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اليمن

■ ال�����ع�����دوان اس���ت���ه���دف ص���ن���ع���اء ب���األس���ل���ح���ة ال���م���ح���رم���ة دول���ي���اً

■ كل ما يستطيع األعداء فعله الحتالل صنعاء فعلوه، لكنهم وصلوا لقناعة »صنعاء بعيدة قولوا له الرياض أقرب«
■ صنعاء محصنة باالعتماد على الله وبالمؤمنيــــن بنصـــره وتأييده

ـ -2022م قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي خالل لقائـــــه بوجاهات وأبناء أمانة العاصمة صنعاء 1443ه

ول��������������ن األزل  م����ن����ذ  ال���ي���م���ن���ي���ن  س����ن����د 
صنعاء ت��رك��ع جل��ب��روت األع����داء ومكائدهں

ي���س���ت���ن���ف���ر ف�����ي م����واج����ه����ة ح�������رب ك����ون����ي����ة ش���ام���ل���ة

ملــــــف

اللجنــة العســكرية تلتقــي بقيــادات وزارة الخارجية وهيئــة االســتخبارات وجهاز األمــن والمخابرات

وزيــر الدفاع يكشــف عن مخــزون اليمــن من أســلحة الردع الباليســتية

من )وعي( كلمة السيد القائد ألبــناء أمانـــة العاصمة صنعــــاء.. 

الداخلية والنيابة العامة تتلف أكثر من 28 طنًا من الحشيش و3 ماليين و55 ألف حبة كبتاجون
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زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

محليات

الرك���ن  الل���واء  صنع���اء   بحكوم���ة  الدف���اع  وزي���ر  أك���د 
محم���د العاطف���ي  أن مخ���زون اليم���ن م���ن أس���لحة الردع 
االس���تراتيجية الباليس���تية تكفي لعقود طويلة من الزمن 

ومن المواجهات المستمرة .
ج���اء ذلك خ���ال  لقائه، رئي���س اللجنة العس���كرية  اللواء 

الركن يحيى عبدهللا الرزامي وأعضاء اللجنة .
وق���ال اللواء العاطف���ي ان الصناع���ات العس���كرية اليمنية 
والكفاءات الصناعية والخبراء اليمنيين يعملون ليل نهار 
وعلى قدم وس���اق لتعزيز ترسانتنا العسكرية الصاروخية 
الباليس���تية االس���تراتيجية والتكتيكي���ة والتعبوي���ة ومن 
الطائ���رات المس���يرة ذات التقنية والدق���ة العالية لمواجهة 

طويلة األمد .

 وأش���ار العاطف���ي ال���ى ان الق���وات المس���لحة عمل���ت على 
تحدي���د وتجدي���د بنك أهدافه���ا في عم���ق دول وعواصم 
التحال���ف ، وس���تذهلهم األح���داث القادم���ة إن تم���ادوا في 

الحصار والعدوان .
وعب���ر وزير الدفاع، عن التقدير والثن���اء للجهود الصادقة 
والمخلص���ة الت���ي بذلته���ا اللجن���ة العس���كرية وه���ي ت���ؤدي 

واجبها الوطني في عّمان .
من جانبه أش���ار رئيس اللجنة العس���كرية الوطنية، إلى أن 
اللجنة قامت بدورها على اكمل وجه وبادرت بفتح ثاث 
طرقات لتثبت حس���ن النوايا والتوجه صوب السام الذي 
ج���اءت اللجنة م���ن أجله بينما الط���رف اآلخر طالب بفتح 

طريق واحد وكان هذا بوجود األمم المتحدة .

أتلف���ت وزارة الداخلي���ة والنياب���ة العام���ة بأمان���ة العاصمة 
28 ط���ن و55 كج���م حش���يش خارجي، و41 كجم حش���يش 
محل���ي و66 كج���م ون���ص هروي���ن و3 مايي���ن و55 ال���ف 
حبة كبتاجون وخمس���ة كجم ش���بو و5 آالف و239 امبلوة 
مخ���درة، بحض���ور وزير الداخلي���ة الل���واء عبدالكريم امير 
الدي���ن الحوثي ، ووزير اإلرش���اد وش���ؤون الح���ج والعمرة 

االستاذ نجيب ناصر العجي.
وخال اإلتاف أكد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير 
الدي���ن الحوثي، حرص وزارة الداخلية على مكافحة هذه 

اآلفة الخطيرة، التي تهدد مجتمعنا وأمننا واستقرارنا.
وأش���اد وزي���ر الداخلي���ة بجه���ود األجه���زة األمني���ة وف���ي 
مقدمته���ا اإلدارة العام���ة لمكافح���ة المخ���درات والنياب���ة 

الجزائية، في ضبط المخدرات والحشيش واتافها.
م���ن  الكبي���رة  الكمي���ة  له���ذه  االت���اف  أن عملي���ة  مؤك���دا 
المخ���درات والحش���يش ف���ي العاصمة صنع���اء ومحافظة 
صنعاء تعد صفعة قوية لتحالف العدوان ومرتزقته الذي 
يس���عون الى إدخ���ال المخدرات والحش���يش إلى المناطق 
الحرة، واس���تهداف ش���بابنا حتى يكونوا لقمة سهلة لتنفيذ 
المؤام���رات والمخطط���ات الخبيثة بح���ق المجتمع 

والوطن.
الفتاك���ة  المخاط���ر  م���ن  الداخلي���ة  وزي���ر  وح���ذر 
للمخ���درات، واه���اب بتع���اون الجميع ف���ي القضاء 
عل���ى ه���ذه االف���ه الت���ي تفت���ك باليم���ن والجزي���رة 
العربي���ة، مؤكدا تطبيق الجزاء ال���رادع بحق تجار 

المخدرات.
وح���ث األجه���زة األمني���ة عل���ى مزي���د م���ن اليقظة 

للتصدي لهذه العصابات.

حذرت وزارتا النقل والنفط والمعادن 
م���ن التده���ور الكارثي لخ���زان النفط 
صاف���ر نتيجة توق���ف أعمال الصيانة 
الدوري���ة ل���ه من���ذ الع���ام 2015م جراء 

العدوان على اليمن.
عبدالوه���اب  النق���ل  وزي���را  وأك���د 
ال���درة والنف���ط والمع���ادن المهن���دس 
أحم���د دارس ف���ي اجتم���اع بصنعاء، 
صاف���ر  لخ���زان  الراه���ن  الوض���ع  أن 
يزداد س���وءا يوما بعد ي���وم، ما ينذر 
بح���دوث كارث���ة بيئي���ة كبي���رة ته���دد 
األحي���اء البحرية والبيئة في منطقة 

البحر األحمر والدول المحيطة به.
ولفت���ا إل���ى اهتم���ام وح���رص القيادة 
الثوري���ة والمجلس الس���ياسي األعلى 
وحكوم���ة اإلنق���اذ بخ���زان صافر من 
خ���ال التواصل المس���تمر م���ع األمم 
ناجع���ة  حل���ول  إليج���اد  المتح���دة، 
وس���ريعة لهذه المش���كلة الت���ي تتفاقم 
كلم���ا تأخ���رت أعم���ال الصيان���ة، لم���ا 
لذلك من مخاطر على البيئة البحرية 

بالمي���اه اإلقليمي���ة والمنطق���ة ش���كل 
عام.

وأوضحا أن خزان صافر الذي يحمل 
أكث���ر من مليون و200 ألف برميل من 
النف���ط الخام يتعرض للتآكل بش���كل 
مس���تمر بس���بب عدم إجراء الصيانة 

الدورية الازمة له.
وأش���ار الدرة ودارس إل���ى أن الرياح 
القوي���ة التي سيش���هدها البحر األحمر 
خال الفترة المقبلة س���تفاقم الوضع 

الكارثي لخزان صافر العائم.. الفتين 
إل���ى أن اليمن وقع مع األمم المتحدة 
اتفاقية إلج���راء صيان���ة للخزان في 
األم���م  أن  إال  ممك���ن،  وق���ت  أق���رب 
المتحدة لم تقم بالتزاماتها بناء على 

االتفاق.
وحمل���ت وزارتا النق���ل والنفط األمم 
المتحدة المسؤولية الكاملة في حال 
حدوث أي تداعيات كارثية للسفينة 

صافر.

التقت اللجنة العسكرية الوطنية 
بقيادات وزارة الخارجية وهيئة 
االس����تخبارات العس����كرية وجهاز 
األمن والمخابرات لاطاع على 
إليه����ا  أفض����ت  الت����ي  المباحث����ات 
مناقشات عمان المقرر استئنافها 

األسبوع المقبل.
وف����ي اللق����اء أش����اد نائ����ب وزي����ر 
الع����زي  حس����ين  الخارجي����ة 
بالمب����ادرات الت����ي أعلنته����ا اللجنة 
بش����أن فتح طرقات في المرحلة 

االولى ضمن مسار  الهدنة
اللجن����ة  رئي����س  أك����د  ب����دوره 

العس����كرية الل����واء الرك����ن يحي����ى 
ف����ي  ماضي����ة  اللجن����ة  الرزام����ي 
استكمال النقاشات بشأن متابعة 

الخروقات وفتح الطرقات 
مشيرًا إلى الطرف اآلخر يحاول 
أن يجعل من قضية الطرق مادة 
والدعائي  الس����ياسي  لاس����تغال 
ويرف����ض المب����ادرات العملية التي 
من شأنها أن تسهم في التخفيف 
م����ن معان����اة المواطنين ف����ي تعز 

وباقي المحافظات.
هيئ����ة  رئي����س  أش����اد  فيم����ا 
االس����تخبارات العس����كرية اللواء 

الركن عب����دهللا الحاك����م بالجهود 
ستس����اهم  اللجن����ة  تبذله����ا  الت����ي 
ف����ي تخفي����ف معان����اة المواطنين 
الع����دوان  تحال����ف  ونحم����ل 
مسؤولية تأزيم الوضع اإلنساني 
وعدم التعاط����ي اإليجابي مع ما 

طرحته اللجنة
إلى ذلك ش����دد وكيل جهاز األمن 
والمخابرات اللواء فواز نش����وان 
على أهمية العمل المش����ترك بين 
الصل����ة  ذات  والجه����ات  اللجن����ة 
بهدف تذليل الصعاب أمام مهام 

اللجنة.

ذكرت وسائل إعام يمنية، يوم األحد، أّن السفينة "غولف 
ايتوس" غادرت اليوم االحد ميناء "رضوم" في محافظة 
ش���بوة، بعد أن "نهبت كمية تزيد على 400 ألف برميل من 

النفط الخام".
وق���ال مص���در: "هذه الس���فينة كانت قد وصل���ت قبل أيام 

إلى ميناء رضوم آتيًة من دولة اإلمارات".
وأش���ار المصدر إلى أّن الس���فينة "حّملت أكثر من 400 ألف 
برمي���ل نفط خ���ام بقيمة تزيد عل���ى 43 مليون���ًا و640 ألف 
دوالر، وفق���ًا ألس���عار النفط ف���ي البورص���ة العالمية، أي ما 
يع���ادل 49 مليار ريال وفقًا ألس���عار الص���رف في المناطق 

المحتلة".
ولف���ت المصدر إلى أّن "نه���ب النفط الخام من اليمن يأتي 
في ظل اس���تمرار عمليات النهب المنظم من قبل العدوان 

ومرتزقت���ه لعائ���دات النفط وث���روات الباد، واس���تمرارهم 
في قطع مرتبات موظفي الدولة ألكثر من ست سنوات".
وأك���د أّن "أي إج���راءات تت���ّم عبر حكومة الخونة، س���واء 
بالبي���ع أم التن���ازل أم النقل أم التحوي���ل ألي من الحصص 
والحق���وق المملوكة ألي عضو مقاول في أي قطاع، تعتبر 
إج���راءات مرفوضة"، داعيًا "المجتمع الدولي والمنظمات 
الدولية كافة إلى القيام بدورهم في إيقاف العبث بثروات 

الشعب اليمني من قبل حكومة الخونة".
يأتي هذا بعد نحو أس���بوعين من مغادرة س���فينة عماقة 
ميناء الشحر في حضرموت، في ال� 11 من حزيران/ يونيو 
الحالي، بعد نهبها أكثر من مليوني برميل نفط خام بقيمة 
إجمالي���ة تزيد على 270 مليون دوالر، وفقًا ألس���عار النفط 

في البورصة العالمية.

الجزائي���ة  المحكم���ة  قض���ت 
بأمان���ة  المتخصص���ة  االبتدائي���ة 
العاصمة، بإعدام ش���خص والحبس 
م���ن خمس إلى 25 س���نة على ثاثة 
آخري���ن، أدين���وا باإلتج���ار وتعاطي 

المخدرات.
وقض���ى الحك���م بإدان���ة حس���ن أبكر 
حي���ازة  بجرم���ي  ق���ادري،  حس���ن 
وإح���راز وش���راء وبي���ع ونق���ل مادة 
"الش���بو"  المخ���در  االمفيتامي���ن 
وراتن���ج الحش���يش المخ���در بقصد 
اإلتج���ار والتروي���ج المنس���وبة إليه 
في قرار االتهام، ومعاقبته باإلعدام 
تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت.

هاش���م  بإدان���ة  الحك���م  قض���ى  كم���ا 
محم���د س���ليمان القليص���ى، وأحم���د 
عل���ى محمد المنتصر، بجرم ش���راء 
وحي���ازة الحش���يش المخ���در بقصد 
التعاطي ومعاقب���ة كل واحد منهما 
بالس���جن لمدة خمس س���نوات تبدأ 

من تاريخ القبض عليهما.
كما قضى الحك���م بمصادرة وإتاف 
الم���واد المخ���درة المضبوط���ة على 
ذمة القضية والهواتف المستخدمة 

في الجريمة.
وفي جلس���ة أخرى ل���ذات المحكمة 
وف���ي قضي���ة مخ���درات أيضا قضى 
الحكم بإدانة زياد علي محمد علي 
الشامي، بحيازة وإحراز ونقل مواد 
مخ���درة بقص���د اإلتج���ار ومعاقبته 
عل���ى ذل���ك بالس���جن لم���دة 25 عاما 

تبدأ من تاريخ القبض عليه.
كما قضى الحك���م بمصادرة وإتاف 

كمية الحشيش المخدر المضبوطة 
عل���ى ذم���ة القضي���ة وك���ذا مصادرة 
الس���يارة نوع صال���ون موديل 2004 
م���ع  الجريم���ة  ف���ي  المس���تخدمة 
تخصيصه���ا لصال���ح جه���ة الضب���ط 
نقط���ة أمنية ف���ي محافظة الجوف 
المحك���وم  هات���ف  مص���ادرة  وك���ذا 

عليه.

وزير الدفاع يكشــف عــن مخزون اليمن من أســلحة 
الردع الباليستية

الداخليــة والنيابة العامة تتلف أكثر من 28 طنًا من 
الحشيش و3 ماليين و55 ألف حبة كبتاجون

وزارتا النقل والنفط تحذران من تداعيات تدهور خزان صافر

اللجنة العسكرية تلتقي بقيادات وزارة الخارجية وهيئة 
االستخبارات وجهاز األمن والمخابرات

ســفينة آتية من اإلمارات تغادر شــبوة بعد ســرقة 400 
ألف برميل نفط

أدينــوا باالتجــار  وحبــس ثالثــة  شــخص  الحكــم بإعــدام 
وتعاطي المخدرات
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عبدالرحمن مراد

اضطرب���ت اليم���ُن ع���ام 2011م ثم جاءت س���لطة 
المب���ادرة الخليجي���ة الت���ي لم يكن م���ن إنجازاتها 
س���وى الموافقة عل���ى وضع اليم���ن تحت أحكام 
الفصل الس���ابع من أح���كام الميثاق األممي، وقد 
هّل���ل اإلخ���واُن وفرحوا به���ذا اإلنجاز وس���ارعوا 
إل���ى ف���رض العقوب���ات الدولية عل���ى خصومهم 
وكان المعت���وه هادي مطية ركبها اإلخوان لبلوغ 
مقاصده���م وغاياتهم، وظل عل���ى مثل ذلك إلى 
أن خلعت���ه الوصاي���ة الدولية لتس���تبدله بمجلس 

قيادة متناقض ومتنافر.
ل���م يك���ن ه���ادي رئيس���ًا لق���د اس���تقال وه���ذا أمر 
مع���روف للخ���اص والعام، ث���م وظفت���ه بريطانيا 
وأمري���كا للقي���ام بتصري���ف األعم���ال وف���ق بنود 
واش���تراطات الوصاي���ة الدولي���ة الت���ي طالب بها 
بغب���اء مف���رط، وتح���ول م���ن رئي���س دول���ة ذات 
س���يادة إل���ى موظ���ف مهمت���ه تصري���ف األعمال، 
وحي���ن انته���ت م���دة خدمت���ه خلعوه كم���ا يخلع 
ج���دد،  بموظفي���ن  ج���اءوا  ث���م  نعل���ه،  الرج���ل 

يتَحّركون كالدمى يمينًا َأو ش���ماالً ُك�ّل الهم الذي 
يحملون���ه ال يتج���اوز الرب���ح الش���خصي وتحقيق 
أكب���ر قدر م���ن األرصدة ف���ي البن���وك، فالموظف 
ال يمكن���ه أن يبدع طالما وه���و ال يملك من األمر 
ش���يئًا، فالزي���ارات الت���ي قاموا بها خال س���والف 
األّيام إلى بعض الدول العربية لم تكن إال هروبًا 
واضًح���ا م���ن الواق���ع، وتعبيرًا صادق���ًا عن العجز 
ف���ي تحقي���ق التناغم بين م���ا يس���مونه بمجلس 
القيادة الذي لم يكتس���ب ش���رعيته إال من خال 
الفصل الس���ابع من ميث���اق األمم المتحدة، ولعل 
ُك����ّل منج���زات المجل���س حت���ى اآلن ه���ي تقدي���م 
طلب بتجديد العقوبات على اليمن واالس���تمرار 
ف���ي الخضوع ألحكام الفصل الس���ابع من ميثاق 

األمم المتحدة.
الكارث���ة الكب���رى الت���ي وق���ع فيه���ا اليم���ن كان���ت؛ 
الخليجي���ة وبس���بب  المب���ادرة  بَس���بِب حكوم���ة 

هادي، وبس���بب هادي تضاعف حجم المغالطات 
والتعوي���م للمفاهيم، األمر ال���ذي حرف االهتمام 
والحقائ���ق إلى غير مس���ارها الحقيق���ي، فالقوى 
الت���ي كان���ت ترفض الوصاية الدولي���ة على اليمن 
وتجاهد؛ ِمن أجِل الحرية واالستقال والسيادة 
أصبحت قوى مهّددة للسام ومحتّلة، في حين 
يتحدث اإلع���ام المأجور التابع ل���دول الوصاية 
ومرتِزقته���م من أبناء اليمن عن مناطق محّررة، 
وه���ي في واق���ع حالها تح���ت االحت���ال العربي 
واألجنب���ي والصهيون���ي وال يملك���ون ق���رارًا ح���رًا 
فيه���ا، في حين يتحدثون عن صنعاء -وهي من 
تناضل؛ ِمن أجِل الحرية واالس���تقال والسيادة 
عل���ى كام���ل الت���راب الوطن���ي- كمحت���ّل، فالحالة 
الوطنية أصبحت ذات أبعاد متعددة يظل البعد 
الثقاف���ي فيها هو المحك الذي يجب االش���تغال 
علي���ه حت���ى تع���ود المصطلح���ات والمفاهيم إلى 

معانيها الحقيقية في حاضرنا، ذلك أن االلتباس 
في المفاهيم قد أحدث ش���رخًا متس���ع الهوة في 
الوع���ي الجمع���ي الوطن���ي، وقد س���نحت الفرصة 
الي���وم لصنعاء ك���ي تعيد ترميم م���ا تصدع فيه، 
فالمعركة العس���كرية قد بلغ���ت غايتها ولن تعود 
مطلقًا، والمحتّل اليوم يعول على البعد الثقافي 
والبعد اإلنساني والوضع المعيشي وسوف يبذل 
جه���دًا مكّث�فًا ومضاعفًا فيه، وال ُب�دَّ من اس���تنفار 
الطاق���ات الفكري���ة والثقافي���ة واإلبداعي���ة حت���ى 
نتمّك���ن م���ن الس���يطرة عل���ى مقاليد األم���ور في 
حاضرنا، أما الميتافيزيقيا فلن تحل أي مش���كل 

في اليمن.
نح���ن الي���وم في مواجه���ة حقيقية م���ع مفردات 
الوج���ود إم���ا أن نك���ون َأو ال نك���ون وه���ذا أم���ر 
ا وبعدًا اس���تقصائيًا وغوصًا  يتطلب وعيًا حقيقيًّ
ف���ي القضايا المعق���دة للمجتمع حت���ى نعيد بناءه 

الم���ادي  بي���ن  عل���ى أس���ٍس جدي���دة ومتناغم���ة 
والروح���ي، وق���د نش���أت ظواه���ر اجتماعية في 
واقعن���ا ال ُب�دَّ من الوقوف أمامها ال التعامل معها 
بترف ذهني مباَلٍغ فيه، فالنار تبدأ من مس���تصغر 
الشرر ثم تتس���ع دائرتها َوإَذا اتسعت دائرة النار 

يصعب على المرء السيطرة عليها.
ال���ذي  الزمن���ي  التره���ل  عل���ى  المس���تعمر  يع���ول 
يصي���ب األفراد والجماع���ات فتركن إل���ى الدعة 
واالس���تجمام ف���ي حين يظل هو مش���تعل األوار 
ومتقد الجمرات يمضي إلى مش���روعه ومقاصده 
دون كل���ل َأو كس���ل، ولدين���ا مس���ار طوي���ل م���ن 
نستش���عر  وال  نق���رأ  ال  ق���وم  لكنن���ا  التج���ارب 

المسؤولية الملقاة على عواتقنا.
علين���ا أن ن���درك أن اليم���ن أصبح���ت كالقصع���ة 
يتداع���ى عليها األكل���ة، ومعركتنا مع المس���تعمر 
لن تك���ون قصيرة األمد حتى ل���و وضعت الحرب 
أوزاره���ا بل هي ُمس���تمّرة اس���تمرار الحياة على 
األرض، فالص���راع بين الحق والباطل تفجر منذ 
ب���دء الحياة على األرض وهو ُمس���تمرٌّ إلى نهاية 

الحياة فيها.

كتابات

محمد صادق الحسيني

لم يك���ن اليمن مهمة وأساس���ية ومحورية في 
الجزيرة العربية واإلقليم بل والمجتمع الدولي 

كما هي اليوم.
واألهّم من هذا هو أن يصبح مصير هذا المهّم 
وه���و اليم���ن محص���ورًا بيد جماعة ه���ي األكثر 

خصوصية وتمّيزًا في تاريخ اليمن.
فم���ن المعروف اّن اليم���ن في التاريخ الحديث 

قد مّر بثاث مراحل أساسية:
1 � المرحلة األولى وهي مرحلة تأسيس الدولة 
اليمني���ة الحديث���ة بزعامة اإلم���ام يحيى حميد 
الدين والتي انبلجت من بطن التحّوالت العالمية 
التي ترتبت على الحرب العالمية األولى، حيث 
تمك���ن اليمني���ون وبإجماع علمائه���م وعقائهم 
من انتزاع اس���تقالهم م���ن العثمانيين كحركة 
تح���رر وطن���ي، دون الوث���وق أو الوق���وع ف���ي 
أحض���ان االنجليز، الذين جوبه���وا برفض قوي 
م���ن المملك���ة المتوكلي���ة المعلن���ة حديث���ًا، رغم 
خصومته���م المش���تركة م���ع العثمانيي���ن، عل���ى 
خ���اف ما وق���ع في���ه رواد الث���ورة العربية من 
األس���رة الهاش���مية الت���ي توافقت م���ع بريطانيا 
العظم���ى ووثق���ت به���ا في إط���ار وع���ود كاذبة 

وخديعة كبرى في منطقة باد الشام!
2 � المرحل���ة الثانية وهي المرحل���ة الجمهورية 
باعتبارها محط���ة جديدة من محطات التحرر 
الوطني اليمني من االستعمار تشكلت وتبلورت 
على أنقاض مع���ادالت الحرب العالمية الثانية، 
والتي تّوجت مع ثورة الضباط األحرار وتسلمهم 
الحك���م بقي���ادة عبد هللا الس���ال المتأث���ر بالمّد 
القوم���ي العربي والحرك���ة الناصرية التحررية 

وذلك في 26 سبتمبر في العام 1962.

3 � المرحل���ة الثالث���ة وه���ي المرحل���ة التي يمكن 
أن نطل���ق عليه���ا اختصارًا “المس���يرة القرآنية” 
نس���بة ال���ى المش���روع التح���رري المعاصر الذي 
أّسس���ه الشهيد القائد الس���يد حسين بدر الدين 
الحوثي الذي ش���رع به مع أواس���ط تسعينيات 
القرن الماضي والتي قّدمت عمليًا إضافة نوعية 
مهم���ة ج���دًا عل���ى المش���روع التح���رري اليمن���ي 
الحدي���ث والدولة المعاص���رة من خال إضافة 
بن���دي الع���داء لليه���ود اي الصهيوني���ة باالس���م 
واالنتماء الواضح لإلس���ام باالس���م أيضًا، كما 
يتبّي���ن ويتض���ح ب���كّل ش���فافية وصراح���ة من 

خال شعار الصرخة الشهير:
هللا أكبر الموت ألميركا الموت ل� “إسرائيل”،

اللعنة على اليهود
النصر لإلسام

وري���ث  بتس���لم  ت���ّوج  ال���ذي  المش���روع  وه���و 
المؤّسس وخليفته بالحق وشقيقه السيد عبد 
المل���ك ب���در الدين الحوث���ي عمليًا زم���ام اليمن 

العاصر في 21 سبتمبر 2014.
اّن ذكرن���ا له���ذه المراح���ل الث���اث ل���م يأت في 
إط���ار التدوي���ن التأريخ���ي لدول���ة اليم���ن، وال 
محاول���ة تقييم عص���ر االس���تقال اليمني، بقدر 
ما ه���و إش���ارة ضروري���ة لفه���م وإدراك معادلة 
االشتباك الشديدة المراس الحاصلة حاليًا بين 

الداخل اليمني والمحيط الخارجي.
فالباح���ث بدق���ة ف���ي ما وقع وال ي���زال يقع من 
تح���ّوالت كب���رى في اليم���ن منذ نهاي���ة الحرب 

العالمية األولى حتى اآلن ياحظ ما يلي:

أوالً: إّن اليم���ن الحدي���ث ورغم نيل اس���تقاله 
يعي���ش  ي���زال  ال  الحديث���ة  دولت���ه  وتأس���يس 
مكتمل���ة  غي���ر  وطن���ي  تح���رر  حرك���ة  مرحل���ة 
االنتص���ار على االس���تعمار والهيمنة الخارجية، 
وهذا أمر اس���تثنائي ال يشبه األقطار المحيطة 
م���ن دول الج���وار اليمن���ي ولعل���ه ف���ي غالبي���ة 
األقط���ار العربية، بل وق���د يتعارض مع جيرانه 
عل���ى االق���ّل، م���ا يجعل���ه أقرب م���ا يك���ون الى 
الحالة الفلسطينية الواقعة تحت نير االحتال 

والهيمنة الخارجية.
ثانيًا: اّن اليمن وخافًا لسائر األقطار المحيطة 
ب���ه او الش���قيقة ل���ه كان دائمًا يتحرك مس���تقاً 
عن المحيط س���واء في المرحلة الملكية حيث 
التص���ادم العلني بين���ه وبين المش���روع القومي 
العربي الناصري ألسباب يمنية تحررية خاصة 

بصيرورة صناعة القرار اليمني المستقّل.
وف���ي المرحل���ة الجمهورية حي���ث التصادم مع 
بثروات���ه  والطامع���ة  ب���ه  المحيط���ة  الملكي���ات 

والمتذّمرة من حّسه االستقالي الخاص.
ثاالثًا: اّن المرحلة التحررية الثالثة، أّي الحالية، 
أضافت عمليًا عنصرًا تمايزيًا جديدًا من شقين 
وه���و أنها باإلضافة ال���ى ما تقّدم أضحت تعلن 
العداء الصري���ح والمعلن للصهيوني���ة والكيان 
“اإلس���رائيلي”، وبلغ���ة وثقاف���ة الق���رآن، وتعلن 
انتماءه���ا اإلس���امي الواضح لإلس���ام كمنهج 
حي���اة بقي���ادة حركة دينية مس���تقلة مس���لحة، 
م���ا جعلها متفّردة من بين أخواتها من حركات 
التح���رر العربي���ة، فكي���ف إذا أضي���ف لذلك أنها 

باتت متحالفة عمليًا مع ثورة التحرر اإليرانية 
االس���امية،  والجمهوري���ة  بالث���ورة  المتمثل���ة 
التي يناصبه���ا المحيط العربي الرس���مي العداء 

المعلن، إال َمن َرِحم ربي…
المفارق���ة العجيب���ة والافتة هنا ه���ي اّن اليمن 
هذا عندما كان ملكيًا كانت الكيانات المحيطة 
ب���ه محميات بريطانية، وعندما صار جمهوريًا، 
كانت الكيانات المحيطة به قد أصبحت ملكية 

رجعية أميركية.
وعندم���ا رف���ع راية اإلس���ام والمع���اداة لليهود 
تحّول���ت تلك الكيانات من خ���ال التطبيع الى 

مستعمرات صهيونية!
ولك���ن عودًا إلى ب���دء للمقدمة التي قلنا فيها إّن 
اليمن لم يكن مهمًا ومحوريًا وأساس���يًا كما هو 

اليوم كيف ذلك ولماذا؟
لقد دخلت مرحلة التحرر اليمني الوطني واحدة 
م���ن أخطر وأهّم وأدق لحظاتها بس���بب دخول 
العالم ومعادلة المنتصرين في الحرب العالمية 
الثانية، لحظة تحّول اس���تثنائية يس���جل فيها 
موت واندثار عالم ونظام دولي قديم، ونهوض 
وصع���ود عالم ونظام دولي جديد، وما زاد في 
دق���ة وحساس���ية ه���ذه التح���ّوالت االضطراب 
الناشئ في س���وق النفط والغ���از العالميين على 
خلفية الصراع الروسي األطلسي األميركي في 

أوكرانيا…
م���ا يجع���ل اليم���ن كموق���ع جيوس���ياسي وم���ع 
خصوصي���ة حرك���ة أنص���ار هللا تحدي���دًا، العبًا 
اس���تثنائيًا ه���ذه الم���رة ف���ي الس���احة الدولي���ة 

ومع���ادالت ال���دول الكب���رى ال يع���ادل دوره اّي 
العب آخر!

م���ا يعن���ي أّن أنص���ار هللا الي���وم ل���م تع���د مجرد 
عنص���ر يمن���ي أس���اسي ف���ي تحدي���د مس���تقبل 
النظام الس���ياسي اليمن���ي، وال حتى مجرد العب 
مهّم وأس���اسي في مستقبل األمن في المضائق 
والخلجان والمياه الدولية اليمنية او المحيطة 

بها…
ب���ل إنها باتت العبًا أساس���يًا ومهمًا في تحديد 
س���عر النف���ط والغ���از العالميي���ن، وحرك���ة النقل 

العالمية لهاتين المادتين األساسيتين…
الباليس���تي  اليمن���ي  الص���اروخ  حرك���ة  اّن  اّي 
والُمس���ّيرة اليمني���ة، التي تض���رب أرامكو أو أبو 
ظبي أو دبي بإمكانه وبإمكانها ان تغّير مسارات 
نقل الطاقة وأسعارها، ناهيك عن قدرتها على 
منع حصول اصطفافات معينة هنا او تس���اهم 

في تشكل تحالفات مضادة لها هناك!
ودائم���ًا وأب���دًا، المس���اهمة ف���ي تحدي���د مس���ار 
حركة الصراع العربي � “اإلسرائيلي” ومستقبل 
الصراع بين محور المقاومة الناهض والصاعد، 
وتحالف���ات مح���ور الش���ّر اإلقليم���ي والدول���ي 

المتقهقر والمتراجع المدعومة أميركيًا.
انه دور ومش���روع يمني اس���تثنائي لم يمّر على 

تاريخ اليمن منذ مملكة سبأ.
الخائفي���ن  تؤم���ن  الت���ي  الكوني���ة  الس���نن  انه���ا 
وتنّجي الصالحين وترفع المستضعفين وتضع 

المستكبرين وتهلك ملوكًا وتستخلف آخرين.
بعدنا طّيبين قولوا هللا…

للمرة األولى منذ سبأ اليمن الرقم األصعب

تداعيات حرب أوكرانيا على االقتصاد اليمني

لعبُة األمم في اليمن 

رنا جهاد العفيف

تتجه األنظار إلى اليمن الذي يش����هد اليوم أس����وأ أزمة إنسانية 
ف����ي العال����م، بع����د معان����اة دام����ت لس����نوات طويل����ة م����ن حصار 
تحال����ف الس����عودية والح����رب، لم تأخ����ذ الهدنة ف����ي اليمن إلى 
مس����ارها التنفيذي بالكامل، بل على العكس، بعد تلميح أنصار 
هللا باالنس����حاب نظ����رًا إلى اس����تمرار خرق التحالف الس����عودي 
له����ا، ونتيجة األزم����ة األوكرانية تتعثر ساس����ل األمن الغذائي 
العالم����ي، ال س����يما القم����ح، في ما حذرت منظم����ات داخلية من 
فق����دان األدوي����ة واألجه����زة الطبية، مما يس����تدعي المس����اعدة 

الفورية…
ما هي انعكاس����ات األزمة األوكرانية عالميًا بش����كل عام وعلى 
اليم����ن بش����كل خاص، وه����ل تداعي����ات الهدنة تحم����ل التحالف 
الس����عودي توظي����ف الح����رب مع عاقاتها مع واش����نطن عش����ية 

زيارة بايدن؟
بداي����ة هن����اك فع����اً تداعي����ات خطي����رة عالمي����ًا عل����ى االقتصاد 
العالمي، وكأّن ما كان ينقص اليمن سوى جنون بارتفاع أسعار 
الطاقة والغذاء، لتتفاقم معاناتهم أكثر من الازم بعد سنوات 
الح����رب، ق����ام التحالف الس����عودي باس����تخدام ورق����ة االقتصاد 

ف����ي تأثير الحرب في أوكراني����ا، إضافة للعقوبات الغربية على 
روسيا، التي طالت آثارها اليمن أكثر من غيره، بحسب مصادر 
إعامية، وذلك لس����بب ارتفاع أسعار الس����لع المستوردة ومنها 

القمح الذي يأتي من روسيا وأوكرانيا معًا…
إذ اّن اليم����ن يعتمد على االس����تيراد النفطي����ة بنحو ثمانين في 
المئ����ة م����ن احتياجاته م����ن الغذاء وال����دواء والطاق����ة وإلى ما 
هنال����ك، فكان����ت األزمة االوكراني����ة تهّدد اليمنّيي����ن من الفوائد 
النس����بية، عل����ى الرغم م����ن أّن الهدنة األممية س����ارية المفعول 
بحس����ب تعبيره����م، ولك����ن ه����ذا ل����ن يغّي����ر الواقع في ظ����ّل هذا 
االرتف����اع، إضافة للحصار الش����امل الذي يتع����ّرض له اليمن من 
قبل التحالف السعودي واألميركي، حيث أّن كّل هذه الظروف 
تستدعي من األمم المتحدة بالضغط على الحكومات الموالية 
للتحال����ف، الت����ي تس����تحوذ عل����ى ثماني����ن أو أكثر ف����ي المئة من 
اإلي����رادات، وان حص����ل ه����ذا، يك����ون بذل����ك خف����ف م����ن معاناة 
الش����عب اليمن����ي، ولكن م����ا يحص����ل ال يامس الواق����ع، بالوقائع 

المطلوب����ة، ألّن مش����هد االحتجاج����ات الخاضع����ة للتحال����ف في 
ع����دن يثي����ر الجدل بس����بب ارتفاع األس����عار وإلى متى س����يبقى 
هذا التأثير، ال أحد يعلم فنحن اليوم نتحدث عن ش����عب يمني 
فرضت عليه الظ����روف والحروب فكان من أكثر الدول ضررًا، 

هذا بالنسبة للتداعيات .
أيض����ًا كان����ت لبع����ض المحللين آراء أخ����رى ال تمت إل����ى الواقع 
بصل����ة، حي����ث تحدث البعض ع����ن المصالح المش����تركة إقليميًا 
متهم����ًا بعض األط����راف اإلقليمية بهذه المصال����ح، إال أّن هذا ال 
يتناس����ب ط����ردًا مع فاتورة الش����عب اليمني ال����ذي يدفع ضريبة 
الصم����ود والمقاوم����ة لليوم وهذا غير منطق����ي وال يمّت للعرف 
التعليق����ات  ف����ي حق����وق اإلنس����ان، ولك����ن  الدول����ي والقاون����ي 
الحقيقي����ة له����ذه الوقائ����ع، تق����ول من����ذ الح����رب عل����ى اليمن لن 
تتوق����ف عمليات الحصار والتهديد ألس����باب موضوعية تتعلق 
بسياس����ة االس����تيراد، وم����ن الخ����ارج القم����ح والوق����ود، وبن����اء 

المصافي وتصدير النفط الخام وغيره…!

