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أكد كشف خطط العدو وكل حتركاته ونصحه مبراجعة موقفه  
الرئيس املشاط أمام عرض مهيب يقرع مسامع قوى العدوان:


بكم رواتب الشعب ومصادرتكم ثرواته لن خيدمكمبكم رواتب الشعب ومصادرتكم ثرواته لن خيدمكم

طريق جناتكم األخري تلبية حقوقنا املشروعة طريق جناتكم األخري تلبية حقوقنا املشروعة 
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السبت

العدد

15 محرم 1444هـ..
13 أغسطس 2022م

(1456)
أخبار 

سطى ضعء خطاب المحاط شغ تفض تثرج دشسئ «عغعات طظا الثلئ»

ز طظ خخعبئ بظاء جغح  اجامرار السثوان والتخار غسجِّ
الغمظ الصعي الصادر سطى خعض ضـض الاتثغات

 : خاص

لفـت القائـُد األعىل للقوات املسـلحة 
اليمنية، املشـري الركن مهدي املشـاط، 
إىل أن استمراَر العدوان والحصار، عامٌل 
رئيٌس يف توليد انفجار أول نتائجه بناء 
جيـش يمنـي قوي قـادر عـىل خوض 
ُكــّل التحديـات، فضـالً عـن النتائـج 
األُخـرى املتمثلـة يف قلـب الطاولة عىل 
العـدّو ورعاته وجرهـم إىل مربع الذعر 
واالنتقام من الغطرسـة التي مورست 
بحـق اليمـن واليمنـني لنحـو ثمانيـة 

أعوام. 
ويف كلمـة لـه خـالل العـرض، أّكـد 
الرئيس املشـاط أن «اكتسـاَب املعارف 
والعلـوم العسـكرية والتدريبيـة، هـو 
جهاد يف سبيل الله، ومن صميم الجهاد 
يف سبيل الله؛ ألَنَّه من اإلعداد أمام أعداء 

الله كما قال تعاىل». 
وقال: «إن الحـروب والرصاعات هي 
مـن تبني األمم والـدول وهي من تبني 
النـاس، ونحـن يجب علينا أن نسـتغل 
ُكـّل التحديات، التي نمر بها سواء عىل 
مسـتوى مؤّسستنا العسـكرية البطلة 
أَو عىل مستوى ُكـّل مؤّسسات الدولة، 
يجب أن نسـتغلها ونحولهـا إىل فرص 
لنبنـي بلدنـا وأمتنا، وهذا مـا يجب أن 
نحرص عليه جميعاً يف ُكـّل مؤّسسـات 
الدولـة»، وهـو ما يجعل من اسـتمرار 
توليـف  بمثابـة  والحصـار  العـدوان 
نتيجتها  لقنبلـة  واإلمارات  السـعوديّة 

االنفجار بوجوههم. 
العمـيل  الواقـع  «أن  َوأََضــاَف 
والتحديات التـي ُفرضت عىل بلدنا هي 
من أكـرب الجامعات، بل أكـرب من ُكـّل 
نمارسـها  التـي  فالعلـوم  الجامعـات 
هي سـلوك تطبيقية، وأنتـم يف مرسح 
تمارسـون  العسـكرية  العمليـات 
التطبيق العميل بـدالً عن النظري وهي 

فرصـة يجب أن تسـتغل ولـن يحصل 
عليها جيش كما حصل عليها جيشـنا 

اليمني». 
وأوضـح رئيـس املجلـس السـيايس 
القائمـة  العـرص  حـروَب  أن  األعـىل 
تُختـرص يف نقطتـني حـروب التقنيات 
والتكتيـكات، متبعـاً حديثـه بالقـول: 
«مـن الطبيعـي بـل ومـن البديهي أن 
تحتـاَج للخـربة والعلـم واألداء العـايل 
واملمارسـة حتى تكتسب تكتيكاً معيناً 

حتى تحصل عىل تقنية معينة». 
وفيمـا شـّدد عـىل رضورة الحفـاظ 
عـىل الرصيد الذي اكتسـبته املؤّسسـة 
ه نـّوه إىل أن «هـذه  العسـكرية، َفـإنـَّ
الفعاليـات املتالحقـة تأتـي يف سـياق 
تدشـني العام التدريبي يف ُكـّل املناطق 
بـأن  توحـي  رسـالة  يف  العسـكرية»، 
الجحافل التي توعـد بها قائد الثورة يف 
طريقها إىل النور، ال سيَّما مع تضاعف 
بفعـل  أمامهـا؛  والحجـج  الفـرص 
غطرسـة العدوان وتمسـكه بالتجويع 

والقهر واإلذالل بحق الشعب اليمني. 
رسـائَله  املشـاط  الرئيـُس  وواصـل 
«ُكـّل املناطق العسكرية، ويف املؤّسسة 
األمنية أَيْـضاً وكافة مؤّسسـات الدولة 
الحمايـة  قـوات  يف  تكونـوا  أن  يجـب 
واملناطق العسكرية يف أدائكم السلوكي 
والعمـيل عـىل مسـتًوى عاٍل، فشـعبنا 
يتطلـع إليكم بإعزاز وإجـالل وافتخار 
وأنتم الُقدوة والرشف واألسـوة للشعب 
اليمنـي، أنتم خالصـة رجـال الرجال، 
فال تسـتهينوا بأنفسـكم، بـل يجب أن 
عليكم أن تكونوا يف مسـتوى املسؤولية 
والطموح والتطلعـات التي ينظر إليها 

أبناء هذا الشعب». 
واسـتطرد قائالً: «كذلك عىل مستوى 
مرسح العمليـات واألداء القتايل، يجب 
أن تكونوا أنتم النموذَج األمثَل يف تقديم 
التضحيـة والفـداء أكـرب مـن جميـع 

املناطق العسكرية، فالتنافس واالرتقاء 
القـوى  جميـع  بـني  وإيجابـي  مهـم 
وداخل القوى نفسـها، فبأداء مؤّسسة 
الجيـش الباعث عىل االعتزاز لكل يمني 
ويمنية أنتم بحق أعدتم مقالة التاريخ 
املشـهورة أن اليمن مقربة الغزاة أثبتم 
وأعدتم التاريـخ كما تحدث عنه  واقعاً 
آباؤنا وأجدادنا بأنـه مقربة الغزاة»، يف 
إشـارة تؤّكـد أن ُكـّل وحـدات الجيش 
سوف تتجرد من شكلياتها ومسمياتها 
الضيقـة لتنخرط جميعهـا يف مرشوع 
أوسـع ودائرة أشـمل للدفاع عن اليمن 

وحقوقه. 
وخاطـب الضباط والصـف والجنود 
بالقول: «شـعبنا اليمني معكم ويبارك 
تبنـي  شـأنه  مـا  ُكــّل  يف  خطواتكـم 
حقـه يف العيش الكريـم، وأذكر يف هذه 
املناسـبة بمـا قاله سـيدنا وقائدنا أننا 
سـنكون مسـتعدين، وسـنقدم يف هذا 
العام بجحافل جيشـنا»، ُمضيفاً «َهـا 
هي جحافل جيشـنا يف إطار االستعداد 
التـام عندمـا طلبت من أبنـاء املجتمع 
وكّل مؤّسسـات الدولـة ومـن الجميع 
أن نكون عىل أهبة االسـتعداد، ها نحن 
بالشكل الذي نكون عند مستوى ظنك، 
فمع تلـك األخطار والتحديات راهن بنا 
يا سـيدنا وقائدنا، فنحن سـيفك البتار 

ونحن جند الله تحت أمرك جاهزون. 
وتطـرق الرئيـس املشـاط إىل كيـف 
أتـت  التـي  األعـداء  حـركات  فشـلت 
لتدمـري املؤّسسـة العسـكرية البطلة، 
حتى أصبحت القوات املسـلحة اليمنية 
هـي الرمز والفخر واالعتـزاز لكل أبناء 

الشعب اليمني. 
ووسط العروض املهيبة التي عكست 
جانباً من املهـارات والقدرات التي بات 
يتحىل بها أبطال الجيش اليمني، أوصل 
للخريجـني  «الشـكر  املشـاط  املشـري 
يف هـذه الدفعـة، وهم يلقـون العرض 

ويعـودون إىل املتـارس، وأنتـم تلقنون 
األعـداء ُكــّل فنـون التأديـب حتـى ال 
يفكـر يف يـوم مـن األيّام االعتـداء عىل 
بلدنا طاملا وأنتم موجودون يف هذا البلد، 
مسـتدركاً «الشكر للمرابطني يف الثغور 
وعىل قمم الجبال، وممن لم يلتحقوا يف 
هذه الـدورات التي تقام يف مطلع العام 
التدريبـي، وأحيي هذا الشـموخ وأقبل 
السـواعد السـمراء التـي أَدَّت ُكـّل هذا 
العرض أمامنا برؤوس عالية وشـموخ 

وطموح وعنفوان». 
ويف السـياق، رد الخريجـون األبطاَل 
عـىل القائد األعـىل، بالتأكيد عىل امليض 
نحـو الدفاع عن اليمن ودينه ومقدراته 
وصـون كرامـة أبنائـه، الفتـني إىل أن 
مؤامـرات العدوان لن تزيـد األبطال إال 
بأساً وعنفواناً نحو إسقاط الغطرسة، 
مؤّكـدين أن استمراَر العدوان والحصار 
واملسـاومة عىل حقوق الشعب اليمني 
سـيجعُل العدواَن يف موقف أكثر حرسًة 

وندامًة. 
املجلـس  أعضـاُء  االحتفـاَل  حـرض 
السـيايس األعـىل محمـد عـيل الحوثي 
الوهبانـي  وجابـر  النعيمـي  ومحمـد 
الدكتـور  الـوزراء  مجلـيس  ورئيـيس 
عبدالعزيـز بن حبتـور والقضاء األعىل 
القـايض أحمـد يحيـى املتـوكل ونواب 
رئيـيس مجليس الوزراء لشـؤون األمن 
والدفاع الفريق الركن جالل الرويشـان 
والنواب عبدالسالم هشول وعبدالرحمن 
الجماعـي ووزيـر الدفاع اللـواء الركن 
محمد نـارص العاطفـي ورئيس هيئة 
األركان العامـة اللـواء الركـن محمـد 
عبدالكريم الغماري ونائب رئيس هيئة 
األركان اللـواء الركـن عـيل املوشـكي 
وقائد املنطقة العسكرية الرابعة اللواء 
يوسف املداني وقائد املنطقة العسكرية 
السادسـة اللواء جميل زرعة وعدٌد من 

قيادات الدولة مدنيني وعسكريني. 
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 : خاص
َد رئيُس الوفد الوطني، ناطُق أنصار  َجــــدَّ
اللـه، محمد عبـد السـالم، َوْضـَع النقِط عىل 
الحروف يف ما يتعلـُق بالُهدنة ووضعها الحايل 
ومسـتقبلها يف إطـار املوقف الوطنـي الثابت، 
َحيـُث أّكـد أنه لن يكون هنـاك تمديٌد جديد يف 
حـال عـدم رفع الحصـار وإنجـاز آلية رصف 
مرتبات املوظفني بشـكل متنظـم من إيرادات 
البلد التي يسـيطر عليها العدوُّ وينهبها بشكل 
كامل، كما حّذر من أن الوضَع سيختلُف َكثرياً 
يف حـال عـدم التوصـل التّفاق واضح بشـأن 
املِلف اإلنساني؛ ألَنَّ التصعيَد العسكري القادم 
سيكون أكربَ ولن تنجو منه الرشكاُت األجنبية 
التـي تعمـُل عىل نهـِب الثـروات اليمنية تحت 

مظلة تحالف العدوان ورعاته. 
 

الامثغُث افخري
وقال عبُد السالم يف مقابلة أجرتها معه قناُة 
«املياديـن»: إن «هذا التمديـَد للُهدنة قد يكون 
األخـريَ يف حال لم يتم التوصـل إىل آلية لرصف 
رواتـب املوظفـني مـع فـك الحصـار»، وهي 
املتطلباُت التي تتمسـُك بهـا صنعاء وتعتربها 
معايريَ أََساسـيًة لنجاح وفشـل مسار التهدئة 
بالكامـل، انطالقاً من املوقـف الوطني الثابت 
الذي يقتيض رضورَة معالجة املِلف اإلنسـاني 

قبل الدخول يف أية خطوات سالم. 
هذا أَيْـضـاً ما جّدد عبد السـالم تأكيَده، إذ 
أوضح أنـه «لن يكون هنـاك أيُّ َحـلٍّ أَو وقف 
إطال نار شـامل إذَا لم تحل امللفات اإلنسـانية 

وينتهي العدواُن والحصار واالحتالل». 
ومـن واقـع هـذه التأكيـدات َفــإنَّ فشـَل 
مساعي تحالف العدوان ورعاته لاللتفاف عىل 
معادلة السالم الوطنية، بات واضح املعالم وال 
يمكن تغيريه، وهو ما يعني باملقابل أن الُهدنَة 
وبرغم قلة مكاسـبها اإلنسانية (بسبب تعنت 
العدو) مثلـت فرصة لتثبيت متطلبات املعادلة 
الوطنية عـىل الطاولة من موقع القوة وإجبار 
العدّو عىل وضع تصوراته غري الواقعية جانباً. 
يف هذا السياق، أضاف رئيس الوفد الوطني، 
أن «الضماناِت الحقيقيَة للُهدنة هي ما نلمسه 
عىل األرض» ُمشـرياً أن هذا هو سبب التوّجـه 
للتمديـد وليـس لالتّفـاق، فنتائـُج الفرتتـني 
السـابقتني من الُهدنة عىل أرض الواقع كانت 
عة للدخـول يف أي اتّفـاق، أَو حتى  غريَ مشـجِّ

للتمديد فرتة أطول كما كان يطمح العدّو. 
ِمَلـفُّ الرواتـب كان مـن أبرز امللفـات التي 
تحـدث عنهـا عبـد السـالم؛ باعتبَـاره محكاً 
أََساسـياً للُهدنة يف فرتتها الحالية، والتي ربما 
تكون األخـرية إذَا واصل العـدّو التعنت، َحيُث 
أّكــد رئيـس الوفـد الوطنـي أن عـدم رصف 
مرتبـات املوظفـني يمثـل جريمـة، واملطالبة 
برصفهـا هو مطلـب طبيعي وحـق مرشوع، 
ُمشرياً إىل أن ثروات البلد التي يفرتض أن تغطي 
املرتباِت يتم نهبها بالكامل وتورد عائداتها إىل 

البنوك السعوديّة. 
وذّكر رئيس الوفـد الوطني بمبادرة صنعاء 
إليداع إيرادات الحديدة يف حسـاب بنكي خاص 
بالرواتـب، والتي كان يُفرتَُض أن يقوم تحالف 
العـدوان ومرتِزقتـه بتغطية العجـز فيها من 

عائدات النفط والغاز لكنهم رفضوا. 

 

تخسغُث «طا بسث الُعثظئ» 
عبُد السـالم وّجـه أَيْـضاً عدَة رسـائل إنذار 
مـا  بوضـِع  يتعلـق  فيمـا  ومبـارشة  مهمـة 
بعـد الُهدنـة يف حال اسـتمر تحالـف العدوان 
باملراوغـة، َحيُث أّكــد أنه «إذا فشـلت الُهدنُة 
فسيضطرُّ الشـعُب اليمني للذهاِب إىل تصعيد 
عسـكري مفروض عليه، وسـتكون معطياتُه 

 .« أكربَ
تحذيـٌر يأتي متزامناً مع عروٍض عسـكريٍة 
ضخمـة وغـري مسـبوقة ملختلـِف تشـكيالت 
القوات املسـلحة، يؤّكـد رئيـس الوفد الوطني 
أنها «تؤّكـد امليضَّ يف التحشيد إعالن الجهوزية 
ملواجهـة أي تطـور وأي فشـل للُهدنة»، وهي 
رسـالة واضحة مفادها أن اآلماَل التي عّلقها 
تحالف العدوان عىل أُسـلُـوب الخداع واملراوغة 
تحـت ِمظلة الُهدنة سـقطت بالكامل، بل إنها 
قادتـه إىل وضـع أكثَر صعوبـة؛ ألَنَّ اشـتعاَل 
املواجهـة بعـد الُهدنـة سـيكون أثقـَل كلفـًة 
عـىل دول العـدوان من أي وقت مـىض، بما يف 
ذلك السـعوديّة التـي يؤّكـد عبد السـالم أنها 
«باتـت مدركـًة أن الحمايَة األمريكيـة لم تعد 

مضمونة». 
ويف هذا السـياق، ذّكر رئيـس الوفد الوطني 
بأن «اليمَن يمتلك قدراٍت أثبتت فاعليتَها يف أبو 
ظبي واألرايض السـعوديّة» وأّكــد أن «موانئَ 
العـدوان لن تظـل مفتوحـًة يف ظل اسـتمرار 
الُهدنـة  انتهـت  إذَا  اليمنيـة،  املوانـئ  إغـالق 
بـدون اتّفـاق واضح»، وأنـه «ال يمكن القبول 

باستمرار الحصار بأي شكل». 
ترافقهـا  التـي  املبـارشة  اإلنـذاراُت  هـذه 
تجهيـزاٌت عسـكرية معَلنـة ومرعبـة للعدو، 

تؤّكــد أن فشـَل الُهدنـة لـن يـؤدَي فقط إىل 
اسـتئناف املواجهـة، وهو ما يمثـل بحد ذاته 
قلقاً َكبرياً لدول العدوان، بل سيؤدي إىل تصاعد 
ـه ونوعه  وتريتهـا بشـكل غري مسـبوق يف َكمِّ

وتفاصيله. 
مـن تلـك التفاصيل، بحسـب رئيـس الوفد 
الوطنـي، أن الـرشكاِت األجنبيـة التـي تنهُب 
الثروات الوطنية برعاية دول العدوان ورعاته، 
سـتصبح أهدافاً مرشوعـة، و»عليها أن تدرَك 
بأنها لن تسـتمرَّ يف أعمال النهب لحظة واحدة 

بعد انتهاء الُهدنة». 
هـذا الخطـاُب يتكاَمـُل بشـكل ملفـت مع 
التجهيزات العسكرية ورسائل اإلنذار والتحذير 
امُلستمّر، ليؤّكـَد عىل أن صنعاء قد تعاملت مع 
الُهدنة لفتِح الطريق للسالم الحقيقي بالشكل 
الـذي يمثّـل ُفرصًة ذهبيـًة يـؤدي تفويتُها إىل 
دخول مرحلة حسم تعمل القيادة عىل إعدادها 
منذ مدة، وهو ما يعني أن دوَل العدوان ستقُع 
يف خطـأ مدّمـر لن تسـتطيع تجـاُوَز آثاره إذَا 
عّولت عىل استمرار املراوغة؛ ألَنَّ تمديَد الُهدنة 
خالل الفرتات املاضية لم يكن؛ بَسبِب مكاسبها 
اإلنسـانية أَو جدية تحالف العدوان بل؛ بَسبِب 
حـرص صنعاء عىل تخفيـف معاناة املواطنني 
يف إطار معادلة الحرب والسالم الرئيسية التي 

أسهمت الُهدنة يف تثبيتها بشكل أكرب. 
 

