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متــســك وطـــين بــــ «املـــلـــف اإلنـــســـاين» مـــدخـــالً لــلــســالم وإصـــــرار عـــــدواين عــلــى اســتــخــدامــه أداة حــربمتــســك وطـــين بــــ «املـــلـــف اإلنـــســـاين» مـــدخـــالً لــلــســالم وإصـــــرار عـــــدواين عــلــى اســتــخــدامــه أداة حــرب

وفد عماين يف صنعاء لتمديد هدنة تلفظ آخر أنفاسهاوفد عماين يف صنعاء لتمديد هدنة تلفظ آخر أنفاسها

بــــــــن حــــــبــــــتــــــور: بــــــــن حــــــبــــــتــــــور: صـــــرف صـــــرف 
املـــــــرتـــــــبـــــــات وتـــــوســـــيـــــع املـــــــرتـــــــبـــــــات وتـــــوســـــيـــــع 
الرحالت   شرط  أساسالرحالت   شرط  أساس

وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة: وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة: رهــانــنــا رهــانــنــا 
القائد  وحــكــمــة  اهللا  القائد عــلــى  وحــكــمــة  اهللا  عــلــى 
فـــــالـــــعـــــدو يــــتــــنــــصــــل دومـــــــًافـــــالـــــعـــــدو يــــتــــنــــصــــل دومـــــــًا

ســـــــريـــــــع:ســـــــريـــــــع: جـــيـــشـــنـــا  جـــيـــشـــنـــا 
جـــاهـــز الســتــعــادة جـــاهـــز الســتــعــادة 
احلـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــوقاحلـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــوق

إقرار أممي جبرائم القصف السعودي على املناطق احلدودية: تباك على املهاجرين وتغاضٍ عن اليمنيني 

تدشني العام الدراسي اجلديد باحملافظات احلرة وافتتاح مشروع زراعي يف احلديدة بنصف مليارتدشني العام الدراسي اجلديد باحملافظات احلرة وافتتاح مشروع زراعي يف احلديدة بنصف مليار
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االثنني

العدد

3 محرم 1444هـ..
1 أغسطس 2022م

(1448)
أخبار 

اتفاق العثظئ إتغاُء طغئ أم إسقن وشاة؟.. 

بماذا جاء العشث السماظغ إلى خظساء؟ وعض طا تجال شرص الامثغث صائمئ؟ 
وبأغئ خغشئ غمضظ إسادة إتغائعا وشص تةربئ أربسئ حععر طظعا؟ 

الغمظ شغ خغاغئ طعصفه السام طظ تةثغث الُعثظئ غئطس ذروته

عثه عغ السغظارغععات المتامطئ

 :طاابسات:
يكـرُِّس االحتـالُل اإلماراتـّي تواُجـَده يف 
سقطرى املحتّلة منذ بدء العدوان عىل اليمن 
يف العـام 2015، عـرب العديـد مـن األدوات 
واألساليب التي تمّكنه من العبِث والسيطرة 
وتنفيذ أجنداتـه ومخّططاته داخل الجزيرة 
اليمنيـة االسـرتاتيجية، باإلضافـة إىل زرع 
التـي  والتجسسـية  املخابراتيـة  خاليـاه 
تعمـل تحـت شـعارات ويافطات إنسـانية 
وثقافيـة واجتماعيـة وغريهـا، والتي كان 
آخرهـا مهرجـان ما يسـمى «الشـيخ زايد 
الرتاثي والثقـايف» يف منطقة نوجد بأرخبيل 

سقطرى. 
وكشـف العـرشات مـن أهايل وناشـطي 
سـقطرى، أمـس، أن ما تسـمى مؤّسسـة 
املخابـرات  أذرع  أحـد  تعـد  التـي  خليفـة 
اإلماراتيـة هـي من مولـت املهرجـان الذي 
أطلقـت عليـه اسـم «الشـيخ زايـد الرتاثي 
والثقـايف» يف منطقـة نوجـد جنـوب مدينة 
حديبـو، عاصمـة سـقطرى، موضحني أن 
هـذه املهرجـان يأتـي ضمـن محاولـة أبو 
ظبي لرصف أنظار السـكان عما يحدث من 
اسـتحداثات عسـكرية وبناء قواعد لصالح 

أمريكا والكيان الصهيوني يف الجزيرة. 
وتـداول الناشـطون يف مواقـع التواصل 
االجتماعـي صـورة مـن افتتـاح املهرجان 

يف جزيـرة سـقطرى، َحيُث تعمـد االحتالل 
اإلماراتـي رفـع علم بـالده فقـط وتجاهل 
عَلم الجمهورية اليمنيـة، باإلضافة إىل رفع 
النشـيد الوطنـي لدولـة اإلمـارات، وتغييب 
النشـيد الوطنـي لليمن، يف رسـالة واضحة 
بـأن جزيـرة سـقطرى باتـت محتّلـًة بكل 

املقاييس. 
فـرض  قـد  اإلماراتـي  االحتـالل  وكان 
سـيطرتَه وهيمنتـه عسـكريٍّا عـىل جزيرة 
سقطرى منذ بدء العدوان عىل اليمن، بعد أن 
أرسـل العرشات من مخابراتها يف ما يسمى 

الهـالل األحمـر اإلماراتـي 2016، بذريعـة 
اإلنسـانية وإغاثـة سـكان الجزيـرة جراء 

اإلعصار الذي رضبها يف تلك الفرتة. 
عـىل  اإلماراتـي  االحتـالل  تمّكـن  وقـد 
مـدى السـنوات املاضية من طـرد القيادات 
واملسـؤولني يف سـلطات املرتِزقـة التابعـة 
للفاّر هادي وحـزب «اإلصالح» من مختلف 
مناطق يف جزيرة سـقطرى، وتمكني قواته 
وميليشـيا ما يسـمى املجلس االنتقايل التي 
اسـتقدمها مـن الضالـع ويافـع، لتغطية 

سيطرة االحتالل الكاملة عىل األرخبيل. 

 :سئث التمغث الشرباظغ:
فـت الوالياُت  منـذ جولة جـو بايـدن يف املنطقة، ترصَّ
املتحـدة كما لو كان تجديُد الُهدنة يف اليمن ناِجًزا، َوبقدر 
مـا أثار ذلـك حفيظَة النُّخبة السياسـية اليمنيـة إال أنه 
عكَس مأِزَق الخيارات األمريكية يف هذه البُقعة الجغرافية 
االسـرتاتيجية َوشـديدة الحساسـية يف ظـل املتغـريات 
َم خيار تجديد الُهدنة،  الدوليـة، لكن ذلك لم يعِن أبـداً تقدُّ
ا مفاجئًـا للُهدنة لكنهم  يُحـاذر األمريكيـون نعيًا يمنيّـٍ
يواجهـون ذلـك بدبلوماسـية، يف وقت حـرج يُطَلُب من 
واشـنطن الواقعيُة ومغادرُة مربع ابتزاز اليمن يف الشأن 
اإلنساني، ذلك أن ُكـلَّ التطورات لحساب اليمن ولصالح 
خدمة هذا املِلف بشـكل ُمستدام ال متقطع، ظروف عالم 
السياسة سائلة غري مستقرة، وهي يف املرحلة الراهنة ال 

توافق تماماً رغبات األنظمة امُلسـتكربة والنافذة أَيْـضاً، 
بل حقوق الشعوب الثائرة.. فبأيُّ األمرين يرتبط وصوُل 

الوفد العماني صنعاء اليوم؟ 
ما ال يعرفه كثريون هو أن هذا الوفَد وصل بعد رفض 
الرئيس مهدي املّشاط اسـتقباَل املبعوث األممي، هانس 

غروندبرغ.
َوبمعَزٍل عن ذلك، وصوُل الوفد عىل بُعد يوم من نهاية 
زمن الُهدنة وبعد لقاءات ومشـاورات متقطعة يف ُعمان 
بخصـوص تجديد الُهدنـة، يعني أن املقرتحـات املقدمة 
ملعالجـة املِلفات اإلنسـانية واالقتصاديـة وصلت درجًة 
تسـتحقُّ الَعـْرَض املباِرشَ عـىل متخذ القـرار أَو قل قائد 

الثورة هذا هو السيناريو األول.
والسـيناريو الثاني هو أن املفاوضـات ما تزال عالقًة 
بني صيغة جديدة لتجديد الُهدنة أَو تجديدها عىل أََساس 

ُع هنا أن وفد ُعمان وصل  صيغة االتّفاق السـابق، ويُتَوقَّ
وسـيطاً محَرجـاً - لضغـوط خليجية غربيـة - بمهمِة 
إحراج القيـادة لتمديد الُهدنة بصيغتهـا القديمة، ولكن 
دون أن يعنـي ذلـك رضـوَخ األشـقاء يف مسـقط لتلـك 
الضغـوط بعيًدا عن مراعـاة الواقع اإلنسـاني ألكثَر من 
خمسـة وَعرشين مليون إنسـان يف اليمـن، إنما بوصف 
دور السـلطنة ضمينـاً وضامنـاً لتنفيـذ قـوى العدوان 
مجتمعـة التزاماِتها املختلفَة املنصوَص عليها يف االتّفاق 
وتعويـض تنفيـذ ما تنصلـت عنه تلك القـوى يف األربعة 
الشهور املاضية، السيناريو الثاني ال يَُلبِّي تطلعاِت اليمن 
وال يعالج وضَعه َويتعـارض كليٍّا مع ُكـّل مواقف اليمن 

املعَلنة سابًقا.
ويف ضوء ذلك يعني أن الوفَد الُعماني سـيحمُل رسائَل 
يمنيـًة مزعجـًة لرباعية العـدوان، وأن الظـرَف يفرُض 

اتّفاقـاً أفضَل للجميع وأن وقَف االسـتعالء تجاه حقوق 
اليمن واسـتحقاقاته ليَس تنازالً أمريكياً وال خليجياً، بل 
هـو الرافعة إلحياء الُهدنة وَمـــدُّ ُعُمٍر جديٍد لها َوأطول 
من عمرها السـابق ولكن عربَ صيغة اتّفاق جديدة وحيّة 

تتكئ عىل أرضية صلبة.
وبـني السـيناريوهات واالحتماالت والخيـارات يبقى 
الثابـت أن أيََّة القرارات املتخـذة يمنيَّا مضبوطٌة بحكمة 
السـيد القائـد، وهـذا مـا يعطيهـا االطمئناَن بالنسـبة 
لليمن ويكسـبُها الرضا الشعبي أَيْـضاً من واقع التسليم 

وتجاربه ونتائجه.
َوحتى نرى إىل أين ستذهُب األمور، يطوي سؤاُل ماذا قّرر 
السـيد عبـد امللك الحوثي؟ سـؤاَل ماذا حّققـت جولُة بايدن 
يف املنطقـة؟ وأيـاً كانـت ردوُد الفعل عىل السـؤال األول فما 

ستفِرُزه الرياض َوأبوظبي وواشنطن ليست ذاِت قيمة. 

اجاظفاٌر طاعاخٌض لصئائض املعرة ضث صعات 
اقتاقل تداُطظًا طع الحغت الترغجي

 :طاابسات:
يتواَصُل النفريُ القبيل املسـلح غري املسـبوق يف املهرة؛ تضاُمناً مع الشـيخ عيل سـالم 
ام من اقتحام  الحريزي -وكيل املحافظة السابق ورئيس لجنة االعتصام السلمي- بعد أَيـَّ

منزله يف الغيضة من قبل قوات أمريكية وبريطانية. 
وذكـرت مصادر محلية، أمس األحد، أن أعداداً كبريًة من املسـلحني القبليني احتشـدوا 
بالقـرب من منـزل الحريزي لليوم الثاني عـىل التوايل، مرّددين ُهتافاٍت وشـعاراٍت تتوعُد 

بطرد القوات األجنبية من املحافظة. 
وبيّنت املصادُر أن الحشـوَد القبلية جاءت من مختلف مديريات املحافظة التي تشـهد 

سخطاً شعبيٍّا واسعاً ضد تواجد القوات األجنبية املحتّلة ومرتِزقتها وميليشياتها. 
وكان املجلـس العـام ألبناء املهـرة قد أصدر، أمـس األول، بياناً أّكـد فيه مسـاندتَه ملا 
وصفها بخيارات الشـيخ الحريزي إلخالء املحافظة من قـوى تحالف العدوان، تزامناً مع 
وصـول املئات من املسـلحني القبليني إىل منـزل رئيس لجنة االعتصام السـلمي املناهض 

للتواجد األجنبي يف املحافظة. 

شغ تأضغث سطى تمسضه الضاطض بمحروع اتاقل افرخئغض:

اقتاقل اإلطاراتغ غئثأ سمطغَئ غجو بصايف طمظعةًئ بتص جضان جصطرى

تصرغر دولغ: السسعدّغئ ترتضُإ 9 طةازر بتص قجؤني أشارصئ سطى التثود طع الغمظ
 :طاابسات:

أشـار تقريٌر صـادٌر عـن منظمة 
إىل  األحـد،  أمـس  الدوليـة،  الهجـرة 
جرائم القوات السعوديّة املرابطة عىل 
الحـدود اليمنيـة، وذلك بحـق الجئني 
أفارقـة شـماَل محافظة صعـدة، يف 
حني لم يورد التقرير الضحايا املدنيني 
مـن املواطنـني الذيـن سـقطوا جراء 
عـىل  املتواصـل  العشـوائي  القصـف 

املناطق الحدودية. 
وقالت منظمة الهجرة يف تقريرها، 
أمـس: إن الفرق التابعة لها سـجلت 
9 مجـازر أودت بحيـاة أكثر من 189 
وإصابـة نحو 535  أفريقياً  مهاجـراً 
املهاجريـن  أن  موضحـة  آخريـن، 
األفارقـة تـم اسـتهدافهم مـن قبـل 
حـرس الحـدود السـعوديّة باملدفعية 
والرشاشـات الثقيلة، يف حني أن عدَم 
اإلشـارة إىل الضحايـا اليمنيني يؤّكـد 
استمراَر األمم املتحدة يف التغطية عىل 

الجرائم السعوديّة بحق اليمنيني. 
وبنّي التقرير أن املناطَق الحدودية 
بـني اليمـن واململكـة ظلـت ُعرضـة 
للقصف مـن الجانب السـعودّي رغم 
رسيـان الُهدنـة التـي ترعاهـا األمم 
السـلطات  أعلنـت  َحيـُث  املتحـدة، 
املحليـة يف محافظـة صعـده خـالل 
األشهر األخرية سقوط عدد من القتىل 
والجرحـى يف صفـوف املدنيـني جراء 
القصـف املتواصـل، بينهـم عـرشات 

األفارقة. 

شغما لط غحر إلى المةازر الممابطئ بتص المثظغغظ افبرغاء شغ طتاشزئ خسثة:



3
االثنني

العدد

3 محرم 1444هـ..
1 أغسطس 2022م

(1448)
 

 : ظعح جّقس
بعَد يوٍم مـن حديث املسـؤولني األمميني 
عـن تمديـد الُهدنـة مـع إضافـة معالجات 
هامشـية هدفهـا إضاعـة الوقـت وإغـراق 
املِلفـات اإلنسـانية األََساسـية، وتزامن ذلك 
بمطالبهـا  صنعـاء  تمسـك  مـع  الحديـث 
اإلنسـانية املرشوعة وإضافـة ملف املرتبات 
والوفاء بااللتزامات املتأخرة كرشط أََسـاس 
للتمديـد، وصـل إىل العاصمـة صنعاء، أمس 
األحـد، وفـٌد ُعمانـيٌّ برفقـة رئيـس الوفـد 
الوطنـي محمد عبدالسـالم، وذلك ملناقشـة 
ة بالُهدنة اإلنسانية  امللفات والقضايا الَخاصَّ
والعسـكرية، يف إشـارة إىل املعطيـات عـىل 
الواقع فرضت نفسـها لرتجح الكفة لصالح 
املطالب اإلنسـانية املرشوعة التي قد تسهم 
يف تخفيف معاناة الشعب اليمني، يف حني أن 
غياب الحضور األممي عن املشهِد يف صنعاَء 
يؤّكـُد أن األمَم املتحدة ال تلعُب دوَر الوسيط، 
ال سـيَّما بعد أن غادر غرودنربغ، أمس األول 
عدن لفشل حديثه مع مرتِزقة مجلس العار، 
وهـو األمر الذي يسـتوجُب وضـَع أكثَر من 
عالمة استفهام بشـأن الدور األممي يف آخر 

ساعات الُهدنة. 
 

