
مـــــعـــــانـــــاـــــم ومــــــفــــــاقــــــمــــــة  الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــني  جتـــــــويـــــــع  يف  متــــــعــــــن  أمـــــــريـــــــكـــــــا  الـــــــــــنـــــــــــواب: 

العدوان واحلصار األمريكي:

الــــــشــــــورى: الـــــوضـــــع اإلنــــــســــــاين يف الـــيـــمـــن يـــتـــعـــرض جلــــرميــــة مـــكـــتـــمـــلـــة األركــــــــان
الـــــكـــــلـــــوي  الــــــفــــــشــــــل  أقـــــــــســـــــــام   
والـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات وحـــــــاضـــــــنـــــــات 
األطـــــفـــــال مــــهــــددة بــالــتــوقــف

 احــتــجــاز ســفــن الـــوقـــود يــهــدد 
حـــــيـــــاة أكـــــثـــــر مـــــن ألـــــفـــــي طــفــل 
حبــــــاجــــــة لــــتــــنــــفــــس صـــنـــاعـــي

بـــــاكـــــســـــتـــــان مـــــــســـــــاجـــــــد  أحـــــــــــــد  يف  اإلجـــــــــــــرامـــــــــــــي  الــــــتــــــفــــــجــــــري  تــــــــديــــــــن  اخلـــــــــارجـــــــــيـــــــــة 
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أ. شاغج بّطاح -أتث رشاق السغث تسغظ بثرالثغظ التعبغ- لختغفئ المسغرة:

الحعغث الصائث تةاوز ضض الصغعد المثعئغئ 
والطائفغئ ودسا لسعدة افطئ إلى الصرآن
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شغما الحعرى غعضح أن العضَع اإلظساظغ شغ الغمظ غاسرض لةرغمئ طضامطئ افرضان:

 : خظساء
أّكـد مجلُس الشورى أن الوضَع اإلنساني والصحي يف 
اليمن يتعرُض لجريمة مكتملـة األركان من قبل تحالف 
العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي الـذي يرص عىل 
تشـديد الحصـار واحتجـاز السـفن، مـا أَدَّى إىل تدهور 
القطاعـات الصحيـة والخدميـة بعد تعرضهـا للقصف 

والتدمري املمنهج عىل مدى سبع سنوات. 
واسـتغرب املجلـُس يف بيـان صـادر، أمـس السـبت، 
الصمـَت الـدويل واألممي املعيـب إزاء اسـتمرار قرصنة 
تحالـف العدوان عىل سـفن الوقود والغـذاء والدواء، وما 
نتـج عنها من أزمة خانقة أَدَّت إىل شـلل تـام يف عدٍد من 
املستشـفيات، وانقطاع خدمات املاء والكهرباء، وتوقف 
حركـة نقـل البضائـع وارتفـاع أسـعار املـواد الغذائية 
ـة بالحاالت املرضية  األََساسـية، وانعـدام األدوية الَخاصَّ
املزمنة والحرجـة، محمالً دول العدوان مسـئولية تردِّي 
الوضع اإلنسـاني يف اليمن جراء تشديد الحصار وانعدام 
املشـتقات النفطيـة وتداعياته الكارثية عـىل القطاعات 

الصحية والخدمية. 
واسـتنكر البياُن إمعاَن تحالف العدوان يف ممارساته 
التعسـفية ومنع دخول السـفن إىل مينـاء الحديدة رغم 
حصولها عىل تصاريح أممية، يف تجاهل سـافر للدعوات 
واملناشـدات والتحذيـرات املحليـة والدوليـة مـن كارثة 
إنسـانية وشـيكة وتوقف مختلف القطاعـات الخدمية؛ 
بَسبِب نفاد املشتقات النفطية، مبينًا أن دول العدوان لم 
تدع أماَم الشعب اليمني أيَّ خيار سوى املزيد من الصمود 
ودعم وتأييـد كافة خطـوات الجيش واللجان الشـعبيّة 
لكـرس الحصـار، ومواجهـة ُكـّل أسـاليب وممارسـات 

التحالف بالطرق والخيارات الرادعة. 
َد مجلُس الشـورى دعوتَه للمغـرر بهم واملرتِزقة  وَجدَّ
ممن ال يزالون يف َصفِّ العدوان إىل االستفادة من الدعوات 
املتكـّررة للعـودة إىل الصـف الوطنـي واسـتغالل الفرتة 
املعلنة من املجلس السيايس األعىل، كما دعا أبناَء الشعب 
اليمني كافًة إىل التفاعل اإليجابي مع حملة إعصار اليمن 
للتحشيد واالستنفار يف ُكـّل املدن والقرى والُعَزِل اليمنية 

ملواجهة غطرسة تحالف العدوان. 
ويف ذات السـياق، جدد مجلس النـواب إدانتَه لتصعيد 
حدة الحصار عىل الشـعب اليمني براً وبحراً وجواً واآلثار 
الكارثية املرتتبة عليه، األمر الذي يضاعف من معاناته يف 
ظل انعدام تام للوقود؛ بَسـبِب تعنت دول العدوان بقيادة 
أمريكا واحتجازها للسـفن املحملة باملشتقات النفطية 
والـدواء والغذاء رغم حصولها عىل تصاريح أممية، وذلك 

إمعاناً يف تجويع أبناء الشعب اليمني وزيادة معاناتهم. 
ونّدد نواُب الشعب يف بيان صادر، أمس السبت، بَصَلِف 
وتعنُِّت تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي يف 
اسـتمرار احتجاز سفن الوقود، ما أَدَّى ويؤدي إىل تعطيل 
مختلف الخدمات اإلنسانية الرضورية للمواطنني ومنها 
الصحيـة، وكـذا خدمـات النقـل وامليـاه والكهرباء دون 
مراعاٍة للجوانب القانونية واإلنسانية واملواثيق واألعراف 

الدولية. 
ونّوه البيان إىل معاناة الشـعب اليمني نتيجة سياسة 
الكيـل بمكيالـني، مبينًا أن أكثر من ثالثـني مليون يمني 
يعيشـون أكـربَ كارثـٍة إنسـانيٍة يف التاريـخ منذ سـبع 
سـنوات، تحت وطأة العدوان والقصـف والحصار، بينما 
لم يحرك املجتمع الدويل والهيئات واملنظمات سـاكناً، ما 
يؤّكـد زيف ووهم ادِّعاءاته فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، 
وهي مواقُف سيسـجلُها التاريُخ يف قائمة الخزي والعار 

والسقوط املدوي أخالقياً وإنسانياً. 
ودعـا الربملـان إىل محاسـبة دول العـدوان ومن يقف 
وراءهـا، والعمل عـىل إيقاف هذا التعنـت والصلف تجاه 
معانـاة الشـعب اليمنـي، واالنتصـار ملظلوميتـه؛ كونه 
يتعـرَُّض إلبادة جماعية وحصار ظالم وتجويع وحرمان 
مـن رضوريـات الحيـاة، الفتـاً إىل أن تشـديد الحصـار 
يؤدي إىل ارتفاع األسـعار ومن ثَـمَّ مضاَعفِة األعباء عىل 
املواطنني، مطالباً املجتمَع الدويل االضطالع بمسـئولياته 
يف إيقـاف العـدوان وفتـح كافـة املوانئ واملنافـذ الربية 
والبحرية والجوية اليمنيـة ويف مقدمتها موانئ الحديدة 
ومطـار صنعـاء الـدويل.  وأهاب نـواب الشـعب بجميع 
أبناء اليمن إىل النفري العـام ودعم حملة «إعصار اليمن» 

للتحشيد واالستنفار يف رفد الجبهات ملواجهة العدوان. 

اجاحعاد وإخابئ 9 طعاذظني إبر صخش خاروخغ وطثشسغ جسعدّي 
سطى طظاذص خسثة التثودغئ

الربملان غساظضُر إطساَن تتالش السثوان يف تةعغع الغمظغني 
وزغادة طساظاتعط وغثسع لطرد

 :  خاص
صّعد تحالُُف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
من ارتـكاب الجرائم بحق املدنيني يف محافظة صعدة، 
وذلـك بتكثيـف القصـف الصاروخـي واملدفعـي عىل 

املناطق اآلهلة بالسكان يف محافظة صعدة. 
وأَفاد مصدر محيل لصحيفة املسـرية باستشـهاد 
وإصابـة 10 مدنيني بينهم مهاِجـٌر إفريقي، وذلك إثر 
قصـف صاروخـي ومدفعـي للجيش السـعودّي عىل 

مناطق صعدة الحدودية. 
وأوضـح املصـدر أن مواطنـاً استشـهد وأُصيب 6 

آخـرون بينهـم مهاجر بنـريان الجيش السـعودّي يف 
منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. 

وبـنّي املصدر أن مواطننَي اثنـني أُصيبا بقصف 
صاروخـي ومدفعـي سـعودّي عىل مديرية شـدا 
الحدودية، فيما أفاد مراسـل املسـرية يف محافظة 
صعدة، أمس السبت، بوصول جريح إىل مستشفى 

املقذوفـات  بفعـل  إلصابـة  تعرضـه  إثـر  رازح 
السـعوديّة، لتصـل حصيلـة الشـهداء والجرحى 
إىل 10 مدنيـني، خـالل 24 سـاعة، وهـو األمـر 
الذي يؤّكـد بشـاعة النظام السـعودّي ووحشيته 
بإرصاره عىل ارتكاب املجازر اليومية بحق املدنيني 

األبرياء. 

الثارجغئ تساظضر الافةري اإلجراطغ 
الثي اجاعثف طسةثًا يف طثغظئ 

بغحاور الئاضسااظغئ
 : خظساء

حكومـة  يف  الخارجيـة  وزارُة  أدانـت 
اإلنقاذ الوطنـي، أمس السـبت، التفجريَ 
اإلجراميَّ الذي استهدف مسجداً يف مدينة 
بيشاور الباكسـتانية وأسفر عن سقوط 

العرشات من الشهداء والجرحى. 
إن  لهـا:  بيـان  يف  الخارجيـُة  وقالـت 
اسـتهداَف األماكـن الدينية وبيـوت الله 
ودور العبـادة من قبـل عنارص تكفريية، 
يخالف الدين واألخـالق والقيم واألعراف 
الجرائـم  هـذه  أن  مبينـة  اإلنسـانية، 
مرفوضة بكل أشـكالها وصورها وتمثل 
أحـد أخطر التهديدات عىل السـلم واألمن 
الدوليني، داعية إىل تضافر الجهود للقضاء 
عـىل هذه األعمـال اإلجرامية ومحاسـبة 
مرتكبيها ومنظميها ومموليها وداعميها 
وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاَءهم الرادع. 
إىل  الخارجيـة  وزارة  وأَشـاَرت 
مخاطـِر التكفـري الـذي ترعـاه وتمولـه 

خلـط  بَهـدِف  العاملـي؛  االسـتكبار  دول 
ــة  األوراق وإثـارة الفتنة بني أبنـاء األُمَّ
يف  التغـريات  ضـوء  عـىل  اإلسـالمية، 
خارطة الرصاعـات والتحالفات الدولية، 
مؤّكـدة تضامنها مع الحكومة والشعب 

الباكستاني الشـقيق يف مواجهة التكفري 
والتكفرييـني، معربة عن خالص التعازي 
ألرس الضحايـا، سـائلة املـوىل القدير أن 
يمن بالشـفاء العاجـل للجرحى ويجنب 

الشعب الباكستاني أي مكروه. 

شغ اجامرار جععد الثولئ لاعشغر التماغئ اقجاماسغئ 
لطساططغظ رغط ظروف السثوان والتخار:

املآجسئ الساطئ لطاأطغظات 
اقجاماسغئ تئثأ الغعم افتث خرف 

طساحات حعر طارس 2022
 : خظساء

تدّشــن املؤّسسـُة العامـة للتأمينـات االجتماعية بحكومـة اإلنقاذ الوطنـي، عملية رصف 
معاشات شـهر مارس 2022م، للمتقاعدين واملتوفني من العاملني يف القطاع الخاص واملختلط، 

وذلك ابتداًء من صباح اليوم األحد، يف أمانة العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات. 
وأّكـدت املؤّسسـة يف بياٍن لها أن عمليَة الرصف للمعاشـات (معاشـات العجز والشـيخوخة 
والوفاة) للعاملني يف القطاع الخاص، لشـهر مارس 2022، سـتبدأ اليوم األحد، 6 مارس يف أمانة 
العاصمة وباقي املحافظات، وذلك يف إطار اسـتمرار رصف املعاشـات ومختلف املنافع التأمينية 
بصـورة شـهرية منتظمـة دون أي انقطاع، رغـَم الظروف العصيبـة التي تُمرُّ بهـا البالد جراء 

العدوان والحصار. 
ونّوهت إىل حرصها الكبري عىل تقديم ُكـّل التسـهيالت للمؤمن عليهم بما يفيض إىل تقاضيهم 

ملعاشاتهم ومنافعهم التأمينية دون أي انقطاع أَو تأخري. 
يشار إىل أن املؤّسسَة العامَة للتأمينات االجتماعية ترصف بصورة شهرية منتظمة معاشات 
الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملني يف القطاع الخاص وكذا التعويضات واملنح املقرة يف القانون، 
وذلك بداية ُكـّل شهر، يف صورة تؤّكـد حرص الدولة عىل توفري الرعاية االجتماعية لكل العاملني، 
بـُكلِّ اإلْمَكانيـات املتاحـة، فيما خصصت الرقـم املجاني 8001001 السـتقبال االستفسـارات 

والشكاوى ملعالجة إشكاليات املؤمن عليهم وباقي العاملني يف القطاع الخاص. 
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ظاذص وزارة الختئ: 

 :  خاص
ترتفـُع وتـريُة معانـاة املواطنني بشـكل 
متواِصٍل َجـــرَّاَء اسـتمراِر تحالف العدوان 
باحتجـاِز  اإلماراتـي  السـعودّي  األمريكـي 
سـفن املشـتقات النفطية يف البحـر األحمر 
ومنِعهـا مـن الوصـول إىل مينـاء الحديـدة، 
َحيُث تكافُح القطاعاُت الخدمية واإلنسانية 
تدهوًرا ُمستمرٍّا يف مستوى الخدمات املقدمة 
للجمهـور؛ نتيجة انعـدام الوقود، األمر الذي 
من شأنه أن يجعَل األزمَة اإلنسانية األسوأ يف 
العالم، أشـدَّ سوًءا، ُخُصوصاً وأن ذلك يحدث 
يف ظـل تجاهل تـام من قبـل األمـم املتحدة 

واملجتمع الدويل. 
وجـددت وزارُة الصحـة بحكومة اإلنقاذ، 
أمـس السـبت، التأكيـَد عـىل أن العديـد من 
أقسـام القطاع الصحي توشك عىل الخروج 
عـن الخدمـة والتوقـف عـن العمـل نهائيٍّا؛ 
بَسـبِب انعـدام املشـتقات النفطيـة الناجم 
عـن قرصنة سـفن الوقود من قبـل تحالف 

العدوان. 
نهايـَة  أقدمـت  العـدوان  قـوى  وكانـت 
األسبوع املنرصم عىل احتجاز سفينة بنزين 
إسـعافية كانـت ستسـهُم يف تخفيـف أزمة 
الوقود التي أعلنت رشكة النفط أنها األسـوأ 

منذ بدء العدوان. 
الصحـة،  وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
إن «انقطـاَع  للمسـرية:  األصبحـي،  أنيـس 
املشـتقات النفطيـة سـيخرج العديـد مـن 
القطاعـات الصحية عن العمل مثل أقسـام 
الغسيل الكلوي وحاضنات األطفال، وأقسام 
العمليـات»، وهـو ما يمثـل كارثـة مروَّعة 

وشيكة. 
طفـل  «ألفـي  أن  األصبحـي  َوأََضــاَف 
بحاجة ألجهزة التنفُّس الصناعي، وقد باتت 
دًة؛ بَسبِب منع دخول املشتقات  حياتُهم مهدَّ

النفطية». 
وكانـت مصانـُع األوكسـجني الطبي قد 
إىل  أَدَّى  الوقـود  انعـداَم  أن  سـابًقا  أعلنـت 
انخفاض كبري يف مسـتوى إنتاجها، وهو ما 

يؤثُر بشكٍل خطرٍي عىل عمل القطاع الصحي. 
وقـال األصبحـي: إن «القطـاَع الصحـي 
بحاجة ألكثَر من سـتة ماليني ِلرت من الديزل 
لتشغيل املستشفيات ومصانعه األوكسجني 
وغريهـا»، وذلك يعنـي أن احتيـاَج الصحي 
يتطلب تدفًقا ُمسـتمرٍّا للمشتقات النفطية، 
األمـر الذي يحـِرُص تحالُُف العدوان بشـكل 

إجرامي عىل ضماِن عدم حدوثه. 

وأعلنت العديـُد من القطاعـات الخدمية 
حالـة  املاضيـة  األيّـام  خـالل  واإلنسـانية 
الطوارئ القصوى وأطلقت نداءاِت استغاثة 
محذرة مـن كوارث وشـيكة نتيجـة انعدام 
الوقـود، لكـن بـدون أيـة اسـتجابة، َحيُث 
تخضـُع املواقـُف األمميـة والدولية بشـكل 
كامل لنفـوِذ الواليات املتحدة األمريكية التي 

ترعى إجراءاِت الحصار بشكل مبارش. 

