
اف����ت����ت����ح ف����خ����ام����ة امل�����ش�����ر ال������رك������ن م���ه���دي 
املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل- 
القائد األعىل للقوات املسلحة، معرض 
ال����ش����ه����داء ال������ق������ادة، ت����زام����ن����ا م�����ع ال����ذك����رى 

السنوية للشهيد 1444 ه�.
وق����������رأ ال�����رئ�����ي�����س امل������ش������اط وم�����ع�����ه رئ���ي���س 
ه�����ي�����ئ�����ة األرك���������������������ان ال�����������ل�����������واء ال���������رك���������ن م���ح���م���د 
ع����ب����دال����ك����ري����م ال������غ������م������اري، ون������ائ������ب رئ���ي���س 
هيئة األرك����ان ال��ع��ام��ة ال��ل��واء ال��رك��ن عيل 
ح��م��ود امل��وش��ي، وم��س��اع��د وزي���ر ال��دف��اع 
ل������ل������م������وارد ال�����ب�����ش�����ري�����ة ال��������ل��������واء ال�������رك�������ن ع���يل 
م����ح����م����د ال������ك������ح������اين، وع����������دد م������ن رؤس��������اء 

هيئات ودائر وزارة الدفاع.
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 أكد قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث، أهمية ترسيخ املفهوم الصحيح للشهادة 
يف سبيل الله ودورها يف إحياء األمة والثبات عىل موقف الحق.

وتوجه قائد الثورة يف كلمته بمناسبة بالذكرى السنوية للشهيد 1444ه�، بالتحية واإلعزاز 

والتقدير لكل أق��ارب الشهداء .. مشراً إىل أن ه��ذه ال��ذك��رى محطة للتزود بالعزم والبصرة 
والوعي والكثر من الدروس.
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معاين اإليمان والصدق واإلخالص  
والبذل والعطاء والتضحية واالقدام.. 

كلها تجلت يف سفر ومآثر شهدائنا األبرار، 
فهم من أكدوا البيعة بأنفسهم وأموالهم 

وهم يواجهون العدوان الغاشم " فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به" صدق الله العظيم .

يف ذكرى الشهيد السنوية تتحرك  
مشاعر الحب والوفاء لعظماء 

صادقني وهبوا أنفسهم ودماءهم 
الزكية الطاهرة رخيصة يف سبيل الله 

وإعاء كلمة الحق ونصرة املستضعفني 
لنستلهم من تضحياتهم ومواقفهم 

الشجاعة دروساً عظيمة لألجيال تمثل 
أسمى وأرقى معاين الصرب والصمود 

والثبات يف املواجهة مع املعتدين الغزاة، 
وبتلك املآثر البطولية التي مثلت سداً 

منيعاً وحصناً عالياً أمام طغاة العصر 
ومستكربيه أثمرت عزاً ونصراً وفخراً 

ستتداوله األجيال املتعاقبة..
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 

العامة والهيئات والقوى واملناطق 
والدوائر العسكرية نظمت العديد من 

األنشطة اإلنسانية والوطنية يف الذكرى 
السنوية للشهيد باالحتفاالت وتكريم 
أسر وأبناء الشهداء وتجهيز معارض 
شاملة للشهداء تخليداً لتضحياتهم 
ومواقفهم العظيمة خال املواجهة..
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وكيل محافظة تعز البريهي
:»  لـ »
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في كلمة له مبناسبة الذكرى السنوية للشهيد .. قائد الثورة : 

لن نفرط في كرامة واستقالل البلد وحرية الشعب
اذا عـــاد الــعــدو إلـــى الــتــصــعــيــد فــنــحــن جــاهــزون 

بإذن الله للتصدي لهم مبا هو  اكبر وأقوى
مفهوم الشهادة وفق الرؤية القرآنية 

يحمي األمة من الضياع والفساد 

خالل تدشني توزيع احلقائب املهنية لـ500 طالب.. الرئيس املشاط:

سنعمل على حتقيق تطلعات شعبنا التي ضحى من أجلها الشهداء
دش������ن ف���خ���ام���ة امل����ش����ر ال����رك����ن م����ه����دي امل���ش���اط 
رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع���������ىل ي�������وم أم����س 
بصنعاء، توزيع الحقائب املهنية وبدء مرحلة 
التمويل للخريجني من مشروع التمكني املهني 

"دفعة الرئيس الشهيد الصماد".
وجاء تدشني توزيع الحقائب املهنية من قبل 
الهيئة العامة للزكاة يف إطار مشروع التمكني 
االقتصادي، الذي يستهدف يف مرحلته األوىل 
500 شاب، يف 20 برنامجاً مهنياً وفنياً بأمانة 
ال�����ع�����اص�����م�����ة ب�����ال�����ت�����زام�����ن م�������ع ال��������ذك��������رى ال����س����ن����وي����ة 

للشهيد تحت شعار "يد تحمي.. ويد تبني".
ويف ال������ت������دش������ني ال�������������ذي ح�������ض�������ره ن�������ائ�������ب رئ����ي����س 
الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد 
وعدد من الوزراء وأعضاء من مجليس النواب 
وال�������ش�������ورى وق�������ي�������ادات ال�������دول�������ة، أش���������ار ال���رئ���ي���س 
املشاط إىل أهمية االحتفال بتخرج كوكبة من 
الشباب وتوزيع الحقائب املهنية عليهم وبدء 
ال���ت���م���وي���ل يف امل�����ج�����االت امل���ه���ن���ي���ة ض���م���ن م���ش���اري���ع 
التمكني االقتصادي التي تنفذها الهيئة العامة 

للزكاة.

في اليوم العاملي حلقوق اإلنسان 2022 م.. اليمن منوذجًا:

انتهاكــــــــــات وجرائــــــم مسكوت  
عنها تنتظر العدالة

اللواء املوشكي: القوات املسلحة لن تتوانى في الدفاع عن السيادة الوطنية
اللواء الكحالني: وحدة الهدف دفعت أبناء املناطق اجلنوبية ملواجهة العدوان

خالل افتتاح معارض صور الشهداء وإحياء الفعاليات..
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خالل افتتاح معرض الشهداء القادة

الرئيس املشاط: التحية واإلجالل للشهداء العظماء

انفالت أمني يعم مناطق 
سيطرة املرتزقة ويفاقم 

معاناة املواطنني 
تفاصيل ص 05

أســـــــــــــد جنـــــــران  ..
  الشــــــهيد عــالء   الــــدين الغــــــزالي
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دش���ن ف��خ��ام��ة امل��ش��ر ال���رك���ن م��ه��دي امل���ش���اط رئ��ي��س املجلس 
السيايس األعىل يوم أمس بصنعاء، توزيع الحقائب املهنية 
وب������دء م���رح���ل���ة ال���ت���م���وي���ل ل��ل��خ��ري��ج��ن م����ن م����ش����روع ال��ت��م��ك��ن 

املهني "دفعة الرئيس الشهيد الصماد".
وجاء تدشن توزيع الحقائب املهنية من قبل الهيئة العامة 
للزكاة يف إطار مشروع التمكن االقتصادي، الذي يستهدف 
يف مرحلته األوىل 500 ش���اب، يف 20 برنامجاً مهنياً وفنياً 
ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة للشهيد 

تحت شعار "يد تحمي.. ويد تبني".
ويف ال���ت���دش���ن ال������ذي ح���ض���ره ن���ائ���ب رئ���ي���س ال����������وزراء ل���ش���ؤون 
الرؤية الوطنية محمود الجنيد وعدد من الوزراء وأعضاء 
م�����ن م���ج���ل���ي ال�����ن�����واب وال������ش������ورى وق������ي������ادات ال������دول������ة، أش�����ار 
ال���رئ���ي���س امل����ش����اط إىل أه���م���ي���ة االح����ت����ف����ال ب���ت���خ���رج ك���وك���ب���ة م��ن 
الشباب وتوزيع الحقائب املهنية عليهم وب��دء التمويل يف 
امل��ج��االت املهنية ض��م��ن م��ش��اري��ع التمكن االق��ت��ص��ادي التي 

تنفذها الهيئة العامة للزكاة.
وقال "أشكر القائمن عىل املشروع والحاضرين جميعاً من 
الخريجن ويف املقدمة املنظمون لهذه الفعالية االحتفالية، 
والشكر موصول للهيئة العامة للزكاة عىل جهودها وما 

تنفذه من مشاريع وأعمال وبرامج يف كافة املجاالت".
وأضاف "نتشرف ونفتخر بالهيئة العامة للزكاة ومشاريعها 
وأعمالها التي تفاجئنا بها بن الحن واآلخر ضمن مصارف 
ال���زك���اة ال��ث��م��ان��ي��ة".. الف���ت���اً إىل ال��ت��وق��ي��ت ال�����ذي اخ���ت���ارت���ه هيئة 
ال����زك����اة ل���ت���دش���ن امل����ش����روع ب���ال���ت���زام���ن م����ع ال����ذك����رى ال��س��ن��وي��ة 
للشهيد، م��ا يجعل م��ن ذل��ك دالل��ة ع��ىل عطاء وتضحيات 

الشهداء وبطوالتهم.
وخاطب الرئيس املشاط الخريجن بالقول "أؤكد لكم بأن 
ال��ش��ه��داء ال��ع��ظ��م��اء ض��ح��وا ب��أن��ف��س��ه��م م��ن أج���ل سعادتكم 
أنتم أيها األخ��وة من الفقراء واملساكن وستكونون محط 
اه���ت���م���ام���ن���ا وف��������اًء ل����دم����اء ال����ش����ه����داء ال����ذي����ن ن������رى دم�����اءه�����م يف 

وجوهكم ويف محياكم".
واعترب تدشن توزيع الحقائب املهنية، ثمرة من ثمار الدماء 
الزكية التي أٌريقت يف سبيل الله واملستضعفن يف األرض.
وم������ى ق����ائ����ًا "س���ن���ع���م���ل ع����ىل ت��ح��ق��ي��ق م����ا ض���ح���ى م����ن أج��ل��ه 
ال��������ش��������ه��������داء، وع�����ل�����ي�����ن�����ا ج�����م�����ي�����ع�����اً م������س������ؤول������ي������ة، ك������م������ا ه��������ي ع���ىل 
ال����خ����ري����ج����ن اس�����ت�����ش�����ع�����اراً ب����ع����ط����اء ال������ش������ه������داء، ف����أن����ت����م م��ح��ط 
اه���ت���م���ام، وس��ن��س��ت��م��ر يف م��ت��اب��ع��ة ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���زك���اة يف 
ال��ت��ح��رك يف م��ج��االت م��ت��ع��ددة، ب��اع��ت��ب��ار ه���ذا ال��ج��ان��ب ال��ذي 
نحتفل اليوم بتوزيع الحقائب املهنية ليس إال مجااًل واحداً 

من عدة مجاالت، تتحرك فيها هيئة الزكاة".
وأوض�������ح رئ���ي���س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع�������ىل، أن ل�����دى ه��ي��ئ��ة 
ال���زك���اة م��ش��اري��ع م��ت��ع��ددة يف م��ج��ال ال��ت��م��ك��ن االق��ت��ص��ادي.. 
وقال "نحن يف هذا اليوم إذ نحتفل وندشن العدد باملئات، 
تحدثت مع رئيس الهيئة أننا نطمح يف الوصول إىل اآلالف 

وعشرات اآلالف يف األعوام القادمة".

واس������ت������ط������رد "ال�������ف�������ق�������راء وامل������س������اك������ن وامل����س����ت����ض����ع����ف����ن يف ت���ع���ز 
والحديدة وعمران واملحويت وذمار وصعدة والجوف مأرب 
وك��اف��ة م��ح��اف��ظ��ات ال��ج��م��ه��وري��ة، ستصلهم الهيئة العامة 
للزكاة وستعمل عىل االهتمام بهم واالرتقاء بسبل العيش 
الكريم يف مختلف املجاالت، باعتبارهم مصرفاً من مصارف 

الزكاة".
وأردف "بوصلتنا ستبقى نحو كل أبناء اليمن، وسنستمر 
يف متابعة هذه الشريحة املسحوقة من الفقراء واملساكن 
وال���ض���ع���ف���اء يف ج���م���ي���ع امل����ح����اف����ظ����ات، دون اس���ت���ث���ن���اء ت��ن��ف��ي��ذاً 
لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث 

خاصة الطبقة الضعيفة واملسحوقة".
وأكد الرئيس املشاط أن تنفيذ مثل هذه املشاريع سيعمل 
عىل إنعاش طبقة الفقراء واملساكن والضعفاء يف مختلف 
املحافظات لتجاوز السياسات العدائية التي ُمورست ضد 
أب�����ن�����اء ال����ي����م����ن س��������واء م�����ن إج�������������راءات ال�������ع�������دوان وال�����ح�����ص�����ار أو 

السياسات التي ُمورست سابقاً بحق الشعب اليمني الذي 
يستحق من الجميع التقدير واالحرتام.

وقال "عملنا الدؤوب سيستمر بإذن الله سبحانه وتعاىل، 
ح���ت���ى إخ��������راج ش��ع��ب��ن��ا م����ن م���ع���ان���ات���ه س�������واء ع����ىل م���س���ت���وى م��ا 
ُي��م��ارس��ه ال���ع���دوان عليه م��ن ع����دوان وح��ص��ار ج��ائ��ر، أو عىل 
مستوى إنقاذه من كل السياسات العدائية التي ُمورست 
بحقه يف الحقبة املاضية البغيضة وكان نتاجها طبقة كبرة 

معوزة تحتاج إىل أدىن مقومات الحياة".
ول������ف������ت ال������رئ������ي������س امل�������ش�������اط يف خ������ت������ام ك����ل����م����ت����ه إىل أن���������ه س���ي���ت���م 
العمل ع��ىل االرت��ق��اء بمستوى معيشة ال��ف��ق��راء واملساكن 
وال��ض��ع��ف��اء وس��ت��ك��ون ه���ذه ال��ش��ري��ح��ة م��ح��ط اه��ت��م��ام ق��ي��ادة 
الدولة والحكومة، كما أكد ذلك قائد الثورة الذي أطلب 
من الخريجن الدعاء له بالحفظ والعون الذي لواله بعد 
ال��ل��ه م���ا ال��ت��ح��ق��ت��م ب��م��ث��ل ه���ذه امل��ش��اري��ع وت��خ��رج��ت��م ال���ي���وم يف 

هذا الحفل البهيج. 

اف�����ت�����ت�����ح ف�����خ�����ام�����ة امل������ش������ر ال�������رك�������ن م����ه����دي 
امل������������ش������������اط رئ����������ي����������س امل��������ج��������ل��������س ال�������س�������ي�������ايس 
األعىل- القائد األعىل للقوات املسلحة، 
م���ع���رض ال���ش���ه���داء ال����ق����ادة، ت���زام���ن���ا مع 

الذكرى السنوية للشهيد 1444 ه�.
وق�����������رأ ال�����رئ�����ي�����س امل�������ش�������اط وم������ع������ه رئ����ي����س 
ه����ي����ئ����ة األرك���������������ان ال��������ل��������واء ال�������رك�������ن م���ح���م���د 
ع���ب���دال���ك���ري���م ال����غ����م����اري، ون����ائ����ب رئ��ي��س 
هيئة األركان العامة اللواء الركن عيل 
حمود املوشيك، ومساعد وزير الدفاع 
ل����ل����م����وارد ال���ب���ش���ري���ة ال�����ل�����واء ال�����رك�����ن ع��يل 
م��ح��م��د ال���ك���ح���اين، وع������دد م����ن رؤس�����اء 

هيئات ودائر وزارة الدفاع.
وط�������������اف ال�������رئ�������ي�������س امل��������ش��������اط وم�������راف�������ق�������وه 
ب���أج���ن���ح���ة امل����ع����رض .. م���ن���وه���ا ب��م��س��ت��وى 
التنظيم والرتتيب للمعرض الذي يربز 
ت��ض��ح��ي��ات ال���ش���ه���داء يف س��ب��ي��ل ال���دف���اع 

عن الوطن وسيادته واستقاله.
وع����رب ع���ن ال��ت��ح��ي��ة واإلج�������ال ل��ل��ش��ه��داء 
ال�����ع�����ظ�����م�����اء ال�������ذي�������ن ج��������������ادوا ب������أرواح������ه������م 
م���������ن أج������������ل أن ي�����ن�����ع�����م ال���������وط���������ن ب������األم������ن 

واالستقرار.
إىل ذلك زار الرئيس املشاط ومرافقوه 
ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد 
وم����������راف����������ق����������وه، يف م���������ي���������دان ال�����س�����ب�����ع�����ن، 
وق�����������رأوا ال���ف���ات���ح���ة ع�����ىل أرواح������ه������م وك���ل 

شهداء الوطن.
وأش��������������������ار إىل أه�������م�������ي�������ة إح����������ي����������اء ال���������ذك���������رى 
ال�������س�������ن�������وي�������ة ل�����ل�����ش�����ه�����ي�����د ب������ال������ش������ك������ل ال����������ذي 
ي��ل��ي��ق ب��م��ك��ان��ة ال��ش��ه��داء ال���ذي���ن س��ط��روا 
أروع امل������اح������م ال����ب����ط����ول����ي����ة يف م����واج����ه����ة 
ق����وى ال����ع����دوان، وب��ف��ض��ل ت��ض��ح��ي��ات��ه��م 
ت������ح������ق������ق������ت االن�������������ت�������������ص�������������ارات يف م����خ����ت����ل����ف 

الجبهات.

أشاد مبستوى التنظيم والترتيب للمعرض الذي يبرز تضحيات الشهداء..

الرئيس املشاط يفتتح معرض الشهداء القادة ويزور ضريح الشهيد الصماد
  التحية واإلجالل للشهداء العظماء الذين جادوا بأرواحهم من أجل أن ينعم الوطن باألمن واالستقرار
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خالل تدشني توزيع احلقائب املهنية لـ500 طالب.. الرئيس املشاط:

سنعمل على حتقيق تطلعات شعبنا التي ضّحى من أجلها الشهداء

اف���ت���ت���ح ع���ض���و امل���ج���ل���س ال����س����ي����ايس األع��������ىل م���ح���م���د ع��يل 
ال��������ح��������ويث، وم������ع������ه م�����ح�����اف�����ظ إب ع������ب������دال������واح������د ص�������اح، 
م��ع��رض ص����ور ال���ش���ه���داء مل���دي���ري���ات امل���رب���ع ال��غ��رب��ي ب��إب 

"العدين، فرع العدين، حزم العدين ومذيخرة".
ويف االف����ت����ت����اح ح���ي���ا ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع����ىل 
تضحيات أب��ن��اء امل��رب��ع ال��غ��رب��ي ووق��وف��ه��م إىل جانب 
أحرار اليمن دفاعاً عن السيادة ومواجهًة العدوان.

ودعا أبناء املربع الغربي إىل السر عىل درب الشهداء 
وع��������دم ال����ت����ف����ري����ط ب����دم����ائ����ه����م وال������ح������رص ع�����ىل االه����ت����م����ام 
بأسرهم وأبنائهم كونهم قدموا حياتهم رخيصة يف 

الدفاع عن الثوابت الوطنية والسيادة واالستقال.
حضر االفتتاح وكاء املحافظة حارث امللييك وقاسم 
امل��س��اوى وج����ربان ب��اش��ا وج��م��ال ال��ح��م��ري وم��دي��ر أم��ن 

املحافظة العميد هادي الكحاين.
إىل ذلك افتتح عضو السيايس األعىل ومحافظ إب، 
م����ع����رض ص������ور ال����ش����ه����داء ب���م���دي���ري���ة ال����س����دة،واح����ت����وى 
امل���������ع���������رض ع���������ىل ص������������ور ال��������ش��������ه��������داء م���������ن أب���������ن���������اء امل������دي������ري������ة 
وم��ج��س��م��ات ت���ربز ج��رائ��م ال���ع���دوان وح��ج��م اإلن���ج���از يف 

مجال التصنيع الحربي والطران املسر.
وع����رب م��ح��م��د ع���يل ال���ح���ويث ع���ن ال��ف��خ��ر ب���ه���ذه ال��ك��وك��ب��ة 
من الشهداء الذين ضربوا أروع األمثلة يف التضحية 

وال��ف��داء ذوداً ع��ن ال��وط��ن وال��ش��ع��ب اليمني .. منوهاً 
ب���م���واق���ف أب����ن����اء ال����س����دة ووق����وف����ه����م إىل ج���ان���ب ال���وط���ن 

ونضاالتهم يف نيل السيادة واالستقال.
ب���������دوره ش������دد امل����ح����اف����ظ ص������اح ع�����ىل أه���م���ي���ة اس���ت���ش���ع���ار 
ال��ج��م��ي��ع ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة يف رع���اي���ة أس����ر وأب����ن����اء ال��ش��ه��داء 
وامل������ف������ق������ودي������ن وأال ي����ق����ت����ص����ر االه������ت������م������ام ب�����ه�����م يف ذك�������رى 

الشهيد.
وأوض����������ح أن ذك��������رى ال���ش���ه���ي���د ت���ح���م���ل دالالت ت��ع��ك��س 
عظمة تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم يف 

سبيل الله والدفاع عن الوطن.
ويف م��دي��ري��ة ح��ب��ي��ش، اف��ت��ت��ح ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ش��ورى 
رش�������اد ال���ش���ب���ي���ب���ي ووك���������اء امل���ح���اف���ظ���ة ف���ض���ل أب��وح��ل��ي��ق��ة 
وأش�����������������رف امل�������ت�������وك�������ل وع������ب������دال������رح������م������ن ال����������زك����������ري وي����ح����ي����ى 

القاسمي، معرض صور شهداء املديرية.
ويف االفتتاح الذي حضره مدير املديرية محمد الفرح، 
أش�������ار ع���ض���و م���ج���ل���س ال�����ش�����ورى ووك��������اء امل���ح���اف���ظ���ة إىل 
أهمية إحياء ذكرى سنوية الشهيد للتذكر بتضحيات 

الشهداء العظماء.
واعتربوا ذكرى الشهيد محطة للتزود من تضحيات 
ال��ش��ه��داء يف اس��ت��م��رار رف���د ال��ج��ب��ه��ات ب��ق��واف��ل ال��رج��ال 

والعطاء، واالهتمام بأسر الشهداء ورعاية ذويهم.

احلوثي: الشهداء ضربوا أروع األمثلة 
في التضحية والفداء ذودًا عن الوطن

اف��ت��ت��ح ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ىل 
سلطان السامعي، بمدينة الشعب يف 
محافظة تعز املبنى الجديد إلدارة أمن 

املحافظة.
ويف االف����ت����ت����اح أك������د ال����س����ام����ع����ي، أه��م��ي��ة 
دور األج���ه���زة األم��ن��ي��ة يف ت��رس��ي��خ األم���ن 
واالستقرار يف املناطق الحرة واآلمنة .. 
م��ن��وه��ا ب��ج��ه��ود وي��ق��ظ��ة رج����ال األم����ن يف 

تعزيز السكينة العامة.
ولفت إىل أن العدو يعمل عىل إفشال 
النجاح امللحوظ للمنظومة األمنية عرب 
زرع خ���اي���اه ال��ن��ائ��م��ة وإث�������ارة ال��ش��ائ��ع��ات 

خال املرحلة الراهنة ما بعد الهدنة.
وش����������دد ع����ض����و ال�����س�����ي�����ايس األع������������ىل، ع��ىل 
ض�������رورة ت���ض���اف���ر ال���ج���ه���ود ل��ل��ح��ف��اظ ع��ىل 
األم������ن واالس����ت����ق����رار م����ن خ�����ال ال���ت���ع���اون 
وال���ت���ن���س���ي���ق ب����ن ك����اف����ة ال���ج���ه���ات وف���ئ���ات 

املجتمع يف هذا الجانب.

ب������دوره اس���ت���ع���رض م���دي���ر أم����ن امل��ح��اف��ظ��ة 
ال�������ع�������م�������ي�������د أح���������م���������د م�����������داع�����������س إن�����������ج�����������ازات 
األج����ه����زة األم���ن���ي���ة خ�����ال ال����ف����رتة امل��اض��ي��ة 
وال�����وس�����ائ�����ل ال����ح����دي����ث����ة ال����ت����ي ت���س���ه���ل م��ن 
اإلج��������راءات األم��ن��ي��ة امل���واك���ب���ة ل��ل��ت��ط��ورات 
ال��������راه��������ن��������ة، وب�������م�������ا ي�����ك�����ف�����ل ت������ع������زي������ز األم��������ن 
واالس���ت���ق���رار ب��امل��ح��اف��ظ��ة وف����ق ال��ض��واب��ط 
واألق�������س�������ام امل���خ���ت���ص���ة ب���ح���س���ب ال���ق���ض���اي���ا 
وال������ب������اغ������ات وال������ش������ك������اوى ال�����ت�����ي ت���ت���ل���ق���اه���ا 

األجهزة األمنية وعملياتها.
إىل ذل���ك اف��ت��ت��ح ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع��ىل 
السامعي ومعه مدير أمن تعز معرض 
ص��ور ش��ه��داء رج��ال األم��ن م��ن مختلف 
ال���وح���دات األم��ن��ي��ة ال��ذي��ن س��ق��ط��وا وه��م 

يدافعون عن اليمن ومكتسباته.
كما زار عضو السيايس األعىل السامعي 
وم���راف���ق���وه، ع������دداً م���ن ال��ن��ق��اط ل��ل��ح��زام 

األمني يف املحافظة.

وض������ع رئ����ي����س م���ج���ل���س ال������ن������واب األخ ي���ح���ي���ى ع��يل 
ال��راع��ي ونائبه عبدالسام صالح هشول زابية، 
أم�������س إك����ل����ي����ًا م�����ن ال������زه������ور ع�����ىل ض����ري����ح ال���رئ���ي���س 
الشهيد صالح الصماد ورفاقه بميدان السبعن 

بالعاصمة صنعاء.
وخ����������ال ال��������زي��������ارة ت������م ق������������راءة ال����ف����ات����ح����ة ع������ىل روح 
ال��������رئ��������ي��������س ال������ش������ه������ي������د ال��������ص��������م��������اد وك����������اف����������ة ش�������ه�������داء 
ال��وط��ن، ال��ذي��ن ج���ادوا ب��أرواح��ه��م يف ال��دف��اع عن 
ال���وط���ن وال���ح���ف���اظ ع���ىل س��ي��ادت��ه ووح���دت���ه وأم��ن��ه 

واستقراره.
كما زار رئيس مجلس النواب ونائبه، ومعهما 
أمن عام املجلس عبدالله القاسمي، وعدد من 
كوادر جهاز األمانة العامة، معارض الشهداء 

يف ميدان السبعن بالعاصمة صنعاء.
وأشادوا بمستوى التنظيم والرتتيب للمعارض 
ال��ت��ي ت����ربز ت��ض��ح��ي��ات ال���ش���ه���داء يف س��ب��ي��ل ال��دف��اع 

عن الوطن وسيادته واستقاله.
وأش����ار رئ��ي��س مجلس ال���ن���واب ون��ائ��ب��ه إىل أهمية 

إح����ي����اء ذك������رى س���ن���وي���ة ال��ش��ه��ي��د ب���اع���ت���ب���اره���ا ح���دث���اً 
مهما الستحضار تضحيات وبطوالت الشهداء 

يف ميادين الصمود والثبات واملواجهة.
وأكدا أن بطوالت وتضحيات الشهداء، تستحق 
أن تدّرس لألجيال باعتبار ذلك تاريخاً مشرفاً، 
ووسام شرف يستوجب من الجميع مبادلتهم 

الوفاء بالوفاء.
ولفت الراعي وزابية إىل أن إحياء سنوية الشهيد 
تأيت تكريًما يليق بالتضحيات العظيمة ومكانة 
ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن صنعوا أروع امل��اح��م البطولية 
يف م���واج���ه���ة ق����وى ال����ع����دوان واالح����ت����ال وأدوات������ه 

ومخططيه وداعميه.
وحثا عىل رعاية أسر الشهداء وتفقد أحوالهم 
بهذه املناسبة، وأوضحا أنه لوال ثبات الشهداء 
وت��ض��ح��ي��ات��ه��م، م���ا ت��ح��ق��ق��ت ت��ل��ك االن���ت���ص���ارات يف 
مختلف الجبهات وال تحقق األم���ن واالس��ت��ق��رار 
ال�����ذي ت��ن��ع��م ب���ه امل��ح��اف��ظ��ات ال��ي��م��ن��ي��ة ال���ح���رة رغ��م 

استمرار تداعيات العدوان والحصار.

 نتشرف ونفتخر بالهيئة العامة للزكاة ومشاريعها وأعمالها بوصلتنا ستبقى نحو كل أبناء اليمن

السامعي يؤكد ضرورة تضافر اجلهود 
للحفاظ على األمن واالستقرار

الراعي:  بطوالت وتضحيات الشهداء 
تستحق أن تدّرس لألجيال
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صمود وتضحيات 
وأوضح أن املجتمعات البشرية تمجد تضحيات من أسهموا 
يف قضاياهم الكربى ومن ضحوا من أجل مبادئهم وقضاياهم 
املصريية ومن أجل حريتهم واستقاللهم وهذا يشء فطري يف 

واقع بني البشر بشكل عام.
كــــمــــا أكــــــــد أن الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي يف صـــــــــــدارة شـــــعـــــوب األمــــــــــة يف 
مــســتــوى ثــبــاتــه وصــــمــــوده وتــضــحــيــاتــه وعـــطـــائـــه الـــــذي ال يــعــريــه 

وهن وال ضعف وال استكانة.
املسؤولية تجاه اسر الشهداء 

ولــفــت إىل أن مـــن املــهــم يف هــــذه الـــذكـــرى الــتــذكــري بــاملــســؤولــيــة 
تجاه أسر الشهداء واالشــادة بهم عطاءهم وصربهم وثباتهم 
ومواقفهم املشرفة.. مشرياً إىل ضرورة ترسيخ املفهوم الصحيح 
للشهادة ودورها الكبري يف عزة وكرامة ونهضة األمة وغري ذلك 

من النتائج املهمة للشهادة.
وقــــــــــال" إن الــــبــــعــــض مـــــن املــــثــــبــــطــــن، واملـــــتـــــخـــــاذلـــــن والـــيـــائـــســـن 
واملنهزمن ومن األعداء أيضاً يحاولون تقديم صورة مغلوطة 
عن الشهادة ومفهومها، وتصويرها وكأنها خسارة محاولن 
بذلك أن يفتوا يف عضد األمة وأن يوهنوا من عزمها ويضعفوا 

من قوة موقفها وإرادتها".

مدرسة عظيمة 
وبن قائد الثورة أن الشهداء مدرسة عظيمة تجسدت فيها 
القيم واالخالق واملبادئ عىل أرقى مستوى من خالل استذكار 
ســـــريهـــــم والــــــحــــــديــــــث عــــنــــهــــم وكـــــيـــــف كــــــــان عــــطــــائــــهــــم وروحــــيــــتــــهــــم 
وأخـــالقـــهـــم ومــــا بـــذلـــوه مـــن جـــهـــود تــــرك أثـــــرا كـــبـــريا لــــدى شــبــاب 

األمة واملجتمع بشكل عام لالنشداد نحو التضحية والعطاء.
وأوضح أن الله جعل للشهداء مكانة وشرفاً كبرياً وجعل لهم 
استثناء يف مسألة املوت بأاّل يكون مصريهم املوت والفناء، ليكون 
املوت بالنسبة لهم حالة عابرة محدودة جدا ينتقلون من خاللها 

إىل حياة حقيقية فيها السعادة والتكريم اإللهي العظيم.
وأفـــــاد بـــأن املــثــبــطــن يـــصـــورون الــشــهــادة كــخــســارة يف سعيهم 
ألن يــبــعــثــوا حــالــة الــنــدم واألســــف لـــدى أقـــربـــاء الــشــهــداء، حيث 
يــــــصــــــورون تـــضـــحـــيـــات الــــشــــهــــداء وكــــأنــــهــــا خـــــســـــارة ونــــتــــاجــــا لـــعـــدم 
قــبــولــهــم بــــرؤى املــثــبــطــن واملــتــخــاذلــن واملــتــنــصــلــن عـــن أداء هــذه 

املسؤوليات املقدسة.

االستعداد للتضحية 
وأكــــد قــائــد الـــثـــورة أنـــه ال نــصــر وال حــريــة وال كــرامــة وال نهضة 
لألمة إال إذا كانت يف مستوى االستعداد للتضحية، وال يمكن 
ألمة يغلب عليها الذل والوهن والرهبة من األعداء والخشية 
مـــن الــتــضــحــيــة أن تــتــحــرر وأن تــحــظــى بــالــعــيــش الــكــريــم والـــعـــزة 

واملنعة.
وقـــال" إن األهـــداف الــكــربى يف الحياة تتمثل يف أن نكون أمة 
عزيزة حرة نتحرك باستقالل عىل أساس من انتمائنا لإلسالم 
والهوية اإليمانية، وكل العناوين املهمة ال يمكن أن تتحقق إال 

مع االستعداد للتضحية".
وأضــاف" إذا تنصلت األمــة عن هذه التضحية املقدسة فإنها 
ســــتــــقــــدم تـــضـــحـــيـــة أكـــــــرب مـــــن نـــــــوع آخـــــــر وتـــــكـــــون خــــســــائــــرهــــا كـــبـــرية 
ويــحــصــل عليها الــضــيــم والــــذل واالضــطــهــاد مــن جــانــب األعــــداء 
أكرث بكثري مما كانت ستقدمه يف إطار تضحية مقدسة ثمارها 

عزة واستقالل وفوز برضوان الله".

الرؤية القرآنية للشهادة 
وأكــــد قــائــد الـــثـــورة أن األمــــة إذا اخـــتـــارت الـــفـــرار مـــن التضحية 
املقدسة التي لها نتائج مثمرة فهي تتجه إىل أن تدفع ثمنا باهظاً 
وكـــلـــفـــة رهـــيـــبـــة وال يــمــكــن لـــهـــا أن تــســلــم ال مــــن أعـــدائـــهـــا وال مــن 
املـــــوت.. الفــتــا إىل أن الــكــثــري مــن أبــنــاء األمــــة قــاتــلــوا وقــتــلــوا حيث 

أرادت أمريكا وإسرائيل وهذا هدر واستنزاف لألمة.
وتـــــطـــــرق إىل الــــــرؤيــــــة الــــقــــرآنــــيــــة لـــلـــشـــهـــادة يف ســـبـــيـــل الــــلــــه الـــتـــي 
تحتاجها األمـــة يف كــل مــراحــلــهــا ويف هـــذا املــرحــلــة بشكل خــاص 
ألنـــهـــا تـــواجـــه تـــحـــديـــات كـــبـــرية، وقـــطـــع أعــــداؤهــــا شـــوطـــا كـــبـــريا يف 
اســـتـــهـــدافـــهـــا مــــن الــــداخــــل طـــامـــعـــن يف ثـــرواتـــهـــا والـــســـيـــطـــرة عــىل 

بلدانها وشعوبها واستغاللهم لخدمة أعدائهم.
وذكر أن األمة يف حالة استهداف عدايئ من أمريكا وإسرائيل 
وحــــــلــــــفــــــائــــــهــــــم عـــــــــىل كـــــــــل املـــــــســـــــتـــــــويـــــــات الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة واألخــــالقــــيــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واألمـــنـــيـــة.. 
مشريا إىل أن األمة تستهدف أيضا نفسيا لضربها يف كل عوامل 
القوة املعنوية التي تجعل منها أمة متحركة ملواجهة التحديات.

إفساد شباب األمة 
ولفت قائد الــثــورة إىل أن األعـــداء يعملون مــن خــالل الحرب 
الناعمة عىل إفساد شباب األمة عىل املستوى األخالقي والفكري 
ليسهل السيطرة عليها، كما يعملون عىل تمييع شباب األمة 
ودفـــعـــهـــم إىل الـــرذيـــلـــة كـــمـــا يــحــصــل يف نـــشـــاط هــيــئــة الـــرفـــيـــه يف 
الــــســــعــــوديــــة ويف املـــجـــتـــمـــعـــات األخـــــــــــــرى.. مــــشــــريا إىل أن الـــنـــظـــام 
السعودي يرعى ذلك النشاط الهدام والفاضح وامليسء ألخالق 

اإلسالم وقيمه.
وتابع" األعداء يحاولون ضرب الروحية اإليمانية واالستشهاد 
يف سبيل الله ألنهم يعرفون أهميته لالرتقاء بمستوى األمة، 
ويف املــقــابــل يستخدمون ســـالح الــجــربوت والــبــطــش والهمجية 
والـــطـــغـــيـــان والــــتــــوحــــش واإلجـــــــــــرام والــــقــــتــــل الـــجـــمـــاعـــي والـــتـــدمـــري 

كــــوســــيــــلــــة أخـــــــــــرى إلذالل الـــــشـــــعـــــوب وكــــــســــــر إرادتـــــــــهـــــــــا وتـــحـــطـــيـــم 
معنوياتها بهدف إخضاعها".

مواجهة األعداء 
كما أكد أن مفهوم الشهادة وفق الرؤية القرآنية يربي اإلنسان 
عــــىل اإلبــــــــاء والـــــعـــــزة والــــكــــرامــــة ويــــرتــــقــــي بــــاألمــــة إىل كـــســـر حــاجــز 
الرهيب والسطوة والجربوت، وبالتايل يرتقي بها إىل مستوى 
التحرك ملواجهة األعداء مهما كان طغيانهم، والنماذج واضحة 
ملــن حملوا هــذا املــفــهــوم يف الــيــمــن، وكــيــف تــحــركــوا يف الجبهات 
وقدموا أروع األمثلة يف البطولة واالستبسال والشجاعة وكذا 
يف الـــجـــبـــهـــات األخـــــــرى يف فــلــســطــن ولـــبـــنـــان والـــــعـــــراق ومــخــتــلــف 

أقطار األمة

التطبيع مع العدو 
وأشـــار قائد الــثــورة  إىل أن األمــة تمر بحالة فــرز عــىل نحو غري 
مسبوق تجىل فيها من يوايل أمريكا وإسرائيل ومن يتجه تحت 
عناوين التطبيع مع كيان العدو ويشرك مع األعداء يف الحرب 

عىل األمة.
وقال" حتى يف هذه األيام والدم الفلسطيني يسيل تستقبل 
دول عربية زعيم الصهاينة وتستضيفه وتحتفل به وتؤكد عىل 
عالقتها مع العدو الصهيوين وتعادي من له مواقف ضد العدو 

من أحرار األمة.
وذكـــر أنــه ويف إطـــار واقـــع األمـــة وحــالــة االســتــقــطــاب الــحــاد قد 
يـــغـــري الـــبـــعـــض اتـــجـــاهـــه نــتــيــجــة لــلــضــغــط بـــالـــرهـــيـــب والـــحـــمـــالت 
اإلعــالمــيــة املنظمة التي تتحرك تحت مختلف العناوين، لكن 
اإلنــــســــان بــوعــيــه وصـــــربه واســــتــــعــــداده لــلــتــضــحــيــة ســيــنــطــلــق بكل 

حرية وإباء وعزم قوي ال يؤثر عليه يشء.
وأضاف" هناك مشكلتان أساسيتان بسببهما يحارب تحالف 
العدوان شعبنا العزيز، تتمثل األوىل يف التوجه التحرري ألبناء 
هــــذا الــبــلــد الـــذيـــن يـــريـــدون لــوطــنــهــم أن يـــكـــون حــــرا عـــزيـــزا كــريــمــا 

مستقال عىل أساس من هويته االيمانية وانتمائه لإلسالم".

قواعد عسكرية للمحتل 
وبن قائد الثورة  أن األمرييك واإلسرائييل والربيطاين والكثري 
من الدول األوروبية وأدواتهم اإلقليمية السعودية واإلمارات 
كلهم يريدون لليمن أن يكون محتال خاضعا لهم باملطلق وان 
تكون مصلحتهم هي املأخوذة بعن االعتبار قبل كل يشء، وأن 
يجعلوا لهم قواعد عسكرية يف أي مكان يف هذا البلد يف الجزر 
واملحافظات املهمة وأن يسطروا عىل منشآته الحيوية وأن يكون 
الوضع السيايس خاضعا لهم إىل درجــة ان يختاروا من يكون 

رئيسا أو رئيس وزراء أو وزيراً.. أو غريه.
وأفـــاد بــأنــه وعــىل مستوى الــــرثوات يــريــدون ان تــكــون مصالح 
الشعب مــن نفط وغــاز لهم وأن ال يحصل الشعب اليمني إال 
عـــىل الــقــلــيــل مـــن الــفــتــات ويــبــقــى وضــعــه االقـــتـــصـــادي واملــعــيــي 
مأزوم للغاية ويعاين أشد املعاناة، فيما تذهب مئات املليارات 
لصالح الشركات األوروبية وإعطاء بعض عمالئهم من الخونة 

بعض الفتات كرشوة.

املرتبات حق 
ولــفــت قــائــد الـــثـــورة إىل أنـــه عــنــدمــا جــــاءت الــهــدنــة ومـــا بعدها 
وحتى اليوم، يستكرثون عىل الشعب اليمني أن يحصل عىل 

املــرتــبــات مـــن نــفــطــه وغـــــازه بــيــنــمــا هـــو حـــق مــســتــحــق بــكــل وضـــوح 
لكنهم يحاولون منع ذلك، كما يستكرثون عىل الشعب اليمني 
دخول املشتقات النفطية والبضائع واالحتياجات الضرورية إال 

بعد عناء شديد.
وقال" يعرضون السفن يف البحر بعد أن تكون قد حصلت 
عىل الراخيص وخضعت للتفتيش، ويقومون بتأخريها لفرات 
طويلة يك تزيد الغرامات عليها لتزيد بذلك معاناة املواطنن".. 
مبينا أن األعداء يستكرثون عىل املواطن ان تصل اليه البضائع 
بأسعارها الحقيقية، ويحرصون عىل أن تصل بأسعار باهظة، 
هكذا يعادون الشعب ويحاربونه يف كل يشء يف إطار توجههم 

العدايئ له ولكل شعوب األمة اإلسالمية.

مسخ الهوية اإليمانية 
وأكد السيد القائد  أن السياسات العدائية لتحالف العدوان 
تلحق الضرر بكل الشعب اليمني حتى يف املناطق املحتلة .. الفتاً 
إىل أن مشكلتهم مع الشعب اليمني أنهم يريدون يمنا محتال 
فاقدا لالستقالل والحرية وخانعا ومستسلما لهم يتحكمون 
بــه يف كــل األمــــور ويــمــســخــون هــويــتــه اإليــمــانــيــة الــتــي شــرفــه الله 
ورسوله بها يوم قال عنه النبي "اإليمان يمان والحكمة يمانية".
كما أكــد أن األعـــداء ال يــريــدون أن يكون لليمن جيش وطني 

يحمي استقالل وسيادة البلد من االحتالل األجنبي، بل يريدون 
مــجــامــيــع تــقــاتــل تــحــت إمــــرة الــضــبــاط اإلمـــاراتـــيـــن والــســعــوديــن 
الــــــــذيــــــــن هــــــــم يف نــــــفــــــس الــــــــوقــــــــت تــــــحــــــت إمـــــــــــــرة ضـــــــبـــــــاط أمــــريــــكــــيــــن 

وبريطانين وإسرائيلين.
وذكر أنهم يريدون أن يبقى البلد مأزوماً باملشاكل االقتصادية 
والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة .. وقــــال" املــعــانــاة الــتــي نــتــعــرض لها، 
ســـتـــكـــون أســـــــوأ يف حــــــال فـــرطـــنـــا وقـــصـــرنـــا يف تـــحـــمـــل املـــســـؤولـــيـــة، 
لذلك ال يمكن القبول عىل اإلطالق أن يأيت األمرييك والربيطاين 
والـــســـعـــودي واإلمـــــــــارايت لــيــضــع قــــواعــــده الــعــســكــريــة أيــنــمــا يــريــد 

ويتحكم يف الواقع السيايس وينهب ثروات البلد".

