
أك��������������د ق���������ائ���������د ال������������ث������������ورة ال�����س�����ي�����د 
عبدامللك ب��در ال��دي��ن الحويث، 
أن امل������������ش������������روع ال������������ق������������رآين ال����������ذي 
ت������ح������رك ف�����ي�����ه ال�����ش�����ه�����ي�����د ال����ق����ائ����د 
ح����س����ن ب�������در ال������دي������ن ال�����ح�����ويث، 
ي���ق���دم ال���ش���واه���د ال��ع��م��ل��ي��ة من 
ال����واق����ع وي��ع��م��ل ع���ى تحصن 

األمة من الداخل.
وأش�����������������������ار ال��������س��������ي��������د ع������ب������دامل������ل������ك 
ال����������������ح����������������ويث يف ك��������ل��������م��������ت��������ه أم�����������س 
ب����م����ن����اس����ب����ة ال�������ذك�������رى ال���س���ن���وي���ة 
أن  إىل  ال������������ق������������ائ������������د،  ل�������ل�������ش�������ه�������ي�������د 
امل�������������ش�������������روع ال�������������ق�������������رآين ل����ل����ش����ه����ي����د 
ال��������ق��������ائ��������د، اس������ت������ن������د ع���������ى ال�����ح�����ق 
وش��ّخ��ص ال��واق��ع وس��اع��د عى 
مواجهة الحمالت التضليلية 
ال������������ت������������ي ي��������������ح��������������اول األع�������������������������������داء أن 
ي����ص����ب����غ����وه����ا ب����ص����ب����غ����ة دي�����ن�����ي�����ة.. 
الفتاً إىل أن هذا املشروع يعمل 
عى تحصن األمة من الداخل 
وه���ذه ه��ي النقطة الجوهرية 

يف الصراع مع العدو.
ه�����������ذه  يف  أن����������������������ه  إىل  ول��������������ف��������������ت 
ال����ذك����رى األل���ي���م���ة ع���ن ال��ش��ه��ي��د 
ال�������ق�������ائ�������د ن������س������ت������ذك������ره ك�����ع�����ن�����وان 
مل�������ش�������روع�������ه ال����������ق����������رآين وق����ض����ي����ت����ه 
امل��ح��ق��ة ال���واض���ح���ة، خ���اص���ة يف 
ه���������ذه امل������رح������ل������ة ون������ح������ن ن���ع���ي���ش 
ف�����ي�����ه�����ا ال�������ت�������ح�������دي�������ات واألخ���������ط���������ار 
ال���ت���ي واج���ه���ه���ا ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د 
وت��������ص��������دى ل������ه������ا ب��������رؤي��������ة ق�����رآن�����ي�����ة 
وعى بينة واضحة وبإحساس 

عاٍل باملسؤولية..
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قائد الثــورة :  عــــبرنا كل املــــــــراحـــل الصعبة
يف كلمة  له  بالذكرى السنوية  ال ســــتشــهاد   الـقــــائد املــؤســس  )ســالم اهلل عليه(:

يامين اإلميان .. الثبات الثبات

ثــــــــــورة   الــــــــــــوعي
 القرآني  والرفض

 لالستكبار األمريكي
منذ االنطالقة وحىت 

استشهاد القائد املؤسس
ه�������ي ث�����������ورة ل����ي����س����ت ك���������أي ث���������������ورة.. ألن������ه������ا ث�������ورة 
اس�����ت�����ق�����راء واس�����ت�����ش�����راف ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل وإدراك 
للمخططات واملؤامرات األمريكية والصهيونية 
امل���ح���دق���ة ب����األم����ة ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة .. ألن��ه��ا 
ث��������ورة دف��������اع ع�����ن ال����ح����ق اإلن�����س�����اين ون�����ه�����وض ب���ال���واج���ب 
ال��دي��ن��ي وت��ح��رك س��ل��ي��م وص��ائ��ب م��ن��ط��ل��ٌق م��ن ق��ن��اع��ات 
وأفكار ورؤى قرآنية هادفة إىل إعادة بناء واقع األمة 
وت����ح����ري����ره����ا م�����ن رب����ق����ة ال����خ����ن����وع وال����خ����ض����وع ل���ل���وص���اي���ة 
والهيمنة األمريكية الصهيونية وانتشالها من واقع 
ال��وه��ن وال��ض��ع��ف وال��ع��ج��ز وال��ح��ف��اظ ع��ى استقاللها 
وال�����������������ذود وال����������دف����������اع ع�������ن ه�����وي�����ت�����ه�����ا وع������زت������ه������ا وك�����رام�����ت�����ه�����ا 
واس����ت����ع����ادة أل������ق م���ج���ده���ا ووه�������ج ح���ض���ارت���ه���ا ال���ض���ارب���ة 
ب����ج����ذوره����ا يف أع�����م�����اق ال����ت����اري����خ اإلس�������الم�������ي.. ه�����ي ث�����ورة 
وع�����ي ق������رآين وارت�����ب�����اط م���ح���م���دي ون���ه���ج إي����م����اين وم���س���ار 
جهادي أسس له وحمل لواء قيادة األمة يف مسرية 
ال��س��ري ع��ى درب����ه ع��ل��م م��ن أع����الم ال��ه��دى م��ن آل بيت 
ال��رس��ول املصطفى ص��ل��وات رب��ي وس��الم��ه عليه وعى 
آله .. وما الن أو استكان منذ اللحظة األوىل إلطالق 
شعار ثورته وحتى ارتقائه إىل جوار ربه شهيداً معطراً 
بعطر الوالء واإليمان الراسخ بالله وبرسوله والوفاء 
ال���ص���ادق ل��وط��ن��ه وش��ع��ب��ه وأم���ت���ه .. إن��ه��ا ث����ورة الشهيد 
القائد والسيد العلم حسن بدر الدين الحويث التي 
ن��ح��اول س���رد أب���رز وق��ائ��ع��ه��ا وأح��داث��ه��ا م��ن��ذ االن��ط��الق��ة 

وحتى لحظة استشهاده رضوان الله عليه.

مهما واجهنا من صعوبات وحتديات
 فإننا نواجهها بشرف وكرامة وعزة

 الشهيد القائد نستذكره
 كعنوان للمشروع القرآني العظيم 

وقضيته العادلة احملقة

نظمت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العامة، فعالية خطابية بالذكرى السنوية 
بدرالدين  حسن  السيد  القائد  للشهيد 
الحويث.. وخالل الفعالية أشار وزير الدفاع 
اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إىل أن 
الشهيد القائد حسن بدرالدين الحويث كان 
له الفضل- بعد الله سبحانه وتعاىل- يف رسم 
ملواجهة  باألمة  للنهوض  األساسية  املعالم 

الطغاة والظاملن.
التي  الفعالية  يف  العاطفي  اللواء  ولفت 
العامة  األركان  هيئة  رئيس  نائب  حضرها 
اللواء الركن عيل املوشيك، ومساعد رئيس 
العريمي،  عيل  الركن  اللواء  األركان  هيئة 
وعدد من القيادات والضباط يف وزارة الدفاع، 
إىل أنه عندما شعر أعداء األمة اإلسالمية أن 
الشعب اليمني سيخرج من عباءة الوصاية 
بقيادة قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين 

الحويث، شنوا عدوانهم عى اليمن.
وأشار إىل أنه ومنذ الوهلة األوىل للعدوان 
وحتى اليوم تعددت السيناريوهات التآمرية 
وتكشفت  واملنطقة  اليمني  الشعب  عى 
أهداف  طبيعة  بوضوح  وتجلت  الحقائق 
قوى اإلستعمار الصهيوين األمرييك الربيطاين 

الفرنيس وأدواتهم يف املنطقة.
وقال اللواء العاطفي " يف هذا السياق برز 
دور ومكانة قوى محور املقاومة كقوة رئيسية 

املخططات  ومجابهة  مواجهة  يف  فاعلة 
اإلستعمارية الغربية".. متوقعاً ظهور عالم 
متعدد األقطاب، سينعكس بشكل مباشر 
عى مجمل األوضاع السياسية والعسكرية 
واإلقتصادية ليس فقط عى مجريات الحرب 
العدوانية عى اليمن بل عى مستوى إعادة 
ترتيب طبيعة السياسيات القائمة يف املنطقة 

ورسم العالقات بن الدول.
يعد  الذي  الصهيوين  الكيان  "إن  وأضاف 
ذراع الغرب يف املنطقة تأثر سلباً بعد هزائمه 

املتالحقة عسكرياً يف جنوب لبنان عام 2006م 
واملواجهة  سوريا  يف  هزائم  من  تالها  وما 

املسلحة مع فصائل املقاومة الفلسطينية".
وبن أن "محور املقاومة تمكن من إفشال 
مجمل مخططات الكيان الصهيوين سواء يف 
الداخل الفلسطيني أو عى مستوى املنطقة، 
ما دفع الدول الغربية للضغط عى بعض 
للتطبيع مع هذا  العميلة  العربية  األنظمة 
اإلقليمية ونقله  الكيان إلخراجه من عزلته 

عسكرياً من دوائر أوروبا..

يف فعالية نظمتها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة  بالذكرى السنوية للشهيد القائد 

وزير الدفاع :  الشهيد القائد رسم املعالم األساسية 
للنهوض باألمة ملواجهة الطغاة والظاملني 
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تفاصيــــــــــــل ومعلــومــــــات تنرش ألول مرة :

وثائق خطيرة تكشف الـدور األمــــــــــريكـي فــي تصفيــــــــــة 
السيــــد حســـــــــني احلـــــوثي وحسم معركة  2004 م 

بعد ما يقــــــارب العقدين من استشهاده ..
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الحمُد لله رَِبّ العاملني، وأَشَهـُد أن ل إلَه إَلّ اللُه امللُك الحُقّ املُبني، وأشَهُد أَنّ سيَدنا 
ــداً عبُدُه ورَُســْولُه خاتُم النبيني. ُمَحَمّ

ــد، كما  ــٍد وعىل آِل ُمَحَمّ ــد، وبارِْك عىل ُمَحَمّ ــٍد وعىل آِل ُمَحَمّ الّلهم َصِلّ عىل ُمَحَمّ
َصَلّْيَت وبارَْكَت عىل إبراهيَم وعىل آِل إبراهيَم إنك حميٌد مجيٌد، وارَض اللهم برضاك 

عن أصحابه األخيار املنتجبني، وعن سائر عبادك الصالحني.
الم والرحمة والرضوان عىل شهيد القرآن: حسني بن بدر الدين الحويث "رضوان  الَسّ
الله تعاىل عليه"، السيد القائد، املؤسس للمسرية القرآنية املباركة، ورائد الحرية 
والستقالل والكرامة لشعبنا وألمتنا، الحاضر بمشروعه القرآين العظيم عىل الدوام، 
والخالد بشهادته التي فاز بها وهو يحمل أقدس قضية، وأشرف موقف، صابراً، 

محتسباً، ثابتاً عىل الحق املبني.
ـاَلُم َعَلْيُكْم- أيُّها اإلخوة- َورَْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه؛؛؛ الَسّ

يف هذه الذكرى األليمة، نتحدث عن السيد حسني بدر الدين الحويث "رضوان الله 
عليه" كعنواٍن ملشروعه القرآين العظيم، وعنواٍن لقضيته املحقة العادلة الواضحة 
البِيّنة، يف مرحلٍة ونحن نعيش فيها التحديات واألخطار التي تحرَّك السيد حسني بدر 
الدين الحويث "رضوان الله عليه" ملواجهتها، والتصدي لها، برؤيٍة قرآنيٍة، وعىل بِيّنٍة 

واضحة، وبإحساٍس عاٍل باملسؤولية، وابتغاٍء ملرضاة الله "سبحانه وتعاىل".
ما عاناه الشهيد القائد "رضوان الله عليه"، وما حورب ألجله، نرى صورًة تقريبيًة 
له فيما تعانيه أمتنا يف هذه املرحلة، فيما تعانيه شعوبنا يف هذا الوقت، فيما تعانيه 
يتبنون  املقاومة يف فلسطني ويف غري فلسطني، وما يعاين منه أحرار األمة، وهم 
املوقف الصحيح، الذي يفرضه عليهم انتماؤهم لإلسالم، ويفرضه عليهم انتماؤهم 
لهذه األمة، ويفرضه عليهم الحق يف كل اعتباراته وصوره، تفرضه الفطرة اإلنسانية 
السليمة، يف التصدي ألعداء األمة، يف حملتهم التي يستهدفون بها األمة استهدافاً 

شامالً يف دينها وديناها.
عندما نتأمل يف هذه املرحلة يف واقع أمتنا اإلسالمية بشكٍل عام، ثم نتجه بأنظارنا 
إىل فلسطني، القضية الواضحة، التي شهدت يف مراحل معينة من تاريخ األمة شبه 
إجماٍع عىل أنها قضية حٍق، وأنه يجب عىل األمة بكلها أن تلتف حول هذه القضية، وأَنّ 
الكيان اإلسرائييل الغاصب هو عدٌو مبطٌل، مغتصٌب، مجرٌم، استهدف األمة بشكٍل 
عام، واستهدف الشعب الفلسطيني الذي هو جزٌء من هذه األمة، واستهدف أرضاً هي 
للشعب الفلسطيني، وهي جزٌء- أيضاً- من بلدان هذه األمة، ومن البالد اإلسالمية 

سات هذه األمة. سات هي من مقَدّ بشكٍل عام، واستهدف مقَدّ
ثم مع الزمن، مع املتغريات، مع تجيل الحقائق أكرث فأكرث، تتجىل يف هذه املرحلة 
رة لهذا  الراهنة، يف هذا الظرف، تتجىل الحقائق؛ لتكشف عن مواقف مغايرة، متنِكّ
، فتتجه للتطبيع مع العدو اإلسرائييل، وإقامة العالقات معه،  الحق الواضح البنِيّ
وإقامة التحالفات معه، وتحاول أن تغرِيّ الصورة التي كانت تمثل الحقيقة الثابتة عنه 
كعدٍو لهذه األمة، وكمجرٍم له سجٌل إجرامٌي حافٌل بالجرائم البشعة، التي يهتز لها 
الضمري اإلنساين يف كل العالم، فتحاول أن تزيف له صورًة مختلفًة، وتغرِيّ يف هذه 
الصورة من الواقع والحقيقة؛ لتقدمه صديقاً يجب التحالف معه، التعايش معه، 
التعاون معه، وتفرتض بواقع األمة أن تتجه بكلها إىل إقامة عالقاٍت معه، عالقاٍت 

كاملٍة وشاملة، ثم وصولً إىل إقامة تحالفات معه.
الحق  تمِثّل  التي  الفلسطينية،  املقاومة  إىل  بنظرٍة سلبية  تتجه  الوقت  يف نفس 
الفلسطيني، واملوقف الفلسطيني الصحيح، يف الثبات عىل ذلك الحق، يف املوقف من 
ذلك العدو القاتل، املجرم، املغتصب، املنتهك لكل الحرمات، املستهدف للشعب 
الفلسطيني يف كل يشء، يف دينه ودنياه، والعدو لهذه األمة بشكٍل عام يف دينها 
ه إعالمها  ودنياها، فتعادي الحركات الفلسطينية املقاومة، وتصِنّفها باإلرهاب، وتوِجّ
بالستهداف املمنهج السلبي املعادي لحركات املقاومة يف فلسطني، وللمجاهدين يف 
م صورًة سلبيًة حتى عن الشعب الفلسطيني بشكٍل عام، وليس فقط  فلسطني، وتقِدّ

عن حركات املقاومة يف فلسطني.
وتستمر دائماً يف الهمز، واللمز، واإلساءة إىل الشعب الفلسطيني، وتتجه لرتسيخ 
مفاهيم جديدة عن الحق الفلسطيني؛ بغية إسقاط ذلك الحق، بغية الضغط عىل 
الواضح، الحق املبني،  الثابت، الحق  الشعب الفلسطيني للتنازل عن ذلك الحق 
وتستمر يف تقديم صورة نمطية عن الشعب الفلسطيني وعن مجاهديه، وكأنه شعٌب 
متعنٌت ل يريد السالم، ليس منصفاً، ليس متفاهماً، وأنه ل يحمل قضيًة حقيقيًة 
لنفسه، وأَنّ مجاهديه إنما يعملون لصالح قوى أخرى، لصالح إيران! ليسوا أصحاب 
قضية، وليس لهم من مربر يف أن يستمروا يف مواجهة العدو اإلسرائييل، والتصدي له، 
مع التنكر لكل الحقائق الثابتة الواضحة: أَنّ العدو اإلسرائييل هو عدٌو بكل ما تعنيه 
الكلمة، اغتصب األرض، انتهك الحرمات، يقتل أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، يقتلع 
أشجارهم من مزارعهم يومياً، يهدم بيوتهم يومياً، اغتصب عليهم املدن، اغتصب 
عليهم القرى، اغتصب عليهم الريف، اغتصب عليهم حق الحرية والستقالل والعيش 
بكرامة، يضطهدهم بشكٍل مستمر، يتعامل معهم بشكٍل عدايٍئ يف كل يشء، تنكر 
لكل هذه الحقائق الواضحة، وكأَنّ املغتصب، واملتعنت، واملخطئ، والخاطئ، واملجرم 
هو الفلسطيني، وكأنه من يجب أن يتوجه إليه اللوم، ويتوجه إليه النتقاد، وتتوجه 

إليه الحمالت اإلعالمية الشديدة العدائية.
ويف نفس الوقت كلما حصلت تطورات، أو أحداث، يصطف املوقف اإلعالمي لتلك 
األنظمة العميلة من داخل األمة إىل التوهني من كل اإليجابيات، من كل مظاهر القوة، 
من كل عناصر القوة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني، والتقليل حتى من انتصاراته 

وانتصار مجاهديه، واإلشادة باملوقف اإلسرائييل.
فنجد من داخل األمة أنظمة عميلة وكيانات من داخل األمة تتبنى هذا املوقف السلبي، 
وهذا التوجه السلبي، املتنكر للبديهيات والثوابت التي كانت محل اعرتاٍف وإقرار عىل 

مستوى عاملنا اإلسالمي، وعىل مستوى العالم العربي بشكٍل عام.
كذلك تجاه حزب الله واملقاومة اللبنانية عداء شديد، محاربة إعالمية، سياسية، 
اقتصادية، ضخ لألموال بشكٍل كبري ألنشطة تستهدف محاصرة هذا الحزب، وهذه 
املقاومة العظيمة الباسلة، التي حققت انتصارات عظيمة لألمة بكلها، ووقفت املواقف 
التي هي شرٌف لكل األمة اإلسالمية، وحفظت ماء وجه األمة يف صراعها مع عدوها 
اإلسرائييل، أنشطة عدائية، استهدافات، مؤامرات، بالشرتاك مع العدو اإلسرائييل 
ومع األمرييك لالستهداف بكل أشكاله لهذه املقاومة، واألمور اليوم واضحة، هذا التوجه 
الستهدايف املمنهج الشامل، والذي أصبح بتعاوٍن مكشوٍف وواضح مع اإلسرائييل 

واألمرييك، وتنسيٍق واضح، وتماٍه مشرتك، هو اليوم أظهر منه من أي وقٍت مىض.
وهكذا مثالً تجاه أحرار العراق، تجاه سوريا، تجاه الجمهورية اإلسالمية يف إيران، 
تجاه أحرار األمة، تجاه الشعب البحريني املظلوم، املوقف هو نفسه املوقف، وتجاه 
شعبنا اليمني الذي شنت عليه حرٌب شاملة وقاسية وعدائية، هي من أبشع الحروب 
التي ارتكبت فيها أبشع وأسوأ وأقبح وأفضح الجرائم عىل مستوى العالم، ونحن اليوم 
عىل مقربة من دخول العام الثامن بامليالدي، أما بالهجري فقد دخل أصالً، والعدوان 
مستمٌر عىل شعبنا، مع حصاٍر شديد، مع ارتكاب ألبشع الجرائم بحق هذا الشعب، 
هذا الستهداف الذي تتحرك فيه قوى، أنظمة، كيانات محسوبة عىل هذه األمة، من 
داخل هذه األمة، لها ارتباط واضح باألمرييك وباإلسرائييل، لها ارتباط مكشوف وعلني، 
وتحالف صريح مع أعداء األمة، املعروفني بأنهم أعداء، ليس عداؤهم لهذه األمة 
أمراً مجهولً، ول خفياً، تجلياته، شواهده واضحٌة، معروفٌة، أحداث كبرية، وقائع 
كبرية، احتالل لبلدان، قتل ملئات اآللف، جرح للماليني، حصار اقتصادي، مؤامرات 
شاملة يف كل املجالت، هذا التنكر لكل تلك الحقائق، وهذه الحمالت والستهداف 
الشامل املكثف من داخل تلك القوى العميلة هو ما عاىن منه الشهيد القائد "رضوان 
الله عليه" عندما انطلق بمشروعه القرآين العظيم، وتبنى املوقف الحق، السليم، 
الصحيح، القرآين، اإلنساين، الذي هو حٌق بكل العتبارات، وحكيٌم بكل ما تعنيه 
الكلمة، يف مرحلة حساسة وخطرة تشكل منعطفاً يف مستقبل هذه األمة، بدون أن 

يتحرك فيها كان مستقبل شعبنا مستقبالً خطرياً جداً، وبالتايل كذلك تأثريات ذلك عىل 
الواقع من حولنا بشكٍل عام، بحسب الدور الذي لبلدنا ولشعبنا، عىل مستوى أمتنا.

يف الهجمة األمريكية املستعرة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمرب، والتي ترافق 
مها  معها تصعيٌد إجرامٌي عدوايٌن إسرائيٌل يف فلسطني، يف تلك األحداث التي تزَعّ
)شارون( يف تلك املرحلة املعروفة، ويف تلك التحديات التي دخلت من خاللها األمة يف 
مرحلة جديدة من الهجمة األمريكية اإلسرائيلية الغربية عىل أمتنا، والتي توجه معها 
الكثري من األنظمة، وجمدت يف ظلها الكثري من الشعوب، اتجه األعداء يف خطوات 
خطرية للغاية، ويف ظل التماهي الرسمي لكثرٍي من األنظمة العربية، كان ذلك سيحقق 
ألمريكا وإلسرائيل ما تريده وما تسعى له من سيطرٍة تامة عىل أمتنا اإلسالمية، وعىل 
شعبنا اليمني، سيطرة مباشرة شاملة تصل بنا إىل مستوى الستسالم التام، وأن نعيش 

حالًة من العبودية والذل والهوان، وأن نخسر ديننا ودنيانا.
الحركة التي قادتها أمريكا وإسرائيل هي حركة عدائية، وإن تحالف معها البعض 
تحت العناوين التي قدمت، مثل: عنوان مكافحة اإلرهاب وكان هو العنوان األبرز 
آنذاك، لكنها مجرد عناوين تربيرية، تقدم كذريعة ووسيلة تصل بأمريكا وإسرائيل إىل 
السيطرة املباشرة، خلفية هذا املوقف العدايئ املستهدف ألمتنا، والذي تهيب منه الكثري 
واستسلم أمامه الكثري، وارتبك أمامه الكثري، والذي كان الستسالم له سيمكن أمريكا 
من السيطرة املباشرة ألمٍد طويل ثم تكون عملية التحرر منه مكلفًة جداً وبطيئًة وبثمٍن 
باهظ للغاية، وقد تتأخر لفرتٍة طويلة، ويكون لذلك تبعات خطرية جداً، أولئك األعداء 
الذين يتحركون كأعداء عقدت معهم التحالفات من معظم األنظمة الرسمية العربية، 
ويف مقدمتها النظام الرسمي آنذاك يف اليمن، وكان من املسارعني }يَُسارُِعوَن ِفيِهْم{

]املائدة: من اآلية25[، ومن السباقني، ومقتىض تلك التحالفات والرتباطات والتفاقيات 
فتح املجال لألمرييك، يف موقفه العدايئ، يف سياساته العدائية أن يأيت وأن يفرض 
مايشاءه ويريده، من سياسات، من توجهات، من مواقف رسمياً وشعبياً، وأن يأيت 
بقواعده العسكرية، وأن يكون النظام جزءاً وأداًة من الجهات التي تنفذ ذلك املشروع، 
وتلك األجندة، وتلك املؤامرات، والتي هي كارثية وتدمريية وتشكل خسارًة كبريًة عىل 
مستقبل األمة، ثم فجأًة يتجه الحديث عنهم وكأنهم أصدقاء نتحالف معهم، وكأن 
الذي يفعلونه ويسعون لتحقيقه يف واقعنا وواقع أمتنا ليس عمالً عدائياً، كأنه إنما 
هو بتلك العناوين التي يقدمونها كعناوين مخادعة ملصلحة أمتنا، وبجهد مكثف يتم 
العمل عىل تغيري الصورة الحقيقية لألعداء كأعداء، وكأنهم أصدقاء يجب علينا أن 
نطيعهم، أن نعرف أنهم يسعون ملا هو مصلحٌة لنا، أن نقبل بسيطرتهم علينا، أن 

ننفذ ما يريدونه من سياسات وتوجهات، أَلّ يكون هناك يف املقابل أي صوٍت ُحٍر، أو أي 
تحرٍك جاٍد وصحيٍح يعيق شيئاً من مخططاتهم، أو يحد من نجاح مؤامراتهم، فإذا 
برز صوٌت هنا، أو صوٌت هناك، أو تحرٌك هنا، أو تحرٌك هناك، يتجه اتجاهاً مخالفاً ملا 
عليه التوجه الرسمي، فإنه يجب أن يحارب، أن يمنع، أن يتم التعامل معه كعدو، 
مخرب، كممقوت، أن يعزل، أن يحارب بكل أشكال املحاربة، إعالمياً، فكرياً، ثقافياً، 

عسكرياً، اقتصادياً... إىل غري ذلك.
عندما نعود إىل الحقيقة التي هي حقيقٌة واضحة، مهما تنكر لها عمالء أمريكا 
وإسرائيل، ومهما تنكر لها، أو تجاهلها، ناقصوا الوعي من أبناء هذه األمة، الحقيقة 
الواضحة البينة أن أولئك هم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، وأنهم يسعون للسيطرة عىل 
أمتنا من خلفيٍة عدائية، وبسياسٍة عدائية، وبممارساٍت عدائية، وألهداٍف عدائية، 
وعداؤهم ألمتنا، وعداؤهم لنا كمسلمني، هو معتقٌد دينٌي يؤمنون به، وهو أيضاً 
ثقافٌة معتمدٌة لديهم، ورؤيٌة فكريٌة راسخٌة عندهم، وهو أيضاً اسرتاتيجيٌة أساسيٌة 
يبنون عليها مخططاتهم، ويبنون عليها برامجهم العملية التي يتحركون عىل ضوئها 

يف واقع أمتنا.
ولنقف وقفات صغرية وموجزة ومختصرة مع هذه العناوين، بدايًة هو معتقٌد دينٌي 
لديهم، املحرك األسايس لالستهداف ألمتنا هو اللوبي الصهيوين اليهودي يف العالم، 
والكيان اإلسرائييل الذي اغتصب فلسطني واغتصب أجزاء أخرى من بلدان أمتنا وبلداننا 
العربية هو ذراٌع من أذرعة اللوبي اليهودي الصهيوين، واللوبي الصهيوين اليهودي 
هو الذي يحرك أمريكا، وهو الذي يحرك بريطانيا، وهو الذي يتحرك بالغرب لدعم 
التوجهات واملواقف واألهداف التي يعتمدها، وهو ما قبل أن يتجه إىل أمتنا اإلسالمية 
بهذا املستوى من التحرك، وبهذه اإلمكانات، وبهذه القدرات، تمكن من الخرتاق 
الكبري للنصارى وللعالم الغربي، ووصل إىل مستوى التحكم يف السياسات الغربية 
والتوجهات الغربية إىل حٍد كبري، وصنع قناعات دينية لدى املجتمع الغربي، حتى 
لدى النصارى املسيحيني، حتى لديهم، هو تمكن من القيام بعملية تحريف واسعة، 
وصناعة مفاهيم ومعتقدات دينية تتبنى يف أساسها تعظيم اليهود وتقديسهم، وتتبنى 
العداء الشديد للمسلمني، وتتبنى أيضاً املصادرة لفلسطني وللمقدسات يف فلسطني، 
والدعم للعدو اإلسرائييل من السيطرة التامة عليها، وتمكني العدو اإلسرائييل لبناء 
كياٍن معاٍد ونافٍذ وقوٍي يف أوساط أمتنا اإلسالمية ويف قلب العالم العربي، كل هذه 
األمور أصبحت معتقدات دينية، هي بالنسبة لليهود أمٌر واضح، معتقدات دينية 
يتشبثون بها مع تنكرهم للتدين والدين، لكنهم يحتفظون باألشياء التي تخدمهم، 

والتي تمكن من نفوذهم، والتي تحافظ لهم عىل هوية ونمط معني يوظفونه ملصالحهم 
السياسية وأهدافهم السياسية عىل نحٍو من أشكال الستغالل، فهناك يف كتبهم الدينية 
نصوص محرفة تبيح لهم املسلمني، تبيح لهم غريهم، تعزز نظرة الكراهية إىل املجتمع 
البشري بشكٍل عام، وإىل املسلمني بشكٍل خاص، هناك يف كتبهم املعتمدة دينياً، مثل: 
التلمود، ما يبيح لهم ارتكاب أبشع الجرائم بحق املجتمع البشري- كما قلنا- بشكٍل 
عام، واملسلمني بشكٍل خاص، هناك يف كثرٍي من كتبهم املعتمدة، وكتاباتهم املعتمدة، 
ومدارسهم وكنائسهم الدينية، ما يرسخ تلك املفاهيم التي يبنى عليها نظرة عدائية 
بشكٍل كبري يف عاملنا اإلسالمي، للمسلمني عموماً، حتى يرى فيهم الصهيوين اليهودي، 
أو الصهيوين من النصارى، من أصبح موالياً لليهود، يرى يف املسلم العدو الطبيعي، 
العدو الذي يجب معاداته، يجب استهدافه، يجب التآمر عليه، يجب العداء له...إلخ.

هذه مسألة بالنسبة لهم مسألة أساسية، فهو معتقٌد دينٌي، يستقونه من مصادرهم 
التي يقدسونها ويعتربونها كتباً دينية، ويربطون بها حاضرهم ومستقبلهم، ويتنبؤون 
عىل أساسها باملستقبل، فيبنون سياسات حتى للمستقبل، وخططاً حتى للمستقبل 
بالستناد إىل ذلك، وهذا ما حصل بالنسبة للكيان اإلسرائييل، ودعم املجتمع الغربي 
له دعماً كبرياً جداً؛ لتمكينه من السيطرة عىل فلسطني، بناًء عىل تلك املعتقدات التي 
مصدرها نصوص محَرّفة، لكنها أصبحت معتقداً دينياً، ومعتقداً دينياً يبنون عليه 
مستقبلهم بكله، مستقبلهم بكله مبنٌي عىل تلك املعتقدات الدينية، فالخالص من 
املسلمني، والقضاء عليهم، والتمكني للعدو اإلسرائييل، وسيطرة اللوبي اليهودي عىل 
املسلمني، عىل األمة، عىل املجتمع البشري، واستعباده واستغالله، أصبح بالنسبة 
لهم معتقداً دينياً، يرتتب عليه التزامات، تتحقق بها نتائج كبرية بالنسبة لهم، ذات 
أهمية دينية، وأهمية دنيوية يف مستقبلهم؛ ولذلك فاملسألة أساسية بالنسبة لهم، 
يتحركون فيها بكل جد، وبكل اهتمام، وينطلقون بعداء شديد بناًء عليها، عداء شديد 
ألمتنا اإلسالمية، يعني: عداء له منطلقات دينية، عداء ينطلق من معتقدات، وأيضاً 
خونها كمفاهيم يف كتاباتهم،  هو ثقافة، ثقافة يدرِّسونها يف مناهجهم التعليمية، يرِسّ
يف سياساتهم اإلعالمية، يف نشاطهم الثقايف، وحتى عىل املستوى الرتبوي، منذ الطفولة 
هم يربون النشء فيهم عىل العداء للمسلمني، عىل نظرة الحتقار للمسلمني، الكراهية 
للمسلمني، ويرسمون صورة نمطية عن اإلسالم- سلبية طبعاً- عن اإلسالم واملسلمني 
يف ذهنية الناشئة فيهم، ينشأ النائش منهم وهو تربى هذه الرتبية، حمل تلك العقيدة، 
واقتنع بتلك الثقافة واملفاهيم، وأصبحت مكوناً أساسياً لتفكريه املستقبيل، ولخططه 

العملية.
هذه الحقيقة لفت القرآن الكريم نظرنا إليها منذ البداية، أنهم أعداء، وأَنّ عداءهم 
شديد، وقال الله "جَلّ شأنه" يف القرآن الكريم: }لََتِجَدَنّ أََشَدّ الَنّاِس َعَداَوًة ِلَلِّذيَن 
آَمُنوا الَْيُهوَد{]املائدة: من اآلية28[، اليهود يف املقام األول، }َوالَِّذيَن أَْشَرُكوا{]املائدة: من 
اآلية28[، يف املقام الثاين، اليهود يف املقام األول األشد عداًء، والذين تتجىل الشواهد 
عىل عدائيتهم لتجدها واقعاً ممارسات عملية، وتجدها أيضاً سياسات، ومؤامرات، 
وخطط، ومواقف، وجرائم، ولها شواهد كثرية جداً يف الواقع، يشء مالحظ، مشاهد، 
موجود، حقائقه قائمة، وقائعه حاضرة وكبرية، وليست أمراً خفياً يصعب اإلدراك 

له، والتنبه له، هذا من جانب.
القرآن الكريم أيضاً بنَيّ لنا أنهم يستبيحوننا دينياً، }َذلَِك بِأََنُّهْم َقالُوا لَْيَس َعَلْيَنا يِف 
ِيّنَي َسِبيٌل{]آل عمران: من اآلية57[، هذه بالنسبة لهم فتوى دينية، أَنّ املسلمني وأَنّ  اأْلُِمّ
غريهم من املجتمعات البشرية مباحون لهم، لديهم نصوص كثرية يف التلمود وفيها غري 
التلمود، تنص عىل استباحة غريهم، عىل أَنّ كل يشء مباٌح لهم، عىل مستوى سفك 
الدماء، عىل مستوى انتهاك األعراض، عىل مستوى مصادرة الرثوات والحقوق، عىل 
ِيّنَي َسِبيٌل{، وبنَيّ لنا ما هم عليه  مستوى... كل يشء مباح لهم، }لَْيَس َعَلْيَنا يِف اأْلُِمّ
من الحنق، والعقد، والحقد الشديد، الذي يمثل دافعاً كبرياً لهم إىل التآمر علينا 
كمسلمني، إىل التحرك يف خطط عدائية ضدنا كأمٍة إسالمية، عندما يقول الله "سبحانه 
وا َما َعِنُتّْم{]آل عمران: من اآلية811[، أنهم يودون لنا كل ضر، كل  وتعاىل" عنهم: }َوُدّ
مشقة، كل عناء، هذه حالة شعورية لديهم، لديهم رغبة عارمة جداً، ومودة شديدة 
يف كل ما يمكن أن يشكل عناًء لهذه األمة، عنتاً لهذه األمة، ضرراً لهذه األمة، شراً عىل 
هذه األمة، ويرتجمون هذه الرغبة الشديدة يف إلحاق الضرر بأمتنا من خالل: سياسات، 

وخطط، وأعمال، ومواقف، وأنشطة عدائية، وبأسلوب مخادع يف كثرٍي منها.
وا َعَلْيُكُم اأْلََناِمَل ِمَن الَْغْيِظ{]آل عمران: من اآلية911[،  قال عنهم: }َوإَِذا َخَلْوا َعُضّ
حالة شديدة جداً من الحنق، من الغيظ، من الكره، من العداء الشديد لهذه األمة، ول 
يشفع ألحٍد من أبناء هذه األمة حتى لو أحبهم، وحتى لو تولهم، وحتى لو خدمهم، 
هذا ل يجعله محبوباً عندهم، هم يتعاملون معه كأداة يستغلونها، ل مانع عندهم 
يف ذلك: كأداة يستغلونها، ولذلك يقول عن املحبني لهم: }َها أَْنُتْم أُوَلِء ُتِحُبّوَنُهْم 
مهما خدمتموهم،  أحببتموهم،  مهما  اآلية911[،  من  ُيِحُبّوَنُكْم{]آل عمران:  َوَل 
مهما فعلتهم لهم، مهما نفذتهم من مؤامراتهم وخططهم، تبقون بالنسبة إليهم 
مكروهني، محتقرين، ينظرون إليكم بالكراهية والحتقار، وأنكم لستم سوى أدوات، 
ذون مخططاتهم، وتقدمون خدمات لهم، وهذا يشٌء واضح يف طبيعة العالقة التي  تنِفّ
نشاهدها ونراها، يف عالقة النظام السعودي والنظام اإلمارايت بأمريكا وبإسرائيل، هل 
يمكن أن نقول أَنّ النظام السعودي يحظى باحرتام لدى األمريكيني أو لدى اإلسرائيليني؟ 
أو اإلمارايت يحظى باحرتام لدى األمريكيني ولدى اإلسرائيليني؟ أو آل خليفة يف البحرين... 
مني بالخدمات ملصلحة أمريكا وإسرائيل، هل هم  أو أٌيّ من املطِبّعني واملوالني واملتقِدّ
يحظون بيشء من الحرتام والكرامة لدى أولئك؟ أبداً، واضح حالة الستهانة، الحتقار، 
الكراهية، النظرة بالحتقار الشديد إىل تلك األنظمة، ول يرون فيها إَلّ أنهم مجرد 
مون خدمات، ويُسَتَغلون كأدوات ل قيمة لها أبداً،  ذون مخططات، ويقِدّ عمالء، ينِفّ
ول احرتام لها، ول كرامة لها، هذا يشء واضح جداً، عرَبّ عنه الكثري من املسؤولني 
األمريكيني واإلسرائيليني يف مقامات ومناسبات متعددة، واضح أنها عالقة ابتزاز، 

واخضاع، وإذلل، وإهانة، والشواهد عىل ذلك كثرية جداً.
د عىل هذه الحقائق، ولكن يتعامى عنها الكثري، وفيما هي أيضاً، يعني:  فالقرآن أَكّ
فيما هو معتقد ديني، العداء ألمتنا فيما هو معتقد ديني، وثقافة، ورؤية، ومنهجية، 
ويف املناهج الدراسية، ويف الكتابات، ويف النشاط اإلعالمي، وضمن األنشطة الرتبوية 
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أكد قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
فيه  الذي تحرك  القرآين  املشروع  أن  الحويث، 
الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث، يقدم 
الشواهد العملية من الواقع ويعمل عىل تحصني 

األمة من الداخل.
وأشار السيد عبدامللك الحويث يف كلمته أمس بمناسبة 
الذكرى السنوية للشهيد القائد، إىل أن املشروع القرآين 
للشهيد القائد، استند عىل الحق وشّخص الواقع وساعد 
عىل مواجهة الحمالت التضليلية التي يحاول األعداء أن 
يصبغوها بصبغة دينية.. الفتاً إىل أن هذا املشروع يعمل 
عىل تحصني األمة من الداخل وهذه هي النقطة الجوهرية 

يف الصراع مع العدو.
الشهيد  عن  األليمة  الذكرى  هذه  يف  أنه  إىل  ولفت 
القائد نستذكره كعنوان ملشروعه القرآين وقضيته املحقة 
فيها  نعيش  ونحن  املرحلة  هذه  يف  خاصة  الواضحة، 
التحديات واألخطار التي واجهها الشهيد القائد وتصدى 
عاٍل  وبإحساس  واضحة  بينة  وعىل  قرآنية  برؤية  لها 

باملسؤولية.. فإىل نص الكلمة:

  م��ه��م��ا واج��ه��ن��ا م��ن ص��ع��وب��ات وحت���دي���ات ف��إن��ن��ا ن��واج��ه��ه��ا ب��ش��رف وك���رام���ة وع��زة
 م�����������ش�����������روع ال�������ش�������ه�������ي�������د ال���������ق���������ائ���������د ان�������ط�������ل�������ق م�����������ن ان�������ت�������م�������ائ�������ن�������ا اإلمي���������ان���������ي 
ل��������ل��������ح��������ف��������اظ ع���������ل���������ى ش�������ع�������ب�������ن�������ا وه�����������وي�����������ت�����������ه وان�����������ت�����������م�����������ائ�����������ه وص������������م������������وده 
 مسارنا تصاعدي ألنه يعتمد على الله تعالى وعلى احلقائق والثوابت الواضحة

م�����وق�����ف�����ن�����ا ف��������ي ال������ت������ص������دي ل���������أع���������داء م�������وق�������ف ص�����ح�����ي�����ح وس�����ل�����ي�����م ن����ت����ك����ام����ل 
ف������ي������ه م���������ع أح������������������رار أم������ت������ن������ا وع��������ل��������ى رأس���������ه���������م امل��������ق��������اوم��������ة ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة

ل���������ل���������م���������ش���������روع  ك�������������ع�������������ن�������������وان  ن�����������س�����������ت�����������ذك�����������ره  ال�������������ق�������������ائ�������������د  ال����������ش����������ه����������ي����������د   
ال�����������������ق�����������������رآن�����������������ي ال������������ع������������ظ������������ي������������م وق������������ض������������ي������������ت������������ه ال�����������������ع�����������������ادل�����������������ة احمل����������ق����������ه

 م���������������ا ع���������������ان���������������اه ال���������ش���������ه���������ي���������د ال������������ق������������ائ������������د ن��������������������رى ص�������������������������ورة ت������ق������ري������ب������ي������ة 
ل��������������ه ف��������ي��������م��������ا ت��������ع��������ان��������ي��������ه ش��������ع��������وب��������ن��������ا وامل��������������ق��������������اوم��������������ة وأح�������������������������������رار األم��������������ة 



منذ الطفولة، مشاهد ألطفال اسرائيليني يذهبون بهم من املدارس إىل املعسكرات، 
إىل الدبابات؛ ليتحدثوا عن أمنياتهم يف قتل العرب، ويف قتل وإبادة هذه الشعوب، 
وعن كرههم وعدائهم لها، تربية منذ الطفولة، وترسيخ نظرة عدائية وصورة سلبية 

عن هذه األمة.
هي أيضاً اسرتاتيجية وسياسة يبنون عليها مخططاتهم، ولهم يف ذلك مؤتمرات، يف 
مراحل ماضية، ومراحل متعددة من التاريخ، هناك مؤتمرات غربية يحِرّكها اللوبي 
اليهودي الصهيوين من زمان، مؤتمرات تنعقد وتخرج باتفاقيات ومقررات معينة، 
هي عدائية بكل وضوح ضد هذه األمة، هناك مثالً اتفاقيات، مثل اتفاقية سايكس 
بيكو... واتفاقيات أخرى، ونقاط ومخرجات ملؤتمرات عقدت يف املراحل املاضية، يف 
مراحل متعددة، وإىل اليوم، األمر مستمر إىل اليوم، مخرجات تلك املؤتمرات، تلك 
املناسبات، تلك الفعاليات، مخرجاتها من اتفاقيات ومقررات عدائية بكل وضوح ألمتنا 

نت: اإلسالمية، تضَمّ
تقسيم العالم اإلسالمي، العمل عىل منع توحده، إثارة النزاعات بني أبنائه تحت 
املناطقية،  العناوين  السياسية،  العناوين  الطائفية،  العناوين  العناوين:  مختلف 
نتها اتفاقيات  العناوين العرقية... تحت مختلف العناوين، هذه بنود، بنود يعني تضَمّ
ومؤتمرات ومقررات عقدوها، وخرجوا بها، واعتمدوها، وأيضاً ضمان بقاء املسلمني 
يف حالة تخلف وبؤس، واملنع لنهوضهم الحضاري، واملنع لنهضتهم االقتصادية، وأن 
يبقى العالم اإلسالمي مجرد سوق للمنتجات والبضائع من تلك الشركات التي تتبع 
األعداء، وأن تبقى املسلمني حالة أزمات اقتصادية، وأزمات متنوعة، أزمات سياسية، 
األمة  بلدان هذه  اإلسالمي ووضعية  العالم  يف  الوضعية  تبقى  أن  أمنية،  أزمات 
وضعية مربكة، ال تستقر أبداً، ال سياسياً، وال اقتصادياً... وال بأي شكٍل من األشكال، 
والحيلولة دون نهضة هذه األمة نهضًة حقيقية عىل أساٍس من انتمائها اإلسالمي، 
ذ خطط األعداء يف كل  وفرض أنظمة وحكومات عميلة عىل شعوب هذه األمة، تنِفّ
املجاالت، وتتسلط عىل شعوب هذه األمة بالقمع، واإلذالل، واالضطهاد، والجربوت، 
ونهب ثروات هذه األمة، والسيطرة عىل الجغرافيا، وفرض قواعد عسكرية يف املناطق 
واألماكن االسرتاتيجية يف بلدان هذه األمة، وأيضاً استغالل الرثوة البشرية يف هذه 
األمة، استغالل الرثوة البشرية حسب الحاجة، من يُسَتَغلون يف خدمة األعداء بحسب 
رون ما  مواهبهم، اإلعالميون أبواق لألعداء، أبواق، والكَتّاب والثقافيون كذلك يصِدّ
يريدوه العدو من مفاهيم زائفة، وضالالت، وخدع، وأكاذيب، وافرتاءات، وما يمكن 
أن يساهم يف إضالل أبناء هذه األمة وإفسادهم، وكذلك من يقاتلون سواًء لعدو هنا 
أو هناك، أو إلثارة الفنت يف داخل األمة، والصراعات يف داخل األمة، استغالل الرثوة 

البشرية حسب الحاجة، ويف أي صراع، ويف الفنت الداخلية.
واالسرتاتيجيات يف هذه النظرة التي هي عدائية من جهة، وأيضاً لها نزعة استعمارية 
وطمع كبري من جهة أخرى، يتالقى األمران، يعني: تالقت الرغبة، والنزعة االستعمارية، 
مته العالم اإلسالمي  والطمع الكبري، والنزعة للسيطرة عىل مختلف العالم، ويف مقِدّ
وبلدانه، مع تلك العقيدة العدائية، والتوجه العدايئ، والثقافة العدائية، والنظرة 
ها زعماؤهم يف مقامات كثرية،  العدائية املرتسخة، فبنيت عليها اسرتاتيجيات، عرَبّ
رت  روهم يف مناسبات متعددة، كتبت يف كتب، دِوّنت يف اتفاقيات، وأعدت وحِضّ منِظّ

لها برامج عمل.
ت عن هذه االسرتاتيجية، قال أحد املسؤولني األمريكيني  من ضمن التعبريات التي عرَبّ
وهو يتحدث عن املنطقة العربية والعالم اإلسالمي، قال: ]لدينا اسرتاتيجية عليا غايٌة 
يف البساطة، نحن نريد يف املنطقة نظماً مواليًة لنا، ال تقاوم إرادتنا[، يعني: يريدون 
ذون مخططاتهم ومؤامراتهم حرفياً بدون أي امتناع،  حكومات وزعماء عمالء لهم، ينِفّ
]ال تقاوم إرادتنا[، ]ثم[- يواصل هو كالمه- ]ثم إننا نريد ثروات هذه املنطقة بغري منازع[، 
أن يستحوذوا عليها وأن ينهبوها يف مقابل بؤس هذه األمة، هذه الشعوب، وحرمان 
هذه الشعوب من ثرواتها؛ لتبقى تعاين من الفقر، وضنك املعيشة، والبؤس الشديد، 
والعناء الشديد، ويواصل القول: ]ونريد ضماناً نهائياً ألمن إسرائيل؛ ألنها الصديق 

الوحيد الذي يمكن االعتماد عليه يف هذه املنطقة[.
هذه االسرتاتيجية فعالً يبنون عليها سياساتهم وتوجهاتهم، والضمان النهايئ- حسب 
تعبريهم- ألمن إسرائيل: أن يصلوا بواقعنا كعرب وكمسلمني إىل وضعية يطمئنون فيها 
أننا ال نستطيع أن نفعل أي يشء ضد العدو اإلسرائييل، يعني: نصل إىل وضعية من 
االنهيار التام، واالستسالم التام، والتغري الكامل، إىل درجة أن نشكل يف واقعنا خدمًة 
ألعدائنا، وليس خطورًة عىل أعدائنا، وليس من إمكانيٍة للنهوض يف التحرر واالستقالل 
نهائياً، يعني: سقف عاٍل جداً، ]ونريد ضماناً نهائياً ألمن إسرائيل[، ويقول: ]ألنها 
الصديق الوحيد[، الحظوا هذه العبارة، وفعالً هذه نظرتهم، ال يمكن أن يعتربوا من 
تحالف معهم من العرب واملسلمني صديقاً حقيقياً، وال شريكاً، يستحيل أن يقبلوا به 
شريكاً حقيقياً، هم ينظرون إليه كأداٍة رخيصٍة، يستغلونها حسب الحاجة، ويف حال 
االستغناء عنها يسحقونها، وخطتهم يف بعض الوثائق أن يتخَلّصوا من النظام املصري 
والنظام السعودي بعد أن يتخَلّصوا من اإليرانيني والسوريني، ولكن أصبح أمامهم 

عقبة، يعني: عندما يستغنون عن هذا أو ذاك يسحقونه.
فبنظرهم، بمعتقدهم، بمعتقدهم بما تعنيه الكلمة، بثقافتهم، بتوجهاتهم، 
بسياساتهم... بكل االعتبارات، صديقهم الوحيد، وشريكهم الحقيقي يف هذه املنطقة، 
الذي يمكنهم االعتماد عليه، هو: اإلسرائييل، كما قال الله "سبحانه وتعاىل" يف القرآن 

الكريم: }بَْعُضُهْم أَْولَِياُء بَْعٍض{]املائدة: من اآلية15[.
قال الرئيس األمرييك روزفلت: ]إَنّ َقَدرََنا هو أمركة العالم[، يعني: إخضاع بقية 
البلدان ألمريكا، إخضاع بقية البلدان ألمريكا، ثرواتها ألمريكا، حتى الرثوة البشرية 
فيها لخدمة أمريكا، وملصلحة أمريكا، والسيطرة األمريكية عىل مختلف البلدان، يقول: 
]إَنّ َقَدرََنا هو أمركة العالم، تكلموا بهدوء، واحملوا عصاً غليظة، عندئٍذ يمكن أن 
تتوغلوا بعيداً[، ]احملوا عصاً غليظة[؛ للبطش والجربوت بمن يعارضكم، بمن ال يقبل 

بسيطرتكم، بنفوذكم، بتحكمكم، بقهركم، هذه هي توجهاتهم.
كم هناك من نصوص كثرية، من اتفاقيات، من بنود، من كتابات، من تنظري، وكم 
ت، والبعض منها قيد التنفيذ،  هناك من مواقف، من أعمال، من مشاريع عمل نفِذّ
والبعض منها معٌد ومحضٌر له للمستقبل، الكثري منها معلن، الكثري منها خرج إىل 

الساحة، إىل العلن، والبعض منها مخفٌي، وأتت عنه تسريبات.
أيضاً هو توجٌه عميٌل يبنون عليه مواقفهم وتحركاتهم يف داخل أمتنا، سياساتهم 
بشكٍل عام، يعني: مثالً يف الجانب السيايس كيف يتعاملون مع أمتنا يف وضعها 
السيايس؟ كل تعامالتهم مؤامرات، دسائس، أزمات، إثارة مشاكل، إثارة انقسامات، 
إثارة نزاعات، إثارة اختالفات، االستثمار يف أي مشاكل قائمة، أي أزمات قائمة إىل 
أقىص حد، مصادرة للحقوق، إىل درجة االستهتار بأمتنا، إىل درجة غريبة جداً تبني 
املستوى الغريب الذي وصلوا إليه من التنكر لهذه األمة ولحقوقها، وصل الحال بهم 
إىل يعلن ترامب أيام واليته عىل أمريكا، أن يعلن مصادرة الجوالن السوري، وأن يوهبه 
للعدو اإلسرائييل، بكل هذه السخافة، بكل هذه الغطرسة، وكأن عاملنا اإلسالمي ملٌك 
لهم، يوزِّعونه ملن يريدون، ويهبونه ملن يشاؤون، مصادرة لفلسطني، لحق الشعب 

الفلسطيني، لحقوق أمتنا بكل أشكالها، حالة قائمة يف الواقع العام.
مثالً: تجد يف مجلس األمن واألمم املتحدة، العالم اإلسالمي الذي تمثله خمسون 
دولة، ال يعطى حق الفيتو الذي يعطى لدول كثرية يف الغرب، ويف بعض الشرق، ولكن 
عاملنا اإلسالمي واملسلمني بشكٍل عام ال يعطونهم حق الفيتو، وتعطى دول أخرى، 
يعني: عدد كبري من البشر، أمة كبرية من املجتمع البشري تحرم من ذلك، وتمنع من 
ذلك؛ حتى ال يكون لها أي تأثري حقيقي، وتكون- بنظرهم هم- ملزمة بما يقرره اآلخرون 
يف شأنها، وليس لها أن تمتنع، ولآلخرين أن يمتنعوا، ولهم حق النقض حسب ما 
يقولون... إىل آخره، وكم هناك يعني من شواهد كثرية لهذا األمر، السياسات العدائية، 

النظرة السلبية تجاه أمتنا اإلسالمية.
ثم عىل املستوى العميل، احتالل بلدان، قتل ملئات اآلالف، قواعد عسكرية، إما بقبول 
من األنظمة العميلة لهم، أو بغري قبول، يف أنظمة متحررة، أو بلدان ال ترغب بذلك، 
يفرضون فيها قواعد عسكرية، نهب للرثوات، واستئثار بها، بأكرث مما تستفيده نفسه 
شعوب أمتنا، وهذا واضٌح يف فلسطني، ما حصل يف العراق، ما يحصل يف سوريا، ما 
حصل عىل لبنان، ما حصل عىل األردن، ما حصل عىل مصر، ما يحصل عىل اليمن، 

ما حصل سابقاً عىل اليمن... إىل آخره، الشواهد كثريٌة عىل ذلك.
ذونه  فالحالة الشاملة بالنسبة لهم، هي: حالة استهداٍف ألمتنا بكل األشكال، ما ينِفّ
ذونه أيضاً مع  هم )األمرييك، اإلسرائييل، ومعهم الغرب( بشكٍل مباشر، وما ينِفّ
أبناء أمتنا، بعض الحكومات، والزعماء، وامللوك، واألمراء، بعض  عمالئهم من 
الكيانات، مثلما هو حال التشكيالت التكفريية املتحالفة مع أمريكا وإسرائيل، وآخرون 
كذلك يتحركون يف نفس االتجاه، أو ما يشرفون عليه، ويرتكون مهمة التنفيذ لبعض 
عمالئهم من أبناء هذه األمة، من املنافقني املوالني لهم، هذا يشٌء حاصل، ومعظم 
معاناة أمتنا يف هذه املرحلة، معظم معاناة شعوبنا عىل كل املستويات، يف كل املجاالت، 
دة، التغذية لإلشكاالت، االستهداف املستمر، الهجمة بالحرب  األزمات الكبرية املعَقّ
الناعمة التضليلية املفسدة، والهجمة االستهدافية عىل املستوى العسكري واألمني، 

والهجمة االقتصادية، التي تركت شعوب أمتنا تعاين من الفقر، تعاين من البؤس، 
تعاين من الحصار، تعاين من الحرمان، تعاين بكل أشكال املعاناة، وإفقاد أمتنا أن 
تستفيد من ثرواتها لبناء نهضة حضارية، أو لبناء وضع معييش اقتصادي محرتم، 
كل هذا يحصل بشكٍل مستمر، أنشطته مستمرة، وأشكالها كثرية، والحالة القائمة 

من املعاناة هي نتاٌج لها.
يف املقابل- يف مقابل كل ذلك- يراد منا نحن كأمٍة مسلمة، يف مختلف بلدان عاملنا 
اإلسالمي، يف مختلف بلدان املنطقة العربية وغريها من العالم اإلسالمي، يراد منا 
أن نوايل ذلك العدو، أن نواليه، يف مقابل عدائه الشديد لنا، يف مقابل كل جرائمه 
بحقنا، يف مقابل كل استهدافه لنا، يف مقابل كل ما يفعله بنا عىل كل املستويات: 
سياسياً، واقتصادياً، وما يستهدفنا به يف ديننا ودنيانا، يراد منا أن نوايل ذلك العدو، 
وأن يكون والؤنا له يف املقابل معتقداً دينياً، يعني: يكون عداؤه لنا معتقداً دينياً، ويكون- 
يف نفس الوقت- والؤنا له معتقداً دينياً، واشتغلوا، اشتغل العمالء مع األمرييك 
واإلسرائييل ومع الغرب عىل هذه املسألة، كيف يصنعون يف داخل هذه األمة والًء 
لليهود، والًء للنصارى، والًء ألمريكا وإسرائيل بالتايل، يكون معتقداً دينياً، واشتغلوا 

بعدة وسائل، بعدة عناوين.
موه كدين  موا األمرييك واإلسرائييل والغربي، النظام الغربي املعادي ألمتنا، قَدّ قَدّ
من األديان السماوية، مساٍو لنا، فأتوا بالحديث عن النصارى واليهود، والنصرانية 
خوا لدى الكثري  واليهودية واإلسالم كديانات سماوية متساوية، وعملوا عىل أن يرِسّ
من املغفلني من أبناء أمتنا والجهلة هذه النظرة: أن ينظر إىل اليهودية كما ينظر إىل 
اإلسالم، كالهما دين سماوي متساٍو مع اآلخر، أن ينظر إىل النصرانية كدين سماوي 
متساٍو مع اإلسالم، يف تجاهٍل تام ملا وصل إليه اليهود والنصارى من انحراف تام عن 
ٍر كامٍل ملبادئها، وتحريٍف شامل ملفاهيمها، وأَنّ الحالة التي هم  الرسالة اإللهية، وتنُكّ
ر لألنبياء ولرسالتهم،  عليها هي مجموعة من األهواء، والتحريف، واالنحراف املتنِكّ
ولكتب الله، ولدينه الحق القويم، فالنظرة إليهم بما هم عليه، )بما هم عليه(، وكأنهم 
يف حالٍة متساويٍة مع اإلسالم، هي يف هذا السياق؛ وبالتايل يوجبون أن تنظر إليهم 
النظرة اإليجابية، التي تنظر بها إىل الدين السماوي، إىل الدين اإللهي الحق، وأن تنظر 
إليهم نظرة إيجابية بهذا العنوان، فيما هم عليه من باطل، من انحراف، من تحريف، 
من ظلم، من إجرام، من طغيان، وأتوا بعنوان القبول باآلخر، والتعايش مع اآلخر؛ 
للقبول بأولئك األعداء املحتلني، املستهدفني ألمتنا، املجرمني، القتلة، الناهبني لرثوات 
أمتنا، الذين يسعون إىل استعبادنا وإذاللنا وقهرنا للقبول بهم، وبكل ذلك معهم تحت 
هذا العنوان، ولم يقبلوه يف ساحتنا الداخلية كمسلمني، ال يقبلون بالتعايش مع اآلخر 
املسلم، ال يقبلون باآلخر املسلم، الذي له موقف معاٍد لألعداء، موقف من جرائمهم، 
موقف من تسلطهم، موقف من عدوانهم، موقف من مصادرتهم لحقوق هذه األمة، 
موقف من سياساتهم العدائية ضد هذه األمة، ال يقبلون بذلك أبداً؛ ولذلك عنوان 
الديانات السماوية، والعالقة فيما بني أتباعها بطريقة مختلفة، بطريقة مختلفة، 
خون يف واقعنا نحن، واقعنا كأمٍة مسلمة، أن ننظر بإيجابية إىل أولئك الذين  يعني: يرِسّ
يحتفظون بنظرة سلبية، ونظرة عدائية، ومعتقد عدايئ، وموقف عدايئ، ال يتغري، ال 
ون معه شيئاً، ال يف مناهجهم، وال يف مصادرهم املعتمدة، وال يف كتبهم املحَرّفة،  يغرِيّ
خونها، وينشرونها  وال يف سياساتهم املعتمدة، وال يف ثقافاتهم التي يعتمدونها، ويرِسّ

يف أوساطهم؛ إنما تغيري يخصنا نحن كأمٍة مسلمة، وال يتجه إليهم.
ثم أكرث من ذلك: أتوا بعنوان اإلبراهيمية، والتعاون وفق هذا العنوان، واالندماج 
بصبغة دينية، تحت عنوان اإلبراهيمية، ويسمون اتفاق الخيانة، والتطبيع مع إسرائيل، 
والخيانة لهذه األمة، والتحالف مع أعدائها، يسمونه باالتفاق اإلبراهيمي، ومن خالل 
موا أو أن يفرضوا زعامًة دينيًة لليهود الصهاينة،  هذه الطريقة الجديدة، يريدون أن يقِدّ
زعامة دينية، بغطاء ديني، بعنوان ديني، عىل األمة اإلسالمية، ومعها املجتمع الغربي 
عموماً، بالنسبة للنصارى واملسيحيني، تحت عنوان اإلبراهيمية، ليجعلوا الزعامة 
الدينية لليهود تحت العنوان الديني، ويف نفس الوقت ال يتغري يشء بالنسبة لليهود 
ون شيئاً من معتقداتهم وال يف مناهجهم، تبقى تلك النصوص،  الصهاينة، ال يغرِيّ
والرتبية العدائية، والنظرة العدائية، واألسس العقائدية العدائية، وكل يشء يبقى 
عىل ما هو، لكن بالنسبة للمغفلني من املنافقني وأبناء أمتنا املغفلني، الذين يتجهون 
ذلك التوجه الغبي، فيقبلون بذلك، ويتأثرون بتلك العناوين، ناسني ومتجاهلني أَنّ 
الوارث الحقيقي لنبي الله إبراهيم، ولنبيه موىس، ولنبيه عيىس، وللكتب السماوية، 
وللدين اإللهي الحق، هو: خاتم النبيني، وسيد املرسلني رسول الله محمد "صلوات 
الله وسالمه عليه وعىل آله"، هو األوىل، }إَِنّ أَْوىَل الَنّاِس بِإِبَْراِهيَم لََلِّذيَن اتََّبُعوُه َوَهَذا 

الَنِّبُيّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوالَلُّه َويِلُّ امْلُْؤِمِننَي{]آل عمران: اآلية86[، )َهَذا الَنِّبُيّ َوالَِّذيَن آَمُنوا(.
الرسول "صلوات الله عليه وعىل آله" هو االمتداد الحق والصحيح للرسالة اإللهية، 
ولرسل الله، والقرآن الكريم هو الذي احتوى خالصة الكتب اإللهية عرب كل التاريخ: 
مه من الهداية اإللهية  صحف إبراهيم وموىس، هو الذي احتوى يف محتواه ما تقَدّ

للبشرية يف أسس وفيما تتطلبه الهداية اإللهية للمجتمع البشري.
فيأتون ليحِرّفوا كل يشء، ويجعلون ذلك بوابًة لفرض زعامٍة دينية يبنى عليها املحبة 
لليهود الصهاينة كمعتقد ديني، وكمسألة دينية، بل ومصادرة الحق الفلسطيني باسم 
الدين، وبعناوين دينية، وبتحريف لنصوص ومعاين آليات قرآنية، وهذا ما صدر من 
البعض لحد اآلن، كم يحاولون أن يحِرّفوا املعاين للنصوص القرآنية، أن يختلقوا بعضاً 

من النصوص والفتاوى، التي تساند هذا التوجه السلبي والتضلييل.
ثم يريدون منا أيضاً عىل مستوى الثقافة العامة، الثقافة واملناهج التعليمية، أن 
تحتوي فيما تحتويه تحت عناوين متنوعة، منها: عنوان القبول باآلخر، عنوان السالم، 
موا له مضموناً آخر، يسمون االستسالم لألعداء، واملصادرة للحقوق، والقبول  الذي قَدّ
بهيمنة أولئك األعداء، يسمونه بالسالم، ثم يرِوّجون للعناوين التي يأيت بها الغرب 
ولها مضمون آخر، هي مجرد عناوين، عنوان الحرية، والغربي يأيت من خالله ليستعبد 

أمتنا، وليفسد أمتنا بوسائل كثرية تندرج تحت هذا العنوان.
عنوان الحقوق: حقوق اإلنسان، حقوق املرأة... مختلف الحقوق، يف نهاية املطاف 
يمتدون بهذه الحقوق إىل الرتويج للفساد، للمنكرات، للفواحش، للجرائم، تحت 
عنوان حقوق وحريات... وغري ذلك، مثل: الرتويج للفرقة، واالختالف، والبعرثة، 

والشتات تحت عناوين مختلفة، وبأساليب مختلفة.
الرتويج أيضاً للغربي كنموذج حضاري يحتذى به، يقتدى به، يَتّبع، يحذو الناس 
م صورة مشوهة عن الحرية يف  حذوه... أشياء كثرية تدخل يف املناهج التعليمية، وتقِدّ
مفهومها الحقيقي، عن التحرر يف مفهومه الحقيقي، الذي يسمو باإلنسان، فيجعل 
منه إنساناً ال يخضع إاَلّ لله، ليس عبداً إاَلّ لله "سبحانه وتعاىل"، حتى ترتسم صورة 
مختلفة لكل األشياء املهمة، مثالً: ما يبني هذه األمة لتكون أمًة قوية، بكل ما تعنيه 
ذ به  الكلمة، كل ذلك يعترب أمراً سلبياً، إاَلّ يف حدود أن تكون قوياً باملقدار الذي تنِفّ
سياسات أمريكية وإسرائيلية، ويف إطار التوجهات التي تخدمهم تحت سقٍف معني 

يرسمونه هم، هذا قد يكون مقبوالً إىل حٍد ما.
عىل كٍلّ فرييدون منا أن يكون الوالء ألعدائنا معتقداً دينياً، أن يكون ثقافًة يف مناهجنا 
التعليمية، يف أنشطتنا الثقافية، يف نشاطنا اإلعالمي، أن يكون أيضاً سياسًة تبنى 
عليها املواقف، مواقف تؤيد أمريكا، وتبنى عليها برامج العمل يف كل يشء: الشؤون 
السياسية، الشؤون الرتبوية والتعليمية، الشؤون اإلعالمية، الشؤون االجتماعية، 
املجاالت االقتصادية، والحديث عن هذا يطول، وتحدثنا عنه يف مثل هذه املناسبة يف 

العام املايض عىل نحٍو من التفصيل.
بل ويعملون عىل أن تطغى العناوين والتوجهات التي يرسمها األمرييك واإلسرائييل، 
وكان من أخطرها ومن أسوئها: توجيه بوصلة العداء إىل من تريد أمريكا من الناس 
أن يعادوه، والوالء نحو من تريد منهم أمريكا وإسرائيل أن يوالوه، كانت هذه كارثة، 
فمثالً: تأيت العناوين الطائفية والتكفريية التي تحرَّك من خاللها التكفرييون، ليوجهوها 
ضد من؟ ليوجهوها ضد من تعاديه أمريكا، من تعتربه معيقاً ملشاريعها ومخططاتها 
العدائية ألمتنا كافة، فيتحركون بشكل كبري يف هذا االتجاه، فإذا مثالً بعنوان: العدو هو 
إيران، العدو هو حركات املقاومة يف فلسطني ولبنان، العدو هم أحرار العراق، العدو 
هو الشعب اليمني ومسريته القرآنية، العدو هو شعب البحرين يف توجهه التحرري، 
العدو هو سوريا يف توجهها الحر، وهكذا العدو هي حركات املقاومة يف فلسطني، نشاط 
كبري جداً يف توجيه العداء نحو أحرار األمة، وحركات املقاومة يف هذه األمة، وتحرك 
إعالمي، تثقيفي، تحرك شامل تعبوي بشكل مكثف جداً، وكأَنّ األمرييك واإلسرائييل 

ليسا عدوين، وكأنهما ال يقودان األنشطة والربامج االستهدافية املعادية لهذه األمة.
العنوان التكفريي مثالً الطائفي للشيعة، بهدف إثارة فتنة ما بني السنة والشيعة؛ 
إلحداث انقسام كبري يف داخل األمة، كم اشتغلوا وكم يشتغلون عىل هذا العنوان، 
عناوين عرقية، عناوين مختلفة وكثرية يشتغلون عليها، فتربز وتطغى العناوين التي 
يريد اإلسرائييل أن تربز وأن تطغى يف داخل هذه األمة، وأن يتحرك تحتها العمالء 
للنشاط االستقطابي، وإلثارة الفنت، وللعمل التدمريي يف داخل هذه األمة، من الذي 
جعل إيران هي العدو ابتداًء؟ إسرائيل، من الذي تحدث عن إيران أنها العدو ابتداًء؟ 
إسرائيل وأمريكا، ثم جاء اآلخرون بعد ذلك ليتبنوا هذا املوقف األمرييك واإلسرائييل، 

ت إيران موقفها  وليتحركوا به يف داخل األمة، ]إسرائيل صديق، إيران عدو[، لو غرَيّ
وتحَوّلت- وحاشاها من ذلك- إىل أداة يف يد إسرائيل وأمريكا؛ لتغرَيّ الحال، لتغرَيّ 
ت موقفها؛ لتغرَيّ األمر، ولكن ليس عىل أساس أن  الحال، وهكذا سوريا مثالً، لو غرَيّ
يستقر وضع هذه األمة، هذا ما ال يكون أبداً؛ ألن املطلوب يف واقع هذا األمة بالنسبة 
لألمريكيني واإلسرائيليني حتى مع عمالئهم أن يبقى وضعاً مأزوماً، أن يبقى وضعاً 
مضطرباً، أن تبقى حالة األزمات قائمة لكن مع إمساكهم بخيوطها، هذا الذي يريدونه 
ويخططون له، يبقى وضع هذه األمة أيضاً يف حالة من التوتر واالضطراب، تستعيص 
معه حالة النهضة بأمتنا، هذا الذي يريدونه، وأي دور يبقى تحت سقف الدور الخدمي 

ملصلحة أمريكا وإسرائيل.
فتبني التوجهات األمريكية واإلسرائيلية واضح، من أوضح ما يدل عليه: االستهداف 
الشديد ألي تحرٍك مضاد، مضاد للهيمنة األمريكية واإلسرائيلية، مضاد لألنشطة 
العدائية األمريكية واإلسرائيلية والغربية ضد مجتمعنا املسلم، ما إن يكون هناك 
صوت حر، موقف وتحرك صحيح، حتى يتجه العداء إليه إىل أشد مستوى، ثم تأيت 
العناوين، العناوين هي لهدف استقطابي يف الساحة، )العناوين التكفريية، العناوين 
السياسية...(، فمن يتوجه توجهاً حراً، صادقاً، جاداً، مخلصاً، ضد التوجه العدايئ، 
واألنشطة العدائية، والسياسات العدائية ألمريكا وإسرائيل والغرب ضد عاملنا اإلسالمي، 
سيقال عنه كل يشء، سيقال عنه: كافر، ومجويس، ومتمرد، وانقالبي، ومستبد... 
وكل الشتائم والسباب، وكل العناوين السيئة، وكل الهمز واللمز سيتوجه إليه ليالً 
ونهاراً، وكم تحشد من االفرتاءات، والدعايات الكاذبة، والبهتان العظيم ضده، وحتى 
الدعايات املتناقضة بحقه، ستبقى ترتدد ليالً ونهاراً بنشاٍط إعالمٍي وتثقيفٍي واسٍع جداً، 

وبحركٍة تعبويٍة تحريضيٍة نشطة تدفع لها املليارات من األموال، هذه مسألة قائمة.
حالة إثارة الفنت، وارتكاب الجرائم، والحصار ضد أحرار هذه األمة، ويف واقع شعوب 
ذها عمالء أمريكا وإسرائيل  هذه األمة، حالة تتحرك ملاذا؟ ألنها ضمن السياسات التي ينِفّ
يف داخل هذه األمة، ويف املقابل يريدون منا أن نوايل ذلك العدو، بالرغم من سياساته 
التدمريية، التي تعاين من أمتنا هذه املعاناة الشاملة: اقتصادياً، سياسياً، اجتماعياً، 
أمنياً... يف كل يشء، هذه الصعوبات الكبرية التي تعاين منها أمتنا، هذا االستهداف الكبري 
إلضالل األمة، وإفساد األمة، لتضييعها يف دينها ودنياها، لتضييع حتى مستقبلها يف 
اآلخرة، قد ال يستوعب البعض أَنّ هذا هدفاً رئيسياً لهم، لألعداء )اليهود والنصارى(، 
يعني: يريدون أن يحرمونا حتى من الجنة، الله حىك عنهم أنهم قالوا: }َوَقالُوا لَْن يَْدُخَل 
الَْجَنَّة إاَِلّ َمْن َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرى{]البقرة: من اآلية111[، يعني: يريدون لنا الشقاء يف هذا 
العالم يف الدنيا، ويريدون لنا الشقاء يف اآلخرة، يريدون لنا العذاب يف الدنيا واآلخرة.