ويف هـذا السـياق، أّكــد املتحدُث باسـم 
وزارة الصحـة أن «األمم املتحـدة رشيكة يف 
الجريمـة التـي ترتكبُها قوى العـدوان بحق 
الشـعب اليمنـي» مجّدًدا مطالبـة املنظمات 
الدولية بالقيام «بدورها اإلنسـاني والضغط 
عـىل دول العـدوان؛ ِمـن أجـِل تحييـد املِلف 
اإلنسـاني وإدَخال املشـتقات النفطية» كما 
طالب بـ»فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة 
للسـماح بدخول األدويـة واملعـدات الطبية 
وإخـراج الحـاالت التـي تسـتدعي السـفر 

للعالج». 
الصحـة  وزارَة  أن  األصبحـي  وأوضـح 
تواصلـت مـع مختلـف املنظمـات الدوليـة 
واألمميـة وأطلعتهـا عـىل الوضـع الصحي 
الكارثي الذي يعيُشـه البلـد يف ظل الحصار، 
لكنـه أردف: «ال نعول عىل املنظمات األممية 
َكثرياً فهي شـاهدت الوضع الكارثي طيلة 7 
سنوات ولم نلمس منها أيَّ تَحّرك مسؤول». 
وكانـت صنعاُء قـد وّجهت خـالل األيّام 
املاضية رسـائَل إنـذار شـديدة اللهجة لدول 
بتجديـد  فيهـا  توعـدت  العـدوان،  تحالـف 
والحيويـة  النفطيـة  املنشـآت  اسـتهداف 
اسـتمرار  عـىل  ا  ردٍّ واإلماراتيـة  السـعوديّة 
االحتجاز التعسـفي لسفن الواردات ومنعها 

من الوصول إىل ميناء الحديدة. 
املحتجـزة  الوقـود  سـفن  عـدُد  وبلـغ 
لـدى تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، أربـَع سـفن بحمولـة إجمالية 
تبلغ (116.386) طناً مـن البنزين والديزل 
احتجـاز  فـرتة  تجـاوزت  وقـد  واملـازوت، 
بعضها خمسة وسـبعني يوماً، أي أكثَر من 

شهرين. 

 :  ترجمات
 RESPONSIBLE» موقـُع  أّكــد 
كوينـيس  ملعهـد  التابـُع   «STATECRAFT
األمريكـي، أن قـراَر مجلـس األمـن األخـريَ 
الذي تـم اعتباُره «انتصاراً» لإلمارات، هو يف 
الحقيقِة عائٌق جديٌد يف طريق الدبلوماسية، 
ودليـٌل إضـايف عـىل انحيـاز األمـم املتحـدة 
لتحالـف العـدوان، ودعـم الواليـات املتحدة 
األمريكية السـتمرار الحرب عىل اليمن، كما 
أنه يدعـُم إجراءاِت الحصار القاتل املفروض 

عىل البلد. 
وقـال املوقـُع يف تقريـر جديـد نُـرش هذا 
األسبوع أن القراَر الذي أصدره مجلُس األمن 
مؤّخراً بشأن «توسـيع حظر األسلحة» عىل 
صنعـاَء، يعـد «تذكريًا باسـتمرار مشـاركة 
اإلمـارات يف الحرب عـىل اليمن، وبنهج األمم 
املتحـدة املنحـاز يف هـذه الحـرب، وتذكـري 

بالتورط األمريكي أيضا». 
وأَشـاَر املوقُع إىل أن لجـوَء مجلس األمن 
الـدويل إىل اسـتخداِم وصـف «اإلرهـاب» يف 
القرار «يجعُل الَحلَّ الدبلومايس يف اليمن أكثَر 

صعوبًة مما كان عليه». 

َوأََضــاَف أن القـراَر األخريَ جـاء لتعزيز 
قـرار 2216 «الذي لطاملا تم اعتبـاُره عقبًة 

أمام السالم يف اليمن». 
وأوضح أن القـراَر ال يحّقُق لدول تحالف 
العدوان أيَّ مكسـب حقيقـي فهو لن يجعل 
صنعـاَء تتخـىل عـن موقفهـا، ُمضيفـاً أنَّ 
«بإْمَكان التحالِف السعودّي وحكومة هادي 
االختبـاَء وراء متطلبات القرار غري الواقعية 

للحفاظ عىل استمرار الحرب». 
وأّكــد املوقـع أن اإلداناِت التـي يوّجهها 

مجلُس األمـن نحَو صنعاَء فقـط، تضاعُف 
املشـكلة، ُمشرياً إىل أن القراَر األخري يتجاهُل 
الهجمات التي يشـنها تحالـف العدوان عىل 
املدنيني، وأّن ملحَقه «ال يتضمن أية إشارات 
إىل اآلالف مـن املدنيني الذيـن ُقتلوا يف غارات 
التحالف السـعودّي الجوية التي استُخدمت 
فيها األسـلحُة التي قدمتها الواليات املتحدة 

وحكومات غربية أُخرى». 
وأضاف: «من غري املرجح أن يكون هناك 
أيُّ تقدم دبلومايس نحو إنهاء الحرب عندما 

يرُفـُض مجلـس األمـن تحميـَل حكومـات 
التحالف السعودّي املسـؤوليَة عن فظائعها 
ضـد املدنيني اليمنيـني»، ُمشـرياً إىل أن قراَر 
مجلـس حقـوق اإلنسـان يف العـام املـايض 
بإنهاِء عمل فريق الخرباء البارزين الذي كان 
يحّقـُق يف جرائم الحـرب، كان مقدمة لقرار 

مجلس األمن األخري. 
وأّكـد التقريُر أن توسـيَع حظر األسلحة 
«لن يكوَن له تأثريٌ يُذكر» عىل قدرات صنعاَء 
العسـكرية، لكنـه «قـد يزيـد مـن صعوبة 

تخفيـف معانـاة الشـعب اليمني»، ُمشـرياً 
إىل أن الحظـَر هو الذريعُة التي يسـتخدمها 
تحالـُف العـدوان «للحفـاظ عـىل حصـاره 
القاتل الذي يمكنه من خنق املدنيني يف اليمن 

تحت غطاء السلطة الدولية». 
وذّكر املوقع بتحذير مدير برنامج الغذاء 
ـام من أن 13  العاملـي، ديفيد بيزيل، قبَل أَيـَّ
مليون مواطن يمني يتَّجهون نحو املجاعة، 
ُمضيفـاً أن: «قـراَر مجلس األمـن ال يفعُل 
شـيئاً ملسـاعدتهم، ويمكن أن يجعـَل األمَر 

أسوأَ». 
ونقـل املوقـُع عـن املمثـِل النرويجـي يف 
مجلـس األمـن قولـه: «نحـن قلقـون مـن 
التـي  الجديـدة  للغـة  اإلنسـانية  العواقـِب 
اسـتخدمها القرار؛ ألَنَّها يمكن أن تؤثَِّر سلباً 
عىل جهود تلبية االحتياجات اإلنسـانية عىل 

نطاٍق واسٍع يف جميع أنحاء اليمن». 
وباملثل، قال نائُب سفري إيرلندا لدى األمم 
املتحـدة، جيم كيـيل: «ما زلنـا قلقني من أن 
اسـتخداِم هذا املصطلـح (يعني اإلرهاب) يف 
قراِر مجلـس األمن الذي يتناَوُل العقوباِت يف 
اليمن قد تكون له عواقُب سلبيٌة عىل ماليني 

اليمنيني»

أصساُم الفحض الضطعي والسمطغات وتاضظات افذفال طعّثدٌة بالاعصش سظ السمض
اتاةاُز جفظ العصعد غعّثد تغاَة أضبر طظ ألفغ ذفض بتاجئ لاظفج خظاسغ

الصــرار غآّضـــث اظتغاَز افطــط الماتثة واجــامراَر الاــعرط افطرغضغ شــغ الغمظ
التزــُر عع الثرغســُئ الاغ غســاثثُطعا «الاتالــُش» لفرض تخــاره الصاتض سطــى الغمظغغظ

الصطاع الختغ غضاشح تثععرًا ضئريًا يف الثثطات 
ظاغةئ التخار اإلجراطغ سطى الئطث

طعصع أطرغضغ: صرار طةطج افطظ غطغض أطث الترب سطى الغمظ وغفاصط افزطئ اإلظساظغئ
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 : خظساء
نّظمـت الهيئـُة العامـُة للزكاة بصنعـاء، أمس، 
فعاليًة خطابيًة بمناسـبة الذكرى السنوية للشهيد 

القائد حسني بدر الدين الحوثي. 
وخـالل الفعالية، أّكـد مستشـار رئيس املجلس 
السـيايس األعـىل، العالمـة محمـد مفتـاح، عـىل 
أهميّـة إحيـاء الذكـرى السـتلهام الـدروس مـن 
جهاد واستبسـال الشـهيد القائد يف مواجهة قوى 
االسـتكبار العاملي، موضًحا أن الشـهيد القائَد أراد 
ـَد عىل الواقع معنى محياي ومماتي لله يف  أن يُجسِّ
ـــة التي كانت أمريكا  لحظـة فارقة من حياة األُمَّ
تفرض هيمنتها وغطرستها عىل مقدرات الشعوب. 
وقـال مفتـاح: إن الشـهيَد القائد اختـطَّ فكرَة 
املواجهة ورفع الشـعار يف وجه أئمة الكفر إليقاظ 
ــة وتنبيه الناس بالخطـر امُلْحِدِق عىل  ضمـري األُمَّ
الدِّيـن والعقيـدة حتى أكرمـه اللُه بالشـهادة التي 
كانت وقوداً ملسـرية هيّأ اللُه السـيَد القائد عبدامللك 

الحوثي ليحمَل أمانَة هذه املسرية». 
ولفت إىل أن السـيد القائد عبدامللك الحوثي تبنى 
اسـرتاتيجيَة املرحلة القادمة ممثلًة بحملة إعصار 
اليمن للتحشيد واالستنفار لتحرير الوطن من قوى 
العـدوان وأدواته مـن خالل الرد عـىل املعتدين بعَد 
عملية التصدِّي لهجمات األعداء ودحرهم واالنتقال 

إىل مرحلة الهجوم. 
تفاعـل  رضورة  عـىل  مفتـاح  العالمـة  وشـّدد 
الحملـة  وتأييـد  التوعيـة  يف  الدولـة  مؤّسسـات 
وإنجاحها، مؤّكـداً أهميَّة الحملة يف أن يتحوَل أبناُء 

الشـعب اليمني إىل إعصاٍر كاِسـٍح يكُرس اليَد التي 
امتدت إىل األطفال والنسـاء والحرمات واستهدفت 

املدنيني يف ُكـّل ميدان ومكان باليمن. 
من جانبه، أشـار رئيـس الهيئة العامـة للزكاة 
الشيخ شمسان أبو نشـطان، إىل أن الشهيَد القائد 
ــة إىل مسـارها الصحيح  كان له األثُر يف إعادة األُمَّ

من خالل مرشوعه القرآني. 
واسـتعرض الـدروَس والِعـَربَ من مسـرية حياة 
الشـهيد القائد ومن وقف إىل جانبـه الذين صدعوا 
بالحـق يف مقارعة الظلم والطغيان وما رافقها من 

معاناة وحروب حتى استشهاده. 

وأّكـد أبو نشطان أن الشهيَد القائد انترص بدمه 
وسـينتُرص الشـعُب اليمنـي بدمـاء الشـهداء عىل 
أنظمة دول العدوان وتحقيق النرص.. داعياً الجميَع 
إىل تحمـل مسـؤولية أداء أعمالهـم يف مؤّسسـات 
الدولة والبذل والعطاء والوفاء لدماء الشهداء حتى 

تعلوا راية الحق. 
بدوره، اعترب وكيُل هيئة الزكاة لقطاع املصارف، 
محمد العياني، ذكرى سنوية الشهيد القائد فرصة 
للتذكـري بالتضحيات التي قّدمـت يف مواجهة قوى 

الطاغوت. 
وقـال: «إن الشـهيَد القائد صـدع بالحق يف زمن 

الصمت والخنوع، من خالل مرشوعه القرآني إلنقاذ 
ـــة من براثن االسـتعمار وقـوى الطغيان»..  األُمَّ
موضًحا أن حاَل أهِل الحـق والباطل والخري والرش 
يف رصاع ُمسـتمّر وال بد للدم أن ينترص عىل السيف 

وأسلحة العرص الحديث. 
تخللـت الفعالية قصيدة للشـاعر معـاذ الجنيد 

وأنشودة لفرقة شباب الصمود. 
ويف ختـام الفعالية، كّرمت قيـادة الهيئة العامة 
للـزكاة أرسَة الشـهيد القائد بدرع الوفاء، تسـّلمه 
نائـُب املدير التنفيذي ملؤّسسـة الشـهداء حسـني 

القايض. 

شسالغئ خطابغئ لعغؤئ الجضاة بمظاجئئ الثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث
ــئ َث سطى العاصع طسظى طتغاي وطماتغ هللا شغ لتزئ شارصئ طظ تغاة اُفطَّ السقطئ طفااح: الحعغث الصائُث أراد أن ُغةسِّ
ــئ إلى طسارعا الختغح طظ خقل طحروسه الصرآظغ أبع ظحطان: الحعغث الصائث ضان له افبُر شغ إسادة اُفطَّ

لصاءاٌت بمثغرغئ الخاشغئ 
وجظتان وبظغ بعطعل لثسط 

تمطئ إسخار الغمظ
 : خظساء

نُظِّمـت يف مديريـة الصافيـة بأمانة العاصمة، أمـس، لقاءاٌت مجتمعيـٌة بعدد من 
األحياء والحارات؛ دعماً لحملة وقافلة إعصار اليمن للتحشـيد واالسـتنفار للجبهات، 

تحت شعار «انِْفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًال». 
وخالل اللقاءات يف أحياء أوسان والثورة والتضامن والشعب والفتح، أّكـدت كلماٌت 
لقيادات محلية وتنفيذية وممثيل اللجان املجتمعية باملديرية، أهميّة املشاركة الفاعلة 

يف دعم وإنجاح حملة إعصار اليمن عىل مستوى األحياء والحارات. 
ودعـت أبنـاَء املديريـة إىل النفـري العام واسـتمرار التحشـيد لرفد الجبهـات باملال 
والرجال، وملا فيه تعزيز االنتصارات وإفشـال مخّططات العدوان التآمرية واإلجرامية 
بحق اليمن أرضا وإنسانا.  وأّكـد املشاركون يف اللقاءات املساهمة يف اإلعداد والتجهيز 
لتسـيري قافلة إعصار اليمن، واسـتمرار رفد الجبهات بقوافل العطاء ملواجهة تصعيد 

العدوان والرد عىل جرائمه. 
وتتواصـل اللقـاءاُت والفعاليـات املجتمعيـة يف مختلـف أحياء وحـارات ومدارس 
مديريـات أمانة العاصمة، لدعم حملة إعصار اليمن للتحشـيد واالسـتنفار للجبهات، 

تلبية لتوجيهات القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل. 
وُعقد يف مديرية سـنحان بمحافظة صنعاء، أمس لقاٌء موسع ملناقشة آليات تنفيذ 

برنامج الحشد لحملة إعصار اليمن. 
ويف اللقـاء بمنطقـة دار الحيد، أّكـد عضو مجلس الشـورى عبدالقادر الشـاوش، 
أهميّة دعم حملة إعصار اليمن التي دّشــنها رئيس املجلس السيايس األعىل للتحشيد 

واالستنفار ملواجهة تصعيد العدوان. 
وأَشاَر الشاوش يف اللقاء الذي حرضه مدير مكتب اإلرشاد باملحافظة، صالح ناجي، 
وعدد من الشخصيات االجتماعية واملشايخ، إىل أن الحملَة من أولويات القيادة الثورية 
واملجلس السيايس األعىل والشعب اليمني، مشّدًدا عىل الجميع التفاعل مع الحملة بما 

يجسد الصمود والثبات ودعم جبهات الدفاع عن الوطن. 
كما ناقش لقاٌء يف بني بهلول بحضور عدد من قيادات السلطة املحلية والشخصيات 
االجتماعية، األعمال التحضريية لخطة التحشـيد والتعبئة العامة لحملة إعصار اليمن 
والتأهـب والجهوزيـة لتقديـم الدعـم ورفد الجبهات، بمـا يعزز من الصمـود يف وجه 

العدوان. 

السططئ الصدائغئ يف ذطار تثّحـظ تمطَئ إسخار الغمظ

 : ذطار
القضائيـة  السـلطُة  دّشــنت 
موسـع،  لقـاء  يف  ذمـار  بمحافظـة 
أمس، حملـة «إعصار اليمن» للحشـد 
واالسـتنفار بحضـور املحافـظ محمد 
القضائية  السـلطة  وقيـادة  البخيتـي 

والنيابة العامة. 
ويف اللقاء، أشـار املحافظ البخيتي إىل 
أهميّة دور أعضاء السـلطة القضائية يف 
إنجـاح الحملة وتعزيز جهود التحشـيد 
ودعـم املرابطـني بالرجال واملـال، وحث 
الجميع عىل توحيـد الصفوف والتصدي 

للعدوان وإفشال مخّططاته. 
مـن جهتـه، أّكـد أمني عـام مجلس 
القضاء األعىل، القايض سعد هادي، عىل 

أهميّة تعزيـز دور السـلطة القضائية 
باملحافظـة يف مواجهة العدوان وتعزيز 
الوعـي بمخّططاتـه التآمرية وكشـف 
وتسـيري  الصمـود  ومواصلـة  أدواتـه، 
قوافـل البـذل والعطـاء للمرابطـني يف 

الجبهات. 
محكمـة  رئيـس  أشـار  بـدوره، 
االسـتئناف، القايض إبراهيم الظرايف، إىل 
أهميّة توحيد الصفوف والتَحّرك الجاد يف 
التصدي للعدوان وإنجاح حملة «إعصار 
وتسـيري  واالسـتنفار  للحشـد  اليمـن» 
قوافـل العطاء مـن الرجـال واملال حتى 

تحقيق النرص. 
من جانبه، أّكـد رئيس النيابة العامة، 
القـايض عنـان شـايع، دعـم السـلطة 
القضائية لجهود كافة مكونات املجتمع 

يف مواجهـة العـدوان وإنجـاح حمـالت 
جبهـات  يف  املرابطـني  ودعـم  الحشـد 

البطولة والكرامة حتى النرص. 
رئيـس  دعـا  متصـل،  صعيـد  وعـىل 
يـارس  القـايض  الجزائيـة،  املحكمـة 
العمدي، الجميع للتَحّرك الجاد يف سـبيل 
الله والوطن ومواجهـة الغزاة والتصدي 
للعدوان من خـالل رفد الجبهات وتعزيز 
انتصـارات الجيـش واللجـان الشـعبيّة 

والقوة الصاروخية. 
مجلـس  عضـو  لفـت  السـياق،  ويف 
الشـورى، عبدالواحد الـرشيف، إىل أهميّة 
استمرار البذل والعطاء واإلسهام الفاعل 
يف إنجـاح ودعـم حملـة إعصـار اليمن 
لتعزيز انتصارات أبطال الجيش واللجان 

الشعبيّة يف مختلف الجبهات. 
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أّضـث أن طا غتثث شغ الغمظ أجعأ بضبغر لضظعط ق 
غماطضعن سغعظًا زرصاَء وحسرًا أحصر.. 

