
بيان

صنعاء م��ط��ار  إغ���اق  استمر  ح��ال  يف  للعاصمة  ب��رًا  السفر  وجت���رب  احملتلة  للمطارات  رح��اهت��ا  ت��س��يّ��ر    أن  امل��ت��ح��دة  األم���م  على 
مل ي��ع��د ال��س��ك��وت مم��ك��ن��ًا يف ظ���ل ال��ت��ص��ع��ي��د االق���ت���ص���ادي ل��ل��ع��دوان ال����ذي ي���ق���وده ال��س��ف��ر األم��ري��ك��ي

ل���دي���ن���ا خ����ي����ارات م���ؤمل���ة ل������دول ال����ع����دوان ردًا ع��ل��ى احل�����رب االق��ت��ص��ادي��ة 

100 ريـاالً 
نالالا  

6 ياي  ا6601      
1 ريما  0  1 ـ
نلعدد ) 66(

16 صفحة

www.almasirahnews.comي يية  - سياسية -  شايلة

مضاد هبجوم  وماحقتهم  ألغام  حقول  يف  إيقاعهم  مت  ألوية  ب���8  زح��ف  العدو  العسكري:  املتحدث 

وزير داخلية املرتزقة يعترف: إدارة »مناطقنا« ليست بأيدينا ول� »التحالف« مطامع يف احملافظات الشرقية
السياسي األعلى وأنصار اهلل وعلماء 

اليمن يباركون عمليات املقاومة 
الفلسطينية ويؤكدون مساندهتم هلا

نعم للخيارات االقت�صادية

قائد الثورة يبارك لل�صعب اليمني حلول �صهر رم�صان املبارك ويدعو اإىل مزيد من التالحم والتكافل

نعم للخيارات االقت�صادية

قائد الثورة يبارك لل�صعب اليمني حلول �صهر رم�صان املبارك ويدعو اإىل مزيد من التالحم والتكافل

نعم للخيارات االقت�صادية

قائد الثورة يبارك لل�صعب اليمني حلول �صهر رم�صان املبارك ويدعو اإىل مزيد من التالحم والتكافل
ا�صتدراج نوعي يح�صد اأكرث من 100 مرتزق بينهم قيادات وتدمري 10 اآليات يف جبهة حريان

الرئيس املشاط خال لقائه أمس باملبعوث األممي إىل اليمن مارتن غريفيث:

إضاءٌة على الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
الشهيد الرئيس الصماد مدرسة جهادية متكاملة 
األبعاد والزوايا وموسوعة سياسية شاملة المناقب
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 المتحدث العسكري: العدو زحف بـ8 ألوية تم إيقاعهم في حقول ألغام ومالحقتهم بهجوم مضاد

 إثر عملية هجومية من مسارين:

 بالتوازي مع كمائَن هندسية كبدتهم خسائَر فادحة:

استدراج نوعي يحصد أكثر من 100 مرتزق بينهم قيادات وتدمري 10 آليات يف جبهة حريان

الجيش واللجان يسيطرون على عدة تباب يف عسري واإلعالم الحربي يعرض التفاصيل

كسر محاولة زحف للمرتزقة يف نجران واملدفعية توقع 15 قتياًل وجريحاً منهم

 : خاص 
نفذت ق نُت نلجيش ونللجا  نلشـعبية، 
أيـس نألحـد، رضبـًة ن عية كـرى كبّدت 
نلسـع دي  نأليريكـي  نلعـدون   يرتزقـَة 
خسـائَر فادحة يف جبهة حـرن  نلحدودية 
بمحافظـة حجـة، حيـث نسـتدرجتهم إىل 
حق ل ألغـا6 حصدت أكثَر يـن يائة قتيل 
وجريح يف صف فهم، ونسـفت أكثر ين 10 

آليات لهم.
وعن تفاصيل نلعمليـة، أوضح نملتحدث 
نلرسـمي باسـم نلقـ نت نملسـلحة نلعميد 
يحيى رسيـع يف ترصيح رصدتـه صحيفة 
نملسـرة، أ  نلعـدو دفـع بثمانيـة أل يـة 
عسـكرية ين يرتزقته يف يحـاوالت زحف 
يكثفـة يـن عـدة يسـارنت، عـى ي نقع 
نلجيـش ونللجـا  نلشـعبية رشق وجل ب 
جبهة جـرن ، يشـرنً إىل أ  تلك نملحاوالت 

نسـتمرت يلـذ يلتصف يسـاء أيس نألول 
وحتى ظهر أيس، بإسلاد ج ي يكثف ين 

طرن  نلعدون .
وذكـر نلعميـد يحيـى رسيـع أ  أل يـة 
نملرتزقة نلتي نفـذت نلزح فات  ي ُكـــلٌّ 
يـن نللـ نء 105 يشـاره، ونللـ نء نلعارش، 
ول نء نللخبة، ولـ نء نألين نلخاص، ونلل نء 
65 ييكا، ونألل ية نلثاني ونلثالث ونلسـابع 

يشاة.
َوأََفاَد رسيع بـأ  ق نت نلجيش ونللجا  
نلشـعبية تمكلت ين نلتصـدي لجميع تلك 
نلزح فات، ونسـتدرجت أل يـة نملرتزقة إىل 
حقـ ل ألغا6 تـم إعدند ا يـن قبل وحدنت 
ننفجـرت  حيـث  نلعسـكرية،  نلهلدسـة 
عرشنت نأللغا6 بمجاييع نملرتزقة وآلياتهم 
وح لتهم إىل يجاييَع ين نألشالء ونلحطا6.
وكشف رسيع أ  نلحصيلة نألولية لقتى 
وجرحـى نملرتزقـة جـرنء ذلك نالسـتدرنج 

نلل عي، تتجاوُز يائـة قتيل وجريح بيلهم 
قيادنت بارزة، فيما تم تديرُ أكثَر ين عرش 

آليات وعربات يتل عة لهم.
أ   نملسـلحة  نلقـ نت  ناطـق  وأوضـح 
بقيـة نملرتزقة الذون بالفـرنر يذع رين بعد 
نملحرقـة نلكرى نلتـي وقع فيهـا رفاقهم، 
لتلتهي عمليتهم بالفشل نلذريع، وبدو  أ  

يحقق ن فيها أي تقد6.
وبعـد نجاح عمليـة نالسـتدرنج، نفذت 
قـ نُت نلجيـش ونللجـا  نلشـعبية عمليًة 
 ج ييـة يمـادة وونسـعة، تـم خاللهـا 
أوكار ـم  إىل  نلفاريـن  نملرتزقـة  يالحقـة 
وي نقعهـم نلتـي لجـأون إليهـا بعد فشـل 

زح فاتهم.
وأكد يتحدث نلق نت نملسلحة أ  يرتزقة 
نلعدون  تكبدون خسائر إضافية كبرة خالل 
نلهجـ 6 نملمـاد، حيث تعرضـ ن لرضبات 

وريايات يكثّفة.

 : متابعات
أيـس  نلحربـي،  نإلعـال6ُ  عـرض 
نألحد، يشـا َد يصـ رًة واّقت جانباً 
يـن تفاصيل سـيطرة قـ نت نلجيش 
ونللجا  نلشعبية عى عدد ين نمل نقع 
ورنء  عسـر  جبهـة  يف  ونملرتفعـات 

نلحدود.
َوأََفـاَد يصـدٌر يف نإلعـال6 نلحربـي 
بأ  قـ نت نلجيش ونللجا  نلشـعبية 
نقتحمت تلك نمل نقع ونلتباب يف عملية 
 ج يية نتخذت يسـارين، يا سـبّب 
حالـة إربـاك وذعر كبـرة يف صف ف 
نملرتزقة نلذين كان ن يتمركزو   لاك.
نملرتزقـة  يـن  نلعديـد  ولقـي 
يصارعهـم وسـقط آخـرو  يلهـم 
جرحى بلرن  نلق نت نملهاجمة خالل 

نلعمليـة نلتـي ننتهت بالسـيطرة عى 
تباب »سليم ونلش يل وسياف«.

وأظهرت نملشا د نلتي بثها نإلعال6 
نلحربـي تقد6َ قـ نت نلجيش ونللجا  
نح  تلـك نلتباب، كما أظهـرت جانبا 
ين نالشتباكات نلتي خاضتها نلق نت 
نملهاجمـة يـع علـارص نلعـدو خالل 
نالقتحا6، حيث تمت يالحقة نملرتزقة 
إىل جميـع أوكار م وتم نسـتهدنفهم 

بلرن  يكثفة ويسددة.
ونغتلمت قـ نُت نلجيـش ونللجا  
كمياٍت ين نلعتاد نلعسـكري للعدو يف 
تلـك نلتباب بعد نقتحايها ونلسـيطرة 

عليها ونلتلكيل بمن كان ن فيها.
يـن جانـب آخـر، تمكلـت قـ نت 
نلجيش ونللجا  نلشـعبية ين إحباط 
نلجيـش  ملرتزقـة  تسـلل  يحاولـة 

نلسع دي يف نلرب عة بجبهة عسر.

وأوضح يصدر عسكري لصحيفة 
نملسـرة بأ  قـ نت نلجيـش ونللجا  
نسـتهدفت علارص نملرتزقة نملتسللا 

بلـرن  يسـددة أوقعـت َعـــَددنً ين 
نلقتـى ونلجرحى يف صف فهـم، فيما 

الذ بقيتهم بالفرنر.

هجومان نوعيان على مواقع 
للمرتزقة يف »الوازعية« و»أبعر«

 : تعز
نّفذت قـ نُت نلجيش ونللجا  نلشـعبية بمحافظة تعز، أيس 
نألحـد، عمليتا  ج ييتـا نقتحمت فيهما َعـــَددنً ين ي نقع 
يرتزقة نلعدون  نأليريكي نلسـع دي، وسـقط عـدد ين نملرتزقة 

قتى وجرحى خالل ذلك.
َوأََفـاَد يصـدر عسـكري لصحيفة نملسـرة بأ  وحـدنت ين 
نلجيـش ونللجا  نلشـعبية نفذت  ج يا ن عيـا عى عدة ي نقع 
يتمركـز فيهـا يرتزقـة نلعـدون  يف يفـرق نل نزعيـة بعد رصد 

تحركاتهم ويجاييعهم  لاك بدقة.
وأوضـح نملصدر أ  علارص نملرتزقة نلذين كان ن  لاك تعرض ن 
للرن  يكثفة ويسـددة ين قبل نل حدنت نملهاجمة، يا أسفر عن 
سـق ط عدد ين نلقتى ونلجرحـى يف صف فهم، فيما الذ بقيتهم 

بالفرنر.
ويف جبهة أبعر، نفذت ق نت نلجيش عمليًة  ج يية أخرى تم 
خاللها نقتحا6ُ عدد ين ي نقـع يرتزقة نلعدون ، وأوضح يصدر 
ييدننـي للصحيفـة أ  َعـــَددنً ين نملرتزقـة نلذين كانـ ن  لاك 

سقط ن قتى وجرحى خالل نلعملية.
وأشـار نملصدر إىل أ  ق نت نلجيش ونللجا  نلشـعبية نغتلمت 

كمياٍت ين نلعتاد نلعسكري للمرتزقة إار نقتحا6 تلك نمل نقع.

نملسرة | نجرن 
سـقط نلعرشنُت ين علارص يرتزقة نلجيش 
نلسـع دي قتـى وجرحى يف جبهة نجـرن  ورنء 
نلحـدود، أيـس نألحد، خـالَل عمليـات يتل عة 

نفذتها ق نُت نلجيش ونللجا  نلشعبية.
َوأََفاَد يصدٌر عسـكري لصحيفة نملسرة بأ  
ق نت نلجيش ونللجا  نلشعبية تمكلت أيس ين 
كرس يحاولة زحف ملرتزقة نلجيش نلسع دي يف 
نلرشفة، حيـث دفع نلعدوُّ بمجاييـَع كبرة ين 
يرتزقتـه لتحقيق تقد6  لـاك، تحت غطاء ين 
نلطرن  نلحربي ونالستطالعي نلتابع للعدون .

وأوضح نملصدر أ  يحاولة نلزحف نسـتمرت 
عـدة سـاعات تلّقـى خاللهـا يرتزقـة نلجيش 
نلسـع دي رضبـات ي جعـة ويكثفـة ين قبل 
ق نت نلجيش ونللجا  نملرنبطة  لاك، يا أسـفر 
عـن يرصع وإصابـة نلعرشنت يلهـم، فيما الذ 

بقيتهم بالفـرنر، وننتهـت يحاولتهم بالفشـل 
وبدو  تحقيق أي تقد6.

إىل ذلـك، أفـاد للصحيفـة يصـدر يف وحـدة 
نملدفعيـة نلتابعـة للجيش ونللجا  بـأ  نل حدة 
رصدت تجمعا كبرن ملرتزقة نلجيش نلسع دي يف 
صحرنء نألجارش قبالـة نجرن ، فأطلقت عليهم 

َعــَددنً ين نلقذنئف.
وأكـد نملصـدر أ  نلقذنئـف حققـت إصاباٍت 
دقيقًة وأسـفرت عن يرصع وإصابـة أكثًر ين 
15 علرصنً ين نملرتزقة، وكبدتهم خسائَر يادية 

يتل عة.
جاء ذلك فيما تكبد نملرتزقة خسـائَر إضافيًة 
جـرنء وق عهـم يف كمـا  لديس ن عـي، حيث 
أوضـح يصـدر ييدننـي للصحيفـة بـأ  عب ة 
ناسـفة زرعتهـا وحـدة نلهلدسـة نلعسـكرية 
نلتابعـة للجيـش ونللجـا ، ننفجـرت بآلية لهم 

قبالـة يلفذ نلخرضنء، وأدى ذلك إىل تدير نآللية 
ويرصع جميع علارص نملرتزقة نلذين كان ن عى 

يتلها.
وكانت وحدنت ين نلجيش ونللجا  نلشـعبية 
نفذت يسـاء أيـس نألول، عمليَة إغـارة ن عية 
عـى عدد ين نمل نقع نلتـي يتمركز فيها يرتزقة 
نلجيش نلسـع دي قبالة يلفذ نلخـرضنء، وأكد 
يصـدر عسـكري للصحيفـة أ  َعـــَددنً يـن 
نملرتزقة نلذين كان ن  لاك سقط ن قتى وجرحى 

بلرن  نل حدنت نملغرة.
وبالتزنيـن يـع ذلك، وقـع يرتزقـة نلجيش 
نلسـع دي يف كمـا  لـديس بملطقة رشـاحة 
نلرشقيـة، حيـث ننفجـرت بهـم عب ٌة ناسـفة 
زرعتهـا وحـدة نلهلدسـة نلعسـكرية نلتابعـة 
للجيـش ونللجـا ، يـا أّدى إىل يـرصع وإصابة 

أربعة يلهم.
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 في بيان تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك:

 خالل لقائه أمس بالعاصمة صنعاء المبعوَث 
األممي إلى اليمن مارتن غريفيث:

 طالب األمم المتحدة باّتخاذ موقف معلن يدين خروقات دول العدوان الّتفاق الحديدة:

قائد الثورة: جراُح اأُلمَّــة يف اليمن وغري اليمن تنزُف اليوم 
بفعل جرائم األمريكي وعمالئه من املنافقني

 : خاص
أّكـــــد قائـُد نلثـ رة نلسـيد عبُدنمللـك بدرنلديـن 
نلح اـي، أ َّ يجتمَعلـا نإلْســــاَليي يف  ـذه نملرحلة 
أحـ ُج إىل عطاِء نإلْســــاَل6 نلحقِّ نلـذي يُربِّي ويزكِّي 
ــة ويحّقُق لها  ويهدي ويبلي ويستلهُض ويَحّرُك نألُيَّ
حريتَهـا وكرنيتها ونسـتقاللها وتحرُّر ا يـن نلتبِعيَّة 
ألعدنئها كثمـرٍة لت حيد ا لله تعاىل، ويحميها بال عي 
ونلبصـرة يـن نلتمليل ونإلفسـاد ين جانـب نلق ى 

نلشيطانيّة. 
وقـال بيـاُ  تهلئـة صادر يسـاء أيـس نألحد، عن 
قائـد نلث رة بملاسـبة حل ل شـهر ريمـا  نملبارك: 
إ  نملسـئ ليَة كبرٌة عـى ُكـــــّل نلربَّانيِّا ونملثقفا 
نملتل رين؛ لإلسها6 يف صلاعة نل عي وكشِف يؤنيرنت 
نألعـدنء ونلعلايـة برتبيـة نملجتمع نإلْســــاَليي َوفق 
يلهج نلُقـــْرآ  نلكريم، ونالستفادِة ين شهر ريماَ  
كمحطٍة ترب يـٍة وتل يريٍة يهمة؛ فه  شـهر نلصيا6 

وشهر نزول نلُقـــْرآ  نلكريم. 

وأضـاف نلسـيُد عبدنمللـك بدرنلدين نلح اـي، بأنه 
يـن نملهـم نلعلايُة يف  ذن نلشـهر نملبـارك يع صيايه 
بتالوة نلُقـــْرآ  نلكريم وتأيل آياته نملباركة ونلعلاية 
باال تـدنء به، ونال تما6 بالدعاء، وبالصدقة ونإلنفاق 
يف سـبيل نللـه تعاىل ونلعلايـة بالفقـرنء ونملحتاجا، 
ونلعلايـِة باألعمـال نلصالحة ويف يقديتهـا نملرنبطة 
يف سـبيِل نلله تعاىل ونلتصدي للعـدون ، دنعياً ُكــــلَّ 
ريـن أ  يكثّف ن  نلعلمـاء نلصالحـا ونملثقفـا نملتل ِّ
جه د م يف نـرش نل عي وتبصـر نملجتمع ونلتصدي 
لـكل فئات نلتمليل ونللفاق نلذين يرّوج   ألفكار م 
نلظاليية نلهادفة إىل تدجا يجتمعلا نملسـلم لصالح 
أعدنئـه وتكبيلـه عن نللهـ ض بمسـئ لياته نلكرى 
للتحـّرر ين نلطاغ ت ونالسـتكبار يف يرحلٍة يسـعى 
ـــة فيهـا بـكل جهد ـم وبـكل وض ح  أعـدنُء نألُيَّ
للسـيطرة نملبارشة عى أُيتلا نإلْســــاَليية ونحتالل 
أرضهـا ونهـب يقدرنتها ونسـتغالل أبلائها، يشـرنً 
إىل يـا يرتكبُـه نلعـدوُّ نإلرسنئيـي ين جرنئـَم ي يية 
بشـعة بحق شعِب فلسـطا نملظل 6، ويلتهك حرية 

نملقدسـات بكل وقاحة ونسـتهتار، الفتاً إىل أ  جرنح 
ـــة يف نليمـن وغـر نليمـن تلزُف؛ بفعـل جرنئم  نألُيَّ
نأليريكي وعمالئه ين نمللافقا، ويتجا ل نلظاليي   
يـن نملحسـ با عـى نلعلمـاء ونلثقافيـا كلَّ ذلـك 
ويصُدق بحقهم ق ل نلله تعاىل يف كتابه نلكريم: }ُصمٌّ 

بُْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل يَْرِجُع َ { )نلبقرة:18(. 
و لّـأ قائـُد نلث رة يف بيانه نلشـعَب نليملي نملسـلم 
نلعزيـز وكافـة نملسـلما يف ُكــــّل أنحـاء نملعم رة، 
وكـذن أرَُسَ نلشـهدنء ونلجرحـى ونألرسى ونملرنبطا يف 
سـبيل نلله تعاىل يف كافـة نلجبهات للتصـدي للعدون  
نأليريكي نلسـع دّي نإلجرنيي، بملاسـبة حل ل شهر 
ريما  نملبارك، سائالً نلله تعاىل نلت فيق لصيا6 وقيا6ِ 
 ذن نلشـهر نملبارك وألعماِل نلخِر ونلـِرِّ فيه وللتقرُِّب 
إىل نللـه تعـاىل بصالـح نألعمـال، ونلت فيـِق للله ض 
باملسـئ لية إلحقاق نلحق وإز اق نلباطـل، رنجياً نلله 
تعاىل أ  يكتب لكافة نملؤيلا ونملؤيلات نلثمرَة نملباركَة 
لهذن نلشهر يف صيايه وبركاِته بتحقيِق نلتق ى وزيادِة 

نإليَْمــا .. إنه سميُع نلدعاء. 

رين أن يكّثفوا جهودهم في نشر الوعي وتبصير المجتمع والتصدي لكل فئات التضليل والنفاق  يجب على العلماء والمتنوِّ
 المسئوليُة كبيرٌة على ُكــــّل الربَّانيِّين والمثقفين لإلسهام في صناعة الوعي وكشِف 

مؤامرات األعداء والعناية بتربية المجتمع اإلســـالمي وفق منهج القرآن الكريم
 من الضروري التصدي لكل فئات التضليل والنفاق الذين يرّوجون ألفكارهم الظالمية الهادفة إلى تدجين 

مجتمعنا المسلم لصالح أعدائه وتكبيله عن النهوض بمسئولياته الكبرى للتحّرر من الطاغوت واالستكبار
 العدّو اإلسرائيلي يرتكب جرائَم يومية بشعة بحق شعب فلسطين المظلوم وينتهك حرمة المقدسات بكل وقاحة واستهتار

الرئيس املّشاط يلتقي املبعوث األممي ويؤّكــــد: لدينا خيارات مؤملة لدول العدوان ردًا على الحرب االقتصادية
 : صنعاء

نلتقى نألخ يهدي نملّشـاط -رئيُس 
نملجلس نلسيايّس نألعى-، أيس نألحد، 
بالعاصمـة صلعاء، نملبعـ َث نلخاصَّ 
لأليـا نلعـا6 لأليـم نملتحـدة يارتن 
غريفيـث، يف إطار نلجه د نلتي يبذلُها 
لتلفيـذ نتّفـاق سـت كه لم، بحم ر 
نألخ عبدنلعزيـز بـن حبتـ ر رئيـس 
حك يـة نإلنقاذ نل طلـي ونألخ يحيى 

نلرنعي رئيس يجلس نلل نب. 
وخـالل نللقـاء، أّكـــــد نلرئيُس 
نملّشاط عى نالسـتعدند نلكايل لتلفيذ 
نتّفـاق نلحديدة، يشـرنً إىل أ  يمثي 
نل فد نل طلي يف لجلة إعادة نالنتشـار 
عـى  وونفقـ ن  كبـرنً  تعاونـاً  أبـدون 
يقرتحـات رئيس نللجلـة فيما يتعلق 

بإعادة نالنتشار. 
ولفت نلرئيس نملّشـاط إىل دوِر دول 
نلعدون  يف وضـع نلعرنقيل أيا6 تلفيذ 
نملسـتمّرة  نلحديدة وخروقاتها  نتّفاق 
ل قـف إطالق نللـار ونلتـي وصلت إىل 
يست ى نلقصف نلج ي، يشرنً إىل أ  
ذلك يت قع ين دول نلعدون  وأ  نملؤلم 
يف ذلـك    ي قف نأليـم نملتحدة نلذي 
يتماىش يع أ ـ نء دول نلعدون  فيما 
يفـرتض بهـا أ  تتخذ ي قـَف نلحياد 

إلنجاح يهمتها. 
نأليـَم  نملّشـاط  نلرئيـس  وطالـب 
نملتحـدة باتّخـاذ ي قـف يعَلـن يدين 
خروقات دول نلعدون  التّفاق نلحديدة 
نملتفـرج  وأاّل تظـل تمـارس ي قـف 
تجاه تصاعد أعمال خرق نتّفاق وقف 

إطالق نللار. 