فطغيان العناوين والسياسات التي تريدها أمريكا من خالل تنفيذها عىل أيدي عمالء 
أمريكا وإسرائيل من منافقي هذه األمة، بعض األنظمة العميلة كالسعودي واإلمارايت، 
وبعض الكيانات كالتكفرييني، وجهات أخرى تتحرك يف ذات االتجاه، طغيانها هو تنفيذ 
لسياسات عدائية أمريكية إسرائيلية، وهم يديرون األمور )األمريكيون اإلسرائيليون(، 
اللوبي اليهودي الصهيوين يديروا األمور من الخلف، ويمسكوا بالخيوط ليحِرّكوا لعبة 

أولئك األعداء يف كل االتجاهات، ويف كل املجاالت.
من هنا يف ظل هذا كله يتجىل لنا أهمية وعظمة املشروع القرآين، أنه مشروٌع صحيٌح 
وعظيٌم ومهم، ملاذا؟ ألننا أمة مستهدفة عىل كل حال، ليس ما يثري املشكلة لنا هو عندما 
نتحرك نحن تحركاً حراً لنحفظ ألمتنا الكرامة واالستقالل، لنحافظ عىل هويتنا وانتمائنا 
اإليماين، لنتمسك بحقوقنا املشروعة يف الحرية، والكرمة، واالستقالل، واالنتماء 
اإلسالمي، وإدارة شؤون حياتنا عىل أساٍس من انتمائنا وهويتنا اإلسالمية واإليمانية، 
ليس ما يثري لنا املشكلة هو هذا التحرك فحسب، قبل ذلك نحن أمٌة مستهدفة أساساً، 
مستهدف بهدف السيطرة علينا بشكٍل كامل، إنساناً، وأرضاً، وثروات، ومقدرات، 
واستعبادنا، واستغاللنا، وإذاللنا، وإهانتنا، ممن يعادوننا عداًء حقيقياً، عداؤهم 
لنا- كما أسلفنا- هو معتقٌد ديني، هو ثقافة راسخة ومَتّبعة، هو- أيضاً- اسرتاتيجية 
ُتبَنى عليها، وبُِنَيت عليها الخطط، ودِوّنت فيها بنود كلها مؤامرات عىل هذه األمة، 
كلها إلضعاف هذه األمة، كلها الستغالل هذه األمة، كلها لقهر هذه األمة، كلها لتدمري 
هذه األمة، كلها يف سبيل أن تبقى أمتنا أمًة مستضعفًة، مقهورًة، مفككًة، منهارًة، 
بًة يف كل شؤون حياتها، ويف نفس الوقت هناك مسؤولية علينا، مسؤولية علينا  معَذّ
فيما حقنا الفطري واإلنساين، وواجبنا اإلنساين تجاه أنفسنا، تجاه أمتنا، تجاه أجيالنا، 
أن نتحرك للتحرر من تلك الهيمنة، من تلك االستهدافات العدائية، من ذلك العدو 
الذي يسعى إىل أن يحكم سيطرته علينا إىل درجة أاَلّ يكون هناك صوٌت يف داخل هذه 
األمة يعارض هيمنته، أو تحرٌك جاٌد، صادٌق، مخلٌص، صحيٌح، سليٌم، ناجٌح، يعيق 

شيئاً من مخططاته ومؤامراته، إىل هذا الحد، يتحتم أن يكون لنا هناك تحرٌك جاد.
وهنا يأيت املشروع القرآين، الذي له ميزة أنه يستند إىل الحق، الذي هو حٌق بإجماع 
املسلمني جميعاً: القرآن الكريم، الذي هو هدى ونور، الذي يمثل أو يتضمن الرسالة 
ون الله فيه التزاماتنا العملية بحكم انتمائنا اإلسالمي واإليماين،  اإللهية الحقة، وَدّ
ص لنا الواقع،  مسؤولياتنا يف هذه الحياة، رسم لنا فيه الخري يف هذه الحياة، شَخّ
هو هدى، هو نور، ينري لنا الواقع، ينري لنا الحياة، نقِيّم من خالله كل فئات املجتمع 
البشري بتشخيٍص دقيق، وهو يساعدنا يف مواجهة كل الحمالت التضليلية، بما فيها 
الحمالت التي يسعى األعداء إىل أن يصبغوها بصبغٍة دينية، وبعناوين دينية، وهكذا 
م الشواهد من الواقع،  يأيت املشروع القرآين الذي أيضاً مع ما فيه من هدى ونور، يقِدّ
الشواهد العملية، الشواهد الواضحة، الوقائع واألحداث التي تمثل مصاديق قائمة 

يف واقع حياتنا، متطابقًة مع النص القرآين، مع اآليات القرآنية.
فتحرَّك السيد حسني بدر الدين الحويث "رضوان الله عليه" باملشروع القرآين، يف 
مواجهة كل تلك الحمالت التضليلية الهائلة، والتي تجعل من االستهداف أو من 
االخرتاق ألمتنا اإلسالمية، وتحريك أدوات من الداخل يف واقع أمتنا اإلسالمية، أسلوباً 
أساسياً يعتمد عليه أعداء هذه األمة، والتي تسعى إىل ترسيخ الوالء ألعدائنا؛ بهدف 
تسهيل سيطرتهم علينا مع تقبٍل لسيطرتهم علينا، يأيت املشروع القرآين مشروع تحصني 
لألمة من الداخل؛ ألن هذه نقطة جوهرية وأساسية يف الصراع مع هذا العدو، يخرتق 
ل كل عمالئه، ليحولوا هذه األمة إىل موالية له، يف الوقت الذي هو  هذه األمة، يشِغّ
ذة لكل مخططاته، التي تستهدفها، والتي  يعاديها، إىل متقبلة لكل مؤامراته، إىل منِفّ
ن  تجعلها تخسر دينها ودنياها، فأىت املشروع القرآين واملواقف املبنية عليه التي تحِصّ
املجتمع اإلسالمي من الداخل، وتنهض به، وتنري دربه يف مواجهة كل تلك الحمالت 
زت عىل ما  التضليلية، وكل تلك املؤامرات بكل أشكالها وأنواعها، رؤيًة متكاملة، رَكّ
م الوعي والبصرية كأول متطلبات لهذا الصراع، وأول  ز عليه القرآن الكريم، تقِدّ رَكّ
مة لفضح  عوامل للنهضة، وأول وسائل أساسية وسالح رئييس تحتاج إليه األمة يف املقِدّ
مؤامرات األعداء؛ ألن نجاح الكثري من مؤامرات أعدائنا يعتمد عىل االخرتاق ألمتنا يف 
الداخل، معظم مؤامراتهم، بدون ذلك هم فاشلون، بدون ذلك ال ينجحون يف أكرث 
ا جوانب خلل يف واقعنا الداخيل، أو عمالء يشتغلون  املؤامرات، إنما هم يستغلون إَمّ

ملصلحتهم يف واقعنا كأمٍة إسالمية، يف واقعنا الداخيل.
وأتت املواقف التي تعرِبّ عن هذا التوجه: كالشعار، كاملقاطعة للبضائع األمريكية 
واإلسرائيلية، وتحرَّك السيد حسني بدر الدين الحويث "رضوان الله عليه" عىل هذا 
األساس، فحورب، ووجه، ويحارب يف هذه األمة إىل اليوم هذا التوجه القرآين، الذي 
يستند إىل القرآن الكريم، ويستند إىل حقائق واضحة يف الواقع، وال ينفع يف الكثري من 
أبناء أمتنا ال القرآن وال الواقع، يعني: أي مشروع يستند إىل حقائق، إىل وقائع، وإىل 
القرآن الكريم من جهة، إىل الحقائق والوقائع من جهة أخرى، حقائق ماثلة أمام أعيننا، 
تكشف لنا عن من هو العدو الحقيقي لهذه األمة، مع كل ذلك يأيت التنكر للثوابت التي 

كانت معرتفاً بها ومقراً بها يف مراحل معينة.
ندرك أهمية ودور هذا املشروع القرآين، واملوقف القرآين، املنطلق من أصالة انتمائنا 
اإليماين واإلسالمي، ليس توجهاً يختلف ويتباين مع انتمائنا، أو مع هويتنا، بل ينتمي، 
هو منطلٌق أساساً من هذا االنتماء، هو منبثٌق أساساً من هذا االنتماء اإليماين واإلسالمي، 
يأيت أهميته يف الحفاظ عىل شعبنا، عىل هويته، عىل انتمائه، عىل حريته، عىل صموده 
يف مواجهة مؤامرات األعداء، وتجىل ذلك يف هذه املرحلة ويف املراحل املاضية، بدون 
هذا التوجه كان شعبنا سيسحق، سيذل، حجم املؤامرات التي سحقت- يف مراحل 
معينة- النظام بنفسه، واخرتقت املكونات الحزبية إىل حٍد كبري، وكانت الساحة ستكون 
مهيأة بدون أي عائق لوال هذا املشروع، الذي كان له األهمية الكبرية واإليجابية الواضحة 
يف إفشال مساعي األعداء، ويف أن يكون لشعبنا دور يعرب عن أصالته، عن هويته، 
عن انتمائه، عن مقامه الحقيقي، عن موقفه الصحيح تجاه األحداث واملستجدات 
واملتغريات، يوم حمل اآلخرون عنوان الخيانة باسم التطبيع مع العدو اإلسرائييل، 
واتجهوا لتنفيذ مؤامرات أمريكا بشكٍل علنٍي وواضٍح وصريح، ثم نحن يف هذا االتجاه 
الصحيح السليم، املوقف الفطري اإلنساين، الصحيح بكل االعتبارات، يف التصدي 
ملؤامرات أعدائنا، يف الوقوف بوجه استهدافهم لنا وألمتنا يف كل مؤامراتهم، التي اتجهت 
إلينا يف كل املجاالت، موقفنا يف التصدي لهم هو موقٌف صحيٌح وسليم بكل االعتبارات، 
نحن نتكامل فيه مع كل األحرار من أبناء أمتنا: املقاومة الفلسطينية، التي تنكر لها 
األعداء، تنكر لها املنافقون من هذه األمة، وقاموا بتصنيفها باإلرهاب، يف تنكٍر واضح، 

مع أن كل واقعها يفضحهم بكل االعتبارات؛ ألنهم لم يستطيعوا أن يحسبوها ضمن 
بعض التقسيمات، أو بعض العناوين، لكن كفى بأن تكون يف موقٍف متبايٍن مع إسرائيل 
ليكونوا متباينني معها، املقاومة اللبنانية أيضاً، أحرار هذه األمة يف كل شعوبها، يف كل 

بلدانها، نتكامل معهم يف هذا التوجه الصحيح، السليم، الفطري، املشرف.
عندما نأيت إىل تحديد الخيارات، أي خيار هو األسلم، هو األصح، هو الصواب، هو 

الحق، هو الحكيم:
أن يكون اإلنسان أداًة بيد أعدائه، يقدم لهم نفسه، حياته، ماله، يعمل من أجلهم، 
يخدمهم، وهو ال يحظى بذرٍة من االحرتام لديهم، يعتربونه- يف نفس الوقت- عدواً، 
يحبهم ويكرهونه، يتوالهم ويمقتونه، ينظرون إليه كأداة رخيصة تافهة، يتخلصون 

منها يف أي لحظة.
أو أن يتبنى اإلنسان املوقف الذي يكون فيه حراً، شجاعاً، مستقيماً، يريض الله 
"سبحانه وتعاىل"، ينسجم مع انتمائه اإليماين، يكفل به رىض الله "سبحانه وتعاىل"، 

املوقف الذي فيه حريتك، وكرامتك، ومستقبلك الحقيقي يف هذه الحياة ويف اآلخرة.
عندما نأيت إىل تحديد الخيارات تتضح املسألة بكل بساطة، ليست مسألة صعبة 
التمييز، فرقانها واضح، هي بينٌة جداً، الخيار األسلم، الخيار الصحيح، الخيار املشرف، 
الذي يتالءم وينسجم مع انتمائنا اإلنساين، وانتمائنا اإليماين، وانتمائنا اإلسالمي، 
وانتمائنا القرآين، هو أن نكون أحراراً مستقلني، كرماء، شرفاء، ال نتبع أعداءنا، ال 

ننفذ مخططات أعدائنا التي تستهدفنا.
أمريكا  والخيانة ملصلحة  العمالة  يف  األمة  أبناء  املنافقون من  تبناه  الذي  الخيار 
وإسرائيل، يف الوالء ألمريكا وإسرائيل، يف التحالف مع أمريكا وإسرائيل، هو خياٌر دينٌء 
تنكروا فيه النتمائهم اإلسالمي، والنتمائهم اإليماين، والنتمائهم اإلنساين، جعلوا من 
أنفسهم عبيداً ألعدائهم، أليست هذه خسارة، جعلوا من أنفسهم مجرد أدوات تافهة، 
ومجرد أحذية دنيئة ألعدائهم، خيار خاسر بكل االعتبارات، يف الدنيا مآالته الخسارة 
والندم، التي أكدها القرآن الكريم يف سورة املائدة، ويف اآلخرة عقوبتها النار: }إَِنّ امْلَُناِفِقنَي 

رِْك اأْلَْسَفِل ِمَن الَنّاِر َولَْن تَِجَد لَُهْم َنِصرًيا{]النساء: اآلية541[. يِف الَدّ
أما يف الخيار الصحيح، املوقف الذي يعرب عن انتمائنا اإلنساين، عن شرفنا اإلنساين، 
عن كرامتنا اإلنسانية، عن حريتنا اإلنسانية، وعن انتمائنا اإليماين واإلسالمي، وعن 
وعينا تجاه مؤامرات أعدائنا، مخططاتهم، مكائدهم، عن تحركنا القوي يف دفع شرهم، 
فهو املوقف الصحيح، الناجح، الرابح، الفائز يف الدنيا واآلخرة، املوعود من الله بالنصر، 
املوعود من الله "سبحانه وتعاىل" بالغلبة؛ ألنه خياٌر راهنا فيه عىل الله، واعتمدنا 

فيه عىل الله.
إن أولئك رأوا يف أمريكا أنها كل يشء، رأوا يف التحالف معها ويف الوالء لها والوالء 
إلسرائيل أنه الخيار الرابح، وأنه السياسة الحكيمة، وأنه التوجه الصحيح، الذي 
يحققون به أحالمهم، وطموحاتهم وآمالهم، السراب، ولكنهم سيخسرون، مآالتهم 

الخسران والندم.
أما خيارنا، فمهما واجهنا من صعوبات وتحديات، نحن نواجهها بشرف، نواجهها 

د يف مواقفنا حريتنا الحقيقية، حريتنا الحقيقية. بكرامة، نواجهها بعزة، نجِسّ
أما أولئك فهم يشهدون عىل أنفسهم أنهم أغبياء، يشهدون عىل أنفسهم كم أنهم 
تنكروا إلنسانيتهم، كم أنهم خونة، عندما خانوا دينهم، وخانوا أمتهم، وخانوا كرامتهم 
اإلنسانية، كيف عَبّدوا أنفسهم وما يملكون ألعدائهم الذين ال يرون لهم يف ذلك أي 
قيمة، وال يقدرون لهم ما قدموه إليهم، وصدق الله القائل: }َها أَْنُتْم أُواَلِء تُِحُبّوَنُهْم 

َواَل يُِحُبّوَنُكْم{]آل عمران: من اآلية911[.
أما نحن يف خيارنا وانتمائنا ومسريتنا وتوجهنا فنحن نسعى ألن نكون من أولئك الذين 
قال الله عنهم: }َفَسْوَف يَأيِْت الَلُّه بَِقْوٍم يُِحُبُّهْم َويُِحُبّوَنُه أَِذلٍَّة َعىَل امْلُْؤِمِننَي أَِعَزٍّة َعىَل 
الَْكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن يِف َسِبيِل الَلِّه َواَل يََخاُفوَن لَْوَمَة اَلئٍِم َذلَِك َفْضُل الَلِّه يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء 
َوالَلُّه َواِسٌع َعِليٌم{]املائدة: اآلية45[، يف الوقت الذي تعتمدون فيه عىل مستشاريكم 
من بطانة السوء، من الخرباء اإلسرائيليني واألمريكيني والربيطانيني، من أعداء هذه 
األمة، من أعدائكم أنتم، ال يحبونكم، يودون لكم ما َعِنُتّْم كما يودونه لكل األمة، نحن 
نعتمد يف خيارنا، يف موقفنا، يف توجهنا، يف مسارنا، يف مسريتنا، نعتمد عىل هدى الله 
"سبحانه وتعاىل"، عىل القرآن الكريم، ونستفيد من الحقائق املاثلة أمام أعيننا، ال زلنا 
ثابتني عىل تلك املبادئ واألسس والثوابت، التي أقررتم بها يوماً من األيام، وتنكرتم لها 
فيما بعد ذلك، كل العرب كانوا يقرون بأن إسرائيل هي العدو، اليوم بعضهم أصبح 

يقول هي الصديق.
نحن مستمرون عىل هذا النهج، ثابتون عىل هذا املوقف، ندرك قيمته يف القربة إىل 
الله "سبحانه وتعاىل" وابتغاء مرضاته، نعرف قيمته عىل مستوى الوعي، البصرية، 
الفهم الصحيح، الحكمة، إيجابيته عىل مستوى العزة والكرامة والحرية الحقيقية، 
إيجابيته أيضاً يف مواجهة هذه التحديات واألخطار، التي لو كان خيارنا هو االستسالم 
لها، لكانت الخسارة الكربى يف الدنيا، والخسارة األبدية يف اآلخرة والعياذ بالله، ندرك 
قيمة موقفنا ونحن نعتمد عىل الله "سبحانه وتعاىل"، وقد رأينا يف واقع الحياة كم أن 
هذا الخيار ناجٌح، لو لم يكن هذا الخيار ناجح، لكان هذا املشروع القرآين وهذه املسرية 
القرآنية انطفأت وانتهت وتالشت، وملا كان بقي لها أثر بعد الحرب األوىل والحرب 
الثانية، بعد أن استهدف األعداء بمتابعة أمريكية، بإشراٍف أمرييك، بمتابعة أمريكية 
حثيثة، استهدفوا مؤسس هذه املسرية القرآنية، وكانوا يتوهمون أنهم من خالل قتله، 
ومن خالل استهداف املنطلقني معه يف هذا املشروع العظيم، والزج بمعظمهم يف 
السجون، والقتل ملن بقي منهم خارج السجون، أنهم سينتهون من ما يعتربونه مشكلًة 
أمامهم، وعائقاً أمام مخططاتهم يف هذا البلد، ويخشون من امتداداته عىل نطاٍق 
أوسع، فكانوا قد وصلوا إىل درجة االطمئنان بأن املوضوع انتهى، وهذا املشروع الذي 
استند إىل هذه الرؤية القرآنية، واعتمد عىل الله "سبحانه وتعاىل"، وبالثقة بالله "جَلّ 
شأنه"، وبالتوكل عىل الله، كيف تعاظم، كيف قوي، كيف استمر، كيف قوي حضوره، 
كيف كانت فاعليته، قوته، صالبته، بالرغم من أنه حورب بكل شدة، وبكل األساليب، 
الحرب العسكرية التي لم تتوقف أبداً، كنا نخرج من حرٍب إىل حرب، الحرب األوىل، 
الحرب الثانية، الحرب الثالثة، الحرب الرابعة، الحرب الخامسة، الحرب السادسة، 
الحرب السادسة تعاون النظامان اليمني والسعودي- آنذاك- يف الحرب عىل هذه املسرية 
القرآنية، بالرغم من اإلمكانيات املتواضعة جداً، البسيطة للغاية، ولكن كان هناك أثر 
عظيم لهذا املشروع القرآين، الذي وصلنا بالله، برعايته "سبحانه وتعاىل"، بمعونته، 
بتأييده، فعربنا كل تلك املراحل الصعبة جداً والتحديات الكبرية جداً، وصوالً إىل ما 
نعربه اليوم يف مواجهة التحديات الكبرية منذ بداية هذا العدوان، ونحن عىل مشارف 

العام الثامن بالتاريخ امليالدي.
املسار هو مسار تصاعدي يف هذا الطريق، الذي يصلنا بالله وبتأييده، مساٌر تصاعدي، 
ولو كره األعداء، ولو كره الكافرون، ولو شنئ وكره املنافقون، هو مساٌر تصاعدٌي؛ 
ألنه يعتمد عىل الله "سبحانه وتعاىل"، يحظى بالتأييد اإللهي، يعتمد عىل الحقائق 
الواضحة، عىل الثوابت الواضحة؛ أما أولئك الذين يعتمدون عىل الزيف، عىل الخداع، 
عىل التضليل، عىل الباطل، باطلهم يبطل، ومكرهم يبور، ومآلهم هو الخسران والندم.

بدأ العدوان عىل بلدنا وشعبنا، استهدف هذا البلد بحملة عسكرية وهجمة شرسة، 
أراد فيه أن يدمر كل يشء، وأن يصل بشعبنا إىل االستسالم التام واالنهيار التام؛ 
ليسيطر عليه بشكٍل كامل، ويغري فيه كل يشء، يريد أن يكون هذا البلد بلداً يتجه 
ضمن سياساته، يطبع مع إسرائيل، يخضع ألمريكا، يتجند أبناء شعبه تحت العناوين 
التي تقدمها أمريكا وإسرائيل للفتنة بني األمة، وأيضاً لخدمة األعداء، وأن يبقى وضعه 
ساحًة مفتوحًة أمام كل املؤامرات األمريكية واإلسرائيلية، ال يكون أمامها أي عائق، 
ولكن العدو فشل، واتجه أحرار هذا الشعب، واتجه أبناء هذه املسرية ومن معهم من 
أحرار هذا الشعب يف الصمود والثبات، واالعتماد عىل الله "سبحانه وتعاىل"، ليصلوا 

إىل مستوى متقدم.
اليوم بات العدو اإلسرائييل يقلق أشد القلق، ويعرب عن قلقه الكبري من مستوى 
القدرات التي وصل إليها هذا الشعب، وعندما وصل القصف الصاروخي الدقيق إىل 
أبو ظبي، ولم تتمكن التقنية األمريكية واإلمكانات األمريكية من اعرتاضه، وال من منع 
وصوله، كم كان قلق العدو اإلسرائييل بالغاً، تلك املسافة البعيدة التي تمكن هذا 
الشعب من أن يقصف عربها، وأن تصل صواريخه بالرغم من مداها البعيد، وتلك 
الدقة، وفشل تلك التقنيات من إعاقتها، ومن إعاقة وصول ذلك الصاروخ، وتلك 

الصواريخ التي وصلت.
اليوم هذا التوجه التحرري، الذي ينسجم مع أصالة شعبنا اإليمانية، والذي يتكامل 
فيه شعبنا مع أحرار األمة، أقول لشعبنا العزيز: هو التوجه الصحيح بكل االعتبارات، 
هو الذي يحفظ لنا كرامتنا اإلنسانية وشرفنا، هو الذي يصل بنا إىل النهايات والنتائج 
العظيمة يف الدنيا واآلخرة، التي نأملها من الله "سبحانه وتعاىل"، ونرجوها من 
الله "سبحانه وتعاىل"، وسنعرب هذه التحديات وهذه الصعوبات مهما كانت، عىل 
مستوى الحصار االقتصادي، عىل مستوى انعدام املشتقات النفطية، عىل مستوى 
املعاناة الشاملة، بقدر ما نكون أوفياء مع الله، صادقني مع الله، ثابتني عىل مواقفنا، 
قائمني بمسؤولياتنا وواجباتنا، فلن يخلف الله وعده أبداً، هو "سبحانه وتعاىل" القائل 
يف القرآن الكريم: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن تَْنُصُروا الَلَّه يَْنُصْرُكْم َويَُثِبّْت أَْقَداَمُكْم{]محمد: 
اآلية7[، هو القائل "سبحانه وتعاىل" يف القرآن الكريم: }َسَيْجَعُل الَلُّه بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا{
ا َعَلْيَنا  ]الطالق: من اآلية7[، هو القائل "سبحانه وتعاىل" يف القرآن الكريم: }َوَكاَن َحًقّ

َنْصُر امْلُْؤِمِننَي{]الروم: من اآلية74[.
يا يمن اإليمان الثبات الثبات، لتكن كل معاناتنا حافزاً إضافياً وعزماً جديداً يف تحركنا 
القوي للقيام بمسؤولياتنا، يف التصدي لهذا العدوان، الذي تشرف عليه أمريكا، والذي 
اعتربته إسرائيل جزءاً من مصالحها، جزءاً من أهدافها، جزءاً من رغباتها وآمالها 
ومخططاتها، عوننا بالله "سبحانه وتعاىل" هو نعم املعني، هو موالنا }ِنْعَم امْلَْوىَل َوِنْعَم 
الَنِّصرُي{]األنفال: من اآلية04[، ولنسعى إىل أن نزداد وعياً يف معركة الوعي، وأن نزداد 
ثباتاً يف موقفنا، وأن نزداد جديًة يف تحركنا يف كل املجاالت، باستشعاٍر عاٍل للمسؤولية، 

بضمرٍي حٍي، بإيماٍن صادق، ببصريٍة عالية.
أسأل الله "سبحانه وتعاىل" أن يرحم الشهيد القائد، وأن يجزيه عنا خري الجزاء، وأن 
يرحم شهداءنا األبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفِرّج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، 

إنه سميع الدعاء.
ـاَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه؛؛؛ َوالَسّ

في كلمة  له  بالذكــــــــــرى السنوية   الســــتشـــــــــــــــــــــــهاد   الــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائد املــــــــــؤســـــــــــــــــــــــــــس )ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الله عليه(:

قائــد الثــــــورة :  عــــبرنا كـــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــراحـــل الصعبة
تتجلى في هذه املرحلة مواقف متنكرة للحق الواضح البني في فلسطني وتتجه للتطبيع والتحالف مع العدو اإلسرائيلي
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استعراض آلية تنفيذ املشاريع وتوجيهها حسب االحتياج الفعلي

النعيمي واحلملي يناقشان تنفيذ الرؤية الوطنية 
في املجال اإلنساني والتنموي

ناقش عضو املجلس السيايس األعللى محمد 
النعيمي، مع أمني عام املجلس األعى إلدارة 
وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدويل، 
إبللللراهلللليللللم الللللحللللمللللي، آللللليللللة تللنللفلليللذ خلللطلللط الللللرؤيللللة 

الوطنية يف املجال اإلنساين والتنموي.
واسللللتللللعللللرض االجللللتللللمللللاع، آللللليللللة تللنللفلليللذ امللللشلللاريلللع 
واختيارها وضرورة توجيهها حسب االحتياج 

الفعي.

وثمن عضو السيايس األعى النعيمي، الجهود 
املبذولة لتنفيذ خطة املجلس املتعلقة بالرؤية 
الوطنية املتضمنة النهوض بالوضع اإلنساين 
وتنفيذ املشاريع التنموية املستدامة التي من 

شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
ملللن جللانللبلله أكللللد الللحللمللي، اللللحلللرص علللى تنفيذ 
املللللللشللللللاريللللللع الللللللتللللللي تلللللللللبللللي االحللللللتلللللليللللللاجللللللات اللللفلللعللللللليلللة 

للمجتمع.

دّشلللللن رئللليلللس لللجللنللة إعلللصلللار اللليللمللن يف مللحللافللظللة صلللعلللدة - نللائللب 
رئلليللس مللجلللللس اللللنلللواب، عللبللدالللسللام هللشللول زابللليلللة، ومللحللافللظ 
صللللعللللدة، مللحللمللد جلللابلللر عللللللوض، أملللللس حللملللللة "إعلللللصلللللار اللليللمللن" 
للتحشيد واالستنفار تنفيذاً لتوجيهات رئيس املجلس السيايس 

األعى.
ويف التدشني، بحضور أعضاء مجليس النواب والشورى مرتىض 
جدبان وعللي املنبهي وعباس مقيت وهللادي الللرزامللي وسلمان 
عوفان وعبدالله القاسمي، تم استعراض خطة للنزول امليداين 
للجان إىل مديريات املحافظة وفقاً لجدول زمني محدد، وكذا 

تحديد موّجهات التحشيد.
وعى هامش الحملة، عقد اجتماع موّسع لاطاع عى مهام 
اللللللللللجللللان املللللركللللزيللللة والللللفللللرعلللليللللة يف امللللللديلللللريلللللات والللللللعللللللزل، وتللشللكلليللل 
اللجان ومهام متابعة التحّرك الفعي للجان املحافظة وفقاً 
للخطة والربنامج الزمني لها، ونزول اللجان املركزية للعزل، 
والتأكد من وجود مندوبي التعبئة العامة عى مستوى العزل 

الستقبال األفراد ممن يتم تحشيدهم.
وأكللد االجتماع، أهمية استنهاض املجتمع الستمرار مساندة 
الجبهات باملال والرجال والعتاد، وإقامة األنشطة والفعاليات 

عى مستوى العزل والقرى واألحياء يف املديريات.
ويف االجلللللللتلللللللملللللللاع، ثللللللّمللللللن رئلللللليللللللس لللللجللللنللللة حللللملللللللللة "إعللللللللصللللللللار اللللليللللمللللن" 
باملحافظة - نائب رئيس مجلس النواب جهود قيادة املحافظة 

يف اإلعداد لتدشني الحملة يف محافظة صعدة.
وأشللللار إىل أن تللحللالللف اللللعلللدوان بلللدأ يف التحشيد وتللجللنلليللد آالف 
املرتزقة، ما يستدعي تضافر الجهود والتوّجه لحملة "إعصار 

اليمن" للتحشيد واالستنفار ملواجهة العدوان.
وشلللللللللدد نلللللائلللللب رئللللليلللللس ملللجلللللللس اللللللللنلللللللواب عللللللى ضلللللللللللرورة أن تلللكلللون 
ملللحلللافلللظلللة صلللللعلللللدة يف مللللقللللدمللللة املللللحللللافللللظللللات تللللحللللشلللليللللداً، ودعلللللملللللاً 

للجبهات بللالللقللوافللل والللرجللال والللعللتللاد ملللواجللهللة قللوى الللعللدوان 
واالستكبار.

وحللّث عى تعزيز دور مشايخ وأعلليللان وأبللنللاء محافظة صعدة 
واملكاتب التنفيذية واملؤسسات والهيئات يف التعبئة والتحشيد 
ملللواجللهللة قلللوى الللللعللللدوان.. ملللؤكلللداً الللحللرص عللى تفعيل طللاقللات 

املجتمع، وإشراكه يف الحملة.
وأشلللاد نائب رئيس مجلس الللنللواب بتضحيات أبللنللاء املحافظة 
يف الللللذود عللن حلليللاض الللوطللن وأمللنلله واسلللتلللقلللراره، وملللا سللطللروه 
من ماحم بطولية يف كافة الجبهات .. منوهاً بتزامن تدشني 
الحملة مللع إحلليللاء ذكلللرى سنوية الشهيد الللقللائللد، حسني بدر 

الدين الحويث.. الفتاً إىل مخططات أمريكا والكيان الصهيوين 
الحللللتللللال الللليلللملللن وتلللقلللسللليلللم الللللللللدول اللللعلللربللليلللة واإلسللللاملللليللللة، الللتللي 

أصبحت واضحة ومعروفة.
من جانبه، أشار محافظ صعدة إىل أهمية التعبئة والتحشيد 
لحملة "إعصار اليمن" التي ستكون متممة ومكّملة لاستنفار 
اللللللعلللللام.. مللللشللللدداً عللللى ضلللللللرورة الللللرفللللع بلللتلللقلللاريلللر يلللومللليلللة للللللجللهللات 

املعنية بما تم تنفيذه يف إطار برنامج ومهام اللجنة.
ونّوه بالدور الرتبوي واإلعامي واإلرشادي واملساهمة يف تعزيز 
حملة إعصار اليمن وحشد املجتمع، إىل جانب دور اللجان يف 

املديريات لتنظيم ومتابعة الحشد والدعم واإلسناد.

شلللارك رئلليللس مجلس الللللوزراء الللدكللتللور عبدالعزيز صللالللح بن 
حللبللتللور، ومللعلله مللفللتللي اللللديلللار اللليللمللنلليللة الللعللامللة شللمللس الللديللن 
شرف الدين، فعالية الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني 

بدر الدين الحويث.
وأللللقلللى رئللليلللس اللللللللوزراء يف الللفللعللاللليللة كلللللمللة اعلللتلللرب فلليللهللا، إحلليللاء 
الللللللللذكللللللللرى، ملللحلللطلللة للللللللللللوقلللللوف أملللللللللام مللللنللللاقللللب هللللللللذه اللللشلللخلللصللليلللة 
الوطنية التي أجمع معظم أبناء اليمن عى أنها قادت معركة 
تنويرية تحريرية يف سبيل ترسيخ قيم الحق يف وجه الباطل.. 
وقال "نتقدم بالتعازي لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحويث، الذي خسر واحداً من إخوانه وأحد عظماء اليمن هو 

وأسرته ولكل من ينتصر للفكر التحرري يف اليمن".
وأضاف "لوال املميزات التي يتمتع بها هذا الفكر ملا اقلق دول 
العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت الصهيوين، وحشدت 
71 دوللللللة، بللحللمللايللة أمللريللكلليللة صللهلليللونلليللة ملللن أجللللل إنلللهلللاء الللفللكللر 

الذي قاده العامة حسني بن بدر الدين الحويث".
وتلللللابلللللع قللللللائللللللًا" تلللملللثلللل هللللللذه الللللللذكللللللرى حلللللدثلللللاً ملللهلللملللاً ملللللن أحللللللداث 
املراجعة والتقييم للذات والنفس واملسرية والقيم واملُثل التي 
حملتها واألعمال اليومية التي نقوم بها لتعزيز املكاسب التي 
تم تحقيقها وتايف أوجه القصور والعمل عى تصحيحها".

وتلللللطلللللرق رئلللليللللس الللللللللللللوزراء إىل حلللملللللللة إعلللللصلللللار الللليلللملللن للللللتللحللشلليللد 
واالسلللتلللنلللفلللار.. وقلللللال "إن اللليللمللانلليللني األحلللللللرار تللكللاتللفللوا ملللع قللائللد 
الللللللثللللللورة للللليللللقللللولللللوا نللللعللللم لللللانللللتللللصللللار ال للللللانلللللهلللللزام أو االنلللللكلللللسلللللار".. 
مللشللرياً إىل أن األيللللام تللثللبللت أن الللللدول الللكللرتللونلليللة الللتللي ناصبت 
العداء لليمن تتساقط يومياً ليك تضمن الحماية من الكيان 

الصهيوين الذي لم يستطع حماية حدود وسماء كيانه.
وأضللللللللللللاف "إن الللللشللللعللللب اللللليللللمللللنللللي بللللقلللليللللادتلللله اللللللثلللللوريلللللة واملللللجلللللللللس 
السيايس األعى القوية واملتماسكة أثبت ويثبت أنه أقوى من 
كل األسلحة والصواريخ التي ٌوٍجهت إليه منذ سبع سنوات 
وهي رسالة يقدمها شعبنا بمناسبة حزينة كهذه إىل العالم 

أجمع".
من جانبه أشار مفتي الديار اليمنية إىل حالة الردة التي ظهرت 
يف أوسللللللاط اللللعلللرب واملللسلللللمللني والللللخللللروج علللن الللقلليللم وامللللبلللادئ 
واألخللللللللاق اللللتلللي جلللللاء بلللهلللا األنللللبلللليللللاء.. مللللؤكللللداً أن األملللللللور يف بلللاد 
العرب واملسلمني تبدلت فصار املعروف منكراً واملنكر معروفاً، 
وتللم تللويل أعللداء الله، والللِعللداء للمؤمنني واستحلت املحارم 
وصار يطلق عى املؤمنني، صفات إرهابيني ومطاردين، بينما 
الفساق والفجار واملجرمون يمدحون وُيثنى عليهم ويكّرمون.
ولفت إىل أن باد اإلسام فتحت أبوابها إلنشاء قواعد الكفر 

الحربية والعسكرية، واستبيحت املحارم والخمور وتربجت 
النساء، وبدأ اإلسام يعود غريباً كما قال النبي الكريم.

وتطرق العامة شرف الدين إىل أن مشروع الشهيد القائد، 
مستمد مللن الللثللقللافللة الللقللرآنلليللة والللقلليللم وامللللبلللادئ الللتللي جلللاء بها 
وشللللكلللللللللت انلللللطلللللاقلللللة للللللشلللللعلللللاره وملللللشلللللروعللللله الللللتللللنللللويللللري مللللواجلللهلللة 
مشروع أمريكا االستعماري والتوسعي وأطماعها ونزعاتها 
يف املللنللطللقللة يف ظلللل رضللللوخ واسللتللسللام كلللاملللل، لللأمللة الللعللربلليللة 

واإلسامية.
وأكد أن الشهيد القائد كان ثاقب الرؤية والنظرة واالهتمام 

ودعللا إىل التحرك ضللد قللوى الطاغوت واالستكبار والتصدي 
ملشروع أمريكا وإسرائيل يف املنطقة منذ وقت مبكر وتوضيح 

طبيعة الصراع مع اليهود.
وأوضللللح مفتي الللديللار اليمنية أن الشهيد نللطللق يف وقلللت كللان 
يللخلليللم فلليلله الللصللمللت، ولللللم يلللركلللع إال لللللله ولللللم يلللخلللَش إال الللللله، 
مللسللتللعللرضللاَ مللعللاين الللشللهللادة واملللنللحللة اإللللهلليللة الللتللي خللص الله 

بها الشهيد.
ويف الفعالية التي حضرها أمني العاصمة حمود عباد وعدد 
ملللن الللللللللوزراء وأعللللضللللاء ملللن مللجللللليس الللللنللللواب واللللللشلللللورى، أشلللار 

وكلليللل أول األملللانلللة خللالللد امللللللداين إىل أن إحللليلللاء ذكللللرى الشهيد 
اللللقلللائلللد، مللحللطللة السلللتلللنلللهلللاض اللللهلللملللم واسللللتللللذكللللار فلللكلللر ومللنللهللج 
الشهيد القائد والتذكري بالركائز األساسية وأهمية التمسك 
بالقيم واملللبللادئ التي حملها املللشللروع الللقللرآين.. معترباً إحياء 
هلللللذه اللللللذكلللللرى، مللحللطللة الكلللتلللسلللاب الللللوعللللي والللللعللللزم واللللبلللصلللرية 
والقوة .. مشرياً إىل أن العزة والكرامة واإلبللاء الللذي تعيشه 
األمة اليوم بفضل تضحيات الشهيد القائد وكافة الشهداء 
الللذيللن سللللاروا عللى نهجه يف مللواجللهللة قلللوى الللطللاغللوت وأعلللداء 

األمة.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن 
حبتور، أن املرأة شريك فاعل يف كل مجاالت الحياة وهي 
املتضرر األكرب من الحروب ونتائجها املباشرة وغري املباشرة.

وأشار رئيس الوزراء خال مشاركته  يف تدشني االجتماع 
السنوي للمجلس املركزي التحاد نساء اليمن، إىل دور 
االتللحللاد اللللذي ُيللعللتللرب مللن أقلللدم االتلللحلللادات يف الللوطللن، يف 
تلللملللكلللني املللللللللرأة اقللللتللللصللللاديللللاً وسللليلللاسللليلللاً واجلللتلللملللاعللليلللاً وتللأهلليلللللهللا 

للمساهمة يف بناء اليمن.
واعللتللرب االجللتللمللاع، إحللللدى الللفللعللاللليللات املللهللمللة الللتللي تنعقد 
يف صلللنلللعلللاء بلللملللشلللاركلللة قللللليلللللادات نلللسلللائللليلللة ملللملللثلللات التلللحلللاد 
نساء اليمن باألمانة واملحافظات.. مبيناً أنه ال يمكن ألي 
أمة النهوض بللدون مشاركة املللرأة، باعتبار املللرأة اليمنية 
حللللللاضللللللرة يف كللللللل مللللللراحللللللل الللللللتللللللاريللللللخ اإلنلللللللسلللللللاين يف مللخللتلللللف 
مللللللجللللللاالت اللللللحللللليلللللاة .. وقللللللللللللال" يللللحللللق ألبللللللنللللللاء اللللليللللمللللن اللللفلللخلللر 
واالعلللتلللزاز ألن هللنللاك أسللمللاء المللعللة يف تللاريللخللنللا اإلنللسللاين، 
كللان لها الحضور الكبري واملللؤثللر يف مجريات الحياة وأبللرز 

تلك األسماء امللكة بلقيس وامللكة أروى بنت أحمد".
وأضاف "أمام االتحاد واملرأة عموماً معركة طويلة إلبراز 
دور امللللللرأة الللحللقلليللقللي وأهللملليللتلله يف مللخللتلللللف نلللواحلللي الللحلليللاة 

وفرض وجودها يف مختلف املجاالت".
ونلللوه رئلليللس الللللوزراء، بالتمثيل الللواسللع للمرأة يف املجال 
األكللاديللمللي وضلللرورة التوسع يف هللذا الجانب ألهميته يف 
زيلللادة الللوعللي األسلللري والللحللد مللن الثقافة الللذكللوريللة التي 

تقوم عى تحجيم دور املرأة ومكانتها يف الحياة.
ولفت إىل أن الحكومة تقف بمسؤولية إىل جانب االتحاد 
وتسهم يف الحفاظ عى مكتسباته لفائدة املرأة وحقوقها 
املللللكللللفللللولللللة شللللللرعللللللاً وقللللللانللللللونللللللاً، والللللعللللمللللل عللللللى إعللللللانللللللة االتلللللحلللللاد 
لتحقيق انلللجلللازات لللصللالللح املللللرأة .. مللعللربللا يف خللتللام كلمته 
عن األمل يف أن يخرج االجتماع بنتائج ايجابية تصب يف 

مصلحة املرأة.
ويف اللللتلللدشلللني بلللحلللضلللور وزيلللللللري الللللدولللللة لللللشللللؤون مللجللللليس 
الللللللنللللللواب والللللللشللللللورى الللللدكللللتللللور علللللي أبللللللو حللللللليلللقلللة واللللللشلللللؤون 

االجتماعية والعمل عبيد بللن ضبيع ومستشار الرئاسة 
اللللللدكلللللتلللللور عللللبللللد الللللعللللزيللللز الللللللللللرتب، أوضلللللحلللللت رئلللليللللسللللة امللللكلللتلللب 
التنفيذي التحاد نساء اليمن فتحية محمد عبد الله، إىل 
أن االجتماع يهدف إىل تقييم األعمال واألنشطة والربامج 
التي نفذها االتحاد خال السنة املاضية، وتبادل الخربات 
بني الفروع لتجاوز الصعوبات التي واجهة سري العمل.

وأشارت إىل أن االجتماع سيناقش يف يومني العديد من 
الللتللقللاريللر حللللول أنللشللطللة االتلللحلللاد وآلللليلللات تللطللويللر سلليللاسللاتلله 
واتللللخللللاذ إجللللللللراءات وضللللوابللللط تللنللظلليللملليللة تلللعلللود بللالللنللفللع عى 

عمل االتحاد وأنشطته.
وأكدت فتحية محمد عبدالله حرص االتحاد عى تأهيل 
امللللللرأة صللحلليللاً ونللفللسلليللاً، خلللاصلللة يف ظلللل اسلللتلللملللرار اللللعلللدوان 
وكذا االهتمام بزوجات الشهداء والنساء املستضعفات.

كما يناقش االجتماع، بمشاركة ممثات لفروع االتحاد، 
األنللشللطللة والللللربامللللج وامللللشلللاريلللع الللتللي نللفللذهللا االتلللحلللاد وكلللذا 

الخطة التنفيذية لاتحاد للعام الجاري.

 اخلللللتلللللتلللللم بلللللصلللللنلللللعلللللاء ملللللللللؤخلللللللللراً أعللللللللمللللللللال مللللؤتللللمللللر 
جلللللاملللللعلللللة صلللللنلللللعلللللاء اللللللعلللللللللللملللللي اللللللللللللللللدويل اللللللثلللللاين 
الللللللللللللدويل لللللطللللب األسللللللللنللللللللان، الللللللللللذي نلللظلللملللتللله يف 
ثلللاثلللة أيلللللام كللللليللة طلللب األسللللنللللان بللالللجللامللعللة.. 
ونللللاقللللش امللللؤتلللملللر الللللللذي شللللللارك فللليللله أكلللللر مللن 
أللللللللللللف أكللللللللاديللللللللمللللللللي وبلللللللللاحلللللللللث وطللللللبلللللليللللللب أسللللللنللللللان 
مللللن" اللليللمللن، وملللصلللر، وسللللوريللللا، واألردن، 
الللللللعللللللراق، واللللللجلللللزائلللللر، والللللللصللللللني"، 07 بللحللثللاً 
وورقللللللللللة عللللمللللل علللللللمللليلللة يف ملللخلللتلللللللف مللللجللللاالت 
وتلللخلللصلللصلللات طلللللب وجللللللراحللللللة أملللللللللراض اللللفلللم 

والوجه والفكني.
ونللاقللشللت جلللللسللات أعلللملللال املللؤتللمللر يف يللوملله 
اللللللثلللللاللللللث أوراق عللللمللللل ومللللللحللللللاضللللللرات علللللملليللة 
ملللقلللدملللة مللللن علللللللملللاء وخلللللللرباء طللللب وجلللراحلللة 
اللللفلللم والللللوجلللله واللللفلللكلللني ملللن اللليللمللن وبلللللللدان 
شقيقة وصديقة تركزت حول" املعالجات 
امللللعلللقلللدة ألمللللللراض اللللفلللم والللللوجلللله والللفللكللني، 
والللللللللللللجللللللللللللراحللللللللللللة الللللللتللللللجللللللملللللليللللللللللللليللللللة والللللللتللللللعللللللويللللللضلللللليللللللة 
والللللللرتملللللليللللللملللللليللللللة املللللللتللللللقللللللدمللللللة وتللللللقللللللنلللللليللللللات تللللقللللويللللم 
األسلللنلللان الللحللديللثللة مللثللل الللتللقللويللم اللللاملللريئ، 
والتقويم الجراحي، وطب األسنان الرقمي 
وتقنيات التعويض والرتميم والتشخيص 

الرقمي ثايث األبعاد".
هلللذا وكللللان رئلليللس مللجلللللس الللللللوزراء الللدكللتللور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور،  قد أشاد خال 
افلللتلللتلللاحللله ملللؤتلللملللر اللللجلللاملللعلللة اللللعلللللللملللي اللللثلللاين 
اللللللللدويل للللطلللب األسلللللنلللللان، بللللاألنللللمللللوذج املللتللملليللز 
لجامعة صنعاء من خال تنفيذ األنشطة 
الللعلللللملليللة، وانلللتلللظلللام الللعللمللللليللة األكلللاديلللمللليلللة، 
ونللللهللللجللللهللللا الللللللتللللللطللللللويللللللري.. وقلللللللللللللال: "امللللللعلللللتلللللدون 
يللللللرفللللللضللللللون اللللللتلللللمللللليلللللز يف اللللللليللللللمللللللن، وأن يللللكللللون 
هناك إبداع علمي عى مستوى الجامعات 
واملعاهد واملللدارس، أو استقالية يف الفكر 
والقرار ، أو أن يكون لليمن نصيب، أو أي 

تأثري يف الحاضر".

وأضللللاف الللدكللتللور بللن حللبللتللور: "هللنللاك عقدة 
تاريخية عند بعض الجريان، الذين امتحن 
الله شعبنا بهم، وامتحنهم برائهم الذي 
إن للللللللللم يلللللللقلللللللرتن بلللللللللوجلللللللللود الللللللعللللللقللللللل واللللللضلللللملللللري 
واألخللللللللاق والللللديللللن يلللتلللحلللول إىل كللللارثللللة كلللربى 
وملللللللللصلللللللللدر للللللللللللللللأذى امللللللللتلللللللعلللللللدد الللللللللجللللللللوانللللللللب علللى 
الللللغللللري".. وتلللابلللع: "اللللعلللاللللم الللليلللوم يللعلللللم أكللر 
من أي وقللت مىض أن هناك تكالبا حقيقيا 
من ِقبل التحالف، الذي  يعتدي عى اليمن 
منذ سبع سنوات، وبدأ يستوعب أن هذه 
اللللدول الغنية مالياً والللفللقللرية أخاقيا تريد 
أن تللقللي علللى اإلنلللسلللان اللليللمللنللي، وتللحللويللللله 
إىل مللللللللجللللللللرد قللللللطللللللعللللللان للللللتلللللسللللليلللللريهلللللا يف ركلللللللللاب 

أنشطتهم، وتنفيذ أجندتها".
وبلللللللللنّي أن "جلللللللرائلللللللم اللللللللحلللللللرب، اللللللتلللللي يلللرتلللكلللبلللهلللا 
تللحللالللف اللللعلللدوان، طيلة الللسللنللوات املاضية 
حتى أمللس، تؤكد أن مجلس األمللن وضع 
عى عينيه نظرات سوداء لحجب مشاهدة 
الجرائم واملجازر اليومية التي يتعّرض لها 
الشعب اليمني من ِقبل تحالف العدوان".. 
مللللّذكللللراً الللجللملليللع بللللأن هلللنلللاك يف اللليللمللن إرادة 

إنسانية ُصلللللبللة، ومللن املستحيل كسر تلك 
اإلرادة.

وأشلللار إىل أن الللوضللع اللللذي يعشيه العالم 
حللللاللللليللللاً يف ظلللللل هللليلللملللنلللة وغللللطللللرسللللة وتللللوحللللش 
املحور الواحد، يستدعي وجود محور آخر 

لكبح جماح النهج اإلمربيايل األمرييك.
ملللن جللهللتلله، أشلللللار رئللليلللس جللامللعللة صللنللعللاء، 
اللللللدكلللللتلللللور الللللقللللاسللللم علللللبلللللاس، إىل أن انلللعلللقلللاد 
املؤتمر يف ظللل الللوضللع الللراهللن اللللذي تمر به 
الباد، جراء استمرار العدوان والحصار، 
انللللللللتللللللللصللللللللار وإنللللللللللللجللللللللللللاز يلللللللللضلللللللللاف إىل اإلنللللللللللللجللللللللللللازات 
واالنللللللللللتللللللللللصللللللللللارات اللللللللتلللللللي تلللللتلللللحلللللقلللللق يف ملللخلللتلللللللف 
املللللللللجللللللللاالت.. مللللللؤكللللللداً أن اللللللهلللللدف ملللللن امللللؤتلللملللر 
ربللللللللط أطللللللبللللللاء األسلللللللنلللللللان يف اللللليللللمللللن بلللاللللحلللديلللث 
من التقنيات واملللواد يف مختلف املعالجات 
السنية عاملياً، وكسر الحصار املفروض عى 
اليمن، واالسللتللفللادة مللن التجارب العلمية 
واملهنية، التي وصلت إليها أبرز الجامعات 
الللعللربلليللة واإلقللللليللملليللة يف املللعللالللجللات املللعللقللدة 
ألمللللللللللللللللللراض الللللللللفللللللللم واللللللللللللللللللللللرأس والللللللللفللللللللكللللللللني، ويف 
مقدمتها "مصر والجزائر والصني وسوريا".

خالل تدشني حملة "إعصار اليمن" للتحشيد واالستنفار في صعدة

هشول يحث على تعزيز دور الشخصيات االجتماعية 
واملكاتب التنفيذية في التعبئة والتحشيد ملواجهة قوى العدوان

في فعالية نظمتها أمانة العاصمة بذكرى الشهيد القائد

رئيس الوزراء: الشهيد القائد شخصية وطنية قادت معركة تنويرية حتريرية في سبيل ترسيخ قيم احلق
مفتي الديار: مشروع الشهيد القائد مستمد من الثقافة القرآنية والقيم واملبادئ التي جاء بها

خالل مشاركته  في تدشني االجتماع السنوي للمجلس املركزي الحتاد نساء اليمن

اختتام مؤمتر جامعة صنعاء العلمي الدولي الثاني لطب األسنانرئيس الوزراء: ال ميكن ألي أمة النهوض بدون مشاركة املرأة
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ثورة الوعي القرآني والرفض 
لالستكبار األمريكي..

منذ االنطالقة وحتى استشهاد القائد املؤسس
هي ثورة ليست كأي ثورة.. ألنها ثورة استقراء واستشراف للمستقبل وإدراك للمخططات واملؤامرات األمريكية والصهيونية املحدقة باألمة 

العربية واإلسالمية .. ألنها ثورة دفاع عن الحق اإلنساين ونهوض بالواجب الديني وتحرك سليم وصائب منطلٌق من قناعات وأفكار 
ورؤى قرآنية هادفة إىل إعادة بناء واقع األمة وتحريرها من ربقة الخنوع والخضوع للوصاية والهيمنة األمريكية الصهيونية وانتشالها 

من واقع الوهن والضعف والعجز والحفاظ عىل استقاللها والذود والدفاع عن هويتها وعزتها وكرامتها واستعادة ألق مجدها 
ووهج حضارتها الضاربة بجذورها يف أعماق التاريخ اإلسالمي.. هي ثورة وعي قرآين وارتباط محمدي ونهج إيماين ومسار 
جهادي أسس له وحمل لواء قيادة األمة يف مسرية السري عىل دربه علم من أعالم الهدى من آل بيت الرسول املصطفى 

صلوات ربي وسالمه عليه وعىل آله .. وما الن أو استكان منذ اللحظة األوىل إلطالق شعار ثورته وحتى ارتقائه إىل جوار ربه 
شهيداً معطراً بعطر الوالء واإليمان الراسخ بالله وبرسوله والوفاء الصادق لوطنه وشعبه وأمته .. إنها ثورة الشهيد 

القائد والسيد العلم حسني بدر الدين الحويث التي نحاول سرد أبرز وقائعها وأحداثها منذ االنطالقة وحتى لحظة 
استشهاده رضوان الله عليه يف سياق هذا التقرير :

عقب أحداث الحادي عشر من سبتمرب 2001م 
التي كشفت طبيعة التطورات الالحقة أنها مؤامرة 
أمريكية صهيونية بامتياز .. أعلنت اإلدارة األمريكية 
ع��ىل ل��س��ان رأس طاغوتها وطغيانها "ب���وش االب���ن " 
حربها الشاملة عىل ما أسمته "اإلرهاب" وهي حرب 
لم تكن يف واق��ع وحقيقة األم��ر سوى حرب صليبية 

شاملة تستهدف اإلسالم واألمة اإلسالمية.

الوالء املشبوه
ك������ان ش����ع����ار " م�����ن ل���ي���س م���ع���ن���ا ف���ه���و ض����دن����ا " ال�����ذي 
أطلقه الرئيس األمرييك آنذاك كفيل بكشف حقيقة 
االص�����ط�����ف�����اف وال������������والء امل����ش����ب����وه ل�������إدارت�������ني األم���ري���ك���ي���ة 
وال�����ص�����ه�����ي�����ون�����ي�����ة يف امل����ن����ط����ق����ة ال������ع������رب������ي������ة.. وت������ج������ىل ذل�����ك 
بوضوح يف هرولة وتسابق عدد من الزعماء العرب 
ويف مقدمتهم ملوك وأمراء ممالك وإمارات الخليج 
ع��ىل إع���الن ت��أي��ي��ده��م ل��ق��رار اإلدارة األم��ري��ك��ي��ة وتأكيد 

اصطفافهم ووقوفهم الكامل إىل جانبها.
نظام صالح يف وطننا اليمني آنذاك لم يتأخر أيضاً 

عن إعالن قبوله وتأييده للقرار األمرييك.

واجب النصيحة 
م����ن م������ران يف م��ح��اف��ظ��ة ص���ع���دة ش������اءت األق��������دار أن 
يعلو صوت السيد العلم حسني بدر الدين الحويث 
رافضاً لذلك القرار ومحاواًل تقديم واجب النصيحة 
لنظام ص��ال��ح وتنبيهه م��ن ال��وق��وع يف ش��رك املخطط 
وامل��������ؤام��������رة األم����ري����ك����ي����ة امل����وج����ه����ة الس�����ت�����ه�����داف اإلس�������الم 
واألوطان والشعوب العربية واإلسالمية تحت غطاء 

مربر وذريعة ما تسميه " مكافحة اإلرهاب ".
أصم نظام صالح أذنيه عن سماع نصيحة الشهيد 
القائد حسني ب��در ال��دي��ن ول��م يعرها أَيّ���ا اهتمام ويف 
ال 29 م�����ن ن���وف���م���رب 2001م  ، وص������ل ص����ال����ح إىل 
واش���ن���ط���ن ل���ت���ق���دي���م ف������روض ال���ط���اع���ة وال���������والء ل������إدارة 
األم��ري��ك��ي��ة وت��أك��ي��د اس��ت��ع��داده ال��ك��ام��ل ل��ل��م��ش��ارك��ة يف 

تنفيذ مؤامرتها الخبيثة. 

ظهور احلقيقة
ل�����م ت����م����ض س�������وى أي��������ام وش�����ه�����ور ق����الئ����ل ح����ت����ى ب�����دأت 
حقيقة املؤامرة األمريكية الصهيونية تتكشف وأثبتت 
ت���ط���ورات ال���وق���ائ���ع وامل���س���ت���ج���دات أن أح�����داث ال���ح���ادي 
ع�����ش�����ر م�������ن س����ب����ت����م����رب ل�������م ت�����ك�����ن س���������وى ب�������داي�������ة ت���أس���ي���س 
وإن��ط��الق ل��ح��رب أمريكية ش��ع��واء وذري��ع��ة وخديعة 
الس����ت����ه����داف ال���ع���دي���د م����ن ب����ل����دان ال���ع���ال���م واس���ت���ه���داف 

األمة اإلسالمية عىل أعىل مستوى.

انطالق الثورة
 وإزاء ذلك الخطر املحدق واالستهداف غري املسبوق 
ل������أم������ة وك�����������ذا ان��������دف��������اع ص������ال������ح ون�����ظ�����ام�����ه ن�����ح�����و ال���ع���م���ل 
املشرتك مع األمريكان لم يبق أمام السيد حسني بدر 
الدين إال أن يعتمد عىل الله وأن يتحمل مسؤوليته 
بشكل مباشر وم��ن ق��اع��ة م��درس��ة اإلم���ام ال��ه��ادي يف 
مران صعدة بتاريخ 17/ 1/ 2002م ، أطلق شعار 
الصرخة يف وجه الطغيان واالستكبار األمرييك وسط 
مجموعة قليلة من الناس واملواطنني " الله أك��رب .. 
املوت ألمريكا .. املوت إلسرائيل .. اللعنة عىل اليهود 

.. النصر لإسالم ".

أهداف الثورة
لم يكن إطالق شعار الصرخة يف وجه املستكربين 
ع����م����ال م����س����ت����ف����زاً أو م�����ق�����ص�����وداً وم�����وج�����ه�����اً ض������د أح�������د أو 
ج���ه���ة أو ط�����رف داخ������ل األم������ة ك���م���ا ل����م ي���ك���ن ذا ُب���ع���د أو 
أس�����اس ط��ائ��ف��ي أو م��ن��اط��ق��ي .. ك����ان ش���ع���ار اس��ت��ش��ع��ار 
ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة ون����ه����وض وت����ح����رك ض���م���ن م����ش����روع ث����ورة 
وع����ي ق�����رآين ورف�����ض ل��ل��ط��غ��ي��ان واالس���ت���ك���ب���ار األم���ري���يك 
وإي��ق��اظ ملشاعر األم��ة واستنهاض لهمتها وعزيمتها 
وتأكيد عىل ض��رورة وأهمية القيام بواجب املجابهة 
واملواجهة والتصدي لأخطار واملؤامرات املحدقة بها.

سالح وموقف
وف������ق������ا ل������ه������ذه امل��������ب��������ادئ واألس��������������س وامل�����ن�����ط�����ل�����ق�����ات ك�����ان 
ينبغي بل يجب عىل الجميع النظر إىل شعار صرخة 
الشهيد القائد املؤسس يف وجه االستكبار والطغيان 
واألم�����ري�����يك وال���ص���ل���ف ال���ص���ه���ي���وين وت���ح���دي���د م��وق��ف��ه��م 

منه..
 كونه ، سالح وموقف ، وعنوان تحرك ، وإعالن 
ان�����ط�����الق ش���������رارة ث��������ورة وع������ي ق��������رآين وت���ص���ح���ي���ح ت���رب���وي 
وث��ق��ايف  ل��واق��ع األم��ة وتحديد ملعالم الطريق واملسار 
الصحيح والسليم الذي يجب عليها سلوكه والسري 
فيه ..وف��ق رؤي��ة وم��ش��روع هو أرق��ى وأسمى وأعظم 
م��������ش��������روع ي�����م�����ك�����ن أن ت������ت������ح������رك م��������ن خ�������الل�������ه م��������ن أج������ل 
حماية ذاتها والحفاظ عىل هويتها وعزتها وكرامتها 
وم������ق������درات������ه������ا واس�����ت�����ق�����اله�����ا وام��������ت��������الك ق�����������درة امل�����واج�����ه�����ة 
وال��وق��وف والصمود وامل��ق��اوم��ة واإلف��ش��ال ملخططات 

ومؤامرات أعدائها.
أراد الشهيد القائد إخراج األمة من حالة التقوقع 
واالنكفاء عىل ذاتها وانعدام موقفها إىل حالة املوقف 
واالستشعار والنهوض بمسؤولية التعامل الصحيح 

مع املخاطر املحيطة بها.