اإلحتالل والسيطرة 
وأضاف" لقد فضحت املحافظات التي ال يوجد فيها جبهات 
مساعي األعـــداء إلقــامــة قــواعــد عسكرية يف حضرموت واملهرة 
وســـــقـــــطـــــرى، مــــــا يــــكــــشــــف أنـــــهـــــم يـــــــريـــــــدون االحـــــــتـــــــالل والــــســــيــــطــــرة 
والتحكم بكل يشء وبنزعة عدائية إجرامية وبدون أي ذرة من 

االحرام حتى للمرتزقة الذين خانوا وطنهم".
وتـــــــابـــــــع" مـــشـــكـــلـــتـــهـــم الــــثــــانــــيــــة مــــعــــنــــا أنـــــهـــــم يـــــــريـــــــدون أن نــطــبــع 
مــــع إســـرائـــيـــل وأن نــــعــــادي الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وأحــــــــرار أمــتــنــا 
والجمهورية اإلسالمية يف إيــران دون أي سبب، رغم أن إيران 
لم تحاربنا أو تعتدي علينا بل أعلنت موقفا متميزا من بن كل 
الدول يف مناصرة الشعب اليمني، لكن أمريكا وإسرائيل تريدان 
ذلك، كما تريدان أن نعادي حزب الله الذي وقف موقفا مشرفا 

مع الشعب اليمني".

التحرر واالستقالل 
وأردف قـــائـــد الـــــثـــــورة" عــــىل املـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي نـــصـــر عــــىل خــيــار 
الــتــحــرر واالســتــقــالل والــكــرامــة والــعــزة لبلدنا ألن هـــذا جـــزء من 

ديننا بل وأول عنوان لديننا".
وأكـــــد قـــائـــد الــــثــــورة أن الــيــمــن لـــن يـــعـــادي أي بــلــد إســـالمـــي من 
أجــل أمريكا وإســرائــيــل مهما فعل عمالؤهم .. وقـــال" موقفنا 
مبديئ وواضــح تجاه أي بلد إسالمي ليس فقط إيـــران، ولسنا 
كـــــالـــــســـــعـــــودي أو اإلمــــــــــــــــارايت أو آل خـــلـــيـــفـــة يف الــــبــــحــــريــــن نــتــلــقــى 

التوجيهات من أمريكا.
وأضــاف" طاملا يستكرثون عىل شعبنا الحصول عىل املرتبات 
وحقوقه املشروعة فهذه مشكلة كبرية، ونحن لن نتنازل عن 
حقوق شعبنا وليس املقام مقام مناورات سياسية ألن البعض 

قد يتصور أننا ال نتملك املرونة السياسية".

العزة والكرامة 
وتــســاءل قائد الــثــورة بقوله :  " هــل املــرونــة ان نقبل باحتالل 
بــلــدنــا وإخــــضــــاع هــــذا الــشــعــب لــلــهــيــمــنــة األمـــريـــكـــيـــة والــربيــطــانــيــة 
واإلســـرائـــيـــلـــيـــة والـــســـعـــوديـــة واإلمــــــاراتــــــيــــــة".. مــــؤكــــدا أن الـــكـــرامـــة 
والــعــزة أمــر ال يمكن أن ندخله يف مـــزاد املــســاومــة وال وجـــود له 
يف قاموسنا السيايس، ألنه قاموس مبني عىل املبادئ والقيم 

والثقافة القرآنية.
األمرييك أصل املشكلة 

كما أكــد قــائــد الــثــورة عــدم الــقــبــول بمنع وصـــول االحتياجات 
األســــاســــيــــة لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي، هــــــذه املـــشـــكـــلـــة الــــتــــي تـــــــدور عــلــيــهــا 
رحــى الــصــراع بيننا وبينهم، وال زالـــت األمـــور تـــراوح مكانها ألن 
األمـــريـــيك وهـــو أصـــل املــشــكــلــة واملــســتــفــيــد مــن الــحــرب ال يــريــد إال 

ســالمــا يستفيد مــنــه هـــو، وهـــذا الــســالم هــو اســتــســالم بالنسبة 
لنا وسيطرة عىل البلد ومــصــادرة للحرية واالستقالل وهــذا ما 

لم ولن نقبل به".

خيارات غري منصفة 
وأشــــار إىل أنـــه "إذا اتــجــهــت األمــــور للتصعيد نتيجة لتصعيد 
العدوان عىل املستوى االقتصادي أو العسكري فإننا معنيون 
باالستعانة بالله للميض بموقفنا نحو قوة أكرب وفاعلية أكرث".

وأضاف" األعداء يف هذه املرحلة يحاولون وضعنا أمام خيارات 
غــــري مــنــصــفــة وال عــــادلــــة وال يــمــكــن أن نــقــبــل بـــالـــتـــفـــريـــط بــكــرامــة 
شعبنا أو حريته واستقالله، وموقفنا الثابت من قضايا أمتنا، 
ولــديــنــا مـــرونـــة يف تــحــقــيــق الـــســـالم الـــعـــادل واملـــشـــرف، فــنــحــن يف 
موقف الدفاع عن بلدنا وشعبنا، ولكن إذا عادوا إىل التصعيد 
نــحــن مــســتــعــدون لــلــتــصــدي لــهــم، وســنــتــحــرك بــمــا هـــو أكـــرب من 

كل املراحل املاضية".

مواصلة التصدي لألعداء 
ومىض قائاًل" أملنا يف شعبنا أن يكون أقوى إرادة وأكرث عزما 
وبــــصــــرية يف مـــواصـــلـــة الـــتـــصـــدي لـــــألعـــــداء.. الفـــتـــا إىل أن الـــصـــورة 
السوداوية لتحالف العدوان أصبحت معروفة يف كل العالم، 

وأصبح صيت السعودية واإلمارات إجرامي ووحي.
وتطرق قائد الثورة يف كلمته إىل الوضع الداخيل، مؤكدا أن 
الــعــنــوان األســــايس هــو الــحــفــاظ عــىل تــمــاســك الجبهة الداخلية 
والعمل عىل إصــالح الوضع املــزري للجانب الرسمي نتيجة ما 

أصابه من تأثريات طويلة وقديمة.
وأشار إىل أن األعداء يستهدفون الوضع الداخيل ويستغلون 
أي مشكلة تحصل فيه.. الفتا إىل أهمية قيام املسؤولن بأداء 
مسؤولياتهم يف خدمة الشعب ومعالجة االختالالت وتجاوز 
املصالح الشخصية ملا لذلك من أهمية كبرية يف الوضع الداخيل 

وتماسك مؤسسات الدولة.

تقوية العالقة 
وأكد قائد الثورة أهمية السعي لتقوية العالقة بن الجهات 
الرسمية والشعبية وأن تتضافر الجهود بن الجميع لتحقيق 
الـــنـــتـــائـــج املـــهـــمـــة.. مـــشـــريا إىل أن األعــــــــداء يــعــمــلــون تـــحـــت عـــنـــوان 

العنصرية ليال نهارا لخلق املشاكل بن أبناء الشعب اليمني.
وقــــال" نــحــن أبــنــاء وطـــن واحــــد وأمــــة واحــــدة هــمــهــا ومــصــريهــا 
واحد، ويجب أن نعزز حالة التعاون واألخوة لضرب مساعي 
الـــتـــفـــرقـــة، كـــمـــا أن الــــعــــدو ال يــــألــــوا جـــهـــدا يف اســـتـــغـــالل املــشــاكــل 

والنزاعات حتى بن القبائل لتأجيج الفتنة وسفك الدماء".
ترسيخ الهوية الجامعة 

وحذر السيد القائد  من العناوين املذهبية، حاثا الجميع عىل 
السعي لرسيخ الهوية الجامعة والقواسم املشركة والروابط 
العظيمة الــتــي تجمع أبــنــاء الــشــعــب اليمني والــوعــي بأساليب 
األعداء التي يعملون من خاللها عىل تفكيك الجبهة الداخلية.
كما حث عىل االستفادة من مدرسة الشهداء، كونها تعالج 
كــــل حــــــاالت االنـــانـــيـــة والــــيــــأس والـــعـــجـــز واإلحـــــبـــــاط وضـــيـــق األفــــق 
وضــعــف الــهــمــة وتــحــيــي الــروحــيــة اإليــمــانــيــة والــجــهــاديــة وتبعث 

العزم واألمل.

الوفاء للشهداء 
وأكد أن الوفاء للشهداء مسؤولية الجميع، من خالل الثبات 
عـــىل املـــوقـــف الــحــق والــتــمــســك بــــاألهــــداف الــعــظــيــمــة واملـــقـــدســـة.. 
مبينا أن الشهداء فازوا وتجاوزوا مرحلة االختبار، ويف الطريق 
الـــطـــويـــل بــعــض الـــنـــاس قـــد تــتــغــري مــواقــفــهــم وتــصــبــح أهــدافــهــم 

شخصية.
وأشـــــاد بــإنــشــاء الــهــيــئــة الــعــامــة لــرعــايــة أســـر الـــشـــهـــداء، مــعــربا 
عن األمل يف تعاون كل الجهات الرسمية معها، وأن يتعاون 
الــجــانــب الــرســمــي والــشــعــبــي يف الــعــنــايــة بــأســر الــشــهــداء يف كل 

املجاالت، ماديا وتربويا واجتماعيا ويف كل الجوانب.
وجدد قائد الثورة التأكيد يف ختام كلمته عىل ضرورة االهتمام 
والـــــعـــــنـــــايـــــة بــــاألنــــشــــطــــة والــــــــربامــــــــج الـــــخـــــاصـــــة بـــــالـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة 

واالستفادة منها.

في كلمة له مبناسبة الذكرى السنوية للشهيد .. قائد الثورة : 

لن نفرط في كرامة واستقالل البلد وحرية الشعب
   الشعب اليمني في الصدارة بني شعوب االمة في مستوى ثباته وصموده وتضحياته وعطائه   التضحية في سبيل الله ثمارها احلرية والكرامة والعزة واالستقالل 

  الدم الفلسطيني يسيل كل يوم وهناك دول عربية تستقبل زعيم الصهاينة وحتتفي به 

 األعداء يعملون على إفساد األمة ويشتغلون في احلرب الناعمة ثقافيًا وفكريًا واخالقيًا الستهداف الشباب
 األمريكي والبريطاني واإلسرائيلي وأدواتهم اإلقليمية يريدون اليمن أن يكون محتاًل خاضعا 

 أكد قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين 
الحويث، أهمية ترسيخ املفهوم الصحيح للشهادة 
يف سبيل الله ودورها يف إحياء األمة والثبات عىل 

موقف الحق.
وتوجه قائد الثورة يف كلمته بمناسبة بالذكرى 

السنوية للشهيد 1444هـ، بالتحية واإلعزاز 
والتقدير لكل أقارب الشهداء .. مشرياً إىل أن هذه 

الذكرى محطة للتزود بالعزم والبصرية والوعي 
والكثري من الدروس.

  ال���������ع���������دو ي�����س�����ت�����ك�����ث�����ر  ع���ل���ى 
ع����ل����ى  ي�������ح�������ص�������ل  ان  ش������ب������ع������ن������ا 
امل�����رت�����ب�����ات م������ن ن����ف����ط����ه وغ��������ازه 
 األع�������������داء ال ي�������ري�������دون ج���ي���ش���ًا 
ي������ح������م������ي وط��������ن��������ه م����������ن االح��������ت��������الل 
األج���ن���ب���ي وي���ح���ق���ق ل���ب���ل���ده احل���ري���ة 
وي��ح��م��ي س���ي���ادة واس���ت���ق���الل ال��ب��الد 
  إذا ع���اد ال��ع��دو إل���ى التصعيد 
ف�����ن�����ح�����ن ج����������اه����������زون ب��������������إذن ال����ل����ه 
للتصدي لهم مبا هو  أكبر وأقوى



ال�����ش�����ه�����ي�����د ع�����������اء ال���������دي���������ن م���ح���م���د 
م��ح��م��د ال���غ���زايل " امل���ع���روف ب��أس��د 
ن������ج������ران أو ق�����ن�����اص ن�������ج�������ران، أح����د 
أول���ئ���ك ال��ع��ظ��م��اء ال���ذي���ن ان��ط��ل��ق��وا 
يف سنوات العدوان األوىل دفاعاً 
ع�����ن األرض وال������ع������رض، راف���ض���ن 
اس�������ت�������ب�������اح�������ة امل�������ع�������ت�������دي�������ن وال�������ط�������غ�������اة 
ليمن االيمان والحكمة.. شاهدوا 
ط��ران ال��ع��دوان تقصف املساكن 
ورأوا  س�����اك�����ن�����ي�����ه�����ا،  رؤوس  ف�����������وق 
اش��������اء االط�����ف�����ال وال����ن����س����اء ت��ت��ن��اث��ر 
ع���ق���ب ك�����ل غ��������ارة ج�����وي�����ة، ف���وه���ب���وا 
أن������ف������س������ه������م وج������������������������ادوا ب��������أرواح��������ه��������م 
يف س���ب���ي���ل ال�����ل�����ه ودف�������اع�������اً ع�����ن ع����زة 

وكرامة واستقال اليمن.    
الشه�يد/ع��اء ال�����دي��ن ال��غ�����زايل، 
ش������������������اب يف م�������ق�������ت�������ب�������ل ال���������ع���������م���������ر م�����ن 
س������ك������ان ال�����ع�����اص�����م�����ة ص�����ن�����ع�����اء ال����ت����ي 
ق�����������دم إل������ي������ه������ا وال����������������ده م��������ن م�����دي�����ري�����ة 
ب������م������ح������اف������ظ������ة إب، ك��������ان  ال������������س������������دة 
طالباً يف كلية الشريعة والقانون 
ب������ج������ام������ع������ة ص��������ن��������ع��������اء، وص��������������ل إىل 
ه�����ذه ال��ح��ص��ي��ل��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ف��ض��ل 
اه������ت������م������ام وال���������������ده ب������ت������دري������س������ه، ألن 
وال����������������ده ل��������م ي������ك������ن م�����ت�����ع�����ل�����م�����اً س������وى 
اب��������ج��������دي��������ات ال������ك������ت������اب������ة وال�����������ق�����������راءة، 
ف����������������اراد أن ي����ت����ل����ق����ى اب�������ن�������ه م���خ���ت���ل���ف 
امل���ه���ارات وال���ع���ل���وم، ف��ح��رص عىل 
ت����ع����ل����ي����م����ه ب����ش����ك����ل ج�����ي�����د وال�����ح�����اق�����ه 
ب����م����ع����اه����د ال����ل����غ����ة اإلن����ج����ل����ي����زي����ة إىل 
ج����ان����ب امل������درس������ة، ف���ن���ض���ج " ع���اء 
ال������دي������ن" ب���ال���ع���ل���م ب�������اك�������راً، وأص����ب����ح 
م��ن��ذ أن ك���ان يف ال��ص��ف ال��خ��ام��س 
ي��ك��ت��ب ل����وال����ده وي����راج����ع ح��س��اب��ات 
ورشة السيارات التي كان يعمل 
بها ايضاً إىل جانب والده، إىل أن 
أكتسب خربة كافية عن هندسة 
ال������س������ي������ارات خ�����ص�����وص�����اً ال�����س�����ي�����ارات 
امل��������درع��������ة، وب�����ج�����ه�����ده وع�����اق�����ت�����ه يف 
ال������ع������م������ل ح�����ص�����ل�����ت ورش���������������ة وال������������ده 
عىل ع��دة شهادات من امللحقات 
العسكرية األمريكية ومن وزارايت 
الخارجية والدفاع عىل التفاين يف 
م��ج��ال ص��ي��ان��ة ال��ع��رب��ات امل��درع��ة، 
ويف ذل�����ك ال����وق����ت أك���م���ل ال��ش��ه��ي��د 

" عاء الدين"  الثانوية العامة.

االنطالقة األوىل
ل���������������ل���������������ع���������������دوان  األوىل  االي�������������������������������������������ام 
واس������ت������ه������داف������ه امل�����ك�����ث�����ف ل���ل���ع���اص���م���ة 

ص���ن���ع���اء، وح����ال����ة ال����ف����زع  وال���ذع���ر 
وص������������������راخ االط�����������ف�����������ال ال�������ن�������س�������اء ك���ل 
ل����������ي����������ل����������ة، ش��������ك��������ل��������ت داف�����������������ع�����������������اً ق����������وي����������اً 
للشهيد لالتحاق بركب الجهاد 
وال�����ت�����ص�����دي ل�����ل�����ع�����دوان واالن����ت����ص����ار 
ملظلومية شعبنا امل��ع��ت��دى عليه، 
س���اه���م يف ذل�����ك اس���ت���ن���ارت���ه امل��ب��ك��رة 
ب��������م��������ح��������اض��������رات ال�������ش�������ه�������ي�������د ال������ق������ائ������د 
ح��س��ن ب����در ال���دي���ن ال���ح���ويث ال���ذي 
ك������ان ق����د اط����ل����ع وق�������رأ ال���ك���ث���ر م��ن��ه��ا 

منذ 2012 /2013م.
وه����ك����ذا ات���س���ع���ت آف������اق ال��ش��ه��ي��د 
وإدراك���������������������������������ه ل����������واج����������ب����������ات����������ه ال�������دي�������ن�������ي�������ة 
والوطنية.. وجاء املوقف الذي لم 
يستطع " عاء الدين" أن يخفي 
عنفوان اندفاعه نحو الجهاد يف 
س����ب����ي����ل ال������ل������ه، وذل����������ك ح������ن أق������دم 
ال������������ع������������دوان ال�������غ�������اش�������م ع���������ىل إل������ق������اء 
القنبلة الفراغية يف منطقة نقم، 
وك������ان ق���ري���ب���اً م����ن م���س���رح االج������رام 
العدواين، وهاله ما رأى من دمار 
وخراب وقتىل وجرحى، فما كان 
م����ن ش���ه���ي���دن���ا ال���ب���ط���ل إال ال���ت���وش���ح 
ب��س��اح��ه واالن����ط����اق م��ب��اش��رة مع 

رجال الرجال إىل جبهة نجران.
  

  شبح نجران
عاء الدين وبحسب ما تحدث 
عنه الكثرون، ك��ان يف الخطوط 
األمامية عىل مشارف نجران ويف 
موقع الشبكة، وهو أحد الجبال 
املسماة يف مصطلحنا العسكري 
)ع��ي��ب��ان( أب���ىل ب����اًء ح��س��ن��اً، ون��ك��ل 
ه�����و وزم������������اؤه يف ح���������دود ال���ث���اث���ن 
أو أك�������������������ر م���������������ن ق�������������������وى ال���������������ع���������������دوان 
السعودي، كما أن جثمانه الزال 

مع العدو السعودي. 
م����������������������������������������ن م���������������������������ن���������������������������ا ل����������������������������������������م ي��������������س��������������م��������������ع 
بالشهيد)حسن املليص( وإرع��اده 
يف ال�����ح�����د ال�����ش�����م�����ايل وم��������ن م����ن����ا ل��م 
يعلم ع��ن تنكيل )أح��م��د ال��ع��زي( 
ب����امل����ع����ت����دي����ن وم���������ن م�����ن�����ا ل�������م ي����ع����رف 
القائد الجسور )ن��اص��ر القوبري( 
بإيمانه ال��وث��ي��ق.. ه��ؤالء الشهداء 
من أفضل من أنجبتهم القضية 

اليمنية الكربى. 
وشهيدنا )عاء الدين( أحد أبرز 
ت���ام���ي���ذ أول����ئ����ك ال����ع����ظ����م����اء.. ش���اب 
خ���������رج م�������ن م�������غ�������ارة ال�����دن�����ي�����ا ح�����ام�����ًا 

بيمناه فانوس الهدى املبن ومن 
فوهة ذلك الفانوس انبعث مارد 
ال�����ن�����ص�����ر ال����ع����ظ����ي����م ل����ي����ح����ق����ق أم���ن���ي���ة 
تمناها )عاء( وعىل إثر تحقيقها 
حلق عالياً، مبتعداً عن دنيا كفى 

الله الشهيد شرها.
ك������ان ع������اء ال����دي����ن أث����ن����اء ج���ه���اده 
تحت أقوى قيادات عرفها تاريخ 
اليمن وه��م السيد أح��م��د العزي 
ق���ب���ل اس���ت���ش���ه���اده ب���ف���رة ق���ص���رة، 
ث��م ت��ح��ت ق��ي��ادة أب���و ح���رب املليص 
وب�����ع�����د اس����ت����ش����ه����اد اب�������و ح�������رب ظ��ل 
ت��ح��ت ق���ي���اده أب����و ص����اح ال��ق��وب��ري 
وهي أطول فرة ما يقارب العام

)ع���������������اء ال���������دي���������ن ال������������غ������������زايل( ذل������ك 
ه�������و ش�����ب�����ح ن�������ج�������ران امل������خ������ي������ف، م���ن 
ب�����������ث ال�����������رع�����������ب وزرع ال�����������خ�����������وف يف 
ج������������ن������������ود امل����������م����������ل����������ك����������ة، ح����������ت����������ى ظ�������ن�������وا 
ب������ن������دق������ي������ت������ه "ال����������ق����������ن����������اص����������ة"  س�������ح�������راً 
ي�������ص�������ي�������ب ال���������ج���������م���������اج���������م واألق�������������������������دام 
وي����س����ح����ق ال����ق����ل����وب دون غ����ره����ا، 
ف�������ج�������م�������ع ال���������ط���������اغ���������ي ك����������ب����������ار ك����ه����ن����ت����ه 
وأع�����ت�����ى ع�����ت�����اده ل����ي����وم يف ال����ح����دود 
م���ع���ل���وم.. ويف ال���ي���وم ال��ك��ب��ر أل��ق��ى 
ال��خ��ص��وم ح��دي��ده��م وك��ائ��ن��ات��ه��م، 
ف������إذا ب��ب��ن��دق��ي��ة "ع�������اء" ت��ق��ن��ص م��ا 
ي���أف���ك���ون...  ت��ل��ك أع��ج��وب��ة أذه��ل��ت 
ال��ع��دو قبل ال��ص��دي��ق، وت��ل��ك درة 
تألألت يف سماء املاحم املسطرة 

بحكايات ال منتهى لسردها.

أعياده يف الجبهة
ع����ن����دم����ا ح����ص����ل����ت ه�����دن�����ة م���ؤق���ت���ة 
يف ج������ب������ه������ات ال���������ح���������دود ع�����������اد ع������اء 
ال��دي��ن اىل صنعاء والتحق بكلية 
الشريعة والقانون، وبعد ميض 
نحو شهر واحد عادت املواجهات 
يف جبهات الحدود، حينها رجع 
ال���ش���ه���ي���د ل��ل��ج��ب��ه��ة وك����ان����ت ج��م��ي��ع 
أع�������ي�������اده يف ال����ج����ب����ه����ة ح����ت����ى ت����اري����خ 
18 سبتمرب 2017م وهو تاريخ 
اس����ت����ش����ه����اد امل����ج����اه����د ع�������اء ال����دي����ن 
ال��غ��زايل، حن ق��ام العدو بأقوى 
تصعيد له يف جبهة نجران، وقد 

ذك�������ر ذل�������ك ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ب����در 
الدين الحويث يف خطابه ووصف 
ش��������������ه��������������داء ال��������ت��������ص��������ع��������ي��������د ب��������ش��������ه��������داء 
ال���ت���ص���ع���ي���د وأي������ض������اً ب����ال����رب����ي����ون ك��م��ا 
 ۢ ن َنِّبٍىّ قال الله تعاىل "َوَك��أَِيّ��ن مِّ
اَتَل َمَعُهۢ ِرِبُّيّوَن َكِثٌر َفَما َوَهُنواْ  َقٰ
����ِه َوَم����ا  َ�����آ أََص����اَب����ُه����ْم ِف����ى َس���ِب���ي���ِل ٱل����َلّ مِل
َضُعُفواْ َوَما ٱْسَتَكاُنواْ َوٱلَلُّه ُيِحُبّ 

اِبِريَن"  ٱلَصّٰ

بلسان العدو
ق������������ن������������وات ع������������دي������������دة م������������ن ق��������ن��������وات 
ال�����������ع�����������دوان ت������ح������دث������ت ع��������ن ال������رع������ب 
ال������������������ذي س������ب������ب������ه ق���������ن���������اص ن�����������ج�����������ران " 
عاء الدين" عندما كان يتصدى 
ل�������زح�������وف�������ات ال��������ع��������دو وج�����ح�����اف�����ل�����ه،  
وب������ع������د اس������ت������ش������ه������اده ق����������ال ال�����ع�����دو 
ب���ل���س���ان���ه: " ه������ذه وث�����ائ�����ق ال���ق���ن���اص 
ب����ع����د امل�����ع�����رك�����ة ال�����ش�����رس�����ة" وه����ك����ذا 
أس��م��ي ب����"أس���د ن���ج���ران" وق��ن��اص��ه��ا 

بلسان العدوان. 
ورغ���������م ان اس�����ت�����خ�����دم  ال������ع������دوان 
ل�������ك�������ل اس������ل������ح������ت������ه م������ن������ه������ا االب��������ات��������ي 
وال�������������������������رش�������������������������اش�������������������������ات وال������������������ق������������������ذائ������������������ف 
ال������������ه������������اون وامل��������دف��������ع��������ي��������ة وال������ق������ن������اب������ل 
ال������ي������دوي������ة، وأق�����������وى ال������زح������وف م��ن 
ال���ج���ي���ش ال����س����ع����ودي وال�����س�����وداين 
وم���������رت���������زق���������ت���������ه���������م ع��������������ىل م��������������واق��������������ع يف 
ال�����خ�����ط�����وط األم������ام������ي������ة وال�������ت�������ي ك�����ان 
مجاهدونا يتمركزون فيها، رغم 
ك�����ل ذل�������ك ل�����م ي���س���ت���ش���ه���د إال أس����د 
ن���ج���ران ع����اء ال���دي���ن ال���غ���زايل بعد 
أن ق��������ام ب�������إخ�������راج زم������ائ������ه االث����ن����ن 

اللذين كانا معه. 

الثقافة القرآنية
ك�����������ان  ال����ش����ه����ي����د ي����م����ل����ك ال����ث����ق����اف����ة 
القرآنية العالية، فقد طلب منه 
أح����د امل��ش��رف��ن ال��ب��ق��اء يف ص��ن��ع��اء 
عندما سجل  يف الجامعة ليكون 
ث����ق����اف����ي����اً مل�����دي�����ري�����ة م����ع����ن وي�����واص�����ل 
دراس���������ت���������ه يف  ال������ج������ام������ع������ة، وذل�������ك 
مل�����ا ي���م���ل���ك���ه م�����ن ال����ث����ق����اف����ة ال���ق���رآن���ي���ة 
ال��������ع��������ال��������ي��������ة ف��������ه��������و ح���������اف���������ظ ل������ل������ق������رآن 

وامل����������������ازم، ول�����ك�����ن ال����ش����ه����ي����د رف����ض 
ال������ب������ق������اء ه�����ن�����ا ف�������ق�������ال ح�����ي�����ن�����ه�����ا:" أن�����ا 
للجبهات وم��ك��اين الجبهات ولن 
اب���ق���ى ه���ن���ا" ألن�����ه ح��ي��ن��ه��ا ق����د ك��ان��ت 
اش����ت����ع����ل����ت ج����ب����ه����ات ال�������ح�������دود م��ن 

جديد فعاد اىل هناك .
وال����������د ال����ش����ه����ي����د ط����ل����ب م������ن ع����اء 
الدين أن يوقف قيد التسجيل يف 
الجامعة أكر من مرة، خصوصاً 
عندما كان يأتيه للزيارة كل أربعه 
أش���ه���ر، ف��ق��ال ال��ش��ه��ي��د ل���وال���ده: " 
همي قيد الرحمن القيد االبدي، 

أما قيود الدنيا فهي زائلة".

ثقة وايمان 
ك������������ان "ع���������������اء ال�����������دي�����������ن" م������ق������اوم������اً 
ع��ظ��ي��م��اً ث����ائ����راً، ي��ع�����ل��م  ج���ي���داً أن ال 
يشء  أغ��������ىل م�����������ن األوط���������������ان، وأن 
اإلي�����������م�����������ان  ب������ال������ل������ه ه��������و س�������������ر ال����ن����ص����ر 
ال��ع��ظ��ي��م  م��ه��م��ا اح��ت�����ش��دت األم�����م 
واش��������ت��������ع��������ل��������ت ال���������ج���������ب���������ال ب��������ال��������ن��������ران 
وق���������ص���������ف���������ت ال�����������س�����������م�����������اء ج��������م��������ره��������ا، 
ف�����ا م���ل���ج���أ إال ال�����ل�����ه، وأن ال����وف���������اء 
واإلخ�����������������������������اص ه������م������ا م���������ن ي����ج����ع����ان 
امل��������ؤم�����������������ن ي�������������دك م��������واق�����������������ع األع����������������داء 
وي�����ح�����������������رق ع�����رب�����ات�����ه�����م وم�����ع�����دات�����ه�����م 
وناقاتهم.. يزحف يف ظام الليل  
فيح�صد املئات من الخ�ونة بتلك 
ال��ب��ن��دق��ي��ة ال��ت��ي ي��ل��وح م��ن فوهتها 

السم األرقم.. 
وقبيل توقيت الشهادة املنتظرة 
بدقائق، وثقت عدسات العدوان 
ثقة )عاء( بربه وقضيته، فبقي 
ح�����ي�����ث أراد ال�������ل�������ه ل��������ه أن ي�������ك�������ون.. 
ل����م ي���ت���زح���زح، ل����م ي����غ����ادر أو ي���ربح 
م�������رس�������ه.. رغ��������م غ������������ارات األب�����ات�����ي 
وك�����������ث�����������اف�����������ة ال�����������������ن�����������������ران وزح��������������وف��������������ات 
ال�������������رص�������������اص امل�������ن�������ط�������ل�������ق ن���������ح���������وه م����ن 
ك�������ل ج�������ان�������ب، وت������ل������ك ه�������ي روح�����ي�����ة 
اق��ت��ب��س��ه��ا م���ن ن��ب��ي��ن��ا م��ح��م��د )ص��ىل 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل������ه وس����ل����م( وم�����ن آل 
ب���ي���ت���ه، وب����ال����ق����رآن ت����رج����م م��ع��ان��ي��ه��ا 

ويف امليدان طبق نظرتها. 
فالسام عليك أيها الشهيد يوم 

ول���������دت وي���������وم اس����ت����ش����ه����دت وي������وم 
يقوم األشهاد.

عشق الشـهادة
وإن  س���أل���وك ع����ن  أس��������د ن��ج��ران 
ق������������ل ل��������ه��������م إن����������������ه "ع�����������������������������اء ال����������دي����������ن" 
ال���ف���ارس ال����ذي رف���ع ش��ع��ار نموت 
ويبقى ال��وط��ن.. وإن سأل�وك عن 
الق�ناص الذي ان�تزع أرواح الخ�ونة 
من األع�ماق فقل أن�ه إبن الغ��زايل 
ال������ص��������������������ن������دي������د.. م���������ن أوائ������������������ل ال��������ث��������وار 
األح�رار الذين كان له�م الس�بق يف 
الدفاع وال��ذود عن أرض الكرامة 
وم��ن�����ب��ع ال����ج����ود.. ع��ش��ق ال��ش�����ه��ادة 
عش�قاً قوياً، وب�ذل يف سبي�لها كل 
غ���اٍل ون��ف��ي��س، ول���م يبخل ب��يء 

من العطاء.
سط�ر يف جبال نج�ران وقم�مها 
أروع  وأودي�����������������ت�����������������ه�����������������ا  وس������������ه������������ول������������ه������������ا 
البط�والت  واملاح�م التي تست�حق 
ال�������ت�������دوي�������ن يف ك�����ت�����ب ال��������ت��������اري��������خ  يك 

تروى لألجيال القادم�ة. 
إذا دخلت نج�ران س��ت��درك أنها 
ت��ح��ت�����ض��ن روح����ه ال��ط��اه��رة وت��ت��زي��ن 
ب���أس�������م���ه وت���س�������م���و ب�����ذك�����ره وت���ش���ع���ر 

بالفرح كلما مر طيفه.
أزاح عن�ها األل��م وكس�ر عنجه�ية 
ال����ظ����ال����م ال�������ذي ك������ان ي����رب����ص ب���ه���ا، 
ح���������ت���������ى ص����������������������ارت ال�������ب�������ه���������������ج�������ة ت�����ل�����م�����ع 
يف س������م������ائ������ه������ا، وت�����ف�����������ت�����ح ال���������زه���������ر يف 
حقولها، يف��وح بعطره الزايك، ال 
ينقطع ذك��ره، أينما وليت وجهك 
تشعر بوجود طيفه يزور األمكنة 

ويزرع فيها الحياة واألمل.. 
ك����ان ي��س��ت��ف��ت��ح ي���وم���ه ب���ق���ول ال��ل��ه 
تعاىل:) وما رميت إذ رم�يت ولكن  

الله رمى(.. 
ه��ن��ي��ئ��ا ل���ه ال���ش���ه���ادة وس����ام ال��ل��ه 
عىل روحه  الطاهرة وعىل جميع 
ش���������ه���������دائ���������ن���������ا  األب����������������ط����������������ال، وألن��������ه��������م 
السابقون والفائزون والصادقون 
واملخلصون فصاروا هم الشهداء.

مــــــعــــــاين اإليــــــــمــــــــان والــــــــصــــــــدق واإلخــــــــــــــــالص والــــــبــــــذل 
والــــعــــطــــاء والـــتـــضـــحـــيـــة واالقـــــــــــــدام.. كـــلـــهـــا تـــجـــلـــت يف 
سفر ومآثر شهدائنا األبرار، فهم من أكدوا البيعة 
بأنفسهم وأموالهم وهم يواجهون العدوان الغاشم 
" فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به" صدق الله العظيم 

.
إن الـــحـــديـــث عــــن الـــشـــهـــداء الـــعـــظـــمـــاء، يـــدعـــونـــا ألن نــســرد 
مواقف جليلة نستلهم من صناعها العزة والكرامة، والتأييد 
االلهي ألوليائه املؤمنني .. وعىل صفحات الجهاد والعطاء، 
هناك شهداء ارتقوا يف سبيل الله تتزين لهم السماء كل 

ليلة لتعانق أرواحهم الطاهرة.

أســـــــــــــد جنـــــــران  ..  الشــــــهيد عــالء   الــــدين الغــــــزالي
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الهوية اإلميانية حصن املجتمع

في رحاب الشهادة وطيف األبرار

  الهوية اإليمانية هي حصن أي مجتمع من أي 
غزو فكري ودرع منيع يمكن املجتمع من الصمود 
يف وجـــــه الـــــعـــــدوان وأدواتـــــــــه الـــتـــي تــــحــــاول جــــاهــــدة يف 
اخـــراق املجتمع اليمني عــر الــحــرب الناعمة والتي 
تستهدف قيم وسلوك مجتمعنا اليمني الذي أكدت 
الـــشـــواهـــد الــتــاريــخــيــة أن الــشــعــب الــيــمــنــي لـــه تــاريــخ 
وحـــضـــارة وهــويــة إيــمــانــيــة راســخــة ولـــه ســجــل حافل 

باالنتصارات ورفض التبعية واالرتهان..

العدوان يعتمد يف مخططاته لهدم الهوية اإليمانية 
عىل أساليب الحرب الناعمة الفكرية واإلعامية ونشر 
الثقافات املغلوطة واالفكار الضالة واملنحرفة التي تؤدي 
اىل ه����دم ال��ق��ي��م وامل����ب����ادئ اإلس���ام���ي���ة ال��ص��ح��ي��ح��ة، وم��ن 
ه��ن��ا ن��س��ت��ط��ي��ع ال���ق���ول: إن األم����ة ل���ن ي��ح��ف��ظ وج���وده���ا إال 
صدق االنتماء للهوية اإليمانية وفق منهاج إيماين وال 
سيما يف عصر العوملة وم��ا يشهده العالم من تقنيات 
حديثة ووسائل التواصل االجتماعي واالنرنت واإلعام 

والقنوات الفضائية..

وم����ن����ذ ع����ق����ود م���ض���ت ون����ح����ن يف م���واج���ه���ة م���ب���اش���رة م��ع 
أدوات وأس����ال����ي����ب ال����ح����رب ال���ن���اع���م���ة ب���اع���ت���ب���ار أن ج��م��ي��ع 
الحروب األخرى امليدانية تعد من األشياء الصعبة أمام 
الرغبة العدوانية الرامية اىل تدمر اإلسام واملسلمن 
ول���ك���ن ال��ت��ح��ص��ن ال��دي��ن��ي وت��رس��ي��خ ال��ه��وي��ة اإلي��م��ان��ي��ة يف 
امل��ج��ت��م��ع ي��ع��د ذل����ك ال�����درع ال���واق���ي م���ن ال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة 

وكل أساليبها املدمرة.

   يعجز القلم واللسان ان يكتب او يتحدث عن مناسبة 
ناس تميزوا عنا واصطفاهم الله عنده من بيننا، ليكونوا 

ُ
أل

يف جـــــــــــــواره احـــــــيـــــــاء ُيـــــــــرزقـــــــــون !!!،  واجـــــتـــــبـــــاهـــــم الــــــلــــــه مـــــــن بـــيـــنـــنـــا 
ليمنحهم حياة الخلود ونعيمه فرحني مستبشرين. 

من أين ابدأ و اتحدث ... عن رجال وليس أي رجال، 
وان��������م��������ا  رج�����������ال ال������ل������ه وج�����ن�����دال�����ل�����ه وان���������ص���������اره يف م����واج����ه����ة 
الطاغوت وبغيه واجرامة وعدوانه عىل يمن اإليمان .

ع�������ن رج�����������ال ق�������دم�������وا ان������ص������ع وأج�����������ل ص�����������ورة م�������ن ال�����ب�����ذل 
وال��ع��ط��اء وع��ظ��ي��م ال��ص��رب وال��ع��ن��اء يف ال��ق��ت��ال وم��ح��اري��ب 
الجهاد وميادين الشهادة يف سبيل الله ، فاستحقوا ان 
ينتقلوا وان يرتقوا اىل مرتبة الشهادة ، فكانوا الشهداء 
األب��رار و املصطفن األخيار مع الذين انعم الله عليهم 
م��ن النبين وال��ص��دي��ق��ن وال��ش��ه��داء وال��ص��ال��ح��ن، لهم 
منا ازىك السام، مع كّل قطرة دم اروت و سقت تراب 
ه���ذا ال���وط���ن، وارت���ف���ع���وا وارت���ق���وا ع��ظ��م��اء ش��ام��خ��ن عند 

ملك كريم مقتدر. 

ك�����م�����ا ال ي����س����ع����ن����ا ان ن����ب����ع����ث ع����ظ����ي����م األج�������������ال وال�������وف�������اء 
وال��ت��ق��دي��ر ل��ك��ّل ام وأب وزوج�����ة واب����ن واب���ن���ة واخ واخ���ت 
واس���رة ك��ل شهيد ، فعندما ك��س��روا ق��ي��ود ال��خ��وف من 
امل���وت وح��ب ال��دن��ي��ا ب��دف��ع ابنائهم ورج��ال��ه��م وازواج��ه��م 
واب��ائ��ه��م اىل م��ي��ادي��ن ال��ق��ت��ال وم��ح��اور ال��ك��رام��ة ، ورغ��ب��وا 
بقرابينهم اىل الله واىل ماعند الله والتجارة مع الله ، 
فتاجر الشهداء مع الله خر تجارة ، فنعم البيع ونعم 

الشاري الله.

ش���ه���داؤن���ا ص��ن��ع��وا م��ع��ج��زة ال��ع��ص��ر اس����ط����ورة ال���زم���ان، 
باستبسالهم وشجاعتهن وتضحياتهم البطولية التي 
أبهرت واذهلت كل العالم، وهم يمرغوا انوف املعتدين 

الظاملن يف وحل الهزيمة والفشل والخسران املبن .

 ق���دم���وا أن��ص��ع ص����ورة ل��ل��ج��ه��اد وه����م  ي��واج��ه��ون ش���رور 
واجرام وبغي وعدوان دول تحالف العدوان وطواغيت 

األرض املستكربين .

ش��ه��داؤن��ا رس��م��وا اع��ظ��م م��ش��اه��د األق�����دام و ال��ب��ط��والت 
يف ك����ل امل����ي����ادي����ن وال����ج����ب����ه����ات، اب�����ه�����روا ك����ل ال���ع���ال���م وه���م 
يتسابقوا اىل الشهادة،  فكانوا الشاهد الحي لأليمان 
الصادق مع الله وصدق وعود الله ، ليقدموا شهادة 
الحق و يكونوا شهود صدٍق مع الله سبحانه وتعاىل، 
م������وا ح���ي���ات���ه���م وق�����دم�����وا اغ������ىل م����ا ي��م��ت��ل��ك��ون��ه ) ال���ح���ي���اة  ق������َدّ
كل الحياة(، بكل ما للحياة من معنى ، قدموها لله 
سبحانه وتعاىل، يف سبيله ونصرًة للمستضعفن من 

عباده من بغي البغاة املجرمن . 

 ن���ب���ع���ث أّج����������ّل ال�����س�����ام م����ن����ا ل����ك����ل ش���ه���ي���د ، ول�����ك�����ل أس����ر 
وع��وائ��ل ال��ش��ه��داء ، لكل أب شهيد، لكل أٍم لشهيد، 
لكل بنٍت لشهيد، لكل زوجٍة لشهيد، لكل ابٍن لشهيد، 
ل��ك��ل ق���ري���ٍب ل��ش��ه��ي��د، ل��ل��ج��م��ي��ع م��ن��ا س���ام ال��ل��ه ورح��م��ت��ه 

وبركاته .

ق�������ام أط�����ف�����ال م�����ن م�����درس�����ة ال���ش���ف���اف���ي���ة 
ب���زي���ارة ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ملكافحة 
ال�����ف�����س�����اد ك��������ان يف اس����ت����ق����ب����ال����ه����م األس�����ت�����اذ 
أح�������م�������د ع�������اط�������ف األم�������������ن ال��������ع��������ام ل���ل���ه���ي���ئ���ة 
واألس���ت���اذ م��ح��م��د ال��ق��ان��ص رئ��ي��س دائ���رة 
ال������ذم������ة امل����ال����ي����ة واألس��������ت��������اذة آزال ه���اش���م 
رئيس دائ��رة املنع والوقاية من الفساد 
واألس���ت���اذ ش��م��س��ان ال��ع��ق��اري م��دي��ر ع��ام 
ال��ب��اغ��ات وال���ش���ك���اوى، ال��ذي��ن ب��دوره��م 
ع���������رف���������وا األط����������ف����������ال ع���������ن دور ال�����ه�����ي�����ئ�����ة يف 
م���ك���اف���ح���ة ال����ف����س����اد واإلدارات ال���ت���اب���ع���ة 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة وآل���ي���ة ع��م��ل��ه��ا ك��م��ا ق���ام���وا بعمل 

ج�����ول�����ة ح��������ول م����ك����ات����ب وإدارات ال���ه���ي���ئ���ة 
ل�����إط�����اع ع�����ىل آل����ي����ة وط�������رق س�����ر ال��ع��م��ل 

فيها. 
وق��دم األط��ف��ال رسالة لرئيس الهيئة 
ط���ال���ب���وا ف��ي��ه��ا ب��ت��ك��ث��ي��ف ال���ج���ه���ود ل��ك��ش��ف 
ق�����ض�����اي�����ا ال������ف������س������اد ال������ت������ي ت����ن����ت����ه����ك ح����ق����وق 
الطفل التعليمية والصحية، والكشف 
ع����ن م��ن��ت��ه��ي ح����ق����وق ال���ط���ف���ل يف م��ج��ال 
ال���ف���س���اد وم��ح��اس��ب��ت��ه��م، ووض�����ع ق��ائ��م��ة 
س��������وداء ب���أس���م���ائ���ه���م ك�����ون األط�����ف�����ال ه��م 
الفئة الضعيفة يف املجتمع ويتعرضون 
ل���������������ألذى ب���������ُط���������رق ُم�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة يف ح����ي����ات����ه����م 

وصحتهم وتعليمهم.
ك����������م����������ا ط�����������ال�����������ب�����������وا ب��������ع��������م��������ل ت����������وع����������ي����������ة ع�����رب 
وس����ائ����ل اإلع�������ام ويف ح��ي��ات��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة 
ع����ن ال����ف����س����اد وك���ي���ف���ي���ة م���ح���ارب���ت���ه وع��م��ل 

توعيات يف املدارس.
أدار ال��������ن��������ق��������اش م����������ع ال������ه������ي������ئ������ة م����ن����س����ق 
م���درس���ة ال��ش��ف��اف��ي��ة أح���م���د س���ام���ي ف��اي��ع 

وطفل وطفلة من أعضاء املدرسة.
ع������ل������م������اً أن م���������درس���������ة ال�����ش�����ف�����اف�����ي�����ة أح������د 
أن������ش������ط������ة امل����������درس����������ة ال������دي������م������ق������راط������ي������ة م���ع 
األطفال التي ُتسهم يف حماية الحقوق 

املدنية للمجتمع.

