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الرئيس يكاشف املبعوث: دون رفع احلصار والرواتب اهلدنة أسوأ  من احلرب

   

إصـــــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــــــعــــــــــــــدو عـــــلـــــى إصـــــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــــــعــــــــــــــدو عـــــلـــــى 
إطــــــالــــــة مــــعــــانــــاة الـــيـــمـــنـــيـــني إطــــــالــــــة مــــعــــانــــاة الـــيـــمـــنـــيـــني 
يــــعــــتــــرب رفــــــضــــــًا لـــلـــتـــهـــدئـــةيــــعــــتــــرب رفــــــضــــــًا لـــلـــتـــهـــدئـــة

عبد السالم: عبد السالم: التحايل لن يؤدي لسالم حقيقي..التحايل لن يؤدي لسالم حقيقي..  
والعجري: والعجري: فتح املطار وامليناء ووقف ب الثرواتفتح املطار وامليناء ووقف ب الثروات
خـــــاصـــــة «شـــــــــــــــــــــروط»  ال  شـــــعـــــبـــــيـــــة  خـــــاصـــــةمــــــطــــــالــــــب  «شـــــــــــــــــــــروط»  ال  شـــــعـــــبـــــيـــــة  مــــــطــــــالــــــب 
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السبت

العدد

5 ربيع األول 1444هـ..
1 أكتوبر 2022م

(1491)
أخبار 

تجاطظًا طع وخعِل ظاصطئ ظفطغئ خغظغئ إلى تدرطعت لظعإ تجاطظًا طع وخعِل ظاصطئ ظفطغئ خغظغئ إلى تدرطعت لظعإ 22 ططغعن برطغض طظ الظفط الثام..  ططغعن برطغض طظ الظفط الثام.. 

العزغر دارس: اّتفاصغُئ تطعغر طحروع الشاز 1995 حرسظ لـ «تعتال» ظعَإ الشاز الغمظغ
 :  طاابسات

تحولـت موانئ املحافظات الجنوبية والرشقية 
املحتّلة إىل مرسٍح لعمليـات نهب ورسقة الثروات 
النفطية والغازية اليمنية من قبل تحالف العدوان 
األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي، يف وقـٍت يعيُش 
املاليـني من أبناِء تلك املحافظات النفطية أوضاعاً 

معيشيًة صعبًة هي األسوأُ يف تاريخ البلد. 
وكشـفت مصـادر يف وزارة النفـط بحكومـة 
اإلنقاذ الوطني، أمـس األول الخميس، عن عملية 
نهـب جديدة للنفـط اليمني، َحيُث تسـتعد ناقلة 
نفـط عمالقة قادمة من الصني، الرسـو يف ميناء 
الضبة بحرضمـوت، للقيام بنهـب كميات كبرية 

من النفط الخام. 
وبحسـب املصادر، َفـإنَّ السـفينة املتوّجـهة 
 ،«MARAN CANOPUS» إىل ميناء الضبـة تدعى
ومـن املتوقع أن تنهب قرابـة ٢ مليون برميل من 
النفط الخام، مبينة أن وصول السـفينة الجديدة 
إىل مينـاء الضبـة، يأتي بعد أسـبوع مـن مغادرة 

سـفينة تابعة لتحالـف العدوان، ميناء النشـيمة 
محملة بالنفط اليمني املنهوب. 

النفـط  وزيـر  دارس  أحمـد  قـال  السـياق   يف 
واملعـادن، إن اتّفاقية تطوير مرشوع الغاز ١٩٩٥ 
قرصت حصة اليمن من األرباح إىل نسبة ضئيلة ال 
تصل إىل نصف املعمول به يف صناعة الغاز، منوًِّها 
إىل أن توزيـع حصـص األربـاح غري عـادل يف ظل 
تخصيـص ٥٠ ٪ مـن إيرادات الصـادرات لتغطية 

الكلف الرأسمالية للمرشوع يف مرحلته األوىل. 
لقنـاة  ترصيـح  يف  دارس  الوزيـر  َوأََضــاَف 
يسـتقيص  تلفزيونـي  تحقيـق  ضمـن  املسـرية 
خطـوات املرحلة األوىل من مـرشوع تطوير الغاز 
واتّفاقياتـه، ويرصـد الثغرات التي أسسـت لهدر 
الثـروة الغازيـة لصالح الـرشكات األجنبية تحت 
عنـوان «الغـاز.. الطاقـة املهـدورة»، موضحاً أن 
الرشكة املسـتثمرة بقيادة توتال الفرنسية عملت 
بشكٍل مبكر عىل السيطرة عىل ثروة الغاز وبطرق 
مختلفة من أول اتّفاقية متعلقة بتسييل وتصدير 

الغاز اليمني. 

وأّكــد وزير النفـط أن اتّفاقيـة تطوير الغاز 
توتـال  املسـتثمرة  الرشكـة  منـح  ٩٥م  للعـام 
مفاوضـات بيـع ورشاء الغـاز وتحديد أسـعاره، 
األمر الذي نتج عنـه حالة من النهب املقنن لثروة 

الغاز. 
ـاب مطهـر مدير عام  بدوره، أشـار عبـد الوهَّ
الحسـابات النفطية، إىل أن املواد املتعلقة بالعوائد 
املاليـة يف االتّفاقية ُصممت لضمـان أرباح عالية 
ودائمـة للرشكـة املسـتثمرة عىل حسـاب ثروتنا 
السـيادية، مبينًـا أن معادلة اإليراد عـىل األنفاق 
شـكلت البوابة املفتوحة لضمـان أرباح أعىل من 
عائدات املرشوع لصالح الرشكة املستثمرة بقيادة 
توتال الفرنسية، كما أن معادلة اإليراد عىل األنفاق 
نمط ُوضع لضمان هامـش كبري من األرباح عىل 
حسـاب البلدان والشـعوب واملوافقة عليه شـكل 
رضراً بالغاً عىل املال العام، الفتاً إىل أنه لم تكن أي 
من العوائد املالية مجدية بالنسبة لليمن ومن ذلك 
النسبة املخصصة للسـيادة (اإلتاوة) ويظهر ذلك 

من رشائح ونسبها الضئيلة. 

اخاطاُف واساصاُل إسقطغني طرتجصئ بمأرب قظاصادعط إعاظات 
دول السثوان فدواتعا وشسادعا املساحري

 :  طاابسات
اختطفت مخابراُت تحالف العدوان عدداً 
من اإلعالميني العسكريني املوالني لحكومة 
املرتِزقة يف مأرب املحتّلة؛ بَسبِب منشوراٍت 
كشفوا فيها عن اإلهانات التي يتعرض لها 
القادة واملسـؤولون املرتِزقـة من قبل دول 

العدوان السعوديّة واإلمارات. 
التواصـل  مواقـع  يف  ناشـطون  وقـال 
االجتماعـي، أمـس الجمعـة: إن اإلعالمي 
املرتـِزق عبدالرحمن املرصي الـذي ينتحل 
رتبة مالزَم أول بحكومـة املرتِزقة، تعرض 
لالختطاف من قبل مخابرات املرتِزق صغري 
بـن عزيز رئيس ما يسـمى هيئـة األركان 
بوزارة دفاع حكومة الفنادق، وسط مدينة 

مأرب. 
وأشـاروا إىل أنـه تـم اقتيـاد اإلعالمـي 
املرتِزق املرصي إىل إحدى الزنزانات األرضية 
االنفراديـة التابعـة للمخابـرات بمقـر ما 
التابعـة  العسـكرية»  «الرشطـة  يسـمى 
لـألدوات، وذلك عـىل خلفية منشـورات له 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، انتقد فيها 

دور العدوان وأدواته يف تدمري اليمن. 
أن  فيهـا  أوضـح  أُخـرى  تغريـده  ويف 
«الشـعب اليمني يف الداخل والخارج لم يعد 
يثق بالسـعوديّة ولـو بنسـبة ٠١ ٪، حتى 
القادة واملسـئولني أصبحوا رهائن عندهم 
مثـل الحرمة الضعيفـة يف بيـت زوجها ال 
تستطيع الخروج إالَّ بإذن زوجها»، وغريها 
مـن اإلهانات التـي يتعرضون لها بشـكٍل 

يومي باملطارات، مخاطباً إياهم «يكفي ذل 
وهوان عليكم لعنة الله». 

منتصـف  املـرصي  املرتـِزق  وكشـف 
سـلطات  رصف  عـن  الجـاري،  سـبتمرب 
حـزب «اإلصالح» يف مأرب أكثر من ٢ مليار 
ريـال مقابـل العـرض العسـكري الباهت 
الذي نفذتـه الثالثاء املـايض، متهماً إياهم 
بالفسـاد يف الوقـت الـذي يمـوت النـاس 
جوعـاً؛ بَسـبِب الحرب الظاملة عـىل اليمن، 
مؤّكـداً عىل مغادرة مدينة مأرب الخاضعة 

لسـيطرة تحالـف العـدوان؛ بَسـبِب الظلم 
الذي يتعـرض له الناس هناك، موضًحا أنه 
لـو كان منزلـه يف صنعاء ملا انتظر سـاعًة 

داخل مأرب. 
ولفـت اإلعالمي املعتقـل يف فيديو نرشه 
خالل األيّام املاضية عىل حسابه يف «تويرت»، 
إىل حجـم نهـب إيـرادات النفـط والغاز يف 
مـأرب املحتّلة، وإيـرادات املحافظـة التي 
تذهـب إىل جيـب الفاسـدين والنافذين من 
قيادات حزب «اإلصالح» وحكومة املرتِزقة. 

صاطى وجرتى باحائاضات طسطتئ بني 
طغطغحغا تابسئ لتجب «اإلخقح» يف تسج

 :  طاابسات
شـهدت مناطـُق تعز املحتّلة، أمس الجمعة، اشـتباكاٍت مسـلحًة عنيفـًة بني عصابة 
املرتـِزق «اإلخواني» غزوان املخاليف، وعصابة أُخرى تابعة للمرتِزق الجعشـني أحد نافذي 

حزب «اإلصالح» يف املدينة، ما أَدَّى إىل سقوط قتىل وجرحى. 
وقالت مصادر إعالمية أن ميليشيا مسلحة تابعة للمرتِزق «اإلصالحي» غزوان املخاليف، 
أطلقت النار عىل أحد أفراد عصابة املرتِزق الجعشني للمطالبة بمبلغ ١٥٠ ألف ريال يوميٍّا 

من رضائب القات.
وأضافـت املصـادر أن إطـالق النار أشـعل مواجهات عنيفـة يف حي الروضـة، أَدَّت إىل 

سقوط قتىل وجرحى واحرتاق طقم تابع لعصابة غزوان. 
وتأتـي هذا االشـتباكات الجديدة يف وقٍت تعيـش مدينة تعز املحتّلـة فوىض أمنية غري 
مسـبوقة، وسط انتشار العصابات املسلحة املحسوبة عىل قيادات عسكرية نافذة موالية 

لحزب «اإلصالح». 

ُد تتثغراِتعا لاتالش  صئائُض املعرة تةثِّ
السثوان وطرتجصاه

 :  طاابسات
َجــــدََّدت قبائُل املهرة تحذيراتها، أمس الجمعـة، لتحالف العدوان ومرتِزقته، من أيِّ 

تصعيد عسكري قد تشهُده املحافظة. 
وقال بياٌن صادٌر عن لجنة اعتصام أبناء املهرة، أمس: «إنها تراقب ُكـّل التَحّركات التي 
تـدور يف املهرة وسـيكون لها موقف مـن لجنة الحوار التابعة ملا يسـمى املجلس االنتقايل 
عقب وصولها إىل املحافظة، وذلك بعد أن تتشاور مع املكّونات والقبائل واألحزاب والقوى 

الفاعلة يف املحافظة». 
وأّكــدت لجنة اعتصام املهرة أنها لن تسـمح بجر املحافظـة إىل مربّع الفوىض، وذلك 
بالتزامـن مع تصعيـد «االنتقايل» اإلماراتـي وتهديداته بإنهاء أي تواجد عسـكري وأمني 
غري مواٍل لالحتالل اإلماراتي السـعودّي، مبينة أنها تتـدارس مع مختلف القبائل والقوى 
واملكوِّنـات املهريـة رضورة حماية املحافظة من أي انـزالق إىل الفوىض والعنف عىل غرار 

ما حصل يف شبوة وأبني. 
تأتـي هـذه التحذيـرات يف وقـٍت يسـعى االحتـالل اإلماراتـي السـعودّي وأدواتهمـا 
وميليشـياتهما إىل تنفيـذ مخّطط السـيطرة عـىل محافظة املهرة الحدودية مع سـلطنة 

عمان، وذلك عىل غرار ما حصل يف محافظة شبوة الشهر املايض. 

جمسغُئ الخط والئضط تتغغ الغعَم الساملغ 
لطشات اإلحارة يف الساخمئ خظساء

املسرية: صنعاء:
أقامـت جمعيُة الصـم والبكم، أمـس األول الخميـس، بالعاصمة صنعـاء، حفالً فنياً 

بمناسبة اليوم العاملي للغات اإلشارة، وذلك بدعم من صندوق رعاية وتأهيل املعاقني. 
ويف افتتـاح الحفـل الذي حـرضه رئيس اتّحـاد املعاقني عثمـان الصلـوي، أّكـد وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، أهميّة االهتمام بلغة اإلشارة، ودراسة 
هـذا اللغة من قبـل رشيحة الصم والبكـم، ليتمّكنوا مـن مواصلة التعليم بـكل مراحله، 

وممارسة ُكـّل األنشطة واألعمال. 
ووعـد بن ضبيـع بأن يكون عونـاً لهذه الرشيحـة وكّل املعاقني، وتوفـري االحتياجات 
الرضورية لهم بما يؤدي إىل اندماجهم يف املجتمع، وليكونوا أعضاء فاعلني يف بناء اليمن. 
وكشـف وزير الشـؤون االجتماعيـة والعمل عن التوّجــه خالل األيّـام القادمة لعمل 
إحصاء شـامل لكل ذوي اإلعاقة يف ُكـّل املحافظات واملديريات، لتتمّكن الجهات املختصة 

من تقديم الخدمات لهذه الرشيحة املهمة وفق قاعدة بيانات واضحة ودقيقة. 
مـن جانبه أوضح رئيس جمعيـة الصم والبكم العميد يحيى رسور، أن لدى منتسـبي 
الجمعية اإلرصار واإلراَدة عىل التعليم واكتساب مهارات التخاطب ومنها لغة اإلشارة التي 

ا لزيادة معارف ومدارك الصم والبكم. تعد مهمة ِجـدٍّ

«جابر بظ تغان» تتافغ بثضرى املعلث الظئعي الحرغش يف خظساء الصثغمئ
 :  طاابسات

أحيت مدرسـة جابر بن حيان للبنات يف 
مديرية صنعاء القديمـة بأمانة العاصمة، 
أمس األول، ذكـرى املولد النبـوي الرشيف 
١٤٤٤هــ، وذلـك يف فعالية ثقافيـة وفنية 
وخطابيـة حرضهـا مديـر عـام املنطقـة 
التعليمية وعدد من أعضاء السلطة املحلية 

وأولياء األمور. 
عبـاس  األُسـتاذ  أشـاد  الفعاليـة،  ويف 
هـواش مديـر عـام املنطقـة التعليمية يف 
صنعـاء القديمـة، بـاألداء الرائـع لزهرات 
مدرسـة جابـر بن حيـان للبنـات ولإلدارة 
وكافة أعضاء هيئة التدريس وعىل رأسـهم 
مديـرة  مخـارش  عـيل  أروى  الدكتـورة 
املدرسـة، يف سـبيل إنجاح هذه االحتفائية 
الدينية من خـالل إظهار األصالـة اليمنية 
املـوروث  وإبـراز  اإليَمـانيـة  ة  والُهــِويـَّ
الشـعبي الصنعانـي والتهامـي والتعـزي 
والصعدي وغريها، مبينًا أن مدراس صنعاء 
القديمـة كان لها الحظ األوفـر من اإلبداع 
والتألـق والتميز يف إقامة وإحياء مناسـبة 
مولد الرسول األعظم، منوًِّها إىل أن صنعاء 
القديمـة هي قلـب اليمنيني، فـإذا صلحت 
صلح الجسـد كله وإن فسدت فسد الجسد 

كلـه.  وأّكــد هـواش أن آباءنـا وأجدادنـا 
األنصـار هم مـن حملـوا راية اإلسـالم إىل 
بقاع األرض، وكان لليمنيني الفضل يف نرش 
الدعـوة اإلسـالمية إىل ُكـّل الدنيـا وقدموا 
لهـذه الرسـالة املحمدية،  رائعـاً  نموذجـاً 
مشـّدًدا عىل رضورة أن يتجسد رسول الله 
-صىل الله عليه وعىل آله وسلم-، يف أخالقنا 
وقيمنـا وأعمالنـا مـع اآلخريـن ويجب أن 
نعود من خالل هكذا مناسـبة إىل ُهــِويَّتنا 

واإليَمـانية. 
مـن جانبهـا لفتت الدكتـورة أروى عيل 

مخـارش مديـرة مدرسـة جابر بـن حيان 
تجسـيد  رضورة  إىل  القديمـة،  بصنعـاء 
حياة الرسـول الكريم قوالً وعمالً يف حياتنا 
وواقعنـا اليومـي؛ باعتبَـار هـذه الذكرى 
بالقيـم  للتـزود  هامـة  محطـة  الجليلـة 
واألخالق والسـري عىل نهجـه -صلوات الله 
عليه وعىل آله-، مبينة أن اليمنيني بمختلف 
انتمائهم وتوّجـهاتهم يجسدون من خالل 
إحيائهم لذكرى مولد سـيد الخلق، تحليهم 
والرحمـة  األعظـم  بالرسـول  وتأسـيهم 

املهداة. 
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تنتهي فـرتُة التمديـد الثانيـة للُهــدنة 
بعَد قرابِة ٤٨ سـاعة، وحتـى اآلن ال توجُد 
أيُة مؤرشات عىل تنفيـِذ متطلباِت التمديد 
التي حّددتها صنعاُء بوضوٍح قبل شهَرين 
وهـي رصف املرتبـات من إيـرادات النفط 
والغـاز ورفـع الحصـار، بـل إن تحالـَف 
العدوان األمريكي السعودّي أبدى املزيَد من 
التعنت والرغبة يف املراوغة وكسب الوقت، 
األمـُر الـذي ردَّت عليـه صنعاء بحـزم، إذ 
أّكـدت للمبعوث األممي ولدول العدوان أنَّ 
اسـتحقاقات تجديد الُهــدنة ليست قابلة 
للمسـاومة أَو التأخـري أَو االلتفاف عليها، 
وأنها ليسـت مضطـرًة للقبول باسـتمرار 
تهدئـة ال يسـتفيد منها الشـعب اليمني، 
وهـو ما يعنـي أن مشـهًدا جديًدا سـيربُز 
بشكل حتمي بعد يومني، سواء تم التجديد 

أم لم يتم. 
كالعـادة، أرصت دول العـدوان ورعاتها 
الدوليون واألمـم املتحدة عىل تضييع فرتة 
التمديـد، ثـم تَحّركـوا قبل نهايتهـا بأيام 
معلنني عن «مقرتح جديد» بدا واضًحا من 
خـالل ردود صنعاء أنه ال يلبـي املتطلبات 
األََساسـية للتمديـد، بـل يهـدف لتحويـل 
تلـك املتطلبات إىل أوراق مسـاومة ونقاط 
جدل يراد لها أن تكون عناويَن لنقاشـات 
غري مجدية تسـتغرُق أطوَل فرتة ممكنة، 
فيما يواصُل تحالُف العدوان نهَب الثروات 
النفطيـة والغازيـة، ويسـتمرُّ اليمنيـون 

بتكبّد املعاناة اإلنسانية األسوأ يف العالم. 
لهـذا، لـم تجـد العبـاراُت الفضفاضـُة 
للمبعـوِث األممـي هانز غروندبـرغ حول 
«فوائد الُهــدنة» أي صدى يف صنعاء التي 
وصل إليهـا، األربعاء، للقاء رئيس املجلس 
السـيايس األعـىل مهـدي املشـاط، َحيـُث 
أّكـد األخـري خالل اللقاء وبشـكل رصيح 
أن «رصف مرتبـات كافـة موظفي الدولة 
أََسـايس  مطلـٌب  املتقاعديـن  ومعاشـات 
للشـعب اليمنـي، َوإذَا لـم يتحّقـق ذلـك 
وتتحسن مزايا الُهــدنة فلن يتمَّ تجديُدها؛ 
ألَنَّ قبـوَل الُهــدنة بهـذه الطريقة يُعتَربُ 
قبـوالً باسـتمرار الحـرب والحصـار عىل 
الشعب اليمني بطريقة أرشس من الحرب 

العسكرية». 
َوأََضــاَف الرئيس: «نحن لـم نطلُْب من 
أحـد أن يُمـنَّ عىل الشـعب اليمنـي وإنما 
طالبنا بحقه يف ثرواتـه النفطية والغازية 
وغريهـا، وأن ترصف املرتبـات منها، ومن 
يمنع شـعبنا مـن حقوقه فـال يتوقع منا 
أن نقـدم لـه الـورود»، مؤّكــداً أن «عدم 
تخفيف معاناة الشـعب اليمني اإلنسانية 
متعمـد  بشـكل  العـدوان  صنعهـا  التـي 
تعنـي أنه هو مـن يرفـُض الُهــدنة» وأن 
املطالب اإلنسانية التي تتمسك بها صنعاء 
تعترب «بسـيطة باملقارنة مـع الظلم الذي 
تعـرض له الشـعب اليمني» ُمشـرياً إىل أن 

«الثـروة السـيادية يمكن أن تجعـل َحـّل 
ا لوال إراَدة دول  ملف املرتبات بسـيطا ِجـدٍّ