وعي شعبي
ورغ���������������م ح��������رص��������ه ال�������ش�������دي�������د ع���������ىل ت������ق������دي������م م�����ش�����روع�����ه 

القرآين بأسلوب حضاري سلمي معرب عن السخط 
والغضب من الجرائم التي ترتكبها أمريكا وإسرائيل 
يف ف��ل��س��ط��ني وأف��غ��ان��س��ت��ان وغ���ريه���ا م���ن ب��ق��اع ال��ع��ال��م 
م��ن خ��الل إل��ق��اء ال����دروس وامل��ح��اض��رات املنطلقة من 
امل��ف��اه��ي��م وال���ح���ق���ائ���ق ال���ت���ي ج����اء ب��ه��ا ال����ق����رآن يف امل���راك���ز 
واملدارس وكذا دعوته إىل مقاطعة البضائع األمريكية 
واإلسرائيلية كواجب ديني وأخالقي يعرب عن مشاعر 
السخط والغضب ويرتجمها إىل مواقف عملية ليس 
فيها أي تحريض أو اس��ت��ه��داف لسلطة ن��ظ��ام صالح 

أو شخصه .
 إال أن ت���ل���ك ال���س���ل���ط���ة وال����ن����ظ����ام ال���خ���ان���ع وال���خ���اض���ع 
ل��إرادة والتوجه األمرييك ، لم يجرؤ عىل السكوت 
أو ال��ق��ب��ول ب��ن��ش��اط وت��ح��رك ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ول���م ي��رق 
له أمر سماع ترديد شعار صرخة الرفض لالستكبار 
وال���ه���ي���م���ن���ة األم���ري���ك���ي���ة وال���ص���ه���ي���ون���ي���ة .. ذل�����ك ال���ش���ع���ار 
ال����������ذي س������رع������ان م������ا وج��������د ط����ري����ق����ه إىل ق�����ل�����وب األح����������رار 
م�������ن أب�������ن�������اء ال�����ش�����ع�����ب وب����������������دأوا ي���������رددون���������ه يف ع���������دد م���ن 
جوامع العاصمة صنعاء ويف الشوارع والجامعات 

واألسواق واملنازل واملحافل .
قرر نظام صالح انتهاج سياسة املالحقة والسجن 
ل���ل���م���ك���ربي���ن وامل��������رددي��������ن ل����ش����ع����ار ال�����ص�����رخ�����ة، وأم���ع���ن���ت 
سلطات األمن التابعة لذلك النظام يف التنكيل بكل 
م��ن ي���ردد ش��ع��ار "امل���وت ألم��ري��ك��ا .. امل���وت إلس��رائ��ي��ل .. 

اللعنة عىل اليهود .. النصر لإسالم".

جرائم أمريكا في أفغانستان والعراق

رغ���������م ت�����ل�����ك ال�����س�����ي�����اس�����ة ال����ق����م����ع����ي����ة ال����ت����س����ل����ط����ي����ة ال����ت����ي 
ان���ت���ه���ج���ه���ا ن����ظ����ام ص����ال����ح يف ت���ع���ب���ري واض��������ح ع�����ن ال�������والء 
وال���ت���ب���ع���ي���ة ل���ل���ط���غ���ي���ان واالس�����ت�����ك�����ب�����ار األم������ري������يك وح����رب����ه 
ال��ص��ل��ي��ب��ي��ة ال���ش���ع���واء ع���ىل اإلس������الم وامل��س��ل��م��ني تحت 
غ����ط����اء ال�����ح�����رب ع�����ىل اإلره�����������اب ال����ت����ي ت���ج���س���دت أب���ش���ع 
ص�����ور ج���رائ���م���ه���ا ووح���ش���ي���ت���ه���ا يف اح����ت����الل أف��غ��ان��س��ت��ان 
يف العام 2001م، وقتل وتشريد اآلالف من أبناء 
ال��ش��ع��ب األف���غ���اين، م��ع ع���دم وج����ود م��واط��ن أف��غ��اين 
واح���د م��ن املتهمني يف أح���داث ذري��ع��ة ال��ح��ادي عشر 
من سبتمرب 2001م  ، وكذا يف غزو واحتالل العراق 
خالل العام 2003م تحت غطاء مربر كاذب وزائف 
هو م��ربر امتالكه أسلحة دم��ار شامل، وم��ا نتج عن 
ذل���ك ال���غ���زو واالح���ت���الل األم���ري���يك م���ن ق��ت��ل ألك���ر من 
م��ل��ي��ون ع��راق��ي ، وت��ش��ري��د امل��الي��ني األخ����رى م��ن أب��ري��اء 
الوطن العراقي وتدمريه ، ونهب ثرواته برتواًل وآثاراً 

وتاريخاً وحضارة.

مسار وإطار سلمي
رغم كل ذلك ظل قائد ثورة الوعي القرآين واملقاومة 
والرفض للطغيان والصلف األمرييك الشهيد القائد 
حسني ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث حريصاً ك��ل ال��ح��رص عىل 
ب�����ق�����اء ن�����ش�����اط وت�����ح�����رك ث���������ورة وع�����ي�����ه ال������ق������رآين يف إط�������اره 
السلمي خالل تلك املرحلة وكان من ضمن توصياته 
للمكربين واملرددين لشعار الصرخة من أحرار شعبنا 
ال��ي��م��ن��ي  ، أن ي��س��ل��م��وا أن��ف��س��ه��م ح���ني ي��ل��ق��ى ال��ق��ب��ض 
ع���ل���ي���ه���م م�����ن ق���ب���ل األم��������ن دون أي م����ق����اوم����ة ، وأن ال 

يحدثوا 
ف���ع���ل  ردة  أي 
تجاه اعتقالهم.

قمع وتنكيل وحشي
غ�������ري أن ذل���������ك ال������ت������وج������ه رغ���������م س����ل����م����ي����ت����ه وت����وج����ي����ه 

بوصلته نحو أمريكا وإسرائيل 
، لم يرق لسلطة ونظام صالح 

آنذاك
 يف ق���م���ع���ه وت���ن���ك���ي���ل���ه ب����األب����ري����اء 
وشن االعتقاالت من كل مكان من املساجد واألسواق 
وال����ب����ي����وت ح���ت���ى اك���ت���ظ���ت ال����س����ج����ون ب������األح������رار وف��ص��ل 
الكثري منهم من وظائفهم وحرموا من استحقاقهم 
الوظيفي ، ومارست السلطات بحقهم أس��وأ أنواع 
املضايقات واستمر الحال عىل ذلك النحو منذ العام 
2001م حتى ع��ودة صالح من أمريكا حاماًل معه 
ق��رار الحرب العسكرية األوىل عىل صعدة يف العام 
2004م تنفيذا إلم��الءات وأوام��ر اإلدارة األمريكية 
وت����ت����وي����ج����ا مل�����م�����ارس�����ات س���ل���ط���ت���ه ال���ق���م���ع���ي���ة ال�����ت�����ي ظ��ل��ت 
تمارسها ما يزيد عن العامني بحق كل من يهتف أو 

يردد شعار الصرخة يف وجه املستكربين.

حرب غاشمة على الشهيد
يف ال�������� 13 م�����ن ي����ون����ي����و 2004م ، ع�������اد ص����ال����ح م��ن 
أم��ري��ك��ا ح��ام��ال م��ع��ه ق���رار ش��ن ال��ح��رب ال��غ��اش��م��ة عىل 
ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د وم����ن م��ع��ه م���ن األح������رار يف ص���ع���دة ، 
اندلعت الحرب يف ال 18 من يونيو أي بعد خمسة 
م��ن ع���ودة ص��ال��ح  ، استخدمت سلطة ن��ظ��ام صالح 
ك��ل ثقلها العسكري وح��ش��دت ال��ق��وة إىل م��ران عىل 
بعد 30 كيلو مرتاً مربعاً جنوب غرب مدينة صعدة 
ح���ي���ث ك������ان ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د وم������ن م���ع���ه ، وأح����اط����ت 
باملنطقة قوات كثيفة حشدتها السلطة وإىل جانبها 
م���ل���ي���ش���ي���ات ال���ق���ب���ائ���ل ، ظ�����ن ال����ن����ظ����ام أن ال���ع���م���ل���ي���ة ل��ن 
ت��س��ت��غ��رق س����وى س���اع���ات أو أي����ام ق��ل��ي��ل��ة إال أن ق��وات��ه 
سارت ببطء وسط مقاومة صلبة وضعت صالح يف 
موضع حرج أمام أولياء نعمته من األمريكان ، رغم 
أن الشهيد القائد ومن حوله لم يكونوا يملكون أي 

سالح ثقيل أو متوسط.

مجازر يندى لها اجلبني
وإلرض������اء ال��ط��اغ��وت األم���ري���يك وال��ص��ه��ي��وين ارت��ك��ب��ت 
السلطة الظاملة م��ج��ازر يندى لها الجبني وحاصرت 
م��ن��ط��ق��ة م����ران وت��ح��رك��ت ج��ح��اف��ل ال��ج��ي��وش إىل تلك 
امل����ن����ط����ق����ة .. وش������ن������ت ال�������ط�������ائ�������رات غ������ارات������ه������ا ع�������ىل ب����ي����وت 
امل������واط������ن������ني ل�����ت�����ه�����دم ال�����ب�����ي�����وت ف���������وق رؤوس س���اك���ن���ي���ه���ا 

فاستمرت الحرب عىل مران 3 أشهر .

فتاوى وحتريض مذهبي
اس���ت���غ���ل ن����ظ����ام ص����ال����ح ض���ع���ف���اء ال����ن����ف����وس م����ن امل���رت���زق���ة 
وتجار الحروب ، ووظف الفتاوى والتحريض اإلعالمي 
من أجل القضاء عىل الشهيد القائد السيد حسني بدر 
ال����دي����ن ال����ح����ويث وم�����ن م���ع���ه م����ن امل���ؤم���ن���ني وس���خ���ر ال��ن��ظ��ام 
املستبد الفتاوى الدينية لتربير ذلك العدوان والتحريض 
الطائفي وامل��ذه��ب��ي ، كما عمل ع��ىل ش��ن ح��رب إعالمية 
لتضليل ال���رأي ال��ع��ام وإخ��ف��اء جرائمه ، والتكهن حول 
حقيقة الحرب وخلفياتها ، فارتكب النظام أبشع املجازر 
، وح������اص������ر م���ن���ط���ق���ة م���������ران ب���ش���ك���ل خ��������اص ، وم���ح���اف���ظ���ة 
ص��ع��دة بشكل ع��ام ، وم��ن��ع وس��ائ��ل اإلع���الم م��ن ال��ن��زول 
إىل م��ح��اف��ظ��ة ص���ع���دة وال����دخ����ول إىل م�����ران ل���يك ال تظهر 

بشاعة ما ارتكبه من جرائم يندى لها الجبني.

استشهاد القائد املؤسس
يف األي���������������ام األخ���������������رية م��������ن ال��������ح��������رب ح������وص������ر ال���ش���ه���ي���د 
وأط���ف���ال���ه ون����س����اؤه ، وم�����ن ت��ب��ق��ى م���ع���ه م����ن ال��ج��رح��ى 
يف جرف سلمان يف ظل انعدام تام للغذاء وال��دواء  
م����ع ق���ص���ف وح�����ي وه���م���ج���ي ب����ال����ط����ائ����رات وامل���دف���ع���ي���ة 
وال����ص����واري����خ وأن��������واع م��خ��ت��ل��ف��ة م����ن ال�����غ�����ازات امل��ح��رم��ة  
، وق������ام ج�������الوزة ال���ن���ظ���ام ب��ق��ط��ع أن����ب����وب امل������اء وض���خ���وا 
م����ادة ال��ب��ن��زي��ن إىل داخ����ل ال���ج���رف ث���م ق���ام���وا بتفجريه 
، وإش�����ع�����ال ال����ن����ار ف���ي���ه وخ�������الل ذل�����ك س���ق���ط ع�����دد م��ن 
ال����ش����ه����داء وال����ج����رح����ى م����ن األط�����ف�����ال وال����ن����س����اء ، وق���د 
أص�����ي�����ب ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د ب�����ج�����راح�����ات م���خ���ت���ل���ف���ة ج������راء 
تساقط الصخور داخل الجرف بسبب اإلنفجارات.. 
ث�����م وب����ع����د أن أع�����ط�����وه األم����������ان خ�������رج ال���ش���ه���ي���د م��ث��خ��ن��ا 
بالجراح ال تحمله قدماه ، ويف لحظة إجرام بشعة 
قرر رأس النظام وأمر بقتل الشهيد وإعدامه ميدانياً 
، لتبدأ مسرية أخ��رى معمدة بالدماء. كان ذلك يف 
ال� 26 من شهر رجب 1425 ه� املوافق 10 سبتمرب 

2004م.

ل��م ت��ك��ن أح����داث 11 سبتمبر 2001م س���وى م��ؤام��رة  
أمريكية صهيونية لشن احلرب الشاملة على اإلسالم 

واألمة اإلسالمية حتت غطاء مكافحة اإلرهاب 

 ف��ي ال���� 17 م��ن ي��ن��اي��ر 2002م وم���ن ق��اع��ة م��درس��ة 
اإلم����ام ال���ه���ادي ف��ي م����ران أط��ل��ق ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د 

شعار الصرخة في وجه املستكبرين

"26سبتمرب" – خاص 

شعار الصرخة استشعار للمسؤولية ونهوض وحترك 
ض���م���ن م����ش����روع ث������ورة وع�����ي ق����رآن����ي ورف������ض ل��ل��ط��غ��ي��ان 

األمريكي الصهيوني
في ال� 13 من يونيو 2004م ، عاد صالح من أمريكا حاماًل 
معه قرار شن احلرب الغاشمة على الشهيد القائد ومن 

معه من األحرار في صعدة
في ال�  26 من رجب 1425 ه� املوافق 10 سبتمبر 2004م 
ارت��ق��ى ال��ق��ائ��د امل��ؤس��س إل���ى ج���وار رب���ه ش��ه��ي��دًا لتبدأ 

مسيرة ثورة وعي قرآني أخرى معمدة بالدماء 

الشهيد القائد .. صوت 
احلق الذي أرعب 
طواغيت العصر 

 بينما كانت األمة تتحضر للنهوض والتعايف من 
أمراضها املزمنة وكبوتها التي طال أمدها وتعيش 
حالة من الشعور بحلم النهوض وهي تسمع كل 
ي�����وم ذل�����ك ال����ص����وت ال�������ذي ت���ح���ن إل����ي����ه ص�����وت األم����ل 
املنبعث م��ن جبال م��ران وتعيش حالة أخ��رى من 
ي��ق��ظ��ة ال��ش��ع��ور ب��أل��م اس��ت��ب��اح��ت��ه��ا م���ن ج��ه��ة ع��دوه��ا 
األزيل ال������غ������ارق يف ه���م���ج���ي���ت���ه س����ي����د ال����ب����ي����ت األب����ي����ض 
وهي ترى كل يوم مئات الجنائز اليومية الحافلة 
بصراخ األطفال وعويل النساء وفوىض املشاعر يف 

أفغانستان والعراق وفلسطني وبلدان متعددة.
 أعلن الطاغوت األمرييك الغارق يف كربيائه "من 
ل��م ي��ك��ن معنا ف��ه��و ض��دن��ا " ودون ت��أخ��ري ج���اء ال��رد 
باملوافقة من جميع زعماء أنظمة العمالة والتبعية 
وال��خ��ن��وع .. وذل����ك أم���ر طبيعي "أن ي��ك��ون��وا حيثما 

يكون سيدهم زعيم البيت األبيض ".
يف تلك اللحظة وعىل العكس تماماً من موقف 
زع����م����اء ال�������ذل وال������رض������وخ ل����أم����ري����يك .. ج������اء م��وق��ف 
الشهيد ال��ق��ائ��د حسني ب��در ال��دي��ن مختلفاً وأطلق 
ص��رخ��ت��ه امل���ش���ه���ودة ال���راف���ض���ة ل��ل��ه��ي��م��ن��ة واالس��ت��ك��ب��ار 
األم���ري���يك ال��ص��ه��ي��وين :" ال��ل��ه أك����رب .. امل����وت ألم��ري��ك��ا 
, امل�������وت إلس����رائ����ي����ل , ال���ل���ع���ن���ة ع�����ىل ال����ي����ه����ود , ال��ن��ص��ر 

لإسالم ".
وردد خ���ل���ف���ه م������ف������ردات ش����ع����ار ال����ص����رخ����ة يف وج���ه 
املستكربين عدد من املستضعفني الذين تتسامق 
أحالمهم إىل ال��وع��د اإلل��ه��ي بعد كوابيس الضياع 

والجنائز اليومية التي امتأت بها املقابر.
 جاء صوت الشهيد القائد مبشراً بعودة األمة إىل 
الطريق الصحيح بعد انحراف مسارها وتيهها يف 
خط طويل من التسلط والقهر واالستبداد وتداخل 

فصول األلم واالنهزام واالنبطاح يف تاريخها. 
نزل صوت الشهيد القائد عىل العدو كالصاعقة 
فبدأ يفكر بالتخلص منه وعرب أدواته القذرة التي 
ل�����ي�����س ل�����ه�����ا م����ه����م����ة س�����������وى  م����ه����م����ة اغ�����ت�����ي�����ال األح���������الم 
ون��ه��ب األوط�����ان اس��ت��ط��اع ال��ع��دو ب��ل��وغ ذروة القتل 

الهستريي باغتيال الشهيد القائد.
حّلت الفاجعة واملصيبة العظمى عىل األمة عند 
ت��ل��ك ال��ل��ح��ظ��ة ال���ت���ي ص�����ارت ال��ك��ل��م��ات ف��ي��ه��ا خ��رس��اء 
وع��������ج��������زت م���������ف���������ردات ال������ق������وام������ي������س ع��������ن ش�����رح�����ه�����ا أو 

استيعاب مأساتها.
وح�����������ني أص������ب������ح������ت األم�������������ة يف ح�������ال�������ة م��������ن ال�������ذه�������ول 
والشعور بالصدمة واليأس املطبق تعالت أصوات 
املستضعفني وارتفعت .. هل من منقذ يخرجنا من 

وهدة اليأس وظلمة الليل الذي ال ضوء معه؟!
يف تلك اللحظة ومن تلك املشكاة التي كاد نورها 
ينطفئ بعد اغتيال الشهيد القائد يف جبال مران 
أشرق نور أمل وقائد جديد لأمة هو السيد القائد 
عبدامللك بدر الدين الحويث حفظه الله الذي حمل 
هم أمته ليزكيها ويحصنها ويخرجها من ظلمات 
ال���ت���آم���ر األم�����ري�����يك ال���ص���ه���ي���وين وال���ج���ه���ل واالن�����ح�����راف 

والضعف والتقوقع واالنغالق .

عقيد / يوسف عيل الشمريي 
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إعصار اليمن: 
ذروة املوقف 
وقرار احلسم

بعد سبع سنني عجاف من القتل والتدمري والحصار 
واالس���ت���ه���داف امل��م��ن��ه��ج ل��ل��م��ن��ش��آت االق��ت��ص��ادي��ة وامل���راف���ق 
ال���ص���ح���ي���ة وامل�����ب�����اين ال���خ���دم���ي���ة وك�������ذا ل����أح����ي����اء ال��س��ك��ن��ي��ة، 
وامل����دارس وامل��راك��ز التعليمية وك��ل م��ا يتوقعه اإلن��س��ان 
أن يستهدف يف ظل الحروب السابقة والتي عرفت عىل 
مر التاريخ، إال أن العدوان السافل واملنحط الذي تشنه 
ق�����وى ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ع����ىل ب����ادن����ا ط������وال ه�����ذه ال���ف���رة 
بقيادة ج��ارة ال��س��وء السعوعربية وتشاطرها ال���دور يف 
ذلك دويلة اإلمارات العربجية "دول الذيل" للعدوان 
الظالم والجائر عىل اليمن بكل املقاييس، ذلك العدوان 
الذي فاق بجرائمه واستهدافاته وغاراته كل املقاييس 
وكل املعايري بل وكل األديان واألعراف ومتجاوزاً للقيم 

اإلنسانية واألخاقية النبيلة..
غري آبهاً وال مبايل بالعهود واملواثيق والقوانني الدولية 
والتي بإجماع كل ما سبق تجرم وترفض ذلك العدوان 

قواًل وفعًا..
يف ظ�����ل ص���م���ت دويل ت���ك���م���م���ت أف�����واه�����ه ت���ح���ت م��ن��ظ��ور 
امل���ص���ل���ح���ة امل���ش���رك���ة ويف إط������ار س���ي���اس���ة ت���ق���اس���م ال��ك��ع��ك��ة 
ب���ح���س���ب م����ف����اد امل������ش������روع االس����ت����ع����م����اري ال����غ����رب����ي ل���ل���ب���اد 
ال���ع���رب���ي���ة واإلس����ام����ي����ة وات���ف���اق���ي���ة "س���اي���ك���س ب���ي���ك���و" ت��ل��ك 
ال��ك��م��ام��ات ال��خ��ف��ي��ة ال��ت��ي ج��ع��ل��ت امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ينظر 
اىل ك������ل ج������رائ������م ال�������ع�������دوان ب����ح����ق ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي أرض�������اً 
وإنساناً ويتعامى عنها ويتجاهلها، ويصم سمعة عن 
سماع صراخ النساء وبكاء األطفال جراء مآيس غارات 
ط����ريان ال���ع���دوان ال��ه��م��ج��ي امل��ج��ن��ون��ة ال��ت��ي ال ت��رح��م حتى 
الحيوانات، ماذا تظنون بعد هذا السفه وبعد كل ما 
سببه العدوان من خراب ودم��ار شامل وقتل وأب��ادة، 
إضافة اىل الحصار املفروض عىل اليمن براً وجواً وبحراً، 
وما نتج عن ذلك من أزمات متاحقة عىل أبناء الشعب 
ال���ي���م���ن���ي ل���ت���ض���ي���ي���ق ال����خ����ن����اق ع���ل���ي���ه���م يف ال������غ������ذاء وال���������دواء 
وكذلك يف أزمات املشتقات النفطية لشل حركة الحياة 
بهدف إدخال الشعب يف معمعة أزماتية واقحامه يف 
م��ع��رك��ة "ال���ص���راع م��ن أج���ل ال��ب��ق��اء" أي م��ع��رك��ة البحث 
ع��ن لقمة ال��ع��ي��ش ال��ض��روري��ة وب��ع��د متطلبات العيش 
األس���اس���ي���ة يف ظ���ل ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار وم����ا ي��خ��ل��ف��ه من 
أزم���ات متاحقة وج���رع سعرية متسابقة وذل���ك ليس 
إال ب�����ه�����دف س���ح���ب���ه���م وإب������ع������اده������م ع������ن م����وق����ف����ه����م ال���ح���ق 
ودوره��م الرجويل والبطويل يف التصدي لهذا العدوان 
ومواجهته مواجهة جمعية فاعلة عىل كافة املستويات 
واألصعدة و...الخ.. عىل رأسها جبهات القتال عىل أمل 
أن اس��ت��خ��دام م��ث��ل ه���ذه ال��س��ي��اس��ات ال��خ��ب��ي��ث��ة وال��ج��ائ��رة 
ستجدي معنا ولكنها وبأسفهم الشديد أصبحت دون 
جدوى بل انعكست عليهم سلباً حيث أوصلت الشعب 
اىل مستوى ع��اٍل من الوعي بأهمية تاحمه وتماسكه 
ك����ض����رورة م���اس���ة ل��ل��ت��ص��دي ل���ل���ع���دوان وم���واج���ه���ت���ه ح��ت��ى 
ال��ن��ه��اي��ة يف ظ���ل ق��ي��ادت��ه ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ح��ك��ي��م��ة ال���ت���ي ك��ان 
ل��ه��ا امل���وق���ف امل���ش���رف وال���ح���ر م���ن ب���داي���ة ال����ع����دوان وال����ذي 
تجىل وانعكس عىل الصمود األسطوري واالنتصارات 
ال���ع���ظ���ي���م���ة ال�������ذي ح���ق���ق���ه���ا وي���ح���ق���ق���ه���ا ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال يف ه����ذه امل��ع��رك��ة امل��ص��ريي��ة 

الفاصلة.. 
ولذلك جاء قرار رئيس املجلس السيايس األعىل املشري 
م���ه���دي امل����ش����اط ب���ت���دش���ني ح��م��ل��ة إع����ص����ار ال���ي���م���ن مل��واج��ه��ة 
ال�����ع�����دوان وإع��������ان ال���ن���ف���ري ال����ع����ام وال���ت���ح���ش���ي���د ل��ل��ج��ب��ه��ات 
ك����إش����ارة ل��ل��ح��س��م وم���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي ب��ال��ت��ح��دي وذل���ك 
تأصيًا للعزة والكرامة واإلب��اء والحرية التي عرف بها 
أه������ل ال���ي���م���ن وت���ج���س���ي���داً مل����ا ع������رف ع����رب ال����ت����اري����خ ع����ن ب���أس 

اليمنيني..
كما جاءت هذه الحملة تلبية لرغبة وتطلعات شعبنا 
ال��ح��ر يف ض���رورة ال��ق��ض��اء ع��ىل ف��ل��ول وم��رت��زق��ة ال��ع��دوان 
وأحذيتهم الرخيصة يف الداخل والخارج.. ومثلت هذه 
الحملة انتصاراً حقيقياً لدماء الشهداء وأنني الجرحى 
ومطببة لجروح وآالم شعبنا اليمني جراء كل ما ناله 
من جرائم هذا العدوان واآلثار املرتبة عليه وذلك مع 
انطاق حملة إعصار اليمن يف نهاية العام السابع من 
العدوان الذي يمثل نهاية السنوات العجاف للعدوان 
لنبداء خوض املعركة الفاصلة مع بداية العام الثامن 
والذي يجسد بداية السنوات السمان الذي استهداف 
فيها طريان الجو املسريرّ وصواريخ إعصار اليمن أهداف 
يف ال��ع��م��ق ال��س��ع��ودي واإلم�������ارايت وص����رح ف��ي��ه��ا ال��رئ��ي��س 
املشاط بأن املنشآت االقتصادية لإلمارات ليست بمنئ 
من استهدافنا اىل جانبه القت هذه الحملة تجاوباً كبرياً 
من قبل املجتمع اليمني يف الجانب القبيل حيث أقيمت 
ال���ع���دي���د م���ن ال���وق���ف���ات االح��ت��ج��اج��ي��ة م���ن���ددة ب���ال���ع���دوان 
وداع������ي������ة ال����ن����ف����ري ال�����ع�����ام وال���ت���ح���ش���ي���د ل���ل���ج���ب���ه���ات وأك�������دت 
ع��ىل أه��م��ي��ة دوره����ا يف امل��ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة ل��ل��ت��ص��دي لهذا 
ال����ع����دوان ال��ل��ع��ني وال����وق����وف ب��ج��ان��ب ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة وم�����س�����ان�����دت�����ه�����ا ب�������امل�������ال وال���������رج���������ال يف م���ع���رك���ت���ن���ا 
الحاسمة لنيل االستقال والتحرير بإذن الله القدير.. 

والحمدلله رب العاملني.

محمد محمد هادي

إعصار اليمن..
اليمنيون في خندق واحد ملواجهة تصعيد العدوان

تواصلت عىل املستوى الرسمي والشعبي فعاليات تدشني حملة إعصار اليمن  التي دشنها رئيس املجلس السيايس األعىل املشري مهدي محمد املشاط، والتي 
تأيت للتأكيد عىل صمود شعبنا يف وجه العدوان الصهيوأمرييك السعودي اإلمارايت، وأن اليمنيني بمختلف مكوناتهم وأطيافهم السياسية يف خندق واحد حتى 

يتحقق النصر املبني.
كما تعد حملة "إعصار اليمن"  يف هذه املرحلة الحاسمة من األهمية بمكان   ملآزرة االنتصارات العظيمة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 

مختلف الجبهات، وتتضمن الحملة التي يتم تدشينها حالياً عىل مستوى املحافظات واملديريات، أعمااًل إعامية وثقافية وتنويرية وتحفيزية الستنهاض طاقات 
الشعب اليمني يف مواصلة مواجهة العدوان، والعديد من الفعاليات التعبوية والحشد للجبهات وتسيري القوافل العينية واملادية ودعم الجبهات بالرجال، 

وتعزيز صمود الجبهة الداخلية عىل كل املستويات.

 حيث دشن عضو املجلس السيايس األعىل سلطان السامعي 
ورئيس مجلس الشورى محمد حسني العيدروس، الفعالية 
امل�����رك�����زي�����ة ل����ل����ن����زول امل������ي������داين ألع�����ض�����اء م���ج���ل���س ال������ش������ورى ل��ح��م��ل��ة 
"إع��ص��ار اليمن" للتحشيد واالس��ت��ن��ف��ار، بالتزامن م��ع الذكرى 

السنوية للشهيد القائد حسني بن بدر الدين الحويث .
وخال التدشني بحضور مستشار الرئاسة الربوفيسور عبد 
العزيز الرب، أكد عضو املجلس السيايس األعىل أن الشهيد 
القائد حسني بن بدر الدين الحويث كان قد حذر األمة من كل 
م���ا ه���و ح���اص���ل ال���ي���وم م���ن ت���م���زق وإث�������ارة ح�����روب ب���ق���ي���ادة أم��ري��ك��ا 
وبريطانيا وإسرائيل وأذنابها يف املنطقة أعراب الخليج.. الفتاً 
إىل أن ت��ل��ك ال��ت��ح��ذي��رات ت��ج��ل��ت م���ع م����رور األي�����ام ل��ل��ج��م��ي��ع بعد 
الشروع يف تنفيذ املخططات التي استهدفت تقسيم وحدات 
الجيش وق��ي��ادات��ه الوطنية وت��دم��ري ال��دف��اع��ات ال��ج��وي��ة تمهيدا 

للحرب التي ُتشن عىل اليمن منذ سبع سنوات.
وأوض�������ح ال���س���ام���ع���ي أن ال���س���ع���ودي���ة ب���ذل���ت أم������وااًل 
ط��ائ��ل��ة ل��ب��ق��اء ال��ي��م��ن ت��ح��ت وص��اي��ة ال���خ���ارج، خدمة 
ألمريكا وأعوانها يف املنطقة، إال أن اليمن برجالها 
الشرفاء تمكنوا من الدفاع عنها بكل بسالة وإباء.. 
وقال " مشروع الشهيد القائد، مشروع استقال 
للباد، بقرارها وكلمتها ومواقفها، إال أن األعراب 
أذن������اب أم���ري���ك���ا وب��ري��ط��ان��ي��ا ي��س��ع��ون أن ت��ظ��ل ال��ي��م��ن 
تابعة لهم، إال أن ذلك أصبح اليوم من املستحيات 
س���ي���م���ا وال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي ي����خ����وض م���ع���رك���ة ال���ت���ح���رر 
واالن���ع���ت���اق م���ن ال���وص���اي���ة ال���خ���ارج���ي���ة وأص���ب���ح ال��ي��وم 

أقوى مما كان عليه".

زخم كبير
بدوره أشار رئيس مجلس الشورى إىل أن الوطن 
ي����ح����ت����ف����ي ب�������ذك�������رى س�����ن�����وي�����ة ال����ش����ه����ي����د ال�����ق�����ائ�����د ح���س���ني 
ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث يف ظ����ل زخ�����م ك���ب���ري يف م��واج��ه��ة 
ق�����وى ال��ه��ي��م��ن��ة واالس���ت���ك���ب���ار ال���ع���امل���ي ب���ق���ي���ادة أم��ري��ك��ا 
وإسرائيل وأعوانها يف املنطقة السعودية واإلمارات 

ومرتزقتها.
واعترب الذكرى محطة الستخاص الكثري من الدروس والعرب 
املنبثقة م��ن رؤي��ة الشهيد القائد املبكرة مل��ؤام��رات ومخططات 
عدو األمة األول أمريكا والصهيونية العاملية والتي حذر منها يف 
مهد انطاقة مشروع املسرية القرآنية وكشفت األيام واألحداث 

مدى حقيقتها.
ول��ف��ت ال��ع��ي��دروس إىل أن ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��ح��اس��م��ة م��ن ت��اري��خ 
الباد بحاجة إىل الرجوع الحقيقي والصادق إىل نهج القرآن 
الذي أعاد إحياؤه يف نفوس الشعب اليمني فكر الشهيد القائد 
وم��ن��ه��ج��ه ب��م��ا ح��م��ل��ه م��ن األف���ك���ار وال��ق��ي��م امل��س��ت��م��دة م��ن ال��ق��رآن 

الكريم وعكس ذلك عىل الواقع يف شتى مناحي الحياة.
وأك�����د أن ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د وم����ن س����ار ع���ىل ن��ه��ج��ه ق���دم���وا أروع 
األمثلة يف التضحية والفداء من أجل إعاء كلمة الله ومجابهة 
الطغاة والظاملني، ما يحتم عىل الجميع  شحذ الهمم والعزم 
وال�����س�����ري ع�����ىل درب ال�����ش�����ه�����داء الس����ت����ك����م����ال م����س����رية ال����ت����ح����رر م��ن 
قوى االستعمار والهيمنة ومشاريعها الهامة.. وقال " اليوم 
وبالتزامن مع هذه الذكرى،  ندشن مرحلة جديدة من مراحل 
الثبات والصمود يف مواجهة أعتى عدوان يف التاريخ الحديث 
بقيادة أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم من أعراب الخليج 

جارة السوء مملكة آل سعود وحلفائها".

مرحلة متقدمة
واعترب رئيس مجلس الشورى أن حملة إعصار اليمن جاءت 
ل��ت��ؤك��د ل����دول ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ب���أن ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وامل��ج��ل��س 
ال���س���ي���ايس األع�����ىل وال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة وم����ن ورائ����ه����م ك���اف���ة أب��ن��اء 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م��اض��ون يف م��ع��رك��ة ال��ت��ح��رر واالس��ت��ق��ال بكل 
استبسال وب���ذل امل���ال والنفس رخيصة يف سبيل تحرير كافة 
الراب والجزر اليمنية من دنس الغازي ومرتزقته.. مشرياً إىل  
أن الحملة تمثل مرحلة متقدمة من مراحل معركة النفس 
الطويل ورسالة قوية بأن الشعب اليمني عيص عىل االنكسار 
أم�����ام ك���ل م���ن ي��ت��ك��ال��ب ع��ل��ي��ه م��ه��م��ا ك���ان���ت ق���وت���ه وع����ت����اده ، وأن 
الشعب اليمني مستمد قوته من اإليمان الصادق بنصر الله.

بدوره استعرض نائب رئيس اللجنة املجتمعية لتفعيل دور 
أعضاء املجلس املهندس لطف الجرموزي، املوجهات العامة 
ل���ح���م���ل���ة إع�����ص�����ار ال���ي���م���ن ل���ل���ح���ش���د واالس����ت����ن����ف����ار امل�����ق�����رة م�����ن ق���ي���ادة 
املجلس السيايس األعىل.. الفتاً إىل أهمية توحيد الجهود بما 
ي��س��اع��د ع���ىل ت��ع��زي��ز ال��ث��ب��ات وال���ص���م���ود يف م��واج��ه��ة ال����ع����دوان ، 

وتحقيق النتائج املرجوة من الحملة.

إرادة قوية
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز 
صالح بن حبتور، "إن حملة )إعصار اليمن( للتحشيد تنطوي 
ع��ىل أع��م��ال إعامية وثقافية وتنويرية وتحفيزية الستنهاض 

طاقات الشعب اليمني يف مواصلة مواجهة العدوان".
وأك������������د رئ������ي������س ال������������������وزراء خ���������ال م�����ش�����ارك�����ت�����ه يف ت������دش������ني ح���م���ل���ة 
"إعصار اليمن" للحشد واالستنفار، يف وزارة اإلدارة املحلية، 
التي تتزامن مع ال��ذك��رى السنوية للشهيد القائد حسني بدر 
ال���دي���ن ال����ح����ويث، أن ال��ي��م��ن��ي��ني األح�������رار ي���رف���ض���ون رف���ض���اً م��ط��ل��ق��اً 
ال��ع��دوان الباغي ال��ذي ف��رض ع��ىل الشعب اليمني وتسبب يف 
معاناة كبرية ملختلف شرائحه طالت مختلف نواحي حياتهم 
واح���ت���ي���اج���ات���ه���م ال���ي���وم���ي���ة وخ���دم���ات���ه األس����اس����ي����ة.. م����ش����رياً إىل أن 
اإلن������س������ان ال���ي���م���ن���ي يف ال����س����ن����ة ال����س����اب����ع����ة م������ن ال�������ع�������دوان ال زال������ت 
إرادت�����ه ق��وي��ة وص��ل��ب��ة وج��ب��ه��ت��ه ال��داخ��ل��ي��ة متماسكة ومتاحمة 
ومتعاضدة .. وبني أن املواطنني يعرفون من هو خصمهم وأن 
دول العدوان وداعميها أرادوا إيقاف الحياة بكل تفاصيلها يف 
اليمن يف كافة الجوانب التنموية والخدمية وأن يعيش الناس 

حياة ضنكة ونعود خمسني سنة إىل الوراء.
ون����وه رئ��ي��س ال������وزراء إىل ال�����دور امل���ح���وري ل��ق��ائ��د ال���ث���ورة السيد 
عبدامللك بدر الدين الحويث، يف تنظيم وحشد الجهد الجمعي 
لكل املكونات السياسية واملجتمعية يف مواجهة العدوان وما 
يحظى به من حضور وتفاعل من قبل الجميع مع كل خطاباته 
التي تعرب عن صدق التوجه ووضوح الرؤية والهدف .. الفتا إىل 
أن الرؤية القيادية الواضحة تلتقي مع املعدن الحر لإلنسان 
اليمني الذي يرفض االستغال والعبودية.. وقال" الطارئون 
ع����ىل ال���ت���اري���خ ال����ذي����ن ي����ري����دون أن ي���ك���ون ال���ي���م���ن ح���دي���ق���ة خ��ل��ف��ي��ة 

لهم، ينبغي أن يكونوا 
ه���م ح��دي��ق��ة ل����ه، ألن ال��ي��م��ن م��ك��ون وج����زء أس����ايس م���ن ص��ن��اع��ة 
التاريخ عىل مستوى الجزيرة العربية وشرفه اإلسام ورسوله 
الكريم بالعديد من االحاديث التي مدحت أهله وفضلهم".. 
مؤكداً أن بصمات اإلنسان اليمني يف هذا العصر حاضرة من 
ش��رق الكرة األرض��ي��ة وحتى غربها وش��اه��دة عىل عمق تجربته 

الحضارية واإلنسانية.
وذكر الدكتور بن حبتور، أن "إعصار اليمن" يف عامه الثامن 
سيكون إعصاراً يدمر األعداء الذين اعتدوا عىل اليمن وتاريخه 
وحاضره ومستقبله.. موضحا أن املعتدي السعودي اإلمارايت 
هو يف الواقع أداة للصهاينة الذين هم بدورهم أداة من أدوات 
النظام الرأسمايل الغربي أي انهم أداة لواحد من أدوات الغرب 

والواليات املتحدة عىل وجه التحديد.

ثمار التوكل
بدوره أكد وزير اإلدارة املحلية أهمية إحياء الذكرى السنوية 
للشهيد القائد املؤسس حسني بدر الدين الحويث، الستذكار 
مناقبه وأخ��اق��ه وم��ا اتسم ب��ه م��ن شخصية متفردة جسدت 
كل معاين العزة اإليمانية واإلنسانية والشجاعة.. مشرياً إىل 
أن الشهيد القائد حرص عىل أن يكون تحركه من خال النص 
القرآين باعتباره نصاً جامعاً لكافة املسلمني ال خ��اف حوله، 
م���ت���ج���اوزاً ب���ذل���ك ال��ق��ي��ود امل��ذه��ب��ي��ة، وال��ط��ائ��ف��ي��ة، وال��ج��غ��راف��ي��ة، 

والسياسية.
ولفت إىل أن م��ا نشهده ه��ذه األي���ام م��ن ان��ت��ص��ارات عسكرية 
ألب��ط��ال الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف مختلف جبهات العزة 
والشرف، واإلنجازات الكبرية يف مجال التصنيع العسكري هي 
ثمرة من ثمار التوكل عىل الله واالسرشاد باملوجهات التي دعا 
إليها الشهيد القائد وس���ار ع��ىل نهجها ق��ائ��د ال��ث��ورة ال���ذي طاملا 
أكد يف خطاباته وتوجيهاته عىل أهمية تعزيز الهوية اإليمانية 

للشعب اليمني.
وأك���د وزي���ر اإلدارة املحلية، ع��ىل ض���رورة االس��رش��اد بمبادئ 
ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د، م��ن ق��ب��ل ك��اف��ة ق���ي���ادات وك�����وادر وزارة اإلدارة 
املحلية وأج��ه��زة السلطة املحلية بمجالسها املحلية ومكاتبها 

التنفيذية يف املحافظات واملديريات.
وجدد الوزير القييس الدعوة للمنخرطني يف صفوف العدوان 
للعودة إىل جادة الصواب وحضن الوطن الذي يتسع لجميع 
أب��ن��ائ��ه واالس��ت��ف��ادة م��ن ق���رار ال��ع��ف��و ال���ع���ام، ل��ي��ك��ون��وا إىل جانب 

إخوانهم صفاً واحداً يف مواجهة العدوان.

األبعاد التوعوية
ويف س����ي����اق م���ت���ص���ل ال���ت���ق���ى رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����������وزراء ال���دك���ت���ور 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ص��ال��ح ب���ن ح��ب��ت��ور، وم��ع��ه رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء 
األعىل القايض أحمد املتوكل، اللجنة الرئيسية املكلفة بالنزول 
امليداين إىل أمانة العاصمة واملحافظات، يف إطار تنفيذ حملة 

"إعصار اليمن" للتعبئة والتحشيد.
وتطرق اللقاء الذي ضم عددا من الوزراء وأعضاء مجليس 
ال��ن��واب وال��ش��ورى وأم��ني العاصمة وأم��ني ع��ام املجلس املحيل 
ب���األم���ان���ة، إىل ب��رن��ام��ج ع��م��ل ال��ل��ج��ان يف اس��ت��ن��ه��اض ال��ج��ه��ود يف 
األم����ان����ة وامل���ح���اف���ظ���ات ل��ل��ت��ح��ش��ي��د ورف�����د ال��ج��ب��ه��ات ب���ق���واف���ل امل���ال 

والرجال والعتاد ملواجهة العدوان.
ويف اللقاء أوض��ح رئيس ال���وزراء، أن حملة "إعصار اليمن" 
بأبعادها التوعوية والتحشيدية تهدف للتأكيد عىل أن مواجهة 
ال�������ع�������دوان األم������ري������يك ال�����س�����ع�����ودي اإلم���������������ارايت، ه�����ي ق���ض���ي���ة األم�����ة 
اليمنية بأكملها وال ت��خ��ص ف��ئ��ة أو ج��ه��ة بعينها.. الف��ت��اً إىل أن 
العدوان الذي يقتل الشعب اليمني ويدمر مقدراته منذ سبع 
سنوات لم يفرق بني يمني وآخر .. مؤكدا أن الجميع يف دائرة 
االستهداف املباشر وغري املباشر من قبل العدوان الذي يسعى 

لركيع الشعب اليمني.
ونوه رئيس الوزراء بالجهود املبذولة من قبل كافة املسئولني 
والقيادات السياسية والحزبية املناهضة للعدوان واالحتال، 
يف مسار استنهاض الطاقات لدعم الجبهات.. وقال" الحملة 
هي بمثابة رسالة واضحة لتحالف العدوان أن أبناء الشعب 
اليمني يف نهاية العام السابع من عدوانهم وحصارهم، أكرث 
قوة واستعدادا ملواصلة الصمود والثبات والدفاع عن وطنهم 
واالنتصار لحقهم يف الحرية والسيادة الكاملة ".. مؤكدا أن 
م���وق���ف ال���ج���م���ي���ع يف امل���س���ت���وي���ات ال���رس���م���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة م��وح��د 

ل��������ص��������ال��������ح االن������������ت������������ص������������ارات ال������ت������ي 
تحققت وتتحقق يف الجانب العسكري.

وأشار الدكتور بن حبتور، إىل أن هناك جملة من املعطيات 
وامل��ت��غ��ريات اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ت��خ��دم ال��ق��ض��ي��ة اليمنية سيما 
يف ظل تشكل محور جديد تقوده روسيا االتحادية يف مقابل 
الغرب الذي تقوده أمريكا والذي ظهر عجزه وقلة حيلته وترك 

حليفه األوكراين وحيدا يف املواجهة.
من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء األعىل، أن ما يحققه 
أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة م���ن ان���ت���ص���ارات يف مختلف 
جبهات العزة والكرامة، يحتم عىل الجميع التفاعل مع حملة 
"إعصار اليمن" والتعبئة املجتمعية والتحشيد ملواجهة قوى 

الطغيان واالستكبار العاملي.
وأش���ار ال��ق��ايض امل��ت��وك��ل، إىل أهمية إع���داد الخطط وال��ربام��ج 
والوسائل املمكنة للتحشيد والنفري العام يف سبيل الدفاع عن 

الوطن وأمنه واستقاله.

مهام اللجنة املركزية
ويف محافظة صنعاء عقد اللقاء التحضريي لحملة إعصار 
اليمن للحشد واالستنفار برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون 
الدفاع واألم��ن الفريق الركن جال الرويشان بحضور وزيري 

االرشاد نجيب العجي والزراعة عبدامللك الثور.
واس�����ت�����ع�����رض ال����ل����ق����اء ال��������ذي ض�����م أم�������ني ع�������ام م����ح����يل امل���ح���اف���ظ���ة 
عبدالقادر الجياين وأع��ض��اء من مجليس ال��ن��واب وال��ش��ورى، 
مهام اللجنة املركزية واللجان الفرعية املكلفة بالنزول امليداين 
إىل م���دي���ري���ات امل��ح��اف��ظ��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة وب����رام����ج ح��م��ل��ة "إع���ص���ار 

اليمن" للحشد واالستنفار للجبهات.
ودعا نائب رئيس الوزراء ، إىل تعزيز وتضافر كافة الجهود  
للتفاعل مع حملة إعصار اليمن ودعم أنشطتها بما يعزز من 
نهج الصمود والثبات ومواصلة تحقيق االنتصارات يف مواجهة 

قوى العدوان.
وأوضح أن جرائم وانتهاكات تحالف العدوان وما ينتهجه من 
تصعيد واستهداف املنشآت املدنية واالحياء السكنية وتشديد 
الحصار، يستدعي من الجميع تعزيز التاحم واالصطفاف يف 

مشروع الدفاع عن سيادة الوطن وكرامة أبنائه.
وأشار إىل ما يتحىل به الشعب اليمني من وعي ويقظة تجاه 
مخططات وتأمرات العدو.. مبينا أن حملة اعصار اليمن تمثل 
أول����وي����ة م��ه��م��ة ل���دع���م خ����ي����ارات امل���واج���ه���ة يف ط���ري���ق ن��ي��ل ال��ح��ري��ة 

واستقال القرار اليمني والدفاع عن الراب الوطني.
ك��م��ا أش����ار إىل م���ا ت��م��ث��ل��ه ه���ذه ال��ح��م��ل��ة م���ن أه��م��ي��ة يف تماسك 
وحدة الجبهة الداخلية ومواجهة التصعيد بالتصعيد وامليض 
يف الحشد واالستنفار األكرب لرفد الجبهات وإفشال مخططات 
العدو .. مؤكداً أن الحملة تتزامن مع إحياء فعاليات الذكرى 
السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث، ما يستدعي 
العودة الصادقة للمواقف التي قدمها الشهيد القائد يف إطار 
م��ش��روع��ه ال���ق���رآين ال���ص���ادح ب��ال��ح��ق وم��ن��اه��ض��ة ط���اغ���وت الظلم 

واالستكبار.
ولفت إىل أن الشعب اليمني جسد خال سبع سنوات من 
العدوان األمرييك السعودي اإلم��ارايت نهج الصمود والثبات 

والتاحم الذي سار عليه الشهيد القائد.
وش����دد ب���أن ح��م��ل��ة إع��ص��ار ال��ي��م��ن ال ت��خ��ص ف���رد أو ج��م��اع��ة أو 
ح���زب م��ع��ني ب���ل ح��م��ل��ة وط��ن��ي��ة واس���ع���ة ت��س��ت��ل��زم ال��ه��ب��ة ال��ك��ربى 
ان���ط���اق���ا م����ن م���وق���ع امل���س���ئ���ول���ي���ة ل���ن���ص���رة ال�����وط�����ن  وت���ع���زي���ز ال�����روح 
الوطنية والتاحم املجتمعي وإيصال رسائل للعالم باستمرار 
ص��م��ود اليمنيني يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان وم��خ��ط��ط��ات��ه وال��ح��ف��اظ 

عىل أمن الوطن وسيادته.
ون���وه ب���دور ق��ي��ادة ال��ث��ورة وامل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ىل يف رسم 
خ���ارط���ة ال���ط���ري���ق مل���واج���ه���ة ت��ص��ع��ي��د وان���ت���ه���اك���ات ح��ل��ف ال���ع���دوان 
وال������ح������رص ع�����ىل ت���رس���ي���خ ال����ث����واب����ت اإلي����م����ان����ي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة األص���ي���ل���ة 
وتجديد التمسك بالهوية واالنتماء وقيم ال��والء لله والوطن 

لتحقيق النصر والعزة لكل اليمنيني.
وعرب عن الفخر واالعتزاز بما يحققه أبطال الجيش واللجان 
الشعبية يف مختلف الجبهات من انتصارات وك��ذا ما تحققه 
القوة الصاروخية والطريان املسري من عمليات نوعية للرد عىل 

جرائم العدوان والدفاع عن سيادة اليمن.
وتطرق الفريق الرويشان، إىل ما يمر به الوطن من مرحلة 

ف����ارق����ة وح����س����اس����ة، م���ن���وه���اً ب���امل���س���ئ���ول���ي���ات ال���ت���ي ت���ق���ع ع����ىل ع��ات��ق 
الجميع للتحرك وحشد الجهود وتعزيز املشاركة يف معركة 

الكرامة ومواجهة الباطل.

تكالب قوى الشر
أوض��������ح ن����ائ����ب رئ����ي����س ال�������������وزراء ل�����ش�����ؤون ال�����خ�����دم�����ات وال���ت���ن���م���ي���ة 
الدكتور حسني مقبويل، أن الحملة ت��أيت بناء ع��ىل توجيهات 
رئيس املجلس السيايس األعىل للتحشيد من خال التنسيق 
م��ع ال��س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة ب��امل��ح��اف��ظ��ات ل��رف��د ال��ج��ب��ه��ات وم��واص��ل��ة 
ال�������دف�������اع ع������ن ال������وط������ن وأم������ن������ه واس�������ت�������ق�������راره، خ�����اص�����ة م������ع دخ������ول 

العدوان عامه الثامن.
وأش���ار ال��دك��ت��ور مقبويل خ��ال ت��دش��ني حملة" إع��ص��ار اليمن 
"يف م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة إىل م���ا ي��ت��ع��رض ل���ه ال���وط���ن واألم�����ة من 
م�����ؤام�����رات وت���ك���ال���ب ق�����وى ال����ش����ر وإذن�����اب�����ه�����ا.. الف����ت����ا إىل م����ا ح��م��ل��ه 
الشهيد عىل عاتقه من مسؤولية 
ال���ن���ه���وض ب����األم����ة وم����ق����ارع����ة ق���وى 
ال���������ع���������دوان، واس�����ت�����ن�����ه�����اض ال���ه���م���م 
إلخراج األمة من واقعها وإعان 
س�������اح امل����ق����اط����ع����ة وإس������ق������اط ك���اف���ة 
أج�����ن�����دات ال�����والي�����ة امل����ف����روض����ة ع��ىل 
الوطن من قبل الغرب وأعوانه.

وأك��د مقبويل، أهمية اضطاع 
ال��ج��م��ي��ع  ب��دوره��م للتحشيد من 
أج����ل ال���وط���ن ودف���اع���ا ع���ن ال��ه��وي��ة 

اإليمانية اليمنية .
ف��ي��م��ا أش����ار م��ح��اف��ظ ال��ح��دي��دة، 
م�����ح�����م�����د ق�����ح�����ي�����م إىل أن ال����ح����م����ل����ة 
ال������ت������ي ج�����������اءت يف ظ�������ل ال�����ت�����ح�����والت 
ال���ع���امل���ي���ة، ت����ؤك����د أه���م���ي���ة ال����وق����وف 
جنباً إىل جنب ملواجهة التحديات 
وال�����ت�����ص�����ع�����ي�����د امل���������ف���������روض م�������ن ق���ب���ل 
أع����داء األم����ة.. الف��ت��اً إىل م��ا تحقق 
للوطن من انتصارات بفضل صمود األب��ط��ال وتضحياتهم يف 
جبهات الشرف والكرامة .. مؤكداً الوقوف خلف قائد الثورة 
ومواجهة أي خطر يهدد الوطن وأمنه واستقراره، من خال 

إنجاح الحملة.
وح����������ث امل������ح������اف������ظ ق�����ح�����ي�����م، ع��������ىل ت�����وح�����ي�����د ال������ج������ه������ود ال���ش���ع���ب���ي���ة 
والرسمية يف املعركة الفاصلة التي تتطلب حشد كافة الطاقات 
واإلمكانات املادية والبشرية ملواجهة تصعيد العدوان.. مبيناً 
أه��م��ي��ة دور امل��ش��اي��خ واألع���ي���ان وامل��ك��ات��ب التنفيذية وامل��ؤس��س��ات 

والهيئات يف التعبئة والتحشيد ملواجهة العدوان.
من جانبه أشار نائب وزير اإلدارة املحلية عضو لجنة التحشيد 
ق����اس����م ال����ح����م����ران إىل أن امل����ن����ج����زات ال����ت����ي ت��ح��ق��ق��ت ل���ل���وط���ن وم���ا 
ينعم به الشعب اليمني من أمن واستقرار، بفضل تضحيات 
الشهيد القائد وكل شهداء الوطن، والتي أثمرت عزاً ونصراً.

ودع����ا ال��ج��م��ي��ع إىل اس��ت��ش��ع��ار امل��س��ؤول��ي��ة وم��ض��اع��ف��ة ال��ج��ه��ود 
للتحشيد م��ن خ��ال اللجان ال��ت��ي ستشكل يف ك��اف��ة املديريات 

الستمرار مواجهة العدو وتصعيده خال الفرة املقبلة.

املعركة الفاصلة
فيما أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل، 
أهمية توحيد الجهود الشعبية والرسمية إلسناد املرابطني يف 
الجبهات يف املعركة الفاصلة التي تتطلب حشد كافة الطاقات 

واإلمكانات املادية والبشرية ملواجهة تصعيد العدوان.
وأش���������ار امل����ت����وك����ل خ������ال ت����دش����ني ح���م���ل���ة " إع�����ص�����ار ال����ي����م����ن:" يف 
م���ح���اف���ظ���ة ري�����م�����ة إىل أه����م����ي����ة دور امل����ش����اي����خ واألع�������ي�������ان وامل����ك����ات����ب 
التنفيذية واملؤسسات والهيئات يف التعبئة والتحشيد ملواجهة 

العدوان.
وأش������اد ال����وزي����ر امل���ت���وك���ل ب��ت��ض��ح��ي��ات أب���ن���اء ري���م���ة يف ال������ذود عن 
ح����ي����اض ال�����وط�����ن وأم�����ن�����ه واس�����ت�����ق�����راره وم������ا س�����ط�����روه م�����ن م���اح���م 
بطولية يف كافة الجبهات منذ بداية العدوان..مثمنا مواقف 
أبناء ريمة املشرفة يف مواجهة قوى العدوان واملرتزقة وتقديم 

التضحيات يف الدفاع عن اليمن وسيادته واستقاله.
فيما أشار أعضاء مجلس الشورى حسن محمد طه واحمد 
عبدالرحيم النهاري وصاح احمد الضبيبي إىل أهمية تضافر 
الجهود الرسمية والشعبية يف تعزيز الصمود ورفد الجبهات.. 
وش������ددوا ع���ىل ض�����رورة م��واص��ل��ة ال��ت��ح��ش��ي��د ل��ل��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان 
وأدوات�����������ه وم���خ���ط���ط���ات���ه وإس�����ق�����اط ره�����ان�����ات�����ه.. داع�������ني ك����اف����ة أب���ن���اء 
املحافظة للمشاركة الفاعلة يف مواجهة العدوان ومرتزقته. 

أهمية التحرك
كما دشنت بأمانة العاصمة حملة إعصار اليمن للتحشيد 
ورف�����د ال��ج��ب��ه��ات ب��ح��ض��ور رئ���ي���س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
صالح بن حبتور، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد 

القائد.
ويف ال���ت���دش���ني ب���ح���ض���ور ع�����دد م����ن ال����������وزراء وأع�����ض�����اء م��ج��ل��يس 
ال��ن��واب وال���ش���ورى، أك��د مفتي ال��دي��ار اليمنية ال��ع��ام��ة شمس 
الدين شرف الدين، أهمية التحرك الجاد وتنسيق كافة الجهود 
الرسمية واملجتمعية للتحشيد واستنفار الطاقات للدفاع عن 
ال���دي���ن وال���وط���ن وم���واج���ه���ة أع�����داء األم������ة.. م���ش���رياً إىل أن ال��دي��ن 
اإلسامي والواجب الوطني، يدعو إلعداد الُعدة واإلنفاق يف 
سبيل الله ملواجهة أعداء األمة من اليهود واألمريكان وأدواتهم 
يف املنطقة السعودية واإلم��ارات، ومرتزقتهم الذين ارتموا يف 

أحضان العدوان.
ودع��ا العامة ش��رف ال��دي��ن الجميع إىل تحمل مسئوليتهم 
ال���دي���ن���ي���ة واألخ�����اق�����ي�����ة وال������وق������وف ص����ف����اً واح�����������داً إلن�����ه�����اء ال���ت���واج���د 
األم��ري��يك واإلس��رائ��ي��يل وط���رد املحتل ال��س��ع��ودي واإلم����ارايت من 
األرايض اليمنية وعدم السماح لهم بإنشاء قواعد ومعسكرات 

يف املهرة وجزيرة سقطرى والساحل الغربي.
ب������دوره أك����د أم����ني ال��ع��اص��م��ة ح���م���ود ع���ب���اد، أه��م��ي��ة ب����ذل ك��اف��ة 
ال�����ج�����ه�����ود ال����رس����م����ي����ة وال����ش����ع����ب����ي����ة ل���ل���ت���ح���ش���ي���د وم�����واص�����ل�����ة ال���ع���م���ل 
الجهادي للدفاع عن سيادة واستقال الوطن وتحرير أراضيه 
من دنس الغزاة واملحتلني.. مشرياً إىل أن حملة "إعصار اليمن" 
تهدف للتحشيد ورفد الجبهات باملال والرجال والعتاد والتأكيد 
أن مواجهة ال��ع��دوان األم��ري��يك السعودي اإلم���ارايت هي قضية 

األمة اليمنية بأكملها وليست فئة أو جهة بعينها.

إعصار اليمن..

السامعي: شعبنا اليمني يخوض معركة التحرر واإلنعتاق من الوصاية اخلارجية
ال��ع��ي��دروس: املرحلة الراهنة حاسمة وبحاجة للرجوع احلقيقي وال��ص��ادق إلى 

نهج القرآن الذي أعاد إحياؤه  في النفوس فكر الشهيد القائد ومنهجه
رئيس الوزراء:  إعصار اليمن سيكون في العام الثامن مدمرًا للمعتدين

ال��ق��اض��ي امل��ت��وك��ل: االن��ت��ص��ارات ف��ي مختلف اجل��ب��ه��ات حت��ت��م على 
اجلميع التفاعل والتعبئة املجتمعية والتحشيد

تقرير: عبدالحميد الحجازي



الحديدة/ عىل الشرعبى

نظمت  قيادة القوات البحرية والدفاع 
ال����س����اح����ي ب���م���ح���اف���ظ���ة ال�����ح�����دي�����دة ف���ع���ال���ي���ة 
بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد 
ح���س���ن ب�����در ال����دي����ن ال����ح����وىث  رض�������وان ال��ل��ه 

عليه .
وفى  الفعالية أكد قائد القوات البحرية 
وال����دف����اع ال���س���اح���ي ال����ل����واء ال���رك���ن محمد 
ف����ض����ل ع����ب����دال����ن����ب����ي أه����م����ي����ة ال�����������دور ال����ف����اع����ل 
ال�����ذي أب������داه ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د إلن���ق���اذ األم���ة 
وال��ع��م��ل ع��ى إخ��راج��ه��ا م��ن ال��وض��ع ال��ذي 
ت��م��ر ب��ه ج����راء ت��ك��ال��ب أع����داء األم����ة وف��رض 
ه���ي���م���ن���ت���ه���م  ع������ى أب������ن������اء األم���������ة وأج���ن���دت���ه���م 

الرامية لخدمة أطماعهم. 
الفتا إىل  أن تحرك الشهيد القائد جاء 
من خالل ثقافة القرآن يف كافة معامالته 
يف ظل الظروف الصعبة الستنهاض همم 

األمة. 
م��ش��را  إىل م��ا ت��ح��ى ب��ه الشهيد القائد 
م������ن وع�������ي وب������ص������رة إزاء ك�����اف�����ة امل����ت����غ����رات 
الحاصلة والتي بينها من خالل محاضراته 
عن واقع األحداث وماهية األحداث التي 
س���ت���أيت ت���ب���اع���ا وال��������دور ال����واج����ب ع����ى االم����ة 

تجاهها حفاظا عى أمنها واستقرارها. 
م������ن ج����ان����ب����ه أك��������د وك�����ي�����ل أول م���ح���اف���ظ���ة 
الحديدة احمد البشري ان هذه املناسبة 
ت���أيت ل��ت��ت��ذك��ر االم����ة ض�����رورة ال���وق���وف جنبا 
إىل ج��ن��ب مل��واج��ه��ة الهيمنة ال��ت��ي تفرضها 

قوى االستكبار العاملي املتمثل بأمريكا من 
خالل التمسك باملشروع القرآين وإحياءه 
يف نفوسنا وااللتزام بوعيه وثقافته خاصة 
يف ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها 
األم��������ة وم���ع���ان���ات���ه���ا ج��������راء اس���ت���ه���داف���ه���ا م��ن 
ق���ب���ل ال�����غ�����رب ال�����ه�����ادف الح�����ت�����الل م����ق����درات 
األم��������������ة وث���������روات���������ه���������ا وف��������������رض اج������ن������دت������ه������ا م���ن 
خ����الل ال��ت��أس��ي��س ل��ل��ت��ط��ب��ي��ع م���ع ع�����ددا من 
ال���ك���ي���ان���ات،،  م��ن��وه��ا إىل م���اب���ذل���ه ال��ش��ه��ي��د 
ال���ق���ائ���د م����ن دور مل���ن���اه���ض���ة ك����اف����ة امل���ش���اري���ع 
الرامية لخدمة أطماعهم وزعزعة األمن 

واالستقرار يف املنطقة. 
ف�����ي�����م�����ا أش�������������ار ال�����ع�����ق�����ي�����د ح�����س�����ن االع�����ش�����م 
إىل س�����م�����ات امل�������ش�������روع ال�������ق�������رآين ال�����������ذي  ايت 

ل��ت��ص��ح��ي��ح واق�������ع األم�������ة ث���ق���اف���ي���ا م�����ن خ���الل 
االرت��ق��اء ب��امل��ع��ام��الت فيما بيننا وتصحيح 
امل�����ف�����اه�����ي�����م امل�����غ�����ل�����وط�����ة يف امل����ج����ت����م����ع إض�����اف�����ة 
ل����ك����ون����ه م������ش������روع ت�����ن�����وي�����ري ي����ض����ع ال���ج���م���ي���ع 
أم����ام األح�����داث وامل��ت��غ��رات ال��ت��ي ت��ط��رأ من 
خ���الل تقييم األوض�����اع ال��راه��ن��ة وتقييمها 
كون العدو يسعى إىل استهداف األمة .

حضر الفعالية رئيس عمليات القوات 
البحرية والدفاع الساحي  العميد أحمد 
سعيد مقبل ومدير الكلية البحرية وقائد 
ال��������دف��������اع ال�����س�����اح�����ي ال����ع����م����ي����د م����ح����م����د ع���ي 
ال�������ق�������ادري وق�������ي�������ادة  ال�����ش�����رط�����ة ال���ع���س���ك���ري���ة 
وع��������������دد م���������ن ق����������ي����������ادات ال����������ق����������وات ال�����ب�����ح�����ري�����ة 

وضباط وأفراد القوات البحرية
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حرفية ومهنية اجليش اليمني ..
اسلوب إلستنزاف العدو

يعد امتالك القدرات والسالح ذو التقنيات العالية، والذي يتماىش مع عصرنا 
الحايل مسألة مهمة وضرورية لكل دولة يف عصرنا الحايل وتقاس به أهمية 
الدول تمثل القوة العسكرية الحشد العلمي للعناصر البشرية واملقومات 

التقنية واالعتبارات االقتصادية، وتخدم أهداف هذه املؤسسة التي من مظاهرها 
القوات املسلحة وتساعد القيادة السياسية لتحقيق األهداف.

