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احملــــــافــــــظ قــــحــــيــــم يــــشــــيــــد بـــــــــــأداء الــــــــوحــــــــدات األمـــــنـــــيـــــة بــــاحلــــديــــدة احملــــــافــــــظ قــــحــــيــــم يــــشــــيــــد بـــــــــــأداء الــــــــوحــــــــدات األمـــــنـــــيـــــة بــــاحلــــديــــدة 

8 جظعات 
سطى اغاغال 

الحعغث الثغعاظغ
تغ شغ الصطعب

ووحــدتــه لــيــمــن  ا ســيــادة  وحيــفــظ  واحلــصــار  لــعــدوان  ا يــنــهــي  الــذي  لــســالم  ا نــنــشــد  ووحــدتــه  لــيــمــن  ا ســيــادة  وحيــفــظ  واحلــصــار  لــعــدوان  ا يــنــهــي  الــذي  لــســالم  ا نــنــشــد  لــعــجــري:  لــعــجــري:ا ا
ملـــنـــطـــقـــة بـــا األمـــــريـــــكـــــي  ملــــعــــســــكــــر  ا مــــــن  جــــــــزءًا  يـــــكـــــون  أن  يــــقــــبــــل  لــــــن  لــــيــــمــــن  ا ملـــنـــطـــقـــة  بـــا األمـــــريـــــكـــــي  ملــــعــــســــكــــر  ا مــــــن  جــــــــزءًا  يـــــكـــــون  أن  يــــقــــبــــل  لــــــن  لــــيــــمــــن  ا لــــبــــخــــيــــيت:  لــــبــــخــــيــــيت:ا ا

خطئاء وطرحثون وسطماء لختغفئ «المسغرة»:خطئاء وطرحثون وسطماء لختغفئ «المسغرة»:
المغثان أطاطظا ضئغر والمسآولغئ أضئرالمغثان أطاطظا ضئغر والمسآولغئ أضئر
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أول ضتاغا الصرار الاسسفغ لفردن

شغ ظض سعدة ظحاط السظاخر الاضفغرغئ وإظساش اإلخقح شغ المتاشزئ لاةثغث الخراسات:

بسث تادبئ طمابطئ الحعر الفائئ تط تمغغسعا طظ صئض جططات المرتِجصئ 

وشاُة طعاذظ طسظٍّ داخض ططار خظساء لط غامّضْظ طظ السفر لطثارج لطسقج

صاطى وجرتى يف خفعف طرتجصئ اإلطارات بحئعَة إبر عةعم طسطح

ترغٌص جثغٌث غطاعُط طثغمًا لطمعمحني يف املعرة وجصعط ضتاغا

 : طاابسات
تصاعـدت، أمـس الثالثـاء، رصاعـاُت مرتِزقـة 
العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي يف محافظة 
شبوة، يف ظل إنعاِش دول العدوان للقوى التكفريية؛ 

لرفِع وترية الرصاعات. 
ويف جديـِد الحـرب الدائرة بـني مرتِزقة االحتالل 
السـعودّي من جهـة، ومرتِزقة االحتـالل اإلماراتي 
من جهٍة أُخرى، شـن مسـلحون مجهولون، يُعتَقُد 
أنهم مـن تنظيم القاعـدة، أمس الثالثـاء، هجوًما 
َكبرياً عىل إحدى مواقـع مرتِزقة االحتالل املنضوية 
ضمن ما يسـمى «املجلس االنتقايل» العسـكرية يف 

محافظة شبوة. 
وقالـت وسـائُل إعالميـة مواليـة للعـدوان: إن 
مجاميَع مسلحًة ضخمًة هاجمت قواِت «االنتقايل» 
املتمركـزة يف نقطـة الصفـراء التابعـة ملا يسـمى 
«اللواء الخامس»، املحسـوبة عىل ما يسمى «دفاع 
شـبوة»، أحد األذرع العسـكرية التابعة ملرتِزقة ما 

يسمى «االنتقايل» التابع لالحتالل اإلماراتي. 
وأوضحـت أن الهجوم خّلف ثالثة قتىل من قوات 

مرتِزقة اإلمارات وإصابة آخرين. 
وبحسـب ما ذكـرت تلك الوسـائل؛ فقـد تمكَّن 
املهاجمـون من االنسـحاب مـن املوقع بعـد تنفيذ 
ـــذَ ال يخـُرُج عـن  الهجـوم، يف إشـارٍة إىل أن املنفِّ

احتماليـِة انتمائـه ملرتِزقـة اإلصـالح أَو العنـارص 
التكفرييـة املوالية له، َحيُث تشـهُد شـبوَة رصاعاً 
محتدماً بـني مرتِزقة االحتالل السـعودّي ومرتِزقة 
نظـريه اإلماراتـي، وذلـك يف ظـل إنعـاش مرتِزقـة 
اإلصـالح يف املحافظة بعـد أن تم دحُرهـم بمعارَك 
داميـة نهاية العـام املايض، يف حـني يؤّكـد تحالف 
العـدوان تبنِّيَـه إلدارة هـذه الرصاعـات، وذلك من 
خالل إعادة ترتيب انتشار املرتِزقة وإعادة اإلصالح 
إىل الواجهة يف شـبوة مـن جديد، حيـُث إن هذا من 
ُد الرصاعات؛ وبهذا تتحّقق لدول العدوان  شأنه تجدُّ
واالحتـالل أهداُفها مـن وراء إدارة هذه الرصاعات، 
َحيُث تعمُل عىل إشغاِل األدوات؛ لتمرير مخّططاتها 

االسـتعمارية؛ وبسـط النفوذ عىل الثـروة واملواقع 
االسرتاتيجية الربية والبحرية والساحلية. 

ويف السـياق، يـرى مراقبـون أن عـودَة نشـاط 
العنـارص التكفرييـة «القاعدة وداعش» يف شـبوَة 
وأبني، تهدُف إىل إدَخال املحافظتني يف جوالت رصاع 
داميـة، يف حـني أن العنـارص التكفرييـة هـي أَداة 
أمريـكا الرئيسـية؛ لتمريـر عمليات نهـب الثروات 
النفطية عربها وعرب املخّططات التي تنفذها، وذلك 
عىل غرار العراق وسـوريا وليبيا؛ ليكون وضعها يف 
محافظ شـبوة الغنيـة بالنفط والغاز شـاهداً عىل 
التَحـّركات املدروسـة التي تقوم بهـا دول العدوان 

والحصار والنهب واالحتالل. 

 : طاابسات
تتواَصـُل الرصاعـاُت بـنَي فصائـِل العـدوان يف 
اإلرضار باألبرياء واملدنيني يف املناطق واملحافظات 
املحتّلة، وعىل غرار سـقوِط املدنيـني يف تعز؛ َجرَّاَء 
الرصاعـات البينيـة بـني األدوات، أُصيـب طفالن 
ورجـٌل معاق، أمس االثنـني، يف محافظة املهرة، يف 
حادثة حريٍق وصفتها وسـائُل إعالم معادية بأنها 

دة.  متعمَّ
وذكرت مصادُر إعالمية، أن مسـلحني مجهولني 
أحرقوا مخيماً يؤوي املهمشـني، ويحتوي عىل 120 
أرسة يف مدينـة الغيضة، عاصمـة محافظة املهرة، 
موضحـة أن الحريق تسـبب بإصابة طفلني ورجل 

معاق وخسائَر كبرية يف املمتلكات. 
وفيما شـّككت وسـائُل إعالم مواليـة للعدوان؛ 
فقـد تناول عدٌد مـن الناشـطني يف محافظة املهرة 
الحادثَة، مشريين إىل أن تكرار الحرائق يف املحافظة 
يشـريُ إىل وجـوِد مالبسـات أُخـرى تعرفهـا أدواُت 

املرتِزقة. 
وبحسب الناشطني، َفـإنَّ الحريَق هو الثاني من 
نوعه يف مدينة الغيضة، َحيُث تم إحراق مخيٍم آخَر يف 
بداية الشهر املايض يقُطُن فيه 100 أرسة من األرس 
املهمشـة، مشريين إىل أن سلطاِت املرتِزقة تجاهلت 
الحادثـَة ولم تتخذ اإلجـراءات القانونية والتحقيق 
يف حادثة الحريق األول يف بداية شـهر فرباير املايض 
حتى اآلن، يف إشارٍة إىل أن سلطات املرتِزقة قد تكون 
لها أياٍد يف هذه الحرائق، يف ظل الرصاعاِت وتصفية 

الحسابات داخل صفوف املرتِزقة. 

شـون لوسـائل إعالم  ويف السـياق، تحـدث مهمَّ
موالية للعدوان، بقولهم: «لم ينتِه الحريُق السـابُق 
دوَن أيِّ تحقيـق وتفاجأنـا، ظهر االثنـني، بإحراق 
املخيم الثاني يف نفس املدينة، دون أن نجَد َمن يقف 

معنا ويناُرص قضيتنا». 
وطالب املهمشـون سـلطاِت املرتِزقـة يف املهرة 
بُرسعة التحقيق يف هذه الحوادث، ومعاقبة الجناة، 

وإيقـاف ما وصفـوه بـ «املسلسـل الخطري»، الذي 
يهـدف إىل تهجري املهمشـني من منازلهـم دون أي 

وجه حق. 
يُشاُر إىل أن املناطَق املحتّلَة التي تشهُد رصاعاٍت 
متواصلـًة بني األدوات، قد شـهدت جرائـَم متعددًة 
بحـق املدنيـني يف ظل تبـادل القصف العشـوائي يف 

املناطق اآلهلة بالسكان. 

إخابُئ طعاجر إشرغصغ 
يف صخش جسعدّي 
جثغث سطى خسثة

 : خسثة
واصل جيُش العدّو السـعودّي املجـرم، أمس الثالثاء، الجرائَم 
الحدوديـة  واملديريـات  املناطـق  يف  املدنيـني،  بحـق  الوحشـية 

بمحافظة صعدة، مخلفاً ضحايا ُجُدًدا من املدنيني. 
وأّكــدت مصادر محلية لصحيفة املسـرية، أمس الثالثاء، أن 
القصف السعودّي الصاروخي واملدفعي العشوائي، طال عدداً من 

املناطق الحدودية؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا مادية وبرشية. 
وأَفـادت املصـادُر بإصابـِة مهاجـر إفريقـي بنـريان العـدّو 
السعودّي يف منطقة الرقو بمديرية منبه وتم نقلُه إىل مستشفى 

الطلح العام. 
يُشـاُر إىل أَنَّ جرائَم العدّو السـعودّي يف املناطـق الحدودية ال 
تتوقف يوماً واحداً، وَسـَط صمٍت أمميٍّ يؤّكــُد تناُغِم منظومة 
العـدوان والحصار ورعاتها األمريكيـني يف ارتكاب الجرائم بحق 
اليمنيني األبرياء، وبرعاية أممية فاضحة تجعُل الوسيَط األممي 

داخَل دائرة الرشاكة يف ُكـّل الجرائم. 

بثُء خرف الضفالئ الحعرغئ 
فبظاء الحعثاء

 : خظساء
أعلنـت الهيئـُة العامُة لرعاية أرس الشـهداء، عـن بدِء رصِف 
كفالِة أبناء الشهداء لشهَري يناير -فرباير لعدد (٥١.٠١١) يتيماً 

ويتيمة، بمبلغ إجمايل (١.٠٢٠.٢٢٠.٠٠٠) ريال.
وأوضحت الهيئة يف بيان صادر عنها، أن عملية الرصف بدأت 

من أمس الثالثاء، وذلك عرب خدمة الحواالت املالية الرسيعة. 

طصاُض طعاذَظني يف 
لتب برخاص ططغحغا 

اقظاصالغ
 : طاابسات

ُقتـل اثنان مـن املواطنني، أمس الثالثـاء، برصاص مسـلحني يُعتَقُد 
انتماؤهم ملليشيا «االنتقايل الجنوبي» يف محافظة لحج. 

وذكـرت مصادر محليـة باملحافظة، أن مسـلحني يُعتَقـُد انتماؤهم 
للمليشـيا أطلقـوا النار عىل سـيارة تقـل مواطنني يف منطقـة العطرية 

بمديرية طور الباحة، وقتلوا اثنني من أبناء تعز. 
وأوضحـت املصـادر أن املسـلحني قامـوا بنهب ممتلـكات املواطنني 

والذوا بالفرار إىل جهة مجهولة. 
يأتي ذلـك عقب مقتل التاجر أحمد العدينـي داخل متجره بمدينة 
عدن من قبل عناَرص تابعة للقيادي يف مليشيا االنتقايل «أمني الذراع»، 
بعد مناشدات أطلقها املواطن؛ جراء تعرضه لالبتزاز دون إنصافه من 

أحد. 
وتضـاف جريمـُة قتـل املواطننَي يف طـور الباحة وعدن، إىل سلسـلة 
الجرائـم التي تقف خلفها التحريضـات املناطقية بحق أبناء املحافظات 

الشمالية من قبل التحالف، طيلة السنوات املاضية. 
وُقتـل عدٌد من املسـافرين الذين ينتمـون للمحافظات الشـمالية يف 
مناطق سـيطرة مليشـيا ”االنتقـايل“، بينهـم املغرتب اليمنـي عبدامللك 

السنباني، العائد من أمريكا يف سبتمرب 2021م

 : خظساء
تواِصُل دوُل العـدوان تضييَق الِخناِق عىل 
املرىض اليمنيني املحاَرصين؛ فمع اسـتمرار 
القيود والتعسـفات بحق الرحـالت من وإىل 
مطـار صنعـاء، تأتي قـرارات دول العدوان؛ 
لتضـع ثقلها عىل ُكــّل املعانـاة، وهو األمر 
الـذي يجعـل املـرىض املحارصيـن يف دائـرة 
املوت، وبعد إصدار السـلطات األردنية قراراً 
تعسـفياً بحق املرىض، سقط أحُدهم ضحيًة 
لهذا القرار، وسـط استمرار الصمت األممي 

املطبق. 
وأوضحـت مصـادر، أمـس الثالثـاء، أنه 
بَسـبِب القرار األردني املعيق لسـفر املرىض 
اليمنيني لتلقي العالج يف الخارج والذي صدر 
عنها مؤّخراً، تـويف، فجر أمس األول االثنني، 

أحد املرىض املسـافرين داخـل مطار صنعاء 
الدويل، قبل تمّكنه من السفر للعالج. 

عن مصادَر  وأّكـدت مواقُع إخبارية نقالً 
يف مطار صنعاء، وفاة مسـافر يف الستينيات 
من العمر؛ جراء تأخر نقله إىل األردن؛ بَسبِب 
قيامـه باسـتكمال إجـراءات السـفر والتي 
زادت األردن مـن تعقيداتهـا، َحيُث تشـرتط 
الحصـول عـىل تقاريـر طبيـة صـادرة من 

األردن قبل السفر إليها. 
وأضافـت املصادر، أَنَّ املطـاَر عاَش حالَة 
طـوارئ غداَة انهيـار الرجل بعد أن سـاءت 
حالتُـه الصحيـُة؛ مـا اضطر لنقله فـوًرا إىل 
مستشـفى بالُقرب من املطـار ولكنه فارق 

الحياة. 
يشـار إىل أن رئيَس اللجنـة الطبية العليا، 
الدكتـور مطهـر الدرويـش، قـد تحـدث لـ 

«املسـرية» يف وقٍت سابق، مؤكِّـداً أن صنعاَء 
كانت تنتظُر زيـادَة الرحالت؛ لكنها فوجئت 

بوضـِع قيوٍد عـىل سـفِر املـرىض للعالج يف 
األردن. 

السـلطات  «قـراَر  إِنَّ  الدرويـش:  وقـال 
األردنيـة منـع دخـوَل املـرىض اليمنيـني إالَّ 
بتقريٍر طبيٍّ صادٍر عن املستشفيات األردنية 
هو قـراٌر مجحـٌف وغـريُ منطقـي، ويخلُُق 

أعباَء ماديًة إضافية». 
األردنيـة  السـلطات  قـراَر  أن  وأوضـح 
األخري سيعني تقليَص وجهة األردن للعالج، 
ترانزيـت  محطـِة  ُمَجــّرِد  إىل  وتحويلهـا 
إجباريـة فقط، وهـو ما سـيضُع املزيَد من 
التعقيدات أماَم املرىض، املسـتعيص عالُجهم 
يف اليمـن، التـي ال تنفصـل عـن سـيناريو 

تعطيل وجهات السفر إىل القاهرة والهند. 
وطالـب الدرويش من األشـقاء يف األردن 
إعادَة النظر يف القـرار املجحف بحق املرىض 
األزمـة  تخفيـف  يف  واملسـاعدة  اليمنيـني، 

اإلنسانية الناجمة عن الحصار والعدوان. 
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 :  خاص
َد عضـُو الوفد الوطنـي املفاوض، عبـد امللك  َجـدَّ
العجـري، التأكيـَد عىل ثبـات موقف صنعـاء، فيما 
يتعلَّـُق بالسـالم، مذكِّـًرا بـأن الحفـاَظ عـىل َوحدِة 
وسيادة البلد واستقالله ثوابُت غريُ قابلة للمساومة. 
وقـال العجـري يف تغريـدة عىل حسـابه يف موقع 
التواصل االجتماعي تويرت: إنه «بالنسـبة ملشاورات 
السـالم؛ فاملوقف الذي سـمعه األعداء منا يف جنيف 
هو نفسـه الذي سـمعوه يف الكويت ومسقط، وهو 

الذي سيسمعونه منا اليوم وبعد ألف عام». 
وأضاف: «إن أردتم السـالَم؛ فنحن أهل السالم ملن 

يريد السـالم، لكن السـالم الذي ينهى الحرب ويرفع 
الحصـار ويعمر مـا دّمـره العـدوان ويحفظ لليمن 

وحدته واستقالله وسيادته». 
وتشـّدد صنعـاء عـىل أن الطريـق الوحيـد للحل 
الشـامل يف اليمـن يبـدأ بمعالجـة املَِلفِّ اإلنسـاني، 
ُوُصــوالً إىل إنهاء العدوان والحصار واالحتالل ودفع 

التعويضات. 
لكـن تحالَُف العـدوان ورعاتَه الغربيني يسـَعون 
لاللتفـاف عـىل هـذه املحـّددات، مـن خـالل الدفع 
باملرتِزقـة إىل واجهة املشـهد؛ ِمن أجـل تثبيت رواية 
«الحرب األهلية»، وبالتـايل التنصل عن أية التزامات 
بمظهـر  العـدوان  دول  وإظهـار  واسـتحقاقات، 

«وسطاء السالم». 

وكان قائـُد الثـورة، السـيد عبـد امللك بـدر الدين 
الحوثـي، أّكـد مؤّخـراً أن الواليات املتحدة األمريكية 
تقـوُد ثالثَة مسـارات؛ لعرقلة جهود السـالم الفعيل 
يف اليمـن، أول هـذه املسـارات: هـو محاولـُة إبعاد 
دول العدوان عـن أية التزامات، والثانـي: هو الدفُع 
نحـَو اسـتمرار نهـب الثـروات الوطنيـة، وحرمان 
الشـعب اليمني منها، والثالث: هو العمُل عىل تثبيت 
االحتالل كأمر واقع وإبقاء تواجد القوات األجنبية يف 

املحافظات املحتّلة. 
وأّكـد القائُد اسـتحالَة القبول باستمرار العدوان 
والحصـار واالحتالل، محـذًِّرا دوَل تحالـف العدوان 
ورعاتَهـا مـن عواقـِب املماطلـة، مؤّكــداً أن حالَة 

«خفض التصعيد» لن تستمرَّ إىل ما ال نهاية. 