العدوان يف استمرار املعاناة».
تأكيـداٌت حازمٌة لم تحمُل أيـَة فراغات 
وأالعيـب  ِحيَـُل  منهـا  تتسـلَل  أن  يمكـن 
وضغوط دول العـدوان الرامية إلطالة أمد 
حالـة «الال حـرب والـال سـالم»، وهو ما 
كان عـىل غروندبرغ أن يضَعه بالُحسـبان 
منذُ موافقـة صنعاء عىل التمديـِد الثاني، 
َحيُث حرصت صنعاُء عىل توضيِح موقفها 
بأكثـَر من وسـيلة، بدًءا مـن الترصيحات 
التـي حـّددت بوضـوح متطلبـات تجديد 
الُهــدنـة وحـذرت مـن اسـتمرار نهـب 
العسـكرية  بالعروض  وانتهـاء  الثّـروات، 
التـي حملت رسـائل واضحـة مفادها أن 
االسـتحقاقات التي يرفض العدّو االلتزام 

بها سلميا، ستنتزع بالقوة. 
وحقيقـُة أن املبعوث األممي ومن وراءه 

تحالف العدوان ورعاته قد تجاهلوا رسائل 
وتحذيرات صنعاء إىل الحد الذي ظنوا معه 
أن بإْمَكانهـم إعـادة العجلـة التفاوضية 
إىل الـوراء قبل نهاية فـرتة التمديد، تؤّكـد 
بوضـوح أنهـم لم يسـيئوا تقديـَر املوقف 
فحسـب، بل إنهم ما زالوا يعيشـون حالة 
إنـكار تام للتحول الـذي صنعته صنعاء يف 
مسـار املواجهة والذي ال يمكـن التعاطي 
معـه باألسـاليب القديمة، مثل أُسـلُـوب 

الضغوط أَو الخداع الدعائي. 
لهذا السـبب تحرص صنعاء، قبل انتهاء 
فـرتة التمديد، عـىل أن تزيَل أوهـاَم العدّو 
من خالَل التأكيد عىل أمٍر محوري وهو أن 
مطالَب تجديد الُهــدنة ليست اشرتاطاٍت 
ًة، حتى تخضَع لألخذ والرد،  سياسيًة َخاصَّ
بل هي «اسـتحقاقاٌت إنسـانيٌة وقانونية 
ال منـة ألحد فيها» بحسـب رئيـس الوفد 
الوطنـي محمـد عبد السـالم الذي أشـار 

أَيْـضاً إىل أن «إيرادات اليمن السـيادية من 
النفـط الخام والغاز والتـي تنهب من قبل 
دول العدوان وتورد إىل خارج اليمن كفيلة 
برصف الرواتب لكافـة املوظفني اليمنيني 
ومعاشـات املتقاعديـن وتقديـم جزء من 

الخدمات العامة للشعب». 
ويؤّكـد عضـو الوفد الوطنـي عبد امللك 
العجـري يف هذا السـياق أَيْـضـاً أن «فتح 
املطارات واملوانئ ودفع مرتبات املوظفني، 
هي مطال الشـعب اليمني وليست رشوط 
الحوثيـني كمـا يزعمـون.. هـي حقـوق 
قانونيـة وإنسـانية، ال يُفـرتَُض أن تكوَن 
محل تفـاوض، لـوال أننا يف عالـم مؤمرك 

معدوم الضمري».
هـذا يعنـي أن تحالـف العـدوان يواجه 
مشـكلة يف إدراك حقيقة حاجته إىل تعديل 
تداعيـات  مـن  نفسـه  لحمايـة  سـلوكه 
اسـتمرار الحرب والحصار، وهي مشكلة 
قد ال يكون لها َحـلٌّ سوى العودة ملواجهة 
تلـك التداعيـات؛ ألَنَّ «املراوغـَة لـن تؤدَي 
لسـالم ثابت وحقيقـي» كما يؤّكــُد عبُد 
السالم يف رسـالٍة واضحٍة تفيُد بأن مساَر 
التصعيـد،  نحـو  يتجـُه  أصبـح  التهدئـة 
وستكوُن مشـكلُة تحالف العدوان أكربَ لو 
كان يظن أن هذا االتّجاه يصب يف مصلحته 

بعد ُكـّل ما حدث!
يف ترصيحـه حـول زيارتـه إىل صنعـاء، 
قال املبعـوث األممي إنه «إذا عادت الحرُب 
مرة أُخـرى، فلن تكون هنـاك فرصٌة مثل 
هـذه الُهــدنـة لفرتة طويلـة» ويبدو من 
خـالل ذلـك أن الرجـل يحـاول أن يكرس 
االتّهامـات املوجهـة لصنعـاء بـ»تضييع 
فرصة السالم» كالعادة، لكن الحقيقَة هي 
كالُم املبعـوث األممي يجـُب يزعُج تحالَف 
العـدوان ورعاته أكثَر من صنعاء؛ ألَنَّ هذه 
االتّهاماِت لن تكوَن ذاِت أهميٍّة مهما كان 
صداهـا الدعائـيُّ واالصطفافـات الدولية 
خلفها إذَا عاد التصعيُد مرًة أُخرى بالفعل، 
فصنعاء تمتلك فرصة الوصول إىل السـالم 
الحقيقـي بالسـلم أَو بالحرب، عىل عكس 

دول العدوان. 
املشـهَد  أن  ـُح  فاملرجَّ حـال،  أيـة  وعـىل 
سـيختلُف بدرجـة كبـرية عقـب اليومـني 
العـدوان  تحالـُف  قـّرر  سـواء  القادمـني 
االسـتجابَة ملتطلبـات تجديـد الُهــدنة أم 
ال؛ ألَنَّ ُكــلَّ خياٍر ينطوي عـىل قدر ما من 
كرس الحصار الوحـيش املفروض عىل البلد 
واسـتعادة الحقوق املرشوعـة، وقد أصبح 
واضًحا أن هذا هو ما يتجنبه تحالف العدوان 
يف الواقـع من خـالل تعنتـه وإرصاره عىل 
املراوغة، لكن صنعاء ليست معنية بمراعاة 
هذه «الُعقـدة» اإلجرامية لـدى العدّو، وإن 
كانت االسـتجابة للُهــدنـة واملوافقة عىل 
تمديدها مرتني قد خلقتا لديه انطباعا بأن 
صنعاَء أصبحت أقلَّ صالبة مما كانت عليه، 
فلن يمر وقٌت طويـٌل قبل أن يتأّكـد من أن 

ذلك ُمَجـرَُّد َوْهم. 

تقرير

خظساء تبئُِّئ اجاتصاصات تةثغث العـثظئ: 
سئــث الســقم: الاتاغــُض سطــى التصــعق الصاظعظغــئ واإلظســاظغئ لــظ غــآدي إلى جــقم تصغصغ

ئ  السةري: شاح ططار خظساء وطغظاء التثغثة ووصش ظعإ البروات ططالإ حــسئّغئ ولغســئ «حــروذًا» َخاخَّ

تسظُُّئ السثّو غعّجُه طساَر الاعثئئ ظتع الاخسغث!

 الُعــثظــُئ بــثون دشــع المرتئات 
ورشــع التخار جــاضعُن أجــعَأ طظ 

الترب السسضرغئ
 َطظ غمظع حــسئظا طــظ تصعصه ق 

غاعصْع أن ظصثَم له العرود
 إخــرار السثّو سطــى إذالئ طساظاة 

الغمظغغظ غسائر رشدًا لطُعــثظئ

الرئغج لـ «غروظثبرغ»: 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 : طتمث الضاطض
دّشــنت الهيئُة العامُة لألوقاف، مرشوَع 
«وتعاونوا عـىل الرب والتقـوى» بمبلغ مليار 
ريـال، وذلـك يف فعاليـة خطابيـة وثقافيـة 
أقيمـت الخميس املـايض، بمناسـبة ذكرى 
احتفاالت شـعبنا اليمني باملولد النبوي عىل 

صاحبه أفضل الصالة وأزكى التسليم. 
مـن املبـادرات،  ويُضـمُّ املـرشوُع عـدداً 
منهـا اعتمـاُد رعاياٍت لـدور األيتـام، ودعم 
ودعـم  والخرييـة،  الصحيـة  املؤّسسـات 
املبـادرات املجتمعية، إضافة إىل مسـاعدات 
نقديـة للمرىض واملحتاجني، كمـا تم تكريم 
األيتـام  مـن   ٦٠٠٠ يقـارب  مـا  وضيافـة 

واملكفوفني ومرىض الرسطان. 
وأَشـاَر رئيـس الهيئـة العامـة لألوقاف 
العالمة عبد املجيد الحوثي، إىل رمزية تدشني 
والتقـوى»  الـرب  عـىل  مـرشوع «وتعاونـوا 
بتكلفـة مليـار ريـال، بـدار رعايـة األيتـام 
بالتزامـن مع االحتفـال بذكرى مولـد النور 

عليه الصالة والسالم. 
وقـال الحوثي خـالل كلمة التدشـني: إن 
االحتفال مع األيتام ومرىض الفشـل الكلوي 
والرسطان واملكفوفني بهذه املناسبة الدينية 
أمر لـه داللة عظيمـة، بما تجسـده عظمة 
هذه املناسـبة، ُمضيفـاً أن الله تعاىل أرسـل 
نبيـه رحمة للعاملني، لتجسـد هـذه الرحمة 
ليـس يف االحتفـاالت، وإنمـا بتلمـس أحوال 
املحتاجني ورعاية األيتام واألرامل والضعفاء 
واملساكني ومسـح دموع املكفوفني ومرىض 

الرسطان وغريهم. 
وأَشـاَر إىل أن األعداء تكالبوا عىل الشـعب 
اليمني الذي كان فقرياً وأصبح اليوم مكلوماً 
بفعـل العـدوان والحصـار وتضاعفت أعداد 
املسـتضعفة،  الرشائـح  ومختلـف  األيتـام 
الفتاً إىل أن تدشـني املرشوع الذي يسـتهدف 
سـتة آالف من املكفوفني ومرىض الرسطان 
للفـت  يهـدف  واأليتـام،  الكلـوي  والفشـل 
األنظار لهـذه الرشائح املهمـة؛ باعتبَار ذلك 
مسـؤولية ال تقتـرص عـىل جهـة بعينها أَو 

مؤّسسة بذاتها. 
وأّكـد رئيـس هيئة األوقاف، الحرص عىل 
تدشـني املرشوع ملشـاركة األيتام فرحتهم، 
املولـد  بذكـرى  االحتفـال  ظـل  يف  ـة  َخاصَّ
النبـوي الرشيف والبـدء بربنامـج الضيافة 
لأليتام ومـرىض الرسطان والفشـل الكلوي 
واملكفوفني وتكريمهم بمبالغ مالية رمزية، 
داعياً املؤّسسات والهيئات والتجار وأصحاب 
رؤوس األمـوال، إىل تقديـم الدعـم والرعاية 
لفئـات األيتام ومـرىض الرسطان والفشـل 
الكلـوي واملكفوفني واملسـاهمة يف تخفيف 
معاناتهم يف ظل الظروف التي تمر بها البالد 

جراء العدوان والحصار. 
وخـالل الفعالية رحب نائب رئيس الهيئة 
بجميـع  عـالو،  عبداللـه  لألوقـاف  العامـة 
الحضـور ُكــّل باسـمه وصفتـه، متمنيـاً 
للجميـع يف هـذه املناسـبة العظيمـة الفرح 
بمولد خري البرشية رسـولنا الكريم الرسول 
محمـد -َصـىلَّ اللـُه َعـَليْــِه وََعــَىل آِلـــِه 

َوَسلَّـَم-. 
وقال عالو يف كلمته الرتحيبية التي ألقاها 
خالل فعالية التدشني: إن األيتام واملكفوفني 
ومرىض الرسطان هم أبناؤنا ويحتاجون إىل 
الرعاية، مشّدًدا عىل رضورة االهتمام بشكل 
ُمسـتمّر بهـؤالء املسـتضعفني مـن األيتام 

واملكفوفني ومرىض الرسطان. 
بدوره شـّدد مفتي الديار اليمنية العالمة 
رضورة  عـىل  الديـن،  رشف  الديـن  شـمس 
رعايـة رشائح األيتـام واملكفوفـني ومرىض 
الرسطان ومختلـف رشائح املجتمع الفقرية 

واملحتاجة واملستضعفة. 
ودعـا خـالل كلمـة ألقاهـا يف الفعاليـة 
الجميـع إىل تحمـل املسـؤولية يف االهتمـام 
واألخـذ بيـد األيتـام واملسـاكني واملحتاجني 
ودعـم ُدور الرعايـة واملراكـز االجتماعيـة، 
مؤّكــداً أن األيتـام مكرمون مـن عند املوىل 
تبـارك وتعاىل، ويحظـون باهتمـام كبري يف 
اإلسـالم وتحدث القرآن الكريم، عن الرسول 

الكريـم –عليـه وآله الصالة والسـالم- الذي 
كان يتيمـاً فقـال عنـه: «أََلـْم يَِجـْدَك يَِتيًما 

َفآَوى». 
التجـار  اليمنيـة  الديـار  مفتـي  ودعـا 
وأصحـاب رؤوس األموال، إىل دعم دار رعاية 
األيتام، بما يسـهم يف تعليم األيتام وتأهيلهم 
والنهـوض  صالحـة  تنشـئة  وتنشـئتهم 
بواقعهم، واالهتمام بمركز النور للمكفوفني 

وتقديم املساعدات الالزمة له. 
ويف السـياق ثمن مدير دار رعاية األيتام، 
أحمد الخزان، ومدير مركز النور للمكفوفني 
حسن إسماعيل، استمرار دعم هيئة األوقاف 
لـدار رعاية األيتـام والفئـات الضعيفة، من 
األيتام واملكفوفني الذيـن يحتاجون للرعاية 

الدائمة والكاملة. 
رشائـح  مختلـف  معانـاة  واسـتعرضوا 
املجتمـع، يف ظـل العـدوان والحصـار ومـا 
يتطلـب ذلك مـن اسـتمرار تكامـل الجهود 
لتقديـم الدعم لأليتام واملكفوفني، مشـريين 

إىل ما تعرض لـه مركز املكفوفني من اعتداء 
سـافر من قبـل دول العدوان، أثر سـلباً عىل 

نفسيات منتسبيه. 
ودعـا املتحدثـون، الجهـات ذات العالقة 
إىل دعـم مراكـز ودور الرعايـة االجتماعيـة 
يف الجوانـب التعليميـة والصحيـة وتقديـم 
مستلزمات التأهيل والتدريب والغذاء والدواء 
والكسـاء ملنتسـبيها، منّوهـني بـدور هيئة 
األوقـاف وثمارهـا الطيبة يف كفالـة األيتام 

واإلحسان إليهم ورعايتهم. 
من جانبه طالب مستشار رئيس املجلس 
السـيايس األعـىل العالمـة محمـد مفتـاح، 
امليسـورين والتجـار واملحسـنني إىل إعانـة 
مركـز النور للمكفوفـني ودار رعاية األيتام، 
لرعايـة  املطلوبـة  باإلْمَكانيـات  ودعمهمـا 

األيتام واملكفوفني. 
وأَشـاَر خـالل كلمة لـه إىل داللة تدشـني 
مرشوع «وتعاونـوا عىل الـرب والتقوى» من 
دار رعايـة األيتـام بصنعاء، يف دعـم األيتام 
وتسـليط الضوء عىل هذه الرشيحة املهمة يف 
املجتمـع، داعياً الجهات ذات العالقة إىل إيالء 

األيتام الرعاية واالهتمام الكامل. 
وأشـاد العالمـة مفتاح بجهـود القائمني 
عـىل دار رعاية األيتـام ومراكـز املكفوفني، 
فعاليـة  وحضورهـم  الرسطـان،  ومـرىض 
مولد النبي الخاتم الذي عاش يتيماً ويفتخر 
ُكـّل يتيم أن رسـول الله قدوتـه، الفتاً إىل أن 
رعايـة ذوي االحتياجات من مختلف رشائح 

املجتمع، يعّزز من روح التكافل املجتمعي. 
الفقـرات  مـن  عـدد  الفعاليـة  وتخللـت 
«بـرع»  الشـعبيّة  والرقصـات  اإلنشـادية 
قدمتها فرقتي اإلنشـاد واألشبال عىل التوايل 
بـدار رعايـة األيتـام، وكذلك فقرة فالشـيه 
عن مشـاريع الهيئة التـي نفذتها خالل عام 
ونصـف مـن بداية تأسيسـها مطلـع العام 
٢٠٢١م حتـى يونيو ٢٠٢٢م، إىل جانب فقرة 
التكريـم الختامية لنماذج من منتسـبي دار 
رعايـة األيتـام امللتحقني بصفـوف التعليم، 
والفشـل  الرسطـان  ومـرىض  واملكفوفـني 
الكلوي وإقامة وجبة غداء عىل رشفهم، عىل 

أن يتم تكريم الجميع تباعاً. 

افوصاف تثحـظ طحروع «وتساوظعا سطى الرب» بمئطِس ططغار رغال

التعبغ: المحروُع غساعثف 6 آقف طظ المضفعشغظ وطرضى السرذان والفحض الضطعي وافغاام 
وغعثف لطفئ افظزار لعثه الحرائح المعمئ باساَئارعا طسآولغئ الةمغع

حرف الثغظ: أدسع الاةاَر وأختاَب رؤوس افطعال إلى دسط دار رساغئ افغاام بما غسعط شغ 
تسطغط افغاام وتأعغطعط وتظحؤاعط الاظحؤئ الخالتئ 

طفااح: رساغئ ذوي اقتاغاجات طظ طثاطش حرائح المةامع تسّجز طظ روح الاضاشض المةامسغ

حعغثان يف طأرب والةعف جراء اظفةار لشمني 
طظ طثطفات السثوان وأدواته

 :  خاص
يواصـل تحالف العـدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، جرائمه اليومية بحـق املواطنني جراء 
املخلفـات االنفجاريـة التـي زرعهـا يف مختلـف 
املناطـق اليمنيـة، يف حـني تواصـل األمـم املتحدة 
رشاكتها يف هذا النوع من الجرائم جراء اسـتمرار 
منـع دخـول األجهزة الكاشـفة الالزمـة ملكافحة 

العنقوديات واأللغام. 
ويف جديد هذه الجرائم استشهد مواطنان خالل 
اليومني املاضيني، جراء انفجار ألغام من مخلفات 
العـدوان.  وأوضح مصدر محيل يف محافظة مأرب 
أن مواطناً استشـهد متأثـراً بجروح بليغة تعرض 
لها جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان يف قرية 

مساورة يف منطقة الفرضة بمديرية مجزر. 
يف حـني أفـاد مصدر محـيل لصحيفة املسـرية 

بمحافظـة الجـوف، باستشـهاد مواطـن جـراء 
انفجـار لغـم خلفـه العـدوان يف منطقـة رشقي 
املحافظة.  واستنكرت املصادر استمرار الجرائم يف 
ظل الصمت األممي املطبق واملشارك يف إجرام دول 
العدوان مـن خالل منع دخول األجهزة الكاشـفة 
للمخلفـات االنفجاريـة، وهـو ما جعـل اليمنيني 
املدنيني عرضة للقتل بشكٍل ُمستمّر.  وكان املركز 
التنفيـذي للتعامـل مع األلغام قـد أوضح يف وقٍت 
سـابق أن الجرائـم املرتكبـة بحـق املدنيـني جراء 
انفجار املخلفـات االنفجارية قد خلفت نحو ٢٠٠ 
مدني، معظمهم من صعدة والحديدة.  ونّوه املركز 
إىل اسـتمرار الصمت األممي رغم كثرة املناشـدات 
الداعيـة إىل إدَخـال املعـدات واألجهـزة الكاشـفة 
للمخلفـات، وهو مـا يؤّكــد تعمد األمـم املتحدة 
عـىل إبقاء جرائم العدوان يف تصاعد ُمسـتمّر رغم 

الُهــدنة املشتعلة. 

ُد الاتثغَر طظ ضاربئ جراء  خظساُء تةثِّ
إعمال الئاخرة خاشر

 :  خاص
جـّددت صنعـاُء التحذيـَر مـن كارثـة وشـيكة يف البحـر 
األحمـر جراء إهمال الباخرة صافـر ونكث األمم املتحدة لكل 

االتّفاقات املوقعة بشأنها. 
وقـال وزير النقل بحكومة اإلنقاذ الوطني، أمس الجمعة، 
ة للمسـرية: إن تحالف العـدوان يتحمل  يف ترصيحـات َخاصَّ
مسـؤولية تدهور وضع سـفينة صافر ووقـوف العالم عىل 

شفا كارثة بحرية غري مسبوقة. 
َوأََضــاَف الوزيـر الـدرة يف حديثـه للمسـرية أن «تحالف 
العـدوان أوقف لسـنوات عمليات الصيانة، َحيـُث كان يعمل 

عىل متن السـفينة نحو ٧٢ بحاراً ومهندسـاً يتولون عمليات 
الصيانة». 

ولفـت الوزير الدرة إىل أنه من املتوقع بدء صيانة «صافر» 
مطلـَع أُكتوبر القادم، مـع اكتماِل التعهـدات للمرحلة األوىل 

بقيمة ٧٥ مليون دوالر لدى األمم املتحدة. 
وأوضح أن املرحلَة األوىل تتضمن سـحب النفط الخام من 
«صافر» إىل سفن مستأجرة ثم إعادة املخزون إىل خزان عائم 

جديد كمرحلٍة ثانية. 
لـت عـن ُجملـٍة من  يشـار إىل أن األمـَم املتحـدَة قـد تنصَّ
االتّفاقـات املوقعـة يف هـذا امللـف رغـم تقديم صنعـاء لكل 

التسهيالت. 