تةاُوٌب وذظغ جرغع لضض 
طسارات السقم

وفيما أعلن رئيس الوفـد الوطني، محمد 
عبدالسـالم، أمـس األحد، يف تغريـدة له عىل 
تويرت عـن وصوله برفقة وفد عماني، َفـإنَّه 
اختزل الحديث عن انحسار الزيارة للتشاور 
بشـأن  والسياسـية  الثوريـة  القيـادة  مـع 
ـة بالُهدنـة ومقرتحـات  التطـورات املَخاصَّ
املمثـل األممـي يف هذا السـياق، وهـو األمر 
الذي يشري إىل تجاُوِب صنعاَء مع ُكـّل جهود 
السالم، رغم «اللغة املطاطية» التي تنتهجها 
األمـم املتحـدة يف هـذا الجانـب، َحيـُث إنها 
لم تعـط املِلفات اإلنسـانية الرئيسـية أدنى 

اهتمام. 
وقـال عبدالسـالم، أمـس األحـد: «بعون 
الله وصلنا إىل العاصمـة صنعاء ظهر يومنا 
هـذا عرب طائـرة عمانية وبرفقتنـا وفد من 
سلطنة عمان الشـقيقة، وذلك للتشاور مع 
القيـادة حول التطـورات املتعلقـة بالُهدنة، 
األممـي  املمثـل  قدمهـا  التـي  واملقرتحـات 

ملعالجة القضايا اإلنسانية واالقتصادية». 
السـيايس  املجلـس  رّحـب  السـياق،  ويف 
األعـىل، أمـس، يف جلسـته برئاسـة املشـري 
الركن مهدي املشـاط –الذي تم التوافق عىل 
تمديد رئاسـته ثالث فرتات قادمة– بوصول 
الوفـد العمانـي، يف حني اسـتعرض املجلس 
آخر املستجدات السياسية وامللفات املتعلقة 

بالُهدنة. 
وبمـا أن السـيايس األعـىل لـم يتطرق إىل 
املسـتجدات حتـى كتابـة الخرب، َفــإنَّ ذلك 
يؤّكـد تمسكه بمطالبه اإلنسانية املرشوعة 
التي أعلنها األسـبوع املـايض كرشط لتمديد 
بااللتزامـات  الوفـاء  يف  واملتمثلـة  الُهدنـة، 
املتأخـرة املفـروض تنفيذها خـالل األربعة 
األشـهر املاضية من الُهدنـة، وإضافة ملف 
املرتبات كملف يرفع سـقف املزايا اإلنسانية 
التـي قد تجعل الطـرف الوطني يتغاىض عن 
والتواطـؤ  اإلماراتيـة  السـعوديّة  املماطلـة 
األممي تجاه اتّفاقات السـالم املوقعة سلفاً، 
والدخول يف عملية سـالم جديدة بتمديد ثاٍن 

للُهدنة. 
 

رشع طساظاة الحسإ خغار «ُخطإ» 
أطام جطعك أطمغ «ططاذغ»

ويف ظـل املـؤرشات التـي تؤّكــد تمسـك 
الطرف الوطني بمطالبـه املرشوعة، جددت 
صنعـاء التأكيـد عـىل حرصها عىل السـالم 
للشـعب  يضمـن  الـذي  واملـرشف  العـادل 
مـن  ويُحـدُّ  والكرامـة  والعـزة  االسـتقرار 
معاناتـه التي ظلت مخيمة طيلة السـنوات 
املاضية بما فيها األربعة األشهر من الُهدنة، 
لتكـون مسـألة إزاحـة معاناة الشـعب هي 
القضيـة الجوهرية واملركزيـة التي يتمحور 
مسـاعيه  ضمـن  الوطنـي  الطـرف  عليهـا 
للسـالم، وذلـك يف مقابـل التعنـت امُلسـتمّر 
لتحالف العـدوان الذي يراهن –باسـتمرار– 
عـىل مفاقمـة معانـاة اليمنيـني إلركاعهم 

وتطويعهم لصالح مشاريعه االستعمارية. 
رئيس حكومـة اإلنقاذ الوطنـي الدكتور 
عبدالعزيز بـن حبتور، جـّدد التأكيَد عىل أن 
«املجلَس السـيايس والحكومة لن تقبََل بأي 
تجديد للُهدنة إذَا لـم يرتبط بإنجاز ملموس 
آخـر غري ما تم خـالل األشـهر املاضية»، يف 
إشـارة إىل املطالبـة بحتميـة إضافـة مزايا 
إنسـانية لتحقيـق تهدئة تكـون مدخالً ألية 

عملية سالم حقيقة وجادة. 
أن  إىل  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  ولفـت 
«توفري املرتبات املتوقفة منذ سـبع سنوات 
وفتـح مطـار صنعـاء إىل أكثر مـن وجهة 
سـفر، مدخـل نجـاح أي اتّفاق عـىل ُهدنة 
مقبلـة»، يف حني أن تكرار مثل هذه املطالب 
املحقـة واملرشوعـة يف ظـل تجاهـل أممي، 
ال  شـكليات  ُمَجــّرد  الُهدنـة  مـن  يجعـل 
تتجاَوُز تحقيَق املكاسـب العسـكرية لدول 
العـدوان، فيمـا أن من املفـرتض أن تكرََّس 
ملناقشـة امللفات العسكرية وحلها تدريجيٍّا 
ُوُصـوالً إىل سـالم دائم وشامل، عىل اعتبار 
أن امللفات اإلنسـانية محسـومة وال تحتاج 
إىل تفـاوض، لكن مع تفريـخ اتّفاق الُهدنة 
بمعالجات إنسـانية بسيطة  وجعله خاصاً 
يؤّكــد أن املسـاعي األمميـة والسـعوديّة 
إال  ليسـت  الُهدنـة  وراء  مـن  واإلماراتيـة 
لغرض الحصول عىل وقت مسـتقطع تقوم 
خالله برتتيـب صفوفهـا وأولوياتها ضمن 
مسارات العدوان عىل اليمن واحتالله ونهب 
ثرواتـه واالسـتيالء عىل اسـرتاتيجيته التي 
بباقي امللفات  مرتبطاً  أََساسـياً  تعترب العباً 

واملستجدات الدولية. 
وفيمـا جّدد ابـن حبتور التأكيـد بالقول: 
«وافقنـا عىل الُهدنة يف إطار الرفع التدريجي 

للحصـار، َوإذَا لـم تكـن الُهدنـة مرتبطـة 
بتحقيـق مصالـح مبـارشة للمواطنـني فال 
حاجـة لنا فيهـا»، أّكــد املتحدث الرسـمي 
–وزيـر  الوطنـي  اإلنقـاذ  حكومـة  باسـم 
اإلعالم– ضيف الله الشـامي أن «دفع رواتب 
جميع موظفي الدولة التي ينهبها ويسيطر 
عليها تحالف العدوان منذ نقل البنك املركزي 
اليمنـي إىل عـدن من أهـم أولويـات قيادتنا 
للقبـول بتمديـد الُهدنـة»، ليتبـني للجميـع 
حجـُم الفروق بني طرف وطني يفاوض عىل 
حاجات الشـعب ورفع معاناته، وآخر معاٍد 
يسـاوم عليهـا ويراهـن بها ويفـاوض عىل 

مكاسب عسكرية. 
 

الَتصُّ املسطعُب بـ «السقم» 
جُغظاجع بـ «السقح»

بـدوره، عـزز عضـو املجلـس السـيايس 
األعـىل محمد عـيل الحوثي، رسـائل الطرف 
صنعـاء  تمسـك  عـىل  بالتأكيـد  الوطنـي 
بمطالبها اإلنسانية املرشوعة، مع مرشوعية 
الحـق  لنيـل  املـرشوع  بالـرد  اسـتعانتها 

املرشوع. 
وأّكــد الحوثي، أمس يف ترصيحات له أنه 
«ال يمكـن أن نقبل بالهزيمة واالنكسـار إما 
توقف العـدوان وإنهاء الحصـار وإال فنحن 

حـارضون للجهـاد يف سـبيل اللـه ال نخىش 
الوطنـي  الطـرف  أن  إىل  إشـارة  يف  شـيئاً»، 
لـن يظـل مكتـوف األيدي تجـاه املسـاومة 
السعوديّة اإلماراتية األممية، وسيتَحّرك لنيل 
حاجاته اإلنسانية وإزاحة معاناته بالسالح، 
إذَا أرص العـدوان عـىل حرمانـه منها يف ظل 

«السالم» الشكيل املشتعل برعاية أممية. 
ويف السـياق توالت الرسـائل العسـكرية 
أّكـدت التمسـك  املسـاملة، والتي هي أَيْـضاً 
بخيـار رفع معاناة الشـعب كخيـار رئييس 
للوصـول إىل السـالم، َحيـُث أّكــد املتحدث 
الرسمي باسـم الجيش العميد يحيى رسيع، 
أمـس أن القـوات املسـلحة اليمنية سـتظل 
سنداً للسالم والحرب، يف رسالة ترمي «سلة 

بطائق االختيار» إىل متناول دول العدوان. 
وقـال العميد رسيع، أمـس يف ترصيحات 
خـالل حضـوره عرضـاً عسـكريٍّا مهيباً يف 
تخرج دفعات حاشـدة من منتسبي املنطقة 
العسـكرية املركزيـة: «رسـالنا للعـدو بأننا 
جاهزون لـكل الخيـارات، فإذا أراد السـالم 
فالوفـد الوطنـي قد قـّدم الجهـود لتحقيق 
ذلك، وإن أراد الحرب فنحن أهلها وسـنكون 
حارضين يف ُكـّل امليادين والجبهات للتصدي 

للعدوان ومؤامراته». 
 

الُضرُة يف ططسإ املةامع الثولغ 
و «أطمه املاتثة»

إىل ذلـك، نـّوه وزيـر الداخلية اللـواء عبد 
الكريم الحوثي، إىل أن االسـتعداد العسـكري 
حـارض بقـوة يف مسـاندة الطـرف الوطني 
للتصـدي  الدبلوماسـية  الجـوالت  خـالل 
للمناورات السياسـية املكشـوفة التي يسري 
عليها تحالـف العدوان األمريكي السـعودّي 
كامـل  انخـراط  عـىل  تأكيـد  يف  اإلماراتـي، 
العسـكرية  بجوانبهـا  الوطنيـة  املنظومـة 
واألمنية والسياسية يف مسار التمسك بخيار 

رفع معاناة الشعب. 
وقـال وزير الداخليـة يف ترصيحات له، 
أمس: «حـارضون عىل أتـم الجهوزية ملا 
تقـّرره القيـادة سـلماً أَو حربـاً، ورهاننا 
عىل الله وحكمة القائد»، ُمضيفاً «تحالف 
العـدوان لـم يـف بتعهداتـه وفقـاً لبنود 
الُهدنة املاضية باسـتثناء تنفيذ نسـبي يف 
بنـدي الرحـالت الجوية وسـفن الوقود»، 
يف إشـارة إىل أن اسـتمرار الُهدنة بمرضها 
الراهن لن يكون مقبوالً مطلقاً، وهو األمر 
الذي يضع من جديد كرة السـالم والحرب 
يف معلب تحالـف العدوان واألمـم املتحدة 
واملجتمع الدويل، لتقّرر ما إذَا كانت معاناة 
يف مـزاد  معلقـاً  اليمنيـني سـتظل ملفـاً 
املسـاومة واالبتـزاز واالسـتخدام كورقة 
حـرب، أم أن املنظومـة األمميـة والدولية 
سـتتحاىش كشـف ما تبقى مـن حقيقة 
انخراطهـا الصـارخ والواضـع والفاضح 
مع تحالف العدوان واالحتالل ومشاريعه، 
ومع أن الوقت املتبقي النتهاء الُهدنة صار 
معدوداً بالساعة، َفـإنَّ الساعات القادمة 
ستشري بعقاربها إىل أية جهة يريد تحالف 
العدوان واملجتمع الدويل و»األمم» التَحّرك 
والسـري، وعندئـٍذ لكل حـادث حديث، مع 
بالتمسـك  الوطنـي  الخيـار  أن  التأكيـد 
برفـع املعاناة اإلنسـانية محسـوم جملة 
وتفصيـالً، لتكـون التسـاؤالت مفتوحـة 
حول من يستخدم املِلف اإلنساني وحلوله 
كمدخل للسـالم، ومن يسـتخدمه كوقود 

للحرب. 
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التعبــغ: ق غمضــظ أن ظصَئَض بالعجغمئ واقظضســار شإطا وصــش السثوان والتخار أو الةعاد شغ جــئغض اهللا
بظ تئاعر: دول السثوان ق تسرُف إق لشَئ الصعة ولشَئ الرجعلئ ولشَئ الحــئاب ولثلك ذطئعا الُعثظئ وجــسعا خطفعا

ْبعط اُهللا بأغثغضط صاتطععط غسثِّ
رجالُئ الةغح صئض اظاعاء الُعثظئ:

 : خظساء
تثِبـُت صنعـاُء مـن جديٍد أنهـا يف موقع 
القـوة، وأن الُهدنـة التـي اسـتمرت ألربعة 
أشهر متتالية لم تلهْث وراءها دوُل العدوان 
األمريكي السعودّي إال بعَد رضباٍت موجعة 
نسـفت آباَر النفـط يف الُعمَقني السـعودّي 

واإلماراتي. 
ومـع اقرتاِب نهاية الُهدنة الثانية تتَحرَُّك 
أمريـكا يف ُكــّل االتّجاهات، محاولـًة إقناَع 
القيـادة الثورية والسياسـية والعسـكرية 
يف صنعـاء بتمديـد الُهدنة، غـري أن القيادَة 
بصنعاء لـن تقبََل الدخوَل يف معمعة جديدة 
بالرشوط السـابقة، وأنه إذَا لـم يتم النظر 
من قبـل دول العدوان َفــإنَّ األيّام القادمة 
سـتحمل املزيَد من املفاجآت، وصنعاُء عىل 

أهبة االستعداد. 
وخالل مرحلتَـي الُهدنـة األوىل والثانية، 
نشـطت القواُت املسـلحة يف تخريِج الكثرِي 
من الدَُّفع العسـكرية، وهـي تأتي مصداقاً 
لكالم قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثي –يحفظه الله- بأن جحافل الجيش 
سـتكون قادمًة يف العام الثامن لرتي العدّو 

بعضاً من بأس اليمانيني وقوتهم. 
وأقامـت املنطقـُة العسـكرية املركزيـة 
برعايـة قائـد املنطقة اللـواء عبـد الخالق 
 ٢٠٢٢ يوليـو   ٣١ األحـد،  أمـس  الحوثـي، 
حفـل تخرج دفعـة (قاتلوهـم يعذبهم الله 
بأيديكـم)، وذلـك بحضـور عضـو املجلس 
السيايس األعىل محمد عيل الحوثي، ورئيس 

حكومـة اإلنقـاذ الوطني بصنعـاء الدكتور 
عبـد العزيـز بـن حبتـور، ووزيـر الدفـاع 
اللـواء محمـد نـارص العاطفـي، واملتحدث 
باسم القوات املسـلحة العميد الركن يحيى 
رسيـع، وعدد من مسـؤويل الدولـة مدنيني 

وعسكريني. 
ويأتـي هـذا الحفـل كتتويـج للمراحـل 
السـابقة التـي تم خاللهـا تخـرج دفعات 
متعددة من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة، 
وهي رسـالة كافية للعـدوان واملرتِزقة بأن 
صنعـاء عىل أهبة االسـتعداد أليـة مواجهة 
مرتقبـة، أَو حماقـة يرتكبهـا العـدوان يف 
قـادم األيّـام، َحيُث يأتـي هذا الحفـُل قبَل 
يومـني فقـط مـن انتهـاِء مرحلـِة الُهدنة 

ـِل اليمنيـني أعبـاء الحصار  الثانيـة، وتحمُّ
والخروقات، والحمالت الدعائية التي تبناها 
العدوان للنيـل من وحـدة اليمنيني وأمنهم 

واستقرارهم. 
بالنسبة للعدوان كان الالفت كذلك وجود 
املتحـدث باسـم القـوات املسـلحة العميـد 
الركـن يحيى رسيـع، بعـد أن تباهت أبواق 
اإلعـالم التابعة للمرتِزقـة بأنه قد ُقتل، كما 
أن املشـهد بحضـور القيـادات العسـكرية 
ومسـؤويل الدولة يثبـت أن صنعاء يف موقع 
قوة ووحدة وانسـجام متكامل بني مختلف 

القيادات. 
واسـتهل عضُو املجلس السـيايس األعىل 
محمد عـيل الحوثـي، كلمتَـه بالتأكيد عىل 

أهميّة التضحيـة والفداء دفاعـاً عن الدين 
والوطـن، وهـو هنـا ينطلق مـن مرتكزات 
إيَمـانيـة، فهذا التخرج يأتـي بالتوازي مع 
بداية العام الهجري الجديد ١٤٤٤هـ، وفيه 
الكثري مـن الـدروس والعرب، اسـتحرضها 
قـال:  حـني  كلمتـه،  يف  الحوثـي  محمـد 
«بتضحيـة وفداء اإلمام عيل بـن أبي طالب 
لرسـول الله -صلوات الله عليه- بنومه عىل 
فراشـه، َفـإنَّ املجاهدين يقتدون برسـول 
اللـه برتكهم ملنازلهـم وخروجهم للجهاد يف 
سبيل الله ومواجهة قوى الظلم والطغيان». 
َوأََضــاَف الحوثـي: «ال يمكـن أن نقبَل 
بالهزيمـة واالنكسـار إمـا توقـف العدوان 
حـارضون  فنحـن  وإال  الحصـار  وإنهـاء 

للجهـاد يف سـبيل اللـه ال نخـىش شـيئاً»، 
الفتـاً إىل أن الخرجـني وعـرشات اآلالف من 
إخوانهم يف السـاحات األُخرى، مسـتعدين 
أليـة مواجهـة قـد يقـدم عليهـا العـدوان 

األمريكي السعودّي. 
وإذا كان الحوثـي يحث الشـعب اليمني 
عىل املزيد من االسـتعداد والصمود والجهاد 
يف مواجهـة قـوى العـدوان، َفــإنَّ رئيـس 
حكومة اإلنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز 
بن حبتـور، يؤّكـد أن دول العدوان ال تعرف 
إال لغة القـوة ولغة الرجولة ولغة الشـباب 
ولذلـك طلبـوا الُهدنـة وسـعو خلفهـا»، يف 
إشارة منه إىل الخسـائر الكبرية التي منيت 
بهـا دول العـدوان خـالل سـنوات العدوان 

الثمان. 
وقال ابـن حبتـور: إنه وعـىل الرغم من 
اإلْمَكانات الكبرية التي يمتلكها العدّو إال أن 
أبطـال الجيش واللجان اسـتطاعوا إرغامه 
عىل الخضوع وتحقيـق التوازن واالنتصار، 
مؤّكــداً أن الشـعب اليمني سـيبقى مديناً 
ألبطـال الجيـش واللجـان الشـعبيّة بهذه 

االنتصارات التي تحّققت. 
الخريّجـون  أظهـر  الحفـل،  وخـالل 
مـن قدراتهم القتاليـة، وجاهزيتهم  جانباً 
للمواجهـة، من خالل تأديـة بعض الفنون 
القتاليـة التـي يف سـياق البنـاء املؤّسـيس 
للجيش وفـق الرؤية الوطنية لبنـاء الدولة 
وبنـاء عـىل الخطـة التدريبية املقـّررة من 
وزارة الدفـاع وهيئـة األركان العامة للعام 

التدريبي ١٤٤٤هـ. 