ئ  :  طاابسئ َخاخَّ
أّكـد سياسـيُّون أنَّ اتّفاَق التقـاُرِب اإليراني 
السعودي لن يؤثَِّر عىل موقِف صنعاَء تجاه دوِل 
العدوان، وأنَّ موقَف التفاوض الوطني محكوٌم 
باعتباراِت مصلحِة الشعب اليمني، مشريين إىل 
أن االتّفاَق يُخصُّ العالقات الثنائية بني طهران 

والرياض فقط. 
وكتب السـيايس اليمني جمال عامر، رئيُس 
تحريـر صحيفـة «الوسـط»، عـىل صفحِته يف 
فيسـبوك: أنـه «يخطـئُ التقديَر مـن يُظنُّ أن 
االتّفاَق اإليراني السـعودّي سـيؤدي إىل انقالِب 
موقـف صنعـاَء تجـاه العـدوان السـعودّي أَو 

اإلماراتي». 
وكانت وسـائُل إعالم تابعة لـدول العدوان قد 
حاولت استغالَل إعالن اتّفاق اإليراني السعودّي؛ 
لتضليِل الرأي العام بشـأن اليمـن، َحيُث زعمت 
ُل موقَف صنعاَء الثابَت بشـأن  أن االتّفاَق سـيبدِّ
محـّددات ومتطلبات السـالم يف اليمن، واملتمثلة 
ودفـع  واالحتـالل  والحصـار  العـدوان  بإنهـاء 

تعويضات الحرب. 
وكان سـفريُ الجمهورية اليمنيـة يف طهران، 
اٍم أن السعوديّة  إبراهيم الديلمي، قد أّكـد قبل أَيـَّ

حاولـت اسـتغالَل محادثاتها مع إيـران؛ للتأثري 
عـىل املوقـف الوطني، وكشـف أن إيـران أبلغت 

السعودينّي بأن القراَر يف صنعاء. 
وأوضح عامر أن املوقَف الوطنيَّ «ليس نتاًجا 
لنُرصة طرف ضد آخر، بقدر ما له عالقٌة بقضية 
هـي وطنية بامتيَاز تسـتوجُب االعرتاَف بكونها 
إىل رضورِة االسـتجابة ملطالب  كذلـك»، ُمشـرياً 
الشـعب اليمني العادلة واملعَلنة من قبل صنعاء 

«بعيًدا عن محاولة االلتفاف والكيد السيايس». 

وقـد مثَّل اتّفـاُق التقارب اإليراني السـعودّي 
سـقوًطا مدويٍّا ألبرز ذرائع العـدوان عىل اليمن، 
وهي ذريعة مواجهة «النفوذ اإليراني يف اليمن»، 
لكـن وسـائل إعـالم تحالـف العـدوان تحـاوُل 
التغطيـَة عـىل هـذه الحقيَقة بمحاولـة تضليل 
الـرأي العـام حول التأثـري املزعـوم لالتّفاق عىل 

موقف صنعاء. 
َوأََضــاَف عامر، أن محـّددات موقف صنعاء 
ودفـع  واالحتـالل  والحصـار  العـدوان  (إنهـاء 

التعويضات) هي «اسـتحقاقاٌت وطنية ال تملك 
أيُة سلطة التنازل عنها».

وكان قائـُد الثورة، السـيد عبد امللـك، قد أّكـد 
عدَة مرات استحالَة الرتاُجع عن محّددات السالم 
املعَلنة، بدًءا من رضورة معالجة املَِلفِّ اإلنساني، 
ُوُصـوالً إىل املِلفات العسكرية والسياسية، منبًِّها 
 َ إىل أن دوَل العـدوان هي مـن يجُب عليها أن تغريِّ
موقَفهـا، وتتوقـَف عن التعنـت؛ ألَنَّهـا الطرُف 

املعتدي. 
وبخصوص طبيعة التقارب اإليراني السعودّي، 
أوضـح عامر أن «اتّفـاَق الريـاض وطهران هو 
اتّفـاُق رضورٍة للبلدين» يتعلق بنتائج ظروفهما 

وعالقاتهما السياسية واالقتصادية. 
وكان عضُو الوفد الوطني، عبد امللك العجري، 
ـاٍم أن اتّفـاَق التقـاُرِب بني  قـد أوضـح قبـل أَيـَّ
إيـران والسـعوديّة «يخـص العالقـات الثنائية 
 ، بينهما»، مؤّكــداً أن املوقف الوطنـي لن يتغريَّ
وأن «اسـتجابَة دول العـدوان للَمطاِلـب العادلة 
واملحقة للشـعب اليمنـي، ويف مقدمتها القضايا 
اإلنسـانية، ورفـع الحصـار، َوإعـادة اإلعمـار، 
سـتظلُّ هـي املدَخـَل املنطقـيَّ والوحيـَد إلعادة 
تطبيع العالقات األخوية بني اليمن والسـعوديّة، 
وعىل أََسـاس الندية، واملصالح املشـرتكة، وعدم 

التدخل يف الشؤون الداخلية».

 :  خاص
أّكـد عضُو املكتب السيايس ألنصار الله، محافظ 
محافظة ذمار، محمد البخيتي، أن مشـكلَة الشعب 
اليمنـي مـع السـعوديِّة لـن تنتهـَي إال باسـتعادِة 
السيادِة اليمنية الكاملة، ووقف التدخالت السعوديّة 

يف شؤون البلد. 
: «مشكلتَنا  وكتب البخيتي يف تغريدة عىل تويرت، أنَّ
مع السـعوديّة، منذ اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي 
وحتى اآلن، هي اسـتعادُة سـيادة واستقالل اليمن، 
وعدم التدخل يف شؤونه، وعدم االعرتاض عىل تَحرُّك 
ــة العربية واإلسالمية».  اليمن يف سياق مصالح األُمَّ
وتؤّكــُد صنعـاُء بشـكل ُمسـتمّر عىل التمسـك 

بالسـالم الذي يحّقـق السـيادة الكاملة عـىل كافة 
أرايض الجمهورية اليمنية، واالستقالل التام للقرار، 
وهـي األمـوُر التـي تحـاوُل دول العـدوان ورعاتُها 
االلتفـاَف عليها، من خالل محاولـة تثبيت االحتالل 
واالستحواذ عىل الثروات اليمنية كأمر واقع، وإبقاء 

البلد تحت وصاية النفوذ األمريكي يف املنطقة. 
وأّكــد البخيتي أن «اليمَن لـن يقبََل بأي حال من 

األحوال أن يكوَن ُجزًءا من التحالف األمريكي». 
نفوذهـا  لتوسـيع  املتحـدُة  الواليـاُت  وتسـعى 
وتواُجِدها العسـكري يف اليمـن، واقتطاِع جزٍء كبري 
من األرايض والسواحل اليمنية؛ الستعمالها كقواعَد 

لعملياتها العدوانية يف البلد، ويف املنطقة بأكملها. 
وقد كشـفت الزيارُة األمريكيـُة األخريُة ملحافظة 

املهـرة هذه املسـاعي بوضوح، َحيُث تضمـن الوفُد 
األمريكي الزائُر قائَد األسطول الخامس الذي يِرشُف 
عـىل الكثـرِي مـن املصالـح االسـرتاتيجية للواليات 

املتحدة يف املنطقة. 
وكان قائُد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي 
أوضح يف وقت سـابق، أن سـيطرَة دول العدوان عىل 
املحافظـات املحتّلـة يهدُف لتمهيـد الطريق للقوات 
األمريكية التي تأتي تحَت غطاء التواجد السـعودّي 
واإلماراتي وتنشـئ قواعَد عسكريًة إلدارة عملياتها 

العدوانية. 
وأّكــد البخيتـي أن مشـاِكَل الشـعِب اليمني مع 
السـعوديّة لـن تنتهـَي إال باسـتعادة سـيادة البلد 
واستقالله، ووقف التدخالت يف شؤونه بشكل كامل. 

تقارير

السةري: ظظُحُث السقَم الثي غظعغ السثواَن والتخار وغتفُر جغادَة الغمظ وَوتثَته 

َل  جغاجغعن: اّتفاُق الاصاُرب اإلغراظغ السسعدّي لظ غئثِّ
طعاصَش خظساَء تةاه دول السثوان

الئثغاغ: طحضطُاظا طع السسعدّغئ لظ تظاعَغ إق باتصغص السغادة العذظغئ الضاططئ ووصش الاثخقت يف حآوظظا

أّضـث أن المعصَش العذظغ الافاوضغ بابٌئ ببئات طتّثدات التض التصغصغ

جمال ساطر: المعصُش العذظغ غساظُث إلى صدغئ اجاتصاصات سادلئ ق غمضُظ الاظاُزُل سظعا

أّضـث أن الغمَظ لظ غصئَض بأن غضعن ججًءا طظ المسسضر افطرغضغ شغ المظطصئ:
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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

 : خظساء
قـال وزيـر الزراعة املهنـدس عبد امللـك الثور: إن 
البحـوث الزراعيـة وبنك البـذور اليمنيـة والجينات 
الزراعية التابع ملؤّسسـة البحوث الزراعية يقوم من 
خـالل الباحثني الزراعيني بتجاِرَب ُمسـتمّرٍة الختيار 

األصناف املالئمة لألرايض اليمنية. 
وأَشاَر خالل لقائه، أمس، برئيس الوزراء الدكتور 

عبـد العزيـز بـن حبتـور، إىل أنه يتـم الحًقا تسـليم 
األصنـاف املالئمة ملؤّسسـة إكثار البـذور إلكثارها، 
محافظـات  مختلـف  يف  املزارعـني  عـىل  وتوزيعهـا 
ما القمـَح والشـعريَ والـذرَة  الجمهوريـة، ال ِســيـَّ

ْخَن والذرَة الشامية.  الرفيعَة والدُّ
وذكر أنـه يتم االحتفاظ يف بنك البـذور بكل أنواع 
بذور الحبوب والخرضوات والبقوليات والحشـائش 
للحفـاظ عىل جينات املزروعـات اليمنية، الفتاً إىل أن 

اليمن تعترب املصدر الرئييس للدخن يف العالم. 

من جهته، بـارك رئيس الـوزراء الجهود البحثية 
التي تقوم بها وزارة الزراعة والري من خالل جهاتها 
البحثيـة املختصـة وكوادرها من الباحثـني املحليني 

املشهود لهم بالكفاءة العلمية والخربة العالية. 
وأّكـد أن الحفاظ عىل الجينـات الزراعية اليمنية 
والعمليات البحثية لتطوير مسـارات زراعة الحبوب 
والخرضوات والبقوليـات يف مختلف األرايض اليمنية 
مسـؤولية وطنيـة كبـرية وعمـل اسـرتاتيجي هام 

للحارض واملستقبل. 

خقل طظاصحئ الثطئ افطظغئ لحعر رطدان

بظ تئاعر: التفاُظ سطى الةغظات الجراسغئ الغمظغئ 
طسآولغئ وذظغئ ضئرية وسمض اجرتاتغةغ عام

طتاشُر التثغثة غحغُث باإلظةازات افطظغئ وغآّضـث 
أظعا حاعث تغ سطى سزمئ اإلظةازات

طثغرغئ الزعار بإب تثّحـُظ برظاطَب الخمعد العذظغ

 : التثغثة
أشـاد محافـُظ الحديـدة، محمد قحيـم، بأداء 
املبذولـة  الجهـود  ومسـتوى  األمنيـة  الوحـدات 
للحفـاظ عىل األمن يف املحافظـة، الفتاً إىل ما يمثله 
شهر رمضان من خصوصية تستدعي من الجميع 

االضطالع بدورهم. 
األمنيـة  للجنـة  اجتمـاع  خـالل  قحيـم  جـاء 
باملحافظـة، أمـس، تمت فيـه مناقشـة الجوانب 

املتعلقة بالخطة األمنية لشهر رمضان املبارك. 
وُكرَِّس االجتماُع، الذي ضم قيادة أمن املحافظة 
والوحـدات التابعـة لهـا، ملناقشـة جوانـب تعزيز 
مهام أجهزة األمن والتدابري املرتبطة بنمط الشـهر 
الفضيـل بمـا يضمـن حمايـة املمتلـكات العامة 

ة وتثبيت دعائم األمن واالستقرار.  والَخاصَّ
وتنـاول االجتماع آليـات تحسـني األداء األمني 

ورفـع اليقظة يف املواقـع والنقـاط األمنية بمركز 
املحافظـة ومديريات مربع مدينـة الحديدة وبقية 
املديريـات لصـون األمـن وضبـط الجريمـة قبـل 

وقوعها والحفاظ عىل سكينة املجتمع. 
كمـا نّوه بمسـتوى دور املؤّسسـة األمنية وما 
تحّقـق للبالد مـن إنجازات يف التصـدي ملخّططات 
العـدوان خـالل السـنوات املاضيـة والتـي أثمرت 
يف مختلـف جوانـب الحيـاة بما فيهـا القضاء عىل 
أيدي اإلرهـاب، الفتاً إىل أن االسـتقرار األمني الذي 
تعيشه ُكـّل املحافظات شاهٌد حّي عىل عظمة هذه 

اإلنجازات. 
وأّكــد حـرص قيـادة املحافظة عىل مسـاندة 
جهـود أجهـزة األمـن يف أداء مهامهـا وواجباتهـا 
لحمايـة املصالـح العامـة التـي كفلهـا القانـون 
وصيانة حقوق األفراد وضمان حرياتهم وااللتزام 

بتنفيذ القانون. 

 : إب
دّشــنت مديرية الظهـار بمحافظة إب، أمس، 
برنامـج الصمـود الوطنـي بحضور النائـب العام 

الدكتور محمد الديلمي ومسؤويل املحافظة. 
وخـالل التدشـني، حـث الديلمي الجميـَع عىل 
العمـل بمـا جـاء يف موجهـات برنامـج الصمـود 
الوطنـي لخدمة املجتمع وتعزيز الثبات يف مواجهة 
مخّططـات العـدوان الراميـة السـتهداف الوطـن 
واسـتقراره، مشـّدًدا عىل أهميّة تضافر الجهود يف 
هذه املرحلة الحساسـة لالنتصـار للوطن والنزول 
امليدانـي لحل قضايا املواطنـني وتلمس احتياجات 
والتوعيـة  املتاحـة  اإلْمَكانيـات  وفـق  مناطقهـم 

بمخاطر العدوان وتعزيز التالحم املجتمعي. 
وثّمن القايض الديلمي دور أبناء محافظة إب يف 
رفد الجبهات للذود عن حياض الوطن ودحر الغزاة 

واملحتّلني. 
مـن جانبه، تطـرق أمني عـام املجلـس املحيل 
باملحافظـة، أمني الورايف، إىل املهـام الواجب القيام 
بها يف إطار برنامج الصمود بالرشاكة مع املجتمع 
يف ترسـيخ مبـادئ وعوامل الصمـود يف وجه قوى 

العدوان. 
وأَشـاَر إىل الدور الذي يضطلع بـه مدراء فروع 
املكاتـب التنفيذيـة وأعضـاء املجالـس املحليـة يف 
متابعـة تقديم الخدمـات للمجتمع املحيل وحلحلة 

القضايا املجتمعية. 

شسالغاٌت ظسائغئ بمتاشزَاغ تّةـئ وخظساء بمظاجئئ الغعم العذظغ لطخمعد

طرَضــُج الثراجات السغاجغئ واقجرتاتغةغئ بةاطسئ خظساء غسصث 
السغمظار افول لطقب املاجساري يف الثبطعطاجغئ والسقصات الثولغئ

 : طاابسات
يف  الثقافيـة  النسـائية  الهيئـُة  نظََّمـت 
بيـوم  فعاليـاٍت  أمـس،  حّجــة،  محافظـة 
الصمود الوطنـي، َحيُث اسـتعرضت الكلمات 
املجـازر التي ارتكبها طريان العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي، كما تطرقـت إىل صمود 
الشـعب اليمني األُسـطوري يف وجـه العدوان، 
وإنجازات القوة الصاروخية والطريان املسرّي، 
وتوجيـه الرضبـات املوجعـة يف عمـق العدّو، 

وتغيري املعادلة عىل الساحة. 
َوأَشـاَرت الكلمـات إىل أهميّـة إحيـاء يوم 
الصمود للتعريف بجرائم العدوان بحق اليمن: 
أرضاً وإنسـاناً، الفتة إىل دور املرأة يف استمرار 
الصمـود والثبات يف مواجهة العدوان والتوعية 
بمخاطـره والحـرب الناعمة، التي تسـتهدُف 

ُهــِويَّتها. 
مواصلـة  عـىل  كذلـك  الكلمـات  وأّكــدت 
التحشـيد والتعبئة للجبهـات، ورفدها بقوافل 
ة  العطـاء، الفتـة إىل أهميّـة تعزيـز الُهــِويـَّ
اإليمانية والثقافة القرآنية يف أوساط األجيال. 
إىل ذلك، نظمـت الهيئة النسـائية الثقافية 
العامـة يف مديرية همـدان بمحافظة صنعاء، 
أمـس، فعاليـة ثقافية بمناسـبة ذكـرى يوم 

املشـاركات  وأّكــدت  الوطنـي.   الصمـود 
يف الفعاليـة، التـي أقيمـت يف قريـة السـودة 
الشـمالية، أن إحيـاء يوم الصمـود تأكيد عىل 
رفـض العـدوان ومواصلة الصمـود إىل جانب 
أبطال الجيش، ورفد الجبهات باملال والرجال. 

وأَشـاَرت إىل أن املـرأة شـاركت يف الصمود 
وبذلت الغايل والنفيس منذ اليوم األول للعدوان 
الغاشـم، وال زالت قادرة عىل بـذل املزيد حتى 
تحقيق النرص ودحر املحتّل من ُكـّل شـرب من 

األرايض اليمنية. 