تَتّرضاٌت دبطعطاجغٌئ طسَطظئ وغري طسطظئ
رئيُس الوفد الوطني تحدث عن هذه املِلفات 
من العاصمة الروسية موسكو التي يزورها يف 
إطار نشاطات الوفد التي أوضح أنها «تتضمن 
الكثـري مـن اللقـاءات الرسـمية املعلنة وغري 
املعلنـة» ُمضيفاً أن «هذه ليسـت أوَل زيارة إىل 

موسكو». 
هذا يعني أن مسـاَر كرس الُعزلة السياسية 
والدبلوماسـية التـي حـاول تحالُـُف العدوان 
فرَضهـا عىل اليمـن منذ بداية الحرب، يشـهُد 
تقدمـاً متواصـالً هـو أَيْـضـاً كحـال مختلف 
مسـارات املواجهة، وهـو ما يعني بـدوره أن 
الواقـع الـذي فرضتـه صنعـاء لم يعـد قابالً 
للتغيري ال عىل املسـتوى املحيل وال اإلقليمي وال 

الدويل. 
ويف هذا السـياق، أّكـد عبُد السـالم أن الوفَد 
الوطنـي ملـس «تغـرياٍت حقيقيـًة يف املوقـف 
الرويس وإدراكاً بأن اليمن يسـتطيع أن يكون 
إىل أن اللقـاءات  اسـرتاتيجياً» ُمشـرياً  مؤثـراً 
مع الجانب الرويس ناقشـت «التأثري الواسـع 
لألحـداث يف اليمـن ُخُصوصاً بعد املسـتجدات 
يف أوكرانيا واالستشـعار اليمني املبكر للخطر 

األمريكي». 
وأضـاف: «طاملـا أن هناك عدوانـاً وحصاراً 
َفـِإنَّ مـن حقنا أن نتَحـّرك يف العالـم مع ُكـّل 
املترضريـن مـن املـرشوع األمريكـي ومنهم 
التَحـّرك  فـرص  أن  إىل  إشـارة  يف  روسـيا» 
الدبلومـايس تتضاعف أكثر أمام صنعاء؛ نظراً 

للسلوك األمريكي السلبي يف العالم. 
وتحـدث عبـد السـالم أَيْـضاً عن عـدد من 
صنعـاء  موقـَف  موضًحـا  املنطقـة،  قضايـا 
منهـا، َحيـُث أشـار إىل أن «أيَّ تفاهـم إيراني 
وسعودّي هو إيجابيٌّ ونشّجعه، وهذا التفاُهُم 
ال يخـُدُم األمريكي أَو اإلرسائييل، لتعاُرِضه مع 

مصالحهما». 
كمـا أّكــد أن «املوقَف اليمني مـن القضية 
الفلسـطينية ثابـٌت ومعَلـٌن عنـه يف أكثَر من 
مناسبة، والشـعُب اليمني حاٌرض للوقوف مع 

الشعب الفلسطيني بُكلِّ ما يستطيع». 

سئث السقم غآّضـث صعَة المعصش العذظغ جغاجغًا وسسضرغًا:

اجامرار التخار جغشطص باب «الامثغث» 

المرتئات لخرف  وآلغئ  واضــح  اّتفاق  بــثون  الُعثظئ  اظاعاء  تال  شغ  لطاخسغث  جادطر  خظساء 
تظةع لظ  البروات  تظعإ  الاغ  افجظئغئ  والحرضاُت  وأضئَر  أوجَع  جاضعن  الُعثظئ  بسث  طا  طسرضئ 

ــث  ــجاغ ــا ــر الـــســـجلـــئ ت ــس ــئ وغـــغـــر طــســطــظــئ وشــــــرُص ض ــظ ــَط ــس ــئ ط ــغ ــاج ــعط ــط ــــاءاٌت دب ــــص ل
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سرض طعغإ وخطاب طفخطغ لطصائث افسطى لطصعات المسطتئ:

ألعغُئ التماغئ الرئاجغئ تآّضـث الاةّرَد طظ ُضـّض الحضطغات 
واقظثراط شغ دائرة «الةتاشض» قجاسادة التص المسطعب

 : ظعح جّقس
يومـاً تلـو اآلخـر تضيـُق الخيـاراُت لـدى تحالـف العدوان 
األمريكـي السـعودّي للخروِج من املـأزق الذي وقـع فيه، ومع 
إرصاره عـىل االسـتمرار يف ذات سـلوكه َفــإنَّ فـرص إحـالل 
السـالم تتضاءل حتى تـكاد تنتهي، ليتوغـل «التحالف» أكثر يف 
املـأزق، َحيُث أّكــدت صنعاء وما تزال تؤّكـد أن السـالَم العادل 
واملـّرشف هو السـبيل الوحيد لـدى العدوان للخـروج بما تبقى 
من مـاء وجوههم، وبالنظـر للمعطيات الراهنـة يف ظل الُهدنة 
املشـتعلة، يبـدو أن النظامني السـعودّي واإلماراتـي ورعاتهما 
الدوليـني يرسعـون أكثر يف الطريـق نحو التصعيـد، متجاهلني 
«إشـارات املرور املرشوعة واملحقة» التي كّررت صنعاء وضعها 
يف طريقهم عساهم يتأنون ويسمعون ويغريون مسار الطريق، 
لتكـون النتيجـة الحتمية هـي أن يصبحوا كضحايـا «التهور» 
ويصـريون يف عـداد «املتسـابقون إىل املقابـر»؛ نظـراً للرسعـة 
الفائقـة لـدى أطـراف «التحالف» يف التحشـيد املتبـادل تمهيداً 
ملرحلة قادمة من التصعيد الواسـع، والذي توعدته صنعاء بالرد 
القـايس الـذي سـيثبت أن اليمن مقـربة الغزاة، حسـب العرف 
املتعارف عليه تاريخيٍّا، وكذلك بحسـب الوعيـد الوطني املتكّرر 
وآخره عىل لسـان القائـد األعىل للقوات املسـلحة اليمنية خالل 

تخرج جحافل جديدة. 
ويف ظـل التَحّركات التصعيدية املكثّـفـة تحت ظل «الُهدنة» 
التـي لم تهدأ بعد، تجدد صنعاء التأكيد عىل أن اسـتهتار تحالف 
العـدوان ورعاتـه بجهـود السـالم وضبـط النفـس وباملطالب 
اإلنسانية املرشوعة التي تعد مدخالً للسالم، يعترب إعالناً واضًحا 
من قبل األعداء باسـتمرار الحرب عىل الشعب اليمني وحاجاته، 
وهـي الخطـوط الحمـراء التـي وضعتهـا صنعـاء وأّكـدت أن 
اجتيازها سـيمحو ُكـّل الخطـوط الحمر عىل طريق الرد والردع 
الـذي تبدو مالمحه أكرب وأشـد إيالماً، نظراً ملـا أظهرته القوات 
املسـلحة اليمنيـة مـن تصاعـد كبـري يف القـدرات واإلْمَكانيات 
القتالية والعسـكرية، وكذلك نظراً ملا مارسـه العـدوان وأدواته 
طيلة الُهدنة وأّكـدوا من خاللها سعيهم إلعادة رشعية الوصاية 

والهيمنة عىل اليمن واإلذالل والقهر لليمنيني. 
 

ترك الاخسغث أوىل وأجطط
وبالتـوازي مع رصاعـات النفوذ يف املناطق املحتّلة، وسـباق 
التحشيد السعودّي اإلماراتي املتباين لجحافل االرتزاق والعمالة 
وإعـداد العدة للتصعيـد القادم، تواصل صنعـاء رص صفوفها 
وتعبيـد طريقها نحو الخوض يف خيارات الرد املحقة السـتعادة 
حقوق الشـعب املرشوعة التي رفض العدوان إرجاعها بالسالم 
وأعطى الطرف الوطني حّجـة بالغة الستعادتها بالسالح، َحيُث 
شـهدت العاصمة صنعاء عرضاً عسـكريٍّا مهيبـاً خالل تخرج 
دفعة «هيهات منا الذلة» من ألوية الحماية الرئاسـية، بعد يوم 
من عرض مماثل، وخالل أقل من أسـبوع عىل تخرج اآلالف من 

الجحافل. 

ووسـط حضور قيـادات الدولـة قاطبة، يطـل القائد األعىل 
للقـوات املسـلحة اليمنية املشـري الركن مهدي املشـاط، ليقول 
كلمته وكلمـة الطرف الوطني وكلمة عاصمـة الصمود صنعاء 
الحاضنـة لكل اليمنيني األحـرار واملمثلة لهم، ويؤّكـد من خالل 
كلمته ثبات حقوق الشـعب، ويحذر من مغبة استمرار املغامرة 

عليها. 
ويف العـرض املهيب أللويـة الحماية الرئاسـية التي أوصلت 
رسـالة مفادها «أن املهام القادمة لـكل وحدات الجيش اليمني 
هـي االنخـراط يف املتـارس لنيـل الكرامـة واسـتعادة الحقوق 
وحمايـة ُكــّل البلد وأبنائه وليـس حماية قطاع بعينـه»، أّكـد 
الرئيـس املشـاط أن املسـتقبل ينبئ بيمـن حر عزيز مسـتقل 
سـيكون شوكة تخنق ُكـّل من يحاول ابتالعه، وخطراً عىل ُكـّل 
من يرتبص به، فيما عرج الرئيس املشـاط عىل آخر املستجدات 
السياسـية واألمنية مخاطباً األبطـال وكّل من خلفهم وأمامهم 
بالقول: «نقف أمامكم مع آخر املسـتجدات السياسية واألمنية 
عىل مسـتوى بلدنا ونقول إن األحـداث من بدايتها إىل اآلن أثبتت 
صوابيـة موقفنا عندما اخرتناه يف اليـوم األول من العدوان عىل 
بلدنـا، فاألحداث األخرية أثبتت صوابية هذا املوقف أننا يف موقف 
الحق والدفـاع عن بلدنا وموقف الرشف والفخـر واالعتزاز»، يف 
إشارة إىل أن سلوك العدوان لم يتغري أمام اتضاح مطالب الطرف 
الوطنـي املرشوعة، وهو ما زاد من انكشـاف أهداف وأبعاد هذا 

العدوان الصف. 
وفيما نّوه املشـاط إىل أن «اليمن ال يشـكل خطراً عىل أحد»، 
إال أنـه أّكــد أن الخطر اليمني لن يسـتثني ُكــّل من يتآمر عىل 
اليمن أرضاً وإنسـاناً، متبعاً رسائله «سنشكل خطراً عليه وهو 
يعرف ذلك»، يف حني عزز رسائله املمزوجة بني النصح والتحذير 
بتأكيده عىل أن «قواتنا املسلحة باملرصاد ملن يفكر بابتالع بلدنا، 
وسنكتب نهايته بإذن الله»، لتكون هذه الرسائل كافية ألن يعيد 
تحالف العدوان حسـاباته وتقديراته، ال سيَّما أن آخر العمليات 
اليمنيـة النوعية يف العمـق الجغرايف السـعودّي واإلماراتي قبيل 
ام، ما تزال تقرع إجراسـاً تحذيرية يف  توقيـع الُهدنة ببضعة أَيـَّ

آذان املعنيني بها. 

«ضض الاَتّرضات املسادغئ طضحعشئ».. 
ظخغتئ لقباساد سظ «اقظفةار» 

وفيما تأتي رسـائل املشـاط يف ظـل ُهدنة مـن املفرتض أن 
يمألهـا خفض التصعيـد اإلعالمي والسـيايس، إال أنـه أراد بها 
الـرد عىل تصعيد العدوان املكثّـف ومتعدد األشـكال ويف مختلف 
األصعـدة، ليعيدهم إىل طريق السـالم، َحيُث أشـار بقوله إىل أن 
«عدونا يحارب يف ُكـّل املجاالت سياسـية، اجتماعية، اقتصادية 
وأمـور كثـرية ويتَحـّرك تحت عناويـَن كثرية طائفيـة وعرقية 
ومذهبية، إال أن شعبنا محصن من ُكـّل هذه األمراض»، مجّدًدا 

النصح بالعودة لجادة الصواب. 
والسـيايس  واألمنـي  العسـكري  التصعيـد  ومتجـاوزاً 
واالقتصادي، عرج الرئيس إىل جانب آخر من التصعيد، ليكشـف 
مـدى عمق التَحـّركات وحجـم التجهيـزات التي يبنـي تحالف 

العدوان عىل أََساسـها تصعيده القادم، َحيُث أّكـد أنه «يف الفرتة 
األخـرية اطلعنا عـىل الخطـة األمريكيـة لأليام القادمـة وكان 
منها ما ملسـنا أثره مما يسـمونهم باألقيال وأقول هنا ال توجد 
هناك أقيـال وال هم يحزنون، الذين يتَحّركون تحت هذا العنوان 
ليسـوا إال جوارياً يف فنادق االرتـزاق والعهر، والذي يمثل األقيال 
اليمنيـة، هو أنتم من تدافعون عن الرشف والعرض»، يف إشـارة 
إىل العناوين التي يسـتخدمها العدوان يف ظل تحشيده للمرتِزقة 
يف سـياق إعداد وقود للحرب، فيما أعطى املشـري املشاط فرصة 
أُخـرى إلعـادة العدّو عن هذا املسـار الخطـري، وأّكـد أن «خطة 
العدّو مكشـوفة لنا تماماً إال أننا نأسـف مما يسمى داخل هذه 
الخطـة باملعوقـني»، ُمضيفاً بالقـول «أنصح ُكـّل مـن يأتي يف 
سـياق خطة العـدّو تحت عنـوان املعوقني أن أمركم مكشـوف 
وخطـة العدّو أصبحـت لدينا مكشـوفة وأنه حتى لـم يتفضل 
بعنـوان يليـق بكم بل تحـت عنـوان املعوقني الـذي وصفه الله 
سـبحانه وتعاىل»، مؤّكـداً أنه ومع كشـف ورصد ُكـّل تَحّركات 
العدّو، إال أن الطرف الوطني سـيعمل عـىل إبطالها بكل الطرق 
سلماً قبل حرب، وكّل هذه العبارات تأتي يف سياق إقامة الحجج 

املتوالية بحثاً عن الطريق األسلم لكل األطراف. 
وكالعادة جدد املشاط التأكيد عىل أن استمرار الحال كما هو 
عليه، وإيغال تحالف العدوان يف غطرسـته واسـتهتاره، سيدفع 
القوات املسـلحة اليمنية –اليد الطوىل التي يفاوض بها الشـعب 
يف مسـار الحرب بعد انسداد مسارات السـالم– للقيام بواجبها 
الطبيعـي والبديهـي والفطـري يف الدفـاع عن حقوق الشـعب 
واسـتعادة كرامته وسـيادته وحريته واسـتقالله، يف حني حذر 
ضمنياً من وصول العدّو يف نهاية مناورته إىل نتائَج عكسـية قد 
تفرُضهـا عملياُت رد وردع نوعية قادمـة، مؤّكـداً بقوله: «عىل 
شـعبنا إدراك أن العـدّو يسـتهدفنا يف ُكـّل املجاالت السياسـية 
واالجتماعيـة واالقتصاديـة وواجبنا مواجهتـه يف ُكـّل املجاالت 

والرد عليه بكل اإلْمَكانيات». 
 

