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أسطظعا رشَدعط قجامرار صاض المثظغغظ افبرغاء شغ الغمظ بافجطتئ اإلجئاظغئ

«طرضجي سثن» غثق ظاصعس الثطر وغتثر 
طظ تثطغ الثوقر تاجج الـ2000 رغال

 : طاابسات
حـّذر املرتِزُق أحمد غالـب املعبقي، املعنيَّ من تحالـف العدوان محافظاً 
ملركـزي عـدن، من انهيـار الُعملـة يف املناطق املحتّلة؛ بَسـبِب السياسـات 
االقتصاديـة الفاشـلة التي تتبناها حكومة الفنادق إىل جانب الفسـاد املايل 

واإلداري. 
وتوقـع أن يتخطـى الـدوالر حاجز الــ2000 ريال يمنـي يف املحافظات 

واملناطق املحتّلة، خالل األيّام القليلة القادمة. 
وتأتي تحذيرات املرتِزق املعبقي، أمس االثنني، عقب يوم عىل ترصيحات 
املرتِزق رشـاد العليمي، لدى وصوله عدن املحتّلـة، أمس األول األحد، والتي 
قـدم مـن خاللها وعـوداً زائفة ومسـتهلكة بتحسـني األوضـاع يف مناطق 
سـيطرة تحالف العدوان التي يشهد سكانُها انهياراً غري مسبوق يف الجانب 

املعييش والخدمي. 
وكشـف فرع مرَكزي عـدن الذي يسـيطُر عليه مرتِزقـُة العدوان خالل 
اجتمـاع ضم قياداتـه، أمس االثنـني، عن ارتداداٍت سـلبية تواجـه العملة 
املحلية يف املحافظات املحتّلة؛ بَسـبِب اسـتمرار انهيار العملة الوطنية أمام 

بقية العمالت األجنبية. 
ويف االجتمـاع أقـر محافظ البنك املرتـِزق، وقف ما وصفه بــ «التمويل 

التضخمي» لحكومة الفنادق؛ ِمن أجل مواجهة تلك االرتدادات. 
وكانت العملة املحلية يف املحافظات واملناطق املحتّلة قد فقدت الكثري من 
قيمتهـا األيّام املاضية جراء قرار مركزي عدن رفع أسـعار رصف العمالت 

األجنبية ضمن مزاداته األسبوعية إىل أكثر من 1250 رياالً للدوالر.

سمطغُئ تعةري إطاراتغئ واجسئ لسضان 
«سئث الضعري» يف جصطرى تمعغثًا 

لسسضرتعا بالضاطض
 : طاابسات

نّفـذ االحتالُل اإلماراتي يف سـقطرى، أمس االثنني، عمليَة تهجري واسـعًة 
طالـت بقيـَة األرس املتواجـدة يف جزيـرة عبدالكـوري إحـدى جـزر أرخبيل 
سـقطرى، وذلك يف إطار مسـاعي أبو ظبي لعسـكرتها بالكامـل وتحويلها 

قاعدة لصالح أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني. 
وقالـت مصادر محلية، أمـس: إن املرتِزق عبدالله أحمـد عبدالله، قائد ما 
يسـمى اللـواء األول التابع ملا يسـمى االنتقـايل التابع لالحتـالل اإلماراتي يف 
سـقطرى، أبلغ سـكان جزيرة عبدالكـوري بصدور توجيهـات من االحتالل 
اإلماراتـي ومـن محافـظ املحافظة املرتـِزق رأفـت الثقيل، برسعـة مغادرة 
منازلهـم يف عبدالكـوري واالنتقال إىل حديبو عاصمـة األرخبيل، موضحة أن 
أبو ظبي قامت بطرد ميليشـيا االنتقايل من جزيرة عبدالكوري وإحالل قوات 

االحتالل اإلماراتي بديالً عنهم. 
ام من  وبينـت املصادر أن تهجري سـكان جزيرة عبدالكوري تأتـي بعد أَيـَّ
وصـول ضبـاط صهاينة إىل سـقطرى عـىل متن طائـرة إماراتيـة، الفتة إىل 
اسـتحداث أبو ظبي مدرجاً ومنشآت عسـكرية يف جزيرة عبدالكوري، ضمن 
تَحّركاتها إلنشـاء قاعدة عسـكرية مشـرتكة مع كيان العـدّو الصهيوني يف 
الجزيرة اليمنية االسـرتاتيجية، ما يشـكل تهديداً واضًحا للمالحة الدولية يف 

البحر العربي واملحيط الهندي. 

