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 دعا وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي  تحالف 
العدوان إىل إغتنام الفرصة التي منحها لهم قائد الثورة السيد 

عبدامللك بدر الدين الحويث قبل فوات األوان.
م���ؤك���دا ب���أن ق��وات��ن��ا امل��س��ل��ح��ة ق���د وض��ع��ت أق��دام��ه��ا ع���ى ال��ط��ري��ق 
ال��ص��ح��ي��ح وأن ص��ر وص��م��ود ال��ش��ع��ب وج��ي��ش��ه األب����ي وتضحيات 

الشهداء األبرار لم ولن تذهب هدرا بل أثمرت نصراً وعزة وكرامة 
وتوحدا وشموخا وإباء وسيادة واستقالاًل.

جاء ذلك يف كلمته التي القاها يف الفعالية التي نظمتها قيادة 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة  إحياء للذكرى السنوية 
ل��ش��ه��ي��د ال�����ق�����رآن ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د ح���س���ن ب����درال����دي����ن ال����ح����ويث س���الم 

الله عليه بحضور املفتش ال��ع��ام للقوات املسلحة ال��ل��واء الركن 
عبدالباري الشمريي ومساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء 
الركن عيل محمد الكحالين ومساعد وزي��ر ال��دف��اع للتكنولوجيا 
اللواء الركن اب��و بكر الغزايل وع��دد من رؤس��اء الهيئات وم��دراء 

تفاصيل ص 03الدوائر العسكرية.  

تفاصيل ص 04

تفاصيل ص 03

تفاصيل امللف ص)7-8-9-10(  

في الفعالية التي نظمتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة  إحياء للذكرى السنوية للشهيد القائد..

وزير الدفاع: على حتالف العدوان اغتنام الفرصة التي 
منحها لهم قائد الثورة قبل فوات األوان 

في كلمته بالذكرى السنوية لشهيد القرآن .. قائد الثورة:

ط بها أبدًا احلرية واالستقالل والكرامة خطوطٌ  حمراء ال ميكن أن نفِرّ
ال ن���ق���ب���ل ب����ح����رم����ان ش���ع���ب���ن���ا م�����ن ث�����روت�����ه ال���وط���ن���ي���ة ف��ي 

االستحقاقات املتعلقة باملرتبات واخلدمات العامة
ال���س���ام م��ف��ت��اح��ه امل���ل���ف االن���س���ان���ي وغ��اي��ت��ه 

وقف العدوان واحلصار واالحتال لبلدنا
ميكن أن ينفد ال��وق��ت  وميكن أن 

نعود إلى خيارات ضاغطة

 أوجه التحذير والنصح معًا لتحالف العدوان: صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم اجلاد والعملي في امللف اإلنساني

يف ك��ل��م��ت��ه ال���ت���ي ال����ق����اه����ا  خ�����الل إح����ي����اء ال����ذك����رى ال���س���ن���وي���ة ل��ش��ه��ي��د 
ال��ق��رآن ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د ح��س��ن ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث ق���دم ق��ائ��د ال��ث��ورة 
ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث م��ح��اض��رة ش��ام��ل��ة ت��ط��رق��ت اىل 
م��خ��ت��ل��ف ال��ج��وان��ب واالخ���ط���ار امل��ح��دق��ة ب���األم���ة م���ن ق��ب��ل أع��دائ��ه��ا يف 

املجاالت الثقافية والسياسية والعسكرية واالقتصادية وانتهاك 
حقوق االن��س��ان التي تقوم بها امريكا والكيان الصهيوين يف كثري 
من بلدان العالم الحر كالعراق وافغانستان ولبنان وفلسطن ويف 

بالدنا خالل ثماين سنوات من العدوان والحصار . 

وقدم السيد القائد شرحا و توضيحا للوضع الراهن الذي تشهده 
بالدنا يف ظل خفض التصعيد مع تحالف العدوان منبها الشعب 
اليمني من أي تطورات قد تطرأ عى املشهد مع املعتدين .. وقدم 
قائد الثورة التحذير والنصح لتحالف العدوان بأن الصر سينفد..  

وم����ا ت��ط��رق��ت ال��ي��ه ال��ك��ل��م��ة م���ن ق��ض��اي��ا م��خ��ت��ل��ف��ة ت��ه��م ال��ي��م��ن واألم����ة 
ال���ع���رب���ي���ة واالس����الم����ي����ة ك���ان���ت ك���اف���ي���ة وت��س��ت��ح��ق ال�����ق�����راءة وال��ت��ح��ل��ي��ل 

لالستفادة منها .

قرار جمهوري بإعادة  تنظيم هيئة رفع املظالم
ص���������در ق�����������رار رئ������ي������س امل�����ج�����ل�����س ال����س����ي����ايس 
األعى رقم )55( لسنة 1444ه� بإعادة 

تنظيم هيئة رفع املظالم.
اش��ت��م��ل ال���ق���رار ع���ى أرب�����ع وخ��م��س��ن م���ادة 

موزعة عى تسعة فصول كما يأيت:
ال�����ت�����س�����م�����ي�����ة وال������ت������ع������اري������ف  ال������ف������ص������ل األول: 

)مادتان(
الفصل الثاين: تشكيل الهيئة )خمس مواد(

ال���ف���ص���ل ال���ث���ال���ث: أه�������داف وم����ه����ام ال��ه��ي��ئ��ة وص���الح���ي���ات���ه���ا )أرب�����ع 
مواد(

الفصل ال��راب��ع: م��ه��ام وص��الح��ي��ات رئيس 
الهيئة )مادة واحدة(

الفصل الخامس: واجبات وحقوق رئيس 
وأعضاء الهيئة )ثالث مواد(

ال��ف��ص��ل ال���س���ادس: ش����روط ق��ب��ول ال��ش��ك��اوى 
وال���ت���ظ���ل���م���ات وإج�������������راءات ن���ظ���ره���ا )أرب���������ع ع���ش���رة 

مادة(
الفصل السابع: األمانة العامة )ثالث مواد(

الفصل الثامن: فروع الهيئة )تسع مواد(
الفصل التاسع: أحكام ختامية )ثالث عشرة مادة(.

اليم��ن  ف�����ي ذك���رى االنتص����ار 
على  الغ����زاة!

تسعير جولة جديدة من 
صراعات املرتزقة

بمناسبة الذكرى ال�47 بعد األلفية الثانية  
النتصار اليمنين عى أول عدوان غازي يف 

تاريخ اليمن متمثال بالحملة الرومانية عام 24ق.م 
فقد أثبتت احداث ذلك العدوان حقائق تاريخية 
نستلهمها يف مواجهة عدوان 2015م  بأن الصر 

والصمود واملقاومة كفيل بإنهاء أي احتالل وكسر 
شوكته.

يستمر سيناريو العبث االحتاليل واملليشاوي  
الهدام واملدمر يف عموم املحافظات املحتلة، 

حيث تتواصل الصراعات الدموية بن فصائل 
وعصابات اإلرتزاق والعمالة وتتصاعد عمليات القتل 
واالغتياالت والتقطع والسلب والسطو عى األرايض 

واملنازل واملحال التجارية ونهب املمتلكات العامة 
والخاصة..



االشقاء في سوريا 
يثمنون تضامن الشعب 

اليمني معهم 
ث�������م�������ن م�������ح�������اف�������ظ ال���������اذق���������ي���������ة يف س��������وري��������ا، 
امل��������ه��������ن��������دس ع��������ام��������ر ه����������������ال، ي�������������وم ام����������س، 
التضامن اليمني م��ع الشعب ال��س��وري 
يف م����ح����ن����ة ال��������زل��������زال ال����������ذي ض��������رب ال����ب����اد 

مؤخرا.
جاء ذلك خال استقباله، سفري اليمن 
ل������دى س������وري������ا، ع���ب���دال���ل���ه ص������ري وال����وف����د 
امل���������راف���������ق ل��������ه ب�����م�����ق�����ر م�����ح�����اف�����ظ�����ة ال������اذق������ي������ة 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع وص������ول ال���ق���اف���ل���ة اإلغ���اث���ي���ة 
التي قدمتها الجالية اليمنية يف سوريا 

للمتضررين من الزلزال.
م���������ن ج�������ان�������ب�������ه، أك������������د ال������س������ف������ري ص������������ري أن 
ال�����ق�����اف�����ل�����ة اإلغ�������اث�������ي�������ة ت�����ع�����ب�����ري ع��������ن م����ش����اع����ر 
ال�������������������وح�������������������دة واإلخ��������������������������������������اء ب�����������������ن ال�������ش�������ع�������ب�������ن 
ال����ش����ق����ي����ق����ن، وت����ج����س����ي����د مل������واق������ف ال���ي���م���ن 
ال�������ث�������اب�������ت�������ة إىل ج���������ان���������ب س����������وري����������ا رغ�������������م ك����ل 
الصعوبات التي يعيشها البلدان جراء 
العقوبات وسياسات الحصار األمريكية 

والغربية.
وس����������ريت ال����ج����ال����ي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة يف س�����وري�����ا، 
السبت املايض قافلة إغاثية إىل محافظة 
الاذقية دعماً للمتضررين من الزلزال 
تحت شعار "من اليمن إىل الشام.. كلنا 

مقاومة".

وزارة اخلارجية ُتدين 
استهداف العدو الصهيوني 

ألحياء سكنية في دمشق
أدان����ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ب��أش��د ال��ع��ب��ارات 
اس��ت��ه��داف ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين ل��ع��دد من 
األح��ي��اء السكنية يف مدينة دم��ش��ق، ما 
أس���ف���ر ع���ن اس��ت��ش��ه��اد خ��م��س��ة أش��خ��اص 

وإصابة ١٥ آخرين.
وأك���������������دت وزارة ال������خ������ارج������ي������ة يف م�����ن�����ه أن 
ال������������������ع������������������دوان ال���������ص���������ه���������ي���������وين ع�������������ى دم�������ش�������ق 
ُي�����ع�����د ان�����ت�����ه�����اك�����اً ص�������ارخ�������اً ل�����س�����ي�����ادة س����وري����ا 
واستقالها وسامة أراضيها ودليًا عى 
أن ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين ع����دو أب�����دي ل��أم��ة 
ال���ع���رب���ي���ة واإلس����ام����ي����ة وف�������وق ذل�����ك ع���دو 
ل��ل��ق��ي��م اإلن���س���ان���ي���ة ال ي���ك���رث ألخ���اق���ي���ات 
ال���ح���روب ول���م ي����راٍع م��ا ت��م��ر ب��ه العظيمة 
سوريا من ظروف إنسانية صعبة جراء 
الزلزال الذي ضرب العديد من املناطق 

السورية.
وط���������ال���������ب���������ت ال�������������������������������وزارة امل�������ج�������ت�������م�������ع ال����������������دويل 
ب�����االض�����ط�����اع ب������������دوره يف إدان������������ة ال������ع������دوان 
ال�����ص�����ه�����ي�����وين ال�����س�����اف�����ر ال�����������ذي ي����ت����ن����اف����ى م���ع 
م����ي����ث����اق األم���������م امل����ت����ح����دة وك�����اف�����ة األع���������راف 

واملواثيق الدولية.
وع����������رت وزارة ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ع������ن ت���ض���ام���ن 
ال����ج����م����ه����وري����ة ال���ي���م���ن���ي���ة م������ع ال���ج���م���ه���وري���ة 
ال����ع����رب����ي����ة ال������س������وري������ة ال����ش����ق����ي����ق����ة ح���ك���وم���ة 
وش�����ع�����ب�����اً، م������ؤك������دة ع������ى ح������ق دم�����ش�����ق يف 
ات�������خ�������اذ م�������ا ت�����������راه م�����ن�����اس�����ب�����اً م�������ن إج�������������راءات 
وت��������داب��������ري ل�����ل�����دف�����اع ع�������ن ن����ف����س����ه����ا وح����م����اي����ة 

أراضيها.

الفريق الرويشان: امللف 
اإلنساني استحقاق شعبي 

ال عالقة له بالتفاوض 
العسكري وال السياسي

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع 
واألمن الفريق الركن جال الرويشان أن 
امللف اإلنساين استحقاق شعبي ال عاقة 
له بالتفاوض العسكري وال السيايس، 
ل����ك����ن امل���ج���ت���م���ع ال�����������دويل الزال ي���س���ت���خ���دم 

امللف كورقة تفاوضية حتى االن.
وق���������ال ال����ف����ري����ق ال������روي������ش������ان، يف ت���ص���ري���ح 
ل����ل����م����س����رية ال�������ي�������وم ال������س������ب������ت، ل�������م ن���ل���م���س 
ج�������������دي�������������ة واض����������������ح����������������ة يف ف�����������ص�����������ل امل�����������وق�����������ف 
ال��س��ع��ودي ع��ن الرغبة األمريكية وه��ذه 

املراوحة لن تؤدي إىل نتيجة.
ال����������ع����������دوان  ت�������ح�������ال�������ف  وأض�������������������اف أن دول 
عادت الستخدام امللف االنساين كورقة 

للحصول عى مكاسب سياسية.
ول���ف���ت إىل أن االج����ن����دة األم���ري���ك���ي���ة ت��ن��ظ��ر 
ل��ل��ي��م��ن ض��م��ن امل��ش��ه��د ال������دويل وي���ب���دو أن 
اهدافها يف اليمن ال تخرج عن منظورها 
ل�����ل�����ص�����راع يف اوك������ران������ي������ا وغ������ريه������ا وت���س���ع���ى 

لتوظيف العدوان عى اليمن.
وأك������د ال����روي����ش����ان أن�����ه م����ن غ����ري ال���������وارد أو 
امل�����ن�����ط�����ق�����ي ب����ال����ن����س����ب����ة ل�����ل�����م�����واط�����ن ال����ي����م����ن����ي 
او ح�����ت�����ى ل����ل����م����ت����اب����ع ال������خ������ارج������ي أن ت����ق����دم 
ال����س����ع����ودي����ة ن���ف���س���ه���ا ك����وس����ي����ط ب����ع����د ك��ل 

جرائمها وعدوانها.
واس��ت��ط��رد ب��ال��ق��ول: أن ي��ت��ح��ول امل��ع��ت��دي 
إىل وسيط ه��ذه مسألة ال يقبلها الدين 
وال امل������ن������ط������ق وال ال������ع������ق������ل وب�������ال�������ت�������ايل ع���ى 
السعودية أال تتقمص دوراً ال يناسبها 
وع���ل���ي���ه���ا رف�������ع ال����ح����ص����ار واخ������������راج ق���وات���ه���ا 

للخروج من املأزق.
وج�������دد ال����ف����ري����ق ال����روي����ش����ان ت����أك����ي����ده ع��ى 
ج������ه������وزي������ة ال���������ق���������وات امل�����س�����ل�����ح�����ة ل���ل���م���وق���ف 
امل�������ط�������ل�������وب يف ح�����������ال اس�������ت�������م�������رار امل����م����اط����ل����ة 

السعودية االمريكية.

ن��ظ��م��ت راب���ط���ة ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن ي����وم ام�����س  ف��ع��ال��ي��ة 
بمناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج بعنوان "اآليات 

اإللهية واملقدسات اإلسامية".
ويف ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة، أش�����������ار م����ف����ت����ي ال��������دي��������ار ال���ي���م���ن���ي���ة، 
العامة شمس الدين شرف الدين، إىل أن إحياء 
هذه املناسبة يعد من االلتزام باإلسام والقرآن 
م���ن ح��ي��ث أن ال��ل��ه ع���ز وج���ل أش����اد ب��ه��ذه امل��ع��ج��زة 
العظيمة وخصها بالذكر يف كتابه الكريم فضا 
عن املعاين والدالالت املستلهمة منها والتي تدعو 

إىل تعظيم الله وتمجيده وتوحيده.
وأك���������د أه����م����ي����ة ال�����وع�����ي اإلي������م������اين ب�����ذك�����رى اإلس���������راء 
وامل�������ع�������راج وأخ��������ذ ال�����������دروس اإلي����م����ان����ي����ة وال����روح����ي����ة 
منها بما يعزز الثقة بالله تعاىل واليقن الراسخ 
ب���ع���ظ���ي���م ق�����درت�����ه ال����ت����ي ت���ت���غ���ري أم����ام����ه����ا ك�����ل أن���ظ���م���ة 
ال��ك��ون ون��وام��ي��س ال��وج��ود يف ال��س��م��وات واألرض 
وتتاىش معها كل القوانن املادية والفلسفات 

العقلية واملعادالت العلمية.
واعتر املشككن ومنكري هذه املعجزة ضعيفي 
ال����ع����ق����ول وال����ق����ل����وب ال ي����ؤم����ن����ون ب����ال����ق����وة ال��غ��ي��ب��ي��ة 
والقدرة االلهية، الفتا إىل أن آية اإلسراء واملعراج 
ت��ف��ي��د ب���أن ف���رج ال��ل��ه ي���أيت ب��ع��د اش���ت���داد امل��ح��ن كما 
ح���ص���ل ل����رس����ول ال���ل���ه ال������ذي ث��ب��ت��ه ال���ل���ه ب���ع���د ف��ق��ده 
ل���ع���م���ه وزوج�������ت�������ه خ����دي����ج����ة وأي�����������ده ب�����ه�����ذه امل���ع���ج���زة 

واآليات التي شاهدها خال رحلته.
ولفت إىل أن أعداء اإلسام من اليهود والنصارى 
سعوا إىل أن تكون املقدسات اإلسامية يف أيدي 
ال��ع��م��اء وال��خ��ون��ة وع��م��دوا إىل غ���رس آل سعود 
ع�������ى ال�������ح�������رم امل����������ي وغ������������رس أب�������ن�������اء ص�����ه�����ي�����ون ع���ى 
املسجد األقىص فانتهكت تلك املقدسات خاصة 

يف ظل التطبيع.
ون������������وه ب���������أن رب���������ط ال������ل������ه يف آي���������ة االس����������������راء وامل�������ع�������راج 
ب����ن امل���س���ج���دي���ن ال�����ح�����رام واألق��������ىص ت��ك��ل��ي��ف��ا ل��أم��ة 
اإلس������ام������ي������ة ب����ت����ح����ري����ره����م����ا م�������ن أي�����������دي امل���غ���ت���ص���ب���ن 
وال����ف����اج����ري����ن وامل����خ����رب����ن يف األرض وت����أك����ي����دا ع��ى 

وعده تعاىل بإهاك أهل الباطل واملفسدين.

ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة، ال��ت��ي ح��ض��ره��ا ع����دد م���ن ال��ع��ل��م��اء 
وامل������ش������اي������خ وط�����������اب ال�����ع�����ل�����م، أش�����������ار ع�����ض�����و راب�����ط�����ة 
ع���ل���م���اء ال����ي����م����ن، ال����ع����ام����ة ن����اص����ر م���ح���م���د امل���ق���ب���ل، 
إىل أن م��ع��ج��زة اإلس�������راء وامل����ع����راج م���ن آي�����ات ال��ل��ه 
ال���ت���ي ت����دل ع���ى ع��ظ��م��ت��ه وت���زي���د امل���ؤم���ن���ن خ��ش��وع��ا 
وخ��ض��وع��ا ل��ه وت��م��ي��زت ب��أن��ه��ا ج����اءت ل��ت��أي��ي��د النبي 
الكريم وتشريفه من خال العديد من املعجزات 

الخارقة للعادات.
وأكد أن مناسبة اإلسراء واملعراج اشتملت عى 
العديد من اآليات واملعجزات التي خص الله بها 

نبيه الكريم منها أنه أسري وعرج به يف جزء من 
الليل وأنه التقى كل األنبياء وأّمهم يف الصاة إىل 
جانب آية دابة الراق وسيلة نقله إىل السموات 

وتفاصيل الشواهد التي عايشها خال رحلته.
واعتر آيات الله يف الكون عامات راسخة وثابتة 
عى مدى األيام والسنن دالة عى عظيم كمال 
ال����ل����ه وج�������ال ق����درت����ه وداع�����ي�����ة إىل ط���اع���ت���ه و ات���ب���اع 

أوامره واجتناب نواهيه.
ف��ي��م��ا أش�����ار ال���ع���ام���ة ط���ه ال���ح���اض���ري إىل أن ق��ول��ه 
تعاىل "م��ن املسجد الحرام إىل املسجد األق��ىص" 

ت���ؤك���د أن امل��ع��رك��ة م���ع ال��ي��ه��ود ال��ص��ه��اي��ن��ة م��ع��رك��ة 
دي���ن���ي���ة وع���ق���ائ���دي���ة وف���ك���ري���ة وث���ق���اف���ي���ة وم���ص���ريي���ة، 
وت��������وض��������ح امل��������س��������ار ل�����ل�����ت�����ح�����رك اإلس����������ام����������ي ل����ح����م����اي����ة 

املقدسات اإلسامية والدفاع عنها.
وأوض��ح أن اسراتيجية القرآن الكريم يف سورة 
اإلسراء تبن أهمية الصراع والوعي بالصراع مع 
اليهود والنصارى وأهمية القرآن يف تبين الهدى 
وال��وع��ي وال��ب��ص��رية وأن امل��ع��رك��ة م��ع أه��ل الكتاب 
تستدعي توحيد الجبهة اإلسامية تحت قيادة 
دينية مؤمنة ومرتبطة بالقرآن ومهتمة وحريصة 

عى املقدسات اإلسامية.
ولفت الحاضري إىل أن السورة تكلمت عن الوعد 
اإللهي للمؤمنن بالنصر والتمكن يف حن ضربت 
ال���ذل���ة وامل��س��ك��ن��ة ع���ى امل��خ��ال��ف��ن ألوام�����ر ال��ل��ه ال���ذي 
نهى عن م��واالة اليهود والنصارى، مشريا إىل أن 
كل األنظمة املطبعة دخلت دائرة السخط اإللهي.

واعتر أن ذكرى اإلسراء واملعراج مناسبة جامعة 
لكل األمة ينبغي استلهام العر والدروس منها 

يف الثبات عى اإليمان والدعم والتأييد اإللهي.
وأكد بيان صادر عن الفعالية أهمية إحياء هذه 
ال����ذك����رى ورب�����ط دروس����ه����ا ب���وع���ود ال���ل���ه ال���ت���ي تبشر 
امل����ؤم����ن����ن ب����������زوال ب����ن����ي إس�����رائ�����ي�����ل وه����اك����ه����م ج�����راء 
إف����س����اده����م واج����رام����ه����م ووح���ش���ي���ت���ه���م، وال���ت���أك���ي���د 
ع��ى م��ب��دأ العبودية الكاملة لله ت��ع��اىل وال��ت��أيس 
ب��رس��ول��ه ووج����وب ال��ت��ح��رك ال��ج��اد أم����ام م��ا يمثله 
ال������ن������ظ������ام ال�������س�������ع�������ودي م��������ن خ�����ط�����ر ح����ق����ي����ق����ي وت�����آم�����ر 

شيطاين عى الحرمن الشريفن.
ودع�����ا ال���ب���ي���ان إىل أن ت���ك���ون ه����ذه ال����ذك����رى محطة 
إسامية جامعة لتوجيه البوصلة نحو املسجد 
األق�������������ىص وش�������ح�������ذ ال������ه������م������م وال��������ط��������اق��������ات ل����ت����ح����ري����ره 

وتطهريه من دنس اليهود الغاصبن.
ك����م����ا دع�������ا ال����ب����ي����ان ال����ع����ل����م����اء وال�������دع�������اة وامل����رش����دي����ن 
لتبني املوقف اإليماين والشجاع لنصرة القضية 
ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة وإع�����������ادت�����������ه�����������ا ل���������ل���������ص���������دارة ك����ق����ض����ي����ة 
وم���ظ���ل���وم���ي���ة ع������ادل������ة، وك��������ذا األن����ظ����م����ة اإلس���ام���ي���ة 
ل����ل����ت����ح����رك ال�����ف�����اع�����ل وات�������خ�������اذ امل�������واق�������ف وال��������ق��������رارات 
ال���ت���ي ت��س��ه��م يف اإلف�������راج ع���ن األس������رى واألس������ريات 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن.. وأك��������د ال����ب����ي����ان ض���������رورة ال���ت���ح���رك 
اإلع��������ام��������ي وال������ث������ق������ايف ال��������واس��������ع ل����ف����ض����ح امل����ن����اف����ق����ن 
وال������ع������م������اء امل������ت������اج������ري������ن ب����ال����ق����ض����ي����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة 

وكشف حقيقة املطبعن مع العدو الصهيوين.
واس��ت��ن��ك��ر ال��ب��ي��ان م���ا أق����دم ع��ل��ي��ه ال��ن��ظ��ام اإلم�����ارايت 
الخائن من فتح كنيس لليهود يف خطوة مفاجئة 
ت��ك��ش��ف ح��ج��م ال��ت��م��اه��ي م���ع األه������داف وامل��ش��اري��ع 

والعقائد اليهودية.

أك��د رئيس مجلس ال��ن��واب األخ يحيى ال��راع��ي، أهمية توحيد 
ال��ج��ه��ود وت��ك��ام��ل األدوار ب���ن م��خ��ت��ل��ف س��ل��ط��ات ال���دول���ة مل���ا من 
ش����أن����ه م���ع���ال���ج���ة االخ������ت������االت وم����ك����ام����ن ال����ق����ص����ور أي���ن���م���ا وج�����دت 
لتخفيف معاناة املواطنن ومواجهة آث��ار وتداعيات العدوان 

والحصار.
جاء ذلك خال االجتماع الرملاين الحكومي املشرك، املنعقد 

يوم امس  برئاسة رئيس مجلس النواب.
ودع�������ا األخ ي���ح���ي���ى ع����ي ال�����راع�����ي ال���ج���م���ي���ع إىل ال���ت���اح���م ال���وط���ن���ي 
مل���واج���ه���ة ال���ح���رب االق���ت���ص���ادي���ة ال���ت���ي ي��ش��ن��ه��ا ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان، 
وت���ن���ص���ل���ه وال���ت���ف���اف���ه ع����ى ج����ه����ود ال����س����ام ب����ه����دف زي��������ادة م���ع���ان���اة 
ال��ش��ع��ب اليمني .. م��ش��دداً ع��ى ض����رورة ت��ع��زي��ز لحمة النسيج 
االج���ت���م���اع���ي وت���وح���ي���د ال���ج���ه���دي���ن ال���رس���م���ي وال���ش���ع���ب���ي إلف���ش���ال 

املؤامرات والدسائس التي تستهدف اليمن أرضاً وانساناً.
كما أكد أهمية االلتفاف حول قائد الثورة واملجلس السيايس 
األع��ى لانتصار لقضية الشعب اليمني ومظلوميته وإيقاف 
ن���ه���ب ث�����روات�����ه ال��ن��ف��ط��ي��ة وال����غ����ازي����ة ووق������ف ال���ع���ب���ث ب���ه���ا م����ن ق��ب��ل 

تحالف العدوان ومرتزقته.
وناقش االجتماع الذي ضم نائب رئيس املجلس عبدالرحمن 
الجماعي ووزراء العدل القايض نبيل العزاين، والدولة لشؤون 
مجليس ال��ن��واب وال��ش��ورى ال��دك��ت��ور ع��ي أب��و حليقة، واإلدارة 
املحلية، عي القييس، واألشغال غالب مطلق، ورؤساء هيئات 
األوقاف العامة عبداملجيد الحويث، واألرايض الدكتور هاشم 
ال����ش����ام����ي، وال������زك������اة ال���ش���ي���خ ش���م���س���ان أب������و ن����ش����ط����ان، امل���واض���ي���ع 
املتصلة بالقضاء والعدل واألشغال وأرايض األوقاف، وأماك 

الدولة، والزكاة.
وت�����ط�����رق االج����ت����م����اع ب���ح���ض���ور ع������دد م�����ن ال�����وك�����اء وامل���خ���ت���ص���ن يف 
الجهات ذات العاقة، إىل سري العمل واألداء يف تلك الجهات 

وما أنجزته من خطط وبرامج لارتقاء بمستوى أدائها.
ويف ال��ج��ل��س��ة أك�����د رؤس�������اء وأع����ض����اء ال���ل���ج���ان ال���دائ���م���ة امل��ع��ن��ي��ة، 
أهمية معالجة االختاالت وأوجه القصور يف األداء، لضمان 
تقديم الحلول الناجعة والكفيلة بتسهيل إجراءات التقايض 

يف النيابات واملحاكم.
وشددوا عى أهمية اضطاع تلك الجهات بأداء واجباتها عى 

الوجه األكمل.
واس��ت��م��ع االج��ت��م��اع م��ن وزي����ر ال��ع��دل إىل إي��ض��اح��ات ح���ول أداء 
ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة وامل��ح��اك��م وم���دى االل���ت���زام بتنفيذ ال��ق��وان��ن 

واللوائح املنظمة للعمل وتسهيل وتبسيط اإلجراءات.
وت����ط����رق إىل دور ال����������وزارة يف إع��������داد ال���خ���ط���ط ال����ه����ادف����ة ت��ح��دي��ث 
األداء مل��واك��ب��ة ال��ت��ح��دي��ث��ات امل��ائ��م��ة مل��ق��ت��ض��ي��ات ال��ع��ص��ر ال��رق��م��ي 
واإلج���������راءات م���ؤك���داً أن وزارة ال���ع���دل ق��ط��ع��ت ش���وط���اً ك���ب���رياً يف 
تطبيق وتشغيل النظام القضايئ لتسهيل إج��راءات التقايض 
واس��ت��ي��ع��اب تطبيق خ��دم��ة ال��رس��ائ��ل ال��ن��ص��ي��ة إلب����اغ املتقاضن 

بمواعيد الجلسات وموعد تسليم األحكام.
ولفت الوزير العزاين إىل أن الوزارة عملت عى إنشاء وتصميم 
تطبيق خدمات وزارة العدل عر املوبايل للبحث عن " قضية، 
أمن شرعي، معاملة"، وكذا أنشأت قنوات من قبل املحاكم 
ع���ى وس���ائ���ل ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي مل��ع��رف��ة م��واع��ي��د ال��ج��ل��س��ات 
واستيعاب التعديات القانونية يف النظام بالقضايا التي يتم 
اس��ت��ب��ع��اده��ا خ����ال امل�����دة ال��ق��ان��ون��ي��ة، امل����ح����ددة ب���ث���اث س���ن���وات، 
وتعديلها إىل س��ن��ة ون��ص��ف بحيث ي��ت��م معرفتها بسهولة من 

خال النظام القضايئ.
وأف��اد ب��أن ال���وزارة استوعبت تعاميم هيئة التفتيش القضايئ 
ب��ش��أن ع���دم ت��أج��ي��ل م��وع��د ال��ج��ل��س��ات أك���ر م��ن 21 ي��وم��اً اض��اف��ة 
إىل إدخال كافة القضايا املنظورة أمام املحاكم بجميع أنواعها 
إىل ال��ن��ظ��ام ال��ق��ض��ايئ ب��ع��د أن ت��م االن��ت��ه��اء م��ن ال��رب��ط ال��ش��ب��ي، 
وإدخ��ال القضايا لسنة 1443 ه� بنسبة 97 باملائة، األم��ر الذي 
ُبني عليه ملتابعة إنجاز القضايا ومعرفة عمر القضية وما تم 

فيها من إجراءات ومتابعة وفق تلك اآللية أواًل باول.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة عملت عى استيعاب وتضمن 
قضايا التنفيذ يف النظام القضايئ منازعات، إجراءات، خال 
ال��ع��ام 1444 ه��ج��ري��ة وتطبيقه يف امل��ح��اك��م ال��ت��ج��اري��ة ب��األم��ان��ة، 

عى أن يتم تنفيذه يف بقية املحاكم.
وأشار إىل أنه تم تصميم شاشة لوحة قيادة "مؤشرات قياس 
األداء" ب��ش��ك��ل م��ف��ه��وم وب��س��ي��ط وب����األرق����ام ل��ل��ن��ظ��ام ال��ق��ض��ايئ، 
وم����ن خ����ال ه����ذه ال��ل��وح��ة ت��س��ت��ط��ي��ع ق���ي���ادة ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
وقيادة الوزارة، ورؤساء املحاكم متابعة سري حركة القضايا، 
وعمر القضية، واألعمال وتقييم األداء وإنجاز القضايا وعدد 
الجلسات املنعقدة واألحكام املنطوقة واملسلمة ألصحابها لكل 

قضية عى مستوى محاكم االستئناف واالبتدائية.
وب����ن ال���وزي���ر ال���ع���زاين أن����ه ي��ت��م م���ن خ����ال ذل����ك م��ت��اب��ع��ة إدخ����ال 
البيانات وتدفقها للنظام وفلرتها وإتاحتها لقيادة السلطة 
القضائية بيسر وسهولة التخاذ القرارات من خال مؤشرات 
ق����ي����اس أداء ال����ن����ظ����ام ال����ق����ض����ايئ وم���ت���اب���ع���ة ذل������ك ع�����ر م��خ��ت��ص��ن 

قانونين وذوي خرة يف هذا املجال.
ولفت إىل البدء بتصميم نظام التوثيق العديل بلغة برمجية 
حديثة، حيث تم بنسبة 30 باملائة وم��ن خاله سيتم إدخ��ال 
ج��م��ي��ع ب���ي���ان���ات امل����ح����ررات وال���وث���ائ���ق وأرش���ف���ت���ه���ا وح���ف���ظ ص��وره��ا 
وم����رف����ق����ات����ه����ا يف ال����ن����ظ����ام أو ت���وث���ي���ق���ه���ا يف أق��������ام ال����ت����وث����ي����ق، وك�����ذا 
املحررات التي تم إنجاز تحريرها من قبل األمناء إلكرونيا عر 

النظام لتسهيل الرقابة عى أعمال أقام التوثيق واألمناء.
ووف���ق���اً ل��وزي��ر ال���ع���دل، ت��م تصميم ن��ظ��ام ال��ش��ك��اوى اإلل��ك��روين 
وال����ذي ي��ح��ت��وي ع��ى ن��اف��ذة خ��اص��ة ب��ش��ك��اوى األم���ن���اء ومنتحي 
ص��ف��ة األم���ن ع��ر امل��وق��ع ال��رس��م��ي ل�����وزارة ال���ع���دل، وم���ن خاله 
يتم معرفة عدد الشكاوى عى أمن شرعي معن وما تم من 
إجراءات بحقه وغريها من التقارير وأرشفة أولويات الشكوى، 

وسيكون متاحاً للمواطن عر املوقع الرسمي املخصص.
وتطرق إىل أنه بعد أن تم الربط الشبي ل� 202 محاكم وإصدار 
التعاميم ال��وزاري��ة بشأن إدخ��ال كافة البيانات القضائية وما 
ي��ت��ع��ل��ق "ب��ق��ض��اي��ا، ج���ل���س���ات، أح����ك����ام" .. م��ب��ي��ن��اً أن����ه ت���م ت��دش��ن 
مرحلة التدقيق الرقمي للبيانات القضائية من واقع السجات 
يف امل���ح���اك���م ب���أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة، وم��ح��اف��ظ��ات ص���ن���ع���اء، ح��ج��ة، 
ع���م���ران، ص���ع���دة، ال���ح���دي���دة، إب، ت���م خ���ال م��رح��ل��ة ال��ت��دق��ي��ق 
الرقمي إنجاز األحكام "تحصيل، طباعة، تسليم متقاضن، 

أرشفة يف النظام".
وذكر وزير العدل أن الوزارة أصدرت بطائق الكرونية لأمناء 
الشرعين تجّدد سنوياً بعد مراجعة عمل كل أم��ن والتأكد 
من سامة عمله وعدم وجود شكاوى عليه وتصميم وصرف 
س���ج���ات خ���اص���ة ب��ال��ت��ص��رف��ات ال��ع��ق��اري��ة ورب��ط��ه��ا ب��ت��ق��ي��ي��م عمل 
األمن والتأشري عليها كل ثاثة أشهر بحسب القانون وعدم 
ص�������رف أي س����ج����ل ج����دي����د إال ب����ع����د ف����ح����ص وم�����راج�����ع�����ة ال���س���ج���ل 

السابق.
وأش���ار إىل تكثيف ال��ن��زول امل��ي��داين للتفتيش ال����دوري واملفاجئ 
عى أق��ام التوثيق واألم��ن��اء .. م��ؤك��داً أن هناك لجانا من قبل 
الوزارة تتحرك يف امليدان باإلضافة إىل ما تقوم به مكاتب وأقام 

التوثيق من إجراءات عملية للتفتيش املستمر عى األمناء.
وفيما يتعلق بالحد من عمليات انتحال صفة األمن وتنظيم 
عمل تحرير وتوثيق املحررات، أكد وزير العدل أنه تم اعتماد 
أكر من 1645 منطقة شاغرة، كما صدرت قرارات وزارية بمنح 

الراخيص ل�627 أميناً خال الفرة القصرية املاضية.
وقال الوزير العزاين "شكلت الوزارة لجنة للنظر يف الشكاوى 
املقدمة ضد األمناء واملوثقن، وإحالة من ثبت مخالفتهم إىل 
ل��ج��ان امل���س���اءل���ة وال���ت���أدي���ب اواًل ب�����اول، وب��ل��غ��ت ع����دد ال��ش��ك��اوى 

خال الفرة القصرية املاضية ضد األمناء 439 شكوى".
وث���م���ن االج���ت���م���اع ال���ج���ه���ود ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ووزارة العدل يف سبيل تطوير وتحديث مجاالت القضاء 
ل��خ��دم��ة امل���واط���ن���ن .. وح��ث��ه��م ع���ى ب����ذل امل���زي���د م���ن ال��ج��ه��ود 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل����ه����ام امل����ن����وط ب��ال��س��ل��ط��ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة ووزارة ال���ع���دل 

واملحاكم والنيابات.
ك���م���ا اس���ت���م���ع االج���ت���م���اع إىل إي���ض���اح���ات وزي������ر األش����غ����ال ال��ع��ام��ة 
والطرق، مؤكداً أن الوزارة تعمل من خال تحديد الخطوط 
العريضة لعملها وفقاّ للمهام املنوطة بها يف أمانة العاصمة 
وامل��ح��اف��ظ��ات م���ع م��راع��ات��ه��ا االل����ت����زام ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ق���وان���ن ال��خ��اص��ة 
ب����ذل����ك وم���ن���ه���ا ق����ان����ون����ا ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة، وال����ب����ن����اء وامل����واص����ف����ات 

واملقاييس.
ولفت إىل الرقابة عى األعمال اإلنشائية للتأكد من سامتها 
وم����دى مطابقتها ل��ل��م��واص��ف��ات وامل��ق��اي��ي��س امل��ع��ت��م��دة .. م��ؤك��داً 
ال��ت��زام ال���وزارة بماحظات اللجنة املختصة بمعالجة القصور 
ومراعاة األبعاد املستقبلية أثناء إعداد التصاميم اإلنشائية يف 
العمارات واألبراج السكنية ملواجهه األحداث وكوارث الزالزل.
واس�����ت�����ع�����رض ال������وزي������ر م���ط���ل���ق ب����ع����ض ال����ص����ع����وب����ات واإلش������ك������االت 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ص���ن���ادي���ق ال���خ���اص���ة ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ت���وح���ي���د ال��ج��ه��ود 
إلي��ج��اد ال��ح��ل��ول وامل��ع��ال��ج��ات املناسبة .. مثمناً ج��ه��ود محافظ 

صنعاء يف سبيل متابعة إنجاز املشاريع وصيانة الطرق.
وأكد أعضاء اللجان الرملانية الدائمة املعنية، أهمية أن تخضع 
األبراج والعمارات السكنية لإلشراف املباشر من قبل مختصن 
وخراء وعدم التهاون مع أي مخالفات للمواصفات واملقاييس 

املعتمدة.
وشددوا عى ضرورة مراجعة ما يتعلق بقانون وإنشاء صيانة 
ال��ط��رق وأن ت��خ��ض��ع امل��ب��اين ق��ي��د اإلن���ش���اء واملستقبلية للفحص 
واملتابعة كون ذلك يتعلق بسامة األرواح .. الفتن إىل أهمية 
دع���م وت��وح��ي��د ج��ه��ود وزارة األش���غ���ال وال��ص��ن��ادي��ق ال��ت��اب��ع��ة لها 
واالض���ط���اع ب���دوره���ا يف اس��ت��ك��م��ال أع��م��ال ص��ي��ان��ة ال��ط��رق ورف��ع 
املخلفات من الشوارع وعدم منح تصاريح البناء لغرض فتح 
األس�������واق وامل�������والت وامل���ط���اع���م وال���ع���م���ائ���ر ال��س��ك��ن��ي��ة ال���ج���دي���دة إال 

بتوفري مواقف للسيارات.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه أك���������د رئ������ي������س ال����ه����ي����ئ����ة ال�����ع�����ام�����ة ل�������������أرايض وامل�����س�����اح�����ة 
والتخطيط العمراين، أن الهيئة عملت عى تحديث املخططات 

السابقة وأصبحت حالياً يف إطار النظام االلكروين.
وأوضح أن الهيئة أصدرت دليل اإلجراءات الخاص بذلك وتم 
ادخال البيانات للفرة منذ السبعينيات حتى اليوم كما أعدت 

ال��ه��ي��ئ��ة ن��ظ��ام ت��ت��ب��ع امل��ع��ام��ات ل��ل��ن��ظ��ام ال��ع��ق��اري وح��ص��ر أرايض 
وأماك الدولة وتسجيلها.

وأفاد الدكتور الشامي أن الهيئة أنجزت ما يقارب من 50 باملائة 
من أرايض الدولة وعملت عى إعداد وتنفيذ الربط الشبي بن 
الهيئة واملحافظات، وضبط املتاعبن باملخططات وإحالتهم 

إىل الجهات املختصة.
ول��ف��ت إىل أن ال��ه��ي��ئ��ة أع����دت أي���ض���اً 1397 م��ل��ف��اً م���ح���ااًل للجهات 

القضائية.
وبشأن توصيات املجلس، خاطبت الهيئة فرع الهيئة بالحديدة 
وموافاتها بتقرير اللجنة الرملانية ح��ول أرايض الحديدة وتم 

الرد عى ذلك.
كما أكد رئيس هيئة األرايض أن الهيئة أنجزت ما يقارب 327 

مخططاً عى الواقع.
ويف االجتماع أشار رئيس مجلس النواب، إىل أن أماك الدولة 
وأرايض األوق����������اف م����ع����روف����ة وم����وث����ق����ة ب����م����س����ودات خ����اص����ة وق���د 
ت��ع��ارف ال��ن��اس عليها .. م��ؤك��داً أهمية االل��ت��زام بتنفيذ اللوائح 
والقوانن الخاصة وعدم تجاوز ذلك وتطبيق األنظمة واللوائح 

عى الجميع دون استثناء.
وحث الجميع عى تحمل مسؤولياتهم كل من موقعه.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة لأوقاف أن هناك الكثري 
م����ن اإلش������ك������االت وال����ص����ع����وب����ات ال����ت����ي ت����واج����ه س����ري ع���م���ل ال��ه��ي��ئ��ة 
وه����ن����اك ل���ج���ان م��ش��ك��ل��ة مل��ت��اب��ع��ة ذل�����ك م����ن ق���ب���ل رئ���ي���س امل��ج��ل��س 

السيايس األعى.
وأك������د أن ال��ه��ي��ئ��ة ق���ام���ت ب��م��س��ح وإس����ق����اط ال���وث���ائ���ق وامل����س����ودات 
وع����م����ل ح���ص���ر م����ي����داين ل���ل���ح���ف���اظ ع����ى م����ا ي����ق����ارب 70 ب���امل���ائ���ة م��ن 

أرايض األوقاف.
ول��ف��ت إىل أن الهيئة ب��ص��دد استكمال ه��ذا امل��ش��روع وال��وص��ول 
إىل إنشاء خريطة واقعية يكون لها سجًا خاصاً ورقماً وطنياً، 

تتوفر كل املعلومات املتصلة بذلك.
وبن العامة الحويث أن الهيئة تمتلك معايري يف التعامل مع 
األوقاف ملا هو استثماري وما هو سكني .. الفتاً إىل التنسيق بن 
الهيئة ووزارة ال��ع��دل والعمل ي��ج��ري ع��ى ق��دم وس���اق وب��روح 

املسؤولية ويسري العمل بالهيئة وفقاً لخطوات تصحيحية.
ووجه االجتماع الشكر والتقدير للهيئة العامة لأوقاف عى 

جهودها يف هذا الجانب.
إىل ذل���ك أش����ار رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة ال���زك���اة إىل أن���ه س��ّل��م م��ج��م��وع��ة من 
األدب������ي������ات وال����ت����ق����اري����ر ال����ت����ي أع����دت����ه����ا ال���ه���ي���ئ���ة ت���ت���ص���ل ب����اإلن����ج����ازات 
واألع�����م�����ال ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا وم���ن���ه���ا م����ش����روع ال���غ���ارم���ن "ع�������ودة إىل 
الحياة" الذي ساهم يف إطاق سراح 1500 من الغارمن ورفع 

الظلم عنهم ممن قضوا عشرات السنن يف السجون.
وث���م���ن ج���ه���ود ودور م��ج��ل��س ال����ن����واب ال������ذي ي���ت���اب���ع وي����راق����ب أي 
اخ����ت����االت .. م����ؤك����داً أن�����ه ت����م إع�������ادة م���ب���ال���غ م��ح��ص��ل��ة ع����ن ط��ري��ق 

الخطأ إىل أصحابها.
وقد أكد االجتماع أهمية تكاتف جهود الجميع لحماية أرايض 
األوقاف وأماك الدولة واملواطنن يف آن احد وأن يكون القانون 

والقضاء هو املرجع والفيصل.
وأش�������ار إىل أن ال���ي���م���ن ي���ت���ع���رض ل����ع����دوان وح����ص����ار ب�����ري وب���ح���ري 
وج���وي، م��ا ت���زال ت��داع��ي��ات��ه إىل ال��ي��وم، م��ا يتطلب م��ن الجميع 
ت���ك���ات���ف ال���ج���ه���ود وال���ع���م���ل ع����ى ت��ش��ج��ي��ع ال���ص���ن���اع���ات ال���دوائ���ي���ة 

واملساهمة يف توفري الدواء املجاين لأمراض املستعصية.

ن��ج��ح��ت ج��ه��ود قبيلة ب���إش���راف ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس 
األع�������ى - رئ����ي����س امل���ن���ظ���وم���ة ال���ع���دل���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا م���ح���م���د ع��ي 
ال�������ح�������ويث ي���������وم ام���������س يف إن�������ه�������اء ق����ض����ي����ة ق�����ت�����ل ب�������ن أس�������ريت 
ال��ب��خ��راين م���ن أب���ن���اء م��دي��ري��ة ع��ن��س ذم����ار وال���ص���اي���دي من 

أبناء مديرية الرضمة يف إب.
ويف ل���ق���اء ق���ب���ي ب���م���دي���ري���ة ع���ن���س ت���ق���ّدم���ه ع���ض���و ال��س��ي��ايس 
األع���ى ووك��ي��ل أول م��ح��اف��ظ��ة إب عبدالحميد ال��ش��اه��ري 
ووك������ي������ل م����ح����اف����ظ����ة ذم����������ار ع�����ب�����اس ال�����ع�����م�����دي وم������دي������ر أم����ن 
امل��ح��اف��ظ��ة ال��ع��م��ي��د أح��م��د ال���ش���ريف وم��ش��اي��خ وش��خ��ص��ي��ات 
اجتماعية، أعلن الشيخ يحيى عي أبو يابس باسم أولياء 
دم املجني عليه محمد جران البخراين العفو عن الجاين 
أحمد محسن الصايدي لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.
وأش����اد ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع���ى ال��ح��ويث، ب��ج��ه��ود الشيخ 
ي��ح��ي��ى أب���و ي��اب��س وم���وق���ف أول���ي���اء ال����دم يف ال��ع��ف��و وإن��ه��اء 
ال��ق��ض��ي��ة، داع���ي���ا إىل أه��م��ي��ة أن ت���ك���ون م��ث��ل ه����ذه امل��وق��ف 

قدوة ملعالجة بقية القضايا يف عنس.
وأشار إىل أن مديرية عنس من املديريات التي حسمت 
الكثري من القضايا املجتمعية وتبقى قضايا بحاجة للحل 
.. ح���اث���اً امل��ش��اي��خ وال��ش��خ��ص��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ع���ى تسوية 
األوض�����������اع وت����ق����ري����ب وج�����ه�����ات ال���ن���ظ���ر وح������ل ال���ق���ض���اي���ا ول���م 

الشمل كما ُعرف عنهم فيما مىض من قضايا.
وقال "لقائد الثورة السيد عبدامللك بن بدر الدين الحويث 
واصل ونحن معك يف ذات املشوار وسنستمر يف مواجهة 

العدوان حتى النصر".
وقد شارك عضو السيايس األعى محمد عي الحويث يف 
تشييع جثمان املجني عليه محمد جران البخراين، بعد 

عقد اتفاق الصلح القبي.
إىل ذل���ك نجحت ج��ه��ود قبيلة ب��إش��راف ع��ض��و السيايس 
األع���ى محمد ع��ي ال��ح��ويث يف عتق رق��ب��ة ال��ج��اين حسن 
ناصر جعمان من أبناء محافظة عمران خال لقاء قبي 

يوم امس  بمدينة ذمار.
ويف ال��ل��ق��اء ال����ذي ح��ض��ره ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع����ى محمد 
ال����ح����ويث ووك����ي����ا م��ح��اف��ظ��ت��ي إب ع��ب��دال��ح��م��ي��د ال���ش���اه���ري 
وذم�������ار ع���ب���اس ال���ع���م���دي وم����دي����ر أم�����ن امل���ح���اف���ظ���ة ال��ع��م��ي��د 
اح����م����د ال������ش������ريف، أع����ل����ن أول������ي������اء دم امل����ج����ن����ي ع���ل���ي���ه ه���اش���م 
ع��ي ال��ج��م��ايل م��ن أب��ن��اء محافظة إب ال��ع��ف��و ع��ن ال��ج��اين 
جعمان وعتق رقبته بعد ص��دور حكم القصاص لوجه 

الله وتشريفاً للحاضرين.
وع��������ر ع����ض����و ال�����س�����ي�����ايس األع����������ى ع������ن ش�����ك�����ره ألس����������رة ب��ي��ت 
ال��ج��م��ايل وأول���ي���اء ال���دم ع��ى ه���ذا امل��وق��ف امل��ش��رف وقبائل 
م���دي���ري���ة ال�����ن�����ادرة ب��م��ح��اف��ظ��ة إب وك����اف����ة ق���ب���ائ���ل ال���ي���م���ن .. 
م�����ؤك�����داً أه���م���ي���ة ت���وح���ي���د ال����ص����ف مل���واج���ه���ة ال�����ع�����دوان ال����ذي 

ارتكب العيب األسود بحق الشعب اليمني.
ول������ف������ت إىل دع�����������وة ق������ائ������د ال��������ث��������ورة يف ك����ل����م����ت����ه األخ�������������رية إىل 
االستعداد واليقظة .. الفتاً إىل جهوزية الشعب اليمني 

ألي قرار يتخذه قائد الثورة.

عضو املجلس السياسي يشرف على إنهاء قضيتي قتل في ذمار
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خالل الفعالية التي نظمتها رابطة علماء اليمن في ذكرى اإلسراء واملعراج

مفتي الديار اليمنية يؤكد أهمية الوعي اإلمياني بذكرى اإلسراء واملعراج وأخذ الدروس اإلميانية والروحية منها 

تواصل االجتماع البرملاني احلكومي ملناقشة قضايا العدل واألوقاف واألشغال

الراعي: أمالك الدولة وأراضي األوقاف معروفة وموثقة مبسودات خاصة
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دعا وزير الدفاع اللواء الركن محمد 
ناصر العاطفي  تحالف العدوان إىل 
إغتنام الفرصة التي منحها لهم قائد 

الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحويث قبل فوات األوان.

مؤكدا بأن قواتنا املسلحة قد وضعت 
أقدامها عىل الطريق الصحيح وأن 

صرب وصمود الشعب وجيشه األبي 
وتضحيات الشهداء األبرار لم ولن 
تذهب هدرا بل أثمرت نصراً وعزة 

وكرامة وتوحدا وشموخا وإباء 
وسيادة واستقالاًل.

جاء ذلك يف كلمته التي القاها يف الفعالية التي نظمتها 
قــــيــــادة وزارة الــــدفــــاع ورئــــاســــة هــيــئــة األركــــــــان الـــعـــامـــة  إحـــيـــاء 
لــــلــــذكــــرى الــــســــنــــويــــة لـــشـــهـــيـــد الــــــقــــــرآن الــــســــيــــد الــــقــــائــــد حــســن 
بـــدرالـــديـــن الـــحـــويث ســــالم الـــلـــه عــلــيــه بــحــضــور املــفــتــش الــعــام 
للقوات املسلحة اللواء الركن عبدالباري الشمريي ومساعد 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع لــــلــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة الـــــلـــــواء الــــركــــن عــــي مــحــمــد 
الكحالين ومساعد وزيــر الــدفــاع للتكنولوجيا الــلــواء الركن 
ابــو بكر الــغــزايل وعــدد مــن رؤســـاء الهيئات ومـــدراء الــدوائــر 

العسكرية.  

قيادة حكيمة 
وقــــــــال وزيــــــــر الـــــــدفـــــــاع: "نــــحــــن الــــــيــــــوم  وبــــفــــضــــل الــــلــــه تـــعـــاىل 
وبـــحـــكـــمـــة قـــــائـــــد الــــــثــــــورة الـــيـــمـــنـــيـــة املـــــبـــــاركـــــة الــــســــيــــد عـــبـــداملـــلـــك 
بدرالدين الحويث وتضحيات شهدائنا األبرار أصبحنا وبكل 
فخر نمتلك قــرارنــا الوطني الــســيــادي، ويف أيدينا الوسائل 
واألساليب الناجحة واإلرادة اإليمانية الصادقة التي توفر لنا 
أن نكون دوماً أحراراً ومستقلن بعد الخالص من أساليب 

االرتهان التي كانت سائدة يف الفرتات السابقة"..

مواقف استثنائية 
وأضــاف الــلــواء العاطفي: "اللحظات العظيمة واملواقف 
االســتــثــنــائــيــة تــتــجــىل الـــيـــوم يف أبـــهـــى صـــورهـــا وأَجـــــل معانيها 
عـــنـــدمـــا تـــســـتـــدعـــيـــنـــا هــــــذه الـــلـــحـــظـــات أن نـــقـــف مــــوقــــفــــاً مــهــيــبــاً 
للتعبري عن املشاعر املتدفقة إلحياء هذه الذكرى  التي ارتقى 
فيها السيد حسن بدر الدين الحويث شهيدا خالدا, بعد أن 
نــذر حياته من أجــل إعــالء كلمة الله سبحانه وتعاىل ومن 

أجل خدمة وطنه وشعبه بصدق ووفاء وإيمان".. 

املعني الصافي 
وتابع قائال: "سنظل ننهل دوما من املعن الصايف والنبع 

املـــتـــجـــدد لــلــشــهــيــد الـــقـــائـــد حــســن بـــدرالـــديـــن الـــحـــويث الـــذي 
اســتــقــرأ واســتــشــرف املــســتــقــبــل وظـــل يــنــبــه األمــــة والــشــعــب 
من دناءة االشرار ومن أحقاد الصهاينة واملتصهينن الذين 
ارتموا يف احضانهم وكشفوا اليوم عن وجوههم القبيحة 
وعـــدائـــهـــم الـــســـافـــر ومــخــطــطــاتــهــم الـــتـــآمـــريـــة يف اســـتـــهـــداف 

االسالم واملسلمن"..
وأردف بالقول: "لقد صدع الشهيد القائد بكلمة الحق 
يف وجه الطغيان واالستبداد غري عابئ بسطوته وغري مبال 
بظلمه وتجربه , قالها بصدق من أجل االمة وعمل بصدق 
إلعالء الحقيقة واالنتصار للقيم االنسانية واالسالمية"..

العدل واالنصاف 
موضحا بأن الشهيد القائد عمل عىل ارساء قيم العدل 

واإلنصاف وحث األمة عىل النهوض باملسؤوليات الدينية 
والوطنية  واألخــالقــيــة وباملسؤوليات االستثنائية يف كبح 
جــمــاح الهجمات االستكبارية لــقــوى الصهيونية الدولية 

واإلقليمية.
وتابع وزير الدفاع بالقول : " بعد أن تكشفت لنا أقنعة 
قــــــوى الــــشــــر والــــــضــــــالل نــــؤكــــد يف هــــــذه الــــــذكــــــرى ولـــصـــاحـــب 
الــذكــرى ان رؤاه هــي الــيــوم زادنـــا وسندنا يف قــوة املواجهة 
ويف ثــبــات املــوقــف ونــحــن معنيون بالتمثل اإليــجــابــي لكل 
تـــلـــك الـــقـــيـــم الـــعـــظـــيـــمـــة وبــــاســــتــــشــــراف مــــقــــومــــات الـــنـــهـــوض 

والبناء والسيادة والكرامة"

التمسك بالثوابت 
وشـــدد الـــلـــواء الــعــاطــفــي عــىل أهــمــيــة الــتــمــســك بــالــثــوابــت 

التي أسس دعائمها الشهيد القائد وجعلها الزاد الثقايف 
واإليماين ال سميا وشعبنا يواجه تحديات متكالبة وعدواناً 
ظــاملــاً ويتصدى ملــؤامــرة دولــيــة وإقليمية تــحــاول استهداف 

ثوابتنا وقيمنا ومبادئنا.
وأشار اللواء العاطفي بأن اليمن يف هذه املرحلة يجني  
ثــمــار مــواقــف الــثــبــات والــصــمــود والــحــكــمــة للشهيد القائد 
ريض الـــــلـــــه عــــنــــه الـــــــــذي صــــنــــع بــــمــــواقــــفــــه املــــشــــرفــــة ومــــبــــادئــــه 
العظمية جياًل ال يعرف إال طريق املجد وتحقيق املستحيل.
مــن جانبه أكــد نــائــب مــديــر الــدائــرة الثقافية والجهادية 
بوزارة الدفاع العقيد عبدالعظيم عدالن بأن احياء الذكرى 
السنوية لشهيد القرآن السيد حسن بدر الدين الحويث 
هـــي احـــيـــاء لــكــل الــقــيــم الــســامــيــة واألخـــــــالق الــفــاضــلــة وأنـــه 
الـــقـــائـــد واملــــربــــي واملــــرشــــد وأن كــــل مــــا وصـــلـــنـــا إلـــيـــه مــــن عـــزة 
وكــــرامــــة وســــيــــادة  واســـتـــقـــالل بـــالـــقـــرار الـــوطـــنـــي لـــه الــفــضــل 

بعد الله سبحانه وتعاىل .
موضحا بــأن األعــداء قد استهدفوا الشهيد القائد بكل 
الــــوســــائــــل اعـــالمـــيـــا وعـــســـكـــريـــا وشــــنــــوا الــــدعــــايــــات والــــحــــرب 
النفسية والعسكرية ضــده وكــل ذلــك خــدمــة لألمريكان 

والصهاينة .
وقـــــال : " رغــــم تــلــك الــهــجــمــة الــشــرســة الـــتـــي تـــعـــرض لها  
شــهــيــد الــــقــــرآن إال أنــــه خــطــط وأدار املـــعـــركـــة إدارة حكيمة 
وصحيحة انقلبت ضــد األعــــداء وتــوســع املــشــروع الــقــرآين 

ليتجاوز حدود اليمن . 
إىل ذلــــك أشـــــار رئـــيـــس شــعــبــة الــتــوجــيــه املـــعـــنـــوي يف هيئة 
الــــــتــــــدريــــــب والـــــتـــــأهـــــيـــــل الــــعــــقــــيــــد أحــــــمــــــد الـــــبـــــصـــــري إىل أهـــمـــيـــة 
استيعاب األحداث التي مر بها املشروع القرآين والتحديات 
التي واجهها شهيد القرآن السيد حسن بدر الدين الحويث 
لــتــحــصــن املــجــتــمــع مــــن مــخــطــطــات األعــــــــداء ضــــد اإلســـــالم 
واملـــــســـــلـــــمـــــن، ومــــــواصــــــلــــــة الــــــســــــري عـــــــىل نــــهــــجــــه ومـــــشـــــروعـــــه  

القرآين.
تخلل الفعالية قصيدة شعرية وفقرات انشادية لفرقة 
أنصار الله ومسرحية قدمتها مدارس الشهيد القائد نالت 

استحسان الحاضرين. 

 صدع الشهيد القائد بكلمة احلق في وجه الطغيان واالستبداد غير عابئ بسطوته صمود الشعب وجيشه األبي أثمر نصرا وعزة وشموخا وسيادة واستقالال

في الفعالية التي نظمتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة  إحياء للذكرى السنوية للشهيد القائد..

وزير الدفاع: على حتالف العدوان اغتنام الفرصة التي منحها لهم قائد الثورة قبل فوات األوان 
  في أيدينا الوسائل واألساليب الناجحة واإلرادة اإلميانية الصادقة التي توفر لنا أن نكون دومًا أحرارًا ومستقلني

ي��س��ت��م��ر س��ي��ن��اري��و ال��ع��ب��ث االح���ت���ايل وامل���ل���ي���ش���اوي ال���ه���دام وامل���دم���ر يف ع��م��وم 
املحافظات املحتلة، حيث تتواصل الصراعات الدموية بني فصائل وعصابات 
االرت��زاق والعمالة وتتصاعد عمليات القتل واالغتياالت والتقطع والسلب 
وال��س��ط��و ع���ى األرايض وامل����ن����ازل وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة ون���ه���ب امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ع��ام��ة 
وال����خ����اص����ة.. ه����ذا ال��س��ي��ن��اري��و ال��ع��ب��ث��ي امل���دم���ر وال����دام����ي ال�����ذي ت���رس���م م��ش��اه��ده 
وتفاصيله وتدير أحداثه وحلقاته قوى العدوان واالحتال وعى رأسها أمريكا 
وإسرائيل وأدواتهما السعودية واإلمارات، وتنفذ أجنداته فصائل وعصابات 
االرتزاق والخيانة والعمالة، لم يتوقف يوماً واحداً منذ سيطرة قوى العدوان 
واالحتال وعصابات االرتزاق والعمالة عى املحافظات املحتلة، وهو كذلك 
لن يتوقف أبداً ما دام االحتال قائماً.. وهذا ما يحكيه واقع الفوىض والعبث 

الهدام السائد واملتصاعد يومًا بعد آخر يف عموم املحافظات املحتلة..
يف التقرير التايل سنتناول جانبًا من مستجدات أح��داث الفوىض العبثية 

ال����ع����ارم����ة ال����ت����ي ش���ه���دت���ه���ا خ������ال ال���ي���وم���ي���ني امل����اض����ي����ني م���ح���اف���ظ���ات ع������دن وأب�����ني 
وشبوة.. فإىل التفاصيل:

خاص: صحيفة 26سبتمرب

تفجيرات تهز عدن وأبني
ويف هــذا السياق أفــادت مصادر محلية أن انفجارات ضخمة هــزت محافظتي 
عــــدن وأبــــن يــــوم أمــــس األحــــــد.. وبــيــنــت املــــصــــادر، أن الــتــفــجــريات حــدثــت يف وادي 
عومران مودية بمحافظة أبن غربي عدن بعد أقل من 24 ساعة من انفجارات 

مماثلة أسفرت عن سقوط قتىل وجرحى من مليشيات االرتزاق.
وقالت مصادر محلية، إن عبوات ناسفة استهدفت مليشيات ما يسمى "سهام 

الشرق" عىل مدخل وادي عومران شرقي مديرية مودية.
وكانت مليشيات االرتزاق قد أعلنت يف سبتمرب املايض، إطالق املرحلة الثانية من 

عملية ما يسمى "سهام الشرق"، الستكمال تطهري محافظة أبن من مليشيات 
اإلصالح وعناصر التنظيمات اإلرهابية.

وأشارت املصادر إىل تجدد املعارك بن مليشيات اإلصالح ومليشيات ما يسمى 
القوات الجنوبية التابعة للمجلس االنتقايل.

وتأيت التفجريات بالتزامن مع عمليات تجنيد مليشيات ما يسمى "درع الوطن" 
الــتــي أنــشــأهــا نــظــام الـــعـــدوان الــســعــودي ويــنــتــمــي إلــيــهــا الــســلــفــيــون ومــجــامــيــع من 

تنظيم القاعدة.

زحف مسلح
وعـــىل صــعــيــد مــتــصــل، تــشــهــد مــديــنــة عـــدن تـــوتـــراً عــقــب تــوجــيــه دعـــــوات للزحف 

املسلح صوب املدينة.
وأفادت مصادر محلية، بأن التوتر الذي تشهده مدينة عدن هو بسبب قضيتن:

األوىل قضية ســـوق الـــكـــراع الـــذي يــرفــض املــســتــأجــر الـــخـــروج مــنــه واعـــادتـــه ملالكه 
حيث قامت مليشيات تابعة ملا يسمى قوات األمن باعتقال تجار من يافع بعدن.

القضية الثانية، صرافة الخالدي حيث ترفض سلطات االرتـــزاق بعدن إعــادة 
ممتلكاته حيث هددهم املدعو محافظ عدن بالقتل.

وأضـــافـــوا، هــنــاك دعــــوات مــن أبــنــاء يــافــع لــلــزحــف املــســلــح صـــوب عـــدن إلنــصــاف 
اصاحبهم، األمر الذي أدى إىل حدوث توتر يف مدينة عدن. 