احللقة ) 1(

فقد تسعى ك��ل دول��ة إىل 
زي���������ادة ق����درات����ه����ا ال���ع���س���ك���ري���ة 
واالق���������������ت���������������ص���������������ادي���������������ة ل��������ض��������م��������ان 
ق�����������درت�����������ه�����������ا يف ال�����������������دف�����������������اع ع�����ن 
ن����ف����س����ه����ا. وت�������ح�������اول امل�����الءم�����ة 
ب��ن األه�����داف االس��رات��ي��ج��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة أو ال��ق��وم��ي��ة وت��ل��ك 
ال�������������������ق�������������������درات ل�����������ل�����������وص�����������ول إىل 

الهدف النهايئ.
ل����������ق����������د ص��������ن��������ع��������ت ال������������ق������������وات 
امل����س����ل����ح����ة ال����ي����م����ن����ي����ة)ج����ي����ش/
ل��ج��ان( وب��االم��ك��ان��ات املتاحة 
ال��������ب��������س��������ي��������ط��������ة وامل����������ت����������واض����������ع����������ة 
واب���������ت���������ك���������رت ق����������واع����������د خ�����اص�����ة 

بها،بحيث تتناسب مع ظروفها وإمكانياتها والتي 
اس��ت��ط��اع��ت ب��ه��ا م��ج��اب��ه��ة ع�����دوان ك����وين واس��ت��ن��زف��ت��ه 
واره����ق����ت����ه وج���ع���ل���ت���ه م���ح���ب���ط���ا وم������ن االس����ال����ي����ب ال���ت���ي 
اس���ت���خ���دم���ت���ه���ا ال������ق������وات امل���س���ل���خ���ة ال���ي���م���ن���ي���ة)ج���ي���ش/

لجان(مايي :
أ -  "اإلسراتيجية الدفاعية � الهجومية"، فهي 
التي تجرب العدو عى الهجوم يف االتجاهات التي 
خ���ط���ط���ت ل���ه���ا ب����غ����رض ج�����ره اىل م��س��ت��ن��ق��ع ال��ك��م��ائ��ن 
وال������ت������ي ت����ع����د اح����������دى اس�����ال�����ي�����ب االس�������ت�������ن�������زاف، وب���ع���د 
استنزافه واره��اق��ه وتثبيته وش��ل ح��رك��ت��ه، تتحول 
ال����������ق����������وات امل������س������ل������ح������ة)ج������ي������ش/ل������ج������ان( إىل ال�����ه�����ج�����وم 
ال���خ���اط���ف ب��ك��ل ال���وس���ائ���ل امل����ادي����ة وال����ق����وى ال��ب��ش��ري��ة 

املتاحة معتمدة عى الله ثم خفة الحركة.
اإلس������������رات������������ي������������ج������������ي������������ة  ت�������������������ن�������������������ف�������������������ي�������������������ذ"اإلغ�������������������ارات   - ب 
العميقة،والتي تنفذ إغارات يف عمق الخصم عرب 
القدرة الحركية)صواريخ بالستية/طران مسر(.

وق�����ت�����ل رغ�����ب�����ة ال������ع������دو ال����ه����ج����وم����ي����ة وت����ف����ت����ي����ت ق���وت���ه 
وتشتيت وضرب تحالفاته باستمرار، حتى يصل به 

ال���ح���ال إىل االع���ت���ق���اد واالع�����راف 
ب�����أن�����ه ع�����اج�����ز ع������ن ال�����ق�����ي�����ام ب��ع��م��ل 
يفيده وهو الذي قد وصل اليه 

اليوم.
فقد كان يظن بل ويعتقد أن 
يكون قوياً يف كل مكان،فإذا به 
ي��درك ويتيقن أن��ه ص��ار ضعيفاً 
يف ك��������ل م�������ك�������ان ويف اي م����س����رح 

عمليات.
برغم عدته وعتاده وإمكاناته 
ال������ض������خ������م������ة امل�����������ادي�����������ة وال������ب������ش������ري������ة 
والتي تعترب وسائل تعزيز نجاح 
م��ن منظور م��ادي واسراتيجي 
،فقد اصبحت تلك االمكانات 
والتحالفات والتعزيزات الكبرة والضخمة تعزيز 

فشل" جناها ويجنيها العدو.
أم����������������ا ال��������������ق��������������وات ال��������ي��������م��������ن��������ي��������ة)ج��������ي��������ش/ل��������ج��������ان( ف����ق����د 
اب���������������دوا خ������������ربات ق�����ت�����ال�����ي�����ة واظ����������ه����������روا ع�����ب�����ق�����ري�����ة يف ف���ن 
ال����ح����رب، وق����دم����وا ق���واع���د ع��س��ك��ري��ة، ت��ت��ن��اس��ب مع 

حروبهم،واساس ذلك مايي:
أ - ألثقة بالله بإعتبارها أهم سالح.

ب - ال�������������روح امل�����ع�����ن�����وي�����ة ال�����ع�����ال�����ي�����ة وال�������ت�������ي اس����اس����ه����ا 
شجاعة ووفاء القيادة صاحبة القرار الشجاع حن 
ق�����ررت االع���ت���م���اد ع���ى ال������ذات وااله���ت���م���ام ب��ال��ت��ص��ن��ي��ع 
العسكري،وكذلك االلتفاف الشعبي والجماهري 

املؤيد واملناصر واملساند.
ج - التدريب واالعداد الجيد.

د - االيمان بعدالة القضية.
ه - التعبئة والحشد بإستمرار.

و - الوعي والتحصن الثقايف واالعالمي واالمني 
وال��ع��س��ك��ري مل��ج��اب��ه��ة ال���ح���رب ال��ن��ف��س��ي��ة ال���ت���ي يبثها 

العدو ويروج لها عرب هالة اعالمية ضخمة.

العميد: عبدالله حسني املطري

في فعالية نظمتها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة  بالذكرى السنوية للشهيد القائد 

اللواء العاطفي: الشهيد القائد رسم املعالم األساسية للنهوض باألمة ملواجهة الطغاة والظاملني 
عندما شعر أعداء األمة بخروج الشعب اليمني من 

عباءة الوصاية شنوا عدوانهم الظالم 
م���ح���ور امل���ق���اوم���ة ق�����وة رئ��ي��س��ي��ة ف���اع���ل���ة ف����ي م��واج��ه��ة 

املخططات االستعمارية الغربية 
الكيان الصهيوني ذراع ال��غ��رب ف��ي املنطقة تأثر سلبًا بعد 

هزائمه املتالحقة عسكريًا في لبنان وسوريا وفلسطني 

اليمنيون الواقعون حتت سيطرة العدوان أدركوا أن الدولة الوطنية موجودة في العاصمة صنعاء 

نظمت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، فعالية خطابية بالذكرى السنوية 
للشهيد القائد السيد حسن بدرالدين الحويث.

وخالل الفعالية أشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إىل أن الشهيد 
ال��ق��ائ��د ح��س��ن ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث ك���ان ل��ه ال��ف��ض��ل- ب��ع��د ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل- يف رس��م 

املعالم األساسية للنهوض باألمة ملواجهة الطغاة والظاملن.
ول��ف��ت ال��ل��واء العاطفي يف الفعالية ال��ت��ي حضرها ن��ائ��ب رئ��ي��س هيئة األرك����ان العامة 
اللواء الركن عي املوشيك، ومساعد رئيس هيئة األركان اللواء الركن عي العريمي، 
وعدد من القيادات والضباط يف وزارة الدفاع، إىل أنه عندما شعر أعداء األمة اإلسالمية 
أن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي س��ي��خ��رج م��ن ع��ب��اءة ال��وص��اي��ة ب��ق��ي��ادة ق��ائ��د ال���ث���ورة ال��س��ي��د عبدامللك 

بدرالدين الحويث، شنوا عدوانهم عى اليمن.
وأش������ار إىل أن����ه وم���ن���ذ ال���وه���ل���ة األوىل ل���ل���ع���دوان وح���ت���ى ال���ي���وم ت���ع���ددت ال��س��ي��ن��اري��وه��ات 
ال��ت��آم��ري��ة ع���ى ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وامل��ن��ط��ق��ة وت��ك��ش��ف��ت ال��ح��ق��ائ��ق وت��ج��ل��ت ب���وض���وح طبيعة 

أهداف قوى اإلستعمار الصهيوين األمرييك الربيطاين الفرنيس وأدواتهم يف املنطقة.
وقال اللواء العاطفي " يف هذا السياق برز دور ومكانة قوى محور املقاومة كقوة 
رئيسية فاعلة يف مواجهة ومجابهة املخططات اإلستعمارية الغربية".. متوقعاً ظهور 
ع��ال��م م��ت��ع��دد األق���ط���اب، سينعكس ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر ع���ى م��ج��م��ل األوض�����اع السياسية 
والعسكرية واإلقتصادية ليس فقط عى مجريات الحرب العدوانية عى اليمن بل 
ع��ى مستوى إع���ادة ترتيب طبيعة السياسيات القائمة يف املنطقة ورس���م العالقات 

بن الدول.
وأضاف "إن الكيان الصهيوين الذي يعد ذراع الغرب يف املنطقة تأثر سلباً بعد هزائمه 
املتالحقة عسكرياً يف جنوب لبنان عام 2006م وما تالها من هزائم يف سوريا واملواجهة 

املسلحة مع فصائل املقاومة الفلسطينية".
وبن أن "محور املقاومة تمكن من إفشال مجمل مخططات الكيان الصهيوين سواء 
يف الداخل الفلسطيني أو عى مستوى املنطقة، ما دفع ال��دول الغربية للضغط عى 
بعض األنظمة العربية العميلة للتطبيع مع هذا الكيان إلخراجه من عزلته اإلقليمية 
ونقله عسكرياً من دوائر أوروبا يف إطار القاعدة العسكرية األمريكية إىل منطقة الشرق 

األوسط وتشكل ما يسمى بتحالف إبراهام ملواجهة محور املقاومة".
وأوضح وزير الدفاع، أن كل مخططات الكيان الصهيوين وباعراف الكيان العربي، 
ق��د فشلت ف��ش��اًل ذري���ع���اً، وأن ال��س��ي��اس��ة ال��ت��ي م��ارس��ه��ا ال��ل��وب��ي ال��ص��ه��ي��وين يف أم��ري��ك��ا قد 
ان��ه��ارت، وفشلت شبكة التخريب التي قادها املوساد ضد محور املقاومة.. مؤكداً أن 
محور املقاومة قد اقرب من تحقيق أهدافه وهذا الفشل الصهيوين ال يعدو عن كونه 
هزيمة للكيان وح��دة بل عى دول ال��ع��دوان وبالتايل يعد انتصاراً ملحور املقاومة وكل 

أحرار العالم.
وق��ال" بقدر ما تمارس قوى الغرب والصهيونية سياسة الضغوطات واالبتزاز عى 
تحالف العدوان اإلنهزامي عى اليمن، يمارس تحالف العدوان نفس الضغوط عى 
اليمنين الذين يقاتلون يف صفوفه وهم بذات القدر يضغطون عى اليمنين يف املناطق 

املحتلة منذ سبع سنوات وحتى اليوم".
وأض��اف "تكشفت الحقائق ل��دى اليمنين يف املناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف 
العدوان عى اليمن وتبن لهم اليوم أكرث من أي وقت مىض أن الدولة الوطنية موجودة 
يف العاصمة صنعاء وه��ي التي تدافع عن اليمن وعزته وكرامة اليمنين وع��ن سيادة 
واس��ت��ق��الل وث����روات اليمن وم��وق��ع��ه االس��رات��ي��ج��ي ال��ح��ي��وي ال��ه��ام ع��ى مستوى املنطقة 
والعالم، كما تبن ملن يقاتلون يف صفوف العدوان أن دول العدوان لها أهداف ونوايا 

إحتاللية تستهدف اليمن وال��ن��ي��ل م��ن ح��اض��ره ومستقبل أج��ي��ال��ه ون��ه��ب ث��روات��ه وكسر 
اإلرادة اليمنية يف الحرية واإلستقالل".

واعترب ما يقوم به العدوان يف املناطق املحتلة من تجويع ونشر الرعب وانعدام األمن 
وكرثة اإلغتياالت والزج بأعداد كبرة من املواطنن يف سجونه السرية، ممارسات إذالل 
وهمجية وط��غ��ي��ان..  الف��ت��اً إىل التعاطي املختلف ل��دول ال��ع��دوان عندما يخص الوضع 
ال���دول الغربية وال��ك��ي��ان الصهيوين، حيث ت��ك��ون ذليلة وخاضعة ومنبطحة رغ��م أنها 
تدرك أن الدول الغربية أصبحت يف وضعية تراجع وتقهقر مستمر أمام الصن وروسيا 
سواء عى الصعيد العسكري أو االقتصادي أو عى مستوى السياسات اإلسراتيجية 

يف املنطقة والعالم.
وأض���اف ال��ل��واء العاطفي "ك��م��ا ق��ال الشهيد ال��ق��ائ��د حسن ب��درال��دي��ن ال��ح��ويث، نحن 
يف زم��ن كشف ال��ح��ق��ائ��ق، وه��و م��ا ن���راه ي��وم��اً بعد ي��وم وع��ام��ا بعد آخ��ر يف ظ��ل ال��ع��دوان 
عى اليمن من تكشف األوراق واتضاح معالم السيناريوهات التآمرية الخفية، حيث 
أصبحت الصورة واضحة والقناعات متوفرة عى مختلف املستويات الوطنية واإلقليمية 
والدولية بأن الدولة اليمنية يف صنعاء وليست يف عدن وليست يف الرياض وال أبو ظبي".
وأش������ار إىل أن����ه "وف����ق����اً ل���ه���ذه ال����رؤي����ة ال���واق���ع���ي���ة أص���ب���ح ال��ج��م��ي��ع ي���رت���ب وض���ع���ه ال��خ��اص 
ب��ع��ض��ه��م ب���اإلن���س���ح���اب���ات وال���ب���ع���ض ب���ال���خ���روج ع��م��ا ي��س��م��ى "ال���ش���رع���ي���ة" وال���ب���ع���ض ذه��ب��وا 
إىل خ��ارج اليمن والبعض ع���ادوا لصف ال��وط��ن، والشعب وص��ل إىل قناعات تؤكد أن 

العدوان له أهداف ومرامٍ تستهدف اليمن كله دون استثناء".
ولفت إىل أن هناك معادلة وموازين مغايرة اليوم، والكيان الصهيوين لم يعد يمتلك 
القوة وتلك الحالة التي صورتها وسائل اإلع��الم الغربية، فهناك قلق ورع��ب وخوف 
يجتاح الكيان الصهيوين وأن كل ما قام ويقوم وسيقوم به هو صراع من أجل البقاء.

وأك����د وزي����ر ال���دف���اع أن ك��ل امل��ع��ط��ي��ات وال��ح��ق��ائ��ق واإلن����ج����ازات ع��ى األرض ال��ي��وم تبشر 
الشعب اليمني واألم��ة بنصر كبر وعظيم خالل املرحلة القادمة يف مختلف املسارات 

العسكرية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وغرها.
وك��ان حسن الجبن ألقى كلمة أك��د فيها ع��ى عظمة امل��ش��روع ال��ق��رآين ال��ذي أطلقه 
الشهيد القائد يف مرحلة حرجة كانت تهدف لسحق اإلسالم واملسلمن.. مجدداً الوالء 
والعهد للشهيد القائد بامليض يف درب الجهاد واالستشهاد ملواجهة الظاملن واملستكربين 

أمريكا وإسرائيل وعمالئهم.
فيما ألقى أبو قيس الوايي كلمة عن املناسبة أوضح فيها أهمية إحياء هذه املناسبة 
التي "تخص علماً من أعالم األمة ورمزاً من رموزها يف مرحلة كان الجميع فيها صامتاً 
فتكلم، وكاد فيها الحق أن يغيب فجاء الشهيد القائد بكلمة الحق ناطقا بكتاب الله 

عى قاعدة عن عى القرآن وعن عى الواقع".
وأك���د أن ت��ح��رك ال��س��ل��ط��ة إلي��ق��اف م��ش��روع ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ك���ان إلرض����اء أم��ري��ك��ا، التي 
ح��رص��ت ع��ى إس��ك��ات ص��وت��ه يف زم���ن ك��ان��ت األم����ة يف أم���س ال��ح��اج��ة إل���ي���ه.. الف��ت��اً إىل أن��ه 
برغم ما قامت به السلطات ل��وأد املشروع إال أن املسرة القرآنية ليست انتقامية وأن 

العداء لألمريكين واإلسرائيلين ومن كان تحت ركابهم.
تخلل الفعالية قصيدة للشاعر معاذ الجنيد، وأن��ش��ودة لفرقة أنصار الله، ونبذة 
تعريفية عن الشهيد القائد من إنتاج اإلعالم الحربي اُستعرض فيها حديث قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدرالدين الحويث عن الشهيد القائد رض��وان الله عليه وما حمله من 
مسؤولية يف مرحلة خ��ط��رة وحساسة تمر بها األم���ة، وب��ن��ى أم��ة تحركت ع��ى أس��اس 
مشروع الشهيد القرآين محققاً إنجازاً عظيماً لألمة بعظم املشروع نفسه وعظم ارتباطه 

واعتماده وتوكله عى الله سبحانه وتعاىل.

فيماالدفاعات اجلوية ُتسقط طائرة جتسسية أمريكية في مأرب

العميد سريع : دفاعاتنا اجلوية تسقط طائرة 
استطالع مقاتلة لسالح اجلو اإلماراتي في اجلوف

أسقطت الدفاعات الجوية، طائرة تجسسية أمريكية الصنع يف محافظة مأرب.
وأوضح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى سريع يف بيان، أن الدفاعات الجوية 
تمكنت م��ن إس��ق��اط ط��ائ��رة تجسسية م��ن ن��وع سكان إيغل )Scan Eagle(  أمريكية الصنع، 

بسالح مناسب .
وأش�������ار إىل أن إس����ق����اط ال���ط���ائ���رة ت����م أث����ن����اء ق��ي��ام��ه��ا ب���أع���م���ال ع���دائ���ي���ة يف أج�������واء م���دي���ري���ة ال��ج��وب��ة 
بمحافظة م���أرب. ويف نفس ذات السياق أسقطت ال��دف��اع��ات الجوية ط��ائ��رة استطالع مقاتلة 

تابعة لسالح الجو اإلمارايت يف محافظة الجوف.
وأوضح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى سريع يف بيان، أن الدفاعات الجوية 
أسقطت طائرة استطالع مقاتلة نوع MQ1 أمريكية الصنع تابعة لسالح الجو اإلمارايت. وأشار 

إىل أن إسقاط الطائرة جرى أثناء قيامها بمهام عدائية يف أجواء محافظة الجوف.
وأف�����اد ال��ع��م��ي��د س��ري��ع ب����أن ع��م��ل��ي��ة االس���ت���ه���داف ُن���ف���ذت ب���ص���اروخ أرض - ج���و م��ح��ي ال��ص��ن��ع لم 

يكشف عنه بعد.

قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي حتيي 
الذكرى السنوية للشهيد القائد 

املركز التنفيذي للتعامل مع االلغام يختتم دورة التوعية الطارئة مبحافظة مارب

العميد صفرة: العدوان استهدف 350 طنًا من املتفجرات وعشرات القنابل العنقودية مبنطقة التجميع

... ويختتم مشروع التوعية الطارئة مبحافظة احلديدة

متابعة: نبيل السياغي

 كشف مدير امل��رك��ز التنفيذي للتعامل 
م���������ع األل����������غ����������ام ال�����ع�����م�����ي�����د ع���������ي ص���������ف���������رة، أن 
مخلفات العدوان التي استهدفها طران 
ال��������ع��������دوان يف م���ن���ط���ق���ة ال���ت���ج���م���ي���ع ال���ت���اب���ع���ة 
للمركز يف بني مطر، بلغت 350 طنا من 

املتفجرات وعشرات القنابل العنقودية.
وأش������������ار ال����ع����م����ي����د ص�����ف�����رة خ��������الل اخ����ت����ت����ام 
دورة تدريبية بصنعاء للتوعية بمخاطر 
األل���غ���ام وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة وم��خ��ل��ف��ات 
ال��ح��روب وال��غ��ارات الجوية، للمشاركن 
وامل��������������ش��������������ارك��������������ات م������������ن امل������������دي������������ري������������ات امل��������ت��������أث��������رة 

وامل��س��ت��ه��دف��ة ب��ال��ت��وع��ي��ة يف م��ح��اف��ظ��ة م�����أرب، إىل أن اس���ت���ه���داف ط����ران ال���ع���دوان 
ملنطقة تجميع املخلفات أدى إىل تناثرها يف كافة املناطق املؤدية إىل العاصمة 
صنعاء. وأكد عى أهمية استمرار أنشطة التوعية بمخاطر القنابل العنقودية 
وغ��ره��ا م��ن مخلفات ال��ع��دوان يف امل��ن��اط��ق امل��ل��وث��ة.. الف��ت��ا إىل أن م��ه��ام وأنشطة 
املركز التنفيذي إنسانية بحتة وليس له أي صلة بالسياسة والصراع كما تروج 

له وسائل إعالم العدوان.
ف���ي���م���ا أك�������د وك����ي����ل م���ح���اف���ظ���ة م��������أرب ن����اج����ي امل������ص������ري، ع�����ى أه����م����ي����ة ال����ت����وع����ي����ة يف 

أوساط املدنين بمخاطر مخلفات الغارات 
والقنابل العنقودية املنتشرة يف مديريات 

املحافظة.
وحث الناشرين والناشرات عى إيصال 
ال���رس���ال���ة ال��ت��وع��وي��ة اإلن��س��ان��ي��ة إلن���ق���اذ ح��ي��اة 

املواطنن.
ف��ي��م��ا أش����اد م��دي��ر ف���رع م��ج��ل��س ال��ش��ؤون 
اإلنسانية ب��م��أرب ص��ال��ح ال��ش��ري��ف، ب��ال��دور 
اإلن�����س�����اين ل���ل���م���رك���ز ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل م��ن 
ع��دد الضحايا من خ��الل مشاريع التوعية 
ب����م����خ����اط����ر األل�������غ�������ام وال�����ق�����ن�����اب�����ل ال����ع����ن����ق����ودي����ة 
ومخلفات الحرب.. داعيا إىل االستمرار يف 
التوعية لتشمل كافة مديريات املحافظة.

هدفت الدورة التي نظمها عى مدى خمسة أيام، املركز التنفيذي للتعامل 
م��ع األل��غ��ام بالتنسيق م��ع املجلس األع��ى إلدارة ال��ش��ؤون اإلنسانية والسلطة 
املحلية باملحافظة بدعم من منظمة اليونيسف، إىل إكساب 30 ناشرا وناشرة 
وم����درب����اً، م���ع���ارف وخ�����ربات إلي���ص���ال رس���ائ���ل ال��ت��وع��ي��ة ب��م��دي��ري��ات م���ج���زر, ح��ري��ب 

القراميش, صرواح, رحبة وماهلية.
حضر االختتام نائب مدير املركز التنفيذي لشؤون التوعية والضحايا محمد 

العبديل.

م�����ن ج���ه���ة أخ�������رى اخ���ت���ت���م يف م���ح���اف���ظ���ة ال���ح���دي���دة 
مشروع التوعية الطارئة بمخاطر األلغام والقنابل 

العنقودية ومخلفات الحرب والغارات الجوية.
واستهدف املشروع، الذي نفذه املركز التنفيذي 
للتعامل مع األلغام بالتنسيق مع املجلس األعى 
إلدارة وت����ن����س����ي����ق ال��������ش��������ؤون اإلن������س������ان������ي������ة وال����س����ل����ط����ة 
امل��ح��ل��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة خ����الل ال���ف���رة 26 ي��ن��اي��ر حتى  
24 فرباير 2022م بدعم من منظمة اليونسيف، 
مديريات "ال��ح��ايل، ال��ج��راح��ي، التحيتا، الحوك، 
بيت الفقيه، باجل، زبيد، املراوعة، الدريهمي"، 
باعتبارها أكرث املديريات متأثرة بمخلفات العدوان.
ويف االخ�����ت�����ت�����ام، أش��������اد وك����ي����ل امل���ح���اف���ظ���ة ل���ش���ؤون 
الخدمات، محمد حلييص، بجهود املركز التنفيذي 
يف ت�����أم�����ن ف�������رص ال����ن����ج����اة ل���ل���م���واط���ن���ن م�����ن م���خ���اط���ر 
األلغام ومخلفات الحرب، رغم شحة اإلمكانيات.
ودع������ا ال���وك���ي���ل ح��ل��ي��يص ك���اف���ة امل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة 
إىل دع��م املركز من أج��ل أن يقوم ب��دوره املطلوب.. 
مشيداً بمنظمة اليونيسف الجهة الداعمة لفرق 

التوعية.
وأع���رب ع��ن أم��ل��ه يف ب��ذل امل��زي��د م��ن ال��ج��ه��ود، يف 

تطهر مخلفات الحرب من املناطق التي انسحب 
منها مرتزقة العدوان.

ف����ي����م����ا دع��������ا م�����دي�����ر م����ك����ت����ب ال�������ش�������ؤون االج����ت����م����اع����ي����ة 
وال������ع������م������ل يف امل�����ح�����اف�����ظ�����ة، ال������دك������ت������ور ع�����ب�����د ال����رح����م����ن 
ال����ص����اي����غ، ال���ج���م���ي���ع إىل ال����ت����ع����اون م����ن أج������ل ح��م��اي��ة 

السكان األبرياء من خطر تلك املخلفات.
ب������دوره، أف����اد م��ش��رف ال��ت��وع��ي��ة ال��ط��ارئ��ة بمخاطر 

مخلفات الحروب يف فرع املركز باملحافظة، أمن 
ال����ربح، ب���أن 110 آالف و801 م��واط��ن اس��ت��ف��ادوا 
م��ن ب��رن��ام��ج ال��ت��وع��ي��ة، منهم 3 آالف و444 نازحا 

ونازحة.
وث�����ّم�����ن ت�����ع�����اون ال����س����ل����ط����ات امل���ح���ل���ي���ة يف امل����دي����ري����ات 
امل���س���ت���ه���دف���ة، وح���رص���ه���ا ع����ى وص������ول ف�����رق ال��ت��وع��ي��ة 

إىل كافة املناطق املتضررة.

اختتام الدورة الـ 25 التأهيلية 
للعائدين إلى الصف الوطني

اخ����������ت����������ت����������م����������ت ق�����������������ي�����������������ادة امل�������ن�������ط�������ق�������ة 
ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة ال�����خ�����ام�����س�����ة ال�������������دورة 
ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ال����� 25 ل���ع���دد 57 من 
العائدين إىل الصف الوطني من 
م�����خ�����ت�����ل�����ف م���������واق���������ع وم�����ع�����س�����ك�����رات 

العدوان ومرتزقته.
ويف ح���ف���ل االخ����ت����ت����ام أك�����د م��دي��ر 
الكلية البحرية قائد لواء الدفاع 
ال����س����اح����ي ال������ل������واء ال�����رك�����ن م��ح��م��د 
ال���������ق���������ادري رف���������ض أب�������ن�������اء ال���ش���ع���ب 
ال������ي������م������ن������ي ل������ك������ل أش���������ك���������ال ال�����خ�����ن�����وع 

والتبعية للمحتل.
وأوض����������ح أن االن������ت������ص������ارات ال���ت���ي 
ت������ت������ح������ق������ق ك�����������ل ي���������������وم يف م����خ����ت����ل����ف 
ال������������ج������������ب������������ه������������ات، أف����������ش����������ل����������ت خ�����ط�����ط 
وم������ؤام������رات ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه 

يف احتالل اليمن ونهب ثرواته.
م���ن ج��ان��ب��ه أش����ار م��دي��ر م��دي��ري��ة 
امل��������ن��������ط��������ق��������ة  االس�����������������ت�����������������خ�����������������ب�����������������ارات يف 
ال����ع����س����ك����ري����ة ال�����خ�����ام�����س�����ة ال���ع���م���ي���د 
ري������اض ب���ل���ذي إىل أن ق������رار ال��ع��ف��و 
العام الصادر عن القيادة الثورية 
وامل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ى تجاه 
امل��������ت��������ورط��������ن يف ال������خ������ي������ان������ة ي������������أيت يف 
إط����������ار ال������ح������رص ع������ى ح����ق����ن دم������اء 

ال��ي��م��ن��ي��ن وت���ف���وي���ت ال���ف���رص���ة عى 
أعداء الوطن.

اىل ذل����ك ج����دد رئ���ي���س ع��م��ل��ي��ات 
امل��رك��ز الوطني للعائدين العميد 
رشاد اليمني الدعوة ملن ال يزالون 
يف ص����ف����وف ال�����ع�����دوان إىل اغ���ت���ن���ام 
فرصة العفو العام والعودة إىل 

مناطقهم بأمن وسالم.
ف��������ي��������م��������ا ع��������������رب ال��������ع��������م��������ي��������د ي�������وس�������ف 
ال����������خ����������ض����������م����������ي ق��������������ائ��������������د م�����������������ا ي������س������م������ى 
ب���ال���ل���واء ال����ث����اين ع����روب����ة ال������ذي ع���اد 
م�����ؤخ�����را إىل ال�����ص�����ف ال����وط����ن����ي ع��ن 
ال�����ش�����ك�����ر ل�����ل�����ق�����ي�����ادة ال����ع����س����ك����ري����ة يف 
ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة عى 
ح������س������ن ال������ت������ع������ام������ل واالس������ت������ق������ب������ال 
ال������������ذي ي����ج����س����د أص�������ال�������ة ال���ي���م���ن���ي���ن 

وتسامحهم.
ف���ي���م���ا ن����وه����ت ك���ل���م���ة امل����ش����ارك����ن 
يف ال���������������������������������������دورة ب������������م������������ا ت������������ل������������ق������������وه م������ن 
م�������ح�������اض�������رات ق�����ي�����م�����ة س�����اه�����م�����ت يف 
إعادة تأهيلهم، وتفنيد ادعاءات 
العدوان ومرتزقته التي يسعون 
م����ن خ���الل���ه���ا ل��ل��ت��غ��ري��ر ع����ى ب��ع��ض 
ال���ش���ب���اب وج����ره����م إىل م��ع��ارك��ه��م 

الخاسرة.

امل�����ق�����ات�����ل�����ون ف������ي ص���ف���وف 
ال�������������ع�������������دوان ت�������ب�������ني ل����ه����م 
أه�������داف ون����واي����ا ال��ت��ح��ال��ف  

االحتاللية 
امل���ع���ط���ي���ات واحل���ق���ائ���ق 
واإلجن������������������������������������ازات ع����ل����ى 
ال��ش��ع��ب  ت��ب��ش��ر  األرض 
بالنصر  واألم����ة  اليمني 

الكبير



ق��ب��ل أي����ام أزي����ح ال��س��ت��ار ع���ن م��ع��ل��وم��ات ت��ك��ش��ف ألول م��رة 
بشأن تلك الحرب وال���دور األم��ري��ي املباشر فيها السيما 
وال���������والي���������ات امل�����ت�����ح�����دة س����ب����ق وأن ق�����دم�����ت ن���ف���س���ه���ا ب���ع���ي���دة 
تماماً عن تلك األح��داث يف حني أن الوثائق تؤكد عكس 
ذل����ك ل���درج���ة ي��م��ك��ن م��ع��ه��ا ال���ق���ول أن ال���ح���رب األوىل عىل 
صعدة شهدت مشاركة أمريكية مباشرة لدرجة تباهي 
السفري األمريي بالدور األمريي الذي يعود له الفضل 
ك����م����ا ي�����ق�����ول ال����س����ف����ري يف ح����س����م ت����ل����ك ال�����ح�����رب ب���اس���ت���ش���ه���اد 
السيد حسني ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث فالسفري يف رس��ال��ة اىل 
الخارجية االمريكية ينتقد سلطة صالح يف نسب االنتصار 
لها والتقليل م��ن ال���دور األم��ري��ي فيما ج��رى وه��و بذلك 
يشري اىل الجزء الذي ظل غامضاً خالل السنوات املاضية 
ح��ول طبيعة ال���دور األم��ري��ي يف تلك ال��ح��روب وت��ح��دي��داً 
ال���ح���رب األوىل ب���ل إن ال��س��ف��ري ي��ت��ح��دث يف وث��ي��ق��ة كشفها 
وي��ك��ل��ي��ك��س ع���ن م��ق��ت��ل ال��س��ي��د ح��س��ني ب���در ال���دي���ن ال��ح��ويث 
بعد حصاره يف جرف سلمان ويؤكد أن الجنود املدربني 
من قبل األمريكيني هم من تولوا عملية االقتحام وهناك 
وث���ائ���ق أخ����رى ك��ش��ف ع��ن��ه��ا ت��ك��ش��ف ب��ع��ض��اً م���ن ال��ت��ح��رك��ات 
االمريكية قبل واثناء وبعد الحرب األوىل والدعم الكبري 
لسلطة صالح لحسم تلك الحرب وهنا نجد أن صالح يف 
رسالة بعث بها اىل الرئيس األمريي جورج بوش يعترب 
أنه ال يوجد خالف مع من أسماهم بالحوثيني سوى أنهم 
يعادون الواليات املتحدة ويرفعون شعار املوت ألمريكا. 

وثيقة : 
تؤكد وثيقة نشرها موقع ويكيليكس املوقف من السيد 
حسني بدر الدين الحويث فهذه الوثيقة تصفه ب� "املناهض 
للواليات املتحدة" وتتحدث ع��ن تفاصيل األي���ام األخ��رية 
ل����ل����ح����رب وإع�����������الن ال����س����ل����ط����ة ح���ي���ن���ه���ا يف ت������اري������خ 01س���ب���ت���م���رب 
4002م ان���ه���اء م���ا أس��م��ت��ه ب��ال��ت��م��رد ب��ع��د م��ق��ت��ل م���ا ي��ق��ارب 
ال��ف شخص خ��الل عشرة أسابيع وتشري الوثيقة اىل أن 
ال��س��ل��ط��ة أع�����ادت ن��ش��ر ال��ج��ي��ش يف ال��ش��م��ال ول��ي��س ه��ن��اك 
معلومات حول مصري من أسمتهم مؤيدو الحويث هل 
سيعيدون تجميع صفوفهم أم ال , وتشري الوثيقة اىل أن 
السيد حسني الحويث قىض بعد حصار استمر يومني وأن 
ق��وات من مكافحة اإلره��اب شاركت يف العملية السيما 

الهجوم عىل كهوف يف حيدان 
وي���ت���ب���اه���ي ال���س���ف���ري األم����ري����ي يف رس���ال���ت���ه ب���م���ا ح��ق��ق��ت��ه ت��ل��ك 
القوات من حسم للمعركة وهي القوات املدربة من قبل 

الواليات املتحدة االمريكية  
ال������وث������ي������ق������ة ع��������ب��������ارة ع��������ن رس��������ال��������ة ارس������ل������ه������ا ال������س������ف������ري ت������وم������اس 
ك��راج��ي��س��ي إىل ال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة وت��ك��ش��ف أن ن��ظ��ام 
ص����ال����ح ق���ل���ل م����ن ال��������دور األم�����ري�����ي يف ق���ت���ل ال�����ح�����ويث، رغ���م 

املساعدة املباشرة التي قدمتها أمريكا لتنفيذ العملية.
ي��ق��ول ال��س��ف��ري يف ال��رس��ال��ة : ق���اد ف��ري��ق م��ك��اف��ح��ة اإلره���اب 
املدرب من قبل حكومة الواليات املتحدة العملية ، مما 
أسفر عن مقتل الحويث وإطالق النار عىل عضو واحد من 
وحدة مكافحة اإلره��اب ، واثنني من أف��راد قوات األمن 

املركزي العادية. 
وت�����ح�����ت ع������ن������وان ” ال����ت����ق����ل����ي����ل م������ن دور م�����س�����اع�����دة ح���ك���وم���ة 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة يف م���ك���اف���ح���ة اإلره����������اب” ي���ق���ول ال��س��ف��ري 
األم���ري���ي: ص���رح وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��ل��ي��م��ي ل���� ن��ائ��ب رئ��ي��س 
ال��ب��ع��ث��ة األم��ري��ك��ي��ة يف ال��ي��م��ن أن ال���ق���ادة امل��ي��دان��ي��ني ن��س��ب��وا 

االنتصار مباشرة إىل التدريب األم��ري��ي . “ل��وال تدريبكم 
لوحدة األمن املركزي التي اقتحمت الكهف ، لكنا خسرنا 
أك��ر م��ن أرب��ع��ني ضحية.” وم��ع ذل��ك ، يف م��س��اء ي��وم 11 
سبتمرب ، تمت زيارة  امللحق العسكري للواليات املتحدة 
يف منزله من قبل ممثل دائرة املخابرات العسكرية الذي 
ط��ل��ب أن ي���ذه���ب ال��ف��ض��ل ال���ع���ام إلن���ه���اء ال����ص����راع ال���دم���وي 
ال���ط���وي���ل إىل وزارة ال�����دف�����اع ول����ي����س إىل وزارة ال���داخ���ل���ي���ة.. 
)ت��ع��ل��ي��ق: س��ي��ك��ون م��ن امل��ث��ري ل��اله��ت��م��ام م��ع��رف��ة م��ا إذا ك��ان 
صالح ، الذي حاول عالنية نشر مدحه ، سيعرتف بشكل 

خاص بدور املساعدة األمريكية. نهاية التعليق(.
تكشف رس��ال��ة السفري بصنعاء للخارجية حنق السفري 
م����ن ت��ق��ل��ي��ل س��ل��ط��ة ص���ال���ح م����ن ال�������دور األم����ري����ي يف ح��س��م 
م����ع����رك����ة ال�����ح�����رب األوىل ف����ق����د ج�������اء يف ن�����ص ال�����رس�����ال�����ة م��ن 
السفارة بصنعاء للخارجية االمريكية أن وزير الداخلية 
اليمنية أكد أن القادة يف امليدان نسبوا النصر يف املعركة 
مباشرة اىل ت��دري��ب وح���دات األم��ن امل��رك��زي فلوال تدريب 
ت��ل��ك ال��وح��دة ال��ت��ي اقتحمت ال��ك��ه��ف لكنا عانينا وال��ك��الم 

هنا لوزير الداخلية 
وت��ض��ي��ف ال��رس��ال��ة أن���ه يف م��س��اء ي���وم 11س��ب��ت��م��رب ويف لقاء 
مع رئيس االستخبارات العسكرية فقد طلب أن ينسب 
االن���ت���ص���ار ل�������وزارة ال����دف����اع ال��ي��م��ن��ي��ة ول���ي���س وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
, وي����ب����دو أن ال���س���ف���ري ه���ن���ا ي���ش���ري اىل ص�������راع ب����ني ال���داخ���ل���ي���ة 
والدفاع حول اىل من ينسب النصر العسكري يف الحرب 
ف��ك��ل األط�������راف امل���ش���ارك���ة ح���اول���ت ن��س��ب ذل����ك اىل نفسها 
ف��ال��داخ��ل��ي��ة ش���ارك���ت ب���وح���دة م���ن األم����ن امل���رك���زي وال���دف���اع 
تولت املعركة لكن عىل ما يبدو أنها لم تتمكن من الحسم 
م��ب��اش��رة اال ب��ع��د ت��دخ��ل وح�����دات ع��س��ك��ري��ة ع���دة , وي��ش��ري 
ال��س��ف��ري اىل أن ل���دي���ه ت���ق���اري���ر ح����ول م��ق��ت��ل 531 م���ن ق���وات 
االمن املركزي وأن هؤالء قتلوا كما قال بنريان صديقة. 

قبل ذلك نجد أن السفري يعلق حول الدور األمريي من 
خ��الل ال��ح��دي��ث ع��ن م��وق��ف رأس السلطة وت��ح��دي��داً عيل 
صالح حيث يتساءل السفري بالقول : سيكون من املثري 

م��ع��رف��ة م���ا إذا ك���ان ص��ال��ح س��ي��ع��رتف ب��ش��ك��ل خ���اص ب���دور 
املساعدة االمريكية. 

وتتحدث وثائق ويكليكس أن صالح اعلن رسمياً االنتصار 
وأش������اد ب���ق���ادة ع��س��ك��ري��ني وأم���ن���ي���ني م��ن��ه��م وزي������ري ال���دف���اع 
وال���داخ���ل���ي���ة وك���ذل���ك ق���ائ���د امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ش��م��ال��ي��ة 
الغربية عيل محسن األحمر وقائد القوات الجوية محمد 
ص��ال��ح وك��ذل��ك ق���وات االم���ن امل��رك��زي ورئ��ي��س��ه��ا ك��م��ا تقول 

الوثيقة يحيى صالح. 
وت���ش���ري ال��وث��ي��ق��ة اىل أن ال��ج��ي��ش ف��ش��ل يف ح��س��م امل��ع��رك��ة 
ب��ش��ك��ل س��ري��ع ع��ن��دم��ا ان��دل��ع��ت ال���ح���رب يف ي��ون��ي��و 4002م 
وه������ذا أدى اىل ص���دم���ة يف األج����ه����زة األم���ن���ي���ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
ل��ل��س��ل��ط��ة وت����ح����دث����ت ال���وث���ي���ق���ة ع�����ن ت�����ب�����ادل االت�����ه�����ام�����ات ب��ني 
ق�����ادة ال��س��ل��ط��ة يف ت��ل��ك ال���ف���رتة ح����ول أس���ب���اب ت���أخ���ر حسم 
املعركة وال��خ��الف��ات ب��ني وزاريت الداخلية وال��دف��اع بشأن 

التكتيكات امليدانية 
وتتطرق الرسالة اىل تفاصيل من بينها عدم وجود أصداء 
واس���ع���ه مل���ا أس���م���اه ال��س��ف��ري ب���� "ت��ع��ال��ي��م ال���ح���ويث" ل��ك��ن ع��اد 
ال���س���ف���ري وق��������ال أن ت����ح����رك ال���س���ي���د ح���س���ني ال�����ح�����ويث ح��ظ��ي 
ب��ب��ع��ض ال���دع���م ال��ش��ع��ب��ي ب��س��ب��ب م���ع���اداة أم��ري��ك��ا وك��ذل��ك 

املشاعر املناهضة للسلطة. 
وتكشف وثائق ويكليكس أيضاً أن خسائر الجيش باآلالف 
وأن املعلومات لدى الجانب األمريي تؤكد أن الجيش لم 
يكن مستعداً للمعركة وأن صالح ابلغ األمريكيني بذلك 
وط��ل��ب امل���س���اع���دة االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة واع�����رتف ل��ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة 

املركزية االمريكية بالتكلفة البشرية واملادية للحرب 
وتتحدث الرسالة أن الحرب أظهرت نقاط ضعف السلطة 
اليمنية ويمكن استغالل نقاط الضعف من قبل خصوم 
السلطة يف تلك الفرتة وهنا ال ينبغي رفض الطلبات التي 

قدمها صالح واملسؤولني اليمنيني حول املساعدة األمنية 
االم��ري��ك��ي��ة ف��ذل��ك ي��ن��درج ض��م��ن املصلحة االم��ري��ك��ي��ة التي 

تقوم عىل دعم النظام واستقراره. 
يف رسالة من صالح اىل بوش يف 71مارس 7002م يكشف 
فيها ص��ال��ح أن ال��خ��الف م��ع م��ن أس��م��اه��م بالحوثيني هو 
معاداتهم للواليات املتحدة االمريكية حيث يشرح صالح 
يف الرسالة جهود سلطته يف مكافحة ما يسمى باإلرهاب 
وأن ال��ي��م��ن ض����رب م���ث���ااًل ي��ح��ت��ذى ب���ه , ويف ال���رس���ال���ة ج��دد 
صالح االلتزام باالستمرار يف تلك الحرب ضمن مقدمات 
صالح للحديث يف رسالته عن الحروب عىل صعدة حيث 
ي��ص��ف أن��ص��ار ال��ل��ه ب��أن��ه��م ع��ن��اص��ر متطرفة وإره��اب��ي��ة تكرر 
ش���ع���ار "امل�������وت ألم���ري���ك���ا امل������وت إلس����رائ����ي����ل" وأن����ه����م ج��م��اع��ة 

معادية للواليات املتحدة. 
ص����ال����ح يف رس���ال���ت���ه ل����م ي���ن���ى أن ي���ض���ي���ف ال���ي���ه���ا ج��������زءاً م��ن 
أكاذيبه وتضليالته كالحديث عن إرتباط أنصار الله باالثنا 
عشرية وأن ه��ذه الجماعة تسعى اىل تصفية حسابات 

قديمة مع الواليات املتحدة واالضرار بمصالحها 
وي���ش���ري ص���ال���ح أن�����ه ال م��ش��ك��ل��ة ل��ل��ي��م��ن م����ع ان����ص����ار ال���ل���ه اال 
مل����وق����ف����ه����م م������ن ال��������والي��������ات امل�����ت�����ح�����دة وم����س����اع����ي����ه����م ل�����أض�����رار 

باملصالح االمريكية والعالقات اليمنية االمريكية 
وك�������ل ذل�������ك ك�������ان م����ق����دم����ة م�����ن ص����ال����ح ل���ط���ل���ب م����س����اع����دات 
مالية وعسكرية حيث يطلب وبشكل مخجل أن تطلب 
واشنطن من الدول الرية يف مجلس التعاون الخليجي 
ل����ت����ق����دم امل�����س�����اع�����دة ل���س���ل���ط���ت���ه م���ن���ه���ا م�����س�����اع�����دات ع���س���ك���ري���ة 
ت��ت��ض��م��ن 006ع����رب����ة م���درع���ة و002دب�����اب�����ة واس��ل��ح��ة أخ���رى 
تصل قيمتها اىل مليار دوالر , ويتذاىك صالح عىل بوش 
من خالل تقديم حلول لالستجابة لهذه املتطلبات كأن 
يقدم تلك األسلحة من املخازن االمريكية يف دول الخليج 
قبل أن يقدم نفسه يف موقع منفذ الحرب االمريكية عىل 

أعداء واشنطن وبالطبع يقصد هنا أنصار الله. 

نص من الرسالة:
نواجه آخر هذه املواجهات منذ العام 4002 من عناصر 
م��ت��ط��رف��ة وإره����اب����ي����ة ت���ك���رر ش���ع���ار “امل�������وت ألم���ري���ك���ا .. امل����وت 
إلسرائيل”. هذه ال���ع���ن���اص���ر م���دع���وم���ة م����ن ق���ب���ل ال����ق����وات 
املتطرفة املناوئة للواليات املتحدة ، وخاصة من ينتمون 
إىل ط�����ائ�����ف�����ة “اإلث��������ن��������ا ع������ش������ري������ة” ال������ت������ي ت����س����ع����ى إىل ت���ص���ف���ي���ة 
حسابات قديمة مع الواليات املتحدة األمريكية ، سواء 
يف العراق أو جنوب لبنان ، أو اليمن – ويف جميع املناطق 
ال����ت����ي ي���خ���ل���ق���ون ف���ي���ه���ا امل���ش���اك���ل وال����ف����ن م����ن أج�����ل اإلض�������رار 

بمصالح الواليات املتحدة واألمن القومي.
لقد زادت املواجهات مع هذه العناصر اإلرهابية التي ال 
مشكلة لليمن معهم إال يف ع��داوت��ه��م ل��ل��والي��ات املتحدة 
األم�����ري�����ك�����ي�����ة وم����س����اع����ي����ه����م ل�������إض�������رار ب����امل����ص����ال����ح األم����ري����ك����ي����ة 
والعالقات اليمنية األمريكية ، من األع��ب��اء عىل بلدنا ، 
ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن م����وارد اق��ت��ص��ادي��ة م���ح���دودة. ان��ط��الق��ا من 
عالقات الصداقة والشراكة القوية واملتطورة ، ونتيجة 
لظروفنا االق��ت��ص��ادي��ة الصعبة ، نتطلع إىل مساعدتكم 
س������واء م���ب���اش���رة م����ن ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة أو م��ن 
خالل إقناع أصدقائها وخاصة الدول الخليجية املجاورة. 

م�����ج�����ل�����س ال��������ت��������ع��������اون – وت���������ح���������دي���������داً امل����م����ل����ك����ة 
ال���ع���رب���ي���ة ال����س����ع����ودي����ة واإلم�������������ارات ال���ع���رب���ي���ة 
املتحدة وقطر. نحن بحاجة ماسة إىل 006 

  صراع بني الداخلية 
والدفاع حول من يقف 

خلف حسم املعركة ووزير 
داخلية السلطة : القادة 

امليدانيون نسبوا االنتصار 
مباشرة إلى التدريب 
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تفاصيــــــــــــل ومعلــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــات تنشر ألول مرة

 صالح في رسالة الى بوش : ال مشكلة لليمن مع »احلوثيني« إال في عداوتهم للواليات املتحدة األمريكية ومساعيهم لإلضرار باملصالح األمريكية 
السفير األمريكي في رسالته يصف احلوثي بـ املناهض للواليات املتحدة االمريكية ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتقد التقليل من دور واشنطن في حسم احلرب األولى على صعدة 

 من الالفت أن يتم الكشف عن أسرار الحرب األوىل عىل صعدة بعد ما يقارب العقدين من تلك الحرب والتي يعرتف الكثري بأنه تعرض للتضليل بشأن أسبابها وتفاصيلها وتداعياتها 
السيما والسلطة يف تلك الفرتة كانت هي من تتحكم بالجهاز اإلعالمي للدولة وال يوجد وسيلة إعالمية تكشف حقيقة ما جرى يف ظل تعمد السلطة حينها عىل نشر روايتها التي صاغتها بما 

يخدم أهدافها , ويف الحقيقة أن السلطة يف تلك الفرتة كانت تعترب حربها الظاملة عىل منطقة حيدان ومران تحديداً جزءاً من دورها يف تنفيذ السياسة األمريكية القائمة عىل محاربة ما يسمى 
باإلرهاب قبل أن نجد بصمات األمريي واضحة يف هذه الحرب التي أنتهت باستشهاد السيد حسني بدر الدين الحويث )سبتمرب 2004م( بعد أسابيع من املواجهات دفعت فيها السلطة باآلالف 

من الجنود مدججني باألسلحة الثقيلة والخفيفة واملتوسطة ناهيك عن مشاركة الطريان االستطالعي والحربي. 

وثـــــــائق أخـــــرى : 
  ستة أيام تفصل بني عودة 

صالح من واشنطن وإعالن 
احلرب على صعدة يونيو 

2004م 
  زيارة قائد عسكري أمريكي 
الى صنعاء ولقائه بوزير الدفاع 

  عندما عجزت السلطة عن 
حسم املعركة جلأت الى القوات 

املدربة من قبل األمريكيني 
وطلبت املزيد من املساعدة 

  رسالة قائد القوات املركزية 
االمريكية تتضمن الشكر لصالح 

على قتل السيد حسني احلوثي 
والتهنئة باالنتصار في املعركة

 منح بوش الضوء األخضر 
لقواته بتنفيذ استطالع جوي 

فوق صعدة وتزويد السلطة 
اليمنية بالنتائج 

بعد ما يقــــــارب العقدين من استشهاده وثائق خطيرة تكشف الـدور األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريكـي فــي تصفيــــــــــة السيــــد حســـــــــني احلـــــوثي وحسم معركة 2004م 



ع��رب��ة م��درع��ة و 002 دب��اب��ة وأس��ل��ح��ة وم���ع���دات عسكرية 
أخ����رى ت��ك��ل��ف ح����وايل م��ل��ي��ار دوالر أم���ري���ي. وي��م��ك��ن ع��رض 
ب��ع��ض األس���ل���ح���ة وامل����ع����دات م���ن امل���خ���زون���ات امل���ت���وف���رة ل��دى 
دول الجوار الصديقة ، باعتبار أن تأثري األعمال اإلرهابية 
ضد اليمن ينعكس عىل دول املنطقة. هذا باإلضافة إىل 
أن ال��ي��م��ن ، األم�����ن ه���و ج����زء ال ي��ت��ج��زأ م���ن أم����ن امل��ن��ط��ق��ة ، 

والواليات املتحدة األمريكية ، والعالم

الدور األمرييك يف الحرب األوىل :    
ك�����ش�����ف�����ت وث��������ائ��������ق س��������ري��������ة، ع��������ن ال������ت������ح������ض������ريات وامل�������ش�������ارك�������ة 
العسكرية املباشرة ألمريكا يف الحرب عىل الشهيد القائد 
حسني بدر الدين الحويث والحروب الظاملة عىل محافظة 

صعدة بدًء من يونيو 4002م.
وأوض��ح��ت ال��وث��ائ��ق ال��س��ري��ة، م���دى التنسيق ل��زي��ارة قائد 
القوات األمريكية يف منطقة القرن اإلفريقي لليمن ولقائه 
بقادة وزاريت الدفاع والداخلية بالعاصمة صنعاء خالل 

الحرب األوىل عىل الشهيد القائد.
وع�����رض�����ت ال�����وث�����ائ�����ق، م����ح����ض����راً الج����ت����م����اع ال���ل���ج���ن���ة األم���ن���ي���ة 
ال��ع��ل��ي��ا، امل��ت��ض��م��ن ال��ت��وج��ي��ه ب��ال��ق��ض��اء ع���ىل امل���ج���اه���دي���ن يف 
بعض مناطق ص��ع��دة خ��الل 27 س��اع��ة قبل وص���ول قائد 

القوات املركزية األمريكية إىل اليمن بأيام.
كما كشفت ال��وث��ائ��ق، معلومات بطلب وزي���ر الخارجية 

اليمني، م��ن إيطاليا بتقديم ال��دع��م للحرب ع��ىل السيد 
حسني ب��در الدين الحويث أس��وة بفرنسا وأمريكا، وكذا 
رس���ال���ة ش��ك��ر م��وج��ه��ة م���ن ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة األم��ري��ك��ي��ة يشكر 
فيها عيل عبدالله صالح عىل قتل الشهيد القائد ودعوته 

إىل استمرار التعاون املشرتك بينهما.
فيما ييل نص الوثائق:

1- وث��ي��ق��ة س���ري���ة م���ن دائ������رة االس���ت���خ���ب���ارات ال��ع��س��ك��ري��ة يف 
تاريخ 4002/8/11م

2- وثيقة وزارة الدفاع مركز القيادة والسيطرة .. محضر 
اجتماع بتاريخ 4002/8/61م

3- وث��ي��ق��ة محضر ل��ق��اء وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اليمنية بالسفري 
اإليطايل بتاريخ 4002/7/6م

4 – رسالة شكر من قائد القيادة املركزية األمريكية لعيل 
عبدالله صالح بتاريخ 4002/9/01م

وثائق سرية:
أم���ري���ك���ا ق������ادت ال����ح����رب ع����ىل ال���ش���ه���ي���د ال���س���ي���د ح���س���ني ب���در 

الدين الحويث
ب���داي���ة ال���ح���رب ع���ىل ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د .. يف ال����� 81 م���ن ي��ون��ي��و 
حزيران 4002/م ، بدأ عيل صالح شن الحرب األوىل عىل 
صعده التي استهدفت الشهيد القائد وبمشاركة الطريان 
والدبابات واملدفعية وعشرات األلوية العسكرية واآلالف 

من املقاتلني البشمركة “مجندين من خارج الجيش”.
التحضريات للحرب يف أمريكا :

ت��م��ت ال���ت���ح���ض���ريات ل��ل��ح��رب يف واش���ن���ط���ن ب���ني ال��رئ��ي��س��ني” 
ب��������وش، ع�����يل ع����ب����دال����ل����ه ص������ال������ح”، خ�������الل زي����������ارة الف����ت����ة ق����ام 
ب��ه��ا األخ����ري إىل أم��ري��ك��ا وال��ت��ق��ى ال��رئ��ي��س األم���ري���ي “ج���ورج 
بوش ونائبه ديك تشيني“، وكولن باول وزير الخارجية 
ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع واملسؤولني يف ال� يس آي 

إيه أو ال� إف بي آي.
ب���ع���د ع�����ودت�����ه يف 31 ي���ون���ي���و م�����ن ال�����ع�����ام 4002م، ب������دأ ع��يل 
صالح بشن الحرب عىل الشهيد السيد حسني بدر الدين 
ال��ح��ويث “ال��ح��رب األوىل ع��ىل ص��ع��دة” التي ب��دأت ي��وم 91 

يونيو 4002، أي بعد ستة أيام من عودته من أمريكا.
املشاركة األمريكية املباشرة يف الحرب:

يف بداية األمر اعتقد األمريكيون بأن عيل عبدالله صالح 
ق�����ادر ع���ىل ح��س��م امل���ع���رك���ة وال���ق���ض���اء ع���ىل ال��ش��ه��ي��د ال��س��ي��د 
ح���س���ني ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث يف غ����ض����ون أس����اب����ي����ع، ف��ظ��ل��وا 

بمنأى عن إظهار أي دور أمريي يف املعركة.
ف������ش������ل ال�������ن�������ظ�������ام ال�����ع�����م�����ي�����ل يف ح������س������م امل�������ع�������رك�������ة م������م������ا دف������ع 
ب����األم����ري����ك����ي����ني إىل ال����ت����دخ����ل امل�����ب�����اش�����ر، وب����ع����د ش����ه����ري����ن م��ن 
ش���ن ال���ح���رب وص����ل ق���ائ���د ال���ق���ي���ادة امل���رك���زي���ة األم��ري��ك��ي��ة إىل 
ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ب��ه��دف م��س��اع��دة ال��ن��ظ��ام العميل عىل 

حسم املعركة.
تكشف وثيقة سرية من دائرة االستخبارات العسكرية يف 
صنعاء أن الجرنال أبو زيد قائد القوات املركزية األمريكية 
قام بزيارة غري معلنة لقيادة القرن األفريقي بتاريخ 8/9 

/ 4002م ، وغادرها بنفس اليوم إىل جهة غري معلنة.
وتكشف الوثيقة نفسها بأن الجرنال سمويل هالن، قائد 

ال����ق����وات األم���ري���ك���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة ال����ق����رن األف���ري���ق���ي س��ي��ق��وم 
بزيارة إىل اليمن خالل الفرتة 12-22 / 8 / 4002م سيلتقي 
ف��ي��ه��ا ق���ي���ادات وزارة ال���دف���اع ووزارة ال��داخ��ل��ي��ة بالعاصمة 

صنعاء.
وقبل تلك الزيارة وحرصاً  من النظام عىل تحقيق انتصار 
قبل وصول القائد األمريي كشفت وثيقة ل��وزارة الدفاع 
م����رك����ز ال�����ق�����ي�����ادة وال����س����ي����ط����رة ب����ت����اري����خ 4002/8/61م ورق�����م 
)752105( تحت عنوان سري جداً تتضمن محضر اجتماع 
للجنة األمنية العليا ملناقشة نتائج اللقاء مع قائد املنطقة 
العسكرية الشمالية ومحافظ صعدة وبعد نقاش أكدوا 
ع���ىل اس��ت��ك��م��ال م���ا أس���م���وه ت��ن��ف��ي��ذ م��ه��م��ة ت��ص��ف��ي��ة ال��ح��ي��وب 
امل��ت��ب��ق��ي��ة ل��ل��م��ت��م��ردي��ن خ���الل 27 س��اع��ة يف امل��ن��اط��ق س��ل��م��ان / 
قرعني/ الِجِني / الجميمة / كنية وكذلك إرسال سرية من 
مكافحة اإلرهاب يف صعدة مع طائرات "هيل" لتنفيذ أي 
مهمة طارئة وبالنظر إىل تاريخ االجتماع يوم 4002/8/51م 
وتاريخ وصول قائد القوات املركزية األمريكية يوم 12 – 22 
/4002/8م، ف��إن سلطة صنعاء ح��اول��ت أن ت��ح��رز تقدماً 

ونصراً قبل وصول القائد األمريي بيومني.
يف وثيقة أخرى تتضمن محضر لقاء بني وزير الخارجية 
اليمني وال��س��ف��ري اإلي��ط��ايل ب��ت��اري��خ 4002/7/6م وتتضمن 
ط����ل����ب دع�������م إي�����ط�����ايل ل����ل����ح����رب ع�����ىل ال����س����ي����د ح����س����ني داع�����ي�����اً  
إي��ط��ال��ي��ا ل��ت��ح��ذو ح���ذو ف��رن��س��ا وام��ري��ك��ا يف ال���دع���م، وت��ق��ول 

الوثيقة ..
“وأش���������������ار األخ ال��������وزي��������ر … إىل أن���������ه ي�����ت�����ق�����دم إىل ال����ح����ك����وم����ة 
اإلي���ط���ال���ي���ة ل���ل���ح���ص���ول ع����ىل س�������رتات واق����ي����ة ض����د ال����رص����اص 
لحماية الجنود، مشريا إىل أن الحكومة “اليمنية” تلقت 
ال��دع��م م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة وف��رن��س��ا وبعض 

الدول العربية”.
شكر أمريي لعيل صالح عىل قتل الشهيد القائد السيد 
ح����س����ني ب�������در ال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث ل����ي����دل����ل ع�����ىل والئ��������ه وإن�����ج�����ازه 
ل��ل��م��ه��م��ة ال���ت���ي ك���ل���ف ب���ه���ا م����ن ق���ب���ل األم���ري���ك���ي���ني ح�����دد ع��يل 
ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح ي���وم ال��ع��اش��ر م��ن سبتمرب 4002 أي قبل 
م��وع��د ال��ذك��رى الثالثة ألح���داث 11 سبتمرب ب��ي��وم واح��د، 
أع����ل����ن ع�����يل ع����ب����دال����ل����ه ص����ال����ح ت���م���ك���ن���ه م�����ن ال���ش���ه���ي���د ال���س���ي���د 

حسني بدر الدين الحويث وقتله يف منطقة سلمان.
ويف نفس اليوم وجه قائد القوات املركزية األمريكية جون 
أب����ي زي�����د، ش���ك���ره ل��ع��يل ع��ب��دال��ل��ه ص���ال���ح ع���ىل ق��ت��ل ال��س��ي��د 
حسني بدر الدين الحويث، وتهنئته بما قال إنه انتصار.

ويف ال��رس��ال��ة امل��وج��ه��ة ب��ت��اري��خ 01 سبتمرب 4002م، “م��ن 
ج��ون أب��و زي��د قائد القوات املركزية األمريكية إىل العزيز 
صاحب الفخامة عيل عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة”، ق���������ال ف����ي����ه����ا ” أه����ن����ئ����ك����م وأه�������ن�������ئ ق�����وات�����ك�����م ع���ىل 
ان����ت����ص����ارك����م ع������ىل امل����ت����م����رد ال������ح������ويث، إن ال�����ق�����ي�����ادة امل����رك����زي����ة 
األمريكية تتطلع إىل استمرار التعاون املشرتك بيننا ألنكم 
ت���س���اع���دون ع���ىل إح�����الل االس���ت���ق���رار يف امل��ن��ط��ق��ة م���ع أس��م��ى 

آيات التقدير واالعتبار”.

صحيفة الثورة 
يف ه���ذا ال��ج��زء م��ن سلسلة ال��وث��ائ��ق ال��س��ري��ة ي��ظ��ه��ر ال���دور 

األم���ري���ي يف امل���ش���ارك���ة ال��ج��وي��ة م���ن خ����الل ط���ائ���رات 
االس�������ت�������ط�������الع وال���������رص���������د ال�������ت�������ي ش��������ارك��������ت يف ال�����ح�����رب 
األوىل عىل السيد حسني ب��در الدين ال��ح��ويث، ثم 
استمر وزاد كثافة خالل الحروب الثانية والثالثة 

والرابعة والخامسة والسادسة عىل صعدة.
ويف ال��وث��ي��ق��ة – ال��ت��ي ت��ح��م��ل رق���م )326(، وت��اري��خ 
13 /01 /4002م – نجد تفاصيل تسليم أمريكا 

لخرائط جوية لصعدة.
كما ورد يف الوثيقة أنه »يف يوم 52 /01/ 4002م 

ق��������ام م����س����اع����د امل����ل����ح����ق ال����ع����س����ك����ري األم�������ري�������ي ل��������دى ب����الدن����ا 
ب��إي��ص��ال ال��خ��رائ��ط ال��ت��ي طلبها األخ/ رئ��ي��س هيئة األرك���ان 
العامة الخاصة بمنطقة صعدة إىل دائرة االستخبارات 
العسكرية العامة وعددها )91( خريطة خاصة ببعض 
مناطق م/ صعدة«، واىل ذلك أن الواليات املتحدة تود أن 
تساعد وزارة الدفاع اليمنية بتصوير املناطق الجديدة التي 
ترغب بتصويرها باستخدام طائرة االستطالع األمريكية 
نوع )ي��و-2(، وأن الصور الجديدة ستكون أوض��ح وذات 
م�����ق�����ي�����اس رس���������م أك������������رب، وط������ل������ب ت�����ح�����دي�����د أك���������ر م�������ن م���ائ���ت���ي 
م��ن��ط��ق��ة؛ ألن ذل���ك س��ي��ك��ون أف��ض��ل م���ن ن��اح��ي��ة التكاليف 
عند القيام بتصويرها مرة واحدة )عىل أن يكون الرد يف 

أقرب وقت ممكن(.
وم���������رف���������ق ب������ال������وث������ي������ق������ة، ت������ق������ري������ر م���������ن دائ�����������������رة االس�������ت�������خ�������ب�������ارات 
ال��ع��س��ك��ري��ة، م��رج��ع 9133 ت���اري���خ 03 /01/ 4002م، من 
ض���اب���ط االرت����ب����اط يف ج��ي��ب��ويت ع���ن ق���ي���ام ال����ج����رنال/ س��م��وي��ل 
هيلند ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة امل��ش��رتك��ة األم��ري��ك��ي��ة بمنطقة ال��ق��رن 
األف����ري����ق����ي ب�����زي�����ارة ص���ن���ع���اء ب���ت���اري���خ 2/ 11/ 4002م ل��ع��دة 
س���اع���ات ي���ج���ري خ��الل��ه��ا م���ق���اب���الت يف ال���س���ف���ارة األم��ري��ك��ي��ة 

بصنعاء.

إعادة تصوير مناطق يف صعدة
وثيقة أخرى برقم )056( وتاريخ 8/ 2/ 5002م، تكشف يف 
تفاصيلها ملخصاً ملحضر لقاء وزير الدفاع ورئيس هيئة 
األركان مع قائد القيادة املركزية األمريكية حول تدريب 
ال���ق���وات ال��ي��م��ن��ي��ة، وط��ل��ب ال��ج��ان��ب ال��ي��م��ن��ي إع�����ادة تصوير 

مناطق صعدة بطائرات االستطالع األمريي.
جاء يف الوثيقة، الصادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية، 
مرجع )9901( تاريخ 1/ 2/ 5002م، بتاريخ 13 /1/ 5002م 
رفع األخ/ رئيس هيئة األركان العامة برسالة إىل املكتب 
أرف��ق بها ص��ورة من محضر لقائه واألخ وزي��ر الدفاع مع 
الجرنال جون أبوزيد -قائد القيادة املركزية األمريكية يوم 

4 يناير 5002م.
وك���������ان م������ن أه�������م م������ا ط�����رح�����ه ال�����ق�����ائ�����د األم�������ري�������ي يف ال����ل����ق����اء: 
ب��خ��ص��وص ط��ل��ب ب��الدن��ا ل��ل��ق��ي��ام ب��اس��ت��ط��الع ج���وي أم��ري��ي 
إبان مشكلة الحويث، فإنه أفاد بأنه قد تحدث شخصياً 
مع الرئيس بوش بشأن ذلك وحصل عىل املوافقة بذلك.
- األخ/ ال����وزي����ر »وزي������ر ال����دف����اع ال��ي��م��ن��ي ح��ي��ن��ه��ا« أوض�����ح أن 
ال��ج��ان��ب ال��ي��م��ن��ي ال ي����زال ي��ري��د أن ي��ت��م ه���ذا األم����ر بالنسبة 
لوضع الخرائط لبعض املناطق، وسيحدد املناطق التي 

يريد وضع خرائط لها.