طاتُش الظمسا غسرض آبارًا غمظغئ صثغمئ تط تعرغُئعا 
سرب تتالش السثوان وطرتجصاه

 : طاابسات
تتواصـُل جرائـُم تحالف العـدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي بتدمرِي تاريخ اليمن بشكٍل 
ممنهـج ومنظَّـم والعمـُل عـىل نهـب ورسقة 
اآلثار والتحف واملخطوطـات النادرة التي يعود 
املـزادات  يف  وبيعهـا  السـنني  آلالف  تاريخهـا 
بأسـعاٍر  والربيطانيـة  واألُوُروبيـة  األمريكيـة 
زهيـدة، ناهيـك عـن نسـف أرضحـة األئمة يف 
املناطـق املحتّلـة عىل يـد الجماعـات املتطرفة 

التكفريية. 
وكشـف خبري وناشـط متخصص يف شئون 
اآلثار اليمنية، عن وجود عدد من القطع األثرية 
اليمنية القديمة يف أحد املتاحف األُوُروبية، َحيُث 
تـم تهريبهـا يف وقٍت سـابق من اليمـن عىل يد 

تحالف العدوان ومرتِزقته. 
وأَشـاَر الناشـط يف مجـال اآلثـار عبداللـه 
محسـن، يف منشوٍر، أمس االثنني، عىل صفحته 
الشـخصية بفيسـبوك، إىل أن روائع آثار اليمن 
تتواجـد يف متحف تاريـخ الفنـون يف العاصمة 
النمسـاوية فيينا، الفتاً إىل أن تلـك اآلثار كثرية 
ومميـزة وتعـد مـن أهـم املجموعـات األثرية 

اليمنية التي تتواجد يف أُوُروبا. 
وبنّي الخبري والناشـط محسـن أن من بني 
تلك اآلثـار اليمنية القديمة والنـادرة املنهوبة 
يف النمسـا، تمثـال فأر مـن القـرن األول قبل 
امليـالد، مـن مجموعة جـالرس عـام 1894م 
وتمثـال حصان مـن القرن األول قبـل امليالد، 

من مجموعة جالرس عـام 1894م، باإلضافة 
إىل تمثال بروتومات ثور، مبينًا أن الربوتومات 
هـو عمالً فنياً تشـكيلياً يمثـل الجزء األمامي 
من حيوان أَو إنسـان وعادًة ما يكون مرتبًطا 
بـيشٍء آخـر، ويعـود إىل القـرن الخامس قبل 

امليالد. 

برملاظغعن أجئان غطالئعن تضعطئ بقدعط بإظعاء تةارة املعت طع السسعدّغئ

شساد «اإلخعان» غعّثد بترطان الظازتني يف طأرب املتاّطئ طظ «املساسثات» 

 : طاابسات
طالـب برملانيـون يف الكونجرس اإلسـباني، 
تجـارة  صفقـات  بإلغـاء  بالدهـم،  حكومـة 
األسـلحة وإنهاء تجـارة املوت مع السـعوديّة 
التـي تشـن عدواناً وحشـياً عىل اليمـن منذ 8 

سنوات متواصلة باستخدام تلك األسلحة. 
وقالـت جريـدة «ليفانت» اإلسـبانية، أمس 
االثنـني: إن النائبـة «مارتـا روزيـك» طرحـت 
مجموعة من األسئلة يف الكونجرس حول سبب 
توقف السفينة السعوديّة «بحري أبها» يف ميناء 
سوغونت بإسبانيا، َحيُث يخىش الربملانيون من 
إْمَكانية تحميل أسـلحة يتم استخدامها يف قتل 

املدنيني باليمن. 
وذكـرت النائبـة روزيك أن هذه ليسـت هي 
املـرة األوىل التـي يطالبون فيها مـن الحكومة 
اإلسبانية توضيحات حول حركة مرور رشكات 
الشـحن السـعوديّة املحملة باألسلحة من قبل 
سـاجونت، الفتـة إىل أنه طاملـا لم يتـم تعديل 

قانـون األرسار الرسـمي، سـتحاول الحكومة 
عدم تزويـد الكونجرس باملعلومـات املطلوبة، 
مبينـة أن هـذه السـفن تأتـي بأسـلحة مـن 
الواليات املتحدة وترسـو يف ساغونت اإلسبانية 