ذالئئ افطط الماتثة باظفغث اقّتفاصغات المعصسئ بحأظعاذالئئ افطط الماتثة باظفغث اقّتفاصغات المعصسئ بحأظعا
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 :  د. غتغى سطغ السصاف*
ثـورة الـ٢١ من سـبتمرب هـي الثورة التـي انترصت 
للمواطن اليمني وأوقفت مشـاريع االسـتئثار بالسلطة 
ومشـاريع الفسـاد املـايل واالقتصـادي ونهـب الثروات 
لصالح عصابة تسـعى ملكاسـب مصالحها الشـخصية 
فقـط وهي الثورة التـي أعادت األمل للشـعب اليمني يف 
االنتقال باليمن من مرحلة التبعية والسيطرة واالستعمار 
والعبوديـة ملراكـز النفـوذ مـن قـوة االسـتكبار العاملي 
التـي تحتـل وتسـتعمر الشـعوب وتجعل مـن حكامهم 
بيادق تَحّركهم كيفما تريد وتسـتويل عىل ثروات بالدهم 
وركائزها االقتصادية وتعمل عىل إيقاف أية مساٍع تعمل 
عىل حصـول نهضة اقتصادية صناعيـة وزراعية علمية 
وتكنولوجية بغرض فرض سيطرتها الكاملة عىل القرار 
السـيادي واالقتصادي لتلك الدول فاليمـن كانت يف نظر 
معظـم الدول ُمَجــّرد حديقة خلفية للنظام السـعودّي 
والـدول املهيمنة يف املجتمـع الدويل فجاءت هـذه الثورة 
املباركـة وحّررت اليمن من هـذه الوصاية ووضعت حداً 

للتدخل الخارجي وأعلنت سيادة الشعب. 
وعندما قامت ثورة الـ٢١ من سبتمرب املجيدة أدركت 
السـعوديّة ودول الهيمنـة أن اليمن الجديد سـيميض يف 
طريـق العزة والكرامـة والحرية والنهضـة االقتصادية 
وامتالك القرار السـيادي واسـتغالل ثرواته االقتصادية 
ومـوارده الطبيعية لذلك خططت القوة الظالمية وهيأت 
ُكـّل املجريات واألحداث لشن عدوانها الظالم وحصارها 
الجائـر عىل الشـعب اليمني واّدعـت بهتانـاً وزوراً أنها 
لصالـح اليمن وإعادة األمل إليـه وذلك بعدما فقدت تلك 
الـدول املحتّلـة مصالحهـا السياسـة واالقتصادية مع 
اليمن منها سياسـيٍّا انتهاء النفوذ والوصاية واقتصاديٍّا 
خرست أسـواقها التجارية يف اليمـن والتي كانت تصدر 
فيها جميـع السـلع والبضائـع السـعوديّة والخليجية 
واألمريكيـة والـذي سيتسـبب يف فجوة كبـرية للميزان 
التجاري لتلك الدول املحتّلة والتي تقدر خسارتها بمئات 
املليـارات ولكـن يف ظل الحصار والقيـود عىل الصادرات 
والواردات اسـتطاعت دول العدوان أن تفرض عىل اليمن 
سـلعاً خليجية تغطي معظم األسـواق اليمنية وال يوجد 
للشـعب اليمني املحارص خيار يف مواجهتها واالستغناء 

عنها. 
 

طتاوقٌت أشحطاعا البعرة
وشـعبنا اليمني يف هذه األيّام يحتفل بالذكرى الثامنة 
لقيـام ثورة الــ٢١ من سـبتمرب واقرتاب املولـد النبوي 
الرشيـف وهـو يعيـش العـروض العسـكرية واألمنيـة 
املهيبـة واالنتصـارات الكبـرية التـي تحّققـت يف جميع 
املجاالت السياسية والعسـكرية والثقافية واالقتصادية 
رغـم املؤامـرات والخطط واألجندات التـي كان وما يزال 
ينفذها تحالف دول العدوان يف جميع تلك املجاالت ونذكر 
منهـا بالتحديد املجـال املايل واالقتصادي الذي اسـتخدم 
العدوان فيه ُكـّل الطرق واألسـاليب لتدمريه وبذل جهود 
خبيثـة إلدراج هـذا القطاع ضمـن عدوانه الغاشـم عن 
طريق فـرض الحصار وحربه االقتصادية يف التحكم عىل 
معظـم املنافذ الجوية والربية والبحريـة ونهب مواردها 
مـن الرسـوم الرضيبـة والجمركية وفـرض القيود عىل 
الصادرات والواردات والقرصنة عىل السـفن الواصلة إىل 
مينـاء الحديـدة التي تحمل املواد األََساسـية مـن الغذاء 

واملشتقات النفطية. 
ولم يكتـِف بذلك ولكن اسـتخدام حربـه العدوانية يف 
السياسة املالية والنقدية عرب نقل نظام السويفت يف البنك 
املركـزي املركز الرئيـيس بصنعاء إىل فرعـه يف عدن الذي 
كان لـه دور يف قطـع املرتبات عـىل املوظفني وترتب عىل 
هـذا اإلجراء يف نقل صالحيات البنـك طباعة حجم نقدي 
ا من الُعملة الوطنية املزورة وصلت إىل أكثر من  كبري ِجـدٍّ

خمسـة تريليونات وثالثِمئة مليار ريال يمني تسببت يف 
حدوث تضخم كبري يف السلع والخدمات نتيجة انخفاض 
القوة الرشائية للعملة املحلية واسـتخدم تحالف العدوان 
العديد من اإلجـراءات االقتصادية التدمريية التي أَدَّت إىل 
انهيـار االقتصاد الوطنـي وكّل تلك الحـرب االقتصادية 
كان يهـدف من تحقيقها حدوث معاناة للشـعب اليمني 
يف حياته املعيشـية للضغـط عليه وعىل قيادتـه الثورية 
والسياسـية لفرض رشوطه العدوانية ولتحقيق أهدافه 

التي فشل يف تحقيقها يف الجبهة العسكرية. 
ويف هذا اإلطار ورثت ثورة ٢١ سـبتمرب ملفاً َكبرياً من 
االنهيار امُلسـتمّر لعملته املحلية والنهب املزدوج لثرواته 
السـيادية والوضـع املعيـيش املـرتدي للمواطـن اليمني 
واالختـالالت  الوهميـة  واألسـماء  الوظيفـي  واالزدواج 
الهيكليـة والترشيعيـة وِملفاً كبـرياً من ثقافة الفسـاد 
التـي تم ترسـيخها عرب األجيال التي تعـد أحد مخرجات 
األنظمة السـابقة ورغـم ُكـّل ذلـك اإلرث الثقيل الكفيل 
بإعاقة التنمية لسنوات إال أن دول تحالف العدوان كانت 
تدرك أن ُكــّل تلك التحديات والصعوبـات التي تواجهها 
ثورة ٢١ سـبتمرب ستزول أمام أي مرشوع وطني تحميه 
إراَدة الشـعب اليمنـي وتنفـذه حكومـات ال تخضع ألية 
إمالءات خارجية وسـتتجاوز ُكـّل التحديات وستتحّقق 
ُكــّل األهـداف وهو مـا يتقاطع مـع أجنـدات العدوان 
ومطامعه وأهدافه التي تسعى إلبقاء اليمن خارج مسار 
التنميـة االقتصادية واملالية واإلداريـة وتظل تقبع تحت 

الوصاية الدولية. 
األمـر الـذي يشـري إىل أن اليمـن يواجـه وضعـاً غري 
أداء  وتراجـع  التنميـة  مـؤرشات  تدهـور  يف  مسـبوق 
املؤّسسات وتفاقم األزمة اإلنسانية، َحيُث تشري التقارير 
إىل أن ما يقارب ٩٠ ٪ من السـكان تحت خط الفقر َو٣٠ 
٪ منهم وصلوا إىل املرحلة الخامسـة مـن املجاعة فضالً 
عن التدمـري الذي لحق بأجزاٍء كبرية مـن البنية التحتية 
ة وال يزال اليمـن يواجه أزمة  واملنشـآت العامـة والَخاصَّ
إنسـانية واجتماعيـة واقتصاديـة غري مسـبوقة يف ظل 
العـام الثامن من العـدوان والحصار فقد أسـهم الرضر 
الكبري الذي لحق يف تعطيل الخدمات األََساسـية وتسـبب 

يف كارثة إنسانية غري مسبوقة. 

 طضاسئات بثغطًئ لاعصسات اقظعغار!
ويف ظل ثمان سنوات من العدوان والحصار االقتصادي 
والحـرب االقتصاديـة عـىل اليمـن عمـدت دول تحالف 
العـدوان إىل تدمـري كافة مقومـات الحياة من منشـآت 
إنتاجيـة وخدميـة وبُنى تحتية وقد واجـه اليمن ظروفاً 
اقتصادية واجتماعية وإنسـانية وسياسـية وأمنية غري 
مسبوقة؛ بَسـبِب العدوان والحصار والحرب االقتصادية 
للعـام الثامن عـىل التوايل والتـي أَدَّت يف السـنوات األوىل 
من العـدوان إىل انكمـاش الناتج املحيل اإلجمايل بنسـبة 
٤٨ ٪ وارتفاع املسـتوى العام لألسـعار مما خرس األفراد 
مـا يعـادل أكثـر من ثلثـي دخولهـم وتوقف جـزء كبري 
من األنشـطة االقتصادية وتوقف الربامج االسـتثمارية 
ـة  الَخاصَّ االسـتثمارات  مـن  كبـري  وجـزء  الحكوميـة 
وانسحاب أغلب املسـتثمرين األجانب وخروج رأس املال 
الوطنـي إىل الخـارج بحثـاً عن بيئـٍة آمنة، كمـا توقفت 
صـادرات النفط والغـاز الطبيعي وتعليـق التعهدات من 
املنح والقـروض الخارجية وانخفـاض اإليرادات إضافة 
إىل تكـرار األزمات الحادة يف السـيولة النقدية ويف الوقود 

والكهرباء. 
ويف مقابـل ذلـك ويف ظـل ثـورة الــ٢١ من سـبتمرب 
التـي كانـت ومـا تزال صمـام أمـان لحماية ُكـّل شـرب 
يف األرض اليمنيـة والحفـاظ عـىل الثـروات االقتصادية 
ومواجهـة العـدوان والحصار بـكل اإلْمَكانيـات املتاحة 
واملمكنـة تمّكنت الجبهة االقتصادية االنتصار يف الجانب 
االقتصـادي عىل ُكــّل املؤامـرات، َحيُث قامـت حكومة 
اإلنقـاذ باتِّخاذ إجـراءات رضورية للحفـاظ عىل العملة 
الوطنيـة من التدهور والنجاح يف حدوث اسـتقرار نقدي 
وذلـك يف تنفيذ قـرار البنك املركزي منع التـداول بالعملة 
املطبوعة غري القانونية َوأَيْـضاً من خالل تدشني الربامج 
الوطنية التنفيذية إلنعاش االقتصاد الوطني يف يناير من 

العام ٢٠٢٠م. 
ويأتـي هذا التدشـني يف ظـل االنتصارات العسـكرية 
والسياسـية واالقتصاديـة من خـالل تفعيـل دور البنك 
املركـزي اليمنـي يف صنعاء مـن اتِّخاذ إجـراءات تحمي 
العملة الوطنية وتحافظ عىل االقتصاد الوطني من خالل 
تنفيذ إجراءات حازمة يف السياسة املالية والنقدية للدفع 

بعجلـة النمـو والتنمية، هذا وقد عملـت حكومة اإلنقاذ 
بالتعـاون مـع املجتمع والقطاع الخـاص يف إطار ما هو 
متاح عىل اسـتمرار إمَدادات السلع َوالخدمات األََساسية 
يف مسـتوياتها الدنيا إىل جانب حفظ األمن ما سـاهم يف 
اسـتمرار بعض األنشطة االقتصادية وبالتايل تأمني الحد 

األدنى من فرص العمل وتدفق املوارد االقتصادية. 
 

جطط أولعغات لطئظاء اقصاخادي
فكانت ثورة ٢١ سبتمرب تحوالً دراماتيكياً ضد الركود 
والتسـلط واالسـتبداد والظلم والهيمنة الخارجية ومثلت 
ا يف حيـاة اليمنيني لقيامها عىل أسـس  منعطفـاً تاريخيّـٍ
وطنيـة محّددة األهداف فكانت من أهم أهدافها الداخلية 
مكافحة الفسـاد السـيايس واإلداري واملايل واالقتصادي 
وتحقيـق العدالـة االجتماعيـة لجميـع اليمنيـني وبناء 
تنميـة حقيقية تتواءم مع أولويات واحتياجات الشـعب 
اليمني وتنطلق من تحقيـق األمن الغذائي الذي بلغ أدنى 
مسـتوياته بفعل عـدم امتالك منظومة الحكم السـابقة 
ألي مرشوع اقتصادي وطني شامل وعدم وجود منظومة 

متكاملة لإلصالح املايل واإلداري يف مؤّسسات الدولة. 
وظـل الجهاز اإلداري للدولـة يعيش مرحلة كبرية من 
تفـيش الفسـاد املـايل واإلداري وقصور كبـري يف هياكله 
التنظيمية والترشيعية وكان ذلك متعمد ويخدم أجندات 
أعـداء اليمن وعنـد قيام الثـورة املجيدة يف ٢١ سـبتمرب 
كان من الرضوري تصحيح ما خلفته األنظمة السـابقة 
ًة فيما يتعلق بمؤّسسـات الدولة  من فشـٍل ذريع وَخاصَّ
املاليـة واإلدارية واالقتصادية والتـي يف حال تم االهتمام 
بهـا؛ بَهدِف إصالحها وتحسـني أدائها سـوف يكون لها 
دور كبري يف تحقيق التنمية االقتصادية املستدامة وتقدم 

وازدهار اليمن. 
والتعبئة العامة ليسـت فقط يف الجبهة العسكرية أَو 
السياسـية أَو االقتصادية أَو الثقافية بل تشـمل الجبهة 
اإلدارية يف جميع مؤّسسات الدولة وتحسني وتطوير أداء 
عملهـا عن طريق تنفيذ توجيهات القيـادة الثورية التي 
ُدعـي فيهـا إىل رضورة تطهريها من الكـوادر الوظيفية 
الفاسـدة واملندسـة والتـي تعمُل عـىل عكـس التوّجـه 
الثـوري وتخـدم وتنفـذ أجنـدة أعـداء اليمـن يف الداخل 
ـة يف ظـل العـدوان الغاشـم والحصار  والخـارج وَخاصَّ
الظالـم عىل اليمـن ويلـزم يف مواجهة ذلك إعـداد خطة 
اسـرتاتيجية واقعية تهـدف إىل حرص كافـة اإلْمَكانيات 
املتوفرة يف البالد ووضع مصفوفة عمل تنفيذية شـاملة 
ووضعها تحت الترصفات الدفاعية للدولة وتشمل خطة 
التعبئـة، تأسـيس إدارة طـوارئ وأزمات دائمـة غايتها 
تحقيق التشغيل األمثل لجميع الكوادر املالية واإلدارية يف 
مؤّسسات الدولة ويف جميع املجاالت املالية واالقتصادية 

والزراعية والصناعية والتجارية. 
ولضمـان تحقيـق ذلـك يلـزم بـذل الجهـود إلصالح 
القطـاع املايل واالقتصادي وعمل دراسـة وتحليل للوضع 
الراهـن واكتشـاف نقاط الضعـف والقـوة وتحديد أبرز 
التوصيات والبدء بتنفيذها والبدء بعمل منظومة إصالح 
مـايل واقتصـادي يف معظـم مؤّسسـات الدولـة مهمته 
تبنـي نهج التطوير املؤّسـيس يف عمل مؤّسسـات الدولة 
ومراجعـة لعدد من كبري هياكلها التنظيمية والترشيعية 
وتنميـة املوارد املاليـة والبرشية وبالرغم مـن أن اإلدارة 
العامة يف ُكـّل مكان تقوم باإلصالحات اإلدارية وتسـعى 
السـتمرار تحسـني األداء املايل واإلداري َفـإنَّ الحكومات 
وبفعـل الثورة التقنية الحديثـة دفعت إىل التفاعل وتبني 
مفهوم الحكومة اإللكرتونية واألفـكار اإلدارية الجديدة 
كذلك َفـإنَّ النجاح امُلستمّر الذي يحّققه القطاع الخاص 
بابتكار مفاهيم وتقنيـات إدارية جديدة حفز املختصني 
بالقطـاع العام إىل إْمَكانية تطبيقها يف اإلدارات العامة يف 

كثرٍي من دول العالم. 

 * وضغض وزارة المالغئ، ضاتإ وباتث شغ الحأن اقصاخادي

البعرُة اظاخرت لطمعاذظ الغمظغ وأوصفئ طحارغَع اقجاؤبار بالسططئ وطحارغَع الفساد المالغ واقصاخادي
بسث البعرِة أدرضئ السسعدّغُئ ودوُل العغمظئ أن الغمَظ الةثغَث جغمدغ شغ الظعدئ اقصاخادغئ واطاقك الصرار السغادي 
تمّضظئ البعرُة بسث السثوان طظ التفاظ سطى طثاطش المطفات اقصاخادغئ وتالئ دوَن اقظعغار المثّطط جسعدّغًا وأطرغضغًا
والسغاجغئ وافطظغئ  السسضرغئ  طتاوقتعا  شحض  بسث  اقصاخادغئ  العرصئ  سئر  الغمظ  اخاراَق  السسعدّغُئ  تاولئ 

العاصُع اقصاخادي صئض البعرة الفاّغئ وطقتمعا شغ طعاجعئ 
السثوان والتخار والترب اقصاخادغئ.. 

الخـمعد يف أصــخى تةطغاته
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يَْطاِن الرَِّجيِْم أَُعــْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمــِن الرَِّحيِْم

، َوأَشـَهـُد أْن َال إِْلَه إالَّ اللُه  اْلَحْمُد للِه َربِّ اْلَعاَْلِمنْيَ
ــًدا  َدنا ُمَحمَّ امَلـِلـُك الَحـقُّ امُلِبنْي، َوأَْشـَهُد أَنَّ َسـيـِّ

َعبْـُدُه َوَرُســْولُه َخاتَـُم النبيني. 
ــٍد وباِرْك  ــٍد وعىل آِل ُمَحمَّ اللَُّهـمَّ َصلِّ عىل ُمَحمَّ
ــٍد، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت  ــٍد وعىل آِل ُمَحمَّ عىل ُمَحمَّ

عىل إِبْـَراِهيَْم وََعَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنََّك َحِميٌْد َمِجيٌْد.
اْألَْخيَـاِر  أَْصَحاِبـِه  َعـْن  ِبِرَضـاَك  اللَُّهـمَّ  َواْْرَض 
الِحنْيَ َوامُلَجاِهِديَْن.  امُلنْتََجبني، وََعْن َساِئِر ِعبَاِدك الصَّ
أيُّهـا اآلبـاء األجالء مـن العلمـاء وَحَملـة العلم 
الحارضيـن يف هـذا املؤتمـر املهم، وهـذه الفاعلية 

املهمة.
َالُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. اْلسَّ

ونبارُك لكم، ولُكلِّ شـعبنا اليمني املسلم العزيز، 
وكافـة أمتنا اإلسـالمية، بحلول شـهر ربيٍع األول، 
ذكرى مولد خاتم أنبياء الله، وسـيِّد رسـله، رسول 
الله محمد بن عبد الله ”صلوات الله وسـالمه عليه 

وعىل آله الطيبني الطاهرين“. 
العلـم  وبحملـة  الربَّانيـني،  بالعلمـاء  جديـٌر 
ــة يف السعي  الصالحني، أن يكونوا هم يف طليعة األُمَّ
لالستفادة من هذه املناسـبة املباركة، يف العمل عىل 
االرتقاء بأمتنا اإلسـالمية عىل املسـتوى اإليَمـاني: 
والسـعي  وأخالقيـاً،  ا،  وثقافيّـٍ وتربويـاً،  روحيـاً، 
لالرتقـاء بوعيهـا وبصريتهـا يف مواجهـة أعدائهـا 

والتصدي للتحديات واملخاطر التي تستهدفها. 
ــة بعظيم نعمة الله ”تبارك  وكذلك للتذكري لألُمَّ
وتعاىل“ عليها بالقرآن والرسـول، النعمة العظيمة 
برسـول الله ”صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله“، 
وبما بعثـه الله به من الهدى والنور، كما قال ”جلَّ 
يِّنَي  شـأنه“ يف القرآن الكريم: {ُهَو الَِّذي بََعَث ِيف اْألُمِّ
َرُسـوًال ِمنُْهْم يَتْلُو َعَليِْهْم آيَاِتـِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم 
اْلِكتَـاَب َواْلِحْكَمـَة َوإِْن َكانُوا ِمْن َقبْـُل َلِفي َضَالٍل 
ـا يَْلَحُقوا ِبِهـْم َوُهَو  ُمِبـنٍي (٢) َوآخريـن ِمنُْهـْم َلمَّ
اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم (٣) ذَِلَك َفْضُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشـاُء 
َواللَُّه ذُو اْلَفْضـِل اْلَعِظيِم}[الجمعة: ٢-٤]، الفضل 
العظيم، والرحمة الواسـعة، والـرشف الكبري، هي 
العناوين ملا منَّ الله به من نعمة الهداية بالرسـول 
ــة، كما يف آياٍت أُخرى  والقرآن الكريم عىل هذه األُمَّ
عندما قال الله ”سـبحانه وتعاىل“: {َوَما أرسـلنَاَك 
إِالَّ َرْحَمـًة ِلْلَعاَلِمنَي}[األنبيـاء: اآليـة١٠٧]، رحمة 
ــة بالدرجة األوىل، وتمتد إىل سائر  تشـمل هذه األُمَّ
ُه َلِذْكٌر َلَك  العاملـني، وكمـا قال ”جلَّ شـأنه“: {َوإِنـَّ

َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف تُْسأَلُوَن}[الزخرف: اآلية٤٤]. 
ــة، هو: أن تعي  ومن أحوج مـا تحتاج إليه األُمَّ
عظمـة هذه النعمـة، وأهميتهـا، وأن تقدِّرها، وأن 
تعرف بوضوح كيفية الشـكر لله عليها، وأن تحذر 
من االسـتبدال لها، كما قال الله ”سبحانه وتعاىل“ 
يف القرآن الكريم: {َسْل بَِني إرسائيل َكْم آتَيْنَاُهْم ِمْن 
ْل ِنْعَمَة اللَِّه ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْه َفِإنَّ  آيٍَة بَيِّنٍَة َوَمْن يُبَدِّ

اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب}[البقرة: اآلية٢١١]. 
ــة، والغفلة الكبـرية التي هي  الخطر عـىل األُمَّ
فيهـا، هي يف عدم اسـتيعاب أهميّـة وعظمة هذه 
الرسـالة لصـالح وضعهـا، واسـتقامة شـؤونها، 
وحلِّ مشـاكلها، والنهوض بها، واالرتقاء بها، وما 
ـة من عزٍة، وكرامٍة، وفالٍح،  يتحّقق من خاللها لألُمَّ
يف الدنيا واآلخرة، ومـا يتحّقق لها من خاللها وبها 
مـن الخري العظيم، مـن الرعاية اإللهية الشـاملة، 
من رحمة الله الواسعة التي تتجه يف أثرها إىل واقع 
الحياة، إىل النفـوس، وإىل األعمال، وبالتايل إىل واقع 
الحياة، فهذه املناسبة فرصٌة للتذكري بهذه النعمة. 
وأيضـاً هـذه املناسـبة لعالقتهـا برسـول اللـه 
”صلـوات الله وسـالمه عليه وعىل آلـه“، والحديث 
عنه، وعن سـريته، وعن رسـالته، وعـن تعليماته 
وهديه، مجمـٌع لكل املبادئ اإللهيـة، ولكل مكارم 
األخـالق، والتعليمـات اإللهية، والقيم اإلسـالمية، 
وبالتـايل فهـذه املناسـبة هـي مدرسـة متكاملـة 
ــة، وما يسـاعدها  معطاءة، تقدِّم ما تحتاجه األُمَّ
واإلنسـاني  واألخالقـي  اإليَمـانـي  االرتقـاء  عـىل 
ــة،  مـن جهـة، وهذا مـن أهـم مـا تحتاجـه األُمَّ
ومـن أهم ما يف اإلسـالم من عطاء، ما يف الرسـالة 
اإللهيـة، ما قدَّمه الرسـول ”صلوات الله وسـالمه 
ـة، َوأَيْـضـاً التصدي ملؤامرات  عليـه وعىل آله“ لألُمَّ

ــة من جهـة، وهذا أَيْـضـاً من أهم ما  أعـداء األُمَّ
معالجة مشـاكل  قدَّمه الرسـول والقرآن، َوأَيْـضاً 
ــة االجتماعية والسياسية… وكافة مشاكلها  األُمَّ
مـن جهـٍة أُخـرى، وكذلك فيمـا يتعلـق بالنهوض 
ــة من جهٍة رابعة، ُكـّل هذا يف ُكـّل  الحضاري لألُمَّ
ما يتعلق به من عناوين وتفاصيل يمكن االستفادة 

من املناسبة هذه يف الحديث عنه. 
ـــة يف هـذه املرحلـة وهـي تواجه  كمـا أنَّ األُمَّ
املخاطر الكربى يف اسـتهداف األعداء لها، وسعيهم 
إىل طمس معالم اإلسـالم، وتشويه اإلسالم، ومسخ 
الُهــِويَّة الثقافية للمسلمني، وهدفهم يف ذلك، هو: 

تسـهيل السـيطرة التامة عىل املسـلمني، وهذا من 
أهم ما ينبغي التذكري للجميع به، وترسـيخ الوعي 
ـــة، األعداء يركِّـزون يف البداية  به يف أوسـاط األُمَّ
ــة، وتنهض  عىل األسـس واملبادئ التي تحيي األُمَّ
باألمـة؛ لكي يصلـوا فيما بعد ذلـك إىل غريها، فهم 

يعادون اإلسالم جملًة وتفصيالً. 
مـن أهم ما يقوم به العلمـاء الربَّانيون، وحملة 
العلـم الصالحون يف هذه املرحلـة، وكذلك املثقفون 

املتنوِّرون، واملرشدون الواعون، هو:
ترسـيخ االنتمـاء اإليَمـانـي يف ُكــّل العناويـن 

اإليَمـانية. 

وترسـيخ مبـدأ االقتـَداء والتـأيس برسـول الله 
”َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسلَّـَم“، كما قال 
الله سـبحانَه وتعاىل: {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسـوِل اللَِّه 
أُْسَوٌة َحَسنٌَة ِلَمْن َكاَن يَْرُجو اللََّه َواْليَْوَم اآلخر َوذََكَر 

اللََّه َكِثريًا}[األحزاب: اآلية٢١]. 
وترسـيخ عظمـة الرسـول والقـرآن، واالعتزاز 
ـــة ويحمي  ـن األُمَّ باالنتمـاء لإلسـالم، بما يحصِّ
الشـباب من حالـة االنفـالت والفـوىض يف التلقي 

والتأثر باآلخرين. 
تعزيز االرتباط بهذا االنتماء اإليَمـاني يشٌء مهٌم 
ا؛ ألَنَّ من أكثر ما يعاني منه الكثري من الشباب،  ِجـدٍّ
ـة مـع وسـائل اإلعـالم، ومواقـع التواصل،  َخاصَّ
والفضاء اإللكرتوني، واإلنرتنـت، هو فوىض التأثر 
بما يأتي من اآلخرين، والتلقي ملا يأتي من اآلخرين، 
حالٌة من االنفالت، ليس هناك ارتباط وثيق بكل ما 
يعنيـه هذا االرتباط بالرسـول ”صلـوات الله عليه 
وعىل آلـه“ والقرآن، كقنوات للهداية اإللهية، وعدم 
التأثر باآلخرين، والوعي، والبصرية تجاه اآلخرين. 

مكثّــف،  بشـكٍل  العمـل  أَيْـضـاً  املهـم  ومـن 
والعنايـة القصـوى بالوعـي والبصـرية، وفضـح 
ــة، والتصدي  األعداء، وكشـف مؤامراتهم عىل األُمَّ
لسعيهم الدؤوب إلفساد مجتمعنا املسلم، وسعيهم 
امُلستمّر لرضب زكاء نفوس أبناء مجتمعنا املسلم، 
وسعيهم امُلسـتمّر لتشجيع الشباب عىل االنحراف، 
ومحاوالتهم لحماية االنحـراف، فيما بعد التحويل 
له إىل ظاهرة يف املجتمعات اإلسالمية، وإدَخالهم له 
ا،  تحت عناوين الحقوق، هذه مسـألة خطرية ِجـدٍّ
ــة  واألعـداء من خـالل ذلك هـم يسـتهدفون األُمَّ
وشـبابها اسـتهدافاً عدائياً، إنما هم يسـتخدمون 
أُسـلُـوب الشـيطان، عندما حاول أن يشـتغل عىل 
الغريـزة البرشية، وقال آلدم ”عليه السـالم“: {َهْل 
أَُدلُّـَك َعـَىل َشـَجَرِة اْلُخْلـِد َوُمْلـٍك َال يَبَْىل}[طه: من 
اآليـة١٢٠]، فهـم يقدِّمـون العناويـن املخادعـة، 
ويسـعون إىل إثـارة الغرائز البرشيـة؛ بغية اإليقاع 
باملسـلمني للسـيطرة عليهم، وبدافـٍع عدائيٍّ بكل 
ما تعنيه الكلمـة، وكلما كانت هجمة األعداء أكرب، 
ــة أكثر، كلما تعاظمت  ومخاطر الضـالل عىل األُمَّ
مسـؤولية التبيـني عىل حملة العلم، وهذه مسـألة 
ا، لذلـك ينبغي تكثيف الجهد، ومالحظة  مهمة ِجـدٍّ
الواقع، ومالمسـة مشـاكل املجتمع، والتنبيه عىل 

مكائد األعداء بشكٍل واضح. 
وعلينـا مهمـا كانت هجمـة األعـداء أن ننطلق 
بالتصـدي  ونتَحـّرك  املسـؤولية،  نتحمـل  ونحـن 
ـة اإلسالمية،  ملسـاعيهم يف اإلضالل واإلفسـاد لألُمَّ
أن ننطلق يف التصدي لهم، ويف نرش حقائق اإلسـالم 
كما هي بشـكٍل صحيح، من منطلـق الثقة بنرص 
الله ”سـبحانه وتعـاىل“، وتأييـده، والثقـة بوعده 
الحق الـذي ال يتخلـف، كما قـال تعـاىل: {يُِريُدوَن 
ِليُْطِفئُـوا نُوَر اللَّـِه ِبأَْفَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتـمُّ نُوِرِه َوَلْو 
َكِرَه اْلَكاِفُروَن (٨) ُهَو الَِّذي أرسـل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى 
َوِديـِن اْلَحـقِّ ِليُْظِهـَرُه َعـَىل الدِّيـِن ُكلِِّه َوَلـْو َكِرَه 
ُكوَن}[الصـف: ٨-٩]، الرسـالة اإللهية هي  اْلُمْرشِ
رسـالٌة منترصة، والوعد اإللهي بالنِرص لرسل الله، 
ولرسـالة الله، وألتباع الرسالة اإللهية؛ إنما عليهم 
أن يتَحّركون بهذه الرسـالة، بجاذبيتها، بعظمتها، 

وهي صلٌة باللِه ”سبحانَه وتعاىل“ وبتأييِده. 
ومن املهمِّ السـعُي لتقديم الهدى بشـكٍل صاٍف، 
ـة،  وبحقيقته الجذَّابة املؤثـرة، وتقديمه كحل لألُمَّ
لكل مشـاكلها يف ُكـّل املجاالت، مع العناية بحسن 
التبيني الـذي يفيد، الحـق يف أصله يزهـق الباطل، 
ــة تحتاج  الباطل هـو بطبيعته زاهق، ولكـن األُمَّ
إىل حسـن التبيـني، وتحتاج إىل مالمسـة همومها، 
ومشاكلها، واإليضاح لها عىل ضوء القرآن الكريم، 
واالقتَداء برسـول الله ”صلوات الله وسـالمه عليه 
وعـىل آله“، الذي حّقق الله عـىل يديه أرقى وأعظم 
نجـاح، يف إنجاز ما وعده الله به، وما وصل إليه من 
تغيرٍي كبرٍي، وتغيرٍي جوهري يف الواقع، فأزاح بنوره 

ظلمات الجاهلية األوىل. 
َقنا وإيَّاكم ملا  نَْسأَُل اللَه «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» أَْن يوفِّ
يرضيه عنا، َوأَْن يرَحَم ُشـَهَداَءنا، ُكلَّ ُشَهَداِئنَا، َوأَْن 
نا  َج عن أرسانا، َوأَْن ينُرصَ يشفَي جرحانا، َوأَْن يفرِّ

َعاِء. بنرصه، إِنَُّه َسِميُْع الدُّ
ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه تََعاَىل َوبََرَكاتُه. َوالسَّ

صائُث البعرة السغث سئث المطك التعبغ خقل طآتمر سطماء الغمظ السظعي 1444عـ:

الرجعل خطعات اهللا وجقُطه سطغه أزاَح بظعِره ظطماِت الةاعطغئ 
وتّصَص اُهللا سطى غثغه أرصى وأسزط ظةاح طا وسثه اهللا به

 جثغٌر بالُسطماِء الربَّاظغغظ وبَتَمطئ السطط الخالتغظ أن غضعظعا 
ــئ لقجافادة طظ طظاجئئ المعلث الظئعي عط شغ ذطغسئ اُفطَّ

ــئ عع أن تسَغ سزمَئ   طظ أتعج طا تتااج إلغه اُفطَّ
عثه الظسمئ وأعمغاعا وأن تصثِّرعا وأن تسرف بعضعح 
ضغفغئ الحضر هللا سطغعا، وأن تتثر طظ اقجائثال لعا
 عثه المظاجئئ عغ طثرجئ طاضاططئ طسطاءة، تصثِّم طا 

ــئ وطا غساسثعا سطى اقرتصاء اإلغماظغ وافخقصغ  تتااجه اُفطَّ
ــئ واإلظساظغ طظ جعئ، وعثا طظ أعط طا تتااجه اُفطَّ

 طظ أعط طا غصعم به السطماُء الربَّاظغعن شغ عثه 
المرتطئ عع ترجغت اقظاماء اإلغماظغ وترجغت طئثأ 

اقصاثاء والاأجغ برجعل اهللا
ــئ وحئابعا اجاعثاشًا   افسثاء غساعثشعن اُفطَّ

سثائغًا؛ وغساثثطعن ُأجُطـعب الحغطان سظثطا تاول أن 
غحاشض سطى الشرغجة الئحرغئ

 سطغظا طعما ضاظئ عةمُئ افسثاء أن ظظططَص شغ 
ظحِر تصائص اإلجقِم ضما عغ بحضٍض ختغح والسسغ 

لاصثغط العثى بحضٍض خاٍف
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 : أتمث داوود 
تظلُّ مأسـاُة آل الرميمة بتعز واحدًة 
يمكـُن  ال  التـي  املشـاهد  أقـىس  مـن 
نسيانُها بسهولة، وعىل الرغم من مروِر 
سـبع سنوات عىل الكارثة إال أن القلوَب 
ال تزاُل مكلومًة ملا حدث، وهي شاهٌد ال 
ـش الجماعات  يمكُن نسـيانُه عىل توحُّ
اإلجرامية التكفريية «داعش والقاعدة» 
املرتبطـة مبـارشة بالعـدوان األمريكي 

السعودّي عىل بالدنا. 
وقعت هذه املأسـاة يف محافظة تعز 
وتحديداً يف قرية حدنان ٢٠١٥م، غري أن 
آثارها ال تـزال إىل يومنا هذا، فقد قتلت 
النسـاء املسـنات والفتيـات يف بيوتهن 
بقناصات قتلة تنظيم داعش اإلرهابي، 
املنـازل  وحرقـت  العـدوان،  وتحالـف 
ورسقت، واسـتبيحت بطريقة مفاجئة 
وغـري رشعيـة، وعندمـا حاولـت أرسة 
بيـت الرميمة دفن الشـهداء تم أخذهم 
من منازلهـم وقتلهم بعد تعذيبهم، وتم 
رميهم من أعىل األسـطح.. شـهداء تم 
إخفاؤهـم، وال يـزال مصريهم مجهوالً 
حتـى اليـوم، َوجرائم لـم توثـق بل تم 

التعتيم عليها َوتضليلها. 
وحتـى هذه اللحظـة ال يزال األرسى 
يف علـم الغيب، ولم يتم الكشـف عنهم، 
رغـم التواصالت امُلسـتمّرة عـن طريق 
لجنـة شـؤون األرسى، ومـع ُكــّل ما 
َحــّل بـأرسة الرميمة، َفــإنَّ العنارص 
اإلجرامية ال تزال تعيث يف األرض فساداً، 
ووصل بهـم الحال إىل تفجري األرضحة، 
ومنهـا رضيـح السـيد الشـيخ عيل بن 
أحمـد الرميمـة، والتعدي عـىل مقامه 
وسـبِه وشـتمِه عىل مرأى ومسمع من 
الجميع، وبعد أن سـيطر الدواعش عىل 
قرية حدنان نبشـوا القبـور، وأخرجوا 
الجثث، بحّجـة البحث عن سالح، وهذه 
الجرائـم ال تزال ترتكـب إىل اآلن، ناهيك 
عـن رسقـة األرايض، وسـبهم بألفـاظ 

عرقية. 
وسلط ملتقى كتاب العرب واألحرار، 
مسـاء أمس األول الخميس ٢٩ سبتمرب 
٢٠٢٢م الضـوء عـىل هـذه املظلوميـة، 
بمشاركة نخبة من املثقفني والناشطني 
والحقوقيني اليمنيني والعرب واملسلمني 
يف فعالية شـاركت فيها الحملة الدولية 
لفك الحصار عن مطـار صنعاء الدويل، 
واالتّحاد العربي لإلعالم اإللكرتوني فرع 
الفلسـطيني  الشـتات  وجمعية  اليمن، 
بالسـويد، ومعهد قوة اللحظة للتدريب 
الدوليـة  والحملـة   ،mpi والتطويـر 
مسـؤولية)،  (أرسانا  األرسى  ملنـارصة 
إضافـة إىل مركـز الشـهيد أبـو مهدي 
الثقـايف  وامللتقـى  املهنـدس –العـراق، 
العربـي  َواملرصـد  –لبنـان،  النسـائي 
لحقوق اإلنسان واملواطنة –لبنان، كما 
شـارك يف الفعالية اتّحاد كاتبات اليمن، 
وملتقـى كاتبـات وإعالميات املسـرية، 
والوكالـة العربيـة للدراسـات واإلعالم، 

وامللتقى الثقايف النسائي لبنان. 
مـن  كبـريٌ  عـدٌد  الفعاليـة  وحـرض 
النخـب العربية واإلسـالمية واملفكرين 
والُكتاب، وقادة وسياسـيني وإعالميني 
آل  أرشاف  مـن  ووجهـاء  وحقوقيـني، 
الرميمة الذين تم ترشيدهم من أرضهم 
ومنازلهم، كما تم تغطية الفعالية التي 

أقيمت عـرب منصة zoom قنـاة اللؤلؤة 
البحرينيـة، وإذاعـة االقتصادية إف إم 

 .٩٣:٣
وعـرب رئيـس الحملـة الدوليـة لفك 
الـدويل  صنعـاء  مطـار  عـن  الحصـار 
العميـد حميـد عبـد القادر عـيل عنرت، 
عـن عميق حزنه ملا َحــّل بآل الرميمة، 
داعياً اإلعالميني بتسـليط الضوء عليها 
؛ كـي ال تدُخـَل َعتمـِة  بشـكٍل ُمسـتمرٍّ
النسيان، وتشكيل رأي عام ضاغط عىل 
التكفرييني الذيـن ارتكبوا هذه املجزرة، 
الرميمـة  أرسة  إلنصـاف  والتَحـّرك 
ومـا َحـّل بهـم من قتل وسـحل وهدم 
للمنـازل ورفع دعاوى يف محكمة العدل 
الدولية، ُمشـرياً إىل أن ما حدث هو نتاج 
للفكر املتطـرف املاسـوني الدخيل عىل 
ـــة واملدعوم من قبـل الربيطانيني  األُمَّ

واألمريكيني واليهود. 
 

صاٌض وجتض وتعةري
ويـرسد األُسـتاذ محمد عبـد الخبري 
الرميمـة جانباً ممـا حدث، ُمشـرياً إىل 
أن التكفرييني هاجمـوا املنطقة بأعداد 
كبرية مـن املرتِزقـة، وقاموا بالسـحل 
أن  والذبـح، والتهجـري واألرس، مؤّكـداً 
امـرأة مسـنة قتلت وعمرهـا ٨٨ عاماً، 
كمـا قتـل معهـا آخـرون، وتـم رمـي 
بعضهـم مـن أعـىل سـطح املدرسـة، 
ومنهـم من تم أرسه وإخفـاؤه إىل اآلن، 
ُمشـرياً إىل أنه لم يكـن يتوقع أن يحدث 
لهـم ما حـدث، َحيُث كانوا متعايشـني 

لفرتة زمنية طويلة. 
ويشـري األُسـتاذ عرفات الرميمة إىل 
أن من النسـاء خمـس جريحات وثالث 
شـهيدات، كمـا تم سـحل وقتـل ٦ من 
أبناء الرميمة، َوإحراق ونهب ٣٠ منزالً، 
ُمشـرياً إىل أن اإلجراميـني أخذوا أحدهم 
يبلغ عمر سـتني عاماً من الطريق، وتم 
أرسه، ولم يعلموا عنه شيئاً إىل اآلن، وأن 
املدرس عبد الرحمن الرميمة قتلوه ولم 
يسلموا جثته، سارداً بالتفاصيل أسماء 
الشـهداء والجرحـى واملفقوديـن، وما 
َحــّل بهم بعـد ذلك من معانـاة ال تزال 

متواصلة إىل يومنا هذا. 
دينـا  واإلعالميـة  الكاتبـة  وتؤّكــد 
الرميمة، يف تسجيل أن نساء آل الرميمة 

دفنن الشـهداء بصٍرب زينبـي، متحدثًة 
بأىس عن حجم هذه املظلومية وبشاعة 

ما َحـّل بهم. 
أما األُسـتاذ عبـد الرحمـن الرميمة، 
فأّكـد أن املرتِزقة والجماعات التكفريية 
قاموا بالسـحل والتمثيل بالجثث ألبناء 
الرميمـة، وسـلب األموال التي شـأنها 
شـأن النفـس، كما هدمـوا منـازَل آل 
الرميمة يف حدنـان ويف تعز املدينة، وتم 
تهجريهم، مطالباً باإلفراج عن األرسى، 

والكشف عن مصريهم. 
إيَمــان  األُسـتاذة  تقـول  بدورهـا 
الرميمـة: إنَّ مـا َحـلَّ من قتٍل وسـحٍل 
وتهجـري هو نتيجـة رفضهـم للعدوان 
ـابيـة، مؤّكــداً أن هذه  وللثقافـة الوهَّ
الجرائـم ارتكبـت عـىل مرأى ومسـمع 

األمم املتحدة، لكنها لم تَحّرك ساكناً. 
 