 

أنه جرى ي���ض���ي���ف األخ/ رئ����ي����س ه���ي���ئ���ة األرك����������ان ال���ع���ام���ة 
ت��ص��وي��ر ع����دد م���ن امل��ن��اط��ق ب��ن��وع��ني م���ن ال���ط���ائ���رات، وم��ن��ه��ا 

تحديدا املناطق الخطرة.
وي����ق����ول رئ����ي����س ه���ي���ئ���ة األرك�����������ان: وق������د ت��س��ل��م��ن��ا م����ن امل��ل��ح��ق 
العسكري خرائط لصعدة وديسكات غري أننا لم نستطع 
ت��ح��وي��ل��ه��ا إىل خ���رائ���ط، ل��ذل��ك ف��ن��ح��ن ن��ح��ت��اج إىل ال��خ��رائ��ط 

مع صورها.

طائرات أمريكية يف صعدة

ويف وث���ي���ق���ة ث���ال���ث���ة ب���رق���م )355(، وت�����اري�����خ 6/ 7/ 9002م، 
والتي موضوعها محضر لقاء نائب رئيس الوزراء بسفري 
أوروب���ي، يؤكد نائب رئيس ال���وزراء اليمني حينذاك عن 
وج���ود ط��ائ��رات أمريكية يف ص��ع��دة ت��ق��وم باملسح الجوي 
وت�����ص�����وي�����ر ال�������خ�������رائ�������ط، ك���������ان ال����ت����ح����ض����ري ح�����ي�����ن�����ذاك ل���ل���ح���رب 

السادسة عىل صعدة.
لم يقتصر األمر عىل الطائرات األمريكية يف انتهاك أجواء 

البالد، إذ كانت هناك طائرات أخرى أجنبية..
ويف ه����ذا ال���س���ي���اق، ن���ائ���ب رئ���ي���س ال�������وزراء ال��ي��م��ن��ي ي��ت��ح��دث 
ل��ل��س��ف��ري األمل������اين ع���ن اخ���ت���ط���اف األمل������ان يف ص���ع���دة وي��ض��ي��ف 
»ط��ل��ب��ن��ا م���ن ال��ج��ان��ب األمل������اين امل���س���اع���دة، وق���ام���ت ال��ط��ائ��رة 
األمل�����ان�����ي�����ة ب����ال����ت����ص����وي����ر، وه����ن����ا أس����������أل: ه�����ل ُس����ل����م����ت ال���ن���ت���ائ���ج 

للفريق األمني لالستفادة منها؟.
ي���ج���ي���ب ال����س����ف����ري: ن����ع����م ُس����ل����م����ت ق����ب����ل ع�����ش�����رة أي���������ام ل���أم���ن 

القومي ووزير الداخلية.
يضيف نائب رئيس الوزراء: »هناك طائرة أمريكية سوف 
تصل لتنفيذ بعض املهام املتعلقة باملوضوع، وهذا ربما 
ي��س��اع��دن��ا يف ك��ث��ري م���ن األش���ي���اء ال��ت��ي ن��ق��وم ب��ه��ا، وال��وض��ع 

يستدعي وجود تعاون إضايف من الجانب األملاين".
ومباشرة، ما أن نشر املركز اإلعالمي ألنصار الله الوثائق 
ح���ت���ى ق����ام����ت إدارة ت����وي����رت ب���غ���ل���ق ح����س����اب امل�����رك�����ز، ل��ي��ت��أك��د 

مستوى التورط األمريي يف املؤامرة عىل اليمن.
فيما تؤكد الوثائق – بصورة واضحة وبما ال ي��دع مجااًل 
ل��ل��ش��ك – أن أم��ري��ك��ا ك��ان��ت وال زال����ت ت��ف��ت��ك ب��ال��ي��م��ن أرض����اً 
وإن����س����ان����اً وت���ث���ري ال���ف���ن وت���ع���ت���دي ع����ىل ال��ي��م��ن��ي��ني إن ب��ش��ك��ل 
م��ب��اش��ر أو ع��رب أذرع���ه���ا وع��م��الئ��ه��ا، وك���ان ل��ه��ا ال��ي��د ال��ط��وىل 
يف ال��ح��رب األوىل ع��ىل الشهيد ال��ق��ائ��د ورف��اق��ه ب��ه��دف وأد 
املشروع القرآين، كما هي اليوم لها اليد الطوىل يف قتل 

الشعب اليمني وحصاره.
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  السفير يتباهى بأن 
القوات املدربة من قبل 

الواليات املتحدة هي 
من اقتحمت الكهف في 

حيدان 
  السفير يتساءل هل 

سيعترف صالح بدور 
املساعدة األمريكية في 

حسم املعركة؟ 

السفير األمريكي في رسالته يصف احلوثي بـ املناهض للواليات املتحدة االمريكية ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتقد التقليل من دور واشنطن في حسم احلرب األولى على صعدة 

بعد ما يقــــــارب العقدين من استشهاده وثائق خطيرة تكشف الـدور األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريكـي فــي تصفيــــــــــة السيــــد حســـــــــني احلـــــوثي وحسم معركة 2004م 
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م�����ج�����رم�����ون وق�����ت�����ل�����ة ب�����ل�����ب�����اس اإلن������س������ان������ّي������ة، ش�����ي�����اط�����ن ي�����ق�����ّدم�����ون 
، س����ّف����اح����ون ي���ن���ش���دون ال���ح���ي���اة ع��ى  أن���ف���س���ه���م ب����ث����وٍب م������ائ������ٍيّ
اشاء شعبهم، عبيد يتسّولون سيادتهم من الّرياض وأبو 
وظبي، مرتزقون فاق توّحشهم توّحش االحتال الفرنيس 
وارتكابه املجازر بحّق الجزائرين عام 1830 ومجازر االحتال 
اإليطايل لليبيا عام 1911 ، إّنهم )حكومة الباط امللي( التي 
تديرها الّرياض وأبو ظبي كأحجار الّشطرنج. تلك املجموعة 
من املنتفعن واملستثمرين بدماء الّشعب اليمنّي عى مدى 
سبع سنوات من العدوان الفاشل الذي لم ولن يحّقق لهم 
وال ألسيادهم أي إنجاز، ولم يجنوا سوى الخيبة تلو الخيبة 
حّتى أصبحوا عاجزين عن امتاك قرارهم أو الّتحّل بجزٍء 
م����ن ال����ك����رام����ة ال���ت���ي ج���������ّردوا م���ن���ه���ا. س����ن����وات س���ب���ع ل����م ي��ح��ّق��ق��وا 
خالها إاّل الفشل الّنوعي عى كاّفة املستويات بدأ من الفشل 
ال��ع��س��ك��رّي واألم���ن���ي وال���ه���زائ���م ال���ك���رى ال��ت��ي م��ن��ي��وا ب��ه��ا م����روراً 
بالهزيمة اإلنسانّية لعدم امتاكهم ال��ق��رار بتحييد املدنين 
يف ال�����ع�����دوان  ب���ل أّي�������دوا ذل����ك وص������واًل إىل ه��زي��م��ت��ه��م ب��ال��ك��ل��م��ة 
وال���ّص���ورة، هزيمة أق���ّر بها بشكٍل واض���ٍح وص��ري��ٍح م��ا يسّمى 
بوزير الخارجّية أحمد عوض بن مبارك من خال مراسلته 
ل��وزي��ر ال��ّداخ��ل��ي��ة ال��ّل��ب��ن��ايّن ب��ّس��ام م��ول��وي ع��ر وزارة ال��خ��ارج��ّي��ة 
ال��ّل��ب��ن��ان��ّي��ة ي��ب��ل��غ يف م��ض��م��ون��ه��ا ع���ن ق���ي���ام )ال���ح���وث���ّي���ن( ب��أع��م��ال 
عدائّية وتحريضّية من داخل األرايض الّلبنانّية، من خال بّث 
قناَت املسرية والّساحات، من دون تراخيَص قانونّيٍة ونظًرا ملا 
قد يشّكل ذلك من عرقلٍة للجهود الرسمّية من أجل تعزيز 
العاقات مع الّدول العربّية، وتعّرض لسيادة تلك الّدول، 
من خال مخالفة القوانن الّدولّية وميثاق )جامعة الّدول 
العربّية( سارع وزير داخلّية)الّسيادي( يف لبنان بّسام املولوي 
إىل ال���ّت���ح���ّرك ال����ف����وري م���ن خ����ال إرس����ال����ه ك��ت��اب��ن إىل ك����ّل من 
املديرّية العاّمة لقوى األمن الداخل واملديرّية العاّمة لألمن 
العام، إلجراء االستقصاءات الّازمة وجمع املعلومات حول 
مشّغل القناتن ومتّويل إدارتيهما وأماكن ووسائط بّثهما؛ 
بغية اّتخاذ اإلج���راءات اإلدارّي���ة والفنّية والقانونّية الّازمة. 

رسالٌة تحمل يف مضمونها دالالٍت كثريًة أبرزها ما يل:
1 – تؤّشر الّرسالة إىل مستوى الّتنسيق األمنّي والعسكرّي 
والّسيايّس واإلعامّي بن الّرياض ومرتزقتها يف لبنان واليمن.
2 – وق��اح��ة ال��خ��ط��اب يف ال��ّرس��ال��ة ال��ت��ي خ��ّط��ه��ا م��ج��رم ال��ح��رب 
أح���م���د ب����ن م����ب����ارك ال���ت���ي ي���ت���ح���ّدث ف��ي��ه��ا ع����ن ق���ي���ام )ال���ح���وث���ي���ن( 
يف ل����ب����ن����ان ب�����أع�����م�����اٍل ع������دائ������ّي������ٍة وت����ح����ري����ض����ّي����ٍة ع������ر ق�����ن�����ات امل����س����رية 

والّساحات.
3 – ال���ح���دي���ث يف ال���ّرس���ال���ة ع���ن ق���ان���ون���ّي���ة ال���ق���ن���وات واخ���راق���ه���ا 

للقوانن الّدولّية وميثاق )جامعة الّدول العربّية(.
4 – محاولة تحقيق هدفن من خ��ال الّرسالة املوّجهة إىل 

حزب الله قبل أنصار الله
5 – إثبات ضعف ووه��ن مرتزقة الّرياض وحكومة الفنادق 
وان�����ه�����زام�����ه�����م أم���������ام ال����ك����ل����م����ة وإث�������ب�������ات ق���������ّوة ت�����أث�����ري امل������س������رية ع��ى 

العدوان وانتصارها رغم عدم تكافؤ اإلمكانّيات
ي��������درك ال���ج���م���ي���ع أّن ال����ّت����ح����ال����ف ال�������ع�������دواين ع�����ى ال����ي����م����ن ي���ق���ود 
حرباً خفّيًة عى املقاومة وح��زب الله يف لبنان ال سّيما بعد 
م���وق���ف وزي�����ر االع������ام ال���ّل���ب���ن���اين ال���ّس���اب���ق ج�����ورج ق����رداح����ي عن 
موقفه من العدوان عن اليمن الذي أّدى إىل تفاقم األزمة 
وبروزها بوضوٍح أكرث، وضوح استدعى زيارة وزير خارجّية 
الكويت أحمد ناصر املحمد الّصباح حامًا رس��ال��ًة خليجّيًة 
تتضّمن ش��روط��اً صيغت ع��ى ورٍق أم����رييٍكّ وب��ح��ٍر ص��ه��ي��ويٍنّ 
أرادوا فرضها عى لبنان تحت عنوان تحسن العاقات مع 
تلك ال����ّدول. أخفق ال��وزي��ر بمهمته واس��ت��م��ّرت ال��ح��رب  التي 
لم يكن فيها نظام آل سعود أقّل شراسة ضّد املقاومة عن 
ال��ّش��ي��ط��ان األم���ري���ّي وال���ع���دّو ال��ّص��ه��ي��وين ب���ل ك���ان أك���رث ح��ق��داً 

وش��راس��ًة ورغ���م ذل��ك ك��ان األك���رث ان��ه��زام��اً ع��ى م��دى سنوات 
ال��ّص��راع رغ��م ت��وف��ريه ك��ّل مستلزمات تلك ال��ح��رب وتجنيده 
للمرتزقن من وزراَء ونّواٍب وشخصّياٍت سياسّيٍة وحزبّيٍة إاّل 
أّنه ُمنَي بالهزيمة الّنكراء. هزيمٌة استدعته هو وحلفاؤه إىل 
قطع العاقات مع لبنان لذا كان ال بّد من العودة مجّدداً 
لرّد اعتباره من بوابة اليمن التي سحق فيها جيشه ومرتزقته 
وحلفهم ال��ع��دوايّن، ليقود أحمد بن مبارك حملة الفشل 
ال��ج��دي��دة ع���ى أن���ص���ار ال��ل��ه يف ل��ب��ن��ان دون أن ي����درك ن��ظ��ام آل 
س��ع��ود أّن أم���ث���ال ب���ن م���ب���ارك م��ّم��ن ب���اع���وا أوط��ان��ه��م ال ي��ع��ول 
عليهم ولن يجنوا إاّل الفشل. ورغم وضوح الّتنسيق األمنّي 
وال�����ع�����س�����ك�����رّي واإلع���������ام���������ّي ب������ن ال��������ّري��������اض وأدوات���������ه���������ا ل����ي����س يف 
لبنان وحسب بل يف ال��ع��راق وس��وري��ا أيضاً ورغ��م تنسيقهم 
وتعاونهم األم��ن��ّي مع امل��وس��اد واملخابرات األمريكّية ال زال��وا 
يدورون يف فلك الهزائم ومع تعويلهم عى مهمة بن مبارك 
ورسالته لوزير الّداخلّية الّلبنايّن التي تحمل أيضاً أجوبة غري 

مرئّية نلّخصها بما يل:
1 – إّن ال���ّت���ح���ال���ف ال������ع������دوايّن ال������ذي ه�����زم ع����ى أي������دي ال��ج��ي��ش 
وأن���ص���ار ال��ل��ه يف ال��ي��م��ن ب��ك��ّل إم��ك��ان��ّي��ات��ه ال��ع��س��ك��رّي��ة واألم��ن��ّي��ة 

وتقنياته وترساناته سيهزم عى أيدي رجال الله يف لبنان.
2 – إّن ح���دي���ث ال���ّس���ف���اح ب���ح���ّق ش��ع��ب��ه أح���م���د ب���ن م���ب���ارك عن 
ارتكاب أنصار الله يف لبنان أعمااًل عدائّيًة بوسائل إعامهم 
ه����و اع���������راٌف ب����ق����ّوة وم������دى ت���أث���ري ه�����ذا اإلع��������ام وان����ت����ص����اره ع��ى 
ال������ع������دوان وح����دي����ث����ه أش����ب����ه م�����ا ي����ك����ون ب���ح���دي���ث )ال�����ع�����اه�����رة ع��ن 

الّشرف(
3 – ق��ب��ل أن ي���ت���ح���ّدث ب���ن م���ب���ارك ع���ن ق���ان���ون���ّي���ة ق���ن���ات امل��س��رية 
والّساحات وشرعّيتها عليه أن يخرنا هل يستمّد شرعّيته 
من الّشعب اليمني أم من قصور الباط امللي يف الّرياض؟

أّم���ا ب��ال��ّن��س��ب��ة إىل ال��ق��وان��ن ال��ّدول��ّي��ة وم��ي��ث��اق )ج��ام��ع��ة ال���ّدول 
ال���ع���رب���ّي���ة( ف���ن���ق���ول إّن ت���ل���ك ال���ق���وان���ن س��ق��ط��ت ت���ح���ت أن���ق���اض 
اليمن الذي ال زال ُيعتدى عليه وتناثرت مفاعيله مع أشاء 
ال���ّش���ه���داء ال��ي��م��ن��ي��ن. وأّم�����ا م��ي��ث��اق )ج��ام��ع��ة ال������ّدول ال��ع��رب��ّي��ة( 
فأصبحت جامعة األنظمة العرّية وبالّتايل فقدت ميثاقها 
ح��ي��ث ال م��ي��ث��اق ل��ل��م��ط��ّب��ع��ن م���ع ال���ع���دّو االس���رائ���ي���ّل ت��ل��ك هي 
الحقيقة التي أثبتتها هزائمكم يف امليدان وهزيمتكم بالكلمة 

وبإذن الله لن تتبّدل.

# كاتب وإعامي لبناين

االتجاه الثاين املشرك هو التطبيع مع الكيان الصهيوين وأن واقع األمة 
العربية البد أن يتغري وأن يتطور يف عاقاته مع إسرائيل، وأن األنظمة 
ال��ع��رب��ي��ة وص��ل��ت اىل ق��ن��اع��ات أك��ي��دة ب���أن اس��ت��م��رار امل��ق��اط��ع��ة إلس��رائ��ي��ل لم 
يتحقق للعرب أي تقدم وأن ما تعيشه الشعوب العربية من حالة قلق 
وخ��وف وإرب���اك شامل يف كياناتهم السياسية واالقتصادية والعسكرية 
وإن����م����ا ه����و ب��س��ب��ب ال���ت���وج���ه ال����ع����دايئ إلس���رائ���ي���ل وال����ي����ه����ود، وأن ال����ع����رب ل��م 
يحققوا أي ت��ط��ور يف سياساتهم وع��اق��ات��ه��م ال��دول��ي��ة وأن إس��رائ��ي��ل واق��ع 
الب����د م��ن��ه ول����ن ي��ت��غ��ري وم����ف����روض يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���ال���م وه���اه���ي م��ص��ر ال��ت��ي 
خاضت حروباً مع إسرائيل كانت هي الدولة العربية التي قرأت الوضع 
السيايس بشكل أدق وأوسع وأشمل ووجدت نفسها أنها كانت يف طريق 
الخطأ وأن حروبها مع الكيان الصهيوين إنما كانت عبثية وأخطاء وطنية 
تسببت بها بعض ال��ق��ي��ادات العربية والوطنية امل��ص��ري��ة ك���ادت أن ت��ودي 
بمصر اىل ال��ه��اوي��ة ل��وال حكمة وذك���اء ال��س��ادات وال���ذي ك��ان سلم النجاة 
ملصر وشعب مصر.. فلماذا عى الشعوب العربية أن تمر بنفس التجربة 
التي مرت بها مصر قبل اتفاقية السام مع إسرائيل يف 1979م، وقامت 
السعودية واإلمارات بدورها املتهور والدائم وهو حسم كل قضية عربية 
م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ش��أن اإلس���رائ���ي���ل ون���ف���ذت األج���ن���دة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة يف 
املنطقة العربية يف صورتها األخ��رية بمسرحية ال��ث��ورة الشبابية يف العام 
2011م ورس��م��ت ك��ل م��ش��اه��د امل��س��رح��ي��ة وأص��ب��ح��ت يف م��راح��ل��ه��ا األخ���رية، 
ولكنها ظهرت أحداث ووقائع لم تكن محسوبة يف األجندة اإلسرائيلية 
األمريكية وهي أن محور املقاومة العربية اإلسامية لم يعد محصوراً يف 
فلسطن ولبنان بل توسع اىل مراحل لم تكن يوماً يف معطيات أمريكا 
وإس���رائ���ي���ل وب��ري��ط��ان��ي��ا، وأن ك���ل م���ا رس����م وأوع�����د ب��ات��ج��اه إي�����ران وال���ح���ر من 
ن��ش��اط��ات��ه��ا وس��ي��اس��ات��ه��ا امل��ع��ادي��ة إلس��رائ��ي��ل وأم��ري��ك��ا وب��ال��ت��ايل ض���د ال��س��ام 
يف امل��ن��ط��ق��ة وظ��ه��ور أن��ص��ار ال��ل��ه يف ال��ي��م��ن ك��ق��وة اح��ت��ل��ت منطقة جغرافية 
هامة وحساسة بالنسبة ملوقع السعودية واإلمارات وإسرائيل ولم تكن 
السعودية ت��رى نفسها ي��وم��اً يف م��وق��ع امل��واج��ه��ة وال��ح��رب م��ع اليمن وأن 
ت��ص��ل ه���ذه امل��واج��ه��ة اىل س��ب��ع س���ن���وات م��ت��واص��ل��ة، رغ���م ال��ت��ح��ال��ف ال���دويل 
معها ومع سياستها يف املنطقة، فقد أصبحت السعودية اليوم بفضل 
أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بن في األسد وأن كل ما بنته وخططت له 
منذ أنشئت الدولة السعودية ونشأة الكيان الصهيوين يف فلسطن هاهي 
ال��ي��وم ت��ف��ق��ده يف س��ن��وات قليلة ب��ع��د أن ك��ان��ت ه��ي س��ي��دة ال����دول العربية 

وق��ائ��دت��ه��ا وص��اح��ب��ة ال���ح���ق ال��ع��رب��ي يف رس����م أغ���ل���ب ال��س��ي��اس��ات ال��ع��رب��ي��ة، 
وأن ك��ل م��ا أوع���د ودرس ورس���م إلس��رائ��ي��ل ف��ش��ل، وأص��ب��ح��ت السعودية 
يف مواجهة مباشرة مع محور املقاومة العربية واإلسامية ما بن إيران 

شرقاً وسوريا شمااًل واليمن جنوباً..
وبالتايل فقد وضعت نفسها تحت التهديد والخطر الحقيقي فلجأت اىل 
ح��س��م ال��خ��ط��ة ال��س��ع��ودي��ة األم��ري��ك��ي��ة يف املنطقة م��ن خ���ال س��رع��ة كشف 
حقيقة العاقات الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل وإعان التطبيع 
ال��ط��ارئ ال���ذي ينبئ ع��ن القلق واإلرب����اك وال��ت��وت��ر ال���ذي ط��رأ ع��ى السياسة 
السعودية وب���دأت ب��اإلم��ارات والبحرين وقبلهما قطر ومصر وأصبحت 
الخطة البديلة هي اإلعان رسمياً عن التطبيع العربي اإلسرائيل املنقذ 
للمنطقة والسام العاملي ولم يعد هناك مجال لسياسة النفس الطويل 
يف بناء العاقات العربية اإلسرائيلية وتسارعت هذه العاقة املشبوهة 
حتى أصبحت اليوم عى ماهي عليه ولم يخرج من هذه العاقة سوى 
ال��ي��م��ن وس��وري��ا وال���ع���راق ول��ب��ن��ان وإي����ران ك��م��ح��ور ق���وي وواض����ح م��ن��ذ ث��ورت��ه 

اإلسامية يف 1979م..
فحينما استقلت اليمن ون��ب��ذت ال��وص��اي��ة ال��س��ع��ودي��ة األم��ري��ك��ي��ة وص��ارت 
دول����ة ع��رب��ي��ة ح���رة م��س��ت��ق��ل��ة، اس��ت��ط��اع��ت يف ف���رة زم��ن��ي��ة وج���ي���زة أن ت��رس��م 
لنفسها مصفوفة أولية لبناء الدولة اليمنية بعيدة عن كل الضغوطات 
ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة، ووض���ع���ت األس�����س ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ت��ص��ح��ي��ح ب���ن���اء ال���دول���ة 
ومقوماتها الحيوية وعى رأسها البناء العسكري وفق رؤية وطنية وثورية 
عاجلة بدءاً من قرار املواجهة الذي أعلنت السعودية وحلفاؤها الحرب 
ع��ى ال��ي��م��ن، وال��ت��درج بالبناء حسب األول��وي��ة يف سلم البنية العسكرية 
وخ��اص��ة ج��ان��ب ال��ق��وة ال��ع��س��ك��ري��ة الثقيلة ال��ت��ي تستطيع أن ت��ح��ق��ق ن��وع��اً 
من موازين القوة العسكرية اليمنية وتستخدم للردع اإلسراتيجي عى 
أرض وجغرافية العدوان..حتى الوصول اىل الندية يف ال��رد وال��ردع عى 
م���ق���درات ال��ع��دو ال��س��ع��ودي واإلم������ارات ول���و ب����أدىن م��س��ت��وي��ات��ه.. م��ع أع���داد 
الدولة للحرب واملواجهة وأولها تحمل الصدمة األوىل والتي وصلت اىل 
ق���راب���ة ال��س��ن��ة ال��ك��ام��ل��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع���ى م���ك���ون ال���دول���ة وال��ب��ن��ي��ة املجتمعية 

والعمل عى الخطى يف أكرث من مسار عمل وواقعي..
فالحفاظ عى ما تبقى من الجيش اليمني وتعزيز قدرات اللجان الشعبية 
من تسلح وتدريب وإعادة الثقة يف املنظومة العسكرية اليمنية، وإتباع 
مصفوفة أولية للمواجهة من جهة وللبناء والتحشيد من جهة واملحافظة 

عى مستوى الدعم الشعبي والحكومي وتحديد معالم املرحلة القادمة 
وسياسة العدوان عى اليمن، وعسكرياً تحقيق عدة اتجاهات أساسية 

ل��ت��ض��م��ن ك���ف���اءة وق�����درة ال���ق���وات ع���ى امل��واج��ه��ة وال��ت��ح��دي وإت���ب���اع خ��ط��وات 
ق��د تكون يف الحسابات العسكرية أنها معجزة م��ن الصعوبة تحقيقها 
ولكن إرادة الله واإلرادة الثورية والسياسية كانت هي الفيصل والحكم 
أه��م��ه��ا ال��ب��ق��اء ع���ى ال��ج��ي��ش وق���ادت���ه وت��ج��م��ي��ع ع���ت���اده وال��ب��ح��ث ع���ن ب��دائ��ل 
إلع��ادة فاعليتها من خ��ال مواقع بديلة وتعزيز قدراتها بمنحهم الثقة 
الكاملة من القيادة الثورية ولتعزيز روح املقاومة والدفاع اليشء اآلخر 
جعل فريضة الدفاع والجهاد طوعية حتى ألولئك املنتسبن للمؤسسة 
العسكرية رسمياً وع��ر س��ن��وات م��ن الخدمة العسكرية وه���ذا م��ا أعطى 
ل�����ل�����ق�����وات امل����س����ل����ح����ة م����ت����س����ع����اً م������ن امل�����س�����اف�����ة وال�������وق�������ت ل����ت����ح����دي����د امل�����ص�����ري دون 
أدىن إك�����راه أو إج���ب���ار وب����دأ ال��ع��م��ل ع���ى دراس�����ة ت��ل��ك اإلب���ح���اث وال���دراس���ات 
ال��ت��ي ص���درت خ���ال ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة م��ن األك��ادي��م��ي��ات وال��ك��ل��ي��ات العليا 
واملعاهد العسكرية ومراكز التدريب واملتعلقة بتطوير األسلحة وإمكانية 
تطويرها وإخراجها اىل النور واستدعاء من لهم عاقة بتلك الدراسات 
والبحوث الخاصة باألسلحة بكل صنوفها والبدء بتلك التي تحمل صفة 
اإلسراتيجية واليد الطوىل فكانت املفاجأة والحقيقة التي أبهرت العالم 
والعدوان بدءاً من وضع مقارنات ما بن ما يمتلكه العدوان من أسلحة 
وبن ما يمتلكه الجيش واللجان الشعبية والذي أحدث فجوة كبرية ال 
ت��ق��ارن وال ت��واج��ه وب���ن إم��ك��ان��ي��ة االس��ت��خ��دام األم��ث��ل واألف��ض��ل للصواريخ 
الباليستية املتبقية وكيفية إخضاعها لتحقيق أف��ض��ل النتائج وإمكانية 
استنساخ أعداد منها وتطوير أجيااًل أخرى تحمل نفس املواصفات ولكنها 
ب���خ���واص ف��ن��ي��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ح��دي��ث��ة ت��ت��ن��اس��ب م���ع ظ����روف امل��ع��رك��ة وك��ذل��ك 
حجم كمية االن��ت��اج ورف���ع امل��خ��زون للقوة ال��ص��اروخ��ي��ة.. وك��ان��ت التجربة 
ناجحة ومثمرة متجاوزين كل املعوقات والصعوبات عى رأسها الحصار 
والحرب والقصف واإلسناد العاملي والدويل واألممي لحرب وحصار اليمن 
وق��ت��ل ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي.. وأص��ب��ح��ت ال���س���وق امل��ح��ل��ي��ة ه���ي امل���ص���در ال��رئ��ي��يس 
لتوفري املواد األولية.. واتخاذ إجراءات وتدابري تساند القوة الصاروخية يف 
تحقيق نتائج أفضل يف أداء املعركة وخوض الحرب وتعويض األسلحة 
الرئيسية التي استطاع العدوان تحييدها وأهمها القوات الجوية والدفاع 
ال����ج����وي ف���وض���ع���ت اإلس���رات���ي���ج���ي���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ل���ت���ح���دي���د م�����س�����ارات ل���ل���دف���اع 
وال��ق��ت��ال وخ���وض امل��ع��رك��ة غ��ري املتكافئة ووج���ود ب��دائ��ل ع��ن تلك األسلحة 
املؤثرة فتم سياسة عسكرية بنيت عليها إسراتيجية عسكرية للمواجهة 
منها تصنيع طائرات مسرّية ملساعدة القوات يف االستطاع وتنفيذ املهام 

الرية ودراسة مسرح العمليات وتوسعت أهداف وغايات الطريان املسرّي 
من االستطاع اىل القتال واىل إسناد القوات الرية والبحرية حتى وصلت 
اىل إمكانية وقدرة أن تصبح ساحاً أساسياً يف املعركة عوضاً عن الطريان 
املقاتل الثقيل ولو باإلمكانات األقل وأصبحت هذه الطائرات اليوم ساحاً 
نوعياً وبمداءات متعددة وبعيدة وتنفيذ مهام متنوعة وتمتعها بقدرات 
وم���ه���ارات ك��ان��ت ص���ادم���ة ل����دول ال���ع���دوان م���ت���ج���اوزًة ك���ل ق�����درات ال���ع���دوان 
م��ن أنظمة دف��اع��ي��ة ووس��ائ��ل ووس��ائ��ط ح��دي��ث��ة.. مما أح���دث ف��ج��وة كبرية 
لدى العدوان وتدريجياً أصبحت الصناعات العسكرية واإلنتاج الحربي 
مكوناً هاماً ورئيسياً من هيكل القوات املسلحة اليمنية وأصبح املجال أكر 
وأوس��ع يف إنتاج األسلحة والذخائر لتحقيق ميزان ق��وة عسكرية يمنية 
أفضل وكانت الدفاعات الجوية أحداها من املضادات األرضية "املدفعية 
الجوية" حتى صناعات الصواريخ أرض جو املتنوعة والقادرة عى التعامل 
مع أغلب طائرات العدوان وحلفائها وحققت نتائج مرضية وإيجابية حتى 
استطاعت تأمن جزء كبري من سماء الوطن.. وهكذا بدأ اإلنتاج يدخل 
مراحل متقدمة ومخزوناً إسراتيجياً يؤمن املرحلة القادمة للمواجهة 
م���ع ال����ع����دوان ودول ت��ح��ال��ف��ه��م، وت��ق��دي��ر امل���وق���ف ل��س��ن��وات ط��وي��ل��ة ق��ادم��ة 
م���ن ال����ع����دوان ح��ت��ى ت��ح��ق��ق ل��ل��ي��م��ن وق���وات���ه���ا امل��س��ل��ح��ة االح���ت���ف���اظ ب��م��خ��زون 
إسراتيجي من األسلحة والذخائر وخاصة ذات اليد الطوىل من الصواريخ 
أرض أرض بأنواعها والطائرات املسرّية بأنواعها واملنظومات الدفاعية من 
صواريخ أرض جو إضافة اىل الكثري من أسلحة كل صنوف القوات الرية 
والبحرية حتى أصبحت اليوم تحتل مرتبة مرموقة بن جيوش املنطقة 
وأص���ب���ح���ت إس���رائ���ي���ل ال���ي���وم ت��ظ��ه��ر ق��ل��ق��ه��ا م���ن ت��ع��اظ��م ال����ق����درة ال��ع��س��ك��ري��ة 
اليمنية، مما حدا بها أن تضع أمنها وتهديدها باألسلحة اليمنية وقدراتها 
وهو ما جعلها اليوم تحرك كل أوراقها السياسية والعسكرية واملخابراتية 
من أجل عدم تعاظم القدرة اليمنية والحفاظ عى أمن إسرائيل والذي 
أصبح اليوم يف خطر حقيقي وأن ما يحدث يف اليمن هو مالم يكن يتوقعه 
ال��ق��ادة اليهود واألم��ري��ك��ان والريطانيون وأن م��ا تحقق ع��ى أرض اليمن 
م��ن إن��ج��از عظيم يف تصنيع وإن��ت��اج األس��ل��ح��ة أص��ب��ح مقلقاً وإن إس��رائ��ي��ل 
ومصالحها ه��ي ال��ي��وم ت��ح��ت رح��م��ة األس��ل��ح��ة اليمنية، وأن ال��ت��ه��دي��د من 
القيادة اليمنية إلسرائيل لم يكن إال واقعاً حقيقياً ووفق معطيات أولية 
موجودة ومطروحة عى أس��س وقواعد علمية وعملية ول��م يعد بعيداً 

أن تضع إسرائيل هدفاً للقوات املسلحة اليمنية.

رغم خطورة الواقع                
املأساوي الذي تعيشه محافظة 

أبن والذي ال يقل سوءاً 
ومأساوية عن الواقع الذي يعيشه 
ويعاين من صور وأشكال معاناته 

املتعددة أبناء كافة املحافظات املحتلة 
الخاضعة لسلطة مليشيات اإلصاح 

ومليشيات اإلنتقايل بصورة شكلية 
وسلطة نظامي االحتال السعودي 

واإلمارات بصورة فعلية .. تستمر تلك 
األدوات املرتزقة والعميلة املتمثلة 

يف مليشيات هادي وحزب اإلصاح 
املدعومة سعودياً من جهة ومليشيات 

االنتقايل املدعوم إماراتياً من جهة 
أخرى يف تنفيذ املؤامرات واملخططات 

التي يرسمها لها تحالف الطغيان 
والعدوان األمريي السعودي 

اإلمارات الصهيوين ، تلك املخططات 
واملؤامرات   الهدامة واملدمرة للوطن 
واملضاعفة ملعاناة أبناء شعبنا اليمني 

.. املزيد من التفاصيل يف سياق التقرير 

التايل :

26 سبتمرب – خاص 
تحشيدات عسكرية مكثفة لبدء محطة صراع جديدة 
ساحتها محافظة أبن املحتلة جنوب الباد وطرفاها  
مليشيات ما يسمى باملجلس االنتقايل املدعوم إماراتياً 
وم����ل����ي����ش����ي����ات ال������ف������ار ه���������ادي وح���������زب اإلص�����������اح امل����دع����وم����ة 

سعودياً.
ال��ج��ول��ة ال��ج��دي��دة م��ن ال��ص��راع املسخر لخدمة مصالح 
نظامي االحتال السعودي اإلمارات تبدو بالنسبة لكل 
طرف معركته الفاصلة ، إلحكام قبضته عى املحافظة 
وتأمن سيطرته عليها وجعلها مبتدأ لتوسيع نفوذه 

يف بقية املحافظات .
ويف هذا السياق تصاعدت حدة التوترات يف املحافظة 

ب�����ن م���ل���ي���ش���ي���ات ح������زب اإلص���������اح وم���ل���ي���ش���ي���ات االن���ت���ق���ايل 
بالتزامن مع نجاة ما يسمى قائد قوات األمن الخاصة 
ال��ت��اب��ع ل��ل��ف��ار ل���ه���ادي م��ح��م��د ال���ع���وب���ان يف امل��ح��اف��ظ��ة من 

محاولة اغتيال.
وق����ال����ت م����ص����ادر ق��ب��ل��ي��ة يف أب�����ن إن م��ل��ي��ش��ي��ات امل��ج��ل��س 
االن����ت����ق����ايل امل������دع������وم إم�����ارات�����ي�����اً ب��������دأت ت����ح����رك����ات ع��س��ك��ري��ة 
مكثفة يف املحافظة بعد عرض عسكري استعرض فيه 
املجلس مليشياته يف ع��دن ال��ت��ي سينشرها يف املنطقة 

الوسطى ملحافظة أبن.
وأوضحت وسائل إعام االنتقايل أن املليشيات الجديدة 
ال��ت��ي ت���م ت��دري��ب��ه��ا يف ع����دن س��ي��ت��م ن��ش��ره��ا يف أب����ن تحت 
مسمى "الحزام األمني" يف املناطق الوسطى التي تضم 
م��س��ق��ط رأس ال���ف���ار ه�����ادي ال���ت���ي ال ت�����زال ت��س��ي��ط��ر عليها 
ق���ب���ائ���ل م���وال���ي���ة ل����ه وت���ع���د أح�����د أه�����م خ���ط���وط اإلم��������دادات 

ملليشياته املنتشرة يف شقرة.
ت��ح��رك��ات م��ل��ي��ش��ي��ات االن���ت���ق���ايل امل���دع���وم إم���ارات���ي���اً ج���اءت  
بالتزامن مع نجاة ما يسمى قائد قوات األمن الخاصة 
محمد العوبان السبت من محاولة اغتيال يف منطقة 
مخشف ع��ى الطريق ال���دويل ال��راب��ط ب��ن "ع��دن - أبن 
امل��ك��ا" ، م��ا أدى إىل إص��اب��ة ع���دد م��ن م��راف��ق��ي��ه وإص��اب��ة 

أحد املسلحن الذين نفذوا الهجوم.
إىل ذل�����ك ح������اول االن����ت����ق����ايل اس���ت���ق���ط���اب ق�����ي�����ادات م��وال��ي��ة 
لهادي، أبرزها أبو مشعل الكازمي مدير أمن أبن الذي 
كان قيادياً سابقاً يف املجلس من خال عرض قدمه له 
أبو زيد الخليفي ، عضو الجمعية الوطنية يف املجلس 
ب��أن��ه بإمكانه ال��ع��ودة إىل ع��دن متى م��ا أراد يف محاولة 

منهم الستقطابه وضمه إىل صفهم.
ك��م��ا أن ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات ت���أت ب��ع��د أي����ام ع��ى وف����اة قائد 
مليشيات هادي يف شقرة عبدالله الصبيحي، وهو أحد 
أب���رز خ��ص��وم االن��ت��ق��ايل ، وم��ن أه��م ال��ق��ي��ادات ال��ت��ي كان 
يتئك عليها قائد تنظيم اإلخ���وان املسلمن ف��رع اليمن 
ال������ج������رال ال����ع����ج����وز ع�����ل م���ح���س���ن األح�����م�����ر يف ال���ت���ح���ض���ري 

واالستعداد ملهمة اقتحام عدن.
وك��ان��ت وس��ائ��ل إع���ام االن��ت��ق��ايل ق��د استبقت التصعيد 
األخ����������������ري، م��������ن خ�����������ال ات������ه������ام������ه������ا ألط����������������راف يف م��������ا ي���س���م���ى 
ب��ال��ش��رع��ي��ة ب��ال��س��ع��ي ل��ت��س��ل��ي��م م��ح��اف��ظ��ة أب�����ن ل��ج��م��اع��ة 
اإلخ�����������وان م���س���ل���ح���ي ال����ق����ب����ائ����ل، يف إش����������ارة إىل ال����ل����ق����اءات 
التي يعقدها وليد الفضل صهر ع��ل محسن األحمر 
وشيخ مشايخ آل الفضل، مع مشايخ القبائل يف لحج 
لتقاسم مناطق السيطرة والنفوذ يف محافظتي لحج 

وأبن.
وأوض�����ح�����ت أن امل�����رت�����زق ع����ل م���ح���س���ن ب���ع���د أن ف���ش���ل يف 
ال���س���ي���ط���رة ع����ى امل���ح���اف���ظ���ة ت���م���ه���ي���ًدا ل��ل��ت��ق��دم ن���ح���و ع����دن، 
ي����ح����اول اآلن إي����ج����اد خ���ط���ط ب���دي���ل���ة يف امل����ع����رك����ة ال��ق��ائ��م��ة 
بن مليشياته املتمثلة بحزب اإلصاح وبن مليشيات 
االن��ت��ق��ايل وص��راع��ه��م��ا ع���ى ب��س��ط ال��س��ي��ط��رة وال��ن��ف��وذ يف 

املحافظات الجنوبية والشرقية املحتلة .
وت�����ج�����در اإلش�����������ارة ه����ن����ا إىل م�����ا ش����ه����دت����ه والت�����������زال ت���ش���ه���ده 

امل����ح����اف����ظ����ة م�����ن اغ�����ت�����ي�����االت وت����ص����ف����ي����ات وإع�������دام�������ات وف����ق 
أس�����س م��ن��اط��ق��ي��ة وح���زب���ي���ة وع���ص���ب���وي���ة وج����رائ����م ان��ت��ه��اك 
لحقوق اإلنسان وغريها من الجرائم املتعارضة واملنافية 
ل��ت��ع��ال��ي��م دي��ن��ن��ا اإلس���ام���ي ك���ان آخ���ره���ا م���ا أق���دم���ت عليه 
مليشيات م��ا يسمى ب��ال��ح��زام األم��ن��ي التابع للمجلس 
االن��ت��ق��ايل يف املحافظة م��ن ارت��ك��اب لجريمة أع���دام أحد 
امل������واط������ن������ن دون ح����ك����م ق�����ض�����ايئ .. إض������اف������ة إىل أن ت��ل��ك 
امل��ل��ي��ش��ي��ات امل���س���ع���ورة ك��ان��ت ق���د ب����دأت ب��ت��ع��ذي��ب امل��ج��ن��ي 
عليه واملدعو نايف الهندي بصورة وحشية قبل تنفيذ 
اإلعدام الذي تم خارج إطار الشرع والنظام والقانون.

وق���������د أث��������������ارت ه���������ذه ال�����ج�����ري�����م�����ة ال�����ش�����ن�����ع�����اء ال������ت������ي أق�����دم�����ت 
عليها مليشيات ال��ح��زام األم��ن��ي ب��إع��دام امل��واط��ن نايف 
الهندي يف مديرية لودر بمحافظة أبن إدانات شعبية 

وحقوقية واسعة.

ويف ه������������ذا ال�������س�������ي�������اق ح�����م�����ل�����ت م�����ن�����ظ�����م�����ة س������������ام ل����ل����ح����ق����وق 
وال����ح����ري����ات ق����ي����ادة وع���ن���اص���ر م��ل��ي��ش��ي��ات ال����ح����زام األم���ن���ي 
املدعومة إماراتياً املسؤولية القانونية والجنائية الكاملة 

عن عملية اإلعدام خارج إطار القضاء.

وذك�������������رت امل����ن����ظ����م����ة -يف ب������ي������ان ل������ه������ا- أن ع����م����ل����ي����ة اإلع�����������دام 
األخ������������������رية ل�����ي�����س�����ت األوىل م���������ن ن������وع������ه������ا م������ع������ت������رة س���ج���ل 
مليشيات ال���ح���زام األم��ن��ي مليئا ب��االن��ت��ه��اك��ات امل��ت��ع��ددة 
وال��خ��ط��رية ويف مقدمتها اإلع��دام��ات امليدانية وانتهاك 
حق الحياة لليمنين مشددة عى أن القانون اليمني 
وال��ج��ه��ات القضائية ه��ي ص��اح��ب��ة االخ��ت��ص��اص الوحيد 
يف إي���ق���اع وت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ات امل���ائ���م���ة ل��ل��ج��رائ��م امل��رت��ك��ب��ة 
من قبل األف��راد بعد استيفاء املتهم لحقوقه الكاملة 
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ح����ق ال����دف����اع وال����ت����ق����ايض وت���ق���دي���م األدل�����ة 

والدفوع.

وأضاف البيان الصادر عن املنظمة  "بأن دويلة اإلمارات 
وح���ل���ي���ف���ت���ه���ا يف ال�������ع�������دوان امل���ت���م���ث���ل���ة ب���م���م���ل���ك���ة آل س���ع���ود 
تتقاسمان املسؤولية الجنائية والقانونية املرتبة عى 
تصاعد االنتهاكات بحق املدنين يف املحافظات املحتلة 
وأن املجتمع الدويل يتحمل مسؤولية صمته وموقفه 
ال���س���ل���ب���ي م�����ن ت�����ك�����رار ه������ذه ال������ح������وادث ال����ت����ي ت���ن���ط���وي ع��ى 

مخالفات جسيمة للقانون الدويل".

وأكدت املنظمة أن تلك املمارسات تعد انتهاكاً صارخاً 
ملجموعة م��ن ال��ق��واع��د ال��ق��ان��ون��ي��ة منها اإلع����ان العاملي 
ل���ح���ق���وق اإلن�����س�����ان وال����ع����ه����د ال��������دويل ال����خ����اص ب��ال��ح��ق��وق 
امل���دن���ي���ة وال���س���ي���اس���ي���ة وم���ي���ث���اق روم�������ا امل���ش���ك���ل ل��ل��م��ح��ك��م��ة 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة واالت���ف���اق���ي���ة ال���دول���ي���ة ل��ح��م��اي��ة جميع 
األشخاص من االختفاء القسري والتي جرمت االعتداء 
عى الحق يف الحياة والسامة الجسدية والحرية من 

االعتقال.

وأكدت أن ما يسمى املجلس االنتقايل ودويلة اإلمارات 
مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.

ودع������ت "س�������ام" م��ل��ي��ش��ي��ات وع���ص���اب���ات االرت���������زاق ل��وق��ف 
انتهاكاتها ومحاسبة األفراد املتورطن بتلك املمارسات 
القمعية.. مجددًة دعوتها لدويلة اإلمارات والسعودية 
إىل ض�������رورة وق�����ف دع���م���ه���ا ال���ك���ام���ل ل��ل��م��س��ل��ح��ن ب��ش��ك��ل 

فوري واإلنسحاب من اليمن.

ك���م���ا دع�����ت امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل ل���ض���رورة 
ال���ت���دخ���ل وت����وف����ري ال���ح���م���اي���ة ال���ك���ام���ل���ة ل��ل��م��دن��ي��ن وإج����ب����ار 
تلك العصابات امل��أج��ورة عى إنهاء انتهاكاتها املتكررة 
بحق املدنين وتشكيل لجنة تقيص حقائق يف تداعيات 

االنتهاكات املتكررة عى يد تلك املليشيات.

التصنيع الحريب اليمين وقاعدة الدفاع العريب املشرتك

أبني .. أدوات االحتالل تخوض جولة جديدة من 
رصاع التنفيذ إلمالءات آل سعود وآل نهيان 

أصبحت الصناعات العسكرية واإلنتاج 
الحربي مكونًا هامًا ورئيسيًا من هيكل 

القوات المسلحة اليمنية
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على هامش الذكرى السنوية للشهيد القائد )رضوان الله عليه(

أمة القرآن واإلميان قادرة على قهر العدوان وقوى الشيطان

لقد أنكشف املستور الذي تنبأ به الشهيد – رضوان الله عليه – بأن من يتحدثون عن السيادة 
واالستقالل والوطنية هم من يتحدثون عن السيادة واالستقالل ويسلبون القرار الوطني, 

ويسعون يف األرض فساداً.. يقادون كالشياه من أجل تحقيق أجندة قوى الشيطان األكرب 
وأذنابهم من العمالء واملرتزقة .. 

إن قوى العدوان عىل اليمن يسري يف ركب قوى األمربيالية العاملية من 
أج��ل تحقيق ما تريده تلك القوى الشيطانية.. وص��واًل اىل احتالل 
الجزر وتقسيم البالد إىل كانتونات متناحرة.. وسلطنات متناحرة.. 
إن الشهيد القائد حسني – س��الم ال��ل��ه عليه – ك��ان يحمل هموم 

وطموحات وتطلعات أمة, يريدها أن ترتقي إىل مصاف األمم املؤمنة 
امل��ت��م��س��ك��ة ب��ه��وي��ت��ه��ا اإلي��م��ان��ي��ة.. امل��ن��ب��ث��ق��ة م���ن ال���ق���رآن ال���ك���ري���م.. ومنهجه 

القويم .. كان يريد أمة قرآنية.. تنطلق من روح وجوهر املفهوم القرآين, 
ومنهجه القويم.. تأتمر بأوامره .. وتنتهي بنواهيه.. أمة إذا جاء ليلها ال 

تراها إال ساجدين موقنني قانتني.. كان الشهيد القائد املؤسس الحقيقي – 
رضوان الله عليه- للمسرية القرآنية, أمة تسلك توجيهات القرآن قواًل وعماًل 

وتطبيقاً يف شتى أمور حياتها.. أمة كما وصفها رسولنا الكريم:" قرآناً يميش عىل 
االرض".. أي أمة قرآنية يف أقوالها وأفعالها وسلوكها ومعامالتها مصداقاً لقوله 

عز وجل:" إن اتبع إال ما يوحي إيل".. 

لقد أك��د الشهيد القائد – رض��وان الله عليه – أن الحكمة هي من القرآن الكريم, وليست 
منفصلة عنه – كما جاء يف قوله جل جالله :" أنزل الله عليك الكتاب والحكمة ".. فاإلنزال 
واح�����د .. وال��ح��ك��م��ة ه���ي ال����ق����رآن ال���ك���ري���م .. إذن ال����ق����رآن ال���ك���ري���م وال��ح��ك��م��ة م��ت��الزم��ت��ان مبنى 

ومعنى..
فالشهيد القائد – رضوان الله عليه – كان دائماً يؤكد يف محاضراته أن القرآن 
الكريم فيه أشياء كثرية تتجه نحو االرتقاء باإلنسان املؤمن لتمنحه 
الحكمة .. ك��م��ا ج���اء يف ق��ول��ه ت��ب��ارك وت��ع��اىل: " ذل���ك م��م��ا أوح��ي 
إليك ربك من الحكمة".. وهذه حقيقة تفرد بها السيد الشهيد 
القائد حسني – رضوان الله عليه – فالحكمة تمنح املؤمن العمل 
بمنهج القرآن الكريم وأن يأتمر بأوامره وينتهي عما نهي عنه.. 

كما جاء عن وصايا اإلمام عيل بن ابي طالب – سالم الله عليه – 
"أحي قلبك باملوعظة وأمته بالزهادة وقوِه باليقني ونوره بالحكمة 
وذل���ك ب��ذك��ر امل���وت وق����رره ب��ال��ف��ن��اء وب��ص��ره ف��ج��ائ��ع ال��دن��ي��ا وح����ذره صولة 

الدهر وفحش تقلب الليايل واأليام".. 
إذن ال م��خ��رج وال ط��ري��ق س��دي��د س���وى ال��ت��م��س��ك ب��ال��ق��رآن ال��ك��ري��م وال��ع��م��ل 
بنهجه القويم والسري عىل توجيهاته حتى يمحنا الله الحكمة والرشاد واإليمان 

الذي يرشدنا إىل طريقه املستقيم!!

حضرموت في مواجهة 
اإلرهاب الوهابي!

ق�������ال امل����س����ت����ش����رق����ون "م�������ن امل��س��ت��ح��ي��ل 
أن تشرق الشمس عىل أرض ال يوجد 

فيها حضرمي".
ع�������ل�������م�������اء ح��������ض��������رم��������وت اث�������������������روا امل����ك����ت����ب����ة 
العربية، والعاملية بالعلوم املختلفة، 
ويف م�������ق�������دم�������ة أول����������ئ����������ك ال�������ع�������ل�������م�������اء ع����ب����د 
الرحمن ب��ن خ��ل��دون الحضرمي ال��ذي 
قيل عن مقدمته بأنها أفضل ما كتبه 

البشر!
ح����������ض����������رم����������وت وم�����������������ا ح����������ول����������ه����������ا: م�����ن�����ب�����ع 
ال��������ح��������ض��������ارات، وم��������وط��������ن امل���������ل���������وك، م���ن 
أرض����������ه����������ا خ���������رج���������ت أع���������ظ���������م ح����������ض����������ارة يف 
ت��اري��خ ال��ب��ش��ري��ة إرم ذات ال��ع��م��اد التي 
لم يخلق مثلها يف البالد؛ تلك املدينة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت���ي ت����م ب���ن���اء ق���ص���وره���ا م��ن 
الذهب والفضة، والياقوت والزبرجد 
جنة الله يف أرضه جميلة يف بساتينها 
وأن�����ه�����اره�����ا، وج����م����ال ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، ن��ح��ت 
اب��������ن��������اؤه��������ا م���������ن ال�������ج�������ب�������ال ب�������ي�������وًت�������ا م�����زي�����ن�����ًة 
باألحجار الكريمة، والذهب والفضة 
مل�����ج�����رد ال������������رف، وه����������ذا ُي�����ع�����رب ع������ن أع����ىل 
مستوى للمعيشة يف التاريخ البشري.
أب�����ن�����اء ح����ض����رم����وت، وال����ي����م����ن ع���م���وًم���ا 
س��ب��ق��وا ال��ع��ال��م يف ال��ت��م��دن وال��ح��ض��ارة 
وال������������������ت������������������ج������������������ارة وال����������������ع����������������ل����������������وم وال������������ف������������ن������������ون 
وال���������ه���������ن���������دس���������ة، وف���������ت���������ح���������وا األرض م����ن 
م��������ش��������رق��������ه��������ا إىل م���������غ���������رب���������ه���������ا، ون�����������ش�����������روا 
اإلسالم يف مختلف بقاع الدنيا، وكان 
لهم الفضل بعد الله يف اس��الم قرابة 
ن������ص������ف م������ل������ي������ار م�����س�����ل�����م يف ش�����������رق آس����ي����ا 
وال����ه����ن����د، وم���ن���ط���ق���ة ال����ق����رن اإلف���ري���ق���ي، 
وم��خ��ت��ل��ف دول ال���ع���ال���م ك����ل ذل�����ك م��ن 
خ����الل امل��ع��ام��ل��ة ال��ح��س��ن��ة، واألخ������الق، 
ونشر العلم واملعرفة، وتبليغ رسالة 
اإلس����������������الم ب�����ال�����ك�����ل�����م�����ة ال������ط������ي������ب������ة، ف�����ك�����ان�����وا 
ن���ج���وًم���ا ي���ق���ت���دى ب���ه���م يف م��خ��ت��ل��ف دول 

العالم. 

حضرموت.. أمام أحداث مهمة…
الفكر الوهابي تم محاربته والقضاء 
عليه، ومحاصرته يف املنبع الرئييس، 
ول����ك����ن����ه ظ����ه����ر وت��������م دع�����م�����ه وت����م����وي����ل����ه يف 
ح����ض����رم����وت م�����ن خ������الل دع������م امل��������دارس 
الوهابية والتمدد السلفي التكفريي، 
ك�������ل ذل���������ك ع�������ب�������ارة ع�������ن ق����ن����ب����ل����ة م����وق����وت����ة 
س�������وف ي���س���ت���خ���دم���ه���ا ال������غ������رب ل���ل���ت���دخ���ل 
يف ح��������ض��������رم��������وت، وط��������م��������س ه�����وي�����ت�����ه�����ا، 
م��ن خ���الل ن��ش��ر ال��ف��ك��ر ال��ت��ك��ف��ريي وزرع 
ال��ف��ن، وامل����ؤام����رات لتبقى ح��ض��رم��وت 

واليمن أرض غري آمنة. 
ما يسمى املجلس اإلنتقايل الجنوبي 
يف حضرموت يرفع صوته عالًيا مطالًبا 
بفك االرتباط مع الشمال وعودة دولة 
الجنوب، ويوجه انذار شديد اللهجة 
ل����ك����ل ال�������ق�������وات ال����ش����م����ال����ي����ة امل������راب������ط������ة يف 
حضرموت، وذلك ملغادرة حضرموت 
وال���خ���روج م��ن ج��ن��وب ال��ي��م��ن، وه��ن��اك 
أصوات حضرمية أخرى تطالب بفصل 
إق���ل���ي���م ح���ض���رم���وت ع����ن ال���ج���ن���وب وع���ن 

الشمال وال تعرفون بأحد.

املنطقة العسكرية الغامضة…
ال����������������ق����������������وات ال��������ع��������س��������ك��������ري��������ة م��������������ن اب���������ن���������اء 
م���ن���اط���ق ش����م����ال ال�����وط�����ن  امل�����ت�����واج�����دة يف 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة األوىل ت��ت��ك��ون من 
ع������دة ال�����وي�����ة ع���س���ك���ري���ة م���ج���ه���زة ب��ك��ام��ل 
ع���ت���اده���ا ال��ع��س��ك��ري وه����ي م����وج����ودة يف 
حضرموت، من عهد الرئيس السابق 
ع����������يل ع�������ب�������د ال���������ل���������ه ص����������ال����������ح، وامل����������ع����������روف 
حالًيا بأنها تدين بالوالء للمدعو عيل 
م����ح����س����ن األح���������م���������ر  وح������������زب اإلص������������الح، 
ول��ك��ن��ي ات���وق���ع ع��ك��س ذل���ك ت��م��اًم��ا تلك 
القوات تربت يف املؤسسة العسكرية، 
وفيها ق��ي��ادات وطنية مخلصة تعرف 
واج��ب��ه��ا نحو ال��ي��م��ن، ول��ن تخضع ألي 
ط��رف ال ي��راع��ي مصلحة ال��وط��ن مهما 

كانت التضحيات
خ���اص���ًة ب��ع��د أن اث��ب��ت��ت ل��ه��م س��ن��وات 

ال���������ح���������رب ب���������������أن  ه���������������ادي وع������������يل م���ح���س���ن 
وحزب اإلصالح مجرد أدوات رخيصة 
ب��ي��د ال��ط��ام��ع��ني باليمن وث���روات���ه ، وأن��ا 
ع���ىل ث��ق��ة ب��أن��ه��م س����وف ي��ك��ون��ون ال��ق��وة 
الضاربة ضد كل من يسعى إىل سلخ 
إق���ل���ي���م ح����ض����رم����وت م�����ن ج���س���د ال����دول����ة 
ال���ي���م���ن���ي���ة، ويف ح������ال خ��������روج األح��������داث 
ع�����ن ال����ط����ري����ق ال���ص���ح���ي���ح ح���ي���ن���ه���ا س����وف 
يقولون كلمتهم، وليسوا وحدهم يف 
هذا الطريق، يقف إىل جانبهم رجال 
ح��ض��رم��وت األوف���ي���اء امل��خ��ل��ص��ني ال��ذي��ن 
ي��رون الوطن الكبري بكامل جغرافيته 
وأرض����������ه امل����ق����دس����ة أغ�������ىل م�����ن ك�����ل يش، 
ولن ينجروا خلف األوهام التي تزينها 

بعض القوى االقليمية.
ال���س���ؤال ال����ذي ي��ق��ل��ق ال��ج��م��ي��ع؟ م���اذا 
س����������وف ي�������ح�������دث يف ح����������ال خ�������������روج ت���ل���ك 
ال�����ق�����وات م����ن ح���ض���رم���وت ه����ل امل��ج��ل��س 
االنتقايل الجنوبي قادر عىل املحافظة 
ع������ىل األرض وال�����ج�����غ�����راف�����ي�����ا وال�����س�����ي�����ادة 
وح������دود ال����دول����ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ك��ام��ل��ة غري 
منقوصة بما فيها حضرموت، أم انه 
س���وف ي��ق��ع يف ف��خ ك��ب��ري ت��م اإلع����داد له 
بعناية فائقة منذ عقود، حينها سوف 
تنجح القوى الطامعة يف سلخ إقليم 
ح��ض��رم��وت ع��ن جسد ال��دول��ة اليمنية 

وعن جنوب اليمن.

خالصة القول ملف حضرموت  يلتف 
حوله الكثير من الغموض؟

املسؤولية التاريخية تقع ع��ىل عاتق 
امل����ج����ل����س االن������ت������ق������ايل، وأب������ن������اء ال���ج���ن���وب 
ال����ي����م����ن����ي األح���������������رار ع����ل����ي����ه����م ج�����م�����ي�����ًع�����ا  أن 
ي����ك����ون����وا ي��������ًدا واح���������دة م���ج���ت���م���ع���ني ح���ول 
م����ش����روع واح������د ب���ع���ي���ًدا ع����ن ال��ف��اس��دي��ن 
ودع�����������������اة امل�����ن�����اط�����ق�����ي�����ة وامل�����ت�����س�����ل�����ق�����ني ع���ىل 
تضحيات الشهداء، بعد ذل��ك يحدد 
ال����ج����ن����وب����ي����ون م����ط����ال����ب����ه����م ال������ع������ادل������ة ع��رب 
األص������������وات ال����وط����ن����ي����ة ال�����ص�����ادق�����ة ول���ي���س 
الغوغائيني الذين ال يدركون خطورة 
امل��خ��ط��ط��ات ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ي تستهدف 
ال���ي���م���ن وح����ض����رم����وت األرض وال���ت���اري���خ 
واإلن������س������ان، وي�����ري�����دون ط���م���س ال���ه���وي���ة 
اليمنية، ونهب الرثوات وابتالع اليمن 
كاماًل، حينها لن يكون هناك ال دولة 
واحدة وال شمال وال جنوب الوضوح 
يف امل����ط����ال����ب ي���ص���ح���ب���ه ال����ع����م����ل ال���وط���ن���ي 

الصحيح عىل األرض.

مؤمتر احلوار الوطني الفخ الكبير
م��ن هنا ب���دأت امل��ؤام��رة الفعلية عىل 
حضرموت، واليمن عموًما، مشروع 
الدولة االتحادية  املكونة من 6 أقاليم 
ال����ذي ي��س��ع��ى ال��رئ��ي��س ه�����ادي، وح���زب 
اإلص�������������الح إىل ف������رض������ه ب������ق������وة ال������س������الح،  
وي�����������ن�����������ادون دوًم�����������������ا ب����ت����ن����ف����ي����ذ م�����خ�����رج�����ات 
ال���ح���وار ال��وط��ن��ي ال����ذي ج����رى يف ال��ي��م��ن 
عام 2013 ومعروف من هي الدولة 

التي قامت بتمويله.
إق�������������������ل�������������������ي�������������������م ح�����������������������ض�����������������������رم�����������������������وت ي���������������ض���������������م: 
)ح���������������ض���������������رم���������������وت، ش���������������ب���������������وه، وامل���������������ه���������������رة، 
وس��������ق��������ط��������رى( وي������س������ت������ح������وذ ع���������ىل %60 
م�����ن م����س����اح����ة ال����ي����م����ن غ����ن����ي ب������ال������رثوات، 
النفطية، والزراعية واملوائن، والجزر، 
وال�����������ب�����������ح�����������ار وأغ������������ل������������ب رج��������������������ال األع����������م����������ال 
املنتشرين يف الخليج والعالم من هذا 

اإلقليم.
ك����������ل ي������م������ن������ي ح����������ر وش����������ري����������ف ع������ل������ي������ه أن 
يسأل نفسه ماذا تبقى لليمن يف حال 
خ�����روج إق��ل��ي��م ح���ض���رم���وت م���ن خ��ارط��ة 
الجغرافيا والتاريخ اليمني؟ الحقيقة 
امل��ؤمل��ة؛ س��وف تعم ال��ف��وىض، وتنتشر 
ال�����ف�����ن وب����ق����ي����ة األق�����ال�����ي�����م س��������وف ت���ق���ات���ل 
ب�����ع�����ض�����ه�����ا وت������ص������ب������ح ال�������س�������اح�������ة ال����ي����م����ن����ي����ة 
م��رت��ًع��ا ل��ل��ع��ص��اب��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة، 
وب��ي��ئ��ة خ��ص��ب��ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ات االره���اب���ي���ة، 
ح��ي��ن��ه��ا س����وف ت��ص��ب��ح امل��ن��ط��ق��ة بأكملها 

يف خطر كبري.

د. فضل الصباحي 

احل����ك����م����ة ه�����ي م�����ن ال������ق������رآن ال�����ك�����رمي ول���ي���س���ت 
منفصلة عنه, ألننا أمة القرآن واحلكمة

ال م��خ��رج .. وال ط��ري��ق س��دي��د س���وى التمسك 
بالقرآن الكرمي والعمل مبنهجه القومي

كان الشهيد القائد حسني – رضوان الله عليه – عىل يقني أن 
الظلم مهما طال ال بد أن ينقشع .. وأن الباطل مهما عال صوته 

ال بد أن يخبو .. وأن إرادة الشعب املؤمنة بربها البد أن تنتصر 
.. وأن كل املحاوالت الرامية إلعاقة املسرية القرآنية ستفشل 

عاجاًل أو آجاًل.. وأن املربصني بالوطن شراً ال يجنون سوى الشر 
والهزيمة.. وان نهايتهم املحتومة ستطال كل الذين تمادوا يف 

غيهم وضاللهم وطغيانهم.. 

هاين العيدروس

 ال��ذك��رى السنوية للشهيد القائد حسني ب��در الدين الحويث رض��وان 
الله عليه هي استحضار للمشروع القرآين الذي قدم حياته هو ورفاقه 
األوائ��ل من أجل أن تعود األم��ة إىل ج��ادة صوابها من العزة والكرامة 

والسيادة بعيدا عن الهيمنة والوصاية األجنبية.
تأيت الذكرى السنوية للشهيد القائد واليمن عىل مقربة من انتهاء 
العام السابع من العدوان، التي تعاظمت معها املسرية القرآنية لتزلزل 
عروش الطغاة ليلتحق بها األحرار من مختلف الدول العربية، بل ومن 
كان يف األمس يف عداوتها اصبح مؤيدا ومباركا للمسرية التي حملت 

تطلعات األمة العربية واإلسالمية.
وامتثاال لتوجيهات الله" إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم"، 
فقد صدق الله بوعده وهو ما تؤكده ثماين سنوات من حرب التحالف 
ال����دويل ع��ىل ال��ي��م��ن، وال��ت��ف��وق ال��ح��رب��ي يف ال��ع��دة وال��ع��ت��اد وس���ط ت��واط��ؤ 
أممي ونفاق عاملي لم يستطع تحالف العدوان واإلجماع املخزي الذي 
يعد سابقة يف ت��اري��خ األم���ة أن ي��ن��ال م��ن عزيمة وق���وة وص��م��ود وإي��م��ان 
الشعب اليمني العظيم الذي آمن بهدى الله وراهن عىل قوته ونصره، 
وه����و م���ا ي��ت��ج��ىل ال���ي���وم ل��ل��ع��ال��م ال����ذي أح���ت���ار يف ت��ف��س��ري ه����ذه االن���ت���ص���ارات 
التي يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات، 
والوصول عرب الصناعات الحربية من القوة الصاروخية والطريان املسري 

الوصول إىل عمق السعودية واإلمارات بنفيذ العديد من عمليات الردع 
العسكرية التي استهدفت منشآت حيوية عسكرية واقتصادية هامة 

للعدو.
اص��ب��ح��ت ذك����رى ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د م��ح��ط��ة ن��س��ت��م��د م��ن��ه��ا ال���ع���زم وال��ق��وة 
يف ظ��ل اس��ت��م��رار ال��ع��دوان وال��ح��ص��ار الجائر والصمت العاملي واألم��م��ي 
املخزي والكيل بمكيالني، وما هذه الحرب التي تشن عىل بلد اإليمان 

والحكمة وال��ج��رائ��م الوحشية ال��ت��ي ترتكب بحق األب��ري��اء م��ن الشيوخ 
والنساء واالطفال التي لم تسقط بالتقادم، ما هي إال محاولة بائسة 
وفاشلة لركيع هذا الشعب اليمني، الذي عىل مدى التاريخ لن يركع 

إال لله ولوال الله ملا ركع.
وخوفا من ه��ذا املشروع وق��وة ه��ذه املسرية القرآنية التي هي بمثابة 
مفتاح وحدة وعزة األمة والذي اوجس منها العدو األمرييك اإلسرائييل 
السعودي اإلمارايت خوفا واعلن الحرب بكل صورها ملحاولة إعاقة هذه 
امل��س��رية وه��ذا امل��ش��روع ال��ذي ه��و صمام أم��ان لهذه األم��ة أم��ام املشاريع 

الهدامة واإلذالل. 
لقد كشف الشهيد القائد مخططاتهم التي تحدق بهذه األم��ة منذ 
ما يقارب العقدين فنهض مع مجموعة من الرجال الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فوقف لهم الشهيد القائد باملرصاد وأفشل حربهم 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��س��ت��ه��دف امل��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا ب��ع��د أح����داث ال���� 11 م��ن سبتمرب 
2001م، ل��ي��ت��م ت��ل��ق��ني ال���ع���دو خ���الل ث��م��اين س���ن���وات دروس�����ا س��ي��دون��ه��ا 

التاريخ يف صفحاته بماء الذهب.
)َوَسَيْعَلُم اَلِّذيَن َظَلُموا أََيّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن(.