ثم تنقلها إىل السعوديّة. 
وأَشـاَرت إىل تقاريَر دوليٍة بشـأن استخدام 
أسـلحة إسـبانية الصنع يف اليمن ضد السكان 
املدنيني، وذلك بحسـب توصيـات فريق الخرباء 
املعنـي باليمـن التابع ملجلس حقوق اإلنسـان 
التابـع لألمم املتحدة، َحيُث كـّرر فريق الخرباء 
األممي الدعوة إىل الحكومة اإلسبانية؛ ِمن أجل 
التوقف عن نقل األسـلحة إىل النظام السعودّي، 
مضيفـة أن إسـبانيا لديهـا اتّفاقيات أسـلحة 
مـع السـعوديّة بقيمة 109 ماليـني يورو ومع 

اإلمارات مقابل 120.5 مليون يورو. 
وأَفـادت النائبـة يف الكونجـرس اإلسـباني 
«مارتا روزيك» أن األسئلة موجهة إىل الحكومة 
عمـا إذَا كانـت عـىل علـم بإْمَكانية اسـتخدام 
هذه األسـلحة يف العـدوان عىل اليمـن، وبالتايل 

انتهاك معاهـدة تجارة األسـلحة، موضحة أن 
الحكومة اإلسـبانية تنهي ردهـا دائماً بالقول 
إنه إذَا كانوا عىل دراية أَو خطر إساءة استخدام 
املواد املصدرة، َفـإنَّها سـتطبق القانون املتعلق 
بمراقبـة التجـارة الخارجية يف املـواد الدفاعية 
التـي تسـمح، يف املـادة 8، بإْمَكانيـة تعليق أَو 

إلغاء الترصيح املمنوح مسبًقا. 
بدورها قالت النائبة يف الكونجرس اإلسباني 
«ماريـا برييـز»: «مـن املشـني أن تريـد مـن 
الحكومـة أن نصـدق أنهـا ال تعرف مـا تحمله 
سفن الشـحن السـعوديّة وأين تسـتخدم تلك 
األسـلحة»، متسـائالً: مـا الـذي تحتـاج إليـه 
الحكومـة لوقف تجارة املوت هـذه مع اململكة 
السـعوديّة؟، مؤّكـدة أنهم سيذهبون إىل ميناء 
سـوغونت وأنهـم لـن يتوقفـوا عـن املطالبـة 
بإغـالق تجارة األسـلحة مـع السـعوديّة أثناء 
مرورها عرب بلنسـية، مبينة أن فالنسيا شعب 
سالم وال نريد أن نسهم يف وفاة السكان املدنيني 

اليمنيني. 

 : طاابسات
هـّدد برنامـُج الغـذاء العاملي التابـع لألمم 
املتحـدة بإلغـاِء ِحَصِص 60 ألـف أرسة نازحة 
يف مدينـة مـأرب املحتّلة؛ بَسـبِب فسـاد حزب 
اإلصالح الذي يعمل عىل رسقة تلك املسـاعدات 

عرب األسماء الوهمية. 
وأَشـاَرت مصادر يف إدارة مخيمات النازحني 
بمـأرب، أمـس، إىل وجـود خالفـات كبرية بني 
املنظمة األمميـة وقيادات حزب اإلصالح، َحيُث 

تتمثل تلـك الخالفات يف إضافـة 10 آالف أرسة 
نازحة من قبل الحزب يف العام 2021م، قبل أن 
يتم إسـقاطهم من كشـوفات «الغذاء العاملي» 
هـذا العـام؛ كونهـا أسـماء وهميـة.  ولفتـت 
املصـادر إىل أن حـزب اإلصـالح الـذي يخوض 
رصاعاً مع الربنامج منذ أشـهر بشأن خالفات 
عـىل تقاسـم مخصصات النازحـني، يرص عىل 
توزيع حصص تلك األرس الوهمية أَو وقف عمل 

برنامج الغذاء العاملي يف مدينة مأرب املحتّلة. 
وكانت وسـائل إعالم تابعة لإلصالح هّددت 

باسـتهداف مخـازن برنامـج الغـذاء بذريعـة 
تخزينه املواد بطريقٍة غري مناسـبة ما تسـبب 
بتلفهـا، متهمـة الربنامج بوضـع أكثر من 60 

ألف أرسة نازحة عىل حافة املجاعة. 
إىل ذلـك نّدد املئـات من الناشـطني يف موقع 
التواصل االجتماعي، باسـتمرار فساد اإلصالح 
بمأرب والذي يستخدم النازحني كورقة لتعزيز 
أرصدته املالية، كما سبق له وأن اتخذهم دروع 
برشيـة، يف حـني يفتقر النازحـون يف مأرب إىل 

أبسط مقومات الحياة. 