واسـتعرضت املشـاركات محطات وصورا 
من الصمود خالل سنوات العدوان، وما تحّقق 
من مكاسـب خاللها عىل طريـق تحرير كامل 

الرتاب الوطني، وكرامة وعزة اليمنيني. 
واعتـربت أن إحيـاء املـرأة اليمنيـة لهـذه 
العـدوان  لقـوى  واضحـة  رسـالة  الذكـرى 
مواجهـة  يف  وصمودهـا  ثباتهـا  باسـتمرار 

املؤامرات التي تحاك ضد الشعب اليمني. 
تخلل الفعالية عدد من األناشـيد والفقرات 

ة عن املناسبة.  املعربِّ

 : خاص
العلميـة  السـيمنارات  لجنـُة  عقـدت 
بمركز الدراسـات السياسـية واالسـرتاتيجية 
بجامعـة صنعـاء، أمـس الثالثاء، السـيمنار 
األول للعـام الجـاري؛ وذلـك ملناقشـة خطتَي 
رسالة املاجسـتري يف «الدبلوماسية والعالقات 
الدوليـة» واملقدمة من الطالبني سـمية نارص 
الرداعـي، بعنوان: «التفـاوض وإدارة األزمات 
السياسية.. مفاوضات سد النهضة أنموذجاً»، 
ومنيف مسـعد الهاليل، بعنوان: «الدبلوماسية 
الناعمـة  القـوة  أدوات  مـن  كأَداة  الرقميـة 

للسياسية الخارجية األمريكية». 
وحرض مناقشـَة السـيمنار عدٌد من طالب 
املاجسـتري والباحثـني واألكاديميـني يف قاعة 
االجتماعـات باملركز، كما ترأس اللجنة كوكبٌة 
من دكاترة الجامعة برئاسـة الدكتور حسـني 
مطهر، والدكتور سـعود الشـاوش، والدكتور 
عيل مطهـر العثربي، والدكتـور أحمد الريدي، 
والدكتور مهيـوب ردمان، وقد اعتمدت اللجنة 
عناويَن الطالبني مع إضافة بعض التعديالت. 
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 : أتمث داوود
طويـت ثماني سـنوات عـىل رحيـل املناضل 
الجسور الصحفي عبد الكريم الخيواني، غري أن 
ألَم املصاب ال يـزال يهد قلوبنا، وفاجعة اغتياله 
تظـل مـن أكـرب الفواجع، عـىل الرغم مـا َحـّل 
بنـا بعده من عـدوان متغطرس بقيـادة أمريكا 
واململكة السعوديّة، ولهذا َفـإنَّ مارس من ُكـّل 
عام يحـرض؛ فتحرض معه ُكـّل اآلالم واألحزان، 
ويكفـي أنـه يف 18 مـارس عـام 2015 فقدنـا 

الخيواني، شهيد الكلمة، والحرية، والعدالة. 
وقصائـد  ومقـاالت،  مرثيـات،  عنـه  كتبـوا 
شـعرية؛ فقالوا إنه ضمري الكلمة، وإنه يف أعىل 
عليـني، وإن خلـوَده يقهـُر الرحيل، وإنـه إماُم 
اإلنسـانية، ومـع ذلـك َفــإنَّ ما قيـل عنه كان 
قليالً، وقد ترّجل –رحمه الله- حراً شجاعاً أبياً، 
بعد رحلة طويلة من إزعاج الفاسدين والظاملني 

واملجرمني. 
كان الخائن عبـد ربه منصور هادي يرتجف، 
يف آخـر جلسـات مؤتمر الحـوار الوطنـي، ولم 
يتمّكـن من نطق لقـب «الخيوانـي» وقد انعقد 
لسانه، حني تحدث الشهيد –رحمه الله- بلسان 
ُكـّل حر، مسـتنكراً وباكياً زميله الشـهيد أحمد 
رشف الديـن، الـذي اغتيـل يف جريمة وحشـية 
هـزت اليمـن واملنطقة برمتهـا، ويومهـا كان 
الشعب ُكـّل الشعب يشاهد هذا اإلنسان الثائر، 
وهو يقول كلمة الحق أمام سـلطان جائر، غري 
مكـرتث للعواقـب، أَو األرضار التـي يمكـن أن 

تحدث به. 
أكاد أجـزم أن الشـهيَد الخيوانـي كان يدرُك 
أن رصاصًة غادرًة سـتخرتُق جسـده ذات يوم؛ 
ولهذا لم يكن يكرتث للطغاة واملسـتبدين، وكان 
يقول كلمة الحق وال يبايل باملآالت التي تنتظره، 
وهذا ال يدل إال عىل شـجاعة هذا الرجل، وصدق 
إيَمـانـه، وانتصاره للحق، وبحق فقد كان قلمه 
يكتـب للحرية، والنضال، والثـورة، وكّل معاني 

الخري والصالح يف هذا البلد. 
وللشـهيد –رحمـه اللـه- حكايات مـع األلم 
واملعانـاة، وهـو يقـارع نظام الخائـن عفاش، 
والفـاّر من وجـه العدالـة املجرم عيل محسـن 
ـة وهو يواجه طغيانهم،  األحمر؛ فكان لوحده أُمَّ
وكانوا وحوشاً ومجرمني، اعتقلوه أكثر من مرة، 
وعذبـوه، ومارسـوا بحقه ُكـّل أنـواع الرتهيب، 
ُكــّل هـذا؛ ِمـن أجـل أن يسـكت، وأال يتفـوه 
بكلمة واحـدة، وهو الذي كان يشـعل صحيفة 
«الشـورى» حني كان رئيسـاً لهيئـة تحريرها، 
ويسـخر قلمـه وإْمَكانياته ملنـارصة املظلومني 
يف صعـدة، الذين تجـرب النظام الخائـن عليهم، 
ومـارس بحقهم ُكــّل أنـواع القتـل والتنكيل؛ 
فـكان الخيوانـي ورفاق دربـه يف الصحيفة هم 
الوحيدين الذين تصدوا ملشارِع الظلم والطغيان، 
فكان مصريه السـجن واملالحقة والتعذيب، كما 
كان –رحمـه الله- يف مقدمـة الصحفيني الذين 
تصـدوا ملشـاريع التوريـث، ومواجهـة طغيان 
نظـام الخائن عفـاش؛ ولهـذا فقـد كان املوت 
يحـارصه من ُكـّل جانب، حتـى اقتنص األعداء 
الفرصة املناسبة للتخلص منه، وإسكات صوته 

إىل اآلبد. 
كان مشـهد سـحبه من منزلـه يف منتصف 
الليـل، وتعرضه للرضب أمـام أوالده، من أبرز 
املشـاهد األليمة التي واجهت الشـهيد –طيب 

اللـه ثراه- وقد سـاق لـه نظام عفـاش تهماً 
كثـرية، فتارة قيـل بأنـه «جاسـوس»، وتارة 
أُخـرى بأنـه «إرهابـي»، ويف املعتقـل منع من 
صحيفتـه  مقـر  ويف  دوائـه،  عـىل  الحصـول 
حطمت حواسيبه، ورميت يف القمامة، وكادت 
أن تقطـع أصابعه كمـا تقول «جـني نوفاك» 
التي كانت من ضمن الكتاب األجانب املتأثرين 

بالشهيد الخيواني. 
وصفه الراحـل الدكتور عبـد العزيز املقالح، 
بأنه «الكاتب األشـجع»، والذي قـال عنه: «منذ 
عرفتـه وإىل لحظـة استشـهاده لـم يحمل عبد 
الكريم سـالحاً سـوى قلمه، كان يمـيش وحيداً 
مطمئنـاً إال أنـه ال يحمـل يف نفسـه إال املحبـة 
لـكل أبناء وطنه بمن فيهم أُولئـك الذين اختلف 
ويختلـف معهـم، وانطالقـاً مـن أن خالفـه لم 
يكن شـخصيٍّا وال مصطنعاً، بـل كان يقوم عىل 
حقائـق يراها هـو قابلة للنقاش وتسـتحق أن 
يدور حولهـا الحوار الكالمي، حوار القلم، حوار 

الكلمة، ال حوار البندقية والرشاش». 
 

الفارس غرتجض:
نبـأ اغتياله كان «كالصاعقة»، ومصابُه كان 
أليمـاً عىل ُكـّل قلب يعرفه أَو ال يعرفه، فقد أراد 
العـدوان توجيـه أول رصاصة للشـعب اليمني 
يف صـدر الكاتـب الحـر واملناضل الجسـور عبد 
الكريم الخيواني، وقـد تبني أن األعداء املجرمني 
وقبل بدء الغارات املتوحشة عىل بالدنا أرادوا أن 

يطفئـوا وهج اإلعالم اليمنـي الحر املتدفق؛ كي 
يمارسـوا طغيانهم دون «ضجيج» أَو «صخب» 
إعالمي عليهم، ولهذا فقد كان الشهيد الخيواني 
عـىل رأس القائمـة، ويف مقدمـة الضحايا، لكن 
كريم لم يغب عن مواجهة العدوان، فهو قضية، 
ومـرشوع وطني، وهو عالم وأديـب، ومناضل، 
وصحفي، وثورة نقاء، والعالم بدون عبد الكريم 
ا، بحسـب  الخيوانـي هـو عالـم موحـش ِجـدٍّ

صديقه املقرب اإلعالمي جمال األشول. 
ويقـول األشـول متحدثـاً عـن ألـم املصـاب 
والفـراق: «لـم أصدق حتى يوم تشـييعه عندما 
وضع جسـده الطاهر يف بيته الجديد، لقد دفنت 
حياتـي معه يف الحفرة نفسـها، فلـم يعد هناك 
يشء للحياة، ولم يعد هناك ما يسـتحق الحياة؛ 
ألَنَّ آخر رجال التاريخ رحل، رحل وترك لنا حياة 
عـزاء طويلة، ولكنهـا بقيت ذكريـات وأيام لم 

تدفن بعد». 
ــاب املحبيش، يف  ويصُفـه القـايض عبُد الوهَّ
قصيدة رثـاء «بفخامـة رئيس التحريـر»، بعد 
أن كتـب أبياتـاً بكائيـة عىل فقدانـه، وكان من 

ضمنها:-
يا حرضَة القديس

كيف ترى نالتْك غدراً 
طلقُة الخسيس

وهل مىض من بعِدها 
لكي يصّيل الظهر 

يف الكنيس

ألم تكن رئيَسنا
ـٍة مهزومة ألم تكن يف أُمَّ

رئيَس تحرير لها 
تحّررت

يا سيدي لكنها 
وااا حرستي 

لم تحرس الرئيس.
ومن أبرِز أبياِت رثاء الشـهيد الخيواني، كتب 
شاعر الثورة معاذ الجنيد، يومها أروَع الحروف، 
يف مطلع قصيدة نثريـة بعنوان: «ها أنت تصعُد 
للسـماء»، وقد لّحنها املنشُد املتألُق عبُد العظيم 

عز الدين، بصوٍت مالئكي شجي. 
ومن بعض ما كتب الشاعر الجنيد:

الفجر بعد سناك يطلع 
وهو مسودٌّ كظيم

حتى القصائُد يف رحيلك مثَلنا
مفجوعٌة تبدو
ومطلُعها سقيم

جفت عليك عيونُنا حزنًا 
وأصبح ُكـلُّ وجه كالرصيم

اآلن إن متنا وإن عشنا
فال أسف وال فرق هناك

فأيُّ معنى للحياة 
بدون وجِهك يا كريم. 

ولهذا َفـإنَّ أي إنسـان عايـش الصحفي عبد 
الكريـم الخيوانـي، ال يذكـُره إالَّ ويرتحـم عليه 

ويدعو له باملغفرة والرضوان. 

تقرير

8 جظعات سطى اغاغال حعغث الضطمئ وشارس الختاشئ

 رتغض خعتك طساتغض! 
الحعغث سئث الضرغط الثغعاظغ..
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 : طظخعر الئضالغ

عّرب عـدٌد مـن الخطباء واملرشـدين، 
نـه خطـاُب قائد  عـن أهميّـِة مـا تضمَّ
الثورة السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي 
القيمـة  وتوجيهاتـه  اللـه-  -يحفظـه 
للخطباء واملرشـدين، ودورهم الهام يف 
التصـدي للعدوان ومخّططاتـه القذرة، 
مشـريين إىل أن مـا بعد اللقاء املوسـع 
لـن يكـون كمـا كان قبله، مـن توعية 
للمجتمع وربطهم بالله وكتابه وبأعالم 
الهـدى، وتحصـني املجتمع مـن الحرب 
الناعمـة والثقافات املغلوطـة والعقائد 

الباطلة. 
يف هـذا الصدد، يقول السـيد العالمة 
علمـاء  مـن  السـقاف،  عـيل  علـوي 
محافظـة البيضـاء: «لقـد أنعـم الله 
عـىل شـعبنا اليمنـي يف هـذه املرحلة 
بقيـادة قرآنيـة ربانيـة مـن آل بيـت 
رسـول الله؛ لتقـود اليمن وشـعبه إىل 
بر األمان، وعلينا كخطباء ومرشـدين 
وعلمـاء الوقوف بكل جـدارة إىل جانب 
السـيد العلم -يحفظـه اللـه- وتبليغ 
ديـن اللـه ورسـالته وحماية الشـعب 
من اخرتاقـات العـدّو الصهيوأمريكي 
ـابية يف أوسـاطنا، ورفع  وأذرعه الوهَّ
لـواء الوعي عاليًا، مسـتندين إىل كتاب 
اللـه وما ورد عن رسـوله -صـىل الله 
عليه وآله وسلم- وسنكون عند حسن 

الظن». 
ويضيف السـقاف يف حديثه لصحيفة 
«املسـرية»: أّن «امليـدان أمامنـا كبـري، 
واملسـؤولية أكرب ونسـأل اللـه التوفيق 
والسـداد، ولـن ندخـر جهـداً يف طريق 
األنبياء واملرسـلني، وهذا التكليف رشف 
لنـا إن قدمناه كما يجب وكما يحب الله 
ورسـوله، ما لم فهي مسـؤولية توصل 
بصاحبها إىل سخط الله وغضبه إن هو 

قرص يف القيام بها». 
ويشـري السـقاف إىل أن هـذه املرحلة 
كان  كمـا  ينشـطون  دعـاة  تتطلـب 
الشـهيد الرئيس الصمـاد -رحمه الله- 
ويتَحّركون بحركته ويتمتعون بتواضعه 
ومتابعته لقضايا النـاس واملجتمع من 
حوله، الفتاً إىل أن املسرية القرآنية مليئة 
بالنمـاذج والقادة الذيـن يقتدى بهم يف 
ُكــّل ميادين العمل الجهـادي بمختلف 

جبهاته املتنوعة. 
ويستحرض السـقاف يف حديثه قصة 
لقائـه بالشـهيد الصماد ودخـول بيته 
ليومـني متتاليني، وكيـف كان زاهداً يف 
معيشته ومتواضعاً وحريصاً عىل حقوق 
الشعب؛ ليكون لبقية الخطباء والعلماء 
ــة قاطبًة  وكّل رجـال الدولة وأبناء األُمَّ
نموذًجـا يف الصـرب عىل صعوبـة الحياة 
وقسـاوة الظروف املعيشية، الفتاً إىل أن 
الدعاة إىل الله والعلمـاء لم يكونوا يوماً 
ما يسـعون لتحقيق الثـروات وتجميع 
األمـوال، بـل لتحقيـق الفضل مـن الله 

والفوز والفالح يوم القيامة. 
 

طثّططاٌت تاططَُّإ الغصزئ:
مـن جهتـه، يـرى سـعيد الرواحـي، 
بالعاصمـة  املريـيس  جامـع  خطيـب 
صنعـاء: أن «الخطيـب هـو املبلِّـُغ عن 
اللـه وعن رسـول الله -صـىل الله عليه 
وعىل آله وسـلم- وهو يف وقتنا الحارض 
ــة، ودور  دور الواعظ الـذي يوعُظ األُمَّ
اإلنسـان يف هـذا املقام هـو دور عظيم 
يتصورهـا  التـي  بالبسـاطة  وليـس 
بمسـؤولية  يسـتهرتون  ممن  البعـُض 
ـة ونحـن يف  الخطبـاء والعلمـاء، َخاصَّ
زمـن تتكالـب عـىل أمتنـا ُكــلُّ أنـواع 
الحـروب: الفكريـة والثقافية والناعمة 
والعسكرية واألمنية، وكّل هذه الحروب 
تتطلـب مواجهـًة واسـتعداداً ويقظـًة 
عاليـة يتحـىل بهـا العلمـاء والخطباء 
ــة يف  واملرشـدون؛ ليحركـوا أبنـاء األُمَّ
التصدي لهذه الحروب التي تسـتهدفهم 
ومعتقداتهـم  وُهــِويَّتهـم  دينهـم  يف 
وحرياتهم، وما  وأوطانهم  ومقدساتهم 
السـعودّي  األمريكي  العـدوان  تحالـف 
امُلسـتمّر عىل شـعبنا اليمني العظيم إال 
نموذج من الحروب التي تستهدف بقية 
ــة العربية واإلسالمية، ويف  شعوب األُمَّ
ُكـّل شعب من شـعوبها تتضح فاعلية 
وأهميّـة دور العلمـاء والخطبـاء مـن 
نتائج قدرتهم عىل الصمود واملواجهة». 
ويتابـع الرواحـي يف حديثه لصحيفة 
«املسـرية: «نحـن كخطباء ومرشـدين 
وعلماء معنيـون بالدرجة األوىل بتوعية 
الشـعب من خالل منرب صـالة الجمعة، 
ومـا يمثله من أهميّـة يف تقديم الحلول 
ملشـكالت املجتمع أياً كان نوعها، وأكرب 
مشكلة يتعرض لها أبناء شعبنا اليمني 
اليـوم هي مشـكلة العـدوان والحصار 
األمريكي السـعودّي، الـذي يتطلب من 
الجميـع تحمـل املسـؤولية التي تحدث 

عنها قائد الثورة ومفتي الديار اليمنية، 
ُمشـرياً إىل أن ما تم طرحه ومناقشته يف 
عريضًة  اللقاء املوسـع يعترب خطوطـاً 
تقـع عىل عاتـق الخطبـاء واملرشـدين 
والعلماء؛ لتحريك أبناء املجتمع تجاهها 
أن  إىل  منوًِّهـا  وفعـال»،  قـوي  بشـكل 
«مجتمعنـا اليوم يعاني مـن الكثري من 
األفـكار الضالـة والثقافـات املغلوطـة 
والعقائد الباطلة، وهذا يتطلب أن يكون 
الخطباء واملرشـدون والعلماء عىل وعي 
عـاٍل وإملام كبري بكتـاب الله ونصوصه 
القرآنية، وما ورد عن رسوله -صىل الله 
عليه وآله وسلم- وتقديم ذلك للمجتمع 
بأُسـلُـوب ومنهجيـة راقيـة وكافيـة، 
تمتلـك القـدرة عـىل تقديـم هـدى الله 

بجاذبيته وبريقه وجماله وكماله». 
ويشيد الرواحي بما تم تقديمه خالل 
اللقـاء املوسـع وباهتمامـات القيـادة 
السياسـية والثوريـة وربطها للشـعب 
بالله وبكتابه الكريـم، الفتاً إىل أن وعي 
أبناء املجتمع يشـهد تحوالً وتغرياً َكبرياً 
ويحّقـق تقدمـاً ملحوظـاً من عـام إىل 
آخر يعكسـه مسـتوى صمـوده وثباته 
يف مختلـف مياديـن العـزة والبطولـة، 
وقدرتـه العاليـة يف إفشـال مخّططات 
الغـزاة واملحتّلني عـىل مختلف األصعدة 

والجبهات الداخلية والخارجية. 
 

