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قائد الثورة مباركًا للشعب واألمة بالعام اهلجري ١٤٤٤هـ:

سبيل النصر: 




الــــــــــــتــــــــــــزام  لـــــــــــــــــألعـــــــــــــــــداء  الـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدي  أن  أكـــــــــــــــــــد 
إميــــــــــــــــــاين لـــــــــعـــــــــزة األمــــــــــــــــــة ولـــــــديـــــــنـــــــهـــــــا ودنـــــــيـــــــاهـــــــا 

املـــــــــنـــــــــافـــــــــقـــــــــون حيـــــــــــــاولـــــــــــــون إخـــــــــــضـــــــــــاع األمـــــــــــة املـــــــــنـــــــــافـــــــــقـــــــــون حيـــــــــــــاولـــــــــــــون إخـــــــــــضـــــــــــاع األمـــــــــــة 
بــــــــــــ «الـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــع» وانــــــــــتــــــــــهــــــــــاك املـــــــقـــــــدســـــــاتبــــــــــــ «الـــــــتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــع» وانــــــــــتــــــــــهــــــــــاك املـــــــقـــــــدســـــــات

حزب اهللا قدم على مدى 40 عامًا منوذجًا متميزًا

أعدائها أمــام  وتصمد  ستعلو  اهللا  بنهج  األمــة  أعدائهابتمسك  أمــام  وتصمد  ستعلو  اهللا  بنهج  األمــة  بتمسك 

١٤٤٤ اهلــجــري  بــالــعــام  ابــتــهــاجــًا  احلـــرة  احملــافــظــات  كــل  يف  متنوعة  فــعــالــيــات 

املــرتــبــات صـــرف  تــشــتــرط  املــرتــبــاتوصــنــعــاء  صـــرف  تــشــتــرط  وصــنــعــاء  اهلـــدنـــة  لــتــجــديــد  أورويب  أمــريــكــي  اهلـــدنـــة ســعــي  لــتــجــديــد  أورويب  أمــريــكــي  ســعــي 
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 : خاص
باَرَك قائـُد الثورة، السـيد عبدامللـك بدرالدين 
الحوثـي، لشـعبنا العزيـز ومجاهديـه وألمتنـا 

جمعاَء، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. 
ويف بيـاٍن صـادٍر عـن قائـد الثورة بمناسـبة 
حلـول العـام الهجـري الجديـد ١٤٤٤هــ، قال 
السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: «ارتكز تاريُخ 
أمتنا اإلسـالمية عىل الهجرة النبوية التي انتقلت 

باملسلمني إىل أعىل موقع بني األمم آنذاك». 
ـة  َوأََضــاَف «الهجـرة النبويـة رسـمت لألُمَّ
اإلسـالمية املعيـاَر الصحيـح لتقديـم النمـوذج 
ــة ستعلو  الحضاري اإلنساني»، مؤّكـداً أن األُمَّ
وتصُمُد يف مواجهة أعدائها بقدر تمسكها بكلمة 

الله وثباتها عىل نهجه الحق. 
ونـّوه إىل أن يف مقدمـِة نتائـج الهجرة تكويَن 
ــة اإلسـالمية املتحـّررة مـن  النـواة األوىل لألُمَّ

سيطرة ُكـّل طواغيت االستكبار. 
ولفت السيد القائد أنه يمكُن ألمتنا اإلسالمية 
بـدروس الهجرة أن تواجَه ُكـلَّ مسـاعي األعداء 

من الكافرين واملنافقني. 
إخضـاَع  يحاولـون  أن «املنافقـني  إىل  ونـّوه 
ــة للتبعيـة التامة ورفعوا عنـواَن التطبيع  األُمَّ
مع «إرسائيل»؛ ِمن أجِل ذلك»، مؤّكـداً أن «انتهاَك 
ــة اإلسالمية  ُحرمة املقدسات يوّضُح ألبناء األُمَّ
أهميَّة العمل الجاد يف التصدي ملساعي األعداء». 
وأّكــد السـيد عبدامللـك بدرالديـن الحوثي أن 
«التصـدِّيَّ ملسـاعي األعداء هـو التـزاٌم إيَمـاني 
ــة ولدينها ودنياها وحريتها  وأََسـايس لعزة األُمَّ

وكرامتها». 
يف  ـــة  األُمَّ وأحـراَر  شـعبَنا  أن  إىل  وتطـرق 
فلسـطني والعراق وسـوريا وإيران وحـزب الله 
قّدمـوا نموذًجـا راقيًـا لثمـرة التوكل عـىل الله 
والثقة به والعاقبة الحسـنة، متوّجـًها بالتهاني 
والتربيك لحزب الله وأمينه العام السـيد حسـن 

نرصالله يف أربعينية الثبات واالنتصار. 
ويف ختام البيان، أّكــد قائُد الثورة أن «الثباَت 
عىل املوقـف الحق ومواصلَة املشـوار بثقة بالله 
تعـاىل وإخالص وبصرب ووعي هو سـبيٌل للنرص 
أن «االنحراَف نحـو التطبيع  والعـزة»، مؤّكــداً 

والتخاذل عاقبته الخرسان». 
 

ويف السغاق تساسرُض ختغفئ 
«املسرية» ظص بغان صائث البعرة تالغاً:

(ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم. 
بمناسبة ُحلُْوِل الَعاِم الهجري الجديد، نتوّجـُه 
إىل شـعبنا اليمنـي املسـلم العزيـز ومجاهديـه 
األعـزاء املرابطـني يف ميادين البطولـة والرشِف 
والجهاد ومنتسبي قوته العسكرية واألَمنية وإىل 
أبناء أمتنا اإلسالمية كافة بالتهاني والتربيكات، 
ونسـأُل اللَه أن يكتَُب فيه لشعبنا وأمتنا التوفيَق 
والفـالَح والنـرص واليـرس وأن يجعلـه عام خري 

ورحمة وبركات. 
لقد ارتكز تاريُخ أمتنا اإلسـالمية عىل الهجرة 
النبوية، وبالتايل برسـوِل اللـه محمد «صىل الله 
عليـه وآله» يف حركته برسـالة الله تعاىل إلخراج 
املجتمع البرشي من الظلمات إىل النور وتطهريه 
مـن رجس الجاهلية ومظاملها ومفاسـدها، وما 
ترتّب عـىل ذلك من تحـّوالت ومتغـرّيات انتقلت 
باملسـلمني إىل أعـىل موقـع بـني األمـم آنـذاك، 
ــة اإلسـالمية املعيـاَر الصحيـَح  ورسـمت لألُمَّ

لتقديـِم النمـوذج الحضاري اإلنسـاني، ومع ما 
حـدث يف واقع املسـلمني بعـد ذلك مـن الرتاجع 
الخطري؛ نتيجًة لالنحراف والتحريف الذي عصف 
باألمة، وترك تأثرياِته السـلبيَة عىل واقعها بكله، 
إال أن مفتاَح الَخالص وِرسَّ النجاح يبقى حاًرضا 

من خالل االقتَداء الصادق برسول الله «صىل اللُه 
عليه وآله» يف التمسـك بمنهجية اإلسالم العظيم 
محتوى الرسالة اإللهية املعجزة الباقية «القرآن 
الكريـم»، وإدراك خصائص القوة والنجاح بهما 
ــُة بنـاًء عىل ذلك من معونِة  ومـا تحظى به األُمَّ

الله تعاىل ونرصه وتأييده. 
لقـد كان عنواُن الهجـرة النبويـة يف نتائجها 
الكـربى «َوَكِلَمُة الّلِه ِهـَي اْلُعْليَا» وهـو العنواُن 
ــُة يف مواجهة ُكـّل التحديات،  الذي تحتاُجه األُمَّ
فاألمُة سـتعلو وتصُمُد يف مواجهة أعدائها بقدر 
تمسكها بكلمة الله وثباتها عىل نهجه الحق، كما 
كان الـدرس اآلخر من الهجرة النبوية يف مجتمع 
األنصـار الـذي َحِظَي برشٍف عظيـم يف احتضان 
الرسـالة اإللهية وكانت مؤهالتـه الكربى لذلك، 
اَر  ُؤوا الدَّ كمـا ورد يف اآلية املباركـة «َوالَِّذيَن تَبَـوَّ
َواْإليَمــان ِمن َقبِْلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِليِْهْم َوَال 
ـا أُوتُوا َويُْؤِثُروَن  مَّ يَِجـُدوَن ِيف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّ
َعَىل أنفسـِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهـْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق 

ُشحَّ نَْفِسِه َفأُولئك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن». 
وبهـذه املؤهـالت اإليَمـانيـة يمكـن لشـعبنا 
الثبات واالرتقاء اإليَمـاني وهو الشعب الذي نال 
وسـام الرشف الكبـري بقول رسـوله الله «صىل 
الله عليـه وآله» عنه: «اإليَمــاُن يماٍن والحكمُة 
بـدروِس  اإلسـالمية  ألمتنـا  ويمكـُن  يمانيـة»، 
الهجـرة ونتائجها الكربى التـي كان يف مقدمها 
ـة اإلسـالمية املتحّررة  تكويـُن النـواة األوىل لألُمَّ
من سـيطرة ُكـّل طواغيت االسـتكبار أن تواجَه 
ُكـلَّ مسـاعي األعـداء من الكافريـن واملنافقني 
الـذي يحاولـون إخضاَعهـا للتبعيـة التامة لهم 
ورفعوا عنوان التطبيع مع إرسائيل؛ ِمن أجِل ذلك 
وانتهكوا به ُحُرمات ومقدسـات املسلمني، َحيُث 
انتهكـوا ُحرمَة مكـَة املكرمة وبيـت الله الحرام 
وشـعائر الحج يف عرفات وانتهكوا حرمة املدينة 
املنـورة من جديـد بما يكشـف أسـاليبهم التي 
يحاولـون بها ترويَض املسـلمني عـىل تقبُِّل تلك 
االنتهـاكات والتي معها انتهاُك كرامة املسـلمني 
ومقدسـاتهم كما فعلـوا قبل ذلك بحق املسـجد 

األقىص وتجاه شعب فلسطني. 
إن ذلـك يَُدلُّ بكل وضوح عـىل حجم االنحراف 
الذي يسلكونه ويبنّي حقيقَة مشكلتهم مع أبناء 
ــة اإلسـالمية  ـــة كمـا يوضح ألبنـاء األُمَّ األُمَّ
أهميّة العمـل الجاد يف التصدي ملسـاعي األعداء 
ـة معهـا حرية وال كرامة  تلـك التي ال يبقى لألُمَّ
وال اسـتقالل وال ديـن وال دنيـا وهـي عمليـة 
ـة ملصلحة أعدائها،  مسـخ وإخضاع وإذالل لألُمَّ
فالتصدي كذلك هو التزام إيَمـاني وأََسايس لعزة 
ــة ولدينها ودنياها وحريتها وكرامتها والله  األُمَّ

املستعان وكفى بالله وليٍّا وكفى بالله نصرياً. 
لقـد قـّدم شـعبُنا العزيـُز بصمـوده وثباتـه 
ــة  عـىل مـدى ثمانية أعـوام وقـّدم أحـرار األُمَّ
املجاهدون يف فلسـطني والعراق وسوريا وقدمت 
الجمهورية اإلسالمية يف إيران وقدم حزب الله يف 
أربعينيـة الثبات واالنتصار نموذًجـا راقيًا لثمرة 
التوكل عىل الله تعاىل والثقة به والعاقبة الحسنة 

لذلك. 
ويف هذا املقام، نتوّجــُه بالتهاني والتربيكات 
لحزب الله يف لبنان وسـماحة أمينه العام السيد 
حسن نرص الله -يحفظه الله- والذين قّدموا عىل 
مـدى 40 عامـاً نموذًجا متميًزا فكانـوا مصداًقا 

لقول الله تعاىل «َفِإنَّ ِحْزَب الّلِه ُهُم اْلَغاِلبُوَن «. 
فالثباُت عـىل املوِقِف الَحقِّ ومواَصَلُة املشـواِر 
يف ذلـك بثقٍة بالله تعـاىل وإخالٍص وبصٍرب ووعٍي 
هو سـبيٌل للنرص والعزة والفـالح، أما االنحراُف 
نحو التطبيِع والتخاذُِل فعاقبتُه الُخرسان.. واللُه 

املستعاُن. 
َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه).  َوالسَّ

تقرير

ـئ اإلجقطغئ املسغاَر  العةرُة الظئعغئ رجمئ لُفطَّ
الختغَح لاصثغط الظمعذج التداري اإلظساظغ

ارتضــج تارغُت أطاظا اإلجــقطغئ سطى العةــرة الظئعغئ الاغ اظاصطئ بالمســطمغظ إلى أسطــى طعصٍع بغظ افطط 
ــِضعا بضطمــئ اهللا وبئاِتعا سطــى ظعةه التص ــــئ جــاسطع وتخُمــُث شغ طعاجعــئ أسثائعا بصثر تمسُّ اُفطَّ

صائُث البعرة غئارُك لطحسإ وافطئ بتطعل السام العةري ١٤٤٤عـ:

ــئ لطائسغئ     المظاشصعن غتاولعن إخداَع اُفطَّ
الااطئ ورشسعا سظعاَن الاطئغع طع «إجرائغض فجِض 

ذلك واظاعضعا ترطئ المصثجات

   الاخثي لمساسغ افسثاء الاجاٌم إغَمـاظغ وَأَجاجغ 
ــئ ولثغظعا ودظغاعا وترغاعا وضراطاعا لسجة اُفطَّ

   تجُب اهللا صّثم سطى طثى 40 ساطًا ظمعذًجا 
طامغًجا شضاظعا طخثاًصا لصعل اهللا تسالى (َشـإنَّ 

تجَب اهللا عط الشالئعن) 

   البصُئ باهللا والبئاُت سطى المعصش التص جئغض لطظخر، 
واقظتراف ظتع الاطئغع والاثاذل ساصئُاه الُثسران
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 : خاص
ـام تمديد الهدنة، تحاوُل قوى  مع ُقْرِب حلوِل آخر أَيـَّ
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي تكراَر نسـخة 
األربعة األشـهر السـابقة، من خالل اإلبقـاء عىل معاناة 
اليمنيـني وعدم الوفاء بااللتزامـات مقابل الحصول عىل 
املكاسـب العسـكرية املتمثلة يف سـالمتها مـن عمليات 
الرد والـردع اليمنية املوجعة املتوقفة مع الهدنة، يف حني 
أن صنعـاء رفعت سـقف املطالـب اإلنسـانية املرشوعة 
كـرشط للتمديـد، وأّكــدت رفَضهـا للتجربة السـابقة، 
وهو األمر الـذي يجعل احتماالت التمديـد ضئيلة للغاية 
يف ظل اإلرصار السـعودّي اإلماراتي عىل استخدام معاناة 
اليمنيـني كضغـط لتمريـر مشـاريعه غـري املرشوعـة، 
مسـتغالً العجـز األممي الـذي يصل إىل درجـة االنخراط 

املبارش مع منظومة العدوان والحصار. 
وعـىل الرغم من الترصيحات األمميـة امللوحة بوجود 
فرص للتمديد، إال أن صنعاء ما تزال متمسكًة بمطالبها 
اإلنسـانية واملرشوعـة، واملتمثلـة يف الوفـاء بااللتزامات 
السـابقة املشـمولة بتوقيع اتّفاق الهدنة وتمديده، وكذا 
إدَخـال ملف املرتبـات لبنـود التمديد مع الرفـع الكامل 
للحصار والقرصنة، فيما تأتي هذه املطالب وسط تعنت 
سعودّي إماراتي ومداهنة أممية حولت األمم املتحدة من 

وسيط إىل سند لتحالف العدوان والحصار. 
ويف جديد الترصيحات األممية يف هذا السـياق، أشـار 
املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة فرحان حق، إىل 
حصـول املنظمة األممية عىل موافقة بتمديد الهدنة التي 
تنتهي الثالثـاء القادم، غري أنها لـم تتحدث عن موافقة 
دول العـدوان عـىل مطالـب ورشوط صنعـاء املرشوعة 
للتمديـد، لكـن ومن خالل حديـث املسـؤول األممي عن 
«تـدارس إْمَكانية ربط مطـار صنعاء بوجهـات جديدة 
إىل جانب القاهرة وعمان»، يشـري وبشـكل واضح إىل أن 
رشوط صنعـاء يف طريقهـا للقبول، ال سـيَّما مع حاجة 
تحالـف العـدوان لتمديـد الهدنـة بغـرض الحفاظ عىل 
النفط الذي أعلن ابن سـلمان األسـبوع املايض موافقته 
عىل زيـادة اإلنتاج تنفيـذاً لرغبة بايدن الـذي يبَحُث عن 
حلـول لتفادي تداعيات العقوبات األُوُروبية عىل روسـيا 
والتي خلفت أزمة عاملية يف الوقود، يف حني يرى مراقبون 
أن الحديث األممي عن هذه املواضيع الهامشية يهدف إىل 
تضييع الوقت وحرص التفاوض عىل ملفات من املفرتض 
أنهـا قـد تحلحلـت يف األيّام األوىل مـن الهدنـة، وكّل ذلك 
بغرض تقليل املزايا اإلنسـانية الالزمة التي تتمسـك بها 

صنعاء والتي من أهمها ملف املرتبات. 
وبمـا أن هـذه الترصيحـات األممية تأتـي يف أعقاب 
لقاء جمع املستشار العسكري للمبعوث األممي، انتوني 

هايـورد، بأعضـاء اللجنة العسـكرية يف صنعـاء، أمس 
األول، َفــإنَّ هناك ثمة مـؤرشاٍت تـؤوُل إىل رغبة أممية 
نسـبية بعدم تكرار نسـخة الهدنة السـابقة، املرفوضة 
جملة وتفصيـالً من قبل صنعاء، يف حـني يرى مراقبون 
أن الحديـث األممـي خـالل اللقـاء بنائب رئيـس اللجنة 
العسـكرية العميد حسني هاشـم، أمس األول، بإْمَكانية 
تشـكيل غرفـة عمليـات مشـرتكة لخفـض التصعيـد 
العسـكري والحد من الخروقات، يشري إىل أن قناعة دول 
العدوان واألمم املتحدة بعدم تكرار تجربة األربعة األشهر 
املاضية تطورت نوعاً ما وإن كانت ما تزال متذبذبة، مع 
إضفاء نسـبة بسـيطة من الحاجات اإلنسـانية كسبيل 

لتقسـيط التزاماتها التي تتمّكن من خاللها كسب املزيد 
مـن الوقـت وتحقيق أكـرب قدر مـن األهداف املنشـودة 
مـن وراء الهدنـة التي تجرب صنعاء عـىل وقف العمليات 
النوعيـة يف العمقـني السـعودّي واإلماراتي وكـذا املحيل 

املحتّل.
ويف سـياق متصـل، تداولت عـدد من وسـائل اإلعالم 
التابعة لتحالف العدوان عدداً من األخبار بشأن املساعي 
األممية الجديدة لتمديد الهدنة، فيما أَشاَرت تلك الوسائل 
إىل خالفات حـول مدة الهدنة الجديـدة ال تزال محتدمة، 
الفتـًة إىل أن األمم املتحدة تحاول تمديدها لسـتة أشـهر 
بدالً عن شـهرين لكنها لم تحّقق أي تقدم يف هذا املسار، 

يف حني أن الحديث عن عدم تطور نتائج التواصل األممي 
السـعودّي اإلماراتي بهذا الشـأن يأتي؛ بَسـبِب الضعف 
األممي أمام تمسك صنعاء بمطالبها اإلنسانية املرشوعة 

وتشبث دول العدوان بمنهجيتها االبتزازية. 
وكان مسـؤولون يف صنعاء قد رصحوا خالل اليومني 
املاضيـني بموافقتهـم عىل تمديـد الهدنة بـرشط تنفيذ 
االلتزامـات املتأخـرة مـن الرحـالت وسـفن النفط، مع 
إضافـة ملـف املرتبات كـرشط رئيـس للتمديد حسـب 
مخرجـات اجتماع املجلس السـيايس األعىل األخري، وهو 
األمـر الـذي يضع كرة السـالم مجـّدًدا يف ملعـب تحالف 

العدوان األمريكي السعودّي وأدواته. 

