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الوفد الوطين: العدو نكث االتفاق طيلة 6 أشهر وتعنته مستمر

رفضوا إاء احلصار بفتح امليناء واملطار ووقف النار وصرف مرتبات املوظفني

القوات املسلحة تنبه الشركات املتجهة لدول العدوان مبتابعة حتذيراا
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تّمض السثوَّ طسآولغئ الاثاسغات تّمض السثوَّ طسآولغئ الاثاسغات 

العشُث العذظغ: تفاعماُت الُعــثظئ وخطئ إىل ذرغص 
طسثود؛ بَسئِإ تسظئ تتالش السثوان 

 :  خاص
مفاوضـات  وصـوَل  املفـاوُض  الوطنـيُّ  الوفـُد  أّكــد 
ومباحثـات تجديـد الُهــدنة إىل طريق مسـدود؛ بَسـبِب 
ت دول العـدوان ورعاتهـا ومرتِزقتهـا، وتمسـكهم  تعنـُّ
باسـتمرار الحـرب والحصار واسـتخدام االسـتحقاقات 
اإلنسـانية والقانونية كسـالح حـرب وأَداة ضغط لرتكيع 

الشعب اليمني. 
ا أّكـد فيه أن دوَل العدوان  وأصـدر الوفُد بيانًا توضيحيّـٍ
لـت عن تنفيـذ مختلف بنـود اتّفـاق الُهــدنة طيلة  تنصَّ
األشـهر السـتة املاضية برغم موافقة صنعاء عىل تمديده 

مرتني؛ ِمن أجِل عطاء فرصة إلحراز تقدم. 
وحّمل الوفُد دوَل العدوان مسؤوليَة تعثر مسار التهدئة، 
مؤّكــداً عىل حق الشـعب اليمنـي يف الدفاع عـن حقوقه 

ومواجهة العدوان والحصار. 
 

فيما ييل نص البيان:
مع وصول تفاهمات الُهــدنة لطريق مسـدود وشعوراً 
منا بمسؤوليتنا أمام الله وأمام شعبنا اليمني وحرصاً منا 
عىل وضع شـعبنا اليمني يف صورة ما حدث والجهود التي 
بذلناهـا السـتثمار الُهــدنة كفرصة للتقـدم يف معالجة 
األوضاع اإلنسـانية وإنهاء الحصـار وتثبيت وقف إطالق 
النار يف عموم اليمن وبما يهيئ األجواء للدخول إىل مرحلة 

سـالم دائم وشامـل َفـإنَّنا نـود أن نوضـح التايل:
ـ منـذ بـدء الُهــدنـة اإلنسـانية والعسـكرية التي تم 
التوافق عليها مع األمم املتحدة ورغم ما شابها من تأخري 
يف فتـح مطار صنعاء وعدم اإليفاء بالوجهة إىل مرص لحد 
اللحظـة، والتأخري املتعمد للسـفن لفـرتات طويلة بقصد 
زيادة الكلفة، وفرض قيود وإجراءات تعسـفية، واالبتزاز 
الذي يتعرض له تجار املشتقات النفطية، وكذلك استمرار 
الطـريان التجسـيس بالتحليـق والقصف إال أننـا حرصنا 
عـىل عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السـالم 
ومارسـنا ضبط النفس تجاه تلك الخروقات إلعطاء املزيد 
مـن الوقـت للمـداوالت والجهـود األممية وجهـود بعض 
ة سوى  األشقاء ويف ُكـّل ذلك لم يكن لدينا أي أجندة َخاصَّ
مصلحة شـعبنا وحقوق مواطنينا اإلنسانية والقانونية، 
ومـن أجل ذلـك قبلنا بالتمديـد األول والثانـي عىل أمل أن 
يكـون هناك أدنى شـعور باملسـؤولية أَو تفهـم من قبل 
دول العـدوان ومرتِزقتهـم تجـاه قضايا املواطـن اليمني 
الذي عانى ويالت ثمان سـنوات من العدوان والحصار ويف 
املقدمـة رصف رواتب املوظفني ومعاشـات املتقاعدين يف 
عموم اليمن، إضافة إىل إنهاء اإلجراءات والقيود التعسفية 
التـي تفرض عـىل سـفن املشـتقات النفطية والسـماح 

بدخول السـفن التجارية للسـلع والبضائع واملستلزمات 
الطبيـة والدوائيـة، وتوسـيع وجهات السـفر، إضافة إىل 
معالجـة ملـف األرسى واملعتقلـني، وفتح الطـرق يف تعز 

وعموم املحافظات اليمنية وغريها من القضايا األُخرى. 
ـ وخالل سـتة أشـهر من عمر الُهــدنة لـم نلمس أية 
جدية ملعالجـة امللف اإلنسـاني كأولوية عاجلـة وملحة، 
ولألسـف اتضـح أن دول العـدوان بعد أن اسـتنفدوا ُكـّل 
أوراقهـم لـم يعد أمامهم إال اسـتهداف معيشـة الشـعب 
اليمنـي؛ باعتبَارهـا الوسـيلة األسـهل لرتكيـع الشـعب 
للضغـط  حـرب  وأَداة  عسـكري  كتكتيـك  واسـتخدامها 
عليه، وأصبح رهانهم عىل الورقة االقتصادية واسـتمرار 
الحصـار رهانـا واضًحـا بعد أن أفلسـت ُكــّل رهاناتهم 
العدوانيـة األُخرى، وصـار من الواضـح أن رغبتهم ليس 
السـالم بقدر مـا هي إبعـاد دول العـدوان عـن تداعيات 
الحرب واالسـتهداف املبـارش ومحارصتها داخـل اليمن، 
ونقـل الحرب إىل امليدان االقتصادي، واسـتمرار حصارهم 
وفرض القيود الجائرة عىل الشـعب اليمني للحيلولة دون 

الوصول إىل استحقاقاته القانونية واإلنسانية. 
ة أَو اسـتحقاقات خارج  ـ لم نطالب بأية مطالب َخاصَّ
الحقـوق املكفولـة للمواطـن اليمنـي إنسـانيا وقانونيا، 
واملسـاواة بـني املوظفـني اليمنيـني مدنيني وعسـكريني 

ومتقاعديـن يف رصف املرتبـات دون تمييـز بني محافظة 
وأُخرى وحق املوظفني يف استيفاء رواتبهم يف أي محافظة 
من محافظات اليمن كانوا، وتكون من اإليرادات السيادية 
ويف مقدمتها النفط الخام والغاز؛ باعتبَاره املورد الرئيس 
الـذي تعتمد عليه فاتـورة املرتبات حتى مـن قبل الحرب 
العدوانيـة يف ٢٠١٥م والتـي يجري فيهـا عبث ال حدود له 

وتتعرض للنهب امُلستمّر من قبل دول العدوان. 
ـ وفيما يتعلق بفتح طرق يف تعز وغريها من املحافظات 
اليمنيـة كما هو منصوص عليها يف اتّفـاق الُهــدنة فقد 
شـكلنا لجنة يف الفـرتة األوىل للُهــدنة ومـن البداية كان 
الطـرف اآلخر رافضا مناقشـة فتـح الطرقـات يف عموم 
املحافظـات اليمنية وحرصها فقـط يف تعز، ورغم أن هذا 
يخالف نص اتّفاق الُهــدنـة فقد واصلنا النقاش وقدمنا 
ثالثة مقرتحات يف تعز كمرحلة أوىل من شـأنها أن تسهل 

حركة مرور الناقالت واملركبات لحد كبري وهي:
١ ـ طريق الرشيجة ـ كرش ـ الراهدة ـ الزيلعي. 

٢ـ  طريـق مفـرق الزيلعيـ  الرصمـنيـ  ابعر إىل صاله 
ومدينة تعز. 

٣ ـ طريق الستني ـ الخمسني ـ الدفاع الجوي إىل مدينة تعز. 
وعنـد تنصلهم من القبـول بهذه الطرق قمنـا بفتحها 
مـن جانـب واحد ولكـن الطرف اآلخـر رفض ذلـك وقام 

باستهداف اللجنة وأطلق عليها الرصاص املبارش. 
ـ كما تم تشـكيل لجنة عسـكرية شـاركت يف عدد من 
اللقـاءات لتثبيت وقف إطالق النـار رغم الخروقات والتي 
أبرزهـا القصـف الجـوي بالطـريان الحربي والتجسـيس 
واالسـتهداف  التجسـيس  للطـريان  امُلسـتمّر  والتحليـق 
للمواطنـني ممـا أَدَّى إىل سـقوط العرشات من الشـهداء 

ة يف بعض املناطق املتاخمة للحدود مع السعوديّة.  َخاصَّ
ـ كما شـاركت اللجنـة الوطنية لـألرسى واملعتقلني يف 
لقـاءات مكثّـفة مـع األمم املتحـدة وفقا التّفاق سـابق 
ينـص عىل اإلفراج عن أعداد متفـق عليها، إال أننا فوجئنا 
أن تركيزهم فقط عىل إخراج األرسى السـعودينّي وبعض 
القيـادات دون االكرتاث لبقية األرسى يف مخالفة واضحة 

ملا تم التوقيع عليه يف االتّفاق. 
ويف الختـام نؤّكـد عىل حق شـعبنا اليمني يف الدفاع عن 
نفسـه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، ونحمل 
دول العـدوان مسـؤولية الوصـول بالتفاهمـات لطريـق 
مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابري التي ليس لها 
من هدف سـوى تخفيف املعاناة اإلنسانية لشعبنا اليمني 

العزيز. 
صادر عن الوفد الوطني

السبت، ٥ ربيع األول ١٤٤٤ للهجرة
املوافق ١ أُكتوبر ٢٠٢٢ م).

الصعاُت املسطتئ تظئُِّه الحرضات املقتغئ والئترغئ الاغ لعا وجعات إىل دول السثوان 
بماابسئ طا جغخثر سظعا طظ تتثغرات وتسطغمات شعَر اظاعاء وصئ العثظئ

 :  خاص

نبّهت القواُت املسلحة اليمنية، الرشكاِت 
املالحية والبحرية التي لها وجهات إىل دول 
العدوان وكذلك الرشكات النفطية األجنبية 
واملحلية العاملـة يف الجمهوريـة اليمنية، 
بمتابعـة ما سـيصُدُر عنها مـن تحذيرات 

وتعليمـات، بعد صـدور التوجيهات العليا 
للجهـات املعنية بمخاطبة تلـك الرشكات 

بالتوقف عن نهب ثروات اليمن. 
وقال املتحدُِّث الرسـمي للقوات املسلحة 
أمـس:  مسـاء  صـادر  بيـان  يف  اليمنيـة 
وسنوافيكم بها فور انتهاء وقت الهدنة يف 
حال عدم التوصل ملا يحّقق مطالب شعبنا 

املحقة. 
َوأََضــاَف، أن القـوات املسـلحة وهـي 
بصدد االسـتعداد والجاهزية ألية تطورات 
تحمل تلك الرشكات مسـؤولية تجاهل ما 

سيصدر عنها خالل الساعات املقبلة. 
ـُن مخاطبة اللجنـة االقتصادية  وتتضمَّ
العليا إشـعاَر ُكــّل الـرشكات والكيانات، 

َف بشـكل نهائي عن نهب  بأن عليها التوقُّ
الثـروات اليمنيـة السـيادية، ابتـداًء مـن 
الساعة السادسة من مساء األحد، بتوقيت 
العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع 
األول ١٤٤٤هـ املوافـق ٢ أُكتوبر ٢٠٢٢م، 
الكيانـات  أَو  الـرشكات  تتحمـل  أن  عـىل 

املسؤولية الكاملة يف حال عدم االلتزام. 
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 :  خاص
عـىل بُْعــــِد ٢٤ سـاعة مـن انتهـاِء فرتِة 
التمديـد الثانيـة للُهــدنـة، وعـىل َوْقـــــِع 
مـن  املسـتوى  عاليـِة  وإنـذاراٍت  تحذيـراٍت 
َد الرُّعـاة الدوليون  جانب صنعـاَء، َجــــــدَّ
لتحالف العـدوان تأكيَد إرصارهم عىل املراوغة 
وااللتفـاف عـىل املتطلبات األََساسـية لتجديد 
التهدئـة، وعىل رأسـها دفع رواتـب املوظفني، 
َحيُث عـّربت ترصيحاٌت أمريكيـة وبريطانية 
جديدة عن تمسك واشـنطن ولندن باستخدام 
االسـتحقاقات اإلنسـانية كأوراق مسـاومة، 
بالتـوازي مـع اسـتمرار مسـاعيهما لخلـق 
ضغـوط عىل صنعـاء تحـت مظلـة اتّهامات 
باطلـة بـ«عرقلة» الُهــدنـة، األمر الذي يمثّل 

مؤًرشا سلبيٍّا قد يؤثُّر عىل قرار التمديد. 
وقال املتحدُِّث باسـم الخارجيـة األمريكية، 
نيـد برايـس: إنَّ الوزيَر أنتونـي بلينكن أجرى 
اتصاالٍت مع ُكـلٍّ من املبعوِث األممي إىل اليمن 
هانز غروندبرغ، ووزير الخارجية الُعماني بدر 
البوسـعيدي، وتضمنت تلك االتصاالُت تجديًدا 
لالتّهامـات األمريكية لصنعـاء بـ»منِع فوائد 
الُهــدنـة مـن الوصـول إىل ماليـني اليمنيني» 
بحسـب تعبري بلينكن، األمر الذي يعّرب بشكل 
عـىل  املتحـدة  الواليـات  إرصار  عـن  واضـح 
اسـتخدام الُهــدنة كعنوان ملمارسـة ضغوط 
ة عـىل صنعاء  ومحاولـة فـرض رشوط َخاصَّ
لتحقيق مكاسب عسـكرية وسياسية تعوض 

الفشل امليداني لتحالف العدوان. 
وكانـت الواليـاُت املتحدة قد لجـأت مؤّخراً 
إىل الحديث عـن «آلية جديدة» غامضة تفرض 
املزيد مـن القيود عىل سـفن الوقود وترشعن 
احتجازهـا ومنعهـا مـن الوصـول إىل مينـاء 
الحديدة، يف مسـًعى مكشـوٍف لقطع الطريق 
أمـام مطلـب رفع الحصـار الذي تتمسـك به 
صنعاء كاستحقاق أََسايس لتجديد الُهــدنة. 

ولتربيِر هذه املسـاعي العدوانية الواضحة، 
لجـأت واشـنطن إىل اتّهـام صنعـاء بمخالفة 
هذه «اآللية» املزعومـة، وهو ما ينطوي عليه 
ترصيُح بلينكن األخري بشكل واضح، وبصورٍة 
تؤّكـد أن الوالياِت املتحدة متمسكٌة باستمراِر 
الحصـار البحـري، وأن الحديـَث املتكـّرَر عن 

«تدفـق الوقـود» إىل مينـاء الحديـدة ليس إال 
دعاية إعالمية لتضليل الرأي العام. 

عـن  ترصيحـاُت بلينكـن كشـفت أَيْـضـاً 
محاولة واضحة لاللتفاف عىل استحقاق دفع 
مرتبـات املوظفني من إيـرادات النفط والغاز، 
وهو األمر الذي تضُعه صنعاُء عىل رأس قائمة 
متطلبـات التمديد التي ال تراُجـَع عنها، َحيُث 
كّرر وزيُر الخارجية األمريكي وبشـكل ملفت 
الحديَث عن رواتب العاملني يف القطاع الصحي 
والتعليمـي فقط، األمر الـذي اعتربه مراقبون 
مؤًرشا عىل مسـاٍع أمريكية لتخفيض سـقف 
هـذا االسـتحقاق وتجزئته وتحويلـه إىل ِملف 

مساومة لكسب الوقت وممارسة ضغوط. 
هذا ما يؤّكــده أَيْـضاً محاولُة بلينكن ربَط 
هذا االسـتحقاق وغريه مـن متطلبات التمديد 
بسـلطة ما يسـمى «املجلس الرئايس» التابع 
للمرتِزقـة والذي تحاول دول العدوان الدفع به 
إىل واجهة املشهد كطرٍف تفاويض وهمي؛ ِمن 
أجـِل تكريِس توصيف «الحـرب األهلية» الذي 
يمنـُح دوَل العـدوان ورعاتها فرصـًة للتنصل 

عـن أية التزامـات أَو اسـتحقاقات ويوفر لها 
الجوَّ إلدارة العدوان والحصار عن بُعد. 

بلينكـن تحـدث أَيْـضاً خـالل اتصاالته عن 
«قلق مشرتك من عودة الحرب»، وهي محاولة 
واضحة إللقاء مسـؤولية أيـة تداعيات قادمة 
عىل عاتـق صنعاء، وهو أَيْـضـاً نفُس االتّجاه 
الذي جاءت فيـه ترصيحاُت وزيـر الخارجية 
الربيطاني جيمس كليفـريل الذي اتهم صنعاء 
بأنهـا «تهّدُد سـري املفاوضات»، وكـّرر نفَس 

مضامني حديث نظريه األمريكي. 
الربيطانـي  األمريكـي  هـذا «االسـتنفاُر» 
ر معني عـن الُهــدنة  املتزامـن لفرِض تصـوُّ
وعـن طبيعتها ومسـتقبلها، يؤّكــد عىل أن 
اإلدارة الدولية لتحالف العدوان ال زالت تحاوُل 
إبقـاَء مسـاء الُهــدنـة خاضًعـا لرغباتهـا 
وتوّجـهاتهـا وبعيـًدا عـن أيـة التزامـات أَو 
تعهـدات مكتوبـة أَو اسـتحقاقات إنسـانية 
بديهيـة، وهو ما يعني أن «املراوغة» سـتظل 
هي العنواَن الرئييس ملوقف العدّو حتى إن تم 

«تحديُث» اتّفاق التهدئة. 

كمـا يجدد هـذا االسـتنفاُر التأكيـَد عىل أن 
اإلدارة الدوليـة للعـدوان هي املمسـكة بملف 
بمصالحهـا  مرتبًطـا  باعتبَـاره  الُهــدنـة؛ 
ـة وليـس حتـى بمصالـح السـعوديّة  الَخاصَّ

واإلمارات. 
لكـن عىل الِجهـِة املقابلـة َفــإنَّ تحذيراِت 
وإنذارات صنعاء األخرية التي سمعها املبعوُث 
األممي بنفسه، تؤّكـُد أن فرَص نجاح مساعي 
وحسـابات دول العـدوان ورعاتهـا لاللتفاف 
عـىل اسـتحقاقات الُهــدنـة باتـت معدومة، 
ُخُصوصاً بعد مرور سـتة أشـهر بـدون تنفيذ 
بنود اتّفاق ابريل بالشـكل املطلوب عىل الرغم 

من محدوديتها. 
وبـرصِف النظر عـن القرار الذي سـتتخذُه 
صنعاُء بشـأن تجديـد الُهــدنة، مـن املؤّكـد 
أن تحالف العـدوان لن يحّقـق مبتغاه املتمثل 
بكسـب املزيد من الوقت بدون تخفيف معاناة 
املواطنـني، وهو مـا يعني أن معادلـة «انتزاع 
الحقـوق» التـي فرضتها صنعـاء ال زالت هي 

املعادلة الفعالة واملؤثرة يف املشهد. 