 : التثغثة 

واصل تحالُف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، أمس السـبت، سلسـلَة الخروقات 
الفاضحة التّفـاق الحديدة، وذلـك بانتهاكات 
جديـدة بمشـاركة الطـريان، بعـد أن كان قد 
شـن، أمس األول الجمعة، سلسـلة غارات، ما 
يؤّكــد مجّدًدا إرصاَر دول العدوان عىل تصعيد 

التصعيـد عـىل امتـداد الخارطـة الجغرافيـة 
اليمنية. 

وأَفـاد مصـدر يف غرفـة عمليـات ضبـاط 
االرتباط والتنسيق لرصد الخروقات، بارتكاب 
قوى العـدوان وأدواتها 153 خرقـاً يف مناطق 
متفرقـة مـن الحديـدة بينهـا غـارة للطريان 
التجسيس املعادي عىل حيس وتحليق طائرات 
حربيـة وتجسسـية يف أجـواء الفـازة وحيس 

والجبلية والدريهمي.  وأَشاَر املصدر إىل أن من 
بني الخروقات 16 خرقاً بقصف مدفعي و116 
خرقـاً باألعـرية النارية املختلفـة عىل مختلف 

مديريات ومناطق الحديدة. 
وتأتي هذه الخروقات بعد أن ارتكب العدواُن 
وأدواته، أمس األول الجمعة، مئاِت الخروقات، 
بينهـا عـدُة غـارات جويـة لطـريان العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، يف خرق فاضح 

التّفاق السـويد، ويضـاف إىل مئات الخروقات 
املماثلـة منـذ توقيع االتّفـاق يف أواخـر العام 
2018م، يف حـني تعلم األمم املتحـدة –الراعي 
واملـِرشُف عىل تنفيذ االتّفـاق– بكل الخروقات 
التـي يرتكبهـا العـدوان وأدواتـه، وهـو مـا 
يؤّكـد تواطؤها مع ُكــّل العراقيل التي حالت 
دون حلحلـة امللفـات اإلنسـانية ذات األولوية 

القصوى. 

صعى السثوان تعاخض خروصاتعا يف التثغثة يف ظض اجامرار الخمئ افطمغ

ختغفئ روجغئ: صعاُت خظساء سطى وحك تتصغص اخرتاق ضئري يف تضظعلعجغا الخعارغت

جغاجغ برغطاظغ غفدُح ازدواجغَئ 
املساغري لثى الشرب يف الاساطض طع 

أتثاث الغمظ وأوضراظغا

 : طاابسات 
قالت صحيفٌة روسـيٌة، أمس السـبت: إن 
العلمـاء اليمنيـني عىل َوَشـِك تحقيق اخرتاق 

كبري يف تكنولوجيا الصواريخ. 
ونـرشت صحيفة «روسـيا اليـوم»، أمس، 
مقـاالً للكاتـب ألكسـندر نـازاروف، بشـأن 
تداعيات األزمة الروسية األوكرانية ومحاولة 
الواليـات املتحـدة الضغط عـىل دول الخليج 
لتأمـني إمـَدادات الطاقـة ألُوُروبـا بـدالً عن 
النفـط والغاز الـرويس، موضًحـا أن الوضع 

الراهن بالنسبة لعرب الخليج أصبح أسوأ. 
وأضـاف: «ظنـي أنـه ال يتعـني عـىل دول 
الخليـج أن تستسـلَم لوهم أن روسـيا يمكن 
أن تعتـربَ املشـاركة يف الحـرب االقتصاديـة 
ضدها أي يشء سوى أنها مشاركة يف الحرب 
الحقيقية»، مؤّكـداً أن الروس لن ينسـوا من 
مـّول «اإلرهابيني» يف الشيشـان والقوقاز، يف 

تسعينيات القرن املايض. 
أن  نـازاروف،  الـرويس  الكاتـب  وأوضـح 
«االخـرتاق الهائـل واملفاجئ لقـوات صنعاء 
يف تطويـر تكنولوجيـا الصواريخ قد ال يكون 

املفاجـأة األخرية»، الفتاً إىل أن شـبه الجزيرة 
العربية ستصبح ساحة للمعركة بني الواليات 
املتحـدة األمريكية والصـني، يف اللحظة التي 

تقّرر فيها واشنطن حصار األخرية. 
وأَشـاَر إىل أن إجبـاَر عـرب الخليـج عـىل 
أُوُروبـا،  إىل  آسـيا  مـن  صادراتهـم  تحويـل 
بطبيعة الحال ستستمر حينها أسعار الطاقة 
يف االرتفاع وستبدأ أزمة حادة يف الهند والصني 
ودول آسـيوية أُخـرى، يدفع النـاس للتفكري 
ليس فقط يف دخول الصني إىل الحرب العاملية 
الثالثة؛ ِمن أجـِل الوصول إىل النفط والغاز يف 
الخليج، ولكـن أَيْـضاً إلْمَكانية قيام روسـيا 
بتدمـري مصـادر الطاقـة البديلة لهـا، إذَا ما 
كانـت األمور ال تسـري عىل ما يرام بالنسـبة 

لألخرية. 
وأَفـاد الكاتب الرويس بأنه من املسـتغرب 
أن تقـاوم ُكـّل من قطـر واإلمارات الضغوط 
األمريكية، مـا دفع واشـنطن، أن تطلب من 
الكيـان الصهيوني الصديق املشـرتك للبلدين 
بممارسـة ضغطاً عـىل أبو ظبـي للتصويت 
بإدانـة روسـيا يف الجمعيـة العمومية لألمم 

املتحدة. 

 : طاابسات 
شـيفلد  مدينـة  مجلـس  عضـُو  كشـف 
الربيطانيـة، معـروف رؤوف، عـن ازدواجية 
يف املعايـري لدى الغـرب، بعد أن عقـد أعضاء 

املجلس مسرية لدعم أوكرانيا. 
ونقلـت صحيفـُة سـتار الربيطانيـة عـن 
رؤوف قولـه، إنـه أرسـل بريـداً إلكرتونياً إىل 
جميـع أعضاء مجلس املدينـة البالغ عددهم 
84، موضًحـا أن بعض أعضاء املجالس كانوا 
أكثـر حرًصا عـىل دعم األطفـال األوكرانيني؛ 
بَسـبِب «عيونهم الزرقاء وشـعرهم األشقر» 
مقارنة بمن هم يف اليمن وسوريا، واصفاً هذا 

التعامل بالنفاق العفن. 
َوأََضــاَف عضـو مجلـس مدينـة شـيفلد 
الربيطانيـة، «إنـه ألمـر محزن للغايـة رؤية 
األحداث التي تجـري َحـاليٍّا يف أوكرانيا، ومع 
ذلـك أجـد ازدواجيـة يف املعايـري لـدى بعض 
األعضـاء يف دعم شـعب أوكرانيـا»، مبينًا أن 
«اليمن وفلسـطني هما أكثر البلـدان تعرضاً 
لألعمال الوحشـية املروَّعة التـي تحدث اآلن، 
ولكن ال يبـدو أن أياً منكم يهتم»، متسـائالً: 
هل هذا؛ بَسـبِب ارتكاب هذه األعمال من قبل 

حلفاء أُوُروبا والواليات املتحدة؟. 
وانتقـد معروف رؤوف، املسـرية التي رفع 
فيهـا أعضـاء املجالـس من جميـع األحزاب 
األعـالم األوكرانيـة، «يف الوقـت الذي تشـهد 
اليمـن فضائـع أسـوأ بكثـري ممـا يحدث يف 
أوكرانيـا»، ُمضيفاً «ومع ذلك ال أرى أنك تريد 
حمل علم اليمن، وال أرى أنك تريد الوقوف مع 
علم سوريا»، مؤّكـداً أن ما يحدث يف فلسطني 
أسوأ بكثري مما يحدث يف أوكرانيا، لكن ال أحد 

يتباكى عىل فلسطني. 
ُر أطفـال اليمن  وأردف قائـالً: «إننـي أقـدِّ
أَو سـوريا أَو فلسـطني، عـىل سـبيل املثال ال 
الحرص، قد ال يكون لديهم عيون زرقاء وشعر 
أشـقر يجعل األعضـاء يتوقـون إىل دعمهم، 
ومع ذلك فهم يسـتحقون أفـكارك وصلواتك 

وأعالمك أيًضا». 
وخاطـب رؤوف أعضـاء املجلـس بالقول: 
«أقرتُح عليكم تثقيف أنفسكم بشأن الفظائع 
التـي ارتُكبت ضد أُولئك الذين ال يشـبهونكم، 
وسـوف يحرتمكم جمهوركم أكثـر؛ ِمن أجِل 
ذلك، ُكــّل البرش متسـاوون، وليس بعضهم 
أكثـر مسـاواة مـن اآلخريـن، لكـن نفاقكم 

ينتن». 

خظساء: عمثان تثااط الثورة 
الاثرغئغئ يف طةال املعارات وإدارة 

املئادرات املةامسغئ
 : عاظغ أتمث:

اختتمت مديريُة همدان بمحافظة صنعاء، أمس السبت، الدورة التدريبية املكثّـفة يف مجال املهارات 
الحياتية وإدارة املبادرات املجتمعية تحت شعار «بصمة نجاح» والتي استمرت ملدة 30 يوماً. 

وهدفـت الدورة التـي نظمها مكتب الشـئون االجتماعيـة والعمل بمحافظة صنعاء بالتنسـيق 
مـع مكتب الشـئون االجتماعيـة يف مديرية همدان، تنميـة قدرات ومهـارات 100 متدرب يف مجال 
صيانـة موبايل (برمجة أجهزة الجوال) وكذا تأهيل املتدربات يف مجال الخياطة وصناعه الحلويات 

واملنظفات. 
ويف اختتام الدورة التدريبية، أشـار مدير عام املديرية، العميد منري الكبيس، إىل أهميّة تأهيل الشـباب 
والفتيـات وتطوير قدراتهم لتحسـني مسـتوى الدخل االقتصـادي وبما ينعكس إيجابيـاً عىل املجتمع 
والسـوق املحيل ُخُصوصاً يف ظل ظروف البالد الراهنة وما تمر به من أزمة اقتصادية ومعيشـية أثقلت 
كاهـل املواطن اليمنـي، مؤّكـداً عىل دعم السـلطة املحلية لتنفيذ مثل هذه املبـادرات املجتمعية وتذليل 

الصعوبات والعوائق أمام القائمني عليها. 
وأشـاد العميد الكبيس بالجهود التي بذلها املدربون والقائمون عىل هذه الدورة التدريبية التي تندرج 
ضمن املبادرات املجتمعية، داعياً الخريجني والخريجات إىل االلتحاق بسوق العمل وترجمة التدريب عىل 

أرض الواقع وبما يساهم يف التخفيف من أعباء االقتصاد املنهك؛ بَسبِب استمرار العدوان والحصار. 
إىل ذلك، أوضحت خديجة الهمداني، أن الدورة التدريبية التي شـهدتها مديرية همدان عىل مدى شهر 
كامـل يف مجال املهـارات الحياتية وإدارة املبـادرات املجتمعية، لقيت نجاحاً باهراً يف أوسـاط املتدربني 
واملتدربات من أبناء املديرية، الفتة إىل أن الهدَف الرئييس من إقامة هذه الدورة هو تنمية قدرات ومهارات 
الشباب يف مختلف املجاالت وبما يساهم يف تحسني وضعهم املعييش واالقتصادي، مثمنة جهود واهتمام 
مديـر عـام مديرية همدان العميد منـري الكبيس ومدير الشـئون االجتماعية يف املديريـة فهد عطية، يف 
سبيل إنجاح هذه الدورة التدريبية والحرص عىل تلقي املشاركني فيها العلوم واملعارف الكافية من قبل 

املدربني بما يؤهلهم لالنتقال إىل سوق العمل. 
ولفتت خديجة الهمداني إىل أهميّة إقامة مثل هكذا دورات وفعاليات من شأنها خدمة املجتمع ورفد 
ما يف هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن  سوق العمل بكوادر مؤهلة ومدربة وذات كفاءة، ال ِسـيـَّ
جـراء العدوان الذي يدخل عامه الثامن، باإلضافة إىل الحصار االقتصادي الخانق عىل بالدنا واسـتخدام 
تحالـف العـدوان الورقة االقتصادية وقطع املرتبات ومنع دخول سـفن الوقود والغـذاء والدواء؛ بَهدِف 

تركيع الشعب اليمني بعد أن خرست أوراقها العسكرية والسياسية. 
تخلل حفل االختتام الذي حرضه نائب مكتب الشـئون االجتماعية والعمل بمحافظة صنعاء، محمد 
نجـاد، ومرشف مربع شـمالن املجاهد عيل خربش، عـرض العديد من املنتجات املحليـة كـ «املنظفات 
والحلويـات واملجسـمات واملالبس»، كما تم توزيع شـهادات التكريم واملشـاركة للمتدربني واملتدربات 

وامليرسين. 
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- ونحـن نعيـش ذكرى استشـهاد قائد 
املسـرية القرآنية السيد حسني بدر الدين 
الحوثـي.. مـا الصفـات التـي تحـىل به 
القائد الشهيد وأهلته لقيادة هذا املرشوع 

القرآني العظيم؟ 
الُت الشـهيد القائد السـيد حسني  مؤهِّ
بدرالديـن الحوثي -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- 
نسـتطيُع  القرآنـي  باملـرشوع  للقيـام 

إيراَدها فيما ييل:
أولها أن اللَه هو الذي يصطفي ويؤهل 
وقـد تحـدث عن هـذا املوضوع الشـهيُد 
القائـُد -ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه- يف دروٍس 
كثرية ومنها (الـدرس الثامن والعرشون 
مـن دروس رمضـان) سـورة األعـراف، 
َحيُث قال -ِرْضـَواُن اللـِه َعَليِْه-: «يفهُم 
اإلنسـاُن أن املسـألة فعـالً أن اللـه هـو 
الـذي اصطفى للنـاس دينـه، وهو الذي 
يصطفـي للنـاس مـن يحملـون دينـه، 
من يهـدون بدينه عباده، ليسـت قضية 
تأهيلية عىل اإلطالق، فموىس الحظ مثالً 
كيـف كان موقفـه هنـا، موقـف يراعي 
واقعهـم، وعـارف لهـم مع أنهـا قضية 
ا، مؤملـة وكبرية  عنـده تعترب مؤملـة ِجـدٍّ
ومزعجـة، لكن يمسـك نفسـه، ويعرف 
أنهم فعالً ما يزال فيهم آثار ما كان هناك 
يف مـرص، والرتكيبـة االجتماعيـة هناك، 
وبيئـة الرشك والطغيـان هناك يف مرص، 

 .« يخاطبهم بمنطق لنيِّ
أليسـت هـذه تعتـرب نفسـيًة عاليـة؟ 
يعنـي اللـُه خلَقه لهـذه املهمـة، مهمة 
ا، ال يسـتطيع أي إنسـان أن  كبـرية ِجـدٍّ
يرتقي بنفسـه إىل مسـتواها، لو ُربي يف 
أي مكان ال يستطيع أن يقوم بهذا الدور 
الهام فينقذ بني إرسائيل، ثم يتعامل مع 
هذا الشـعب املسـكني، املظلوم، املقهور، 
ويتعامـل معه طـول حياتـه إىل أن مات 
عىل أرقى تعامل، ال يستطيع أحد إال الله. 
كما أنك تجد نفس الهدى ال يسـتطيع 
أحـد أن يقدمه عـىل هذا النحـو إال الله، 
كذلـك مـن يقدمونـه لعبـاده يجـب أن 
يكونوا فقط ممـن يصطفيهم الله، هو 
قـال يف القرآن الكريـم: {اللَّـُه يَْصَطِفي 
ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُسالً َوِمَن النَّاِس)، إنه هو 
الذي يصطفي من داخل املالئكة إليصال 
دينه، ويصطفي من داخل البرش رسـالً 
إليصـال دينـه، ثـم يذكر بعد مـا ينتهي 
الرسـل، وبعـد مـا تنتهـي النبـوات أنه 

يصطفي ورثة لدينه. 
ثانياً: مـن املؤهالت التـي منحها الله 
للشـهيد القائـد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليِْه- 
والتي تحدث عنها السيد القائد عبد امللك 
بدرالدين الحوثـي -حفظه الله- ونقلها 

بإيجاز:
«عندما نتأمل يف معالم هذه الشخصية 
الفذَّة والعظيمة، نـرى فيه بحٍق عظمة 
القرآن الكريم، وأثر القرآن الكريم، وألنه 
قرين القرآن، وعاش مع القرآن الكريم، 
ومن خالل القرآن الكريم، قيَّم هذا الواقع 
بكله، ونظر إليه النظرة القرآنية، وقيَّمه 

التقييم القرآني». 
عميقـاً  إدراكاً  للواقـع  إدراكـه  كان 
وقوياً، فهو اسـتوعب هذا الواقع، ونظر 
إليـه بـروح املسـئولية، كان فعالً عميق 
النظرة، يراقـب الواقع، يرصـد األحداث 

واملتغريات. 
شهيُدنا املقدَُّس حكمت قراءتُه للواقع 
أخالَقـه، وإيَمـانَه، وإنسـانيتَه، ووعيَه، 
شـعوره العايل باملسئولية، أمله الكبري يف 
الله، وثقته بالله، وتوكله عىل الله، يجمع 
ذلـك كلـه قرآنيتـه، بارتباِطـه بالقـرآن 
القرآنيـة،  للمفاهيـم  ووعيـه  الكريـم، 
بنظرته القرآنية للواقع، فقد كان موقفه 

متميـزاً ومسـئوالً بالدرجـة األوىل تحىل 
بالصفـاِت والِقيَـِم القرآنيـة وكان ُقرآناً 

ناطقاً. 
هـذا الرجل العظيـم كان رحيماً بأمته 
وبشـعبه، يتألـم ويعانـي لـكل ألـٍم أَو 
معانـاة، عندمـا يشـاهد الظلـم، عندما 
عزيـزاً،  كان  ـــة،  األُمَّ معانـاة  يشـاهد 
وكما قال اللـه -سـبحانه وتعاىل-»َوِللَِّه 
بإيَمـانه  َوِلْلُمْؤِمِنـنَي»،  َوِلَرُسـولِِه  اْلِعزَُّة 
املتكامـل كان عزيزاً وأبياً، ال يقبل بالذل، 
وال يقبـل بالهـوان، وال يقبـل بالقهر، ال 
يستسيغ الظلم أبداً، وال يستسيُغ الَهواَن 
أبداً، عزيزاً يشـُعُر بالعـزة ملَء جوانحه، 
وتدفُعـه حالـُة العـزة للموقـف العزيز، 

والكالم العزيز. 
كان مـن عبـاد الله املحسـنني، ونهج 
نهج أنبيـاء الله واقتدى بهم باإلحسـان 
إىل النـاس، فكان شـخصاً ذاب يف خدمة 
ا ذاتـه، وواقعه  النـاس، وتجـاوز نهائيّـٍ
الشـخيص، ليعيـش بـكل فكـره، بـكل 

توّجـهه، بكل اهتمامه لله ويف الناس. 
كان بَحقٍّ َرُجالً اسـتثنائيٍّا، وكان لديه 
مـن النظرة العميقـة والتقييـم الدقيق، 
ــة، ومشـكالت  والتشـخيص لواقع األُمَّ
ـة من هذا الواقع،  ـــة، واملخرج لألُمَّ األُمَّ
ما ليس ملموسـاً لدى اآلخرين أبداً، حالة 
يف مسـتوى العـرص ويف  متميـزة فعـالً 

مستوى التحديات. 
ــة قـرأه وتأمله  بالنسـبة لواقـع األُمَّ
وأدركـه بموضوعيـٍة تامـة، بعيـًدا عن 
ُكــّل املؤثـرات األُخـرى، متجـاوزاً لهـا 
كلها، متجاوزاً للقيـود «القيود املذهبية، 
القيـود الطائفيـة، القيـود السياسـية، 
القيود الجغرافية»، ُكــّل القيود األُخرى 
التي أثََّرت وَقزَّمت نظرة اآلخرين وإدراك 
اآلخريـن وقـراءة اآلخرين للواقـع، كان 

متحّرراً من تلك القيود بكلها. 