ضربقء تتُدُر طظ جثغث
املقيـد  وسـام  األُسـتاذ  ويسـتغرب 
وهو ناشـط من فلسطني ما َحـّل بهذه 
األرسة الكريمة، الفتاً إىل أن مظلوميتهم 

تشبه مظلومية كربالء املقدسة، وأهايل 
فلسـطني وغـزة، منوًِّهـا إىل أن العـدّو 
املبارش يف فلسـطني واضح وهو الكيان 
املؤقـت الصهيوني، لكنـه يف اليمن غري 
مبـارش، وهو يرتكب هـذه املجازر عرب 
وكالئه، داعياً أبنـاء اليمن للوقوف ضد 
بشـعار «هيهات  والتمسك  املستكربين 
عـىل  سـينترص  و»الـدم  الذلـة»  منـا 

السيف». 
ويتفـق الدكتـور إسـماعيل النجار، 
مـع الطرح السـابق بأن هـذه الجرائم 
هـي كمثل الجرائم التي يرتكبها الكيان 
الصهيونـي، داعياً للوقـوف صفاً واحداً 
ضـد الغـزو الغربـي ومواجهـة الفكر 

ـابي.  الوهَّ
محمـد  لبنـى  اإلعالميـة  ووجهـت 
مرتـىض، من سـوريا السـالم والتحية 
للشـعب اليمني ولكل محـور املقاومة، 
مؤّكـدة أن ما عاشته سوريا هي نماذج 

مشابهة ملأساة بيت الرميمة. 
وقالـت: إن الجريمـة التـي حدثـت 
ألرسة بيـت الرميمـة أصابـت الشـارع 

اليمني بالذهـول، وإن عنارص «داعش 
الخائـن  العميـل  بقيـادة  والقاعـدة» 
لوطنـه حمود املخـاليف قد اسـتهدفت 
بإحراقهم  وقامـت  واألرسى،  املدنيـني 
أحيـاء، والتنكيـل بجثثهـم، وسـحلها 
بالشـوارع، وتعليق جثثهم لتكون نهباً 
أعضاءهم  تقطـع  إجرامية  لسـكاكني 
وأطرافهم أمام مئات املدنيني البسطاء 

من أبناء الحاملة تعز. 
بدوره أوضح األُستاذ أرشف مايض، 
وهو كاتب سـيايس من الصعيد مرص، 
أن كربـالء من جديد تعـاد بكل لحظة، 
مقدماً التحية للقيادة الثورية وللسـيد 
القائـد العلـم عبد امللـك بن بـدر الدين 
الحوثي وللقيادة السياسية، ولكل أبناء 
اليمن والجيش واللجان الشـعبيّة التي 

ــة.  هي فخر األُمَّ
وتحدثـت األُسـتاذة صبـاح الحوثي 
-عميـد كليـة اآلداب األسـبق بجامعة 
الحديـدة- عن حجم معاناة ومظلومية 
أرشاف آل الرميمـة، وبالـذات األطفال 
املفجوعـني واملحرومـني مـن األمان يف 
العيـش والتعليـم، موضحـة أن أدوات 
العـدوان يف تعـز وهم ما يسـمى عادل 
عبده فارع امللقب أبو العباس، وعدنان 
زريـق، وحزب املسـخ التكفـريي الذي 
أفزع اآلمنني وقتل وسحل األرشاف من 

آل الرميمة. 
الناطـق الرسـمي لحقوق اإلنسـان 
يف  طالـب  العامـري،  عـارف  األُسـتاذ 
مشـاركة له ُكـّل األحـرار واإلعالميني 
بتوثيـق هـذه الجرائـم، واالقتصـاص 
مـن املجرمـني بأرسع حـال، كما وجه 
اإلعالمي هشـام عبد القـادر، التعازي 
ألرشاف آل الرميمة ولكل شهداء محور 
املقاومة من فلسطني إىل سوريا ولبنان 
والعـراق وإيـران ويف اليمـن ويف ُكــّل 
رضورة الوقـوف مع  مـكان، مؤّكــداً 
مظلوميـة أرشاف بيـت الرميمـة وكّل 

مظلومية بالفكر والقلم. 
وتأسـف بقلـب يغمره الحـزن عىل 
املـرأة املسـنة البالغـة بالعمـر ثمانني 
عامـاً التي تم قتلهـا، وهي من أرشاف 
أم  خاللهـا  مـن  وتذكـر  الرميمـة،  آل 
وهب التي تم رضبها برأسها يف كربالء 
املقدسـة وكانت أول شـهيدة يف كربالء 

املقدسة. 
وأّكـد أن شـعار ُكـّل محور املقاومة 
واملظلومـني هـو «هيهـات منـا الذلة» 
وشعار «القتل لنا عادة والكرامة لنا من 

الله الشهادة». 
متعددة  كلمـات  الفعاليـة  وتخللـت 
لكتـاب عـرب ويمنيـني، ثـم اختتمـت 
ببيان ناشـد من خالله أهـايل وضحايا 
بيـت الرميمة قائـد الثورة السـيد عبد 
امللـك بـدر الديـن الحوثـي، وكّل القوى 
واألحزاب السياسـية، واألحرار للتَحّرك 
إلنقاذ ما يزيد عن ٣٠٠ طفل و٣٠٠ من 
النسـاء وكبار السن يعيشون مهجرين 
نازحني يف صنعاء تحت رحمة املنظمات 
الالإنسانية والتي تفتقر الحد األدنى من 

توفري املستلزمات الرضورية للحياة. 
وأّكــد البيان أن مرتِزقـة العدوان يف 
مديريـة مرشعة وحدنان وصـرب مثّلوا 
الحد األعىل يف سـفالة األخـالق الذميمة 
التـي تجـاوزت ُكـلَّ الرشائـع واملواثيق 

واألعراف اإلنسانية. 

ططاصى الُضااب السرب وافترار غسطُِّط الدعَء سطى المزطعطغئ وغثسع لمتاجئئ المةرطغظ

طأجاُة آل الرطغمئ باسج..
 التغــاة ببــعب التجن



8
السبت

العدد

5 ربيع األول 1444هـ..
1 أكتوبر 2022م

(1491)
كتابات 

سعاخُش بعجه 
البعرة الفاغئ
خــثغـةــئ الظــسمـــــغ

كانت األوضاع مزرية يف اليمن وعىل كافة األصعدة 
سياسـيٍّا واقتصاديٍّا واجتماعياً وأمنيٍّا، هذه األوضاع 
أَدَّت إىل اسـتيقاظ الـروح الثوريـة بداخـل اإلنسـان 
اليمنـي املجبـول بفطرتـه عـىل الحريـة والكرامـة 
والـذي ال يمكـن أن يقبـل بالضيـم، كان ال بُــدَّ من 
تَحـّرك يقيض لتغـري تلك األوضاع املزريـة التي كانت 
اليمن تعيش يف ظلهـا لكن تلك الثورة عليها أن تضع 
بحسـبانها معوقات وصعوبات كانت ال بُـدَّ أن تؤخذ 
بعـني االعتبار، مـع األخذ بعني االعتبـار أن الله فوق 
ُكــّل يشء وَمـن الله معـه فال يمكن لـيشء أن يقف 

بطريقه ومن أبرز تلك التحديات: 
التجاهـل: عملـت القـوى النافـذة عىل التشـكيك 
بهـؤالء الثـوار وأنهم أتوا من كهوف مـران ويريدون 
أن يكونـوا ثوار ينهضون بالبلـد ويحّققون للمواطن 
األمن واالسـتقرار والرخاء ومن هذه العناوين والتي 
ما لبثت أن تحطمـت عىل صخرة الوعي الثوري الذي 
ما أنها احتـوت مختلف أطياف  حمله الثوار ال ِســيـَّ
هذا الشـعب الذي بدا متعباً وبشدة مما آلت األوضاع 

إليه. 
االستهداف: حيث عمل أزالم السلطة عىل استهدف 
املختلفـة  وبالطـرق  السـاحة  يف  السـلميني  الثـوار 
لالسـتهداف سـواء بالغـازات أَو القتـل واالغتياالت 
ما  بالرصـاص الحـي وما زال ذلـك حارضاً ال ِســيـَّ
عندما كان الثوار بالقرب من رئاسـة الوزراء بشارع 
املطـار وغريه من األماكن التـي كانت ممتلئة بالثوار 

األحرار. 
الفساد: والذي بات مسـترشياً يف كافة القطاعات 
وكاد يصبـح ثقافة لـدى البعض، هؤالء الفاسـدين 
سـتقيض هـذه الثـورة عىل ُكــّل آمالهـم وأحالمهم 
التي كانوا يسـعون لبنائها عىل حسـاب هذا الشعب 
وهم من سـعوا إلعاقة اإلصالحات التي كانت تحاول 
تحسـني الوضع االقتصادي والسـيايس والعسـكري 

بالتايل سينالهم الرضر األكرب من ذلك.
التحدي األمني: ال سيَّما أن أمريكا أوعزت ألدواتها 
القاعدة وأخواتها صنيعتها لتدمري كافة أوجه الحياة 
ــة اإلسالميّة  ولعب دور تدمريي لكافة شـعوب األُمَّ
ما أنها ثورة اسـتقالل  وعىل رأسـها اليمن، ال ِســيـَّ
وحريـة، ناهيـك عن بعـض القوى اإلجراميـة والتي 
كانت متسلطة عىل رقاب الشعب، هذه الثورة قضت 

عليهم وغادروا إىل غري رجعة. 
حمالت التشـويه: وقد تم ذلك بطرق وأوراق قذرة 

عىل مستوياٍت متعددة كان األبرز:
الحملـة اإلعالمية: َحيُث عملـت املاكينة اإلعالمية 
الهائلـة للـدول اإلجراميـة املعاديـة للثـورة والتـي 
أسـقطت وصايتها عىل هذا الشـعب العظيم وعملت 
عىل وتر التشـوية ضد الثـورة والثوار وإثارة النعرات 
الطائفية، املذهبية، املناطقيـة والعرقية والتي بائت 

بالفشل وانترص صوت الثورة بفضل الله. 
حملـة دعائيـة: َحيـُث عملـت هـذه األدوات عىل 
التخويـف ونـرش األراجيـف بـني أوسـاط إخوتنا يف 
الجنـوب عن هـذه الثورة تحـت العناويـن الطائفية 
واملناطقيـة بحّجــة أن هـذه الثورة تمثـل خطورة 
بالغة عليهم وأنها سـتؤدي إلقصائهم وإبعادهم عن 

املشهد اليمني، وهذا ما فشلت به تلك القوى.  
عرقلة تشـكيل الحكومـة: حيث عمـل العدّو عىل 
وضـع العراقيـل واملطبات يف طريق تشـكيل حكومة 
عادلة تنهض باليمن األرض واإلنسان، وتجسد إراَدة 
ومطالب هذا الشعب الذي خرج يف هذه الثورة، تؤمن 
برضورة التغري والسري وفق رؤى وخطط اسرتاتيجية 
تنتقل به من وضعه املزري إىل وضع النهضة والتقدم 

والرقي. 
ولكـن هذه العراقيـل تحطمت عىل ثـراء الروحية 
الثوريـة التي عصفت بكل تلـك العراقيل التي وقفت 
بطريقها وانترصت بكل جدارٍة واقتدار، ومثلما وفق 
اللـه هؤالء الثـوار وانتـرصوا يف هذه الثورة سـيأتي 
اليـوم الذي تنترص به اليمن عىل هذا التحالف الكوني 
لطغاة العالم وسنحتفي بذلك قريباً بإذن الله، (إِنَُّهْم 

يََرْونَُه بعيًدا َونََراُه َقِريبًا). 

بعرُة حسإ وجغادُة ُأطَّـئ
طظاخر الِةطِّغ

بالتحديد التاسع من أغسـطس 2014م، ما زلنا نتذكر 
تلك اللحظـات جيًِّدا، والجميع يف اسـتعداد للعاصمة، بعد 
دعوٍة للسـيد القائد ليتدارك بها ما تبقى للشعب من رمِق 
عيـٍش، إثر حكومة املحاصصـة، ورفع الجرعة، خرجنا يف 
ثالثة مطالب فشاء الله دونها الكثري من النرص املتصاعد، 
الذي واكب مسـرية الثوار، ويف ُكـّل يوم والشعب ينتقل إىل 
العاصمـة صنعاء، يف اعتمـاٍد عىل الله قل نظـريه، أفواجاً 
أفواجـاً، ويتجدد الخطاب من السـيد القائد، وترتفع معه 
وتـرية التصعيـد الثوري، يف مشـهٍد تصاعـدي، حرك دول 
العالـم، تعالت الصيحـات املنّددة، هم أنفسـهم الناهبون 
لثروات الشعب، من أوصياء، وسـفراء، ويف جلسٍة مغلقة 

طارئـة ملجلـس األمن حتم فيهـا موقف بالتدخـل الفوري 
إلنقاذ أذناب العمالة املرتهنة. 

ام الثورة، ليأتي يوم النرص املشهود، لتفرَّ الحكومة وتسقط  كربت أَيـَّ
عمالة الخارج، لم يُفت األمر حتى يُعِلَن العدوان من أبراج البيت األبيض، 
بقيادة أمريكا، تنفذه أدواتها العربية بقيادة السـعوديّة، والتي شـاءت 
وأُد ِطفـل الثورة، ولكن َكُرب ونما، ليرتبع املدرعة، ويقود امُلَسـرّيَ ويرفع 

النشيد الوطني عىل صواريخ النرص املوعود. 
لتظهر الدولة والشـعب والقيادة، يظهر النـرص، بعد الصرب، والفجر 
بعد ليالً دامس، تنفس صباح سبتمرب يف الحادي والعرشين منه، صباحاً 
مرشقاً، كربت أجيال الثورة عانقت السماء بصربها ومجدها، لم يكن يف 
ُحْسـبان العدوان أن املنازل التـي ُقِصفت واملراكز التي دّمـرت واألطفال 
التي ُمزقت، صارت صواريخ ترضبه، وشظايا تُحرقه، صنع من «حافلة 
أطفـال ضحيان» حاطم، وسـعري، صنع من أجسـادهم بركان ومندب، 
ات  صواريخ ما شاء الله أن تكون، ترافقها لبنات العز اليماني، من ُمَسريَّ
قلبت الطاولة وسارع العدوان إىل الوساطات الدولية، حرب أراد لها العدّو 
السـعودّي واإلماراتي بلغة السياسة العسكرية أسبوع وإن كثر فشهراً، 
فكان عهد الله ميقات رسمه لشعبنا وقيادتنا، يف تالٍش ألحالمهم، كربت 
املعادلـة، ومـع تغري العالـم آحادي القطـب تبلورت نتائـج الثنائية، أن 
أمريكا مقدور عليها، قضية استشعرها شعبنا يف اليوم األول من قصف 

العدوان للعاصمة صنعاء. 
تتجـدد الثـورة لتظهـر هذا العـام ِبُحلَّـِة ثماِن سـنوات مـن الجهاد 
والصـرب، ثماٍن من الويل والحـرب املتنوعة التي أخذ العدوان يمارسـها 
ضد أبناء شـعبنا، خطوط حمراء تجاوزها بشـكٍل جعل ُكـّل ُحرٍّ يعرُف 
حجم العدّو، وحتمية مواجهته، ظهرت الثورة اليوم يف عرضها الختامي 
العسـكري الذي جعل دول الجوار وأتباع الربيع العربي حسب الزعم، أن 

يعيدوا حسـابات ثوراتهم التي تالشت يف املسـتعمرات الدولية واألممية 
وتضييع الُهــِويَّة الوطنية للشعوب العربية. 

جـاءت العـروض يف رمـز ملـا انبثـق مـن ذلـك الفجر 
السـبتمربي، حـّرر السـيد عبدامللـك بـدر الديـن الحوثي 
-يحفظه الله- اإلنسـان قبل املكان، حـّرر الفكرة وأطلق 
العنان لإلنسـان اليمني أن ينطلـق ليعرف هدفه وما يراد 

منه، والعدّو يرتبص به. 
جاء السـيد والقـرآن كطالـوٍت يف قومه منقـذاً لهم يف 
الرمـس األخري، حينها كان الشـعب يمر عىل ِسـكَّة املوت 
والناعمـة  والعبثيـة  اإلجراميـة  الخاليـا  عـرب  البطـيء، 
والتفجـريات والسـحل والذبـح، جـاءت الثـورة لتصحح 
املسـار وتعيد قوام ما اعـوج من املؤّسسـات والوزارات، 
جاءت تبني اإلنسـان اليمنـي إيَمـانياً، ليعلم دوره يف بناء 

وطنه وأرضه ومجده وقضيته وأمته. 
تدمع األعـنُي وهي ترى آيات الله ومعاِني التـويل الصادق ألولياء الله 
واملعادة ألعداء الله، جاءت الثورة لتجعل من الصعب سـهالً، ومن الحلم 
حقيقـًة، َومن اليمن دولًة ذات سـيادة، ومن املوقـع تميزاً وقوة، جاءت 
لرتسـم خارطة الوطن الكبري الذي حلم بـه ُكـّل يمني، أرسٌة واحدة، ألٌم 
واحـد، يٌد واحدة، جسـٌد واحد، جاءت تصحح املسـار الثوري لثورة 26 
سبتمرب، والتي تالشـت يف دهاليز السياسة الحمقاء والشجرة امللعونة، 
جاءت تنتـج واقع القضية الجنوبيـة، وحلولها العادلـة، تضع موازين 
العـدل لذلك الجنـوب املحتّل اليوم الذي ال يفقه من األمر سـوى الخنوع 
للغـزاة اإلماراتيني وغريهم من ذوي األطماع البغيضة، فكانت وما زالت 
السـعوديّة حربة الـرش التي يُحرٍّكها الكيان اإلرسائيـيل واألمريكي، من 

خلفه، لرضب جبهة املقاومة عىل امتداد جغرافيتها. 
تربع شـعبنا بفضـل الثورة والقيـادة واملنهج، مكانـاً عليٍّا، مقامات 
ــة، وأصبح يُمثل الدور األبرز واألََسـاس  النضال التحـّرري لقضايا األُمَّ
يف أية معركة قادمة مع كيـان العدّو اإلرسائييل، توحدت الرؤى وأُنتجت 
الخـربات وتكاتفـت األيدي، بفضـل ثورة 21 سـبتمرب، أصبح الشـعب 
اليمنـي يف مقدمـة الحراك الثوري واإلنسـاني يف أي قـراٍر يمس األرض 

الفلسطينية، وقواها املقاومة يف الداخل الفلسطيني. 
شـاءت اإلراَدة اإللهيـة والحكمة للقيادة الربانيـة، أن ال تنحرص عني 
الرحمة عىل تحرير األرض اليمنية وحسـب، بل امتد حبل املسؤولية عىل 
ـة، بهذا خمدت  عاتق الثـورة إىل املحاور العامة واألهداف الرئيسـة لألُمَّ
جـذوة العدوان صغر حجمه وقدرته، ولم تعـد مواجهته إال عىل هامش 
امللفات اليوم، يف حني تجسـدت املسـؤولية عىل شـعبنا أن يصنع النرص 
ــة، وأن يعيد بسـمة الربيع إىل ُكــّل أرٍض عربية،  عـىل ُكـّل ربـوع األُمَّ

ذاقت سعري التمزق وفجوة االنقسام وبطش األمم الصغرى. 

21 جئامئر بعرُة إسادة الُعــِعغَّئ والئظاء والاطعغر 
 أم ضغاء الثغظ

لكل شـعٍب من الشـعوب يـوٌم مجيـد وخالد وثـورة حقيقيـة غرّيت 
مسـار الشـعوب، فتظُل الشـعوب تحتفل بها ويمجدونها 

ويذكرونها عرب أجيالهم القادمة ويتفاخرون بها. 
ولشـعب الحكمـة واإليَمــان تاريـخ ويـوم 

مجيد وهو يوم مفصيل لهذا الشـعب اليمني 
العظيـم يقـّدره ويمّجده ويحـّدث أجيالُه 

عنـه؛ ألَنَّه محل فخر واعتزاز بالنسـبة 
له.. إنه يوم 21 سبتمرب 2014م. 

إن مـن أعظـم ما حّققه الشـعب 
اليمني يف ثورة 21 سبتمرب هي عدد 
من األشـياء: أولها حرية واستقالل 
القـرارات  ُكــّل  مـن  البلـد  هـذا 
ُكــّل  برفـض  وذلـك  الخارجيـة 
محاوالت األعـداء من احتالل ونهب 
ثروات الشعب وإيصال اليمن وشعبه 

إىل حالة تحت خـط الفقر ولكن أبناء 
الشعب اليمني واعني لكل ما يجري من 

حولهم، فهو شـعب واٍع مملوء بالثقافة 
القرآنيـة التي لـو تثقف النـاس بها واألمة 

العربية واإلسـالمية بشـكٍل خاص لعرفوا من 
هو عدو الشعوب العربية واإلسالمية بحق. 