 : زضرغا أتمث غتغى المآغثي
نشـطت الدبلوماسـيُة األُوُروبية خالل األيّام املاضية 
يف اليمن، فقد شـهدت تَحـّركاٍت حثيثًة تمثلت بإرسـاِل 
سـفراء ومبعوثـني إىل اليمن وآخرها زيارة سـفري أملانيا 
االتّحادية، سـبقها زيارة سـفري االتّحاد األُوُروبي وكذلك 

مبعوث السويد وسفري فرنسا. 
ويف الجهـة األُخـرى باملناطـق املحتّلة، عقد السـفري 
األمريكي لقاًء مع الخائن طارق عفاش، ليتضَح من ُكـّل 
هذه التَحّركات أن العدوان يهدف إىل رضب عدة عصافري 

بحجر واحد. 
ويظل التسـاؤل هنا: ما الغـرض أَو الجدوى من ُكـّل 
هذه التَحـّركات بالتوازي مع اقرتاب انتهاء موعد الهدنة 

الثانية، والتي لم ينفذ منها سوى الندر اليسري؟
الواضُح أن العدواَن يسـعى إىل تهدئِة الوضع، وإطالة 
أمَد الهدنة بمـا يخُدُم أُوُروبا وأمريـكا، فهما أكثر الدول 
ترضراً مـن موضوع انتهـاء الهدنـة؛ ألَنَّ أبطال الجيش 
واللجان الشـعبيّة والقوات املسـلحة سـتعاود استهداف 

املنشـآت النفطيـة للعـدو السـعودّي، وهو مـا ال تريده 
ما مع اسـتمرار  واشـنطن والـدول األُوُروبيـة، ال ِســيـَّ
الحرب الروسـية األوكرانية، والتي تبحـث عن املزيد من 
الطاقـة ونفـط الخليـج، للتعويض عـن النفـط والغاز 
الـرويس، ومن هنا نفهـم التَحّرك األُوُروبـي األمريكي يف 

البحث عن تمدد جديد للهدنة. 
وبحكـم التجـارب السـابقة يف التعامـل مـع العدّو، 
ه ال يفي بكل وعـوده، ولذا قد يقبل ببعض رشوط  َفـإنـَّ
القيـادة بصنعاء والطرف الوطنـي املفاوض، لكننا عىل 
يقني بأن التنفيذ سيكون محلك رس، وأن العرقلة واردة 

ال محالة. 
وإذا مـا تمعنا يف اللقاء الذي جمع السـفري األمريكي 

بالخائن طارق عفاش، َفـإنَّنا نجد أن له وجهتني:
األوىل: يف حال قبول صنعاء بتمديد الهدنة مقابل تنفيذ 
الرشوط َفـإنَّ الخطة املرسومة لطارق عفاش أن تستمر 
زياراتـه املختلفة مع قيادات املرتِزقـة (غري العفافيش) 
ملحاولـة جمـع كلمتهـم مع تلويحـه للخونـة يف الداخل 
بإثـارة النعرات الطائفية َواملناطقيـة والقبلية، وغريها؛ 

بَهـدِف جر املجتمـع اليمني يف حروب داخليـة واحتقان 
يف املناطـق الحـرة (أحـداث البيضـاء إحدى الشـواهد)، 
إضافة إىل الدفع بخونة الداخل إىل تشويه القوى املدافعة 
عن الوطـن (األنصار) ونرش الشـائعات ضدهم ملحاولة 
إفقادهم حاضنتهم وكرس ثقة املجتمع بهم للمسـتقبل 
كي يمهدوا ويروجـوا ويلمعوا الخونة ويقوموا بالتحدث 

عن مسألة عودتهم للوطن وأنهم بديل أفضل. 
ويف الوقـت ذاته يكون طارق قد أزاح اإلصالح والقوى 
األُخرى (االنتقايل) عن املشهد؛ كون طارق عفاش حسب 

(أمريكا) ينفذ ما يمىل عليه بإخالص أكثر من غريه. 
أما الوّجـهـة الثانية: ففي حال انتهـاء الهدنة وعدم 
التمديـد وعـودة التصعيد العسـكري يكون قد اسـتطاع 
طـارق بزيارتـه للمحافظـات إزاحـة حـزب اإلصـالح، 
وتقليـص االنتقـايل، وقد ضمـن دخولهم تحـت عباءته 
وعدم قدرتهم عـىل االحتفاظ بدورهم القيـادي واألبرز، 
ويكون بذلك قد لوح إىل الخونة يف الداخل لتشويه األنصار 
يف مناطـق سـيطرتهم تمهيداً لبـدء املعركة العسـكرية 
ُخُصوصـاً يف البيضاء وتعز ومحافظات أُخرى، وما حدث 

مـن تغيري لوزير دفاعهم املقديش بالداعري البيضاني إال 
يف هذا السـياق السـتمالة أبناء البيضاء، وسيتم تغيري يف 
حكومتهـم (العميلة)، كما أن نزول طارق إىل تعز ولقائه 
ام يأتي يف نفس  مع بعض الشـخصيات القيادية قبل أَيـَّ
السـياق، وكذلـك زيارته إىل مأرب؛ لضمـان بقاء عالقته 
بــ «اإلصـالح» ودية وكأنـه ال يعلُم بيشٍء عـن إزاحتهم 
التدريجيـة، وللعلـم َفـإنَّ زيارته إىل مأرَب وتعز سـبقت 

تغيري املقديش. 
وبناًء عىل ما سـبق، َفـإنَّ صنعاء تدرك جيًِّدا أن الحل 
األنجـع هـو يف عـدم تمديد الهدنـة؛ كون الطـرِف اآلخر 
كاذبـاً ومراوغـاً، وأن الَحلَّ هو يف نسـِف مصـايف النفط 
واألهـداف الحساسـة والتـي سـتجعل أمريـكا وأُوُروبا 
يرغمـون أدواِتهـم السـعوديّة واإلمـارات إىل الدخـول يف 
مفاوضـات حقيقية والقبـول بالرشوط التـي تفرضها 
صنعـاء؛ حفاظـاً عىل النفـط ومصالحهـم األُخرى التي 
سيلحقها الرضر؛ كونها فرصًة سانحًة يف الضغط لتنفيذ 
ما مع استمرار الحرب الروسية  رشوط صنعاء، ال ِســيـَّ

األوكرانية. 

تقارير

وجط تمسك خظساء بمطالئعا اإلظساظغئ المحروسئ وتحئث دول السثوان بالمساوطئ واقباجاز و «الاصسغط»

تعغؤئ الثائظ ذارق سفاش إلبارة الفاظئ والظسرات الطائفغئ

 طساٍع لعثظئ جثغثة بـ «طسالةات» عاطحغئ

ق صئعل بمراوغئ السثوان.. تثلض أطرغضغ ُأوُروبغ لامثغث العثظئ

تخرغتات أطمغئ تحغر إلى «تمثغث» طع طساٍع قجائساد المجاغا اإلظساظغئ المططعبئ سئر تدغغع العصئ بمطفات باظعغئ
بغظ المماذطئ السسعدّغئ اإلطاراتغئ والسةج افطمغ..
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العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

رئغج العشث العذظغ: طظ تص أطاظا أن تضعَن لعا حثخغُاعا 
املساصطئ بسغًثا سظ أغئ تئسغئ َأو وخاغئ

ُج دشسئ جثغثة طظ املظطصئ الاثرغئئ الباظغئ «صادطعن بةتاشض جغحظا».. تثرُّ

الصئائض املعرغئ تسطظ الظضش وتاعاشث لطشغدئ وتآّضـث أن الةرغمئ لظ تمر.. املعرة تدغص ذرسًا باقتاقل

 : خاص

أّكـد رئيُس الوفد الوطني املفاوض، الناطُق الرسمي 

ألنصار الله، محمد عبدالسالم، أن الشعَب اليمني وهو 

يخـوُض معركتَه التحّرريـَة يُعتَربُ رافـداً لنهضة وقوة 

ــة يف مواجهة التحديات واملخاطر.  األُمَّ
وقـال عبدالسـالم يف تغريـدة نرشهـا عـىل 
حسـابه يف تويرت مهنئاً بحلول العـام الهجري 
الجديـد: إنَّ «عامـاً هجريـاً جديـداً يحـل عىل 
ــة اإلسـالمية وهي يف خضـم رصاع مرير  األُمَّ

مع قوى االستكبار». 

َوأََضــاَف «من حـق أمتنا أن تكوَن لها شـخصيتُها 
املستقلة بعيًدا عن أية تبعية أَو َوصاية». 

ويف ختـام تغريدتـه، أّكــد عبدالسـالم أن «شـعبنا 
اليمنـي يف معركتـه التحّرريـة رافٌد أََسـاٌس من روافد 
ــة يف  العـزة وامَلنََعـة والكرامة، ورسـالتُه أن قـوة األُمَّ

اجتماعها وضعفها يف تفرُِّقها»

 : طاابسات
تواصـُل مختلُف الوحدات يف القوات املسـلحة اليمنية 
اسـتعداداً  البرشيـة؛  القـوات  وحشـَد  الصفـوف  َرصَّ 
ألي تصعيـد قـادم تنوي عليه قـوى العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي، ال سيَّما مع تصاُعِد وترية التصعيد 

يف البحر والرب، ونسـف قوى العدوان لكل جهوِد السـالم، 
ويف جديـِد عملياِت رفد القوات املسـلحة اليمنية بالدماء 
الجديدة، احتفت املنطقة التدريبية الثانية، أمس بتخرج 
دفعـة «قادمـون بجحافل جيشـنا» مـن اللـواء الثامن 

حماية رئاسية. 
وشـهد الحفـُل بحضور نائـب رئيس هيئـة التدريب 
والتأهيـل يف وزارة الدفـاع وقيـادات عسـكرية وأمنية، 

اسـتعراضاً عسـكريٍّا رمزياً لعدد من الكتائب والوحدات 
ة يف عدد  التي تلقى رجالها دورات قتالية وتكتيكية َخاصَّ

من املجاالت العسكرية. 
واستعرض الخريّجون بعضاً من الفنون القتالية التي 
عكسـت جانباً مما اكتسـبوه من مهارات خالل الدورات 
التي تأتي يف سـياق البناء املؤّسـيس للجيش وفق الرؤية 
الوطنية لبناء الدولة والخطة التدريبية املقّررة من وزارة 

الدفاع وهيئة األركان العامة للعام التدريبي 1443هـ. 
وأّكــد الخريجـون اسـتعداَدهم العـايل والكبري لرفد 
مياديـن البطولـة والتصـدي لكل من تسـّول له نفُسـه 
املساَس بأمن واستقرار الوطن وسيادته وكرامة أبنائه. 
ونّوهوا إىل حرِصهم عىل السـالم بمـا ال يُِخلُّ بطموح 
َم ِمن أجِلها التضحياِت  الشعب اليمني وتطلعاته التي قدَّ

الجسيمَة طيلة سبع سنوات ونصف سنة. 

ئ  : طاابسئ َخاخَّ
تعيـُش محافظـُة املهـرة وقبائلُهـا عـىل 
صفيح سـاخن َجرَّاَء تطور تداعيات اقتحام 
قـوات أمريكية بريطانية سـعوديّة إماراتية 
ملنزلـه يف املحافظـة، عـىل خلفيـة تصعيـد 
مناهضته لالحتالل ومشاريعه االستعمارية 
املشـبوهة والهدامـة، وقيامـه مؤّخراً بنرش 
وثائـَق عـن العـداء التاريخي بني آل سـعود 

واليمن. 
وعـىل أعقـاب ذلـك، وصـل الشـيخ عيل 
الحريـزي، أمس السـبت، إىل منزله يف مدينة 
الغيضـة، املركز اإلداري ملحافظة املهرة، بعد 
اقتحاِمه خالل عدم تواجه فيه من قبل قوات 

االحتالل. 
وفـور وصولِه، ظهر الحريـزي يف مقطع 
فيديـو قـال فيه: إن قـوات االحتـالل قامت 
بتصويـر املنـزل قبـل االنسـحاب، مؤّكــداً 
أن القـوات التـي اقتحمـت منزلـه أمريكية 

بريطانية سعوديّة إماراتية. 
وفيمـا تعترب عـودُة أبرز مشـايخ املهرة 
أكثرهم تحدياً للقـوات األجنبية املتمركزة يف 
املحافظة والتي تسـعى من خالل استهدافه 
لتمريـر مخّطط تحويل املحافظة املطلة عىل 

بحـر العرب واملحيـط الهندي ملمـر لتصدير 
النفط السعودّي بدالً عن مضيق هرمز الذي 
تـرشف عليـه إيـران، إال أن الحريـزي وفور 
وصولـه ملنزلـه جـّدد الدعـوة لكافـة أحرار 
اليمـن وقبائل شـبوة عىل وجـه الخصوص، 
للوقوف مع املناهضـني لالحتالل األجنبي يف 

اليمن. 
ومع وصـول الحريـزي، تواصلـت قبائُل 
محافظة املهـرة، أمس السـبت، توافدها إىل 
منزلـه، يف مدينة الغيضة، يف حملة تحشـيد 
كبرية تضامنًا معه، فيما يتزامن هذا التوافد 
مـع حملـة تضامنـات واسـعة مع الشـيخ 
الحريـزي وسـط حالـة غليـان يف محافظة 

املهرة واملحافظات اليمنية. 
وتـداول ناشـطون عىل وسـائل التواصل 
االجتماعي، مقاطَع فيديو، لعرشات األطقم 
العسـكرية املحملة باملسلحني القبليني أثناء 
توافدهـم إىل مدينة الغيضة، وسـط تصاعد 
مخـاوف قوات االحتالل مـن انفجار الوضع 
ة مع توعد الحريزي بالرد  يف املحافظة، َخاصَّ

عىل اقتحام منزله. 
أصـدر  املهـري،  االسـتنفار  سـياق  ويف 
«املجلُس العام ألبناء املهرة وسقطرى» -وهو 
مـن أبرز التكتـالت السياسـية واالجتماعية 

يف املحافظـة- بيانـاً أدان فيـه اقتحاَم قوات 
االحتالل ملنزل الشـيخ الحريـزي، محذراً من 
ردود أفعال عىل تلك العملية، داعياً املنظمات 
الدولية لرصد تلك االنتهـاكات والتي تضاف 
إىل عملية تعطيـل ممنهجة للحياة العامة يف 

املحافظة بدء بإغالق املنافذ. 
وأمام هـذا االحتقان الذي ينـذُر بانفجار 
األوضـاع عسـكريٍّا ضـد تحالـف العـدوان 
واالحتـالل، سـارعت السـعوديُّة إىل محاولة 

فاشلة للتنصل عن مسـؤولية اقتحام منزل 
الحريزي، وزعمت عرب قناة «الحدث» التابعة 
لهـا أن القـواِت املقتحمَة تنتمـي لعصابات 
مسـلحة تابعة للمرتِزقة، يف محاولٍة خطرية 
لتفجرِي الوضع وتحويله إىل رصاع بني قبائل 
املهـرة املناهضة والقـوات املرتِزقـة التابعة 

للعدوان. 
وزعمت «الحـدث» أنها نقلت عن مصادَر 
مجهولة وقوَف فصيِل ما تسـمى «الرشطة 

العسـكرية» التابعة لحكومة املرتِزقة، وراء 
االقتحام، يف خطوة وصفهـا مراقبون بأنها 
محاولٌة لتصوير االقتحام عىل أنه تم من ِقبل 
فصائـَل يمنية لـم يمر عىل اسـتحداثها من 
قبل القوات السـعوديّة سـوى بضعة أشهر، 
فيمـا يرى آخـرون أنها تأتي مقدمًة ملسـاٍع 
سـعوديّة ترمـي إىل تفجري الوضع وإشـعال 
اقتتـال داخـيل ال يسـتهدُف قـواِت االحتالل 

متعدد الجنسيات. 
الحديُث السـعوديُّ عّما تسمى «الرشطة 
العسـكرية» التي لديها سـوابُق بمواجهات 
بالوكالة ضـد لجنة االعتصـام التي يقوُدها 
الشـيخ عيل الحريزي، يأتـي كمحاولٍة لنفي 
الـدور األجنبـي يف العملية، ودعـوٌة رصيحٌة 
لالقتتـال يف املحافظة التي ال تزال أكربَ عقبة 
يف طريـق املخّططـات السـعوديّة السـاعية 
لالسـتحواذ عـىل موقعهـا الجغـرايف الواقع 
عنـد تقاطع بحر العـرب واملحيـط الهندي، 
وفـق مراقبـني، وهـو مـا حـرص الحريزي 
وقـوى املهـرة عـىل تجنـب اإلشـارة إليه يف 
محاولٍة لقطع الطريق عىل رغبة السـعوديّة 
باالقتتال، َحيـُث اكتفى الحريزي باإلشـارة 
ِة القوات األجنبيـة التي اقتحمت  إىل ُهــِويـَّ

منزَله. 