لصاء طعجع:
وكانت وزارة اإلرشـاد وشؤون الحج 
والعمرة والهيئة العامة لألوقاف والهيئة 
العامة للزكاة، قد نظمت، يوم االثنني، يف 
العاصمة صنعاء، اللقاء املوسع للعلماء 
مختلـف  مـن  واملرشـدين  والخطبـاء 

محافظات الجمهورية. 
ويف اللقاء، أّكـد مفتي الديار اليمنية، 
العالمة شـمس الدين رشف الدين، عىل 

أهميّة دور العلماء والخطباء واملرشدين 
يف توعيـة املجتمـع ومواجهـة األفـكار 
الضالة ومناقشـة القضايا واملستجدات 
واملبـادئ  القيـم  ونـرش  واألحـداث، 
يكـون  قرآنيـة  بمنهجيـة  اإلسـالمية، 
الحديث عنها من زاوية عني عىل القرآن 

وعني عىل األحداث. 
وشـّدد رشف الدين خـالل كلمته عىل 
والخطبـاء  العلمـاء  اضطـالع  أهميّـة 
واملرشـدين بدورهم يف األمـر باملعروف 
والنهـي عن املنكـر، ومحاربـة الرذيلة، 
وذلك من خالل التوعيـة املجتمعية عرب 
الخطب املنربية واإلرشـادية مشـفوعة 
باآليات واألحاديث النبوية، التي تسـهم 

ــة.  يف معالجة الكثري من قضايا األُمَّ
وقـال: «إن اللـه تعاىل فضـل العلماء 
بالعلم، وال بدَّ أن يقوموا بدورهم الفاعل 
وتنـاول للعديـد من األحـداث والقضايا 
ــة، مضيفاً: «أن  املهمة التي تخص األُمَّ
ـة محمد -صىل الله عليه وآله وسلم-  أُمَّ
ـة أخرجت للناس تأمر باملعروف  خري أُمَّ
وتنهى عـن املنكر، وال يتم إيمان املؤمن 
إال به، مـع رضورة العمل عىل مواجهة 
قـوى العـدوان عـىل األرايض اليمنيـة، 
والتحذيـر من عـدم التطبيع مـع أعداء 

اإلسالم واملسلمني». 
وحث العالمة رشف الدين عىل العودة 
الصادقـة إىل اللـه والعمـل بمـا جاء يف 
القـرآن الكريم، وتفعيـل دور العلماء يف 
بيان واجبات الجميع، ومسؤولية اتباع 
والة األمر واملسـاعدة يف إيجـاد الحلول 
للكثري من القضايا التـي تمس العامة، 
والتطرق إليها يف خطب الجمعة، ومنها 
قضيـة التوعية بـأداء الـزكاة وتأديتها 
إىل مصارفها الصحيحـة، داعياً العلماء 
والخطبـاء إىل أهميّـة أن يحرصـوا عىل 
إلقاء الخطب باللغـة العربية الفصحى 
لتعـم فائدتهـا الجميع، بصيغـة الفهم 

وباآليات واألحاديث النبوية الرشيفة. 
بدوره، اعترب وزير اإلرشـاد وشـؤون 
الحـج والعمـرة، نجيب نـارص العجي، 
للربنامـج  تدشـيناً  اللقـاء  انعقـاد 
الرمضاني؛ ملا يمثله الشـهر الكريم من 
مناسبٍة روحانية يضطلع فيها الجميع، 
ويف املقدمـة أصحاب الفضيلـة العلماء 
وخطبـاء وأئمـة املسـاجد بدورهـم يف 
تبيان فضائل الشـهر الكريم وشـمائله 
األخالقيـة والروحية، ُمشـرياً إىل أهميّة 
إحيـاء رسـالة املسـجد يف تعميق صلة 
العبد بخالقه، وبينه وبني القرآن الكريم: 
قراءًة وتدبـراً واسـتيعاباً، وحث الناس 
عـىل مضاعفة الحسـنات باملبـادرة إىل 
البذل والعطاء يف أعمال الرب واإلحسـان 
والرتاحـم؛ تكامالً ملا تقوم به الدولة من 

مشاريع يف هذا الجانب. 
ولفت الوزير العجي إىل أن أداء رسالة 
الصحيـح  التعبـدي  بوجههـا  املسـجد 
للمسـؤولية  الحقيقي  االستشـعار  هو 
التـي يضطلـع بهـا العلمـاء والخطباء 
واملرشـدون يف نـرش الفضيلـة، وغرس 
الرتبيـة الصالحـة لألجيـال والتنشـئة 

  طفاغ الثغار: اهللا تسالى 
شّدض السطماء بالسطط وق بث 
أن غصعطعا بثورعط الفاسض 
لطصداغا  التطعل  إغةاد  شغ 

الاغ تمج الساطئ

أعمّغئ  سطى  ظآّضـث  السةغ:  العزغر    
خطئ  تسمغص  شغ  المسةث  رجالئ  إتغاء 
السئث بثالصه وتث الظاس سطى المئادرة 
الئر  أسمال  شغ  والسطاء  الئثل  إلــى 

واإلتسان والاراتط والاضاشض 

الةئعُئ الاعسعغئ طسآولغٌئ ضربى إلشحال طثّططات السثوان 
خطئاُء وطرحثون وسطماُء لختغفئ «المسغرة»:

استطالع
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االجتماعية السوية والحث عىل التمسك 
الحنيـف،  اإلسـالمي  الديـن  بتعاليـم 
وتجسـيد العدالة االجتماعية، كما أّكـد 
وزير اإلرشـاد رضورة إشاعة التسامح 
وبـث روح اإلخـاء واملحبـة، واجتمـاع 
الكلمـة ووحـدة الصـف ونبـذ الفرقـة 
واالختـالف، وتنويـر الوعـي املجتمعي 
بمخاطر الحرب الناعمة والتصدي لها، 
ومكافحـة الشـائعات وتعزيـز الثبـات 
عـىل  مشـّدًدا  والتماسـك،  والصمـود 
رضورة التوعيـة بالتحشـيد املتواصـل 
لرفد الجبهات باملال والرجال واستشعار 
املسـؤولية من خالل االمتثال للواجبات 

الدينية والوطنية واإلنسانية. 
وقال العجي: «إن من أقدس الواجبات 
الدينية عناية الجميع باملساجد والحفاظ 
عـىل مرافقها ونظافتهـا؛ كون ذلك من 
أعظم الوسـائل لتحقيق املقصد الديني 
منها، وسـبيل يوصل لعمارتها املعنوية 
من صالة وذكر وتالوة للقرآن، وغري ذلك 
من أعمال الطاعات والقربات»، الفتاً إىل 
أهميّة التوعية امُلستمّرة بنظافة الطرق 
العامـة واألحيـاء والحفـاظ عـىل بيئة 
صحية وآمنة واالسـتفادة من األنشطة 
والفعاليـات، التـي حفل بهـا الربنامج 
الرمضاني املقر من قبل حكومة اإلنقاذ 

الوطني. 
من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة 
لألوقـاف، العالمـة عبداملجيـد الحوثي، 
إىل أن انعقـاد اللقـاء املوسـع للعلمـاء 
والخطبـاء يأتـي انطالقاً مـن التوايص 
بالحق والتوايص بالصرب، وتعزيز دورهم 
املهـم يف توعية النـاس بقضايا األوقاف 
وفقـاً لتوجيهـات قائـد الثورة، السـيد 
عبدامللـك الحوثي، ُمشـرياً إىل أن النظام 
السـابق عمل عىل تدمـري ثقافة الوقف، 
وغرس يف أوسـاط وعقول الناس ثقافة 
مغلوطـة بأموال األوقـاف بأن أصبحت 
طعماً ومنحًة ملعظم الطامعني واملشايخ 
والتجار الذين اعتربوها مغنماً، بدالً من 

الحفاظ عليها وحمايتها وصيانتها. 
وتطرق العالمة الحوثي إىل دور العلماء 
والخطبـاء يف التوعيـة بحرمـة األوقاف 
والتعريف بمكانتها يف اإلسالم، ووجوب 
الحفاظ عليهـا، وحرمة االعتداء عليها؛ 
باعتبـاره من أهم املواضيـع التي يجب 
التذكري بها، مشـّدًدا عىل رضورة إعادة 
الوقف وموارده ملا سخرها له الواقفون: 
يف إحيـاء مبادئ العلم ومـكارم األخالق 
وتصبح رافداً َكبرياً ملعظم القضايا التي 

ــة.  تهم األُمَّ
ودعا رئيس هيئة األوقاف إىل االهتمام 
إىل  باملسـاجد والحفـاظ عليهـا، الفتـاً 
را بيتي»، التـي أطلقتها  حملـة «أن طهِّ
مؤّخـراً لتطهـري بيـوت الله قبل شـهر 
رمضان الكريـم، ما يتطلب من الجميع 
التعـاون يف إنجاحهـا واالعتنـاء ببيوت 
اللـه وتهيئتها، وأن يكـون االهتمام بها 
بصورة أكربَ؛ ملا لها من قدسية ومكانة، 
ة يف شـهر رمضـان الذي أنزل فيه  َخاصَّ

القرآن. 
وأّكــد العالمـة الحوثي عـىل اهتمام 
واملرشـدين  الخطبـاء  برعايـة  الهيئـة 
ًة يف الظروف التـي تمر بها البالد،  َخاصَّ
ووجـود أكثـر مـن ١٠٠ ألف مسـجد يف 
مختلف محافظات الجمهورية، ُمشـرياً 
إىل أنه بجهود وتعاون الجميع والتوعية 
املجتمعية، سيتم استعادة أموال وأعيان 

وأرايض الوقف. 
وقال: «إن موارد األوقاف كثرية، منها 

٨٠ ٪ ليست تحت ترصف هيئة األوقاف، 
وهنـاك العديـد مـن املشـاريع الكبرية، 
التي تخص العلمـاء واملتعلمني واملراكز 
العلميـة واملبانـي، وما تزال املسـؤولية 
كبـرية عـىل الجميع يف التوعيـة بحرمة 

االعتداء عىل الوقف». 
بـدوره، أّكــد رئيـس الهيئـة العامة 
للزكاة، الشـيخ شمسـان أبو نشطان، 
أن اللقاء يأتي تأكيـداً عىل أهميّة الدور 
الفاعل واملؤثر الذي يضطلع به الخطباء 
واملرشدون يف ربط املجتمع بالله وكتابه 
العزيز وبرسـول الله -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه 
وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم-، مستعرضاً واقع 
الزكاة، التـي أصبحت اليـوم تَُرصُف يف 
مصارفهـا الرشعيـة مـن خـالل مئات 
املشـاريع للفقراء واملساكني والغارمني 
وابن السـبيل وغريهم من املستحقني يف 
مختلف املديريـات واملحافظات، بعد أن 
كانـت مغيَّبـًة لعقود مـن الزمن يف ظل 

األنظمة السابقة. 
وقال: «نحُن يف هيئة الزكاة حريصون 
عىل امليض وفق ما أمر الله تعاىل لتقديم 
فريضـة الـزكاة كمـا أراد الله كشـاهٍد 
حي عىل عظمة اإلسـالم»، الفتاً إىل دور 
العلماء والخطباء واملرشـدين يف تفعيل 
رسـالة املنـرب لنـرش الوعـي بفريضـة 
الزكاة يف أوساط املجتمع، وحث املزكني 
الواجبـة  الـزكاة  أداء  يف  املبـادرة  عـىل 
عليهم، ومسـاندة هيئة الزكاة يف إحياء 

ركن عظيم من أركان اإلسالم. 
رضورِة  عـىل  نشـطان  أبـو  وشـّدد 
للمجتمع  وامُلسـتمّرة  الهادفة  التوعيـة 
لفريضـة  البالغـة  واألهميّـة  باملكانـة 
الـزكاة يف الديـن اإلسـالمي، وأثرهـا يف 

تجسـيد التكافل والرتاحـم املجتمعي يف 
ظل التحديات االقتصادية التي تعيشها 
للمجتمـع  اإلرشـاد  وتوجيـه  البـالد، 

بعواقب مانع الزكاة. 
 

ضئُط الُئعخطئ الاعسعغئ: 
عـىل الفعالية، يقـوُل محمد  وتعليقاً 
عبدالله سـعيد املطـري، خطيب جامع 
رصواح بمحافظة مأرب: «قبَل الحديث 
عـن دور الخطيب بلدنا َمرَّت بعقوٍد من 
التغييب املتعمـد لدور الجامع واألوقاف 
والزكاة، وهذا يتطلَُّب مضاعفًة الجهود 
التوعويـة للمجتمـع وتكثيفهـا لهداية 
الناس وإعادة ضبط البُوصلة التوعوية 
واإلرشـادية باالتّجـاه السـليم، الفتاً إىل 
أهميّة أن يكون الخطيُب ُقدوًة لكل أبناء 
املجتمـع من حوله، ال أن يكوَن مرشـداً 
وكالمـه يف واٍد وأفعاله يف واٍد آخر، وهذا 
يتطلـب االلتزام بمعرفـة الصفات التي 
يجب أن يتحىل بها الخطباء واملرشدون 
وكّل صاحـب كلمة توّجــه إىل املجتمع 

من منطلق ديني». 
ويـرى املطـري يف حديثـه لصحيفـة 
«املسـرية» أن «الخطيب عليه مسؤولية 
ا يف هدايـة النـاس وتقديم  كبـرية ِجــدٍّ
والفـوز  للنجـاة  كمصـدر  اللـه  هـدي 
والفـالح يف الدنيـا واآلخـرة، وهـذا دور 
عظيـم بعظمـة الرسـالة التـي يبلغها 
ومستوى الخطاب املقدم وأثره يف تغيري 
واقـع املجتمع وإخراجه ممـا هو فيه، 
ـابي  ًة بعد سـيطرة الخطاب الوهَّ َخاصَّ
لعقود عىل أكثر منابر جوامع ومساجد 
اليمن، وبتمويل من السلطة قبل ظهور 
املرشوع القرآنـي، ونجاح ثورة الحادي 

والعرشين من سبتمرب الفتية». 
ويلفـت املطـري إىل أن الحديـث عـن 
الـزكاة وأهميّة إخراجهـا أَو الكالم عن 
أمـوال األوقاف كان يف املـايض جزء من 
اهتمامـات النافذين الذيـن يأخذون ما 
قدم منها إىل جيوبهم، وبحسـب وآلتهم 
الحزبيـة والسياسـية، دون أن يلمـس 
الشـعب واملسـتحقني لها من فئاته لها 
أي أثر، ولكن بعون الله وبفضل السـيد 
العلم قائد املسـرية القرآنية بـدأ الناس 
يتعاملـون من هذه الفرائـض العبادية 
والدينية من منطلق الشعور باملسؤولية 
أمـام الله، حني وجـد الخطـاب الديني 
أهميّـة  وإىل  اللـه،  إىل  يشـدهم  الـذي 
اإلحسـان والتكافـل والرتاحـم وإخراج 
باملنهجيـة  األوقـاف  وأمـوال  الـزكاة 
ـُع من يوٍم آلخر بني  القرآنية التي تتوسَّ

أوساط الشعب». 
أحمد عيل شحن، خطيب جامع تميم 
بمديرية املتون بمحافظة الجوف يقول: 
«لـو لم يكن مـن هذا اللقاء املوسـع إال 
معرفـة واجبنـا يف مواجهة الشـائعات 
ها العدوان  والدعايات الكاذبة التي ينُرشُ
األمريكي السعودّي وأدواته بني صفوف 
املواطنني يف الجبهة الداخلية، وتفنيدها، 
ـًة يف املحافظـات واملناطـق التـي  َخاصَّ
سبق للعدو السيطرة عليها يف السنوات 
األوىل مـن العدوان عىل شـعبنا اليمني، 
ومحافظـة الجـوف كانـت يومـاً مـن 
األيّـام منطَلًقـا ملرتِزقة العـدوان ووكَرا 
الباطلة  وعقائدهـم  الضالة  ألفكارهـم 
التي اسـتفحلت بأفـكار وعقـول أبناء 

القبائل يف األرياف واملدن». 
ويتابـع الخطيـب شـحن يف حديثـه 
اليـوَم  «نمتلـُك  «املسـرية»:  لصحيفـة 
الثقافـَة القرآنيـَة التـي هي هـدي الله 
وبالُغه ورسـالته إىل النـاس، وما علينا 
سوى تفعيلها ونقلها يف واقعنا لتصَل إىل 
أبناء شـعبنا بصورتها وحلتها اإليمانية 
التي تتقبلها الفطرة السوية فتخالطها 
والفـوز  الفـالح  إىل  صاحبهـا  وتقـود 
برضـوان اللـه، وها هي ثمـاُر املرشوع 
األُسـطورية  بمعجزاتها  تتجىل  القرآني 
منـذ الحرب األوىل عـىل محافظة صعدة 
ـس للمـرشوع القرآنـي  والقائـد املؤسِّ
سـيدي وموالي الشـهيد القائد حسـني 

بدرالدين الحوثي -عليه السالم-». 
الخطيـب  «أمـام  شـحن:  ويضيـُف 
مسـؤوليات كبـرية بقدر الخطـر الذي 
وصل إىل عمـق أفكار شـبابنا وأطفالنا 
ونسـائنا قبل نجاح املـرشوع القرآني، 
وهذا يتطلُب من الجميع تكثيف الجهود 
واألنشـطة التعبويـة؛ لتجفيف آثار تلك 
األفكار والسـموم الهدامة التي حاولت 
حرَق الدين ومسـَخ الُهــِويَّة اإليمانية 
وعرب قنوات رسـمية كمناهـج التعليم 
ووسـائل  وقنواتهم  ـابية  الوهَّ وخطباء 
الـذي  باالهتمـاِم  مشـيداً  إعالمهـم»، 
تعطيـه القيـادُة السياسـية والثوريـة 
ملواجهـة الحـرب الناعمة التـي تحاول 
نزع الغـرية والرجولة من أبناء شـعبنا 
لكي نـرى الجرائَم واملحرمات وال نحرك 
سـاكناً؛ فيسـهل لهم ابتالعنا، واحتالل 
أرضنـا ومصادرة قرارنـا ونهب ثرواتنا 
محـاوالت  هـذه  وكانـت  ومقدراتنـا، 
ليسحبوا منا دينَنا، لكن القيادة ووعيَها 
وبصريتها القرآنية كانت لهم باملرصاد، 
وسـنكون بإذن الله خريَ من يمثل هذه 
القيادة أمام أبناء مجتمعاتنا قوالً وفعالً 

وسلوكاً، والعاقبة للمتقني». 

الطصاء  الــتــعبــغ:  الــســقطــئ    
السطماء  دور  غــســجز  الــمــعجــع 
والثطئاء شغ تعسغئ الظاس بصداغا 
افوصاف وغعجث أضبر طظ 100 ألش 

طسةث 80 % طظعا بثون وصش 

سطى  ترغخعن  ظحطان:  أبــع    
تسالى  اهللا  أطر  طا  وشص  المدغ 
أراد  ضما  الجضاة  شرغدئ  لاصثغِط 
طسظغعن  والثطئاء  والسطماء  اهللا، 

باعجغه الظاس لاسطغمعا 

استطالع

السصافحتظاملطري
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طتمث غتغى الدطسغ
 

مـن عاش عىل الوهـِم والكذِب واالفرتاِء سـيحُصْد ُكـلَّ 

ذلـك يف سـجلِّ تاريخه املعـاِرص والقادم، وَمـن راهن عىل 

العـدّو واملحتّل وباع بلـده بثمن بخس سـيحُصْد ما زرع، 

ومـن دافع عن قضية أرخص ما فيهـا مبادئها ومتبنيها؛ 

فالنهايـة هـي الُخرسان، ومـن ذهب يف االتّجـاه الخاطئ 

سـيصطدم بالجدار مهما طال املشـوار، ومـن اعتقد أنه 

سيقبُض ثمَن وطِن ثالثني مليوناً بمفرده سيموت بأيادي 

أبنائه، تلك قواعد ثابتة ال غبار عليها. 

أتسـاَءُل بعـَد اليوم: ما هـو الُعـذُر وما الُحّجــُة التي 

سـيتخذُها العدوُّ ومرتِزقتُه لتربير الحرب عىل اليمن، بعد 

أن انكشف ما كنا نعرُفه من اليوم األول، واتضحت األمور جلية ملن كان 

يغالُط نفَسه وهو يعرف أَيْـضاً؟! 

من يالحظ اإلعالم العربي يف العرص الحايل يكتشـف أنه يقوُم برتتيب 

األولويـات حسـب مـا يريد وليـس وفقـاً ألهميّـة القضيـة ومكانتها 

املسـتحقة؛ ففوز ناقة سيدة صاحب السمو أهم من العمليات الفدائية 

يف القـدس، ومصمـم فسـتان الفنانـة الفالنية أكثـُر أهميّـًة من آالف 

الضحايا الذين يسـقطون؛ بفعل السياسات الغبية، إنها لعنُة السياسة 

اإلعالمية للسياسات القذرة التي تحاوُل أن تحرَف البُوصلة وتعيَد ترتيَب 

القضايا؛ لتعيَد ترتيِب عقولنا واهتماماتنا. 