تصعق بابائ وطتاولئ اباقسعا غصعد لـ 
«اخاظاق» صاتض

ونصحاً نحـَو االبتعاد عن «الوسوسـة األمريكية املخرسة»، 
قال املشري املشاط: «الخطة األمريكية تعمل عىل رضب الوطنية 
الجامعـة واملطلـوب من الجميـع الدفـاع عن اسـتقالل اليمن 
ووحدته، ونكّرر نصحنا لقوى العدوان، ونؤّكـد أن كلفة السالم 
أقـل بكثـري من كلفة الحـرب»، ومع ُكـّل هكذا نصح وإرشـاد، 

ترفع ُكـّل الحجج وينطبق قول من قال: «قد أعذر من أنذر». 
ام من تجديد الُهدنة بضمانـة أممية وعدت بتنفيذ  وبعـد أَيـَّ
مطالب صنعاء اإلنسانية املرشوعة ويف مقدمتها رصف املرتبات 
واملعاشـات لكل اليمنيني املوظفني واملتقاعدين، إال أن املعطياِت 
تؤّكـُد أن التجديَد ما يزاُل يحمُل السلوَك القديم لتحالف العدوان 
ورعاتـه والضامنني األمميني والدوليني، ومـع ُكـّل هذا ما يزال 
الطرف الوطني متمسكاً بضبط النفس ويسعى لتمرير الحقوق 
املرشوعة عرب أذرع السالم رغم ما يحيط بها من رشارات ونريان 
تصعيد، َحيُث جدد الرئيس املشـاط تمسـك صنعـاء بالُهدنة يف 

ٌ ملحوٌظ يف سلوك العدوان واألمم املتحدة.  حال حدث تغريُّ
ولفـت الرئيـس املشـاط إىل أن تجاهـل املطالـب املرشوعـة 
واملحقة مـن قبل العدوان واألمم املتحدة، وانشـغالهم باملطالب 
التعجيزيـة واملسـتحيلة –بحكم اسـتنادها عـىل التصعيد عىل 
حاجات الشـعب وكرامته واستقالله– تغلق األبواب أمام جهود 

السالم وتفتح ُكـّل املسارات أمام االنفجار. 
ويضيف بقوله: «عندما يرفضون حق هذا الشعب ويفضلون 
الحـرب عليه رغـم الكلفة الباهظة، عندما يمتنعون عن سـداد 
الرواتب من ثروة الشـعب املنهوبة واملرسوقة، يفضلون الحرب 
عـىل أال تسـّلم الرواتب من حق هذا الشـعب وثرواته ويفضلون 
الحرب رغم كلفتها الباهظة، فال يسـعنا إال أن نقول هي حكمة 
الله»، يف إشـارة إىل الشـواهد القرآنية التي وضحت كيف يسوق 
الظاملـون واملتغرطسـون نفوَسـهم إىل املهلـكات رغـم وضوح 
وبسـاطة الطريق الـذي من الالزم سـلوكه، وهي رسـالٌة تعيُد 
إىل الواجهـة ما قاله قائُد الثورة خالل تدشـني العام الثامن من 
الصمود بأن قواتنا سـتوصل العدّو إىل قعر البحر كما هو هالك 
فرعون، مع عدم نسـيان أن األخري «فرعون» أغمض عينيه عن 
ُكــّل حق َومىض مسـتكرباً للوصول ألهدافه، غـري أنه لم يصل 

إال إىل هالكه. 
وكّرر الرئيس املشـاط تحذيره بالقول: «نحّذر قوى العدوان 
من استمرار االمتناع عن سداد الرواتب من ثروة الشعب املنهوبة 
واملرسوقـة»، ليضع بذلـك آخر «اإلرشـادات» أمـام املغامرين، 

املقامرين عىل اقتصادهم وزجاجهم الهش. 
واختتـم الرئيـس املشـاط كلمتـه برسـائل هامـة أّكــدت 
أن الرشعيـة هي للشـعب الحـر املقـاوم املنضوي تحـت راية 
الجمهوريـة اليمنيـة املوحـدة، وليـس املنخرطـة تحـت عدة 
شعارات وعناوين ومشاريع مشـبوهة، يف حني أّكـد من خالل 
رسـالته يف هـذا الصـدد أن عنـوان «الرشعية» الذي يسـرت به 
العدّو ُكـّل سـوءاته وعوراته، قد بات مكشوفاً ومن غري املجدي 
االسـتمرار يف اسـتخدامه بداعي التضليل والتزييف، َحيُث أّكـد 
بالقـول: «نحتفل تحـت هذا العلم؛ ألَنَّه يحفـظ لنا الجمهورية 
وهو شـعار الوحدة اليمنية، وسـنفتدي بلدنا وسيدنا بأرواحنا 
أيضـاً»، مؤّكــداً أن «الرشعيـة الحقيقيـة هي هنـا تحت علم 
الجمهوريـة اليمنيـة، الرشعيـة الحقيقية هـي الرشعية التي 
تمثـل الدمـاء الطاهـرة للشـهيد صالـح الصماد وكل شـهداء 
الوطـن»، معززاً حديثه «أن الرشعية الحقيقية، هي من ننتمي 
إليها ونسـتقي رشعيتنا من تلك الدماء الطاهرة التي أُريقت يف 
معبد التحّرر واالسـتقالل لبلدنا وهذا حق من حقنا، سنسـعى 
إليـه حتى ننالـه»، يف حني أقفل الرئيس «املحرض» املشـهود يف 
ُكــّل األرجاء بقوله: «نحن ال نبحـث رشعيتكم، الرشعية تأتي 
مـن البلـد وأبنائـه وتضحياتهم، فمـن يفكر يف العبـث وابتالع 
بلدنـا سـنكون عظمـة يف حلقه وشـوكة يف عينيـه ولن يطعم 
طعـم الحياة حتى يكف عـن تدمري بلدنا واالعتـداء عليه»، ويف 
هذه الرسالة درس رفع ُكـّل األقالم، وأسدل الستار عىل طبيعة 
املوقـف الوطنـي القادم، وما عـىل العدوان ورعاتـه وأدواته إال 
االسـتفادة منـه ومن الشـواهد والنصائـح والوقائـع املاضية 

ليسلم االنتقام.

الرئغج المحاط غظخح السثّو بمراجسئ طعصفه وإسادة تساباته وتصثغراته 
رجـائـض الـصعة طظ 
 تةعغجات طرسئئ لطسثوانالمغثان السسضري..
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أخبار

 : خاص
انتخب أبناُء الجالية اليمنية املقيمني يف 
مملكة بلجيـكا، أول هيئة إدارية لهم قبل 

ام بمدينة اوستندا البلجيكية.  أَيـَّ
التحضرييـة  اللجنـة  رئيـُس  وأّكــد 
والتنظيميـة لالنتخابـات املهندس محمد 
عـيل الفالحـي أن «مهـامَّ أي مجلـس أَو 
رابطـة أَو هيئـة تعنـى بشـؤون املغرتب 
اليمنـي والجاليـات ُعُمـوًمـا هـو تمتني 
الصلة بني املغـرتب والوطن األم، والتأكيد 
عـىل االنتمـاء إليه والسـعي للدفـاع عن 
قضاياه وتقوية العالقة بني أفراد الجالية 
عـىل أََسـاس االنتمـاء الوطني بعيـًدا عن 

املناطقية والحزبية». 
العمليـة  للمسـرية:  الفالحـي  وقـال 

االنتخابية، لرئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية 
ديمقراطيـة  بصـورة  «سـارت  للجاليـة 
ونزيهة وشـفافة، وفق معايري مدروسـة 
للوائـح واإلجـراءات املنظمة لعمل  طبقاً 
الجاليات اليمنيـة يف الخارج»، ُمضيفاً أن 
االنتخابات التي أجريت ألول مرة يف مملكة 
بلجيـكا بإرشاف مـن الجهات الرسـمية 
البلجيكيـة أسـفرت عـن انتخاب سـبعة 
أعضـاء هم قـوام الهيئة اإلدارية حسـب 
ما تنص عليه الالئحـة»، وأوضح أنه «تم 
توزيع املهـام عىل النحو التـايل: (مهيوب 
الخليدي رئيسـاً للجالية، يحيى الصيادي 
أمينـاً عامـاً، محمد العوسـجي أمني رس 
مالياً  الجالية، إياد عباس غالب مسـؤوالً 
للجنة األنشـطة، سلمان املخاليف  ورئيساً 
الجحمـة  بسـام  اجتماعيـاً،  مسـؤوالً 

مسـؤوالً للرقابة الداخلية، عمر املنصوب 
مسؤول لجنة اإلعالم والثقافة)». 

وأَشـاَر الفالحـي، إىل أنه «تـم اختيار 
ثالثة أعضـاء للجنه الرقابـة والتفتيش 
للجاليـة وتتكـون من: (طاهـر املخاليف 
رئيسـاً، مـروان الخليدي عضـواً، ماجد 
الرشمانـي عضـواً)»، ونـّوه إىل أنه «تم 
فتح باب الرتشح لعضوية الهيئة اإلدارية 
مملكـة  يف  املقيمـني  اليمنيـني  لجميـع 
بلجيكا بال اسـتثناء»، وحـرض الفعالية 
واالنتخاب جمع غفري من أبناء الجالية.  
وختـم املهنـدس الفالحـي: «كل الجهود 
التـي بذلت إلنجـاح هـذه الفعاليات هي 
جهود شخصية من املغرتبني»، وتابع، إن 
ة  «الهدف من تشـكيل هيئـة إدارية َخاصَّ
بالجالية اليمنية يأتي يف سـياق االهتمام 
بتذليـل كافـة الصعـاب وحـل املشـاكل 
التـي قد تواجه املغـرتب اليمني يف مملكة 
بلجيكا، وربـط أبناء الجالية بوطنهم األم 

الذي يعاني ويالت العدوان والحصار». 
وكانـت اللجنـة التحضرييـة قـد دعت 
يف وقـٍت سـابق جميع اليمنيـني املقيمني 
يف بلجيـكا للمشـاركة الفاعلـة النتخاب 
ممثليهـم ألول جاليٍة يمنيـة يف هذا البلد، 
بفعاليٍة كبرية استضافتها مدينة اوستندا 

البلجيكية. 

 : طاابسات
بارك سـفريُ الجمهورية اليمنية يف الجمهورية 
العربية السـورية، عبد الله صربي، لحركة الجهاد 
اإلسـالمي يف فلسـطني وذراعها العسكرية رسايا 
القدس، ولفصائل املقاومة هـذا الصمود والثبات 
يف امللحمة الكبرية التـي خاضوها، وأطلقوا عليها 

اسم (وحدة الساحات). 
وقـال صـربي يف ترصيح لوكالة شـمس نيوز: 
ـام، يف حني  «هـذه املعركـة الكبرية لـم تتعد ٣ أَيـَّ
أن معركـة (سـيف القـدس) دامت ١١ يومـاً، ما 
يدلـل عىل عجز العدّو اإلرسائيـيل، لذلك كان يلهث 

ويستجدي من الوسطاء التدخل للتهدئة». 
وأَشـاَر إىل أن (وحـدة السـاحات) تتجسـد يف 
املوقف والرؤية االسـرتاتيجية لتحرير فلسـطني، 
ُمضيفاً «اسـرتداد األرض الفلسطينية ال يكون إال 

باملقاومة، فما أخذ بالقوة ال يسرتد إال بالقوة». 
ولفـت إىل أن خطـاب حركة الجهاد اإلسـالمي 

ومسـؤوالً  ذكيـاً  موضوعيـاً،  كان  فلسـطني  يف 
بحديثهم عن (وحدة السـاحات)، مبينًا أنه يف ذلك 
كان رسـالًة ذات دالالت عميقـة وبالغـة األهميّة 
عـىل كافـة املسـتويات محليـاً، وعـىل مسـتوى 
محـور املقاومة، َوأَيْـضاً عـىل صعيد جبهة العدّو 

اإلرسائييل، وداعميه يف الغرب. 
وذكـر صـربي أن السياسـة الصهيوأمريكيـة 
تقـوم عىل تفكيـك ُكـّل الدول والقـوى الفاعلة يف 
ـــة، موضحاً أن العدوان األخري عىل غزة كان  األُمَّ
محاولـًة خبيثة، تهدف لتفكيـك ورضب املقاومة 

الفلسطينية. 
واسـتدرك «الله رد كيدهم، وخرجـت املقاومة 
ويف طليعتها حركة الجهاد اإلسـالمي يف فلسطني 
أكثـر قوًة ومنعة، رغم التضحيـات، التي نعتربها 
مشاعل تنري طريقنا نحو تحرير املسجد األقىص». 
ودعـا صـربي لتنسـيق املواقـف وتعزيـز قوة 
محور املقاومة، والقيام بتنبيه الرأي العام العربي 
واإلسـالمي ملحـاوالت أعدائنا املحمومـة لتصفية 

القضية الفلسطينية. 
وشـّدد عىل أن إعالء اآلالف من الشـعب اليمني 
لصـور قـادة رسايا القـدس الذين ارتقوا شـهداء 
يف العـدوان األخـري أقـل الواجـب تجاه فلسـطني 

واملقاومة. 
وقال «الشعب اليمني مرتبط وجدانيٍّا بالقضية 
الفلسـطينية، وهذا ليـس جديًدا بـل يمتد لعقود 
طويلة، ونحن نعترب أن معركتنا ومعركة الشـعب 
الفلسـطيني واحدة، فعدونا واحـد، وإن اختلفت 

أدواته». 
َوأََضــاَف «هذا ليس ُمَجـّرد رسـالة شـعبيّة، 
بل هـو موقـف القيـادة الثورية يف اليمـن ممثلة 
بالسـيد عبد امللك الحوثي -يحفظه الله-، وموقف 

الحكومة اليمنية». 
وأكمل «اليمن جيشـاً وقيادة يأملون أن يكوَن 
لهم إسـهاٌم يف تحرير فلسـطني، وكل يمني غيور 
يتمنى أن يشـارك يف تحرير فلسـطني، وأن يقاتل 

كتفاً بكتف مع املقاومة األبية هناك.

أّضـث أن اجارداَد افرض ق غضعن إقَّ بالمصاوطئ..

السفري خربي: ترضُئ الةعاد خرجئ طظ السثوان افخري سطى غجة صعغئ 
وتدتغاتعا تظري ذرغصظا ظتع تترغر افصخى

طتاشر حئعة غتّثر الفخائض املعالغئ 
لطسثوان طظ اجاعثاف املثظغني

 : طاابسات
حّذر محافُظ شـبوة، اللواء الركن عوض بـن فريد العولقي، الفصائَل 
ام من استهداف املدنيني  املوالية للعدوان والتي تتناحر فيما بينها منذ أَيـَّ

نتيجة هذا الرصاع املسلح عىل السلطة. 
وأّكــد املحافـظ العولقي سـقوَط عـدد مـن املدنيني خـالل اليومني 

املاضيـني نتيجـة االشـتباكات، مؤّكـداً 
أنها جرائم ال يمكن السكوت أَو التغايض 
عنهـا، معتـربًا املدنيـني يف شـبوة باتوا 
يعيشـون اليوم كوقود وضحايا للرصاع 

واملعارك الدائرة يف مدينة عتق. 
وأَشاَر العولقي إىل أن املليشيا التابعة 
لالحتالل هدفها زرُع الفتنة والسـيطرة 
عىل موانئ وحقوق النفط يف املحافظة. 
ام معارَك  وتشـهد مدينُة عتق منذ أَيـَّ
ميدانيـًة داميـة بـني الفصائـل املوالية 
للتحالـف مـن مليشـيا حـزب اإلصالح 
الجنوبـي  االنتقـايل  املجلـس  ومليشـيا 
التابع لالحتـالل اإلماراتي، َحيُث يحاول 
ُكـّل طرف السيطرة عىل هذه املحافظة 

الغنية بالنفط والغاز. 
وبحسـب مصـادَر إعالميـة تابعـة للطرفني َفــإنَّ طـريان االحتالل 
اإلماراتـي تدخل يف املعـارك، وقصف مواقع تابعة ملليشـيا اإلصالح التي 

حّققت تقدماً وسيطرة عىل بعض املناطق بشبوة. 

خروصات السثوان واملرتِجصئ 
تاعاخض يف طتاشزئ التثغثة

 : التثغثة
واصـل العدواُن األمريكـي السـعودّي ومرتِزقته، يوم أمـس، ارتكاب 
الكثـري من الخروقات يف محافظة الحديدة غربي البالد، يف انتهاك رصيح 
وواضح التّفاق السـويد.  وقال مصدر يف غرفـة ضباط االرتباط: إن من 
بـني الخروق التي وصلـت إىل ٨٦ تحليقاً للطائرات التجسسـية يف أجواء 
مديريـة حيس والجبلية، و٣ خـروق بقصف مدفعي و٧٤ خرقاً باألعرية 
النارية.  وتأتي هذه الخروُق لتكشـَف أن العدوان واملرتِزقة ليسوا جادين 
يف السـالم، وأنهم يتوقفون ملواصلة الحرب؛ بغية إنهاك الشـعب اليمني 

والسيطرة عىل خرياته وثرواته. 

إخابُئ طعاذظ إبر اظفةار صظئطئ 
سظصعدغئ يف طثغرغئ ظعط بخظساء

 : خظساء
أُصيـب مواطـُن بجراح، يوم أمـس، إثر انفجـار قنبلة عنقودية 
مـن مخلفـات العـدوان األمريكي السـعودّي التي ألقاهـا الطريان 
خالل السـنوات السـبع املاضية.  وقال املركز التنفيذي للتعامل مع 
األلغـام: إن االنفجار وقع يف قريـة املدفون بمديرية نهم بمحافظة 
صنعاء، ُمشـرياً إىل تزايد أعداد ضحايا انفجار مخلفات العدوان من 
األلغام والقنابل العنقودية يف ظل منع العدوان دخول أجهزة تطهري 

املناطق امللوثة بتلك املخلفات الخطرة. 

الةالغئ الغمظغئ يف بطةغضا تظاثُإ عغؤاعا اإلدارغئ
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 : طتمث ظاخر تاروش

يُعتَربُ املـرسُح أحَد الفنـون الثقافية 
ووسـيلًة ناجعًة يف صناعـة الوعي لدى 
كونـه  وذلـك  املسـتهدفة؛  الجماهـري 
يخاطُب جموعاً غفـريًة من الجماهري، 
َويخلـُق تفاعـالً مبـارشاً بـني جمهور 
املـرسح وممثليـه، فمـن خاللـه يتـم 
مناقشـة مشـاكل الشـعوب ويحـاول 
بأسـاليب  املجتمـع  أخطـاء  معالجـة 

فكاهية ودرامية غري مجرحة. 
 وعـىل الرغم مـن األهميّـة القصوى 
للمـرسح إالَّ أن ثقافتَـه بـدأت تتالىش 
خـالل السـنوات املاضيـة، وذلـك لعدة 
أسباب كالتطور التكنولوجي، وانتشار 
وسائل السوشيال ميديا وإهمال وزارة 
الثقافـة لهذ النوع من الفن، كما يقول 

البعض. 
وخالل األشـهر املاضية، برز املرسح 
(ألف الم ميم) كأول مرسح يقام بشكل 
ُمسـتمّر عـىل مـدى العـام، ويناقـش 
مـرسح ألـف الم ميـم معاناة الشـعب 
اليمني جراء الحصار والعدوان محاوالً 
زرع البسـمة يف شـفاه رشيحة واسعة 

من املجتمع. 
ويؤّكــد القائمـون عىل املـرسح أنه 
سيستمر يف أدائه، متطرقاً ألبرز مشاكل 
الجمـوع  تواُفـَد  معتربيـن  املجتمـع، 

الغفرية للمرسح حافزاً معنوياً وسـبباً 
جوهريـاً لالسـتمرار يف األداء وتجـاوز 

ُكـّل الصعاب. 
 