إخضاع وإذالل
وعـــىل ذات الــســيــاق، أفــــادت مــصــادر مــطــلــعــة، أن نــظــام الـــعـــدوان الــســعــودي، 
أقدم عىل إلغاء منحة وقود إسعافية كانت يف طريقها إىل ميناء عدن، مخصصة 

لكهرباء املدينة.
وقالت املصادر، ان نظام العدوان واالحتالل السعودي ويف إطار  اتباعه سياسة 
االخـــضـــاع والــهــيــمــنــة وفـــــرض ســطــوتــه وتــحــكــمــه واســـتـــمـــراريـــة احــتــاللــه ملــديــنــة عــدن 
وإذالل أبنائها، أقدم عىل إلغاء منحة الوقود كعقاب عىل مدينة عدن واملواطنن 
فيها، وذلك جراء سخط النظام السعودي عىل املجلس االنتقايل املوايل لإلمارات 
بسبب اعتداء مليشيات االنتقايل عىل مسؤولن سعودين يف بوابة ميناء عدن.

ووفق املصادر فإن منع مليشيات االنتقايل للمسؤولن السعودين من دخول 
املـــيـــنـــاء وإجــــبــــارهــــم عــــىل الـــــعـــــودة، كـــــان احـــتـــجـــاجـــاً مــــن االنـــتـــقـــايل عــــىل قـــطـــع رواتـــــب 

املليشيات التابعة له.
مراقبون اعتربوا هذه األحــداث مقدمة لجولة جديدة من الصراع بن فصائل 
ومــلــيــشــيــات االرتــــــــزاق تــبــعــاً لــلــخــالف بـــن نــظــامــي الــــعــــدوان واالحــــتــــالل الــســعــودي 
واإلمـــــــارايت، ال ســيــمــا بــعــد أن مــكــن نــظــام الـــعـــدوان الــســعــودي املــلــيــشــيــات املــوالــيــة 
له ما تسمى “درع الوطن” من مدينة عدن دون أن يرد نظام العدوان اإلمارايت 

عىل ذلك.. فيما اعترب آخرون أن ذلك بتوافق سعودي إمارايت، إلزاحة االنتقايل 
من املشهد تماماً.

إزاحة االنتقالي
ويف إطار مساعي إزاحة االنتقايل من املشهد الذي ترسم تفاصيله وتدير أحداثه 
وحلقاته أنظمة العدوان يف املحافظات املحتلة، بدأت وسائل إعالم تابعة لنظام 
الـــــعـــــدوان الــــســــعــــودي، بـــشـــن حــمــلــة ضــــد املـــجـــلـــس االنــــتــــقــــايل.. فـــوصـــفـــوه بــالــتــمــرد 
وبــــاغــــراق عــــدن يف فــــوىض مــلــيــشــيــاتــه ومــلــشــنــة مــؤســســات الـــدولـــة فــيــهــا ومــمــارســة 

االعتداءات والجرائم دون ضبط.
وتصدر لذلك، الكاتب السعودي عي العرييش، بنشره وثيقة تدين اعتداءات 
وانتهاكات مليشيات املجلس االنتقايل وخروقها للقانون والتعدي عىل املواطنن 

باالختطاف واالعتقال والقتل وتحديها القضاء وسلطاته، بقوة السالح.
وقــــــــال الــــعــــريــــيش يف تــــغــــريــــدة عـــــىل "تــــــويــــــرت" مـــعـــلـــقـــا عـــــىل مـــــمـــــارســـــات مــلــيــشــيــات 

االنتقايل: "فرق شاسع بن الدولة وبن املليشيات".

شبوة.. اشتباكات مليشاوية وضحايا مدنيون
وعىل ذات السياق العبثي املدمر والدامي الذي ترسمه أنظمة العدوان واالحتالل 
وتنفذه فصائل وعصابات االرتزاق يف املحافظات املحتلة، أفادت مصادر محلية 
يف محافظة شبوة عن اندالع مواجهات مسلحة واشتباكات عنيفة بن مجاميع 
تابعة لفصائل االرتزاق يف مديرية الصعيد بالقرب من مدينة عتق مركز املحافظة.
وأكدت املصادر بأن املواجهات بن املجاميع املسلحة أسفرت عن سقوط قتىل 
مدنين.. الفتًة إىل أن ما يسمى قوات األمن يف محافظة شبوة لم تتدخل لوقف 

االشتباكات بن تلك املجاميع املسلحة والتابعة لفصائل اإلرتزاق والعمالة.
ووفقا للمصادر املحلية فان االشتباكات اندلعت عقب وقفة احتجاجية نفذها 

أبناء مديرية الصعيد احتجاجا عىل تردي الخدمات واستشراء الفساد.
وأوضـــحـــت املــــصــــادر، أن الـــوضـــع يف املـــديـــريـــة ال يـــــزال مـــتـــوتـــًرا، ويـــنـــذر بــمــزيــد من 
الصدام املُسلح، حيث يستمر كل طرف من تلك املجاميع املسلحة بتحشيد املزيد 

من املسلحن إىل منطقة االشتباكات.
الجدير بالذكر وحسب ما أفادت مصادر محلية أن سيناريو الصراع واالقتتال 
املليشاوي يتصاعد من حن إىل آخر، وان قضايا الثأر بن قبائل شبوة عادت إىل 
السطح بقوة منذ سيطرة مليشيات االنتقايل عىل املحافظة يف أغسطس من العام 
املايض دون أن يكون لتلك املليشيات أي دور يف حل القضايا أو وقف االشتباكات 
وحقن دماء املدنين، بل تتعمد تأجيج الصراع بن القبائل لتظل فوىض التناحر 
واالقتتال والنهب والسلب هي السائد يف املحافظة ومختلف مناطقها ومديرياتها 

املحتلة.

تبعًا خلالفات أنظمة العدوان واالحتالل..

تسعير جولة جديدة من صراعات املرتزقة



 عيل الشراعي

بمناسبة الذكرى الـ47 بعد األلفية الثانية 
النتصار اليمنيني عىل أول عدوان غازي 

يف تاريخ اليمن متمثال بالحملة الرومانية 
عام 24ق.م فقد أثبتت احداث ذلك 
العدوان حقائق تاريخية نستلهمها 

يف مواجهة عدوان 2015م  بأن الصرب 
والصمود واملقاومة كفيله بإنهاء أي 

احتالل وكسر شوكته, وأن حالة الفرقة 
والتشرذم ُتغري القوى العظمى دائما 

لغزو األوطان واحتاللها, وأن القوى 
الغازية ال تتواين عن إنزال العقاب الصارم 
حتى مع من قدم خدمات كبرية لها, وان 

التعاون مع الغزاة خيانة عظمي. 

اطماع االسكندر
قــامــت اإلمـــرباطـــوريـــات الــكــربى الــتــي حكمت الــعــالــم قديما 
بــالــســيــطــرة عـــىل طــــرق الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة الن الـــتـــجـــارة كــانــت 
تــمــثــل عــصــب الــحــيــاة االقــتــصــاديــة يف ذلـــك الــوقــت واملــحــرك 
واليمن يف عصورها القديمة تمثل إحــدى حلقات الصراع 
العاملي نتيجة ملوقعها االسرتاتيجي املهم بني قارات العالم 
فكان التنافس عليها من أجل السيطرة عىل أهم مفاصل 
املواصالت التجارية العاملية يف جنوب البحر األحمر ونهب 
خرياتها التي طاملا عرفت بها مثل املر واللبان والصرب وغريها 
, فكانت اليمن تلفت أنظار اإلمرباطوريات العظمى يف ذلك 
الــعــهــد لــالســتــحــواذ عـــىل خــــريات الــشــعــوب الــضــعــيــفــة حتى 
تـــزيـــد ثـــرائـــهـــا الـــفـــاحـــش وبــــهــــذا الــــصــــدد يــمــكــن اعـــتـــبـــار نــشــاط 
الجيوش اليونانية يف الجزيرة العربية أوىل املحاوالت املبكرة 
لــضــم املــنــطــقــة الــيــمــنــيــة إلمــرباطــورتــيــهــا الــواســعــة حــيــث عــزم 
االسكندر املقدوين )356ق.م 323-ق.م( عىل اقتحام الجزيرة 
الــعــربــيــة مـــن الــبــحــر األحـــمـــر - نــقــطــة ضــعــف األمــــن الــقــومــي 
لليمن حتى وقتنا الحاضر- وأعد لتنفيذ خطته كل ما يلزم 
فهيأ السفن الحربية غري أن موته املفاجئ وهــو يف مقتبل 
للعمر ثم تنازع قواده وانقسامهم وما إىل ذلك من شؤون 

صرف قواده عن التفكري يف تلك الخطة.

الغطرسة الرومانية
ظـــــهـــــرت رومـــــــــا كـــــقـــــوة يف مـــطـــلـــع الـــــقـــــرن الــــثــــالــــث قــــبــــل املــــيــــالد 
ووصــــوال إىل الــقــرن االول قــبــل املــيــالد أصــبــحــت هـــذه الــقــوة 
إمــرباطــوريــة واســعــة وكــبــرية السيما بعد ان دخــلــت سوريا 
تــحــت ســيــطــرتــهــا عــــام 63 ق.م  إذ جــعــلــت مـــن اوكــتــافــيــوس 
سيدا للعالم الــرومــاين فتوجه إىل مصر إلخضاعها معلنا 
بداية الحكم الروماين فيها وكانت معركة اكتيوم عام 32 
قــبــل املـــيـــالد قـــد حــقــق فــيــهــا الــقــيــصــر الــــرومــــاين  اوكــتــافــيــوس 
نـــصـــرا عـــىل كــلــيــوبــاتــرة ومــعــلــنــا بـــدايـــة عــصــر جـــديـــد هـــو عصر 
الـــزعـــامـــة فــقــد أصــحــبــت مــصــر عــــام 30 ق.م  واليــــة رومــانــيــة 
وحال دخول مصر تحت االحتالل الروماين وانتهاء سيطرة 
الــبــطــاملــة عليها بمقتل ملكتهم كــلــيــوبــاتــرة عـــام 30 ق.م لم 
يمض عىل االحتالل الروماين ملصر إال سنوات قليلة حتى قرر 
اإلمرباطور الروماين اوكتافيوس والذي حكم اإلمرباطورية 
باسم اوغسطس قيصر للفرتة )30ق.م– 14م( إرسال حملة 
عسكرية مباشرة بقياده واليه عىل مصر )اليوس جاليوس( 
الحــتــالل الــيــمــن  ويــســتــدل مــن ســرعــة االجــــراء ان لالحتالل 
دوافع اقتصادية تهدف للسيطرة عىل تجارة اليمن وثروتها 
فضال عن موقعها االسرتاتيجي الذي يؤمن لروما الطريق 
الــتــجــاري البحري يف البحر االحــمــر وقــد اعتقد الــرومــان أن 
املــشــاكــل الــســيــاســيــة – االقــتــصــاديــة الــتــي تــعــاين مــنــهــا اليمن 
ســوف تكون عامال مساعدا عىل نجاح الــرومــان يف احتالل 
اليمن خاصة بعد احتالل اإلمرباطورية الرومانية لكل من 

مصر وسوريا يف أواخر القرن األول قبل امليالد.

دوافع العدوان
 شــجــع الـــوضـــع الـــســـيـــايس املـــضـــطـــرب واملـــعـــقـــد لــلــيــمــن واملــتــمــثــل 
بــحــالــة الـــصـــراع واالنـــقـــســـام الــســيــايس والــعــســكــري بـــني الــقــوى 
اليمنية الــداخــلــيــة وبــاألخــص بــني دولــتــي ســبــأ وحــمــري إىل دفــع 
الــروم  للتفكري يف احتالل اليمن ويبدو ان الرومان كانوا عىل 
استعداد  الستخدام شتى األساليب التي تحقق لهم السيطرة 
والنفوذ ومنها القوة العسكرية املباشرة ألن الهدف هو إرغام 
اليمنيني وتحويلهم إىل حلفاء طائعني او مهزومني خاضعني 

للسيطرة األجنبية.. 
وقد اشار املؤرخ الروماين اسرتابو الذي رافق الحملة الرومانية 
لــــعــــدة أســــبــــاب دفــــعــــت رومـــــــا الحــــتــــالل الـــيـــمـــن مـــنـــهـــا مــــا ســمــعــه 
القيصر الروماين عن الرثوة الهائلة التي يتمتع بها أهل اليمن 
حـــتـــى قـــــــال: )إنـــــــه يـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــعـــــرب- الـــيـــمـــنـــيـــني- كـــأصـــدقـــاء 
أغنياء أو أن يسيطر عليهم كأعداء أغنياء(، كذلك  السيطرة 
عىل املدخل الجنوبي للبحر األحمر وأن يقضوا عىل املنافسة 
التجارية لليمنيني الذين كانوا يتاجرون مع الهند ويصدرون 
مــنــتــجــاتــهــم إىل مــخــتــلــف انــــحــــاء الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم، فـــقـــد امــتــلــك 
الـــتـــجـــار الـــيـــمـــنـــيـــون اســــطــــوال ضــخــمــا لــنــقــل الـــبـــضـــائـــع مــــن الــهــنــد 
والصني والصومال اىل موانيها خاصة ميناء عــدن ساعدهم 

يف ذلك وجود دولة يمنية مركزية قوية.

صراع دولي
كـــانـــت الــيــمــن مـــثـــار حــســد قــطــبــي الــــصــــراع الــــرومــــاين والـــفـــاريس 
وذلك ملا كانت تصدره من خريات أرضها كالطيب والبخور واملر 
ومختلف العطور التي كانت تنتجها أرضها وال ُينتج يف مثل 
جودتها يف ارض سواها والذي كانت اهميته كأهمية البرتول 
يف وقـــتـــنـــا الـــحـــاضـــر فـــضـــال عــــن ســـيـــطـــرة الــيــمــنــيــني عــــىل الـــتـــجـــارة 
البحرية, لذا فإن فكرة روما لالستيالء عىل البحر األحمر ليس 
ألسباب اقتصادية بحتة  بل ورائها اهداف اسرتاتيجية تهدف 
لــتــحــويــلــه إىل بــحــرية رومـــانـــيـــة كــمــا جــعــلــوا مـــن الــبــحــر املــتــوســط 
بحرية رومانية سابقا وأن هذه االسرتاتيجية كانت تهدف إىل 
تحقيق الــرتابــط بني مناطق النفوذ واملمتلكات الرومانية بني 
بـــالد الــشــام ومــصــر وشــمــال أفــريــقــيــا ولــتــأمــني حــدودهــا يف ظل 
صراعها العسكري والسيايس واالقتصادي مع الفرس لذلك 

كانت اليمن محطة أطماع روما.
 وأخطر االسباب والدوافع الحتالل اليمن ليس بهدف السيادة 
عىل الطرق التجارية البحرية وإنما لغرض السيطرة املباشرة 
عىل مناطق إنتاج اللبان والبخور وعىل السواحل اليمنية التي 
تقع بها املـــوائن الرئيسية )قــنــا– عــدن– مــوزع ( والــتــي تقع عىل 
خــط الــتــجــارة الــبــحــريــة- وهـــذه السياسة االســتــعــمــاريــة نجدها 
الــيــوم تطبق مــن خــالل عـــدوان 26 مـــارس 2015م فلم يكتفوا 
بـــســـيـــطـــرة أســـاطـــيـــلـــهـــم عــــىل مــــيــــاه الـــبـــحـــر األحــــمــــر ومـــضـــيـــق بـــاب 
املــــنــــدب واملـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي بــــل احــــتــــالل مــــــوائن وســــواحــــل الــيــمــن 
والـــــــوصـــــــول إىل مــــنــــابــــع الــــنــــفــــط يف حــــضــــرمــــوت واملــــــهــــــرة وشــــبــــوة 

وجزيرة سقطرى-.

تشكيالت متعددة
اختلفت الروايات التاريخية يف تقدير األعداد التي شاركت يف 
الحملة وتشكيالتها واملناطق التي سلكتها إال انها أجمعت عىل 
ان املشاركني يف الحملة هم من الــرومــان واملصريني واألنباط 
واليهود فحينما  توىل اإلمرباطور )أغسطس( مقاليد الحكم 
يف رومـــا وعـــرف مــا تــصــرفــه رومـــا عــىل الــبــخــور أراد أن يــضــم إىل 
إمرباطورتيه البالد التي تنتج هذه املحصوالت فأوعز إىل واليه 
يف مصر )اليوس جاليوس( أن يسري عىل رأس حملة الحتالل 
اليمن سنة 24 ق.م وكان هدفها ومحركها االستيالء عىل طرق 
الــتــجــارة  الــتــي كـــان يحتكرها الــيــمــنــيــون وكــــذا اســتــغــالل مـــوارد 
اليمن منتجات البخور ملصلحة رومـــا, وان اختيار اإلمــرباطــور 
الـــرومـــاين مــصــر كنقطة انــطــالق لحملته العسكرية جـــاء بعد 

لــــقــــائــــه احـــــــد أشـــــهـــــر قـــــادتـــــه الـــعـــســـكـــريـــني واســـــمـــــه )رومـــــــانـــــــوس( 
واطــالعــه عــىل خريطة عسكرية ُمــعــدة لهذا الــغــرض يتأكد له 
ان اقــــرب واليــــة رومــانــيــة لليمن هــي مــصــر فــضــال عــن املــؤهــالت 
األخرى التي تمتلكها كقاعدة لهذه الحملة - فاليمن عىل مر 
التاريخ و حينما تتعرض لغزو من قوى كربى تكون عرب تابعني 
ووكالء لتلك القوى تنفذ سياستها واهدافها االستعمارية يف 
الــيــمــن  فحملة الـــرومـــان 24 ق. م اســتــخــدمــوا مــصــر واراضــيــهــا 
وعدوان اليوم 2015م نجد أمريكا تستخدم وكالءها يف املنطقة 
للعدوان عىل اليمن-  فقد أوعز اإلمرباطور اغسطس إىل واليه 
عىل مصر اليوس جاليوس بتجهيز حملة عسكرية تعدادها 
عشرة آالف جندي فقد اعد قائد الحملة ثمانني سفينة ومئة 
وثالثني ساحبة لنقل قواته البالغة عشرة آالف روماين وألف 
نبطي وخمسمائة يهودي، ويبدو ان مشاركة اليهود يف هذه 
الحملة قد تم األعداد لها مسبقا ألن )هريودس( امللك اليهودي 
والذي شارك يف الحملة عن طريق هذه األعداد كان الرومان 
قد نصبوه ملكا عىل اليهود ليقوم بدور يف قتال العرب الذين 
يمتنعون عن دفع الجزية لإلمرباطورية الرومانية ثم تجاوز 
ذلـــــك اىل قــــتــــال الــــعــــرب خـــــــارج حـــــــدود اإلمـــــــرباطـــــــوري وقـــــد ذكـــر 
ســرتابــو املـــؤرخ الــرومــاين اخــبــار وتفاصيل الحملة وتشكيالتها 
والذي قدم مع الحملة الرومانية وكان صديقاً لقائد الحملة.

جزاء اخلونة
وانــتــقــلــت الــحــمــلــة مــن الــســاحــل املـــصـــري  إىل الــســاحــل الغربي  
وفـــقـــد الـــكـــثـــري مــــن الـــســـفـــن بـــالـــبـــحـــر األحــــمــــر ورســــــت الـــــقـــــوات يف 
ميناء )لويكة كومة(  بمنطقة الحجاز بعد مرور 15 يوما من 
تجهيزها واعدادها , ثم تقدمت الحملة حتى وصلت إىل مدينة 
مأرب وقد لقيت الحملة مقاومة شديدة اضطر معها ايليوس 
جــالــيــوس أن يـــرتاجـــع بــعــد أن حــاصــر مــــأرب ســتــة أيــــام بــعــد ان 
القى جيشه يف الطريق الكثري من املصاعب واألهوال وفتك به 
املرض، ويدعي الرومان- امعاناً يف اخفاء حقيقة هزيمتهم يف 
اليمن- أن سبب فشلهم يرجع لعامل املناخ  فيما ذكره سرتابو 
ان تضليل الوزير النبطي للحملة كدليل لطريق سريها بالرغم 
ان مهمته كـــان دلــيــال وهـــي مهمة يمكن ان يــقــوم بــهــا شخص 
من عامة الناس والواضح ان سرتابو أراد ان يخفي الحقيقة 
وان يلقى بمسؤولية فشل الحملة تقع عىل عاتق الوزير وقد 
ساعد الحملة  النبطي )سيلوس أو صالح( فقد أمر اإلمرباطور 
الــرومــاين نفسه بــإعــدام الــوزيــر النبطي يف رومـــا رغــم مــا قدمه 
ودولته االنباط من خدمات للحملة الرومانية الحتالل اليمن 
ومــــن قــبــلــه تـــم إعــــــدام قـــائـــد الــحــمــلــة الـــيـــوس جـــالـــوس يف مصر 
بسبب هزيمته يف اليمن وكسر هيبة اإلمرباطورية الرومانية .

املقاومة واالنتصار
أن مقاومة اليمنيني هي السبب الرئييس يف هزيمة الحملة 
لذلك نجت اليمن من االحتالل الروماين الذي اخضع بالد 
الشام ومصر لحكم رومــا واستمرت اليمن يف تجارتها مع 

العالم وابلغ دليل عىل أن بعض الروايات تذكر أن اليمنيني 
استخدموا يف درء الــعــدوان أســلــوب األرض املــحــروقــة وهو 
أســــلــــوب لــــم يــــعــــرف مــــن قـــبـــل يف حـــــــروب تـــلـــك الـــــفـــــرتة  حــيــث 
كان اليمنيون القاطنون يف املناطق الحدودية ينسحبون من 
مناطقهم إىل الداخل بعد أن يحرقوا يف طريقهم األخضر 
والــــيــــابــــس كـــمـــا يــــقــــومــــون بـــــــردم اآلبــــــــار حـــتـــى ال تـــجـــد الــــقــــوات 
الــغــازيــة مــا يــســاعــدهــا عــىل مــواصــلــة تــوغــلــهــا داخــــل األرايض 
اليمنية . ويف مأرب تحصن اليمنيون بالجبال عىل الطريق 
املــــؤديــــة إلــيــهــا واســـتـــطـــاعـــوا نــصــب كــمــني لـــلـــقـــوات الــرومــانــيــة 
املــنــهــمــكــة مــمــا ســاعــدهــم يف تــحــقــيــق االنـــتـــصـــار الــحــاســم عىل 
أعدائهم حتى إن أعدادا قليلة من هذا الجيش استطاعت 
النجاة من هذه املذبحة والهزيمة النكراء التي لحقت بأعظم 
امرباطورية بالتاريخ القديم فقرروا الفرار بصحبة قائدهم 
الــيــوس جــالــيــوس الـــذي لــقــي حكما بـــاإلعـــدام يف مــصــر  فقد 
تـــكـــبـــدت رومـــــــا الــــعــــديــــد مـــــن الـــخـــســـائـــر يف االرواح واملـــــعـــــدات 
نــتــيــجــة تــلــك الــحــمــلــة الــفــاشــلــة لــلــســيــطــرة عـــىل الــيــمــن وادى 
ذلك إىل النيل من معنوياتها وانكسار هيبتها امــام العالم 
القديم  فلم تحقق الحملة اهدافها التي جاءت من اجلها 
وذلــــك نــتــيــجــة اســتــبــســال الــيــمــنــيــني يف الـــدفـــاع عـــن ارضـــهـــم , 
فـــقـــد شــكــلــت الـــخـــســـارة الـــقـــويـــة لــلــحــمــلــة الـــرومـــانـــيـــة صــفــعــة 
قوية لإلمرباطورية  الرومانية أثرت عىل مكانتها وسمعتها 

ووضعها السيايس.

 ما بعد االنكسار
ورأى الرومان بعد هزيمتهم  وانكسارهم وأخفاق حملتهم 
وعــدوانــهــم عــىل اليمن أن يكتفوا اقتصاديا بالسيطرة عىل 
الطريق التجاري البحري عرب البحر األحمر وإقامة عالقات 
وديــة مــع الحبشة وقــد أضــر ذلــك باقتصاديات اليمن فقد 
انـــتـــعـــش خــــط املــــالحــــة الـــبـــحـــريـــة عــــرب الـــبـــحـــر األحــــمــــر وحـــرمـــان 
الــــيــــمــــنــــيــــني مـــــــن االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــــطـــــــرق الـــــــربيـــــــة الــــــتــــــي كـــــانـــــوا 
يــحــتــكــرونــهــا لـــفـــرتة طـــويـــلـــة  لــكــنــهــم ظـــلـــوا يـــمـــارســـون الــتــجــارة 
الـــبـــحـــريـــة حـــيـــث اثـــبـــتـــت األحـــــــــداث أنــــــه بـــعـــد هـــزيـــمـــة الــــرومــــان 
حـــــــاولـــــــوا اقــــــامــــــة عــــــالقــــــات تـــــجـــــاريـــــة مــــــع الــــيــــمــــن خــــــــالل الــــفــــرتة 

الالحقة.
سياسيا فالرومان عدلوا عن استخدام األسلوب العسكري 
املباشر يف احتالل اليمن بإقامة عالقات وديــة مع الحبشة 
لتنفيذ اطماعها باليمن فقد لجأت رومــا إىل ايــجــاد حلفاء 
تــــابــــعــــني لــــهــــا يف املـــنـــطـــقـــة فــــكــــانــــت الـــحـــبـــشـــة هـــــي الــــتــــابــــع الـــتـــي 
استخدمتها روما طيلة ثالثة قــرون  بالتاريخ القديم لغزو 
الــــيــــمــــن وســــواحــــلــــهــــا ونــــهــــب ثـــــرواتـــــهـــــا مـــســـتـــغـــلـــني الــــصــــراعــــات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة واالقـــتـــصـــاديـــة بـــني الـــقـــوى الــيــمــنــيــة 
بتقديم روما الدعم العسكري للحبشة  بعد ان أعجزتهم 
الحيلة يف غزو اليمن ملا كانوا يالقون دائما مقاومة من قبل 
ابناء اليمن الذين لم يألوا جهدا يف سبيل الدفاع عن وطنهم 

ضد االعتداءات الخارجية الطامعة واملتكررة.

متابعة: صالح السهمي

تحت شعار من اليمن إىل الشام كلنا مقاومة انطلقت صباح يــوم السبت 
املـــــايض  قــافــلــة إغــاثــيــة مـــن الــجــالــيــة الــيــمــنــيــة يف ســـوريـــا إىل مــحــافــظــة الــالذقــيــة 
دعماً للمتضررين من الزلزال املدمر وتتكون القافلة التي تحركت من أمام 
السفارة اليمنية يف دمشق من ست شاحنات تحوي بطانيات ومفروشات 
ومالبس شتوية ومواد غذائية ودوائية باإلضافة إىل عدد من األسرة املتنقلة 
واملـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، وتــــــأيت هـــــذه الـــقـــافـــلـــة يف إطــــــار الـــتـــضـــامـــن مــــع الــشــعــب 
الــــســــوري الــشــقــيــق وتــــأكــــيــــداً عــــىل مـــتـــانـــة أواصـــــــر الـــعـــالقـــة األخــــويــــة بــــني الــيــمــن 

وسوريا.
وقال السفري اليمني بسوريا عبدالله عيل صربي أن القافلة اإلغاثية تعد أقل 

واجب تجاه الشعب السوري الشقيق والحكومة السورية التي وقفت إىل 
جانب اليمن يف مختلف املراحل واملحطات موضحاً أن أبناء الجالية اليمنية 
يف ســـوريـــا  يف مــخــتــلــف املــحــافــظــات الـــســـوريـــة قـــد شـــاركـــوا يف جــمــع الــتــربعــات 
املـــاديـــة والــعــيــنــيــة وكـــانـــوا إىل جــانــب إخــوانــهــم الــســوريــني أثــنــاء املـــراحـــل األوىل 
مـــن عــمــلــيــات اإلنـــقـــاذ ومــســاعــدة املــنــكــوبــني كــمــا طــالــب الــســفــري الــيــمــنــي بــرفــع 
الحصار والعقوبات األمريكية عن سوريا و أشــاد بــالــدول التي سارعت إىل 

إغاثة سوريا وال تزال.
 مـــن جــهــتــه أعـــــرب رئـــيـــس مــجــلــس الــجــالــيــة الــيــمــنــيــة يف ســـوريـــة مــحــمــد نــاجــي 
العولقي عن تقديره لجهود أبناء الجالية اليمنية يف تحريك هــذه القافلة 
اإلغاثية، وقال: لقد شاطرنا إخواننا يف سوريا هذا املصاب الجلل وما نقوم به 
ليس إال جهد املُقل لكن مع كثري من املحبة والتضامن مع الشعب السوري.
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اليمــن  فـــــي ذكـــرى االنتصــــار على  الغــــزاة!

اجلالية اليمنية في سوريا تقدم قافلة إغاثية ملنكوبي الزالزل املدمر

السفير عبدالله صبري: القافلة اإلغاثية
 تعد  أقل واجب جتاه الشعب السوري الشقيق 

وال����������ص����������م����������ود  ال����������ص����������ب����������ر   
وامل��ق��اوم��ة كفيلة ب��إن��ه��اء أي 

احتالل وكسر شوكته
 ال��ب��ح��ر األح��م��ر يشكل عبر 
ال���ت���اري���خ  ن��ق��ط��ة ض��ع��ف األم���ن 

القومي لليمن 
 اس����ت����خ����دم ال���ي���م���ن���ي���ون ف��ي 
درء العدوان أسلوب األرض 

احملروقة 
  ش��ك��ل��ت ال���ه���زمي���ة ص��ف��ع��ة 
ق����������وي����������ة ل��������إم��������ب��������راط��������وري��������ة 
الرومانية أثرت على مكانتها 
وسمعتها ووضعها السياسي 
   500  ي��ه��ودي ش��ارك��وا في 

حملة الغزو على اليمن 

د . فواد عبدالوهاب الشامي

مر عامان عىل وفاة اللواء الركن زكريا يحيى الشامي ومازلت غري 
مصدق اننا لن نراه ثانية وانه غادرنا اىل بارئه الكريم نسأل الله ان 

يتقبله يف عليني اىل جانب الشهداء والصديقني.
لقد كان اللواء زكريا احد ابطال ثورة 21 سبتمرب 2014م التي 
حافظت عىل استقالل البالد وحررتها من سيطرة األعداء وعمالئهم 
,فمنذ بداية ثورة الشباب 2011م كان حاضرا يف ساحة الجامعة 
الجديدة يعمل ليل نهار لحشد الشباب يف الساحات وتوحيد الصف 

حــتــى نــجــحــت الــــثــــورة يف اخــــــراج الـــرئـــيـــس األســـبـــق عـــىل صـــالـــح من 
السلطة ,ويف مؤتمر الحوار الوطني كان له حضور كبري يف 

املناقشات التي كانت تجري بني فرق الحوار من مختلف 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة, وقـــــد قـــــدم اىل جـــانـــب زمــــالئــــه مــمــثــيل 
انصار الله يف املؤتمر نموذجاً يحتذى به يف الحرص عىل 
مــصــالــح الــشــعــب ووحــــدتــــه وعــــىل اســـتـــقـــالل الــــبــــالد, كما 

كــان لــه مساهمة واضــحــة يف فــريــق بــنــاء الجيش الــذي 
كان عضواً فيه من خالل وضع رؤية لبناء جيش حر 

مؤمن بالله وبالوطن ,وبعد ان انتهاء مؤتمر الحوار 
الـــوطـــنـــي ظــــهــــرت مـــــحـــــاوالت مــــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
عبدربه منصور ومن بعض األحــزاب للقفز عىل 
مخرجات املــؤتــمــر, وكـــان زكــريــا اىل جــانــب الكثري 
مــن زمــالئــه مــمــن وقــفــوا يف وجـــه تــلــك املــحــاوالت 
حــــتــــى وصـــــــل االمـــــــــر اىل قـــــيـــــام ثـــــــــورة 21 ســبــتــمــرب 

2014م.
ويف خــضــم الـــصـــراع بـــني أبـــنـــاء الـــوطـــن املــخــلــصــني وبــني 

عمالء الــخــارج بعد الــثــورة تــوىل زكــريــا منصب نائب رئيس 
اركــان الجيش, وهــذا التعيني دفعه اىل واجهة الصراع مع 
أدوات النظام الفاسد وعمالء الخارج داخل الجيش, وقد 
بذل جهوداً جبارة يف مواجهة تلك األدوات وأولئك العمالء, 
وكان له دور كبري يف تهيئة الجيش لقبول اإلعالن الدستوري 

يف 4مارس 2015م بعد استقالة عبدربه منصور.
ويف 28 مــارس 2015م شنت دول الــعــدوان حربا شرسة 
عـــــــىل الـــــيـــــمـــــن ارضـــــــــــا وشـــــعـــــبـــــا ,ومـــــــــــن خـــــــــالل عـــــمـــــل الــــــــلــــــــواء زكـــــريـــــا 
العسكري عمل من اول وهلة عىل املحافظة عىل وحدة الجيش 
وعـــــىل أســـلـــحـــتـــه املــخــتــلــفــة ,وهــــــــذا الــــــــدور اغـــــــاض دول الــــعــــدوان 
فوضعته عىل قائمة املطلوبني وأعلنت مكافأة كبرية ملن يقدم 

معلومات عن اللواء زكريا يحيى الشامي رحمه الله.

في الذكرى الثانية  لرحيل اللواء زكريا الشامي



تغطية: هالل جزيالن 
 تصوير صالح العرامي 

نظمت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء يوم 
امس بصنعاء، ن��دوة ثقافية بالذكرى السنوية 
ل��ل��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ح��س��ن ب���ن ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث، 
ب���ع���ن���وان )ال���ش���ه���ي���د ال���ق���ائ���د ع����ن����وان ل��ق��ض��ي��ة ع���ادل���ة 

ومؤسس ورائد ملشروع عظيم(.
تناولت ال��ن��دوة أرب��ع أوراق عمل أش��ارت األوىل 
ب����ع����ن����وان "ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د وال����ق����ي����م اإلي����م����ان����ي����ة يف 
ش����خ����ص����ي����ت����ه"، ل�����ل�����دك�����ت�����ور ق������اس������م ال�������ح�������م�������ران، إىل 
أن ش��خ��ص��ي��ة ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ت��ج��ل��ت ف��ي��ه��ا ال��ق��ي��م 
اإلي���م���ان���ي���ة وال����روح����ي����ة ال����ت����ي ت���ح���ى ب���ه���ا وك�������ان ن�����وراً 
وهداية ملن حوله يف جهاده وحركته منذ نشأته، 
الف��ت��اً إىل تجلياته وعالقته بالله وبكتابه ال��ق��رآن 

الكريم .
كرس حياته من أجل األمة

وأوض���ح ال��ح��م��ران يف ورق��ت��ه أن الشهيد القائد 
ك���رس ح��ي��ات��ه م��ن أج���ل األم����ة وق����دم اإلي���م���ان عى 
أنه حركة وجهاد من أجل إنقاذ األمة، مؤكداً أن 
املشروع القرآين الذي طرحه الشهيد القائد أعاد 
مفهوم الهوية اإليمانية والثقة بالله يف النفوس.

مشروع بناء أمة
م���ن ج��ان��ب��ه اس��ت��ع��رض ال��ن��اش��ط ال��ث��ق��ايف حسن 
غ����اب����ش يف ال�����ورق�����ة ال���ث���ان���ي���ة أب�������رز س����م����ات امل����ش����روع 
ال��ق��رآين ال���ذي ق��دم��ه الشهيد ال��ق��ائ��د، م��ؤك��داً أنه 

م���ش���روع ب��ن��اء أم���ة واح�����دة ك��ون��ه��ا ع���ى ق��ل��ب رج��ل 
واح�������د يف ال���ث���ق���اف���ة واالم������ان������ة وال���ش���ج���اع���ة وال����ع����زة 
وم��خ��اط��ب��ة ك��ل ال��ن��اس ب��ث��ق��اف��ة واح����دة ه��ي ثقافة 

القرآن الكريم .
مراحل تاريخية للعدو

ويف الورقة الثالثة بعنوان "ماذا لو لم يتحرك 
ال����ش����ه����ي����د ال������ق������ائ������د"، اس�����ت�����ع�����رض ال������دك������ت������ور أح���م���د 
ال����ش����ام����ي، امل�����راح�����ل ال���ت���اري���خ���ي���ة ال���ت���ي ت���ح���رك ف��ي��ه��ا 
األمريكان وأهدافهم الحتالل وضرب قوة اليمن 
يف ظ������ل ع����م����ال����ة ال����س����ل����ط����ة ال����س����اب����ق����ة واس�����ت�����ه�����داف 
امل��ؤس��س��ة العسكرية وخ��اص��ة يف أع��ق��اب أح��داث 
س���ب���ت���م���ر 2000م ، ح���ي���ث ق�����ام�����وا ب���ن���ق���ل 60 أل���ف���ا 
م���ن أف������راد ال��ج��ي��ش إىل أف���غ���ان���س���ت���ان، إض���اف���ة إىل 
الهيكلة واستهداف العروض العسكرية وإسقاط 

الطائرات كمقدمة الحتالل اليمن.
استشعر مدى املؤامرة

وأض��������������اف أن امل��������ش��������روع ال��������ق��������رآين ال������������ذي ج���������اء ب���ه 
ال����ش����ه����ي����د ال�����ق�����ائ�����د اس����ت����ش����ع����ر م��������دى امل��������ؤام��������رة ال���ت���ي 
كانت تستهدف اليمن من قبل أعدائها، فتحرك 
وص���رخ يف وج��ه أمريكا وبشجاعة ودون خشية 
ووق���������ف ض�����د ك�����ل امل����خ����ط����ط����ات وص���������دح ب����ال����ح����ق يف 
زمن الصمت والذي بفضل الله وتضحيته ينعم 

اليمن باألمن واالستقرار ويملك القرار .
منطلق قرآين

بدوره تناول الدكتور حمود األهنومي يف الورقة 
األخرية خطورة املرحلة التي تحرك فيها الشهيد 
القائد ، مؤكداً أن الشعوب كانت تعيش تحت 
س��ط��وة االح���ت���الل واالس���ت���ه���داف امل��م��ن��ه��ج م��ن قبل 
أعدائها بسبب عدم االلتفات إىل القرآن الكريم.

قدم األسلوب والنموذج
وأش���ار إىل أن الشهيد ال��ق��ائ��د ت��ح��رك أم���ام هذه 
املخاطر من منطلق قرآين ليقيض عى كل القيود 
التي كانت تكبل األمة، موضحاً أن الشهيد القائد 
قدم األسلوب والنموذج العميل يف الجهاد ضد 
األعداء واعتر نفسه جزءا من الصراع ألنه كان 

عميق النظرة واملسؤولية .
ح������ض������ر ال����������ن����������دوة ن�������ائ�������ب وزي��������������ر ال�������خ�������دم�������ة امل�����دن�����ي�����ة 
وال���ت���أم���ي���ن���ات ع���ب���دال���ل���ه امل����ؤي����د ون����ائ����ب رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة 
رعاية أس��ر الشهداء عبدالسالم الطالبي ونائب 
رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية عيل 
املتميز وال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ح��اج ن��ائ��ب رئيس 
ج���ام���ع���ة ال���ع���ل���وم وال���ت���ك���ن���ل���وج���ي���ا، ووك�������الء ال��ه��ي��ئ��ة 

وعدد من أسر الشهداء.

بينما كانت األمة اإلسالمية غارقة يف سباتها العميق 
وعدوها األزيل املتمثل برأس الكفر والطغيان 

األمرييك الصهيوين يسعى لإلجهاز عليها وذبحها 
من الوريد إىل الوريد قَيّض الله لهذه األمة علم من 

أعالم الهدى من آل بيت املصطفى عليه وعى آله 
أفضل الصالة وأتم التسليم .

ومن مديرية مران يف محافظة صعدة أشرق نور املشروع القرآين املبارك 
لهداية األم��ة والعودة بها إىل درب االستقامة والرشاد عى يد الشهيد 

القائد حسن بدر الدين رضوان الله عليه.
ورغ��������م ك������رة ال����ص����ع����وب����ات وال����ت����ح����دي����ات وامل����خ����اط����ر ال����ت����ي اع�����رض�����ت درب 
ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د ظ����ل إي���م���ان���ه ق����وي����اً وراس�����خ�����اً ب��ح��ق��ي��ق��ة أن ق�����در ه�����ذه األم����ة 
ليس االنبطاح واالنكسار والضعف واالستسالم أمام عدوها بل قدرها 
ال��ن��ه��وض وال���وق���وف ع��ى قدميها ق��وي��ة م��ق��ت��درة ك��م��ا أراد ل��ه��ا ال��ل��ه ال كما 

أراد لها األعداء.
وف��ق��اً لهذه األس��س واملنطلقات أعلن الشهيد القائد موقفه الرافض 
لطغيان واستكبار الصهاينة واألمريكان وعمالئهم من منافقي الداخل 

والخارج.
ك���ان م��وق��ف الشهيد ال��ق��ائ��د وس��ع��ي��ه ون��ض��ال��ه م��ن أج���ل تصحيح مسار 
األم���ة وال���ع���ودة ب��ه��ا إىل ط��ري��ق ال��ح��ق واالس��ت��ق��ام��ة س��ب��ب��اً يف إع���الن ال��ح��رب 

العسكرية عليه ومن معه من رفاق دربه.
وطيلة ثالثة أشهر من العام 2004م توالت حمالت وهجمات الحرب 
العسكرية الغاشمة التي ارتكب خاللها عمالء األمريكان مجازر إجرامية 
بشعة ال يمكن وصفها بحق األبرياء من أبناء محافظة صعدة وكان أن 
انتهت تلك الحرب بفقدان الشهيد القائد ومَثّل فقدانه بالنسبة لألمة 

خسارة فادحة ال يمكن تعويضها. 
ظ��ن ال��ع��دو أن ح��ل��م ال��ق��ض��اء ع��ى م��ش��روع ال��ش��ه��ي��د ال���ق���رآين ق��د تحقق 
باستشهاده ولكنه ظل يَجهل حقيقة أن الشهيد القائد قد غرس املشروع 
ال��ق��رآين امل��ب��ارك يف ق��ل��وب امل��ؤم��ن��ن ال��ذي��ن ت��ح��ول��وا بفضل م��ا ت��ش��رب��وه من 
ق��ي��م وم���ب���ادئ ذل����ك امل���ش���روع إىل ك��ت��ل��ة ص��ل��ب��ة م���ن اإلي���م���ان ت��ت��ح��رك يف كل 
االت���ج���اه���ات ل��س��د ال���ث���غ���رات وم���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات ال���ط���ارئ���ة ودرء امل��خ��اط��ر 
املحيقة واملحدقة باألمة يقودهم علم جديد من أعالم الهدى هو السيد 
القائد عبدامللك ب��در الدين - حفظه الله - ذل��ك القائد االستثنايئ الذي 
اس���ت���ط���اع أن ي����واص����ل م����س����رية ال����س����ري ب���م���ش���روع ال����ه����داي����ة ال�����ق�����رآين وي��م��يض 
ب��ه بخطى ث��اب��ت��ة وواث��ق��ة ن��ح��و تحقيق األه����داف امل��رج��وة ال��ت��ي تتجى ثمار 

تحقيقها اليوم بوضوح يف أكر من اتجاه.
ونحن نعيش اليوم ذكرى استشهاد الشهيد القائد حسن بدر الدين 
رضوان الله عليه ترز أهمية معرفة وإدراك أسس ومنطلقات مشروعه 
القرآين والعمل بها وترجمتها بصورة فعلية يف ميادين وجبهات املواجهة 

مع العدو.
كما يجب أيضاً تسخري كافة اإلمكانات والقدرات لخدمة ذلك املشروع 
القرآين املبارك وإثرائه ونشره وتعميمه وترسيخه يف أوساط املجتمع من 
خ��الل تنظيم الفعاليات وال��ورش وعقد ال��ن��دوات العلمية واألكاديمية 
مل��ن��اق��ش��ة أط�����روح�����ات ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د وت��س��ل��ي��ط ال����ض����وء ع��ل��ي��ه��ا واك���ت���ش���اف 
ج���واه���ره���ا ال��ن��ف��ي��س��ة ال��ت��ي ال ت��ق��در ب��ث��م��ن ك��ون��ه��ا دروس م���ن ه����دي ال��ق��رآن 
الكريم الذي ال يقتصر هديه وتوجيهاته عى جماعة أو فئة أو طائفة أو 

مذهب أو بلد بل يخص ويشمل أبناء األمة اإلسالمية جمعاء.

*عضو مجلس الشورى 
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 اليمنيون يتطلعون لتحقيق املزيد من املكاسب
  في التنمية وبناء دولة املؤسسات 

البرملاني الزمن     لـ"                                                             ":

ال����ح����دث األه�������م يف رأي����ن����ا ق����ي����ام م��ج��م��وع��ة 
ُ���ن���ّظ���م���ن، وق��ب��ل ل��ح��ظ��ات  م���ن ال����ُح����ّراس وامل
م��ن اف��ت��ت��اح أع��م��ال ق��ّم��ة االّت��ح��اد اإلفريقي 
يف أدي������������������س أب�����������اب�����������ا ب���������ط���������رد ال�������دب�������ل�������وم�������اس�������ّي�������ة 
اإلس������رائ������ي������ل������ّي������ة ش��������������ارون ب������������اريل ن�����ائ�����ب�����ة ُم�����دي�����ر 
الّشؤون اإلفريقّية يف وزارة الخارجّية من 
القاعة التي “تسّللت إليها” واصِطحابها 
إىل ال��������ب��������اب ال��������خ��������ارج��������ي، وس�������ح�������ب ب����ط����اق����ة 
ال������ّدخ������ول ك���ُع���ض���و ُم�����راق�����ب ال����ت����ي وض��ع��ت��ه��ا 
ع��ى ص��دره��ا، وح��ص��ل��ت عليها ب��ُط��رٍق غري 

قانونّية.
ال م������ك������ان ل�������دول�������ة االح���������ِت���������الل ال����ُع����ن����ص����رّي����ة 
ال������ف������اش������ّي������ة يف أوس��������������اط ال����������������ّدول اإلف�����ري�����ق�����ّي�����ة 
وق��ادت��ه��ا ال��ّش��رف��اء، ه��ذه ال��ّدول��ة اإلره��اب��ّي��ة 
ال��ت��ي ك��ان��ت الحليف األك���ر لنظام الفصل 
ال�������ُع�������ن�������ص�������ري يف ال�������������ق�������������اّرة، وزّودت����������������������ه ب������امل������ال 
والّتكنولوجيا ال��ن��ووّي��ة، ه��ذه ال��ّدول��ة التي 
ترتكب املجازر يف حّق الّشعب الِفلسطيني 
ب��ص��ف��ٍة ي���وم���ّي���ة، وت��ن��ه��ب أرض������ه، وث����روات����ه، 
وتقتل األطفال دون رحمة، بُكل غطرسة 
وُغ��������رور، وب���ح���م���اي���ِة م���ن ُي��ط��ل��ق ع���ى نفسه 
العالم الّديمقراطي الُحر بزعامة اإلرهاب 

األمرييك.
وزارة الخارجّية اإلسرائيلّية التي فتحت 
��ا واِح����ًدا  س����رادق ال���ع���زاء، ول���م ت��ج��د إف��ري��ق��ًيّ
ُي�����واس�����ي�����ه�����ا يف ُم�����ص�����اب�����ه�����ا، اّت�����ه�����م�����ت ال����ج����زائ����ر 
وج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا، ب��ال��وق��وف خ��ل��ف عملّية 
ُ���������ذّل���������ة ه����������ذه، ول����ك����ّن����ه����ا ال  ُ����ه����ي����ن����ة وامل ال�������ّط�������رد امل
ت�����ع�����رف أن ه�������ذه ال����ّت����ه����م����ة ُت�������َش�������ّرف ال����ج����زائ����ر 
ِ�����ل�����ي�����ون ش����ه����ي����د، وج����ن����وب  دول�����������ًة وش�����ع�����ب امل
إفريقيا حامية إرث الّزعيم الخالد نيلسون 
م�������ان�������دي�������ال، وُم�������ع�������ظ�������م، إن ل��������م ي������ك������ن ُك��������ل، 

الّشعوب اإلفريقّية.
دول�������������ة االح�����������ِت�����������الل، ويف ذروة ال���ه���ي���م���ن���ة 
األم�����ري�����ك�����ّي�����ة وال������ُخ������ن������وع ال����ع����رب����ي ال����رس����م����ي، 
حصلت يف آب )أغسطس( عام 2021 عى 
ص���ف���ِة ُع���ض���ٍو ُم���راق���ب يف االّت����ح����اد اإلف��ري��ق��ي 
وب��������ق��������راٍر م������ن رئ����ي����س����ه م��������وىس ف����ي����يك م��ح��م��د 
لألسف، وُدوَن الّرجوع للّدول األعضاء، 
ول���ك���ّن ان��ِت��ف��اض��ة ال���ج���زائ���ر وج���ن���وب إف��ري��ق��ي��ا 
الغاضبة، وهّبتهما، نجحتا يف تجميد هذا 
القرار، وإصداِر قراٍر باإلجماع من االّتحاد 
يف هذا الّصدد، وتشكيل لجنة من سبعة 

رؤساء بتحويل الّتعليق إىل طرٍد دائم.
األم���������������ان���������������ة ال�����������ع�����������اّم�����������ة ل�����������الّت�����������ح�����������اد س�����ح�����ب�����ت 
دع���������وًة وّج���ه���ت���ه���ا ل���ل���ُح���ك���وم���ة اإلس���رائ���ي���ل���ّي���ة، 
وط�����ل�����ب�����ت ف����ي����ه����ا ع���������دم إرس�������������ال أّي م�����ن�����دوب 
للُحضور، ولكّنها كعادتها، أّي الُحكومة 
اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ّي�����ة، ت����ج����اه����ل����ت ه��������ذه ال����خ����ط����وة، 
وأرسلت مندوبتها املذكورة آنًفا إىل أديس 
أب�����اب�����ا ل���ت���ت���س���ّل���ل ع�����ى ح������ِن غ���ف���ل���ٍة إىل ق���اع���ِة 
االجِتماع، وَنحَمُد الله أّنها فعلت ذلك، 
ح����ت����ى ي����ت����ح����ّول ه�������ذا ال����ّت����س����ّل����ل إىل ف��ض��ي��ح��ٍة 

سياسّيٍة عاملّيٍة.
ط����������������رد إس�����������رائ�����������ي�����������ل وس����������ح����������ب ُع������ض������وي������ت������ه������ا 
ك���ُم���راق���ٍب م���ن االّت����ح����اد اإلف���ري���ق���ي، ي��ت��ص��ّدر 
ال�����ق�����ض�����اي�����ا امل������ط������روح������ة ع�������ى ج�����������دول أع�����م�����ال 
ه����ذه ال���ق���ّم���ة ال���ت���ي ش�����ارك ف��ي��ه��ا 36 رئ��ي��ًس��ا، 
وأرب����ع رؤس����اء ُح��ك��وم��ات، وُك����ّل املُ���ؤّش���رات 
ُت�������ؤّك�������د، وب����ف����ض����ِل ُج�����ه�����ود رئ�����ي�����ّي ال����ج����زائ����ر 

وج�����ن�����وب إف����ري����ق����ي����ا، ودع��������م ج���م���ي���ع ال����ق����ادة 
ُ��������ش��������ارك��������ن، وم���������ن ب����ي����ن����ه����م ال������س������ّي������د غ�������زايل  امل
ع����ث����م����اين رئ�����ي�����س دول����������ة ُج����������زر ال����ق����م����ر رئ���ي���س 
ال��������ّدورة ال���ح���ال���ّي���ة، وُزع����م����اء وُم���م���ّث���يل ِم��ص��ر 
وتونس وليبيا وموريتانيا ع��الوًة عى ُجزر 

القمر والّصومال وجيبويت.
ش������ه������ر ال������ع������س������ل اإلس���������رائ���������ي���������يل يف ال���������ق���������اّرة 
اإلف����ري����ق����ّي����ة ج�����اء أق����ص����ر ب���ك���ث���رٍي م����ّم����ا ت���وّق���ع���ه 
ق����ادت����ه����ا، وداع����م����وه����ا يف أوروب���������ا وأم���ري���ك���ا، 
ب���ل وح���ّت���ى يف ب���ع���ض، ال���ع���واِص���م ال��ع��رب��ّي��ة 
املُ��ط��ّب��ع��ة ال��ت��ي وّق��ع��ت معها اّت���ف���اق “س��الم 

أبراهام” املغشوش واملسموم.
ال�����������ق�����������اّرة اإلف�������ري�������ق�������ّي�������ة ت����س����ت����ع����ي����د ُق�������ّوت�������ه�������ا، 
ومكانتها، وت��ض��ع قيم ال��ع��دال��ة ومصالح 
ُش��ع��وب��ه��ا ال���وط���ن���ّي���ة ف����وق ُك�����ّل اع���ت���ب���ار، وه��ا 
هي تقطع أشواًطا طويلًة إلصدار ُعملتها 
ال�������خ�������اّص�������ة، ودي�������ن�������اره�������ا ال�������ّذه�������ب�������ي، وُت��������َح��������ّرر 
اق���ِت���ص���اده���ا م���ن ال��ت��ب��ع��ّي��ة ال���غ���رب���ّي���ة، وُت���ع���ّزز 
ت����ح����ال����ف����ات����ه����ا م�������ع أق�������ط�������اب ال�����ن�����ظ�����ام ال����ع����امل����ي 
األم�������ن�������ي وامل��������������ايل ال������ج������دي������د ب������زع������ام������ة ال����ص����ن 
وروس����������ي����������ا، وال�������ف�������ْض�������ل يف ذل����������ك ي�������ع�������ود إىل 

ِقياداتها الوطنّية الجديدة.
***

نقول ُشكًرا من القلب ألهلنا يف الجزائر 
وقائدها ووزير خارجّيتها الذين لعبوا دوًرا 
ك��ب��رًيا يف إغ���الِق أب���واب ال��ق��اّرة اإلف��ري��ق��ّي��ة يف 
وج������ه ه������ذا ال����ّت����َس����ّل����ل ال���ّص���ه���ي���وين ال��خ��ب��ي��ث، 
ون��ق��ول ُش��ك��ًرا أي��ًض��ا إىل األش��ّق��اء يف جنوب 
إفريقيا الذين حافظوا عى عهد زعيمهم، 
والعالم الّثالث بأْسِره، نيلسون مانديال، 
ووقفوا دائًما وبَصالبٍة يف خندِق القضّية 
ال��ِف��ل��س��ط��ي��ن��ّي��ة ال����ع����ادل����ة، ول�����م ي���ت���خ���ّل���وا ع��ن 
ه��ذا العهد ُمطلًقا ُرغ��م الّضغوط الكبرية 

واملُغريات األكر.
إف������ري������ق������ي������ا ت����ن����ت����ص����ر ل�����ِف�����ل�����س�����ط�����ن وش����ع����ب����ه����ا 
وق�������ض�������ّي�������ت�������ه�������ا وُح������������ق������������وق ش������ع������ب������ه������ا، يف ه�������ذا 
ال���ّت���وق���ي���ت ال���ّص���ع���ب ح���ي���ث ت���ت���ف���اق���م امل����ج����ازر 
اإلس�������رائ�������ي�������ل�������ّي�������ة، وع������م������ل������ّي������ات االس�����ت�����ي�����ط�����ان، 
وُم�����خ�����ّط�����ط�����ات ال������ّط������رد واإلب��������ع��������اد، وت���ه���وي���د 
ال������������������ّروات، ف������ُش������ك������ًرا ل����ُش����ع����وب����ه����ا ال���ّش���ق���ي���ق���ة 
وِقياداتها الوطنّية، ونحن عى ثقٍة أنها، 
وبسبب ه��ذه امل��واق��ف املُ��ش��ّرف��ة ستستعيد 
م���ك���ان���ت���ه���ا ك����ُع����ض����ٍو دائ�������م يف م���ج���ل���س األم�����ن 
ال����ّدويل، ويف م��ك��اٍن ب��ارز يف خريطة الِقوى 
األهم عاملًيّا، فاملسرية انطلقت نحو الهدف 

املأمول ولن تتوّقف.. واألّيام بيننا.
* افتتاحية رأي اليوم

اد اإلفريقي..   طرد إسرائيل من االتحّ
عة ة امُلطبحّ وال عزاء للُحكومات العربيحّ

أسس 
ومنطلقات 

املشروع 
القرآني 

ألننا قد فرطنا يف الشهيد القائد ريض الله عنه ولم 
نقم بالواجب كما ينبغي بسبب بطش النظام 

السابق وتنفيذه ألدوات قمع وضغط شديدة حالت 
دون القيام بالواجب نحو الشهيد كأن الله بذلك قد 

سلبهم عقولهم بالفعل.
ال����ي����وم ب����ال ش����ك وال ري�����ب ف���إن���ن���ا ل����م ول�����ن ن���ف���رط يف ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د ال���ع���ل���م ل��ن 
نحيد عن توجيهاته فقد سخرنا ارواحنا وأوالدنا واموالنا معه لتطبيق املنهج 
ال��ق��رآين ال���ذي م��ن ال��ل��ه ب��ه ع��ى األم���ة ع��ى ي��د الشهيد ال��ق��ائ��د س��الم ال��ل��ه عليه 
وهنا لن نسرد ما قام به النظام األمرييك واعوانه من الحرب القذرة عى ثلة 
مؤمنة أرقت الكيان الصهيوين واعوانه بإعالنها شعار "الراءة واملكون" من 
خمس فقرات.. ضاق اليهود واعوانهم به ذرعا وحركوا اجهزتهم املتخصصة 
ملواجهة النور الجديد الذي يوقظ الناس من نومهم العميق ويأخذهم اىل 

بيان الله وهدايته
ول����ن ن��ت��ح��دث ع���ن ت��ف��اص��ي��ل ال���ح���رب األوىل ع���ى ص���ع���دة ألن ال��ك��ث��ري ق���د بن 

ووضح لكن القلم يجرين عى الحديث عن نقطتن مهمتن:
 األوىل: اتخاذ ق��رار سجن الشهيد القائد يف السجن املركزي وحكمة الله 
يف جعل املعتدين يمكرون عى انفسهم.. ويف ذلك دليل عى ان الله قابض 
بكل يشء وكايف كل يشء بقدرته.. فكأن ذلك كان سببا لتأخر تشييع الجسد 
ال��ط��اه��ر حتى يتم التشييع بمقام رف��ي��ع يليق ب��ه يف ال��دن��ي��ا ليكون حجة عى 

املرددين وغري املعترين باآليات.
وهنا حركة الحياة هي العيش يف الرزخن لدعم وتسديد الذين لم يلحقوا 

من بعدهم من رجال الرجال.
والثانية: وص��ل اليه النظام السابق يف حالة املهانة والتوبيخ املستمر من 

السفارة األمريكية لعدم القدرة عى قتل الشهيد القائد ريض الله عنه.
وكالعادة يقوم رئيس الدولة املطيع للشيطان بتوبيخ األجهزة املتخصصة 
مل����اذا ل��م ي��ص��ل��وا اىل اي ان��ج��از ك��ل ه���ذا دف��ع��ه��م اىل اس��ت��خ��دام اق����ذر ال��ط��رق يف 
االع���ت���داء ع��ى االط���ف���ال وال��ن��س��اء واس��ت��خ��دام اب��ش��ع ال��ج��رائ��م وع���دم امل��واج��ه��ة 

بشرف 
فعمدوا اىل تنفيذ كربالء جديدة وحديثة الفصول, إال انها ابشع واغلظ 
واحقر يف خطوات التنفيذ والقذارة أضعاف ما تم يف كربالء فقتلوا الطفل 
ال���رض���ي���ع واع�����ت�����دوا ب���ال���ح���رق واس����ت����خ����دام اب���ش���ع ال���س���ب���ل وق���ت���ل���وا ك����ل اع������زل م��ن 

السالح. 
وه��ن��ا ال ن��ن��ى ان األج���ه���زة امل��ت��خ��ص��ص��ة يف ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق ك��ان��ت ق��د ق��ررت 
قبل اشهر من قتل الشهيد القائد ريض الله عنه أنها اذا لم تستطع فلتكذب 
عى السفارة األمريكية بأي صوره مشابهة- ولو تقريبا للشهيد القائد وبدء 
البحث عن ذلك والشك تسرب األمر اىل السفارة األمريكية وعندما استشهد 
القائد النعمة الكبرية عى األم��ة ريض الله عنه ذهب ازالم النظام بجثمانه 
اىل السفارة األمريكية إلقناعهم بأنهم اليوم اشد والءا وطاعة من ذي قبل.
وبالعودة اىل عنوان املقال فالشك ان هناك من صمد مع املنهج وقائده 
وه��ن��اك م��ن ت��خ��اذل وه���ذه سنة أول��ي��اءا لهم يف األرض ليستلم ال��راي��ة وليتم 

املنهج القائد العلم السيد/ عبدامللك بن بدر الدين الحويث حفظه الله
ليكون سندا وعونا للمجاهدين وتكملة لنعمة الله عى هذا الشعب وهذا 
ما لم يكن العدوان يحسب له حساب.. ولذلك يجب عى كل فرد ان يعرف 

اين موقعه من االعراب.
فالمجال هنا ألى متسلق وال مجال أيضا ألي مدسوس فاملقياس هو املنهج 
وتطبيقه عمليا  فلوال هذه النعمة العظيمة لبطش باألمة اركان الشيطان 
واعوانه  فليدرك كل  منا كيف كان وضعه قبل النعمة وكيف اصبح االن..

شكر النعمة وهنا يكون باستخدامها فيما يريض الله تعاىل وليس الشكر 
اللفظي- حتى نتمكن من الحفاظ عى تطبيق املنهج وانقاذ األم��ة ورفعتها 
وس��ي��ادت��ه��ا  وق���د اش����ار ق��ائ��د ال���ث���ورة ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه يف ذك����رى اس��ت��ش��ه��اد الشهيد 
القائد سالم الله عليه حيث بن اهمية الجهاد بالقلم وسبل األعالم والجبهة 

اإلعالمية  وأن أي خطأ او استهتار يعد بمثابة مشاركة يف ظلم األمة.
وهذا مخالف للمنهج القرآين الذى كلما واجهه األعداء وخططوا إلطفائه 

ازداد قوة وتجذرا.. ملاذا؟
ألنه نور الله ) والله متم نوره ولوكره الكافرون (.

عميد/عبدالسالم السياين

موقعكم 
من 

اإلعراب 

*الشيخ / صالح محمد الزعكري 

* ما هو الحدث الوطني الذي 
ت�����������راه ال�������ي�������وم م����ن����اس����ب����ا م�������ن أج�����ل 

اليمن ؟ 
** ال���ح���دث ال����ذي أرى أن ي��ك��ون ح��اض��را 
وم��ت��ص��درا للمشهد يف اليمن م��ن صعدة 
حتى املهرة هو السالم الشامل والعادل 
وامل�����ش�����رف ل���ك���ل ال���ي���م���ن���ي���ن، س������الم ب��ح��ج��م 
ال�������ت�������ض�������ح�������ي�������ات ال����������ج����������س����������ام، س��������������الم ن����ش����ه����د 
م�����ف�����ردات�����ه ع������ى ال�������واق�������ع م������ن خ�������الل رح���ي���ل 
امل�������ح�������ت�������ل م����������ن ك����������ل أراض���������ي���������ن���������ا وم��������������ن خ�������الل 
إجراءات بناء الثقة والبدء قبل كل يشء 
بامللف اإلنساين ال��ذي ن��رى ب��وادره األولية 
ت���ل���وح يف األف������ق م����ن خ�����الل ت���دف���ق ال��س��ف��ن 
التجارية دون عوائق ولكننا ننتظر األهم 
ك����ص����رف امل����رت����ب����ات وت�����ب�����ادل األس���������رى ورف�����ع 
ال��ح��ظ��ر ال���ج���وي وال���ب���ح���ري وال������ري بشكل 
ك���ام���ل وف���ت���ح ال���ط���رق���ات ب���ن امل��ح��اف��ظ��ات، 
وغ�������ري ذل�������ك م������ن خ������ط������وات إع�����������ادة اإلع�����م�����ار 
وجر الضرر بشكل عام، هذه هي األمور 
ال��ت��ي ن���رى ون��ح��ب أن ت��ك��ون ع��ن��اوي��ن ب���ارزة 
ل�����ل�����م�����رح�����ل�����ة ال������ح������ال������ي������ة وامل�������رح�������ل�������ة ال������ق������ادم������ة 
لوطن الصمود والسالم وملن يدرك معنا 

السالم.            

* ق����درن����ا ج���م���ي���ع���ًا أن ن���ت���واص���ل 
ونتفاهم لبناء مستقبل اليمن 
.. فكيف تقرأون هذه الجانب، 
وما الذي ينبغي عىل اليمنيني 
أن ي���ق���وم���وا ب����ه يف ه�����ذه امل��ح��ط��ة 

التاريخية ؟ 
** ك��م��ا أس��ل��ف��ت ع��ى اليمنين امل���يض يف 
ط��ري��ق ال��س��الم الحقيقي م��ن خ���الل ط��رح 
ك���ل األم������ور ع���ى ط���اول���ة وط��ن��ي��ة ت��س��ت��وع��ب 
كل التباينات للتوصل إىل حلول ناجعة 
يف مختلف امل��ل��ف��ات، يك نستعيد ال��وط��ن 
بكل تفاصيله ول��ن يتأىت ذل��ك إال بخروج 
امل������ح������ت������ل ن�����ه�����ائ�����ي�����ا م���������ن ك���������ل ش���������ر م���������ن أرض 

الوطن الطاهرة وإنهاء العدوان وتفكيك 
الكيانات التي زرعتها أنظمة العدوان ويف 
مقدمتها النظامان اإلمارايت والسعودي 
ف������ه������م������ا م����������ن ق������س������م������ا ال�������ي�������م�������ن وت���������ح���������دي���������دا يف 
امل��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة 
من خالل التشكيالت العسكرية واألمنية 
ال���ت���ي أوج����دوه����ا ل��ك��ل م��ح��اف��ظ��ة,  وب��ال��ت��ايل 
ف������إن ك���ل���ف���ة اس����ت����ع����ادة ال�����وط�����ن وال���ت���خ���ل���ص 
من مرتزقة العدوان أو عودتهم إىل جادة 
الصواب كبرية بالذات يف املناطق املحتلة، 
لكن إذا ت��وف��رت ال��ن��واي��ا الحسنة لتضميد 
الجراح وتجاوز األوج��اع فيمكن التوصل 
إىل ح����ل����ول م���رض���ي���ة ت���ح���ف���ظ ل���ل���وط���ن أم���ن���ه 
واستقراره ووحدته ونسيجه االجتماعي . 