املفارقـة العجيبة نجدها اليوم يف خضم تجلياتها بال عتمة أَو ديكور، 

فلـو افرتضنـا أن الـذي ظهر يف شاشـات التلفزة أَو يف مواقـع التواصل 

االجتماعـي صورة أَو فيديـو لضابط إيراني يف صنعاء بـدالً عن صورة 

الضابـط األمريكـي الظاهـر يف الغيضـة بمحافظة املهرة، مـاذا كانت 

الردود؟ وكيف سـتعنون قناة الحدث الخرب يف أخبار التاسـعة مسـاء؟ 

وبأي خط عريض سيكون العاجل وأكيد باللون األحمر تليها التحليالت 

واالسـتضافات والتوقعـات والرباهـني الخياليـة تجعل العالـم العربي 

يتَحّرك عرب ثورة إعالمية عن املد اإليراني املسـلم الذي اتخذوه شـماعة 

لتدمري بلد عربي مسـلم هو اليمن السعيد، وهل وجود الضابط اإليراني 

يف صنعـاء أكثر خطراً من وجـود األمريكي والربيطانـي واإلرسائييل يف 

سقطرى واملهرة وحرضموت وغريها؟

املتابـع واملالحظ واملطلـع العربي أال يـدرك معنى هذا 

االسـتغفال من قبل اإلعالم السعودّي اإلماراتي، أال يكفي 

أنه صـور لنـا التطبيع مع العـدّو اإلرسائييل بأنـه إنجاز 

عربـي يخـدم القضية الفلسـطينية ولكن بـدون القدس 

واألقـىص، أال يكفي هـؤالء العمالء عبثـاً بعقلية املواطن 

العربي واليمني املرتِزق بوجه الخصوص. 

ورسـالتنا واضحـة أَيْـضاً بال مبالغـة للمرتِزق اليمني 

الـذي باع بالده ألتبـاع اليهود والنصارى، كـم هو ندمكم 

إن كان فيكـم دم، أال يعجبكـم منظر القادة العسـكريني 

الغربيـني يتجولـون يف بلدكـم دون علمكـم أال يرضيكم؟ 

أن تسـجل جزيرة سـقطرى عرشات اآلالف من السياح بدمغة وتأشرية 

دخـول مـن أبوظبي؟، أال يكفيكـم ُكـّل هذا العبث؟، كـم قبضتم ثمناً؟ 

وبـأي وجـه أَو تاريخ سـيخلد عمالتكـم؟ ال يشء من الثوابت تسـقط 

بالتقادم سـتدفعون الثمن قبل أسـيادكم املحتّلني وسـتذكرون ما قلنا 

لكم والله املستعان عىل ما تصفون. 

وعىل شـماعة املد اإليراني العبثية واملرسحية الهزيلة تتفاجؤون أيها 

املرتِزقـة بخرب عاجل من الريـاض بأن هناك اتّفاقات إيرانية سـعوديّة 

وفتح سفارات للبلدين خالل شهرين، يا رباه، واملد اإليراني أين ذهب؟ 

إن عـادت الحـرب سـنرضب بصواريخنـا الريـاض ونقـول نحارب 

املـد اإليراني يف السـعوديّة، فهذه الحّجـة وجدت لها قبوالً يف السـنوات 

األخرية مع بعض العربان، فهل سـيتقبل العالم العربي حجتنا نفسـها 

عندما نرضب الرياض، أم أن لكل عذر عمر افرتايض ينتهي متى ما أراد 

املستخدم إنهاء القصة؟ 

َواألهم مما سـبق أين عمالئكم الذين يعنونـون صحفهم ومواقعهم 

بهذا املد اإليراني، ما هو وضعهم؟ كيف مسـتقبلهم؟ ماذا سيقولون يف 

قنواتهـم بعد اليوم وهم يرون إيران ليسـت يف صنعاء كما قالوا لهم بل 

هي يف الرياض! ربما أن عيىس الليث كان يقرأ املستقبل جيًِّدا، َحيُث قال 

قبل سنوات «صنعاء بعيدة قلو له الرياض أقرب»!!. 

طظخعر الئضالغ
 

 صنعـاُء األبية هـي العاصمة الوحيدة للقـرار اليمني، 
وليس هناك أية عاصمة أَو دولة أَو جهة أُخرى غريها عىل 
وجه األرض تملك حق القرار؛ لتحقيق السـالم يف املنطقة، 
وفيها القيادة الوحيدة القادرة عىل إحداث التغيري الحقيقي 
ـة اإلسـالمية  للواقع العربي، وتقديم الحلول الواقعية لألُمَّ
وقضاياهـا العادلـة، وعىل رأسـها القضية الفلسـطينية 
وإنهـاء العدوان عىل اليمـن؛ ألَنَّها تملك القـرار الحقيقي 
ــة بكل أقطارها من  واملرشوَع الشامل املتجه لحماية األُمَّ
اخرتاق األعداء، ومواجهة وإفشـال مخّططاتهم، منطلقًة 
ــة  من املـرشوع القرآني القـادر عىل إنقاذ وإصـالح األُمَّ

بكل مكوناتها، وتطهريها من مظاهر الفرقة واالنقسامات 
وإخراجها من بؤرة الرصاع إىل ساحة الَوحدة والقوة واالقتدار؛ ملواجهة 

العدّو املشرتك واألوحد واألبدي والتاريخي لها. 
صنعاُء 21 سـبتمرب غـريُ صنعاء ما قبل 21 سـبتمرب 2014م، وهي 
مـن تمثـل ُكـّل مواطن يمنـي يف أية محافظة وعـىل أي ذرة تراب تقف 
قدماه من األريض والجزر واملياه اليمنية، وليست أَداة وظيفية لدولة هنا 
أَو هناك تفاوض باسـمها وتسـتثمر يف تضحيات شعبها، وصنعاء التي 
تحسب حساب مصالح ُكـّل أبناء الشعب املتطلعني للحرية واالستقالل 
من ُكـّل أشـكال التبعية والوصاية واالستعمار األجنبي، تمتلك املرشوَع 
الوطنـي القائـم عىل العدل والقسـط، وال يحـق ألية دولـة أَو أي نظام 
ُل  سيايس أيٍّا كان موقعه أَو قدر العالقات والروابط املشرتكة معه التدخُّ
يف شـؤون شـعبها أَو اإلنابة عنه أَو التنازل عن ذرة من مصالحه وترابه 

الوطني.. 
ومـن هذا املنطلـق نقول بالفم املـآلن: إننا بعون الله تعـاىل، والتأييد 
الشعبي قادرون عىل مواصلة الصمود، وخوض معركة التحرير الشاملة 
لكل الرتاب الوطني من أطماع الغزاة واملحتّلني، وإنهاء تواجدهم املؤقت 

عىل بعض الجزر واملحافظات اليمنية.
صنعاء حارضة ومنذ السـاعات األوىل لنجاح ثورتها التي قدمت أمام 
العالـم اتّفـاَق السـلم والرشاكة لكل الفرقـاء السياسـيني، ولكل الدول 
ــة،  املتطلعة؛ لبناء عالقات ندية معها، مبنية عىل تطلعات شـعوب األُمَّ
ووفق املنهجية القرآنية الجامعـة التي قدمها املرشوع القرآني بما فيه 

من العدل والرحمة للبرشية جمعاء، باستثناء فتِح أيِة عالقات مع كيان 
العدّو الصهيوني الغاصب، وأية دولة تسـتمر يف التدخل يف شؤون اليمن 

الداخلية. 
وإذا كانـت 8 أعـوام من الصمـود والتضحية لشـعبنا 
اليمني ولقيادتنا السياسـية والثورية لم تثبت للسعوديّة 
واإلمارات ومن ورائهما أمريـكا وكيان العدّو الصهيوني، 
عجَزهم عـن إخضاع هذا الشـعب، وإرغامه عىل الصمت 
ـا لحـق به مـن الجرائـم البشـعة والتدمـري املمنهج،  َعمَّ
وعـن تعرض السـيادة اليمنية لالحتالل مـن قبل القواعد 
العسـكرية األمريكيـة الربيطانيـة والصهيونية يف بعض 
املحافظات والجزر؛ فصنعاء وشعبها وقيادتها ُمستمّرون 
يف املواجهة، ويعتـربون أن التبعية ألي طرف كان خروًجا 
عـن القيم الوطنية والدينية واإلنسـانية، بل وخروًجا عن 

ـة ولدماء الشهداء وتضحياتهم.  الحق وزيغاً عن الهدى وخيانًة لألُمَّ
مـن يُـِرْد تحقيَق االسـتقرار، واألمان لبلده وشـعبه فعليـه مراجعة 
حسـاباته، وتغليب مصالح اآلخرين املرشوعة عىل أطماعه ومشـاريع 
ل  أسـياده غـري املرشوعـة، وما عـىل النظام السـعودّي اليوم غـري تحمُّ
املسـؤولية التاريخيـة، والنـزول مـن الشـجرة األمريكيـة الصهيونية 
وأطماعها يف املنطقة عىل امتداد الخارطة العربية واإلسالمية، والتحاور 
مع القيادة اليمنية يف صنعاء وتنفيذ رشوطها؛ لتهيئة األرضية املناسبة 
إلعـادة وترميـم العالقـات، وإْمَكانية توحيـد الجهود وفتـح صفحات 
جديدة تضّمد الجراح وتوحد القوام؛ للثبات أمام املحتّل الصهيوني ومن 
ِتها من أية قوة أجنبية أيٍّا  معـه من القوى الغربية، وتطهري املنطقة بُرمَّ

كانت ذرائُعها ومسوغاتها املضللة. 
ولذلك َفـإنَّ صنعاَء وشـعبَها تراِقُب عن َكثٍَب التَحّركاِت الدبلوماسيَة 
السـعوديَّة ومقاصَدهـا يف اآلونة األخـرية، بنوع مـن الرتحيب والتطلع 
والرتقب ملا سينتج عنها خالل األيّام القادمة، وملا سيعود به فريُق لجنة 
األرسى كمـؤرش أويل، وملا سـتعلنُه قيـادُة دول العـدوان والحصار من 
رفـع لعدوانها وحصارها ودفع التعويضات؛ ما لـم فهي يف ذات الوقت 
متمسـكٌة بميثاق الشـهداء وتضحياتهـم، ومعاناة الشـعب وصموده، 
وكلُّهـا إيَمــاٌن بالنرص والثبـات عىل املوقـف الحق والقضيـة العادلة، 
وجهتُها األوَىل هي ِوجهُة الشعب، املتمثلة يف رفد الجبهات باملال والرجال 
حتـى تحقيق النرص أَو عدول قيادة دول العدوان عن مرشوعها الطامع 

يف مقدرات وثروات الشعب اليمني وموقعه الجيوسيايس. 

خظساُء ساخمُئ الصرار

خظساء بسغثة.. الرغاض أصرب 

شطسطغُظ التاضرة 
غمظغًا   

طرتدى الةرطعزي
 

الفينـة  بـني  مـا 
وعـىل  واألُخـرى 
تجـد  السـاعة  مـدار 
الواقع  عـن  الحديـَث 
يالِمـُس  الفلسـطيني 
اليمنـي،  الواقـَع 
التفاصيـُل  تتحـدَُّث 
وتصـُف  واملتفرقـات 
فلسـطني  أن  األحداث 
واإلنسـاَن  -األرَض 
والعقيـدَة واملقدسـات- حـارضٌة وبقـوة يف وجدان 

وواقع ُكـّل رشفاء وأحرار اليمن. 
املسـاجد  يف  ينقطـع  ال  فلسـطني  عـن  حديثُهـم 
الطرقـات  ويف  يتناقشـون  املجالـس  ويف  يتحدثـون 
وحتى يف املستشـفيات وبـني أرسة املرىض والجرحى 
فلسـطني حـارضة وبقـوة ويف املنابـر يخطبون عن 
فلسـطني القضيـة املركزيـة واألهـم عىل مسـتوى 
السـاحة العربية كواقع يماني ال تغيب فيه فلسطني 
ذات الرداء العربي املسـلم واألصـل الجهادي املقاوم 

ُهــِويَّة وعقيدة. 
فلسـطني حارضة يف وجدان ُكــّل يمني ولم تِغب 
يف مختلف املناسبات واالحتفاالت الرسمية والشعبيّة 
املسـريات  ُكــّل  يف  الفلسـطيني  العلـم  يِغـب  ولـم 
والفعاليات الثورية للشـعب اليمني الذي ينبُُض قلبُه 

بحب وعشق فلسطني حتى الثمالة. 
هكـذا تبدو الصـوُر يف ُكـّل املسـريات التي يحييها 
اليمانيـون، تحـُرضُ فلسـطنُي: قضيًة وهدًفـا، رايًة 
ومقّدسـاٍت، وأرًضا وإنسـانًا ُوِلَد من رحم املعاناة..، 
مجاهٌد لطاملا أسقى الصهاينة سموم العذاب ألواناً. 

ة،  َمَحـالٌّ تجاريـة ومؤّسسـات حكوميـة وَخاصَّ
مستشـفيات مـدارس وجامعـات وشـوارع وبلدات 
وقرى وأفراد، ذكوٌر وإناث كثريٌ منهم تسـموا باسـم 
حـركات  بأسـماء  مجاهديهـا  بأسـماء  فلسـطني 

املقاومة وقادتها وشهدائها. 
حتى األطفاُل الصغاُر يف املراحل الدراسية واألعمار 
األوىل ال حديـث ينسـجمون معـه إّال الحديـث عـن 
فلسـطني عن القدس عـن األقىص عن غـزة بمدنها 
وبلداتهـا الحرة عن الضفة الغربيـة ومدنها وبلداتها 
الحـرة واملحتّلـة عـن مخيم جنـني عـن نابلس عن 
حماس عن الجهاد عن كتائب القسام وعرين األسود 
عن تضحيـات أبنائهـا املجاهدين عن الشـهداء عن 
الجرحـى عن األرسى عن القادة العظماء واملخلصني 
وعـن ُكــّل يشء له عالقة بفلسـطني الجـزء الذي ال 
يتجـزأ من الجسـد العربي والجزء األهـم وهو القلب 
النابـض بالعروبـة وقيـم الفضيلة؛ فلـوال مجاهدو 
وشـعب ومقاومة فلسـطني ما كانت العرب حارضة 
اليوم ولوال فلسـطني الخط الدفاعي املتقدم والنسق 
الصهيونيـة  الحـرب  آلـة  وجـه  يف  األول  الهجومـي 
وقطعان أحفـاد القردة والخنازيـر لتوغلت إرسائيل 
عسـكريٍّا نحو األمـل الكبري واملـرشوع الخبيث الذي 
جمعهم وأتى بهم إىل فلسـطني تمهيداً لالستيالء عىل 
املنطقـة العربية من القدس حتـى مكة ومن الفرات 
إىل النبيـل وهو املـرشوع والحلم الكبري الذي يسـعى 
الصهاينة بمسـاعدة أمريكا الشيطان األكرب ولقطاء 

املنطقة من الخونة والعمالء واملطبعني لتحقيقه. 
اليـوم ومع تزايـد العمليات االستشـهادية لرجال 
املقاومة والجهاد الفلسـطيني ضد الكيان اإلرسائييل 
تتنفـس اليمـن الصعـداء وتتنـاىس ما هـي فيه من 
حصـار وعـدوان ُفرض وأعلـن عنُه مـن أمريكا من 
واشـنطن خدمًة لهذا املرشوع الذي يقاتل الصهاينة 
ويتوسـع بمسـتوطناته لتحقيقـه إن نحـن تغافلنا 
عنـه وتركنـاه يعبـث بفلسـطني األرض واإلنسـان 

واملقدسات. 
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ليسـت بالرسـالة األوىل ولن تكون األخرية؛ 

فليعلـم اإلرسائييل ذلك، مـا دام يرسح ويمرح 

ويقتل أبناء الشعب الفلسطيني بدٍم بارد.

أرسـلت قيـادُة القسـام إىل ضبـاط ووزراء 

الكيـان الغاصـب رسـالتَها الثانيـة ونفـذت 

تهديدهـا؛ فلطاملا قدمت «حماس» كوكبًة من 

الشـهداء القادة والعلماء والنخب السياسـية 

العالـم  ومنهـم  املهنـدس،  منهـم  والفكريـة 

التكنولوجي، واملثقف املشـتبك، ورجال الدين، 

وضحت ألجل شـعبها وما زالت تضحي وتزف 

خرية شبانها يف مناطق االحتالل وغزة العزة.

وها هي اليوم تعتمد تكتيَك عمليات «الذئب 

املنفـرد»، َوتطلق هـذه التسـمية عندما يقوم 

شـخص واحد بتنفيـذ عملية بطوليـة، فكما 

هناك مصطلح «الخاليـا النائمة» أَيْـضاً هناك 

«الذئب املنفرد».

عملية «حوارة» التي نفذها بطل من أبطال 

القسـام ومىض بعيداً؛ كي ال تنال منه األنظار 

الحاقـدة، ثـم عانـق الشـهادة بعـد الحصار 

واالقتحـام مـذالً عـدوه الـذي قـدم ليغتالـه 

بمواكٍب عسكرية!

ليأتـي الرد الثانـي املوقع بالـدم الطاهر يف 

عمق تل أبيب وشـارعها الحيوي (ديزنغوف)، 

الـذي سـبق أن ُعمـد بدمـاء الشـهداء الذيـن 

ارتقـوا قبـل أن يلتحق بهم وبعرس الشـهادة 

«معتز الخواجا»، «املعتز» الشـامخ شـاهدناه 

قبـل ٣ سـاعات من تنفيـذ العمليـة البطولية 

يجلس يف مقهى بشـارعهم «االرسـتقراطي» 

ويـرشب قهوته بهدوء، ويتأملهم بعني األسـد 

والطمأنينـة «تُزين» محيـاه.. وكيف ال؛ وهو 

شهيد الله سريتقي بعد ساعات؟

قطعـان  والحـق  املغـوار  الفـارس  تقـدم 

مسـتوطنني الذين هربـوا والخـوف يتملكهم 

من بطٍل واحـد فقط، أصاب ٥ منهم بني قتيل 

وجريح؛ فما بالكم بمجموعات من األبطال إن 

انترشت يف «تل أبيبهم»؟!

عرضت املحطـات العربية مقابالت عدة مع 

قطعان املسـتوطنني الذين عربوا عن خوفهم: 

«إنهم يشـعرون بالرعـب أثنـاء مرورهم من 

شـارع ديزنغوف؛ بَسـبِب كثرة العمليات التي 

نفذت فيه».

حسـناً هـذا هدفنا أن نرعبكـم، ومن ينىس 

العملية الثورية لوسيم الشهداء «رعد الخازم»، 

الـذي أرعبهم داخل املقهـى وقتل العديد منهم 

وجـرح، مىش واثق الخطـوات كالنمر بعد أداء 

واجبه الوطنـي والجهادي، وضع جيش العدّو 

آنذاك يف حالة إرباك ومنع التجول يف «تل أبيب» 

كما منعها باألمس األول «املعتز»!

«كتائب القسـام» تطور قدراتها العسكرية 

والصاروخيـة،  والدفاعيـة  منهـا  الهجوميـة 

واهـٌم من يظـن أن املقاومة تهدأ أَو تسـرتيح 

اسـرتاحة املحارب، ولكن لكل مرحلة تكتيكها 

العسـكري الخـاص؛ إذ ليـس مـن مقتضيات 

الحرب أن «تزغرد» أصـوات الصواريخ دائماً» 

وتتأهـب املنصات كما يعتقـد البعض، فهناك 

مرحلة إعداد تستغل فيها املقاومة ُكـّل دقيقة 

للتجهيـز وعنوانهـا الهجـوم وليـس الدفـاع، 

وستشـاهدون نخبة جيش القسام يف شوارع 

«تل أبيب» ويف بث تلفزيوني مبارش!