* وكيل محافظة ذمار

صمام أمان 
ومحطة

 انتصار لألمة
*الشيخ جمال معوضه 

املقاومة الفلسطينية إبداع في املواجهة.. من احلرب التقليدية إلى السيبرانية

إذا ل��م تعد تلك ال��ح��رب التقليدية العسكرية ال��وح��ي��دة يف ساحة 
معركة امل��ق��اوم��ة الفلسطينية الطويلة يف وج��ه ال��ع��دوان الصهيوين 
عىل مدى عقود وحسب، بل أصبحت هناك معركة من نوع أخر، 
هي الحرب أو الهجمات السيربانية، تدار رحى هذه املعركة الجديدة 
م��ن غ��رف مغلقة، عدتها أج��ه��زة لوحية وه��وات��ف ذك��ي��ة وحواسيب 
متطورة، تديرها عقول آمنت واعتقدت املقاومة سبياًل لالنتصار وما 

سواها ال يمكن البناء عليه.
يف عمل دؤوب عملت وتعمل املقاومة من تطوير مقاومتها لتنتقل 
من املواجهة املباشرة إىل املواجهة السيربانية، والتي تشكل يف الوقت 
ال���ح���ايل وم���ا ب��ع��ده أه���م اوج����ه ال���ص���راع ال��ح��دي��ث، وال���ت���ي ب��إم��ك��ان��ه��ا أن 
تحقق أهدافا كثرية، وتخفف املقاومة يف نفس الوقت من دفع ثمن 

يف الدم من املدنيني ومن كوادرها. 

اعتراف صهيوني
وموازاة لهذا التطور تعرض الكيان الصهيوين إىل هجمات سيربانية 
ل���ح���رب ق��ادت��ه��ا امل���ق���اوم���ة، أٌج�����رب ال���ع���دو ع���ىل االع������راف ب��ه��ا وع����ىل نحو 
رسمي، بعد أن تطورت وتوسعت وأثرت بشكل كبري، وألن العدو 
اإلسرائييل يعتمد عىل أحدث تكنولوجيا، يف مرافقه وهيئاته، فإن 
ذل�����ك م����ا س���ه���ل اس����ت����ه����داف م���ن���ش���آت���ه م����ن ق���ب���ل امل����ق����اوم����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
سيربانيا، وه��ذه ال��ح��رب الجديدة ك��ان لها ثمنها، فبات ال��خ��رباء يف 
هذا النوع من الحرب هدفا أللة االحتالل، ففي بداية معركة القدس 
يف مايو م��ن ال��ع��ام امل��ن��ص��رم، أعلن االح��ت��الل اغتياله جمعة الطحلة 
هو ومجموعة معه، واصافا إياه بأنه مسؤول األمن السيبرباين يف 

كتائب القسام.
وأله����م����ي����ة ه�������ذا ال�����ن�����وع م�����ن ال�����ح�����رب ال�����ج�����دي�����دة، ع���م���ل���ت ال���ج���ام���ع���ات 
الفلسطينية عىل تبني مساق الحرب السيربانية واألمن السيرباين، 
للمواجهة والدفاع ضد االحتالل اإلسرائييل، وملواجهة الحياة العامة 
والتي باتت املعلوماتية فيها أم��را ملحا، وق��د اقبل عىل ه��ذا املساق 

العلمي الجديد كثري من الطالب والشباب. 

حرب أكثر فاعلية
ي��������رى خ����������رباء يف م�����ج�����ال ال������ح������رب واألم������������ن "ال�����س�����ي�����ربان�����ي�����ني" وال�����ش�����أن 
الفلسطيني، أنهما أحد أهم األدوات األكرث فاعلية، التي ستستخدم 
خ���الل ال��وق��ت ال��ح��ايل ويف املستقبل ال��ق��ري��ب وامل��ت��وس��ط وال��ب��ع��ي��د بني 
امل���ق���اوم���ة واالح�����ت�����الل، وب���م���ا أن االح����ت����الل ال���ص���ه���ي���وين زاد اس��ت��خ��دام��ه 
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ش���ت���ى امل�����ج�����االت وم���ن���ه���ا ال���ع���س���ك���ري���ة واألم����ن����ي����ة، ف���إن 
اس���ت���ه���داف ه����ذه امل���ج���االت ي��ع��د يف رأس ق��ائ��م��ة ب��ن��ك أه������داف امل��ق��اوم��ة 

الفلسطينية والتي بات لها اهتمام واسع بهذا النوع من الحرب.
وب��م��ا أن ال���ح���رب ال��س��ي��ربان��ي��ة ال ي��م��ك��ن ال��ت��ك��ه��ن ب��ال��ف��اع��ل م��ه��م��ا ك��ان 
الح���ت���وائ���ه���ا ع���ىل ب���رام���ج ت��ع��م��ل ع���ىل ع����دم ت����رك أث����ر ع���ن امل����ص����در، ال���ذي 
انطلقت منه، فإن ذلك يعد تقييداً للعدو الصهيوين من أن يكون 

له أي رد عسكري بهذا الجانب، كما أن هذه الهجمات لهذا النوع 
من الحرب الجديدة، تسبب يف تعقيد وضع االقتصاد ربما وتشل 
ح��رك��ة ال��ح��ي��اة، وجعلها صعبة، وت���ودي إىل خسائر ك��ب��رية، حسب 

املكان أو الجهاز املستهدف. 

تهديد على الكيان الصهيوني
ب��ات االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��يل ينظر بعني االل���م للهجمات السريانية، 
مل��ا ل��ه��ا م��ن ت��ه��دي��د ع��ىل ك��ل امل��س��ت��وي��ات، الع��ت��م��اده��ا ع��ىل التكنولوجيا 
املتطورة يف كل نواحي الحياة، وه��ذا قد ي��ؤدي ب��إض��رار يف االقتصاد 
وإي���ج���اد م��ش��ك��ل��ة م��رك��ب��ة، ام��ن��ي��ة واق���ت���ص���ادي���ة، وق����د ي��ص��ل ال���ح���ال إىل 
ع��س��ك��ري��ة إذا م���ا اس��ت��ه��دف��ت ال��ه��ج��م��ات ال��س��ي��ربان��ي��ة ج��ي��ش االح���ت���الل 

ومنظومته العسكرية سيربانيا.  

وي���رج���ح أن ه���ذه ال���ح���رب ق���د ت��ك��ون ش��ي��ئ��اً أس��اس��ي��اً م���ن أي م��واج��ه��ة 
محتملة مع االحتالل، ألن محور املقاومة يف املنطقة أصبح يعتربها 
أداة فاعلة يمكن االعتماد عليها لتحقيق أهداف يف املرحلة الحالية، 
فضال عن تنفيذ املقاومة الفلسطينية يف معارك سابقة مع االحتالل 

هجمات عديدة من هذا النوع.

حرب ال يعرف املنفذ لها
وت��أك��ي��دا ع��ىل نجاعة ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ح��رب وس��الم��ة امل��ن��ف��ذي��ن، أن 
الهجمات ضمن هذا النوع من الحرب، تعمل عىل تضليل الطرف 
امل��س��ت��ه��دف، م��م��ا ي��ج��ع��ل ت��ح��دي��د م��ص��در ال��ه��ج��وم غ���ري م��م��ك��ن، وه���ذا 
ما يميز ه��ذه الهجمات، أي أن��ه باإلمكان تنفيذ ع��دد من الهجمات 
السيربانية دون معرفة املهاجم، وبالتايل تستبعد مالحقته، وهذا 

يؤكد حماية املهاجم أو املهاجمني من املالحقة. 
ويف هذا املوضع أدعى االحتالل يف فرات سابقة، بأن خرباء من 
حماس يف هذا النوع من الحرب، عملوا عىل التحايل، لضبط 
أش��خ��اص م��ن ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين، م��ن خ���الل ح��س��اب��ات وه��م��ي��ة، 
إىل ج��ان��ب إرس����ال ب��ع��ض ال���ربام���ج ال���ض���ارة وت��ط��ب��ي��ق��ات تجسس، 
مكنتهم من اخ��راق هواتفهم النقالة، ومن ذلك تم الحصول 
ع����ىل امل���ع���ل���وم���ات وال���ب���ي���ان���ات امل�����وج�����ودة يف ت���ل���ك ال����ه����وات����ف، وت��ل��ك 
امل��ع��ل��وم��ات رب��م��ا تمكنهم مل��زي��د م��ن االخ����راق ألج��ه��زة وح��س��اب��ات 

صهاينة. 

حماية املعلومات الفلسطينية
ال تقتصر املعركة السيربانية للمقاومة الفلسطينية عىل الهجوم، 
بل يتم الركيز عىل حماية األجهزة الفلسطينية من محاوالت عديدة 
الخراقها، من االحتالل وعمالئه، فوفق مهتمني أن أجهزة العدو 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ال ت��ت��وق��ف ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد م���ن ال��ه��ج��م��ات ال���ت���ي ت��ف��ش��ل يف 
امل��ج��م��ل، ل��ع��م��ل امل��ق��اوم��ة يف ن��ف��س وق���ت ال��ح��رب ال��س��ي��ربان��ي��ة، األم��ن 
ال��س��ي��رباين، وت��ح��رص ع��ىل ذل���ك دائ��م��ا للحيلولة م��ن وص��ل��ول ال��ع��دو 

الصهيوين إىل أي معلومة.
رب�����م�����ا ب�����ات�����ت ال������ح������رب ال����س����ي����ربان����ي����ة ت��������دق ن������اق������وس ال����خ����ط����ر ع��ن��د 
الصهاينة إذا ما برعت فيها املقاومة أكرث، ألن هذه الحرب قد 
ي��ص��ل ب��ه��ا ال��ت��أث��ري إىل دم����ار ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين، ل��ي��س اق��ت��ص��ادي��ا 
وحسب بل باإلمكان أن تصل إىل أبعد من ذلك، إذا ما نظرنا 
إىل تأثري الهجمات السيربانية املعلن عنها بني عدد من الدول، 

يف العالم.
وم����������ن ه����������ذه االس������رات������ي������ج������ي������ة ال�������ج�������دي�������دة ال�������ت�������ي اع�����ت�����م�����دت�����ه�����ا امل�����ق�����اوم�����ة 
الفلسطينية، يف مواجهة ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��يل، يمكننا ال��ق��ول أن كل 
م���ا أع����ده يف ق��م��ع امل��ق��ام��ة، ل���ن ي��ك��ون ل���ه م���ك���ان، وم���ن ض��م��ن م���ا أع���ده 
العدو الصهيوين، تنوفا التي أعتربها كثري من ال��خ��رباء، أنها عبارة 
عن عنوان لفيلم رعب، ال تكرث له املقاومة، وعدته شيئاً من الحرب 

النفسية، التي ال تأبه لها.
ويؤكد مهتمون بالشأن الفلسطيني، بأن املقاومة الفلسطينية، 
تعد ملنظومة ح��رب سيربانية، وهجمات م��ن ه��ذا ال��ن��وع، ق��د تحرق 
العدو الصهيوين، لسنوات إذا ما استهدفت هذه الهجمات البنية 

التحتية للكيان اإلسرائييل.
إن ه���ذه ال��خ��ط��وات ال��ت��ي تنتهجها ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة الفلسطينية، 
ت��ؤك��د ل��ل��م��ط��ب��ع��ني ال ن��ك��رث ل��ت��ط��ب��ي��ع��ك��م، م���ع ع���دون���ا واألم������ة، فنحن 
ماضون يف قتال مستبسل، وت��ن لخطوات اسراتيجية جديدة يف 

مواجهة االحتالل وسيعود تطبيعهم معه نكاال عليهم.

الحرب العسكرية التقليدية أصبحت من املايض عند كثري من الدول، وبالذات الدول 
املتطورة عسكريا، وهذا ما تعيه فصائل املقاومة الفلسطينية، لذا عملت عىل تطوير 

نفسها سيربانيا، فباتت تناور يف هذا املضمار وتصيب أهدافها بدقة، كيف ال تكون بهذا 
املستوى، والكيان الصهيوين، أعد خطته الخمسية "تنوفا" ومولها تمويال ماليا كامال، 

وثلثي خطة الحرب هذه وأكرث يعتمد عىل الحرب والهجمات السيربانية،

تقرير: هالل جزيالن

تعمل املقاومة في تطوير نفسها لتنتقل 
م��ن امل��واج��ه��ة امل��ب��اش��رة إل���ى امل��واج��ه��ة 

السيبرانية مواكبة لكل جديد
ت��ع��رض ال��ك��ي��ان الصهيوني إل��ى هجمات 
سيبرانية حل��رب قادتها املقاومة ٌأجبر 

العدو على االعتراف بها
االحتالل اإلسرائيلي ينظر بعني األلم للهجمات السيبرانية ملا لها من تهديد في كل املستويات

إعالن قضائي باحلضور امام احملكمة
تعلن محكمة املنطقة العسكرية امل��رك��زي��ة ان��ه ع��ى املتهمني ال����واردة أس��م��اؤه��م ادن���اه وع��دده��م 13 متهما ب��اش��راك يف ت��دم��ر ال��ق��درات 
الصاروخية للجيش اليمني خدمة ل��دول ال��ع��دوان عى اليمن الحضور اىل املحكمة خ��الل الجلسة القادمة مالم فسيتم محاكمتهم 

كفارين من وجه العدالة وستقوم املحكمة بالتنصيب عن املتهمني والسر يف إجراءات محاكمتهم وفقاً للقانون وهم:-

االسمم

 عمار محمد عبدالله صالح األحمر وكيل جهاز االمن القومي سابقا.1

لينكون بلومفيلد - مساعد وزير الخارجية األمريكية. 2

إدموند جميس هول - السفري االمرييك األسبق للعام 200٤م. 3

دينيس هادريك - رئيس مكتب ازالة األسلحة بالخارجية األمريكية.٤

روبرت رومن - امللحق العسكري بالسفارة األمريكية بصنعاء.5

هيزم فرانك - مساعد امللحق العسكري بالسفارة األمريكية بصنعاء.6

سانتو بوليتزي - ضابط االرتباط بوزارة الخارجية األمريكية.7

نيلز تالبوت - الخبري التقني بوزارة الخارجية األمريكية.8

مايك وبلش - خبري املتفجرات يف وزارة الخارجية األمريكية. 9

كال كيجو - خبري املتفجرات يف وزارة الخارجية األمريكية. 10

راى زهاروفش - خبري املتفجرات يف وزارة الخارجية األمريكية. 11

ستيفاين يكر - موظفة يف السفارة األمريكية.12

هينا سلوبر - موظفة يف السفارة األمريكية.13
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إجراءات تحالف العدوان بمنع دخول 
سفن الوقود إىل ميناء الحديدة 

واحتجازها عرض البحر جريمة حرب 
بحق اآلالف من املرىض اليمنيني، 

وسط صمت وتواطؤ أممي فاضح 
سقطت معه كل القيم اإلنسانية يف 

اليمن.
انعدام مخزون الوقود يف املستشفيات 

واملرافق الصحية يعرض املرىض 
اليمنيني للخطر واملوت املحقق نتيجة 

توقف مختلف الخدمات واألجهزة 
الطبية، وسيكون لها تأثري مدمر عىل 

الوضع الصحي واإلنساين يف اليمن.

يف  العام  يريم  مستشفى  عام  مدير  يقول 
محافظة إب الدكتور عبداملغني عيل غالب دبوان، 
استفادت  ألف حالة مرضية   27 يقارب  :"إن ما 
قدمها  التي  والعالجية  الطبية  الخدمات  من 

املستشفى، خالل العام املايض 2021م".
وأوضح الدكتور دبوان أن املستشفى أجرى 
بحدود 2300 عملية جراحية منها القيصرية 
والجراحة العامة، خالل الفرتة ذاتها، مبينا 
أن املستشفى بصدد افتتاح عيادة الجراحة 
الخدمة  لتقديم  العظام  وعيادة  العامة 

للمرىض.
وأكد أن معظم مرافق املستشفى ستشهد 
إىل  باإلضافة  كامل  بشكل  تأهيل  عملية 
توسعة العيادات نزوال عند تقديم الخدمة 
البسطاء،  للمواطنني  والطبية  العالجية 
يف  كبرية  نقلة  حقق  املستشفى  أن  معتربا 
مختلف الجوانب سواء من املدخالت البشرية 
أو اإلنشائية من أجل تعزيز مستوى الخدمات 
واحتياجات املرىض نتيجة الكثافة السكانية 

التي يقع فيها املستشفى.
وذكر أن استمرار العدوان والحصار ضاعف 
املجاالت  مختلف  يف  املواطنني  معاناة  من 
اإلنسانية منها الصحية والغذائية التي تشهد 
جدية  وعدم  الحصار  بسبب  كبريا  تدهورا 
األمم املتحدة بوضع حد لتلك املعاناة ملعاناة 

املاليني من اليمنيني.
كارثة حقيقية

من  العام  يريم  مستشفى  عام  مدير  وحذر 
تداعيات استمرار تحالف العدوان باحتجاز سفن 
املشتقات النفطية، واصفا اياها بالكارثة الحقيقة 
بحق املرىض اليمنيني التي تستدعي تداركها من 

الشعب  ينظر ملأساة  الذي  الدويل  املجتمع  قبل 
اليمني بالدونية بعيدا عن اإلنسانية التي يتغنى 

بها.
وبني أن استمرار الوضع هكذا سيخرج خدمات 
الوقود،  انعدام  جراء  الخدمة  عن  املستشفى 
األمر الذي يهدد اآلالف من املرىض باملوت املحقق، 
جراء  الكاملة  املسؤولية  املتحدة  األمم  محمال 

الوضع الكاريث يف القطاع الصحي وغريه من 
القطاعات التي تضاعف معاناة املاليني من 

اليمنيني.
املستشفى  أن  إىل  دبوان  الدكتور  ولفت 
جراء  تام  وشلل  فعيل  عجز  يف  سيدخل 
انعدام الوقود ملولد الكهرباء، متمنيا إيجاد 
املشتقات  بسفن  والسماح  عاجلة  حلوال 
كحالة  الحديدة  ميناء  بدخول  النفطية 
طارئة، ورفد القطاع الصحي بالوقود حتى 

ال تصل للمرحلة الحرجة.
املتحدة  األمم  دبوان  الدكتور  وطالب 
االضطالع بدورها اإلنساين بعيدا عن إمالءات 

التحالف يف قتل الشعب اليمني.
األم والطفل

من جانبه أكد مدير عام مستشفى يحصب 
الدكتور  يريم  بمديرية  والطفولة  لألمومة 
أن املستشفى يقدم خدمات  خالد جميل، 
والطفل  لألم  والعالجية  الطبية  الرعاية 

بصورة منتظمة عىل حد سواء.
 وقال الدكتور جميل إن املستشفى يحرص 
عىل تقديم الخدمة املتميزة وفق اإلمكانيات 
املتاحة من الرعاية الطبية واألدوية"، مضيفا 
بأن الحرب والحصار أنعكس سلبا بدرجة أساسية 
بشكل عام، وهم  اليمن  األمهات وأطفال  عىل 
الشريحة األكرث تضررا خالل السنوات املاضية من 

الحرب والحصار.
وأفاد أن املستشفى وكوادره يكرسون جهدهم 

للتقليل من أي  الرعاية لألم والطفل  يف تقديم 
مضاعفات وتلقي الخدمة والرعاية املتميزة عىل 

مدى الساعة.
مقابر جماعية 

املستشفى  اتجاه  إىل  جميل  الدكتور  وتطرق 
التوسع يف خدماته املقدمة لألم والطفل لتشمل 
قسم  وترتيب  العمليات،  انواع  جميع  إجراء 
الطوارئ وفتح قسم لألسنان، وامليض قدما وفق 
الصحية  الخدمة  لتقديم  املحدودة  االمكانيات 

والعالجية الكاملة.
والطفولة  لألمومة  يحصب  مستشفى  وأشار 
بمديرية يريم إىل أن منع تحالف العدوان دخول 
الحديدة  ميناء  إىل  النفطية  املشتقات  سفن 
سيحول املستشفيات إىل مقابر جماعية للمرىض 
بسبب توقف معظم الخدمات، مبينا أن انعدام 
الخدج  األطفال  بتوقف حاضنات  يهدد  الوقود 
واملرىض يف العنايات املركزة وغريها من األقسام 

والخدمات املقدمة للمرىض.
وأعترب الدكتور جميل احتجاز السفن النفطية 
والقرصنة عليها عرض البحر بعد حصولها عىل 
تصاريح من األمم املتحدة انتهاك جسيم للقانون 
الدويل اإلنساين الذي يجرم مثل هذه املمارسات 

التي ترتقى إىل جرائم حرب ضد اإلنسانية.
اإلنسانية  واملنظمات  املتحدة  األمم  ودعا 
والحقوقية الدولية إىل الوقوف بجانب الشعب 
بواجبها  والقيام  ملعاناته،  واالنتصار  اليمني 

األخالقي واإلنساين يف اليمن.

القات يغزو القيعان الزراعية مهددًا املحاصيل الغذائية اإلسرتاتيجية

أزمة الوقود.. كارثة إنسانية تهدد بتوقف الخدمات الصحية يف اليمن

عمليات إعصار اليمن وتداعيات 
انهيار االقتصاد اإلماراتي  

تأمني  عىل  الصغرية  اإلمارات  دويلة  تعتمد 
بيئة مناسبة لالستثمار يف العديد من قطاعاتها 
املستثمرين  ثقة  فان كسب  لذلك  االقتصادية 
عامل  فان  عليه  وبناء  أولوياتها  ضمن  يأيت 
االستقرار مهم لها لتحقيق التنمية عىل صعيدها 
االقتصادي ورغم كل االمتيازات التي تتمتع بها 
دولة االحتالل اإلمارايت يف نظر العالم من بيئة 
أمنة ومستقرة لالستثمار والسياحة ويوجد فيها 
سوق اقتصادي كبري مفتوح للعالم ويمتلك فيها 
األجنبي أكرث مما يمتلك فيه اإلمارايت وبناء عىل 
ذك فان أي اهتزاز يمكن أن يحدث وأي ضربة 
تحملها  اإلمارات  لن تستطيع دويلة  عسكرية 
األساس  يف  يعترب  الذي  اقتصادها  وسينهار 
اقتصادا ريعيا يعتمد عىل الصادرات من النفط 
الداخيل  املحيل  اإلنتاج  عىل  يقوم  وال  والغاز 
حيث تعترب دويلة اإلمارات من الدول املستهلكة 

وليست من الدول املصنعة .
اليمن  إعصار  عمليات  فان  السياق  هذا  ويف 
الثالث التي نفذتها القوة الصاروخية والطريان 
اإلمارات  دويلة  عن  الزيف  كشفت  املسري 
العنكبوت  وأصبحت ضعيفة وأوهن من بيت 
حالة  ويف  لالنهيار  معرض  اقتصادها  وأصبح 
سيئة وقد تكبد االقتصاد اإلمارايت خسائر فادحة 
وكبرية وتجاوز أثاره املباشرة إىل توقف صادراتها 
من النفط وتسبب يف ارتفاع أسعاره وقامت الكثري 
من الدول بإلغاء عقودها اآلجلة لشراء النفط 
اإلمارايت وما قامت به القوات املسلحة اليمنية 
يعترب ردا عىل الحرب االقتصادية التي ُتشن عىل 
اليمن والتي تقوم بها دول العدوان وعىل رأسها 
سنوات  سبع  مدى  عىل  والسعودية  اإلمارات 
حيث أقدمت دولة اإلحتالل اإلمارايت عىل احتالل 
وتعطيل معظم املوائن اليمنية وعىل رأسها ميناء 
املخاء وبلحاف وتوقيف صادراته من النفط والغاز 
فكيف لدويلة صغريه مسكنها من زجاج أن ترمي 

بالحجارة عىل مساكن اآلخرين وال تنتظر الرد .
وبالتطرق لهذا املوضوع فإن االحتالل اإلمارايت 
عىل اليمن له آثار أخرى تتمثل يف أن هذا االحتالل 
حول أهم املنشآت االقتصادية يف اليمن إىل ثكنات 
األسلحة  أنواع  فيها جميع  وكدسوا  عسكرية 
وخروج  التصدير  توقف  يف  السبب  هذا  وكان 
اإلنتاج  مواقع  من  واملحلية  الدولية  الشركات 
اليمن  يف  االقتصادي  النشاط  توقف  وبالتايل 
حيث تشري التقارير االقتصادية الدولية إىل أن 
تكلفة الفرصة الضائعة يف الناتج املحيل اإلجمايل 
لليمن بلغت عشرات املليارات من الدوالر األمر 
وتفاقم  العمل  فرص  تقليص  إىل  أدى  الذي 
تشغيل  لعدم  نظرا  والفقر  البطالة  معدالت 
املواقع االقتصادية واملوائن التجارية والتي كان 
لدويلة اإلمارات املحتلة الدور الكبري يف كل ذلك 
عمليات  وجاءت  االقتصادية  األوضاع  وتردي 
إعصار اليمن الثالث كرد واضح وشرعي وقانوين 
للدفاع عن استقالل وسيادة اليمن واستعادة 

جميع الرثوات االقتصادية املنهوبة .
لعمليات  الكارثية  واآلثار  التداعيات  أن  كما 
كثرية  اإلمارايت  االقتصاد  عىل  اليمن  إعصار 
ومؤهلة للتصاعد واالرتفاع بالتزامن مع استمرار 
دويلة  تكف  لم  ما  مستقبال  العمليات  هذه 
اإلمارات عن العدوان والحصار وترحل من كل 
شرب يف اليمن ومن هذه اآلثار والتداعيات فقد 
سجل مؤشر دبي وأبو ظبي أكرب تراجع وأغلقت 
معظم أسواق األسهم يف اإلمارات بشكل خاص 
الخليج بشكل عام ولحقت خسائر كبريه  ويف 
من موارد املطارات نتيجة توقف عملية الطريان 
خسائر  يف  تتمثل  أخرى  خسائر  أيضا  وهناك 
بمئات  تقدر  التي  األجنبية  املالية  االستثمارات 
املليارات من الدوالر وفقدان الثقة االستثمارية 
يف خارطة االستثمار العاملي وخسائر يف حركة 
العقارات  قطاع  سيتأثر  كما  األموال  تدفق 
واملباين باعتبارها أحد أشكال غسيل األموال يف 
اإلمارات وهناك خسائر قد تلحق ببعض املراكز 
االقتصادية مثل املطارات وحقول إنتاج النفط 

ومحطات التكرير .
ويف هذا اإلطار فإن تداعيات وآثار عمليات إعصار 
اليمن كثرية ومستمرة عىل االقتصاد اإلمارايت 
حيث ستطال القطاع الفندقي والسياحي التي 
وستخسر  اإلمارات  دويلة  عامليا  به  اشتهرت 
عشرات املليارات من توقف معرض إكسبو املزمع 
إقامته يف دبي واملتوقع بان يزوره أكرث من 25 
مليون زائر نتيجة الشعور بعدم األمن واالستقرار 
اإلسرتاتيجية  والضربات  اليمن  إعصار  نتيجة 
التي هزت عروش الظلمة واملستكربين ويعترب 
األمن مكمالً لالقتصاد وبدونه تنعدم أي تنمية 
الشعور  نسبة  ارتفعت  كلما  أي  اقتصادية 
بالنمو  ذلك  ساهم  كلما  واألمن  بالطمأنينة 
ونجاح  التجاري  التبادل  وزيادة  االقتصادي 
عملية االستثمار وإضافة إىل األضرار االقتصادية 
الكارثية التي ستلحق باالقتصاد اإلمارايت هناك 
آثار أخرى سياسية تتمثل يف انهيار وتصدع دولة 
أبناء زايد وآل نهيان نتيجة فقدانهم السيطرة 
عىل إدارة شؤون الدولة نتيجة االنهيار االقتصادي 
عىل  عدوانهم  الخسائر جراء  وبسبب  املتوقع 
اليمن وسيؤدي ذلك باألخري إىل سخط شعبي 
ومجتمعي سيعمل عىل إزالة هذا النظام الفاشل 

من حكم هذه الدويلة . 

د. يحيى عيل السقاف 

الدكتور الرباعي: سنعمل  على تقديم  مرشوع قرار يحظر ويمنع زراعة القات يف القيعان 

 املهندس الحناين: القات احد العوامل املعرقلة لعملية التنمية الشاملة يف الجبهة الزراعية  
الدكتور الوادعي: مشكلة القات تحتاج اىل دراسة تفصيلية من جميع الجوانب

املهندس املتوكل: تصل املساحة املزروعة بالقات اىل 54% من الرتكيب املحصويل بمحافظة صعدة 

الدكتور دبوان: احتجاز تحالف العدوان سفن 
الوقود كارثة تهدد حياة املرضى اليمنيني

الدكتور جميل: منع دخول املشتقات النفطية 
مليناء الحديدة جريمة حرب ضد اإلنسانية

توسعت مساحة األرايض املزروعة بالقات يف اليمن يف السنوات األخرية، حيث وصلت يف العام 2020م 
اىل 169848هكتاراً، واحتلت زراعة القات املرتبة الثانية بعد الحبوب بنسبة %14 من االرايض الزراعية، 

متفوقة عىل محاصيل الخضار والفواكه واملحاصيل النقدية، وشهدت القيعان والوديان الخصبة انتشار 
اشجار القات بكميات كبرية، مثل قاع البون، وقاع جهران وقاع الحقل، وسحول ابن ناجي، والتي 

تشتهر بزراعة وانتاج اجود انواع الحبوب والقمح، وهذا التوسع الكبري ينذر بحدوث كارثة اقتصادية 

كربى يف اليمن، ونقص كبري يف توفري املواد الغذائية االسرتاتيجية،  ومنها الحبوب والقمح والذي تستورد 
اليمن سنويا ما يقارب من 3ماليني طن.. وحول املخاطر التي تشكلها زراعة القات عىل املحاصيل الزراعية  

األخرى.. أجرت "26سبتمرب" لقاءات مع عدد من الخرباء الزراعيني.. إىل التفاصيل:

لقاء: محمد صالح حاتم

استطالع: فهد عبدالعزيز

الزراعة تدشن العمل يف املخترب الوطين لفحص الرتبة واملياه
يف إطار توجهات الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره يف األمن الغذايئ 

 دشن وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك الثور 
املخترب  العمل يف  الرباعي،   الدكتور رضوان  ونائبه 

الوطني لفحص الرتبة واملياه ومواد البناء.
أكد وزير الزراعة والري املهندس عبدامللك الثور أهمية 
املخترب الوطني لفحص الرتبة واملياه ومواد البناء، الذي 
سيعمل عىل خدمة القطاع الزراعي يف اليمن ومعالجة 
العديد من اإلشكاليات التي تواجه التنمية الزراعية.. 
افتتاح  باملخترب  إىل أن  العمل  وأشار خالل تدشني 
املخترب يأيت يف إطار توجهات الدولة للنهوض بالقطاع 

الزراعي وتعزيز دوره يف األمن الغذايئ.

وتطرق  املهندس عبد امللك الثور، إىل أهمية دور 
املخترب يف معالجة اإلشكاليات املتعلقة بالرتبة وقياس 
نسبة العناصر يف الرتبة الزراعية واملياه، بما يخدم 

جودة وإنتاجية املحاصيل الزراعية.
من جانبه أشار نائب وزير الزراعة والري الدكتور 
رضوان الرباعي إىل أن املخترب الذي يأيت يف اطار جهود 
ووزارة  العليا  والسمكية  الزراعية  اللجنة  وأنشطة 
الزراعة، للنهوض بالقطاع الزراعي من خالل تقديم 

خدمات تحليل املياه والرتبة.
وبني الدكتور الرباعي أنه وعىل ضوء نتائج املخترب 
ان ذلك  املزارع.. مؤكداَ  سيتم منح تصاريح إلنشاء 
سيسهم يف التخفيف من تكاليف اإلنتاج والتقليل من 
الخسائر االقتصادية التي كان يواجهها املزارع.. الفتاً إىل 

أهمية املخترب يف تحسني الخارطة املحصولية للبالد..
بالوزارة  للري  الوطني  الربنامج  مدير  أوضح  بدوره 
املهندس معني األجهر، أن املخترب يهدف إىل معرفة 
وقياس نسبة العناصر الخاصة بالرتبة الزراعية واملياه 
وتحديد مقدار تحمل الرتبة ونوعية املياه وصالحيتها.. 
الفتاً إىل أن املخترب يعمل وفق أسس وقواعد هندسية 
واختبار  بفحص  وسيقوم  العاملية،  للمعايري  طبقاً 
ودراسة الرتبة لكافة منشآت الري واملنشآت العامة 
والخاصة ومواد البناء والخرسانة املتصلدة والطرية 
واالختبارات الكيميائية للمياه والرتبة.. هذا ويتكون 
املخترب من عدة أقسام للفحوصات تشمل مجاالت 

املياه والرتبة والخرسانة واألنابيب.

خرباء ومهندسون زراعيون لـ: »                                                  «

يف البداية اعترب  نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان 
الرباعي ان شجرة القات تعد  مشكلة وكارثة اقتصادية  تهدد 
األمن الغذايئ لليمن، موضحاً أن  زراعة القات توسعت يف 

الفرتة االخرية بشكل كبري. 
وأشار الرباعي اىل أن  زراعة  القات تحتل املركز الثاين بعد 
الحبوب وبما نسبته %14 من االرايض الزراعية، متفوقاً  عىل 

عدة محاصيل مثل الخضار والفواكه واملحاصيل النقدية . 
واشار الدكتور الرباعي أن القات اصبح ينافس هذه املحاصيل 
الهامة والالزمة لتوفري األمن الغذايئ وأن وزارة  الزراعة تسعى 
لوضع االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة زراعة القات  نظرا مًلا له 

من آثار ومضار كبرية عىل االقتصاد والبيئة 
وصحة االنسان، واستنزاف كميات كبرية من املياه 

و قال :"  سنعمل  عىل تقديم  مشروع قرار  يحظر ويمنع 
زراعة القات يف القيعان والوديان الزراعية الخصبة، مثل قاع 

البون، وقاع جهران، وقاع سهمان وغريها 
وبني ان وزارة الزرعة تعمل من خالل التعاون مع الجهات 
ذات العالقة عىل اإلعداد للمؤتمر الوطني ملكافحة القات والذي 
يهدف إىل الخروج برؤية واضحة واسرتاتيجية وطنية موحدة 

ملكافحة القات واللحد من زراعته. 
مشريا ً ان الوزارة وخالل هذا العام الذي اعلنته الحكومة 
عام التنمية الزراعية ستعمل عىل تكثيف االرشادات والتوعية 
بخطورة واضرار شجرة القات اقتصاديا وبيئيا وصحيا.. الفتا اىل 
أن الوزارة ستعمل عىل تشجيع وتحفيز املزارعني للتوجه نحو 
زراعة محاصيل بديلة لشجرة القات ومنها الخضار والفواكه 
واشجار اللوز والنب، وتوزيع شتالت عليهم، مؤكدا ان وزارة 
الزراعة والري ستقوم بربط املزارعني  عرب الزراعة التعاقدية 
بهدف تحسني الدخل من محاصيلهم الزراعية، داعيا ًاملزارعني 
الغذائية   واملحاصيل  والحبوب  القمح  زراعة  نحو  التوجه 

االسرتاتيجية، واإلقالع عن زراعة القات.
اضرار باالقتصاد 

بدوره اكد وكيل الوزارة لقطاع تنمية اإلنتاج الزراعي املهندس 
سمري الحناين أن محصول القات يف اليمن من ملحاصيل الضارة 
العوامل  احد  القات  معترباً  والصحة،  والبيئة  باالقتصاد 
املعرقلة لعملية التنمية الشاملة يف الجبهة الزراعية، والتي 

تقلل من تحقيق األمن الغذايئ. 
وارجع الحناين التوسع الكبري يف زراعة القات حالياً نظرا 

ملردوده االقتصادي الكبري الذي يحصل عليه املزارع. 
مشريا  بان  وزارة الزراعة والري تحاول إيجاد محاصيل أخرى 
موازية و بنفس املستوى ملحصول القات من املرود االقتصادي،  
بهدف تشجيع وتحفيز املزارع عىل استبدال شجرة القات بهذه 

املحاصيل البديلة. 
ً ان الوزارة تعمل عىل إصدار بعض القرارات التي  مؤكدا 
تحد من التوسع يف زراعة القات خاصةً يف الوديان والقيعان 

الزراعية. 
أكرب مشكلة 

من جانبه اشار عميد كلية الزراعة واألغذية والبيئة الدكتور 
القات  اشجار  زراعة  يف  املضطرد  التوسع  أن  الوشيل  عادل 
األمن  ويهدد  الزراعية  التنمية  تواجه  مشكلة  أكرب  يمثل 
الغذايئ االسرتاتيجي لليمن. موضحا بأن اشجار القات تشغل 
مساحات شاسعة من االرايض الزراعية وتستنزف قدرا كبريا 
من مخزون املياه الجوفية وذلك عىل حساب محاصيل أخرى 
، مؤكدا أن هذه املساحات كان يمكن زراعتها بمحاصيل غذائية 
وريها بدال عن القات لتنتج كمية كبرية من املحاصيل الزراعية 

وتسهم يف سد الفجوة الغذائية.
وبني أن  اقبال املزارعني عىل تبني زراعة أشجار القات هو 
املزارع من زراعة  التي يجنيها  املادية الكبرية  بسبب عائداته 
اشجار القات باإلضافة إىل سهولة تسويق إنتاجه وضمان بيعه 
وهو ما يعزز اختيار املزارع للقات ليتجنب مخاطر عدم قدرته 

عىل بيع انتاجه من اي محصول آخر حتى وأن كان محصول 
نقدي ألنه ال يضمن من ان يتمكن من بيعه بالسعر الذي يحقق 
عائدات مرضية له. مؤكدا أن معالجة قضية التوسع يف زراعة 
القات يأيت من خالل ضمان قدرة املزارع عىل تحقيق عائدات 

مالية من انتاج املحاصيل الزراعية التي يتبنى زراعتها. 
واشار الوشيل إن عىل الدولة العمل عىل استكمال منظومة 
االقتصاد الزراعي الوطني وهو ما يحتاج إىل خدمات تسويقية 
نوعية وانشاء صناعات تعتمد عىل االنتاج الزراعي والتوجه 
إىل تحقيق اكتفاء غذايئ يخفف من عبء فاتورة االسترياد 
ويسهم يف تعظيم دور الزراعة يف االقتصاد الوطني، وقال  
: " إن  نجاح أي خطة تتبناها الدولة للقضاء عىل القات لن 
يتحقق إال باالعتماد عىل تحقيق نهضة يف التصنيع الغذايئ 
ورفع كفاءة التسويق الزراعي ووضع آليات صحيحة للزراعة 
الخاص  املزارع والقطاع  الربط بني  لتكون حلقة  التعاقدية 
وتذليل املصاعب التي تواجه أصحاب رؤوس األموال لتشجيع 

املستثمرين عىل التوجه نحو التصنيع الغذايئ " 
الرثوة  بالشباب وهم  الدولة  اهتمام  إىل ضرورة   ً  مشريا 
البشرية التي يمكن بها تحقيق نهضة تنموية ليس يف الزراعة 
فاالهتمام  الوطنية.  التنمية  فقط ولكن يف جميع مجاالت 
التنمية  مستقبل  ضمان  مفتاح  الشباب  فئة  وعي  بزيادة 

االقتصادية يف اليمن. 
دراسة تفصيله 

من جانب آخر اشار الدكتور احمد الوادعي مدير عام إدارة 
املشاريع والدراسات بمركز املياه والبيئة، وعضو هيئة التدريس 
بكلية الزراعة واألغذية والبيئة جامعة صنعاء. أن التوسع 
الكبري لشجرة القات موضوع له ابعاد كثرية، مؤكدا ضرورة 
مشاركة جميع الجهات املعنية وذات الصلة وهي وزارة ا لزراعة 
والري، ووزارة املياه والبيئة، والشؤون االجتماعية والعمل، 

واالعالم وغريها من الجهات. 
واوضح الوادعي أن مشكلة القات وتوسعة الكبرية يف اليمن 
ايجاد  الجوانب، بهدف  يحتاج دراسة تفصيلية من جميع 
دراسات  تحتاج  املشكلة  أن  املزارعني، مؤكدا  لهؤالء  بدائل 
دقيقة ، ومسوحات ميدانية حقيقية عن املساحات  املزروعة 
بالقات، او صور عرب األقمار الصناعية ملعرفة حجم املساحة 
املزروعة بالقات، وكم تمثل من املساحة املزروعة يف اليمن، 

وذلك لعمل اسرتاتيجية للحد من زراعة القات تكون وفق 
بيانات صحيحة.. 

واشار أن هناك مزارعني لديهم الرغبة يف قلع اشجار القات 
مجربون  املزارعني  هؤالء  أن  واضاف  بدائل،  عن  ويبحثون 
النهم لم يجدوا البديل، الذي يعوضهم عن القات، مشريا 
ًأن الظروف االقتصادية وقلة الدخل من املحاصيل الزراعية 

األخرى هي من اجربتهم عىل االستمرار يف زراعة القات. 
واكد الوادعي عىل ضرورة عمل دراسة جدوى للمحاصيل 
التي سيتم استبدالها مكان القات، بهدف اقناع املزارع عىل قلع 

اشجار القات والتوجه لزراعة محاصيل زراعية آخري. 
مشرياً إىل ضرورة تقديم دعم للمزارع خالل السنوات االوىل 
وإعطائه شتالت، ومدخالت زراعية،  وقروض ميسرة بدون 
فوائد، وايجاد اسواق تستوعب املنتجات الزراعية وبأسعار 
مغرية  وذلك بهدف الحصول عىل عائد اقتصادي كبري. وكذلك  

ونقل اسواق القات خارج املدن الرئيسية .
وأوضح أن املرحلة تحتاج اىل توعية إعالمية كبرية، عن اضرار 
القات الصحية، واالقتصادية، واالجتماعية ودراسات حاالت 
الطالق وعالقتها بمضغ القات، والحاالت النفسية التي تفشت 
وكرثة يف مجتمعنا، وكذا تسرب االوالد من املدارس وذهابهم 

للعمل يف مزارع القات. 
األعداد  بصدد  والبيئة  الزراعة واألغذية  أن كلية  وكشف 
والتحضري ملؤتمر حول تأثري القات عىل األمن الغذايئ واملايئ 
وأنظمة الزراعة اليمنية، وعرض بعض التجارب والدراسات 

املنفذة يف هذا املجال. 
ًأن املؤتمر يتكون من عدة محاور هي :تأثري القات  مشريا 
ًالحبوب والفواكه التي لها  عىل املحاصيل الزراعية وخاصة 
دور كبري يف توفري األمن الغذايئ، واالبعاد الكبرية الستنزاف 
القات للمخزون املايئ، واملحور الثاين الرتكيب الكيميايئ للقات 
القات وماهي  من خالل عمل دراسات وتحليالت  لشجرة 
األنزيمات والعناصر الغذائية وتركيباتها، ومدى تأثريها عىل 
الصحة والتغذية والبيئة، مؤكدا عىل ان تكون هناك معلومات 
علمية دقيقة وتحليالت كيميائية وفيزيائية لشجرة القات، 

ملعرفة املواد املكونة لشجرة القات. 
واملحور األخري للمؤتمر ايجاد بدائل وآليات مناسبة لتقليص 
اصناف  استرياد  بالقات، وكيفية تشجيع  املزروعة  املساحة 

الزراعية  امليكنة  وإدخال  الزراعية،  املحاصيل  من  جديدة 
الحديثة،، وكيفية تعزيز دور اإلرشاد الزراعي للتوعية باآلثار 
الجانب االقتصادي وايجاد  ابعاد  السلبية، وكيفية مراعاة 
فرص عمل ملن يشتغلون يف القات من عمال وتجار القات، 
واالجتماعي من خالل دراسة الجوانب االسرية واستقرارها، 

والخالف االسري وحاالت الطالق. 
واكد الوادعي أن مشكلة القات وتوسعة الكبرية واللحد من 
زراعته ال تحتاج عقد ورش ومؤتمرات علمية فقط ، بل تحتاج 

إىل قرار سيايس. 
منوهاً بدور االعالم ومراكز البحوث والجامعات و منظمات 
القات  شجرة  وأضرار  بخطورة  التوعية  يف  املدين  املجتمع 
واالجتماعية  والصحية  والبيئة،   ، واالقتصادية  الغذائية 

وغريها..
توسع كبري 

اىل ذلك افاد مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة صعدة 
املهندس زكريا املتوكل أن تم عمل مسح ميداين باالشرتاك 
2021حول  عام  منتصف  يف  الوزارة  من  مختص  كادر  مع 
التوسع الكبري لزراعة القات يف محافظة صعدة، مؤكدا أن 
اللجنة وجدت أن هناك توسع كبري يف زراعة القات، تصل 
يف املتوسط العام للمساحة املزروعة بالقات تمثل %54 من 
الرتكيب املحصويل عىل مستوى املحافظة، مشريا ً  إن هناك 
بعض العزل تصل فيها املساحة املزروعة بالقات إىل %90 مثل 
املهاذر يف سحار، وآل سالم يف البقع، وسحار الشام يف باقم، 
وحيدان وذوي العليا والسفىل، كما وجدت اللجنة تقارب يف 

اآلبار االرتوازية والتي يصل اعماقها إىل 500-220 مرت.. 
القات،  تهريب  بإيقاف  اوصت  اللجنة  أن  املتوكل  واشار 
وفرض رسوم مالية بواقع 10-5 %  من إجمايل القيمة، وتعود 
لصالح تنمية الحوض املايئ باملحافظة، وتخصيص %50 من 
ضرائب القات املحصلة بأسواق املحافظة لتنمية املوارد املائية 
اللجنة دعم وتشجيع  املحافظة، كما تضمنت توصيات  يف 
وتوزيع املحاصيل البديلة للقات والتي تشمل )البطاطس، 
املشمش، الفرسك، االفكادوا، األنجاص، الكمرثي، النب، 
اللوز(،ومنع تجريف تربة الوديان الزراعية، ونقلها الستصالح 
أرايض هامشية لزراعة القات، وكذلك منع تقسيم املال املشاع، 

وعدم التمكني من أرايض األوقاف.. 
وتبقى شجرة القات سرطاناً خبيثاً يتوسع وينتشر يف جسد 
االمن الغذايئ لليمن السعيد، ويمكن ان يتم التعامل معها 
مثل الخمر مضاره اكرث من منافعه، وللقضاء عىل هذه النبتة 
الضارة، فيجب ان يكون هناك نية وعزيمة وإرادة سياسية 
قوية، للوقف ضد توسع شجرة القات، والحد من زراعتها، 
وايجاد البدائل املجزية واملغرية للمزارع التي تجعله يقبل عىل 
القات بمحاصيل زراعية أخرى اكرث فائدة  استبدال شجرة 
اقتصاديا ًوغذائيا، وهذا يتطلب من الدولة ممثلة يف وزارة 
الزراعة والري والجهات املعنية وذات العالقة ايجاد تسويق 
زراعي حقيقي، وخلق وعي بخطورة واضرار شجرة القات، 
وان تكون هناك دراسات وابحاث ميدانية حقيقية عن األضرار 
الصحية والبيئة والنفسية لشجرة القات، وكذلك منع دخول 
ومنها  امراض  عدة  تسبب  والتي  بالقات  الخاصة  املبيدات 
امراض السرطان وغريها من االمراض واالضرار واآلثار البيئية.

عبد الحميد الحجازي
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رصخة الشهيد حطمت جدار الصمت وأعادت الثقة ألبناء الشعب اليمين
املغلوطة الثقافات  ومــحــاربــة  ــوان  ــه وال الخنوع  حالة  مــن  وأخــرجــهــا  األمــة  واقــع  صحح  ــرآين  ــق ال ـــروع  امل  

احتفاء بالذكرى السنوية للشهيد تتواصل الفعاليات الرسمية والثقافية والندوات التوجيهية والوقفات 
يف عموم محافظات الجمهورية ملا لهذه املناسبة من عرب ودروس دينية وتربوية خاصة وهي تحيك سرية 
قائد حمل عىل عاتقه هم أمة.. داعياً إىل مواجهة أكرب طغيان عانت وتعاين منه األمة اإلسالمية فصرخ 

للنهوض بمسريته القرآنية الداعية إىل تبصري الناس بدينهم ودنياهم وتحقيق االستقالل الكامل لليمن 

والوقوف ضد من ينتهكون سيادته ويسعون يف األرض فساداً.. كما دعا إىل مواجهة القوى اإلمربيالية 
العاملية التي تسعى جاهدة إىل تقسيم األمة اإلسالمية وجعلها كنتونات متناحرة .. فكان لـ»26 سبتمرب« 

رصد ملعظم تلك الفعاليات فإىل الحصيلة:
رصد: محمد الضالعي

إحياء لذكرى سنوية الشهيد القائد فعاليات رسمية وشعبية واسعة 

أمانة العاصمة 
نظم مكتب اإلرشاد بمديرية السبعني يف أمانة العاصمة، ندوة 
ثقافية بعنوان "شهيد القرآن"، إحياء للذكرى السنوية للشهيد 
الــــقــــائــــد حــــســــني بـــــــدر الـــــديـــــن الـــــــحـــــــويث.. وتــــطــــرقــــت مـــــحـــــاور الـــــنـــــدوة، 
إىل مــنــاقــب الــشــهــيــد الـــقـــائـــد وأخــــالقــــه ومـــواقـــفـــه يف مـــواجـــهـــة قــوى 

الطغيان، والدفاع عن حرية وسيادة الوطن .
إىل ذلك أحيت مديرية آزال بأمانة العاصمة ، الذكرى السنوية 
للشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحويث، بفعالية مركزية.. 
ويف الفعالية أشار وكيل أمانة العاصمة محمد سريع، إىل مناقب 
الشهيد القائد وشخصيته وشجاعته ومواقفه يف مواجهة قوى 

الطغيان واالستكبار العاملي، ورفض الذل والخنوع.
من جانبه تطرق مدير املديرية محمد الغلييس، إىل دالالت إحياء 
الذكرى كمحطة للتزود بالقيم واملبادئ السامية التي ضحى من 
أجلها الشهيد القائد، واستلهام معاىن الصمود والتضحية والبذل 

والعطاء يف مواجهة العدوان.
إىل ذلــك أقامت مديرية بني الحارث يف أمانة العاصمة، ندوة 

ثقافية بــعــنــوان "شهيد الـــقـــرآن"، إحــيــاء لــلــذكــرى السنوية للشهيد القائد 
حسني بدر الدين الحويث..ويف الندوة، التي حضرها عضو مجلس الشورى 
عــادل الحنبيص، أشــار عضو املكتب التنفيذي ألنصار الله، الدكتور أحمد 
الشامي، إىل مناقب الشهيد القائد وأخــالقــه ومواقفه يف مواجهة الظلم 

والطغيان، ورفض الخنوع واالستكبار.
إىل ذلك نظمت يف مديريتي آزال والتحرير بأمانة العاصمة ، فعاليتني 
ثقافيتني بــالــذكــرى السنوية للشهيد القائد تحت شــعــار" أحــيــا فينا ثقافة 

القرآن وجعل منا امة تعشق الشهادة".
ويف الــفــعــالــيــتــني بــحــضــور مـــديـــري آزال مــحــمــد الــغــلــيــيس والــتــحــريــر ناجي 
الشيعاين، وقــيــادات محلية واجتماعية ومشايخ وعــقــال، ألقيت كلمات 
تـــحـــدثـــت عــــن مـــنـــاقـــب الــشــهــيــد الـــقـــائـــد حـــســـني بــــــدر الــــديــــن الـــــحـــــويث، ووعـــيـــه 

ومواقفه يف مقارعة الظاملني واملستكربين.
وأشارت إىل دور املشروع القرآين الذي أسسه الشهيد القائد، يف تصحيح 
مسار األمة والنهوض بواقعها، والتصدي ملؤامرات األعداء ،ورفض الخنوع 

والهيمنة األمريكية باملنطقة.
ويف نـــفـــس الـــســـيـــاق أقـــيـــمـــت يف مـــديـــريـــة مـــعـــني بـــأمـــانـــة الـــعـــاصـــمـــة أمــســيــة 
ومــحــاضــرة ثقافية، إلحــيــاء الــذكــرى السنوية للشهيد الــقــائــد، حسني بدر 

الدين الحويث.
 ويف الفعالية قــدم مدير مكتب اإلرشــــاد يف األمــانــة الــدكــتــور قيس الطل 
محاضرة، استعرض من خاللها محطات من حياة الشهيد القائد  وثمار 
تحركاته وبراعته يف التنبؤ بمؤامرات أعداء اإلسالم ومخططاتهم، وكذا دور 
الشهيد القائد يف تنوير املجتمع وتصحيح واقــع األمــة، واستعادة مجدها 

وعزتها ووحدتها يف مواجهة األعداء.
من جانبه نّظم املجلس املحيل يف مديرية الثورة بأمانة العاصمة فعالية 
ثقافية إلحياء ذكرى سنوية الشهيد القائد، السيد حسني بدر الدين الحويث. 
ويف الفعالية، التي حضرها مدير املديرية عقيل السقاف وقيادات ومشايخ 
وشخصيات اجتماعية، ألقيت كلمات استعرضت مناقب الشهيد القائد 
ودوره يف مقارعة الطغاة واملستكربين، والــدفــاع عــن قضايا األمـــة يف زمن 

الصمت والخنوع.  
مت مديرية الوحدة بأمانة العاصمة، فعالية ثقافية  ويف ذات السياق نّظٙ
بذكرى سنوية الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث تحت شعار "شهيد 

القرآن".
كما ُنظمت فعالية ثقافية إلحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني 
بدر الدين الحويث يف ذات املديرية بُحضور رئيس الجالية السودانية عبدالله 
الليثي، ومدير املديرية سامي ُحميد، وأمني محيل الُوحدة الُدكتور خالد 
ُحميد، ألقيت كلمات أشارت إىل مكانة الشهيد القائد وفكره النهضوي يف 
مقارعة الظلم واإلستبداد ومواجهة الظاملني.. وشددوا عىل التأيس بالشهيد 
القائد يف العطاء والتضحية ملواجهة الغزاة واملحتلني حتى تحقيق النصر 

املؤزر.
محافظة صعدة 

فعاليات ثقافية وخطابية بذكرى سنوية الشهيد القائد حسني بدرالدين 
الــــحــــويث  ألبـــنـــاء مـــديـــريـــة ســـحـــار يف مــحــافــظــة صـــعـــدة ضـــم قـــطـــاع الــخــدمــات 

باملديرية.
ويف الفعالية بحضور أعضاء من مجليس الشورى والنواب، أكد محافظ 
صعدة محمد جابر عوض أهمية إحياء الذكرى الستلهام الدروس والعرب 

من تضحيات الشهيد القائد يف مواجهة قوى الطغيان واالستكبار.
وأشار إىل أن أبناء اليمن بفضل دماء الشهيد القائد وكافة شهداء الوطن، 
أصبحوا رقماً صعباً  تتحطم عليه أوهام قوى العدوان واالستكبار .. مؤكداً 
أهمية تعزيز الــوعــي املجتمعي والتمسك باملبادئ والقيم التي ضّحى من 

أجلها الشهيد القائد.
كما نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صعدة فعالية ثقافية 

إلحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.
ويف الفعالية أشــار محافظ صعدة محمد جابر عوض ووكيل املحافظة 
يحيى الحمران، إىل ما حمله الشهيد القائد من مسؤولية يف مواجهة قوى 
الطغيان واالستكبار، مثلت دافعاً معنوياً ألبناء الشعب اليمني يف مواجهة 

العدوان والدفاع عن الوطن.
وأشاد عوض والحمران بصمود أبناء اليمن وتضحياتهم يف مواجهة قوى 
الــعــدوان األمــريــيك الــســعــودي اإلمـــــارايت وإعــــالن برائتهم مــن مــــواالة اليهود 

ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوين.
 كما نظمت فعالية خطابية يف محافظة صعدة إحياء للذكرى السنوية 
للشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحويث.. وخالل الفعالية بحضور 
عضو مجلس الشورى عبد الله القاسمي وعدد من وكالء املحافظة ومدراء 
املكتب التنفيذي أشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إىل أن دماء الشهيد 

القائد أثمرت عزاً وكرامة وحرية للشعب اليمني.
محافظة عمران 

نظمت الوحدة االجتماعية ألنصار الله باملحافظة تحت شعار " الشهيد 
الــقــائــد رمـــز ثــبــاتــنــا" فعالية مــركــزيــة إحــيــاء لــلــذكــرى الــســنــويــة للشهيد.. ويف 
الفعالية أكد النائب العام أهمية استلهام الدروس من حياة الشهيد القائد 
وصموده وصربه وكفاحه يف مواجهة املشروع األمرييك الصهيوين الهادف 
لتمزيق وحدة األمة.. الفتاً إىل أهمية تعزيز الصمود والتحرك وفقاً للمسار 

الذي رسمه الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث للنهوض بواقع األمة. 
وتطرق الديلمي اىل أن السياسة األمريكية الصهيونية كانت هي املتحكمة يف 
قرارات اليمن، إال أن التحرك الجاد للشهيد القائد وقفت حجر عرثة دون 

تحقيق أمريكا وأعوانها ألهدافهم يف اليمن.
كما نظم مستشفى عمران العام لألمومة والطفولة، بالتعاون مع القطاع 
الــنــســايئ فعالية ثقافية، إلحــيــاء الــذكــرى السنوية للشهيد الــقــائــد حسني 

بدر الدين الحويث.
ويف الفعالية أشــــار مــديــر املستشفى الــدكــتــور هــــادي الــحــمــزي إىل عظمة 
املــشــروع الــقــرآين للشهيد الــقــائــد، ومــآثــره وتضحياته يف سبيل تنوير األمــة 

وإعادتها إىل املنهج السليم، وتربيتها عىل النهج القرآين والجهادي.
من جانبها تطرقت كلمة القطاع النسايئ اىل دور املشروع القرآين، الذي 
أسسه الشهيد القائد، لتصحيح واقـــع األمـــة وإخــراجــهــا مــن حالة الخنوع 
والـــهـــوان ومــحــاربــة الــثــقــافــات املــغــلــوطــة، وتــرســيــخ القيم واملـــبـــادئ اإليمانية 

والثقافة القرآنية، والتمسك بالقرآن الكريم يف مواجهة أعداء اإلسالم.
محافظة مأرب

 نــظــم أبـــنـــاء مــديــريــة بـــدبـــدة مــحــافــظــة مـــــأرب فــعــالــيــة خــطــابــيــة يف الـــذكـــرى 
السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.

ويف الفعالية التي حضرها مدير فرع الهيئة العامة لألرايض ياسر سراج 
ومدير مديرية بدبدة درعــان السقاف وعــدد من مــدراء املكاتب التنفيذية،  
ألقيت كلمات أكدت أهمية إحياء هذه املناسبة التي تخص علماً من أعالم 

األمة ورمزا من رموزها الذي تحرك يف مرحلة كان الجميع فيها صامتا.
واستعرضت جوانب من سرية الشهيد القائد ومآثره التي تجّلت يف الدفاع 

عن األمة وإنقاذها بإحياء ثقافة القرآن الكريم.
وأكــد أبناء مديرية بدبدة استمرار رفد الجبهات باملال والرجال ملواجهة 
الــعــدوان األمــريــيك السعودي األمــــارايت ..مجددين الـــوالء والعهد للشهيد 
الــقــائــد بــاملــي يف درب الــجــهــاد واالســتــشــهــاد ملــواجــهــة الــظــاملــني واملستكربين 

أمريكا وإسرائيل وعمالئهم.
محافظة ريمة

دشنت محافظة ريمة فعاليات الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد 
حسني بدر الدين الحويث رضوان الله عليه بحضور جماهريي حاشد.

الفعالية التي حضرتها قيادة السلطة املحلية واالشرافية واألمنية والرتبوية 
اكـــدت عــىل استلهام الــــدروس مــن حــيــاة الشهيد القائد السيد حسني بدر 
الدين الحويث رضوان الله عليه الذي تكلم يف زمان الصمت وانطلق يف زمن 

الخضوع
وأشارت الكلمات اىل ان الشهيد القائد حرك القران الكريم يف واقع االمة 
اال ان االمة حينما تركته لعمالء أمريكا يف املنطقة أصبحت تدرك مدى أهمية 
الحفاظ عىل قرناء القران يف الوعي والبصرية يف مواجهة الطغاة واملستكربين
وأكــــدت الكلمات ان الشعب اليمني وهـــو يف عــامــه الــثــامــن مــن الصمود 
والثبات يف وجه العدوان اليزال متمسك باملنهج القراين الذي جسده الشهيد 

القائد واقعا يف مواجهة الطغاة واملستكربين
محافظة الحديدة 

دشنت اللجنة املنظمة للفعاليات والندوات الثقافية والفكرية بمديرية 
بيت الفقيه بمحافظة والحديدة فعاليات الذكرى السنوية للشهيد القائد 

حسني بدر الدين الحويث.
ويف التدشني بحضور عضو مجلس النواب عيل أحمد الغربي، أشار مدير 
املــديــريــة حسني سهل زيــن إىل الــــدور الــجــهــادي للشهيد القائد يف مواجهة 

أمريكا وإسرائيل.
بدوره أوضح مدير التوجيه واإلرشاد يف مديريات املربع الجنوبي مجاهد 
جرب، أن إحياء الذكرى تأيت الستذكار مظلومية الشهيد القائد .. مشرياً إىل 
جــوانــب مــن حــيــاة الشهيد الــقــائــد الـــذي دعـــا إىل التمسك بمنهجية الــقــرآن 

وتحرك عىل كتاب الله يف نهضة األمة ويقظتها.
كما نظمت جامعة الحديدة فعالية ثقافية بذكرى سنوية الشهيد القائد 
حــســني بــــدر الـــديـــن الـــحـــويث، تــحــت شــعــار "هــزمــتــهــم بــقــوة الــحــق وقهرتهم 

بمواقف الثبات".
ويف الفعالية عــرب وكــيــل املحافظة محمد حلييص، عــن الفخر واالعــتــزاز 
بتأريخ اليمن املشرق الــذي قــاده عظماء عرب حقب زمنية متعاقبة ومنهم 

الشهيد القائد الذي أثمر مشروعه يف العزة والكرامة.
فيما أشار رئيس الجامعة الدكتور محمد األهدل، إىل الدروس املستفادة 
من ذكرى الشهيد القائد الذي ضّحى بنفسه يف سبيل النهوض بواقع األمة 

وإخراجها من ربقة االستعباد لقوى الهيمنة واالستكبار العاملي.
كما نظم مكتبا الهيئة العامة لألوقاف واإلرشاد وشؤون الحج والعمرة 
ووحـــدة العلماء واملتعلمني ووحـــدة الثقافة القرآنية اليوم لقاءا للعلماء 
والخطباء واملرشدين والثقافيني والوجهاء والشخصيات االجتماعية بمربع 

املدينة.
ويــأيت انعقاد اللقاء إلحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر 

الدين الحويث للعام ١٤٤٢ هجرية.
ويف اللقاء بحضور عضو مجلس النواب عيل بن عيل خباب، أشار املحافظ 
محمد عياش قحيم ووكيل أول املحافظة أحمد البشري، إىل أهمية استلهام 
الـــدروس من تضحيات الشهيد القائد باعتبارها محطات للتزود باإليمان 

والثبات يف مواجهة قوى الطغيان.
ونظمت الهيئة النسائية الثقافية بمديرية املــيــنــاء محافظة الــحــديــدة ، 
فعالية ثقافية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين 

الحويث. 
ويف ذات الــســيــاق نــظــم فــــرع الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــزكــاة وهــيــئــة تــطــويــر تهامة 
ومكتب املالية بمحافظة الحديدة فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد 

القائد حسني بدرالدين الحويث.
ويف الــفــعــالــيــة الـــتـــي حــضــرهــا الـــوكـــيـــل املـــســـاعـــد لــقــطــاع الــتــوعــيــة والــتــأهــيــل 
بــالــهــيــئــة الــعــامــة لــلــزكــاة عـــيل الـــظـــرايف ونــائــبــا مــديــر مــكــتــب الــهــيــئــة بــالــحــديــدة 
محمد الوسع وراشد الصنوي، أشار رئيس هيئة تطوير تهامة عيل قايض، 
إىل أن ذكــرى الشهيد القائد محطة للتزود بقيم التضحية واإلبـــاء ورفض 

الهيمنة الخارجية.
إىل ذلك نظمت املؤسسة املحلية للمياه والصرف الصحي وهيئة التأمينات 
واملـــعـــاشـــات بــمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة فــعــالــيــة ثــقــافــيــة إلحـــيـــاء الــــذكــــرى الــســنــويــة 

للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.
ويف الفعالية أشار املحافظ محمد عياش قحيم إىل ما حمله الشهيد القائد 
من مسؤولية يف مواجهة قوى الطغيان واالستكبار، مثلت دافعاً معنوياً 
ألبناء شعبنا اليمني يف صد تحالف العدوان بقيادة أمريكا، ومواصلة نهج 

الشهيد يف الدفاع عن األمة والشعب اليمني.
ونــــوه بــصــمــود الــعــامــلــني يف مــؤســســة املـــيـــاه وهــيــئــة الــتــأمــيــنــات واملــعــاشــات 
وثباتهم واستمرارهم يف تقديم الخدمات للمواطنني رغم العدوان الحصار.
كــمــا نــظــمــت كــهــربــاء مــنــطــقــة الـــحـــديـــدة فــعــالــيــة ثــقــافــيــة وخــطــابــيــة إلحــيــاء 

الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.
ويف الفعالية اعترب وكيل املحافظة لــشــؤون الــخــدمــات محمد حلييص، 
ذكرى الشهيد القائد مدرسة يف التضحية واإلباء ورفض الهيمنة الخارجية.
ونـــوه الوكيل حلييص بجهود كـــوادر املنطقة يف استمرار تقديم خدمات 

الكهرباء، رغم الظروف الصعبة يف ظل استمرار العدوان والحصار.
بدوره تطرق نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعية الشيخ عيل عضابي، 
إىل مـــؤامـــرات قـــوى الـــعـــدوان ضــد الشعب اليمني، دور الشهيد الــقــائــد يف 

مواجهة ذلك.
كما نظم فرع شركة النفط وهيئة املساحة الجيولوجية والرثوات املعدنية 
وفــرع شركة الغاز بمحافظة الحديدة فعالية بالذكرى السنوية للشهيد 

القائد السيد حسني بدر الدين الحويث.
ويف الفعالية التي حضرها عضو مجلس الــشــورى جــربان الــرازحــي أشار 
وكيل أول املحافظة أحمد البشري إىل أن ذكرى الشهيد القائد محطة من 
املحطات اإليمانية للتزود من قيم التضحية واإلباء ورفض الهيمنة الخارجية 

والتطبيع مع أعداء األمة.
وأشار وكيل املحافظة إىل أن الشهيد القائد أكد حينها أن الحرب األمريكية 

أعلنت ضد 53 دولة إسالمية وليست ضد اإلرهاب كما يدعى الغرب.
محافظة الجوف

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف وهيئة مستشفى 
الحزم فعالية ثقافية إحــيــاءاً للذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر 

الدين الحويث  .
 ويف الفعالية استعرض مدير مكتب الصحة باملحافظة الدكتور عبدالعزيز 
عمري،  جانباً من سرية الشهيد القائد ومآثره التي تجّلت يف الدفاع عن األمة 

بإحياء ثقافة القرآن الكريم.
ولفت إىل أن الشهيد القائد قّدم مشروعاً، يتطلب االستفادة منه يف بناء 
مستقبل األمة وإصالح املؤسسات وتحسني األداء .. مشرياً إىل أهمية أخذ 
نهج الشهيد القائد سلوكاً عمليا يف واقع األمة والدفاع عن قضاياها والتحرر 

من الوصاية لقوى الطاغوت.
بــــــــــــــــدوره أشـــــــــــــار  نائب مـــــــديـــــــر هــــيــــئــــة مــــســــتــــشــــفــــى الــــــــحــــــــزم  الدكتور صـــــالح 
بحجوج،  إىل أهمية مشروع الشهيد القائد يف تعزيز قيم الصمود والثبات 

يف مواجهة العدوان.
كما ألقيت عدد من الكلمات أكدت أهمية مضاعفة الجهود يف تحسني 
الخدمات، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، واالستمرار يف دعم الجبهات 

باملال والرجال حتى تحقيق النصر.
كما نظم أبناء مديريات املطمة والزاهر واملتون بمحافظة الجوف فعاليات 
متنوعة إحــيــاًء للذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسني بــدر الدين 

الحويث، تحت شعار "شهيد القرآن".
وألقيت يف الفعاليات كلمات استعرضت أبرز املحطات املشرقة يف حياة 
الشهيد القائد وتحركه يف إطار مشروع قرآين حضاري نهضوي وتربوي وثقايف 

ملواجهة قوى االستكبار العاملي.
محافظة البيضاء

نظم أبناء مدينة البيضاء وقفة عقب صالة الجمعة يف الذكرى السنوية 
للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.