مابس����ات كثيرة تطال حرب اليمن ومنه����ا تضليل الرأي العام 
في هذا الموضوع، وطبعًا هذا مرفوض في السياسة العالمية 

التي تحاكي تباين الحقائق المعترف عليه .
نع����م هن����اك أزم����ة حقيقية مس����تمرة حتى ف����ي ظّل الهدن����ة التي 
قطعت س����بل مقومات الحياة عن ش����عب ق����اوم العدوان، ومن 
خلفه دول وعلى رأسها السعودية التي اتخذت قرارات معقدة 
أّدت إل����ى تفاق����م األزم����ة لض����رب قاع����دة الصمود الش����عبي في 
اليم����ن، وك����ذا كان للهدنة أيضًا انعكاس����ات حت����ى على موضوع 
المش����تقات، ناهي����ك عن الس����فن التي تعّرضت للحج����ز ومنها ما 
بقي محج����وزًا ألكثر من 150 يوم، خال الفترة الوجيزة، وهذا 
طبعًا له قراءة سياسية مختلفة بناء على مضمون الهدنة التي 
ت����ّم العمل على إفراغه����ا، ليزيد ويتضاعف معاناة اليمنين أكثر 

فأكثر .
لتدخ����ل بذلك الحالة اإلنس����انية في دوامة الص����راع التي تعمل 
عليها السعودية عن طريق توظيف الحرب للتخطط الواليات 
المتحدة بذلك االس����تفراد بالسيطرة على باب المندب، أو ربما 
تريد فرض حوار مع أنصار هللا لتتنّصل الرياض ومن معها من 

مسؤولية تدمير اليمن .
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أم���ر غريب تصنيف���ات األمم المتحدة للعدي���د من القضايا الرئيس���ية المنظورة 
فيها وفي نطاق عملها .. تصيب تلك التصنيفات للمتابع والمراقب إلداء األمم 
المتح���دة بالغرابة والذه���ول وهى توزع صكوك الغف���ران والخطايا والذنوب .. 
كان المف���روض أن تكون هناك معايي���ر قانونية وأخاقية لرؤية األمم المتحدة 
للقضاي���ا المنظورة امامها باعتبارها هيئ���ة دولية أتفق العالم أن تكون مرجعية 
قانونية وعدلية لما تنظره من قضايا مثارة أمامها ُترسي أسس قانونية للعدالة 
في العالم وتساهم بهذا القدر أو ذاك في ترسيخ أسس القانون الدولي والعدالة 
والمس���اواة وبدون الرضوخ للضغوط التي تمارس عليها من قبل الدول الكبيرة 

ودائمة العضوية في مجلس األمن.
والمتاب���ع له���ذه المنظم���ة الدولي���ة وتاري���خ عمله���ا منذ نش���اءتها عق���ب الحرب 
العالمي���ة الثانية إلى األن يخرج باس���تنتاج مفاده أنها ل���م تنجح في عملها منذ 
ذل���ك التاري���خ وحت���ى اليوم إال بنس���بة متدنية وفي قضايا غي���ر جوهرية وذلك 

مرجع���ه إلى س���يطرة ال���دول االس���تعمارية دائم���ة العضوية ف���ي مجلس األمن 
وتمتعه���ا بامتياز حق النقض “الفيتو” عل���ى األمم المتحدة وقرارها األمر الذي 
أفرغه���ا م���ن محتواها وتجيي���ر عملها وفق أه���واء ورغبات تلك ال���دول خدمة 

لمصالحها ومناطق نفوذها .
واألن ل���م تع���د األم���م المتح���دة م���اذًا أمن���ًا ألنص���اف ال���دول الصغي���رة والنظر 
لقضاياه���ا بتجرد بل اصبحت مكان خصبًا للدول االس���تعمارية دائمة العضوية 
لتمرير ما تريد من مش���اريع قرارات على المس���توى الدولي كونها قد أصبحت 

أداة طيعة بيدها توجه مسار عملها لخدمة أهدافها .
وف���ي الجمهوري���ة اليمنية مث���ل حي على ذل���ك إذ لم تفلح األم���م المتحدة في 
عملها باليمن في أي شيء ولم تس���اهم ولو بالقدر اليس���ير من رفع المعاناة عن 
الش���عب اليمني واألمثلة كثيرة على ذلك فأصبح قرار رفع الحصار وفتح مطار 
صنعاء الدولي وميناء الحديدة بيد أمريكا وبريطانيا واألمم المتحدة ال حول 

وال ق���وة له���ا .. فعاً لقد فش���لت ه���ذه المنظمة الدولية في كل األم���ور المتعلقة 
بالش���أن اليمني ومنذ س���نوات وذلك مرده لما أس���لفنا س���ابقًا إلى سيطرة الدول 
االس���تعمارية عل���ى األمم المتح���دة .. فهل أصب���ح العالم الي���وم بحاجة منظمة 

دولية جديدة تمارس عملها بعيدًا عن السيطرة االستعمارية عليها.

كغيره���ا م���ن ال���دول،  أحيت اليم���ن، األحد،  الي���وم العالمي 
لمكافح���ة المخ���درات، لك���ن ال يعن���ي ذل���ك ب���أن البل���د ال���ذي 
يتعرض لحرب وحصار  منذ  8 سنوات، وتحضر المخدرات  
فيه كساح إقليمي مقيت قد ابتهج  بخلوه من هذه النبتة 

الشيطانية ، فكيف بدت  اليمن في هذا اليوم ؟
ف���ي صنع���اء ، أعلنت الس���لطات األمني���ة اتاف أكب���ر كمية 
م���ن المخدرات والحش���يش، وه���ذه الكمية ت���م ضبطها في 
مناطق س���يطرة حكومة اإلنقاذ ، شمالي اليمن، وهو الجزء 

المتعافي أمنيا والوحيد في البلد الذي يمزقه التحالف.
ه���ذه الكمي���ة وفقا لبيانات رس���مية وصلت إل���ى 40 طن من 
م���ادة الحش���يش  ونحو 2 مايين حبة م���ن الكبتاغون وقد 

أقيمت لها مراسيم  اتاف بحضور وسائل اإلعام.
تعك���س الكمية  حجم المعركة  التي تحاول أطراف إقليمية 
تقود حربا منذ 8 س���نوات إغ���راق اليمن بها وتحديد الجزء 
الش���مالي حيث فش���لت في تحطيم الكتلة الصلبة عسكريا، 

لكن يبدو  بأن اليقظة األمنية كان لها ردا آخر.
بالنسبة لليمن وتحديدا جنوبه وشرقه، أصبح  الحديث عن 
انتشار المخدرات في شوارع المدن وأزقة األحياء الشعبية 

بش���كل يوم���ي ، حيث تتداول وس���ائل اع���ام هناك قصص 
مخيف���ة ع���ن ح���رب عصابات في ش���وارع ع���دن وتصفيات 
وصلت حد االستعانة بفصائل امنية كان يفترض  ان تكون 

خط الدفاع األول عن المواطن.
أم���ا ف���ي حضرم���وت فقد  ت���داول ناش���طون مقط���ع فيديو 
“فضيع” لمدمنين  ما أجبر الس���لطات هناك على اس���تيحاء 

إلعان إغاق اثنين معامل له في سيئون والمكا.
فعلي���ا ال تخل���و م���دن الجن���وب والش���رق والس���احل الغربي 
وتحدي���د الجزء الخاض���ع للتحالف من انتش���ار المخدرات، 
واألخط���ر في األم���ر هو تفشي تج���ارة “الش���بو” وهو منتج 
جدي���د في الس���وق المحلية يتم بيعه بض���وء النهار وبدعم 
م���ن نافذي���ن ف���ي تل���ك المناط���ق يحاول���ون االس���تفادة من 

ريعان���ه غي���ر آبهين بتداعياته المخيفة س���واء على الفرد أو 
األس���رة، فه���ذه المادة وفق تحليات مخبري���ة، يتم تداولها 
بس���هولة نظرا ألنها تشبه الس���كاكر واألخطر فيها أنها بدون 
طع���م أو رائح���ة كما أن اإلدم���ان عليها، وف���ق تقارير طبية، 

يتم من أول  طعم  وال عاج لها حتى اآلن.
كان���ت ه���ذه المادة، وف���ق تقارير إعامية س���بب رئيس في 
انتش���ار الجريم���ة خصوص���ا داخ���ل األس���ر، حي���ث يتح���ول 
متعاطوه���ا إل���ى مج���رد وحوش بش���رية بإمكانه���م ارتكاب 
الجريم���ة ب���دون حتى ندم وقد كش���فت تحقيقات أمنية في 
عدن وتعز وحضرموت مدى خطورة  هذه المادة باعتبارها 
جزء من دوافع  الجرائم الفظيعة التي تشهدها تلك المدن.

فعلي���ا قد تكون المس���ؤولية على عاتق األجهزة األمنية في 
مواجه���ة الخط���ر كبي���رة خصوصا في ظل الح���رب الممتدة 
ألكث���ر من 8 س���نوات وفي ظل االمكاني���ات المحدودة، لكن 
أي���ا يبق���ى على عاتق األس���رة الت���ي تكتوي ه���ي أوال وأخيرا 
بنيران���ه أكب���ر لمواجه���ة تفش���ي اآلف���ة وحماي���ة أبنائه���ا من 

االرتماء في مستنقعه.

لم يس���تطع معظُم اليمنيين إلى الحج س���بيا. 
قراٌر سعوديٌّ خفي باستبعادهم قسرًا. “حّكام” 
أرض الحرمين الشرفين لم يتركوا بابًا ليدخله 
هؤالء ال بسام وال آمنين. فعلى مدى أكثر من 
100 عام، أمعن “مستغلو” هذه األرض المقدسة 
عن���د أكث���ر من ملي���ار مس���لم ح���ول العالم، في 
وض���ع العراقيل أم���ام الحج���اج اليمنيين، مرة 
للقت���ل  وص���والً  باالعت���داء  وت���ارًة  باإلقص���اء 
والذب���ح ورفع الرؤوس، كما حصل في مجزرة 
تنوم���ة الت���ي َذَب���ح فيه���ا ارهابي���ون وهابي���ون 
بقيادة األمير خالد بن محمد ابن شقيق الملك 
عبد العزيز، أكثر من 3000 حاج يمني بعد رميهم 
بالرص���اص، وه���م ع���ّزل دون س���اح كان���وا قد 

َأحَرموا للحج.
ل���م تخ���ُل س���نة م���ن الس���نوات م���ن مث���ل هذه 
االعت���داءات بحق الحجاج اليمنيين، حتى بات 
موس���م الح���ج في الب���اد موع���دًا لاعتداءات 
ق���د  هللا  وكأن  الط���رق.  بش���تى  الس���عودية 
قصده���م ف���ي قوله “وم���ا له���م أاّل ُيعذبهم هللا 
وه���م يُصّدون عن المس���جد الح���رام وما كانوا 
أولي���اءه، إن أولياؤه إال المتقون ولكن أكثرهم 

ال يعلمون” سورة األنفال اآلية 34.
يش���ير الباحث والمؤرخ اليمن���ي الدكتور حمود 
األهنومي في حديث خاص لموقع “الخن�ادق”، 
إل���ى الصعوبات التي يم���ر بها الحجاج اليمنيون 
ف���ي ظل الحرب المفروض���ة على اليمن، حيث 
يؤك���د الدكت���ور األهنوم���ي على ان الس���عودية 
قد وضعت ش���تى العراقي���ل، خاصة على أولئك 
القادمي���ن من المناطق التي تقع ضمن صاحية 
للظ���روف  إضاف���ة  الوطن���ي،  اإلنق���اذ  حكوم���ة 
المعيش���ية الصعبة التي يعيشها اليمنيون بفعل 

الحصار المطبق والمفروض عمدًا منذ أكثر من 
7 س���نوات، والتي جعلت من الذهاب إلى الحج 

أمرًا بمنتهى الصعوبة.
ومن ضمن اإلج���راءات التي يتعّمدون تطبيقها 

لمنع زيارة اليمنيين إلى مكة:
-اغ���اق معب���ر العب���ر ال���ذي يأت���ي م���ن جان���ب 
محافظ���ة م���أرب، حيث يفتح لي���وم او يومين 
فقط، ثم يغلق بش���كل مفاج���ئ ودون مواعيد 
محددة حتى ال يتمكن أحد من االس���تفادة منها 

والمرور.
-رف���ع كلفة الح���ج: في هذا الع���ام زادت الكلفة 
إل���ى مس���توى غي���ر مس���بوق، مص���ادر رس���مية 
كش���فت عبر إحصائي���ة انه على الح���اج اليمني 
دف���ع أكث���ر م���ن 13000 ريال س���عودي -ما يعادل 
3500$- منه���ا 5192 ريال س���عودي كبدل ل� “باقة 
خدم���ات المش���اعر”، والتي كانت قبل س���نوات 
تضم���ن  الخدم���ات  وه���ذه  فق���ط.  ري���ال   594
“خيم���ة” صغي���رة يحش���ر فيه���ا أكث���ر م���ن 16 
ح���اج، وفي بع���ض األحيان ال يت���م توفير هذه 
الخدمات للجميع وال يوجد حتى أماكن يبيتون 
فيه���ا رغم أنهم ق���د دفعوا م���ا يتوجب عليهم. 

ويش���ير الدكت���ور األهنوم���ي ان الس���عودية ال 
تق���دم بتات���ًا تفاصيل هذه الباق���ة المبهمة، هي 
فقط تس���توفي الم���ال ويذه���ب للخزينة: منها 
400 ريال كرس���وم تأشيرة وتأمين صحي، 658 
ري���ال ضرائب تف���رض على كل حاج، 135 ريال 
ب���دل إي���واء و53 ري���ال بدل تحوي���ات بنكية، 
وبالتالي ما تس���رقه الرياض يبلغ أكثر من 6500 
ري���ال دون أي خدم���ة تذكر. إضاف���ة ألكثر من 
2000 ري���ال كمصاري���ف ش���خصية للح���اج ف���ي 
الداخل السعودي نتيجة الغاء الذي تسمح به 
الس���لطات في ه���ذه الفترة، حت���ى تصل الزيادة 

على بدل السكن داخل مكة إلى %700.
-تس���جيل الحج���اج: ع���ادة ما يجري تس���جيل 
الحج���اج عب���ر وكاالت، ف���ي حي���ن ان معظ���م 
“الوكاالت” التي تتولى هذه المهمة تتبع لوزارة 
األوق���اف واإلرش���اد والت���ي تعم���ل بغالبيتها من 
خال الحكومة التابعة للس���عودية التي يرأسها 
معي���ن عبد الملك، بينما ال يفس���ح بالمجال إلى 
غيره���ا م���ن الوكاالت ف���ي المناط���ق التي ال تقع 
الس���يطرة الس���عودية-اإلماراتية ف���ي الباد ان 

تقوم بأي تسجيات.

والمناف���ذ  المعاب���ر  اغ���اق  ظ���ل  ف���ي  -النق���ل: 
الحدودي���ة كمطار صنع���اء والمنافذ الحدودية 
وظه���ران،  وصع���دة  وح���رض  العب���ر  كمعب���ر 
يحت���اج الح���اج إذا أراد الس���فر، ان يتوجه إلى 
المحافظات الجنوبية ويقطع مس���افة أكثر من 
1100 كل���م ومعظمه���ا ط���رق غير معّب���دة. فمثاً 
الطريق من صعدة التي تقع إلى جانب الحدود 
مع السعودية، على الحاج ان يخرج من صعدة 
إلى عمران ثم صنعاء وذمار ثم إب لينزل إلى 
الضال���ع ثم ع���دن أو أبين ثم إلى ش���بوة ومنها 
إل���ى مأرب ثم إلى المنف���ذ الحدودي، وهي التي 

كانت تحتاج لتجاوز حوالي 5 كلم فقط.
-اعتداءات الميليشيات التابعة للسعودية على 
الحج���اج داخ���ل اليم���ن: بع���د ان كان االعتداء 
على الحجاج فقط على حاملي الهوية اليمنية، 
ب���ات األمر أكثر صعوبة بع���د الحرب، حيث أن 
أي أس���رة يش���تهر بها مجاهدون او شهداء، أو 
أنهم من القرية نفسها، هم معرضون لاعتقال 
وه���ذا األم���ر قد حصل م���رات عدي���دة، حتى لو 
ان الح���اج لم يش���ارك في الجبه���ات وال موقف 
ل���ه مع أي جماعة معينة، إال ان انتماءه ألس���رة 
فإن���ه  س���عود  آل  بوج���ه  بالوق���وف  معروف���ة 
مع���رض لاعتق���ال واالعتداء أيض���ًا. في حين 
ان الهدن���ة ل���م تت���رك أي أثر إيجاب���ي على هذا 
الملف، بالعكس هناك اس���تمرار بالتضييق على 
الحجاج. حيث أنهم قد س���محوا هذا العام ل� 11 
أل���ف حاج يمني فقط بالس���فر مع عدم الس���ماح 

لمن تجاوزوا ال� 65 عامًا.
يتاب���ع الدكت���ور األهنوم���ي أن���ه منذ “أن أنش���أ 
ش���به  ف���ي  الوهابي���ة  البريطان���ي  االس���تعمار 
الجزي���رة العربي���ة والنظ���ام الس���عودي يعتدي 

عل���ى اليمنيين” ويذكر في كتاب���ه الذي يحمل 
مذبح���ة  الكب���رى،  الحج���اج  “مج���زرة  عن���وان 
حج���اج اليم���ن ف���ي تنوم���ة وس���دوان على يد 
عصاب���ات ابن س���عود عام 1923″ م���ا جرى في 

مجزرة تنومة:
ظهر ي���وم األحد 17 ذي القعدة 1341ه� الموافق 
1 تم���وز/ يولي���و 1923، وكان الحج���اج قد نزلوا 
عل���ى ثاث ف���رق، الفرق���ة األولى ف���ي ت�ن�ومة، 
والثانية والثالثة في س���دوان: اقتضت الخطة 
الش���يطانية إيجاد طرف ثالث يتولَّى المجزرة 
ف���ي كمي���ٍن ينقض عل���ى الحج���اج يتحمل في 
س���لوكيات  أن  وتبي���ن  قتله���م،  ِوْزَر  الظاه���ر 
داع���ش والقاع���دة كان���ت حاضرة فيه���ا، فعدد 
َمْن ذبحتهم سكاكين اإلخوان الوهابيين كانوا 
حوال���ي 900 ش���هيد، وقتل���وا النس���اء والكهول، 
ش���هيد،   3000 م���ن  أكث���ر  الش���هداء  ع���دد  وأن 
ينتم���ون لمختلف فئات وأماكن اليمن، وأنه لم 
ين���ج منهم إال من تظاهر بالموت وانغمس بين 
الدم���اء، أو أمكن���ه الف���رار عند بداي���ة الهجوم، 
وه���م حوال���ي 500 ش���خص، 150 ش���خصًا منه���م 
بقيادة أمير الحج صمموا على مواصلة الس���فر 
للح���ج في ذل���ك العام عن طري���ق تهامة، وعاد 
البقي���ة إل���ى اليم���ن… قض���ى ف���ي ه���ذه المجزرة 
خيرة أعام اليمن، وممن استشهد فيها السيد 
العامة الحس���ين ب���ن يحيى حوري���ة المؤيدي، 
والس���يد العام���ة يحي���ى ب���ن أحم���د بن قاس���م 
حمي���د الدي���ن، والح���اج حس���ين القريطي والد 
الشيخ المقرئ محمد حسين القريطي رحمهما 
هللا، ال���ذي ولد في نف���س العام، والحاج محمد 

مصلح الوشاح”.

تحليالت

اليمن في اليوم العالمي للمخدرات.. أنين جنوبًا ومعركة شماالً

االعتداءات السعودية على الحّجاج اليمنيين… لم يدخلوها آمنين!

األمم المتحدة وجه أخر لهيمنة القوى االستعمارية
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مخطئ من يظن أن كيان االحتال الصهيوني غير مش���ارك 
في الحرب على اليمن، بهذه العبارات رفع مسؤول صهيوني 
كبي���ر الغطاء عن ما تحاول دول التحالف وأدواتها إخفاءه 

طوال 8 سنوات من الحرب  على اليمن.
وق���ال “مئير مص���ري” عضو اللجنة المركزي���ة لحزب العمل 
الصهيوني، أحد أجنحة السلطة في الكيان الصهيوني، في 
تغري���دة له على منص���ة “تويتر” في “مخط���ئ من يظن أن 
إسرائيل غائبة عن المشهد في اليمن” وهو تصريح يوضح 
عن حضور الكيان الصهيوني بشكل مباشر في الحرب على 
اليم���ن، ويتباه���ي في نفس الوقت بتكذيب كل من يش���كك 

في هذا التدخل.
ويبدو أن المس���ؤول اإلس���رائيلي أراد من خ���ال تصريحه، 
ايصال رس���الة للعال���م  تؤكد حضور الكي���ان الصهيوني في 
الحرب على اليمن. خصوصًا أن “مئير” ش���خصية سياسية 
له���ا ثقله���ا ف���ي المجتم���ع اإلس���رائيلي وأح���د المقربي���ن من 
دوائر صنع القرار في دولة االحتال اإلس���رائيلي. في حين 
تحاول تل أبيب تسويق نفسها باعتبار انها قد تكون منقذًا 
لتحال���ف الحرب على اليم���ن، بعد اإلخفاقات التي تعرض لها 

التحالف في اليمن.

الولوج من باب العليمي
وتأت���ي تغريدة ” مئير” بعد قرابة أس���بوع من الكش���ف عن 
اجتم���اع غير رس���مي تم عقده ف���ي 13 يونيو الج���اري، بين 
رش���اد العليمي رئيس “مجلس الرئاس���ي” الموالي للتحالف، 
م���ع “إي���دان رول” نائ���ب وزي���ر خارجية الكي���ان الصهيوني 
في س���فارة الكيان ف���ي القاهرة، بحضور س���فيرة االحتال 
“أميرة أورون” ونائب رئيس االس���تخبارات المصري، ناصر 
فهم���ي، ت���م خاله االتف���اق على فتح مكتب للمستش���اريين 
العس���كريين الصهاين���ة ف���ي محافظ���ة ع���دن ، وس���يحصل 
الكيان الصهيوني بموجب هذه المفاوضات على سفارة في 
العاصم���ة صنعاء وس���تتعامل “الحكومة اليمني���ة” الموالية 
للتحال���ف معه���ا مثل باقي ال���دول بعد االنته���اء من الحرب 
م���ن دون أي ماحظ���ة لم���ا س���يحدث آن���ذاك في فلس���طين، 
وس���يكون على كيان إس���رائيل مس���اعدة “مجل���س العليمي 
الرئاسي” واالعتراف به دوليًا وإرس���ال األس���لحة والمعدات 

وتوفيردعم جوي كثيف ل�”حكومة التحالف” وقواتها.

قلق صهيوني
وف���ي 23 مارس 2015، ق���ال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة 
االحت���ال اإلس���رائيلي، خال خطاب الق���اه في الكونجرس 
األمريك���ي أن ” الحوثيين في اليم���ن أخطر على أمن باده 

من حزب هللا في لبنان”.
وطال���ب نتنياه���و من الوالي���ات المتحدة وحلفاؤها س���رعة 

التدخ���ل إليقاف س���يطرة أنص���ارهللا على الموان���ئ اليمنية 
ومضيق باب المندب.

وف���ي أبري���ل 2020، أص���در مرك���ز أبح���اث األم���ن القوم���ي 
الصهيون���ي تقري���رًا تح���ت عن���وان: “الح���رب األهلي���ة ف���ي 
اليمن تغّير مس���ارها.. إل���ى أين تّتجه؟”، طالب فيه التدخل 
عس���كريًا م���ن قبل الوالي���ات المتح���دة والكي���ان الصهيوني 
إلنقاذ الس���عودية من المس���تنقع اليمني، ومنع أنصار هللا من 
امتاك الق���درة الهجومية ضد الكيان الصهيوني، بواس���طة 

أسلحة متطورة.
وأوص���ى التقري���ر، بإنه���اء الح���رب ف���ي اليم���ن عل���ى قاعدة 
م  أن يك���ون اليم���ن منزوع الس���اح، إلى حّد كبي���ر، وأن تقدِّ
ع على القوى السياسية  السعودية مبلغًا كبيرًا من المال، ُيَوزَّ

والقبلية وقادة العناصر المسلَّحة من أجل شراء مواالتها.
وف���ي 26 إبريل 2021، نش���ر معه���د القدس لاس���تراتيجيات 
واألم���ن الصهيون���ي )JISS(، مق���االً ل�”ع���وزي روبي���ن”، وهو 
مدي���ر س���ابق لطاق���م تطوي���ر الصواري���خ، بما فيه���ا صاروخ 
“حيت���س”، ق���ال في���ه: كلما تق���دم  الحوثيون عس���كريًا في 

محافظة مأرب، زاد القلق اإلسرائيلي أكثر فأكثر.
وأض���اف “أن نتائ���ج الح���رب في اليم���ن س���تكون مصيرية 
لمس���تقبل الشرق األوسط، فإذا انتصر “الحوثيون وإيران” 
على حد قوله، فإنهم سيس���يطرون عل���ى الممر البحري، بما 
في���ه مضيق ب���اب المندب، أح���د أهم المم���رات البحرية في 
العال���م، موضح���ًا أن م���ن يس���يطر عليه يس���يطر على الخط 

التجاري الحيوي للعالم.
في 5 يوليو 2021، قالت الباحثة الصهيونية “عنبال نيس���يم 
لوفط���ون” ف���ي مقال نش���ر على موق���ع مركز موش���يه ديان 
لدراس���ات الشرق األوسط وأفريقيا، أن القلق الصهيوني لن 
ينته���ي إال في حالة تقس���يم اليمن وفق نظ���ام فيدرالي من 
إقليمي���ن أو أكث���ر، بحي���ث ال يكون ألي طرف يمني س���يطرة 

كاملة عليه.

وبن���ت لوفطون، رؤيتها هذه على دعوة عيدروس الزبيدي، 
رئي���س “المجل���س االنتقال���ي الجنوب���ي”، خ���ال مقابلة مع 
صحيف���ة “الغاردي���ان” البريطاني���ة، ف���ي م���ارس 2019، دول 
العال���م إل���ى أن تس���تعّد لاعت���راف بدولة الجن���وب كمقدمة 
إلنه���اء الح���رب، وفي نظر الكاتب���ة  فإن “هذا التقس���يم هو 
ال���ذي يمّك���ن اإلمارات م���ن االحتفاظ بباب المن���دب وميناء 
ع���دن، م���ن أجل من���ع س���يطرة إي���ران والحوثيي���ن عليهما” 

حسب لوفطون.

البحر األحمر في عيون أمريكية صهيوني
منذ 6 عقود ال يزال كيان االحتال الصهيوني، يرى أن البحر 
الحم���ر ومضيق باب المن���دب ممرًا هام���ًا لتجارتها مع الهند 
والصين ودول آس���يا وموقع استراتيجي ومصيري لقواتها 
العسكرية وهو ما دفعها لشن العدوان على جمهورية مصر 
ف���ي يوني���و 1967م، بذريعة إغاق مضائ���ق تيران في وجه 

ماحتها البحرية.
وخال العقد الماضي، اكتسب البحر األحمر أهمية مضاَعفة 
في نظر الكيان الصهيوني، جراء احتدام صراعها مع إيران، 
وش���ن التحال���ف الح���رب عل���ى اليم���ن، وتناُف���س كل القوى 
المتصارعة في السيطرة على الموانئ اليمنية ومضيق باب 

المندب اليمني.
كم���ا اكتس���ب البح���ر األحم���ر أهمي���ة ف���ي نظ���ر أمي���ركا، في 
صراعها مع الصين وإيران وروسيا، وطموحها إلى الهيمنة، 
دولي���ًا وإقليمي���ًا، م���ن خال الس���يطرة عل���ى مناب���ع الطاقة 

العالمية في منطقة الشرق األوسط.
وفي الس���ياق أعل���ن اللواء البحري براد كوبر، الذي يش���رف 
عل���ى األس���طول الخام���س للبحري���ة األمريكية في الش���رق 
األوس���ط، في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت عنه شبكة “اي 
ب���ي سي” ف���ي 13 إبري���ل الماضي، عن تش���كيل ق���وة جديدة 
للقي���ام بدوري���ات ف���ي البحر األحم���ر، في تصعيد عس���كري 

مساند لقوات تحالف الحرب على اليمن.
المش���تركة  األمريكي���ة  البحري���ة  الق���وات  قي���ادة  وتتك���ون 
في الش���رق األوس���ط م���ن 34 دولة بم���ا فيها بحري���ة الكيان 
الصهيوني، ويش���رف عليها اللواء كوبر من قاعدة عسكرية 

في البحرين.
قواعد عسكرية أجنبية

وعل���ى الرغم من التعتي���م اإلعامي من قبل اإلعام المواٍل 
للتحالف  لما يجرى في العديد من الجزر والموانئ اليمنية، 
فإن العديد من المواقع األجنبية والعبرية كش���فت عن بناء 
قواع���د عس���كرية أمريكية وبريطاني���ة وصهيوني بالتعاون 
م���ع حكومة أبوظبي في جزر س���قطرة ومي���ون ومحافظات 
حضرم���وت والمه���رة وفي قاع���دة العند الجوي���ة بمحافظة 

لحج.

أميركي���ون  مراس���لون  كش���ف   ،2020 أغس���طس   31 ف���ي 
وفرنس���يون، نق���اً ع���ن موقع المنت���دى اليهودي في فرنس���ا 
)JFORUM( أن االعدو الكيان اإلسرائلي واإلمارات تعمان 
عل���ى إقام���ة موق���ع أمن���ي تجس���سي ف���ي جزي���رة ُس���ُقطرة، 
للتجس���س عل���ى الحرك���ة البحري���ة  بالق���رب من الش���واطئ 

اليمنية.
وفي السياق تحدث اإلعام العبري كثيرًا عن إقامة المركز 
التجس���سي الصهيون���ي في جزي���رة س���قطرى ، أبرزها موقع 
“مك���ور ريش���ون” الصهيوني، ف���ي 3 س���بتمبر 2020، وموقع 

“نتسيف نت” في 18 يناير الماضي.
 ونش���رت ش���بكة “تياري���م”، ص���ورًا لس���ائح صهيون���ي يلّف 
نفس���ه بالعلم اإلسرائيلي في الجزيرة، وقالت إن الفيزا يتم 

الحصول عليها من السفارة اإلماراتية.

ضبط النفس
الكيان الصهيوني الذي شارك العام الماضي في أول مناورة 
ل���ه مع الق���وات األمريكية ف���ي البحر األحم���ر والحلف الذي 
كونت���ه أمريكا لعس���كرة البحر األحمر بحج���ة “حماية طرق 
الماح���ة البحري���ة ف���ي البح���ر األحمر عل���ى” الرغ���م من ان 
الماح���ة البحري���ة لم تتع���رض ألي نوع م���ن الهجمات على 
الس���فن التجاري���ة وهو انجاز يحس���ب لصالح قوات صنعاء 
قياس���ا بحجم الضغوط والحرب والحصار الذي تتعرض له 

اليمن اال أن صنعاء أبدت التزاما فائقا في ضبط النفس.
وطوال س���نوات الحرب الماضية أكد العديد من مس���ؤولي 
حكوم���ة اإلنق���اذ الوطن���ي اليمني���ة ف���ي صنع���اء، أن موقفها 
بش���أن نصرة القضية الفلس���طينية ثابت ولن يتغير، معتبرة 
الكيان الصهيوني العدو األول للشعب اليمني واألمة العربية 

واإلسامية.
وتته���م حكومة صنعاء، االحت���ال الصهيوني بالتدخل في 
ش���ؤون اليمن ومساندة التحالف في شن حربا ضد الشعب 

اليمني منذ ثمان سنوات.

خالصة
الكي���ان الصهيوني يح���اول ان يقدم نفس���ه باعتباره المنقذ 
لتحال���ف الحرب عل���ى اليمن بعد االخفاقات الت���ي ُمنيت بها 
قوات التحالف في اليمن وهذا ال يعني أن الكيان الصهيوني 
ل���م يك���ن طرفا أصياً من ه���ذا التحالف كما اظه���ره التقرير 
اال ان حكوم���ة العدو الصهيوني تحاول هذه المرة تس���ويق 
نفس���ها باعتباره���ا قائ���ده لحلف���اء الوالي���ات المتح���دة ف���ي 
المنطق���ة إلخض���اع ال���دول العربي���ة في ه���ذه المرحل���ة التي 
قد تك���ون حافلة بأش���كال جدي���دة من التصعيد العس���كري 
بين مح���ور المقاومة والواليات المتح���دة وحلفاؤها وعلى 

رأسهم الكيان الصهيوني.

عبدالكريم مطهر مفضل

مئ���ات المرض���ى اليمنيي���ن يعايش���ون كل يوم 
الم���وت المؤج���ل، والكثي���ر منه���م يظ���ل على 
قائمة كشوفات االنتظار للعاج في الخارج .. 
إال إننا اليوم أمام مفارقة مغايرة لذلك، حيث 
عاد ش���اب يمني من الخ���ارج للعاج في اليمن 

بعد أن تم حقنة بجرعة قاتلة.
 جريمة جديدة ارتكبتها السعودية بحق أحد 
المغتربين اليمنيين هزت اليمن بأسره، حيث 
عاش شاب يمني وأسرته مأساة كبيرة بكل ما 

تعنيه الكلمة.
ص���رخ الش���اب  أس���امة محم���د الحمي���دي )22 
س���نة(، وهو ممددًا عل���ى فراش الموت بمنزله 
ف���ي قري���ة “رماضة” عزل���ة “ب���اد الحذيفي” 
إله���ي  “ي���ا  إب،  محافظ���ة  العدي���ن  مديري���ة 
س���اعدني .. ال أريد أن أم���وت فازلت صغيرًا 
وأسرتي مثقلة بالديون” صرخة حسرة نابعة 
عن معاناة كبيرة أطلقها الضحية اسامه وهو 
يتلوى من ش���دة األلم، فيما كان أفراد أس���رته 
يحاول���ون تثبيت���ه بمكان���ه في ف���راش الموت 

األسود.

أحالم وردية
طم���ح الش���اب اس���امه الحمي���دي، مثل���ه مثل 
العدي���د م���ن الش���بان اليمنيين إل���ى الحصول 
على فرصة عمل في الخارج، لبناء مس���تقبله 

بع���د أن تقطعت به الس���بل ف���ي الداخل بفعل 
الح���رب والحص���ار ال���ذي تس���بب أس���وأ أزمة 

إنسانية في العالم خال قرن.
اس���تطاع اسامه الحصول على فيزا عمل في 
الس���عودية حيث لجأت أس���رته إل���ى األقرباء 
أم���وال  القت���راض  والجي���ران  واألصدق���اء 
إضافي���ة لتوفي���ر تكالي���ف “في���زا” العمل في 

السعودية.
في س���بتمبر 2021، غادر اسامه قريته متوجهًا 
إل���ى الس���عودية، للعمل فيه���ا بطريقة نظامية 
، وبس���بب  لق���اح في���روس كورون���ا ال���ذي كان 
شرطًا أساسيًا لدخول للمملكة ، أصيب أسامه 
كمضاعف���ات   ” باري���ه  جولي���ان   ” بمتازم���ة 

اللقاح.
حاول الش���اب اسامه مقاومة المرض والبقاء 
ف���ي األراض���ي الس���عودية بع���د وصول���ه إليه���ا 
للعم���ل ، كونه مثقل بديون التأش���يرة ، اال أنه 
انه���ار ام���ام تأثي���رات المتازم���ة الناتجة عن 
لقاح كورونا ، ليفقد الحركة بش���كل كلي كون 
ه���ذا النوع من المرض يش���ل حركة األعصاب 
الطرفي���ة ويوقف حركة الس���اقين والذراعين 
، فاضط���ر زمائه ف���ي الس���عودية إعادته إلى 
اليم���ن محم���والً عل���ى كرسي متح���رك، بعد أن 

تجاهلت السعودية عاجه.

رحلة العناء
بمج���رد عودة الش���اب اس���امه إل���ى قريته تم 

نقل���ه لع���دد م���ن المستش���فيات الخاص���ة ف���ي 
مدين���ة إب، التي تولت عاج���ه دون أن تكلف 
نفسها تشخيص حالته المرضية بشكل دقيق 
، وبعد أن استنزفت تلك المستشفيات أسرته 
بمايين الرياالت دون أن تش���هد حالة أسامة 
اي تحس���ن ، ت���م نقله إل���ى مستش���فى الثورة 

العام في إب وفيه تم اكتشاف المرض.
مصاري���ف عاج اس���امه الباهظ���ة فاقمت من 
س���وء الوض���ع االقتصادي ألس���رته األمر الذي 
لم يس���مح لها بنقلة إلى صنعاء للعاج، حينها 

تكات���ف المغتربين م���ن أبناء قريت���ه وتبرعوا 
بم���ا تيس���ر له���م من م���ال حي���ث تم نقل���ه إلى 

صنعاء للعاج.

دواء مفقود
رف���ض مستش���فى أزال والعل���وم والتكنلوجيا 
اس���تقباله على خلفيه تده���ور حالته الصحية 
بش���كل حاد، فت���م اس���تقباله في المستش���فى 
الفرنس���ي اليمن���ي إال أن المستش���فى ل���م يك���ن 
يمتل���ك جرعة دواء متازمة “جوليان باري”، 

بفع���ل الحصار ال���ذي تفرضه ق���وات التحالف 
على اليمن.

وفي 25 مايو وجه الدكتور طه المتوكل وزير 
الصح���ة في حكوم���ة اإلنق���اذ الوطني، بصرف 
الجرع���ة الكامل���ة للمريض اس���امه عل���ى نفقة 
وزارة الصح���ة، إال أن حالت���ه حينها كانت في 

وضع متقدم.
وأكد األطباء، أن تقبل جس���د اس���امه لجرعة 
خ���ال  ب���اري”  “جولي���ان  متازم���ة  ع���اج 
أن  إال  اصابت���ه  م���ن  األولي���ن  األس���بوعين 

السلطات السعودية لم تبالي بحالته.

النفس األخير
ف���ي  البق���اء  تكالي���ف  الرتف���اع  ونتيج���ة 
المستش���فيات الخاصة ت���م إعادته إلى قريته 

في العدين وكان الجميع يأمل بأن يتعافى.
عص���ر أم���س الجمع���ة وبعد أقل من ش���هر من 
عودته إلى قريته فارق الشاب أسامة الحياة، 
وق���د روى ألحد أصدقاءه أن���ه ال يريد الموت 
مثقل���ة  أس���رته  ي���زال صغي���رًا، وألن  ال  ألن���ه 

بالديون.
االغت���راب  ضحاي���ا  أول  يك���ن  ل���م  اس���امه 
اليمنيين في السعودية ولن يكون األخير فما 
أكث���ر قصص الموت في الس���عودية التي باتت 
ضريب���ة مفروض���ة عل���ى العدي���د من الش���بان 
اليمنيي���ن الباحثي���ن ع���ن فرص���ة عم���ل فيه���ا 

تعينهم على لقمة العيش.