نكل بالعدوان ومرتزقتهم وصال وجال حتى فاز بالشهادة

            بث الشهيد الرعب وزرع اخلوف
 في جنود اململكة حتى ظنوا قناصته 

سحرًا يصيب اجلماجم ويسحق القلوب

           سطـر في جبال جنـران وقمـمها وسهولها 
وأوديتها أروع البطـوالت  واملالحـم 

             أنا للجبهات 
ومكاني اجلبهات 

ولن ابقى هنا.. 
قالها رافضًا البقاء 

بعيدًا عن اجلبهات 

قراءة : عبدالحميد الحجازي

يحتفل العالم يف العاشر من ديسمرب باليوم العاملي لحقوق 
اإلنسان وتقام فيه الفعاليات املختلفة التي تجسد أهمية هذا 

التاريخ يف صيانة حقوق اإلنسان.
وق�����������ال األس��������ت��������اذ ج������م������ال ع�����ب�����دال�����ل�����ه ال�����ش�����ام�����ي رئ������ي������س ال����ح����رك����ة 
العاملية للدفاع عن األطفال: يذكرنا  هذا التاريخ من كل عام 
ب��االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ت��ح��دث ل��إن��س��ان ال��ي��م��ن��ي وخ���اص���ة األط��ف��ال 
نتيجة ما يتعرض له اليمن أرضا وإنساناً من انتهاكات بسبب 
ال����ح����رب وال����ح����ص����ار ف����خ����ال ث����م����ان س����ن����وات م����ن ال�����ح�����روب ُح�������رم 
األط���ف���ال م���ن أب��س��ط ح��ق��وق��ه��م وي��ت��ع��رض��ون ل��ل��ق��ت��ل وال��ت��ش��ري��د 
وس������وء ال���ت���غ���ذي���ة وح���رم���ان���ه���م م����ن ال���ت���ع���ل���ي���م.. وأض�������اف األس���ت���اذ 
جمال الشامي بحسب تقارير األمم املتحدة فإن الفرة املاضية 
جعلت من اليمن أسوء أزمة إنسانية ولكن تمت االنتهاكات 
عىل مرمى ومسمع األمم املتحدة التي تحتفل بهذا اليوم الذي 

يذكر الشعوب بما مر يف حياتهم من انتهاكات.. وأكد األستاذ 
جمال الشامي أن صمت املنظمات األممية عىل ما يرتكب يف 
اليمن من إجرام وينفي ما تروج له من ادعاءات بالدفاع عن 
أبسط حقوق لإنسان، الفتاً إىل أن أكر من 7 ماين طالب 

يمني حرموا من التعليم بسبب الحرب والحصار.
وذّكر الشامي بأن الكارثة اإلنسانية واالنتهاكات، أثرت عىل 
امل��راف��ق الصحية والتغذية واإلس��ك��ان اآلم���ن ومختلف امل��راف��ق 
ال��ح��ي��وي��ة، م��ن ب��ن 24.1 م��ل��ي��ون ال��ذي��ن ي��ح��ت��اج��ون للحماية 
أو املساعدة اإلنسانية، 18.2 مليون من النساء واألطفال، 
م���ن���وه���اً إىل أن�����ه يف ج��م��ي��ع ح������االت ال���ه���ج���م���ات ال���ت���ي اس��ت��ه��دف��ت 
امل��دن��ي��ن ك���ان األط���ف���ال وال��ن��س��اء م���ن ب���ن ال��ض��ح��اي��ا، وق���د أدت 
إىل قتلهم وتشويههم بشكل أسايس نتيجة الغارات الجوية 

لتحالف العدوان.

أطفال مدرسة الشفافية يزورون  الهيئة الوطنية  ملكافحة الفساد

الشامي: الصمت األممي على ما يرتكب في اليمن من إجرام 
يتنافى مع  االدعاءات بالدفاع عن حقوق لإلنسان

بالتزامن مع اليوم العاملي لحقوق اإلنسان 10 ديسمرب

نظم فرسان التنمية - إدارة املبادرات ومؤسسة بنيان 
التنموية وشركاؤها التنمويون فعالية لتكريم القيادات 
التنموية "الرسمية واملجتمعية" بمناسبة اليوم العاملي 
ل����ل����ت����ط����وع.. ويف ال���ف���ع���ال���ي���ة أك������د ع���ض���و امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس 
األعىل محمد صالح النعيمي عىل أهمية العمل الطوعي 
واملشاركة املجتمعية يف إحداث تنمية شاملة ومستدامة 
يف م��خ��ت��ل��ف امل����ج����االت وت���ع���زي���ز ع���وام���ل ال���ص���م���ود للشعب 

اليمني العظيم.
وأش�������ار إىل أن ال���ع���م���ل امل���ب���ن���ي ع����ىل ال���ت���ط���وع ه����و ال���رك���ي���زة 
األساسية إلحداث التحوالت العظيمة يف مسار التنمية 
والبناء.. مؤكدا عىل ضرورة االهتمام باإلنسان باعتباره 
ه�������دف ال���ت���ن���م���ي���ة ووس���ي���ل���ت���ه���ا وغ����اي����ت����ه����ا وص�����ان�����ع ال����ت����ح����والت 
التاريخية ال��ك��ربى.. ول��ف��ت النعيمي إىل أهمية امل��ب��ادرات 
ال���ش���ب���اب���ي���ة وامل�����ش�����ارك�����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف إح���������داث ال���ت���ح���والت 
وتحقيق األه��داف التنموية وص��وال إىل االكتفاء ال��ذايت.. 
مؤكدا عىل الدور الهام لفرسان التنمية بمختلف املناطق 
وامل��ح��اف��ظ��ات يف تحفيز املجتمع وت��ح��ري��ك عجلة التنمية 
وص��وال لتحقيق االكتفاء وبناء الدولة اليمنية الحديثة 
امل������ت������ح������ررة م������ن ال�������وص�������اي�������ة.. ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة ال�����ت�����ي ح���ض���ره���ا 
ن����ائ����ب رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����ن�����واب ع���ب���دال���رح���م���ن ال���ج���م���اع���ي، 
ون���ائ���ب رئ��ي��س ال�������وزراء ل��ل��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة وزي����ر امل��ال��ي��ة 
الدكتور رشيد أبو لحوم، ومحافظ صنعاء عبدالباسط 
ال��ه��ادي، وع��دد من املسؤولن وأع��ض��اء مجليس النواب 
وال��ش��ورى، أكد املدير التنفيذي ملؤسسة بنيان التنموية 
املهندس محمد املداين عىل أهمية االحتفاء بيوم التطوع 
وت���ك���ري���م ف����رس����ان ال��ت��ن��م��ي��ة ب��م��خ��ت��ل��ف ت��خ��ص��ص��ات��ه��م وع����دد 
م�����ن ال�����ق�����ي�����ادات ال���ت���ن���م���وي���ة ال���رس���م���ي���ة وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة ت���ق���دي���را 
ل��ج��ه��وده��م وم��س��اه��م��ات��ه��م يف ت��ح��ف��ي��ز امل��ت��ط��وع��ن وإس��ن��اد 
امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت���ذل���ي���ل ال��ص��ع��وب��ات ال���ت���ي واج��ه��ت 
الفرسان خال تنفيذ املشاريع.. وأشار إىل أن فكرة فرسان 
ال��ت��ن��م��ي��ة ب������دأت خ���ل���ف ج��ب��ه��ة ح�����رض وم����ي����دي يف م��ن��ت��ص��ف 
العام 2016م بهدف بناء شباب يحملون روح اإلحسان 
يف امل��ج��ال ال��ت��ن��م��وي م��ن أج���ل م��واج��ه��ة م��ا أف����رزه ال��ح��ص��ار 
وال��ع��دوان من تداعيات عىل الوضع االقتصادي يف ظل 
إغ��ف��ال مجتمعي للموارد البشرية واالقتصادية إضافة 

إىل تحصن املنطقة من االخراقات األمنية عرب منظمات 
العدوان املتسرة تحت عناوين التنمية اإلنسانية..  وأكد 
امل���داين ع��ىل ال���دور ال��ه��ام للقيادات املجتمعية والرسمية 
من م��دراء مديريات ومحافظن إلط��اق ونجاح برنامج 
فرسان التنمية.. مبينا أن عدد فرسان التنمية والرائدات 
وص����ل م��ن��ذ أرب���ع���ة أع������وام وح���ت���ى ال���ي���وم إىل أك����ر م���ن 16 
أل�������ف ف��������ارس ورائ�����������دة ي���م���ث���ل���ون 15م����ح����اف����ظ����ة وم�������ا ي����ق����ارب 
200 م����دي����ري����ة ج�������زء م���ن���ه���م م�����ن ال���������������وزارات وامل����ؤس����س����ات 
والهيئات الرسمية والذين تم تدريبهم جميعا بتمويل 
حكومي ومجتمعي.. وأوضح أن فرسان التنمية أنجزوا 
خ����ال ال��ع��ام��ن امل��اض��ي��ن م���ا ي���ق���ارب س��ب��ع��ة آالف و561 
م�����ب�����ادرة يف م��خ��ت��ل��ف امل�����ج�����االت ب��ت��ك��ل��ف��ة ت����ق����ارب 19م���ل���ي���ار 
ري����ال، س��اه��م ف��ي��ه��ا امل��ج��ت��م��ع ب��ق��راب��ة 92 ب��امل��ائ��ة، وبلغت 
املساهمة الحكومية ثمانية باملائة.. وتطرق املدير التنفيذي 
ملؤسسة بنيان إىل األه��داف السامية للعمل الطوعي يف 
مختلف م��ج��االت ال��ح��ي��اة.. م��ؤك��دا أن املتطوعن شعروا 
ب���م���س���ؤول���ي���ت���ه���م ال����دي����ن����ي����ة وال����وط����ن����ي����ة ت�����ج�����اه م��ج��ت��م��ع��ات��ه��م 
ووطنهم، فانطلقوا إىل امليدان بإيمان مطلق برسالتهم 
السامية.. وأك��د بأن الشعب اليمني توج أروع التجارب 
يف ال��ت��ط��وع وال��ع��م��ل يف إط���ار م���ب���ادرات مجتمعية ت��م من 

خالها تحقيق نجاحات باهرة يف مختلف املجاالت.
وتطرق إىل ما حققه املتطوعون من نجاحات منذ بداية 
العدوان حيث تمكنوا من تحويل التحديات والصعوبات 
إىل فرص للبناء واإلنتاج.. مؤكدا اهتمام مؤسسة بنيان 
برفع قدرات وتمكن وتأهيل شباب املبادرات املجتمعية 
إي����م����ان����ا م���ن���ه���ا ب���أه���م���ي���ة دور امل�������ب�������ادرات يف خ����دم����ة امل��ج��ت��م��ع 
ومساهمتها يف عملية ال��ب��ن��اء والتنمية وتحقيق أه��داف 
ال���ث���ورة ال���زراع���ي���ة وص�����وال إىل االك���ت���ف���اء ال������ذايت يف مختلف 

املجاالت.
ويف خ�����ت�����ام ال����ف����ع����ال����ي����ة ال�����ت�����ي ت���خ���ل���ل���ت���ه���ا ف������ق������رات ش���ع���ري���ة 
وف��اش��ات معربة ع��ن أهمية العمل الطوعي وامل��ب��ادرات 
امل����ج����ت����م����ع����ي����ة، ت������م ت����ك����ري����م ع��������دد م������ن ال������ق������ي������ادات ال���ت���ن���م���وي���ة 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب�������دروع ف����رس����ان ال��ت��ن��م��ي��ة ت��ق��دي��را 
ل��ج��ه��وده��م يف ال��ت��ع��اون وامل��س��ان��دة ل��ل��ف��رس��ان واملتطوعن 

واملبادرات املجتمعية.

)بنيان وفرسان التنمية (   يكرمون القيادات التنموية.. مبناسبة اليوم العاملي للتطوع



- بداية نود الحديث عن أهم التطورات امليدانية 
ع����ى ال���س���اح���ة يف م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز خ���اص���ة م����ن ق��ب��ل 

العدو ومرتزقته ؟ 
- محافظة تعز من الساحات الرئيسية للمواجهة مع تحالف 
العدوان السعودي الصهيوامرييك ومرتزقته منذ ما يقارب 
ث��م��ان س��ن��وات وت��ت��ق��اس��م م��ع ال��ش��ع��ب ال��ع��زي��ز ص��ن��وف امل��ع��ان��اة 
جراء الحصار والعدوان الغاشم عىل بلدنا الذي أثر عىل كافة 
مناحي الحياة ومنها البنية التحتية التي تعرضت للقصف 
والدمار بفعل غ��ارات العدوان الجوية واألعمال التخريبية 

ملرتزقته 
ويف اآلون���ة األخ���رة ظ��ه��رت إىل العلن ال��خ��اف��ات ب��ن ق��ي��ادات 
مرتزقة العدوان وما عودة سلطان الربكاين إىل مسقط رأسه 
ب���م���دي���ري���ة ال���ح���ج���ري���ة وم���ه���اج���م���ت���ه مل�����ا ي���س���م���ى ب���رئ���ي���س امل��ج��ل��س 
الرئايس )العليمي( إال واحدة من مؤشرات التصدع املستمر 
بن كيان مرتزقة العدو التي تزايدت خافاتهم وظهرت إىل 
ال��ع��ل��ن ل��ع��دم وج����ود ق��ض��ي��ة ي���داف���ع���ون م���ن أج��ل��ه��ا إض���اف���ة إىل 
الرفض الشعبي بمحافظة تعز ملشاريع العدوان ومرتزقته 
التي تهدف اىل توطن املحتل يف أهم املواقع االسرتاتيجية يف 
محافظة تعز مثل املخا وج��زي��رة ميون  بهدف التحكم  عىل 

مضيف باب املندب .
وم���ن ج��ان��ب آخ���ر يسعى ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه لفصل 
م���دي���ري���ات ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي وإخ��ض��اع��ه��ا ل��س��ي��ط��رت��ه ب��واس��ط��ة 
املليشيات التي يقودها  طارق عفاش يف تلك املناطق خاصة 
بعد فشل مخططاتهم ال��ق��ذرة ع��ىل م��دى ث��م��ان س��ن��وات من 
ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار وف��ش��ل��ه��م ال��ع��س��ك��ري يف  ال��س��ي��ط��رة عىل 
اليمن الحر العزيز املستقل منذ قيام ثورة ال�21 من سبتمرب.

-  ب�����رأي�����ك ه�����ل ت����ح����رك����ات ق�����ي�����ادة امل����رت����زق����ة وت��ج��م��ي��ع 
م���ل���ي���ش���ي���ات���ه���م يف م����دي����ن����ة امل�����خ�����ا س���ي���ح���ق���ق ل����ه����م م��ا 

عجزوا عنه خالل ما يقارب ثمان سنوات ؟
-  ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه رم������وا ب���ك���ل ث��ق��ل��ه��م يف م���ح���اول���ة م��ن��ه��م 
ل��ل��س��ي��ط��رة ع���ىل م��دي��ن��ة ت��ع��ز واه����م امل���واق���ع االس��رتات��ي��ج��ي��ة فيها 
منذ بداية العدوان مطلع العام 2015م نظرا ألهمية املوقع 
االس��رتات��ي��ج��ي لتعز امل��ط��ل ع��ىل ب���اب امل��ن��دب املتحكم ع��ىل أه��م 
طرق املاحة الدولية إىل جانب  توسط تعز ملحافظات اليمن 
شماله وجنوبه , ولكن بفضل الله وتاحم أح��رار محافظة 
تعز اىل جانب أبناء الجيش واللجان الشعبية فشلت تلك 
املخططات وتلقى العدوان ومرتزقته هزائم كبرة يف مختلف 
جبهات املواجهة ولن يستطيع العدوان ومرتزقته أن يحققوا 
أهدافهم مهما عملوا فالجميع يقفون اليوم يف صف واحد 
ضد مشاريع العدوان يف التوسع واالحتال ولن يفلحوا ابدا 

امام صمود وق��درات القوات املسلحة املسنودة بأحرار ابناء 
تعز الشرفاء . 

وع���ي ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة االه��ت��م��ام بمحافظة تعز 
يف ك���اف���ة امل����ج����االت ب��م��ا ي��ت��ن��اس��ب وح���ج���م االس���ت���ه���داف يف ه��ذه 

املرحلة املفصلية 
- ي����س����ع����ى ال����������ع����������دوان وم������رت������زق������ت������ه اىل ال���ت���خ���ط���ي���ط 
ل����ل����ت����وس����ع وال�����س�����ي�����ط�����رة ع������ى م����ن����اط����ق ه������ام������ة  م��ن��ه��ا 
مديريات تعز الغربية والجنوبية  .. كيف تنظر 

إىل ذلك وما هي األهداف  من وراء ذلك  ؟ 
ح����ق����ي����ق����ة ت�����ح�����ال�����ف ال���������ع���������دوان ب������ق������ي������ادة أم������ري������ك������ا وك�������ي�������ان ال�����ع�����دو 
الصهيوين ك��ان وم��ا ي��زال يضع محافظة تعز محط أطماعه 
ويعزز من تواجده يف املناطق املحتلة منها للسيطرة عليها , 
ويضعها ع��ىل رأس ق��ائ��م��ة  أول��وي��ات��ه , وذل���ك ن��ظ��را مل��وق��ع تعز 
الجغرايف الهام , وه��ذا ما جعل تحالف ال��ع��دوان ومرتزقته 
ي��ح��اول��ون إي��ج��اد م��وط��ئ ق���دم ل��ه��م يف م��دي��ري��ات ت��ع��ز الغربية 
ع������رب أدوات��������������ه, وت�����وس�����ي�����ع ن�����ف�����وذه�����ا إىل م����ن����اط����ق ال����ح����ج����ري����ة ع��ىل 
ح���س���اب أدوات�������ه امل��س��ت��ه��ل��ك��ة م���ن ج��م��اع��ة اإلخ�������وان امل��س��ل��م��ن , 
وإع����ادة ترتيب وت��وزي��ع أدوات����ه القديمة / ال��ج��دي��دة, معتقدا 
بأنها ستحميه وستشكل ل��ه ح��اج��زا أم��ام ال��ق��وات املسلحة , 
خصوصا وأن ال��ع��دو االم��ري��يك أص��ب��ح يعي تماما ب��أن اليمن 
ال���ي���وم أص���ب���ح اك����ر ق����وة , وأن أي ع������دوان م��ب��اش��ر م��ن��ه أو عرب 

أدواته ممثلة بالسعودية واإلمارات , سيكون ثمنه باهضا.
وما يحصل اليوم يف املحافظات املحتلة ما هو إال إعادة تدوير 
امل��ح��ت��ل االم���ري���يك ألدوات�����ه م��ن ال��ع��م��اء وامل��رت��زق��ة , وم���ن أعيد 
ت���دوي���ره���م م����ؤخ����راً م���ن ق���ي���ادة امل���رت���زق���ة ف��ي��م��ا ي��س��م��ى ب��امل��ج��ل��س 
الرئايس وحكومة االرتزاق بعضهم محسوبن عىل محافظة 
ت��ع��ز أم��ث��ال ال��ع��ل��ي��م��ي وم��ع��ن ع��ب��د امل��ل��ك وال���ربك���اين وغ��ره��م , 
وأع���ت���ق���د إن أق��������دام ال�����ع�����دوان ل����وض����ع م���ث���ل ه�������ؤالء امل����رت����زق����ة يف 
ص������دارة امل��ش��ه��د ي���ه���دف إىل خ��ل��ط األوراق وت���م���ري���ر م��خ��ط��ط��ات��ه 
ع������ربه������م وخ�������اص�������ة يف م����ح����اف����ظ����ة ت�����ع�����ز ال�����ج�����غ�����راف�����ي�����ا واإلن�������س�������ان 
وإخضاعها للمخطط االمرييك الصهيوين وأدواته يف املنطقة .
-  م���اذا ع��ن ال��وض��ع األم��ن��ي يف امل��ن��اط��ق ال��ح��رة من 
املحافظة مقارنة باملناطق الواقعة تحت سيطرة 

املرتزقة ؟ 
ب��ف��ض��ل ال��ل��ه وب��ف��ض��ل ال���وع���ي ال��ش��ع��ب��ي وال��ي��ق��ظ��ة األم��ن��ي��ة ف��إن 
امل��دي��ري��ات ال��ح��رة يف ش���رق وش��م��ال م��دي��ن��ة ت��ع��ز م��ن املحافظة 
التي تقع تحت إدارة الدولة ممثلة باملجلس السيايس األعىل 
تنعم باألمن واالستقرار واالهتمام بمستوى تقديم الخدمات 

العامة للمواطنن والتنمية  التي تشهد تحركا جيدا . 
أم�����ا يف امل���ن���اط���ق ال���خ���اض���ع���ة ل��س��ي��ط��رة امل����وال����ن ل��ت��ح��ال��ف ال���غ���زو 

والعدوان يف غرب وجنوب مدينة تعز واملديريات "املحتلة" 
يف الساحل الغربي والحجرية تشهد إنفاتا أمنيا غر مسبوق 
وص��������راع امل���ج���ام���ي���ع امل���س���ل���ح���ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا واغ����ت����ي����االت وت��ص��ف��ي��ة 
حسابات ونهب للمال العام والخاص , وواقع الحال يف هذه 
املناطق يتحدث عن نفسه ويعكس قبح مشروع الغزاة الذي 

يستهدف اليمن ومنها تعز . 
- ك����ي����ف ت����ن����ظ����ر إىل امل������وق������ف ال����ش����ع����ب����ي ألب������ن������اء ت��ع��ز 
امل��س��ان��د ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة يف ال���دف���اع ع���ن ال��وط��ن 

بشكل عام وتعز بشكل خاص ؟
امل���وق���ف ال��ش��ع��ب��ي ألب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز األح�������رار ي��ع��ي حقيقة 
امل��ع��رك��ة امل��ق��دس��ة م��ع��رك��ة ال��ت��ح��رر واالس���ت���ق���ال ال��وط��ن��ي ال��ت��ي 
يخوضها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة تحالف 
الغزو والعدوان وأذنابهم , والغالبية من أبناء تعز مساندين 
ل���ل���ج���ي���ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة وم�����ش�����ارك�����ن يف ك����اف����ة ج���ب���ه���ات 
املواجهة فمنهم الشهيد والجريح الذين سطروا واليزالون 
م��اح��م بطولية ل��ل��دف��اع ع��ن ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة ودح���ر ال��غ��زاة 
املعتدين ومرتزقتهم, وبفضل الله ثم بفضل تضحيات كل 
الشهداء يعيش الوطن الحر نعمة األمن واالستقرار مقارنة 
بما يعيشه أبناء املناطق املحتلة من أوضاع مأسوية وصلت 
إىل ح��د ال يطاق م��ن املعاناة واالنتهاكات اليومية الجسيمة 
, وم����ا ك���ان���وا ي���م���ارس���ون���ه س����را وب���ال���خ���ف���اء , ب����دا ع��ل��ن��اً ع���ىل م���رأى 
ومسمع من الجميع وعىل وسائل إعام املرتزقة أنفسهم , 
ويعي أبناء تعز إن كل تلك األعمال القذرة هي ضمن مخطط 
وفعل املحتل االمرييك الصهيوين , وذرائعه الزائفة الستمرار 
وت��وس��ي��ع اح��ت��ال��ه وهيمنته , وت��م��ري��ر م��ش��اري��ع��ه الخبيثة عرب  
إث�������ارة ال����ف����وىض وإذك��������اء ال����ص����راع����ات ب����ن أدوات��������ه وم���رت���زق���ت���ه يف 
املناطق املحتلة , وهو ما يضع أبناء تعز وجميع أبناء الشعب 
, أم����ام م��س��ؤول��ي��ة دي��ن��ي��ة ووط��ن��ي��ة وت��اري��خ��ي��ة  ك��ب��رة ت��ت��م��ث��ل يف 
التصدي للعدوان واالحتال ومشاريعه املناطقية والطائفية 
الخبيثة التي يسعى من خالها اىل تفكيك واحتال اليمن .

- ت���������زاي���������دت يف اآلون���������������ة األخ���������������رة أع��������م��������ال ال�����ف�����وىض 
وال�����ن�����ه�����ب وال������ج������رائ������م يف امل�����ن�����اط�����ق ال������واق������ع������ة ت��ح��ت 
س���ي���ط���رة امل����رت����زق����ة ب��ت��ع��ز .. مل������اذا ك����ل ه�����ذه ال���ف���وىض 
برأيك .. وهل لديكم تواصل مع من تم التغرير 
بهم من قبل مرتزقة العدو لطلب عودتهم اىل 

الصف الوطني يف ضوء قرار العفو العام ؟ 
ن����ع����م ه����ن����اك ف�������وىض وم�����ع�����ان�����اة ك����ب����رة ل���ل���م���واط���ن���ن يف م���ن���اط���ق 
سيطرة االحتال واملرتزقة وهذه الفوىض هي حقيقة مشروع 
الغزاة الذي يستهدف اليمن ومنها محافظة تعز , فالواقع 
الذي تعيشه املناطق املحتلة , هو واقع من يتحرك فيه ويملك 

امل��������وارد ال���ب���ش���ري���ة وامل�����ادي�����ة , وي��س��ت��خ��دم��ه��ا يف ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه 
ومخططاته , ال يف مصلحة أب��ن��اء ال��ش��ع��ب يف ت��ل��ك امل��ن��اط��ق , 
وانتشار الفوىض فيها تسبب يف معاناة الكثر وتسبب أيضا 
بنزوح  الكثر منهم  إىل املناطق اآلمنة , مناطق تواجد الدولة 
وال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة بمنطقة ش���رق وش��م��ال مدينة 
تعز وبقية املديريات الحرة باإلضافة إىل ن��زوح أغلب التجار 
بسبب أع��م��ال النهب ال��ت��ي ت��ع��رض��وا لها وم��ا لحق بهم أيضا  
من خسائر جراء املضايقات والجبايات الجائرة التي تفرضها 
تلك املليشيات عليهم  , ونحن قمنا بواجبنا يف استيعابهم 
وتوفر كل ما يلزم لحمايتهم رغم ظروف العدوان والحصار . 
ب��اإلض��اف��ة إىل استقبالنا الكثر م��ن امل��غ��رر بهم م��ن العائدين 
ل����ص����ف ال������وط������ن وف�����ق�����ا ل������ربام������ج وم������وج������ه������ات ال������ق������ي������ادة ال����ث����وري����ة 
وال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة وق�������رار ال���ع���ف���و ال����ع����ام ال������ذي م����ا زال 

سارياً حتى اليوم .
- ون���ح���ن ن��ح��ي��ي ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ش��ه��ي��د .. ما 
ه��ي ال��رام��ج واالن��ش��ط��ة ال��ت��ي ت��م وضعها يف هذا 

الجانب لديكم يف املحافظة ؟ 
التحرك الرسمي والشعبي كبر لاحتفاء بالذكري السنوية 
للشهيد وف���ق ب��رن��ام��ج ع��م��ل اق���رت���ه إدارة ف���رع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
لرعاية اسر للشهداء يليق بتضحيات شهدائنا األبرار الذين 
قدموا أنفسهم يف سبيل الله من أجل حماية املستضعفن 
وب��ف��ض��ل ال��ل��ه ث��م بفضل ت��ض��ح��ي��ات ال��ش��ه��داء  ينعم املجتمع 

باألمن واالستقرار . 
- م���ا ه���و ال������دور ال����واج����ب ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ن��ح��و أس��ر 

الشهداء ورعايتهم ؟
إن ذك��������رى ال���ش���ه���ي���د م���ح���ط���ة م���ه���م���ة ت����رس����خ يف ق���ل���وب���ن���ا ع��ظ��م��ة 
ومكانة شهدائنا األبرار وتدفع بنا نحو امليض يف طريق ومنهج 
ال��ت��ض��ح��ي��ة وال���ع���ط���اء وال����ش����ه����ادة. ف���األم���ة ال���واع���ي���ة وال���ح���اض���رة 
ل���ت���ق���دي���م ال����ش����ه����داء يف س���ب���ي���ل ال�����ل�����ه  ه�����ي األم��������ة امل����ؤه����ل����ة وع���ىل 
م��س��ت��وى امل��س��ؤول��ي��ة مل��واج��ه��ة ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات وج��دي��رة بنصر 
ال��ل��ه سبحانه وت��ع��اىل  , وال��ذك��رى السنوية للشهيد  تدفعنا 
دوماً إىل بذل كل ما بوسعنا من أجل تقديم الخدمات ألسر 
ال���ش���ه���داء ب���ق���در م���ا ن��س��ت��ط��ي��ع مل���س���ان���دة ج���ه���ود ه��ي��ئ��ة ال��ش��ه��داء  
ك��ون رعاية اس��ر الشهداء مسؤولية دينية ووطنية ال تعفي 
أحدا من القيام  بدوره نحو شهدائنا العظماء  والوفاء لهم  
وع��رف��ان��ا بتضحياتهم يف ال��دف��اع ع��ن ال��س��ي��ادة الوطنية وصد 
ودح����ر ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه وب��ف��ض��ل ال��ل��ه وب��ف��ض��ل تضحيات 
الشهداء االبرار نعيش اليوم يف أمن واستقرار وبفضل هذه 
ال��ت��ض��ح��ي��ات ت���أس���س���ت اي���ض���ا م���دام���ي���ك ب���ن���اء امل��س��ت��ق��ب��ل ال���واع���د 
ب��ال��خ��ر وال���ح���ري���ة واالس���ت���ق���ال وت���ح���ري���ر ال����ق����رار ال���وط���ن���ي ال���ذي 

سلب من قبل اعداء اليمن لعقود من الزمن . 
وم��ه��م��ا ق��دم��ن��ا  ألٌس���ر ال��ش��ه��داء  ف��إن��ن��ا ال نستطيع أن ن���رد ول��و 

جزءا يسرا من الجميل لشهدائنا األبرار.
-  ما هي رسالتك ملن وقعوا يف فخ التغرير ملرتزقة 

العدوان  ؟ 
أدع����و ك���ل م���ن وق���ع يف ف���خ ال��ت��غ��ري��ر ل��ل��ع��دو وم��رت��زق��ت��ه  إىل أن 
ي���ع���ودوا إىل رش���ده���م وأن ي��ع��ت��ربوا م��م��ا ح��ص��ل ل��ه��م م���ن قبل 
ال��ع��دوان وأن ي��ع��وا ج��ي��دا أن املحتل عما ق��ري��ب س��رح��ل ولن 
ي���غ���ف���ر ال����ش����ع����ب وال�����ت�����اري�����خ ل����ك����ل م�����ن ك�������ان م���ط���ي���ة ل����ل����ع����دو ع��ىل 
حساب شعبه ووطنه خاصة بعد أن تكشفت الحقائق وزيف 

وتضليل العدوان واملرتزقة . 
ول����دي����ن����ا ق�����ي�����ادة ح���ك���ي���م���ة م���م���ث���ل���ة ب����ق����ائ����د ال������ث������ورة ال����س����ي����د ال���ع���ل���م 
ع����ب����دامل����ل����ك ب��������در ال������دي������ن ال������ح������ويث ي���ح���ف���ظ���ه ال�����ل�����ه ال���������ذي ي���ح���رص 
دوم����ا ع���ىل ل���م وح����دة ال��ص��ف ال��وط��ن��ي وت��ف��وي��ت ال��ف��رص��ة عىل 
أع���داء ال��وط��ن وق��د ح��ذر كثرا م��ن الخاتمة التي سيقع فيها 
ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه وه���و م��ا ي��ح��ص��ل ال��ي��وم ب��ش��ك��ل واض����ح يف 

املناطق املحتلة .
-  ك��ل��م��ة أخ�����رة ت������ودون ق��ول��ه��ا ل���م ن��ت��ط��رق ل��ه��ا يف 

اللقاء ؟ 
أود القول أن احرار تعز كانوا وال يزالون يف طليعة املدافعن 
عن الوطن والشعب بشكل عام  وعن محافظة تعز بشكل 
خ����������اص واس������ت������ط������اع������وا أن ي����خ����ي����ب����وا م�����س�����اع�����ي األع����������������داء يف ت���ع���ز 
وان���ك���س���رت ش���وك���ة امل��ع��ت��دي��ن يف ج��ب��ه��ات ال���ص���م���ود وامل���واج���ه���ة  
للمرابطن الذين قدموا أروع الصور يف التضحية والفداء يف 
مختلف الجبهات بمحافظة تعز وبالتايل ال يمكن بأي حال 
من االحوال أن يقبل أبناء تعز األحرار, أن تتحول مناطقهم 
إىل م��وط��ئ ق����دم ل��ل��م��ح��ت��ل االم���ري���يك واإلس���رائ���ي���ي, أو منطلق 
إلعادة تدوير املرتزقة املرتهنن لتحالف العدوان السعودي 

االمرييك. 
وب����ف����ض����ل ال�����ل�����ه وت�����اح�����م ال����ش����ع����ب وال����ج����ي����ش م����ع����ا يف م���ع���رك���ة 
ال������خ������اص ال�����وط�����ن�����ي م������ن امل����ح����ت����ل وأدوات��������������ه اس����ت����ط����اع����ت ق���وات���ن���ا 
املسلحة أن تفرض م��ع��ادالت جديدة يف ال��ردع وال��رع��ب معا 
ب���ش���ك���ل ج����ع����ل م�����ن ال����ي����م����ن ت���ح���ت���ل رق����م����ا ص���ع���ب���ا ع�����ىل امل���س���ت���وى 
االق��ل��ي��م��ي وال������دويل ول���ذل���ك ف��م��ا ع���ىل امل��ح��ت��ل إال أن ي��ع��ي ه��ذه 
امل��ت��غ��رات وأن يجنح للسلم وي��ن��ف��ذ ال���ش���روط ال��ت��ي وضعتها 
قيادتنا الحكيمة ويف مقدمتها وقف العدوان ورفع الحصار 
وإنهاء االحتال والتهيئة لذلك بصرف مرتبات ملوظفي الدولة 
وفتح امل���وائن وامل��ط��ارات, م��ا ل��م فلدينا م��ن ال��ق��درات وال��ق��وات 
ما يجعل العدو يندم عىل مغامراته غر املحسوبة وإن غدا 

لناظره قريب بإذن الله تعاىل . 
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 بالتزامن مع مناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان الذي 
يصادف ال 10 من ديسمرب، من كل عام، تظل الحقائق 
اليمن  املاثلة عىل األرض وتطورات األحداث والوقائع يف 
تثبت حقيقة استمرار تحالف العدوان األمرييك السعودي 
الجرائم واالنتهاكات اإلنسانية بحق  ارتكاب  اإلمارايت يف 
اإلنسان اليمني، وتثبت يف الوقت ذاته  أن املجتمع الدويل قد 
فشل يف حماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف اليمن، ويف الوقت 
ذاته أصبحت القرارات الحقوقية يف أروقة األُمم املتحدة 
خاضعة لاستقطابات السياسية واملصالح االقتصادية التي 
ساهمت يف تقويض أي جهود ملحاسبة أو مساءلة منتهيك 
حقوق اإلنسان يف اليمن.. املزيد من التفاصيل يف سياق 

التقرير التايل:

خاص- 26 سبتمر 

ع��اد ال���10 من ديسمرب 2022م "ال��ي��وم العاملي لحقوق اإلن��س��ان"  حاما 
معه حقيقة الفشل يف الحماية أو ال��دف��اع عن حقوق اإلن��س��ان اليمني 
وح����ق����ي����ق����ة ال����ف����ش����ل يف إي������ج������اد آل�����ي�����ة دول������ي������ة ووض����������ع ح������د ن�����ه�����ايئ ل���ل���ج���رائ���م 
واالنتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان بحق اإلنسان يف اليمن، وأكر 
من ذلك تحول ساحات املؤسسات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان إىل 
ساحة لعقد الصفقات االقتصادية ، وإنفاذ صفقات بيع األسلحة التي 
تحولت إىل وصمة عار يف جبن الدول الغربية املتشدقة بحقوق اإلنسان 
وع��ىل رأس��ه��ا أمريكا وفرنسا وبريطانيا، دون أي اعتبار لحياة اإلنسان 

اليمني الذي ُيقتل كل يوم بأسلحة تلك الدول".
ويف ال��وق��ت ال���ذي أص��ب��ح ف��ي��ه م��اي��ن اليمنين بحسب األرق����ام ال��دول��ي��ة 

يعيشون تحت خط الفقر بسبب استمرار الحصار وقلة الغذاء وانهيار 
العملة وتضخم الفساد وتفيش خطاب التمييز والعنصرية، بالتزامن 
مع عجز املجتمع ال��دويل عن إيجاد حل أو وض��ع حد الستمرار املعاناة 
اإلنسانية ، أو تثبيت هدنة إنسانية طويلة امل��دى تسمح ب��دخ��ول امل��واد 

الغذائية وإعادة تطبيع الحياة اإلنسانية يف اليمن". 
ويف حن حملت مناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان هذا العام شعار  

"الكرامة والحرية والعدالة" ظل استمرار الحصار وارتكاب االنتهاكات 
والجرائم بحق اإلنسان اليمني هو شعار دول تحالف العدوان.  

ويف ه����ذا ال���س���ي���اق أك�����دت ت���ق���اري���ر ع����دد م���ن امل��ن��ظ��م��ات ال��ح��ق��وق��ي��ة حقيقة 
استمرار نزيف الدم اليمني وسقوط املئات وربما اآلالف من الضحايا منذ 
بداية العام 2022 وُقتل ما يقارب 580 طفا بسبب الحرب العدوانية 
إض��اف��ة إىل سقوط 219 شهيدا و424 جريحا بمخلفات ال��ع��دوان فقط 
حيث بلغ عدد ضحايا مخلفات العدوان من األلغام والقنابل يف شهر 
نوفمرب فقط 49ضحية بينهم 11 شهيدا يف محافظات ويف شهر أكتوبر 
امل���ايض ب��ل��غ ع���دد ال��ش��ه��داء 18 ش��ه��ي��دا و28 م��ص��اب��ا نتيجة لتلك القنابل 
واأللغام يف حن بلغت الحصيلة الكلية للشهداء بمخلفات العدوان 

219 شهيدا و424 جريحا منذ بداية العام الحايل 2022م.
إىل ذل��ك أك��د تقرير ص��ادر ع��ن مركز ع��ن اإلنسانية م��ؤخ��را سقوط أكر 
م��ن 8600 شهيد وج��ري��ح م��ن أط��ف��ال اليمن خ��ال س��ن��وات ال��ع��دوان يف 
جرائم ارتكبها تحالف العدوان األمرييك السعودي منذ مارس 2015.

وخ����ال م��ؤت��م��ر ص��ح��ف��ي إلش���ه���ار ال��ت��ق��ري��ر ال����ذي ي��وث��ق ج���رائ���م وان��ت��ه��اك��ات 
ال��ع��دوان األمرييك السعودي بحق أطفال اليمن، أوض��ح رئيس مركز 
عن اإلنسانية أحمد أبو حمراء أن التقرير يوثق سقوط 8605 أطفال 

بينهم 4017 شهيدا و4588 جريحا خال 8 سنوات من العدوان.
ولفت إىل أن التقرير يوثق حاالت األطفال املصابن بآثار األسلحة املحرمة 
التي استخدمها تحالف العدوان األمرييك السعودي، مبينا أن التقرير 
يحتوي عىل كل ما تمكن فريق الرصد والتحقيق من توثيقه، مؤكدا أن 

الواقع الفعي أكر فداحة.
وأش��ار إىل أن التقرير يحتوي عىل القوانن الدولية واملواثيق اإلنسانية 
التي تكفل حماية املدنين والتي نسفها العدوان األمرييك السعودي يف 
حربه عىل الشعب اليمني، معتربا أن قواعد القانون الدويل واإلنساين 

وحقوق اإلنسان األممية مجرد حرب عىل ورق.
من جهته قال عضو املكتب السيايس ألنصار الله عبدالوهاب املحبيش: 
إن ال��ت��اري��خ ل��م يشهد أب��ش��ع م��ن ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ارتكبها تحالف ال��ع��دوان 

األمرييك السعودي بحق أطفال اليمن.
وشدد عىل أن اليمنين لن ينسوا  قتل أطفالهم ونسائهم لسنوات ولن 
ننىس ث��ائ��رن��ا، م��ش��را إىل أن ك��ل طفل يمني سقط ب��ن��ران ال��غ��زاة يصنع 

أجياال من املقاتلن الثائرين.
ورغ��م استنكار وزارة حقوق اإلنسان يف صنعاء بشدة استمراِر تحالف 
العدوان يف ارتكاب الجرائم واالنتهاكاِت بحق الشعب اليمني وتجديد 
مطالبتها للُمجتمِع ال����دويّل ب��إن��ق��اِذ م��ب��ادئ وح��ق��وِق اإلن��س��ان وال��ق��وان��ن 
لة من استهتار والمباالِة دول الُعدواِن. والقرارات واملُعاهداِت ذاِت الِصّ

وتحذيرها من فقداِن الثقة واملصداقية يف كّل ما يتعلُق بحقوِق اإلنسان 
م��ن ق���راراٍت وُم��ع��اه��داٍت واتفاقياٍت وب��روت��وك��والٍت ج���راَء ع��دم احرتامها 

من قبل تحالِف الُعدوان.
��م��ِت  ودع���وت���ه���ا ل��ل��م��ج��ت��م��َع ال�������دويَلّ واألم������َم امل���ت���ح���دَة إىل ال����ُخ����روج ع���ن ال��َصّ
املُخزي الذي بات يقتل الشعَب اليمني، وإدانة ما تقوم به دول تحالف 
العدواِن من جرائم وانتهاكات كان آخرها عرقلة تمديد الهدنة ورفض 
مطالبات القيادة يف صنعاء بصرف مرتبات املوظفن من عائدات النفط 

والغاز اليمني .
يف امل���ق���اب���ل وع�����ىل ال���ن���ق���ي���ض م����ن ذل�����ك ت���م���ام���ا اع���ت���م���د م����ا ي���س���م���ى "م��ج��ل��س 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" يف ال�7 من أكتوبر املنصرم قرارا با 
تصويت بشأن اليمن ليست له أدوات إنفاذ، إذ ال ينص عىل إنشاء آلية 
مراقبة ومساءلة مستقلة، ومحايدة، وذات مصداقية. وذل��ك يعني 
أن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان اليمني ، بما فيها ما يبدو أنها 

جرائم حرب، ستستمر عىل األرجح با رادع.
ول���م ي��ش��رتط ال���ق���رار ال������وارد ت��ح��ت ال��ب��ن��د 10 إال أن ت��ق��دم م��ف��وض��ي��ة األم���م 
املتحدة لحقوق اإلنسان املساعدة التقنية وبناء القدرات إىل ما يسمى 
حكومة اليمن يف مجال حقوق اإلن��س��ان، وه��و ما ال يرقى إىل مستوى 
مطالبة املجتمع املدين اليمني واملنظمات الحقوقية الدولية بإنشاء آلية 

دولية جديدة للمساءلة يف اليمن.
وب��ال��ت��ايل ف���إن تغييب ال��ق��رار للمتابعة ال��ق��وي��ة وال��ف��ع��ال��ة م��ا ه��و إال دليل 
آخ�����ر ع����ىل م����ح����اوالت األم������م امل���ت���ح���دة ال���ب���ح���ث ع����ن م�������ربرات إف������ات م��م��ل��ك��ة 
العدوان السعودية وأعضاء تحالف العدوان اآلخرين من العقاب با 
رادع وال��ن��ج��اح وال��ت��ه��رب م��ن امل��س��اءل��ة ع��ن ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان يف 
اليمن، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب. وترك املجتمع املدين اليمني 
يف ب��راث��ن ال��واق��ع امل��دم��ر املتمثل يف غ��ي��اب آل��ي��ات امل��س��اءل��ة ب��ش��أن ال��ج��رائ��م 

املرتكبة بحقه.