خقل تعظؤئ الحسإ الغمظغ بتطعل السام العةري الةثغث

أّضـثوا اجاسثاَدعط لطاخثي في تخسغث صادم:

الترغجي غخض طظجله وغاعسث بالرد والظزام السسعدّي غسسى إلحسال خراع داخطغ بجسط تظخطه سظ «اقصاتام»
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 : خظساء
نّظمت رابطـُة علمـاء اليمن، أمس السـبت، ندوة 
دينية بعنوان «الهجرة النبوية وسنة الله يف االستبدال» 
بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الرشيفة عىل صاحبها 

وآله أفضل الصالة وأتم التسليم. 
ويف النـدوة التي عقـدت بالجامع الكبـري بصنعاء، 
أشـار مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن 
العالمة شـمس الديـن رشف الديـن، إىل أن املناسـبة 
جديـرة بالتذكري واإلحياء، ملـا مثلته هجرة املصطفى 
-صىل اللـه عليه وآله وسـلم- من إعادة بنـاء الدولة 

اإلسالمية وترسيخ أركانها. 
وتطرق رشف الدين إىل حالة الناس قبل مبعثه عليه 
الصالة والسالم، من الكفر والفسق والرشك والفجور 
والخمـور، وقـال: «جاء النبـيُّ الكريم فاسـتبدل الله 
بـه األمـن والنور من الضـالل ودولة وسـلطان الحق 
مـن الجـور والطغيـان، وأمن النـاس عـىل أرواحهم 

وأعراضهم». 
وأوضح أن الرسـول -صىل الله عليه وآله وسـلم-، 
أخذ باألسـباب وتَحّرك بعد جهره بالدعوة لـ ١٣ عاماً 
بالرغـم مما تعرض لـه وأصحابه مـن أذى ومعاناة، 
ُمشرياً إىل أن الله تعاىل أذن لرسوله بالهجرة إىل املدينة 
املنورة؛ ِمن أجـِل الفرار بالدين الـذي أصبح رضورياً 
وإيجـاد أرضية صلبة لنرش الديـن وتعاليمه يف أرجاء 

املعمورة. 
ولفـت العالمـة رشف الديـن، إىل أن املصطفـى 
-عليـه الصـالة والسـالم-، عمـل بعـد وصوله إىل 
املدينة املنورة عىل تعزيز صلة اإلنسـان بالله تعاىل 
من خالل بناء املسـجد النبوي وتوثيق ُعرى األخوة 
بني املسـلمني مـن خـالل املؤاخاة بـني املهاجرين 
واألنصـار، فضالً عن تحديد عالقة املسـلمني بغري 

املسلمني. 
ـــة اليـوم السـتلهام الدروس  وأّكــد حاجـة األُمَّ
والعـرب من هجرة النبي -صىل الله عليه وآله وسـلم- 
ــة إىل مكانتها  يف األخذ باألسباب والتَحّرك إلعادة األُمَّ

ورفعتهـا ومجدهـا انطالقاً مـن كتاب اللـه عز وجل 
والتمسك بالسـرية العطرة لرسول اإلنسانية محمد –

عليه وآله الصالُة والسالم-. 
ــة إىل  ودعا رئيـس رابطة علماء اليمن، علماء األُمَّ
تحمل املسـؤولية واألمر باملعـروف والنهي عن املنكر 
وقول كلمة الحق يف وجه من يوالون اليهود والنصارى 
وقوى االسـتكبار العاملي والدول املطبعـة مع الكيان 

الصهيوني وتوليهم ألمريكا وإرسائيل. 
مـن جانبه، أشـار عضو مجلـس النـواب العالمة 
منصـور واصـل، إىل أهميّـة املناسـبة التـي أخرجت 
ـــة مـن الظلمـات إىل النـور ونقلتهـا مـن جور  األُمَّ

األديان إىل عدل اإلسالم. 
وبـنّي أن الهجـرة النبويـة، نقلة زمانيـة ومكانية 
وإيَمـانيـة، ما يتطلب من الجميع اسـتلهام الدروس 
والعرب من هذه املناسـبة يف توحيد صفوف املسـلمني 
ملواجهة التحديات واملخاطر من قبل قوى االسـتكبار 

والهيمنة. 
وأّكــد العالمة واصـل أن هجـرة املصطفى -عليه 
الصالة والسالم-، مثلت نقطة تحول يف حياة املجتمع 
ا يتطلب االسـتفادة منه يف  اإلسـالمي وحدثاً تاريخيّـٍ
نرش قيـم السـالم واملحبة واإلخـاء ونبـذ الُفرقة بني 

الشعوب. 
 

ضرورٌة ططتئ
من جهته، اعترب مستشار رئيس املجلس السيايس 
النبويـة  الهجـرة  مفتـاح،  محمـد  العالمـة  األعـىل، 
الرشيفـة، حدثـاً وعالمـًة فارقـًة يف تاريـخ البرشية 

وتأسيس الدولة اإلسالمية. 
وذكـر أن الرسـوَل محمـد -صـىل الله عليـه وآله 
وسـلم- بعـد أن أمىض ١٣ عامـاً من املعانـاة واألذى 
مـن كفار قريـش وأبنـاء جلدته وعنادهـم وتكربهم 
وتجربهـم، هاجـر إىل املدنية املنورة بعـد أن هيئ الله 
له األرضية الخصبة لتأسـيس دولة اإلسـالم وترسيخ 

الرسالة املحمدية. 
وقـال: «عندمـا جـاءت الرسـالة السـماوية عرب 

خاتم األنبيـاء واملرسـلني -عليه الصالة والسـالم-، 
دافـع كفـار قريـش عـىل آلهتهـم «األصنـام» رغم 
إدراكهم أنها لن تنفعهم، لكن حقدهم وتجربهم عىل 
رسـول الله جعلهم يسـتخدمون كافة أشكال السب 
والشـتم واألذى والتشويش عىل محمد -عليه الصالة 
والسـالم- وأنـه مجنـون وسـاحر وشـاعر وكاهن 

وكاذب وغريها». 
وأَشاَر العالمة مفتاح إىل أن هجرة الرسول الكريم، 
كانـت رضورة ملحـة بعـد أن وصل كفـار قريش إىل 
مرحلة محاولة تصفية رسـول الله بعـد أن اجتمعوا 
لقتلـه، مبينًا أن يثرب كانت املالذ اآلمن الذي هيأه الله 
لرسـوله الكريم بالهجرة إليه لحمل رسـالة اإلسـالم 

ونرشها. 
بدوره، اسـتعرض مفتـي محافظة تعـز، العالمة 
علوي سـهل بن عقيل، محطاٍت مـن الهجرة النبوية 
الرشيفـة – األسـباب واألهـداف، مبينًـا أن الهجـرَة 
النبوية ليسـت حدثاً عابراً وإنمـا محطة مهمة لبناء 

الدولة اإلسالمية. 
وعـّرج عـىل األسـباِب الجوهرية لهجرة الرسـول 
الكريـم ومنهـا ما تعـرض لـه مـن أذى ومعاناة من 
أبناء عمومته ومحارصته وتحمله للمشـقة وأصناف 
العـذاب، رغـم اسـتناده إىل أم املؤمنـني خديجة بنت 
خويلـد وعمه أبو طالب ومـن قبلهما جده عبداملطلب 

بن هاشم. 
وأَفـاد العالمة بـن عقيل بأن هناك سـبباً ترشيعياً 
لهجـرة املصطفـى -صىل اللـه عليه وآله وسـلم- إىل 
املدينـة املنـورة، يتمثـل يف التطبيق العمـيل للعبادات 
األمـر  ومبـادئ  والقضـاء  واملعامـالت  والطاعـات 
باملعـروف والنهـي عن املنكـر وتنفيذ األحـكام وفقاً 

للقرآن الكريم. 
وتطـرق إىل أهـداف الهجرة النبويـة لخاتم األنبياء 
ــة ولم شـملها  واملرسـلني ومنهـا توحيد كلمـة األُمَّ
وإزالة األذى عن اإلسـالم وإلقاء الحّجـة عىل العاملني 
وبناء مجتمع إيَمـاني صادق وتعزيز األخوة بني أبناء 

ــة.  األُمَّ

 طئثأٌ إجقطغ أخغض
اللـه  إىل  بالرجـوِع  النـدوة  يف  املشـاركون  وأوىص 
واإلنابـة إليه والثقـة بنرصه، وجمـع الكلمة ووحدة 
الصف والتأكيد عىل أهميّة الوعي بسـرية رسـول الله 
املنسـجمة مع رسالته اإللهية وكتابه الكريم وربطها 

ـة.  بالواقع العميل لألُمَّ
ودعا البيان الذي تاله عضو الرابطة طه الحارضي، 
إىل االسـتفادة مـن الهجـرة النبويـة وأحداثهـا بمـا 
يسـهم يف استنهاض الهمم وشـحذ العزائم ومواجهة 
األخطار والتحديات والثبات عىل ذات الدرب الذي سار 
عليه رسـول الله -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه- 

واملهاجرين واألنصار. 
وشـّدد عـىل أهميّة التأيس برسـول اللـه يف الدعوة 
إىل اللـه والتَحـّرك إلقامـة ديـن اللـه وإعـالء كلمتـه 
وبنـاء الدولـة اإلسـالمية العادلـة لتقديـم النمـوذج 
اإلسـالمي الحضاري يف املجاالت اإلدارية والسياسـية 

واالقتصادية والزراعية وتحقيق االكتفاء الذاتي. 
التآخـي  مبـدأ  ترسـيخ  عـىل  املشـاركون  وحـث 
والتصالـح والتسـامح كمبدأ إسـالمي أصيل جسـده 
رسـول الله يف املدينة املنـورة، إال أنه ال يمكن بحال أن 
يستدل ويستشـهَد به ليكون مربّراً أَو غطاًء للتصالح 
أَو التسامح أَو التطبيع مع الصهاينة اليوم؛ ألَنَّ وثيقة 
املدينـة لم تكن أصالً مـع اليهود وال تنطبـق أدبياتها 
عـىل صهاينـة اليـوم املفسـدين يف األرض، املحتّلـني 

والغاصبني الذين ال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة. 
وطالبـوا بالتَحـّرك ملواجهـة سياسـة التطبيع مع 
اليهود والصهاينة املحتّلني للمسـجد للقدس واملسجد 
األقـىص والرفـض لـكل العالقات املحرمـة رشًعا بني 
الكيـان الغاصـب وبـني الـدول واألنظمة املحسـوبة 
عىل اإلسـالم.  وجـّددوا التأكيـَد عىل حرمة املسـاس 
باملقدسـات واملشـاعر اإلسـالمية يف بـالد الحرمـني 
الرشيفني وتدنيسـها من قبل الصهاينة وحاخاماتهم 
أَو  االسـتهداف  مـن  لحمايتهـا  التَحـّرك  ورضورة 
االسـتهانة بهـا وإضعـاف دورها الروحـي والرتبوي 

والجهادي خدمة لدول االستكبار العاملي. 

 العةرُة الظئعغئ وُجظَُّئ اهللا يف اقجائثال

ــئ لمضاظاعا ورشساعا وطةثعا ــُئ بتاجئ قجــاطعام الثروس والسئر طظ عةرة الرجــعل َوالاَتّرك ِطظ أجِض إســادة اُفطَّ طفاغ الثغار الغمظغئ: اُفطَّ
السقطــئ طفاــاح: العةــرة الظئعغئ تــثث وسقطئ شارصئ شغ تارغت الئحــرغئ وتأجــغج الثولئ اإلجــقطغئ
ــئ طفاــغ تسج: العةــرة الظئعغئ طتطئ طعمئ لئظاء طةامــع إغَمـاظغ خادق وتسجغج افخعة بغــظ أبظاء اُفطَّ
السقطئ واخض: الةمغع ططاَلٌإ باجــاطعام دروس المظاجــئئ شغ تعتغث الخفعف لمعاجعئ الاتثغات والمثاذر

ظثوٌة لرابطئ سطماء الغمظ بخظساء..
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- بدايًة مـا جديُدكم يف العـاِم الدرايس 
الجديـد ١٤٤٤هـ فيما يتعلَُّق بتسـيري 

العملية التعليمية؟
ُه ِرسـالَة ُشـكٍر وِعرفاٍن  بدايـًة نَُوجِّ
وامُلَعلِّـمـات  للُمَعلِّـمـني  وتقديـٍر 
واألرسة الرتبويـة؛ لصربهـم وعطاِئهم 
وتضحياِتهم طيلَة الفرتة املاضية، والتي 
أثمرت رغَم ُكـلِّ التحديات والصعوبات 
صموَد الجبهِة الرتبوية املنقِطع ِالنظري، 
والتي سـطَّرت أروَع معانـي التضحية 
التـي ال مثيَل لها يف أي بلد بأن يسـتمرَّ 
امُلَعلِّـمون بهذا العطاء دوَن راتب، َحيُث 
والغالـُب أن راتـَب امُلَعلِّـم هـو مصدُر 
الدخل الوحيـد للُمَعلِّـم، وبالتايل يذهُب 
امُلَعلِّــُم ُكــلَّ يـوم ولديه مسـتلزماٌت 
َر  كثـريٌة، منها أنـه ال يسـتطيع أن يوفِّ
مستلزماِت الدراسـة ألوالده، ومع ذلك 
نجـُده يتواجُد لتدريـِس أبنائنا الطالب 
والطالبات، فلهم الشكر والتقدير، وإن 

شاء اللُه نحن يف وزارة الرتبية والتعليم 
سنعمُل جاهدين يف سبيِل التخفيف من 
معانـاة امُلَعلِّـمني أوالً ويف سـبيل توفري 
ما يمكـن توفريُه من الكتـاب املدريس 

للطالب ثانياً. 
 

- ما الذي يمكُن أن تقدِّموه للُمَعلِّـمني 
للتخفيف من معاناتهم كما أرشتم؟

بإذن الله تعـاىل سـيجُدنا امُلَعلِّـمون 
معهم وإىل جانبهم. 

 
- ماذا عن صنـدوق امُلَعلِّــم.. الوزارة 
العـام املايض رصفت حافزاً للُمَعلِّـم ثم 

توقف األمُر بعد شهٍر واحٍد تقريباً؟
صنـدوُق امُلَعلِّــم واجـه الكثـريَ من 
العوائـق، أبرُزها تدني مسـتوى موارد 
الصنـدوق التـي لم تـرَق إىل مسـتوى 
اإليفـاء بهـذا، ولـم تسـتطِع الـوزارُة 
يف  احتياَجهـا  املـورد  بهـذا  تَُغطِّـَي  أن 
لَة  امليدان، َوإذَا ما قارنـا املوارَد املتحصَّ
بالرشيحة الواسـعة املـراد الرصف لها 
ا، لكنَّ بإذن الله  فهناك عجٌز كبـريٌ ِجـدٍّ
هنـاك وعـوداً مـن القيادة السياسـية 
بإيـالء حوافز امُلَعلِّـمني اهتماماً خاصاً 
وإيالء العملية التعليمية اهتماماً خاصاً 
ا، بمـا يمّكنا من السـري بالعملية  ِجــدٍّ
التعليمية بالشكل الذي ينبغي أن تكوَن 
عليه، ونحن نعول عىل امُلَعلِّـمني تعويالً 

ا، فهم من جّسـدوا معانَي  َكبـرياً ِجــدٍّ
الوطنية الحقة فعالً قبل القول. 

 
- عىل ذكر الكتاب املدريس.. هناك أزمة 
كتاب يف املدارس الحكومية بشكل كبري 
ا مع العلم أن هذه األزمة ُمسـتمّرة  ِجـدٍّ

منذ عقود؟
هنـاك خلفيـٌة تقـُف وراَء العجز عن 
فالعمليـُة  املـدريس،  الكتـاب  طباعـة 
التعليميُة استُهدفت بشتى الوسائل من 
قبل العـدوان؛ ِمن أجِل تدجـنِي أجيالنا 
وأبنائنا، إىل جانب اسـتهداِف املنشـآت 
التعليميـة التـي فاقـت ٣٧٠٠ مـا بني 
ـَرة كليٍّا ومنشأة مدّمـرة  منشـأة مدّم
جزئياً وبني مسـتهَدفة إليواء النازحني 
إىل جانـب املدارس املغلقـة، وهذه كلها 
التعليميـة..  العمليـة  خدمـة  خـارَج 
أَيْـضاً اسـتهداُف التعليم بقطع رواتب 
امُلَعلِّـمـني طـواَل هـذه الفـرتة، كذلـك 

استهداف طباعة الكتاب املدريس. 
مؤّسسـُة مطابـع الكتـاب املـدريس 
فًة عن  منذ دخولنا الـوزارة كانت متوقِّ
العمـل تمامـاً؛ نتيجة عـدم وجود املال 
الالزم لتغطية نفقاتها التشـغيلية من 
رشاء املـادة الخام: أوراق وأحبار ومواد 
الطباعة أَو توفري حوافز العاملني عليها 
أَو نفقـات أعمـال الصيانـة، فالوزارُة 
حاولـت أن تبَحـَث عن بدائَل لتشـغيل 
هـذه املطابع فألزمت املـدارَس األهلية 
ِتها مـن الكتب الدراسـية  بـرشاء ِحصَّ
مـن مؤّسسـة مطابـع الكتـاب حتـى 
ال تتوقـَف هذه املؤّسسـة عـن العمل، 
أضف إىل ذلـك توجيَه األخ الرئيس برفد 
حسـابات املؤّسسـة بدفاتَر مستندية، 
أي «مبالغ «مسـتندية تـم تحويلُها إىل 
الحسـابات، وعـىل ضوء ذلـك تعاملت 
املؤّسسة مع تجار املواد الخام للطباعة 
بهـذه الطريقة، َحيـُث تَحّركت األمور، 
غطـت  وإن  كافيـًة،  تكـن  لـم  لكنهـا 
حاجـة املـدارس األهلية، وهـذا يجيُب 
عىل تسـاؤل املواطن: ملـا يتوفر الكتاب 
املـدريس يف املدارس األهلية وال يتوفر يف 
األهلية  فاملـدارس  الحكومية؟  املدارس 

تقوُم بالطباعة لنفسها. 
 

- أنتـم يف الوزارة.. كم تغطون اآلن من 
حاجـِة املدارس الحكوميـة من الكتاب 

وضغض وزارة الاربغئ والاسطغط لصطاع الاسطغط سئثاهللا الظسمغ:

جظسمض جاعثغظ خقل عثا السام لطاثفغش طظ 
طساظاة املسطِّمني وتعشري الضااب املثرجغ

   ظطمح فن تضعن 
ضمغُئ الضاإ المثرجغئ 

المطئعسئ عثا السام 
أضئَر طظ السام الماضغ 

بإذن اهللا تسالى 
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 : تاوره إبراعغط السظسغ

أخثرظا تسمغمًا بمظِع زغادة الرجعم شغ المثارس افعطغئ َوإَذا 
طا تخض تةاُوٌز شسطى أولغاء افطعر إبقُغ ُغرشئ سمطغات ورصط 

الحضاوى الثاص بالعزارة وجغاط الاساذغ طسعا بإغةابغئ
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املدريس؟
يف البدِء ُقمنا بتغطية ٧ ٪ ثم ارتفعت 
النسـبة إىل ١٠ ٪ ثم ١٥ ٪، وكان وقتها 
هنـاك تمويٌل بسـيٌط مـن وزارة املالية 
لكـن تلـك التمويـالت البسـيطة إذَا ما 
قارناها بحجم االحتياج لطباعة الكتاب 
املدريس املطلوب توفريه ملدارسـنا فهي 
ال تتجاوز ١٥-٢٠ ٪ من حاجتنا، أضف 
إىل ذلـك أنه كانـت لدينا مشـكلة حول 
أن املناهـج لم تعـد ترقى إىل مسـتوى 
املتغريات الحاصلـة يف البالد ويف العالم، 
فقد كان يف املناهج من التدجني لعقول 
أبنائنا ما ال نظري له، وكنا أماَم تََحدٍّ كبري 
ا لتصويب وتطوير مناهجنا، وهذا  ِجـدٍّ
َحقٌّ من حقوقنا ال يمكن أن يعيَقنا عنه 
أيُّ عائـق إالَّ ما يتعلق بالجوانِب املالية، 
َحيُث اسـتخدمت هذه الورقـُة ملحاولة 

ثنينا عن امليض يف تصويِب مناهجنا. 
 