تقارير

ال أريد أن أموت.. صرخة شاب يمني تعرض لحقنة قاتلة في السعودية

مشاركة العدو الصهيوني في الحرب على اليمن.. من الخفاء إلى العلن
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وعل���ى صعي���د مواجه���ة الح���رب اإلفس���ادية نجح���ت 
االجهزة األمنية في تحقيق انجازات نوعية سنذكرها 
في هذا التقرير ومن حق الش���عب اليمني الذي يواجه 
حرب إجرامية ش���املة تش���ن عليه بمختلف الوس���ائل 
أن  والثقافي���ة  العس���كرية واالقتصادي���ة  واالس���اليب 
يمتل���ك كل الوس���ائل الدفاعي���ة التي تمكن���ه من صون 
س���يادته وكرامته والحفاظ على اس���تقاله وحريته.. 
وإل���ى مزي���دا م���ن التفاصيل ع���ن عظمة انجاز ش���عب 
أب���ي رف���ض الخض���وع وفض���ل رجال���ه االرتق���اء ف���ي 
ميادي���ن الجه���اد ش���هداء عوضا ع���ن الرك���وع للهيمنة 

الصهيوأمريكية..

قرابة المليون من أشبال اليمن 
يحتفلون باستكمال أنشطتهم 

الصيفية 
المي���دان التربوي في اليمن ش���هد كغيره من الميادين 
عدوان آخر فالوضع التعليمي في اليمن منذ س���نوات 
مصاب بالشلل ويعاني من معضات كثيرة واستهداف 
ممنه���ج من قبل أمري���كا وأدواتها ومح���اوالت حثيثة 
إلف���راغ العملية التعليمية من محتواها بهدف تخريج 
جي���ل قاب���ل للتطوي���ع للهيمن���ة واالس���تعمار األمريكي 
جي���ل ال يفهم كيف يصون كرامته ويدافع عن حريته 
جي���ل ضائ���ع ومائع أم���ا في ض���ل الع���دوان األمريكي 
الس���عودي فقد ش���هدت العملية التعليمية أكبر عدوان 
تدميري ممنهج لم يش���هد له مثيل على أي بقعة على 
وج���ه األرض إذ دمر الع���دوان قرابة 90% من المدارس 
المنش���آت  اغل���ب  اليم���ن واس���تهدف  ف���ي  التعليمي���ة 
التعليمي���ة ولكن الش���عب اليمني كما صمد في مواجهة 
عدوان���ه العس���كري كذلك صم���د في المي���دان التربوي 
وكان���ت المراك���ز الصيفي���ة فرص���ة لتعوي���ض ما نقص 
وباهتم���ام م���ن القي���ادة اليمني���ة ممثلة بالس���يد القائد 
ال���ذي أول���ى اهتم���ام كبي���ر بالمراك���ز الصيفي���ة ووجه 
الجهات التربوية والحكومية باستغال فترة اإلجازة 
الصيفي���ة بفتح المراكز الصيفية لس���د ثغرة كبيرة في 
هذا المجال بل َح��ّد تحويلها إلى فرصة ُتستغل لتنمية 
قدرات الطاب ومعارفه���م الدينية والثقافة الُق��ْرآنية 
وترس���يخ القيم، إضافة إلى تطوي���ر مداركهم العلمية 
ف���ي مختل���ف الجوان���ب وتعريفه���م بعدوه���م وأهدفه 
االس���تهداف  م���ن  ووس���ائله اإلجرامي���ة وتحصينه���م 
الممنه���ج من قبل أعدائهم لتدمير نفس���ياتهم وس���لب 

إرادتهم وكرامتهم ..
وبالتالي فقد فتح���ت المراكز الصيفية أبوابها وتدفق 

آالف م���ن أش���بال اليم���ن بني���ن وبن���ات إلى مدارس���هم 
ت���م  مم���ن  الملتحقي���ن  ع���دد  وبل���غ  له���م  المخصص���ة 
تس���جيليهم ف���ي االس���ابيع االول���ى لبداي���ة االنش���طة 
أكث���ر م���ن س���تمائة ال���ف طال���ب وطالب���ة ف���ي مختلف 

المحافظات اليمنية الحرة ..
وألن المراكز تش���كل عائقًا للمشروع األمريكي الهادف 
َته���م..  ُهِويَّ وإفقاده���م  وتضييعه���م  الش���باب  لتميي���ع 
وي���راد لليم���ن كم���ا يج���ري في الس���عودية حي���ث نرى 
تغيي���ر متس���ارع  نح���و االنح���ال يفتح���ون المراقص 
والماه���ي ويس���تقبلون الفناني���ن الع���رَب واألجان���ب 
ويبذل���ون جهودًا كبي���رة من أجل اس���تهداف األجيال 
ف���ي قيمهم ويدفعون بهم نحو االنحطاط واالنس���اخ 
ع���ن ُك�����ّل روابطه���م الثقافي���ة والديني���ة واألخاقية” 
كه���داٌف ل���دول االس���تكبار ي���راد ان يعم���م ك���م عمموا 
س���ابقا الوهابي���ة التكفيرية من أجل اس���تمرار الهيمنة 
على الشعوب ومن بينها الشعب اليمني.. لكن ما حدث 
ف���ي اليمن العكس من ذل���ك التوّج�ه االهتم���ام بالدين 
ة والقيم التي تعزز من كرامة  االهتم���ام بالُق��ْرآن والُهِويَّ
اإلْنَس��ان ومكانته وحريته، وبالتالي أتى انزعاُج قوى 
الع���دوان ومرتزقت���ه م���ن ه���ذه المراكز ش���نت حمات 
الكثي���ر  وذرف���ت  ج���دًا  وواس���عة  مس���عورة  اعامي���ة 
م���ن دم���وع التماس���يح عل���ى األطف���ال وأن الحوثيين 

يعمل���ون عل���ى ملش���نتهم فيما ه���م يس���تهدفونهم منذ 
س���بع س���نوات حتى داخل المدارس وما مجزرة حافلة 

أطفال ضحيان ببعيدة..
ولك���ن األثر الذي تركته األنش���طة الصيفية في نفوس 
األطف���ال وعلى نفس���ياتهم كبير جدًا وفي���ه أمل كبير 
بأنهم س���يكونون حص���ن حصين لليم���ن وألهله وأنهم 
ل���ن يخذل���وه ول���ن يفرط���وا في���ه جي���ل صاع���د يراهن 
عليه القائد ويس���تب ش���ر به خيرًا بل ويتوعد به قوى 

الطاغوت وأدواتهم من الخونة والمنافقين..

تخرج دورات عسكرية متنوعة
وم���ن ميادي���ن التربي���ة وفص���ول اله���دى الربان���ي إلى 
ميادي���ن التدري���ب والتأهي���ل العس���كري فقد ش���هدت 
األي���ام الماضي���ة تخ���رج عدٍد  م���ن ال���دروات التدريبة 

منها:

• دفعة عسكرية من كلية الشرطة 
والدفعة الثانية شرطة نسائية

في 29 من ش���هر شوال احتفلت كلية الشرطة بتخرج 
تخصص���ي  السادس���ة  الدفع���ة  عس���كريتين  دفعتي���ن 
م���ن كلية الش���رطة ودفعة ثانية ش���رطة نس���ائية وقد 

ش���هد رئيس الجمهورية المش���ير مهدي المشاط حفل 
ق���وى  أجن���دات  أن  أك���د خاله���ا  الدفعيت���ن  تدش���ين 
الع���دوان وأدواتها المحلي���ة وتناقضاتها تطيل معاناة 

شعبنا اليمني.
كما أكد الرئيس المشاط أن صحوة المؤسسة األمنية 
وتغي���ر العقي���دة األمني���ة حق���ق األم���ن وأحبط خطط 
األعداء الس���تهداف الجبهة الداخلي���ة، معبرا عن أمله 
السادس���ة  الدفع���ة  أن يك���ون خريج���ون وخريج���ات 
تخصصي م���ن كلية الش���رطة والدفعة الثانية ش���رطة 
نس���ائية رافدا نوعيا للمؤسس���ة األمنية ف���ي وحداتها 

المختلفة.

تخرج كتائب دعم وإسناد بحجة
 كم���ا نظّمت قي���ادة كتائب الدعم واإلس���ناد بمحافظة 
بتاري���خ  7 ذو القعدة 1443ه� ، حفاً تكريميًا لخريجي 

الورشة العسكرية من كتائب الدعم واإلسناد.
وفي الحفل ال���ذي حضره أمين عام محلي المحافظة 
إس���ماعيل المهي���م ووكي���ا المحافظة محم���د القاضي 
ومحم���د القيس���ي، ثم���ن قائد كتائ���ب الدعم واإلس���ناد 
اللواء قاس���م قاس���م الحمران جهود الس���لطة المحلية 
ومواق���ف وبطوالت أبناء المحافظة في جبهات العزة 

والكرامة.
وأش���ار إلى أن محافظ���ة حجة ورجالها س���باقون في 
الب���ذل والعط���اء ف���ي مختل���ف الميادي���ن العس���كرية 
والثقافي���ة  واإلعامي���ة  واالقتصادي���ة  والسياس���ية 
الغ���زو  لق���وى  التص���دي  ف���ي  المس���ؤولية  واستش���عار 

واالرتزاق.
وأش���ار إلى أن كتائب الدعم واإلس���ناد جنود وسيوف 
بقيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي 
مس���لطة عل���ى الع���دو والدف���اع ع���ن األرض والع���رض 

والسيادة الوطنية.
من جانبه أش���ار مدير أمن المحافظة العميد نايف أبو 
خرفش���ة إل���ى أن تخ���رج ه���ذه الدفعة يأتي ف���ي إطار 

االستعداد والجاهزية لمواجهة أي تحركات للعدو.
فيم���ا ج���ددت كلم���ة الخريجين الت���ي ألقاها إس���ماعيل 
اله���ادي العه���د لله والوطن والقي���ادة بالمضي قدما في 
الدف���اع عن الوط���ن مهما كان���ت التضحيات.. مش���يرا 
إل���ى أن حجة س���تظل الحصن الحصين ف���ي مواجهة 

المؤامرات التي تحاك ضد الوطن

تخرج كتائب دعم وإسناد بذمار
وف���ي محافظ���ة ذم���ار نظم���ت قي���ادة كتائ���ب الدع���م 

ش������املة كوني������ة  ح������رب  مواج����������������������ه������ة  ف������ي  يس������تنفر  اليم������ن 
بع��د م��رور أكث��ر من 7 أع��وام م��ن ملحم��ة الصمود االس��طورية 
اليمني��ة وبع��د قراب��ة ش��هرين م��ن الهدن��ة التي أعلن��ت قوى 
العدوان القب��ول بها رغم أنها حربهم لم تتوقف ما زال الحصار 
مفروض��ا وما زالت قوى العدوان تعد الع��دة لجوالت جديدة من 
التصعي��د بعد ان تكون ق��د اعادت ترتيب ادواته��ا وإيجاد البدائل 
للمهزومي��ن والق��وى الخائ��رة الت��ي انهكتها بنادق رج��ال الله 

وصالبة الشعب اليمني الشجاع.
وإذا كانت الهدنة بالمفهوم العس��كري مجرد فرصة ألن تلتقط 
القوى المتحاربة أنفاس��ها فإن الشعب اليمني بجيشه ورجاله 

وقيادته احالوا الهدنة إلى معركة أخرى لمواجهة اقذر حرب تدار 
من اقبية الصهاينة ويهود البيت األبيض حرب متعددة  األشكال 
واألس��اليب ش��املة عل��ى مختلف الصع��د وفي س��بيل وقت ال 
مكان فيه للراحة وال مجال للتهاون كانت ميادين الجهاد تزدحم 
بالكثير من األنشطة فعلى الصعيد العسكري تخرجت العشرات 
من الدفع العس��كرية منذ بداية ش��هر ذو القعدة وعلى صعيد 
البن��اء الثقاف��ي والديني أكم��ل قرابة مليون من اش��بال اليمن 
جنود المس��تقبل انش��طتهم الصيفية الثقافي��ة القرآنية في 

عموم محافظات الجمهورية.. 
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واإلس���ناد بمحافظ���ة ذم���ار في 14 ذو القع���دة 1443ه� ، 
عرضًا عسكريًا لخريجي الورشة العسكرية من كتائب 

الدعم واإلسناد بالمحافظة.
وخال الحفل الذي تخلله عرضًا عسكريًا، أكد محافظ 
ذم���ار محمد ناص���ر البخيتي دور محافظة ذم���ار البارز 
في مناصرة المشروع القرآني والدفاع عنه ومواجهة 
الع���دوان من خال رفد الجبهات وتقديم القوافل من 

الشهداء في جبهات العزة والبطولة
وأش���ار إلى األهمية التي تمثلها هذه الدفعة الخريجين 
م���ن كتائب الدع���م واالس���ناد كرافدًا البط���ال الجيش 
واللجان الش���عبية ف���ي جميع جبهات الع���زة والبطولة 
اإلع���داد  ض���رورة  عل���ى  حاث���ًا  الع���دوان..  ومواجه���ة 

للمعركة الحاسمة والبناء في مختلف المجاالت 
تخرج الدفعة العاشرة قادة الفصائل والعمليات

اس���تعراضيا  حف���اً  اليمني���ة  العاصم���ة  ش���هدت  كم���ا 
لخريج���ي دورت���ي ق���ادة الفاص���ل والعملي���ات الدفعة 
“ق���ادة  القيادي���ة  المس���تويات  دورات  م���ن  العاش���رة 
فصائ���ل” واختت���ام المرحل���ة الثاني���ة دورة العملي���ات 
“وإن عدتم عدنا" والذي حصرة  فخامة المشير الركن 
مه���دي المش���اط رئي���س المجل���س الس���ياسي األعل���ى- 
القائ���د األعل���ى للقوات المس���لحة يوم األربع���اء 23 ذو 

القعدة 1443ه ، 
وخال الحفل الذي ش���هد عرضًا عس���كريًا للخريجين، 
أش���اد الرئي���س المش���اط، ب���دور وجه���ود وزارة الدفاع 
وهيئ���ة األركان وهيئة التدريب والتأهيل، في تدريب 

وتأهيل منتسبي القوات المسلحة.
ون���وه بالمس���توى المتقدم ال���ذي وصلت إلي���ه القوات 
المس���لحة م���ن جاهزي���ة وتأهي���ل وتدريب عل���ى كافة 

المستويات.
حضر الحف���ل عضو المجلس الس���ياسي األعلى محمد 
عل���ي الحوث���ي، ونائب رئيس الوزراء لش���ؤون الدفاع 
واألم���ن الفريق الركن جال الرويش���ان، ونائب رئيس 
ال���وزراء للش���ؤون االقتصادي���ة وزير المالي���ة الدكتور 
رش���يد أبو لح���وم، ورئيس هيئ���ة األركان اللواء الركن 
محمد عبدالكريم الغماري، ونائب رئيس هيئة األركان 
اللواء الركن علي الموشكي، وقائد المنطقة العسكرية 
الخامسة اللواء الركن يوسف المداني، ومساعد وزير 
الدف���اع الل���واء عل���ي الكحان���ي، ونائب رئي���س هيئة 

التدريب والتأهيل العميد عبدالمجيد الرمام.
المركزي���ة  العس���كرية  بالمنطق���ة  الطبي���ة  الخدم���ات 

تحتفي بتخرج الدفعة الخامسة 

كم���ا نظّم���ت مديري���ة الخدم���ات الطبية ف���ي المنطقة 
العس���كرية المركزي���ة بصنع���اء، ي���وم الخمي���س17 ذو 
القع���دة 1443ه ، حف���ل إش���هار خطته���ا االس���تراتيجية 
2022- 2025م، وتخرج الدفعة الخامس���ة دبلوم إسعاف 

حربي.
وف���ي الحفل اعتبر عض���و المجلس الس���ياسي األعلى، 
محم���د عل���ى الحوث���ي، ما حققت���ه مديري���ة الخدمات 
الطبي���ة من إنج���ازات نوعية في مي���دان العمل الطبي 
وتأهي���ل المس���عفين، ثم���رة لاعتماد عل���ى الذات رغم 

العدوان والحصار وشحة اإلمكانات.
كم���ا اعتب���ر تخ���رج دفعة جديدة م���ن الك���وادر الطبية 
اإلس���عافية في المجال الحربي، انجازًا ُيجسد الشعور 
بالمس���ؤولية تجاه ما يمر به الوطن من مرحلة فارقة 
وحساسة ضمن مسارات المواجهة مع قوى العدوان.

دفعة البأس الشديد
كم���ا احتفت المنطقة العس���كرية المركزي���ة في 28 ذو 
القعدة 1443ه ، بتخرج دفعة “البأس الش���ديد” لجميع 
التشكيات العسكرية بالمنطقة، برعاية قائد المنطقة 

اللواء عبدالخالق بدر الدين الحوثي.
وش���هد االحتف���ال عروضًا عس���كرية للخريجي���ن البالغ 
عدده���م ثاث���ة آالف جن���دي، عكس���وا فيه���ا مهاراتهم 
العس���كرية الت���ي تلقوه���ا واس���تعدادهم التضحي���ة في 
س���بيل هللا وحماي���ة الدين والوطن م���ن أطماع الغزاة 

والمحتلين.

معركة الحرب الناعمة )إتالف 28 
طنًا من الحشيش و3 ماليين حبة 

كبتاغون(
وزارة الداخلي���ة والنيابة العامة تتلف أكثر من 28 طنًا 
م���ن الحش���يش و3 مايي���ن و55 أل���ف حب���ة كبتاجون 

)موسع(
ومن ميادين التدريب العس���كري إلى ميادين مواجهة 
الح���رب الناعمة ومحاوالت االعداء اختراق الش���باب 
اليمن���ي المجاه���د الذي���ن لقنهم دروس لن ينس���وها من 
خ���ال اغراق���ه بالمخ���درات حي���ث تمكن���ت األجه���زة 
األمني���ة م���ن توجي���ه صفعات قاس���ية لق���وى العدوان 
وافش���لت الكثير م���ن مؤامراتها التي تس���تهدف ضرب 
الجبه���ة الداخلي���ة فعل���ى س���بيل المثال اتلف���ت وزارة 

الداخلي���ة والنياب���ة العامة ي���وم األح���د  27 ذو القعدة 
1443ه����، بأمان���ة العاصم���ة 28 طن و55 كجم حش���يش 
خارج���ي، و41 كجم حش���يش محل���ي و66 كجم ونص 
هروي���ن و3 مايي���ن و55 الف حبة كبتاجون وخمس���ة 
كج���م ش���بو و5 آالف و239 امبل���وة مخ���درة، بحض���ور 
وزير الداخلية اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي ، 
ووزير اإلرشاد وشؤون الحج والعمرة االستاذ نجيب 

ناصر العجي.
وخال اإلتاف أكد وزي���ر الداخلية اللواء عبدالكريم 
أمي���ر الدي���ن الحوث���ي، ح���رص وزارة الداخلي���ة عل���ى 
مكافح���ة ه���ذه اآلف���ة الخطي���رة، الت���ي ته���دد مجتمعنا 

وأمننا واستقرارنا.
وأش���اد وزير الداخلي���ة بجهود األجه���زة األمنية وفي 
مقدمته���ا اإلدارة العامة لمكافح���ة المخدرات والنيابة 

الجزائية، في ضبط المخدرات والحشيش واتافها.
مؤك���دا أن عملي���ة االت���اف له���ذه الكمي���ة الكبيرة من 
المخدرات والحشيش في العاصمة صنعاء ومحافظة 
صنع���اء تعد صفعة قوية لتحال���ف العدوان ومرتزقته 
الذي يس���عون الى إدخال المخدرات والحش���يش إلى 
المناطق الحرة، واس���تهداف ش���بابنا حتى يكونوا لقمة 
س���هلة لتنفيذ المؤامرات والمخطط���ات الخبيثة بحق 

المجتمع والوطن.
وأك���د مدي���ر العاقات العام���ة واالعام األمن���ي العميد 
عبدالخال���ق العجري، أن تلك الكمي���ات التي تم إتافها 
ه���ي ج���زء م���ن الحرب عل���ى اليم���ن الذي تش���نه دول 
ف���ي وح���ل  اليم���ن  إغ���راق  به���دف  الع���دوان  تحال���ف 
المخ���درات والجريم���ة لكن بفض���ل هللا وجهود رجال 

األمن بائت كل محاوالتهم بالفشل.
وق���ال: “نحتف���ل ف���ي ه���ذا الي���وم بدح���ر مخطط���ات 
الع���دوان ممن أرادوا إغ���راق اليمن في وح���ل الرذيلة 
والق���ذارة، حي���ث ب���دأ الع���دوان الس���عودي األمريك���ي 
اإلماراتي ف���ي العام 2015 وكانت م���ن أولوياته إغراق 

اليمن في جرائم المخدرات”.
وأض���اف: “كم���ا يع���رف الجمي���ع ان الح���دود اليمني���ة 
البحري���ة والبري���ة والجوي���ة محاصرة، م���ن قبل دول 
التحال���ف، ويس���تغلون ذل���ك ف���ي إدخ���ال المخ���درات 

والحشيش إلى المناطق الحرة”.
وتاب���ع “نعم���ل عل���ى مكافح���ة ومتابع���ة ورص���د تجار 
المخ���درات والمهربي���ن الذي���ن يعمل���ون تح���ت رعاية 
دول التحال���ف من المرتزقة، وهم ممن باعوا أنفس���هم 

ووطنهم ليفسدوا أبناء هذا الشعب”.

مؤك���دا أن المكر السيء ال يحي���ق إال بأهله، حيث وأن 
م���ن أبن���اء تجار المخ���درات أصبح���وا الي���وم مدمنين 
وانخرط���وا ف���ي اعم���ال التهري���ب وتجارة الحش���يش 

والمخدرات.
وأوضح أن وزارة الداخلية وبالتعاون والتنس���يق بين 
جميع وحداتها وفي مقدمتها اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات تتحرك في نطاق واسع من اليمن للتصدي 

ومحاربة هذه التجارة المضرة بأمن هذا البلد.
مش���يرا إل���ى أن الع���دوان يح���اول يص���ور للمجتمع أن 
المناطق الحرة غارقة بالمخدرات والحش���يش، وذلك 
غي���ر صحي���ح، فالع���دوان يس���تميت من أج���ل إدخال 
تل���ك اآلفات الخطرة إل���ى مناطقنا الحرة ولكن بفضل 
هللا وجه���ود رج���ال الش���رطة المخلصين يت���م ضبطها 
ورصده���ا واتافه���ا كما ه���و حاصل اليوم، وت���م القاء 
القب���ض على العديد م���ن عصابات وتج���ار المخدرات 

وهم اليوم يقبعون خلف القضبان.
الفتا الى أن احراق هذه الكمية الكبيرة من الحشيش 
ف���ي  األمني���ة  األجه���زة  نج���اح  يؤك���د  والمخ���درات 
مكافحته���ا له���ذه اآلف���ة المدعومة والممول���ة من دول 
الع���دوان ولدينا اعترافات موثقة لمرتزقتهم من تجار 
المخ���درات انهم قاموا بتهريب المخ���درات بإيعاز من 

قوى العدوان.
من جانبه أش���اد رئي���س النيابة الجزائية بجهود رجال 
األم���ن واإلدارة العام���ة لمكافحة المخدرات في ضبط 

المخدرات وتأمين سامة المجتمع من مخاطرها.
تج���در اإلش���ارة إل���ى أن عملي���ة اإلت���اف تأن���ي أحياء 
للي���وم العالمي لمكافحة المخدرات…وتأتي في الوقت 
التي تشهد فيه المناطق المحتلة من قبل قوى العدوان 
نش���اطا غير مس���بوق ف���ي عمليات االتج���ار والتهريب 
للمخ���درات، نتيج���ة لانف���ات األمن���ي الت���ي تعاني منه 
واس���تغال قوى الشر هذه المناطق الستهداف شبابها 

بحيث يكونوا تابعين لها وتحت رحمته.
وف���ي نهاية هذا التقرير يتضح لنا حجم االس���تهداف 
م���ن قب���ل ق���وى الع���دوان اإلجرام���ي وف���ي المقاب���ل 
حج���م اس���تعداد الرجال األح���رار الذين يستش���عرون 
مس���ؤوليتهم ف���ي مواجه���ة صل���ف الع���دوان وجرائمه 
ومؤامرات���ه حت���ى يأتي النص���ر ويحقق الش���عب اليمني 
حريته واس���تقاله ويتخل���ص من الوصاي���ة األجنبية 

ومن الخونة والمأجورين.. وماذلك على هللا بعزيز..

ش������املة كوني������ة  ح������رب  مواج����������������������ه������ة  ف������ي  يس������تنفر  اليم������ن 
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قراءات في خطاب السيد

من )وعي( كلمة السيد القائد ألبـــــــــناء أمانـــة العاصمة صنعــــاء.. 
عبدالفتاح حيدرة 

ف���ي اطار لق���اءات الس���يد القائد بأبن���اء المحافظات 
، حرص���ا من���ه وم���ن ب���اب المس���ئولية للحدي���ث ع���ن 
األولوي���ات في ه���ذه المرحلة ، تحدث الس���يد القائد 
- علي���ه س���ام هللا ورضوانه - ألبن���اء محافظة أمانة 
العاصم���ة صنعاء ، ع���ن صنعاء وأصالته���ا التاريخية 
بالمب���ادئ الديني���ة و المواق���ف االيماني���ة و الحاضنة 
االجتماعي���ة والسياس���ية األول���ى ، لليم���ن كله���ا، التي 
واجهت العدوان، كما لم يحدث من قبل، لذلك كانت 
افظ���ع جرائ���م الع���دوان و االس���تهداف الش���امل م���ن 
نصيب صنعاء، بالقصف و األس���لحة المحرمة دوليا، 
والع���دو خصص مبالغ كبيرة م���ن المليارات بحمات 
عس���كرية الحت���ال صنع���اء وصاح���ب ذل���ك الحرب 
النفس���ية و االعامي���ة، وبقي���ت صنع���اء بعي���دة على 
الع���دو ألنه���ا محصنه با العتماد عل���ى هللا والثقة به، 
محصن���ة بالمؤمنين الواثقين بالله ومحصنه بالوعي 
العال���ي ألبنائها وقاطنيها و الوافدي���ن إليها ، وعندما 
يأس العدو من إس���قاط العاصمة اتجه العدو لتهجير 
ابن���اء العاصم���ة بإعانات القصف لش���وارع ومناطق 

معينه.. 
استهدف العدو  العاصمة صنعاء وخصص لها الجزء 
الكبير من المؤامرات األمنية ، وبفضل هللا ومعونته 
وتأيي���ده فش���لت الكثير م���ن مؤام���رات األعداء ضد 
العاصم���ة صنعاء، والي���وم يعمل األع���داء ايضا على 
التضييق على الناس في معيشتهم في اليمن عامة و  
العاصمة صنعاء خاصة ، من العمل على انعدام الغاز 
والبترول ومختلف السلع الغذائية، ويترافق مع ذلك 
الدعاية وبالتحريض إلثارة الفوضى بين الناس، حتى 
ال يوجه الغضب الش���عبي تج���اه من يقتلنا ويحاصرنا 
ويتآم���ر علين���ا، ولك���ن الع���دو فش���ل بالوعي الش���عبي 
اليمني و ألبناء العاصمة ، الذي يدركوا ان خلف هذه 
المعاناة هو العدو، وش���عبنا على قدر كبير من الوعي 
يعرف من هو عدوه ومن هو صديقه، وقد استهدف 
الع���دو اليمن بش���كل ع���ام وابن���اء العاصم���ة بالحرب 
الناعمة بش���كل خاص ، وكان يس���عى إلنشاء شبكات 
وخاي���ا للدع���ارة وللس���رقات و الجريم���ة المنظم���ة، 
باتجاهي���ن األمن���ي واألخاق���ي، وكذلك االس���تهداف 
االعام���ي، واس���تهدف الش���باب م���ن خ���ال مواق���ع 
التواصل االجتماعي، وتحرك األعداء بالجزء الكبير 
م���ن هذا االس���تهداف نحو العاصم���ة صنعاء، ولكنهم 
االيماني���ة  التربي���ة  و  االيمان���ي  بالوع���ي  انصدم���وا 
واالنتم���اء االيمان���ي، وعلى مس���توى الصبر ناتج عن 
ايم���ان امه تثق بالله وتعتم���د على هللا، تتحمل األلم 

وتحمل األمل.. 
إن الجانب االيماني هو األساس في تماسك وصمود 
ش���عبنا في كافة المستويات، فقد استخدام األعداء 
الح���رب االقتصادي���ة و المعيش���ية الت���ي تص���ل اليوم 
إل���ى كل من���زل وكل مطب���خ لتركيع ش���عبنا في قوت 
ولكنه���م صدم���وا  الضروري���ة،  عيش���ة واحتياجات���ه 
بثبات  صمود ش���عبنا، وهذا الصمود هو نتيجة لألثر 
االيمان���ي، بمعن���ى أن الش���عب اليمن���ي ال يخض���ع وال 
يستس���لم اال لله وحده ال شريك له، ولهذا فإن حرية 
الش���عب اليمن���ي ه���ي حري���ة إيماني���ة، حري���ة الوثوق 
واالعتم���اد عل���ى هللا، وحس���ابات ش���عبنا حس���ابات 
إيمانية ومنطلقاته إيمانية و تحركه إيماني، معتمدا 
وملتجئ���ا لله ولوعده الصادق، بنصر المؤمنين، بينما 
الع���دو وص���ل للعام الثام���ن وهو أكثر احباطا ويأس���ا 
وفش���ا وموقن���ا بهزيمته ، والس���بب هو ثقتن���ا بالله، 

ولقد عبر وتجاوز شعبنا اكبر واخطر المراحل بحول 
هللا وقوت���ه وقدرت���ه ، وطالم���ا بق���ي ش���عبنا مت���وكا 
عل���ى هللا واس���تجابته لل���ه وطاعة لله ، ف���إن هللا مع 
الصابري���ن، له���ذا األع���داء يمتلئ���ون حق���دا وغيض���ا، 
وعليهم ان يقنعوا و يكفوا عن عدوانهم العبث ، ألن 

شعبنا ليس لقمة سائغه.. 
إن األعداء يدركون جوانب صمود ش���عبنا المرتبطة 
ولذل���ك   ، هللا  معون���ة  وطل���ب  هللا  عل���ى  بتوكل���ه 
يس���تهدفون العنص���ر المعن���وي واالنتم���اء االيمان���ي 
وتش���تيت الوع���ي والبصي���رة، واطاق���ات الدعايات 
الوهمية لتشتيت الذهنية الشعبية، لذلك و في طبيعة 
مسيرة حياتنا وطبيعة الظروف ، البد أن نكون على 
درج���ة عالية م���ن الوعي والبصي���رة والوضوح تجاه 
مؤامرات األعداء ومحاوالت تزييف الحقائق، ونشر 
الرذيلة، ومحاولة ابعادن���ا عن انتمائنا االيماني، حتى 
نقب���ل بدنس االع���داء بكل فس���اده وكل منك���ره ، ان 
س���يطرة الع���دو على بلدنا يعني ان يحول���وا بلدنا إلى 
بيئ���ة مفتوحة وس���احة للش���يطان وطواغيته ، لذلك 
ال يوج���د أولوية غير أولوية التص���دي لهذا العدوان، 
و الس���بيل الصحي���ح لمواجه���ة االش���كاالت داخلن���ا 
ه���و ف���ي اط���ار التواصي بالح���ق وليس على حس���اب 
القضاي���ا المصيري���ة، وعلين���ا أن نتحلى بالمس���ئولية 
ونح���دد مس���ئولياتنا بالحكم���ة والرش���د، ونعمل على 
معالجة االش���كاالت و المظالم وبش���كل عملي، ولكن 
تبقى أولوياتنا الكبرى هي مواجهة شر وفساد وضر 
وخس���ارة وفحش���اء العدوان، ولهذا يج���ب أن نكون 
ف���ي تعبئة مس���تمرة، ويقض���ه وجهوزية واس���تعداد 
دائم ف���ي كافة المس���تويات، ألن الش���يطان وأعوانه 
وحزب���ه يش���نوا علين���ا الح���رب ف���ي كاف���ة المجاالت، 
والجه���اد يجعلنا مجتمع حاض���ر ومنتبه دائما يعرف 

انه يتعرض لمؤامرات، ويعرف كيف يواجهه.. 
علينا أن نحول كل التحديات إلى فرص، والقرآن كله 
تعبئ���ة لجعلنا ام���ة حاضرة وصام���دة وثابته، وعلينا 
أن نتص���دى للح���رب الناعمة التي تس���تهدف األخاق 
والقيم، وعلينا أن نحرص على التحش���يد و التجنيد 
واالس���تعداد والنفير ، ونحافظ على الروح المعنوية 
لمواجه���ة الع���دو، واالهتم���ام بالتكاف���ل االجتماع���ي 
واإلحس���ان، وهذا جزء اس���اسي من تماس���ك ش���عبنا، 
بين مختلف الجهات، واالستمرار في التعاون األمني، 
والتعاون االجتماعي لمنع إطاق االعيرة النارية في 
المناس���بات ، والتعاون في حل القضايا االجتماعية، 

ومكافح���ة الجريم���ة المنظم���ة، والعناي���ة المهم���ة مع 
الجان���ب الرس���مي ف���ي التخطي���ط العمران���ي للمدن ، 
وتفعيل النش���اط ف���ي الجانب االقتص���ادي االنتاجي 
بالتع���اون م���ع الجه���ات الرس���مية والقط���اع الخ���اص 
والمجتمع، وش���عبنا  الذي صنع صواريخ بالس���تية ال 
تس���تطيع التقنية االمريكية اكتش���فها، وال يس���تطيع 
أن ينتج بسكويت او صلصلة، وهناك مسئولية كبرى 
على الجانب الرس���مي ان تكون عاقتها مع المواطن 
عاق���ة طيبة ب���دون عراقي���ل، وتقديم التس���هيات، 
و الب���د من وجود الش���ركات التس���اهمية على يد من 
ه���م موثوقين وعناي���ة وانتباه من الجانب الرس���مي 
واالمن���ي لحماية حق���وق الناس ، ألن���ه يتوجب علينا 
أن نتحول إلى شعب منتج، بالعمل المنظم والتحرك 

الجاد.. 
م���ن الجوان���ب المهمة الت���ي يجب االلتف���ات اليها في 
العاصم���ة صنع���اء ه���و جان���ب االهتم���ام بالنظاف���ة، 
ألن النظاف���ة ثقاف���ة ووع���ي والتزام، تب���دأ من داخل 
المن���زل، الوعي بالنظافة هو ال���ذي جعل النظافة من 
االيم���ان، وعلين���ا أن نتفوق حضاريا ونلت���زم إيمانيا، 
فه���ذا مه���م حتى صحي���ا ، واهتمام الجهات الرس���مية 
المركزي���ة او المحلية ه���و االهتمام بالمواطن ، وهذه 
هي مس���ئولية كل المس���ئولين ام���ام هللا بجد وأمانه 
بم���ا ف���ي ايديه���م م���ن إمكاني���ات و صاحي���ات، وان 
تكون عاقة المس���ئول بالمواطن عاق���ة فيها تقوى 
هللا والقرب من هللا ، موقع المس���ئولية موقع خدمه 
للمجتم���ع وليس لاس���تغال والظل���م، ويجب العمل 
بامان���ة وصدق ووفاء، والمس���ئولية يجب أن تضبط 
بمدونات س���لوكيه وجانب رقابي يساعد على تقوى 
هللا وتفعي���ل مب���دأ الث���واب والعق���اب والتفريق بين 

المحسن والمسيء لمعرفة الصالح من الخائن..

صنعاُء هزمت تحالَف العدوان: 
مكاسُب الصمود في خطاب القائد

في لقائه بُوجه���اِء وأبناِء العاصمة صنعاء، أّك�د قائُد 
الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، على أن 
هزيمَة تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
بات���ت العنواَن الرئيسي للمرحل���ة، وأن صموَد صنعاء 
وتغلَُّبَه���ا عل���ى الحم���ات المتنوع���ة الت���ي اس���تهدفها 
ُد  كمحافظٍة رئيسية وعاصمة جامعة لليمنيين، يجسِّ
ُك����لَّ مامح االنتصار اليمن���ي الكبير والحتمي، والذي 

يح���اول العدّو يائس���ًا االلتفاف علي���ه من خال إثارة 
الفتن وزعزعة الجبهة الداخلية.