  أكد وكيل محافظة تعز املهندس طه همام الربيهي أن تحالف 
العدوان ومرتزقته لن يفلحوا يف تحقيق أهدافهم وأطماعهم بالتوسع 
واالحتال يف مناطق ومديريات تعز يف ظل الرفض الشعبي للمحتل 
ووقوف أحرار تعز إىل جانب الجيش واللجان الشعبية ملواجهة تحالف 
العدوان ومرتزقتهم وأوضح الوكيل الربيهي أن مناطق سيطرة املرتزقة 
يف تعز تعيش حالة انفات أمني غر مسبوق وسط تزايد ألعمال النهب 
والجبايات التي تفرضها مليشيات العدوان عىل التجار وتسببت بموجة 
نزوح كبرة للمواطنن نحو املناطق الحرة واآلمنة التي تقع تحت إدارة 
الجيش  انتشار  األعىل يف مناطق  السيايس  باملجلس  الدولة ممثلة 
واللجان الشعبية بمنطقة شرق وشمال مدينة تعز وبقية املديريات.. 

قضايا ومواضيع هامة تناولها  الحوار.. إىل التفاصيل:

حاوره/ حافظ هزاع

  رفض شعبي ملشاريع 
االحتالل التوسعية 

في تعز 
  عودة البركاني للحجرية 

كشفت للعلن عمق 
اخلالفات بني املرتزقة 

  مساندة أحرار تعز للجيش 
أفشلت مساعي العدوان 

ومرتزقته
  الفوضى والنهب في مناطق 

سيطرة املرتزقة تسببت بنزوح 
كثير من املواطنني  والتجار 

  نأمل من القيادة الثورية والسياسية االهتمام بتعز في كافة املجاالت مبا يتناسب مع حجم االستهداف في هذه املرحلة املفصلية

في اليوم العاملي حلقوق اإلنسان 2022 م .. اليمن منوذجًا:

انتهاكات وجرائم مسكوت عنها تنتظر العدالة
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محطات نستلهم منها أسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى معاني الصمود والثبات

قيادات  وزارة الدفاع ورئاســة هيئـــة األركـــــان العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حتيي ذكرى الشهيد وزيارات معارض الشهداء

اللواء املوشكي: نعاهد شهداءنا األبرار بالسير على دربهم ونهجهم حتى يكتب الله النصر
القوات املسلحة لن تتوانى في الدفاع عن السيادة الوطنية وعزة وكرامة شعبنا اليمني

أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة األرك�����ان ال��ع��ام��ة، ال���ل���واء ال��رك��ن 
عيل حمود املوشيك، أن دماء الشهداء أثمرت يف تحقيق 
النصر وأس��س��ت امل��دام��ي��ك ال��ق��وي��ة لبناء مستقبل اليمن 
الواعد بالخري والنماء، وأرست دعائم األمن واالستقرار 

يف املناطق الحرة.
وأوض���ح ال��ل��واء امل��وش��يك، يف حفل نظمته ق��ي��ادة وزارة 
الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة يف صنعاء بمناسبة 
الذكرى السنوية للشهيد، بحضور مساعد وزير الدفاع 
ال���ل���واء ال��رك��ن ع��يل ال��ك��ح��اين وع����دد م��ن رؤس����اء الهيئات 
والدوائر العسكرية، أن الحرب الناعمة التي لجأ إليها 
ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه ل��ن ت��ن��ال م��ن ع��زي��م��ة وث��ب��ات ال��ق��وات 

املسلحة والشعب اليمني.
وقال: "نعاهد شهداءنا أننا سائرون عىل دربهم حتى 
تحرير املناطق التي يتواجد فيها فلول العدوان مرتزقته، 

وتطهري األرض اليمنية من دنس الغزاة وأدواتهم".
وأض�����اف: "ون��ح��ن ن��ع��ي��ش ح��ال��ة ال���ا س��ل��م وال����ا ح��رب، 
ن����ؤك����د أن أي����ادي����ن����ا ق���اب���ض���ة ع����ىل ال������زن������اد، ف�������إذا أراد ال���ع���دو 

السام املشرف نحن جاهزون، وإذا أراد غري ذلك فنحن 
أه����������ًا ل�����ل�����ح�����رب، وخ����������وض م����ع����رك����ة ال�����ت�����ح�����رر واالس�����ت�����ق�����ال 

الوطني".
وجدد اللواء املوشيك التأكيد عىل أن القوات املسلحة 
ل���ن ت���ت���واىن يف االض���ط���اع ب��امل��ه��ام وال���واج���ب���ات امل��ن��وط��ة بها 
يف ال������دف������اع ع������ن ال�����س�����ي�����ادة ال����وط����ن����ي����ة، وال������س������ري ع������ىل درب 
ونهج الشهداء األبرار، حتى يكتب الله النصر للشعب 

والوطن، ويندحر الغزاة والعماء.
من جانبه، اعترب نائب مدير دائرة الثقافة الجهادية، 
ال���ح���س���ن ال����ج����ب����ن، ال�����ذك�����رى ال���س���ن���وي���ة ل��ل��ش��ه��ي��د م��ح��ط��ة 
مهمة وم��درس��ة يجب أن يتعلم منها الجميع الصمود 
وال������ث������ب������ات، وال������س������ري ع������ىل خ����ط����ى ال�����ش�����ه�����داء يف ال���ت���ض���ح���ي���ة 

والفداء يف سبيل الله والوطن.
تخللت الفعالية فقرات إنشادية وفاشات مصّورة عن 
س��رية وع��ط��اءات ال��ش��ه��داء ال��ع��ظ��م��اء، وق��ص��ي��دة شعرية 
م����ع����رّبة ع����ن ال����ش����ه����داء وع���ظ���م���ة ال����ش����ه����ادة ل���ل���ش���اع���ر ص��ق��ر 

الاحجي.

يف ذكرى الشهيد السنوية تتحرك مشاعر الحب والوفاء لعظماء صادقن وهبوا أنفسهم ودماءهم الزكية الطاهرة 
رخيصة يف سبيل الله وإعاء كلمة الحق ونصرة املستضعفن لنستلهم من تضحياتهم ومواقفهم الشجاعة دروساً 

عظيمة لألجيال تمثل أسمى وأرقى معاين الصرب والصمود والثبات يف املواجهة مع املعتدين الغزاة، وبتلك املآثر البطولية 
التي مثلت سداً منيعاً وحصناً عالياً أمام طغاة العصر ومستكربيه أثمرت عزاً ونصراً وفخراً ستتداوله األجيال املتعاقبة..

قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة والهيئات والقوى واملناطق والدوائر العسكرية نظمت العديد من األنشطة 
اإلنسانية والوطنية يف الذكرى السنوية للشهيد باالحتفاالت وتكريم أسر وأبناء الشهداء وتجهيز معارض شاملة للشهداء 

تخليداً لتضحياتهم ومواقفهم العظيمة خال املواجهة..
تغطية ومتابعة: نبيل السياغي - أحمد طامش

يي سنوية الشهيد هيئة التدريب والتأهيل حتحُ

فعالية لدائرة اخلدمات الطبية العسكرية 
ومؤسسة اجلرحى بذكرى الشهيد

نظمت هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع 
ف��ع��ال��ي��ة خ��ط��اب��ي��ة وث���ق���اف���ي���ة ب���ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة 

للشهيد ١٤٤٤ه .
ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة أش����������ار رئ�����ي�����س ش����ع����ب����ة ش������ؤون 
ال���ع���ام���ل���ن ب���ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري����ب وال����ت����أه����ي����ل ال��ع��ق��ي��د 
حمزة صاح الدين إىل أهمية الذكرى الستلهام 
الدروس والعرب يف التضحية والفداء دفاعاً عن 

اليمن وسيادته واستقاله.
وأك��د أهمية ال��وف��اء ل��دم��اء الشهداء والسري 
ع�������ىل ال������ط������ري������ق ال������������ذي س���������ار ع����ل����ي����ه ال������ش������ه������داء يف 
مواجهة قوى العدوان واملرتزقة .. الفتاً إىل أن 
إحياء ذكرى سنوية الشهيد تعبري عن الوفاء 
ملن ضحوا بأنفسهم يف سبيل الله والدفاع عن 

العرض واألرض.
واع��ت��رب االح��ت��ف��ال ب��س��ن��وي��ة ال��ش��ه��ي��د، اح��ت��ف��اًء 
بالقيم واملبادئ واألخ��اق والتمسك باملشروع 

القرآين وااللتزام بالسري عىل نهج الشهداء.

م��ن جانبه أش���ار الناشط الثقايف عبدالكريم 
ع����اط����ف إىل أن إح�����ي�����اء ذك��������رى ال���ش���ه���ي���د ي��ج��س��د 
ع��ظ��م��ة وم���ك���ان���ة ال���ش���ه���داء وم��ن��زل��ت��ه��م ال��رف��ي��ع��ة 
وال��ت��ذك��ري بأهمية ثقافة ال��ش��ه��ادة وال��س��ري عىل 

درب الشهداء.
ولفت إىل أن ذكرى الشهيد ُتحيي يف نفوس 
امل��ج��ت��م��ع، ع��ظ��م��ة ال��ت��ض��ح��ي��ات، ف��ض��ًا ع��ن أنها 
تمثل رسالة لتحالف العدوان بميض اليمنين 
يف ت��ق��دي��م التضحيات وق��واف��ل ال��ش��ه��داء حتى 

تحقيق النصر.
ودع����������ا ع�����اط�����ف إىل ض������������رورة اس������ت������م������رار ج���ه���ود 
ال�����ت�����ع�����ب�����ئ�����ة وال������ت������ح������ش������ي������د مل�������واص�������ل�������ة ال�������ص�������م�������ود يف 
م���واج���ه���ة ال������ع������دوان، ب���م���ا ي���س���ه���م يف ال��ت��ع��ج��ي��ل 
ب������ال������ن������ص������ر وت������ط������ه������ري ال���������ب���������اد م���������ن دن������������س ال��������غ��������زاة 

واملعتدين.
ح����ض����ر ال����ف����ع����ال����ي����ة ع��������دد م������ن رؤس�����������اء ال������دوائ������ر 
وقيادات عسكرية ومدراء الكليات العسكرية.

ن�����ظ�����م�����ت دائ����������������رة ال�������خ�������دم�������ات ال����ط����ب����ي����ة 
ال��ع��س��ك��ري��ة ب�������وزارة ال����دف����اع وم��ؤس��س��ة 
ال����ج����رح����ى ف���ع���ال���ي���ة خ���ط���اب���ي���ة ب��م��ن��اس��ب��ة 

الذكرى السنوية للشهيد.
ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة ال�����ت�����ي ح����ض����ره����ا ن���ائ���ب 
م������������دي������������ر دائ����������������������������رة ال�������������خ�������������دم�������������ات ال������ط������ب������ي������ة 
ال���ع���س���ك���ري���ة ع����ب����دال����رح����م����ن ال���دم���ش���ق���ي 
ورئ�������������ي�������������س م���������ؤس���������س���������ة ال�����������ج�����������رح�����������ى ع�����يل 
ال�������ض�������ح�������ي�������اين ، أش������������������ار رئ���������ي���������س ش����ع����ب����ة 
ال���ت���دري���ب وال��ت��أه��ي��ل ب���ال���دائ���رة ال��دك��ت��ور 
أح����م����د ال����اح����ج����ي إىل أه���م���ي���ة امل��ن��اس��ب��ة 
يف اس���ت���ذك���ار ع��ظ��م��ة وع���ط���اء ال��ش��ه��داء 
وت����ض����ح����ي����ات����ه����م يف س����ب����ي����ل ال��������دف��������اع ع���ن 

الوطن.
ول�����ف�����ت إىل أن م������ا ي����ن����ع����م ب������ه ال����وط����ن 
م������ن ام��������ن واس������ت������ق������رار ه������و ب����ف����ض����ل ال���ل���ه 

ودماء الشهداء الذين تحركوا بدافع 
املسؤولية ومرضاة لله ويف سبيله.

واع������������ت������������رب ذك��������������������رى ال�������ش�������ه�������ي�������د م����ح����ط����ة 
ل������ت������ج������دي������د ال�������ع�������ه�������د وال�����������������������والء وال����������وف����������اء 
للشهداء واملبادئ والقيم التي ضحوا 
م��ن اجلها، م��ؤك��دا أن االه��ت��م��ام بأسر 

وذوي الشهداء مسؤولية الجميع.
م��ن جانبه أش��ار الناشط الثقايف أبو 
ص���ال���ح ع���اط���ف إىل أن ذك������رى ال��ش��ه��ي��د 
تمثل محطة لتعزيز ث��ق��اف��ة ال��ش��ه��ادة 
باعتبارها الثقافة الوحيدة التي تحمي 
االوط���������������������ان وال�����������دي�����������ن واالع�����������������������راض وك������ل 
مقدس، منوها بأن الشهداء تحركوا 
اس��ت��ش��ع��ارا للمسؤولية ت��ج��اه وطنهم 
وبذلوا حياتهم من أجل أن ينعم ابناء 

الوطن بالحرية واألمن والكرامة.

واعترب الشهادة ثقافة ال يحملها اال 
األت���ق���ي���اء وال���ص���ادق���ون م���ع ال���ل���ه، الف��ت��ا 
إىل أن م����ن م���ظ���اه���ر ال�����وف�����اء ل��ل��ش��ه��داء 
ت�����ج�����س�����ي�����د م������ب������ادئ������ه������م واالق�������������ت�������������داء ب���ه���م 
وال�������س�������ري ع�������ىل خ�����ط�����اه�����م ح�����ت�����ى ت���ح���ق���ي���ق 

النصر.
ف����ي����م����ا ع�������رب ال�����ش�����ب�����ل ع�������يل ع�����ب�����دال�����ق�����ادر 
ال���ن���ع���م���ي يف ال���ك���ل���م���ة ال����ت����ي أل����ق����اه����ا ع��ن 
أب����ن����اء ال����ش����ه����داء ع����ن ال���ف���خ���ر واالع�����ت�����زاز 
ب��������م��������ا س����������ط����������ره آب�������������اؤه�������������م م�����������ن ب��������ط��������والت 
وتضحيات، مؤكدا امليض عىل نهجهم 
يف ال���ذود ع��ن ح��ي��اض ال��وط��ن وال��دف��اع 

عن هوية األمة االيمانية.
ت����خ����ل����ل ال����ف����ع����ال����ي����ة ق����ص����ي����دة ل���ل���ش���اع���ر 
ن��������ش��������وان ال��������غ��������ويل و ف�������ق�������رة إن������ش������ادي������ة، 

وتكريم أبناء الشهداء.

يي ذكرى  قيادة القوات اجلوية حتحُ
كّرم أسر شهدائها الشهيد وتحُ

ن��ظ��م��ت ق����ي����ادة ال�����ق�����وات ال���ج���وي���ة وال�����دف�����اع ال���ج���وي، 
بصنعاء فعالية احتفائية وتكريمية ألسر شهدائها، 

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
وخال الفعالية، التي حضرها عدد من القيادات 
وال�����ض�����ب�����اط وأس��������ر ش�����ه�����داء ال������ق������وات ال����ج����وي����ة وال�����دف�����اع 
ال��ج��وي، القى مساعد قائد ال��ق��وات الجوية العميد 
احمد شرف الدين كلمة أشار فيها إىل عظمة ذكرى 
ال��ش��ه��ي��د وال���ت���ي ت��ذك��رن��ا ب��أع��ظ��م وأج�����ل ال���رج���ال ال��ذي��ن 
وهبوا أنفسهم ودماءهم الزكية يف مختلف ميادين 
ال�����ع�����زة وال�����ك�����رام�����ة. وت�����ط�����رق ال���ع���م���ي���د ش������رف ال�����دي�����ن إىل 
دالل��ة إحياء ذك��رى الشهيد باعتبارها مناسبة يحيي 
فيها شعبنا ويستذكر عطاءات وتضحيات الشهداء 
وليستمد من هذه املناسبة روح املسؤولية وقيم العزم 

والثبات يف مواجهة التحديات واألخطار.
وأك�������د ض���������رورة االه����ت����م����ام وال�����رع�����اي�����ة ألس������ر ال���ش���ه���داء 
ع����رف����اًن����ا ب���م���ا ق����ّدم����ه ال����ش����ه����داء األب���������رار م����ن أج������ل ح��ري��ة 

واستقال وطننا وعزة وكرامة شعبنا.
ف���ي���م���ا أوض���������ح رئ�����ي�����س ق����س����م ال��������دراس��������ات اإلس����ام����ي����ة 
بجامعة صنعاء، الدكتور غالب عامر، يف كلمته أن 
ذك��رى الشهيد م��ن ك��ل ع��ام مناسبة الستلهام العرب 
وال���������دروس م����ن ع��ظ��م��ة وت���ض���ح���ي���ات ال���ش���ه���داء وت��أك��ي��د 

السري عىل دربهم درب العزة والكرامة.
وأش���ار إىل أن ال��ل��ه ق��د أك���رم ال��ش��ه��داء ببشارته لهم 

بالحياة األبدية جوار النبين والصديقن.
ويف ختام الفعالية جرى تكريم اسر شهداء القوات 

الجوية والدفاع الجوي.

دائرة اإلمداد والتموين تنظم فعالية بالذكرى السنوية للشهيد

ن���ظ���م���ت دائ��������رة اإلم����������داد وال���ت���م���وي���ن ال���ع���س���ك���ري، ف���ع���ال���ي���ة ث��ق��اف��ي��ة 
وخطابية إحياء للذكرى السنوية للشهيد.

وخ����ال ال��ف��ع��ال��ي��ة أش����اد ن��ائ��ب م��دي��ر ال���دائ���رة ال��ع��م��ي��د عبدالغفور 
ال�����ع�����زي، ب���ت���ض���ح���ي���ات وم�����واق�����ف ال����ش����ه����داء ال�����ذي�����ن س�����ط�����روا م���اح���م 

بطولية يف مواجهة العدوان ومرتزقته.
فيما أوضح الشيخ يحيى قاسم أبو عواضة، أن الذكرى السنوية 

ل��ل��ش��ه��ي��د م��ح��ط��ة ه���ام���ة الس��ت��ل��ه��ام ال������دروس وال���ع���رب م���ن ت��ض��ح��ي��ات 
الشهداء عىل مدى ثمان سنوات من الصمود واملواجهة لتحالف 
ال���ع���دوان. وأك���د ع��ىل أهمية ال��س��ري ع��ىل درب ال��ش��ه��داء يف النضال 

ومواجهة املعتدين وفاء لتضحيات الشهداء والجرحى.
تخللت الفعالية قصيدة للشاعر أمن الجويف وقصيدة للطفل عىل 

الوظري، عربت عن أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد.

نظمت دائرة األشغال العسكرية فعالية خطابية بالذكرى 
السنوية للشهيد.

ويف الفعالية اعترب نائب رك��ن التوجيه املقدم فضل مسفر 
زاهر، سنوية الشهيد محطة مهمة الستلهام تضحيات وثبات 
الشهداء ومآثرهم الخالدة التي سطروها وهم يدافعون عن 

السيادة الوطنية.
وأوض���ح أن ن��ض��االت ال��ش��ه��داء ك��ان لها الفضل بعد الله يف 
تحقيق النصر عىل تحالف ال��ع��دوان واملرتزقة وترسيخ األمن 

واالستقرار يف املناطق الحرة.
فيما عربت كلمة أسر الشهداء التي ألقاها محمد عبدالله 
ال������خ������والين، ع����ن ال���ف���خ���ر واالع������ت������زاز ب���ت���ض���ح���ي���ات ال����ش����ه����داء وه���م 
ي��ت��ص��دون ألع�����داء ال���وط���ن وال��ش��ع��ب ب��ك��ل ب��س��ال��ة وإق�����دام حتى 

ارتقوا شهداء.
وجددت الكلمة السري عىل نهج ودرب الشهداء يف مواجهة 

تحالف العدوان ومرتزقته.
إىل ذلك زار عدد من الضباط وأسر الشهداء معرض شهداء 
دائ����رة األش��غ��ال العسكرية وك���ذا روض����ات ال��ش��ه��داء بسعوان 
والحافة وضريح الشهيد الصماد، وتم خالها قراءة الفاتحة 

عىل أرواح الشهداء.

يي  دائرة األشغال العسكرية حتحُ
الذكرى السنوية للشهيد

الشهيد القاضي حسن العنسي.. 
أمنوذجًا للشجاعة واإلقدام

ش���ه���داؤن���ا ال��ع��ظ��م��اء امل���ؤم���ن���ون امل���ج���اه���دون 
ال��ش��ج��ع��ان ال��ص��اب��رون األب�����رار املنتجبن هم 
م��ن أخ��ل��ص��وا لله وض��ّح��وا يف سبيله وب��ذل��وا 
أنفسهم و ج��ادوا بها يف سبيل الله وإعاًء 
لكلمة الله, والدفاع عن أرضهم وعرضهم 
وصوناً لعزة وكرامة أبناء الشعب اليمنى 
ال��ع��ظ��ي��م ال��ص��اب��ر امل��ج��اه��د ورف�����ع راي�����ة وط��ن��ن��ا 
ال���غ���ايل ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة يف س���م���اء امل���ج���د  وق��د 
ُس�����ِئ�����َل َرُس������������وُل ال����ل����ه ص�����ىل ال����ل����ه وس����ل����م ع��ل��ي��ه 
وع�������ىل آل�������ه َع��������ْن ال���������َرُّج���������ِل: ُي������َق������اِت������ُل َش�����َج�����اَع�����ًة، 
��ًة، َوُي��َق��اِت��ُل ِرَي�����اًء، أَُيّ َذِل����َك يِف  َوُي��َق��اِت��ُل َح��ِم��َيّ
َس���ِب���ي���ِل ال����ل����ه؟ َف�����َق�����اَل َرُس���������وُل ال���ل���ه ص����ىل ال��ل��ه 
وسلم عليه وعىل آله فيما معنى الحديث: 
َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة الله ِهَي اْلُعْلَيا، َفُهَو 

يِف َسِبيِل الله«.
وم�������ن ه���������ؤالء ال�����ش�����ه�����داء ال����ع����ظ����ام ال����ق����ايض 
ال����������ع����������ام����������ة ال�������ش�������ه�������ي�������د ح��������س��������ن ع�������ب�������دال�������ك�������ري�������م 
ال��ع��ن��ي, ف��ش��ه��دؤن��ا ه���م ال���ذي���ن أب����وا ال��دن��ي��ة 
ورف�������ض�������وا امل������ذل������ة وال��������ه��������وان ق�������اوم�������وا ال�����غ�����ازي 
امل��ح��ت��ل ال�����ذي ج����اء ل��ت��دن��ي��س أرض���ن���ا و إذالل 
أه�����ل�����ن�����ا وس������ل������ب أم��������وال��������ن��������ا  وع������������اث يف األرض 
تدمرياً وتخريباً و جاء رُج��ٌل إىَِل َرُس��ول الَلّه 
ص���ىل ال���ل���ه وس���ل���م ع��ل��ي��ه وع����ىل آل����ه َف����َق����ال: َي��ا 
���ه أَرأَي�����ت إْن ج����اَء رَُج�����ٌل ُي���ِري���ُد أَْخ����َذ  رس����وَل ال���َلّ
َمايِل؟ َقاَل: َفا ُتْعِطِه مالَك َقاَل: أَرأَْيَت إْن 
َقاتلني؟ َقاَل: َقاِتْلُه. َقاَل: أَرأَيت إْن َقتَلني؟ 
َق�����اَل: َف���أنْ���ت َش��ه��ي��ٌد َق�����اَل: أَرأَْي�������َت إْن َق��َت��ْل��ُت��ُه؟ 
�����اِر«ش�����ه�����داؤن�����ا ق���ات���ل���وا ت��ح��ت  َق���������اَل: ُه�������َو يِف ال�����َنّ
ل������واء ال�����دول�����ة وم�����ع امل��س��ت��ض��ع��ف��ن يف س��ب��ي��ل 
الله ورسوله واملؤمنن واملؤمنات باعوا من 
الله جماجمهم فشرتى الله منهم وربحت 
بيعتهم, وعن الرسول الكريم صلوات الله 
وسامه عليه وعىل آله الطيبن الطاهرين 
حيث  قال :)مْن ُقِتل ُدوَن ماِلِه فُهو َشهيٌد، 
ومْن ُقتَل ُدوَن دِمِه فُهو شهيٌد، َوَمْن ُقِتل 
ُدوَن ِديِنِه َفهو شهيٌد، ومْن ُقِتل ُدوَن أْهِلِه 
فُهو شهيٌد( وأما املعتدين وخونتهم الذين  
ان��س��ل��خ��وا ع���ن وط��ن��ه��م وع���زت���ه���م وك��رام��ت��ه��م  
وان�������ش�������ق�������وا ع��������ن��������ا,  وأث��������������������اروا ال��������ف��������ن, وح�������اك�������وا 
امل��ؤام��رات ضد اليمن واع��ت��دوا عىل املنشآت 
ال��ع��ام��ة وال���خ���اص���ة, ق��ت��ل��وا األب����ري����اء, ورّوع�����وا 
َيّاء وتحالفوا  األمنن و َقاتَلوا َتْحَت َراَيٍة ِعِمّ
م��ع شياطن ال��ج��ن واإلن���س م��ع أع���داء الله 
ورس���������ول���������ه وامل�������ؤم�������ن�������ن امل�����ت�����م�����ث�����ل ب����ال����غ����ط����رس����ة 
األمريكية الخبيثة والربيطانية واإلسرائيلية 
التي تريد وتسعى جاهدة لتدمري وتدنيس 
األم������ة ال���ع���رب���ي���ة واإلس����ام����ي����ة ف���ش���ت���ان م����ا ب��ن 
مجاهدينا وشهداؤنا الذين ضحوا بأنفسهم 
ليك يحيا ويعيش شعبنا العظيم املجاهد 

الصابر يف خري وعزة.

رثاء: عيل حسن العنيس

افتتاح معرض الشهداء القادة باملنطقة العسكرية السادسة في صعدة
اف�����ت�����ت�����ح م�����ح�����اف�����ظ ص������ع������دة م����ح����م����د ج����اب����ر 
ع���������������وض ورئ������������ي������������س ه�������ي�������ئ�������ة االس���������ت���������خ���������ب���������ارات 
ال������ع������س������ك������ري������ة ال�����������ل�����������واء ع������ب������دال������ل������ه ال�����ح�����اك�����م 
م��ع��رض ص���ور ال��ش��ه��داء ال���ق���ادة باملنطقة 
العسكرية ال��س��ادس��ة ب��ال��ذك��رى السنوية 

للشهيد ١٤٤٤ه�.
وخال االفتتاح بحضور عدد من وكاء 
امل����ح����اف����ظ����ة وق�������ي�������ادات ع���س���ك���ري���ة وأم����ن����ي����ة، 
أشاد محافظ صعدة بالجهود التي بذلت 

يف إعداد معرض الشهداء القادة.
وأشاد بما سطره الشهداء من ماحم 
ب�����ط�����ول�����ي�����ة دف��������اع��������ا ع��������ن ال��������وط��������ن وس������ي������ادت������ه 

واس��������ت��������ق��������ال��������ه.. م��������ؤك��������دا امل�����������يض ع��������ىل درب 
ال������ش������ه������داء وااله�������ت�������م�������ام ب������أس������ره������م ع����رف����ان����ا 

بتضحياتهم يف مواجهة قوى العدوان.
ف��������ي��������م��������ا أش������������������������اد ال����������������������زائ����������������������رون ل������ل������م������ع������رض 
بتضحيات الشهداء يف الذود عن الوطن 

وسيادته واستقاله.
ك����م����ا اط�����ل�����ع امل�����ح�����اف�����ظ ع��������وض وال������ل������واء 
ال�������ح�������اك�������م وم������ع������ه������م������ا م��������دي��������ر ف������������رع ه���ي���ئ���ة 
رعاية وتأهيل أسر الشهداء باملحافظة 
عبدالله الكستبان، عىل مدرعة الشهيد 
ال����ف����دايئ ه�����اين ط���وم���ر ض���م���ن م��ح��ت��وي��ات 

املعرض.



ث����ق����اف����ة ال����ج����ه����اد واالس����ت����ش����ه����اد ه�����ي ال���ث���ق���اف���ة 
ال��ق��رآن��ي��ة ال��ت��ي تجعل م��ن يتثقفون بها أع��زاء 
وكرماء وأقوياء ال يعرفون الضعف ويتغلبون 
عىل التحديات, وبهذه الثقافة تستطيع األمة 
ان تصنع االنتصارات عىل أعدائها وتصمد يف 
م��واج��ه��ة ال��ط��اغ��وت وت��ح��ق��ق ل��ن��ف��س��ه��ا ال��ح��ري��ة 

واالستقالل والعزة والكرامة.
ن��������ح��������ن ال�����������ي�����������وم ن������ح������ي������ي امل��������ن��������اس��������ب��������ة ال������س������ن������وي������ة 
ألس�������ب�������وع ال����ش����ه����ي����د ه���������ذه امل�����ن�����اس�����ب�����ة ال���ع���ظ���ي���م���ة 
والخالدة التي نستذكر من خاللها البطوالت 
وال��ت��ض��ح��ي��ات ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ش���ه���داؤن���ا األب���ط���ال 
م��������ن أب��������ن��������اء ال������ج������ي������ش وال�������ل�������ج�������ان ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة يف 
س��������اح��������ات وم�������ي�������ادي�������ن ال��������ش��������رف وال��������ك��������رام��������ة ويف 
ج���م���ي���ع م������واق������ع ال������ن������زال وال����ب����س����ال����ة واإلق������������دام, 
وع���ىل م���دى 8 أع�����وام م���ن ال��ت��ح��دي وال��ص��م��ود 
اختطوا بدمائهم تاريخاً ناصعاً وهم يواجهون 
ق�����وى ال���ش���ر وال������ع������دوان وع�����ىل رأس����ه����م أم��ري��ك��ا 
والكيان الصهيوين وأدواتهم من العمالء من 
ال��ن��ظ��ام��ن ال��س��ع��ودي واإلم�������ارايت وم��رت��زق��ت��ه��م 
م���ن ال���خ���ون���ة, وم��ن��اف��ق��ي ال���وط���ن, ال���ذي���ن ب��اع��وا 

وطنهم من أجل حفنة من املال املدنس.
ل�������ق�������د ت�������ح�������ىل ال����������ش����������ه����������داء ب����������اإلي����������م����������ان ال�������ق�������وي 
والعزيمة واإلص���رار وال���روح الوطنية العالية 
وهم يخوضون املعارك البطولية الشرسة مع 
ج��ح��اف��ل ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه ب��ص��م��ود وث��ب��ات 
أس�������ط�������وري ح����ت����ى ال����ل����ح����ظ����ة ال�����ت�����ي ارت������ق������ت ف��ي��ه��ا 

أرواحهم الطاهرة اىل بارئها.
ان تضحيات شهدائنا بدمائهم وأرواح��ه��م 
لم ولن تذهب ه��دراً ألنها كانت عامل النصر 
ال����ذي ت��ل��وح ب��ش��ائ��ره يف ك���ل ي���وم وس���اع���ة وه��م 
يذودون عن حياض الوطن وكرامته وحريته 

واستقالله.
ان ح����������رص ال�������ق�������ي�������ادة ال�������ث�������وري�������ة وال����س����ي����اس����ي����ة 
وال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��ل��ي��ا ع��ىل إح��ي��اء ه���ذه املناسبة 
ال����خ����ال����دة ت��ج��س��د ع��م��ل��ي��اً االه����ت����م����ام ب��ال��ش��ه��داء 
مل������ا ق������دم������وه م������ن م�����الح�����م ب����ط����ول����ي����ة وت���ض���ح���ي���ات 
ج��س��ي��م��ة ي��س��ت��ح��ق��ون ك����ل ال�����وف�����اء واإلج�������الل؛ 
ألن عظمة تضحياتهم تمثل ابرز عوامل القوة 
والصمود يف مواجهة قوى العدوان وستقف 

األجيال أمامها بكل فخر واعتزاز.
ف����ي����ج����ب ع����ل����ي����ن����ا يف ه���������ذه امل�����ن�����اس�����ب�����ة اس����ت����ل����ه����ام 
ال���������������دروس وال�������ع�������ر م�������ن ت����ض����ح����ي����ات وب������ط������والت 
ال�������ش�������ه�������داء وال������ت������أك������ي������د ع��������ىل ال������س������ر يف درب�����ه�����م 
وال���ت���م���س���ك ب����امل����ب����ادئ ال����ت����ي ض����ح����وا م�����ن اج��ل��ه��ا 
وت�����ق�����دي�����م امل������زي������د م������ن ال����ت����ض����ح����ي����ات دف�������اع�������اً ع��ن 
ال������س������ي������ادة ال�����وط�����ن�����ي�����ة ح�����ت�����ى ت����ح����ق����ي����ق االن�����ت�����ص�����ار 

األكر..
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محطات نستلهم منها أسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى معاني الصمود والثبات

قيادات  وزارة الدفاع ورئاســة هيئـــة األركـــــان العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حتيي ذكرى الشهيد وزيارات معارض الشهداء

خالل افتتاحه معرض صور شهداء التعبئة العامة واملناطق اجلنوبية 

اللواء الكحالني: التالحم الثوري بني أبناء اليمن شماله وجنوبه تأكيد بأن الشعب واحد في مواجهة االحتالل

افتتح مساعد وزي��ر الدفاع للموارد البشرية ومعه 
مستشار رئ��ي��س هيئة األرك����ان ال��ع��ام��ة العميد ال��رك��ن 
ع��ي غ��ال��ب ال���ح���رازي وم��دي��ر دائ����رة ال��ع��م��ل��ي��ات العميد 
الركن اسماعيل عواض ومدير دائرة شؤون الضباط 
العميد الركن نجم عباد ومدير دائرة التقاعد العميد 
ع���ب���دال���ل���ه ال�����ك�����ب�����ودي، م����ع����رض ص������ور ش�����ه�����داء ال��ت��ع��ب��ئ��ة 

العامة.
وط���������اف ال������ل������واء ال����ك����ح����الين وم�����ع�����ه ال������ق������ادة وال����ض����ب����اط 
بأجنحة املعرض واستمعوا من القائمن عىل املعرض 
إىل شرح موجز عن أهم املالحم البطولية التي خاضها 
ال������ش������ه������داء األب���������������رار وه���������م ي�����ت�����ص�����دون ل����ت����ح����ال����ف ال������ش������ر و 

العدوان ومرتزقته.
إىل ذل���ك أط��ل��ع م��س��اع��د وزي���ر ال���دف���اع وال���ق���ادة وال��ض��ب��اط 
عىل معرض صور شهداء املناطق الجنوبية وطاف بأجنحة 

املعرض وقرأوا الفاتحة عىل أروح الشهداء األبرار .
وخالل الزيارة التي حضرها مدير صندوق االسكان 

ال�����ع�����س�����ك�����ري ال����ع����م����ي����د ال�������رك�������ن ع�����ب�����دال�����رح�����م�����ن األدي������م������ي 
ومساعد مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد الركن 

ع��اب��د ال���ث���ور أك���د ال���ل���واء ال��ك��ح��الين أن ال��ت��الح��م ال��ث��وري 
بن أبناء اليمن شماله وجنوبه أكد أن اليمن واحدا 

ال يمكن أن تؤثر عليه مخططات ومساعي االحتالل .
وأش��������اد ب�������دور أب����ن����اء امل����ن����اط����ق ال���ج���ن���وب���ي���ة ال����ذي����ن ك���ان���وا 

والي��زال��ون يف طليعة املدافعن عن السيادة الوطنية 
ضد االحتالل وأدواته يف كل مواقع العزة والكرامة.

واوض�����ح أن وح����دة ال���ه���دف وامل���ص���ر يف ت��ح��ري��ر اليمن 
واس�����ت�����ق�����الل�����ه ق������د ج���م���ع���ت اح�����������رار ال����ي����م����ن م������ن م��خ��ت��ل��ف 
امل��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة ال��ذي��ن ه��ب��وا ل��ل��دف��اع عن 
ال���س���ي���ادة ال��وط��ن��ي��ة ض���د ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه م��ق��دم��ن 

قوافل من الشهداء يف سبيل الله والوطن .
إىل ذل������ك ق������ام م���س���اع���د وزي��������ر ال������دف������اع وم����ع����ه ال����ق����ادة 
وال���ض���ب���اط ورئ����ي����س ج��م��ع��ي��ة م���ع���اق���ي وج����رح����ى ال���ح���رب 
العقيد يوسف الشمري وعدد من املعاقن وجرحى 
الحرب بوضع إكليل من الزهور عىل ضريح الرئيس 
الشهيد صالح الصماد ومرافقيه وقرأوا الفاتحة عىل 

أرواحهم الطاهرة .
واكدوا أن الشهيد الصماد رحمه الله مثل قدوة يف 
القيادة املسؤولة والبذل والتضحية والفداء يف سبيل 

الله والوطن .

وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــدف دفـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــت أبــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــاء املــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــق اجلـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة ملــــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــدوان

اللواء البزاغي وضباط يزورون معارض صور الشهداء بالعاصمة صنعاء

قادة عسكريون يزورون ضريح الشهيد الرئيس الصماد

اط���ل���ع رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة ال���ل���واء ع��ب��دال��ل��ه 
البزاغي وقيادات عسكرية وضباط عىل معارض صور 
ش���ه���داء ال��ح��ش��د وال��ت��ع��ب��ئ��ة وامل��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة وأل��وي��ة 

الحسم يف ميدان السبعن بأمانة العاصمة.
وخالل الزيارة تم قراءة الفاتحة عىل أرواح الشهداء 
الذين سطروا املالحم البطولية يف الدفاع عن األرض 

والعرض والسيادة الوطنية.
وأش����اد ال���ل���واء ال��ب��زاغ��ي وال��ض��ب��اط ب��امل��واق��ف الوطنية 
ال��خ��ال��دة ال��ت��ي س��ط��ره��ا ال��ش��ه��داء م��ن مختلف امل��ن��اط��ق 
ال����ي����م����ن����ي����ة وه���������م ي������واج������ه������ون ق���������وى ال���������ع���������دوان األم������ري������ي 

السعودي اإلمارايت.
وأك���������������دوا أن ال�����ن�����ض�����ال ال�����وط�����ن�����ي واإلس���������ن���������اد ال���ش���ع���ب���ي 
أسهم بدور كبر يف تعزيز االنتصارات وكسر غطرسة 

املعتدين البغاة.

افتتاح معرض صور شهداء القوات البحرية والدفاع الساحلي

افتتاح معرض ومتحف الشهداء القادة 
باملنطقة العسكرية الرابعة

افتتاح معرض صور شهداء 
املنطقة العسكرية الثالثة

افتتح قائد املنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف املداين 
ومحافظ الحديدة محمد قحيم، معرض صور شهداء القوات 
ال��ب��ح��ري��ة اليمنية وال���دف���اع ال��س��اح��ي يف إط���ار ف��ع��ال��ي��ات ال��ذك��رى 

السنوية للشهيد.
واط��ل��ع امل����داين وق��ح��ي��م ومعهما ع��ض��و مجلس ال��ش��ورى عبد 
الرحمن مكرم ، ووك��ي��ل أول املحافظة أحمد البشري، وقائد 
القوات البحرية اللواء محمد عبد النبي وأركان حرب القوات 
ال��ب��ح��ري��ة ال��ع��م��ي��د م��ن��ص��ور ال��س��ع��ادي، ع��ىل امل��ع��رض ال����ذي أقيم 
ت��ح��ت ش���ع���ار "رج�����ال ص���دق���وا م���ا ع���اه���دوا ال���ل���ه ع��ل��ي��ه"، وت��ض��م��ن 
مجسمات معرة عن تضحيات أبطال القوات البحرية، وصور 
الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة يف سبيل الدفاع عن 

الوطن وسيادته واستقالله .
وخالل االفتتاح أشار املحافظ قحيم إىل أن إقامة املعرض عىل 
ظهر السفينة "روابي "له دالالت واضحة عىل عظمة بطوالت 
وتضحيات الشهداء الذين اختلطت دماؤهم بمياه البحر وروت 

رمال الساحل الغربي.
وأكد امليض قدماً عىل درب الشهداء حتى تحقيق النصر عىل 
قوى العدوان والغزاة، مشيداً بتضحيات وبطوالت الشهداء 

يف مختلف ميادين البطولة والشرف.

فيما أشار عضو مجلس الشورى عبد الرحمن مكرم ووكيل 
امل��ح��اف��ظ��ة ع���ي ق��ش��ر إىل أن م���ع���رض ص����ور ال���ش���ه���داء ت��ع��ب��ر عن 
الوفاء لدماء الشهداء التي سفكت من أجل الكرامة والحرية 
ورفض الوصاية عىل الشعب، وعرفاناً بما صنعه األبطال يف 
القوات البحرية والساحل الغربي من انتصارات ساحقة نكلت 

بقوى العدوان ومرتزقتها.
وأكدا أهمية إحياء هذه الذكرى الستلهام الدروس والعر من 
بطوالت وتضحيات الشهداء والسر عىل نهجهم يف الدفاع عن 
الوطن وسيادته واستقالله، الفتن إىل أن املعارض والفعاليات 
التي تنظم بهذه الذكرى تعكس صمود وثبات الشعب اليمني 

يف مواجهة قوى العدوان.
حضر االفتتاح وكيل املحافظة املساعد عي الكباري، ومديرو 
أم������ن امل���ح���اف���ظ���ة ال�����ل�����واء ع����زي����ز ال������ج������رادي وش���ع���ب���ة االس����ت����خ����ب����ارات 
ال���ع���س���ك���ري���ة ب���امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال����خ����ام����س����ة، ال���ع���م���ي���د ري�����اض 
بلذي، ومصلحة شؤون القبائل إبراهيم شراعي وفرع الهيئة 
العامة لرعاية أسر الشهداء عي الشعثمي، ونائبا مدير أمن 
املحافظة العقيد س��اري املغربي ومؤسسة امل���وائن زي��د الوشي 
ورئيس مجلس التالحم القبي الشيخ راجحي زليل وعدد من 

الضباط والقيادات العسكرية واألمنية واملدنية.

