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ــياق معركة  ــعب اليمني يف س ــي قدمها الش ــرية الت ــة والكب ــات العظيم التضحي
التحرر واإلنعتاق من براثن الغزاة واملحتلني ومرتزقتهم وأذنابهم ، لم تقدم اعتباطا 
وال ترفا وإرسافا ، وإنما قدمت قرابني يف سبيل الله والوطن وذودا عن حماه وصونا 
ــيادة ، آالف الشهداء العظماء  ــباته ومقدراته ، وانتصارا للعزة والكرامة والس ملكتس
الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى هذا الوطن املعطاء بعد أن سطروا مالحم بطولية 
ترشئب منها األعناق ، وتسمو بها النفوس ، كوكبة نرية من أبطال الجيش واللجان 
ــياق  ــعب اليمني يف س ــعبية ، جالتضحيات العظيمة والكبرية التي قدمها الش الش
ــزاة واملحتلني ومرتزقتهم وأذنابهم ، لم تقدم  ــة التحرر واإلنعتاق من براثن الغ معرك
اعتباطا وال ترفا وإرسافا ، وإنما قدمت قرابني يف سبيل الله والوطن وذودا عن حماه 
ــهداء  ــيادة ، آالف الش ــباته ومقدراته ، وانتصارا للعزة والكرامة والس ــا ملكتس وصون
ــطروا  ــذا الوطن املعطاء بعد أن س ــم الطاهرة ثرى ه ــن رووا بدمائه ــاء الذي العظم
ــوس ، كوكبة نرية من أبطال  ــمو بها النف ــم بطولية ترشئب منها األعناق ، وتس مالح
الجيش واللجان الشعبية ، جادوا بأنفسهم الطاهرة رخيصة يف سبيل الله مقبلني 
ــري مدبرين ، كرارين غري فرارين ، لذا ال غرابة أن يحظى هؤالء العظماء بالتقدير  غ
ــييع  ــم والعناية بأرسهم وذويهم ، ابتداء بمواكب التش ــرتام واالهتمام والتكري واالح
ــاء الذي قدموه ، مواكب العزة  ــة التي تقام لهم والتي تليق بالتضحية والعط املهيب
ــي الدنيوي لهؤالء العظماء  ــموخ واإلباء ، والتي تمثل التكريم اإلله والكرامة والش
ــهداء  ــم الطاهرة بعناية واهتمام من خالل روضات الش ــن ثم إحاطة جثامينه ، وم
ــد والخلود يف اآلخرة  ــكل الباحثني عن املج ــت بجثامينهم وباتت مزارا ل ــي رشف الت
ــة األنبياء  ــردوس األعىل بصحب ــتحقاق الف ــم الرباني الكبري باس ــن ثم التكري ، وم
واألوصياء والصالحني ، وهذا والله الفضل والعطاء والتكريم الرباني الذي ال نظري 

له وال يمكن أن يقدر بكل كنوز األرض  .
ــس حسني بدرالدين الحوثي  ــهيد املؤس وتقديرا من القيادة الثورية بقيادة الش
ــن الحوثي لهذه  ــك بدرالدي ــد عبداملل ــيد القائ ــه ، ومن بعده الس ــه علي ــوان الل رض
ــبوع  ــخ والقلوب تم تكريمهم بتخصيص أس ــة الخالدة يف التاري ــة العظيم الرشيح
ــة بأوالدهم وأرسهم  ــهداء ، والعناي ــات الش ــم خالله زيارة روض ــهيد ، يت كامل للش
وذويهم وتكريمهم وتقديم السلل الغذائية والهدايا التذكارية الرمزية احتفاء بهذه 
ــبة ، كما تقام عىل هامش األسبوع معارض يتم خاللها عرض صور الشهداء  املناس
ــهداء بعناية فائقة  ــاب الزيارة لها أمام الزوار واألهايل وتحظى روضات الش وفتح ب
ــهر جماد األول من كل عام هجري  ــنوية التي تقام يف ش ــبة الس ــتقباال للمناس اس
تخليدا وتكريما لهم وملآثرهم البطولية ومواقفهم الجهادية التي سيخلدها التاريخ 

وستتناقلها األجيال املتعاقبة جيال بعد جيل  .
ــاء قابله الله  ــهداء ، وهي عط ــهادة ، كعظمة الش ــد، عظمة الش ــرص املفي باملخت
ــىل تقديم التهاني لكل من نال  ــابق ع ــاء أكرث عظمة ، ومكانة وقيمة ، ولذا نتس بعط
رشفها وحاز عىل فضلها ، ونال بها الوسام الرباني األغىل واألثمن ، وسام الشهادة 
ــح البيع وحصد ثماره الدائمة  ــه لله فرب ــذي ال يناله إال من أخلص لله وباع نفس ال
ــه الله ونحن عىل  ــموات واألرض ، فالل ــري منقطعة يف جنة عرضها كعرض الس والغ
ــم العون  ــد أحوالهم وتقدي ــهداء وتفق ــهيد بالعناية بأرس الش ــبوع الش ــاب أس أعت
واملساعدة لهم تكريما لذويهم من الشهداء الذي جادوا بأغىل ما يملكون من أجل 
ــائبة وال  ــوبها ش ــيادة ال تش ــتقالل وس ــتقرار واس أن نحيا يف عزة وكرامة وأمن واس