 : خظساء
دّشــن محافظـُة الحديـدة، 
محمـد عيـاش قحيـم، ونائـُب 
وزيـر الزراعـة والـري، الدكتور 
أمس،  يـوم  الرباعـي،  رضـوان 
مـرشوع الـري الطـارئ بوادي 
مـور بتكلفة ٤٥٠ مليـون ريال 
تمويـل  وحـدة  مـن  بتمويـل 
املبـادرات واملشـاريع الزراعيـة 

والسمكية باملحافظة. 
الـذي  الربنامـج،  ويتكـون 
تنفـذه هيئة تطويـر تهامة من 
خمسة مشاريع للري الطارئ يف 

خمسة أودية رئيسة. 
أشـار  التدشـني،  وخـالل 
املحافـظ قحيـم إىل أن تدشـني 
يأتـي  الطـارئ  الـري  برنامـج 
القائد  السـيد  لتوجيهات  تنفيذاً 
عبـد امللـك بـدر الديـن الحوثي 
بـرضورة  اللـه-  -يحفظـه 
والقنـوات  بالوديـان  االهتمـام 
للزراعـة  خدمـة  املائيـة، 

وتطويرها. 
ولفـت قحيـم إىل أن تفعيـل 

برنامـج الري الطارئ سيسـهم 
يف اسـتغالل مياه سيول األمطار 
مـن  الزراعيـة  األرايض  ري  يف 
خالل إنشـاء الُعُقم التي ستحد 
من هـدر املياه وتمنـع وصولها 

للبحر. 
وأعرب عن األمل يف أن يسهم 
الرقعـة  توسـيع  يف  الربنامـج 
الزراعية، مشـيداً بجهود اللجنة 
الزراعة  ووزارة  العليـا  الزراعية 

يف هذا الجانب. 
وأّكــد دعُم السـلطة املحلية 
الجهـود  لكافـة  باملحافظـة 
وتسـخري كافـة اإلْمَكانيات من 
املبـادرات  دعـم  وحـدة  خـالل 
والسـمكية  الزراعة  واملشـاريع 
نهضـة  لتحقيـق  باملحافظـة 
زراعية تسـهم يف إنجـاح الثورة 
الزراعيـة التـي دعا إليهـا قائد 
الثورة لتحقيق االكتفاء الذاتي. 

طحارغُع ذارئئ جاسمض لري أضئر افراضغ الخالئئ وتتصغص زغادة شغ إظااج التئعب

تثحُني برظاطب الري الطارئ بعادي طعر بمتاشزئ التثغثة
افطط املاتثة تعاخض الصطَص طظ تخاسث جرائط الاسثغإ 

داخض جةعن اقتاقل اإلطاراتغ يف الغمظ
 : طاابسات

يف الوقـت الـذي تشـهُد محافظُة 
املهـرِة غليانـاً شـعبياً وتوتـراً غـريَ 
مسـبوق َجـــــرَّاَء اقتحـام قوات 
وإماراتيـة  وأمريكيـة  بريطانيـة 
محتّلـة منـزل الشـيخ عـيل سـالم 
الحريـزي -رئيـس لجنـة االعتصام 
السـلمي ووكيل املحافظة السابق-، 
فقد أعربت األمم املتحدة عن قلقها، 
أمس األحد، من تقاريَر جديدة تؤّكـد 
اسـتمرار جرائم التعذيب يف سجون 
اإلماراتـي  لالحتـالل  تابعـة  رسيـة 
بالعديـد مـن املحافظـات الجنوبية 

والرشقية ومنها املهرة. 
لألمم  السـامية  املفوضية  وقالت 
املتحـدة لحقـوق اإلنسـان يف بيان، 
أمس، إنهـا قلقـٌة إزاء ورود تقارير 
عـن جرائم تعذيـب وسـوء املعاملة 
أيـدي  عـىل  رسيـة  سـجون  داخـل 
قـوات االحتـالل اإلماراتـي وأدواتها 

وميليشياتها ومرتِزقتها. 
االحتـالَل  املفوضيـة،  وحّملـت 
يف  التحقيـق  مسـؤوليَة  اإلماراتـي 

جرائم التعذيب وسوء املعاملة داخل 
سـجونه الرسيـة، داعيـة إىل إحداث 
مسـار قابل للتطبيـق للضحايا؛ ِمن 
واإلنصـاف  العدالـة  التمـاس  أجـِل 

وإعادة التأهيل. 
االعتصـام  لجنـة  رئيـس  وكان 
السـلمي يف محافظة املهرة، الشـيخ 
عيل سـالم الحريزي، قـد دعا، أمس 
إىل  اليمنيـني  جميـع  السـبت،  األول 

مقاومـة ما وصفـه باالحتالل الذي 
يتسـبب بالجـوع والفقـر وانتهـاك 
الشـيخ  وأَشـاَر  البـالد.   سـيادة 
بريطانيـة  قـواٍت  أن  إىل  الحريـزي 
وأمريكيـة محتّلة ترافقها ميليشـيا 
ومرتِزقـة محليـة، اقتحمـت منزله 
يف مدينة الغيضـة بمحافظة املهرة، 
موضًحا أنه لم يكن موجوداً يف منزله 

لحظة اقتحامه.
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 : طاابسات
احتفى اليمنيون، يـوم أمس، بذكرى الهجرة 
النبويـة -عـىل صاحبهـا وآلـه أفضـل الصالة 
والتسليم-، وبداية عام هجري جديد ١٤٤٤هـ، 
وذلـك بإقامة العديد من األمسـيات والفعاليات 

الثقافية يف عدد من محافظات الجمهورية. 
واعترب رئيـس مجلس القضاء األعىل القايض 
أحمد يحيـى املتوكل، يف برقية تهنئـة بعثها إىل 
قائد الثورة السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، 
ورئيس املجلس السـيايس األعىل املشـري الركن 
مهـدي املشـاط، ذكرى الهجـرة النبويـة بداية 
االنطالقة الحقيقية لتأسـيس الدولة اإلسالمية 
إىل  الفتـاً  العادلـة،  قيمهـا  وإرسـاء  القويـة، 
الدالالت القيمة والدروس العظيمة والتضحيات 
الجسيمة من خالل هجرته -صىل الله عليه وآله 
ــة اليوم وحاجتها  وسـلم- وصلتها بواقع األُمَّ
امللحـة لالقتـَداء بهـا، والسـري عىل نهـج نبيها 
الكريـم يف مواجهـة مخّططات األعـداء والعمل 
عىل اسـتعادة مجدها وقوتها بني األمم، مبتهالً 
إىل اللـه عز وجل، بـأن يعيد هذه املناسـبة وقد 
اكتمـل النرص وتحّقق لليمن ُكـّل ما يصبوا إليه 
مـن تنمية ورخاء، وأن يجعلـه عام خري وبركة 

عىل الجميع. 
وعـىل صعيـد متصـل هنـأت أحـزاب اللقاء 
املشـرتك، القيادة الثورية والسياسـية والشعب 
اليمنـي بحلـول العـام الهجـري، معـربة عـن 
التهانـي والتربيكات للجيش واللجان الشـعبيّة 
املرابطـني يف مختلـف الجبهـات والثغـور بهذه 
املناسـبة العظيمة، متمنية من الله املوىل عودة 
هذه املناسـبة واليمن مستقر ويف نرص وتمكني 
وطـرد للغزاة واملحتّلني من ُكـّل شـرب من أرض 

اليمن. 
 

ضطمُئ اهللا عغ السطغا
وعـىل صعيـد متصـل نظـم مكتبـا األوقاف 
واإلرشـاد بمحافظة ريمة، أمس، بالتنسيق مع 
وحـدة العلماء ووحـدة الثقافـة القرآنية، ندوة 
ثقافية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الرشيفة 
عـىل صاحبها أفضل الصـالة وأزكى التسـليم، 

تحت شعار « كلمة الله هي العليا».
هجـرة  أحـداث  أبـرز  إىل  النـدوة  وتطرقـت 
الرسول األعظم وسـريته النبوية وأهميّة السري 
ـــة، كما  عـىل خطـاه يف مواجهـة أعـداء األُمَّ
اسـتعرضت ثمـار الهجـرة النبوية ومـا مثلته 
من منطلق النقـل بالدعوة اإلسـالمية والعودة 
إىل املسـار القرآني الصحيح والتمسـك بأخالق 
النبـي الكريم والتزود بقيم الصمود والصرب من 
تضحياتـه يف مقارعـة الطغاة، مشـرية أَيْـضاً 
إىل أهميّـة اسـتلهام الدروس والعـرب من ذكرى 
الهجـرة النبوية والعمل بها ال سـيَّما يف ظل ما 
يتعرض لـه اليمن من عـدوان وحصار وجرائم 

حرب ممنهجة. 
تخلـل النـدوة تقديـم مشـاركات أوضحـت 
عظمـة ذكرى الهجـرة النبوية -عـىل صاحبها 
وآله أفضل الصالة وأزكى التسـليم- مسـتنكرًة 
مـا أقـدم عليـه النظـام السـعودّي بالسـماح 
لصحفي صهيوني بتدنيس األرايض املقدسـة يف 

مكة املكرمة واملدينة املنورة. 
ويف محافظـة حّجــة أقيمـت، أمـس، ندوة 
ثقافيـة بذكرى الهجرة النبويـة الرشيفة -عىل 

صاحبها وآله أفضل الصالة وأتم التسليم-. 
واعترب وكيل املحافظة، محمد القايض، ذكرى 
ام  الهجرة النبويـة محطة فارقة ويومـاً من أَيـَّ
اللـه غـرّي به مجـرى التاريـخ ورفع شـأن هذه 
ــة حتى قيام السـاعة، ُمشـرياً إىل أن ذكرى  األُمَّ
الهجرة مناسبة عظيمة يف نفوس املسلمني كافة 
ـة ومحطـة للتذكري بالرسـول  واليمنيـني َخاصَّ
األعظـم ومـا تلقـاه وأصحابه مـن أذى من قبل 

كفار قريش. 

وبـنّي أهميّـة إحيـاء ذكـرى الهجـرة للتزود 
باإليَمــان واملعرفة والقيم واملبـادئ التي تحىل 
ــة لن  بها رسول اإلنسانية، مؤّكـداً أن عزة األُمَّ
تتحّقق إال باتباعها لإلسـالم وتعاليمه الربانية 

قوالً وعمالً. 

من جانبه، أشـار عضو رابطة علماء اليمن، 
القايض عبداملجيد رشف الدين، إىل أهميّة إحياء 
ذكرى الهجرة النبوية الرشيفة لتعزيز االرتباط 
بالرحمـة املسـداة صـىل الله عليه وآله وسـلم، 
ُمشـرياً إىل الدالالت والعرب التي تجّسـُدها ذكرى 

ــة اإلسالمية.  الهجرة النبوية يف نفوس األُمَّ
واعتـرب ذكـرى الهجـرة النبويـة، مناسـبة 
عظيمة عىل الجميع الستحضار السرية العطرة 
وأروع األمثلة التي جّسـدها الرسـول الكريم يف 
الدعوة والتخطيط واملواجهة والحرب يف سـبيل 

الله ونرش دين اإلسالم. 
ولفـت إىل أن ذكـرى الهجـرة النبوية محطة 
ــة مـن مرحلة الذل والهوان  فاصلـة نقلت األُمَّ
إىل مرحلـة الحريـة والنـور والهدايـة والفتـح 
والنرص املبني، مؤّكـداً أهميَّة اسـتلهام الدروس 
والعـرب لالسـتفادة منها يف واقع الحيـاة ملا لها 
من تأثريات روحانية عـىل طريق الهدى والخري 

للبرشية. 
وأقيمت كذلك يف مديرية املحابشـة محافظة 
حّجـة، أمسيٌة بذكرى الهجرة النبوية الرشيفة 
عىل صاحبها وآله أفضل الصالة وأزكى التسليم. 
وأّكـدت فقرات وكلمات األمسـية عىل أهميّة 
املناسـبة الدينيـة العظيمـة لتعزيـز االرتبـاط 
بالرسـول الكريـم صىل اللـه عليه وآله وسـلم، 
والسري عىل منهجه والتمسك بأخالقه وفضائله 
وتجسـيدها قـوالً وعمـالً، مشـرية إىل رضورة 
اسـتلهام الـدروس والعـرب من ذكـرى الهجرة 
النبويـة الرشيفة والتعرف عىل السـرية النبوية 
الصحيحة والعالقـة التي تربط اليمنيني بالنبي 

الخاتم. 
واستعرضت حجم املعاناة التي القاها رسول 
الله صىل الله عليه وآله وسلم، وأصحابه واألذى 
الـذي تعرضوا له من كفار قريش ودور األنصار 
يف نرصة الرسـول األعظم.. مشرية إىل ما مثلته 
الهجـرة النبويـة من محطة فاصلـة يف التاريخ 
اإلسـالمي وتثبيت دعائم اإلسالم ونرش الرسالة 

النبوية. 
 

الغمظغعن عط افظخار 
ويف السـياق، نّظـم مكتبـا الهيئـة العامـة 
لألوقـاف واإلرشـاد بمحافظـة صعـدة نـدوة 
النبويـة  الهجـرة  ذكـرى  بمناسـبة  ثقافيـة 
الرشيفة عىل صاحبهـا وآله أزكى الصالة وأتم 

التسليم. 
وتطرقـت النـدوة التـي أقيمـت يف جامـع 
اإلمـام الهادي، بحضور محافظ صعدة محمد 
عـوض، ووكيـل املحافظـة يحيـى الحمران، 
ورئيـس جامعة صعـدة الدكتـور عبدالرحيم 
الحمران، َومدير األوقاف لطف العواوي، وعدد 
مـن العلمـاء ومـدراء املكاتـب التنفيذيـة، إىل 
الـدروس والعرب من ِهجـرة املصطفى وأهميّة 
االقتَداء بنهجه والسـري عىل ُخَطاه يف مواجهة 

ــة.  أعداء األُمَّ
ويف النـدوة، اسـتعرض عضو رابطـة علماء 
اليمـن، العالمة محمـد الهادي يف ورقـة العمل 
األوىل، مواقـف اليمنيـني يف نـرصة رسـول الله 
واإليَمــان بدعوته ومنارصتـه، مقارناً بني من 
يوايل أمريـكا وإرسائيل، وبـني مواقف اليمنيني 
الذيـن تولوا اللَه ورسـوله واملناهضة لطواغيت 

األرض ودول االستكبار العاملي. 
فيما أَشـاَرت ورقة العمل الثانية التي قّدمها 
الناِشـُط الثقايف محمد املنبهي، إىل رضورِة أخِذ 
الـدروس والِعـَربِ من الهجرة النبويـة، يف نُرصة 
للمسـتكربين  والتصّدي  واملسـتضَعفني  الحـق 

واملتغطرسني. 
يمثـل  َمـن  وأرشَف  أعظـَم  أن  إىل  ولفـت 
املهاجرين واألنصار هم أهـُل اليمن الذين آمنوا 
باللـه ونـرصوا رسـوَله، منـذ انطـالق الدعوة 

املحمدية. 
يعكـس  املناسـبة  بهـذه  االحتفـاء  واعتـرب 
التمسـك بالقيـم واملبـادئ التي تحىل بهـا نبيُّ 
سـريته  واقتَفـاء  منهـا  واالسـتفادة  الرحمـة 
ــة إىل املسار القرآني  العطرة، وأهميّة عودة األُمَّ
الصحيح والتمسـك بأخالق النبي والتزود بقيم 
الصمود والصرب من تضحياته يف مقارعة طغاة 

الرشك والكفر. 