جيـش االحتـالل الغاصب بـات يخىش من 

اقتحـام أي مخيـم أَو بلـدة فلسـطينية؛ ألَنَّ 

األبطال سـيتصدون لـه بإطالق النـار وبزخٍم 

كبري.

واملشـهد الـذي يفتخر بـه ُكـّل فلسـطيني 

وعربـي ال تنسـاه الذاكـرة عندما أطـل فدائي 

يف مخيـم جنني من الشـباك ونصفـه للخارج 

يمسـك به زميله يف «البطولة» ليصوب ويطلق 

النـار عـىل الجنـود الصهاينة الذيـن اقتحموا 

«مخيمه» ذا الرتاب الطاهر، نعم، ُكـّل حبة من 

تراب فلسـطني التي تحتضن األقىص الرشيف 

ا ووطنيٍّا وعربيٍّا  هـي مطهرة؛ ولذا ُوجب دينيّـٍ

تحريرها!

وقـد عرب ضابٌط من ضبـاط العدّو يف قيادة 

املنطقة الوسطى: «إن ما يجري هو حرب بكل 

ما للكلمة من معنى، وقدرة الفلسطينيني عىل 

القتال واالشتباكات تتحسن بشكٍل ملموس».

 وبعُد... َمن سيكوُن الذئَب املنفرَد التايل؟

أعتقُد أن انتظاَرنا لن يطوَل يا سادة.

* كاتبة لبنانية 

الحتات حاا* 

إن موقَع اليمن االسرتاتيجي املميَّز يف العالم 
جعل القوى الغربيَة االسـتعمارية الشيطانية 
تطمـُع يف اليمن؛ ولذلك قتلوا الرئيس الشـهيد 
إبراهيم الحمدي، ثم عيَّنوا الخائن عيل عبدالله 
صالـح، وبعـد الثـورة التي أطاحـت بحكمه؛ 
تمسـك الغرُب وأعوانُـه األعراُب بنائبـه الفاّر 
ـٍح وحيـٍد لرئاسـة اليمـن دون  هـادي كمرشَّ
منافس، لكن الشـعب اليمنـي رفض الوصايَة 
الغربيـة األعرابية الخليجية، وقـّرر خلَع الفاّر 
هادي، وحينها رفض الغـرب وأعوانه األعراب 
وحلفاؤهـم من جيـوش الخيانـة ومرتِزقتهم 
من الدواعش اإلرهاب، وقّرروا تشـكيَل تحالف 
عـرشي مكوَّن مـن 10 مسـتعمرات أمريكية 

لشن الحرب اإلجرامية عىل اليمن. 
واألصلـب  بحضارتـه  األقـوى  اليمـن   -
بشـجاعته والثابـت بجيشـه ولجانـه يهـزُم 
القوى العظمى وعمالؤهم من األعراب، وخالل 
ثمانيـة أعـوام صمـد اليمـُن القـوي بقيادته 
والثابُت بشـجاعته والصامد بإرادته واملنترص 
بقوته والقـوي بحضارته، والثابت بشـجاعة 
قيادتـه الحكيمـة، وانتـرص عليهـم يف ُكــّل 
الجبهـات، وهـزم ُكـّل ما يملكـون من قوات، 
ورغـم امتالكهـم أحـدث األسـلحة يف العالـم 
ورغـم امتالكهـم أعـداداً كبرية مـن الجيوش 
واملرتِزقـة واإلرهـاب، ورغم امتالكهـم أقوى 
املعـدات العسـكرية إالَّ أن ُكــّل ذلـك لـم يُجِد 
نفعـاً أمام رجال الرجـال أبناء أعظم حضارة؛ 
فأحرقـوا اإلبرامـز بالوالعـات؛ كـي يؤّكـدوا 
للقوى الشيطانية موقَفهم الحق، قائلني لهم: 
إنكم مهما صنعتم من أسلحة؛ فنحن قادرون 
عـىل تدمريهـا وإحراقهـا بأضعف األسـلحة، 

وهي الوالعـات، لقد حّقق اليمـن االنتصاراِت 
والبطـوالِت واملالحَم واملعجزات خـالل ثماني 
سـنوات عـىل ُكــّل الجيـوش والقـوات وكّل 
املرتِزقـة والعصابات وكّل الدواعـش التابعني 

ململكة اإلرهاب ومشيخة املؤامرات. 
- اليمـن صاحـُب أعظم حضارة شـهد لها 
التاريـخ وشـهدت لها ُكـّل الكتب السـماوية، 
وكانت مقربًة للغزاة عىل مدار التاريخ وجهنَم 
الحمـراء لجيـوش ومرتِزقـة العـدوان، كانت 
اليمـُن مقـربًة لألحبـاش والرومـان والُفرس 
واإلنجليز  واألتـراك  والعثمانيني  والربتغاليـني 
واملرصيـني، وقـد تحّولـت أرُض اليمـن منـذ 
ثمانية أعـوام وحتى اآلن إىل أكِرب مقربة للغزاة 
يف تاريخ البرشية؛ فقتل فيها مئاُت اآلالف من 
جيـوش ومرتِزقة العدوان جاؤوا من 6 قارات، 
لقد حجزت اليمـن مئات اآلالف من التصاريح 
لجهنـم الحمـراء مـن الغـزاة، وكان يل مقـال 
سـابق بعنوان الحديدة حجـزت 30 ألف مقعد 
يف جهنـم، كتبته أثناء هجوم دول العدوان عىل 
الحديدة قبل سـنوات، لكنهـم نجحوا يف إغالق 
البـاب الـذي كنت أكتـب فيـه بالكامـل، وتم 

استبداله بآخر، إن اليمن.
ـا يحـدث يف اليمن من  - العالـم أعمـى َعمَّ
جرائـَم خالل ثمانيـة أعوام؛ بَسـبِب مقاطعة 
ِه من الشيطان األكرب والصهيونية  اإلعالم املوجَّ
العامليـة لجرائم اإلبادة يف اليمـن والدمار الذي 
لحـق باليمـن مـن تدمـري كامـل شـامل لكل 

املؤّسسات فيه. 
وأتسـاءل: ملـاذا العالـم ال يتجاهـل حقوق 
الحيوان، بل تجاهل اإلنسـان وحقوق اإلنسان 
بالكامل يف اليمن؟! وخالل ثمانية أعوام تجاهل 
العالـم جرائم اإلبادة ضد أطفـال اليمن والتي 
ارتكبتهـا دول العدوان، وأخص بالذكر مجزرة 

ضحيان، كما تجاهل العالم الحصار املفروض 
عىل شعب اليمن وكّل األدوية واألجهزة الطبية 
ممنوعة عىل اليمنيني؛ بَسـبِب الحصار الخانق 

عىل اليمن.
- لـم تصُمْد بغداد سـوى 20 يومـاً ودخلها 
االحتـالل األمريكـي، وصمـدت لبنـان ثالثـة 
وثالثني يوماً وانترصت عىل الكيان، لكن اليمن 
صمـد 2930 يومـاً، وأعتقد أنـه أطول صمود 
يف التاريخ؛ فلو شـنوا هـذه الحرب عىل أمريكا 
ـام وانتهـى األمر، لكن  الستسـلمت خـالل أَيـَّ
اليمن املعتـزَّ بحضارته وتاريخه وقوته، صمد 

وصرب وانترص ملا يقارب ثالثة آالف يوم.
- دول العدوان تسـلُِّم لألمريكي واإلرسائييل 
مواقعهـا يف اليمـن.. صـدق أنصـاُر الله حني 
أطلقوا عليـه العدوان األمريكـي؛ فهو عدوان 
أمريكـي فعليـاً؛ فمـن أمريكا أعلنـوا العدواَن 
عىل اليمن، وشاركت طائرات أمريكا يف قصف 
اليمن، وبأسلحة وقنابل أمريكا املحرمة دوليٍّا 
ُقصف اليمن، وأمريكا هـي التي ترُفُض إنهاء 
العـدوان وفـك الحصار عن اليمـن منذ ثمانية 
أعوام وحتـى اآلن، وقد اعرتفـت دوُل العدوان 
وسـلمت  إرسائيـيل،  أمريكـي  عـدوان  بأنـه 
مشـيخُة املؤامرات العديَد من املواقع يف اليمن، 
وقـد سـلمت مملكـة اإلجـرام مواقـَع لقوات 
وحرضمـوت،  املهـرة  يف  األمريكـي  االحتـالل 
وسـلمت مشـيخة املؤامرات مواقع يف جزيرة 
سـقطرى للصهاينة، وسـّلمت أَيْـضـاً مواقَع 
لقـوات االحتالل الربيطانـي والفرنيس؛ ولذلك 
أطالب أنصار الله بقصف ُكـّل مواقع االحتالل 
يف اليمن، وحينها سيهربون دوَن رجعة.. وَمن 

عاش ذكَّر. 

* كاتب مرصي

ام» وّصع بالثم شغ «تض أبغإ»! «الصسَّ
 الثئإ المظفرد.. َطظ؟

8 أسعام طظ الترب افطرغضغئ وخمعٌد غماظغ

لطئاتبغظ سظ السقم: 
الطرغُص غُمـــرُّ طظ 

خظساء  
دغظا الرطغمئ

 
الجمهوريـة  بـني  املـربم  االتّفـاق  لخـرب  كان 
اإلسـالمية واململكة السـعوديّة عىل عودة العالقات 
بينهما برعايـة صينية ردود فعل مختلفة، فما بني 
راض مؤيد وآخر معارض َوساخط، وبينهم أَيْـضاً 
املستهجن الشامت بالسـعوديّة التي يتفق الجميع 
عـىل أنها قـد ضاقت ذرعـاً من حربها عـىل اليمن، 
والتـي أَدَّت إىل تفاقم األزمات االقتصادية يف مملكة 
النفـط والحج، َوأصبحـت عرضًة لالبتـزاز الغربي 
تحت مـربّر الحمايـة، وفقدت سـمعتها ومكانتها 
ــة، وبات اإلرهاب هو  كدولة إسـالمية جامعة لألُمَّ
تهمتها كمكافأة لها نظري خدماتها ألمريكا، وأمام 
العالـم انكشـفت زيف تلـك املربّرات التي سـاقتها 

لعدوانها عىل اليمن!! 
فبدايًة مـن «الرشعيـة املزعومـة» وإعادتها إىل 
صنعـاء كان مربّرهـا األول، مع أن رئيسـها آنذاك 
رصح بتفاجئـه من قـرار الحرب وأنه لـم يعلم به 
إال أثناء طريقه للهـرب؛ ما جعله يفر إىل أحضانها 
مصدقـاً أنها ألجلهم تحـارب؛ فمـا كان إال جعلته 
ورشعيته شـماعة لعدوانهـا، ومزقتهم رش ممزق 
وفرقتهم إىل نخب ومليشـيات متناحرة ال تملك من 
قرار أمرها شـيئاً، وأصبح الحل والعقد بيد السفري 
السعودّي وما عليهم إال التوقيع مرغمني وصاغرين 

من داخل مقرات إقامتهم يف فنادق الرياض!! 
ثم نأتي إىل املربّر اآلخر والذي يتلخص يف محاربة 
املـد اإليرانـي وحمايـة امليـاه اإلقليميـة واملنطقة 
مـن خطـر املجـوس وأذيالهـم «الحوثيـني»، وهو 
مـربّر صدقه ضعـاف النفوس ممن باعـوا أرضهم 
وأنفسهم للشيطان، لكن ذلك نقضه مؤّخراً االتّفاق 
املربم بني إيران والسعوديّة بعد عداوة دامت لعقود 
ولها سـخرت السـعوديّة كامل طاقتهـا لتصويب 
ـــة نحـو إيران، ولـم تتورع عـن مد يد  عـداء األُمَّ
التطبيع إلرسائيل املستفيد األول من عداوتها تلك!! 
وقـد جاء هذا االتّفـاق ليتيقن من ال يزال يف قلبه 
مـرض، من أن الحرب عىل اليمـن لم تكن إال خدمًة 
ألمريـكا أوالً، وحقداً عىل اليمنيني وطمعاً باألرايض 
اليمنيـة ثانيـاً؛ بدليـل تواجدهـم يف املـدن التي لم 
تطالها قذائف الحرب َوالبعيدة ُكـّل البعد عن قوات 
صنعـاء كحرضمـوت وسـقطرى واملهـرة وإليها 

جلبت األمريكي والربيطاني. 
إذاً هي حرب دخلتها اململكة متوكلة عىل أمريكا 
ومتكئـة عـىل اقتصادهـا ومالهـا، ومـا علمت أن 
املتغطـي بثـوب أمريكا عريـان َوأن املـال ال يصنع 
النـرص ملـن ال يملك قضيـة محقة مهمـا جلب من 

القوة أعتاها وأشدها. 
تجـِن  لـم  الثمانيـة،  عدوانهـا  سـنوات  خـالل 
السـعوديّة إال فشـل مصحوب برصيٍد ال متناٍه من 
الجرائم بحـق األبريـاء الذين جابهوها بـكل إراَدة 
وقوة، وجعلـوا أمرائها يعضون أصابعهم العرشين 

ندًما عىل قرار حربهم عىل اليمن. 
وباتـوا اليوم يسـتجدون مـن يأتي لهـم باألمن 
ويفتـح لهـم طريقـاً للخروج مـن هـذه الورطة، 
لكنهم يبحثون عن السالم يف غري موارده ويطلبونه 
من يد من ال يملكـه، ليكون مقرهم األخري طهران 
وتحـت أقـدام إيران عدوهـم اللدود ارتمـوا ظناً أن 
قـرار إنهـاء الحـرب بيدها وأن السـالم مـع اليمن 
بالضغـط عليها هـو عاقبـة اتّفاقهـم، ويف الوقت 
ذاتـه يتجاهلون صنعـاء ويتعففون عن مد أيديهم 
لقادتها، وال يزالون ينكرون بنرجسـيتهم املعهودة 
أن صنعـاء هـي الوحيـدة القـادرة عـىل أن تمنـح 
السـعوديّة سـالماً وأمناً إذَا ما نظرت لليمن كدولة 
ِنــــــدٍّ ولها كامل سـيادتها، َوتخلت عن نظرتها 
الدونيـة والدنيئة لها، واسـتجابت لكامل رشوطها 
بـدءاً مـن امللف اإلنسـاني الرشط الرئييس للسـالم 
ضمن االسـتحقاقات الوطنية التي يجب أن ينصاع 

إليه هذا العدّو الجبان. 
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السغث تسني بثر الثغظ التعبغ.. طظ العقدة إىل طسراج الحعادة (السغث تسني بثر الثغظ التعبغ.. طظ العقدة إىل طسراج الحعادة (22))

سئث الرتمظ طتمث تمغث الثغظ:
رشع الحسار يف جاتئ الةاطع الضئري بخظساء:

كانـت أول (خطـوة عملية) يف هذا املـرشوع هو رفع 
شعار: (الله أكرب.. املوت ألمريكا.. املوت إلرسائيل.. اللعنة 
عىل اليهود.. النرص لإلسالم) والتي كان لها ارتداداتها منذ 
انطالقتها، حيث تداعت السفارة األمريكية لهذا الشعار، 
وخاصة بعد رفعه يف جامع اإلمام الهادي (عليه السالم) 
يف مدينة صعدة، ويف سـاحة الجامع الكبري بصنعاء، مما 
جعل السفري األمريكي يف ذلك الحني (أدموند هول) يقوم 
ببعض الجـوالت امليدانية يف صنعاء وصعدة، بتوجيٍه من 
البيت األبيض لتكثيـف تحركاته، وخصوصاً يف محافظة 
صعـدة ليلتقـي بمسـؤويل املحافظـة، وبعـض شـيوخ 
القبائـل، ويحرضهـم عىل السـيد (حسـني) وعىل طالبه 
وأتباعه املؤمنني؛ فنزل ليطوف سـوق السالح يف منطقة 
ه بسـحب األسـلحة من السوق،  (الطلح) يف صعدة، ووجَّ
ـه بخدش الشـعار من عـىل جـدران املحافظة،  كمـا وجَّ
وبعـض مديرياتهـا، وأعلن حينها خشـيته عرب وسـائل 
اإلعالم من: (تحّول عداء الشـعب العربي ألمريكا إىل عداء 
ديني). كما رصح أيضاً لوسائل اإلعالم بقوله: (تستشعر 
حكومة الواليات املتحدة األمريكية ما يشكله حسني بدر 

الدين الحوثي من خطر عىل مصالحها يف املنطقة).
حينها تحرك املؤمنون الذين استشـعروا مسؤوليتهم 
لريفعـوا الشـعار يف سـاحة الجامع الكبـري بصنعاء من 
كل جمعـة، حيث أن رمزية هذا املعلم اإلسـالمي األصيل 
وغريهـا مـن العوامل هو ما جعل (الشـهيد القائد) يرى 
فيـه أول سـاحة للمعركة مع الشـيطان األكـرب أمريكا 
وإرسائيل، فكان السـيد (حسـني) حريصاً عىل أن يكون 
الجامع الكبري هو أول انطالقة للشـعار يف صنعاء؛ حيث 

قال يف ذلك -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه-: 
((القرآن هو يبني النفوس بتوفيق الله عىل هذا النحو، 
وا،  أن تظهـر مثالً فئـة صادقة، يُسـجنوا وال يبالوا، يُكربِّ
ويسافروا إىل هناك يكربوا، قد أصبح الجامع الكبري أشبه 
يشء بعبـارة عـن ميدان - فيمـا بني النـاس، وفيما بني 
األمريكيني - مواجهة، هذه املواجهة لها آثار فيما يتعلق 
بالجوانب النفسـية، والجوانب التي يسـمونها: الجوانب 
السياسية، واملعنوية، لو لم تكن مواجهة مسلحة. هؤالء 
ون، وكل جمعة وهم أكثـر، وكل جمعة ما توقفت  يُكـربِّ
عـىل الرغم من أنهم يسـجنون، وكل أسـبوع يسـجنون 
عـدداً منهـم، بلغ يف بعـض الجمع إىل أن سـجنوا ثماني 
عرش شـخصاً، وبعـد كل جمعة يكـون عندهم خالص، 
يمكن أنهم قد نجحوا، أو ربمـا قد توقفوا، وتضعضعوا، 
يـن، وسـجنوهم، ورأوهم ثاني  وأيسـوا! ورأوهـم ُمكربِّ
جمعة مكربين، وهكذا، وهكـذا.. هذا يف األخري يعني: أن 
هذه أمة صامدة، وأنه هكذا يكون الناس إذا سـاروا عىل 

هدى الله)). (دروس رمضان - الدرس العارش)
وكان يقول -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه-: ((سـاحة املعركة 

بيننا وبني أمريكا الجامع الكبري)).
فكان لرفع الشعار يف كل يوم جمعة يف الجامع الكبري 
بصنعاء، ويف جامع اإلمام الهادي (عليه السالم) بصعدة، 
ويف العديـد مـن املناطـق األخـرى كان له صـدًى كبرياً، 

وكانـت تـرى فيه أمريـكا أعظـم من أي 
حرٍب عسـكرية تجاه مصالحها يف اليمن، 
واملنطقة. فكان مصدر إزعاج كبري ألروقة 

البيت األبيض، ومجلس الشـيوخ اليهودي 
يف واشـنطن، وذلك واضـح من خالل بعض 

ترصيحـات السـفري األمريكي التي 
ذكرناهـا، والتـي عـربَ فيهـا 

حكومتـه.  انزعـاج  عـن 
إىل  األحـداث  لتتجـه 
منحـى آخـر تمثـل يف 
محاولة تصفية القرآن 

(قيـادة  الكريـم 
وذلـك  ومرشوعـاً)، 

تكثيـف  خـالل  مـن 
األمريكية  الضغـوط 
بشـن  السـلطة  عىل 
حرب لتصفية السيد 
وتكبيـل  (حسـني)، 

ين.  أنصاره املكربِّ
واسـتباقاً  أنه  كما 

ومواكبـة  العسـكرية،  للحـرب 
للهجمـة اإلعالمية الكبـرية؛ فقد تم 

سـجن الكثري ممـن كانوا يرفعـون الشـعار وخاصة يف 
الجامـع الكبري، كما تم فصل العديد من موظفي الدولة، 
وطـالب املـدارس الذيـن كانوا يرفعـون شـعار الحرية، 
أو الذيـن كان يتم رفـع تقارير بحضورهـم محارضات 

ودورس السيد حسني بدر الدين الحوثي.