ب����������رمل����������ان����������ي����������ة ،  * ك��������ش��������خ��������ص��������ي��������ة 
ك���������ي���������ف ت����������ن����������ظ����������رون إىل م���������واق���������ف 
م����ج����ل����س ال��������ن��������واب يف ال����ت����ص����دي 
للعدوان ويف ت��م��ث��ي��ل ال��ش��ع��ب 

اليمني ؟
** ال ش���ك ب���أن م��ج��ل��س ال���ن���واب ب��رئ��اس��ة 
ال����ش����ي����خ امل�����ن�����اض�����ل ي����ح����ي����ى ب������ن ع������يل ال�����راع�����ي 
ون���واب���ه وك���ل أع���ض���اء امل��ج��ل��س، م��واق��ف��ه��م 
مواقف وطنية مشرفة املوقف يف املقارعة 
وال���ت���ص���دي ل���ل���ع���دوان وم����ن م��ن��ط��ل��ق ال����دور 
الرملاين والتمثيل الوطني للشعب اليمني 
لم يألوا املجلس جهدا يف تسجيل املواقف 
ال���وط���ن���ي���ة امل���ن���اه���ض���ة ل����ل����ع����دوان وم���خ���اط���ب���ة 
امل����ج����ت����م����ع ال�������������دويل وامل������ج������ال������س امل�����م�����اث�����ل�����ة يف 
مختلف دول العالم بمظلومية الشعب 
اليمني وآثار العدوان والحصار وما خلفه 

من كوارث يف حياة الشعب اليمني. 
وم���ن خ���الل ن��ش��اط��ات امل��ج��ل��س وان��ت��ظ��ام 
ج�������ل�������س�������ات�������ه وق���������ي���������ام���������ه ب�������م�������ه�������ام�������ه ال�������رق�������اب�������ي�������ة 
وال���ت���ش���ري���ع���ي���ة وال����وط����ن����ي����ة ت���ت���ج���ى ح��ق��ي��ق��ة 
تلك امل��واق��ف الوطنية امل��ش��رف��ة للمجلس 
يف التصدي واملقارعة للعدوان ويف الوفاء 

وال�����ت�����م�����ث�����ي�����ل ال����������رمل����������اين ال����������ص����������ادق ل���ل���ش���ع���ب 
وال������وط������ن ال���ي���م���ن���ي ب���ع���ك���س أع�����ض�����اء ب����رمل����ان 
امل��رت��زق��ة ال��ذي��ن ي��ع��ق��دون ج��ل��س��ات��ه��م وك��ل 
أعمالهم يف مجموعة الواتس مجسدين 
ب����ذل����ك أق����ب����ح ال�����ص�����ور امل����خ����زي����ة وامل���ه���ي���ن���ة مل��ن 

يرتهن للعدوان وأدواته.

* ن������ت������ي������ج������ة ص����������م����������ود وت��������ص��������دي 
شعبنا اليمني للعدوان طيلة 
8 أعوام هناك مكاسب تحققت 
ضمن الرؤية الوطنية .. برأيكم 
ما هي أبرز هذه املكاسب، وما 
هي املكاسب األخرة التي ينتظر 

أبناء الوطن تحقيقها ؟ 
** أبرز مكاسب صمود وتصدي شعبنا 
اليمني للعدوان طيلة 8 أعوام هو مكسب 
األمن واالستقرار الذي تحقق وهو نعمة 

كبرية يفتقر إليها من تدعمه أكر من ١٧ 
دولة وباألخري ال يأمن املواطن يف عدن أو 
غريها م��ن املحافظات املحتلة ع��ى نفسه 

وماله .
وس����ت����ظ����ل ت���ط���ل���ع���ات ال���ي���م���ن���ي���ن ك����ث����رية يف 
ت����ح����ق����ي����ق امل��������زي��������د م��������ن امل������ك������اس������ب يف ج����ان����ب 
التنمية ويف ج��ان��ب ب��ن��اء دول���ة امل��ؤس��س��ات 
التي  يسودها الدستور والقانون وتجسد 
ال��ع��دال��ة وامل����س����اواة ب��أن��ص��ع ص���وره���ا وت��ح��د 
من الفساد كإرث قديم وكل ذلك بحاجة 
إىل ت�����ض�����اف�����ر ج������ه������ود ال�����ج�����م�����ي�����ع واس������ت������م������رار 
ال��ص��م��ود وال���ت���ص���دي وامل���واج���ه���ة ح��ت��ى يتم 
إي��ق��اف��ه وي��ت��م رف���ع ال��ح��ص��ار وي���ن���ال شعبنا 
حريته الكاملة ويتحقق لوطننا استقالله 
ال���ك���ام���ل وت����ع����ود ل���ل���م���واط���ن ال���ي���م���ن���ي ح��ري��ة 
ال��س��ف��ر وال���ن���ش���اط ال���ت���ج���اري واالس��ت��ث��م��اري 

بصورته الطبيعية .

* ه���ل ت��ت��وق��ع��ون م���ن امل��ج��ل��س 
ال��������س��������ي��������ايس األع�����������������ىل وح������ك������وم������ة 
اإلن����������ق����������اذ ال�������وط�������ن�������ي ال�������ن�������ج�������اح يف 
ت����ح����ق����ي����ق اإلص���������الح���������ات امل������رج������وة 

ووضع حد نهايئ للفساد  ؟
** يف ال�����ح�����ق�����ي�����ق�����ة ه�������ن�������اك ج�������ه�������ود ت�����ب�����ذل 
وت���������������وج���������������ه���������������ات ص����������������ادق����������������ة ت���������ن���������ف���������ذ إلص����������������الح 
االخ��������ت��������الالت ال����ح����اص����ل����ة ن���ت���ي���ج���ة ت����راك����م����ات 
املايض ونتيجة الظروف الصعبة التي يمر 
ب��ه��ا ال��ب��ل��د إض���اف���ة إىل وج����ود م���ن يعملون 
عى التعطيل وعرقلة جهود اإلصالح يف 
مرافق هامة يف أجهزة الدولة وال يحبون 
أن ي���ت���ح���ق���ق ال����ن����ج����اح يف ب�����ن�����اء ال������دول������ة ويف 

مكافحة الفساد وغري ذلك .
وك������ل ذل������ك س���ي���ت���م ت�����ج�����اوزه ب���ف���ض���ل ال���ل���ه 
وب����ف����ض����ل ال����ج����ه����ود ال�����ت�����ي ي���ب���ذل���ه���ا امل���ج���ل���س 
ال��������������س��������������ي��������������ايس األع����������������������������ى م����������م����������ث����������ال ب�������ف�������خ�������ام�������ة 
املشريالركن مهدي محمد املشاط رئيس 
امل������ج������ل������س ال�������س�������ي�������ايس األع������������������ى  وال������ج������ه������ود 

ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ح��ك��وم��ة اإلن���ق���اء وه���ي جهود 
اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة س���ت���ص���ب ب��������إذن ال����ل����ه يف ت��غ��ي��ري 

الوضع القائم إىل األفضل. 
* ب��رأي��ك م��ا ه��ي م��ظ��اه��ر فشل 
وإخ��������������ف��������������اق األم�������������������م امل���������ت���������ح���������دة يف 
تعاملها مع ملف العدوان عىل 

اليمن ؟
** التجاهل التام للمظلومية الوطنية 
ال���ي���م���ن���ي���ة واإلن�����س�����ان�����ي�����ة واالن������ح������ي������از ال���ك���ام���ل 
م������ع ال��������ع��������دوان وأدوات����������������ه وامل������ي������ل ك������ل امل���ي���ل 
للمال السعودي اإلمارايت وكذا للهيمنة 
األمريكية الريطانية التي تتحكم بامللف 
ال���ي���م���ن���ي ت���ح���ت م���س���م���ى ال���رب���اع���ي���ة ال���دول���ي���ة 
، ف��ق��د أث��ب��ت��ت األم���م امل��ت��ح��دة أن��ه��ا منحازة 
لدول العدوان وأنها ضد الشعب اليمني 
وأن آخر ما يمكن أن تفكر به هو التخفيف 
م�����ن امل����ع����ان����اة اإلن����س����ان����ي����ة ل���ل���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
العظيم والصابر الصامد يف وجه غطرسة 
دول العدوان واألمم املتحدة التي فشل 

مبعوثوها يف املهمة واحد تلو اآلخر. 

* م���ا ال�����ذي ت����ود ال���ح���دي���ث عنه 
ولم نتطرق إليه؟

** أش����ك����ر األس�����ت�����اذ م���ح���م���د ع����يل ال���ح���ويث 
عضو املجلس السيايس األعى  وكل من 
سعى معه يف حل الكثري من قضايا الثأر 
يف ع����دد م���ن امل��ح��اف��ظ��ات وم��ن��ه��ا م��ح��اف��ظ��ة 
إب ال�������خ�������ض�������راء وه����������ي ج������ه������ود ك������ب������رية ت�����أيت 
ضمن توجهات القيادة وتستحق االحرام 
وال����ت����ق����دي����ر، ك���م���ا أن����ه����ا أوال وأخ���������ريا ج���ه���ود 
إص���الح ل���ذات ال��ب��ن ول��ه��ا األج���ر الكبري من 

املوىل العيل القدير. 
كما أثني عى الدور اإليجابي الذي يقوم 
ب��ه األس��ت��اذ ال��ع��زي��ز فضل أب��و ط��ال��ب أمن 
عام املكتب السيايس ألنصار الله وحرصه 
عى ترجمة التوجهات الثورية والسياسية 

يف الحفاظ عى الجبهة الداخلية.

أكد عضو مجلس النواب الدكتور عيل محمد الزنم أن املجلس برئاسته وكل األعضاء فيه كانت مواقفهم 
وال تزال  مواقف وطنية مشرفة يف املقارعة والتصدي للعدوان ومن منطلق الدور الربملاين والتمثيل الوطني 
للشعب اليمني , موضحا بأن املجلس  لم يألوا جهدا يف تسجيل املواقف الوطنية املناهضة العدوان ومخاطبة 
املجتمع الدويل واملجالس املماثلة يف مختلف دول العالم بمظلومية الشعب اليمني وآثار العدوان والحصار 

وما خلفه من كوارث يف حياة الشعب اليمني.. تفاصيل هامة تطرق لها الحوار التايل : 

هيئة  رعاية أسر الشهداء أحيت الذكرى السنوية لشهيد القرآن  بندوة  حتت عنوان :

الشهيد القائد عنوان لقضية عادلة ومؤسس  ملشروع عظيم
الحمران :  الشهيد القائد كرس 

حياته من أجل األمة
الذي  القرآين  املششروع   : غابش 
قششدمششه الشششششهششيششد الششقششائششد هو 

مروع بناء أمة واحدة 
الشامي : الشهيد القائد صدع 

بالحق يف زمن الصمت
األهنومي : قدم الشهيد القائد  
يف  العملي  والنموذج  األسلوب 

الجهاد ضد األعداء

عبدالباري عطوان *

يف  املششي  اليمنيني  على 
الحقيقي  السالم  طريق 
على  األمششور  كل  طششرح  و 
تستوعب  وطنية  طاولة 

كل التباينات

األمششن واالسششتششقششرار من 
الصمود  مششاسششب  ابشششرز 
 8 طلية  لشعبنا  والثبات 

اعوام يف وجه العدوان 

|  حوار  |  عفاف الشريف



أك��������������������د ق�������������ائ�������������د ك����������ت����������ائ����������ب ال���������وه���������ب���������ي 
ال����������ل����������واء ب�����ك�����ي�����ل ص�������ال�������ح ب���������ن ص�����ال�����ح 
ال����وه����ب����ي أن ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د ك����ان 
الصوت الصادح يف زمن الصمت 
وال�����������خ�����������ن�����������وع، ب��������رف��������ض��������ه ل������ل������وص������اي������ة 
واالرت�������������ه�������������ان واالس���������ت���������س���������ام ل�����ق�����وى 
االس����ت����ك����ب����ار، وك���ش���ف���ه مل��خ��ط��ط��ات��ه��ا 
من واقع ثقافته القرآنية وبصريته 

املستشرفة للمستقبل.
وأش����������������ار ال������وه������ب������ي إىل أن إح������ي������اء 
ال��ذك��رى السنوية للشهيد القائد 
يكون من خال السري عىل نهجه 
يف م��ق��ارع��ة ال��ط��غ��اة ون���ص���رة ال��ح��ق 
وامل����س����ت����ض����ع����ف����ن وت������رس������ي������خ ال���ق���ي���م 
وامل���������������ب���������������ادئ ال���������ق���������رآن���������ي���������ة يف ن������ف������وس 
امل��ج��ت��م��ع واس��ت��ش��ع��ار امل��س��ؤول��ي��ة يف 

مواجهة أعداء األمة.
ول���ف���ت إىل أه��م��ي��ة ج��ع��ل ذك�����رى اس���ت���ش���ه���اده محطة 
الس����ت����ل����ه����ام دروس ال�����ج�����ه�����اد وال�������ع�������زة وال������ك������رام������ة ال���ت���ي 
جسدها الشهيد القائد من خال مشروعه العظيم، 
ال������������ذي ق��������ّدم��������ه ل������أم������ة اإلس�������ام�������ي�������ة ل�����ت�����ك�����ون ق���������������ادرة ع���ىل 
ال���ن���ه���وض ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا وم���واج���ه���ة أع���دائ���ه���ا وإف���ش���ال 

مؤامراتهم وخططهم الهدامة.
وب������ننً أن ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د ال���س���ي���د ح���س���ن ب�����در ال���دي���ن 
ال��ح��ويث ك��ان ع��امل��ي ال��رؤي��ة وال��ن��ظ��رة وااله��ت��م��ام، وح��ذر 
قبل أكرث من عقدين من الزمن، من مخاطر احتال 
البلدان العربية واإلسامية تحت مسميات عدة عىل 
رأس����ه����ا م���ح���ارب���ة اإلره���������اب، وه�����و م����ا ح�����دث ب��ال��ف��ع��ل يف 

الكثري من البلدان.
وق��ال "إن الشهيد القائد ح��ذر يف العام 2003م، 
من مؤامرة تحاك ضد الحج، حيث تنبأ يف ذلك الوقت 
بأنه سيتم منع املسلمن من أداء فريضة الحج بذريعة 
الوباء أو بأي ذريعة أخرى، وهو ما حدث فعا عندما 
منع النظام السعودي الحج لعامن متتالين بذريعة 
وب���اء ك��ورون��ا، ك��ذل ه��ذا ي��ؤك��د أن الشهيد ال��ق��ائ��د كان 

عاملي النظرة والرؤية".
وأف�����اد ال���ل���واء ال��وه��ب��ي ب���أن ال��س��ي��د ح��س��ن ب���در ال��دي��ن 
ال�������ح�������ويث أدرك ب����ع����م����ق ح�����ج�����م امل��������أس��������اة ال������ت������ي ت���ع���ي���ش���ه���ا 
األمة، واملخاطر التي تحدق بها، بالتزامن مع مراحل 
حياته التي عاشها مع القرآن، وكان قرينا له بالقول 
وال�����ع�����م�����ل، واس�����ت�����ط�����اع ب�����ه�����ذه ال�����ب�����ص�����رية ت���ق���ي���ي���م ال�����واق�����ع 
وتقديم املشكلة والحل، مستشعرانً بذلك املسؤولية 
الدينية واألخاقية التي تقتيض الوقوف بحزم إلفشال 
م������ؤام������رات األع����������داء ض�����د ال���ي���م���ن ب���ش���ك���ل خ������اص واألم������ة 

بشكل عام.
ولفت إىل أن الشهيد القائد شدد عىل ضرورة البناء 
النفيس للفرد واألمة، بدءانً بالوالء لله ورسوله وأعام 
الهدى والرباءة من أعدائه، ومعرفة العدو الحقيقي 
ل���أم���ة، وال���ت���ح���رك امل����س����ؤول يف إط�����ار أوام������ر وإرش�������ادات 
وتوجيهات الله عز وجل يف القرآن الكريم، يف جميع 
مجاالت الحياة، والتي تمثل ضرورة وشرطانً أساسيانً 

لارتقاء بواقع األمة.
وذك���ر ق��ائ��د كتائب الوهبي أن امل��ش��روع ال��ق��رآين قدم 
الجهاد والشهادة يف سبيل الله كما وصفها الله تعاىل 
يف القرآن الكريم بأنها تجارة رابحة مع الله سبحانه 
وتعاىل، وأفضل استثمار لحياة اإلنسان وموته، كما 

اه����ت����م امل������ش������روع ال������ق������رآين ب���ال���ج���ان���ب 
ال���روح���ي ك��م��ح��ور أس�����ايس إلص���اح 
األم������������ة ون�����ه�����وض�����ه�����ا وم������واج������ه������ة ك���ل 

التحديات الداخلية والخارجية.
وع����������������رج ع����������ىل أب����������������رز ال������ت������ح������دي������ات 
وامل���خ���اط���ر ال���ت���ي واج���ه���ه���ا ال��ش��ه��ي��د 
القائد بكل ح��زم وشجاعة وثقة 
ال����س����ي����د  ب��������ال��������ل��������ه.. وق���������������ال " أدرك 
حسن رضوان الله عليه أنه كان 
س����ي����واج����ه ال���ك���ث���ري م�����ن ال���ت���ح���دي���ات 
وامل�������������ع�������������وق�������������ات وال�����������������ح�����������������روب وك���������ل 
أش�����ك�����ال االس�����ت�����ه�����داف م�����ن ج���ان���ب 
دول االس���ت���ك���ب���ار وط����غ����اة ال��ع��ص��ر 
امل�����ت�����م�����ث�����ل�����ة يف أم������ري������ك������ا وإس������رائ������ي������ل 
وأدوات���������������ه���������������م���������������ا، وال������������ت������������ي اع��������ت��������ربت 
م�����ش�����روع�����ه م������ص������در ق�����ل�����ق وت����ه����دي����د 

ملخططاتها وأطماعها ومصالحها يف املنطقة".
وأكد اللواء بكيل الوهبي أن وقوف الشهيد القائد 
يف وجه مخططات أمريكا وأدواتها يف املنطقة، دفع 
ال��ق��وى العميلة ملواجهته ومحاولة إس��ك��ات صوته، 
وش����ن����ت يف س���ب���ي���ل ذل�����ك ح�����روب�����انً ظ����امل����ة ع����ىل م��ح��اف��ظ��ة 
ص��ع��دة، إال أن ال��ل��ه أب���ى إال أن ي��ت��م ن����وره، مهما بلغ 
ج�������ربوت امل���س���ت���ك���ربي���ن.. الف����ت����ا إىل أن ال���ش���ه���ي���د ال���ق���ائ���د 
رضوان الله عليه ارتقى إىل جوار ربه بعد أن أكرمه 
الله بالشهادة، وهو الفوز العظيم الذي كان يتمنى 
أن يحظى ب��ه، لكن مشروعه القرآين استمر وشهد 
إق��ب��اال ك��ب��ريانً ع��ام��انً بعد ع��ام، محققانً ال��ع��زة والكرامة 

للشعب اليمني.
وأوضح أن مشروع الشهيد القائد أحيا األُمة بثقافة 
الجهاد واالستشهاد وجعل أحرار الشعب يتسابقون 
يف ميدان الجهاد ويعشقون الشهادة يف سبيل الله، 
ويتفاخرون بها، بعد أن صحح املفاهيَم املغلوطة عن 
امل���وت ال��ت��ي جعلت ال��ك��ث��ري م��ن امل��س��ل��م��ن ي��خ��اف��ون منه 
بمجرد الحديث عنه، مؤكدا بذلك أن الله تعاىل قدم 
الشهادة كبوابة للحياة والنعيم األبدي يف ضيافة الله 

عز وجل.
ونوه اللواء بكيل الوهبي بالرؤية والبصرية التي كان 
يمتلكها القائد املؤسس والتي لم تقتصر عىل الجانبن 
ال���دي���ن���ي وال����ث����ق����ايف، ب����ل ك����ان����ت ش���ام���ل���ة مل��خ��ت��ل��ف ش����ؤون 
ال���ح���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة واالق����ت����ص����ادي����ة ح���اث���ا ع����ىل االه���ت���م���ام 
ب����زراع����ة م��ح��اص��ي��ل ال���ح���ب���وب، ل��ل��ت��خ��ل��ص م����ن ال���وص���اي���ة 
والهيمنة التي تفرضها دول االستكبار عىل الشعوب 
ال���ت���ي ال ت�����زرع أرض����ه����ا، م���ن أج����ل ال��س��ي��ط��رة ع���ىل ال���ق���رار 

السيايس للدول املرتهنة لها اقتصاديا.
ك��م��ا أك���د أن ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د أس���س م��ن��ه��ج��انً عسكريانً 
اس�����رات�����ي�����ج�����ي�����انً، ي����رت����ك����ز ع������ىل م����ع����رف����ة ال������ع������دو ال���ح���ق���ي���ق���ي 
وأساليبه وأدواته، وأطلق الصرخة التي هزت عروش 
املستكربين كوسيلة روحية لتحديد العدو واالنطاق 
م�����ن خ�����ال�����ه، إىل ج�����ان�����ب ت����رك����ي����زه ع�����ىل م����ع����رك����ة ال����وع����ي 
كقاعدة أساسية لتحقيق الصحوة والنهوض بواقع 

األمة عسكريا.
وجدد الوهبي العهد لقائد الثورة السيد عبد امللك 
ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث، بالثبات ع��ىل امل��وق��ف، واستشعار 
املسؤولية الدينية والوطنية، بامليض قدما يف مواجهة 
أعداء الوطن، حتى تطهري كل أرايض اليمن من رجس 

الغزاة واملحتلن.

مع الذكرى 44 لقيام الثورة اإلسامية يف إيران وواقع التحوالت واالنجازات الكربى التي حققتها هذه 
الثورة بفضل الله تعاىل يف مختلف املجاالت واالتجاهات العسكرية واالقتصادية والتقنية فان أول مايمكن 

الحديث عنه هنا هو مجال القدرات العسكرية التي دخلت مراحل من البناء والتطور التقني إىل مستوى 
زين العابدين عثمانينافس قدرات القوى املتقدمة..
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في تصريح مبناسبة إحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد..

قائد كتائب الوهبي: الشهيد القائد مّثل 
صوت احلق  في زمن الصمت واخلنوع

كتب / نبيل الرتابي 

أج�����������ري�����������ت ص������ب������اح 
ام������س ب�����ن�����ادي س���ام 
ال���������رف���������ي���������ه���������ي ق�������رع�������ه 
بطولتي كرة القدم 
ال�������س�������ب�������اع�������ي�������ة وك�����������رة 
الطائرة العسكرية 
عىل كأس الشهيد 
ال��ق��ائ��د ح��س��ن ب��در 
ال�������������������دي�������������������ن ال�������������ح�������������ويث 
وال��ت��ي تقام برعاية 
وزي��������������������������������������������ر ال����������������������دف����������������������اع 
ورئ�������������������������ي�������������������������س ه���������ي���������ئ���������ة 
االرك�������������������������������ان ال��������ع��������ام��������ة 

وتنظمها دائرة الرياضة العسكرية
 ح��ي��ث ق��س��م��ت ال��ب��ط��ول��ة إىل ث��اث 
م����ج����م����وع����ات ف����ف����ي امل����ج����م����وع����ة األوىل 
)ال��������دائ��������رة امل����ال����ي����ة ودائ�����������رة االت�����ص�����االت 
وه���ي���ئ���ة االس�����ن�����اد ال���ل���وج���س���ت���ي وه��ي��ئ��ة 
ال���ت���دري���ب وال���ت���أه���ي���ل( ويف امل��ج��م��وع��ة 
ال������ث������ان������ي������ة )ك������ل������ي������ة ال�����������ط�����������ريان وش������������ؤون 
الضباط والكلية الحربية والشرطة 
ال�������ع�������س�������ك�������ري�������ة وال����������������ق����������������وات ال��������ج��������وي��������ة( 
وجمعت املجموعة الثالثة )التسليح 
وال����ك����ل����ي����ة ال����ب����ح����ري����ة ودائ��������������رة اإلم����������داد 

والتوجيه املعنوي(.
 وستدشن البطولة صباح الثاثاء 
ال��ق��ادم  باقامة امل��ب��اراة األوىل يف كرة 

ال�����������������ق�����������������دم ت������ج������م������ع 
ف���������������ري���������������ق  ال������ك������ل������ي������ة 
ال���������������ح���������������رب���������������ي���������������ة م��������ع 
ف�������������������������ري�������������������������ق ك����������ل����������ي����������ة 
ال����������������������������ط����������������������������ريان ويف 
ن���������ف���������س ال��������س��������ي��������اق 
ت�������������ق�������������ام م����������ب����������ارت����������ان 
ك��������������رة   ل�����������ع�����������ب�����������ة  يف 
الطائرة بن فريق 
امل�����������ال�����������ي�����������ة وف����������ري����������ق 
االت������������������������������������������ص������������������������������������������االت 
وف������ري������ق ال�����ط�����ريان 
وف������������ري������������ق ش������������ؤون 

الضباط..
ت�����������ص�����������ري�����������ح  ويف 
خ����������������������������اص أوض�����������������������������������ح ال�������������ع�������������م�������������ي�������������د رك��������������ن 
ع�������ب�������دال�������ج�������ل�������ي�������ل غ�������������������ازي م����������دي����������ر دائ����������������رة 
ال����������ري����������اض����������ة ال�������ع�������س�������ك�������ري�������ة ب��������������أن دائ��������������رة 
ال��ري��اض��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ت��س��ع��ى ج��اه��دة 
لتوفري كافة اإلمكانات املتاحة إلقامة 
األن������ش������ط������ة وال������ف������ع������ال������ي������ات ال�����ري�����اض�����ي�����ة 
خاصة بعد توقف دام سنوات نتيجة 
العدوان الظالم الذي دمر مقومات 

الحياة ومنها املنشآت الرياضية.
وأض���������اف: أن إق����ام����ة ال���ب���ط���ول���ة ت���أيت 
إح������ي������اء ل����ل����ذك����رى ال����س����ن����وي����ة ل��ل��ش��ه��ي��د 
ال��ق��ائ��د ال��س��ي��د ح��س��ن ب��ن ب���در ال��دي��ن 
الحويث  وتعيد لأذهان عظمة وصرب 

وحكمة الشهيد القائد.

أق���������ام م�����ح�����ور ال�����ج�����وف ب��امل��ن��ط��ق��ة 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال�����س�����ادس�����ة، ف��ع��ال��ي��ة 
بالذكرى السنوية للشهيد القائد 

حسن بدر الدين الحويث.
ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة أك����د ق���ائ���د امل��ح��ور 
ال��ل��واء ع��ب��د ال����رزاق ال��ع��ص��ار امل��يض 
ق��������دم��������انً يف م������واج������ه������ة امل����س����ت����ك����ربي����ن 
وامل���������ج���������رم���������ن وال��������ت��������ح��������ي ب�����ص�����ف�����ات 
وأخ�������������اق امل�������س�������رية ال�����ق�����رآن�����ي�����ة ال����ت����ي 
ع������م������ده������ا ال�����ش�����ه�����ي�����د ال������ق������ائ������د ب����دم����ه 
ال�����ط�����اه�����ر. وأش����������ار إىل أن امل�����ش�����روع 
القرآين أصبح اليوم عامليانً بعاملية 
ال��������ق��������رآن ال�����ك�����ري�����م وي�����ش�����ك�����ل خ�����ط�����رانً 
ك�������ب�������ريا ع��������ىل أع����������������داء اإلس����������������ام م���ن 

ال����ي����ه����ود وال������ن������ص������ارى. ك����م����ا أل���ق���ي���ت 
ك����ل����م����ات ج��������ددت ال����ع����ه����د وال��������والء 
ل�������ل�������ه ول���������رس���������ول���������ه وأع�������������������ام ال�������ه�������دى 
ال��ذي��ن وق��ف��وا ح��ج��رة ص��م��اء أم��ام 
م����خ����ط����ط����ات األع����������������داء ل����ل����ن����ي����ل م���ن 

املشروع القرآين .
ت�������خ�������ل�������ل�������ت ال��������ف��������ع��������ال��������ي��������ة ف���������ق���������رات 
ث���ق���اف���ي���ة وق���ص���ائ���د ش���ع���ري���ة أب�����رزت 
جانبانً من مسرية الشهيد القائد 
التي عمدها بدمه الطاهر ليكون 

مدرسة لكل األحرار والشرفاء.
ح�����ض�����ر ال����ف����ع����ال����ي����ة ال������ع������دي������د م���ن 
ال��������ض��������ب��������اط وال��������������ق��������������ادة يف امل�����ن�����ط�����ق�����ة 

السادسة.

هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع حتيي الذكرى السنوية للشهيد القائد

املطري: الشهيد القائد حمل هم األمة اإلسالمية

نظمت هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع، فعالية خطابية 
ب���ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د ال��س��ي��د ح��س��ن ب���ن ب���درال���دي���ن 

الحويث.
ويف الفعالية أشار مستشار وزارة الدفاع العميد ماجد املطري، 
اىل أهمية إحياء هذه الذكرى واستلهام الدروس والعرب من حياة 
وجهاد وشجاعة وعلم الشهيد القائد الذي حمل املشروع القرآين 

لينري الدروب لهذه األمة.
ول�����ف�����ت إىل أن ه�������ذه ال�������ذك�������رى ت���ع���ي���د إىل األذه�������������ان ع���ظ���م���ة وص����رب 
وتضحية وع��ط��اء وش��ج��اع��ة وج��ه��اد وحكمة الشهيد ال��ق��ائ��د ال��ذي 
ح��م��ل ه���م األم�����ة اإلس���ام���ي���ة وص�����رخ ب��ص��رخ��ة ال���ح���ق يف وج����ه ق��وى 

االستكبار العاملي املتمثل بأمريكا واسرائيل.
واك������د ال��ع��م��ي��د امل����ط����ري أن ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د رك�����ز ب���ن���ظ���رة ص��ح��ي��ح��ة 

عىل الواقع ال��ذي تعيشه األم��ة االسامية التي تحاك ضدها كل 
املؤامرات من اعداء االسام واملسلمن وكان مبدأه عن عىل القرآن 
و عن عىل األح��داث ووض��ع رؤي��ة صحيحة وفهم صحيح للعدو 
و أساليبه وخططه ومحاوالته إلبعاد األمة اإلسامية عن دينها .
ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة ال�����ت�����ي ح����ض����ره����ا م����س����اع����د رئ�����ي�����س ه����ي����ئ����ة ال����ت����دري����ب 
والتأهيل العميد حميد العزي، وعدد من مدراء الدوائر والشعب 
ال��ع��س��ك��ري��ة وال���ق���ي���ادات ال��ع��س��ك��ري��ة واألم���ن���ي���ة، أش����ار رئ��ي��س شعبة 
امل���ن���ش���آت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ه��ي��ئ��ة ال����ت����دري����ب وال���ت���أه���ي���ل ال���ع���ق���ي���د ع��ب��دال��ل��ه 
دي����م����ان، إىل دالالت االح���ت���ف���اء ب���ه���ذه ال����ذك����رى يف ت���ع���زي���ز ال��ت��م��س��ك 
ب���ال���ه���وي���ة اإلي���م���ان���ي���ة واس���ت���ل���ه���ام ال���������دروس وال����ع����رب ل��ل��س��ري ع����ىل ن��ه��ج 

وطريق الشهيد القائد حسن بن بدرالدين الحويث.
واستعرض، مواقف من حياة الشهيد القائد ودوره يف توجيه 

األم��������ة وت����ن����وي����ره����ا ن���ح���و ق���ي���م ال����ح����ق وال����ح����ري����ة وال�����ك�����رام�����ة وال���ص���م���ود 
والتضحية والفداء يف مواجهة قوى االستكبار العاملي املتمثل يف 

امريكا واسرائيل.
وأكد أن الشهيد القائد صدع بالحق يف زمن سكت فيه الجميع 
وت������ح������رك ب�����م�����ش�����روع ق����������رأين يف وق��������ت ك��������ان أع������������داء االس������������ام واالم��������ة 
االسامية أمريكا والكيان الصهيوين يخططان للهيمنة عىل األمة.
وأشار العقيد ديمان، إىل الرؤية التي كان الشهيد القائد ينظر 
بها للمستقبل وما يهدده من خطر ورغ��م ذلك تحرك ووق��ف يف 

وجه املستكربين.
ت���خ���ل���ل ال���ف���ع���ال���ي���ة ال����ت����ي ح����ض����ره����ا ع�������دد م�����ن ض����ب����اط وأف�����������راد ه��ي��ئ��ة 
التدريب والتأهيل ب���وزارة ال��دف��اع قصيدة شعرية للشاعر سامي 

عبيد وأوبريت إنشادي لفرقة شباب الصمود.

الكلية احلربية الطيران تفتتحان 
البطولة العسكرية

محور اجلوف باملنطقة العسكرية السادسة 
يقيم فعالية في ذكرى الشهيد القائد

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم مشروع 
التوعية امليدانية مبحافظة صنعاء

العبدلي: مستمرون في أداء رسالتنا اإلنسانية لتقدمي 
املساعدة للمدنيني واحلد من سقوط الضحايا

متابعة:نبيل السياغي
اخ���ت���ت���م امل�����رك�����ز ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع األل�����غ�����ام م���ش���روع 
التوعية بمخاطر مخلفات العدوان بمحافظة صنعاء الذي 
ن��ف��ذه امل���رك���ز ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع امل��ج��ل��س األع����ىل إلدارة وتنسيق 

الشؤون اإلنسانية بدعم من منظمة اليونيسف.
ويف اخ��ت��ت��ام امل��ش��روع ال���ذي اس��ت��م��ر ٤٤ ي��وم��ا يف م��دي��ري��ات 
أرح��ب، بني حشيش، نهم، سنحان، وه��م��دان بمشاركة 
2٥ ناشرانً وناشرة، أوضح نائب مدير املركز لشؤون التوعية 
وال�����ض�����ح�����اي�����ا م����ح����م����د ال�����ع�����ب�����ديل أن ف���������رق ال�����ت�����وع�����ي�����ة ه�������ي رس�����ل 

مل���دي���ري���ات���ه���ا ل��ت��وع��ي��ة امل���واط���ن���ن ب��م��خ��اط��ر م��خ��ل��ف��ات ال����ع����دوان 
للحد من سقوط الضحايا.

وأك�����د اس���ت���م���رار ف����رق ال��ت��وع��ي��ة يف أداء رس��ال��ت��ه��ا اإلن��س��ان��ي��ة 
يف امل�����دي�����ري�����ات ب���ع���د ان����ت����ه����اء امل�����ش�����روع ورف�������د امل�����رك�����ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
باملعلومات أو اإلب��اغ عن أي ضحايا لتقديم املساعدة لها 

بالتنسيق مع بعض املنظمات.
م����ن ج���ان���ب���ه أك�����د م���ش���رف م����ش����روع ال���ت���وع���ي���ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة ع��ب��د 
العزيز راجح، أن عدد املستفيدين من التوعية خال الفرة 
6 يناير – 1٤ فرباير 2023م، بلغ 81 ألفا و8٥٤ شخصانً 

من البالغن واألطفال بينهم ألفن و922 نازحا ونازحة.

تخرج دفعة"دفعة الشهيد القائد" إسعاف حربي 
متقدم في املنطقة العسكرية اخلامسة

تشييع عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة

احتفت الشعبة الطبية باملنطقة العسكرية الخامسة، 
ب�����ت�����خ�����رج دف������ع������ة ج�������دي�������دة يف م������ج������ال اإلس��������ع��������اف ال����ح����رب����ي 
املتقدم، قوامها 30 ك��ادرانً تحت شعار "دفعة الشهيد 

القائد".
ويف الحفل الذي أقيم بمكتب الصحة بمديرية زبيد، 
ب�������إش�������راف ق�����ائ�����د امل����ن����ط����ق����ة ال����ع����س����ك����ري����ة ال����خ����ام����س����ة ودائ����������رة 
ال����خ����دم����ات ال���ط���ب���ي���ة ال���ع���س���ك���ري���ة، أش�������اد وك����ي����ل امل��ح��اف��ظ��ة 
امل��س��اع��د مل��دي��ري��ات امل��رب��ع ال��ج��ن��وب��ي مطهر ال���ه���ادي، ب��دور 
امل��س��ع��ف��ن ال��ح��رب��ي��ن وج���ه���ود ال��ش��ع��ب��ة ال��ط��ب��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة 
العسكرية الخامسة يف تدريبهم إلنقاذ حياة الجرحى.

واع��ت��رب تخرج ال��ك��وادر املتخصصة يف مجال اإلسعاف 
ال����ح����رب����ي امل�����ت�����ق�����دم، ب����ال����ت����زام����ن م�����ع إح�����ي�����اء ذك��������رى س���ن���وي���ة 
ال����ش����ه����ي����د ال�����ق�����ائ�����د ح����س����ن ب��������در ال������دي������ن ال�������ح�������ويث، ت���ت���وي���ج���انً 

للمشروع الذي رسخه يف الدفاع عن الدين والوطن.
تخلل الحفل الذي حضره مدراء مديريات بيت الفقيه 
حسن سهل وزبيد يحيى غالب والجراحي طه معيطي 
وق������ي������ادات ع���س���ك���ري���ة وت���ن���ف���ي���ذي���ة، ك���ل���م���ات مل�����س�����ؤول إدارة 
التدريب والتأهيل بالشعبة الطبية الدكتور محمد جار 
ال��ل��ه وم��س��ؤول م��راك��ز ال��ت��دري��ب وال��ت��أه��ي��ل جميل غ��وث، 

كما تم تكريم الخريجن بشهادات تقديرية.

ُش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء ج��ث��ام��ن ث���اث���ة م���ن ش��ه��داء 
ال���وط���ن وال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال��ع��ق��ي��د ص��خ��ر عبد 
القادر الويل والنقيب وسيم عي الربتاين واملازم 
أول م��ح��م��د ن���اج���ي ح��ل��ب��وب ال���ذي���ن اس��ت��ش��ه��دوا 

وهم يؤدون واجبهم يف الدفاع عن الوطن.
وخ�������ال م�����راس�����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ال����ت����ي ش�������ارك ف��ي��ه��ا 
ق����������ي����������ادات ع�����س�����ك�����ري�����ة وأم�������ن�������ي�������ة وأه����������������ايل وأق��������������ارب 
الشهداء .. عرب املشيعون عن الفخر واالعتزاز 
ب������امل������واق������ف ال�����وط�����ن�����ي�����ة واألدوار ال����ب����ط����ول����ي����ة ال����ت����ي 
سطرها الشهداء األبرار بدمائهم الزكية وهم 

يدافعون عن الوطن.
ج����������رت م�������راس�������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل�����ل�����ش�����ه�����داء ال�����ذي�����ن 
ت������وش������ح������ت ج�����ث�����ام�����ي�����ن�����ه�����م ب������ال������ع������ل������م ال������ج������م������ه������وري 
ب��ع��د ال���ص���اة ع��ل��ي��ه��م يف ج��ام��ع ال��ش��ع��ب ب��أم��ان��ة 
ال��ع��اص��م��ة، ليتم م��وارات��ه��ا ال���رثى ك��ل شهيد يف 

مسقط رأسه.
ك����م����ا ُش����ي����ع����ت ب���ص���ن���ع���اء ج����ث����ام����ن ك����وك����ب����ة م��ن 
ش���������ه���������داء ال���������وط���������ن وال������������ق������������وات امل�����س�����ل�����ح�����ة ال������ذي������ن 
اس���ت���ش���ه���دوا وه������م ي��������ؤدون واج���ب���ه���م يف ال����دف����اع 

عن الوطن.
ح��ي��ث ت���م ت��ش��ي��ي��ع ج��ث��ام��ن ال���ش���ه���داء ال��ع��ق��ي��د 
ع���ب���دامل���ن���ع���م م��ح��م��د ال����رب����اح����ي، امل���س���اع���د م��ح��م��د 
ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ال�����ح�����ب�����ي�����ي، امل������س������اع������د خ������ال������د ح���م���ي���د 

معيض واملساعد املقداد عي الهامي.
وخ����ال م��راس��م ال��ت��ش��ي��ي��ع ال��ت��ي ش��ارك��ت فيها 
ق����������ي����������ادات ع�����س�����ك�����ري�����ة وأم�������ن�������ي�������ة وأه����������������ايل وأق��������������ارب 

ال�������ش�������ه�������داء، أك���������د امل�����ش�����ي�����ع�����ون ال������س������ري ع�������ىل ن���ه���ج 
ودرب الشهداء يف التصدي لتحالف العدوان 

يف مختلف الجبهات.
ج����������رت م�������راس�������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ل�����ل�����ش�����ه�����داء ال�����ذي�����ن 
ت������وش������ح������ت ج�����ث�����ام�����ي�����ن�����ه�����م ب������ال������ع������ل������م ال������ج������م������ه������وري 
ب��ع��د ال���ص���اة ع��ل��ي��ه��م يف ج��ام��ع ال��ش��ع��ب ب��أم��ان��ة 
ال��ع��اص��م��ة، ليتم م��وارات��ه��ا ال���رثى ك��ل شهيد يف 

مسقط رأسه.
إىل ذل�����������ك ُش������ي������ع������ت ب�����ص�����ن�����ع�����اء ج������ث������ام������ن ع������دد 
م����ن ش����ه����داء ال����وط����ن وال�����ق�����وات امل��س��ل��ح��ة ال���ذي���ن 
اس���ت���ش���ه���دوا وه������م ي��������ؤدون واج���ب���ه���م يف ال����دف����اع 
عن الوطن. حيث تم تشييع جثامن الشهداء 
الرائد حسن محمد عواض واملازم ثاين حسن 

ع��م��ر ال��ح��ب��اب��ي وامل������ازم ث����اين أم����ن س���ال���م اخ��ض��ر 
وامل����������ازم ث������اين اس�����ام�����ة ع�����ي ط����ال����ب وامل����������ازم ث���اين 

احمد محمد النور.
وخ�������ال م�����راس�����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ال����ت����ي ش�������ارك ف��ي��ه��ا 
ق����������ي����������ادات ع�����س�����ك�����ري�����ة وأم�������ن�������ي�������ة وأه����������������ايل وأق��������������ارب 
الشهداء .. عرب املشيعون عن الفخر واالعتزاز 
ب������امل������واق������ف ال�����وط�����ن�����ي�����ة واألدوار ال����ب����ط����ول����ي����ة ال����ت����ي 
سطرها الشهداء االبرار وهم يتصدون لتحالف 
ال���ع���دوان يف مختلف ال��ج��ب��ه��ات. ج���رت م��راس��م 
التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم 
بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع 
الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الرثى 

كل شهيد يف مسقط رأسه.

البرنــــــــــامج الصــــــــــاروخــــــي االيـــــــرانـــــــي..
44عامًا من اإلجناز والتطوير

ف��م��وق��ع إي������ران ح��ال��ي��ا ب��ع��د ٤٤ ع���ام���انً م���ن ال����ث����ورة و ال��ن��ه��ض��ة وال��ع��م��ل 
جعلها تقف يف مصاف الدول القوية إقليميا ودوليا ومستوى قدراتها 
خصوصا يف برنامجها الصاروخي جعلها بفضل الله تعاىل أقوى دولة 
يف ال���ش���رق األوس������ط دون م��ن��اف��س وص���اح���ب���ة اح�����دث وأض���خ���م ت��رس��ان��ة 

باليستية.
فماحقتته الثورة يف بناء القدرة الصاروخية كانت أكرث األمور جدلية 
وأهمية التي ضربت أعداء إيران أمريكا يف املقدمة.. فقد صنعت نماذج 
ون���س���خ مل��ن��ظ��وم��ات ص���اروخ���ي���ة م��ت��ط��ورة وص����ل ب��ع��ض��ه��ا مل��ن��اف��س��ة اح���دث 
النظائر التي تصنعها الدول العظمى ,فخال املراحل األخرية حققت 

إي��ران بفضل الله تعاىل وتسديده اخراقانً تكنولوجيانً غري مسبوق يف 
صناعة وت��ط��وي��ر أج��ي��ال م��ن نظم ال��ص��واري��خ الباليستية  ال��ت��ي تنافس 
تقنيا ماتوصلت لها ) روس��ي��ا-أم��ري��ك��ا _ال��ص��ن ( ،ف��ق��د حقق العلماء 
اإليرانين بعون الله تعاىل قفزة كبرية يف املجاالت العلمية والتقنية 
الخاصة بصناعة الصواريخ الذكية SMART وصواريخ الدقة العالية 

"كروز "والصواريخ النقطوية إضافة إىل الصواريخ الفضائية .
فرغم حجم املعوقات والتحديات التي كانت تقف ممانعانً رئيسيانً يف 
تطوير الربنامج الصاروخي  خصوصا املعوقات التقنية التي فرضتها 
آليات الضغط و الحظر األمرييك -الغربي عليها  ألكرث من ٤0 عامانً 
إال أن العقول اإليرانية تجاوزت  العوائق بثورة علمية هائلة وصلت 
إىل ت���ط���وي���ر ص�����واري�����خ ف���ض���ائ���ي���ة ن���اج���ح���ة وال�����دخ�����ول يف ت���ط���وي���ر ص����واري����خ 
ع���اب���رة ل���ل���ق���ارات ICBM .ف���ه���ي من النواحي ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
والتطبيقية، أصبحت قادرة بالفعل عىل تصنيع صواريخ اسراتيجية 

بمدايات تتجاوز القارات.
ضمن الربنامج الصاروخي ت��أيت الصواريخ ف��رط صوتية التي تعترب 
احدث طراز وصلت لها إيران وكشفت عنها أواخر عام 2022 حيث 
ان��ه ب��ات باإلمكان صناعة ص��واري��خ أس��رع م��ن ال��ص��وت )تعمل بتقنية 
ه��اي��رب سونيك ( أي ص��واري��خ ب��ق��وة ت��س��ارع يتجاوز 6م���اخ وه��و االن��ج��از 
األهم حاليا الذي جعل إيران الدولة الرابعة عامليا بعد روسيا والصن 

وأمريكا يف توطن هذه التكنولوجيا .

اخلبرات اإليرانية جت��اوزت العوائق بثورة 
علمية هائلة في التصنيع احلربي



َّ������������ا َرأَى  ق������ال ال����ل����ه ت����ع����اىل يف ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م: }َوَل
اْلُْؤِمُنوَن اْلَْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا الَلُّه َوَرُسوُلُه 
َوَصَدَق الَلُّه َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم إَِلّ إِيَمانًا َوَتْسِليًما 
)22( ِمَن اْلُْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلَّه 
َعَلْيِه َفِمْنُهْم َم��ْن َق��َ� َنْحَبُه َوِم��ْن��ُه��ْم َم��ْن َيْنَتِظُر 
ُل����وا َت����ْب����ِدي����ً�{]الح����زاب: 22-23[، ص��دق  َوَم����ا َب����َدّ

الله العيل العظيم.

شهيد القرآن  
م����ي����زة ال����وق����ف اإلي�����م�����اين يف م���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات 
والخ��ط��ار، ه��ي: الثبات الستند إىل التوكل عىل 
ال��ل��ه "ُس���ْب���َح���اَن���ُه َوَت�����َع�����اىَل"، وال��ث��ق��ة ب���ه، وال���وع���ي، 
وال����ب����ص����رة، وال����ت����ح����رك ال���ع���م���يل ال����ج����اد ب����ن����اًء ع��ىل 
ذلك، وهكذا كان تحرك شهيد القرآن "رضوان 
الله عليه" يف مرحلٍة من أخطر الراحل عىل أمتنا 
اإلس�����م����ي����ة ب���ك���ل ش���ع���وب���ه���ا، وم���خ���ت���ل���ف ب���ل���دان���ه���ا، 
ف���ف���ي ال�����وق�����ت ال��������ذي دخ����ل����ت ال���ه���ج���م���ة الم���ري���ك���ي���ة 
واإلسرائيلية والغربية عىل أمتنا مرحلًة جديدًة، 
ه���ي أك����ر خ����ط����ورًة م���ن س��اب��ق��ات��ه��ا، ت��ح��ت ع��ن��اوي��ن 
م����ت����ه����ا:  م�����ت�����ع�����ددة، وذرائ�������������ع م���ص���ط���ن���ع���ة، يف م����ق����ِدّ
�����اع�����ه، ويف  ع�����ن�����وان م���ك���اف���ح���ة اإلره�����������اب، وه������م ص�����َنّ
وض�����ع�����ي�����ٍة ل������م ت����ع����د الن�����ظ�����م�����ة ال����ع����رب����ي����ة يف م����وق����ٍف 
ت���دف���ع ع���ن ش��ع��وب��ه��ا خ����ط����راً، ب���ل أك���ره���ا ان��س��ي��اق��اً 
وس�����������ارع إىل الن��������خ��������راط ال������ت������ام يف خ�����دم�����ة وط����اع����ة 
وت���ن���ف���ي���ذ م���خ���ط���ط���ات الع��������������داء، وس�������ط ح�����ال�����ٍة م��ن 
ال����خ����وف واإلرب����������اك، وان�����ع�����داٍم ل���ل���رؤي���ة يف أوس�����اط 
الشعوب، واستهداٍف شامٍل لألمة يف مختلف 
ال��ج��الت: السياسية، والثقافية، والتعليمية، 
والق����ت����ص����ادي����ة، وال���ع���س���ك���ري���ة، والم����ن����ي����ة، وع���ىل 
م��س��ت��وى ال��خ��ط��اب ال��دي��ن��ي أي���ض���اً، ب��ك��ل م��ا يرتتب 
ع��ىل ذل��ك م��ن مخاطر رهيبة ع��ىل الم��ة يف دينها 

ودنياها.

عظمة املشروع القرآني 
إذا ج���ئ���ن���ا ل���ن���ت���ذك���ر ت���ل���ك ال����ع����ن����اوي����ن ال����ت����ي ت����ح����َرّك 
ب��ه��ا الع�����داء يف مختلف ال���ج���الت؛ ن����درك أهمية 
وع�����ظ�����م�����ة ال���������ش���������روع ال����������ق����������رآين، وع�����ظ�����م�����ة ال����ع����ط����اء 
ال�����ك�����ب�����ر ل����ش����ه����ي����د ال��������ق��������رآن "رض���������������وان ال������ل������ه ع����ل����ي����ه"، 
والثمرة الباركة لجهوده العظيمة، تلك الثمرة 
ال��ت��ي اس��ت��م��رت ب��ن��م��اٍء ع��ظ��ي��م، ب��ال��رغ��م م��ن حجم 
ال�����ت�����ح�����دي�����ات وال���������ح���������روب ال������ش������رس������ة ال�����ت�����وال�����ي�����ة م���ن 

العداء.

املجال الثقافي 
أول ال����ج����الت ال���ت���ي ن���ت���ح���دث ع����ن ح���ج���م ه��ج��م��ة 
الع����داء فيها، وم��ا ي��رتت��ب ع��ىل ذل��ك م��ن الخاطر 
ال��������ك��������ب��������رة ع����������ىل أم��������ت��������ن��������ا، ه��������������ي: ال����������ج����������ال ال�������ث�������ق�������ايف، 
الستهداف لمتنا عىل الستوى الثقايف والفكري، 
وه��و اس��ت��ه��داٌف لعقيدتها اإلس���م��ي��ة، لنتمائها 

الديني، وهو أخطر أشكال الستهداف.
اإلض�ل واإلفساد هما العنوانان اللذان تحدث 
ع��ن��ه��م��ا ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م، ول����ف����ت أن����ظ����ار الم�������ة إىل 
ط���ب���ي���ع���ة ت����ح����رك الع����������داء ب���ه���م���ا لس����ت����ه����داف الم�����ة 
م��ن خ�لهما، كما ق��ال ال��ل��ه "ُس��ْب��َح��اَن��ُه َوَت���َع���اىَل" 
يف ال��ق��رآن ال��ك��ري��م وه���و ي��ت��ح��دث ع��ن أع����داء الم��ة 
م���������ن ال�������ي�������ه�������ود وأول�������ي�������ائ�������ه�������م م���������ن ال���������ن���������ص���������ارى، ق������ال 

��ِب��ي��َل{]ال��ن��س��اء:  ��وا ال��َسّ ع��ن��ه��م: }َوُي�����ِري�����ُدوَن أَْن َت��ِض��ُلّ
م������ن اآلي������������������ة44[، وق����������ال ع����ن����ه����م: }َوَي����������ْس����������َع����������ْوَن يِف 
��ُه َل ُيِحُبّ اْلُْفِسِديَن{]الائدة:  اْلَْرِض َف��َس��اًدا َوال��َلّ
م������ن اآلي������������������ة64[، يف إط����������ار ه���ج���م���ت���ه���م ع������ىل أم���ت���ن���ا 
اإلس���م��ي��ة، وال��ت��ي أي��ض��اً تكشف طبيعة حربهم 
ع�������ىل ه���������ذه الم�������������ة، وأه�������داف�������ه�������ا ال����ح����ق����ي����ق����ي����ة، ه�����و: 
استهدافهم للمناهج الدراسية، سواًء الساسية 
وال����ث����ان����وي����ة، أو ال���ج���ام���ع���ي���ة، وت���رك���ي���زه���م ع����ىل ك��ل 
م���ا ي��ت��ض��م��ن ت���وع���ي���ًة ل���ألم���ة ع���ن خ��ط��ر الع��������داء، أو 
اس��ت��ن��ه��اض��اً ل���ألم���ة ل��ل��ت��ص��دي ل���ه���م، أو ح���دي���ث���اً عن 
ال��ج��ه��اد يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه "ُس���ْب���َح���اَن���ُه َوَت�����َع�����اىَل" وف��ق 
الفاهيم القرآنية الصحيحة، أو فضحاً لألعداء، 
وحديثاً عنهم، وعما فعلوه بهذه المة عىل مدى 
التاريخ بكله، سواًء التاريخ العاصر، أو ما قبل 
ذلك، فهم حرصوا عىل تغييب ذلك كله بشكٍل 
عام من الناهج الدراسية، وحرصوا أن تتضمن 
يف محتواها ما يمثل إض���ًل لألمة عىل الستوى 
العقائدي، أو عىل مستوى الفاهيم الثقافية، أو 

عىل مستوى النظرة إىل التاريخ، والنظرة حتى 
إىل العداء، حرصوا عىل أن يتحكموا بذلك، وأن 
ي���ؤث���روا يف ذل���ك، ب��ك��ل م��ا ل��ه م��ن ت��أث��ر خ��ط��ر عىل 

أبناء أمتنا.

تغييب القضية الفلسطينية 
ك����ذل����ك ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ال���ق���ض���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، 
ع����م����ل����وا ع������ىل ت���غ���ي���ي���ب���ه���ا ب����ش����ك����ٍل ك����ب����ر م������ن ال����ن����اه����ج 
الدراسية حتى غابت بشكٍل تام يف معظم الناهج 

الدراسية يف أكر بلداننا العربية واإلس�مية.
حرصوا عىل تغييب كل ما يمكن أن يبني المة، 
وأن ينهض بها، أو أن يرفع يف مستوى وعيها، 
وه���������ذا يشٌء م�����ل�����ح�����وظ، وح�����ق�����ق�����وا ف����ي����ه ن���ج���اح���ات 

ملموسة وواضحة.
ع��م��ل��وا- ول زال����وا ي��ع��م��ل��ون، ه��و ن��ش��اط مستمر 
ومكثف وبكل الوسائل- عىل التشكيك يف الدين 
اإلل���ه���ي، وال��رس��ال��ة اإلل��ه��ي��ة، وال���دي���ن اإلس���م��ي، 
وال��ق��رآن ال��ك��ري��م، واإلس����اءة إىل ال��رم��وز الدينية، 
واإلس���اءة إىل النظومة العقائدية، تحت عنوان 
حرية التعبر، والدعوة إىل اإللحاد، وترك الدين 
اإللهي عرب خطط وآليات ممنهجة، ويعملون يف 
ذلك بشكٍل مستمر، وعرب الكثر من أبواقهم، 
والق�����������م ال����ت����ي ت���خ���دم���ه���م، وي����س����ع����ون إىل ض���رب 
متها:  قدسية كل القدسات اإلس�مية- ويف مقِدّ
القرآن الكريم- يف نفوس المة، وما يقومون به 
من حرٍق للمصحف الشريف واحٌد من أهدافهم 
يف ذل�������ك ه�������و: ض�������رب ق����دس����ي����ة ال������ق������رآن يف ن���ف���وس 
السلمني، وت��روي��ض الم���ة إىل ع��دم ال��ب��الة تجاه 
ساتها، وإىل كل ما يمثل رمزيًة  أي إساءٍة إىل مقَدّ

لها يف دينها.

عناوين زائفة 
ع��م��ل��وا ع���ىل ال���غ���زو ال��ث��ق��ايف ال��غ��رب��ي ب��م��ا تسميه 
أم�����ري�����ك�����ا ب����ال����ق����ي����م الم�����ري�����ك�����ي�����ة وال�����ِل�����ي�����ربال�����ي�����ة، ت��ح��ت 
م����س����م����ى ال������ح������ري������ات ال������ت������ي ت������ت������ع������ارض يف ال�������واق�������ع- 
وليست بحريات- تتعارض مع القيم اإلس�مية 
الحافظة، وح��رص��وا ع��ىل تقديمها وكأنها تمثل 
الحضارة والرقي؛ ليخدعوا بها من ل يمتلكون 
ال����وع����ي ت���ج���اه أس��ال��ي��ب��ه��م ال����خ����ادع����ة، وع��ن��اوي��ن��ه��م 
ال����زائ����ف����ة، واس���ت���خ���دم���وا ك����ل ال���وس���ائ���ل وال���ق���ن���وات 
الثقافية من: أف�م، وكتب، وصحف، ومواقع 
إل���ك���رتون���ي���ة... وغ���ر ذل���ك م���ن ال���وس���ائ���ل، وال��ه��دف 
م�����ن ذل��������ك: اح�����ت������ل الف������ك������ار، اح�����ت������ل ال���ق���ل���وب، 
ال�����س�����ي�����ط�����رة ع��������ىل اإلن���������س���������ان ح�����ت�����ى يف ت������ف������ك������ره، يف 
ث���ق���اف���ت���ه، يف ق���ن���اع���ت���ه، يف م��ف��اه��ي��م��ه ل���ت���ك���ون ك��ل��ه��ا 
��ن��ه ل��ه��م، ويجعله  م��ح��ت��وًى مغلوطاً خ��اط��ئ��اً ي��دِجّ

ينبهر بهم، ويتولهم، ويطيعهم، ويقتنع بكل 
ت��وج��ه��ات��ه��م وت��وج��ي��ه��ات��ه��م، وه����ذا أس���ل���وب خطر 
من أساليب الستعمار والسيطرة عىل اإلنسان.

جرائم وفساد اخالقي 
ي��ع��م��ل��ون وي������رِوّج������ون ب���ش���ك���ٍل ك���ب���ر ل��ل��م��م��ارس��ات 
اإلج����������رام����������ي����������ة، وال��������ف��������س��������اد الخ�������������ق������������ي، وارت���������ك���������اب 
ال�����������ف�����������واح�����������ش ال�����������ح�����������رم�����������ة، ب�����������ال�����������زن�����������ا، ون����������ش����������ر ال��������زن��������ا 
وال����ف����س����اد، وك����ذل����ك ب��ج��ري��م��ة ال���ف���اح���ش���ة ال��ث��ل��ي��ة، 
التي يرِوّجون لها بشكٍل كبر، ويدعمونها حتى 
ب���إص���دار ال��ق��وان��ني ال��ت��ي ت��ب��ي��ح��ه��ا، وب��ال��ض��غ��ط عىل 
ال���دول باعتمادها، ومنها دول النطقة العربية 
واإلس���������م��������ي��������ة، وه������������ذا م�������ن أس������������وأ ج����ن����اي����ت����ه����م ع���ىل 
ال��ب��ش��ر، وم����ن أس�����وأ أش���ك���ال اس��ت��ه��داف��ه��م للبشر 
ب����ش����ك����ٍل ع����������ام، ول���ل���م���س���ل���م���ني ع������ىل وج����������ٍه أخ������ص، 
اس�����ت�����ه�����داف ق���������ذر، اس�����ت�����ه�����داف دينء، اس����ت����ه����داف 
س����ي����ئ، وه�������م ي������ري������دون ب�����ذل�����ك: ت����دن����ي����س ال��ج��ت��م��ع 
ال�����ب�����ش�����ري، وأن ي�����ذه�����ب�����وا م����ن����ه ك������ل ال�����ق�����ي�����م، وك����ل  

شعوٍر بالكرامة، وأن يدِنّسوه ليك يكون دنيئاً، 
متقبً� لكل جرائمهم وفسادهم، وأن ينزعوا منه 
ك��ل مشاعر ال��ع��زة، وال��ك��رام��ة، وال��ق��ي��م النبيلة، 
والخ�ق الكريمة، وهو أسلوٌب خطٌر وشيطايٌن 
للسيطرة ع��ىل الجتمعات م��ن خ���ل إفسادها، 

وتمييعها، وضربها يف كرامتها وأخ�قها.

اضالل األمة 
ي��ق��وم��ون ب��ن��ش��ر ودع�����م ال����دع����وات وال����ذاه����ب غر 
اإلس�مية، مثلما يسمى بالبهائية، والحمدية، 
واإلبراهيمية... وغرها، هم ينتجون الزيد والزيد 
ضمن أسلوبهم إلض�ل المة، إلض�ل الجتمع 
اإلس�مي، والنحراف به عن اإلس�م، والتجاه 
ب����ه ن���ح���و الرت���������داد ع����ن ال����دي����ن اإلس�����م����ي وال���ك���ف���ر، 
وي����ق����وم����ون ب����ال����رتوي����ج ل���ت���ل���ك ال������دع������وات وال�����ذاه�����ب 
وح�����م�����اي�����ت�����ه�����ا، ح�����ت�����ى م��������ن أي م�������واج�������ه�������ٍة م���ح���ل���ي���ة، 
ومنحها الحصانة تحت مسمى الحريات الدينية.

بيئة مفتوحة للجرائم 
ي�������ق�������وم�������ون ب������ال������ض������غ������ط ع���������ىل الن�������ظ�������م�������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة 
واإلس���������م��������ي��������ة ل����ت����غ����ي����ر ال�������ق�������وان�������ني ال������س������ت������م������دة م���ن 
م���ت���ه���ا: ال���ح���دود  ال���ش���ري���ع���ة اإلس�����م����ي����ة، ويف م���ق���ِدّ
ال��ش��رع��ي��ة، وال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي تحد م��ن ال��ج��رائ��م، 
وه���دف���ه���م م���ن ذل�����ك: أن ي��ص��ن��ع��وا ب��ي��ئ��ًة م��ف��ت��وح��ًة 
لرتكاب الجرائم، دون أن يكون هناك أي مانع، 
أو أي ع�����ائ�����ق، أو أي يشٍء ي����ح����د م����ن����ه����ا، ف��ض��م��ن 
توجههم اإلجرامي، أن يحولوا بيئتنا اإلس�مية 
إىل ب���ي���ئ���ة م���م���ت���ل���ئ���ة ب����ان����ت����ش����ار ال�����ج�����رائ�����م وال����ف����اس����د، 

يحاولون أن يمنعوا أي يشٍء يعيق ذلك.
نشر الكاذيب 

ي��ق��وم��ون ب��ال��ت��ش��ك��ي��ك يف ال��ق��ن��اع��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
ون����ش����ر الك������اذي������ب ال���ت���اري���خ���ي���ة، وخ�����اص�����ًة ت����ج����اه م��ا 
يتعلق ب��ال��ي��ه��ود وت��اري��خ��ه��م اإلج���رام���ي، تاريخهم 
اإلج���������رام���������ي ع�������ىل م�����س�����ت�����وى ال������ت������اري������خ وال����ج����غ����راف����ي����ا 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس���م��ي��ة، وي��ق��وم��ون بنشر دراس���ات 
وب��ح��وث ت��ض��رب القناعات التاريخية وتهدمها، 
وتقدم البديل الناسب لخدمة الشروع الصهيوين 
الم�������ري�������يك يف ال����ن����ط����ق����ة، وه��������م ي����ع����م����ل����ون يف ذل����ك 

بشكٍل عجيب، يعني: 
���ب���وا ال���ت���اري���خ ال��ح��ق��ي��ق��ي، ع���م���ل���وا ع����ىل ت��غ��ي��ي��ب  غ���َيّ
الحقائق الهمة جداً التي يجب أن تكون حاضرة 
يف ال�����ن�����اه�����ج ال�������دراس�������ي�������ة، وال����ت����ع����ل����ي����م، واإلع�������������م، 
وعملوا عىل تقديم البديل الكاذب عنها، وهناك 
ت���ف���اع���ل م�����ن ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة م�����ع ذل�������ك، س��م��ع��ن��ا 
م����ؤخ����راً ع����ن ق���ي���ام اإلم���������ارات ال���ع���رب���ي���ة ب����إدخ����ال م��ا 

يسمونه بالهولوكوست إىل منهجها الدرايس.
الخت�فات  الذهبية 

يعملون عىل نشر الفرقة والفنت القائمة عىل 
التناقضات والخت�فات الذهبية والثقافية بني 
شعوب أمتنا، ويعتمدون عليها كوسيلة لضرب 
وحدة أمتنا، وكمدخل إىل تجنيد العم�ء، وإىل 
إغ�����راق الم����ة ب��ال��ص��راع��ات ال��داخ��ل��ي��ة، ه���ذا ب��ع��ٌض 
م��ن ال��ع��ن��اوي��ن ع��ن اس��ت��ه��داف��ه��م الستمر والكثف 
لشعوب أمتنا عىل مستوى الستهداف الثقايف 

والفكري.