المساحاُر البصاشغ لةاطسئ خظساء شائج بّطاح شغ تعار خاص لختغفئ «المسغرة»:

ــئ تةاوز  صراءة الحعغث الصائث وتأططه وإدراضه لعاصع اُفطَّ
ُضـضَّ الصغعد املثعئغئ والطائفغئ والسغاجغئ 

  الحعغُث الصائُث ضان 
طظ سئاد اهللا المتسظغظ 
وظعُةه ظعُب أظئغاء اهللا 
واصاثى بعط باإلتسان 
إلى الظاس شضان حثخًا 

ذاب شغ خثطئ الظاس 
وتةاوز ظعائغًّا ذاَته 
وواصَسه الحثخغ

  الصدغئ لغسئ تأعغًق 
سطى اإلذقق بض عع اهللا 
غخطفغ وغآعض اإلظسان 

فغئ طعمئ خطصه ِطظ 
أجِطعا
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- برأيكم ما الذي دفع السـلطة لشن تلك 
الحرب الظاملة عىل الشهيد القائد ورفاقه 

يف الحرب األوىل؟
من الدوافع أن السلطَة الظاملَة تتقرَُّب 
إىل أمريـكا وإرسائيـل بمحاربِة املرشوِع 
القرآني، وكذلك أن تلك السـلطَة تماِرُس 
الظلـَم والطغياَن وقمـَع الحريات وتريُد 
اسـتعباَد النـاس والتضليـل، وكانت من 
ضمـن التحالف الذي تقوده أمريكا تحت 
عنوان ما يسـمى «بمكافحـة اإلرهاب» 
والتي تحـدث عنها «بـوش» بأنها حرٌب 
صليبية، والشـهيُد القائُد -ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليْـِه- عمـل بالدرجـة األوىل إىل دعـوِة 
ــة إىل القرآن الكريم، وكان يستغِرُب  األُمَّ
ــة للعودِة إىل  ملـاذا ليس هناك دعوٌة لألُمَّ
القرآن؟ أَوال يمكـُن أن يكون هناك َحـلٌّ 
يف القـرآن؟ وقـّدم الرؤيـَة املتكاملَة من 
خالِل القرآِن الكريِم يف املعالم األََساسـية 
لهـذه الرؤيـة، َعِمـَد أوالً إىل تعزيز الثقة 
بالله -سـبحانَه وتعاىل- وبحكم تقييمه 
ـــة كان يـرى هنـاك أزمـة  لواقـع األُمَّ
ــة، عندما  ثقة بالله تعيشـها هـذه األُمَّ
يقـرأ يف القرآن الكريم أن الله -سـبحانه 
ـــة إن  وتعـاىل- قـدَّم وعـوداً لهـذه األُمَّ
هي سـارت يف االتّجاه الصحيح، االتّجاه 
القائم عىل العدل، عـىل الحق، عىل الخري 
ــة،  يف إطار املسـئولية الكربى لهذه األُمَّ
أن ينرصهـا اللـه، أن يعينها عندما تقف 
يف وجه الظلـم، يف وجه الطغيان، يف وجه 
اإلجرام، وتتحمل مسـئوليتها التاريخية 
الكربى إلقامة العدل، أن الله سينرصها، 
وا  وعدها وعداً مؤّكـداً بالنرص: {إِْن تَنُْرصُ
ْت أَْقَداَمُكْم}[محمد:  ُكْم َويُثَبـِّ اللَّـَه يَنُْرصْ

من اآلية ٧]. 
ويمكن القوُل إن السـلطَة ال تمتلُك أيَة 
رشعية يف مواجهة املرشوع القرآني، وقد 
وضح ذلك السـيد القائـد -يحفظه الله- 
بشـكل واسـع ننقل من كالمـه يحفظه 

الله ما ييل:
يف هـذه الذكـرى عدالة القضيـة التي 
تَحّرك فيها ومن أجلها هذا الرجل العظيم 
الذي حاولوا أن يقضوا عليه، ويقضوا عىل 
مرشوعه بكل وسـيلٍة ممكنة، وتَحّركوا 

ضده عسكريٍّا، وإعالمياً، وفكرياً. 
وبـكل الوسـائل واإلْمَكانـات، ما الذي 
عمل؟ وما الذي أراد؟ وما الذي فعل؟ لقد 
تَحّرك يف قضيٍة عادلٍة سـليمٍة صحيحة، 
ــة، التي هي  هو تَحّرك ليسـتنهض األُمَّ
أمته، هو فرٌد منها، يشـعر باملسـؤولية 
تجاههـا، هو مـن واقعه كرجٍل مسـلٍم 
عظيٍم مستنري بالقرآن، مهتٍد بكتاب الله، 
كرجـٍل مؤمن يحمل الشـعور اإليَمـاني، 
ــِة  يستشعر املسؤولية الدينية تجاَه األُمَّ
ــة  ــة اإلسـالم أُمَّ تُـه، أُمَّ التـي هـي أُمَّ
ــة مقهورة  مسـتهَدفة مـن أعدائها، أُمَّ
مظلومة مضطهدة، تَُواَجه من أعدائها يف 
ُكـّل يشء، يستهدفها أعداؤها استهدافاً 
شامالً، بدءاً من دينها، وانتهاء بدنياها. 

 
- مـاذا عـن اإلرهاصـات التـي سـبقت 
الحرَب األوىل التي شنتها السلطُة الظاملة 

عىل منطقة مران عام ٢٠٠٤م؟
أوالً: االعتقـاالُت ملـن يـرّددون شـعاَر 
الحريـة املتمثـل يف (اللـُه أكـرب- املـوُت 
ألمريـكا- املـوُت إلرسائيـل- اللعنُة عىل 

اليهود- النرص لإلسالم). 
ثانياً: مصاَدرُة املالزم يف نقاط التفتيش، 
وإغـالُق املكتبـات التـي تُطبَـُع املـالزم، 
فصـُل الطـالب الذين يـرّددون الشـعار، 
فصـل املوظفني، ممارسـة الضغوط عىل 
الشـخصيات والعلمـاء إلصـدار فتـاوى 
وبيانات ضد الشهيد القائد-ِرْضـَواُن اللِه 
َعَليِْه- وكذلك سحب األسلحة من األسواق 
يف محافظـة صعـدة، وزيـارات السـفري 
الشـعارات  ومسـح  لصعـدة  األمريكـي 
وأخـريًا رشاء الـوالءات وتحريك املنافقني 
واملرجفـني، وتوزيـع أسـلحة للمشـايخ 
والقبائل التـي تعادي املـرشوع القرآني، 
ورسـائل التهديد والوعيد للشـهيد القائد 

-ِرْضـَواُن اللِه َعَليِْه-. 
 

- َمــا ِهي اإلْمَكانيـاُت التي كانت تتوفُر 
مع الشـهيد القائد وأتباعـه من املؤمنني 
األوائـل سـواًء يف الجانب العسـكري أَو 

املادي خالل الحرب األوىل؟
نكتفـي يف هـذا الجانب بمـا ذكره 
السيُد القائُد -يحفُظه الله- يف كلمته 
بمناسبة ذكرى الشـهيد القائد للعام 
اَم  ١٤٣٥هـ، َحيُث قال: نسـتذكُر أَيـَّ
الحـرب األوىل، الـكل ممـن تَحّركـوا 
آنذاك يف مقارعـة الطغيان ومواجهة 
البغي والعدوان، تَحّركوا باإلْمَكانيات 
املتواضعة، النسـاء ُكنَّ يَبعنَّ ذََهبَُهنَّ 
من الِحْلية التي يمتلْكنَها، كان البعض 
يتَحّرك من ممتلكاته املتواضعة، حتى 
يتوفـر املمكـن واملتيرس من األشـياء 
ا، مما يلزم  ا ِجــدٍّ ا جدٍّ املحـدودة ِجـدٍّ
ومما يُحتَاُج إليـه يف مواجه العدوان، 
فالشـهداء عندما تَحّركوا، تَحّركوا يف 
تلـك الفرتة وفيما بعدهـا يف مواجهة 
ُكــّل جوالت العـدوان، التـي تكّررت 
بكل رشاسـة، بكل طغيان، بكل بغي، 
بكل إجـرام، كانـوا يتَحّركون وليس 
هنـاك يف الواقع، وال هنـاك يف طبيعة 
الظـروف التـي يتَحّركـون فيهـا أي 

مجاٍل ألطماع.

 
- َمــا ِهـي أهـم املواقـف التـي ظلت 
محفـورة يف ذاكرتكم خالل هذه الحرب 

الظاملة؟
نذُكُر كيف كان الوضُع ما قبل الحرب 
العسـكرية  الحمـالت  ووصلـت  األوىل، 
عرشات اآلالف مـن الجنود، بكل اآلليات 
العسـكرية، وهبَّ الناس، هذا ذهب من 
مزرعته، وهـذا تَحّرك من منزله، واآلخر 
تَحـّرك من مدرسـته، ذاك كان مدرسـاً 
يُدرِّس، اآلخر كان عاملاً يُعلِّم، اآلخر كان 
يف متجـره أَو بقالتـه، اآلخـر كان عامالً 
يشـتغل هنـا أَو هنـاك وهكـذا، عدوان 
ــة ال تعيش أي وضع عسـكري  عـىل أُمَّ
جاهـز ملواجهة عـدوان بذلك املسـتوى، 
فكان أُولئك يراهنون عىل أن هؤالء الذين 
يعيشون يف مثل هذه الوضعية معروفون 
بأنه ال إْمَكانية لديهم، ال قدرات عسكرية 
ُل عليه لديهم.  لديهم، ال عتاَد حربي يَُعوَّ

نحن نعرف، أنا شـخصيٍّا أعرُف الكثريَ 
ممـن تَحّركـوا وواجهـوا العـدوان، لـم 
يكونوا يمتلكون أية خربة قتالية نهائيٍّا، 
لـم تكن هنـاك اسـتعداداٌت مسـبقة، ال 
عـىل مسـتوى تدريب، وال عىل مسـتوى 
الحصـول عـىل أسـلحة معينـة مفيـدة 
ُمحتَاٌج إليها ملواجهة الدروع، أَو ملواجهة 
بعـض اآلليـات العسـكرية واإلْمَكانيات 
العسكرية، التي تُستخدم لرضب الناس، 
ولكن كان هناك عامٌل آخر عامل قوٍة ُمهمٌّ 
هو القيم، هؤالء وإن كانوا مستضَعفني 
وإن كانت إْمَكانياتُهم متواضعًة، وكانت 
يف بدايـة الحـال يف بداية األمـر، أعداُدهم 
القـوَة  يحِملـون  كانـوا  لكنهـم  قليلـة، 
املعنويـَة ويف مقدمتهـا العـزة، فمهمـا 
كانـت الوضعية، مهما كانـت الظروف، 
مهمـا قّلـت اإلْمَكانيـات، ُكــّل هـذا ال 
يمكُن أن يكوَن سـبباً يف إخضاِع إنسـاٍن 
مؤمـٍن، يحِمُل قيمـاً يف مقدمتهـا العزة 
واإلباء، كان إباؤهم وكانت عزتُهم وكان 
إيَمـانُهم تأبى لهـم ويأبى لهم أن يكوَن 
حجُم العدوان وإْمَكانيات البغاة املعتدين 
سـبباً ألن يخضعـوا، أن يستسـلموا، أن 
يعجزوا، أال يصمدوا وال يثبتوا، بالعكس، 
الكل صمـد والكل ثبـت، وكان هذا فعالً 
مسـاهماً إىل َحـــّد ما عـىل التقليل من 

كلفة الخسائر وكلفة التضحية. 
 - كيف كان تأثريُ استشهاد الشهيد القائد 
عون أن  -سـالُم الله عليـه- وهل كنتـم تتوقَّ
يسـتمرَّ املرشوُع القرآني ويصَل إىل ما وصل 

إليه اليوم؟
يقوُل الشـهيُد القائُد -ِرْضــَواُن اللِه 
نفسـه،  إىل  ينُظـُر  ال  املؤِمـُن  َعَليْـِه-: 
النـرص الشـخيص، املقصد الشـخيص، 
ة، ِخطته املعينة، موقفه  قضيته الَخاصَّ
الخاص.. املسـريُة هي املسريُة الطويلة، 
العمـُل عىل إعالء كلمة الله، النرص لدين 
الله، يف هذه املـرة أَو يف املرة الثانية أَو يف 
املرة الثالثـة، إن لم يكن عـىل يديك أنت 
فقد يكون عىل يـد آخرين ممن هيأتهم 
أنـت، وهكـذا.. حتى تنتـرص، وال بد أن 

يتحّقق النرص. 
وأنـت منتـِرصٌ أَيْـضـاً عندما تسـُقُط 
شهيداً يف سبيل الله، أنت منتِرصٌ أَيْـضاً، 
أنـت عملت مـا عليـك أن تعمَلـه فبذلت 
نفَسـك وماَلـك يف سـبيل الله، فـأَْن يرى 
بعَضهـم  املؤمنـون  يـرى  أَو  املسـلمون 
رصعى يف مياديـن الجهاد، كما حصل يف 
يـوم أُُحد، ألم يتألم رسـوُل الله (صلوات 
اللـه عليه وعىل آلـه) عندمـا رأى حمزَة 
رصيعـاً؟ وُرصع كثـريٌ مـن املجاهدين، 
ولكن هل توقف بعدهـا؟ لم يتوقف أبدأً، 
وإن كانت تلك خسارة أن يفقَد أشخاصاً 
مهّمني كحمزَة لكنه نٌرص للمسرية، نٌرص 
لحركـة الرسـالة بكلها.. وال بـد يف هذه 
املسرية أن يسُقَط شهداُء، وإن كانوا عىل 
أرفـِع مسـتوى، مثل هذا النـوع كحمزة 

سيد الشهداء. 

حوار

َم     الحعغُث الصائُث صثَّ
الرؤغَئ الماضاططَئ شغ 

المساِلط اَفَجاجغئ لعثه 
الرؤغئ طظ خقل الصرآن 

الضرغط

  الحعغُث الصائُث 
سمض بالثرجئ افولى 

ــئ إلى  سطى دسعة اُفطَّ
الصرآن الضرغط طساشربًا 

وطاسائًق لماذا لغج 
عظاك دسعة لُفطَّـئ 
لطسعدة إلى الصرآن؟
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خثام تسغظ سمغر

يحتفـل اليمنيـون يف الثالث مـن مارس مـن ُكـّل عام 
باليَوم الوطني للبن، تلك املناسـبة التـي كلما قربت يزداد 
حمـاس اليمنيني وهمتهـم إىل العودة إىل املـايض التليد يف 

زراعة البن. 
البُـن لليمنيني ليس ُمَجـّرد مرشوٍب فقط بل يعترب أحَد 
طقوسـهم االجتماعيـة، ناهيك عـن كونه إرثـاً حضارياً 

وتاريخياً عريقاً ارتبط فيه املايض مع الحارض. 
ومـن املعـروف أن البُـن اليمنـي يمتـاُز بمـذاق ممتاز 
َوبجـودة عالية اكسـبته شـهرة منذ القدم وتفـرد عاملي، 
لتظهـر لنـا قـدم حضـارة اإلنسـان اليمنـي الضاربة يف 

التاريـخ، َحيُث يعترب القرنيان الثامن عرش والتاسـع عرش 
امليالدي هما عرصا االزدهار واالنتشار للبن اليمن زراعة وإنتاجاً لرتتفع 
حينهـا حجم صـادرات اليمن من البن، وكانت اليمـن قديماً تصدر البن 

إىل بقيـة بلدان العالم عرب ميناء املخاء عىل سـاحل البحر األحمر ليعرف 
حينها باسـم موكا كايف نسـبة إىل ميناء املخاء والذي ما زال هذا االسـم 

يرّدد حتى اآلن شاهداً عىل الجودة العالية للبن اليمني. 
لألسـف الشـديد َويف أواخر القرن املايض بـدأت عملية 
زراعة البن يف اليمن تقل بشـكل كبري ليرتاجع معها إنتاج 
اليمـن من البن وبشـكل ملفـت يعود ذلك بشـكل رئييس 
ملنافسـة زراعة شـجرة القـات لهـا ناهيك عـن اإلهمال 
املتعمـد من قبل الحكومات املتعاقبة للزراعة بشـكل عام 

وزراعة البن بوجه خاص. 
ومـع إدراك قيـادة القطـاع الزراعي ممثلـة يف اللجنة 
الزراعية والسـمكية العليـا ووزارة الزراعـة ألهميّة البن 
التاريخيـة واالقتصادية؛ ِمن أجِل ذلـك بدأ حراك وعمل ال 
يسـتهان به نحو زيـادة زراعة البن مـع تقديم املتاح من 
الخدمات ملنتجي البن مع تلك الخطوات واسـتمرارها سـيزرع األمل لنا 
كيمنيـني بشـكل عام ومنتجـي البن بوجه خـاص أنه باإلْمـَكان إحياء 

التاريخ الذي كان يتمتع به البن اليمني. 

