافة األعراف 

واملعاهدات والقوانني الدولية. 
وأّكــد بيان صـادر عن املسـرية أن الصماد مثل 
النموذج الراقي يف تحمله وأدائه للمسؤولية، بأمانة 
ونزاهـة وتفـاٍن، داعيـاً جميع مسـؤويل الدولة إىل 

االقتَداء بالشهيد الرئيس الصماد. 
وأوضـح بـأن األمريكـي يلعـب دوراً إرشافياً يف 

العدوان عىل الشعب اليمني وأنه من يرسم ويخطط 
ويحّدد األهداف، ُمشرياً إىل أن األمريكي هو من حّدد 
وخطط الستهداف الرئيس الشهيد صالح الصماد. 
مـع  اليمنـي  الشـعب  تضامـن  البيـان  وجـدد 
الشـعب الفلسطيني والوقوف معه كموقف مبدئي 
وإنساني وديني ال يمكن أن يتغري، معرباً عن إدانته 
الشـديدة لتَحّركات املطبعني مع العـدّو اإلرسائييل 
الذين يحاولون رصف أنظار الشعوب عن االهتمام 

ــة املركزية.  بقضية األُمَّ
القـوات  لتواجـد  القاطـع  رفضـه  عـن  وعـّرب 
األجنبية يف اليمن، ويف مقدمتهـا القوات األمريكية 
َك  والربيطانية والسعوديّة واإلماراتية، مؤّكـداً تمسُّ
الشـعب اليمنـي بحقـه يف التعامل مـع أي تواجد 

للقوات األجنبية؛ باعتبارها قواِت احتالل. 

وأَشـاَر البيـان إىل تمسـك أبناء الشـعب اليمني 
بحقوقـه املرشوعـة وقضيـة العادلة، داعيـاً دول 
العـدوان األمريكـي السـعودّي إىل وقـف عدوانهـا 
ورفـع حصارهـا، والتعامـل الجاد واملسـؤول مع 
امللف اإلنساني، يف أية حوارات؛ باعتباره استحقاقاً 

إنسانياً وقانونياً للشعب اليمني. 
وشـّدد عىل أهميّـة التعاون وتظافـر الجهود يف 
الحفـاظ عـىل تماسـك الجبهـة الداخلية، وشـحذ 
الطاقات والهمم نحو األولويات الهامة والجامعة، 
بمـا يضمـن تحسـني ورفـع مسـتوى الجهوزية 
والقـدرات االقتصادية والعسـكرية للبلـد، مطالباً 
املكونات السياسية بالرتكيز عىل األوليات الجامعة، 
واالهتمـام بتفعيل مؤّسسـات الدولـة بما يضمن 

قيامها بالدور املطلوب واملنوط بها. 

خقل طسغرة تاحثة وشاء لطحعغث الخماد ولطاداطظ طع شطسطغظ وتتثغرًا لطسثوان

أترار تسج: افطرغضغعن لعط الثور اإلحرايف يف اجاعثاف الرئغج الحعغث خالح الخماد

طسريات تاحثة بالةعف تتثر السثوان طظ سعاصإ الئصاء يف الغمظ وتآّضـث الاداطظ طع شطسطني
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سطغ الثرواظغ 
يف خطابه بمناسـبة الذكرى السـنوية للشـهيد السـيد 
حسـني بدر الدين الحوثي، وضع السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي، ثالثة عناويـن للمرحلة الراهنة، يمكن تلخيصها 

كالتايل: 
األول: هـو توصيف الحالة القائمة، بعـد انتهاء الهدنة 
املعلنـة قبل ما يقارب العام، والتـي دخلت حيز التنفيذ يف 
بداية أبريل 2022، ثم تم التجديد لها ُكـّل شـهرين، بداية 
يونيو، والتجديد الثاني بداية أغسُطس، وانتهت مع نهاية 
سـبتمرب، ولم يتم التجديد لها حتى اآلن؛ نظراً لعدم التزام 
قوى العدوان بمبدأ التدرج باالستحقاقات اإلنسانية، هذه 
املرحلة كثر الجدل حولها، وهل هي حالة سـلم أَو حرب؟ 

أَو همـا معاً؟ حالة ال سـلم وال حرب، ورفعاً للجدل، أوضح السـيد بأن 
االلتباس «عند البعض يف تشـخيص املرحلة الراهنة، واملرحلة التي نحن 
فيها اآلن هي مرحلة حرب، هي حالة حرب ُمستمّرة، وأنه ال يوجد اتّفاق 

هدنة، لكن هناك خفض للتصعيد يف ظل وساطة عمانية مشكورة». 
يمكن أن نضيف تحت هذا العنوان إهمال السـيد أية إشارة إىل جهود 
األمم املتحدة أَو أي مساع لها للسالم، لكنه باملقابل أشاد بجهود سلطنة 
عمان «الذين يتعاملون معنا بمبدأ حسـن الجوار، ونقدر لهم جهودهم 

ونسعى ألن نعطيهم الفرصة الكافية». 
يف العنـوان الثاني: هو عن سـقف هذه املرحلة مـن خفض التصعيد، 
ا آلمـال العـدوان بتمديـد خفـض التصعيد من  فقـد وضع السـيد حـدٍّ
الجانبـني، وهي وإن كانـت حالة ربما يرتاح لها العدوان، فهي حسـب 
السـيد وتأكيده يف هـذا الخطاب، ليسـت مفتوحة السـقف الزمني، بل 
يكاد الصرب أن ينفد، ملوحاً بالعودة إىل التصعيد العسكري الذي يتوخى 
فرض حقوق الشـعب اليمني وعىل رأسـها رصف املرتبات املتوقفة من 

قبل تحالف العدوان، ملدة أكثر من خمس سنوات. 
ويف هـذا املقـام وجه السـيد عبدامللـك التحذيـر والنصح معـاً، لدول 
العـدوان، للتفاهم الجاد والعمـيل يف امللف اإلنسـاني واملعييش، َحيُث ال 
يمكـن القبول «بحرمان شـعبنا من ثروتـه الوطنية يف االسـتحقاقات 
املتعلقة باملرتبات والخدمات العامة» ُمضيفاً ومؤّكـداً يف ذات الوقت، أنه 
«عندما نعطي وقتاً للمفاوضات والحوارات فهذا ال يعني أننا سنسـتمر 
إىل ما ال نهاية»، وكأنه هنا يذكر تحالف العدوان بعمليات كرس الحصار 

وعمليـات إعصـار اليمن، والتـي يمكن أن تعود، كـ»خيـارات ضاغطة 
للحصول عىل حق شعبنا يف ثروته»، ُمشرياً إىل معادلة منع نهب الثروات 
من املحافظات املحتّلة، والنجاح الذي تحّقق يف ذلك، ملمحاً 
عن نوعية السـالح املسـتخدم يف واحدة من عمليات نهب 
الثروة، عندما أشـاد بـ «القـوة الصاروخية» مؤّكـداً أنها 
«تمّكنت من إصابـة إحدى الحنفيات يف ميناء حرضموت 

ضمن إحدى عمليات منع نهب الثروة النفطية». 
العنوان الثالث: مسارات التفاوض، ويف هذا اإلطار ليس 
جديًدا أن يكون امللف اإلنسـاني هو األولوية اآلن، «يف ُكـّل 
الحـوارات نؤّكـد أننا ال يمكن أن نتجاهل امللف اإلنسـاني 
وأننـا لن نسـكت عنه ولـن نضيع هذه األولوية لحسـاب 
أيـة أولويـة أُخرى»، ونفهم مـن هذا، أن القيـادة ترفض 
أن يبقـى امللـف اإلنسـاني ورقة للمسـاومة السياسـية؛ 
ألَنَّ هـذه جريمـة حرب موصوفة، حتى وإن قبـل املجتمع الدويل واألمم 
املتحـدة بذلك، َفـإنَّ صنعاء ال يمكن لها أن تسـلم بهذا الخلل يف مسـار 
التفـاوض، بل يجـب أن يزاح امللف اإلنسـاني أوالً، ثم يكـون التفاوض 
عىل باقي امللفات دون الضغط عىل الشـعب بالحصـار وتوابعه، وهكذا 
َفـإنَّ امللفات اإلنسـانية ليسـت غاية، وانما هي مفتاح للسـالم، وأنهم 
«إذا كانوا يريدون السالم فطريقه واضح، ومفتاحه هو امللف اإلنساني، 

وغايته إنهاء العدوان والحصار واالحتالل». 
بعـد تثبيت هـذه النقطة، ينطلـق الحديث عـن الخطـوط الحمراء، 
ويف السـياق أوضـح السـيد عبدامللـك أن هنـاك ثالثـة خطـوط حمراء 
للمفاوضات، أولها أن مسار أي حوار أَو اتّفاق يجب أن يفيض النسحاب 
قـوات االحتـالل، وكذلك منـع التدخل يف شـؤوننا الداخليـة، وأخرياً أن 
تضمـن املفاوضات الحفاظ عىل مكتسـبات الشـعب اليمنـي وحقه يف 

الحرية واالستقالل والكرامة. 
وختاًمـا للحديث عن هذا امللف نبه السـيد القائد الشـعب اليمني «إىل 
أهميّة اليقظة امُلستمّرة والجهوزية الدائمة أمام ُكـّل االحتماالت ومنها 
عـودة الحرب والتصعيد يف أيـة لحظة»، وهذا يدل عىل أن ُكـّل الخطوات 
التـي يخطوها العـدوان يف التفاوض ال تـزال غري كافية إلشـاعة حالة 
ما ومفتاح السـالم، وامللف اإلنسـاني، ال تزال محل  الطمأنينة، ال ِســيـَّ
نقاش ومسـاومة ومماطلة من قبل تحالف العدوان، لكن مع هذا يقول 
السـيد بأن «ثمرة صربنا وجهادنا وتضحيتنا وقضيتنا العادلة هي نرص 

الله الذي توكلنا عليه واعتمدنا عليه». 

طساراُت الافاوض والثطعط التمراء 
شغ خطاب السغث سئثالمطك التعبغ

ظةعٌم ق تظطفأ 
ظعال سئث اهللا 

 

ها نحـن نُحيي ذكرى أليمـة عىل قلوبنا، 

ذكرى اغتيال واستشـهاد َعَلـم رباني، كان 

ضحية أيادي الغدر والعمالة، من ضمائرهم 

منعدمـة منزوعـة، سـولت لهـم أنفسـهم 

القذرة بإلحـاق األذى بعلم من أعالم الهدى، 

وبعقـول ملوثة حامـت أفكارهـم املتعفنة 

فانتـرشت رائحـة الحقـد والكراهيـة ومـا 

تضمـره قلوبهم البائسـة من نوايـا خبيثة 

تجاه مـن صدع بالحـق عاليًا شـامخاً، إنه 

السيد حسني بن بدر الدين الحوثي -رضوان 

الله عليه. 