القائ���د أوض���ح أن العاصمَة صنعاء كان���ت منذ بداية 
العدوان الهدَف األبرَز واألوَل للعدو، َحيُث استهدفها 
بش���كل مكّث�ف وبمختلِف أنواع الصواريخ والقنابل، 
���ا، وارتكب فيها أبش���َع  بم���ا ف���ي ذل���ك المحرم���ة دوليًّ
المج���ازر، كم���ا ق���ام بتجهي���ز ع���دة حمات عس���كرية 
كبيرة الحتالها وأنفق على ذلك مليارات الدوالرات.
وإل���ى جانب ذلك، ذّك���ر قائُد الثورة بأن ج���زًءا كبيًرا 
م���ن مخّطط���ات الع���دّو ومؤامرات���ه األمني���ة كان���ت 
تس���تهدف العاصم���ة صنع���اء إلث���ارة الفوض���ى فيه���ا 
بالجرائم والتفجيرات وتحريض الش���ارع، كما حدث 
ف���ي فتنة ديس���مبر التي كان يراد له���ا أن تحّقق للعدو 
نصرًا َكبيرًا واس���تراتيجيًا يغير موازين المعركة لوال 
حكم���ة ويقظة القي���ادة الوطني���ة واألجه���زة األمنية 

والشعب.
وأوضح الس���يد القائد أن ُك�ّل تلك الحمات ترافقت 
َأْي�ض���ًا مع هجم���ات إعامية ودعائي���ة كبيرة حظيت 
بغط���اء دولي لخلخلة الصف الوطن���ي وتضليل الرأي 
العام، بالتوازي مع حرٍب ناعمٍة شرسة على المستوى 
نت إنش���اَء ش���بكات لجرائم  الفكري واألخاقي، تضمَّ
الدعارة والسرقة وإرباك األجهزة األمنية والتضييق 

على المواطنين.
وأَش���اَر إلى أن الدعايات الت���ي كان يطلقها العدّو قبل 
عملي���ات القصف التي كان يش���نها على صنعاء خال 
األش���هر األخيرة التي س���بقت الُهدن���ة، كانت تأتي في 
س���ياق محاولة تهجير األهالي من العاصمة وزعزعة 

استقرارها كمدينة آمنة تستقبل ُك�ّل اليمنيين.
وم���ن واق���ع هذه األهمّية االس���تراتيجية الت���ي تمثلها 
صنع���اء، َف����إنَّ فش���ل ُك����ّل جه���ود الع���دّو وحمات���ه 
واالس���تخباراتية  األمني���ة  ومؤامرات���ه  العس���كرية 
وهجمات���ه الناعمة عل���ى امتداد الس���نوات الماضية، 
���ا واضًحا عل���ى هزيمة تحالف  يمث���ل ش���اهدًا تاريخيًّ
الع���دوان ف���ي اليمن، وحتمية انتصار الش���عب اليمني 

في هذه المواجهة المصيرية.
قائد الثورة س���لط الضوء على ه���ذه النقطة كعنوان 
رئيسي للمعركة اليوم، َحيُث أّك�د أن “كل ما يستطيع 
األع���داء فعل���ه الحت���ال صنع���اء ق���د فعل���وه، لكنهم 
وصل���وا إلى القناعة التي يترجمها الزامل الش���عبي بأن 

)صنعاء بعيدة.. الرياض أقرب(”.
َوَأَض�اَف القائد أن العدّو أصبح “يقر في قرارة نفسه 
بهزيمت���ه” وأنه “وصل العام الثامن وقد ش���بع يأس���ًا 
بع���د أن كان ق���د راه���ن عل���ى تحقي���ق أهدافه خال 

أسابيع”.
ووفقًا لهذه النتيجة الثابتة، يقدم قائُد الثورة قراءًة 
دقيقًة لس���لوك تحالف العدوان في المرحلة الحالية، 
َحي���ُث يوضح أن الع���دّو ال زال يحاول تعويض هذه 
الهزيم���ة بعدة أس���اليَب أبرُزها محاولُة خلق س���خط 
ش���عبي ضد الس���لطة الوطنية وقوات الجيش واألمن 
واللج���ان الش���عبّية، م���ن خ���ال حم���ات التحري���ض 

والتضليل التي تحمل عناوين خداعة.
وإذ يش���يُر القائُد إلى أن “معظ���َم حمات التحريض 
كان���ت تس���تهدف صنع���اء” ف���ي الس���ابق، َف����إنَّ ذل���ك 
ينس���حب َأْي�ضًا على المرحلة الراهن���ة؛ أَلنَّها ما زالت 

الشاهد األبرز على فشل تحالف العدوان وهزيمته.
وفي هذا السياق، يؤّك�ُد قائُد الثورة على أن استمراَر 
الع���دوان والحص���ار ه���و أكبر عن���وان ل�”الفس���اد” في 
ه���ذه المرحلة، وأن أولوي���ة مواجهته يجب أن تبقى 
ثابت���ة لدى الجميع، وأن يكون هناك تعبئة ُمس���تمّرة، 
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قراءات في خطاب السيد

من )وعي( كلمة السيد القائد ألبـــــــــناء أمانـــة العاصمة صنعــــاء.. 
ُخُصوصًا في ظل الحرب االقتصادية المتواصلة التي 

تهدف لتركيع الشعب اليمني.
ه���ذه التنبيه���اُت تأت���ي َأْي�ض���ًا في ظل حقيق���ة ثابتة 
ج���ّدد قائُد الث���ورة التأكيَد عليها، وه���ي أن “األعداء 
ُمس���تمّرون ف���ي توّج�هاته���م العدواني���ة، وحماته���م 
وتجهيزاته���م واضح���ة”، وه���و م���ا يعن���ي أن الُهدن���ة 
ليس���ت حت���ى اآلن س���وى غط���اء يس���تخدمه الع���دّو 
لترتي���ب أوراقه ولملمة صفوفه، للتوّج�ه نحو المزيد 

من التصعيد واالستهداف.
ووّج���ه قائ���ُد الثورة رس���الًة مباش���رًة لق���وى العدوان 
ف���ي هذا الش���أن ب���أن عليها “أن ت���درَك بأن���ه ال فائدة 
م���ن اس���تمرار عدوانه���ا وأنها ل���ن تصل إل���ى تحقيق 

أهدافها”.
وكان قائُد الثورة قد أّك�د في لقاءاٍت سابقٍة على أن 
تحالف العدوان ُمس���تمرٌّ في نشاطاته العدائية ويعد 
الع���دة للتصعيد، وأَش���اَر إل���ى أن الُهدن���َة ذات طبيعة 
ِّ���ي متطلب���ات الس���ام الحقيق���ي الذي  مؤقت���ة، وال تلب

يضمُن إنهاَء العدوان والحصار واالحتال.
ويأتي لقاُء قائد الثورة بوجهاِء وأبناء صنعاء ضمن 
سلسلٍة لقاءات شملت عدَة محافظات، وكان العنوان 
األب���رز فيها هو الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية 
ومواصل���ة العم���ل على مواجه���ة الع���دوان والحصار 
وح���ل اإلش���كاالت، لقط���ِع الطري���ِق أمام الع���دّو الذي 
يح���اول أن يس���تغل الُهدن���ة كُفرص���ٍة الخت���راق حالة 
المقاومة التي يعيش���ها أحرار البل���د؛ ِمن أجِل تحقيق 

ما عجز عن تحقيقه خال السنوات الماضية.

خطاب مجيد للسيد عبدالملك 
الحوثي يصنع تاريخ محافظة الحديدة

عل���ى الرغ���م م���ن وطأة م���ا مر ب���ه اليمن بش���كل عام 
ومحافظ���ة الحدي���دة بش���كل خ���اص، من ظل���م كبير 
ومعاناة شديدة منذ أن أعلنت دول التحالف الحرب 
والحص���ار عليه في 26 م���ارس 2015، أكد قائد الثورة 
اليمني���ة الس���يد عبدالمل���ك ب���در الدي���ن الحوث���ي أن 
اليم���ن الي���وم يمنًا مختلف���ًا عن الماضي، وأن الش���عب 
اليمني ش���عب مؤمن وصامد وحر وشامخ األمر الذي 
ص���دم خصومه وأبهر العالم أجم���ع بصبره وصموده، 
وتضحيات���ه، م���ا أمك���ن العال���م أن يتغن���ى بصم���وده 

وصبره والنظر إليه بكل فخر واعتزاز.
ج���اء ذلك خ���ال كلم���ة تاريخي���ة ألقاها أثن���اء لقائه 

بأبناء ووجهاء وأعيان محافظة الحديدة.
تاريخ أسود

أك���د قائ���د الثورة الس���يد عبدالمل���ك الحوث���ي، اليوم 
الجمعة، أن التحالف س���طر أس���وأ صفح���ات التاريخ 

في محافظة الحديدة.
وقال الس���يد عبدالملك الحوثي: “التاريخ يس���طر ما 
مارس���ه العدو بح���ق أبناء هذه المحافظة في أس���ود 
صفحاته، جراء ما ارتكبه من أس���وأ الجرائم والقتل 
الجماعي والتدمير الممنهج في أس���واقهم ومنازلهم 

ومستشفياتهم ومساجدهم وطرقاتهم”.
وأش���ار، إل���ى أن ممارس���ات التحال���ف ف���ي الحدي���دة 
خلف���ت معاناة كبيرة إثر اس���تهداف مين���اء الحديدة 

والعاملين في مجال الصيد.
عنوان كبير للمظلومية

كم���ا أك���د الس���يد عبدالمل���ك الحوث���ي، أن محافظ���ة 
الحديدة بأبنائها األعزاء مثلت عنوان كبير لمظلومية 
الشعب اليمني، قائاً” “هذه المحافظة العزيزة بأهلها 
األع���زاء والش���رفاء والكرماء عنوان كبي���ر في بلدنا 
كاف���ة، عن���وان للمظلومية نتيجة م���ا تعرضت له من 

ع���دوان غاش���م وظالم على بلدنا بش���كل ع���ام وعلى 
هذه المحافظة بش���كل خ���اص، وما نتج عن ذلك من 

مآسي. “.
وكش���ف، عن الظلم الذي مارس���ه التحالف ضد أبناء 
الش���عب اليمن���ي قائا: “تحالف الع���دوان في معركته 
ضدن���ا، ه���و ظالم، ألنه ش���ن ه���ذه الح���رب دون وجه 
ح���ق، وظال���م ألنه م���ن أول يوم م���ن عدوانه يمارس 
أبش���ع أن���واع الظل���م وأكب���ر الجرائ���م ف���ي ح���ق أبناء 

الحديدة وسائر المحافظات.
وأش���ار الس���يد عبدالمل���ك الحوثي، إل���ى أن التحالف 
تعم���د اس���تهداف األس���واق ف���ي محافظ���ة الحديدة 
بش���كل عش���وائي وإجرامي لقتل الناس بش���كل عام 
.. كم���ا اس���تهدف المس���اكن أيض���ًا بش���كل عش���وائي، 
موضح���ًا أن التحال���ف ال يبالي أن يقتل من يقتل من 

أطفال ونساء وكبار وصغار في منازلهم.

صمود صادم
وأش���اد، بصب���ر وصمود وتضحي���ات أبن���اء محافظة 
الحدي���دة، ام���ام شراس���ة القص���ف ال���ذي تعرضت له 

المحافظة من البر والجو والبحر.
وقال الس���يد عبدالملك الحوث���ي: ” أمام جرائم ذلك 
الع���دوان الوحش���ي واإلجرام���ي، وتل���ك الممارس���ات 
الظالم���ة تح���رك أبن���اء ه���ذا البل���د، كم���ا تح���رك أبناء 
م���ا  ب���كل  واألح���رار  واألع���زاء  الش���رفاء  الحدي���دة 

يستطيعون للثبات ضد هذا العدوان.
ولف���ت، إل���ى أن تحال���ف الع���دوان ُصدم أم���ام صمود 
أبن���اء ه���ذه المحافظ���ة إذ كان الع���دو يع���ّول عل���ى 
تغرير وخداع أبناء هذه المحافظة وبالتالي س���يجد 
بيئ���ة حاضنة ل���ه، لكنه ُصدم بمس���توى صبرهم، رغم 
معاناته���م حت���ى عل���ى مس���توى الخب���ز ، وتجلى قول 
رس���ول هللا صل���وات هللا علي���ه وعل���ى آل���ه “اإليمان 
يم���ان” في هذا العصر وهذه المرحل���ة، بهذا الصمود 

تجاه هذا العدوان.
وأك���د الس���يد عبدالمل���ك، أن العال���م ُصدم���وا أيض���ًا 
أمام صم���ود أبناء محافظة الحدي���دة، قائاً: “العالم 
ش���اهد صبر أبناء محافظة الحدي���دة، الذي هو صبر 
المؤمني���ن األوفياء الش���امخين األح���رار واألوفياء، 
وكل العال���م ع���رف بصموده���م، حت���ى الع���دو اندهش 
أم���ام هذا الصم���ود والثب���ات األس���طوري ألبناء هذه 
المحافظة ومن وقف إلى جانبهم ومن نزل بجانبهم 

إلى هذا الميدان من أبناء هذا البلد”.
وأض���اف:  “الصبر والصم���ود والثبات والوعي العالي 
أصبح���ت عناوي���ن ب���ارزة حاض���رة وقي���م متأصل���ة 

متجذرة ألبناء هذه المحافظة األوفياء واألعزاء”.

رهان خاسر
وأشار السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته، 
إلى أن السعودية واإلمارات شنت الحرب على اليمن 
بتوجيه���ات أمريكي���ة وصهيوني���ة بدافع اس���تعماري 
قائ���اً” تحالف العدوان يش���ن عدوانه بهدف احتال 
البل���د والس���يطرة علي���ه ودون وج���ه ح���ق وبش���كل 
إجرام���ي ووحشي وطغي���ان واضح، ليس له أي صلة 
باإلس���ام ومبادئ���ه وقيمه، إنما هو تجس���يد حقيقي 
للتوجه���ات األمريكية والصهيوني���ة، ومس إجرامي 
شيطاني نتيجة للوالء اإلماراتي والسعودي ألمريكا 
وكي���ان االحت���ال الصهيون���ي، مم���ا جعل م���ن أولئك 

المجرمين طغاة”.
وبش���أن انكس���ار غ���رور الره���ان الس���عودي اإلماراتي 
عل���ى الوالي���ات المتحدة والكي���ان الصهيوني قال: ” 
البعض قد يش���عرون بالغرور نتيجة العتمادهم على 

ق���وى كاف���رة ومس���تكبرة مثل ما هو حال الس���عودي 
واإلمارات���ي عندما انطلقوا ف���ي عدوانهم على اليمن 
بغرور ألنهم يس���تندون ألمريكا و الكيان الصهيوني، 
ألنهم كانوا يعتقدون أن تحالفهم مع أمريكا والكيان 
الصهيوني إنهم سيحققون الكثير، لكن تجلى فشلهم 

وخاب أملهم وسقط كل رهانهم”.
وأض���اف الس���يد عبدالمل���ك، “نحن ف���ي مواجهة كل 
التحديات وكل الصعوبات والمخاطر واألعداء نعتمد 
م���ن مطلق انتمائن���ا اإليماني عل���ى هللا، وهذا مصدر 
ق���وة ال مثيل له أبدًا، لذلك نواجه في كل التحديات 
في الحاضر والمستقبل وأمام كل الصعوبات نواجه 
م���ن منطل���ق  كل األع���داء والمخاط���ر والصعوب���ات 

إيماننا بالله بالتوكل بالله واالستعانة به”.
وأكد، أن مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، 
كس���رت غرور األع���داء وحلفاء القوى االس���تعمارية 
البطولي���ة  الماح���م  أه���م  م���ن  واح���دة  ومثل���ت 
واالنتص���ار  والصم���ود  الصب���ر  م���ن  واألس���طورية 
والتفاني التي سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته، 

كمثال عظيم لرعاية هللا سبحانه وتعالى”.

معركة الوعي
وش���دد الس���يد عبد الملك، على أهمية تعاون الجميع 
م���ن علماء ومثقفي���ن واجتماعيون في نش���ر الوعي 
والتعليم في أوس���اط المجتمع قائاً” “ال بد من نشر 
الوع���ي والتثقي���ف والنش���اط التعليم���ي والتوعوي.. 

وهذا يحتاج التعاون من الجميع”.
وقال الس���يد عب���د الملك، “إن جزء كبي���ر من معركة 
الع���دو ه���ي معرك���ة دعاي���ة وتثبيط وتخذي���ل وزرع 
لليأس وحالة من تحطيم المعنويات.. وهذه المعركة 

ال بد أن نخوضها بجدارة”.
وطال���ب، الجه���ات الرس���مية المركزي���ة والفرعية أن 
تق���وم بدوره���ا الفاعل ف���ي المتابعة والدع���م للعناية 

بالدورات الصيفية”.
وأض���اف: “نأم���ل أيض���ًا م���ن المجتمع وف���ي المقدمة 
ال���دورات  م���ن  لاس���تفادة  بأبنائه���م  الدف���ع  اآلب���اء 

الصيفية”.
وأك���د، أن تكام���ل الجهود م���ن الجميع ف���ي الدورات 

الصيفية سيعطي األثر والنتيجة الطيبة.
ولف���ت، إلى أن اآلباء بحاجة إل���ى الدورات الصيفية 
ألن التحديات التي يعيشها الجيل الناشئ تحتاج إلى 

العلم والوعي والبصيرة.
ودع���ا الس���يد عبدالملك الحوث���ي، الجهات اإلعامية 
إلى مساندة النشاط التعليمي في الدورات الصيفية.

ثورة زراعية وثروة حيوانية
ووج���ه قائ���د الث���ورة اليمني���ة الوجاه���ات والتج���ار 
والمزارعي���ن التوج���ه نح���و االهتمام بزراع���ة وتربية 
المواش���ي بمختلف أنواعها قائاً: “البد أيضًا أن نهتم 
بالزراع���ة .. الجانب الزراعي ال ب���د فيه من جمعيات 
تعاوني���ة زراعية، وتك���ون جمعيات منظم���ة يتوالها 

أمناء صادقون موثوقون إلنعاش المجتمع”.
أه���م  م���ن  الحدي���دة  “محافظ���ة  أن  إل���ى  وأش���ار، 
المحافظات المهيئة للزراعة واإلنتاج الزراعي، لتوفر 
األرض الخصبة والمي���اه الجوفية، مبينًا أن  الزراعة 
في المحافظة تحتاج إلى ترشيد وعمل منظم وإلى 
تعاون، لكون الجهد الش���خصي يبقى محدودًا وتبقى 

نتيجته أيضًا محدودة”.
ودع���ا ، المزارعي���ن االعتم���اد عل���ى الط���رق الحديثة 
ف���ي ال���ري الحدي���ث واإلنت���اج الزراعي ب���كل أنواعه 

وبحسب موسمها وبما يلبي الحاجة المعيشية للناس 
كغذاء ورزق.

أيض���ًا  وه���ي  للمجتم���ع  غ���ذاء  “الزراع���ة  وأض���اف، 
تج���اري  نش���اط  عليه���ا  يبن���ى  بضاع���ة  ه���ي  تج���ارة، 
واس���ع، تحرك الس���وق، تحرك اليد العامل���ة، تحد من 
البطال���ة ومش���كلة.. لذل���ك يجب أن يح���رص الجميع 
م���ن الوجاه���ات وغيره���م أن يتوجهوا إل���ى الجانب 

الزراعي المنظم وبشكل كبير.
وفيما يخص الثروة الحيوانية قال السيد عبدالملك 
ف���ي كلمته:”إلى جانب االهتمام بالزراعة هناك أيضًا 
الث���روة الحيواني���ة، المواش���ي األبقار األغن���ام الماعز، 
منوهًا إلى وجود ثروة كبيرة في محافظة الحديدة 
موضح���ًا، أن الثروة الحيوانية ه���ي ثروة مهمة جدًا 
إال أنه���ا تحتاج إلى مزيد من االهتم���ام، وأن يترافق 
معها اهتمام بيطري للحفاظ على هذه الثروة، وأيضًا 

العناية بإنتاج األعاف.
ودع���ا، التج���ار للعم���ل ف���ي مج���ال إنت���اج األع���اف ، 

واالهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية.
و إل���ى جان���ب االهتم���ام باألم���ور الزراعي���ة واألم���ور 
المعيش���ية أك���د الس���يد القائد على وج���وب أن يكون 
هن���اك تكاف���ل االجتماعي، أيضًا مع موض���وع الزكاة، 
والذي سيكون عمله أفضل خال الفترة القادمة من 
الهيئ���ة العامة للزكاة حتى تس���تطيع أن تواكب عملية 

الصرف.
األمن والخدمات

أم���ا فيم���ا يتعلق بالجان���ب األمني فقد أوضح الس���يد 
عبدالملك، أن أبن���اء محافظة الحديدة هم في خير، 
والس���تمرار الخي���ر ال ب���د م���ن اس���تمرار حال���ة األمن، 
ويج���ب أن يتق���وى ه���ذا الجانب، والح���رص على أن 

يستتب األمن واالستقرار.
وعلى المس���توى العس���كري أش���ار الس���يد القائد، إلى 
ان المحافظ���ة حالها كحال بقية البلد مس���تهدفة من 
جانب األعداء.. قد وفقنا هللا فيما مضى وأعان عونًا 
عظيم���ًا وم���ّن بانتص���ارات عظيمة.. في ه���ذه الحالة 
بالتحش���يد والتأهي���ل والتجني���د  نحت���اج االهتم���ام 
للتصدي ألي اعتداءات في المرحلة القادمة، ويجب 
أن تك���ون هن���اك ق���وة ضارب���ة للتصدي ألع���داء هذه 

المحافظة حتى يشبع العدو باليأس واإلحباط.
كما أش���ار الس���يد القائد إلى أن م���ن الجوانب المهمة 
ج���دًا، ه���و االهتم���ام بالجان���ب الخدم���ي.. فالجان���ب 
الرس���مي علي���ه أن يب���ذل كل الجهد.. وم���ن الواضح 
أن هن���اك مش���كلة في مج���ال الكهرباء.. وق���د حثينا 
الرئاس���ة عل���ى توفي���ر الكهرب���اء واس���تعد الرئي���س 
المش���اط أن ين���زل المول���دات الت���ي تتبع دار الرئاس���ة 
به���ذه  االهتم���ام  ،وسيس���تمر  الحدي���دة  لمحافظ���ة 
المحافظة ومختلف مديرياتها فيما يتعلق بالكهرباء 

حتى تحل هذه المشكلة إن شاء هللا تعالى.
وف���ي نهاي���ة كلمت���ه أثن���اء لقائ���ه بأبن���اء محافظ���ة 
الحدي���دة أكد الس���يد القائ���د ان هناك مش���كلة كبيرة 
يعان���ي منه���ا أبناء المحافظة، وهي مش���كلة األلغام.. 
وقد تحدثنا مع المعنيين أن يولوا جهودًا كبيرة لنزع 
األلغ���ام ومخلفاته���ا ، وأن يكون لمحافظ���ة الحديدة 

أولوية على كل المحافظات
وخت���م كلمت���ه بالق���ول : “كل ه���ذه ه���ي هم���وم لك���م 
وهم���وم لن���ا، نستش���عر ظروفك���م، ونتأل���م آلالمكم.. 
ومم���ا يس���عدنا أن فريق العم���ل في ه���ذه المحافظة 
أخوه ومتفاهمون فيما بينهم وهم قريبون من أبناء 
المجتم���ع.. ونحثهم عل���ى أهمية أن يكون���وا قريبين 
من أبن���اء هذا المجتمع الصب���ور والطيب الذي نحبه 

ونعزه”.
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أج����واء الح����رب تع����ود ال����ى بداياته����ا ف����ي اليم����ن 
ف����ي خطاب للس����يد القائد عب����د الملك ب����در الدين 
الحوث����ي ، إع����ادة س����رد للمش����هدية من����ذ الدقائ����ق 
األولى للغارة األولى للعدوان السعودي األمريكي 
على اليمن ، والجريم����ة األولى لطائرات التحالف 
ف����ي بني حوات صنعاء ، قدمها الس����يد عبد الملك 
ب����در الدي����ن الحوثي ف����ي خطاب اقل م����ا يوصف 
بان����ه تاريخ����ي وتوثيقي يلخص صم����ود العاصمة 
اليمني����ة صنع����اء ف����ي مواجهة الع����دوان ويعكس 
اجماال المش����هد اليمني الصاب����ر والصامد في وجه 
الع����دوان بوص����ف صنع����اء مرك����ز الثقل الس����ياسي 

لليمن والحاضنة األكبر لكل الطيف اليماني  .
خط����اب  الس����يد القائ����د عب����د المل����ك ب����در الدي����ن 
الحوثي امام قيادة العاصمة صنعاء وشخصيات 
حكومي����ة وعلمائية واجتماعي����ة ونيابية االربعاء 
، أت����ى تذكي����را اليمنيين ب����ان الهدنة التي يعيش����ها 
المي����دان اليمني هي مؤقت����ه ، وان حديث الطرف 
االخ����ر ع����ن الس����ام مجرد نص����ب لش����راك الخداع 
حيث المعطي����ات الميدانية والعملي����ة دليه تقول 
بعك����س ماينط����ق ب����ه الس����نة االمريكيي����ن وتل����ك 
عامة المنافقين ، االس����تعداد في معسكر تحالف 

وس����اق الع����دوان يج����ري على  ق����دم 
يب����دوا  نه����ا لمعرك����ة  ا

ن  س����تكو
صل����ة  فا

ل����ن  و
ن  تكو

له����ا 

خطوط .
وف����ي مقاب����ل  ذل����ك يحذر الس����يد عب����د الملك من 
التراخ����ي ل����دى الط����رف الوطني في ظ����ل الهدنة ، 
خاص����ة والمؤش����رات القادم����ة م����ن الط����رف االخر 
س����لبية حيث ال التزام بالش����ق االنساني للهدنة او 
بش����قها العس����كري كما تح����دده الهدن����ة ، وفي ظل 
تحش����يد وتجندي ال يتوقف وتدفق لألسلحة من 
قب����ل التحالف وق����وات اجنبية ما فتأت تصل الى 

عدن والمكا والمهرة والجزر اليمنية .
استعرض السيد عبد الملك ما تعرضت له صنعاء 
منذ بداي����ة العدوان من غ����ارات مكثفه وهجمات 
صاروخي����ة  ل����م توف����ر فيه����ا االس����لحة المحرمة ، 
وكيف صمدت العاصمة امام الحمات العسكرية 
المرتزق����ة  جحاف����ل  وصل����ت  حي����ث  الحتاله����ا 
والتحال����ف عل����ى بع����د 40 كيلو مترا م����ن العاصمة 
صنع����اء ، كي����ف ج����رت مح����اوالت اس����قاطها م����ن 
الداخ����ل ف����ي ديس����مبر 2017م ، وكيف اس����تهدفت 
بالعمل االمني واالس����تخباراتي عبر خايا القاعدة 
وداع����ش التي ظهرت على تنس����ق كام����ل وارتباط 
وثي����ق بالس����عودية واالس����تخبارات االمريكي����ة ، 
وجميع تل����ك االعمال العس����كرية كانت مصحوبة 
بحم����ات اعامي����ة وح����رب اقتصادي����ة ونفس����ية 

ودعائية .
والى جانب كل تلك االس����اليب ل����م يوفر العدوان 
اس����اليب التهجي����ر لس����كان العاصم����ة صنع����اء عبر 
الته����دد بمس����ح احي����اء بكامله����ا ، والتضييق على 
اليمنيين في معيش����تهم برفع االسعار او احتجاز 
س����فن الوق����ود ف����ي البحر ومقط����ورات الغ����از في 

مناطق المرتزقة .
تح����دث الس����يد عب����د الملك ع����ن كل تل����ك المعاناة 
الع����دوان  عم����ر  م����ن  انصرم����ت  س����نوات  وس����بع 
والحص����ار بطعم االنتص����ار لدى القائد والش����عب ، 
حيث تجاوزت صنعاء بصمود وصبر وتكافل كل 
تل����ك المؤام����رات ، ودليل انتصاره����ا انها اضحت 
اكب����ر حاض����ن س����كاني وحاج����ز ص����د متق����دم لكل 
ابناء الش����عب اليمني رغم ع����ودة الغارات لألحياء 
الس����كنية مؤخرا قبيل الهدن����ة والتهديد بهجمات 
جوية اوس����ع واس����تمرار التهديدات بكل اش����كالها 

من قبل تحالف العدوان وماكينته االعامية .
مش����رف  بتاري����خ  اليمن����ي   الش����عب  الس����يد  ذك����ر 
الغ����زاة  لهجم����ات  التص����دي  ف����ي  لعاصمته����م 
والطامعي����ن ، مؤكدا بانها وفي مواجهة 
ع����دوان العص����ر حاض����رة بذات 
الموق����ف ولك����ن بزخ����م 
وأعظ����م  اق����وى 
وأصل����ب مم����ا 
كان����ت علي����ه 
م����ر  عل����ى 

التاريخ .
واشار الى 
ء  صنع����ا
صفها  بو

تعب����ر 
ع����ن 

لة  اصا

اليمن وعنوان هويته االيمانية ، ولس����كانها الذين 
يتجاوز تعدادهم الي����وم ال 4 مايين بان صنعاء 
غدت أنموذجًا للتعاي����ش بين ابناء البلد بمختلف 
مكوناته����م ووج����وب الحف����اظ على ه����ذا النموذج 
الخ����اق ال����ذي يس����عى الع����دوان لهدم����ة كه����دف 

اساسي لعدوانه على اليمن .
ووج����وب العم����ل عل����ى التص����دي ألش����كال الحرب 
الناعم����ة فكري����ا واخاقيا والتي ال يك����ف التحالف 
المع����ادي ع����ن اس����تعمالها لتدمي����ر نم����وذج صنعاء 

وهد جدار صمودها من الداخل .
الس����يد عب����د الملك اكد بان االع����داء الذين راهنوا 
أن يحس����موا معركته����م ويصل����وا ال����ى صنعاء في 
اس����بوعين الى ش����هرين وصلوا الع����ام الثامن وقد 
شبعوا يأسا واحباطا واقروا في انفسهم بالهزيمة 

، مستعيدا كلمات الزامل الشعبي صنعاء بعيدة .
وم����ن اس����تعراض االنج����ازات على م����دى الثماني 
س����نين الى التذكير بالتحديات الت����ي التزال ماثلة 
حي����ث تحال����ف الع����دوان يس����عر م����ن ن����ار الح����رب 
رغ����م الهدن����ة ويس����تعد لجول����ة جدي����دة بع����د ان 
وح����د مرتزقته في مجلس ع����ار ونقلهم الى عدن 
ليجبره����م عل����ى القت����ال وكانه يقول له����م صنعاء 

امامكم والبحر من خلفكم .
ق����ال الس����يد بان الع����دو اليزال متكب����را ولم يتعلم 
بع����د م����ن نكس����اته المتتابع����ة ويج����ره طمع����ه في 
ث����روات البل����د ال����ى خ����وض مغام����رات جدي����دة ، 
مايوج����ب التحل����ي باليقظ����ة والوع����ي والبصي����رة 
واالس����تعداد ، ومواجه����ة الدعاي����ات الت����ي تحاول 
حرف البوصلة الى الداخل وقضايا جانبية تسرق 
االنتباه وتش����تت الجهود عن الخطر الداهم  وهو 

االحتال والغزو الخارجي  .
مؤك����دا بان احتال االع����داء هو اكبر جريمة وهو 
الفس����اد بعينه وذكر هنا السيد عبد الملك بجريمة 
اغتصاب س����ت فتيات في حي����س وكان يمكن ان 

يكون في صنعاء لو تمكن منها االعداء .
 السيد القائد اكد ان السيطرة على اليمن من قبل 
تحالف العدوان يعني خضوعه ألمريكا واسرائيل 
وهو ما ال يقبل به أي يمني شريف وحر ، وقدم من 
اجل منع ذلك التضحيات الجسيمة حيث قوافل 
الش����هداء تت����رى ذودا ع����ن ثرى اليمن واس����تقاله 

وصونا لدينه ومجتمعه .
ف����ي نهاي����ة مش����هد المعرك����ة عس����كريا واقتصاديا 
واجتماعي����ا على مدى ثماني س����نين يض����ع القائد 
خط����ة النصر الجامع����ة ال إمكانيات الدولة وطاقة 
المجتم����ع باعتبار الثنائي الذهبي صنع النصر ومن 
ش����ان اجتماع الطاقات الرسمية والشعبية احراز 

االنتصار الحاسم .
تنطل����ق الخط����ة م����ن تحدي����د التحدي����ات  القائمة 
بعد ثماني س����نين من القتال والصمود  وتتلخص 
التحدي����ات وف����ق رؤي����ة القائ����د وه����و المل����م ب����كل 

تفاصيل المعركة وخلفياتها :
عدو مس����تكبر ال يس����تفيد من فشل مؤامراته في 

كل المجاالت، وطمع في ثروات البلد
•  التحلي باليقظة والوعي والبصيرة واالستعداد 

لكل مؤامرات األعداء
•  ح����رب الدعاية لصرف االهتم����ام عن األولويات 

المهمة وتزييف الوعي
•  احت����ال األع����داء يترت����ب علي����ه كل اإلج����رام 

والفساد فهو أكبر طامة
•  السيطرة على اليمن تعني إخضاع اليمن ألمريكا 

وإسرائيل
القائ����د  يض����ع  التحدي����ات  ه����ذه  م����ن  وانطاق����ا 
االولويات للمرحل����ة القادمة ضمن خطة مواصلة 

المعركة وادارتها بما يتناسب وحجم التحدي في 
كل مرحل����ة من الع����دوان الذي ف����رض على اليمن 

وتتمثل :
•  األولوية الكبرى لدفع خطر احتال البلد

•  االستمرار في التعبئة والتوعية بشكل مستمر
•  التصدي للحرب الناعمة
•  على الصعيد العسكري:

–  االستمرار في التحشيد والتجنيد
–   الحفاظ على الجهوزية العالية.

وتعزي����زا لعوام����ل المواجه����ة لتحقي����ق االولويات 
خ����ال المرحلة القادمة يش����دد الس����يد على قرب 
الدول����ة م����ن المواطني����ن وتع����ز التكاف����ل وق����رب 
المس����ئول م����ن المواط����ن ، اضاف����ة ال����ى اس����تثمار 
التجار اموالهم في الداخل لخفض نس����ب البطالة 
وتوفي����ر العملة الصعبة لصال����ح البلد ، اضافة الى 
االس����تمرار ف����ي برام����ج االكتف����اء الذات����ي خاصة 
والعال����م مقب����ل على ازم����ات اقتصادي����ة وغذائية 
نتيجة الصراع االمريكي الروسي الصيني ، صراع 
ال أخاق له وال مكان للدول الضعيفة كي تبقى .

في الخاصات :
وض����ع الس����يد عب����د المل����ك ب����در الدي����ن الحوث����ي 
مام����ح وخط����وط المرحلة المقبلة م����ن المواجهة 
والت����ي يبدوا انها س����تختلف عم����ا الفه اليمن خال 
محطات العدوان السابقة ، اذ يلقي العدوان باخر 
اوراق����ه في اتجاه معركة فاصل����ة قد اليوفر فيها 

ورقة اال واستخدمها بقسوة .
ف����ي ثنايا خطاب القائد ثمة ما يش����ير الى قس����وة 
المواجه����ة المقبلة وس����هولة االنص����ار فيها متى تم 
االلت����زام بمح����ددات الخط����ة التي وردت ف����ي ثنايا 
الكلمة في الجانب العس����كري تحش����ديا وجهوزية 
وعل����ى المس����توى الش����عبي نفي����را وصم����ود ورف����دا 
للجبهات ، ورس����ميا اقترابا من المواطن وتخفيفا 

لنتائج المواجهة المعيشية بقدر المستطاع .
ماقدمة الس����يد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 
خطابه اما قيادات امانة العاصمة صنعاء يتجاوز 
كون����ه خط����ة مواجه����ة ال����ى خط����ة بن����اء ش����املة 
ستمكن اليمن من وضع قدمه على خارطة الدول 
االقليمي����ة المؤث����رة م����ن حي����ث الق����وة العس����كرية 
واالقتصادي����ة وتلك عماد الدول الكبرى ، اذ ليس 
م����ن المعق����ول ان تنجح ف����ي الجزئية العس����كرية 
وتظل عالة عل����ى االخرين في غذائك وكمالياتك 

..
لعقود افتقد اليمن قيادة لو كانت وجدت لوفرت 
عقودا من اضطهاد اليمني اقليميا ودوليا وس����رقة 

ثرواته من قبل الطغاة وادواتهم العفنة .
ليس مبالغا القول ان المنطقة والعالم على اعتاب 
عصر اليمن العائد بقوة وبأس ش����ديد تحدث عنه 
الق����ران ، يع����ود اليوم تحت قي����ادة ابن المصطفى 
والتف����اف االنص����ار م����ن حول����ه كم����ا كان����وا مبت����دأ 

االسام وعماده .
بين خطاب الس����يد عب����د الملك ثاني ايام العدوان 
وال����ذي اطلق في����ه عبارته المش����هورة تعليقا على 
من يريدون اخضاع اليمن للمحتل والغازي ” في 
اليمن هذا لي����س وارد ” وحطابه االربعاء الماضي 
مع اقتراب الهدنة الهشة من نهايتها واستعدادات 
الع����دو العس����كرية وفيه اس����تعار عب����ارة ” صنعاء 
بعيده قولوا له الرياض اقرب ”  اس����تحالة مكنية 
، وش����ارات عسكرية للداخل والخارج بان صنعاء 
ف����ي حال����ة معنوية بعد ثماني س����نوات من القتال 
تش����ابه حالته����ا اول يوم في المعرك����ة ، واثقة من 

النصر وقد استعدت جيدا .