إن مـن أعظم ما حّققه الشـعب اليمني يف هذه الثورة 
اسـتقالله وحريتـه من الوصايـة الخارجيـة التي تتدخـل يف ُكـّل 

شؤون البالد. 
تَحـّرك الشـعب اليمنـي بقـوة وعـزم وإراَدة قوية ومعانـاة جعلتهم 
يقولون كلمة الحـق وال يخافون يف الله لومة الئم؛ ألَنَّ الواقع قبل الثورة 
كان يستدعي الخروج والتَحّرك الجاد من ِقبل أبناء شعبنا، فكل املؤامرات 
التي كانت تُحاك ضد شعبنا هي مقصودة إليصال البالد إىل حافة االنهيار 
االقتصادي والسيايس والعسكري واألمني والثقايف والرتبوي وكل مجاالت 

الحياة. 
انتشـار عنـارص القاعـدة وداعـش ليعيثـوا يف األرض فسـاداً بالقتل 
والتعذيـب وزرع حالة الخوف لدى الناس واالستسـالم لهـم وألفكارهم 
الظالمية، وليسـت هذه فحسـب بل كان هنـاك اغتياالت 
لعدد من الربوفوسـورات والعقول املفكرة يف البالد 
وحتى لرجال األمن الرشفاء وسقوط طائرات 
بأفرادهـا يف ظـروٍف مجهولـة وغامضة، 
وتقسـيم البـالد إىل عدة أقاليم ليسـهل 
لهـم نهـب ثـروات البـالد لصالحهم 
وتفكيك لُحمة اليمن الواحد املوحد. 
ُكّل هذه العوامل جعلت شـعبنا 
الجديـد  حياتـه  مسـار  يختـار 
ويقول لُـكل من يفكـر يف العبث 
بأمـن البـالد (إن هنـاك أحـراراً 
يسـتطيعون تغيـري هـذا الواقع 
بثـورٍة حقيقيـة للبـالد ترفـض 
الداخـل  يف  وعمالئهـا  الوصايـة 

والخارج). 
وفعًال بفضل الله ثم بفضل السيد 
القائـد عبدامللـك بـدر الديـن الحوثي 
-يحفظـه اللـه- قائـد الثـورة املجيـدة 

وتَحّرك املؤمنني واألحرار انترصت الثورة.
ومـا نـراه اليوم مـن انتصـارات يف الجبهات 
وإنجـازات عـىل مسـتوى ُكــّل املؤّسسـات األمنية 
والعسـكرية والسياسـية واالقتصادية والثقافية وغريها من 
املجـاالت هـي بفضـل الله وبفضل هـذه الثـورة املجيدة عـىل الرغم من 
وجود العدوان إال أن اليمن باٍق وإن شـعبه أعظم شعب بتسلحِه بالوعي 

والثقافة القرآنية التي جعلته يصل إىل هذا املستوى املتقدم. 
ونقـول لرجال األمن والجيش العسـكري واملرابطـني وكل العاملني يف 
سـبيل الله وفقكم الله ورعاكم وأعانكم ونحُن من ورائكم عوناً وسـنداً 

باملال وكّل ما هو باستطاعتنا لكم بإذن الله. 
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بعرُة 21 جئامئر.. 
غعٌم طحععٌد سطى 

جئغظ الاارغت
بحاغر وجغه الثغظ

إن ثـورة الحادي والعرشين من سـبتمرب صححت 
األخطـاء ووضعت النقاط عـىل الحروف، تجلت فيها 
الحقائق وفضحت املؤامرات وأرهقت الباطل وخيبت 
آمـال الطامعـني، لقـد انتفضت هـذِه الثـورة وهي 
الخيار الوحيد لتزيح السـتار عـن مخّططات األعداء 
الـذي لطاملا تحلوا بخداعهم وتضليلهم لهذا الشـعب 
الذي ال يملك أية حيلة إال الصمود فأصبحت عقولهم 
مأسورة وأذهانهم شاردة لقد ُزرع الخوف يف قلوبهم 

كما تزرع البذرة يف األرض.
لـم تنتفـض هـذِه الثـورة إال مـن بـاب معانـاة 
وإقصـاءات، لقد اسـتمرت الُسـلطة الظاملـة عقوداً 
متتالية وهي تنهب وتسـلب وتهتك وترضب، امتألت 
السـجون باملظلومني وأصبحت الثارات باباً إلنصاف 
املظلـوم فلم يعد هناك ُحكام يحكمون بما أنزل الله، 
أُغلـق الكتاب وُصدق الكذاب ولم يجد املظلوم أي باب 
سـوى الخنوع واالستسـالم ملا ُفرض عليه، لقد ساد 
الذل يف أوسـاط الناس وكأنهم يعيشـون بني وحوش 
لم يجدوا مفر سوى السمع والطاعة للسلطة الظاملة 
التـي كانت عصـاً غليظة عـىل أبناء جلدتهـا ونراها 
لألعداء كأنها شـاًة خائفة من ذئب فوقعت بني يديه 
قبـل أن يصيدها، فأتت ثورة الحـادي والعرشين من 
سبتمرب حاملًة البرشى وهب نسيم شذاها من مران 

صعدة.
لم تكن ثورة عشـوائية بل هـي أعظم ثورة كتبها 
التاريخ وأّرخهـا املؤرخون وتحدث عنهـا املتكلمون 
فهـي الثورة التي أتت بقيم وأخالق ومبادئ اإلسـالم 
العظيم بُنيت عىل أََسـاس األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر فهي ثورة عظيمة بعظمة قائدها واألحرار من 
أبناء هذا الشـعب الذي لم يقبلوا بأية وصاية، فكانوا 
هـم املتدبريـن آليات اللـه والعاملـني بهـا فتَحّركوا 
بمسـؤولية اإلسالم لكي يزيلوا الظلم من بني أوساط 
الناس فبنوا دولة معّمدة بالدماء الزكية وجعلوا منها 

جرساً يمتطيه األجيال جيالً بعد جيل.
إن ثـورة الحـادي والعرشين هي ثـورة الصابرين 
الصامدين ثورة الرجال املؤمنني ثورة السيد عبد امللك 
بـن بدر الدين الحوثي، الذي جاء سـنداً لهذا الشـعب 
فأخرجهم من الظلمـات إىل النور، الرجل الذي صدق 

مع الله فنرصه الله نعم املوىل ونعم النصري . 

كتابات

صغمُئ الظفج الئحرغئ

إن أردَت السقَم شاتِمِض السقح

رُّ وراء ذلك؟! طا السِّ تامغُئ صغام البعرة طظ واصع الدرورة

أم غتغى الثغعاظغ  

مـا أعظم اإلمـام عـيلّ -عليه السـالم- وما 
أعظم علمه فهو فعالً (بحٌر ال يُدرك قعره)، فقد 
كان يُحّذر الناس من الطمع وحب الدنيا الزائلة 
وكان يقول: (اعلموا أنُه ليس ألنفسكم ثمن إال 
الجنًة فال تبيعوها إال بها)؛ ألَنَّ النفس البرشية 
خلقهـا الله غالية فال تبيعوها إال بالجنة، جنًُة 
اللـه التي عرضهـا كعرض السـموات واألرض 
أُعـدت للمتقني، فـكل منطلق فيـه توجيه من 
الله سـبحانه وتعـاىل هو من منطلـق رحمته 

الواسعة بالناس. 
ومن هذا املنظور تَحّرك حليف القرآن الشهيد 
القائد/حسـني بدرالدين الحوثي -رضوان الله 
عليـه- وانطلـق بمرشوعـه القرآنـي املرشوع 
التنويـري الذي أعـاد النـاس لجـادِة الصواب 
فعرفوا املخّطط األمريكي الذي كان يسـتهدف 
العالم اإلسالمي لطمس ُهــِويَّتهم وإسالمهم 
وليصبـح اإلسـالم مفرغـاً مـن ُكــّل معانيه 

الحقيقية وال يبقى من اإلسالم إال اسمه فقط، 
وكّل أفعالـه وأقواله كاليهـود والنصارى، وما 
نـراه اليـوم يف دول بعران الخليـج وكّل من دار 
يف فلكهـم وطبـع معهـم لليهـود والنصـارى، 
فأصبحنا نشاهد كيف أصبح الرجال يتشبهون 
بالنسـاء أَو بالفنانني واملغنـني اليهود بحّجـة 
التطور والتقدم، وكل هذه األشياء ما أنزل الله 

بها من سلطان. 
فنحمد الله عىل هذا املرشوع التنويري الذي 
امتد ليعم اليمن بأكمله وقامت الثورة املباركة 
ثـورة الـ 21 من سـبتمرب املجيدة، ثـورة ُكـّل 
األحرار والثوار من لم يرتضوا غري الله ورسوله 
وأعالم الهدى ُقدوة لهم، وعلموا جليٍّا باملخّطط 
األمريكي الذي يسـتهدف العالم بكله وانطلقوا 
مـن مبدأ أن النفس البرشية غالية فال ثمن لها 
إال الجنـة، مهما كانت التحديـات والصعوبات 
ومهما كان حجم التضحية فلن نسـري إال وفق 
ما رسـمه الله لنبيه -صلوات اللـه عليه وآله-

، وأوليائـه من بعـده، فرفض الشـعب اليمني 

الثائـر الوصاية الظاملـة لبني سـعود ولليهود 
والنصـارى، فنحـن شـعب األنصار شـعب لُه 
حريته واستقالله وسيادته ال نخضع أَو نركع 

إال لله الواحد األحد. 
فنحـن األقـوى؛ ألَنَّ الله معنـا وهو نارصنا 
فاعتمدنـا عليـه ووثقنا بنـرصه وتوكلنا عليه 
فانتـرصت هذه الثـورة املباركـة وتوجت هذه 
الثورة املباركة باالنتصار وأرست أُسس العدالة 
والرشاكـة مـن جميع اليمنيـني الرشفاء وهي 
مرحلـة جديدة قائمة عىل التعاون والتسـامح 
والتكافـل ولبناء يمن ُحرٍّ وعزيـز ال يقبل الذل 

أَو املهانة.. 
وَهـا هو شـعبنا اليمني الصامد وبعد ثمان 
سـنوات من العدوان ومن الحصـار الجائر براً 
وبحـراً وجـواً، َهــا هو يـزداد صمـوداً وعزة، 
وانتصار يشهده العالم بأكمله وسيستمر يمن 
األنصـار يف الجهـاد والتضحيـة وبـذل النفس 
واملـال حتى النـرص املؤزر بعون اللـه وتأييده، 

وإن عدتم عدنا وعاد الله معنا. 

اتارام الُمحّرف
إن أردت السـالَم إياك واالستسالم، إن أردت 
السالم فاحمل السالح، إن أردت النرص فاحمل 
السـالح، إن أردت العـزة فاحمـل السـالح، إن 
أردت الكرامة فاحمل السـالح، احمل السـالح 
وال تخـف مـن الكثـرة وال تـرتّدد؛ بَسـبِب قلة 
العتـاد فكثرتهم سـتقل فهم قليـل وإن كثروا 
وعدتـك وعتـادك سـتزيد فأنت صاحـب الحق 
وأنـت صاحـب األرض وأنت صاحـب القضية 

وأنت األقوى واألبقى.
إن أردت السـالم فاجعـل عـدوك يعلـم بأنه 
ليس يف قاموسـك كلمـة االستسـالم وليس يف 
قامـوس اليمن غري مصطلحات القوة وما يراد 
أخذه بالقوة فلن يُعـاد إال بالقوة فالحق يؤخذ 

عنوة ال بالوعود وال املزاعم. 
اليمـن عـّرى أعدائـه الذين سـقطت عنهم 
الهيبة وجعلهم يحصـدون الخيبة ويتجرعون 
الهزائم العسكرية والنفسية، اليمن قال للعالم 
أجمـع بأنـه انتقل مـن صامـدون إىل قادمون 

وعىل من يسـمعها أن يخاف ونحن من إذَا قال 
فعـل َوإذَا وعـد أوىف، قادمـون وإىل َحيـُث أنتم 

حامون َفـإنَّا قادمون ومحّررون.
ومـا ظنّـه التحالـف قبـل ثمان سـنوات يف 
إخضاع السـعيدة وأقيالها َمـا هو إال كمن أراد 
أن يسـتنزف مياه البحـار أَو يضع يده لتغطي 

عىل شمس النهار. 
اليمـن سـيعلم العالـم األبجدية مـن جديد 
ويعيد الحروف إىل نصابها والكلمات إىل حقيقة 
معناهـا والدويـالت إىل حجمهـا ويعيد تعريف 
موازين القوة وما يستعرضه من قوة عسكرية 
إال غيض من فيض والقادم أعظم وأقوى وأكرب 

بإذن الله. 
اليمن ليس من تُفـرض عليه الوصاية وعىل 
التحالف إعـادة النظر مرات ومرات وهو يفكر 
يف اليمن َوإذَا كانوا ال يقرأون التاريخ َفلينظر يف 
الحـارض املعارص وأنَّ لهـم أن يطمعوا يف أرض 
ُكـّل أهلها مقاتلون فليس يف اليمن طفٍل صغري 
أَو امرأٍة ضعيفـة إذَا كان وطنهم مهّدد فكلهم 
مقاتلـون، إنه شـعٌب يتحمل ُكــّل يشء إال أن 

تهـان كرامتـه أَو تدنس أرضه مـن أي محتّل، 
شـعٌب حضارتـه ضاربـه يف أعمـاق التاريخ، 
شـعٌب وقف لـه العالـم إكبـاراً وإجـالالً؛ ألَنَّه 
أصل الحضـارة وصانع التاريـخ، ومذل الغزاة 
واملتكربيـن، وأرضهم مثلهـم ال تقبل عليها إال 
أهلها فهي تقاتـل معهم وتبتلع عدوهم، هكذا 

هم وهكذا هي أرضهم. 
اليمن أرسل رسائله للتحالف وعليه قراءتها 
وإمعـان النظـر يف محتواهـا وفهمهـا وعـىل 
مرتِزقتهـم يف داخل اليمن وخارجـه أن يعلموا 
أنهـم يف عٍد تنازيل ويف خسـارٍة متصاعدة كيف 
ال وهـم يقفـون ضد وطنهم وشـعبهم بل ضد 
كرامتهم ورشفهم ليتفكروا إن كان لهم عقول 
ويتدبـروا أمرهـم، فلـن تغنـي عنهـم أمريكا 

وإرسائيل وأذنابهم يشء.
نحن قوم أفعال ال أقـوال وعىل دول العدوان 
ومن ورائهم مراجعة حساباتهم قبل أن تنتهي 
ُكــّل الحسـابات، وما يشـاهدون من عروض 
عسـكرية واسـتعراض للقـوة الصاروخية لن 

يبقى عرضاً فقط وعىل الباغي تدور الدوائر. 

طظى ظاخر
عندما يسـأل ُكـّل معتٍد وغـاٍز، ُكـّل 
خائـٍن ومرتـِزق نفسـه ما الـرس وراء 
وصـول القـوى الوطنيـة إىل أن يحملوا 
وراء  الـرس  مـا  الحقيقيـة،  الرشعيـة 
مـن دافعـوا عـن األرض والعـرض عن 
الديـن ومقدسـاته عن الوطـن وثرواته 
ومقدراته، عن من دافعوا عن اإلنسـان 
واإلنسـانية فنقول ال ولن تفهموا حتى 

ولو عشتم الدهر. 
ملاذا؟!..؛ ألَنَّكم وبكل بسـاطة حالكم 
كحـال من سـبقكم من األمم السـابقة 
والتـي طغـت وتجـربت وانحرفـت عن 
الحـق  وحاربـت  الصحيـح  مسـارها 
ووقفت مع الباطل؛ ألَنَّكم توليتم اليهود 
والنصـارى، تمسـكتم بحبل الشـيطان 
بعتم أنفسكم، دينكم، أوطانكم فكانت 
النتيجة أنكم خرستم، انهزمتم، خسئتم 
وسـتصلون إىل النتيجـة الحتمية وهي 

الهزيمة، الندم، الخرسان. 
أما من تمسك بحبل الله من توىل الله 
ورسـوله واإلمام عيل -عليه السـالم-، 

من تمسـك بكتاب اللـه وبعرتة األطهار 
-عليهم السـالم-، من تمسك بكل القيم 
واملبـادئ واألخالق َهـا هـو اليوم وبعد 
ثمان سـنوات مـن الصـرب واملعاناة من 
الحـرب والعدوان ومـن الظلم خرج من 
رحـم املعانـاة معلنًـا بثورتـه املتجددة 
الثورة األم ثورة 21 سـبتمرب بداية عهد 
جديـد، بناء وطـن، بناء إنسـان برؤيٍة 
حقيقية «يـد تبني ويد تحمـي» أصلها 
ثابت وفروعها يف السماء من دم الشهداء 
من معاناة الجرحـى واألرسى من ُكـّل 

قطرة دٍم ُسفكت ظلًما وعدوانًا. 
والدة  سـنوات  ثمانـي  بعـد  معلنًـا 
االنتصار عـىل يد األنصـار بوعد اآلخرة 
ولهم األمـن مفاجآت ومعجـزات بدعٍم 
إلهي، بربكة املولد النبوي بشارات تلوح 
باألفق وما زال االنتصار يواصل املسـري 
لتحيا أمتنا، لينترص ديننا ومقدسـاتنا، 
لنحـّرر يمننا الحبيـب ولن تـرى الدنيا 
عـىل أريض وصياً، فهـل علمتم َمـا ِهي 
األرسار! سالح الحق واملظلومية قبل أي 
سـالح لن تفهموا وعليكـم أن تتعلموا، 

أما آن األوان!

أتمث الماعضض

الحديُث عن ثورة 21 سـبتمرب وعـن أهميتها ورضورتها 
يطـول، ولكن سـأتناول جانب رضورة الثـورة من منطلق 
حث الرئيس مهدي املشاط لألقالم الرشيفة مهمة استكمال 

الحديث عن الثورة املباركة لكي يدرك الشعب أهميتها. 
أرادت أمريـكا أن تصـَل باليمـن إىل االنهيـار العسـكري 
واألمنـي والسـيايس واالقتصـادي واإليَمـانـي واألخالقـي 
من خالل ما تُسـمى باملبادرة الخليجيـة ومخّطط األقلمة، 
وذلـك تمهيداً لدخولها املبارش الحتاللـه ونهب ثرواته، وبدأ 
التنفيـذ عـىل يد الفـاّر عبدربـه منصور هادي خـالل فرتة 
رئاسـته التوافقية، تـم تنفيذ عمليات االغتيـاالت للضباط 
واألكاديميـني األحـرار، وهيكلـة الجيـش؛ بُغيـة تفكيفـه 
وخلخلتـه وتفكيـك منظومـات الدفـاع الجـوي، وأصبحت 
الفوىض األمنية تجتاح البلد ُطوالً وعرضاً، مع ترافق ارتفاع 
األسعار بشـكل جنوني، وانعدام للمشتقات النفطية وُشح 
املـواد الغذائية وإنطفـاء متواصل للكهرباء، تاله اسـتقالة 
عبدربـه من منصبه مع عدد من الوزراء؛ بَهدِف إدَخال البلد 
يف فراٍغ دستوري خطري، لكي تأتي أمريكا فيما بعد الحتالل 

اليمن بشكل مبارش تحت شماعة إنقاذه من الفوىض،.
لكـن ذلك املخّطـط انصدم بجـدار وعي الشـعب اليمني 
وتحطـم وبـاء بالفشـل عندمـا قامت ثـورة 21 سـبتمرب 

2014م كـرضورة قصوى إلنقاذ اليمن ممـا أصبحت عليه 
آنذاك من انهيار، عندها سـقط القناع عن أمريكا، وانكشف 
وجههـا الشـيطاني الـذي يتسـرت بالشـعارات اإلنسـانية 
وبالديمقراطية والحرية، وأعلنت عن عدوانها من واشنطن 
وباللغـة اإلنجليزيـة بواسـطة سـفري خارجيـة خادمتهـا 
وبقرتها الحلوب «السـعوديّة»، وأصبح الذين كانوا يدَّعون 
الوطنيـة باألمـس وأنهـم حريصون عـىل البلـد ُمرتمني يف 
أحضـان العمالة واالرتزاق والخيانة، وأصبحوا ُهم الرشعية 
وفـق معايري أمريكا واملجتمع الدويل، أمـا الذين أنقذوا البلد 
مـن االنهيـار املخّطط لـه وحاربـوا اإلرهاب - الـذي تدَّعي 

أمريكا محاربته - يُنظر لهم بأنهم انقالبيون وُمتمردين!
أي ثـورة تكون ليسـت وفـق املعايري األمريكية تُسـمى 
انقالبـاً، والرشعيـة فقـط هـي ملـن يسـري تحـت الهيمنة 

األمريكية سواء كانت ثورًة أم نظاماً حاكماً.
ومن أهم عوامل نجاح ثورة الـ 21 من سـبتمرب يف اليمن 
واإلنجـازات التـي تحّققـت بعدهـا أنهـا جـاءت عكس ما 

تشتهيه أمريكا.
َوإذَا أرادت الشـعوب اإلسـالمية أن تمتلـَك حقَّ السـيادة 
لبلدانها، وتمتلك جيوشاً عسـكرية وطنية تدافع عن بلدها 
وتُقاِتَل بالسـالح الذي تصنعه، فعليها أن تحذَو حذَو اليمن، 
واألمر ُكله لله الذي جعل ُسـنته يف النرص والتأييد والتمكني 
مَلـن يلتف حول القيـادة املؤمنة من آل بيـت النبي صىل الله 

عليه وآله وسلم.
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تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. 
ِتغُط) ْتمُظ الرَّ تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ

الاساعض سظث جماع تعجغعات اهللا الاغ تأطرظا بالَعتثة واإلظفاق والةعاد والائرؤ طظ الزالمغظالاساعض سظث جماع تعجغعات اهللا الاغ تأطرظا بالَعتثة واإلظفاق والةعاد والائرؤ طظ الزالمغظ

تتثغر وظثغر طما ُغئِسُثظا سظ اهللا وغثثم افسثاء

خالصُة ما يشُعُر به من ينتهي من قراءة ملزمة 
[معرفـة الله ـــ عظمة الله ــ الدرس السـابع] 
للشـهيد القائد رضوان الله عليـه هو الخجل من 
الله املنعـم علينا ُكّل هذه النعـم العظيمة، ونحن 
ال نـزال مقرصين يف حقه سـبحانه أيما تقصري، 
هـذا من جهـة، ومـن جهـة أُْخـَرى اإلحسـاس 
بالفائـدة العظيمة والكبرية جدا من املعرفة، التي 
تعزز ثقتنا بالله، َوأَيْضاً الشـعور باللهفة لقراءة 
املزيـد من املـالزم، ما دامـت هكذا تمـأل العقول 
نوراً، والقلوب بصرية، والتمني بأن تطول امللزمة 
وال تنتهـي أبداً؛ لننهل من هـذا النبع الصايف حتى 
ترتوَي عقولُنـا وقلوبُنا ونعرف الله حق معرفته، 

ونثق به حق الثقة.. 

طــظ طزاعر رتمــئ اهللا جــئتاظه.. طداسفئ 
افجر:ــ

1ـ التسظئ بسحر أطبالعا:ــ
واسرتسـل رضواُن الله عليـه يف تعداِد مظاهر 

رحمة الله بنا، والتي تجعلنا نثُق به، ونتوكَُّل عليه 
وحَده، وال نركن إىل أحد سـواه، من هذه املظاهر: 
(مضاعفـة األجر) لنا، وفتـح لنا أبواب كثرية من 
أجل ذلك فجعل الحسـنة بعرش أمثالها، يشجعنا 
سبحانه بكل الوسائل لتكثري حسناتنا، لدرجة أن 
الحسـنة بعرش أمثالها بينما السيئة تكتب سيئة 
واحدة، ثم يمحوها سـبحانه عندما نتوب ويكتب 
ُل اللَُّه  بدلهـا حسـنات، قال تعـاىل: {فأولئـك يُبَـدِّ

َسيِّئَاِتِهْم َحَسنَاٍت}، وهذه منتهى رحمة الله.. 