رسالة 
القائد 

أت����������وج����������ه ب������ال������ط������م������أن������ة ل�����ش�����ع�����ب�����ن�����ا: يف 
أي م�������ف�������اوض�������ات، أو يف أي ح���������وار، 
ل����ن ن��ق��ب��ل أب�������داً ب��ال��ت��ف��ري��ط ب���إن���ج���ازات 
وم�������ك�������ت�������س�������ب�������ات ش������ع������ب������ن������ا يف ال������ح������ري������ة 
والستق�ل والكرامة، هذه خطوٌط 
ح��م��راء ل يمكن أن ن��ف��ِرّط بها أب���داً، 
يف أي اتفاقيات، أو أي ح��وارات، ل 
ب���َدّ ل��ألع��داء أن ينهوا ع��دوان��ه��م عىل 
ب���ل���دن���ا، وأن ي���س���ح���ب���وا ق���وات���ه���م ال��ت��ي 
أتت لحت�ل بلدنا، ول بَدّ أن يكون 
ال��س��ار لي ح��وار أو ات��ف��اق يفيض إىل 
ه������ذه ال���ن���ت���ي���ج���ة ب���ش���ك���ٍل ت�������ام، وي��م��ن��ع 
��������ل اآلخ��������ري��������ن يف ش������������ؤون ب���ل���دن���ا  ت��������دُخّ

الداخلية.
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 استمرت عظمة العطاء والثمرة املباركة لشهيد القرآن  بنماٍء عظيم 
بالرغم من حجم التحديات واحلروب الشرسة املتوالية من األعداء

حت����رك ش��ه��ي��د ال���ق���رآن ف���ي وق����ت دخ���ل���ت ال��ه��ج��م��ة األم��ري��ك��ي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
والغربية على أمتنا مرحلًة جديدًة حتت ذريعة  مكافحة اإلرهاب

وقفة مع السيد القائد في كلمته بالذكرى السنوية لشهيد القرآن ..

حترك شهيد القرآن "رضوان الله عليه" في مرحلٍة من أخطر املراحل على أمتنا اإلسالمية 
يف كلمته التي القاها  خ�ل إحياء الذكرى السنوية لشهيد القرآن السيد القائد حسني بدر الدين الحويث قدم قائد الثورة السيد عبداللك بدر الدين 

الحويث محاضرة شاملة تطرقت اىل مختلف الجوانب والخطار الحدقة بالمة من قبل أعدائها يف الجالت الثقافية والسياسية والعسكرية والقتصادية 
وانتهاك حقوق النسان التي تقوم بها امريكا والكيان الصهيوين يف كثر من بلدان العالم الحر كالعراق وافغانستان ولبنان وفلسطني ويف ب�دنا خ�ل 

ثماين سنوات من العدوان والحصار .  وقدم السيد القائد شرحا و توضيحا للوضع الراهن الذي تشهده ب�دنا يف ظل خفض التصعيد مع تحالف 
العدوان منبها الشعب اليمني من أي تطورات قد تطرأ عىل الشهد مع العتدين .. وقدم قائد الثورة التحذير والنصح لتحالف العدوان بأن الصرب سينفد..  

وما تطرقت اليه الكلمة من قضايا مختلفة تهم اليمن والمة العربية والس�مية كانت كافية وتستحق القراءة والتحليل ل�ستفادة منها .
"26 سبتمرب" تنشر نص  كلمة قائد الثورة لهمية ما تضمنته  من قضايا ومواضيع تهم  المة العربية والس�مية بشكل عام  وشعبنا اليمني الصامد 

والقاوم لتحالف العدوان بشكل خاص  .

- االس���ت���ه���داف ال��ث��ق��اف��ي 
وال�����ف�����ك�����ري  ألم����ت����ن����ا ه��م��ا 
م������������ن أخ����������ط����������ر أش��������ك��������ال 

االستهداف 
- اإلض������الل واإلف����س����اد هما 
ال���ع���ن���وان���ان ال����ل����ذان حت���دث 
عنهما القرآن الكرمي ولفت 
أن�����ظ�����ار األم��������ة إل������ى ط��ب��ي��ع��ة 

حترك األعداء بهما
- تكشفت طبيعة حرب 
األع��داء على ه��ذه األمة 
م��ن خ����الل  اس��ت��ه��داف��ه��م 

للمناهج الدراسية

 حتت عنوان حرية التعبير اساء األعداء للرموز الدينية واملنظومة العقائدية 
حرق االعداء للمصحف الشريف واحٌد من أهدافهم لضرب قدسية القرآن في نفوس املسلمني

 يسعى االعداء الى حتويل بيئتنا اإلسالمية إلى بيئة ممتلئة بانتشار اجلرائم واملفاسد



ع����م����ل����وا وي����ع����م����ل����ون ع������ى زع������زع������ة األم����������ن واالس�������ت�������ق�������رار يف ب���ل���دان���ن���ا 
اإلسالمية، عرب إنشاء التنظيمات التكفريية اإلجرامية، ودعمها 
ب��امل��ال وال���س���الح، وامل��ع��ل��وم��ات االس��ت��خ��ب��ارت��ي��ة، وح��م��اي��ة تحركها، 
وتنقل قادتها، والضغط عى بعض األنظمة لتسهيل عملياتها 

اإلجرامية، وهذا من أكرب ما استهدفوا به أمتنا.
التحرك بالتنظيمات والتشكيالت التكفريية هو صناعٌة أمريكيٌة 

إسرائيليٌة غربية، استهدفوا بها أمتنا، استهدفوا أمتنا:
ل��ل��ق��ت��ل، وال���ت���دم���ري، وت��ف��ك��ي��ك األم�����ة، وزرع ال��ف��رق��ة ب���ن أب��ن��ائ��ه��ا، 

وتفكيك كياناتها.
وأيضاً لتشويه اإلسالم عند أبناء األمة نفسها، وتشويه اإلسالم 

يف نظر بقية البلدان والشعوب غري املسلمة.
وكلنا نعرف ما جرى ويجري، وحجم املأساة الناتجة عن ذلك، 
كم ُقِتل من أبناء أمتنا، كم عانت أمتنا من أبشع الجرائم التي 
ارتكبها ويرتكبها التكفرييون يف مختلف ال��ب��ل��دان، ج��رائ��م القتل 
ب��ش��ك��ٍل ب��ش��ع ج������داً، اس���ت���ه���داف ل��ل��ن��اس يف ك���ل واق�����ع ح��ي��ات��ه��م، يف 
امل����س����اج����د، يف امل������������دارس، يف امل���س���ت���ش���ف���ي���ات، يف األس������������واق، يف ك��ل 
ت��ج��م��ع��ات ال���ن���اس، وع��م��ل��ي��ات إج���رام���ي���ة ب��ش��ع��ة ج����داً ل��ق��ت��ل ال��ن��اس 

بشكٍل جماعي، حصل هذا يف كثرٍي من بلدان أمتنا.
يعملون عى احتكار إنتاج وبيع األسلحة، والتقنيات املتعلقة 
ب��ذل��ك، وت��س��خ��ريه��ا ل��دع��م ال��ف��ن وال���ح���روب ال��ظ��امل��ة، م��ع السعي 
ل��ح��ص��ار شعوبنا م��ن ام��ت��الك��ه��ا، ي��ع��ن��ي: ي��ري��دون ل��ن��ا أن ن��ك��ون أم��ة 
ال تمتلك أي ق����درات دف��اع��ي��ة ت��داف��ع ع��ن نفسها، ال تمتلك حتى 
ال�����س�����الح ل����ل����دف����اع ع�����ن ن���ف���س���ه���ا، ول�����ذل�����ك ع���ن���دم���ا ي���س���ت���ه���دف���ون ب���ل���داً 
م���ع���ي���ن���اً م�����ن ب�����ل�����دان أم����ت����ن����ا، م�����ن أول إج�����راءات�����ه�����م ه�����و ح���ض���ر ت���وري���د 
ال��س��الح ل��ذل��ك ال��ش��ع��ب، وف����رض ع��ق��وب��ات ع��ى م��ن ي��ب��ي��ع ال��س��الح 
ل��ذل��ك ال��ش��ع��ب، أو ي��وف��ر ال��س��الح ل��ذل��ك ال��ش��ع��ب؛ ح��ت��ى ال يتوفر  
السالح ألي شعٍب من شعوب أمتنا، ويصبح شعباً مستهدفاً، 
يصبح مشكلة، وتصبح مسألة معقدة، ونحن ن��رى اآلن وضع 
الشعب الفلسطيني، وصعوبة حصوله عى السالح، يحتاج إىل 
عناء كبري، وال يصل إليه ال��س��الح إاَلاّ بالتهريب؛ بينما يقدم إىل 
ن من صناعة الكثري  العدو الصهيوين كل أن��واع األسلحة، ويمَكاّ
م��ن��ه��ا، وم���ن ام���ت���الك ح��ت��ى ال���س���الح ال���ن���ووي، وه���ك���ذا ب��ق��ي��ة ب��ل��دان��ن��ا 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس���الم���ي���ة، أي ش��ع��ب م��س��ت��ه��دف، ي��ح��رص��ون ع���ى أن 
ي��ك��ون م��ح��روم��اً م��ن ال���ق���درات ال��دف��اع��ي��ة، وأاَلاّ ي��ت��وف��ر ل��ه ال��س��الح، 
لكن م��ن يتحرك ل��الع��ت��داء معهم، لتنفيذ أجندتهم، واالع��ت��داء 
والتجند معهم، ي��ح��رص��ون ع��ى أن تتوفر ل��ه األس��ل��ح��ة ال��الزم��ة، 

لتنفيذ مهمته اإلجرامية والعدوانية، هذا هو ديدنهم.
هذا من أشكال االستهداف العسكري، أنهم يريدون أن نكون 
أم����ة ض��ع��ي��ف��ة ع����اج����زة، ال ت��م��ت��ل��ك ال����ق����درات ال��دف��اع��ي��ة ل���ت���داف���ع عن 
نفسها، بل ويحرصون عى أن يصنعوا قناعًة بذلك لدى النخب، 
النخب يف بلداننا، النخب السياسية، النخب األكاديمية، النخب 
ال���ث���ق���اف���ي���ة، ح���ت���ى ي����ت����ص����وروا أن�����ه ال ي��ل��ي��ق ب�����أي ش���ع���ب ع���ن���ده ط��م��وح 

للتوجه الحضاري أن يمتلك القدرات الدفاعية.

دعم كيان العدو الصهيوني 
يعملون أيضاً عى دعم الكيان الصهيوين، العدو اإلسرائييل، 
ال����ذي ي��م��ث��ل غ����دًة س��رط��ان��ي��ًة يف ج��س��د األم�����ة، وح��م��اي��ت��ه، وض��م��ان 
تفوقه العسكري وال��ت��ق��ن��ي، واالن��ح��ي��از ال��ك��ام��ل إىل ص��ف��ه، وتربير 
جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينين وبقية شعوب أمتنا، وتوفري 
ال��ح��م��اي��ة األم��م��ي��ة يف م��ج��ل��س األم�����ن، واألم�����م امل��ت��ح��دة، ومجلس 
حقوق اإلنسان، واملحاكم الدولية، التي تعمل كلها لصالحهم، 
وم����ن أك����رب اع���ت���داءات���ه���م واس��ت��ه��داف��ه��م ألم��ت��ن��ا اإلس���الم���ي���ة ه���و ه���ذا: 

نوه من احتالل فلسطن، ثم  عندما أتوا بالعدو اإلسرائييل ومَكاّ
دعموه ليجعل من فلسطن- نفسها- موطناً ومستقراً وقاعدًة 
الس��ت��ه��داف��ه لبقية ب��ل��دان��ن��ا وش��ع��وب أم���ت���ن���ا      ، وال ي����زال الشعب 
الفلسطيني يعيش يومياً املظلومية الكبرية، واالستهداف املستمر 
بكل أنواع الظلم: القتل يومياً، السجن يومياً، التدمري للمنازل، 
االحتالل لألرايض، املصادرة للمزارع وقلع أشجار الزيتون وغريه، 
كل أشكال الظلم واملمارسات اإلجرامية يرتكبها العدو اإلسرائييل 
يومياً بحق الشعب الفلسطيني، وكم يتجه بمؤامرات كثرية من 

هناك أيضاً تجاه بقية شعوب بلداننا اإلسالمية.

زراعة الفنت 
يقومون بزراعة الفن والقالقل بن دول املنطقة، عى خلفيات 
دي����ن����ي����ة، وم����ذه����ب����ي����ة، وم���ن���اط���ق���ي���ة، وع����رق����ي����ة، ك�����ل ه������ذه ال���ع���ن���اوي���ن 
يحركونها، ويحركون أبواقهم ومن يعملون لخدمتهم، لتبنيها 
يف داخل الشعوب، والتحرك تحت عنوانها وبها، فعلوا ذلك يف 

العراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، واليمن، وغريها.

ضرب دول املنطقة 
يقومون بتوظيف املنظمات الدولية، لضرب دول املنطقة تحت 
غطاٍء دويل: األمم املتحدة، مجلس األمن، تحالفات عدوانية، 
كلها تتحرك الستهداف أمتنا وشعوبنا، هل يمكن أن يكون هناك 
أي م��وق��ف ل��ألم��م امل��ت��ح��دة، أو ملجلس األم���ن، لصالح ش��ع��ٍب من 
شعوب أمتنا؟ كل مواقفهم منحازٌة دائماً لصالح األع��داء، ويف 

خدمة األعداء.

زرع العمالء 
امل��خ��اب��رات األم��ري��ك��ي��ة أي��ض��اً ت��ش��ن ال��ك��ث��ري م��ن ال���ح���روب، وت��ح��دث 
الكثري من الفن والقالقل، والعمليات اإلجرامية والعدوانية، 
وتزرع العمالء لزعزعة أمن واستقرار الدول، والتفاصيل املتعلقة 

بهذا ُكِتبت عنها كتب كثرية ونشرت.

قواعد عسكرية 
يقومون بفرض قواعد عسكرية يف البلدان، وتواجد عسكري، 
وت���دخ���ل يف امل���ج���ال ال��ع��س��ك��ري ل��ب��ل��دان��ن��ا؛ ل��ل��س��ي��ط��رة امل���ب���اش���رة عى 
ال���وض���ع، وإاَلاّ ف��م��ا ح��اج��ت��ه��م إىل ق���واع���د، س�����واًء يف ال��ي��م��ن، أو يف 
ال�����ع�����راق، أو يف دول ال���خ���ل���ي���ج، أو يف ش���م���ال س����وري����ا، أو يف ب��ق��ي��ة 
البلدان، القواعد العسكرية مهمتها ضمان السيطرة األمريكية 
امل����ب����اش����رة، وال���ض���غ���ط امل���ب���اش���ر، وه�����ي ش���ك���ٌل م����ن أش����ك����ال االح���ت���الل 

املباشر.

األنظمة العميلة 
يقومون بتشكيل تحالفات يف داخ��ل بلداننا، من خالل بعض 
األنظمة العميلة لهم، ويدمجون فيها الكيان الصهيوين والعدو 
اإلسرائييل؛ ليكون له نفوذ من خاللها بشكٍل مباشر، سواًء فيما 
يتعلق بالبحر األحمر، أو عى مستوى واقع املنطقة بشكٍل عام، 

كما فعلته أمريكا يف تشكيالتها وتحالفاتها الجديدة.
ي��س��ت��خ��دم��ون م����ا ي��س��م��ون��ه ب���ال���ش���رك���ات األم���ن���ي���ة األم���ري���ك���ي���ة ل��ق��ت��ل 
امل��س��ل��م��ن ب��ج��رائ��م ب��ش��ع��ة، ح��ص��ل ه����ذا يف ال����ع����راق، وال���ص���وم���ال، 

واليمن، وبلدان أخرى، مثل: شركة بالك ووتر، وداين قروب، 
وغ����ريه����ا، وال���ت���ي ت��ق��ت��ل وت���غ���ت���ال م���ع ح���م���اي���ٍة م���ن ج��ان��ب��ه��م وض��غ��ٍط 

لتمكينها من تنفيذ جرائمها.

جتييش املرتزقة 
إض���اف���ًة إىل ت��ج��ي��ي��ش م��رت��زق��ة وع���م���الء ل��الع��ت��داء ع���ى ال��ش��ع��وب، 
كما فعلوه مع شعبنا العزيز، جَياّشوا تشكالت كثرية من املرتزقة 
املجرمن، الذين يقتلون باملال، يحصل عى مال، فيذهب ليقتل 

وينفذ جرائم بحق الشعوب األخرى.

اغتيال العلماء 
يقومون بتنفيذ جرائم االغتيال للعلماء البارزين يف كل املجاالت 
املهمة، استهدفوا يف الجمهورية اإلس��الم��ي��ة يف إي���ران اآلالف من 
العلماء واألكاديمين، العلماء الذين يفيدون يف نهضة األمة، 
ويف م�����ج�����ال ال����ت����ص����ن����ي����ع، ويف امل�������ج�������االت امل�����ه�����م�����ة، ال�����ت�����ي ه������ي خ���دم���ة 
مل��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا، ع���م���ل���وا ك���ذل���ك يف ال�����ع�����راق، ع���م���ل���وا ك���ذل���ك يف ب���ل���دان 
كثرية، والقائمة طويلة يف هذا، ويحرصون عى أاَلاّ تتمكن أمتنا 
من امتالك املعرفة، التي تساعدها عى النهضة الحضارية، وهذا 

يشٌء واضح.

زرع العمالء واجلواسيس 
يقومون ب��زرع العمالء والجواسيس يف بلداننا الستقطاب أي 
عقول علمية، يف كل املجاالت املهمة، واستقطابها لصالحهم ، 

وحرمان شعوبنا من خدمتها.

سلب القوة العسكرية 
ي��ع��م��ل��ون ع���ى س��ل��ب ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة واإلس���الم���ي���ة ب��ش��ك��ٍل ع��ام 
ال���ق���وة ال��ع��س��ك��ري��ة، وي��ع��م��ل��ون ع���ى ت��دم��ري أس��ل��ح��ت��ه��ا ال��دف��اع��ي��ة 
والهجومية، كما حصل عندنا يف اليمن ما قبل ثورة الحادي 
والعشرين من سبتمرب، ، لتدمري سالح الدفاع الجوي، وكان 
برنامجهم يستهدف أيضاً القوة الصاروخية، والقوة البحرية، 

وغري ذلك.

تشويه الدول املناهضة 
ي����ع����م����ل����ون ع�������ى ت�����وظ�����ي�����ف اإلع��������������الم يف ت�����ش�����وي�����ه ال��������������دول امل����ن����اه����ض����ة 
لسيطرتهم وجرائمهم، واملقاومة لهم، والتي فيها تحرٌك جهادي 
واع، ويوصمونها باإلرهاب والخطر عى السلم واألمن الدولين، 

ويحاولون أن يشرعنوا استهدافها عسكرياً.

استهداف املشاريع التحررية
يعملون عى ضرب واستهداف املشاريع التحررية والنهضوية 
يف بلداننا اإلس��الم��ي��ة، واغتيال قادتها، مثلما ه��و حربهم عى 
املشروع القرآين يف اليمن، وحربهم عى األحرار يف أبناء أمتنا، 
يف لبنان، يف فلسطن، يف س��وري��ا، يف ال��ع��راق، يف الجمهورية 
اإلس��الم��ي��ة يف إي����ران، يف بقية ال��ب��ل��دان؛ بينما ي��ؤي��دون األنظمة 
ال����دك����ت����ات����وري����ة وال����ق����م����ع����ي����ة، ال�����ت�����ي ت����رت����ك����ب أب�����ش�����ع ال�����ج�����رائ�����م ب��ح��ق 
شعوبها؛ لضمان تبعيتها، واستمرار دورها السلبي واإلجرامي 
يف ق����م����ع ش����ع����وب����ه����ا، م���ث���ل���م���ا ه������و دع����م����ه����م واح����ت����ض����ان����ه����م ل��ب��ع��ض 
األن��ظ��م��ة الخليجية، كالنظام ال��س��ع��ودي، وال��ن��ظ��ام اإلم����ارايت، 
وآل خليفة يف ال��ب��ح��ري��ن، ال��ذي��ن ي��رت��ك��ب��ون أب��ش��ع ال��ج��رائ��م بحق 

شعب البحرين العزيز.
هذا عى املستوى العسكري واألمني، هذا هو بعض العناوين 

فقط فيما يفعلونه يف هذا املجال.

��������ا ع����ى م���س���ت���وى االس����ت����ه����داف ال����س����ي����ايس، ف��ه��م  أَماّ
ي����ق����وم����ون ب����اح����ت����الل ال�����ب�����ل�����دان، وال����س����ي����ط����رة ع��ل��ي��ه��ا، 
ي دوره���ا  وت��ش��ك��ي��ل أن��ظ��م��ٍة وح���ك���وم���اٍت ع��م��ي��ل��ة ت�����ؤِداّ
كأقسام شرطة ملصلحتهم هم، إلخضاع الشعوب 
ل���ه���م، ل��ل��ت��ن��ك��ي��ل ب��ك��ل م���ن ي���ع���ارض س��ي��ط��رت��ه��م عى 
ال������ب������ل������دان، ي�����ق�����وم�����ون ب����ان����ت����ه����اك اس�����ت�����ق�����الل وس�����ي�����ادة 
ال�����������������������دول، وال���������ت���������دخ���������ل غ����������ري امل������������ش������������روع يف ش������ؤون������ه������ا 
الداخلية، ويتعامل سفراؤهم- السفري األمرييك 
يف أي بلد من البلدان العربية واإلسالمية- يتعامل 
كمسؤوٍل أول، يتدخل يف ك��ل امل��ج��االت، ويوجه 
ويأمر، يصدر أمره إىل امللك، أو إىل األمري، أو إىل 
الرئيس... أو إىل أي شخص بصفة حاكم عى أي 

بلٍد من البلدان.

صناعة األزمات 
ي����ع����م����ل����ون ع�������ى ص�����ن�����اع�����ة األزم����������������ات ال����س����ي����اس����ي����ة، 
ي������ص������ن������ع������ون وي�������ن�������ت�������ج�������ون أزم��������������������ات س�������ي�������اس�������ي�������ة، م����ع 
االس�����ت�����ث�����م�����ار يف أي م�����ش�����اك�����ل س����ي����اس����ي����ة م������وج������ودة 
ب�����ال�����ف�����ع�����ل م��������ن أج����������ل إغ���������������راق ب�����ل�����دان�����ن�����ا يف األزم������������ات 
وامل��ش��اك��ل، وحرمانها م��ن االس��ت��ق��رار، وإشغالها 
بالصراع الدائم، والتنازع املستمر عن أي نهضٍة 
وبناء، وهذا يشٌء ملحوظ وبشكٍل كبري يف واقع 

بلداننا العربية واإلسالمية.

تغدية االنقسامات 
ي��ق��وم��ون بتغذية االن��ق��س��ام��ات وال��ت��ب��اي��ن��ات، وصناعة 
امل���زي���د م��ن��ه��ا، وال��ت��ش��ج��ي��ع ع���ى ذل����ك، وال����روي����ج مل���ا ي��زي��د 
منها؛ ولذلك من أهم ما يعملون عليه يف بلداننا هو: 
إن���ت���اج االن��ق��س��ام��ات وال��ت��ب��اي��ن��ات وال���ت���ش���رذم���ات، وامل��زي��د 
من التشكيالت والتكوينات التي تبعرث أي شعب وأي 
بلد، وتزيد من حالة وع��دد التكوينات فيه السياسية 
وغ�����ريه�����ا ت���ح���ت ع����ن����اوي����ن ك�����ث�����رية، ح����ال����ة ره���ي���ب���ة ج��������داً م��ن 

البعرثة والتفريق.

فرض العمالء واخلونة 
يقومون بفرض العمالء، والخونة، والجهلة، واملجرمن 
ع���������ى ال��������ش��������ع��������وب، ويف م������ف������اص������ل األن�������ظ�������م�������ة وال������ح������ك������وم������ات 
واملؤسسات الرسمية؛ لتنفيذ مؤامراتهم من موقع القرار، 
وم��ن موقع اإلدارة، وه��ذا مما يضرون به الشعوب ض��رراً 
بالغاً؛ ألنهم يحِواّلون الكثري من املسؤولن إىل عاملن لهم 
زون عليه هو  وليس لخدمة الشعوب، بل يكون أهم ما يرِكاّ
خدمة األمريكين واإلسرائيلين والدول الغربية، وتنفيذ 
مؤامراتهم عى األمة من موقع القرار واإلدارة، وهذا يؤثر 

عى شعوبنا تأثرياً كبرياً.

تتويه البلدان االسالمية 
��زون عى التتويه لبلداننا اإلسالمية، وإبعادها  ي��رِكاّ
���اء ون��ه��ض��وي، وه���ذا  ع���ن أي ت���وج���ٍه أو ب��رن��ام��ج ع��م��ٍل ب���َناّ
��زون عليه، يحرصون عى أن تبقى األم��ة يف حالة  ي��رِكاّ
دائ������م������ة م������ن ال�����ت�����ت�����وي�����ه، ل����ي����س ع����ن����ده����ا اه�����ت�����م�����ام ب�����األم�����ور 
امل����ه����م����ة، وال ت����رك����ي����ز ع�����ى األول��������وي��������ات ال���ص���ح���ي���ح���ة، وال 

ت��وج��ه ن��ح��و ب��رام��ج ع��م��ل أس��اس��ي��ة وم��ه��م��ة تبنيها، 
وتنهض بها، وتساعد عى أن تكون أمًة قوية، 

ف������دائ������م������اً ي����ش����غ����ل����ون ال������ن������اس ع������ى امل����س����ت����وى 
ال�����ذه�����ن�����ي، وع�������ى امل����س����ت����وى اإلع�����الم�����ي، 

وع���������ى م�����س�����ت�����وى ال�������ط�������رح ال����س����ي����ايس 
باألشياء الهامشية، والجداالت 

ال������������ع������������ق������������ي������������م������������ة، وال����������������خ����������������الف����������������ات 
ال�������ت�������اف�������ه�������ة، واإلش�����������ك�����������االت 

والتفاصيل الكثرية، 
ال��ت��ي تشغل الناس 
بجزئيات وتغرقهم 

ف����������ي����������ه����������ا ب�������������ع�������������ي�������������داً ع������ن 
االه��ت��م��ام��ات العملية 

امل���������ه���������م���������ة، ه��������������ذه ب����ع����ض 
العناوين ع��ى املستوى 

السيايس.

اح��ت��الل ال��ب��ل��دان وال��س��ي��ط��رة عليها وتشكيل    
حكومات عميلة لهم 

ان��ت��ه��اك اس��ت��ق��الل وس��ي��ادة ال����دول، وال��ت��دخ��ل     
غير املشروع في شؤونها الداخلية

ص����ن����اع����ة األزم������������ات ال����س����ي����اس����ي����ة، ي���ص���ن���ع���ون     
وينتجون أزمات سياسية

    تغذية االنقسامات والتباينات، وصناعة 
املزيد منها

    احلرص  على أن تبقى األمة في حالة دائمة 
من التتويه

فرض العمالء، واخلونة  واجلهلة  واملجرمني  
على الشعوب
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ط بها أبدًا احلرية واالستقالل والكرامة خطوٌط حمراء ال ميكن أن نفِرّ
ميكن أن ينفد ال��وق��ت  وميكن 

أن نعود إلى خيارات ضاغطة
 السفير األمريكي في أي بلد من البلدان العربية واإلسالمية- يتعامل كمسؤوٍل أول- يتدخل في كل املجاالت

أوجه التحذير والنصح معًا لتحالف العدوان: صبرنا سينفد إن 
لم تبادروا بالتفاهم اجلاد والعملي في امللف اإلنساني

السيد القائد:  يقوم االعداء بجرائم عدة منها : 

زع�����زع�����ة األم��������ن واالس������ت������ق������رار ف�����ي ب���ل���دان���ن���ا    
اإلسالمية

اح��ت��ك��ار إن���ت���اج وب��ي��ع األس���ل���ح���ة، وال��ت��ق��ن��ي��ات  
الفنت  ل��دع��م  وتسخيرها  ب��ذل��ك،  املتعلقة 

واحلروب الظاملة

دع���م ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي ال����ذي مي��ث��ل غ��دًة  
سرطانيًة في جسد األمة

زراع����ة ال��ف��نت وال��ق��الق��ل ب��ني دول املنطقة،  
على خلفيات دينية، ومذهبية، ومناطقية 

وعرقية

ت��وظ��ي��ف امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة، ل��ض��رب دول  
املنطقة حتت غطاٍء دولي

فرض قواعد عسكرية في البلدان وتواجد  
عسكري للسيطرة املباشرة

تشكيل حتالفات في داخل بلداننا، من خالل  
بعض األنظمة العميلة لهم

جت��ي��ي��ش م���رت���زق���ة وع����م����الء ل���الع���ت���داء ع��ل��ى  
الشعوب

تنفيذ جرائم االغتيال للعلماء البارزين في  
كل املجاالت املهمة

زرع ال����ع����م����الء واجل�����واس�����ي�����س ف�����ي ب���ل���دان���ن���ا  
الستقطاب أي عقول علمية

ي����ع����م����ل����ون ع�����ل�����ى س�����ل�����ب ال��������������دول ال����ع����رب����ي����ة  
واإلسالمية بشكٍل عام القوة العسكرية

توظيف اإلعالم في تشويه الدول املناهضة  
لسيطرتهم وجرائمهم

ض�����رب واس����ت����ه����داف امل���ش���اري���ع ال��ت��ح��رري��ة  
والنهضوية في بلداننا اإلسالمية

السيد القائد األعداء يعملون على  : 

السيد القائد:

قائد الثورة:

التشكيالت العسكرية  اجلديدة للمرتزقة هي خطوات مآلها الفشل
األعداء يريدون لنا أن نكون أمة ال متتلك أي قدراٍت دفاعية تدافع عن نفسها

ا عى مستوى االستهداف العسكري واألمني، فهم يباشرون الهجوم العسكري، والعدوان العسكري عى دولنا العربية واملسلمة، ويباشرون الغزو عى الكثري منها،  أَماّ
كغزوهم للعراق، وغزوهم ألفغانستان، وعدوانهم عى بلدنا اليمن، الغزو للدول املجاورة لفلسطن، واالحتالل املباشر لفلسطن، وهذا يشٌء واضح، وارتكبوا يف 

هجومهم وغزوهم العسكري أبشع الجرائم، وقتلوا مئات اآلالف من أبناء أمتنا بشكٍل مباشر، وأيضاً عملوا عى إبادة املالين باألوبئة، والحصار والتجويع، واستخدام 
األسلحة املحرمة دولياً، الهجوم العسكري والغزو لبلدان أمتنا.
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ال نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في االستحقاقات املتعلقة باملرتبات واخلدمات العامة
السعودية ودول اخلليج قدمت خدمة  لترسيخ هيمنة الدوالر عندما ربطت الدوالر بالنفط

أما عىل مستوى االستهداف االقتصادي، 
فالحكاية كبريٌة يف ذلك، ومعاناة 

شعوبنا عىل املستوى االقتصادي معاناة 
كبرية جداً، ولهم الدور األسايس يف 

صناعة هذه املعاناة:

نشر الربا 
ي����ق����وم����ون ب���ن���ش���ر ال������رب������ا، وال����س����ع����ي إىل أن ي���ع���ت���م���د ك���س���ي���اس���ة 
اقتصادية أساسية يف بلداننا؛ بينما هو يف الواقع وسيلة ابتزاز 
وظلم، وأداة لتقييد االقتصاد للدول الفقرية، والتحكم فيها، 
وهو بالفعل يحدث نكبًة اقتصادية ومضاّره كبريٌة جداً عىل 

شعوبنا.
يباشرون الضغوط االقتصادية عىل بلداننا، ويحاولون أن 
يحرموا بلداننا من ثرواتها املهمة، ومن االستفادة منها، ومن 
استخراجها بالشكل املطلوب، وبرنامجهم يف ذل��ك واض��ح؛ 
بينما شعوب أمتنا يف أمس الحاجة إىل االستفادة من ثرواتها 

الوطنية.
شرعنة احلرب االقتصادية 

يعملون أيضاً من خالل منظمات ومؤسسات نقدية لشرعنة 
ال����ح����رب االق����ت����ص����ادي����ة ع����ىل ب���ل���دان���ن���ا، ع����ر ك����ث����رٍي م����ن امل���ؤس���س���ات 
ال��ت��ي ي��ن��ش��ئ��ون��ه��ا، وي��ف��رض��ون م��ن خ��الل��ه��ا س��ي��اس��ات اق��ت��ص��ادي��ة 
جائرة وظاملة، ينتج عن تلك السياسات غالء األسعار. ضرب 
الخدمات العامة، املصالح العامة. التأثري عىل املواطنني وعىل 
أبناء شعوب أمتنا يف وضعهم املعييش بشكٍل مباشر، مثلما 
قصة الصندوق الدويل، والبنك الدويل، وغريها من املنظمات 

االقتصادية.
حرصوا عر الدوالر- الذي يطبعونه بدون غطاٍء من الذهب- 
ع����ىل ال���ت���ح���ك���م ب��������روات ال����ش����ع����وب، وس����رق����ة خ����ريات����ه����ا، وض����رب 
عمالتها، والتأثري عىل وضعها االقتصادي بشكٍل كبري، وقد 
خدمتها ال��س��ع��ودي��ة ودول الخليج ل��رس��ي��خ هيمنة ال����دوالر، 
عندما ربطت الدوالر بالنفط، وجعلت للدوالر دوره العاملي، 

واعتماده كعملة دولية، وهذا أضر بالشعوب بشكل كبري.
ي���م���ارس���ون ال��ح��ص��ار االق���ت���ص���ادي، مل��ع��اق��ب��ة أي دول������ٍة ت��خ��رج 
ع��ن ط��اع��ت��ه��م وه��ي��م��ن��ت��ه��م، مثلما ف��ع��ل��وه م��ع ب��ل��دن��ا ال��ع��زي��ز، 
ويفعلونه مع سوريا، مع إيران، مع بلدان أخرى، والحصار 
جريمة كبرية ج��داً؛ ألنه جريمة عقاب جماعي للشعوب، 
إض��رار بكل ال��ن��اس، تعقيد للوضع املعييش للمجتمعات، 
تجويع للمجتمعات، ولذلك يعتر من أكر الجرائم بحق 

املجتمعات.
اسواق مفتوحة 

يعملون عىل أن تبقى األس��واق العربية واإلسالمية بشكٍل 
عام مفتوحًة للمنتجات األمريكية والصهيونية، التي يجب أن 

تكون مقاطعة، وليس محل ترحيب من قبل الناس.
ي���ع���م���ل���ون ع�����ىل إغ����������راق ال�����������دول- ح����ت����ى ال����ت����ي ت���س���ت���ج���ي���ب ل���ه���م، 
وتستجيب لسياساتهم- بالقروض الربوية، واستغالل تلك 
القروض فيما ال يفيدها، وال يبني اقتصادها، بل يستغلونها 
من خالل ذلك، ويضغطون عليها، ويفرضون عليها سياسات 

اقتصادية تدمريية.
يسرقون وينهبون الروات النفطية واملعدنية، إما بطريقة 
مباشرة، مثلما يفعلونه يف بعض بلداننا، أو عر عمالئهم، 

وه��ذا يشٌء واض���ح، وع��ىل حساب معاناة الشعوب نفسها، 
وهي تعاين أشد املعاناة.

جتميد األصول 
ي��س��ت��ول��ون ع���ىل األم�������وال- أم�����وال ب��ل��دان��ن��ا- ب��م��س��م��ى التجميد 
ألصول الدول التي تتعرض لعقوبات أمريكية، وهذا حصل 
مع الكثري من البلدان، من بينها اليمن، هناك أم��وال يمنية 
ع���دد ك��ب��ري م��ن األم����وال امل���وج���ودة يف أم��ري��ك��ا، ال��ت��ي تتبع البنك 
املركزي، جمدوها، ولم يعيدوها لشعبنا العزيز، هناك مبلغ 
كبري ألفغانستان )عشرة مليار دوالر( قامت أمريكا بأخذه، 
تجميد ومصادرة وأخذ وحرمان الشعب األفغاين، يف الوقت 
دوا عىل كثري من البلدان  الذي هو يف أمِسّ الحاجة إليه، جَمّ
اإلس��الم��ي��ة أم��وال��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت ت����ودع يف ب��ن��وك��ه��م، وائ��ت��م��ان��ه��م 
وإيداع األموال يف بنوكهم هو خطٌأ فادح، لو كان هناك وعٌي 
قرآين لدى بلداننا وشعوب أمتنا، ملا أودعوا شيئاً من األموال 
يف بنوكهم، يف البنوك األمريكية، مع أنهم يجدون أن هذه 
ال���ح���ال���ة ت���ت���ك���رر، ح���ال���ة ال��ت��ج��م��ي��د وامل�����ص�����ادرة ل�����أم�����وال، ألب��س��ط 
سبب، أحياناً يصطنعون هم سبباً لتجميد أموال ومصادرة 

أموال.
ابتزاز األمة 

ي��ع��م��ل��ون ع���ىل اب����ت����زاز األم�����ة م���ال���ي���اً، م���ن خ����الل أي م��ش��ك��ل��ة أو 
قضية، ويف كثرٍي من القضايا التي يقفون هم خلفها، مثل: 
ق��ص��ة قضية )ل��وك��رب��ي(، ال��ت��ي اب��ت��زوا ليبيا م��ن خ��الل��ه��ا ب��أم��وال 

طائلة، وقضايا مشابهة أخرى.
ي�������زرع�������ون ع�����م�����الءه�����م ال������ذي������ن ي����ع����م����ل����ون يف ال������������دول يف امل����ج����ال 
االق��ت��ص��ادي، وي��ك��ون لهم م��واق��ع مسؤولية يف هياكل ال��دول 
يف الجوانب التي تعنى باالقتصاد، يف الوزارات، واملؤسسات 
املعنية باالقتصاد، عمالء لهم يعملون عىل تخريب االقتصاد 
م����ن ال�����داخ�����ل، م����ن خ�����الل أس���ال���ي���ب ك����ث����رية، س���ي���اس���ات، ف��س��اد 
مايل، أشكال كثرية جداً، لضرب االقتصاد الوطني يف أي بلد 

من بلدان أمتنا.
يحرصون عىل أن تبقى شعوبنا متناحرة، وبعيدًة عن أفق 
أي وح���دة ال ت��خ��دم املصلحة األم��ري��ك��ي��ة، وه���ذا ه��و ح��ال بلدنا 

ع��ىل مستوى ع��ام ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، ال���ذي سيطر ع��ىل شعوبه 
الشقاق والتناحر، وسرقة الخريات واملوارد الطبيعية وغريها.

ضرب العمالت 
يعملون بشكٍل مستمر عىل ضرب العمالت املحلية للدول، 
ل��ب��ل��دان��ن��ا ب��ش��ك��ٍل ع�����ام، وه�����ذا ح���اص���ل ب��ش��ك��ل ك��ب��ري وم���ؤث���ر عىل 
شعوبنا، تارًة بسبب العقوبات، أخرى بسبب الديون، وتحت 
ع��ن��اوي��ن م��ت��ع��ددة، وح��ص��ل��ت م���آيس ع��ن��دن��ا يف ال��ي��م��ن، وه��ن��اك 
اآلن مأساة يف لبنان؛ بسبب ض��رب العملة املحلية، يف بقية 
البلدان، كل دول��ة ربما، أو معظم ال��دول عانت بشكل كبري 

لضرب عملتها املحلية.
نشر املخدرات 

ي���ع���م���ل���ون ع�����ىل ن����ش����ر امل�������خ�������درات وال�����خ�����م�����ور يف امل���ج���ت���م���ع���ات 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس���الم���ي���ة، وال���روي���ج ل��ه��ا، وال��ت��م��ك��ني ل��ه��ا؛ ليك 
تصبح متاحة للمستهلك، وما يرتب عىل ذلك من إفساد 
ال����ش����ب����اب ك���ش���ري���ح���ة م���ن���ت���ج���ة، وض�����ي�����اع ل������أم������وال، واع���ت���م���اد 
عىل التجارة يف املحرمات التي تدمر األم��ة، وتضر باألمة، 
وال ت��ب��ن��ي��ه��ا، وال ت��ن��ه��ض ب��ه��ا، وه����ذا اس��ت��ه��داف ش��ام��ل بهذه 
الطريقة، استهداف لأمن، استهداف للقيم، استهداف 
ل��أخ��الق، استهداف لالقتصاد، وقضية انتشار امل��خ��درات 
وال����روي����ج ل��ه��ا أص��ب��ح��ت م���ن امل���ش���اك���ل ال���خ���ط���رية ال���ت���ي ت��ه��دد 

مجتمعاتنا يف عدٍد من الدول.
يعملون عىل منع اإلنتاج الداخيل يف البلدان، وضرب اإلنتاج 
ال��زراع��ي، والحيلولة دون تحقيق االكتفاء ال��ذايت، وه��ذا من 
أك�����ر م����ا ت���ع���اين م���ن���ه ش���ع���وب���ن���ا، أن���ه���ا ت���ح���ول���ت إىل أس�������واق ف��ق��ط 
الس����ت����رياد ب��ض��ائ��ع��ه��م، وال ت��ن��ت��ج اح���ت���ي���اج���ات���ه���ا ال����ض����روري����ة، وال 
تسعى لتحقيق االكتفاء ال��ذايت، حتى يف غذائها الضروري، 
ويعملون عىل ضرب اإلنتاج الزراعي، وهذه من أكر أشكال 
االستهداف لشعوبنا.. ه��ذا بعٌض من العناوين لالستهداف 

للمجال االقتصادي.
االستهداف الصحي

يف كل مرحلة ينشر االع��داء االم��راض والجائحات بواسطة 
الفريوسات املتنوعة 

يستهدفون شعوبنا يف املجال الصحي عر نشر األم��راض، 
وال��ج��ائ��ح��ات، ب��واس��ط��ة ال��ف��ريوس��ات امل��ت��ن��وع��ة، يف ك��ل مرحلة 
تنشر فريوسات جديدة، ويسمع الناس عن فريوس جديد، 
وعن وباء جديد، - يعملون عىل قتل العدد األكر من الناس 

من جهة، وجني املليارات من األموال من جهٍة أخرى.
يعملون عىل بيع األغذية واألدوية واللقاحات غري املأمونة، 
والتي تتسبب يف أمراض، وحدوث أعراض صحية، تنتشر يف 

أوساط املجتمعات بشكٍل كبري.
يستخدمون التقنيات غري الصحية يف الحروب، كاستخدام 
اليورانيوم املنضب يف العراق، استخدام األسلحة املحرمة يف 
العدوان عىل اليمن، استخدام األسلحة املحرمة يف العدوان 
ع��ىل ب��ل��دان أخ����رى، وه����ذا ي��ؤث��ر ك��ث��رياً ع��ىل ص��ح��ة امل��ج��ت��م��ع��ات، 
وي�������ؤدي إىل ت���ش���وه األج����ن����ة وامل����وال����ي����د خ���ل���ق���ي���اً، وي���ت���ع���ام���ل���ون م��ع 
أبناء األمة كفرئان تجارب، وهناك معاناة نتيجة ذلك ومآٍس 
ك��رى، وان��ت��ش��ار ألم���راض فتاكة، كمرض ال��س��رط��ان، وغ��ريه , 

هذه بعض العناوين يف املجال الصحي.
حقوق االنسان 

ن���ج���د أن����ه����م ي���س���ت���ه���دف���ون ال����ن����اس ب���ك���ل أش����ك����ال االس����ت����ه����داف، 
وبشكٍل رهيب، يستهدفون الناس يف حياتهم، ويستهدفون 
ال���ن���اس يف م��ع��ي��ش��ت��ه��م، ي��س��ت��ه��دف��ون ال���ن���اس يف ع��ق��ي��دت��ه��م، يف 
أم����ن����ه����م، يف ك�����ل ش��������ؤون ح���ي���ات���ه���م، اس����ت����ه����داف إج������رام������ي ب��ش��ع 
وظ��ال��م، بكل أش��ك��ال ال��ظ��ل��م، م��ع ذل��ك يتحدثون ع��ن حقوق 
اإلن�����س�����ان، وي���ن���ت���ق���دون أي ب���ل���د م��س��ت��ه��دف ح���ت���ى يف اإلج��������راءات 
املشروعة، أو األعمال التي البَدّ منها لتعزيز األمن واالستقرار 
الداخيل ضمن ضوابط الشرع والقانون، يأتون هم لينتقدون 
أب�����س�����ط يشء م������ن ذل����������ك، وي�����ت�����ح�����دث�����ون ع������ن ح�����ق�����وق اإلن������س������ان، 
وي�����ق�����دم�����ون أن���ف���س���ه���م إىل ال����ش����ع����وب ح����ت����ى يف ع����ن����اوي����ن أع����م����ال 
وخ���ط���ط ج����دي����دة ي��ش��ت��غ��ل��ون م����ن خ���الل���ه���ا الخ�������راق ال���ش���ع���وب، 

يخاطبونها بحقوق اإلنسان، ويقدمون لها هذا العنوان.
االبادة اجلماعية 

ارت��ك��ب��ت ام��ري��ك��ا واس��رائ��ي��ل ج��رائ��م اب����ادة ج��م��اع��ي��ة يف ال��ت��اري��خ 
املعاصر وتتحدث عن حقوق االنسان 

إذا جئنا للتعرف عىل حقوق اإلنسان عىل الطريقة األمريكية 
واإلسرائيلية والغربية، نجد أن أكر جرائم القتل للناس يف 
التاريخ املعاصر، بوسائل اإلب��ادة الجماعية، التي تقتل أكر 
عدد ممكن من الناس، ومنها األسلحة النووية، واألسلحة 
املحرمة دولياً، واألسلحة الفتاكة، هي جرائم ارتكبتها أمريكا 
وإس���رائ���ي���ل وال������دول ال��غ��رب��ي��ة، وال زال����ت ت��رت��ك��ب��ه��ا، أك����ر ج��رائ��م 
ال��ق��ت��ل واإلب�������ادة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال���ب���ش���ري، وض��ح��اي��اه��م يف ال��ت��اري��خ 
امل��ع��اص��ر، ض��ح��اي��ا ج��رائ��م��ه��م، ض��ح��اي��ا ع��دوان��ه��م وط��غ��ي��ان��ه��م، 
وجرائمهم الوحشية، بمئات امل��الي��ني م��ن املجتمع البشري، 

يف مختلف بلدان وشعوب العالم.
استخدام السالح النووي 

أم���ري���ك���ا ه����ي ال����ت����ي اس���ت���خ���دم���ت ال����س����الح ال�����ن�����ووي يف ال���ي���اب���ان، 
وقتلت البشر بشكٍل عام، يف مدينتني من مدن اليابان قتلت 
ال��س��ك��ان ب��ش��ك��ٍل ع����ام، ك���ب���اراً وص����غ����اراً، أط���ف���ااًل وش���ب���اب���اً، ن��س��اًء 

ورجااًل، سعت لقتل الجميع وإبادتهم بطريقة وحشية.
جرائم كبرية جداً لقتل الناس بإبادٍة جماعية، يف عدوانهم 
ع����ىل ب���ل���دان���ن���ا، ف��ي��م��ا ح���ص���ل يف ف���ل���س���ط���ني، يف ال�����ع�����راق، ع��ن��دن��ا 
يف ال���ي���م���ن خ�����الل ك����ل ال����س����ن����وات ال���ث���م���ان ه������ذه، ج����رائ����م اإلب������ادة 
الجماعية، واستخدام أفتك األسلحة وأخطر األسلحة لذلك، 

لتحقيق ذلك.
التجويع واحلصار االقتصادي 

أك���������ر ج�������رائ�������م اإلب������������������ادة، ب�������األوب�������ئ�������ة، وال������ت������ج������وي������ع، وال�����ح�����ص�����ار 
االق��ت��ص��ادي، وال��وس��ائ��ل األخ����رى، ه��م م��ن ي��رت��ك��ب��ه��ا، وضحايا 
هذا النوع من االستهداف للشعوب باملاليني، الذين يموتون 
باألوبئة، بالتجويع، بالحصار االقتصادي، يفتعلون الحروب 
وي��ش��ج��ع��ون ع��ل��ي��ه��ا، وك���ذل���ك ال���ف���ن، وه���م وراء ال��ك��ث��ري منها، 
ووراء م���ا ي��ح��دث ف��ي��ه��ا م���ن م��م��ارس��ات إج��رام��ي��ة ب��ح��ق امل��دن��ي��ني 
واألسرى، وهم يسعون لذلك؛ ليك تستفيد شركاتهم التي 
تبيع السالح، تحصل عىل الكثري من األموال، من خالل دماء 
الناس، وإزهاق أرواحهم، وتدمري أمن املجتمعات، والهدف 

مادي من وراء ذلك يف كثرٍي من الحاالت.
ه��م وراء م��ص��ادرة حقوق الشعوب، الحقوق املشروعة يف 
ال��ح��ري��ة، واالس��ت��ق��الل، وال��ع��ي��ش ب��ك��رام��ة، كما يف فلسطني، 
ش���ع���ب ف��ل��س��ط��ني ي��م��ت��ل��ك ه�����ذا ال����ح����ق يف االس����ت����ق����الل وال���ح���ري���ة 
والعيش بكرامة، من الذي يحاول ان يحرمه من هذا الحق؟ 
أم���ري���ك���ا وإس���رائ���ي���ل وال�������دول ال���غ���رب���ي���ة، ي��ح��ارب��ون��ن��ا يف ال��ي��م��ن يف 
محاولٍة منهم لحرماننا من هذا الحق، وكذلك بقية شعوب 

أمتنا.
حقوق االنسان على الطريقة االمريكية 

هم من يمارسون االمتهان للكرامة اإلنسانية بكل األشكال، 
ك���م���ا يف س���ج���ون���ه���م، وج�����رائ�����م االغ����ت����ص����اب، وال���ت���ع���ذي���ب، وغ���ري 
ذلك، ونموذجهم معروف: )سجن أبو غريب(، ماذا فعلوا 
يف )سجن أبو غريب(؟ سجن )غوانتناموا(، بقية سجونهم، 
أب������ش������ع م������م������ارس������ات االن������ت������ه������اك ل�����ل�����ك�����رام�����ة اإلن�����س�����ان�����ي�����ة ي����م����ارس����ه����ا 
األم��ري��ك��ي��ون، واإلس��رائ��ي��ل��ي��ون، وال����دول ال��غ��رب��ي��ة، وع��م��الؤه��م 
ال������ذي������ن ي����ق����ات����ل����ون يف ص����ف����ه����م، وي����ت����ح����ال����ف����ون م����ع����ه����م، ث������م ي����أيت 

ليتحدث معك عن حقوق اإلنسان.
حقوق اإلنسان عىل الطريقة األمريكية واإِلسرائيلية هي ما 
فعلوه يف )سجن أبو غريب، وغوانتناموا(، وما يرتكبونه من 

جرائم رهيبة وشنيعة

نشر ال��رب��ا وال��س��ع��ي إل��ى أن يعتمد كسياسة اقتصادية  
أساسية في بلداننا

السعي م��ن خ��الل منظمات وم��ؤس��س��ات نقدية لشرعنة  
احلرب االقتصادية على بلداننا

أن ت��ب��ق��ى األس��������واق ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة ب���ش���ك���ٍل ع���ام  
مفتوحًة للمنتجات األمريكية والصهيونية

سرقة ونهب الثروات النفطية واملعدنية، إما بطريقة  
مباشرة مثلما يفعلونه في بعض بلداننا

ن���ش���ر امل�����خ�����درات واخل�����م�����ور ف����ي امل���ج���ت���م���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة  
واإلسالمية، والترويج لها

ه��ن��اك ع���دد ك��ب��ي��ر  م���ن األم�����وال ال��ي��م��ن��ي��ة  امل���وج���ودة في  
أمريكا تتبع البنك املركزي جمدوها

السيد القائد يعمل  األعداء على : 

يحاول االعداء اختراق الشعوب حتت عنوان حقوق املرأة التي ينتهكونها في كثير من البلدان 
القنابل األمريكية هي التي مزقت الكثير من نساء شعبنا إلى أشالءاألمريكي واإلسرائيلي والدول الغربية وعمالؤهم- هم أكبر قاتٍل للنساء

ي��ت��ح��دث��ون أي���ض���اً ع���ن ح���ق���وق امل�������رأة، وي���ح���اول���ون أن ي���ق���دم���وا ه����ذا ال���ع���ن���وان الخ����راق 
الشعوب، وهم- األمرييك واإلسرائييل والدول الغربية وعمالؤهم- هم أكر قاتٍل 
للنساء، يعني: لم يقتل أحد النساء مثل ما قتلوا، عندما نأيت إىل إحصائيات، أو 
عناوين، كم قتلوا من النساء يف كل بلد من البلدان التي استهدفوها، أي حقوق 
ل���ل���م���رأة، وه����م أك����ر ق���ات���ل ل��ل��ن��س��اء، ورص���ي���ده���م اإلج����رام����ي يف ق��ت��ل م���الي���ني ال��ن��س��اء يف 
العالم مهول، مهول ج��داً، يعني: قتلوا باملاليني من النساء، حتى من األطفال، 
النساء كباراً وصغاراً، وجرائم القتل واإلبادة للمرأة مستمرة من جانبهم يف حروبهم 

املستمرة يف بلداننا:
وم���ن���ه���ا ف��ل��س��ط��ني، يف م��ع��ظ��م األي�������ام ه���ن���اك ق���ت���ل ل��ل��ن��س��اء يف ف��ل��س��ط��ني، أو ج����رح، 
أو أس����ر، أو ض����رب، ك��ل أش��ك��ال االع���ت���داء ع��ىل امل����رأة ي��م��ارس��ه��ا اإلس��رائ��ي��يل ب��ح��ق امل���رأة 
الفلسطينية، امل���رأة الفلسطينية ضحية، وت��ع��اين م��ن االع��ت��داءات اإلسرائيلية بكل 
أشكال االعتداءات بشكٍل يومي، وليس هناك أي كالم عن حقوق املرأة الفلسطينية، 

وما ينتهك الجانب اإلسرائييل والعدو اإلسرائييل منها، مسكوٌت عن ذلك.
القنابل االمريكية 

ال���ج���رائ���م ب��ح��ق امل������رأة يف م��خ��ت��ل��ف ال���ب���ل���دان، ك���م ق��ت��ل��وا يف ب��ل��دن��ا يف ال��ي��م��ن م���ن ن��س��اء 
كبار وصغار! القنابل األمريكية هي التي مزقت الكثري من نساء شعبنا إىل أشالء، 
قتلت املرأة الحامل وأخرجت منها طفلها، وقتلت األجنة يف بطون أمهاتهم، النساء 
الحامالت، وقتلت األطفال من النساء وهن يذهنب إىل املدارس، ويف داخل املدارس، 

كم قتلوا!
جرائم القتل واالغتصاب 

وم����ا ح����دث يف ال����ع����راق يشء ره���ي���ب ج������داً، ك���م ق��ت��ل��وا يف ال����ع����رق؟ ك���م اغ��ت��ص��ب��وا من 
النساء؟ كم سجنوا؟ عشرات اآلالف من النساء، ويف أفغانستان بأفظع مما عملوه 
يف العراق ويف غريها، ولم يفعل أحٌد مثلما فعلوا بحق املرأة، من قتل، واغتصاب، 
وظلم، وإجرام، وتعذيب، وما حدث يف مراحل االستعمار الغربي لشعوب أمتنا 

يشٌء رهيب يف انتهاك حقوق املرأة.
ه���م- األم���ري���يك واإلس���رائ���ي���يل وال��غ��رب��ي وع���م���الؤه���م- أك���ر م��م��ت��ه��ٍن ل��ل��م��رأة وك��رام��ت��ه��ا 
اإلن��س��ان��ي��ة، وي��رت��ك��ب��ون أك���ر م��ع��دل ل��ل��ج��رائ��م ب��ح��ق ال��ن��س��اء، م��ن ض���رب، واغ��ت��ص��اب، 
وامتهان يف العمل، واستغالل مذل ومهني، وعىل حساب الكرامة اإلنسانية، ثلث 
النساء املعتقالت يف العالم، ثلثهن معتقالت يف أمريكا، يف السجون األمريكية، 
ي���ع���ن���ي م���ع���ه���ا ح���ص���ة ع���امل���ي���ة، واالم����ت����ه����ان ل����ل����م����رأة، وال�����ض�����رب ل����ه����ا، واالع������ت������داء ع��ل��ي��ه��ا، 

واالغ��ت��ص��اب ل��ه��ا، وال��ق��ت��ل ل��ه��ا، ج��رائ��م االغ��ت��ص��اب يف أم��ري��ك��ا م��ه��ول��ة، وب��أرق��ام رهيبة 
جداً، وإحصائياتهم رهيبة يف ذلك.

من أبرز ممارساتهم اإلجرامية يف احتاللهم للبلدان سواًء بشكٍل مباشر، أو عر 
عمالئهم: االغتصاب للنساء، وهذا ما حدث يف كثرٍي من البلدان، وقصص جرائمهم 
يف العراق وأفغانستان قصص مؤملة جداً، تجرح الشعور بالكرامة لدى أي إنسان 

يطلع عليها.
االجتار بالبشر 

من أبرز ممارساتهم والظواهر يف بلدانهم، ويف البلدان التي ينشطون فيها، هي: 
مة النساء، هم يَتّجرون، هناك سوق للرقيق، لكن بشكل  اإلتجار بالبشر، ويف املقِدّ
���ج���رون ب��ال��ن��س��اء، س�����واًء ل��الس��ت��غ��الل ال��ج��ن��ي،  ي��خ��ت��ل��ف ع��م��ا ك���ان يف امل�����ايض، ف��ه��م ي���َتّ
والدعارة، والجريمة األخالقية، أو لغري ذلك، هي من أبرز الظواهر عندهم، وهم 

يعرفون بذلك.
تفكيك األسرة 

م��ن أب����رز ام��ت��ه��ان��ه��م ل��ك��رام��ة امل�����رأة، ه���و: سعيهم إلف��س��اده��ا، واس��ت��ه��داف��ه��م للبنية 
األس���ري���ة يف امل��ج��ت��م��ع، وس��ع��ي��ه��م لتفكيك األس�����رة ك��ل��ب��ن��ة أس��اس��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع ب��ه��دف 
تفكيك املجتمعات، وضربهم للرعاية للطفولة، هم يعملون عىل حرمان األطفال 

م���ن رع���اي���ة األم����ه����ات، ال���ت���ي ه���ي م���ن أش�����رف وأس���م���ى وأق�����دس م���ه���ام امل������رأة، أن���ه���ا ت��رب��ي 
األجيال، تحتضن األطفال، تنئش األجيال، يعملون عىل حرمان األطفال من هذه 

الرعاية بسياسات كثرية، وأساليب معروفة.
ف���اس���ت���ه���داف���ه���م ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات ال���ب���ش���ري���ة ومل��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا اإلس����الم����ي����ة، ك���ل���ه اس���ت���ه���داٌف 
شيطاين، إجرامي، وحيش، مدمر، نتيجته أن تخسر األمة كل يشء: دينها ودنياها، 
��ن لهم، وأن تستعبد لهم، وأن تصب خرياتها يف  حاضرها ومستقبلها، وأن ت��دَجّ
م��ص��ال��ح��ه��م، وه����م ي��ع��م��ل��ون ع���ىل ذل����ك ب��ك��ل وح���ش���ي���ة، وب���ت���ج���رٍد ت����ام م���ن ك���ل ش��ع��وٍر 
إنساين، ال يمتلكون ذرًة من املشاعر اإلنسانية، أو مراعاة للحقوق... أو أي يشء، 

يتجهون بكل وحشية وإجرام.
هل يجدي السكوت ؟ 

أم��ام ه��ذه الهجمة الشاملة التي تستهدفنا يف ك��ل يشء: يف ديننا، يف دنيانا، يف 
كرامتنا، يف حريتنا، يف استقاللنا، يف أمننا، يف كل مجاالت حياتنا، ماذا نفعل؟ ما 
هو الخيار؟ الخيار لدى البعض هو أن نسكت، أن نسكت أمام كل ذلك، أمام هذه 
الهجمة العسكرية األمنية، الهجمة علينا يف واقعنا االقتصادي، يف الجانب الثقايف، 
يف ديننا، ويف دنيانا، لقتلنا، الحتالل بلداننا، النتهاك أعراضنا، لسرقة ثرواتنا، أمام 
ه��ذا االس��ت��ه��داف الشامل لنا م��اذا يقول البعض؟ ي��ق��ول: ]نسكت، ونجمد، ون��رك 

امل��ج��ال لهم ليفعلوا ك��ل م��ا ي��ش��اؤون وي���ري���دون[، ه��ل ه��ذا خ��ي��ار صحيح؟ واض���ح أنه 
خيار ال يستند إىل أي يشٍء ي��ؤِيّ��ده، ال إىل القرآن الكريم، وال إىل الفطرة البشرية، 

وال إىل الحكمة، وليس له أي مستند، إنما هو يعِرّ عن روح انهزامية.
هل يمكن أن يجدي سكوتنا تجاه هجمة كهذه ممن يحملون تلك الوحشية، وتلك 
النزعة اإلجرامية؟ هل يمكن أن يفيدنا سكوتنا بيشء؟ يقول الشهيد القائد "رضوان 
الله عليه": ))قد نتوقع ببساطة تفكرينا أنه إذا سكتنا أفضل نسكت قد نتوقع أنهم 
سيسكتون، ال، ال��س��ك��وت سيدفعهم إىل أن يعملوا للحصول ع��ىل ت��ن��ازالت كثرية 
أخرى، ويعملوا ليصلوا إىل ضرب أشياء أخرى، لن يسكتوا، يجب أن نفهم هذا، 
لن يسكتوا، ولن يتوقفوا إال متى ما تحركنا نحن وصرخنا يف وجوههم، سيسكتون 
ا إذا سكتنا فالخطورة هنا، الخطورة البالغة هنا، بعض الناس قد  وسيتوقفون، أَمّ
يقول: ]نسكت، ال نكلف عىل أنفسنا[، إن السكوت هو الخطورة، لو كان السكوت 
م��ن ذه��ب- كما يقولون- مل��ا تحدث ال��ق��رآن الكريم ع��ن الجهاد، ع��ن التضحية، عن 
االس���ت���ب���س���ال، ع���ن ان���ف���اق األم��������وال، ع���ن ال����ت����وايص ب���ال���ح���ق، أل���ي���س ال����ق����رآن ك��ل��ه ح��رك��ًة 
وكالماً، أم أنه صمٌت وجمود؟ كله حركة، كله كالم، فعاًل قد يكون السكوت من 
ذه��ب ليذهب ك��ل يشء، إذا سكتنا سيذهب دي��ن��ن��ا، وس��ت��ذه��ب ك��رام��ت��ن��ا، ون��ذه��ب- 

ونعوذ بالله- إىل الجحيم يف األخري، يذهب الناس إىل الجحيم((.

السكوت يعني متكني االعداء 
خ���ي���ار ال���س���ك���وت ه����و اس���ت���س���الم، خ���ي���ار ال���س���ك���وت ي��ع��ن��ي ت��م��ك��ني األع��������داء م����ن ت��ن��ف��ي��ذ 
م���ؤام���رات���ه���م وم��خ��ط��ط��ات��ه��م وج���رائ���م���ه���م ب��ح��ق��ن��ا، ب������دون أي ع����ائ����ق، وب�������دون أي يشٍء 
يمنعهم من ذلك، فماذا نفعل؟ هل نبقى كشعوب وكبلدان وكدول نتابع األحداث 
اليومية، والجرائم اليومية بحق شعوبنا، بحقنا كشعوب مستهدفة، ونتسمر أمام 
التلفزيونات لنشاهد، ث��م نبقى لنتحدث بالتعليقات ال��ع��ادي��ة، ون��ت��ح��ول بكلنا إىل 
إخباريني، إىل صحفيني، إىل محللني، نحلل األخبار، ال نفعل شيئاً، ال نعمل شيئاً، 
ال نتحرك ملواجهة الخطر ال��ذي يستهدفنا يف كل يشء، هل ه��ذا هو ال��ذي يجدي؟ 
ه��ذا يحصل ع���ادًة أول م��ا ت��ب��دأ حملة ج��دي��دة ع��ىل بلد م��ن ب��ل��دان أمتنا الح��ت��الل��ه، أو 
الستهدافه، يقوم الكثري من الناس بمتابعة األخبار، ومعرفة ما الذي استجد، ثم 
يعقبون عىل ذلك بتحليالت معظمها تنطلق من فهٍم خاطئ، لكن بدون أي عمل، 
ب���دون أي ت��ح��رك، ب���دون أن ي��ك��ون ه��ن��اك رؤي���ة صحيحة ي��ت��ح��رك ال��ن��اس ع��ىل ضوئها 
للتصدي ملؤامرات األعداء بحقهم، بموجب الفطرة اإلنسانية واإلحساس باملسؤولية 

أمام الله "ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل"، وحاجة الناس امللحة إىل ذلك والضرورية إىل ذلك.