ويف الــوقــفــة بــحــضــور وكــيــل أول املــحــافــظــة حــمــود شــثــان وعــــدد مــن وكــالء 
املحافظة وقيادات تنفيذية وشخصيات اجتماعية، ألقيت كلمات، أشارت 
إىل أهمية إحياء ذكرى الشهيد القائد الستلهام الدروس يف مواجهة الطغاة 

واملستكربين.
وأكدت الكلمات التمسك بمشروع الشهيد القائد للنهوض بواقع األمة 

ورفض الوصاية والتبعية لدول االستكبار العاملي.
وأكــدوا االستعداد رفد الجبهات ملواجهة العدوان ومرتزقته حتى تحرير 
تراب الوطن من دنس الغزاة واملحتلني .. الفتني إىل السري عىل درب الشهيد 

القائد ومشروعه التنويري.
محافظة حجة 

نظم مكتب التعليم الفني والتدريب املهني بمحافظة حجة ، فعالية ثقافية 
بالذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.

ويف الفعالية بحضور مديري فرع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشئون 
اإلنسانية باملحافظة عــالن فضائل ومكتب التعليم الفني الدكتور عبدالله 
عــضــابــي، أشــــار عــضــوا رابـــطـــة عــلــمــاء الــيــمــن الـــقـــايض عــبــداملــجــيــد شـــرف الــديــن 
وحسني جحاف إىل ضــرورة إحياء هذه الذكرى لتجديد العهد بالسري عىل 

نهج الشهيد القائد يف مواجهة قوى االستكبار والعدوان.
وبني شرف الدين وجحاف، أن صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية 
يف ميادين الــوغــى، منذ سبع ســنــوات، إحـــدى ثمار مــشــروع الشهيد القائد 

والهوية اإليمانية.
إىل ذلــك نظمت الهيئة النسائية بمدينة حجة، فعالية ثقافية بالذكرى 

السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.. 
كما نظمت الهيئة النسائية بمديرية الشاهل فعاليات ثقافية بقرى املدينة 
والــغــمــرة والــعــســب يف الـــذكـــرى الــســنــويــة للشهيد الــقــائــد حــســني بــدرالــديــن 

الحويث .
وأكدت كلمات الفعاليات، أهمية إحياء ذكرى الشهيد القائد يف التمسك 
بالقيم واملبادئ التي ضحى من أجلها.. الفتة إىل أن املشروع القرآين مشروع 

حياة لألمة.
إىل ذلك نّظمت مدرسة الثورة األساسية الثانوية يف مديرية كحالن عفار 
بمحافظة حجة، فعالية احتفالية بذكرى الشهيد القائد، حسني بدر الدين 

الحويث، وتكريم أوائل الطالب.
ويف الـــفـــعـــالـــيـــة، بـــحـــضـــور مـــديـــر املــــديــــريــــة بـــاســـم حـــمـــيـــدان ومــــــــــدراء املــكــاتــب 
التنفيذية وأعضاء املجلس املحيل واملشايخ واألعيان، أشار مدير مكتب الرتبية 
يف املديرية، شرف الخطيب، إىل أهمية إحياء ذكرى سنوية الشهيد القائد 
للتعرف عىل مشروعه القرآين، وما تضمنه من رؤى إيمانية لرتسيخ الهوية 

اإليمانية والثقافة القرآنية يف أوساط األمة.
إىل ذلك نظم أبناء مربع الشهيد ابو حمزة الكحالين بمدينة حجة أمسية 

ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.
ويف االمــــســــيــــة بـــحـــضـــور مــــديــــر مـــكـــتـــب الـــصـــحـــة بـــاملـــحـــافـــظـــة الــــدكــــتــــور أحــمــد 
الكحالين استعرض عضو رابطة علماء اليمن حسني جحاف محطات من 

حياة الشهيد القائد الجهادية والعلمية .
إىل ذلك نظم القطاع الصحي بمحافظة حجة فعالية ثقافية يف الذكرى 

السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.
ويف الفعالية أكد وكيل املحافظة محمد القايض أهمية إحياء هذه الذكرى 
الســتــلــهــام الــــــــدروس والـــعـــرب مـــن مـــواقـــفـــه وتــضــحــيــتــه مـــن أجـــــل حـــيـــاة األمــــــة..  
الفتا اىل أن الشهيد القائد فجر ثــورتــه ضــد الظلم ودول االستكبار وفضح 

مخططاتها تجاه األمة.
كــمــا نــّظــمــت الهيئة النسائية الثقافية بــمــديــريــة الــشــاهــل محافظة حجة 

فعاليات ثقافية بذكرى سنوية الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.
حيث نظمت بعزلتي جانب الشام قرية صاية شريف وجانب اليمن قرية 
بني بــدر واملحصوب وبيت أبــوهــادي فعاليات ثقافية بالتعاون مع طالبات 
مــدرســة زيــنــب، أُلقيت خاللها كلمات أشـــارت إىل أن الشهيد القائد أسس 

ملشروع نهضوي تنويري يرتقي بواقع األمة.
اســتــعــرضــت الــفــعــالــيــة، جــانــبــاً مــن حــيــاة الشهيد الــقــائــد ومـــا تــحــىل بــه من 
شــجــاعــة وقـــيـــم إنــســانــيــة نــبــيــلــة، وتـــأســـيـــس مــنــهــجــيــة الــــقــــرآن ملـــواجـــهـــة أعـــــداء 
اإلسالم، وإخراج األمة من حالة التبعية واالرتهان لقوى الهيمنة واالستكبار.

محافظة إب
اعترب وكيل املحافظة قاسم املساوى إحياء ذكــرى الشهيد القائد محطة 

ألخذ الدروس واستلهام العرب من نهجه وتضحياته يف الدفاع عن الوطن.
وأشار إىل أن الشهيد القائد رّسخ روحية الجهاد والفداء والتضحية ملقارعة 
الظلم والطغاة واملستكربين .. الفتاً إىل أن االنتصارات يف الجبهات، ثمرة من 
ثمار مشروع الشهيد القائد القرآين.. وجــدد الوكيل املساوى العهد بالسري 
عىل نهج الشهيد القائد حتى تحقيق النصر وتحرير كل شرب من أرض الوطن 

من دنس الغزاة واملحتلني.
كما ُنظمت يف مديرية الحزم بمحافظة إب، وقفة قبلية ألبناء ووجهاء 
عزل " االسلوم، االصيور، االجعوم، االبعون" للتحشيد للجبهات ملواجهة 
التصعيد األمرييك وإحياًء للذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين 

الحويث.
ونــــــدد املـــشـــاركـــون يف الـــوقـــفـــة بــحــضــور وكـــيـــل املــحــافــظــة جـــمـــال الــحــمــريي، 
باستمرار الحصار وجرائم العدوان بحق أبناء الشعب اليمني .. مستنكرين 
الصمت واالنحياز واملواقف املخزية لألمم املتحدة ومنظماتها الساعية وراء 

املال السعودي واإلمارايت عىل حساب دماء الشعب اليمني.
وأكد بيان صادر عن الوقفة أن أحرار اليمن يستلهمون من ذكرى الشهيد 

القائد العزة والشموخ والثبات يف مواجهة املستكربين والطغاة.
محافظة تعز

دشنت السلطة املحلية بمحافظة تعز فعاليات الذكرى السنوية للشهيد 
القائد حسني بدر الدين الحويث تحت شعار "شهيد القرآن".

ويف التدشني أشار محافظ تعز صالح بجاش إىل أهمية إحياء الذكرى يف 
مختلف مديريات املحافظة ومناطقها وعزلها، للتذكري بما حمله الشهيد 

القائد من مشروع إيماين ثقايف لنهضة األمة والشعب اليمني.
وأوضــــــح أن الــشــهــيــد الــقــائــد ضــحــى بـــروحـــه وقـــــدم أنـــمـــوذجـــاً يف التضحية 
والفداء ملواجهة قوى الطاغوت .. وقال" اليوم يتطلب منا تنفيذ توجيهات 
السيد عبدامللك الحويث يف تعزيز دور املبادرات املجتمعية لالعتماد عىل الذات 

وليس املنظمات".
وحــــث املــحــافــظ بـــجـــاش عـــىل إقـــامـــة الــــنــــدوات واملــــحــــاضــــرات ودراســـــــة ســرية 
الشهيد الــقــائــد، ومــواقــفــه املناهضة لــقــوى الهيمنة واالســتــكــبــار، خــاصــة يف 

ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.
إىل نــظــم أبــنــاء عــزلــة الشعبانية العليا بــمــديــريــة الــتــعــزيــة محافظة تــعــز ، 
فعالية ووقــفــة إحـــيـــاًء لــلــذكــرى الــســنــويــة للشهيد الــقــائــد حــســني بـــدر الــديــن 
الحويث، وإعالن النفري العام ملواجهة تصعيد العدوان األمرييك السعودي 

اإلمارايت.
وخــــــالل الــفــعــالــيــة، الـــتـــي حــضــرهــا مـــديـــر فـــــرع هــيــئــة الــنــقــل ســعــيــد الــوجــيــه 
والـــشـــخـــصـــيـــات اإلجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــقـــيـــت كـــلـــمـــات أشـــــــــادت بــــــــدور الـــشـــهـــيـــد الـــقـــائـــد 

وتضحياته يف مواجهة الطغاة والتصدي للمؤامرة التي تحاك ضد األمة.
فيما أكــد بيان صـــادر عــن الوقفة، استمرار الصمود والثبات يف مواجهة 
العدوان ورفد الجبهات بالرجال واملال حتى تحقيق النصر عىل قوى العدوان.

كما أقيمت يف محافظة تعز فعالية ثقافية إلحياء الذكرى السنوية للشهيد 
القائد، بحضور املحافظ صالح بجاش، ومدراء املديريات واملكاتب التنفيذية 

والوجهات االجتماعية يف املربع الشرقي باملحافظة.
محافظة املحويت

ُدشـــنـــت بمحافظة املــحــويــت االســـبـــوع املــــايض فــعــالــيــات الـــذكـــرى السنوية 
للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث للعام 1443هـ, بحفل خطابي نظمه 

مكتب اإلرشاد والوحدة الثقافية والتعبئة العامة باملحافظة.
ويف الفعالية أكـــد محافظ املــحــويــت حنني محمد قطينة، أهمية إحياء 

الذكرى الستلهام الدروس من مواقفه وتضحيته من اجل حياة األمة.
وأوضــح أن ثقافة الشهادة التي انتهجها الشهيد القائد كفيلة بصناعة 
النصر والتمكني للشعب اليمني عىل قوى العدوان واالستكبار .. داعياً إىل 

استمرار النفري العام والتحشيد لجبهات مواجهة العدوان ومرتزقته.
ولفت املحافظ قطينة إىل أن إحياء الذكرى يأيت للتذكري بعظمة الشهداء 

الذين ضّحوا بأرواحهم رخيصة يف الدفاع عن الوطن ودحر الغزاة 
فيما استعرض مدير مكتب اإلرشاد باملحافظة محمد الديلمي ومسؤول 
التعبئة العامة عامر االقهومي، سرية ومناقب الشهيد القائد ومواقفه يف 

نصرة الحق والدفاع عن األمة.
ونــظــمــت مــكــاتــب الـــزراعـــة والــرتبــيــة والــتــعــلــيــم واالتــــصــــاالت وفــــرع املجلس 

األعـــىل للشؤون اإلنسانية بمحافظة املحويت، فعالية خطابية 
وثقافية بذكرى سنوية الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث 

تحت شعار "شهيد القرآن".
ويف الفعالية بحضور وكيل املحافظة عبدالسالم الذماري، أكد 
مسؤول الوحدة الثقافية عبدالغني الدرب, أهمية إحياء الذكرى 
لتعزيز ثقافة الــجــهــاد والــســري عــىل درب الــشــهــداء وغـــرس القيم 

واملبادئ اإليمانية يف نفوس املجتمع.
محافظة صنعاء

أكــــــد وكــــيــــل أول املـــحـــافـــظـــة حـــمـــيـــد عـــــاصـــــم، أن إحـــــيـــــاء الــــذكــــرى 
السنوية للشهيد القائد تعكس تنامي الوعي بأهمية مشروعه 

والسري عىل دربه ملواجهة قوى البغي واالستكبار.
مــن جهته تــطــرق مــديــر مكتب الرتبية باملحافظة هـــادي عمار، 
إىل التحديات التي واجهها الشهيد القائد وعمق رؤيته للمخاطر 

التي ترتبص باألمة وتحذيره من املشروع األمرييك الصهيوين..
بدوره تحدث عضو رابطة علماء اليمن العالمة خالد موىس، 
عن الرؤية الدينية والسياسية ملشروع الشهيد حسني بدر الدين 
الحويث وفكره الثاقب يف استقراء األحداث والتحذير مما ستتعرض له األمة 

من اخرتاق ومخاطر تستهدف هويتها.
كما نظمت مكاتب الصحة واملــالــيــة والتعليم الفني والثقافة والخدمة 
املدنية والصناعة والغرفة التجارية ومحو األمية والــهــالل األحمر وشئون 
األحياء بمحافظة صنعاء، فعالية خطابية بذكرى الشهيد القائد حسني 

بدر الدين الحويث.
ويف الفعالية أشار وكيل املحافظة لقطاع التعليم والشباب طالب دحان، 
إىل ثــمــار مــا قــدمــه الشهيد القائد لــألمــة مــن رؤيـــة قرآنية يف ترسيخ الهوية 
اإليمانية ووعي الشعب اليمني تجاه املخاطر واملؤامرات التي تحاك ضده.

فيما أشار مدير مكتب التعليم الفني عزيز الرجايل، إىل أن مشروع الشهيد 
القائد كشف مبكرا املخاطر والتحديات واملعالجات وجاء الستنهاض األمة 

وحثها عىل مواجهة قوى االستكبار والغطرسة.
كما نّظمت إدارة أمن محافظة صنعاء، فعالية خطابية بالذكرى السنوية 

للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.
ويف الفعالية، بحضور وكيل املحافظة لقطاع التعليم والشباب طالب 
دحـــــــــان، أشــــــــار مــــديــــر أمــــــن املـــحـــافـــظـــة الـــعـــمـــيـــد يـــحـــيـــى املــــــؤيــــــدي، إىل املــــشــــروع 

النهضوي للشهيد القائد.
وأكد أهمية تعزيز الوعي املجتمعي، للتمسك باملبادئ والقيم التي ضّحى 
من أجلها الشهيد القائد .. الفتاً إىل أهمية إحياء هذه الذكرى لتعزيز معاين 

التضحية والفداء يف مواجهة قوى العدوان واالستكبار.
وتـــطـــرق الــعــمــيــد املــــؤيــــدي، إىل ضـــــــرورة الـــوعـــي بـــمـــؤامـــرات األعــــــــداء الــذيــن 
يصنعون األزمات والفرقة بني أبنائها، بهدف إضعاف األمة وفرض الهيمنة 

والوصاية عليها.
ودشنت يف مديرية بني مطر محافظة صنعاء، فعاليات الذكرى السنوية 
للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.. ويف الفعالية أكد مدير املديرية 
عبدالقادر املحضار، أهمية إحياء هذه الذكرى الستلهام الدروس من مواقف 

الشهيد القائد وتضحياته.
ولــفــت إىل أن إحــيــاء هـــذه الـــذكـــرى تـــأيت للتذكري بعظمة الــشــهــداء الــذيــن 

ضحوا بأرواحهم رخيصة يف الدفاع عن الوطن ودحر الغزاة واملحتلني.
من جانب آخر أقيمت يف عدد من مديريات محافظة صنعاء، فعاليات 
تربوية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.

حيث أحيا مكتب الرتبية يف سنحان ذكرى الشهيد القائد بفعالية ركزت 
كلماتها وفقراتها عىل دالالت التضحية وجوانب من حياة الشهيد القائد 

وتحركاته يف زمٍن طغت فيه الذلة والخضوع.
كـــمـــا نـــظـــم صــــنــــدوق الـــنـــظـــافـــة والـــتـــحـــســـني وفـــــــرع حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة ومــكــاتــب 
الــضــرائــب والــوحــدة التنفيذية لضرائب ريــع الــعــقــارات واملــســالــخ والكهرباء 
والتأمينات واملعاشات بمحافظة صنعاء، فعالية خطابية بذكرى الشهيد 

القائد حسني بدر الدين الحويث.
ويف الـــفـــعـــالـــيـــة أشـــــــاد وكــــيــــل املـــحـــافـــظـــة لـــقـــطـــاع الـــبـــيـــئـــة والــــبــــلــــديــــات مــحــمــد 
الحباري، بتضحيات وسجايا الشهيد ومــا قّدمه من رؤى إيمانية يف إطار 

مشروعه القرآين الستنهاض األمة وواقعها.
من جانب آخر افتتحت الهيئة النسائية الثقافية العامة يف حزيز بمديرية 
سنحان محافظة صنعاء، معرض صور يف الذكرى السنوية للشهيد القائد 
حسني بدر الدين الحويث.. ويف االفتتاح أكدت القائمات عىل املعرض، أهمية 
املعرض إلبراز تضحيات الشهيد القائد ودوره يف تأسيس املشروع النهضوي 

التنويري.
ويف ذات املناسبة أقيمت بمحافظة صنعاء صباحية شعرية بمناسبة 

الذكرى السنوية الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.
وركزت الصباحية التي أقيمت بجامعة 21 سبتمرب بحضور وكييل املحافظة 
عبد امللك الغربي وأبو نجوم املحاقري، عىل ما حمله مشروع الشهيد القائد 
مــن أفــكــار نهضوية وروئ تنويرية يف املــجــاالت الدينية والفكرية والثقافية 

والسياسية ومبادئ ضحى بحياته من أجلها.
كما نّظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة بمديرية الحيمة الخارجية 
محافظة صــنــعــاء، فعالية ثقافية يف منطقة بني ولــيــد بــالــذكــرى السنوية 

للشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث.
محافظة ذمار 

نّظمت دائــــرة العلماء واملتعّلمني، يف مــديــريــة جــهــران بمحافظة ذمـــار، 
فعالية ثقافية بذكرى سنوية الشهيد القائد بعنوان "الشهيد القائد قّدم 

الرؤية القرآنية املتكاملة لبناء األّمة وعزّتها".
ويف الــفــعــالــيــة، بــحــضــور عــضــو مجلس الـــشـــورى هــــادي الــــرزامــــي، ومــديــر 
املديرية صالح العيايض، ألقيت كلمتان من ِقبل عضو رابطة علماء اليمن 
العالمة أحمد الهادي و نائب املجلس الشافعي رضوان املحيا رضوان املحيا، 
أشارا من خاللهما إىل أهمية إحياء املناسبة يف التذكري بمواقف الشهداء، 

وعظمة تضحياتهم.
ودعــا الهادي واملحيا إىل التمّسك بالقيم واملبادئ التي ضّحى من أجلها 
الشهيد القائد، إلخراج األّمة من حالة الخنوع، واستنهاضها ملقارعة الطغاة 
وقوى العدوان األمرييك - السعودي - اإلمارايت عىل امتداد األرايض اليمنية.

كما نظمت اإلدارة العامة لتنمية املرأة بديوان محافظة ذمار وفرع اللجنة 
الوطنية للمرأة وإدارة توعية املرأة بمكتب اإلرشاد، فعالية بمناسبة الذكرى 

السنوية للشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحويث.

أحيا  القائد  الشهيد  ــروع  م
األمة يف زمن الضعف الذي كانت 

تعاين منه
بالشهيد  للتأيس  الذكرى  هذه  إحياء 
ملواجهة  والتضحية  العطاء  يف  القائد 
الغزاة واملحتلني حىت تحقيق النرص املؤزر

ذكرى  من  يستلهمون  اليمن  أحــرار 
الشهيد القائد العزة والشموخ والثبات 

يف مواجهة املستكربين والطغاة
يف  الشعبية  واللجان  الجيش  أبطال  صمود 
ميادين الوغى، منذ سبع سنوات، إحدى ثمار 

مروع الشهيد القائد والهوية اإليمانية



اإلدارة الرشيدة مرآة 
الدولة الحضارية..!!

اإلدارة ال�����رش�����ي�����دة ه������ي ال�����ع�����م�����ود ال�����ف�����ق�����ري ل���ل���م���ج���ت���م���ع���ات 
ال���ح���ض���اري���ة ال����راق����ي����ة وامل���س���ت���ق���رة واآلم������ن������ة.. ألن اإلن�����س�����ان ه��و 
الكائن الوحيد عىل وجه الكوكب األريض ال��ذي كرمه الله 
بنعمة العقل والتفكري وال��ت��أم��ل.. وفضله ع��ىل كثري ممن 
خ���ل���ق.. ك��م��ا ج����اء يف ق���ول���ه ت���ب���ارك وت���ع���اىل )ول���ق���د ك��رم��ن��ا بني 
آدم وح���م���ل���ن���اه���م يف ال������ر وال����ب����ح����ر ورزق�����ن�����اه�����م م�����ن ال���ط���ي���ب���ات 
وفضلناهم عىل كثري ممن خلقنا تفضياًل( االس��راء-)70(.. 
فمن أهم خصائص مكونات االنسان أنه ال يستطيع العيش 

بمفردة..
وكما جاء يف علم االجتماع: )أن اإلنسان مدين واجتماعي 
بطبعه(.. لذا ال يستطيع االنسان العيش بمفردة إال يف ظل 
مجتمعاٍت مستقرٍة وآمنٍة.. ودولٍة عادلٍة توفر له ضرورات 
ال��ح��ي��اة، وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��ي��ش اآلم����ن امل��س��ت��ق��ر.. ل���ذا الب���د من 
وجود دولة لها مؤسساتها وهيئاتها ودستورها وسلطاتها 
الثالث التنفيذية والتشريعية، والقضائية، التي تقوم عىل 
أسس العدل واملساواة، واملواطنة املتساوية.. والكل أمام 
القانون سواء، دون تمييز أو تفريق.. كما قال عليه الصالة 
والسالم "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
ي���ده���ا".. ل���ذا ل��م ول���ن ت��ف��ل��ح ال���دول���ة إال ب��وج��ود إدارة رش��ي��دة 
ون��زي��ه��ة وك���ف���وءة وع���ادل���ة ق��ائ��م��ة ع���ىل رد ح��ق��وق امل��ظ��ال��ي��م، 
وإع��ط��اء ك��ل ذي ح��ق ح��ق��ه.. ول��ي��ك��ن يف علمنا أن السياسة 
خ����اص����ي����ُة م�����ن خ���ص���ائ���ص ال����ك����ائ����ن ال����ب����ش����ري م���ن���ذ ال�����ق�����دم ك��م��ا 
ج����اء يف ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ع���ىل ل���س���ان امل��ل��ك��ة ب��ل��ق��ي��س يف ق��ول��ه 
ع���ز وج����ل: )ق���ال���ت ي���ا أي��ه��ا امل���أ إين أل��ق��ي إيل ك���ت���اٌب ك��ري��م إن��ه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أال تعلوا عيل 

وأتوين مسلمني( سورة النمل-)31-30-29(
فالسياسات والقواعد واألنظمة التي يصنعها الزعماء 
والسياسيون وال��ق��ادة وال��ح��ك��ام م��ن أه��ل العلم والحكمة 
وال���������رش���������اد ه�������ي ت����ع����ب����ري ع�������ن ال��������راب��������ط وال������ص������ل������ة ال�����وث�����ي�����ق�����ة ب���ني 
ال��دول��ة وأب��ن��اء املجتمع، ألنها تعر ع��ن األه���داف والغايات 
وامل���ص���ال���ح ال��ع��ام��ة ب���ني ال��ق��م��ة وال���ق���اع���دة م���ن اج����ل ال��ح��ف��اظ 
ع��ىل اآلم���ن ال��ع��ام واالس��ت��ق��رار املجتمعي، وال��ن��ظ��ام ال��ع��ام.. 
ه�����ذه ال���س���ي���اس���ات وال����ق����واع����د ُت���س���م���ى ب��ال��س��ي��اس��ة ال���ع���ام���ة يف 
ع��ل��م اإلدارة.. وال ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا إال ع���ر ال���ق���ي���ادات اإلداري������ة 
ال��ك��ف��وءة وال��ن��زي��ه��ة، وال����ق����ادرة ع���ىل ال��ع��ط��اء واإلب������داع دون 
محاباة أو مجاملة أو تمييز ..فالسياسة والحكم الرشيد 
م��رت��ب��ط ارت���ب���اط���اً وث���ي���ق���اً ب��������اإلدارة ال���ك���ف���وءة ال���ع���ادل���ة وامل��ؤه��ل��ة 
.. والت������وج������د م����ؤس����س����ات إداري�����������ة ن����اج����ح����ة وم�����ب�����دع�����ة، اال إذا 

ت������وف������رت ف���ي���ه���ا ال����ك����ف����اءة 
ال�������ع�������ل�������م�������ي�������ة، واألم������������ان������������ة 
وال�������ن�������زاه�������ة.. ف���ال���ت���ن���ظ���ي���م 
ه����و  ال���������ن���������اج���������ح  اإلداري 
ال��������ذي ي���ح���ق���ق األه��������داف 
امل������ن������ش������ودة، وال�����غ�����اي�����ات 
امل��رج��وة، التي ينشدها 
ك�������ل  يف  امل���������������������واط���������������������ن���������������������ون 
زم������اٍن وم����ك����ان.. ف��األخ��ذ 
بمبديئ تقسيم العمل 
واالختصاصات،واملهام 
الوظيفية، وخ��اص��ًة يف 
امل����ؤس����س����ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
واإلداري������������������������������������������������������������ة امل������������دن������������ي������������ة 
وال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة، 
ه����ي م����ن أٌس������س ال��ح��ك��م 
واإلدارة  ال������������������رش������������������ي������������������د 
الناجحة.. هناك نقطة 
م��ه��م��ة ل��ل��غ��اي��ة أال وه���ي 
األخ����������ذ ب����م����ب����دأ ت��س��ل��س��ل 
ال����وظ����ي����ف����ة وف������ق������اً ل���ن���ظ���ام 
ال�����������������������ت�����������������������درج ال��������������ه��������������رم��������������ي، 
واالق�������دم�������ي�������ة وال��������خ��������رة.. 
وه�����������ذا م������ب������دأ أس�����������ايس ال 
غ���ن���ى ع���ن���ه يف ع���م���ل س��ري 

دوالب شؤون الدولة بكافة مؤسساتها الحكومية املختلفة 
مع األولوية القصوى أن يكون هناك تدوير وظيفي محدد 
لكل م��ؤس��س��ات ال��دول��ة امل��دن��ي��ة والعسكرية واألم��ن��ي��ة حتى 
ن���ت���ف���ادى ال�����روت�����ني امل���م���ل ون���ت���ح���اىش ال���ف���س���اد امل������ايل واإلداري 
ب��س��ب��ب امل���ح���اب���اة وامل���ج���ام���ل���ة ألغ������راض س��ي��اس��ي��ة أو أس���ري���ة أو 

قبلية أو طائفية أو مذهبية..
ل��ذا علينا أن ن���درك أن التنظيم اإلداري مرتبط بسياسة 
ال�����دول�����ة وت���وج���ي���ه���ات���ه���ا ال���س���ي���اس���ي���ة ال����ع����ام����ة، ول�����ه�����ذا الب������د أن 
ت��واك��ب األه����داف اإلداري�����ة س��ي��اس��ة ال��دول��ة ح��ت��ى ال تصطدم 
م�����ع ج����ه����ود امل����وظ����ف����ني اإلداري�����������ني خ����ص����وص����اً اإلدارة ال���ع���ام���ة 
والخدمة املدنية أثناء أدائهم ملهامهم ومسؤولياتهم تجاه 
املواطنني بقرارات سياسية عشوائية مرتجلة قد تتعارض 
مع القواعد واألنظمة واللوائح اإلدارية وتيسء  لتوجهات 
الدولة.. كالفصل التعسفي.. أو التوقيف عن العمل بدون 
أسباب.. أو اإلحالة اىل املعاش قبل بلوغه القانوين..فاإلدارة 
الرشيدة املؤهلة والنزيهة واملبدعة هي األسلوب الحضاري 
األمثل ألمن واستقرار األمم والشعوب.. دون ذلك ٌتصبح 

الحياة عبارة عن غابٍة مليئٍة بالوحوش البشرية..!!

كلمات مضيئة 
يظل الحوار سيد املوقف.. فالله عز وجل حوار إبليس 
رغ��م ج��روت��ه وغطرسته وك��ف��ره، ورف��ض��ه ل��س��ج��وده آلدم 
ال�����ل�����ه ع����ل����ي����ه ال��������س��������الم.. ك����م����ا ج��������اء يف ق�����ول�����ه ع������ز وج��������ل )ق������ال 
ي��اإب��ل��ي��س م��ا م��ن��ع��ك أن ت��س��ج��د مل��ا خ��ل��ق��ت ب��ي��دي أس��ت��ك��رت 
أم ك��ن��ت م���ن ال���ع���ال���ني، ق����ال أن����ا خ����رٌي م��ن��ه خ��ل��ق��ت��ن��ي م���ن ن���اٍر 
وخلقته من طني قال فأخرج منها فإنك رجيم وإن عليك 

لعنتي إىل يوم الدين( سورة )ص( )77-76-75(..
لذا فالحوار الجاد املسؤول هو سبيل الوصول اىل حٍل 
م������رٍض ش���ري���ط���ة وق�����ف ال��ت��ص��ع��ي��د وال����ح����رب ورف������ع ال��ح��ص��ار 
الشامل، وفتح كافة املوائن وباألخص مطار صنعاء الدويل 
ورحيل املحتل عن ارض اليمن حتى يثبت تحالف العدوان 
ح���س���ن ن�����واي�����اه.. دون ذل�����ك ال ح��������وار.. وال ت���ف���اه���م.. يف ظ��ل 

القصف والتصعيد..!!

احمد  الفقيه

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية
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تاريخ اليمن الحديث بول دريش جامعة أكسفورد         
تم النظر يف مشكلة التنافس والصراع عىل السلطة 
يف اليمن ال سيما ح��ول والي��ة العهد م��ن أبسط وأه��م 
املشاكل التي واجهت الزيديني و نظام اإلمامة يف تاريخ 
اليمن املعاصر  حيث تلقي ه��ذه املشكلة بظاللها عىل 
ال�����واق�����ع ال����س����ي����ايس يف ال�����ب�����الد ال��������ذي ك������ان ي����ع����اين ب��ش��ك��ل 
أس���ايس م��ن ت��وت��ر س��ي��ايس واق��ت��ص��ادي واج��ت��م��اع��ي وق��د 
أدى ت�����ف�����اق�����م ه���������ذه امل����ش����ك����ل����ة إىل اس������ت������م������رار ال�����ص�����راع�����ات 
والخالفات بني أفراد العائلة املالكة وكان له انعكاسات 
سلبية عىل الداخل من جهة وسياسة اليمن الخارجية 
تجاه الدول العربية واألجنبية من ناحية أخرى وعىل 
الجهود التي تبذلها اليمن ملقاومة االستعمار الريطاين 

يف الجنوب من طرف ثالث .
بدأت مشكلة الصراع عىل السلطة يف اليمن  وخاصة 
ح����������ول والي������������ة ال�����ع�����ه�����د م�����ن�����ذ ع����������ام 1923 ع�����ن�����دم�����ا ن����ش����أت 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ع��ل��م��اء ال���ذي���ن ت���ق���دم���وا ب��ط��ل��ب ل��إم��ام 
يحيى بالتنازل  عن والية العهد لأمري أحمد  أكر أبنائه 
األرب��ع��ة عشر. ع��ىل ال��رغ��م م��ن أن��ه ك��ان لديه تحفظات 
عىل إعالن ذلك رسميا ملخالفته شروط املدرسة الزيدية 
وهي ترفض تعيني اإلمام ملن يخلفه يف حياته وتؤمن 
بذلك يجب أن ينتخب اإلمام من قبل املسلمني يف أهل 
ال��ح��ل وال��ع��ق��د وم��ع ذل��ك ، أص��ب��ح األم���ري أح��م��د ُيعرف 
باسم ويل العهد منذ الرابع والعشرين من أغسطس 
ع���ام 1924 ك���ان ذل���ك ح��س��ب ب��ع��ض ال��ع��ل��م��اء ال��زي��دي��ني 

انتهاًكا واضًحا لتعاليم املدرسة 
ال��زي��دي��ة وب���ن���اء ع���ىل ذل���ك ال��ش��رع 
يف اخ������ت������ي������ار اإلم��������������ام ك���������ان ال����ن����ظ����ام 
ال����������������ذي ات�������ب�������ع�������ه ال������ي������م������ن������ي������ون ح����ت����ى 
ع�����ص�����ر األم��������������ام ي����ح����ي����ى ب�������ن ح���م���ي���د 
الدين 1904م- 1948م  أن أهل 
ال����ح����ل وال����ع����ق����د ي���ج���ت���م���ع���ون ع��ن��د 
وف���اة اإلم����ام الخ��ت��ي��ار إم���ام جديد 
ي���س���ت���ويف ش��������روط اإلم������ام������ة س�����واء 
ك���ان اب���ن اإلم����ام ال���راح���ل أم غ��ريه  
وع�������������ىل ال����������رغ����������م م����������ن ذل�������������ك أل�����غ�����ي 
ال��ن��ظ��ام ب��ع��د أن أص��ب��ح��ت اليمن 
دولة قوية ومتمكنة حيث  سعى 
اإلمام يحيى لتعيني نجله األكر 

األمري أحمد  وريًثا للعرش.
وج��اء ه��ذا ال��رأي منسجما مع 
ما كان يفكر فيه اإلمام يحيى بن 

حميد ال��دي��ن مبايعة نجله األك��ر وه��و سيف اإلس��الم 
األم�����ري أح���م���د ويل ال��ع��ه��د  خ���اص���ة ب��ع��د أن أظ���ه���ر األخ���ري 
شجاعته وحنكته السياسية يف القيام باملهام إذ أثبت 
ويل العهد استحقاقه لهذا املنصب الجديد فقدم عذراً 

بالنسبة لإمام .
ك��ان خ���روج سيف اإلس���الم إب��راه��ي��م ب��ن األم���ام يحيى 

ع��ىل ن��ظ��ام اإلم����ام  ورف��ض��ه تعني 
األمري احمد ويل العهد وخروجه 
ع��������������ن ط������������������وع وال���������������������������ده وال��������ت��������ح��������اق��������ه 
ب�������امل�������ع�������ارض�������ة يف ع�����������دن ع�����ل�����ن�����ا ع������ام 
إس����������ق����������اط  ع��������������ىل  وع����������م����������ل����������ه   1946
رم����������وز ال�����ن�����ظ�����ام ك��������ان ه��������ذا ب���م���ث���اب���ة 
ب����������داي����������ة ال������������ص������������راع ع����������ىل ال�����س�����ل�����ط�����ة 

م���������������ن ب���ع���د ال���س���اب���ع ع��ش��ر 

ف���راي���ر 1948 ب��ع��د أن لقي 
س����������ي����������ف اإلس����������������������������الم إب����������راه����������ي����������م 

م����ص����رع����ه م������ع ب����ع����ض ق�����ي�����ادات 
يل امل�������ع�������ارض�������ة وق����������ف ب�����ع�����ض إخ��������وة  و

ال�����������������س�����������������اب�����������������ق يف العهد أحمد الذين أيدوا الحدث 
وجه أخوهم األكر وهم القاسم وإسماعيل والعباس 

ويحيى إضافة إىل ول��ده محمد البدر ، ال��ذي تبع عبد 
ال���ل���ه أح���م���د ال����وزي����ر ك���إم���ام ل��ل��ي��م��ن ع���ىل م����دى ال��س��ن��وات 
ال������ 44 ال���ت���ال���ي���ة ، ح���ك���م ش���م���ال ال���ي���م���ن م����ن ق���ب���ل إم���ام���ني 
ق������وي������ني  أن�����ش�����أ اإلم������������ام  ي���ح���ي���ى ب������ن م���ح���م���د واب������ن������ه أح���م���د 
دول����ة م��ل��ك ه��ن��اك م��ث��ل��م��ا ف��ع��ل م��ل��وك إن��ج��ل��را وف��رن��س��ا 
ق���ب���ل ذل�����ك ب�����ق�����رون  وق�����د ع�����زز اإلم�����ام�����ان ال�����دول�����ة وأم���ن���وا 
ح����دوده����ا  اس��ت��خ��دم��وا اإلم���ام���ة ل���ع���زل ال��ي��م��ن وت��ن��ش��ي��ط 
ثقافته ومجتمعه اإلسالمي يف وقت كانت املجتمعات 
التقليدية يف جميع أنحاء العالم تتدهور يف ظل الحكم 
اإلم�������راط�������وري  ب��ي��ن��م��ا ب�����دا ال���ي���م���ن ت���ح���ت ح���ك���م اإلم���ام���ني 
م��ت��ج��ددا تقريًبا يف ال��وق��ت امل��ن��اس��ب   أص��ب��ح ع��دد قليل 
ول������ك������ن م�����ت�����زاي�����د م�������ن ال����ي����م����ن����ي����ني ع�������ىل دراي�������������ة ب���ال���ت���ح���دي���ث 
ال��س��ي��ايس واالق���ت���ص���ادي ال����ذي ي��ح��دث يف أج�����زاء أخ���رى 
م����ن ال����ع����ال����م  أن����ت����ج ه�����ذا س��ل��س��ل��ة م���ه���م���ة م����ن األح�������داث 
م��ن��ه��ا والدة ال���ح���رك���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال���ق���وم���ي���ة يف م��ن��ت��ص��ف 
األرب���ع���ي���ن���ي���ات وث�������ورة 1948 ال���ت���ي ُق���ت���ل ف��ي��ه��ا اإلم�����ام 
يحيى  وانقالب 1955 الفاشل عىل اإلمام أحمد . 
ك�����ان�����ت ن������واي������ا اإلم�����������ام أح�����م�����د م����ن����ذ ت����ول����ي����ه ع����رش 
اليمن ، يف أعقاب فشل حركة 1948 التي اغتيل 
والده. تعتزم أخذ تعهد مبايعة ويل العهد البنه األكر 
محمد ال��ب��در  وم��ع ذل��ك  ف��إن إخ��وت��ه اظ��ه��روا معارضة 
علنية لهذه النوايا دفعته إىل االنتظار لفرة من الزمن 

حتى الوقت املناسب.
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منعطفات الثورة والدولة يف جنوب اليمن 1967م -1990م وأرسار تنرش ألول مرة                      )109(

 احمد القردعي

كلك نظر

إذا هم مخربني فأثبتوا ذلك باألدلة والشهود ,رد 
ع����يل ع���ب���دال���ل���ه ص���ال���ح ب��غ��ض��ب : ب����ل م���خ���رب���ني ,ق����ام 
ع��يل ن��اص��ر م��ح��م��د غ��اض��ب��اَ وخ��اط��ب ن��ظ��ريه بصوت 
م����رت����ف����ع ي�����اع�����يل ي�����اع�����يل م����������اذا خ�������رب�������وا؟ أن�����ت�����م ال����ذي����ن 
خربتم بيوتهم وش��ردت��م أس��ره��م ,سكت الرئيس 
ع���يل ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح ول����م ي��ن��ط��ق ب��ك��ل��م��ة ث���م جلس 
الرئيس غاضاَ صامتاً للحظات ثم ق��ال : الكشف 
ل��س��ن��ا ب��ح��اج��ة إل��ي��ه ف��امل��ع��ارض��ة ال��س��ي��اس��ي��ة للشطر 
ال��ج��ن��وب��ي ه���ي م����ح����دودة وغ����ري م���ؤث���رة أم����ا ال��ك��ش��ف 
ال�����ث�����اين ف����أن����ا أرف�����ض�����ه رف�����ض�����اَ ق����اط����ع����اً ,رد ع���ل���ي���ه ع��يل 
ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح ه���ذه امل���رة ب��ع��ب��ارات طيبة لتهدئته 
ق��ائ��ال: ي��ا فخامة أخ��ي الرئيس ع��يل ناصر تاريخك 
م�������ع�������روف ب������أن������ك م�������ن أب�����������رز ال��������ق��������ادة امل�����ن�����اض�����ل�����ني ض���د 
االستعمار الريطاين وحتى نيل االستقالل ومن 
أب��رز القادة الذين بنوا دول��ة الشطر الجنوبي من 
ال������وط������ن وال����ن����ف����س ال����ط����وي����ل م����ط����ل����وب م����ن����ا ج���م���ي���ع���اً 
فالشعب م��ع��ول علينا بتحقيق ال��وح��دة اليمنية 
رد عليه الرئيس عيل ناصر محمد قائال: الوحدة 

يف ن����ف����س ال����ج����ل����س����ة ال����ث����ان����ي����ة م������ن ال�����ل�����ق�����اء ال����ث����ن����ايئ 
السري املغلق بني رئييس الشطرين يف تعز أواخر 
عام 1980م قال الرئيس عيل ناصر محمد للرئيس 
ع���يل ع��ب��دال��ل��ه ص���ال���ح وه����و ي��ش��ري إىل رزم�����ة األوراق 
هذا الكشف الذي أسميته مطلوبني أمنياً ال يوجد 
فيه أحد من املطلوبني أمنياً هم معارضة سياسية 
للجنوب فقط وأضاف كن ميز بني سيايس وأمني 

يا شاوش 
ص�������م�������ت ال��������رئ��������ي��������س ص��������ال��������ح وأع����������ط����������ى ن��������ظ��������ريه ع����يل 
ن����اص����ر ك���ش���ف ب���امل���ط���ل���وب���ني أم���ن���ي���اً ل��ل��ش��ط��ر ال���ش���م���ايل 
م����ن ال�����وط�����ن, أط���ل���ع ع����يل ن���اص���ر ع����يل ال���ك���ش���ف م��ل��ي��اً 
ث�����م وض����ع����ه ب���ع���ص���ب���ي���ة ع�����ىل ال����ط����اول����ة ق�����ائ�����اًل ل��ن��ظ��ريه 
ع������يل ع����ب����دال����ل����ه ص�����ال�����ح : ي����اف����خ����ام����ة ال�����رئ�����ي�����س وه������ذا 
الكشف أيضا والذي أسميته مطلوبني أمنيا وهي 
تسمية غري صحيحة هم فقط معارضة سياسية 
للشطر الشمايل وأضاف يوجد فرق بني املعارضة 

السياسية واملطلوبني أمنيا .. 
رد عيل عبدالله :)هؤالء مخربني( قال عيل ناصر 

يتبقى م��ن امل��ط��ل��وب تسليمهم لنا غ��ري 71اس���م قد 
شطبت أسماء كثرية  من أب��ز املشطوبني سلطان 
أحمد عمر كبري املطلوبني حسب تعبريه ومجاهد 
القهايل وعبدالله عبدالعالم ومحمد قاسم الثور 

ومحمد طربوش وعبدالواحد املرادي وآخرين 

اليمنية هي الهدف االسراتيجي للحزب االشرايك 
ال����ي����م����ن����ي ل�����ك�����ن ي����ن����ب����غ����ي ت����ح����ق����ي����ق ال��������وح��������دة ب����ال����ط����رق 

السلمية واألسس السليمة 
ان���ت���ه���ت ال���ج���ل���س���ة ال���ث���ان���ي���ة وس����ل����م ص����ال����ح ل��ن��ظ��رية 

الكشفني قائاًل له 
ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة : ب����دأ ال��ح��دي��ث ال��رئ��ي��س ص��ال��ح 
قائال: نناقش اآلن موضوع النقطة الثانية املتعلقة 
ب����وق����ف ال�����ح�����رب يف امل����ن����اط����ق ال����وس����ط����ى أم������ا ال��ن��ق��ط��ة 
األوىل امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ت����ب����ادل امل���ط���ل���وب���ني أم���ن���ي���ا ن��ؤج��ل��ه��ا 
إىل وق�����ت الح�����ق ب���ع���د أن ت���درس���وه���ا ب���ع���د ع��ودت��ك��م 
إىل ع����دن ,رد ع��ل��ي��ه ع���يل ن���اص���ر م��ح��م��د : ال��ك��ش��ف��ني 
ق��د ش��ط��ب��ت األش���خ���اص ال��ذي��ن أع��رف��ه��م أم���ا ال��ذي��ن 
ال أعرفهم فقد حصلت اإلف���ادة الصحيحة حول 
وضعهم من وزارة أمن الدولة ووزارة الداخلية يف 
عدن أستغرب الرئيس صالح من دقة اإلجراءات 
وسرعتها القياسية متسائاًل متى أرسلت الكشفني 

من هنا من تعز؟ ومتى عادين من عدن ؟
أج����������اب ال�����رئ�����ي�����س ع������يل ن�����اص�����ر أرس����ل����ت����ه����ن ال����س����اع����ة 

واح������دة م���ن ص���ب���اح ه����ذا ال���ي���وم ورج���ع���ني م���ن ع��دن 
الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم .

علق عيل صالح بقوله : أنتم يف الحزب االشرايك 
ال���ي���م���ن���ي ب����ص����راح����ة س���ري���ع���ني وم���ن���ظ���م���ني ..ح���زب���ك���م 
منظم ونحن ننوي تأسيس املؤتمر الشعبي العالم 

السنة القادمة81م أو التي عدها 82م 
ق��ال ع��يل ن��اص��ر : بلغني قبل شهرين تقريباً أن 
ف���ك���رة ت���أس���ي���س ح�����زب امل���ؤت���م���ر ال��ش��ع��ب��ي ال����ع����ام ه��ي 
فكرة الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ث��م سأل 
نظريه هل هذه املعلومة صحيحة ؟ سكت الرئيس 
عيل صالح ثم كرر له السؤال فأجاب عىل مضض 

وباقتضاب نعم.
وعاد اىل حديثة نرك موضوع الكشفني لجلسة 
املساء وندخل يف موضوع النقطة الثانية واألخرية 
قاطعه الرئيس عيل ناصر محمد قائال: ال ال أول 
يش نكمل موضوع الكشفني رد نظريه طيب ولكن 
قبل أن تستعرض الكشفني أود طمأنتك أنني قد 
شطبت من الكشفني من أصحابكم 308اسم ولم 

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا

ويف حرض درس آخر 
الزال�������ت م���ي���ادي���ن ال����ع����زة وال����ك����رام����ة. وال 
زال أب��ط��ال��ن��ا امل��ي��ام��ني م���ن رج����ال الجيش 
وال��ل��ج��ان الشعبية ي��س��ط��رون فيها أروع 

املالحم البطولية
اع�����ت�����ق�����اد خ�����اط�����ئ ع��������اش ال��������ع��������دوان ف��ي��ه 
ل���ف���رة وج���ي���زة م���ن ال���زم���ن ح���ني ظ���ن ب��أن��ه 
ب����اإلم����ك����ان ال���س���ي���ط���رة ع����ىل م����دي����رة ح���رض 
االس����رات����ي����ج����ي����ة أو ان�������ه وم�������ن خ�������الل ن��ش��ر 
عناصر مرتزقته ق��د يشكل ضغطاً عىل 
م��ع��رك��ة م�����ارب ل��ك��ن خ��ط��ط��ه دوم�����ا واب����دا 
م��ا ت��ع��ود ع��ل��ي��ه  بالفشل وأي ف��ش��ل لقد 

أظ���ه���رت ت��ج��رب��ت��ه امل����ري����رة يف ح����رض م��دى 
ه�������ش�������اش�������ة ص�������ف�������وف�������ه وم������ق������ات������ل������ي������ه وم����������دى 
ع�����ش�����وائ�����ي�����ة ال����ت����ك����ت����ي����ك ال�����ع�����س�����ك�����ري ال�������ذي 

يتحرك وفق آليته إن وجدت
كميات ال��س��الح ال��ك��ب��رية ال��ت��ي أغتنمها 
مجاهدو الجيش واللجان الشعبية بعد 
سيطرتهم الكاملة عىل املديرية بوديانها 
وج���ب���ال���ه���ا وش���ع���اب���ه���ا إن ج������از ال�����ق�����ول ب���أن 
ن��س��م��ي��ه��ا ص��ف��ق��ة ب���ري���ة غ����ري م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا 
أو م��ع��ل��ن��ة ل��ك��ن��ه��ا ت��ن��ط��وي ض��م��ن ك��م��ي��ات 
ال���خ���س���ائ���ر ال����ك����رى ال���ت���ي م�������ازال ال����ع����دوان 

ومرتزقته يتكبدونها حتى هذه اللحظة.
م���������ع���������رك���������ة ح������������������رض ق�����������دم�����������ت وب�����������ص�����������ورة 
ن������م������وذج������ي������ة واح��������������د م���������ن اب�������ل�������غ ال��������������دروس 
امل������ي������دان������ي������ة ال�������ت�������ي ع�����ك�����س�����ت م����������دى ال�������ق�������درة 
القتالية العالية ال��ت��ي يتمتع بها أبطال 
الجيش واللجان الشعبية فمن املعروف 
س����ه����ل����ة  األرض يف ح��������������رض  ط�����ب�����ي�����ع�����ة  إن 
ومكشوفة أمام عجز الطريان العدواين 
يف ال��ح��د م��ن ت��ق��دم املجاهدين باإلضافة 
إىل ك���م���ي���ة ال���ت���ص���ل���ب ال��������ذي أص����ي����ب����ت ف��ي��ه 
كافة آلياتهم العسكرية لتتحول بإرداة 

ال����ل����ه وع���زي���م���ة وش���ج���اع���ة امل���ج���اه���دي���ن إىل 
كراتني تم حرقها 

ومل��ج��رد اإلح��س��اس ب��إن كمية التحسر 
وال�����ن�����دام�����ة ال����ت����ي دائ�����م�����ا م�����ا ت����ن����ت����اب ق����ي����ادة 
ال���ت���ح���ال���ف ال���ش���ي���ط���اين ت��ب��ل��غ ذروت����ه����ا دون 
اإلع��الن عنها خاصة بعد إغتنامنا لتلك 
الكميات الكبرية من السالح ناهيك عن 
تدمري املدرعات الحديثة التي يبلغ قيمة 
الواحدة منها ماليني الدوالرات ومع هذا 
اعتقد بأنه أي العدوان لم يستوعب كل 

خالد الصرابيهذه الدروس

قراءات ميدانية

وم���ا ِم����ْن ُم�����رٍر ل��ك��ل ه���ذا ال��ح��ق��د وال��ك��راه��ي��ة وال��ت��آم��ر 
ع��ىل اليمن واليمنيني، م��ن قبل مشيخات وإم���ارات 
ال��ن��ف��ط ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة، ه���ذه ال��ك��ي��ان��ات ال��ك��رت��ون��ي��ة الهشة 
ال�����ت�����ي ص���ن���ع���ه���ا ال������غ������رب ون�����ف�����خ ف���ي���ه���ا ح����ت����ى ب�������دت ع��ل��ي��ه 
اليوم، وال سيما السعودية واإلمارات بوجه خاص.

ف���ال���س���ع���ودي���ة واإلم�������������ارات ع�����ىل م������دى س���ب���ع س���ن���وات 
خ����ل����ت ت����ش����ن����ان ح��������رب ض����������روس ع������ىل ال�����ي�����م�����ن، وأن����ف����ق����ا 
مليارات الدوالرات لتدمري هذا البلد العربي وتفتيته 
وت���م���زي���ق���ه ون���ه���ب���ه ع����ىل خ��ل��ف��ي��ة ح���ج���ج واه����ي����ة وم���زاع���م 
ك���اذب���ة ج����رى وي���ج���ري ال����روي����ج ل��ه��ا ب��ك��ث��اف��ة وب��م��ن��ت��ه��ى 

الخسة والصفاقة.
وصدق الشاعر اليمني عبد اإلله الشمريي، الذي 
تحدث عن هؤالء األعراب ممن صار لهم شأن عظيم 
بعد اكتشاف نفط الخليج، وكانوا من قبل ال يكادوا 

ُيذكرون.
إذ وصفهم الشاعر الشمريي يف  قصيدة عصماء 
ل��ه تكتب ب��م��اء ال��ذه��ب، وص��ف��اً دق��ي��ق��اً ينطبق عليهم 
ان��ط��ب��اق��اً الم�����راء ف��ي��ه، وك��ش��ف ل��ن��ا ح��ق��ي��ق��ة وض��اع��ت��ه��م 
يف قالب شعري بديع، وتطرق إىل سر تآمرهم عىل 

اليمن ودوافع النقص التي تحركهم لذلك.
وق����������د اس�����ت�����ه�����ل ال������ش������اع������ر ال������ش������م������ريي ق�����ص�����ي�����دت�����ه ت���ل���ك 

بالقول:
لوال بريق النفط ِمن أحداقهم 

ُيغِري ملا , نظر الغريق , إليهم .
كاُنوا ُرَعاًة للجماِل فسَل ُهم

كذوي جالالٍت لُه وذوي سُمو.
قرعوا طبول الحرب , طاُفوا حولنا 

قصُفوا نوايانا , أضاءوا , أظلموا .
ولضعفنا جعلوا البالد لُنوقهم 

فيداً ونحُن بنارها نتفحُم.
وم��ى الشاعر الشمريي إىل ُمخاطبة التاريخ عن 
ما كانت اليمن عليه من حضارة ومجد، وماw  كان 
ع��ل��ي��ه أع������راب ال��خ��ل��ي��ج وب���ي���ده���ا م���ن ت��خ��ل��ف وإن��ح��ط��اط 
وض������ع������ة، وأب������������ان ال�������ف�������روق ال�����ح�����ض�����اري�����ة ب������ني ال���ي���م���ن���ي���ني 

وأعراب الخليج هؤالء، وقال ما مفاده:
أنظر  اىل   الصحراء  هل  تتلعثمُ ؟

وهل    استقَرّ    غباُرها   املتجهم ؟
وهل  الفضاء  عىل  كآبته  استوى؟

وهل   الغبار    بما   رأيتَ    ُمعمم؟
األمنيات    عصتَك    حني    مأَتها

برؤاَك   وامتثلْت   ملن  بك   أوملوا.
نرثتَْك  يف   الصحراء  مثل   ُنَخالٍة

وقد  انترثَت   من  الذي   سيلملم؟!.
بأبي   وأمي   أنت  . كيف  خذلتني

وسواكَ  ُمصٍغ  يل  وأخيلتي  فم ؟!.
ال  تصِغ    للصحراء   .  كُلّ   محّمٍل

بضجيجها        متحّجٌر    ومطلسم.
وعىل  الضجيج   مذاهٌب بوجوهها

امْلتقلباِت    وما     هنالك     ُمعجم.
قف    عند   أخيلتي  . أنا   سأهدها

كتباً   عليك   وأنت   من   سيرجم.
دعها   لهم    وانشر   ظاللك  حولها

واحرس   حدودك    للحدود    ترم.
دفن    الغبار    عيونهم    وجفونهم 

فرأوك     يف    أحالمهم   وتأقلموا.
إن    أتهموا    بغبارهم    أو  أشأموا

تدري      قوافلهم       بأنك    أقدم.
تدري    تهامةُ     أنهم    غدروا   بها

والشام       تدري      أنها     تتوحم.
حبىل     بكِلّ     فجيعٍة  .  للقهقرى

تميش      بها   .   وجماُلهم   تتقدم .
لجراحكَ    املهجورِ    غنُج    أمريٍة

وعفاُف    راهبٍة     ودمعك     ُملهم  .
حسُن  الجوار   غداْ  لظهرَك  خنجراً

يدميَك   يا وطني    وأنت   مصمم.
وطني  اخضرارُك   عالق    بغبارهم

وأنا     ُمصٍلّ       عنده       ومسّلم.
يتجاوز   الوجعُ     املضارعُ   عمَرُه 

بجمالِ   ماضيَك     الذي     يتهدم.
ويخُرّ     خلَف     الذكرياتِ    نزيُفُه

ويقول  :  هذا  املجدُ  كيف ُيرمم؟!.
قّدمَت     قلبَك      للُمريب    هديًة 

م. لرياقب     األمطار    فانهمر     الَدّ
إن قلَت  :  أيتها  الفضيلة   دمدمي

فأنا    البديل    أنا   الذي   سأدمدم.
وأنا    الذي   سأنوب   عن   أخواتها 

وأطيل  نعيَك  إن  مىش   بك  مأتم .
وأقول   : ُخطي   يافضيلة   مقتيل 

ِك     َيْلِطُم. َنَدمي      ُيقربني     وكُفّ
لوالك ِ    ياأخت    الرذيلة     مابىك

باكٍ      وال  نقض    الوضوَء    تيمم.
لوكنِت أفضل  من رجالِك  ما ارتقى

اْلشيطاُن  ظهرِك  ما اشراِك  املعدم.
وانا    أمرغ   يف    غيابِك   جبهتي

أسفي    عليِك     وجبهتي    تتورم.
ُصغِت   الخواتم    فانتهت   بريقها

ألصابع        املتسولني       فُنّعموا .
وعال   رغاؤكِ     فامُتطيتِ   كناقةٍ  

وعىل    َمبارِكِك     الِجماُل    رأتهم .
هل   كان   بطليموس   مثلك   ناداًل

لينوب عن  سقراَط  عندكِ  مطعم؟!.
الجوع    يا   بيت   املجاعة    كافٌر

واملوت   من   يدك   البخيلةِ  أرحم.
والظلم   يف   شرع   الكبار خسارٌة

وأشُدّ    ظلماً    منه    َمن    يتظلم .
َحَكّ     الغماُم    خدوَده    بخيامهم

وثناُه     عنِك    غباؤِك    املتضخم.
ولقبحهم    خلعوا   عليهِ   خصالهم

ورموكِ     للصحراء    ثم     تهكموا.
فمىش     عىل     طرقاتها    متلفتاً

مثل  الشهيد    الحِيّ   وهو    ملثم.
لو    أَنّ    أجنحًة     عىل     أكتافنا

طرنا  إىل  حيث  املُخاَطبُ    يفهم.
لن    نستدير   إليكِ    من    أعقابنا 

عند   اغتيالِك    أو   عليكِ   سنندم.
ولم يفت شاعرنا الشمريي أن يتحدث يف قصيدته 
تلك عن من خذلوا اليمن واليمنيني وتسببوا يف هذه 
الكارثة واملأساة الحاصلة اليوم، حيث أشار لكل ذلك 

بالقول:
ُلعنوا     جميعاً      مّزقوا    أحالمنا

فونا       كالنسور     وأتِْخموا . وتخَطّ
سرقوا  صدور  األرض  من أطرافها

وَلَووا    مشاعَر    كِلّ    َمن    يتألم.
وَبنوا    بأرزاق   الجياع   قصوَرهم

وبنوَكهم        فتَشَرّدوا      وتَيَتّموا.
القبُح  نفُس  القبِح   .  وجٌه   واحٌد     

ُت     الّربواِت     ُيخِرُ     عنهُم. وتلُفّ
ِتها    لنا يف    كِلّ    ِشرٍ   من    تلُفّ

حجٌر        يفُرّ      أمامنا     وُمَخَيّم.
ال يشءَ  غري   املوت   يرفُع   ذكَرُه

بالَتّْعزياتِ   عىل    البيوت    ُمخِيّم.
ي    رحالِك    يادموُع    وحَلّقي ُشِدّ

َكتَب الهواَن  عليِك  من  بِك أُغِرموا.
التريك    خلف     الجفون     بقّيًة

حتى    اعتذارُكِ     للعيون    ُمحرم.
مثل الّسكاكِر  كان طعُمكِ  إْن  هوى

فَرحٌ    عليِك   .   اآلن    مٌرّ    علقم.
نبيك   ونضحك   أُسوًة   بحظوظنا

دنا      وحيناً     تشتم. حيناً      تمٍجّ
تتهَلُّل      الدنيا        ونحن     أقّلها

فَرحاً    مواجُعنا     ُتَخطُ ّ    وَنِختم.

ِسييل     ِحداداً      ياحياُة      لعّلنا

نجد   السالمة   يف  القبور  فنسلم.

املغنم     املنشود       يأيت     مرًة 

يف   العمر   ثم   يِكُبّ  فيه  املغرم.

ها تتصافُح    األضدادُ     حني    يلُمّ

عند   املَصالح    للتصالح     موسم.

رسموا     لنا       بالعنجهَيّة     لعبًة

كرى      لعبناها     لهم    فتحكموا.

من    كان    صوُتك  وجهًة   لرغائِه

امْلشؤمِ  يا  وطني   صداه   محطم.

لوالكَ    ماعرفوا    خطوط    بنانهم

والقبح    لوالهم    ملا   عرف  الّنمو.

لوال   بريُق   النفط   يف   أحداقهم

يغوي   ملا    التفت   الغريُق   إليهم.

وحول البون الشاسع والفروق الحضارية بني أهل 

اليمن وأعراب الخليج يقول الشمريي :

كانوا      رعاةً       للِجمال   فسَلّهم

َكذوي   جالالتٍ    له   وذوي   سمو

من  قبل  أن  يردوا  عليَك   ِبنوقهم

من  قبل  أن   فِتحْت  عليَك  جهنم.

من  قبل  أن  يجدوا  عىل  ثرواتهم

بصماِت      عطِرَك     َثّرةً     تتبسم.

من قبل   أن  تلد   الصهيَل   خيوُلُه

كانت    خيوُلَك     باملكارم    تهجم.

من   قبل  أن  يئدوا   هناك   بناتهم

كانت    بناُتَك     ُتستشاُر    وتحكم.

كانت      ببلقيس       البالد    ثريًة

وبالدهم      خلف     الثنية    تحلُم.

واالن  ماذا   بعد  يا  وطن  الردى ؟

سكتت    رعوُدَك    والردى    يتكلُم .

ول�����ع�����ل م������ا ت���ض���م���ن���ت���ه ت����ل����ك ال����ق����ص����ي����دة ال�����رائ�����ع�����ة ف��ي��ه��ا 

الكفاية الكافية لتوصيف ما جرى ويجري يف اليمن 

, وال نجد بعدها ما ُيمكن أن ُيقال !.