نلرئيـس نملّشـاط خـالل  وتطـرق 
نللقاء إىل نآلاار نلكاراية عى نملسـت ى 
لعـدون   نسـتمرنر  جـرنء  نإلنسـاني 
نالقتصاديـة  ونلحـرب  ونلحصـار 
نملتصاعـدة وكذلك نآلاـار نملرتتبة عى 
نسـتمرنر إغالق يطار صلعاء نلدويل، 
يشرنً إىل أ  نملأساَة نإلنسانية شهدت 
تصاعـدنً يؤملاً خـالل نلشـهر نملايض 
نلذي شـهد وفـاَة نالا ين يسـؤويل 
نلدولة بمـرض نلرسطا  جـرنء تعثر 
نلعـالج؛  لتلقـي  نلخـارج  إىل  نقلهـم 
بَسـبِب نلحظر نملفـروض عى نملطار، 
و ـ  يـا يلطبـق عـى آالف نلحاالت 

نملرضية نملستعصية. 
وقال نلرئيس نملّشاط: إ  عى نأليم 
نملتحـدة إْ  أرندت أ  تقيّـم يسـت ى 
يعانـاة نمل نطلا جـرنء إغالق يطار 
صلعـاء بأ  تقـ 6َ بتسـير رحالتها 
عـر نملطارنت نل نقعـة تحت نالحتالل 
وتسـافر إىل صلعـاء برنً وتمـر يف ذلك 
نلطريق لتعـرف نل يالت نلتـي يعاني 

يلها نمل نطن يف سفرة وترحاله. 

باملِــَلـــّف  يتعلـق  وفيمـا 
نالقتصادي ونلحـرب نالقتصادية نلتي 
يشـلها نلعـدون ، أّكـــــد نلرئيـس 
نملّشـاط أ   لـاك خطـ نٍت وخيارنٍت 
يؤملـة يمكـن نتّخاذُ ـا إذَن لم ترتنجع 
دول نلعدون  ويرتِزقتها عن نلخط نت 
نلعدنئيـة تجاه نلشـعب  نالقتصاديـة 
نليمـن، يشـرنً إىل أ  نلفـرتة نملاضية 
كا   لـاك ضبـٌط لللفـس عن نمليض 
يف تلك نلخيارنت وأنه لم يعد نلسـك ت 
يمكلاً يف ظل تصعيـد نلعدون  لحربه 
نالقتصاديـة نلتـي يق د ـا نلسـفر 

نأليريكي. 
وأضـاف نلرئيـُس نملّشـاط أ  عى 
دول نلعدون  أاّل تلخدع؛ ألَنَّه لن يسمح 
لهـا بـأ  تتسـبَب بانهيـار نالقتصاد 
نليملـي إىل أكثَر ين نلحـد نلذي وصل 

إليه يف  ذه نملرحلة. 
كمـا تطـرق نلرئيـُس نملّشـاط إىل 
نسـتمرنر يلع نلعدون  لدخ ل نلسفن 
نملحملة باملشـتقات نللفطية إىل ييلاء 
نلحديدة، يعترنً أ  دول نلعدون  تهّدُد 

بتلك نإلجرنءنت نملالحـَة نلبحرية، وأ  
عى نأليم نملتحدة أ  تعَي ذلك نألير. 

وقـال نلرئيـس نملّشـاط: إ  »دوَل 
نلعدون  ون مٌة حا تعتقُد أنها بخلق 
نلشـعب تمتلُك نقـاَط نلُقــــ َّة؛ ألَ َّ 
نقـاط نلُقـــــ َّة بأيديلـا ولكللا يا 
نزنل نسـتمُع إىل ص ت نلعقل وقد بلغ 

نلسيل نلزبى«. 
يـن جانبه، أّكــــد يبع ث نأليا 
نلعا6 لأليـم نملتحدة يارتـن غريفيث 
أنـه سـي نصُل جه َده لتلفيـذ نتّفاق 
سـت كه لم وتلفيذ نالتّفـاق نلخاص 

بالحديدة. 
وأشار غريفيث إىل أ  ترّدي نل ضع 
نالقتصـادي بـات أيـرنً يلم سـاً وأ  
نتائجـه كاراية عى نلشـعب نليملي، 
الفتاً إىل أنه سيتحدُث إىل يجلس نألين 
يف نلجلسـة نملقبلـة ويطلـع نملجلـَس 
عى نآلاـار نلكاراية نللاتجة عن ترّدي 
نل ضـع نالقتصـادي ورضورة نتّخـاذ 
تدنبرَ عاجلة يف  ذن نإلطار بما يخّفُف 

يعاناَة نلشعب نليملي. 

قائد الثورة يدعو إىل إيجاد حل ملرتبات موظفي الدولة 
ويطالب بتسهيل وصول جثمان وزير الداخلية 

 : خاص
أّكــــد قائُد نلث رة نلسـيد عبدنمللـك بدرنلدين نلح اي عى 
أ ميِّة تحريك نملِــَلــّف نالقتصادي نلذي تعرقلُه دوُل نلعدون  
ونلعمل عى رسعة إيجاد َحــلٍّ ملرتبات ي ظفي نلدولة وتحييد 
نملِــَلــّف نالقتصادي نلذي شـهد يف نلفـرتة نألخرة زيادًة ين 

نلخط نت نلظاملة نلتي ترض بأبلاء نلشعب نليملي كافة. 
جـاء ذلك خالل لقائـه، أيس نألحـد، يف نلعاصمـة صلعاء 
باملبعـ ث نأليمـي إىل نليمـن يارتـن غريفيث؛ مللاقشـة آخر 
ـــًة  نملسـتجدنت بخصـ ص يسـار نتّفـاق نلسـ يد َخــاصَّ
نلحديـدة ونلعرنقيل نلتي يختلقها نلطرُف نآلخر؛ للحيل لة دو  

نلتقد6 ونلتلفيذ. 
وقال ناطُق أنصار نلله يف بيا  صحفي، أيس تلقت صحيفة 
»نملسـرة« نسـخة يلـه: إ  نللقاء تلـاول جملًة يـن نألفكار 
ونلقمايـا نلتي قد تسـهم يف تحريك نالتّفـاق، باإلَضاَفــة إىل 
نملحطات نلسـلبية نلتـي قا6 بها نلطـرُف نآلخُر وعـد6 وفائه 
بااللتزنيـات نلتي تـم نلت نفـُق عليها ويحاوالته خلـق ذرنئَع 
ويـرّرنت خارج يفه 6 نالتّفاق، كما تطرق نللقاُء إىل عدد ين 
نمل نضيـع نلتي تتعلق بال ضع نإلنسـاني وتفاقم نملعاناة لدى 
نلشـعب نليملي جـرنء نلكثر يـن نإلجرنءنت نلتعسـفية نلتي 
يمارسها تحالف نلعدون  نلسـع دّي نإليارنتي ويا يقد6 لهما 

ين غطاء دويل تملُحه أيريكا وبريطانيا. 
وأعاد نلسـيُد عبدنمللك بدرنلدين نلح اي نلتذكرَ بِمــَلــفِّ 
نألرسى ونلذي يعترُ ِيــَلــّفاً إنسـانياً يتطلُب إنجاَز خط نت 
ــــًة يع حل ل نلشـهر نلكريـم؛ ك نه  رسيعـة فيـه َخــاصَّ
قد بـات  ذن نلجانب يلسـياً لدى تحالف نلعـدون  ويرتِزقته، 
دنعيـاً إىل تسـهيل ع دة جثمـا  وزير نلدنخلية نللـ نء نل طن 
عبدنلحكيم نملاوري -رحمه نلله -إىل صلعاء كم ض ع إنساني 

خالص، يستلكرنً يلع نللظا6 نلسع دّي لع دته. 
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أخبار

دعت ُكــــلَّ أحرار العالم إلى مساندة قضية القدس:

 المّشاط يهّنئ الشعب اليمني بحلول شهر رمضان ويوجه بتوفير السلع والمواد الغذائية باألسعار المناسبة

رابطة علماء اليمن تبارك الرد املشروع لحركات املقاومة يف فلسطني 

السياسي األعلى: نؤّكد تضامن شعبنا اليمني مع الشعب الفلسطيني 
وحقه يف استخدام كافة الوسائل يف سبيل نيل الحرية

بنيان تدّشن مشروعاً تدريبياً لرفع قدرات أعضاء منظمات املجتمع املدني بأمانة العاصمة

هّنأ قائَد الثورة والقيادة السياسّية والشعب 
بحلول شهر رمضان المبارك:

املكتب السياسّي ألنصار اهلل يدعو لتعزيز الرتاحم 
والتكافل االجتماعي ورفد الجبهات

 : صنعاء
 لّأ نملكتُب نلسيايّس ألنصار نلله قائَد 
نلث رة نلسـيد َعبدنمللك بدر نلدين نلح اي 
ونلقيادَة نلسياسـيّة ونملجا دين نألبطال 
ة نإلساليية  وأبلاء نلشـعب نليملي ونألُيَّ

بحل ل شهر ريما  نملبارك. 
ودعا نملكتُب نلسـيايّس يف بيا  صادر 
عله، أيس نألحد، تلقت صحيفُة نملسرة 
نسـخًة يلـه، »أبلـاَء نلشـعب نليملـي 
نلعظيم إىل نال تما6 بالتكافل نالجتماعي 
وتعزيـز  ونلفقـرنء  نملحتاجـا  وتفقـد 

حالة نلصمـ د ونلتكاتف يف  ذن نلشـهر 
نملبارك«، كما دعا إىل نلتحرك »بمسؤولية 
وفاعليـة لرفد نلجبهات باملـال ونلرجال 
يف ي نجهة أخطر نسـتعمار قد حصل يف 

نلتاريخ وعدون  عى رأسه أيريكا«. 
بطـ الِت  نلسـيايّس  نملكتـُب  وحيّـا 
نملجا ديـن يف فلسـطا يف وجـه نلعدون  
نإلرسنئيي عى أبلاء قطاع غزة، يشـرنً إىل 
أ  »يا نتعرض له ين عدون  صهي أيريكي 
لن يشـغللا عن نل ق ف إىل جانب نلشـعب 
نلفلسـطيلي بعيدنً عمن نرتم ن يف أحما  

نلعدّو ين نملطبِّعا ونملتآيرين«. 

 : صنعاء

باركت رنبطـُة علماء نليمـن، أيس نألحد، 

نلردَّ نملرشوَع لحركات نملقاوية نلفلسـطيلية، 

يعترة ذلـك ونجباً ديليـاً وإنسـانياً، ويعللًة 

تمايلَهـا وتأييَد ا نلكايل لخيارنت نلشـعب 
نلفلسطيلي. 

وقالـت: »إنه ل ال نلم ء نألخرض نأليريكي 
ونلت نطؤ ونلصمت ين قبل أنظمة ونرس  َلَما 

تجّرأ نلعدوُّ بالعدون  عى نلفلسطيليا«. 
ودعـت نلرنبطـة ُكـــــّل أحـرنر نلعالـم 

ــة نلعربية ونإلسـاليية ين علماء  ونخب نألُيَّ
ويفكرين وسياسـيّا، إىل نلتماين ونل ق ف 

بمسؤولية إزنء  ذن نلعدون . 
كمـا دعت حـركاِت نملقاويـة إىل نملزيد ين 
د ونالعتصا6 بحبل نلله ونلثقة  نلتالُحـم ونلت حُّ

به ونلت كل عليه. 

 : صنعاء
 لّـأ نلرئيُس يهدي نملّشـاط، أيس نألحد، شـعبَلا 
أجهـزَة  هـاً  نليملـي بحلـ ل شـهر ريصـا ، ي جِّ
ويؤّسسات نلدولة نملختصة، بحماية نمل نطن وت فر 

نلسلع ونمل ند نلغذنئية باألسعار نمللاسبة. 
ويف نجتماعـه باملجلـس نلسـيايّس نألعـى، جرى 
نالطـالُع عـى نإلجـرنءنت نلتـي نتخذتهـا نلحك يـُة 
لمبط نألسعار وضما  نستقرنر نل ضع نلتم يلي يف 
نألس نق، َونملسـتجدنت نلعسكرية بالجبهات، يشيدنً 
باالنتصارنت نلتي حققها نلجيُش ونللجا  نلشـعبيّة 

يف جبهات نلعزة ونلكرنية. 
وحيّا نلرئيس نملّشـاط نلرفَض نلشـعبي نل نسـع 
لت نجـد نالحتـالل نلسـع دّي نإليارنتـي ويقاويتـه 
يف عـدد يـن نملحافظـات نملحتّلـة، خاصـًة يف نملهرة 
وسـقطرى ونلمالـع، يشـيدنً بالرتحيـب نلشـعبي 
ألبلـاء نمللاطق نملحـّررة بالجيش ونللجا  نلشـعبيّة، 
نلذي يؤّكـــــد رفَض أبلاء نليمن للغـزنة ونملعتدين 

ونملحتّلا ويرتزقتهم. 
وتطـرق نالجتمـاُع إىل نلخطـ نت نلتالية لتدشـا 
نلرؤيـة نل طليـة لبلـاء نلدولـة نليمليـة نلحديثـة، 
ويلاقشـة َسـر نلعمل يف عدد ين يؤّسسات نلدولة، 
ونلتأكيد عى أ ميّة نالنمبـاط ونلتكايل، وْفقاً لقيم 

وي جهات نلرؤية نل طلية. 
نلعمـل  ترسـيخ  أ ميّـَة  نالجتمـاع  وأّكـــــد   
نلسـيايّس يف نلسـاحة نل طلية، يباركاً نجاَح ننعقاد 

نللجلة نلدنئمة للمؤتمر نلشعبي نلعا6. 
إىل ذلـك، أدن  نلسـيايّس نألعـى تصعيـَد نلعدون  
نلصهي نـي عـى غـزة ونرتكابَـه جرنئَم حـرب ضد 
نملدنيا ين أبلاء فلسطا، يؤّكــــدنً تمايَن شعبلا 
نليملي يع نلشـعب نلفلسـطيلي وحقه يف نستخدن6 
كافـة نل سـائل يف سـبيل نيـل نلحرية ونالسـتقالل 
تجاه نلصلف نلصهي ني نملتصاعد نملسـتلد إىل تخاذل 
نألنظمة نلعربية ونإلساليية وت نطؤ نملجتمع نلدويل. 
 ذن وقد ناقش نالجتماع عددنً ين نلقمايا نملدرجة 

يف جدول أعماله ونتخذ إزنَء ا نلقرنرنِت نمللاسبة. 

 : خاص
دّشلت يؤّسسـُة بليا ، أيس، يرشوعاً 
تدريبيـاً لتلميـة قـدرنت أعمـاء يلظمات 
نملجتمع نملدني بأيانة نلعاصمة يف نملجاالت 

نإلدنرية ونلتلم ية. 
ويهدف نملرشوُع عى يدى )11( يَــْ ياً 
إىل إكسـاب 30 يشـاركاً يمثلـ   عددنً ين 
يلظمات نملجتمع نملدني، يهارنت َويعارف 
حـ ل أساسـيات نإلدنرة ونلعمـل نلتلم ي 
ونلط عي وإدنرة نملشـاريع وتدبر نلتم يل 

ونلبحـ ث نلكميـة ونلل عيـة. 
وخـالل نالفتتـاح، أشـار يسـؤول نملرشوع 

حمـزة نلعماد إىل أ ميّة نلرنايج نلتدريبي نلذي 
يأتي يف إطار يـرشوع تلمية وتمكا يلظمات 
نملشـاركا  أ   إىل  ُيشـرنً  نملدنـي،  نملجتمـع 

سيتلق   نملهارنت ونملعارف نلحديثة 
ونلتلم يـة،  نإلدنريـة  نملجـاالت  يف 
بمـا يمكلهـم يـن تط يـر نلعمـل 
يف يؤّسسـاتهم وتحقيـق أ دنفهـا 

وإرشنكهم يف نلعملية نلتلم ية. 
وأّكـــــد نلعمـاد أ  يؤّسسـَة 
بُليـا  تـ يل ن تمايهـا بملظمـات 
نملجتمـع نملدنـي َوتحـرص عـى أ  
خديـة  يف  فاعـل  دوٌر  لهـا  يكـ َ  
نملجتمع يف يختلـف نملجاالت، وحث 
نملدربـا عى نالسـتفادة ين نلدورة 
وتطبيـق ُكـــــّل يـا سـيتلق نه عـى أرض 

نل نقـع. 

مؤّسسة فاطمة الزهراء عليها السالم 
تدّشن توزيَع السالل الرمضانية بصنعاء

 : صنعاء
 نسـتقباالً لشهر نلخر ونإلحسا ، دّشلت يؤّسسـُة فاطمة نلز رنء -عليها نلسال6- 
نلثقافيـة نالجتماعية نلتلم ية نلخرية بصلعاء، أيس، ت زيَع نلسـالل نلريمانية للعا6 

نلرنبع عى نلت نيل. 
وخالل نلتدشـا، أشـار وكيُل أول يحافظة صلعاء، حميد عاصـم، إىل أ ميّة ت زيع 
 ذه نلسـالل نلغذنئية يف نمللاطق نللائية باملحافظة وملرة ونحدة بملاسبة شهر ريما ، 
نً عن شـكره للمؤّسسـة ملا تلفذه ين أنشـطة إنسـانية وت فر بعض نالحتياجات  يعرِّ

للم نطن وشم ل نلسلة عى نمل ند نلغذنئية نلتي يتطلبها نلشهُر نلكريم. 
وأشـار عاصـم إىل أ  نملؤّسسـة يّ لت يرشوَع ييـاه بالطاقة نلشمسـية يف يلطقة 
بخـ ال  وقديـت يحاليـَل خاصـًة بالك لـرن ملديريـات خـ ال  ونهم وبلي حشـيش، 
يؤّكـــــدنً نلحـرَص عى تقديم نلتسـهيالت ملؤّسسـة فاطمة نلز رنء نلتي تسـتهدف 

يساعدة نللازحا ونملترضرين. 
بـدوره أشـار رئيس يؤّسسـة فاطمة نلز ـرنء عليها نلسـال6، أحمد صبـاح، إىل أ  
نلت زيع يشـمل أكثَر ين 00  سلة غذنئية للمحتاجا ونلفقرنء ونملترضرين ين نلعدون  
وأرس نلشهدنء ونملرنبطا.  ودعا أ َل نلخر إىل تقديم نملساعدنت للمحتاجا ونملترضرين 
خاصًة يف ظل نلظروف نلصعبة نلتي يمر بها نليمن، الفتاً إىل أ  أنشـطة نملؤّسسة تشمل 

عددنً ين نملجاالت بما فيها نلقطاع نلصحي. 
وأّكــــد حرَص نملؤّسسـة عى يسـاندة نلجه د نلرسـمية يف يسـاعدة نملحتاجا، 
ي ضحاً أ  نلسـالل نلغذنئية تحت ي عى نلدقيق ونلسـكر ونألرز ونلتمر ونلزيت وغر ا 

ين نحتياجات ريما . 

وزير الصناعة يؤّكــــد استقرار الوضع 
التمويني يف العاصمة واملحافظات

 : صنعاء
أّكـــــد وزيُر نلصلاعة ونلتجـارة، َعبدنل  اب نلدرة، نسـتقرنَر نل ضع نلتم يلي يف 
أس نق نلعاصمة ونملحافظات؛ تجاوباً يع نلحملة نل طلية نلريمانية لحماية نملستهلك. 
وقـال نل زير نلدرة، أيس نألحد، خالل نسـتمرنر حمالت نللـزول نمليدنني للرقابة عى 
نألسـ نق: »تفقدنا يرنكَز نلبيع نملبارش ملادة نلدقيق ونلقمح نملطح  ، ووجدنا ا ب فرة 
وفق نألسـعار نملقّرة ين نل زنرة، يشـيدنً باملبادرنت وننمباط يعظـم نلتجار وأصحاب 
نملـ الت بالبيـع وفق ق نئم نألسـعار نملقـرة ين نلـ زنرة وت فر نلسـلع دو  نحتكار أو 

يماربـة. 
وشمل نللزوُل نمليدنني يحالت وي الت تجارية ويخاز  سلع غذنئية وأفرن  بمديريات 
نلسـبعا ونلصافية ويعا وشـع ب وبلي نلحارث، فيما أغلقت نلفرُق نمليدننية للحملة 
يخبزين يف يديرية نلصافية لتالعبهما بأوزن  نلخبز نملحّددة بـ70 جرنياً للرغيف نل نحد. 
وقايت نللجـاُ  نإلرشنفية ونلفرعية للحملة بتفقد نملرنكـز ونمل الت نلتجارية وبعض 
يخـاز  تجار نلجملـة ويرنكز بيـع نلتم ر ونلبيـض ويخابر يف تلك نملديريـات وتقييم 

يست ى نلبيع ونل ضع نلتم يلي فيها. 
وحّررت نلفرُق نمليدننية يحارَض ضبٍط للمخالفات يلها، عد6 إشـهار نألسعار، نلبيع 

بدو  ف نتر وتالعب باألسـعار ونلعب نت ونقص أوزن  نلخبز يف بعض نألفرن . 
وضبطت نللجاُ  يلذ بدء نلحملة ألفاً وا8 يخالفة يف أيانة نلعاصمة، يلها ا66 عد6 
نشهار َو606 زيادة أسعار، 51 ي ند يلتهية، 175 نقص أوزن  خبز، ستة حاالت تالعب 
بالصالحية ونقص عب نت وأحجا6 16، عد6 نلبيع بالف نتر 13 وحاالت أُْخــَرى 6 3. 