حقوق املرأة 



توعية للمجتمع 
ط��ب��ع��اً م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ت��ح��رك ب���دأت م���ح���اوالت اإلس���ك���ات لهذا 
ال����ت����ح����رك ال������ق������رآين، م�����ع أن������ه ب������دأ ب����خ����ط����وات ع���م���ل���ي���ة ص��ح��ي��ح��ة 
وطبيعية: شعار، وصرخة، ومقاطعة للبضائع األمريكية 
واإلسرائيلية، وتوعية للمجتمع، وفضح لألعداء، وكشف 
مل���ؤام���رات���ه���م، م���ع ذل����ك ح�����ورب م��ن��ذ ال���ب���داي���ة، وك�����ان امل��ط��ل��وب 
م��ن ال��ن��اس أن يصمتوا، أاَلاّ يقولوا كلمة، أن ي��رك��وا املجال 
أم����ام األع������داء، وأم�����ام ع��م��ائ��ه��م، وأىت ال��وع��ي��د، وال��ت��ه��دي��د، 
وال����ت����ح����ذي����ر، وال�����ض�����غ�����وط، وأش������ك������ال اإلع������اق������ة ل����ه����ذا امل����ش����روع 
ال��ق��رآين، وامل��ح��ارب��ة ل��ه��ذا امل��ش��روع ال��ق��رآين منذ ال��ي��وم األول، 
ول������ذل������ك ق����������ال: ))م�����ه�����م�����ا ح�������اول�������وا أن ن����ص����م����ت ف����ل����ن ن���ص���م���ت، 
أل��ي��س ك��ذل��ك؟ وإذا م��ا صمتنا ش��ه��دن��ا ع��ى أن��ف��س��ن��ا ب��أن��ن��ا من 
املعرضني عن كتاب الله الذي قال لنا: }َيا أَُياَّها اَلاِّذيَن آَمُنوا 
���ِه{]ال���ص���ف:14[ أف���ا ن��ك��ون م��ن أن��ص��ار الله  ُك���وُن���وا أَن���َص���اَر ال���َلاّ
ول����و ب��ك��ل��م��ة؟ س��ن��ن��ص��ر دي����ن ال���ل���ه، وإذا ل���م ن��ن��ص��ر ال���ل���ه ودي��ن��ه 
أمام اليهود، يف مواجهة اليهود فأمام َمن ننصره؟ أمام َمن 
ننصره؟ إذا سكتنا يف أوضاع كهذه فمتى سنتكلم؟((، وفعًا 
إذا سكتنا يف أوضاع كهذه، بكل ما يحدث فيها من هجمة 
رهيبة، واستهداف شامل، متى سنتكلم؟ فتحرك، ولكن 
م م��ش��روع��اً عظيماً، ت��ح��َراّك ع��ى أس���اس ال��ق��رآن الكريم،  ق���َداّ
ت���ح���َراّك ب��امل��ش��روع ال���ق���رآين، ويف ه���ذا ال��س��ي��اق ي���ق���ول: ))ي��ج��ب 
أن ن���رت���ب���ط ب����ال����ق����رآن ال���ك���ري���م م����ن ج����دي����د، ون���ت���ع���ل���م���ه، ون��ع��ل��م 
أبناءنا وبناتنا ونساءنا، ونكرث من تاوته، ونهدي مصاحفه 
لبعضنا ال��ب��ع��ض وأش��رط��ة ت��اوت��ه، ن��ت��ح��رك يف إط���ار أن نشد 

خ  أنفسنا إىل القرآن من جديد، وأن نرِساّ
ق��دس��ي��ت��ه وم��ك��ان��ت��ه وع��ظ��م��ت��ه يف نفوسنا 
من جديد؛ ألن القرآن، ألن القرآن هو 
م���ن ل���و ل���م ي��ك��ن م���ن ع��ظ��م��ت��ه وف��ض��ل��ه إال 
أن����ه ي��ك��ش��ف ال��ح��ق��ائ��ق أم���ام���ن���ا، ال يمكن 
ألي ك��������ت��������اب يف ه������������ذه ال�������دن�������ي�������ا أن ي�����ري�����ك 
الحقائق ماثلة أم��ام��ك((، فتحرك عى 
أس��اس ال��ق��رآن ال��ك��ري��م، وم��ن الطبيعي 
أن يتحرك عى أساس القرآن الكريم، 
القرآن الكريم وعاقتنا به كمسلمني، 
بحكم انتمائنا لإلسام، هو حجة، هو 
ملزم، هو نور، هو بصائر، فإذا تحَراّك 
اإلن������س������ان ع�����ى أس�����اس�����ه ف���ه���ل ي��������ام؟ ه��ل 
ي��ن��ت��ق��د؟ ه����ل ي��ع��ت��ر م���خ���ط���ئ���اً؟ ه����ل ي��ع��ت��ر 
أن���ه ه��و م��ن ي��ج��ب أن ي��ت��وج��ه إل��ي��ه ال��ل��وم 

واملحاربة بكل أشكالها؟.

مزايا مهمة للمشروع القرآني 
نحن األمة اإلسامية التي تنتمي لهذا 
الكتاب، هو كتابها الذي تقر بأنه كتاب 
الله ب��ني أوس��اط��ه��ا، ه��و حجٌة وملزم، 
هو النور والبصائر، وهناك مزايا مهمة 

جداً للمشروع القرآين:
من أول ما فيها: أن��ه ضبٌط للتلقي، 
وحماية وتحصني عى املستوى الثقايف 
والفكري، نشاط األعداء الذي يتوجه 

يف م���ع���ظ���م���ه إىل إف������س������ادن������ا، وإىل إض�����ال�����ن�����ا، م������ا ال������ذي 
ي��ح��م��ي��ن��ا م��ن��ه؟ ن��ش��اط��ه��م ال����ذي ي��س��ع��ى ل��ل��وص��ول بنا 

إىل حالة االرت���داد عن ديننا يف مبادئه، يف قيمه، 
يف أخ���اق���ه، وي��وص��ل��ن��ا إىل ح���ال���ة ال��ك��ف��ر وال���رف���ض 
مل�����ب�����ادئ ه�������ذا ال�����دي�����ن وق����ي����م����ه، م�����ا ال���������ذي ي��ح��م��ي��ن��ا 

م���ن���ه؟ }َوَك�����ْي�����َف َت����ْك����ُف����ُروَن َوأَنْ������ُت������ْم ُت����ْت����َى َع���َل���ْي���ُك���ْم 
����������ِه{]آل ع������م������ران: م�����ن اآلي�������������ة101[،  آَي������������اُت ال����������َلاّ
ال�����ق�����رآن ه����و ال�������ذي ي��ح��م��ي��ن��ا، م����ا ال�������ذي ي��س��ب��ب 
للكثري من أبناء أمتنا أن يكونوا يف حالة من 
االن��ف��ات وال��ض��ي��اع، ويف ح��ال��ة ت��ل��ٍق مفتوح، 
يتلقى م��ن م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، أو 
من اإلنرنت، أو من وسائل إعامية معينة 
أي يشء، ي��ت��ق��ب��ل أي يشء: ث���ق���ايف، ف��ك��ري، 
عقائدي، مفاهيم معينة، وكثرٌي منها ينتجها 
أولئك، ينتجها األمريكيون واإلسرائيليون، 
أو ع������م������اؤه������م وأب�������واق�������ه�������م يف داخ�����������ل األم���������ة، 
ه����ذه ال���ف���وىض يف ال��ت��ل��ق��ي ال���ت���ي ت��ج��ع��ل ال��ك��ث��ري 
م������ن أب������ن������اء أم����ت����ن����ا ض����ح����ي����ًة إلض����������ال األع������������داء، 
ي����ض����ل، ي���ف���س���د، ي���ت���ل���ق���ن وي���ع���ت���ق���د ال���ك���ث���ري م��ن 
العقائد وامل��ف��اه��ي��م ال��خ��اط��ئ��ة؛ ألن��ه ل��م يعش 

هذا االرتباط بالقرآن، القرآن كمشروع، القرآن كمعتمد 
لثقافته، ملفاهيمه، كأساس لعقائده وتصوراته، كأساس 
فكري وعقائدي وثقايف، فالقرآن الكريم هو ال��ذي يضبط 
لنا هذه الحالة، ويمثل حماية وتحصيناً فكرياً وثقافياً من 

االخراق الذي هو سبٌب لضال األمة وفسادها.
ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ه���و أرق����ى م��ص��در ل��ل��وع��ي، ل��ل��ح��ص��ول عى 
الوعي العايل ج��داً، والبصرية، ومعركة الوعي والبصرية 
ه���ي أول م��ع��رك��ة يف ال���ص���راع م���ع األع������داء، وأول متطلبات 

املواجهة لهم.

كتاب هداية 
90% م���ن م��خ��ط��ط��ات األع�������داء وم���ؤام���رات���ه���م ع��ل��ي��ن��ا ك��أم��ٍة 

إسامية هي تعتمد عى تقبلنا
القرآن الكريم هو كتاب الهداية الذي يهدينا حتى يف املقام 
العميل إىل املواقف واألعمال املهمة والصحيحة، والخيارات 
الصحيحة، التي نتخذها ونعتمدها يف حياتنا يف التصدي 
��ِت��ي ِه��َي  ألع��دائ��ن��ا، ال��ل��ه ق���ال ع��ن��ه: }إَِناّ َه����َذا اْل����ُق����ْرآَن َي���ْه���ِدي ِل��َلاّ

أَْقَوُم{]اإلسراء: من اآلية9[.
ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ه���و ص���ل���ٌة ب��ال��ل��ه ت���ع���اىل، ه���و ح��ب��ل��ه امل��ت��ني، 
ع����ن����دم����ا ن���ت���م���س���ك ب�������ه؛ ن���ح���ظ���ى ب���ت���أي���ي���د ال�����ل�����ه، ب����رع����اي����ة ال����ل����ه، 
بالركات من الله؛ ألنه كتاٌب مبارك، ومبارٌك من يهتدي 

به، ويَتاّبعه، ويتمسك به، ويتحرك عى أساسه.
ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ه��و ال���ذي ي��ف��رم��ل األم���ة ت��ج��اه ان��زالق��ت��ه��ا يف 
م���واق���ف���ه���ا؛ ألن ال���ك���ث���ري م����ن أب����ن����اء األم������ة ل����م ي���ع���د ل��دي��ه 
أي ض����اب����ط مل�����واق�����ف�����ه، أي ض����اب����ط م�����ب�����ديئ، وال 
أخ�����������اق�����������ي، وال ق������ي������م������ي، ي�����ن�����ج�����ر ل���ت���ب���ن���ي 
أي م�������وق�������ف م�����ه�����م�����ا ك�����������ان ل����خ����دم����ة 
األعداء، ملجرد أطماع مادية، 
أو أه���������������واء، أو أح��������ق��������اد، أو 
أغ�����������������������������راض ش���������خ���������ص���������ي���������ة، أو 
أه������داف ش��خ��ص��ي��ة، ينجر 

إىل ذلك بكل بساطة.
القرآن الكريم يقف بنا 
ع�����ى أس���������اٍس م�����ن امل����ب����ادئ 
وال����ث����واب����ت، ي���ك���ون ع��ن��دن��ا 
ث������واب������ت ن���ت���م���س���ك ب�����ه�����ا، ال 
نفرط فيها، ال نتجاوزها، 
ن���������ب���������ق���������ى أم���������������������ة م������ت������م������س������ك������ة 
ب��������م��������ب��������ادئ��������ه��������ا وث���������واب���������ت���������ه���������ا، 
ت����������رى ال�����ب�����ع�����ض م�������ن أب�����ن�����اء 
األم������������������ة ل�����������م ي�������ع�������د ل�����دي�����ه�����م 
ان������س������ل������خ������وا  ث�������������واب�������������ت،  أي 
نهائياً، انجرفوا وضاعوا 
وتاهوا، وأصبحوا عرضًة 
ل��اس��ت��غ��ال واالس��ت��ع��ب��اد 
م���������������ن ج������������ان������������ب األع�����������������������������داء، 
ف����������������ال����������������ق����������������رآن ه������������������و ي������ض������ب������ط 
انزالقة األمة، ويفرملها عى أساٍس من ثوابتها ومبادئها.

ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ه��و أي��ض��اً ال���ذي ي��ق��دم ل��ن��ا ال��رؤي��ة املتكاملة 
الصحيحة تجاه ك��ل امل��ج��االت: كيف نتحرك ع��ى املستوى 
السيايس، عى املستوى الثقايف، عى املستوى االقتصادي... 

يف كل مجاالت الحياة، أمام هجمة األعداء واستهدافهم 
لنا يف كل املجاالت، رؤيته متكاملة، ال يقدم فقط اهتماماً 

بجانٍب واحد.
ن وضعنا الداخيل، وأهم ما يعتمد  القرآن الكريم يحِصاّ
ع��ل��ي��ه األع������داء يف اس��ت��ه��داف��ن��ا، ه����و: اخ���راق���ن���ا م���ن ال���داخ���ل، 
ت��س��ع��ون ب��امل��ائ��ة م��ن مخططات األع����داء وم��ؤام��رات��ه��م علينا 
كأمٍة إسامية، هي تعتمد عى تقبلنا واستجابتنا وتهيئة 
واقعنا لتقبل ما يأيت منهم، تسعون باملائة من مخططاتهم 
ومؤامراتهم، وه��ذا هو ما نَباّه عليه القرآن الكريم، فيأيت 
القرآن ليحذر من الوالء لهم: }َيا أَُياَّها اَلاِّذيَن آَمُنوا اَل َتَتاِّخُذوا 
الَْيُهوَد َوالَناَّصاَرى أَْوِلَياَء َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَوَلاُّهْم 
امِلنَِي{]املائدة:  ِمْنُكْم َفإَِناُّه ِمْنُهْم إَِناّ الَلاَّه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الَظاّ
اآلي��������ة51[؛ ألن ال��ك��ث��ري م���ن م��خ��ط��ط��ات��ه��م وم���ؤام���رات���ه���م هي 
تنجح يف داخل األمة، وتتحرك يف واقع األمة، وتصل إىل 
داخل األمة من خال التويل لهم، والتقبل ملا يأيت منهم، 
وأي�����ض�����اً ب���ال���ط���اع���ة ل���ه���م، ال���ل���ه ي���ق���ول يف ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م: }َي����ا 
أَُياَّها اَلاِّذيَن آَمُنوا إِْن ُتِطيُعوا َفِريًقا ِمَن اَلاِّذيَن أُوُت��وا اْلِكَتاَب 

وُكْم َبْعَد إِيَماِنُكْم َكاِفِريَن{]آل عمران: اآلية100[  َيُرُداّ

أداة بيد أمريكا وإسرائيل
واآلن أك���ر مشكلة ت��ع��اين منها األم���ة ه��ي م��ن ج��ه��ة َم���ْن؟ 
من املطيعني واملوالني ألمريكا وإسرائيل، أصبحوا هم أداة 
ذون مخططاتها يف داخل  بيد أمريكا، وبيد إسرائيل، ينِفاّ
���رون، ي��ن��ش��رون ال��ف��ن، ي��ت��ح��رك��ون يف  األم����ة، ي��ق��ت��ل��ون، ي���دِماّ
ك���ل امل���ج���االت، ه���م أب�����واق ع���ى امل��س��ت��وى اإلع���ام���ي وال��ث��ق��ايف 
وال�����ف�����ك�����ري، وأق����������ام ل����خ����دم����ة أم����ري����ك����ا وإس������رائ������ي������ل، ل���خ���دم���ة 
ال���ي���ه���ود، ه���م ال���س���اح ال����ذي ي��ق��ت��ل، امل��ت��ج��ن��د ال����ذي ي��ح��ارب، 
وه����م ال�����ذي ي���ح���اص���ر، وه����م ال�����ذي ي���ق���دم امل�����ال ع���ى امل��س��ت��وى 
املادي واملايل، وهم الذين يتحركون إلقاق األمن يف بلدان 
أمتنا، ونشر الفن، وسفك الدماء، وإزهاق األرواح، هم 
أصبحوا أداة، مشكلة كبرية، الذين أطاعوا األعداء بعد أن 
ر الله من طاعتهم، والذين يوالونهم بعد أن حَراّم الله  حَذاّ
مواالتهم، واآلن أصبحت املواالة لهم عنواناً، تحت عنوان 

التطبيع، عنوان التحالف... عناوين أخرى.

التصدي لألعداء 
اذا تحرك االنسان يف االعام فليدخل كفارس كمجاهد، 

كمواجه  كمتصٍد لألعداء
م لنا رؤيًة متكاملة  ولذلك أمام املشروع القرآين الذي يقِداّ
ي���ج���ب أن ن��س��ت��وع��ب ه�����ذا امل�����ش�����روع، أن ن������درك أه���م���ي���ت���ه، أن 
نستحضره يف كل مجال ويف كل ميدان، تأيت املشكلة عندما 
يغيب عن ب��ال الناس ه��ذه املسألة، عندما ن��أيت إىل املجال 
اإلع������ام������ي، ي���ج���ب أن ن��س��ت��ح��ض��ر أن����ن����ا يف 
ميدان وصراع، وأنه ميدان يتحرك فيه 
األعداء بكل قوة، بكل إمكانياتهم، بكل 
م���خ���ط���ط���ات���ه���م، ب���أن���ش���ط���ة واس����ع����ة ج������داً، 
ف������إذا ت����ح����َراّك اإلن����س����ان يف اإلع��������ام، أو يف 
م����واق����ع ال����ت����واص����ل االج����ت����م����اع����ي، ل��ي��ع��رف 
أن���ه س��ي��دخ��ل إىل ع��ال��م م��ف��خ��خ وم��ل��غ��وم 
ب��األض��ال��ي��ل، ب���األك���اذي���ب، ب����االف����راءات، 
بالدعايات الباطلة، بالتزييف للحقائق، 
فليدخل كفارس، كمجاهد، كمواجه، 
ك�����م�����ت�����ص�����ٍد ل�����������ألع�����������داء، ه�����������ذه ه��������ي ال�������رؤي�������ة 
ال����������ق����������رآن����������ي����������ة، ال����������ت����������ي س������ت������ج������ع������ل������ك ت������دخ������ل 
وت��ح��ض��ر يف امل���ج���ال اإلع���ام���ي، أو امل��ج��ال 
ال�����س�����ي�����ايس، أو امل�����ج�����ال االق������ت������ص������ادي، أو 
ال���ج���ان���ب االج����ت����م����اع����ي... أو يف أي م��ج��ال 
م��������ن امل���������ج���������االت ب��������وع��������ي، ب���������������روٍح ع����م����ل����ي����ة، 
بروٍح مسؤولة، تدخل كمجاهد يتصدى 
ملؤامرات األعداء، وليس كغافل، وليس 
ك����س����اذج ي��ت��ق��ب��ل ك����ل يشء، وي���ت���أث���ر ب��ك��ل 
يشء، بل كمؤثر، وكمواجه، وكمناصر 
للحق والحقيقة، وكمدافع عن األمة، 
وك��م��ت��ص��ٍد ل��ك��ل م����ؤام����رات األع�������داء، ه��ذا 
م������ا ي����ج����ب أن ن���س���ت���ح���ض���ره دائ�������م�������اً يف ك��ل 
مجال ويف كل ميدان، وسرنى الفاعلية 

العالية.

ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��رك ع��ى أس���اس ال���رؤي���ة ال��ق��رآن��ي��ة وامل���ش���روع ال���ق���رآين يف ك��ل م��ج��اٍل من 
امل��ج��االت؛ ننتصر، وال أح��د يستطيع أب��داً أن يطفئ ن��ور ال��ق��رآن، إَناّ ال��ق��رآن هو نور 
الله الذي ال ينطفئ، ولن ينطفئ مهما عمل الكافرون، والجاحدون، واملنافقون، 
مهما ن��ف��خ��وا ب��ك��ل أف��واه��ه��م، ه��م أع��ج��ز وأح��ق��ر م��ن أن ي��ط��ف��ئ��وه، وم���ن ن��ف��خ يف ن��ور 

الشمس هل سيطفئها؟! هذه هي قوة القرآن.
امل���ش���روع ال���ق���رآين ه��و م���ش���روٌع منتصر وأىت ل��ي��ب��ق��ى، ع��ن��دم��ا َق��َت��ل امل��ج��رم��ون شهيد 
القرآن "رضوان الله عليه" يف الحرب األوىل، كانوا يظنون أن هذا املشروع انتهى، 
روا السفري  وأنهم قد سلموا شغلته، وتخَلاّصوا منه، وأول ما حرصوا عليه: أن يبِشاّ
األم��ري��ي آن���ذاك يف صنعاء ب��ذل��ك؛ لينقل ال��خ��ر إىل ب���اده، ول��ك��ن أث��ب��ت ال��واق��ع أَناّ 
ر، وه��و  ه���ذا امل���ش���روع ال��ع��ظ��ي��م ك��ل��م��ا ح����ورب ازداد ق����وة، وت��ن��ام��ى، وت��ع��اظ��م، وت���ج���َذاّ
حاضٌر اليوم يف ساحتنا يف البلد، ولكن حاضر بمستوى الساحة اإلقليمية بكلها، 
وأصبح حاضراً بفاعليٍة عالية، هو املشروع ال��ذي يليق بأمتنا بشكٍل ع��ام، وال��ذي 
يليق بشعبنا العزيز؛ ألنه يمن اإليمان، وهل للمؤمنني كتاٌب يؤمنون بكل ما فيه 

أنه الحق الذي ال ريب فيه، وأنه الهدى الذي أىت من الله غري القرآن؟!
القرآن هو نور الله الذي نؤمن بأن كل ما فيه حٌق وهدى أتانا من الله "ُسْبَحاَنُه 
َوَت����َع����اىَل"، ه��و م���ش���روٌع ن��اج��ح؛ ألن وراء ال���ق���رآن م��ن ن����َزاّل ال���ق���رآن، ك��م��ا ق���ال شهيد 
القرآن "رضوان الله عليه": ))وراء القرآن من نَزاّل القرآن((، فهو مشروٌع منتصر، 

ومساعي األعداء التي تستهدفنا سواًء الستهداف الرأي العام، القرآن يصنع الوعي 
ننا من كل أشكال االستهداف، عر مواقع التواصل االجتماعي  العايل، الذي يحِصاّ
ص��رف الناس إىل أول��وي��ات أخ��رى؛ ال��ق��رآن يحدد لنا األول��وي��ات املهمة واألساسية، 
يرسم لنا املنهج الحق، يفضح كل مؤامرات األعداء، وهذا ما نحتاج إليه وينبغي 

ز عليه، هذه الجملة التي نتحدث بها عن املشروع القرآين. أن نرِكاّ
وحتى ال نطيل أكرث يف ختام الكلمة نتحدث عن ثاثة عناوين:

العنوان األول عن املرحلة الراهنة يف البلد:
املرحلة التي نحن فيها اآلن هي بالتأكيد مرحلة حرب ولكن هناك خفض للتصعيد مع العدوان 

نشكر اإلخوة واألشقاء يف سلطنة ُعَمان الذين يحسنون الجوار
نحن يف السنة الثامنة منذ ب��داي��ة ال��ع��دوان ع��ى ب��ل��دن��ا، ال��ي��وم أو يف ه��ذه املرحلة 
مع بعض الهدوء يف التصعيد العسكري، هناك التباس إىل حٍد ما عى البعض، 
يقولون: ]ما هي املرحلة الراهنة؟ ما نحن فيه؟ هل نحن يف حالة حرب؟ هل نحن يف 
حالة هدنة؟ هل نحن يف حالة سلم؟ ما هو واقع املفاوضات؟[ املرحلة التي نحن فيها 
اآلن هي بالتأكيد مرحلة ح��رب، ال��ذي هدأ هو فقط بعض التصعيد، يعني: مثًا 
الطريان من جانبهم، الصاروخية والطريان املسرَياّ من جانبنا، العمليات الهجومية 
ا الحالة هي حالة حرب مستمرة، يعني: لسنا اآلن  من جانبهم أو من جانبنا، أَماّ
يف ظ���ل ات���ف���اق ه���دن���ة، ه����ذه امل���رح���ل���ة ل��س��ن��ا يف ظ���ل ات���ف���اق ه���دن���ة، إن���م���ا ه���ن���اك خفض 
للتصعيد كما يقولون، خفض للتصعيد، يف ظل وساطة عمانية مشكورة، نحن 
نشكر اإلخوة واألشقاء يف سلطنة ُعَمان الذين يحسنون الجوار، الذين يتعاملون 
مع شعبنا اليمني عى مبدأ حسن الجوار، يقودون وساطة وجهوداً مكثفة لوقف 
ر لهم جهودهم، ونسعى إىل أن نعطيهم الفرصة  العدوان عى بلدنا، نحن نقِداّ
الكافية للنجاح يف مساعيهم، طبعاً يف ظل انفراجة إىل حٍد ما يف دخ��ول السفن 

إىل ميناء الحديدة، وحركة املطار يف صنعاء.

ع���ن���دم���ا َق����َت����ل امل���ج���رم���ون ش��ه��ي��د ال���ق���رآن 
ف���ي احل����رب األول�����ى ك���ان���وا ي��ظ��ن��ون أن ه��ذا 

املشروع انتهى
أثبت الواقع أَنّ هذا املشروع العظيم كلما 
ر حورب ازداد قوة وتنامى  وتعاظم  وجتَذّ
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الرؤية القرآنية

الوعي والبصيرة هي أول معركة في الصراع مع األعداء 
الشهيد القائد "رضوان الله عليه" وهو شهيد القرآن تحَراّك ليغرَياّ هذا النمط، هذا األسلوب الذي كان 

سائداً يف واقعنا: متابعة األخبار، وأي أخبار؟! أخبار تدمري ألمتنا، قتل لشعوبنا، انتهاك ألعراض 
أمتنا، استهداف ملقدساتنا، استهداف لديننا، أخبار من هذا النوع، ال يكفي أن نتابعها وأن نعقب عليها 

بالتحليات، ال يكفي ذلك، علينا مسؤولية تجاهها؛ ولذلك أىت الشهيد القائد "رضوان الله عليه" 
ليقول يف صرخته: ))نتحدث بروحية من يفهم أنه طرٌف يف هذا الصراع، ومستهدٌف فيه شاء أم أبى، 

ل عن املسؤولية هنا، فا يستطيع أن يتنصل عنها يوم يقف بني يدي  بروحية من يفهم بأنه وإن تنَصاّ
الله، نتحدث أيضاً لنكتشف الكثري من الحقائق داخل أنفسنا، ويف الواقع، وعى صعيد الواقع الذي 

نعيشه وتعيشه األمة اإلسامية كلها، نتحدث بروٍح عملية، بروٍح مسؤولة، نخرج برؤيٍة واحدة، 
بموقٍف واحد، بنظرٍة واحدة، بوعٍي واحد، وهذا هو ما تفقده األمة((، وأحدث فعًا هذه النقلة يف 

واقعنا، انتهت تلك املرحلة التي كنا نتابع فيها األخبار، تلك األخبار الكارثية الخطرية، لننتقل إىل موقع 
املسؤولية، إىل موقع املوقف والفعل، لنتحرك للتصدي لتلك األخطار التي تستهدفنا بهذه الروحية: 
باعتبارنا طرفاً مستهدفاً من هذا الصراع، باعتبارنا أيضاً نتحمل املسؤولية أمام الله، فلو تنصلنا هنا 

يف الدنيا؛ لسئلنا وعوقبنا عى ذلك يف اآلخرة؛ ألن علينا مسؤولية دينية تجاه ذلك، نتحرك أيضاً 
عى ضوء حقائق ووقائع بروح عملية، بروٍح مسؤولة، برؤية واحدة، هذه الرؤية املهمة هي الرؤية 

القرآنية، وسنتحدث عنها.

عندما نعطي وقتًا معينًا لصالح اجلهود والوساطة العمانية ال 
يعني ذلك أننا سنستمر إلى ما ال نهاية 

نحن دائماً يف كل حوار، ويف كل املفاوضات، 
���د ع��ى امل��ل��ف اإلن���س���اين وامل��ع��ي��ي لشعبنا،  ن���ؤِكاّ
أن���ه م��ل��ف ال يمكن أن ن��ق��اي��ض ب���ه، ال يمكن أن 
ن��ت��ج��اه��ل��ه، ال ي��م��ك��ن أن ن��س��ك��ت ع��ن��ه، ال يمكن 
����ع ه������ذه األول������وي������ة ل���ح���س���اب أي أول����وي����ة  أن ن����ض����ِياّ
أخرى؛ ولذلك عندما نعطي وقتاً معيناً لصالح 
الجهود والوساطة العمانية، ال يعني ذلك أننا 
سنستمر إىل ما ال نهاية طاملا استمر الحصار، 

ن��ح��ن أي��ض��اً م��ن ال��خ��ط��وات ال��ت��ي نقوم 
ب�����ه�����ا يف ه���������ذه امل�����رح�����ل�����ة م�������ع االن�����ف�����راج�����ة 

ال���ت���ي ح��ص��ل��ت إىل ح����ٍد م���ا يف 
م�����ي�����ن�����اء ال�������ح�������دي�������دة، وح�����رك�����ة 
امل����������ط����������ار يف ص��������ن��������ع��������اء، ن����م����ن����ع 
نهب الرثوات الوطنية فيما 
ي���ت���ع���ل���ق ب����ال����ن����ف����ط، وت���س���وي���ق 
ال����ن����ف����ط ال����ي����م����ن����ي إىل أس��������واق 
ال������������خ������������ارج، وس���������رق���������ة ث����م����ن����ه، 
نحن نمنع ذل��ك، ونجحنا- 
ب�������ف�������ض�������ل ال����������ل����������ه "ُس�����������ْب�����������َح�����������اَن�����������ُه 
َوَت�������������َع�������������اىَل"- يف م����ن����ع����ه����م م���ن 
ذل�������ك، م���ن���ع���ن���ا ال���س���ف���ن ال���ت���ي 
ت���������������������أيت ل��������ت��������ح��������م��������ي��������ل ال���������ن���������ف���������ط، 
وال��ب��اخ��رات ال��ت��ي ك��ان��ت ت��أيت 
إىل س���اح���ل ح���ض���رم���وت، أو 
إىل ساحل شبوة، منعناها، 

بل تمكنت القوة الصاروخية من إصابة حتى 
الحنفية ]ال��ب��زب��وز[ يف ميناء حضرموت إصابة 
دق�����ي�����ق�����ة ج������������داً ب����ت����وف����ي����ق ال�������ل�������ه، وب�����ت�����س�����دي�����د ال����ل����ه 

"ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل".

حتذير ونصح 
أنا يف هذا املقام أوجه التحذير والنصح معاً 
لتحالف العدوان: صرنا سينفد إن لم تبادروا 
ب���ال���ت���ف���اه���م ال�����ج�����اد وال����ع����م����يل يف امل����ل����ف اإلن����س����اين 
وامل���ع���ي���ي ل��ش��ع��ب��ن��ا، ال ن��ق��ب��ل ب���ح���رم���ان ش��ع��ب��ن��ا 
م��ن ث��روت��ه الوطنية يف االس��ت��ح��ق��اق��ات املتعلقة 
باملرتبات والخدمات العامة، هي ثروٌة لشعبنا 
من حقه أن يحصل عى هذه الرثوة، يمكن أن 
ينفد ال��وق��ت، وي��م��ك��ن أن ن��ع��ود إىل 
خيارات ضاغطة للحصول 
ع�������ى ه���������ذا ال������ح������ق م�������ن أج�����ل 

شعبنا العزيز.
حريتنا من ديننا 

ن����ح����ن ك������ررن������ا يف ك����ث����ري م��ن 
امل������ح������اض������رات ال�����ح�����دي�����ث ع��ن 
أَناّ ح��ري��ت��ن��ا ه���ي م���ن دي��ن��ن��ا، 
م�����������������ن م������������ب������������ادئ������������ن������������ا ال���������دي���������ن���������ي���������ة 
ال�������ت�������ي ال ي�����م�����ك�����ن أن ن�������ف�������ِراّط 
ف������ي������ه������ا، ول��������ذل��������ك إذا ك������ان������وا 
���������ام ف���ط���ري���ق  ي��������ري��������دون ال���������َساّ
���ام واض���ح���ة، وغ��اي��ات��ه  ال���َساّ
واض��������ح��������ة، وال��������������ذي ي����وص����ل 
إليه واض���ح، ومفتاحه هو 
امللف اإلنساين، وغايته هو 
وقف العدوان والحصار واالحتال لبلدنا، وأن 
ي�����رك�����وا ل���ب���ل���دن���ا ش�����أن�����ه، وأن ي���ح���ص���ل ع�����ى ح��ق��ه 
املشروع يف الحرية واالستقال، وتطهري كامل 
أراض���ي���ه م��ن ال��غ��زو األج��ن��ب��ي، ه���ذا فيما يتعلق 

باملرحلة الراهنة.

عندما نتحرك على اساس الرؤية القرآنية في كل مجال ننتصر نور الله 
املشروع القرآني هو مشروٌع منتصر وأتى ليبقى 

ي
سان

الن
ف ا
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ال

منعنا السفن التي تأتي 
لتحميل النفط و متكنت 

القوة الصاروخية من 
إصابة حتى احلنفية 

]البزبوز[ في ميناء 
حضرموت 

اليقظة املستمرة 
دون  من املؤسف جدًا ومن العار على العمالء الذين يتجَنّ

في صف العدوان ليقاتلوا أبناء وطنهم
ث��م��رة ص��ب��رن��ا وج��ه��ادن��ا وتضحيتنا وث��ب��ات��ن��ا ع��ل��ى م��ب��ادئ��ن��ا وموقفنا 

احملق، وقضيتنا العادلة هي نصر الله "ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى"
أي����ض����اً أت����وج����ه إىل ش��ع��ب��ن��ا ب��ال��ت��ن��ب��ي��ه وال���ت���أك���ي���د ع����ى أه���م���ي���ة ال��ي��ق��ظ��ة 
امل��س��ت��م��رة، وال��ج��ه��وزي��ة ال��دائ��م��ة أم���ام ك��ل االح��ت��م��االت، اح��ت��م��ال أن 
ت�����أيت ال����ح����رب يف أي ل���ح���ظ���ة، ال��ت��ص��ع��ي��د يف أي ل���ح���ظ���ة، اح���ت���م���ال أن 
ي����أيت م���ا ي��رت��ب ع���ى ال��ت��ص��ع��ي��د م���ن ض��غ��وط أو م���واج���ه���ة، ل��ك��ن ذل��ك 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ش��ع��ب��ن��ا ال��ع��زي��ز يف إط�����ار ال���دف���اع ع���ن ق��ض��ي��ت��ه ال���ع���ادل���ة، يف 
ن���ي���ل ح���ري���ت���ه واس����ت����ق����ال����ه، يف ال������دف������اع ع�����ن ن���ف���س���ه، واألع������������داء م��ه��م��ا 
ت���ح���َراّك���وا يف ه����ذه امل���رح���ل���ة، أو يف غ���ريه���ا، أو م���ا ب��ع��ده��ا، ك��م��ا ف��ع��ل��وا 
يف امل�������ايض، م����ن خ����ط����وات ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ت��ه��ك اس���ت���ق���ال ه�����ذا ال���ب���ل���د، م��ن 
ت��ش��ك��ي��ات ع��س��ك��ري��ة ج���دي���دة ي��ش��ك��ل��ون��ه��ا ل���اع���ت���داء ع���ى ه����ذا ال��ب��ل��د، 
ولتعزيز ن��ف��وذه��م وسيطرتهم عليه، ه��ي خ��ط��وات مآلها الفشل، 
ص��ح��ي��ح ه��ي م��ت��ع��ب��ة، ل��ه��ا آث���اره���ا امل��ؤس��ف��ة ع��ى ب��ل��دن��ا، وم���ن امل��ؤس��ف 
���دون يف ص���ف ال���ع���دوان  ج�����داً وم����ن ال���ع���ار ع���ى ال��ع��م��اء ال���ذي���ن ي���ت���ج���َناّ
ليقاتلوا أبناء وطنهم، وليقتلوا لتمكني املحتل األجنبي من احتال 
بلدهم، هذا أمر مؤسف، لكن هي مشكلة، واجبنا نحن كشعٍب 
يمني أن نتصدى لها باالعتماد عى الله، وأن نثق بالله، وأن نكون 
مطمئنني إىل أن ث��م��رة ص��رن��ا، وج��ه��ادن��ا، وتضحيتنا، وث��ب��ات��ن��ا عى 
مبادئنا، وموقفنا املحق، وقضيتنا العادلة، هي نصر الله "ُسْبَحاَنُه 

َوَتَعاىَل" الذي توكلنا عليه، واعتمدنا عليه، واستعنا به.
من العناوين التي نعرج عليها هو الوضع الراهن يف فلسطني:

نحن حاضرون أن نتدخل إىل جانب شعبنا الفلسطيني بحسب 
املقتضيات واألحداث

الشعب الفلسطيني ي��ع��اين م��ن تصعيد م��ن ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��يل، 
ولكنه يقابل ذل��ك أيضاً بتضحية، واستبسال، وثبات، وعمليات 
اس���ت���ش���ه���ادي���ة وب���ط���ول���ي���ة م��ن��ك��ي��ة ب����ال����ع����دو، وم���ق���ل���ق���ة ل���ل���ع���دو، ال���ع���دو 
أيضاً يتوجه هناك للمزيد من االعتداءات واالستيطان، ومصادرة 
األرايض، وت���ع���ذي���ب األس�������رى، وي����م����ارس االن���ت���ه���اك���ات ال��ي��وم��ي��ة بحق 
امل��س��ج��د األق�����ى، وه���ن���اك ح��دي��ث ع���ن ت��وج��ه��ات ل��ل��ع��دو اإلس��رائ��ي��يل 
الس���ت���ه���داف أك����ر ل��ل��م��س��ج��د األق������ى، أو ال��س��ع��ي الس��ت��ق��ط��اع ب��ع��ٍض 
م��ن��ه، أم����ام ك���ل م���ا ي��ج��ري يف ف��ل��س��ط��ني ن��ح��ن يف م��س��ريت��ن��ا ال��ق��رآن��ي��ة، 
ن��ح��ن ك��ش��ع��ٍب ي��م��ن��ي )ي���م���ن اإلي�����م�����ان(، وم���واق���ف���ه اإلي���م���ان���ي���ة مل��ن��اص��رة 
قضايا أمته، والوقوف بوجه أعدائه، يجب أن نكون جاهزين لكل 
��ل من  االح��ت��م��االت، إذا وص��ل��ت األم���ور إىل وضعية تحتاج إىل ت��دُخاّ
ش��ع��وب��ن��ا اإلس���ام���ي���ة، ن��ح��ن ح����اض����رون- ك��م��ا ق��ل��ن��ا- م������راراً وت����ك����راراً أن 
نتدخل إىل جانب شعبنا الفلسطيني بحسب املقتضيات واألحداث، 

آمل أن يكون هناك استعداد ملثل ذلك.

فضيحة املطبعني 
أي�����ض�����اً ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب����ه����ذا ال�����ع�����ن�����وان، ه����ن����اك ف���ض���ي���ح���ة ك����ب����رية ج�����داً 

للمطبعني، النظام السعودي واإلمارايت، وآل خليفة يف البحرين، 
وال���ن���ظ���ام امل���غ���رب���ي، ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ط��ب��ع��ت ووال�����ت إس��رائ��ي��ل، 
ودخلت يف عاقة مفضوحة مع إسرائيل، وتعاون مع إسرائيل، 
هي مفضوحة أمام كل التطورات التي تجري يف فلسطني، هي يف 
وضعية خزٍي وعاٍر واضٍح ومؤكد ولعنٍة من الله "ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل" 
تجاه كل عذابات الشعب الفلسطيني، إَناّ كل من يساهم يف ظلم 
الشعب الفلسطيني ويتعاون مع العدو اإلسرائييل بأي شكل من 
أشكال التعاون هو يرتكب الجريمة بحق الشعب الفلسطيني وهو 
م��ش��ارٌك يف ظ��ل��م ال��ش��ع��ب الفلسطيني، م��ا ي��ج��ري ه��و ع���اٌر عليهم، 
يف ال��وق��ت ال���ذي يستمر اإلس��رائ��ي��يل يف اع��ت��داءات��ه، ي��واص��ل جرائمه 
ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ي��ع��م��ل أك���رث وأك����رث ع���ى ظ��ل��م الشعب 
الفلسطيني، ومصادرة أراضيه وحقوقه، يستهدف املسجد األقى 
واملقدسات، هم يتجهون أكرث وأكرث لتقوية عاقتهم معه، هذا عار 
وخزي عليهم، ارتداد عن مبادئ الدين وقيمه العظيمة، مخالفة 
صريحة ل��ل��ق��رآن، س��ي��ب��وءون بغضٍب م��ن ال��ل��ه "سبحانه وت��ع��اىل"، 
ول����ذل����ك ع����واق����ب خ���ط���رية ع��ل��ي��ه��م؛ ألن ال���ك���ي���ان اإلس����رائ����ي����يل ه����و ك���ي���اٌن 
مؤقت، مصريه الزوال حتماً، هذا وعد الله الذي ال يختلف، ومن 
يرتبطون به سيخسرون حتماً هو وعد الله الذي ال يتخلف كذلك 
كما يف صريح اآليات املباركة )يف سورة املائدة، ويف سورة اإلسراء(.
ال��ع��ن��وان األخ���ري م��ن العناوين ال��ث��اث��ة، ه��و: ع��ن ال��زل��زال، ال��زل��زال 

الكبري يف جنوب تركيا وشمايل سوريا:
يف هذا املقام نكرر التعازي للشعبني الريك والسوري، وأملنا الكبري 
ع���ى م��أس��ات��ه��م وم��ع��ان��ات��ه��م، ك��م��ا ن��دي��ن يف ه���ذا امل���ق���ام ال��ح��ص��ار عى 
سوريا من الجانب األمريي، وضعف التعاون العربي واإلسامي 
معها، كان مستوى التعاون مع سوريا ضعيفاً من الدول العربية، 
من الدول اإلسامية بشكٍل عام إال القليل، استثناءات محدودة، 
ة العربية واإلسامية، كان  لم يتعاملوا بمقتىض اإلنسانية واألخواّ

موقفهم كذلك فضيحة لهم.

عبرة مهمة 
ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب������ال������زل������زال، ه����ن����اك ع�������رة م���ه���م���ة م�����ن ال��������زل��������زال، ع�����رٌة 
مهمة يجب أن نستذكرها، هي تذكرنا باالفتقار إىل الله "ُسْبَحاَنُه 
َوَتَعاىَل"، واالفتقار إىل رحمته، وضعفنا وحاجتنا إىل الله "ُسْبَحاَنُه 
َوَت��َع��اىَل"، وحاجتنا إىل األخ��ذ بأسباب رحمته "ُسْبَحاَنُه َوَت��َع��اىَل"، 
عندما نجد مثًا حجم هذا ال��زل��زال، ما أحدثه من دم��ار هائل، ما 
يرتب عليه من مأساة كبرية، قد تفوق يف عدد الضحايا من القتى 
واملصابني، من املتوفني واملصابني، بأكرث مما حصل عندنا مثًا يف 
ال��ي��م��ن ع��ى م���دى ث��م��ان س��ن��وات م��ن ال��ح��رب وال���دم���ار، ي��ع��ن��ي: يشء 

مهول جداً يف ثواٍن، أقل من دقيقة، زلزال يف منطقة معينة يحدث 
كل هذا األثر.

نحن كبشر بحاجة إىل الله، إىل األخذ بأسباب رحمته، إىل تجنب 
ما يبعدنا عن أسباب رحمته ورعايته، وه��ذه مسألة مهمة ج��داً، 
هي تذكري كبري لنا، يف حاجتنا إىل الله، وافتقارنا إىل الله "ُسْبَحاَنُه 
َوَت�����َع�����اىَل"، وأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ص��ال��ح ال����ذي ي��ق��رب��ن��ا م���ن ال���ل���ه، وال����ذي 
نحظى من خاله بأسباب رحمته ورعايته، ويدفع به عنا السوء، 
وال���ح���ذر م��ن أس��ب��اب س��خ��ط��ه، م��ن امل��ع��ايص ال��ت��ي ت��ب��ع��دن��ا ع��ن رحمة 
الله "ُسْبَحاَنُه َوَت��َع��اىَل"، وهو تذكرٌي لنا بالزلزال العظيم، الزلزال 

الذي سيكون نهايًة للعالم، نهايًة لهذه األرض، وللحياة عليها.
يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م س����ورة ب��أك��م��ل��ه��ا ه���ي س����ورة ال���زل���زل���ة، ي��ق��ول ال��ل��ه 
���ِه ال���َراّْح���َم���ِن ال���َراِّح���ي���ِم }إَِذا زُْل����ِزَل����ِت اأْلَْرُض زِْل���َزاَل���َه���ا )1(  ف��ي��ه��ا: ِب���ْس���ِم ال���َلاّ
ُث  َوأَْخَرَجِت اأْلَرُْض أَثَْقاَلَها )2( َوَقاَل اإْلِنَْساُن َما َلَها )3( َيْوَمِئٍذ ُتَحِداّ
أَْخَباَرَها )4( ِبأََناّ َرَباَّك أَْوَحى َلَها )5( َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر الَناّاُس أَْشَتاًتا ِلرُيَْوا 
أَْعَماَلُهْم{]الزلزلة: 1-6[، نهاية هذه الحياة هي زلزال عظيم يدمر 
األرض بكلها، ويأيت بغتة، ال يأيت يف الوقت املتوقع، ال يأيت يف إطار 
التوقعات واملؤشرات الواضحة، بغتة، يزلزل األرض بكلها، ويدمر 
كل ما عليها ليس فقط من املساكن، وامل��دن، وال��ق��رى، واملنشآت 
البشرية عى هذه األرض، بل حتى الجبال التي يدكها دكاً، حتى 
تندك بكلها بأجمعها، حوادث مهولة جداً يف يوم القيامة الذي يأيت 
بغتة، ونحن آخر األمم، نحن يف آخر الزمان، نحن بحسب ما قبلنا 
أقرب الناس إىل القيامة، يجب أن نستذكر أهمية العمل الصالح، 
والتقوى لله، وأن نستذكر املسؤولية يف أعمالنا، يف تصرفاتنا، يف 
كامنا، يف مواقفنا، لندرك أننا يف موقع املسؤولية أمام الله، وأن 
ه��ن��اك ح��س��اب��اً وج�����زاء، وه��ن��اك ال��ج��ن��ة وال���ن���ار، فلننتبه ول��ن��ح��ذر من 
ح��ال��ة الغفلة ال��ت��ي تشكل خ��ط��ورًة علينا، ولنستشعر مسؤولياتنا 
وواجباتنا، التي علينا أن نتحرك فيها، وفيها املسؤولية يف التصدي 
ل��ألع��داء، أاَلاّ يخيفونا فنقصر فيما أمرنا الله ب��ه، وأن يستعبدونا 
ونعِباّد أنفسنا لهم بداًل من طاعة الله "ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل"، والتزام 
أم��ره، يجب أاَلاّ نخىش غري الله، أاَلاّ نخىش إال الله، أاَلاّ نخاف من 
أحد إال الله "ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل"، من عذابه إذا قصرنا، إذا استهرنا 

بتوجيهاته وأوامره، إذا خالفنا كتابه.
َقَنا َوإَِياّاُكم مِلَا ُيرِضيِه َعَناّا، َوأَْن  َنْسأَُل الَلاَّه "ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل" أَْن ُيَوِفاّ
َج َعْن أَْسَراَنا،  َيْرَحَم ُشَهَداَءَنا اأَلبَرار، َوأَْن َيْشِفَي َجْرَحاَنا، َوأَْن ُيَفِراّ

َعاء. َوأَْن َينُصرَنا ِبَنْصِره، إَِناُّه َسِميُع الُداّ
السام عى شهيد القرآن، السام عى الشهداء األبرار.

الشكر لكم أيها الحاضرون جميعاً.
�َاُم َعَل�ْيُكْم َورَْح�َمُة الَلاِّه َوَبَرَكاُته؛؛؛ َوالَساّ



الشهيد ال��ق��ائ��د ال��س��ي��د: ح��س��ن ب��در 
ال�����دي�����ن ال������ح������ويث- رض����������وان ال����ل����ه ع���ل���ي���ه- 
أس������س م����ش����روع����ه ال������ق������رآين  ك���م���ش���روع 
تنويري وتطويري وتربوي واجتماعي 
ش��ام��ل ل��ك��ل م���ج���االت  ال��ح��ي��اة ل��ي��ج��دد 
م���ع���ال���م ال�����دي�����ن االس������ام������ي، وي��ص��ح��ح 
امل�������س�������ار وي�����ع�����ي�����د األم�����������ة اإلس������ام������ي������ة إىل 
م���س���اره���ا ال���ص���ح���ي���ح ب���ع���د أن ان���ح���رف���ت 
وضلت طريقها وأصبحت أمة تعاين 
م����ن ال������ذل وال���ق���ه���ر وال���ظ���ل���م م��س��ت��ل��ق��ي��ة 

ت���ح���ت أق���������دام م�����ن ض����رب����ت ع���ل���ي���ه���م ال�����ذل�����ة وامل���س���ك���ن���ة 
م������ن ال�����ي�����ه�����ود وال������ن������ص������ارى  يف ع����ص����ر ال������غ������زو ال���ف���ك���ري 
وال��ث��ق��ايف واإلع���ام���ي ال����ذي ي��ش��ن��ه أع�����داء ه���ذه األم���ة 
ف��ن��ه��ض م��ق��ارع��ا ل��ل��ط��غ��ي��ان وم���واج���ه���ا أله����ل ال��ض��ال 
وامل���ض���ل���ن ف���أط���ل���ق ش���ع���ار ال���ح���ري���ة وق����اط����ع ال��ب��ض��ائ��ع 
األمريكية واإلسرائيلية كنوع من الحرب النفسية 
واالق��ت��ص��ادي��ة يف آن واح���د فاستمر بنشر مشروعه 
القرآين حتى لقي الله شهيدا عىل أي��دي محسوبة 
عىل اإلس��ام بتوجيهات من البيت األبيض خدمة 
لليهود والنصارى ليطفئوا نور الله لكن الله أراد غري 
ذلك و مثلت لحظات استشهاده منعطفا تاريخيا 
هاما وحدثا مهوال شهده ه��ذا ال��ك��ون، وكانت هي 

نقطة ال��ب��داي��ة ل��ت��ح��ري��ر ال��ب��ش��ري��ة من 
ع������ب������ودي������ة ال�������ط�������اغ�������وت وأئ��������م��������ة ال����ك����ف����ر 
أم���ري���ك���ا وإس����رائ����ي����ل وب����ق����ط����رات  دم���ه 
أزاح ع�����ن ك���واه���ل���ن���ا ال���ظ���ل���م وأن���������ار ل��ن��ا 
آف�������اق ال�����ك�����ون وج���ع���ل���ت م���ن���ه���ا وق������ودا 
ل���ك���ل امل���ج���اه���دي���ن وال���ث���ائ���ري���ن األح������رار 
يف ه���������ذا ال������ع������ال������م يف م������واج������ه������ة ق�����وى 
االستكبار العاملي وأش��رق��ت شمس 
ال����ح����ري����ة م�����ن ج����ب����ال م��������ران ون��س��ج��ت 
خ�����ي�����وط�����ه�����ا ق��������ط��������رات ال�������������دم ال�����ط�����اه�����رة 
الحسينية معلنًة رحيل الظام القاتم وبزوغ النور 
الحسيني بمياد يوم جديد وعصر جديد ومسرية 
ق����رآن����ي����ة ت�����ج�����ددت م���ع���امل���ه���ا ب���م���ن���ظ���ور ق�������رآين وم���ع���اي���ري 
قرآنية مستقاة من القرآن الكريم متضمنة ثقافة 
ال���ج���ه���اد واالس���ت���ش���ه���اد أش���ع���ل���ت يف ق��ل��وب��ن��ا ن������ارا ض��د 
ق���وى ال��ك��ف��ر وال��ع��م��ال��ة واالرت����ه����ان أي��م��ا ك���ان���وا وأي��ن��م��ا 
وج��دوا وجعلت منا حمما بركانية تتدفق لتجرف 

كل املستكربين يف هذا العالم.
ل���ق���د ج���ع���ل ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د م����ن ك����ل ش����رب يف ه���ذه 
األرض كرباء ثانية وجعل من كل مجاهد حسينيا 
وثائرا بصناعته الوعي بمضمونه القرآين العميل يف 

هذا الزمن امليلء بالتضليل والتدجن.
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* ب����داي����ة ت���ح���دث ال���ش���ي���خ ن��ج��ي��ب ح���س���ن م��ح��م��د 
امل������ط������ري ع������ن ال����ك����ل����م����ة ال����ت����اري����خ����ي����ة ل����ق����ائ����د امل����س����رة 
القرآنية والذي تطرق يف كلمته املواقف العظيمة 
التي صدرها الشهيد القائد حسن بن بدرالدين 

الحويث حيث قال :
** بداية نحييكم  ونحيي كل منتسبي دائرة التوجيه املعنوي 
والسيايس ونشكركم جميعا عىل الجهود التي تبذلونها يف 
ك���ل م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل وح��رص��ك��م ع���ىل م��واك��ب��ة ك���ل ح���دث وك��ل 
مناسبة سواًء كانت دينية أو وطنية أو ثقافية  اجتماعية أو 
عسكرية وتحشيد وتعبئة  أو سياسية أو اقتصادية أو قبيلة  
فقد كانت لكم بصمات  واضحة يف ذل��ك بل وحضور فاعل 
وإيجابي فقد واكبتم كل املراحل واملواقف التي يطلبها املوقف 
ال���ع���ام ل��ل��ب��ل��د وب���م���ا ي��س��ه��م يف رف����ع م��س��ت��وى ال��ع��م��ل ال��ت��وع��وي 
والتحصن املجتمعي الذي يهدف إىل مواجهة العدوان وهذا 
عمل تشكرون عليه ,أما بالنسبة ملا طرحه قائد الثورة السيد 
القائد العلم املجاهد عبدامللك ب��ن ب��در ال��دي��ن ب��ن أم��ري الدين 
الحويث يحفظه الله يف كلمته التاريخية يف الذكرى السنوية 
الس���ت���ش���ه���اد ش���ه���ي���د األم�������ة ال���س���ي���د ح���س���ن ب������در ال����دي����ن ال���ح���ويث 
عليهم س��ام الله جميعا ،فقد تطرق إىل امل��واق��ف العظيمة 
ال���ت���ي ص����دره����ا ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د وال����ت����ي ال ي��ت��س��ع امل����ق����ام ل��ذك��ره��ا 
وسردها ولكننا نذكر املجتمع وبإيجاز لنعترب فالشهيد القائد 
يعترب تاريخاً شامًا كامًا حافًا بالعطاء( فقد كان صادقا يف 
أطروحاته وأمينا عىل املشروع الذي صدع به وصرخ صرخته 
املدوية والتي انزعج األعداء منها ،فمواقفه سام الله عليه 
خري شاهد ُمنذ تبنيه املشروع القرآين الجامع لألمة والذي ال 
يختلف عليه اثنان والذي مثل نقطة انطاق ومشروع إنقاذ 
م��ب��ك��ر ل���ألم���ة م���ن م��ن��زل��ق��ات خ���ط���رية ك�����ادت ت���ه���وي ب��ه��ا إىل م��اال 
ُيحمد عقباه وح���ذر م��ن ع��واص��ف وم��خ��اط��ر وم��ؤام��رات كانت 
ومازالت تحاك ضد األمة العربية واإلسامية أجمع من قبل 
األعداء واملتمثلن يف اإلدارات األمريكية املتعاقبة والربيطانية 
وال�����ص�����ه�����ي�����ون�����ي�����ة واألذن����������������������اب وم�����������ن دار يف ف�����ل�����ك�����ه�����م م���������ن ح�����ك�����ام 
محسوبن م��ع األس���ف ع��ىل أمتنا وأم���ا ع��ن ال��ج��وان��ب الدينية 
وال��س��ي��اس��ي��ة واألم���ن���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة واألخ��اق��ي��ة 
والتي يستهدفها العدوان وأدوات��ه فقد تحدث وتطرق قائد 
الثورة السيد املجاهد عبدامللك بدر الدين الحويث إىل كل هذه 
الجوانب حيث أكد يف كلمته أن العدوان سعى ومازال يسعى 
إىل اس��ت��ه��داف أم��ت��ن��ا وشعبنا مستشهدا ب��م��ا عملته اإلدارات 
األمريكية وم��ن تحالف معها ب��ال��ع��راق وأفغانستان وس��وري��ا 
وليبيا ولبنان واليمن من اعتداء وقتل وتشريد ونهب للرثوات 
وغزو واحتال وانتهاك لإلنسانية وحقوق اإلنسان والعبث 
ب���ك���ل ب����ل����د- أرض��������اً وإن����س����ان����اً ت����اري����خ����اً وه�����وي�����ًة وم�����ج�����داً وح����ض����ارة- 
وم��ح��اوالت��ه��م زع���زع���ة األم����ن واالس���ت���ق���رار وزرع ال��ف��ن وت��روي��ج 
مشاريع التقسيم ونشر الفوىض والنعرات والحروب الناعمة 
واالقتتال وتدنيس املقدسات ومحاصرة الشعوب وتجويعها 
ونشر األوبئة بغرض إه��اك الحرث والنسل وإضعاف أمتنا 
س��ي��اس��ي��ا واق���ت���ص���ادي���ا واج��ت��م��اع��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا وأخ���اق���ي���ا ف���األع���داء 
يريدون جعل الحكومات والشعوب العربية واإلسامية أمة 
ع���اج���زة ه��زي��ل��ة ض��ع��ي��ف��ة م��ف��ك��ك��ة م��ت��ن��اح��رة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا لتسهل 
عليهم السيطرة عليها واح���دة تلو األخ���رى خ��دم��ة إلسرائيل 
ودع��م��اً ه��ذا الكيان الغاصب املجرم برعاية أمريكا وبريطانيا 
ومعظم حكومات الغرب وبالدعم املايل العربي ملعظم دول 

النفط الخليجية التي عربت عن 
ذلك من خال عمليات التطبيع 
وبيع قضايا أمتنا من قبل تلك 
األنظمة العميلة الخانعة التي 
ت���ع���ب���د وت�����ق�����دس ال���ب���ي���ت األب���ي���ض 

األمرييك.
وخ�������اص�������ة ال�������ك�������ام ن������ق������ول ب�����أن 
كلمة ونصائح وتحذيرات قائد 
الثورة   لتحالف العدوان ومن 
ي����ق����ف وراءه وي������رع������اه وي����س����ان����ده 
س��ي��اس��ي��اً وع��س��ك��ري��ا ب����أن عليكم 
اإلت�����ب�����اع واالس����ت����م����اع إىل ن��ص��ائ��ح 
وت�������ح�������ذي�������رات ق������ائ������د ال���������ث���������ورة ه�����ذا 
القائد الصادق األمن والناصح 
ال���������������ذي ي��������ق��������ول ل������ك������م أن أف�����ي�����ق�����وا 
م����������ن غ�����ف�����ل�����ت�����ك�����م وم��������������ن س�����ب�����ات�����ك�����م 
وأق�������������ل�������������ع�������������وا ع��������������ن اس��������ت��������ه��������ت��������ارك��������م 
ب��ش��ع��وب��ن��ا وارف����ع����وا أي��دي��ك��م عن 
ب����ل����دان����ن����ا ون�����ه�����ب ث�����روات�����ن�����ا وأن�����ه�����وا 
ع����دوان����ك����م وح����ص����ارك����م ال���ظ���ال���م 
وال��������ج��������ائ��������ر ل�����ش�����ع�����وب�����ن�����ا وش����ع����ب����ن����ا 
وأم���ت���ن���ا وب���ل���دن���ا ف���ال���ح���ذر ال���ح���ذر 
م���������������ن ال����������ت����������س����������وي����������ف وامل���������م���������اط���������ل���������ة 
ف������ال������ص������رب  ل�������ن ي������ط������ول واف�����ه�����م�����وا 
ي���������ا ت������ح������ال������ف ال������������ع������������دوان رس������ائ������ل 
ق����ي����ادت����ن����ا ال������ث������وري������ة وال����س����ي����اس����ي����ة 
وال��������ع��������س��������ك��������ري��������ة وال������������ت������������ي ت����ن����ص����ح 
وت������ن������ش������د ال���������س���������ام وت��������م��������د ي�����ده�����ا 
وت���ت���ع���ام���ل ب���إن���س���ان���ي���ة ف��م��ط��ال��ب 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ح��ق��ة وم��ح��ق��ة 
وع���ل���ي���ك���م ال����رح����ي����ل ع����ن أراض���ي���ن���ا 

ومياهنا وجزرنا وعليكم  رفع الحصار كاما برا وبحرا وجوا 
وص��رف املرتبات م��ن ع��ائ��دات ثرواتنا امل��ودع��ة يف البنك األه��يل 
السعودي وااللتزام بصرف التعويضات وجرب الضرر وإعادة 
اإلعمار ومعالجة الجرحى وإطاق سراح األسرى هذه مطالب 

الشعب اليمني ما لم فالهدنة لن تستمر والليل لن يطول.
وختاما نقول للعدوان: بالنسبة لنا كيمنين سنتفق وكما 
ن��دع��وا ك��ل امل��غ��رر بهم ال��ع��ودة إىل ج���ادة ال��ص��واب واستغال 

فرصة العفو العام فالوطن يتسع لكل أبنائه.