السفري خربي غئارك سمطغئ الصثس افخرية وغبظغ سطى بطعقت وتدتغات الحسإ الفطسطغظغ
 : خاص

اليمنيـة  الجمهوريـة  سـفريُ  بـارك 
لـدى سـوريا، عبـد اللـه عـيل صـربي، 
أربكـت  التـي  األخـرية  القـدس  عمليـَة 
عـىل  وأثنـى  الصهيونـي،  العـدّو  كيـان 
بطوالت وتضحيات الشـعب الفلسطيني 
والعمليات االستشـهادية والفدائية التي 

تشهد تصاعداً بالضفة الغربية. 

وتقـدم صـربي خـالل لقائـه، أمس، 
وفَد الجبهة الشـعبيّة لتحرير فلسـطني 
بخالص التعازي للشـعب الفلسطيني يف 
الشـهداء الذين ارتقـوا يف جنني والقدس 
مؤّخـراً، مؤّكــداً عـىل تضامن الشـعب 
اليمنـي وقيادته السياسـية مع القضية 
الفلسـطينية وحق الشـعب الفلسطيني 
يف تقريـر مصريه وتحرير ُكـّل شـرب من 

فلسطني املحتّلة. 

بـدوره ثّمـن وفـُد الجبهـة الشـعبيّة 
والشـعب  للقيـادة  الشـجاعة  املواقـف 
اليمني تجاه القضية الفلسطينية، وشّدد 
عىل أهميّـة تالحم قوى محـور املقاومة 
ًة يف  وتعزيـز العالقـات فيما بينهـا َخاصَّ
ظل انكشـاف النظـام العربي الرسـمي 
وهرولة قياداتـه نحو التطبيع والتحالف 
مـع كيـان العدّو عـىل الضد مـن حقوق 

الشعب الفلسطيني. 

خقل لصائه وشث الةئعئ الحسئّغئ لاترغر شطسطغظ
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 : خاص
انطلقت، مساء االثنني، حملٌة واسعٌة عىل مواقع 
التواصل االجتماعي، تنـّدد بتعنت الواليات املتحدة 
األمريكيـة وإرصارهـا عـىل عرقلة جهود السـالم 
املبذولـة، يف الوقـت الـذي تواصـل فيـه واشـنطن 

تَحّركاتها العدوانية للدفع نحو التصعيد. 
وأّكـد املشـاركون يف الحملـة التي حملت عنوان 
«أمريكا عدو السالم» أن الواليات املتحدة تعمل عىل 
قطع الطريـق أمام الجهود املبذولـة ملعالجة امللف 
اإلنسـاني والتوّجـه نحو الحل الشـامل؛ ألَنَّها ترى 
يف استمرار العدوان والحصار مصلحة لها وضماناً 
ملطامعها يف اليمن ويف املنطقة عىل حساب مصالح 

وحقوق الشعب اليمني. 
وذّكرت الحملة بأن أمريكا هي من تقود العدوان 
وتديـر الحصار اإلجرامي املفروض عىل البلد، وأنها 
متورطـة يف ُكــّل الجرائـم املرتكبة بحق الشـعب 

اليمني منذ أكثر من ثماني سنوات. 
ا عىل التَحّركات األمريكية  وتأتـي هذه الحملة َردٍّ
املتواصلـة إلعاقـة الجهـود التي يبذلها الوسـطاء 
بقيادة سـلطنة عمان الشـقيقة؛ ِمن أجل معالجة 
امللـف اإلنسـاني والتوّجـه نحو َحـّل شـامل ينهي 

العدوان والحصار واالحتالل. 
وكانـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة قد عربت 
بشكل رصيح عن معارضتها لجهود السالم املبذولة 
خالل الفرتة املاضية، َحيُث أصدر الرئيس األمريكي 
ـام بياناً أّكـد فيـه اسـتمرار تقديم الدعم  قبـل أَيـَّ
العسـكري لدول العدوان، وحاول ابتزاز السعوديّة 
واإلمـارات بمـا أسـماه «التهديـدات القادمـة من 
اليمن»؛ ِمـن أجل دفعهما لرفض مطالب الشـعب 