شسالغات بصاشغئ يف سثة طتاشزات بمظاجئئ السام العةري الةثغث
رئغُج طةطج الصداء: ذضرى العةرة الظئعغئ بثاغُئ اقظطقصئ التصغصغئ لاأجــغج الثولئ اإلجــقطغئ الصعغئ
أتجاب المحــارك: ظامظى سعدَة عثه المظاجــئئ والغمظ طساصرٌّ وشغ ظخر وتمضغظ وذرد لطشجاة والمتاّطغظ طظ ُضـّض حئر بالغمظ
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 : طتمث ظاخر تاروش 

يكـرُِّر قائُد الثـورِة، السـيُد عبد امللك 
بـدر الديـن الحوثي -يحفظـه الله- يف 
العديد من خطاباته الدعوَة للمسؤولني 
للتواضع مع النـاس وخدمتهم وتوفري 
احتياجاتهـم معتربًا خدمـة الناس من 
العبـادات التـي تقـرب العبد مـن الله 

سبحانه وتعاىل. 
ويحـرص قائـُد الثـورة عـىل تربيـة 
مسـؤويل الدولة تربية إيَمـانية صادقة 
تتَحّرك بمنظور قرآني ال يتأثر باملغريات 
النفـس  تحمـق  التـي  واملسـميات 
وتعكسها سلباً يف واقعها العميل، َحيُث 
يـرى أن املسـؤولية يف مقـام تكليـف 
وليسـت ترشيفـاً، كما يتهيـأ للبعض، 
موضًحا أن املسؤولية الحقيقية تكمن 
يف اإلحسان إىل الناس وخدمتهم، مذكراً 
بالنمـوذج الُقـدوة للمسـؤولني رئيس 
الشـهداء صالـح الصمـاد والـذي كان 
يقول بأن الدولة للشعب وليس الشعب 

للدولة. 
وخالل العرش املباركة من ذي الحّجـة، 
أفرد قائد الثورة مساحة كبرية للحديث 

عـن عهـد اإلمام عـيل -عليه السـالم- 
ملالك األشـرت، والتي تضمنت موجهات 
يف  للمسـؤولني  وإرشـادات  ونصائـح، 
وإدارة  النـاس،  مـع  التعامـل  كيفيـة 
سـيئات  وتجنـب  بالحسـنى،  الدولـة 
األمـور، وهي موجهـات لو طبقت عىل 
أرض الواقـع لعاش اليمنيون مشـهداً 
مغايـراً، ومحيـت الكثـري مـن مظاهر 
السوء والفسـاد، والفجوة التي تحدث 

دائماً ما بني املسؤولني والرعية. 
ولعـل ما يميز هذه املحـارضات أنها 
جاءت يف مرحلة حساسـة مـن تاريخ 
العـدوان  اسـتمرار  ظـل  ويف  اليمـن، 
والحصـار األمريكـي السـعودّي عـىل 
بالدنـا، بالتوازي مع ما يشـتغله العدّو 
يف الحـرب النفسـية، ومحاولـة إثـارة 
النعرات الطائفية واملناطقية، ومختلف 
وإحـداث  الصفـوف،  لخلخلـة  الفتـن 
الفـوىض مـن الداخـل، بعـد أن وصـل 
إىل مرحلـة اليـأس والعجـز املطلق من 
هزيمـة الشـعب اليمني بعـد ميض ما 

يقارب الثمان سنوات. 
ويؤّكـد نائب وزير اإلرشـاد وشؤون 
الحـج والعمـرة، فؤاد ناجـي، أن دعوة 

إىل  اللـه-  -يحفظـه  القائـد  السـيد 
املسؤولني والجهات الرسمية لالهتمام 
بواجبهم تجاه املواطن تأتي من شعوره 
باملسـؤولية تجاه هذا الشـعب العظيم 
واملضحي والصامد، موضًحا أن نصائح 
قائد الثـورة تأتي امتثـاالً لقوله تعاىل: 
 ،« ْربِ ِبالصَّ َوتََواَصـْوا  ِباْلَحقِّ  «َوتََواَصـْوا 
َوأَيْـضـاً لقـول اللـه سـبحانه وتعاىل: 

«َوذَكِّْر َفِإنَّ الذِّْكَرى تَنَْفُع اْلُمْؤِمِننَي». 
ويوضح ناجـي يف حديثـه لصحيفة 
«املسرية» أن خطابات قائد الثورة تأتي 
ضمن إطار بناء الدولة اليمنية الحديثة 
والتـي ينبغي أن تكـون نموذجاً يف ظل 
تضحيـة الشـهداء العظمـاء الذين ما 
استشـهدوا إالَّ إلقامة هذه الدولة، الفتاً 
إىل أن عـىل الدولة أن تقدم نموذجاً عىل 
عظمة اإلسـالم وأن الواليات يف اإلسالم 
رعايـة ورحمـة وهداية، منوًِّهـا إىل أن 
املسؤولية يف اإلسالم ليست هنجمة وال 
مناصب ومكتسبات وال امتيَازات وإنما 
خدمة للناس، تتجىل كما تجلت عىل يد 
النبي -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه 
َوَسـلَّـَم- ومن بعده اإلمـام عيل -عليه 
السـالم- وأن قائـد الثـورة يشـّدد عىل 

رضورة تقديـم ذلك النموذج الذي ظهر 
يف حياة الرسول وقيادته يف قيادة اإلمام 

عيل عليه السالم. 
ويواصـل: «تأكيد السـيد سـالم الله 
عليـه، وتكريـره الدعـوة للمسـؤولني 
تأتـي من بـاب التذكري وتبـني األهميّة 
القصـوى يف هـذه املرحلة التـي يحتاج 
املسـؤولون والقائمون عىل املسئوليات 
أجـِل  ِمـن  جهودهـم؛  مضاعفـة  إىل 
أن  تخفيـف معانـاة النـاس»، ُمضيفاً 
قائد الثورة كّرر خطاباته نظراً لطبيعة 
املرحلة التي تحتـاج فيها إىل مضاعفة 
الجهود، إضافـة إىل أن هنالك اختالالت 
يف ترصفات البعض ممن فهم املسئولية 
أنها هنجمـة وبعد عن النـاس وابتعاد 

عن خدمة الناس». 
ويشـري ناجي إىل أن تكرار دعوة قائد 
الثـورة للمسـؤولني يف خدمـة النـاس 
والتواضع وعدم التكرب وذلك حرصاً من 
قيادة الثورة يف تزكية النفوس وتذكريها 
برضورة استشعار املسؤولية يف خدمة 
الناس وأن املسـؤول الذي ال يعي الدور 
املناط به َفـإنَّه معرض لالسـتبدال من 
قبل الله ومن قبل القيادة الثورية وهنا 

المسآولغُئ شغ خطابات صائث البعرة..

 تضطغش ولغسئ تحرغفًا
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تتجسـد اآليـة الكريمة يف قولـه تعاىل: 
(َوإِن تَتََولَّْوا يَْسـتَبِْدْل َقْوًما َغرْيَُكْم ثُمَّ َال 

يَُكونُوا أَْمثَاَلُكم). 
ويلفـت إىل أن عـىل جميـِع مسـؤويل 
قائـد  محـارضات  اسـتلهاَم  الدولـة 
ا وأن عليهـم  الثـورة وترجمتهـا عمليّـٍ
توخـي الحذر أثنـاء قيامهـم بواجبهم 
ما  الرشعي يف خدمة املجتمع، ال ِســيـَّ
وأن قيادة دول العدوان تسـعى بشـتى 
الطـرق إلفشـال أجهـزة الدولـة وأنها 
ترتصد بعض األخطاء لبعض مسـؤويل 
الدولـة وهـي مـا يدعو لتوخـي الحذر 
والعمل بيقظة شـديدة، مواصالً كالمه 
بالقول: يجب عىل جميع قيادات الدولة 
أن تكـون خادمة للشـعب كمثـل قائد 
الثـورة -يحفظه الله- الـذي يؤّكـد يف 
العديد مـن املحارضات املقولة: أسـأل 
الله سـبحانه وتعاىل أن يوفقني ألكون 

خادماً لهذا الشعب. 
ويضيف «فاذا كان قائد الثورة هكذا 
فيجب أن نكون نحن كذلك كقائدنا الذي 
يتقرب إىل الله سـبحانه وتعاىل بخدمة 
هذا الشـعب ويبذل قصارى جهده؛ ِمن 
أجِل تخفيف معاناة هذا الشعب، ويجب 
أن يكـون ُكــّل املسـؤولني مجسـدين 
لهـذه القيـم اإليَمـانية؛ كوننـا ننتمي 
إىل مسـرية قرآنية وننتمي إىل الُهــِويَّة 
اإليَمـانية التي تذكرنا بواجبنا أمام الله 

سبحانه وتعاىل وأمام الناس». 
 

طرتطئ تساجئ
وتتكـّرر دعوة السـيد القائد –سـالم 
اللـه عليـه- يف دعـوة مسـؤويل الدولة 
لخدمة الناس والتواضـع معهم؛ كونه 
يستشـعر املسـؤولية أمام اللـه وكون 
الشعب اليمني الصابر والصامد لسبعة 
أعوام يسـتحق الخدمة بجدارة، معتربًا 
ذلـك مقابلة الوفاء بالوفاء، حسـب ما 
يذكره نائـب وزير التجـارة والصناعة 

محمد الهاشمي. 
ويقـول الهاشـمي يف ترصيح خاص 
لصحيفـة «املسـرية»: الشـعُب اليمني 
صمد ألكثَر من سـبع سـنوات يف أحلك 
الظـروف ويف وضعيات لـم يتوقعها أي 
إنسـان عىل وجه األرض، ثباٌت وصمود 
عـىل املسـتويني الرسـمي والشـعبي، 
فبالرغـم من انقطـاع املرتبات، وتردي 
الخدمات إال أن الشـعب اليمني ضحى 
بالغـايل والنفيِس؛ حفاظـاً عىل الوطن 
مـن طمـع الغـزاة واملحتّلـني، وبالتايل 
السيد القائد انطالقاً من ديننا وأخالقنا 
يحث مسـؤول الدولة عىل الحفاظ عىل 

هذا املجتمع. 
ويضيـف: املرحلـة مرحلة حساسـة 
توقـف  أَو  الُهدنـة،  مرحلـة  وبالـذات 
الحرب، فالعدوان يشـتغل بشكل كبري 
ا عىل مسـألة خدمـات الناس وما  ِجـدٍّ

يقدم للناس. 
ويتابع «فعىل مسؤويل الدولة يف هذه 
املرحلـة مسـؤولية أكـرب ومسـؤولية 
إضافيـة يف خدمة الشـعب الـذي لواله 
ملا وجد املسـؤولني وملا كانوا مسؤولني 
يف جهاتهم ووزاراتهم ومؤّسسـاتهم»، 
مردفا بالقول: «هذه مرحلة حساسـة 
ومـن بـاب الديـن ومـن بـاب األمانة، 
الشـعب اليمنـي أمانـة يف رقابنا وهم 

ميداُن عملنا». 
ويؤّكــد الهاشـمي أنـه يجـب عـىل 
اإلنسان الوطني واملجاهد واملؤمن بذل 

أقىص جهـد يف خدمـة النـاس وتحمل 
األعبـاء يف سـبيل خدمتهـم، موضًحـا 
بالقـول: «علينا استشـعار املسـؤولية 
وأننا جميعاً سنسـأل يوم القيامة أمام 
اللـه وأمـام القيادة وأمام الشـعب عن 
ُكــّل ما علمنا يف خدمـة الناس وتوفري 
احتياجاتهم سـواء خالل هـذه املرحلة 

مرحلة العدوان أَو ما بعد العدوان». 
ويختتـم الهاشـمي حديثـه بالقول: 
استشـعار  الجميـع  مـن  «نتمنـى 
املسئولية والسـيد القائد عليه السالم، 
يذكـر دائمـاً ومـن بـاب فذكـر َفــإنَّ 
الذكـرى تنفـع املؤمنـني يتعمـد دائماً 
التكرير والتكرار عىل جميع املسـؤولني 
سـواء يف الجانب الرسمي أَو يف الجانب 
الشعبي أَو الجانب التنظيمي بأن يهتم 
الجميـع بخدمـة الشـعب الـذي يعترب 
أََساس الثبات وأََساَس الصمود وأََساس 
بمقولة الشهيد  العزة والرفعة»، مذكراً 
الرئيـس املشـهورة: «دولة للشـعب ال 

شعب للدولة». 
من جهته، يقول رئيس الهيئة العامة 
لألوقـاف، العالمة عبـد املجيد الحوثي: 
«السـيد يحفظه الله، يربي املسـؤولني 
أن  ومعرفـة  املسـؤولية  تحمـل  عـىل 
هـذا تكليـف من اللـه سـبحانه وتعاىل 
يف خدمـة النـاس ويف خدمـة املجتمـع 
ــة كما قال الله سـبحانه  وخدمة األُمَّ
ـٌة يَْدُعوَن إَِىل  وتعـاىل: (َوْلتَُكـْن ِمنُْكْم أُمَّ
اْلَخرْيِ َويَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن 

اْلُمنَْكِر). 
ويضيف الحوثـي يف حديثه لصحيفة 
«املسرية: «السـيد -يحفظه الله- يريد 
ــة تجسـد تعاليم اإلسـالم  أن يرى األُمَّ
وتجسد رحمة اإلسـالم وتجسد تعاليم 
الديـن الحنيـف، والُقـدوة التي فرضها 
لنا النبـي -محمد صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم- الـذي قـال اللـه عنـه: (َوَمـا 

أَْرَسْلنَاَك إِال َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمنَي). 
ويؤّكــد الحوثـي أن املسـؤول إذَا لم 

ــة ولخدمة  يكن يف موقعه لخدمة األُمَّ
املجتمع ولخدمة املواطن فال خري فيه، 
معتربًا املسؤولية موضع مساءلة أمام 

الله سبحانه وتعاىل. 
ويرى الحوثي أن املسـؤولية ليسـت 
ترشيفـاً وإنمـا تكليف وأنـه يجب عىل 
ُكــّل مسـؤول أن يتقي الله سـبحانه 
وتعاىل ويعلم أنه لم يصل إىل هذا املكان 
إالَّ بدمـاء الشـهداء وبتلـك التضحيات 
العظيمـة التـي قدمها أُولئـك العظماء 
معتـربًا تلك التضحيـات أمانًة يف أعناق 
املسؤولني والتي عليهم مسؤولية كبرية 
يف بنـاء الدولـة اليمنيـة العادلة والحق 

دولة النظام والقانون. 
ويبـني الحوثي أن الشـهداء العظماء 
حلمـوا ببناء دولـة املؤّسسـات والذي 
ينبغـي عـىل جميع املسـؤولني تحقيق 
ثمـار  الشـهداء  أوالد  ليلمـس  ذلـك 

تضحيات آبائهم. 
ويقـول: إذَا أدينا املسـؤوليَة كما أمر 
الله النبي -صىل الله عليه وآله وسـلم- 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، 
فيجب أن نستشعر هذه الرقابة اإللهية 
ونستشعر أننا مسؤولون أمام الله كما 
قال اللـه سـبحانه وتعـاىل: «َوِقُفوُهْم 
إِنَُّهـْم َمْسـئُولُوَن» ويقول: (َفَلنَْسـأََلنَّ 
الَِّذيَن أُْرِسَل إَِليِْهْم َوَلنَْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلنَي)، 
فاملسـألة هي بني يـدي الله سـبحانه 

وتعاىل يوم يقوم الناس لرب العاملني. 
استشـعر  بالقـول: «فـإذا  ويتابـع 
املسـؤول أنـه مسـاَءٌل بني يـدي الله 
ه سيحسـُب لكل خطـوة يف هذه  َفـإنـَّ
الحيـاة والنجاة يـوم القيامة يتمثل يف 
العمل بما يريض الله سـبحانه وتعاىل 
ـــة وفيمـا يخدم  وفيمـا يخـدم األُمَّ
املواطـن وأن الدولـة جـاءت لخدمـة 
املواطنـني ولتسـهيل أمورهم ولحفظ 
األمن واالسـتقرار ولتقديـم الخدمات 
للنـاس والعمل عـىل راحة واسـتقرار 
ُكــّل مواطـن يف هـذا البلـد بمختلف 
ويجـب  وألوانـه،  ورشائحـه  أطيافـه 
علينا أن نتقي الله فيهم وأن نعرف أن 
هذا الشـعب العظيـم املضحي الصابر 
الصامـد يسـتحق منـا أن نبـذل ُكـّل 
الجهـد وأن نبـذل ُكـّل ما نسـتطيع يف 
سـبيل خدمته ونسـأل الله سـبحانه 
وتعـاىل أن يوفقنـا ألداء هـذه املهمـة 
حتى نلقاه وهـو راض عنا وأن يبيض 
وجوهنـا أمام شـعبنا وأمـام قيادتنا 

وأمام الله سبحانه وتعاىل». 
بـدوره، يقـول رئيس الهيئـة العامة 
للزكاة، شمسان أبو نشطان: «إن قائد 
الثـورة -يحفظـه الله- يحـرص دائماً 
وأبـداً عـىل تزكيـة نفـوس املسـؤولني 
وجعلهم يستشعرون أن املنصب تكليف 
وليس ترشيفاً»، موضًحـا أنهم وجدوا 
لخدمـة الشـعب وليـس للتآمـر عليه، 
مبينًا أن عىل املسـؤولني خدمة الشعب 
وتذليل الصعـاب أمامهم ورفع املعاناة 

عنهم بقدر املستطاع واملتاح. 
ويحكي أن الشـعَب اليمنـي العظيم 
أثبـت بجدارة صموده األُسـطوري عىل 
مدى ثمانية أعوام، عظيم هذا الشعب، 
ما يحتم علينا بذل أقىص جهد يف خدمة 

شعب العزة والكرامة. 
ويختـم حديثـه بالقول: «نسـأُل من 
الله أن نكوَن عند ُحسـن ظـن القيادة 
السياسـية والثوريـة فنخـدَم شـعبنا 

الحبيب والصابر». 