حعغُث الصرآن 
وَصرغُظه وخطعرُة 

الافرغط
 

أتمث الماعضض

العالم  ُكتـاب  أقالم 
تصـف  أن  تعجـز 
القائـد  الشـهيد 
-رْضـَواُن اللِه َعَليْـِه- 
وإن اجتمعـت، وذلـك 
إيَمـانـه  لعظيـم 
وتضحيتـه  وتَحّركـه 
وعطائـه،  وبذلـه 
وعظيم شأِنه عند الله 
وعنـد املؤمنني، ولكن 
سـأرسد لكـم بعـض مـن تَحّركاته، مـع االعتذار 
ملقامـه العظيم كوني عاجز عـن أن أوتيه حقه يف 

مقالة واحدة. 
تَحـّرك الشـهيد القائد السـيد حسـني بدرالدين 
الحوثي -رْضَواُن اللِه َعَليْـِه- من واقع استشعاره 
ــة  م واقع األُمَّ باملسـؤولية أمام الله، وبعد أن قيـَّ
اإلسـالمية التي تعيش حالة الذلة واملسكنة أعظم 

من تلك التي رضبها الله عىل بني إرسائيل. 
أكتشـف الشـهيد القائد -رْضَواُن اللـِه َعَليْـِه- 
ــة اإلسـالمية وَمـا هو  أيـن يَكُمـن الَخلـل يف األُمَّ
الذي سـبب لها هذا الـذل والهوان حتـى أصبحت 
تحت أقـدام اليهود، وكان األوىل لهـا أن تكون هي 
املهيمنـة عىل العالـم وأن تجوب سـفنها الحربية 
سواحل أُوُروبا وأمريكا؛ ألَنَّ األرض لله يُوِرثُها َمن 
يشـاُء من عباده، اكتشف -رْضَواُن اللِه َعَليْـِه- أن 
ــة اإلسالمية هو ابتعادها عن القرآن  الخلل يف األُمَّ
الكريم وعن التَحـّرك بحركته، وابتعادها عن عرتة 
النبـي -صىل الله عليه وآله وسـلم- فسـكتت عن 
الباطـل وهي تـراُه ينترش ويسـود، َووالت الكفار 
واليهـود؛ ألَنَّ مشـايخها لـم يكتفوا بالقـرآن، بل 
لهثوا وراء ُكتب علم الكالم وأصول الفقه، فانحرف 
عقلهـم وتفكريهـم، ونقلـوا انحرافهـم للمتلقني 
منهم، وتوسـعت دائرة االنحـراف والتحريف حتى 

ــة كلها.  طال األُمَّ
انطلق -رْضَواُن اللـِه َعَليْـِه- باملرشوع القرآني 
يدعـو إىل الله عىل بصـرية وعلم وحكمـة مخلصاً 
لـه، مبتغياً ملرضاتـه، ُملتمسـاً لهموم املسـلمني 
الدينـي  واقعهـم  إلصـالح  سـاعياً  ومعاناتهـم، 
والدنيوي، واقفاً بكل ثقة بالله يف وجه أئمة الكفر 
أمريكا وإرسائيل، بأبسط اإلْمَكانات، ُدون أي دعٍم 
خارجي، فما كان من النظام العفايش البائد وحزب 
اإلصالح بقيادة عيل محسـن األحمر إال الوقوف يف 
وجه املسـرية القرآنية ومحاربتها حتى يومنا هذا، 
وهذا يعكـس حالة الكفر الـذي يف داخلهم، وأنهم 
ليسـوا إال أدوات يف يد اللوبـي الصهيوني اليهودي، 
وشنوا عليه حرباً رضوساً ظاملة ال ليشٍء سوى أنه 

قال ربي الله ثم استقام عىل ُهداه. 
الحوثـي  بدرالديـن  حسـني  السـيد  استشـهد 
-رْضَواُن اللِه َعَليْـِه- ولم يستشهد مرشوعه الذي 
أسسه، وهو مرشوع املسرية القرآنية، ومن أعظم 
ـــة أن تخرس ُعظماءهـا، ومع َلوِمنا  نكبـات األُمَّ
ـــة يجب أن نلوَم  أليِّ مجتمـع فّرط بعظماء األُمَّ
أنفسـنا أوالً؛ ألَنَّنا نعيُش نفسيَة ذلك املجتمع الذي 
فّرط ونحن نرى ونسمع َعَلَم الهدى السيد عبدامللك 
بدرالدين الحوثي -حفظه اللـه- قائماً بيننا يُلقي 
علينـا املحـارضاِت والتوجيهـاِت ثم ال نسـتجيُب 
وننطلـُق يف حياتنـا كأن لم نسـمعها كأن يف آذاننا 
وقـراً، فحسـبُنا جهنم إن اسـتمر حالنـا عىل هذا 
الحال، وسـوف تكون عقوبتنا من الله أسـوأ ممن 
سـبقونا يف الدنيا قبل اآلخرة، وسـوف نُرضب من 

ِقبل أعدائنا ومن ِقبل الله. 

طسضظاُت طةطج افطظطسضظاُت طةطج افطظ

الاربغُئ والاسطغُط طظ طظزعر المحروع الصرآظغ الاربغُئ والاسطغُط طظ طظزعر المحروع الصرآظغ 

أطض المطعر
 

قرار مجلس األمن األخـري كان ضد اليمن 
كالعـادة وبالرغم مـن التطـورات الخطرية 
التي حدثت بني روسـيا وأوكرانيا إال أن ملف 
اليمن كان عىل قائمة ملفات مجلس األمن. 

ُكــّل ما يحدث يؤّكـد أن اليمن وما يجري 
يف اليمـن يقلـق مجلس األمـن ودول االتّحاد 
األُوُروبـي واألمم املتحدة أكثر من قيام حرب 

عاملية ثالثة يف املنطقة. 
فما يجري يف اليمن كما يقرأونه هم وليس 
ا  كما نـراه ويراه العالم بـأرسه مختلف ِجـدٍّ

عما يرصحون به يف تقاريرهم وقراراتهم 
فهم يـرون الوضع يف اليمن بأنـه تزايٌُد يف 
الصمود والثبات وتناٍم يف القدرات العسكرية 
والتوعويـة واسـتمرار يف املواجهـة والـردع 
لهم ولكل مشـاريعهم ومخّططاتهم ورضب 

املتحـدة  فالواليـات  املنطقـة،  يف  ألدواتهـم 
األمريكيـة ترى إىل ما بعد هذا الصمود وهذه 
املواجهـة وتعرف جيًِّدا مـاذا يعني أن يكون 
اليمـن الذي يشـكل أهميّة كبـرية يف موقعه 
وثرواته وخطـورة بالغة يف ما أصبح يمتلكه 
مـن قـوة فكرية وعسـكرية، مهمـا حاولوا 
إظهار الجانب اإلنسـاني لتدخالتهم لتزييف 

الحقائق. 
لذلـك كان قـرار منـع بيـع األسـلحة ملن 
أسـماهم مجلس األمن بالحوثيني هو أقىص 
مـا لديهم يف محاولة منهم لتهدئة أدواتهم يف 
املنطقة بهذا القـرار والتي أصبحت تتعرض 
لهجمات صاروخية يمنية يف عمقها بشـكل 

ُمستمّر. 
وبالرغـم مـن أن هذا القرار لـن يؤثر عىل 
قوة الردع االسـرتاتيجية اليمنية بأي شـكل 
ات  مـن األشـكال؛ كـون األسـلحة واملسـريَّ
والصواريـخ التـي يواجـه بهـا اليمـن دول 

تحالـف العـدوان ال تسـتقدم مـن أيـة دول 
خارجيـة، فهي إمـا غنائـُم يغتنمها الجيش 
اليمنـي بكميـات كبرية بعـد فـرار مرتِزقة 
وجيـوش السـعوديّة واإلمـارات أَو تصنيـع 
حربي خالـص يمني، بمعنـى أن هذا القرار 
َمــا هـو إال لـذر الرمـاد يف عيـون بقرتهم 

الحلوب كي ال يقل إدرارها للحليب. 
حكومـة  اليمـن  أن  ًدا  جيـِّ يعلمـون  هـم 
وجيشـاً وشـعباً ال يمكن أن يهـزه مثل هذه 
القـرارات، فمـن ثبـت وواجه وردع لسـبعة 
أعوام عدوانهم الكوني ال يمكن أن يرتاجع أَو 

ينكرس بأي شكل من األشكال. 
فليسـتمروا يف القلق من اليمن وليستمروا 
يف إصدار القرارات ونحن سـنواصل طريقنا 
حتى نحّقـق النرص والتحـّرر املطلق من أية 
سـيطرة أَو ارتهان لدول االستكبار وأدواتها 

يف العالم. 

طتمث غتغى شطغرة 

حـرص املـرشوع القرآنـي الـذي أرىس معامله الشـهيد 

القائد السيد حسني بدرالدين الحوثي -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-، 

عىل االهتمام بالعلم والتعليم، َحيُث أّكـد شـهيد القرآن يف 

العديـد من املالزم عـىل رضورة مواكبة العالم فيما يخص 

ة  التطـور العلمـي والتكنولوجي، وبمـا يجب علينـا كأمَّ

عربية وإسـالمية أن تكون متعلمه ومثقفة ومصنعة وأن 

ال نضع ثقتنا َكثرياً بالغرب. 

وخالل السنوات املاضية جعلت املسرية القرآنية ومعها 

حكومـة اإلنقاذ الوطنـي ممثلة بوزارة الرتبيـة والتعليم، 

تطويـر التعليم واملناهج الدراسـية نصـب أعينها، بعد أن 

كانـت دول االسـتكبار العاملي أمريـكا وإرسائيل وأدوتهـم من األعراب 

الخليجيني هم من يحّددون تلك املناهج لطالب الدول العربية ويرشفون 

عىل طباعتها بتواطؤ مبارش من األنظمة البائدة السـابقة، ومنها اليمن 

التي كان السـفريان األمريكي والسعودّي هما الحاكمني الفعليني داخل 

العاصمة صنعاء، وبالتايل َفـإنَّنا نشهد اليوم نقله نوعية يف قطاع العليم 

بعد أن تحّررت الكتب الدراسـية مـن التبعية والوصاية؛ باعتبَار العملية 

التعليميـة جبهـة متكاملة يف مواجهة العدوان ال تقل شـأناً عن الجبهة 

العسكرية. 

وتدرك املسـرية القرآنية وكل أبناء اليمن اليوم أن الرتبية والتعليم هي 

املحرك األََسـايس لبناء العقول ورقي املجتمعات واألفراد وتطور البلدان، 

ونقل الثقافة من جيل إىل آخر، بعد أن كان النظام السابق يتعمد تجهيل 

الشعب؛ بَهدِف ضمان بقائه يف الحكم، َحيُث تقوم العملية التعليمية عىل 

تربية الضمري والوجدان، وتنمية اإلحساس، وتهذيب الشعور اإليَمـاني، 

وتحسني السلوك واألخالق. 

كما أن العالقة بني الرتبية والتعليم شـاملة وتكاملية ال 

يمكن الفصـل بينهما فاملحور األََسـايس الذي تقوم عليه 

هو اإلنسـان، وذلك من خالل تفاعله مع مجتمعه وأمته، 

فـإذا تـم إهماله َفــإنَّ النتيجة فسـاد املجتمـع بأكمله، 

فالتقدم والرقـي ال يتحّققان باملال وال بالسياسـة وإنما 

بإعداد جيل مثقف، وواٍع قرآنياً وإيَمـانياً وقادٍر عىل فهم 

املؤامـرات واألخطـار التي تحـاك ضده وضد بلـده وأبناء 

جلدتـه، بعـد أن باتت اليـوم الحروب قائمة عـىل العقول 

وأصبح يف إْمَكان أية دولة أن تستهدف أُخرى بضغطة زر. 

دول الغـرب اليوم تتباهى بقوة العلـم لديها وامتالكها 

العلمـاء واملفكرين بعد أن كان املسـلمون يف ُكـّل مشـارق 

األرض ومغاربها هم من يخدمون البرشيَة عرب اخرتاعاتهم وابتكاراتهم 

امُلسـتمّرة إىل اللحظة سـواء يف الطب أَو الرياضيات أَو التاريخ أَو غريها، 

كيـف ال وقد بزع التعليم القرآني والرتبية اإليَمـانية منذ ظهور اإلسـالم 

وقد شـكل الرسـول األعظم مدرسـة عظيمـة تتجىل آياتهـا حتى قيام 

السـاعة؛ ألَنَّ منهجها وكتابها هو القرآن الكريم لقوله تعاىل: (ُهَو الَِّذي 

يِّنَي َرُسوالً ِمنُْهْم يَتْلُو َعَليِْهْم آَيَاِتِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب  بََعَث ِيف اْألُمِّ

َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكانُوا ِمْن َقبُْل َلِفي َضَالٍل ُمِبنٍي) [الجمعة: 2]. 

ولـذا َفـإنَّ املجتمع اإلسـالمي يعترب مـن أرقى املجتمعـات يف مجال 

ـة عن أُخرى  الرتبية والتعليم، وتنمية الفرد، ونهضة الدول، فما يميز أُمَّ

هـو تعليم أفرادها ونـوع الرتبية السـائدة فيها، والتعليـم والرتبية من 

أََساسـيات النهوض يف أي مجتمع، وهي من أبرز األمور املهمة يف الحياة 

اإلنسانية. 
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طحروُع تبئغِئ املسادقت 
وتصغغط العصائع

أحدثهـا  التـي  الصنـِع  الوهميّـة  العارمـة 
ويُحِدثُها أرباُب اإلفساد يف األرض من املضّلني، 
وجّدَد فرَز ِملفات أحداِث الساحة ووضَع ُكـلَّ 
حدٍث، َحيـُث يجب أن يكون، ووضع املعطيات 
والثّوابـت التـي مـن خاللـَه نسـتطيع برهنة 
ـواب من الخطـأ، واملصيب مـن املخطئ،  الصَّ

فأُخرجت معادلـٌة ال تقبل أكثر مـن متغريَين 
معلومني، ورمـى باملجهوِل إىل الـزوال األبدي، 
متغـريان واضحان خّطهمـا واضـٌح ببياٍن ال 
يحتمالن التأرجَح إىل الحياد أَو التّوسط بينهما، 
وهنـا ال مجاَل للظهور إال بالنور أَو الظالم وال 

مجاَل لضبابية الرؤية والتقييم لهما. 
وألّن مرشوَع الشـهيد القائـد كان عىل هذا 
النحو، أصبح مرشوًعا عامليٍّا بعاملية الرسـالة 
اإللهية ومسـرية األنبياء عىل امتدادها، شـهد 

له املفكِّرون والعلماُء والسياسيون والباحثون 
واملراجـُع الذيـن ينظـرون بعـنِي القـرآِن من 
مختلف بلدان العالم أنُه املرشوُع األوُل والفريُد 
مـن نوعـه، الذي أسـهم يف تقديـِم رًؤى ثاقبٍة 
ِد األحداث، وإيجـاد حلوٍل ملا  ومتجـددٍة بتجـدُّ
ــُة يف إطـار مواجهِتها لرصاٍع  تعاني منه األُمَّ
األكـربُ  الشـيطاُن  يقـوُدُه  ٍس  َرشِ حضـاريٍّ 
“أمريـكا” وغّدته الرسطانيـُة “إرسائيل” التي 
ـــة لتقّطعُه، بل  تتوّغُل وتنتُرش يف جسـِد األُمَّ

لتعييَه وتُميتَه. 
ويف مفـرتق الطُّرق املتفّرعة يف حركِة دوران 
العالـم وتغرّي املعاِلم لإلنسـان يف هـذه الحياة، 
تتوّجـه بُوصلُة االهتمـام واالنتماء للمرشوع 
القرآني كسـبيٍل وحيـٍد للنجاِة مـن الضيَاع يف 
متاهـاِت الدنيـا، وللخـروِج إىل مرفئ السـالم 
والسـالمة يف الدنيـا مـن رشور األرشار أئمـة 

الكفر، ويف اآلخرة. 
والعاقبـُة للمتّقيـن. 