حرائر)بيت موجان( ببني مطر يقدمن قافلة غذائية متنوعة دعماً للجيش واللجان الشعبّية 
 : محمد ناصر 

نستقباالً لشهر نلبذل ونإلحسا  شـهِر ريماَ  نملبارك؛ وتأكيدنً مل نصلة 
نلصم د، سـّرت حرنئُر عزلة بلي س نر )بيت ي جا ( ببلي يطر يحافظة 
صلعاَء، أيس نألول، قافلًة غذنئيًة يتل عًة؛ دعماً للجيش ونللجا  نلشعبيّة. 
وخـالل تسـير نلقافلـة نلتي نحت ت عـى يبالـَغ يالية ويـ ند غذنئية 
يتل عـة، أّكـــــدت حرنئُر نمللطقـة ي نصلَة نلصم د ونالسـتمرنر يف رفد 
نلجبهـات باملـال ونلرجال، يشـيدًة ببطـ الت نلجيـش ونللجا  نلشـعبيّة 

وننتصارنته بمختلف نلجبهات. 
وأدننت نلحرنئُر جريمَة نغتصاب بلت نلتحيتا ونختطاف نلصيادين، دنعيًة 

نمل نطلا يف نمللاطق نلخاضعة لالحتالل إىل نلهبة نلشعبيّة وطرد نملحتّل. 
ودعـت نلحرنئُر كافَة نلشـعب نليملـي مل نصلة نلصمـ د ورفد نلجبهات 

وخ ض يعركة نلتحّرر حتى تطهر نلبلد ين َدنَِس نلغزنة ونملحتّلا. 



5
نالالا

نلعدد

1 ريما  0  1 ـ
6 ياي  ا6601

)66 (
تقارير 

 : متابعات

أربعـة أعـ ن6 يـن  أكثـَر يـن  بعـد 
يحاوالتهـا نملسـتمّرة لتريـر نلعـدون  
نليمـن ونلتغطيـة عـى جرنئمـه  عـى 
ويخططاتـه نلتديريـة تحـت ذريعـة 
»دعم نلرشعية«، باتت حك ية نملرتِزقة 
عاجزة عن نالسـتمرنر يف خلق نلتريرنت 
أيـا6 نالنكشـاِف نلفاضـح ونملت نصـل 
أل ـَدنف دول نلعـدون  وترصفاتها نلتي 
نسـتهدفت حتـى سـلطة نلفـاّر  ادي 
نفسـها، نألير نلذي دفع بتلك نلسـلطة 
نلفاشلة لالعرتنف بأنها يسل بة نإلرندة 
ونلقـرنر وأنهـا لم تكـن يَــْ ياً سـ ى 
يجـرد ونجهـة وأدنة لتحقيـق رغبـات 
نلعـدون  يف نحتـالل نلبـالد ونلسـيطرة 

عليها. 
وزيـر  نعـرتف  نلسـياق،  ويف  ـذن 
نلدنخليـة يف حك يـة نملرتِزقـة، نملدعـ  
أحمـد نمليرسي، أيس نألول، بأ  نمللاطق 
نملحتّلـة تخمع بشـكل كايل لسـيطرة 
دول نلعـدون  وليس لحك يـة نملرتِزقة 
تحالـف  إ   وقـال  إدنرتهـا،  يف  دور  أي 
يأتـَي  أ   بـه  يفـرتض  كا   نلعـدون  
»لقتال نلح ايا« وليس إلدنرة شـؤو  
تلك نمللاطق، و   نعرتنٌف يلسـُف كافة 
يـرّرنت نلعـدون  نلتـي ظلـت سـلطة 
نملرتـِزق »نمليـرسي« نفِسـها تكرسـها 
عـى يدى أكثر ين أربعة أع ن6، كما أنه 
يكشـف ين جهـة أُْخــَرى يـدى خ نء 
وعجز حك ية نملرتِزقـة وعد6 نيتالكها 
ألي قرنر، وبالتايل عد6 أ ليتها للحكم. 
نملرتِزق نمليرسي، يؤّكــــدنً  وأضاف 
»شـكلية« نلحك يـة نلتي يلتمـي إليها 

قائـال: »نحـن نعتقـد أنلا دولـة« و   
يـا يشـر بسـخرية إىل أ  إرندة وقـرنر 
سـلطة نلفاّر  ـادي ال وجـ د لها إال يف 
»نعتقادنت« أعمائها وليس عى نل نقع. 
نمليـرسي  نملرتـِزق  كال6  وتممـن 
نلتماسـاً فاضحـاً حـاول أ  يطلَب فيه 
ين دول نلعـدون  ونالحتالل أ  تسـمح 
لحك ية نملرتِزقة بإدنرة نمللاطق نل نقعة 
تحت سيطرتهم، َحيْـــُث طلب أ  تلاط 
إدنرة تلك نمللاطق بما أسماه »يؤّسسات 
نلدولة« نلتي نعرتف لت ِّه بأنها ال تمتلك 

أي قرنر. 
نعرتنفـاُت نملرتـِزق نمليرسي كشـفت 
يف  نلعـدون   تحالـف  يطايـع  أيمـاً 
نلسيطرة عى نملهرة وسقطرى، َحيْـــُث 
قال إنه »كا  نالتّفـاُق يع نلتحالف عى 

نلزحـف عـى نلح ايا باتجاه نلشـمال 
وليس نلزحف باتجاه نلرشق«.. سخريٌة 
يطلُقها نملرتِزُق نمليرسي عى نفسه أوالً؛ 
ك نـه جزءنً ين نلسـلطة نلتـي يا زنلت 
تشـكل غطاء دنعما لـ »زحف« تحالف 
نلعـدون  باتجـاه نملحافظـات نلرشقية 
ونحتاللهـا، كمـا أنـه تأكيـٌد لالعـرتنف 
باألطماع نلتي جاء ألجلها نلعدون  تحت 

ذريعة »نلرشعية«. 
تقديـَم  حـاول  نمليـرسي  نملرتـِزُق 
نعرتنفاته كـ »ننتقـادنت« يتجا الً عن 
عمـد حقيقـَة ك نه جـزءنً يـن نلغطاء 
نلذي تسـتخديه دول نلعدون  للحص ل 
عى يطايعهـا، ويتهربا ين حقيقة أ  
حك ية نملرتِزقة نلتي ال تملك أي قرنر ال 
تسـتطيع أ  تفعـل أي يشء حيال ذلك؛ 

ألَنَّها يجـرد أدنة، و«ننتقاُد ا« لتحالف 
أَو  يـن ص رتَهـا  يحسـن  ال  نلعـدون  
يعفيها ين فميحة نملشـاركة يف تدير 

نليمن ونحتاللها. 
يف  عمـ   أوَل  »نمليـرسي«  وليـس 
بحقيقـة  يعـرتُف  نملرتِزقـة  حك يـة 
نأل ـَدنف نلتديريـة لتحالـف نلعدون ، 
إذ كا  نملرتـِزق صالـح نلجب ننـي وزير 
نللقـل قد رّصح قبل فرتة بـأ  نإليارنت 
تلعـب دورنً »يلتبسـاً« يف نليمـن، دنعياً 
إىل »فض« نلتحالف يعهـا، و   يا دعا 
إليه يحافظ نملح يت بحك ية نملرتِزقة، 

نملدع  صالح ُسَميع أيماً. 
ويف نلسـياق ذنتـه، نعرتف يستشـاُر 
وزيـر نإلعال6 بحك يـة نملرتِزقة، يختار 
نلرحبي، أيس، بـأ  »نإليارنت ننحرفت 

عن نأل َدنف نملعللـة للتحالف«، و   يا 
يعلي بعبـارة أوضح أ  أ ـَدنَف تحالف 

نلعدون  ننكشفت تماياً. 
إدنرة  أ   نلرحبـي  نملرتـِزق  وأضـاف 
تحالـف نلعدون  للملاطـق ونملحافظات 
نلجل بيـة »يخد6 يـرشوع إغرنق نليمن 
بالف ىض« يف ت ضيح العرتنفه نلسـابق 
بطبيعـة نأل ـَدنف نلتي جاء يـن أجلها 

نلعدون . 
ال  نلفاضحـة  نالعرتنفـات  ُكلُّ  ـذه 
تملح أصحابَها ييـزًة عن بقية رفاقهم 
نملرتِزقـة نلذين ظل ن ويا زنلـ ن يعمل   
كأدونت لخديـة يطايـع نلعـدون  نلتي 
يقّرو  بها، وإنما تشـّكُل واائَق إدننات 
إضافيـة تثبت جريهـم وجلايتهم بحق 

نليمن ونلشعب نليملي. 

 : تقرير| هاني أحمد علي

عى قلِب رجٍل ونحد، ت نصُل نلجهاُت ونملؤّسساُت 
نلرسميُة ونل حدنُت نالقتصادية ونإليرندية ونلخدييُة 
شـحذَ نلهمم للبـدء يف تلفيذ نلرؤيـة نل طلية لبلاء 
نلدولة نليملية نلحديثة؛ ملا ين شـأنِه نالنطالُق نح  
يرحلـة جديدة ين يرنحل نلبلاء ونلعطاء عى أيدي 
أبلائها نليمليا فهم ُصلَّاُع نللرص ونملستقبل يعاً. 
وحـ ل  ذن نمل ضـ ع، أّكـــــد نملحايي يحمد 
عبدنملؤين نلشـايي –يدير عا6 نلشـئ   نلقان نية 
بـ زنرة نلصلاعـة ونلتجـارة-، أ  نلرؤيـَة نل طليَة 
لبلـاء نلدولة نليملية نلحديثة جـاءت بم جب قرنر 
رئيس نملجلس نلسيايّس نألعى نملشر يهدي نملّشاط 
برقـم )86( لسـلة ا6601 باعتمـاد وايقة نلرؤية 
نل طليـة لبلـاء نلدولـة نليمليـة نلحديثـة وآليتها 
نلتلفيذية وذلك ين أجل وضع نللقاط عى نلحروف 
ونسـتكماالً للمرشوع نلذي أطلقه نلشهيُد نلرئيس 
صالـح نلصّمـــاد يف ي 6 نلـ66 يـن يارس 6018 

تحت شعار )يٌد تحمي ويٌد تبلي(. 
نلشـايي يف ترصيـح خـاص  نملحايـي  ولفـت 
عـى  يُحـثُّ  نلقـرنر  أ   إىل  »نملسـرة«  لصحيفـة 
أ ميّـة نلتزن6 كافة وحدنت نلجهـاز نإلدنري للدولة 
ونلقطاَعـا نلعا6 ونملختلط عى نملسـت ى نملركزي 
ونملحـي بالعمل وفقاً للرؤية نل طليـة لبلاء نلدولة 
نليمليـة نلحديثة وآليتها نلتلفيذية يف إعدند نلخطط 
نلتلفيذية نلسل ية ونلخطط نالسرتنتيجي، يميفاً: 
وباالطـالع عى وايقة نلرؤيـة نل طلية لبلاء نلدولة 
نليملية نلحديثة وآليتها نلتلفيذية فإنها تشـمل 16 
يحـ رنً، و ي نملصالحـة نل طلية نلشـايلة ونلحل 
نلسيايّس ويلظ ية إدنرة نلحكم ونلبلاء نالجتماعي 
ويح ر نالقتصاد ونلتلمية نإلدنرية ونلعدنلة وسيادة 
نلقان   ونالبتكار ونإلبدنع ونملعرفة ونلبحث نلعلمي 

ونلتعليم ونلصحة ونلبيئة ونلدفاع ونألين ونلسياسة 
نلخارجية ونألين نلق يي. 

وأوضـح يدير عـا6 نلشـئ   نلقان نيـة ب زنرة 
نلصلاعـة ونلتجارة، أ  وايقـَة نلرؤية نل طلية  ي 
نلحـارض للمسـتقبل، نلتي نريد أ  نبـدأ نلعمل بها 
نليـ 6 ِللغد، و ي تعـّرُ عن طم حاتلـا لبلاء دولة 
يستقلة ذنت سـيادة، تعّرُ عن قيم نل حدة ونل الء 
ونل فـاء لل طن وتعكس قدرنت بالدنا، وأنجح  ذه 
نلرؤية  ـي تلك نلتي تبلى عى يكايـن نلُقــــ َّة 

ل حدة  ـذن نل طن كياناً وإنسـاناً، يبيلـاً أ   ذه 
نلرؤية  ي تجسـد نملرشوع نلرئيس نلشهيد صالح 
نلصّمــاد نلذي أطلق يف 66 يارس 66018 يرشوع 
بلـاء نلدولة »يٌد تحمي.. ويٌد تبلي«؛ إلرسـاء نلعمل 
نملؤّسـي ونل قـ ف أيـا6 نلتحديات نلتـي يأتي يف 
يقديتهـا نلعدون  نلسـع دّي نإليارنتـي نأليريكي 
نلذي يتعرض لـه نل طن ونلحصـار نلري ونلج ي 
ونلبحـري نلـذي يسـتهدف ُكــــّل أبلاء نلشـعب 

نليملي. 

وقال نملحايي نلشايي: إ  وايقَة نلرؤية نل طلية 
لبلـاء نلدولـة نليملية نلحديثـة وآليتهـا نلتلفيذية 
بمحاور ـا نلــ 16 نلتـي أطلقهـا رئيـس نملجلس 
نلسـيايّس نألعى نملشـر يهدي نملّشـاط تمثل ا رة 
نقتصاديـة ونجتماعية وسياسـيّة واقافية، وا رة 
بمختلـف نملجاالت وعى يختلـف نألصعدة، بل  ي 
اـ رة تأريخيـة يف بلـاء نلدولـة نليمليـة نلحديثة، 
وتشـكل  ـذه نلرؤيـة حجـر نألسـاس للمجتمـع 
بأكمله؛ ك نها تعكُس تطلعات كافة أبلاء نلشـعب 
نليملي وتجسـد إرندته وتسـعى لتحقيقها لتك َ  

ونقعاً يعاشاً، دنعياً نلجميع نلتفاعل يعها. 
وأضـاف أ  بالدنـا بإطـالق  ذه نلرؤية تدّشـن 
يرحلًة تأريخية يهمة يف يح ر نالقتصاد ونلتلمية 
نإلدنريـة وتفتـح آفـاَق نقتصـاد يتلـ ع يسـتثمر 
نلفـرص نلتلم يـة يف كافـة نملجـاالت، ويعـزز ين 
كفـاءة نلقـدرنت نل طليـة للمسـا مة نلفاعلة يف 
نقتصـاد نلي 6، يشـرنً إىل أ  نلرؤيـة  ي يرشوع 
نقتصـادي نهم ي لصالح نلبـالد يخرج نليمن ين 
نل ضـع نلكاراي نلتي  ـي فيه ونلذي تسـبب فيه 
نلعدون  نلسـع دّي نإليارنتـي نأليريكي، ونلحصار 
نلـري ونلبحـري ونلج ي نلشـايل يلـذ نللحظات 

نألوىل لبدء نلعدون . 
وبـّا يديـر عـا6 نلشـئ   نلقان نيـة بـ زنرة 
نلصلاعـة ونلتجارة، أ  نلرؤية نل طلية لبلاء نلدولة 
نليمليـا  نليمليـة نملسـتقبلية وضعـت ُكـــــّل 
أيـا6 يسـؤولية وطليـة َوتََحـــدٍّ إلنجاز ـا عى 
أرض نل نقـع كُقـــــ َّة دنفعـة لتحقيـق نلتلمية 
نالقتصاديـة ونالجتماعيـة نلشـايلة ونملسـتدنية، 
فهي ال تخُد6ُ طرفاً عى حسـاِب آخر وال يستهدُف 
ـــة فهي  أية يشـاريع حزبية أَو سياسيّة َخــاصَّ
رؤيـة ُكــــّل نليمليا ين أجل بلاء نلدولة نليملية 

نلحديثة. 

وزير داخلية املرتزقة يعرتف: إدارة »مناطقنا« ليست بأيدينا ولـ »التحالف« مطامع يف املحافظات الشرقية 

محمد عبدالمؤمن الشامي -مدير الشئون القانونية بوزارة الصناعة والتجارة لصحيفة »المسيرة«: 
الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية هي الحاضر للمستقبل َوتعرب عن طموحاتنا لبناء دولة مستقلة ذات سيادة
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بسـم نللِه نلرحمِن نلرحيـم.. ونلصالُة 
ونلسـال6ُ عى رسـ ل نلله وُسـبَْحاَ  نلله 
نلقائـل يف يحكِم كتاِبـه نلكريم: )َقاَلْت يَا 
أَيَُّها نْلَمأَلُ أَْفتُ نِي يِف أَْيِري َيا ُكلُت َقاِطَعًة 
أَْيًرن َحتَّى تَْشـَهُدوِ  َقالُـ ن نَْحُن أُولُ  ُق ٍَّة 
َوأُولُـ  بَأٍْس َشـِديٍد َونأْلَْيُر إَِليْـِك َفانُظِري 

َياذَن تَأُْيِريَن( صدق نللُه نلعظيم. 
يـن  لا تبدأ نلقصُة ل صـف نلُقــْرآ  
نلكريـم )أُولُـ  ُقـ ٍَّة َوأُولُ  بَأٍْس َشـِديٍد(، 
ييّز نلُقــْرآُ   ذن نلشعَب بأنهم أُولُ  ُق ٍَّة 
َوأُولُ  بَأٍْس َشـِديٍد، ويـن  لا تبدأ نلقصة 
نلتـي سـيرشحها نلتأريـُخ بمـا حصل يف 

 ذن نلزيا  ويا سـطره نلشعب نليملي ين صر وابات 
وننتصار نلصابرين ونلصايدين يف وجه عدون  وحصار 
شـبه عاملـي تف ده دول تمتلـك أرقى يا أنتجـه نلعقَل 
نلبـرشي ين تكلل جيا عسـكريّة وأضخمهـا صلاعة، 
إَضاَفـة إىل ذلـك أغلى نلـدول نلبرتوليـة يف نلعالم تق د 
 ذن نلعدون  نلسـع ديّة ونإليـارنت وأيريكا وبريطانيا 

ونلدولة نلصهي نية ونملرتِزقة ين نلشعب نليملي. 
وقف نلشـعب نليملي بجيشه ولجانه نلشعبيّة أيا6 
 ذه نلدول وجي شها ويرتِزقتها ين شتى بقاع نلعالم 
بسـالحه نلفـردي ونملت نضع يقـ د نلتصـدي للعدون  
نلجيش ونللجا  نلشعبيّة وتفاعل قبائله نليملية وكافة 
رشنئح نملجتمـع نليملي نلعظيم، ين  لا أنتج نلصم د 
ونلثبات لشـعب يحارص، شـعٌب ي ظف ه يعمل   بال 
رنتب ملدة خمس سـل نت، شـعٌب يتعـرض يله نآلالف 
ين نألطفال ونملرىض للم ت؛ لعد6 ت فر نألدوية نتيجة 
نلحصار نلظالم ين قبل نلعدون  للمطارنت ونمل ننئ. 

نليـ 6 أيهـا نلسـادة كاليلـا يف نلذكـرى نألوىل عـن 
رئيـس نلشـهدنء صالح نلصّمــاد رئيـس نلجمه رية 
نليملية، نق ل علديا يرحـل نلعظماء تلفطر لذ ابهم 
ــة، وصمـا6 أين قيمها  نلقلـ ب، لك نهم ريـ ز نألُيَّ
ويبادئهـا نلتي ترتقي بها إىل يصـاف نألَُيــم نلخالدة 
ذنت نإلسـهايات نلكـرى يف حيـاة نلبرشيـة. ال نراـي 
نليـ 6 رجالً عادياً أَو شـخصاً عابرنً بل نراي أحد ري ز 
نل طـن.. نقـف نليـ 6 بمشـاعر عميقة تشـتعل فيها 
نلحـرسة ونأللم يف ي قع رااء رجل بأية.. رجل تقد6 يف 
قيادة شـعبه مل نجهة تحالف نلعدون  عى شعبه، عمل 
نلرئيس نلشهيد ليَل نهاَر؛ لخدية شعبة وتعزيز صم د 
وابـات جبهـات نمل نجهـة نتيجـة نلتآير عـى نليمن، 
يف زيـن نلتبعية ونلهـ ن  ونلردة عن نملبـادئ نللاصعة 
ونملعانـي نلرفيعة. »نلصّمـاد ونحـد ين نلعظماء نلذين 
أنجبهـم نلشـعب نليملـي نلعظيم يف نلقـر  نلعرشين، 
وو بهم نللُه شـمائَل وصفاٍت نبيلًة وبقدرنت وطاقات 

يتميزة. 

رجُل املرحلة االستثنائي:
نلشهيد نلصّمـاد رجل ليس ككل نلرجال، وريز ليس 
ككل نلري ز، فما تركـه نلرجل نلفّذ يف حياته نلجهادية 
نلتي تتقاطر ين صفحاته نملميئة ُكـــّل ص ر نلعطاء 
ونلفـدنء ونلثبات، يمعه -حتماً ودو  جدنل- يف نملرتبة 
نألسمى نلتي يتميز بها نلشـهدنء بالغ  نلتفرد ونلتميز 
بجهاد م ونستشـهاد م؛ دفاعاً عن وطلهم وسيادته 
ونسـتقالل قرنره، ربما ال يعرف نلكثرو  سـرة حياة 
نلصّمــاد نلـذي شـكل نم ذجـاً لـإلرصنر ونمل نجهـة 
ونلتحـدي يف ُكــــّل نملياديـن ويف يختلـف نألوقات، أَو 
يدركـ   بعماً يـن نلعلاوين نلعريمـة نلتي بزغت يف 

يرحلة يا ين يرنحل حياة نلرجل. 
لقد يثّل نلشـهيُد صالح نلصّمـاد يدرسـًة جهادية 
كـرى يتكايلة نألبعاد ونلزونيا، وي سـ عة سياسـيّة 
شـايلة نمللاقـب طبعـت بصماتهـا نملؤاـرة يف ُكـــّل 
يكا ، وتركت آاار ا نلعميقة يف حياة نلشـعب نليملي 
جمعـاء، ال تلبُُع أ ميّـُة ودوُر ويكانة نلشـهيد صالح 
نلصّمــاد فقط يـن ي قعه نلها6 نلـذي تقلده كرئيس 
للمجلس نلسـيايّس نألعى للجمه ريـة نليملية يف فرتة 
تأريخيـة حرجة ين عمر نليمن وظروفه نلدنخلية نلتي 
حاول ن يرتِزقة نلعدون  نالسـتعالء عى ُكـــّل يفردنت 
قيـم نملجتمع، بل إ  نلشـهيد صالح نلصّمـاد نكتسـب 
أ ميته ويكانته أكثر يا يك   كقائد يتصدى للطغيا  
نلدويل وأدونت ووسـائل عدوننه نلعسـكرّي ونلسـيايّس 
ونالقتصادي نسـتخد6 يف عدوننهم نلحصار ج نً وبحرنً 

وبرنً. 
فالشـهيد قاد نلرشنكة نلسياسـيّة ونلت نفق باقتدنر 
ونيتياز ويملك ين خالل يلهج نملسرة نلُقــْرآنية رؤًى 
وحل الً ويرشوعاً حمارياً تتجاوز علارصه ويكّ ناته 
وتأارنته نليمن إىل آفاق نلعاملا نلعربي ونإلْسـاَليي. 