املسرُح غرتجُط طساظاة الحسعب
 ويُسـتخَدُم املرسُح لرتجمـة معاناة 
وتنميـة  الجماهـري،  عـىل  الشـعوب 
وعيهـم، ويف هذا الشـأن يؤّكـد املخرج 
املرسحي قيس السـماوي أن املرسح ال 
يتقيُّد بحدود زمنية أَو تطور تكنولوجيا 
معينـة؛ وذلـك كـون املـرسح مواكـب 

للتطور ومتنفس لكل الشعوب. 
ويوضح السماوي يف حديثه لصحيفة 
«املسـرية» أن غالبيـة الجماهري تذهب 
باستمرار للمرسح دون ملل، باإلضافة 
إىل أن املـرسح يخاطـب جموعاً غفرية 
من الجماهري ويستمُع إىل أُطروحاتهم 
الجمهـور  ويسـتطيع  ومالحظاتهـم 
أن يلتقـَي بالفنانني املشـاركني، وأخذ 
صور معهم يف تلك اللحظة، فاملرسح ال 
غنـى عنه بالتكنولوجيـا مهما تقدمت 

وأصبحت شيئاً أََساسياً يف حياتنا. 
ويقـول السـماوي: إن املـرسح لغـة 
الشعوب وثقافتها املتعاقبة وهو الوجه 
اآلخر لكل بلد يرتقـي إىل مصاف الدول 
وفكـراً، كمـا أن املرسح  األكثـر وعيـاً 
بمثابـة لغـة لرتجمة معاناة الشـعوب 
بأُسلُـوب  املجتمعية  األخطاء  وملعالجة 

نقدي ساخر دون التجريح أَو الترصيح، 
واصفـاً املرسح بالقـول: وجود املرسح 
يشء مقدس لـكل بلد تهدف من خالله 
إيصال تراثها وثقافتها وعادتها وكذلك 
لغتهـا إىل باقـي العالـم وهو كمـا قلنا 

سابًقا املرسح متنفس الشعوب. 
وتقـام نهايـة ُكـّل أسـبوع عروض 
دائمـة ومنتظمة ملرسحيـات هادفة يف 
العاصمـة صنعـاء عىل خشـبة مرسح 
مـن  كوكبـة  فيهـا  يشـارك  م)،  ل  (أ 
نجـوم الدراما باليمـن، ويعالج قضايا 
مـن  يخـل  ال  بأُسـلُـوب  مجتمعيـة 
أََساسـياً  الكوميديـا التي تعـد عنرصاً 

لجذب الجمهور. 
وجـاءت فكـرة مـرسح (أ ل م) مـن 
معانـاة الشـعب اليمنـي الـذي يواجه 
عدواناً وحصاراً غاشـماً للعـام الثامن 
عـىل التـوايل، َحيـُث حـاول كوكبة من 
املرسحيـني اسـتغالل مـا لديهـم مـن 
طاقـات لجمع شـتات الفنانـني الذين 
كانـوا ضمـن الفئـات التـي تعرضـت 
للرضر الكبري جـراء العدوان والحصار 

عىل بالدنا. 
املـرسح،  عـىل  القائمـني  وبحسـب 
فإنهـم يسـعون إىل أن يكـون املـرسح 
ُمسـتمّراً، وعـىل مـدى خمس سـنوات 
قادمـة، ملعالجـة قضايـا اجتماعيـة، 
وإبـراز معانـاة املواطنـني، بأسـاليب 

شيقة ومتنوعة. 
ويقـول مديـر مـرسح (أ ل م) نذيـر 
أعِطك  العريقي: «يُقال أعطني مرسحاً 
مثقفاً، ووجوُد مرسح كوميدي  شـعباً 
توعوي يمثل أهميّة كربى ألي مجتمع، 
فاملرسُح له فوائُد كبـريٌة ومهمة للفرد 
والجماعة، فهو يُجسـد الواقع بصورِه 
املتعـددة، ويتوصـل إىل حلول ملشـاكل 
يزيد نسـبة  املجتمـع َواملـرسح أَيْـضاً 
الوعـي بـني النـاس؛ كونه يتطـرق إىل 
كوميديـة  بطريقـه  مختلفـة  قضايـا 
رسعـان مـا تأخـذ طريقهـا إىل قلوب 

الناس». 
ويضيف «من هنا جاءت فكرة إيجاد 
مرسح ُسـمي بمرسح (ألـف الم ميم) 
نجمـع فيه نجـوم الكوميديـا اليمنية، 
مرسحيـة هادفة؛ وألن  ونقدم أعمـاالً 
املـرسح يف اليمـن أصبح شـبه منعدم 
ومناسباتياً،  موسـمياً  وأصبح مرسحاً 
فـإن وجـد كان التحـدي الحقيقي هنا 
هو تأسيس مرسح ُمستمّر يف ظل هذه 
الظـروف الصعبة التي تمـر بها بالدنا 
من عدوان جائـر وحصار من قبل دول 

العدوان». 
ويؤّكـد العريقي أنه «بفضل من الله 
تعاىل ورغم الصعاب نجح فريق مرسح 
(أ، ل، م)، واسـتمر بتقديـم العـروض 
املرسحية من بداية العام الجاري ٢٠٢٢ 

استطالع

صداغا المةامع وعمعُم الظاس شغ زطظ السثوان والتخار تاخثر المحعث

«ألش قم طغط».. املسرح غسعد طظ جثغث!«ألش قم طغط».. املسرح غسعد طظ جثغث!
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بشكل أسـبوعي، مبينًا أن فكرة عرض 
املرسح تتكون من عرض ُكـّل أسـبوع 
يقدم مرتـني يومي الخميس والجمعة، 
وتـم اختياُر فرتة ما بعـد العرص؛ كون 
هـذه الفـرتة تقريبًـا مناِسـبًة ألغلبية 

الناس». 
املـرسَح  أن  إىل  العريقـي  ويلفـت 
مثّـل البـدل املناسـب ملجالـس القـات 
وأن تدشـني املـرسح جعـل الكثري من 
الجماهري تتوّجـه إليه، األمر الذي يثبت 
مدى املتعطش للمرسح، مردفاً بالقول: 
فاسمحوا يل من خاللكم أن أقدم التحية 
الخالصة والشـكر لجمهورنا يف املرسح 
العامل األََسايس للنجاح َوالذي ساعدنا 
بشـكل كبري لالسـتمرار وإن شاء الله 
مرسح  ويسـتمر  عروضنـا  ستسـتمر 
(ألف الم ميم) بتقديم مختلف العروض 
الكوميديـة الهادفة حتـى نهاية العام 

الجاري واألعوام القادمة. 
ويجزُم املديـُر التنفيذي ملرسح «أ، ل، 
م» بـأن اليمن تمتلُك أفضـَل املمثلني يف 
املرسح وأن الكثري من أسـاتذة املمثلني 
مـن الرعيـل األول قدمـوا لنـا أعمـاالً 
وعـىل  تُحـرتم  جماهرييـة  مرسحيـًه 

أيديهم تتلمذ الكثري من نجوم اليوم. 
األخـرية  الفـرتة  يف  أنـه  إىل  ويشـري 
من الزمـن وتقريبًـا بدايـة األلفني قلَّ 
االهتمـاُم باملرسح مـن جانـب الدولة 
بشكل خاص، مما أَدَّى إىل عزوف الكثري 
من كبـار الفنانني عن املرسح، الفتاً إىل 
أنـه انعدمت الفرق املرسحية واسـتوىل 
كثـريٌ من دخالء املرسح عـىل هذا الفن 
الجميـل والراقـي وخـالل هـذه الفرتة 
تحـول املـرسح إىل اسكتشـات قصرية 
تقـدم يف األعراس واملناسـبات واقترص 

عىل هذا فقط. 
ومـن أجل عـودة املـرسح إىل مكانته 
ورونقـه يقـول العريقـي: «ال بـد من 
جانـب  مـن  سـواء  الجميـع  تكاتـف 
الدولـة أَو القطاع الخـاص يف دعم هذا 
الفـن، ولكن قبـل ذلك ال بـد من وجود 
نيـة حقيقية من قبل نجـوم اليوم عىل 
تأسـيس املـرسح واالسـتمرار فيه من 
خالل تقديم األعمال املرسحية الهادفة 
التي تحـرتم الجمهور وتقـدم مرسحاً 
حقيقـاً يخـدم املجتمـع ويحتوي عىل 
كافـة عنـارص املرسح مـن فكرة نص 
وسيناريو وإخراج وتمثيل وموسيقى». 
نعمـل  «نحـن  العريقـي:  ويضيـف 
ا عـىل تقديم عـروض مرسحية  َحـاليّـٍ
جماهرييـة، ونحرص عـىل أن تكون يف 
مسـتوى يليق باملرسح اليمني وبشكل 
مرشف يبـدأ باحرتام الجمهور وينتهي 
االجتماعية  القضايـا  ُكــّل  بمناقشـة 

التي تهم املجتمع بشكل عام». 
ويتابـع: «مـا زال لدينـا الكثـري من 
القصور واألخطاء، لكن هذا ال يمنُع من 

أن نستفيد من هذه التجربة فقد عملت 
إدارة املـرسح عىل إعداد خطة سـنوية 
تعمل من خاللها عىل اسـتمرار املرسح 
وتطويـره إىل األفضـل بشـكل إيجابي 
واالسـتفادة من ُكـّل الخربات املوجودة 
االسـتفادة  مع طاقم املـرسح َوأَيْـضاً 

من ُكـّل اإلْمَكانات املتاحة لنا». 
ويصـف العريقـي «املـرسح بالحـي 
واألكثر تفاعالً يف تطوير الوعي وتنمية 
الثقافة»، معتـربًا املرسح األكثر رصيداً 
يف خدمة الثقافـة؛ وذلك ملا يحتويه من 
إْمَكانيـات فنية وتقنية تجعل القائمني 

عىل املرسح يحّققون أهدافهم. 
ويشـكر العريقي ُكـلَّ وسائل اإلعالم 
واإلعالميـني الذي أعطوا املـرسَح جزًءا 
مـن تقاريرهـم، مثمنـاً دور ُكــّل من 
سـاهم ودعـم وعمـل عىل إنجـاح هذا 
املـرشوع املرسحـي وإخراجـه للنـور 
لتحقيق األهداف املرجوة منه، و»أتمنى 
مـن الجميـع زيارتنـا وترشيفنا خالل 
عروضنـا القادمـة وامُلسـتمّرة طـوال 

العام بشـكل أسـبوعي يوَمي الخميس 
والجمعة». 

 
املسرُح أبع الفظعن 

ويقدم عىل خشـبة املـرسح عروضاً 
مميزًة، تلقى اعجاباً من قبل الجمهور، 
الذيـن يتوافـدون نهايـة ُكـّل أسـبوع 
املـرسح  عـودة  معتربيـن  للمتابعـة، 
إىل الواجهـة خطـوًة متقدمـة إلحيـاء 
الفنون من جديد، وبالشـكل الذي يلبي 

رغباتهم. 
ويقول املواطن محمد سليم إنه ومنذ 
أن سـمع بمـرسح (أ ل م) يحرص عىل 
الحضور ومشاهدة املرسحيات، ُمشرياً 
إىل أن الواقـَع تغرّي تمامـاً، وأن ما كان 
يعرض يف السـابق من كوميديا لغرِض 
الضحـك فقط، أصبح وعرب هذا املرسح 
مختلفـاً، فالناس يضحكون ويعتربون 
الكبرية،  بالفائدة  ويخرجون  ويتأملون، 
داعياً إىل االستمراِر يف تقديم املرسحيات 

الهادفة، ومطالبـاً الحكومَة بدعم هذه 
الكوكبة من الفنانني؛ كي يصل املرسح 
إىل التطوير امُلسـتمّر، كمـا يطالب بأن 
ال يقتـرص املرسح عـىل قاعـة معينة، 
بل يجـب أن تفتح الكثـري من القاعات 
يف صنعـاء وغريها؛ ألَنَّ املرسح رسـالة 
هادفـة ومن يتعلـم النـاس الكثري من 
الهادفـة  والتقاليـد  والعـادات  القيـم 

والتوعوية. 
مـن جانبهـا، تقـول بـدور زايـد: إن 
املـرسَح يناقش الكثريُ مـن القضايا وال 
سـيما يف زمن الحـرب واملتاعب واآلالم، 
مشرية إىل أن املعالجة املرسحية قد تكون 
جانباً مهماً يف معالجة الجوانب النفسية 
املحطمة لـدى الناس؛ بَسـبِب العدوان، 
وأنها فرصة لالسـتماع ملواهب الشباب 
وعىل مدار األسبوع، وليس يف املناسبات 
فقط، معتربًة املـرسَح هو أروَع الفنون 
إىل قلبها، وهي تشـُعُر بسـعادة ال نظري 
لها عندما تتابع هذه املرسحيات بشكل 
ُمستمّر، وتشـعر بأن اليمن بدأ يستعيُد 
عافيتـه وال يمكن كرسه عـىل اإلطالق، 
مثلما أراد العدواُن األمريكي السـعودّي 
الـذي سـعى خـالل السـنوات الثمـان 
املاضية إىل سحقه وتدمري ُكـّل مقومات 
الحياة، لكنـه اآلن يخُرُج من بني الركام 
ليقـول للمعتـدي: إننـا شـعٌب جبار ال 

يعرف طريقاً لالستسالم. 
املرسحـي  الفنـان  يعتـرب  بـدوره، 
والتلفزيوني أسـعد الكامـل املرسَح أبا 
إليصال  الفنون والوسـيلَة األكثَر تأثرياً 
الرسالة؛ ملا يميزه من كرس الحاجز بني 
املمثـل والجمهور كون الرسـالة تصل 
بشـكل مبارش وبطرق متنوعة سـواء 
عن طريق الكوميديا أَو الرتاجيديا وكل 

حسب العرض املقدم وطبيعته. 
ويرى أسـعد الكامل أن املرسَح يخلُُق 
تفاعالً بني الجماهري واملمثلني، ويمكن 
طرح وجهـات النظر من قبل الجمهور 

املستهدف. 
املـرسح  بـني  الكامـل  ويقـارن 
والتلفزيـون واإلذاعات قائـالً: «جميُع 
تلـك الوسـائل هامة ولكن مـا قد يميّز 
تسـتهدُف  أنهـا  التلفزيونيـة  الدرامـا 
جمهوراً أوسـع، وقد يناقش املسلسـل 
أكثـَر من قضيـة من خـالل حلقاته»، 
أمـا املـرسُح فهو يعرض فكـرًة معينة 
ويخاطب الجمهور الحارض إالَّ يف حالة 
تم تسجيُل املرسحية وتصويرها، فهنا 
قد تتوسـع رقعـة الجمهـور بينما يعد 
املـرسح أداًء من مشـهد واحد ال رجعة 
فيـه بمعنى يف حال حدوث خطأ ما فما 
عىل املمثلني إالَّ أن يتالفوا الخطأ بحيث 
ال يشـعر الجمهور بذلك، بينما الدراما 
التلفزيونية هي أسـهُل بكثـري للممثل 

ويمكنه تكرار املشهد ألكثر من مرة. 
 وال يقتـُرص عمُل مرسح (أ ل م) عىل 
عـروض املمثلـني والفنانني الكبـار أَو 
أصحاب الِخـربة، وإنما يفسـُح املجاَل 
أمـام املوهوبـني املبتدئـني، فيتم صقُل 
مواهبهـم ويتعلمـون أبجديـاِت العمل 
للنهـوض  فرصـة  لتكـون  املرسحـي؛ 
مـن جديـد، وهـي خطوة تشـّجع عىل 
االسـتمرار يف هـذا الطريـق، ُوُصــوالً 
إىل بنـاء مرسحـي كبـري ال يتوقف عند 
حـدود العاصمة صنعاء بـل يتعداه إىل 
املحافظـات والقـرى والعـزل، ليكـون 
املـرسُح مراِفقـاً للفنون األُخـرى التي 
تنتـُرص للقضيـة اليمنيـة يف مواجهـة 
أعتى طواغيـت األرض الذين يتَحّركون 
يف كافـِة املجـاالت وبكافـِة األسـاليب 
حتـى  وهزيمتهـم،  اليمنيـني  لسـحق 
تتحّقـَق لهـم السـيطرُة عـىل مقدرات 

وخريات هذا البلد. 