اف���������ت���������ت���������ح م���������ح���������اف���������ظ ذم����������������������ار م��������ح��������م��������د ن�������اص�������ر 
البخيتي، معرض ومتحف الشهداء القادة 
ب����امل����ن����ط����ق����ة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة ال������راب������ع������ة ت������زام������ن������ا م���ع 

الذكرى السنوية للشهيد 1444ه�.
وطاف ومعه مدير أمن املحافظة العميد 
أح���م���د ال����ش����ريف، وم����س����ؤول ال��ت��ع��ب��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
باملحافظة أحمد الضوراين، بأجنحة املعرض 
واطلعوا عىل ما تحتويه من لوحات وصور 

ومقتنيات للشهداء القادة.
وخ���الل االف��ت��ت��اح، أش���ار امل��ح��اف��ظ البخيتي 
إىل أه�����م�����ي�����ة إق�������ام�������ة ه���������ذه امل��������ع��������ارض ل���ل���ت���ذك���ر 
ب�������ب�������ط�������والت ال��������ش��������ه��������داء يف م�������ي�������ادي�������ن ال������ش������رف 

والبطولة.
ولفت إىل أن ما تحقق من انتصارات وعزة 
وك�����رام�����ة ه�����و ن���ت���ي���ج���ة ل���ت���ض���ح���ي���ات ال����ش����ه����داء.. 
م������ؤك������دا أه����م����ي����ة اس����ت����ش����ع����ار ت���ض���ح���ي���ات���ه���م م��ن 
خالل استمرار الصمود والثبات يف مواجهة 

العدوان وكذا رعاية أسرهم.
وق����ال" ان���ه رغ���م ال��ت��ض��ح��ي��ات وال���ح���زن عىل 
ف���������راق ه���������ؤالء ال����ع����ظ����م����اء إال أن�����ن�����ا ن���ح���م���د ال���ل���ه 
سبحانه وتعاىل ألن مصرهم الجنة، ونحن 
ماضون عىل دربهم لننال إحدى الحسنين 

إما النصر أو الشهادة".
وأش���������������اد م�����ح�����اف�����ظ ذم�������������ار ب�����ج�����ه�����ود امل����ن����ط����ق����ة 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال����راب����ع����ة يف إق����ام����ة ه�����ذا امل���ع���رض 
ال�����������ذي ي����ج����س����د ال��������وف��������اء ل����ل����ق����ي����م ال������ت������ي ح���م���ل���ه���ا 
الشهداء القادة. فيما أشار مسؤول التعبئة 
باملحافظة، إىل أن تضحيات الشهداء أثمرت 
عزا ونصرا يف مواجهة العدوان الذي تقوده 

أمريكا وأدواتهم يف املنطقة.
وأش���������اد ب���م���ح���ت���وي���ات امل�����ع�����رض ال����ت����ي أب������رزت 
ت������ض������ح������ي������ات ال���������ش���������ه���������داء ال��������������ق��������������ادة.. الف��������ت��������ا إىل 
ال���ف���ع���ال���ي���ات واألن����ش����ط����ة ال����ت����ي س���ت���ق���ام إح���ي���اء 

لهذه الذكرى.
وب��������ن ال��������ض��������وراين، أن��������ه ت������م ت���ش���ك���ي���ل ل���ج���ان 
م���ج���ت���م���ع���ي���ة ل������زي������ارة أس�������ر ال�����ش�����ه�����داء وت���ق���دي���م 
ال����ه����داي����ا وال�����س�����الل ال���غ���ذائ���ي���ة ل���ه���ا ع���رف���ان���ا ب��م��ا 
قدمه الشهداء من تضحيات.. الفتا إىل أن 
ه�������ذه ال������ذك������رى ت����ع����د م���ح���ط���ة ل����رس����ي����خ ث���ق���اف���ة 

الجهاد والشهادة يف أوساط املجتمع.
حضر االف��ت��ت��اح، م��دي��ر شعبة التوجيه يف 
املنطقة العسكرية الرابعة العميد عبدامللك 
ال��ح��م��ري وق����ي����ادات ع��س��ك��ري��ة وأم��ن��ي��ة وأس���ر 

الشهداء القادة.

افتتح نائب قائد املنطقة العسكرية 
ال����ث����ال����ث����ة ال����ع����م����ي����د ن�����اج�����ي رب�����ي�����د ورئ����ي����س 
ع���م���ل���ي���ات امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���م���ي���د رك�������ن ط���ي���ار 
ع�����������ب�����������دال�����������ويل ال������������ح������������ويث وم������������دي������������ر م����ك����ت����ب 
ق�����ائ�����د امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���م���ي���د دك�����ت�����ور م����ب����ارك 
الزايدي، معرض صور شهداء املنطقة 

العسكرية الثالثة.
واطلعوا عىل ما تضمنه املعرض من 
ص���ور ل��ل��ش��ه��داء وم��ج��س��م��ات عسكرية 
.. ك���م���ا ت����م ق��������راءة ال���ف���ات���ح���ة ع����ىل أرواح 
ال���������ش���������ه���������داء ال���������ط���������اه���������رة ال����������ذي����������ن ق�������دم�������وا 
أرواحهم رخيصة يف سبيل الدفاع عن 

الوطن.
وأش���������اد ال������ق������ادة ال�������زائ�������رون ل��ل��م��ع��رض 
باملواقف البطولية واملآثر التي سطرها 
الشهداء األب���رار م��ن منتسبي وح��دات 
امل������ن������ط������ق������ة ال�������ع�������س�������ك�������ري�������ة ال�������ث�������ال�������ث�������ة وه�������م 
ي��واج��ه��ون أع��ت��ى ع�����دوان ش��ه��ده اليمن 

عر مراحل التاريخ.
ال���������ذك���������رى  وأش���������������������������اروا إىل أن إح�����������ي�����������اء 
ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ش��ه��ي��د ت��م��ث��ل أه��م��ي��ة ك��ب��رة 

ل������ل������وق������وف أم�������������ام ت�����ض�����ح�����ي�����ات ال�����ش�����ه�����داء 
واس������ت������ل������ه������ام ال�����������������دروس م��������ن ال���ت���ض���ح���ي���ة 
والفداء ملواصلة النضال والكفاح ضد 
أع�����داء ال���وط���ن وال��ش��ع��ب ح��ت��ى تحقيق 

النصر ودحر املحتل وأدواته.
وأك���������������دوا أن ت����ض����ح����ي����ات واس����ت����ب����س����ال 
ال�������ش�������ه�������داء األب����������������رار س����ت����ظ����ل م���ح���ف���وظ���ة 
يف س���ج���ل ال����ت����اري����خ ال���ع���س���ك���ري ال��ي��م��ن��ي 
ب��أح��رف م��ن ن���ور ت��خ��ل��ي��دا مل��واق��ف ال��ب��ذل 
والعطاء والتضحية والفداء من أجل 
ح�����ري�����ة واس�����ت�����ق�����الل ال����ي����م����ن ض�����د ال�����غ�����زاة 

واملحتلن.
وثمن القادة الزائرون حسن اإلعداد 
والتنظيم يف إق��ام��ة امل��ع��رض وأجنحته 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ع��رض��ت ص����ورا ل��ش��ه��داء 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ث��ال��ث��ة وع�����دد من 

املجسمات العسكرية املختلفة .
حضر االفتتاح مدير مديرية صرواح 
م�������رع�������ي ال�������ع�������ام�������ري وع�������������دد م��������ن رؤس����������اء 
ال��ش��ع��ب يف ق���ي���ادة امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 

الثالثة وعدد من الضباط .

زار نائب مدير الخدمات الطبية العميد عبدالرحمن 
الدمشقي ونائب مدير املستشفى العسكري العميد أنور 
الذبحاين ومدير مركز القلب العقيد عي الشامي ضريح 

الشهداء الرئيس الصماد ومرافقيه بميدان السبعن.
وخ������الل ال�����زي�����ارة أش������اد ال�����زائ�����رون ب����ال����دور ال���وط���ن���ي ال����ذي 
س������ط������ره ال������رئ������ي������س ال�����ش�����ه�����ي�����د ال������ص������م������اد يف خ������دم������ة ال�����وط�����ن 
وال���ش���ع���ب وال�����ق�����وات امل��س��ل��ح��ة يف أح���ل���ك ف�����رة م����ن ت���اري���خ 
ال���ي���م���ن ويف ظ����ل ال���ت���ص���دي وامل����واج����ه����ة ل��ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان 

الهمجي عىل اليمن.
وق���������رأ ال��������زائ��������رون ال����ف����ات����ح����ة ع�����ىل روح ال����رئ����ي����س ال���ش���ه���ي���د 

الصماد ومرافقيه.

رئيس جمعية جرحى احلرب يزور معرض 
صور الشهيد أبو حيدر احلمزي

زار رئ��ي��س ج��م��ع��ي��ة م��ع��اق��ي وج���رح���ى ال��ح��رب 
ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة واألم�����ن ال��ع��ق��ي��د ي��وس��ف عي 
الشمري وعدد من أعضاء الجمعية، معرض 
ص����ور ش���ه���داء ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة، ال�����ذي يحمل 
عنوان " الشهيد ابو حيدر الحمزي "، والذي 
أق����ي����م يف م�����ي�����دان ال���س���ب���ع���ن ب���م���ن���اس���ب���ة ال����ذك����رى 

السنوية للشهيد .
وخ���������الل ال�������زي�������ارة أك�������د ال����ع����ق����ي����د ال�����ش�����م�����ري أن 
التضحيات الجسام للشهداء والجرحى تهون 

يف سبيل الله والوطن.

ودع����ا ال��ج��م��ي��ع ك���ل م���ن م��وق��ع��ه وم��ك��ان��ت��ه إىل 
ال���ت���ع���اون م���ع اس����ر ال���ش���ه���داء وال���ج���رح���ى ال��ذي��ن 
بفضل تضحياتهم وبسالتهم تحقق م��ا نحن 

عليه اليوم من أمن واستقرار.
وث�������م�������ن ال�����ع�����ق�����ي�����د ال�������ش�������م�������ري ب������اس������م������ه ون�����ي�����اب�����ة 
ع�������ن م�����ع�����اق�����ي وج�������رح�������ى ال�������ح�������رب ال��������������دور ال���ك���ب���ر 
وامل������ل������م������وس ال�����������ذي ت������ق������وم ب�������ه ال������ق������ي������ادة ال�����ث�����وري�����ة 
واملجلس السيايس األعىل وعىل رأسها السيد 
العلم عبدامللك بدر الحويث تجاه أسر الشهداء 

ومعاقي وجرحى الحرب .



احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

عاملنا العربي.. 
والتنمية املهدورة

علينا أن ندرك أن التنمية الشاملة املستدامة 
ال������ح������ق������ي������ق������ي������ة ل�������ي�������س�������ت ق������������اص������������رة ع������������ى ال�������ج�������ان�������ب 
االق�������ت�������ص�������ادي ف�������ق�������ط.. ب�������ل ه������ن������اك ج�������وان�������ب ع�����دة 
منها ال��ج��ان��ب ال��ب��ش��ري وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي والتقني 
وغ�������ره.. ف��ال��ت��ن��م��ي��ة ع��م��ل��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وم��راب��ط��ة 
وم������ت������داخ������ل������ة ق�����ائ�����م�����ة ع��������ى ال�����ث�����ق�����اف�����ة ال����ت����ك����ام����ل����ي����ة 

الشاملة املستدامة.
ل���������ذا ف����ال����ث����ق����اف����ة ال����ت����ن����م����وي����ة ال�����ش�����ام�����ل�����ة ل���ي���س���ت 
ال����ح����ص����ول ع�����ى ال������درج������ات ال���ع���ل���ي���ا او امل����ؤه����ات 
املتميزة بل هي أكرب وأوسع واشمل من ذلك.

فالثقافة العصرية هي أسلوب من أساليب 
ال����ح����ي����اة, وط���ري���ق���ة م����ن ط����رائ����ق ال��ت��ف��ك��ر امل���ب���دع، 
ووسيلة من وسائل االرتقاء علمياً واقتصادياً، 
واجتماعياً.. وب��ن الثقافة العصرية والتنمية 
ال��ش��ام��ل��ة امل��س��ت��دام��ة ت�����زاوج ع���ض���وي، وان��ص��ه��ار 
م���ت���ك���ام���ل، ُت����ؤث����ر وت����ت����أث����ر ب���م���ا ي�������دور يف م��ح��ي��ط��ه��ا 

العربي واإلقليمي والدويل..
ك����ل����ن����ا ي����ع����ل����م ع����ل����م ال����ي����ق����ن أن ع����امل����ن����ا ال����ع����رب����ي 
واإلس��ام��ي زاخ��ر بحضارات عريقة، وثقافات 
متباينة وت����راث م��ت��ج��ذر يف األص��ال��ة وال��ع��راق��ة.. 
ممتد من جنوب شبه الجزيرة العربية إىل باد 

الشام والعراق وفلسطن ومصر شمااًل..
يف ظ��ل ه��ذا اإلط���ار ال��ج��غ��رايف املمتد وامل��راك��م 
ب���ال���ح���ض���ارات، وال��ث��ق��اف��ات امل��ت��ب��اي��ن��ة وامل��ت��ن��اف��رة، 
ج���اء س��ج��ل ت��ل��ك ال��ش��ع��وب ح��اف��ًا ب��ال��ص��راع��ات 
ال�������ف�������ك�������ري�������ة وامل��������ذه��������ب��������ي��������ة، إىل ج��������ان��������ب ال������ت������ح������دي 
االستعماري الصهيوين الذي يستهدف األرض 
والخرات والرثوات العربية، والوجود العربي.
ل����������ذا ع����ل����ي����ن����ا أن ن����ع����ل����م أن ل����ل����ق����دي����م ح����رم����ت����ه، 
ب�����ل وق���دس���ي���ت���ه أح�����ي�����ان�����اً، ول����ك����ن ل���ل���ج���دي���د ب��ري��ق��ه 
وملعانه وطرافته.. ال يوجد انقطاع بن املايض 
والحاضر، وال قلب تام لكل ما يتصل باملايض 
ولكن علينا أن نؤمن بالتطور والتقدم والرقي، 
ون��أب��ى ال��ج��م��ود وال��س��ك��ون وال��ت��خ��ل��ف.. وق��دي��م��اً 
ق�����ال ح���ك���م���اء ال�����ع�����رب:"رب�����وا أوالدك���������م ع����ى غ��ر 

أخاقكم، فقد خلقوا لزمان غر زمانكم".
امل����ش����ن امل���ع���ي���ب إن����ن����ا دوم���������اً ن����رم����ي ال�����ل�����وم ع��ى 
التاريخ بأنه مئل بالزيف والتحريف، وال نفكر 
يف امل���س���ت���ق���ب���ل ون����ظ����ل ن��������دور يف دوام���������ة ال���ج���م���ود 
وال����ت����ع����ص����ب األع�������م�������ى، وه���������ذا م������ا س����ي����ق����ودن����ا إىل 

الصراع االزيل حتى قيام الساعة.
يف ظ��������ل ه�������ك�������ذا ت��������راك��������م��������ات ث�����ق�����اف�����ي�����ة م����ت����ب����اي����ن����ة 
ونزعات مذهبية بن الشعوب واألمم الواحدة 
استغل العدو الصهيوين واالمربيالية العاملية 

ت��ل��ك امل��م��ارس��ات 
ل�����������������������ص�����������������������ال�����������������������ح�����������������������ه 
م���������������س���������������ت���������������ه���������������دف���������������اً 
ض  ر أل ا
وال�����������������������������������������وج�����������������������������������������ود 
ال�����������������������������������ع�����������������������������������رب�����������������������������������ي 
وال������������������������������������خ������������������������������������رات 
وال��������������������������������������������������������������������������������رثوات 
ال�����������ع�����������رب�����������ي�����������ة م������ن 
إىل  امل�������������������ح�������������������ي�������������������ط 
الخليج وأقحم 
ت����ل����ك ال���ش���ع���وب 
ال�������������������������ع�������������������������رب�������������������������ي�������������������������ة 
ب�������������ال�������������ص�������������راع�������������ات 
امل������������������������ذه������������������������ب������������������������ي������������������������ة 
وال��������������������ف��������������������ك��������������������ري��������������������ة 

واألثنية.
م�����������������������������������������������ن ه����������������ن����������������ا 
أن  ن������������������������������������������������������������������������درك 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�����������������������ش�����������������������ام�����������������������ل�����������������������ة 
امل������������������س������������������ت������������������دام������������������ة 
تحتاج إىل إرادة 
س���ي���اس���ي���ة ق���وي���ة 

رغ��م التحديات التي تواجهها ال���دول العربية 
وش����ع����وب����ه����ا امل����غ����ل����وب����ة ع������ى أم������ره������ا وه���������ذا راج������ع 
إىل ت���ره���ل م��ع��ظ��م األن���ظ���م���ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ح��اك��م��ة 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب���ن���ظ���ام"أن���ا رب���ك���م األع����ى"..وت����رف����ع 
ش������ع������ارات ال���دي���م���ق���راط���ي���ة وال����ح����ري����ة وش���ع���وب���ه���ا 
غ����ائ����ص����ة يف ب�����ح�����ور ال����ف����ق����ر وال�������ب�������ؤس وال�����ع�����ن�����اء.. 
ت����ل����ك االزدواج��������ي��������ة ال����ج����دل����ي����ة ج���ع���ل���ت���ه���ا م���ن���ك���ورة 
ل�����دى ش��ع��وب��ه��ا وم��ح��ي��ط��ه��ا ال���ع���رب���ي واالق��ل��ي��م��ي 
وال������������دويل..ل������������ه������������ذا وذاك م�����ع�����ظ�����م ق������ض������اي������ان������ا يف 
ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي ل��ي��س��ت ل��ه��ا ع���اق���ة ب��ال��س��ي��اس��ة 
أو االقتصاد.. بل قضايا ثقافية بحتة متجذرة 
ب��امل��ع��ن��ى ال����واس����ع يف ال�����ذاك�����رة امل����اض����وي����ة.. وه����ذا 
ه�����و م����رب����ط ال������ف������رس.. ف���ال���ع���ال���م ال����ع����رب����ي م������ازال 
ي����ع����ي����ش ع������ى ص����ف����ي����ح س�����اخ�����ن م������ن ال�����ص�����راع�����ات 
الفكرية واملذهبية واالثنية طاملا هناك جهات 
إقليمية ودولية تغذيه، وتعمل عى تحريك 
امل��ي��اه ال���راك���دة ال��ت��ي ت��س��ع��ى م��ن ورائ���ه���ا لتمزيق 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي إىل دوي����ات م��ت��ن��اف��رة وإم����ارات 
م���ت���ن���اح���رة ح���ت���ى ي���س���ه���ل ال���س���ي���ط���رة ع����ى ث����روات����ه 
وخراته وأرضه وهذا ما يسعى إليه االستعمار 

القديم-الحديث.

صفوة القول:
ل������ن ت�����ك�����ون ه�����ن�����اك ت���ن���م���ي���ة ش����ام����ل����ة م���س���ت���دام���ة 
إال إذا ت���م���ك���ن���ا م�����ن ت���ط���وي���ر وت����ح����دي����ث م��ن��اه��ج��ن��ا 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ال����ع����ام����ة وال����ع����ل����ي����ا.. ف�����االرت�����ق�����اء أواًل 
بالعقل العربي، وثقافة العصرنة التي تواكب 

روح العلم الحديث..
وقد يتساءل املتسائلون: ملاذا نحن مهتمون 
باملاضوية والراث، وبأننا نمتلك مراثاً ثقافياً 
وحضارياً زاخراً بالعلوم واملعارف, وما زلنا يف 

مؤخرة الركب الحضاري..؟!
ال خ������اف ع�����ى ذل������ك إن����م����ا ت���ك���م���ن ال���ق���ض���ي���ة يف 

طريقة التفكر واألسلوب واإلرادة..
إذن الب�������د م�����ن ال���ت���خ���ط���ي���ط امل������������دروس ال����واع����ي 
للباحثن الذين تحتاجهم الباد، وعاقة ذلك 

بخطط التنمية الشاملة املستدامة..
امل����ؤس����ف ح���ق���اً إن ه���ج���رة ال���ك���ف���اي���ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
أص��ب��ح��ت ظ��اه��رة منتشرة يف ك��ث��ر م��ن ال��ب��ل��دان 
العربية وهذا راجع لعدة أسباب أهمها أن جو 
العمل يف تلك ال��دول العربية غر مشجع يف 
معظم األحيان لعدم الوظيفة املناسبة لهم.. 

فيصابون بخيبة أمل..
وه�����ذا م���ا أوص�����ل م��ع��ظ��م ال������دول ال��ع��رب��ي��ة أن 

تنحت عى الصخر دون جدوى..
ل��ذا الب��د من معالجة شاملة لشتى ضروب 
ال��ن��ش��اط االق���ت���ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي وال��س��ي��ايس 
والثقايف والتعليمي الذي يلعب فيه التعليم 
دوراً محورياً وأساسياً.. دون ذلك نظل ندور 
حول الرحى بدون طحن وتظل الرياح العاتية 
تعصف بنا من كل حدب وصوب.. وحينها ال 

ينفع الندم..!!

    التنمية الشاملة 
ليست  امل��س��ت��دام��ة 
م����ق����ص����ورة ع��ل��ى 
االقتصادي  الجانب 
ف���ق���ط ب����ل ه��ن��اك 
ج�����وان�����ب أخ�����رى 

متداخلة

تنمية  أردن���ا  إذا          
من  الب���د  حقيقية 
بالعقل  أوًال  االرتقاء 
وتقنية  ثقافة  العريب 

وعلمًا وسلوكًا

52(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
يف ب�������ي�������ئ�������ة ص����������ع����������دة امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة 
ت��م��اًم��ا ارت��ف��ع��ت نسبة آب���ار ال��ري 
م�������ن  84 ب�����ر يف ع�������ام 1983 إىل 
أك�����������رث م��������ن ث�������اث�������ة أض��������ع��������اف ه������ذا 
ال�������رق�������م يف ال�������ع�������ام ال�������ت�������ايل ح���ي���ث 
ت����م����ت زراع�������������ة  ال����ع����ن����ب وال����ت����ف����اح 
وحتى الحمضيات وكانت اآلثار 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ل���ح���ظ���ر ال������������واردات 
متوقعة و مما يثلج الصدر أن 
ال�����زراع�����ة ك���ان���ت ت����زده����ر أي����ض����اً يف 
ه�����ذه امل��ن��ط��ق��ة وت�����م ح���ف���ر ح����وايل  
ت�����س�����ع�����ن ب���������ر يف ال���������ع���������ام ال������ت������ايل 
وه�������و ال������ع������ام ال���������ذي ت���ش���ك���ل ف��ي��ه 
املؤتمر الشعبي العام وألسباب 

م��خ��ت��ل��ف��ة ت���م االع���ت���م���اد ع���ى اآلب������ار يف ال�����ري ول����م يعد 
االعتماد عى جريان امل��اء يف املناطق املسطحة وهذا 
ك������ان مل���ص���ل���ح���ة ب���ع���ض ال����ح����ق����وق ال����ف����ردي����ة يف األرايض 
الغر مملوكة ألحد أو تم وضع اليد عليها من قبل 
بعض املتنفذين والتي يمكن توسيع ال��زراع��ة عليها 
أو ال����ت����ي ي���م���ك���ن ب��ي��ع��ه��ا م����ن خ�����ال األش�����خ�����اص ال���ذي���ن 
لديهم صات بالحكومة إلثبات امللكية بقدر ما يتم 

تحقيق الربح منها .
ت���م ح��ف��ر اآلب�����ار ب���ك���رثة وب�����دون دراس�����ة م��م��ا أدى إىل 

انخفاض منسوب املياه الجوفية 
ب��س��رع��ة  خ��ص��وص��ا ح���ول ع��م��ران 
حيث كانت حيازة األرايض أقل 
نزاًعا وكانت املحاصيل النقدية 
م��ن ال��ط��م��اط��م وال��ربس��ي��م وال��ت��ي 
س����ب����ق����ت ل������ف������رة ط�����وي�����ل�����ة ال����ح����ظ����ر 
املفروض عى ال��واردات تتطلب 

اآلب������������������������������������ار ال���������ت���������ي 
ي������ب������ل������غ 

ارت��������ف��������اع��������ه��������ا م���������ائ���������ة إىل 
م������ائ������ت������ي م���������ر م����ض����خ����ات 

وت������������ح������������ت������������اج  اآلن  أك���������������������������رب 
إىل وق���������������������ود أك�����������������رث ب�����س�����ب�����ب 

ان�������خ�������ف�������اض م������ن������س������وب امل������ي������اه 
ي��������ح��������ت��������اج ال���������ج���������وف���������ي���������ة وك�����������������ل ه�����������������ذا ك���������ان 

ه�����������������ذه ال�������ن�������ف�������ق�������ات م����ب����ال����غ ن����ق����دي����ة ك�����ب�����رة ل��ت��غ��ط��ي��ة 
ونتيجة لذلك أصبح املحصول املفضل يف العديد من 
مناطق املرتفعات هو القات الذي يدر واردات مالية 

أك��رب وأس���رع م��ن بقية املحاصيل ال��زراع��ي��ة مجتمعة 
وبقدر ما تدره التحويات املالية عى الباد فشجعت 
ال��ح��ك��وم��ة ع��ى زراع����ة ال��ق��ات ول���م ت��ت��خ��ذ أي خ��ط��وات 
م��ن أج���ل تشجيع زراع����ة امل��ح��اص��ي��ل ال��زراع��ي��ة يف ظل 

حظر الواردات.   
وم��������ن ال�����غ�����ري�����ب أن واردات م����ح����ص����ول ال������ق������ات ل��م 
تدرج يف كتب اإلحصاء السنوية بالقرب من منطقة 
ح���وث ك��ان��ت ح��ق��ول ال��ق��ات ت��ت��وس��ع وت��س��ت��ن��زف امل��ي��اه 
الجوفية حتى أخر قطرة وبعض اآلبار جفت تماماً 
كانت واردات بيع كيس من القات تعادل ما يمكن 
الحصول عليه من بيع ٢٥ كيساً من الحنطة ويبدو 
أن���ه ال ي��وج��د ح��د ل��ذل��ك بالنسبة لكمية ال��ق��ات التي 
يمكن بيعها يف صنعاء عى سبيل املثال اقتصر بيع 
القات لبعض الوقت عى س��وق يف بر عبيد فقط 
ح��ي��ث ك���ان ت��ج��ار ال��ت��ج��زئ��ة ي��دف��ع��ون ث��م��ن املساحة 
لبيع محصولهم و كان املالك وهو نفسه مزارًعا 
كبر قد جنى ثروة كبرة بسبب هذه الشروط 
التي فرضتها الحكومة  وكان مالك السوق من 
أقارب الرئيس من سنحان القبيلة التي ينتمي إليها 
ال��رئ��ي��س  ظ��ه��رت إح���دى ض��واح��ي ال����رثوات ال��ج��دي��دة 
يف منطقة ح��دة  جنوب صنعاء مباشرة وأصبحت 
م��ن��ط��ق��ة ي��س��ك��ن��ه��ا ال���ت���ج���ار ال����ج����دد وال�����ذي�����ن ي��م��ت��ل��ك��ون 
صات بالحكومة والرئيس تحديدا,أصبحت حّدة يف 

الجنوب والروضة يف الشمال ضواحي بينما تغرت 
ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ب��ه��ا امل��دي��ن��ة ب��أك��م��ل��ه��ا  يف وق��ت 
الحصار كان كل منزل يف صنعاء وحدة اقتصادية 
ق��ائ��م��ة ب���ذات���ه���ا  وك�����ان ال��س��ك��ان األص���ل���ي���ون ي��ع��ت��م��دون 
عى ما كان يف غرف مخازنهم و عى آبارهم الخاصة 
واآلن يعتمد معظمهم عى محات السوبر ماركت 
يف أوائل الثمانينيات من القرن املايض تم استبدال 
اآلبار املحفورة يدوًيا والتي يراوح عمقها بن20 و30 
م��رًا ب��آب��ار حفر يصل ارتفاعها إىل 120 م��رًا بحلول 
أواخر العقد كانت صنعاء تسحب من طبقة املياه 
ال��ج��وف��ي��ة ع���ى ع��م��ق 300-900 م���ر وك����ان م��ن��س��وب 
املياه الجوفية ينخفض خمسة أو ستة أمتار سنوًيا 
وأدى االزده������������ار ال����ع����م����راين إىل أش�����ك�����ال ج�����دي�����دة م��ن 
العمارة ت��م استكمال األب���راج القديمة واملجمعات 
ال���س���ك���ن���ي���ة ال����ج����دي����دة ب���ف���ي���ات ض�����واح�����ي م�����س�����ورة م��ن 
النوع الشائع يف الخليج معزولة عن جرانها ويمكن 
الوصول إليها بالسيارة وعى طول طريق حده كانت 
ه��ن��اك ق��ص��ور ل��ل��م��ال ال��خ��اص ال��ج��دي��د ب��اإلض��اف��ة إىل 
فندق جديد و مكاتب العديد من الشركات املرتبطة 
بالنفط,كانت حدة نفسها مكاًنا للنزهة ربما كانت 
هناك أشجار وببساطة تم الحصول عى مساحات 
كبرة غالًبا من خال إدارة األوقاف املحلية وبشكل 

متزايد.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

ُعرُس أسوِد فلسطني
خرج األسود من العرين ويدهم عى الّزناد، وعى 
وجوهم ترتسم مامح االنتصارات القادمة بعزمهم 
وث���ب���ات���ه���م. خ�����رج أس������ود ال���ع���ري���ن م���زم���ج���ري���ن وخ��ل��ف��ه��م 
خ����رج����ت ج���م���اه���ر ال���غ���ض���ب امل�����ق�����ّدس يف ال����ّض����ّف����ة ال���ت���ي 
تحّولت إىل كابوٍس يؤرق االحتال االسرائييّل. خرج 
األس���������ود م�����ن ال����ع����ري����ن، يف ع������رس ف���ل���س���ط���ن وأع��������راس 
الّشهداء من وديع الحوح إىل من ينتظر واألرض تهتّز 
ت��ح��ت أق��دام��ه��م وال���ّرع���ب يلمع يف ب��ن��ادق��ه��م وراي��ات��ه��م 
التي عجز االحتال عن تنكيسها. خرج أسود العرين 
مل��ي��ادي��ن ف��ل��س��ط��ن يف اس���ت���ع���راٍض ع���س���ك���رٍيّ  يف م��دي��ن��ة 
ن���اب���ل���س يف ال���ّض���ف���ة ال���غ���رب���ّي���ة م���ل���ق���ي���اً ال�����ّرع�����َب يف ق��ل��وب 
ق��ط��ع��ان امل��س��ت��وط��ن��َن وُم���ح���دث���اً ص���دم���ًة ك���ب���رًة ل��ل��ع��دّو 
الّصهيوين. صدمة قطعِت ال��ّش��ّك باليقن أّن ك��ّل ما 
ق��ام��ت ب��ه ق���ّوات االح��ت��ال م��ن عملّيات اغ��ت��ي��اٍل وقتٍل 
واعتقاٍل ذهبت هباء الريح وأّن عملّيات االستهداف 
التي شّنتها الوحدات الخاّصة من جيش االحتال لم 
ت��زد ق���ّوات عرين األس���ود إاّل ثباتاً وص���رباً وإص����راراً عى 

مواجهة االحتال مهما كان الّثمن.
ه��������ذا ال������ع������رض ال����ع����س����ك����رّي ل����ع����ري����ن األس�����������ود ج��������اء يف 
ت��وق��ي��ٍت م��ف��اج��ٍئ ل��ل��ع��دّو وع����ى ع��ك��س ال���ع���رض امل���ايض 
ح���ي���ث ت���م���ّي���ز  ب���ح���ض���وٍر ج����م����اه����رٍيّ ح����اش����ٍد والف�������ٍت ك���ان 
ال���ن���اس خ���ال���ه ي���ل���ّوح���ون ب����راي����ات ال���ع���ري���ن وي��ع��ت��ص��ب��ون 
بوشاحه يف موقٍف يؤّكد تبني الناس وإص��راره��ا عى 
خ��ي��ار امل���ق���اوم���ة ال س��ّي��م��ا ب��ع��د س��ل��س��ل��ٍة م���ن االغ��ت��ي��االت 
واالع�������ت�������ق�������االت يف ج����ن����ن ون�����اب�����ل�����س ويف ظ��������ّل اس����ت����م����رار 
امل����واج����ه����ات وت��ص��ع��ي��د امل���ق���اوم���ة ع��م��ل��ّي��ات��ه��ا ض�����ّد ج��ي��ش 
االح��ت��ال يف مناطق الّضفة الغربّية املحتّلة وتوسيع 

رقعة االشتباك من خال فتح مناطق تماٍس جديدٍة 
إلشغال العدّو واستنزاف قدراته العسكرّية. الخروج 
امل���ف���اج���ئ ل��ع��ري��ن األس������ود يف ت���أب���ن اح����د ق�����ادة ال��ع��ري��ن 
الّشهيد وديع الحوح ورفاقه الذي استهدفه االحتال 
بمنزله يف ح��وش العطعوط يف البلدة القديمة قبل 
أرب�����ع�����ن ي�����وم�����اً ي���ح���م���ل دالالٍت ك�����ث�����رًة ورس������ائ������َل ك���ب���رًة 

للعدّو وهي كاآليت:
1 – الّتأكيد عى تبّني خيار مقاومة االحتال وعدم 

الراجع تحت أّي ظرٍف من الّظروف.
2 – دّقة تنظيم العرض العسكرّي وتوحيد الّلباس 
والّشعارات ونوعية األسلحة تؤّشر إىل تطّور وتقّدم 

العمل املقاوم يف الّضفة عملّياً وإدارّياً.
-3 ف����ش����ل ال����ك����ي����ان ال����ّص����ه����ي����وين ب���م���ن���ظ���وم���ات���ه األم����ن����ّي����ة 
واالس���ت���خ���ب���ارات���ّي���ة وال���ع���س���ك���رّي���ة يف ال���ق���ض���اء ع���ى ع��ري��ن 

األسود أو عى الحّد من عملّياتها.
4 – رسالة العرض العسكرّي األهّم تقول لاحتال 
االسرائييّل إّن األّيام القادمة تنتظركم املفاجآت واملزيد 

من العملّيات.
العرض العسكرّي تخّلله بيان لعرين األسود تاه 

أحد مقاتليه ومّما جاء فيه:
ال�����ب�����ي�����ان: إّن ال�����ع�����ري�����ن ه������و اب�������ن ال������ك������ّل ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، 
وي��ؤم��ن ب��وح��دة ال���ّدم وال��ّن��ض��ال وأّن بوصلته القدس 
وف���ل���س���ط���ن، وأّن االن����ت����م����اء ل���ل���ه وال������وط������ن. وإّن ع��ري��ن 
األس�����ود ي��ع��م��ل ب���ك���ّل ج�����ٍدّ وج���ه���ٍد ع���ى ت��ط��وي��ر أس��ال��ي��ب 
امل������واج������ه������ة ع�����س�����ك�����رّي�����اً وف������ق������ا الس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ات امل�����ق�����اوم�����ة 
وت����ك����ت����ي����ك����ات����ه����ا ووف��������ق��������اً مل�������ا ت���ق���ت���ض���ي���ه م����ص����ل����ح����ة ال����ّش����ع����ب 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ّي م�������ح�������ّذراً م����ع����ت����رباً أّن ك�������ّل ف���ل���س���ط���ن ه��ي 

س���اح���ة م���واج���ه���ة م���ع االح����ت����ال وم�����ؤّك�����داً أّن االح���ت���ال 
أوهم نفسه بأّنه يستطيع إنهاء املقاومة وإيهام شعبه 
بأمٍن كاذٍب مشّدداً عى أّن ما يمارسه االحتال من 
إجراٍم بحّق الّشعب الفلسطينّي سرتد عليه وسيدفع 
ثمن إجرامه. وأّكد البيان عى أّن العرين ال زال صامداً 
بالّرغم من الجراح والخذالن وال زال يقاوم ويتصّدى 
ل���اح���ت���ال ب���أس���ال���ي���َب م���ت���ط���ّورٍة وض���م���ن اس���رات���ي���ج���ّي���اٍت 
وتكتيكاٍت تقتضيها ساحات املواجهات مؤّكداً أّنهم 

سيفاجئون العدّو  يف ساحات املعارك. 
ويف مراقبٍة مكّثفٍة ودقيقٍة إلع��ام ال��ع��دّو للعرض 
ال�����ع�����س�����ك�����رّي ل����ع����ري����ن األس�����������ود وق�������������راءة أب��������ع��������اده، ع���ّل���ق 
م��وق��ع )م��ف��زايك راع����ام( ال��ّص��ه��ي��وين ب���أّن م��ن يعتقد أّن 
مجموعة عرين األسود انهارت واختفت عليه أن يفّكر 

مّرة أخرى. 

أّما )القناة 12( العربّية فاعتربت أّن مجموعة عرين 
األس����ود ب��ن��اب��ل��س ل��م ت��ن��ت��ِه ف��ي��م��ا ق���ال ي���وين ب��ن مناحيم 
املحّلل العسكرّي واألم��ن��ّي الّصهيوين أّن مجموعات 
عرين األسود املسّلحة تتعافى وتعيد ترتيب صفوفها 
وت�����ع�����ي�����د ت����ن����ف����ي����ذ ع�����م�����ل�����ي�����ات إط�������������اق ن����������ار ض����������ّد )ال�����ج�����ي�����ش 

االسرائييل( وفقاً لقوله. 
وتحّدثت بعض وسائل اإلع��ام العربي عن عرض 
العرين العسكرّي مشرة إىل أّن املقاتل الفلسطيني 
أص����ب����ح يف ال����ّض����ف����ة ي��م��ت��ل��ك ب�����ن�����ادَق م����ت����ط����ّورًة ج����������ّداً  م��ن 
خ����ال م���ا أظ���ه���ره ال���ع���رض ال��ع��س��ك��رّي ل��ع��ري��ن األس����ود 
الفتاً إىل أّن اإلشتباكات التي كانت يف يوم من األّيام 
بمثابة رشٍق بالحجارة أصبحت اآلن معارَك باألسلحة 

الّنارّية.
إذاً ال�������ع�������رض ال�����ع�����س�����ك�����رّي ل�����ع�����ري�����ن األس�������������ود ت���خ���ّط���ى 
حدود الّضفة ونابلس لترّدد أصداء رعبه يف أعماق 
ال��ك��ي��ان ال��ّص��ه��ي��وين. ه��و ع����رٌض ع��س��ك��رٌيّ ت��ج��اوز ال��ّزم��ن 
)االسرائييّل( وقواعده وكسر معادالت العدّو ورفع 
راي�����������ة ت�����ح�����ري�����ر ف����ل����س����ط����ن ك���������ّل ف����ل����س����ط����ن ُم�����ن�����ب�����ئ�����اً ب�������اآليت 
م���ن ال����وي����ات ل��ق��ط��ع��ان امل��س��ت��وط��ن وم����ا ي��ن��ت��ظ��ر ج��ن��ود 
االح������ت������ال وض�����ّب�����اط�����ه م������ن م�����ف�����اج�����آٍت ع����ن����د ك�������ّل م���ف���رق 
ل��ريَس قاعدة قالها العريُن يف بيانه لكّل الواهمن: 
من يظّن أّن العريَن قد انتهى إّنكم واهموَن، فالعرين 
ما زال صامداً رغم الجراح وسيبقى حّتى تحرير كّل 

فلسطن.
#كاتب وإعامي لبناين

شوقي عواضة #

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

باعتراف قادة االحتالل

دولة الكيان 
مهددة بالزوال

م������ن امل�����ع�����ل�����وم أن ال�����ك�����ي�����ان ال����ص����ه����ي����وين ن����ال 
م�������ا ن������ال������ه م�������ن ال�����ت�����م�����ك�����ن يف أرض ف���ل���س���ط���ن 
ب������رع������اي������ة م������ب������اش������رة م�������ن ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ن ال�����ذي�����ن 
ب����������ق����������وا ي�������س�������ه�������م�������ون م�����������ع ط����������ائ����������ع ال������ص������ه������اي������ن������ة 
امل���ح���ت���ل���ن -ألك�������رث م����ن ع���ق���دي���ن م����ن ال���س���ن���ن- 
يف اس����ت����ق����ب����ال وت�����وط�����ن أف����������واج امل���س���ت���وط���ن���ن 
ال��ص��ه��اي��ن��ة ال��واف��دي��ن، إذ ل��م ت��رف��ع بريطانيا 
ي��ده��ا ع��ن أرض األرض امل��ب��ارك��ة ال��ت��ي يحوي 
ث���راه���ا ال���ط���اه���ر م���س���رى س��ي��د األن���ب���ي���اء وخ��ات��م 
امل���رس���ل���ن وأوىل ال��ق��ب��ل��ت��ن وث����ال����ث ال���ح���رم���ن 
ال����ش����ري����ف����ن،  إاَلّ ح�����ن أع���ل���ن���ت ع���ص���اب���ة ب��ن��ي 
������ا- ع�����ن إق�����ام�����ة دول����ت����ه����ا -يف  ص����ه����ي����ون -رس������م������ًيّ
ال�٢١ من أيار/مايو عام ١٩٤٨- عى أشاء 
ودم��اء اآلالف املدنين الفلسطينين الذين 
ذهبوا -بتواطؤ غربي صليبي مشن- ضحية 

عملية التوطن.

الجرائم الشنعاء إَبّان طور 
اإلنشاء

وبالرغم من تمكن الغرب الصهيوصليبي 
-م��������ن م���ن���ط���ل���ق س����ي����ط����رت����ه ع������ى اإلع��������������ام- م��ن 
ال��ت��ع��ت��ي��م ش��ب��ه ال���ت���ام ع���ى ن��ت��ائ��ج ع��ق��دي��ن من 
ال�����ذب�����ح واإلج������������رام وامل������ج������ازر ال���ج���م���اع���ي���ة ال���ت���ي 
ك��ان��ت ت��رت��ك��ب -ع������ادة- ت��ح��ت ج��ن��ح ال��ظ��ام، 
ف��إن الوحشية املبالغ فيها وص��واًل إىل إب��ادة 
قرى بأكملها تسببت يف انتشار بعض تلك 
ال���ج���رائ���م ال��ش��ن��ع��اء ل��ل��م��أ ب��ك��ل ج�����اء، وم��ن 
أب���������رز امل������ج������ازر ال�����ت�����ي ارت����ك����ب����ت -ف�����ق�����ط- يف ع����ام 
١٩٤٨ وال���ت���ي م���ا ت����زال -ل��ب��ش��اع��ة م���ا ح��دث 
فيها ولوحشية أساليب مقرفيها- محفورة 
يف ذاك�����������رة ال����س����ن����ن )م�����ذب�����ح�����ة »ال����ط����ن����ط����ورة« 
ومذبحة »أب���و ش��وش��ة أو ال��رم��ل��ة« ومذبحة 
»دي����������������ر ي�����������اس�����������ن«( ال��������ت��������ي ن��������ف��������ذت يف غ�����ض�����ون 
ش����ه����ري����ن، وأودت ب����ح����ي����اة م����ئ����ات ال����ق����روي����ن 

الفلسطينين.

تفاوض كاذب إلحراز مكاسب
ب������س������ب������ب م����������ا ارت��������ك��������ب��������ه ال��������ك��������ي��������ان ال�����ص�����ه�����ي�����وين 
ال���غ���اص���ب م����ن م����ج����ازر ي���ن���دى ل���ه���ا ال���ج���ب���ن يف 
حِقّ عرب فلسطن، فقد قوبل بواقٍع عربي 
أو ع���روب���ي غ���اض���ب آذن�����ه ال���ح���رب، ف��خ��اض��ت 
معه ع��دة جيوش عربية مجتمعة -بهدف 
ال������ت������ح������ري������ر- ح������رب������ن ك������ان������ت أخ�������راه�������م�������ا ح�����رب 
حزيران ١٩٦٧ التي ما يزال خزي هزيمتنا 

فيها وصمة عار يف كل جبن. 
ف������ان������ف������ردت -م������ن������ذ ذل���������ك ال�������ح�������ن- م���ن���ظ���م���ة 
ال������ت������ح������ري������ر امل������ق������ت������ص������رة ع�����ض�����وي�����ت�����ه�����ا ع���������ى ع������دد 
محدود من القادة الفتحاوين بما أسمته 
ح�����ق ت���ق���ري���ر امل�����ص�����ر، ف����اس����ت����درج����ت م�����ن ق��ب��ل 
»م��ح��م��د أن����ور ال����س����ادات« رائ����د امل��ط��ب��ع��ن إىل 
الدخول مع الصهاينة اللئام يف مفاوضات 
س��ام ب��ل اس��ت��س��ام، فدشنت تلك املرحلة 
ذات ال�������ن�������رثات امل����خ����ج����ل����ة ب����ت����وق����ي����ع »ات����ف����اق����ي����ة 
أوس����ل����و« ال���ت���ي أع���ل���ن -يف ض���وئ���ه���ا- ع����ن ق��ي��ام 
السلطة الفلسطينية التي كانت -وما زالت- 
م��ج��رد ج��ه��ة أم��ن��ي��ة ت��س��ه��م يف ت��أم��ن امل��راف��ق 

الصهيونية.
وك�����ل م����ا ت����اه����ا م����ن ات���ف���اق���ي���ات ل����م ت���ت���ج���اوز 
م��ض��ام��ي��ن��ه��ا م��ض��ام��ن »أوس���ل���و« ال��ت��ي حصد 
ق��ادة الكيان -بموجبها- من التنازالت أكرث 
��ا أم��ل��وا ب��ل ف��وق م��ا ت��خ��ي��ل��وا،  ومع  بكثر م��َمّ
ذل�����ك ف���ق���د ت���ن���ك���روا ل��ت��ل��ك االت���ف���اق���ي���ات ج��م��ل��ة 
وت��ف��ص��ي��ا، ول����ن ي��ج��ن��ي م��ن��ه��ا ال���ذي���ن ه���رول���وا 

إلبرامها ال كثًرا وال قليا.