نوٌر ُمشـع انبثق من جبل مران كالرساج 

املنـري، مـن منبـع القـرآن الكريـم ارتوى، 

وتربـى الرتبيـة اإليمانيـة الحسـنة عىل يد 

والـده العالمة الفضيـل بدر الديـن بن أمري 

الدين الحوثي -سالم الله عليه-، ترعرع عىل 

تقوى الله ومخافته، انطلق انطالقة الشـبل 

الحامي، مسـريته مسـرية قرآنية، وليست 

دنيوية، من خالل تدبـره للقرآن أعطاه الله 

الحكمة منارة لدربه.. 

كان لديـه إلهـاٌم واسـع، ونظـرة ثاقبة 

لألمـور وبتمعـن، سـار بخطـى مدروسـة 

ملعرفة التدهورات الحاصلة يف الدين، وكيف 

تمّكـن اليهـود والنصـارى من غـزو الدين 

ا، اسـتطاعوا  وتحريفـه بطـرٍق خبيثة ِجـدٍّ

ــة اإلسـالمية بأكملها، وطمس  إبعـاد األُمَّ

القاعـدة األََساسـية التـي خلق؛ ِمـن أجِلها 

اإلنسـان، حتـى انسـوا النـاس ملـا خلقوا؛ 

ِمـن أجِله، وأصبـح همهم األكـرب هو األكل 

والرشب... إلخ من متاع الدنيا.. 

ومـن واقـع املسـؤولية أسـس الشـهيد 

القائد حسني البدر مرشوعه القرآني، فكان 

أََساسـه متينـاً وقويـاً، لم يرتاجـع أَو ينثِن 

مقتدياً بجده الحسـني بن عـيل، همه األول 

ــة من الفسـاد الظاهر  واألخري إصالح األُمَّ

وكشـف املؤامرات التي تُحاك عىل الشـعوب 

واألمة اإلسـالمية، فكانـت الرصخة بمثابة 

هـزة قوية هزت عروش الطغاة واملتجربين، 

فأحسوا بعظمة السيد حسني -رضوان الله 

عليـه- وعظمة ما يقدمه من دروس القرآن 

التـي أعـادت النـاس إىل صوابهـم، فحامت 

ذئـاب أفكارهم للتخطيـط والتدبري الغتيال 

هذا العلم.. 

قبـل أن يصـل مفهـوم الرصخـة للناس 

كانـت اتّهاماتهم باطلة، بأنـه إرهابي كما 

هـي أفعالهـم، وظلـت الخطـط واألكاذيب 

تُرسـم بحرب املكـر والخـداع، وهكذا خمس 

حروب ُشنت عىل الشـهيد القائد ومن معه، 

أحداث كربالئية متجددة بنفس الوحشـية، 

ليـس هنـاك اختـالف فالعـرق األمـوي لم 

يسـتأصل بعد، والحقد عىل آل بيت رسـول 

الله ممتد. 

كان للغدر يف هذه الفاجعة الدور األكرب يف 

التمكني املؤقت للسـلطة، فقد نكثوا العهود 

واملواثيـق التـي أعطتها السـلطة للشـهيد 

القائد بأن يسـلم نفسـه وله األمان، وما إن 

خرج مـن جرف مران جريحـاً حتى أطلقوا 

عليـه وابالً مـن رصـاص الغـدر والخيانة، 

يتسـابقون أيهـم يـزف خـرب استشـهاده 

لقادتهـم أوالً، هـذه سـلطتهم التـي كانوا 

يتغنون بها وال زال من يف قلبه مرض يتغنى 

بمثل هذه السـلطة التي ظلمت أبناء بلدها، 

أبنـاء جلدتهـا؛ ِمن أجـل إرضاء أعـداء الله 

األمريكي واإلرسائييل، هذا هو الجهل بعينه. 

لكن دماء الشـهيد القائد لـم تذهب هدراً 

كمـا ظن األعـداء، لقـد أحيا بدمـه الطاهر 

مرشوعه القرآني، فقد ربى وأسس مرشوعه 

عىل ثقـة باللـه عظيمة بأن اللـه ناٌرص ملن 

سار يف رضاه وجاهد بكل ما يملك؛ ِمن أجل 

إعالء كلمة الله. 

وَهــا هـو السـيد عبدامللـك -سـالم الله 

عليـه- يواصل املسـري بخطى ثابتـة، وثقة 

عالية بالله يف خط الشـهيد القائد، وها هي 

أهـداف املـرشوع القرآني تحصد وتتوسـع 

لتثمر عزة ورفعة ألبناء البلدة الطيبة. 

لـم يمـت الشـهيد القائـد -رضـوان الله 

عليـه- فكـم مـن حسـني تربـى عـىل يده، 

فمسرية آل البيت مسـرية مرشفة، نجومها 

ال تنطفئ. 

طا بغظ ضربقء 
وَطــرَّان.. ضان تسغظ

شاذمئ الحاطغ

السـيد حسـني بن بدر الدين الحوثي -رضوان 

ا  الله عليه- كان يرفض السكوت عىل الظلم، وَعمَّ

يحل بالدين من مسخ وإفراغ محتوى.

لم يقف مكتوَف األيـدي ماكثاً يف بيته، بل كان 

يبـذل الجهد الحثيـث ليعم الدين الحـق كما جاء 

به النبي -صلوات اللـه عليه وآله- وكما أكمل به 

اإلمام عيلّ من بعده وكذا الحسن والحسني. 

حسـني البدر من الذيـن قرنهم اللـه بالقرآن، 

واستشـعر  اإللهيـة  العظمـة  هـذه  استشـعر 

املسـؤولية امللقاة عىل عاتقه، وهي هداية الناس 

إىل الحـق، والكشـف لهـم عـن خطـورة أعـداء 

ـــة مبينًا  اإلسـالم، فتَحـّرك يف أوسـاط هذه األُمَّ

ـابيني بالثقافات  الدين الحقيقي الذي لوثـه الوهَّ

املغلوطـة، وأوضح الكثـري مما قد أخفـاه هؤالء 

ـــة ويجعلونها تتَحـّرك تحت راية  ليضللـوا األُمَّ

أمريكا وإرسائيل. 

كان مـن ضمـن مرشوعـه املبـارك أن يُخـرج 

ـــة من عتمتها التي حلـت بها وأبعدتها عن  األُمَّ

ـة  دينهـا وُهــِويَّتها اإليمانية، وجعلـت منها أُمَّ

منسـلخة عـن مبادئهـا وقيمها تعاني الفسـاد، 

َوأَيْـضـاً إبعادهـا عن الخطـر املحـدق بها ألجل 

احتاللها ونهب ثرواتها واسـتعبادها، حقداً دفيناً 

منهم عىل العرب واملسلمني لم يكن وليد اللحظة. 

فهذا الحقد نشـأ يف دواخـل اليهود منذ أن جاء 

خاتم األنبياء واملرسـلني سـيدنا محمد -صلوات 

الله عليه وعىل آله- من العرب ولم يكن منهم. 

وألن الشـهيد القائد عرف خبثهم، كان منظور 

الشـهيد لكل األحداث قرآنياً، ومن خالله قد عرف 

نواياهم السيئة، فعمل وسعى أن يتصدى لكيدهم 

بكل الوسـائل، فكانت مالزمة إحدى تلك الوسائل 

التي بنّي فيها ُكـّل مكرهم وخداعهم، وتضليلهم، 

وكيف يسعي اليهود ليضلونا السبيل بكل الطرق، 

فكانت مالزم الشـهيد ومحارضاته فاضحة لهم 

ولخبثهم. 

لكـن ذلك لـم يـرق لألمريكيـني واإلرسائيليني 

ــة اإلسـالمية ضدهم،  خوفاً مـن أن تصحَو األُمَّ

فجيشـوا الجيـوش مسـتعينني بنظـام الخائـن 

عفاش آنذاك إلسكات صوت الحق. 

واستمرت حربهم الظاملة عىل أبناء صعدة ست 

سـنوات أنهـوا بطغيانهـم ذاك الشـجر والحجر، 

وحتى الحيوانات لم تسلم منهم، حارصوا صعدة 

كما يُحارصنا اليوم العدوان السـعودّي الهمجي، 

لكنهـم لم يسـتطيعوا مـع ُكـّل ذلـك أن يخمدوا 

صوت الحق الذي سطع من مران. 

سـت حروب فشـلوا فيها فشـالً ذريعاً، وكان 

املنترص فيها هو الحق، فقد تفوق عليهم الشهيد 

القائـد أخالقيـاً وعسـكريٍّا فقـد ضحـى بروِحه 

الطاهـرة؛ ِمـن أجـل إعـالء كلمـة اللـه، وفضح 

ــة مـن يرتبصون ليَل نهاَر باإلسـالم  أعـداء األُمَّ

واملسلمني. 

وبفضل تلك التضحيات الجسـيمة، لم يستمر 

تضليلهـم ذاك وظهر الحق وزهـق باطلهم، وَهـا 

هي املسـرية القرآنية اليوم رافعة رايتها منترشة 

يف جميـع أنحـاء املعمـورة بفضل اللـه وبفضل 

الشـهداء  دمـاء  وبفضـل  األبطـال،  املجاهديـن 

الطاهرة. 
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د. سطغ طتمث الجظط* 
اليوم الذكرى السـنوية للرئيس الشهيد صالح الصماد، 
وتعودنـا بأن يطلـع علينا السـيد عبدامللك بن بـدر الدين 
الحوثي، ليلقي خطاباً بهذه املناسـبة املؤملة والحزينة عىل 
قلوبنـا جميعاً برحيل هامة وطنيـة وقائد خطف األنظار 
مـن أول يـوم مسـؤولية يف هـذا الوطن وتناول السـيد يف 
كلمتـه مناقب الصماد مسـتحرضاً الصـور البالغية التي 
تجسدت قوًال وعمًال يف شخصية استثنائية بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى، ُمشـرياً إىل حضور الصمـاد يف الوجدان 
ومعترباً إياه امتداًدا ملسـرية العمل الجهـادي، واصًفا إياه 
باألنموذج للصدق والوفاء والصرب والسعي الدؤوب ملرضاة 

الله ومنطلقاته إيمانية. 
ونتوقف قليـًال هنا عندما تحدث القائد عـن الصماد وهي يف حقيقة 
األمر دعوة لكل مسـؤويل الدولة لالقتَداء به وبسـريته العطرة املتسـمة 
بالتضحية والفداء والنزاهة والبساطة والشعور باملسؤولية تجاه شعبه 