2ــ غاعب سطغظا لضغ ظاعَب ظتظ:ـ 
ولـم يكتـِف رضـواُن اللـه عليـه بهـذا التنبيه 
َوالـرشح، بل رضب مثالً رائعاً داالً عىل رحمة الله 
بنا فقال: [قد أعتذُر إىل شـخٍص أسـأت إليه، ماذا 
يمكن أن يعمل يل بدل اعتذاري إليه؟. سـيقول يل: 
[جاهك عىل الـرأس يا رّجال، وكانت زّلة وانتهت، 
ونحـن اخوة مـن اآلن فصاعـدا]. أليس هـذا ُكّل 
مـا يمكن أن يعمله شـخص يحـرتم وصولك إليه 

لتعتـذر من زلـة بدرت منك نحوه؟. أمـا الله فهو 
يتـوب عليك, بل هو أحيانـاً - ومع بعض عباده - 
يحـاول هو أن يتوب عليهـم أوالً ليتوبوا {ثُمَّ تَاَب 
َعَليِْهْم ِليَـتُوبُوا}(التوبة: من اآلية118) يعمل عىل 
أن يدفعهـم إىل أن يتوبـوا، بلطفـه، وبتوفيقه ثم 

يتوبوا فيتوب عليهم]. 

3ــ جسض أزطظــئ، وأطضظئ، وأجعاء طسغظئ، غضعن 
افجُر شغعا طداسفاً:ــ

ُمعرِّفاً لنا بأشـياء أُْخـَرى تضاعـف لنا األجر، 
يف الزمـان، واملكان، واألجواء، فأشـار إىل أن هناك 
أوقاتاً معينة جعل الله فيها أجر العبادة مضاعف 
فقال: [يف خـالل اليوم أوقات معينة فيها صلوات 
يُضاِعف فيها األعمال. يف خالل األربعة والعرشين 
سـاعة هنـاك وقت متأخـر يف ثلـث الليـل اآلخر 
يضاعـف فيه األعمـال والحسـنات أكثـر. هناك 
داخل األسـبوع يوم واحد يضاعف فيه الحسنات 
وهـو يـوم الجمعـة، يف نفس هـذا اليوم سـاعة 

واحـدة يضاعف فيها األجر أكثر. يف السـنة هناك 
شـهر يضاعف فيـه الحسـنات أكثر إىل سـبعني 
ضعفـاً، ويف نفـس الشـهر ليلة واحـدة يضاعف 
فيها الحسـنات آالف األضعاف، ليلة الَقْدر.. هكذا 

بالنسبة للزمن]. 
وبالنسـبة لألمكنـة التي يضاعـف فيها األجر 
قـال: [أماكن معينـة تكون العبـادة فيها أفضل: 
املساجد، املسـاجد متعددة هناك مساجد العبادة 
فيهـا أفضـل مـن العبـادة يف املسـاجد األُْخـَرى، 
املسـجد الحـرام ومسـجد رسـول اللـه (صلوات 
اللـه عليه وعىل آله) واملسـجد األقـىص. يف داخل 
املسجد الحرام بجوار الكعبة تبدو الحسنات أكثر 

وتضاعف أكثر]. 
وبالنسـبة لألجـواء، وكيفيـة مضاعفة األجر 
فيهـا، قال: [تأتي إىل األجـواء، األجواء التي نؤدي 
فيها العبادة تجـد كيف أن العمل الجماعي يكون 
األجـر فيـه مضاعفاً أكثـر عندما تصـيل جماعة 

تصبح صالتك بنحو خمس وعرشين صالة].

 : خاص

حـّذر الشـهيُد القائُد السـيد حسـني 
بدرالدين الحوثي، اإلنسـاَن من التساهل 
و“الدعممـة“ عنـد سـماعه آيـات اللـه 
وتوجيهاته التي تأمرنا بالَوحدة واإلنفاق 
والجهـاد؛ ألنها تبعُدنا اللـه وتخدم أعداء 
اللـه فقال: [ما الذي يحصل يف هذه الدنيا 
يف تعاملنا مع الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَلـى-, 
عندمـا نسـمع آياتـه تتىل علينـا, وفيها 
تلك اآليات التي تأمرنا بالتوحد, باألخّوة، 
باإلنفـاق يف سـبيله، بالجهاد يف سـبيله، 
بالعمـل عـىل إعـالء كلمتـه، بـأن نكون 
أنصاراً لدينه؟ وهكذا. كيف يعمل واحد.. 
يرجـع يطأطـئ رأسـه، ويمـيش مدري 
فـني، يتجـه كـذاك, يريـد يهـرب مدري 
فني! إىل املجهـول، يحاول يعرض! تحدبر 
برأسـك وتحاول تعرض كـذا وال كذا، أين 
سـتذهب؟. أنـت فقـط تغالـط نفسـك، 
تحـاول تتهـرب وتحـاول تتنـاىس هـذا 
الـيشء، وتحاول تنشـغل بأشـياء تدخل 
فيهـا ملا تنىس، وهكذا تسـاهي نفسـك، 
تسـاهي نفسـك حتى يأتيك املوت، فتجد 
بأنـك إنما كنـت تغالط نفسـك، وتخادع 
نفسك؛ ألن الله ال ينىس، ال يغفل، يراقبك 
سـواء تهـرب إىل هذا أو إىل هـذا، أو حتى 
تسـري تبحث عن أسـئلة تدور لك ألسئلة 
إذا باتلقـى لك مخرج من عند ذيه والّ من 
عند ذيـه من أجل إذا.. يـوم القيامة.. ما 
ٍء  َك أَنَُّه َعَىل ُكلِّ َيشْ ِبْش.. {أََوَلْم يَْكِف ِبَربـِّ
َشِهيٌد}(فصلت: من اآلية53) هو الشاهد 
عـىل ُكّل يشء، شـاهد عـىل أعمالنا عليم 

بذات الصدور. 
وأضـاف -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه-: [يـوم 
القيامة سـيتربأ منـك حتى أولئـك الذين 
كنت تؤيدهـم يف الدنيا وتصفق لهم وهم 
يسـريون يف طريق الباطل {إِذْ تَـَربَّأَ الَِّذيَن 
اتُِّبُعـوا ِمـَن الَِّذيـَن اتَّبَُعـوا َوَرأَُوا اْلَعـذَاَب 
َوتََقطََّعْت ِبِهُم اْألَْسبَاُب َوَقاَل الَِّذيَن اتَّبَُعوا 
َلـْو أَنَّ َلنَا َكـرًَّة َفنَتَـَربَّأَ ِمنُْهْم َكَمـا تََربَّأُوا 
اٍت  ا َكذَِلَك يُِريِهـُم اللَّـُه أَْعَماَلُهْم َحَرسَ ِمنـَّ

َعَليِْهـْم َوَمـا ُهـْم ِبَخاِرِجـنَي ِمـَن النَّاِر} 
(البقـرة:166-167)؛ ألنـه سـريد وهـو 
مشـغول بنفسـه هو هالك، هو مذهول، 
يقـول لـك: رحلـك، مـاذا أعمل لـك؟ ما 
أستطيع أعمل لك يشء. أنت تتألم، تتألم, 
وتصبـح حـرسات تقطـع قلبـك، عذاب 
نفيس، هـذا الذي كنـت يف الدنيـا أصفق 
له، وكنت يف الدنيـا بَْعَده، وكنت يف الدنيا 
أركزه، وأقـول انه.. وأنـه.. إىل آخره.. ها 
هـو يتربأ منـي اآلن، [ليت ان عبا يُسـُرب 
ارجـع الدنيا ثانـي مره أتربأ منّـه وألعنه 

من فوق ُكّل منرب]. 

تّربأ طــظ الزاملني عظا يف الثظغا.. غعم 
الصغاطئ لظ غظفسك ذلك:ــ

ونصـح الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللِه 
ـــَة بـأن تتربأ مـن الظاملني  َعَليْـِه- األُمَّ
الفاسقني املضلني لها هنا يف الدنيا، حيث 
ينفـع ذلـك، حيث قال وهو يـرشح قوله 
تعاىل: {بََىل َقْد َجاَءتَْك آيَاِتي َفَكذَّبَْت ِبَها}: 
[ترى هكذا يأتـي بعد ُكّل آية تتحدث عن 
النسـيان {أَتَتْـَك آيَاتُنَا َفنَِسـيتََها}(طـه: 
من اآلية126) كنا يف الدنيا نقول لك تتربأ 
مـن املجرمني, تتربأ مـن الظاملني, تميش 
عىل هـدي الله، ال ترتبط بغـري هدي الله 
والهـداة إىل ديـن اللـه. أليسـت حرسات 
شـديدة عىل اإلنسـان يوم القيامة، وهو 
هنـا كان يعـرض يف الدنيـا ويبحـث عن 
من يتمسـك به فيأتي يـوم القيامة يتربأ 
منه. أليست هذه اآليات تعني أنه سيكون 
حرسة شـديدة عندما يقولون: {َلْو أَنَّ َلنَا 
َكـرًَّة َفنَتََربَّأَ ِمنُْهْم َكَما تََربَّأُوا ِمنَّا}(البقرة: 
من اآلية167) عّرب الله عن أن هذه الكلمة 
انطلقت مـن نفوس تتقطع حرسات {َلْو 
أَنَّ َلنَا َكـرًَّة َفنَتََربَّأَ ِمنُْهْم َكَمـا تََربَّأُوا ِمنَّا} 
غيـض شـديد, وتألـم شـديد مـن أولئك 
الذيـن كنـا يف الدنيا نصفق لهـم، وكنا يف 
الدنيـا نؤيدهم، وكنـا يف الدنيا نميش عىل 
توجيهاتهم، وهم كانوا هكذا، توجيهات 
ليسـت عىل وفـق كتاب اللـه -ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَلــى-! حـرسات عندمـا قـال الله: 
اٍت  {َكذَِلـَك يُِريِهـُم اللَّـُه أَْعَماَلُهـْم َحـَرسَ

َعَليِْهـْم َوَمـا ُهـْم ِبَخاِرِجـنَي ِمـَن النَّاِر}
(البقرة: من اآلية167)]. 

تأطض.. يف آغئ الضرجغ:ــ
تطرق الشهيُد القائُد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- 
إىل آية الكريس واالستشهاد بما جاء فيها 
يف محارضتـه، حيـث قال: [آيـة الكريس 
التـي نقرؤهـا وهـي مـن أعظـم آيـات 
الُقـــْرآن الكريم يقـول الله -ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَلـى- فيها: {اللَّـُه ال إَِلَه إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ 
وُم ال تَأُْخذُُه ِسـنٌَة َوال نَـْوٌم َلُه َما ِيف  اْلَقيـُّ
ـَماَواِت َوَمـا ِيف اْألَْرِض}(البقـرة: من  السَّ
اآليـة255) ثقوا به؛ ألنه اللـه الذي ال إله 
غـريه, أي هـو من يملـك شـئونكم، من 
بيـده شـئونكم وأموركم، هو مـن يدبر 
أموركم، هـو وحده الذي يمكن أن تألهوا 
إليـه، وتلتجئوا إليه.. هـو الحي ال يمكن 
أن تقـول: [ربما قـد مات، اللـه يرحمه، 
إيش عبَّا يسـوي لنا]؟ ال، هو الحي.. هو 
الشـاهد عىل ُكّل يشء. قيوم، هو القيوم 
عـىل ُكّل يشء, فهـو قائم عـىل ُكّل نفس 
بما كسـبت. هو القيوم هو الشـاهد عىل 
هذا العالم من يقوم بتدبري شـئونك، هو 
من يقـوم بتحقيق ما وعـدك به، بإنجاز 
مـا وعدك به. هو أيضاً {ال تَأُْخذُُه ِسـنٌَة}

أول النوم، أو نوع مـن الغفلة، {َوال نَْوٌم} 
فيمكن أن يهاجموك وهو راقد.. ال، يقول 
واحـد [واللـه إمـا إذا هو بريقـد فيمكن 
يباغتونـا وهو راقـد ويرجـع ينتبه وقد 
نجحت] ال, ال.. الله -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَلـى- 
ينـىس  ال  يسـهو،  ال  ينـام،  ال  يغفـل،  ال 
عندمـا تثق به فأنـت تثق بمـن ال يغفل 
عنـك لحظة واحدة، بمن هـو عليم بذات 
الصـدور، صدرك أنت, وصدر عدوك, فثق 
بمن يسـتطيع أن يمأل قلبك إيمانا وقوة، 
ويمأل قلب عدوك رعباً وخوفاً {َسأُْلِقي ِيف 
ُقلُـوِب الَِّذيَن َكَفـُروا الرُّْعَب}(ألنفال: من 

اآلية12). 
وتسـاءل -َسـَالُم اللِه َعَليِْه-: [من هو 
الـذي يمكن أن تتـواله, ولـه هيمنة عىل 
القلوب؟ مـن هو الذي يمكـن؟ ال زعيم، 
ال رئيـس، ال ملك، ال أي أحد يف هذا العالم 

له هيمنة عىل القلوب.. ألم يقل الرسـول 
(صلـوات الله عليه وعـىل آله): ((نرصت 
بالرعـب من مسـرية شـهر))؟ مـن أين 
جـاء هذا الرعب؟ من قبـل الله، هو الذي 
هو مطلـع عىل القلـوب، وبيـده القلوب 
يسـتطيع أن يمألهـا رعبـاً, ويمـأل تلك 
القلـوب قوة وإيماناً وثقة، وعزماً وإرادة 
صلبة؛ ألنه قيوم ال تأخذه سنة وال نوم]. 

طبال تعضغتغ: اهللا ق غظام:ــ
ورضب الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللـِه 
َعَليْـِه- مثـاالً توضيحيـاً وهـو يُسـِقُط 
قوَله تعاىل: (ال تأخذه سـنة وال نوم) عىل 
واقعنـا، حيـث قال: [ممكـن يكون معك 
وأنـت يف الدنيـا هـذه صديق مسـئول أو 
تاجر، يحصل موقف، تسـري إىل عند باب 
بيته.. قالوا: لحظة عاده راقد.. يا جماعة 
احنا عّجالني بلغوه.. قالوا ما يمكن.. ألنه 
عـادة ُكّل من هو كبري يف هذه الدنيا كلما 
بيكـون أكثر ابتعـاداً عن النـاس.. راقد! 
ٌشـوُفوه لنـا.. ذا معنا ورقـة نريد يعمل 
لنـا توجيـه إىل عنـد فالن، معنا مشـكلة 
كـذا وكذا، ونريـد.. قالوا: لحظـة.. راقد، 
ويمكـن أن تخـيل الورقـة عنـد الحارس 
وتجي لها إنشـاء الله بكره؛ ألن وليك هذا 
هو يسـهر عىل الفيديو إىل ما قبل الفجر، 
ويتابع الفضائيـات إىل ما قبل الفجر، ثم 
ينام ويواصل نومه إىل الظهر، وهناك من 
يذهب يشـرتي له قات، ويذهب يشـرتي 
مصاريـف البيـت، وهو يصحـو فقط يف 
الظهـر، وأنـت منتظـر لـه عنـد الباب،؛ 
ألن وليـك هـذا راقد، تأخذه سـاعات من 
النـوم، والورقـة حقـك عندمـا توصلها 
عنده يقلبها قليالً، وهو متأثر بعد النوم، 
عـاده ِمبَِخـر بعد الغـداء، وإن شـاء الله 
عندما يصحو بالقـات قبل املغرب يرجع 
يشوف ورقتك، ثم يحولها: [األخ الفالني 
اطلعـوا عـىل قضيـة األخ فـالن وانظروا 
فيها عىل حسـب مـا بدا لكـم]. مثل هذا 
ليـس جديراً بأن تتواله, وأن تثق به بعيداً 
عن اللـه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَلــى-. أما الله 
عندمـا تتواله هو الشـاهد عىل ُكّل يشء, 

هو الحارض عـىل ُكّل يشء {َما يَُكوُن ِمْن 
نَْجَوى ثَالثٍَة إِالَّ ُهَو َراِبُعُهْم َوال َخْمَسٍة إِالَّ 
ُهَو َساِدُسـُهْم َوال أَْدنَى ِمـْن ذَِلَك َوال أَْكثََر 

إِالَّ ُهَو َمَعُهْم أَيَْن َما َكانُوا}].. 

جقذني الةعر.. لظ غحفسعا فتث طظ 
أتئاسعط غعم الصغاطئ:ــ

واسرتسـل سالم الله شارحاً لبقية آية 
الكريس، حيث قال: [{َمْن ذَا الَِّذي يَْشـَفُع 
ِعنْـَدُه إِالَّ ِبِإذِْنِه يَْعَلُم َما بَـنْيَ أَيِْديِهْم َوَما 
َخْلَفُهْم}(البقرة: من اآلية255)، حتى لو 
ظننت من منطلق آخر بأن ذلك الشخص 
الكبـري يف الدنيا يمكن أن يكـون كبرياً يف 
اآلخرة، فيشـفع لك؛ ألنـه كان وجيهاً يف 
هذه الدنيا، ولديه ممتلكات كثرية، وكان 
له سـلطة عظيمـة يمكـن أن ينفع يوم 
القيامـة.. كانـت هذه نظرة عنـد العرب 
السـابقني، عنـد الجاهليـني السـابقني، 
كانـوا يعتقـدون أن الشـخص الوجيه يف 
الدنيـا يمكـن أن يكـون أيضـاً وجيها يف 
اآلخرة، كان يقولون: لو فرضنا أن هناك 
آخرة سـنكون نحن من املقربني, ونكون 
نحـن؛ ألننا هنـا يف الدنيا عظمـاء {َوَلِنئْ 
ُرِدْدُت إَِىل َربِّي َألَِجَدنَّ َخـرْياً ِمنَْها ُمنَْقَلباً}

(الكهـف: من اآلية36). يف يوم القيامة ال 
تكون شـفاعة إال ملن ارتىض، وال شفاعة 
إال ملن يأذن، فمن يشـفعون هم أولياؤه، 
هـم أنبياؤه، هم من هـم يف طريقه الذي 
رسمه، وليسـوا ممن يفرضون أنفسهم 
ِلَمـِن  {إِالَّ  يَْشـَفُعوَن}أيضاً  {َوال  عليـه، 
اْرتَـَىض َوُهْم ِمـْن َخْشـيَِتِه ُمْشـِفُقوَن}

(األنبيـاء: مـن اآليـة28). {يَْعَلُم َمـا بنَْيَ 
أَيِْديِهـْم َوَما َخْلَفُهْم}أي: عندما يقول لك: 
ليس هناك من يشـفع إال بإذنه أنه يعلم 
فعالً أنه ال أحد يشفع إال بإذنه هو {يَْعَلُم 
َمـا بَـنْيَ أَيِْديِهْم َوَمـا َخْلَفُهـْم} هو يعلم 
حارضهم وماضيهم ومسـتقبلهم، {َوال 
ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ ِبَما َشـاَء} يُِحيُطوَن ِبـَيشْ

(البقرة: من اآليـة255)، هو الذي أحاط 
علمه بكل يشء، فهو يعلم ما بني أيديهم 

وما خلفهم]. 
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ئ  : طاابسئ َخاخَّ
تواصـُل قـواُت االحتـالل الصهيونـي 
مسلسَل جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء 
الشـعب الفلسـطيني عىل مدار الساعة، 
فخالل األسـبوع الفائت، سجلت تقارير 
تابعتهـا صحيفة «املسـرية» استشـهاد 
7 مواطنـني فلسـطينيني بينهـم طفـل، 
واصابـت 103 آخـرون بجـروح، بينهم 
6 أطفـال وصحفـي، فضـالً عـن إصابة 
العـرشات بحـاالت اختنـاق، يف اعتداءات 
لقوات االحتالل يف الضفة الغربية املحتّلة 

بما فيها القدس املحتّلة. 
يـوم  استشـهد  التفاصيـل:  يف 
2022/9/24م، املواطـن محمـد عوض 
أبو كوفة، ٣٧ عاماً من سـكان بيت اجزا 
يف القـدس الرشقيـة، جراء إطـالق قوات 
االحتـالل النـار تجاه مركبة فلسـطينية 
كان يقودهـا بعـد اصطدامهـا بمركبـة 
رشطـة إرسائيليـة، غربي نابلـس، وأدى 
االصطـدام إىل إصابـة رشطـي وجنـدي 

إرسائيليني بجروح. 
يف 2022/9/22م، استشـهد املواطـن 
محمد أُسامة أبو جمعة، 23 عاماً، سكان 
حـي الطـور يف القـدس الرشقيـة، جراء 
إصابتـه بإطالق نـار من أفـراد الرشطة 
اإلرسائيلية تجاهه قرب حاجز بيت سريا 
العسـكري املقام عىل مدخل مسـتوطنة 
”مودعـني“ غـرب رام اللـه، بعد شـجار 
مع أحد املسـتوطنني. ولم يصدر أي بيان 
عن الجيش أَو الرشطة اإلرسائيلية، فيما 
نـرشت وسـائل إعـالم إرسائيليـة وقوع 
إصابـات بـني مسـتوطنني أثنـاء عملية 

طعن، األمر الذي دحضه شهود العيان. 
قـوات  قتلـت  2022/9/28م،  يف 
االحتـالل أربعـة مواطنـني، أحدهـم من 
املدنيـني، وأصابت 44 آخريـن، غالبيتهم 
مـن املدنيني، بينهـم 4 أطفال، منهم 2 يف 
ا، بعدما اقتحمت مخيم  حالة حرجة ِجـدٍّ
جنني لالجئـني، وحارصت منزالً سـكنياً 
وهاجمته بالقذائف ووابل من الرصاص. 
وأعلنـت وزارة الصحـة الفلسـطينية 
الفائـت،  األربعـاء  االستشـهاد  نبـاء 
والشهداء هم، «أحمد نظمي عالونة (24 
عامـاً)، عبد الرحمن فتحي خازم، محمد 

محمود الونّة، محمد أبو ناعسة». 
طفـل  استشـهد  ويف 2022/9/29م، 
فلسـطيني، إثـر سـقوطه بعـد مطاردة 
جيـش االحتالل لطلبـة املـدارس يف بلدة 

تقوع رشق بيت لحم. 
وأَفـادت مصـادر محلية فلسـطينية 
بـاستشـهاد الطفـل ريـان يـارس عـيل 
سـليمان 7 سـنوات اثـر سـقوطه بعـد 
مطـاردة جيش االحتـالل لطلبة املدارس 

من بلدة تقوع. 
 