التطرف واالختيال املؤذنان 
بالزوال

بعد أن حققت سلطات الكيان الصهيوين 
ك������اف������ة م������آرب������ه������ا وب������ع������د أن ل�����ب�����ى ل�����ه�����ا س���ي���اس���و 
»أوسلو« كافة مطالبها عى حساب الحِقّ 
ال���ت���أري���خ���ي ل��ل��ش��ع��ب ال���ع���رب���ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، 
ع������������������������������ادت وأط��������������ل��������������ق��������������ت ال��������������ع��������������ن��������������ان ل��������ل��������ت��������ط��������رف 
وللمتطرفن بغية تهويد مقدسات اإلسام 
واق�����ت�����اع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن ب���ش���ك���ل ت��������ام، ح��ت��ى 
بدأت تلك التصرفات الصهيونية اإلبليسية 
تأيت بردود فعل ميدانية فلسطينية عكسية 
ظ���ه���رت ب����وادره����ا ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ب���ارت���ف���اع أع����داد 
ال��ع��م��ل��ي��ات االس��ت��ش��ه��ادي��ة ال��ت��ي ت��ع��د م��ؤش��ًرا 
عى إمكانية انفجار حرب ارتدادية جهادية 
باتت ترآى للعقاء من قادة كيان صهيون 
رأي ال�����ع�����ن، وق������د ت�����داول�����ت م�����ا ص������در ع��ن��ه��م 
-يف ه�����ذا ال����ش����أن ال�����ه�����ام- ال���ك���ث���ر م����ن وس���ائ���ل 
اإلعام، منها استهال الكاتب الفلسطيني 
»أي��م��ن أب��و ناهية« مقاله ال��ت��س��اؤيل املعنون 
]زوال ال���ك���ي���ان.. ح��ق��ي��ق��ة أم ت��ض��ل��ي��ل؟[ ال���ذي 
نشره يف موقع »فلسطن أوناين« بتأريخ 
٢٣ م������اي������و م�������ن ال�������ع�������ام ال�������ح�������ايل ع�������ى ال���ن���ح���و 
ال������ت������ايل: )ك�������رث ه�������ذه األي����������ام ح����دي����ث ع�������دد م��ن 
ق�����������ادة االح��������ت��������ال ع�������ى رأس�������ه�������م وزي�������������را ح�����رب 
االح���ت���ال »إي���ه���ود ب�����اراك« و»ب��ي��ن��ي غ��ان��ت��س« 
ورئيس حكومة االحتال ]األسبق[ »نفتايل 
ب����ي����ن����ي����ت« ع�������ن م����س����ت����ق����ب����ل ك����ي����ان����ه����م وح���ت���م���ي���ة 
ف��ن��ائ��ه وزوال������ه، وخ��ش��ي��ت��ه��م م��ن ع���دم ت��ج��اوز 
ُع������م������ر ال�����ك�����ي�����ان ال�����ع�����ق�����د ال������ث������ام������ن، وأن ي����ك����ون 
م������ص������ره ك����م����ص����ر م�����م�����ال�����ك ي������ه������ودي������ة س���اب���ق���ة 
أص��اب��ت��ه��ا »ل��ع��ن��ة ال������٨٠«. وح����ّذر ال��ع��دي��د من 
ق��������ادة االح������ت������ال ال����س����اب����ق����ن وال����ح����ال����ي����ن م��ن 
تفكك الكيان وعدم استطاعته اجتياز هذه 
امل���رح���ل���ة ب��ف��ع��ل ع���وام���ل داخ���ل���ي���ة وخ���ارج���ي���ة، 
وحتى أن بعضهم، أمثال »غانتس« توقع 

هذا حدوث السيناريو قريًبا.
ال����واض����ح أن ه�����ذه ال���ت���وق���ع���ات ال��ت��ش��اؤم��ي��ة 
لقادة االحتال باقراب النهاية لم تأِت من 
ف������راغ، ب���ل ه���ي ن��ت��ي��ج��ة خ��وف��ه��م م���ن ع��واق��ب 
وخ���ي���م���ة ت���ن���ت���ظ���ره���م، مل�����ا ي���ق���رف���ون���ه م�����ن ق��ت��ل 
وب������ط������ش وت�����ه�����ج�����ر وظ������ل������م ل����ش����ع����ب ب���أك���م���ل���ه 
اس��ت��ول��وا ع��ى أرض���ه ب��ال��ق��وة، وه���م يعرفون 
أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق،  
ف���ا ي��ض��ي��ع ح���ق وراءه م��ط��ال��ب، وال تسقط 
ال���ح���ق���وق ب���ال���ت���ق���ادم، ف���امل���ق���اوم���ة ل����م ت��ت��وق��ف 
م������ن������ذ أن وط��������ئ��������ت أق������������������دام ال������ص������ه������اي������ن������ة أرض 
ف���ل���س���ط���ن وأن�������ش�������أوا ك���ي���ان���ه���م ال����ص����ه����ي����وين يف 
ع���ام ١٩٤٨، وه���ي ت��أخ��ذ أش���ك���ااًل مختلفة 
ضد االحتال، لكن قوة املقاومة اليوم أدت 
إىل تنامي شعور االحتال بالخوف وتشاؤم 
ال��ق��ادة م��ن امل��ص��ر ال���ق���ادم، ف��ق��د أرع��ب��ه��م ما 
شاهدوه يف معركة »سيف القدس« العام 

املايض(.

اإلسالم كرم العقل والفكر
ال يوجد دين غر اإلسام كرم العقل والفكر وأشاد 
بأويل األلباب والنهى ، ودعا إىل النظر والتفكر وحرض 
ع��ى التعقل وال��ت��دب��ر وق���رأ ال��ن��اس يف كتابه ال��ك��ري��م:" 
أفا تعقلون"  " لعلكم تعقلون" " ولعلكم تتفكرون" 
"آليات لقوم يعقلون" " آليات لقوم يتفكرون" ومن  
أروع ما جاء يف القرآن الكريم قوله تعاىل : " قل أنما 
أع��ظ��ك��م ب���واح���دة ، أن ت��ق��وم��وا ل��ل��ه م��ث��ن��ى وف������رادى ثم 
تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إال نذير لكم بن 
ي���دي ع���ذاب ش��دي��د" وم��ع��ن��اه : أن���ه ال يطلب منهم إال 
خصلة واح��دة وهي أن يتوجهوا بعقولهم وقلوبهم 
إىل ال��ل��ه ال���ذي يؤمنون ب��ه وبخالقيته للكون وت��دب��ره 
ألمره ، مخلصن يف طلب الهداية إىل الحقيقة بعيدا 
عن تأثر العقل الجمعي ، وع��ن الخوف من الناس 
أو املجاملة لهم ، ك��ل ف��رد م��ع صديقه ممن يثق به 

ويطمنئ إليه أو يفكر وحده وهو معنى قوله تعاىل : 
مثنى وفرادى ثم يتفكرون يف أمر النبوة وسيهديهم 
فكرهم ال��ح��ر إىل ال��ح��ق وق��د اع��ت��رب علماء اإلس���ام أن 
ال����ع����ق����ل) ووظ���ي���ف���ت���ه ال����ت����أم����ل وال���ت���ف���ك���ر وال����ت����دب����ر( م��ن��اط 
التكليف ومحور الثواب والعقاب كما قرروا أن العقل 
أساس النقل إذ لو لم يثبت وجود الله بالعقل ويثبت 
ص���دق ال��ن��ب��وة ب��ال��ع��ق��ل ، م���ا ث��ب��ت ال���وح���ي ف��ال��ع��ق��ل هو 
ال�������ذي ي���ث���ب���ت  ال����ن����ب����وة وي���ث���ب���ت ص������دق ال���ن���ب���ي ع�����ن ط���ري���ق 
املعجزة الدالة عى صدقه داللة عقلية ثم بعد ذلك 
يعزل العقل نفسه ليتلقى من الوحي الذي هو سلطة 
أعى منه ومن هنا قرر املحققون من علماء اإلسام 
أن إي��م��ان املقلد املطلق غ��ر مقبول ، ألن��ه ل��م يؤسس 
عى برهان ، ول��م يقم عى حجة بينة بل عى تقليد 
م���ح���ض:" أن����ا وج���دن���ا آب���اءن���ا ع���ى أم����ة وأن����ا ع���ى آث��اره��م 

مقتدون". 
والقرآن يطالب كل ذي دعوى  بإقامة الربهان عى 

دعواه وإال طرحت ورفضت. 
ولهذا قال يف محاورة املشركن : "قل هاتوا برهانكم 
أن كنتم ص��ادق��ن" وق��ال يف محاجة أه��ل الكتاب : " 
وق��ال��وا ل��ن ي��دخ��ل الجنة إال م��ن ك��ان ه���ودا أو نصارى 
تلك أمانيهم ، قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقن" 
ف��ال��ع��ق��ائ��د ال ب��د أن ت��ؤس��س ع��ى ال���رباه���ن اليقينية ال 
ع��ى الظنون واألوه����ام فليس يف اإلس���ام م��ا ُع��رف يف 
بعض األدي���ان األخ��رى من اعتبار األدي���ان شيئا خارج 
منطقة العقل ودائرة التفكر حتى شاع عندهم مثل 

هذا القول :
" أعتقد وأنت أعمى" أو " أغمض عينيك ثم اتبعني"

عيل محمد الحباري

احتفالية بيوم شهداء املنطقة الوسطى

 احمد القردعي

كلك نظر

االسرة محمد احمد الورد خارج إطار القانون
فإننا نطالب األجهزة القضائية ويف الجمهورية 
اليمنية محاسبة مرتكبي الجريمة الشنعاء التي 
ارتكبت يف نساء وأطفال بيت الورد والتي ارتكبها 
امل���دع���و ن���اج���ي ع���يل ال��ق��ب��ي��يل ال��ظ��ل��ي��م��ي وم����ن ش���ارك 
معه بارتكاب الجريمة التي تمت باحتجاز املواطنة 
اليمنية قبول احمد عيل الورد البالغة من العمر 
س����ت����ون ع������ام 60 ع������ام واب���ن���ت���ه���ا ال����ح����ام����ل يف ال��ش��ه��ر 
ال����ت����اس����ع  ص���ال���ح���ة م���ح���م���د ق����اي����د ال����ط����ل����ول ال���ب���ال���غ���ة 
م��ن العمر 29 ع��ام وك��ذا ال��ول��د عبده محمد قايد 
الطلول البالغ من العمر 5 أعوام وطفل صالحة 
ال�����ذي خ����رج م���ن ب��ط��ن ام����ه اىل خ�����ارج ال���ن���ار ب��ع��دم��ا 
ان���ف���ج���رت ب���ط���ن االم ال���ح���ام���ل يف ش���ه���ره���ا ال���ت���اس���ع 
حيث تم احتجازهم يف سجن غر قانوين والذي 
ك����ان م���ن���زل ن���اج���ي ال��ظ��ل��ي��م��ي وت����م اع���دام���ه���م ح��رق��اً 
بالنار وهم احياء امام أهايل قرية شريح والقرى 
امل����ج����اورة ل��ه��م .. ك��م��ا ن��ط��ال��ب ب��م��س��آل��ة ن���اج���ي عيل 
محمد الظليمي بالكشف ع��ن جميع املفقودين 
ق�����س�����راً م�����ن أب�����ن�����اء ق����ري����ة ش����ري����ح وم�����دي�����ري�����ة ال�����ن�����ادرة 
منذ ع��ام 1978م ايل يومنا ه��ذا وال��ذي��ن ينتظرون 
ع��ودت��ه��م اب��ائ��ه��م وام��ه��ات��ه��م وزوج���ات���ه���م واب��ن��ائ��ه��م 

وبناتهم.
ح��ي��ث ك��ان��ت ف��ص��ول امل��ح��رق��ة ق��ي��ام امل��دع��و ناجي 
عيل محمد الظليمي عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام يف 4 نوفمرب 1978م بارتكاب هذه 
الجريمة هو وافراده الضباط والجنود بتوجيهاته 
يف قرية شريح يف مديرية النادرة محافظة اب يف 
الجمهورية اليمنية يف الشطر ال��ش��م��ايل بما كان 
ي���س���م���ى س���اب���ق���اً ال���ج���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ح���ي���ث اق����دم 
املدعو ناجي الظليمي وافراده بحفر حفرة واجبار 
ن��س��اء ق��ري��ة ش��ري��ح ب��ج��م��ع ال��ح��ط��ب ث��م ق���ام ناجي 
ع���يل م��ح��م��د ال��ظ��ل��ي��م��ي واف��������راده  ب��ج��م��ع امل��واط��ن��ن 
م��ن ك��ل ال��ق��رى امل���ج���اورة ب��ق��وة ال��س��اح وت���م وض��ع 
املواطنن يف املعسكر امام الحفرة التي تم حفرها 
ث���م ق����ام ال���ج���ن���ود ب���إح���ض���ار ق���ب���ول ال������ورد ال���ت���ي تبلغ 
من العمر ستون عام وابنتها صالحة الحامل يف 
ش��ه��ره��ا ال��ت��اس��ع م���ن م��ن��زل ن��اج��ي ال��ظ��ل��ي��م��ي ال���ذي 
كان يسجن فيه املواطنن وتم وضعهن يف الحفرة 
ب���ع���د ان ق������ام ج����ن����ودن����اج����ي ع�����يل م���ح���م���د ال��ظ��ل��ي��م��ي 

احتفالية الذكرى ال�44 لشهداء محرقة شريح 
التي جرت يف 6 نوفمرب امل��ايض من العام الجاري 
2022م ك��ان��ت اح��ت��ف��ال��ي��ة ج��ي��دة اف��ض��ل م��ن غرها 
م��ن االح��ت��ف��ال��ي��ات ال��ث��اث ال��س��اب��ق��ة 2020/2019/ 
2021م وقد حضرها عدد من املسؤولن يف الدولة 
وال���ح���ك���وم���ة واألح���������زاب وم�����ن ب����ن ك���ب���ار امل���س���ؤول���ن 
الذين حضروا االحتفالية: الربفسور عبدالعزيز 
الرب مستشار املجلس السيايس األعى واللواء 
لقمان باراس محافظ محافظة حضرموت ونائف 

حيدان عضو مجلس الشورى..
كما القى كبار املسؤولن الكلمات بهذه املناسبة 

وهم:
• عيل تيسري وكيل وزارة حقوق االنسان وهي 

الوزارة التي رعت االحتفالية.
• األخ عيل القحوم عضو املكتب السيايس ملكون 

انصار الله.
• صالح الخوالين وكيل وزارة االرشاد.

• ن���ج���ي���ب���ة م���ط���ه���ر م���س���ت���ش���ار امل����ج����ل����س ال���س���ي���ايس 
األعى.

وج��م��ي��ع ال��ك��ل��م��ات ادان�����ت واس��ت��ن��ك��رت ال��ج��ري��م��ة 
الشنعاء والبشعة التي ارتكبها املجرم ناجي عيل 
الظليمي وجماعته قبل 44 عاماً وطالبوا تقديمه 
للمحاكمة.. وك��ان األس��ت��اذ ياسن ال��ورد قد قدم 
شروحاً وافية عن كيفية اختطاف الشهداء يف 3 
نوفمرب من عام 1978م قبل احراقهم يف 4نوفمرب 

عام 1978م..
يف خ��ت��ام االح��ت��ف��ال��ي��ة ق��دم��ت م��ن��ظ��م��ات املجتمع 
املدين بيان صادر حول محرقة نساء وأطفال بيت 

الورد هذا نصه:
ب��ي��ان ص����ادر م���ن م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين ح��ول 
م��ح��رق��ة ن���س���اء وأط��ف��ال��ب��ي��ت ال������ورد يف ال��ج��م��ه��وري��ة 

اليمنية.
نحن أعضاء وقيادات منظمات املجتمع املدين 
والشخصيات االجتماعية يف الجمهورية اليمنية 
بمناسبة الذكرى الرابعة واالربعون )44(ملحرقة 
ب��ي��ت ال�����ورد ال��ت��ي ط��ال��ت��ا ن��س��اء وأط���ف���ال ب��ي��ت ال���ورد 
وب������ع������د أن ت�������م ت����ش����ك����ي����ل ل����ج����ن����ة م�������ن وزارة ح����ق����وق 
االن�������س�������ان ل���ت���ق���ي ال����ح����ق����ائ����ق ب����ع����د ال�����ش�����ك�����وى ال���ت���ي  
تقدم بها اس��رة بيت ال��ورد بشأن اح��راق نسائهم 
واط�����ف�����ال�����ه�����م وك���������ان ال����ش����ي����خ ع������يل م���ح���م���د ع���ب���دال���ل���ه 
ال�������ك�������ردي م�����ن�����دوب�����اً ع������ن م����ن����ظ����م����ات امل����ج����ت����م����ع امل������دين 
وت����م ال���ج���ل���وس م���ع أه�����ايل امل��ن��ط��ق��ة وس���م���اع اق����وال 
امل����واط����ن����ن ال�����ذي�����ن ش�����اه�����دوا ج���ري���م���ة اح���������راق ن���س���اء 
وأط��ف��ال اس��رة بيت ال��ورد بعد عملية اغتيال رب 

ب����ض����رب اب���ن���ت���ه���ا ص����ال����ح����ة ال����ط����ل����ول ب����أع����ق����اب ال����ب����ن����ادق 
وتم وضعها اىل جانب أمها يف الحفرة وهي مكبله 
وك���ان���ت أم���ه���ا ت���ق���ول ل��ه��ا ي��ااب��ن��ت��ي ال ت���خ���ايف ه���م ليس 
م��ج��ان��ي��ن ي��ح��رق��ون��ن��ا ل���م ت��ك��ن االم���ت���ت���وق���ع أن ت��رت��ك��ب 
ب���ه���م ال���ج���ري���م���ة وان ي���ت���م اع����دام����ه����م خ�������ارج ال���ق���ان���ون 
ح��رق��اً ب��ال��ن��ار وه���م اح��ي��اء وت���م ارس����ال م��ج��م��وع��ة من 
العساكر إلحضار الطفل عبده الطلول ابن الضحية 
ق���ب���ول ال������ورد ش��ق��ي��ق ال��ض��ح��ي��ة ص��ال��ح��ة ال���ط���ل���ول من 

قرية أخرى.
وت��م اض���رام ال��ن��ران ب��اوام��ر م��ن امل��دع��وا ن��اج��ي عيل 

محمد القبييل الظليمي تم احراقهم وهم احياء
ك������ان امل�����ج�����رم ن����اج����ي ال���ظ���ل���ي���م���ي واف������������راده ي���ت���ل���ذذون 
ب��ال��ع��ذاب ال��ذي ي��ذوق��ون��ه نساء وأط��ف��ال بيت ال��ورد 
وه�����ن ي���ص���رخ���ن وس�����ط ال����ن����ران واج����س����اده����ن ت��ح��رق 
وهن احياء وفجاءة انفجرت بطن الضحية صالحة 
ال����ط����ل����ول وس�������ط ال������ن������ران وق���������ذف ال����ج����ن����ن اىل خ�����ارج 

اخدود النران بسبب انفجار بطن االم.
ثم قام احد الجنود بتوجيهات ناجي عيل محمد 
ال��ظ��ل��ي��م��ي ب��ال��ت��ق��اط ال��ط��ف��ل ال�����ذي ل���م ي��م��ر م���ن ع��م��ره 
س���اع���ة زم�����ن وال�������ذي ك�����ان ج���ن���ن يف ب���ط���ن ام�����ه ورم�����اه 
وسط النران ليلقى مصر امه وجدته وفجاءة تم 
اح����ض����ار ال���ط���ف���ل ع���ب���ده ال���ط���ل���ول اب�����ن ال��ض��ح��ي��ة ق��ب��ول 
الورد الذي يبلغ من العمر خمس سنوات ثم رماه 
الجنود اىل وسط النران اىل جانب امه واخته وابن 

اخته ال��ذي يبلغ من العمر ساعة زمن بتوجيهات 
ناجي عيل محمد الظليمي.

ويف ه���ذا ال��ب��ي��ان ف��إن��ن��ا أع��ض��اء وق���ي���ادات منظمات 
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين وال��ش��خ��ص��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ن��ط��ال��ب 

ما ييل:
• نطالب وزارة حقوق اإلنسان وجميع املنظمات 
ال��ح��ق��وق��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة وال���دول���ي���ة ب���ال���وق���وف إىل ج��ان��ب 
أس��������رة ب����ي����ت ال����������ورد وأس����������رة ك����اف����ة امل����ف����ق����ودي����ن ق����س����راً 
وم�����ت�����اب�����ع�����ة األج��������ه��������زة ال�����ق�����ض�����ائ�����ي�����ة ب�����م�����ا ف����ي����ه����ا ال����ن����ي����اب����ة 
ال��ج��زائ��ي��ة املتخصصة وك��اف��ة األج���ه���زة ال��ق��ض��ائ��ي��ة يف 
الجمهورية اليمنية ووزارة الداخلية لفتح تحقيق 
م���ح���اي���د وع���������ادل يف ج���ري���م���ة إح���������راق ن����س����اء وأط����ف����ال 
ب��ي��ت ال������ورد وال����ق����اء ال��ق��ب��ض ع���ى م��رت��ك��ب��ي ال��ج��ري��م��ة 

ومحاكمتهم املحاكمة العادل.
• ن��ط��ال��ب م���ن وزارة اإلع�����ام ووس���ائ���ل اإلع�����ام يف 
الجمهورية بفتح تحقيق إعامي محايد يف قضية 
نساء وأطفال بيت الورد وإيصالها إىل الرأي العام 
ملعرفة حقيقة النظام السابق برئاسة عيل عبدالله 
صالح وحزب اإلصاح لتصحيح املفاهيم املغلوطة 
ال�����ت�����ي ت������م ف����ي����ه����ا ت���ض���ل���ي���ل ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي إع����ام����ي����اً 
يف أح������������داث وم�������ج�������ازر امل�����ن�����اط�����ق ال�����وس�����ط�����ى يف ال����ق����رن 

العشرين.
• نطالب محكمة العدل الدولية بمتابعة املجرم 
ناجي الظليمي وتسليمه إىل السلطات اليمنية يف 
ص��ن��ع��اء ح��ق��وق اإلن��س��ان بالتضامن م��ع أس���رة بيت 

الورد.
• ن����ط����ال����ب ك������ل م����ن����ظ����م����ات امل����ج����ت����م����ع امل����������دين ن���اج���ي 
الظليمي وتسليمه إىل السلطات اليمنية يف صنعاء 
من أجل اتخاذ اإلجراءات القانونية ومحاكمته هو 

من ساعده.
•  ن������ط������ال������ب م�����ن�����ظ�����م�����ة ال�����ص�����ل�����ي�����ب األح���������م���������ر ال�����������دويل 
ومنظمة ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة ومنظمة ه��ي��وم��ن راي��ت��س 

ومنظمة مواطنة بمساعدة أسرة بيت الورد..
• ن�������ط�������ال�������ب األج������������ه������������زة امل������خ������ت������ص������ة ب������ال������ك������ش������ف ع����ن 
امل��ف��ق��ودي ن��ق��س��ر اًخ�����ال أك���رث م���ن أرب���ع���ن ع���ام���اً من 
أجل عودتهم اىل أسرهم، وذلك من خال تفتيش 

السجون واملعتقات..
ص����������ادر ع������ن م����ن����ظ����م����ات امل����ج����ت����م����ع امل����������دين ب�����ت�����اري�����خ 6 

نوفمرب 2022م.

قبول  الشهيدة  تتوقع  تكن  لم    
الورد ان يتم اعدامهم خارج القانون 

حرقًا بالنار

نحن  ترصخ  الطلول  الشهيدة  كانت    
لم  ولكنهم  رشي��ح..  يأهل  وجوهكم  يف 

ينبسوا بكلمة

    ن��ط��ال��ب األج���ه���زة األم��ن��ي��ة 
محاسبة مرتكيب الجريمة

08 https://t.me/september26newsكتابات @26septnet1
26sept26@gmail.comwww.26sep.net

أسبوعية - سياسية - عامة

االثنين  18   جمادى األولى 1444هـ    |   12   ديسمبر   2022م
   العدد 2288    |   12 صفحة 



انتهاكات  صربي: 
ال���ع���دوان األم��ري��ك��ي 
ال��س��ع��ودي ت��رق��ى إىل 
مكتملة  ح��رب  جرائم 

األركان

العميد الركن/ عبدالرحمن األديمي #

جمال القيز

مدينة ألسر الشهداء 
وأوالدهم

سيظل الجهد املنظم واملدروس امرا مطلوبا جدا.. وسيبقى العمل 
البناء واملثمر مهماً ومحبباً ومرغوباً طاملا أنه يصب لخدمة الناس.. 
ولخدمة اكرمهم.. وهل هناك من هو اكرم من الشهداء االخيار 
االب������رار.. وي��ب��ق��ى ك��ل ع��م��ل م��ن��ق��وص ط��امل��ا اب��ت��ع��د ع��ن خ��دم��ة ه��ؤالء 
االب����رار اول��ي��اء ال��ل��ه امل��ي��ام��ن, وال تخفي ام���را او ن��ذي��ع س���راً ان هناك 
ج���ه���ودا ص���ادق���ة وم��ك��ث��ف��ة ت���ب���ذل م���ن رج�����ال ال���ل���ه امل��ؤم��ن��ن وه��دف��ه��ا 
ضمان استقرار اسر الشهداء وتأمينها يف مساكن ومدن سكنية 

بداًل عن الفوىض االسكانية وااليجارات..
ول��ع��ل ذل���ك اق���ل واج����ب ان��س��اين واخ���اق���ي وق��ي��م��ي ت��ب��ذل��ه ال��ج��ه��ات 
الرسمية تجاه اس��ر واوالد الشهداء ال��ذي��ن اسرتخصوا ك��ل يشء 
وذهبوا ملواجهة اعداء الله واعداء االمة وتصدوا ببسالة وشجاعة 
للعدوان وكتبوا سرية حياة عطرة تكتب بماء الذهب ولهذا جاء 
ت��ح��رك ص��ن��دوق االس��ك��ان ال��ع��س��ك��ري يف ه���ذا امل��ن��ح��ى وه���ذا االت��ج��اه 
ليؤكد ص��واب��ي��ة ت��وج��ه��ات ث���ورة 21سبتمرب ال��ت��ي تضع ال��ش��ه��داء يف 
اعىل مراتب التكريم والحفاوة والتحفيز.. فهل هناك اجل تكريم 
م���ن ض���م���ان م���ن���زل ام����ن وم��س��ت��ق��ر الس�����رة ش���ه���ي���د.. ال�����ذي ي���ن���ام ق��ري��ر 
ال��ع��ن ط��امل��ا اهتممنا ب����أوالده وأس��رت��ه وض��م��ن��ا ل��ه��م ح��ي��اة مستقرة 

وكريمة..
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ف���إن ص���ن���دوق اإلس���ك���ان ال��ع��س��ك��ري ي��ت��ح��رك من 
هذه املساحة مستنداً اىل الله جلت قدرته واىل توجيهات القائد 
العلم السيد عبدامللك ب��در الدين ال��ح��ويث.. واىل تعليمات قيادة 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة التي ال تتواىن لحظة عن 
االهتمام املتزايد بأسر وأوالد الشهداء كخط وتوجه واسرتاتيجية..
وقيمة العمل ونتاجاته االيجابية نتجىل يف التحرك السريع ويف 
العمل بكل اي��م��ان نحو إن��ش��اء ه��ذه امل���دن السكنية رغ��م ك��ل هذه 
التحديات ورغم املعوقات التي قد تعرتض سري هذا العمل النبيل 
وتعيق هدفاً جميًا عىل انجازه تتحدد سعادة اسر كثرية وابناء 
اخ���ي���ار م���ن امل��ج��ت��م��ع ال���ذي���ن ه���م اب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع م���ن اب���ن���اء ال��ش��ه��داء 

االخيار..
ه�����ذه االع�����م�����ال ق����د وض���ع���ن���ا ل���ه���ا خ���ط���ط���ا م��ت��ك��ام��ل��ة وح�����ددن�����ا ال���ط���رق 
املناسبة وال تنقصنا االرادة وال اإلصرار للوصول إىل هذه األهداف 
ال���ع���ظ���ي���م���ة.. ال���ت���ي اب������رز م����ا ت���ؤك���د ع��ل��ي��ه��ا ه����و ب���ن���اء األح����ي����اء ال��س��ك��ن��ي��ة 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ال���خ���دم���ات ح��ت��ى ن��ض��م��ن اس���ت���ق���رار اس����ر ال���ش���ه���داء األب�����رار 

بإذن الله..
ويف ح����ل����ق����ات ق������ادم������ة ن������واص������ل ال�����ح�����دي�����ث ح��������ول امل����ن����ج����ز واأله������������داف 

والخطوات.
* رئيس صندوق اإلسكان العسكري

الشهداء األجالء
عىل عتبات الشهادة والشهداء ذكرى وموقف الوقوف فيها 
يجذبك إىل م��ؤك��دات تشري إىل أن النهج وامل��س��رية وامل��س��ار هو 

العنوان األبرز ليمن قوي متماسك وموحد بإذن الله..
وما شهدته اليمن من أقصاه إىل أقصاه من احتفاء بذكرى 
الشهيد هم أعمق رسالة يف تاريخ ه��ذا البلد رسالة تؤكد أن 
تضحيات الشهداء هي من صنعت لليمن كل هذا املجد وهي 
م����ن أرغ����م����ت ال�����ع�����دوان وأزالم��������ه ع����ىل ال��ت��س��ل��ي��م ب���ق���وة ال��ش��ع��ب 
اليمني الذي يستحق ساماً كفؤاً وشرفاً.. وقد ثبت باملوقف 
وب��االخ��ت��ي��ار وب��ال��رؤي��ة ان ال��ي��م��ن ت��س��ري يف طريقها األن��س��ب ويف 

مسار سليم من االختيار الصعب..
ولهذا فقد آن األوان أن يعي أعداء األمة أعداء اإلسام وأعداء 
الحياة أن هذا الشعب جدير بكل تقدير طاملا تقدمت الصفوف 

طائع الشهداء من اجل واجب عظيم ومقدس..
وطاملا ارتفع مؤشر الشجاعة الذي ال يقبل بان يمتهن الوطن 
بقايا مرتهن أو دخيل محتل فقوافل الشهداء وتضحياتهم 
العظيمة تقول الكثري وم��ازال��ت وه��ي اليوم تسجل بماء من 

الذهب..
ول�����ه�����ذا ف���إن���ن���ا ع���ن���دم���ا ن������رى ون����ت����اب����ع ك�����ل ذل������ك ال����ت����دف����ق امل���ت���م���اوج 
مل�����ع�����ارض ص������ور ال����ش����ه����داء وإح�����ي�����اء ال���ف���ع���ال���ي���ات امل����واك����ب����ة ل���ه���ذه 
الفعاليات فهي رسائل مؤكدة عىل الوقوف بكل إجال أمام 
تاريخ كامل من التضحيات العظيمة للشهداء الذين كتبوا 
تاريخ مرحلة وكانوا عناوينا مشرفة لهذه امللحمة التاريخية 
التي ستظل مصدر فخر لكل يمني.. ولكل أسرة ضحى أبناؤها 
أو استشهدوا من اجل قضايا ذات بعد اسرتاتيجي.. وسنظل 
نحتفي بتضحيات الشهداء اإلجاء ونقرأ من خالهم تاريخ 

هذه املرحلة املشرعة عىل أكرث من تحد وأكرث من موقف..
تحية إجال لشهدائنا.. الذين هم أكرم الجميع.. وهم مصدر 
فخر وعزة الوطن واملواطن.. وستبقى األجيال وذاكرة األيام 
تحتفظ بصورة مشرقة من تاريخ حافل بالعطاء وبالكرامة 

والعزة والعطاء..
وال ي����ق����وم ال�����ت�����اري�����خ إال ب����اس����ت����ن����اد ق�������وي ع�����ىل ت�����اري�����خ ط����وي����ل م��ن 
ال���ت���ض���ح���ي���ات وم������ن ال����ش����ه����داء ال�����ذي�����ن ي����م����ه����دون ال����ط����ري����ق ل��س��ري 

الشعب نحو أفاق من االستقرار من الكرامة ومن العزة..
كل التحايا ألرواح الشهداء.. ونقول لهم طوبى لكم الجنة.. 
ط���وب���ى ل���ك���م رض�����ا ال���رح���م���ن وح���ب���ه ال������ذي ي���ق���ول يف ك���ت���اب���ه. "وال 
تحسنب الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتاً َبل أَحياء ِعنَد ربِهم 

يرزقوَن".

مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان وبالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد 

جرائم وانتهاكات احلرب العدوانية على اليمن 
في ندوة حقوقية بدمشق 
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صالح السهمي

حركة 14 مايو
ب��ع��د أح������داث وت���م���رد 20 م�����ارس 1968م ع���ىل ح��ك��وم��ة 
ع�������دن وم�������ا ت����رت����ب ع���ل���ي���ه���ا أع����ل����ن ب����ع����ض ك����������وادر ال��ج��ب��ه��ة 
القومية يف حضرموت قطع العاقات بن املكا وعدن 
مؤكدين أن اإلمربيالية األمريكية استلمت السلطة يف 
ع���دن فامللحق ال��ع��س��ك��ري األم��ري��ي )دي��ي��ل ب���ريي( ك��ان 
ي��دع��م  ال��ج��ي��ش ب��أح��داث م���ارس وذل���ك لتحويل ع��دن 

إىل حليف للواليات املتحدة األمريكية.
ويف ظ��ل تشتت العناصر ال��ق��ي��ادي��ة ال��ي��س��اري��ة للجبهة 
القومية بعد تمرد وأح���داث م��ارس أعلن يف 14 مايو 
1968م بعض أعضاء القيادة العامة للجبهة القومية 
عن قيامهم بانتفاضة مسلحة ضد حكومة قحطان 
ال��ش��ع��ب��ي ل��ك��ن خ��ط��ط االن��ت��ف��اض��ة امل��س��ل��ح��ة ل���م يتحقق 
منها إال القليل فقد استولت جماعات مسلحة عىل 
ج���ع���ار وأب������ن ال���ق���ري���ب���ة م����ن ع�����دن ودع����م����ت ح��ض��رم��وت 
ه��������ذا ال�����ت�����ح�����رك ول�����ك�����ن االن����ت����ف����اض����ة امل����س����ل����ح����ة امل�������ق�������ررة يف 
عدن لم تدخل حيز التنفيذ فالجيش بقى متماسكا 
. ففي أوائل يونيو شنت حكومة عدن هجوما مضادا 
واستعادت سيطرتها عىل تلك املناطق وقتلت العديد 
من كوادر الجبهة القومية فيما فر البعض إىل اليمن 

الشمايل .

معارك حضرموت  
ب��دأت منذ اليوم األول لاستقال ح��وادث االحتكاك 
ع���ىل األط�������راف ال���ح���دودي���ة وع����ىل وج����ه ال���خ���ص���وص مع 
ال��س��ع��ودي��ة وازداد األم���ر تعقيدا بسبب ع���دم اع���رتاف 
السعودية بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية  نتج 
عن ذلك توتر يف العاقات السياسية والعسكرية فقد 
ش���ه���دت امل���ن���اط���ق ال���ح���دودي���ة وخ���اص���ة يف ش���م���ال ش��رق 
ح����ض����رم����وت وش�����ب�����وة أك�������رث م�����ن م����ع����رك����ة ع���س���ك���ري���ة ب��ن 
القوات السعودية والقوات اليمنية الجنوبية ولعل 
أشهرها معارك الوديعة خال عامي -1969 1970م  
والتي انتهت باحتال السعودية عىل منطقة الوديعة 
اليمنية بحضرموت ولم تكتف بذلك بل توغلت نحو 

االطراف الشمالية والشرقية لليمن الجنوبي
وب����دع����م م����ن ال���س���ع���ودي���ة ت���وغ���ل ل��ل��ج��م��اع��ات امل���ع���ارض���ة 
ل��ل��س��ل��ط��ة يف ع�����دن إىل ب���ع���ض م�����دن وق������رى م��ح��اف��ظ��ت��ي 
حضرموت و شبوة والقيام ببعض األعمال العسكرية 
واستمر التوتر الحدودي والسيايس بن الدولتن حتى 
نجاح الوساطة الكويتية يف تقريب وجهات النظر بن 
ال���ط���رف���ن وإع������ان اع������رتاف ك���ل ط����رف ب���األخ���ر وذل�����ك يف 
م���اي���و 1976م ويف م��ن��ت��ص��ف س��ن��ة 1977م ق����ام ال��رئ��ي��س 
س����ال����م رب����ي����ع ع����ي ب�����زي�����ارة رس���م���ي���ة ل���ل���س���ع���ودي���ة - ورغ����م 
ذلك ظلت السعودية تتدخل بشؤون اليمن وخاصة 
بمحافظتي حضرموت وشبوة ويرجع ذل��ك التدخل 
ك���اس���رتات���ي���ج���ي���ة ت��وس��ع��ي��ة ان��ت��ه��ج��ت��ه��ا ال����ري����اض ل��ت��ح��ق��ي��ق 

اط��م��اع��ه��ا واه��داف��ه��ا ال��ت��وس��ع��ي��ة  وم���ا ي��ؤك��د ص��ح��ة تلك 
االسرتاتيجية واستمرارها عدوان 2015م - .

السعودية و املرتزقة
م��ع سيطرة الجبهة القومية ع��ىل ج��ن��وب اليمن قبل 
االس����ت����ق����ال وف��������رار أم��������راء وس����اط����ن م����ا ي���س���م���ى ات���ح���اد 
الجنوب العربي بصيف 1967م إىل السعودية . حوكم 
بعضهم غيابيا وصدرت عليهم احكام باإلعدام بتهمة 
الخيانة لكن هؤالء وجدوا دعما من قبل السعودية .
ف����ق����د خ����ل����ق امل������وق������ف ال�������ع�������دايئ ال�����س�����ع�����ودي ل���ج���م���ه���وري���ة 
ال����ي����م����ن ال���ش���ع���ب���ي���ة ال����ج����ن����وب����ي����ة ص�����ع�����وب�����ات ك�����ب�����رية ح��ي��ث 
وجد الساطن واملشائخ الفارين وكذلك قادة اتحاد 
ال���ج���ن���وب ال���ع���رب���ي م���ك���ان���ا ل���ه���م يف أرايض ال���س���ع���ودي���ة . 
وكما  شاركت السعودية يف التحضري واالعداد التمرد 
ل��ل��ق��وى اليمينية امل��ن��اوئ��ة ل��ح��ك��وم��ة ع���دن يف 20 م��ارس 

1968م .
كذلك من عىل أرايض السعودية نهضت ضد حكومة 
ع�����������دن س�������اط�������ن ج�������ن�������وب ال������ي������م������ن ف�����اس�����ت�����غ�����ل�����ت ام�����ري�����ك�����ا  
وال��س��ع��ودي��ة ال��ح��ال��ة امل��ض��ط��رب��ة وامل��ع��ق��دة ل��ح��ال��ة ع��دن 
بعد االستقال فقذفت باملرتزقة إىل جنوب اليمن  مما 
خ��ل��ق ردة ف��ع��ل ف��دع��م ال��ي��س��اري��ون ب��ال��ج��ب��ه��ة القومية 
ال����رئ����ي����س ق���ح���ط���ان ال���ش���ع���ب���ي ت����ح����دوه����م ال����رغ����ب����ة ل���ع���دم 
ان����ج����راف����ه ن���ه���ائ���ي���ا اىل ال����ت����ع����اون ال���وث���ي���ق م����ع ال���س���ع���ودي���ة 
وام���������ري���������ك���������ا وك����������ذل����������ك دع��������م��������ت ال�������س�������ع�������ودي�������ة وش�����ج�����ع�����ت 
اإلنتفاضات املناوئة لحكومة عدن خال االشهر مايو 

- اغسطس 1968م .

اتفاق املبادئ 
ل���ق���د ت���ع���ق���دت امل����ش����اك����ل ال�����ح�����دودي�����ة ب�����ن م�����ا ك������ان ي���ع���رف 
ب�������ج�������ن�������وب ال�������ي�������م�������ن وس������ل������ط������ن������ة ُع����������م����������ان ألس����������ب����������اب ب����ع����ض����ه����ا 

سياسية وال��ب��ع��ض ح��دودي��ة وم���ن أج���ل تعقيد ال��وض��ع 
ال����دويل ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن ال��ج��ن��وب��ي��ة ن��زع��ت إن��ج��ل��رتا من 
ج��س��م ال��ج��ن��وب ال��ي��م��ن��ي قبيل االس��ت��ق��ال ج��زي��رة ك��وري��ا 
موريا وسلمتها لسلطات مسقط فقد قررت الحكومة 
الربيطانية وقبل الجاء من عدن يف نوفمرب نزع جزيرة 
كوريا موريا اليمن الجنوبي وضمها إىل سلطة مسقط 
وق�����د ت����م اإلج��������راء يف 15 ن���وف���م���رب 1967م وك������ان م���وض���وع 
جزيرة كوريا موريا موضع خاف شديد يف مفاوضات 
االستقال بن الجبهة القومية والحكومة الربيطانية 

التي جرت يف جنيف 21 نوفمرب 1967م.. 
وب������ع������د االس������ت������ق������ال ق������دم������ت ح�����ك�����وم�����ة ع���������دن ك�������ل ال�����دع�����م 
ل���ج���ب���ه���ة ت����ح����ري����ر ظ�����ف�����ار وال������ت������ي س����م����ي����ت الح�����ق�����ا ب���ال���ج���ب���ه���ة 
الشعبية لتحرير عمان وأصبحت كل من املكا واملهرة 
م�������راك�������ز ع����س����ك����ري����ة ل������ت������دري������ب ان�������ص�������ار ال����ج����ب����ه����ة ال���ش���ع���ب���ي���ة 
لتحرير عمان ودع��ا البعض يف ق��ي��ادة الجبهة القومية 
إىل وح����دة ال���ث���ورة يف ال��ج��ن��وب وُع���م���ان ك��ل ذل���ك ق���اد إىل 
ح��دوث ص��دام ومعارك عسكرية بن الجانبن بسبب 
الدعم الذي تقدمه عدن للمعارضن للسلطنة ودخول 
بعض القوات الجنوبية إىل أرض السلطنة تحت اسم 
ع��ن��اص��ر ال��ج��ب��ه��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة  وزاد األم�����ر ت��ع��ق��ي��دا ال���ص���راع  
األمريي  - الرويس يف املنطقة  فاألول من خال قوات 
شاه إيران املوجودة يف ُعمان والثاين من خال الخرباء 
ال������روس واألس���ل���ح���ة امل���ق���دم���ة ل��ح��ك��وم��ة ع����دن . ول���ك���ن لم 
ي��س��ت��م��ر ال���ت���وت���ر ط����وي����ا وخ����اص����ة ب���ع���د وص�������ول ال��س��ل��ط��ان 
ق����اب����وس إىل ال��س��ل��ط��ة يف ُع����م����ان وإج������راءات������ه اإلص���اح���ي���ة 
ال��ت��ي أدت إىل ك��س��ب ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ع��ن��اص��ر امل��ع��ارض��ة 
ويف ع���دن وب��وس��اط��ة كويتية ت��م ال��ت��وص��ل إىل ات��ف��اق مع 
سلطنة ُع��م��ان ع��رف باتفاق امل��ب��ادئ وذل��ك سنة 1982م 
وب��ع��د ذل����ك ت���م االع������رتاف امل���ت���ب���ادل ب���ن ال��ط��رف��ن وج���رت 

مفاوضات وزيارات عىل مستوى عال .
للتاريخ .... !