ووطنه. 
وبـدون التعريج ليذكر أمثلة أُخرى سـلبية لكن السـيد اكتفى بذكر 
الشـهيد الصماد وذكر ما كان يتحىل به وهي بذات الوقت دعوة لالقتَداء 

به قوالً وعمالً. 
فعندما يشـري بعد (وصول الصماد ملوقع املسـؤولية يف الرئاسة بقي 
يحمل روحية الجندي مع الله وشـعبه، وأردف قائالً بأن الصماد انطلق 
وهو يشـعر أنه يف موقع مسـؤولية عملية يخدم فيها شـعبه، وليس يف 

موقع يستغله للمكاسب الشخصية. 
وتحت هذه العبارة ضع ألف خط وإرسـالها لكل من يتقلد املسؤولية 
لتفعيـل الرقابة الذاتيـة ويقدم الذمة املالية لله ثم للشـعب اليمني قبل 
أن يقدمهـا للهيئة العامة ملكافحة الفسـاد، ليسـهل التقييم قبل وبعد 
وتتضـح الصحائف البيضاء التي حملها الصمـاد من الصحائف امللوثة 

بمتاع الدنيا وزخارفها الزائلة. 
هي دعـوة لالقتَداء بعنـوان التضحيـة والفداء والنزاهـة وكل يضع 
نفسـه عىل ميـزان الضمري ليعدل أَو يزيد من الكفـة التي تتأرجح، هي 

أعمالكم تحىص. 
كيف ال والسـيد يتحدث عن الشهيد الصماد ويقول: (الصماد نموذج 
يختلـف عـن آخرين كانوا إذَا وصلـوا ملثل هذا املوقع يقدمون أنفسـهم 

كرموز وطنية ويرون يف الرئاسة موقًعا للتسلط والظلم واإلثراء).
وقـال: (بعض الذين وصلوا للرئاسـة أصبحت لهـم أرصدة ورشكات 

ضخمة واستثمارات وعمروا حتى مدناً يف بعض الدول). 
الكالم واضح يا أبناء اليمن وعليكم الوقوف بتجرد واملقارنة ليس من 
باب اإلسـاءة لآلخرين لكن لنعود ونقول أيـن الصماد من هذا كله رحل 

من الدنيا وهو النقي الرشيف خرج من املسؤولية كما دخلها. 
فأين أنتم من صماد املسـرية يا معَرش املسؤولني؟! فهو املتفرد الذي 
غلـب خصوَمه برتفعه وسـعى لينرص الحـق وأهله وكان 
مقارعـاً للعـدوان ومـن أولوياته، وأَشـاَر السـيد إىل (أن 
يف أكـرب مراحـل تصعيد العدوان للسـيطرة عـىل الحديدة 
كان الشـهيد الصمـاد حارضاً لتحشـيد الشـعب وتفعيل 
ُكــّل القدرات الرسـمية والشـعبيّة والدفع بهـا للتصدي 

للعدوان). 
لذلـك كانـت دول العـدوان وأدواتـه تراقـب تَحـّركات 
الصماد وتنزعج منها لتأثريها الكبري يف الحشـد الشـعبي 
واملجتمعي واالسـتجابة الرائعـة لدعواتـه وتَحّركاته لذا 

قّرروا التخلص منه مهما كان الثمن. 
نعم دول العدوان ومرتِزقتهـم كانوا يرون بأن الصماد 
حلـم األجيال ورجل املرحلة وقائد التحـوالت وعنوان االنتصارات، فمثل 
الصمـاد بثباته وقدرته وصـدق توّجـهاته مع الوطن والشـعب أفضت 
إىل حـب الناس والجميع يشـري للرئيس الصماد برجـل املرحلة وعنوان 
املسـتقبل املرشق لليمن املقاوم واملعتدى عليه ليصبح الجميع يعزفون 

سيمفونية االنتصار وعنوانها عىل خطى الصماد نميض. 
هكـذا كان التآمـُر عىل اسـتهداف الرئيس الصماد والقـرار للتخلص 
منه؛ ألَنَّه مرشوع الدولة اليمنية الحديثة، وقد أشـار السيد إىل مشاركة 
أمريـكا ودول عـدة يف اغتيال رجـل الدولة واملسـؤولية فكانت الحديدة 
املبتدأ واملنتهى ملسـرية رئيس قىض جـل حياته متنقالً بني الجبهات ويف 
أعىل الثغـور وعىل قوارب املراقبة ليتنقل من جزيـرة إىل أُخرى، الصماد 
لم تخفـه األمواج العاتية وال أزيز الطائـرات وحنني املدفعية وهو يزور 

جبهات الحدود يف جيزان ونجران وعسري. 
رغـم العمـل الجهـادي املتواصـل لكنـه لـم ينـَس الرئيـس الصماد 
مسـؤولياته التنموية والخدمية واملجتمعية وكان حارضاً بقوة مسّخًرا 
ُكـلَّ وقته ونذر نفسـه ودمه لخدمة وطنه وشـعبه، كما أشار القائد يف 

خطاب الذكرى السنوية للشهيد الصماد. 
وظـل يعطي إىل أن حّدد الهدف من أمريـكا لتقوم طائرات وصواريخ 
الغدر والخيانة لتغتال مرشوع وطن ورغم نجاحهم باسـتهدافه لكنهم 
خلقوا ثورة الصماد يف نفس ُكـّل مجاهد ومواطن يمني ويدركون اليوم 
قبـل غـٍد بأن ال خيار إال بالتمسـك بنهـج الصماد واالقتَداء بشـجاعته 

وإقدامه وإخالصه لوطنه وقائده. 
نعم الصماد أيقونة وطن وشـعب ثائر وسـيبقى يف وجداننا ما بقيت 

السماوات واألرض. 
رحمه الله رحمة األبرار هو ورفاقه وكّل شهداء الوطن عنوان عزتنا. 

* عضو مجلس النواب 

صراءٌة شغ خطاب الصائث.. بثضرى اجاحعاد رجض 
المسآولغئ واإلجماع العذظغ (خالح الخماد) 

الحعغُث الصائث وجططاُن العسث الخادق
ضغش اهللا خالح أبع غغثظئ

غيـب الظلمـة وأعوانهـم شـخص الشـهيد 

القائد السيد حسني بدر الدين الحوثي «رضوان 

الله عليه» عن الدنيا وظنوا بذلك أنهم سينهون 

ذكـره كما خيل لهم وألسـالفهم الطغاة، َحيُث 

ظنوا أن ما لديهم مـن إْمَكانات كافية إلزاحته 

من املشـهد ومحـو ذكره إىل األبـد، واالطمئنان 

عىل كراسيهم امللتهبة ناراً. 

كان إجرامهـم يقتـيض بـأن يقومـوا بقتله 

وقتل أصحابه ومحبيه وإلغـاء نهجه؛ ألَنَّهم ال 

يألفون منطقه وال ينسـجم منهجه مع مجمل 

ه يقع عـىل النقيـض تماماً مع  أعمالهـم؛ ألَنـَّ

خطهم اإلجرامي املتصاعد، 

اللـه  «رضـوان  القائـد  الشـهيد  كان  لقـد 

عليـه» يشـكل يف نظرهـم خطـورة بالغة عىل 

مستقبل سـلطتهم ويقوض دعائم ومرتكزات 

نظامهـم، َحيـُث يفقدهـم جميـع مؤهالتهم 

املاديـة واملعنويـة التـي تخـول لهـم البقاء يف 

السـلطة رغـم أن حركتـه ثقافيـة وتنويريـة 

بحتة، تسـتهدف تصحيح ما اندثر من الثقافة 

ــة إىل جادة الصواب بما  اإلسالمية وإعادة األُمَّ

يضمن اسـتقاللها وحرية أبنائها، لكنها كانت 

تظهـر تناقض نظامهم مع ما يعلنون ويخرج 
مكنون صدورهم وما تخفيه أنفسهم من مكر 

وخديعـة تقوم عليه سياسـتهم 
يف إدارة الدولـة وعالقاتهـم مـع 

االستكبار العاملي. 
وضحـه  بمـا  يرونـه  كانـوا 
ظاهـرة  يشـكل  صححـه  ومـا 
تكـرب خطورتهـا عليهـم وكانوا 
يتسـابقون مـع الزمـن لوضـع 
وعـدم  الحركـة  لهـذه  َحـــّد 
انتشار أفكاره، وقد وضعوا ُكـّل 
إْمَكانات وخربات السلطة يف هذا 
االتّجاه وخيل إليهم أنهم قادرون 

عـىل ذلك، َحيُث كانت الحـرب أقرص الطرق إىل 
تحقيق هذِه الغاية بعدما فشـلت ُكـّل الخطط 
وأنـواع الوسـائل واألسـاليب التـي نجحـوا يف 

استخدامها مع املعارضني لهم من قبل. 
بالطـرق  والتصفيـة  االغتيـال  فسياسـة 
التقليديـة لم تنجـح وكذلك الوعـود باملناصب 
واملـال وكل اإلغـراءات املادية فشـلت مع رجل 
العلـم  وقمـة  السـيايس  الوعـي  مصـدر  كان 

القرآني، ومنتهى اإليمان بالله والثقة به. 
لقـد كان كتلـة مـن النـور يتَحـّرك يف ُكـّل 
االتّجاهـات، َحيـُث كانـت البصـرية واملعرفـة 

بالنتائـج تتدفـق من عىل لسـانه، فلقـد أوتي 
الحكمـة يف املنهـج وأعطـي البسـطة يف العلم 
والجسـم؛ ألَنَّه كان حليَف القرآن 
الكريـم الـذي أضاء لـه الطريق 
وأزال عنـه الغمـوض الـذي يلف 
الحقائق بفعل الزيف والتضليل. 

فقد كانت نظرته ثاقبة ورأيه 
وحكمه  وموقفه مرشفـاً  غالبـاً 
فصالً، لقد خاب ظنهم وتكلست 
نظرتهـم وتحطمـت مؤامرتهم، 
فهم بإعالن الحـرب عليه فتحوا 
لـه أبـواب الجنـة، وزادوه يقيناً 
بأنه عىل الصـواب وأنه قد أصاب 

يف تَحّركه، وجانب الخطأ يف مسريته. 
لقـد أعطوه شـهادة بأنه قد أسـس البنيان 

ــة إىل العزة والكرامة!  وأوثق البيان وقاد األُمَّ
لـم يذهـب إىل أي خيـار آخـر يفـيض به إىل 
الرتاجع مهمـا كانت النتائج فالعاقبة للمتقني 
وهو راض بأية نتيجة تفيض إليها املعركة وقد 
سلم أمره لله وراض بما كتبه له، وعىل ثقة بأنه 
قد أدى واجبه عىل أكمل وجه، رجاء أن يحظى 
برضا الله، قتلوه فكان االنتصار الشـخيص له، 
َحيـُث يذهـب إىل ما بعـد وعد اللـه الصادق له 

برفقة األنبياء والصديقني والشهداء. 