تقرير

سطى طساشئ 24 جاسئ طظ ظعاغئ الامثغث الباظغ لطاعثئئ:

اجاظفار أطرغضغ برغطاظغ لقلافاف سطى اجاتصاصات تةثغث العثظئ
ــَك اإلدارُة الثولغُئ لطسثوان بُأجــُطـعب المســاوطئ واقباجاز «بطغظضــظ» و «ضطغفرلغ» غآّضـثان تمسُّ

طتاولــئ جثغــثة لطاتاغض سطى طططإ خــرف المرتئات وإشراغــه طظ طدمعظه 

الصتعم: الاَتّرضاُت افطرغضغئ طظاشغٌئ لطسقم وحسُئظا لظ غاظازَل سظ تصعصه
 :  خاص

أّكـد عضـُو املكتب السـيايس ألنصـار الله، عيل 
األمريكيـة  واملسـاعي  التَحـّركاِت  أن  القحـوم، 
السـتهداِف اليمن وإطالـة أمد العـدوان والحصار 
وااللتفاف عـىل متطلبات السـالم الفعيل، أصبحت 
مكشـوفة، وأن صنعـاء لـن تقف مكتوفـة اليدين 

إزاءها. 
وقال القحوم يف تغريدة عىل تويرت: إنَّ «املؤامرات 
الواليـات املتحدة مكشـوفة وتَحّركاتـه مفضوحة 
ومنافية للسـالم وعليها أن تعّدَل سلوَكها العدواني 

واإلجرامي تجاه اليمن». 
وأبـدت الوالياُت املتحـدة مؤّخـراً إرصاًرا واضًحا 
عىل إطالة أمد العدوان والحصار عىل الشعب اليمني 
من خـالل محاولـة االلتفـاف عىل االسـتحقاقات 

اإلنسانية لتجديد الُهــدنة وتوسيعها، وهي رصف 
مرتبات موظفي الدولة مـن إيرادات النفط والغاز، 
ورفـع القيـود عـن مطـار صنعـاء الـدويل وميناء 

الحديدة، وتثبيت وقف إطالق النار. 
وتسـعى واشـنطن إىل تثبيـِت الحصـار البحري 
كأمـر واقـع من خالل مـا تزعم أنه «آليـة جديدة» 
ترشعن احتجاز سـفن الوقود ومنعها من الوصول 
إىل مينـاء الحديـدة، كما تتمسـك باسـتمرار نهب 
الثـروات الوطنية يف املناطق املحتّلة وتسـعى إلبرام 
املزيد من الصفقات مع الرشكات األجنبية؛ ِمن أجِل 

ذلك. 
وتزُعُم الواليات املتحدة أنها تدعُم توسيَع وجهات 
الرحـالت من وإىل مطـار صنعاء الـدويل، لكن هذه 
املزاعم تتناقض بشـكل فاضح مـع إرصار تحالف 
العـدوان عىل منـع وعرقلة الرحـالت املتفق عليها، 

َحيـُث ال زال يرفض تشـغيل الرحالت بـني صنعاء 
والقاهـرة برغم أن اتّفاق ابريـل الفائت نص عليها 

بشكل رصيح. 
وأّكــد القحـوم أنه يف حال إرصاِر قـوى العدوان 
ورعاتها عىل التعنت َفــإنَّ «اليمَن الكبري والعظيم 
بعظمـة قيادته وشـعبه وجيشـه والقـوى األمنية 
وتعاظـم القـدرات العسـكرية لن يـرتّدد مطلقاً يف 

الدفاع عن كرامته وسيادته ووحدته واستقالله». 
وكان الرئيـُس املشـاُط أّكــد للمبعـوِث األممي 
ام أن تمديـَد الُهــدنة بـدون دفع املرتبات  قبـَل أَيـَّ
ورفع الحصار سيكون أسوأ من الحرب العسكرية، 
وأوضـح أن إرصاَر تحالـف العـدوان ورعاتـه عىل 
عـىل  وااللتفـاف  التعهـدات  تنفيـذ  يف  املماطلـة 
االسـتحقاقات اإلنسـانية يعتـرب رفًضـا واضًحـا 

للُهــدنة من جانبهم. 
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اقصاخادغئ السطغا تثاذإ الحرضاِت بالاعصش سظ ظعإ بروات الغمظ
 :  طاابسات

أصدر املشـريُ الركـن مهدي املشـاط -رئيـس املجلس السـيايس األعىل-، 
توجيهاٍت لتحرير املخاطبات الرسمية النهائية لكل الرشكات والكيانات ذات 
العالقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب. 

وأوضـح بيـاٌن صادٌر عـن اللجنـة االقتصاديـة أن اللجنَة تعكـُف َحـاليٍّا 
ُن  بالتنسـيق مع الجهـات املختصة، عىل تحريـِر تلك املخاطبـات التي تتضمَّ

َف بشـكل نهائي عن نهب  إشـعاَر ُكـّل الـرشكات والكيانات، بأن عليها التوقُّ
الثـروات اليمنية السـيادية، ابتداًء من السـاعة السادسـة من مسـاء األحد، 
بتوقيت العاصمة صنعاء، السـادس من شـهر ربيع األول ١٤٤٤هـ املوافق ٢ 
أُكتوبـر ٢٠٢٢م، عىل أن تتحمـل الرشكات أَو الكيانات املسـؤولية الكاملة يف 

حال عدم االلتزام. 
وأَشـاَرت اللجنـُة إىل أن املخاطبـاِت التي سـتوّجـُه للـرشكات والكيانات 
املتورطة بنهِب الثروة اليمنية، ستسـتنُد إىل النصوص الدسـتورية والقوانني 

اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات األمم املتحدة، وعىل رأسها املادة رقم ١٩ 
من الدسـتور اليمني، التي تلزُم الدولَة وجميَع أفراد املجتمع بِحمايِة وصون 

الثروات الوطنية. 
وأّكـدت االقتصاديُة العليا أن الجمهورية اليمنية تحتفُظ بحقها القانوني 
للتعامـل مـع ُكـّل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل السـادس من 
ربيـع األول ١٤٤٤هـ املوافـق ٢ أُكتوبر ٢٠٢٢، والتي تـم رصدها بدقة خالل 

الفرتات املاضية. 

التثغثة: اجاحعاُد طعاذظ وإخابئ 2 آخرغظ ظاغةَئ 
اظفةار جسط طظ طثّطفات السثوان يف الاتغاا

 :  خاص
يواصُل تحالُف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي جرائَمه اليومية بحق 
املواطنـني جراء املخلفات االنفجارية التي زرعهـا يف مختلف املناطق اليمنية، 
يف حني تواصل األمم املتحدة رشاكتها يف هذا النوع من الجرائم جراء اسـتمرار 

منع دخول األجهزة الكاشفة الالزمة ملكافحة العنقوديات واأللغام. 
ويف جديد هذه الجرائم استشهد وأُصيب ثالثة مواطنني، أمس السبت، جراء 

انفجار جسم من مخلفات العدوان يف محافظة الحديدة. 
وأوضح مصدر محيل يف املحافظة أن مواطناً استشهد وأُصيب اثنان آخران 
بجـروٍح بليغة جـراء انفجار جسـم متفجر من مخلفات العـدوان يف منطقة 
شـمال مديريـة التحيتـا.  وتأتي هـذه الجريمة بعـد أقل من ٢٤ سـاعة عىل 
استشـهاد مواطنني اثنني يف الجوف ومـأرب جراء انفجار لغمني من مخلفات 
العدوان.  ويف السـياق استنكرت السلطات املحلية يف الحديدة استمرار الجرائم 
يف ظل الصمت األممي املطبق واملشـارك يف إجـرام دول العدوان من خالل منع 
دخول األجهزة الكاشفة للمخلفات االنفجارية، وهو ما جعل اليمنيني املدنيني 

عرضة للقتل بشكٍل ُمستمّر. 
وكان املركـز التنفيـذي للتعامـل مع األلغام قـد أوضح يف وقٍت سـابق أن 
الجرائـم املرتكبة بحق املدنيـني جراء انفجار املخلفـات االنفجارية قد خلفت 
نحـو ٢٠٠ مدنـي، معظمهم من صعـدة والحديدة.  ونّوه املركز إىل اسـتمرار 
الصمـت األممي رغم كثـرة املناشـدات الداعيـة إىل إدَخال املعـدات واألجهزة 
الكاشـفة للمخلفـات، وهو مـا يؤّكـد تعمد األمـم املتحدة عىل إبقـاء جرائم 

العدوان يف تصاعد ُمستمّر رغم الُهــدنة املشتعلة. 

سئعٌة ظاجفٌئ تثّطُش صاطى وجرتى يف خفعف 
طرتجصئ اإلطارات بحئعة بغظعط صغادي

 :  طاابسات
سـّقط العديُد من القتىل والجرحى يف صفوف مرتِزقـة االحتالل اإلماراتي، 
أمس السـبت، جراء انفجار عبوة ناسفة اسـتهدفت طقماً عسكريٍّا يف مدينة 
عتق بمحافظة شـبوة املحتّلة.  وقالت مصادر محلية، أمس: إن عبوًة ناسـفة 
انفجرت يف طقم قائد ما يسـمى الفريق الهنديس لنزع األلغام التابع مليليشـيا 
العمالقـة املواليـة ألبو ظبـي عند أحد أسـواق القات يف مدينة عتـق، مؤّكـدًة 
سـقوَط عدٍد مـن القتىل والجرحى من امليليشـيا املرتِزقـة يف االنفجار، بينهم 

قيادي عسكري يف العمالقة، الفتة إىل إصابة طفلني من الباعة املتجولني. 

تتصغٌص شرظسغ غآّضـُث تعرَُّط بارغج يف جرائط ترب بالغمظ أودت بتغاة 13 ألش طثظغ
 :  طاابسات

رشكاِت  أن  فرنـيس،  صحفـي  تحقيـٌق  أّكــد 
أسـلحٍة كربى يف باريس متورطٌة بجرائم حرب يف 

اليمن. 
وقـال التحقيُق الذي نرشه موقع «أوريان ٢١» 
الفرنـيس، أمس: إن ثالث رشكات فرنسـية كربى 
ومتعهديها متوّرطون يف جرائم حرب أسفرت عن 
مقتل أكثر من ١٣ ألف مدني يف اليمن خالل السبع 
السـنوات املاضيـة، مبينًـا أن تلك الـرشكات هي 
«مجموعة تاليـس، التي تزّود الطائـرات املقاتلة 
ورشكـة تصنيـع الصواريـخ  وتسـّلم الذخـرية، 
الفرنسية الربيطانية (MBDA)، ورشكة «داسو» 
للطـريان، ُمشـرياً إىل أن األخـرية تقـوم بصيانـة 
طائرات «مرياج ٢٠٠٠»، وكسـبت عقوداً قياسيًة 

مع دويلة اإلمارات. 
وبـنّي التحقيُق أنـه يف األول من يونيو ٢٠٢٢م، 
رفعـت أربع منظمـات غري حكوميـة دعوى ضد 

هذه املجموعات الفرنسية الثالثة، بتهمة التواطؤ 
يف جريمة حرب باليمن. 

«ديسـكلوز»  موقـع  أجـراه  تحقيـٌق  وكان 
االسـتقصائي، كشـف يف وقٍت سـابق أن طائراٍت 
ومروحياٍت ودباباٍت ومدافَع فرنسـيًة لم تشارك 
يف هجمات تحالف العدوان السـعودّي -اإلماراتي 
فحسب بل اسـتُخدمت الستهداف مناطق مدنية، 
الفتـاً إىل أن الحكومـة الفرنسـية أعطـت خـالل 
٢٠١٩م الضوء األخرض لـ٤٧ عقداً لتصدير ذخرية 
إىل السـعوديّة، وطوربيـدات وصواريـخ وقذائف 

موّجهة ومواد متفّجرة أُخرى. 
وأَشاَر موقع «أوريان ٢١» الفرنيس إىل أن فتح 
تحقيـق قضائي ضد تجار أسـلحة بهـذا الحجم 
سـيكون سـابقة، مبينًا أن رشكة فرنسية واحدة 
توجد منـذ قرابة أربع سـنوات، يف مرمى القضاة 
املكلفني بمكافحة الجرائم ضد اإلنسانية، ُمضيفاً 
أن مجموعة «تاليس» ألقت املسؤولية عىل الدولة 
الفرنسية، أما «داسو» ورشكة تصنيع الصواريخ 

رفضتـا  فقـد   (MBDA) الربيطانيـة الفرنسـية 
اإلَجابَة عن التحقيق. 

ونّوه التحّقيُق إىل أن فرنسـا تسـاعد اإلمارات 
عىل تجديـد مخزونها من الصواريـخ، َحيُث نالت 
رشكـة تصنيـع الصواريخ MBDA يف ٣ ديسـمرب 
٢٠٢١م عقـداً بقيمـة ملياري يـورو لتجهيز ٨٠ 
طائرة رافال، كانت اإلمارات طلبتها من داسـو»، 
الفتاً إىل أن طائرات «رافال» لن تكون جاهزة قبل 
 MBDA عدة سـنوات، لكنـه يؤّكــد أن صواريخ
قابلة لالسـتعمال كذلك، بُمَجـّرد تسـليمها، عىل 
طائـرات «مرياج» التي تشـارك فعليـاً يف العدوان 

عىل اليمن. 
أن  الفرنـيس   «٢١ «أوريـان  موقـع  وأوضـح 
صاروخ «سـتورم شادو/سـكالب» يتميّز -وفق 
إشـهار بيعه- بدقة استهداف عالية بفضل نظام 
مالحـة متطـّور، مؤّكــداً أن عـدد تراخيص بيع 
األسلحة الفرنسية للرياض ارتفع يف عام ٢٠٢٠م 

بنسبة ٤٠ ٪، وألبوظبي بنسبة ٢٥ ٪. 

صئائُض دعط تشطُص املظفَث الحرصغ ملثغظئ طأرب بسث طصاض ابظني طظ أبظائعا

يف جغاق احاسال خراسات افدوات.. «اقظاصالغ» غخُش تضعطَئ املرتجصئ 
بـ «الثاططئ والساججة» وغثسع إىل إجصاط رئغسعا

 :  طاابسات
صّعـدت قبائُل َدَهم بمـأرب املحتّلة 
من موقفها، أمس السـبت، تجاَه حزب 
«اإلصالح» املسيطر عىل املحافظة، بعد 

أن أغلقت املنفذ الرشقي للمدينة. 
ملصـادر قبليـة، فقـد أقدم  ووفقـاً 
مسـلحون مـن قبائـل دهـم بمديرية 
إغـالق  عـىل  السـبت،  أمـس  عبيـدة، 
الطـرق املؤديـة من محافظتي شـبوة 

وحرضمـوت إىل مدينـة مـأرب؛ وذلـك 
احتجاجـاً عىل مقتل اثنني مـن أبنائها 
«الرشطـة  تتبـع  عنـارص  بنـريان 

العسكرية» املوالية لحزب «اإلصالح». 
املسـلحني  أن  املصـادر  وأوضحـت 
القبليـني قامـوا بمنـع مـرور ناقالت 
النفـط والغـاز عـرب مناطقهـم، حتى 
تقـوم سـلطات «اإلصـالح» يف مـأرب 
بتسـليم الجنـاة الذين فروا إىل وسـط 
املدينة، مهّددين بحصار املدينة يف حال 

لم يتم التجاوب مع مطالبهم. 

 :  طاابسات
هاجم ما يسـمى املجلـس االنتقـايل التابع 
لالحتـالل اإلماراتـي مجـّدًدا، أمـس السـبت، 
حكومَة الفنادق بعد املطالبة بإسقاط رئيسها 

املرتِزق معني عبدامللك.
ووصف االنتقايل يف اجتماع ما يسـمى هيئة 
املجلس، أمـس، يف مدينة عدن املحتّلة، حكومة 
املرتِزقـة بالخاملـة والعاجـزة عـن تقديم أية 
خدمـات، يف حني يتنـاىس املجلس املرتـِزق أنه 
أحد األسباب الرئيسية يف توغل الفساد وتفاقم 

معاناة املواطنني يف املناطـق املحتّلة، ما يؤّكـد 
أن هجومـه عـىل حكومـة الفنادق ليـس أكثر 
من ُمَجـّرد مزايدات إلشـعال الغضب أكثر ضد 
حكومـة االرتزاق.  وفيما حمـل املجلس التابع 
لالحتالل اإلماراتي حكومة الفنادق مسـؤولية 
الفشـل القائم يف عموم املؤّسسـات الخاضعة 
لسيطرتها، إال أنه يحاول بذلك إزاحة املسؤولية 
التـي يتحملها بجانـب باقي فصائـل املرتِزقة 
والتي أفـرزت انهياراً شـامالً يف ُكـّل الخدمات 

وعىل ُكـّل األصعدة. 
ويف تأكيٍد عـىل بقاء الرصاعات بني األدوات، 

أّكــد مـا يسـمى «االنتقـايل» أنه لـن يتماىش 
مـع توجيهـات مجلس العـار بقيـادة املرتِزق 
العليمي، يف إشارة إىل أن دول العدوان لم تتمّكن 

بعد من رص صفوف مرتِزقتها. 
لالحتـالل  التابـع  املرتـِزق  املجلـس  وقـال 
اإلماراتـي، إن تغيـري حكومـة الفنـادق أصبح 
أولويـة يف الفرتة الحالية، يف إشـارة واضحة إىل 
مسـاعي «االنتقايل» التابـع لالحتالل اإلماراتي 
لإلطاحة باملرتِزق معني عبدامللك، يف ظل اتساع 
رقعة التصعيـد والخالفات بني أدوات ومرتِزقة 

االحتالل السعودّي اإلماراتي. 
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 :  د. طتـمث الئتغخغ*
يف ذكرى مولد سـيد ولـد آدم نبينا محمـد -َصىلَّ اللُه 
َعـَليْــِه وََعــَىل آِلــــِه- نحـاوُل تجـاُوَز الحديـِث عن 
شـخصه األعظم وكونه الرسـول والنبي الخاتم، لنتناول 
بإيجاز الحديث عن الرسالة التي بُعث بها، وإن كنّا نؤمن 
بعدم التفريق بني الرسول والرسالة، ولكن ما دعانا لهذا 
األمر إال ذلك التشويه الذي تتعّرض له الرسالة التي بُعث 
بهـا رسـولنا (صىل الله عليـه وآله وسـلم)، والتي قىض 
عمره الرشيف يف سبيل بذرها يف نفوس الناس ليعّم النور 

هذه املعمورة. 
وأما الرسـالة: فهي اإلسـالم، دين الله الـذي بُعث به 
محمداً (صىل الله عليه وآله وسلم) رحمًة للعاملني ليخرج 

الناس من الظلمات إىل النور، وليقّوم الناس بالقسط. 
وقد اسـتهدف اإلسـالم قبـل ُكـّل يشء ربط اإلنسـان 

بربه ومعاده. 
- فمـن الناحيـة األوىل: ربـط اإلنسـان باإللـه الواحد 
الحق الذي تشـري إليه الفطرة واملوجودات، وقد أّكـد عىل 
وحدانية اإلله الحق وشـّدد عل ذلك لكي ينفي ُكـّل ألوان 
التأّلـه املصطنع، حتى جعل مـن كلمة التوحيد «ال إله إال 

الله» شعاراً له. 
ومّلـا كانـت النبـوة هي الوسـيط الوحيـد املبارش بني 
الخلق والخالق، فشهادة هذه النبوة بوحدة اإلله َوالخالق 
وارتباطها باإلله الواحد الحق تعترب أََساساً كافياً إلثبات 

التوحيد. 
- ومـن الناحيـة الثانية: ربـط اإلنسـان باملعاد، لكي 
تكتمل بذلك الصيغة الوحيدة القادرة عىل عالج التناقض 

واالختالف، والتي تحّقق العدل اإللهي املطلق. 
 