أم����������ام ض������رب������ات ال����ج����ب����ه����ة ال����ق����وم����ي����ة واش������ت������ع������ال امل����ق����اوم����ة 
املسلحة يف ج��ن��وب اليمن بعد ث���ورة 14 اك��ت��وب��ر 1963م 
وخال مسرية التحرر واالستقال أجرب املحتل الربيطاين 
ع���ىل س��ح��ب ج��ي��وش��ه م���ن أغ���ل���ب م��ن��اط��ق وم�����دن ج��ن��وب 
ال����ي����م����ن يف ب������داي������ة ع��������ام 1967م  ف����ح����ك����م ب������امل������وت األك����ي����د 
ع���ىل أن��ظ��م��ة األم������راء وال���س���اط���ن امل���وال���ن ل���ه ف��ق��د تخىل 
عنهم اصدقاؤهم اإلنجليز ! كما تخلت عنهم قبائلهم 
وهكذا سقطت اماراتهم وسلطناتهم ك��أوراق الخريف 
ب��ا ق��ت��ال أو م��واج��ه��ة وف����روا إىل خ����ارج ال��ب��اد ل��ي��م��ارس��وا 
ب��ق��ي��ه ادواره�������م ب��ال��خ��ي��ان��ة وال��ع��م��ال��ة ب���ن أم����ل ال���ع���ودة و 

ممارسة  الخيانة . 
ف��ه��ل ي��ت��ع��ظ ك���ل ع��م��ي��ل وخ���ائ���ن ل��ب��ل��ده وش��ع��ب��ه و ي��ق��رأوا 
التاريخ وأحداثه ليعرف ما هو مصري كل خائن وعميل؟! 

فالخيانة أياً كان نوعها وصمة عار ملن إرتىض بها ؟!

ن�����ظ�����م امل������ن������ت������دى ال������ف������ك������ري وال�����س�����ي�����ايس 
ال�����ي�����م�����ن�����ي يف دم�������ش�������ق ن��������������دوة ب�����ع�����ن�����وان 
جرائم وانتهاكات الحرب العدوانية 
ع���ىل ال���ي���م���ن، وذل�����ك ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم 
ال��ع��امل��ي ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان وب��ال��ت��زام��ن 

مع الذكرى السنوية للشهيد. 
 ويف ال����ن����دوة ال���ت���ي ح���ض���ره���ا ع�����دد م��ن 
أع��ض��اء البعثة ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ونخبة 
من السياسين واملثقفن السورين 
وال��������ف��������ل��������س��������ط��������ي��������ن��������ي��������ن، أك�������������������د ال�������س�������ف�������ري 
ال��ي��م��ن��ي ب��س��وري��ا ع��ب��دال��ل��ه ص���ربي عىل 
أن ان����ت����ه����اك����ات ال�������ع�������دوان ال����س����ع����ودي 
واألم�������������ري�������������ي ع����������ىل ال�������ي�������م�������ن ت��������رق��������ى إىل 
ج���ري���م���ة ح�����رب م��ك��ت��م��ل��ة األرك��������ان ول���ن 
ت��س��ق��ط ب���ال���ت���ق���ادم، م��وض��ح��ا أن ه��ذه 
ال������ج������رائ������م ال�����ت�����ي اس����ت����ه����دف����ت امل����دن����ي����ن 
بالقتل املتعمد عرب ال��غ��ارات الجوية 
أو ع����رب ال���ح���ص���ار ال���ج���ائ���ر ك��ش��ف��ت ع��ن 

ازدواج�������ي�������ة امل����ع����اي����ري وس����ي����اس����ة ال���ك���ي���ل 
ب����م����ك����ي����ال����ن ل����������دى ال��������غ��������رب وال�����ه�����ي�����ئ�����ات 
األممية واملنظمات الدولية املشتغلة 
ع���ىل م��ل��ف ح���ق���وق اإلن����س����ان، إال أن��ه��ا 
ل���������ن ت�������ح�������ول دون م�����ح�����اك�����م�����ة ال����ق����ت����ل����ة 
واملجرمن والثأر للدماء الطاهرة التي 

استباحها األعداء ظلما وعدوانا.  
ك���م���ا ث���م���ن ال���س���ف���ري ص������ربي ت��ض��ح��ي��ات 
الشعب اليمني التي أثمرت يف الواقع 
ال�����ع�����م�����ي، وق������������ال: إن ش����ع����ب����ا ي��ع��ش��ق 
ال������ش������ه������ادة يف س����ب����ي����ل ال������ل������ه وي���ض���ح���ي 

بالنفس وال��ن��ف��ي��س يف سبيل ال��وط��ن 
ال يمكن أن يذل أو يرضخ لألعداء. 

ف���ي���م���ا اس����ت����ع����رض����ت ال�����دك�����ت�����ورة م����ي����ادة 
مرزوق نائبة رئيس وحدة العاقات 
يف امل����رص����د ال���ع���رب���ي ل���ح���ق���وق اإلن���س���ان 
يف ورق���ت���ه���ا ط��ب��ي��ع��ة االن���ت���ه���اك���ات ال��ت��ي 
ي�������رت�������ك�������ب�������ه�������ا ت��������ح��������ال��������ف ال����������������ع����������������دوان ع����ىل 
اليمن منذ ث��م��اين س��ن��وات، وأش���ارت 
ل�������ل�������ح�������رب  ال���������خ���������ف���������ي���������ة  إىل األه������������������������������������داف 
ال���������ت���������ي ت������س������ت������ه������دف ال�������ي�������م�������ن وم������وق������ع������ه 
االس������رتات������ي������ج������ي ب�����م�����ا ي������خ������دم امل������ش������روع 
ال���ص���ه���ي���وأم���ري���ي ب��امل��ن��ط��ق��ة. وأش������ادت 
بحكمة وشجاعة القيادة اليمنية يف 
إدارة املعركة العسكرية عرب سياسة 

النفس الطويل. 
وأك���������������������������������دت م�������������������داخ�������������������ات امل�����������ش�����������ارك�����������ن 
يف ال�����������ن�����������دوة ال��������ت��������ي أداره����������������������ا ال�������دك�������ت�������ور 
م����ع����ت����ز ال��������ق��������ريش ع��������ىل ال�����ت�����ض�����ام�����ن م���ع 
ال���ي���م���ن وس�����وري�����ا يف م���واج���ه���ة ال���ح���رب 

العدوانية عىل البلدين.

 كان من أخطر التحديات 
الداخلية واملؤامرات 

الخارجية  التي واجهت 
جنوب الوطن منذ االشهر 
األويل لاستقال الصراع 

بن القيادة العامة للجبهة 
القومية والذي قاد اىل 

تمردات وانتفاضات مسلحة 
يف حن شكلت معارك 

الحدود و االطماع السعودية 
يف حضرموت واملهرة وشبوة 

عرب مرتزقتها اهم األخطار 
واملؤامرات الخارجية التي 

واجهت حكومة عدن عقب 
االستقال.

عيل الشراعي

مــا بعـد االستقــالل :

عدن.. حتديات داخلية ومؤامرات خارجية )2(



هاين العيدروس

عطاء الشهداء
تعلمنا من شهدائنا ايقونة التواضع 
أله�����������ل ال������ف������ك������ر وق��������ي��������ث��������ارة ل������ك������ل م����ؤم����ن 
م���ج���اه���د وه����ب����وا دم����اءه����م رخ���ي���ص���ة يف 
س��ب��ي��ل ال����ل����ه، س���ع���وا ب���أج���س���اده���م إىل 
ن�����ي�����ل ال�������ش�������ه�������ادة دف�������اع�������ا ع�������ن ال�����ع�����رض 
واالرض وال��وط��ن وع��ن املستضعفني 
ت�������������ارك�������������ني م�������������ل�������������ذات ال����������دن����������ي����������ا ال�������ف�������ان�������ي�������ة 
وشهواتها مرضاة لله الواحد القهار، 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يف 
قتال املعتدين وخونتهم وبصماتهم 
يف ك��������������ل ال����������ج����������ب����������ه����������ات ع�������������������زة وك������������رام������������ة 
واس���ت���ب���س���ال واي�����ث�����ار ل���رف���ع ال���ظ���ل���م ع��ن 
شعبنا اليمني الصابر، فلم يرضخوا 
وال حنت رؤوس هاماتهم اال لله عز 
وج������ل ال غ�������ر.. وال����ع����ط����اء س���م���ة ب������ارزة 
من سمات االنبياء واملرسلني صلوات 
الله وسالمه عليهم اجمعن واألئمة 
واألولياء والقادة والعظماء، فحياة 
األن��ب��ي��اء واألئ��م��ة كلها عطاء يف عطاء 
ف����رس����ال����ت����ه����م يف ال�����ح�����ي�����اة ه������ي ال����ع����ط����اء 
وال������ت������ي ت���ش���م���ل ك������ل ج������وان������ب ال���ع���ط���اء 
الروحي واملعنوي والديني والفكري 

والرتبوي والسلويك..
وك���������������ذل���������������ك ال�����������������ق�����������������ادة وال���������������زع���������������م���������������اء ال 
ي��م��ك��ن ان ي��ك��ون��وا ك��ذل��ك اال ب��ال��ع��ط��اء 
ملجتمعاتهم وامتهم واال فانهم قادة 
وزع���م���اء م��زي��ف��ون ال ي��رت��ب��ط��ون ب��واق��ع 

العطاء يف مجتمعاتهم..
وم�����م�����ا ي�����ؤس�����ف ل������ه ح����ق����ا ان ك���ث���ري���ن 
م��ن ال��ن��اس ال يهتمون اال بقضاياهم 
الخاصة ومصالحهم الشخصية وال 
يعرون لقضايا للمجتمع او االمة اية 
اهمية ول��ذل��ك ي��أت��ون اىل ه��ذه الحياة 
ال��دن��ي��ا ث���م ي��ذه��ب��ون اىل ال��ع��ال��م االخ���ر 
وك�����أن�����ه�����م ل������م ي������أت������وا ول��������م ي�������ول�������دوا ول����م 
ي����ع����ي����ش����وا يف ه��������ذه ال������ح������ي������اة، ف����رس����ول 
ال����ل����ه األع����ظ����م ص����ل����وات ال����ل����ه وس���الم���ه 
عليه وآله غر حال العرب من الظلم 
وامل���ع���ان���اة وال���ق���ه���ر وال���ج���ه���ل وال���ض���الل 
ب������إت������ب������اع������ه������ا رس����������������ول ال��������رح��������م��������ة امل��������ه��������داة 
ال������������������رؤوف ال������رح������ي������م ب�����امل�����ؤم�����ن�����ني وج��������اء 
بعده االمام عيل بن ابي طالب عليه 
ال����س����الم ال������ذي اك���م���ل ت���رس���ي���خ م��ع��ال��م 
ال�����دي�����ن االس�����الم�����ي ال���ح���ن���ي���ف وم���ب���ادئ���ه 
السمحاء ونشر ثقافة وقيم العدالة 
الحقة ومكافحة الفساد واملفسدين 

سالم الله عليهم اجمعني..
وهناك من الناس من يهتم بقضايا 
مجتمعه وامته ويعمل عىل تنميته 
وت���ط���وي���ره واالرت����ق����اء ب���ه ن��ح��و االف��ض��ل 
واالحسن واملساهمة يف رقي املجتمع 
اإلسالمي نحو مدارج الكمال فضحى 
ب����ن����ف����س����ه وم�������ال�������ه وأه��������ل��������ه, ب�������ل وح����ي����ات����ه 
ك����ل����ه����ا م������ن أج��������ل االرت��������ق��������اء ال����ح����ض����اري 
وال��ح��ق��ي��ق��ي ب���أم���ة اإلس�������الم وم��ن��اف��س��ة 
األم���������������م األخ������������������رى وال�������س�������ع�������ي ل����ل����ت����ف����وق 
عليها جميعا وهذا ما فعله شهداؤنا 
ومجاهدونا يف اليمن ومحور املقاومة 
ال��ذي��ن اق��ت��دوا ب��رس��ول ال��ل��ه ص��ىل الله 
عليه وآله وسلم وبأمر املؤمنني عيل 
ع��ل��ي��ه ال���س���الم وأه�����ل ب��ي��ت��ه مل���ن ك����ان له 
ق�����ل�����ب س����ل����ي����م أو أل������ق������ى ال�����س�����م�����ع وه�����و 
شهيد نفسنا نستذكر حياة شهداءنا 
سنجد حياتهم كلها عطاء متواصل 
م����ن أج�����ل خ���دم���ة ق���ض���اي���ا أم���ت���ن���ا ون��ش��ر 
رس������ال������ة ال�����خ�����ر وال�������س�������الم وال���ت���ض���ح���ي���ة 
ب����م����ص����ال����ح����ه����م ال����ش����خ����ص����ي����ة م�������ن أج�����ل 
م����ص����ل����ح����ة ش����ع����ب����ن����ا ال�����ع�����ظ�����ي�����م وال�����ص�����ر 
عىل الجراح واملعاناة من أجل إسعاد 
اآلخرين ورفعة وعزة وكرامة اليمن، 
وم��ه��م��ا ف��ع��ل امل��ع��ت��دون وخ��ون��ت��ه��م يف 
ط��م��س ال��ح��ق��ائ��ق وح��ج��ب وس���رت مآثر 
ش�������ه�������دائ�������ن�������ا ال�������ع�������ظ�������م�������اء م����������ن االش����������������راق 
واالن��������ت��������ش��������ار ف�����ك�����ان�����ت ح�����ي�����ات�����ه�����م ع����ط����اء 
دائماً وتضحية من أجل قضايا األمة 

والحفاظ عىل اليمن..
ف��������اإلن��������س��������ان ي��������ك��������ون ك���������ب���������راً ب����ع����ط����ائ����ه 
امل�����ت�����واص�����ل وت����ف����ان����ي����ه م������ن أج��������ل ت��ن��م��ي��ة 
م����ج����ت����م����ع����ه وال�������س�������ع�������ي ل�����ت�����ق�����وي�����ة أم����ت����ه 
وكلما كر عطاء اإلنسان كر حجمه 
وم���ك���ان���ت���ه ع���ن���د ال����ل����ه س���ب���ح���ان���ه وت���ع���اىل 

وعند خلقه..
فلتكن حياتنا كلها عطاء ولنقتدي 
ب�������ال�������رس�������ول م�����ح�����م�����د ص��������ىل ال�������ل�������ه ع���ل���ي���ه 
وال�������ه م����ن اج������ل ان ي����ك����ون االس��������الم يف 
رف�����ع�����ة وامل�����س�����ل�����م�����ون يف ت�����ط�����ور وت����ق����دم 
وازده��������������������������ار، وان ي�����ع�����ي�����ش ال���������ن���������اس يف 
س����ع����ادة واط���م���ئ���ن���ان ف���س���خ���اء أب��ط��ال��ن��ا 
من الجيش هي أفضل خصال الفرد 
ومن أفضل مكارم األخالق اذ يساهم 
يف بناء املجتمع وتقويته ويكفينا فخراً 
ت��ض��ح��ي��ات أب��ن��ائ��ن��ا وإخ���وان���ن���ا يف جميع 
ال��ج��ب��ه��ات وال����ذي����ن م��ث��ل��وا ال���س���خ���اء يف 
أروع صوره وطبقوا األقوال باألفعال 
فسالم الله عليهم وحفظ الله قائد 
م���س���رت���ن���ا ال���ق���رآن���ي���ة وج���ي���ش���ن���ا ول��ج��ان��ن��ا 
ال���ش���ع���ب���ي���ة وج����م����ي����ع ش����رف����ائ����ن����ا االح��������رار 
يف وط�����ن�����ن�����ا ال�������غ�������ايل ال�����ي�����م�����ن وال�����رح�����م�����ة 
لشهدائنا العظام والشفاء لجرحانا 
وال������خ������الص ألس������ران������ا وال������ع������زة وامل���ن���ع���ة 

والنصر لليمن.

جعفر مطري 

الشهادة 
في سبيل الله

�����اَه�����ا إاَِلاّ  ق������ال ت����ع����اىل :" َوَم���������ا ُي�����َل�����َقاّ
��اَه��ا إاَِلاّ ُذو  وا َوَم����ا ُي��َل��َقاّ ����ِذي����َن َص�����َرُ اَلاّ

َحٍظاّ َعِظيٍم "

عندما نأيت لنتكلم عن الشهداء 
األط��ه��ار وع��ن ال��ش��ه��ادة يف سبيل 
ال���ل���ه ت���ق���ش���ع���راّ  اب���دان���ن���ا وت���ق���ف ك��ل 
ش����ع����رة وك������ل خ���ل���ي���ة يف أج���س���ام���ن���ا 
تقديساً وتعظيماً ألول��ئ��ك الذين 
ع��������ش��������ق��������وا ال���������ل���������ه وذاب�������������������������وا يف ح����ب����ه 
وأق���رض���وه ق���رض���اً ح��س��ن��ا ،ف��ب��ذل��وا 
يف س�����ب�����ي�����ل�����ه أرواح������������ه������������م ال������ط������اه������رة 
ألن����ه����م ِع���ل���م���وا ان ال���دن���ي���ا ال ق��ي��م��ة 

لها فأرتقوا..

وح��ظ��ي��وا ب��ال��ح��ي��اة األب���دي���ة ج��وار 
أنبياء الله والصالحني من خلقه.

وليك ال نسهب يف الكالم _ ألننا 
وال��ل��ه ل��و جمعنا ك��ل م��ا يف اللغة 
م����ن م����ف����ردات وك�����ل م����ا يف ال��ك��ت��ب 
م����ن ع�����ب�����ارات ف���ل���ن ت��ك��ف��ي ل��ل��ت��ع��ب��ر 
ع��������������ن أق����������������������دس وأط��������������ه��������������ر وأش������������������رف 
ال���������ع���������ب���������اد) ال�����������ش�����������ه�����������داء( _ ن����ت����ك����ل����م 
ع����ن أه���م���ي���ة إح����ي����اء ه�����ذه امل��ن��اس��ب��ة 
س�����ه�����ا ألن������ه������ا م���ن  ال����ع����ظ����ي����م����ة ون�����ق�����داّ
أه��م امل��ن��اس��ب��ات ال��ت��ي تشد الناس 
اىل ال�������ل�������ه ت�������ع�������اىل ب�����ش�����ك�����ل م����ب����اش����ر 
وخ������������ص������������وص������������اً ع���������ن���������دم���������ا ن�����س�����ت�����ل�����ه�����م 
ون��رت��ش��ف ق���ول ال��ل��ه ت��ع��اىل ) ِع��ْن��َد 
��������ِه��������ْم ُي����������ْرَزُق����������وَن( ح���ي���ن���ه���ا ت��ل��ت��ص��ق  َرِباّ
األب���������ص���������ار ب�����ال�����س�����م�����اء م����س����ت����ش����ع����رًة 
ل����ذل����ك ال���ن���ع���ي���م وِل���ع���ظ���م���ة ال����ج����وار 
وما اعظمه من جوار برب الكون 

وخالق  السموات واالرض.

إض����اف����ة إىل ت���ل���ك األه���م���ي���ة ل��ه��ذه 
املناسبة فإنها تحيي يف هذه األمة 
ث�����ق�����اف�����ة ال�������ش�������ه�������ادة واإلس�����ت�����ش�����ه�����اد 

وروحية التضحية والفدى. 

كما انها ترسم لنا مشهداً معراً 
وج����ل����ي����اً ك���ي���ف ان ال����ت����ويل ال����ص����ادق 
وال�����ح�����ب وال����ع����ش����ق اإلل�����ه�����ي ت��ب��ل��ور 
وت���رتج���م اىل ع��م��ل يف امل����ي����دان من 
خ���الل ال��ت��س��ل��ي��م ل��ل��ه ت��ع��اىل وب��ذل 
النفوس لبارئها والذود عن دين 
ال�����ل�����ه ، وم�������ن أج�������ل إع���������الء ك��ل��م��ت��ه 
والدفاع عن هذا الوطن العزيز .

ف����إح����ي����اء ه�������ذه امل����ن����اس����ب����ة ي��ن��ع��ش 
األم�����������������������ة ال���������ع���������رب���������ي���������ة واإلس�����������الم�����������ي�����������ة 
وب����ش����ك����ل خ��������اص ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي 
ال��������ع��������ظ��������ي��������م امل���������ض���������ح���������ي ال����������ص����������اب����������ر ، 
فتفوح رائحة العزة والكرامة يف 
أرج��������اء وط���ن���ن���ا ال���ح���ب���ي���ب ُم��ق��ت��ب��س��ًة 
م��ن تلك التضحيات وال��ب��ط��والت 
واملعجزات االسطورية ، وي��زداد 
أب����ن����اء ش��ع��ب��ن��ا ان���ت���ع���اش���اً وش��م��وخ��ا 
وصراً عندما يستلهموا من هذه 
املناسبة عظمة التضحية والفدى  
وان تراب وثرى بلدنا الحبيب قد 
ارت�������������وى م�������ن دم�����������اء أن������ب������ل وأش���������رف 
وأش��ج��ع وأزىك ال��رج��ال م��ن أبناء 
شعبنا العظيم  فيزدادوا إصراراً 
وع��زي��م��ة ع��ىل تكملة ه���ذا امل��ش��وار 

الذي نهجه اطهارنا وعظماؤنا.

ف�����امل�����ن�����اس�����ب�����ة م������ق������دس������ًة ب���ال���ن���س���ب���ة 
لشعبنا ففي كل زي��ارة لروضات 
ال����ش����ه����داء ويف ك����ل ص�������ورة ش��ه��ي��د 
ن��ش��اه��ده��ا ويف ك���ل وص���ي���ة شهيد 
ن���س���م���ع���ه���ا ن���ل���ت���ق���ي ب����ت����ل����ك األرواح 
ال����ط����اه����رة ال����ت����ي ف���ارق���ت���ن���ا اىل ع��ال��م 
ال���ح���ي���اة األب����دي����ة ون��س��ت��ل��ه��م منهم 
ت�����ل�����ك ال������روح������ي������ة ال������ت������ي ح������ظ������وا ب���ه���ا 
ووف��������ق��������ه��������م ال��������ل��������ه ل������ن������ي������ل وس������ام������ه������ا 
ونزداد شوقاً وتوقاً وعزماً  للسر 
ع����ىل ن��ه��ج��ه��م وال������وف������اء ل��دم��ائ��ه��م 

الزكية .

ف��ال��س��الم عليكم اي��ه��ا ال��ش��ه��داء 
ال�������ذي�������ن وف�����ق�����ك�����م ال������ل������ه ت������ع������اىل ألن 
ت��ك��ون��وا م���ن امل��ق��رب��ني إل���ي���ه، وازىك 
ال�����ص�����الة ع�����ىل أرواح������ك������م ال���ط���اه���رة 
التي بفضلها شعبنا اليوم ينعم 
ب�������ال�������خ�������ر وي��������ت��������ص��������در س�������ل�������م ال�������ع�������زة 
ى جبابرة  ع ويتحداّ والكرامة ويركاّ
ال���دن���ي���ا وط���غ���اة األرض ، وي��م��ي 
ق����دًم����ا م��س��ت��ع��ي��ن��اً ب���ال���ل���ه وش���ام���خ���اً 
م���������ت���������ح���������دي���������اً  وم��������ن��������ت��������ج��������اً وم������ص������ن������ع������اً 
وم������������ؤه������������اًل  وم�������ن�������ت�������ص�������راً يف ج���م���ي���ع 
األص����ع����دة ويف م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت 

،وكل هذا بفضلكم.

ف���س���الم ال���ل���ه ع��ل��ي��ك��م م���ا ت��ع��اق��ب 
الليل والنهار 

ب�����داي�����ة ق�������ال ع����ض����و م���ج���ل���س ال������ش������ورى رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة ال����دس����ت����وري����ة 
وال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة ب��امل��ج��ل��س  ال���ل���واء ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه 
الكبيس: أن هذه املناسبة العظيمة )ذكرى الشهيد( تمثل بالنسبة 
ل��ن��ا أع��ظ��م ي���وم ت��اري��خ��ي يف ح��ي��اة شعبنا ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م ي���وم صنع 
ش�����ه�����داؤن�����ا األب�������������رار ال����ف����ع����ل ال�����وط�����ن�����ي ال����ت����اري����خ����ي ال����ع����ظ����ي����م  ف���ل���ه���م أي 
ال��ش��ه��داء ال��ف��ض��ل ب��ع��د ال��ل��ه يف ت��ف��ج��ر ث����ورة 21 س��ب��ت��م��ر 2014م 
ث���ورة االس��ت��ق��الل وال��ح��ري��ة واالن��ع��ت��اق لشعبنا ال��ي��م��ن��ي م��ن ال��وص��اي��ة 

والتبعية املقيتة 
وأض���������اف ال�����ل�����واء ال����دك����ت����ور ال����ك����ب����يس: أن اح����ت����ف����اء ش���ع���ب���ن���ا وق���ي���ادت���ه 
الثورية والسياسية والعسكرية بمناسبة ذكرى الشهيد السنوية 
يكشف ب��ج��الء أه��م��ي��ة وم��ك��ان��ة ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن ه��م أفضلنا جميعا 
فبفضل تضحياتهم نحن نعيش اليوم وننعم بالحرية واالستقالل 

واالستقرار األمني..
م��ن جهته ق��ال عضو مجلس ال��ش��ورى عضو اللجنة الدستورية 
وال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة ب��امل��ج��ل��س ال���ق���ايض ع��ب��دال��ح��م��ي��د ال��ض��ح��ي��اين: 
ذكرى الشهيد تعني يف مضامينها صانعي الفعل الوطني التاريخي 

الذين قدموا أرواحهم ودماءهم يف سبيل الله والوطن..
وأض������������اف: ك����م����ا أن ه�������ذه ال������ذك������رى ت���م���ث���ل م����ب����ادل����ة ال������وف������اء ب����ال����وف����اء 
ل���ش���ه���دائ���ن���ا ال�����ذي�����ن  ه����م أك���رم���ن���ا ج���م���ي���ع���اً ال���ف���ائ���زي���ن ب���ال���ح���ي���ات���ني ال��دن��ي��ا 
واآلخ�����رة م��ع��ا ال��ذي��ن ه��م ليسو أم���وات���ا ب��ل أح��ي��اء ع��ن��د رب��ه��م ي��رزق��ون 
وليس هذا فحسب بل أن الشهيد هو رمز اإليثار، فكيف يمكن  أن 
ال نخصص شيئاً لهذا العظيم فالدنيا كلها تنادي بأسماء الشهداء..
واع�����ت�����ر ال�����ق�����ايض ال���ض���ح���ي���اين أن ت���ك���ري���م���ه���م اي ال����ش����ه����داء ال ي���ك���ون 
ب��وض��ع أك��ل��ي��ل م���ن ال���زه���ور وت�����الوة ال��ف��ات��ح��ة ع���ىل ال��ن��ص��ب ال��ت��ذك��اري��ة 
فحسب ب��ل ي��ك��ون بحفظ األم��ان��ة وف���اء لتضحياتهم ال��ت��ي قدموها 
ف��داء الستقالل الوطن وحمايته من الوصاية الخارجية وازده��اره 
وض��م��ان ح��ي��اة ك��ري��م��ة ل��ه��ذا ال��ش��ع��ب وت��رس��ي��خ م��ب��ادئ ث���ورة 21 من 
سبتمر الظافرة ومواصلة الكفاح ومقارعة العدوان ومرتزقته يف 

شتى امليادين دون كلل او ملل..
ومىض عضو مجلس الشورى الضحياين إىل القول: وبهذا نكون 
ق����د رددن��������ا ول������و ال��������يء  ال����ي����س����ر  م����ن م����ع����روف م����ن ح����م����ل����وا  ال���س���الح 
واس����ت����ش����ه����دوا يف ري����ع����ان ش���ب���اب���ه���م وق�����دم�����وا ت���ض���ح���ي���ات م����ن اج������ل ان 
يستقل هذا الوطن وتعيش أجياله بكرامة وعزة، وللشهيد ذكرى 
عطرة تضمنتها قصيدة الشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان الشهرة 
والتي ورد يف بعض أبياتها:كم شهيدا من ثرى  قر ُيطُل لرى ما قد 
سقى بالدم غرسه ويرى جياًل رشيداً ال يضل، للفداء الضخم قد 
هياّأ نفسه ويرى الهامات منا كيف تعلو بضحى اليوم الذي أطلع 

شمس.. وعاشت اليمن حرة مستقلة:
"الللللللللللله اكللللللللر، املللللللللوت ألملللللريلللللكلللللا، املللللللللوت إلسلللللرائللللليلللللل، اللللللللعلللنلللة عللى 

اليهود، النصر لإلسالم"..
كما التقت الصحيفة عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة 
ال���دس���ت���وري���ة وال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة ب��امل��ج��ل��س ال���ق���ايض ع��ب��دال��خ��ال��ق 
امل���ت���وك���ل وال������ذي ت���ح���دث ق����ائ����اًل: أن ذك�����رى ال��ش��ه��ي��د م��ن��اس��ب��ة عظيمة 
ب���ع���ظ���م���ة ت����ض����ح����ي����ات ش����ه����دائ����ن����ا ال����ع����ظ����م����اء ال������ذي������ن ق������دم������وا أرواح������ه������م 

ودماءهم يف سبيل الله والوطن.. 
وأض���اف: وان أق��ل القليل ه��و مبادلتهم  ال��وف��اء بالوفاء وه��م اي 
الشهداء يستحقون منا كل التقدير واالحرتام كونهم قدموا أغىل 
م���ا ي��م��ل��ك��ون م���ن أج����ل أن ن��ح��ي��ا يف ع����زة وك����رام����ة ول������والء ت��ض��ح��ي��ات��ه��م 
الجسيمة لكان السفر األمرييك اليوم هو الحاكم يف صنعاء وما 
يحدث اليوم يف املناطق الجنوبية والشرقية من عبث االحتالل هناك 

خر شاهد عىل ما نقول..
وأكد القايض املتوكل بأنه ينبغي علينا اليوم تقديم الرعاية الكاملة 
ألسر الشهداء والوفاء بحمل األمانة التي منحونا أيها واملي قدما 
نحو طريق االستقالل والحرية والعدالة االجتماعية وبناء الدولة 

اليمنية الحديثة املنشودة.. 
م��ن��وه��ا أن االن���ت���ص���ارات ال��ت��ي ت��ح��ق��ق��ت ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ع���ىل أع��ت��ى 
ع�������دوان ه��م��ج��ي ك���ان���ت ب��ف��ض��ل دم�����ا ال���ش���ه���داء وب���ف���ض���ل ت��ض��ح��ي��ات��ه��م 
الكبرة وبالتايل فإن األهم اليوم هو الحفاظ عىل هذه االنتصارات 

برتجمتها عمليا يف بناء اليمن الجديد املستقل والحر.. 
من جانبه قال عضو مجلس الشورى الشيخ احمد مرشد دحان 

الزبري:
ال ريب أن ذكرى الشهيد تمثل حكاية وطن وثورة استقالل وحرية 
أخ����رج����ت ش��ع��ب��ن��ا ال���ي���م���ن���ي م����ن ظ���ل���م���ات ال����وص����اي����ة امل���ق���ي���ت���ة إىل رح����اب 

االستقالل والحرية.. 
وأض�������اف: ل��ق��د ب��ره��ن��ت ق��ي��ادت��ن��ا ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة 
صدق وفائها املطلق لشهداء الثورة اليمنية 21سبتمر 2014م 
وثوريت 26 سبتمر وال� 14من اكتوبر من خالل اعتماد وإقرار ذكرى 
الشهيد السنوية كنوع من أنواع مبادلة الشهداء الوفاء بالوفاء.. 
وأشار الزبري إىل أن الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم 
رخ��ي��ص��ة يف س��ب��ي��ل ح��ري��ة ال��وط��ن واس��ت��ق��الل��ه ي��س��ت��ح��ق��ون ال��ي��وم منا 
كل اإلجالل والتقدير لتضحياتهم الجسيمة التي أعادت االعتبار 

والكرامة لكل أبناء الشعب اليمني الواحد املوحد..
 من جهته قال عضو مجلس الشورى العميد احمد محمد الحاج 
الشرعبي: أن ذكرى الشهيد يوم وطني تاريخي بامتياز ألنها تجسد 
تضحيات شهدائنا األبرار العظماء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم 

رخيصة ثمنا للحرية واالستقالل واستعادة الدولة اليمنية..
وأض��������اف: ن���ح���ن ن��ع��ت��ر ذك������رى ال��ش��ه��ي��د ال���س���ن���وي���ة م��ن��اس��ب��ة وط��ن��ي��ة 
أع��������ادت االع����ت����ب����ار ل���ك���ل أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ال���ع���ظ���ي���م ح���ي���ث روى 
الشهداء بدمائهم الزكية شجرة الحرية واالستقالل وهاهي ثورة 
21 سبتمر 2014م قد أسست مداميك الدولة الوطنية املستقلة 

ذات السيادة الوطنية الكاملة.. 
وأشار الشيخ الشرعبي إىل أن يمن اليوم أصبح يملك جيشاً قادراً 
عىل حماية الثورة ومكاسبها بفضل تضحيات الشهداء الجسيمة 

وبالتايل فإن الشهداء يعترون أفضلنا جميعا..
من جانبه قال عضو مجلس الشورى الشيخ محمد  النصري: 
الري�����ب أن  ذك�����رى ال��ش��ه��ي��د ال��س��ن��وي��ة ت��ج��س��ي��د ن���ض���ال ش��ع��ب صمد 
وانتصر لعزته وكرامته وهزم بتضحيات شهدائه أكرث من 1٧ دولة 

وكل دول االستكبار العاملي تقف إىل جانبها.. 
وأضاف النصري: وبالتايل فإننا بهذه املناسبة الوطنية العظيمة 
نتذكر مواقف شهدائنا العظماء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم 
رخيصة يف سبيل الله وال��وط��ن ونحيي يف قلوب ووج���دان أجيالنا 
القادمة روح الجهاد والتضحية ونتعلم من هذه املناسبة الدروس 

يف التضحية والفداء واإليثار..
ك�����م�����ا ت������ح������دث ل���ل���ص���ح���ي���ف���ة ال�����ش�����ي�����خ ص������ال������ح اح������م������د ج�������ع�������رة- رئ����ي����س 
االت�����ح�����اد ال����ت����ع����اوين ال�����زراع�����ي ف�����رع م���ح���اف���ظ���ة ص���ن���ع���اء ح���ي���ث ق������ال: ال 
شك أن شهداء الثورة اليمنية جميعا هم من صنعوا لنا حاضرنا 
ومستقبلنا وهم وحدهم يستحقون منا كل الوفاء والتقدير إزاء 
ما قدموا من تضحيات جسيمة لننعم نحن بالحرية واالستقالل 

واالستقرار.. 
واضاف جعرة: وبالتايل فإنه ال بد هنا من اإلشارة إىل أنه ينبغي 
عىل الدولة والحكومة أن تويل أسر الشهداء كل الرعاية واالهتمام 

ألن الشهداء هم من حملوا مشاعل الحرية.. 
ك���م���ا ال���ت���ق���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ب���ال���ش���ي���خ م��ح��م��د ب��ل��ع��ي��د ال����ك����ن����دي- رئ��ي��س 
املجلس الوطني االع��ىل ملواجهة ال��ع��دوان رئيس مجلس التالحم 
القبيل فرع محافظة حضرموت والذي قال: البد هنا من التأكيد 
ع���ىل ح��ق��ي��ق��ة م��ف��اده��ا أن ذك����رى ال��ش��ه��ي��د ال��س��ن��وي��ة م��ن��اس��ب��ة وطنية 
وتاريخية كونها تجسد تضحيات شهدائنا العظماء الذين قدموا 

أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن العرض واألرض.. 
واضاف الكندي: ونحن يف مثل هكذا مناسبة نستفيد ونعتر من 
هذه التضحيات الجسيمة التي قدمها شهدائنا العظماء لنعيش 

نحن أحرارا ومستقلني..
وأش���������ار ال����ك����ن����دي إىل أن م�����ا ي���ح���ص���ل ال�����ي�����وم يف ح����ض����رم����وت وب��ق��ي��ة 
املحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة االح��ت��الل من 
عبث وانتهاكات لحقوق اإلنسان وجرائم وحشية بحق املواطنني 
العزل خر شاهد حي عىل أن تضحيات شهدائنا العظماء كانت 
ه���ي م���ن م��ن��ح��ت��ن��ا ن��ح��ن يف امل��ح��اف��ظ��ات ال���ح���رة ح���ي���اة ال��ح��ري��ة وال���ع���زة 

والكرامة.

الذكرى السنوية للشهيد .. األهمية والدالالت
الحمد لله رب العاملني القائل يف كتابه العزيز 
)َواَل َتْحَسَبَاّ اَلاِّذيَن ُقِتُلوا يِف َسِبيِل الَلاِّه أَْمَواًتا َبْل 
أَْحَياٌء ِعْنَد َرِباِّهْم ُيْرَزُقوَن )169( َفِرِحنَي ِبَما آََتاُهُم 
��ُه ِم��ْن َف��ْض��ِل��ِه َوَي��ْس��َت��ْب��ِش��ُروَن ِب��اَلاّ��ِذي��َن َل��ْم َيْلَحُقوا  ال��َلاّ
ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم أاََلاّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن 
)1٧0( َيْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة ِم��َن الَلاِّه َوَف��ْض��ٍل َوأََناّ 
الَلاَّه اَل ُيِضيُع أَْجَر امْلُْؤِمِننَي )1٧1( اَلاِّذيَن اْسَتَجاُبوا 
��ِذي��َن  ُس���وِل ِم��ْن َب��ْع��ِد َم��ا أََص��اَب��ُه��ُم اْل��َق��ْرُح ِل��َلاّ ��ِه َوال���َراّ ِل��َلاّ
���َق���ْوا أَْج���ٌر َعِظيٌم )1٧2( اَلاّ��ِذي��َن  أَْح��َس��ُن��وا ِم��ْن��ُه��ْم َواَتاّ
��������اَس َق��������ْد َج�����َم�����ُع�����وا َل����ُك����ْم  ��������اُس إَِناّ ال��������َناّ َق����������اَل َل������ُه������ُم ال��������َناّ
���ُه  َف���اْخ���َش���ْوُه���ْم َف�����َزاَدُه�����ْم إِي���َم���اًن���ا َوَق�����اُل�����وا َح���ْس���ُب���َن���ا ال���َلاّ
��ِه  َوِن���ْع���َم اْل��َوِك��ي��ُل )1٧3( َف��انْ��َق��َل��ُب��وا ِب��ِن��ْع��َم��ٍة ِم���َن ال��َلاّ
َوَف��ْض��ٍل َل��ْم َيْمَسْسُهْم ُس��وٌء َواَتاّ��َب��ُع��وا ِرْض����َواَن الَلاِّه 

َوالَلاُّه ُذو َفْضٍل َعِظيٍم )1٧4( سورة آل عمران(
الحديث عن أهمية الذكرى السنوية للشهداء 
حديث واسع جدا، ألنه يرتبط بعظماء جعل الله 
ل��ه��م امل��ك��ان��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي ال ت��س��اوي��ه��ا ع��ظ��م��ة إال 
األنبياء، ونقدم هنا نبذة بسيطة جدا ومختصرة 
ح��س��ب م���ا ي��ق��ت��ض��ي��ه امل����ق����ام.. ك��م��س��اه��م��ة يف إح��ي��اء 
ه�������ذه امل����ن����اس����ب����ة وإس������ه������اًم������ا يف ال������وع������ي ح�������ول ث���ق���اف���ة 

الشهادة والجهاد يف سبيل الله..
تأيت أهمية الذكرى أو الحدث بأهمية من ترتبط 
به حيث ان لكل حدث ارتباط وسبب وارتباط هذه 
امل��ن��اس��ب��ة وس��ب��ب��ه��ا ه���م ال���ش���ه���داء ال���ذي���ن ع��ظ��م ال��ل��ه 
ح��ق��ه��م وج��ع��ل��ه��م أق�����رب ال��خ��ل��ق إل���ي���ه، وال��ش��ه��داء 
عظماء بررة اتقياء، ومستواهم فوق أن نتحدث 

عنهم يف مقال، او حتى يف مجلدات...
ن���ش���ر ه���ن���ا إىل ع������دة ن����ق����اط ت���ب���ني وت����وض����ح أه��م��ي��ة 
ه��ذه املناسبة وعظمتها وم��ا لها من أهمية لألمة 

واملجتمع والفرد
أواًل: وقبل كل يشء إن إحياء املناسبة والتفاعل 
معها والبذل فيها كل بقدر استطاعته ومكانته، 

فيه تعظيم ملا عظم الله وتجسيداً لقول الله 

تعاىل: )ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب(..