يشوهها أي تدخل خارجي من هنا أو من هناك  .
الرحمة والخلود للشهداء األبرار، الشفاء للجرحى، الخالص لألرسى واملعتقلني 
ــني الخونة والعمالء  ــن واليمنيني ، وال نامت أع ــرص والتمكني لليم ــن، والن واملفقودي

واملرتزقة الجبناء  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

حتى ال ننساهمحتى ال ننساهم

عبدالفتاح علي البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــن  ــه اليم ــرض ل ــا يتع ــل م يف ظ
ــة  ــة ظامل ــادة جماعي ــرب إب ــن ح م
ــالق كافة  ــادي واغ ــار اقتص وحص
ــة   ــئ البحري ــة واملوان ــذ الربي املناف
ــن من قبل  ــة لليم ــارت الجوي واملط
تحالف الرش السعوصهيواماريكي 
ــوام وهو  ــة اع ــارب اربع ــا يق منذ م
ــوأ كارثة  ــدوث أس ــبب يف ح ــا تس م
ــام  ــم، وام ــهدها العال ــانية يش انس
ــبه عربي  ــاع الش ــه واالجم هذا كل
وعاملي عىل اليمن، وموت الضماير 
االنسانية العربية والعاملية ،إال ّانه 
ــالم عربية حرة  ــرت اصوات واق ظه
ــن وتنقل  ــع عن اليم ــة تداف ورشيف
مظلوميته وما يتعرض له من حرب 
ــانية لم  ــادة جماعية وكارثة انس إب
ــالً، فكانت  ــخ مثي ــه التاري ــهد ل يش
ــة وعرب  ــخصيات العربي ــذه الش ه
ــائل االعالم املرئية واملسموعة  وس
ــل  ــع التواص ــرب مواق ــروءة وع واملق
ــوا هم صوت اليمن  االجتماعي كان
ــق  الح ــوت  الص ــم  وه ــي  الخارج

العربي الذي ال يخاف يف الله لومة 
ــدات دول  ــم تهدي ــم تخفه ــم فل الئ
تحالف العدوان ولم تغرهم االموال 
ــترصف لهم  ــة التي كانت س الطائل
ــعود ودويلة  من قبل مملكة بني س
ــل ان ينضموا اىل  ــد مقاب ــال زاي عي
ــول  ق ــن  ــكتوا ع او ليس ــم  تحالفه
ــة عن ما يتعرض له  وكتابة الحقيق
الشعب اليمني، وفضح مخططات 
ــل العربي  ــف القت ــاريع تحال ومش
ــل عىل تنفيذ مخططات  الذي يعم
ــن  الوط يف  ــة،  العاملي ــة  الصهيوني
ــا حربه وعدوانه عىل  العربي ومنه

اليمن. 
ــة  العربي ــخصيات  الش ــذه  فه
الذي  ــم  التكري ــتحق  ــة تس القومي
ــدور الجهادي الذي  يليق بها وبال
ــعب اليمن  قامت به ووقفت مع الش
يف الوقت الذي لألسف تخىل بعض 
ــن الدفاع عن بلدهم  ابناء اليمن ع
ــالح أو الكلمة، بل انهم  سواء ًبالس
ــوا اىل جانبه  ــوا مع العدو وقاتل وقف

ووجهوا رصاص بنادقهم اىل صدور 
ــي  اليمن ــش  الجي ــن  م ــم  اخوانه
ــا  م ــل  اق وان  ــعبية،  الش ــان  واللج
ــخصيات  يمكن هو تكريم تلك الش
ــية اليمنية والتي  ومنحهم الجنس
ــخص يعرف  يفتخر بحملها أي ش
ــا وحضارتها وانها  اليمن وتاريخه
ــارة  الحض ــع  ومنب ــخ  التاري ــل  اص
ــك  تل ــن  وم ــة،  والثقاف ــم  والقي
ــة  املناضل ــة   العربي ــخصيات  الش
ــف  ص اىل  ــة  والواقف ــدة   واملجاه
ــة والداعمة  العربي الحق واملقاومة 
ــارصة لقضيته، الكاتب  لليمن واملن
ــري عبدالباري عطوان  العربي الكب
ــة رأي اليوم،  رئيس تحرير صحيف
ــكر  ــامح عس ــن مرص الكاتب س وم
ــنجاب ورانيا العسال،  وابراهيم س
ــل رئيس  ــارص قندي ــان ن ــن لبن وم
ــارس  ــاء ،وي البن ــة  ــر صحيف تحري
ــر صحيفة  ــري رئيس تحري الحري
ــب  والكات ــوز  ني ــريوت  وب ــار  الدي
ــول  بت ــة  واالعالمي ــز  أمه ــي  ناج