استطالع

السرغصغ: سمطظا 
سطى إسثاد خطئ 

جظعغئ تعثُف إلى 
اجامراِر المسرح 

وتطعغره إلى 
افشدض

الضاطض: رجالُئ 
المسرح تخُض إلى 
الةماعغر بحضض 
طئاحر جعاء سظ 

ذرغصا الضعطغثغا 
َأو الاراجغثغا
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كان الرسـوُل األعظُم -صـىل الله عليه وآله وسـلم- يف 
بداية دعوته، ال يجد َحَرجاً يف أن يوافَق أهَل الكتاب ببعض 
ها وحٌي من الله  الجوانـب التي لم يتنزل عليه فيمـا يُخصُّ
تعاىل، فمثالً اسـتقبال القبلة إىل املسجد األقىص يف الصالة، 
وصيـام عاشـوراء الذي كان يصومه اليهود شـكراً لله أن 
نجـى مـوىس (ع) وقومه مـن فرعون وجنـوده، وغريها 
الكثري، مّما كان يدخل ضمـن موافقة النبي األكرم (ص) 
ألهل الكتاب حتى ينزل الله ما يخص املسلمني، إّما تأكيداً 

لها وإّما أمراً برتكها ومخالفتها واستبدالها. 
وهناك الكثري من الشواهد النصية والعقالنية التي تؤيد 
هذا املسـلك، منها عىل سبيل املثال ما ورد يف وصية رسول 

اللـه (ص) ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن، حاثٍّا له، أنه قادٌم عىل قوٍم 
أصحاب كتاب، فأمره بأن يعمل ويأخذ مّما لديهم من أحكام إذَا لم يجد 
لها تبيان يف الترشيع اإلسالمي حديث النشأة حينها، وذلك قبل أن تكتمل 
الرسالة املحمدية، ليأتي بعد ذلك كمال الدين، فقال تعاىل: {اليوَم أْكَمْلُت 
َلُكْم ِدينَُكْم وأَتَْمْمُت عَليُْكم ِنْعَمتي وَرِضيُت َلُكُم اإلسالم ِدينًا}، وقوله عز 

وجل: (َوَمْن يَبْتَِغ َغرْيَ اِإلْسالِم ِدينًا َفَلْن يُْقبََل ِمنُْه). 
وفيمـا يُخـصُّ صيـاَم عاشـوراء تزخر أُمهـات الكتـب يف املصفوفة 
نية)، بالكثري من األمثلة، نأخذ مثالً: من صحيح مسلم،  اإلسـالمية (السُّ
كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، حديث رقم: 1904، ج، ص 466، 
ثَنَا أبو بَْكِر بُْن أَِبي َشيْبََة َوأَبُو ُكَريٍْب جميعاً َعْن أَِبي  والذي يقول نصاً: َحدَّ
ثَنَا أبو ُمَعاِويََة َعْن اْألَْعَمِش َعْن ُعَماَرَة َعْن َعبِْد  ُمَعاِويََة َقاَل أبو بَْكـٍر َحدَّ
الرَّْحَمِن بِْن يَِزيَد َقاَل: َدَخَل اْألَْشـَعُث بُْن َقيْـٍس َعَىل َعبِْد اللَِّه –ابن عمر- 
ٍد اْدُن إىل اْلَغـَداِء، َفَقاَل: أَو َليَْس اْليَْوُم يَْوَم  َوُهـَو يَتََغدَّى َفَقاَل: يَا أَبَا ُمَحمَّ
َعاُشـوَراَء؟ َقاَل: َوَهْل تَْدِري َما يَْوُم َعاُشـوَراَء؟ َقاَل: َوَما ُهَو؟ َقاَل: إِنََّما 
ُهَو يَْوٌم َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعَليِْه َوَسلََّم يَُصوُمُه َقبَْل أَْن يَنِْزَل َشْهُر 

ا نََزَل َشْهُر َرَمَضاَن تُِرَك».  َرَمَضاَن، َفَلمَّ
ومن املعلوم عند أهل السنة والجماعة أن ابن عمر كان أشّد الصحابة 
تقليـداً للنبـي صىل الله عليه وآله وسـلم، أَو هكذا يوصـف، لذلك ظاهر 
هذه الرواية يسـبب ُمشكل لدى املعتقدين بالروايات األُخرى التي تحاول 
إثبات أن النبي -صىل الله عليه وآله وسـّلم- قد صام عاشـوراء يف شهر 
محـّرم، من السـنة األوىل للهجـرة، أي بعد وصوله بأيـام، وأمر بوجوب 
صيامه، وفيما ثبت أنه عاش إىل حوايل السنة العارشة بعد الهجرة، فكيف 
تسـتقيم تلك الرواية، فهو لم يصم عاشوراء غري مّرٍة واحدة، وهذه املّرة 
ليسـت يف السـنة التاسـعة للهجرة، كان يفرتض بهم أن ال يقولوا صام 

عاشوراء أول ما وصل املدينة، حتى تستقيم الرواية. 
غـري أن هذه الرواية وغريها تؤّكـد أن الله فرض عىل املسـلمني صوم 
شـهر رمضان، ولم يُعد لصيام عاشـوراء قيمة، حتى وإن وجدت بعض 
الروايـات التـي تؤّكــد مندوبية صيام عاشـوراء، لكن قـراءة الروايات 
ضمـن سـياقها التاريخي تُنبؤنا عـن دالالت أُخرى، فقد ثبـت أن النبي 
األكرم -صىل الله عليه وآله وسلم- قد وافق أهل الكتاب يف الِقبلة، َحيُث 
التوّجـه إىل األقىص، وافقهم يف عاشوراء، لكن بعد دخوله معهم يف حالٍة 
مـن الـرصاع، جاء األمـر اإللهي بتحويل الِقبلة شـطر املسـجد الحرام، 
َحيـُث رصفت الِقبلة عن الشـام إىل مكة املكرمـة، ورصفت يف رجب عىل 
رأس سـبعة عرش شهراً من مقدمه إىل املدينة، قال تعاىل: «َقْد نََرى تََقلَُّب 

ـَماِء َفَلنَُولِّيَنََّك ِقبَْلًة تَْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشـْطَر اْلَمْسـِجِد  َوْجِهـَك ِيف السَّ
اْلَحـَراِم َوَحيُْث َما ُكنْتُْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشـْطَرُه َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب 
ا يَْعَملُوَن».  َليَْعَلُموَن أَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ
الحـظ.. إن تحويـل الِقبلـة وتـرك قبلـة أهـل الكتاب 
(اليهـود)، وفرضية الصيام يف شـهر رمضان وترك صوم 
عاشـوراء، ينبغي أن يفهـم عىل أنه توّجـه ديني أرسـاه 
وأسس له رسول الله (ص) يأتي ضمن إطار حالة الرصاع 
مع اليهود، فال يُقال إن صوم عاشـوراء صار مندوباً بعد، 
إذ كان فرضـاً، كمـا ال يُقـال إن التوّجـه شـطر املسـجد 
األقىص مندوباً بعدما تُرك، بمعنى ال يجوز لك وأنت تصيل 
يف املدينـة املنـورة وتقـف متوّجـهاً إىل الكعبـة جنوباً، أن 
تغري وجهتك شماالً باتّجاه املسجد األقىص، عىل اعتبار أن 
هناك روايات تؤّكـد حقيقة أن رسـول الله (ص) كان قد 

صىل متوّجـهاً شطره، وهكذا. 
وهناك الكثـري من العقالء يف مختلف املذاهب اإلسـالمية يعلم ويدرك 
ثبـوت أن صوم عاشـوراء تُرك بعـد فرضه يف رمضـان، وُخُصوصاً أنهم 
ربطوا األمر بسياق الرصاع مع اليهود وتحويل الِقبلة، وتبنّي لهم أن األمر 
أبعـد من موافقة أَو مخالفـة اليهود، إنما هو رصاع وجودي مع اليهود، 
واليوم هناك من يرى أن اليهود وجدوا يف حكام بني أمية ضالتهم يف تلك 
الحقبة فيما يخص يوم العارش من محرم، وذلك للتغطية عىل جريمتهم 
بقتـل اإلمام الحسـني (ع)، فكل ما نقله املحدثـون من أحاديث منها ما 
هي موضوعة ومكذوبة، صارت جميعها موضع شك يستوجب التدقيق. 
ويبقـى هنا تسـاؤل مـرشوع  أيهما أوجب بمناسـبة عاشـوراء، أن 
تحتفـل بنجاة بني إرسائيل وتصوم ذلـك اليوم مثلهم ابتهاجاً وفرحاً..؟ 
أم أن تسـتذكر سيد الشهداء الحسني (ع) حفيد النبي املصطفى (ص)، 
وتحاول الوقوف عىل األسـباب الحقيقية والدوافـع الجوهرية التي أَدَّت 
إىل ُكـّل هذا االنحراف الديني والسـقوط القيمي الذي وصل بمن يفرتض 

أنهم مسلمون إىل فصل رأس فلذة كبد نبيهم يف مثل هذا اليوم؟ 
هنـاك الكثري من التسـاؤالت املرشوعة التي يطرحها أي مسـلم واع، 
ـابي التكفريي  عقله حر ومتجرد، وليس مفخخاً بمتفجرات الفكر الوهَّ
الظالمي، فقط لو سـألتم أنفسـكم، ملاذا تصلون عىل محمد وآل محمد 
وهـم وبحسـب ُكـّل أدبيات اإلسـالم املختلفة، (عيل وفاطمة والحسـن 
والحسني)، يف صالتكم يف ُكـّل تشهد أوسط وأخري دون أن تذكروا األزواج 
واألصحاب..؟ أليس هذا دليالً عىل سـمو ومكانة هؤالء األشـخاص عند 

الله عز وجل؟.. 
إن مـن الغباء والجهل اليوم أن يسـتدرَج السـذج والحمقى من أبناء 
ــة اإلسالمية إىل مربع التقليل من منزلة رسول الله محمد وآل بيته  األُمَّ
األطهـار صلوات الله عليهم، والحط من قدرهـم، دون إدراك مغزى هذا 
االستهداف املشبوه، ومساعي تحريكه وعنونته يف إطار طائفي فتنوي، 
ليـس وليد اليوم، بل كان عىل مدى قروٍن من الزمن، فاليهود ومن سـار 
ـــة، ويف ظل حالة الرصاع  عىل شـاكلتهم من صنائعهم يف أوسـاط األُمَّ
الدائم معهم، لم يدخروا جهداً، ولم يرتكوا باباً إال وحاولوا أن ينفذوا من 
ــة واسـتهداف معتقداتها يف مسـاٍع حثيثٍة  خالله للتأثري عىل واقع األُمَّ
لتزييـف الوقائـع وطمس الحقائق وتشـتيت ذهنية ووعـي الجماهري، 
تشـويهاً وتشـكيكاً، األمر الذي يتوجب علينا جميعـاً التنبه والحذر من 

ـة، أال وإنهم اليهود.  الوقوع يف رشاك ومصائد العدّو األزيل لألُمَّ

ُضطفئ الترب والسقم
عظادي طتمث

• مـا شـاهدناه وشـاهده العالـم مـن عـروض 
عسـكرية مهيبـة متتابعة لقوات جيشـنا منذ بداية 
العام الهجري الجديد ليسـت ُمَجـّرد عروض شكلية 
للتباهي، وإنما حملـت بني صفوف كتائبها وألويتها 
رسـائَل عّدة وّضحت للعدو ما تعنيه الُهدنة بالنسبة 
للشـعب والقيادة الثورية اليمنية، وال شك يف أنها قد 
وصلـت بوضوح تام، لو لم يكن منها إال قول فخامة 
الرئيس/ مهدي املشـاط بأن كلفة السالم أقلُّ بكثري 
مـن كلفـة الحرب، فهـل من متعـٍظ يلقي بسـمعه 
وبـرصه وهو شـهيد عـىل ُكــّل محـاوالت وتجاوب 
قيادتنا يف إحالل السالم املرشف وإنهاء العدوان ورفع 

الحصار، وإال فالحليم تكفيه اإلشارة؟ 
ولم تخُل الرسائل من بريٍد خاص لقوى االستكبار 
بطغيانكـم  أنتـم  مفادهـا:  وإرسائيـل»  «أمريـكا 
وتجربكم وتكربكم ومكركم تحت أقدامنا التي ُدسـنا 
بهـا أعالمكـم، ولـن تُرَفَع لكـم راية ما دامـت أقدام 

رجالنا يف خطوات تنظيم عىل الدوام.
جحافُل من جيشـنا لم يسـعها شاسـُع امليادين، 
تأهبت صارخـًة بـ»هيهات منا الذلـة» كيف لكم أن 
تلحقـوا بهـا هزيمة أَو تنالـوا من عزائمها وبأسـها 
الشـديد الذي ال يلني وال يستكني بتصعيٍد أَو ترهيب، 
بوعـد أَو وعيد، فيا هـؤالء أال يجدُر بكم أن تكّفوا عنا 
أيديكـم؛ ألَنَّ الرضيبـَة ما بعد الُهدنة سـتكون غاليَة 
الثمـن وأنتـم مـن سـيدفعها، أمـا عنا فـال نملك إال 
دماءنا وقد بذلناها رخيصًة يف سبيل الله، والعاقبــُة 

للمتَّقيـن. 

المصاوطُئ لغسئ 
المحضطئ
أتمث السماد

يحاوُل الكثريُ من األعراب أَو من ينتمون إىل العرب 
وغريهـم، أن يقدمـوا حركتي حمـاس والجهاد وكل 
حـركات وفصائـل املقاومـة عـىل أنها هـي من تثري 
إرسائيـل لتـرضب الفلسـطينيني مع أنهـم -وأقصد 
حركـة حمـاس والجهـاد وفتـح وغريهـم-، قدموا 
الرباهني من عندهم وعملوا هم الكثري من الُهدن منذ 
عام 2002و2003و2004 ُوُصـوالً إىل القبول بالُهدنة 
التـي تدخلـت مـرص لتحقيقهـا أثناء عملية سـيف 
القدس يف 2021 وتوقفوا عن العمليات االستشهادية 
قبل ذلـك، فلـم تتوقـف إرسائيـل واتجهـت الغتيال 
قادتهم والشخصيات البارزة فيهم وآخرهم القيادي 
يف الجناح العسـكري لرسايا القدس تيسري الجعربي 
والقيـادي اآلخر خالد منصور يف نقض واضح للُهدنة 

التي كانت بوساطة مرصية وطلب إرسائييل. 
لذلك عـىل الجميع أن يفهموا أن املشـكلة ليسـت 
والجمـود  السـكوت  يف  املشـكلة  بـل  املقاومـة  يف 
والخنـوع وحالـة الالموقـف يف مقابـل ما يمارسـه 
العـدّو الصهيوني املحتّل من اعتـداءات وقتل وتدمري 
واسـتهداف ال يفـرق بني مقـاوم عسـكري أَو أعزل 

مدني. 
فاملشكلة الحقيقية إذًا.. هي الوجود الصهيوني يف 
ــة العربية، والحل يكمـن يف توحد ُكـّل  أوسـاط األُمَّ
فصائل وحركات املقاومة الفلسطينية أوالً، والتَحّرك 
العميل لكامـل محور املقاومة وتنفيـذ معادلة الردع 
التي أعلنهـا األمني العام لحزب الله يف لبنان وأّكـدها 
السيد القائد لحركة أنصار الله يف اليمن يف أن: التهديد 

للقدس يعني حرباً إقليمية. 

حرضاُء الةرغمئ رغط صسعدعط حرضاُء الةرغمئ رغط صسعدعط 
أبع زغث العقلغ

مـن وحي من أوحـى لنا دروسـاً، من وحي 

ُمِلئَْت  عاشـوراء نستشـفُّ ما يشـفي صدوراً 

ــة  ُحزنًا َشِديًدا؛ ملا تراه من سقوط عظماء األُمَّ

اإلسـالمية واحداً تلو اآلخر وبسيوٍف محسوبة 

عىل هذا اإلسـالم حتى كان آخر عظيم سـقط 

هو صاحب هذا الوحي نفسه الذي تجددت فيه 

كربالء األمس الشهيد القائد/ حسني بدر الدين 

الحوثي. 

وبينما نحـن نبحُث عن املجرمـني والتعرف 

عـىل ُكــّل املرتكبني ملثـل هذه الجرائـم وجدنا 

حلقـة ناقصـة فال يمكـن للمجرمـني ارتكاب 

جرائمهم مع العظماء بكل هذه السهولة. 

فكان وحي الشـهيد القائـد يف دروس وحي 

عاشوراء خري إَجابَة فقال -رحمة الله وسالمه 

عليه-:

[الجرائم ليسـت يف العادة هـي نتيجة عمل 

طرف واحد فقط، املجرمون من جهة، املضلون 

مـن جهـة يجنـون، واملفرِّطـون واملقـرصون 

يجنون  واملتوانـون والالئباليـون هـم أَيْـضـاً 

مـن طرف آخر، فالجريمة مشـرتكة، الجريمة 

مشـرتكة من أول يوم حصل االنحراف بمسرية 

ــة عن هدي القرآن، وهدي رسول الله  هذه األُمَّ

(صلوات الله عليه وعـىل آله)، وكيف يمكن أن 

يسمع الناس منطق الحق ثم نراهم يف يوم من 

األيّام يقفون يف وجه الحق، يف صف الباطل]. 

طرفان كانا رشيكـني يف ُكـّل كربالء يف ُكـّل 

عـرص، الطـرف األول هم املجرمون أنفسـهم، 

َحيُث كان لهم الدور يف مواجهة أهل الحق. 

لكـن هناك طرف ثان لـو لم يكن موجوداً ملا 

كان الطـرف األول تمّكن إىل مـا تمّكن إليه هم 

املفرِّطون واملقرصون واملتوانون والالئباليون. 

فأنت بتقصريك وأنت بتفريطك أنت بسكوتك 

كنت الرافد األول لتمكني هذا املجرم. 

حقـاً أنت لـم تنـرص الباطل ولكنـك خذلت 

الحق فكنت أنت من نرص الباطل وأنت جالس. 

من هنا تعـرف أن كربالء اشـرتك فيها ُكـّل 

ين واملفرطني.  املحايدين واملقرصِّ

وكما يجيب الشـهيد القائد عن أسـئلة متى 

يكون التفريط وما هو منبعه قائالً: [التفريط 

إنمـا هذا منبعه: يوم أن يسـمع الناس الكالم، 

ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق 

ثـم ال يهتمـون وال يبالـون، وال يعطـون ُكـّل 

قضية ما تستحقه من األهميّة]. 

فيجـب أن نتعلـم مـن الـدروس السـابقة 

خطـورة وعواقـب التفريط والتقصـري وأن ال 

ننتظر حتى نسـمع من أهل الحق نداء هل من 

نـارص ينرصنـي وأن نفهم أن االسـتجابة بعد 

وقوع الحدث ال تجدي نفعاً. 

ألمريـكا  تمكينـاً  يعتـرب  اليـوم  والتفريـط 

وإرسائيل وهم أسـوأ مـن معاوية وأسـوأ من 

ة ونحـن يف منعطف تاريخي خطري  يزيد َخاصَّ

ا الحذر ُكـّل الحذر.  ِجـدٍّ
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بعرة اإلَطـام الُتَسغظ بغظ بصاشئ اقجاحعاد وظزرغئ التضمئ

الةمال شغ ساحعراء الةمال شغ ساحعراء 

أغعب أتمث عادي

يعتـرب الحديث عن أهداف الثورة الحسـينية من األُمور 

املهّمـة التي تطّرق إليها كثري من الفقهاء واملحّققني، وقد 

ُقّدمت نظرياٌت متعددة اسـتُدّل عليها بشـواهَد من واقعة 

عاشـوراء، فهناك َمن اّدعى أّن الثورة الحسـينية ال تُحّدد؛ 

بَهـدِف واحد، بل لها هدفان أَو ثالثـة، وذكر بعٌض أّن بني 

هذه األهداف املتعّددة ترتّباً طوليّاً، وذهب آخرون إىل فرض 

الَعْرضية بني تلك األهداف. 

ــَالُم- يف 10  إذ تمثـل ثورة اإلَمـام الُحَسـني -َعَليِْه السَّ

محرم سـنة 61 هـ/ 680 م واحـدة من أهم الثورات التي 

شهدها التاريخ اإلسالمي، ال بل والتاريخ العاملي بشكل عام؛ ملا تضمنته 

من مبادئ وأهداف إنسانية سـامية، وملا تمخض عنها من نتائج هامة 

ذات تأثري بعيد املدى يف حياة اإلنسانية جمعا. 