وأمـا مرشوعه فإىل يـد الله سـتؤول األمور 

وهـو الـذي وعـد بالظهـور لدينـه ولـو كـره 

الكافـرون، لم يكونوا واثقني أنهم عىل الصواب 

وال مؤمنني بأحقية حجتهـم فارتكبوا جريمة 

العرص وخرسوا ما كانوا قد أسموه النرص، وما 

هي إال بضع سـنوات حتـى انقلبت اآلية، َحيُث 

اهتزت أركان حكمهم وأحرقت كروتهم فانقلب 

الشـعب عليهـم؛ بَسـبِب ذنوبهـم وتقاطـرت 

عليهم املشاكل من ُكـّل حدب وصوب ليجزيهم 

اللـه عذاب الخـزي يف الدنيـا، فمنهـم من قتل 

وأريق دمه ومنهم من ذهب متخفياً تحت جنح 

الظـالم ومنهـم من هرب عن طريـق الصحراء 

ومنهم من ذهـب عن طريق البحر ليرتكوا ُكـّل 

ما حسبوه حقاً شـخصيٍّا لهم خلفهم عىل أمل 

أن يعـودوا إليه يف وقت آخـر، وينجز الله وعده 

للمؤمنـني بحذافريه ويصدق معهـم يف كالمه، 

ويري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون. 

لقد تجـىل صدق وعد الله ووعـوده يف حركة 

الشـهيد القائـد فهـو الـذي يقف خلفهـا منذ 

البدايـة وهو الذي تـوىل رعايتها وإىل ما شـاء، 

فرحم الله الشـهيد القائـد وأعىل مقامه وجزاه 

عنا خري الجزاء إنه سميع مجيب. 

طظ ظعر ابظ الئثر ارتعى 
ُضـّض ظاطأ  

خطعد جفغان 
حسني العرص هو أُسطورة هذا الزمان، هو ُمخلص 
ـــة مـن طواغيـت العرص، هـو الحيـدري املغوار  األُمَّ

الُهمام. 
نحن اليوم عندما نُحيي ذكرى الشـهيد القائد نتذكر 
مواقف العظمـاء والرشفاء يف ُكـّل زمـان ومكان، من 
وقفـوا مع الحـق يف وجه الباطـل، من قالـوا للظلم ال 

لالستكبار. 
لقـد أطلق الشـهيد القائد الرصخة يف وجـه الطغاة 
واملسـتكربين، فرصخ بها ُكـّل حر، وكان الشـعار هو 
الحـق الذي أزهق الباطل وأظهـره حقيقته املخبأة، لم 
يخرج الشـهيُد القائـد يوماً ُحباً يف الجاه، أَو السـلطة، 
ولـم يبحث عن الشـهرة ولفت األنظـار، ولم يجر وراء 
رغبات النفس، ِعاش كريماً مناضالً، حراً أبياً، شجاعاً، 
شـامخاً، وبكل جدارة كان هو الحاني واملستمع األول 
من بني الناس لكل املستضعفني، لم يسكت عىل الباطل 
يوماً، ولم يخَش يف الله لومة الئم، خرج خروج األبطال، 
وجاهـد وناضـل، وقارع الظلـم وهزمـه برصخة الله 

أكرب، فدوت فوىل ُكـّل خائن وعميل.. 
قدم نفسـه يف صفوف األولني، وكان من السـابقني 
ــة  يف طريـق نـرصة املظلومني، ونـرصة قضايـا األُمَّ
اإلسـالمية ومقدسات اإلسـالم، علمنا الصمود والصرب 
وتحمل املشاق، ومن نهر تضحياته ارتوينا، وبالثقافة 
القرآنيـة اهتدينا، هي من أخرجت منـا اليوم األبطال، 

ورجال الرجال. 
مـن ثقافتك يا شـهيد الحق يا شـهيد الصرب تعلمنا 
الـدروس والِعـرب، ومـن جـرف سـلمان الـذي بداخله 
أعظـم القصص، والتضحيات ملن قدم روحه يف سـبيل 
إعالء كلمـة الله، ونرصة املظلومـني، ونحن منك اليوم 
تعلمنـا كيف نضحي، كيف نصمد كيـف نجاهد، وَهـا 
هي ذكراك خالدة ما تزال يف قلوبنا، لن ننساك يا شهيد 
القرآن، أنت من علمتنا الصرب يف سـاعة الشـدة، ومنك 
تعلمنا التواضع والبساطة كما كانت حياتك، لم تتعاَل 

يوماً عىل أحد. 
والتاريـخ أكـرب شـاهد عىل ذلـك، فقد خلـد ِذكرك، 
وسـّجل عظمة تضحياتك وعطائك لندرسـه جيالً بعد 

جيل. 
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طــع الـسـغث الـصـائـث شـغ الغعم الساملغ لطمرأة املسطمئ (4)
سئث الرتمظ طتمث تمغث الثغظ

بقبــئ أدوار أجاجــغئ لبقث ظســاء 
لطافرغب سظ أطئ طسادسفئ:

أن  إال  وجـلَّ  عـزَّ  اللـُه  يأبـى  وهكـذا 
يسـتنقذ تلك األمة املستضعفة من شعب 
بنـي إرسائيـل يف مرحلة فرعـون موىس 
من حيث ال تحتسـب، كما هي سنن الله 
يف اسـتنقاذ وتمكني عباده املستضعفني؛ 
فـكان دوُر أّم موىس أول خطوة يف طريق 
االنتصـار ألولئـك املسـحوقني، تـال ذلك 
الـدور دوران مهمـان جـًدا وهـو أيًضـا 
المرأتـني صالحتني، وهمـا: أخت موىس 

وامرأة فرعون.
وقـد أشـار السـيُد القائد ومـن خالل 
قصة نبي الله موىس يف الُقـْرآن الكريم إىل 
ثالثة أدوار أساسية لثالث نساء عظيمات 
وبثقـٍة  بجـدارة،  مسـؤوليتهّن  تحّملـَن 
عاليٍة بوعد الله رغم الظروف الحساسـة 
واملخاطـر املحفوفة التـي كانت تعرتض 
كًال منهـّن، فُكـنَّ ينطلقَن يف ذلـك الدور 

ببأٍس شديد يفوق التصور والخيال!
لذلـك ليس غريبًا أن نجـد يف مجتمعنا 
النسـاء  لتلـك  مماثلـة  نمـاذج  اليمنـي 
العظيمـات التي سـطََّر الُقــْرآن الكريم 
، ففـي ظـل الحـروب السـت  مواقفهـنَّ
الظاملـة عىل صعـدة كان للمـرأة اليمنية 
دوٌر عظيـم وأسـايس يف تضميـد جـراح 
املجاهدين، والسري لعرشات الكيلو مرتات 
املتعرجـة  والوديـان  الوعـرة  الجبـال  يف 
لتأمني املاء والغـذاء للمقاتلني، وكذلك يف 
التضحيـة بأبنائهن والدفـع بهم يف درب 

املسرية الُقـْرآنية.
واليـوم ويف ظـل العـدوان األمريكـي 
السـعودي الذي يشارف عىل دخول العام 
الخامس، نجد نماذج نسـائية أخرى ُكّن 
عىل درب أم موىس، وامرأة فرعون، وعىل 
درب فاطمـة الزهراء، فلدينا اليوم املئات 
مـن أمهـات وزوجـات وأخـوات وبنات 
الشـهداء الالتي تصدَّرَن املشهد الجهادي 
يف اليمن، وسطَّرَن أروع املالحم قبل وبعد 
استشـهاد رجالهـّن. ومن هـذه النماذج 
نجد املئات من النسـاء اليمنيـات الالتي 
قدمـن أبنائهـن األربعـة، والثالثـة، بكل 
إيَْمـان وثبات وصمـود، وال يزلن يتمننّي 

أن يقدمن املزيد.
وهنا يشـري السـيد القائد إىل دوٍر ثاٍن 
المرأة ضمن الرتتيبات اإللهية السـتنقاذ 
بني إرسائيل مـن بطش فرعون وهامان 
وجنودهما؛ وهو دور امرأة فرعون آسية 
بنت مزاحـم، حيث يقول (يحفظه الله): 
«وهنـاك يف قرص فرعون أيًضا كان هناك 
دور مهـم وأسـاس المـرأة، ومـن خالل 
امـرأة، هي امـرأة فرعـون والتـي أيضاً 
كانـت صالحـة، وتحـّدث عنهـا الُقـْرآن 
الكريـم عـن إيَْمـانهـا بمـوىس (عليـه 
السـالم)، وعـن صالحهـا، وكانـت فعالً 
امرأًة نموذجاً راقيـًة يف إيَْمـانها ووعيها 
ه كان هناك أيضاً  وصالحهـا، فنلحظ أنـَّ
باسـتقباله يف قرص فرعون دوٌر أسـاس 
المـرأٍة أخرى، فبدأ الـدور من خالل أمه، 
ويف قرص فرعون كان ينتظره دور المرأٍة 

أخرى كذلك».(1)
األدوار  ضمـن  اآلخـر  الـدور  وعـن 
النسـائية الثالثة الستنقاذ األمة؛ يتحدث 
السـيد القائد عن دور أخـت موىس التي 
كان دورها أشـبه بعملية التنسـيق غري 
املبـارش بـني أّم موىس وبـني آل فرعون، 
والتمهيـد النتقـال نبـي اللـه مـوىس إىل 
حضـن والدتـه العظيمـة، حيـث يقـول 
(يحفظه الله): «وهنا دوٌر آخر أيضاً هو 
يِه}  دوٌر المرأة أخرى {َوَقاَلـْت ِألُْخِتِه ُقصِّ
ْت  ابحثـي عنـه وانظري حالـه {َفبَـُرصَ
ِبـِه َعْن ُجنُـٍب َوُهْم َال يَْشُعُروَن}(سـورة 
القصـص: 11) قامـت أيًضا بـدوٍر آخر، 
ودوٍر مهـم، والذي من خالله سـيتحقق 
الوعـد اإللهي بإعادة مـوىس إىل أمه وإىل 

أحضانها لُرتَبيه هي».(2)