ــول  ــل جل ــب فيص ــدس والكات عرن
ــن الكويت الدكتور عبدالحميد  ،وم
دشتي وعبدالعزيز القطان، وروان 
ــواد  ــو ج ــس أب ــن تون ــىس  .وم عي
ــن العراق الدكتور محمد  حبيب وم
ــات  ــم الدراس ــي رئيس قس الغريف
ــود  محم ــور  ،الدكت ــرتاتيجية  االس
ــوي، رساب الشمري  ،منتظر  املوس
ــيايس  ــط س الزيدي اعالمي وناش
،ومن سوريا الدكتورة هالة األسعد 
ــة العربية  ــة االم ــام جامع ــني ع ام
ــان طاهر  ــام خلف، ومن عم وحس
ــي  العثمان ــد  واحم ــني  الحوس
ــحي  وحيدر اللواتي وخميس الش
،وغريهم الكثري والكثري من االصوات 
ــب الثقافية العربية  واالقالم والنخ
ــمه ،وكذا  وليعذرني من لم اذكر اس
ــات العربية  ــاء الجالي ــىس ابن ال نن
ــن اليمن  ــوا الخروج م ــن رفض الذي
ــاء اىل جانب اخوانهم  وفضلوا البق
اليمنيني وان يعيشوا معهم ويعانوا 
ما يعانيه ابناء اليمن جراء الحرب 

ــن هؤالء ابناء الجالية  والعدوان وم
ــوا اىل جانب  ــودانية الذين وقف الس
اخوانهم اليمنيني بل ان من هم من 
ــارة اىل املقاتلني يف  جبهات  قام بزي
ــود  الصم ــىل  ع ــم  وحثوه ــال  القت
ــتعدون للقتال  ــاح وانهم مس والكف
ــني من  ــم اليمني ــب اخوانه اىل جان
ــعبية  ــش اليمني ولجانه الش الجي
ــب اليمن  ــف اىل جان ــكل من وق ،فل
ــان  ــكر والعرف ــه كل الش ومظلوميت
ــم  ــا عنه ــم وكتبن ــا فيه ــا قلن ومهم
التقديرية  ــهادات  بالش ــم  وكرمناه
ــم  ــم وان منحه ــم حقه ــن نفيه فل
ــي اقل تقدير  ــية اليمنية ه الجنس
ــمائهم  ــذا ان يتم تخليد اس لهم وك
ــق الحكومية  ــمية بعض املراف بتس
ــة واالعالمية  ــة والجامعي التعليمي
ــمائهم حتى تظل  والصحفية  بأس
ــماؤهم خالدة يف وجدان وذاكرة   اس

االجيال القادمة .
ــاً والخزي  ــاش اليمن حراً أبي وع

والعار للخونة والعمالء .

ــنون التي تتقاطر أو تتقصف  كم هي األيام والس
ــتاء وال  ــل الش ــجر يف فص ــا كأوراق الش ــن أعمارن م
ــة الركون  ــنا مع حال ــنصل بأنفس ــدري إىل أين س ن
ــويف والتطلع ملا جاد به الغري ، التي ما إن  إىل التس
يركن اإلنسان إىل ضعفه وعدم االنشداد إىل تحقيق 
ــن خصلة رديئة  ــا تصبح مع الزم ــل ، وإذا به األفض
ــان واملكان ،  ــوه الزم ــح وجه من وج ــردي به يف أقب ت
ــان ومنزلته التي ريض بالوقوع  الذي لو علمه اإلنس
ــذات التي حبا  ــزن كثرياً ، رغم قوة ال ــرياً فيها لح أس
ــرش وأحيانا  ــي الب ــن بن ــه م ــع خلق ــا جمي ــه به الل
ــا بعمق لعالم الحيوان  ــدواب يف األرض ، فلو نظرن ًال
ــا تحث عىل طلب الرزق كقطيع متجانس  لوجدناه
ــب ومتناغم ، حتى مع اختيار من يقود قطيعها  مرت
ومن الذي يدافع عن جميع أفرادها (الذكور طبعاً) 
ــن يبقى يف  ــة الفوج وم ــذي يبقى يف مقدم ــن ال ، وم
ــري بجناحيه إال  ــال تعاىل : " وال طائر يط مؤخرته ق
ــم ، فالنمل أمة ولها  ــم أمثالكم " صدق الله العظي أم
ــق ومحكم يحفظ وجودها ويؤمن وضعها  نظام دقي
ومخدعها (الذي هو وطنها) ، وقد ذكر الله يف كتابه 
ــليمان عليه السالم  العزيز القرآن يف قصة النبي س
كيف تكلمت إحدى النمل وقالت كما يف قوله تعاىل : 
" قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال يحطمنكم 
ــدق الله  ــعرون " ص ــم ال يش ــوده وه ــليمان وجن س
العظيم،  ويف هذا داللة كافية عىل وجود نظام محكم 
يسري حياتها ، حتى لكأنه  يوجد فيها من يستطلع 
ــات املكان والزمان وما قد يحل بهم من خري أو  حيثي
رش ، وعالم الحيوان والدواب التي تدب يف األرض له 
ما له من األنظمة والقوانني  التي تخصها وتتناسب 
ــا وفطرتها وقدراتها التي تختلف  مع طبيعة وضعه
ــان الذي يكون  ــي البرش ، اإلنس ــكل كبري عن بن بش
ــزة  املمي ــيولوجية  الفس ــة  والهيئ ــرشي  الب ــل  العق
ــات ، جعلت  ــن املخلوق ــريه م ــن غ ــمه) ع له (جس
ــىل املحيط  ــيطة وع ــتخلفاً عىل هذه البس ــه مس من
ــبب  ــماء الدنيا ، ولو فكرنا قليالً يف س الفضائي للس
ــائل أدخلت  ــدا ًال يوجد معه وس ــان تحدي أن اإلنس
ــمها للدفاع عن ذاته من أي عارض قد يهدد  يف جس
ــمها إن  ــألة التعويض يف جس ــه ، حتى يف مس حيات
ــل يف بعض الربمائيات  ــزء منه ، كما هو حاص برت ج
ــا التي  ــز وغريه ــرون املاع ــدان وق ــف والدي والزواح
بمجرد أن يفصل جزء من جسمها وإذا به بمشيئة 
الله يعود وكأنه لم يتسنه ، ولكن اإلنسان غري ، وكذا 
ــف أن الله حباها بريش  ــو تأملنا يف الطاووس وكي ل
ــة عرضها وجمالها  عجيب ومدهش حتى يف طريق
وبألوان زاهية تدل عىل عظمة صانع حكيم سبحانه 
ــم من أن  ــوع األجنحة بالرغ ــور وموض ــذا الطي ، وك
ــو أحق بأن  ــتخلف يف األرض وه ــو املس ــان ه اإلنس
ــدواب عن بعضها وعن  ــف بكل ما تميزت به ال يتص