خخائُص الرجالئ اإلجقطغئ
وللرسـالة اإلسـالمية خصائصهـا التـي تميزها عن 
سـائر رسـاالت السـماء، وهو ما جعل منها حدثاً فريداً 

يف التاريخ، ونذكر بعضاً من هذه الخصائص والّسمات:
١) سـالمة هذه الرسالة ضمن النص القرآني دون أن 
تتعـرض ألي تحريـف، بينما تعرّضت الكتب السـماوية 

السـابقة للتحريـف والـّيل، قال 
تعاىل: {إنّا نحـن نزلنا الّذكر وإنّا 

له لحافظون} الحجر٩. 
وهذا يعني احتفاَظ الرسـالة 
بمحتواهـا العقائدي والترشيعي 
مواصلـة  مـن  يمكنّهـا  الـذي 
وظيفتهـا الرتبوية، وكل رسـالة 
بالتحريف  محتواهـا  مـن  تُفّرغ 
تكـون  أن  تصلـح  ال  والضيـاع 
أَداة ربط بني اإلنسـان وربّه؛ ألَنَّ 
هـذا الربـط ال يتحّقـق بُمَجـّرد 
االنتمـاء االسـمي بـل بالتفاعل 
وتجسيدها  الرسالة  محتوى  مع 
فكـراً وسـلوكاً، ومـن أجـل ذلك 
كانت سـالمة الرسالة اإلسالمية 
بسـالمة النص القرآنـي الرشط 
الـرضوري لقدرة هذه الرسـالة 

عىل مواصلة أهدافها.. 
نّصـاً  القـرآن  بقـاء  إّن   (٢

وروحـاً يعنـي أّن نبّوة محمد صىل الله عليه وآله وسـلم 
احتفظت بأهم وسيلة من وسائل إثباتها؛ ألَنَّ القرآن هو 
الدليل االسـتقرائي عىل نبوة محمد صـىل الله عليه وآله 
وسـلم؛ وكونه رسوالً، وهذا الدليل ُمستمّر ما دام القرآن 
باقياً، بخالف النبوات التـي ارتبط إثباتها بآيات انقضت 
بانقضاء زمانها مثل عصا موىس (عليه السالم)، وإحياء 
املوتـى وإبـراء األكمه واألبـرص واألعمـى لعيىس (عليه 
السـالم)... إلـخ، ونحن لم نؤمـن بنبّوة ورسـالة هؤالء 
الّرسـل الكـرام إال من خـالل القرآن الذي أثبـت لهم هذا 

املقام. 
٣) ربـط القـرآن األدلـة عـىل الصانع الحكيـم (الله) 
بدراسـة الكـون والنظـر فيـه، وهـذا مـا منـح القرآن 
مصداقيـة ظّلـت تزيـد كلما تطـورت املعرفـة البرشية 
من خـالل العلم والتجربـة.. وكل آيـات األنفس واآلفاق 
التـي وردت يف القرآن تذّكر بهـذه الحقيقة، وتؤّكـد عىل 

الخاصية القرآنية:

{سـنريهم آياتنـا يف اآلفـاق ويف 
أنفسهم حتى يتبنّي لهم أنّه الحق} 

فصلت٥٣. 
٤) شمولية الرسالة لكل جوانب 
الحيـاة، وقدرتها عـىل التوازن بني 
تلـك الجوانـب املختلفـة، بحيث ال 
ترتك اإلنسـان منشـطراً بني حياته 

الروحية وحياته الدنيوية. 
السـماوية  الرسـالة  هـذه   (٥
هـي الوحيدة التـي تحّققت عىل يد 
الرسـول الذي جـاء بها، وسـّجلت 
درجـة  أعـىل  التحقيـق  مجـال  يف 
مـن النجـاح، واسـتطاعت ترجمة 
حيـاة  يف  حقائـق  إىل  (شـعاراتها) 

الناس. 
يف  الرسـالة  هـذه  نـزول   (٦
سـاحات العمـل والواقـع أدخلهـا 
التاريخ الذي سـاهمت يف صنعه، إذ 
ـة حملت تلك  كانـت هي حجـر الزاوية يف عملية بنـاء أُمَّ
الرسالة، واستنارت بهداها، ومن هنا جاء ارتباط تاريخ 
ــة وعزتها بهذه الرسـالة التـي أعطت العامل  هـذه األُمَّ
الغيبـي قيمة كربى يف نفس الوقت الذي لم تغفل فيه عن 
الحسابات املادية.. فالحضارة التي أرستها هذه الرسالة 
كانت حضـارة جامعة للبعدين املـادي واملعنوي، وما لم 
ــة  نسـتوعب هذا األمر َفـإنَّنا لن نفهـم تاريخ هذه األُمَّ

حاملة الرسالة. 
٧) لم يقترص أثر هذه الرسالة الخالدة عىل بناء (األمة 
اإلسـالمية) بل امتد من خاللها إىل ُكـّل العالم وكل األمم 
والشعوب، واملنصفون من الباحثني يعرتفون بأن الدفعة 
الحضاريـة لإلسـالم هي التـي حّركـت شـعوب أُوُروبا 
النائمـة وأيقظتهـا ونبهتهـا ودّلتهـا عـىل الطريق الذي 

أوصلها إىل هذا الحال. 
٨) اختـّص اللـه تعـاىل هذه الرسـالة لتكـون خاتمة 

الرساالت، واختّص نبيّها ليكون خاتم النبيني. 
وفكـرة الرسـالة الخاتمـة لهـا مدلـول يؤّكــد عىل 

خطابهـا،  وشـمولية  صالحيتهـا  ودائميـة  خلودهـا، 
وقدرتها عىل تلبية حاجات الناس يف معاشهم ومعادهم، 
واسـتعدادها السـتيعاب ُكـّل الناس واألخـذ بأيديهم إىل 

السعادة. 
 

ضما أّن شضرَة الظئّعة الثاتمئ لعا طثلعقن:
• األول: (سـلبي) وهو املدلول الذي ينفي ظهور نبوة 

أُخرى عىل مرسح الحياة. 
• اآلخر: (إيجابي) وهو الذي يؤّكـد اسـتمرار فاعلية 
النبـوة الخاتمـة وامتدادها مع العصور، والواقع يشـهد 
بذلك، وسـيظّل الزمان يشـهد بهذا.. فنبّوة محمد (صىل 
اللـه عليـه وآله وسـلم) لم تتخـىل عن دورها كأََسـاس 
ـــة، ونهضتها، وعـن مخزونها من  لحضـارة هـذه األُمَّ
القيم واملبادئ املشتملة عىل ُكـّل ما يف الرساالت والنبّوات 
السـابقة من قيم ومبادئ وُمثل عليا دون ما البسها من 
قيم مرحلية، وبهذا كانت هي الرسـالة املهيمنة القادرة 
عىل االسـتمرار مع الزمن ومع ُكـّل ما يحمله من عوامل 

التطور والتجديد.. 
 {وأنزلنـا إليك الكتاب بالحـق مصّدقاً ملا بني يديه من 

الكتاب ومهيمناً عليه} املائدة ٤٨. 
وأخريًا.. فما من كتاب حّض عىل الخري والرب والتقوى 

كما حّض القرآن. 
وما سـّما كتـاب بالنفـس اإلنسـانية كما سـما بها 

القرآن. 
ومـا تحـّدث كتاب عن اإلخـاء واملوّدة، وعـن التعاون 
والوفاق، وعن الوفاء واألمانة، وعن سالمة القلب وحسن 
الخلق، وعن التواضع والّلني، وعن األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر ما تحّدث القرآن. 
ومـا نهـى كتاب عـن البغـض والظلـم، وعـن األثرة 
والحسـد، وعن الضعـف والجبن، وعن الخيانـة والغدر، 
وعن االعتداء واإلفسـاد، وعن ُكــّل منكر ورذيلة ما نهى 
القـرآن.. مع ُكــّل اإلقناع واإلعجاز الـذي نزل به الوحي 

عىل النبي محمد (صىل الله عليه وآله وسلم). 

* ضاتإ وباتث، رئغج جمسغئ الخثاصئ الفطسطغظغئ – اإلغراظغئ

إبراعغط طتمث العمثاظغ 
إن االحتفـاَل بمولـد النبـي األكـرم، محمـٍد -َصـىلَّ 
اللـُه َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-، يجُب أن يكوَن يف 
سـياِق تعظيـِم َمن عظَّمه اللـه، وتخليِد ذكـرى خّلدها 
له الله، «ُقـْل ِبَفْضِل اللِه  اللـه؛ واعرتافاً بفضل مـن فضَّ
ـا يَْجَمُعوَن»،  َوِبَرْحَمِتـِه َفِبذَِلـَك َفْليَْفَرُحـوا ُهَو َخرْيٌ ِممَّ
وهذا هـو املوضع الوحيد، الذي أمرنـا الله تعاىل فيه أن 
نفـرح، وهذا هـو املوضع الوحيـد، الذي يكـون الفرح 
فيـه محمـودا، وبذلـك ال نغـايل، إن قلنـا إن االحتفـال 
باملولد النبوي الرشيف، هو إحياء لشـعرية مقدسة من 
شـعائر الله، «ذَِلـَك َوَمْن يَُعظِّْم َشـَعاِئَر اللـِه َفِإنََّها ِمْن 
تَْقَوى اْلُقلُوِب»، وهو احتفـاء بمولد النور اإللهي، الذي 
أزاح الظلمة، وكشـف اللـه به الغمة، وهـدى به الناس 
إىل رصاط العزيـز الحميـد، لكن االنحـراف الذي أصاب 
ـــة، وحمالت التبديع والتكفـري املمنهجة، حجمت  األُمَّ
الفرحـة يف قلـوب املسـلمني، وحـدَّت مظاهـر الفرحة 
واالحتفال، وكادت عالقة املسـلمني برسـولهم األعظم، 
ونبيهـم األكـرم، أن تنقطع أوارصها، وتندثـر معاملها، 
إال مـن ثلة من املؤمنني، الذي مضـوا يف الوفاء بعهدهم 
لنبيهـم، إجـالال وعرفانًا وتعظيما، لـم يكرتثوا بفتاوى 
التكفـري، وال بمشـاريع القتل املمـارس بحقهم، وعىل 
رأس هؤالء يقف اليمنيون، أحفاد األنصار، حاملني مجد 

أسالفهم، ومتممني عهدهم وبيعتهم للنبي الكريم. 
حمـل اليمنيون مرشوَع «هيهات منا الذلة»، وطافوا 
يف محراب التضحية، مرّددين «لبيك يا حسني»، وحملوا 
مـرشوع «الله أكـرب.. املوت ألمريكا.. املـوت إلرسائيل.. 
اللعنـة عـىل اليهـود.. النرص لإلسـالم»، وحجـوا حول 
«كعبة النـور»، مرتنمني بصوت واحد، «لبيك يا رسـول 
اللـه»، فكانـوا أحـق بهـذه الكلمـة، وكانـوا أهـًال لها 
قبـل غريهم، وفـازوا دون سـواهم، بلقب أنصـار الله، 
اختصاصـاً وتكليفـاً، وعهـداً مـن الله وترشيفـاً، وهو 
ما جعلهـم أكثر ارتباطا بنبيهم ودينهـم، وأكثر حرصاً 
عـىل حمل األمانة، التي أنيط بهـم حملها، وأكثر تفانياً 
يف تنفيـد املهمـة، التـي ُعهد إليهـم بها، وأكثر تمسـكا 
ومحافظـة عىل املرشوع اإللهـي، الذي نذروا أنفسـهم 
وأبناءهـم وأبنـاء أبنائهـم له، جيـال بعد جيـل، وليس 
بغريب مـا يالقونه اليوم، من حمالت القتل ومشـاريع 
اإلبـادة، وتحالف العـدوان الظالم، وتواطـؤ العالم عىل 

الحصار الغاشـم، واملجاعة املتفشـية، واملوت الشـامل 
األكثـر فتكاً، فقد القوا مثل هذا َكثرياً عىل مدى التاريخ، 
إذ لـم تخُل فرتة مـن الزمن، يف تاريـخ املجتمع اليمني، 
من مشاريع املوت املمنهج، وأساليب القمع واالضطهاد 
واالستعباد، والسـعي الحثيث من عزة وكرامة وحرية، 
مجتمـع األنصـار اليمني، الـذي لم تثنه تلـك املؤامرات 
واملشـاريع الهدامة والجرائم، عـن النهوض بمرشوعه 
اإللهي، والوفاء بعهـده األزيل مع الله، املتوارث منذ نبي 
اللـه إبراهيم وابنه إسـماعيل عليهما السـالم، وما كان 
مـن قبيلة جرهـم اليمنية، ثـم نبي الله سـليمان عليه 
السـالم، وقصة ملكة سـبأ وقومها اليمنيون، ُوُصـوالً 
إىل خاتم األنبياء واملرسـلني –صلواُت ربي وسالمه عليه 
وعـىل آله– ومـا كان مـن األوس والخـزرج (األنصار)، 
القبيلتـني اليمنيتـني اللتني هاجرتـا إىل املدينـة املنورة 
(يثـرب)، وسـكنّوها وعمروهـا، بانتظـار مبعـث نبي 
الرحمة -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-؛ لكي 
يقومـوا بواجِبهم تجاَهـه، ويفوا بعهِدهم مـع الله، يف 
إتمام نوره وبلوغ أمره، مهما كانت التضحيات يف سبيل 
ذلـك، وهو ما كان منهم ومن ذريتهـم من بعدهم، عرب 
التاريخ، إىل يومنـا هذا، وما ذلك العدوان الكوني وحرب 
اإلبـادة الجماعيـة، واالسـتهداف املمنهـج لبنية وفكر 
وتكويـن املجتمع اليمني، إال بعـض ذلك الثمن الباهظ، 
الذي حرصت السلطات القمعية الحاكمة املتعاقبة، عىل 
جعلهـم يدفعونه –قتـالً وترشيداً وسـجناً– من جوهر 
أرواحهـم ونبـض قلوبهـم ونـزف دمائهم وارتعاشـة 
أنفاسهم وتناثر أشالئهم، وذلك ما تؤّكـده كتب التاريخ 
السـيايس، الذي خلفه الطغاة املنترصون، بعد كثري من 
التهذيب والتنميق والزيف، وهو –أَيْـضاً– ما يشـهد به 
الواقـع املعيـش اآلن، يف ظل عدوان دخـل عامه الثامن، 
شـاهدا عىل مسـرية من اإلجرام والتوحـش، والتواطؤ 
العاملـي بحـق هذا الشـعب العظيم، الذي كان تمسـكه 
وارتباطـه بنبيـه ودينـه، وتكفلـه بحمـل مرشوعـه، 
والتفافـه حـول قائـده يف مسـريته العظيمة، وسـبيل 
نـرصه ونجاته، السـيد القائـد العلم املجاهـد، عبدامللك 
بدرالديـن الحوثي، يحفظه الله، كفيـالً بأن يحّقق هذا 
الصمود األُسطوري، ويستحق –عن جدارة– هذا النرص 
اإللهي العظيم، الذي أذهل العالم، وسحق أحالم تحالف 
العدوان، وأسـقط مشاريعهم االسـتعمارية اإلجرامية، 

إىل غري رجعة. 

الرجالئ يف ذضرى طعلث الرجعل افضرم

الرجعل افسزط يف وجثان الغمظغني 
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 : طتمث ظاخر تاروش 
يعترب شهُر ربيع األول من األشهر املقدسة واملتميزة 
لدى كافة الشـعب اليمني صغاراً وكبـاراً، وذلك كونه 
يرتبط بمناسـبة عزيزة وعظيمـة عىل قلوب اليمنيني 
وهي ذكرى املولد النبوي الرشيف -عىل صاحبه أزكى 

الصالة وأتم التسليم-. 
ويحتفـي شـعب الحكمـة واإليَمــان منـذ مئات 
السـنيني بذكـرى مولد النـور وذلك من خـالل إحياء 
الطقـوس الثقافيـة والفنيـة وغريها مـن الطقوس 
املرتبطـة باملولد النبوي الرشيـف إال أن تلك الطقوس 
تطـورت تطـوراً نوعياً خـالل اآلونة األخـرية، فما أن 
يحل شـهر ربيع األول إال وتجد اليمـن تتزين باأللوان 
الخرضاء والبيضاء، ناهيك عن الفعاليات واملسابقات 
التـي يتم تدشـينها ُكـّل عام، ومنهـا فعاليات الدورة 
التاسـعة من مهرجان الرسـول األعظم لإلبداع الفني 

والثقايف. 
ويؤّكــد رئيس مؤّسسـة اإلمام الهـادي الثقافية 
األُسـتاذ عبد الله الوشيل، أن مهرجان الرسول األعظم 
للعـام لـم يأِت مـن باب الـرتف، بل من بـاب الحاجة 
امللحـة؛ ِمن أجـِل العودة إىل رسـول اللـه واالقتَداء به 
والسري عىل نهجه، ُمشـرياً إىل أن املهرجان ال يقدم إال 
ا، وأن ُكـّل الدنيا ال تساوي شيئاً يف حرضة  القليل ِجـدٍّ

الرسول األعظم -صلوات الله عليه وعىل آله-. 
ويلفـت إىل أن إدارة املهرجـان يف دروتـه التاسـعة 
قامت بتطوير آلية املسابقة من خالل إتاحة التصويت 
للمشـاركني يف مسـابقات املهرجـان عـرب التطبيـق 
اإللكرتوني الذي سيدّشــن خالل املرحلة التي سـيتم 
بدء اعتماد التصويت فيها معياراً من معايري التقييم. 
ويقول رئيس مؤّسسـة اإلمـام الهـادي الثقافية: 
إن إدارة املهرجـان يف هـذه الـدورة حرصـت عـىل أن 
تقدمه بشـكٍل يلبي األهداف التي رسم لها املهرجان، 
َحيُث كان للمسـابقات يف هذا املوسم نمط آخر سّهل 
التواصـل والتسـجيل وأتـاح وقتـاً َكبـرياً السـتقبال 

املشاركات من خالل املوقع اإللكرتوني». 
ويبني الوشـيل أن الدورة التاسعة زاخرة باملشاركة 
القويـة للمتنافسـني يف مسـابقات الشـعر الفصيح 
واإلنشـاد واألداء املرسحـي واملواهـب، والعديـد مـن 
اإلنتاجات منها ٣٠ فالًشـا وفيلًما قصريًا يتحدث فيه 
عن شخصية الرسول وسـريته املباركة تعرض خالل 

ام املهرجان.  أَيـَّ
املسـاحات  افتتـاح  املهرجـان  افتتـاح  وشـهد 
التسـويقية للمنتجات املحلية املتنوعة، والتي احتوت 
عىل عدد من اإلنتاجات املحلية منها العسل، والعطور، 
والبخـور، وأدوات الزينة، وكذلك مسـاحات للمالبس 

الجاهزة التي تم إنتاجها بأياٍد يمنية. 
وتخلل برنامج حفل االفتتاح عرض فالشة ثقافية 
مقتبسـة من خطاب للسـيد القائد عبد امللك بدرالدين 
الحوثي، تحدث فيها عن شـخصية الرسول الجهادية 
عـىل ضـوء اآليـات القرآنيـة، وما الـذي علينـا تجاه 
شـخصية رسول التي هي أعظم شخصية عىل األرض 
بما أعطاه الله من مكانة عظيمة ومقدسـة، ثم أمرنا 

بطاعته وتوقريه. 
 