طعاجعُئ املحروع الصرآظغ:
لقد كان من بواعث الطمأنينة - كُسنّة ثابتة من سنن 
الرصاع بني الحق والباطل - أن تظهر العديد من الشواهد 
عـىل فعالية هذا (املرشوع اإللهي الكبري) الذي تحرك من 
خالله الشهيد القائد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- والتي تمثلت 
يف مواجهة هـذا املرشوع القرآني كمـا ُووجه يوم نزوله 

عىل قلب النبي محمد (صىل الله عليه وعىل آله وسلم). 
ففي هذه املرحلة تم مواجهة القرآن الكريم يف رؤيته، 
ودعوته، وثقافته، من خالل االسـتهداف الكبري للشـهيد 
القائد بكافة وسـائل االستهداف، حيث انربت جبهتان يف 
وجـه هذا املرشوع، واسـتمرت ملدة عامني قبل أن تشـن 

السلطة الظاملة حربها األوىل. وهاتان الجبهتان هما: 
- جبهة (دعاة الصمـت، والعجز، واليأس، واإلحباط، 
واالستسـالم، والخنـوع، واإلرجـاف، والتثبيـط) تحـت 
عناوين متعددة اسـتخدمت أكثر من قنـاع: فتارة تحت 

عناوين دينية، وتارة تحت عناوين سياسية.
- جبهـة (العمالـة، والنفاق، التي تمثلت يف السـلطة 
حينهـا؛ والتي أعلنت انضوائها يف التحالف األمريكي ضد 
ما يسـمى اإلرهاب) إضافة إىل بعض القوى السياسـية، 

واإلخوانية التي كان أبرزها حزب اإلصالح. 
وقد تم توظيف كافة الوسـائل ملواجهة هذه املرشوع 
القرآني عـرب ماكينة إعالمية ضخمـة تحركت لها كافة 
إمكانيـات السـلطة مـن قنـوات فضائيـة، وإذاعـات، 

وصحـف، وُكتـاب مأجوريـن، وتوجيه معنـوي، وكذلك 
تحـرك التكفرييـون، واإلخـوان املتأسـلمون مـن حزب 
عـرب  املفضـوح  وفجورهـم  بدلوهـم،  ليدلـو  اإلصـالح 
منابـر املسـاجد، وخطب الجمعـة، وتوزيع املنشـورات 
العلمائيـة،  البيانـات  ونـرش  واملحرضـة،  التكفرييـة، 
والَقـبَليـة، وجميعهـا كانت موجهة نحـو هذا املرشوع 
القرآني، ونحو شـخص السيد حسني بدر الدين الحوثي، 
بـدًء بنـرش الدعايـات، واألكاذيـب يف مواجهة شـخص 
السـيد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه- من خالل اتهامه بدعاوى 
ملفقـة: كادعاء (النبـوة) وتارة (اإلمامـة) وتارة أخرى 
(املهدوية)!! ووصوالً إىل تلفيق تهم سـخيفة: كالسـحر، 

وما شابه ذلك..
ويف مقابلـة أجرتهـا قناة الـ (بي بي يس) مع السـيد 
حسـني بدر الديـن الحوثي اعترب -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- 
أن جميع الدعايات التي شـنتها السلطة، وحلفاؤها من 
التكفرييني واإلخوان املتأسلمني إنما كانت مجرد غطاء، 

وتربيرات لشن الحرب. ومما قاله يف هذه املقابلة:
((املسألة دعاية، أنا أريد أقول لك إن كل الدعايات التي 
قالوها إنمـا قالوها من بعد الحملـة للتضليل، ليصنعوا 
غطـاًء ليرضبونا تحت هـذا الغطـاء، وإال فالحملة هي 
امتداد ملا عملوه من سـجون، ومعامالت سـيئة من أجل 
إسـكات أي صوت مناهض ألمريكا وإرسائيل، هؤالء هم 
ممـن يعبـدون أمريكا يـا أخي، هؤالء ممن يسـرتضون 
أمريـكا كغريهم مـن زعماء العرب، وغريهـم الكثري من 
زعمـاء العـرب، والحكومـات العربيـة، هم هكـذا، هذا 
معروف عنـد العرب األن اسـرتضاء أمريـكا، التقرب إىل 
أمريـكا؛ ليقدمـوا شـعوبهم، وليقدموا دماء شـعوبهم 
قرباناً عىل املعبد األمريكي، لرتىض عنهم أمريكا، معروٌف 

هذا))(1).

طرتطئ اجاعثاف الحعغث الصائث:
يف يـوم األحد السـادس والعرشين من 
شـهر رجب الحـرام؛ املوافـق: 17 / 6 / 
قامت  2004م السـاعة العارشة صباحاً 
واملأجورة  والعميلـة،  الظاملة،  السـلطة 
بشـن حـرب بالوكالة عن محـور الرش 
حشـدت  حيـث  وإرسائيـل)،  (أمريـكا 
كل ثقلهـا يف هـذه الحـرب، باإلضافة إىل 
العديد من آالف املرتزقة، والبشـمركة، 
حربـاً  لتشـعل  والتكفرييـني؛ 
يصعـب وصفهـا، ويتيه 
العقـل يف تفاصيلهـا، 
الرهيبـة.  وأحداثهـا 
القصف  كان  حيث 
ونهـاراً؛  ليـالً 
هذه  يف  واستُخدم 
الحـرب الطائرات 
 ، بيـة لحر ا
 ، ت بـا با لد ا و
 ، فـع ا ملد ا و
 ، ت شـا لرشا وا
مـن  وغريهـا 
أنـواع  مختلـف 
األسلحة. وقد شارك 
يف هذا العـدوان الوحيش أكثر من 
(أربعة وأربعني ألف جندي ومرتزق)!! 
أي: (ثالثـني ألفاُ مـن الجنود النظاميـة)، و(أربعة عرش 

ألفاً من املرتزقة والتكفرييني).
حيث تم محارصة منطقة (مران) من جميع الجهات، 
ومنعـوا دخول املاء، والغـذاء، والـدواء، ليقصفوا منازل 
املواطنـني اآلمنني يف مران بـكل أنواع األسـلحة الثقيلة، 
واملتوسـطة. وعندما طالت الحرب وعجزوا عن الحسـم 
العسـكري قاموا باسـتخدام (الغازات املحرمـة) يف تلك 

العمليات العسكرية الظاملة..!
ويف مقابلـة مع شـبكة الـ (بي بي يس) اعترب السـيد 
(حسـني) خالل توصيفـه لرضاوة هذه الحـرب الظاملة، 
واصفـاً إياهـا بأنها أشـد ممـا رضبـه األمريكيون عىل 
بغـداد، والفلوجة..! ومما قالـه -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- يف 

هذه املقابلة:
((هم ينفذون توجيهات أمريكا، هذه الحرب شـنوها 
علينـا يـا أختي بشـكل نحـن قلنا بأننـا كنا نشـاهد يف 
الفضائيـات الرضب عىل بغداد؛ ما رضبـوه علينا يف يوم 
واحـد، يوم واحـد يف يوم الخميس قبل املـايض أكثر مما 
شـاهدناه مما رضبه األمريكيـون علــى حٍي من أحياء 
بغداد، أو عىل الفلوجة. الطائرات أكثر من خمسني طلعة 
بالطائـرات الحربيـة، وطائـرات الهليو كبـرت، وقاذفات 
الصواريـخ من كل االتجاهـات، واملدافع، والرشاشـات. 
يعني بشكل... بشكل أكثر بكثري مما شاهدنا األمريكيني 
النـاس  وليعلـم  الفلوجـة،  وعـىل  بغـداد،  عـىل  صبّـوه 
املسـتمعون، ليعلم املسـتمعون إلذاعتكم بـأن الحرب ال 
تزال مسـتمرة، وأنهم يحاولـون أن تكون رضبة قاضية 
لنـا يف ظل صمت، صمت وتكتـم متعمد إعالمي، وعاملي، 
فحتـى التلفونـات هم يقطعونهـا علينا، ليـس لدينا أي 
وسـائل اتصال إال التلفون هذا، ليـس لدينا صحيفة، وال 

إذاعة، وال تلفزيون))(2). 

وقد اعترب السيد (حسني) أن هذا املرشوع منسجم مع 
«الحكـم الديمقراطي» يف بالدنا فضالً عن انسـجامه مع 
الدين، كمـا أوضح -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- أن املسـتهدف 
الحقيقـي هـي (األنظمة) و(الشـعوب)، وممـا قاله يف 

مقابلة مع شبكة الـ(بي بي يس):
((عَملُنا أساسـاً منسـجم مع التوجه الديمقراطي يف 
بالدنا، زيادة عىل أنه منسـجم مع الدين، رفع الشعارات 
يف وضعيـة أو يف أي بلد يحكمه نظـام ديمقراطي قضية 
طبيعية، هذا الشـعار يُرفع يف املساجد وبطريقة سلمية، 
نحن ال نقوم باملظاهرات يف الشـوارع ونكرس سـيارات، 
وننهب محالت تجارية؛ نحن نرفع الشعار يف مساجدنا.. 
نعم.. هم ليسوا محرجني مع أمريكا ولكن هكذا سياسة 
الكثري من زعماء العرب، وحكومات العرب أن تسـرتيض 
أمريكا اسـرتضاء طاعة، طاعة، سمعاً، وطاعة ألمريكا، 
اسـرتضاًء ألمريـكا، وهـم ال يعرفون أن الله قـال: {َوَلن 
ى تَتَِّبـَع ِملَّتَُهْم}  تَـْرَىض َعنـَك اْليَُهـوُد َوالَ النََّصـاَرى َحتـَّ
(البقـرة: من اآلية 120) لن تـرىض عنهم حتى لو فكروا 
بأنهم يسـتطيعون أن ينهونا فإنما أزالـوا عقبة يف وجه 
أمريـكا من طريق إبادتهم هم، املسـتهدف هي األنظمة، 
إضافة إىل استهداف الشعوب، ونحن انطلقنا عىل أساس 
مسـؤولية دينية، عىل أسـاس القرآن الكريم، وخوف من 
اللـه، ولعلمنـا بأن هـذه األنظمة لم تعد تكل أي وسـيلة 
دفاع لشـعوبها يف مواجهـة عدوان أمريـكا وإرسائيل))

.(3)
وقد طالت املعركة ولكن دون جدوى، حيث أن (التأييد 
اإللهي، والسـند اإللهي)، كان مرافقاً للسـيد (حسـني) 
وألنصـاره املجاهدين، ولـوال (التفريـط) و(قلة الثبات) 
اللذان َظهَرا يف آخر أيام الحرب لظلت هذه الحرب لسنوات 
دون أن تجد السلطة مخرجاً منها.. ويف األيام األخرية من 
الحرب اسـتخدمت السـلطة، وأزالمها العديد من وسائل 
املكر؛ حتى تستطيع اخرتاق منطقة (مران) للوصول إىل 
السيد(حسـني) وأنصاره املجاهدين؛ مسـتخدمة خدعة 
(الوساطات) عدة مرات؛ لتتمكن من الوصول إىل منطقة 

املجاهدين. 
وبعـد أن وصلـت الحشـود العسـكرية الضخمـة إىل 
(مـران) حورص السـيد حسـني بـدر الديـن الحوثي مع 
أطفاله ونسـائه، وثلة من املجاهدين يف (جرف سلمان)؛ 
فقامـوا بصب (البنزين) إىل ذلك املكان الذي كان مرتسـاً 
مـن متارس القتال يف سـبيل الله، وصبّـوا جام غضبهم 
سـعياً يف إحراق مـن بداخلـه..!!، وازدادت حـدة الخناق 
والحصار، لكن الشـهيد القائد لـم يتضعضع، أو يرتاجع 
بـل كان يواجـه ذلـك بـكل إيمـان، وثقـة كبـرية بالله، 
وباستبسـال، وشـجاعة ال نظري لهما عىل اإلطالق.. فقد 

برز (اإليمان كله) إىل (الكفر والرشك والنفاق كله)..
وبعد أن وصل (حلف الشـيطان) إىل السـيد (حسني) 
وهـو مثخٌن بجراحـه الطاهـرة صبّوا عليـه رصاصات 
الحقد.. فغادر هذه الحياة الدنيا لينتقل للحياة األبدية يف 
اليوم السـادس والعرشين من شهر رجب لعام 1425هـ 
املوافـق 10 / 9 / 2004م، ولقـي الله ثابتـاً كثبات جده 
عيل بن أبي طالب (عليه السالم)، وكانت آخر كلمة قالها 
-ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه-: ((اللهم ثبتني بالقول الثابت))..

فكان االسـتهداف للسيد(حسـني) اسـتهدافاً للقرآن 
الذي تحـرك بحركته، ودعا األمة كل األمـة للعودة إليه.. 
كان اسـتهدافاً للحقيقـة الغائبـة التي أبـرصت النور.. 
واسـتهدافاً لصـوت الحق الوحيد يف هـذا العالم الصامت 
الـذي حاولـت دول االسـتكبار الصهيوأمريكـي القضاء 

عليه وإطفائه ولكن الله متم نوره..
وقد ظـن حلف الطاغوت الصهيوأمريكي أنه قد قىض 
عىل هـذا املـرشوع بالقضاء عىل السـيد (حسـني)، ولم 
يعلموا بأن هـذا املرشوع اإللهي الكبـري وراءه الله، وأنه 
مكتـوب له البقـاء ليتحقق الوعد اإللهـي بتمكني عباده 

املؤمنني ليظهروا دين الحق عىل كافة أرجاء املعمورة..
وقد تحقق عىل يد هذا الرجل العظيم نتائج كبرية جداً، 
كان من أبرزها االنتقال بأتباع هذه املسـرية القرآنية من 
وضعية االسـتضعاف، إىل وضعية الغلبـة والظهور بقوة 
اللـه، وتأييده، وبالتايل صناعة أمة قويـة يف ثقتها بالله، 
ويف إيمانهـا ووعيها، بقيادة سـماحة السـيد املجاهد / 
عبِدامللك بدر الدين الحوثي (حفظه الله) الذي تَُعدُّ قيادته 

امتداداً لقيادة الشهيد القائد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه-.

_________________________________
(1) صفحـات مرشقة من حياة الشـهيد القائد 
السـيد حسـني بدر الدين الحوثي - إعـداد/ يحيى 
قاسـم أبـو عّواضـة - الطبعـة األوىل - 1434هـ - 

2013م - صعدة - ص (114).
(2) صفحات مرشقة من حياة الشـهيد القائد السيد 

حسني بدر الدين الحوثي - مصدر سابق - ص (122).
(3) صفحات مرشقة من حياة الشـهيد القائد السيد 

حسني بدر الدين الحوثي - مصدر سابق ص (135).

أمريـكا أعظـم من أي  يه
تجاه مصالحها يف اليمن، 
مصدر إزعاج كبري ألروقة 
مجلس الشـيوخ اليهودي

لك واضـح من خالل بعض 
ـفري األمريكي التي 

ي عـربَ فيهـا 
حكومتـه. 

إىل  ث 
مثـل يف 
القرآن 

ـادة 
لـك 

يـف 
يكية 
شـن 
سيد 
بيـل 

تباقاً 
ومواكبـة  ـكرية، 
فق ة الك ة

طرتطئ اجاعثاف الحع
يف يـوم األحد السـادس
شـهر رجب الحـرام؛ املو
2004م السـاعة العارش
والعم الظاملة،  السـلطة 
بشـن حـرب بالوكالة ع
ح وإرسائيـل)،  (أمريـكا 
هـذه الحـر كل ثقلهـا يف
العديد من آالف املرتزقة

والتكفرييـني؛ 
يصعـب و
العقـل
وأحدا
حيث
ليـال
واس
الح
ا
و
و
و
وغ
مخ
األسل
ال العـدوان هذا يف

اظطقق املحروع الصرآظغ:
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األربعاء والخميس

العدد

23 شعبان 1444هـ
15 مارس 2023م

(1610)
عربي ودولي 

الحغت سجام: جراغا الصثس تعاخُض اجاسثاداِتعا وتةعغجاتعا

الرئغُج اإلغراظغ: السثوُّ غسسى 
لدرب الظزام اقصاخادي

ططغاردغر أطرغضغ غتّثُر طظ اظعغار اصاخاد العقغات املاتثة

 : طاابسات 
السـيايس  املكتب  عضـُو  ه  وجَّ
لحركـة الجهـاد اإلسـالمي، نافذ 
عـزام، التحيـَة لأليـدي املباركـة 
الضاغطـة عـىل الزناد مـن أبناء 
أذرع  وكافـة  القـدس  رسايـا 
املقاومة، التـي تتصدى لالحتالل 
ا، و»تواصـل اسـتعداداتها  يوميّـٍ
وتجهيزاتهـا لهزيمته ودحره عن 

أرضنا». 
تفقـده  خـالل  ذلـك  جـاء 
مناورة  يف  املشـاركني  للمقاتلـني 
التـي  الثـوار»،  لضفـة  «الوفـاء 
نظمتهـا رسايا القـدس، يف قطاع 
غزة، وتخللها رمايات صاروخية، 
وإطالق قذائـف موجهة، وذخرية 
حيّـة، وسـيناريوهات هجوميـة 
متعددة منها مـا يُحاكي اقتحام 

بلدات ومدن محتّلة. 
عـزام: «نقـف  الشـيخ  وقـال 
اليوم بـني أحفاد املفكر الشـهيد 
وأبنـاء  الشـقاقي،  فتحـي  د. 
الخواجا،  محمود  الشـهيد  القائد 

محمـود  الشـهيد  واملهنـدس 
الزطمة، وإخوانهم األطهار الذين 
ارتقـوا عـىل ذات الـدرب، وليس 
آخرهم القادة الشـهداء بهاء أبو 
العطا، تيسـري الجعـربي، وخالد 
منصـور، لنُبـارك هـذه الخطى، 

ونؤّكــد أنها تقـوم بأقل الواجب 
تجاه ديننا، ووطننا، ومقدسـات 

أمتنا». 
بـه  تقومـون  «مـا  وأضـاف: 
رسالة وفاء وإسناد واجبة ألهلنا 
يف الضفـة، التـي تواصـل تقديم 

واملضحيـة،  البطوليـة  النمـاذج 
وترفـض املهانة واملذلـة. امضوا 
عـىل هـذا الطريـق، فعـني اللـه 
ترعاهم وترعاكم، وسـتُثمر هذه 
الجهـود املباركة -إن شـاء الله- 

نرصاً عزيزاً مؤزراً». 