ويؤكـد السـيد القائـد أن هـذه اآليات 
املباركة - التي وردت يف سورة القصص، 
وغريها من السـور - تتضمن الكثري من 
الدروس والعـرب والدالئل بما تحتويه من 
نماذج نسـائية عظيمة تـدل وتؤكد عىل 
أهميّة دور املـرأة كدوٍر رضوري ومكمل 
لدور الرجل يف مسـرية الديـن، ويف تحمل 
املسؤوليات الكبرية، حيث يقول (يحفظه 
الله): «تتضمن هذه اآليات املباركة الكثري 
من الـدروس والعرب والدالئل أهميّة الدور 
الذي يمكن أن تقوم به املرأة املؤمنة حتى 
يف املراحل الخطرة، والظروف الحساسة، 
واملسـؤولية التـي يمكـن أن تنهض بها 
يف مواجهـة الطغيـان والظاملني، ولكن ال 

يتسع الوقت للحديث املفصل عنها».(3)

املرأة عغ طسراج الضمال لطرجض واملرأة 
طساً:

وحركـة  الحيـاة  واقـع  خـالل  ومـن 
الُقــْرآن والتأريـخ نجـد أّن ذلـك الـدور 
الرتبوي الذي تضطلع به املرأة يف تنشـئة 
أطفالها التنشئة اإليَْمـانية والرفق بهم، 
يعـّد معراًجا للكمـال اإلنَْسـاني، ومهما 
حـاول الغـرُب التقليل من شـأنه لغرض 
هـدم القيـم وتفكيـك األرسة املسـلمة؛ 
إال أننـا نجـد كم من العظمـاء والعباقرة 
وا وجه التأريخ تغيريًا إيجابيًا،  الذين غـريَّ
نوعيـة  نقـالٍت  بمجتمعاتهـم  وانتقلـوا 
ومحورية، فكانت أمهاتهم يف الغالب هي 
ـَلم الذي من خالله ارتقوا  الحضن أو السُّ
إىل معالـم الكمال اإلنَْسـاني واإليَْمـاني. 
ويف ذلـك يقول السـيد القائد أّن اإلْسـَالم 
فيما يتعلـق باملرأة: «أَخذَ بعـني االعتبار 
دورهـا املهـم يف ُكــّل املسـارات، دورها 
الكبري يف تربية األجيال وتنشـئتهم، هذه 
مسـؤولية كبـرية ودوٌر مهـم وأسـاٌس 
يف واقـع الحياة، ولـو أنَّ اآلخريـن الذين 
يسـعون إلفسـاد املـرأة واالنحـراف بها 
يحاولون أن يقللوا مـن قيمة هذا الدور، 
وأحياناً  بالوضاعـة،  يصفونـه  وأحيانـاً 
يسعون إىل تحسـيس املرأة النقص تجاه 
هذا الـدور، وهو دور كمايل ومهم وكبري؛ 
ألنَّ مـن أحضانهـا تخـّرج العظماء من 
الرجـال والنسـاء، وكان حضن املرأة هو 

معراج الكمال للرجل واملرأة معاً».(4)
وعـن معانـاة األم يف مرحلـة الحمـل 
والرضاعـة والتنشـئة يقـول (يحفظـه 
اللـه): «إنَّ آالم املـرأة يف مرحلـة الحمل، 
والتنشـئة يف مرحلـة الرضاعـة للطفـل 
بـكل ما فيها مـن آالم ومعاناة ومتاعب، 
ومشـاق لم تغب عن الله أبـداً، بل إنَّ الله 
يُقّدرها لها، ويشـكرها عليهـا، ويَُويصِّ 
باإلحسـان إليها لقـاء ذلك وتجـاه ذلك، 
ويقدرهـا لهـا أيّمـا تقدير، وهكـذا بلغ 
ه فيمـا ُروِّي عـن الرسـول  الحـال إىل أنـَّ
(صلـوات الله عليـه وعىل آلـه) أنَّه قال: 
هـات) يف إعالء  ة تحـت أقـدام األمَّ (الجنـَّ
كبري وكبري لدور املـرأة من موقعها كأم، 
وأهميّـة هذا الـدور، وما يرتتـب عليه يف 
تنشئة األجيال، ويف تربية الرجال والنساء 

معاً».(5)  

اجــاعثاف املرأة يف شطسطني والغمظ 
غضحش الجغش افطرغضغ:

الغربيـة  الدعايـات  نتابـع  وعندمـا 
واألمريكية والحرب الثقافية التي تشنها 
يف إطـار حربهـا الناعمـة املوجهـة نحو 
مجتمعاتنـا العربيـة واإلْسـَالمية؛ نجـد 
كيف أن األحداث كشـفت زيـف ادعاءات 
أولئك وزيف تشـدقهم بحقوق املرأة وهم 
مـن يسـتهدفونها يف العراق، وفلسـطني 
واليمن، وسوريا، وليبيا،...!! حيث يقول 

السيد القائد:
عنهـم  نسـمع  الذيـن  أولئـك  «حتـى 
ومنهـم كثـرياً من الـكالم عـن الحقوق، 
عن حقـوق املـرأة، هل احرتمـوا حقوق 
احرتمـت  هـل  فلسـطني؟!  يف  املـرأة 
أمريـكا نفسـها وهي أكرب داعـم للكيان 

احرتمـت  هـل  اإلرسائيـيل،  الصهيونـي 
حقـوق املـرأة الفلسـطينية؟! ألـم تُقتل 
املرأة الفلسـطينية يف فلسـطني بالسالح 
األمريكي وبالدعـم األمريكي إلرسائيل؟! 
ألم تصادر حقوقها وتعيش حالة البؤس 
واملعانـاة واالضطهـاد بدعم مـن أمريكا 
إلرسائيـل؟! أمريكا نفسـها يف العراق ألم 
تسـتهدف الرجال والنساء؟! ألم تتعرض 
االغتصـاب  لحالـة  العـراق  يف  النسـاء 
والقتـل واالمتهان واإلذالل كما الرجال يف 

العراق؟!».(6)
وعن اسـتهداف املـرأة اليمنيـة يقول 
(يحفظه اللـه): «يف مقابل «البرتودوالر» 
لم يعد الغـرب يحكي عن مظلومية املرأة 
اليمنيـة التي هـي أكرب مظلوميـة اليوم 
عىل وجه األرض، بل إن أمريكا وبريطانيا 
وفرنسـا ودوالً أخـرى هـي التـي تقـدم 
للنظام السعودي سـالح الفتك والتدمري، 
بمـا يف ذلك األسـلحة املحرمة دولياً «مثل 
القنابـل العنقودية وغريهـا»، ليقتل بها 
أهل اليمن نسـاًء وأطفاالً ورجاالً بأبشع 
صـور اإلجـرام وحشـية. ويف هـذا درس 
مهـم لبعـض األخـوات اللواتـي ينظرن 
املنظمـات  بعـض  نشـاط  إىل  بإيجابيـة 
الغربيـة أو الـدول الغربيـة. إن الوقائـع 
واألحـداث تكشـف الحقائـق بمـا يفوق 
ُكــّل املحاوالت الرامية للتزييف والخداع. 

وبئس ما يفعله األعداء الضالون!!». (7)

املــرأة  إلشســاد  الشربغــئ  املســاسغ 
املسطمئ تتئ سظعان الاتدر:

العسـكري  االسـتهداف  جانـب  وإىل 
واإلجرامـي للمرأة املسـلمة نجـد أن ثمة 
اسـتهداًفا من نوٍع آخر، وهو االستهداف 
الناعـم السـتدراج املـرأة املسـلمة نحـو 
االنحالل واالنسـالخ عن قيمها اإلْسَالمية 

والعربية؛ بدعوى التحرض والرقي!!
وأّي تحٍرض وأّي رقـّي ذلك الذي نجده 
يف املرأة الغربية أو يف أولئك النسـاء الالتي 
انسـلخَن عن قيمهن اإلْسـَالمية، وِرسَن 
يف الركـب الغربي واألمريكي كما نجده يف 

بعض دول املنطقة لألسف؟!!
لذلـك يؤكـد السـيد القائـد بـأن تلـك 
املسـاعي التي تستخدُم عناويَن التحرض 
والرقـي هـي عناويـن زائفـة، وهـذا ما 
أكَّدته األحداث وكشفته النتائج الكارثية 
ملا يسـمونه حضارة وتحرض! ومما قاله 

السيد يف ذلك:
املـرأة  إلفسـاد  الغربيـة  «املسـاعي 
املسلمة تحت عنوان التحرض والحضارة 
والرقـي هي عناوين زائفة، إفسـاد املرأة 
املسـلمة ال يمت بأي صلـة للحضارة، ال 
يمـت بأي صلة للحضـارة أبداً، الحضارة 
الحقيقيـة، والرقي الحقيقـي، واالرتقاء 
يف ُسـلَّم الكمـال هـو بقيم اإلْسـَالم التي 
تحفظ للمرأة كرامتها، ودورها املسؤول 
والبنّاء واملهم والفّعال واملؤثر والعظيم يف 
واقع الحياة وبكل رشف، وبالحفاظ عىل 

عفتها وطهارتها».(8)

افســثاء  طضائــث  طــظ  الاتثغــر 
وطساسغعط الحغطاظغئ:

ويف مواجهـة هـذه الحـرب الناعمـة 
اللـه)  (يحفظـه  القائـد  السـيد  يحـّذر 
املجتمَع اإلْسـَالمي عامة واملرأة املسـلمة 
بشكٍل خاص، من مكائد أولئك املتشدقني 
بحقوق املرأة، ومدِعـي التحرض والرقي! 