- تطويُر وتحديـُث املناهج وتصويبُها 
قائٌم بكل دول العالم.

نعم ُكـلُّ مناهج الدنيا ليسـت قوالَب 
ثابتـًة، العاَلُم ُكلُّه يقـوُم بهذا من وقت 
إىل آخـر، وهذا حق مـن حقوقنا، وكما 
ر  قلُت، فاملشكلة لدينا ليست كيف نطوِّ
مناهجنا ونصوِّبهـا إنما كيف نوفر ما 

يمكننا من طباعة هذه املناهج. 
للمطابـع  كان  أُخـرى،  جهـة  مـن 
ا، وبعـد عملية نقل  اعتمـاٌد كبريٌ ِجــدٍّ
البنك املركزي لم تسـتطِع الحكومُة أن 
تواكـب هذه النفقـات.. وعليـه فنحن 
هذا العام سـنعمل ما بوسـعنا بشـكل 
أكرب ونطمـح أن تكون كميـاُت الكتب 
الدراسـية املطبوعة هذا العام أكربَ من 

العام املايض بإذن الله تعاىل. 
 

- لم نعد نسمُع اليوم عن دور املنظَّمات 
الدولية يف دعم العملية التعليمية؟

ليس هنـاك أيُّ أثٍر للمنظمات يف دعم 
العملية التعليمية اليـوم، وفيما يتعلق 
ا  بالحافز كانت ترُفُض رفضاً َكبرياً ِجـدٍّ
التعاطـي أَو اإلسـهاَم يف هـذا الجانب، 
وعندمـا رفضنـا التعاطـي معها حتى 
تسـتجيَب لـرصف حوافـز للُمَعلِّـمني 
اسـتجابت لكـن بصـورة مختلفـة، إذ 
للُمَعلِّـمـني  تـرصَف  أن  تريـُد  كانـت 
لكشـوف ٢٠١٤م، ومن  الثابتـني وفقاً 
جانبنا رفضنا هذا الكالم وقلنا لهم: إن 
تلك الكشـوف فيها كثـريٌ من املتغريات 
واالختـالالت والكثـري مـن املنقطعـني 
واملترسبـني، وبالتـايل طلبنـا أن يكوَن 
الـرصُف وفقـاً لالحتياج ووفـق ما هو 
قائـٌم يف امليدان، وبعد ضغـٍط وممانعٍة 
استجابت اليونسيف لهذا الطلب، وهذا 
ما يتعلـق بالثابتني، لكنهـا رفضت أن 
تتعاطـى مـع املتطوعـني الذيـن مثَّلوا 
ا، وكان لهم دوٌر كبريٌ يف  نسبًة كبريًة ِجـدٍّ
استمرار العملية التعليمية، واستمررنا 
يف الضغط حتى يسـتجيبوا لهذا املطلب 
بالـرصف للثابتـني واملتطوعـني وفـق 
كشـوفاتنا املرفوعـة ونجحنـا وقتهـا 
يف هـذا وتم الـرصُف لعامـني متتاليَّني 

وانتهى األمر. 
 

- األمُر كذلك فيما يُخصُّ طباعة الكتاب 
املدريس؟

نعـم كانـت هنـاك ممانعـٌة وُرِفَض 
ـُل يف طباعـة الكتـاب املدريس ما  التدخُّ

زالت حتى اللحظة. 

كانت يف السابق تدَعُم الكتاَب املدريس 
يف عهـد النظـام السـابق، ربمـا كونها 
كانـت تـدرُك أن تلـك الكتـَب صيغـت 
بطريقة معينة تخُدُم أهداَف املنظمات، 
جوا لعدم دعم هذه املسألة بأن  وقد تحجَّ
هناك تعديالٍت وأن الطرف اآلخر ممثالً 
بتحالف العدوان يرُفُض هذه التعديالت، 
يف حـني أّكـدنـا لهـم أن مـن حقنا أن 
َل ونصـوَِّب مناهَجنا، ومع هذا قلنا  نعدِّ
لهـم: إذَا كنتم تتذرعون بهـذا يمكنُكم 
طباعـُة ُكتُـِب مـواد اللغـة اإلنجليزية 
والرياضيات...  املختلفـة  العلوم  ومواد 
إلخ، لكنهم رفضوا رفضاً قاطعاً، وبهذا 
اتضح لنا أن مربَّرهم لم يكن التصويَب 
أَو إجراَء بعض التعديالت، فالهدُف هو 

إعاقُة العملية التعليمية. 
 

- ماذا عن الرسـوم الدراسية للمدارس 
الحكوميـة هذا العام.. هناك َلبٌْس حول 
تفاصيل الـ ٨ آالف ريال كرسـوٍم عىل 

طالب املدرسة الحكومية؟
ال توجُد زيادٌة يف الرسـوم الدراسـية 
املقرَّة والرسـمية، وما يجـري الحديُث 
املجتمعيـُة  املسـاهمُة  هـي  حوَلـه 
العملية  اسـتمرار  لضمـان  الطوعيـة؛ 
التعليميـة، وهذا بنَـصِّ القانون والتي 
يتوىل تحصيلُهـا ورصُفها مجلُس اآلباء 
واألُمهـات، َحيُث إن مديَر املدرسـة هو 
عضٌو فقـط يف هذه املجلـس وكان لها 
دوٌر كبـريٌ رغـم أنه قـد رافقتها بعُض 
اإلشـكاالت واألخطـاء ومـع ذلـك فقد 
سـاهمت يف سـري العمليـة التعليميـة 
وتوفرِي مـا يمكن توفريُه للُمَعلِّـم منه، 
وهذا العام ارتأت أمانُة العاصمة؛ نتيجَة 
الضغط الحـايل وتزايُِد عـدد امُلَعلِّـمني؛ 
وألن التفاعـل مـع تلك املسـاهمة كان 
ا بُمَجـّرد انتهاء الشـهر  يقـل تدريجيّـٍ
األول من الدراسـة فاجتهدوا بأن تُدَفَع 
تلـك املسـاهماُت بداية العـام الدرايس 
بواقع ٤٠٠٠ للفصـل الدرايس األول أي 
١٠٠٠ ريـال للشـهر، و٤٠٠٠ للفصـل 
َل للمدرسة  الدرايس الثاني، وهذا ليسـهِّ
بدايًة ممتـازًة لتسـيرِي عملها  أن تبـدأَ 
بيُـٍرس، وهذا ُكـّل ما يف األمر، وقد صدر 
تعميم من قبل مكتـب الرتبية باألمانة 

ومـن قبلنـا بالـوزارة أنه ال توجـُد أيُة 
زيادة يف الرسـوم، وأن هذه املشاركة أَو 
املسـاهمة هي مساهمة طوعية تُعَفى 
منها رشيحُة الفقراء ومحدودو الدخل 
وأبناُء امُلَعلِّـمني وأبناُء الشـهداء، وهي 

يف أمانة العاصمة فقط. 
 

- ما يُخصُّ الرسوَم الدراسية للمدارس 
ة هناك شـكاوى مـن رفع هذه  الَخاصَّ
املـدارس للرسـوم كمـا فعلـت العـام 

املايض.. ما تعليقكم عىل هذا؟
قبَل بداية العام أصدرنا تعميماً بمنِع 
زيـادة الرسـوم الدراسـية يف املـدارس 
األهليـة، وأن تكوَن نفَس رسـوم العام 

املايض. 
 

- العام املايض كان لكم تعميٌم مشـاِبٌه 
بعـدم زيـادة الرسـوم الدراسـية لكن 

ت الطرف؟ املدارس األهلية َغضَّ
ألزمنـا املدارَس األهليـَة بعدم الزيادة 
وعدم الرفع يف الرسـوم الدراسية، َوإذَا 
مـا حصل هنـاك تجـاُوٌز وزيـادٌة بأية 
مدرسـة فعىل أولياِء األمور إبالُغ غرفة 
ـة  الَخاصَّ الشـكاوى  ورقـم  عمليـات 
مكاتـب  إىل  أَو   (8000160) بالـوزارة 
الرتبيـة باألمانـة واملحافظات وسـيتم 
التعاطي مع هذه البالغات والشـكاوى 

بإيجابيٍة بَحوِل الله. 
 

زيـاداِت  تـربُِّر  األهليـة  املـدارُس   -
الِعقـار  إيجـاِر  بارتفـاع  رسـوِمها 
املدريس، والرضائب، ونفقات التشغيل، 

واألجور... إلخ، كيف ترد عىل هذا؟
ال مـربَّر لزيادة الرسـوم عـىل ما هو 
، وعىل أولياء أمور الطالب  حاصٌل ومقرٌّ
التأّكــد من أن الرسـوم املفروضة عىل 
أبنائهم هي نفسـها الرسـوم املقرة يف 
قرار اإلنشـاء والذي ألزمنا فيه املدارس 
ة أن تضعه يف «لوحة شـفافية»  الَخاصَّ
وتحّدد مقدار الرسوم لكل صف درايس 
عند مدخل املدرسة أمام الطالب وأولياء 
األمـور، بحيـُث تكوُن متاحـًة للجميع 
رؤيتُها ويف حال املخالفة عليهم إبالُغنا 

بذلك. 
 

باملنهـج  تتاجـر  األهليـة  املـدارس   -
الـدرايس والكتب املدرسـية، َحيُث تباع 

ما بني ١٢-٢٠ ألفاً.. كيف ذلك؟
ُر الُكتَُب الدراسـية للمدارس  نحن نوفِّ
األهليـة بسـعِر التكلفـة إالَّ مـن زيادة 
هامشـية ال تُذكـر، وللعلم أن الرسـوَم 
الدراسـية التي تضمنها قراُر اإلنشـاء 
والرتخيص ال يحّدُد عادًة سـعَر املنهج 
أَو الكتـب الدراسـية أَو الـزي املدريس، 
وهـذا الجانب بإْمـَكان ويل أمر الطالب 

التوافق عليه مع املدرسة. 
 

دة التي توّحد  - ماذا عن الالئحـة املوحَّ
رسوَم الدراسـة يف املدارس األهلية.. ملا 

لم تَر النور؟
نعمـُل يف الوقت الحارض عـىل إنجاِز 
هـذه الالئحة وإعـادِة النظـر يف قانون 

التعليم األهيل. 
 

- كلمة أخرية؟
الصابِريـن  للُمَعلِّـمـني  ُشـكراً 
املرابطـني يف جبهة الصمـود الرتبوية، 
لهـم جزيل الشـكر واالحـرتام، وندعو 
الجميـَع للتعـاون والوقـوف إىل جانِب 
األُرسة الرتبوية عىل املسـتوى الرسمي 
الرتبيـِة  وزارِة  يف  ونحـن  َوالشـعبي، 

والتعليِم يف املقدمة. 

   المحارضُئ َأو 
المساَعمُئ المةامسغئ 

عغ طساَعَمٌئ «ذعسغئ» 
ُتسَفى طظعا حرغتُئ 
الفصراء وطتثودو 

الثخض وأبظاُء الُمَسطِّـمغظ 
وأبظاُء الحعثاء وعغ 

شغ أطاظئ الساخمئ 
شصط
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أصغاٌل أم أذغال؟!

ظخُر اهللا طّظا أعَض الغمظظخُر اهللا طّظا أعَض الغمظ

 غتغى المتطعري  

ـِه  قبـَل أعوام قليلـة، كان حديثنا عن التوجُّ
األمريكـي لنـرش اإللحـاد وفصِل النـاس عن 
دينهـم مسـتغَربًا، وكان الجميُع يسـتبعدون 
ــة من ييسُء إىل  َد من أبناء هـذه األُمَّ أن يتجنـَّ
رموز اإلسـالم ومقدسـاته ُوُصـوالً إىل القرآن 
الكريم والرسـول األعظم محمد -صلوات الله 

عليه وعىل آله-. 
واليـوم.. وتحـت عناويـن متعـددة ظهرت 
فقاعـات ثقافيـة ملوثـة تدعـو اليمنيـني إىل 
العـودة إىل مـا تاريخ ما قبل اإلسـالم، كحل ملا 

يعانيه اليمن من رصاعات يف هذا الزمن. 
ومن هؤالء من يتَحّركون تحت عنوان أقيال 

اليمن. 
عـربَ  اليمـن  بتاريـِخ  نفتخـُر  أننـا  ورغـم 
العصور، إال أننا بتاريِخ اليمن اإلسـالمي أكثَر 

افتخاًرا واعتزاًزا. 
فقد كان اليمنيون طليعًة من حمل رسـالة 
اإلسـالم، وعـىل أيديهـم علـت راياتـه يف ُكـّل 
األقطـار، والشـواهد التاريخيـة عـىل ذلـك ال 
تحىص، وليس املقام مقام رسدها أَو إثباتها. 

ومن أجل ذلك، تم تجنيد مجموعة من شذاذ 
الثقافة وأدعيـاء التحّرر، من أصحاب املقاالت 
يف  أَو  األردن  يف  املسـتأجرة،  واألقـالم  املعلبـة 

القاهرة لخوض هذه املغامرة الخارسة. 
يتجـىل  يكتبونـه  مـا  يف  ـٍل  متأمِّ وألبسـط 

بوضـوح أن هـؤالِء ليـس لديهم 
قناعات حقيقية بما يكتبونه من 
إفٍك وافرتاٍء، بل تزامناً مع مسـار 
وانسـجاًما  إرسائيل  مع  التطبيع 
مـع التوّجــه األمريكـي الداعي 
لـكل  والداعـم  علنًـا  اإللحـاد  إىل 
املنظمات التـي تدعو إليه يف ُكـّل 

منطقتنا العربية. 
ولذلـك فهـم بعيـدون عـن أن 
يكونوا أقياَل اليمن، وأقرُب إىل أن 

يكونوا أذياَل إرسائيل.
فهـذه هـي أهـداُف أهل الكتـاب التـي لها 
يسـعون، وسـبيلهم التي عليها يسـريون منذ 
ظهور رسـول اللـه =صلوات اللـه عليه وعىل 

آله-، كما قال الله عنهم:
ن بَْعِد  ْن أَْهِل اْلِكتَاِب َلْو يَُردُّونَُكم مِّ َودَّ َكِثريٌ مِّ
ن بَْعِد  ْن ِعنِد أَنُفِسِهم مِّ اًرا َحَسًدا مِّ إِيَماِنُكْم ُكفَّ

َ َلُهُم اْلَحقُّ َما تَبنَيَّ
اليهـودي،  للـوالء  طبيعيـٌة  نتيجـٌة  وهـي 
والطاعـة العمياء للمجرمني مـن أهل الكتاب 
من اليهود والنصـارى، الذين حّذرنا الله منهم 

يف قوله:
َن الَِّذيَن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تُِطيُعوا َفِريًقا مِّ

أُوتُوا اْلِكتَاَب يَُردُّوُكم بَْعَد إِيَماِنُكْم َكاِفِريَن.

وكل جهودهـم التعيسـة سـتبوُء بالفشـل 
وسـتحبَُط أعمالُهم يف الدنيا واآلخرة، مصداًقا 

لقول الله تعاىل: 
ى  َوَال يََزالُـوَن يَُقاِتلُونَُكـْم َحتـَّ
يَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم إِِن اْستََطاُعوا، 
ِديِنـِه  َعـن  ِمنُكـْم  يَْرتَـِدْد  َوَمـن 
َفيَُمْت َوُهـَو َكاِفٌر َفأُوَلِٰئَك َحِبَطْت 
نْيَا َواْآلِخَرِة، َوأُوَلِٰئَك  أَْعَمالُُهْم ِيف الدُّ
أَْصَحاُب النَّاِر، ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن.

هـي  الحتميـُة  وعاقبتُهـم 
الخسارة؛ ألَنَّ الله يقول: 

يَـا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُـوا إِْن تُِطيُعوا 
الَِّذيَن َكَفُروا يَُردُّوُكْم َعَىل أَْعَقاِبُكْم 

يَن. َفتَنَْقِلبُوا َخاِرسِ
ومـن أصدق من اللـه حديثـاً.. فبُرشى لهم 
بالخسارات الكبرية املضاعفة فوق خساراتهم 

لدينهم وعرضهم وأرضهم ووطنهم. 
وهنيئاً لهـم نجاَحهم الوحيـد، إذ نجحوا يف 
ترسـيِخ قناعاتنا برضورة التمسك بالُهــِويَّة 
اإليَمـانيـة وتحصـني الناس واملجتمـع تجاه 

ُكـّل ما يخل بها أَو ييسء إليها. 
وقّدموا الشـواهَد امللموسـة لنـا وللمجتمع 
اليمني عىل صحِة توّجـهنا اإليَمـاني وسالمة 

تَحرُّكنا امليداني.
فواللـِه ما ازددنا من تفاهِتهم إال قناعًة بما 
نحن عليه من سـالمة العقيدة وصحة املسـار 

وأهميّـة االرتبـاط بالديـن يف مواجهـة ُكــّل 
املعتدين. 

وًشكراً لهم عىل بشاراتهم لنا، فكلما ظهرت 
دعوات االرتداد عن الدين علنا، كلما استبرشنا 

بوعد الله القائل: 
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه 

َفَسْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة 
َعَىل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعَىل اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِيف 

َسِبيِل اللَِّه َوَال يََخاُفوَن َلْوَمَة َالِئٍم.
نسـأل الله أن يجعَلنا من هؤالء القوم الذين 
ينتـُرص بهـم لدينه ويعـيل رايتَه عـىل أيديهم 

ويؤدُِّب بهم ِرشاَر َخلقه. 
ذَِلَك َفْضُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمن يََشـاُء، َواللَُّه َواِسٌع 

َعِليٌم.
ويف الختام، أنا لسـُت مسـتغِربًا من سقوِط 
املسـبِّحني بحمـد آل عفـاش يف هـذه املهزلـة 

والُجرم القبيح.
بقدِر عجبـي من كهنة «اإلصـالح» وبعض 
ُدعاته الذين أُجربوا عىل االنجرار يف هذا املسـار 
عىل خالف مع أدبياتهم السـابقة وادِّعاءاتهم 
ن والدعوة إىل  املتالحقـة بالحـرص عـىل التديـُّ

اإلسالم.
ولكنه زمن كشف الحقائق.

والعاقبة للمتقني. 