 : وضاقت 
أّكـد الرئيُس اإليراني، السيد إبراهيم 
اإلسـالمية  الجمهوريـة  أن  رئيـيس، 
اإليرانية تسـتمدُّ قوتَها واقتداَرها من 

الدماء الطاهرة للشهداء. 
وقال السيد رئييس: إن «الجمهورية 
باألمـن  تنعـم  اإليرانيـة  اإلسـالمية 
فيـه  والفضـل  واالقتـدار؛  والوحـدة 
يعـود إىل دمـاء الشـهداء»، َوأََضــاَف 
أن: «األعـداء لجـأوا إىل حياكة مختلف 
املؤامرات والفتن وإثارة الخالفات منذ 
انتصار الثورة اإلسـالمية؛ بَهدِف زرع 
اليأس بني أبناء الشـعب اإليراني إال أن 
الشـهداء عّلمونـا من خالل مـا قاموا 
به اننا نسـتطيع أن نتجاوز املشـاكل 

باالتكال عىل الله». 
واعتـرب: «أعمال الشـغب األخرية يف 
البالد حرباً إعالمية هجينة عىل مختلف 
األصعدة االقتصادية واإلعالمية تهدف 
إىل وقـف تقـدم الشـعب اإليراني، وأن 
تجربة إيـران عىل مدى 44 عاماً أثبتت 
أن األعداء لـم ولن يتمّكنوا من تحقيق 
اغراضهـم ضد الشـعب اإليرانـي؛ ألَنَّ 
الشـعب اإليراني ورغـم ُكـّل الضغوط 

حّقـق  عليـه  املفروضـة  َوالعقوبـات 
التقـدم يف مختلـف املجـاالت وسـجل 

مفخرة كبرية». 
أن  إىل  رئيـيس،  السـيد  وأَشـاَر 
«مسـاعي األعـداء وراء إثارة الفوىض 
يف البـالد من خالل اللجـوء إىل مختلف 
الطرق املعقـدة، َوأن األعـداء يعملون 
اليوم عـىل تعطيل املـدارس من خالل 
إثـارة القلـق بـني الطـالب وارسهـم 
والخلـل يف العمل والنظـام االقتصادي 
إال انهم سـيهزمون ولـن يتمّكنوا من 

تحقيق هذه االغراض». 

 : وضاقت 

-مؤّسـس  جريفـني  كـني  املليارديـُر  قـال 
صنـدوق CITADEL-، معلِّقاً عىل تدابرِي إنقاذ 
مِرصف «سيليكون فايل» التي أقّرتها السلطات 
األمريكيـة: إن ذلـك يـدل عـىل أن الرأسـمالية 

األمريكية «تنهار أمام أعيننا». 
َوأََضــاَف يف مقابلـة مـع صحيفـة: «مـن 
الناحية الرسمية، الواليات املتحدة هي اقتصاٌد 

رأسمايل، وهو ينهاُر أمام أعيننا». 
وانتقد امللياردير، قـراَر الحكومة األمريكية 

إنقـاذَ املدخريـن وأصحـاب الودائـع، ووصفه 
بأنه انتهاٌك جدي لالنضبـاط املايل، وأعرب عن 
اعتقاده بأن ذلك كان سيصبح درساً ممتازاً يف 
املخاطر األخالقية؛ ألَنَّ خسائَر املدخرين كانت 
سـتكون ضئيلًة؛ مما كان سـيزيد مـن أهميّة 

إدارة املخاطر. 
ويف 10 مارس، أغلقت الرقابُة املالية يف والية 
كاليفورنيا بنك «وادي السـيليكون»، أحد أكرب 
عرشيـن مرصفاً تجاريـاً يف الواليـات املتحدة، 
وكان ذلـك أكـربَ إفـالس مـرصيف يف الواليـات 

املتحدة منذ أزمة عام 2008م املالية. 
وارتبـط انهيـاُر املـرصف املذكـور، بزيادة 

يف معـدل الفائـدة مـن جانـب البنـك املركزي 
األمريكي؛ ممـا أَدَّى إىل انخفاض قيمة األصول 
يف امليزانيـات العمومية للعديد من املؤّسسـات 
املالية، وتم نقل جميع الودائع املؤمن عليها من 
البنـك املذكـور إىل هيكل منفصـل – بنك تأمني 

الودائع الوطني يف سانتا كالرا. 
باإلضافـة إىل ذلـك، أغلقت السـلطات، يوم 
األحـد الفائـت، بنـك «نيويورك سـيجنيترش» 
منهجيـة  مخاطـر  وجـود  بَسـبِب  الضخـم؛ 
فيـه، ويف 8 مـارس، تم اإلعالن عـن إغالق بنك 
«سـيلفرغيت» الـذي يعمل بالعمـالت الرقمية 

واملشفرة. 

تتالش الفاح: أطرغضا تّعلئ 
طظطصئ الاظش ملظطصئ حروع 

لقجراطغني ظتع الُسمص السراصغ
 : وضاقت 

اتهم النائُب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، الثالثاء، 

الواليـات املتحدة األمريكية، بالسـعي إلنتاج أجيال جديدة 

لعنـارص داعـش وزجها عىل الحـدود العراقية السـورية، 

مبينًـا أن «أمريـكا حّولت منطقـة التنـف ملنطقة رشوع 

لإلجراميني نحو العمق العراقي». 

وقال البلـداوي: إنـه «ال يمكن الوثوق بتامـني املناطق 

التي تنشـط فيها خاليا داعـش، كذلك الحواضن، مالم تتم 

عملية تجفيف املنابع التي تمول اإلجراميني والحواضن». 

وشـّدد عىل «بوجوب إيقاف ما تقدمه القوات األمريكية 

مـن دعم لتلك الخاليا التي تنترش ما بني الحدود السـورية 

العراقيـة يف صحـراء االنبـار إىل شـمال املوصـل وكركوك 

إىل حـوض ديـاىل، ُوُصــوالً إىل الطارميـة التي ترفـد اليها 

املجاميع من صالح الدين ودياىل». 

وأضـاف: أن «القضـاء عىل داعـش يف العـراق ال يمكن 

تحقيقـه إال بتجفيـف تلك املنابع وإنهـاء الدعم األمريكي 

ووجـود القوات األجنبية عىل الحدود»، داعياً «الحكومة إىل 

تفعيل االتّفاقيـات الدولية التي تناهـض الفكر اإلجرامي 

ـة الواليـات املتحدة  الداعـيش؛ للضغـط عىل الـدول َخاصَّ

األمريكية من إيقاف الدعم لتلك النشاطات». 

وكان الخبـري األمني عدنـان الكناني قد حـذر، يف وقٍت 

سـابق الثالثاء، مـن «قيام القـوات األمريكيـة بمناورات 

داخـل العمق السـوري بمنطقـة رشق الفرات ومعسـكر 

الهول والحسكة من خالل نقل اإلجراميني إىل قاعدة التنف 

السورية». 

عةعٌم خاروخغ «طةععٌل» 
غساعثُف طعصساً لقتاقل 

افطرغضغ حمال حرصغ جعرغا
 : وضاقت 

تعـرََّض موقٌع لالحتـالل األمريكي «القريـة الخرضاء» 

شـمال رشقي سـوريا، إىل هجـوٍم صاروخي، وذكـر بياٌن 

لقوات االحتـالل: أنه «يف 13 آذار / مارس، السـاعة 8:23 

مساًء بالتوقيت املحيل يف سوريا، سقط صاروخان بالُقرب 

من قوات التحالف يف القريـة الخرضاء بموقع دعم البعثة 

يف شمال رشقي سوريا». 

وأّكــد البيـاُن عثـوَر «القـوات األمريكيـة عـىل حطام 

أن «القـوات  إىل  ولفـت  االصطـدام»،  نقطـة  يف  صـاروخ 

ُق يف هذا الحادث،  األمريكية يف شـمال رشقي سـوريا تُحقِّ

وال توجد ادِّعاءات باملسؤولية يف هذا الوقت». 

من جهته؛ قال الكولونيل جو بوتشـينو املتحدث باسـم 

القيـادة املركزية األمريكية: أن «الهجمات الصاروخية من 

هذا النوع تعرض قوات التحالف للخطر». 

تماس تثغُظ طخادصَئ 
اقتاقل سطى سعدة 

املساعذظني إىل 
طساعذظات ُطثقة

 : طاابسات 
أدان الناطق باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف 
القانوع، مصادقة االحتالل عىل عودة املسـتوطنني 
إىل مستوطنات ُمخالة، داعياً املجتمع الدويل للتَحّرك 

الجاد «ضد سياسات االحتالل العنرصية». 
كما أدان إقدام ما يسمى «الكنيست» الصهيوني 
باملصادقـة األوليـة عـىل «السـماح للمسـتوطنني 
الصهاينة بالعودة إىل مسـتوطنات كانت قد أُخليت 

يف السابق من شمال الضفة الغربية املحتّلة». 
واعتـرب أن «مـا أقـدم عليـه االحتـالل خطوٌة يف 
سـياق رسقة وتهويد األرض الفلسطينية والحرب 
املفتوحـة ضد شـعبنا، وهو ما سـيقابله شـبابنا 

وثوارنا بمزيد من املقاومة والصمود». 
وطالب املجتمع الدويل «بالوقوف عند مسؤولياته 
ووقـف هذه االنتهـاكات الصارخـة للقانون الدويل 
والقـرارات األمميـة، والتَحـّرك الجـاد لوقـف تلك 
السياسـات واإلجراءات االحتالليـة العنرصية ضد 

الشعب وأرضه ومقدساته». 

شطسطني: اجاحعاُد حاب 
طاأبرًا بةراح ُأخغإ بعا بسث 

ذسظه طظ صئض طساعذظ
 : طاابسات 

أعلنت مصـادُر صحفيٌة فلسـطينية، أمس، عن 
«ارتقاِء الشـاب حمزة الحروب من بلدة دير سامت 
قضاء الخليل متأثراً بجـروح أُصيب بها بعد طعنه 

من قبل مستوطن قبل شهر يف سوق برئ السبع». 
وكانت قد أّكـدت نباء استشـهاد الشـاب حمزة 
العيـص الحـروب (26 عامـاً) مـن ديـر سـامت، 
وبارتقاء الشـهيد الحـروب يرفع عدد الشـهداء يف 

الضفة منذ بداية العام لـ85 شهيداً. 
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ضطمئ أخغرة

ذرغصُئ الظزام السمغض يف 
اجاصئال الحعر الضرغط

شدض شارس
ووحشـيٍة  عدوانيـٍة  يف 
الواقـع  يف  النظـري  منقطعـِة 
البرشي، يُْقِدُم النظاُم السعودّي 
العميـُل عـىل اسـتقبال الشـهر 
الكريـم، بالطريقـة التي يألفها 
يف الجريمـة، متفنِّنـاً يف اختيـار 
ُطـُرٍق جديدة الرتـكاب الجرائم 
اليمنـي،  الشـعب  أبنـاء  بحـق 
َوأَيْـضـاً بحـق أبناء بلـده الذين 
يعانون -كذلك- الويالِت والظلَم 
اإلجبـاري لهـم، يف تخليهـم عن 
الكثري من واجباتهم ومسـنوناتهم الدينية التي تََماَىض عليها 

أبناُء اإلسالم جميعاً. 
لعـلَّ أبـرَز تلك الطـرِق العدوانيـة -والتـي يتلـذَّذُ بها هذه 
النظاُم املتصهـنُي- قتلُه اليومي املتواِصُل للمئات من اليمنيني 
اُح  الـِة يف الحـدود، يتخطَّى هذا النظاُم السـفَّ واألفارقـة الرحَّ
يف هـذه الفرتة طريقتَه الداعشـية يف القتـل اليومي، وتجاوزه 
لجميِع الحدود الحمراء بمنِع اإلسعاف للضحايا بعد الجريمة، 
يف وحشـية قد بات يألفها من عدوانه الغاشـم لسـنوات عىل 
أبنـاء هـذه الشـعب، وهـي يف فظاعتها تعـّرب عـن عدوانيته 

الشديدة ضد أبناء هذا البلد. 
أضف إىل ذلك تلك الطرق التي يمارسـها هذا النظام املناِفُق 
ظلماً وتجرباً بحق أبناء هذا الشعب العظيم، والتي باتت تتوسع 
ما يف هـذه الفرتة مـن اسـتمرار االنتهاكات  بكثـرة، ال ِســيـَّ
والظلم بحق املقيمني واملغرتبني اليمنيني، والتنكيل بهم دونما 
رحمٍة أَو ذرٍة من إنسـانية تُذَكر، وتحَت ذرائَع واهية، وتلفيٍق 
د لقضايا ينسـبونها إليهـم، ويصدُرون أحكاماً  خبيٍث ومتعمَّ

ظاملة طالت الكثريَ من اليمنيني. 
ومـا حصل مؤخراً مـن إصدار النظـام السـعودّي أحكاماً 
باطلة بحق شـابني يمنيني َلهو خريُ شـاهٍد عىل عدوانية هذا 

ِصه رداَء اإلسالم والحفاظ عىل مقدساته.  النظام وتقمُّ
َومـا يحصـل أَيْـضاً وهو حاصٌل يف السـعوديّة هـذه األيّام 
َلخريُ شـاهد أَيْـضاً عـىل تقمصه الكاذب لهذا الـرداء، ناهيك 
عـن أن هذه الطرق العدوانية ليسـت الوحيدة التي يعتني بها 
هذا النظام يف استقباله للشهر الكريم؛ إنما ومع األسف هناك 
بعـض الطرق التعسـفية والتي يصدرهـا، ويلزمها َقْرساً عىل 
ام من قـراراٍت رصحت بها  أبنـاء شـعبه، وما حصل قبـل أَيـَّ
وزارة األوقاف والشـؤون اإلسالمية يف السعوديّة َلهو إجحاٌف 

يف الباطل وظلٌم وجوٌر. 
ففي بلد الكعبة أُمِّ القرى يُمنَُع صوت األذان، ونقُل الشعائر 
الروحانيـة للصـالة، مـع منـع اإلفطـار الجماعـي، وجمـع 
التربعات للمساكني، وُكلُّ هذا يف معتقدات هذا النظام الفاسد 
ممنـوٌع، وغريُ جائـز يف الشـهر املقبل، الذي هـو يف الحقيقة 
عنـد ُكـّل املسـلمني -باسـتثناء هـذا النظام- شـهر الرتاحم 
واإلحسان، شـهر الصدقة والعطاء، شهر التكافل والتقوى يف 

قلوب جميع املسلمني. 
وبهـذا ونظراً لكل الذي يحدث نقولها بملء األفواه: أَيُّ خري 
ُل من هكـذا النظاٍم بعد ُكـّل ما حصل ويحصل عىل مرأى  يؤمَّ

ومسمع من الجميع. 

سئث الصعي السئاسغ

عـن مسـؤولية الخطباء؛ قـال السـيد القائد: إنَّ 
«مسـؤوليَة الخطبـاء عظيمـة ومقدسـة، وتمثـل 
حاجـًة رضوريـًة للمجتمـع»، كالُم السـيد القائـد 
جاء من منطلق درايٍة مسـبقة؛ وكأنـُه ما قال هذا 
الخطـاب إال بعـد أن حرض أكثَر من خطبـٍة يف أكثر 
من جامع؛ لذلك قال السـيد القائد: «بعض الخطباء 
يعتمد أُسلُـوَب الشـتات يف طريقة تقديم املواضيع، 
وال يضع برنامجاً ملوضوعـاِت ُخَطِبه، وهذا خطأ»؛ 
ـزاً الخطباء عـىل التنـوع؛ ألَنَّ  فظهـر السـيد محفِّ
املصلني فعالً سـئموا من سـماع الُخَطـب املتكّررة، 

والقصص عينها، والشـواهد ذاتها، كأن الديَن قد خال مما يمكن 
أين يتناوَله. 

َكثرياً ما أرى يف يوم الجمعة، أشـخاًصا يحرضون إىل املسـجد 
ـٍر من الخطبـة الثانيـة، وآخرين حتـى وإن جاء  يف وقـٍت متأخِّ
قبـل أن يصعـَد الخطيب عىل املنـرب إال أنهم يجلسـون يف صحن 
املسـجد، سـئلت أحَدهـم عن ذلـك؛ فقـال: نعم «أشـعر بالذنب 
والتقصري، لعدم اهتمامي بخطبة صالة الجمعة؛ ألَنَّ فيها تتكّرر 
السـيناريوهات؛ فتوصلُت إىل أن العيَب ليـس عيبي، ولكن األمر 
ومـا فيه، هو ضعُف الخطيب، وموضوع خطبته»، إن كان هناك 
مـن يُالم، فهـو ذلك الخطيب الـذي أخجل من تسـميته خطيباً؛ 
فالخطابُة شأن عظيم، وليس ُكـّل من خلق الله له لساناً، يصحُّ 

أن يكوَن خطيباً. 
السـيُد القائد يقـول: «تَحـرُُّك الخطيب يجـُب أن يكوَن بروح 
معة  إيمانية، وأال يكون هدفه أن ينال شـيئاً من الدنيا أَو من السُّ

والجاه»، هنا يجب أن نسـأل: عىل أي أََساس يتم انتقاُء الخطباء 
عندنـا؟، هل بطول اللحية؟، أم بعدِد األجزاء واملالزم املحفوظة؟، 
أم بعـدد الـورش والـدورات التـي حرضهـا؟، أم... 
والبالغـة،  الفصاحـَة،  أن  الواضـح  فمـن  أم...؟؛ 
واإلبـداَع، وتمثيـَل الُقـدوة؛ رشوٌط مهمشـة، وملاذا 
يكـوُن الخطيـُب فصيحـاً، وبليغـاً، ومبدعـاً؟، هي 
ُمَجــّرُد ثانويات، سـواء توفرت أم لـم تتوفر؛ فهذا 

ليس مهماً، املهم أال يكون أخرَس. 
دائمـاً ما تتكـرَُّر قشـور الدين ُكــلَّ جمعة، من 
دون الخـوض يف مـا قـد يُمسُّ شـؤون املسـلمني؛ 
فكـم علمنا أن كذا وكـذا دون أن نعـرف فحواها؟؛ 
لذلك يرى السـيد القائد أن «عنواَن اإليمان وترسيَخ 
االنتمـاء اإليمانـي يجـُب أن يكـوَن يف مقدمـة املواضيـع التـي 
يتناولهـا الخطبـاء.. والتذكـري بااللتـزام األخالقـي، واالهتمام 
ـــة يف قيمها»، والتذكري  بمكارم األخالق.. يف ظل اسـتهداف األُمَّ
باملواضيـع التي تالئم حياتنـا، يف ظل موجات الحرب الناعمة، إذ 
لم نسـمع خطبًة واحدًة تنبُّه الناَس وتحّذرهم بشكٍل يتالءم مع 
واقع املعركة، ربما تحّدث الخطيب عن ُكـّل ذلك، لكن النخفاض 
صوته، وضعِف شـخصيته، وسـوِء تحضريه لخطبته، لم يسمع 

أحد، أَو لم يهتّم ليسمع، وملاذا أسمُع َمن ال يُجيُد التحدَُّث؟! 
باألخـري، أرجو أن تكوَن هناك أُُسـٌس أفضُل الختيار الخطباء، 
ومْوضوعـاٌت أنفـُع للخطابـة، كمـا نريـد خطيبـاً يجربُنا عىل 
االسـتماِع إليه واالسـتمتاِع بما يقـول؛ لروعته، وتهـّز وجداني 
بالغتُه، ويقشـعُر بدني من موضوع خطبته، لعيلِّ أتَِّعُظ، وأنتفع 

بما يقول، واللُه من وراء القصد. 

طظ وتغ ضطمئ السغث الصائث لطثطئاءطظ وتغ ضطمئ السغث الصائث لطثطئاء