 شآاد ظاجغ: 
المسآولغئ شغ اإلجقم 

لغسئ طظاخَإ وق 
اطاَغازات وإظما خثطٌئ 

لطظاس

 التعبغ: السغث سئثالمطك 
ُث  ــئ تةسِّ غرغث أن غرى اُفطَّ

تسالغَط اإلجقم وتةسث 
رتمئ اإلجقم وتسالغط 

الثغظ التظغش

 العاحمغ: سطى 
المسآولغظ بثل أصخى 

جعث لثثطئ الظاس 
وتتمض افسئاء شغ جئغض 

خثطاعط

 أبع ظحطان: صائث 
البعرة غترص سطى تجضغئ 
ظفعس المسآولغظ بشغئ 

خثطئ الحسإ ولغج 
الاآطر سطغه
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اَضَئ  اُفجااذ أبع َسعَّ
والساِلُط الربَّاظغ بثر الثِّغظ الُتعبغ

 ططعر غتغى حرف الثغظ  

 كنا نـرى فيه عظمة اإلسـالم وجاذبيتـه وجماله 
وأثـره ونفعـه يف الحيـاة، كان قرآناً يتَحـّرك بكل ما 
تحمله الكلمـة من معنى، كنا نـرى فيه عظمة أهل 
البيـت -عليهم السـالم-، لم تكن معايـريه مادية أَو 
مناطقيـة أَو طائفية أَو عنرصية بـل كانت معايريه 
قرآنيـة وإيَمـانية ويكفيه رشفـاً أن أهدى للبرشية 
مـن ُصلبه علَمني عظيمـني يف مرحلة هي من أخطر 
املراحـل التي مـرت بها البرشيـة، كان -رضوان الله 
عليه- مبايناً للظاملني واملضلني ال يقبلهم وال يقبلونه 
ال يريدهـم وهـم كذلـك ال يريدونـه ويسـعون بكل 

الظـروف إىل التخلص منه، ذلك هو العالم الرباني السـيد املجاهد 
بـدر الديـن الحوثي -رضـوان الله عليه-، واملقدمـة هي جزء من 
كلمـة األُسـتاذ القدير يحيى قاسـم أبو عوَّاضـة يف فعالية إحياء 

الذكرى السنوية لوفاته.
وألهميّـة وثراء ما جاء يف الكلمـة املليئة بالعرب والدروس َوالتي 
وصفها األُستاذ أبو عواضة بأنها شهادة لله وللتاريخ فقد دفعتني 
مسـامعي إىل أن أُحـّدث وأتحدث عن تلك الكلمـة وأوجزها يف هذا 
املقام بيشء من التفصيل ليعرف ُكـّل إنسـان مسـلم حجم وثقل 
شخصية السـيد العالمة بدر الدين العظيمة الشخصية البسيطة 
ا التي ال تعرف للرتف اسـماً أَو معنى متخذاً من التواضع بني  ِجـدٍّ
أهله ويف أوسـاط الناس ُخلقاً وتعامالً وسـريًة، لقد عاش السـيد 
املجاهد العلم بدر الدين الحوثـي حياة املؤمنني األتقياء األصفياء 
الزاهدين، كان يهمه يف هذه الحياة رضا الله سبحانه وعزة ورفعة 
ــة اإلسـالمية، وليعرف أَيْـضاً ُكـّل عالم دين أن ثمة جوانب  األُمَّ
دينية وعلمية وإنسـانية وأخالقية كثـرية كان يتصف بها العالم 

الرباني الجليل -رضوان الله تعاىل عليه-.
إن أكثـر ما شـدني إىل معرفة املزيد من سـرية ومقام وصفات 
الشـخصية الوّقادة للسـيد العالمة الراحل حديث األُسـتاذ القدير 
يحيى قاسم والذي قّدم تلك السرية املحمودة وكأنها بحق مدرسة 
علمية قيّمة ثرية متكاملة املناقب والفضائل والصفات التي قّلما 

نجدها يف واحد من العلماء يف هذا الزمن.
 تناول األُستاذ أبو عواضة طالب العلم يف حرضته -رضواُن الله 
عليـه- مدة عرشيـن عاماً جانباً من كلمته عنه صفات إنسـانية 
أخالقية مؤثرة تعلِّم وترشد بقية العلماء بما يجب أن يكونوا عليه 
يف تعاملهـم ومواقفهم مع الناس ُعُمـوًما َوالجيل املتعلم بشـكٍل 

خاص، ومما جاء يف هذا الجانب من الكلمة:
«لـم يكن معلماً فقط بل كان أباً مربياً حنوناً مشـفقاً حريصاً 

علينا مثل أوالده».
«كان يعمـل جاهداً عىل رفـع املعاناة عن الناس بل والتضحية؛ 

ِمن أجِلهم، أحب الناس وعاش آمالهم وآالمهم».
 «كانـت لديه نظرة إيجابية للنـاس جميعاً، لم يحتقر أحداً من 

عباد الله إال من كان ظاملاً أَو فاسقاً».
«تشـعر لديه بقيمتك كإنسـان لـه كرامته ويمكنـك أن تكون 
عظيماً عندما تحافظ عىل جوهرك القيمي َواألخالقي وتعمل عىل 

تأهيل نفسك لتقوم بمسؤوليتك يف الحياة».
 وأجمـل وأعمق جزئية يف هـذا الجانب اإلنسـاني والرتبوي ما 

قاله األُستاذ أبو عواضة:
ـًة عظيمة».  «جعل من املساكني واملستضعفني أُمَّ

 السيد العالم الرباني بدر الدين كان عابداً زاهداً تقياً له بركاته 
َودوره يف تأسـيس املسـرية القرآنيـة والدفـاع عنهـا مبينًـا بكل 
وضوح أهميتها وعظمتها وكاشـفاً ملضامينها وأهدافها املتمثلة 
يف إعالء كلمة الله َونرصة املسـتضعفني وإحقاق الحق ومقارعة 
ة اإليَمـانية  املسـتكربين الظاملني سـاعياً للحفاظ عـىل الُهــِويـَّ

ــة.. وداعياً لتحقيق سيادة واستقالل وعزة األُمَّ
 يقول األُستاذ أبو عواضة يف معرض حديثه:

 «كان بحـق زين العابدين يف زمانه وعبادتـه وتقواه وارتباطه 
بالله، هذه املسـرية القرآنيـة التي نال بها شـعبنا اليمني حريته 

واستقالله هي من بركاته وجهوده».

كانـت منهجيـة العالم الربانـي وفق ما جـاء يف الكلمة القيِّمة 
منهجيـة قائمة عىل الرتبيـة والتعليم واالرتقـاء باألمة، منهجية 
قائمـة عىل التحقيـق والتدقيق وعـىل تقديم املفاهيم 
الصحيحـة ونقد املفاهيـم املغلوطة خـالل تقديمه 
للدروس، كان يركز عـىل املنهجية كيف تكون وماذا 
يجـب أن يعلِّم طالبه، فلم يكن أُسـلُـوبه أن يعلِّم أي 
كتـاب، كان يربـط الدين بالحيـاة، ال يكتفي بتعليم 
مسـائل الدين فقط وإنمـا كان يعلمنـا أَيْـضاً فقه 

إقامة الدين يف واقع الحياة.
كانت رؤية العالمة السـيد بدر الدين للتعليم رؤية 
مرشوطـة ومرتبطـة بالجهاد يف سـبيل اللـه، ليس 
ُمَجــّرد تعلم فقط بل تعلـم مع تَحّرك وعمل وجهاد 
يف ميادين العـزة والكرامة املناهضة لقوى الطغيان واالسـتكبار 

العاملي، يقول األُستاذ أبو عواضة:
«كان يركـز عـىل املسـؤولية الجهادية وعىل الرتبيـة الجهادية 
كقضية أََساسـية يف التعليم، كان يسـعى إىل أن يتخرج عىل يديه 
مجاهدون ال مجتهدون وأن يسـعى إىل أن يبني مجتمعاً مجاهداً، 
كان يعمـل حـني تقديمه للدرس عـىل أن يعد فقهـاء مجاهدون 
ويسـعى بـكل الطرق والوسـائل ليجعـل طالبه يحملـون الروح 
ــة ممـا تعانيه من  الجهاديـة نحـو إعالء كلمة اللـه وإنقاذ األُمَّ
الظلـم والتيـه والضيـاع، كان صاحـب مرشوع مقدس يسـعى 
لتحقيقـه، هذا املـرشوع يتمثل يف نرصة الدين وإعـالء كلمة الله 

وحماية الناس من الظلم والضالل واملعاناة.
كانـت اهتمامات السـيد العلم املجاهد -رضـوان الله عليه- يف 
منهجيتـه التعليمية مركـزة عىل قراءة القـرآن الكريم وعىل فهم 
معانـي القرآن، كان يهمه أن تكون لطالـب العلم عالقة حميمية 
مع القرآن الكريم، عالقة عمل واتباع، كان يركز عىل العلوم املهمة 
واملفيـدة مثل: الفقـه، تاريخ أهل البيت عليهم السـالم، السـرية 
النبوية الصحيحة، اللغة العربية، وجاء يف هذا الجانب من الكلمة:

«كان يهتـم بالجانـب العمـيل فلـم يربـي طالباً ينـزوون عىل 
أنفسـهم َويعكفون داخل مساجد أَو منازل معينة يعتزلون واقع 

الحياة وميادين العمل». 
 تناولـت الكلمـة مواجهة السـيد العالمـة بدر الديـن للحركة 
ـابية وحرص عىل أن يكون لدى طالبه ولدى املجتمع بشـكٍل  الوهَّ
عـام الحصانة الثقافية الالزمة ضد فسـاد وضـالل الحركة التي 
ة اليمنية عرب  كانـت تتَحـّرك بتوجيهات أمريكية ملسـخ الُهــِويـَّ
النظام وعرب مؤّسسـات الدولة التي مكنت الحركة من االنتشـار 
يف ظـرٍف سـكت وجامل فيـه الكثري حتى من العلمـاء حتى وهو 
مريض ملقًى عىل فراشـه كان يدفع بأوالده وطالبه إىل التَحّرك يف 

ـابية  امليدان لحماية املجتمع من خطر الحركة الوهَّ
 كان -رضوان الله عليه- صادعاً بالحق يمثل النموذج الحقيقي 
للعالم املجاهد الذي ينتفع بكتاب الله ويتأثر به ويجسـد تعاليمه 
يف الواقع، كان ثابتاً يف مواقفه شـامخاً ال يخاف يف الله لومة الئم، 
تحمل املعاناة واملالحقة واملطـاردة والتهجري ومحاولة اغتياله يف 

أكثر من موقع.
 إن مـن أهم مـا جاء يف ختام كلمة األُسـتاذ أبـو عواضة لفتة 
انتبـاه العلمـاء ألخـذ الدرس والعـربة من تَحـّرك وجهـاد العالم 
الرباني الراحل بأن وفاته -رضوان الله عليه- كان لحكمٍة أرادها 

الله قائالً: 
 «كانت الشـهادة أغىل ما يتمناه طوال حياته لكن الله سبحانه 
اختـار له أن يموت موتاً طبيعياً ليكـون عربًة للعلماء الذين كانوا 

يتخوفون أنهم إذَا ما تَحّركوا أنهم سيُقتلون».
صـار العالم الجليـل نموذجاً ومثـاالً أنه ليس ُكــّل من تَحّرك 
سـيُقتل، بحث العالمة السـيد بدر الدين عن الشـهادة لكنه مات 
موتاً طبيعياً ليكون ضمن العظام الذين توفاهم الله سبحانه بعد 
تاريـخ حافل من الجهاد يف سـبيل الله وبعـد أن أوىص قبل وفاته 

بإعالء كلمة الله ونرصة املسرية القرآنية.
تتابعـت وتوالت عليه النوائب حتى أعـادت إىل األذهان ما القاه 
سلفه من عظماء أهل البيت -عليهم السالم- يف سبيل الله فكانت 

حياته تجسيداً لحياتهم ومعاناته شبيهًة بمعاناتهم.
فسالم الله عليه يوم ُولد ويوم تويف ويوم يبعث حياً.. 

اظتراُف ُبعخطئ 
العقء 

د. شاذمئ بثغئ 

وضـع اللُه لعبـاده خّطاً مسـتقيماً لالهتداء 

به والسـري عليه لألمن من الضالل، لكن الكثري 

مـن البرش بغبائهـم أعرضوا عن ذلـك الطريق 

بَُل فتفرقوا عن  الذي هدى الله إليه، فاتبعوا السُّ

سبيله وضلوا وانحرفوا. 

إّن ما نشـاهده اليـوم من أحـداث تتعارض 

مـع قيم ومبادئ ديننا الحنيـف ما هو إال نتاج 

طبيعـي ونهاية بديهية للبدايـات التي تم فيها 

ما  اإلعراُض عن َمن أمرنا الله بتوليهم، ال ِسـيـَّ

ام عن ذكرى البالغ املبني  ــة أَيـَّ أنّـه تفصل األُمَّ

الذي أعلنه الحبيـب املصطفى -صىل الله عليه 

وآله وسـلم- عىل رؤوس األشـهاد يف غدير ُخم، 

بأّن من يتوىل الله ورسوله يتوىل علياً. ووصيته 

ـة بالتمسك بالعرتة ليأمنوا من الضالل.  لألُمَّ

خطـاٌب بـنّيٌ وواضـح وضـوَح الشـمس يف 

وسـط النهار، ولكن خفافيـش الظالم تأبى إال 

أن يظـل الظالم مخيماً يف األرجاء؛ ألَنَّها ال تألف 

إال العيش فيه، فسعت وتسعى إىل تعتيم األمور 

ــة لقوى الطاغوت والضالل.  وتدجني األُمَّ

تطـوراٌت مريبـة وأحـداث غريبـة ال تُمـتُّ 

ــة ال تكاد تفيق من  لديننا بأية صلة، لكن األُمَّ

سـباتها العميق لتدرك مدى خطورة ما يحدث، 

وتلملـم شـتاتها ملواجهـة مـا يحيـط بها من 

تحديات وأخطار. 

إّن مـا حـدث باألمـس القريب مـن تدنيس 

اليهـود لألماكـن اإلسـالمية املقدسـة يف بـالد 

الحرمـني، التـي ُحـِرَم مـن زيارتهـا ماليـني 

املسلمني يف شتى أنحاء العالم، ما هي إال إشارة 

واضحة إىل مدى مـا يمتلكه اليهود من نفوذ يف 

هذه البالد التي باعها حكامها بأبخس األثمان 

لليهـود ومـن دار يف فلكهـم، وتولوهم بدالً عن 

تويل الله ورسوله وأعالم دينه، واستبدلوا والية 

الله بوالية الطاغوت. 

مشاهد وصور استفزت أحراَر العالم وآملتهم 

وأوجعتهـم، لكنهـا لم تَحـّرك سـاكناَ لدى من 

ماتت ضمائرهم وباعوا أنفسهم للشيطان. 

حدٌث –بالطبـع- له غاياتُـه وأهدافه، حتى 

وإن كان ال يعـدو لدى البعـض عن كونه جولًة 

لليهـود يف األرايض املقدسـة، إال أنّـه يحمل بني 

طياتـه الكثري مـن الرسـائل (َوَمـا يَْعِقلَُها إِالَّ 

اْلَعاِلُموَن). 

سـتظل األحـداُث تتسـارع والوقائع تميض 

واحـدًة تلـو األُخـرى عىل وتـريٍة أشـدَّ وأنكى؛ 

ألَنَّنا وكما قال الشـهيد القائد حسني بدرالدين 

الحوثـي رضـوان اللـه عليـه: يف زمـن كشـف 

الحقائـق. لكن ملن يعقلـون ويدركون خطورة 

ما يجري من حولهم، ويعلمون جيًِّدا أّن لديهم 

مسـؤوليًة كبـريًة تجـاه ما يحدث، مسـؤولية 

حّملهـم إياها من اسـتخلفهم عىل هذه األرض 

واستعمرهم فيها. 

ــة ممـا تعانيه إال تَحرٌُّك جادٌّ  ولـن ينقذ األُمَّ

من ِقبل أبنائها ملواجهة املشـاريع الشـيطانية 

ألعـداء الله، والتويل ملن أمرنـا الله بتوليهم من 

أعـالم دينه، لتشـييد وإعمار املـرشوع اإللهي 

ـة الحيـاَة السـعيدَة يف الدنيا  الـذي يكفـُل لألُمَّ

والعاقبَة الحَسنَة يف اآلخرة. 
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البعرُة المائغئ 

الُمظزماُت وشساُدعا افخقصغالُمظزماُت وشساُدعا افخقصغ

طتمث خالح تاتط   

املاء أََساس الحياة، وأحد املقومات األََساسية 

للزراعـة، وبدونـه ال يمكن النهـوض بالقطاع 

الزراعي وتحقيق االكتفاء الذاتي، وال تسـتمر 

الحيـاة بدون ماء، قال تعاىل: (َوَجَعْلنَا ِمَن املاء 

) صدق الله العظيم.  ٍء َحيٍّ ُكلَّ َيشْ

واليمن اشـتهرت منـذ القدم ببناء السـدود 

لحفـظ  األرضيـة،  والخزانـات  والصهاريـج، 

وحصاد مياه األمطار، فسـد مأرب، وصهاريج 

عـدن نماذج من تفنن اليمنيني يف حصاد املياه، 

وعـرب العصـور القديمـة زرع اليمنيون السـهول والوديان 

والصحاري والجبال، معتمدين عىل مياه األمطار، ومنشآت 

الري التي بنّوها بسواعدهم. 

واسـتطاع اإلنسـان اليمنـي أن يجعـَل مـن التضاريس 

الجبليـة الوعـرة جنـات خـرضاء معلقة يف السـماء، فبنى 

املدرجـات الزراعيـة عىل ظهـور الجبال وجنبـات الوديان، 

لحصد املياه، وحماية األرايض الزراعية من االنجرافات. 