في ثنايا خطاب تاريخي ومفصلي.. قائد الثورة اليمنية يضع خطة االنتصار الحاسم

قراءات في خطاب السيد
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في ثنايا خطاب تاريخي ومفصلي.. قائد الثورة اليمنية يضع خطة االنتصار الحاسم
|يحيى الشامي

إعادُة ترتيب األولويات َوضبُط توجيه الُبوصلة صوَب 
الوجه���ة المفترض���ة واألولوي���ة المطلق���ة، ب���ا موارب���ٍة 
يقول الس���يد ال شيء يتق���دُم أولويَة مواجه���ة العدوان 

والتصدي له.
يذّكر الس���يُد بالمس���ؤولية الراهنة في لحظة طارئة من 
زم���ن المواجه���ة هي منع وق���وع الكارث���ة، والكارثة هنا 
الئحة بجملة ش���رور تتمظهر ف���ي ُك�ّل المناطق المحتّلة 
يفرزه���ا الع���دّو مباش���رًة َأو عبر أدواته المتع���ددة، يضُع 
السيُد يَده على الطري من جرائم مرتِزقته واعتداءاته 
ال���ا أخاقي���ة على مذب���ح الكرام���ة اليمنية، ث���م يوقُظ 
الذاك���رَة الَجْمعي���َة م���ن غفلته���ا، م���ا ظهر في الس���احل، 
مؤّخ���رًا، ليس إالَّ ذروة مسلس���ل الفظائ���ع المرتكبة في 
لمناطقن���ا  المرس���ومة  ونواياه���م  المحتّل���ة،  المناط���ق 

المحّررة والمقاومة أعظم مما بدر منهم وبدى!!
ِة خطابه الجامِع ألبناء  ثم يدفُع الس���يُد القائد -من ِمَنصَّ
األمان���ة ومنه���م ل���كل المحافظ���ات- نحو تمتي���ن الخط 
الدفاع���ي وتمكي���ن الوع���ي الجه���ادي.. يق���وُل مج���ّدًدا 
التأكي���د: ُك����لُّ الطرِق يج���ُب أن تؤدَي إل���ى الجبهِة وأن 
تؤّص���َل للوع���ي بأهمّي���ة المعرك���ة وخطورة م���ا يترّتب 
عل���ى التخاذل فيها، محّذرًا من مخاطر النزول من قمِة 
جبل الوعي إلى سفِحه، في زمن االلتفافات والهجمات 

المعاكسة المباغتة.
تعبئ���ٌة مس���تدامة، وتوعي���ٌة متواصلة بم���وازاة المعركة 
بنس���قيها الناعمة والعس���كرية، مجابهُة األول���ى بالكلمة 
يس���توجب  وكاهم���ا  بالرصاص���ة،  الثاني���ة  َومواجه���ُة 

الحشد والرفد واإلسناد والدعم.
نح���و تعزي���ز الوضع وتحس���ين األداء وتنظي���م األعمال 
الخيرية وتوسيع مدياتها وتغطياتها، من المدن الكبرى 

إلى الحارات واألحياء.
يعي���د القائ���د، المصفوف���ة م���ن الطلق���ة الطائش���ة إل���ى 
التخطيط والبناء العشوائي، إلى ُعمق التفاصيل يصل، 
دون العفل���ِة عن أدق الترتيبات يدعو الس���لطة لمراعاة 
وض���ع الن���اس، ويدع���و الناس لزي���ادة وع���ي المبادرات 

ومكاملة العمل األمني والمجتمعي.
من رفوف البقاالت ومخازن المستودعات يلفت السيد 
أنظار التجار إلى ضخامة المستورداِت داخل مصفوفِة 
السوق المحلية، يؤّك�د ما سبق اإلشارة إليه بلدنا يمتلُك 

المادة األولية واليد العاملة واألدمغة الفذة.
في رس���ِم الجهات المس���ؤولة يضع الس���يد معوَل البناء 
ويجّدد الدعوَة لتجس���يِر الهوِة بيَن الرس���مي في حدود 

إْمَكاناته َوالشعبي لتفعيل طاقاته.
بعود الس���يد لقراءة المش���هد من زواياه دقائق الخطاب 
التوعوي التنموي النهضوي التحّرري تستشرف أعوامًا 

يحل���ق الس���يد في س���ماء الث���ورة على جناَح���ي الدفاع 
والبناء، آفاق تنموية وحقائق توعوية، يطوي الخطاب 
س���ني الع���دوان فيه���ا عب���رة تغني ع���ن التجرب���ة وتجربة 
تكف���ي فائدة. يطرق الخط���اب أبوابًا موصدًة فيفتُحها، 
بالص���اروخ  ُأخ���رى فيوس���ُعها وعي���ًا، يستش���هُد  ويل���ُج 
المحل���ي ويدف���ُع َمن ُيبدع ف���ي التصنيع العس���كري هو 

أجدُر بالتحليق إلى أبعد درجات االكتفاء.
الخط���اُب الث���وري الجام���ُع رغ���م س���عِة عناوين���ه وتعدد 
مواضيعه وشمولية أهدافه.. ينبسط آماالً تفتُح مآالٍت 
َومساراٍت تتعدى موضعه الزماني والمكاني إلى، َحيُث 

يجُب أن تصَل الثورة وثمَّ ينبغي أن يكون اليمن.
يتس���ع في البدء وف���ي ختامه يضيق ب���ه الوقت ليغدو 
فهرس���ًا لعناوي���َن توعوي���ة ومس���ارات تنموي���ة تحف���ظ 

للثورة نجاحها وتضمن للشعب انتصاره.

صنعاُء بعيون القائد
سند الصيادي

في حش���ٍد من أبنائها َوقياَدات الدولة، لّخص الس���يد القائ���د عبدالملك بدر الدين 
الحوث���ي ُك����لَّ م���ا يمك���ُن أن يقاَل ع���ن كبي���رِة مدائن اليم���ن وحاضنة ُك����ّل أبنائها 
وأيقونة ُك�ّل ثوراتها، وكيف اتسعت أمام اليمنيين حين ضاقت بهم المؤامرات.

وم���ن مجلدات تاريخه���ا الممتد منذ األزل، اقتبس الس���يُد صفحًة ناصعًة مفعمة 
بالحكمة واإليَم�ان، وفيها كانت آزال في حضرة إمام المتقين تقرأ رسالة السماء 
قبل أن تنّفض قائمة برجالها ونسائها إلى مبايعة ونصرة الرسول األعظم وتقف 

خلفه في ُك�ّل صولة وجولة.
م���ن الماضي الزاخ���ِر إلى الحاضر الحافل وبوعي مش���هود ثاقب النظرة والتقدير 
ج���اءت تأكي���دات القائد أن صنع���اَء اليوم أقوى وأعظم مما كان���ت عليه على مر 
التاري���خ، رغ���م ه���ول االس���تهداف المكّث����ف والجرائ���م االعنف الت���ي تعرضت لها، 
وبع���د حمات هوالكي���ة التهمت مليارات الدوالرات، قبل أن تتآكَل على مداخلها 

وجبالها َوتتجشأ صنعاء نكباتهم وما كانوا يأفكون.
ا كيف ولم���اذا؟!؛ فألنها  ب���دت صنع���اُء بعيدًة َوخصوُمه���ا أقرَب، رّدده���ا القائد، َأمَّ
نٌة باالعتماد على هللا والتوكل عليه والثقة به، وبالوعي العالي لدى أبنائها  محصَّ
وسكانها كما أوضح َوأضاف، وكان االلتزام اإليَم�اني المضاف إلى القيم الحميدة 
للشعب ساحًا في المواجهة َوبلسما لتحمل الجراح واآلالم على ُك�ّل المستويات.

ا  وم���ع توالي المؤامرات المحبوكة بُخبٍث وتذاٍك، واتِّخاذها أش���كاالً متعددة أمنيًّ
ا، إالَّ أن الفشَل كان عنواًنا لكل مسعى، والسهام التي أراد العدّو  ا َوفكريًّ واقتصاديًّ
تب���ادل إطاقه���ا في الداخ���ل اعيد تصويبها إليه، لتس���تمرَّ فص���ول الرواية، َوالتي 

تعمد القائد إعادة قراءتها تذكيرًا َوعظًة وعبرة.
ُت القائ���ُد ف���ي ذروة الموق���ف أن يعيَد إلق���اَء دروِس النُّص���ح للعدو بالكف  ال يف���وِّ
ع���ن عدوان���ه؛ عطف���ًا على ما س���بق من أفع���ال أحبطه���ا الرجال َورهان���ات منيت 
بالفش���ل، رغم قناعة س���ماحته بأن األعداء ُمس���تمّرون في توّج�هاتهم وحماتهم 
وتجهيزاتهم العدوانية، أما رس���الُته للداخل فقد رس���مت الطريق الذي يجب أن 
يمض���َي علي���ه ُك����لُّ األحرار والش���رفاء لتتويج ه���ذا الماحم َوتعزيز ف���رص العزة 
والكرام���ة، وكان مس���تهلها ملِهب���ًا لحم���اس صنع���اء َوأهلها َوما بي���ن ضلوعها من 
الوط���ن، وص���داه موُص�والً إل���ى ُك�ّل معنيٍّ بالرس���الة، بأن ال خض���وَع وال ركوَع وال 
استس���ام وال عبودية إالَّ لله، وبأن حريَتنا ديٌن وحس���اباتنا إيَم�انية ال تفلح معها 
مقارن���ات مادي���ة َأو مالي���ة، غير أن المس���يَر الس���تكمال ه���ذا المجد َوال���ذي يليق 

بتضحياته وتطلعات أبنائه ال يزاُل حافاً بالكثير الكثير من الوعي والعمل.

السيُد القائُد.. تجديُد التأكيد وضبُط األولويات

جبران سهيل

بثب���ات، وبنف���س الطريق���ة التي يح���ول بها الربيع ش���كل 
الغابة، حولتنا كلمات قائد الثورة السيد القائد عبدالملك 
الحوث���ي حفظه هللا في خطاب���ه ألبناء العاصمة صنعاء 
كالعادة إلى شعب عزيز يفخر بهذا القائد الشاب الشجاع 
.. لق���د كان بينن���ا نع���م … ل���م يبتع���د كثي���را ع���ن همومن���ا 
ومشاكلنا .. وكأني به يجلس باستمرار الى جوار ابسط 

مواطن من ابناء شعبنا يستمع إليه بسكينه ووقار .
كان حريص���ا عل���ى الش���عب موجه���ا صادق���ا منبه���ا م���ن 
الغفلة عن مخططات األعداء والخونة فهو يدرك جيدا 
خطره���م وأن ال يركن الناس إلى هدنة مؤقته .. محذرا 
من استهداف األعداء لقيمنا واخاقنا فهم يسعون بكل 
ج���د لخلخلة المجتمع وه���دم اركانه وهويته عن طريق 

حربهم الناعمة بعد فشل حربهم الصلبة .
داعي���ا الجميع إل���ى البناء والتنمية وكأني اس���مع اعظم 
اقتصادي بالدنيا اجمع وهو يستعرض التجربة الصينية 
وكي���ف تح���ول ذل���ك الش���عب ال���ى ش���عب منت���ج وقوة 
اقتصادي���ة عالمية بثروته البش���رية الهائل���ة التي لم تكن 
عبئا على دولتهم بل احدى وسائل نجاحهم  بينما نحن 
ما نزال ش���عب مس���تهلك ألبسط احتياجاته من الخارج 

كما قال .
وعل���ى المج���ال األمني وتوجيهاته لرجال األمن ش���عرت 
انن���ي ام���ام اعظ���م رج���ل عس���كري ف���ي العالم بأس���لوب 
ايماني وبنظرة ثاقبه ووعي ال مثيل له تحدث في هذا 
الجانب، فكم انتابتني الغبطة لذلك الطفل الذي اس���تدل 
ب���ه في حديث���ه ع���ن اهمي���ة دور المجتمع ف���ي التعاون 
م���ن الجهات األمنية حين قام ذل���ك الطفل بدوره مبلغا 
الجهات األمنية عن ش���خص مطلوب حاول سفك دماء 
األبري���اء بعمليات ارهابية وت���م القبض عليه قبل تنفيذ 
العملي���ة التي كان���ت صنعاء مكان التنفي���ذ واحد عناصر 

العدوان هو المتكفل بتنفيذها .
 قائ���د ال مثي���ل ل���ه يجعل الش���عب والجيش ي���د واحدة 

لضرب كل مخططات األعداء وافشالها .
غبط���ت ايض���ا ذل���ك الش���اعر ال���ذي اس���تدل بكلماته في 
اح���د الزوام���ل الش���عبية بطريقة جذابة وش���يقه ألحرار 
اليمن وموجعة جدا لألعداء الذين س���عوا كثيرا لدخول 
صنعاء واحتالها مرات عدة وتبخرت أحامهم وذهبت 
امانيه���م ادراج الرياح حينها قال القائد وهو يبتس���م  ” 

صنعاء بعيدة قولوا لهم الرياض اقرب “
ك���م أن���ت أن���ت… عظي���م وم���ن س���واك ؟ س���يدي القائد …
وانت تخاطب المس���ؤولين في الدولة االهتمام بقضايا 
المواطني���ن والرفق بهم والتعامل معه���م بتواضع ولين 
فلو كنت في موقع المس���ؤولية سيدي لشعرت بالخجل 
مهم���ا كن���ت حت���ى وإن كن���ت عل���ى أعل���ى  مس���توى م���ن 
االستشعار للمسؤولية فهناك سيدي من تغيرت نفسيته 
بمج���رد ان المس جس���ده ذلك الكرسي ال���ذي هو ابتاء 

وامتحان صعب ؛؛ نجح فيه الكثير وسقط الكثير …
س���يدي انت وح���دك من زرع لنا األمل ف���ي الوقت الذي 
كان في���ه األل���م يحي���ط بن���ا م���ن كل اتجاه وان���ت أنت… 
من جعلنا نقف بش���موخ وكبرياء وع���زة واباء في وجه 
تحالف عالمي بإمكانياته الضخمة، ولم يستطيعوا كسر 
إرادتنا واحتال ارضنا رغم ضعفنا وقلة حيلتنا إال انك 
أعددتن���ا واعدتن���ا ال���ى الطريق الصحيح الذي يتمس���ك 
في���ه العب���د بخالقه دام وه���و مظلوم ومقه���ور وُمعتدى 
عليه ويحمل قضية عادلة يواجه الطغاة والمستكبرين 
وادواتهم الرخيصة واثقا تماما بنصر هللا وتأييده وهو 
ما حدث مع شعبنا حين استطاع تحت قيادتكم تجاوز 
الصع���اب وها نحن في العام الثامن من العدوان نقطف 
الثمار ونقترب أكثر من اي وقت مضى من النصر المؤزر 

والمبين وهللا ذو الفضل العظيم والعاقبة للمتقين  .

أنت } األمل { سيدي القائد

قراءات في خطاب السيد
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حياكم هللا جميعًا...
نرحب باآلباء العلماء األجاء، واإلخوة المس���ؤولين، 
الكرام..وكاف���ة  والضي���وف  والعاملي���ن،  والوجه���اء، 

الحاضرين أجمعين.
حياكم هللا جميعًا.

ِجْيِم ْيَطان الرَّ َأُع�ْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ

ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الرَّ ِب�ْس���ِم هللِا الرَّ
الحم���ُد لل���ه َربِّ العالمي���ن، وَأش���َه�ُد أن ال إل���َه إالَّ هللُا 
��دًا عبُدُه  الملُك الحقُّ الُمبين، وأش���َهُد أنَّ س���يَدنا ُمَحمَّ

وَرُس��ْوُله خاتُم النبيين.
��د، وباِرْك على  �����ٍد وعلى آِل ُمَحمَّ الّله���م َصلِّ على ُمَحمَّ
�����د، كما َصلَّْي���َت وباَرْكَت على  �����ٍد وعل���ى آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
إبراهي���َم وعلى آِل إبراهي���َم إنك حميٌد مجيٌد، وارَض 
الله���م برضاك ع���ن أصحابه األخي���ار المنتجبين، وعن 

سائر عبادك الصالحين والمجاهدين.
ها اآلباء واإلخوة الكرام، الحاضرون جميعًا أيُّ

�َاُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ السَّ

في إطار لقاءاتنــا بالمحافظات للحديث 
والتذكير باألولويات في هذه المرحلة الراهنة، 
ونح���ن ف���ي إط���ار الهدن���ة المؤقت���ة، والتي كن���ا نخشى 
م���ن أن يك���ون لها تأثيرات على البعض، فتس���بب لهم 
حال���ًة من الفت���ور، وقل���ة االهتم���ام، وعدم استش���عار 
المس���ؤولية ب���أن نتحرك ف���ي كل مج���االت العمل كما 
ينبغي، فحرصنا من باب التذكير بالمسؤولية ألنفسنا 
محافظ���ة  كل  بالمحافظ���ات،  نلتق���ي  أن  وللجمي���ع، 
عل���ى حدة، للحدي���ث عن األولوي���ات المهمة في هذه 
المرحل���ة، الت���ي تتعلق بها مس���ؤوليتنا جميعًا أمام هللا 

"سبحانه وتعالى".

لقاؤنا اليــوم بكم في أمانــة العاصمة، 
العاصم���ة صنع���اء حاض���رة اليم���ن، والتي ه���ي المركز 
الس���ياسي للبل���د والعاصم���ة، والتي ه���ي الحاضنة لكل 
أبن���اء الش���عب اليمن���ي والمجتم���ع اليمن���ي، والت���ي ه���ي 
النم���وذج الوطن���ي للتعاي���ش بي���ن أبن���اء ه���ذا البل���د، 
وانتماءاته���م  االجتماعي���ة،  مكوناته���م  بمختل���ف 
المذهبي���ة والسياس���ية، والتي هي الظهر الذي يس���تند 
إلي���ه أبن���اء ه���ذا البلد ف���ي مختلف المحافظ���ات، في 
التصدي للع���دوان منذ بدايته وإلى اليوم، والحاضنة 
التي استضافت كل النازحين من مختلف المحافظات، 

وكل الوافدين من مختلف المناطق.

صنعــاء التي لها أصالة هذا البلد، وأصالة 
ه���ذا الش���عب في انتمائ���ه اإليماني، من���ذ اليوم األول 
ال���ذي أت���ى في���ه أمي���ر المؤمنين عل���ي بن أب���ي طالٍب 
"عليه الس���ام" إلى صنعاء، ليقرأ رس���الة رس���ول هللا 
"صل���وات هللا علي���ه وعل���ى آل���ه" الموجهة إل���ى أبناء 
الش���عب اليمني، تدعوهم إلى اإلس���ام، ودخولهم في 
اإلس���ام أفواج���ًا، له���ا أصال���ة االنتم���اء اإليماني على 
مس���توى المبادئ، على مس���توى القيم، على مس���توى 
األخ���اق، عل���ى مس���توى االهتمامات، على مس���توى 
الموروث االجتماعي من العادات الحميدة والحسنة، 
���ر ع���ن  فة، الت���ي تعبِّ وعل���ى مس���توى المواق���ف المش���رِّ
ع���زة اإليمان، وإب���اء اإليمان، والحري���ة اإليمانية في 
مواجه���ة الطاغ���وت، واالس���تكبار، والعت���اة، والطغاة، 

والظالمين.

صنعاء التي لها تاريخها المميز والكبير، 
���ر عن أصالة هذا الش���عب وحريته، في التصدي  المعبِّ
لألعداء، في كل مراحل الغزو األجنبي، التي استهدفت 
بلدنا على مرِّ التاريخ، وكانت في هذا الزمن وفي هذه 
المرحل���ة حاضرًة وبأعظم وأق���وى وأصلب مما كانت 
علي���ه عل���ى مرِّ التاري���خ، ولذلك ومنذ بداي���ة العدوان 
كانت صنعاء هدفًا أوليًا لألعداء في االس���تهداف لها 

بكل أشكال االستهداف:

على المســتوى العسكري، االستهداف 
بالقصــف المكثف، الذي اس���تهدف ب���ه األعداء 
والمنش���آت  العام���ة،  والمصال���ح  التحتي���ة،  البني���ة 
الس���كنية،  األحي���اء  ب���ه  واس���تهدفوا  الخدمي���ة، 
واس���تهدفوا ب���ه أيض���ًا المصال���ح العامة، واألس���واق، 
والتجمعات البش���رية في مختلف المناسبات الدينية 
واالجتماعية، واس���تهدفوا به المس���اجد، واستهدفوا 
ب���ه المستش���فيات، وكانت كثي���ٌر من أفظ���ع جرائمهم 
الت���ي ارتكبوه���ا في ه���ذا البلد، كثيٌر منه���ا في صنعاء، 
في االستهداف الشامل للمواطنين بشكٍل عام، للكبار 
والصغار، لألطفال والنساء، للناس في منازلهم، وفي 
مس���اجدهم، وف���ي أس���واقهم، وفي مدارس���هم، وفي 

مستشفياتهم... وفي مختلف مجاالت حياتهم.

االســتهداف بالقصــف بشــكٍل مكثــف، 
مة دوليًا، واالس���تهداف أيضًا  وحتى باألس���لحة المحرَّ
به���دف االحتال، األع���داء كان لديه���م طمع وطموح 
ب���أن يحتلوا صنع���اء، وأعلنوا عن ه���ذا، وأعدوا لذلك 
حم���ات عس���كرية كبيرة، خصصوا م���ن أجل تحركها 
والدف���ع به���ا لتحقي���ق أهدافه���م وأطماعه���م الواهمة 
والعت���اد  ال���دوالرات،  م���ن  الملي���ارات  والس���رابية، 
العسكري الضخم، والتغطية الجوية المكثفة، وكانت 
أطماعه���م كبي���رة، َتَراَف���ق م���ع الحم���ات العس���كرية 
حمات شاملة، على المس���توى اإلعامي، والتضييق 

االقتص���ادي والمعيش���ي، والحرب النفس���ية، والحرب 
الدعائي���ة، وكل ما اس���تطاعوا أن يفعل���وه فعلوه، من 
أج���ل الوصول إلى تحقيق ه���ذا الهدف، في الوصول 
إل���ى احتال العاصم���ة صنعاء، ولكن كم���ا في الزامل 
الش���عبي، وصل���وا إلى قناع���ة بما في مضمون���ه عندما 
ق���ال: )صنع���اء بعيدة قولوا ل���ه الرياض أق���رب(، هذا 
ما وصلوا إلي���ه، وصلوا إلى اليأس، وُدِحروا، )صنعاء 
بعي���دة(، يوم كانوا يقولون أنهم على مس���افة أربعين 
كيل���و من صنعاء، كانوا في الواقع أصعب مما لو كان 
بينه���م وبي���ن صنع���اء أربعين أل���ف كيلو مت���ر، بعيدة 
ن���ة باالعتم���اد على هللا،  ا؛ ألنه���ا محصَّ ا ج���دًّ ا ج���دًّ ج���دًّ
نة بالمؤمنين، الذين  والتوكل علي���ه، والثقة به، محصَّ
ينطلقون من منطل���ٍق إيمانٍي، واثقين بالله، متوكلين 
عليه، معتمدين عليه، واثقين بنصره، مس���تندين إلى 
تأيي���ده، ومعونت���ه، ورعايت���ه، مجاهدين في س���بيله، 
نة بالوعي العالي، واالستشعار للمسؤولية لدى  محصَّ
أبنائه���ا األع���زاء، ل���دى س���كانها وقاطنيه���ا والوافدين 
إليه���ا م���ن أبناء الوطن األح���رار، الذي���ن يمتلكون من 
الوعي ما كان مفيدًا في إفشال كل مساعي األعداء، 
لزرع الهزيمة النفس���ية، ولضرب الروح المعنوية، وما 
كانوا يس���عون له أيضًا من الوصول بالناس إلى حالة 

الشتات والفرقة.

وكان مــن مســاعي األعــداء أيضــًا، وم���ن 
مخططاته���م ومؤامراته���م على أمان���ة العاصمة، على 
عاصمة اليمن، هو إسقاطها من الداخل، مثلما خططوا 
ل���ه ف���ي فتن���ة ديس���مبر، والت���ي س���قطت أيض���ًا بفضل 
هللا "س���بحانه وتعال���ى" وتوفيق���ه ومعونت���ه ألبن���اء 
هذا الش���عب، وما منحه���م إياه من الع���زم، والمعنوية 
العالي���ة، والبصي���رة، والوع���ي الكبي���ر، فس���قطت تلك 
المؤامرات، فعلى المس���توى العس���كري سعى األعداء 
بالقص���ف المكث���ف، واالس���تهداف المس���تمر، حتى إلى 

التهجير ألبناء العاصمة.

■  لقاءنا اليوم بكم في إطار 
المحافظات  بأبناء  لقاءتنا 
في  األولويات  في  للتذكير 
هذه الهدنة والتي نخشى 
ال��ب��ع��ض  ل����دى  ت��س��ب��ب  أن 

بالفتور والملل

هي  #صنعاء  العاصمة   ■
للبلد  ال��س��ي��اس��ي  ال��م��رك��ز 
والحاضن لكل أبناء الشعب 
الوطني  النموذج  اليمني 
البلد  أب��ن��اء  بين  للتعايش 
بمختلف مكوناتهم وهي 
اليه  يستند  ال���ذي  الظهر 
للتصدي  المحافظات  أبناء 
ل���ل���ع���دوان واس��ت��ض��اف��ة 

النازحين

■ ص��ن��ع��اء ل��ه��ا أص��ال��ة ه��ذا 
البلد منذ اليوم األول الذي 
المؤمنين  أم��ي��ر  فيه  ج��اء 
ع��ل��ي ل��ي��ق��رأ ال��رس��ال��ة من 
إلى  الموجهة  الله  رسول 

أبناء الشعب اليمني

االنتماء  ■ صنعاء لها اصالة 
وال��م��ب��ادئ وااله��ت��م��ام��ات 
وال����م����وروث االج��ت��م��اع��ي 
ال���ح���م���ي���دة وال���م���واق���ف 
التي  المشرفة  اإليمانية 
تعبر في مواجهة العدوان

العاصمة:  أم��ان��ة  ألب��ن��اء   ■
صنعاء  العدوان  بداية  منذ 
لألعداء  األول  الهدف  كانت 

بالقصف واالستهداف

■ استهدف األعداء #صنعاء 
ب���ال���ق���ص���ف وب���األس���ل���ح���ة 

المحرمة دولياً

 صنعاء سند اليمنين منذ األزل ول�����������������������������������ن تركع جلبروت األعداء ومكائدهں

خطاب
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فــي المراحــل األخيــرة مــا قبــل إعــالن 
الهدنــة، األش���هر األخيرة م���ا قبل إع���ان الهدنة، 
كان���وا يطلق���ون حم���ات دعائي���ة م���ا قب���ل عملي���ات 
القص���ف، أنه���م س���يقصفون ش���ارع ك���ذا، أو ف���ي حي 
ك���ذا، أو في منطقة كذا م���ن العاصمة؛ ليضغطوا على 
األهالي بالرحيل والتهجير، كانوا يسعون إلى تهجير 
أبناء العاصمة، عندما يئسوا من احتال العاصمة، أو 
إس���قاط العاصمة بكل مؤامراتهم، بكل خططهم، بكل 
إمكاناته���م؛ يئس���وا من ذل���ك، فاتجهوا إل���ى التضييق 
عل���ى أبناء العاصمة بش���كٍل أكبر، وس���عوا إلى تهجير 
أبن���اء العاصم���ة، وإلى التضيي���ق عليهم بش���كٍل أكبر، 

ولكن فشلوا، فشلوا في كل ذلك.

كبي���ر  علــى المســتوى األمنــي، كان ج���زٌء 
م���ن المؤامرات ف���ي ارتكاب الجرائ���م المخلة باألمن، 
واالس���تهداف ألبن���اء هذا الش���عب، والتي هي ش���املة 
ف���ي كل المحافظ���ات، ولك���ن هن���اك ج���زٌء كبي���ٌر منها 
اس���تهدف بها األع���داء العاصمة صنعاء، ف���كان هناك 
الكثي���ر م���ن المخطط���ات للتفجي���رات، تفجيرات في 
الش���وارع، واألحياء، واألس���واق، وأماكن التجمعات؛ 
الس���تهداف المواطنين، لم يكفهم االس���تهداف ألبناء 
العاصم���ة بالقناب���ل المتنوع���ة، والصواريخ، ومختلف 
االس���تهداف  وأش���كال  العس���كرية،  األس���لحة  أن���واع 
العس���كري؛ إنما كان���وا يحاولون أن يك���ون إلى جانب 
ذل���ك االس���تهداف األمن���ي، والقت���ل للن���اس، من خال 
المتفجرات، والتفجيرات، واألحزمة، والتكفيريين... 
ومختلف الوسائل، والس���يارات المفخخة، والوسائل 

المتنوعة الستهداف أبناء العاصمة.

وبفضل الله "سبحانه وتعالى"، وبمعونته، 
وبتأييده، وبتوفيقه لرجال األمن في وزارة الداخلية، 
وجه���از األم���ن والمخاب���رات، فش���لت الكثي���ر والكثير 
م���ن مؤام���رات األع���داء الس���تهداف أبن���اء العاصم���ة 
أمنيًا، وكش���فت الكثير من المؤام���رات والمخططات، 
البع���ض منها ُأعِلن ع���ن الخايا الت���ي ُكلِّفت من جانب 
الجرائ���م، وكش���فت  تل���ك  بتنفي���ذ  الع���دوان  تحال���ف 
تل���ك المخططات للش���عب من خال وس���ائل اإلعام 
الوطني���ة، والبعض منها لم يعلن عنها؛ ألس���باٍب أمنية 
كذلك، ففش���ل األعداء ف���ي هذا الجانب فش���اً كبيرًا 

في االستهداف األمني.

حاولــوا مــن خــالل التضييق المعيشــي 

والحصار الخانق أن يثيروا الفوضى في العاصمة، 
يعم���ل األع���داء م���ن خ���ال مؤامراتهم واس���تهدافهم 
للجان���ب االقتص���ادي عل���ى التضيي���ق عل���ى مجتمعنا 
اليمن���ي في مختل���ف المحافظات، وف���ي المقدِّمة في 
العاصم���ة صنع���اء، التضييــق علــى النــاس فــي 

معيشتهم من خالل الحصار:

أالاَّ يصــل الغــاز، وإذا وصل، تصل كمي���ات ضئيلة 
ومحدودة، يكون هناك حتى صعوبة وحساسيات في 

توزيعها للمجتمع.

حاولــوا أالاَّ يصــل البترول من خ���ال حصارهم 
ا،  الخان���ق إالَّ بكلف���ة باهظ���ة، وأس���عار مرتفع���ة ج���دًّ

وبكميات ضئيلة.

حاولــوا أن يضايقوا فــي وصول مختلف 
الســلع، أالَّ تصل إال بأس���عار باهظ���ة؛ لكي يضايقوا 

على الناس معيشيًا، هكذا يعملون هم، يعملون هم.
الخدمــة  توفيــر  فــي  الدولــة  قــدرة  ضربــوا 
المعيشــية للشــعب بالقــدر المطلــوب؛ ألنه���م 
سيطروا على ثروات هذا البلد النفطية والغازية، التي 
كان البلد يعتمد عليها سابقًا كمورٍد اقتصادي لتقديم 

المرتبات، وتقديم الخدمة ألبناء هذا البلد.
واحتلوا المنافذ البرية، ومنعوا بعض الموانئ 

التي ال تزال في إطار البلد حرًة مستقلة بالحصار.
فحاولــوا من خالل التضييق المعيشــي 
أن يتراف���ق مع���ه دائم���ًا نش���اط للدعاي���ة والتحريض؛ 
به���دف الدفع بالناس إل���ى إثارة الفوضى، وأن يتحول 
الص���راع إل���ى صراع داخل���ي فوضوي، فوض���ى، يقوم 
الناس عل���ى بعضهم البعض، يتصارع���ون فيما بينهم 
لم���ا فعله أعداؤهم بهم! ب���دالً من أن تكون ردة الفعل 
تجاه العدو، الذي يحاص���ر، الذي يضايق، الذي ينهب 
الثروة الوطنية، الذي يمنع وصول الس���لع األساسية، 
والمش���تقات النفطي���ة، ووص���ول الغ���از، ال���ذي يرف���ع 
أس���عار الغاز، الذي يلع���ب، ويتحكم، ويعرقل، ويعيق، 
ويحاصر، ويتآمر، ويستهدف العملة الوطنية، أرادوا 
أن تك���ون ردة الفع���ل بش���كل فوض���ى، يرج���ع الن���اس 
المظلوم���ون فيه���ا عل���ى بعضه���م البع���ض ف���ي حال���ٍة 
م���ن الص���راع الداخل���ي الفوض���وي، ولكنه���م صدم���وا 
بمس���توى الوعي لدى مجتمعنا في البلد بش���كٍل عام، 
وف���ي صنعاء بداي���ًة؛ ألن معظ���م الحم���ات الدعائية 
كانت تس���تهدف العاصمة، معظم ح���االت التحريض، 
ومعظم حاالت التهييج للفتنة وإثارة الفوضى، كانت 

عبر وس���ائل اإلع���ام تتجه نحو العاصم���ة من جانب 
الع���دو، وأيض���ًا بع���ض العناص���ر المدسوس���ة، الت���ي ال 
ت���زال تتواجد في مختلف أنحاء البل���د، وتلعب دورًا 
تخريبي���ًا كأب���واق للدعاي���ات، والتحري���ض، والتهييج 
للفتن���ة، فحاول���وا إث���ارة الفوضى في العاصمة بش���كٍل 
كبي���ر، ولكنهم صدموا بمس���توى الوع���ي لدى جماهير 
ه���ذا البلد، ولدى أبناء العاصم���ة، الوعي العالي، الذي 
ي���درك أنَّ وراء كل ه���ذه المعاناة ه���و العدو، هو الذي 
يحاصر، ه���و الذي يتآمر، هو الذي يقصف، وهو الذي 
يمن���ع وصول احتياج���ات هذا البلد، إالَّ بعناء ش���ديد، 
وبكلفة باهظة، وبأس���عار مرتفعة، فشعبنا على درجة 
عالي���ة م���ن الوع���ي، يع���رف م���ن ه���و الع���دو، ومن هو 
الصديق، ال س���يما واألمور واضحة وجلية كالش���مس 
وضوح���ًا، الع���دو الذي ابت���دأ عدوانه على ه���ذا البلد، 
���ر، وطغ���ى، وارتكب جرائم  الذي قص���ف، وقتل، ودمَّ
القت���ل بمس���توى اإلب���ادة الجماعي���ة، وقت���ل األطفال 
���ر المصالح العامة، وه���و الذي يحاصر  والنس���اء، ودمَّ

هذا البلد بشكل معلن وواضح ورسمي.

اســتهدف العــدو العاصمة صنعــاء وكل البلد 
بالحــرب الناعمة، وهي حرٌب أساس���يٌة ضمن حربه 
الش���املة الت���ي يس���تهدف به���ا أبن���اء ه���ذا البل���د، على 
المس���توى المعنوي، وعلى المس���توى الفك���ري، وعلى 
المس���توى األخاق���ي، الع���دو أيض���ًا كان م���ن ضم���ن 
اس���تهدافه ال���ذي ه���و اس���تهداف أمن���ي، واس���تهداف 
أخاقي، كان يس���عى ألن ينشئ ش���بكات للدعارة في 
م���ة في الدعارة، في  المدن، وش���بكات للجريمة المنظَّ
الس���رقة، ش���بكات معينة، ش���بكات وخاي���ا وظيفتها 
���م؛ لنش���ر  أن تباش���ر الس���رقة، لك���ن عل���ى نح���ٍو منظَّ
لنهبه���م،  المواطني���ن،  األمني���ة، إلزع���اج  االخت���االت 
للتأثير عليه���م، للتضييق عليهم، وللتش���ويه لألجهزة 
مباش���رة  ه���ي  الت���ي  والخاي���ا  فبالش���بكات  األمني���ة، 
م���ة، ومهمته���ا أن تتح���رك ف���ي إط���ار  للجريم���ة المنظَّ
م���ة، اســتهدف أبنــاء هــذا البلد  الجريم���ة المنظَّ
واالتجــاه  األمنــي،  االتجــاه  االتجاهيــن:  فــي 

األخالقي.

عبر وســائل اإلعالم، عبر ش���بكة اإلنترنت، عبر 
مواق���ع التواصل االجتماعي، حرب شرس���ة، وكبيرة، 
ومكثف���ة، بنش���اٍط دعائ���ٍي هائ���ل، يس���تهدف األفكار، 
يستهدف األخاق، يس���تهدف القيم، يستهدف العزم 
واإلب���اء ف���ي أبن���اء ه���ذا الش���عب، وبالدرج���ة األولى: 
يس���تهدف شريحة الش���باب، فئة الش���باب، الذين هم 

دعام���ة ه���ذا البل���د، وذراع ه���ذا البل���د ال���ذي يتصدى 
لألعداء، وذراع هذا البلد الذي يبني، ويساند، ويدافع، 
ويتح���رك ف���ي مختل���ف المهم���ات الكبي���رة والش���اقة 

والعظيمة.

كل  فــي  األعــداء  تحــراَّك 

ال���م���ح���رم���ة دول����ي����اً ب���األس���ل���ح���ة  ال������ع������دوان اس���ت���ه���دف ص���ن���ع���اء   ■

■ كل ما يستطيع األعداء فعله الحتالل صنعاء فعلوه، لكنهم وصلوا 
لقناعة »صنعاء بعيدة قولوا له الرياض أقرب«

وتــأيــيــده بــنــصــره  وبــالــمــؤمــنــيــن  ــه  ــل ال عــلــى  بــاالعــتــمــاد  محصنة  صــنــعــاء   ■
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على  وه���م  ي��ق��ول��ون  ك��ان��وا    ■
من  كيلومتر  أرب��ع��ي��ن  مسافة 
أعظم  كانوا  #صنعاء  العاصمة 
منها  بعيدين  ي��ك��ون��وا  أن  م��ن 
ألنها  كيلومتر  أل���ف  ب��أرب��ع��ي��ن 
ومحصنة  ال��ل��ه  ب��ن��ص��ر  محصنة 
ب��ال��وع��ي ال��ع��ال��ي واالس��ت��ش��ع��ار 
األعزاء  أبناءها  لدى  بالمسئولية 
الوافدين  من  األح��رار  وسكانها 

إليه

األم��ن��ي  ال��م��س��ت��وى  ع��ل��ى    ■
مخططات  م��ن  كبير  ج���زء  ك���ان 
ال��ع��دو ف��ي اس��ت��ه��داف األم��ن 
المخلة  بالجرائم  #صنعاء  في 
التفجيرات  ومخططات  باألمن 
والوسائل  المفخخة  والسيارات 

المتنوعة لقتل الناس

■  فشل األعداء فشالً ذريعاً في 
االستهداف األمني ل� #صنعاء

ال��ح��رب  ال���ع���دوان  ■  اس��ت��خ��دم 
منزل  كل  إلى  لتصل  االقتصادية 
وتركعه  الشعب  لتذل  ومطبخ 
وكان اإلعداء يراهنون بالحرب انه 
االنهيار  إل��ى  الشعب  سيوصل 
البلد  هذا  بثبات  صدموا  لكنهم 

والشعب وهذا له اثر عظيم

■  ه��ن��اك ح��م��الت ك��ب��ي��رة ج���داًُ 
وسخروا  المليارات  لها  وسخروا 
ال��غ��ط��اء ال��س��ي��اس��ي وال��دول��ي 
وح���ش���دوا ال��ح��م��الت اإلع��الم��ي��ة 
وال��دع��ائ��ي��ة وإل����ى ج��ان��ب ذل��ك 
وتحريك  ال��داخ��ل  ف��ي  الخلخلة 
وحشدوا  الداخل  في  ابواقهم 
واطلقوها  يستطيعون  ما  كل 
أوهن  الله  ولكن  فيها  وتحركوا 
نهاية  ف��ي  ووص���ل���وا  ك��ي��ده��م 

المطاف إلى فشل كامل

 صنعاء سند اليمنين منذ األزل ول�����������������������������������ن تركع جلبروت األعداء ومكائدهں

يتبع

خطاب
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المجاالت، الس���تهداف أبناء هذا البلد، وجزٌء كبير 
من أنش���طتهم العدائية، المتنوع���ة في كل المجاالت، 
اتجهت صوب العاصمة صنعاء، ولكنهم أيضًا فش���لوا 
ويفش���لون إلى حٍد كبير، بمس���توى الصمود، بمستوى 
الوعي، بمستوى االلتزام اإليماني، وتجسيد األخاق 
والقي���م الموروث���ة الحمي���دة، الت���ي ه���ي نت���اٌج للتربية 
���د االنتماء  اإليماني���ة ألبن���اء هذا الش���عب، والتي تجسِّ
اإليماني الراقي والعظيم والمتميز، الذي هو مصداٌق 
لق���ول رس���ول هللا "صلوات هللا وس���امه عليه وعلى 

آله": ))اإليمان يماٍن، والحكمة يمانية((.