الةرتى واملخابعن خقل سمطغات 
الصمع

جـراء  أُصيبـوا  فقـد  الجرحـى  أمـا 
اسـتخدام مفـرط للقوة خـالل عمليات 
اقتحام املدن والبلدات، أَو قمع تظاهرات 

سلمية نظمها مدنيون فلسطينيون عىل 
النحو اآلتي:

يف 2022/9/23م، أُصيـب 11 مواطنًا، 
بينهـم صحفي وطفل، جراء إطالق قوات 
االحتالل النار خالل مواجهات بعد قمعها 
مسـرية كفر قدوم األسـبوعية السلمية، 
شـمال قلقيليـة. يف اليوم نفسـه، أُصيب 
مواطـن مـن ذوي اإلعاقة بعيـار ناري يف 
قدمه، جراء إطالق نار من قوات االحتالل 
بعد اقتحامها منطقة الظهر، القريبة من 
مستوطنة “ كرمي تسور“ شمال الخليل. 
مواطـن  أُصيـب  2022/9/25م،  يف 
بحـاالت  آخـرون  و15  معدنـي،  بعيـار 
اختناق جـراء استنشـاقهم الغاز، خالل 
مواجهـات مـع قـوات االحتـالل يف بلدة 

سلوان، يف القدس الرشقية. 
مسـن  أُصيـب  2022/9/26م،  يف 
بجـروح وآخـرون برضـوض، واعتقـل 
13 آخـرون، خالل قمع قـوات االحتالل 
املصلني يف املسجد األقىص لتأمني اقتحام 
املسـتوطنني لباحات املسـجد بمناسـبة 
عيد رأس السـنة العربيـة، وفرضت تلك 
القـوات حصـاًرا عـىل املسـجد األقـىص 
وأغلقـت أبوابه، وسـط انتشـار مكثّـف 
القـدس  مدينـة  أرجـاء  يف  لعنارصهـا 
ة البلدة القديمة. تخلل ذلك اعتداء  وَخاصَّ
قـوات االحتالل عىل املشـاركني يف جنازة 
مواطنـة أثنـاء محاولتهـم الدخـول إىل 
املسـجد األقىص للصالة عليها، واعتقلت 

5 من عائلتها. 
يف 2022/9/28م، أُصيـب 3 مواطنني 
بأعرية نارية، خالل مواجهات عىل مدخل 
بلـدة بيت أمر يف الخليـل. كما أُصيب 12 
مواطنًـا، أحدهـم طفل حالتـه خطرية، 
بأعرية نارية وشـظايا، و14 باالختناق، 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل قرب 
حاجـز املحكمة العسـكري، عىل املدخل 

الشمايل ملدينة البرية. 

ويف حـوادث متفرقـة أُصيب العرشات 
قـوات  إطـالق  جـراء  اختنـاق  بحـاالت 
قمـع  خـالل  الغـاز  قنابـل  االحتـالل 
تظاهـرات أَو اقتحام أحياء فلسـطينية، 
أَو قرب نقاط التماس، يف الضفة الغربية 

بما فيها القدس الرشقية. 
كما أطلقـت قوات االحتـالل النار 10 
مرات تجاه األرايض الزراعية رشق قطاع 
غـزة، و5 مرات تجاه قوارب الصيادين يف 

عرض البحر (غربًا). 
ويف 2022/9/28م، أُصيب 12 مواطنا 
فلسـطينيا، خـالل مواجهـات اندلعت يف 
أعقاب اقتحام قوات االحتالل الصهيوني 
ملدينة دورا جنـوب الخليل جنوب الضفة 
الغربيـة.  وقالت جمعيـة الهالل األحمر: 
إن «طواقمهـا تعاملـت مـع 5 إصابـات 
بالرصاص الحـي، َو4 بالغاز، وإصابتان 

باملطاط. «
 3» أن  الصحـة:  وزارة  ذكـرت  فيمـا 
إصابـات بالرصـاص الحـي يف األطـراف 
دورا  مستشـفى  وصلـت  السـفلية 

الحكومي ووصفت حالتها باملستقرة». 
وأمـس الجمعـة، الـ30 من سـبتمرب 
متفرقـة،  مواجهـات  اندلعـت  2022م، 
يف عـدد مـن املناطـق بالضفـة الغربيـة 
املحتّلة إثر قمع قوات االحتالل مسـريات 
أسـبوعية مناهضة لالسـتيطان، وعقب 

تشييع شهيدي بيت لحم والقدس. 
ففـي نابلـس، اندلعـت مواجهات مع 
قـوات االحتـالل يف محيـط جبـل صبيح 
ببلـدة بيتا جنوب نابلـس، بعد أداء صالة 
الجمعـة، عىل مشـارف الجبـل وخروج 
االسـتيطانية  للبـؤرة  رافضـة  مسـرية 

«أفيتار» املقامة عىل الجبل. 
واندلعت مواجهات أُخرى يف قرية بيت 
دجـن رشق نابلس، أطلقت خاللها قوات 
االحتـالل قنابل الغاز السـام والرصاص 
املطاطـي، مـا أَدَّى إلصابـة 13 مواطنًـا 

بينهم صحفيني وطواقم إسعاف بحاالت 
اختناق ورضوض. 

واقتحمت قـوات االحتـالل قرية بيت 
امريـن شـمال نابلـس، مـا أَدَّى الندالع 
مواجهات وصفت بالعنيفة بني الشـبان 

وقوات االحتالل. 
ويف قلقيلية، انطلقت مسرية مناهضة 
الجمعـة،  صـالة  أداء  بعـد  لالسـتيطان 
وسـط بلدة كفر قدوم رشقـي قلقيلية، 
وتوّجـهـت نحـو مدخلها املغلـق، َحيُث 
املطاطيـة  اإلطـارات  الشـبان  أشـعل 

ورشقوا قوات االحتالل بالحجارة. 
وأطلـق جنـود االحتـالل قنابـل الغاز 
السام والرصاص املعدني املغلف باملطاط 
صوب املواطنني، ما أَدَّى إلصابة عرشات 

املواطنني باالختناق بالغاز السام. 
مواجهـات  اندلعـت  لحـم،  بيـت  ويف 
عنيفة يف بلدة تقوع عقب تشييع الشهيد 
الطفل ريان سليمان يف بلدة تقوع جنوب 

رشق بيت لحم. 
وقام شبان ملثمون بتحطيم كامريات 
وإشـعال  البلـدة،  يف  لالحتـالل  مراقبـة 
 60 طريـق  عـىل  املطاطيـة  اإلطـارات 
االستيطاني، ويف وقت متأخر من مساء، 
أمس الجمعـة، أعلن الهـالل األحمر عن 
«إصابة طفل برصاص االحتالل بمحيط 

مخيم عايدة شمال بيت لحم». 
وتشـهد مناطـق متفرقـة يف الضفـة 
الغربيـة فعاليـات أسـبوعية مناهضـة 
لالستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات 
االحتـالل التـي تطلـق الرصـاص الحي 
واملطاطـي وقنابـل الغاز السـام صوب 

املواطنني. 
ومنـذ بداية العام، أسـفرت اعتداءات 
قـوات االحتالل عن مقتـل 130 مواطنا، 
بينهـم 87 مدنيـاً، منهـم 26 طفـالً و8 
نسـاء، ومواطنان قتلهما مسـتوطنون، 
والبقيـة ناشـطون، منهـم 15 قضوا يف 

عمليات اغتيال. 
منهـم 19  الضحايـا،  مـن  فيمـا 32 
مدنياً، بينهـم 8 أطفال و3 نسـاء، قتلوا 
يف العـدوان الصهيونـي األخري عىل قطاع 
غـزة، كما أُصيـب 1373 آخريـن، بينهم 
212 أطفـال و40 امـرأة و23صحفياً، يف 
الضفـة الغربية وقطاع غزة، وتويف أربعة 
مواطنـني، مـن بينهـم امرأة يف سـجون 

االحتالل. 
 

العثُم والاةرغُش واملخاَدَرُة واقجاغطان
هدمت قـواُت االحتالل منزلني، ما أَدَّى 
إىل ترشيـد عائلتـني، قوامهمـا 16 فرًدا. 

فيما ييل التفاصيل:
قـوات  هدمـت  2022/9/22م،  يف 
االحتـالل منـزًال يف مدينـة يطـا، جنوب 
الخليـل، مـا أَدَّى لترشيـد عائلـة من 10 
أفراد. وسبق أن أخطرت تلك القوات مالك 

املنزل بوقف العمل ثم الهدم. 
يف 2022/9/25م، هدم مواطن منزله 
يف حي وادي الجـوز، يف القدس الرشقية، 
تنفيـذا لقـرار بلديـة االحتـالل، بحّجـة 
البنـاء دون ترخيـص. واملنـزل قائم منذ 
سـنوات طويلـة، وقبـل 15 عامـاً رممه 
َوأََضـاَف له بناء بحيث أصبحت مساحته 
اإلجمالية حوايل 80 م2، وكان يقطن فيه 
مع زوجته التي تعانـي من إعاقة كاملة 

باإلضافة إىل أبنائه األربعة. 
قـوات  رشدت  العـام،  بدايـة  ومنـذ 
االحتالل 115 عائلـة، قوامها 686 فرداً، 
منهـم 132 امـرأة، و310 أطفـال، جراء 
تدمري 121 منـزالً، و41 خيمة سـكنية، 
كما دّمـرت 92 منشـأة اقتصادية مدنية 
أُخـرى، وجرفت مسـاحات واسـعة من 
األرايض، وسـلمت عـرشات اإلخطـارات 

بالهدم ووقف البناء واإلخالء. 
 

الاعغُُّض واقساصاقت
الصهيونـي  االحتـالل  قـوات  نفـذت 
(188) عمليـات توغل يف الضفة الغربية، 
بما فيهـا القدس املحتّلة، داهمت خاللها 
وفتشـتها،  ومنشـآت  سـكنية  منـازل 
وأقامت حواجز، أسفرت تلك األعمال عن 
اعتقـال (86) مواطنًـا، بينهـم 4 أطفال 

وامرأة وصحفيان. 
إىل ذلـك، حـارصت قـوات صهيونيـة 
ـة صبـاح يـوم األربعـاء الفائـت،  َخاصَّ
منزل والـد الشـهيد «رعد حـازم» منفذ 
عملية تل ابيب وسـط مخيـم جنني، بعد 
أن أطلقـت قوات االحتـالل قذيفة صوب 
املنزل املحارص، وسـط اشتباكات عنيفة 
بني قـوات االحتالل واملقاومـني مما أَدَّى 

لوقوع عدد من الشهداء والجرحى. 
ومنذ بداية العام، نفذت قوات االحتالل 
6515 عملية اقتحـام، يف الضفة الغربية 
املحتّلـة،  الرشقيـة  القـدس  فيهـا  بمـا 
اعتقلـت خاللهـا 3802 مواطنـا، بينهم 
353 أطفـال، و33 امـرأة. ونفـذت تلـك 
القـوات 32 عملية توغـل محدودة رشق 
قطاع غزة، واعتقلـت 85 مواطنًا، منهم 

49 صياًدا، و31 متسلًال، و5 مسافرين. 

 : طاابسات
شـيّعت حشـوٌد غفـرية مـن الفلسـطينيني 
جثمـان الطفـل الشـهيد ريـان يارس سـليمان 
(7 أعـوام) يف بلدة تقـوع رشق مدينة بيت لحم 

جنوب الضفة الغربية املحتّلة. 
وانطلق موكب التشـييع يف حـي خربة الدير، 

عقـب صالة الجمعة، أمس، بمشـاركة حشـود 
جماهريية كبـرية، حملت األعالم الفلسـطينية 
ورايـات املقاومـة ونـّددت بالجرائم الوحشـية 
التي ترتكبها قوات االحتالل بحق أبناء الشـعب 
الفلسطيني من دون تفريق بني صغري أَو كبري. 
ويف مخيم قلنديا شمال مدينة القدس املحتّلة، 
شـيّعت جماهري املقاومة الفلسـطينية الشاب 

الشهيد محمد إبراهيم الشحام (21 عاًما). 
وحمـل مئات الفلسـطينيني جثمان الشـهيد 
شـحام وسـط هتافات داعية لتصعيد املقاومة 
ومطالبة بالتصدي لجرائم االحتالل، ُوُصـوالً إىل 

مقربة مخيم قلنديا، َحيُث ووري يف الثرى. 
وكانـت سـلطات االحتـالل الصهيونـي قـد 
سـّلمت الليلة املاضية، جثمان الشـهيد شـحام 

لذويه عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة 
القدس. 

وارتقى شـحام يف 15 أغسـُطس املايض، بعد 
أن أعدمه جنـود االحتالل بإطالق النار عليه من 
مسـافة صفـر داخـل منزله يف بلـدة كفر عقب 
شـمال القـدس املحتّلة، واحتجـزت جثته حتى 

الليلة املاضية. 

المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. المحعُث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. 

7 حعثاء بغظعط ذفض و103 إخابات خقل أجئعع

الفطسطغظغعن ُغحّغسعن الحعغَثغظ رغان جطغمان وطتمث حتام



       






السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1491)

السبت 
5 ربيع األول 1444هـ  
  1 أكتوبر 2022م

ضطمئ أخغرة

املعلُث الظئعي.. دواشُع 
اقتافال وأجئاُب الفرتئ

غتغى المتطعري  
 

يخجلـون  ال  الذيـن  ألُولئـك 
ُه السـؤال: ملـاذا ترُفضون  نَُوجِّ
إحيـاَء هـذه الذكـرى العظيمة 
القبيحـة  الصـورة  وبهـذه 
نحـن  الغريـب؟!  واالندفـاع 
انطالقاً  املولـد  بذكـرى  نحتفُل 

من هذه الدوافع:
اللـه  لتقـوى  تجسـيًدا   (1)
لشـعائره، ذَِلـَك َوَمْن  وتعظيماً 
يَُعظِّـْم َشـَعاِئَر اللَّـِه َفِإنََّها ِمْن 

تَْقَوى اْلُقلُوِب.
(2) نـًرصا لرسـول اللـه، واتِّباعـاً للنور الذي أنـزل معه، 

وسعيًا للفالح الذي تحدث الله عنه يف قوله:
وُه َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذي أُنِزَل  َفالَِّذيَن آَمنُـوا ِبِه وََعزَُّروُه َونََرصُ

َمَعُه، أُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن.
ا حاسـًما، شـعبيٍّا وجماهرييٍّا عىل ُكـّل اإلسـاَءات  (3) ردٍّ
املوجهـة إىل الرسـول األعظم، وردعـا لكل قوى االسـتكبار 
التي تتعمد اإلسـاءة إليه خدمـة ألهدافها الرامية إىل اجتثاث 

اإلسالم واستعمار أهله.
ـة إىل الرسول األعظم، ُقدوًة  (4) انطالًقا من حاجتنا املاسَّ
وقائًدا ومربيٍّا ومعلًِّما وهاديًا، ونوًرا مبينًا يف ظلمات حارضنا 

املأساوي الذي صنعه الطغاة يف هذا العرص.
(5) تعزيـًزا الرتباطنـا بمنظومـة الِقيَـم امُلثـىل، واملبادئ 
العليا التي جاء بها الرسوُل األكرم، ومثّلت منعطًفا يف تاريخ 
البرشية، وتحوًُّال يف مسارها، وختاًما ألنوار الرساالت اإللهية 

التي تنري طريقها عىل مر العصور.
ًكا باملرشوع اإللهي الذي تَحّرك عىل أََساسه النبيُّ  (6) تمسُّ
املصطفـى، وكان سـبيله للوصـول إىل رضوان اللـه الودود، 
وتحقيق التغيري املنشـود، الذي حوَّل عرَب البعري والشاة من 
عالم العشوائية إىل املجتمع املنظم الذي استطاع -فيما بعُد- 

أن يهزم ُكـّل الدول الكربى يف ذلك العرص.
(7) إعالنًا اللتزامنا الدائِم باملنهج القويم والكتاب الحكيم 
الـذي أنزل مع الرسـول األكرم، وهو القرآُن الكريم، وسـعيًا 
لتنفيذ توجيهاته العظيمة، وااللتزام بمواقفه الحكيمة، التي 
ــُة من أسباب الذلة  تمثّل الحلوَل السليمَة لكل ما تعانيه األُمَّ
والهـوان، وهي املنهـُل الوحيُد لعزة أمتنـا املفقودة يف واقعنا 

املرير.
(8) تأكيـًدا عىل تَحرُِّكنـا العميلِّ الجادِّ والصـادِق لالقتَداء 
بالنبـي األعظـم، وتطبيـق التعليمـات التـي قدمهـا لرتبية 
ـــة، لالرتقـاِء بوعيهـا وثقافتهـا وتصحيـح أخطائها  األُمَّ
وتقويم سلوكها، حتى تكوَن قادرًة عىل النهوِض بمسئوليتها 

والقيام بالدور املنوط بها.
(9) تحقيًقـا للَوحـدة اإلسـالمية الحقيقيـة الـذي يعترب 

الرسوُل األكرم أهمَّ رموزها وأقدس مقدساتها.
(10) ِذْكـًرا للـه وتذكًُّرا لنعمته وأداًء لشـكره، اسـتجابًة 

لقوله: َفاذُْكُرونِي أَذُْكْرُكْم َواْشُكُرواْ ِيل َوالَ تَْكُفُروِن.
نُكْم يَتْلُو َعَليُْكْم  بعد قوله تعاىل: َكَما أرسلنَا ِفيُكْم َرُسوالً مِّ
ا َلْم  آيَاِتنَا َويَُزكِّيُكـْم َويَُعلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمـَة َويَُعلُِّمُكم مَّ

تَُكونُواْ تَْعَلُموَن.
والعاقبة للمتقني.

الغمظغعن وُعــِعغَّئ السحص املتمثي الغمظغعن وُعــِعغَّئ السحص املتمثي 
طظغر الحاطغ    

تفـّرد اليمنيـون عـربَ التاريـخ بارتباطهـم املتميز 

والقوي برسـول الله -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه 

َوَسلَّـَم- دوَن غريهم من الشعوب اإلسالمية، بل إنَّ ما 

يبَعُث عىل الدهشـة أن اليمنيني ارتبطوا بخاتِم األنبياء 

من قبِل مولـده بزمن طويل وما سـبُب هجرة قبيلتَي 

األوس والخزرج من اليمن إىل يثرب إال بدافِع االستعداد 

التّباع ومنارصة خاتِم األنبياء الذي جاء ذكُره وصفتُه 

وصفـُة األرض التـي ينطلـُق منهـا لنِرش ديـن الله يف 

الكتب السـماوية السـابقة ولذلك اسـتوطنها األوس 

والخزرج؛ ألَنَّ أوصافها كانت تشـبُه أوصاَف البلد التي 

ينتِرشُ منها ديُن خاتِم الرسِل.

بعكس اليهود الذين هاجروا وسـكنوا ضواحـي يثرب؛ حرصاً أن 

يكون نبـيُّ آخر الزمان منهم وليس بَهـدِف اتباعه ونرصته ونرصة 

دعوته.

ُ لنا سـبَب رعب  وهذه الحقائق تكشـف لنا حقيقًة أُخرى وتفرسِّ

بني صهيون من اليمنيني وتركيَزهم وسعيَهم الحثيَث للسيطرة عىل 

اليمـن بكل ما أوتوا من قوة، فمن املؤّكــد أنهم يعلمون علَم اليقني 

ــة وعىل  خطـورَة اليمنيني عليهـم وعىل مرشوعهم الخبيـث يف األُمَّ

أطماعهم البشعة فيها 

وحينمـا يّرصحـون رسـميٍّا ويظهـرون خشـيتَهم وخوَفهم من 

اليمنيـني مُلَجـّرد احتفائهم برسـول الله وتعظيمهم لـه بقولهم إن 

هذه الحشوَد ستبعُث محمداً من جديد أكربُ دليٍل عىل ذلك.

ومما ال شـك فيه أن الصهاينة اليوم يراقبون عن َكثٍَب ويرصدون 

ُكـلَّ أنشطة واستعداداِت الشعب اليمني إلحياِء ذكرى 

املولـد النبوي وقلوبهم ترجف خوفاً من عظمة ارتباط 

اليمنيني برسـول الله، ولو تأملت الشـعوُب اإلسالمية 

وتدبّـرت موقـف الكيـان الصهيونـي مـن اليمنيـني 

وخوفهم منهم لعشـقهم وحبهم وارتباطهم برسـول 

اللـه متجاهلـني معاناتهـم يف ظل الحصـار والعدوان 

ألدركوا أن العزَة والقوة ال يمكُن أن تتحّقَق إال بارتباِط 

ــة برسول الله. األُمَّ

ولـو تدبروا أحـداَث املايض والحارض لتبـني لهم أن 

التاريَخ يعيُد نفَسه فمثُل ما استعان أسالُف الصهاينة 

بكفـار قريش ومنافقـي األعراب يف حرب رسـول الله وحصاره هو 

وأنصاره فأحفاُدهم اليوم يستعينون بأنظمة األعراب املنافقة لقتل 

وحصار أنصار الله وأنصار دينه.

فلـو تأملـوا وتدبروا ذلـك لتَحّركوا عـىل درِب اليمنيني وسـارعوا 

إىل االرتبـاط الحقيقـي برسـول الله وانطلقـوا لتعظيِمـه وتبجيلِه 

وتقديسـه حتـى مُلَجـّرِد اإلغاظـٍة ألعداء الله من اليهـود والنصارى 

ومنافقي األعراب يف الجزيرة.

ـاَر َوَال يَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ  قـال تعاىل (َوَال يََطئُـوَن َمْوِطئًا يَِغيُظ اْلُكفَّ

نَيًْال إِالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح إِنَّ اللَه َال يُِضيُع أَْجَر اْلـُمْحِسِننَي).

ولتيقنـوا أن ما يغيـَظ الذين كفـروا عبادٌة ال بدعـة، وأن تعظيَم 

رسوِل الله قربٌة إىل الله لها أجُرها وثوابُها عنَد حكيم عليم.