ظعُب المسغرة الصرآظغئ وتدتغُئ الحعغث الصائث 
غتغى خالح الَتماطغ

النهـج اإليَمانـي للمسـرية القرآنية وتضحية الشـهيد 
القائـد يف اليمـن أثمـرت العـزة والكرامة وتجـيل اإليَمان 
ة اإليَمانيـة لليمـن وإِحياء الشـهادة يف نفوس  والُهــِويـَّ
شـعب اإليَمـان والحكمـة ممـا أنعـش قلوب أهـل القوة 

والبأس الشديد يف مواجهة طغاة األرض. 
مسـار اإليَمان والجهاد لقائد املسـرية القرآنية الشهيد 
القائد (حسـني بدر الدين الحوثي) -ِرْضــَواُن اللِه َعَليِْه- 

استجابة لله وتنفيذاً ملا أمر به. 
انطلـق مـع الله ويف سـبيله دون تراجـع عن مرشوعة 
القرآنـي ولم ترتسـخ املسـرية القرآنية إال بالـدم الطاهر 

النقي. 
انطلق يف سـبيل الله بمسئولية الواجب الديني واإليَماني 

بالدفـاع املقدس عن الديـن وعن مبادئ وقيم وأخـالق اليمنيني وتنفيذاً 
لتوجيهـات رّب السـموات واألرض بالجهـاد يف سـبيله ملواجهـة أعداء 
اللـه ولقد تحّقق النرص الكثري وتكشـفت حقائق كثـرية كانت غامضة 

ومبهمة عن أبناء اليمن. 
تَحـّرك الشـهيد القائد بنهج املسـرية القرآنية يف زمـن الركود الديني 
والتخـيل عـن الواجـب اإليَمانـي والتقاعس عـن الجهاد والعجـز التام 

ملواجهة أعداء الله. 
تضحية الشـهيد القائد يف سـبيل الله حفاظاً عىل الشعب اليمني من 
العمالة واالنبطاح أمام قوى االسـتكبار أمريكا وإرسائيل فتمّكن الصرب 

والثبات والصمود من فضل الله. 
تَحـّرك مع الله بالنية الصادقة التي تسـبق العمل الصالح يف ميادين 
الجهـاد والذي صدر أعظم مواقف الجهاد اإليَماني والتضحية يف سـبيل 
اللـه وأثبـت بالقول والعمـل يف ميادين القتـال يف زمـن العمالة لحكام 

وملوك العرب. 
الشـهيد القائد الذي صدق القول مع الله ومع اإلنسـان وأثبت واجب 
الجهـاد يف امليدان وإجاد بما لديه مـن علم وبصرية وتنبؤ 

بالرش الغربي والخري والعزة والكرامة والنرص لليمن. 
من أهداف املسـرية القرآنية تصحيح مسار اإليَمان من 
االنحـراف والخروج عن مسـار الدين والتـويل ألعداء الله 
وهذا ما بُِنَي عليه اإلسـالم وما حمله اإلنسـان املسلم من 

قضية ومسئولية أمام الله يف مواجهة أعدائه. 
الشهيد القائد العظيم أثبت مرشوعة القرآني بشجاعة 
املؤمـن الصـادق باإليَمـان وبالفطـرة الربانيـة املتدفقة 
بالقلـب يف قلوب أبناء اليمن أهل القوة والبأس الشـديد يف 
زمن الذل والعمالة للعرب وتحّقق النرص املسـتحيل بقوة 

الله وبأياٍد مؤمنة ومواقف العظماء من أحرار اليمن. 
تَحـّرك الشـهيد القائـد -ِرْضــَواُن اللـِه َعَليْـِه- من منطلـق اإليَمان 
والُهــِويَّة اإليَمانية ليس بمسـاعي الثـورة والثورات التي تكون بتغيري 

األنظمة الديمقراطية. 
املسـرية القرآنيـة لـم تأِت بالسـطِو والبسـط عىل الحكـم وإنما من 

منطلق املرشوع القرآني والهدى الذي جاء به. 
ة مـن الوقوع يف  ــة واليمـن َخاصَّ الشـهيد القائـد حمل قضيـة األُمَّ
مسـتنقع العمالة واالنبطاح السـيايس للغرب من قبل القيادات العميلة 
والبعيـدة عن اللـه التي تؤمن بمتغـريات الغرب أكثر مـن متغريات رب 

السموات واألرض. 
الشـهيد القائد هو أنجح قائد يف تاريـخ اليمن الذي لم يُمت مرشوُعه 
بعد استشـهاده وهـو القائد الصادق الـذي بذل دمه للـه لحماية الدين 
وتحريـر اليمن من الَوصاية الخليجية وعدم التدخالت الخارجية وال زال 

أبناء اليمن يف مواجهة قوى االستكبار العاملي. 

جاّرة العقظغ
ليـس سـهالً الحديـث عـن هامـة إيَمـانية 
ونمـوذج قرآني كشـخص السـيد حسـني بن 
بدرالديـن الحوثي -رْضـَواُن اللـِه َعَليْـِه- فما 
يمنحنـا القـوة عـىل محاولة إعطائـه حقه يف 
التعبـري عنه الـذي ال توفيه سـطور وال تكفيه 
مجلدات، هو العشـق الروحي والتعلق النفيس 
تشـابهت  زمـن  يف  االسـتثنائية  بشـخصيته 
وتوافـق  خنوعـاً  وتوحـدت  غفلـًة،  البرشيـة 
ــة عن مبادئ  صمتهـا إزاء تجذر انحـالل األُمَّ
ُهــِويَّتها وانفصلت عـن دينها مواِكبًة للركب 

الغربي الصهيو أمريكي. 
فهذه األيّام التي هي ذكرى استشهاد حليف 
القرآن وخري خلف ألئمة الهدى السـيد حسـني 
الحوثي، هي ذكرى اسـتلهام واعتبار، يستلهم 
منهـا ُكـّل مهتـٍد املنهجية الدامغـة، والحركة 
القرآنيـة  واملسـرية  امُلسـتمّرة،  اإليَمـانيـة 
النابضـة، ويعترب بها وبكل أحداثها ُكـّل حملة 
الحق، بإيَمـان الشـهيد القائد القوي الذي غرّي 
ُكــّل موازين قـوى عرصه وثباته األُسـطوري 
الـذي صنـع نـرصاً أبديـاً، ويُحتـذى بمواقفه 
الشـّماء الصادقة التي أبانـت معالم مرشوعه 
ــة  األََساسية، كعلم هدى ُمصطفى إلنقاذ األُمَّ
من شـفا حفر التيه والضـالل والكفر، ورجل 
ــة أحوج مـا تكون إىل  مرحلـة عصيبـة، األُمَّ
عقـل فطن نابـغ الفكر والعقيـدة وروح تقية 

مؤمنة عصية عىل الضيم والذل والفساد. 

ما زالت حركة الشـهيد القائد تجسد املعالم 
الرئيسـة التـي تَحـّرك بهـا وأرىس دعائمها يف 
ــة  بنيـان مرشوعـه القرآنـي وربط بهـا األُمَّ

كصمام أمان لها ولعل أبرزها كالتايل:
ـــة وعلمائهـا مع  يف حـني أن تعاطـي األُمَّ
القـرآن الكريـم كان محصـوراً وبأُطر ضيقة، 
وفـق مبـادئ مذهبيـة وقواعد وضعيـة، فقد 
ــة إىل القرآن  عمد الشـهيد القائد إىل دعوة األُمَّ
ومحوريـة نصوصـه القرآنيـة، انطالقـاً مـن 
قاعـدة {عني عىل القرآن وعني عـىل األحداث}؛ 
ليقدم القـرآن ككتـاب هداية يرتبـط بالواقع 

ويواكب ُكـّل األحداث واملتغريات. 
ــة، وأهمه  ألَنَّ الشـهيد القائد حمل هم األُمَّ
سبب واقعها اليسء وتخاذلها عن مسؤوليتها، 
فقد اسـتطاع تشـخيص العلة فيمـا هي عليه 
فـرأى أنهـا تعيـش أزمـة ثقـة باللـه، فـكان 
أهـم معلم ملرشوعه هـو [تعزيز الثقـة بالله] 
متوّجـهـاً بـأوىل خطواتـه لتعزيزهـا التـي ال 
تتحّقـق إال بمعرفـة اللـه سـبحانه وتعاىل من 

خالل القرآن الكريم. 
ــة  حينما الحظ الشـهيد القائد تفـرق األُمَّ
الـذي جعلهـا تعيش واقعـاً ضعيفـاً ومهزوماً 
وصنع تيهاً عـىل ُكـّل املسـتويات، دعا لوحدة 
ــة التي ال تسـتقيم حيـاة البرشية إال بها  األُمَّ
من خـالل االعتصـام بحبـل الله وأخـذ كتابه 

وكامل توجيهاته بقوة والتزام. 
ــة  ألَنَّ الحالـة التـي طغـت يف أوسـاط األُمَّ
هـو [غيـاب الشـعور باملسـؤولية وتحملها]، 
تجىل فيها معالم االرتـداد واالرتماء يف أحضان 

أئمة الكفر، حرص الشـهيد القائـد عىل إحياء 
ــة ويف أوساط  الشعور باملسؤولية يف واقع األُمَّ
ُكـّل مجتمعاتها.  ولغياب الشـعور باملسؤولية 
ــة إىل لقمة سـائغة سـهلة املنال  تحولـت األُمَّ
أمـام أعدائها، تلقت بهـا رضبتني «رضبة من 
الله؛ بَسـبِب تفريطها، واألُخرى من أعدائها»، 
فقـد أيقن أن معول التغيـري ورؤية النجاة هي 
إحياء الروحية الجهادية بمفاهيمها اإليَمـانية 

وثقافتها الواعية. 
يف حـني أن اليهـوَد والنصارى وّظفـوا ُكـلَّ 
طاقاتهـم وإْمَكانياتهم وقواهم السياسـية يف 
ـــة ومحاربتهـا ثقافيٍّا وسياسـيٍّا  نهـش األُمَّ
واقتصاديٍّا شّكل الشهيد القائد منهجية عملية 
ــة ضـد أعدائهـا وتجعلها  تنمـي سـخط األُمَّ
بمسـتوى املواجهـة، تمثـل يف رفـع الشـعار 

ومقاطعة البضائع األمريكية واإلرسائيلية. 
ه يلحظ للجميـع عرب هـذه املعالم أن  َفـإنـَّ
ـة،  عمـل الشـهيد القائـد هو عمـل بنـاء لألُمَّ
واسـتنهاض هممها، واستنقاذها من الباطل، 
وهدايتهـا للنـور والصالح، فلمـس العدّو قبل 
واقعـاً  التنويـري  مرشوعـه  ثمـار  الصديـق 
وحقيقة تُرى، وأهمُّ ثماره معية الله الجبار ثم 
القيادة القرآنية املتجلية يف السـيد القائد، ولوال 
مرشوُعـه الرباني لكنا قد ُطمسـنا وُسـحقنا، 
التـي  القرآنيـة  للمنهجيـة  عودتنـا  َوأَيْـضـاً 
حفظت لنـا ُهــِويَّتنا الدينيـة اليمانية، وكثري 
مـن النتائج الجلية والنعـم العظيمة لجدوائية 
منهجية السـيد حسـني التي لو لم تكن ملا كنا 

ولن نكون. 

الظعُر الثي 
عثاظا 

 

سفاف طتمث
 

ـًة مجاهدة   استطاع الشهيد القائد أن يبنَي أُمَّ
بإيَمانـه الكبـري بقضيتـه، وقد سـاهمت بيئتُه 
العلميـة والدينيـة يف تكويـن شـخصيته الفّذة، 
َحيـُث نبـت يف بيئة ُعلمائية طاهرة نقية، شـّب 
عليهـا وترشب أصولهـا وكان ممـن آتاهم الله 
الحكمة، وميزهم برجاحة العقل، وسداد الرأي، 
وحسن البصرية، وكّل ذلك حوله ألن يكون منارة 
تشـع نوراً وتيضء ُكـّل ما حولهـا، وبحصافته 
وشـجاعته ودقة موازنته لألمور، غرس أفكاره 
ة مثل نبتـة يف أرض قاحلة لكنها رغم ُكـّل  النـريِّ

التضاريس املعاكسة لنموها نمت وأثمرت. 
كانت ُكـّل املقومات املتاحة له هي التي جعلت 
ـة، نعم ميّـزه الله بعقل  منه صوتًا جهـور لألُمَّ
نـرّي تفـرد بصفات جعلـت منه مميـزاً يف فكره 
ويف أُسـلُـوبه ويف طرحـه وجعل اللـه يف طرحه 
القبول، كان سـالم الله عليه ذا معرفة واسـعة 
وذا وجاهة، وذا بيان حسـن، وذا اسـتجابة لدى 

اآلخرين. 
وما جعل مرشوَعه ينمو أنـه مرشوٌع منتَزٌع 
يحاكـي  مـرشوع  الكريـم،  القـرآن  روح  مـن 
الرشيعـة اإلسـالمية واملنطق السـليم، والواقع 
الذي ترتبت عليه التكهنات والتنبؤات التي أشار 

إليها يف الكثري من محارضاته. 
ــة  هذا القائد الهمـام واملفكر الفذ أيقَظ األُمَّ
مـن سـبات عميـق، وتطـرق لقضايـا هامـة 
وحساسـة كان قـد عالهـا الغبـار وطمسـها 
التغريب؛ َكون العرب املسـلمني فّضلـوا التقليد 

األعمى للغرب عىل ُهــِويَّتهم الدينية الهرولة. 
اختلفـت ثورة حسـني العـرص العظيمة عن 
باقـي الثورات َكثـرياً؛ َكونها قامـت ألجل الدين 
ألجـل إحياء مفاهيمـه، ال ألجل سـلطة أَو مال 
أَو أي يشء زائـل، إنما ألجل العقيدة اإلسـالمية 
ومفاهيمها الرصيحـة والواضحة، وحرصاً عىل 
أال تنـال منهـا املخاطـر والعقبات التي يسـعى 
الغرب لصنعها، ولم تكن قضايا الشـهيد القائد 
هامشـية أبداً، بل إنها ملتصقة بالدين واألصالة 

والعروبة. 
كان للثورة الحسـينية أثُرهـا الكبري، والواقُع 
ــة اإلسـالمية  اليوم يرشُح انعكاَسـها عىل األُمَّ
داخل وخارج اليمن َحيُث التحق السـواد األعظم 
بمـرشوع الشـهيد القائد وتغريت عـىل إثر ذلك 

معادالت كبرية قلبت ُكـّل املوازين. 
هـي ثـورة حسـينية كربالئية صنعـت املجد 
لإلسـالم واملسـلمني ومـا زالـت يف طريقهـا إىل 
تحطيم ُكـّل ما يرض اإلسالم واملسلمني، الشهيد 

القائد حٌي يف قلوبنا وثورته ما زالت ُمستمّرة. 

َسَطُط العثى ورجُض المرتطئَسَطُط العثى ورجُض المرتطئ
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املؤمنون ُكّل يشء لديهم مهم، معصية لله سبحانه وتعاىل، مهما كانت بسيطة 
تهمهـم، عمل صالـح فيه رضا الله سـبحانه وتعاىل، مهمـا كان قليال يعتربونه 
مهما، يشء من هداية الله سـبحانه وتعـاىل مهما أعرض عنه الناس ولم يفهموه 

أَْو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما.[اشرتوا بآيات الله ثمناً قليال ص: 5] 

اللـه سـبحانه وتعـاىل, يصف املؤمنـني بأنهـم قوامـون بالقسـط, آمرون 
باملعـروف, ناهـون عن املنكر, منفقون يف سـبيل الله, يوجب عليهـم أن يكونوا 
أنصـاراً لدينه.. هذه صفات املؤمنني التي تؤدي بهم إىل الجنة, إىل دخول الجنة, 
إىل أن يحصلوا عىل رضوان الله سبحانه وتعاىل، ويفوزوا بالجنة، النعيم العظيم 

الدائم.[الشعار سالح وموقف ص: 2]

بالنسـبة للمؤمنني أنه يجب أن يكونوا هم حركيني يف موضوع التوجيه أعني 
ال يرتكون أبداً ألي طرف أن يرتك تأثرياً يف داخل صفهم أبداً سواء إعالم، بطريقة 
وسائل اإلعالم املعروفة أَْو عن طريق أشخاص من الداخل. يكون هناك من لديهم 
إجابـات تبـني قوتهم تبني أنهـم ال يخافون تبني أنهم ثابتـون، ويف نفس الوقت 
تكون بالشـكل الذي تحطم نفسـيات هـؤالء، وتبكيت لهم.[سـورة آل عمران 

الدرس السادس عرش ص: 9] 

طصاطفات ظعراظغئ:طصاطفات ظعراظغئ:

إسراُضك سظ اهللا.. غةسُطك ق ترى أعمغًئ لـ(الصرآن) وق في حغء آخر.. شاجداد رجسًاإسراُضك سظ اهللا.. غةسُطك ق ترى أعمغًئ لـ(الصرآن) وق في حغء آخر.. شاجداد رجسًا

ُم اللِه َعَلـيْـِه- بإخراج هذا  ونصح -َسـالَّ
الكتاب بطريقـة ممتازٍة والقيام بتدريسـه 
لطلبـة العلم وللثقافيـني، والعمل عىل نرشه 
بني أوساط الناس، حيث قال: [وهذا الكتاب 
مناسـب أنـه يصـّور، ويخرج بأحسـن مما 
؛ ألجـل يـدرَُّس يف املراكز،  هـو عليـه، يكـربَّ
وينتـَرش للناس. فهو مناسـٌب جداً نُرشه يف 
الفرتة هذه بالذات. يعنـي الناس اآلن أحوج 
ما يكونون إىل القـرآن، يف الزمن هذا بالذات. 
نحـن بحاجـة إليـه يف املسـاجد, يف املراكز, 

ينترش يف أوساط الناس].
ويف تقريـِر هذا العـدد ويف األعداد القادمة 
بإذن الله سـنتناوُل هذه املحارضات السبع، 
املعروفـة بــ(مديـح القـرآن)، لالسـتفادة 

مـن  فيهـا  ممـا 
ووعي  غزيـر،  علـٍم 
َقـلَّ  وطـرح  كبـري، 
نظـريه.. فجزى الله 
خري  الَقاِئُد  ـِهيُْد  الشَّ
مع  وجعله  الجـزاء، 
والصديّقني  النبيـني 

َهَداء. والشُّ

أطراُض (الصطعب) أطراُض (الصطعب) 
يف الصرآن يف الصرآن 
الضرغط:ــالضرغط:ــ

الشـهيد  ذكـر 
اللِه  -َسـَالُم  القائـد 

َعَليْـِه- يف الدرس الثالث مـن دروس (مديح 
القرآن) أن أمراض القلوب متنوعة: فالنفاق 
مرض، والجبن مرض، واإليمـان بالثقافات 
املغلوطـة والرؤى الخاطئة مرض، واالرتياب 

مرض، وهذه األمراض محلها القلوب.
 واسـتوحى -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- من اآلية: 
ـا الَِّذيـَن آَمنُـوا َفَزاَدتُْهـْم إِيَمانًـا َوُهْم  (َفأَمَّ
ـا الَِّذيـَن ِيف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض  وَن، َوأَمَّ يَْسـتَبِْرشُ
َفَزاَدتُْهـْم ِرْجًسـا إَِىل ِرْجِسـِهْم َوَماتُـوا َوُهْم 

َكاِفُروَن) النقاط اآلتية:ــ

الظصطئ افوىل: ضغفغُئ ضحش طرضى الظصطئ افوىل: ضغفغُئ ضحش طرضى 
الصطعب:ــ الصطعب:ــ 

أكد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- من خالل استقرائه 
لآلية السابقة بأنه من خالل حركة وانطالق 
اإلنسان يف سبيل الله يستطيُع كْشَف مرىض 
القلـوب، ونوعية املـرض، وسـببه، وكيفية 
تفكـري صاحبـه، حيث قـال: [ما يسـتطيع 
واحـد إال إذا يف حركة اإلنسـان يف الحياة مع 
الناس يكتشـف كيف يكون تفكـري املنافق، 
كيف يكون تفكري الجبان، كيف يكون تفكري 
الذي عنـده ثقافة خطأ, كيـف تكون نتيجة 

األشـياء عليهـم, فيمكن واحد مـع الـ.. ألن 
كلمة مـرض تعني هو يف وضع غري طبيعي, 

وضع غري صحي عىل ما بيقولوا].