ف��امل��ن��اس��ب��ة ألن��ه��ا م��رت��ب��ط��ة ب��م��ش��روع ق����رآين إي��م��اين 
وت���ط���ب���ي���ق وت���ج���س���ي���د ل����واج����ب م����ق����دس ت����ح����دث ال��ل��ه 
تعاىل عنه ودع��ا إليه يف القرآن الكريم وجعل له 
القداسة واألهمية فإن املناسبة ليست حدثا كما 
يقدمها العلمانيون مناسبة وطنية او أي عنوان 
آخر، بل هي عنوان من أعظم العناوين القرآنية 

الربانية..
ث��ان��ي��اً: إن ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة وك���ل م���ا ي��ق��دم ف��ي��ه��ا هي 
صلة وقربة إىل الله تعاىل وطاعة إيمانية، ألهمية 
وق�����رب ال���ش���ه���داء م���ن ال���ل���ه ت���ع���اىل ع��ن��دم��ا ق����ال )َب����ْل 
أَْح��َي��اٌء ِع��ْن��َد َرِباّ��ِه��ْم ُي���ْرَزُق���وَن( فقال عند رب��ه��م، ولم 

يقل يف أي مكان آخر.. 
ث��ال��ث��ا: ي��ك��ون ل��ه��ذه املناسبة أهمية كونها إش��ادة 
وم���واس���اة ألك���رم وأع���ز ش��ري��ح��ة يف امل��ج��ت��م��ع، وه��م 
اس����ر ال���ش���ه���داء وم��ح��ي��ط��ه��م األق�������رب، ف��ك��ل شهيد 
ل�����ه م���ح���ي���ط أس�������ري ي���ش���ك���ل رق����م����ا ه����ام����ا يف امل��ج��ت��م��ع 
واألمة، وليس املقصود األسرة الخاصة فقط بل 
املوضوع أوسع من ذلك ليشمل املحيط االجتماعي 
للشهيد، ولهم الدور الكبر يف املجتمع يف املايض 

والحاضر واملستقبل.
ومن هنا يكون للذكرى أهمية من هذا الجانب 
ك����ون اس��ت��ن��ه��اض امل��ج��ت��م��ع واالرت�����ق�����اء ب���ه يف ال��وع��ي 
وال�������ب�������ص�������رة وامل������س������اه������م������ة يف م������واج������ه������ة ال������ط������اغ������وت 
وت������ح������ص������ي������ن������ه م����������ن اس���������ت���������ه���������داف ال����������ع����������دو ل����������ه يف ك����ل 
الجوانب.. يعتر أولوية كرى وخاصة يف مراحل 
مواجهة مشاريع طواغيت العالم، يف كل جوانبه 

العسكرية واألخالقية واالقتصادية... الخ
فكل من له صلة بالشهيد أو معرفة او صداقة 

ال بد أنه سيتفاعل مع هذه املناسبة ألنه – فطريا 
- يشعر بالفخر ويسعى إىل ذلك، فيكون ذلك بابا 
ومدخال إىل تفعيل الفرد واملجتمع ورفع مستوى 
الوعي والبصرة لديه، ويف ذل��ك تجسيد للوفاء 
ل��ل��ش��ه��داء وم��ب��ادئ��ه��م وم��ش��روع��ه��م ال�����ذي ح��م��ل��وه 

وضحوا من اجله..
راب�������ع�������ا: أن ل���ل���م���ن���اس���ب���ة أه����م����ي����ة ب����ال����غ����ة ب���ال���ن���س���ب���ة 
للمجتمع بكله ول��ألم��ة ول��ألج��ي��ال ال��ص��اع��دة، من 
ح��ي��ث أن ال��ت��ذك��ر ب��ال��ش��ه��داء ودوره�����م وال�����دروس 
والعر التي يتم التذكر بها يف املناسبة والحديث 
عنها.. يقدم الشهداء يف موقع األس���وة وال��ق��دوة 
للمجتمع واألجيال فيتأثرون بهم ويعظمونهم، 
وتحيا يف نفوسهم املبادئ العظيمة واملشروع الذي 
ح��م��ل��ه ال���ش���ه���داء ب�����دال م����ن أن ي���ك���ون ل���ه���م ق�����دوات 
ي��ت��ي��ه��ون ب��ه��م ع��ن ال���ص���راط املستقيم وخ��اص��ة وأن 
العدو يحرص عىل أن يقدم للمجتمعات واألجيال 
القادمة قدوات فاسدة ماجنة شاذة من الفنانني 

والفئات األخرى من الرياضة وغرهم...
خامسا: االس��ت��ف��ادة م��ن التأثر العاطفي ال��ذي 
ي���ح���ظ���ى ب����ه ال����ش����ه����داء ك���ون���ه���م ي���م���ث���ل���ون م��ظ��ل��وم��ي��ة 
من حيث استشهادهم ومعرفة املجتمع بذلك، 
ف����ي����ك����ون ال�����ت�����أث�����ر ل�����ه�����ذا ال�����ج�����ان�����ب أه����م����ي����ة ب����ال����غ����ة يف 
اس����ت����ج����اب����ة ال������ف������رد وص����ح����وت����ه وق������رب������ه إىل امل�����ش�����روع 
ال��������رب��������اين وامل������ن������ه������ج اإلل���������ه���������ي.. ف����ال����ب����ش����ر ب���ط���ب���ي���ع���ت���ه���م 
وف�������ط�������رت�������ه�������م ي���������ت���������أث���������رون ع������اط������ف������ي������ا ب�������م�������ا ي�����س�����م�����ع�����ون 
وي�������ش�������اه�������دون، ويف إح������ي������اء م����ظ����ل����وم����ي����ة ال����ش����ه����داء 
وال�����ق�����ص�����ص ال����ب����ط����ول����ي����ة وال�����ح�����دي�����ث ع������ن أخ����الق����ه����م 
وإحسانهم يكون له تأثر عاطفي عىل الفرد اكرث 
من غره وأبلغ من كثر من الخطب واملحاضرات 

والدروس..
س��ادس��ا: أن ل��ه��ذه املناسبة أهمية ع��ىل شريحة 
مؤثرة عىل املجتمع وهي طبقة املنافقني، الذين 
بثقافتهم ونشاطهم يكون لهم تأثر عىل املجتمع 
الن����ه����م ي���ن���ش���ط���ون يف ج����ان����ب ال���ت���ث���ب���ي���ط وال��ت��ش��ك��ي��ك 

واإلرج������اف وي���ؤث���رون س��ل��ب��ا ع��ىل امل��ج��ت��م��ع ك��م��ا ق��ال 
الله عن سلوكهم ونشاطهم ومكرهم: )َوِلَيْعَلَم 
اَلاّ��ِذي��َن َن��اَف��ُق��وا َوِق��ي��َل َل��ُه��ْم َت��َع��اَل��ْوا َق��اِت��ُل��وا يِف َسِبيِل 
���َب���ْع���َن���اُك���ْم  ���ِه أَِو اْدَف����ُع����وا َق���اُل���وا َل����ْو َن���ْع���َل���ُم ِق���َت���ااًل اَلَتاّ ال���َلاّ
ي���َم���اِن َي��ُق��وُل��وَن  ُه���ْم ِل��ْل��ُك��ْف��ِر َي���ْوَم���ِئ���ٍذ أَْق������َرُب ِم��ْن��ُه��ْم ِل���ْ�ِ
����ُه أَْع����َل����ُم ِب��َم��ا  ِب���أَْف���واِه���ِه���ْم َم���ا َل���ْي���َس يِف ُق���ُل���وِب���ِه���ْم َوال����َلاّ
َيْكُتُموَن )16٧( اَلاّ��ِذي��َن َق��اُل��وا إِلِْخ��َواِن��ِه��ْم َوَق��َع��ُدوا 
َلْو أََطاُعوَنا َما ُقِتُلوا ُقْل َفاْدرَُءوا َعْن أَنُْفِسُكُم امْلَْوَت 

إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )168( آل عمران(
ففي إحياء هذه املناسبة عىل أوسع نطاق أهمية 
يف قمع نشاط ه��ذه الطبقة وكبتها، وإلجامها، 
ألن��ه��م ع��ن��دم��ا ي��ش��اه��دون أغ��ل��ب املجتمع متوجها 
ومشاركا يف إحياء األنشطة واألعمال التي تكون 
يف هذه املناسبة يخشون ويخافون من الفضيحة 

فينحسر نشاطهم ويقل تدريجيا...
وذلك له أهمية بالغة يف حياة األمم واستجابتها 
ل����ل����ه ت����ع����اىل يف م����واج����ه����ة األع�����������داء وم���ش���اري���ع���ه���م، 
وتحصينها من الضالل واكتسابها القوة والعزة 

والثقة بالله تعاىل..
إىل ه����ن����ا ن���م���س���ك ع�����ن�����ان ال����ق����ل����م ع������ن االس������رتس������ال 
يف ال���ح���دي���ث ع����ن ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة وأص����ح����اب����ه����ا، ألن 
الحديث عنهم واسع جداً.. ونسأل الله تعاىل ان 
يوفقنا لكل عمل وم��وق��ف فيه ال��وف��اء للشهداء 
وامل������ب������ادئ وال���ق���ي���م وامل������ش������روع ال�������ذي ح���م���ل���وه، وأن 
يثبتنا عىل دينه ويسدد أقوالنا وافعالنا، ونتوجه 
إىل الله تعاىل أن يرحم الشهداء ويجعل مكانهم 
يف ع�����ل�����ي�����ني.. وأن ي�������ب�������ارك يف أس�������ره�������م وأب�����ن�����ائ�����ه�����م، 
وي��ج��ع��ل م��ن��ه��م ال���ذري���ة ال��ص��ال��ح��ة، وأن ي��م��ن عىل 
ال����ج����رح����ى ب���ال���ش���ف���اء وال����ف����ك����اك ل������ألس������رى، وس�����الم 
الله عىل الشهداء وآباء وأمهات الشهداء وأبناء 
ال��ش��ه��داء وزوج����ات ال��ش��ه��داء، وأس��ره��م رحمهم 
الله جميعاً.. وأن يعجل بالنصر والفرج عىل أمة 
محمد صىل الله عليه وعىل آله، والحمد لله رب 

العاملني.

عدد من أعضاء مجلس الشورى لـ"٢٦سبتمبر":

الشهداء هم صناع مستقبل اليمن
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 الشهداء هم صناع الحياة الجديدة لليمن 
املستقل وهم وبفضل تضحياتهم الجسيمة من  
ارسوا مداميك ثورة 21سبتمرب الثورة الشعبية 
املقيتة  والتبعية  الوصاية  قيود  كسرت  التي 
ومكنت  اليمنيني من  الخروج من تحت عباءة 
الوصاية السعودية وقطعت يد الوصاية واىل 
األبد..  وتأيت مناسبة ذكرى الشهيد السنوية 
العظيمة عىل  االنتصارات  العام يف ظل  هذا 
"26سبتمرب"  الغاشم..  الرببري  العدوان 
استضافت عددا من أعضاء مجلس الشورى 
من  عدد  من  القبلية  والوجاهات  واملشايخ 
عن  تحدثوا  والذين  الجمهورية  محافظات 

أهمية ذكرى الشهيد.. فإىل التفاصيل: 

استطالع: عبده سيف الرعيني

ذكرى الشهيد أعظم مناسبة وطنية وتاريخية كونها جتسد 
تضحيات شهداء الثورة اليمنية

- اللواء الكبسي: يوم صنع شهداؤنا األبرار الفعل  الوطني التاريخي العظيم 

- القاضي الضحياني: ذكرى الشهيد تعني في مضامينها صانعي الفعل الوطني التاريخي
- العميد الشرعبي: يوم وطني  تاريخي بامتياز ألنها جسد تضحيات شهدائنا األبرار

- ال���زب���ي���ري: ذك�����رى ال��ش��ه��ي��د مت��ث��ل ح��ك��اي��ة وط����ن وث�����ورة اس��ت��ق��ال وح��ري��ة

- الكندي: ذكرى الشهيد السنوية مناسبة وطنية وتاريخية كونها جتسد تضحيات شهدائنا العظماء
- النصيري: ذكرى الشهيد السنوية جتسد نضال شعب صمد وانتصر لعزته وكرامته

- جعرة: الشهداء هم من صنعوا لنا حاضرنا ومستقبلنا ويستحقون منا كل الوفاء والتقدير

-  القاضي املتوكل: أن ذكرى الشهيد مناسبة عظيمة بعظمة تضحيات شهدائنا العظماء

أبو حمزة شايم



     حجة - الشريف خالد :

ش���ه���دت م���دي���ري���ة أف���ل���ح ال��ي��م��ن ب��م��ح��اف��ظ��ة 
ح��ج��ة ت��دش��ن ف��ع��ال��ي��ات ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة 
للشهيد  بفعالية رسمية وشعبية خطابية 
ث������ق������اف������ي������ة ك������������رى ب�������رع�������اي�������ة امل�������ج�������اه�������د ال����ش����ي����خ 
خ���ال���د دغ���ش���ر ال����ي����زي����دي م���دي���ر ع�����ام امل���دي���ري���ة 
رئ����ي����س امل����ج����ل����س امل����ح����ي وامل����ج����اه����دال����دك����ت����ور 
محمد ع��ي العرجي مشرف ع��ام املديرية 

وب�����ح�����ض�����ور رس�����م�����ي وش����ع����ب����ي ك����ب����ر ع����������رَّرّ ع��ن 
��م  ��ظ��م��ة ال���ش���ه���داء وع��ِظ��ي��م ذك���راه���م وِع��ظَّ عَّ
��ظ��ي��م��ة  يف سبيل  م���اب���ذل���وه م���ن ت��ض��ح��ي��ات عَّ
ال��ل��ه ال��ع��ي ال��ع��ظ��ي��م  ويف س��ب��ي��ل ع���زة االم��ة 
وك����رام����ت����ه����ا. م���م���ا الي����ح����ص����ره ق���ل���م والي���ص���ف���ه 

لسان واليحيط به بيان . 
حيث اشار الحضور الجماهري الكبر اىل 
الرصيد الحي من الثوابت والقيم والشيم 
ال�����ت�����ي ي���ح���م���ل���ه���ا ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ال���ع���ظ���ي���م 

ل��ش��ه��دائ��ه ال���ِع���ظ���ام وع��ط��ائ��ه��م امل��ت��ع��اظ��م يف 
النفوس. وخ��ال الفعالية التي ب��دأت بآي 
م��ن ال��ذك��ر ال��ح��ك��ي��م ت��اه��ا امل��ج��اه��د اب��وع��ام��ر 
عزيز . تحدثت الكلمات عن مكانة الشهداء 
ومنزلتهم ال��دي��ن��ي��ة وال��دن��ي��وي��ة واالخ���روي���ة . 
ووصفتهم بأنهم النموذج االرقى لخليفة 

الله يف ارضه . 
وش������ه������دت ل����ه����م ب����أن����ه����م االوف��������ي��������اء يف زم����ن 
ال��������ت��������خ��������اذل وال���������ص���������ادق���������ن يف زم������������ن ال������دج������ل 

وال�����ت�����ض�����ل�����ي�����ل وامل������ض������ح������ن يف زم����������ن ال��������ت��������واري 
وال��ت��خ��ف��ي وال��ت��ن��ص��ل . وح��س��ب��ه��م ان��ه��م عند 
باري النفس احياء . وأكدت انه لوالهم ملا 
ك���ان وط��ن��ن��ا يف ه���ذا ال��ح��ال امل��س��ت��ق��ر بحريته 

واستقاله وسيادة أرضه وقراره . 
ولفتت اىل ان االرض التي ال تزرع شهداء 

تنبُت عبيداً . 
وت��ع��ه��دت ل��ف��ظ��اً وم��ع��ن��ًى  ان��ه��م ل��ن ينسوا 
رجااًل يحبهم الله ويحبونه دفعوا الفساد 
واولياء الشيطان وكسروا جروت الطغيان 
.. ودع������������ت ج����م����ي����ع ال�����ك�����ل�����م�����ات امل�������ش�������ارك�������ة يف 
ال����ف����ع����ال����ي����ة اىل ح����م����ل راي�����ت�����ه�����م وال������س������ر ع��ى 
خ��ط��اه��م وت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف ال����ذي ب���ذل���وا من 
اجله ارواحهم . وان يكونوا ألسرهم السند 

واملدد . 
اىل ذلك تم افتتاح معرض صور الشهداء 
ال��������ذي اح���ت���ض���ن���ت���ه س����اح����ة ال�����رس�����ول االع���ظ���م 
وجسد يف جنباته مآثر رمزية تخليداً لرجال 

خلدوا التاريخ وكتبوه بدمائهم .
 حضر الفعالية االخ اللواء عقيل الشامي 
ق��ائ��د أل���وي���ة ال��ن��ص��ر واالخ ن��ص��ر ع��ام��ر رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ادارة وك����ال����ة االن�����ب�����اء ال��ي��م��ن��ي��ة س��ب��أ 
واالخ اب�����وك�����م�����ي�����ل ال������ح������اك������م م�������ش�������رف م����رب����ع 
ال���������ش���������رف���������ن وأع�������������ض�������������اء امل��������ك��������ت��������ب ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي 
وامل��ج��ل��س امل���ح���ي واالش��������رايف. وام�����ن محي 
مديرية الشاهل وقيادات محلية وتنفيذية 

وعسكرية وأمنية وإشرافية .

< ي��ع��ل��ن األخ/ ع��ب��دال��ب��اس��ط م��ح��م��د ق���اس���م أح���م���د ال��ن��وع��ة ع���ن ف��ق��دان 
ب��ط��اق��ت��ه ال��ش��خ��ص��ي��ة وال����ت����ي ت��ح��م��ل ال����رق����م ال���وط���ن���ي 00110039863 
وال��������ص��������ادرة  م�����ن االدارة ال����ع����ام����ة ل������اح������وال امل����دي����ن����ة ع�����ص�����ر.. ف���ع���ى م��ن 
وجدها االتصال بالرقم 777886777 أو إيصالها ألقرب قسم شرطة 

وله جزيل الشكر .
< ت��ع��ل��ن األخ�����ت  / ري����م أم����ن ث��اب��ت س��ع��ي��د غ��ال��ب ال��ع��ب��ي ع���ن ف��ق��دان 
ب���ط���اق���ت���ه ال���ش���خ���ص���ي���ة ص����������ادرة م�����ن م���ح���اف���ظ���ة ت����ع����ز..ف����ع����ى م�����ن وج���ده���ا 

ايصالها ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن / األخ أيمن محمد حسن محسن العمراين عن فقدان لوحة 
معدنية خلفية رق���م 9560 /1  أج����رة ع��ى ف��م��ن وج���ده���ا  اي��ص��ال��ه��ا اىل 

أقرب قسم شرطة أو االتصال عى 774441815..وله جزيل الشكر.
 < ي���ع���ل���ن األخ/ م���ح���م���د م����ج����اه����د ع����ب����ده س�����ع�����دان ع�����ن ف�����ق�����دان ش����ه����ادة 
ج����ام����ع����ي����ة م������ن ال����ج����ام����ع����ة ال����ع����رب����ي����ة ل����ل����ع����ل����وم وال����ت����ق����ن����ي����ة)ب����ك����ال����وري����وس 
ت��خ��ص��ص ش���ري���ع وق�����ان�����ون(   ي��ح��م��ل ال���رق���م االك���ادي���م���ي /130104003 

ت��اري��ح االص����دار 2018/04/16 وال����ذي فقد ب��ت��اري��خ  2022/9/22 فمن 
وجدها االتصال بالرقم /773794523 أو ايصالها ألقرب قسم شرطة 

وله جزيل الشكر.
< ت����ع����ل����ن األخ������������ت دالل م�����ن�����ص�����ور ع�������ي ال��������������داليل ع�������ن ف�������ق�������دان ب���ط���اق���ت���ه���ا 
الشخصية صادرة من مركز اإلصدار اآليل بأمانة العاصمة وبطاقتها 
ال���ع���س���ك���ري���ة ص���������ادرة م�����ن ش�������ؤون االف����������راد وزارة ال����داخ����ل����ي����ة, ف���ع���ى م��ن 
ي��ج��ده��م��ا إي��ص��ال��ه��م��ا إىل أق������رب ق��س��م ش���رط���ة أو االت����ص����ال ع���ى ال��رق��م 

)777155789(..وله جزيل الشكر.
< ي���ع���ل���ن األخ ج���م���ي���ل م���ح���م���د ص����ال����ح ال���خ���ي���ل ع�����ن ف�����ق�����دان م���ل���ف ي��وج��د 
بداخله ختم ب��اس��م ال����دار املاليزية للديكور + ص���ورة ال��رق��م الضريبي 
برقم )139361( + صورة البطاقة الشخصية + أصل السجل التجاري 
م��ن��ت��ه��ي + ص�����ورة ل��خ��ت��م + ص�����ورة م���ن ش���ع���ار ال������دار امل��ال��ي��زي��ة ل��ل��دي��ك��ور.. 
فعى من وج��د امللف إيصاله إىل أق��رب قسم شرطة أو االتصال عى 

)770667886(.. وله جزيل الشكر.

ت
انا

قد
ف

تعازينا
آل الصيفي

نتقدم بخالص العزاء واملواساة 

 للشيخ/  مطهر الصيفي
 وكافة أفراد أسرته الكريمة

وذلك بوفاة املغفور له-بإذن الله تعاىل- األخ/

 زين العابدين الصيفي  
 تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه 

الصر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.
املعزون:  

 إخوانكم/  آل الوزير  الشعباين

ننن ن ننننن
اتقدم بجزيل الشكر لكل من :

الشيخ/  عبدالواسع الشميس  -  وكيل محافظة تعز 
االستاذ/ جميل السامعي  واخوانه

واالخ/ رفيق السامعي
والدكتور / محمد مسعد االحمدي

والدكتور/  عرفات الجريف
والحاج/  مسعد

وكل أهايل منطقة نقيل اإلبل
وكل الذين تواصلو عر  وسائل التواصل االجتماعي

واالتصاالت اثناء تعريض للحادث املروري الذي نجوت منه ولله الحمد
املمتنون :

الدكتور / خاطر غالب هزاع الحمودي

نتقدم بالشكر والعرفان لاخوة الزماء 
من منتسبي مرور أمانة العاصمة وهم:

العقيد/ أحمد القحوم
 مدير  مرور أمانة العاصمة

الرائد/ عرفات البحش
النقيب/ أحمد محمد الحيي

املالزم/ محمد الحرازي
وذلك لتفانيهم يف عملهم واتسامهم باملسؤولية تجاه املواطنن 

وتسهيل تقديم الخدمات لهم.. وليس أدل عى ذلك من 

تعاونهم مع  الزميل  إبراهيم غراب..
فشكراً لهم ولكل وطني يؤدي واجبه بأمانة وإخاص
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يي الذكرى السنوية للشهيد بفعالية خطابية ثقافية كبرى   أفلح اليمن مبحافظة حجة تحُ

ض����م����ن ف����ع����ال����ي����ات أس������ب������وع ال���ش���ه���ي���د 
قام إجتماعي حي الحصبة الشمالية 
ب��م��دري��ة ال���ث���ورة م��ح��م��ود ع��ب��دال��وه��اب 
ال����ذاري وم��ع��ه ع��دد م��ن الشخصيات 
اإلج��������ت��������م��������اع��������ي��������ة ب�������������زي�������������ارة ل������ت������ف������ق������د أس��������ر 
الشهداء يف حاريت )اللجنة الدائمة – 
املياه – سنهوب( .. وخال الزيارة أكد 
م��ح��م��ود ال������ذاري أن ع��ظ��م��ة ال��ش��ه��ادة 

وم��ك��ان��ت��ه��ا ال يضاهيها أي ع��ط��اء, ألن 
دماء الشهداء صنعت النصر والعزة 

والكرامة.
وأشار إىل أن أوجب الواجبات عى 
ال����ج����ان����ب ال����رس����م����ي وال����ش����ع����ب����ي رع����اي����ة 
أس������ر ال����ش����ه����داء وت���ف���ق���د اح���ت���ي���اج���ات���ه���م 

عى مدار العام.
رافقهم خال الزيارة حسن جحاف 

- أح��م��د غ��م��ض��ان - ح��اف��ظ ال��س��ري��ح��ي 
ع��اق��ل ح����ارة ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة-ح��س��ن 
الروحاين معاون االجتماعي بالحي-
ع��ي امل��ط��ه��ر م��ت��اب��ع ح���ارة امل��ي��اه- يحيى 
ال�������ه�������ن�������دوان�������ة ع�������اق�������ل ح�������������ارة س�����ن�����ه�����وب-

عبدالواحد الوزير اجتماعي سنهوب 
– محمد غ��م��ض��ان ت��رب��وي( وع���دد من 

الشخصيات االجتماعية.

ال��ج��ه��ود ال���دؤوب���ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ق��ط��اع االش���غ���ال وامل��ش��اري��ع 
ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة ج���ه���ود ك���ب���رة مل����س خ���ره���ا س���ك���ان ال��ع��اص��م��ة 
ص��ن��ع��اء ف��ه��م ي��ع��م��ل��ون ل���ي���ًا ون����ه����اراً رغ����م ال����ظ����روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

التي تمر بها بادنا بسبب العدوان والحصار.
اللفتة الكريمة من هذا القطاع إلصاح مدخل دائرة التوجيه 
املعنوي يصب يف اطار جهود املهندسن والقائمن عى مشاريع 
صيانة الشوارع واملداخل وتفقد مجاري السيول باستمرار فكل 
الشكر والثناء لوكيل قطاع االشغال واملشاريع بأمانة العاصمة 

امل��ه��ن��دس ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ح��ويث وف��ري��ق ال��ع��م��ل النشيط وأخ��ص 
منهم األخ رئيس الوحدة التنفيذية املهندس:  عبدامللك اآلنيس

وهي كذلك لألخوة املهندسن:
 رضوان العمري
محمد العبيدي
عي ابوالرجال

ابراهيم سوار

املمنت: املقدم/ نجيب حمود الكبش

بحضور شعبي ورسمي كبر وحضور قائد الوية النصر ورئيس وكالة االنباء سبأ :

زيارة أسر الشهداء في حي احلصبة الشمالية مديرية الثورة

       كتب -  عيل محمد مبارك

يف ح����ف����ل ف����ن����ي ك����ب����ر أق�����ام�����ت إدارة 
مدارس رواد السام األهلية - ممثلة 
ب��االس��ت��اذة ي��اس��م��ن ال��ش��ري��ف م��دي��رة 
املدرسة و االستاذة/ شمس الدعيس 
والوكيل/هاشم الشريف- فعاليتها 
ال����س����ن����وي����ة ب������ذك������رى اس������ب������وع ال���ش���ه���ي���د 
ب�����إح�����ي�����اء  ق��������ام��������ت  ٢٠٢٢م، ح������ي������ث 
ذك��������رى ال����ش����ه����داء وذك���رت���ض���ح���ي���ات���ه���م 
وم������ن������اق������ب������ه������م وت��������ك��������ري��������م اب����������ن����������اء وأس����������ر 

الشهداء.. 
ي��������������أيت ه��������������ذا االح���������ت���������ف���������ال وال������ت������ك������ري������م 

ك���ت���ق���ل���ي���د س������ن������وي دأب�����������ت ع����ل����ي����ه إدارة 
امل������درس������ة اس����ت����ش����ع����اراً م���ن���ه���ا مل�����ا ت��م��ث��ل��ه 
ه��������ذه ال����ف����ع����ال����ي����ة م������ن ح�����اف�����ز م���ع���ن���وي 

ألبناء وأسر الشهداء.
وخ����������ال االح�����ت�����ف�����ال ق�����دم�����ت إذاع��������ة 
م��درس��ي��ة ب��امل��ن��اس��ب��ة وأل��ق��ي��ت ال��ع��دي��د 
م���������ن ال������ك������ل������م������ات وال���������ف���������ق���������رات ال����ف����ن����ي����ة 
املختلفة من قبل الطاب والطالبات 
وال������ت������ي ن�����ال�����ت اس����ت����ح����س����ان ال����ض����ي����وف 

والحاضرين..  
واخ��ت��ت��م  الحفل بتوزيع ش��ه��ادات 
ال����ت����ك����ري����م وال������ه������داي������ا ال������رم������زي������ة ألب����ن����اء 
وأب����������اء وأخ����������وة ال�����ش�����ه�����داء م�����ن ط����اب 

وم��ع��ل��م��ن م���ن ق��ب��ل م���دي���رة امل���درس���ة 
واملوجهة.

ح�������ض�������ر ال������ف������ع������ال������ي������ة م��������ن��������دوب��������ن ع����ن 
مكتب الرتبية ومشريف الحي وعدد 
ك��ب��ر م���ن ال���ح���اض���ري���ن وال����ذي����ن ع���روا 
عن ارتياحهم ملا ملسوه من االهتمام 
وال���رع���اي���ة ألب���ن���اء ال���ش���ه���داء وأس���ره���م 
وال������ت������ي أول�����ت�����ه�����م إدارة امل�������درس�������ة ج��ل 
اه������ت������م������ام������ه������م، وأش���������������������ادوا ب����امل����س����ت����وى 
الكبر لاحتفالية، شاكرين لإلدارة 
وامل��������ن��������ظ��������م��������ن ه���������������ذا ال���������ن���������ج���������اح ال����������رائ����������ع 
وم����ت����م����ن����ن ل���ل���ج���م���ي���ع دوام ال���ت���وف���ي���ق 

والنجاح.

مدارس  رواد السالم األهلية    تتفي بفعالية ذكرى الشهيد

يستحقون  الثناء  والتقدير

تعازينا آل الدبعي
خالص العزاء واملواساة للزميل

 املقدم/  احمد عبدالله الدبعي 
وكافة آل الدبعي 

يف وفاة -املغفور له بإذن الله تعاىل-

 اخيه األكرب
 سائلن الله عز وجل ان يتقبله بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصر 
والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

األسيفون: كافة الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي 
وصحيفتي 26 سبتمرب واليمن وموقع سبتمرب نت

تعازينا آل السياغي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا 

نبأ وفاة املغفور له -بإذن الله تعاىل-:

سلطان سلطان السياغي
الذي وافته املنية يوم األربعاء املايض وإننا بهذا 
املصاب الجلل نعزي أنفسنا ونتقدم بعظيم 

املواساة والحزن العميق وأحر التعازي إلخوانه 
وأوالده وأهله..انا لله وانا اليه راجعون.

املعزون: الشيخ/مجاهد السياغي
 العميد/ جميل السياغي-

 العقيد/ نبيل السياغي- محمد محمد غازي
 عيل عيل بريه- صادق بريه- وكافة االصدقاء 
والزمالء بدائرة التوجيه املعنوي وصحيفتي 

26سبتمرب واليمن ورفاق درب الفقيد

ننننننن  ننن  نننن ننننننن  ننننننننن
بعد انتظار  طال مداه رزق

  االخ/   زياد عبدالله علي املقبولي

  بمولودة جديدة  اسماها )وفاء( ..
جعلها الله قرة عن والديها وأنبتها نباتاً حسناً.. فالف مروك 

وترتبي بعزك ورزقك الله برها.

 املهنئون: والدكم الغايل عبدالله املقبويل واخوكم 
مراد املقبويل وجميع األهل واألصدقاء

بكل معاين الحب والتقدير نتقدم بخالص التهنئة وعظيم األمنيات الحارة 
باملزيد من النجاح والتفوق لألخ الباحث/ يحيى عيل محمد بريه .. لنيله 

شهادة املاجستر بدرجة امتياز من األكاديمية اليمنية للدراسات العليا  يف ادارة 
املستشفيات عن رسالته املوسومة ب�" أثر تطبيق معاير النفايات الطبية يف الحد 
من العدوى والسيطرة عليها يف مستشفيات مدينة إب".. متمنن له املزيد من 

التقدم والنجاح يف مسار حياته العلمية والعملية وعقبال الدكتوراة.
املهنئون: صادق عبدالله بريه- عيل عيل بريه

 وكافة األهل واألصدقاء واملحبني

ننن ن ننننن
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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(
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لبببم أفببباجبببأ كببثببرا بببحببجببم الببفببسبباد الببببذي يببمببارسببه مبببن يببعببتببرون 
أنببفببسببهببم قببببببادة ومبببسبببؤولبببن لببلببشببرعببيببة املبببزعبببومبببة البببتبببي تببسببرهببا 
السعودية واإلمارات وتتحكمان حتى يف حركاتها فهؤالء كانوا 
ومبببازال كل همهم ان يخربوا )املفاهيم( وأصبح هببذا ديدنهم 
يف املببببايض والبببحببباضبببر وسببيببكببون حببالببهببم يف املببسببتببقبببببل مببؤسببسببن 
للخراب والدمار كثقافة وأسلوب وسلوك وهنا تكمن الخطورة 
الببحببقببيببقببيببة مبببن هببببذا البببتبببيبببار وحبببلبببقبببات اإلفببببسبببباد املببمببنببهببج البببببذي ال 
يكتفي بالظاهر منه ولكنه يصل اىل جوهر األشببيبباء ، فتعمم 
أسببالببيبببببهببم لببتببضببرب الببقببنبباعببات الببتببي ال تببقببف عببنببد حببببدود زمببنببيببة 
معينة وإنما تتناقل وتتناسل إىل أجيال وأجيال الحقة وحينها 
يبببببببقبببى أي نببببشبببباط وأي عبببمبببل وأي جبببهبببد مبببببببواز مببببن ذوي البببنبببوايبببا 
الببحببسببنببة املببحبببببن لبببببلببدهببم ولببنبباسببهببم مببثببل مبببن يببنببقببي الببشببوائببب 
من الطحن يف ليلة اشتدت فيها الريح فال هم حافظوا عىل 
البببطبببحبببن وال هببببم اسبببتبببطببباعبببوا أن يبببنبببقبببوه مببببن البببشبببوائبببب فببأصبببببح 
عملهم عبثا يف عبث ومببا وصببف قببائببد الببثببورة الشعبية السيد 
عبدامللك الحويث للوضع الرسمي يف خطابه بمناسبة الذكرى 
السنوية للشهيد باملزري إال تأكيدا لهذه الحقيقة التي ال تقبل 

الجدل.
 إن أصبببببحببببباب حببببلببببقببببات اإلفبببببسببببباد 
املببمببنببهببج -ومبببببا أكببببرهببببم- مبببتبببوارون 
ومببببببببخببببببببتبببببببببببببببببئببببببببون ال يبببببببببببظبببببببببببهبببببببببببرون مبببببا 
يبببببببببببببببببطببببببببنببببببببون ويبببببببببببببضبببببببببببببمبببببببببببببرون  وإنبببببببببمبببببببببا 
يبببببببببببكبببببببببببرسبببببببببببون كببببببببببببببل وقببببببببببتببببببببببهببببببببببم وكببببببببببل 
جهدهم لخراب املفاهيم والقيم 
فبببال يبببوجبببد قبببانبببون يببحبباسبببببهببم وال 
تببببببوجببببببد بببببببنببببببود لبببببببوائبببببببح وإجبببببببببببببببراءات 
يمكن أن تحاصرهم أو تطوقهم 
وتببببببدفببببببع بببببهببببم إىل البببببقبببببانبببببون وإىل 
البببببجبببببزاء ، بببببل إن أصببببحبببباب هبببذه 
الببببحببببلببببقببببات اإلفببببببسبببببباديببببببة كبببببثبببببرا مببا 
يببببعببببتببببرون أنبببفبببسبببهبببم أو ببببباألصببببح 

يبببببظبببببهبببببرونبببببهبببببا وكبببببببأنبببببببهبببببببم هببببببببامببببببببات سبببببيببببباسبببببيبببببة ووجببببببببببباهبببببببببببات ثببببقببببافببببيببببة 
ومصلحون ومتنورون همهم البالد وأوضاع الناس، ولكنهم 
يف الحقيقة كببالببزئبببببق ال يظهر مببن خببرابببهببم ودمبببارهبببم النفيس 
والببقببيببمببي إال مبببا يببتببم اكببتببشببافببه بببالببصببدفببة مببثببلببمببا حببببدث مببؤخببرا 
عندما تم اكتشاف كشوفات املنح ألوالد املسؤولن يف املجالن 
الببتببعببلببيببمببي والبببدببببلبببومبببايس ومببببا خببفببي أعببظببم خبباصببة يف الببجببانببب 
البببعبببسبببكبببري، بببببل إنبببهبببم مببببن البببكبببفببباءة الببتببلببونببيببة أكبببفبببأ مببببن حبببربببباء 
يببعببطببون لببكببل وقببببت مبببا يببحببتبباج مببنببهببم ويببببجببببارون كبببل مبببوقبببف يف 
سبيل تحقيق ما هم فاعلون وما هم مؤمنون به من أساليب 
الببتببخببريببب والبببدمبببار يف مببفبباهببيببم الببشببعببب بببهببدف تببزيببيببف وعببيببه.. 
أمببببببا إذا حببببدثببببت انببببعببببطببببافببببات حبببببببادة يف البببببشبببببأن الببببسببببيببببايس وفبببقبببد 
هببؤالء صولجانهم وسلطاتهم فإنهم ال يتلونون أبببداً عما هم 
فيه عابثون وناشطون من تهديد للقيم وهز للمفاهيم مثلما 
حدث خالل العام 2011م عندما أطاح الشباب بسلطان هؤالء 
وفرضوا معادلة جديدة عىل الواقع جعلت هؤالء خارج حدود 
التأثر وألغت استئثارهم بالقرار السيايس كاماًل فخف أثرهم 
عىل األمة وعىل مفاهيمها وقيمها وإن كانوا بحكم ما يمتلكونه 
من خرة قد استجمعوا شتاتهم وصاروا يمارسون تخريبهم 
عببببر املببببؤسببببسببببات البببحبببكبببومبببيبببة وعبببببر اإلعببببببببالم ووسببببائببببلببببه الببحببديببثببة 
بببعببد أن خببصببصببوا لببه جببببزءاً مببن األمبببببوال الببتببي نببهبببببوهببا مببن قبل 
وعببلببيببه ال يببكببفببي الببتببحببذيببر مبببن األضبببببببرار الببنببفببسببيببة واالجببتببمبباعببيببة 
التي يتسبب بها أصحاب حلقات اإلفساد يف أوساط املجتمع 
اليمني واستغالل التناقضات والوضع القائم يف ظل العدوان 
الببظببالببم عببىل الببيببمببن وشببعبببببه الببعببظببيببم املبببقببباوم البببذي مببى عليه 
مبببا يبببقبببارب ثببمببانببيببة أعببببببوام ببببل البببببد أن تببتببصببدى لببهببم مببؤسببسببات 
قائمة بذاتها تحاججهم وتجادلهم وتساجلهم وتتحرى عما 
ينتجونه يف وسائل إعالمهم ألن ما يقدمونه من أعمال ومن 
أنببشببطببة ومببببا يببجببهببزونببه مبببن قبببنبببوات فببضببائببيببة وصبببحبببف ومبببواقبببع 
إخبارية الكرتونية ويف مواقع التواصل االجتماعي وتواصلهم 
مبببببع تبببحبببالبببف الببببببعببببببدوان أشببببببد خبببببطبببببورة وضببببببببببرراً وأثببببببببببراً سبببلبببببببيببباً مببن 
املببتببفببجببرات واملببفببخببخببات كببببون إنببتبباجببهببم هببببذا ال يببعببدو أن يببكببون 
مببفببخببخببات سبببامبببة تبببلبببوث الببفببكببر وتبببشبببوه الببثببقببافببة وال تببببيسء إىل 
اإلعبببالم عموما فحسب وإنببمببا البببذي افببسببد وعببباش بالفساد ال 
يمكن أن ينتج فكراً نظيفاً خالياً من الشوائب واألوساخ باعتبار 
ذلك اجرتاراً ملاضيهم الذي ال يقل سواداً عن حلكة ليل مظلم 
وينطلق هؤالء االنتقاميون أصحاب حلقات اإلفساد املمنهج 
مبببن حببصببان طببببببروادة الببجببديببد والبببببذي عبببرف سببابببقببا ب: ) قببانببون 
الحصانة ( وما عرف الحقا باملبادرة الخليجية التي هيأت لهم 
األجببواء املناسبة إلطالق ما بحوزتهم وما جادت به مخابئهم 
ومجالسهم وأطرهم الضيقة املنتجة للشر والتي ال تقدم إال 
العبث وفوىض املفاهيم والتشكيك وافتعال األقاويل واألزمات 
وتخريب ما هو قائم عٌلهم بذلك يعيقون قاطرة التغير التي 
انطلقت يوم 21 سبتمر عام 2014 م  ممثلة بالثورة الشعبية، 
غر مدركن أن نواياهم السيئة وجهدهم ذلك سيذهب عبثا؛ 
ألن قببباطبببرة الببتببغببيببر قبببد تببحببركببت وال يببمببكببن أن تببتببوقببف ولببذلببك 
فلنحذر مببن هبببؤالء األفبباعببي املختبئة خببلببف مببا ُيببعببرف بمعاير 
البببببببوالءات املببزيببفببة حببيببث يببعببتببقببدون أنبببهبببم ببببهبببذا الببسببلببوك سيتم 
حببمببايببتببهببم مببببن املببببسبببباءلببببة واملبببحببباسبببببببة وعبببببببدم كبببشبببف حببقببيببقببتببهببم 

للشعب .

احمد الشريف

الشرعية املزعومة وحلقات 
اإلفساد املمنهج  !

زارت قيادات من جهاز األمن واملخابرات ضريح 
الرئيس الشهيد صالح الصماد بمناسبة الذكرى 

السنوية للشهيد.
وقببببببببببببببرأت قببببببببيببببببببادات الببببببجببببببهبببببباز البببببفببببباتبببببحبببببة عبببببببىل روح 
الببرئببيببس الببشببهببيببد ورفبببباقببببه، ووضبببعبببت إكببلببيبباًل من 
الزهور عىل الضريح، تعبراً عن الوفاء لعظيم 
ما قدمه الرئيس الشهيد الذي ضحى بدمه وبذل 

روحه من أجل سيادة الوطن واستقالله.
وأكدت قيادات الجهاز، السر عىل نهج الرئيس 

الشهيد وخطى الشهداء العظماء الببذيببن بذلوا 
أرواحهم رخيصة يف سبيل الله واملستضعفن.. 
ونببببوهببببت إىل أن اسبببتبببمبببرار البببببعبببببدوان لببببن يبببفبببت مببن 
عببببزيببببمببببة الببببشببببعببببب البببيبببمبببنبببي البببببببببذي اخبببببتبببببار البببصبببمبببود 

واملواجهة ورْفض الوصاية.
وشببببببددت البببقبببيبببادات عبببىل أنبببهبببا لبببن تبببألبببوا يف بببذل 
املببزيببد مببن الجهود يف سبيل تثبيت دعببائببم األمببن 
واالسببببببتببببببقببببببرار وفببببببببباء لبببلبببتبببضبببحبببيبببات البببعبببظبببيبببمبببة البببتبببي 

قدمها الشهداء.

كبببرمبببت مبببؤسبببسبببة "يبببمبببن ثبببببببات الببتببنببمببويببة" 
مببببببديببببببر مببببكببببتببببب الببببببرتبببببببيببببببة بببببمببببحببببافببببظببببة عبببببمبببببران 
األسببتبباذ "زيبببد رطبببباس" وذلبببك بببالببتببزامببن مع 

ذكرى أسبوع الشهيد..
 ويف البببببتبببببكبببببريبببببم أشببببببببببببباد مببببببببسببببببببؤول البببببرعبببببايبببببة 
البببببرتببببببويبببببة ببببباملببببؤسببببسببببة األسببببببتبببببباذ عبببببي الببببغببببويل 
بما يقدمه مببديببر مكتب الببرتبببيببة باملحافظة 
يف خببببببدمببببببة أببببببببنببببببباء مبببببببن يببببببقببببببدمببببببون أرواحبببببببهبببببببم 
رخيصًة يف سبيل الله والببدفبباع عن األرض 
والعرض وتذليل العقبات أمامهم ملواصلة 

دراستهم.
وأكد أن هذا التكريم بمثابة شكر وعرفان 
لبببلبببجبببهبببود املبببببببببذولببببة مببببن قبببببببل مببكببتببب الببرتبببيببة 
بببببمببببحببببافببببظببببة عببببببببمببببببببران ..مبببببتبببببمبببببنبببببًيبببببا بببببببببببذل املبببببزيبببببد 

مبببببن البببجبببهبببد لبببتبببوفبببر مبببتبببطبببلبببببببات أسببببببر وأبببببنبببباء 
املرابطن يف الجانب الرتبوي.

بدوره ثمن مدير مكتب الرتبية باملحافظة 
تبببببكبببببريبببببم "مبببببؤسبببببسبببببة يبببببمبببببن ثبببببببببببببببات" مببببؤكببببديببببن  
استمرارهم يف بذل كل ما يمكن للتخفيف 
من معاناة أبناء املرابطن بالجانب الرتبوي.

وعبببببقبببببب الببببتببببكببببريببببم قببببببببام مببببببسببببببؤول الببببرعببببايببببة 
البببرتببببويبببة ببباملببؤسببسببة ومبببديبببر مببكببتببب الببرتبببيببة 
باملحافظة وفريق "يمن ثبات" والوفد الزائر 
بجولة استطالعية داخل معرض الشهداء 
الذي أقامه مكتب الرتبية بمحافظة عمران 
اطبببببببلبببببببعبببببببوا مبببببببببن خببببببباللبببببببه عبببببببببن كببببببثببببببب لبببببأعبببببمبببببال 
اإلببببببداعبببببيبببببة البببببتبببببي قبببببببام بببببهببببا طبببببببالب مبببحبببافبببظبببة 

عمران من مختلف املدارس .

"يمن ثبات" تكرم مدير مكتب الرتبية بعمران

سّطرت بالدم يا شهيُد قصيدًة
أبديًة.. يف صمتها تتكلُم

حّلق بطيفَك يف سماء شعورنا
قمراً تطوف بناظريِه األنجُم

بدمائَك اشتعلت بكل بطولٍة
تشوي الغزاة املعتدين جهّنُم

قدمت روحك للبالد هديًة
لله بعَت ألن ربحَك أعظُم

وجريت نهراً يف ُرؤْى أجيالنا
وغدوت مدرسة بها نتعلُم

من روضة الشهداء من صرخاتهم
إن حج تأريخ البطولة يحرُم

حرية األوطان رهن شبابها
من غابر األزمان يحرسها الدُم

إلـــــــى  الــــشـــــــهـــيــد
شعر :  فؤاد باشا

قيادات من جهاز األمن واملخابرات تزور
 رضيح الرئيس الشهيد صالح الصماد

قرار بتعيني 
عضوين 

يف مجلس 
الشورى

صبببببببببببببببببببببببببدر قبببببببببببببببببببببببببببببببرار رئببببببببببيببببببببببس 
املجلس السيايس األعىل 
رقببم )49( لسنة 1444، 
بتعين قاسم عي سعد 
الببببببنببببببويف، ونببببباصبببببر مببحببمببد 
صالح الحداده عضوين 

بمجلس الشورى. 

البببببشبببببهبببببداء مببببببدرسببببببة عبببظبببيبببمبببة تببببجببببسببببدت فبببيبببهبببا الببببقببببيببببم واالخبببببببببالق 
واملبادئ عىل أرقى مستوى من خالل استذكار سرهم والحديث 
عنهم وكيف كان عطاؤهم وروحيتهم وأخالقهم وما بذلوه من 
جببهببود تبببرتك أثببببرا كبببببرا لبببدى شببببباب األمببببة واملببجببتببمببع بببشببكببل عببام 

لالنشداد نحو التضحية والعطاء.