سطغ ظاشر 

استطاع السيد نرص الله بشجاعته وموقفه 
الصـادق والويف مع اليمن ومظلوميته أن يبني 

عالقة روحية وجدانية مع الشعب اليمني. 
للمرة الثانيـة، ينفي األمني العام لحزب الله 
السيد حسن نرص الله تلّقي أي طلب للوساطة 
يف الحـرب عىل اليمن، قائالً: «لسـت وسـيطاً، 
ولكننـي طـرف». جـاء هـذا النفـي األخري يف 

«حوار األربعني» غسان بن جدو. 
وقـد أّكــد السـيد نرص اللـه أن حـزب الله 
«طـرف مـع السـيد عبد امللـك، ومع الشـعب 
اليمنـي، وحركـة أنصـار الله»، وأن الوسـيط 
عادة ما يطلب تنازالت من الطرفني، متسائالً: 

«أي تنازل يمكن أن يُطلب من أنصار الله؟». 
وسبق أن وّجه سماحته نصيحة معلنة قبل 
4 أشهر إىل الحكام السعودينّي: «ال تراهنوا عىل 
التفـاوض مع آخريـن غري املجلس السـيايس 
اليمنـي األعـىل وحركـة أنصار اللـه وقائدهم 
وكبريهـم القائد السـيد عبـد امللك بـدر الدين 

الحوثي نرصه الله وحفظه». 
وقـد خاطبهم قائالً: «إن اليمنيني هم طرف 
التفـاوض. احكـوا معهـم، وال تتوقعـوا مـن 
الجمهوريـة اإلسـالمية يف إيـران أَو أصدقـاء 
آخرين أن يضغطوا عـىل اليمنيني املظلومني». 
ونحن هنا ننقل حرفياً ما قاله السيد نرص الله 
ليـل 11 نيسـان/أبريل 2022، أي بعد رسيان 

ام.  الُهدنة املعلنة بتسعة أَيـَّ
جـاء ذلـك بعـد ترسيبـات تداولهـا بعـض 
اإلعالميـني املحسـوبني عىل محـور املقاومة، 
مفادهـا أنَّ السـعودّي طلـب مـن اإليرانـي، 
الثنائيـة  املباحثـات  جـوالت  هامـش  عـىل 
واالستكشـافية يف بغداد، التوسـط مع أنصار 
الله، وأنَّ اإليرانيني قالوا للسـعودينّي إنَّ عليهم 
االسـتعانة بالسـيد نرص الله يف هـذه املهمة، 
ليتضح أال أََسـاس لهذا الـكالم مطلقاً، عىل أن 
ذلك ال يلغي العالقة القوية القائمة بني أنصار 
الله وحزب الله يف لبنان، وال ينفي عالقة اليمن 

بمحور املقاومة ككل. 
مـا ينبغي التوقف عنـده يف الترصيح األخري 

السـيد  أن  هـو  املياديـن،  لقنـاة 
نـرص الله اعتـرب نفسـه رشيكاً 
لليمنيـني يف خياراتهـم، ونصـرياً 
لهـم يف مظلوميتهـم، وبالتـايل ال 
تنطبق مواصفات الوسيط عليه، 
وهـو مـن الناحية الثانيـة يؤمن 
يرفعه  الذي  التفاويض  بالسـقف 
اليمنيـون، القائم عـىل 4 مطالب 
الحصار،  رفـع  هـي:  جوهريـة، 
القوات  وسـحب  العدوان،  ووقف 

ملفات  ُكــّل  ومعالجة  األجنبيـة، 
الحرب، بما فيها اإلعمار واالقتصاد وغريه. 

وبالتـايل، ال يمكـن للسـيد نرص اللـه، وإن 
ُطلبـت منه هذه املهمـة، أن يطالب أنصار الله 
بالتنازل عـن حقهم الطبيعي والعادل واملحق، 
والتنازل عن كرامتهم التي بذلوا آالف الشهداء 
والتضحيات؛ ِمن أجِل حفظها، كما أن الطريق 
الوحيد، يف نظر السيد نرص الله، هو «التفاوض 

املبارش مع اليمنيني». 
 

بئاُت املعصش
اللـه  نـرص  السـيد  خطابـات  ـل  يتأمَّ مـن 
وكلماتـه ولقاءاته يجد أن اليمـن بمظلوميته 
وانتصاراته حـارض بقوة، وهذا مؤرش يعكس 
اهتمام حـزب الله بامللف اليمني، أوالً كموقف 
والتـزام دينـي وأخالقـي وسـيايس، وثانيـاً؛ 
ألَنَّ السـيد نـرص اللـه قـال رصاحـة يف أحـد 
خطاباته إنَّ «اليمن يمثل إضافة نوعية ملحور 
املقاومـة»؛ باعتبَار ما تمثله حركة أنصار الله 
من قوة عىل مسـتوى العديـد والعدة والثقافة 
واأليديولوجيـا واملـرشوع، ترجمتهـا عمليٍّا يف 
الصمـود واملواجهة لقرابة 8 سـنوات، مع ما 
يمثله اليمن من موقع اسرتاتيجي بالغ التأثري 

يف اإلقليم والعالم. 
بطبيعة الحال، إن موقف حزب الله املنارص 
لليمـن ليـس جديـًدا، فاملوقـف كان حـارضاً 

ومعلناً منـذ اليوم الثاني للعـدوان عىل اليمن، 
إذ أّكـد السيد نرص الله بشكل واضح ورصيح 
حياتـه  يف  خطـاب  أعظـم  «أن 
ومسريته الجهادية كان الخطاب 
الـذي ألقـاه يف اليـوم الثاني من 

العدوان عىل اليمن». 
شـّكل  الترصيـح  هـذا  مثـل 
صدمـة للصديق قبل العدّو، حتى 
ربما يف أوساط جمهور املقاومة، 
فيما فتح األبـواب أمام الضغوط 
األمريكيـة  الخارجيـة، وتحديـداً 
والسـعوديّة واإلماراتية، يف فرض 
القيـود التقنيـة عىل قنـاة املنار، 
بحجبهـا عـن القمـر االصطناعـي، وفـرض 
العقوبـات االقتصادية والسياسـية عىل حزب 

الله ولبنان ككّل. 
هـذه العقوبات لم يُسـتثَن منهـا املغرتبون 
بيئـة  إىل  املنتمـني  وُخُصوصـاً  اللبنانيـون، 
املقاومـة؛ بَهـدِف ثنيهـا عن موقفهـا املعلن، 
وهو ما فشل فيه معسكر العدوان حتى اليوم، 
مـع أنَّ عالقات حزب الله لم تكن بهذا السـوء 
مـع السـعوديّة واإلمـارات، وكانـت لقـاءات 
ثنائية تعقد بني قيادات يف حزب الله وسـفراء 

خليجيني قبل حرب اليمن. 
وبالتـايل، لـم تكن هنـاك مشـكلة عقائدية 
أَو جذريـة مـع السـعوديّة واإلمـارات، كمـا 
أنَّ العالقـات لم تبـَن يوماً عىل فكـر عقائدي 
ديني، بل عىل عالقات سياسية ترتبط بعوامل 
اسـرتاتيجية وسياسـية تخدم مصلحة لبنان 
واملقاومـة، وهـو مـا أعلنه السـيد نـرص الله 

سابًقا بوضوح. 
 

ظخُر اهللا غرتبَُّع سطى صطعب الغمظغني 
استطاع السيد نرص الله بشجاعته وموقفه 
الصـادق والويف مع اليمن ومظلوميته أن يبني 
عالقـة روحية وجدانيـة مع الشـعب اليمني، 
وبـات يرتبـع عـىل أفئـدة ماليـني اليمنيـني، 
باسـتثناء من شـذوا عـن القاعدة وآثـروا أن 

يكونـوا ُجنُـوداً يف خدمـة الغـزاة واملحتّلني يف 
مقابـل فتـات من املـال ووعـود كاذبـة أثبت 

الواقع مدى زيفها. 
وكان السـيّد نرص الله يؤمن منذ اليوم األول 
للعدوان بأن السـعوديّة، رغم ما ألقته من ثقل 
عسـكري يف اليمن، ستغرق وستهزم يف اليمن، 
ولن تسـتطيع أن تحّقق أيّاً مـن أهدافها، وأن 
الغلبة ستكون لليمنيني املظلومني الذين حولوا 

التهديدات إىل فرص. 
ورّداً عـىل كثري مـن املغالطـات واملزايدات، 
قـال برصيح العبارة: إن «االنتصارات يف اليمن 
صنعها قادٌة ومقاتلون يمنيون وعقوٌل يمنية 
وإيَمـاٌن وحكمـٌة يمانية ونٌرص إلهيٌّ لليمن». 
كان ذلـك رّداً عىل مزاعـم دول العدوان التي ال 
تعرتف بالحقيقة املـرة يف اليمن، وتذهب نحو 
ترويج الدعايات عن سالح إيران ومستشارين 
من إيـران وحـزب الله، قفـزاً عـىل الحقائق، 
لالعـرتاف بقـوة اليمـن  ورفضـاً  واسـتكباراً 
واليمنيـني، الذيـن تمنّى السـيد نـرص الله أن 
يكـون جندياً معهم تحت راية قائدهم السـيد 

عبد امللك بدر الدين الحوثي عام 2018. 
يف الختـام، مـن الظلـم أن تختـزل مواقـف 
السـيد نرص الله بمقـال، إذ إن هـذا املوضوع 
يحتاج إىل بحث معّمق وتحليل دقيق لخطابات 
السيد نرص الله ومقابالته عىل مدى 8 سنوات، 
لكنّه بكّل حـق وكّل صدق، ومن دون انتقاص 
من األصدقـاء اآلخرين، أعظـم رجل وقف مع 
اليمـن، وأعظم رجـل أحبه اليمنيـون وعرفوا 
صدقه وإخالصه، حتى كأنه من اليمن، وليس 
مـن لبنـان، ويحب اليمـن أكثر مـن كثري من 
اليمنيـني، وهـو باملناسـبة يتحدر مـن أصول 
يمنية، كما هو شـأن سكان جبل عامل جنوب 

لبنان (كما يقال). 
ـَم بالنرص ِمنَّا  من أجل ذلك، إّن السـيَد املعمَّ
أهَل اليمن، واليمن، كما يعتقد السـيد حسـن، 
هو البحر الذي سـتغَرُق فيه دوُل العدوان كما 
. هذه هي النتيجة الحتمية،  غرق فرعوُن يف اليَمِّ

وهي سنة إلهية لكّل ظالم عرب التاريخ. 
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الِعةرُة شغ الماضغ والتاضر.. أعثاٌف وطصاخث

«َذِلَك َشْدُض اِهللا ُغْآِتغِه َطْظ َغَحاُء»«َذِلَك َشْدُض اِهللا ُغْآِتغِه َطْظ َغَحاُء»

طظخعر الئضالغ   

لـكل هجرة مقاصـد وأهداف تختلف مـن مرحلة 
إىل أُخرى، ومن مجتمع آلخر بحسـب تغري األسـباب 
والدوافـع، وليسـت الهجرة تغيرياً ملحـل اإلقامة من 
مـكان ألخر للبحث عن االسـتقرار واألمـن والهروب 
مـن الخطـر والبحث عن فرص العيـش الكريم، كما 
تعـرف يف قواميس اللغة، بل يدخـل يف تعريفها اليوم 
التغيري لألفكار الضالة والثقافات املغلوطة والعقائد 

الباطلة، والقيم واملبادئ الدخيلة. 
كانت الهجـرة يف املايض ترتبط بالبحث عن الصيد 
والهروب من الكوارث الطبيعية كالفيضانات وذوبان 

الجليد، وانفجار السدود، وبأسباب لإلنسان دخل فيها 
كالرصاعات الدينية والحروب الصليبية واملغولية االسـتعمارية يف 

العرص القديم. 
وبعد أن اكتشـف اإلنسـاُن الزراعَة بدأت حركـة الهجرة تخف 
وتشـكلت تجمعات سـكانية عىل ضفاف األنهـار وأماكن الغيول 
واملياه الجوفية ويف األرايض الخصبة ووجود املراعي، وعىل أثر ذلك 
تشكلت اإلمرباطوريات والدول، وبدأت معها األطماع االستعمارية 
تتوسـع، فظهرت حقبة جديدة من االستعمار للشعوب الضعيفة 
كاالسـتعمار الربيطاني واإليطايل والفرنيس وغريه لتقاسم الدول 
العربية، واإلسالمية والقارة االفريقية، لتأتي بعدها حقبة الهيمنة 
واالستكبار العاملي بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني وبريطانيا، 
لتتغري الهجرة إىل تهجري تحت مسـميات الجئني ونازحني؛ بَهدِف 
املساعي األمريكية للسيطرة عىل منابع الثروات النفطية والغازية 

واملمرات البحرية واملوانئ والجزر الهامة يف العالم. 
ويعتمـد الغـزاة يف عرصنـا أسـاليب عـدة لتهجـري الشـعوب 
الغنيـة بالثـروات النفطيـة وامليـاه واألرايض الخصبـة، واملواقع 
النسـيج  اسـتهداف  ويعتـرب  للهجـرة،  ودفعهـا  االسـرتاتيجية، 
االجتماعي للشـعوب الضعيفة ورضبها وتفتيتها، ودعم وتغذية 
الخالفـات والرصاعات والحروب بني أطرافها، من أبرز األسـاليب 
ليتمّكـن الغـزاة مـن القضاء عـىل مختلـف األطـراف وابتالعها 
والسـيطرة عىل أراضيها ونهـب ثرواتها ومقدراتهـا وهذا ما هو 
بارز يف الحالة الفلسـطينية التي اسـتطاع الكيان الصهيوني بها 
احتالل الشعب الفلسطيني وترشيده يف بعض دول العالم، محاوالً 
استدامة الرصاع بني حركات املقاومة الفلسطينية حماس وفتح 

إىل اليوم. 
أمـا يف الحالة اليمنيـة فالعـدواُن األمريكي السـعودّي منذ بدأ 
العدوان، وبمسـاعدة األمـم املتحدة ومنظماتهـا يحاولون الدفع 

بأبناء شعبنا اليمني نحو التهجري إىل أرايض وأوطان غري أوطانهم 
أَو قتـل وإبادة مـن صمد منهم بالحرب والحصار، وهو ُمسـتمّر 
يف رضب النسيج االجتماعي وشق العصا بني القوى 
الوطنيـة وتقسـيمها إىل صنفني صنـف منها عميل 
لـه وينفـذ أجندة تخـدم أهدافـه، وصنـف يتصدى 
ملخّططاته ومؤامراته، املسـتهدفة لألرض واملقدرات 

والسيادة الوطنية. 
ومن الشـواهد محاولة املحتّل استهداف الُهــِويَّة 
اليمنية يف جزيرة سـقطرى، وتهجري أصحاب املحال 
التجارية املحسـوبني عىل املحافظـات اليمنية الحرة 
وتغيـري شـبكات االتصـاالت فيهـا وبنـاء القواعـد 
العسكرية الصهيونية واألمريكية والربيطانية، وكذا 
توزيع الجنسية اإلماراتية وغري ذلك، ليستوطن هو. 

أمـا يف املحافظات واملناطق اليمنية الحرة فهجرة األحرار اليوم 
صـوب الجبهات للجهاد يف سـبيل الله ال أليـة مقاصد دنيوية بل؛ 
ِمن أجِل الدفاع عن املسـتضعفني وحماية الوطن من دنس الغزاة 

الطامعني، وطلباً للفوز بفضل الله والشهادة يف سبيله. 
وهـذه هي هجـرة إيَمـانية قرآنيـة محمدية، تضمن لشـعبنا 
الدفاع عن سـيادته وحريته وكرامته واسـتقالله، وليست هجرة 
إىل فنـادق الريـاض وال إىل فنـادق مـرص وأمريكا بـل هي هجرة 
إىل الخنادق املقدسـة، املصوبة للبنـادق وفوهاتها صوب جماجم 
األعداء ومعداتهـم وآلياتهم، إنها الهجرة التي يفخر بها املؤمنون 
الصادقـون ويتحىل بها أبناء شـعبنا اليمني العظيم الشـامخ يف 

وجوه الغزاة واملستعمرين عىل مر التاريخ. 
ويجـب أن تنطلـق قيـم ومبـادئ وأهـداف الهجـرة يف عرصنا 
الحارض بشـكل عام لرفـض للهيمنة الصهيوأمريكيـة يف العالم، 
والتَحـّرك العمـيل ملناهضتهـا ومواجهـة وإفشـال مخّططاتهـا 
االسـتعمارية، للحفاظ عىل أمن واستقرار الشعوب وحريتها، ما 
ــة إىل شـعوب مهجرة؛ بَسبِب ممارسات  لم تتحول شـعوب األُمَّ
وضغوطات الغـزاة واملحتّلـني وليس مهاجرة، ولتكـون هجرتنا 
كالهجـرة النبوية، ولنكـون جديرين بحمل الرسـالة التي هاجر 
بها رسـول الله -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم- وانطلق 
بها وتَحّرك؛ ِمن أجِل نرشها وتقديمها كرحمة للعاملني، والحفاظ 
عليها من ُكـّل املخاطر، ولنكون كما كان هو مقدمني للتضحيات 
التـي ال حـدوَد لها يف سـبيل الله؛ ِمـن أجِل ماذا؟؛ ِمـن أجِل إعالء 
كلمة الله وبناء دولة إسـالمية تنعم باألمن واالسـتقرار، وتمتلك 
ُكــّل عوامل القوة يف وجه أعدائها، فهنـا تكمن مضامني الهجرة 
ومفاهيمها ومقاصدها، حني نتَحّرك لتغيري واقعنا، وننقذ أنفسنا 

وشعوبنا والبرشية من الطغاة والظاملني. 

طظاخر الةطغ

لـه التنزيه، لـه التعظيم، له التدبـري، وله يف 
الكون شـأن وتكوير، فسـبحان من تقدسـت 

عظمته وجلت ربوبيته من خالق عظيم. 
نعـم هي مسـريتنا كبـرش ومسـرية حياتنا 
إىل الفنـاء ولو بعد حني، أفـراد وجماعات دول 
وشـعوب والعالم بأكمله له قدر معلوم ووقت 

معلوم عند الله. 
ام قالئل  ام أطل علينا شـهر الله، أَيـَّ قبـل أَيـَّ
بـل لحظـات كانت بـل برهة أذنـت بالذهاب.. 
هكـذا هي عجلة الحيـاة إىل األمـام بال توقف، 
والحليم هو من سـعى لها سـعيها، وأخذ بكل 
ساعة من ساعات ذلك الشهر العظيم إىل ما هو 

خري وأبقى. 
ثالثون يوماً فتح الله أبواَب السـماء لكل داٍع 
ومنـاٍد ولكل قائم وراكع ولكل قانت وسـاجد، 
ثالثـون مـن األيّام حطَّـت عىل شـعبنا بركات 
السماء ورحمة القرآن وقرينه، عىل مستويات 
عدة تميز شـعبنا اليمني بما لم يحظ به شعب 
آخر، بدءاً باسـتقبالهم للشـهر املبارك وتهيئة 
النفوس، ومظاهر االهتمـام التي تجلت عمليٍّا 
عىل مستوى الشـعب والدولة من جوانب عدة، 
ام الشـهر الفضيل  وما ترافق بعد ذلك خالل أَيـَّ
من التكافل االجتماعي والرب والتقوى والتعاون 

واملشـاريع  واملبـادرات  والعطـاء  والرتاحـم، 
اإلنسانية التي نفذت وأقيمت. 