* أما الشيخ قائد الذنابة نمران رئيس مجلس 
التالحم القبيل بمحافظة مأرب فقد أشار إىل ما 

تناولته كلمة قائد املسرة القرآنية قائال:
** تأىت الذكرى السنوية الستشهاد السيد حسن بن بدر 
الدين الحويث كمحطة سنوية نستلهم منها العزيمة والجهاد 
وال��ت��م��س��ك ب��ك��ت��اب ال��ل��ه وال���س���ري ع���ىل خ��ط��اه يف م��ق��ارع��ة أع���داء 
األمة وبهذه املناسبة األليمة استمعنا إىل كلمة السيد القائد 
ال��ع��ل��م ع��ب��دامل��ل��ك ب���ن ب���در ال���دي���ن ال���ح���ويث- ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه- وال��ت��ي 
كانت بمثابة تشخيص  مؤامرات أعداء أمتنا وقد تحدث عن 
اس��ت��ه��داف األم����ة يف دي��ن��ه��ا بمختلف ال��وس��ائ��ل وال���ط���رق وال��ت��ي 
كان منها تكوين جماعات تكفريية متطرفة تقتل باسم الدين 
وخلق فكرة مشوهة عن اإلسام واملسلمن بأن هناك تبايناً 
يف عقيدتنا وديننا وبالتايل ينحصر تفكري الناس فيما يصنعه 

أول����ئ����ك اإلره����اب����ي����ون وه����ن����اك م����ن األن���ظ���م���ة ال���ع���رب���ي���ة م����ن س��ه��ل 
وم����ا زال ي��س��ه��ل ل��ه��ذه ال��ج��م��اع��ات اإلره���اب���ي���ة  ت��ن��ف��ي��ذ ج��رائ��م��ه��ا 
ب�����ل وت���ت���ك���ف���ل ب���ح���م���اي���ت���ه���ا ف����ه����ذه ال����ج����م����اع����ات ص���ن���اع���ة أم���ري���ك���ي���ة 
إسرائيلية بامتياز ومن يقوم بحمايتها وتمويلها هم أذنابها 
وق��د ب��ات م��ن ال��واض��ح م��ا ه��و ال��ه��دف الحقيقي لصناعة هذه 
الجماعات أال وهو إخماد أي توجه أو تحرك إلعادة األمة إىل 
دينها وربطها بالقرآن الكريم حتى وإن كلفها ذلك التدخل 
العسكري املباشر مثلما حدث من عدوان وتحالف عىل اليمن 
وامل��س��رية القرآنية وق��د ت��ح��دث السيد القائد س��ام ال��ل��ه عليه 
ع���ن اس���ت���ه���داف ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خ����ال ال��ت��دخ��ل امل��ب��اش��ر يف تغيري 
املناهج التعليمية خاصة ما يرسخ روح الجهاد وقد ثبت ذلك 
يف تغييب آيات الجهاد عن املناهج و حذف أجزاء مهمة من 
ت���اري���خ األم����ة وع��م��ل��وا ع���ىل إظ���ه���ار ال��ي��ه��ود ب��أن��ه��م أص���ح���اب حق 
يف ف��ل��س��ط��ن وم����ا ال��ت��ط��ب��ي��ع ال�����ذي ي��ت��م ح��ال��ي��ا إال خ���ري دل���ي���ل بل 
وعملوا عىل إضافة مواد تعليمية تخدم اليهود كما يحدث 
يف اإلم��������ارات ال���ت���ي أدخ���ل���ت ع���ىل م��ن��اه��ج��ه��ا م�����ادة )ال��ه��ل��ك��وس( 
وت��ح��دث ح��ول ذل��ك االس��ت��ه��داف يف تغيري ثقافة أج��ي��ال األم��ة 
ح���ت���ى ي��س��ت��ط��ي��ع ال���س���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه��ا ب������دون أي م���ق���اوم���ة ح���ت���ى يف 
الجانب السيايس من خال التدخل املباشر يف صناعة زعماء 
يف بلداننا ينفذون كل أوامرهم وبما يضمن  تحقق أهدافهم 
ولم يسلم من تدخلهم حتى الجانب الصحي فقد صنع أعداء 

األم��ة األوب��ئ��ة م��ن خ��ال استهداف ال��ن��اس باألسلحة املحرمة 
ونشر ال��ف��ريوس��ات القاتلة  وك��ذل��ك الجانب األم��ن��ي فقد ذكر 
محاوالتهم  زعزعة أمن أمتنا من خال العمليات اإلرهابية 
وما يسمونه بالحريات وحقوق اإلنسان وبالنسبة لاستهداف 
االقتصادي فان أعداء األمة يحاولون منعها من أن تكون أمة 
منتجة يف مختلف الجوانب الزراعية والتصنيع لتظل بذلك 
أمة مستهلكة فقط وخري دليل عىل ذلك استقطابهم لعلماء 
الذرة والتكنولوجيا ليعملوا لصالحهم أو قتلهم فتظل بلداننا 
عبارة عن س��وق ملنتجات العدو وم��ن ال يملك قوته ال يملك 
ق����راره ول���م ي��ق��ف أع����داء األم���ة ع��ن��د ح��د م��ع��ن م��ن االس��ت��ه��داف 
بل توجهوا إىل حرب أخاقيه ناعمة من خال وسائل اإلعام 
املختلفة التي تستهدف قيم وأخاق أمتنا بهدف مسخ األمة 
ع���ن ه��وي��ت��ه��ا اإلي��م��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ال��ح��ص��ن ال��ح��ص��ن لحماية 
األم�����ة وامل��ج��ت��م��ع وال���ت���ي إن ذه���ب���ت ت���م���زق ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي 
واألخ��اق��ي والقيمي النابع أص��ا من تعاليم ديننا اإلسامي 
الحنيف.. لقد كانت كلمة السيد القائد العلم بمثابة تفصيل 
واضح ودقيق ملخططات األعداء ليعلمها الجميع فيتحصنون 
أمامها وأال نصبح أمة تحلل وتسمع كل هذا دون أن تتحرك 
مل��واج��ه��ت��ه  ف��ق��د ت��ح��رك ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ح��س��ن ب���ن ب���در ال��دي��ن 
الحويث ملواجهة أمريكا وإسرائيل وهي يف أوج قوتها وكانت 
ث��م��ار ذل���ك ال��ت��ح��رك واض��ح��ة للعيان ف��م��ا ب��ال��ك ل��و أن الجميع 
ي���ت���ح���رك ك���م���ا ت����ح����رك ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د س������ام ال����ل����ه ع�����ىل روح�����ه 
الطاهرة وبنفس املنهجية لكانت النتائج عزة وكرامة  لذلك 
فإننا نعاهده بأننا عىل دربه سائرون ومتولون للقائد العلم 
عبدامللك ب��ن ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث  اللهم تغمد السيد الشهيد 
ح��س��ن ب���ن ب���درال���دي���ن ب���واس���ع رح���م���ات���ك يف ال����ف����ردوس األع���ىل 

من الجنة.
*م���������ن ج�����ان�����ب�����ه اوض������������ح ال������دك������ت������ور م����ح����م����د ح���س���ن 
الحداد عن الكلمة التاريخية التي افلجت صدور 

ابناء شعبناء اليمني العظيم حيث قال: 
** الكلمة التاريخية التي القها السيد القائد السيد عبدامللك 
ب����ن ب����درال����دي����ن ال����ح����ويث ب��م��ن��اس��ب��ة ال�����ذك�����رى ال���س���ن���وي���ة ل��ل��ش��ه��ي��د 
حسن ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث ال��ت��ي تناولت م��ي��زة امل��وق��ف اإلي��م��اين 
يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات واألخ���ط���ار، ك��م��ا ت��ن��اول��ت كلمة السيد 
ال��ق��ائ��د ت��ل��ك امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��واج��ه ام��ت��ن��ا االس��ام��ي��ة يف مختلف 
امل���ج���االت ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن ح��ج��م ه��ج��م��ة األع�����داء ف��ي��ه��ا، وم��ا 
ي��رت��ب ع��ىل ذل���ك م��ن امل��خ��اط��ر ال��ك��ب��رية ع��ىل أم��ت��ن��ا، يف مختلف  
امل���ج���االت ال��س��ي��اس��ي��ة و ال��ث��ق��اف��ي��ة، واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
وكان  االستهداف ألمتنا عىل املستوى الثقايف والفكري، وهو 
استهداٌف لعقيدتها اإلسامية، النتمائها الديني، وهو أخطر 

أشكال االستهداف. .
ل���ق���د ك���ان���ت ك��ل��م��ة ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د ب��م��ث��اب��ة ال��ب��ل��س��م ال����ش����ايف مل��ا 
تناولته من مخاطر تحدق بأمتنا االسامة يف هذه املرحلة من 
مؤامرات يقوم بها اعداء امتنا العربية واالسامية وكشفت 
ت���ل���ك امل���خ���اط���ر وال���خ���ط���ط ال���ت���آم���ري���ة ال���ت���ي ي���م���ارس���ه���ا اع��������داء ال��ل��ه 

ورسوله سيدنا محمد صلوات الله عليه وعىل اله.. 
وك����ش����ف����ت ال����ك����ل����م����ة  ح���ق���ي���ق���ة ال����ت����آم����ر ال��������ذي ي����م����ارس����ه ت���ح���ال���ف 
العدوان ومن ساندهم يف تدمري مقدرات ابناء شعبنا العظيم 
م���ن اج���ل ت��ن��ف��ي��ذ ت��ل��ك امل��خ��ط��ط��ات ال��ت��آم��ري��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ق��وى 

العدوان االمرييك والصهيونية عىل يمن االيمان والحكمة 
ومما الشك فيه بان كلمة السيد القائد انارت قلوب االمة 
وفضحت تآمر االع��داء ورسمت طريق املقاومة والتحرر من 
الهيمنة واالستكبار ل��دول العدوان االمرييك والصهيونية ال 

للوصاية والتبعية نعم للقيادة الربانية الحكيمة وال نامت 
اعن الجبناء والعماء.

ففي الوقت الذي دخلت الهجمة للعد واألمرييك والعدو 
اإلسرائيلية  وال��دول الغربية عىل أمتنا مرحلًة ج��دي��دًة، هي 
أكرث خطورًة من سابقاتها، تحت عناوين متعددة، وذرائ��ع 
م���ت���ه���ا: ع����ن����وان م��ك��اف��ح��ة اإلره���������اب، وه���م  م��ص��ط��ن��ع��ة، يف م���ق���ِدّ

صَنّاعة..
* من جانبه أوضح الشيخ ياسر احمد الجرف 
ب���������أن ال����ك����ل����م����ة ال�����ت�����اري�����خ�����ي�����ة ل�����ق�����ائ�����د ال��������ث��������ورة ك���ش���ف���ت 

مخطط  أعداء األمة اإلسالمية بقوله:  
**ن����ق����ول ل��ل��س��ي��د ال���ق���ائ���د ع���ب���دامل���ل���ك ب����درال����دي����ن ال����ح����ويث ن��ح��ن 
م����س����ت����ع����دون ألي ج����دي����د ي���س���ت���دع���ي ال����ت����دخ����ل مل����ن����اص����رة ش��ع��ب��ن��ا 
الفلسطيني عىل أية حال من األح��وال كما هو الحال داخل 
شعبنا اليمني وعىل املستوى املطلوب من اليقظة والجهوزية 
فالشهيد ال��ق��ائ��د ح��س��ن ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث ت��ح��رك يف ال��وق��ت 
ال������ذي دخ���ل���ت ف���ي���ه ال��ه��ي��م��ن��ة األم���ري���ك���ي���ة واإلس���رائ���ي���ل���ي���ة م��رح��ل��ة 
جديدة تحت عناوين مصطنعة يف مقدمتها محاربة اإلرهاب 
الذي صنعوه ومشروعه القرآين الواسع كما أن السيد القائد 
ع��ب��دامل��ل��ك ب���درال���دي���ن ال���ح���ويث يف ك��ل��م��ت��ه  يف ذك�����رى اس��ت��ش��ه��اد 
الشهيد القائد حسن بدرالدين الحويث رضوان الله عليه قد 
ت��ك��ل��م ب��ش��ك��ل دق��ي��ق وأوض�����ح م���دى ح��ج��م ال��ه��ج��م��ة ع���ىل األم���ة 
يف جميع الجوانب الدينية واألمنية واألخاقية واالقتصادية 
واملجتمعية والسياسية وغريها وأن املطبعن واملتحالفن مع 
أمريكا وإسرائيل من يطيعونهما هم املشكلة عىل هذه األمة 
وانه من الواجب مواجهة العدوان املفخخ وامللغوم واملضلل 
ب��وع��ي وأي��م��ان وب��ص��رية وأن ن��ح��ذر م��ن ح��ال��ة ال��ص��م��ت أم���ام ما 
ي��ق��وم ب��ه أع����داء ه���ذه األم���ة أم��ري��ك��ا وإس��رائ��ي��ل وأدوات���ه���م وم��ن 
يدور يف فلكهم وأن الوضعية وضعية حرب وعىل األعداء أال 
يختربوا صرب الشعب اليمني وإتاحة الوقت ملساعي الوساطة 

العمانية املشكورة عىل ما تقوم به..
*م��������ن ج����ان����ب����ه أوض����������ح ال�����ش�����ي�����خ/ إب�����راه�����ي�����م ص���ال���ح 

الحميدي بأن:
** ك���ل���م���ة ق����ائ����د امل�����س�����رية ال����ق����رآن����ي����ة ق�����د أرش�����دت�����ن�����ا إىل  ال����وع����ي 
وال����ب����ص����رية وإن ال���ك���ل���م���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة  ل��ل��س��ي��د ال���ق���ائ���د ع��ب��دامل��ل��ك 
ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث يحفظه الله يف ال��ذك��رى السنوية للشهيد 
القائد رض��وان الله عليه جعلتنا ن��درك ونستدرك ونسرجع 
امل���ايض ون��ع��رف كيف ك��ان أع���داء األم���ة يتحركون الستهدافنا 
وكيف تحرك الشهيد القائد باملشروع القرآين ملواجهة أعداء 
األم����ة ف��ق��د ت��ح��رك ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د رض����وان ال��ل��ه ع��ل��ي��ه مل��واج��ه��ة 
األخطار والتحديات يف مرحلة مهمة وكان مستند  ومتوكا 
ع�����ىل ال����ل����ه وك��������ان ال����ت����ح����رك يف وق�������ت ك����ان����ت اإلدارة األم���ري���ك���ي���ة 
ت��ع��م��ل ت��ح��ت ع���ن���اوي���ن م��ص��ط��ن��ع��ة وم���ن���ه���ا  م���ا ي��س��م��ي ب��م��ح��ارب��ة 
اإلره����اب ال���ذي ه��و ب��األس��اس ص��ن��اع��ت��ه��م  وع��ن��دم��ا ن��ت��ذك��ر ه��ذه 
العناوين ن��درك أهمية امل��ش��روع ال��ق��رآين للشهيد القائد رغم 
حجم التحديات والحروب واألع��داء الذين استهدفوا األمة 
عىل املستوى الثقايف الذي يعد أخطر أشكال االستهداف فقد 
استهدفوا املناهج الدراسية يف كل املراحل التعليمية. وحرصوا 
عىل تغييب القضية الفلسطينية من املناهج الدراسية وعملوا 
عىل التشكيك يف الدين اإلسامي ويف الرسالة اإللهية والقرآن 
الكريم وع��م��دوا إىل اإلس���اءة إىل ال��رم��وز الدينية تحت عنوان 
حرية التعبري وأعداء األمة بحرقهم للقرآن يسعون إىل ضرب 
قدسيته يف ن��ف��وس املسلمن وح���رص األع����داء ع��ىل السيطرة 
عىل تفكري اإلن��س��ان بما يجعله يقتنع بكل توجهاتهم ونجد 
أع���داء األم��ة ي��روج��ون للفساد األخ��اق��ي وال��ج��رائ��م األخاقية 
وش��ع��وب أم��ت��ن��ا ت��ع��اين م��ن ال��ج��ان��ب االق��ت��ص��ادي ولألمريكين 
دور أسايس يف هذه املعاناة وقد جعل األمريكيون الربا ركيزة 
اق���ت���ص���ادي���ة ب��ي��ن��م��ا ه����و ع����ب����ارة ع����ن أداة ل��ت��ق��ي��ي��د اق���ت���ص���اد ال�����دول 
ال��ف��ق��رية ي���ح���اول أع������داء األم�����ة ح���رم���ان ب��ل��دن��ا م���ن ث���روت���ه امل��ه��م��ة 
وم��ن��ع��ه م��ن اس��ت��خ��راج��ه��ا واالس��ت��ف��ادة منها وش��رع��ن��وا ال��ح��رب 
االقتصادية عرب كثري من املؤسسات الدولية النقدية  التي نتج 
عنها ارتفاع األسعار، كذلك حرص  األمريكيون عرب الدوالر 
أن يتحكموا برثوات الشعوب وضرب العمات والتأثري عىل 
الوضع االقتصادي وق��د خدمتها دول الخليج بربط ال��دوالر 
بالنفط  األمريكيون كذلك يستهدفون ضرب اإلنتاج الداخيل 
وال�����زراع�����ي وال��ح��ي��ل��ول��ة دون ب���ل���وغ االك���ت���ف���اء ال������ذايت وي��ري��دون��ن��ا 
أن ن��ع��ي��ش ع���ىل االس���ت���رياد ل��ل��ح��ص��ول ع���ىل ت���ن���ازالت ك��ث��رية ول��ن 
ي��ت��وق��ف��وا إال إذا ت��ح��رك��ن��ا واس��ت��ن��دن��ا إىل ال���ق���رآن ال إىل السكوت 
ألن السكوت ال يعرب إال عن روح انهزامية, الشهيد القائد جاء 
ليقول لنا أن نتحرك ونتحدث بروح عملية مسؤولة ونخرج 
ب���م���وق���ف واح��������د وم����ن����ذ ت����ح����رك ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د ب����ه����ذا امل����ش����روع 
ب���دأت عملية محاربته وك���ان املطلوب أن يصمت وان يفسح 
امل��ج��ال ل���ألع���داء وع��ل��م��ائ��ه��م, ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ت��ح��رك ب��امل��ش��روع 
القرآين ومن الطبيعي أن يتحرك عىل هذا األس��اس فالقرآن 
بالنسبة لنا كمسلمن هو حجة وملزم ولنتحرك عىل أساسه 
وأن ن��ت��ص��دى للعقائد وامل��ف��اه��ي��م ال��خ��اط��ئ��ة  وامل���ش���روع ال��ق��رآين 
يضبط حالة التلقي ويمثل تحصينا فكريا وثقافيا من االخراق 
الذي يسبب فساد امة القرآن فالقرآن هو أرقى مصدر للوعي 
وم���ع���رك���ة ال���ب���ص���رية ه����ي أوىل م���ت���ط���ل���ب���ات امل����واج����ه����ة م����ع ال���ع���دو 
والقبيلة اليمنية وعادتنا وتقاليدنا مستمدة من القرآن وتعرب 
ع��ن االس��ت��ق��ال وال��ح��ري��ة وال��ك��رام��ة وق��د أدرك��ن��ا فعا مشروع 
الشهيد القائد رضوان الله عليه و نعاهد الشهيد القائد  بأن 

نميض عىل هذا الدرب وهذا املشروع القرآين.

                             عملت اإلدارات األمريكية على تجويع الشعوب 
والنسل الحرث  إهللاك  بهدف  األوبللئللة  ونشر 

                                           سعى العدو األمريكي والصهيوني الى إضعاف 
وثقافيًا  واجتماعيًا  واقتصاديًا  سياسيًا  أمتنا 
مللن  األمللللللة  األعللللللللداء  اسلللتلللهلللدف        
خللللللال الللللجللللمللللاعللللات الللتللكللفلليللريللة 
والصهيوني  األمريكي  العدو  استهدف         
التعليم  مراحل  كافة  في  الدراسية  المناهج 
وعملوا على التشكيك في الدين واإلساءة لرموزه

العدوان الصهيوأمريكي سعى ومازال يستهدف أبناء األمة العربية واإلسالمية

  أك����������د ع����������دد م��������ن م�����ش�����اي�����خ ال�����ق�����ب�����ائ�����ل ب����������أن ال����ك����ل����م����ة 
ال����ت����اري����خ����ي����ة ل����ق����ائ����د ال�������ث�������ورة ال����س����ي����د امل�����ج�����اه�����د ع���ب���دامل���ل���ك 
بدرالدين الحويث- يحفظه الله- قد كشفت العدوان 
ال�������������ذي  س�����ع�����ى وم���������������ازال ي����س����ع����ى إىل اس������ت������ه������داف أم���ت���ن���ا 
وشعبنا مستشهداً بما عملته اإلدارات األمريكية ومن 
تحالف معها يف العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا 
ول�����ب�����ن�����ان وال�����ي�����م�����ن م�������ن اع��������ت��������داء وق������ت������ل وت�����ش�����ري�����د ون����ه����ب 
ل��ل��روات وغ��زو واح��ت��الل وانتهاك لإلنسانية وحقوق 
اإلن�����س�����ان وال����ع����ب����ث ب����م����ق����درات ك�����ل ب���ل���د أرض���������ًا وإن����س����ان����ًا 
وتاريخاً  وهوية مؤكدين بأن السيد القائد سالم الله 
عليه  قد كشف يف كلمته عن استهداف التعليم من 
خ������الل ال���ت���دخ���ل امل���ب���اش���ر يف ت���غ���ي���ر امل���ن���اه���ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
خ��اص��ة ف��ي��م��ا يتعلق ب��رس��ي��خ روح ال��ج��ه��اد يف نفوس 
النشء وقد ثبت ذلك يف تغييب اآليات التي تحث عىل 
ال���ج���ه���اد ع���ن امل���ن���اه���ج و ح����ذف أج������زاء م��ه��م��ة م���ن ت��اري��خ 
األم������������ة وإظ��������ه��������ار ال������ي������ه������ود ع�������ىل أن������ه������م أص�������ح�������اب ح�������ق يف 
فلسطن وم��ا التطبيع ال���ذي يتم حاليا إال خ��ر دليل 
ب��ل وع��م��ل��وا ع��ىل إض��اف��ة م���واد تعليمية ت��خ��دم اليهود 
كما يحدث اآلن يف اإلمارات التي أدخلت عىل مناهجها 

الدراسية ثقافة يهودية.. 
 )26س����ب����ت����م����ر( أج�������رت اس����ت����ط����الع����ًا ص���ح���ف���ي���ًا ح������ول م��ا 
ت��ض��م��ن��ت��ه ك��ل��م��ة ق��ائ��د امل���س���رة ال��س��ي��د ال��ع��ل��م ع��ب��دامل��ل��ك 

بن بدر الدين الحويث وخرجت بالحصيلة التالية :-

استطالع : صالح السهمي

عدد من مشايخ القبائل لـ"26سبتمرب":

وك���م���ا ق��ل��ن��ا ب�����أن اع�������ادة ق�����راءة 
أط�������������روح�������������ات ال������ش������ه������ي������د ال������ق������ائ������د 
س�����ت�����ب�����ق�����ى ط�����ب�����ي�����ع�����ة اك�����ت�����ش�����اف�����ي�����ة 
ي�������درك�������ه�������ا ال�����ج�����م�����ي�����ع ب�����اع�����ت�����ب�����اره�����ا 
أط���������روح���������ات م����ش����ب����ع����ة ب�����ال�����رؤي�����ة 
املستقبلية.. اطروحات ليست 
م������ن ق����ب����ي����ل ال�����ص�����دف�����ة وامل����ع����رف����ة 
وال��ف��ط��ن��ة ب���ل م���ن ق��ب��ي��ل ال��رؤي��ة 
ال������ق������رآن������ي������ة ال����ع����م����ي����ق����ة ل�����ألش�����ي�����اء 

ليس باستطاعتنا اختزالها. 
ح��������ي��������ث ت��������ح��������ت��������اج إىل ق���������������درات 
ع���������ل���������م���������ي���������ة ب��������������ذائ��������������ق��������������ة إي���������م���������ان���������ي���������ة  
ومعرفية تستطيع الغوص يف 
أعماق املشروع القرآين املبارك .
ص�����ح�����ي�����ح ب����������أن وج����������ه امل�����ف�����ارق�����ة 
املحزنة بأن الكثري من العلماء 
الي����������زال����������وا ب����ع����ي����دي����ن ع�������ن ق����������راءة 
أط�������������روح�������������ات ال������ش������ه������ي������د ال������ق������ائ������د 
أو اإلن����ت����ب����اه ل���ص���وت���ه ال���ت���ح���ذي���ري 
ال���ذي أدرك  ببصريته القرآنية 
ماال يدركه األخرون من حجم 
األخ����ط����ار وال���ت���ح���دي���ات ال��ك��ارث��ي��ة 

ق�����������ب�����������ل وق������������وع������������ه������������ا ح�����������ي�����������ث ب������ق������ي 
الجميع يف ح��ال��ة م��ن التعامي 

عنها.  
ال�����رؤي�����ة ال���ق���رآن���ي���ة ال���ت���ي غ���اص 
ب���ه���ا ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د يف أع���م���اق 
الزمان حيث يوصل باألمة إىل 
زم����ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ارث��ي��ة ال��ت��ي 

تحدق بها من كل الجهات.
ل������ق������د ت�������ح�������رك ش�����ه�����ي�����د ال�������ق�������رآن 
م������ت������ك������ئ������ا ع�����������ىل ح��������ق��������ائ��������ق اآلي���������������ات 
ال����ق����رآن����ي����ة وم���ت���س���ل���ح���ا ب���اإلي���م���ان 
امل��ط��ل��ق وال��ث��ق��ة ب��ال��ل��ه وال��ح��رص 
ال����������ك����������ب����������ري ع��������������ىل ال�����������ت�����������ق�����������وى ال�������ت�������ي 
ي������ص������ن������ع������ه������ا اإلي���������������م���������������ان ال�����������واع�����������ي 
ف����ت����ج����ل����ت ل�������ألم�������ة رؤي�������������ة ق�����رآن�����ي�����ة 
ل�����ل�����ك�����ون ب����ت����ف����ص����ي����ات م����ده����ش����ة 

يعجز. اإلنسان عن وصفها.
أخ������������������������������رياً ه���������������ل ح��������������������ان ال����������وق����������ت 
ل��ل��ن��خ��ب ال��ع��ل��م��ائ��ي��ة  وال��ف��ك��ري��ة 
وال�����������ج�����������ام�����������ع�����������ات  ال��������������رج��������������وع إىل 
أط�������������روح�������������ات ال������ش������ه������ي������د ال������ق������ائ������د 
وت���ح���م���ل امل����س����ؤول����ي����ة وت��ش��ج��ي��ع 

ال��������ط��������اب ع��������ىل اإلق���������ب���������ال ع���ل���ي���ه���ا 
وال����������ت����������زود م����ن����ه����ا ف����ف����ي����ه����ا ح����ل����ول 
ل����ل����ع����دي����د م�������ن األزم���������������ات اآلم�����ن�����ة 
ل��������ألم��������ة واس������ت������ي������ع������اب������ه������ا ووض����������ع 

األطر الخاصة بتحقيقها. 
وت�����أك�����ي�����د دوره�����������ا يف ال���ت���ص���دي 
للعدوان الصهيو أمرييك وبناء 
الوعي واالستنارة والبصرية يف 
أوس�����������اط امل�����ج�����اه�����دي�����ن، وه��������و م��ا 
ت��ع��ول ع��ل��ي��ه ال��ق��ي��ادة الحكيمة 
ي������ح������ف������ظ������ه������ا ال����������ل����������ه يف ت����ط����ل����ع����ه����ا 
للنهضة املستقبلية ببناء األمة 
واإلن����ت����ق����ال م����ن األط�������ر ال��ن��ظ��ري��ة 
إىل ح��������ي��������ز اإلب����������������������������داع وت�����ح�����ق�����ي�����ق 

اإلنجازات. 
والله من وراء القصد

إن ك���ل���م���ايت ل���ص���اح���ب ال���ح���ق وش���ع���ار 
الحق والثوابت واملبادئ املوالية لكتاب 
الله والرافضة لهيمنة قوى االستكبار 
امريكا وإسرائيل وعمائهم من أنظمة 
ال��������خ��������ن��������وع واالن�����������ب�����������ط�����������اح، وم�������������ن أع�����ظ�����م 
ع���ظ���م���اء ال���ص���م���ود وال����ح����ري����ة وم���ق���ارع���ة 
ال��ط��غ��ي��ان وم���ؤس���س امل���س���رية ال��ق��رآن��ي��ة 
ال����ع����ظ����ي����م����ة ال�����ق�����ائ�����د ال�����ش�����ج�����اع ال���ش���ه���ي���د 
السيد القائد حسن بدرالدين الحويث 
ال��������ذي ن���ح���ت���ف���ل يف ذك��������رى اس���ت���ش���ه���اده 
ل����������ذل����������ك أؤك��������������������د ت�����������أك�����������ي�����������داً راس��������������خ��������������اً ب��������أن 
ال��ش��ه��ي��د ق��ائ��د ال���ث���ورة وم���ا ه���و اال نجم 
سطع يف س��م��اء ال��ع��ال��م اإلس��ام��ي لن 
ي��خ��ف��ت ب��ري��ق��ه ال��دي��ن��ي ال��س��اط��ع مهما 

ت���وارى ج��س��ده الطاهر ع��ن االن��ظ��ار، الن ذك���راه وسريته 
الخالدة تهتدي بها وتتداولها االجيال الوطنية املؤمنة 
ب��ال��ل��ه وامل���ج���اه���دة يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه ج��ي��ا ب��ع��د ج��ي��ل لتنهل 
منها االرادة و الكرامة مهما اختلف الزمان واملكان الن 
ال��ش��ه��ي��د " ك��ذل��ك ُي��ع��ت��رب ق���م���راً وط��ن��ي��ا س��اط��ع��اً يف س��م��اء 
الحرية وِعشق اإليمان واالوطان، وسيبقى" بمواقفه 
ال��ب��ط��ول��ي��ة ال��ُش��ج��اع��ة ش��م��س��اً ال ت��غ��ي��ب يف س��م��اء ال��ي��م��ن 
الحبيبة، كما سيبقى نرباساً تسري عىل ُخطاه االجيال 
ال�����اح�����ق�����ة، ف����م����ا ه�����و إال ع���ل���م���ا ُم������ن������رياً وه�����اج�����ا م�����ن أع�����ام 
الهدى، ترك لنا خارطة طريق لكل من أراد الحياتن، 

وموروث ديني ال يضاهى من الحق واليقن.
إن االفتخار واالعتزاز ال يكون إال للعظماء واالبطال 

امل�����ي�����ام�����ن م������ن ال�������ث�������وار واالح����������������رار وال������ق������ادة 
ال������ِع������ظ������ام، ول������ذل������ك ف���ل���ت���ف���ت���خ���ر م����ع����ي ك��ل 
ال���دن���ي���ا ول��ي��ع��ت��ز ُج�����ل أح�������رار ال���ع���ال���م أي��ن��م��ا 
كانوا بالشهيد " القائد الُهمام والشامخ 
ذو االباء والكربياء الوطني الامحدود.

ولنصرخ يف ذكرى استشهاده ولنعلن 
إنا عىل دربه سائرون ...

أيها الشهيد القائد العظيم الخالد يف 
القلوب والعقول !! 

ألج�������ل ذل�������ك ت���ع���ش���ق���ك االرض وت���ف���خ���ر 
ب�����������ك األج����������������ي����������������ال.. ل���������ذل���������ك ف�������ق�������د اج������ت������ب������اك 
ال��خ��ال��ق.. ش��ه��ي��دا.. شهيدا لينعم عليك 
بأعظم االجر والثواب يف جنات الخلود 
والنعيم، ولذلك ط�وبى وألف ط�وبى لك 

أيها الشهيد القائد البطل العظيم.
ل���ل���ه درك أي���ه���ا ال���ق���ائ���د ال���ب���ط���ل! وم�����ا أع���ظ���م ت��ض��ح��ي��ت��ك 

وإقدامك!
وما أعظم أخاقك وصفاتك النبيلة! وما أعظم حبك 

لليمن
وما أعظم غريتك الوطنية عىل دينك وأبناء شعبك 
ال���ي���م���ن���ي! م�����ا أع���ظ���م���ك ك����ق����ائ����د! م�����ا أع���ظ���م���ك أي����ه����ا امل��ع��ل��م 
الهادي الُحر يا شهيد العزة والكرامة وما أعظم ِعشقك 
للرثى الوطني الطاهر! فط�وبى وهنيئاً لك املجد والخلود 
يف جنات النعيم والفردوس االعىل، هنيئاً لك الشهادة 
ُ���ق���دس���ة ال���خ���ال���دة ف���س���ام ال���ل���ه ع��ل��ي��ك ع����دد م���ا ت��ع��اق��ب  امل

الليل والنهار .

وقفة مع اطروحات الشهيد القائد  الشهيد القائد ومشروعه القرآني إلى قرين القرآن الشهيد القائد 

محمد عيل الذيفاين

طه الشريف أبوتميم الزعكري



تشهد املنطقة مرحلًة جديدًة ونوعّيًة من مراحل 
املواجهة مع العدّو االسرائييّل  واالمرييك قد تشّكل 
م����ق����ّدم����ًة ل���ل���م���واج���ه���ة ال����ّش����ام����ل����ة م�����ع ال����ك����ي����ان يف ظ���ّل 
الّتصعيد األمرييك وإصراره عىل نشر الفوىض ورفع 
مستوى العقوبات عىل سوريا ولبنان للوصول إىل 
ف��رض حصار أشبه ما يكون بالحصار عىل اليمن. 
الذي حذر عىل لسان قائد حركة انصار الله السيد 
ع��ب��د امل��ل��ك ال��ح��ويث يف ذك���را الشهيد ال��س��ي��د حسني 
ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث ح��ي��ث ق����ال يف ه����ذا امل���ق���ام أوج���ه 
ال��ت��ح��ذي��ر وال��ن��ص��ح م���ع���اً ل��ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان: ص��رن��ا 
سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعميل يف 
امللف اإلنساين واملعييش لشعبنا، ال نقبل بحرمان 
شعبنا من ثروته الوطنية يف االستحقاقات املتعلقة 
باملرتبات والخدمات العامة، هي ثروٌة لشعبنا من 
حقه أن يحصل ع��ىل ه��ذه ال���روة، يمكن أن ينفد 
ال������وق������ت، وي���م���ك���ن أن ن����ع����ود إىل خ������ي������ارات ض��اغ��ط��ة 

للحصول عىل هذا الحق من أجل شعبنا العزيز
املعادالٌت التي يريد فرضها  االمرييك عىل املنطقة 
ب���ال���ّت���زام���ن م���ع ت��م��دي��د ال���ه���دن���ة يف ال��ي��م��ن وم��م��ارس��ة 
املزيد من عملّية املراوغة إلبقاء الوضع عىل ما هو 
عليه يف محاولٍة لكسب الوقت لتمرير مشروعهم 
يف امل���ن���ط���ق���ة ل���ل���وص���ول إىل ت���س���وي���ٍة ش���ام���ل���ٍة ت��ت��خ��ّط��ى 
عملّية )ال���ّس���ام( م��ع ال��ك��ي��ان ال��ّص��ه��ي��وين لتصل إىل 
م���رح���ل���ة ال���ّس���ي���ط���رة وال���ت���ح���ّك���م يف ت���ل���ك ال���������ّدول ال��ت��ي 
بعضها لم يخرج عن الطوع األمرييك ال بل كان من 
أّول ال���ّدول التي وقعت اتفاقّيات س��ام م��ع كيان 
العدّو كمصر واألردن. سياسات تؤّكد من جديد 

مدى عملّية البلطجة األمريكّية وتقاسم األدوار 
بينها وبني كيان العدّو املؤّقت يف استهداف تلك 
ال����ّدول. لكن ذل��ك ل��م يمنع ق��وى م��ح��ور املقاومة 
يف املنطقة من الّتصّدي ملشاريع املرحلة الجديدة 
وهو ما أشار إليه األمني العام لحزب الله الّسيد 
ح�����س�����ن ن�����ص�����ر ال������ل������ه يف خ�����ط�����اب�����ه األخ������������ر يف ذك�������رى 
الّشهداء القادة يف املقاومة اإلسامّية يف لبنان 

ح�����ي�����ث وّج�����������ه رس��������ائ��������َل واض��������ح��������ًة ل�����أم�����ري�����يك ق���ب���ل 
االسرائييّل وفقاً لآليت:

1 - وض���ع م���ع���ادالٍت ج���دي���دة ب����رزت م���ن خالها 
ق����درات ح���زب ال��ل��ه وج��دّي��ت��ه يف م��واج��ه��ة امل��ش��روع 

األمرييك االسرائييّل.
-2 تحذير األمركيني من تسويفهم يف عملية 
م��ن��ع ل��ب��ن��ان م���ن اس���ت���خ���راج ن��ف��ط��ه وت���ه���دي���د ال���ع���دّو 

بمنعه من استخراج الّنفط.
3 - تحذير األمرييك من زرع الفوىض ألّنه سيؤّدي 

إىل خسارتهم لكّل يشٍء يف املنطقة.
ت����ه����دي����دات ال����ّس����ي����د ن���ص���ر ال����ل����ه ال����ت����ي أدرك ال����ع����دّو 
خطورتها وجدّيتها يف ظّل تصاعد وترة العملّيات 
ال��ع��س��ك��رّي��ة يف ع��م��ق ال���ك���ي���ان ال���ّص���ه���ي���وين امل����ؤّق����ت يف 
مناطق الّضفة والقدس وبالّتزامن مع استهداف 
ال������ح������رس ال�������ّث�������وري اإلي��������������راين  ن����اق����ل����ة ال�����ّن�����ف�����ط )ك���اب���م���و 
س��ك��وي��ر( ال��ّت��اب��ع��ة ل��ش��رك��ة ال��ّس��ف��ن "زودي�������اك" ال��ت��ي 
يملكها امللياردير الّصهيوين إيال عوفر، يف الخليج، 
والتي كانت تبحر رافعة علم ليبريا" االسرائيلّية 
ح��ي��ث اس��ت��ه��دف��ه��ا ال���ح���رس ال���ّث���وري ب��ط��ائ��رٍة م��س��ّرٍة 
م���ن ن����وع ش��اه��د 136 وف���ق���اً مل���ا ذك���رت���ه وس���ائ���ل إع���ام 

العدّو االسرائييّل
حيث ذكر موقع )يديعوت أحرونوت( إّن سفينة 
"ك����اب����م����و س����ك����وي����ر" ه�����ي ال���ّس���ف���ي���ن���ة ال����ّث����ال����ث����ة ل������ ش���رك���ة 
زودي����������اك" ال���ت���ي ت���س���ت���ه���دف م����ن ق���ب���ل ح�����رس ال���ث���ورة 
االس����ام����ي����ة ع�����ىل األق��������ل خ������ال ال���ّس���ن���ت���ني امل���اض���ي���ت���ني 
يف ح��ني ذك���ر م��وق��ع bbc ب��ال��ف��ارس��ّي��ة إّن "م��س��ؤواًل 
عسكرّياً أم��رك��ّي��اً وم��ص��دراً عسكرّياً رف��ي��ع املستوى 
يف امل��ن��ط��ق��ة أف�����اد ب�����أّن ع�����ّدة س��ف��ن وط����ائ����رات م��س��ّرة 
إي��ران��ّي��ة استخدمت يف الهجوم ع��ىل الّسفينة. كل 
ذل�����ك ي����ج����ري ب����ال����ّت����زام����ن م����ع رف�����ع ج����ه����وزّي����ة ال����ق����ّوات 
األم�������ري�������ك�������ّي�������ة يف ح�����ق�����ل ال�����ع�����م�����ر وق���������اع���������دة ال������ّت������ن������ف يف 
س�����وري�����ا يف م����ح����اول����ة ام���ري���ك���ي���ة ل���ق���ط���ع ال����ط����ري����ق ع��ىل 
ق����ّوات ال��ح��ش��د ال��ّش��ع��ب��ي ال��ع��راق��ّي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت أّول 
ال�����ك�����اس�����ري�����ن ل����ل����ح����ص����ار األم��������ري��������يّك ع������ىل س������وري������ا ب��ع��د 

دخ��ول أسطول من اآلل��ي��ات وف��رق اإلن��ق��اذ والفرق 
ال���ّط���ب���ي���ة وامل�����س�����اع�����دات ال����غ����ذائ����ّي����ة ل���ض���ح���اي���ا ال�����زل�����زال. 
ويف ظ���ّل ش���ّن ال���ع���دّو ال��ّص��ه��ي��ويّن ف��ج��ر أم���س األح��د 
غاراٍت بالّطران الحربّي استهدفت بعض الّنقاط 
يف م����دي����ن����ة دم����ش����ق وم���ح���ي���ط���ه���ا م�����ن ض���م���ن���ه���ا أح����ي����اء 
س���ك���ن���ّي���ة م����أه����ول����ة باملدنيني،  م����ّم����ا أّدى إىل ارت����ق����اء 
خمسة ش��ه��داء بينهم عسكرّي وإص��اب��ة 15 مدنياً 
ب������ج������روٍح ب���ي���ن���ه���م ح����������االٌت ح�����رج�����ة وت�����دم�����ر ع�������دد م��ن 
م��ن��ازل امل��دن��ّي��ني وأض���رار م��ادّي��ة يف ع���دٍد م��ن األح��ي��اء 

يف دمشق ومحيطها.
وم�������������ع ال������ّت������ص������ع������ي������د األم������������ري������������يك ب�����ت�����ف�����ع�����ي�����ل س�������اح 
ال���ع���ق���وب���ات وال���ح���ص���ار ع����ىل دول م���ح���ور امل���ق���اوم���ة 
مرتافقاً مع تصعيٍد صهيويّن ثّمة مؤّشرات تعيد 
خ��ي��ار ال��ّت��ص��ع��ي��د ل��ل��واج��ه��ة وف���ق���اً ل��ث��واب��ت وق��واع��د 
رس����خ����ت����ه����ا ق��������وى امل������ق������اوم������ة ت�����ق�����ول ف����ي����ه����ا اس�����م�����ع ي��ا 
بايدن إّن ما عجز عن تحقيقه وإنجازه األمرييك 
واالس�����������رائ�����������ي�����������يّل يف ال���������ح���������رب ل���������ن ي�����ح�����ّق�����ق�����ه ب�����ف�����رض 
العقوبات وال��ح��ص��ار وإّن م��ا ي��ل��وح ب��ه م��ن تهديد 
بنشر ال��ف��وىض س��ي��ؤّدي إىل إخ��راج��ه م��ن املنطقة 
مهزوماً منكسراً ال سّيما يف لبنان حيث التاريخ 
ي��ش��ه��د أّن م��ن ه���زم أم��ري��ك��ا ع���ام 1982 ل��ن يعجز 
ع���ن دح���ره���ا يف ع����ام 2023 وأّن ق��ب��ض��ات ال���ّرج���ال 
التي حّققت انتصارات عامي 2000 و 2006 هي 
نفس القبضات التي ستذّل الجيش ال��ذي قيل 

بأّنه ال يقهر وستهشم صورته.
#كاتب واعامي لبناين

احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

سيكولوجية األنظمة 
العربية املستبدة..

 
ك������ل امل�������ؤش�������رات امل������اورائ������ي������ة ت����ش����ر أن س���م���اء 
ال����ع����ال����م ال����ع����رب����ي م��ت��ل��ب��د ب���ال���س���ح���ب وال���غ���ي���وم 
ال���داك���ن���ة ال����س����واد، وه�����ذا ب��س��ب��ب ال��س��ي��اس��ات 
الخاطئة واألنظمة الدكتاتورية املستبدة ويف 
ظ���ل اخ���ت���اط األوراق ال���ص���ف���راء م���ع ال��ح��م��راء 
تضيع الحقوق والحريات وتتصارع ثعابني 
ال���ع���م���ال���ة وامل�����أزوم�����ني ل��ن��ه��ب ث�������روات وخ�����رات 
األوطان ثاثية مقيتة من القمة إىل القاعدة 
سموم ناقعة يف زم��ن ال��ص��راع��ات والنعرات 
وال���������������والءات ال���ض���ي���ق���ة ف���ي���ه���ا ت���ن���ك���ش���ف أغ���ط���ي���ة 
امل����ج����ت����م����ع وت������ت������ع������رى ال�����ت�����ن�����اق�����ض�����ات وارت�����ف�����ع�����ت 
األصوات باملنكرات وصار زعيم القوم أرذلهم 
وأُك�����رم ال��رج��ل م��خ��اف��ة ش���ره وان��ت��ش��ر الفساد 
يف ال���������ر وال������ب������ح������ر ب�����م�����ا ك����س����ب����ت أي������������دي ال�����ن�����اس 
ليذيقهم ب��أس بعضهم بعضاً وس��اد الهرج 
واملرج أي "القتل بني الناس" وكرت معاول 
الهدم والناس يف غفلة عن أمرهم وما جور 
ال���ح���ك���ام ووالي�������ة ال���ف���اس���دي���ن إال ب��س��ب��ب ج���رم 
الرعية والناس قال عزوجل: )وكذلك نويل 
ب���ع���ض ال���ظ���امل���ني ب���ع���ض���اً ب���م���ا ك����ان����وا ي��ك��س��ب��ون( 

األنعام "129".
وه���ك���ذا ت��ظ��ل ص�����راع األح������داث وامل���ص���ال���ح يف 
ح�����ال�����ة ج����ي����ش����ان وغ�����ل�����ي�����ان ح����ت����ى ت����ن����ه����ار ب����راق����ع 
ال������ع������م������ال������ة وي���������ه���������رب ال�������ع�������م�������اء إىل أوك���������اره���������م 
م�����ت�����ذرع�����ني ب�����أوه�����ام�����ه�����م امل�����ري�����ض�����ة وأح����ام����ه����م 
ال����ب����اه����ت����ة، ال������واق������ع ال����ع����رب����ي ال�����ي�����وم م���ش���ح���ون 
ب���ال���ن���ك���ب���ات امل���ت���اح���ق���ة ال����ت����ي ت��ع��ي��ش��ه��ا م��ع��ظ��م 
ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة ب��س��ب��ب ال���ن���ع���رات ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
والعصبيات الشعواء التي جلبت للشعوب 

امل���������������آيس وامل��������ح��������ن، 
وه����������������ك����������������ذا أص��������ب��������ح 
ح����������ك����������ام وزع����������م����������اء 
ال��������ع��������رب ب�������������داًل أن 
ي���������رت���������ق���������وا ب����ن����ه����ض����ة 
وب�����������ن�����������اء اإلن����������س����������ان 
ب����اع����ت����ب����اره أس�����اس 
وم���ح���ور العملية 
ال���������������������ت���������������������ن���������������������م���������������������وي���������������������ة 
االق������������������ت������������������ص������������������ادي������������������ة 
إذ  ال�����������������ش�����������������ام�����������������ل�����������������ة 
ب����������������دأوا ب����ت����أس����ي����س 
أوط���������ان ل���ذوات���ه���م 
ول���������������������������������ذوي���������������������������������ه���������������������������������م 
وأق������ام������وا ج����س����وراً 
ح��دي��دي��ة بينهم، 
وب�����������ني ش����ع����وب����ه����م 
ل�������������������رته�������������������ي�������������������ب�������������������ه�������������������م 
وت���������������خ���������������وي���������������ف���������������ه���������������م 
وتظل أح��داث ما 
ي������س������م������ى ب���������ث���������ورات 
"ال����������������ي����������������اس����������������م����������������ني" 
م��������ج��������رد أض������غ������اث 
أح�������������������ام وأوه�������������������ام 
ل����������و ع�������������رف ال�������ذي�������ن 
أض����������������������������اع����������������������������وا ع��������ىل 
شعوبهم ع��ق��وداً 
م������������������������������������ن ال������������������������وه������������������������م 

الختاروا نهايتهم بأنفسهم بداًل أن يعيشوا 
يف منايف التشرد والضياع.

ويف ظ��ل األن��ظ��م��ة ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة املستبدة، 
ويف زم�����������ن ال����������ح����������روب ال������ط������اح������ن������ة ت�����ط�����ف�����و ع���ىل 
ال�������س�������ط�������ح ع���������ي���������وب امل������ج������ت������م������ع������ات ون�����ق�����ائ�����ص�����ه�����ا 
وت��ن��اق��ض��ات��ه��ا وي��ت��م ت��زي��ي��ف ال��ت��اري��خ وح��ق��ائ��ق��ه 
وت��ش��وه ال��ه��وي��ات، وت��ط��م��س ال��ق��ي��م وامل��ب��ادئ 
واألخاق، ويصبح كل يشء يف الحياة غريباً 

وصادماً.
وي�����ظ�����ل ال����ع����ق����ل ال�����ب�����ش�����ري يف ح�����ال�����ة ه����ذي����ان 
وت����وه����ان غ����ر ق������ادر ع����ىل اس���ت���ي���ع���اب م��ج��ري��ات 
األح�����داث امل���ؤمل���ة وال���ح���ري���ات امل��ك��ب��ول��ة، وتبقى 
ع���ق���ول ال���ع���م���اء ت��س��ب��ح يف ب���ح���ر ال��ت��ن��اق��ض��ات 
امل������ع������ق������دة وت�����ل�����ه�����ث وراء م����ص����ال����ح����ه����ا ال�����ذات�����ي�����ة 
وم��ن��اف��ع��ه��ا امل����اورائ����ي����ة، وه����ك����ذا ي���ظ���ل ال���ص���راع 
ال����س����رم����دي ب����ني ال���ف���ك���ر وال����ح����ري����ة وال���س���ي���اس���ة 
يف ت������واص������ل ال������ات������واص������ل ط�����امل�����ا ه�����ن�����اك أن���ظ���م���ة 
ديكتاتورية مستبدة وجائرة ألن أمواج الفكر 
دوماً يف صراع مع أمواج السياسة والحرية 
وهنا يكر الخصوم وت��زداد الفجوة، ويظل 

الصراع املحتدم سيد املوقف.

صفوة القول:
ي��ظ��ل ال���ص���راع وال��ع��ن��ف وال��ق��م��ع ب���ني الفكر 
والسياسة والحرية قائماً طاملا هناك منافع 
وت����������ب����������ادل م������ص������ال������ح م������ش������رتك������ة ب��������ني ال������ش������رك������اء 
وال��ف��رق��اء وم��ت��غ��رات أزم��ن��ة امل��ص��ال��ح وح��رك��ة 
ال������ت������اري������خ وي����ب����ق����ى ال����ت����غ����ي����ر ص����ف����ة م������ن ث����واب����ت 
ال������وج������ود وال�������ق�������ادم م����ج����ه����ول ال������زم������ان وامل����ك����ان 
وال������ق������اف������ل������ة رغ�����������م ح�����م�����ول�����ت�����ه�����ا ال�����ث�����ق�����ي�����ل�����ة وب����ع����د 
امل����س����اف����ات ت���ش���ق ف����ي����ايف ال����ص����ح����راء رغ������م ق��ي��ظ 
األج���������������واء ووع���������������ورة ال������ط������ري������ق، وإن�������م�������ا ال�����ع�����رة 
بالخواتيم وإن كانت الخاتمة حتى اللحظة 

مجهولة الزمان واملكان والهوية.

خالصة اخلالصة:
ال���ع���ال���م ال����ي����وم ي���ت���ج���ه ن���ح���و م���رح���ل���ة خ��ط��رة 
وق�����اص�����م�����ة، وم�������ا ي�����ج�����ري يف ك����ث����ر م�����ن ال�������دول 
ي��ش��ر إىل أح�����داث ص���ادم���ة ون���زاع���ات قاصمة 
وهذا نتاج الظلم وانتشار الفساد الذي عم 
الر والبحر حتى اقشعرت األرض وأظلمت 
ال���س���م���اء وم��ح��ق��ت ال����رك����ات وق���ل���ت ال���خ���رات 
وقست القلوب، فأذن مؤذن بليل باء قد 
أدلهم ظامه واشتد أنينه فاستحكم الداء 
وعز الدواء يكفي ما يجري اليوم من حوادث 
وعقوبات ترونها رأي العني.. فالسعيد من 
وع���ظ ب��غ��ره وص���دق ع��زوج��ل ال��ق��ائ��ل: )أف��ل��م 
ي��س��روا يف األرض فينظروا كيف ك��ان عاقبة 
الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 

أمثالها( محمد "10".
اع������دل������وا ع�����ن ط����ري����ق ال�����ض�����ال ق����ب����ل أن ي��ع��م 
ال����ع����ذاب ال���ص���ال���ح وال���ط���ال���ح ف���ه���ل م����ن رج����وع 

إىل الله أم عىل قلوٍب أقفالها.

األن�����������ظ�����������م�����������ة   
ال���������ع���������رب���������ي���������ة ف�����ي 
م�����ع�����ظ�����م ال������������دول 
ال���ع���رب���ي���ة م���ازال���ت 
غ��ارق��ًة ف��ي أوح���ال 
ال���دي���ك���ت���ات���وري���ات 
ال��������ن��������رج��������س��������ي��������ة، 
وال�����������������ت�����������������ي�����������������ارات 
ال���������������ف���������������ك���������������ري���������������ة 

املتشددة
ال����ف����ك����ر  ب���������ن    
وال������������س������������ي������������اس������������ة 
واحل�������ري�������ة ص������راع 
س����رم����دي ث��اث��ي��ة 
م�������ت�������ازم�������ة ح���ت���ى 

قيام الساعة

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

أعمال نكراء بني يدي 
ذكرى معجزة اإلسراء

بالرغم من ثبوت عروبة أرض فلسطني وفق 
الثقات م��ن امل��ؤرخ��ني، ف���إَنّ بيت امل��ق��دس تتمتع 
بأهمية استثنائّية ل���دى أم��ت��ن��ا اإلس��ام��ي��ة، ألَنّ��ه��ا 
ت��ض��م ب���ني ج��ن��ب��ي��ه��ا امل��س��ج��د األق�����ى م���س���رى خر 
الورى ومنطلق عروجه -صىل الله عليه وسلم- 

إىل السماوات العىل.
وُت��ع��د ح��ادث��ة اإلس�����راء وامل���ع���راج ال��خ��ارق��ة التي 
ح��دث��ت سنة 621 للمياد -ب��ال��ت��زام��ن م��ع الليلة 
الفاصلة ب��ني السنتني ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة والثانية 
ع�������ش�������رة ل����ب����ع����ث����ت����ه امل�������ط�������ه�������رة- واح����������������دة م��������ن أع����ظ����م 
�����ده امل���وىل -ج���ل وع���ا- ب��ه��ا عىل  امل��ع��ج��زات ال��ت��ي أَيّ
ق���وى ط��غ��ي��ان ذل���ك ال���زم���ان ممثلة ب��ك��ف��ار قريش 
الذين ظلوا -عىل مدى ١٣ عاًما- يعملون آملني 
ِهِهمۡ َوَيأَۡبى ٱلَلُّه إآَِلّ  )أَن ُيطِۡف�ُٔواْ ُنوَر ٱلَلِّه ِبأَفَۡوٰ
ِفُروَن( سورة التوبة  أَن ُيِتَمّ ُنوَرُهۡ َوَلوۡ َكِرَه ٱلَۡكٰ

من اآلية: )٣٢(.
وق��د مثلت تلك املعجزة التي ارتبطت ب���»أوىل 
ال��ق��ب��ل��ت��ني وث����ال����ث ال���ح���رم���ني( ح����اف����ًزا ل�����دى ع��م��وم 
امل��س��ل��م��ني ل��ت��ط��ه��ره -ِس���ل���ًم���ا- م���ن دن���س املحتلني 
ال������روم������ان يف إط�������ار ت���ط���ه���ر امل����دي����ن����ة امل����ق����دس����ة ال���ت���ي 
ف����ت����ح����ت ذراع�������ي�������ه�������ا ع����������ام ٦٣٦ م������ي������ادي������ة ل���ل���ف���ت���ح 

اإلسامي يف عهد ثاين الخلفاء الراشدين.
وم��ن��ذ ذل���ك ال��ح��ني ال���ذي دخ���ل امل��س��ل��م��ون فيه 
ب��ي��ت امل���ق���دس ف��ات��ح��ني ح��ظ��ي��ت امل���دي���ن���ة ال��ق��دي��م��ة 
وم��ق��دس��ات��ه��ا اإلس��ام��ي��ة ب��إع��م��ار وت��ط��وي��ر وعناية 
حكام وأمراء ووالة املسلمني، إىل أْن بلغ التمزق 
وال��ض��ع��ف ب��أم��ة اإلس����ام -نتيجة م��ط��ام��ع ال���والة 
وال������ح������ك������ام- م����س����ت����وى أه����ل����ه����ا ل������ان������ه������زام س��ق��ط��ت 
املدينة املقدسة عام ١٠٩٩ ميادية فريسة يف 
أي����دي ال��ص��ل��ي��ب��ي��ني  ال��ذي��ن ارت��ك��ب��وا م��ذب��ح��ة رهيبة 

صار ضحيتها معظم سكانها.
أما مقدساتها -ويف مقدمتها املسجد األقى 
وم����س����ج����د ق����ب����ة ال�����ص�����خ�����رة- ف����ق����د ط����ال����ه����ا -يف ظ��ل 
ذلك االحتال الصليبي الخسيس- من التنصر 
وال���ت���دن���ي���س م���ا ال ي��خ��ط��ر ع���ىل ب����ال إب���ل���ي���س، وق��د 
ظلت تعاين واقع الذل واملهانة مدة ٨٨ سنة. 

ول�������م ت����ق����م يف ال�����ح�����رم األق���������ى امل�����ب�����ارك»ال�����ح�����رم 
ال���ق���ديس ب��أك��م��ل��ه( -ط��ي��ل��ة ت��ل��ك ال���ف���رتة ال��زم��ن��ي��ة- 

فريٌة أو نافلة.
ع ال��������ق��������دس  ويف ت��������ل��������ك األث��������������ن��������������اء وب����������ع����������د ت��������������ج��������������ُرّ
وامل����ق����دس����ي����ني ح��������وايل ت���س���ع���ة ع�����ق�����وٍد م�����ن ال���ب���ؤس 
والعناء كان الله -سبحانه وتعاىل- قد هيأ قائًدا 
���ا ي���ح���رر امل���دي���ن���ة امل���ق���دس���ة م���ن رب����ق االح���ت���ال  رب���ان���ًيّ
ويطهر أوىل القبلتني وث��ال��ث الحرمني ومسرى 
��اد  خ��ات��م األن��ب��ي��اء وس��ي��د امل��رس��ل��ني م���ن رج���س ع��َبّ
��ن ال��س��ل��ط��ان ال��ن��اص��ر ص��اح   ال��ص��ل��ي��ب، ف��ق��د ت��م��َكّ
الدين األيوبي يوم السبت ٢٥ ربيع الثاين ٥٨٣ 
ه� املوافق ٤ يوليو ١١٨٧م -بعد إعداده العّدة 
وأخ����ذه ب��األس��ب��اب- م��ن م��اق��اة الصليبيني -ب��ني 
ال��ن��اص��رة وط��ري��ا- ملحًقا بهم هزيمة ساحقة، 
ل��ت��ت��ح��ر ع���ىل ي����ده ب��ي��ت امل���ق���دس ب���اإلض���اف���ة ت��ح��ري��ر 

مناطق تم احتالها يف أوقات سابقة.
وع����اد األق����ى امل���ب���ارك ي����ؤدي رس��ال��ت��ه ال��دع��وي��ة 
اإلس�����ام�����ي�����ة ال����س����ام����ي����ة، ح����ت����ى دَبّ ال�������ص�������راع ب��ني 
ح����ك����ام ال���ب���ي���ت األي������وب������ي ال����اح����ق����ني ل���ع���ه���د ص���اح 
ال���دي���ن ال����ذي ع����ُرف ب��ال��ع��ه��د ال��ذه��ب��ي ع����ادت بيت 
امل��ق��دس وامل��س��ج��د األق���ى امل��ب��ارك ل��ل��وق��وع -م��رة 
أخ��رى- يف أسر االحتال الصليبي، حتى تحررا 
ع����ام ١٢٥٠ ون�����اال م���ن اه��ت��م��ام��ه��م م���ا ن�����االه من 
ح���ك���ام امل��س��ل��م��ني ال���س���اب���ق���ني، ل���ي���ئ���ول ح���ك���م ت��ل��ك 
امل��دي��ن��ة وخ��دم��ة امل��س��ج��د األق����ى وإدارة ش��ؤون��ه 
ع���ام ١٥١٦ م��ي��ادي��ة، فينعما ب��وض��ع مستقر 

بل مزدهر لثاثة قرون أو أكر.
ب��ي��د أَنّ ش��ع��ور ال��غ��رب الصليبي ب��خ��س��ران غر 
م���ح���دود ن��ت��ي��ج��ة إف���ش���ال ال���س���اط���ني ال��ع��ث��م��ان��ي��ني 
م��ا ك��ان��وا ي��ب��ذل��ون��ه -يف سبيل ال��ن��ي��ل م��ن اس��ت��ق��رار 
ة- من جهود  بيت املقدس وفلسطني بصفة عاَمّ
ق���د ح��م��ل ال���ب���ل���دان ال��غ��رب��ي��ة ع���ىل ال��ت��س��اب��ق لفتح 
ق��ن��ص��ل��ي��ات يف ال���ق���دس ات���ض���ح -يف م���ا ب���ع���د- أن��ه��ا 
مجرد وكاالت الستجاب اليهود إىل فلسطني، 
يك ي���ح���ق���ق���وا ن���س���ب���ة س���ك���ان���ي���ة ت���ن���اف���س ال��ج��ن��س��ي��ة 

العربية الفلسطينية.
وب���ع���د ان���ت���ه���اء ال���ح���رب ال��ع��امل��ي��ة األوىل ب��ه��زي��م��ة 
الدولة العثمانية ضمن هزيمة دول املحور عام 
١٩١٨ ال��ت��ي ك���ان م��ن نتائجها وق���وع فلسطني 
تحت االنتداب الريطاين، كان صهاينة اليهود 
ق��������د ح�����ص�����ل�����وا ع����������ام ١٩١٧ م��������ن »أم ال��������ش��������رور« 
ب����ري����ط����ان����ي����ا ع������ىل ال������وع������د امل�������ش�������ؤوم امل����س����م����ى »وع������د 
ب����ل����ف����ور« ال�������ذي ض���م���ن ل����������»آل ص����ه����ي����ون« م���س���ان���دة 
��ا-  ك��ام��ل��ة م���ن ال��ري��ط��ان��ي��ني إىل أن أع��ل��ن��وا -رس��م��ًيّ
ع���ن إن���ش���اء ك��ي��ان��ه��م ال��ل��ع��ني ع���ىل ج����زء م���ن أرض 
فلسطني عام ١٩٤٨ الذي لم يلبث أن توسع 
وأصبح دولة ذات مساحة واسعة وقوة رادعة 
بعد ح��رب ح��زي��ران ١٩٦٧ ال��ذي الحق خالها 
-ويف ظرف ٦ ساعات- الهزيمة بأربعة جيوش 

عربية مجتمعة.
وق���������د ُف�����ت�����ح�����ت -ن����ت����ي����ج����ة ت�����ل�����ك ال��������ح��������رب- ش���ه���ي���ة 
ك���ي���ان االح�����ت�����ال الس���ت���ي���ط���ان م����ا ب���ق���ي م����ن ال���وط���ن 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي وت������ه������وي������د امل�������ق�������دس�������ات اإلس�����ام�����ي�����ة 
وعىل رأسها املسجد األقى الذي بات يتعَرّض 
القتحامات قطعان املستوطنني املتطرفني وتكرار 
ما يمارسونه يف حرمه الطاهر -صباح مساء- من 
أعمال نكراء، عىل غرار االقتحامات التي حدثت 
-توالًيا بني يدي ذكرى معجزة اإلسراء- الثاثاء 
واألرب���ع���اء وال��خ��م��ي��س م��ن األس���ب���وع امل����ايض التي 
قادها بعض أعضاء أشد حكومات الكيان تطرًفا 
ويمينية وأحيطت بحماية مشددة من األجهزة 
ال���ع���س���ك���ري���ة واألم����ن����ي����ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة م��ك��ن��ت��ه��م م��ن 
القيام بجوالت استفزازية شملت كافة ساحات 
وأنحاء مسرى املصطفى بما فيه ذلك »مسجد 
ق��ب��ة ال��ص��خ��رة« و»امل��س��ج��د األق�����ى« وم���ن ت��أدي��ة 
م��ا اع��ت��ادوا تأديته -يف م��ع��رض تحديهم ملشاعر 

املسلمني- من طقوس تلمودية.
ب�������ي�������ن�������م�������ا م�������ن�������ع�������ت ق���������������������وات االح���������������ت���������������ال امل������ص������ل������ني 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن دخ�����ول ال���ح���رم ال���ق���ديس إي���اه 
ألداء ف�����������روض ال��������ص��������اة، م�����ت�����خ�����ذًة م�������ن أك������ذوب������ة 
ال���ت���دق���ي���ق يف وث����ائ����ق إث����ب����ات ال���ش���خ���ص���ي���ات ذري���ع���ة 
الس��ت��ه��داف ع���دد م���ن أول���ئ���ك امل��ص��ل��ني ب��االع��ت��ق��ال 
واستهداف عشرات املنازل الفلسطينية باإلزالة 

بل الزوال.
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شرف الهادي

يف ال�������ذك�������رى ال����س����ن����وي����ة الس����ت����ش����ه����اد ال����س����ي����د ال�����ق�����ائ�����د ح��س��ني 
بدرالدين الحويث سام الله عليه محاولة لكتابة عن جهاده 
وتضحياته تجاه اإلنسان من أين يبدأ وكيف ينتهي، البداية 
صعبة والنهاية أصعب مهما كتب الكاتب املتمرس فإنه لن 
يصل إىل كل وال جزء من تضحياته وجهاده الحديث والكتابة 

عن السيد حسني هو الحديث عن اإلنسان 
ال������ذي ج���س���د ك����ل م���ع���اين اإلن���س���ان���ي���ة ال��س��ي��د 
الشهيد القائد عندما تحرك كان ينظر إىل 
التحرك كأداء واجب ديني وتكليف شرعي 
أوجبه الله تعاىل عىل كل مؤسس لم يكن 
ت��ح��رك��ه م���ن أج����ل ش���ه���ره وس��ل��ط��ة وال ي��ري��د 
جاه وثروة تحرك وحيداً مع ثلة قليلة من 
امل��ؤم��ن��ني ول���م يهتم ب��اإلم��ك��ان��ي��ات وال بما 
س��ي��واج��ه م��ن ال��ص��ع��وب��ات ألن���ه توكل 
عىل مواله كان يؤمن بأنه مع الحق 
بدأ تحركه بإلقاء املحاضرات عن 
ق����������درة ال�����ل�����ه وع����ظ����م����ت����ه وم���ع���رف���ت���ه 
وكانت محاضراته عليه السام 
ت�������ام�������س ال���������واق���������ع ول�������ه�������ا ش�����واه�����د 
ي���������راه���������ا ال������ج������م������ي������ع وك���������������ان ي�����ح�����دث 

ال�������ن�������اس ب����ل����غ����ة ب����س����ي����ط����ة ي����ف����ه����م����ه����ا امل����ت����ل����ق����ي امل���ت���ع���ل���م 
وغ����ر امل��ت��ع��ل��م ل���ذل���ك ص���دق���ه ال���ن���اس وال���ت���ف���وا ح��ول��ه 

وناصروه.
ك��������ان ال����س����ي����د ال����ش����ه����ي����د س��������ام ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه وب�����م�����ا أل����ه����م����ه ال���ل���ه 
بعيد ال��ن��ظ��ر ف��وج��ه ك��ل ه��م��ه وت��ح��رك��ه ن��ح��و أم��ري��ك��ا الشيطان 
األكر فأطلق الشعار املكون من خمس كلمات "الله اكر، 
املوت ألمريكا، املوت إلسرائيل، اللعنة عىل اليهود، النصر 
ل��إس��ام" وق���ال حينها اص��رخ��وا يف هذا 
امل���ك���ان وح���دك���م وس���ت���ج���دون م���ن ي��ص��رخ 
م������ع������ك������م يف أم����������اك����������ن أخ�����������������رى ك�������ن�������ا ن�����ق�����ول 
ح��ي��ن��ه��ا أي����ن أم���ري���ك���ا م��ن��ا ووق�����ف ال��ج��م��ي��ع 
ض�����ده ح���ت���ى ب���ع���ض ال���ع���ل���م���اء ويف األخ����ر 
ك����ان ل��ه��ذا ال��ش��ع��ار أث����ره ال��ك��ب��ر وح��رك��ت 
أمريكا عمائها ملحاربته وإرسال حمات 
تلو حمات ولكنه صمد حتى استشهد.
ي�����ق�����ول ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ح���ف���ظ���ه ال���ل���ه 
يف خ���ط���اب���ه ب��م��ن��اس��ب��ة ال����ذك����رى ال��س��ن��وي��ة 
ل��ل��ش��ه��ي��د "ن��س��ت��ل��ه��م م���ن ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د 
أع���ظ���م ال��������دروس وأه������م ال���ص���ر ن��س��ت��ل��ه��م 
م��ن��ه أن ن��خ��ى ال��ل��ه ف���وق ك���ل يشء بما 
ي��ج��ع��ل��ن��ا ال ن���ب���ايل أب������دا ب����ج����روت ال��ط��غ��اة 
والظاملني واملستكرين اللهم إنا نشهدك 
أن السيد حسني ق��د أدى��األم��ان��ة وج��اه��د يف الله ح��ق الجهاد 

فأجزه اللهم عنا خر الجزاء.