التجربُة الفريدة من نوعها:
نلصّمـاد  نلشـهيد صالـح  تجربـُة 
ليسـت كأيـة تجربـة.. إنهـا تجربة 
فريـدة ونجهـت يصاعـَب وعقبـاٍت 
ال حرص لها، جّسـدت حياة نلشـهيد 
ونلعـز6  نلُقــــ َّة  أشـكال  ُكــــّل 
ونلصـر ونلثبـات ونلصمـ د يف وجه 
يـن  فـرض  ويـا  نلعـدون   يحـن 
تحديـات، فمـا إ  يحـارب يف نتّجـاه 
حتـى يلشـط ويجتهد يف نتّجـاه آخر 
دو  كلـل أَو يلل.. و كـذن يف يت نلية 
رنئعـة يـن نإلرصنر نلعجيـب نلـذي 
تفاعـل بـا ضل ع شـخصية فريدة 
ال تأبه بالباطل وننتفـاخ كيانه نلهش 
وجروت سـالحه نملتط ر أيا6 نملقاتـل نليملي نلعظيم 
نلتي نسجت ونصهرت بها حياة نلشهيد نلتي ال تقترص 
عـى نمل نقـف نلصلبة ونلقـدرنت نلسياسـيّة نلت نفقية 
نلبا رة، بل إ  رجالً نيتلك يرونًة دبل ياسـيًة يد شًة 
صقلتها نملحن ونلخط ب ونلتجارب ونلخرنت، ليشكل 
شـخصية بديعة ذنت ياليح ويكّ نات يتكايلة تُّ جت 
بكاريزيـا ذنتية وحمـ ر الفت ال يختلـف يف جدنرتها 
وأ ليتهـا أحد. )يـن نلصعب رااء قايـة كرى كقاية 
نلشـهيد صالح نلصّمـاد نلذي قد6 حياته يف إعالء شأ  

شعبه وأيته(. 
نتحـدث نلي 6 عن عالقة عم ية عقدية يصرية ال 
ننفصا6 لها، وحالة ين حاالت نلتجذر نلعميق يف نل عي 
نلفكـري ونلثقايف ونلسـيايّس نلذي يتأسـس عى رؤية 
شـم لية ذنت آفاق رحبة تـدرك أبعاد نلرصنع وحقيقة 
نلعدون  نلسـع دّي نأليريكي نلصهي ني وُيَخّططاتهم 
وأ  يـن يتصدى يجـب أ  يعطي بال حـدود ين لحمه 
وديـه ووقته ورنحتـه، وأال يخفض سـقف تمحياته 
وعطاءنتـه يهما بلغ نلثمن ويهمـا كانت نلظروف. لم 
ترصفـه تحديـات نل نقع نليملـي نلقاسـية ي ًيا عله، 
رغم كثافة نلتشـابكات ونلتعقيدنت نلتـي لّفت نلحياة 

نلسياسيّة نليملية نمُلبتالة بفج ر نلعدون . 
فارتكـزت نسـرتنتيجيته عـى نسـتلهاض وتعزيـز 
صم د وابات نلجبهات نلعسكريّة ورفد ا بمتطلباتها 
ين نلرجال ونلعتاد نلعسـكرّي يما تجسد ذلك يف روحه 
وعقله ووجدننه، فكا  سـلدن ودنعمـا وظهرن ونصرن 
أيلمـا َحـــّل أَو نرتحل جعـل صم د وابـات نلجبهات 
نلعسكريّة، لحلا شـديّا تعزف حروفه وتطرب ألنغايه 

كافة قطاعات ورشنئح نلشعب نليملي. 
وكـم كانـت نلفرحـة ونلحبـ ر ونالستبشـار تغزو 
أفئدتلـا يـع ُكـــّل تقـد6 أَو نرص يحـرزه ويظفر به 
نلجيش ونللجا  نلشـعبيّة، ويـع ُكـــّل فكرة يطلقها 
نلشـهيد لت حيـد نلجبهـة نلدنخليـة وتعزيـز دور ـا 
وكيانهـا، ويع ُكــــّل ي قف يصدح بـه يف وجه دول 
نلعدون  نلذي أرعبها نشاطه وي نقفة وإدنَرة ي نجهته 
للعـدون  ونلتصدي لـه وزرع بـذرة نلله ض بـاإلرنَدة 
نلجمعيـة للشـعب نليملـي باملفهـ 6 نلحقيقي وليس 
باملفهـ 6 نملل ث بأدرن  نلكذب ونلخدنع ونلتمليل، نلتي 

نعتمدت عليه دول نلع ن  ويرتِزقتهم. 

الصّمــاد ثمرة الشهيد القائد الذي أنشأ املجاهدين 
النبالء:

نلسـادة نلكـرن6 لقـد تخرج عـى يد نلشـهيد نلقائد 
حسـا بـدر نلدين نلح اي أجيـاالً ين نلقـادة نللجباء 
ونملجا ديـن نللبالء نلذيـن رفع ن رنية نلعـزة ونلكرنية 
ونلحريـة عاليـا، وحمل ن عى أكتافهـم يهمة نلتصدي 
نلحديثـة  نليمليـة  نلدولـة  بلـاء  وإعـاَدة  للعـدون  
آلفـات  ويقاويـاً  ونلحريـة  نلحمـارة  ونسـتلهاض 
نلتعصـب نلتكفري نل  ابـي نلبغيض نلتي جعلت يله 
أيريكا ونلصهي نية نلسـع ديّة إىل وسيلة لتدير نلدول 
نلعربيـة وأخمعها ملرشوعهـم نلتكفـري ونلتديري 
ــة يف نمللطقة -حارضن ويسـتقبال وتشكل كيانا-  لألُيَّ

ألجلدة غربية صهي نية. 
نلسادة نلكرن6 يا قديه نلشعب نليملي ين يقاوية 
وصمـ د نفرز عطاء شـهدنئه جسـ رنً تعر به لروح 
نملقاوية ونملمانعة، وإرساء دور ا نلريادي ونلطليعي 
ــة نلعربية ونإلْسـاَليية.  وقيمها عى يست ى نألُيَّ

نلرئيس نلشـهيد صالح نلصّمـاد يشكل يثالً رنئعاً 
ونم ذجاً حمارياً رنئدنً لجيـل نلقادة نلعظماء نلذين 
أنجبتهـم نملسـرة نلُقــْرآنيـة يلهـم ين نستشـهد 
ويلهم يف سـاحات نل غى يتصديـا للعدون ، فمالً 
عـن نلكثر ونلكثـر ين نلقـادة نملجا ديـن نلذين ال 
يعرفهم نللـاس وال تتصدر ص ر م وسـائل نإلعال6. 
»نستشـهد نلرئيس نلشـهيد صالـح نلصّمـاد و   يف 

جبهة نلساحل و   يحشد ويق د نلتصدي ونلدفاع عن 
نلحديدة عروسة نلبحر نألحمر. 

غـاب ورفاقه عن يشـهد نلحياة وننطـ ت صفحُة 
أجسـاد م، لكن جهاده ونماله نلذي زرعه يف نلشعب 
ــة يـا زنل يتأججاً  نليملـي وكافة أرجـاء ورب ع نألُيَّ

يافعاً يحمل نلرنية ويق د نملسرة. 

الخسارُة الكربى على اليمن واليمنيني:
ـــة نلعربيـة  نعـم )خـرست نليمـن وشـع ب نألُيَّ
ونإلْسـاَليية نلكثر لخسارتها أعظم شهدنء ا نلشهيد 
صالح نلصّمــاد، وفقدت ريزنً يـن أوىف وأصلب وأكر 
وأعظم ري ز ـا يف نلعرص نلحديث.. ريزنً سيشـهد له 
نلتأريخ يف أسـفاره نملعارصة بفمل نلسـبق يف ننتصار 
نلشـعب نليملي نألعزل يقارنة بما تسـتخديه جي ش 
نلعدون  ين أسـلحة يتط رة، وبهذن نلصم د سـتتغر 
وجهة نليمن ونملشـهد نلثقايف ونلسـيايّس له ويسـاره 
نلحمـاري ونإلنَْســـاني، وإعادتـه إىل صـدنرة قاطر 
نلحياة ين جديد بعديـا أقِحمت قرسنً يف غيابات نمل ت 
ونالرتـكاس نلروحي عق دنً يـن نلزين، وإعاَدة بريجة 
ي قعـه نلطبيعـي وب صلتـه نلحية يف أحمـا  أيتها 
نلعربيـة ونإلْســاَليية إاـر عق د سـ دنء يـن نلمياع 
نلسيايّس ونلحماري ونللهث ورنء نلرسنب. إذَن يا أردت 
نلتعرف - بحـق- عى إنَجازنت نلشـهدنء، فما عليك إال 
تفّحـص نليمـن ويقارنة ونقعهـم ياضيـاً وحارضنً، 
ويعايلة نلثمار نليانعة نلتي نمجت يف بستا  جهاد م 

نلعايرة. 
نلشـهيُد لم يعـرْف ي يـاً يعلى نلـرتدد ونلرتنجع أَو 
نلخـ ر ونالنكسـار. ونهـل ين يعـا تجربتـه نملمتدة 
ورحيق خرته نل نسـعة نلذي ال يلمب، و ا  ي تق د 
نلدولـة نليملية بكل جدنرة ونقتدنر، وتمعها يف يكانها 

نلالئق با نألَُيــم ونلشع ب. 
يف نلحقيقـة ننلـي أكـن لشـخص )نلشـهيد صالح 
نلصّمـاد( نلكثر ين نالحرتن6 ونلتقدير، يثملاً حفيظته 
نملعرفية ويا عرف عله ين دقته ورصنيته وشـجاعته 
يف إبـدنء نلرأي و   يا أكسـبه نحرتن6 ُكـــّل ين عرفه 

وحتى يبغمه. 
 

جانٌب من صفات الرئيس الشهيد: 
 )نلشـهيد صالح نلصّمــاد( وق ر، 

شـهم، يت نضـع يتخلـق وصادق، 
»إنَْســـا «، يجا دنً  إنَْســـا  
يثابـرنً، ال أقـ ل  ـذن يـن باب 
نملجايلـة، بـل  ـي نلحقيقـة 
ونلشـهادة نلتـي أعطا ا فيه 
ُكــــّل يـن نلتقى بـه، حقاً 
نألشـخاص  بعـض   لـاك 
يفرض   عليك نحرتنيهم فال 
تجد حرجـاً يف أ  تق ل فيهم 
كلمة َحــّق.. ووقفة إنصاف 
إذ ال تسـتحق  يسـتحق نها. 
 ذه نلشخصية نل طلية نلفذة 
إاّل نإلشـادة ونلشـكر ملا قديه 
ويقديه لل طن، ال أعتقد أنها 
يغـاالة؛ ألَ َّ نلقاعدة نلرشعية 
تقـ ل ين ال يشـكر نللاس ال 
يشكر نلله ’    شخصية فذة 
ونعيـة يفعمة باإلنَْســـانية 
عاليـاً  فكـرنً  ويملـك  ونللبـل 
حافظاً للُقــْرآ  يتمّكلاً يلماً 
لعل يه ويمتلك قدرنت يتميزة 
وفعـل  كسـل ك  ترجمتـه  يف 

ونتعاظاً وعرة. 
لقـد كا  يل كبـر نلحـظ أ  

أعمـل يعه فرأيـت رجالً 
نلسال6  يفيش 

بـا نللاس، ونملهمـات يف تقديره أعمـال يجب نالنتهاء 
يلهـا يف حيلهـا، وحا ترتنكـم نألعمال فلهـاره يأخذ 
يـن ليله، وأرُسته تتلـازل عن حقها تقديـرنً لطم حه 
وإخالصـه..  ـؤالء  ـم نلرجـال نلذيـن تلهـض بهم 

نألَُيــم. 
لقـد تعرفت عى نلرجل فعهدته جـادنً يف عمله باذالً 
نلتمحية وأسباب نللجاح يف يسؤوليته، علديا يتحدَّث 
تحس بتفاعله يع نلحدث، يرنعي أح نل نللاس، ويتكلم 
يعهم بشفافية ووض ح.. يقرتب ين يشاكلهم ليك   
نلعطاء يلهم أكثر، وليحّقق باسـمهم نللفع ونلفائدة، 
حقـاً يسـتحق  ـذن نلرجـل نللمـ ذج أ  يُذكر نسـمه 
وأفعاله يف ُكـــّل يكا ’ فللقل جميعاً كلمة نلَحــّق يف 
 ذن نلرجل نل يف لديله ووطله ويجتمعه، وال شك علدي 
أ  نلشـهيد صالح نلصّمـاد ين أولئـك نلرجال نألوفياء 
نلذيـن حّققـ ن بجهد ـم وحرصهـم طمـ ح نملجتمع 
وسـعادة أفرنده، فأنجزون يا وعدون، وسـع ن إىل، َحيُْث 
أرندون.. فتحّقـق لهم نلهدف، ونال ن نلغاية ونلشـهادة، 
وسـعدون بحـب نملجتمـع وتقديـره..  ـؤالء نلرجال ال 
يريـدو  بأعمالهم ونستشـهاد م جزنًء وال شـك رنً.. 
ُفِطـرون عى بـذل نلخر، ف جدون نلقبـ ل ونالحرتن6 ين 

أفرند نملجتمع. 
وعليلـا أ  ال نفـرط يف دع ته لبلاء نلدولـة نليملية 
نلحديثة نلتي أنجزنا رؤيتها ودّشـلا باأليس تطبيقها. 
وأريـد أ  أسـجل كلمة للتأريـخ بصفتي أحـَد نلفريق 
نلذي كلفه نلشـهيد نلصّمـاد ويـن بعده كلفلا نلرئيس 
يهدي نملّشـاط ونملجلس نلسيايّس نألعى بعد نستشهاد 
نلصّمـاد بإعدند نلرؤية فل ال دعم نلرئيس نملّشاط وقائد 
نلث رة نلسيد عبدنمللك نلح اي حفظهم نلله لكا  يصر 
نلرؤيـة    نلفشـل ولن ترى نلل ر إاّل إذَن كانت سـت لد 
يشـ  ًة ولكن بدعمهما وتأييد مـا ورعايتهما ندعي 
أنها رؤيـٌة تحّقق أ َدنف وغايـات وطم ح وتمحيات 
نلشـعب نليملي يف بلاء دولته نلحديثة تحت شـعار )يٌد 
تحمـي ويٌد تبلي( رحم نلله شـهيدنا نلرئيس نلشـهيد 

نلصّمـاد وكل نلشهدنء. 
ونلسال6 عليكم ورحمة نلله وبركاته..

* عضو المجلس 
السياسّي 
األعلى 

في ورقة عمل خالل ندوة نظمها مركز الدراسات السياسّية واالستراتيجية اليمني في ذكرى استشهاده:

الشهيُد صالح الصّمـاد مدرسٌة جهادية متكاملة األبعاد والزوايا وموسوعة سياسّية شاملة املناقب
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ـــًة نلعربية-   نعتادت نلشـع ُب -َخاصَّ
عـى ديم يـِة نلبلـاِء نلدنخـي ونلخارجي 
نلقديـم جـدنً للدولـة، وحتـى يـع تعاقب 
نألنظمـة ونلثـ رنت فـإ  نللظـا6َ نلَخَلـَف 
يحـلُّ يحلَّ نلسـَلِف دو  أي تغيـر يف بلاء 
نلدولـة وال يكـ    لـاك ين جديد سـ ى 
بعـِض قرنرنٍت رئاسـيٍة تهـدُف إىل تحقيِق 
يصالـِح نللظـا6 نلجديـد أَو لتحافـظ عى 
ِت  نسـتمرنر بقائه فرتًة أط َل، ويهما تغرَّ
نلت ّجــهاُت نلسياسـيّة لألنظمة نملتعاقبة 
يف نلدولة نل نحدة فإ  بلاَء نلدولة يبقى    
ذلك نلهيكَل نلعتيَق نملتهالَك؛ ولهذن فإ  تلك 
تبقى عرَ نلعقـ د ونألحقاب نلزيلية أقرَب 
إىل نالنهيـار، ونليـ 6  ا نحن أيـا6 تجربٍة 
سياسيٍّة يتفردٍة عى نملست ى نلدويل، َحيُْث 
تُِعدُّ قيـادة نلدولة رؤيًة وطليـة ويرشوعاً 
نسـرتنتيجياً لبلاء نلدولة وفق أُُسٍس ديلية 
ووطلية وق يية بأبعـاٍد حديثٍة وتص رنٍت 
نللهـ ُض  شـأنها  يـن  يتطـ رٍة،  ورؤًى 
بالدولة إىل نملسار نلصحيح نملتجه إىل نلبلاء 
ونلتلميـة،  ـا نحن نليـ 6 أيا6 نتـاٍج يما 
أنتجته ا رة 61 سـبتمر  6601 يف سبيل 
نلدفاع عن سـيادة نل طن وكرنية شـعبه، 
ونلتحـّرر يـن نل صايـة نلخارجيـة، وبلاء 
نلدولـة نليمليـة، ويتمثـل ذلـك يف نلخط ة 
نألوىل نلتي يتجه بها نملجلُس نلسيايّس نألعى 
ل ضـع لبلاتهـا نألوىل يـن خـالل يرشوع 
نليمليـة  نلدولـة  لبلـاء  نل طليـة  نلرؤيـة 
نلحديثة نلتي نأيُل نجاَحها وتجسيَد ا عى 

ـا6ِ نلقاديِة.  أرِض نل نقع يف نألَيَـّ
 يـن خـالل نلرتكيـز عـى  ـذه نلرؤية 
نملـرشوع  ـ   لهـذن  نلرنعـي  أ   نالحـظ 
نملجلـس نلسـيايّس نألعى يمثـالً بفخاية 
نلرئيس نملشـر / يهدي نملّشـاط، ونالحظ 
كذلـك أ  نلرؤيَة ننطالقـٌة أوىل نح  نلتلفيذ 
نلعمي ملـرشوع )يٌد تحمي ويٌد تبلي( نلذي 
أطلقه نلرئيُس نلشهيد/ صالح نلصّمــاد، 
إىل  -باإلَضاَفـــة  نلرؤيـة  وتبـدو  ـذه 
أُسسـها نل طليـة- سـهلة وونضحة وغر 
يعقـدة وليسـت صعبًة كبعض نملشـاريع 
نلتي تلتهي غالباً بالفشـل، بـل يبليٌة عى 
يلهجية تتجُه باللتائج إىل نل نقعية يرنعية 
نمللطـق ويعطيـات أرضيتهـا نلسياسـيّة 
ونإلدنرية، ويسـتلدة عـى يرجعيات اابتة 
تتفـق عليهـا ُكـــــّل نلقـ ى ونملكّ نات 
نلسياسـة؛ ولذلـك فـإ   ـذه  ونألحـزنب 
نلرؤيـَة عـن ُكــــّل نملشـاريع نلسياسـة 
يـن َحيْـُث أنها يبليـٌة عـى رؤًى يعق لٍة 

ويت نزنـة يع ظـروف نل نقـع ويتطلباته 
ويرنعاة نلت ّجــهات نلسياسـيّة نل طلية 
ــة بالق ى  نلعايـة ونلجزئيـة، أي نلَخاصَّ
نملشـاركة يف تشـييد نلدولـة نلحديثة، كما 
أنهـا –نلرؤيـة- صاعـدٌة لتتجـه إىل أعـى 
نلهر6، وكل ذلك يتمح ين خالل تقسيمها 

يف االاة أقسا6 رئيسة  ي: 
_ نإلطار نلعا6 للرؤية. 

_ نلرؤية. 
_ تلفيذ نلرؤية. 

 فاإلطـار نلعـا6 عبـارة عـن يجم عة 
يـن نملبـادئ نلعايـة نلتي تعتر يحـّددنٍت 
وخط طـاً يغلقة تحتـ ي بدنخلها نلرؤية 

ويحاور ا وسياسات تلفيذ ا. 
 سـأحاول  لـا أ  أسـلَِّط نلمـ َء عى 
يادتهـا نألََساسـية، ويلهجيـة طرحهـا، 
نملت قعـة  نتائجهـا  ننعكاسـات  ويـدى 
نحـ  تحقيـق نملصلحـة نل طليـة نلعاية، 
ويادتهـا  ي يحت ى نلقسـم نلثاني يلها 
نملتمثل يف نلرؤيـة ويرتكزنتها ويحاور ا، 
فالرؤيـة -كمـا يبدو- عبـارة عن خط ط 
عريمة تتممن يلخصاً يكثّــفاً للمبادئ 
ونألسـس نل طلية نلقائمة عى نملرجعيات 
نلجميـع  قبـل  يـن  ونلت نفقيـة  نلثابتـة 
)نلدسـت ر ونالتّفاقـات ونلح نرنت  و ـي 
ونملباَدرنت(، و ـذه نملرجعيات يحل ت نفق 
ين جميع نملكّ نات ونألطرنف نلسياسـيّة، 
َحيْـُث أنها –جميعاً- شـاركت وأسـهمت 
يف إعدند تلـك نملرجعيـات وص تت ووقعت 
عليهـا، ويف  ـذن يا يعزز نلثقـة بأ  نلعمل 
 لـا تشـاركي وفـق يـا جـاء يف يبادئها 
نلعاية، أي أ  تجسـيد نلرؤيـة عى نل نقع 
قائٌم عى نملشـاركة يف نلعملية نلسياسـيّة 
نلتي تهدف إىل بلاء نلدولة ونالستلاد يف ذلك 
إىل يرجعيات يتفـق عليها ين قبل جميع 

نألحزنب ونملكّ نات. 
 ترتكز نلرؤية -كمـا يبدو- عى إحاطٍة 
شـايلٍة للطبيعـة نلتك يليـة لل طن نلذي 
تـم تحديـُد تك يلـه يف االاـة يرتكـزنت 
 ـي نلجانـب نإلدنري وتط رنتـه ونلجانب 
نالجتماعي ونلشـعبي وتك يلاته ونلجانب 
نالقتصـادي ونلَخَديـي ونملعـريف ونلعلمـي 
ونإلبدنعـي ونلفلـي، ويتمـح يـن خـالل 
نملسـتهدفات نلرئيسـية للرؤية أ  نللتيجة 
نألََساسـية تتمحـ ر يف تحسـا وتط يـر 
ونم  ُكـــــّل نملجاالت ونلشـؤو  نلعاية 
نلتي تلهـض باملجتمع نليملـي وتحّقــق 
يتطلبات نلحياة ين خالل تأسـيس نلبلية 
نلتحتيـة وتط ير ا وتحسـا أدنئها وفق 
رؤية جديدة بحيث تظهر نللتيجة يف ِنسـٍب 

يتصاعدة  ترنكميـة  ويعـدالٍت 

ويسـت ى  نألدنء  نرتقـاء  يـدى  تعكـس 
تحّقــق نللجاح. 