الظصطئ الباظغئ: بسخ افطبطئ سطى الظصطئ الباظغئ: بسخ افطبطئ سطى 
(طرضى الصطعب):ــ(طرضى الصطعب):ــ

املبال افول:ـ غفسر {ِإنَّ َأْضَرَطُضْط ِسظَث املبال افول:ـ غفسر {ِإنَّ َأْضَرَطُضْط ِسظَث 
اهللاَِّ َأْتَصاُضْط} سطى ععاه!!اهللاَِّ َأْتَصاُضْط} سطى ععاه!!

 ذكر -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- أمثلًة من الواقع 
ـن يف قلوبهم  حـول تعاطي بعض الناس ممَّ
مـرض مـع بعـض آيـات القـرآن الكريـم، 
عىل حسـب هـواه، وما يف قلبه مـن ثقافات 
مغلوطة ومرض، ويحاول يفرسها عىل هوى 
يريـد  ومـا  نفسـه، 
هـو، دون نظـر ألي 
يشء آخـر، أَْو أبعـاد 
ويتمّسـك  أخـرى، 
التفسـري!!  بهـذا 
السـابقة  اآلية  ففي 
يحاولون رفض يشء 
(التفاضـل  اسـمه 
حيث  النـاس)،  بـني 
قـد  [أحيانـاً  قـال: 
واحـد  عنـد  يكـون 
آية  يجد  مرض,  نوع 
معينة، يجـد وكأنها 
عـىل حسـب قولبته 
وكأنهـا  هـو!!  لهـا 
تدعم ما عنده, كأنها تساند ما عنده, يحاول 
يشـغلها عىل ما عنـده!! يأتي آيـات من هذا 
القبيل مثـل: {إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّـِه أَتَْقاُكْم}
(الحجـرات13) أليـس البعض يشـتغلون يف 
هذه؟..طيب هذه آية صحيحـة {إِنَّ أَْكَرَمُكْم 
ِعنـَد اللَِّه أَتَْقاُكْم} لكن ماذا تريد بها أنت؟ ما 
هو يريد بها نفي (ُسنَّة التفاضل) يف الحياة؟ 
هنا هو سيتمسـك بها، أليس هو سيتمسـك 
باآلية هذه؟ تمسكه بها بالشكل هذا بفهمه, 
بـإرصاره عـىل أنها تعطي هـذا, وأنها تعترب 
شـاهداً ملا يف رأسـه!! فهو هنا يزداد ضالالً؛ 
ألنه ينسف مسالة من خالل هذه اآلية كبرية 
جداً, يعني يتشعب عليها أشياء كثرية جداً يف 

واقع الحياة, ويف أمور الدنيا والدين بكله].

املبال الباظغ:ـ غفسر صعل اهللا جئتاظه املبال الباظغ:ـ غفسر صعل اهللا جئتاظه 
وتساىل سظ الغععد {َشاْسُش َسْظُعْط وتساىل سظ الغععد {َشاْسُش َسْظُعْط 

َواْخَفْح} سطى ععاه!!َواْخَفْح} سطى ععاه!!
ونبه -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- إىل الفهم املغلوط 
عنـد البعـض لقولـه تعـاىل: {َفاْعـُف َعنُْهْم 
َواْصَفـْح}، َوألن يف قلوبهـم مـرَض (الجبن، 
والخـوف من مواجهة اليهود، وحب القعود) 

يفرسونها بجواز مهادنة (اليهود) والصفح 
عنهم، واسـتجداء السالم من تحت أقدامهم، 

باعتبار أن القرآن يدعوا إىل هذا!!!
يف  الكريـم  للقـرآن  املفرسيـن  أن  مـع 
تفسريهم لهذه اآلية عىل ثالثة أقوال، كلها ال 

تقول بمثل قولهم هذا: 
األول: قالـوا بأن املقصـود من قوله تعاىل 
{َفاْعـُف َعنُْهـْم َواْصَفْح} هم الفئـة القليلة 
املسـتثناة يف اآليـة نفسـها عندما قـال الله 
سـبحانه وتعاىل: [َوالَ تََزاُل تَطَِّلُع َعَىل َخاِئنٍَة 
َّ َقِليالً ِمنُْهْم َفاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح إِنَّ  ِمنُْهْم إِال

اللََّه يُِحبُّ اْلُمْحِسِننَي]..
والثانـي: قالوا بـأن هذه اآلية منسـوخة 
بقوله تعـاىل: [َقاِتلُوا الَِّذيـَن الَ يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه 
َوالَ ِباْليَـْوِم اآلِخـِر َوالَ يَُحرُِّموَن َمـا َحرََّم اللَُّه 
َوَرُسـولُُه َوالَ يَِدينُـوَن ِديـَن اْلَحقِّ ِمـَن الَِّذيَن 
أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعُطوا اْلِجْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم 

َصاِغُروَن].. 
والتفسـري الثالث: هو أن العفو والصفح 
عنهـم يكون بعد أن تقررت عليهم (الجزية) 
وهـذا عندما يكونون تحت حكم املسـلمني، 
فئة لها كافة حقوقها، ماداموا مسـاملني، ال 
يكيدون لإلسـالم. وهذا هو أقرب التفاسري؛ 
ألنـه ال يطلـع عىل خائنـة منهـم إال إذا كان 
اليهـود تحت حكم الدولة اإلسـالمية، أما إذا 

كانوا بعيدين فال..
ُخُصـْوصـاً  اليهـود  أن  نسـتنتج  إذن: 
يهـود اليـوم، ما دامـوا يحاربون املسـلمني 
ويقتلونهم ويكيدون لهم ويحتلون أرضهم، 
فال سالم معهم وال صفح عنهم، ومن يقول 
بهـذا يف قلبه مرض.. قال -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- 
مسـتنكراً: [مثالً يف الزمن هذا يقول لك: الله 
قال عـن اليهـود: {َفاْعـُف َعنُْهـْم َواْصَفْح}

(املائـدة13) أليسـت هـذه واحـدة؟ {َفاْعُف 
َعنُْهـْم َواْصَفْح} يعني نفـس اليشء, إذا هو 
اآلن يحكي لـك {َوإِذَا َما أُنِزَلْت ُسـوَرٌة} كان 
ذلـك الزمن كان هناك ناس يـرى أية معينة، 
ويعطـي مفهومـا من عنده, ويشـغلها عىل 
أساسه, موجود يف ُكّل زمان. أليس الله قال: 
{َوَال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن 
إال الذين ظلموا منهم}(العنكبوت46)؟ طيب 
ما هو عارف أحسـن ماذا تعني أحسن, ماذا 
تعني كلمة أحسـن, قد كلمة أحسـن تعني: 
لـني وهـدوء وبـدون أي يشء يكـون مثرياً! 

وأشياء من هذه].

املبال البالث: غفسر صعله تساىل: {اْدُع املبال البالث: غفسر صعله تساىل: {اْدُع 
ِإِىل َجِئغِض َربَِّك ِباْلِتْضَمِئ َواْملَْعِسَزِئ ِإِىل َجِئغِض َربَِّك ِباْلِتْضَمِئ َواْملَْعِسَزِئ 

اْلَتَسَظِئ} سطى ععاه!!اْلَتَسَظِئ} سطى ععاه!!
ويف ذات السـياق، ويف تناوله -َسـَالُم اللِه 
َعَليْـِه- لتفسـري قوله تعـاىل {ادُْع إِِىل َسـِبيِل 
َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَموِْعَظِة اْلَحَسنَِة}اسـتغرب 
-َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- مـن تفسـريهم القائل 
أن (الحكمـة) يف التعامـل مـع يهـود اليوم 
هي(اللني، الهـدوء، عدم إثارتهم  ُخُصـْوصاً 
ولـو بكلمة)!!! وتسـاءل: أليس مـن املمكن 
(السـيف)؟حيث  هـي  الحكمـة  تكـون  أن 
َك ِباْلِحْكَمِة  قـال: [مثـل: {ادُْع إِِىل َسـِبيِل َربـِّ
بالحكمة  اْلَحَسـنَِة}(النحل125)  َواْلَموِْعَظِة 
[ونَـزَّل يده] طيـب عندما يقـول: بالحكمة 
هكذا [ونزل يده إىل أسـفل] ليسـت الحكمة 
عىل حسـب ما يقول هنـا! يف األخري تجد ُكّل 
هذه أليست مفاهيم هي تجعله ينظر إىل اآلية 

نظـرة معينـة؛ ألن داخله يوجـد خلل, يوجد 
خلـل يف الداخـل, مثالً هو ما عنـده انطالقة 
عمليـة، ال, هو يريـد إذا هناك حاجة بهدوء, 
بكذا ممكن! نظر إىل {بالحكمة} نظرة [ينزل 
يده إىل تحت] بالحكمة يا أخي [ونزل يده إىل 
تحت]!..طيب قـد تكون بالحكمـة الجهاد, 

السـيف قـد يكـون 
أحيانـا هو الحكمة, 
هـو قـد يكـون هو 
الحكمـة يف مواجهة 
أعداء الله, ما هو قد 
يكـون هو الحكمة؟ 
الحكمة قضية يعني 
واسعة  تقول:  مثلما 
جـداً، هم يفرسونها 
[وضـع  تفسـري 
موضعه]  يف  الـيشء 
ما أحد داري من هو 
األشـياء  يضع  الذي 
مواضعهـا.. يف 

الحكمة هي من الله 
مثلمـا قـال: {يُؤتِي 
اْلِحْكَمـَة َمن يََشـاُء 

َوَمـن يُـْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقـْد أُوتَِي َخـرْياً َكِثرياً}
(البقـرة269) هـي هـذه: [وضـع األمور يف 
مواضعهـا] أن تكـون بالشـكل التـي تضع 
األمـور يف مواضعها, الترصف هذا بالشـكل 
الذي فعالً تتناسب مع قضيته هذه, وهكذا].

أجطعُب (الاطعغع) عع طظ أجالغإ أجطعُب (الاطعغع) عع طظ أجالغإ 
الغععد، وعع خطري جثًاالغععد، وعع خطري جثًا

ونوه -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- إىل أسـلوب من 
أسـاليب اليهود يجب علينـا مقاومته، حيث 
قـال: [اشـتغل هنـا والحظ كـم يوجد معك 
من عمل هنا, أنك تبحث بعد األسـاليب التي 
يحاولـوا أن يطوعـوا الناس بهـا فتقاومها, 
مـا فيها قوارح هذه نهائيـاً, هل يوجد فيها 
يش قـوارح؟ مـا فيهـا قـوارح أي التطويع 
مـا يأتي بوسـيلة القـوة, يعنـي ال تفكر أن 
اليهـودي ممكـن دائمـاً انه كلمـا يقوم من 
النـوم هو يمسـح الصـاروخ حقـه, ال, هو 
نايس للصاروخ ربما هناك, يفكر كيف يعمل 
يطـوع, يطوع؛ ألنه يريد بـكل هدوء يدخل؛ 
ألنهم هم نفوسهم ضعاف اليهود, نفوسهم 
ضعـاف, يعني مـا عندهم مثالً الشـجاعة, 
الجـرأة, لـو عندهـم شجسـاعة وجـرأة ما 

استطاعوا يشتغلوا بالطريقة هذه.
لسـلكوا طريقة أن يرضب هذا، ويرضب 
هـذا بطريقـة يثـريوا املجتمعـات, لكن هم 
يسـلكون طريقة التطويـع, التطويع وهذا 
أسـلوب خطري جـداً عندمـا يقول لـك: {إِن 
تُِطيُعـواْ} معنـاه أن هؤالء قـد يصلون بكم 
إىل أن تطيعوهـم، تطيعوهـم يف مـاذا؟ أيضاً 
تفهم وهم يحاولـون أن يطوعوك، يقدمون 
لـك مفاهيـم تبـدو وكأنهـا ملصلحتـك أنت, 

وملصلحة بالدك, أليسوا هكذا يعملون؟.
يعني نريد تجلـس ترتاح ابنك عىل كريس 
وماسـة نظيفـة, ونريـد مرشوعـاً من أجل 
خدمـات إنسـانية, ونريد نحرركم, وأشـياء 

من هذه].

ملاذا ُغِخرُّ (الغععد) سطى تتعغطظا ملاذا ُغِخرُّ (الغععد) سطى تتعغطظا 
(ضاشرغظ)؟!(ضاشرغظ)؟!

وأشـار إىل سـوء وخبـث تفكـري اليهود، 
عندما يسـعوا بكل الطرق لتحويل الناس إىل 
كفار، لكـي يفقدوا نرص الله لهـم، وتأييده 
لهم، ثم يقوموا برضبهم، هم من جهة، والله 
يرضبنا ألننـا عصيناه من جهـة، حيث قال 
الشـهيد القائد: [هم لديهم هـدف {يَُردُّوُكم 
إِيَماِنُكـْم  بَْعـَد 
َكاِفِريَن} يعني هدف 
أن  لديهـم  رئيـيس 
كافريـن.  تصبحـوا 
كافرين؟  ملـاذا  طيب 
يعنـي هـل اليهودي 
نفسـه,  يتعـب 
ويشـتغل مـن أجـل 
فقط؟  كافـراً  يـراك 
أن  يعـرف  هـو  ال, 
أسـهل ما تكون أنت 
يف رضبـك, يف احتالل 
بالدك, يف استعمارك, 
ثقافتـك,  تغيـري  يف 
هـو عندمـا يحولـك 
إىل كافـر؛ ألنـه هنـا 
سـيفصلك عن ماذا؟ عن منابع القوة عندك, 
يفصلك عن القوة التي تمتلكها أنت يف إيمانك 
بدءاً بإيمانك بالله ليفصلك عن أن يكون الله 
معـك، فإذا كان الله معك فهو يعرف بأنه ما 
يعمـل يشء..إذاً كيف أعمل بك؟ أن أحولك إىل 
كافـر؛ لهذا هم مـا يفكرون أنهـم يجعلون 
النـاس يهـوداً بمعنى الكلمة, مـا يحتاجوك 
تكون يهـودي, يحـاول تكون كافـراً فقط, 
يعني يجردك من ُكّل وسـائل قوتك؛ ليطوعك 
لـه, يطوعك له لتقبـل أن يجعلـك كافراً، أن 
يجعلك كافراً بما تعنيه الكلمة، مع أنه جعل 
يف نفس الطريق يف محاولة التطويع, يحصل 

تويل].

طةرد صئعلظا بـ(الثثطات) الاغ طةرد صئعلظا بـ(الثثطات) الاغ 
غصثطعا الغععد، غسارب طزعرًا طظ غصثطعا الغععد، غسارب طزعرًا طظ 

طزاعر العقء له:ـطزاعر العقء له:ـ
وحذر -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- مـن (التذاكي) 
عند البعض، الذي يحاول أن يأخذ من اليهود 
املعونات،واملنافع، واملشـاريع، باعتبار أنه ال 
يمكن يكفر أَْو يبتعد عن اإلسالم، ويعتقد أن 
هـذا جائز، حيث قال: [أنـك يف األخري تقول: 
سـهل, سـنقول لهم تمام, وما احنا راضني 
نكفـر, ال، أنه حتـى يف الطريق, أنـك عندما 
تكون تقول له تمام, أَْو تحاول تقبل منه, أَْو 
مظاهر والء لـه, وهي كلها مظاهر والء أنك 
هنا تصبح حكمك, حكمـه. هذا تهديد إلهي 
للمؤمنـني {يَُردُّوُكـم بَْعَد إِيَماِنُكـْم َكاِفِريَن} 
فـإذا واحد مـا هو منزعج من األشـياء هذه 
كلهـا فلـن تزيـده هـذه اآليـة إيماناً..طيب 
كيف يمكـن تزيدك اآلية هـذه إيماناً تتحرك 
تجدهـا وكأنها نزلت يف هـذا العرص, تجدها 
تحكي واقع حقيقي, أشـياء ملموسـة. هنا 
تزداد إيمانـاً من ُكّل جوانـب اإليمان, إيمان 
بأنهـا تخرب عن واقـع إيمان بأنهـا هي من 
اللـه, إيمـان بـأن اللـه مثلمـا تقـول رحيم 
بعبـاده, إيمان بـأن الله يرعـى املؤمنني, ال 
يرتك األشـياء مبهمـة لديهم, إيمـان, كلمة 
إيمان مجاالت واسـعة جداً من اإليمان تصل 
إليها, تقفل من البداية ما أنت عارف لحاجة 

نهائياً].