ومما قاله يف ذلك:
«وإنّنا بهذه املناسـبة لندعو مجتمعنا 
اإلْسَالمي وأخواتنا املسـلمات إىل اليقظة 
األعـداء  مكائـد  ُكـــّل  تجـاه  العاليـة 
ومساعيهم الشـيطانيّة الخبيثة الهادفة 
إىل تدمري القيم واألخالق كوسيلة خطرية 
لتدمـري مجتمعنـا اإلْسـَالمي، الـذي لـو 
خرس ِقيََمُه وأخالقـه وبُنيته االجتماعية 
املتماسـكة - مـن خالل تماسـك األرسة 
املسـلمة - وجّوهـا الرتبـوي واألخالقي، 
ألصبح مجتمعاً ضائعاً ومفككاً ومتميّعاً 

وسـاقطاً ومتخّلياً عن قضاياه ومتنّصالً 
عـن مسـؤولياته، وبالتـايل يَْسـُهل عىل 
أعدائـه توجيـه الرضبـة القاضيـة له يف 
اللحظـة التـي فقـد فيها ُكـــّل عنارص 
واألخالقية،  اإليَْمـانيّة،  والقّوة  التماسك، 
واملعنويـة، والعملية، وهذا مـا يرغب به 
أعداؤه ويسـعون له، كما قـال الله تعاىل 
يف كتابه الكريم بشـأنهم: {َويَْسـَعْوَن ِيف 
األَْرِض َفَسـاداً َوالّلُه الَ يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن}

(املائدة: 64)».(9)

أعــط السعاطــض الاــغ تدمظ شحــض 
الترب الظاسمئ:

ويف مواجهـة الحرب الناعمة - سـواء 
املوجهـة منها للمـرأة املسـلمة التي من 
الفضائيـة،  القنـوات  مظاهرهـا:  أبـرز 
وبرامج ومجالت املوضة، وبعض املناهج 
الجامعيـة واملدرسـية وخاصـة األهليـة 
االجتماعـي،  التواصـل  ومواقـع  منهـا، 
املدنـي،  املجتمـع  منظمـات  وبعـض 
وبعض األحزاب السياسـية ذات األجندة 
املشـبوهة، وغـري ذلـك، أو املوجهة منها 
لألجيال أو للمجتمع ككل - يضع السـيد 
القائـد بعض املسـارات العملية للحؤول 
دون نجـاح مخططـات الغـرب وأمريكا 
التي تركز عـىل الغزو الفكـري والثقايف، 

حيث يقول السيد يف ذلك:
«إّن الحفـاظ عىل األخالق اإلْسـَالمية 
يف  ومراعاتَهـا  الرشعيـة،  والضوابـط 
النهضة اإلْسَالمية وحركة الحياة العاّمة، 
الحقيقـي،  االسـتقالل  عـىل  والحـرَص 
والحـذَر مـن التبعيـة العميـاء والتقليد 
الغبـي لإلعـداء، تمثّـل الضمانة لفشـل 
مسـاعي األعداء يف أخطر حرب يشنونها 
ُعِرَفـت  والتـي  اإلْسـَالمي  عاملنـا  عـىل 
ب»الحـرب الناعمـة»، والتـي تُرّكز عىل 
الغـزِو الفكـري والثقـايف، واالسـتهداف 
للمجتمـع يف مبادئـه وأخالقـه وقيمـه، 
والتـي ال بّد مـن التحّرك الجـاد لتحصني 
مجتمعنـا اإلْسـَالمي، ويف طليعتـه فئـة 
الشباب والناشـئة ذكوراً وإناثاً تجاهها، 
وباعتبارهـا أخطـر بكثري وأشـد رضاوة 
مـن الحـروب العسـكرية؛ فتلـك تدّمـر 
روح املجتمـع وعقيدتـه وإيَْمـانـه، أّما 
العسـكرية فهي أقل خطـورة منها. وإذا 
حافظـت األّمـة عـىل مبادئهـا وأخالقها 
وقيمها وعملت عىل ترسيخها وتفعيلها، 
انترصت بال شـكٍّ يف معركتها العسكرية 

ويف معركتها الحضارية أيًضا»(10).
  *****

وخــاـاًطـــا.. 
- من خالل هذه املضامني التي ذكرها 
السـيد القائد يف خطابه وبعض رسـائله 
نسـاء  سـيدة  والدة  ذكـرى  بمناسـبة 
العاملـني فاطمة الزهـراء عليها السـالم 
(اليوم العاملي للمرأة املسلمة) يمكننا أن 
نخرج برؤية شـاملة وعامة - ولو بيشء 
مـن اإليجاز - عـن نظرة اإلْسـَالم للمرأة 
ودورهـا ومكانتهـا، وهـو الـدور الـذي 
تعرَّض للـوأد من قبـل الجاهلية األخرى 
(أمريـكا والصهيونيـة العامليـة ومن دار 
يف فلكهـم مـن أعـراب النفـاق)، وكمـا 
قامت جاهلية األمس يف الوسـط القريش 
الجاهـيل بـوأد األنثـى يف مهدهـا، يتكرر 
املشـهد اليوم بوأد دورها ومكانتها التي 
ال غنـًى وال رقـي ألّي حضـارة أو أمة أو 

مجتمع إال بهذا الدور وتلك املكانة.
- مـن خالل تلـك النمـاذج النسـائية 
املتميـزة التـي عرضهـا الُقــْرآُن الكريم 
للمـرأة املؤمنة: كأّم مـوىس، ومريم ابنة 
عمران، وزوجة فرعـون، أو تلك النماذج 
العظيمة التي أبرزها اإلْسـَالُم كالسـيدة 
خديجة والسيدة الزهراء وزينب وغريهّن 
مـن النمـاذج التـي يجـوُد بهـّن تأريـُخ 
اإلْسـَالم عىل مـّر العصور؛ نسـتنتج من 
خالل هـذه النمـاذج أّن القضايا الكربى 
واألحـداث الجسـام رهينـة بإبـراز دور 

يف  حضورهـا  وأهميّـة  املـرأة،  ومكانـة 
مشاهد الرصاع وميادينه؛ وهذا ما أثبتته 
أحداُث اليوم؛ فها هي املرأة اليمنية تقوم 
بدورهـا املعطـاء واألسـايس يف مواجهة 

العدوان األمريكي السعودي.
- أّن الحـرب الناعمـة التـي تقودهـا 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة بتخطيـٍط 
صهيونـي، وبتمويـٍل سـعودي إماراتي، 
وبماكينة إعالمية عربية؛ تلك الحرب أكثر 
ما تركز عليه هو استهداف شخص املرأة 
بأساليب جذابة وناعمة، وتستهدف هذه 
الحرب نفسـية املرأة العاطفية، وتستغل 
طاقتهـا املعطـاءة مـن خـالل اسـتثارة 
عاطفتهـا وجّرهـا إىل مربـٍع بعيـٍد عـن 
دورهـا الذي ُخلقت من أجله، وتضعها يف 
خانة االسـتغالل واالبتذال تحت عناوين: 

التحرض والرقي والحقوق!!
- أّن اسـتهداف األسـلحة األمريكيـة 
للمرأة يف فلسـطني والعراق وأفغانستان 
وبورمـا واليمن وغريها مـن دول العالم 
االدعـاءات  زيـف  يكشـف  اإلْسـَالمي، 
األمريكيـة والغربيـة التـي تنـادي بمـا 

يسمى حقوق املرأة.
- أن املـرأة اليمنيـة يف - ظـل تحديات 
اليوم - تجىل بقيمها عظيُم أثر اإلْسـَالم، 
كمـا تجىل بقيـم فاطمة الزهـراء عظيُم 
أثـره؛ فأصبحـت املـرأة اليمنيـة تعطي 
النمـوذج الحـّي للمـرأة املسـلمة بأبهى 
الوضعيـة  هـذه  مـع  خاصـة  صـوره؛ 
املؤسـفة التي وصلت إليها املرأة اليوم يف 
العالم العربي واإلْسـَالمي، ويف ظل املوت 
الرسيـري والتيـه الذي تعيشـه شـعوُب 
أمتنا، باستثناء بعض املجتمعات اليقظة 
والواعيـة التي يف خط املواجهة مع العدو 

الصهيوني. 
____________________________
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/2014م.
ـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي  (4) كلمة السَّ
ـ يحفظـه الله - يف ذكـرى مولد الزهـراء عليها 

السالم
(اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) 1435هـ 

/2014م.
ـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي  (5) كلمة السَّ
ـ يحفظـه الله - يف ذكـرى مولد الزهـراء عليها 

السالم
(اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) 1435هـ 

/2014م.
ـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي  (6) كلمة السَّ
ـ يحفظـه الله - يف ذكـرى مولد الزهـراء عليها 

السالم
(اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) 1435هـ 

/2014م.
(7) رسـالة السـيد القائد عبد امللك بدرالدين 
الحوثـي بمناسـبة مولـد فاطمة الزهـراء عليها 
السـالم (اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) لعام 

1437هـ.
ـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي  (8) كلمة السَّ
ـ يحفظـه الله - يف ذكـرى مولد الزهـراء عليها 

السالم
(اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) 1435هـ 

/2014م.
(9) رسـالة السـيد القائد عبد امللك بدرالدين 
الحوثـي بمناسـبة مولـد فاطمة الزهـراء عليها 
السـالم (اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) لعام 

1439هـ.
(10) رسـالة السيد القائد عبد امللك بدرالدين 
الحوثـي بمناسـبة مولـد فاطمة الزهـراء عليها 
السـالم (اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) لعام 

1439هـ.
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العدد

6 شعبان 1444هـ
26 فرباير 2023م

(1597)
عربي ودولي 

املحعُث الفطسطغظغ يف أجئعع.. اجاحعاُد 13 شطسطغظغاً 
يف 187 سمطغئ تعغض وتشعل لصعات اقتاقل

شغ الثضرى الـ29 لمةجرة الترم اإلبراعغمغ.. 

الةعاد اإلجقطغ: املةازُر لظ ُترعَئظا وطصاوطُاظا 
جاتعل الثضرى لثاشع لقجامرار سطى خط الةعاد

 : طاابسات 
استشـهد 13 فلسـطينياً، منهـم 4 مدنيني 
وطفل، برصـاص قوات االحتـالل الصهيوني، 
فيما تويف فتى من أفراد املقاومة متأثًرا بإصابة 
سابقة، يف نابلس، وأُصيب 98 فلسطينياً، منهم 
16 طفـالً، و3 صحفيني برصاص تلك القوات، 
فضالً عن إصابة العـرشات بحاالت اختناق، يف 
اعتـداءات لقـوات االحتالل يف الضفـة الغربية 

املحتّلة، كما أُصيب فتى بجراح يف قطاع غزة. 
يف التفاصيـل: استشـهد يف 2023/2/20م، 
الفتى منترص محمد الشوا، 17 عاماً من سكان 
مخيم بالطة يف نابلس، وهو من أفراد املقاومة، 
متأثـًرا بإصابته برصاص قوات االحتالل خالل 
اشـتباكات رافقـت اقتحامهـا رشق نابلس يف 

2023/2/8م. 
ويف 22//2023/2م، قتلـت قوات االحتالل 
عـرشة مواطنـني فلسـطينيني، بينهـم ثالثـة 
مدنيـني، منهـم طفـل، وأصابـت 90 آخريـن 
بجـروح، بينهـم 15 طفـالً، 3 صحفيـني و9 
حالتهم خطرية، أحدهم طفل، خالل اقتحامها 

البلدة القديمة يف نابلس. 
والشـهداء وفًقا لوزارة الصحة الفلسطينية 
يف الضفـة الغربيـة هم: املسـن عدنـان بعارة 
(72 عاًما)، ومحمد خالد عنبويس (25 عاًما)، 
َوتامر نمر أحمد ميناوي (33 عاًما)، ومصعب 
منري محمد عويص (26 عاًما)، وحسام بسام 
اسـليم (24 عاًمـا)، ومحمـد عبـد الفتاح عبد 
الغنـي (23 عاًمـا)، وليد رياض حسـني دخيل 
(23 عاًما)، واملسـن عبـد الهادي عبـد العزيز 
أشقر (61 عاًما)، والشهيد الفتى فريد شعبان 
(16 عاًما)، والشهيد جارس قنعري (23 عاًما)، 
إضافـة إىل قائد كتيبـة نابلس الشـهيد محمد 

عمر أبو بكر جنيدي. 
وأَفـادت مصادر طبية بـأن طواقمها نقلت 
أكثر مـن 100 جريح إىل مستشـفيات الضفة 

الغربية، بينهم 6 إصاباتهم بالغة الخطورة. 
والحًقا إلصـدار البيان، تـويف املواطن عنان 
شـوكت عيل عناب، 66 عامـاً، متأثًرا بإصابته 
بحالة اختناق شـديد جـراء قنابـل الغاز التي 
اقتحامهـا  خـالل  االحتـالل  قـوات  أطلقتهـا 

نابلس. 
ومنـذ بداية العام، أسـفرت اعتداءات قوات 
االحتالل عن استشـهاد 62 فلسـطينياً، منهم 
31 مدنيـاً، بينهـم 11 طفـالً وامـرأة، والبقية 
مـن أفراد املقاومـة، منهم طفـالن، و4 قتلهم 
مستوطنون. وتويف مواطن يف سجون االحتالل، 
فيما أُصيب 286 مواطناً فلسطينياً، من بينهم 

39 طفال و7 صحفيني.