ــتخلف يف األرض  بني البرش تحديدا ، الذي هو مس
ــان ،  ــع هذا وبمجرد إعادة مراجعة تاريخ اإلنس ، وم
ــالم إىل اللحظة ،  ــه أبانا آدم عليه الس منذ خلق الل
ــبان وكل  ــم اللذين يتناس وكيف أنه بالعقل والجس
ــم  ــه املتحك ــتخالف يف األرض ، وألن ــات األس متطلب
واملسري لكل ما يف هذه البسيطة والفضاء الخارجي 
من السماء الدنيا بأمر الله قال تعاىل :" وسخر لكم 
ــاً منه " صدق  ــا يف األرض جميع ــموات وم ما يف الس
ــف  ــتخرج واستكش ــه العظيم ، والذي بعقله اس الل
ــطنع وكون كل ما يلزمه فقط للدفاع عن نفسه،  واس
ــر  ــع الخنج ــد وصن ــم الحدي ــيص ث ــتخدم الع فاس
ــادق)  ــع (بن ــول إىل صن ــم تح ــيف ث ــح والس والرم
ــالح النووي  وقاذفات وغري ذلك حتى وصل إىل الس
ــاوي وغريها من  ــالح الكيم ــعاع والس والليزر واإلش
ــل القرن  ــا يعم ــي م ــوم ، الت ــاع والهج ــائل الدف وس
ــم وغريها بجانب ما اسطنعه اإلنسان لنفسه  والس
ــام به  ــا ق ــاووس وم ــذا الط ــك..!!!? ، وك ــن يف ذل وتفن
ــر املالبس التي  ــتخراج وصنع أفخ ــان من اس اإلنس
ــه مثيل من بني  ــان جماالً ليس ل تضفي عىل اإلنس
ــتى  ــتقاة من الطبيعة ومن ش ــق وبألوان مس الخالئ
ــن بها حواء  ــوان التي تتزي ــدر األل ــى وأروع وأن وأرق
ــمه كان  ــخص من جس ــذا تعويض ما فقده الش ، وك
ــا به العقل  ــوم وبفضل الله وما حب ــتحيالً، والي مس
ــم البرشي من قدرات خارقة ألهمت  البرشي والجس
ــة واألعضاء  ــزة الطبي ــاع األجه ــوم وصن ــب الي الط
ــم  ــة إىل تعويض أي فقد ألي عضو من جس البرشي
اإلنسان ، الذي رغم بطء وارتفاع التكاليف الداعية 
ــدع  ــا ال ي ــه وبم ــوه ، إال أن ــض يف عض ــراء تعوي إلج
ــتصبح يف  ــك مجاالً صار طفرة علمية مهمة س للش
ــهولة مع الزمن ، والتي مع نجاح التجارب  رواج وس
الطبية يف هذا املجال ستنترش بشكل أكرث يوماً بعد 
ــه بعدم خلق  ــف أن حكمة الل ــوم  ، هذا وأضف كي ي
ــه بالتجارب التي  أجنحة للبرش جعلته يقحم نفس
ــه وتطور األمر  ــغل عقل بدأها عباس بن فرناس وش
ــى تم اخرتاع الطائرة وبدأ  مع األجيال املتعاقبة حت
ــكل  ــريان بالطائرات بش ــرب الط ــون ع ــاس ينتقل الن
ــرى ومن قارة إىل  ــردي من دولة إىل أخ جماعي أو ف
ــبار)  ــرتاع (املكوك/املس ــذي أعقبه اخ ــرى ، وال أخ
ــان عىل  ــع اإلنس ــه  اطل ــن خالل ــذي م ــي ال الفضائ
ــن صنع حكيم  ــيح الذي يعّرب ع ــا الكون الفس خفاي
ــبحانه ، ولو نظرنا للطيور وكيف أنها بأجنحتها  س
ــا، لكن الله  ــات الجو العلي ــاوز محيط طبق ــم تتج ل
يريد من اإلنسان الذي خلق عجوال أن يؤهله ليشء 
ــي املخلوقات وكذا أن يريه اآليات كما  أعظم من باق
ــا يف اآلفاق ويف  ــرنيهم آياتن ــبحانه : " س ــه س يف قول
ــه الحق " وقال جل من  ــهم حتى يتبني لهم أن أنفس
ــبحانه : " لخلق السماوات واألرض أكرب من  قائل س