اسمع يا بايدن

شوقي عواضة #

في الذكرى السنوية للشهيد القائد

ضمن هذا الخطاب خصص السيد عبد امللك بدر الدين الحويث ثماين 
دقائق، رسم فيها معادالت ومامح املرحلة املقبلة.

ب��ع��د ق���راب���ة خ��م��س��ة أش���ه���ر م���ن امل����ف����اوض����ات، وم����ن دون ن��ت��ائ��ج عملية 
ملموسة، قّدم السيد عبد امللك بدر الدين الحويث ما يمكن توصيفها 
ب���� "ال���ف���رص���ة األخ�������رة" ل�����دول ال����ع����دوان وال���وس���ي���ط ال���ع���م���اين، ب����أن س��رك 
امل���ف���اوض���ات ال��ط��وي��ل ال ي��م��ك��ن أن ي��س��ت��م��ر إىل م���ا ال ن��ه��اي��ة م���ن دون حل 

امللف اإلنساين أواًل وقبل كل يشء.  
ج������اء ذل������ك ض���م���ن خ����ط����اب اس���ت���م���ر ل���س���اع���ني إال ث���ل���ث ت����ح����دث ف���ي���ه ع��ن 
الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث يف ذكرى استشهاده، وفند فيه 
العناوين األمركية الزائفة، واستعرض أساليب استهدافها أمتنا، كما 
َشَرّح مظاهر الصراع الحضاري ضد أمتنا، وكيف ينبغي مواجهة ذلك.

ضمن هذا الخطاب خصص السيد عبد امللك بدر الدين الحويث ثماين 
دقائق، رسم فيها معادالت ومامح املرحلة املقبلة بعد ثماين سنوات 

من الحرب وقّدم الفرصة األخرة لدول العدوان. 
ويف الدقائق الثماين ما قبل األخ��رة من الخطاب، وّج��ه السيد عبد 
امل��ل��ك، ثماين رس��ائ��ل جمعت م��ا ب��ني التوضيح وتبديد الغموض حول 
م���س���ار امل����ف����اوض����ات، وت��ش��خ��ي��ص امل���رح���ل���ة يف ال���ي���م���ن، وال���ش���ك���ر ل��س��ل��ط��ن��ة 
ع��م��ان، التحذير وال��ن��ص��ح، وال��ت��ل��وي��ح، ال��ط��م��أن��ة، وال��دع��وة إىل اليقظة 
والجاهزية واالستنفار الشعبي تحّسباً ملا هو مقبل. كاشفاً ألول مرة 
عن نوعية الساح الذي استخدمته القوات املسلحة يف عملية حماية 

الروة يف حضرموت. 
يف رس��ال��ت��ه األوىل، ب����ّدد ال��س��ي��د ع��ب��د امل��ل��ك ح��ال��ة ال��غ��م��وض ال��ح��اص��ل��ة 
عن مسار املفاوضات الثنائية املعقدة بني صنعاء والرياض وأوضح أنه 
"ليس هناك اتفاق هدنة" خ��ال األشهر التي أعقبت نهاية الهدنة يف 
الثاين من تشرين الثاين/أكتوبر 2022، وأّن "املرحلة مرحلة حرب" رغم 
ما سادها من "انفراجة إنسانية بسيطة يف الحصار، وخفض للتصعيد 

العسكري املتبادل".
أما الرسالة الثانية فكانت رسالة شكر للوساطة العمانية، ومنحهم 
ال����ف����رص����ة ال���ك���اف���ي���ة يف ن����ج����اح م���س���اع���ي���ه���م، ك���م���ا ق�������ّدر ل���ه���م ت���ع���ام���ل���ه���م م��ع 

الشعب اليمني بمبدأ حسن الجوار. 
يف املقابل وج��ه السيد عبد امللك يف رسالته الثالثة النصح والتحذير 
معاً لدول العدوان، بأّن "صرنا سينفد إذا لم تبادروا للتفاهم الجاد 
وال��ع��م��يل يف امل��ل��ف اإلن��س��اين وامل��ع��ي��يش"، م��ل��ّوح��اً يف رس��ال��ت��ه ال��راب��ع��ة، ب� 
"خيارات ضاغطة" يف حال نفد الوقت من دون التفاهم العميل عىل 

اس����ت����ح����ق����اق����ات ال����ش����ع����ب وح����ق����وق����ه يف 
ثروته من النفط والغاز وغرها. 

م�����ع�����ززاً ذل������ك ب���خ���ام���س���ة وس����ادس����ة 
ج������ّدد ف��ي��ه��م��ا أن�����ه "ال ي��م��ك��ن ال��ق��ب��ول 
ب��ح��رم��ان شعبنا م��ن ث��روت��ه الوطنية 
يف االستحقاقات املتعلقة باملرتبات 
وال�����������خ�����������دم�����������ات ال��������ع��������ام��������ة ... وأن�����������������ه ال 
ي���م���ك���ن أن ن���ت���ج���اه���ل امل����ل����ف اإلن����س����اين 
ول����ن ن��س��ك��ت ع��ل��ي��ه ول����ن ن��ض��ّي��ع ه��ذه 
األولوية لحساب أي أولوية أخرى"، 
م������ش������رتًط������ا ذل���������ك ب�����اع�����ت�����ب�����ار "أن امل����ل����ف 
اإلن�����س�����اين ه����و م���ف���ت���اح ال�����س�����ام، وأن 
غ��اي��ة ال���س���ام ه����ي: "إن���ه���اء ال���ع���دوان 

والحصار واالحتال". 
وأم���������������ام م�����س�����اع�����ي ق����������وى ال��������ع��������دوان 

ل���ت���ري���د ع���زي���م���ة ال����ش����ع����ب، وإل����ه����ائ����ه وإش����غ����ال����ه ب���ق���ض���اي���ا ه���ام���ش���ي���ة، يف 
مقابل تحركاتها املشبوهة، عسكرتها للميلشيات، وتشكيلها تحت 
م��س��م��ي��ات م����ن ق��ب��ي��ل "درع ال����وط����ن وغ����ره����ا" ن���ّب���ه ال���س���ي���د ال����ح����ويث إىل 
ض����رورة " ال��ي��ق��ظ��ة ورف���ع ال��ج��اه��زي��ة ت��ح��س��ب��اً ألي اح��ت��م��االت مقبلة قد 

يكون من بينها عودة التصعيد والحرب العسكرية.  
م��ن خ���ال ه���ذه ال��ن��ق��اط ال��ث��م��اين ي��م��ك��ن اس��ت��ن��ت��اج ع���دة أم����ور يف غاية 

األهمية وهي عىل النحو التايل: 
أواًل: أن ه�����ذه ال����رس����ائ����ل ق����د ت����ك����ون ب���م���ث���اب���ة ال���ف���رص���ة األخ��������رة ل����دول 
ال��������ع��������دوان، م�����ن رج�������ل ال�����ق�����ول وال����ف����ع����ل ب����ع����ي����داً ع�����ن امل�������ن�������اورة وال���ل���ع���ب 
بالوقت؛ ألنها جاءت ألول مرة منذ ما يقارب خمسة أشهر خلت من 
املفاوضات الثنائية بني صنعاء والرياض سواء يف صنعاء أو مسقط، 
ع���ىل ل���س���ان رج����ل ق����ول وف���ع���ل وص���اح���ب ق�����رار )ال���س���ي���د ع��ب��د امل���ل���ك ب��در 

الدن الحويث(. 
ثانياً: تفويتاً للفرصة عىل النظام السعودي الذي يحاول أن يقّدم 
نفسه وسيطاً ال طرفاً يف املفاوضات، وقد جاء شكر السيد لسلطنة 
عمان، لتأكيد أن املفاوضات بني الرياض وصنعاء بوساطة عمانية 

بالدرجة األوىل. 
ث����ال����ث����اً: ق���ط���ع���اً ل���ل���ط���ري���ق ع����ىل أي م���س���اع أم���رك���ي���ة س���ع���ودي���ة أم��م��ي��ة، 
لجرجرة النقاشات إىل أي ملفات أخرى قبل البت يف امللف اإلنساين 

وحسمه، ويتضح ذلك من خال الرتكيز عىل أولوية امللف 
اإلنساين باعتباره "مفتاح الحل"، وليس الحل كله.  

ص���ن���ع���اء ت����ف����اوض م����ن م���وق���ع ق�����وة ال م����ن م���وق���ع ض��ع��ف، 
وال ت���زال يف ي��ده��ا "خ��ي��ارات ضاغطة" ع��ىل دول ال��ع��دوان، 
واألب����ع����د م����ن ذل�����ك اس���ت���ع���داده���ا "ل���ل���ح���ض���ور ال���ع���س���ك���ري إىل 

جانب الفلسطينيني بحسب املقتضيات واألحداث".
كما أن رسائل التحذير والنصح، كانت حاسمة بأن عىل 
دول ال��دول العدوان أن تلغي من قاموسها الدبلومايس 
التسويف والرهان عىل عنصر الوقت، وأن تبادر ف��وراً إىل 
استغال الفرصة األخرة  بحسم امللفات واالستحقاقات 
اإلنسانية التي ال تقبل التنازل واملساومة بسرعة، وإاّل فإن 
أولوياتها االقتصادية ستكون يف مهب العاصفة اليمنية.  
ويف موازاة هذه الرسائل الحاسمة لدول العدوان، قّدم 
السيد عبد امللك رسائل طمأنة للشعب، تبّدد أي شكوك 
ق��د تتسلل إىل ذه��ن أي م��واط��ن يمني ب��أن ال��ق��ي��ادة والوفد 
الوطني امل��ف��اوض ال يمكن أن يفّرطوا مطلقاً يف تضحيات الشعب، 
وال����ث����واب����ت ال���وط���ن���ي���ة ال���ت���ي اع���ت���ره���ا ال���س���ي���د "خ����ط����وط����اً ح�����م�����راء"، وه���ي 
ال��س��ي��ادة واالس��ت��ق��ال وال���وح���دة وال��ك��رام��ة وال��ح��ق��وق. ب��دل��ي��ل إش��ارت��ه 
أيضاً إىل أن هذه االستحقاقات )املرتبات والحصار عىل امليناء واملطار 
وغ��ره��ا( ليست س��وى مفتاح للسام لغايات إنسانية، ال غاية من 
ال���س���ام، وأن غ���اي���ات ال���س���ام ال��ت��ي ت��ن��ش��ده��ا ص��ن��ع��اء ه���ي ب���ال���ض���رورة: 
"إن�����ه�����اء ال������ع������دوان وال����ح����ص����ار واالح������ت������ال، م����ن دون ال���ق���ب���ول ب���ال���واق���ع 

العسكري الحايل، الذي يراد من خال تقسيم اليمن وتشطره". 
ختاماً وختامه مسك، أن الخطاب والرسائل كانت موّجهة بدرجة 
أوىل إىل دول ال������ع������دوان ب���اع���ت���ب���اره���ا ص���اح���ب���ة ق�������رار ال����ح����رب وال���س���ل���م، 
وب���اع���ت���ب���اره���ا م����ن ت��م��ل��ك األس���ل���ح���ة وال����ط����ائ����رات ال���ت���ي ق��ت��ل��ت ال��ي��م��ن��ي��ني، 
وفتكت بهم ودّمرت بادهم، وأيضاً هي )دول العدوان( من تملك 
القطع البحرية العسكرية لحصار اليمن، وبالتايل ال يمكن الدخول 
يف "س����رك م���ف���اوض���ات" ال أول ل���ه وال آخ����ر م���ع م���ن ال ي��م��ل��ك أي ق���رار 
)امل���رت���زق���ة(، ت��ح��ت أي م��س��م��ى ك���ان���وا، ألن��ه��م يف األول واألخ�����ر م��ج��رد 
ع���م���ال ت��س��ت��خ��دم��ه��م دول ال����ع����دوان ل��ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه���ا وم��ط��ام��ع��ه��ا، 
وال يمكن القبول ألمركا والسعودية واإلم���ارات، أن تدفع بهم إىل 
طاولة املفاوضات، وتنسّل من تبعات الحرب وما جنته بحق اليمن 
واليمنيني عىل مدى ثماين سنوات، من دون أن تدفع الثمن باهظاً.

عدد سكان الشمال البالغ 
حوايل 11مليون نسمة يفوق 
ب���ك���ث���ر ع��������دد س�����ك�����ان ال���ج���ن���وب 
الذي يقارب 2,5مليون نسمة 
وبالرغم من اختاف الكثافة 
ال���������س���������ك���������ان���������ي���������ة ب���������������ني ال��������ش��������م��������ال 
وال���������ج���������ن���������وب ف�������������إن ات������ف������اق������ي������ات 
ل�������ع�������ام 1990م ق���د  ال���������وح���������دة 
ق�������س�������م�������ت م�������ع�������ظ�������م امل�������ن�������اص�������ب 
ال����ح����ك����وم����ي����ة ب�����ال�����ت�����س�����اوي وت����م 
تحديد فرتة انتقالية يتم فيها 
االندماج  وضمن تلك الفرتة 
االنتقالية كانت هناك قرارات 
م��ن أج���ل دع���م الديمقراطية 

يف الباد حيث ازدهرت الصحافة التي كانت حرة إىل 
حد ما قبل ال��وح��دة بينما ظهرت اللجان واملجالس 
واملؤتمرات من جميع األنواع  وظهرت حرية التعبر 
ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت س������ائ������دة يف ال������ري������ف ال�����ش�����م�����ايل ُم�����ن�����ذ ف����رتة 
طويلة داخل املدن أيضاً وبرتدد أكر يف جميع أنحاء 
الجنوب وظلت األح��زاب السابقة يف مكانها كحزب 
املؤتمر الشعبي العام الذي حكم الشمال  والحزب 
االش��������رتايك ال���ي���م���ن���ي  ال������ذي ح���ك���م ال���ج���ن���وب وك������ان ع��يل 

ع�����ب�����د ال������ل������ه ص�������ال�������ح  األم������������ني ال�����ع�����ام 
ل���ل���م���ؤت���م���ر ال���ش���ع���ب���ي ال�����ع�����ام  رئ���ي���س���اً 
و عيل سالم البيض األم��ني العام 
ل���ل���ح���زب االش����������رتايك ال���ي���م���ن���ي  ن���ائ���ب���اً 
ل�������ه  أم�������ا ال�����ط�����رف ال����ث����ال����ث ال���رئ���ي���ي  
امل�����ت�����م�����رك�����ز يف ال������ش������م������ال  ف�����ق�����د ك�����ان 
ح�����������������زب اإلص�������������������������اح أو م�������������ا ُي������س������م������ى  
ال���ت���ج���م���ع ال���ي���م���ن���ي ل������إص������اح ال������ذي 
ك����ان ي���وص���ف يف ك��ث��ر م���ن األح���ي���ان 
ب��������أن��������ه ق�������������وة ق�����ب�����ل�����ي�����ة إس��������ام��������ي��������ة ويف 
ال�������������واق�������������ع ل�����������م ت��������ك��������ن ال��������ق��������ب��������ائ��������ل م����ن 
أق�����������������وى امل���������ؤي���������دي���������ن ل������������إخ������������وان ول�������م 
يكن اإلخ����وان معجبني ب��ال��ع��ادات 
ال��ق��ب��ل��ي��ة ح��ي��ث ك����ان ل��ل��ح��زب م��رك��ز 
ثقل عددي فقط يف بعض مناطق الشمال يف مناطق 
متنازع عليها من ريمة عر تعز نحو البيضاء وكانت 
ه�����ذه امل���ن���اط���ق م���ت���ن���ازع���ا ع��ل��ي��ه��ا ب����ني اإلص��������اح وال���ح���زب 
ال���دي���م���ق���راط���ي ك����ل ح�����زب ي���ري���د ف�����رض ن����ف����وذه يف ه���ذه 
املناطق  وت��م التعرف عىل ثاثة اتجاهات عىل نطاق 
واسع داخل اإلصاح  كل منها دلت عليه شخصية 
قيادية  من القبائل الشيخ عبد الله من حاشد ومن 
اإلخ�������������وان امل����س����ل����م����ني  ي�����اس�����ني ال����ق����ب����اط����ي وع�����ب�����د امل���ج���ي���د 

ال������زن������داين ول����ع����ب ع���ب���د ال�����وه�����اب اآلن���������ي  ال�������ذي ك���ان���ت 
ع���اق���ت���ه ب���ال���رئ���ي���س ج����ي����دة ع�����ىل ال������������دوام  دور س��ك��رت��ر 
الحزب أما محمد اليدومي  الذي ذكرناه يف الفصل 
الخامس  فقد ظل رئيساً لتحرير صحيفة )الصحوة( 
التي أصبحت رسمًيا الصحيفة الناطقة باسم حزب 

اإلصاح .
كانت قوة حزب اإلصاح تكمن يف مجالني 
مختلفني للغاية حيث كان للشيخ عبدالله 
ت��أث��ر ه��ائ��ل يف ش��م��ال ص��ن��ع��اء  وام���ت���د ه��ذا 
ال�����ت�����أث�����ر إىل األس������ف������ل ع������ر ت����ع����ز ف����ق����د ك����ان 
اإلص������������������اح يف ك������ث������ر م���������ن األح�����������ي�����������ان ي�����ن�����أى 
بنفسه عن املؤتمر الشعبي العام ولم 
يكن داعماً له تماماً وكانت له أجندة 
خ�������اص�������ة وط�������م�������وح�������ات ك��������ب��������رة  أم�����������ا يف 
الجنوب فقد كان عىل النقيض من 
ذل��ك فقد  تحدث اإلس��ام��ي��ون عن 
املحرومني الذين اختلفوا بدورهم 

اخ���ت���اف���اً ك���ب���راً ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م وش���ك���ل ال��ف��ق��راء 
ح��ول ع��دن وامل��ك��ا ج���زءاً م��ن ه��ذه ال��دائ��رة االنتخابية 
شكلت من عدد من الشخصيات مثل طارق الفضيل 
وهو نفسه من قدامى املحاربني يف الحروب األفغانية  

وعاد حديثا من املنفى شخصا آخر تماماً. 

داخ��������ل ال�����ج�����ن�����وب  ك����ان����ت ح�����ي�����ازة األرايض م��ش��ك��ل��ة 
رئ�����ي�����س�����ي�����ة  ألن اإلص���������اح���������ات امل�����ن�����اه�����ض�����ة ل�����إق�����ط�����اع يف 
أوائ����ل ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ق��د ط����ردت ك��ب��ار م���اك األرايض 
ب��ح��ي��ث ل��م ي��ع��د ه��ن��اك أي إق��ط��اع��ي يف ال��ج��ن��وب كما 
أدت ان��ت��ف��اض��ات ال��ف��اح��ني إىل ت��ب��ادل ق��ط��ع صغرة 
م���ن األرايض ب���ني ال���ع���ائ���ات وك���ذل���ك ت���م ع����زل ال��ك��ث��ر 
من األرايض وتغرت امللكيات يف فرتة زمنية 
ق��ص��رة و أدى ال��ت��غ��ي��ر يف ق��ي��ادة 
الحزب يف عدن إىل إعادة توزيع 
حقوق اإلسكان وكانت العديد 
م�������ن ال�������ع�������ق�������ارات ت����ح����م����ل ل�����وح�����ات 
تقول بأنها ُمنحت ل�شهيد وكانت 
ه���ن���اك ال���ع���دي���د م���ن امل���ط���ال���ب���ات ال��ت��ي 
ط���ال���ب���ت ب����إع����ادة إح����ي����اء امل���ن���ح���ة وك����ان 
امل������س������ت������ف������ي������دون م��������ن امل������ن������ح������ة أن����ف����س����ه����م 
غ�����ال�����ب�����اً م�������ا ي����ت����ن����ق����ل����ون م�������ن ه���������ذه امل������ن������ازل 
وي���ؤج���رون���ه���ا ل���ل���غ���ر  ي���ج���م���ع���ون اإلي���ج���ار 
كل شهر  كما تم تقديم املطالبات أيضاً 
ألول�����ئ�����ك ال�����ذي�����ن ي���ع���ي���ش���ون ه����ن����اك اآلن يف 
الريف واملدينة عىل حد سواء كان هناك عادة عدد 
ك��ب��ر م���ن امل��ط��ال��ب��ني ب��م��ن��زل أو أرض زراع���ي���ة كمنحة 

حكومية... يتبع
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ه������������������ن������������������اك ح������������������������������������دود ل������������������ه������������������ذه ال�����������ص�����������ف�����������ائ�����������ح                                                                                                                
فقد تكون إما تقاربية أو تباعدية أو حدود 
انتقالية كما يمكن ان تكون الحركة عىل 
ه�����������ذه ال����������ح����������دود ب���������ن ص�����ف�����ي�����ح�����ة ق���������اري���������ة م���ع 
ص��ح��ي��ف��ة ق���اري���ة او ب���ن ص��ف��ي��ح��ة ق���اري���ة مع 

صحيفة محيطية او بن 
صفيحتن محيطيتن، 
ان م�������ا ح���������دث يف زالزل 
ت������رك������ي������ا وس�����������وري�����������ا ي�����ع�����ود 
ال��س��ب��ب ف��ي��ه اىل ت��ح��رك 
ال��������ص��������ح��������ي��������ف��������ة ال�������ع�������رب�������ي�������ة 
ب��������������������ات��������������������ج��������������������اه ال��������������ش��������������م��������������ال 
ت������ع������اك������س  أي  ال������������ش������������رق 
ح���رك���ه ع���ق���ارب ال��س��اع��ة 
واح��ت��ك��اك��ه��ا وت��ص��ادم��ه��ا 
م��ع صفيحة األن��اض��ول 
ون���������ت���������ي���������ج���������ة االح�����������ت�����������ك�����������اك 
و ال�������������ت�������������ص�������������ادم ي����������راك����������م 
ض���غ���وط���ات ع���ال���ي���ة ج���دا 

اىل ان ي�������ح�������دث االن����������ف����������راج وت������ت������ح������رر ط����اق����ة 
ق����وي����ة ج�������دا ت���ح���م���ل ع�����ر م���خ���ت���ل���ف امل����وج����ات 
ال����زل����زال����ي����ة س��������واء ك����ان����ت م�����وج�����ات اول�����ي�����ة او 
ثانوية او موجات سطحية وهذا ما يشكل 
الزالزل، كان الزلزال عنيفا بسبب مجموع 
م�����ن ال�����ع�����وام�����ل ت���ت���م���ث���ل يف ق�����وت�����ه ب����اإلض����اف����ة 
اىل ت��وق��ي��ت��ه وم���وق���ع���ه ب���ال���ق���رب م���ن ال��ص��دع  
الهادئ نسبيا وال��ذي يمتد ألكرث من مائة 
كيلومر)صدع االناضول( حيث تقع تركيا 
ع�����ىل خ�����ط ص�������دع زل����������زايل رئ����ي����س يف ال���ع���ال���م 
وامل����ت����ت����ب����ع ل����ل����ت����اري����خ ال����ج����ي����ول����وج����ي وال������زل������زايل 
يف ك����ل م����ن ت���رك���ي���ا وس����وري����ا ي���ج���د ان�����ه خ���ال 
التاريخ قد ضربتا اكرث من مرة )حلب 1138 

زلزاال بقوة 8,5( )تركيا 1999, 2011م(.. 
اي��������ران 1972م ب���م���ق���اط���ع���ه ف�������ارس ح��ن��وب 
الباد, 1978م شرق ايران 1981م محافظه 
جنوب شرق الباد, 1990م مدينة روديار 
اىل عام 2003م يف مدينه بام جنوب شرق 
ال���ب���اد واغ���ل���ب ه����ذه ال����ه����زات ت����ج����اوزت 6,5 

بمقاس رخر.. 
املتتبع لهذي ال���زالزل يجد انها تقع عىل 
او بالقرب من حدود التقابلية التصادمية 
ل������ل������ص������ف������ي������ح������ة ال���������ع���������رب���������ي���������ة م��������������ع ال������ص������ف������ي������ح������ة 

االناضولية.. 
امل��ه��م يف امل���وض���وع ان ال��ص��ف��ائ��ح يف حركة 
مستمرة ال يشعر بها االنسان كونها حركه 
بطئيه ج��دا وال ت��وج��د مقدمات او عوامل 
يمكن ماحظتها ورصدها حتى يتم التنبؤ 
بها والتحذير منها، من جهة اخ��رى نجد 
ان اليمن والتي تقع يف الصفيحة العربية 
والتي تحرك باتجاه الشمال الشرق فإنها 

ت��ب��ت��ع��د ع���ن ال��ص��ف��ي��ح��ة االف���ري���ق���ي���ة وه�����ذا ما 
ي��ج��ع��ل ال��ب��ح��ر االح���م���ر ي��ت��س��ع ح��ي��ث يطلق 
ع�����ل�����ي�����ه امل�����ح�����ي�����ط يف م�����رح�����ل�����ه ال�����ج�����ن�����ن وي����ق����د 
االتساع بمقدار 2-2.5 سم كل سنة وهذا 
ما يؤدي اىل  ترقق القشرة االرضية يف مكان 
ال���ت���وس���ع ن��ت��ي��ج��ة ل���ق���وى ال���ش���د ال���ت���ي ت��س��ب��ب 
التباعد بن تلك الصفيحتن مما يؤدى اىل 
صعود املاجما واندفاع الافا تحت البحر 
وح�����دوث ال���راك���ن يف ال��ب��ح��ر االح���م���ر وه���ذا 
م��ا ي���ؤدى اىل تشكل ج��زر ج��دي��ده وه���ذا ما 
حدث يف تشكيل جزيرة جبل الطري 2007م 
وكان احدث الجزر املتشكلة يف عام 2014م 
م بالقرب من جزر السوابع، وبالتايل فان 
ال���ي���م���ن ي���ق���ع ض���م���ن ال���خ���ط ال�����زل�����زايل ال���دائ���م 
املمتد م��ن ج��ن��وب ش��رق اس��ي��ا وب��ح��ر خليج 
عدن ثم البحر االحمر ويمر شماال  باتجاه 
خليج العقبة ويتفرع يف املناطق امل��ج��اورة 
وهو يضرب بصورة مستمرة تقريبا بهزات 
زل�������زال�������ي�������ه ت��������������راوح م�������ن 1-2 ح�����ي�����ث ت���س���ج���ل���ه 
املراصد وال يشعر به السكان كون معظم 
ال�����ه�����زات ت���ح���دث يف ع���م���ق ال���ب���ح���ر، وامل��ت��ت��ب��ع 
ل���ل���ت���اري���خ ي���ج���د ان ال���ي���م���ن ش����ه����دت ال���ع���دي���د 

من ال��ه��زات -1909 -1941 1955– 1959م 
ولكن اعنفها زلزال ذمار 1982 حيث ضرب 
م��ن��اط��ق بمحافظه ذم���ار 3 ب��ع��د 7 كيلومر 
جنوب العاصمة صنعاء بعد 6.5 درجات 
وشعر بهزات االرتدادية يف مناطق شمال 
ال��ي��م��ن وج��ن��وب��ه ك��م��ا ي��ش��ار ايل ال��ي��م��ن وف��ق 
دراس����������������ات ج����ي����ول����وج����ي����ة ش������ه������دت يف ح���ق���ب 
سحيقة من التاريخ زالزل بركانية عنيفة 
شكلت معظمه صخور اليهن الجرانيتية 

واليازلتيه وغريها..  
وم������������ن خ������������ال ك��������ام��������ل ال���������س���������رد ال�����ت�����اري�����خ�����ي 
وال��ج��ي��ول��وج��ي وامل���ع���رف���ة ال��ع��ل��م��ي��ة الس��ب��اب 
الزالزل نجد ان الزالزل التي تحدث نتيجة 
اص�����ط�����دام ب����ن االل���������واح ال��ت��ك��ت��ون��ي��ة ك���م���ا ه��و 
ال���ح���ال يف اص����ط����دام ال���ج���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة مع 
ص���ف���ي���ح���ه االن�������اض�������ول ه�����ي االخ�����ط�����ر واالك�������رث 
دمارا عىل عكس ما يحدث نتيجة التباعد 
وال�������������ذي ي������ح������دث ب�������ن ال����ص����ف����ي����ح����ة ال����ع����رب����ي����ة 
وتباعدها عن الصحيفة االفريقية والذي 
ي��������راف��������ق ب�������رق�������ق ال������ق������ش������رة وح���������������دوث ه��������زات 
ب���س���ي���ط���ة م���رت���ب���ط���ة ب�����ال�����راك�����ن ت����ح����ت ال���ب���ح���ر 
وه�����ذا م���ا ت��س��ج��ل��ه امل���راص���د ال���زل���زال���ي���ة س���وءا 

ك������ان يف ع������دن او يف م���ح���اف���ظ���ة ذم���������ار، ه���ذا 
من واقع التفسري العلمي كما البد هنا ان 
ن��ن��وه اىل االع���ج���از ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ق��ران ال��ك��ري��م 
يف ق����ول����ه ت����ع����اىل ) واالرض ذات ال�����ص�����دع ( 
س���������وره ال�������ط�������ارق. وال����������ذي اوض�����ح�����ن�����اه ي���وج���د 
الحدود والصدوع بن الصفائح الرئيسية  
حيث نجد انه ممتد ومتواصل بن كامل 
الصفائح عىل مستوى الكرة االرضية وكأنه 
صدع واحد، أيضا قوله تعاىل )اذا زلزلت 
االرض زل��زال��ه��ا واخ��رج��ت االرض اث��ق��ال��ه��ا ( 
س������وره ال����زل����زل����ة. وال��������ذي أوض����ح����ن����اه ب���وج���ود 
ال��ص��ف��ائ��ح ال���ت���ي ت��ط��ف��و ع���ىل غ����اف ل����دن ذو 
كثافه يف كبرية وغريها من اآليات القرآنية 
ال��دال��ة ع��ىل عظيم ال��خ��ال��ق ع��ز وج���ل وع��ىل 
االع���ج���از ال��ع��ل��م��ي ال��ك��ب��ري يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م 

وانه صالح يف كل زمان ومكان.        

*استاذ الجيوفيزياء

 املشارك كلية علوم
 البحار البيئة - جامعه الحديدة

متابعات 13https://t.me/september26news @26septnet1
26sept26@gmail.comwww.26sep.net

أسبوعية - سياسية - عامة

االثنين   29   رجب 1444هـ    |   20   فبراير   2023م
   العدد 2298    |   16 صفحة 

وق�����ال م���دي���ر ف����رع األح�������وال امل��دن��ي��ة 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة، ال����ع����ق����ي����د ع����ب����دال����ك����ري����م 
ص��ال��ح ح��س��ن ال��ب��خ��ي��ت��ي، إن "نسبة 
االق����������ب����������ال ع���������ىل اس��������ت��������خ��������راج ال������وث������ائ������ق 
الثبوتية كبري، نظرا ألهمية وضرورة 
الوثيقة يف حياة الناس املختلفة"، 
م�����رج�����ع�����ا ذل���������ك إىل ت�����ن�����ام�����ي م���س���ت���وى 
ال����وع����ي امل��ج��ت��م��ع��ي واالح����ت����ي����اج إل��ي��ه��ا 

يف مناحي الحياة اليومية.
وأش�����������ار ال���ع���ق���ي���د ال���ب���خ���ي���ت���ي إىل أن����ه 
ت�������م اص��������������دار 23 أل������ف������ا و189 ب����ط����اق����ة 
ب�����ط�����اق�����ة  ش������خ������ص������ي������ة، وع����������������دد 3223 
ع�����ائ�����ل�����ي�����ة، ب������اإلض������اف������ة إىل 21 أل������ف������ا و 
82 ش��ه��ادة م��ي��اد ل��أط��ف��ال، وع��دد 
1842 ش�������ه�������ادة وف�����������اة و2372 ع���ق���د 
زواج، ت���م م��ن��ح��ه��ا ل��ط��ال��ب��ي ال��خ��دم��ة 
ب�����م�����وج�����ب ال�������ق�������ان�������ون، خ���������ال ال�����ف�����رة 

ذاتها من النصف العام الجاري.
وأك������د أن ق����ي����ادة امل��ص��ل��ح��ة ت��ح��رص 
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر ع����ىل االرت�����ق�����اء ب��آل��ي��ة 
ال��ع��م��ل امل���ؤس���ي وت��ج��وي��د ال��خ��دم��ة 
وت���س���ه���ي���ل اإلج�������������راءات أم�������ام اإلخ������وة 
املواطنن يف حصولهم عىل وثائقهم 
وفق البيانات الصحيحة، مبينا بأنه 
ت�����م ف����ت����ح ق����س����م م���ت���ك���ام���ل وم��س��ت��ق��ل 
ل����ل����ن����س����اء ت����س����ه����ي����ا ل����ح����ص����ول����ه����ن ع���ىل 

ح����ق����ه����ن ال������ق������ان������وين ب�����ال�����ح�����ص�����ول ع���ىل 
ال������ه������وي������ة ال����ش����خ����ص����ي����ة ب�����ك�����ل س����ه����ول����ة 

ويسر، مشيدا بدور وأداء العاملن 
وامل����وظ����ف����ن ب���ف���رع امل���ص���ل���ح���ة ب���ذم���ار، 
وت������ح������م������ل������ه������م ال��������ض��������غ��������وط��������ات ن����ت����ي����ج����ة 

االزدحام املستمر.
وأك��������������د أن ف�����������رع االح�������������������وال امل�����دن�����ي�����ة 
ب����ص����دد ت���ن���ف���ي���ذ ت���وس���ع���ة خ����ارج����ي����ة يف 
ب��ن��اء ه��ن��ج��ر خ��ارج��ي ب��ط��ول ٨ ×٣٢ 
م���راً، لتخفيف االزدح����ام وتسهيل 
خ�����������دم�����������ة ال���������ج���������م���������ه���������ور وال���������ت���������ح���������ري���������ات 
ال����������ذي  واالدخ��������������������������ال وامل������������رك������������ز اآليل، 

س��������ي��������ت��������م ت���������ن���������ف���������ي���������ذه خ�������������������ال امل��������رح��������ل��������ة 
ال���ق���ادم���ة ب��ت��ك��ل��ف��ة ق���راب���ة ٤٥ م��ل��ي��ون 
ري��ال، بتمويل من السلطة املحلية 

باملحافظة.
وعن أداء فروع األحوال املدنية يف 
م���دي���ري���ات امل���ح���اف���ظ���ة، أف������اد ال��ع��ق��ي��د 
ال�������ب�������خ�������ي�������ت�������ي، أن ال��������ع��������م��������ل م����س����ت����م����ر 
وف��������ق امل������ه������ام امل�����ن�����وط�����ة ع������ىل ع���ات���ق���ه���م 
وم����ت����اب����ع����ة دائ������م������ة وح����ث����ي����ث����ة، وت������ايف 
بعض الهفوات، جميعها خاضعة 
للتقييم بشكل م��ت��واص��ل، م��ش��ددا 
ع�����������ىل ض���������������������رورة ح���������ص���������ول امل�������واط�������ن�������ن 
ع������ىل ال�����وث�����ائ�����ق ال����رس����م����ي����ة ال���ث���ب���وت���ي���ة، 
وال���ع���م���ل ع���ىل رف����ع م��س��ت��وى ال��وع��ي 
املحيل وايجاد ثقافة قانونية بأهمية 
ح��������ص��������ول امل���������واط���������ن���������ن ع����������ىل ال�������وث�������ائ�������ق 
ابتداء من شهادة املياد وصواًل إىل 

شهادة الوفاة.
ول���������ف���������ت م���������دي���������ر األح��������������������������وال امل������دن������ي������ة 
ب���م���ح���اف���ظ���ة ذم������������ار، إىل اس����ت����م����راري����ة 
ال��������ت��������ح��������دي��������ث وال���������ت���������ط���������وي���������ر ل�����أن�����ظ�����م�����ة 
واألج���ه���زة م��ن ق��ب��ل رئ��اس��ة املصلحة 
ب��م��ا ي��واك��ب ال��ت��ط��ور ال��راه��ن يف شتى 
املجاالت، والعمل عىل حل مشاكل 
وق�����ض�����اي�����ا امل�����واط�����ن�����ن أوال ب����������أول ك��م��ا 

تاحظون دون كلل أو ملل.        

زلزال تركيا وسوريا والتوقعات املستقبلية للمنطقة

العقيد البخيتي:  إصدار أكثر من 51 ألف وثيقة بذمار 
خالل النصف األول من العام 1444هـ

مدير فرع األحوال املدنية مبحافظة ذمار    لـ"                                                  ":

بلغت اجمايل الوثائق الصادرة 
م�������ن األح����������������وال امل������دن������ي������ة ب���م���ح���اف���ظ���ة 
وث������ي������ق������ة  أل������������ف������������ًا و717   51 ذم�������������������ار 
م��ت��ن��وع��ة خ����ال ال��ن��ص��ف األول من 

العام 1444ه�.

ق��ت��ل واص���ي���ب اآلالف يف زل�����زال ق����وي ض����رب ج���ن���وب ش����رق ت��رك��ي��ا ق����رب ال���ح���دود 
السورية واجزاء واسعه يف شمال غرب سوريا يف الساعات االوىل يف صباح 
يوم االثنني املايض واعقب الزلزال االول الذي كان مركزه بالقرب من مدينة 
غازي عنتاب زلزال آخر وكانت درجته 7,8 درجه املقياس رخرت وكان مركزه 
ع��ى عمق 18 كيلومرتا مما تسبب يف اض���رار جسيمة، ول��ي نفهم اسباب 
حدوث الزالزل كان البد من توضيح الناحية العلمية لحدوث الزالزل فهناك 
العديد م��ن االس��ب��اب ل��ح��دوث ال��زل��زال وس��وف نوضح هنا االس��ب��اب املرتبطة 

بالناحية التكتونية إذ البد ان ننوه ان القشرة األرضية تنقسم اىل 7 صفائح 
تكتونية رئسية واخ���رى صغرية ه��ذه الصفائح تشمل مناطق ق��اري��ة واخ��رى 
تحت بحرية )صفيحة محيطية( وجميعها تتحرك بالنسبة لبعضها البعض 
ف���وق ن��ط��اق ل���دن ي��دع��ى االس��ت��ي��ن��وس��ف��ري ي��ك��ون ه���ذا ال��ن��ط��اق ل��دن��ًا ب��ش��ك��ل ك��اف 
ب��ح��ي��ث ي��س��م��ح ل��ه��ذه ال��ص��ف��ائ��ح ان ت��ن��زل��ق ع��ل��ي��ه ت��ك��ون ك���ل ص��ف��ي��ح��ة ع���ب���ارة عن 
قطعة صلبة سمكها )70-100( ك��م وت��ص��ل م��س��اح��ه سطحها اىل مايني 

الكيلو مرتات املربعة.. 

                         كتب |  املقدم :  محم����د الع���ل������������������������������������وي

    د. جازم احمد ناجي *

بال�شكر والتقدير مل�شت�شفى جامعة العلوم والتكنولوجيا 
ممثلة بالدكتور اجلراح الكبري 

الدكتور/ عبدالعزيز قاسم الجعدي
 والذي قام بإجراء عملية القلب املفتوح

 وزراعة الشرايني 
للزميل العقيد/ ابراهيم عباس المتوكل

 رئيس شعبة الرقابة والتفتيش بالدائرة 
ــر ــدي ــق ــت ــر وال ــگ ــش ــال ــص ب ــخ وگـــمـــا ن
ال���دك���ت���ور م��اج��د ���ش��ع��ان دك���ت���ور ال��ت��خ��دي��ر

وال���دك���ت���ور ب��ا���ش��م ���ش��م�����ش��ان اح��م��د ال��ق��ب��اط��ي 
وكـــــــذلـــك طـــــاقــم عــنــايــة جـــراحـــة الــقــلــب 
ــة الـــقـــلـــــــب ــ ــــ ــ ــراحـ ــ وجــــمــــيــــع طـــــاقـــــم جـ

تتقدم دائرة التوجيه المعنوي

       وصحيفة

       نتجه لتنفيذ مرشوع 
الخارجيـــة  التوســعــة 
بتمويل السلطة املحلية 

لتخفيف االزدحام

ـــرأة على           حــصــول امل
ــوين  ــان ــة حــق ق ــق ــي ــوث ال
مستقل  قسم  ولــديــنــا 

ومتاكمل للنساء

"26 سبتمرب" – متابعات:

ق���ال���ت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���وري���ة ي����وم ام�����س  إّن 
دم��ش��ق ت��ت��وق��ع م��ن األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��أم��م امل��ت��ح��دة 
ومجلس األمن الدويل إدانة الهجمات اإلسرائيلية 
ضد سوريا، واتخاذ إجراءات لردعها وضمان عدم 
تكرارها، وذلك يف أعقاب قصف استهدف دمشق 

وأسفر عن سقوط 5 شهداء.
وذك�������رت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة يف ب���ي���ان أّن “م���واص���ل���ة 
ح�����ك�����وم�����ة ك������ي������ان االح��������ت��������ال اإلره�������اب�������ي�������ة اع�����ت�����داءات�����ه�����ا 
ال���������وح���������ش���������ي���������ة وج����������رائ����������م����������ه����������ا ب���������ح���������ق أب�������������ن�������������اء ال������ش������ع������ب 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وال�������س�������وري ت���ش���ك���ل ت�����ه�����دي�����داً ص���ري���ح���اً 
للسلم واألمن يف املنطقة، وتستدعي تحركاً دولياً 
عاجًا لوقف األعمال العدوانية اإلسرائيلية عىل 

األرايض السورية”.
ولفتت الخارجية السورية إىل أّن العدوان تزامن 
م��ع اع���ت���داءات تنظيم “داع����ش” ال��ت��ي أس��ف��رت عن 
اس����ت����ش����ه����اد ع������ش������رات امل�����دن�����ي�����ن يف ال������ري������ف ال���ش���رق���ي 

ملحافظة حمص.
ك��ذل��ك أت���ت ه���ذه االع���ت���داءات فيما ك��ان��ت س��وري��ا 
“تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى التعازي 

وال������دع������م اإلن������س������اين وال������������دويل ج���������راء ال�������زل�������زال ال������ذي 
ضربها”، وفق بيان الخارجية السورية.

يشار إىل أّن الدفاعات الجوية السورية تصدت 
أمس السبت لعدوان إسرائييل يف سماء دمشق. 
واستهدف االعتداء اإلسرائييل منطقة كفر سوسة 
يف دمشق، ومنطقة تل املسيح قرب مدينة شهبا 

شمال السويداء، بحسب مراسل امليادين.
وأعلنت املديرية العامة لآلثار واملتاحف السورية 
تضرر بعض املواقع يف قلعة دمشق نتيجة القصف 

اإلسرائييل.
وذكرت املديرية يف بيان أّن “العدوان اإلسرائييل 
ال���ذي  اس��ت��ه��دف ن��ق��اط��اً يف دم��ش��ق ومحيطها فجر 
أمس تسبب بأضرار كبرية يف املعهد التقاين للفنون 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ب��ق��ل��ع��ة دم���ش���ق وامل���رك���ز ال��ث��ق��ايف يف كفر 

سوسة”.
وأضاف البيان أّن األضرار طالت املكاتب اإلدارية 
ل���ق���ل���ع���ة دم�����ش�����ق إىل ج�����ان�����ب دم����������ار ك����ب����ري يف م��ع��ه��د 
الفنون التطبيقية واملعهد املتوسط لآلثار، وكلها 
مؤسسات تعليمية، مشرياً إىل أّن “الفرق الفنية 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة ت��ق��وم اآلن ب��م��س��ح أويل لتقييم 

األضرار”. 

دمشق   تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف االعتداءات 
اإلسرائيلية وتعلن تضرر مواقع في قلعة دمشق نتيجة للقصف



عىل ارتفاع يزيد عن 2500مرت فوق سطح البحر ترتبع محافظة صنعاء عىل سلسلة جبلية شاهقة تحيط بأمانة العاصمة صنعاء من جميع الجهات تحميها وتحرسها وتحتضنها بني 
جبالها، تسورها بسور اخضر من القيعان والوديان واملدرجات الزراعية، تضفي عليها نوعاً من الجمال والبهجة، بل أنها متنفس ابناء العاصمة صنعاء، تمتاز بتنوع مناخها وتضاريسها 
ما بني جبال شاهقة مثل جبل النبي شعيب كأعىل قمة يف اليمن وشبه الجزيرة العربية وجبل الطيال وجبل اللوز وغريها، وقيعان فسيحة مثل قاع سهمان وقاع املنقب، ووديان زراعية 
خصبة مثل وادي االجبار يف سنحان ووادي السر يف بني حشيش، هذا اكسبها التنوع يف منتجاتها الزراعية بل وتفردها يف بعضها مثل العنب واللوز والنب ولذا استحقت اسم سلة اليمن 

من العنب واللوز وفنجان اليمن من النب.

ح�������ول ال�������زراع�������ة يف م���ح���اف���ظ���ة ص����ن����ع����اء وت����ض����اري����س����ه����ا وت����ن����وع 
م��ح��اص��ي��ل��ه��ا ت��ح��دث م��دي��ر م��ك��ت��ب ال���زراع���ة وال�����ري باملحافظة 
املهندس عيل القريي صنعاء تشتهر بزراعة محاصيل زراعية 
اسرتاتيجية ومنها الحبوب والنب واللوز والعنب مؤكدا أنها 
تمتلك مقومات زراعية كثرية، منها تنوع مناخها الدافئ يف 
معظم أجزائها عىل مدار العام باستثناء مرتفعاتها العالية 
فإنها تكون ب���اردة يف الشتاء وتضاريسها م��ا ب��ن املرتفعات 
الجبلية والوديان والقيعان الزراعية. وهذا هو ميزها يف تنوع 
م��ح��اص��ي��ل��ه��ا ال���زراع���ي���ة م���ن ح��ب��وب وخ���ض���ار وف����واك����ه، وي��ؤك��د 
املهندس القريي أن املساحة الصالحة للزراعة يف محافظة 
ص��ن��ع��اء ب��ح��س��ب ك���ت���اب االح����ص����اء ال����زراع����ي ل��ل��ع��ام 2020م، 
اكرث من 136 الف هكتار واملساحة املزروعة 122848هكتاراً، 

موزعة عىل :
ال��ح��ب��وب 29228 ه���ك���ت���اراً، وال���خ���ض���روات 5707 ه��ك��ت��ارات، 
وال����ف����اك����ه����ة 18973 ه�����ك�����ت�����اراً، وال����ب����ق����ول����ي����ات 10398ه�������ك�������ت�������اراً، 
واملحاصيل النقدية 11645 هكتاراً، والقات 40611 هكتاراً، 
ويشري مدير عام مكتب الزراعة أن هذه االحصائيات قديمة، 
ويعتقد ان هناك ت��غ��ريات كثرية يف اإلحصائيات خاصة يف 

الحبوب واملحاصيل النقدية وكذا الفاكهة. 

 محصول اللوز 
ويؤكد القريي أن محافظة صنعاء تكاد تكون هي املحافظة 
الوحيدة التي تتواجد فيها أش��ج��ار ال��ل��وز وبنسبة تصل إىل 
%99 ،نظرا ملناخها املناسب لنمو هذه الشجرة والتي تحتاج 
إىل برودة ليكون انتاجها غزيراً ووافراً، اذا زرعت يف االرايض 
الهامشية، بعكس زراعتها يف االرايض الخصبة، مبينا أن 
امل���س���اح���ة امل����زروع����ة ب���ال���ل���وز ب��ح��س��ب ك���ت���اب االح����ص����اء ال���زراع���ي 
للعام 2020م بلغت 7076 ه��ك��ت��اراً، وكمية اإلن��ت��اج 12392 
طنا وبنسبة تصل إىل %99 من املساحة امل��زروع��ة وكميات 
اإلنتاج يف اليمن، واضاف : " أن اول ما زرعت شجرة اللوز 
يف ال��ي��م��ن يف م��ن��ط��ق��ة خ�����والن يف ج��ب��ل ال���ل���وز وج���ب���ل ب��ن��ي جرب 
وبعد ذلك انتقلت اىل بني مطر وجزء من الحيمة الداخلية 
وج���زء م��ن الحيمة ال��خ��ارج��ي��ة، ، وينصح ب��أن يتم يف زراع��ة 
اللوز يف األرايض الهامشية واألرايض الذي يسموها املزارعون 
ان��ه��م يستصلحوها م��ن ج��دي��د ع��ىل ج���وار األرايض الخصبة 
وأنه ال يوجد جمعية زراعية متخصصة باللوز، مؤكدا أنهم 
س��ي��ق��وم��ون ب��إن��ش��اء ج��م��ع��ي��ة زراع���ي���ة م��ت��خ��ص��ص��ة يف ال��ق��ري��ب 
ال���ع���اج���ل، ب���ه���دف ح��م��اي��ة وت��ن��م��ي��ة ش���ج���رة ال���ل���وز، وأن تعنى 

بتسويق اللوز وتكون لسان حال مزارعي اللوز ". 

اللوز املستورد 
وي���ش���ري ال���ق���ريي أن م����زارع����ي ال���ل���وز ي��ش��ت��ك��وا م���ن خ��ط��ر ال��ل��وز 
املستورد والذي يؤثر عىل اسعار اللوز املحيل، مؤكدا أن هذا 
سيؤدي لعزوف بعض مزارعي اللوز و قلع هذه الشجرة يف 
بعض األحيان نتيجة النخفاض اسعار اللوز , ويقول القريي 
أنهم تلقوا ع��دة رس��ائ��ل وش��ك��اوى م��ن م��زارع��ي ال��ل��وز وال��ذي 
ب��دوره��م وع��رب محافظ محافظة صنعاء تم توجيه مذكرة 
اىل اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري 
ممثلة يف اإلدارة العامة للتسويق عىل أساس منع استرياد 

اللوز الخارجي.. 

 زراعة العنب 
وعىل غرار محصول اللوز تشتهر محافظة صنعاء بزراعة 
وان��ت��اج اج���ود ان���واع ال��ع��ن��ب، حيث ب��ن امل��ه��ن��دس ال��ق��ريي أن 
م��ح��اف��ظ��ة ص��ن��ع��اء ت��ش��ت��ه��ر ب����زراع����ة م��ح��ص��ول ال��ع��ن��ب وال����ذي 
يعد من املحاصيل االسرتاتيجية فيها وخاصة مديرية بني 
حشيش والتي تعد سلة عنب اليمن ، وجزء من مديريات 
سنحان وخوالن والطيال، مبينا أن املساحة املزروعة بالعنب 
يف محافظة صنعاء بحسب كتاب االحصاء الزراعي للعام 
2020م بلغت 9076 ه��ك��ت��اراً، وكمية اإلن��ت��اج 104076 طنا 
بنسبة %95 من مساحة وانتاج اليمن من العنب , موضحا 
أن مزارعي العنب يعانون من إصابة هذا املحصول ببعض 
االم��راض التي يصعب عىل املزارعن مكافحتها واهمها هو 
مرض البيض الزغبي الذي ينتشر بشكل سنوي ويؤثر عىل 
م���ح���ص���ول ال���ع���ن���ب وي����ب����ن ال����ق����ريي ان ه������ذا امل�������رض ي��������زداد م��ع 

الرطوبة وعند تساقط كمية كبرية من االمطار.
واك�����د أن���ه���م خ����ال ه����ذا ال���ع���ام س��ي��ق��وم��ون ب��م��خ��اط��ب��ة وزارة 
الزراعة ممثلة بقطاع الخدمات التخاذ اإلج��راءات الازمة 
واالس��ت��ع��داد امل��ب��ك��ر مل��ك��اف��ح��ة ه���ذا امل���رض وال��ع��م��ل ع��ىل توفري 
امل��ب��ي��دات ع��ن ط��ري��ق ال�����وزارة وب��م��ش��ارك��ة مجتمعية للتقليل 

من الخسائر التي يتكبدها املزارعون كل عام. 
وقال: "إن االرشاد والتوعية للمزارعن هام جدا، وهو ما 
يحتاج اىل تكثيف نزول املرشدين الزراعين وعمل مدارس 
حقلية مع اإلدارة العامة لإلرشاد الزراعي ومكتب الزراعة 
بمحافظة صنعاء ووقاية النبات عىل أساس ان يكون هناك 
مدارس حقلية يف مديرية بني حشيش اكرث مما كانت عليه 

يف االعوام املاضية ان شاء الله.

الزبيب املستورد 
وي�����وض�����ح م����دي����ر ع������ام م���ك���ت���ب ال������زراع������ة وال���������ري أن م��ح��ص��ول 
العنب يتم تجفيف ج���زءاً منه وتحويله إىل زب��ي��ب، وال��ذي 
يعد مصدر دخل رئييس للمزارعن يف بني حشيش بالذات 
، م��ؤك��دا ان م��زارع��ي بني حشيش رف��ع��وا ب��ش��ك��اوى ملحافظ 
املحافظة من تدين سعر الزبيب بسبب غزو الزبيب الخارجي 
املستورد، باإلضافة لتحكم التجار يف اسعار الزبيب، مؤكدا 
أن ه����ذا س���ي���ؤدي ل��ق��ل��ع ش��ج��رة ال��ع��ن��ب وال���ت���وج���ه ن��ح��و زراع����ة 

شجرة القات والتي تهددها بشكل كبري. 

محصول النب 
ي��ش��ري م���دي���ر ع����ام م��ك��ت��ب ال����زراع����ة وال������ري أن م��ح��ص��ول ال��نب 
ج���م���ع ب����ن االس���رتات���ي���ج���ي���ة وال����ه����وي����ة ال��ي��م��ن��ي��ة وال��������ذي ت��ش��ت��ه��ر 
محافظة صنعاء بأنها صاحبة االم��ت��ي��از م��ن حيث املساحة 
وكمية اإلنتاج، وترتبع عىل عرش املحافظات اليمنية املنتجة 
للنب، وتبلغ املساحة املزروعة بالنب 11604 هكتارات، وكمية 
اإلنتاج 7986 طنا، بحسب نفس املصدر السابق ، موضحا 
أن املناطق الهامة يف محافظة صنعاء هي املديريات الغربية 
مثل صعفان ومناخه والحيمة الداخلية والخارجية وجزء 
من بني مطر، ويقول : القريي إن محصول النب يحتاج إىل 
التفاتة كبرية للحفاظ عليه وتنميته رغم الجهود التي تبذلها 
اللجنة الزراعية والسمكية العليا اال انها تحتاج إىل تنفيذ 
عىل ارض الواقع، وكذلك تعديل قوانن وتغيري سياسات 

عىل أساس تطوير من إنتاجية النب وايجاد أسواق خارجية 
جديدة اىل جانب االسواق املحلية محلية، مؤكدا عىل دور 
التجار يف الحفاظ عىل سمعة النب اليمني، ومنع استرياد 

النب الخارجي. 

 مديريات منوذجية 
وع��ن اختيار جميع مديريات صنعاء مديريات نموذجية 
اوض����ح ع���يل ال���ق���ريي أن ال��ل��ج��ن��ة ال���زراع���ي���ة ك��ان��ت ق���د اخ��ت��ارت 
م���دي���ري���ة ب���ن���ي م���ط���ر م���دي���ري���ة ن���م���وذج���ي���ة ن���ظ���را ل���ت���ن���وع م��ن��اخ��ه��ا 
ووج����ود ف��رس��ان تنمية ،ول��ك��ن ال��س��ي��د امل��ج��اه��د ع��ب��د الباسط 
الهادي محافظ املحافظة وجه بان يتم إنشاء اربع جمعيات 
يف قطاعات املحافظة االرب��ع��ة، و120 جمعيات تنموية يف 
محافظة صنعاء، وهذا ما جعلنا نعلن ان جميع املديريات 
ن����م����وذج����ي����ة، وي�����ش�����ري امل����ه����ن����دس ال������ق������ريي أن م����ؤس����س����ة ب���ن���ي���ان 
ك����ان ل��ه��ا دور ك��ب��ري يف ت��أه��ي��ل و ت���دري���ب ف���رس���ان ال��ت��ن��م��ي��ة من 
خال عمل ورش ودورات نتج عنها 2200 فارس تنمية يف 
محافظة صنعاء.. الفتا أن عدد املبادرات املجتمعية التي تم 
تنفيذها يف محافظة صنعاء العام املايض بلغت 800مبادرة 

يف مختلف املجاالت الزراعية، 

  اجلمعيات التعاونية 
وع��ن دور الجمعيات التعاونية ال��زراع��ي��ة يشري م��دي��ر عام 
م���ك���ت���ب ال������زراع������ة وال��������ري ب���م���ح���اف���ظ���ة ص���ن���ع���اء أن ال��ج��م��ع��ي��ات 
ال�����ت�����ع�����اون�����ي�����ة س�����اه�����م�����ت ب�����ش�����ك�����ل ك�����ب�����ري يف ال������ت������وس������ع يف زراع����������ة 
ال��ح��ب��وب حيث أصبحت الجمعيات ه��ي ال��رك��ي��زة والوجهة 
ل����ل����م����زارع����ن ل���ت���وف���ري م�����ا ي���ح���ت���اج���ون���ه م�����ن ال������ب������ذور، م�����ؤك�����دا أن 
ال��ق��ط��اع��ات األرب���ع���ة مكتفية ت��ق��ري��ب��اً ب��ص��ورة %80 م��ن ب��ذور 
ح��ي��ث تمتلك ك��ل جمعية م��س��اح��ات ك��ب��رية خ��اص��ة ب��ه��ا يتم 
زراعتها بمحصول القمح وانتخاب هذه البذور، مشريا أن 
امل���زارع���ن ت��وج��ه��وا ل��زراع��ة ال��ق��م��ح م��ن خ���ال م��ا ت��وف��ر لديهم 

من بذور من الجمعيات،. 
مشيدا بدور املحافظ يف مساندة الجمعيات وتقديم دعم 
مايل بمبلغ 100 مليون ريال وزعت عىل الجمعيات األربع 
والذي ساهم يف شراء بذور يف البداية من املؤسسة العامة 
إلكثار البذور يف ذمار كبداية، وكذلك يف شراء بذور للثوم 
هذا يف السنة املاضية تم توزيعها عىل املزارعن بعد الحصاد 
ت��ض��اع��ف��ت ه�����ذه ال����ب����ذور واص����ب����ح ه���ن���اك ب���ن���وك ب������ذور يف ه���ذه 
الجمعيات واص��ب��ح يف م��خ��ازن��ه��م ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال��ب��ذور 
وزعوها عىل املزارعن وبالتايل أصبحت املساحات املزروعة 

بالحبوب متضاعفة.
واش�������������اد امل�����ه�����ن�����دس ع�������يل ال�������ق�������ريي ب�����ف�����ك�����رة ان�������ش�������اء ج���م���ع���ي���ات 
القطاعات، بحيث يكون لكل قطع جمعية، مؤكدا نجاح 
التجربة، مشريا أن هذه التجربة يتم نقلها إىل املحافظات 
ال���ح���دي���دة وري���م���ة وغ����ريه����ا، م��ب��ي��ن��ا أن دور ال��ج��م��ع��ي��ات ليس 
مقتصرا عىل املشاريع الزراعية فقط، بل سيكون لها ادوار 
يف مجال امل��ي��اه وال��ط��رق��ات وغ��ريه��ا، واوض���ح ان الجمعيات 
ستقوم خ��ال االي���ام ال��ق��ادم��ة م��ع ف���روع مكاتب ال��زراع��ة يف 
امل��دي��ري��ات بعملية حصر للمزارعن ال��ذي��ن يمتلكون أرايض 
صالبة، واملزارعن الذين يمتلكون مياه، بهدف ايجاد قاعدة 

بيانات حقيقية. 

 الثورة الزراعية 
وعن الثورة الزراعية وما قدمته للزراعة يف محافظة صنعاء 
اوضح القريي أن الثورة الزراعية نتج عنها اعمال ومشاريع 
وان���ش���ط���ة وب����رام����ج زراع����ي����ة ك���ب���رية يف م��ح��اف��ظ��ة ص���ن���ع���اء، من 
أه��م��ه��ا ان���ش���اء ال��ج��م��ع��ي��ات وت���دري���ب ف���رس���ان ال��ت��ن��م��ي��ة ك��ذل��ك 
القيام بعمل عدد كبري من املبادرات املجتمعية يف مختلف 

املجاالت الزراعية يف كل املديريات.. 

 توسع زراعة القات 
 اكد القريي أن شجرة القات تستحوذ عىل مساحة كبرية 
من األرايض الصالحة للزراعة يف محافظة صنعاء، وللحد 
من زراعة القات يؤكد القريي عىل ضرورة تقديم محفزات 
ل��ل��م��زارع��ن ل��ي��ت��ج��ه��وا ن��ح��و زراع�����ة ال���ف���واك���ه وال���ح���ب���وب، وم��ن 
هذه املحفزات :توفري البذور الشتات، املبيدات واالسمدة 
ت�����وف�����ري ال�����ج�����ان�����ب ال����ف����ن����ي ت����ط����وي����ر االرش�������������اد ال��������زراع��������ي، ت��ف��ع��ي��ل 
التسويق الزراعي بالشكل املطلوب، حتى يجد املزارع اسواق 
تستوعب منتجاته، وبأسعار عادلة ، و تقديم منظومات 
الطاقة الشمسية بالتقسيط. مؤكدا عىل الدور املؤمل من 

الجمعيات التعاونية يف تقديم الدعم للمزارعن. 
ودع��ا القريي اىل ض��رورة توحيد الجهود وتكاتف الجميع 
إليجاد اس��واق نموذجية وتحسن ج��ودة املنتجات املحلية 

ومنع االسترياد من الخارج،.

 السدود
اش������ار امل���ه���ن���دس ع����يل ال����ق����ريي أن م���ح���اف���ظ���ة ص���ن���ع���اء م����ن اك���رث 
املحافظات التي تتواجد فيها سدود تقريبا 185 سدا منتشرة 
يف مختلف املديريات الجبلية والشعاب، مؤكدا أنها تحصد 
كميات كبرية من املياه ولكن االستفادة منها قليلة موضحا 
بأن خطتهم القادمة لاستفادة من مياه السدود من خال 
اس���ت���غ���ال %70 م����ن م���ي���اه ال����س����دود ي���ت���م ب���ه���ا ري امل��������زارع ال����ذي 
حولها من م��زارع الحبوب وغريها، عرب الجمعيات وتمويل 
وح��دة التمويات حيث سيتم توفري انابيب رئيسية وفرعية 
وتوزيع املياه بن املستفيدين، وسنبدأ بأثنن او ثاثة سدود، 
كتجربة، وبعدها  ننتقل اىل بقية السدود واملناطق، وتطرق 
لعملية حصاد املياه االم��ط��ار وال��ذي يتم العمل حاليا انشاء 
ك����ري����ف يف ال����ض����ب����ع����ات يف س����ن����ح����ان وت�������م ان�����ش�����اء س�����د يف ب����دب����دة 
مديرية جحانة، ثاثة خزانات يف مديرية بني مطر، وسد بني 
مجحز يف همدان بمبادرة مجتمعية، وعمل دراسة لخمسة 
كرفانات إضافية يف وادي االجبار، هذه با تخفف من االضرار 
السيول عىل امانة العاصمة وتحتجز كمية كبرية من السيول. 
واض���اف أن الخطة ستشمل ازال���ة الرتسبات م��ن السدود 
والخزانات املائية، لاستفادة منها يف حصاد مياه االمطار 
, ونوه القريي بدور اآلالت التي تم شراؤها لوحدة التمويل 
ال��زراع��ي ومكتب ال��زراع��ة، وك��ذل��ك دور املحافظ ال��ذي وجه 
بشراء بوكلن وشيول واثنن قابات، مشريا أن هذه اآلالت 
ك������ان ل���ه���ا دور ك���ب���ري يف ت���ن���ف���ي���ذ ال����ع����دي����د م�����ن امل����ش����اري����ع وم��ن��ه��ا 

الطرقات والسدود والكرفانات. 