ووفقـاً  نلرؤيـة  ملرتكـزنِت  نعتبـارنً   
للتحديـات وظروف نل نقـع ويا تفرضه 
نملرحلـة فقد تـم صياغـُة )16( يح رنً 
تتـ زع تلك نملحاور يف إطـار نملرتكزنت؛ 
ولهذن فإ  نلرؤيَة تبدو سلسلًة يرتنبطًة 
ين نإلجرنءنت ونلخط نت ونألنشـطة، 
فيمـا  كي  بشـكل  نلرؤيـة  وترتنبـط 
بـا أ َدنفهـا ونإلجـرنءنت ونللتيجـة 
نملحّقــقة ونملعاير أَو نملؤرشنت نلتي 
تعرض يسـت ى تحّقـــق نأل َدنف، 
ربمـا أ  لغيـاب علـرص نلزيـن عن 
نملحـاور داللـة ونضحـة يفاد ا أ  
نلرؤيـة غر يقيدة بزين أَو بمرحلة 
سياسـة بل يفت حة ليستفيد يلها 
نلجميع ويف ذلك أيمـاً يا يؤّكـــد 
نلبلـاء  إىل  نلت ّجــهـات  جديـة 
نملؤّسـي ونملعـريف ونالقتصـادي، 
نألنشـطة  يـن  نلبلـاَء  أ   َحيْـُث 
يرنحـل  تتطلـب  نلتـي  نملرحليـة 

زيلية. 
وحتـى  نلعايـة  باللظـرة   
ونلتحليـل  نملعّمقـة  بالقـرنءة 
ملمايا غايات وأ َدنف يحاور 
نلرؤية نستلهم حقيقة ال يمكن 
إنكاُر ـا  ي أ  نملحـاوَر تخُد6ُ 
نملصلحـَة نل طليـة نلعليا، ويا 
هاً باتّجاه  دن6  ذن نملرشوُع ي جَّ
ونحد يصب ُكــــّل يخرجاته 
يف بلاء نلبالد فقد جاءت نلغايات 

ونأل ـَدنف دو  أيـة تجزئـة للمصالـح أَو 
ننحيـاٍز باتّجـاه يكـّ   سـيايّس أحـادي 
وكذلـك دو  تعدي طـرٍف أَو تخطيِه وج د 
نآلخر، بل تشـمُل نملحاوُر ُكــــلَّ نلقمايا 
ونلطم حات نلعاية وتلبي يطالب نملجتمع 
نليملي بكل فئاته وأطيافه، وتتميز نملحاور 
بالشـم لية ونحت نء نملِـَلـّف كلياً ين خالل 
نلربـط با نلحلـ ل نلسياسـيّة )نملصاَلحة 
ونملشـاركة( ين جانب وعمليات نلله ض 
ونلبلـاء ين جانب آخر، و ـذن يؤّكـــد أ  
نلخرنء نلذين صاغ ن يحاور نلرؤية وضع ن 
يف نالعتبـار يرنعاة نقطـة  اية يف تحقيق 
يـا تهـدف إليـه نلرؤيـة و ـي أ  نلحل ل 
نألََسـاس  حجـر  نلسياسـيّة  ونملصالحـة 
لعملية نلبلاء نلتي ين أ ّم أسباب نجاحها 
نلعمل نلتشـاركي ونملبادرنت ونلتكاتف ين 
جميع نألطـرنف ونملكّ نـات، وترز ياليح 
حيادية نملحاور يـن خالل يمم   نلغاية 
نلتـي ُوضعت لـكل يح ر لتخلـص نلقيمة 
نلعاية ملخرجات ُكــــّل يح ر 

يـن 
نالالي عرش يح رنً، وتظهر 

جـ دة نمللهجية نلتي وضعـت نملحاور عى 
أََساسـها يـن خالل ِدقـة نختيـار نملحاور 
ويـا تمملته يـن قمايا جزئيـة لها ين 
باملصلحـة  نتائجهـا  تعـ د  يـا  نأل ميّـة 
نلعايـة للبـالد، ويمـا يؤّكــــُد نقـرتنَب 
نملحـاور يـن ونقـع نللجـاح يـا يتمثل يف 
نأل َدنف نالسـرتنتيجية لـكل يح ر ونلدقة 
يف نختيـار نملؤرشنت نمللاسـبة نلتي تعكس 
وكذلـك  نأل ـَدنف،  تلـك  تحّقـــق  يـدى 
نتّسـاق نملبـادرنت ونإلجـرنءنت ونلخط نت 
يع نلغايات ونأل ـَدنف ونملؤرشنت، كما أ  
نملبـادرنت تبدو ذنت طبيعـة يرنة ويف ذنت 
نل قت تتسـم بأنها إلزنييـة أي يلِزية لكل 
نملشـاركا يف تلفيذ نلرؤية عـى نلتَحــّرك 
ونلعمل ونالنمباط ونستشـعار نملسؤولية 

نل طلية ين قبل نلجميع. 
 نلرؤيـُة بشـكٍل عـا6 وبمـا تحمل ين 
أُطروحـاٍت وأبعـاٍد نسـرتنتيجية يرتنبطة 

تبدو نتائُجه 

يمم نـة 
ة بلسـبة كبرة ملا فيها ين يسـاٍع  د جـا

نحـ  ت فر نمللاخ نملالئم لتقـارب نملكّ نات 
ونألطـرنف ونألحـزنب ونلفئات نلسياسـيّة 
ونلثقافيـة ونإلعالييـة وتكثيـف نلجهـ د 
يـن أجـل نلحلـ ل ونلتعـاو  عـى نلبلـاء 
ونلتلميـة، و ـذن –ربمـا- أ ـّم تطلعـات 
أبلـاء نلشـعب نليملـي نلذي أصبـح يحلم 
باتّفـاق نملكّ نـات وتقاربهـا وتعاونها ين 
أجـل إَعاَدة بلاء نليمـن وإعمار ا يف أج نء 
آيلة ويسـتقرة ويف ظل نستقاللية سيادة 
نل طـن؛ ولذلـك يجب عى جميـع نألطرنف 
ونلقـ ى نلسياسـيّة أ  تتحمل نملسـؤولية 
وتستشـعر ا وتتجـُه نحـ   ـذن نملرشوع 
نل طلـي بجدية وتفاعل صـادق لتثبَت ين 
خالله إخالَصها لله ولل طن وتثبَت ُحسـَن 
نيتها نح  تحقيق تطلعات شـعبلا نليملي 
نلعظيم، ورفع يعاناتـه ونلظلم نملحدق به 

جرنء نلعدون  ونلحصار. 

الرؤيـة الوطنية
لبناء الدولة اليمنية الحديثة
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ذات  وموحدة  مستقرة  ديمقراطية  حديثة،  يمنية  دولة 

الرؤي����ة
والتنمية  العدالة  تحقيق  على  تقوم  قوية  مؤسسات 

واستقالله  الوطن  وتحمي  للمواطنين  الكريم  والعيش 

وتنشد السالم والتعاون المتكافئ مع دول العالم.

أ . مرتكزات الرؤي����ة

دولة يمنية موحدة ومستقلة وقوية 

وديمقراطية وعادلة.

تنمية بشرية متوازنة 

ومستدامة تهتم بالمعرفة. 

مجتمع متمـــاسك وواٍع 

ينعــم بحياة حرة وكريمة
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منهجية وضع الرؤية:

جرى إعداد هذه الرؤية وفًقا ألسس استندت على ما يلي:

القطاع
الخاص

الشخصيات
االجتماعية

األحــزاب

العلماء

المجتمع
المفكرونالمـدني

واألكاديميون

هيئات الدولة
المرأةوالحكومة

القطاع
الخاص

الشخصيات
االجتماعية

األحــزاب

العلماء

المجتمع
المفكرونالمـدني

واألكاديميون

هيئات الدولة
المرأةوالحكومة

الرؤية

أ

 تطبيق األسلوب التشاركي في 

تطوير مضامين الرؤية :

ب

اعتماد مرجعيات شاملة كمنطلقات 

لصياغة الرؤية:
دستور الجمهورية اليمنية  .1

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها  .2

القوانين والتشريعات األساسية  .3

الخطـــط و االســـتراتيجيات القطاعية والبرامـــج الحكومية   .4
السابقة.

الخطة العالمية للتنمية المستدامة ) 2016 - 2030(.  .5

التجارب والممارسات الدولية الناجحة.  .6

مقترحات ورؤى المؤسسات الحكومية.  .7

رؤى وتصورات األحزاب والمكونات السياسية  .8
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المبادئ العام����ة

مبادئ اإلس���الم وتعاليم الشريعة اإلسالمية 

منطلقات وضوابط الرؤية الوطنية لبناء الدولة 

اليمنية الحديثة.

الهوية اإليمانية بقيمها األخالقية واإلنس���انية 

للشعب اليمني األساس الذي يقوم عليه بناء 

الدولة اليمنية الحديثة.

بالدس���تور  وااللت���زام  الجمه���وري  النظ���ام 

والقوانين نهج الدولة اليمنية الحديثة.

والمواطن���ة  اإلجتماعي���ة  العدال���ة  تحقي���ق 

المتس���اوية، واحترام الحق���وق والحريات ضمن 

الثوابت الدينية والقيم الوطنية.

المحافظة على األسرة اليمنية وتعزيز مكانتها 

في المجتمع.

التداول السلمي لسلطات الدولة باالنتخابات 

للنه���ج  العمل���ي  التجس���يد  والنزيه���ة  الح���رة 

الديمقراطي.

الوحدة اليمنية أرضًىا وإنس���انًا مبدأ أساس���ي 

للشعب اليمني.
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إضاءٌة على الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
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عّلملا نلُقـــْرآُ  نلكريُم كيف يك ُ  نإلنَْســـاُ  نلسـ يُّ 
نملتزُ ، ورَشَح يا يَة نلصفات نلتي عى نإلنَْســـا  نملسـلم 
نلتحـي بهـا؛ لتؤ َله كي يـؤدي دوَره نلذي خلقـه نللُه ين 
أجله، فعالج سل كياٍت خاطئًة تؤدي بصاحِبها إىل نلتهلكة، 
يثـل نلكـذب ونإلرسنف ونلكر وبـذنءة نلـكال6 وغر ا ين 

نلصفات نلذييمِة نلتي ال يلبغي للمسلم نلتخلق بها.. 
- فَمبط ص تَلا )َونْغُمْض ِيْن َصْ ِتَك(.. 

- وضبط ِيشيتَلا )َواَل تَْمِش يِف نأْلَْرِض َيَرًحا(.. 
- وضبط نظرنِتلا )َواَل تَُمدَّ َّ َعيْلَيَْك(.. 

ُس ن(..  - وضبط سمعلا )َواَل تََجسَّ
ُف ن(..  بُ ن َوال ترُْسِ - وضبط طعايلا )َوُكلُ ن َونرْشَ

- وضبط ألفاظلا )َوُق لُ ن ِلللَّاِس ُحْسلًا(.. 
- وضبط يجالسلا )َواَل يَْغتَب بَّْعُمُكم بَْعًما(.. 

- وضبط ترصيحاِتلا )َواَل تَْقُف َيا َليَْس َلك ِبِه ِعْلم(.. 
- وعلملا نلعف  ونلتسايح )َفَمْن َعَفا َوأَْصَلَح َفأَْجُرُه َعَى نللَِّه(.. 

فالُقـــْرآُ  نلكريُم كفيٌل أ :
يمبَط حياتَك ويحّقَق لك حياَة نلسعدنء يف نلدنيا ونآلخرة؛ 

ألَنَّه يلهاُج حياة ودليلُك إىل نلجلة. 
نللهـم أحيلـا عـى نلُقــــْرآ  وأَِيتْلـا عـى نلُقــــْرآ  

ونحفظلا بما تحفُظ به نلُقـــْرآَ  وأ َله. 

إنَّه ريمـا .. يطرُق نألبـ نَب عى يلازللا ليِهـلَّ ضيفاً عزيزنً 
ُيباركاً، وأتى إليلا ليجلَب يعه نلخرَ ويُرِشـَدنا إىل طريق نلرشاد 
ويُربيَلـا عـى نإلحسـا  ونلصر و جـرن  نلفسـ ق َونلعصيا  

ونلع دة إىل نلله لطلب نلرحمة ونلغفرن .. 
شـهر نلغفـرن  يف نليمـن لـه أجـ نُؤه نلروحانية وطق ُسـُه 
نلخاّصـة بلكهـة يملية أصيلـة عذبة خرجت ين يلبـ ع   يّته 
نإليَْمانيـة وحكمتـُه نليمانيـة.. فُقبيـل أذن  نملغـرب تعل  يآذ  
صلعـاَء برحيق ترنتيل ”نلقريطي“ وشـذى عطـر تالوة ”عاير“ 
نلذيَن ربطا تالوتهما نلشـجيّة للذكر نلحكيـم يف ريما  خاّصة 
وأ  نليماني   نعتادون سـماع تالوة نلشيخا نملرح يا يف شهر 

ريما .. يما جعل  ا ن ع ين أن نع نألطعمة نلريمانيّة.. 
شـهر نإلحسـا  نلذي نتخـذ نليمانيـ   يلُه وسـيلة للتكافل 
نالجتماعي ونإلحسـا  إىل نلغـر ونلتعايُل بالت نضـع ونلتق ى، 
كيـف ال وقد وضع نللـُه تعاىل ييـزن  نلتق ى عايالً أساسـياً يف 
ــة يف ريما ، َحيُث أ َّ نلتق ى  إصالح وتربية نفُس نملرء وَخاصَّ
 ـي ”كحالة نفسـيّة تسـيطر عى يشـاعرنا“ كما قال نلسـيّد 
نلقائد حفظه نلله.. وكما يُكرر نلله سـبحانُه عّدة يرنت يف كتابه 

نمُلحكم ”لعلَّكم تتق  “.. 
شـهُر نلُقـــْرآ  نلذي أُنِزَل فيه خر كتاب وخر دست ر وخر 
يلهج، شهر له ليلة نلقدر فهي خرُ ين ألف شهر.. شهر تلزَّلت 
نملالئكة ونلروح لرسـ ل نلله صل نت نلله عليه وآله.. شـهر يتخذُ 
فيه نملؤيـن نلُقـــْرآ  خر دليل ليُطبّق يـا أيره جلَّ جالله ويا 

نهى عله.. 
شـهر نلجهـاد ونلدفـاع عـن نألرض ونلعرض، حيُث يُسـارع 
نملجا د نليماني يف سـبيل نلله إىل ييدن  نلصر ونلتجلُّد ونلتلافس 
ليُلـكِّل عـدوِه نألحمق نلذي ال يحرت6 أشـهر نلحـر6.. وتحت حّر 
نلشـمس نلشـديدة يتحّمـل نملجا ـد ُكّل أعباء ويشـّقة نلج ع 
ونلعطـش ليلـاَل ين نللـه نلرضـ نَ  ونألجـر ونلفـ ز نلعظيم.. 
ونلقاعدو  يف بي تهم ونمُلتقاعس   عن نلجهاد ونإلنفاق يف سبيل 
نللـه، لم يُدرك ن إدرنكاً تاياً بـأ َّ نلذي قال ”ُكِتَب عليكم نلصيّا6“ 
   نفُسُه نلذي قال ”ُكِتَب عليكم نلقتال“ وكلتا نآليتا يرتبطتا  

بمعلى ونحد.. 
شـهُر نلركات فرصة ذ بية يف وص ل نإلنسـا  إىل طريق نلله 
نألعظم، وفرصة يف تغذية أنفسلا بالطاعات ونألعمال نلصالحة.. 
وكذن نسـتمدندنا بالطاقة نإليَْمانية وزند نلتق ى، ويا أحسن حال 
ين نسـتغل  ذه نمللحة نإللهية نلعظيمة وأجاد فيها.. ويا أتعس 

حال ين ضيّع وف َّت  ذه نلُفرص نلعظيمة وفرَّط فيها!

قال تعاىل: »يُِريُدوَ  أَْ  يُْطِفئُ ن 
َويَأْبَـى  ِبأَْفَ نِ ِهـْم  نللَّـِه  نُـ َر 
نللَّـُه إاِلَّ أَْ  يُِتـمَّ نُـ َرُه َوَلـْ  َكِرَه 

نْلَكاِفـرُوَ «.. 
إرندتُهم بإطفاء ن ر نلله كائلٌة، 
ويتمثلـٌة يف نلتعـّدي عـى حدود 
نللـه )ين قتل وتج يـع نليمليا 
وغر م ين نلعرب ونملسلما(.

ويتمثلـٌة أَيْماً يف يعادنة أحَرنر 
نلعالـم )يثل إيـرن ، حـزب نلله، 

نليمن وفلزويال وغر ا(.
عـى  نالسـتيالء  يف  ويتمثلـٌة 
)نألقـى،  نلديليـة  نملقدسـات 
نلقـدس، يكـة ونملديلـة، وتدير 

ُكــّل يعلم ديلي(.
نلبـرش  نسـتعباد  يف  ويتمثلـة 
وعبـاد نللـه )يثـل دول إفريقيا، 
نأليريكـي  نلعلـرصي  نلتمييـز 
ونلغربـي، نهـب وإفقار شـع ب 

نلعالم(.
وكثـرٌ ين نملظا ـر نلتي تمثل 
نلحرب ونلعـدنوة للـ ر نلله نلذي 
أرند للـا نلعـزة، نلسـال6، نلعـدل، 
نأليا ، نملساونة، نلحرية، نملؤنخاة، 

نلتعايش، ونلحق. 
أليـس يا يقـ 6ُ به نلسـع ِديُّ 
وَيـن  ونلريطانـي  ونأليريكـي 
ونال م إَرنَدٌة رصيحٌة إلطفاء ن ر 
نللـه نلذي    ربلا وربهم، خالقلا 
وخالقهـم، ي جدنـا وي جد م، 
سـيدنا وسـيد م. أليس ذلك تعٍد 

صارخ يلهم عى ن ر نلله؟!
)بأف ن هم(  ُسـبَـَحـانَه  وقال 
ليـس بدباباتهـم وص نريخهم..؛ 
ألَنَّهـا لـن تلفـَع يف إطفـاء ذلـك 
نللـ ر إال بعد أ  يبـدأ باإلطفاء يف 
نف ِسلا؛ تأارنً بإعاليهم، كذبهم، 
وتحريفهـم  زيفهـم  غشـهم، 

للحقائق وتش يههم للص ر. 
ويأبـى نللُه إال أ  يتمَّ ن َره ول  
َكـِرَه نلكافـرو . نللُه قـادٌر عى 
نـرش نـ ِره بُطـُرٍق ال نتخيََّلهـا، 
فُكلُّ يا يف نألرض ونلسـماء ونقٌع 
تحـت قهـره إال أنـه ُسـبَـَحـانَه 
يحمـَل  أ   ُسـلله  يـن  جعـل 
نملؤيل   يسـئ ليَة  ـذن نإلتما6 
عى ع نتقهم؛ ألَ َّ  ـذن نلل َر    
ملصلحـة نلبـرش فاللُه غلـيٌّ عن 
ُكـــّل يشء، نللـ ُر يف يصلحتلـا 
يسـئ ليَة  ُسـبَـَحـانَه  فجعـل 
إتمايـه ونلدفاع عله عى ع نتقلا 
َجميعاً دو  نسـتثلاء، ين يستِفْد 
ين ن ر نللـه يجْب أ  يدنفَع عله، 
يـن يُِرِد نلجـزنَء نإليجابـي فعليه 
بالدفـاع عـن نللـ ر وإال فجزنؤه 

سلبيٌّ )جهلم( ونلعياذُ بالله. 
 ل يلا ونحد ال يستفيُد ين ن ر 
نلله، فعكسه أنه يعيُش يف نلظال6 

ويا فيه ين يظالَم وجرنئَم. 
ين كا  يف ِغلًى عن ن ر نلله وال 
يترضر بالظلم فه  ليس يخل قاً 
يثللا )وحاشاه أ  يك َ  له ِندُّ أَو 

نظرٌ ُسبَـَحـانَه(. 
نحـن يشـرتك   يف نلدفاع عن 
 ـذن نللـ ر؛ ألَ َّ َيـن يطفـئ  ذن 

نلل ر ويكر ه  م نلكافرو  و م 
جزنؤ ـم جهلم، وَين    ضد م 
 م نملؤيل   ونلجزنء أَيْماً بالمد 

و   نلجلة. 
إىل  تسـعى  نلبرشيـة  وُكلُّ 
إحقـاق نلحـق ونلعـدل و... و... 
)ن ر نلله( ولكن تحت يسـميات 
أُْخـــَرى، َوأَيْمـاً ُكـــّل نلبـرش 
يكر    بطبعهم نلفطري نلظلَم 

ونالضطهاد. 
نملبـدأ..  يـن  ـذن  وننطالقـاً 
ونـرصًة  للصمـ د،  وتت يجـاً 
وسـعياً  نألرض،  ملسـتمعفي 
للحريـة ونـ نل نلجـزنء ونلث نب، 

وحباً يف نلبرشية جمعاء.. 
عليلـا أ  نشـكَِّل جيشـاً قادرنً 
عـى نخـرتنق صفـ ف نلعـدون  
خلفـه  يـن  عليـه  وناللتفـاف 

نلعميق. 
نتصـّدى ألف ن هـم  أ   عليلـا 
نململة لشع بهم، عليلا أ  نلتزَع 
يلهم ح نضلَهم نلشـعبيّة، عليلا 
أ  نرضبَهـم يف عقر دنر م، عليلا 
وأذرعهـم  أجلحتهـم  نقـص  أ  

وأرجلهم. 
َهـا نألحـَرنر يف نلعالم  عليلـا أَيُـّ
أ  نلـرُشَ يظل ييـَة نملظل يـا، 
نفمَح نألرشنر، نُسِقَط أقلعتهم، 

نلرُشَ نل عَي با نلشع ب. 
بتَحــرُّك  إال  ذلـك  يكـ َ   لـن 
يـن  ـال  وفعَّ رسيـع،  يركَّـز، 
قبـل نلجميـع يف نل طـن نلعربي 
ونإلْسـاَليي ودول نلعالم.. ولتكن 
نملظل ييـُة نليمليـة  ـي يحـ َر 
نالرتكاز؛ َك نها نألَْكـثَـَر شـهرًة، 
ونألَْكـثَــَر يأسـاويًة يف نلعالـم.. 
ُكلٌّ يلـا يلـرُشُ نملقـاالِت ونلص ر 
ونملدنخـالت نلدنحمة لزيف إعال6 
ونلقلـ نت  نمل نقـع  عـر  نلعـدّو 
ُكـــّل  يف  ونملرئيـة  نملسـم عة 
نلفمائيـات نلعامليـة حتى نجعَل 
نللائَم ين شـع ب نلعرب ونلغرب 
ونأليريكيا يستيقظ   عى وقع 
 ذن نلظلـم.. ال يهملا إ  تجاوب ن 
يـع نملظل ييـات أ6 ال، ونأل مُّ أ  
تصَل إليهم  ـذه نملظل ييُة ونللُه 
ُسـبَـَحـانَه سيهيُء لها نلدنعما 
ونمللارصيـن؛ ألَ َّ نللـرَص ين علد 
نللـه وحـَده، ويا عليلـا إال نألخذُ 
ي عمـل  هـا تبلِـّ باألسـباب وأ مُّ
نألنبيـاء ونلرسـل بالصـدوع بما 
أرندنـا أ  نبلَِّغـه للبرشيـة. نعـم 
 ـذه رسـالة نملفكريـن، نألدباء، 
نإلعالييا، رسالة نألنبياء )رسالة 
رشيفة سـلفتخُر بها وسلجاَزى 

عليها(.. 
نلسياسـيّا  يـع  للت نصـَل 
يـع  نلعالـم،  يف  ونإلعالييـا 
نلكتـل  يـع  نلحـرة،  نلجاليـات 
بإيكانلـا  ونلرسـمية.  نلليابيـة 
فعـل ذلك فأنتم صفـ ُة نملجتمع، 
وال أعتقـد أ  عالقاِتكم تخل  ين 
نلت نصل يع أُولئك. للحث أحزنبَلا 
للتفاعـل يعلا لتسـهيل  ودوَللـا 

يهمتلا.. 