اليـوم ومـع التوّجــه الجاد للقيـادة الذي بـداء الجميع 

يلمسـه من خالل ما تقـوم به اللجنة الزراعية والسـمكية 

العليـا ووزارة الزراعة ورشكاء التنمية يف النهوض بالقطاع 

الزراعـي، من خالل الثورة الزراعية بمراحلها الثالث، ومنها 

املرحلـة الثالثة التي نعيشـها، وهي الثـورة املائية، وخطة 

الري الطارئة، التي يتوجب تظافر الجهود وتكاتف الجميع 

إلنجاح هذه الثورة، من خالل املشاركة املجتمعية يف صيانة 

وتنظيف السـدود، وإصـالح القنوات والسـواقي ومجاري 

السـيول، وإقامة وتشـييد السـدود والحواجز والكرفانات 

املائية، فالكل معني والكل مسـؤول يف املساهمة واملشاركة 

يف هذه الثورة؛ بَهدِف حصاد مياه األمطار، واالستفادة منها، 

وعدم تركها تذهب هدراً، تسـيل إىل الصحاري والبحار، فما 

أحوجنا اليوم لكل قطـرة ماء، فقطرات املطر 

أغىل وأثمن من الكنوز واملجوهرات. 

كما يتطلب ترشـيد اسـتخدام امليـاه، وعدم 

اإلرساف يف ري وسـقي أشـجار القات واملوز، 

وأن تخصص أكرب كم من املياه يف ري وسـقي 

القمح والحبوب والبقوليات؛ كونها محاصيل 

أََساسية، وترتبط باألمن الغذائي.. 

كما يتوجب عىل الدولة أن تضع اسرتاتيجية 

وطنيـة للمياه والـري، ترتكز عـىل مخّططات 

لألماكـن االسـرتاتيجية والهامه إلقامة وبناء السـدود ذات 

األهميّـة الكـربى، وكـذا الحواجـز، والكرفانـات يف جميع 

الشعاب والوديان، وإعادة بناء السواقي والقنوات التاريخية 

والتي بدأت بعضها تندثر مع الزمن واإلهمال والتهميش. 

ويجب أن يكون هناك حملة توعية بأهميّة املياه، وترشيد 

استخدامها، والتوّجـه نحو استخدام أنظمة الري الحديثة، 

والتـي تحـد من اسـتنزاف امليـاه، ومنع الحفر العشـوائي 

لآلبار؛ بَهدِف الحفاظ عىل املخزون املائي. 

وقبـل ُكـّل هذا وذاك علينا العـودة إىل الله والتوكل عليه، 

واإلقالع عـن الذنوب واالسـتغفار، والتوبـة النصوح حتى 

يسـقينا اللـه ماء السـماء، قال تعـاىل: (َوأَْن َلِو اْسـتََقاُموا 

َعـَىل الطَِّريَقِة ألْسـَقيْنَاُهْم َماًء َغَدًقا)، وقـال تعاىل: (َفُقْلُت 

ماَء َعَليْكم ِمْدراًرا،  اْستَْغِفُروا َربَّكم إنَُّه كاَن َغّفاًرا، يُْرِسِل السَّ

اٍت َويَْجَعْل َلُكْم  ويُْمِدْدكـم ِبأْمـواٍل وبَِننَي َويَْجَعـْل َلُكْم َجنـَّ

أَنَْهـاًرا)، فما أحوجنا لكتاب الله والعودة إليه واالسـتقامة 

كما أمرنا الله. 

خثغةئ المّري

لقد سعت هذه امُلنظمات الخبيثة إىل 
الغزو الفكري واألخالقي، وهي فريوس 
خطري وقاتل، يُؤثر عىل من استخدمه، 
دخلـت إىل بالدنا مقابـل العرشات من 
الدوالرات؛ ِمن أجِل القضاء واستهداف 
مجتمعاتنـا وأجيالنا، بذرائـع واهية، 
كمـا يزعُمـون ويقولـون؛ ِمـن أجـِل 
حقـوق الطفل واملرأة، نحـُن نُريد لكم 
الخـري والحرية، فـال بارك الّلـه فيهم 
ويف ُحريتهم، وهـم أَداة تابعة ألمريكا 
وتعمل باسـم «ُحقوق اإلنسـان» وهم 
يدسـون السـُم يف العسـل، وقد كشف 
خبثهـم وأخربنا ِبذلـك الحكيم الخبري: 
ـا يََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمـْن أَْهِل اْلِكتَاِب  {مَّ
ْن َخرْيٍ  َل َعَليُْكْم مِّ ِكـنَي أَن يُنَزَّ َوَال اْلُمْرشِ
ـن رَّبُِّكْم َواللَّـُه يَْختَـصُّ ِبَرْحَمِتِه َمن  مِّ
يََشاُء َواللَُّه ذُو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم}، فهم ال 
يُريدون لنا ِسـوى الفساد والتجرد من 
القيم واألخالق، واالبتعاد عن الُهــِويَّة 

اإليَمـانية، والثقافة القرآنية. 
امُلنظمات تشـتغل ِبكل الوسـائل يف 
البالد العربية واإلسالمية، وال سيَّما يف 
شـعبنا اليمني العظيم، َحيُث أن العدّو 
قد فشـل يف ُكــّل الجبهـات وامليادين، 
فشـل يف السـيطرة علينا، وسعى ِبكل 
مـا يمتلك إىل سـلب حريتنـا وكرامتنا 
تعمـل  التـي  امُلنظمـات  خـالل  مـن 

لنـرش الرذيلـة والفسـاد بني أوسـاط 

أبنائنـا وبناتنا، وتُجردهـم من املبادئ 

األخالقيـة، ولكـن هيهـات لهـم ذلـك 

ونحُن شـعب قد أدرك خُطورة األعداء 

وفسادهم يف شعبنا العظيم. 

نحـُن شـعب ُهــِويَّتنـا إيَمـانيـة، 

وثقافتنـا ُقرآنيـة، والدفـاع عن القيم 

واألخـالق مبـادئ إنسـانية، لـن ولن 

نتهاون يف عمل امُلنظمات الشـيطانية، 

التي تسـعى لنـرش الفسـاد بتربيرات 

واهية، وهي تابعة ألمريكا والصهاينة، 

وهم الذين يسـعون إىل نرش الفساد يف 

البالد والعباد وكيف ال نُصدق ذلك وقد 

حذرنا منهـم الخبري البصـري يف كتابه 

الحكيـم، َحيُث يقـول: {َويَْسـَعْوَن ِيف 

اْألَْرِض َفَسـاًدا}، كيـف ال نحـذر منهم 

وهـم ال يُريـدون لنـا أي خـري وهم ال 

ينصحوننا ملا فيـه الصالح والفالح لنا 

كمـا قال املثـل: «ما قد يهـودي نصح 

ويقتُلنـا  يسـتهدفنا  فمـن  مسـلم»، 

ويصـب علينا حقده وغضبـه، ويقوم 

بأبشـع الجرائم، ويسـتهدف الشـجر 

والحجر والبرش، ال يُمكن ملن يعقل بأن 

يُصدق بأنهم يُريدون لنا أي خري. 

فامُلنظمـات هي التـي تعمل لصالح 

العـدّو الصُهيونـي األمريكـي، والتـي 

تُديرها رشكات تابعة ألمريكا، أدخلتها 

إىل ِبالدنا لكي يفسـدونا ويُبعدونا عن 

القـرآن ومنهجيته، فعمليـة االختالط 

قد بدأت كمـا نُشـاهدها اآلن حاصلة 

ما بـني الشـباب والشـابات، يجب أّن 

نسـعى إىل عدم التهاون عـن أعمالهم 

التي تُجرد الشباب من دينهم وقيمهم 

وأخالقهـم، فـخُطواتهـم تبـدأ قليـًال 

قليًال وهي من خطوات الشيطان والله 

قد حذرنا ويقـول: {يَأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُواْ 

يَْطِٰن}، فأعمالهم  َال تَتَِّبُعواْ ُخُطَوِٰت الشَّ

هي خبيثة وهي من أعمال الشيطان. 

فمن فيه إنسـانية وحميـة وغرية، 

وعـىل ُكــّل مـن فيـه ذرة مـن رشف 

ورجولـة وإيَمــان، أن يبتعد عن هذه 

املنظمات الشـيطانية، وأن يُبعد أبنائه 

وبناتـه، وزوجاته وأخواته عن شـغل 

هذه امُلنظمات الخبيثة. 

فإذا كانوا يُريدون لنا الخري فليكفوا 

عدوانهم عنا، ونحُن شـعب يكفينا ما 

بـني أيدينا من خـريات بالدنا، وال نُريد 

منهـم أي يشء، فالّلـه اّللـه يف الوعـي 

امُلنظمـات  هـذه  وطـرد  والبصـرية، 

الشـيطانية األمريكيـة، فنحُن شـعب 

ُمتحصن بالثقافـة القرآنية، وهيهات 

لن نستسـلم أَو نبيع الرشف والعرض 

بقليـل مـن املـال، ولـن نسـمح لهـم 

واألخـالق،  القيـم  مـن  يُجردونـا  أن 

ولرتحيل  امُلنظمـات،  أيُتها  فلتخسـئي 

من شـعب الحكمة واإليَمـان، وسوف 

نعيـش أعزاء وأحـرار، وننعـّم باألمن 

والسالم. 

الاعاخغ بغظ 
المآطظغظ بالتص 

طتمث الدعراظغ 

املؤمنني  بـني  التوايص  قضيُة 
بالصـرب  والتـوايص  بالحـق 
ــة  موضـوع مهـم يف بنـاء األُمَّ
اإلسـالمية البناَء الصحيح وفق 
هـدى الله وتوجيهاتـه ومهم يف 
األخطاء  مـن  الكثـري  تصحيـح 
الـذي وقع فيهـا املجتمـع، هذا 
ــة  املوضـوع املهم يف صالح األُمَّ
ومهم  الحـق  عىل  واسـتقامتها 
ـــة  األُمَّ تنـال  أن  يف  أَيْـضـاً 
التأييـد والنرص اإللهي، قال تعاىل: (إِالَّ الَِّذيـَن آَمنُوا وََعِملُوا 

 .( ْربِ اِلَحاِت َوتََواَصْوا ِباْلَحقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ الصَّ
إنَّ الخسارَة كبريٌة ملن ال يعمل بتوجيهات الله ويأخذ بها 
يف واقـع الحياة من حرصه عـىل أن ينال التوفيق من الله يف 
الدنيـا قبل اآلخـرة، نجد أن كثرياً من النـاس من أبناء هذه 
ــة يمشـون حسـب أهوائهم َويتماشون مع أي باطل  األُمَّ
أَو انحراف وضالل بـل الكثري منهم من يقول: يا أخي فالن 
مسـكني من بيته ال جامعـه وما له حاجـة، بمعنى أنه تم 
ــة  تقديـم الديـن ضعيفـاً وهزيـالً، وبالتـايل وصلـت األُمَّ
ملـا وصلت إليـه من هوان وضعف واسـتكانة ألعـداء الله، 
ــة  موضـوع التوايص مهم يف نرص دين الله ويف توحيد األُمَّ
ويف إزالـة الفسـاد والظلـم منهـا، نتواىص بالحـق يف واقع 
حياتنـا نتَحّرك يف إصالح واقعنا بالحق بعيداً عن العنرصية 

َوالشللية واملناطقية واملصالح الشخصية.
نتـواىص بالحـق بـأن نقف مواقـف تريض اللـه وتريض 
رسوله -صلوات الله عليه وعىل آله واملؤمنني، هذا التوايص 
ـة اإلسـالمية عزتهـا وكرامتها ويحّقق  سـوف يحّقق لألُمَّ
لهـا الوعد اإللهـي من الله عز وجـل، قال تعـاىل: «َكانُوا َال 
نَكٍر َفَعلُوُه، َلِبئْـَس َما َكانُوا يَْفَعلُوَن»، تكلم  يَتَنَاَهـْوَن َعن مُّ
اللـه ووصف صفات بنـي إرسائيل أنهم كانـوا ال يتناهون 
عن منكر فعلوه بل كان يسودهم الضالل واالنحراف والذي 
سـبب لهم سـخط الله؛ بَسـبِب انحرافهم عـن منهج الله 
وتوجيهاتـه، لذلك قضية مهمة عندما نجد نحن الكثري من 
ــة اإلسالمية أن الظلم يسود فيما بينهم والباطل  أبناء األُمَّ
يتمّكن والفسـاد يـزداد واالنحراف يف ُكــّل مجاالت الحياة 
وبالتايل سبب حالة من الفوىض واملشاكل والتناحر والقوي 

يأكل الضعيف وحالة من عدم االستقرار والكل يشكي.
إّن الباطل ال ينترش إّال بسكوت أهل الحّق عليه، قال تعاىل: 
َمْت َصَواِمُع َوِبيٌَع  «َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَْعَضُهم ِببَْعٍض لَُّهدِّ
نَّ اللَُّه  َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُذَْكُر ِفيَها اسم اللَِّه َكثرياً َوَليَنُرصَ
ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز»، نحن الشـعب اليمني لو  َمن يَنـُرصُ
قبلنا أن يحكمنا الطغاة والظلمة وأن تتسـلط علينا أمريكا 
وإرسائيل واملنافقني لكي نسـلم منهم فلن نسلم منهم، لن 
نسلم ولنا فيما حدث يف العراق وغريها من الدول من جرائَم 
ومـآٍس عربة؛ لذلـك موقـف اليمنيني الرشفـاء يف مواجهة 
العدوان والتوحد يف مواجهة العدّو األمريكي الصهيوني من 
واقع املسـؤولية أمام الله ومن واقـع ديني أمرنا الله به أن 
ندفع الظلم والفسـاد وال نمكنهم من املؤمنني، وبالتايل إذَا 
ــة الخسـارة الكبرية  تمّكنوا من املؤمنني سـوف تنال األُمَّ

التي ال تعوض. 
مـع تَحّركنا يف مواجهة العدوان ال بُـدَّ أن نهتم بالتوايص 
بالحق والتوايص بالصرب الحق الذي نسـري جميعاً فيه وهو 
املسـرية القرآنية، الحق الذي ال بُـدَّ أن يسـود ُكـّل املجتمع 
اليمنـي، نصلح واقـع حياتنا باألمر باملعـروف والنهي عن 
املنكر من استشـعارنا أهميّة ذلك وأن الله سـوف يحاسبنا 
إن قرصنـا يف ذلك، األمر باملعروف يف ُكــّل األمور بعيداً عن 
املجامالت وغريها من أمور ليسـت من توجيهات الله وهي 
تعترب سـبباً يف فسـاد الناس وانحرافهم، ننهـى عن املنكر 
الـذي نجُده أماَمنـا يف حياتنا نقُف بقوة ضـد املنكر ونصد 
املنكـر بكل ما نسـتطيع لكي يصلَح اللُه واقَعنا وتسـتقيَم 
ـــُة عىل مـا يحّقق لها عزتَهـا وكرامتَهـا ويحّقق لها  األُمَّ

النَرص الذي وعد اللُه به املؤمنني. 
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(1448)
ثقافة 

جاء الاحةغع الضئري سطى اإلظفاق 
يف الصرآن..ملا له طظ أعمغئ يف إصاطئ دغظ اهللا

ملاذا اإلغراء والاحةغع سطى اإلظفاق يف 
جئغض اهللا يف الصرآن؟

تحـدث الشـهيُد القائُدَسـَالُم اللـِه َعَليْه 
يف محـارضة ــ ملزمة ــ الـدرس الحادي 
عرش مـن دروس رمضـان عـن اإلنفاق يف 
سبيل الله وهو يَرشُح اآلياِت بشكل موسع 
وعميق وواضح، حيـث جاءت اآليات تباًعا 
عن اإلنفاق والتشجيع عليه يف سورة البقرة 
مـن اآلية (261) عىل شـكل إغراءات كبرية 
ـِهيْد  للمنفقـني يف سـبيل الله، كما قال الشَّ
الَقاِئـد: [فمـن رعاية الله لعبـاده أنه يريد 
أن يدخلهـم إىل هداه إىل نـوره بأية طريقة 
تأتـي عملية اإلغـراءات الكبرية،التشـجيع 
الكبري بمـاذا؟ بمضاعفة األجر {َمثَُل الَِّذيَن 
يُنِْفُقوَن أَْمَواَلُهْم ِيف َسـِبيِل اللَّـِه َكَمثَِل َحبٍَّة 
أَنْبَتَْت َسبَْع َسـنَاِبَل ِيف ُكلِّ ُسنْبَُلٍة ِمائَُة َحبٍَّة 
َواللَُّه يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم}

(البقـرة:261) هـذا مثل من أمثلـة أن الله 
يخرجهم من الظلمات إىل النور.

فعملية الترشيع التي تدفعك إىل أن تقوم 
بهذا اليشء الذي وجهك الله إليه هي عملية 
إدخال للناس إىل نـوره، مظهر من مظاهر 
رحمته، فهـي يف نفس الوقـت تبني أهمية 
اإلنفـاق يف سـبيل الله،تالحـظ مـا أذكر يف 
القـرآن يف أشـياء أخرى إغـراءات أعني: يف 
عبادات أخرى بهذا الشـكل إىل سـبع مائة 

ضعف{َواللَُّه يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء}]..

الفائثُة طظ ضرب افطبال التسغئ يف 
الصرآن:ــ

ِهيُْد الَقاِئُدَسَالُم اللِه َعَليْه وهو  ولفت الشَّ
يتحدث عن اإلنفاق يف سـبيل الله أن اللَه قد 
ـح للمسـلم كيف يكون  رضب أمثلـًة توضِّ
األجـر مضاعًفـا من اللـه للمنفـق بأمثلة 
حسـية، حيث قـال: [ويعطي مثـالً ليشء 
ٍة أَنْبَتَْت َسـبَْع  حـي وملمـوس {َكَمثَِل َحبـَّ
َسـنَاِبَل ِيف ُكلِّ ُسـنْبَُلٍة ِمائَُة َحبٍَّة}. موضوع 
التمثيـل قضيـة واضحـة أعنـي: أهميتها 
يف القـرآن ممـا يؤكد للناس بـأن موضوع 
املعرفة أن تكون أنت كثري التأمل ملا حولك، 
ألن األشـياء كلها منحولـك تعطي معرفة.