خلقكم ولكن ال تعلمون " صدق الله العظيم.
ــم  ــذه النع ــرش به ــي الب ــا بن ــد حب ــه ق     وألن الل
ــد وال  ــم ال تع ــي نع ــا ، وه ــم به ــة واختصه العظيم
ــاهقة  ــكنوا القصور واملباني الش ــىص ، حيث س تح
ــاس  وامل ــب  الذه ــن  م ــيل  والح ــاج  الديب ــوا  ولبس
ــاء  الفض ــتحلوا  واس األرض  ــروا  وعم  ، ــد  والزبرج
ــرات وأبحروا  ــاروا بالطائ ــة ، وط ــار الصناعي باألقم
ــفن متنقلني بني قارات األرض الست وبحارها  بالس
ــب العجاب يف ملكوت  ــفوا عج ومحيطاتها ، واكتش
ــان فيه محدوداً رغم كل  الله ، الذي الزال علم اإلنس
هذا ، فمع معرفة اإلنسان ألدق تفاصيل األشياء من 
ــف  حوله وأعظمها وأتفهها ، التي جعلت منه يكتش
تلك الذبذبات واألمواج الصوتية التي ساعدت عىل 
ــاالت التي قّربت  ــائل اإلعالم واالتص اخرتاع كل وس
ــد يجلس يف غرفته  ــّدت القريب - ( الول ــد وبع البعي
ــن أرسته رغم  ــه الخلوي بعيداً ع ــكاً مع تلفون منهم
ــه إال الباب  ــة أرست ــن غرف ــا ع ــة ال يفصله أن الغرف
ــل اآلخرين الذين هم يف محيط  وهو يتحدث ويراس
ــن الكيلومرتات  ــات املاليني م ــن عامله مئ ــد يبعد ع ق
ــار العاملية الطازجة  ــه) -  ، وكذا األخب ــبحان الل وس
ــا بني البرش لحظة بلحظة  واآلنية التي ينترش نبأه
وخالل أجزاء من الثانية، إن صح تعبريي ، وكل هذا 
ــها  ــه العظيمة التي عىل رأس ــن نعم الل ــو م وذاك ه
ــل كل متطلبات  ــمه املهيأ لعم العقل البرشي وجس

الحياة البرشية واخرتاعها وتسخريها يف خدمته.
ــلمة  ــق ، وبكوننا أمة مس ــذا املنط ــك ومن ه وبذل
ــه علينا  ــي نعم الل ــا أن نراع ــي علين ــدة ينبغ موح
ــتخلفنا فيه  ــا الله به واس ــتغل كل ما حبان وأن نس
ــة  ــال األم ــح ح ــا يصل ــخريه يف م ــىل تس ــل ع والعم
ــة راقية وعظيمة  ــة أو إظهارها عىل أنها أم املحمدي
ــم ووضعهم مع كل  ــني حاله ، وذلك من خالل تحس
ــن نعم عظيمة ، والذي أبدع  ــا جاد به الله علينا م م
ــرشي الذي  ــك العقل الب ــور ذل ــا إىل الن يف إخراجه
ــة واحرتام هذا العقل  ــا جاء به الدين هو تنمي أول م
ــبحانه ، وذلك  ــة خالقه س ــم بعظم ــرشي العظي الب
ــة النبوية  ــرآن والحج ــه بكتابه الق ــرب مخاطبته ل ع
ــل كل يشء، فلم يزل  ــي تخاطبت مع العقل قب ، الت
ــالمه عليه وآله  ــول الله محمد صلوات ربي وس رس
ــر أيامه املباركات ، وقد  وصحبه يعلّم أمته حتى آخ
قال (ص) يف خطبة الوداع : " خذوا عني مناسككم 
ــول الله  ــد عامي هذا " صدق رس ــيل ال ألقاكم بع لع
ــة محمد هي  ــون أم ــف أن تك ــه من املؤس ــذا فإن ، ول
ــا ، الذين  ــدرات أبنائه ــة ق ــم يف تنمي ــر األم ــن آخ م
ــا يمكن  ــاف م ــرث من غرينا إىل اكتش ــن أحوج أك نح
ــافه واخرتاع ما يمكن اخرتاعه واللحاق بشتى  اكتش
ــة  التي تجعل أمة  ــائل ركب التكنلوجيا الحديث وس
ــالم أمة قوية ومتمكنة ، والتي بتمكينها تصبح  اإلس