فللعمـْل كخلية نحـل.. ال نظل 
نرتنسـُل فيما بيللا )وللجعل ذلك 
لت فر نمل ند نإلعاليية ونملقاالت(، 
أيا نملرنسـالت ونلت نصـل فليكن 
يـع  نألعـدنء،  دول  يف   لـاك: 
نلشـع ب، يع أقاربلا وأصدقائلا 

وجالياتلا  لاك.. 
بذللـا  إذَن  شـيئاً  نخـرس  لـن 
شـيئاً يـن نلجهـد ))نململهـج(( 
لتحقيـق  دفلـا  ـذن ))تعريـف 
نل نقع(( ))تحريك  بالظلم  نلعالم 
نلشـع ب(( ))دعـم نشـطائلا يف 
نلعـدّو يـن  نلخـارج(( ))رضب 
نلخلـف((.. وصدق نـي ال ي جـد 
يسـتحيل.. نحـن يجرب   كيف 
يهيُء نللُه نلتأارَ نملذ ل ونللتائج 
نلخارقـة للعادة إذَن يا تَحـّركلا يف 
سبيله بلية خالصة وبجهد كايل 

دو  تفريط.. 
نللـرُص علدنـا قائـٌم، نلتـرُص 
ي يياً عى نلعالـم، صم ُدنا نرٌص 
يف َحـــدِّ ذنتـه، جبهاتُلـا كلهـا 
ننتصـارنٌت ي يية فلمـاذن ال يأتي 
نللرُص نلحاسم؟؟ يؤكَّـــُد أ  لله 
ُسـبَـَحـانَه حكمًة يف ذلك، ولعللا 
إليـه  نلـذي ندع كـم  بتَحـرُّكلـا 
سلحّقُق  ذه نلحكمَة نملقدرَة ين 
نللـه للبلـغ نللرَص نلحاسـم نلذي 

   قاب ق سا أَو أدنى. 
لبلـا ،  يف  وأحبائـي  إخ ننـي 
نلعرنق، سـ ريا، يـرص، وغر ا 
وقـادة  نلفكـر،  عمـدنء  يـن 
نإلنَْسـانية،  وأحـَرنر  نلحريـة، 
لطاملـا وقفتم بجانـب يظل يية 
)نلبرشيـة( جمعـاء )يظل ييـة 
)إنَْسا ()يسـلم(،  يليـ     67
)عربـي(، )طفـل َويـرأة( )قتـل 
وقصف()ظال6  )حصار  وج ع(، 
وعطش(، )يرض وفقر()يجاعة 
وخ ف((( ))يظل يية نليمن((. 
ُكـــّل  عـى  نلهمـَم  نشـحذون 
نملسـت يات، ال نطلـب شـهرًة أَو 
جزنًء ين أحد،  ي فرصٌة للجميع 
لليـل رضـا نلـرب نلكريـم..  ي 
فرصـٌة إلابات نإليَْمـــا  عملياً، 
نختبـار يحدد يصرنـا َجميعاً يف 
نلدنيـا ونآلخرة.. حرية وسـعادة 
وجلـات نللعيم.. لن يلفـَع أحَدنا 
يثـل  وأياَيلـا  صـ 6ٌ  أَو  صـالٌة 
 ـذن نل نجـب نلعمي نلـذي يمس 
نإلنَْسا  يبارشة نلذي    خليفة 

نلله و   نملكلف أيا6 نلله. 
أعلم أنكـم َجميعـاً يجا دو  
وجزنؤكـم نملكاِفـئ لعملكـم    
علد نللـه.. ونحن نِكنُّ لكم عظيَم 
أتملى  نمل دة ونلتقدير ونالعرتنف. 
أ  نعمـَل َجميعـاً بالطريقة نلتي 
تحدالـا علهـا لتحقيـق نلهـدف 
وسـرتَو  كيف سـتتغرُ نألوضاع 
وتلقلـب نألي ر رأسـاً عى عقب، 
وسلعشـق  ـذن نلعمل وسـلصل 
َجميعاً إىل نللرص، للحتفل بلرِصنا 
نمل حـد، وسـلرىض بمـا قملا به 
ويرىض نللُه علا، إنه يعٌا سميٌع 

يجيُب نلدعاء.. 

كتابات

السلوُك اإلنساني 
في القرآن الكريم

رمضان اليمن.. أجواء روحانية وطقوٌس أزلية 

إعالُن النفير العام لمجاهدي الكلمة

يحيى صالح الدين 

زينب إبراهيم الديلمي 

عبدالرحمن الحوثي
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كتابات 

راســل جــمـيــع الــشــبــكـــات 
الـمـحـلـيـة إبـتـداًء مـن 2 ريــال 

مــع بـاقـة MTN رسـائـل

اآلن 
لـمـشـتركـي 
الــفــوتــرة

معك في كّل مكان

• اآلن يمكن لمشتركي الفوترة باإلضافة إلى مشتركي الدفع المسبق إرسال رسائل نصية إلى  جميع الشبكات   
   المحلية إبتداًء من 2 ريال للرسالة الواحدة مع خدمة باقة MTN رسائل

•  صالحية الباقات 30 يوماً               •   لمزيد من المعلومات أرسل “باقة” إلى 111 مجاناً

mtn.com.ye

نملـ ُت نللاعُم    ي ٌت بطيء، يـ ٌت بإرنَدِة 
ونختيار نإلنَْســـا ، َحيْــُث يتغلغل  ذن نمل ت 
نللاعم إىل نألجسـاد بـكل صمت وبـكل  دوء؛ 
ولذلك يعـد نمل ت نللاعم نألشـد خطرن ونألق ى 

فتكا بصحة وسالية نلبرشية. 
نلفقـرنء؛ خ فـاً  نللازحـ    علديـا  ـرب 
يـن نسـتهدنف ص نريـخ وقذنئـف ورصاص 
تحالف نلعدون  نأليريكي نإلرسنئيي نلسع دّي 
نإليارنتي،  رب ن إىل نستهدنف نمل ت نللاعم.!؟. 
نللاعـم  نملـ ت  يلظمـات  تسـتقبل  حيـث 
يلظمـة نلغـذنء نلعاملي وغر ا يـن نمللظمات 
نلالإنَْســـانية نللازحـا وتمـد لهم يـد نلغدر 

ونلخيانة. 
 تقابـل يعانـاة نللازحـا بشـحلات يـن 
نألغذية ونملع نات نلتالفة ونلفاسـدة ونمللتهية 
نلصالحيـة!، لتسـتهدَف بكل وحشـية وإجرن6 
تلك نمللظمات نلبشعة بط َ  وصحَة نللازحا، 
ونلهاربا يـن ي ت تحالف نلعـدون  إىل نمل ت 
نللاعم ألغذية يلظمـة نلغذنء وباقي نمللظمات 
ونلتـي  ـي تعد نألشـد خطـرنً ونألقـ ى فتكاً 
ورضرنً باإلنَْســـا  نليملـي، و لـا كا  نلقتل 

لهم    بل ع آخر »قتل ناعم«. 
 ذه نلجريمة نلالإنَْســـانية ال تلقى نالتها6 
مللظمـة نلغـذنء نلعاملي فقط بـل  لاك رشكاء 

لهـم لجريمتهـم  ي أخطـر ين جريمـة تلك 
نمللظمات، إنهم ي ظفـ  تلك نمللظمات ونلذين 
لهم عالقة يبارشة يف نستقبال وتخزين وت زيع 
ُكـــــّل تلك نملـ ند ونألغذية نلتالفـة ونمللتهية 
للصالحية لقتل نللازحا بكل  دوء إجرنيي. 

نلَخَ نَــة  يحمـل  ـؤالء  أسـ َد  قلـٍب  أيُّ 
نلُعَماَلء؟.. 

ُة جريمـة بشـعة يتسـرتو  عليهـا بـل  أيَـّ
وال  رحمـة  وبـدو   تلفيذ ـا  يف  يبـارشو  
يعانـاه يـن  أليـة  يكرتاـ    وال  إنَْســـانية 
يعاناتهـم وأي ي ت قد تتسـبب تلـك نألغذية 

نمللتهية ونلفاسدة يف قتل نللازحا؟. 
ملـاذن تعمل تلك نمللظمات بـكل أريحية بدو  
رقابـة يبـارشة وبدو  يحاسـبة ألية يلظمة 

كانت؟
ملـاذن نلحبـل يرتـٍخ لتلـك نمللظمـات ترسح 
وتمـرح وتعمـل يـا يحلـ  لهـا حتى لـ  أَدَّى 

نستهتار م إىل إز اق نألرونح نلريئة؟
ال بـد يـن يعرفـة كايلـة بـكل نملعل يات 
نملتعلقة بلشاط وتَحــّرك أية يلظمة كانت؟

ال بد يـن إَعـاَدة نللظر يف نلسياسـة نملتبعة 
لتلك نمللظمات ين َحيْــُث نلرقابة ونملحاسـبة 
وكل يا يتعلق بالل نئح ونشـاط وإال فمسلسل 

نلقتل نللاعم يستمّر!. 

القتُل الناعم واستهتاُر 
المنظمات اإلنســانية

أكرم الرحبي 

إ  للدين نإلْســـــاَليي يهمتا رئيسـيتا يف حياة نإلنَْســـا .. 
أوال مـا تتمثل يف تلظيم عالقة نإلنَْســـا  يع ربـه، بأ  يتعرف عى 
خالقه ويؤين به وب حدننيته ويلتز6 بعبادته ونلخم ع له يق ل نلله 
ٍة َرُسـ الً أَْ  نُْعبُـُدون نللََّه(، ونلثانيُة تتمثُل  تعاىل: )َوَلَقْد بََعثْلَا يِف ُكلِّ أُيَّ
بتلظيم عالقة نإلنَْســـا  يع أبلاء جلسـه، بحيث تك ُ  قائمًة عى 
نلعدل ونالحرتن6 نملتبادل للحق ق يق ل نللُه تعاىل: )َلَقْد أَْرَسـْللَا ُرُسَللَا 
ِباْلبَيِّلَـاِت َوأَنَْزْللَـا َيَعُهْم نْلِكتَـاَب َونْلِميَزنَ  ِليَُق 6َ نللَّاُس ِباْلِقْسـِط(، 
فعالقة نإلنَْســـا  يع نللاس قمية ج  رية ين صميم نلدين و ي 
ليسـت يرتوكًة ملزنج نإلنَْســـا  وأ  نئه، فلسـت ُحرنً يف أ  تتعايل 
يع نآلخرين كما تحب وتشـاء بل أنت يقيـٌد بم نبط رشعية تلزيك 
بمرنعاة حقـ ق نآلخرين، ونحرتن6 يصالحهـم نملادية ونملعل ية فإذن 
آين نإلنَْســـا  بربه ونلتز6 بـأدنء نل نجبات نلعباديـة لله ين صالة 
وص 6 وحج ويا شـابه، فإ  ذلك ال يحّقُق لـه حالَة نلتدين وال ي فر 
فيـه يصدنقيـة نلُعب دية لله تعـاىل يا لم يقرت  بحسـن عالقته يع 
نللـاس وأدنئـه لحق قهـم، فكما أيرك نللـه تعاىل بالصـالة ونلصيا6 
وسائر نلعبادنت، أيرك أيماً بالعدل ونإلحسا  ونلتعايل نلصحيح يع 
نملحيـط نالجتماعـي، وال يصُح لك أ  تأُخذَ بجـزء وترتك نلجزء نآلخر 
يق ل نلله تعـاىل: )إِ َّ نللََّه يَأُْيُر ِباْلَعْدِل َونإلِْحَسـاِ  َوإِيتَاِء ِذي نْلُقْربَى 
َويَلَْهى َعْن نْلَفْحَشـاِء َونْلُملَكِر َونْلبَْغـِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم تَذَكَُّروَ (، كما 
أ  نإليَْمـــاَ  باللـه وأدنء نلشـعائر ونلعبادنت، امرتُهمـا ونتيجتهما 
يجب أ  تظهَر وتلعكس عى سـل ك نإلنَْســـا  وتعايله يع نللاس، 
وإالّ فما جدوى ذلك نإليَْمــا  نلذي ال يردع عن نلظلم؟ ويا قيمة تلك 

نلعبادة نلتي ال تدفع إىل نلخر؟
لقد جاء نلديُن نإلْســـــاَليي برؤية تتمثل يف أنه ال يشء أسـ أ ين 
أ  يعتـدَي نإلنَْســـا  عى حقـ ق نآلخرين أَو ييء إليهـم يادياً أَو 
يعل يـاً، فاللُه تعاىل قد يغفر لإلنَْســـا  إذن يا قـرّص أَو أخطأ تجاه 
َك  خالقه رشط نلت حيد، َحيْــُث يق ل تعاىل: )إِ َّ نللََّه الَ يَْغِفُر أَْ  يرُْشَ
ِبِه َويَْغِفُر َيا ُدوَ  ذَِلَك ِلَمْن يََشـاُء(، ولكله تعاىل ال يتسـا ل وال يغفر 
لإلنَْســا  تقصره وخطأه تجاه نآلخرين، ولقد صلف نإليا6 عي عليه 
نلسـال6 أن نع نلظلم إىل االاة أصلاف، ونعتر أ  ظلم نللاس    نلظلم 
نألخطر بعد نلـرشك بالله تعاىل، َحيْــُث يقـ ل »أال وإ  نلظلَم االاة: 
فظلٌم ال يُغفر، وظلم ال يرُتك، وظلم يغف ر ال يُطلب، فأيا نلظلم نلذي 
ال يُغفـر فالرشك بالله وأيا نلظلم نلذي يُغفر فظلم نلعبد نفسـه علد 
بعـض نلهلات، وأيا نلظلم نلذي ال يرُتك فظلـم نلعباد بعمهم بعماً، 
نلقصاص  لاك شـديد«، ويق ل يف كلمة أُْخــَرى »ين ظلم عباَد نلله 
كا  نللُه خصَمه دو  عباده«، فإيذنء نإلنَْســـا  بجرح يشـاعره أَو 
إ انة كرنيته، أَو تشـ يه ُسـمعته، يُعتر ظلماً ال يرُتك، بل يُحاَسـُب 
عليه نإلنَْســـا  ي 6 نلقياية حسـاباً عسرنً، فاإلسـاءُة إىل نلغر قد 
تك   بكلمة أَو تكـ   بحركة وترصف يعا، فقد ورد أ  رجالً ارياً 
جاء إىل رس ل نلله صى نلله عليه وآله وسلم وكا  يلبس اياباً أنيقة، 
فجلـس إىل رسـ ل نلله صى نلله عليه وآله وسـلم ام جاء رجل فقر 
ايابه راّـة قديمة، فجلس إىل جلب نلثري، فقـا6 نلثري بحركة لفتت 
ننتبـاه نللبي صى نلله عليه وآله وسـلم، َحيْــُث قبض ولّم ايابه ين 
تحت فخذيه حتى ال تاليَس شيئاً ين اياب ذلك نلفقر فقال نلرس ل 
»أخفت أ  يمسـك ين فقره يشء؟« قـال: ال، قال »فخفت أ  يصيبه 
يـن غلـاك يشء؟« قال: ال، قال »فخفت أ  ي ّسـخ ايابك؟«، قال: ال، 
قـال » فمـا حملك عى يا صلعـت؟«، فاعرتف نلرجـل نلثري بخطئه 
وأعتـذر ين نلفقر باذالً له نصف أي نلـه لكن نلفقر رفض أ  يأخذ 
يله شيئاً قائالً: أخاف أ  يدخللي يا دخلك( كما يروى أ  سعــد بن 
يعاذ كا  صحابياً يجا دنً يف سـبيل نلله حتى أصيب بجرح خطر يف 
نملعركة ونستشـهد بعد فرتة ين نملعاناة ونأللم، وقد شـهد نلرس ل يف 
حقه حا عاده يف يرضه قائالً »نللهم إ  سـعدنً قد جا د يف سـبيلك، 
وصدق رسـ لك، وقىض نلذي عليه، فتّقبل روحـه بخر يا تقبلت به 
روحـاً« )وعلد وفاته شـارك نلرسـ ل يف تشـييعه ودفلـه، ويع  ذه 
نملكانـة ونمللزلة إال أنه أصابته ضّمـة -أي عرصة يف قره- عى َحــدِّ 
ق ل رسـ ل نلله؛ ألَنَّه كا  يف خلقه يع أ له سـ ء(، فإيَْمــا  سعد 
وجهاده وصحبته للرسـ ل وشـهادته يف سـبيل نلله ُكــــّل ذلك لم 

يسقط عله جزنء س ء أَْخــاَلقه يع أ له وعائلته. 

ظلُم اآلخرين ذنٌب ال ُيغفر 
أم مصطفى محمد 

 كف األذى     )1( 
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مقتطفاٌت نورانية

هنادي محمد
ُ الدُّعاء بالنسشبِة لجميع البشر عىل وجه  يُعتش�رَ
األرض، مؤمنشون كانشوا أم ال، حالشة فطريشة فُطر 
شان عليها ومدرك حقيقشة أنَُّه مخلوٌق ضعيف  اإلنْسرَ
ِعيًفا{]سورة  شاُن ضرَ كما قال الله تعاىل:}ورَُخِلقرَ اإْلِنْسرَ

النساء 28[. 
لكن بالنسشبِة للمؤمشن فهو يعيش واقعشاً آخر، 
يرى يف الدُّعشاء صلة وثيقة بينه وبني الله ال تنقطع 
وال يغفل عنهشا، ويعت� مناجاته لله وقوداً يششعل 
يف نفسشه مششاعر الحب لله والتقديشس والتعظيم 
انية ويقربه  والتنزيه لشه، وقوداً يمّده بالطاقِة اإليْمرَ
رَْكثرَشر، ودعاؤه لله حالة مستمرة ينهجها يف  من ربّه أ

حياته وال ينفكُّ عنها.. 

 موقعُه من العبادة: 
يغفشُل املسشلمون عن االلتفشات لهشذِه الفريضة 
املهمشة التي مشن خاللها تُجّسشد العبودية الحقيقة 
شان بشني يدي اللشه، يدعوه،  للشه؛ حينما يقف اإلنْسرَ
يلجئ إليه، يستعني به، يتوجُه إليه خاشعاً متذلالً.. 
فالدُّعشاء جزء أسشايس ال يمكشن تجزئته وفصله 
عن بقيشة العبادات األُْخشررَى واعتباره نافلة ثانوية، 
بشل كما ورد يعتش� ” مخ العبادة “؛ لكشن الدُّعاء يف 

مقام العمل والذي ال يرتافق معُه تقصري وتهاون. 
ومشن عظمة الله أن جعل مشن الدعاء مظهر من 
مظهر رحمته بعباده عندما جعله سشهالً ميرّساً، يف 
ان، وأينما كان، يستطيع أن يدعو  ُكشّل حاالت اإلنْسرَ
لرَيْشِه -:- هيد القائد - ِرْضششورَاُن اللِه عرَ الله، يقول الشَّ

ثرَمَّ  شا تُورَلُّشوا فرَ رَيْنرَمرَ أ ْغشِرُب فرَ ُق ورَاْلمرَ شْرِ ِللَّشِه اْلمرَ ]}ورَ
ِليٌم{)البقرة:115(ليفهم  ورَْجشُه اللَِّه إِنَّ اللَّهرَ ورَاِسشٌع عرَ
شان املؤمن بأنه ليس هناك فقط وجهة معينة  اإلنْسرَ
فإذا توجشه بالدعاء إليها يمكن أن الباري يسشمعه 
رَْو كذا يمكن أنه  ويسشتجيب لشه لكن إذا توجه كشذا أ
ال يسشمعه! أينما تولوا فثم وجه الله }إِنَّ اللَّهرَ ورَاِسٌع 

ِليٌم{[ ”الدرس السابع - مديح الُقشْرآن“.  عرَ

 اإلْيَمان واالستجابة هلل أساسني لقبول الدعاء:
ِإنِّي  نِّي فرَ رَلرَكرَ ِعبرَاِدي عرَ أ إِذرَا سرَ يقول عزَّ ِمن قائل: }ورَ
ْليرَْسشترَِجيبُوا ِل  اِن فرَ اِع إِذرَا درَعرَ ْعورَةرَ الشدَّ ِريشٌب  أُِجيُب درَ قرَ

{]سورة البقرة 186[ لَُّهْم يرَْرُشُدونرَ ْليُْؤِمنُوا ِبي لرَعرَ ورَ
ل: ليستجيب الله ما تدعوه به هناك رشوط، األوَّ

ْليرَْسترَِجيبُوا ِل “، ولرح هذه النقطة سأطرح  ” فرَ
سشؤال واحد فقط عىل كٍل منا تقديشم إجابة له مع 
نفسشه وهو: كيشف نريد مشن الله أن يسشتجيب لنا 

ونحن ال نسشتجيب له فيمشا أمرنا ولسشنا ممتثلني 
هنا به؟ قضية مفروغ منها يف سشنة الله ويف  ملشا وجَّ

كتابه. 
شهيد  ْليُْؤِمنُوا ِبي “، يقول الشَّ ط الثَّانشي: ” ورَ الرَّ

القائد - رضوان الله عليه:-
رَْكثرَشر من مرة:  ان بالله كما نقول أ ]مسشألة اإليْمرَ
النشاس جميعاً مؤمنشون بالله، مؤمنشون بأن الذي 
خلشق السشموات واألرض هو اللشه، وأن الذي خلقنا 
هو الله، وأن الذي يدبر ششئوننا هو الله، لكن يوجد 
هنشا مطلب يف اآلية هذه، وآيشات أُْخشررَى، تذكري بأن 
شان واٍع. أنت عندما  ان حقيقشي، وإيْمرَ املطلشوب إيْمرَ
شاىلرَ لك: أن تؤمشن به، أن  انرَشُه ورَترَعرَ يقشول الله ُسشبْحرَ
تؤمن مشاذا؟ يعني أنشه إلهنا. وما يرتتشب عىل هذه 
القضية من أششياء كبرية يف عالقتك به، ويف عالقتك 
بالحياة هذه كلها، أنه اإلله، أنه امللك، أنه رحيم، أنه 
ان  عزيز، أنه قوي، كلما تعني أسماؤه الحسنى، إيْمرَ
ان واعشي[. ”الدَّرس التَّاسشع من دروِس  عمشي، إيْمرَ

رمضان“. 