وإن معظم الثورات والحركات التي حصلت بعد ثورة اإلَمـام الُحَسني 

ــَالُم- كان قـد تأثـر زعمائهـا وقادتها البـارزون بالنهضة  -َعَليْـِه السَّ

الحسينية ومضامينها ودالالتها، وقد اتخذوا من اإلَمـام الُحَسني -َعَليِْه 

ــَالُم- مثالً أعىل لهم، إذ أن تلك الثورات املتالحقة قد أقلقت مضاجع  السَّ

األمويـني وهـزت عروشـهم حتى انتهـت بسـقوط دولتهـم، ومن تلك 

الثـورات ثورة التوابني التي قامت بعد واقعة كربالء؛ بَهدِف الثأر لإلَمـام 

ــَالُم- وأصحابه الذين استشـهدوا هنـاك، وكانت  الُحَسـني -َعَليْـِه السَّ

بقيادة سـليمان بن رصد الخزاعي عـام 65 هـ / 684 م، وثورة املختار 

بـن أبي عبيد الثقفـي التي قام بها طلبـاً للثأر بدم شـهداء كربالء عام 

66 – 67 هـ/ 685 – 686 م، وغريها من الثورات التي انتهت بسـقوط 

ــَالُم-  الدولـة األموية، بعـد أن أزاحت ثورة اإلَمـام الُحَسـني -َعَليِْه السَّ

عنهـا رشعيتها املزعومة ومهدت الطريق لكل األحرار؛ ِمن أجِل مقاومة 

ـَالُم-  الظلم واالسـتبداد األموي، وبذلك صار اإلَمـام الُحَسني -َعَليِْه السَّ

منـاراً للحق والصدق والفضيلة ومثالً أعىل لكل الثوار األحرار املناهضني 

لـرصوح الظلم والطغيان والحكام املسـتبدين عىل امتداد 

التاريخ، ويف ُكـّل بقاع العالم. 

ـَالُم- لم تكن ثورة  فنهضة اإلَمـام الُحَسـني -َعَليِْه السَّ

سياسـية فحسـب قامت؛ ِمن أجـِل الوصول إىل السـلطة 

أَو سـدة الحكم كما يحاول أن يصورهـا بعض املغرضني 

والنواصـب املعاديـن لنهج بيـت النبوة ومعدن الرسـالة 

-عليهم السـالم-، وإنما هي ثـورة قامت؛ ِمن أجِل قضية 

أعمق هدفها إحقـاق الحق ومقاومة الظلم والباطل، وقد 

شـكلت تحدياً بـارزاً ورئيسـاً لالسـتبداد والطغيان الذي 

كان يمثلـه حكام بني أمية وتمّكنت من نـزع القناع الديني الذي حاول 

هؤالء الحكام التسـرت خلفـه؛ ِمن أجِل رشعنة حكمهم وتسـلطهم عىل 

رقاب الناس، وكشـفت زيـف ادِّعـاءات األمويني واملوالـني لهم ونزعت 

مربّراتهم املزعومة سـواًء كانت دينية أم غري دينية، وأسـقطت فلسفة 

قطاع عريض من وعاظ السالطني وفقهاء السلطة األموية، وقد تمّكنت 

هذه الثورة الحسينية املباركة من زرع بذور الحركات الثورية املناهضة 

للباطـل والظلم والطغيان، واملطالبة بالحق والعـدل يف مواجهة الحكام 

املستبدين خالل التاريخ اإلسالمي. 

ونحـن اليـوم ويف عرصنـا الراهن حني تمـر علينا ذكرى عاشـوراء، 

بحاجة ماسـة إىل إعادة اسـتحضار سـرية أهل البيت -عليهم السـالم- 

واسـتلهام الـدروس والعرب من تلك السـرية املباركة العطـرة التي تمثل 

اإلسـالم الصحيح بـكل معانيه اإلنسـانية الراقيـة، واالقتـَداء باإلَمـام 

ــَالُم- يف أخالقه وسـريته ونهجه؛ ِمـن أجِل العمل  الُحَسـني -َعَليِْه السَّ

عىل إصـالح مجتمعنا وفق املبادئ اإلسـالمية القويمة، ومحاربة الفكر 

اإلرهابي املتطرف ومواجهة الغزو الثقايف الغربي. 

خطعد الحرشغ

الُحسـن  هـو  العـام  بمفهومـه  الجمـال    

امللموس يف ُكـّل ما حولنا. 

الجمال هو نعمة إلهية عظيمة تجعل الحياة 

رائعة ممتعة، غنية بمجاالت التفاؤل، مشبعة 

بنظرات األمل. 

لكـن.. موضوعنا اليـوم يتعلـق بالجمال يف 

عاشوراء كربالء بالذات. 

وبمعنـى أكثر وضوحاً فهـو بطبيعة الحال 

يسلط الضوء عىل األشياء الجميلة التي ظهرت 

يف عاشـوراء اإلمام الحسـني -سـالم الله عليه 

وعىل آله وأصحابه-. 

الجمال يف عاشوراء يكمن يف الجوانب النرية 

من أحداث يوم عاشوراء األليمة، وهناك يمتزج 

األلم بالجمال َواملرُّ بالعسل لتكون صورة نادرة 

يف الوجود. 

مشـهد قـلَّ أن نجد نظـريه يف ُكــّل أحداث 

التاريخ. 

يف الغالـب الذيـن يتحدثـون عـن الجمـال، 

املحسـوس،  املـادي  الجمـال  عـن  يتحدثـون 

يتحدثـون عـن جمال الجسـد، والجمـال بهذا 

املعنى عبارة عن: تناسـب األعضاء يف الجسـد 

اإلنسـاني، وهـؤالء املهتمـون بالجمـال أَولوا 

املحسـوس «جمـال  الجمـال  بهـذا  عنايتهـم 

الجسد»، وجعلوا له مقاسات تحّدده، ومعايري 

تضبطـه، وأقامـوا لـه مسـابقات ومباريات، 

تنتخـب من خاللهـا ملكات الجمـال يف العالم، 

وفق هذه املقاييس املحسوسة للجمال. 

يف شخصيات عاشـوراء، ويف ميدان كربالء، 

نجـد هذا الجمال الذي يبهـر العيون، ويخطف 

األلبـاب، فاملؤرخـون حـني يصفـون جمـال 

القاسم بن الحسن بن عيل بن أبي طالب -َعَليِْه 

ـَالُم- يقولون: «كان القاسـم بن الحسـن  السَّ

غالمـاً لـم يبلغ الحلـم، كأن وجهـه فلقة قمر 

طالع». 

وعـن جمال عـيل األكرب بن اإلمام الحسـني 

َالُم-، ينقلون لنا وصفه، وعىل لسان  -َعَليِْه السَّ

أبيه الحسـني سبط رسول الله -صىل الله عليه 

َوآلـه-: «أنه برز إليهم غالم، كان أشـبه الناس 

برسـول الله، َخلقاً، وُخلقاً، ومنطقاً، وكان إذَا 

اشـتقنا إىل رؤية نبيك نظرنا إليه»، فعيل األكرب 

كان عىل وجهه نور النبوة وبهاؤها. 

ولكـن جمـال عاشـوراء، التـي هـي لوحة 

جماليـة ال مثيـل لروعتها، لـم يقترص الجمال 

فيها عىل جمال الوجوه الطالعة كأنها األقمار، 

واملرشقة باألنوار، بل تجىل يف عاشـوراء جمال 

آخر، هو جمـال القيم، جمـال املكرمات، التي 

جسـدها أبطال كربالء، رجاالً ونساًء وأطفاالً، 

والتي افتقدها املعسكر اآلخر الذي جسد القبح 

والرذيلة وكل معاني الرش. 

وإىل هـذا الجمـال أَشـاَرت السـيدة زينـب 

-عليها السـالم-، ملا أدخلت إىل مجلس ابن زياد 

لعنه الله، حني بادرها عبيدالله بن زياد شامتاً: 

كيـف رأيِت صنع الله بأخيِك، والعتاة املردة من 

أهـل بيتِك؟ قالـت -عليها السـالم-: «ما رأيت 

إال جميـالً، أُولئك قوم كتب اللـه عليهم القتل، 

فـربزوا إىل مضاجعهـم، وسـيجمع اللـه بينك 

وبينهـم، فانظـر ملن الفلـج ثكلتك أمـك يا ابن 

مرجانة؟». 

هـذا املقطع من كالم السـيدة زينب -عليها 

السـالم-، فيه إشـارة إىل هذه القيـم، واملعاني 

الجمالية، التي تجسـدت يف عاشوراء.. أَشاَرت 

-عليها السالم- إىل قيم البطولة والشيم واإلباء، 

والكرامة والنبل، والوفاء والحب.. 

لـو طلبنـا مـن فنـان أن يرسـم لنـا لوحة 

عاشوراء، وطلبنا منه أن يرينا مواطن الجمال 

ه ال يسـتطيع أن يُرينا  يف هـذه اللوحـة، َفـإنـَّ

موطناً للجمال يف هذه اللوحة؛ ألَنَّه سريينا دماء 

مقطوعـة، ومرفوعة  تغطي املكان، ورؤوسـاً 

عىل أطراف األسـنة، وخياماً محروقة وأطفاالً 

مذبوحة من الوريد إىل الوريد، تماماً كما تفعل 

داعـش اليوم، ال نرى يف أفعالها جماالً، بل نرى 

قبحاً وشناعة وبشاعة. 

ملـاذا ال يـرى الفنان جماالً يف هذا املشـهد؟؛ 

ألَنَّ كربـالء كالعملـة التي لها وجهان، مشـهد 

كربالء له وجهان، الوجه األول: وجه الجريمة، 

والبشـاعة، والقبـح، والذي جسـده املعسـكر 

األمـوي الذي تعـرى من ُكــّل قيمـة أخالقية 

وإنسانية، والوجه اآلخر لهذا املشهد: هو الوجه 

املـرشق الجميل، الذي جسـده اإلمام الحسـني 

َالُم-، وجه البطولة والكرامة والقيم  -َعَليِْه السَّ

واملناقبيات واألخالق. 

والسـيدة زينب -عليها السـالم- أَشاَرت إىل 

جمـال كربالء الذي تجىل يف وجهها اآلخر، وجه 

اإلبـاء والبطولـة، والكرامـة والنبـل، والقيـم، 

فالشـهادة يف سبيل الله جمال، والرضا بقضاء 

َالُم-  الله الذي جسده سيد الشـهداء -َعَليِْه السَّ

بقولـه: «الهـي رضـا بقضائـك»، هـو جمال، 

وبكاؤه عىل خصومه القتلـة، الذين أوقدوا نار 

الحرب عليه، والتي ستودي بهم إىل النار، بكاؤه 

ـَالُم- عىل هؤالء األشـقياء، هو تجِل  -َعَليِْه السَّ

لجمال الحب يف قلبه الذي لم ولن يعرف حقداً.. 

فكربالء، هي رسـالة حب، إىل اإلنسـانية كلها، 

هي رسالة خري وقيم وأخالق. 

ضربقء 
التسغظ 
وضربقء 
السخر

سئثالمةغث الئعال 

الحديث عـن كربالء وعاشـوراء وعن 

ـَالُم- هو  اإلَمــام الُحَسـني -َعَليْـِه السَّ

حديث عن أهل البيت (عليهم السـالم)؛ 

الكسـاء،  أهـل  الخمسـة  أحـد  كونـه 

وحديـث عن الصحابـة ريض الله عنهم 

كونـه صحابيـاً، وكم نسـمع مـن كالٍم 

عـن الصحابـة والدفاع عنهـم ضد من 

يسـبهم ويشـتمهم اسـتناداً إىل االدِّعاء 

أن هنـاك من يسـب الصحابة ريض الله 

عنهم، فكيف بقتل خامس أهل الكسـاء 

عنـد البعـض والصحابـي الجليـل عن 

البعـض اآلخر اإلَمــام الُحَسـني -َعَليِْه 

ـَالُم- وذبحه عىل الطريقة الداعشية  السَّ

يف هـذا العـرص بعد حصـاره ومنع املاء 

عنه حتى جفت كبـده، فأين الدفاُع عن 

هذا الصحابـي ضد من قتلـه وحارصه 

باملوقـف منهـم؟؛ ألَنَّ الجميـع قد غادر 

الدنيا؟ 

أيـن الحديـث عـن حقـوق اإلنسـان 

وقـد ُقتـل ابنـه الرضيـع ذبحاً بسـهم 

كأنـه قذيفـة؟ وُفجعت النسـاء وأُخذن 

سـبايا؟ ملاذا ال يكون هنـاك حديٌث عن 

مظلوميته؟ 

أيـن العلمـاء وبقيـة املسـلمني مـن 

كربـالء؟ ألـم يسـمعوا قول اللـه تعاىل: 

ًدا َفَجـَزاُؤُه  (َوَمـْن يَْقتُـْل ُمْؤِمنًـا ُمتََعمِّ

ُم َخاِلـًدا ِفيَهـا وََغِضَب اللَّـُه َعَليِْه  َجَهنـَّ

َوَلَعنَـُه َوأََعـدَّ َلـُه َعذَابًـا َعِظيًما) فكيف 

حـني يكون هذا املؤمن املقتول عمداً هو 

الحسني ابن بنت رسول الله!

ألم يسـأل الناس أنفسـهم ملـاذا ُقتل 

َالُم-؟ وكيف  اإلَمـام الُحَسـني -َعَليِْه السَّ

ُقتـل؟ ولو تأملـوا لوجدوا أنـه ُقتل؛ ألَنَّه 

أمر بالقسـط وُقتـل كما ُقتـل األنبياء، 

قـال تعـاىل: {إِنَّ الَِّذيـَن يَْكُفـُروَن ِبآَيَاِت 

اللَِّه َويَْقتُلُوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ َحقٍّ َويَْقتُلُوَن 

اِس  الَِّذيـَن يَأُْمـُروَن ِباْلِقْسـِط ِمـَن النـَّ

ُهْم ِبَعذَاٍب أَِليٍم} وُقتل بتحالف بني  ْ َفبَرشِّ

السـلطات الظاملة وأوبـاش التكفرييني 

وأعدمـوه بطريقة داعـش اليوم بقطع 

َالُم-.  رأسه -َعَليِْه السَّ
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ََّما  ٍء إِن إِنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشـيَعاً َلْسَت ِمنُْهْم ِيف َيشْ
أَْمُرُهـْم إَِىل اللَِّه ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم ِبَما َكانُـوا يَْفَعلُوَن}(األنعام:159)، 
هنـا يؤكد هذا بأنه يرسـم طريقة واحـدة، وطريقة واضحة، 
وأعالمهـا بينة، وبينـات واضحة، وأن النـاس إذا انطلقوا هم 
برؤيـة أُْخـَرى، لم يسـريوا عىل هذا النحو الـذي وجهوا إليه: 
إتباع، وسـري عىل هذا الرصاط املسـتقيم الواضـح، لن يكون 
البديل إال ماذا؟ إال أن يتفرقوا، فيفرقوا الدين نفسـه. [سورة 

األنعام الدرس السادس والعرشون ص:27]
ملـاذا ندرس ونتعلم كيف نتفـرق؟!. ثم ندين باالختالف؟! 
فيصبـح واجبـاً، يصبح التفـرق حتماً ال مفر منـه، ونصبغه 
بصبغة رشعية، أليس هذا هو نكران لنعمة الله العظيمة بهذا 
الدين العظيم؟ أليس هو كفر بنعمة الله املتمثلة يف نبيه محمد 
(صلـوات الله عليه وعىل آله) ويف القرآن الكريم، ويف اإلسـالم 

العظيم؟. [الُهوية اإليمانية ص:6] 

تعدد الـرؤى تتعدد األقوال، تعدد املواقف، تشـتت الناس، 
يغرقون هـم يف رصاع فيما بينهم، قبـل أن يتجهوا إىل قضية 
واحدة هـم مؤمنون بأنها قضية تهمهم، يجلسـون مختلفني 
هم فيما بينهم، يضعفـوا، يتمزقوا، يتعادوا فيقدموا يف األخري 
الديـن غري صالح ألن يقدم شـيئاً للحياة نهائيـاً، وال تجتمع 
عليه كلمة. أليس هذا مظهر ضعف؟. [مديح القرآن الدرس 

الثاني ص: 27]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ

الصخص الصرآظغ غصثم لظا (عثى اهللا) طاضاطًق.. شق الصخص الصرآظغ غصثم لظا (عثى اهللا) طاضاطًق.. شق 
تصخري طظ ِصَئِض اهللا ظتع السئادتصخري طظ ِصَئِض اهللا ظتع السئاد

 : بحرى المتطعري

السربُة املساثطخُئ طظ الصخص 
الصرآظغ:ـ

أوالً:ــ يقدم لنا هدى الله متكامالً:ــ
ـِهيُْد الَقاِئُد -َسَالُم الِله َعَليِْه-   أَكَّـَد الشَّ
يف محارضة (ملزمة) الدرس الخامس من 
دروس رمضان، أن اللَه سبحانه قّدم هداه 
لعبـاده متكامـالً وواضحاً ال نقـَص فيه، 
حيث قال: [إنه قصٌص ليكون عربًة - كيف 
كان هدى الله متكامالً، وكيف كان الناُس 
الذيـن لم يقـدروا هـذا الهدى حـق قدره، 
ولـم يتفاعلـوا معه ولم يسـتجيبوا. كيف 
كانت النتيجة بالنسـبة لهـم يف واقعهم؟! 
حتى أنـه يف اآليات هذه عرض فيما يتعلق 
بنفسـياتهم يف األخري، بنفسـياتهم، فأول 
عربة: أن تفهم بأنه اإلنَْسـان هو من جهة 
نفسـه، هو الذي يؤدي بنفسه إىل أن يصل 
إىل هذه الحالة السيئة. ال يوجد تقصري من 
جهة الله عىل اإلطالق وال من جهة أنبيائه 

عىل اإلطالق]. 