عىل املستوى الروحي اإليَمـاني، 
لم يزد شهر الله (رمضان) شعبنا 
مـن اللـه إالَّ ُقربـى، وهـو ذلـك 
الشعب املجاهد الصابر وقد أحياه 
أيَّمـا حياة، بـني الهـدى ودروس 
الحكيـم العلـم املجاهد سـماحة 
السـيد القائد: عبدامللك بدر الدين 
الحوثي -يحفظـه الله- وقد فتح 
آفـاق الذكر ومعـان القرآن وزرع 
معالـم التقـوى ووضع اإلنسـان 

عىل بيِّنة يف الحياة، حّدد له أقواس االختيار بني 
الجنـة ونعيمها إن هو أتقى وأصلح وبني النار 

والعياذ بالله ملن لم يزد إال عتوٍّا. 
ما أعظـم القـول السـديد، والسـيد القائد، 
يوجه يهدي يعلم، عرب تلك املحارضات العاملية 
املضمـون والرسـالة، بعامليـة القـرآن والَعَلم، 
فكانت دروسـه متنوعة شـملت ُكــّل مناحي 
اإلنسـان ظاهـره وباطنـه، ومـا أعظمـه من 
قائد وسـالم عليه من ربانـي وهو يضع اآليات 
مواضعها والبينات موازينها وكأنها نزلت للتو 

من السماء. 
ما أوسـع هدى الله، واإلنسان الفضيل الذي 

من سـمع واسـتمع لتلك املحارضات العميقة 
يف مصطلحاتهـا الواضحـة لغتهـا البسـيطة 
يف عرضهـا، وسـماحته يعـرض 
فقدتـه  موسـعاً  عرضـاً  القـرآن 
القرون األوىل، ما أربح تلك التجارة 
القرآنية التي قدمها سماحته بني 
ــة حّجـة  ــة ُكــّل األُمَّ يدي األُمَّ
عليهـا وعىل النـاس جميعاً ولكن 

أكثر الناس ال يشكرون. 
إن هـذا فضـل اللـه يؤتيه من 
يشـاء وقد حـازه شـعبنا برشف 
االصطفـاء وقدمه عـن غريه من 
ــة،  الشـعوب يف إعـادة الثوابـت القيمـة لألُمَّ
وإعادتهـا إىل جوهـر الرسـالة املحمديـة التي 
ظلـت عنهـا إىل صنائـع شـتى، فـكان شـهر 

رمضان محطة إيَمـانية للفرد واملجتمع.
يف أي بلـد عربـي إىل اللـه سـبحانه وتعـاىل 
فكانت تلك الرمضانية للسـيد: عبدامللك، منبع 
للهدى وبسـاط للتقوى وطريق إىل ُكـّل منفعة 

وعظيمة. 
لقد حّدد السـيد -سـالم الله عليـه- مالمح 
الوجود ومرتكزات الكتاب ومسؤوليات اإلنسان 
املسـلم الحق، فرسـم الحق وأصلح االعوجاج 
وفنـد الشـبهات وأحـرق ثقافات الشـيطان، 
ليشمل كيان اإلنسـان الداخيل، نفسه، روحه، 

معتقـده، قلبـه، وجدانـه، وكيانـه الخارجي، 
مسؤولياته، مهامه، تعامله، أُسلُـوبه، والجزاء 

والحسـاب عىل ذلك يف الدنيا واآلخرة.
ــة كأمة،  كما قدم األمراض التي تصيب األُمَّ
والـدول كـدول، واملجتمعـات واألفـراد، وقدم 
الحلـول واملعالجـات التي من خاللها تسـموا 

ــة بروحها وإنسانها العربي.  األُمَّ
هو القائد وهو العلم وهو املربي، وهو يفتح 
ُمجَمل علمه، وما علمه الله لكل مسلم َوعربي، 
يزكيهـم ويضـع حلـول ُكـّل معضلة وسـالح 
ُكـّل مواجهة، حّدد العدّو الذي هو الشـيطان، 
وأتباعه، من أصناف البرش سـواًء تمثل يف دول 

أَو زعامات وكيانات وأشدهم اليهود.. 
ـــة عُدّوها الحقيقي وقدم صورة  عرَّف األُمَّ
واضحـة قرآنيـة حـول املنافقون وأشـباههم 

مرىض القلوب.
تحدث عـن ٍمجريـات املرحلة ومـا يتعرض 
له شـعبنا من عدوان أمريكي، قدم املقرتحات 
للتطوير والبنـاء وموجهات املرحلة، شـخَّص 
الواقع وقدم الرؤية من خالل آيات الله سبحانه 

وتعاىل وكتابه. 
يف هـذه الحديقة اإليَمـانيـة التي جعلها الله 
سبحانه وتعاىل لشعبنا وهذه اآلفاق اإليَمـانية 
أثمـرت التقوى ووقـف اليمنيون يف شـهر الله 

ومع الله يف خري موقف.. ال يفرتون. 

طا لط تظعئه باجط 
التب جرصاه شغ 

ذرغص السعدة 
إخقص سئعد 

حجاج بيـت الله الحرام وضيـوف الرحَمن، من قدموا 
مبالغ تكرس الظهر، من أنفقوا الكثري والقوا من الصعاب 
الكثـري، أُولئك الذين يريدون أن يؤدوا فرض اإلسـالم الذي 
استطاعوه، بعد ما كانوا يعتقدون أنهم ال يقِدرون عليه لو 
تأّخر اختياُرهم للسـنة الثانية، فكل عام ترتفُع التكاليف 
آالَف الرياالت السـعوديّة التي تشـكل بالنسـبة لنا مئات 
اآلالف اليمنيـة، أُولئـك الذين يدفعون من دمـاء قلوبهم، 
ويكتبون وصاياهم قبل رحيلهم، ويحملون أرواحهم عىل 

أكفهم، فهناك مصاصو دماء الحجاج يرتبصون. 
واكتملت حجتهم املشبوهة، بعد أن اختطب فيهم أحد 
دعاة التطبيع والفسوق، وبعد أن زار املقدسات وشاركهم 
يف عرفـات اليهود، وزار املدينة ودخل املسـجد النبوي، وال 
أسـتبعد أن يكون ذلك اليهودي دخل إىل قرب سيدي ونبيي 
محمـد ليقول: عدنا يا محمد، ليقـول: أمس خيرب واليوم 
نحـن أكـرب، نحن عدنا يـا محمد نحن نُعبد نحن نُشـكر، 
نحـن أقوى اليـوم ُعدنا يـا محمد، والذي أدخلنا باسـمك 
اليوم تأمر، ابن سلمان اللعني، من تجرأ من تآمر، من باع 
الدين واشرتى به اليهود، قبل إعالن التطبيع قد فعل ُكـّل 

تلك املساوئ، فماذا سيفعل بعد إعالن التطبيع؟ 
بعـد عودتهم من بالد الحرمني، وبعد أن نهبهم النظام 
السـعودّي عـرشات اآلالف السـعوديّة، بلغـت عمالءهـا 
الخـدام األقـزام، بأن هناك من الحجاج مـن ثبت امتالكه 
ملبالـغ سـعوديّة، وألننـا لم نسـتطع نهبها كلهـا توجب 
عليكم إكمال املهمة، حتى ال يعودوا فرحني، نعم لقد تعود 
النظام السـعودّي عىل قتل الحجاج ولكنـه يبدو أنه يريد 
قتلهم بطريقـة أُخرى هذه املرة، وهي القتل كمداً ووجعاً 
وضيمـاً، يريـدون قتـل تعظيم شـعائر الله، يريـدون أن 
يصلوا إىل نقطة، وهي أن يرتك الناس الحج، خوف القتل، 
أَو النهب أَو الرسقة أَو ارتفاع سـعر الحج الذي يكاد يصل 

إىل درجة املستحيل. 
نهبت يف تلك املنطقـة أموالهم وممتلكاتهم، يف مناطق 
يسـمونها محـّررة، وعـىل يدين يقـال لها رشعيـة، وألن 
الحجاج يتوقعون هذه األشـياء من آل سلول، فقد رأوا أن 
خسارة ما تبقى من أموالهم أهون من ذبحهم كما تنومة 

وغريها. 
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صال إن سطَط الضقم رّجت غغاَب اهللا ُجْئَتاَظُه َوَتَساَلى شغ ذعظغئ اإلْظَسان

الحعغث الصائث: اهللا ُجْئَتاَظُه غرس طسرشاه يف ظفعس سئاده طظ املقئضئ واإلظج والةظ
 ناقش الشهيد القائد السيد حسني بدرالدين 
الحوثـي يف محارضتـه [الـدرس السـادس من 
دروس معرفة الله] تعزيز الثقة بالله يف نفوس 
ـة، وفنـد خاللها بعض الثقافـات املغلوطة  األُمَّ
التي جاء بها املتكلمني من خارج الُقْرآن الكريم 

والعرتة الطاهرة.

تعخغش سطماء الضقم هللا ُجْئَتاَظُه بأظه 
(صثغط) خاذأ:ــ

تناَوَل الشهيُد القائُد ِرْضَواُن اللِه َعَليْه اآليات 
األوىل من سـورة الحديد بالـرشح، كقوله تعاىل: 
ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِهـُر َواْلبَاِطُن َوُهَو ِبُكلِّ  {ُهـَو اْألَوَّ
ٍء َعِليـٌم}، ليغـرس يف نفوسـنا أكثـر فأكثر  َيشْ
معرفة الله والثقة بـه، ومن خالل الرشح انتقد 
علماء الـكالم عندما وصفوا اللـه بأنه (قديم)، 
ُل} تعنـي: ال يشء قبلـه،  فقـال: [عبـارة: {اْألَوَّ
ِليَّتـه، ليـس هناك يشء سـبقه أبداً يف  ال أوَل ألوَّ
ُل} وهذه العبارة أفضل بكثري  الوجود، {ُهـَو اْألَوَّ
من عبـارة [املتكلمني] التي يرددونها: [القديم] 
فيسـمون اللـه قديماً، وهذا - يف مـا أعتقد - لم 
تَـِرد يف الُقْرآن الكريم وال مـرة واحدة: أن يصَف 
نفَسـه, وأن يجعلها من أسـمائه [القديم]؛ ألن 
كلمـة: [قديم] ليسـت مما يصـح أن يُمَدح الله 
بها ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل؛ ملا فيها مـن إيهام وهو: 
أنها تُوِهم العمـق الزمني, توهم الُعمق الزمني، 
كلمـة: قديم، وهي يف نفس الوقـت إنما تعني.. 
تعنـي ماذا؟ أنـه لم يسـبقه عدم، [قديـم]: لم 
يسـبقه عدم، لـم يكن محدثـا ثم وجـد. بينما 
كلمة: {األول} هي أهم بكثري، فهي ال تُوِهُم هذا 
اإليَهام، وهي تتجه إىل نفس املطلوب ِبَدايًة، دون 
ترتيـب ُمَقدِّمات، الله هـو األول فال يشء قبله، 
وهذا هو املطلوب: أن نثبت أن ُكّل من سواه.. أن 

ُكّل من سواه هو مخلوق له ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل].

اهللا ظاعٌر ملثطعصاته، ولغج غائئاً ضما غصعل املاضطمعن!!
وأضاف ِرْضَواُن اللـِه َعَليْه وهو يرشح قوله 
تعـاىل: [وهو الظاهـر]، بأنه ُسـبَْحانَُه ال يغيب 
أبـداً، كما يُوهـم كالم (املتكلمـني)، الذين رتبوا 
مقدمات معينة، ليستدلوا بعدها عىل وجود الله، 
فقال: [وهـو الظَّاِهُر}، الظاهر لعباده، الظاهر 
ملخلوقاته، ليس غائباً كمـا يقول [املتكلمون]! 
فيقولون: [قياسـاً للغائب عىل الشاهد]، يعرف 
هذا من قرأ يف كتـب [علم الكالم] وهذه العبارة 
القـارصة التـي ترسـخ غيـاب اللـه يف ذهنيـة 
اإلنَْسان، وفعالً اإلنَْسـان الذي يتأمل سيجد كم 
كان لهذه من آثار سـيئة جداً، ترسيخ يف شعور 
اإلنَْسـان غياب اللـه بهذه العبـارات: [من باب 
قيـاس الغائب عىل الشـاهد] وهكذا يكررونها. 
ولهذا ملا جعلوا الله غائبـاً اتجهوا ليـبحثوا عن 
وجـوده هو، عن هل هو موجود أَْو ال، فيأتوا إىل 
ترتيـب مقدمات معينة، تبـدأ بالحديث عن [أن 
هذه األشـياء وجدناها ُمحَدثة؛ لكونها مالزمة 
لعالمـات الحـدوث، إذاً فهي ُمحَدثـة، إذاً هناك 
من هو ُمْحِدٌث لها، إذاً هناك ُمحِدث]، وعىل هذا 
النحو يتحركون فيجعلون الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل 
بالنسـبة لنا بحاجة إىل أن نسـتدل عىل وجوده 
بأي يشء من مخلوقاته، بينما هو يصف نفسه 
ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل بأنه: {الظَّاِهُر}، هو أظهر من 
مخلوقاتـه، هـو أظهر من مخلوقاتـه، هو من 
َغَرَز يف نفوس عباده معرفته, املعرفة الجملية, 

لم يغب اسمه عن ذهنية البرشية].

طا الشاغُئ وراء تردغثظا لطضبري طظ افذضار؟
وأشـار ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـه إىل أن اإلنَْسـان 

يسـبّح اللـه ويحمـده ويسـتغفره َكثـرياً كما 
ورد يف األذكار الخاصـة بذلـك ُكّل هـذا من أجل 
استشعار اإلنَْسان لوجود الله يف حياته وبقربه 
حـارضاً غري غائب، فقال: [قضيـة مهمة جداً: 
تذَكُّر حضـور الله، وتذَكُّر شـهادته هي الغاية 
املهمـة من وراء كثري مـن األذكار التي رشعت: 
التسـبيح، التهليـل، التكبـري، التحميـد، تذكـر 
النعـم، أن ال تنسـاه، أشـياء كثـرية جـداً كلها 
تصب يف هذه الغاية هو: استشـعار حضور الله 
ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل وشهادته. فكيف نأتي يف الكتب 
التي موضوعها هو: معرفة الله فنقدمه غائباً!، 

ما الذي حصل؟]

عض ضاظئ اُفَطـط الضاشرة صئض اإلْجَقم تسرف اهللا؟
مؤكداً ِرْضَواُن اللِه َعَليْه أن األَُمـم السـابقة 
قبل اإلْسـَالم كانت تعرف الله، ولم تنازع يف هذا 
الـيشء، وإنما كان الذي يزعجهـا ولم تؤمن به 
هو أن يتم استبعاد اآللهة األُْخَرى، كانت تجعل 
مـع اللـه رشكاء، هنا كانـت املشـكلة، أما الله 
فهـي تعرفه، فقال: [والُقـْرآن الكريم أّكد هذه، 
وهو يذكر لنا كيف كان األنبياء يدعون أَُمـمهم 
إىل اللـه، وكيـف كانت تلـك األَُمـم إنمـا تنازع 
يف مـا يتعلـق بالوحدانيـة، أنهـا غري مسـتعدة 
أن تتخـىل عن اآللهـة األُْخَرى، لينفـرد الله هو 
وحـده بعبادتهـم لـه، وينازعوا األنبيـاء يف أنه 
بعد لـم يثبت لديهـم أَْو أنهم يريـدون أن يثبت 
لديهم بأنهم رسٌل من الله، ليس هناك إشكالية 
حول وجود الله، حتـى وال عند الكافرين {َوَلِنئْ 
ـَماَواِت َواْألَْرَض َليَُقولُنَّ  َسـأَْلتَُهْم َمْن َخَلـَق السَّ
َخَلَقُهـنَّ اْلَعِزيـُز اْلَعِليـُم} {َوَلـِنئْ َسـأَْلتَُهْم َمْن 
َخَلَقُهـْم َليَُقولُنَّ اللَُّه} ولنئ سـألَت َمن؟ سـألت 

الكافرين].

الصفجُة الثاذؤُئ الاغ صفجعا سطماء الضقم:ــ
وانتقـد ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْـه علمـاء الكالم 
الذيـن رتّبـوا املقدمـات الدالة عىل وجـود الله، 
وقال بـأن ترتيبهم والنتيجة التـي وصلوا إليها 
مـن خالل هذا الرتتيب هـي خاطئة، فمثال، هم 
قالوا: شـجرة النخل ُمْحَدثـة، إذن ال بد لها من 
ُمْحـِدث، وهو الله، فقال ِرْضـَواُن اللِه َعَليْه بأن 
اسـتنتاجهم هذا فيه قفزة غري منطقية، فقال: 
[وأول ما يرسخون يف نفسيتك: أنك تقوم تبحث 
ر  عـن من هو الذي أسـدى إيلّ هـذه النعمة، نُدوِّ
هنا وهنا.. نجد أن هذه النعم لها محدث، إذاً لها 
محدث. تمام اتفقنا.. َمن هو؟. بقي اإلشـكال 
َمن هو؟. لم يسـتطيعوا أن يجيبـوا عليه.. من 
هـو؟ ألن غايـة ما يمكـن أن تحصـل عليه من 
خـالل تلك املقدمات هو ماذا؟: أن لها صانع. ال 
بـأس لها صانع، لكن َمن هو؟ وأي دليل نظري 
ترتبه عـىل هذا النحو يمكن أن يوصلك إىل الله؟ 
ال تجد.ال يوصلك إىل الله إال فطرتك، وإال أنبياؤه 
وكتبـه؛ ولهذا نجـد: [وهـو الله] هـم بيقولوا 
هكـذا: [فـدل عـىل أن لها محـدث.. وهـو الله 
تعاىل]!! هذه القفزة.. القفزة هذه ليست نتيجة 
منطقيـة لرتتيـب املقدمات هـذه أبـداً، نتيجٌة 
منطقيـة هو أن لها محدث, لكـن قولك: [وهو 
الله] من أين أتيت بهـا؟ إنما من خالل أنبيائه, 
مـن خالل كتبـه، من خـالل ما فطـر النفوس 
عليـه؛ ألن [وهو الله] هو يأتي بعد سـؤال: إذاً 
فمن هو هذا املحدث؟ من هو؟ رتب يل مقدمات 

توصلني إىل أنه هو الله، الله].
مضيفـاً: [الله إنمـا أتى من خـالل الفطرة 
التـي فطر النفـوس عليها، ومن خـالل أنبيائه 
ورسـله، وليس عندمـا تقرأ يف [العقـد الثمني] 

أَْو تقرأ يف [األسـاس] أَْو تقرأ يف كتب أُْخَرى من 
هذه كتب املتكلمني املصبوغة بأساليب املعتزلة 
وعباراتهـم فيقول لـك: وهو الله.. وهـو الله.. 

وهو الله.. الخ]. 