 املؤمن ال يبحث له عن بدائَل بعيدًا عن اهلل: 
ان يمر فيها بضيق وعرس  بطبيعة الحياة أنَّ اإلنْسرَ
وششّدة وكرب وصعوبات، نجد أغلشب النَّاس - نظراً 
لقلة املعرفة باللشه - يتوجهن لطرق أبواب اآلخرين 
ويسشتنجدون بهم ويسشألونهم حاجتهم ويجدون 
هشم، لكن املؤمنني  فيهم سشبيل يرسهم وتفريج همِّ
الواعني يعيششون حالًة أُْخشررَى، حالة سشليمة تدلل 
اناً صادقشاً، يدركون أن الله هو  انهم إيْمرَ عشىل أنَّ إيْمرَ
من بيشده الخري كّله، وهو من يدبر ششؤونهم، وهو 
الرَّازق، املنعم، الرحيم، الرَّحمن، يتوجهون إىل قبلته 
ويلجؤون إليه ويطرقون أبواب سماواته ويسألونه 
حاجتهشم ويطلبونشه العون، ال يتخبطشون بالبحث 
عّمشن ينقذهم فيصطدمشون بجدار الباطشل وأهله 

فيكسبون الذِّلة بديالً عن العزَِّة التي نشدوها.. 
يقشول الششهيد القائشد - رضشوان اللشه عليه -: 
]الدعشاء يع� عن أن نفسشيتك يف حالة مسشتمرة يف 
االلتجاء إىل الله، والتوكل عىل الله، واالستعانة بالله. 
شان الذي يذهل عن موضوع الدعاء معنى هذه  اإلنْسرَ
بأنه ماذا؟ مسيطر عىل مشاعره نسيان الله، عندما 
تكون ذاهالً عن الدعاء لله ألسشت بطبيعة الحال يف 
كثري مما يمر بك ستتلفت يمني وشمال وإىل الناس، 
وإىل النشاس كيفما كانشوا، وتكون حريصشاً عىل أن 
شان ال يقيض حاجتك  تقيض حاجتك ولو عىل يد إنْسرَ
شان  إال بمشا يقابلهشا من دينك؟. فعندما يكون اإلنْسرَ
منقطعشاً إىل الله، ويدعو الله باسشتمرار، وكلما مر 

بشه من ظروف، كلمشا مر به من مهشام، يف ُكشّل أمر 
مشن أموره، يف ُكشّل قضية من قضاياه دائم االلتجاء 
إىل الله، هذه نفسشها تمثل حالة من االسشتغناء عن 
أطشراف ربما قد يكون رجوعشك إليهم فيه إذالل لك، 
وفيشه بيع لدينك، وفيشه دخول يف باطشل[. ”الدَّرس 

التَّاسع من دروِس رمضان“.

 عالقتُه باستقامة اإلْنَسان يف الحياة:
ان يف مجال هدايته وصالح أعماله وارتقاءه  اإلنْسرَ
ان وزكاء نفسه، ال يتصّور أن قضية التَّوفيق  يف اإليْمرَ
بيده بقشدر ما التزم وعمشل، ال، فجميعنا معرضون 
شقوط والخذالن واالنحشراف مالم نحظى  للزلل والسُّ
برعاية الله، بمعيته؛ فلذلك كان العالقة الكبرية بني 
هيد القائد  ان، يقول الشَّ الدعاء وبني استقامة اإلنْسرَ

- رضوان الله عليه -:
شان بحاجة إىل أن يكون دائشم الدعاء لله  ]واإلنْسرَ
يف هشذا املجال خاصة تدعو الله بالتوفيق، تدعو الله 
أن يرزقك االسشتقامة، تدعو اللشه أن يرزقك الص�؛ 
ألن ُكششّل أمورنا، وكل ششؤوننا يف هشذه الدنيا كثري 
منهشا يعرضنا لالنحشراف عن خط االسشتقامة، كم 
شان يف حياته بمواقف، وكم نرى من أناس  يمر اإلنْسرَ
كثرييشن ينحرفون عن خط االسشتقامة يف كثري من 

مواقفهم[
اُموا  الُوا ررَبُّنرَا اللَُّه ثُمَّ اْسشترَقرَ ”من درس إِنَّ الَِّذينرَ قرَ

 .“
 

 الدعاء واملسؤولية الجهادية:
يف مياديشن الجهاد املقّدس يف سشبيل الله إلزاحة 
الظاملني ونرصة املسشتضعفني ودفشع رشور الكفر 
وقمشع الطغيشان؛ يحتشاُج املجاهد وهشو يف ميدانِه 
ششّرك فيشه فتواجهشه صعوبات  مشيّ الشذي يتحرَ العرَ
وششدائد ومواقشف يحتشاج حاجة ُملحشة أن يطلب 
ش� والنَّرص، أن يسشأل الله  مشن الله التثبيشت والصَّ
باً بندقيتُه وسشالحه نحو العدّو أن يسدد  وهو مصوِّ
رميتشُه؛ فاملؤمن وإن كان مجاهشداً ال يعني أنه هو 
من يحصشد النَّرص باعتمشاده واتكالِه عشىل قدراته 
فينكل هو باألعداء أيّما تنكيل، ال؛ الله - جلَّ ششأنه 
- يربينشا يف كتابِه الكريشم كمجاهدين عىل طريقة 

الربِّيون:
الُوا ررَبَّنرَا اْغِفْر لرَنرَا ذُنُوبرَنرَا  رَْن قرَ ْولرَُهْم إاِلَّ أ ا كرَانرَ قرَ }ورَمرَ
ْوِم  ىلرَ اْلقرَ نرَا عرَ نرَا ورَانرُْصْ امرَ رَْقدرَ رَْمِرنرَا ورَثرَبِّْت أ نرَا يِف أ افرَ إِْسرَ ورَ

} اْلكرَاِفِرينرَ
]سورة آل عمران 147[

وألنَّ النشرص من عند الله وبيشده وبإذنه، يحتاج 

املجاهدون أن يطلبوه منه وأن يتسشببوا له بالعمل 
نُوا إِْن  ا الَِّذيشنرَ آمرَ رَيُّهرَ الصالشح والجهاد الصشادق }يرَا أ
ُكْم{]سشورة  امرَ رَْقدرَ رَبِّشْت أ يُث ُكْم ورَ وا اللَّشهرَ يرَنرُْصْ ترَنْشرُصُ

محمد 7[
إذن الدُّعاء، مهم يف ُكششّل املقامات واملجاالت وال 

ان عنه.  غنى لإلنْسرَ

 الدُّعاء وشهر رمضان املبارك:
فرصشة  واملؤمنشات  املؤمنشون  أيُّهشا  رمضشان 
شان، وللدعاء  مشن فشرص الله التشي يمنحهشا لإلنْسرَ
خصوصيته املميزة والقيِّمة فيه، وليس حديثي ذو 
هيد القائد - رضوان الله  رَْكبرَشر مما قدَّمُه الشَّ أهمية أ
عليه - من هدى ونور، لذلك نستعرض ما قالُه فيما 

يتعّلق بهذه النقطة:-
]أليس الصيام يبدو وكأنه يريد أن نجوع ونظمأ 
طول النهار؟ فتنظر إليه بأنه يعني: قضية مصيبة 
علينشا؟ ال. يجب أن تك� اللشه عىل ما هداك إليه، أن 
رشع لشك هذه الفريضشة؛ ألنَّه عندما يرع ششيئاً 
لك، ويشرع لعبشاده، فكل مشا يرعه لهشم، كلما 
يهديهشم إليشه، كلما هو نعمشة كبرية جشداً عليهم، 
نعمشة عظيمشة جشداً عليهم. الصيشام له أثشر فيما 
شان، وذهنيته، ويحس  يتعلشق بصفاء وجدان اإلنْسرَ
شان يف ششهر رمضان، أليس الناس يحسشون  اإلنْسرَ
وكأنهم أقرب إىل الله من أي وقت آخر؟ هذه فرصًة 
للدعاء، تالحشظ كيف أن الصيام مهشم فيما يتعلق 
بالُقشْرآن الكريم، الُقششْرآن الكريم مهم فيما يتعلق 
بمعرفشة الله حتى يجعلك تششعر بالقشرب من الله 
. إذاً فمن اإليجابيات الكبرية له: أن  اىلرَ انرَشُه ورَترَعرَ ُسبْحرَ
تلمس يف نفسشيتك صفاء لذهنك، مشاعرك مشاعر 
انرَشُه  دين، مششاعر قرب من الله، أن تدعو الله ُسبْحرَ
ِريشٌب{ ِإنِّشي قرَ نِّشي فرَ رَلرَكرَ ِعبرَشاِدي عرَ شأ إِذرَا سرَ }ورَ شاىلرَ ورَترَعرَ

)البقشرة: من اآليشة186(. هذه مشن النعم العظيمة 
شان أوالً يبحشث عن جهشاز اتصال،  ال يحتشاج اإلنْسرَ
رَْو تحتاج  يبحث كم الرقم التابع للسشماء الفالنية، أ
إىل أن تصعشد إىل أعىل قمة مشن الجبال تدعوه. أينما 
كنشت، ويف أي وضعية كنت، فهشو قريب منك. هذه 
من األششياء التي ينفشرد بها املؤمنشون، ينفرد بها 
املؤمنشون عندما يكونون بالششكل الذي ينقطعون 
 ، اىلرَ انرَشُه ورَترَعرَ عن تول أي طرف آخر إال تول الله ُسبْحرَ
ومن أمر بتوليهم يف سبيل توليه[.  ”الدَّرس التَّاسع 

من دروِس رمضان“.
 أسأُل من الله الهداية والتَّوفيق والثَّبات، والعون 

داد والرَّشاد، وُحسن الخاتمة باالستشهاد..  والسَّ
 والعاقبشُة للمتَّقيشن. 

الدُّعـاُء من وجهِة نظر الُقـْرآن

ان وزراً، سيصبح علم  العمل ال بد منه وإال فسشيصبح علم اإلنْسرَ
شان وباالً عليه وعىل الدين وعىل األمة أيضاً؛ ألن العالم يصبح  اإلنْسرَ
قشدوة تلقائيشاً لآلخرين ولو ملجموعشة من الناس الذيشن يعرفونه، 
يصبشح قدوة لهم وإن لم يكن يتحدث معهم.. فهم يقولون: ]نحن 
بعد فالن، إذا كان فالن سشيتحرك فنحن معه إذا كان فالن قد ريض 
بهذا فنحن معه[. وأحياناً يقولون: ]لو كان هذا صحيحا لكان فالن 
عامالً به، لو كان صحيحا ملا كان فالن قاعدا عنه[ وهكذا سيصبح 
حامشل العلم قشدوة تلقائيا؛ فإمشا أن يكون قشدوة يف الخري قدوة يف 
العمل، وإال فسيكون قدوة لآلخرين يف اإلهمال والتقصري والقعود، 
ويكشون هشو يف الواقع قشد ال يفهشم أنه هكشذا، ينظر النشاس إليه 
ويقتدون به يف هذا املجال أو ذاك يظن أنه ساكت والناس ساكتون، 
فيفرس سشكوت الناس أنه سشكوت تلقائي وأنهم مقرصون، وهم 
يفرسون سشكوته أنه سشكوت علمي، أنه هو أدرى وأعلم؛ فيكون 
هشو والناس الذيشن ينظرون إليه متهادنني فيمشا بينهم، قد يلقون 
اىلرَ فيكتشف لهم حينئذ التقصري الذي كانوا عليه  انرَشُه ورَترَعرَ الله ُسبْحرَ

جميعاً. 
، وارتبط به وعىل  اىلرَ انرَشُه ورَترَعرَ العمُل هو محط رضوان الله ُسشبْحرَ
رَيْضاً يف الدنيا قبل اآلخرة. فإذا كنا  وفقشه الجزاء يف اآلخرة، والجزاء أ
اىلرَ  انرَشُه ورَترَعرَ نريد من طلب العلم هو: أن نحظى برضوان الله ُسشبْحرَ
فمعنشى ذلك أن تتجشه أوالً إىل معرفة الله بششكل كايف، نتعرف عىل 
اىلرَ قارصة جداً،  انرَشُه ورَترَعرَ الله بششكل كايف، نحن معرفتنا بالله ُسبْحرَ
اىلرَ قليلة جداً بل ويف كثري من الحاالت أو  انرَشُه ورَترَعرَ معرفتنا بالله ُسبْحرَ
رَيْضاً ليس فقط مجرد جهل بل معرفة  يف كثري من األشياء مغلوطة أ
مغلوطشة، نتعرف عشىل الله ثم نتعرف عىل أنفسشنا أيضاً يف ما هي 
اىلرَ نرسخ يف أنفسنا الشعور بأننا عبيد  انرَشُه ورَترَعرَ عالقتنا بالله ُسشبْحرَ

شان نفسه لله معناه يف األخري  لله، نعبِّد أنفسشنا لله. وأن يعبِّد اإلنْسرَ
أن يسشلِّم نفسشه لله، فيكون مسشلِّما لله ينطلق يف كل عمل يريض 
اللشه باعتباره عبداً لله همه أن يحصل عشىل رضوان الله، ويتعامل 
اىلرَ باعتباره هو ملكه وإلهه وسيده ومواله.  انرَشُه ورَترَعرَ مع الله ُسشبْحرَ
شان أقرب ما يكون إىل اإلخالص، ويف هذه  يف هذه الحالة يكون اإلنْسرَ
ان قد رسم لنفسه طريقاً يسري عليه هو نفسه  الحالة يكون اإلنْسرَ
الذي أمر الله به رسوله )صلوات الله عليه وعىل آله( عندما قال له: 
يكرَ  ِ الرَِمنيرَ ال رشرَ اِتي ِللَِّه ررَبِّ اْلعرَ مرَ ْحيرَايرَ ورَمرَ الِتي ورَنُُسِكي ورَمرَ }ُقْل إِنَّ صرَ

{ )األنعام:163:162(.  ُل اْلُمْسِلِمنيرَ رَوَّ رَنرَا أ أ ِبذرَِلكرَ أُِمْرُت ورَ لرَُه ورَ
هذه هي الغاية، وهذا هو الشعور الذي يجب أن يسود عىل نفس 
الِتي  كل واحد منا، ويسشيطر عشىل نفس كل واحد منا. }ُقشْل إِنَّ صرَ
اِتي{حياتي هي }ِللَِّه{ كما  مرَ ْحيرَايرَ ورَمرَ ورَنُُسشِكي{ عبادتي بكلها }ورَمرَ
أن صالتشي لله، ونسشكي: عباداتي كلها لله، كذلشك حياتي هي لله 

ومماتي أيضاً هو لله. 
ومعنى أن حياتي لله: أنني نذرت حياتي لله يف سبيله يف طاعته، 
شان لله؟ من  رَيْضشاً لله، كيف يمكشن أن يكون موت اإلنْسرَ ومماتشي أ
الذي يستشعر أن باإلمكان أن يكون املوت عبادة؟ وأن يكون املوت 
اىلرَ يجشب أن تكون أيضاً خالصة  انرَشُه ورَترَعرَ عبشادة عظيمة لله ُسشبْحرَ

ِبذرَِلكرَ أُِمْرُت{)األنعام: من اآلية163(.  يكرَ لرَُه ورَ ِ كما قال: }ال رشرَ
اىلرَ الله  انرَشُه ورَترَعرَ كنشا ننظر للمشوت كنهاية بينما هنشا الله ُسشبْحرَ
اِتشي ِللَّشِه ررَبِّ  مرَ ْحيرَشايرَ ورَمرَ شاىلرَ يقشول لرسشوله: }ورَمرَ انرَشُه ورَترَعرَ ُسشبْحرَ
{ سشأنذر موتشي للشه، فحياتي كلهشا لله، فسشأحيى لله،  الرَِمشنيرَ اْلعرَ
ُل  رَوَّ رَنرَا أ أ ِبذرَِلشكرَ أُِمْرُت ورَ ِبذرَِلكرَ أُِمْرُت{ الحظوا هذه: }ورَ وسشأموت لله }ورَ
{)األنعام: مشن اآلية163( فكل املسشلمني الذين يقتدون  اْلُمْسشِلِمنيرَ
برسشول اللشه )صلوات اللشه عليه وعىل آلشه( ال بشد أن يحملوا هذا 

الشعور، ال بد أن تكون عبادتهم لله عىل هذا النحو: فتكون حياتهم 
لله، ويكون موتهم أيضاً لله. 

ان أن تكون حياته لله إال إذا عرف الله أوالً، وعبَّد  ال يتحقق لإلنْسرَ
نفسه لله ثانياً، حينها سريى أن هناك ما يشده إىل أن تكون حياته 
كلها لله، سريى بأنه فخر له: أن ينذر حياته كلها لله، سريى نفسه 
ينطلشق يف هذا امليشدان برغبة وارتيشاح أن ينذر حياتشه لله فتكون 
حركته يف الحياة، تقلباته يف الحياة مسريته يف الحياة كلها من أجل 

 . اىلرَ انرَشُه ورَترَعرَ الله وعىل هدي الله وإىل ما يحقق رضاء الله ُسبْحرَ
شان موته لله  أعتقد أننا نجهل كثرياً هذه املسشألة: أن ينذر اإلنْسرَ
وأنه مطلوب منه كمسلم يقتدي بأول املسلمني الذي أمر بهذا وهو 
رسول الله )صلوات الله عليه وعىل آله( أن تكون حياته لله ومماته 
لله اآلية، ال تعني أن الله هو مالك حياتي، والله هو مالك موتي كما 

قد يفرسها البعض!. 
اآليشة وردت يف سشياق الحديث عشن العبادة جشاء قبلها: صالتي 
الرَِمنيرَ  اِتي ِللَِّه ررَبِّ اْلعرَ مرَ ْحيرَايرَ ورَمرَ الِتي ورَنُُسِكي ورَمرَ ونسكي }ُقْل إِنَّ صرَ
ِبذرَِلكرَ أُِمْرُت{ لو كانت املسألة هي حديث عن أن حياتنا  يكرَ لرَُه ورَ ِ ال رشرَ
ِبذرَِلكرَ  هشي بيد الله، وأن موتنا هو بيد الله كيف يمكشن أن يقول: }ورَ
أُِمشْرُت{ أنا أمشرت أن تكون حياتي لله، ال يصشح أن يقال: أمرت أن 
تكشون حياتي بيد الله؛ ألن هذه قضية ال تحتاج إىل أمر هي بيد الله 

حتما من دون أمر. 
ان لله هو عندما  أمرت أن يكون مماتي لله أن يكون موت اإلنْسرَ
، عندما يطلب الشهادة يف سبيل  اىلرَ انرَشُه ورَترَعرَ يجند نفسشه لله ُسشبْحرَ
الله، عندما يسشتعد للششهادة يف سشبيل الله، عندمشا يكون موطنا 

لنفسه أن يموت يف سبيل الله. 
_________________________
* من ملزمة محياي ومماتي لله
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االحتالل الصهيوني يواصل عدوانه على القطاع وحركات املقاومة توسع االستهداف الصاروخي لتشمل مستوطنات أبعد 
 : فلسطين المحتلة 

نلصهي نـي  نالحتـالل  قـ نُت  ونصلـت 
عدوننَهـا عى يديلـة غزة، أيـس نألحد، يا 
أَدَّى إىل نستشـهاد االاـة ي نطلـا لرتفـَع 
عـدُد نلشـهدنء إىل 16 شـهيدنً 65 جريحاً يف 
نليـ 6 نلثاني للعـدون ، فيمـا ردت نملقاوية 
يسـت طلات  باسـتهدنف  نلفلسـطيلية 
يقتـل  إىل  أَدَّى  يـا  بالص نريـخ،  نالحتـالل 

يست طن وإصابة نلعرشنت بجروح. 
وذكـرت وسـائل إعـال6 فلسـطيلية، أ  
طائرنت نالحتالل نستهدفت، أيس، يخيمي 
نلريـج ونملغازي ويلطقة نللصرنت وسـط 
نلقطاع ونلفال جة ويحيط نمليلاء يف شماله 
ونلشـجاعية  نلغربـي  يف شـماله  ونل نحـة 
شـابا  نستشـهاد  إىل  أَدَّى  يـا  رشقـه، 
فلسـطيليا وإصابة أربعـة آخرين بجروح 

وإلحاق ديار بالبلية نلتحتية. 
ورّدت نملقاويُة نلفلسطيلية عى نلعدون  
بمئات  نالحتـالل  باسـتهدنف يسـت طلات 
نلص نريخ نلتي سقطت يف يديلتي عسقال  
وأسدود ويف عدد ين نملست طلات، يا أَدَّى إىل 
يقتل يسـت طن وإصابة نلعرشنت بجروح. 
وطالبـت وزنرة نلخارجية نلفلسـطيلية، 
أيس يجلس نألين نلدويل بالتَحــّرك نلعاجل 
ل قف نلعدون  نإلرسنئيي عى نلقطاع ونلذي 
نسـتهدف يلـذ يـ 6، أيـس نألول أكثـَر ين 
600 ي قـع بيلها بلايات سـكلية ويدنرس 
ويؤسسـات  تجاريـة  ويحـال  وجايعـات 
إعاليية وأّدى إىل نستشـهاد وجرح نلعرشنت 