ربغُع التإ
واسـتعرضت إدارة املهرجـان ريبورتـاج تلخييص 
عـن املهرجان منـذ الـدورة األوىل إىل التاسـعة، وآخر 
يفصـل فيـه التحضـريات والتجهيزات التـي تمت يف 
الدورة التاسعة، يوضح كيف تمت آلية استقبال وفرز 

متسابقي اإلنشاد والشعر العربي واألداء املرسحي. 
وقدمت خـالل االفتتاح لوحة فنيـة بعنوان «ربيع 
الحب» سـيناريو األُسـتاذ عبـد الله الوشـيل وإخراج 
األُسـتاذ محمد اآلنيس، عّربت عن صادق الحب والوالء 
لرسـول الله، وشـارك فيها عرشات األشـبال بفقرات 
تراثية، باإلضافة إىل فقـرات تمثيلية معربة عن ميالد 
الرسول األعظم وابتهاج الكون بهذه املناسبة، وكذلك 
فقـرات إنشـادية لعدد من فرق اإلنشـاد ومنشـدين 
مختلفني أطلوا بفقرات إنشـادية متنوعة، كلها تعرب 
عن حـب الرسـول األعظـم ومكانتـه املقدسـة التي 
منحها الله إياها وكرمه وعظمه من بني ُكـّل الخلق. 

كما أطلت خالل الفعالية فرقة الرضوان السـورية 

أنتجهـا  والتـي  اإلبراهيميـة  بالصـالة  «املرعشـيل»، 
مهرجـان الرسـول األعظـم، للداللـة عىل أن رسـالة 
الرسـول األعظـم رسـالة عامليـة، ويجـب أن يكـون 
االحتفـال بـه عاملي أَيْـضاً، كما سـتطل خـالل األيّام 
القادمـة فـرق أُخـرى مـن مختلـف الـدول بالصالة 

اإلبراهيمية أَيْـضاً. 
وشـهد حفـل افتتـاح مهرجـان الرسـول األعظم 
تقديم مرسحيـة «الفرحة الكربى» بمشـاركة نجوم 
الدرامـا عبد الرحمن الجوبي، وأسـعد الكامل، وأنيس 
البـزاز،  ومعـاذ  العـرايس،  النـارص  وعبـد  العنـيس، 
وسـلطان الجعدبي، وأكرم األنيس، وإبراهيم قطينة، 
وهي من تأليف األُستاذ عبدالله الوشيل وإخراج قيس 

السماوي. 
ينظمهـا  التـي  واملسـابقات  الفعاليـات  وتأتـي 
مهرجان الرسـول األعظم بدورته التاسـعة بمناسبة 
ذكـرى املولـد النبـوي الرشيـف -عـىل صاحبـه وآله 
أفضـل الصلوات والتسـليم- ويف سـياق تأكيـد الوالء 
واالنتمـاء للرسـول األعظـم بطريقة إبداعيـة وفنية 
مميزة يجسدها املبدعون يف الشعر واإلنشاد واملرسح 

واملواهب املختلفة. 
الفقـار  ذو  املسـابقات  لجنـة  مسـؤول  ويؤّكــد 
الديلمـي، أن مهرجـان الرسـول األعظـم يف دورتـه 
التاسـعة شـهد زخًما غري مسـبوق يف مختلف أقسام 
املسـابقات ومن عـدة محافظات يمنيـة، الفتاً إىل أن 
مسابقة اإلنشاد تأهل فيها ١٢ متسابقاً من بني ٣٠٥ 

متقدمني للمسابقة. 
وأَشـاَر الديلمي إىل أن عدد املتنافسـني يف مسابقة 
املـرسح واألداء املرسحـي بلـغ ٤٠٥ متقدمني وتأهل 

منهم ١٥ متسابًقا. 
وتطـرق إىل أن عدد املتنافسـني بمسـابقة الشـعر 
الفصيح بلـغ ١٦٩ متقدماً وتم تأهيل ٦ متسـابقني، 
الفتاً إىل أن عدد املتنافسني يف مسابقة الرسم بلغ ٢٢٩ 

وتأهل منهم ١٠ متسابقني. 
وبني أن مرسح الرسـول األعظم لهـذا العام افتتح 
مجاالً للمنافسـة واملسابقة بقسـم املواهب ويحتوي 
عىل الرسـم والفن التشـكييل وكذا فعاليات وأنشـطة 
الطفـل واملـرأة وذلـك يف محاولـة لتطويـر املـرسح 

وتوسيع املشاركة. 
ويتنافـس املتسـابقون بروحيـة عالية يسـودها 
املحبـة واإلخـاء مؤملني جميعهـم يف التأهـل والفوز 
بجائـزة مهرجان الرسـول األعظم -عـىل صاحبة أتم 

الصالة وأزكى التسليم-. 
ويرى الشـاعر عمار الشـامي أحد املتسـابقني، يف 
املهرجـان أن مهرجان الرسـول األعظم أصبح بمثابة 

أيقونـة سـنوية يتذكر عربها اليمنيـون أهميّة إحياء 
ذكر النبي الكريم -صلـوات الله عليه وآله- من خالل 

الفن والثقافة واإلبداع. 
كافـة  يغطـي  نـرى  كمـا  اآلن  ويضيـف: «وهـو 
املحافظـات، وهذا أَيْـضـاً يرتجم أهميتـه، ويبدو أن 
َكثـرياً مـن اليمنيني أصبحـوا بانتظار هـذا املهرجان 

بشوٍق ُكـّل عام». 
ويؤّكــد الشـامي يف ترصيـٍح خـاص للمسـرية: 
«أن إقامـة املهرجـان وغريه مـن األنشـطة الثقافية 
واإلبداعيـة لها أهميّـة ُعظمى ورسـائل عديدة منها 
التأكيـد عىل أن هـذا البلد له الحـق يف األمن وله الحق 
يف الحيـاة رغم ُكـّل مـا يعانيه من ظـروف عدوانية، 
إضافة إىل التأكيد عىل التمسك برسول الله نبيًا وقائًدا 

وملهًما، ونعتقد بال شك أن الرسالة تصل».. 
ويقول الشامي: «هذه أول مشاركة يل يف املهرجان، 
وأتمنـى أن تكـون فاتحـة خـري وأرجو قبولهـا عند 
اللـه وعنـد رسـوله الكريم مؤّكــداً أن مشـاركته يف 
مهرجان الرسـول األكرم رشف كبـري وفرصة للتعبري 
عمـا يجوب بداخله من حب لرسـول املحبة والسـالم 
محمد -صىل الله عليه وآله وسلم-»، ُمضيفاً بالقول: 
«نشـكًر القائمني عـىل املهرجان وللجنـود املجهولني 

خلف الكواليس، وشكًرا لصحيفة املسرية وغريها من 
وسائل اإلعالم عىل هذه اللفتة الكريمة». 

 
أعطُّ وأسزط املعرجاظات

من جهته، يؤّكـد الفنان التشـكييل محمد الباشق، 
وأعظـم  أهـم  مـن  األعظـم  الرسـول  مهرجـان  أن 
املهرجانـات عىل املسـتوى املحيل والـدويل وذلك كون 
املهرجـان يتيـح املجـال ألصحـاب املواهـب إخـراج 
إبداعاتهـم وتألقهـم يف أعظم وأقـوى مهرجان يربط 
جميع املسـلمني بحب خري الربية محمد -صلوات الله 

عليه وعىل آله-. 
ويلفت إىل أن جميع املبدعني سيبذلون ما بوسعهم 
للتعبـري عن حبهم لرسـول املحبة والسـالم الرسـول 
األكرم محمد وهو ما سـيزيد من حماسـية املنافسة 

بني املتقدمني بمختلف مجاالت املنافسة. 
ويشـكر الباشـق إدارَة املهرجـان عـىل إتاحتهـم 
الفرصـَة للمتنافسـني وترتيبهـم للمهرجـان مؤمالً 
فوزه بجائزة املهرجان، داعياً جميع مؤّسسات الدولة 
ـة عمـل مثـل هـذه املهرجانات  واملؤّسسـات الَخاصَّ
الدينية التـي تقوي االرتباط بحب رسـول الله محمد 

-صلوات الله عليه وعىل آله وسلم-. 

بطس سثد الماظاشسغظ المعععبغظ 1108
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 : طتمث المظخعر
تَُعـــدُّ ثورُة ٢١ سـبتمرب املجيدة التي اندلعت 
ضـدَّ الفسـاد والظلـم والوصايـة يف ٢٠١٤ مـن 
أعظم الثـورات يف تاريخ اليمـن، وقد عملت عىل 
إرجاِع أصالة املايض والحارض والنضال والتحّرر 

للشعب اليمني. 
واستطاعت الثورُة أن ترُسَم بدمائها خطوطاً 
واضحـَة املعالـم، ومبـادئَ ثابتة، ترّسـخت عىل 
أََسـاس قـوي ال يقبـُل بـأّي شـكل من أشـكال 
الَوصايـَة واالرتهـان للخارج، وكان مسـريُ هذه 
الثـورة عـىل ُخَطـى آل البيـت العظمـاء، اّلذين 
يسـتلهم منهم اليمنيون الدروَس والِعربَ للميض 

نحو مستقبل واعد بالنرص واالستقالل
ويؤّكــد نائـُب وزير اإلرشـاد وشـؤون الحج 
والعمرة، العالمة فؤاد ناجي أن ثورة ٢١ سبتمرب 
هي ثورة ُكـّل الشعب اليمني، والتي شارك فيها 
ُكــّل طبقات أبناء الشـعب، َوُكـّل مكونات أبناء 

هذا الشعب، الفتاً إىل أن هذا هو رس نجاحها. 
ويقـول ناجـي يف ترصيـح خـاص لصحيفة 
«املسـرية»: إن ٢١ سـبتمرب لم تكن ثورَة فئة أَو 
مجموعـه أَو انقالب أشـخاص وإنما كانت ثورة 
مطلبية تاريخية تحولية، ثورًة لكل أبناء الشعب 
اليمنـي وحّققـت أهداف ُكــّل الشـعب اليمني 
وصّححت مسـارات الثـورات اليمنيـة من ثورة 
٢٦ سـبتمرب التي عـاد األوصيـاُء واالحتالُل من 
البوابـة الخلفيـة ليهيمـَن عىل القرار السـيادي 
اليمني وتحكم يف مسار مستقبل الشعب اليمني، 
ُمشرياً إىل أن ثورة ٢١ سبتمرب كانت لكل اليمنيني 
وأخذت بالثأِر لكل اليمنيـني الذين حاول األعداُء 
إركاَع الشعب اليمني َومنع تطوره ومنع ارتقائه 

يف سلم الكمال يف مدارج العزة والكرامة. 
ومـن أبرز مكاسـب ثـورة ٢١ سـبتمرب -كما 
يؤكِّــُد العالمة فـؤاد ناجـي- أنها أنقـذت البلَد 
مـن االنهيار ووضعت حـّداً للَوصاية وقطعت يد 
الوصاية عن دابرها، فثوره ٢١ سـبتمرب طّهرت 
اليمن من دنس الغـزاة واملرتِزقة واملعتدين ومن 
دنـس الجماعـات التكفرييـة التي كانـت تعبث 
حتى داخـل بيوت اللـه، ونجحـت يف بناء جيش 
يمنـي قـوي، وهـذا مـا شـاهدنه يف العـروض 
العسـكرية بعـد أن تـم هيكلتُه من قبـل الغزاة 
واألوصيـاء السـابقني ومرتِزقتهـم وعمالئهـم، 
ودّمـروا منظومات الدفاع الجوي، وقتلوا الروح 
املعنويـة للمقاتـل اليمني َوالجنـدي اليمني من 
خالل تسـليم زمـام التدريب يف القوات املسـلحة 
للضباط األمريـكان الذين قتلوا الـروح القتالية 
وجعلـوا يف عقيده املقاتل اليمنـي أن أمريكا قدر 

ال مناص منه. 
ويشـري إىل أن مـن مكاسـب الثـورة أنها بنت 
جيشـاً يمنياً، ووصلت بالجيـش اليمني مرحلة 
االكتفاء يف التصنيع العسـكري، وقفزت قفزات 
كبرية، تعتـرب اليمن اليوم هـي أول دولة ربما يف 
الوطن العربي يف املنطقة تصنّع طائرات مسـرّية 
وصواريخ بالسـتية اسرتاتيجية، وهي من تراكم 
قدراتهـا وخرباتها يوماً بعد آخـر، كما أن الثورة 
أثبتت أن القبييل اليمني هو حامي الديار واملدافع 
عـن األرض والعـرض، وهو صمام أمـان للثورة 
التـي فداها بروحـه، ومن أطلـق رشارتها األوىل 
تحت قياده قائد الثورة السيد القائد عبدامللك بدر 

الدين الحوثي. 
ويواصـل ناجـي قائالً: «يجـب أن نذُكـَر هنا 
أن من أهم أسـباب نجاح هذه الثـورة أن هنالك 
قيادًة، فنحن شـاهدنا ثورات تـم االتّفاُق عليها 
يف تونـس، َويف مـرص، َويف كثرٍي من الـدول؛ ألَنَّها 
ال تمتلك قيادة، وبالتـايل َفـإنَّ صمام أمان ثوره 
الـ٢١ من سـبتمرب هي وجوود القيادة الحكيمة 
والشجاعة واالستثنائية والتي ربما لم يحصل يف 
تاريـخ اليمن إالَّ القليل والنادر من هذه القيادات 

االسـتثنائية التي أصبحنا اليوم يف موقع متقدم، 
وأصبح الكثريُ من أحرار العالم يتمنون ولو كانوا 
تحت هـذه القيـادة الشـجاعة والحكيمـة ولله 

الحمد عىل هذه النعمة». 
 

الصداُء سطى طراضج الظفعذ
مـن جانبه، يـرى عضو رابطة علمـاء اليمن، 
العالمـة حسـني أحمـد الرساجـي، أن ثـورة الـ 
٢١ مـن سـبتمرب الخالدة كانـت رضورة وطنيًة 
ًة لتصحيح املسـارات التـي انحرفت؛ بفعل  ُمِلحَّ
الفساد والعمالة واالرتهان والتفريط يف السيادة، 
وسـيطرة مراكـز النفوذ التـي قتلـت ثورتَي الـ 
٢٦ مـن سـبتمرب والـ ١٤ مـن أُكتوبـر، الفتاً إىل 
أنها كانت ثـورة تصحيحية التـف حولها عموم 
الشعب اليمني؛ ألَنَّها ُولدت من معاناته وانبثقت 
مـن إرادته كنتـاٍج للمظالم واآلالم التي عاشـها 

الشعب اليمني. 
ويواصل: «كنا بال سـيادة وبـال قرار وبال قوة 
واسـترشى الفسـاد يف جميـع مفاصـل الدولـة 
وارتهـن القـرار للسـفراء الغربيـني ويف املقدمة 

األمريكي الـذي صار يصول ويجول كيفما يحلو 
لـه مع تغول مراكـز النفوذ بعمالتهـا وخيانتها 
وتفريطهـا ونهبهـا الثـروات فكانـت ثـورة الـ 
٢١ من سـبتمرب ٢٠١٤م لتعيد املسـار وتصحح 

االنحراف». 
ويوضـح: «اليـوم لدينا قيـادٌة ربانيٌة حكيمة 
نواجـُه بصرب وثبـات ورباط وعـزم أذهل العالم 
املسـتكرب، منوًِّها إىل أننا اليوم نتطور عسـكريٍّا، 
وقـد أرغمنا العدّو عىل االنصيـاع ملطالبنا بعد أن 
كرسنـا خيشـومه ومرغناه يف الوحـل برضبات 
وطائراتنـا  وصواريخنـا  ومجاهدينـا  جيشـنا 
املسـرية وعـزم شـعبنا عـىل اسـتحقاق الحرية 

والتخلص من الهيمنة». 
وينـّوه إىل أن مـن بـركاِت الثـورة املباركـة 
القضاء عـىل مراكز النفوذ التي اسـتعصت عىل 
ـَهه، َحيُث ذهب  الرئيس الحمدي، وأفشـلت توجُّ
الربميل الذي كان من أكـِرب العوائق التي أرهقت 
املواطَن اليمني وإىل غري رجعة، كما أننا تخّلصنا 
من الثأر واملشاكل االجتماعية والجرائم املنظمة 

واالغتيـاالت والجماعات التكفريية التي تراكمت 
برعايـِة األنظمـة السـابقة ودعمهـا، وصار لنا 
جهاٌز أمني قوي بفضل الله، َحيُث تنفسنا رياح 
الحرية َواالسـتقالل، وتنعمنا باألمن والسـكينة 

والهدوء رغم تداعيات العدوان والحصار. 
 

ظسمٌئ سزغمئ
بـدوره، يؤّكـد الباحث يف الدراسـات الرشعية 
والقانونيـة رئيـس جامعـة البيضـاء األسـبق، 
الدكتـور حمـود العزانـي، أن ثورة ٢١ سـبتمرب 
الثورة غـرّيت مجرى األحداث يف املشـهد اليمني 
وحّققت للشـعب سـيادتَه الحقيقيـة، وأنها قد 
أفرزت العديَد من الشواهد واملعطيات التي غرّيت 
مجـرى األحـداث يف املشـهد اليمني واسـتقالل 

قراره ونهاية زمن الَوصاية. 
ويشـري إىل أن ثورة ٢١ سـبتمرب قد نجحت يف 
رسِم الطريق الصحيح ملواجهة التحديات بعد أن 
لفظت قوى الفسـاد والعمالة والتآمر أنفاسها، 
وقـد تـم بفضل هـذه الثورة إسـقاُط مشـاريع 
الهيمنة والفوىض وتقسيم اليمن ورفض التبعية 
والخنـوع واالمـالءات التـي تكـرس التدخـالت 
والَوصايـة عـىل القـرار اليمنـي كمـا أن الثبات 
والصمود امُلستمّر هو العنوان الستمرارية شعبنا 
يف ثورته وهو يتصدى لهذا العدوان بُكلِّ ما يف هذا 
العدوان مـن جرائَم وجـربوٍت وطغيان وحصار 

خانق وظلم كبري. 
ثبـات  بـكل  تصـدت  الثـورَة  أن  ويؤّكــد 
وشـجاعة ووعي لتلك املخّططات والتصدي لها، 
وقـد أثبـت جيُشـنا ولجاننـا تلقني جميـع دول 
مهمة يف  العدوان وعمالئهم ومرتِزقتهم دروسـاً 
االسـتقالل والحرية والعزة واإلباء، وبفضل هذه 
الثورة املباركة اسـتعاد شـعبنا كرامته املهدورة 
وبات شـعبنا حـراً يعيـُش الحريَة واالسـتقالل 
والسـيادة، وهي حالة حقيقية بحيث ال يبقى ال 
لألمريـكان وال لربيطانيا وال للعدوان اإلرسائييل 
وال عمالئهـم أن يفرضـوا عىل هذا الشـعب وال 
عىل حكومته يف صنعـاء أي نوع من اإلمالءات، 
منوًِّهـا أنه وبفضل هذه الثـورة املباركة تحّقق 
للشـعب قـراُره الحضاري سـيادياً وسياسـيٍّا 
وعسـكريٍّا واجتماعيٍّا  وثقافيٍّا وتربوياً  وفكرياً 
وغـري ذلك، وهـذا ُكلُّه بفضـِل القيـادة الثورية 
ممثلة بالسيد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي 

-يحفُظه الله- وتوجيهاته الحكيمة. 
ويـرى أن هـذه الثورَة هـي كما قـال عنها 
قائُد الثورة السـيد عبـد امللك الحوثي هي ثورٌة 
تحميهـا املبـادئُ وتحميها األخـالُق وتحميها 
القيُم ويحميها االستشـعاُر العايل باملسؤولية 
َوتحميها األخالُق العظيمة والنبيلة والكريمة، 
وأنهـا قـد حّققت الكثـري من اإلنجـازات عىل 
الصعيد العسـكري وقفـزات نوعيـة لصناعة 
الربيـة  قطاعاتهـا  بـكل  األسـلحة  وتطويـر 
محليـاً  واالسـرتاتيجية  والجويـة  والبحريـة 
حديثـة  وتقنيـات  خالصـة  يمنيـة  وبأيـادي 
ومتطـورة ويف زمـن قيـايس، وهـذه القفزات 
النوعيـة واإلنجـازات عىل الصعيد العسـكري 
تحّققت من خالل حكمة السيد القائد عبدامللك 
بـدر الدين الحوثي -يحفظه الله- وتوجيهاته، 
فهـذه الثورة قد وضعت اليمـن واليمنيني عىل 

طريق النهوض والصمود. 
ويوضح العزاني أن البالد تواجه عدواً تتطلَُّب 
واليقظـة  الجيـد  القتـايل  باإلعـداد  مواجهتُـه 
العالية والتجهيزات التامة ملواجهة أي ظرف أَو 
مسـتجدات طارئة، فنحن أمام عدو ال يؤمن إال 
بلغة القوة؛ ولذا كان العرُض العسـكري املهيب 
مؤّخـراً، والذي أعطى رسـالَة اطمئنان للداخل 
مفاُدها أن الوطَن بات اآلن يف أمان محمياً بدرع 
وسيف، ورسالًة أُخرى للخارج يحذره من مغبة 

املخاَطرِة واملجازفة. 