السربة الباظغئ:ــ تتثغُر الظاس 
طظ طثاَلفئ اهللا:ــ 

ِهيُْد الَقاِئُد -َسَالُم اللِه  وأشار أيضاً الشَّ
َعَلـيْـه- إىل عـربٍة أُْخــَرى من القصص 
القرآنـي يجـُب أن نتنبـه لها كمـا قال: 
[العـربة الثانيـة: أن يحـذر النـاس، أن 
يحـذروا؛ ألنه أحياناً قد يكـون التمادي 
يف التنكـر لهدى اللـه أَْو عـدم االهتمام 
بـه، عدم التقدير له، يـؤدي يف األخري إىل 
وضعية سـيئة جداً، َوأعتقد أن املسلمني 
مـن  معانيهـا..  بـكل  فيهـا  يعيشـون 
القيمـة الهامة للهدى الـذي أنزل إليهم 
وجاء به موىس كتاب وفرقان وأسـاس 
الهـدى وتربية للمجتمع يقـول لهم أنه 
كان الكتاب والفرقـان مرتبطاً بموىس، 
مـوىس يمثـل الَعَلم لهـم يمثـل: معلم، 
وقائـد، مربـي، موّجـه. هـم يتفهمون 
وينطلقون عىل أسـاس توجيهاته بدون 
أخـذ ورد. ما حصلت هـذه. الحظ كيف 
كان موقفهم يف قضية واحدة، يف قضية 
[البقـرة]؟! هدى اللـه ال يصنع أناسـاً 
عـىل هذه النوعية أبـداً أعني: أنه يتضح 
لك كيف يحصل الخلل؛ ألن الله سبحانه 
وتعاىل يقول بالنسـبة للرسول (صلوات 
الله عليه وعىل آله)، وهي نفس املسرية، 
ونفـس الطريقـة الواحـدة التـي عنـد 
رسـول اللـه (صلـوات الله عليـه وعىل 
آلـه) محمد، وعند عيـىس، وعند موىس، 
وعنـد إبراهيـم، أنهـم يهـدون النـاس، 
ويعلمونهم الحكمة، ويبنونهم مجتمعاً 
متماسكاً متوحداً كلمته واحدة، موقفه 

واحد، انطالقته واحدة. حصل خلل كبري 

جداً لديهم! هذه الظاهرة السيئة عندما 

قال لهم مـوىس يف قضية هم بحاجة إىل 

أن يكتشفوا من هو الذي ارتكبها، قتيل 

قتـل يف ظـروف غامضة جـداً وأصبحوا 

هـم يتدافعون املسـألة، [هـم قتلوه آل 

فالن أَْو ربما آل فالن]: {َوإِْذ َقتَْلتُْم نَْفساً 

اَرأْتُْم ِفيَها}(البقرة: من اآلية72) ُكّل  َفادَّ

واحد يدفع عنه ويتهم طرفاً آخر]. 

(عثى اهللا) ق غخظع أظاجاً طظ 
ظعسغئ صعم طعجى:ــ

ـِهيُْد الَقاِئـُد -َسـَالُم اللـِه  أشـار الشَّ

إرسائيـل  بنـي  فعـل  ردود  إىل  َعَلـيْـه- 

قصـة  يف  مـوىس  نبيهـم  عـىل  املزريـة 

البقـرة، وكيف أن هـذه القصة فضحت 

نفسياتهم الخبيثة عىل نحو كبري:ــ

أوقً:ــ لط غترتطعا ظئغعط سظثطا 
أطرعط أن غثبتعا بصرة:ــ

ـِهيْد الَقاِئـد -َسـَالُم اللـِه   قـال الشَّ

َعَلـيْـه-: [{َوإِذْ َقـاَل ُمـوَىس ِلَقْوِمِه إِنَّ 

اللَّـَه يَأُْمُرُكْم أَْن تَذْبَُحـوا بََقَرًة}(البقرة: 

مـن اآلية67) أسـلوب األنبياء تجد كيف 

األنبياء أشـخاصاً حكمـاء، هم حكماء 

يعرف نفسـيات أصحابه، وكيف وصلت 

الحالـة بهـم! كان يكفـي مـن مـوىس 

أن يقـول لـو أنهـم كانوا قـد وصلوا إىل 

مسـتوى[جيد] دع عنـك [ممتاز] جيد، 

أنه كان يكفيهم من موىس نفسه توجيه 

معـني أن يقول لهم موىس: اذبحوا بقرة 

فيتحركـون، هـو يعرف كيـف واقعهم 

وكيـف نفسـياتهم {إِنَّ اللَّـَه يَأُْمُرُكـْم} 

أمـر إلهـي مبـارش {إِنَّ اللَّـَه يَأُْمُرُكْم أَْن 

تَذْبَُحـوا بََقَرًة}(البقـرة: مـن اآلية67). 

أسـاس تربيـة األَُمـم أنـه ال يأتي بنبي 

بعد نبـي عىل طول تأريـخ البرشية، قد 

يكـون مرحلة فيها نبي يمكن أن يقول: 

{إِنَّ اللَّـَه} ألمة من األَُمــم، يف مرحلة ال 

يوجـد نبي، واألمـة مرتبية عـىل الحالة 

هـذه تحتاج إىل شـخص يقـول: إن الله 

يأمركم يف موقف معني، هذا ال يتم، األمة 

ترتبـى بطريقة تصل فيها إىل أن يكفيها 

توجيهـات مبـارشة مـن جهـة األنبياء 

أنفسهم، ثم من جهة ورثة األنبياء]. 

 باظغاً:ــ جثروا واجاعجأوا طظ 
(افطر) ظفسه:ـ

ـِهيُْد الَقاِئـُد -َسـَالُم اللِه  وّضـح الشَّ

َعَلـيْـه- ذلك بقوله: [أيضاً يكفيهم بأنه 

ليست مسـألة يكفيهم، أعني: يكونون 

هم تربوا هم تربية وفهموا القضية عىل 

هـذا النحـو فيكفيهم أوامـر من الجهة 
التـي يعرفون بأنها جهـة هدى، ال، هنا 
احتاجـوا: {إِنَّ اللَّـَه يَأُْمُرُكـْم أَْن تَذْبَُحوا 
بََقـَرًة} (البقـرة: مـن اآليـة 67) كيـف 
كان الجـواب؟ {َقالُـوا أَتَتَِّخذُنَـا ُهـُزواً}

(البقرة: من اآليـة67). ماذا يعني نذبح 
بقـرة؟! ماذا يعنـي بقـرة؟!. إذاً هنا لم 
تكفهم الفـرتة الطويلة تلـك أن يعرفوا 
أن موىس رجل حكيم! الشخص الحكيم 
ال يأمر بأشـياء ليسـت حكيمة, ال يأمر 
إال بأشياء حكيمة، ومن ورائها حكمة، 
ولغايـة مهمـة، وإن بـدت يف الصـورة 
وكأنهـا تـرصف غـري طبيعي مـع أنه 
هنا لم يكن ترصفاً غري طبيعي، تشـبه 
نفسـية الذين قال عنهم يف أول السورة: 
َب َمثَالً} {إِنَّ اللَّـَه ال يَْسـتَْحِيي أَْن يَـْرضِ

(البقرة: مـن اآليـة26) {أَتَتَِّخذُنَا ُهُزواً} 
ماذا يعني نذبح بقرة! أليسـوا يذبحون 
بقراً، ربما ُكّل يوم يذبحون بقراً لكن ال، 
اسـتغراب! هذا أول خلل، ماذا يعني أول 
خلـل؟ ظاهرة من مظاهر الخلل لديهم، 

يف أنهم لم يهتدوا بهدي الله]. 

بالباً:ــ اجاشراُبعط ضان أول خطض 
غُثلُّ سطى أظعط لط غعاثوا:ــ

اللـِه  -َسـَالُم  الَقاِئـُد  ـِهيُْد  الشَّ َقـاَل 
حاً: [كان اليشء الصحيح  َعَلـيْـه- موضِّ
ملجرد أن يريد منهم أن يذبحوا بقرة، أن 
يأمرهم موىس نفسـه مبارشة: [اذبحوا 
بقـرة] وبـدون أخـذ ورد، يتجهـون إىل 
بقـرة يذبحونهـا؛ ألن األمـر واضـح يف 
القضيـة. فعندما يقول: بقرة يعني: أيَّ 
بقرة، معنـاه: أيَّ بقرة، لكـن ال. {َقالُوا 
أَتَتَِّخذُنَا ُهـُزواً َقاَل أَُعوذُ ِباللَّـِه أَْن أَُكوَن 
ِمـَن اْلَجاِهِلنَي}(البقـرة: مـن اآلية67) 
ال يمكـن أتخذكـم هـزواً ال يمكن أعمل 
أوامـر! مـع أنـه هنـا يقـول لهـم: {إِنَّ 
اللََّه} معناها: أيتخذنـا الله هزوا! أليس 
معناهـا هكذا يف األخري؟ ما كفاهم بأنه 

قال: {إِنَّ اللَّـَه يَأُْمُرُكْم} الحظ كيف هذا 
وحده من املظاهر السيئة، عندما يكون 
املجتمع، أَْو أمة من األَُمـم تهتدي بهدي 
اللـه الـذي يوجد حكمـة لـدى الناس، 
ورؤية حكيمة، وفهم ومواقف مبادرة، 
ال يوجـد فيها أخذ ورد، قالوا بعدما قال 
لهـم: {بََقـَرًة} أليس كلمة بقـرة تعني: 
أي بقـرة، مثلمـا تقول لشـخص: نحن 
نريـد أن تبحث لنـا عن [كبـش] عندنا 
ضيف، نريد تبحث لنا عن [كبش] أليس 
سيعرف أي واحد، أن املطلوب أن يبحث 
عـن كبـش أيَّ كبش؟ ليـس بحاجة أن 
يقول: مـا لونه، ما هو، ومـن أي نوع، 
 ْ وأشياء من هذه. {َقالُوا ادُْع َلنَا َربََّك يُبنَيِّ
َلنَـا َمـا ِهَي}(البقرة: من اآليـة68) قد 
قال: بقرة مـن البداية، {َقـاَل إِنَُّه يَُقوُل 
إِنََّهـا بََقـَرٌة ال َفـاِرٌض َوال ِبْكٌر}(البقرة: 
مـن اآليـة68) ليسـت مسـنة، وال هي 
فتيّة، متوسطة {َعَواٌن بنَْيَ ذَِلَك َفاْفَعلُوا 
َما تُْؤَمُروَن}(البقرة: من اآلية68) أليس 
هـذا أمراً آخر؟ بعد أول سـؤال أعطاهم 
مميزات معينة: بقرة متوسطة يف السن 
{َفاْفَعلُـوا َمـا تُْؤَمـُروَن} (البقـرة: من 
ْ َلنَا َما  اآليـة68). {َقالُوا ادُْع َلنَا َربََّك يُبنَيِّ
َلْونَُها}(البقرة: مـن اآلية69) ما لونها؟ 
نحن نعيـش الحالة هذه، ال نضحك عىل 
بنـي إرسائيـل لوحدهـم حقيقـة؛ ألنه 
نعيش نحـن املسـلمني والزيديـة نحن 
بالذات الذين نقول: أننا الطائفة املحقة 
واملتمسـكني بأهـل البيـت، وبالثقلـني 
كعنـوان لدينا، قضيـة البقرة مـا تزال 
موجـودة، نأخذ عربة من هـذه، ونأخذ 

دروساً من هذه]. 

رابساً:ــ سثم تصثغرعط ملعجى 
غسظغ سثم تصثغرعط هللا:ــ

اللـِه  -َسـَالُم  الَقاِئـُد  ـِهيُْد  الشَّ قـال 
َعَلـيْـه-: [{َقالُوا ادُْع َلنَـا َربََّك}(البقرة: 
مـن اآلية69) من البدايـة {ادُْع َلنَا َربََّك}

أن  يكفيهـم  اآليـة69)  مـن  (البقـرة: 
يسـألوه هـو شـخصياً؛ ألن ربهـم قـد 
اختـاره لهـم هاديـاً ومرشـداً ومعلمـاً 
وموجهـاً. هنـا ألسـت تـرى وتلحظ أن 
موىس نفسه ال يقدرونه حق تقديره هو 
كرسـول من عند اللـه؟ فتكون القضية 
هذه انعكاس لتقديـرك ملا يأتي من عند 
اللـه عندمـا تعرف بـأن الله لـن يختار 
شـخصاً إال وهـو بالشـكل الـذي فعالً 
ـٌل ألن يقوم بالدور عىل أكمل وجه.  مؤهَّ
ْ َلنَا َمـا ِهَي}(البقرة:  َك يُبنَيِّ {ادُْع َلنَا َربـَّ
ْ َلنَا َما  مـن اآليـة68) {ادُْع َلنَا َربََّك يُبَـنيِّ
َلْونَُها}(البقرة: من اآلية69)! عادة البقر 
ال تكون ملونة بشـكل كبري، عادة البقر 
تختلف عن بعض الحيوانـات األُْخـَرى، 
تـرى البقـر والغنـم يف الغالـب ال يكون 
القطيـع الواحـد، هـذه حمـراء، وهذه 
صفـراء، وهـذه بيضاء وهـذه خرضاء، 
وهذه غرباء وهذه.. ال، الغالب أنها تكون 
متقاربـة اللـون ال يوجـد هنـا يف واقع 
القضيـة ما يكـون مربراً ألن يتسـاءلوا 
يقولون مثـالً: قطيع البقر، أَْو السـوق 
فيه بقر لكـن هذه حمراء وهذه صفراء 
وهذه بيضـاء ألوان متميـزة، تبدي عىل 
سـوق مـن البقـر أَْو قطيـع مـن البقر 
تجدهـا متقاربة يكـون إذا هنـاك لون 
متميز يكـون نادراً وشـاذاً. إذاً ال يوجد 
مـا يوجب اشـتباه عىل اإلطـالق. {َقالُوا 
ْ َلنَا َما َلْونَُهـا َقاَل إِنَُّه  ادُْع َلنَـا َربََّك يُبَـنيِّ
يَُقوُل}(البقـرة: من اآلية69) من البداية 
ُه يَُقوُل}(البقـرة: من اآلية69)  {َقاَل إِنـَّ
ألم يقل هناك: {بََقـَرٌة ال َفاِرٌض َوال ِبْكٌر 
َعـَواٌن بَـنْيَ ذَِلَك}(البقرة: مـن اآلية68) 
وهنا أيضاً: {إِنَُّه يَُقوُل}لم يعد موىس إال 
مثـل [املِْظِهر]. الحظ ذلـك الذي يأتي يف 
السـوق واحد يظهر، يبلـغ الناس نيابة 
عن شـخص، يقف ويتكلـم [يقول لكم 
الشـيخ فالن عىل أن كذا كذا.. ] والشيخ 
يتكلـم من هناك، وهو يأتي يكلم الناس 
بما قال له الشيخ. أساس املسألة أعني: 
الحظ أن هنا خلالً كبرياً جداً؛ ألن األَُمـم 
تربى يف عصور األنبياء بالشـكل الذي ملا 
بعد األنبيـاء أيضاً، ملا بعده، ال تحتاج إىل 
أن يكـون أمامها نبي يوحى إليه، فضالً 
عـن أن تكون مـع وجود النبـي تحتاج 
إىل أوامـر إلهيـة مبارشة يف لـون بقرة، 
سـن بقـرة, تشـخيص بقـرة! فالنبـي 
ال يأتـي لعرصه فقـط. ال. النبـي يربي 
أمة، ويرشـد أمـة، ويثقف أمـة لتكون 
مسـتبرصة َوحكيمة, قابلة ألن تستمر 
يف دورهـا وتتقبل قيادات هي امتداد له، 
للنبـي؛ ألن األنبيـاء يموتـون. أمة مثل 
هذه معناه تريد لها نبياً باستمرار وعىل 

اتصال مبارش!]. 
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ارتفاُع تخغطئ حعثاء السثوان افخري سطى غجة إىل 
49 حعغثًا

سحراُت آقف الفطسطغظغني أدوا خقة الةمسئ يف املسةث 
افصخى املئارك

الحغت دسمعش: طسادلُئ املصاوطئ ظصطئ  سمطغَئ الافاوض إىل طرتطئ جثغئ وتاجمئ

 : طاابسات
استشهد الشـاب الفلسطيني 
متأثـراً  إنشـايص  خالـد  أنـس 
بجروحـه الخطرية التـي أُصيب 
بهـا خـالل العـدوان الصهيوني 
عـىل قطـاع غـزة، بعـد أن كان 
يتلقى العالج داخل مجمع نارص 
الطبـي يف خانيونـس، عـىل إثر 
الجـراح التي تعـرض لها خالل 

العدوان. 
وكان الشـهيد إنشـايص قـد 
أُصيـب عىل إثر غارة اسـتهدفت 
مجموعـة مـن املواطنـني رشق 
خانيونـس جنـوب قطـاع غزة، 
شـهداء  عـدد  يرتفـع  وبذلـك 
العـدوان إىل 49 شـهيداً، يننهـم 
17 طفالً و4 نساء و360 إصابة 
بجروٍح مختلفة، فضًال عن دمار 

كبري يف املنازل واملمتلكات. 
ميدانيٍّا، نّفذت قواُت االحتالل 
حملة  أمـس،  فجَر  الصهيونـي، 
واعتقاالت،  وتفتيـش  مداهمات 

بالضفـة  متفرقـة  مناطـق  يف 
اعتقلـت  إذ  املحتّلـة،  الغربيـة 
خمسـة مواطنني بعـد مداهمة 
منازلهـم وتفتيشـها، ففي بيت 
لحـم اعتقلـت قـوات االحتـالل 
الصهيوني ثالثة مواطنني، منهم 
أسـريان محّرران، بعـد مداهمة 
منازلهم وتفتيشـها، كما اعتقل 

االحتالل يف جنني األسـري املحّرر 
مـراد محمد سـعيد فشافشـة، 
من بلـدة جبـع جنـوب املدينة، 
أثناء مروره عىل حاجز عسكري 

مفاجئ قرب مدينة نابلس. 
ويف رام اللـه، اعتقـل الطفالن 
الحج  عـالء  محمود  الشـقيقان 
محمـد وشـقيقه محمـد، مـن 

قرية املغري، شمال رشق املدينة، 
بعـد مداهمـة منـزل ذويهمـا، 

وتفتيشه والعبث بمحتوياته. 
يذكـر أن مؤّسسـات معنيـة 
بشـؤون األرسى رصدت اعتقال 
قوات االحتالل 340 فلسـطينيٍّا، 
منهم 28 طفالً و5 نسـاء خالل 

شهر يوليو املايض. 