الثروة احليوانية 
وب���ن ال��ق��ريي أن ال����رثوة ال��ح��ي��وان��ي��ة ه��ي ال���ردي���ف للجانب 

ال��زراع��ي، حيث يبلغ اع��داده��ا يف محافظة صنعاء قرابة 
املليون رأسا من االغنام واملاعز واالبقار ، مؤكدا انها تحظى 
بالرعاية واالهتمام من قبل مكتب الزراعة من خال ايجاد 
وح���دات للرصد ب��امل��دي��ري��ات، وت��وف��ري بيطرين يف مختلف 
امل��دي��ري��ات وق���د يختلف ال��ع��دد م��ن م��دي��ري��ة اىل م��دي��ري��ة يف 
ب���ع���ض امل����دي����ري����ات ف��ي��ه��ا اع�������داد ال ب�����أس ب���ه���ا م����ن ال��ب��ي��ط��ري��ن 
وامل������وظ������ف������ن ال�����رس�����م�����ي�����ن وه�������ن�������اك م������دي������ري������ات ف����ي����ه����ا ق���ل���ي���ل، 
واض������اف أن م��ؤس��س��ة ب��ن��ي��ان ق���ام���ت ب���ت���دري���ب ع���م���ال صحة 
حيوان ه��ؤالء العمال ساهموا يف وص��ول هذه الخدمات 
البيطرية اىل العزل واىل القرى خاصة يف املديريات الغربية 
, باإلضافة لتنفيذ حملة بيطرية يف كل عام لحماية الرثوة 
الحيوانية وتحصينها ضد االمراض الشائعة مثل الجذري 
األغنام واملاعز وطاعون املجرتات الصغرية وهناك أنشطة 

متعددة. 
ذبح إناث وصغار املواشي 

وع�������ن ح����م����اي����ة ال����������رثوة ال����ح����ي����وان����ي����ة م�����ن ظ�����اه�����رة ذب�������ح إن�����اث 
وصغار املوايش اشار املهندس عيل أن لديهم مشروعاً يف 
وحدة التمويل الزراعي عىل أساس الحد من ظاهرة ذبح 
االناث والصغار ، كما تم اصدار قرار من املحافظ بتكليف 
22 شخص م��ن��دوب��ن يف منافذ وم��داخ��ل ام��ان��ة العاصمة 
يف اط���������ار م���ح���اف���ظ���ة ص����ن����ع����اء ل���ض���ب���ط ان���������اث وص�����غ�����ار ال�������رثوة 
ال��ح��ي��وان��ي��ة، ب��ه��دف ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ع��ش��وائ��ي��ة 
, موضحا انه تم وضع آلية تكون ضامنة لحقوق الناس 
وت���ح���د م���ن ذب����ح االن������اث وال���ص���غ���ار ، م���ش���ريا أن ه����ذه االل��ي��ة 

سوف يتم رفعها للجنة الزراعية العليا إلقرارها. 
واك�����������د ال�������ق�������ريي ان���������ه ت�������م رص���������د م����ب����ل����غ يف وح�����������دة ال����ت����م����وي����ل 
ال����������زراع����������ي، ي����خ����ص����ص ل�������ش�������راء ص������غ������ار وإن�������������اث امل�������������وايش م���ن 

املواطنن املضطرين لبيعها. 

الصعوبات والعوائق 
واش���������ار أن ال����ق����ط����اع ال������زراع������ي م���ت���ش���ع���ب وم���ش���اك���ل���ة ك���ث���رية 
وصعوباته اكرث ، مؤكدا امليض قدما بخطى ثابته يف دعم 
امل����زارع����ن وال���ت���وس���ع وال���ح���ف���اظ ع���ىل س��ع��ر ال��س��ل��ع��ة وزي����ادة 
قيمتها واستفادة املزارع ، مشريا أن القطاع الزراعي يحتاج 
إىل وق��ت طويل حتى تنميته وت��ط��وره لنصل إىل لاكتفاء 
الذايت سواًء يف محافظة صنعاء واليمن كاما ولكن طريق 
االلف ميل تبدأ بخطوة، والتي بدأت يف محافظة صنعاء 
من خال انشاء الجمعيات والتي ساهمت يف توفري البذور 
، وكذلك ساعدت وحدة التمويات التي انشأتها اللجنة 
الزراعية ، يف كل املحافظات وخصص لها تقريباً %35 من 
اإلي���رادات املحلية داخ��ل املحافظة ه��ذه التمويات سوف 
تسهم يف زي����ادة ع���دد امل���ب���ادرات املجتمعية وال��ت��ي سيكون 
لها دور كبري يف احداث تنمية زراعية كبرية يف اليمن حتى 
تحقيق االك��ت��ف��اء ال����ذايت، م��ؤك��دا ان ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��وائ��ق 
ل��ن تقف عائقا ام��ام تحقيق ه��ذا ال��ه��دف، ب��ل العكس تم 
تحويل التحديات إىل فرص للنجاح بفضل الله سبحانه 
وت����ع����اىل وت���وج���ي���ه���ات وم���وج���ه���ات ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة ب��ق��ي��ادة 
السيد عبدامللك الحويث يحفظه الله والقيادة السياسية 
برئاسة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس 

االعىل وقيادة اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
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محمد صالح حاتم

ت�����ن�����ف�����ق غ�����ال�����ب�����ي�����ة األس�������������ر م��������ا ن����س����ب����ت����ه 20 ٪ م��������ن إج�����م�����ايل 
اح����ت����ي����اج����ات����ه����ا ال����غ����ذائ����ي����ة يف ش���������راء ال������خ������ض������روات ي����وم����ي����اً_ 
أس��ب��وع��ي��اً ؛ بإعتبار ال��خ��ض��روات م��ن األش��ي��اء ال��ض��روري��ة 

وملا تمثله من قيمٍة غذائية عالية.
وب���ال���ت���ايل ف���اإلع���ت���م���اد ع���ىل ش�����راء ال���خ���ض���روات_وب���ش���ك���ل 
مستمر _ من األس��واق ينهك ميزانية األس��رة، كإضافة 
إىل مصفوفة األعباء املعيشية، حتى أن بعض األسر ال 
تستطيع شراء الخضروات وتكتفي بلقمة جافة خالية 

من العناصر الغذائية القيمة.
وحن تتجه األسرة من خانة املنتج إىل دائرة املستهلك 
حتى يف أبسط مقوماتها الغذائية معتمدة إعتماداً كّلياً 
عىل املنتجات املستوردة؛ فإنها بذلك عىل حافة الفقر.

من هنا تأيت أهمية الزراعة املنزلية للخضروات كخطوة 
أوىل ومهمة بإمكان كل أس��رة تنفذيها س��واء يف الريف 
أو املدينة.. فمساحة صغرية يف الحوش أو السطح ،أو 
ال��ب��ل��ك��ون��ة م��ن��اس��ب��ة ج����داً ل��رس��م ل��وح��ة ب��دي��ع��ة ت����زرع فيها 

الخضروات .
س����ي����ت����ع����ل����م األط��������ف��������ال م��������ه��������ارات ح�������ب ال�����ع�����م�����ل ال����ط����وع����ي 
وثقافة الزراعة املنزلية، وستكتسب األسرة فن العمل 
ال�����ت�����ع�����اوين، إض�����اف�����ة إىل أن وج��������ود ال�����خ�����ض�����روات امل���ن���زل���ي���ة 
س���ي���ج���ن���ب أف������������راد األس������������رة خ������ط������ورة ال�����وج�����ب�����ات ال���س���ري���ع���ة 

واألطعمة املعلبة.
ما اجمل أن تتجه األسرة يف زراعة الخضروات منزلياً 

واالستفادة من الوقت املهدور أمام املسلسات ..
و ال���ع���م���ل���ي���ة س���ه���ل���ة ج��������داً ال ت����ح����ت����اج ت���ك���ال���ي���ف م�����ادي�����ة أو 
ج���س���دي���ة م��ن��ه��ك��ة، ب���ق���در م����ا ت���ح���ت���اج ال������ري ب��ال��ت��ق��ط��ري م��ن 
امل���ي���اه امل����وج����ودة ،ح��ي��ن��ه��ا س��ي��ت��واج��د يف وج��ب��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة 
ال�����ط�����م�����اط�����م وال���������ج���������زر وال�������خ�������ي�������ار، وس�����ي�����ح�����ض�����ر ال����ب����س����ب����اس 

وال���ب���ام���ي���ا وال����ب����ط����اط����س، وال����خ����س وال����ج����رج����ري وم��خ��ت��ل��ف 
أنواع الورقيات ،وربما يتم بيع وتسويق الفائض منها 

واإلستفادة من ثمنها.
ال خ��ي��ار ث��ال��ث أم����ام األس����ر امل��ث��ق��ف��ة ال��ت��ي تشبعت بعبق 
األرض ال��ي��م��ن��ي��ة م���ن ت��ح��ق��ي��ق اإلك���ت���ف���اء ال������ذايت يف أب��س��ط 
ض������روري������ات������ه������ا ،وب�����������ن اإلع������ت������م������اد ع�������ىل إس�����ت�����ه�����اك وش���������راء 
ال����خ����ض����روات م����ن األس���������واق وال����ت����ي م��ع��ظ��م��ه��ا م���س���ت���وردة 
ولها مخاطرها الصحية الناجمة عن املبيدات الكيماوية 

واألسمدة الضارة.
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ج��م��ال��ي��ة س��ت��ض��ف��ي امل��س��اح��ات ال��خ��ض��راء 
أج�����واء م���ن ال��ب��ه��ج��ة وال���س���ع���ادة يف أرج�����اء امل���ن���زل وتنمية 
ال������ذوق ال���ج���م���ايل يف ن��ف��س��ي��ة األط����ف����ال وت��ش��ج��ي��ع��ه��م عىل 

ثقافة املشاركة يف الزراعة البيتية.
ومن الناحية الغذائية فللخضروات قيمتها الغذائية ؛ 
حيث أظهرت العديد من الدراسات.. للخضروات فوائد 
م��ت��ع��ددة ل��ل��ج��س��م ؛ ن���ظ���راً إلح��ت��وائ��ه��ا ع���ىل ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
وامل���������������ع���������������ادن ال������������ض������������روري������������ة ل������ل������ج������س������م ،ك��������ال��������ب��������وت��������اس��������ي��������وم، 
وامل��اغ��ن��س��ي��وم، وف��ي��ت��ام��ن )أ( و)ج( وغ��ريه��ا م��ن ال��ف��وائ��د 

الصحية التي تسهم يف الوقاية من األمراض.
م��ج��م��ل ال����ق����ول ف�����زراع�����ة ال����خ����ض����روات ب����داي����ة م����ن امل���ن���زل 
إحدى خطوات اإلعتماد عىل الذات بما يحقق اإلكتفاء 
ال������������ذايت وي����ض����م����ن ل������أس������رة ال�����ح�����ص�����ول ع������ىل ال�����خ�����ض�����روات 

الخالية من املخاطر .
كل هذا ليس بغريب وال بمستحيل عىل شعٍب هندس 
من صميم الصخور الصلبة لوحاٍت ومدرجاٍت زراعية 
كحدائق معلقة يف قلب السماء.. وّحول األرض جّناٍت 

عن يمن وشمال ..
وتبقى الزراعة املنزلية للخضروات ثقافة واكتفاء.

الزراعة املنزلية للخضروات.. ثقافٌة واكتفاء..!!

صنعاء.. مقومات زراعية مالئمة ومحاصيل متنوعة

أحمد النظامي



يف ه��ذه الحلقة نستكمل اب���رز االن��ج��ازات 
والنجاحات التي ت��م تحقيقها بفضل الله  
يف مختلف الجوانب املتعلقة برعاية وتأهيل 
املعاقني وغريها .. ف��إىل التفاصيل التي تم 

ايجازها يف النقاط التالية :-
■ ق������ام������ت اإلدارة ال�����ح�����ال�����ي�����ة ل�����ل�����ص�����ن�����دوق - 
ب���ال���ت���ن���س���ي���ق م������ع امل����ج����ل����س األع����������ى ل����ل����ش����ؤون 
اإلنسانية - بإدراج أسئلة حول األشخاص 
ذوي اإلع�����������اق�����������ة، وت��������ك��������ون ض������م������ن ال������ن������م������اذج 
امل������س������ت������خ������دم������ة ل������������دى ال�������ج�������ه�������ات ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة 
وامل�������ن�������ظ�������م�������ات ال��������دول��������ي��������ة وامل������ح������ل������ي������ة وأدل������ت������ه������ا 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��ح��ص��ول ع����ى ق����اع����دة ب��ي��ان��ات 

دقيقة.
■ ت��م ال��ع��م��ل ع��ى إع����داد دل��ي��ل التوصيف 
ال��وظ��ي��ف��ي وف���ق���اً للتقسيمات اإلداري������ة ال��ت��ي 

شملتها الالئحة التنظيمية.
■ ت�����م إع����������داد م�����دون�����ة ال����س����ل����وك ال���وظ���ي���ف���ي 
وع���رض���ه���ا ع����ى م���ج���ل���س اإلدارة ل��ل��م��ن��اق��ش��ة 

واإلقرار.
■ ما زالت اللجنة املكلفة بتحديث وتطوير 
األداء امل����ؤس����ي م��س��ت��م��رة يف إع�������داد ل���وائ���ح 

وأدلة العمل األخرى، وأهمها:
 ■ ت��م اع���داد دل��ي��ل السياسات التنظيمية 

للصندوق.
■ ت������م اع�����������داد ض������واب������ط وم�����ع�����اي�����ري وش�������روط 
ال��������ت��������ع��������اق��������د م������������ع امل�������س�������ت�������ش�������ف�������ي�������ات وم�������ق�������دم�������ي 

الخدمات.
■ تم اعداد دليل تقييم األداء.

■ تم اعداد دليل املراجعة الداخلية.
■  ت���������م إع������������������داد ال�������ع�������دي�������د م���������ن ال�����������دراس�����������ات 
ال����ع����ل����م����ي����ة ال�����ت�����ي ت����ه����ت����م ب����ق����ض����اي����ا األش�����خ�����اص 
ذوي اإلعاقة، والتخطيط ملواجهتها، والتي 
تهدف إىل تحديد حجم اإلعاقة ومسبباتها 
واحتياجاتها وأماكن تواجدها، ومشكالت 
خ������ص������ائ������ص اإلع����������اق����������ة م��������ن أج�����������ل ال����ت����خ����ط����ي����ط 

الواعي عى املدى االسرتاتيجي.
وت�����م إن����ج����از ال���ع���دي���د م����ن ال������دراس������ات وه���ي 

كالتايل:
■ ت��������������م ع���������م���������ل دراس���������������������������ة م���������س���������ح ب������ال������ع������ي������ن������ة 
لتحديد حجم اإلع��اق��ة يف اليمن، وتحديد 
اح��ت��ي��اج��ات ك���ل ف��ئ��ة ب��ال��ش��راك��ة م���ع ال��ج��ه��از 
امل����رك����زي ل���إح���ص���اء ل���ل���ع���ام 2021م وي���ج���ري 

حاليا التسويق لتنفيذ املشروع.
■ تم إعداد )دراسة إنشاء مصنع لألجهزة 
ال����ت����ع����وي����ض����ي����ة(2021م، وإن�����ج�����از ال��ت��ص��ام��ي��م 

الهندسية لبناء هنجر مع ملحقاته.
■ ت��م إع���داد دراس���ة ال��ج��دوى االقتصادية 
ل��ل��م��ش��روع ك��ج��زء م��ن االس��ت��ث��م��ار واالك��ت��ف��اء 
ال����ذايت وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات األش���خ���اص ذوي 

اإلعاقة من األجهزة التعويضية الضرورية 
وامل�������س�������ان�������دة، وال������ت������ي ي�����ع�����اين ال�����ص�����ن�����دوق م��ن 
صعوبة يف توفريها نظراً الرتفاع االحتياج، 
وكذلك صعوبة توريدها من الخارج نتيجة 

الحصار والعدوان وارتفاع تكلفتها.
■ ي����ت����م ح����ال����ي����اً ال����ت����س����وي����ق ل����ل����م����ش����روع ل����دى 

املنظمات والجهات املانحة.
■ تم إعداد مشروع ورشة صيانة لألجهزة 
ال����ت����ع����وي����ض����ي����ة وي�������ج�������ري ال�����ع�����م�����ل ح�����ال�����ي�����ا ع���ى 

تسويقه للتمويل
■ ت���������م ع������م������ل دراس�����������������ة م������س������ح امل�������س�������اع�������دات 
امل��ت��اح��ة ل��ألط��ف��ال م��ن ذوي اإلع���اق���ة، وعقد 
ورشة عمل مع 34 مشاركاً من القطاعات 
الحكومية واألهلية والدولية بالشراكة مع 

منظمة اليونيسف عام 2021م.
■تم ت��أس��ي��س ن��ظ��ام وط��ن��ي إلدارة ال��ح��ال��ة 
لألشخاص ذوي اإلع��اق��ة يف ال��ع��ام 2020م 
بالشراكة م��ع منظمة اليونيسف، وإع��داد 
دل��ي��ل ن��ظ��ام إدارة ال��ح��ال��ة ل��ألش��خ��اص ذوي 
اإلع�����اق�����ة واالس�����ت�����م�����ارات وال�����ن�����م�����اذج، وال�����ذي 
ي����ه����دف إىل دراس���������ة ح����ال����ة األش�����خ�����اص ذوي 
اإلع��������اق��������ة ودراس���������������ة اح����ت����ي����اج����ات����ه����م وت���ن���س���ي���ق 
ال�������خ�������دم�������ات امل������ق������دم������ة ل�����ه�����م م��������ن ال�����ص�����ن�����دوق 
والجهات ذات العالقة، وعقد العديد من 
ال���ورش وال�����دورات، م��ع عقد ورش���ة خاصة 
ملناقشة الدليل مع الجهات ذات العالقة.

■ بهدف تطوير قدرات ومهارات العاملني 
ب��ال��ص��ن��دوق وش���رك���ائ���ه ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن تنفيذ 
امل���ه���ام واألع����م����ال ب��ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة ح��رص��ت 
االدارة الحالية للصندوق عى إعداد وتنفيذ 
ال��ع��دي��د م��ن ال��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة يف م��ج��االت 
ال�����ع�����م�����ل امل����خ����ت����ل����ف����ة خ���������الل األع����������������وام 2019-

2021م ومنها عى سبيل املثال:-
■ دورات يف التخطيط االسرتاتيجي.

■ دورات يف التخطيط التشغييل.
■ التأهيل يف مجال الحاسوب.

■ التأهيل يف مجال السكرتارية واألرشفة.
■ التأهيل يف مجال القيادة اإلدارية.

■ تدريب العاملني يف الصندوق وشركائه 
)الجمعيات واملراكز( يف املحافظات )األمانة 
– ص���ن���ع���اء - إب( ع����ى آل����ي����ة ج���م���ع ال���ب���ي���ان���ات 
لألشخاص ذوي اإلعاقة وآلية التحقق من 

املستفيدين.
■ ت����دري����ب م����درب����ني يف م���ج���ال ن���ظ���ام إدارة 

الحالة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
■ ت�����دري�����ب األخ����ص����ائ����ي����ني االج����ت����م����اع����ي����ني يف 
ل�������ألش�������خ�������اص ذوي  ال�������ح�������ال�������ة  إدارة  م��������ج��������ال 
اإلع��اق��ة وم���ه���ارات ال��ت��ع��ام��ل م��ع األش��خ��اص 

ذوي اإلعاقة.

■ دورات ت���دري���ب���ي���ة يف م���ج���ال ت���وع���ي���ة أس���ر 
األش�����خ�����اص ذوي اإلع�����اق�����ة ض���م���ن )م���ش���روع 

النموذج املتكامل(.
■ ت�������م ع�����ق�����د ورش ع�����م�����ل ب�������ني ال�����ص�����ن�����دوق 
والجهات ذات العالقة الحكومية واألهلية 
وال����دول����ي����ة مل���ن���اق���ش���ة واق�������ع األش�����خ�����اص ذوي 
اإلع��اق��ة، )ورش���ة عمل ملناقشة دل��ي��ل إدارة 
ال���ح���ال���ة ل���ألش���خ���اص ذوي اإلع����اق����ة – ورش����ة 
ع����م����ل مل����ن����اق����ش����ة الئ�����ح�����ة ت���ص���ن���ي���ف اإلع�������اق�������ة – 
ورش�������������ة ع�����م�����ل مل�����ن�����اق�����ش�����ة م�����س�����ح اح�����ت�����ي�����اج�����ات 

األشخاص ذوي اإلعاقة(.
■ ت��دري��ب موظفي الصندوق ع��ى تطبيق 

النظام اآليل الجديد.
■ تم إعداد نموذج خطة مالية لألنشطة 
امل�����م�����ول�����ة ل�����دع�����م ال����ج����م����ع����ي����ات وامل�������راك�������ز وف����ق����اً 

للمعايري والشروط املحددة يف الالئحة. 
■تم إصدار الالئحة املنظمة لتمويل برامج 
وم��ش��اري��ع امل���راك���ز وال��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
مجال األشخاص ذوي اإلعاقة، وموافقة 
مجلس اإلدارة عليها، وإصدارها بموجب 
ق����رار رئ��ي��س م��ج��ل��س اإلدارة رق���م )3( لسنة 
2021م. وت��������م ال����ع����م����ل وف������ق������اً مل�����ش�����اري�����ع ي��ت��م 
تقديمها من قبل الجمعية أو املركز، وذلك 

لتطوير األداء.
■ تم عمل نموذج دراسة مشروع موحد 
وفقاً لالئحة املنظمة للدعم املؤسي، وتم 
إعداد نماذج للتقارير واملخرجات لألنشطة 

املمولة للشركاء. 
■تم إع����داد آل��ي��ة ون��م��اذج خ��اص��ة بالرقابة 
وال���ت���ق���ي���ي���م وامل����ت����اب����ع����ة ألن����ش����ط����ة ال���ج���م���ع���ي���ات 
واملراكز واالتحادات وفقاً للدعم املقدم لها، 
ووفقاً للمعايري والشروط وطبيعة النشاط 
والفئة املستفيدة، والعدد وغريها، والذي 
س����ي����ت����م ت����ن����ف����ي����ذه����ا آل������ي������اً ع������ر ت���ط���ب���ي���ق آيل مل��ن��ع 
التالعب والعشوائية أثناء الرقابة واملتابعة. 
■نظراً ل����ت����دين م��������وارد ال����ص����ن����دوق وازدي��������اد 
ال���������ط���������ل���������ب ع�������������ى ال����������ح����������ص����������ول ع�������������ى خ���������دم���������ات 
الصندوق، وارتفاع نسبة اإلعاقة يف اليمن، 
وب���ه���دف ح���ص���ول األش����خ����اص ذوي اإلع���اق���ة 
ع���ى ح��ص��ت��ه��م م���ن ال���رام���ج وامل���ش���اري���ع ال��ت��ي 
تنفذها الجهات والهيئات واملنظمات املحلية 
وال��دول��ي��ة وإدراج األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة 
ض������م������ن ت������دخ������الت������ه������م وخ�����ط�����ط�����ه�����م ال�����س�����ن�����وي�����ة 
ك��غ��ريه��م م��ن أف����راد امل��ج��ت��م��ع، س��ع��ت إدارة 
الصندوق ممثلة بالدكتور/ عيل ناصر مغيل 
ج���اه���دًة ع���ى إي���ج���اد ع���الق���ات ت���ع���اون مثمرة 
ل�����ح�����ص�����ول األش���������خ���������اص ذوي اإلع���������اق���������ة ع���ى 
العديد من املشاريع والخدمات من خالل 
التشبيك والتنسيق مع مقدمي الخدمات 

املختلفة، والنقاط التالية  توضح املشاريع 
والخدمات التي قدمت لذوي اإلعاقة وآلية 

التشبيك.
■ امل��س��اع��دات ال��ن��ق��دي��ة ألس���ر األط��ف��ال من 
ذوي اإلعاقة الذي تم تنفيذه عى مراحل، 
منها املرحلة األوىل والثانية والثالثة  والذي 
اس���ت���ه���دف���ت م�����ا ي�����ق�����ارب 12.000ال���������������ف اس�����رة 

وبمبلغ يقرب من ستمائة مليون ريال.
■ امل���س���اع���دات ال��ن��ق��دي��ة ال��رم��ض��ان��ي��ة ل���ذوي 
اإلع��اق��ة  املقدمة م��ن الهيئة العامة للزكاة 

-2021 2022. وبمبلغ يتجاوز 400مليون.
■ م���������ش���������روع األل�������ب�������س�������ة ال������ض������اغ������ط������ة ل���ل���ح���د 
م���ن االع����اق����ة ب���ال���ش���راك���ة م���ع ال���ه���الل األح��م��ر 

القطري.2022-2021.
■ م��ش��روع رص��ف ح��وش مبنى الصندوق 

2021 بتمويل من الصندوق االجتماعي.
■ م���ش���روع ت���وف���ري ع����دد 1000ج���ه���ازش���ف���ط 
س��وائ��ل دم����اغ، وع���دد 1000ع��م��ل��ي��ة لشفط 
السوائل الدماغية املقدم ملرىض االستسقاء 
الدماغي بتاريخ 2021 بالشراكة مع الهالل 
األح���م���ر ال��ق��ط��ري. وت���م ع��م��ل ح��م��ل��ة اع��الن��ي��ة 
يف ك������اف������ة وس�������ائ�������ل االع�������������الم ل����ل����ح����ص����ول ع���ى 

الخدمة.

مشروع املالبس الشتوية 

■ م��ش��روع األج��ه��زة التعويضية )عربيات 
– سماعات عكاكيز( 2021م

■ مشروع توزيع حقيبة النظافة2021
■ مشروع توزيع العربيات لذوي اإلعاقة 

الحركية 2021
■ م�������ن خ����������الل ال����ت����ش����ب����ي����ك وال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق م���ع 
م��������ق��������دم��������ي ال����������خ����������دم����������ات )ال���������ن���������ق���������اب���������ة ال�������ع�������ام�������ة 
ل����ألخ����ص����ائ����ي����ني االج����ت����م����اع����ي����ني وال����ن����ف����س����ي����ني( 
ق��دم��ت ال��ع��دي��د م���ن ال��خ��دم��ات ل��ألش��خ��اص 
ذوي اإلعاقة وأسرهم يف محافظة صنعاء 
واس���ت���ه���داف���ه���م ض���م���ن خ����دم����ات م��ش��اري��ع��ه��ا 
)م�������س�������اع�������دات ن�����ق�����دي�����ة م�����رح�����ل�����ة أوىل وث����ان����ي����ة 

وثالثة2012م.
■ ك���م���ا ق���دم���ت ال���ن���ق���اب���ة م������واد غ����ري غ��ذائ��ي��ة 
ف����رش – ب���ط���ان���ي���ات- ح��ص��ري دل����و – ك���ش���اف –

حقيبة مطبخ متكاملة لعدد 403 من ذوي 
اإلعاقة 2021م.

ت����ن����ف����ي����ذي����ة م��ع  ■التوقيع ع������ى م����ص����ف����وف����ة 
قيادة السلطة املحلية بمحافظة الحديدة 
وف�����روع امل��ك��ات��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل����ل����وزارات ب��ش��أن 
قيام كل مكتب بتنفيذ مهامه واختصاصاته 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
■ إن���ش���اء )3( م���راك���ز ل��ل��ع��الج ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
محافظة الحديدة وتجهيزها بالتجهيزات 

واملعدات الالزمة
وتم تدشني العمل يف هذه املراكز 2012-

.2022
■ إن����������ش����������اء وت������ش������غ������ي������ل م��������رك��������زي��������ن ل�����ل�����ع�����الج 
ال������ط������ب������ي������ع������ي وال���������رتب���������ي���������ة ال��������خ��������اص��������ة يف أم�������ان�������ة 
ال����ع����اص����م����ة يف )امل������رك������ز األول يف م��س��ت��ش��ف��ى 
ال���س���ب���ع���ني، وامل�����رك�����ز ال�����ث�����اين يف ب���ي���ت ب�����وس، 
وتزويدهما بالتجهيزات وامل��ع��دات الالزمة 

والنفقات التشغيلية عام 2019.
■تم إن������ش������اء م�����رك�����ز ل����ل����ع����الج ال���ط���ب���ي���ع���ي يف 

صعدة عام 2021-2022م.

س���ل���ط م����وق����ع اش��������رتايك غ���رب���ي، 
األس��������ل��������ح��������ة  ال��������������ض��������������وء ع��������������ى دور 
األم�����������ري�����������ك�����������ي�����������ة وال����������ري����������ط����������ان����������ي����������ة يف 
ارت��ك��اب تحالف ال��ع��دوان جرائم 
بحق املدنيني يف اليمن، معتراً 
أن اس���������ت���������م���������رار دع�������������م ال�����ح�����ك�����وم�����ة 
ال���ري���ط���ان���ي���ة ل���ل���ن���ظ���ام ال���س���ع���ودي 
يف ال���������ح���������رب ع���������ى ال������ي������م������ن ي�����ع�����ري 
مزاعمها لتعزيز حقوق اإلنسان 
وال������دي������م������ق������راط������ي������ة ع��������ى ال�����س�����اح�����ة 

الدولية.
وب���ح���س���ب ت���ق���ري���ر مل����وق����ع ال���وي���ب 
االش�������������������������������رتايك ال�����������ع�����������امل�����������ي ال���������خ���������اص 
باللجنة الدولية لألممية الرابعة 
ب������ري������ط������ان������ي������ا  ف�����������������إن   ،)WSWS(
والواليات املتحدة زودتا تحالف 
ال����ع����دوان ع���ى ال��ي��م��ن ب��األس��ل��ح��ة 
امل��س��ت��خ��دم��ة يف م��ئ��ات الهجمات 
ع��������ى امل������دن������ي������ني ب��������ني ي�����ن�����اي�����ر 2021 

ونهاية فراير 2022.
وق���������������������ال امل�������������وق�������������ع إن ال�������������غ�������������ارات 
ال���ج���وي���ة ع����ى ال���ي���م���ن ب��اس��ت��خ��دام 
أس������ل������ح������ة ب������ري������ط������ان������ي������ة وأم�����ري�����ك�����ي�����ة 
تعد ج��زءاً من نمط العنف ضد 
املدنيني، كما أن هذه الهجمات 
ل������م ت����ك����ن ل���ت���ت���ح���ق���ق ل�������وال اإلم���������داد 
امل��س��ت��م��ر ب���األس���ل���ح���ة، م���ش���ريا إىل 
أنه من الضروري وقف مبيعات 
األسلحة التي تغذي ال��ح��رب يف 

اليمن.. 
وذك���ر أن��ه خ��الل األي���ام القليلة 
امل��������اض��������ي��������ة رف��������ع��������ت ال������ح������م������ل������ة ض����د 
تجارة األسلحة )CAAT( دعوى 
قضائية تهدف إىل إنهاء مبيعات 

الحكومة الريطانية 
م�����������������������������������ن األس��������������������ل��������������������ح��������������������ة 
بمليارات الجنيهات 
اإلس�������رتل�������ي�������ن�������ي�������ة، ب���م���ا 
يف ذل��������ك ال�����ط�����ائ�����رات 
املقاتلة وال��ص��واري��خ 
وال������������������ق������������������ن������������������اب������������������ل م��������ن 
ط�����������������������������راز ت������������اي������������ف������������ون، 
إىل  ب����������������������اإلض����������������������اف����������������������ة 
ال����ص����ي����ان����ة وال�����دع�����م 
امل�����������������س�����������������ت�����������������م�����������������ري�����������������ن، 
الس�������������ت�������������خ�������������دام�������������ه�������������ا 
ال���������������������������������ح���������������������������������رب  يف 
ال����������������ت����������������ي ت�����������ق�����������وده�����������ا 
ال��������������������س��������������������ع��������������������ودي��������������������ة 
واإلم�����������������������������ارات ع����ى 

اليمن.
امل������وق������ع  وأورد 
أن���������ه ع�������ى ال�����رغ�����م 

م����������ن األدل�������������������ة ال���������دام���������غ���������ة ع����������ى أن 
ال�����ت�����ح�����ال�����ف ق��������د ان�����ت�����ه�����ك ال�����ق�����ان�����ون 
اإلن������س������اين ال����������دويل م����������رارا وت�����ك�����رارا 
يف ح���رب���ه ع���ى ال��ي��م��ن، اس��ت��م��رت 
ب������ري������ط������ان������ي������ا يف ت�������ع�������زي�������ز وح������م������اي������ة 
مبيعات األسلحة، حيث زودت 
النظام السعودي بأسلحة تزيد 
ق�����ي�����م�����ت�����ه�����ا ع�����������ن 23 م�������ل�������ي�������ار ج����ن����ي����ه 
إس��رتل��ي��ن��ي، م��ن��ذ ب����دء ال���ح���رب يف 

اليمن عام 2015.
وأوض����������ح امل������وق������ع: أن أب�������و ظ��ب��ي 
وال������������ن������������ظ������������ام امل������������ل������������ي ال���������س���������ع���������ودي 
ال�����ف�����اس�����د، ال����������ذي ي����غ����ت����ال ب��ش��ك��ل 
روت������������ي������������ن������������ي خ�����������ص�����������وم�����������ه وي�����������ع�����������ذب 
رؤوس  وي�������������ق�������������ط�������������ع  وي�������������س�������������ج�������������ن 
امل�������ع�������ارض�������ني، ي��������وف��������ران ال�����دع�����ائ�����م 
ال��������رئ��������ي��������س��������ي��������ة ل��������ص��������ن��������اع��������ة ال�����������دف�����������اع 
الريطانية، وكأوصياء رئيسيني 
ع����ى امل���ص���ال���ح ال��ج��ي��وس��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا يف امل�����ن�����ط�����ق�����ة ال����غ����ن����ي����ة 

بالطاقة.
ال��������ح��������ك��������وم��������ة  أن  إىل  وأش��������������������������������ار 
ال��ري��ط��ان��ي��ة ع���ازم���ة ع���ى ال��ح��ف��اظ 
عى سيطرة آل سعود الهمجية 
ع��������ى ش�����ب�����ه ال�������ج�������زي�������رة ال�����ع�����رب�����ي�����ة، 
وت�������ت�������ك�������ت�������م ع������������ى أي م������ع������ل������وم������ات 
ت���ف���ي���د ب�������أن ال������ري������اض أو داع���م���ي���ه���ا 
ي��رت��ك��ب��ون ج���رائ���م ح���رب وتتجنب 
االت����ه����ام����ات ب�����أن امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة 
ت���ن���ت���ه���ك ق����واع����ده����ا ال����خ����اص����ة ض��د 

توريد األسلحة.
ووف���ق���ا ل��ل��م��وق��ع ف���إن���ه يف ي��ول��ي��و 
2020، استأنفت وزيرة التجارة 
ال�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة آن��������������ذاك ل�����ي�����ز ت�������روس 

م��ب��ي��ع��ات األس���ل���ح���ة، م���دع���ي���ة أن 
أي ان��ت��ه��اك��ات ل��ل��ق��ان��ون اإلن��س��اين 
ال���������������دويل ك�������ان�������ت م�������ج�������رد ح����������وادث 
م�����ن�����ع�����زل�����ة، وم������ن������ذ ذل���������ك ال�����ح�����ني، 
رخ�����ص�����ت ال����ح����ك����وم����ة ال���ري���ط���ان���ي���ة 
م�����ا ال ي���ق���ل ع�����ن 2.2 م���ل���ي���ار ج��ن��ي��ه 
إسرتليني من مبيعات األسلحة 

اإلضافية للتحالف.
وك�����ش�����ف امل������وق������ع أن ال���ح���ك���وم���ة 
الريطانية رفضت طلبات موقع 
"م�������ي�������دل إي������س������ت آي" ال�����ري�����ط�����اين 
)Middle East Eye( للكشف 
ع���ن ال���وث���ائ���ق امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��م��ب��ي��ع��ات 
األسلحة إىل الرياض بني 1 و15 
أك�����ت�����وب�����ر 2016، ح����ي����ث أس����ف����رت 
غ����ارات ج��وي��ة ل��ت��ح��ال��ف ال��ع��دوان 
ع��ى القاعة ال��ك��رى يف صنعاء، 
عن مقتل أكرث من 140 شخصا 
وإص��اب��ة أك��رث م��ن 500 شخص، 

يف 8 أكتوبر 2016.
وت����ط����رق إىل أن م���راق���ب���ي األم����م 
امل��������ت��������ح��������دة وج��������������������دوا أن ال������ه������ج������وم 
ي��������ن��������ت��������ه��������ك ال��������������ق��������������ان��������������ون اإلن�������������س�������������اين 
الدويل، ومع ذلك، يشهد رفض 
الحكومة تقديم املعلومات عى 
ال�����������ع�����������داء ال�����������واس�����������ع ال�������ن�������ط�������اق م���ن 
ال�����ج�����م�����ه�����ور ال�������ري�������ط�������اين ل���ت���س���ل���ي���ح 

الحكومة للتحالف.
وخلص املوقع إىل أن استمرار 
دع����������������م ال��������ح��������ك��������وم��������ة ال�������ري�������ط�������ان�������ي�������ة 
للنظام السعودي يف الحرب عى 
ال���ي���م���ن ُي�����ع�����ِرّي م���زاع���م���ه���ا ل��ت��ع��زي��ز 
ح���ق���وق اإلن����س����ان وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 

عى الساحة الدولية. 
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موقع غربي : 

فقدانات
< ي���ع���ل���ن األخ / م���ح���م���د ع����ب����دال����ف����ت����اح س��ي��ف 
ي��ح��ي��ى ع���ن ف���ق���دان ب��ط��اق��ة شخصية ص����ادرة 
م���ن ت��ع��ز ب���رق���م 04010404568 ف��ع��ى من 
وجدها ايصالها إىل أق��رب قسم شرطة وله 

جزيل الشكر.
<  ي���ع���ل���ن األخ / ن��������وح س����م����ري أح�����م�����د م��ح��م��د  
الدرعي عن فقدان  لوحة دراج��ة نارية رقم  
7235 ف��ع��ى م��ن وج��ده��ا اي��ص��ال��ه��ا إىل أق��رب 

قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< ي��ع��ل��ن األخ / أح����م����د أح����م����د ن����اص����ر ح��س��ني 
الحيمي عن فقدان لوحة دراجة نارية رقم 

208/1 فعى من وجدها ايصالها إىل أقرب 
قسم شرطة وله جزيل الشكر.

< يعلن األخ / عرفات أحمد حمود عبدالله 
أس����م����اع����ي����ل ع������ن ف�������ق�������دان  ج����������واز س����ف����ر ص������ادر 
م��ن تعز ب����رق����م1084056 وبطاقة شخصية 
ص����ادرة م��ن األم��ان��ة ب��رق��م 010110607120 
ف����ع����ى م������ن وج�����ده�����م�����ا اي����ص����ال����ه����م����ا إىل أق������رب 

قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن األخ / بشري أحمد عبدالله الكوباين 
عن فقدان لوحة معدنية رقم 3139 /1 نقل 

ف��ع��ى م��ن وج��ده��ا اي��ص��ال��ه��ا إىل أق����رب قسم 
شرطة وله جزيل الشكر.

<  يعلن األخ / سليم سعيد محمد حسن 
ع������ن ف������ق������دان ب����ط����اق����ة ش���خ���ص���ي���ة ص������������ادرة م��ن 
األم�������ان�������ة ب�����رق�����م 01011087574 ف����ع����ى م��ن 
وجدها إيصالها إىل أق��رب قسم شرطة وله 

جزيل الشكر.
< يعلن األخ عبدالقادر محمد العوايض عن 
ف���ق���دان ل��وح��ة س���ي���ارة ب��رق��م 18/266 أج���رة، 
فعى من وجدها ايصالها إىل جهة اإلصدار 

أو أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

بريطانيا والواليات املتحدة  زودتاصندوق رعاية وتأهيل املعاقني إجنازات بلغة األرقام 
 حتالف العدوان على اليمن باألسلحة 

املستخدمة في قتل املدنيني 

)2-2 (

   حسن عردوم 

يسرنا أن نتقدم بأجمل التهاين 
وأطيب التريكات
 للشيخ املجاهد/

صالح محمد الزعكري
لنيله ثقه القيادة السياسية 

العليا بتعيينه عضواً يف مجلس 
الشورى..فألف ألف مروك

املهنئون:
مدير الصحة بمديرية السودة الدكتور 

محمد املخري 
الدكتور/  الجربين الزعكري

الدكتور/  ماجد القيس 
الدكتور / احمد القعادي 

الدكتور / ياسر حكم

مبروك الثقة

صندوق رعاية وتأهيل املعاقني هو مؤسسة حكومية، أنئش بقانون 
رقم )2( لسنة 2002م، بهدف تمويل برامج ومشاريع األشخاص 
ذوي اإلعاقة، أفراداً ومؤسسات، ومنذ إنشائه لم يشهد الصندوق 
ح����راك����ًا وإص�����الح�����ًا ع����ى م��خ��ت��ل��ف األص�����ع�����دة، س������واء م����ن ن���اح���ي���ة ت��ج��وي��د 
الخدمات أو اإلص��الح��ات اإلداري���ة واملؤسسية أو األتمتة، إال يف ظل 
اإلدارة الحالية املتمثلة بالدكتور ع��ي ن��اص��ر م��غ��ي، امل��دي��ر التنفيذي 

لصندوق املعاقني.

نبارك للطالب املتميز

 علي ناصر اخلذري
 تفوقه الدرايس وحصوله مركز متقدم ضمن 
أوائل الصف السادس االسايس يف االختبار 

النصفي الوزاري.. سائلني الله له املزيد
 من التوفيق والتقدم يف مسرية حياته 
التعليمية.. فألف ألف مروك يا عيل 

ومستقبل واعد بالنجاح.
املهنئون: والدك ناصر الخذري واعمامك

موىس محمد حسن- طالل الشرعبي
خالد الحضرمي- عي مبارك 

وجميع األهل واألصدقاء

تعازينا 
آل 

السنفي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم 
بتعازينا ومواساتنا ألسرة وزمالء فقيد 

الوطن.. والهامة الوطنية العسكرية والقبلية

العميد الركن/  أحمد بن احمد احسن السنفي
رحمة الله تغشاه واسكنه فسيح جناته وألهم 

أهله وذويه الصر والسلوان ..
 إنا لله وإنا إليه راجعون..

االسيفون: العقيد/ عبده السنفي وأوالده
العقيد/نبيل السياغي
 العقيد احمد طامش 

وجميع منتسبي دائرة التوجيه املعنوي 
وصحيفتي26 سبتمرب واليمن

ك�����������رم�����������ت امل������������������������������دارس ال�������ن�������م�������وذج�������ي�������ة 
اليمنية- فرع التحرير- أوائل الطالب 
امل�����ت�����ف�����وق�����ني م�������ن م����خ����ت����ل����ف ال����ص����ف����وف 
االس������اس������ي������ة ال�������ذي�������ن ح�������ص�������دوا م�����راك�����ز 
متقدمة يف االختبار النصفي الوزاري 
ع��ى م��س��ت��وى املنطقة التعليمية يف 
أم���������ان���������ة ال������ع������اص������م������ة وع������������ى م����س����ت����وى 
ال�����ص�����ف�����وف ال������دراس������ي������ة يف امل�������درس�������ة.. 
وخالل حفل التكريم أشادت مديرة 
املدارس النموذجية- فرع التحرير- 
س�����م�����ر ال�����ق�����ل�����ي�����ي ب�����امل�����س�����ت�����وى امل���ت���م���ي���ز 
ال���ذي حققه ال��ط��الب االوائ�����ل خ��الل 
االختبار النصفي وأش��ارت أن هناك 
ح���رص���ا ك���ب���ريا ع���ى ال����وص����ول بجميع 
ال���ط���الب اىل م��س��ت��وي��ات م��ت��ق��دم��ة يف 
التحصيل العلمي والتفوق الدرايس 
.. م������ن ج����ان����ب����ه اوض����������ح االس�������ت�������اذ ع��يل 
عامر ب��أن هناك جهودا كبرية تبذل 

م��ن اج���ل  زي����ادة التحصيل العلمي 
للطالب بشكل يجسد بأن التعليم 
رسالة هامة ويجب عى العاملني يف 

مجال التعليم استشعار املسؤولية 
ام�������ام ال����ل����ه وام��������ام ال����وط����ن وال���ش���ع���ب 

لبناء جيل املستقبل.

املدارس النموذجية اليمنية تكرم طالبها املتفوقني

مبروك النجاح والتفوق

اجمل التهاين والتريكات نهديها إيل اإلخوة:
طه وعي حسان الشتاء

 بمناسبة زفافهم امليمون.. فألف مروك
املهنئون:  الفندم/عي الشامي و املدير وضاح 
الشامي و املهندس نبيل الشامي واملهندس 
محمد الشامي و حافظ الشامي وكافة ال 

الشامي وحافظ الجربي

تهانينا آل العامري
أجمل التهاين وارق التريكات نزفها للشاب الرائع 

صقر عبدالله بن عبدالله العامري، 
بمناسبة الزواج السعيد.

املهنئون: والدكم الشيخ عبدالله بن عبدالله العامري، 
وهي من اللواء قايد العنيس، مدير شؤون الضباط سابقا، 

ناجي الدكتور فرحان نشوان عميد كليه الهندسة بجامعة إب، الدكتور 
صرب مدير عام مديرية جبل الشرق، العقيد عدنان العنيس قايد الكتيبة العاشرة 
األمن مركزي، الشيخ عبدالويل السبالين مدير عام مديرية املنار، املقدم محمد 

العلوي، النقيب خالد الصفاء نائب مدير قسم قاع القييض، الشيخ عي 
عبدالويل العامري شيخ مشايخ الشعر، الشيخ محمد النهمي عضو مجلس 

النواب، اللواء محسن االنيس عضو مجلس النواب، الشيخ صالح بينون عضو 
مجلس الشوري، النقيب بسام السامعي مدير بحث قسم دار سلم.

ومن كافة األهل واالصدقاء يف آنس ذمار وصنعاء.

تهانينا
اجمل التهاين والتريكات 
القلبية نهديها للشاب 
الخلوق/  عبداملجيد 

الجويد
بمناسبة زفافه ودخوله 

القفص الذهبي..فألف مروك.
املهنئون: 

 والدك العقيد/ احمد الجويد
واعمامك/ املهندس/ صالح الجويد

املهندس/ فؤاد الجويد- واوالد اعمامك/ املقدم/ 
عي الجويد- املهندس/ بندر الجويد- النقيب/ 

ابراهيم الجويد- وكافة االهل واالصدقاء 

تهانينا 
أجمل التهاين 

وأرق األمنيات نزفها 
للدكتور/ رمزي 
هالل الفضي

 بمناسبة زفافه 
امليمون.. متمنني له حياة 

زوجية سعيدة وبالرفاء والبنني..
املهنئون: أبو رمزي عي عي بريه 
وأوالده- األستاذ: معاد ديوان 

الشرعبي- األستاذ: عبدامللك عي 
أبوقاسم- األستاذ: عبدالله باعظيم- 

األستاذة: هديل هاشم العبيس- وكافة 
طالب وطالبات وكادر ومنتسبي 

أكاديمية نورسني

شكر   وتقدير
نتقدم بالشكر والعرفان لألخ/ 

عبدالخالق احمد ضيف الله الرصاص- 
مشرف قسم الطوارئ ملا يقوم به

 من عمل داخل قسم الطوارئ من
 اعتناء باملرىض والجرحى وحسن 

التعامل معهم.
كما هي لألخت/ أريج عبدالعظيم 
سيف محمد بدر - مشرفة قسم 

العمليات الصغرى يف قسم الطوارئ عى 
جهودها اإلنسانية..فلهما كل

 الشكر والتقدير.

تهانينا

مبروك 
التخرج

اجمل باقات الورد والفل 
والياسمني نهديها لألخ/  
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 اس�������ت�������ك�������م�������ااًل مل���������ا ت������ح������دث������ن������ا ع������ن������ه يف 
مقال األسبوع املايض حول  دخول 
الرئيس األسبق عيل عبدالله صالح 
يف ص��������راع خ����ف����ي م�����ع ح����ل����ف����ائ����ه، ويف 
م���ق���دم���ت���ه���م ال������ج������رال ع�����يل م��ح��س��ن 
صالح الذي كان يدعي سراً وجهراً 
بأنه الرجل األول يف الحكم وليس 
الثاين وأنه من أعاد الرئيس األسبق 
إىل ال����س����ل����ط����ة ث��������اث م����������رات ,ح��������اول 
ص��ال��ح ال��ت��خ��ل��ص م��ن م��ح��س��ن أث��ن��اء 
حروب صعدة الست ولكن األخري 
ك���ان ح���ذرا ج���داً فحمى نفسه رغ��م 
ما تعرض له من كمائن مدبرة كان 
أخطرها تزويد الطريان السعودي 
ال������������ذي ك���������ان ي����ق����ص����ف ص������ع������دة أث�����ن�����اء 
الحرب السادسة بإحداثية لقصف 
م������وق������ع������ه ع���������ى أس���������������اس أن������������ه م�����وق�����ع 
ت��ت��م��رك��ز ف��ي��ه ق���ي���ادات ح��وث��ي��ة مهمة 
حسب زعمهم لوال أن الطيار تنبه 
وعرف أن يف األمر خدعة وُمنذ ذلك 
الحادث ُفقدت الثقة تماما ما بني 
صالح ومحسن وأصبح كل منهما 
يخىش عى نفسه من اآلخ��ر، وقد 
أع��ل��ن ال��ج��رال ع��يل محسن طاقه 
ل��ن��ظ��ام ص���ال���ح ب��ع��د أح������داث جمعة 
ال�������ك�������رام�������ة امل�������أس�������اوي�������ة م������ت������خ������ذاً م���ن���ه���ا 
ح�����ج�����ة ف�����أن�����ض�����م إىل ث������������ورة ال����ش����ب����اب 
يوم 21 مارس عام 2011م بذريعة 

حمايتها من بطش السلطة .
وك���������������ان���������������ت أه�������������������م ال�����������������ف�����������������رات ال��������ت��������ي 
واج���������ه���������ه���������ا ال���������رئ���������ي���������س األس�����������ب�����������ق ع����يل 
ص���������ال���������ح وش���������ع���������ر خ�������ال�������ه�������ا ب���������أن���������ه ق����د 
أص���ب���ح وح�����ي�����داً ه����ي ف�����رة ان���ت���خ���اب���ات 
عام 2006م الرئاسية التي رشحت 
ف������ي������ه������ا امل���������ع���������ارض���������ة ب��������ق��������ي��������ادة ال�����ش�����ي�����خ 
حميد األحمر ملنافسته الشخصية 
ال�������وط�������ن�������ي�������ة وامل�������ح�������ب�������وب�������ة ف������ي������ص������ل ب����ن 
ش��م��ان وه��ن��ا ان��زع��ج��ت ال��س��ع��ودي��ة 
م����ن ه�����ذا ال���ت���وج���ه ف����أوع����زت ل��ل��ش��ي��خ 
ع���ب���دال���ل���ه ب����ن ح���س���ني األح����م����ر ال����ذي 
ك���������������ان ي������ت������ل������ق������ى ال�������������ع�������������اج  يف إح�����������دى 
م����س����ت����ش����ف����ي����ات����ه����ا ب����������أن ي�����ع�����ل�����ن دع����م����ه 
ودع��������������������م ال��������ق��������ب��������ائ��������ل ل�������ل�������م�������رش�������ح ع����يل 
ع��������ب��������دال��������ل��������ه ص����������ال����������ح وق�������������������ال ال������ش������ي������خ 
ع���ب���دال���ل���ه ح��ي��ن��ه��ا ك��ل��م��ت��ه امل���ش���ه���ورة: 
)ج��ن��ي ت��ع��رف��ه وال إن���ي م��ا ت��ع��رف��ه( 
وك������ان ل���دع���م ال���ش���ي���خ ع���ب���دال���ل���ه أث����ره 
ال���������ك���������ب���������ري يف ت���������رج���������ي���������ح ك���������ف���������ة ص�������ال�������ح 
ال������������ذي ف����������از ب������ال������رئ������اس������ة ب�������ف�������ارق ك���ب���ري 
ع�������ن م����ن����اف����س����ه ف����ي����ص����ل ب�������ن ش����م����ان 

ورغ����������م ه��������ذا ال������ف������وز ف��������إن امل����ع����ارض����ة 
املتمثلة يف أح���زاب اللقاء املشرك 
ل�����م ُت����س����ل����م ب�����ه ف���ط���ع���ن���ت يف ن��ت��ي��ج��ة 
االنتخابات وشددت من ضغطها 
ع���������ى ال������س������ل������ط������ة ب�����ح�����ج�����ة م����ك����اف����ح����ة 
الفساد واملطالبة بإبعاد النافذين 
يف املصالح الحكومية وخاصة من 
ع���ائ���ل���ة وأق��������ارب ص���ال���ح ب���م���ن ف��ي��ه��م 
ن������ج������ل������ه أح��������م��������د ال����������������ذي ك�������������ان ُي�������ع�������ده 
ل�������وراث�������ة ال����ح����ك����م م������ن ب������ع������ده  األم������ر 
الذي جعل صالح  يستنجد بامللك 
عبدالله بن عبدالعزيز للوقوف إىل 
ج��ان��ب��ه ودع���م���ه م���ع أن����ه ك����ان يعلم 
ج��ي��دا ب���أن ال��س��ع��ودي��ة ال ت��ث��ق بمن 
ي��خ��ض��ع ل��ه��ا خ��ض��وع��اً م��ط��ل��ق��اً ألن��ه��ا 
ت���ع���ت���ق���د أن م�����ن ي����خ����دم م��ص��ال��ح��ه��ا 
ي���س���ت���ل���م م���ق���اب���ل ذل������ك ث���م���ن���اً ول���ي���س 

ح��ب��اً فيها وق���د ينقلب عليها يف أي 
وق�����ت ول����ذل����ك ل����م ت���ك���ن ث��ق��ت��ه��ا ق��وي��ة 
ب��ع��يل ع��ب��دال��ل��ه ص���ال���ح الس��ي��م��ا بعد 
ت��دين شعبيته واش��ت��داد خافه مع 
ح���ل���ف���ائ���ه رغ������م أن������ه ال����ح����اك����م ال��ي��م��ن��ي 
ال���وح���ي���د ال�����ذي ت���ج���رأ وواف������ق رس��م��ي��ا 
ع��ى تبعية امل��ن��اط��ق اليمنية ج��ي��زان 
وع���س���ري ون���ج���ران ل��ل��س��ع��ودي��ة وه���ذا 
ل������م ي�����ح�����دث م������ن ق����ب����ل ال يف ال���ع���ه���د 
ال��ج��م��ه��وري قبل م��ج��يء ص��ال��ح إىل 
ال���ح���ك���م وال يف ال���ع���ه���د امل����ل����ي  وه��ن��ا 
ت��ق��دم ع��يل عبدالله ص��ال��ح بمقرح 
مغر ج��داً للملك عبدالله وللنظام 
ال��س��ع��ودي يف م��ق��اب��ل ق��ب��ول اليمن 
عضواً يف مجلس التعاون الخليجي 
وب����ق����اء ال���ح���ك���م يف ال���رئ���ي���س األس���ب���ق 
ع��يل ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح وع��ائ��ل��ت��ه، ه��ذا 
امل��ق��رح ح��س��ب م��ع��ل��وم��ات حصلُت 
ع���ل���ي���ه���ا م������ن م������ص������ادر م�����وث�����وق�����ة ج������داً 
يف ال��س��ع��ودي��ة أث��ن��اء ج��ل��س��ة خاصة 
م������ع م�����س�����ؤول�����ني م����ه����م����ني ي���ت���م���ث���ل يف 
إل�����غ�����اء ال����ن����ظ����ام ال����ج����م����ه����وري وي���ح���ل 
م���ح���ل���ه اس�������م دول���������ة ال����ي����م����ن ك����م����ا ه��و 
ال���������ح���������ال يف ال������ت������س������م������ي������ات امل�����ع�����ت�����م�����دة 
ل��ع��دد م���ن ال�����دول ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة م��ث��ل: 
دولة الكويت, دولة اإلمارات, دولة 
قطر ...إلخ.. هذا حدث بعد انتهاء 
الحرب السادسة يف صعدة وبعد 
رحيل الشيخ عبدالله األحمر الذي 
ك�������ان ُي����ش����ك����ل ش����وك����ة م�����ي�����زان ل���ن���ظ���ام 
ص���ال���ح وي���ع���م���ل ع����ى ت���ه���دئ���ة األم�����ور 
ع�����ن�����دم�����ا ت����ت����ف����اق����م ب������ه������دف ال����س����ي����ط����رة 
ع����ل����ي����ه����ا، وذل����������ك ب����ع����ك����س ت����ص����رف����ات 

ح�����م�����ي�����د  م�������ق�������دم�������ت�������ه�������م  ويف  أوالده 
الطامح للوصول إىل الحكم.

مقرح صالح وجد قبواًل سعودياً 
بشرط دراسته وعرضه عى أعضاء 
مجلس التعاون الخليجي فشعر 
ص��ال��ح ب��االط��م��ئ��ن��ان ع��ى ب��ق��اء حكم 
اليمن يف شخصه وعائلته وعادت 
الثقة إىل نفسه ولم تكن املعارضة 
ال���ت���ي ت������زداد ق����وة ض���د ن��ظ��ام��ه تهمه 
طاملا وقد أصبح ظهره مسنوداً إىل 
السعودية التي ستكون لها الكلمة 
ال�������ف�������ص�������ل، ل������ك������ن م��������ا ُع��������رف��������ت ب������ث������ورة 
ال����ش����ب����اب ع�������ام 2011م ق�����د خ��ل��ط��ت 
األوراق مما جعل مصري نظامه يف 
مهب الريح ووجدت السعودية يف 
ذلك فرصة لتكون هي  املتحكمة يف 
ال��ق��رار ال��س��ي��ايس اليمني فأمسكت 
بالعصا من وسطها لتوازن ما بني 
النظام وامل��ع��ارض��ة ليلتقي الجميع 
يف ال�������������ري�������������اض ت��������ح��������ت رع������������اي������������ة امل������ل������ك 
ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال����ذي ك��ان 
همه األول هو إفشال ثورة الشباب 
يف اليمن حتى ال يتأثر بها الشعب 
السعودي وتحجيم نفوذ اإلخوان 
املسلمني فرع اليمن املتمثل بحزب 
اإلص��������������������اح وم�������������ن ث����������م ي������م������ك������ن إن�������ت�������اج 
ن����ظ����ام ي�����ش�����ارك ف���ي���ه ال���ج���م���ي���ع ت���ك���ون 
السعودية ه��ي مرجعيته وه��ذا ما 
ح������دث ف���ع���ا ب���م���وج���ب م�����ا ت��ض��م��ن��ت��ه 
املبادرة الخليجية من بنود وافقت 
ع����ل����ي����ه����ا ال�����س�����ل�����ط�����ة وامل��������ع��������ارض��������ة وت������م 
ال���ت���وق���ي���ع ع��ل��ي��ه��ا يف ال�����ري�����اض ف���أزي���ح 
ع�����������يل ع��������ب��������دال��������ل��������ه ص���������ال���������ح م�����������ن رأس 

ال�����س�����ل�����ط�����ة واخ��������ت��������ري ن������ائ������ب������ه ع�����ب�����درب�����ه 
م����ن����ص����ور ه��������ادي ب��������داًل ع����ن����ه ل���ت���دخ���ل 
ال��ي��م��ن يف م��رح��ل��ة ال���ادول���ة فاشتد 
ال����������ص����������راع ب���������ني ال��������ف��������رق��������اء ون����ش����ط����ت 
ال����ج����م����اع����ات امل����ت����ط����رف����ة يف م��خ��ت��ل��ف 
امل��������دن ال���ي���م���ن���ي���ة ال����ت����ي ك����ان����ت ت��ش��ه��د 
ت�����ف�����ج�����ريات واغ������ت������ي������االت ل������درج������ة أن 
األم��ن اختفى تماما وك��ان الحكام 
ال يفكرون إال يف خدمة مصالحهم 
وت�����ح�����ق�����ي�����ق م�����ك�����اس�����ب م��������ادي��������ة ف���ع���م 
الفساد اإلداري واملايل أكرث من ذي 
قبل عى أيدي من كانوا يطالبون 
ببناء دولة نظام وقانون ومكافحة 
الفساد وأكدت حكومة باسندوه 
بأنها لم تعد تستطيع دفع املرتبات 
األم���ر ال���ذي ج��ع��ل ب��اس��ن��دوه يعلن 
ع�������������ن ج�����������رع�����������ة س���������ع���������ري���������ة مل������ش������ت������ق������ات 
ال��وق��ود كانت القشة التي قصمت 
ظ��ه��ر ال��ب��ع��ري ف��ق��د ع��ارض��ه��ا الشعب 
وتظاهر ضدها لتنتهي األمور بقيام 
ث�������������ورة 21 س����ب����ت����م����ر ال����ش����ع����ب����ي����ة ع�����ام 
2014م ال������ت������ي ت�������ص�������درت م���ش���ه���ده���ا 
ال���������ق���������وى ال������وط������ن������ي������ة ب�������ق�������ي�������ادة م�����ك�����ون 
أنصار الله فأنهت حكم السفريين 
األمريي والسعودي ولكن أمريكا 
ردت ع�������ى إن�������ه�������اء ن������ف������وذه������ا ون�����ف�����وذ 
ال��س��ع��ودي��ة يف ال��ي��م��ن ب��ش��ن ع���دوان 
غ���������ادر ع�����ى ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي أع���ل���ن 
م����ن واش���ن���ط���ن ي�����وم 26 م������ارس ع���ام 
2015م وم�����ا ي������زال ق���ائ���م���ا إىل ال���ي���وم 
ُم������ن������ذ ث����م����ان����ي����ة أع��������������وام وأوع����������������زت إىل 
أدوات���ه���ا يف امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة فيه 
ب����ق����ي����ادة ال����س����ع����ودي����ة واإلم���������������ارات يف 
م����ح����اول����ة م���ن���ه���ا الس����ت����ع����ادة ن���ف���وذه���ا 
م�����ن ج����دي����د وال����س����ي����ط����رة ع�����ى ال����ق����رار 
ال�����������س�����������ي�����������ايس ال���������ي���������م���������ن���������ي م�����س�����ت�����ع�����ي�����ن�����ة 
ب��ال��ع��م��اء وامل���رت���زق���ة ال���ذي���ن أض��ف��ت 
ع�����ل�����ي�����ه�����م ش�������رع�������ي�������ة زائ����������ف����������ة ف�����ت�����ص�����دى 
ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي م���م���ث���ا يف ج��ي��ش��ه 
ولجانه الشعبية لعدوانها الربري 
واس���ت���ط���اع ب��ال��ت��وك��ل ع���ى ال���ل���ه وب��م��ا 
يمتلكه م��ن إرادة ح���رة إف��ش��ال كل 
مخططاتها والحيلولة دون عودتها 
ل���ت���ح���ك���م ال����ي����م����ن م������ن ج������دي������د، وم����ن 
امل�������ص�������ادف�������ات ال�����ج�����ي�����دة أن ن���س���ت���ذك���ر 
يف ش��ه��ر ف���راي���ر ال���ح���ايل ه�����روب آخ��ر 
دف��ع��ة م��ن ق���وات امل��اري��ن��ز األمريكية 
يف ال�������ح�������ادي ع����ش����ر م������ن ف������راي������ر ع����ام 
2015م م���ن ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء إىل 

غري رجعة.

 مع تحيات
المؤسسة العامة ل�تصا�ت

إعـ�ن
هـــام

 تعلـــــن المـــؤسسـة العـــــامة ل�تصــــــا�ت

 لمشت�كي خدمة الهاتف الثابت (هاتفي تواصل _ الفوت�ة - الدفع المسبق) المتأخ�ين

 عن تسديد فواتي� واشت�اكات ارقامهم منذ ث�ثة أشه� أو أكث� بأن عليهم س�عة سداد المبالغ

استم�ار على  للحفاظ  2023/2/28م  تاريخ  أقصاها  فت�ة  خ�ل  خطوطهم  على   المتأخ�ة 

 الخدمة لديهم مالم فإن المؤسسة ستضط� آسفة إلى مصادرة تلك ا�رقام وإعادة بيعها

 وفقًا لسياسة المؤسسة

www.ptc.gov.ye
8000000 خدمة العم�ء

رئيس التحرير 
العميد يحيى سريع قاسم

 17 26

272134 - 274139 262626

26sept26@gmail.com

www.26sep.net

@26septnet126sept26@gmail.comwww.26sep.net t.me/september26news

16 صفحةالعدد 202298   فبراير   2023ماالثنين:  29  رجب  1444هـ

فعل ثوري يفشل مخطط إللغاء النظام اجلمهوري 

احمد الشريف

كرم فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس 
املجلس السيايس األعى- القائد األعى للقوات 
املسلحة أسرة الشهيد القائد حسني بدر الدين 

الحويث يف الذكرى السنوية الستشهاده.
وخ�����ال ال��ت��ك��ري��م ال�����ذي ت���م أث���ن���اء زي���ارت���ه ألس���رة 
ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ول��ق��ائ��ه ب��أب��ن��ائ��ه وإخ����وان����ه، أش���اد 
الرئيس املشاط، بمناقب الشهيد القائد ومسرية 
حياته التي سخرها من أجل الدفاع عن قضايا 
األم���ة امل��ص��ريي��ة ون��ص��رة املستضعفني وم��واج��ه��ة 

قوى الطاغوت واالستكبار العاملي.
وأك����د أن منهجية ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د وم��ش��روع��ه 
ال���ق���رآين ال��ع��ظ��ي��م أع����اد ل��أم��ة ح��ري��ت��ه��ا وك��رام��ت��ه��ا 
وع���زت���ه���ا وق���وت���ه���ا وأخ���رج���ه���ا م���ن ع���ب���اءة ال��وص��اي��ة 

والتبعية واالرتهان للخارج.
وأوضح الرئيس املشاط، أن الذكرى السنوية 
للشهيد القائد محطة إيمانية تربوية الستلهام 
الدروس والعر من سريته ومواقفه وتضحياته 
يف م��واج��ه��ة األع����داء ومخططاتهم واستنهاض 

روحية البذل والعطاء لدى األمة.
وأك���د اهتمام ال��ق��ي��ادة السياسية والعسكرية 
العليا بأسرة الشهيد القائد وكل شهداء الوطن 
الذين سطروا أعظم املاحم البطولية دفاعا عن 
الوطن والشعب، والسري عى منهجية ودرب 

الشهيد القائد رضوان الله عليه.
راف���������ق���������ه خ������������ال ال������������زي������������ارة ع������������دد م���������ن ال�������ق�������ي�������ادات 
ال����ع����س����ك����ري����ة واألم�����ن�����ي�����ة وق�������ي�������ادة ال����ه����ي����ئ����ة ال����ع����ام����ة 

لرعاية أسر الشهداء.

ر حياته من أجل الدفاع عن قضايا األمة الرئيس املشاط  :  الشهيد القائد سخَّ
خالل تكرمي أسرة الشهيد القائد حسني بن بدر الدين احلوثي