ــغ دين الله  ــتطيع تبلي ــيطرتها تس ــيطرة ، وبس مس
ــرق وبدون  ــائل والط ــتى الوس يف أصقاع األرض بش
ــيل  ــن أحد ، فقد وجد اليوم س ــل أو إغفال م عراقي
ــاليب الساقطة التي يتفنن الكفرة  من الطرق واألس
ــه منهم- يف إغواء الناس  ــون بها- ونعوذ بالل واملرشك
ــباب املسلمني ومحاولة تحريف وجهتهم  خاصة ش
ــتقبل  ــتقبلهم، فإن صلح مس ونظرتهم لدينهم ومس

الدين صلح أبناؤه.
لو تأملنا أن ولوج سنة جديدة ليس باألمر الهني 
ــألة كهذه ،  ــوف مع مس ــدم الوق ــتدعي ع الذي يس
ــن تجدد يشء  ــنة  يعرب ع ــنة وخروج س فدخول س
ــه يف محمل الجد  ــا ، وهو ما يجب أن نجعل يف عمرن
ــني  ــرة ، وذلك بغية إيجاد خطة معينة لتحس واملثاب
ــلم  ــا ، فمن املعيب أن نستس ــا وحالنا وبلدن وضعن
للجمود والركود والتوقف عند نقطة (ميش حالك) 
، ورغم كرثة الشباب الطامحني إال أنهم لألسف غري 
ــهم وإمكانياتهم يف  ــني أنفس ــري محرك متحركني وغ
ــني فرص الذات ،  ــبيل التطلع إىل األفضل وتحس س
ــد والعمل عىل مبدأ  ــني فرص تنمية البل وكذا تحس
ــوة اإلرادة " ، ألن  ــتحيالً أمام ق ــى مس " ال يشء يبق
ــا ونهجها من نهجنا  ــت أقوى بمثابرته الدواب ليس
ــم وقوة الذات  ــك اإلرادة والعقل والجس ــرش نمتل كب
ــون أحوج ما نكون  ــرة والخفية  التي نحن نك الظاه
ــالم، وذلك  لتحريكها يف بلد الحكمة واإليمان واإلس
ــني  ــع واإلنتاج وتحس ــداع والتصني ــالل اإلب ــن خ م
ــاريع  ــل من مش ــرص عم ــاد ف ــرد ، وإيج ــل الف دخ
ــع الوقت حتى  ــر وتتنامى م ــكل مصغ ــدأ بش قد تب
ــاهم يف تنمية البلد  تصبح رشكات ذات إنجازات تس
وتحسني معيشة أبنائه وبناته ، بحيث ننصح بعدم 
ــأس الذي تبثه دواعي الحرب  الجمود والتقوع والي
ــهم ،  ــباب أنفس ــواء من الحكومة أو الش ــا س وآثاره
والتي ال تخدم إال أعداءنا من األمريكان والصهاينة 
ــعودية واإلمارات  ــرش كالس ــن ممالك ال ــم م وأذنابه
ــن لطاملا  ــرب والعجم الذي ــالء الع ــا من عم وغريهم
ــباب  ــم قدرات الش ــن أجل تحطي ــى م ــوا الخط حث
وإبداعاتهم ، وهذا يجعل من الرضوري أن ال نلتفت 
ــة لتدمري  ــاذجة واملغرض ــم وفربكاتهم الس ملؤامراته
ــنتخذ من القوة الصاروخية  الشعب والتنمية ، وس
والتصنيع العسكري اليمني نموذجاً تحفيزياً لكل 
ــباب اليمن يف سبيل تحريك عقولهم وقدراتهم و  ش
ــم وبلدهم بالخري والربكات  طاقاتهم بما يعود عليه
ــن والتطور يف شتى مجاالت وسبل الحياة  والتحس
ــتكون  ــاء الله ومع الزمن س ــة ، التي إن ش املجتمعي
ــة  ــة العربي ــباب األم ــاً لش ــاً وعظيم راقي ــاً  نموذج

واإلسالمية.. وبالله التوفيق.
..ولله عاقبة األمور..