 : طاابسات

مـن  اآلالف  عـرشاُت  أدى 
املواطنـني الفلسـطينيني، صالة 
األقـىص  املسـجد  يف  الجمعـة، 
الخارجيـة،  وباحاتـه  املبـارك 

بمدينة القدس املحتّلة. 
محليـة  مصـادر  وأَفـادت 
فلسـطينية بـأن املصلـني الذين 
يف  أمـس  الجمعـة،  صـالة  أدوا 
مـن  قدمـوا  األقـىص،  املسـجد 
القدس،  مدينة  مناطـق  مختلف 
واألرايض  املجـاورة،  والبلـدات 
إضافـة  1948م،  عـام  املحتّلـة 
إىل بعـض مـدن وبلـدات الضفة 

الغربية املحتّلة. 
وكان اآلالف من الفلسطينيني 
وصلـوا إىل املسـجد املبـارك منذ 
سـاعات الفجر األوىل، َحيُث أدوا 
صالة الفجر واعتكفوا يف املسجد 
إىل جانب املرابطني فيه لحمايته 
مـن املخّططـات الصهيونيـة يف 
ظـل عمليات االقتحـام املتكّررة 
مجموعـات  تنفذهـا  التـي 

بحماية  الصهاينة  املسـتوطنني 
رشطة االحتالل. 

الوصول  من  املصلون  وتمّكن 
وسـط  األقـىص،  املسـجد  إىل 
وعسـكرية  أمنيـة  إجـراءات 
مشّددة، اتخذتها قوات االحتالل 
مـن رشطـة وجيـش وأجهـزة 
أمنية، عىل مداخل مدينة القدس 
ومحيط  الرئيسـية  وشـوارعها 

املسجد األقىص وعىل أبوابه. 

االحتـالل،  قـوات  وشـّددت 
القديمـة  البلـدة  عـىل  الخنـاق 
خـاص،  بشـكل  القـدس  مـن 
إىل  حواجزهـا  عـىل  وعمـدت 
املسـجد  إىل  القادمـني  تفتيـش 
املبـارك والتدقيـق يف بطاقاتهـم 
من  العديد  ومنعـت  الشـخصية 
للمسـجد  الوصول  مـن  املصلني 
األقىص للصالة فيه، فيما لم ترد 
معلومات عن اعتقاالت جديدة يف 

صفوف الفلسطينيني. 
وتفـرض سـلطات االحتـالل 
مشـّددة  قيـوًدا  الصهيونـي 
الفلسـطينيني،  املصلـني  عـىل 
القادمـني إىل املسـجد األقـىص، 
ـام الجمعات ويف املناسـبات  أَيـَّ
أعـداد  مـن  للحـد  اإلسـالمية، 
الوافديـن إىل املسـجد املبارك، يف 
محاوالت يائسـة إلجبارهم عىل 
هجره ولثنيهم عن الصالة فيه. 

 : طاابسات
أّكـد نائـُب رئيس املجلـس التنفيذي يف 
حزب الله الشيخ عيل دعموش، أن «أمريكا 
إىل أُفول وتراجع يف املنطقة وعىل  مسـتوى 
العالـم، ولـن تبقـى القـوة التـي تهيمـن 

وتتفرد وتتحكم بمصري  العالم إىل األبد». 
خطبـة  يف  دعمـوش  الشـيخ  وأَشـاَر 
الجمعـة، أمـس، إىل أن الواليـات املتحـدة 
«فشـلت يف لبنـان وعجـزت عـن إضعاف 
املقاومـة، عـىل الرغـم مـن  كل الحمـالت 
والضغـوط التـي مارسـتها وال زالت ضد 
حزب اللـه وضد الشـعب  اللبنانـي، وذلك 

بفعـل الوعي والثبـات والصمـود والصرب 
واإلرصار عـىل مواصلـة  طريـق املقاومـة 
وفشـل األعداء والخصوم يف إقناع شـعبنا 
بالرتاجع والتخيل  عن هذا الخيار الذي نقل 
لبنان من موقع الضعف إىل موقع القوة».  

ورأى أن «املقاومـة اليـوم هـي عنرص 
القـوة األََسـايس الـذي يعتمد عليـه لبنان 
 لفرض مطالبه ورشوطـه وانتزاع حقوقه 
النفطيـة»، موضًحـا أن «معادلة املقاومة 
نقلـت  عمليـة التفـاوض إىل مرحلة جدية 
وحاسـمة ولم يعد هناك متسع من  الوقت 

أمام الصهاينة للتسويف واملماطلة».  
وقـال سـماحته: «نريـد لهـذا البلد أن 
يكـون بلـًدا قويًـا ومقتـدًرا يحافـظ عىل 

 سـيادته وثرواته»، مؤّكــداً أن «حزب الله 
مـن موقع الحريص عىل البلد ومسـتقبله 
يعمل  مـع ُكــّل املخلصني؛ ِمن أجـِل بناء 
دولـة مقتـدرة وعادلـة ومسـتقلة وغـري 
مرتهنة  للخارج، دولة مؤّسسات تستطيع 
أن تحمي شـعبها وتخدم شعبها وتحافظ 

 عىل مستقبل أبنائها».  
وختم الشـيخ دعموش قائالً: «اذا بقي 
اللبنانيـون ينتظـرون مسـاعدة الخـارج 
بنـاء  يسـتطيعون  ال  بأنهـم   ويعتقـدون 
دولة مؤّسسات إّال باالعتماد عىل  الخارج، 
فلـن يتمّكنوا من بناء دولـة حقيقية؛ ألَنَّ 
الخـارج لن يسـاعدنا أن لم  نسـاعد نحن 

أنفسنا».  

الثارجغئ اإلغراظغئ: 
اجامرار ضةغب واحظطظ 

جغجغث الضراعغئ لقدارة 
افطرغضغئ

 : وضاقت

أّكــد املتحـدث باسـم الخارجيـة اإليرانيـة 
نارص كنعاني، أن اسـتمرار ضجيج واشـنطن 

سيزيد الكراهية لإلدارة األمريكية. 
ويف تغريـدٍة لـه عـىل تويـرت، قـال كنعاني: 
«فربكة القصص األمريكية حول عنرص مفلس 
سياسيٍّا، وإرهابي معروف ومدبر انقالبات عىل 
دول وحكومات مستقلة هي هروب إىل األمام؛ 
بَهـدِف التهرب من مسـؤولية جريمة دولية»، 
َوأََضـاَف، «اسـتمرار هذه الضجة لن تساعد يف 
تبييض صورة النظام األمريكي، بل ستزيد من 

كراهيته لدى الشعب اإليراني والعالم». 
من جهٍة أُخرى نقلت وسـائل إعالم رسمية 
عـن دبلومـايس إيراني قولـه: إن «الجمهورية 
اإلسـالمية تُراجع املقرتحات األُوُروبية الواردة 
لضمان تلبية مطالبها التي يمكن قبولها فيما 
إذَا وّفرت إليران الطمأنينة يف مختلف القضايا، 
بمـا يف ذلـك االدِّعـاءات السياسـية املتعلقـة 
بقضايـا الضمانات ورفع جميـع أنواع الحظر 

وضمان عدم خرق االتّفاق». 
َوأََضـاَف الدبلومايس أن «عىل إيران التحّقق 
مما إذَا كانت هـذه املقرتحات تضمن مطالبها 
يف مختلـف املجـاالت، بمـا يف ذلـك املطالبـات 
السياسـية املتعلقة بالضمانـات ورفع الحظر 
وضمـان عدم خرق االتّفاق، وما إذَا كان يمكن 

أن تكون مطمئنة يف هذه األمور». 
باملـوازاة، توّقف نائب الشـؤون السياسـية 
ملديـر مكتـب رئيـس الجمهوريـة اإلسـالمية 
اإليرانيـة محمـد جمشـيدي عنـد املحادثـات 
األخرية للرئيس السـيد إبراهيم رئييس ستكون 

مع عدد من قادة مجموعة 4+1. 
ويف تغريدة لـه عىل «تويرت»، قال: «يف جميع 
املحادثـات الهاتفيـة التي أجراهـا رئييس مع 
رؤساء فرنسـا وروسـيا والصني، كان املوقف 
الحاسـم لرئيـس الجمهوريـة هـو أنـه فقط 
عندمـا يتم َحـّل وتسـوية وغلق ملـف املزاعم 
املتعلقـة بإجراءات الضمـان يمكن التوصل إىل 

االتّفاق النهائي». 
يف السـياق نفسـه، أفـادت صحيفـة «وول 
سـرتيت جورنال» نقًال عن دبلومايس أُوُروبي 
أن «االتّحـاد األُوُروبـي قّدم مقرتحات بشـأن 
إجـراءات الضمان، لكن هـذا االقرتاح يجب أن 
يكـون مطمئناً إليران من ناحيـة، ومن ناحية 
أُخـرى، َفـإنَّه يغطي جميـع املوضوعات التي 

تّمت مناقشتها يف فيينا». 
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لطاملا ُكنَْت يف قلوب اليمنيني 

العربيـة  للمقاومـة  رمـزاً 

شـجاعاً  َوقائـداً  واإلسـالمية 

َومحنَّكاً يف زمٍن نَُدَر فيه القادُة 

الرشفاُء واألحـرار، ويف توقيٍت 

وعـىل  سـطِحه  عـىل  طفـت 

مقاليد سلطته أسماٌء ال يَنُــمُّ 

عىل وجودها اسـٌم وال لوٌن وال 

لقـٌب كمـا يقـول الربدوني يف 

مرثيته الشهرية. 

لقد جئت من زمن املجد.. لرتُسـَم عـىل الحاِرضِ املنكوِب 

بصيصاً من ِعــزٍَّة َوكرامة، استدعاك اليمنيون يف صالتهم 

ودعائهم مع ُكـلِّ نكسـة جديدة كانت تضاُف إىل روزنامة 

ــة.  النكسات املتوالية عىل األُمَّ

ثـم وجـدوك يف ذروِة الحرِب التي خضتَهـا أنت إىل جانب 

رجـاِل حزِبك ضد العـدّو الصهيوني قبل سـتَة عَرش عاماً، 

وقبل أن توّجـه بَرصك إليهم، كانت األبصاُر إليك شـاخصًة 

ـك القلوُب بالدعوات، َوتسـتعذُب منك  يف ُكــّل ظهور، تُحفُّ

األقـواَل َواألفعال، لقـد تضامن اليمنيـون ُعُمـوًما معك يا 

سـماحَة النرص كمـا لم يتضامنوا مع أحـٍد، وكان يف قولِك 

اللهجُة التي عزت َويف فعلك األمُل الذي طال انتظاُره. 

ال زلـُت أذُكُر كيف تزيّنت املركَّبـاُت َوالدواويُن واملجالُس 

بصورك البهية، َوكيف نافسـت رايُة الحزب الصفراء ألواَن 

الَعَلـَم اليمني يف الطرقات وعىل أسـطح البيوت، ربما فاتك 

ذاك املشـهُد الذي لـم تنقْله الشاشـاُت املرتِهنـُة للجوار يف 

تلك املرحلة، إضافًة إىل أنك كنَت يف ذروة انشـغالك بصناعِة 

النرص َوباجرتاح املعجزات. 

لـم تخذلهم، حني انتـرصَت للبنان َوللقضيـة َوللتاريخ، 

واسـتعدتَّ األرَض والقرار، وما راهن اليمنيون يوماً إالَّ عىل 

الرجال الذيـن ال يفقهون لُغَة الرتاُجـِع والتخاذل، َوحينها 

كان النـُرص يف جنوب لبنان واألفراُح يف ُمـُدِن اليمن، وكان 

الحديُث عن عودة َشبْعا وبنت جبيل يف املقايل.. كما لو أنها 

عودٌة لجيزان ونجران وعسري إىل حاضنِة الوطن. 

وما خـاب الظَّـنُّ فيك لـدى اليمنيني مجـّدًدا حني دارت 

األيّاُم َوتكاَلَب العاَلُم عىل هذا الشعب يف أوسع َوأبشع حرٍب 

عدوانية ُشـنت عليهـم، فقد وجـدوك حـارضاً بينهم عىل 

امتداِد سـنواِت الحرب تشاطُرهم بالكلمِة والدمعِة مراسَم 

التشـييع َوتبارُك لهم بالكلمة واالبتسامة معادالِت النرص، 

كارساً لجـداِر الُعزلـة صوتـاً َوضمـرياً، بل وجنديـاً جاهزاً 

للمشاركة، َوأيُّ َكَرٍم مثُل هذا الذي تلقاه منكم اليمُن وأهلُه 

يف زمن اللؤِم والنفاق. 

يـا َسـيَِّد املقاومة: من اليمـن عليكم السـالُم ولكم ُكـلُّ 

االمتنان والشكر َوصادُق الدعوات. 

ألعغُئ التماغئ الرئاجغئ تثِرُج أبصاَلعا
سئثالفااح تغثرة   

 

يف ميدان السبعني بالعاصمة اليمنية صنعاء، وتحَت 

ـَالُم- «هيهات منا الذلة»،  شـعار الحسـني -َعَليِْه السَّ

أخرجت قواُت الحماية الرئاسـية أثقاَلها (ُعدًة وعتاداً 

وعـدداً) يف عـرض عسـكري مهيـب، وصفـه فخامُة 

رئيس الجمهورية املشـري مهدي املشاط، بأنه العرُض 

العسـكري األكثُر هيبًة وقوًة َوتطوراً وترتيباً وتنظيماً 

للمؤّسسة العسكرية اليمنية. 

إن عرَض ألوية الحماية الرئاسية إن أّكـد عىل يشء 

بهيبتـه وتنظيمه وحضور عدته وعتـاده َفـإنَّه يؤّكـُد 

أن ُكــّل املقاومـني املدافعني عـن رشف وكرامة اليمن 

َالُم-. ة هم أبناُء مدرسة الحسني -َعَليِْه السَّ واألمَّ

عرض عسـكري تؤّكـُد رسـالتُه وجوَب أن نصل جميعاً إىل إدراك 

ثابت يحّدد يف وعينا وبصريتنا من هم أصحاب املصلحة يف املسـتقبل 

عـىل أرضنا اليمنيـة، ويحّدد يف وعينا وبصريتنا مـن هو العدّو ومن 

هو الصديق، ويحّدد أن أُسـلُـوبَنا اإليَمــانـي اليمني هو الناجُع يف 

مواجهة ُكـّل أزمة تمسك برقابنا، عرض عسكري يلزمنا جميعاً أن 

نصـل إىل اإلدراك الثابت والوعي الحق والبصرية الحكيمة أن بصمود 

وثبات شـعبنا وجيشـنا وقيادتنـا يف مواجهة دول تحالـف العدوان 

والحصار قد حّققنا شيئاً ال يمكن تقديره وال يمكن تعويضه.. 

بهـذا العـرض العسـكري املهيـب حقـاً، تكـون قـوات الحماية 

الرئاسـية قـد حّققت الوحدة بيننـا عىل املسـتوى اإليَمــاني وعىل 

املسـتوى الوطني، وحدة اإليَمـــان، وحدة القوة، وقـوة اإليَمــان 

وقـوة الوحدة يف نفـس الوقت، وأن املسـألَة يف مواجهة دول تحالف 

العـدوان والحصار، تحالف الـرش والطغيان األمريكـي واإلرسائييل 

والربيطانـي والسـعودّي واإلماراتـي ال يكفـي أن نمتلـَك الحقـوَق 

التاريخيـة َوالقانونية ملواجهتهم، ال بُــدَّ أن نمتلَك القوة للدفاع عن 

حقنـا َوحقوقنـا، بغري ذلك ال ننتظـر أن يمنحنا أحٌد سـوى كلمات 

الخذالن والتشفي َوالعزاء. 

إن هـذا العـرض عـزز أن اإلدراك الوعـي والبصـرية 

اإليَمــانية اليمنية اليوم بأن القوة هي السبيُل الوحيد 

لحل ُكــّل الرصاعـات التاريخيـة التي يّدعيهـا علينا 

كافـة اللقطاء عـىل التاريخ والجغرافيا وعىل رأسـهم 

أمريكا وإرسائيل، عرض عسـكري يؤّكـد أن من معه 

(الحق َوالقوة) سوف ينتُرص اآلن، وسينترص غداً وبعد 

غـد وسـيكون منترصاً حتى قيام السـاعة بـإذن الله 

وتوفيقه. 

شاهدنا عرضاً عسكرياً يمنياً تحت شعار اإليَمــان 

الحسـيني بــ (هيهـات منـا الذلـة) َويحمل شـعاَر 

وطـريَ الجمهوريـة اليمنيـة عىل جباه أعـز وأنبـل وأرشف الرجال، 

وعلـم الجمهوريـة اليمنية عاليًا مرفوعاً عىل أكتـاف رجال الرجال، 

وشـاهدنا اعتزازنا كمواطنني بإيَمــاننا اليمني وبوطنيتنا اليمنية، 

فتحدث رئيسنا اليمني مزمجراً بمنطق اإليَمــان َوالقوة واإلراَدة.

بينما نشـاهُد البعَض اآلخـَر من أبناء جلدتنا يف محافظة شـبوة 

وهـم يدنّسـون العَلـم اليمني تحـت أقدامهـم؛ اسـرتضاًء للمحتّل 

السـعودّي واإلماراتـي، ويسـتجدون ويتوسـلون بذل وهـوان دول 

العدوان َوسفارات دول العدوان َومجلس األمن.

أرض صنعـاء أخرجت أثقالهـا لتجعلنا ندرُك برأي العني وسـمع 

الفؤاد، أن اليمن أصبحت تحوُز عىل القوة، التي تجعلُها قوة عظمى 

تحمي نفَسـها وشـعبها وأمتها ودينها ورشفها وعرضها وأرضها، 

وبهـذا اإلدراك أصبـح لزاماً عىل ُكـّل يمني مقـاوم ومناضل وثوري 

وحـر ورشيـف أن يـدرَك أن وعيَـه وبصريتـه ومعرفته بهـدى الله 

وتمسـكه بقيم كتـاب الله واتباعـه لتنفيذ مرشوع سـنن الله، هو 

ــة اإلسـالمية  ِمن أجـِل االرتقاء بوعـى وبصرية أبناء شـعوب األُمَّ

والعربيـة، وإن لزم األمُر التضحيَة بالـدم والروح حتى يتعرفوا عىل 

مكامن اإليَمــان َوالقوة واإلراَدة. 