اليمني لتجديد الهدنة وتثبيت التهدئة. 
وكانت صنعاء أعلنت يف وقت سابق عن مؤرشات 
إيجابية يف سـياق املشـاورات الجارية، فيما يتعلق 
برتتيبـات معالجة امللف اإلنسـاني ويف مقدمة ذلك 

رصف مرتبـات املوظفني من إيرادات النفط والغاز 
وفتح مطار صنعاء ومينـاء الحديدة وفتح الطرق 

املغلقة يف املحافظات، إىل جانب تبادل األرسى. 
لكـن الواليـات املتحدة تـرص بشـكل معلن عىل 
اسـتمرار السـيطرة عـىل إيـرادات النفـط والغاز 
واسـتخدامها كمصـدر لتمويل الحـرب، يف الوقت 
الذي يعيش فيه الشـعب اليمني أسوأ أزمة إنسانية 

عىل مستوى العالم. 
ومنـذ انتهـاء الُهدنة صّعـدت الواليـات املتحدة 
نشـاَطها العدوانـي بشـكل ملحـوظ للعمـل عىل 
اسـتئناف نهـب الثـروات الوطنية بعـد أن تمّكنت 
صنعـاء من فـرض معادلـة حظر تصديـر النفط 

ونهب عائداته. 
وكرد انتقامي عىل قرار صنعاء وموقفها عملت 
اإلدارة األمريكيـة عـىل تصعيـد إجـراءات الحـرب 
االقتصادية ضد الشـعب اليمني من خالل خطوات 
عدوانيـة كان مـن آخرها قـرار رفع سـعر الدوالر 

الجمركـي عىل البضائع والسـلع املسـتوردة، وهو 
القرار الذي من شـأنه أن يؤدي إىل مضاعفة األزمة 

التي يعيشها اليمنيون. 
التداعيـات  مـن  الواسـعة  التحذيـرات  وبرغـم 
الكارثيـة لهـذا القـرار، واصلـت الواليـات املتحدة 
املرتِزقـة  حكومـة  دفـع  وبريطانيـا  األمريكيـة 
لتطبيقه، وأعلن السفري الربيطاني أنه سيتم اتِّخاذ 

املزيد من اإلجراءات املشابهة. 
وكان الرئيس املشاط قد كشف يف وقت سابق أن 
الواليات املتحدة األمريكية أفشـلت تفاهمات جيدة 
كان قـد تـم الوصول إليهـا خالل املشـاورات التي 

أعقبت انتهاء فرتة الهدنة. 
وأّكــد قائد الثـورة السـيد عبد امللك بـدر الدين 
الحوثـي أن الواليات املتحـدة تمثل املعرقل الرئييس 
ملسـار السـالم، وأنها ترص عىل إبقـاء اليمن تحت 
والسياسـية  االقتصاديـة  والهيمنـة  الوصايـة 

والعسكرية.

 : خاص
ـَكها بقرار  أّكـدت حكومـُة املرتِزقة تمسُّ
رفـع سـعر الـدوالر الجمركـي عىل السـلع 
املسـتوردة، رغـم التحذيـرات الواسـعة من 
تداعياته الكارثية عىل الوضع املعييش، األمر 
الـذي يوضـح إرصار دول تحالـف العـدوان 
ورعاتهـا عىل مواصلـة التصعيد االقتصادي 

ضد الشعب اليمني. 
وقالت وسـائل إعالم حكومة املرتِزقة: إن 
إدارة فرع البنك املركزي الخاضع لسيطرتهم 
يف عـدن، أّكــدت «دعمهـا» لقـرار الجرعة 
السـعرية التي أعلنت عنها سلطة املرتِزقة يف 
وقت سابق، من خالل إقرار رفع سعر الدوالر 
الجمركي عىل السـلع والبضائع املسـتوردة 

بنسبة 50 %. 
وكان القرار قد أثار موجة سـخط واسعة 
ضد حكومة املرتِزقة؛ ألَنَّه سيسـبب بارتفاع 

كبري يف أسـعار السـلع واملواد الغذائية األمر 
الذي من شـأنه أن يضاعف األزمة اإلنسانية 
التي يعاني منها الشعب اليمني، والتي تعترب 

األسوأ عىل مستوى العالم. 
وجـاء القـرار الكارثي لحكومـة املرتِزقة 
بإيعـاز مـن دول تحالـف العـدوان ورعاته 
لتصعيـد الحـرب االقتصاديـة ضد الشـعب 