ــعب الصمود،  ــع عام النرص لش ــام الراب الع
ــعوبهم   ــادة االمم وش ــذي أذهل ق ــعب ال الش
ــف  التحال ــه  وج يف  ــطوري  األس ــوده  بصم
ــام  الع يف  ــي  االمريك ــي  اإلمارات ــعودي  الس
الرابع  ، ولن يهزم  فهو شعب اليقبل الهزيمة 

وعنوانه  النرص عىل غزاة أرضه ،
ــه التحالف  ــع يف وج ــام الراب ــد يف الع صام
ــده إىل أي دولة من  ــد ي ــي عليه ولن يم العامل
ــان وحكمه وخري  ــعب إيم ــم فهو ش دول العال

شعوب االرض بما له من تاريخ  عريق..
ــدا  موح ــيبقى  س ــد  الواح ــن  اليم ــعب  ش
ــوك العدوان  ــوا يامل ــان ولن تحقق ــدى الزم م
ــن  م ــذا  فه ــن  اليم ــق  تمزي يف  ــم  مخططاتك
ــال  ط ــا  مهم ــه  تحقيق ــم  عليك ــتحيل  املس

ــم ، فاليوم اليمنيني مقسمون  تحالفكم الغاش
ــا واحدا موحدا  ــيكونون صف وغدا القريب س
ــم يف اليمن   ــوا أحالمك ــم  ولن تحقق يف وجهك
ــودكم ...العام الرابع  فهي جحيم املوت لحش
عام النرص التاريخي للشعب اليمني الواحد 
ــودهم  ــعودي وحش ــادة التحالف الس عىل ق
ــرتفع  وعمالؤهم واملرتزقة  ،" وراية النرص " س
ــون  املهزوم ــم  وأنت  ، ــا  عالي ــحاب  الس ــوق  ف
ــىل يد أبطال  ــوك العواصف الدموية وع يامل
ــعبية  ــوار واللجان الش ــي املغ ــش اليمن الجي
ــع هو عام  ــرة ، العام الراب ــرار االرض الح واح
ــىل بني  ــان ع ــعب اإليم ــم لش ــرص العظي الن
ــعود وحلفاؤهم وكل من تحالف معهم فهو  س
شعب الصرب والصمود  والنرص له من النارص 

ــودكم  ــوم دحر حش ــم ،و ي ــرش العظي رب الع
ــول  ــن  قادم عىل يد أنصار رس ــن أرض اليم م
ــبيل الله  ــة وخري مدد له  يف الجهاد يف س األم
ــارب األرض ، العالم  ــارق ومغ ــف مش يف مختل
أجمع  يعرف من هم فإنهم   "  أولو قوة وبأس 

شديد"
ــروب واليقبلوا أي  ــرص يف الح عنوانهم الن
غازي عىل أرضهم ، و يوم دمار عروشكم ايها 
ــوك  اقرتب عىل يد جيش االيمان واللجان  املل
ــن غزوا  ــد املوت لكل م ــال مه ــعبية وأبط الش
ترابها الطاهر...الشعب الواحد صابر وصامد 
ــه تحالفكم الدموي يف العام الرابع عام  يف وج
ــم ياملوك العدوان   ــرص له ، وانتم بتحالفك الن
ــي وعددا  ــعب اليمن ــارسون  خرستم الش الخ

ــالمية بما ارتكبتم  ــعوب عربية واإلس من الش
ــازر برشية  ــروب ومج ــن جرائم ح ــم م بحقه
ــوم الندم لكم   ــة وإجرامية و ي ــال ارهابي وأعم
ــيتحولون ضدكم  قادم وحلفاؤكم يف الغرب س
ــات   ــم  "الجزي ــا دفعت ــام  مهم ــن االي ــا م يوم
بمليارات الدوالرات" ، فهي نارا لكم و اليوم هم 
ــف  معكم وغدا القريب ضدكم واأليام ستكش
ــكم ياملوك  الحقيقة لكل البرش   انقذوا انفس
ــدوان عىل اليمن  قبل أن  العدوان واوقفوا الع

يأتي يوم الهالك لكم ...
 ان العام الرابع عام النرص لشعب الصمود 
ــعب اليمني    ــد بنرصه للش ــه وحده  املؤي والل
يف  ــة  التاريخي ــارات  االنتص ــعب  ش ــد  الواح

املايض والحارض ...

شخصيات عربية تستحق الجنسية اليمنيةشخصيات عربية تستحق الجنسية اليمنية

مع بداية العام الجديد تكون الفرصة للتحسينمع بداية العام الجديد تكون الفرصة للتحسين

عام النصر لشعب الصمود...عام النصر لشعب الصمود...

محمد صالح حاتم 

محمد أحمد املؤيد

حميدالطاهري

ّل وأّي  ــن ك ل م لّ ق ن ي ــاء  ) م س ال ون اه رج ــب ني ( أش ن واه ــن ال الزال م
ون  اس ن ت اع ،، ي ب ؤم ط ر ول ك ث وم ب اق وخ ف ن ه ، ب لّ ار ال ص ه أن وم ب ق د ي ه ج
الم  ك ة ال رّي تّى ح ه وح ي ون ف ش ي ع ن ي ذي الم ال ّس ن وال ن األم ون ع ام ع ت وي

،
ه ،  لّ ال ال ال رج ع ن ن الً م ع ــوون ن س م ال ي ز وه م ه ز وال م ل ال ون ب اج ن ت ي