وإلحاق ديار  ائل يف نلبُلية نلتحتية. 
يـن جهتهـا، تبلـت »كتائـب نلقسـا6« 
نلجلاُح نلعسكري لحركة نملقاوية نإلْساَليية 
»حمـاس« يف قطـاع غـزة إطـالق صاروخ 

ي جه عى يركبة صهي نية، أيس نألَحد. 
وجـاء يف بيـا  صـادر عـن نلكتائب: »يف 
إطـار عمليـات نلغرفـة نملشـرتكة للرد عى 
نلعدون .. كتائب نلقسـا6 تسـتهدف يركبة 
عسكرية صهي نية شمال نلقطاع بصاروخ 

ي جه يط ر وتصيبها بشكل يبارش«. 
ويف نلسـياق، أصيب   يست طلا، أيس 

نألحـد، جـرنء سـق ط ص نريـخ نملقاويـة 
نلفلسـطيلية عى يديلة عسـقال ، وفق يا 

أعللت وسائل إعال6 »إرسنئيلية«. 
أ     نلعريـة   13 نلقلـاة  وذكـرت 
يسـت طلا أصيب ن جرنء سـق ط صاروخ 
عى يصلع يف يديلة عسـقال  بيلها إصابة 

حرجة ونالا  خطرة ورنبع يت سطة. 
أّ   إعـال6 صهي نيـة،  وسـائل  وذكـرت 
نلكابيلـت نلصهي ني للشـؤو  نلسياسـيّة 
ونأليليـة نجتمـع، أيـس نألَحـد؛ مللاقشـة 

نلتصعيد يف قطاع غزة. 
وقالـت نإلذنعـة نلصهي نيـة: إّ  جيـش 

نالحتالل نسـتهدف، لغايـة نآل ، 600  دف 
نلفصائـل  أ  كانـت  يف قطـاع غـزة، بعـد 
أيطـرت نألرنيض نملحتلة يلذ نلجمعة، بلح  
يف  بالغـة  أرضنرنً  سـبّبت  صاروخـاً،    30

يست طلات »غالف غزة«. 
ولفتـت نإلذنعـة نلصهي نيـة، إىل أنّه ين 

نمللتظر أيماً أ  يصادق نلكابيلت نإلرسنئيي، 
نلخطـ نت ونلعمليـات  عـى سلسـلة يـن 
ضـد قطـاع غـزة، يشـرة إىل أّ  نملسـت ى 
نلسـيايّس طلب ين نلجيش نالسـتعدند لعدة 
أيا6 ين نمل نجهة ونلتصعيد نلعسـكري، وأّ  
نلتعليمـات للجيـش  ي ت جيـه رضبات يف 

نلقطاع. 
ووفقـاً للمصـادر نلصهي نيـة، فقد ت يف 
يسـت طن يتأاـرنً بجرنحـه بعـد إصابتـه 
بشـظايا صاروخ سقط يف عسـقال ، فيما 
نسـتقبلت نملشـايف نلصهي نيـة أكثر ين 80 

يصاباً صهي نيا بجرنح وحاالت  لع. 
وأعللت سـلطات صهي نيـة يحلية، عن 
إغالق نملدنرس ونملؤسسات نلعاية يف يحيط 

»غالف غزة« حتى يدى 0  كيل يرتنً. 
يـن جانبهـا، أعللـت نلغرفة نملشـرتكة 
لفصائـل نملقاوية يف قطاع غزة، أنها وجهت 
رضبـة صاروخيـة كبـرة ملديلة عسـقال  
نملحتلة تشـمل إطالق 50 صاروخاً؛ ردنً عى 
جرنئم نالحتالل وتماديه يف نستهدنف نلبي ت 

نآليلة. 
حـت نلغرفـُة نملشـرتكُة أنـه نظـًرن  ورصَّ
إلرصنر نلعـدّو عى نسـتهدنف نلبي ت نآليلة 
فإ  نملقاوية قررت نلرد عى جرنئم نالحتالل 
بشـكل غـر يسـب ق، يعللـة أنهـا تدرس 
ت سيع يدى نلقصف إىل يا بعد ٤٠ كم خالل 

نلساعات نلقادية إذَن يا نستمر نلعدون . 
وت نلـت ردود نألفعـال نمللـددة بالعدون  
عـى غـزة، وأدن  يسـاعُد رئيـس يجلـس 
نلشـ رى نإلْساَليي يف إيرن  للشؤو  نلدولية 
حسـا أير َعبدنللهيا  نلعدون  نلصهي ني 

نملت نصل يلذ ي 6 نلجمعة نملايض. 
وقـال َعبدنللهيا  يف ترصيح صحفي: إ  
نلهجـ 6 نل حيش نألخر للكيـا  نلصهي ني 
عى أ ايل غزة نملحارصين ناجم عن نلطبيعة 
نإلجرنييـة ونلدي ية لهذن نلكيا  وعن نلدعم 
نل نسع ين قبل نلرئيس نأليريكي نلعلرصي 
له، ُيميفاً: إ  صمت نملجتمع نلدويل وبعض 
نلدول نلعربية يشـكل سـبباً آخر السـتمرنر 
نسـتهدنف نألطفـال ونللسـاء ونلرجـال يف 

غزة”.

إيران: املحاوالت األمريكية لزعزعة األوضاع يف إيران باءت بالفشل

مقتل 3 إجراميني بعملية لقوات األمن التونسية وسط البالد

قوى لبنانية وفلسطينية 
تستنكر العدواَن الصهيوني 

املتواصل على غزة
 : متابعات 

أدن  حزُب نلله وقيادُة نلفصائل نلفلسـطيلية يف نلبقاع نلعدون  
نلصهي نـي نملت نصـل يلذ يـ 6 نلجمعـة نملايض عى قطـاع غزة 

نملحارص ونلذي أَدَّى إىل نستشهاد وإصابة نلعرشنت. 
وجـاء يف بيا  لحزب نلله يف ختا6 نجتماع ُعقد يف يكتب نلحزب 
بمديلة بعلبك بحم ر قادة نلفصائل نلفلسـطيلية: إ  نملجتمعا 
يسـتلكرو  نلعـدونَ  نلجديـَد للعـدّو نلصهي ني عـى قطاع غزة 
يل  ا بثبات نلشـعب نلفلسـطيلي وصم ده أيا6  ـذن نلعدون  
ونملخططات نلتي تستهدف نمللطقة ويشرين إىل تلظيمه نلجمعة 
نلسابعة ونلخمسا ين يسـرنت نلع دة وكرس نلحصار يف قطاع 

غزة تحت عل ن  جمعة “نلج ال  عربي سـ ري”. 
كمـا نسـتلكر نلبياُ  نالعتـدنءنِت نلصهي أيركية عى سـ رية 
ونلتـي تهدُف إىل كرس نلحلقة نلرئيسـية يف نملرشوع نملقاو6 وكذلك 

نلتطبيع ين قبل بعض نألنظمة نلعربية يع نلكيا  نلصهي ني. 
وأعرب نملجتمعـ   عن رفِمهم نلعق بـات نأليريكية نلجديدة 

عى إيرن  عى خلفية دعمها نلدنئم للقمية نلفلسطيلية. 
كمـا أدن  رئيـُس نملجلس نإلْسـاَليي نلشـيعي نألعـى يف لبلا  
نلشـيخ َعبدنألير قبال ، نلعدونَ  نلصهي نـي نملت نصل عى قطاع 

غزة نملحارَص. 
وشـّدد قبـال  يف ترصيـح لـه، أيـس نألحـد، عـى أ  تماين 

نلفلسطيليا ويقاويتهم نالحتالل  ما رشط تحقيق نللرص. 
بدور ـا، أدننت نلجبهـة نلديمقرنطية لتحرير فلسـطا خالل 
نعتصـا6 نظمته أيس، نلعدون  نلصهي ني، يؤّكـــدًة أ  يا يق 6 
به نالحتالل بحق نلفلسطيليا جرنئم حرب وجرنئم ضد نإلنَْسانية 
يطالبة ”نملجتمع نلدويل بتحمل يسؤولياته نلسياسيّة ونلقان نية 
ونألَْخــاَلقيـة تجـاه نلشـعب نلفلسـطيلي يف إدننـة تلـك نلجرنئم 

ووقفها ولجم نلعدون  نلصهي ني”. 

 12 شهيدًا و65 جريحًا حصيلة يومين من العدوان وسلطات االحتالل تقرر إغالق المدارس والمؤسسات العامة

اليمن يدين العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
 : خاص 

أدننت وزنرُة نلخارجية بشدة، نلعدونَ  نلصهي ني نلهمجي عى 

نلشـعب نلفلسـطيلي يف قطاع غزة ونسـتهدنفه نملدنيا وخاصة 

نللساء ونألطفال. 

وأّكــــد وزيـر نلخارجيـة  شـا6 رشف َعبدنللـه يف ترصيح 

صحفـي، أ   ـذن نلعـدون  يمثـل ننتهـاكاً صارخـاً لـكل نلقيم 

نإلنَْسـانية ونمل نايـق نلدولية وباألخص نتفاقيـات جليف نألربع، 
دنعيـاً يجلـَس نأليـن إىل نالضطـالع باملسـؤوليات نألَْخــاَلقية 
ونإلنَْسانية تجاه نلشـعب نلفلسطيلي ل قف نلعدون  نملتكّرر عى 

نملدنيا يف قطاع غزة. 
وأشـار  شـا6 رشف إىل أ  يـا يتـم نإلعدند له تحت يسـمى 
)صفقـة نلقر ( لن يلهَي نلقمية نلفلسـطيلية، بل سـيؤدي إىل 
زيادة نلعلف وعد6 نالسـتقرنر يف نمللطقة وخارجها وسـتك   له 

أبعاٌد إقليمية. 

 : متابعات 
نلشـ رى  يجلـس  رئيـُس  أّكــــد 
الريجانـي،  عـي  نإليرننـي  نإلْسـاَليي 
أيس نألحد، أ  ُكـــّل يحاوالت أيركا 
وحروبهـا نللفسـية نلرنييـة لزعزعـة 

نالستقرنر يف إيرن  باءت بالفشل. 
نإليرننيـة  نألنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
خـالل  ق لـه  الريجانـي  عـن  فـارس 
نجتمـاع يجلس نلشـ رى نإلْسـاَليي، 
إنه بعد إجرنءنت نملسـؤولا نأليركيا 

نلالقان نية بشأ  وضع نلحرس نلث ري 
عـى قائمـة نإلر اب جـاءت يحاوالت 
نإليرننـي  نللفـط  صـادرنت  تصفـر 
أُْخـَرى يف سـياق يحـاوالت  كخطـ ة 
نلمغط نلفاشلة عى إيرن ، ي ضحاً أنه 
ال نهاية لآلرنء نلاليلطقية للمسـؤولا 
نأليركيا نمللهمكا بالحرب نللفسـية 

بدل نلعمل نلسيايّس. 
وشّدد الريجاني عى رضورة نل حدة 
ونلتالحم نلدنخي با نإليرننيا ونلرتكيز 
عى نلهدف نألساس و   نملقاوية أيا6 

نالستبدند نلدويل نلحديث. 

 : متابعات 
ُقتـل االاُة إجرنييا يف عمليـة نّفـــذتها ق نُت نألين 

نلت نسية يف يديلة سيدي ب زيد وسط ت نس. 
ونقلت وسائل إعال6 ت نسية عن يصدر أيلي ق له: إ  
نلرشطة نّفـــذت عمليَة د م وتفتيش يف سـيدي ب زيد، 
ُيشـرنً إىل أنـه تم ضبُط أسـلحة يف نلعمليـة دو  إعطاء 

يزيد ين نلتفاصيل. 
وكانـت وزنرُة نلدنخلية نلت نسـية أعللـت، أيس نألول 
نلسبت، إحباط  جمات كا  ين نملزيع شلها خالل شهر 

ريما  بعد نعتقال إر ابي خطر نألسب ع نملايض. 
وأعللـت رئاسـة نلجمه رية نلت نسـية، أيـس نألول 
نلسـبت، تمديد حالة نلط نرئ نلسـارية يف نلبالد يلذ عا6 

6015 شهرنً إضافياً. 
وأعللـت حالَة نلط نرئ يف ت نس عا6 6015 إار  ج 6 
نسـتهدف حافلة لأليـن نلرئايس يف نلعاصمـة ونعتدنءين 
يلفصلا بالعا6 ذنته قتل فيهما نح  ا5 سـائحاً ورجل 

أين. 
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كلمة أخيرة

علي الزهري  

ششهُر  علينشا  شلَّ  هرَ

رمضشانرَ امُلبشارك للمشرة 

قريش  وظرَلرَمُة  الخامسة 

يفرضشون  وأسشيادهم 

عشىل  خانقشاً  ِحصشاراً 

يف  اللشه  رسشول  أنصشار 

شان والحكمة،  يمشن اإليْمرَ

متجاوزيشن ُكشششلَّ قيشم 

م وُحرمة الششهر  اإلْسشالرَ

مبادئ  وحتشى  الفضيشل، 

شانية، يف ششهِر رمضانرَ يتقرُب الناُس بطاعاتهم  اإلنْسرَ

إىل اللشه، وخشادُم الحرمشني يُفشِرُط يف أذيشة عبشاد الله، 

وتجويِعهشم وقصفهم وحصارهم، فهل سشيصوم امللُك 

وولشُده وتحالفهم عشن دماء اليمنيشني؟ ال نعتقد ذلك؛ 

ألرَنَّهشم لم يصوموا عشن دمائنا منذ أربعشة أعوام خلت، 

ومسشتمرون يف تجويشع قرابة ثالثني مليشون بني آدم، 

يف املقابل تتوسشع املنظمات الدولية يف التسشول باسشم 

الششعب اليمني املحشارص واملظلوم، مسشتغلًة الوضعرَ 

شاني الكارثي، تجمع مالينيرَ الدوالرات ثم ال ترتّدُد  اإلنْسرَ

يف توزيشع مسشاعدات غذائية منتهيشة الصالحية وغري 

صالحشة لالسشتخدام اآلدمي، فهل سشتصوم املنظمات 

يف رمضان عشن اسشتهداف املحتاجني باملشواد القاتلة؟ 

ال نعتقشد ذلك، ويف الداخل اليمنشي تجد بعض التجار ال 

رَو  يشرتّددون يف إرهشاق املواطن اليمني برفع األسشعار، أ

رَو مششارفة عىل  رَو بيشع مشواد منتهية أ نقشص األوزان، أ

االنتهاء، يف مششهد محزن وظلم كبري عىل املواطن الذي 

لشم يعد يعشرُف من يقاوم، هشل يتفشرغ ملقاومة صلف 

رَو يرفع نسشبةرَ  مملكشة اإلرهشاب الكيشان السشعودّي، أ

رَو يتجرع جششع  الحشذر من مواد املنتظمات السشامة، أ

شششششمَّ لهشم إال جني األرباح  تجشار الداخشل، الذين ال هرَ

غشري املروعشة واملبالغ فيهشا حتى عىل حسشاب وجع 

النشاس ومعاناتهم!، فهل سشيصوم التجار الجششعون 

عشن مضاعفة معانشاة خلق اللشه؟ نتمنى ذلشك، وبناًء 

عشىل ُكشششلِّ ما سشبق وبالنظشر إىل هذا الواقشع القايس 

ال بد مشن أن نستششعررَ الواجبرَ تجشاه بعضنا البعض، 

وأن نعشززرَ قيمرَ التكافل االجتماعي، ومسشاندة بعضنا، 

ونجسد عمليًّا قيمرَ شهِر رمضانرَ الكريم شهر الرحمة، 

من خشالل اإلكثاِر مشن الصدرَقات واملششاريع الخريية، 

شانية، وتفقد األهل  واملوائد الرمضانية، واملبادرَرات اإلنْسرَ

والجريان. 

بهذا الرتاحم والتعاضد املجتمعي سننترص عىل ُكششّل 

املفطرين بمعاناتنا، وسشنتغلب عىل ُكششّل املعتدين عىل 

قيم الشهر الفضيل. 

م،  واإلْسشالرَ ولرمضشانرَ  لليمشن  سشننترُص  بقيمنشا 

انية جمعاء.  سننترص لإلنْسرَ

يف الختاِم ُكششلُّ التهاني والت�يكات بششهِر رمضانرَ 

املبارك، جعله اللُه ششهررَ نرٍص وتمكنٍي للششعب اليمني 

ق،  م ورمضان والقيم واألرَْخششالرَ الكبري عىل أعداء اإلْسشالرَ

والسالُم عىل أبطالنا يف الثغور، وعىل شهدائنا يف القبور، 

وعىل جرحانا وشعبنا الغيور ورحمة الله وبركاته. 

شهُر الرحمة

بياُن السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي بمناسبة شهر رمضان املبارك

نُوا  ا الَِّذيشنرَ آمرَ رَيُّهرَ قشال اللُه تعشاىل يف كتابشه الكريم: }يرَشا أ

لَُّكْم  بِْلُكْم لرَعرَ ىلرَ الَِّذينرَ ِمن قرَ ا ُكِتبرَ عرَ يرَاُم كرَمرَ لرَيُْكشُم الصِّ ُكِتبرَ عرَ

{ )البقرة:183(، صدق الله العي العظيم.  ترَتَُّقونرَ

بمناسشبة حلول الششهر الكريم ششهِر رمضانرَ املبارك، 

نتوّجُه بالتهاني والت�يكات لششعبنا اليمني املسلم العزيز 

ولكافة املسشلمني يف ُكششششّل أنحاء املعمشورة، كما نُخصُّ 

رَ الشهداء وكذلك الجرحى واألسى،  بالتهاني والت�يك أُسرَ

واملرابطني يف سشبيل الله تعاىل يف كافشة الجبهاِت للتصدي 

للعدوان األمريكي السشعودّي اإلجرامي، سائلني اللهرَ تعاىل 

التوفيشقرَ لصيام وقيام هذا الششهر املبشارك وألعماِل الخرِي 

والِ�ِّ فيه وللتقرُِّب إىل الله تعاىل بصالح األعمال، والتوفيِق 

للنهوض باملسشئولية إلحقاق الحق وإزهشاق الباطل، كما 

نرجشو اللهرَ تعشاىل أن يكتُبرَ لنا ولكافشة املؤمنني واملؤمنات 

الثمشرةرَ املباركةرَ لهذا الششهر يف صيامشه وبركاِته بتحقيِق 

التقوى وزيادِة اإليمان.. إنه سميع الدعاء. 

ومشن املهشم العنايشُة يف هذا الششهر املبارك مشع صيامه 

بتشالوة الُقششششْرآن الكريم وتأمشل آياته املباركشة والعناية 

باالهتداء بشه، واالهتمام بالدعشاء، وبالصدقة واإلنفاق يف 

سشبيل الله تعاىل والعناية بالفقشراء واملحتاجني، والعنايِة 

باألعمال الصالحة ويف مقدمتها املرابطة يف سبيل الله تعاىل 

والتصدي للعدوان، ومن املهم أيضاً لكل العلماء الصالحني 

ريشن أن يكثّفوا جهودرَهشم يف نر الوعي  واملثقفشني املتنوِّ

وتبصشري املجتمع والتصدي لكل فئشات التضليل والنفاق 

الذيشن يرّوجون ألفكارهم الظالميشة الهادفة إىل تدجني 

مجتمعنا املسشلم لصالح أعدائشه وتكبيله عن النهوض 

بمسشئولياته الك�ى للتحّرر من الطاغوت واالستكبار 

ششة فيها بكل جهدهم وبكل  ى أعداُء األُمَّ يف مرحلٍة يسعرَ

مية  وضشوٍح للسشيطرة املبارشة عشىل أُمتنا اإلْسششششالرَ

واحتشالل أرضها ونهشب مقدراتها واسشتغالل أبنائها، 

ويف وقشٍت يرتكب فيه العشدّو اإلسائيي أبششعرَ الجرائم 

اليومية بحق ششعب فلسشطني املظلوم، وينتهشُك ُحرمة 

ششة  املقدسشات بكل وقاحة واسشتهتار، وتنزُف جراُح األُمَّ

يف اليمن وغري اليمن؛ بفعشل جرائم األمريكي وعمالئه من 

املنافقني، ويتجاهل الظالميون من املحسوبني عىل العلماء 

والثقافيني كلَّ ذلك ويصُدق بحقهم قول الله تعاىل يف كتابه 

{ )البقرة:18(.  ُهْم الرَ يرَْرِجُعونرَ الكريم: }ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فرَ

املرحلشة  هشذه  يف  مي  اإلْسششششالرَ نشا  مجتمعرَ إنَّ 

م  اإلْسششششالرَ إىل عطشاِء  أحشوُج  لرَششُهشورَ 

الحقِّ الشذي يُربِّي ويزكِّي 

ويهدي ويبني 

ويستنهُض 

ُك  يحشر و

شششة  ألُمَّ ا

ويحّقشُق 

لهشا 

حريتهشا وكرامتهشا واسشتقاللها وتحرُّرهشا مشن التبِعيَّشة 

ألعدائهشا كثمشرٍة لتوحيدها للشه تعاىل، ويحميهشا بالوعي 

والبصشرية مشن التضليشل واإلفسشاد مشن جانشب القشوى 

الششيطانيّة؛ ولذلك فاملسئوليُة كبريٌة عىل ُكشششلِّ الربَّانيِّني 

واملثقفشني املتنوريشن لإلسشهام يف صناعة الوعي وكششِف 

مي  مؤامشرات األعداء والعنايشة برتبية املجتمع اإلْسششششالرَ

ورَفشق منهشج الُقششششْرآن الكريم، واالسشتفادِة من ششهر 

رمضشانرَ املبشارك كمحطٍة تربويشٍة وتنويريشٍة مهمة، فهو 

شْهُر  ششهُر الصيام وششهُر نزول الُقشششْرآن، قال تعاىل: }شرَ

نرَ  برَيِّنرَاٍت مِّ شانرَ الَّشِذي أُنِزلرَ ِفيِه اْلُقشْرآُن ُهًدى لِّلنَّشاِس ورَ ضرَ ررَمرَ

{ )البقرة:185(، صدق اللُه العظيم.  انرَ اْلُهدرَى ورَاْلُفْرقرَ

واللُه ولُّ الهداية والتوفيق.. 

والسالُم عليكم ورحمُة الله وبركاتُه..

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
30/ شعبان/1440هش

بسم الله الرحمن الرحيم..
الحمُد لله ربِّ العاملني، وصىلَّ اللُه وسلَّم عىل خاتم أنبيائه محمٍد 
وعىل آله الطاهرين، وريض اللُه عن أصحابه األخيار املنتجبني. 