نفـذت قـوات االحتـالل اإلرسائيـيل (187) 
عمليـة توغـل يف الضفـة الغربيـة، بمـا فيها 
القدس الرشقية، داهمت خاللها منازل سكنية 
ومنشآت وفتشـتها، وأقامت حواجز. أسفرت 
تلك األعمـال عن اعتقـال (111) فلسـطينياً، 
بينهم 27 طفالً. ويف قطاع غزة، اعتقلت قوات 
االحتالل أربعـة صيادين وصادرت قاربهم بعد 
اعرتاضه خالل عملهم عىل مسافة ميل ونصف 

قبالة شواطئ شمال غربي بلدة بيت الهيا. 
ومنـذ بدايـة العام، نفـذت قـوات االحتالل 
1581 عمليـة اقتحام، يف الضفـة الغربية، بما 
فيهـا القـدس الرشقية، اعتقلـت خاللها 841 
فلسـطينياً، بينهـم 16 امـرأة، و111 طفـالً، 
ويف قطـاع غـزة، اعتقلت 8 مواطنـني منهم 6 
صياديـن، و2 خالل محاولة تسـلل إىل األرايض 

املحتّلة. 

 : طاابسات 
أّكـدت حركُة الجهاد اإلسالمي 
يف فلسطني، السبت، يف الذكرى 29 
عىل املجزرة البشـعة التي نفذها 
االحتـالل يف الحـرم اإلبراهيمـي، 
«عىل البقاء عىل عهد الشهداء وأن 
ُكـّل ممارسات االحتالل وإرهابه 
وإجرامه لن يغـري من حقيقة أن 
فلسـطني ُكـّل فلسطني هي حق 
خالص لشـعبنا، وأن االحتالل إىل 

زوال مهما حاول ومهما فعل». 
وشّددت عىل أن «كل سياسات 
واملصادرات  للمقدسـات  التهويد 
والهدم والتهجـري والقتل والدمار 
فلسـطني،  سـاحات  ُكــّل  يف 
ومقاومتنـا  شـعبنا  ترهـب  لـن 
وسـتتحول هذه الذكـرى إىل دافع 
الجهـاد  خـط  عـىل  لالسـتمرار 

واملقاومة». 
واعتـربت الحركة أن «االحتالل 
مـا زال يرتكب املزيـد من الجرائم 
التـي تطـال العـرشات مـن أبناء 
شـعبنا وما مجزرة جنني ونابلس 
ببعيـدة عنا، وقـد أصبح االحتالل 
أكثـر إجرامـاً وإرهاباً بحـق ُكـّل 
ما هو فلسطيني عىل هذه األرض 
املباركـة، وما زال شـعبنا صامداً 
صابـراً يدافع عن وجـوده وحقه 

عىل هذه األرض، ولن برتاجع ولن 
يتنـازل عن هذا الحـق حتى دحر 

االحتالل». 
بالتحيـة  الحركـة  وتوّجـهـت 
إىل  األليمـة  الذكـرى  هـذه  «يف 
أبنـاء شـعبنا الفلسـطيني األبي 
بـكل أطيافـه وأحزابـه وحركاته 
املقاومـة، ونحـث أهلنـا يف خليل 
الرحمن، عىل نبـذ الفتن الداخلية 
والتخلـص منها؛ ألَنَّها ال تخدم إالَّ 

االحتالل وأعوانه». 
ودعت الحركة إىل رضورة رص 
الصفـوف وتوحيـد الجهود خلف 
رؤية فلسـطينية واحـدة جامعة 
تسـتند إىل مـرشوع واحـد وهـو 

تفعيل العمل املقاوم املسـلح؛ ألَنَّه 
الطريق الوحيد لنيـل حقوقنا من 

هذا املحتّل املجرم. 
وجـددت تأكيدهـا عـىل البقاء 
لحفـظ وصايـا الشـهداء األكـرم 
منـا جميعـاً، ولـن نرتك السـالح 
ولـن نـربح الخنادق مهمـا كانت 
التضحيـات حتى تحقيق وعد الله 
املنشـود بالتحريـر والخالص من 

هذا املحتّل الغاصب. 
اليـوم  أن  إىل  اإلشـارة  وتجـدر 
ذاكـرة  يف  أليمـة  ذكـرى  هـي 
الصامـد،  الفلسـطيني  الشـعب 
اإلبراهيمي  الحـرم  مذبحـة  وهي 
الرشيـف يف مدينة الخليـل، والتي 

نفذهـا الصهيوني املجـرم باروخ 
جولدشـتاين وقـت صـالة فجـر 
املوافـق  رمضـان   15 الجمعـة، 
أَدَّت  والتـي  1994م،  فربايـر   25
فلسطينياً  الستشـهاد 50 مصلياً 
بجـراح  آخريـن   150 وإصابـة 

مختلفة. 
ونُفـذت هـذه املجـزرة املروعة 
بمسـاعدة ودعـم مجموعـة من 
املسـتوطنني وبتواطـؤ من قوات 
االحتـالل، وعـربت عـن العقليـة 
منـذ  االحتـالل  لهـذا  اإلجراميـة 
مـا  والتـي  لفلسـطني،  احتاللـه 
زال يمارسـها بحق أبناء شـعبنا 

الفلسطيني األعزل. 

«تماس»: جرائُط اقتاقل سرب 
تارغثه افجعد لظ تضسَر إراَدَة حسئظا

 : طاابسات 
أّكـدت حركـة «حماس» أن «جرائَم االحتـالل ومجازره عرب 
تاريخه األسـود امللّطخ بدماء شعبنا، لن تكَرس إراَدة شعبنا، ولم 
ولن تمّر دون رّد من أبطال شـعبنا وشبابنا املنتفض ومقاومتنا 
الباسـلة، التي أثخنت وتثخن يف جنود جيشه الجبان يف أكثَر من 
ملحمـة بطوليـة، فاملعركة مفتوحة وُمسـتمّرة حتى زواله مهما 

بلغت التضحيات». 
ويف بيـان صحفي بالذكـرى 29 ملجزرة الحـرم اإلبراهيمي، 
شـّددت الحركة عـىل «أن ُكـّل محاوالت التهويـد امُلمنهجة التي 
يتعـّرض لهـا املسـجد اإلبراهيمـي يف مدينـة الخليـل بالضفة 
الغربية املحتّلة، عرب االسـتيالء والتدنيـس والغلق ومنع املصّلني 
من أداء عبادتهم فيه بقّوة السـالح والتغّول االستيطاني وعربدة 
املسـتوطنني، هـي جرائـم وانتهـاكات فاضحـة لـكل الرشائع 
السـماوية والقوانني الدولية، لن تفلـح يف تزوير وتغيري حقائق 

التاريخ، وسيبقى املسجد اإلبراهيمي إسالمياً خالصاً». 
ودعت «جماهري شـعبنا يف ُكـّل سـاحات الوطن وخارجه إىل 
تعزيز التالحم الوطني وتجديد أوارص التعّلق بالحقوق والثوابت 
والدفاع عن األرض واملقدسات»، مشيدًة «بأبناء شعبنا املرابطني 
وشـبابنا الثائـر يف ُكـّل مـدن وقرى ومخيمات الضفـة الغربية 
والقدس الذين يشـتبكون مع العدّو وقطعان مستوطنيه، حماية 
وذوداً عـن أرضنا ومقدسـاتنا مـن خطر التهويد واالسـتيطان 

وإجرام املتطّرفني الصهاينة». 
كما دعت الحركة األمتني العربية واإلسـالمية، قادة وشـعوبًا، 
حكومـات ومؤّسسـات ومنظمـات، إىل حشـد ُكــّل الطاقـات 
واإلْمَكانات عـىل األصعدة كافة؛ ِمن أجل تعزيز صمود الشـعب 
الفلسـطيني، ودعم نضاله املـرشوع يف حماية أرضه التاريخية، 

وثوابته الوطنية، ومقدساته اإلسالمية واملسيحية. 
وطالبـت حركة حماس األمـم املتحدة بمؤّسسـاتها املتعّددة 
وجميع املنظمات الدولية اإلنسـانية والحقوقية «بالتَحّرك الجاد 
والفاعـل يف تجريم االحتالل وانتهاكاته ضّد املسـجد اإلبراهيمي 
وكل مقدسـاتنا اإلسـالمية واملسـيحية، والعمـل عـىل وقفهـا، 

ومحاسبة االحتالل وقادته أمام املحاكم الدولية». 
وترّحمـت عىل «شـهداء شـعبنا األبـرار، وكل قوافل شـهداء 
شـعبنا الذين ارتقوا بفعل اإلجـرام الصهيوني دفاًعا عن األرض 
واملقدسـات، وليس آخرهم قافلة الشـهداء املباركـة يف ُكـّل من 

جنني ونابلس». 