استطالع

21 جئامرب بعرة تارغثغئ لضض أبظاء الغمظ.. 
ُسطماُء وأضادغمغعن وباتبعن لختغفئ «المسغرة»:

طظ برضاتعا وجعد صغادة ربَّاظغئ طمبطئ بالسغث الصائث سئث المطك بثر الثغظ التعبغ
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21 جئامئر.. بعرٌة 
وذظغٌئ باطاَغاز

سئثالعاتث الحرشغ*
 21 ثـورة  تميـزت 
بنهجهـا  سـبتمرب 
ومنطلقاتهـا  السـلمي 
الحريـة  يف  الراسـخة 
واالسـتقالل وأهدافهـا 
السامية يف إقامة العدل 
ودفع  الحـق  وإحقـاق 
الباطل وتحقيق الرخاء 
والتقدم، ورضبت أروع 
التسـامح  يف  األمثلـة 
مع خصومها لتؤسـس 
ملرشوع ثـوري مغاير ملا 
سـبقها من حركات سياسـية ثورية فهـي لم تنصب 
املشـانق ملعارضيها أَو ملن لـم يقف معها كما حدث يف 
العهـود السـابقة التي تم فيها إعـدام نخبة من إعالم 
اليمـن ورجالهـا املحسـوبني يف الغالب عـىل األنظمة 
السابقة فكرياً وسياسيٍّا ومذهبيٍّا دون أية محاكمات 
تذكـر، كمـا تم سـجن البعـض اآلخر إرضاًء لشـهوة 
القتل والبطش واالنتقام التي تغذيها أفكاراً متطرفة، 
وتحكمها نفسـيات معلولة أفرزت ترصفات مراهقة 
طائشـة تفتقد للحكمة واالتِّزان والبصرية والصواب، 
حتـى يف قضية إدارتها للسـلطة فيما بعـد والتي دب 
فيها الرصاع والنزاع بني فصائلها املتناحرة التي عادًة 
ما كانت تسـتقوي بالخـارج املتحكم فعلياً بسـلطة 
القرار السـيايس َوأفسـحت املجـال للطامعني يف نهب 
خريات اليمن إللحاقهـا بمراكز نفوذهم وتوظيفها يف 
إطار رصاعهم السيايس، وظلت سيطرتهم عىل اليمن 
لسـنوات وعقـود، ورزحت تحـت الوصايـة والهيمنة 
املرصية حتى إتمام عقد صفقة التسـوية السياسـية 
بني القيادة املرصية واململكة السـعوديّة فيما سـمي 
باتّفـاق الخرطوم عام 67م، وآلـت الوصاية فيما بعد 
لألخـرية التـي ظلت عائقـاً أمام مرشوع بنـاء الدولة 

اليمنية وتنميتها والنهوض بها. 
ويمكـن القـول إن حقبـة حكـم الشـهيد إبراهيم 
الحمـدي مـن عـام 74م إىل عـام 1977م قد شـكلت 
مرحلة اسـتثنائية يف محاولة الرشوع يف وضع اللبنات 
التأسيسية للدولة اليمنية، رغم وجود أذرع للسعوديّة 
يف مجلس القيـادة َوالحكومة وسـارعت للقضاء عىل 
هذا املـرشوع الوليد باغتيال الرئيس الشـهيد إبراهيم 
الحمـدي، كما اغتالت باألمس القريب الشـهيد صالح 
الصماد الذي أطلق شـعار «يد تبني ويد تحمي» لبناء 
وحمايـة الدولـة اليمنيـة املدنية، إال أن هـذا املرشوع 
مـا زال قائماً كأحد األهداف الرئيسـية لثـورة الواحد 
والعرشين من سـبتمرب التي وجـدت لتبقى بما تمثله 
مـن أهـداف نبيلـة وقيـادة ربانيـة حكيمـة ممثلـة 
بالسـيد العلم عبدامللك بن بدر الديـن الحوثي، وقيادة 
سياسـية صادقة حافظت منـذ الوهلـة األوىل للثورة 
عـىل مؤّسسـات الدولـة مـن االنهيـار وحالـت دون 
وقوع البلد يف أتـون الفوىض والخراب والرصاع وحالة 
عدم االسـتقرار األمنـي واالجتماعـي، وأثمرت جهود 
قـوى الثـورة يف القضاء عىل بـؤر اإلرهـاب والتكفري 
واالختالالت األمنية لينعم املواطن اليمني باالسـتقرار 

واألمن والطمأنينة التي لم يعشها منذ عقود خلت. 
وعملت قوى الثورة عىل محاربة الفساد واستعادة 
موارد الدولة من أيادي الفاسدين والعابثني الذين ظلوا 
يتقاسمون خريات وثروات ومقدرات البلد ويرحلونها 
إىل أرصدتهـم يف البنـوك الخارجيـة، وتعرضـت ثورة 
21 سـبتمرب للعـدوان اإلجرامـي والتدخـل األمريكي 
َوالسـعودّي واإلماراتـي الهـادف إلجهاضهـا ودفـن 

مرشوعها الكبري. 
 إال أنهـا نجحـت يف تعزيـز قيـم الصمـود والثبات 
والسـري يف مسـار البنـاء والتطويـر رغـم وحشـية 
العدوان والحصار الذي اسـتهدف باملقام األول الثورة 
ومرشوعهـا التحـّرري والتنمـوي الـذي أعـاد للوطن 
السيادة واالستقالل والعزة والكرامة، وعكست الثورة 
اإلراَدة اليمنيـة الحـرة التـي ال تقهـر والتـي حّققت 
التطوير يف املجاالت العسـكرية والزراعية والصناعية، 
وسـتصنع ثورة الشـعب اليمنـي التحـوالت، وتحّقق 
اإلنجازات واالنتصارات عىل قوى الهيمنة واالسـتكبار 

والطغيان. 

* عضو مجلس الشورى

ُعــثظئ ولع ذارت!
تعشغص التمغري

صحيـٌح أن وجـوَد الُهــدنـة خـريُ مـن عدمـه! ولكن 
ُهــدنـة مـع اسـتمرار الحصار يكـون لوضـع الُهــدنة 

حسابات مغايرة. 
إن واقـَع الحـال يقول وبال شـك خـالل ُهــدنـة الـ 6 

األشهر املاضية اتضح لنا اآلتي:
ال تزال مزاعُم األمم املتحدة بأن طرَيف الُهــدنة والرصاع 
يف اليمن هما طرفان يمنيان ولهذا لسنا بحاجٍة إىل خوض 
نقـاش طويل لنفي هذا أَو التغايض عنه إال إذَا كانت هناك 
تَحّركات وتعزيزات عسـكرية خارجيـة يف نطاق أراضينا 
ومياهنـا اليمنيـة أَو اسـتغالل خارجي لوجـود الُهــدنة 
ويتـم القيام بممارسـات خارجيـة حتى ولـو كانت غري 
عسـكرية ولكنها تمس السيادة أَو ترض بمصالح اليمنيني 

َحـاليٍّا أَو مستقبالً بأي شكل من األشكال فهذا األمر قد يجعل الُهــدنة 
مرفوضة تماماً.. 

وطبعـاً ال يخفـى عليكـم أن التَحـّركات الخارجيـة موجـودة وبكل 
أشـكالها املعاديـة عسـكريٍّا واقتصاديٍّا وسياسـيٍّا بـل وموجودة حتى 
بأجنـدات تنخر يف تفاصيل مجتمعية وثقافية للمناطق املحتّلة ُكـّل هذا 

يحدث أثناء الُهــدنة،...!
وكأن الُهــدنـة التـي يريدونهـا عرب موفدهـم األممـي تتعلق فقط 

بالجزء اآلمن من الرتاب اليمني وال عالقة لنا برتابنا املحتّل!!
ُهــدنة بهذه الكيفية التي يتصورها كسينجر هي ليست ُهــدنة بل 

هي أخطر من استمرار اشتعال عيارات النار وغارات الدمار.. 
هل يعتقد تحالف العدوان أن وفدنا الوطني مغفلون لدرجة أن يعتقد 
أن مفهوم الُهــدنة هو بقاء سـماء املناطق التي تحت سيطرة حكومة 
صنعـاء خالية مـن طائراتهم فقـط وأن الرئيس اليمني املشـري مهدي 
املشـاط، غري معنـي بتَحّركات االحتالل يف املهرة أَو سـقطرى أَو جزيرة 

ميون؟! 
مـن الغري مقبـول أن تبقى الُهــدنـة يف نظرهم أَو ممارسـاتهم أنه 
مسموح لهم أن ينفذوا أي مهام يف املناطق املحتّلة أَو التي تحت سيطرة 
أدواتهم ومرتِزقتهم مقابل تجنيب صنعاء والحديدة وصعدة االستهداف 
املبارش وكأن دفاع جيشـنا وصمود شـعبنا كان مجزَّأً وليس معنياً بكل 

أرجاء الوطن. 
أحمق وغبي من يظن أن ابن حبتور ورفاقه سيقبلون بالتقيد بسلوك 
الُهــدنـة املفرتضـة يف مخيلة مجلـس العار والسـبعة املبرشين بخفي 
سـفري السعوديّة وأحمق وغبي من يريد خداع نفسه ويعتقد أن األُستاذ 
محمد عبدالسـالم ورفاقه سـوف يفاوضونكم عىل آلية وكيفية االلتزام 
بالهدوء واملشاهدة ملا يتم من نهب لثروتنا وتعزيز تواجد قوات خارجية 

وإنشاء قواعد عسكرية ألكثر من دولة محتّلة.. 
عـىل تحالف العدوان أن يدرك أنـه إذَا كانت الُهــدنة تعني تلك الحالة 
املسـتهرتة وأنكم تفكـرون بنهايات ال تُوِجُد فرقاً بـني َمـا هو قائم من 

ُهــدنة مخرتقة ومختزلة وبني استمرار الحرب. 
لذلـك وبعد الذي تم التطرق إليه أعاله وطاملا لم تنفذ مطالب الشـعب 

اإلنسانية الـ3 عىل أقل تقدير.. 

فالُهــدنة املطلوب اسـتيعابها من دول العـدوان برصيح العبارة أنه 
لو قامت السـعوديّة أَو اإلمارات أَو غريها بالترصف بمقدار كيس مليئة 
بالرمل أَو جالون ماء داخل إطار الجمهورية اليمنية فهذا 
انتهاك واعتداء ال يمكن قبول اسـتثناءه من الُهــدنة، أما 
ما يريدونه من ُهــدنه عىل طريقة تهدئة وضع يف صنعاء 
وتخريـب ونهـب ثروات وسـفك دمـاء وتمزيـق مجتمع 
وُهــِويَّة يف عدن واملهرة وسـقطرى واملخاء وغريها فهذا 
يعترب ُمَجـّرد اسـتغفال واسـتهبال ال ينطوي عىل شـعب 
الحكمة، والقيادة الحكيمة تمتلك من الفطنة والحرص ما 
جعلها جديرة بإدارة ثمان سنوات من الصمود واالنتصار 
بكل اقتدار عىل ُكـّل التكالب املعادي لليمن أرضاً وإنساناً. 
ويبقى السـؤال املهم ماذا سـنفعل إذَا لـم يتم التجديد 

للُهــدنة؟! 
هل سيكون أول الخيارات الذي سيفكر به أحرار الشعب 
هـو التامني لحقول نفط صافر وبرت أيدي اللصوص والعمالء من نفطنا 

وغازنا مثالً ومن ثم التوّجـه نحو باقي املناطق املحتّلة؟؟ 
أم إبقـاء الوضـع الداخـيل هادئاً والقيـام مبـارشة بتوجيه رضبات 
ملنشآت نفطية ومواقع حيوية وعسكرية سعوديّة وإماراتية أم ماذا؟؟ 
يف اعتقـادي أننا إذَا وصلنـا إىل نقطة عدم قبـول الُهــدنة ولو بأدنى 

بنودها اإلنسانية امللحة أننا سنتجه إىل التايل: 
التصعيد امليداني يف الجبهات وبصورة عامة وهذا ما سـيجعل أمريكا 
والسـعوديّة واإلمارات تعود للتدخل العسكري عرب الطريان وغريه وهنا 
طبعاً سـيتم ردع التدخل الخارجي بحجم غري مسـبوق وبحيث نصل إىل 
مسـتوى مختلف للُهــدنة القادمة والتي أطرافهـا نحن ودول العدوان 

مبارشة وباعرتاف أممي.. 
واعتقد أن شـدة الرضبات الرادعة التي سيتلقاها العدوان ستجعلهم 
يسـتجدون قبولنـا عـودة الُهــدنـة ببنودها التـي يتعنتـون تنفيذها 
ويخرتقونهـا نارياً بشـكل يومي بهـا ولن نوافق عليهـا إالَّ بالتزام عدم 
تعرضهـم لشـأننا املحيل وعـدم تدخلهم مسـتقبالً فيما يجـري محلياً 
وستتحول الُهــدنة إىل وقف إطالق نار بني طرف يمني وأطراف خارجية 
معادية إذَا خرس تحالف العدوان تجديد الُهــدنة الحالية فسوف تتطور 
الُهــدنـة إىل إطار خارجي فقط قابل لالشـتعال عنـد تجاوز الخطوط 
الدوليـة الحمـراء وسـينتقل واقـع مناطق اليمـن والنواحـي الرشقية 
والجنوبيـة والغربية إىل واقع طارد للمحتـّل يتالقى مع خيارات صنعاء 
ويسـاند جيـش الواحد والعرشين من سـبتمرب وواقع يعيـد بناء وحدة 
الشعب الذي ال يقبل بغري الجمهورية اليمنية كاملة السيادة واالستقالل 
وهذا الخيار سـيتحّقق ال محالـة فمعركتنا ُمسـتمّرة حتى تحرير آخر 
شـرب من األرايض اليمنية والقائل لهذا املسار هو صاحب القول والفعل 

قائد الثورة أبو جربيل -يحفظه الله-. 
وأخـريًا سـواء اسـتوعب تحالـف العـدوان الُهــدنة أَو أخـذه غباءه 
لعدم اسـتيعابها سـوف يصل أدوات أمريكا ملرحلـة البحث عن ُهــدنة 
ولو طارت وعىل غرار املقولة الشـهرية عربياً.. عنـزة ولو طارت، ولكن 
خيارات الشعب اليمني ليست ملزمة بأن يثبت لبن سلمان وابن زايد أن 

العنزة ال تطري وأن الُهــدنة ال تدوم. 

21 جئامئر بعرٌة جّسثت طسظى الترغئ واقجاصقل
 أغعب أتمث عادي

نزوالً عند رغبات النظام السعودّي والحكومات واملؤّسسات 
الغربية يف إبقاء اليمن خلفية للنظام السعودّي وبلداً يعتمد عىل 
اسـترياد مستلزمات حياته من الغرب والرشق، وعىل ما تقدمه 
املنظمـات اإلنسـانية من مسـاعدات لوجسـتية وغذائية عىل 
مدى 5 عقود من الزمن واجه فيها الشـعب اليمني ُكـّل أشكال 
اإلهمال نتيجة االسـتهداف املمنهج مـن قبل أمريكا وحليفتها 

السعوديّة وعىل يد الحكومات واألنظمة اليمنية السابقة.
فقد انتهجت تلك الحكومات سياسة البنك الدويل يف القروض 
غري التنموية واستنزاف قيمة تلك القروض يف مشاريع خدمية 
كالطرقات، وقليل نادر من املشاريع التنموية التي لم يكتب لها 
النجاح، وجاء اعتماد اليمن عىل استرياد املنتجات الخارجية يف 
مقابل إجهاض أي توّجـه للتوسـع يف املشـاريع االسرتاتيجية 

التي توفر مخزوناً قومياً.
فمـع قيام ثورة الـ21 من سـبتمرب 2014م، تالشـت تلك السياسـات التي 
تسـتهدف األمن القومي يف اليمـن وتبددت آمال السـعوديّة وحليفاتها أمريكا 
والدول الصناعية الكربى، فقد كان عنوان الثورة هو رفض ُكـّل أشكال الوصايا 
السياسية واالقتصادية التي كانت تمارسها قوى الهيمنة عىل اليمن، مما دفع 
تلك القوى إىل شـن عدوانها الغاشم عىل الشعب اليمني، وفرض الحصار الربي 

والبحري والجوي عليه ملحاولة إجهاض الثورة. 
فلـم يعـد تحقيق السـيادة اليمنية مهمة مسـتحيلة يف ظل إراَدة سياسـية 
مسـتقلة ال تخضـع إلمالءات قـوى الهيمنة واالسـتكبار العاملي واملؤّسسـات 

الدولية التابعة لها.
أما بالنسـبة للشعب الذي عاش الويالت؛ بَسبِب التهميش الجائر الذي القاه 
مـن تلك الحكومات الظاملة بالرغم من قوته التي ظلت محبوسـة ولم تجد من 

يحّررها فقد كانت ثورة 21 سـبتمرب بمثابة بوابـة أمل فتحت لهم ليعربوا من 
خاللها نحو يمن جديد يتسع للجميع ونبذ ُكـّل أشكال التبعية واالرتهان.