ألـم يقـدم هنا مـن خـالل النبتـة الفالنية 
مثالً للقمح؟[وقد يكـون هذا القمح نفس 
الـرب] أليسـت قضيـة هنـاك تعتـرب مثـالً 
واضحاً؟ قدم منهـا معلومة معينة، يقرب 
إليـك فهم عملية تضعيـف األجر؟ ألم يعط 
هنا معرفة؟ النبتـة التي كانت حبة واحدة 
تحولـت إىل سـبع شـتالت، ويف كل واحـدة 
سـنبلة فيها مائة حبة،أليست مثالً واضحاً 

تعطـي معرفـة؟]..
وأضاف أيضا: [ليسـت املعرفة مرتبطة 
بموضـوع كتـاب، الكتاب هو وسـيلة من 
وسـائل توثيق املعرفـة، إذا كانت صحيحة 
يعطـي معرفة، أمـا إذا كانت خطأ فيعطي 
الحيـاة  مظاهـر  مـن  والواقـع  جهـالً، 
هذه،وتغـريات يف الحيـاة تعطـي معـارف 

واسعة جداً].

عض عظاك تحةغع أضرب طظ عثا؟!
ـِهيْد الَقاِئدَسـَالُم اللِه َعَليْه  وتساءل الشَّ
يف معـرض حديثه عـن اإلنفـاق حيث قال: 

[هليوجد تشـجيع أرقى من هذا؟ أن يكون 
الله وعد من ينفق يف سـبيله يضاعفه له إىل 
سـبع مائة ضعف؟ فعندما يبخل اإلنسـان 
ا  مـع أنـه قـال يف اآليـة األوىل:{أَنِْفُقـوا ِممَّ
فعندما  اآلية254).  مـن  َرَزْقنَاُكْم}(البقرة: 
يبخـل اإلنسـان فيحرم نفسـه هـذا األجر 
املضاعف،وهـو يف الواقع مما رزقه الله هو 
مديـن لله من البدايـة؛ ألن ما لديه من رزق 
هو من الله، فهل يبخل عىل نفسـه بما هو 
مـن اللـه أيضاً،ويبخل يف أن يسـتجيب لله 
بأن ينفق مما أعطاه الله؟ أليس هذا يعترب 
عمليـة أعني: متنافية تمامـاً عن موضوع 

اإلنصاف واألخالق؟هذاجحود يعترب].

اآلداب الاغ غةإ أن غاتطى بعا املظفص 
أطعاله يف جئغض اهللا:ــ

ويف ذات السـياق تحدث َسـَالُم اللِه َعَليْه 
عـن آداب يجـب عـىل املنفـق أن يتحىل بها 
حتـى ينـال األجر العظيـم من اللـه وترتك 

أثرها الكبري يف املجتمع ..

افدب افول: ــ قغائع طا أظفص طظًّا وق 
أذى:ــ

ِهيُْد الَقاِئُدَسـَالُم اللِه َعَليْه حول  قال الشَّ
هذه النقطـة: [{الَِّذيَن يُنِْفُقـوَن أَْمَواَلُهْم ِيف 
َسـِبيِل اللَِّه ثُمَّ ال يُتِْبُعوَن َمـا أَنَْفُقوا َمنّاً َوال 

أَذًى}(البقـرة: من اآليـة262). حتى عندما 
تتجـه لإلنفـاق يف سـبيل اللـه هنـاك آداب 
وقضايـا هامـة تجعل إنفاقك بهذا الشـكل 
الـذي يكـون لـه قيمتـه، يجـب أن ال تتبع 
مـا أنفقـت منـاً وال أذى [نحن قـد أعطينا 
وأعطينا، ونحن أعطينا] وأشياء من هذه،ال، 
{َلُهْم أَْجُرُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعَليِْهْم َوال 
ُهـْم يَْحَزنُوَن}(البقرة: من اآلية262).{َقْوٌل 
َمْعـُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخـرْيٌ ِمْن َصَدَقـٍة يَتْبَُعَها 
أَذَْى} أليس هنا الاليشءبالنسبة للمال؟إذالم 
يـأت منـك صدقـة إال وتتبعهـا أذًى فافهم 
بأنـه: الله كريم،الله غنـي منها،أن تنفق يف 
سبيله،وأن تتبع ما أنفقته مناً أو أذى، كلمة 
طيبة منك فقط،ومغفرة من الجانب اآلخر.

أحياناًيأتيالتمنـن كالم: [نحـن أعطينا...] 
وأحيانـاً أذى، التدخل يف املوضوع بالشـكل 
الذي مثالً يريـد يفرض رأيه يف القضية ألنه 
أنفـق فيها يريد أن يفرض رأيه، يريد يميش 
رأيه، يريد يسـتغلها ألغـراض معينة لديه، 
يحصل أذى. كلمة: {أَذًى} تختلف مظاهرها 
باختالف القضايا التـي يكون الناس فيها.

فقضيةاإلنفـاق يف سـبيل اللـه يف موضوع 
مثالً اإلنفاق لتمويل العمل إلعالء كلمة الله 
يجب أن يكون اإلنسـان يريد بذلك وجه الله 
ولهذا جاء بأمثلة بعـد لهذا، وأن تفهم بأنه 
أنك أعطيت ما معناه أنك تتبع عطاءك: الزم 

رؤاك أن تقبـل،وأراؤك أن تميش،وتدخالتـك 
يف كل قضية، ال. أحيانـاً أعني هذه القضية 
تؤدي إىل خلخلـة يف املوضوع فتكون رضباً 
لسـبيل الله،وليـس فقـط رضبـاً لعطائك، 

تخرس عطاءك،ورضب للمسرية نفسها].

افدب الباظغ:ـ أن غضعن اإلظفاُق قئصاً..ق 
اطاعاَن شغه:ــ

ـِهيُْد الَقاِئُدَسـَالُم اللـِه َعَليْه  َوتحدث الشَّ
حول هـذه النقطة من اآلداب التي يجب أن 
يتحىل بها املنفق أمواله يف سـبيل الله حيث 
قـال: [فالعطاء يكون املفـروض أنه يكون 
بالشـكل الذي يكون الئقـاً بتكريم الطرف 
اآلخر ال يكون فيه امتهان له، وال اسـتغالل 
له وال أي يشء من هذه، يكون فيه نوع من 
األذى.فاملغفرةمثالً بأنه طرف آخر ربما قد 
أعرف بأنه فيما لـو أعطى قد يتبع عطاءه 
منٍّاوأذى،ويتدخـل يف القضيـة التـي أنـت 
تتبناهـا، أو مرشوعـاً أنت تتبناه، مدرسـة 
دينيـة مثالً، أو مـرشوع، مصلحـة عامة، 
أو أشـياء. هذه القضية معروفة فال تطلب 
منه شيئاً، وال تحاول تأخذ منه شيئاً،تغفر 
لـه يف املوضوع مـن جانبك.قـد تكون هذه 
لهـا عالقة{َقْوٌل َمْعُروٌف} مـن هذا الطرف 
الذي يراد له أن يعطي لكن يتبع مناً أو أذًى 
فيكفي منه هذا،ما معنـى هذا؟ معناه أنه 

قد خرس يف نفس الوقت،هنا ال يكون هناك 
إلحـاح، مغفرة، أترك هـؤالء ال تحاول تلح 
عليه يعطـي، أو تطلبه يعطـي، أو تعرض 
لـه بأن يعطي، كأنك غافٌر له، القضية ألنه 

مثالً سيتبع ما أعطى مناً وأذًى].
يف  نقـول  أيضاً:[لهذانحـن  وأضـاف 
موضوع مـدارس مثـالً أو مسـاجد أو أي 
مشـاريع عامة: النوعيةهـذه من الناس ال 
تحاول تقبل منهم شيئاً، وال تلمح نهائياً،وال 
تطلـب يف مقام دعوة عامـة هم موجودين 
فيـه فيقدمون، أحياناً قـد يقدم ألف ريال، 
أو ألفـني ريـال، أو حتـى عرشة ألـف ريال 
ثم تتمنىبأنه يسـكت وتعطيه عرشين ألف 
بدلها، يتدخل يف كل قضية، يف ذلك املسـجد 
أو املدرسة أو مرشوع عام يتدخل فيه ألنه 
قـد أعطى ألـف ريـال، منـاً وأذى، وفرض 
نفوذ وأشـياء من هذه.اإلنسـانيتجنب هذا 
ال يفـرح ويقول: ال بأس نحـاول نأخذ من 
هذا؛ ألنـه يف األخري تحصل عىل أذية دائمة. 
واجهـه قل: يا أخي هـذا األلف الذي دفعته 
ومع السـالمة ال تشـغلنا، يمكـن ال يرىض 
يقبلـه، ويصري يف األخري مشـكله، فالناس 
يجب أن يحذروا هذه، إنفاق يف سـبيل الله، 
أو إنفـاق يف مواضيـع، مشـاريع، مصالح 
عامة، أو مسـجد أو مدرسة أو أي مرشوع 

آخرتجنباآلخريناجعلهم ال يشء]..

إذا أنت تتأمل األحداث ال تكن أنت بالشـكل الذي يتلقى من اآلخر ما 
يقول، ثم يأتي الطرف اآلخر فتتلقى منه ما يقول حينئٍذ لن تكون أكثر 
من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن رشيط فقط تسـجل فيها كالم 
فالن ثم يأتي كالم اآلخر تسـجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ أنت 
عـىل هذا النحو لن تسـتفيد مـن العرب . [ولن ترىض عنـك اليهود وال 

النصارى ص:3]
واإلنسـان يتابع التلفزيون, ويتابع الروادي, يتابع األحداث أن تفهم 
بأن أي موقف تتبناه أمريكا أو إرسائيل أو اليهود أن تجعل نفسـك من 

داخل ضده وإن رأيتهم يرضبون شـخصاً يعجبك تحت عنوان مفتوح.
[املواالة واملعاداة ص:9]

إذا أردت أن تكـون مؤمنـاً بمعنـى الكلمة فخذ العـرب من كل حدث 
تسمع عنه، أو تشاهده حتى يف بلدك، حتى يف سوقك، حتى داخل بيتك، 
كل يشء فيـه دروس وفيه عربة، ليزداد اإلنسـان بصـرية، يزداد إيماناً، 
يزداد وعياً. اإلنسـان الذي يعرف يزداد إيمانه ووعيه؛ سـيجنب نفسـه 
الكثري من املزالق، سـيدرك كيف ينبغي أن يعمل؛ ألنه من خالل تأمالته 
الكثرية يعرف أن األشياء أشبه بسنن يف هذه الحياة. [ولن ترىض عنك 

اليهود وال النصارى ص:3]
{َمـا َكاَن اللُه ِليَذََر اْلُمْؤِمِننْيَ َعَىل َمـا أَنْتُْم َعَليِْه َحتَّى يَِميَْز اْلَخِبيَْث ِمَن 
ِب} (آل عمران : من اآلية179) قـد يدخل ناس خبثاء، أو يخبثون  الطَّيـِّ
من بعد وإيجابياتها هامة إيجابياتها بالنسبة لهم هم الفئة هذه الخبيثة 
يظهر من جانبهم أشياء يحصل تبكيت لهم، يحصل توبيخ لهم، يحصل 
حـذر عنـد املؤمنني الصادقـني منهم، وللمسـتقبل يف املسـرية يكونون 
عارفـني تماماً من خـالل التمييز عارفني تماماً مـن يعتمد عليه ومن ال 

يعتمد عليه.[سورة آل عمران الدرس السادس عرش ص: 11]
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«يف املرطى».. تجُب اهللا غظُحُر طحاعث 
وإتثابغات طظخئ «ضارغح»

السغث خفغ الثغظ: طظ غاثّغض أن 
حسَإ وجمععر املصاوطئ غمضُظ أن 

غرتاجَع شعع واعط

 : طاابسات
نرش اإلعالُم الحربي يف املقاومة اإلسالمية 
يف لبنان مقطعاً مصـوراً إلحداثيات منصات 
استخراج الغاز عىل ساحل فلسطني املحتّلة، 

يف رسالة واضحة إىل االحتالل الصهيوني. 
وحملت املشاهُد التي بثها اإلعالم الحربي 
عنـوان: «يف املرمـى… واللعـب بالوقـت غري 

مفيد». 
سـفينتَي  املصـّوُر  املقطـُع  واسـتعرض 
الحفر َواإلنتاج ومنصة عائمة، مع معلومات 
ـة بهـا، سـواء لجهـة بلـد املنشـأ أَو  َخاصَّ
املميـزات أَو اإلحداثيـات الجغرافية وبعدها 
عـن الشـواطئ اللبنانية، كذلك، اسـتعرض 

الفيديو صواريخ بحرية للمقاومة. 
ويأتـي بّث هذا املشـهد املصـور بالتزامن 
مع زيـارة منسـق اإلدارة األمريكية «آموس 
مـع  لقـاءات  وعقـده  لبنـان،  هوكسـتني» 
املسـؤولني اللبنانيني لبحث ترسـيم الحدود 

اللبنانية مع فلسطني املحتّلة. 
وكان األمني العام لحزب الله، السيد حسن 
نرص الله، أعلن يف «حوار األربعني» مع شبكة 
امليادين اإلعالمية، «وجود نوع من املسـرّيات 
(إىل  يذهـب  أن  يمكنـه  الحـزب،  حـوزة  يف 
فلسطني املحتّلة) ويعود (منها) من دون أن 

يُسقطه العدو». 
وتطّرق السيد نرص الله إىل إعالن املقاومة 
اإلسـالمية، مؤّخراً، إىل إطالق 3 مسرّيات غري 
مسـّلحة يف اتّجـاه حقـل «كاريـش»، ضمن 

مهّمات اسـتطالعية، وقال: «اتفقنا يف حزب 
الله عىل إرسـال النوع الثاني من املسـرّيات، 
الذي يمكن أن يُسـقطه العدّو؛ بَهدِف إحداث 

األثر املطلوب». 
وأضـاف: «يف حزب الله، أجربنا اإلرسائييل 
عـىل إطـالق نار من الجـو والبحـر، رداً عىل 

املسرّيات، وأوقعناه يف الفّخ». 
وكشـف السـيد نـرص اللـه تفاصيل عن 
العمليـة األخـرية يف «كاريـش»، موضًحا أّن 
«العدّو اإلرسائييل فشـل يف إسـقاط مسرّية 

ثالثـة، لم يأِت عىل ذكرها، ألنها سـقطت يف 
البحر». 

وأّكــد نـرص اللـه أّن «حـزب اللـه قادر 
عـىل ردع العدّو، ورضب األهـداف التي يريد 
رضبها يف أي مكان يف بحر فلسطني املحتّلة، 

ويف الرب». 
وعىل خلفية تهديدات السـيد حسن نرص 
الله، ذكـرت وسـائل إعـالم «إرسائيلية» أّن 
االحتالل عّزز قواته التي تحمي منصة حقل 

«كاريش». 

 : طاابسات
شـّدد رئيُس املجلـس التنفيـذي يف حزب 
اللـه، السـيد هاشـم صفـي الديـن، عىل أن 
إرصاَر الواليـات املتحـدة األمريكيـة ومعها 
بعض دول الخليج والدول املطبعة والخانعة 
وبعض اللبنانيني قارصي النظر، عىل جعلنا 
نتخـّىل عـن املقاومـة، فضـالً عـن تآُمِرهم 
بالليل والنهار وبمناسبة وبغري مناسبة عىل 
املقاومة وسـالحها، يجعلنـا نقتنع ونتأّكـد 
أن املقاومة وسـالحها، همـا الخيار األفضل 

لنا ولبلدنا ولوطننا وألمتنا. 
خـالل  جـاء  الديـن  صفـي  السـيد  كالم 
والذكـرى  املركـزي  العاشـورائي  املجلـس 
السـنوية الرتكاب العدّو الصهيوني مجزرة 
قانـا عـام 2006م، وذلـك يف سـاحة اإلمام 
الحسني (ع) يف بلدة قانا الجنوبية، بحضور 
عدد من العلماء والفعاليات والشـخصيات، 

وجمع من األهايل. 
وأَشـاَر السـيد صفـي الديـن إىل أن هناك 
أناسـاً يف لبنـان ال يريـدون أن يقتنعـوا أن 
هـذه املقاومة بنت تجربـة ومجتمعاً كريماً 
وعظيمـاً، وأنهـا تنتمـي إىل ثقافـة أصيلـة 
ا، وأنهـا قدمـت  متأصلـة وطنيـاً وتاريخيّـٍ
تجـارب اجتماعيـة عظيمة وهائلـة، وبنت 
مؤّسسـات وتمتلك عقـالً وإدارة وتخطيطاً 
ورؤية سياسـية واجتماعية وثقافية، وهي 
حارضة يف ُكـّل امليادين، ونحن قلنا: إن ُكـّل 

هذه التجربة هي للبنان وللبنانيني. 
وقال السيد صفي الدين: «إننا نؤّكـد أنه ال 
رجعة للوراء، َوإذَا كان هناك من يف لبنان أَو 
من يف املنطقة يتخيّل أن شعب وجمهور هذه 
املقاومة، واإلمام السيد موىس الصدر، وسيد 
شـهداء املقاومـة السـيد عباس املوسـوي، 

وشيخ شـهداء املقاومة الشيخ راغب حرب 
والحاج عماد وكل هؤالء الشهداء، يمكن أن 
يرتاجـع أَو أن يعـود إىل عقود غابرة، فهؤالء 
مخطئـون وواهمون، ألننا عرفنـا طريقنا، 
وسـنكمل هذا الطريق إىل آخر األهداف بإذن 

الله تعاىل بالعقل وباملنطق وبالحّجـة». 
وأّكـد السـيد صفـي الدين أن مـا وعدنا 
بـه أنجزنـاه، ومـا نتحـدث به هـو وقائع، 
فنحن ال نبيـع الناس ال أوهامـاً وال وقائع، 
ألن هـذا ليس من ديننا وليـس من ثقافتنا، 
«فنحن صادقون مع أهلنا وأحبتنا وشعبنا، 

ونتحّدث عن األمور كما هي». 