جاء يف الُصْرآن ذضٌر لتادبئ بسغطئ.. اهللا ضان 
تاضرًا شغعا:ـ

واستدل ِرْضَواُن اللِه َعَليْه عىل أن الله حاٌرض 
ليس بغائـب، كما توهم لنا بذلـك كتب (علماء 
الـكالم)، والتي قدمـت الله غائبا، ثـم بعد ذلك 
يقولـون لنا كيف نسـتدل عىل وجـوده!! بذكر 
حادثـة بسـيطة وردت يف الُقـْرآن الكريم وكان 
الله شـاهداً فيهـا غري غائـب، أقـرب إلينا من 
حبل الوريد، فقـال: [فكيف نأتي يف الكتب التي 
موضوعهـا هـو: معرفة اللـه فنقدمـه غائباً!، 
ما الـذي حصل؟ بعد أن فهمناه غائباً وترسـخ 
يف مشـاعرنا غائباً، انطلقنـا نحن لنحكم أنه يف 
الواقع غابت أعالم الهدى, فكل واحد منا فليقم 
ينظر هو من جديد يبحث عن خالقه، ُكّل واحد 
يقوم ينظـر ويجتهد يبحث عن ما هي األحكام 
َم يف الصورة: أن الله  التـي يدين الله بها؛ ألنه ُقدِّ
غاب من يوم مات نبيه (صلوات الله عليه وعىل 
آلـه) وانقطـع الوحي فغاب. بينما هـو يذكِّرنا 
بأنـه لم يغب، يف قصة عجيبـة يف الُقْرآن الكريم 
قصـة الغنم التي رعـت الزرع يف أيام سـليمان 
حينمـا قـال: {َوَداُوَد َوُسـَليَْماَن إِذْ يَْحُكَمـاِن ِيف 
اْلَحْرِث إِذْ نََفَشـْت ِفيِه َغنَُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم 
َشاِهِديَن} الحظوا العبارة هذه: {َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم 
ْمنَاَها ُسـَليَْماَن َوُكّالً آتَيْنَا ُحْكماً  َشـاِهِديَن َفَفهَّ
وَِعْلماً} فيأتي اآلن مجتهدون وعىل طول تأريخ 
اإلْسـَالم ويتعاملـون مـع القضايـا وكأن الله 
غائـب, وكأنه ارتفـع عن هذا العالـم، وانقطع 
بانقطـاع الوحـي االتصـال بـه. هـو يذكر أن 
قضية بسـيطة: قضيـة غنم رعـت قليل زرع، 
داود وسـليمان، داوود نبي وسـليمان ابنه قبل 
أن يكـون نبيـاً، لكنهم من املصطفـني األخيار، 
وهـم يجـول يف أذهانهـم أَْو يـرتاددون الـكالم 
كيف يحكمون فيها، الله قـال: {َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم 
َشـاِهِديَن} ماذا؟ بالطبـع بعد أن ترفع القضية 
إىل داود وسـليمان بالطبـع أن الـذي يجـول يف 
خاطره هو: ما هو الحكم فيها؟ حتى وإن كان 
يف قرارة نفسه ُمربّى عىل أن ينتظر الوحي، هذا 
بالطبـع يجول يف نفسـه، يتسـاءل كيف يكون 
الحكم فيها؟ هـو نبي عن طريق الوحي يوحى 
إليه، وابنه سـليمان من ورثة الكتاب هو ممن 
ْمنَاَها  اصُطفـي ليكون من ورثة الكتـاب {َفَفهَّ
ُسـَليَْماَن} ألـم يقل اللـه: أنه تدخل هنـا؛ بأنه 
شـاهد؟ تدخـل يف الحكم يف قضيـة زرع، رعته 
م الحكم يف  أغنام شـخص آخر عىل شخص، َفهَّ
هذه القضية سـليمان، هو يوحي إىل داود وهو 
أيضاً يفهم سليمان، فهو يوحي إىل أنبيائه وهو 

يفهم أعالم دينه].

طا طسظى (الئاذظ) يف صعله: (ُعَع اْفَوَُّل َواْآلِخُر 
َوالزَّاِعُر َواْلَئاِذُظ)؟

منبهـاً ِرْضَواُن اللِه َعَليْه بأن كلمة (الباطن) 
ال تعنـي: الغائـب، فقـال: [وهـو: {اْلبَاِطـُن} 
ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل فيما يتعلق بذاتـه فال تدركه 
الحـواُس، وال يمكن أن تقـف األذهان منه عىل 
كيفية، وال يمكـن أن يُرى، وال يمكن أن يُحس، 

وال يَُجس، وال يُمس. 
ٍء َعِليٌم} هو باطن لكن ال يعني  {َوُهَو ِبُكلِّ َيشْ
ذلك بأنه غائب عن األشـياء، الحـظ كيف تكرر 
ٍء َعِليٌم} هو باطن فيما  هو ظاهر {َوُهَو ِبُكلِّ َيشْ

يتعلق بذاته ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل, ال يمكن.. ال يمكن 
أن نتخيـل له كيفيـة، وال أن نقول بأن بإمكاننا 
أن نـراه أَْو نلمسـه أبـداً.. أن نـراه بأبصارنا {ال 
تُْدِرُكـُه اْألَبَْصاُر َوُهَو يُْدِرُك اْألَبَْصاَر َوُهَو اللَِّطيُف 

اْلَخِبريُ} هو بكل يشء عليم].

طا طسظى {ُبطَّ اْجَاَعى َسَطى اْلَسْرِش}؟
وّضـح الشـهيُد القائـُد ِرْضـَواُن اللـِه َعَليْه 
الفهَم املغلـوَط لدى كثري من النـاس لكثري من 
آيات الُقـْرآن الكريم، فيقومون برشحها رشحاً 
ناقصـاً، ال يتوافق بأي شـكل من األشـكال مع 
عظمـة الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل، حيث قـال: [{ثُمَّ 
اْسـتََوى َعـَىل اْلَعـْرِش} نأتـي إىل الحديـث عن 
كلمـة: {اْسـتََوى َعـَىل اْلَعـْرِش} باملعنـى الذي 
يقـول اآلخرون، أي: هناك عرش اسـتوى عليه 
اسـتواًء يليق بجالله! انظر كيف سـتهبط اآلية 
إىل أحط مسـتوى؟]. الفتاً إىل أنه ليس هناك أية 
قيمـة أَْو فائـدة لكالم كهذا، بمعنـى أن الله بدأ 
ـَماَواِت َواْألَْرَض  اآلية بقوله: (ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
ِيف ِسـتَِّة أَيَّاٍم)، ثم هل يعقل أن يأتي ويقول لنا: 
إنـه بعـد ذلك جلس عـىل كريس (عـرش)، فما 
قيمـة هذا يف مجـال إني أعرُف اللـه، وأعّظمه؛ 
ألنه مالـك السـماوات واألرض وخالقها، وهذا 
ما أشـار إليه الشـهيد القائد بقولـه: [ما قيمة 
أن يقول الله لنا الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل بأن هناك 
عرشـاً هو يسـتوي عليه؟. ما قيمته بالنسـبة 
لنا يف مقام الداللة عىل قدرته ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل, 
عىل تدبريه، عىل حكمته، عىل عظمته وجالله!. 
هـل يمكن ألي شـخص منا أن يتحـدث بأن له 
رسير نوم [يرقد] عليه يف بيته ما قيمة هذا؟ أن 
أقـول: فالن عظيم وهو من أولياء الله وهو كذا 
وهو كذا ومعه أيضاً رسير يف غرفته ينام عليه. 
هـل لهذا الـكالم قيمة؟. أَْو له كـريس يف صالته 

يستوي عليه!.]. 
مذكـراً ِرْضَواُن اللِه َعَليْـه بأن الُقْرآن الكريم 
هـو مـن عنـد اللـه، وكل آيـة الزم يكـون لها 
معنى موافق لسـياق الكالم الـذي تتحدث فيه، 
فقـال: [الُقـْرآن الكريـم ُكّل مفـردة داخله لها 
أهميتها {ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُُه} يتحدث عن خلق 
عرش  السـماوات واألرض ويقول: ولــه أيضاً 
يجلس عليـه! ما قيمة هـذه يف مجال حكمته؟ 
يف مجال قدرته؟ يف مجال ماذا؟ بل قد تستوحي 
منهـا عـىل هـذا النحو: بأنـه [ثم تعـب ورجع 
يرتـاح قليل عىل الكريس حقـه] هذا يف منطقنا 
نحن نقـول هذا: [عملُت إىل بعـد العرص وعدت 
إىل البيت ألسرتيح فألقيت بنفيس عىل الكريس] 
ألسـنا نقـول هكـذا؟ حينئٍذ يكـون كالمك عىل 
الكـريس يف مكانه صحيح؟ لكـن يف الداللة عىل 

ماذا؟ عىل التعب، أنك قد تعبت].

(اجاعاٌء غطغص بسزماه).. ُجمطئ غتاولعن 
الثروج بعا طظ املأزق الثي وصسعا شغه:ــ

ويف ذات السـياق تحدث الشـهيد القائد عن 
َمة) وكل  املأزق الذي وقع فيه (امُلَشبَِّهة وامُلَجسِّ
مـن يعتقد هـذا االعتقـاد الباطـل، فحاولوا أن 
يخرجـوا من هذا املـأزق بجملة (اسـتواٌء يليق 
بعظمتـه) ولكنهم لم يفلحـوا، حيث حاججهم 
الشهيد القائد بقوله: [{ثُمَّ اْستََوى َعَىل اْلَعْرِش} 
عندمـا يقولـون: هنـاك عـرش، يعنـي: رسير 
أَْو كـريس، فاللـه اسـتوى عليـه. ولكـن قالوا: 
كيـف اسـتوى عليـه؟ هل جلـس كـذا أَْو كذا؟ 
قالوا: اسـتواء يليق به، لكـن ما الذي قد ثبت يف 
الصورة؟. هو أن هناك عرش، والله جاء فوقه، 
[لكـن ما درينـا كيف يكون اسـتواؤه فوقه؟]. 

أليس هذا الذي يحصل يف الذهنية؟. هناك عرش 
وهنـاك جلس فوقه، عىل حد عبارة من يقولون 

استواء يليق به].

املسظى الختغح لفغئ:ــ
رشح الشهيُد القائُد ِرْضَواُن اللِه َعَليْه معنى 
اآليـة الكريمة هذه بقوله: [كلمة: اسـتوى عىل 
العـرش تبني لـك أن الله مـن حيث املبـدأ خلق 
السـماوات واألرض, كّونهـا, لكـن السـماوات 
عظيمـة،  مملكـة  واسـعة،  شـؤونها  واألرض 
مملكة واسـعة، شـؤونها كثرية جـداً {ُكلَّ يَْوٍم 
َماِء إَِىل اْألَْرِض  ُهَو ِيف َشـأٍْن}، {يَُدبُِّر اْألَْمَر ِمَن السَّ
ثُـمَّ يَْعُرُج إَِليِْه ِيف يَـْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه أَْلَف َسـنٍَة} 
شـؤون مملكته يف اليوم الواحـد ينجز فيها ما 
ال ينجـز إال يف ألف سـنة مما نعـد، فهذا الكون 
الذي خلقه لم يخلقه ثم يرمي به هناك.. خلقه 
ثـم اتجـه إىل تدبـريه، إىل تدبـري شـئونه, تدبري 
شـؤون هذا العالم الفسـيح، وهذا هو ما يعرب 
عنه [بالعرش] الذي يعني: السلطان واململكة].

واجاثل الحعغث الصائث سطى ختئ ضقطه باآلتغ:ــ
اقجاثقل افول:ــ

استدل ِرْضَواُن اللِه َعَليْه عىل كالمه بما جاء 
يف أول سـورة يونس، حيث قال: [االستواء عىل 
العرش معناه: ثم اتجه نحو تدبري شـؤونه, هو 
خلقه ثم دبره، وجاء رصيحاً هذا يف أول [سورة 
يونـس]، ومعظم ما تأتي عبارة: [اسـتوى عىل 
العـرش] تأتي يف مقـام عرض ملظاهـر قدرته 
ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل ففي أول [سورة يونس] يقول 
ـَماَواِت  تعـاىل: {إِنَّ َربَُّكـُم اللَّـُه الَّـِذي َخَلَق السَّ
اٍم ثُمَّ اْسـتََوى َعـَىل اْلَعْرِش  َواْألَْرَض ِيف ِسـتَِّة أَيـَّ
يَُدبُِّر اْألَْمَر} يدبر األمر.. وهم يقولون: [اسـتواء 
يليق بـه، ويف األثر: اسـتواء يليق بـه!!] وأينما 
وصلنا عند: [استوى عىل العرش]: استواء يليق 
بـه! فهم مغلوط للقـرآن، بل حط، حط لعظمة 

الُقْرآن وحكمته].
اقجاثقل الباظغ:ــ

ومستدالً أْيْضاً باللغة العربية، وكالم العرب، 
حيـث أن الُقـْرآن الكريـم جـاء بلسـان عربي، 
فقـال: [وهذا ما يعني يف اللغـة العربية, العرب 
يسـّمون امُللك والسـلطان والية األمر يسـموها 
العرش، عرش اململكة، هو أساسـاً مأخوذ - يف 
لغـة العرب, وفيمـا هو معروف - من األشـياء 
عنـد امللـوك هو أن يكـون للملك عـرش يجلس 
عليـه، ال يجلـس عليه إال امللك، حتـى ويل العهد 
يكـون له مقام آخر، هذا العرش الذي هو أصله 
كريس، كريس مزخرف كبري مفخم، يضفي عىل 
اْلَمِلك هيبة أيضاً. عرش، عرش تكرر يف الذهنية 
أَْصبَحـت  ثـم   [ عـرش..  اسـتخدام [عـرش.. 
العبـارة تعني: اململكـة وامللك والُقـْرآن الكريم 
هو قرآن عربي, هو قرآن عربي، بلسان العرب, 
وبأسـاليب العرب يتحدث، فقال: هو خلق هذا 
العالم السـموات واألرض، ثم اتجـه نحو تدبري 
شـؤونها؛ ألنه ملكها، عرب عن املسألة بالعبارة 

املعروفة لدى العرب [االستواء عىل العرش].
مضيفـاً أيضـاً: [ألسـنا نقول: أن املسـؤول 
همه الكريس، ماذا تعني هذه، عبارة [كريس]؟ 
املنصـب، املقـام، الرتبة التي هو فيهـا، ال تزال 
الكلمة معروفة لدينا إىل اآلن تسـتعمل، التعبري 
عـن امللك, عن املنصب, عـن املقام بما هو عادة 
يكـون متوفـراً لـدى امللـوك ولدى املسـؤولني، 
فنقـول: الرئيـس ما همـه إال الكـريس, رئيس 
الـوزراء همـه الكـريس، وزيـر الخارجية همه 

الكريس، ألسنا نحن نقول هكذا؟.

أيـن جاءت أمـوال العرب؟ أين جـاءت محطاتهـم التلفزيونية؟ أين 
جـاءت قنواتهم الفضائية؟ أين صحفهم؟ أيـن الصحفيون؟ املئات من 
الصحفيـني منهم؟ أين مراكزهم اإلسـالمية؟ أين وأيـن؟. كلهم عجزوا 
أمام اليهود. لنعد إىل القرآن الكريم عندما نراه يتحدث كثرياً عن اليهود، 
وعـن خطورتهم البالغة، والله سـبحانه وتعاىل هو الذي أراد لهذه األمة 
أن تكـون عزيـزة، وأن تكون قوية هـل يمكن؟ وهذا هو السـؤال الذي 
يمكن أن نتساءل عنه عندما نرى ذلك العرض الكثري عن خطورة اليهود 
داخل تلك اآليات، هل يمكن أن الله سـبحانه وتعاىل يحدثنا عن خطورة 

اليهود البالغة ثم ال يكون يف كتابه العزيز قد هدى هذه األمة إىل ما يمكن 
أن يؤهلها ألن تكون بمستوى مواجهة اليهود والقضاء عىل مخططاتهم 
وإحبـاط مؤامراتهم؟ ال بد، ال بُد يف عدل الله ورحمته وحكمته أن يكون 
قــد هـدى إىل ذلك، وقد هـدى فعالً، لقد هدى فعـالً، ويف هـذا القرآن 
ٍء}(األنعام: من  الكريـم الذي قـال فيـه: {َما َفرَّْطنَـا ِيف اْلِكتَاِب ِمـْن َيشْ
اآليـة38) وهو يتحدث عن اليهـود داخل اآليات التـي يتحدث فيها عن 
اليهود هدى األمة إىل ما يمكن أن يجعلها بمسـتوى املواجهة لليهود، بل 
وإحبـاط كل مخططاتهم, وكيدهم الرهيب الرهيب.. لكن هذه األمة هي 

التـي تخلت عن هذا القرآن الكريم، تخلت عن هذا الكتاب العظيم. نحن 
نقـول أحياناً وبعض الكتـاب يقولون: [الرصاع اإلسـالمي اإلرسائييل] 
وهـذه عبـارة مغلوطة عبـارة مغلوطة، ال يمكن أن يُسـمى الرصاع مع 
إرسائيل [رصاعاً إسـالمياً إرسائيلياً]، لو كان اإلسـالم هو الذي يصارع 
إرسائيل، لو كان اإلسـالم هو الذي يصارع اليهود، لو كان اإلسـالم هو 
الذي يصارع الغرب ملا وقف الغرب وال إرسائيل وال اليهود لحظة واحدة 
أمام اإلسـالم، لكـن الذي يصـارع إرسائيل، ويصارع اليهـود من هم؟ 

مسلمون بغري إسالم، عرب بغري إسالم.