هــذا  وعــي  بمســتوى  األعــداء  ُصــِدَم 
الشــعب، بمس���توى صب���ره عل���ى تحم���ل الج���راح 
واآلالم والمعاناة الشديدة، على كل المستويات، صبر 
فيم���ا يتعلق بالتضحي���ات الكبيرة، وقوافل الش���هداء 

بش���كٍل يومي، حتى ف���ي جامع الش���عب الذي نتحدث 
إليكم اآلن فيه، حتى في هذا الجامع قوافل الشهداء 
ُيَصلَّ���ى عليه���ا في���ه يوميًا، وهن���اك صبٌر عظي���م، صبٌر 
كبير، صبر على المعاناة المعيش���ية الكبيرة والقاسية 
ر عن���ه إالَّ بأنه صب���ٌر ناتٌج  ا، صب���ٌر ال يمك���ن أن نعبِّ ج���دًّ
ع���ن إيمان، ال يمكن أن يكون هناك مس���توى عاٍل من 
التماس���ك، م���ن التحمل، م���ن القدرة، م���ن الثبات، من 
ق���وة التحمل والَجَل���د، من قوة الموق���ف والثبات، إالَّ 
ألم���ٍة تعتم���د عل���ى هللا، تث���ق بالل���ه، ألم���ٍة تنطلق من 
منطلق���ات إيماني���ة ومبدئي���ة راس���خة، قوي���ة، ثابتة، 
تحم���ل األل���م، وتحم���ل معه األم���ل والثق���ة بوعد هللا 

"سبحانه وتعالى" بشكٍل مستمر.

الجانــب اإليمانــي هــو المحــور األســاس 
لصمود وتماسك أبناء شعبنا، على المستوى 
الم���ادي: حالنا وظروفن���ا معروفة، نتاجًا لكل تأثيرات 
الماض���ي، وسياس���ات الماض���ي، بلدن���ا يعان���ي معان���اٍة 
كبيرة، وبدأ العدوان واس���تمر العدوان وشعبنا يعاني 
م���ن ضائقة كبيرة في وضع���ه المعيشي واالقتصادي، 
االقتصادي���ة  الح���رب  أس���لوب  األع���داء  واس���تخدم 
الس���تهداف أبن���اء ه���ذا البلد بكله���م، الس���تهداف كل 
أس���رة م���ن أبن���اء ه���ذا الوط���ن بالح���رب االقتصادية، 
والحرب المعيش���ية، التي هي حرٌب شاملة، تصل إلى 
كل منزل، إلى كل مطبخ، إلى كل أسرة؛ لتوهن العزم، 
���ع هذا الش���عب، لتخضعه، لتذله،  لتكس���ر اإلرادة، لتَركِّ
وكان���ت تراه���ن على ذلك، كان األع���داء يراهنون بأن 
حربه���م على هذا الش���عب في لقمة عيش���ه، في قوته 
واألساس���ية،  الضروري���ة  احتياجات���ه  ف���ي  وغذائ���ه، 
َس���ُيخِضع أبن���اء هذا البلد، وس���يوصلهم إل���ى االنهيار 
واالستس���ام، ولكنه���م ُصِدُم���وا بم���دى تماس���ك أبناء 
ه���ذا البلد، وثباته���م، وإبائهم، وعزمه���م، وهذا هو أثر 
ا؛ ألن ش���عبنا يثق بالله "س���بحانه  اإليم���ان العظيم جدًّ
وتعال���ى"، ويرج���و هللا "س���بحانه وتعال���ى"، لذل���ك لم 
يك���ن ليستس���لم، ول���م يكن ليي���أس، ولم يك���ن لينهار؛ 
ألن حري���ة هذا الش���عب هي تعود إل���ى أصالة انتمائه 
اإليمان���ي، يعني: بكل وضوح، نحن ش���عٌب ال يمكن أن 
نخض���ع، وأن نرك���ع، وأن نستس���لم، وأن نعي���ش حالة 
العبودية إالَّ لله "س���بحانه وتعالى"؛ ألنه ربنا، وملكنا، 

وإلهنا الحق.

كان���ت  مهم���ا  األع���داء،  جب���روت  كان  مهم���ا  ولذل���ك 
إمكاناتهم، مهما فعل���وا ومهما عملوا، مهما كان حجم 
مؤامراته���م، مهم���ا كان مس���توى طغيانه���م، مهما كان 
حج���م إجرامه���م بحقنا، ال يمك���ن أن يوصلنا ذلك إلى 
االنهي���ار، إل���ى الخضوع له���م، إلى أن نقب���ل بالعبودية 
لهم؛ ألن حريتنا دين، حريتنا هي حريٌة من الخضوع 
للطاغ���وت، وأالَّ نخض���ع إالَّ لل���ه "س���بحانه وتعال���ى"، 

ونحن نثق به.

مــن أعظــم وأهم ثمــرات إيماننــا بالله: 
أننا ش���عٌب نثق به، ولذلك لم ننكس���ر أم���ام المقارنات 

المادي���ة، ل���م نأت لحس���اب الظ���روف بحس���ب الوضع 
االقتص���ادي والس���ياسي، فنق���ول: ]بحس���ب الظروف 
َّ���ى ه���ذا العدوان  السياس���ية، ن���رى العال���م الغرب���ي يتبن
على بلدنا، نرى أمريكا تشرف على هذا العدوان على 
بلدن���ا، ن���رى في تنفي���ذ هذا الع���دوان عل���ى بلدنا أكبر 
الدول اإلقليمية من حيث الثروة المادية واإلمكانات 
المادي���ة[، لم نحس���ب حس���اب بفعل أنن���ا محاصرون، 
ومقاطع���ون سياس���يًا م���ن مختلف البل���دان، أنه ليس 
لدينا أمل، أو ثقة، بأننا سنكسب النصر؛ ألن حساباتنا 
إيمانية ومنطلقاتن���ا إيمانية، وتوجهنا إيماني، ونحن 
مهم���ا كان حجم الظروف والمتغي���رات، حجم الواقع 
والتحدي���ات، نعتم���د على هللا، وهو أكب���ر، وهو أقوى 
وأق���در، وه���و رب الس���ماوات واألرض، وثقنا من أول 
ي���وٍم بالله "س���بحانه وتعالى"، وبنصره "جلَّ ش���أنه"، 
فتوكلن���ا علي���ه، واعتمدن���ا علي���ه، والتجأنا إلي���ه، وكنا 
مطمئنين إلى أنَّ العاقبة للمتقين، بوعد هللا الصادق، 
نث���ق بوع���ده "س���بحانه وتعال���ى"، وه���و القائ���ل: }ِإْن 
َيْنُصْرُكُم اللَُّه َفَا َغالَِب َلُكْم{]آل عمران: من اآلية160[، 
ا َعَلْيَنا َنْص���ُر اْلُمْؤِمِنيَن{]الروم:  ه���و القائل: }َوَكاَن َحقًّ
م���ن اآلية47[، ه���و القائ���ل: }ِإنَّ اللََّه ُيَداِفُع َع���ِن الَِّذيَن 
آَمُنوا{]الح���ج: من اآلي���ة38[، هو "س���بحانه وتعالى" 
م���ن  َيْنُصُرُه{]الح���ج:  َم���ْن  ���ُه  اللَّ }َوَلَيْنُص���َرنَّ  القائ���ل: 

اآلية40[.

النتائــج علــى أرض  وفعــالً كيــف كانــت 
يحس���موا  أن  راهن���وا  الذي���ن  األع���داء  الواقــع؟ 
معركتهم، وأن يصلوا إلى تحقيق كل أهدافهم ما بين 
أس���بوعين إلى ش���هرين، وصلوا إلى العام الثامن وقد 
شبعوا يأس���ًا، وش���بعوا إحباطًا، وتحطموا، وأصبحوا 
ف���ي قرارة أنفس���هم مؤمني���ن بهزيمته���م، كل هذا ألن 
ش���عبنا وث���ق بالله، يوم وثق���وا بأمريكا، ي���وم اطمأنوا 
إلى تطبيعهم مع إسرائيل، يوم راهنوا عليه أنه عامل 
ق���وٍة له���م، وأنه ره���ان نصره���م، وضمان مس���تقبلهم، 
كان���ت النتيج���ة معاكس���ة بالنس���بة لهم، وش���عبنا عبر 
وتجاوز أصعب المراحل، وأكبر التحديات واألخطار، 
واالنتص���ارات  الواس���عة،  برعايت���ه  علي���ه  هللا  وم���نَّ 
العظيمة، كم من المحطات التي لو اس���تذكرناها خال 
ا  الس���بع الس���نوات الماضية، هناك حم���ات كبيرة جدًّ
روا  أع���دَّ األعداء لها عدتها بكل ما يس���تطيعون، س���خَّ
لها المليارات من ال���دوالرات كميزانيات ضخمة على 
روا من أجلها الغطاء السياسي  المستوى المادي، وسخَّ
في التحرك الدولي، والتأييد الدولي، وحش���دوا معها 
إلى جانب ذلك الحمات اإلعامية والدعائية الهائلة، 
وإلى جانب ذلك الخلخلة في الصف الداخلي، وإثارة 
المش���اكل في الوضع الداخلي، وتحريك أبواقهم في 
الداخل؛ لمحاولة تش���تيت الجهد الداخلي، وحش���دوا 
فيه���ا كل ما يس���تطيعون من إمكان���ات، وتآمروا فيها 
ب���كل م���ا يس���تطيعون م���ن أش���كال وأن���واع الخط���ط 
والمؤام���رات، وأطلقوه���ا وتحرك���وا فيه���ا، ولك���ن هللا 
أوهن كيدهم، فيصلون في نهاية المطاف إلى فش���ٍل 
ج���وا لها،  كام���ل، تفش���ل حمل���ة كاملة، أع���دوا لها، وروَّ

وهي���أوا لها، ودعموها بكل وس���ائل الدع���م، فيصلون 
إل���ى فش���ل كامل، ث���م يع���دون ع���دًة لحمل���ٍة جديدة، 
يفعل���ون لها بأكثر مما فعلوه لس���ابقاتها، فيصلون إلى 

فشل، ومن فشل إلى فشل.

وطالما بقي شــعبنا معتمــدًا على الله، 
مت���وكاً علي���ه، مس���تنيرًا بالوع���ي والبصي���رة، حاماً 
للع���زم اإليمان���ي، ناهض���ًا بمس���ؤوليته، ف���إنَّ هللا ل���ن 
يخذل���ه أبدًا، لن يخذله أب���دًا، }َوَمْن َأْوَف���ى ِبَعْهِدِه ِمَن 
اللَِّه{]التوب���ة: م���ن اآلية111[، الش���عب طالم���ا بقي في 
حال���ة اس���تجابٍة لله، وتوكٍل عل���ى هللا، وأمٍل في هللا، 
وطاعٍة لله، واس���تجابٍة عمليٍة لله "سبحانه وتعالى"، 
فالل���ه معه، هللا م���ع المتقين، وهو م���ع الصابرين، كما 

أكَّد في كتابه القرآن الكريم.

ولذلك َعَبر شعبنا مراحل صعبة، وتحديات 
أ هللا في هذه المرحلة إضافًة إلى جانب  كبي���رة، وهيَّ
صم���ود ش���عبنا، وتضحياته الكبيرة، وصب���ره العظيم، 
صب���ر أبنائه، صبر هذه األس���ر المضحي���ة، البعض من 
األس���ر ضح���ت ب���كل أبنائه���ا ش���هداء، والبع���ض بأكثر 
أبنائها ش���هداء، وصبر عظيم، صبر على ما حصل من 
تدمير، من قصف، من ضائقة معيش���ية، من تش���ريد، 
م���ن معاناة بكل أنواع المعاناة، ولكنه صبر المؤمنين، 
الذي���ن يمتلك���ون- بمعون���ة هللا "س���بحانه وتعال���ى"- 
التجل���د، والثب���ات، واإلب���اء، والع���زم، وق���وة النف���س 
بق���وة اإليم���ان، مهم���ا كان حج���م الواق���ع والتحديات 
واألوج���اع، يصمدون في مختل���ف الظروف، واثقون 
بالله، ويعتمدون عليه، فَعَبر شعبنا كل هذه المراحل- 

والحمد لله- بشكٍل كبير، وبشكٍل عظيم.

األعــداء ولــو أنهم قد وصلــوا إلى يأس 
كبير، لكنه���م يمتلئون غيظًا وحقدًا وكب���رًا، }ِإْن ِفي 
ُصُدوِرِه���ْم ِإالَّ ِكْبٌر َما ُهْم ِبَبالِِغيِه{]غافر: من اآلية56[، 
ه���م أع���داء مس���تكبرون، وإالَّ ف���كان األفض���ل لهم أن 
بوا على  يكفوا عن عدوانهم على هذا البلد، بعد أن جرَّ
م���دى كل هذه الس���نوات مختلف حماته���م العدائية، 
بمختلف أنواع خططهم العدائية الش���املة: عس���كريًا، 
واقتصاديًا، وأمنيًا، وسياسيًا، وإعاميًا، كان األفضل 
له���م أن ينته���وا، أن يكفوا ع���ن عدوانه���م، أن يدركوا 
أن���ه ال فائ���دة م���ن اس���تمرار عدوانهم، ل���ن يصلوا إلى 
تحقي���ق أهدافهم، وهو- في نفس الوقت- هو عدواٌن 
ظال���م، ال مب���رر ل���ه، ال داعي له، ال ضرورة ل���ه، عدواٌن 
عبثي، يوصف بأنه عبثي في الغرب والش���رق، حتى في 
أوس���اط األع���داء، حتى ف���ي أمريكا وأوروب���ا، ال تدري 
أحيان���ًا وتحدثوا ع���ن ضرورة وقف الح���رب العبثية، 
يعني: أنَّ العدو لم يكن مضطرًا ألن يعتدي علينا، نحن 
ل���م نعتد عليه، ليس له ما يبرر العدوان علينا، ش���عٌب 
عظيم، شعٌب حر، ش���عٌب مستقل، لماذا يسعى العدو 
إلى أن يس���يطر علي���ه، أن يصادر حريته واس���تقاله، 
أن يحتل أرض���ه ووطنه، أن ينهب ثرواته ومقدراته، 
هذا طمع، طمع كبير، لكن ش���عبنا ليس فريس���ًة سهلة، 

■  صدم األعداء من صبر هذا 
الشعب ومستوى صموده

ي��ت��ع��ل��ق  ف���ي���م���ا  ص���ب���ر   ■
ب��ال��ت��ض��ح��ي��ات ب��ال��ش��ه��داء 
ال  صبر  اليومية،  القوافل 
أنه  إال  عنه  نعبر  أن  يمكن 

صبر ناتج عن اإليمان

ح��ج��م  ك������ان  م���ه���م���ا    ■
على  نعتمد  ال��م��ت��غ��ي��رات 
ال��ل��ه وث��ق��ن��ا ب��ه م��ن��ذ أول 
ي����وم وب���ن���ص���ره وت��وك��ل��ن��ا 
وكنا  عليه  واعتمدنا  عليه 
م��ؤم��ن��ي��ن ب����أن ال��ع��اق��ب��ة 

للمتقين نثق بوعده

■  األع���داء ال��ذي راه��ن��وا أن 
خالل  أهدافهم  يحققوا 
شهرين  إل���ى  أس��ب��وع��ي��ن 
الثامن  ال��ع��ام  إل��ى  وص��ل��وا 
وأصبحوا  يأساً  شبعوا  وقد 
في قرارة أنفسهم مقرين 

بهزيمتهم

على  راهنوا  يوم  األعداء    ■
كانت  ب��ن��ص��ره��م  #أم��ري��ك��ا 
أرادوا  م��ا  ع��ك��س  ال��ن��ت��ائ��ج 
التحديات  ت��ج��اوز  وشعبنا 
الكثير من  واألخطار وحقق 

االنتصارات

شعب  ونحن  دين،  حريتنا   ■
ننكسر  ال  ولذلك  بالله  يثق 

أمام المقارنات المادية

الجانب  مع  للتعاون  ندعو    ■
ال���رس���م���ي ف���ي ال��ت��خ��ط��ي��ط 
البناء  م��ن  وال��ح��ذر  العمراني 

العشوائي 

■  استهدف العدو العاصمة وبقية المحافظات بالحرب الناعمة وهي حرب ضمن الحرب التي يخوضها على المستوى األخالقي والفكري، كان يسعى 
ألن ينشئ شبكات للدعارة وللسرقة على نحو منظم إلزعاج المواطنين والتضييق عليهم والتشويش على األجهزة األمنية

■  عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي حرب شرسة مكثفة بنشاط هائل يستهدف األفكار 
والقيم والعزم واالباء وبالدرجة األولى يستهدف الشباب الذي يتحرك في مختلف المهام الهامة 

ولكنهم فشلوا ويفشلون إلى حد كبير

خطاب
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وال لقم���ًة س���ائغة، عليهم أن يس���توعبوا هذه الحقيقة 
بعد كل ه���ذه األعوام، بعد كل هذه التجارب الكبيرة، 
بوا فيها كل أنواع كيدهم وخططهم، وكذلك  الت���ي جرَّ
والتنكي���ل،  اإلج���رام  وس���ائل  كل  فيه���ا  اس���تخدموا 
كان عليه���م أن يقنع���وا، وأن يكفوا، ولك���ن يبدو أنهم 
اس���تعداداتهم،  تجهيزاته���م،  حماته���م،  مس���تمرون، 

توجهاتهم العدوانية واضحة.

وهــم يدركون العناصر األساســية لقوة 
شــعبنا، التي تكمن ف���ي انتمائه اإليمان���ي، وهويته 
اإليماني���ة، ولذل���ك جان���ٌب كبي���ٌر م���ن حربه���م عل���ى 
المستوى الثقافي والفكري والدعايات، وعلى مستوى 
االس���تهداف األخاق���ي، ما يس���مى بالح���رب الناعمة، 
الحرب اإلفس���ادية، الحرب الشيطانية، هي تستهدف 
العنصر المعنوي في قوة ش���عبنا؛ ألن شعبنا لم يستند 
إلى القوة المادية، هو استند إلى القوة المعنوية، كان 
أهم عامل في ثباته هو ثقته بالله، توكله على هللا، وما 
حظ���ي به من رعاية هللا ومعونته، ثمرًة لهذا التوكل، 
له���ذا االلتج���اء، لثباته عل���ى الموقف الحق، لتمس���كه 
بقضيته العادلة، فكانت النتيجة مهمة، ولذلك ش���عبنا 
مس���تهدف في انتمائه اإليماني، في هويته اإليمانية، 
ثقافي���ًا وأخاقي���ًا، لض���رب ال���روح المعنوي���ة، لتمييع 
شبابه، ولتشتيت التوجه والوعي والبصيرة، وإبدالها 
بالزيف، بالدعايات، بالخداع، باألس���اليب الماكرة التي 
تص���رف اهتمام الناس عن قضاياهم األساس���ية، إلى 
قضايا ثانوية، أو قضايا أخرى وهمية، بحسب أنواع 
ف إشكاالً معينًا، لتجعل  الدعايات، ما بين دعاية توظِّ
من���ه قضي���ة القرن الح���ادي والعش���رين، وأهم من كل 
أمر، وما بين دعاية وهمية ال أس���اس لها من الصحة، 
حال���ة م���ن تش���تيت الذهني���ة، م���ن صرف الن���اس عن 

التوجهات المهمة، واألولويات الكبيرة.

ولذلك في واقعنا العام، وطالما كررنا هذه 
ا لنا جميع���ًا، في طبيعة مس���يرة  المس���ألة الهام���ة ج���دًّ
حياتن���ا، وف���ي طبيع���ة الظ���روف التي نعيش���ها، ونحن 
نعي���ش ف���ي مواجه���ة تحدي���ات في ه���ذا البل���د، فيما 
يس���تهدفنا فيه، وعلى مستوى واقع  أمتنا اإلسامية 
بش���كٍل ع���ام، الب���دَّ أن نك���ون عل���ى درج���ة عالي���ة من 
اليقظ���ة، والوع���ي، والبصيرة، واالس���تعداد، واالنتباه 
ل���كل مؤام���رات األعداء، م���ن أهم ما ف���ي الوعي: أن 
نمتل���ك البصيرة والوض���وح تجاه مؤام���رات األعداء 
وأنشطتهم التي تس���تهدفنا، ماذا يعملون ليستهدفونا 
بالدعاي���ات ف���ي مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي، ف���ي 
وس���ائل اإلع���ام، عبر أبواقهم المندس���ة في أوس���اط 
المجتم���ع، كي���ف يس���تخدمون ح���رب الدعاية كحرب 
لتزييف الوعي، لصرف االهتمام عن األولويات المهمة، 
ا، للتضليل تجاه الحقائق  للتزييف للحقائق المهمة جدًّ
ا، كيف يس���عون إلى استهداف المجتمع  الواضحة جدًّ
أخاقي���ًا، لنش���ر الرذيل���ة والفس���اد، وتميي���ع الش���باب، 
ويعمل���ون له���ذا في مواقع التواص���ل االجتماعي، في 
الش���بكة العنكبوتية )ش���بكة اإلنترنت(... في مختلف 

وس���ائلهم التي يشتغلون من خالها لتنفيذ ذلك، كيف 
يحاول���ون أن يبعدونا عن هويتن���ا اإليمانية وانتمائنا 
دون���ا م���ن العنص���ر المعنوي األس���اس  اإليمان���ي؛ ليجرِّ
ف���ي ثباتن���ا، في تمس���كنا بالحرية، والكرام���ة، والعزة، 
لون���ا إلى ق���وٍم مدنس���ين، لئيمين،  واالس���تقال، ليحوِّ
نقبل باالستذالل، نقبل بالعبودية، نقبل بالهوان، نقبل 
بالطغي���ان، نقب���ل باالحت���ال، نقب���ل باألع���داء بكل ما 
هم عليه، بكل فس���ادهم، بكل رجس���هم، ال يس���تثيرنا 
ش���يٌء ضدهم، حتى ل���و ارتكبوا جرائم االغتصاب، كما 
يفعلون ف���ي المناطق المحتلة، وآخره���ا ما أعلن عنه 
في األيام الماضية في حيس، وهم يغتصبون البنات 
عة، وبش���عة، وقذرة، ومش���ينة،  هناك، في جرائم مروِّ

ومخزية.

احتاللهــم وســيطرتهم يترتــب عليها 
كل إجــرام، كل ش���ر، كل فس���اد، كل منك���ر، أعظ���م 
منك���ر، أكبر طام���ة، أكبر كارثة، أكبر فس���اد: لو تمكنوا 
م���ن الس���يطرة عل���ى ه���ذا البل���د، كل ش���يء يمك���ن أن 

يحدث.

سيطرتهم على هذا البلد تعني إخضاع 
هــذا البلد ألمريكا وإســرائيل، لق���وى الكفر، 
والش���رك، والطغي���ان، والفس���اد، والرذائ���ل، يعن���ي: أن 
ل���وا ه���ذا البلد إلى بيئة مفتوحة، وبيئة وس���احة  يحوِّ
مفتوح���ة أم���ام الش���يطان وأولي���اء الش���يطان، لنش���ر 
الرذائل والفساد، وارتكاب كل أنواع الجرائم، وطمس 
كل معالم اإليمان والشرف والكرامة، يعني: االستعباد 
للن���اس؛ ولذل���ك ليس هن���اك على اإلط���اق أي أولوية 
تماث���ل أولوية التصدي لهم، والمن���ع لهم من الوصول 

إلى أهدافهم في احتال هذا البلد.

إناَّ كلاَّ شــٍر يمكــن أن يتصوره اإلنســان، وإناَّ كلاَّ 
طغيــاٍن، وكل فســاٍد، وكل منكــٍر، وكل بؤٍس، 
ن���وا م���ن احت���ال ه���ذا البلد،  ه���و م���ن خ���ال أن يتمكَّ
إذا كان البع���ض ق���د يجعل من إش���كالية هنا، أو خلل 
هن���اك، أو تقصير هنا، أو تقصير هناك، بش���كٍل جزئي، 
أو ممارس���ٍة فردية، أو خطٍأ سلوكي، أولوية للتشنيع، 
والتهييج، والتحريض، وإثارة اإلش���كاالت، والتهييج 
���ا يفعل���ه األعداء،  للفتن���ة، وص���رف ذهني���ة الناس عمَّ
ا،  ا، وعن ش���رهم الفظيع جدًّ وع���ن خطرهم الكبير جدًّ
ال���ذي يس���تهدف البلد ف���ي كل شيء، ويمث���ل خطورًة 
مطلق���ة على الدين والدنيا له���ذا البلد، وعلى الحاضر 
والمس���تقبل ألبناء هذا الشعب، فهو يلعب، هو يلعب، 
���ا أن���ه ب���وق م���ن أبواقه���م، أو أن���ه مغف���ل، ال يمتلك  إمَّ
الس���بيل  ألن  األولوي���ات؛  تج���اه  والوع���ي  البصي���رة 
الصحيح والمنهجية الحكيمة لمواجهة أي إشكاالت، 
أو أخط���اء، أو تقصي���ر، أو س���لوك، أو مظال���م، أو أي 
إش���كاالت جزئية هنا أو هناك: التوجه نحو معالجتها 
بش���كٍل عملي، في إط���ار التعاون على الب���ر والتقوى، 
األم���ر بالمعروف والنهي ع���ن المنكر، التواصي بالحق، 
التع���اون لدف���ع أي فس���اد بطريق���ة عملي���ة أخوية في 

إطار المسؤولية، وليس على حساب القضايا الكبرى، 
القضايا الرئيس���ية، القضاي���ا المصيرية، أمامك مصير 
شعب، مصير شعب في حاضره ومستقبله، يمكن أن 
يكون في حافة الهاوية، إن لم نمتلك الوعي الكافي، 
اإلرادة الصحيح���ة، إن ل���م نتحل���ى بالمس���ؤولية، إن 
ل���م نتحل���ى بالمس���ؤولية، إن ل���م نتحرك على أس���اٍس 
صحي���ح، ووعٍي صحي���ح، وموقٍف صحي���ح، ونحدد 
المس���ؤولية،  ومي���زان  الحكم���ة،  بمي���زان  أولوياتن���ا 
والبع���ض ق���د تك���ون له دواف���ع ش���خصية، البعض إذا 
حص���ل ل���ه مش���كلة ش���خصية، يجع���ل منه���ا مش���كلة 
عام���ة، ويجع���ل لها أولوي���ة فوق كل القضاي���ا كبيرها 
ومتوس���طها وصغيرها؛ ألنه ال يرى إال نفسه، وال يرى 
إال ش���خصه، وال يرى إال مصلحت���ه، وال يعيش إال في 

همه الشخصي، وينسى القضايا الكبيرة والمهمة.

ولذلــك نتحــرك وفــق أولوياتنــا بمســؤولية، 
المهمــة،  والقضايــا  الكبيــرة،  القضايــا  تجــاه 
ونعمــل علــى معالجــة اإلشــكاالت، نتج���ه بكل 
جدية لمعالجة االختاالت، جوانب القصور، المظالم، 
األخط���اء، ب���كل جدية ومس���ؤولية وتعاون، وبش���كٍل 
عمل���ي، وبش���كٍل عملي، ولك���ن تبقى أولويتن���ا الكبرى 
لدف���ع أكب���ر الش���ر، أكبر الفس���اد، أكب���ر الظلم، الفس���اد 
الجامع، الشر الجامع، الذي يمثل طامة في كل شيء، 
كارث���ة على كل شيء، هي: تمكُّن األعداء من احتال 
هذا البلد، واستعباد هذا الشعب، يجتمع معه كل شر، 
وكل ضر، وكل فس���اد، وكل بؤس، وكل خسارة، وكل 
س���وء، وكل فحش���اء، وكل شيٍء يتصوره اإلنسان له 
صلة بالش���يطان، أو له صلة بالشر، أو صلة بالطغيان، 
كل كبير الفس���اد وصغي���ره يترتب عل���ى ذلك، فلذلك 

تكون أولويتنا واضحة.

لذلــك يجــب أن نكــون علــى مســتوى واقعنــا 
العام في نش���اط مس���تمر، ف���ي تعبئة مس���تمرة، في 
توعي���ة مس���تمرة، عندم���ا ن���رى ف���ي الق���رآن الكري���م 
أكث���ر من خمس���مائة آية ف���ي القرآن الكري���م تتحدث 
ع���ن الجه���اد في س���بيل هللا تعالى، وتق���دم لنا الوعي 
الكاف���ي ع���ن األعداء، ع���ن خطورتهم، ع���ن أهدافهم، 
عن أس���اليبهم، عن كل الوس���ائل الت���ي يعتمدون عليها 
في االس���تهداف لن���ا كأمة، وكش���عب، ه���و لنكون في 
حال���ة م���ن اليقظ���ة الدائم���ة، م���ن الجهوزي���ة الدائمة، 
م���ن االس���تعداد الدائم، م���ن العمل ال���دؤوب لمواجهة 
كل التحدي���ات، والتص���دي لكل أش���كال االس���تهداف، 
ف���ي كل الميادي���ن والجبهات، في المجال العس���كري، 
ف���ي المجال األمن���ي، في المجال اإلعام���ي والثقافي 
المج���ال  ف���ي  االقتص���ادي،  المج���ال  ف���ي  والفك���ري، 
االجتماعي؛ ألن الشيطان، وأولياء الشيطان، وحزب 
الش���يطان، وأعوان الشيطان، يشنون حربهم الشاملة 

في كل مجال من المجاالت.

ولذلــك الجهاد فــي ســبيل الله يجعلنــا أمة، 
ويربينــا كأمــة حاضــرة، مســتيقظة، متنبهه، 

جاهــزة، ليس���ت غافلة، ليس���ت مدجنة، ليس���ت في 
حال���ٍة من الغفل���ة التامة، الت���ي تهيئ ألعدائه���ا الفرصة 
لنج���اح مؤامراته���م ف���ي داخله���ا، مجتمع���ًا يعرف كل 
جزئي���ة م���ن مؤام���رات األع���داء، كل مؤام���رة، يعرف 
أنها مؤامرة، ويعرف كيف يتصدى لها، كيف يفش���لها، 
كيف يسقطها، كيف يجعل األعداء يصابون بالخيبة، 
يصاب���ون بالخيب���ة، بالهزيم���ة تج���اه أي مؤامرة، كيف 
يتح���رك مجتمعن���ا بجدية في كل المج���االت، ليحول 
التحدي���ات إلى فرص، ليكون في موق���ٍع متقدم، في 
منع���ة، ف���ي ق���وة، يمتل���ك كل عناص���ر الق���وة ف���ي كل 
المج���االت، ويتحرك ليعزز موقفه، ليكون موقفًا قويًا 
في مواجهة أي تحٍد عس���كرٍي، أو أمنٍي، أو اقتصادٍي، 

ف���ي  أو  س���ياسي،  أو  إعام���ٍي،  أو 
الوسط االجتماعي.

أن  لنــا  اللــه  يريــد  هكــذا 

فريسة  ل��ي��س  ش��ع��ب��ن��ا    ■
سائغة  لقمة  وال  سهلة 
ي��س��ت��وع��ب��وا  أن  ع��ل��ي��ه��م 
كل  ب��ع��د  الحقيقة  ه���ذه 
جربوا  التي  األع���وام  ه��ذه 
فيها كل كيدهم ووسائل 

اإلجرام وفشلوا

ينتقل  ال��ع��دوان  تحالف    ■
م����ن ف���ش���ل إل�����ى ف��ش��ل 
وط���ال���م���ا ب���ق���ي ش��ع��ب��ن��ا 
وناهضاً  الله  على  معتمداً 
لن  الله  ف��إن  بمسؤوليته 

يخذله

في  مستهدف  شعبنا    ■
وثقافته  اإليماني  انتماءه 
معنوياته  لضرب  وأخ��الق��ه 

واستهداف شبابه

يستهدفوننا  األع����داء    ■
ب��ال��دع��اي��ات ف���ي وس��ائ��ل 
التواصل  وم��واق��ع  اإلع���الم 
االج���ت���م���اع���ي ال���دع���اي���ات 

للتضليل تجاه الحقائق

بكل  ن��ت��ج��ه  أن  ي��ج��ب    ■
االختالالت  لمعالجة  جدية 
وال���م���ظ���ال���م ب��ك��ل ج��دي��ة 
تبقى  لكن  أخوي  وبشكل 
مواجهة  الكبرى  أولويتنا 

العدوان

■ العدوان أكبر فساد ويجب 
مستوى  ع��ل��ى  ن��ك��ون  أن 
مستمر  نشاط  في  واقعنا 

وتعبئة مستمرة

■  إذا كان البعض قد يجعل إشكالية هنا أو خلل أو ممارسة فردية أو خطاء سلوكي أولوية إلثارة الفتنة وتهييج 
الرأي العام وصرف الناس عن ما يعمله األعداء من أشياء فضيعة جداً ويمثل خطورة مطلقة على البلد فهو 

بوق من أبواقهم أو مغفل ال يمتلك البصيرة

■  استخدم العدوان الحرب االقتصادية لتصل إلى كل منزل ومطبخ لتذل الشعب وتركعه وكان األعداء 
هذا  أبناء  وثبات  صدموا بمدى تماسك  لكنهم  االنهيار  إلى  الشعب  سيوصل  انه  بالحرب  يراهنون 

البلد والشعب وهذا له أثر عظيم

يتبع

خطاب
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نكــون: مجتمعًا قويًا، ف���ي مواجهة كل التحديات، 
كل المخاط���ر، كل أش���كال االس���تهداف لنا، من جانب 
أعدائن���ا في كل المج���االت، والقرآن الكري���م من أوله 
إلى آخره فيه هذه التربية، التي تربي المجتمع المسلم 
إل���ى أن يك���ون مجتمعًا قوي���ًا، يقظًا، متماس���كًا، ثابتًا، 
يمتل���ك كل عناص���ر الق���وة، يصم���د ف���ي كل الميادين، 
يحض���ر بق���وة ف���ي مواجه���ة كل التحدي���ات، ولي���س 
مجتمعًا غافاً، راكدًا، جامدًا، ضعيفًا، مفككًا، ال يتنبه 

إلى المخاطر، ال يتنبه إلى مؤامرات األعداء.

فالقرآن الكريم كله تعبئة، كله بناء لإلنسان 
المس���لم، وللمجتم���ع المس���لم، يبن���ي من���ا أم���ًة قوي���ة، 
حاض���رة، واعي���ه، عملي���ة، دؤوبة، مجاه���دة، صامدة، 
وصابرة، وثابت���ة، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه، هذا 
ه���و ما يبنين���ا عليه الجهاد في س���بيل هللا "س���بحانه 

وتعالى".

كل  فــي  الناعمــة،  للحــرب  أيضــًا  وأن نتصــدى 
والدعائيــة،  والفكريــة،  الثقافيــة،  أشــكالها 
الت���ي تس���تهدف التفكير والفكر، والثقاف���ة والمفاهيم، 
وكذل���ك تس���تهدف األخاق والقي���م، وأن نتعاون في 
ذلك على المس���توى الش���عبي والرسمي بش���كٍل واسع؛ 
ألن األعداء كما قال هللا عنهم: }َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض 
َفَس���اًدا{]المائدة: من اآلية64[، }َوُيِري���ُدوَن َأْن َتِضلُّوا 
ِبيَل{]النس���اء: م���ن اآلية44[، هم يس���تهدفون كل  السَّ

عناصر القوة المعنوية.

أن نحــرص علــى المســتوى العســكري كذلــك 
أن نســتمر فــي التحشــيد، فــي التجنيــد، في 
}اْنِف���ُروا  االســتعداد،  أشــكال  االســتعداد بــكل 
ِف���ي  َوَأْنُفِس���ُكْم  ِبأَْمَوالُِك���ْم  َوِثَق���ااًل َوَجاِه���ُدوا  ِخَفاًف���ا 
َس���ِبيِل اللَِّه{]التوب���ة: م���ن اآلي���ة41[، أن نحاف���ظ على 
ال���روح المعنوي���ة، على االهتمام، عل���ى الجهوزية في 
كل الح���االت؛ ألن األع���داء يتمن���ون أن لو نضعف، أن 
ل���و نهمل، أن ل���و نغفل، أن ل���و نفقد عزمن���ا واهتمامنا 
وجديتن���ا؛ ألن حقدهم كبير وش���ديد، والذي أعاقهم، 
���ب آمالهم، م���ع تأيي���د هللا ومعونته،  وأفش���لهم، وخيَّ
ه���و االهتم���ام ف���ي المراح���ل الماضي���ة، االس���تعداد، 
الجهوزية، الوعي، النفير، التحرك الجاد، المبادرة في 

مراحل التحديات واألخطار.