......يتبع .......
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عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

تسُبّب )حلف 
األطليس( بـ)ثوران 

الربكان الرويس(
لقد أف��ى انتهاء مرحلة ال��ح��رب ال��ب��اردة 
ع����ىل ذل�����ك ال���ن���ح���و م����ن ح����ل ال���ق���ط���ب ال���ع���امل���ي 
الشرقي املتمثل يف "حلف وارسو" وبتفكيك 
القوة الشرقية العظمى املتمثلة يف "االتحاد 
السوفيتي"،   باإلضافة إىل ما لعبه اللوبي 
ال����غ����رب����ي م�����ن دور ف�����اع�����ٍل وخ�����ط�����ري يف ت���دم���ري 
ال����ب����ن����ي����ة ال������روس������ي������ة االق������ت������ص������ادي������ة إىل ت���ق���زي���م 
"روسيا االتحادية"، ولو أن خصوم املايض 
ال����ق����ري����ب امل���ت���م���ث���ل���ني ب����أع����ض����اء "ح����ل����ف ش���م���ال 
األط���ل���يس" ت��ن��اس��وا م���ا ك���ان ي��ح��ك��م عالقتهم 
ب�����"روس����ي����ا" -ب���اع���ت���ب���اره���ا أك����ر واريث "االت���ح���اد 
ال��س��وف��ي��ت��ي"- م���ن م��ظ��اه��ر ال���ع���داء وت��رك��وه��ا 
وش���أن���ه���ا دون اس���ت���ع���داء، ل��ظ��ل��ت س��ي��اس��ت��ه��ا 
ل�����ع�����دة ع�����ق�����ود زم����ن����ي����ة م���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة م���ن���ص���رف���ة 
ملعالجة أوض��اع��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة، ول��ك��ان همها 
األوح�����������د ه������و إن������ع������اش االق�����ت�����ص�����اد ال���������ذي ك����ان 
ي���م���ُرّ ب��ح��ال��ة غ���ري م��س��ب��وق��ة يف ال���ك���س���اد، ول��و 
أن أنظمة املنظومة األطلسية الغربية -بما 
ف���ي���ه���ا ن����ظ����ام ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة األم����ري����ك����ي����ة- 
اس����ت����غ����ل����ت م����ن����ع����ط����ف ط�������ي ص����ف����ح����ة ال�����ح�����رب 
ال�������ب�������اردة ف����س����خ����رت س����ي����اس����ات����ه����ا مل������ا ف����ي����ه رق����ي 
ورف����������اه ش���ع���وب���ه���ا وال����ع����م����ل أك�������رث ف�����أك�����رث ع��ىل 
إشاعة أجواء السالم يف البحر والر، لكانت 
ه������ا م������ن ال���ص���ف���ح���ة  "روس��������ي��������ا" ال������خ������ارج������ة ل������ت������ِوّ
السوفيتية املنطوية باقتصاد متضرر كرست 
جل تكنولوجياها للصناعات املدنية العائدة 
ر  ع�����ىل ش���ع���ب���ه���ا ب���ال���ك���ث���ري م�����ن ال�����رق�����ي وال�����ت�����ط�����ُوّ
ضاربًة صفًحا عن سباق التسلح غري املرر، 
ول�����ك�����ان ال����ع����ال����م ب�����أس�����ره ذاق ح��������الوة ال��س��ل��م 
العاملي املنشود الخايل من السمة القطبية 

امللبدة أجواؤها بغيوم التوتر.
ل���ك���ن امل���ن���ظ���وم���ة األط���ل���س���ي���ة ويف ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا 
اإلدارة األم��ري��ك��ي��ة ت��ع��اط��ت م��ع ط��ي صفحة 
ال��������ح��������رب ال�����������ب�����������اردة وامل������ن������ظ������وم������ة االش�������راك�������ي�������ة 
امل���������ن���������ه���������ارة -وب������م������ن������ت������ه������ى ال����������ح����������ق����������ارة- ب�����م�����ع�����ي�����ار 
"امل���ك���س���ب وال����خ����س����ارة"، ف��ف��ي ال���وق���ت ال���ذي 
ك��ان��ت "روس���ي���ا" مثقلة ب��ال��ك��ث��ري م��ن مشاعر 
ال����ت����ح����س����ر ك�����ون�����ه�����ا ال�������ط�������رف امل����ن����ك����س����ر وك�����ان�����ت 
بأمس الحاجة -من الطرف اآلخر- لخطاٍب 
ينطوي عىل املواساة والتهوين من شأن ما 
ل��ح��ق ب��ه��ا م���ن ض�����رر، ت��ص��رف��ت "أم���ري���ك���ا" يف 
نهاية الحرب الباردة بني الخصوم األقوياء 
-بحسب ما ذكر الصحفي "بكر صدقي" يف 
مقاله امل��ع��ن��ون ]أوك��ران��ي��ا وح��ي��دة ب��ني أنياب 
ب����وت����ني[ ال������ذي ن���ش���ر ي�����وم 24 ف����راي����ر ال���ج���اري 
يف "القدس العربي"- )تصُرّف املنتصر عىل 
نظريتها "روس���ي���ا"، لتعلن نفسها ع��ىل امل��أ 
القوة العظمى الوحيدة، األمر الذي استثار 
ال����ش����ع����ور ال����ق����وم����ي ال���������رويس م�����ع م�����ا ي��ن��ط��وي 

عليه من كرياء جريحة(.
ب��������ل ل�����ق�����د ذه������������َب ب�����أن�����ظ�����م�����ة "ح������ل������ف ش����م����ال 
تهم واستخفاُفهم  األطليس" اغراُرهم بقَوّ
ت�������ه�������م إىل امل������س������ارع������ة ب���ال���ت���ن���ك���ر  ب��������ق��������درات ع�������دَوّ
-ب�����ش�����ك�����ٍل ف����������ٍجّ وم������ت������ك������رر- مل������ا ات�����ف�����ق ع����ل����ي����ه م��ن 
ات������ف������اق������ات م����ت����ب����ادل����ة ب������ل������زوم م����ظ����اه����ر خ��ف��ض 
ال�����ت�����وت�����ر، ف��������إذا ب����ه����ا ت���ع���م���د إىل ك����اف����ة وس����ائ����ل 
اإلغ������������������������������راء مل�������������ا م�������������ن ش�����������أن�����������ه س�����������رع�����������ة اح�����������ت�����������واء 
ال�������ج�������م�������ه�������وري�������ات ال��������ت��������ي ك��������ان��������ت ض������م������ن ق���������وام 
"االت������ح������اد ال���س���وف���ي���ت���ي" ج���ن���ًب���ا إىل ج���ن���ب م��ع 
"روس��������ي��������ا"، إذ ل�����م ي�����م�����ِض ع�����ىل ت���ف���ك���ك ذل����ك 
ال����ع����م����الق ال�����راس�����خ ال���ب���ن���ي���ان س������وى ع���ق���د م��ن 
ال����زم����ان ح��ت��ى ب���ات���ت ت��س��ع ج��م��ه��وري��ات منها 
أعضاء يف حلف "الناتو" ومناصبًة ل�"روسيا" 
ال��ع��داء، وه��ك��ذا ص��ارت بقية الجمهوريات 
-نتيجة ما ظل يقدم لها من إغراء- تتالحق 
بشكل ال ي��ص��دق متسببة ل��ص��ان��ع ال��ق��رار يف 
"روس����ي����ا" -ب��ت��أط��ل��س��ه��ا غ���ري امل��س��ت��ح��ق- امل��زي��د 
م������ن ال����ق����ل����ق ال���������ذي ب����ل����غ ذروت�����������ه -ب�����ع�����د ن��ص��ب 
ال�������ذراع ال���ص���اروخ���ي���ة "ال����غ����رب أط��ل��ن��ط��ي��ة" يف 
ة أو  أرايض ثالث جمهوريات سوفيتية محاِدّ
ة لبالده- يف تلويح الغرب بضم  شبه محاِدّ
"أوك���ران���ي���ا" ال���واق���ع���ة يف ال���خ���اص���رة ال��روس��ي��ة 
إىل ع���ض���وي���ة امل���ن���ظ���وم���ة األط���ل���س���ي���ة، ب���ك���ل م��ا 
يعنيه خطأ منظومة "الناتو" يف قرارها من 
استفزاز ل�"روسيا" يف ُعقر دارها وحصرها يف 
وكرها، ف�"روسيا" يف هذه األثناء -بحسب 
ما ورد يف مقال للكاتب السوداين "عثمان 
م���ريغ���ن���ي" يف ال���ع���دد ]15794[ م���ن صحيفة 
"ال��ش��رق األوس����ط" ي���وم الخميس ال�����23 من 
رج����ب 1443ه���������  امل����واف����ق 24 ف���راي���ر ال���ج���اري- 
)دّب جريح، يقودها رئيس غاضب بشدة، 
م���م���ا ي��������راه م�����ن م������ح������اوالت ال�����غ�����رب امل���س���ت���م���رة 
لتقزيم بالده منذ انهيار االتحاد السوفيتي 

السابق وتفككه إىل 15دولة(.
واآلن ب��ع��د م��ا أوص���ل االس��ت��ف��زاز األم��ري��يك 
ال����دب ال�����رويس ال��ج��ري��ح إىل ه���ذه ال��ح��ال��ة ها 
ه�����و ذا ي���ن���ط���ل���ق م�����ن ع����ق����ال����ه، ورب�����م�����ا ال ت��م��ث��ل 
مهاجمته ل�"أوكرانيا" سوى فاتحة أعماله، 
ف�����م�����ن امل������ت������ص������ور -ب�����ح�����س�����ب م��������ا ن�����ش�����ر "أح�����م�����د 
عليبه" الباحث يف مركز األهرام للدراسات 
السياسية واالسراتيجية يف ال�24 من فراير 
ال���ج���اري- )أن اس��ت��ه��داف "ل��ف��ي��ف" م��ن جهة 
ال�������غ�������رب م�������ع "ب�������ول�������ن�������دا" ي�����ن�����ط�����وي ع�������ىل دالل�������ة 
اسراتيجية تتمثل يف أن "بوتني" قِبل تحدي 
حلف "الناتو" وتحريك خط دفاعه األمامي 
إىل خطوط التماس معه لقطع الطريق عىل 
ال��ح��ل��ف م��س��ت��ق��ب��اًل يف ت��ح��ري��ك ال��خ��ط ذات����ه(، 
وبحسب الباحث ذاته )أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية أنها ضمن عملية استنفار شاملة 
ل��ك��اف��ة أساطيلها ال��ت��ي تتضمن 140 قطعة 

بحرية يف وضع استعداد عمليايت.
ف��ض��اًل ع��ن ذل���ك، ف��إن التغطية الدفاعية 
وال����ه����ج����وم����ي����ة ل����روس����ي����ا رب�����م�����ا ت����ت����ج����اوز ح���ائ���ط 

أوروبا الشرقي، وليس أوكرانيا فقط(.
وق������د وض����ع����ت ه������ذه األع�����م�����ال ال��ع��س��ك��ري��ة 
امل���ت���س���م���ة ب���االن���ت���ق���ام���ي���ة ال����ع����ال����م وج����ًه����ا ل��وج��ه 
م��ع ش��ب��ح ح���رب ع��امل��ي��ة، ف��ق��د أش����ار ال��ب��اح��ث 
"ع��ل��ي��ب��ه" إىل )أن أوروب������ا ك��ان��ت م��ق��ت��ن��ع��ة إىل 
ح��د كبري ب��أن ال��ح��رب العاملية الثانية كانت 
آخ���������ر ال��������ح��������روب ال�����ع�����امل�����ي�����ة ال������ت������ي ال ي����م����ك����ن أن 
تتكرر، لكن "الناتو" بدأ يفكر يف أنها يمكن 
أن تتكرر مع ما باتت موسكو توحي له بأن 
ع��ل��ي��ه ال���راج���ع ع���ن ض���م امل���زي���د م���ن ال��ح��ل��ف��اء 

بعد أن ضَمّ عام 1997م 14 دولة إليه(.

تنويه واعتذار
يعتذر اللواء حميد فاضل عن كتابة عموده األسبوعي يف هذا العدد لسبب خارج عن 

إرادته عىل ان يواصل الكتابة الحقًا.

 اللواء/ حميد فاضل



في ذكرى استشهاد 
الشهيد القائد   )رضوان الله عليه(

محمد عيل الذيفاين

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

تنمية مستدامة هي عملية تطوير األرض واملدن واملجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن 
تلبي احتياجات الحاضر بدون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية حاجاتها.

ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي ال��ذي يجب التغلب عليه مع ع��دم التخيل عن حاجات 
التنمية االقتصادية وكذلك املساواة والعدل االجتماعي.

وال يمكن النهوض باملجتمع إال بالتنمية املستدامة التي تحقق االستقرار والتطور بشكل تصاعدي 
يف جميع املجاالت املهنية بتأهيل املوارد البشرية واستغالل القدرات يف جميع التخصصات العلمية 

واملهنية والتقنية.

الصحة
ت��ه��دف االس��ت��دام��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ف����ي����ه����ا إىل زي�������������ادة اإلن�����ت�����اج�����ي�����ة م���ن 
خالل الرعاية الصحية والوقائية 
وت�����ح�����س�����ن ال�����ص�����ح�����ة واألم������������������ان يف 

أماكن العمل.
ت��ه��دف االس��ت��دام��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
ف������������رض م������ع������اي������ر ل�������ل�������ه�������واء وامل��������ي��������اه 
والضوضاء لحماية صحة البشر 
وضمان الرعاية الصحية األولية 

لألغلبية الفقرة.
ت����������ه����������دف االس������������ت������������دام������������ة ال�����ب�����ي�����ئ�����ي�����ة 
إىل ض��������م��������ان ال������ح������م������اي������ة ال�����ك�����اف�����ي�����ة 
ل���ل���م���وارد ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة واألن���ظ���م���ة 
اإليكولوجية واألنظمة الداعمة 

للحياة.

املأوى والخدمات
ت��ه��دف االس��ت��دام��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ف���ي���ه���ا إىل ض����م����ان اإلم���������داد ال���ك���ايف 
واالستعمال الكفء ملوارد البناء 

ونظم املواصالت.
ت��ه��دف االس��ت��دام��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
ض������م������ان ال�����ح�����ص�����ول ع�������ى ال���س���ك���ن 
امل������������ن������������اس������������ب ب���������ال���������س���������ع���������ر امل��������ن��������اس��������ب 
ب�����اإلض�����اف�����ة إىل ال�����ص�����رف ال���ص���ح���ي 
وامل�����واص�����الت ل��ألغ��ل��ب��ي��ة ال��ف��ق��رة، 
وت����ه����دف االس����ت����دام����ة ال���ب���ي���ئ���ي���ة إىل 
ض�������م�������ان االس���������ت���������خ���������دام امل������س������ت������دام 
أو امل���������ث���������ايل ل������������������ألرايض وال�������غ�������اب�������ات 

والطاقة واملوارد املعدنية.

األعمال
ي������ش������ك������ل امل��������ع��������ي��������ار امل��������ق��������ب��������ول ع����ي 
نطاق واسع الستدامه الشركات 
اس������ت������خ������دام������ا ف������ع������اال ل������������راس امل��������ال 
ال�����������ط�����������ب�����������ي�����������ع�����������ي. وت������������ح������������س������������ب ه������������ذه 
الكفاءة االيكولوجيه ع��اده عى 
ان�����ه�����ا ال����ق����ي����م����ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال���ت���ي 

ت��ض��ي��ف��ه��ا ش���رك���ه م����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 
ب�������أث�������ره�������ا اإلي��������ك��������ول��������وج��������ي امل�����ج�����م�����ع. 
ه�����ذه ال���ف���ك���رة ش��ع��ب��ي��ت��ه��ا امل��ج��ل��س 
ال����ع����امل����ي ل����ألع����م����ال ال����ت����ج����اري����ة م��ن 
أج�������ل ال���ت���ن���م���ي���ة امل����س����ت����دام����ة ت��ح��ت 
ال���������ت���������ع���������ري���������ف ال����������������ت����������������ايل: "ت������ت������ح������ق������ق 
الكفاءة االيكولوجيه م��ن خالل 
ت��ق��دي��م س��ل��ع وخ����دم����ات ب��أس��ع��ار 
ت������ن������اف������س������ي������ه ت������ل������ب������ي االح�������ت�������ي�������اج�������ات 
البشرية وتجلب نوعيه الحياة، 
م���ع ال��ت��ق��ل��ي��ل ت��دري��ج��ي��ا م���ن اآلث����ار 
االيكولوجيه وكثافة املوارد طوال 
دوره الحياة إىل مستوي يتمىش 
ع�����������ي األق�����������������ل م�����������ع ق�����������������دره األرض 
ع�������ي ال����ت����ح����م����ل "وامل�������ع�������ي�������ار ال�����ث�����اين 
الس��������ت��������دام��������ه ال��������ش��������رك��������ات م����م����اث����ل 
ملفهوم الكفاءة االيكولوجيه وان 

كان اقل استكشافا حتى اآلن. 

الكفاءة االجتماعية
ت������ص������ف ال�������ع�������الق�������ة ب���������ن ال����ق����ي����م����ة 
امل�����������ض�����������اف�����������ة ل��������ل��������ش��������رك��������ة وت���������اث���������ره���������ا 
االج�����ت�����م�����اع�����ي. وح�����ي�����ث ان�������ه ي��م��ك��ن 
االف������������راض ب�������ان م���ع���ظ���م ت�����اث�����رات 
ال�������ش�������رك�������ات ع��������ي ال�����ب�����ي�����ئ�����ة س���ل���ب���ي���ه 
)وبصرف النظر عن االستثناءات 
ال���������ن���������ادرة م�����ث�����ل غ���������رس األش�������ج�������ار( 
فان هذا ليس صحيحا بالنسبة 
ل�����آث�����ار االج����ت����م����اع����ي����ة. وي����م����ك����ن ان 
ت�������ك�������ون ه����������ذه ال���������ح���������االت اي����ج����اب����ي����ه 
)مثل إعطاء الشركات، أو خلق 
ف�����������رص ال������ع������م������ل( ، أو ال����س����ل����ب����ي����ة 
)مثل حوادث العمل، ومضايقه 
امل�����وظ�����ف�����ن، وان�����ت�����ه�����اك�����ات ح���ق���وق 
اإلنسان(. وتبعا لنوع األثر املرتب 
ع��ي ال��ك��ف��اءة االج��ت��م��اع��ي��ة، فانه 
يحاول التقليل إىل ادين حد من 
اآلث�������ار االج���ت���م���اع���ي���ة ال��س��ل��ب��ي��ة )اي 
ال�������ح�������وادث ل����ك����ل ق���ي���م���ه م���ض���اف���ه( 

أو تعظيم التاثرات االجتماعية 
االي�����ج�����اب�����ي�����ه )اي ال������ت������رع������ات ل���ك���ل 
ق������ي������م������ه م��������ض��������اف��������ه( ف������ي������م������ا ي����ت����ع����ل����ق 
ب������ال������ق������ي������م������ة امل�����������ض�����������اف�����������ة.. وت�����ت�����ع�����ل�����ق 
ال��ك��ف��اءة االي��ك��ول��وج��ي��ه وال��ك��ف��اءة 
االجتماعية يف املقام األول بزيادة 
االستدامة االقتصادية. ويف هذه 
ال���ع���م���ل���ي���ة، ي����ق����وم����ون ب���اس���ت���غ���الل 
راس املال الطبيعي واالجتماعي 
ب���ه���دف االس����ت����ف����ادة م����ن ال���ح���االت 
امل����رب����ح����ة ل����ل����ج����ان����ب����ن. م����ه����م����ا، ب��م��ا 
ان ]دي����ل����ي����ك[ و ]ه����وك����ت����ز[ أش�����رت 
ال���ح���ال���ة ع���م���ل ب����ان����ف����راد ل����ن ي��ك��ون 
كاف ان يحقق تطوير مستدامه. 
ال���������ف���������ع���������ال���������ي���������ة  إىل  ت������������ش������������ر  وه������������������������ي 
االي�����������ك�����������ول�����������وج�����������ي�����������ه، وال��������ف��������ع��������ال��������ي��������ة 
االج�������������ت�������������م�������������اع�������������ي�������������ة، وال������������ك������������ف������������اي������������ة، 
واالنصاف اإليكولوجي باعتبارها 
أرب��ع��ه معاير يتعن ال��وف��اء بها 
إذا أري�����������د ال�����ت�����وص�����ل إىل ال���ت���ن���م���ي���ة 

املستدامة.
ك����������������ايس ال���������ع���������امل���������ي���������ة، ن��������ي��������وي��������ورك 
"امل�����������������س�����������������ؤول�����������������ي�����������������ة االج�����������ت�����������م�����������اع�����������ي�����������ة 
واالس������������ت������������دام������������ة م��������ع��������ا ت������������������ؤدي إىل 
التنمية املستدامة. CSR كما هو 
الحال يف املسؤولية االجتماعية 
ل���ل���ش���رك���ات ل���ي���س م�����ا ت���ف���ع���ل���ه م��ع 
األرب�����اح ال��خ��اص��ة ب���ك، ول��ك��ن هو 
ال�����ط�����ري�����ق�����ة ال������ت������ي ت����ج����ن����ي األرب�������������اح. 
ي��������ع��������ن��������ي ان امل���������س���������ؤول���������ي���������ة  وه������������������������ذا 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات ه��ي ج��زء 
م��������������ن ك��������������ل ق����������س����������م م��������������ن س�����ل�����س�����ل�����ه 
ق��ي��م��ه ال��ش��رك��ة ول���ي���س ج�����زءا من 
ق����س����م امل�������������وارد ال������ب������ش������ري������ة/االداره 
امل�����س�����ت�����ق�����ل�����ة. االس��������ت��������دام��������ة ك������م������ا يف 
اآلثار عي املوارد البشرية والبيئة 
واإلي����ك����ول����وج����ي����ا ي����ج����ب ان ت���ق���اس 
داخ���������ل ك������ل أداره م������ن ال����ش����رك����ة. 

"CASI العاملية.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية
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 أيها الشهيد القائد العلم املؤسس 
حسن بدر الدين الحويث رضوان الله 
عليه .. ها هو شعبكم اليمني العظيم 
اليماين رغم  اليوم ويف ذروة اإلعصار 
األعداء  وعاصفة  العميقة  الجراح 
الحاقدة  وزحام الجنائز اليومية التي 
تحت  من  األطفال  صراخ  يدفعها 
الحطام ينرث أوراق حزنه عى السهول 
والجبال يف ذكرى استشهادكم األليمة 
ويرفع لكم أفراح االنتصارات العظيمة.  
أيها الشهيد القائد .. ها هو شعبكم 
املالحم  أروع  يسطر  العظيم  اليمني 
والبطوالت رغم بشاعة جرائم العدوان 
من  لفه  لف  ومن  أمرييك  الصهيو 
مشيخات النفط التي هي أقذر وأرخص 
الزعامات انبطاحا وارتكاباً للجرائم عى 

طول التاريخ  ..
منا  هيهات   .. القائد  الشهيد  أيها 
الذلة فلم يعد سراً بأن نور روحكم ال 
يزال يتألأل مثل نور النجوم ويحوم يف 
جميع الجبهات فكراً وهدى تتضمنه 

مالزم علمك  ، يرتشف منها املجاهدون 
من  وتشد  بها  وتزكيهم  تعلمهم   ،
الله  بفضل  لهم  وتلوح  عزائمهم 
وبفضل ثقافتك القرآنية بشائر النصر 

والفتح القريب إن شاء الله.
أيها الشهيد القائد .. ها هو شعبكم 
اليمني العظيم بقيادة شقيقكم السيد 
بدر  امللك  عبد  املجاهد  العلم  القائد 
الدين الحويث - حفظه الله - يتحدى 
عاصفة حقد األعداء واملتآمرين ويقود 
الدامية  النجاة وسط األمواج  سفينة 
إيمانه بالله أو يفقد  دون أن يتزعزع 
ابتسامته املعروفة وإنما يتسع صدره 
راية  األمة ويتفيأ تحت ظالل  لهموم 

قيادته الجميع نسيم العزة والكرامة.
أيها الشهيد القائد .. رغم أن ذكرى 
وبالغة  أليمة  ذكرى  استشهادكم 
القسوة عى أبناء األمة رغم أن األمة قد 
فقدت برحيلكم علماً من أعالم هدايتها 
.. رغم كل ذلك ال تزال صرختكم تسمع 
يف كل الجبهات لقد أيقظت أمة جدك 

آله  الله عليه وعى  الله صى  رسول 
بعد أن طال سباتها وأحاط بها األعداء 
ماضيها  بن  وتاهت  جانب  كل  من 
وحاضرها وكادت أن تفقد مستقبلها 
مشروعكم  حضور  استمرار  لكن    ..
القرآين الذي حمل لواء نشره سماحة 
السيد املجاهد عبدامللك جعلها اليوم 
للطغيان  ورفض  وكرامة  عزة  أمة 
واالستكبار أمة صر وصمود ومواجهة 
وتصدي وإفشال للمشاريع األمريكية 

الصهيونية.
مؤسس  يا   ، القائد  الشهيد  أيها 
املسرة القرآنية ، يا شهيد األمة ، أيها 
يا   ، العظيم  الصالح واملجاهد  العبد 
حليف القرآن، يف ذكرى استشهادك 
الدرب  عى  امليض  عهد  لك  نجدد 
الذي اختطيته لنا .. عى درب املقاومة 
من  األمة  أعداء  ملشاريع  والتصدي 
الصهاينة واألمريكان واملرتزقة والعمالء 
.. حتى يتحقق لنا النصر الكامل واملبن 

بإذن الله .

عبدالله محسن الجرادي 

يف كل ذكرى سنوية الستشهاد سيدي وموالي 
حسن بدر الدين الحويث - رضوان الله عليه- أجد 
نفيس عاجزاً عن الكالم، وال أدري ماذا أكتب عنه؟! 
وأعلم أنني مهما كتبت عنه لن أوفيِه حقُه، تعجز 
كلمايت وتخجل حرويف ومشاعري وتختنق عبارايت 
وأنفايس وتتساقط دموعي من حدقايت حينما أتذكر 

مأساته.
 تحرك رضوان الله عليه رحيماً باملستضعفن وعزّت 
عليه أوجاع هذه األمة فقوبل تحركه بالنكران بل 

تحرك األعداء لقتاله وقتله. 
 ال أبالغ هنا حينما أتحدث عن تأوهايت بل أجد 
نفيس مجراً عى االنحناء أمام عظمة ذلك اإلنسان 
الذي جّسد معاين اإلنسانية يف حياتِه قوالً وفعالً، 
وجّسد كل معاين الرجولة التي تجلت فيِه بأسمى 

آياتها.
القرآين أعى  القائد بمشروعه   لقد بلغ الشهيد 
مستويات الكمال اإليماين واإلنساين يف زمن الراجع 
الحر  املوقف  صاحب  وكان  واإلرتهان  واإلرتداد 

واملسؤول يف زمن الذل والعبودية والخنوع .
ولذلك فإن الحديث عنه وعن مشروعه القرآين هو 
حديث عن السمو يف أمثلته العليا، بل هو حديث عن 
القرآن الذي من خالله تتجى لنا بصائره وبيناته وهو 

حديث عن البذل التضحية والفداء يف سبيل الله من 
أجل نصرة دينِه ونصرة املستضعفن، إنه باختصار 
حديث عن العظماء الذين َقّل أن يجود بهم الزمان. 
لقد كان رضوان الله عليه رجل املرحلة استطاع أن 
يدرك ما يحيط بشعبه وبأمته عموماً من مخططات 
يجب  وما  وتداعياتها  مخاطرها  ووعى  ومؤامرات 
أن يكون عليه شعبنا اليمني وتكون عليه األمة من 
أجل مواجهة أعدائها ومن أجل تجاوز كل األزمات 

والخطورات والتحديات. 
النهوض  أجل  من  وعمل  املسؤولية  رجل  كان 
باملسؤولية الكاملة إزاء األمة من حولِه وما تمر بِه 
من واقع أليم ومرير، لقد حمل هموم األمة وقضيتها 
، وظل مدافعاً عن الحق واملظلومن واملستضعفن 

حتى استشهد .
تحرك الشهيد القائد - سالم الله عليه - يف أوساط 
األمة وظل يدعوها بدعوة الله يتلو آيات الله عليها، 
وكانت رؤيته لألحداث رؤية هوية إيمانية قرآنية بحتة 
ألنه كان يقدم النص القرآين ثم ينطلق من جوهره 
ودالالته ومضامينه إىل الواقع ويشخص هذا الواقع 
ويحدد املوقف الالزم له، كل ذلك كان من خالل 
النص القرآين، هكذا كانت رؤيته "عن عى القرآن 
وعن عى األحداث " ، وأرىس قاعدة أساسية هي: 
الثقافية؛ كأساس قوي  القرآن وهيمنته  حاكمية 
ومتن للهوية اإليمانية ولتكون فوق كل ثقافة، فوق 

كل فكر ومنطق.
كذلك  يزال  وما  استثنائياً  قائداً  بحق  كان  لقد 
بالنظر إىل ما تركه من دروس ومحاضرات ومالزم 
يقف املتأمل فيها منبهراً من عظمة ذلك الفكر النر 
واألطروحات والتشخيص الدقيق ملجمل املشاكل التي 
تعتر أساس معاناة األمة اليوم ، بل إن الحصيف 
عى  الحرص  أشد  القائد حرص  الشهيد  أن  يجد 
وضع املعالجات الالزمة ملختلف القضايا التي تعاين 
منها األمة،  كل تلك املعالجات كان أساسها تأصيل 
الصحيحة والسليمة يف  اإليمانية  الهوية  وترسيخ 
ضوء تعاليم وتوجيهات وأوامر ونواهي القرآن الكريم 

الذي انطلقت منه املسرة القرآنية.
لقد صنع الشهيد القائد من خالل القرآن الكريم 
وقيمها  بدينها  تفتخر  مؤمنة  كريمة  عزيزة  أمة 
وهويتها اإليمانية واإلسالمية والحضارية ، عرفت من 
هي ومن هو عدوها بعد أن عاشت لفرة طويلة تحت 
الذل والهوان والتيه والضياع، فمن يقرأ  مفاهيم 
مالزم ومحاضرات الشهيد القائد يالحظ تحذيراته 
للجميع من عواقب ومخاطر سيئة ستتعرض لها 
األمة قبل حدوثها مثل خطر دخول أمريكا،  ومخطط 
التقسيم، والحرب املذهبية وغرها من املخاطر التي 
حذر من وقوعها الشهيد القائد قبل حدوثها بفرة 

طويلة.
 كان الشهيد القائد أول من أطلق صرخته املدوية 

للذِل والهوان  الطغاة واملستكرين رافضاً  يف وجه 
املستكرين،  ضد  املدوية  صرخته  أطلق  والخنوع 
فحطم بذلك غرور وغطرسة أمريكا وما تعيشه من 
وهم الشعور أنها دولة ال تهزم وأظهرها عى أنها 
مجرد قوة شيطانية هشة ضعيفة ومهزومة يف مقابل 

القوة اإليمانية.
ولعل خر دليل عى ذلك ما تتكبده أمريكا ودول 
العدوان اليوم من هزائم عسكرية نكراء عى أيدي 
أبطال الجيش واللجان الشعبية إضافة إىل فشل كل 
مؤامراتها وخططها أمام قوة إيمان املقاتل اليمني 
بالله وبالقيم واملبادئ املنبثقة عن املشروع القرآين 

وعشق الشهادة يف سبيل الله.
بذلك اإليمان الراسخ وبامتالكه للهوية اإليمانية 
السالح  ترسانة  يواجه  أن  اليمني  املقاتل  استطاع 
القدمن وأن يقلب موازين  املتطور حايف  األمرييك 
املسرة  بفضل  ثم  الله  بفضل  واستطاع  املعادلة 
املسرة  والطائرات  الصواريخ  يصنع  أن  القرآنية 

ويضرب العدو السعودي يف ُعقر دارِه.
تلك هي األهداف واملبادئ والقيم األخالقية التي 
تحرك يف ضوئها املجاهدون من أبناء الجيش واللجان 
الشعبية واستطاعوا من خاللها صنع االنتصارات 

املتتالية.
القائد وعن  الشهيد  الحديث يطول ويطول عن 
مشروعِه العظيم لكنني أقول يف الختام :نم قرير 
العن يا سيدي، يا أسد املسرة القرآنية ، ياِسبَط الُنّور 
فقد بنيت أمًة قويًة عزيزًة شامخًة أحييتها بدمائك 
الطاهرة الزكية وبثقافة الجهاد ، فجزاك الله عّنا خر 
الجزاء ياسيدي ، والسالم عليَك حن ولدت، وحن 

استشهدت، وحن نلقاك يف الجّنة بإذّن الله.

تهانينا أبا ريناد
1000 مبروك

تهانينا أمين

نهنئ ونبارك لالخ 
عبدالله الفقيه  )ابو تريك(

 بمناسبه ارتزاقه املولودة
 والتي اسمها  ) ريناد(

 الف الف مروك
املهنئون:

عيل حسني الحبابي
) ابو الحبيب ( 

عبد القادر الشاطر

 اجمل التهاين والتريكات لالخ/  
امني احمدناجي الفقي.. 
بمناسبة الخطوبة وعقد القران 

وعقبال الفرحه الكرى
 عصام سنجر اسامة

 عبدالله عبده
وعقيلته الشيخة  جوهر امني 

وكافه االهل واالصدقاء
 املهنئون:  

عبدالقوي االمريي

أجمل التهاين والتريكات  نزفها للعريسن الخلوقن 
منري يحيى جبارة  وبشري محمد شوعي

 بمناسبة زفافهما ودخولهما القفص الذهبي .. فألف ألف 
مروك.. وبالرفاء والبنن..

املهنئون:  محمد مهدي شوعي  محمد يحيى جبارة  
وكافة الزمالء يف صحيفتي  26 سبتمرب واليمن.

تعازينا آل القاسمي
نعزي االمن العام لنادي وحدة الشرية/ 

محمد قايد الجربي القاسمي
 بوفاة      كريمته   بالحادث املروري االليم 

ونتمنى الشفاء العاجل البويه..
إنا لله وإنا اليه راجعون

املعزون: رئيس نخبة رداع 
ومركز شباب رداع االكاديمي

الشيخ /محمود سرحان الكهايل

تعازينا آل الشجرة
بقلوب يعتصرها الحزن واأللم نتقدم 

بخالص العزاء وعظيم املواساة لألخ عمار 
عي صالح الشجرة بوفاة املغفور له بإذن 
الله تعاىل ابنه/ عادل عمار عيل الشجرة 
سائلن املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أهله وذويه الصر والسلوان 

"إنا لله وإنا إليه راجعون".. 
االسيفون:

 الحاج منصور عبدالله الهبل
 االستاذ: محمد منصور الهبل

تعازينا ال السري
نتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة 

للزميل/ سمري السري

 وذلك بوفاة  اخيه 
سائلن املوىل عز وجل ان يتغمد

 الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة.. 
انا لله وانا اليه راجعون.

االسيفون:

كافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي

ألف مبروك آل جبارة وآل شوعي

محافظ حجة اللواء الصوفي ُيكرم مدير عام املغربة
حجة- خاص:

تقديراً من قيادة السلطة املحلية بمحافظة 
حجة ممثلة باالخ اللواء هالل عبده الصويف 
املحي  املجلس  رئيس   - املحافظة  محافظ 
لجهود مدراء العموم باملديريات املبذولة يف 
وتنفيذ  املجتمع  وخدمة  املديريات  انعاش 
املبادرات املجتمعية فقد كرم محافظ املحافظة 
عدداًمن مديريات املحافظة وتربعت مديرية 
املغربة ممثلةباالخ عي يحيى كامل مدير عام 

املديرية - رئيس املجلس املحي ؛ عى املرتبة 
املُثى بن شقيقاتها من املديريات ووصفت يف 
شهادة التقدير التي منحتها قيادة املحافظة 
بتفرد اسلوبها املعطاء والنبيل والالمحدود 
يف هذه املرحلة املعقدة والحرجة،  وباملقابل 
قدم عي يحيي كامل مدير عام املديرية شكره 
اللواء  املحافظة  ملحافظ  والوافر  الجزيل 
الصويف عى هذا التكريم وتسلم يداً بيد درع 

املديرية املثايل.

الشهيد القائد ومشروع الهوية اإلميانية

تعازينا آل الجالل
بقضاء اهلل وقدره تلقينا نبأ وفاة والد 

املهندس
 عاصم يحىي  الجالل

 مدير عام الحدائق بأمانة العاصمة
 وبهذا املصاب الجلل نسأل املوىل عز وجل 

أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة 
ويلهم اهله  وذويه الصرب والسلوان..

 إنا هلل وإنا اليه راجعون.
األسيفان : 

جمال أبو نرسان - ابراهيم الهندي

< يعلن االخ يوسف محسن تقي الدين املطاع عن فقدان لوحة معدنية خصويص للسيارة 
نوع سوالرا تحمل رقم )69508( فاصل 1 فعى من يجدها االتصال عي االرقام التالية: 

771555400 -771518117

<يعلن االخ/ عزت ابراهيم يحيى ثابت الجبل عن فقدان بطاقة شخصية فعى من وجدها 
االتصال بالرقم 776081813 او إيصالها ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر والعرفان

< ي���ع���ل���ن س����ي����ف م���ح���م���د ص�����ال�����ح ال����ح����ي����اين ع�����ن ف�����ق�����دان ب���ط���اق���ت���ه ال���ش���خ���ص���ي���ة ال�������ص�������ادرة م��ن 
م����ح����اف����ظ����ة ذم�����������ار ف�����ع�����ى م�������ن ي�����ج�����ده�����ا ت���س���ل���ي���م���ه���ا اىل اق�����������رب ق�����س�����م ش������رط������ة او االت��������ص��������ال ع���ى 

الرقم)770933401(.

فقدانات

ياضربة من بعد تحذير وإنذار
شيل  علومش للتحالف  ودريه

إن اليمن ريح صرصر وإعصار
توصل لنب زايد لداخل أراضيه

صماد وقاصف  ويلهم  منه الطار
يحرق االمارايت وطحنون وواليه

وكروز  يقطع   مسافات  وأمتار
يضرب مطاراتك وتسمع مساريه

وبدر وقاصم الزهم  ذو الفقار
النفط ينسف وتحرق مصافيه

تصنيع حربي مانفع رصد االقمار
ودفاع  باتريوت  ماقدر   يغطيه

هذا خرب قد صار يعرض فاالخبار
و شموخنا  العالم ماقدر  يوطيه

ونسبح الله غري أحداث وأقدار
باالمس يقصفنا واليوم نقضيه

ونحمده بالشكر يف ليل ونهار
هيا لنا االسباب بالحمد نثنيه

برج الخليفه ضمن االهداف نختار
الختاره  القدس  ضربه  و يمحيه

ومدنك صنع زجاج وتتبعرث أعشار
وأبو ظبي صاروخ واحد يشظيه

ماينفعك من  بعدها  تعيد  إعمار
وبطش ربي بطش ماحد يجاريه

وارفع حصارك  ياغبي قبل تنهار
يابن الدعي هذا خرب وأنت قاريه

واليجيك الردع أضعاف بالنار
وكروز والقاصف يحمل تعازيه

إعصار اليمن
شعر :  أسامة الشريف

يف يوم بهيج محفوف بشذى العطور 
والفل والياسمن

 ووسط فرحة األهل واألصدقاء احتفل 
الشاب الخلوق:

نصر أحمد مبخوت الدغيش
بزفافه امليمون.. وبهذه املناسبة الغالية 

يطيب لنا أن نرفع
 إىل مقامه العايل أسمى وأصدق آيات 

التهاين والتريكات 
فألف مروك وبالرفاء والبنن

املهنئون: 
محمد محمد غازي وأوالده

مبروك النجاح التفوق

مبروك أبا راسيل

تهانينا آل الحياني

كبهاء طلعته املشرفة كانت
 نتيجة شبلنا الطالب/  لؤي عمار الخطيب 

أكرث إشراقاً وبهاًء بحصوله عى نسبة %93 يف اختبارات النصف االول لهذا العام 
للصف الرابع  أسايس وتكريمه بمدرسة جيل القدوة النموذجية ... 

وبهذا النجاح والتفوق الباهر نزف إليه أجمل التهاين والتريكات مع خالص 
امنياتنا ودعائنا له بالنجاح والتفوق

 املستمرفالف الف مروك.

املهنئون:  والدك/ عمار ناصر الخطيب 
 خالك/ محمد صالح عباس 

نهنئ ونبارك لالخ 
الزميل العزيز 

عيل عيل يحيى بريه 
بمناسبة ارتزاقه

 املولودة الجديدة والتي 

اسماها "راسيل" 
جعلها الله من مواليد 
السعادة وقر بها عن 

والديها وأنبتها نباتا حسنا 
فال مروك.
املهنئون: 

كافة منتسبي  دائرة 
التوجيه املعنوي  

وصحيفتي
 26سبتمرب واليمن

اجل التهاين والتريكات وبن فرحة االهل واالصدقاء نزف اجمل 
التهاين والتريكات اىل العميد ركن حسن الحياين 

بمناسبة زفاف اوالده وهم:
وليد الحياين وعرفات الحياين

وهيثم الحياين
فالف الف مروك..

املهنئون: كافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي 
وصحيفتي "26سبتمرب واليمن"

يي الذكرى السنوية للشهيد القائد وزارة الداخلية تحُ

اللواء املرتضى: املشروع القرآني الذي حترك فيه الشهيد القائد 
يقدم شواهد عملية من الواقع ويعمل على حتصني األمة من الداخل

السنوية  الذكرى  الداخلية  أحيت وزارة 
للشهيد القائد حسن بدر الدين الحويث، 
الفعالية  ويف  وثقافية..  خطابية  بفعالية 
أشار نائب وزير الداخلية اللواء عبداملجيد 
املرتىض، إىل أهمية إحياء الذكرى، الستلهام 
وشجاعة  تضحية  من  والعر  الدروس 
قوى  تصعيد  مواجهة  يف  القائد  الشهيد 

العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت.
القائد  الشهيد  سرة  واستعرض 
ومشروعه القرآين الذي أسسه حن أدرك 
األمة..  ضد  تحاك  التي  املؤامرة  خطورة 
مبيناً أن الشهيد القائد تحرك من منطلق 
وفقاً  الله  أمام  للمسؤولية  استشعاره 

هي  أمريكا  أن  إىل  تشر  كانت  ملعطيات 
املسيطرة عى الساحة.

نهج  أخذ  أهمية  املرتىض  اللواء  وأكد 
الشهيد القائد واالستفادة منه يف واقع األمة 
والدفاع عن قضاياها والتحرر من الوصاية 
لقوى الطاغوت.. الفتا إىل أن املشروع القرآين 
الذي تحرك فيه الشهيد القائد يقدم شواهد 
عملية من الواقع ويعمل عى تحصن األمة 

من الداخل.
ويف الفعالية التي حضرها املفتش العام 
اللواء عبدالله الهادي، وعدد من رؤساء 
الوحدات  وقادة  للوزارة  التابعة  املصالح 
األمنية، أشار مدير إدارة التوجيه باإلدارة 

العامة للتوجيه والتدريب بوزارة الداخلية 
إحياء  أهمية  إىل  الهادي،  العميد حسن 
ذكرى سنوية الشهيد القائد، الستخالص 
يف  وكفاحه  وصره  صموده  من  العر 
مواجهة املشروع األمرييك الصهيوين.. وقال 
"إن ما تحقق لألمة من عزة ورفعة وكرامة، 
هو نتاج لعودتها إىل القرآن الكريم".. معتراً 
إحياء ذكرى الشهيد القائد، محطة للتزود 
منها بالقيم واملبادئ التي ضحى من أجلها.

الشهيد  أن  الهادي  العميد  وأوضح 
القائد قّدم مشروعاً، يتطلب من الجميع 
ومستقبلها  األمة  بناء  يف  منه  االستزادة 

وإصالح املؤسسات وتحسن األداء.



الفساد يدمر
 الشعوب واألوطان

تظل معركة التصدي للفساد يف أي دولة السيما الدول النامية 
ه��ي امل��ع��رك��ة األص��ع��ب واالن��ت��ص��ار ف��ي��ه��ا  ال يتحقق بسهولة م��ا لم 
ت���ت���واف���ر إرادة ف��وق��ي��ة م���ن ه����رم ال��س��ل��ط��ة ق���وي���ة ودع�����م ش��ع��ب��ي غري 
محدود ألن منظومة الفساد تستخدم أساليب مثل الهوى الذي 
يحس وال يرى وقد سبق يل أن تناولت هذا املوضوع الخطري قبل 
اك����ر م���ن ع��ش��ري��ن ع���ام���ا يف م���ق���ال ت��ح��ت ع���ن���وان ال��ت��ص��دي ل��ل��ف��س��اد 
وتم اعتماده افتتاحية لصحيفة " 26 سبتمرب" مع إدخال بعض 
اإلضافات عليه  ولم أعد أذكر رقم العدد وتاريخ النشر تحديدا 
ولكني م��ازل��ت أحتفظ بنسخة م��ن امل��ق��ال وع��ن��دم��ا أع���دت ق��راءت��ه 
وجدت أنه يحايك واقع اليوم مما يؤكد أن الفساد يف بلدنا اليمن 
وممارسته أصبح بمثابة ثقافة ترسخت جذورها يف رؤوس من 
ال ضمري لهم من املسؤولني واملواطنني عىل حد س��واء منذ عدة 
ع���ق���ود ول���ي���س���ت ول����ي����دة األم������س ال���ق���ري���ب ، ول����ذل����ك ف���ك���ا ال���ط���رف���ان 
ي��ن��ف��ران م���ن ت��ط��ب��ي��ق ال��ن��ظ��ام وال���ق���ان���ون ح��ت��ى ال ي��ش��ك��ل ذل���ك عائقا 
أم�����ام م��م��ارس��ات��ه��م��ا ال��خ��اط��ئ��ة ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك أص���ب���ح م��ف��ه��وم ب��ن��اء 
الدولة لديهما يتمثل يف كم ستنهب من املال العام وتوظف من 

األقارب واألصحاب .
م��ن امل���ع���روف أن ال��ف��س��اد أي��ن��م��ا وج���دت أوك�����اره وك��ي��ف��م��ا ابتكرت 

أس������ال������ي������ب������ه وط��������رائ��������ق��������ه ف��������إن��������ه ي���م���ث���ل 
ت����ه����دي����دا ح��ق��ي��ق��ي��ا وت������ردي������اً م��ع��ي��ش��ي��ا 
واج����ت����م����اع����ي����ا واق�����ت�����ص�����ادي�����ا يف ح���ي���اة 

امل���ج���ت���م���ع���ات ع����ام����ة وأن ال���ف���س���اد 
- ه���������ذه اآلف�����������ة ال�����خ�����ط�����رية امل������دم������رة 
ل������ل������ش������ع������وب واألوط������������������������ان -  ي���ن���م���و 
وي�����������رع�����������رع  وت�����ع�����ش�����ع�����ش أوك�������������اره 
ومواقعه غالبا يف البلدان النامية 
التي تعاين من أوضاع اقتصادية 
ص�����ع�����ب�����ة وي���������ك���������ون ج��������ه��������از دول�����ت�����ه�����ا 
اإلداري ضعيفاً وإن كانت تبذل 
جهودا للقضاء عليه ووضع حد 
للمافيا التي تقف وراءه وتوظفه 
لصالحها ض��ارب��ة ع��رض الحائط 

بما يمكن أن يرتب عىل ذلك من مساوئ وسلبيات جمة ال تمت 
ب��ص��ل��ة اىل امل��ص��ال��ح ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��وط��ن وال��ش��ع��ب ،  وم��ك��ام��ن ال��ف��س��اد 
وم��ص��ادره ت��م��ارس اش��ك��اال وأس��ال��ي��ب  يف االل��ت��ف��اف والتحايل عىل 
أكر من اتجاه وصعيد ومن ذلك عىل سبيل املثال ما كان يحدث 
يف ب��ادن��ا سابقا وق��ب��ل رف��ع ال��دع��م ع��ن ب��ع��ض  السلع  األساسية 
الذي كان يذهب إىل جيوب قلة قليلة يف حني يحرم منه املواطن 
ذوي الدخل املحدود والذي هو املستهدف اصا من ذلك الدعم 
ونفس اليشء يحدث اليوم يف ظل العدوان الظالم والجائر عىل 
بلدنا اليمن والذي مضت عليه سبعة أعوام وهو يزداد تصعيدا 
م�����ن ق���ب���ل دول ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ح���ي���ث ي����ق����وم م�����ن ت�����ع�����ودوا ع��ىل 
ممارسة الفساد بالتاعب بمساعدات املنظمات الدولية وإحرام 

مستحقيها منها وبيعها عيانا جهارا للتجار .
وم��ن ال��واض��ح أيضا ب��أن هناك عناصر م��ح��دودة هي املستفيدة 
من خال جعلها مادة املشتقات النفطية وخاصة الديزل  سلعة 
للتهريب مستغلة فارق السعر واحتجاز تحالف العدوان للسفن 
امل���ح���م���ل���ة ب�����ه�����ذه امل����ش����ت����ق����ات  وع���������دم االف������������راج ع���ن���ه���ا رغ�������م ت��ف��ت��ي��ش��ه��ا 
وحصولها عىل تراخيص من قبل األمم املتحدة للسماح بدخولها 
إىل ميناء الحديدة ، وإزاء ما مثلته وتمثله أوكار الفساد واإلفساد 
وما تمارسه من العبثية والفوىض يف القطاعات املختلفة للجهاز 
اإلداري للدولة ويكون ضحية ممارساتها العبثية هو املواطن بل 
ولن تعود سوى باألضرار البالغة عىل الوطن وخزانة الدولة فإن 
خ���وض م��ع��رك��ة ال��ق��ض��اء ع��ىل م��اف��ي��ا ال��ف��س��اد ال��ت��ي ت��ع��ب��ث ب��خ��ريات 
الوطن وتستغل كل محاولة إصاحات تقوم بها الدولة استغاال 
ال يخدم سوى مصالحها الذاتية والضيقة األفق  بدليل اعراف 
رئ���ي���س ال���ج���ه���از امل����رك����زي ل��ل��رق��اب��ة وامل��ح��اس��ب��ة ال�����ذي أك����د يف ح��دي��ث 
تلفزيوين أن مئات قضايا فساد تمت إحالتها إىل الجهات املختصة 
ل��ل��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا وم��ع��اق��ب��ة امل��ت��ج��اوزي��ن إال أن��ه��ا ك��ان��ت ت��خ��ت��ف��ي ب��م��ج��رد 
خروجها من الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة وه��و ما يجعلنا 
نقول إن كل وراء فاسد ظهر يحميه ، وعليه فإن معركة القضاء 
عىل مافيا الفساد تتطلب مواجهة حاسمة ورادعة ومحاربتها أو 
مكافحتها كونها رديفة للتخريب وتخدم تحالف العدوان ليجعل 
منها مادة يف إعامه تيسء اىل اليمن وشعبه بل وتستدعي هذه 
ال��ظ��اه��رة ال���ض���رورة ال��ق��ص��وى ال��وق��وف أم��ام��ه��ا ب��ك��ل ح���زم م��ن قبل 
ال��ج��م��ي��ع س��ل��ط��ة وأح���زاب���ا وأف�����رادا دون ه����وادة أو م���وارب���ة ، مثلما 
ينبغي عىل وسائل اإلع��ام املختلفة إيضاح الحقائق للناس عن 
أوكار الفساد والتصدي لها بكل شجاعة بالكلمة الصادقة التي 
تضع املواطن أمام حقيقة اإلدراك الواقعي لألعباء التي تتحملها 
الدولة خاصة يف ظل العدوان جراء ممارسة العناصر الفاسدة 
والتي إن استمرت يف ممارسة فسادها فلن تزداد هذه الظاهرة 

إال استفحاال وفوق ما يتصوره العقل .
كما أن وس��ائ��ل اإلع���ام أي��ض��ا معنية يف س��ي��اق االت��ج��اه الوطني 
ال���ع���ام ال���ه���ادف إىل ب��ن��اء ت��ن��م��ي��ة ال��ي��م��ن ال��ج��دي��د وم��واج��ه��ة تحالف 
ال����ع����دوان أن ت��س��ت��ش��ع��ر امل��س��ؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ت���رج���م ال��ك��ل��م��ة 
ال��ه��ادف��ة إىل ك��ل م��ا يسمو ب��رف��ع��ة ال��ي��م��ن وت��ق��دم��ه وإن��ت��ص��اره عىل 
أعدائه ال سيما التاريخيني منهم  وحشد رأي عام مؤيداً ومطالباً 
لألجهزة املختصة القيام بواجبها للقضاء عىل الفساد ومحاسبة 
الفاسدين ، بقي أن نقول إنه اذا ما توافرت إرادة سياسية جادة 
ف��إن��ه��ا ب���ا ش���ك س��ت��م��ث��ل إرادة ال��ش��ع��ب ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة يف ب��ن��اء ال��دول��ة 
الوطنية الحديثة دولة النظام والقانون وستكون يف نفس الوقت 
قادرة عىل استيعاب معطيات واقع الشعب وكذا وعي وإدراك 
أبنائه وتمثل دون شك مرتكزات أساسية لانتصار يف معركتي 

مواجهة العدوان والقضاء عىل الفساد يف آن معا.
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تييتييجييى يف هيييذه املييرحييليية مييواقييف مييتيينييكييرة لييلييحييق اليييواضيييح الييبيين يف 
فلسطن وتييتييجييه للتطبيع والييتييحييالييف مييع الييعييدو اإلسييرائيييييي يف 
حييييين ييييعيييميييل اإلعييييييييييام املييييييعييييييادي ييييييحييييياول تييييشييييويييييه صييييييييورة اليييشيييعيييب 
اليييفيييليييسيييطييييييينيييي وأن مييييجيييياهييييديييييه ييييعيييميييليييون لييييصييييالييييح إيييييييييييران وليييييييسيييوا 

أصحاب قضية.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه
تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا، وتؤكد للجميع 

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: )176(

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

عشرات املستوطنني اإلسرائيليني يدنسون األقصى املبارك

العميد عبدالسالم السياين 

اق��ت��ح��م م��س��ت��وط��ن��ون إس���رائ���ي���ل���ي���ون، ص���ب���اح ي��وم 
ام���س امل��س��ج��د األق���ى امل���ب���ارك، بحماية م��ش��ددة 

من قوات العدو الصهيوين.
أَنّ ع���������ش���������رات  وأف�����������������������������ادت م�������������ص�������������ادر م��������ق��������دس��������ي��������ة 
امل������س������ت������وط������ن������ني اق�������ت�������ح�������م�������وا األق��������������������ى، ع����������ىل ش����ك����ل 

مجموعات، وأدوا طقوًسا تلمودية يف باحاته.
وتجري االقتحامات عادًة عىل دفعتني؛ األوىل 
يف ال��ف��رة الصباحية والثانية بعد ص��اة الظهر، 

بتسهيات ومرافقة من قوات العدو.

ويف ال����وق����ت ال������ذي ت��س��ه��ل ف���ي���ه ق������وات االح���ت���ال 
اق��������ت��������ح��������ام��������ات امل�������س�������ت�������وط�������ن�������ني، ت��������اح��������ق امل�������راب�������ط�������ني 
واملرابطات يف املسجد األقى باالعتقال واإلبعاد 

عنه.
وت��ص��دًي��ا الق��ت��ح��ام��ات امل��س��ت��وط��ن��ني، يحيي آالف 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني م������ن ال������ق������دس وال�����ض�����ف�����ة ال���غ���رب���ي���ة 
وال������داخ������ل امل���ح���ت���ل ص������اة "ال����ف����ج����ر ال���ع���ظ���ي���م" ي���وم 
الجمعة، يف ظل تواصل الدعوات لشد الرحال 

إىل املسجد األقى والرباط فيه.

وتعرض املسجد األقى النتهاكات عدة خال 
عام 2021، سواًء أثناء االقتحامات اليومية التي 
نفذتها جماعات املستوطنني بحماية مشددة من 
ق������وات االح�����ت�����ال، أو م����ا ح���ص���ل يف ش���ه���ر رم���ض���ان 
امل��ب��ارك امل���ايض م��ن اع���ت���داءات واق��ت��ح��ام��ات شّنتها 

القوات الخاصة.
وب��ل��غ ع���دد املقتحمني للمسجد األق���ى ال��ع��ام 
املايض 34 ألًفا و562 مستوطًنا مقارنًة مع 19 ألفاً 

عام 2020 وقرابة 30 ألفا يف عام 2019.

ذكر التلفزيون اإليراين أن إيران قالت يوم امس 
إن���ه���ا ل���ن ت��ق��ب��ل أي م��ه��ل��ة ن��ه��ائ��ي��ة ي���ح���دده���ا ال��غ��رب 
إلحياء االتفاق النووي املربم عام 2015 مع القوى 
العاملية وإنها تريد إسقاط املزاعم “ذات الدوافع 

ال��س��ي��اس��ي��ة” م��ن ج��ان��ب ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة 
الذرية عن نشاط إيران النووي.

ون��ق��ل امل��وق��ع اإلل���ك���روين للتلفزيون ع��ن سعيد 
خ���ط���ي���ب زادة امل����ت����ح����دث ب�����اس�����م وزارة ال���خ���ارج���ي���ة 

قوله “لقد أجبنا عن أسئلة الوكالة واملزاعم ذات 
الدوافع السياسية … التي نعتقد أنها ال أساس 

لها. يجب إغاق هذه امللفات”.
وأضاف “إيران ال تقبل بأي مهلة نهائية”.

خ���اص: تحت ش��ع��ار " م��ع��اً نحيي ال��ت��اري��خ ون��زرع 
األم��ل" تستعد اللجنة الزراعية والسمكية العليا 
ووزارة الزراعة والري واالتحاد التعاوين لجمعيات 
م��ن��ت��ج��ي ال�����ن، إلح���ي���اء ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ل����زراع����ة ال��ن 

والذي يوافق الثالث من مارس.
ويف ت���ص���ري���ح خ�����اص ل����"26س���ب���ت���م���رب" ق�����ال االس���ت���اذ 
م����ح����م����د ح�����س�����ن ع�����ث�����م�����ان رئ������ي������س االت���������ح���������اد ال�����ت�����ع�����اوين 
لجمعيات منتجي الن، أن االحتفال باليوم الوطني 
ل��ل��ني س��ي��ت��ض��م��ن ع�����دداً م���ن األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات، 
ومعرضاً مجانياً ملدة أسبوع، ع��اوة عىل التدريب 
امل����ي����داين امل����ج����اين ع����ىل زراع�������ة ال�����ن يف م���ن���اط���ق زراع���ت���ه 
خصوصاً يف صنعاء، وكذا تنظيم ورشات وندوات 

لتعريف املجتمع بالن وتاريخه وثقافته، باإلضافة 
إىل توزيع نحو 355 ألف شتلة ، وتنفيذ العديد من 

برامج وجلسات التوعية املجتمعية.
وأش�����������ار ع����ث����م����ان إىل ت���ن���ظ���ي���م امل�����������زاد ال����وط����ن����ي األول 
ل����ل����ن ال���������ذي ي����ع����د م������ن ال������ف������رص ال���ت���س���وي���ق���ي���ة امل���ه���م���ة 
لتعريف ال��ع��ال��م بما تمتلكه اليمن م��ن أن���واع الن 
ذات الجودة العالية.. داعياً   املزارعني والشركات 

املنتجة املشاركة يف املزاد الوطني األول للن.
ه����ذا وت��ش��ك��ل زراع������ة ال����ن يف ال��ي��م��ن أه��م��ي��ة ك��ب��رية 
عرب التاريخ، كما يعد إنتاج الن من أھم املجاالت 
الرئیسیة املكونة للناتج املحيل والداعمة لاقتصاد 

الوطني.

 منح مركز إعداد القادة ودعم اتخاذ القرار ODC األخ يحيى محمد 
ال��ك��س��ت��ب��ان م��دي��ر ع���ام ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة األس��ب��ق بالبنك امل��رك��زي اليمني 
شهادة دبلوم دراسات عليا يف أُسُس العاقات العامة الحديثة  بدرجة 

جيد جداً
وقد قام بتسليم الشهادة األستاذ الربوفيسورعبدالعزيز الربمستشار 
املجلس السيايس األعىل رئيس مركز إعداد القادة ودعم القرار باليمن

ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن األخ ي��ح��ي��ى ال��ك��س��ت��ب��ان ح��اص��ل ع���ىل ش���ه���ادة دب��ل��وم 
مهني من األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية ومقرها عمان - 

باململكة األردنية الهاشمية الشقيقة عام 2001م

أمن مأرب يضبط 300 كجم 
من مادة احلشيش املخدر

ضبط أمن مديرية مجزر بمحافظة مأرب  300 كيلو 
جرام من مادة الحشيش املخدر.

 وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن املخدرات ضبطت 
ع�����ىل م�����ن س�����ي�����ارة ق�����ادم�����ة م�����ن م���ن���اط���ق س���ي���ط���رة م���رت���زق���ة 

العدوان.
 وأش�����ار إىل أن ال��س��ي��ارة ن���وع "س��ي��ن��ت��ايف"  ك���ان ي��ق��وده��ا 

شخص يرافقه ثاثة آخرون بينهم امرأة .

هل هناك حرب
 عاملية جديدة..؟!

��َل َلُكْم  ��ُه َمغاِنَم َك��ِث��رَيًة َت��أُْخ��ُذوَن��ه��ا َف��َع��َجّ )َوَع��َدُك��ُم ال��َلّ
هِذِه وَكَفّ أَْي��ِدَي الَنّاِس َعْنُكْم َوِلَتُكوَن آَيًة ِلْلُمْؤِمِننَي 

َوَيْهِدَيُكْم ِصراطاً ُمْسَتِقيماً )٢٠(
������������ِذي َك���������َفّ أَْي�������ِدَي�������ُه�������ْم َع����ْن����ُك����ْم  وق��������ال س����ب����ح����ان����ه:)وُه����َو اَلّ
َة ِمْن َبْعِد أَْن أَْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم  َوأَيِْدَيُكْم َعْنُهْم ِبَبْطِن َمَكّ

وكاَن الَلُّه ِبما َتْعَمُلوَن َبِصرياً( 
وألن الله تعاىل يدبر ام��ر السموات واألرض وحتى 
دوران االلكرونات حول النواة يف مستويات متساوية 
ل��ل��ط��اق��ة ل���و اخ��ت��ل ن��ظ��ام��ه��ا ل��ت��ه��دم ال���ك���ون ف��ل��ل��ه حكمة 
وق���������درة يف ت����دب����ري م�����وازي�����ن ال�����ح�����ي�����اة.. ول������و ت���ف���ك���ر امل���ؤم���ن 
امل�������وح�������د ب����ع����ق����ل ي����ش����ت����غ����ل ل�����ل�����ه وم���������ع ال������ل������ه ل�����������رأى ح����م����أة 
الحروب الست عىل محافظة صعدة وعىل منهج ال 
يخرج عن مشكاة القرآن وأىت به الشهيد القائد السيد 
حسني بدر الدين الحويث- رحمة الله تغشاه- عندما 
استشعر حالة األم��ة وهوانها وابتعادها عن الحق.. 
ول���ت���ف���ك���ر يف ح���ك���م���ة ال�����ل�����ه يف ت����ل����ك امل����ح����ط����ات ال���ع���ج���ي���ب���ة 
نستلهم كيف هيأ العزيز القدير أولئك الثلة املؤمنة 
ال��ت��ي اف��زع��ت دوال ك��ربى وه��ي م��ازال��ت ب��ج��رف سلمان 
ونطاقها بسيط فتهيأت القلوب ملواجهة م��ا ل��م يكن 
يف الحسبان وقاد الشهداء من اليوم األول الحروب 
الست بجدارة واقتدار تتجىل فيها عني الله وحراسته 

وال يسع املقام العجائب- ما كان وما يكون..
وب���ال���ع���ودة اىل ع���ن���وان م��ق��ال ال���ع���دد ورغ����م أن ه��ن��اك 
أخاقيات ذبحت يف محطات املواجهة من ي��وم قتل 
الشهيد ال��ق��ائ��د ون��ق��ض ال��ع��ه��ود وامل��واث��ي��ق وغ��ريه��ا من 
االغ��ت��ي��االت املمنهجة وك��ل ذل��ك دل ع��ىل أن مكر الله 
اق��وى فهو يجعلهم يمكرون ع��ىل انفسهم.. لصالح 
امل���ج���اه���دي���ن وال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ى ال��ع��ظ��ي��م امل���س���ال���م فمن 
ي���ع���ي ه�����ذه ال���ح���ك���م���ة وي���س���ت���درك���ه���ا ي���ع���ود اىل ال���ص���واب 

ومن يتجاهلها يجد نفسه خاسئة حسرية..
وم����������ا ي�����ق�����دم�����ه ال�����ش�����ع�����ب م��������ن اخ�������اق�������ي�������ات يف ال�����ح�����رب 
ادهشت املراقبني يقابلها النقيض لدى دول االعتداء 
وح��ت��ى األم���م امل��ت��ح��دة وال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي ال���ذي ل��م ينظر 
ي���وم���ا اىل م��ظ��ل��وم��ي��ة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ى وال���ج���رائ���م ال��ت��ي 

ترتكب يوميا دون أي مربر..
ف�����ه�����ل اص������ب������ح م��������ن ال����������ض����������روري ان ي������ق������وم ك��������ل اح����������رار 
العالم للمطالبة بتغيري تلك املواثيق الدولية وإعادة 

صياغتها؟؟
أم أن العالم بحاجة ماسة إىل حرب عاملية جديدة 

تلوح افقها وخطواتها األوىل بني أوكرانيا وروسيا.. 
إذا ك��������ان أم������رك������ة ال�����ع�����ال�����م- ق����������رار وخ������ط������ط- ان���ت���ه���ج���ه���ا 
االس�����ت�����ك�����ب�����ار ال�����ع�����امل�����ي م�����ن�����ذ ال�������ح�������رب ال�����ع�����امل�����ي�����ة ال�����ث�����ان�����ي�����ة.. 
فعليهم ان يفهموا ان ال��ع��ق��ل ال��ب��ش��رى ل��ألم��ة انفتح 
افقه ونظرته وأصبح ما يأملون فيه ويسعون له ضربا 

من الخيال..
ل����ذل����ك ه����ل س���ي���ع���ي االس���ت���ك���ب���ار وأول������ي������اؤه أن ال���ح���رب 
العاملية ال��ج��دي��دة ستنبثق وت��ب��دأ ول��ن تنتهي يف حالة 

استمرارهم يف غيهم وعنادهم..
��ُه ِب��ه��ا َوك���اَن  )َوأُْخرى  َل���ْم َت���ْق���ِدُروا َعَلْيها َق���ْد أَح���اَط ال��َلّ

الَلُّه َعىل  ُكِلّ َشْ ٍء َقِديراً )٢١(..
ول����ق����د ش�������اءت ارادة ال����ل����ه وح���ك���م���ت���ه أن  ي���س���ل���ط ع��ىل 

الظاملني وأوليائهم..
ما يغري موازين القوى واالهداف..

فهل سيعقل الذين مدوا ايديهم للباطل من اليهود 
وال����ن����ص����ارى ول�����م ي����درك����وا أن ال���ي���د ال���ق���وي���ة ال���ت���ي ال ق��ب��ل 

للباطل بها هي مع الله وحده..
وان شعوبهم الشك سيكون لها موقف ولن تتحمل 

كل تلك االنهيارات يف املنهج والتاريخ واملصري.. 
والله اشد بأسا واشد تنكيا.
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»إعداد القادة«.. يكرم الكستبان

إيران ترفض أي مهلة نهائية من الغرب إلبرام االتفاق النووي

سالمات 
»سهيل«

الولد سهيل.. نجل 
الزميل العزيز عيبان 
ال������ك������وك������ب������اين أج������ري������ت 
ل�������ه ع����م����ل����ي����ة ج����راح����ي����ة 

تكللت بالنجاح..
ف���������ح���������م���������داً ل��������ل��������ه ع����ىل 

السامة