ّن : داه ول إح ق ت ّن أو أذى  ل ال م ون األرواح ب ذل ب ن ي ذي ال
د  ق ُع ــد وال ق ح ــه ال نّ ك ــا ول ه م ري ــن غ م م ل ع ــي ت ــب ، وه ي روات ــت ش ن
ك  ب رضي رات دن واح ي إىل  ع ب ول : اذه ق ال ا ب ه ي ل ّك أرّد ع ال ش ا ف ه ي طّ غ ت
ل إّن  ريِك ، ب غ ِك ول ــة ل ف ي ظ ه ن لّ ار ال ص ون أن ط ا ب ــاش ، وأّم فّ ة ع ن ي ــن أم م
ك  ب ي ورات ب ك ، ورات ت رام ي وك ت رام ل ك ون األرواح ألج ذل ب ن ي ه م لّ ار ال ص أن
ّن يف  ك ال ري أّن رج ذك ت ت ك ، ول ي أرض ي ه ت ــك ، وأريض ال رض ريض وع ، وع
ا يف  ه ون رة ك خ ت ف ــول م ق ت م ، ف ه ي ل ّن وع ك ي ل ّن ع م ــذا ال ن ع ه ــوت وم ي ب ال

وا ، روح م ي ه ال ل د ق ا أح ّن  :  م ه وب ل ت ق ه اب ش ن ت م ع م م ج
ذودون  ة ي ه ب ّل ج ه يف ك لّ ال ال ن رج ك م ي ول ارى ل م ا ق ــواب : ي ج ان ال ك ف
ِك  اح ب ك نّ ال ة  ب زق رت ــد امل اه ج ة ي ّي ــب ِت س ن ك ريك ل دة غ اق ح ن ال ِك وع ن ع
ك  ون ب ص ت غ ي ح  س األص ا ، وب ــوري راق وس ع ات  يف ال ن ص ح امل وا ب ل ع ا ف م ك
م  ه الل ت ــت اح ح ة ت ق ط ن ــدن وأّي م ــات ع ن وا ب ل ام ــا ع م ــك ك ون ل ام ع وي
ّدق  ص ان ، وي م ــل ر س ــك ش ن ي ّم ي م ه ا ف وه رك ــا : ات ه ن ي ــوا ح ول ق ــن ي ، ول
وع  ب ّدن ــود ال وع م ب ل ح ه ، وي ي ل ــارات ع و إم ــع ّس ل ال ّض ف ر  ت ظ ت ن ــل  وي ب

ام. ق ام وم ن ّل م ة  يف ك ّي م وه ة دوالر  ال ائ م س م خ وال
ودة  وج ا م ه ّل م ك ال ع د ال قَ و ُع ة ول ّي ان م ي ِك ك م ل ه رت ظ ن ج )  : ف نَ ا َح ال ( ي
ِت  ن ك رف ل ظ وال ال ه ل وا أنّ رف ــا ع ة وم ّي ن م ِك ي رون م ي ه نّ ك كِ ،  ل ت ــي س ف يف ن

م ، ه ي ن إل اري ف أول ال
ري  ع ــارات وب ايل اإلم ــح د وس وي ح ن ج ال ال وري ــو رآِك غ ــر ) : ل ظَ ــا ( نَ ي
وا  ق قّ ح ت وا ألن ي م ت ه ن ي دوك ول ع ب ــت س ن ي وك ول م رح ن ي ل ة ف ودي ع س ال
ال  ىل رج ــظ ع ي غ ن ال ز م ّي م اد ت ــك ي ت ت ــرة ال اك ك امل ــات روح ح ف ــن ص م
ك  رون م ي ه ا ف ّي ة روح وه ش ِك ،  م ل ن داخ ا م ــخ س ِت م ن ِت وإن ك أن ه ، ف لّ ال
م  ه ي ل ب ق ت اس ّي ، وإّال ف ن م و ي اه ّل م ة ك وّي س ه م دون ط ري م ي ة ، وه ّي ن م ي
ة أو  ي ارات ة إم ــّي س ن ج ا ب ده ع ــوِك ب نّس ج ّم ي ِك، ث ه ب دون ري ا ي وا م ل ع ف ي ول
ــف   زن وال أس ا  ال ح ه ن ي م ، وح ه ول ل ذه ح ه ك ف ب ص ت ــن اغ م ــوِك  ب زّوج ي

ة. ق اف ن ا امل ه ت ك أّي ي ل ع
ا  ه ل ث ب وم ذه ت ى ، ول ع األف ا ك ه ظ ي ح غ ي ح ع ف ــم ي أس أنّ ت وك ت ك -- س
م  ه أرواح ه ب لّ ال ال دى رج ت ا اف ا م ه ل ث ا ومل ه ار ل ب ت ان اع و ك م ، ول ي ح ج ل ل
ــن  دي اق ح ــن ال ــون ع اف ع ــظ ، وال ي غ ــون ال م اظ ك ون ، ال ح ــام س ت ــم امل وه
ان  ب ك إّال ج ر ذل ك ن ــرا وال ي ج رشا وح ن ب وط ل ون ل ــن س ح م امل م،  وه ه ي ل ع

ارب. ق ع ة ال ه ي ب ي وش اع ة األف ف ي ل ل ح ث رس م ط غ ت م م ي ئ ل
الم س وال

من وحل الحاقداتمن وحل الحاقدات
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