كذلــك مــن األشــياء المهمــة التــي يجــب أن 
تكون حاضرًة باستمرار، كما كانت في الماضي، 
أن تبقــى، وأن تقوى، وأن تكــون أكثر تنظيمًا، 
ه���ي: االهتم���ام بالتكافل االجتماعي، واإلحس���ان إلى 
الفق���راء، وه���ذا ش���يٌء ف���ي غاي���ة األهمية، ج���زٌء من 
تجس���يدنا للقي���م اإليمانية، واإلنس���انية، واألخاقية، 
هو االهتمام بهذا الجانب، وجزٌء أس���اسٌي من عوامل 
تماس���ك مجتمعنا هو االهتمام بهذا الجانب، وفي كل 
المج���االت: التعاون على البر والتقوى، اإلحس���ان إلى 
الفق���راء، االهتمام بالضعفاء يج���ب أن يكون اهتمامًا 
من الجميع، رس���ميًا وش���عبيًا، وفي كل الجوانب، في 
الجانب الصحي، وفي جانب الغذاء، في االحتياجات 
األساس���ية ف���ي الحي���اة، وأن تتظاف���ر الجه���ود بي���ن 
مختل���ف الجه���ات، بين الجه���ات الرس���مية، بين هيئة 
ال���زكاة، بي���ن المجتم���ع، بين هيئ���ة األوق���اف، الجميع 
تتظاف���ر جهودهم، وتنظم عملية التكافل االجتماعي 
ف���ي الح���ارات واألحي���اء بش���كل أفض���ل وأكب���ر، وأن 
نتواص���ى دائمًا بالمرحم���ة، وأن نتواص���ى بالصبر، وأن 

نتواصى باإلحسان.

مــن الجوانــب التــي يجــب أن تكون أيضــًا محط 
اهتمامنــا المســتمر، كم���ا كان���ت ف���ي الماضي، أن 
تبق���ى مس���تمرة، وأن تك���ون ف���ي المس���تقبل بش���كٍل 
أفضل، هي: االستمرار في التعاون األمني، من أهم ما 
أف���اد في كل المراحل الماضية، في تعزيز االس���تقرار 

األمن���ي، وإفش���ال الكثير مــن مخططــات األعداء، 
هــو: تع���اون المواطني���ن م���ع األجه���زة األمني���ة في 
الجان���ب األمن���ي، تخيل���وا أن واحدة م���ن أخطر أنواع 
ق  المؤام���رات الت���ي كانت تس���تهدف العاصم���ة، قد وفَّ
هللا عل���ى إفش���الها عل���ى يد طف���ل، طف���ل، لكنه طفل 
���غ األجهزة األمنية بعنصر م���ن أخطر العناصر  واٍع، بلَّ
اإلجرامي���ة، التي دخل���ت إلى العاصم���ة، بهدف تفجير 
كبير يس���تهدف أرواح المواطنين، تعاون طفل صغير 
كشف، إرتاب بوعيه وحسه وفطرته، إرتاب في ذلك 
الش���خص، وأدرك أن���ه عنصر إجرام���ي، وبتوفيٍق من 
هللا "سبحانه وتعالى" اتجه وكشفه لألجهزة األمنية، 

وحقن بذلك دماء الكثير من المواطنين األبرياء.

وزارة  فــي  األمنيــة  األجهــزة  مــع  التعــاون 
الداخليــة، وجهاز األمــن والمخابــرات، للحفاظ 
على االستقرار األمني، فيما يتعلق بمؤامرات األعداء، 
وأيض���ًا ف���ي الجوانب األخرى، الجوان���ب األخرى التي 

لها صلة بالجانب األمني.

مــن أهــم مــا لــه صلــة بالجانــب األمني 
فيمــا يتعلــق بالوضع االجتماعــي، ويؤثر 
عل���ى الجان���ب األمني، ويش���كِّل تهديدًا لحي���اة الناس، 
ه���و: إطاق األعيرة النارية في مناس���بات اجتماعية، 
وه���ذه ه���ي ظاه���رة خاطئ���ة، وهي م���ن الس���لوكيات 
الت���ي يجب أن يتبن���ى المجتمع معالجته���ا إلى الجانب 
الرس���مي، بالتعاون مع الجانب الرس���مي؛ ألنه س���لوك 
خاط���ئ، س���لوك يهدد حي���اة الن���اس األبرياء، س���لوك 
إل���ى  األف���راح،  مناس���بات  حت���ى  المناس���بات،  يح���ول 
الكثاف���ة  ذات  المجتمع���ات  ف���ي  أح���زان،  مناس���بات 
الس���كانية يك���ون التهدي���د أكث���ر، كما في الم���دن، من 
إطاق األعيرة النارية، سواًء في مناسبات أفراح، أو 
مناس���بات أحزان، ليس هناك م���ا يبرر إطاق األعيرة 
الناري���ة الت���ي ته���دد حي���اة المواطني���ن ألي مناس���بة، 
ال مناس���بة ديني���ة، وال مناس���بة اجتماعي���ة... وال أي 
مناس���بة، ويج���ب تق���وى هللا "س���بحانه وتعال���ى" في 
التخل���ص من ه���ذه الظاه���رة، والتعاون بي���ن الجانب 
المجتمع���ي الذي يمكن أن يع���زز هذا االلتزام، بوثيقة 
الش���رف القبلي���ة، وبوثائق تلتزم بالتع���اون فيما يعزز 
حالة االس���تقرار واألمن بين أبن���اء المجتمع، ويحمي 
حي���اة الناس، يحم���ي حياة أبن���اء المجتمع، ويصرف 

عنهم ما يشكل خطورًة على حياتهم.

التعــاون كذلــك فيمــا يتعلــق بالقضايا 
للجريم���ة  بالتص���دي  يتعل���ق  فيم���ا  االجتماعيــة، 
المنظم���ة، التعاون أس���اس للنجاح والف���اح، ويعطي 
فاعلية عالية في التصدي لكل األخطار بكل أشكالها، 
التي تستهدف المجتمع في أمنه، واستقراره، وحياته، 

ا. ومصالحه، وهذه مسألة مهمة جدًّ

العنايــة أيضــًا بالتعــاون مــع الجانــب الرســمي 
فيم���ا يتعلق بالتخطيط العمران���ي، والحذر من البناء 

العشوائي، البناء العشوائي، وهناك نشاط عمراني في 
هذه المراحل، س���واًء في العاصمة، أو في المحافظة، 
ف���ي صنعاء بش���كل ع���ام، أو ف���ي بقي���ة المحافظات، 
هناك نش���اط عمراني، ولكن- لألسف الشديد- معظمه 
بش���كٍل عشوائي، بش���كٍل عش���وائي يمثل مشكلة في 
المس���تقبل، مش���كلة أم���ام الجوان���ب الخدمي���ة، أمام 
الجوانب التنظيمية، أمام البنية التحتية للمس���تقبل، 
يمثل مشكلة خطيرة يجب أن يستوعبها الناس، هذا 
جان���ب مهم أن يكون فيه نش���اط توعوي، يدخل إلى 
عم���ق التفاصيل، وتبيي���ن التأثيرات الس���لبية للناس، 
في اإلعام، وفي المجتمع، وفي نفس الوقت تعاون 
بي���ن المجتمع وبين الجهات الرس���مية لتنظيم األمور 
بش���كل صحيح، وب���دون مض���اررة، وبمراعاة لظروف 
الناس، وبتفهم من جانب الناس أنفسهم، هذه مسألة 
مهم���ة في العاصم���ة، وفي المحافظ���ة، وفي مختلف 

المحافظات.

مــن الجوانــب المهمــة: مــا يتعلــق بالجانــب 
االقتصــادي والمعيشــي للنــاس، العاصمة فيها 
الي���وم كثاف���ة س���كانية هائل���ة، وبال���ذات م���ع ن���زوح 
الكثي���ر م���ن أبن���اء المحافظ���ات إل���ى العاصم���ة، وهذا 
التجم���ع الس���كاني الضخ���م، والتكتل البش���ري الكبير، 
ا أن ينش���ط ف���ي كل المجاالت، وم���ن ذلك الجانب  إمَّ
���ا إذا حصل فتور في ه���ذا الجانب،  االقتص���ادي، وإمَّ
يمثل ذلك مش���كلة كبيرة من جوانب كثيرة، تأثيرات 
س���لبية عل���ى كل مناح���ي الحي���اة، هن���اك فرص���ة ألن 
ال، يعمل  يتحول هذا التجمع البش���ري إلى تجم���ع فعَّ
وينت���ج، تجم���ع منتج، وهذه ال���روح العملية يجب أن 
ننميه���ا، أن نرس���خها؛ ألن الن���اس إذا تجمع���وا أعدادًا 
كبي���رة ليرق���دوا معظم النه���ار، وليبقوا ف���ي حالة من 
البطال���ة العملي���ة أع���داد كبي���رة، مئات األل���وف بدون 
كبي���رة،  وأتع���اب  كبي���رة،  س���لبيات  له���ا  ه���ذه  عم���ل، 
وأضرار كبيرة، معيش���يًا، وأخاقيًا، وأمنيًا... ومن كل 
الجوانب، ولكن عندما يكون هناك أنشطة اقتصادية، 
بالتع���اون ما بين الجهات الرس���مية في التس���هيات، 
وتقديم كل ما يمكن تقديمه، وما بين القطاع الخاص 
ب���كل إمكاناته وقدرات���ه، وما بين المجتمع كذلك، في 

نشاط اقتصادي إنتاجي.

إل���ى  اليــوم يذهــب التجــار إلــى الصيــن، 
مختل���ف البلدان، لش���راء مختلف األغ���راض، مختلف 
األمور، حتى األش���ياء البس���يطة، لو تحضر، أو تذهب 
إل���ى س���وبر مارك���ت، أو إل���ى بقال���ة معينة، كم س���تعد 
فيه���ا م���ن األصناف م���ن مختلف بق���اع الدني���ا، مثاً: 
البسكويت، بسكويت من مصر، بسكويت من تونس، 
بس���كويت من تركيا، بسكويت من أسبانيا، بسكويت 
م���ن إيطاليا، بس���كويت م���ن مدري أي���ن... تتفرج في 
البقال���ة وتحس���ب- أو س���وبر ماركت- أن���واع ذهب لها 
التج���ار م���ن كل أقاص���ي الدني���ا، يش���ترونها بال���دوالر، 
يتعبون في نقلها مع الحصار، مع األعباء، حتى تصل.

نشاط  ف��ي  نكون  أن  يجب    ■
نبقى  وأن  مستمرة،  وتعبئة 
ف���ي ج���ه���وزي���ة واس���ت���ع���داد 
أشكال  لكل  والتصدي  دائ��م 

االستهداف

على  ن��ح��رص  أن  ي��ن��ب��غ��ي    ■
ال��م��س��ت��وى ال��ع��س��ك��ري في 
ال��ت��ح��ش��ي��د وال��ت��ج��ن��ي��د وف��ي 
ك��ل أش��ك��ال االس��ت��ع��داد وأن 
المعنوية  الروح  على  نحافظ 

واالهتمام بالجهوزية العالية

ال��م��ه��م��ة  األش����ي����اء  م���ن    ■
كان  كما  تبقى  أن  يجب  التي 
ف��ي ال��م��اض��ي وت��ك��ون أق��وى 
التكافل  ه��و  تنظيما  وأك��ث��ر 
االج��ت��م��اع��ي وال��ت��ع��اون على 
ال��ب��ر وال��ت��ق��وى وااله��ت��م��ام 
الصحي  الجانب  في  بالفقراء 
واالح��ت��ي��اج��ات األس��اس��ي��ة وأن 
الرسمية  ال��ج��ه��ود  تتظافر 
وال���ش���ع���ب���ي���ة ف����ي ت��ن��ظ��ي��م 
التكافل االجتماعي واإلحسان

■  يجب استمرار ورفع التعاون 
األم���ن���ي ب��ي��ن ال��م��واط��ن��ي��ن 

واألجهزة األمنية

عمليات  أخطر  إح��دى  ف��ي    ■
التفجير التي كانت تستهدف 
الله لكشفها  العاصمة وفق 
األج��ه��زة  ب��ل��غ  واع���ي  بطفل 
عناصر  أخ��ط��ر  ب��أح��د  األم��ن��ي��ة 

الخلية

المناسبات  النار في  ■  إطالق 
خاطئ  س��ل��وك  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ي��ه��دد ح��ي��اة ال���ن���اس وي��ج��ب 
ال��ت��ع��اون رس��م��ي��اً وش��ع��ب��ي��اً 

لمعالجته

ال  بحقنا  وإجرامهم  طغيانهم  ومستوى  مؤامراتهم  وحجم  عملوا  ومهما  وامكاناتهم  األعداء  جبروت  كان  مهما   ■
يمكن أن يوصلنا إلى االنهيار والخضوع لهم ألن حريتنا دين وال نخضع للطاغوت ولن نخضع إال لله ونحن نثق بالله

التوجه بمعالجتها بشكل عملي في إطار األمر  الصحيح إلصالح االختالالت هو  السبيل    ■
بالمعروف والتواصي بالحق ومكافحة الفساد بطريقة عملية وليس على حساب القضايا 

الكبيرة مثل مصير شعب

خطاب
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بالســتية،  صواريــخ  صنــع  الــذي  شــعبنا 
عج���زت التقني���ات األمريكي���ة ع���ن التص���دي له���ا، أال 
يس���تطيع صناعة البسكويت، فيذهبوا لبسكويت من 

أوروبا، ومن أمريكا، ومن أطراف األرض.

الصلص���ة، أدخ���ل إل���ى بقال���ة كبي���رة احس���ب أن���واع 
الصلصة، صلصة من إيطاليا، صلصة من مدري أين... 
من مختلف القارات صلصة، أال يمكن لشعبنا أن ينتج 
الصلص���ة، مختل���ف األغ���راض، حتى أن���واع الماخيخ 

يستوردونها من الصين.

كثيــر مــن األشــياء يمكــن إنتاجهــا في 
ل  البلــد، يمك���ن إنتاجها ف���ي البلد، ويمكن أن تش���غِّ
اليد العاملة، ويمكن أن تمثل عاماً مهمًا في معالجة 
المش���كلة االقتصادي���ة ف���ي البل���د، فق���ط ذل���ك التاجر 
الذي س���يكلف نفسه السفر إلى أقاصي الدنيا ليشتري 
ا، يمكن أن  بالدوالر بضاعة حتى أش���ياء بس���يطة ج���دًّ

ينتجها.

أنا أتذكر قبــل العدوان، التقيت ببعض التجار 
وتحدث���ت معه���م، وأخبرني بعضهم أن���ه وهو يذهب 
إلى الصين يشتري بضاعة من هناك، بضاعة بكميات 
كبي���رة أش���ياء عادية، ضحك منه ال���ذي يبيع منه من 
الصي���ن، يعني: عامل في الش���ركة، مس���ؤول مدير في 
ش���ركة معين���ة، ضح���ك من���ه، ق���ال: أن���ت به���ذا المبلغ 
���ع في  تس���تطيع أن تش���تري المصن���ع بكل���ه، وأن ُتَصنِّ
ا، تستطيع  بلدك، أنت تشتري بضاعة بمبالغ كبيرة جدًّ
أن تش���تري المصن���ع بكل���ه، ويبق���ى لك فائ���ض مالي، 
وتنتج في بلدك، هو فكر يعني فعاً فكرة عجيبة يعني 

عجيبة!

التجــار،  اإلخــوة  يهــدي  أن  اللــه  نســأل 
ليفكروا هــذا التفكير: كيف يبن���وا مصالحهم 
ف���ي إطار خدمة بلدهم، وخدمة ش���عبهم، وفي نفس 
الوقت هناك مس���ؤولية كبرى على الجانب الرس���مي، 
الجهات الرس���مية، والوزارات المعنية، والمؤسس���ات 
المعني���ة، أن تكون عاقته���ا بالتاجر والمواطن عاقة 
إيجابية، عاقة مبنية على خدمة هذا الوطن، خدمة 
ه���ذا البل���د، خدمة هذا الش���عب، فبدالً م���ن القيود، أو 
أس���اليب االبتزاز، أو األس���اليب المنف���رة، أو العراقيل 
التي ال داعي لها، يكون هناك تعاون، تس���هيات، ولكن 
عل���ى ه���ذا النح���و يتجه الجمي���ع لكيف تس���تثمر تلك 
األم���وال الت���ي تذه���ب بكلها إل���ى الخارج ف���ي اإلنتاج 
المحلي، وتحريك اليد العاملة، والنهضة االقتصادية 

في البلد، هذا شيٌء مهم.

كذلك الشركات التساهمية، ما بين القطاع 
الخ���اص والجه���ات الرس���مية، أو م���ا بي���ن المواطنين 
النصابي���ن  م���ن  الت���ام  الح���ذر  م���ع  ولك���ن  أنفس���هم، 
والمس���تغلين، إذا ُبنيت أي ش���ركة تساهمية تعاونية، 
فلتبنى على أس���اس صحيح، عل���ى يد من هم موثوٌق 

به���م، ووف���ق إجراءات صحيح���ة، إجراءات س���ليمة، 
توثي���ق دقي���ق، ضب���ط دقي���ق لألم���ور، وتع���اون م���ن 
الجانب الرس���مي في ضبط ذلك، منذ اللحظة األولى، 
من���ذ لحظ���ة اإلنش���اء، وكيف تك���ون منظمة بالش���كل 
ا. الصحيح، وهذه يمكن أن يكون لها أهمية كبيرة جدًّ

الحظــوا يــا إخــوة، الصي���ن ه���م ه���ؤالء الكتل���ة 
البش���رية األكبر في بلدهم من أي بلٍد آخر في العالم، 
يعني: أكبر ش���عب الصين، م���ع ذلك هم حولوا كثرتهم 
البش���رية إلى عامل مه���م للنهض���ة االقتصادية؛ ألنهم 
حولوه���ا إل���ى رصي���د، حولوه���ا إل���ى عام���ل لإلنت���اج، 

تحولوا إلى شعٍب منتج.

إذا اتجهنــا لنتحــول إلــى شــعب منتــج، 
وأقبلن���ا عل���ى المنتج المحلي، وحرصن���ا على الجودة 
للمنت���ج المحل���ي، ه���ذا س���يعالج الكثي���ر من مش���اكلنا 
المعيش���ية، وهمنا المعيشي، اله���م المعيشي هو صعب 
الضروري���ة،  احتياجاته���م  ظروفه���م،  الن���اس،  عل���ى 
غذاؤه���م الض���روري، مص���ادر الدخ���ل الت���ي يعتمدون 
عليها في توفير احتياجاتهم الضرورية هي هم كبير، 
الكثي���ر ممن يعولون األس���ر، ولكن ه���ذا الهم يتقلص، 
عندم���ا يك���ون هناك نش���اط وعم���ل، وأخذ باألس���باب 
للحص���ول عل���ى ال���رزق م���ن هللا "س���بحانه وتعال���ى"، 
عم���ل، وس���عي، وج���د، وعم���ل منظ���م، وتح���رك ج���اد، 
فه���ذا التجمع الكبير ف���ي العاصمة يمك���ن أن يتحول 
إل���ى تجمع منتج، وبنَّاء وعمل���ي، وعامل في النهضة 

االقتصادية.

أيضــًا مــن الجوانــب المهمة- حت���ى ال نطيل 
عليك���م أكث���ر- م���ن الجوان���ب المهم���ة: التع���اون فيما 
يتعلق بالعاصمة في مس���ألة النظافة، هناك جهد كبير 
على المس���توى الرس���مي يبذل في موضوع النظافة، 
ويحتاج إلى جهد أكبر، ومس���اندة من الجهات، ولكن 
يحت���اج الموضوع أيض���ًا إلى تعاون م���ن المواطنين، 
حت���ى في االنتظ���ام، النظافة قبل كل شيء هي ثقافة، 
ه���ي ثقافة، هي وعي، ه���ي اهتمام والتزام داخل كل 
أس���رة، تبدأ النظاف���ة من داخل المنزل، تب���دأ النظافة 
في كيفية تجميع القمامة، وإخراجها بشكل صحيح، 
وفي الوقت المناس���ب، واالنتظام في ذلك، والنظافة 

مسألة يحتاج الجميع إلى التعاون فيها.
رس���ول هللا "صلوات هللا عليه وعلى آله" في عصره 
جع���ل المدينة المنورة أنظف بقعٍة ف���ي الدنيا، أنظف 
بقع���ٍة في الدني���ا، ولكن هذا كان يعتم���د على الوعي، 
الوع���ي الذي وصل إلى درج���ة أن يجعل النظافة من 
اإليم���ان، الوع���ي الذي جعل هن���اك الت���زام عملي بين 
أوس���اط الناس أن ينظفوا حتى الس���احات، حتى أفنية 
البي���وت، أن ينظفوا ش���وارعهم وأحياءهم، كان أقذر 
م���كان معروف عل���ى أنه م���كان القذارة، والوس���اخة، 
والنت���ن، والرائح���ة الكريهة، ه���ي أحياء اليه���ود، إلى 
درجة أنه كان يضرب المثل بهم في ذلك، وكان النبي 
"صل���وات هللا عليه وعلى آله" عندما يأمر المس���لمين 

بتنظيف أفنيتهم وس���احاتهم يقول لهم: ))وال تكونوا 
كيهود((.

اليــوم يجــب أن نتفوق حتــى حضاريــًا والتزامًا 
إيمانيــًا بهــذا الجانــب: بالنظاف���ة، والوع���ي تجاه 
ذل���ك، واالهتم���ام تج���اه ذل���ك، العاصم���ة يفت���رض أن 
تك���ون أنظ���ف مكان ف���ي البلد، هذا مهم حت���ى صحيًا، 
ا للن���اس، ربما أحيانًا عدم  والجان���ب الصحي مهم جدًّ
االهتم���ام بالنظافة يس���بب، أو يس���اعد، على انتش���ار 
الكثي���ر من األوبئة، واألمراض الفتاك���ة والضارة، التي 
تؤث���ر على الناس في صحته���م، وتؤثر عليهم بالتالي 
حت���ى ف���ي ظروفه���م المعيش���ية؛ ألن األم���راض أيض���ًا 
تس���بب مش���اكل مادية في الع���اج، فمس���ألة النظافة 
مس���ألة مهم���ة ف���ي العاصمة، ويج���ب أن تكون محط 

اهتمام الجميع.

من األشــياء المهمة في العاصمة، والتي نؤكد 
عليها: اهتمام الجهات الرسمية، سواًء المركزية منها 
في الوزارات والمؤسسات، أو المحلية منها في أمانة 
العاصم���ة، بواجباتها في خدم���ة المواطن، واالهتمام 
بالمواطن، مس���ؤوليتكم أيها اإلخوة المس���ؤولون في 
كل وزارات الدول���ة، وف���ي كل المس���ؤوليات، ف���ي كل 
مواقع المسؤولية، مسؤوليتكم التي أنتم محملون بها 
أمام هللا، وتسألون عنها يوم القيامة، هي خدمة هذا 
المواطن، هي خدمته، بحسب مسؤولياتكم، بحسب 
مج���االت عملكم، عليكم أن تكون���وا جادين في ذلك، 
أن تعمل���وا ف���ي ذلك بتق���وى هللا "س���بحانه وتعالى"، 
بالج���د، باالهتم���ام، باألمانة، أن تكون���وا أمناء بما في 
أيديكم من إمكانات، وبما في أيديكم من صاحيات، 
وبم���ا أنت���م مس���ؤولون عن���ه م���ن مه���ام وأعم���ال، أن 
تعمل���وا في ذل���ك بجد، واهتم���ام، وخدم���ة للمواطن، 
وأن تك���ون عاقة المس���ؤول بالمواطن عاقة جيدة، 
إيجابي���ة، عاق���ة محبة واحت���رام وتقدير، وقرب من 
الناس، وسعي لخدمة الناس، وإخاص لله "سبحانه 

وتعالى" في ذلك.

نحــن نأمــل أن تتجســد القيــم اإليمانيــة فــي 
فــي  أخالقهــم،  فــي  المســؤولين،  أعمــال 
م���ن  قربه���م  ف���ي  تواضعه���م،  ف���ي  ســلوكياتهم، 
الناس، في استيعابهم أن موقع المسؤولية هو موقع 
خدمة للناس، للمجتمع، وليس موقع اس���تعاء وتكبر 
عل���ى الناس، وغطرس���ة عل���ى الناس، أو اس���تئثار، أو 
اس���تغال، أو ظلم، موقع المسؤولية هو موقع خدمة 
د تقواك لله "سبحانه وتعالى" في  للمجتمع، وأن تجسِّ
م���دى اهتمامك والتزامك بأداء مس���ؤولياتك بش���كٍل 
صحي���ح، وبق���رٍب م���ن الن���اس، وبأمان���ة ومصداقي���ة 
ووف���اء، وإالَّ فاألفضل لإلنس���ان أن يح���ذر، أن يحذر، 
أن يخ���رج م���ن أي موق���ع مس���ؤولية ل���ن ي���ؤدي في���ه 
واجبه بش���كٍل صحيح؛ ألنه سيتحمل األوزار واآلثام 
ا  ���ا بإهماله وتفريطه، وإمَّ ا بخيانته، وإمَّ والذن���وب، إمَّ
بممارس���اته السيئة، التي استغل موقعه لفعلها والقيام 

به���ا وممارس���تها، فيك���ون ال���وزر كبي���رًا ي���وم القيامة، 
وعذابه عظيمًا.

إضافــًة إلــى أن المســؤوليات يجــب أن تضبــط 
بمدونــات ســلوكية، وجان���ب رقابي يس���اعد على 
تق���وى هللا "س���بحانه وتعالى"، وتفعيل مب���دأ الثواب 
والعقاب، والتفريق بين المحس���ن والمسيء، والملتزم 
المؤدي مس���ؤولياته على نحٍو صحي���ح، والمفرط، أو 
الخائ���ن في أداء مس���ؤولياته وأعمال���ه، هذا ما يجب 

العمل عليه، واالهتمام به.
طبعًا لن نطيل عليكم أكثر.

اكم لما  قن���ا وإيَّ أس���أل هللا "س���بحانه وتعال���ى" أن يوفِّ
يرضيه عنا، وأن يرحم ش���هداءنا األبرار، وأن يش���في 
ج عن أس���رانا، وأن ينصرنا بنصره،  جرحان���ا، وأن يف���رِّ

إنه سميع الدعاء.
�َاُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة هللِا َوَبَرَكاُته؛؛؛ َوالسَّ

رعاكم هللا؛؛؛

ال��ي��وم  ف��ي��ه��ا  ال��ع��اص��م��ة     ■
وهناك  هائلة  سكانية  كثافة 
التجمع  ه��ذا  لتحويل  فرصة 
من  ب���دالً  منتج  مجتمع  إل��ى 

حالة البطالة

الرسمية  ال��ج��ه��ات  ع��ل��ى    ■
والمجتمع  ال��خ��اص  والقطاع 
اقتصادي  نشاط  في  التعاون 

إنتاجي لتفعيل اليد العاملة

صواريخ  صنع  ال��ذي  شعبنا    ■
صدها  ع��ن  ع��ج��زت  بالستية 
أال  األم���ري���ك���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
"البسكويت"  صناعة  يستطيع 

بدالً من استيراده؟

■   يجب أن تكون عالقة الجهات 
والمواطن  بالتاجر  الرسمية 

عالقة إيجابية لخدمة البلد

■  التوجه نحو اإلنتاج المحلي 
الكثير  سيعالج  عالية  بجودة 

من مشاكلنا المعيشية 

■   ال بد من التعاون في مسألة 
ن��ظ��اف��ة ال��ع��اص��م��ة، وي��ج��ب 
المواطنين  بين  الجهد  زيادة 
هذه  في  الرسمية  والجهات 

المسألة

■  نؤكد على اهتمام الجهات 
تجاه  بواجباتهم  الرسمية 
ال��م��واط��ن ف��ي ك��ل م��واق��ع 

المسؤولية 

القيم  تتجسد  أن  ن��أم��ل   ■
اإلي����م����ان����ي����ة ف�����ي أع����م����ال 
ال��م��س��ؤول��ي��ن وأخ��الق��ه��م 
م���وق���ع  أن  وإدراك��������ه��������م 
المسؤولية هو موقع خدمة 

الناس

الكريم  والقرآن  لنا  والمؤامرات  االستهداف  مواجهة  في  قوياً  مجتمعاً  نكون  أن  لنا  الله  يريد    ■
يربي المجتمع ليكون قويا يحضر بكل قوة لمواجهة المؤامرات ليس مجتمعاً جامداً خاضعاً

همه  ويعيش  نفسه  إال  يرى  ال  ألنه  عامة  قضية  يجعلها  شخصية  مشكلة  له  حصل  إذا  البعض    ■
الشخصي، لذلك يجب أن نحدد أولوياتنا بميزان الحكمة ونتحرك وفق أولوياتنا بمسئولي

خطاب
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انعقدت أعمال المؤتمر القومي العربي اإلسامي في دورته 
ال����11، بحض���ور ش���خصيات تمث���ل العديد من أل���وان الطيف 

الفكري والسياسي العربي.

هنية: نحن اليوم في عصر االنتصارات 
والتحوالت الكبرى

الكلمة األولى في الجلسة االفتتاحية ألعمال المؤتمر كانت 
لرئيس المكتب الس���ياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية، 
إذ أك���د أن “ما يجري في المنطقة خطير وتجاوز التطبيع”، 
موضح���ًا أن “م���ا يجري ه���و دمج الكي���ان دمج���ًا كامًا في 
المنطقة، وبناء تحالف استراتيجي”، ومشيًرا الى أن زيارة 
الرئي���س األميرك���ي ج���و باي���دن للمنطق���ة ته���دف ل�”تصفية 

القضية الفلسطينية وضرب الركائز الداعمة لألمة”.
كما أكد هنية أنه “يجرم التطبيع ويدينه ألنه يخدم الكيان 
الصهيون���ي ويض���ر بفلس���طين وبال���دول المطبع���ة نفس���ها”، 
مش���يًرا إل���ى أن “ش���عبنا يتعرض لمصادرة حق���ه في العودة 

عبر طرح التوطين والتهجير”.
وتابع هنية أن معركة “س���يف القدس” ش���ّكلت نقلة نوعية 
الكي���ان الصهيون���ي، مؤك���ًدا أن  ف���ي تاري���خ الص���راع م���ع 
“المقاومة بعد معركة سيف القدس أقوى وأشد عوًدا وأكثر 
جهوزي���ة واس���تعداًدا لمواجه���ة التحدي���ات والمتغي���رات”، 
مضيًف���ا أن “ذراع المقاوم���ة طويل���ة وستس���تمر حتى تحرر 

أرض فلسطين”.
ه���ذا ورأى أن “التحديات المفروضة عل���ى أمتنا هي أخطر 
م���ن المرحل���ة التي انطلق فيه���ا المؤتمر ع���ام 2000 أي قبل 11 
عاًم���ا، والت���ي ج���اءت اس���تجابة لمع���ارك التصفية المباش���رة 
واس���تجابة وتفاعًا م���ع انتفاضة االقصى الت���ي انطلقت في 
وج���ه ش���ارون ال���ذي دن���س االقص���ى”. ولف���ت هني���ة الى أن 
“االحت���ال ق���ام بمن���اورة ه���ي األخطر عل���ى م���دار 30 يوًما 
مح���اكاًة لح���رب عل���ى 6 جبه���ات”، مؤك���ًدا ض���رورة وح���دة 

الجبهات تحسًبا ألي عدوان اسرائيلي.
م���ن جه���ة ثاني���ة، أك���د هني���ة عل���ى “التضام���ن الكام���ل م���ع 
لبن���ان لحماي���ة حقوقه، وخاصة في ظ���ل محاولة االحتال 
االعتداء على موارده المائية”. وطالب بضرورة “اس���تثمار 
نتائ���ج الح���رب الروس���ية االوكراني���ة كونه���ا وضع���ت ح���ًدا 

للهيمنة األمريكية في المنطقة”.
كم���ا أك���د عل���ى “دع���م المقاوم���ة كخي���ار اس���تراتيجي ف���ي 
المنطق���ة ووق���ف مح���اوالت تصفي���ة قضاي���ا األم���ة وأوله���ا 
فلس���طين”، وتوجه لألس���رى قائ���ًا “باقون عل���ى العهد في 

إخراجكم من سجون االحتال”.
نائ���ب األمي���ن العام لحزب هللا الش���يخ نعيم قاس���م: : الحل 

الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني هو المقاومة
ه���ذا وتح���دث نائ���ب األمين الع���ام لحزب هللا الش���يخ نعيم 
قاس���م، مؤك���ًدا أن “الح���ل الحص���ري والوحي���د لمواجه���ة 
“إس���رائيل” ه���ي المقاومة بكل أش���كالها، وأي ح���ل آخر هو 
مضيع���ة للوق���ت”، مضيف���ًا أن���ه “عل���ى رأس ه���ذه المقاومة 
المقاومة العس���كرية، التي يجب دعمها ألنها وحدها ما يعيد 

فلسطين”.
ولفت الى أن الكيان الصهيوني “كيان يتكئ على فلسطين 
كمقدم���ة حتى يقدم على احت���ال المنطقة من المحيط إلى 
الخلي���ج”، مش���يرًا ال���ى  أن “حام���ي القضي���ة الفلس���طينية 
األس���اس ه���و ش���عبها ومقاومتها وال يمك���ن إذا تخلى بعض 
العرب والمسلمين عن هذه القضية أن تركع فلسطين أو أن 

تستسلم ألن شعبها قرر أن يبقى في الميدان”.
وقال إن “اس���رائيل” “تعتقد أنها بالتهديدات سُتحدث قلًقا 
في مح���ور المقاومة”، مضيفًا “أقول إنه���ا تهديدات فارغة 
المحت���وى”، وتاب���ع أن “اس���تمرارية وج���ود “اس���رائيل” في 

منطقتنا قائمة على انشاء الحروب”.
وأش���ار الش���يخ قاس���م ال���ى أن���ه “لم يك���ن أي خيار س���ياسي 
رع���اه الغرب خياًرا س���ليًما بل كان ج���زًءا من دعم االحتال 
العدواني التوس���عي الذي ال يقتصر على فلسطين”، مشيرًا 
إلى أن “دول التطبيع تضر نفسها في المقام االول كما تضر 
شعوبها وتضر فلسطين واألمة”. وأوضح أن “أمريكا تعمل 
عل���ى تس���خير كل ش���يء لخدم���ة الكي���ان الصهيون���ي، معلنًا 
“نح���ن كق���وى المقاومة نعم���ل على حفظ س���يادتنا وكرامة 
أوطانن���ا طالما الش���عب والمقاومة يس���يران في خط واحد 

للمواجهة”.
هذا وأكد الش���يخ قاس���م “إننا على أت���م الجهوزية وكنا في 
المن���اورة الكب���رى على اس���تنفار كامل وكل ي���وم نحن على 
استعداد”، متابعأً “اليوم نحن في أقوى مراحلنا مع حلفائنا 

في فلسطين ومحور المقاومة”.
 وف���ي الس���ياق، ق���ال الش���يخ قاس���م “نح���ن نتباه���ى م���ع 
حلفائن���ا بقوتن���ا العس���كرية وجهوزيتن���ا ونذكره���ا ليطمئ���ن 
جمهورن���ا وليع���رف أّن���ه خل���ف قي���ادة قوية جاه���زة للدفاع 
عنه وللمجتمع اإلس���رائيلي ليعلم أنه خلف قيادة ضعيفة”، 
الفتًا إلى أنه “رأينا كيف حرر لبنان أرضه بجيش���ه وش���عبه 
ومقاومته وكيف واجهت المقاومة عدوان تموز وانتصرت، 
كم���ا رأين���ا المقاومة الفلس���طينية كيف أوج���دت في معركة 
س���يف القدس مس���اًرا جديًدا بتاريخ الص���راع مع المحتل”، 
مؤك���دًا أن “قوة محور المقاوم���ة وجهده ودعم الجمهورية 
اإلس���امية للقضي���ة الفلس���طينية ب���دون حس���اب واجتماع 

الدول تحت هذه الراية تعني أن النصر آت ال محال”.

النخالة: فلسطين هي نقطة التقاء لكل 
التيارات في العالم العربي واإلسالمي

م����ن جهت����ه، دعا األمين الع����ام لحركة الجهاد اإلس����امي 
في فلس����طين زياد النخالة إلى “إش����اعة ثقافة المقاومة 
بالكلمة والموقف ودعم المقاومة في فلس����طين بكل ما 
هو ممكن”، فيما طالب الفلسطينيين ب�”تقديم النموذج 
األمث����ل لعاق����ة الق����وى السياس����ية فيه����ا عل����ى قاع����دة 

المقاومة وحمايتها والحفاظ عليها”.
وشدد النخالة على أن “فلسطين تمثل نقطة التقاء لكل 
التي����ارات ول����كل األح����زاب والقوى ف����ي العالمين العربي 
واإلس����امي مهما كانت ألوانها ومهم����ا كانت خلفياتها”، 
الفًت����ا إل����ى أن “فلس����طين نقط����ة إدراك ومكاش����فة ل����كل 
الذي����ن يريدون الحري����ة والحياة الكريمة ف����ي أوطانهم 

ا لشعوبهم”. ولكل الذين يريدون ساًما حقيقيًّ
الصهاين����ة  الغ����زاة  النخال����ة “إن ص����وت أحذي����ة  وق����ال 
أصبح����ت تصم آذان الجميع، وهي تحاصرنا حتى داخل 
بيوتنا وعلى امتداد وطننا العربي واإلسامي، وخاصة 
بعد حمات التطبيع التي لم تبِق على شيء من بادنا”.