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ



11
األحد

العدد

2 محرم 1444هـ..
31 يوليو 2022م

(1447)
عربية ودولية 

شطسطني: املصاوطُئ تخّسث أسماَلعا يف الدفئ 
املتاّطئ.. واجاحعاُد جرغح طسّظ

السراق غحعُث طعجئ سارطئ صث تاتّعُل إىل بعرة إجصاط الظزام

 : طاابسات
العمليـات  وتـريُة  تتصاعـُد 
العسـكرية التي تنفذها فصائل 
املقاومـة الفلسـطينية يف وجـه 
رداً  الغاصب  الصهيونـي  العـدّو 
واملتكّررة  اليومية  اعتداءاته  عىل 
بحـق املدنيـني العـّزل يف الضفة 
الغربيـة املحتّلـة، َحيُث سـجلت 
املقاومـة عمليتـي إطـالق نـار 
إىل  واملستوطنني،  الجنود  باتّجاه 
حارقة،  زجاجـة  تفجـري  جانب 
وتحطيم مركبة صهيونية، و11 
نقطة للمواجهة، وثالث عمليات 

تصدٍّ للمستوطنني. 
ويف القـدس املحتّلـة، اندلعت 
مواجهات وجرى إلقاء حجارة، يف 
الرام، بينما حطم الفلسطينيون 
مركبة مستوطنني يف بلدة املغري 
يف رام اللـه، وتصـدوا العتداءات 
اندلعـت  كمـا  املسـتوطنني، 
مواجهات تخللها إطالق حجارة. 
أطلـق  فقـد  نابلـس،  يف  أمـا 
فلسـطينيون النـار عـىل حاجز 
حـوارة مرتـني يف نفـس الليلـة 
مـن، يوم أمـس، بينمـا اندلعت 
مواجهـات يف ُكـلٍّ من بيتا وبيت 
دجن، وتصدى الشبان العتداءات 

املستوطنني. 
كما اندلعت مواجهات يف ُكـّل 
من عزون وكفر قدوم يف قلقيلية، 
فيما ألقى شـبان حجارة صوب 

مركبات املستوطنني يف سلفيت. 
ُكــّل  يف  مواجهـات  اندلعـت 
من النشـاش يف بيت لحم، وباب 
الزاوية يف الخليـل، تخللها إلقاء 

حجارة صوب جنود االحتالل. 
الجريح  استشـهد  باملـوازاة، 
املسّن حسني قواريق (60 عاماً) 
من قرية عورتـا جنوب نابلس، 
ام من إصابته عىل  بعد ثالثـة أَيـَّ

حاجز حوارة جنوب نابلس. 
مسـاَء  قواريـق،  وأُصيـب 
برصـاص  الفائـت،  الثالثـاء 
االحتـالل، نُقـل عـىل إثرهـا إىل 

مستشفى «بلنسون». 
وأوضح شهود عيان حينها أن 
قواريق كان يقـوم بجمع العلب 
الفارغـة مـن الشـوارع، عندما 
أطلـق جنود االحتـالل الرصاص 
عليه ممـا أَدَّى إلصابتـه بجراح 

أسقطته أرًضا. 
ورفضت قوات االحتالل تسليم 
قواريـق حـني إصابتـه لطواقم 
الفلسـطيني،  األحمـر  الهـالل 
إىل  بمركبـة «إرسائيلية»  ونقلته 

الداخل املحتّل. 
وحدهـا  نابلـس  محيـط  ويف 

يوجد ثمانية حواجـز من بينها 
حاجزا حـوارة وزعرتة الثابتان، 
باإلضافـة إىل حاجز بيت فوريك 
والباذان،  شمرون  وشايف  ورصة 

والطنيب و»يتسهار». 
االحتـالل  حواجـز  وتحّولـت 
بكافة أشكالها إىل مصائد يتلقف 
خاللها جنود االحتالل املواطنني 
من خالل االعتقال واالستجواب 
واإلذالل، كمـا شـهدت الحواجز 
االحتاللية العـرشات من حاالت 
اإلعدام بحق الفلسـطينيني، وال 

سيَّما خالل السنوات األخرية. 

 : طاابسات
بعد عرشة أشـهر عـىل االنتخابات 
الترشيعية املبكـرة يف أُكتوبر 2021م، 
يشـهد العراق شلالً سياسـيٍّا تاماً، إذ 
ال تـزال البالد مـن دون رئيـٍس جديٍد 

للجمهورية وحكومة جديدة. 
ووسـط هذا املأِزق السيايس، يشّن 
مقتـدى الصـدر، حملـة ضغـط عىل 
اسـم  رافضـاً  السياسـيني  خصومـه 
مرشـحهم لرئاسـة الحكومة، الوزير 
واملحافظ السابق البالغ من العمر 52 
عاماً محمد شـياع السـوداني، املنبثق 
التقليديـة،  السياسـية  الطبقـة  مـن 

لرئاسة الوزراء. 
ويعتـرب مراقبـون الصـدر الالعـب 
األََسـايس يف املشهد السيايس العراقي، 
لذلـك هـو يذكـر خصومه باسـتمرار 
بأنـه ال يـزال يحظى بقاعدة شـعبيّة 
واسـعة، ومؤثراً يف سياسة البالد رغم 
أن تيـاره لم يعد ممثالً يف الربملان، فقد 
استقال نواب التيار الصدري الـ 73 يف 
يونيو املايض من الربملان، بعدما كانوا 
يشـغلون ككتلة، أكرب عدد من املقاعد 

فيه. 
يف السـياق، أعلنـت وزارة الصحـة 
العراقية، أمس السبت، ارتفاع حصيلة 
رافقـت  التـي  األحـداث  يف  املصابـني 
تظاهرات أنصار التيـار الصدري عند 

املنطقة الخرضاء. 
وذكـر بيان للـوزارة، أّن «اإلصابات 
وزارة  مؤّسسـات  اسـتقبلتها  التـي 
الصحة بلغت 125 جريًحا، 100 منهم 

مدنيون و25 عسكريون». 
جـاء ذلك، عـىل إثر إطـالق القوات 
األمنية العراقية الغاز املسيل للدموع، 
عـىل آالف من املتظاهريـن املنارصين 

لزعيم التيـار الصدري الذيـن حاولوا 
املحصنة  الخـرضاء  املنطقة  اقتحـام 
ام من دخولهم  يف بغـداد، بعد ثالثة أَيـَّ
مبنى الربملان، فيما األزمة السياسـية 

تزداد تعقيداً يف البالد. 
ورفـع غالبيـة املتظاهرين، األعالم 
العراقيـة فيمـا حمـل آخـرون صوراً 
شـعارات  مرّدديـن  الصـدر،  ملقتـدى 
مؤيـدًة لـه، وقـد تجّمعـوا عىل جرس 
واحـد عـىل األقـل يـؤّدي إىل املنطقة 
مؤّسسـات  تضـّم  التـي  الخـرضاء 
وجرى  أجنبيـة،  وسـفارات  حكومية 

تحصينه بحواجز إسمنتية. 
وتسـّلق املتظاهرون الذين انطلقوا 
الحواجـز  التحريـر،  سـاحة  مـن 
اإلسـمنتية التـي تمنـع عبـور جرس 

الجمهورية وقاموا بإسـقاط بعضها، 
كما ظهر يف مشـاهد بثّهـا التلفزيون 

العراقي الرسمي. 
التيـار  أعلـن  الحـق،  وقـٍت  ويف 
الصـدري، عن بـدء اعتصـام مفتوح 
داخـل مجلس النواب بعـد دخوله من 

قبل متظاهري التيار. 
وقـال مسـؤول مكتـب الصـدر يف 
جانـب الرصافـة مـن بغـداد إبراهيم 
الجابـري يف تدوينـٍة له: إّن «الشـعب 
اختـار االعتصـام املفتـوح يف مجلس 

النواب». 
املتظاهريـن  أن  أّكــدوا  مراقبـون 
لديهـم مطالب مـن ضمنها إسـقاط 
التداخالت  وإيقاف  السياسية  العملية 
السياسـية يف الشـأن العراقـي، وهذا 

واضح من املتظاهرين الذين توّجـهوا 
إىل مبنى الربملان وربما سـيتوّجـهون 
بعدها إىل مبنى رئاسة الوزراء َوإذَا ما 
تم السيطرة عىل هذه املباني فسيعني 
وإسـقاط  الحكومـة  إسـقاط  ذلـك 
مطلـب  وهـذا  السياسـية  العمليـة 

الجماهري الصدرية. 
وحذر سياسيون من خروج األمور 
عـن السـيطرة وحدوث ثـورة عارمة 
ضـد النظـام والحكومات السـابقة؛ 
ألَنَّها لم توفق يف تلبية مطالب الشعب 
العراقي، لهذا ربمـا املتظاهرين ليس 
لديهم رؤيـة، ورؤيتهـم الوحيدة هي 

إسقاط النظام السيايس الحايل. 
يف السـياق، وّجـه رئيـس مجلـس 
النـواب العراقـي محمـد الحلبـويس، 

قوات حمايـة الربملان بعـدم التعرض 
للمتظاهرين أَو املساس بهم. 

كما وجه يف بيـاٍن له األمانة العامة 
ملجلس النواب بــ «التواجد يف املجلس 
والتواصـل مـع املتظاهريـن، وتواجد 
للربملـان؛  الصحـي  املركـز  موظفـي 

للحاالت الطارئة». 
مـن جانبه، دعا رئيس تحالف قوى 
الدولة الوطنية السـيد الحكيم، التيار 
التنسـيقي  اإلطـار  وقـوى  الصـدري 
للدخـول يف حـوار مفتـوح ومبـارش 

إلنقاذ البلد. 
وقال السـيد الحكيـم يف بيان له: إن 
«الوضع العراقـي الحرج الذي تمر به 
السـاحة الداخليـة اليـوم يتطلب من 
الجميـع تغليب لغـة العقـل واملنطق 
والحوار والتنازل للعراق وشـعبه، من 
هنا نوجـه بقلب صادق ونية حسـنة 
التيـار  يف  لإلخـوة  املفتوحـة  الدعـوة 
التنسـيقي  اإلطـار  وقـوى  الصـدري 
للدخـول يف حوار مفتوح مبارش وبناء 
تحت سقف الوطن واملصلحة الوطنية 
وحفـظ الـدم العراقيني يأخـذ معاناة 
الشـعب وهواجسـه ومصالحه بنظر 
االعتبـار، حـوار يتم التأكيـد فيه عىل 
تطمني ُكـّل طـرف لآلخر بعدم وجود 

نية إللغاء أحد عىل حساب آخر». 
َوأََضـاَف الحكيم: «نحث ُكـّل طرف 
بخطابـه وقواعـده الجماهرييـة عىل 
ضبط النفس والتحيل بأقىص درجات 
الحكمـة للحيلولـة دون ضياع الوطن 

الذي ال يعوض». 
مـن جهتـه، دعـا رئيـس تحالـف 
الفتح العراقي هادي العامري، اإلطار 
التنسيقي والتيار الصدري، إىل اعتماد 

نهج التهدئة وضبط النفس والتأني. 

اآلقُف طظ جماعري الحسإ 
الفطسطغظغ تحغُِّع جبماَن 

الفاى أبع سطغا

 : طاابسات
شـيَّع اآلالُف من أبناء الشـعب الفلسطيني، 
أمـس السـبت، جثمـان الشـهيد الفتـى أمجد 
نشـأت أبـو عليـا (16 عاماً) من سـكان قرية 

املغري شمال رشق رام الله. 
وانطلـق موكـب التشـييع من أمـام مجمع 
فلسـطني الطبـي، ُوُصـوالً إىل منـزل عائلته يف 
املغري، إللقاء نظـرة الوداع األخرية عليه، ورفع 
الفلسـطيني،  العلـم  الجنـازة  يف  املشـاركون 
ورايات الفصائل، وسـط ترديد شعارات منّددة 

بجرائم االحتالل. 
وأدى املشـاركون صالة الجنازة عىل الشهيد 
يف سـاحة وسـط القريـة، قبل أن يتـم دفنه يف 

مقربتها. 
وكان أبو عليا وهو وحيد والديه من الذكور، 
استشـهد، أمس من جراء إطالق النار عليه من 
قبـل قـوات االحتـالل يف البلدة بعـد مواجهات 

اندلعت عقب مسرية منّددة باالستيطان. 
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ضطمئ أخغرة

اإلطاُم سطغ.. 
ِطظَّا وشغظا أعَض الغمظ

طتمث غتغى شطغرة 
 

عن  اليـوَم  نتحـدث  عندمـا 

-عليـه  عـيل  اإلمـام  واليـة 

السـالم- َفـإنَّنـا نتحـدث عن 

ـة  الَعَلـِم الذي يربُُز خـريُه لألُمَّ

بأكملهـا، كيـف ال وهـو بـاُب 

مدينة العلم، كمـا أننا نتحدث 

عن الشـجاعة واإلقدام والكرم 

واإليثار والعطاء وعقل الحكمة 

وسـيف املنطـق وحّجــة الزمن وبركـة املكان، ولـواله ملا 

استقام عمود هذا الدين. 

ولـو نظرنـا إىل ُكــلِّ الصفاِت الحميـدة والجليلـة التي 

كان يتحـىل بهـا أمـري املؤمنني عـيل عليه السـالم، لعرفنا 

حـق املعرفـة ملاذا كان هـو األحق واألجـدر واألوىل بالوالية 

واالستخالف بعد خاتم األنبياء وسيد املرسلني. 

لـذا نجـد الكثري من املنافقـني يف عرصنا اليـوم يتجاهل 

األمر السـماوي من الله عز وجل عىل رسـوله األكرم ونبيه 

األعظم بذلك عىل مرأى ومسـمع من املؤمنـني الذين كانوا 

مـع الرسـول األعظم يف غديـر خم عائدين مـن الحج، وقد 

جـاء أمر الله إىل نبيـه ليعرف الناس أجمـع املرتبة الكربى 

واملكانة العظمى واملنزلة األسـمى، التي يتبوأها اإلمام عيل 

عليه السـالم، وهـي من رفعته وجعلته يسـتحق أن يكون 

خليفًة للمؤمنني، َوسيد الوصيني، َوخليفة الصادق األمني. 

َولهـذا َفــإنَّ احتفاالت الشـعب اليمني بمناسـبة «عيد 

الغديـر الرشيف» وهـو يوم الوالية، ليس بجديـٍد أَو حديٍث 

بـل هو متواَرٌث عن أسـالفنا من اآلباء َواألجـداد كما كانوا 

ـابية جاهدًة عىل مدار عقود  يفعلون، قبل أن تسـعى الوهَّ

مـن الزمن لطمس هـذه املناسـبة وحب اإلمـام عيل عليه 

السالم، من قلوب اليمنيني وجميع محبيه.

لكن هيهاَت لهذا التيـار التكفريي النيُل من حبنا لإلمام 

ه منـا وفينا أبا الحسـن  عـيل أَو التقليـل مـن شـأنه؛ ألَنـَّ

والحسـني، وسـتظل هذه املناسـبة الغالية عىل قلـب ُكـّل 

مسـلم خالدة َوباقيـة ما بقي الدهـر وأمد الزمـن: «َواللَُّه 

َغاِلٌب َعَىل أَْمِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن». 

الساساُت افخرية طظ العصئ املساصَطع لطُعثظئ
سئث الصعي السئاسغ   

 
إنَّ إرصاَر القيـادة الثورية السياسـية والعسـكرية 
يف صنعـاَء عىل جعل عزِة وكرامِة واسـتقالِل وسـيادِة 
ه يف العيش الكريم كبقية شعوب  الشـعب اليمني وحقِّ
العالم، والعمل عىل إنهاء معاناته ومعالجة كافة اآلثار 
بـدًءا باملرتبات وفتـح املوانئ واملطارات، يف أعىل ُسـّلم 
األولويـات ألي تمديد ثاٍن للُهدنة، من شـأنه أن يُفِيضَ 
إىل سـالٍم حقيقي، عادل وشـامل ودائم، جعلها محوَر 
اهتمام ومقام تقدير واحرتام ُكـّل الرشفاء واألحرار يف 
الداخل والخارج، فيما يُنَظُر إىل أدوات ومرتِزقِة تحالف 

العدوان عىل النقيض. 
كما أن إرصاَر هذه القيادة عىل اعتباِر السـعوديّة واإلمارات قًوى 
معتديـًة وغازيًة ومحتّلـًة ألجزاء من الجغرافيـا اليمنية، يفتح باب 
التسـاؤالت أَيْـضاً عن اسـتمرار قـادة وأنظمة هذه الـدول يف تبنّي 
العدوان عىل اليمن، وتصدرهم للمشـهد قرابة ثمان سـنوات، نيابًة 
عن قـوى الهيمنـة العاملية التي تقُف مسـترتَة خلف املشـهد تارًة، 

وتظهر إّما داعمًة وإّما داعية لوقف هذه الحرب تارًة أُخرى. 
هذه الحماقُة واالسـتمرار فيها بال شـك يضُع نظاَمي ابن سعود 
وابن زايد وبلدانهم واقتصادهم ومسـتقبَل بقائهم كنظام ودولة، يف 
مهبِّ املغامـرات «اإلرسائيلية» األمريكية الشـيطانية، واملجرَّبة مع 
أكثر من بلد، ويف أزمنة ليست عنّا ببعيدة، تجسدت فيها قاعدة «إني 

بريٌء منك». 
األمريكيـة  الترصيحـات  خالصـَة  أن  املؤكَّــد  مـن  بـات  لقـد 
والصهيونية بخصوص دعم السـعوديّة واإلمارات إنما تعني دفعها 
نحو االستمرار يف عدوانها وحربها، ليستمر االستنزاف لها ويستمر 
«الَحْلـب» -كما قال ترامب- وتسـتمرُّ صفقات األسـلحة واملعدات 
واسـتقطاب الخـربات ورشاء املواقف، التـي ما زادتهـا إّال خرساناً 

وإذالالً. 
فمـن يتأمل املشـهَد اليوم يدرُك أن ال أمريكا وال غريها تسـتطيُع 

حماية السعوديّة واإلمارات، بل هي من تدفُعهما للغرق أكثر فأكثَر، 
وبالتايل لن يسلم أمنَها وال اقتصاَدها، ال من رضبات الجيش اليمني، 
سواًء الجوية والربية أَو البحرية التي تطرح بقوة عىل 
واجهـة أكثر االحتمـاالت يف مواجهات ما بعـد انتهاء 
ُهدنة األربعة أشـهر، كما أنها لن تسـَلَم من التكاليف 
الباهظـة لصفقـات األسـلحة واملعـدات والتقنيـات 
العاملية، وال مـن تدفق نفقاتهـا وميزانياتها الدعائية 
املعـدة لتبييـض سـجالتها اإلجراميـة أمـام العالـم، 

واملنظمات والدوائر األممية. 
وبذلـك، َفــإنَّ اسـتمراَر حالـة التيه والوهـم التي 
يعيشـها قـادة السـعوديّة واإلمـارات وهـم يمضون 
يف املكابـرة باسـتمرارهم بغباء، مراهنـني عىل الدعم 
األمريكي والصهيوني يف حمايتهم من الرضبة القادمة التي ستودي 
بهم حتماً إىل الهاوية، يف ظل اسـتجابتهم ملا يورطهم فيه األمريكي 
و»اإلرسائيـيل»، الذي يبيُع الَوْهَم لهم للمواصلـة رغم الوجع الكبري 
والخوف الشـديد الذي يشـعرون به من املصرِي القاِدِم عىل أنظمتهم 

الهشة. 
باملخترص املفيد ودون الخوض يف تفاصيل ليسـت من التوقعات، 
أَو من قبيل التكهنات، بل هي حقائق تاريخية مفادها: إذَا لم يرضِخ 
املعتدي األصيل والوكيـُل للمطالب والرشوط العادلة، َفـإنَّ اليمنيني 
قادمون يف سـباٍق مع الزمن، ومع انتهاء الساعات األخرية من عمر 
الُهدنة عىل عملياٍت عسـكرية جوية وبرية وبحرية كربى ومؤملة إىل 

َحــّد الوجع الكبري إىل األشد منه إيالماً. 
وعليه، إن كان ألمريكا اسـرتاتيجيات تعمل عىل نقل بؤر الرصاع 
امللتهب من شـمال العالم إىل وسطه أَو العكس، لتحويل االنظار عن 
أوكرانيـا مثالً، َفـإنَّ لليمنيني اسـرتاتيجيتهم لخلطها وبعثرتها، بل 
وتجيريها لصالحهم، وهذا ما يجـب عىل نظامي العمالة واالنبطاح 
السعودّي واإلماراتي إدراكه واستيعابه جيًِّدا، وأن يكونوا عىل قناعٍة 
تامة بأن العملياِت القادمة إذَا ما اشـتعلت رشارتها لن تتوقَف حتى 
تسقط عروشهم املتهالكة، وقد أثبتت التجارب واألحداث، أن القيادَة 

اليمنية الحرة إن قالت فعلت، وعىل الباغي تدوُر الدوائر. 