خرج الشعب ثائراً لدحر نظام العمالة عن بلده متصدياً لكل 
الهجمـات التي حاولت إعاقة ثورتهم مـن قبل النظام العميل 
الذي وجـه إليهم ُكـّل أنـواع األعرية الناريـة والقنابل الغازية 
لكن إراَدة الشـعب كانت قوية فطغت عىل تلك القوى الضارية 
وأسـقطت ُكـّل أذيالها وأذنابها بسـقوط ذلـك النظام العميل 
ومن يقفـون خلفه من اليهود والنصارى والعرب الطامعني يف 

مقدرات هذا الشعب.
فكانـت تلك الثـورة هي من حـّررت تلك القوى األسـرية يف 
أحشـاء الشـعب اليمني وأسـقطت ُكـّل املؤامرات والدسائس 
َوجسـد فيهـا اليمنيون عبـق األصالة والنضـال والتحّرر ونبذ 
أشـكال التفرقـة واالرتهـان، فوجـدوا أن الـروح املتطّلعة إىل 
الحريـة والكرامة رسـمت بدمائهـا خطوطاً واضحـة املعالم، 
ومبادئ ثابتة ترّسخت عىل أََساٍس قوي ال تقبل بأّي شكٍل من أشكال الوصاية 
واالرتهان للخارج، وكان مسـريها عىل خطى آل البيت العظماء، اّلذين يستلهم 
منهم اليمنيون الدروس والعرب للميض نحو مسـتقبل واعد بالنرص واالستقالل 
فبدأ العالم يتكالب عىل هذا الشـعب ويجمع ُكـّل قواته ملواجه تلك الثورة التي 
قدم فيها الشـعب الكثري من التضحيات الجسـام وبذل الغايل والنفيس ليتحّرر 
من تلك الوصايا لكن تلك القوى لم تستطع إضعاف ذلك الشعب الذي يطمح إىل 
استعادة سيادته القومية ليتحّرر من التبعية واالنقياد لألجندة الخارجية رافعاً 
شعار املجد والحرية ومنتهجاً نهج آل البيت األتقياء يف التضحية والفداء غيوراً 

عىل دينه وعرضه وأرضه وكرامته املسلوبة. 
فالخلود للشهداء والشفاء للجرحى والعزة والكرامة للشعب األبي وال نامت 

أعني الجبناء.
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بعرُة اجاتصاق 
السغادة والترغئ

أم زغظ السابثغظ

لم يكن الشعب قبل ثورة الـ 21 من سبتمرب يمتلك 

القرار يف حقه املسـلوب منذُ 40 عاماً من حكم ظالم 

كالنظام السـابق، عىل مّر عقود من الزمن والشـعب 

اليمني يعاني من أنظمه ُمرتَهنه للقوى االستكبارية، 

عىل مرأى ومسـمع من الجميع دون أن يتجرأ أحد أن 

يقـف ضد هذا املرشوع الشـيطاني، يف عـام 2004م 

حـني شـّن النظـام حربـُه الظاملـة عىل صعـدة ضّد 

املرشوع القرآني الذي يقودُه الشـهيد القائد حسـني 

بـن بـدر الديـن الحوثي-رضوان اللـه عليـه- َصدََع 

الشـهيد بالـرباءة مـن أعداء اللـه، فجيَّشـت أمريكا 

بأدواتها -عفاش واإلصالح- ملحاربتهم دون أي مربّر 

يسـتدعي الرتكابهم تلك الجرائم الوحشية، استمرت 

الحـرب سـت سـنوات دون أي تحقيـق ألهدافهـم 

الشـيطانية، اُستشـهَد اآلالف من النسـاء واألطفال 

َد الكثـري، انتهـت  وُهدِّمـت املنـازل بطائراتهـم وُرشِ

الحـرب وانترص األنصـار وخرجت أمريـكا وأدواتها 

صاغرة من محافظة صعدة، توسـع األحرار إىل حني 

اندلعـت ثـورة 11 فرباير ضد نظام عفاش وأُسـِقَط 

عىل يد األحرار من الشـعب، تتابعت األحداث وُسِلمت 

السـلطة للوجه اآلخـر لعفـاش وهي خيانـة لدماء 

الشـهداء التي ُسـِفكت بظلم إىل حني ُطِرحت املبادرة 

الخليجية التي أعـادت النظام األول للُحكم من الباب 

اآلخر، حينها لم تكـن العاصمة وبقية املحافظات يف 

مأمن فلقد توسـعت االغتياالت لشخصيات سياسية 

وأمنية وطيارين، أصبحـت العاصمة صنعاء كبغداد 

حني دخلها االحتالل األمريكي، اشتغل تنظيم القاعدة 

بحمايـة من النظام آنـذاك -نظام عبدربـه- ورعاية 

أمريكيـة وأصبحت الفوىض هـي املحّققة فقط! من 

ثورة سـقط فيها العديد من الشهداء، عبوات ناسفة 

يف الشـوارع وانتحاريني يف األسـواق واملسـاجد حتى 

ة واليمن عامة سـيول من  أصبحـت العاصمـة َخاصَّ

الدماء، لم يكن بوسـع األنصـار إال الدخول للعاصمة 

وإحباط مخّططات األعداء والعمالء الشيطانية التي 

كشـفت وجوه العديد منهم، فرَّ عبدربه وعيل محسن 

والكثـري مـن الخونـة والعمـالء إىل السـعوديّة حتى 

اندلعت ثورة الـ21 من سبتمرب املجيدة.

ونفضَّ الشـعب غبار الظلم والسـكوت وأعلنوها 

حريـة أبديـة وقـرار مصـريي يف يـد الشـعب وليس 

ثـروات  باعـوا  مـن  للخـارج،  املأجوريـن  املرتِزقـة 

الوطن بحفنـة قذرة من املال، أصبحـت ثورة الـ 21 

من سـبتمرب ثورة بناء دولة مسـتقلة عـن الوصاية 

الصهيونيـة، ثـورة أرشقـت فيهـا شـمس الحريـة 

بعـد لياٍل طـوال ُمظلمـة، أُنجـزت فيهـا العديد من 

االنتصارات التصنيعية التـي لم تتمتع بها اليمن من 

قبل وهي التصنيع الحربي من الطائرات والصواريخ 

إىل آخره، يف ظّل قيادة حكيمة يقودها السيد عبدامللك 

بدر الديـن الحوثي-يحفظه اللـه- كذَلك االنتصارات 

التي تحّققت يف الجبهـات عىل أيدي األبطال الرشفاء 

فلقد أعادوا للشـعب حريتِه وكرامتِه واستقالله التي 

راهـن عليها العدّو بحربِه عىل الشـعب اليمني، حتى 

خرس وأنهار بقوة الله. 

أصبحت اليمن تشغل مساحة واسعة وُمهيبة عىل 

الخريطـة يف أنظـار العالم وهذا بفضـل الله والثورة 

السبتمربية ثورة الـ21 من سبتمرب. 

كتابات

21 جئامئر.. بعرٌة لفجغال

بعرُة 21 جئامئر والفحُض افطرغضغ شغ الغمظ

الحغت سادل صرطعش*  

ثـورة الــ 21 مـن سـبتمرب التي جعلـت مـن الحرية 
واالسـتقالل شـعاراً لهـا بعيـًدا عـن التبعيـة والوصايـة 

الخارجية عىل القرار السيايس والسيادة اليمنية. 
االحتفـال بالذكرى الثامنة للثورة التـي تحّققت بزخم 
ثوري وبقيادة ثورية وسياسـية خالصة من اليمن، بعيًدا 
عـن اإلمـالءات والتدخـالت الخارجية، عربت بفلسـفتها 
وأهدافهـا عن تطلعات األحـرار ورفع الوصايـة األجنبية 
التي أثقلت كاهل الشـعب يف شـتى املجـاالت االقتصادية 

والتنموية. 
عـىل مدى سـتة عقود وقـرار اليمن السـيايس يخضع 
للتسـلط والهيمنة الخارجية، يتلقى الحـكام التوجيهات 

واإلمـالءات مـن السـفراء األجانب «األمريكـي، السـعودّي، الربيطاني، 
وغريهم»، بما يف ذلك القرارات وتعيني الحكومات والوزراء. 

اسـتحوذ الحـكام العمـالء عـىل ثـروات الشـعب النفطيـة والغازية 
وسـخروها يف تحقيـق مصالحهم وتنميـة اسـتثماراتهم بمختلف دول 
العالـم، تعمـدوا عـىل أن يبقى املواطـن منهكاً يبحث عـن لقمة العيش 
فقط، دون بناء اإلنسـان اليمني ومؤّسسـات الدولة املدنية القائمة عىل 
النظام والقانون، حتى استفحل الفساد األخالقي واملايل اإلداري وانترش 
يف أروقـة محاكم القضاء، وجعلوا من الفوىض األمنية وانتشـار عنارص 
اإلرهـاب مـن القاعدة وداعـش ورقة تضمـن بقائهم يف هرم السـلطة 

وتسليط سيوفهم عىل رقاب املجتمع اليمني. 
ة  ورغـم تواجـد العرشات مـن األلويـة العسـكرية والقـوات الَخاصَّ
واألجهـزة األمنيـة بمختلف مسـمياتها، لم تسـتِطع حمايـة ضباطها 
وقياداتهـا مـن االغتيـاالت التـي طالـت وفتكـت باملئـات مـن الكوادر 
العسكرية واألمنية والسياسـية وسط الشوارع الرئيسية أمام الجميع، 
رغـم أن النخبـة يعرفـون ويدركون جيًِّدا مـن يقف خلف تلـك الجرائم 
اإلرهابيـة التـي اسـتهدفت الرشفاء من أبناء الشـعب، لتقيـد جميعها 
ضـد مجهـول، كما هو الحـال يف الوقـت الراهن يف مدينة عـدن، وبقية 

املحافظات الجنوبية الخاضعة لالحتالل األجنبي. 
لم يكن ذلك يف أوسـاط الضباط من الجيـش واألمن، بل امتدت أيادي 
العبـث والتدمري املمنهج إىل ممتلكات القوات املسـلحة إلضعافها ابتداًء 
من الطريان الحربي، وُوُصـوالً إىل األسلحة املختلفة من تفجري الصواريخ 
وتدمـري منظومات الدفـاع الجوي السـيادية، لتنهك الخيانة املؤّسسـة 
العسكرية وتثقل كاهل الشعب، الذي صنع بصموده وأوجد املستحيل يف 

التصنيع الحربي رغم ما يقارب 8 سنوات من الحرب والحصار واملجاعة 
اإلنسانية التي فتكت باملاليني من أبناء الشعب. 

طيلـة الثمانيـة األعـوام املاضيـة مـن ثـورة األجيـال 
يف 21 سـبتمرب، برغـم مـا تعرضـت لـه مـن املؤامـرة يف 
أيامهـا األوىل إال أنهـا عملت عىل إنهـاء االختالالت األمنية 
وحّققـت نجاحات متقدمة يف مكافحـة الجريمة وضبط 
مرتكبيهـا ومحاكمتهـم وتنفيذ األحـكام بحقهم، عربت 
عن إراَدة اليمن أرضاً وإنسـاناً ودعت إىل الزراعة وسخرت 
اإلْمَكانات وشجعت عىل استصالح األرايض من خالل تبني 
اسـرتاتيجية وطنية لتحقيق األمـن الغذائي، وهذا ما دعا 
إليه قائد الثورة السـيد عبدامللك بدر الدين الحوثي -سالم 
اللـه عليـه-، ترجمة للسـلوك القرآني لإلعـداد والتجهيز 

للعدو يف مختلف املجاالت. 
كما أوىل قائد الثورة -سالم الله عليه-، قضايا الثأر التي 
ة يف  أزهقـت دمـاء آالف األبريـاء ورشدت املئات من األرس أولويـة َخاصَّ
إيجاد الحلول ونرش ثقافة التسـامح والتصالح بني أبناء قبائل املجتمع 
الـذي عانى الويالت جراء هذه الظاهرة التي كانت تغذيها قيادات نافذة 
يف الدولة؛ بَهدِف إبقاء القبائل متناحرة يحكمها الجهل والتخلف وغياب 
الوعـي الحقيقي لألخطار التي تهّدد أمن وسـيادة اليمن، لتصبح لقمة 

صائغة للعدو الخارجي. 
ونؤّكــد أنـه لوال قيادة ثورة 21 سـبتمرب ممثلة بالسـيد القائد الذي 
تحمل املسـؤولية األوىل منذ اليوم األول للعـدوان عىل بالدنا يف 26مارس 
2015م، وقيادته الحكيمة للمعركة العسـكرية والسياسـية ملا أصبحت 
اليمن وجيشـها رقمـاً صعباً بعد 8 سـنوات من الحـرب والحصار، من 
التطـور النوعي لألسـلحة والقـوة الصاروخية االسـرتاتيجية والطريان 
املسـريَّ وتنفيذ العديـد من عمليات الردع االسـرتاتيجية يف عمق عواصم 

العدّو اإلماراتي والسعودّي. 
وأصبحت ثورة 21 بعد قرابة ثمان سنوات من الحرب هي من تفرض 
السـالم يف اليمن، بما وصلـت إليه من التجهيزات العسـكرية والقدرات 
الصاروخيـة املختلفـة الجويـة والبحريـة والطـريان املسـريَّ واإلعـداد 
والتدريـب للجيـش، هي من تفرض لغة السـالم يف اليمـن واملنطقة، لم 
تسـتجب دول العـدوان بإيقاف الحـرب عىل اليمن منذ السـنوات األوىل، 
اليـوم نراهم يسـتجدون تمديد الُهــدنة وسـط مراوغة السـتحقاقات 
الشـعب اليمنـي وتواطـؤ من املجتمـع الدويل واألمـم املتحـدة.. حينها 

ستكون موازين املعركة مختلفة تماماً والقادم أعظم واأليّام بيننا. 

* وكيل محافظة البيضاء لشؤون القضايا االجتماعية والثأر

طالك الشظاطغ
بعـد التجربـِة التي خاضها شـباُب ثورة 11 فربايـر والتي تم 
االسـتحواذُ عليها من األطـراف الخارجية وعانت مـن الوصاية 
الشـديدة حسـب توّجـهات الخارج، وااللتفاف عليها من خالل 
إدَخـال العنارص التابعة للنظام آنذاك والعمل عىل تجنيد شـباب 
الثـورة لصالح وزارة الدفاع والداخليـة ُكـّل هذا؛ ِمن أجِل إخماد 
الروح الثورية واملعنوية للثوار الذين كان حلمهم الوحيد تحقيق 
الحرية واالستقالل، لكنه ظل حلماً لم يتم تفسريه يف تلك الثورة. 
لـم يعمل النظـام الحاكم آنذاك عـىل تلبية طموحـات وآمال 
ومتطلبات شـباب ثورة 11 فرباير، بل عمد عىل التجاهل، وإبقاء 
السـاحة اليمنية لالنفالت األمني والفـوىض واالغتياالت للكوادر 
الوطنيـة والتفجـريات والجرائم بحـق املواطـن اليمني، ورضخ 
النظـام العميل لإلمـالءات الخارجية لتفكيك وتقسـيم البلد من 

الداخـل برعايـة املبـادرة الخليجية التـي تديرها أمريـكا من خلـف الكواليس، 
كذلـك صعد النظام الفاسـد آنذاك من وترية األزمة إىل تجويع الشـعب من خالل 
الجرعة التي أثقلت كاهل املواطن ودفعته والعوامل السابقة إىل التفكري اإليجابي 
بـرضورة وحتميـة اقتالع هـذا النظام الفاسـد العميـل بثورة حقيقيـة تحّقق 

وتضمن لكل أبناء الشعب العيش الكريم والحرية واالستقالل التام. 
قـّرر شـعب الصمود وأسـود ثـورة 21 من سـبتمرب خـوض تجربـة جديدة 
مسـتفيدين من األخطاء التـي حصلت يف ثورة 11فرباير، تَحّرك الشـعب حينها 
بعزيمـة ثاقبة وإراَدة صلبـة وبصرية عالية، وأخالق ومبـادئ وقيم قل نظريها 
يف مـا عداها من الثورات، خرج الشـعب مسـتمداً نضاله الثـوري وصموده من 
موروثه اإليَمـاني التليد وحكمته األصيلة وقيادته الثورية املمثلة بالسـيد القائد 
عبـد امللك بدر الدين الحوثي -يحفظـه الله- والذي كان أهم عامل رئييس لنجاح 

الثورة املباركة بعد الله سبحانه وتعاىل. 
سـلمياً كان الزخم الثوري، وداخليـاً كان التمويل املايل، وأخالقاً كان خطابها 
الثـوري، وبصـريًة كان التَحّرك العمـيل، عّرب فيها الشـعب عـن إيَمـانه وتجىل 
مصـداق «الحكمـة يمانيـة» يف وعيـه وسـلوكه، قدم الشـعب املطالـب النقية 
والصادقة واملنصفة كإلغاء الجرعة وإسـقاط حكومة الفساد وتنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني، غري أن هذه املطالب قوبلت بالقمع وإطالق الرصاص الحي عىل 
سلمية الثوار يف أغلب الساحات يف طوق العاصمة وأمام وزارة الداخلية ورئاسة 
الوزراء سـقط العديد من الشـهداء، وتبني الوجه اآلخر ملليشـيات اإلصالح التي 
كان يتـم إرسـالها من قيادة الفرقـة األوىل مدرع بقيادة (عيل محسـن األحمر) 
لقمع سـلمية الثـورة وقتل الثوار، فكانـت الدماء الزكية بـارق أمل عىل حتمية 

سقوط النظام املجرم الباغي. 
واصـل الشـعب نضالـه وصمـوده بمعنويـات وصـرب وثبـات وتضحيـات 
واسـتمرارية حتـى أذن اللـه بالنرص، فلـم تصمـد أمامه قوى 
العمالـة يف الحكومة الفاسـدة، ولم تصمد الفرقـة األوىل مدرع 

أمام صدور مدرعة بالعزة والكرامة والحرية. 
تفاجأ السـفريُ األمريكي واإلدارُة األمريكية يف صنعاء بُرسعِة 
الحسـم الثوري؛ ألَنَّهـم لم يكونوا يتوقعوا النجـاح لهذه الثورة، 
فرسعان ما توسـطوا للخروج بوساطة عمانية، تاركني ورائهم 
مرشوعاً تدمريياً واسـتعمارياً ظلوا يبنون فيه لعرشات السنني، 
فكان قـرار رفض الوصاية الخارجيـة والتدخل الخارجي -بكل 
أنواعـه- الحصن املنيع لهذه الثورة، والتي شـقت طريق الحرية 

الحقيقية من بني أنياب الوحوش املتنمرة إىل بر األمان. 
بعـد االنتصـار قدمـت الثـورة أرقـى نمـاذج التسـامح بني 
مكونات هذا الشـعب ناسيًة ومتجاهلة للمايض، ثورة لم تعرف 
اإلقصاء وال التهميش وال النظرة الدونية أَو الشخصية أو تصفية 
حسابات، وكان الرتكيز عىل املستقبل يف بناء الدولة العادلة والتي سيشارك فيها 
الجميع، فنتج عنها االتّفاق السـيايس املشهور واملعروف بـ»السلم والرشاكة»، 

وعم األمن أرجاء اليمن يف صورة مبرشة بالخري لكل أبناء الشعب. 
سـتة أشـهر بعد انتصـار ثورة 21 مـن سـبتمرب، فرصة اتخذهـا األمريكي 
للتخطيـط يف القضـاء عىل هـذه الثورة، فلم يلـق له عميل إال السـعوديّة بحكم 
جوارها، لكن من الغباء أن يعقل أن تكون الحرب سـعوديّة -كما يزعم البعض- 
والترصيح واإلعالن كان من واشنطن، ستة أشهر أرادوا من خاللها ابتالع الثورة 
ام معدودات حسـب خطتهم، لكنها سـتة أشهر  وإنهاء الوضع لصالحهم يف أَيـَّ
وثمان سـنوات عجاف عاشها ويعيشـها العدّو األمريكي يف تيه وتخبط محاوالً 
القضـاء عىل هذه الثورة وعـدم تمددها وتمّكنها من الحكم للبلد، إال أنه فشـل 
فشـالً استخباراتياً يف تقديراته وحسـاباته للشعب اليمني نظراً؛ ألَنَّه لم يحسب 
ة اإليَمـانيـة والصمود األُسـطوري والقيادة  حسـاب الـروح الثورية والُهــِويـَّ

الحكيمة واملنهج العظيم، لهذا فشل فشالً ذريعاً. 
تنامت القدرة العسـكرية والتصنيع الحربي بشـكل لم يشـهده اليمن سابًقا 
عـىل اإلطالق، وبناء الجيش عىل أسـس صحيحة وعقيـدة قتالية تدافع عن هذا 
البلد عكس ما بني له سـابًقا، يف حني كان يعمل النظام العميل عىل تدمري القوة 
العسـكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية بشكٍل كامل، وما نشاهده 
اليوم من العروض العسـكرية خري دليل أحقية وصوابية ثورة 21سبتمرب، فمن 
اسـتطاع أن يواجـه دول العدوان يسـتطيع أن يبنـي مؤّسسـات الدولة ويصل 

بالشعب إىل االكتفاء الذاتي يف ُكـّل املجاالت. 
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عض الصرآُن الضرغط له ظزرة وطعصش طما غةري طظ 
أتثاث يف عثا السالط؟

 شـــاذــمـــئ الــــجعــــراء.. 
«جـــــغــثة الــــظســــاء»

 : خاص:
سؤاٌل مهمٌّ جداً طرحه الشهيُد القائُد 
يف محارضاتـه األكثر مـن رائعة، يحسُّ 
ُكلُّ إنَْسان مسـلم أنه بحاجة إىل معرفة 
اإلجابة عليه اإلجابة الكاملة الصحيحة، 
املعمدة باألدلة األكيدة من آيات الُقــْرآن 
الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه 

وال من خلفه.. 
من خـالل إجابته رضـوان الله عليه 
عىل هذا التسـاؤل املهم يف محارضة ـــ 
ملزمةـــــ (اشـرتوا بآيـات اللـه ثمناً 
قليـالً)، سـنعرف اإلجابة، بأنـه (نعم) 
الُقـــْرآن الكريم له نظـرة وموقف مما 
يجري يف هذا العالم من يوم أنزل إىل يوم 
الديـن، وذلك من خالل فهمنـا وإيماننا 

بالنقاط اآلتية: ــ 

الظصطئ افوىل:ـــ 
 أن الُقـــْرآَن الكريـَم كتاٌب [مبارك] 

كما وصفه الله سـبحانه وتعاىل، يحقق 
ملن يسـريون عـىل نهجـه أعـىل وأرقى 
مستوى معييش يف الدنيا، والفوز بالجنة 

يف اآلخرة. 