وأض����اف “خال المؤتمرات الس����ابقة كنا نناقش ونحذر 
م����ن اتف����اق أوس����لو ف����ي منطقتن����ا العربي����ة، ونح����ن في 
فلس����طين نقات����ل ه����ذا االتف����اق ومخرجات����ه عل����ى مدار 
الوق����ت، ونحق����ق إنج����ازات جدي����ة ف����ي ذل����ك، رغ����م كل 

الظروف الصعبة التي تحيط بشعبنا ومقاومته”.
ش����عبنا  إرادة  كس����ر  يس����تطع  ل����م  “الع����دو  أن  وأض����ح 
الفلس����طيني ف����ي داخل فلس����طين، فقام بعملي����ة التفاف 
كب����رى لمحاصرته من الخارج، وقطع ش����رايين التواصل 

عنه مع شعوب أمتنا العربية واإلسامية”.
وأش����ار إلى أنه “اليوم وبعد مرور أكثر من س����بعين عاًما 
على قي����ام الكيان الصهيوني، يتكرس أكثر فأكثر الدور 
الصهيون����ي ف����ي المنطق����ة، وأصب����ح العدو ي����ؤدي الدور 
األكبر ف����ي سياس����ات المنطقة، فيحاصر الفلس����طينيين 
ف����ي كل ش����يء، وتتح����رك “إس����رائيل” معتب����رة حدودها 
الزمنية تش����مل باكس����تان وإي����ران، حتى ش����مال أفريقيا، 
وم����ن تركي����ا حت����ى جن����وب الس����ودان”، معتب����رة “كل م����ا 
ا  ����ا وأمنيًّ بي����ن ذلك قاب����ًا للتدخ����ل الصهيون����ي اقتصاديًّ
ا، وتجد ترحيًبا كبيًرا كلما تقدمت في أي من  وعس����كريًّ

دولنا العربية واإلس����امية، رغ����م أنها ما زالت تعاني من 
تحدي����ات جدي����ة وكبيرة في فلس����طين. ويغف����ل النظام 
العرب����ي عن دور الش����عب الفلس����طيني ومقاومت����ه التي لم 
تتوقف يوًما واحًدا، وينفتح أكثر فأكثر على العدو في 

كل المجاالت”.
وش����دد النخال����ة عل����ى أن “إنج����ازات المقاوم����ة ل����م تعد 
تخفى على أحد، فمن لبنان المقاومة التي ألحقت هزيمة 
كب����رى بالعدو ع����ام 2000 إلى انتصار ع����ام 2006، إلى غزة 
المحاص����رة التي خاضت أربع ح����روب وما بينها، وأثبتت 
قدرته����ا على الصم����ود والمواجه����ة، إلى الضف����ة الغربية 
والقدس التي ال تهدأ مقاومًة وش����هداء وأسرى”، مضيًفا 
“أنها ملحمة تاريخية يخوضها الشعب الفلسطيني على 
امت����داد فلس����طين، رغ����م كل م����ا يحي����ط به م����ن ظروف 

صعبة ومعقدة”.
وتابع أن “”إسرائيل” تهرب إلى األمام، وتستقوي علينا 
بأنظمتنا، وق����ادة دولنا الذين ال يرون فينا إال إرهابيين، 
ويطاردوننا في كل مكان، ويحاصروننا من أجل إرضاء 

أميركا و”إسرائيل””.
مواجه����ة  ف����ي  أنن����ا  ن����درك  أن  “يج����ب  النخال����ة  وق����ال 
مش����روع واحد، وأننا جميًعا ضحية لعدو واحد، يستند 
ف����ي خلفيات����ه الثقافي����ة والفكري����ة لرؤية واح����دة تجاه 
مجتمعاتنا، ونحن دوًما كنا الضحية السهلة، ألننا نظرنا 
إلى اآلخر باعتبارنا امتداًدا له، على أمل أن يكون ملهًما 
لتوجهاتنا، وراس����ًما لمام����ح تقدمنا وازدهارن����ا الحًقا”. 
وأض����اف “األم����ة تكتش����ف الي����وم، وظهره����ا للحائط، أن 
الوحوش التي رأينا فيها خاصنا هي التي افترستنا، وكنا 
هدًفا وضحية ألوهامنا، بأن هذا الغرب، وهذه الحضارة 

الغربية، تريد أن تنقلنا من حالنا إلى حال أفضل”.
ل����كل  التق����اء  وأك����د عل����ى أن “فلس����طين تمث����ل نقط����ة 
التي����ارات، ول����كل األح����زاب والقوى ف����ي عالمن����ا العربي 
واإلس����امي، مهما كانت ألوانها، ومهم����ا كانت خلفياتها، 
فه����ي نقطة إدراك، ونقطة مكاش����فة، لكل الذين يريدون 
الحري����ة والحي����اة الكريم����ة ف����ي أوطانهم، ول����كل الذين 

ا لشعوبهم. يريدون ساًما حقيقيًّ
ورأى األمي����ن الع����ام لحركة الجه����اد أن االلتزام وتحديد 
المواقف ه����و الضمانة لعدم االنزالق إلى الجانب اآلخر، 
مضيًف����ا: “علينا أن نلت����زم رؤية واضحة، ومعي����اًرا ثابًتا 
يحكم العناصر األساسية في منهجنا السياسي. وهذا ال 
يتناقض مع واجباتنا في تعزيز روابطنا، وتحالفاتنا مع 

القوى المعادية للصهيونية في كل مكان”.
وق����ال إن “مس����ؤوليات كب����رى تق����ع عل����ى عاتقن����ا اليوم، 
بإش����اعة ثقاف����ة المقاوم����ة، بالكلم����ة والموق����ف، ودع����م 
المقاومة في فلس����طين بكل ما ه����و ممكن. ولنجعل من 
فلس����طين عنواًنا دائًم����ا لجدول أعمالن����ا اليومي”، داعيًا  
الفلس����طينيين إل����ى تقدي����م “النم����وذج األمث����ل لعاق����ة 
القوى السياس����ية فيها، على قاع����دة المقاومة وحمايتها 

والحفاظ عليها”.

ق���ال رئي���س ح���زب العم���ال البريطان���ي الس���ابق، جيرم���ي كوربي���ن، إن 
»الس���عودية وبريطاني���ا لديهما عاقة اقتصادية وسياس���ية وعس���كرية 
وثيقة للغاية، واألمر يعود بش���كل مباش���ر إلى مس���ألة تأس���يس المملكة 

العربية السعودية، التي كانت اختراعًا بريطانيًا في البداية«.
وأض���اف كوربي���ن متحدث���ًا لموق���ع »Declassified UK”، أن���ه “يج���ب 
قراءة تاريخ الش���رق األوسط بأكمله إلدراك التأثير الخبيث للسياسات 
االس���تعمارية البريطاني���ة ف���ي المنطقة بأس���رها”، مش���يرًا إل���ى أن أحد 
اهتماماته “هو تحس���ين تدري���س التاريخ في مجم���ل النظام التعليمي 

في بريطانيا، لفهم وحشية االستعمار واإلمبريالية”.
وقال الموقع البريطاني، إن “آلة الحرب السعودية تتلقى دعمًا كبيرًا من 
البريطانيين في ش���كل مادي وعس���كري ولوجستي” مشيرًا إلى أن “لدى 
المملك���ة المتح���دة منذ ع���ام 1964، 10 جن���ود كبار في القوات المس���لحة 
الس���عودية، و 3 موظفين بريطانيين يجلس���ون بشكل دائم داخل مركز 

العمليات الجوية السعودي”.
وف���ي س���ياق المقابل���ة،  تح���دث الموق���ع ع���ن “موظفي���ن ف���ي ش���ركات 
بريطانية يعملون في السعودية يديرون عمليات القصف على اليمن”.

وأض���اف الموق���ع أن���ه “ف���ي ظل ه���ذه العاق���ات الوثيق���ة بي���ن البلدين، 
وحي���ث أن الس���عودية تس���تفيد م���ن حوال���ى 40% من إجمال���ي صادرات 

األس���لحة البريطانية، جاء كوربين ليهدد بإفس���اد هذه العاقة الحميمة 
ألول م���رة”.. وتاب���ع كوربي���ن معلق���ًا: “عم���دت إل���ى إص���دار إع���ان بأننا 
س���نوقف جمي���ع تجارة األس���لحة إلى الس���عودية، وأن الوفد الس���عودي 
ل���ن يت���م الترحيب به كمراقبين في حزب العمل”، مش���يرًا إلى أنه “كان 
هن���اك معارضة كبي���رة لذلك من قبل الكثير من الن���اس، إال أنني أصررت 
عل���ى موقفي في ظ���ل قصفهم اليمن”، الفتًا إلى أن���ه “يعارض مبيعات 

األسلحة إلى السعودية”.
ووفق���ًا للموق���ع، ف���إن كوربين ق���دم اقتراح���ًا برلمانيًا ع���ام 2016، لتعليق 
مبيعات األس���لحة إلى الرياض. وقال كوربين إنه “تلقى مستويات غير 
عادي���ة م���ن الضغط والمعارض���ة من نواب حزب العم���ال الذين قالوا إن 
اقتراحي يضر بالوظائف، ويلحق الضرر بالشركات البريطانية الكبرى”.

وصّوت في حينها، 100 من أعضاء البرلمان عن حزب العمل ضد اقتراح 
كوربين تعليق مبيعات األسلحة إلى الرياض، أو امتنعوا عن التصويت. 
وف���ي وقت س���ابق، قال كوربين إن حكومة المملك���ة المتحدة متواطئة 

في الغارات السعودية على اليمن. 
وأض���اف كوربي���ن أن “الغارات على اليم���ن الليلة الماضية تس���ببت في 
مقتل العشرات وانقطاع اإلنترنت في جميع أنحاء الباد”، مشّددًا على 
أن “حكوم���ة المملك���ة المتحدة متواطئة في هذه الجرائم، من تس���ليح 

وتدريب، في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن”.
يش���ار إلى أن كوربين معروف بمعارضته الش���ديده للحرب على اليمن، 
وتمويل السعودية لها، ويدعو دائمًا إلى محاسبة المملكة على انتهاكاتها 

لحقوق اإلنسان.

عربي ودولي

رئيس حزب العمال البريطاني السابق، جيرمي كوربين: تأسيس السعودية كان اختراعًا بريطانيًا في البداية

انعقاد المؤتمر القومي العربي اإلسالمي في دورته الـ11.. المقاومة خيارًا وحيدًا في زمن التطبيع
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متابعات صحفية

ذكرت وكال����ة بلومب����رغ األمريكية 
أن  االقتص����اد،  ف����ي  المتخصص����ة 
كارثة الناقل����ة صافر لن تؤثر فقط 
عل����ى الحي����اة البحري����ة ف����ي البحر 
األحم����ر، ولك����ن تأثيره����ا س����يكون 
العالم����ي..  االقتص����اد  عل����ى  كبي����رًا 
الس����عودية  عل����ى  أن  مؤك����دة 
واإلمارات تحم����ل نصيب أكبر من 
فات����ورة حل المش����كلة الت����ي تكلف- 
بحسب األمم المتحدة- 144 مليون 
دوالر، منها 80 مليار دوالر للمرحلة 

األولى من خطتها.
تحلي����ل  ف����ي  الوكال����ة  وأضاف����ت 
للكات����ب بوب����ي غ����وش، إن����ه يل����زم 
اتخ����اذ إج����راءات عاجل����ة إلحباط 
نوع مختلف من الكارثة في اليمن، 
يتمثل في تس����رب نفطي يمكن أن 
يصنف كواحد من أس����وأ الكوارث 
البيئية في العال����م، ويعطل طريق 

التجارة العالمية الحيوية.
بذل����وا  الحوثيي����ن  أن  وأوضح����ت 
لبي����ع  المتقطع����ة  الجه����ود  بع����ض 
النف����ط، لك����ن الح����رب والعقوب����ات 
ث����م  المش����ترين،  ردع����ت  الدولي����ة 
بتفري����غ  الس����ماح  عل����ى  وافق����وا 
النف����ط م����ن الس����فينة، لك����ن األم����م 
المتحدة والجماعات البيئية، مثل 
غرينبي����س، تح����ذر م����ن أن الوقت 
والمال قصي����ران، وأن صافر قنبلة 
االنفج����ار،  وش����ك  عل����ى  موقوت����ة 

وتسرب شحنتها السامة في البحر 
األحمر.

وقال����ت بلومب����رغ إن الض����رر الذي 
ستسببه صافر سيكون أكبر بكثير 
الت����ي  االقتصادي����ة  التكالي����ف  م����ن 
فرضه����ا تس����رب Ever Given في 
مارس 2021. وتقدر األمم المتحدة 
أن األمر سيستغرق 20 مليار دوالر 
فق����ط لتنظي����ف البح����ر األحمر. قد 
االقتص����اد  ف����ي  الخس����ائر  تك����ون 

العالمي أكبر بكثير.
وتق����در األم����م المتح����دة أن عملية 
س����تكلف  النف����ط  لتفري����غ  طارئ����ة 
80 ملي����ون دوالر. )س����تكون هن����اك 
حاجة ف����ي النهاية إل����ى 64 مليون 
دوالر إضافية الستبدال السفينة(. 
ومع ذل����ك، كان المانح����ون ُبخاء، 
نق����ص  لديه����ا  المتح����دة  واألم����م 

لعملي����ة  دوالر  ملي����ون   20 بمق����دار 
التفري����غ. وقال����ت إنه����ا تلج����أ إل����ى 
التموي����ل الجماع����ي عب����ر اإلنترنت 

لسد الفجوة.
ب����أن  تحليل����ه  الكات����ب  واختت����م 
“الطريق����ة الوحي����دة للتغل����ب على 
ذلك هي أن يدعم المجتمع الدولي 
األم����م المتح����دة باألم����وال ورأس 
المال الدبلوماسي الازمين لتنفيذ 
التفري����غ الط����ارئ للناقل����ة، حتى في 
الحوثيي����ن  عل����ى  تضغ����ط  وق����ت 
من أج����ل هدن����ة أط����ول. يجب أن 
يتحمل السعوديون واإلماراتيون، 
الذي����ن سيخس����رون من اس����تئناف 
األعم����ال العدائي����ة وأي عائق أمام 
الش����حن في البحر األحم����ر، نصيبًا 

أكبر من الفاتورة”.

ق���ال موقع “The Brussels Times”  ، أن جمعيات 
إنس���انية بلجيكي���ة تس���تعد لمقاضاة ش���ركة تصنيع 
األس���لحة FN Herstal بدع���م م���ن منظم���ة العف���و 

الدولية الخيرية للمساعدة الدولية.
وتعتزم المنظمات مقاضاة الش���ركة بس���بب شحنات 
األسلحة التي تم إرسالها إلى السعودية خال الفترة 

2015-2020م، وفًقا إلذاعة RTBF البلجيكية.
 Bellingcat وتط���رق التقري���ر إل���ى تحقي���ق أج���راه
ف���ي 2019م، أثبت فيه أن األس���لحة اآللية البلجيكية 
الصن���ع FN F2000 كان���ت مس���تخدمة ليس فقط من 
قب���ل ق���وات حرس الح���دود الس���عودي ، ولكن أيًضا 
بنش���اط م���ن قبل القوات العس���كرية الت���ي تقاتل في 

جميع أنحاء اليمن منذ بدء الحرب.
ون���وه التقرير إلى أن���ه خال المعارك، تم اإلباغ عن 
العدي���د م���ن جرائم الح���رب وأوقفت معظ���م الدول 
األوروبية الكبرى صادرات األسلحة إلى السعودية.

 واس���تنكر التقرير تجاهل تل���ك المآسي التي حصلت 
في اليمن، حيث استمرت حكومة والونيا اإلقليمية 
ف���ي بلجيكا ف���ي بيع األس���لحة إلى الاع���ب الدولي 

السعودي المثير للجدل.
وكان مجل���س الدول���ة البلجيك���ي ق���د عل���ق تصدي���ر 
األس���لحة الحكومية اإلقليمية إل���ى المملكة العربية 
الس���عودية في ثاث مناس���بات منفصلة على األقل 
ف���ي الس���نوات األخي���رة. ثب���ت أن صناعة األس���لحة 
البلجيكي���ة ق���د نم���ت بش���كل كبي���ر نتيج���ة للعق���ود 

السعودية، بحسب التقرير الذي كتبه ديان كارتر.
هذا وكانت منظمة Vredesactie الدولية، قد أكدت 
أن األس���لحة البلجيكي���ة المص���ّدرة إل���ى الس���عودية، 
اس���تخدمت في ح���رب اليم���ن، رغم أنه���ا مخصصة 
فق���ط الس���تخدام الحرس���ين الملك���ي والوطن���ي في 

المملكة.

ٍط أمريكي ف����ي جرائم إخفاء  كش����ف موقٌع أمريك����ي عن تورُّ
وتعذيب مواطنين يمنيين داخل سجون سرية في محافظة 

عدن المحتّلة.
وق����ال موق����ع “ريسبونس����بل س����تيت كراف����ت” األمريكي: إن 
تا على اس����تخدام األس����لحة  وزارَت����ي الدفاع والخارجية غطَّ
األمريكي����ة ف����ي قت����ل المدنيي����ن باليم����ن، موضًحا أن الفش����َل 
ال يع����ود إل����ى ع����دم ق����درة الوزارتي����ن عل����ى تتب����ع األس����لحة 
المص����درة، ب����ل ُيظه����ر العقلية العس����كرية وس����وء الحكم لدى 
أمري����كا ح����ول ه����ذا الكابوس االس����تراتيجي واإلنس����اني في 
المقام األول داخل الف����رع التنفيذي لدى الحكومة..َوَأَض�اَف 
الموقُع األمريكي أن “المس����اءلة” الحكومي كش����ف عن عجز 
الكونغ����رس في الحصول على إجابات مباش����رة من الس����لطة 

التنفيذية بش����أن مش����اركة األمن القومي 
ف����ي الع����دوان على اليمن، كما كش����ف عن 
ش����بكة اإلنترنت المعق����دة الطرق التي كان 
الجي����ش األمريكي يش����ارك فيه����ا َأو يظل 
مش����رفًا ف����ي ح����رب الممال����ك الخليجية..
س����تيت  “ريسبونس����بل  موق����ع  وأَش����اَر 
كرافت” إل����ى أن تقرير مكتب المس����اءلة 
بمراجع����ة  البنتاغ����ون  طال����ب  الحكوم����ي 
االّتهام����ات بت����ورط أف����راد م����ن الجي����ش 
إخف����اء  ف����ي  األمريكي����ة  والمخاب����رات 
وتعذي����ب يمنيي����ن، إلى جان����ب مرتِزقتها 
من ق����وات االحت����ال اإلماراتي في عدن 

والمحافظ����ات الجنوبية المحتّلة..واعتب����ر الموقع أن مكتب 
الخارجي����ة  وزارة  م����ن  كاً  أن  وج����د  األمريك����ي  المس����اءلة 
والبنتاغون ال يمكنهما تحديد ما إَذا كانت األسلحة األمريكية 
الصنع قد استخدمت في اليمن، في انتهاك للقانون الدولي، 
مبيًن����ا أن تل����ك ال����وكاالت لم تتعقب بش����كل فعال اس����تخدام 
السعودّية َأو اإلمارات َأو وكائهم للمساعدات العسكرية التي 
تقدمها الواليات المتحدة، ولم تس����تطع تقديم أي دليل على 
أنه����ا حّققت بش����كل ه����ادف في مزاعم ارت����كاب جرائم حرب 
واضحة باس����تخدام تلك األس����لحة، الفتًا إلى أن الغرض من 
ذلك كما يبدو نقل المساعدة العسكرية؛ لتكون أَداة للحفاظ 
عل����ى الهيمن����ة العس����كرية األمريكية العالمي����ة، وليس لتقليل 

الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

ق���ال تقري���ر لصحيف���ة “الغاردي���ان” 
البريطاني���ة إن���ه تم���ت س���رقة مئات 
اآلالف من القطع األثرية من البلدان 
الت���ي مزقتها الحرب مثل اليمن ، وتم 
تهريبه���ا عب���ر ال���دول المج���اورة ث���م 

بيعها لمن يدفع أعلى سعر.
وذكر التقرير الجديد الذي نشر أمس 
األربع���اء، أن مئات اآلالف من القطع 
مزقته���ا  دول  م���ن  ُس���رقت  األثري���ة 
الحروب في الش���رق األوس���ط خال 
العق���د الماض���ي ، باس���تخدام أم���وال 
م���ن بيع الكنوز المنهوب���ة في تأجيج 

الصراع.
صحيف���ة “دوكي���ت” عب���ر مؤسس���ة 
كلون���ي للعدال���ة قال���ت أنه���ا تعقب���ت 
واليم���ن  ليبي���ا  ف���ي  حال���ة   300
وس���وريا والع���راق ُنهب���ت فيه���ا مواد 
األثري���ة  والمواق���ع  المتاح���ف  م���ن 

والجامعات والمواقع الدينية.
المدي���رة   ، نيس���تات  أني���ا  وقال���ت 
 ، The Docket القانوني���ة لصحيف���ة
في التقرير: “غالًبا ما ُينظر إلى نهب 
اآلث���ار على أنه جريم���ة ال ضحايا لها 
، لكنه���ا بعي���دة كل البع���د ع���ن ذلك”، 
وتابعت “نهب القطع األثرية الثقافية 
مدمر جس���دًيا واجتماعًيا ، وبيع آثار 
النزاع يمّكن الجماعات المسلحة من 
تموي���ل الصراع واإلره���اب والجرائم 

األخرى ضد المدنيين”.
وبحس���ب الباحثين ، فقد ُس���رقت 40 
أل���ف قطعة عل���ى األقل من س���وريا ، 
فيما ُنهبت قراب���ة 150 ألف قطعة من 

اليمن.
ووجد التقري���ر أيًضا أن ع���دًدا كبيًرا 
من القطع األثرية قد ُنهبت من شمال 
الع���راق من قبل )داع���ش( ، بينما في 
ليبيا ُسرقت الممتلكات الثقافية في 
ع���دد م���ن المواقع الديني���ة المرتبطة 

بالطوائف الصوفية.
هن���اك   ، “داع���ش”  إل���ى  باإلضاف���ة 
ف���ي  متورط���ة  أخ���رى  مجموع���ات 
أنشطة تهريب مماثلة ، مثل القاعدة 

وهيئة تحرير الشام.
تصريًح���ا  الصحيف���ة  وأوردت 
لمهن���دس س���وري تواج���د ف���ي تركيا 
ق���ال” اختطفتني داعش ف���ي 2014م، 
اكتشفوا أنني كنت أعمل في المواقع 
األثري���ة ، وأرادون���ي أن أعمل كخبير 
كن���ت  أنن���ي  إال   ، وأرش���د حفرياته���م 
مهندًسا ، وبالتالي لم أكن أعرف حًقا 

مكان الكنوز”.
وأضاف���ت ” الغاردي���ان” عثرت صور 
األقم���ار الصناعي���ة التي حص���ل عليها 
موق���ع The Docket عل���ى ع���دد من 
المواق���ع الت���ي ت���م التنقي���ب عنها في 
العراق وس���وريا ، بم���ا في ذلك موقع 
ت���ل بي���ا األثري ف���ي محافظ���ة الرقة 
ش���مال س���وريا..وتطرق التقري���ر إلى 
الط���رق الت���ي يتم تهريب اآلث���ار منها، 
ف���إن كان���ت م���ن س���وريا أو الع���راق، 
فإنها س���تمر عبر تركيا أو بلبنان ومن 
ث���م تهريبه���ا إلى مص���ر وتونس..في 
غضون ذلك ، ستمر العناصر القادمة 
الس���عودية وقط���ر  عب���ر  اليم���ن  م���ن 
واإلم���ارات .ون���وه التقري���ر بالق���ول: 
“تب���دو اإلم���ارات ، وال س���يما دب���ي ، 
عل���ى أنه���ا نقط���ة عب���ور مهم���ة تصل 
عبره���ا العناص���ر اآلتي���ة م���ن منطقة 
الشرق األوس���ط وشمال إفريقيا إلى 

أوروبا وحيث يحدث غسيل”.
قدر التقرير القيمة اإلجمالية لألشياء 
المس���روقة بعش���رات المايي���ن م���ن 
الدوالرات ، مما يب���رز مقدار األموال 

التي يمكن جنيها.
وقال التقرير “تقديرات الدخل الذي 
تحققه الجماعات المسلحة متفاوتة 

، لك���ن معظم الباحثي���ن يتفقون على 
أن اآلث���ار المنهوب���ة أصبح���ت مصدر 
تموي���ل بمايين ال���دوالرات للجهات 

الحكومية وغير الحكومية”.
وبعد ذلك ، تستخدم هذه المنظمات 
المس���لحة  والجماع���ات  اإلرهابي���ة 
العائ���دات – عش���رات المايي���ن م���ن 
ال���دوالرات ، وفًقا للتقدي���رات األكثر 
تحفًظ���ا – لزيادة تمويل الجرائم ضد 

المدنيين وأعمال اإلرهاب.
وفًقا لليونس���كو ، تبل���غ قيمة التجارة 
غي���ر المش���روعة في الس���لع الثقافية 
– الت���ي يعتب���ر االتج���ار باآلث���ار جزًءا 
منها – 10 مليارات دوالر سنوًيا. ومن 
المع���روف أن جزًءا م���ن هذه األرباح 
الصراع���ات  تموي���ل  ف���ي  يس���تخدم 

واإلرهاب العالمي.
وكم���ا حصل م���ع المهندس الس���وري، 
حص���ل م���ع أمي���ن موق���ع أث���ري ف���ي 
العراق ق���ال” عندما جاء أعضاء من 
داع���ش إلى منزل���ه ، احتجزوه تحت 
تهديد الس���اح ، وسألوه عن األشياء 
الت���ي كان يحتف���ظ به” وتاب���ع : “كان 

علي أن أريهم وأخذوا كل شيء.
وطالب التقرير السلطات في أمريكا 
وأوروب���ا ، وكذل���ك األم���م المتح���دة 
، إل���ى التحقي���ق ف���ي هذه الش���بكات 
وط���رق العب���ور ، وقدم���وا أدل���ة إل���ى 

سلطات إنفاذ القانون.
لل���دول أن  التقري���ر: “ينبغ���ي  وق���ال 
عل���ى  األف���راد والش���ركات  تحاس���ب 
تورطهم في جرائم الحرب والجرائم 
ض���د اإلنس���انية واإلب���ادة الجماعي���ة 
، بم���ا ف���ي ذل���ك عندم���ا تنط���وي هذه 
الجرائم على التراث الثقافي أو تؤثر 

عليه”.

وكالة بلومبرغ األمريكية المتخصصة في االقتصاد: تســلط الضوء 

علــى كارثة خــزان »صافر« وتحمــل الســعودية واإلمارات 
النصيب األكبر من فاتورة اإلنقاذ

 :The Brussels Times“ موقع

شــركة بلجيكيــة تواجــه دعــوى قضائيــة بشــأن مبيعات 
أسلحة للسعودية

موقع “ريسبونسبل ستيت كرافت”:

يكشف تورط واشنطن في جرائم العدوان بحق اليمنيين 
ومنها إخفاء وتعذيب اليمنيين في عدن

تقريــر للغارديــان.. اليمــن أكبر منطقة في الشــرق 
األوسط تتعرض لسرقة اآلثار
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مرتضى الجرموزي

فس���اد للمجتم���ع وإفس���اد حقيق���ي للبش���رية 
يع���دُم القي���م واألخ���اق ويقتل الغي���رة بين 
الرج���ل والم���رأة من خال إج���ازة االختاط 
الغربي���ة  بالطريق���ة  واالنفت���اح  واالنح���ال 

الخبيثة.
نقولها بصراحة إن الحكومة اليمنية تتحمل 
مسؤولية الفساد األخاقي والحرب الناعمة 
الت���ي تزرعها المنظمات وترّوج لها عبر ثقافة 

االنحطاط والشذوذ األخاقي.
يج���ب عل���ى الحكوم���ة ورئاس���ة الجمهورية 
وأجه���زة األم���ن والمخابرات إلغاء وس���حب 
اإلنس���انية  والبعث���ات  المنظم���ات  تصاري���ح 

بمختلف مسمياتها وجنسياتها.
ما لم فهي شريٌك َأَساسي في فساد المجتمع 

وميوعه وستتحمل تبعاته.
والصاب���ون  الغذائي���ة  للس���ات  وبالنس���بة 
ي���ا  بك���م  ح���ريٌّ  والحّفاظ���ات  والصن���ادل 
وزراءن���ا ف���ي حكوم���ة اإلنق���اذ ومس���ؤولينا 
ف���ي عم���وم ال���وزارات والدوائ���ر الحكومي���ة 
استقطاع نس���بة من مرتباتكم واعتماداتكم 
وش���كلوا لجان توزعها للفقراء والمحتاجين 

والنازحين نقدًا.
وال أن نجع���ل من مجتمعن���ا اليمني المحافظ 
لقم���ة س���ائغة َأو س���لعة رخيص���ة لمنظم���ات 

الفساد والرذيلة.
وسُتحسب لكم وتعود عليكم وعلى الشعب 
والوط���ن بالخي���ر والنصر والعافي���ة، ويرضى 

هللا علينا جميعًا..
كذل���ك المجتمع يجب علي���ه محاربة ظاهرة 
المنظمات لُيحّصن نفسه وبناته وأبناَءه من 

التدنيس والوقوع في المكروه الذي يغضب 
��ة الخير  هللا ج���ل في عاه ويحبس عن اأُلمَّ

واألمطار والبركات.
يعتم���دون على هللا في الرزق ويمش���ون في 
مناِكبه���ا وإليه النش���ور؛ ألنه ال خير يأتي من 
قب���ل المنظم���ات، وما ي���ود الذين كف���روا من 
أه���ل الكتاب وال المش���ركين أن ينزل عليكم 

من خير من ربكم..
فكي���ف نك���ّذب هللا ونص���ّدق من ق���ال عنهم 
إنه���م كاذب���ون ويس���عون في األرض فس���ادًا 

ويريدون أن تضلوا السبيل.
هنا يجب علين���ا كمجتمع محاربة المنظمات 
مهم���ا كانت إغراءاتهم، فاليوم نس���تطيع أن 
نتحك���م بقرارات أبنائن���ا وبناتنا ولكن متى ما 
وثقت عاقته���م وارتباطهم بالمنظمات فلن 
نس���تطيع ذل���ك فس���يتحّررون عن س���يطرتنا 

وس���يفرضون علينا واقعًا لم نشاهده إاّل في 
المجتمعات الغربية وك���ذا في بعض البلدان 
العربي���ة الت���ي جعلت م���ن إس���رائيل وأمريكا 
قبل���ة حّريتها وتحّضره���ا المخالف لدين هللا 

وتوجيهات ُرسل هللا وأنبيائه.
ونحن مجتمع مسلم ومؤمن ذو قيم وأخاق 
إيَم�انية وعربية وقبلية، فليس من المروءة 
أن ننج���ر خلف ترهات المنظمات والس���حت 
ال���ذي يمولون���ه وم���ن ورائ���ه أه���داف خبيثة 
ش���يطانية يريدونن���ا أن ننس���لخ ع���ن الدي���ن 
والقيم والعروبة والقبيلة على أقل تقدير... 
له���ذا جميعن���ا معنيون ف���ي مواجهة وفضح 
أه���ل الباط���ل واإلض���ال، ل���و م���ألوا الدني���ا 
ذهب���ًا ول���و زرع���وا األرض ورودًا وأزهار، فما 
ه���ي إاّل ُمَج�ّرد كمائن يوقعون���ا فيها مكبلين 
بقيود الذل والذنوب التي كسبناها وقد نقدم 

عل���ى هللا ونح���ن م���ن أه���ل جهن���م؛ أَلنَّن���ا لم 
نلت���زم بتعاليم وقيم وأخاق اإلس���ام الذي 
تجّرم علينا ش���رعًا ُك�ّل األعمال التي تقوم بها 
وتموّلها المنظمات المشبوهة والتي تقوم من 
خالها بحرب ناعمة تستهدف البنى التحتية 
من الوعي والبصيرة والحشمة في مجتمعنا 

المسلم والمحافظ.
إمات���ة  ف���ي  ش���ركاَء  نك���ون  أن  يج���وز  ف���ا 
الحياء في بناتنا وأبنائنا وأخواتنا وأزواجنا 

وأنفسنا.
علينا بتق���وى هللا والعمل بجّد في محاربتها 
ومن���ع بناتنا وأبناءنا من االلتحاق بهم تحت 
أي���ة مس���ميات ولنم���وت جائعي���ن أفضل من 
أن نم���وت أخاقيًا ونس���قط في ش���ر أعمالها 
فنتع���رض لغضب هللا وتتس���لَّط علينا لعناُته 

في الدنيا واآلخرة.

 بعينـــه وشـــرٌّ مطلــــق
ٌ
 فســـاد

ُ
المنظمـــات

أكد نائب رئيس الوزراء لش���ؤون األم���ن والدفاع رئيس 
اللجن���ة الفني���ة الرئيس���ية للمحافظة على ح���رم وأراضي 
مط���ار صنع���اء الفريق جال الرويش���ان، أهمي���ة التعاون 
وتكثي���ف الجه���ود للحف���اظ عل���ى أراض���ي وح���رم مط���ار 

صنعاء الدولي.
وق���ال الفري���ق الرويش���ان ف���ي اجتم���اع للجن���ة الفني���ة 
الرئيس���ية للمحافظ���ة عل���ى أراضي وحرم مط���ار صنعاء 
الدول���ي الي���وم الثاث���اء ،” علينا مس���ؤولية ف���ي اللجنة 
الفنية يجب إتمامها بالتنس���يق مع الجهات ذات العاقة 
لمنع االس���تحداثات والبناء العشوائي على أراضي وحرم 

المطار”.
وأوضح أن مطار صنعاء الدولي، يقدم خدمات إنسانية 
وماحية جوية لكافة أبناء الش���عب اليمني .. مشيرًا إلى 
أن استحداثات البناء العشوائي وارتفاعها بحرم المطار 
مخالف���ة قانونية يجب منعه���ا وإزالتها لما فيه المصلحة 

العامة ومطار صنعاء بشكل خاص.
ولف���ت إل���ى أن اللجنة الفنية الرئيس���ية تعم���ل على عدة 
مس���ارات عبر اللجان الفرعية األربع التي تم تشكيلها في 
أول اجتم���اع للجن���ة .. حاث���ًا اللجان على العم���ل بمهنية 

وفق���ًا للقوانين والتش���ريعات التي تلزم الجمي���ع تنفيذها 
بهدف الحفاظ على حرم وأراضي المطار.

وأض���اف” بعد إعان الهدنه االنس���انية وتمديدها أصبح 
العال���م، مرك���ز عل���ى مط���ار صنع���اء وبالتال���ي يجب حل 

مشاكل حرم وأراضي المطار والحفاظ على جهوزيته”.
كم���ا أك���د نائب رئي���س الوزراء لش���ؤون األم���ن والدفاع، 
اهتمام رئيس المجلس الس���ياسي األعل���ى بمطار صنعاء 
الدول���ي وتوجيهات���ه المس���تمرة ف���ي ح���ل اإلش���كاليات 

الخاصة بحرم وأراضي المطار.
ب���دوره أك���د وزي���ر النق���ل نائ���ب رئي���س اللجن���ة الفني���ة 
الرئيس���ية عبدالوهاب الدرة، الح���رص على إيقاف ومنع 
االستحداثات والبناء العشوائي في حرم وأراضي مطار 
صنع���اء الدول���ي لم���ا له من تأثي���ر على عم���ل المطار في 

الماحة الجوية.
وقال” مطار صنعاء الدولي يخضع لش���روط ومتطلبات 
دولي���ة م���ن منظم���ة الطي���ران المدن���ي الدول���ي اإلي���كاو 
لممارس���ة نش���اطه الماحي بكل مهني���ة عالية وجهوزية 
تامة ف���ي تقديم خدماته لضمان أمن وس���امة الطيران 

المدني”.

ولف���ت الوزي���ر ال���درة إل���ى ض���رورة التع���اون والتنس���يق 
م���ع الجه���ات ذات العاق���ة لمن���ع أي اس���تحداث أو بن���اء 

عشوائي، باعتبار ذلك مخالفة قانونية.
ب���دوره أكد وزير األش���غال العامة والط���رق غالب مطلق، 
اس���تعداد ال���وزارة العم���ل ب���كل م���ا لديه���ا م���ن إمكانيات 

وخب���رات وك���وادر فني���ة ومهني���ة إلنج���اح عم���ل اللجنة 
للمحافظة على أراضي وحرم المطار.

وف���ي االجتم���اع بحض���ور نائ���ب وزي���ر الع���دل الدكت���ور 
إس���ماعيل الوزير ومس���اعد وزير الدفاع لشؤون الموارد 
البش���رية الل���واء الرك���ن عل���ي الكحاني، ورئي���س الهيئة 
العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور 
هاشم الش���امي، اس���تعرض وكيل هيئة الطيران المدني 
واألرص���اد رئي���س لجنة تنفيذ الس���ور رائد جب���ل، تقريرًا 
موج���زًا ع���ن تنفي���ذ أعمال الس���ور م���ن حيث الدراس���ات 
واألط���وال  األرب���ع  الجه���ات  ف���ي  للمواصف���ات  األولي���ة 
المعتم���دة والمخط���ط المع���ّدل لملح���ق القرار رق���م ” 4 ” 
والتكلفة التقديرية لبناء السور ونقاط إحداثيات السور 

األربع.
ووقف���ت اللجنة بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع النقل 
الج���وي عبدهللا العنسي وممثل���ي وزارة الداخلية وأمانة 
العاصم���ة والش���رطة الجوية، أمام تقرير لجنة اس���تقبال 
الش���كاوى وما تم اتخاذه بشأن إنجاز خطة عمل اللجنة 
باإلضاف���ة إلى مناقش���ة تفعي���ل أداء لجنت���ي المخططات 

ومراقبة العوائق.
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