- أطراُض الصطعب 
طاظعسئ: شالظفاُق طرض، 

والُةئظ طرض، واإلغمان 
بالبصاشات المشطعذئ 

والرؤى الثاذؤئ طرض، 
واقرتغاب طرض

- طظ خقل ترضئ 
واظطقق اإلظسان شغ 

جئغض اهللا غساطغُع 
ضْحَش طرضى الصطعب، 

وظعسغئ المرض، وجئئه، 
وضغفغئ تفضغر خاتئه

ُم اللِه َعَلـيْـِه- من 5/28 إىل 2003/6/3م  ِهيُْد الَقاِئُد -َسالَّ ألقى الشَّ
سبَْع محارضات ــ مالزم ــ رائعاٍت جداً -ُحقَّ لها أن تُكتَب بماء الذهب- 
يرشح فيها كتاَب (مديح القرآن) لإلمام القاسم بن إبراهيم عليه السالم، 

هذه املحارضات كلها تحكي عن القرآن، وكيفية االهتداء بالقرآن، وكيفية 
ِهيُْد الَقاِئُد:  طرح القرآن للقضايا، ومنهجية القرآن يف ُكّل يشء، قال عنه الشَّ

[كتاب هو من إمام كبري من أئمة أهل البيت، الزيدية متفقني عليه، هو 
مشهوٌر عندهم جميعاً، وكتابته بالطريقة التي تكشف كيف رؤية أهل 

ُم  البيت، وتوجه أهل البيت األصيل، قبل تجي أشياء أخرى]، ويقصد -َسالَّ
اللِه َعَلـيْـِه- بـ(أشياء أخرى)، أي الثقافات املغلوطة التي هي تعتربُ 

معاِرضًة للقرآن، ومعاِكسًة ملنهجية القرآن التي عليها األئمة األوائل من آل 
ُم اللِه َعَلـيْـِهم أجمعني-..  البيت -َسالَّ



11
األحد

العدد

3 شعبان 1443هـ
6 مارس 2022م

(1356)
عربية ودولية 

شغما الةعاد تحغُث بالمعصش الضعغاغ الراشخ لضض أحضال الاطئغع طع السثّو اإلجرائغطغ 

املساعذظعن الخعاغظئ غساودون اصاتاَم وتثظغَج افصخى املئارك وجط تراجئ طحّثدة

وجط تأضغث سظ تعرط أطرغضا شغ تثرغإ جماسات إرعابغئ وظصطعط إلى أوضراظغا 

بعتني غسارب السصعبات الشربغئ سطى روجغا إسقَن ترب
الضغان الخعغعظغ غسطُظ سظ ظةاح 

الربَط اإللضرتوظغ بغظه وبني السسعدّغئ

سصعبات طالغئ سطى اإلطارات؛ بَسئِإ 
جرائط غسض افطعال

 :  طاابسات 
  

عـاود املسـتوطنون الصهاينة، أمس 
السبت، اقتحاَم وتدنيَس املسجد األقىص 
الرشيف تحت حراسـة مشّددة من قبل 

رشطة العدّو اإلرسائييل. 
اليـوم»،  «فلسـطني  وكالـة  وقالـت 
أمس: إن عرشات املسـتوطنني اقتحموا 
املسـجد األقىص، وأدوا صلوات تلمودية 

حاملني العلم األوكراني. 
اليـوم،  فلسـطني  لوكالـة  ووفقـاً 
َفـإنَّ املسـجد األقـىص يتعـرض يوميٍّا 
القتحامـات ُمسـتمّرة من املسـتوطنني 
الصهاينـة ورشطـة العدّو، فضـًال عن 

فرض قيود مشّددة عىل رّواده. 
ا أُصيب 4 فلسـطينيني بينهم  ميدانيّـٍ
ثالثـة أطفـال، عقب إطالق مسـتوطن 
صهيوني الرصاص الحي صوبهم، أثناء 
تواجدهـم أمـام البلديـة القديمة قرب 

شارع الشهداء وسط مدينة الخليل. 
بـأن  فلسـطينية،  مصـادر  وأَفـادت 
املسـتوطن أطلـق النـار عـىل األطفـال 

وهـم يف شـارع الشـهداء، القريـب من 
مستوطنة «بيت رومانو». 

وبينـت املصـادر أن املصابـني هـم: 
الطفل محمد إيـاد الجعربي (13 عاماً) 
الذي أُصيب يف منطقة البطن، ووصفت 

إصابته بالخطرية، والطفل معتز عيىس 
حسـونة (14 عامـاً) يف الفخذ، ومحمد 
جنيدي (15 عاماً) يف اليد، ومجدي أمجد 
أبو شمسية (21 عاماً) يف الفخذ، ونُقلوا 

جميُعهم إىل املستشفى. 

الجهـاد  حركـة  أعربـت  سياسـيٍّا، 
اإلسـالمي يف فلسـطني، أمس السـبت، 
عن تقديرها للوفـد األكاديمي الكويتي 
الـذي رفض املشـاركة يف املؤتمـر الذي 
استضافته جامعة البحرين الحكومية؛ 

بَسـبِب مشـاركة وفد يمثل كيان العدّو 
الصهيوني يف ذلك املؤتمر. 

وأّكـد الناطق اإلعالمي باسـم حركة 
الجهـاد اإلسـالمي طـارق سـلمي، أن 
دولـة الكويـت الشـقيقة تُسـجل مرة 
أخرة موقفاً قومياً أصيالً، برفضها لكل 
أشكال التطبيع، والكويت بهذه املواقف 
املرشفـة تسـاند القضية الفلسـطينية 
القوميـة  بالثوابـت  التزامـاً  وتمثـل 

واإلسالمية الراسخة. 
وعـّربت الحركُة عـن بالـغ تقديرها 
واعتزازهـا باملوقـف الكويتـي العروبي 
بشـدة  ُمسـتنكرًة  األصيـل،  والقومـي 
ُكــّل أشـكال التطبيع بمـا فيها تطبيع 
جامعة البحرين التـي جعلت من العمل 
ظـل  يف  للتطبيـع،  غطـاًء  األكاديمـي 
االتسـاع الـدويل للمقاطعـة األكاديمية 

لكيان العدّو الصهيوني. 
قـد  كويتـي  أكاديمـي  وفـٌد  وكان 
انسـحب، األسـبوَع املايض، من مؤتمر 
الحكومية،  البحرين  جامعة  استضافته 

إثر مشاركة وفد إرسائييل يف فعالياته. 

 :  طاابسات 
  

وصـف الرئيُس الرويس فالديمـري بوتني، أمس 
السـبت، إعالَن العقوبات الغربية عىل روسيا بأنه 
أشـبُه بإعـالن حـرب، وال يوجد سـبٌب حتى اآلن 

إلعالن األحكام العرفية. 
وقـال بوتني يف ترصيح صحفـي متلفز: إن أية 
محاولـة لفـرض منطقة حظر جوي مـن أي بلد 
آخـر سـنعتربها مشـاركًة مبارشة يف األنشـطة 
العسـكرية، مؤّكـداً أنه ينبغي أن يكوَن ألوكرانيا 
وضٌع محايد ملنعها من االنضمام إىل الناتو، ُمشرياً 

عىل سعي روسيا لنزع سالحها. 
إىل ذلك، أّكـدت االستخبارات الخارجية الروسية 
أن قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة قوات االحتالل 
األمريكي يف سوريا شهدت إعداد وتدريب إرهابيني 
تابعني ملا يسمى لجماعة «داعش» التكفريية؛ ِمن 
أجِل نقلهم إىل أوكرانيا واستخدامهم يف دونباس. 

وقالت االسـتخبارات الروسـية يف بيان، أمس: 
إن األمريكيـني قامـوا يف نهاية عام 2021 بإطالق 
رساح عرشات اإلرهابيـني التابعني لتنظيم داعش 
من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول املستقلة 

وتـم إرسـالهم إىل قاعـدة التنـف السـورية التي 
تسـيطر عليها الواليـات املتحدة، َحيـُث خضعوا 
لتدريـب خـاص عـىل أسـاليب القيـام بأعمـال 
التخريـب واإلرهـاب مـع الرتكيـز عـىل منطقـة 

دونباس. 
املركزيـة  االسـتخبارات  أن  البيـان  َوأََضــاَف 
ـة التابعـة  األمريكيـة وقيـادة العمليـات الَخاصَّ
للقـوات املسـلحة األمريكيـة تواصـالن تشـكيل 
وحدات داعشـية جديدة يف الرشق األوسط والدول 
اإلفريقية ومن املقـّرر أن يتم نقلهم بالتعاون مع 
أجهزة اسـتخبارات دول حلف الناتو للمشاركة يف 
أنشـطة التخريب واإلرهاب يف أوكرانيا عرب أرايض 

بولندا املجاورة. 
السـلطاِت  أن  الكرملـني  أعلـن  جهتـه،  مـن 
الروسيَة ترُصُد ازدياَد تدفق املرتِزقة من عدة دول 

عىل أوكرانيا بينهم إرهابيون قاتلوا يف سوريا. 
وكان وزير الخارجية األوكراني دميرتي كوليبا 
أقر اليومني املاضيني أن مرتِزقة من 16 دولة يبلغ 
عددهـم أكثر مـن 1000 شـخص يف طريقهم إىل 
بـالده كما أعلن حصول أوكرانيا عىل السـالح من 

19 دولة. 

 :  طاابسات 

تفاَخـَر الِكياُن الصهيونيُّ بَمدِّ كابـالت بيانات اإلنرتنت 
برسعة عاليـة مع اململكة السـعوديّة، يف خطـوة ُوصفت 
بالخطـوة التطبيعيـة األوىل لربـط اململكـة مـع تـل أبيب 

إلكرتونيا. 
وقالت مجلة «إيكونوميست» الربيطانية، أمس السبت: 
إن املرشوع الجديد هو جزٌء من كابلني بحريني يمتدان عىل 
طول الطريق من فرنسـا إىل الهنـد، مبينًة أن هذا املرشوَع 
يهدُف إىل إنشـاء تحالف إقليمي جديـد بني االحتالل ودول 

الخليج. 
وأوضحـت املجلـُة الربيطانيـة أنـه مـن املقـّرر أن يتمَّ 
االنتهـاُء مـن املـرشوع، الـذي تنّفـذُه رشكتـا «جوجل» 
و»تليكوم إيتاليا» يف عام 2024، َحيُث كانت جميُع كابالت 
اإلنرتنت األُخرى بني أُوُروبا وآسيا تمر عرب ِمَرص عىل طول 
الطريق لقناة السويس أَو تأخذ طريقا أطول عرب االلتفاف 

حول أفريقيا. 
وتأتي هـذه الخطوُة يف ظل محاولـة الكيان الصهيوني 
فتَح نوافذَ جديدة يف جـدار التطبيع مع دول الخليج، فيما 
يعـارض غالبيـة املواطنـني يف العالم العربـي التطبيع مع 

االحتالل ويعتربونه خيانة للقدس وفلسطني املحتّلة. 

 :  طاابسات 

وضعـت هيئـٌة عامليـٌة تَُركِّـــُز عـىل مكافحة 
غسـيل األموال دولَة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
ما يسمى «القائمة الرمادية»؛ بَسبِب جرائم غسل 
األموال وتحولها مكاناً أمناً للمجرمني واملتشّددين 
لالختبـاء.  وبحسـب مصـادَر اقتصاديـة، َفـإنَّ 
القـراَر الذي اتخذته مجموعة العمل املايل ومقرها 
باريس، أمس السـبت، ضد دويلة اإلمارات الغنية 
بالنفـط، وإدراجهـا عـىل القائمـة الرمادية التي 
تُضـمُّ 23 دولـة من شـأنه أن يؤثَِّر عـىل األعمال 
التجارية لديها، فهي اتّحاٌد يضم سـبَع مشيخات 
يف شـبه الجزيـرة العربيـة وموطـن للعديـد من 
املناطـق االقتصادية الحرة واملشـاريع العقارية، 

كمـا أن هـذه الخطوَة من شـأنها إلحـاُق الرضر 
بالرشكات واملؤّسسات املالية العاملة يف اإلمارات؛ 
كون هـذا اإلدراج بمثابة خطر يمكن أن يؤثَر عىل 

أسعار الفائدة عىل القروض. 
وأّكــدت املصادُر أن تهريـَب كميات كبرية من 
النقد بأنه «مشكلة كبرية» يف اإلمارات؛ باعتبَارها 

من أكثر األماكن لجرائم غسل األموال يف العالم. 
مرَكـِز  عـن  عـام 2018  صـدر  تقريـر  وكان 
الدراسـات الدفاعيـة املتقدمـة ومقره واشـنطن 
باالعتماد عىل بيانات العقارات املرسبة يف دبي، أن 
املسـتفيدين من الحروب وممـويل اإلرهاب وتجار 
املخـدرات الذين فرضت عليهـم عقوبات من قبل 
الواليـات املتحدة قد اسـتخدموا سـوق العقارات 

املزدهر يف اإلمارات مالذاً آمناً ألموالهم. 

اقتاقل افطرغضغ غظُصُض 
رتًق سسضرغًّا طظ صاسثته 

يف جعرغا إىل السراق
 :  طاابسات 

أّكـدت مصادُر إعالميٌة سـورية، أمس السـبت، 
قياَم قوات االحتالل األمريكي بإخراج رتالً عسكريٍّا 
مؤلفـاً مـن 42 آلية مـن قاعدته يف ريف الحسـكة 

بسوريا ونقلها إىل شمال العراق. 
وأوضحت وكالة «سـانا» أن رتـالً مؤلفاً من 42 
آلية منها 40 ناقلة تحمل معدات عسكرية ترافقها 
مدرعتان تابعتان لقـوات االحتالل األمريكي خرج 
من معـرب الوليد غـري الرشعي، أمـس واتجه نحو 

شمال العراق. 

الخني ترشُع 
طغجاظغَاعا السسضرغئ 

لاتاضَّ باظَغ أضرب 
طغجاظغئ دشاسغئ يف 
السالط بسث أطرغضا

 :  طاابسات 
الصينيـة،  املـال  وزارُة  أعلنـت 
أمس السبت، عن زيادِة ميزانيتها 
هـذا   %  7.1 بنسـبة  العسـكرية 
العـام، وسـط توتـر عاملـي عـىل 
خلفيـة الغـزو الـرويس ألوكرانيا، 
َحيُث تعد هذه النسبة (7.1+ %)، 
مرتفعـًة قليًال عن الزيادة يف العام 

املايض، والتي بلغت 6.8 %. 
وقـد تـّم تخصيص نحـو 1.45 
تريليون يـوان (230 مليار دوالر) 
لتقريـر  وفقـاً  الوطنـي،  للدفـاع 
تمتلك  وبذلك،  الحكوميّة،  امليزانية 
الصني ثاني أكـرب ميزانيّة دفاعيّة 

يف العالم بعد الواليات املتحدة. 
اإلنفـاق  يف  الزيـادُة  وتُعـّد 
العسـكري الصينـي أعـىل بكثـري 
مـن النمّو املتوّقع إلجمـايل الناتج 
املحيل والذي حّدده السبت، رئيس 
الوزراء يل كه تشـيانغ عند 5.5 % 

للعام الحايل. 
امليزانيّـة  يف  الزيـادة  وتأتـي 
العسـكريّة يف وقـٍت يتصاعد فيه 
الغـزو  بَسـبِب  العاملـي؛  التوتّـر 

الرويس ألوكرانيا. 
واسـتمر إنفاُق الصني الدفاعي 
يف االزديـاد خالل السـنوات الـ26 
املاضية، ما حول جيشـها (جيش 
التحرير الشـعبي) إىل قـوة قتالية 

حديثة. 
وتنفق بكني َحـاليٍّا عىل دفاعها 
سـنوياً،  دوالر  مليـار   252 نحـو 
بارتفـاع مـا نسـبته 76 % منـذ 
2011، مـا يتيـح لها إبـراز قوتها 
يف أنحـاء املنطقة وتحـدي التفوق 

األمريكي بشكل مبارش. 
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ــئ املرَضجغئ)  ــئ املرَضجغئ) طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ
ــة املركزية) تدعو اللجنُة التحضرييُة   استناداً لقراِر اللجنِة اإلرشافيِة ملؤتمر: (فلسطني قضية األُمَّ
أعضاَء هيئة التدريس ومساعديهم والباحثني وطالَب الدراسات العليا يف الجامعات ومراكز األبحاث 

ــة املرَكزية». اليمنية والعربية واإلسالمية والعاملية للمشاركة يف مؤتمر: «فلسطني قضية األُمَّ

أعثاُف المآتمر
 بياُن مظلومية الشعب الفلسطيني.

 األسـاليب والوسـائل التي يعتمد عليها العـدوُّ الصهيوني 
ــة.  واألمريكي يف استهداف األُمَّ

 مراحل نشأة كيان العدّو الصهيوني وعوامل تمكُّنه.
 تحليل دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني.

ــة بطبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني.  تعريف األُمَّ
 دراسة أبعاد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة.

 توضيح الرؤية القرآنية تجاه القضية الفلسطينية.
 انعكاسات انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طتـــــاوُر المآتمر
املحوُر األول: مظلوميُة الشعب الفلسطيني. 

املحوُر الثاني: أساليُب ووسـائل العدّو الصهيوني واألمريكي يف استهداف 
ــة.  األُمَّ

املحوُر الثالث: مراحُل نشأة كيان العدّو الصهيوني. 
املحوُر الرابع: دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني. 

املحوُر الخامس: طبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني. 
املحوُر السادس: أبعاُد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة. 

املحوُر السابع: الرؤيُة القرآنية تجاه القضية الفلسطينية. 
املحوُر الثامن: انعكاساُت انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طــعاسغـُث طعـمئ:
صات   آخُر موعٍد السـتقبال امللخَّ
30 رجب 1443هـ املوافق 3 مارس 

(آذار) 2022م.
 آخـُر موعـد السـتقبال البحوث 
1443هــ  شـعبان   29 النهائيـة 
املوافق 1 إبريل (نيسان) 2022م

 إجـراُء التعديالت خالَل أسـبوع 
مـن تاريـخ إبـالغ الباحـث بقبول 

البحث. 

PALESTINECONFERENCE100@GMAIL. COM :الربيد اإللكرتوني
تلفون / واتس: 00967777155986  -  00967777390032

HTTPS://WWW. FACEBOOK. COM/مؤتمر-فلسطني-PALESTINE-CONFERENCE-111564514736030/    فيسبوك
HTTPS://T. ME/+WHRJWUSFS601NJQ0 :لالطالع عىل برشور املؤتمر وقواعد التوثيق عرب الرابط اآلتي

لطاعاخض:

الاامئ ص 9

ضطمئ أخغرة

طحروُع تبئغِئ املسادقت 
وتصغغط العصائع

عظادي طتمث 

بعـد أن باتت سياسـُة االسـتكبار العاملّي ومشـاريُع 
اللوبي الصهيوني مكشـوفًة للجميع، أنظمًة وشـعوباً، 
ويف زمٍن تشـابهْت فيها األوراُق واختلطت ببعضها، ُكـلٌّ 
يدَّعـي حرَصُه عىل املقوِّمـات الدين والوطـن واملصلحة 
العامـة ملواطنيه، تتجـاذُب األطراُف ِحباَل الحـقِّ وكأنُّه 

خيٌط يَُمدُّ من سبق إليه ظفر!
دوٌل تنسـُب لنفسـها العظمَة من الـاليشء، فقط من 
منطلق فرض قوتها وقيودهـا، األصواُت تتعاىل من ُكـلِّ 
منـٍرب، وُكلُّ صـوٍت يقـّدُم دعـوًة تناِقُض دعـوَة الصوت 
اآلخر؛ بُغيَة الحصول عىل الحاضنة االجتماعية والتأييد.

ويف ظل واقٍع تتَحّرك ديناميكية الحياة فيه بعشـوائيٍة 
مزعجة، أرشقت شـمُس املرشوع القرآني بنوٍر سـاطٍع 

عمَل عىل إعادة توضيب ُكـلِّ تلَك الفوىض 