الظصطئ الباظغئ:ــ
 أن مـن أنـزل الُقـــْرآن الكريم هو 
ملـك السـماوات واألرض، مـن يدبـر 
واإلنـس  الجـن  مـن  عبـاده  شـؤون 
والطري، من يعلـم بما يمكن أن يجري 
يف هـذه الحياة، يعلم خصائص النفس 
اإلنَْسـانية، ومـا يمكـن أن ينبع منها 
من فسـاد يف األرض، وبالتايل ال يمكن 
أن يقف امللـك الجبار موقف الالمباالة، 
ملجـرد  الُقـــْرآن  تنزيـل  يكـون  وأن 
التـالوة فقـط، وإنمـا هو املدبـر كما 
ـَماِء  وصف نفسـه [يَُدبُِّر اْألَْمَر ِمَن السَّ
إَِىل اْألَْرِض ثُـمَّ يَْعـُرُج إَِليِْه ِيف يَـْوٍم َكاَن 
ـا تَُعدُّوَن]، ومن  ِمْقَداُرُه أَْلَف َسـنٍَة ِممَّ
هنـا نـدرك أن الُقــْرآن كتـاب عميل، 

يتحرك بحركة الحياة.. 

الظصطئ البالبئ:ــ
أن اللـَه سـبحانه عندمـا يقـول لنـا 
(َفاتَِّبُعـوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكـْم تُْرَحُموَن) يدل 
داللـة قاطعـة بأننا بحاجـة إىل اتباعه، 
وأننا ال يمكن أن نجد يف سـوى الُقــْرآن 
ما فيه سـعادتنا يف الدنيـا واآلخرة، وأن 
فيـه الحـل لـكل مشـاكلنا حتـى قيام 
الساعة، ويحذرنا سبحانه من أن نفرط 
يف اتباعنـا له بقوله تعـاىل [واتقوا] أي: 
واتقـوا أن تبتعدوا عن اتباعكم له، عىس 
أن نُرَحـم، ألن من ال يتبعـون الُقــْرآن 
الكريـم هـم أبعـد النـاس عـن رحمته 
سـبحانه، عن الجنة، وهذا تهديد خطري 
يوحـي بخطـورة املوقـف بشـكل كبري 

جداً.. 

الظصطئ الرابسئ:ــ
 أن ندرك أنه مما يدل عىل أن الُقــْرآن 

الكريـم كتاب عميل مهـم، ليس للقراءة 
والتعبـد بـه فقـط، وأن دائرته واسـعة 
ال يمكن إلنَْسـان اإلحاطة بهـا ــ وهذا 
يشء معجـز بالطبـع ـــ أن اللـه أمـر 
خاتم األنبياء محمدا بأن يستغفر لذنبه 
يف أكثـر مـن آية، وهو من هـو يف تعبده 
وجهـاده، وهو مـن كان يتحرك بحركة 
الُقــْرآن، ولكن كما قال الشـهيد القائد 
: [لكـن ربمـا يف علـم اللـه أن الُقــْرآَن 
الكريم يف عمقه، يف وسـعه، هو أوسـع، 
أوسـع مـن أن يطيـق برش مهمـا كان 
كامال كإنَْسـان أن يكون محيطا بدائرة 
سـعة الُقــْرآن الكريم يف حركته العامة 
يف الحياة]. وهذا مما يقوي عند اإلنَْسان 
املسـلم الثقة بالُقــْرآن وبأن فيه الحل 
ملشاكلنا يف الحياة، وأن له موقف من ُكّل 

ما يحدث من أمور حولنا. 

الظصطئ الثاطسئ:ــ
يجـب علينـا أن نعلـم يقينـا بأنه ال 

خيـار آخـر أمامنا لنحصـل عىل رحمة 
اللـه والجنـة، وأن نحصـل عـىل الحل 
األمثل لكل املشـاكل التي تعرتض األمة 
يف مسـرية حياتها غري اتبـاع الُقــْرآن 
الكريـم اتباعا كامال، وأن نتأمل ونفهم 
بخوف ووعي قوله تعـاىل: [َقاَل َربِّ ِلَم 
تَِنـي أَْعَمـى َوَقْد ُكنْـُت بَِصرياً َقاَل  َحَرشْ
َكذَِلَك أَتَتَْك آيَاتُنَا َفنَِسـيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم 
تُنْـَىس] بأننـا يف يـوم املحرش سـنكون 
محتاجـني لـكل ذرة رحمـة مـن الله، 
وسـيُقال لنا: كانت الرحمة بني أيديكم 
يف الدنيـا فمـا بالكم نسـيتوها، وجزاًء 
لكم اليوم ستنسـون من رحمة الله ــ 

والعياذ بالله من ذلك ـــ 
وقـال عليـه الصـالة والسـالم البنته 
فاطمة: [إن الله يغضب لغضبك ويرىض 

لرضاك].. 
قال رسـول الله صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم يف فاطمة: [فاطمـة بضعة مني 

فمن أغضبها أغضبني].. 

تُمـرُّ علينـا يف هذا الشـهر ذكرى سـيدِة 
نسـاء الدنيا واألُْخَرى فاطمـة الزهراء بنت 
رسـول الله محمد صلوات اللـه عليه وآله، 
والـذي تمثّـل القـدوة واملثل األعـىل للمرأة 
املؤمنة التي يجـب أن يقتدى به، وأن نضَع 

سريتَها أماَم أعيننا لالستفادة منها. 

زواج رجعل اهللا بثثغةئ الضربى:ــ
شاء الله سـبحانه وتعاىل أن يكوَن مولد 
الزهـراء من أطهـر وأنقى وأفضـل أب وأم 
عـىل وجه األرض، فتزوج رسـول الله صىل 
اللـه عليه وآله وسـلم مـن خديجة الكربى 
تلـك املـرأة التي كانـت جمال ومـال، ومن 
أطهـر نسـاء قومهـا، حيـث كانـت تُعرف 

بــ(الطاهرة).. 
وقـد لفت محمـد صلوات ربي وسـالمه 
عليه وعـىل آله نظر خديجة الكربى سـالم 
اللـه عليهـا باسـتقامته، ورجاحـة عقله، 
فأرسـلت إليـه ليعمـل معهـا يف تجارتهـا، 
وبذلـت له ضعـف ما كانـت تبذلـه لغريه، 
فوافق رسـول اللـه عىل عرضها، واشـتغل 

معهـا يف تجارتهـا، وقـد جعلت سـالم الله 
عليهـا غالمهـا ميرسة يتعرف عىل رسـول 

الله عن قرب، ويوافيها بكل أخباره. 
وهكـذا اقتضـت مشـيئة اللـه وحكمته 
أن يتـزوج الصـادق األمـني بخديجـة بـن 
خويلد، وكان عمره خمسـاً وعرشين عاماً، 
وهي كان عمرها سـتاً وعرشين أَْو سـبعاً 
وعرشيـن، والراجح أنها كانـت عذراء يوم 
تزوجهـا رسـول الله صـىل الله عليـه وآله 
وسـلم كمـا روى ذلك البالذري وابن شـهر 

آشوب يف املناقب. 

وقدة الجعراء جقم اهللا سطغعا.. 
وذفعلاعا:ــ

كان ذلك الحدث العظيم يف يوم الجمعة يف 
العرشين من شهر جمادى اآلخرة يف السنة 

الخامسة من البعثة.. 
وقد عاشـت طفولتها سـالُم اللـه عليها 
يف كنـف ورعايـة أبيها وأمهـا، ويف أحضان 
الوحي والنبوة، وحصلـت عىل أعظم تربية 
وأحسـنها، من خاتـم األنبياء واملرسـلني..  

وقـد عايشـت وهـي صغرية تعنـت قريش 
ضد أبيهـا، ورأت بعينيها وهم يلقون عليه 
القاذورات واألوسـاخ وهو سـاجد، وكانت 
تنظفها من عىل ظهر رسـول الله صىل الله 

عليه وآله وسلم وهي تبكي.. 
ويف عـام الحـزن (10 للبعثـة) الذي فقد 
فيه رسـول الله صىل الله عليه وآله وسـلم 
أعظـَم مـن سـاعده ووقـف إىل جانبـه يف 
بدايـة الدعوة (أبـو طالب عمـه، وخديجة 
زوجتـه)، فقـدت الزهراء سـالم الله عليها 
أمهـا خديجة سـالم الله عليهـا التي كانت 
نعم العون واملسـاعد بـكل طاقتها وكل ما 
تملك لرسـول الله زوجها.. وكانت الزهراء 
تسأل أباها: [إىل أين ذهبت أمي؟] فيجيبها 
سالم الله عليه والحزن واأللم يعترص قلبه: 
[إىل مقرهـا يف الجنة مع مريم بنت عمران، 

وآسية بنت مزاحم].. 

ُأمُّ أَِبْغَعا:ــ
هو لقـٌب عظيٌم أطلقه الرسـوُل صلوات 
الله عليه وعىل آله عىل ابنته فاطمة الزهراء 

لشـدة حبها ألبيها، واعتنائها به، وتفقدها 

لجميـع أحوالـه، وقـد أحبهـا رسـول الله 

حبا عظيما، فكان إذا أراد سـفراً سـّلم عىل 

الجميـع، ويجعـل آخَر َمن يسـلم عليه هو 

(فاطمة)، وإذا رجع من سفره وصل إليها، 

وبدأ بها.. 

كانت سالُم الله عليها ترُقُب عن كثب ُكّل 

املعانـاة التي عانها رسـول الله وهو يدعو 

قوَمه إىل اإلسالم، فيؤثر هذا الجو الجهادي 

يف نفسـها، ويسـاهم يف تكوين شخصيتها 

وإعدادهـا للحيـاة.. وعندما هاجـر أبوها 

املصطفـى إىل يثرب، أمر اإلماُم علياً سـالم 

الله عليه برد األمانات إىل أهلها، ومصاحبة 

(الفواطم) وهن: فاطمة الزهراء، وفاطمة 

بنت أسد أم اإلمام عيل، وفاطمة بنت الزبري 

بـن عبداملطلـب، وفاطمـة بنت حمـزة بن 

عبداملطلب، وهاجر بهن إىل يثرب.. 

وسنواصل حديثنا عن فاطمة الزهراء يف 

الحلقة القادمة. 

وأنت جندي تنطلق يف سـبيل الله سـرتى كم سـتواجهك من دعايات 
تثري الريب تثري الشـك يف الطريق الذي أنت تسـري عليه، تشوه منهاجك 
وحركتك أمـام اآلخرين، دعايات كثرية، تضليـل كثري ومتنوع ومتعدد، 
وسـائل مختلفـة ما بـني ترغيـب وترهيـب. [يف ظالل دعـاء مكارم 

األخالق الدرس األول ص:2] 
نحـن إذاً نواجه بحـرب يف ُكّل امليادين، حرب عـىل مفاهيم مفرداتنا 
العربيـة، إذا لـم نتَحـّرك نحن قبل أن ترتسـخ هـذه املفاهيم املغلوطة 
بمعانيهـا األمريكيـة, بمعانيها الصهيونية, والذي سـيكون من وراءها 

الرش، إذا لم نتَحـّرك سـتكون تضحيات الناس كبرية، سـتكون خسارة 
الناس كبرية. [اإلرهاب والسالم ص:8]

القلـم يعترب جهاداً إذا كان هو يصـدر خطوطاً تؤدي إىل القتال فهو 
ـَة فيعترب  ـَة، وتخـدع األُمَّ جهـاد، أما إذا كان يصدر سـطوراً تجمد األُمَّ
مـاذا؟ يعترب منافيا للجهاد، يعترب حربا عىل ُكّل ما تعنيه كلمة [جهاد]. 

[سورة آل عمران الدرس الثاني ص:5]
املسـألة بالنسبة للناس إما أن يحاولوا أن يكونوا هم أولياء لله فيتم 
عـىل أيديهـم رضب أعدائـه، أَْو يقعدون فيتم رضبهم عـىل يد أعدائه. 

[آخر سـورة البقرة وأول سـورة آل عمران الـدرس الثاني عرش 
ص: 16]

إما أن تكون ممن يأتي الله بهم، وإما أن تكون ممن يرتد، ومن يرتد 
سيظهر منه مواقف املرتدين بما فيها الذلة أمام الكافرين، هذه واحدة، 
أَْو تكـون هذه الفئـة التي وعد الله بها، فيظهـر بأنك ال تؤثر أي طرف 
مهمـا كان، ومهمـا كان لومه، ولو يصـدر بياناً يوقع عليـه مائة عالم، 
لن تتأثـر به نهائياً؛ ألنك واعي وفاهم. [سـورة املائدة الدرس الثاني 

والعرشون ص: 22] 

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ
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 : طاابسات
أّكـد األمنُي العام لحزب الله، سماحة 
السـيد حسـن نرصالله، أن «أهم عنرص 
يف محور املقاومة اليوم هي الجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانيـة»، معتـرباً: «إيـران 
اليوم أََسـاس يف محور املقاومة وهي يف 
موقع استهداف منذ األيّام األوىل النتصار 
الثورة»، مضيًفـا: أن «التحريض الدائم 
عـىل إيـران وأن شـعبها عدو هـو عمل 
معتـربًا  ـــة»،  األُمَّ لتمزيـق  شـيطاني 
أن «هـذه الجمهوريـة اإلسـالمية وهذا 
الشـعب وهذا النظام ال تريد من شعوب 
املنطقة شيئاً عىل اإلطالق وال تريد شيئاً 

من الشعب العراقي». 
الحفـل  خـالل  نرصاللـه  َوأََضــاَف 
التأبينـي للعالمـة الراحل السـيد محمد 
عـيل األمـني يف بلـدة شـقراء الجنوبية 
بالقول «هناك محـاوالت إلحياء داعش 
يف سـوريا والعراق، والـذي صنع داعش 
وال زال يحميهـا ويؤمـن انتقاالتها هي 
أمريـكا»، «إيران قوية وعزيزة ومقتدرة 
واإلدارات األمريكيـة املتعاقبة تعلم أنها 
ال تسـتطيع شـن حرب عىل إيران؛ ألَنَّها 
قويـة»، َوأََضـاَف، «العقوبات عىل إيران 
كان هدفهـا تحريض الناس عىل النظام 
اإلسـالمي كما يف لبنان لتحريض الناس 

عىل املقاومة». 
ورأى السـيد نرصاللـه: أن «اإلعـالم 
العاملي قـّدم الذين خرجوا إىل الشـوارع 
يف األحـداث األخـرية عـىل أنهم الشـعب 
اإليرانـي لكـن عندمـا خرجـت املاليني 
املؤيدة للنظام اإلسالمي سكت العالم»، 
وتابع، «يكفي لهؤالء األغبياء والحمقى 
أن يشـاهدوا إحيـاء الشـعب اإليرانـي 
للمناسبات املختلفة والتشييع التاريخي 
للشـهيد الحاج قاسـم سـليماني لريوا 
الجمهوريـة  اإليرانـي،  الشـعب  إراَدة 
أقـوى  املباركـة  اإليرانيـة  اإلسـالمية 

وأشجع من أي زمن مىض». 
وقال السـيد نرص الله: إنه «قبل مدة 
جمهـوري  أمريكـي  سـيناتور  تحـدث 
برصاحـة عن ُكــّل ما جرى يف سـوريا 
والعراق وما خطط له وتحدث عن رسقة 
النفط والغاز والقمح ليموت الناس برًدا 

وجوًعا وعن تدمري ذاتي وهذا ما تحدثنا 
عنه منذ البداية». 