الصّسام غضحش: اقتاقُل صخش طضاَن تعاُجِث 
جظعده افجرى يف طسرضئ جغش الصثس

 : طاابسات
كشـفت كتائـُب الشـهيد عـز الديـن القسـام الجنـاح 
العسـكري لحركـة «حمـاس»، مسـاَء أمـس األحـد، عن 
تعرض مـكان تواجـد الجنـود «اإلرسائيليـني» األرسى يف 
معركة سـيف القدس لقصف صهيوني أدى إىل استشـهاد 

أحد عنارص وحدة الظل وإصابة ثالثٍة آخرين. 
جاء ذلك يف منشـور للناطق باسـم الكتائـب أبو عبيدة 
يف قناتـه بموقع التليجرام، قال فيهـا: «يف الذكرى الثامنة 
ملعركة العصف املأكول؛ والتي أرست خاللها كتائب القسام 
جنديني صهيونيني.. سـمحت قيادة القسام بالكشف عن 
تعرض أحـد األماكـن خالل معركة سـيف القـدس العام 
املايض، لقصٍف صهيونٍي أَدَّى إىل استشـهاد أحد مجاهدي 
وحـدة الظـل وإصابة ثالثـٍة آخرين أثنـاء قيامهم بمهمة 

حراسة أحد الجنديني». 
ولفت الناطق باسـم الكتائب إىل أن القسـام ستتحفظ 
عىل الكشف عن اسم الشهيد يف هذه املرحلة ألسباب أمنية، 
«وسـتعلن عنـه الحقاً بـإذن اللـه عندما تكـون الظروف 

مواتية». 

تماس تثسع لاخسغث املصاوطئ 
بعجه اقتاقل بالدفئ الشربغئ

 : طاابسات
دعت حركُة حمـاس إىل تصعيد املقاومة والوقوف صفاً 

واحداً بصمود وتََحدٍّ يف وجه االحتالل الصهيوني. 
ويف بيان لها، أّكـدت الحركة أن «استهتار املحتّل املجرم 
بحرمة الدم الفلسـطيني، وقتله املدنيني بدم بارد، جريمة 
تسـتدعي تصعيَد املقاومة بكل أشكالها دفاًعا عن شعبنا 

وأرضنا». 
وأضافت: «إننا، إذ نعزي أهلنا يف عورتا، وذوي الشـهيد 
املسـن حسـني قواريق، َلندعو أبنـاء شـعبنا إىل مزيد من 
الصمود والتحدي والوقـوف صّفاً واحداً يف وجه هذا العدّو 
املجرم، الذي يستهدف األبرياء، ويمعن يف سلب حقوقنا يف 

أرضنا ومقدساتنا». 

خطغُإ املسةث افصخى: الفطسطغظغعن 
يف خراع دغمعغرايف طع اقتاقل

 : طاابسات
أّكــد خطيُب املسـجد األقىص، الشـيخ عكرمة صربي، 
أّن الفلسـطينيني يف رصاع ديموغرايف مـع االحتالل، مبينًا 
أنـه يهدف إىل تقليل عدد الفلسـطينيني يف األرايض املحتّلة، 
لكسب هذا الرصاع.  وأَشاَر صربي يف ترصيح صحفي، أمس 
األول، إىل أّن أعـداد الفلسـطينيني يف تزايد ُمسـتمّر، منوًِّها 
إىل أّن االحتالل يسـعى إىل إضعاف العرب والفلسطينيني يف 

الداخل من خالل تغذية الخالفات الداخلية. 
وأّكـد أّن االحتالل ينفذ سياسـة بريطانيا املجرمة التي 

كانت تتخذ من قاعدة «فرق تسد» أََساساً لجرائمها. 
َوأََضــاَف صـربي: «عـىل شـعبنا يف الداخـل املحتّل أن 
يكون متيّقًظا ُمتنبًّها من نشـوب الخالفات الداخلية التي 
يُغّذيها االحتالل».  وأَشـاَر إىل أّن االحتالل يُرّخص األسلحة 
بيـد املواطنني لتغذيـة االقتتال الداخـيل، يف الداخل املحتّل، 
موضًحا أّن هناك حالة وعي يشـهدها الشـبان، ما أفشـل 

االحتالل أَيْـضاً يف معركة الوعي. 

طساسث وزغر الثارجغئ: إغران 
طساسثٌة لاأطني العصعد لطئظان

 : وضاقت
أّكـد مسـاعُد وزيـر الخارجية اإليرانـي، محمد صادق 
فضيل، أن طهران مستعدة الستضافة املسؤولني اللبنانيني 

للتباحث حول تأمني الوقود لبالدهم. 
وكتـب مسـاعد وزير الخارجيـة اإليرانـي واملدير العام 
لدائـرة غرب آسـيا وشـمال إفريقيا يف الخارجيـة، محمد 
صادق فضـيل، يف تغريدٍة لـه عرب تويـرت: إن «الجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانيـة بصفتهـا واحـدة مـن أكـرب منتجي 
ومصـدري الطاقـة يف املنطقـة، تقـف إىل جانب الشـعب 

اللبناني ملساندته». 
وأعلـن أن «طهـران مسـتعدة السـتضافة املسـؤولني 
اللبنانيـني للتباحـث حـول تأمـني الوقـود الـذي تحتاجه 
بالدهم»، مؤّكـداً، «أننا لن نرتك أصدقاءنا يف األيّام الصعبة 

ونقف إىل جانبهم». 

الضعغئ.. إتالئ وزغر 
إىل الاتصغص يف 

صدغئ تاسّطُص بالضغان 
الخعغعظغ

 : وضاقت

أحـال النائـُب العـام يف الكويت 
ـاب الرشيد إىل  وزيَر املالية عبد الوهَّ
لجنـٍة يف محكمة الـوزراء للتحقيق 
بامتناعه عن فصل موظف مرتبط 
بالكيان الصهيوني يعمُل لدى هيئة 

كويتية يف لندن. 
«الجريـدة»  صحيفـة  وذكـرت 
الكويتيـة أن النائب العـام باإلنابة 
أحال  الصفـران،  سـعد  املستشـار 
يف  التحقيـق  «لجنـة  إىل  الرشـيد 
محكمـة الوزراء للتحقيـق بوقائع 
امتناعه عن فصـل موظف يوناني 
مرتبط بالعـدّو «اإلرسائييل»، يعمل 
يف  الكويتـي  االسـتثمار  مكتـب  يف 

لندن». 
وكان البـالغ املقدم ضد الرشـيد 
غانـم  املنتـدب  والعضـو  اتهمـه، 
فصـل  عـن  باالمتنـاع  الغنيمـان، 
بذلـك  علمهمـا  «رغـم  املوظـف، 
االرتباط»، حسب ما جاء يف البالغ. 

أمس  نقلـت،  الصحيفة  وكانـت 
األول، عـن الرشـيد أنـه «لـم يبلغ 
إىل  أَو  النيابـة»  بإحالـة  رسـميٍّا 
محكمـة الـوزراء، وأَشـاَر إىل أنـه 
سيزود الجهات املعنية بكل ما يملك 
من «أدلة دامغة»، إن تم استدعاؤه 

للتحقيق. 
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املسرضُئ الصادطئ تتااُج 
إىل جقح العسغ 

طتمعد المشربغ 
 

ُكلُّ َمـن يمتلـُك ذرًة من عقل 
يعلـُم أن دافـَع تحالـف العدوان 
واألمـم املتحـدة إلعـالن الُهدنة 
هو الفشل العسـكري وخسارة 
املعركة العسكرية وللهروب من 

الهزيمة العسكرية. 
ومن املسـتحيل عـىل تحالف 
الخيـارات  إىل  العـودة  العـدوان 
العسـكرية واملواجهات املبارشة 
مـع الجيـش واللجان الشـعبيّة 
مهما كانت املربّرات إال إذَا حّقق 
نجاحات كبرية يف الخيارات األُخرى التي يعمل عليها يف الوقت 

الراهن. 
ومن أهم تلك الخيـارات التي يعمل عليها العدّو اآلن إظهار 
األنصـار كفاشـلني يف إدارة الدولة وفاسـدين واألهم من ذلك 
كمناطقيـني وأصحـاب مرشوع طائفـي ولدى العـدّو أدوات 
يعملون من داخل صنعاء لرتسـيخ وجعل هذه األشـياء واقعاً 
وقناعات يف عقول ُكـّل أبناء الشعب اليمني وهو يحرز تقدماً 
ملموسـاً يف هذا الجانـب ُخُصوصاً أن هناك بعض الفاشـلني 
الذين يسـاعدون العـدّو يف تحقيق ذلك بـدون قصد من خالل 
الترصفـات الخاطئـة والقـرارات الفاشـلة وَغـري املدروسـة 

واملحسوبية والشللية التي هي داء املرحلة الراهنة. 
ال نقـول لكم: ال تقبلوا بالُهدنـة وال نقول عليكم العودة إىل 
املعارك العسـكرية. بل نقول: إن العدّو قد لجأ إىل اسرتاتيجية 
جديـدة وإن املعركة القادمة مختلفة ولن تنفَع فيها البندقية 

ة. والصواريخ والطائرات املسريَّ
بـل نحتاُج لكسـب املعركة الحالية والقادمة إىل سـالح من 
نوع آخر، سـالح الوعي والبصرية ومرشوع وطني يسـتوعب 
ُكــّل أبنـاء اليمـن، مرشوع شـامل يلبي طموحـات صاحب 
سـقطرى واملهرة وصاحب مأرب وشبوة وصاحب عدن وتعز 
وصاحب الجوف وصعدة والحديدة وكّل شرب من أرض الوطن. 
والقناعـات  املصالـح  عـن  واالبتعـاد  التجـرد  إىل  نحتـاُج 
واملشـاريع الضيقة واملحـدودة، هذا إذَا كنـا نرغب يف هزيمة 
العدّو وإفشـال املخّططـات واملؤامرات الخارجيـة والداخلية 
والحفـاظ عىل اليمـن موحداً من سـقطرى إىل جزيرة حنيش 

ومن باب املندب إىل الجوف. 
وإن لكل معركة سالَحها الخاصَّ ولكل مرحلة رجالها، وإن 
مواجهة مشـاريع التمزيق والتجويع لن تكون إال بمشـاريع 
وطنيـة وهزيمـة الفكـر لن يكـون إال بفكر ولـن نقيض عىل 

الجهل والفقر إال بالعلم واملعرفة والعمل الصادق.
وأعتقُد أن املسرية تمتلُك مرشوعاً وطنياً حقيقياً قادراً عىل 
مواجهة ُكـّل املشـاريع واملؤامـرات الخارجية والداخلية وأننا 
نمتلك املنهَج والُقدوَة والطريَق املعبَّدَة التي سار عليها الشهيُد 
القائُد -سـالم الله عليـه- وطابوٌر طويٌل مـن أُولئك العظماء 
الذيـن اسـتطاعوا تحقيـَق املعجـزات بإيَمـانهـم وصدقهـم 
وإخالصهـم لله ولرسـوله ولهـذا الوطـن، وبالرغـم من قلة 
عددهم وقـوة وإْمَكانيات العدّو إال أنهم تمّكنوا من االنتصار، 
وما نحن فيه اليوم لـم يكن ليتحّقق لوال صدقهم وإخالصهم 
وتضحياتهم وما علينا إال العودة والسـري عىل ُخَطاهم، وبإذن 

الله سوف ننترص. 

السغادُة طظ املظزعر الغمظغ والسسعدّي
عاظغ تطئعب   

 

يف دهاليـز الـدول وعالقاتهـا وارتباطاتهـا 

ببعضهـا تختلـُف العالقـاُت من دولـة ألُخرى 

وبحسـب املصالـح املتبادلـة أَو الرشاكـة، لذا 

نالحـظ ما تقوم به الـدول ومنها بعض الدول 

العربية مـن تطبيع ومواالة للكيان الصهيوني 

تلـك  يف  يسـارعون  أنهـم  وكيـف  الغاِصـب، 

العالقات وربِطها بمصالَح مشرتكة ومشاريَع 

عمالقة كما حدث بني مرص وما يسمى بدولة 

«إرسائيـل» مـن اتّفاق لتمريـر أنابيـب الغاز 

عرب مرص والتي أسـموها باالتّفاقية العظمى 

وألهميتها للكيان اإلرسائييل وللدول األجنبية. 

كما نـرى اليوم كيف أن هـذه الدول ترتبط 

وتفتـح تعامالتهـا مـع مـن تشـاء مـن دول 

العالـم ولهـا الحريـة يف تطبيع أي تعـاون أَو 

تبادل منافـع أَو حتى أن تكون املصلحة فقط 

للـدول األُخرى مثل الواليات املتحدة وبريطانيا 

وغريها مـن دول النفوذ واالسـتكبار وسـواٌء 

أكانـت دوالً معاديـًة لألمـة وللعـرب بشـكل 

خـاص أَو دول معتديـة ومحتّلـة كإرسائيـل، 

ه محـرم علينـا أن نرتبـط  ويف املقابـل َفـإنـَّ

وُخُصوصـاً تلك الـدول العربية الحـرة املنافية 

لهذا االسـتكبار والرافضـة للخنوع واالنبطاح 

والتي تمتلك السـيادة الفعليـة والحقيقة، من 

أن تعقد عالقاتها وصداقاتها وارتباطاتها مع 

أيـة دولة أُخـرى والذي يكـون ذا فائدٍة ويف أي 

مجال وليس فيه أي إرضار بأي أحد سوى أنه 

يناهـض مشـاريعهم وأنه أتـى دون أن يكون 

ـٌل أَو إرشاف وتوجيـه؛ وألَنَّه فعالً  لهم به تدخُّ

نابـٌع من سـيادة حقيقيـة ومن قـرار أُحادي 

ممثالً بدولة وقيادتها وشعبها دون انصياع أَو 

توجيه من أحد. 

الكبـرية  الـردوَد  نفسـه  الوقـت  يف  ونجـد 

والصاخبة وأنه يشٌء مـيسٌء للعرب وللعروبة 

إذَا تـم هـذا التعـاون واالتّفـاق مع أنـه وكما 

أسـلفنا حتى وإن كان هذا التعـاون واالتّفاق 

مع دولة إسـالمية وتربطنا بهـم روابط الدين 

وروابـط املعـاَداة لالسـتكبار العاملـي ممثـالً 

بأمريكا وإرسائيل. 

الرئيس األمريكي يأتي إىل السـعوديّة قادماً 

مـن «إرسائيـل» وبعـد موسـم الحـج، وكأن 

السعوديّة تختتُم موسَم الحج وتكّرم الحجيج 

برئيس الواليـات املتحدة الذي أتى من تل أبيب 

إىل جدة؛ بَهدِف تعميـق وجود الدولة املزعومة 

الكيـان الصهيونـي، بينما نحن محـرٌَّم علينا 

حتـى أن نتفق مـع أية دولة حتـى وإن كانت 

إسالمية أَو رافضة لالستكبار وتؤمن بالحرية 

والعـدل لـكل الشـعوب واألوطـان دون تبعية 

وانبطاح. 

فمن حقنا أن نسـالَم من سـاملنا وأن نتفق 

مـع مـن نريـد وأن نرتـب وننّظـم عالقاتنـا 

مـع أيـة دولة يف العالـم كما نـراه نحن ال كما 

يرسـمونه هم لنا، ومن حقنـا أَيْـضاً أن نتوىل 

من يقوُدنا ويحُكُمنا يف داخل أوطاننا ويمسـك 

زمـاَم أمورنا من نرى فيهـم األفضليَة والتُّقى 

واإليَمــان ومـن أمرنا الله بتوليهـم، من نرى 

فيهم القدرة عىل ترتيـب وتنظيم ُكـّل مناحي 

الحيـاة الدنيوية واألُخرى، ومـن نثق برجاحة 

يمتلكـون  مـن  رأيهـم،  وسـالمة  عقولهـم 

ة اإليَمـانيـة وقـادرون عىل النهوض  الُهــِويـَّ

ـــة يف ُكــّل املجـاالت االقتصادية  بهـذه األُمَّ

واملعيشـية والبناء واإلعمـار والتطوير، وبناء 

أُُسـس العـدل واملسـاواة وإعـداٌد ألمـة قوية 

تبني وتتَحّرك وتعمـل وتجتهد وتصنع وتنظم 

وترتقـي بوجودها يف هـذا العالـم، أمة تحمُل 

رسـالَة الديـن الحق مـن خالل بناء اإلنسـان 

املؤمـن القوي يف شـتى املجاالت، أمـة ترُفُض 

املحتّل واالحتـالل وتدافُع وتنـاُرص املظلومني 

املستضعفني يف ُكـّل أرجاء األرض. 