طفاغ ُسمان غثسع لثسط املصاوطئ الفطسطغظغئ 
تجاطظاً طع شاح أجعاء بقده أطام ذريان اقتاقل 

 : وضاقت 
تزامنـاً مـع فتـح ُعمـان أجواَءهـا لطـريان كيـان االحتالل 
الصهيوني، جدد املفتي العام للسـلطنة الشـيخ «أحمد بن حمد 
الخلييل»، دعوته إىل الشـعوب املسلمة لدعم املقاومة الفلسطينية 
بـكل مـا تملك.  جـاء ذلك يف بيان الشـيخ «الخليـيل» نرشه عرب 
حسـابه الرسـمي يف «تويـرت» بالتزامن مع قرار السـلطنة فتح 
أجوائهـا أمام جميـع الناقالت الجوية بما فيهـا طريان االحتالل 

اإلرسائييل، يف قرار أثار موجة غضب بالسلطنة. 
وقال مفتـي عمان يف بيانـه: إن «املمارسـات العدوانية التي 
يمارسها الكيان الصهيوني يف األرض املحتّلة ويف قطاع غزة، مما 
يوجب عىل الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد 
موصول بالله تعاىل، ويسـتنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد 
العدوان، وعىل الشـعوب املسـلمة جميعاً أن تقـف وراء املقاومة 
الرشيفة بكل ما تملك».  وتابع الخلييل: «إىل أن يسـرتد الشـعب 
الفلسـطيني املسـلم جميع حقوقه املسـلوبة، وتعود إليه أرضه 
كلهـا ويتمّكن من تطهري جميع مقدسـاته وصونها، والله نارص 
من ينرصه».  واختتم املفتي العام للسلطنة بيانه بقول الله تعاىل 
يف اآليـة 160 من سـورة آل عمران: «إن ينرصكـم الله فال غالب 
لكـم، وإن يخذلكـم فمن ذا الـذي ينرصكم من بعـده وعىل الله 

فليتوكل املؤمنون». 
ــة إال  ا تمـر به األُمَّ يُذكـر أن مفتي ُعمـان ال يرتك حدثاً مهمٍّ
وشـارك فيـه وأبدى رأيَـه فيه، وبشـكل خاص ُكـّل مـا يتعلق 
بفلسـطني والقدس واملسـجد األقىص املبارك وعمليات التطبيع 
التـي تقوم األنظمـة العربية، ويدافع بقوة عن حقوق املسـلمني 
يف العالـم.  بالتزامن، أعلنت خارجيُة االحتـالل «اإلرسائييل»، أن 
«سـلطنة ُعمان قّررت السماح لرشكات طريان الكيان اإلرسائييل 

بالتحليق يف مجالها الجوي». 
وذكـر موقـع صحيفـة «يرسائيل هيـوم» العربيـة الخميس 
الفائت، أن «القرار العماني جاء بعد شهرين من املفاوضات التي 
أجرتها الكيان اإلرسائييل مع السـلطات يف مسـقط، الفتة إىل أن 
الخطوة العمانية سـتقرص املدة الزمنية التي تستغرقها رحالت 

الطائرات الصهيونية إىل رشق آسيا بساعتني». 
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ضطمئ أخغرة

أجظثُة أطرغضا َو قءاُت الغمظ
جظث الخغادي

يف خطابه بمناسـبة الذكرى 
الشـهيد  للرئيـس  السـنوية 
صالح الصمـاد، َوبثالث نقاط 
القائد  السـيد  لّخص  رئيسـية 
جوهـَر  الحوثـي  عبدامللـك 
َوأجندتـه  اليمـن  يف  الـرصاع 
تبقي  التي  األمريكية  َوالدوافع 
نجاح  دون  وتحول  اسـتمراره 
َوالوصول  العمانية  الوسـاطة 

إىل أية تسوية.. 
وأول هـذه األجنـدة تتمثل يف 
السـعي األمريكي الحثيث لتزييـف حقيقة الحرب َوتضليل 
الـرأي العـام الدويل يف تسـمية أطرافها الفاعلـة يف امليدان، 
والنـأي بتحالـف العـدوان عـن تقديِمـه كطرٍف معتـٍد أَو 

مشارك يف الحرب عىل اليمن. 
وثانيهـا محاولة األمريكي تحويـل األنظار والحقائق إىل 
املفهوم الذي تسـعى لرتسيخه واشـنطن عىل أن ما يحدث 
يف اليمـن مسـألة داخليـة بحتـة، والهـدف من ُكــّل ذلك 
إبعـاد التحالف عـن أية التزامات قد ترتتب عـىل أي اتّفاق، 
والتنصـل عن أيـة مقّررات قد تفرضها خيارات السـالم أَو 
الحرب مسـتقبالً، هذا يفرس لهجـَة الخطاب األممي خالل 
سـنوات العدوان، والذي ساهم يف تعقيد الوصول إىل حلول، 
وترتـب عىل هـذا النفاق مواقف وبيانـات تجنت عىل الحق 
اليمنـي َوتعاطت مع الطرف الوطني كمعتٍد عىل تلك الدول 

ال معتدى عليه. 
النقطة الثالثة التي تجعل هاجس السالم مزعجاً ألمريكا 
تتعلق بحـارض َومسـتقبل التواجـد العسـكري األمريكي 
والربيطانـي واألجنبـي ُعُمـوًما يف املناطـق املحتّلة، يف ظل 
رغبة أمريكية بإبقاء هذا التواجد وتعزيزه، وعىل اعتبار أن 
أيـة خطوة لألمام قد تفتح الباَب أمام التعجيل برحيل هذه 
القوات، َوهو ما يتعارض وحقيقة املطامع االسـرتاتيجية 
الغربيـة يف اليمن وخططهـا الخبيثة التـي تقتيض تواجدا 

طويل األمد. 
وأماَم هذه النقاط التي تكشـُف للداخل أسـباَب ودوافَع 
تأزيـم الرصاع وتعقيد الحلول، جاء املوقف الوطني واضًحا 
وشـجاًعا.. متجاوًزا الَغَرَق يف التفاصيل، وعىل لسان القائد 
جاءت الالءات الثالث التي تنسف أحالم األمريكي وأوهامه 

نظريٍّا وعمليٍّا. 
ـل التحالف برباعيتـه عن تحمل  ال يمكـن القبول بتنصُّ
التزاماتهـم واالسـتحقاقات املرشوعـة لشـعبنا، َوال قبول 
بتصويـر طـرف املشـكلة اآلخـر يف بضعة مرتِزقـة صغار 
ومجندين مأجوريـن يف صف املعتدي الذي يسـعى لتقديم 
نفسـه وسـيًطا، وبأن ال قبول باسـتمرار االحتالل ووجود 
القوات األجنبية يف بلدنا، وبأننا نملُك كامَل الحق يف التعامل 
معه؛ باعتباره عدوانا واحتالال، َونسعى لدحره يف الجزر أَو 
يف الـرب أَو يف البحـر ومن ُكــّل ما يمثل انتهاًكا لالسـتقالل 
والسـيادة، ولن نألَو ُجهًدا يف توظيف كافة الخيارات َوبكل 
الجهـود يف ُكـّل املجاالت حتى الحرية الكاملة واالسـتقالل 

التام. 

طتمعد المشربغ

الرئيس الشـهيد الصماد -سـالم الله عليه- كان 

ــًة جّسـد املـرشوع القرآنـي وكان مثـاالً حيـاً  أُمَّ

ومتَحـّركاً لذلـك املرشوع وتلـك املسـرية العظيمة، 

وترجم األقوال إىل أفعال، صادق مع الله ومع نفسه 

ومع اآلخرين ويفهم أن العبادة عمل وإنجاز وجهاد 

يف سبيل النهوض والدفاع عن الوطن واملستضعفني 

من الناس. 

وأثبت لنا جميعاً أن زمَن الرجال العظماء لم ينته 

وأن النسـاء املؤمنات لقادراٌت عىل إنجاب الطفرات 

ـة جديدة تعمل  اإلنسـانية واألشـخاص القادرين عىل صناعة أُمَّ

وتتَحّرك وفق منهجية قرآنية ووطنية موجودات. 

لقـد لخص السـيد القائد -سـالم الله عليه- الشـهيد الصماد 

بثالث نقاط تظهر وتعكس حكمة وفراسة ومعرفة السيد القائد 

بنوعيـة الرجـال وقوة االرتبـاط بينهم، تلك النقـاط الثالث التي 

كان يتَحـّرك الصماد وفقاً لها هي ما تسـببت بقلق وهلع العدّو 

وجعلته يسـعى خلف الرئيس الشـهيد الصماد ويعمل بكل قوة 

للتخلص منه ويخاطر بكشـف أهم الخاليـا واألدوات التابعة له 

التي اسـتطاعت اخرتاق األنصار والتسلل إىل قلب املسرية لتطعن 

ذلك القلب الطاهر. 

وأعتقـد أن ال أحـد منـا مهمـا كان يمتلـك من علـم ومعرفة 

وفصاحة وبالغة قادٌر عىل تشخيص شخصية الصماد كما فعل 

السـيد القائد ومن أهم تلك األشـياء العظيمة التي كان يمتلكها 

الرئيس الشـهيد هي القدرة عىل االقرتاب من الناس والدخول إىل 

عقولهـم ومخاطبة القلـوب والتأثري فيها، وهـذا يفرس ارتباط 

النـاس به ومحبتهم له حتـى أُولئك الذين يختلفون 

معنا ومـن يحمل العداء للمسـرية تجدهم عاجزين 

عن كراهيِة الصماد وتخرس ألسنتهم عندما نتحدث 

عنـه رغم أن الفرتة التي ظهر فيها كانت قصرية إال 

أنها كانت لنا دهر. 

لقـد كان الصماد -سـالم الله عليه- إنسـاناً قبَل 

ُكـّل يشء وبكل ما تعني هذه الكلمة، يحزن إذَا وجد 

مظلوميًة ويسـهُر الليايل حتى ينصَف ذلك املظلوم، 

وقائداً قادراً عىل تحريك مشـاعر الناس وتوحيد من 

هم حولـه وبث روح األخوة والجهـاد والصمود يف نفوس الناس 

حتى عفاش كان تأثريه يتالىش أمام الصماد ويجد نفسه عاجزاً 

أمـام صدق وحّجــة الصماد وأسـلحة املكر والخـداع التي كان 

يمتلكها تفقد قدرتها وال تنفع مع الصماد. 

يحمـل مـرشوَع بنـاء وحماية ويـدرك أن البنـاء والتنمية لن 

يتحّقـَق إال بوجـوِد األيادي القويِة القادرة عـىل حماية املنجزات 

وأن القوة ال تدوم دون وجود تنمية واقتصاد رافد لتلك القوة. 

وكان يمتلك ويتحدث لغة سـهلة وصادقة وبسـيطة تفهمها 

وتسـمعها القلوب قبـل العقول واآلذان، لقد تـرك رحيل الصماد 

فراغاً كبرياً يف نفوسنا، مع أن جسَده فقط هو من رحل عنا لكن 

روَح وأعماَل وكلماِت الصماد باقيٌة ونسـمع صداها يف نفوسـنا 

ُكـّل يوم، سـالم الله عليه وعىل شـهدائنا األبـرار ما تعاقب الليل 

والنهار. 

رئغٌج جّسث املحروَع الصرآظغرئغٌج جّسث املحروَع الصرآظغ