وأَشـاَر السـيد نرصاللـه: «مـر عـىل 
الجمهورية اإلسـالمية أحداث أقىس من 
هـذه األحـداث بكثري، لكـن الجمهورية 
التـي تتـوكل عىل اللـه وبوجـود القائد 
عـيل  السـيد  والتاريخـي  االسـتثنائي 
الخامنئـي والشـعب املحـب، ال يمكـن 
لألعـداء أن ينالوا مـن إيـران»، مؤّكـداً 
عىل أن «اإلعالم الغربي والخليجي يعمل 
عىل تحريض الشـعوب عىل الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية». 
وبنّي السـيد نرص اللـه أن املهم ليس 
أن تتضح الصورة لديك اآلن بل أن تكون 
الصورة واضحة لديك من البداية عندما 
كان األمر يتطلب املوقف الصعب والجاد 
والـذي فيه مسـؤولية كبرية أمـام الله 
سـبحانه وتعـاىل يف اآلخرة لذلـك اتِّخاذ 
موقف من هذا النـوع يحتاج إىل بصرية 

عالية وبيّنة ووضوح. 
البحريـة  الحـدود  موضـوع  وعـن 
وحقـول النفط والغاز اعترب السـيد أنه 
بعد أشـهر من الجهد والجهاد والنضال 
السـيايس وامليداني واإلعالمي شـاهدنا 

اليوم من خالل اإلعالم تسـّلم الرؤسـاء 
الثالثة بشـكل رسـمي النـص املكتوب 
املقرتح ملعالجة املوضـوع وهذه خطوة 

ا.  مهمة ِجـدٍّ
ورأى أن مسـؤويل الدولـة هـم الذين 
يتخـذون القـرار ملصلحة لبنـان ونحن 
امللـف  هـذا  يف  حاسـمة  ـام  أَيـَّ أمـام 
وسـيتضح خالل األيّـام املقبلـة ما هو 
املوقـف الـذي سـيتخذه املسـؤولون يف 
الدولـة حول هذا امللـف ونأمل أن تكون 

الخواتيم طيبة. 
كمـا اعترب السـيد نـرص الله أنـه إذَا 
وصل ملف ترسـيم الحـدود البحرية إىل 
النتيجة الطيبة فسـيكون نتاج الوحدة 
اللـه  وّفـق  َوإذَا  الوطنـي،  والتضامـن 
لنتيجة جيدة وطيبة فذلك سيفتح أفاقا 
كبـرية وواعدة للشـعب اللبناني، فنحن 
لدينـا كنز وال يمكن انتظار مسـاعدات 
مـن الخـارج يف ظـل معانـاة كثـري من 
الـدول من أوضـاع صعبة ومنهـا الدول 

األُوُروبية. 
ويف الشـأن الداخيل لفت السـيد نرص 
الله أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية 
املاضية أّكـدت أنـه ال يوجد فريق واحد 

يمتلك األغلبية يف الربملان، وأثبتت أن من 
يريد انتخـاب رئيـس الجمهورية يجب 
أن يبتعـد عـن منطـق التحـدي لصالح 
التشـاور، كمـا أّكــدت أن عـىل القوى 
السياسـية أن تتشاور وتفّعل اتصاالتها 
يف املرحلـة املقبلـة، عـىس االتّفـاق عىل 
خيار يحظى بأكثرية يف املجلس النيابي. 
وحـول تشـكيل الحكومـة اعتـرب أن 
الوقت بـدأ يضيق وما زلـت أحمل األمل 
تشـكيل  إىل  الوصـول  يتـم  أن  ونأمـل 

حكومة يف األيّام القليلة املقبلة. 
ويف سياق آخر قال إنه يجب أن تُكَشَف 
حقيقـة مـا جـرى يف حـوادث قـوارب 
املوت؛ ألَنَّ مـا يحدث هو جريمة ترتكب 
بحق هـذه العائـالت واألطفـال الرضع 
وندعو إىل التحقيـق القضائي واألجهزة 
األمنية إىل الجدية، ومن واجبي وأن كان 
بعض املسـؤولني اللبنانيني لـم يقوموا 
بهـذا الواجب بـأن أتوّجـه بالشـكر إىل 
السورية  والحكومة  السورية  السلطات 
واىل األهل الرشفاء يف جزيرة ارواد ونقدر 

ما قاموا به. 
وعـن العملية العسـكرية يف أوكرانيا 
بنّي السـيد نرصالله أن الحـدث الرويس 

األوكرانـي لم يعد حدثًا إقليميًا بل تطور 
دويل يمكـن أن يغري وجـه العالم، ونحن 
أمـام تطـور دويل كبـري وهائل سـيرتك 
انعكاسـاته عـىل ُكــّل دول العالـم من 

بينها لبنان. 
كما بنّي السـيد نرصالله، أن مرشوع 
مـا  واسـتخدامه  ينتـِه  لـم  «داعـش» 
حكومـة  هـو  سـقط  مـا  قائًمـا،  زال 
«داعـش»، ُمضيفـاً أن هنـاك محاولـًة 
إلحيـاء «داعش» يف سـوريا والعراق ويف 
أفغانسـتان ارتكـب تنظيـم «داعـش» 

جرائم ُكـّل أسبوع. 
كمـا أشـار إىل أنـه يتم اسـتغالل أي 
حادث يف إيـران؛ ِمن أجِل التحريض عىل 
نظام الجمهورية اإلسـالمية ومن بينها 
ما حصل بخصوص السـيدة أميني التي 
توفيـت يف حادثة غامضـة، مضيًفا: أنه 
«أكثـر مـن 50 شـهيًدا أبرياء سـقطوا 
يف افغانسـتان وصغـار وعـدد كبري من 
الجرحـى لم يـرف جفن ألحـد بينما تم 
اسـتغالل حادثـة وفـاة السـيدة أميني 

بشكل كبري». 
اإلدارات  أن  إىل  لفـت  السـياق  ويف 
األمريكيـة املتعاقبـة أدركـت أن إيـران 
قويـة وعزيـزة ومقتدرة لذلك لم تشـن 

حربًا عليها وراهنت عىل الداخل. 
َوأََضـاَف السيد نرصالله أن إيران ليس 
لديها أطمـاع يف نفط العراق، بينما دول 
أُخرى ومـن بينها أمريكا تتحـدث علنًا 
عن أطماعها أن الجمهورية اإلسـالمية 
تبذل ُكـّل ما بوسـعها ومن دماء قادتها 
وشهدائها للوقوف إىل جانب العراق وكل 
إيران كانت حارضة للدفاع عن الشـعب 

العراقي يف وجه «داعش». 
وختم السيد نرص الله بالقول: «يجب 
أن نتسـمك بنعمة املقاومة وال يجب أن 
نتأثـر بكل هـذه األصوات التـي ال تقدم 
بديال بل تتحدث باألوهام واإلنشـائيات، 
املقاومة قدمت نتائج ملموسة»، وأّكـد، 
أن «فلسـطني كانت حـارضة يف وجدان 
السيد الراحل“، وتابع ”املقاومة ترتقي 
يف ُكــّل املناطـق الفلسـطينية بعد ُكـّل 
اليأس من أوسلو واملفاوضات وال خيار 

أمام الفلسطينيني سوى املقاومة». 

أضث أن افخَض شغ صراءة الاارغت أخث السئرة واقجافادة طظه لطمساصئض 

السغُث ظخُراهللا: ظتظ أطام َأغَّـام تاجمئ يف ِطَطشِّ ترجغط التثود الئترغئ

اجاحعاُد حاب برخاص اقتاقل 
يف السغجرغئ يف الصثس املتاّطئ

ران اقتاقَل طظ ظفاد خرب املصاوطئ إتراُق ظصطئ لةغح تماُس والةعاُد تتثِّ
اقتاقل سطى 

طثخض بطثة بغئ أطر 
بججاجات تارصئ

 : طاابسات
أعلنت وزارة الصحة، مساَء أمس السبت، عن استشهاد 
شاب فلسطيني، برصاص جنود االحتالل، يف بلدة العيزرية 

جنوب رشقي القدس املحتّلة. 
وأّكـدت الصحة، استشـهاد الشـاب فايـز خالد دمدوم 
(18 عامـا) متأثـراً بجـروح حرجة أُصيب بهـا برصاص 

االحتالل الحي يف العنق، ببلدة العيزرية يف القدس. 
وقالت مصادر محلية يف وقت سـابق: إن «شـاباً أُصيب 
بجروح خطـرية، وأن قوات االحتـالل منعت املواطنني من 

الوصول إليه؛ ِمن أجِل نقله إىل املستشفى». 
ونُرش مقطع فيديو يظهر فيه مواطن ملقى عىل األرض 
وحولـه عدد من جنود االحتالل، التابعني ملا يسـمى حرس 

الحدود «اإلرسائييل». 
وبينمـا ادعت قـوات االحتالل أن الشـهيد حـاول إلقاء 
زجاجـة حارقـة عىل الجنـود خـالل مواجهـات دارات يف 
املكان، أّكـد شـهود عيان أن النار أطلقت عىل الشهيد وهو 

يستقل دراجته بينما كان ماراً باملكان. 
وعىل إثر استشـهاد الشـاب دمدوم، اندلعـت مواجهاٌت 

عنيفة بني الشبان وقوات االحتالل يف بلدة العيزرية. 

 : طاابسات
الفلسطينية  املقاومة  حّذرت 
يف مخيـِم جنني بالضفة الغربية 
االحتالل الصهيوني من ارتكاب 
عمليات اغتيـال جديدة لقادتها 
متوعـدة  املخيـم،  اقتحـام  أَو 
بمعارك شـديدة سيدفع جنوده 

ثمنها غالياً. 
ووجهـت فصائـل املقاومـة 
الفلسـطينية لكيـان االحتـالل 
رسالة تهديد ووعيد خالل تأبني 
شـهداء مدينـة جنـني األربعة، 
مواجهات  خـالل  ارتقوا  الذيـن 
مـع قـوات االحتـالل األربعـاء 

املايض. 
عـرشات  حضـور  ووسـط 
املقاومني مـن مختلف األجنحة 
العسـكرية توعدت كتيبة جنني 
توعدت كيـان االحتالل بمعارك 
سـيدفع جنـوده ثمنهـا غاليـا 

وأّكــدت أنهـا أعـدت لـه العدة 
حال اقتحامـه املخيم أَو ارتكب 
مشّددة  جديدة.  اغتيال  عمليات 
بدمـاء  تفـرط  لـن  أنهـا  عـىل 
الشـهداء، وسـتكمل مشوارهم 

حتى دحر االحتالل. 
وقال املتحدث باسم األجنحة 
املقاومة:  لفصائـل  العسـكرية 
«إننا أعددنـا لكم داخل مخيمنا 
سـتلقون  املـوت،  مـن  أنواعـاً 
بـه غيـاً وزرعنا لكم مـا يكفي 
مـن العبـوات لدحـِر جنودكم. 
سـتلقون املـوت داخـل ألياتكم 
املصفحة ستلقون املوت يف ُكـّل 
مكان، سينفجر بكم ُكـّل مكان 
حتى يف بيوتكم، سـنزرع الرعب 
يف قلوبكـم وانتـم متحصنـون 
األرض  ارجلكـم  تلمـس  وأن 

سنمطركم بالرصاص». 
يصّعـد  الـذي  الوقـت  ويف 
بحـق  جرائمـه  االحتـالل  فيـه 

ة يف الضفة  الفلسـطينيني َخاصَّ

الغربيـة، قالت حركـة حماس: 

إن الضفة الغربية يف حالة غليان 

وإن الفلسـطينيني موحدون يف 

انتفاضة جديدة ستكون أقوى. 

فيما لفتت إىل أن مالحم البطولة 

واملناطـق  جنـني  يف  واملقاومـة 

الفلسـطينية األُخرى خري دليل 

ال  القـدس  انتفاضـة  أنَّ  عـىل 

تزال روحها متجـّددة يف نفوس 

وعقول الشعب الفلسطيني ولن 

تخمد إالَّ بزوال االحتالل. 

اإلسـالمي  الجهاد  حركة  أما 

بالضفـة فقـد دعـت االحتـالل 

لعـدم اختبـار صـرب املقاومـة 

وأّكــدت أنها لـن تبقى صامتة 

إىل األبـد وأن ُكــّل االحتمـاالت 

الـرد  فيهـا  بمـا  مفتوحـة 

العسكري. 

 : طاابسات
اشـتعلت النرياُن يف نقطة لجيش 
مدخل  االحتـالل الصهيونـي، عـىل 
بلـدة بيت أمر شـمال الخليـل، بعد 

استهداِفه بزجاجات حارقة. 
بأنهـم  عيـان  شـهود  وذكـر 
واعمـدة  اللهـب  ألسـنة  شـاهدوا 
الدخان تتصاعد من معسكر جيش 

االحتالل. 
وكان شبان قد أرضموا النريان يف 
ذات املعسكر الشهر املايض وأُصيب 
عـدٌد مـن جنـود االحتـالل بحاالت 

اختناق. 
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حجـِم  ُل  تخيـُّ علينـا 
بالفشِل  والشعور  اإلحباط 
والهزيمة التي يشُعــُر بها 
أعداُء اإلسالم وأعداُء رسوِل 
اللـه -صىل اللـُه عليه وآله 
وسـلم- وهـم يشـاهدون 
مـن  اليمنيـَة  املحافظـاِت 
األعـىل هـذه األيّـام وهـي 
بكامـِل الزينـة والَجمـاِل؛ 
بذكرى  وابتهاجاً  استعداداً 
مولد خـري الخلـق أجمعني نبـيِّ الرحمـة واملغفرة 
والهدايـة، وإقباَل أبناء الشـعب اليمني عىل ُحُضوِر 
الفعاليات واألنشطة واألُمسـيات التي تُقاُم يف ُكـلِّ 
مدينـة وقرية وحـارة بمناسـبة قدوِم شـهِر ربيع 

الخري والنور ومولد نبي الرحمة املرسلة للعاملني. 
وكيـف هو شـعوُر وحاُل شـياطني الجن واإلنس 
وهم يشـاهدون مئاِت اآلالف من أبنـاء اليمن وهم 
يتوافدون إىل السـاحات املختلفـة يف يوم الـ ١٢ من 
شهر ربيع األول؛ إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف 
-عىل صاحبه وآله أفضل الصالة وأتم التسليم- وهم 

يهتفون: لبيك رسوَل الله. 
وكيـف ينَهـاُر عمـُل وجهـُد ُكــّل تلك السـنوات 
والعقـود والقرون يف شـيطنِة ذكرى املولـد النبوي 
الرشيف ومحاوالت َفكِّ االرتباط برسول الله؟ وكيف 
تبخـر ُكـلُّ يشء لتعوَد املياُه إىل مجاريها ويعوَد ذلك 
الرابُط وذلك العشـُق لرسـول الله -صـىل اللُه عليه 
وآله وسـلم- وأكثَر وأوثـَق مما كان عليه عىل أيادي 
األنصـار من أهل اإليَمـان والحكمة الذين لهم رابٌط 
وثيٌق وحبٌل متنٌي ال ينفكُّ وال ينقطع مع رسول الله 

وآل البيت -عليهم السالم-.
سـنحيي املولد الكريم حشـوداً تلَو حشود بشكل 
غري مسـبوق، إن شاء الله؛ حتى نُثِبَت للعالم صحَة 
أقوال وأحاديث الحبيب املصطفى عن أهل املدد أبناء 
اليمن يف ُكـّل عرص وحني وبأن ما كذََب الفؤاُد الذي 
تعّلق بحب اليمن وأهلها الذين تعلقوا بُحبِّ الحبيب 

املصطفى -عليه وعىل آله الصالة والسالم. 
وعلينـا أن نتخيل فرَح وابتهاَج رسـول الله وهو 
يشاهُد هذا التكريَم وهذه االستعداداِت واالحتفاالِت 
بمولِده -صىل الله عليه وآله وسـلم- وكيف يباهي 
ويتباهـى رسـوُل اللـه بأبناء اليمـن أمـاَم األنبياء 

واملرسلني. 

عض تّصًا ُظِتإُّ طتمثًا؟!عض تّصًا ُظِتإُّ طتمثًا؟!
غتغى المتطعري    

يف ِخَضمِّ احتفاالِتنا باملولِد النبويِّ الرشيِف واألنشطة 
التحضرييـة للذكـرى، وعنـد تقديـِر مسـتوى تفاعلنا 
مع هذه املناسـبة العظيمة ومع صاحبهـا عليه أفضل 

الصالة والتسليم، تأملُت قول الله تعاىل: 
ُقـْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكـْم َوأَبْنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكـْم َوأَْزَواُجُكْم 
تَْخَشـْوَن  َوِتَجـاَرٌة  اْقَرتَْفتُُموَهـا  َوأمـواٌل  وََعِشـريَتُُكْم 
َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه 
َوِجَهاٍد ِيف َسـِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا َحتَّى يَأِْتَي اللَُّه ِبأَْمِرِه َواللَُّه الَ 

يَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي.
توقفُت قليًال عند قوله جل شأنه: أََحبَّ إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه 

َوَرُسولِِه.
فسـألُت نفيس: هل نحن نحب محمـداً -صلوات الله 

عليـه وآله- حقيقًة كما أمر اللُه عباَده يف هـذه اآلية املباركة؟ وكيف 
يكون الجواب إذَا عرضنا أنفسـنا وواقعنا عليهـا وقارنا حالنا مع ما 

ذكر فيها. 
هـل نحب محمداً -صلوات اللـه عليه وآله- كما يُِحـبُّ الوالد ولده، 
والولد والده، والزوج زوجته والزوجة زوجها، حب األخ ألخيه، والرجل 

لعشريته. 
ام،  وتذكـرُت كيف تكـون حالُنا عند السـفر عن األهل لبضعـة أَيـَّ
وكيف تكون مشـاعُر أطفالنا وتعلُُّقهـم بنا وانتظاُرهم لعودتنا، كيف 
يكون شـوُقنا إليهم وكيف يظهُر بوضوح حجُم العاطفة نحَو بعضنا 

بعض، وكذلك األمر مع الزوج واإلخوة والعشرية. 
هـل نحـب محمداً -صلـوات الله عليـه وآله- بنفس املسـتوى من 
العالقـة القلبية والعواطـف الوجدانية واملشـاعر الفياضة أم أن هذه 

الروابط االجتماعية يف حياتنا أحب؟ 

هل لله ولرسـوله نفُس املكانة التي نضُع فيها أنفَسـنا وهؤالء من 
حولنا، أم أن واقعنا وترصفاتنا وسلوكنا اليومي يشهد أنهم إلينا أحب، 
فبهـم نهتم وفيهـم نفكر، وعليهم نسـهر، وبهم نربط 
ُكـّل شأن من شؤون حياتنا وهم حارضنا ومستقبلنا؟

وكذلك، هل ندافُع عن محمد -صلوات الله عليه وآله- 
كمـا ندافع عن أموالنـا التي نحب، وهـل نحرص عليه 
كحرصنا عـىل تجارتنا من الكسـاد وأرباحنا من البوار 

والخسارة؟ 
هل نأنَُس بذكِر محمـد -صلوات الله عليه وآله- كما 
نأنس ملنازلنا التي نسـكن ونأوي إليها، وفيها مسـتقر 

أرواحنا، وسكينة قلوبنا؟
إذا قلنا إننا نُِحبُّ الله قبل ُكـّل يشء فهل يحتل محمٌد 
-صلـوات الله عليـه وآله- املرتبة الثانيـة يف حياتنا ُحبٍّا 

وتقديًسا وتعظيًما ووالًء والتزاًما واتباًعا وطاعة؟
هـل تجلـت مصاديـُق حبنا لـه يف مواقـَف عمليـٍة يف نُرصتنا له يف 

مواجهة أعدائه؟ 
هل نغضب له كما نغضُب ألنفسنا وأهلنا عندما يسيئون إليه؟ 

هل عملنا بالشكل الصحيح والكايف عىل التجسيِد ألخالقه واالقتَداء 
به وااللتزام بتعليماته وتوجيهاته والسري بسريته وامليض يف نهجه؟ 

أنا شخصيٍّا أخجُل من اإلَجابَة عىل هذه األسئلة.
وأسـأل اللـَه أن يوفَقنا وإياكم إىل ُحبِّه وحب رسـوله وحب الجهاد 
يف سـبيله، وأن ال يُحِرَمنا هدايتَه لتقصرينا عن الوفاء بما ألزمنا به يف 

هذه اآلية الكريمة كما توعد به القوم الفاسقني.
ُقـْل إِْن َكاَن آبَاُؤُكـْم َوأَبْنَاُؤُكـْم َوإِْخَوانُُكـْم َوأَْزَواُجُكْم وََعِشـريَتُُكْم 
َوأموال اْقَرتَْفتُُموَها َوِتَجاَرٌة تَْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْونََها أََحبَّ 
إَِليُْكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيلِِه َفَرتَبَُّصوا َحتَّى يَأِْتَي اللَُّه ِبأَْمِرِه 

َواللَُّه الَ يَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي.
وال حول وال قوة إال بالله العظيم. 