اليمني، واستخدام التجويع كسالح حرب. 
وأعلـن السـفري الربيطاني لـدى حكومة 
املرتِزقـة يف وقـت سـابق وقوف بـالده وراء 
دول  أن  إىل  ُمشـرياً  الكارثـي،  القـرار  هـذا 
رباعية العدوان سـتعمل عىل اتِّخاذ إجراءات 

انتقامية أُخرى. 
وكانـت صنعاء حـذرت مـن أن تداعيات 
هذا القرار سـتؤثر عىل مسـار جهود السالم 

املبذولة. 
ويشـري تمسـك حكومة املرتِزقـة بالقرار 
إىل إرصار دول تحالـف العدوان ورعاتها عىل 

التصعيـد االقتصادي، وهـو ما يعترب مؤرشا 
سـلبيا يؤّكـد عدم جديتهـا يف التوّجـه نحو 
معالجة امللف اإلنسـاني والوصول إىل سـالم 

عادل. 
ومنذ فرتة تدفع الواليات املتحدة األمريكية 
وبريطانيا بشكل معلن نحو تصعيد إجراءات 
الحـرب االقتصادية كتوّجــه انتقامي يأتي 
بعد فشـل الضغـوط التي حاولتـا توجيهها 
عىل صنعاء إلجبارها عـىل الرتاجع عن قرار 
حماية الثـروات الوطنية ومنـع نهب النفط 
الخام، َحيُث أَدَّى هذا القرار إىل حرمان العدّو 
من العائدات التي كان يسـتخدمها كمصدر 

لتمويل املرتِزقة. 
وجـاء قرار رفع سـعر الـدوالر الجمركي 
ضمن سلسـلة إجراءات هندسـتها الواليات 
املتحـدة وبريطانيـا لتوفري مصـادر تمويل 
بديلة للمرتِزقة عىل حساب مصالح ومعاناة 

املواطنني. 

 : خاص
تواَصَل بروُز مـؤرشات انزَعـاج تحالف العدوان 
ورعاتـه من جهود الوسـاطة الجادة التـي تبذُلُها 
سـلطنة ُعمان الشـقيقة؛ ِمن أجـل معالجة امللف 
اإلنسـاني وتحقيـق السـالم يف اليمن، األمـر الذي 
يؤّكــد عـدم جدية العـدّو يف التوّجــه نحو حلول 

حقيقية. 
وكشـف موقـع «انتلجنـس أوناليـن» الفرنيس 
هنـاك  أن  االسـتخباراتية  بالشـؤون  املختـص 
انزَعـاجـاً كبرياً لـدى النظام السـعودّي من جدية 
الوسـطاء الُعمانيني ودورهم يف البحث عن السالم 

يف اليمن. 
وكانت صنعاُء قد أّكـدت أن الوسطاء العمانيني 
حملوا خـالل زيارتهـم األخـرية لصنعـاء «أفكاراً 
إيجابيـة وجـادة» حـول ترتيبـات معالجـة امللف 

اإلنساني والتمهيد للسالم الشامل، لكن لم يبدو أن 
دول العدوان كانت طرفا يف تلك اإليجابية والجدية. 
ـام أّكـد وزيُر الخارجية السـعوديّة أن  وقبل أَيـَّ
هناك «عقباٍت كبرية» أمام السالم، وأنه «ليس من 
الواضح ما إذَا كان سيتم تثبيت وقف إطالق النار» 
يف مؤرش ترجم ترّدد النظام السـعودّي يف التجاوب 
مع مطالب الشعب اليمني التي تتمسك بها صنعاء 
والتي أبرزهـا رصف مرتبات املوظفني من إيرادات 

البلد ورفع الحصار عن املطارات واملوانئ. 
الدبلوماسـيني  إن  الفرنـيس:  املوقـع  وقـال 
السـعودينّي يتهمون سـلطنة عمان بتقديم الدعم 
لصنعاء، وهي الدعاية التي كانت حكومة املرتِزقة 

ام.  قد سعت إىل ترويجها قبل أَيـَّ
ويكشـف هذا املوقف عن مسـاٍع كبـرية إلعاقة 
جهود الوسـاطة العمانية أَو الضغط عىل مسـقط 

لتعديل موقفها لصالح تحالف العدوان ورعاته. 

تقارير

تضعطئ املرتِجصئ تآّضـث تمسضعا بصرار الةرسئ الضاربغئ برغط الاتثغرات العاجسئ

طعصع اجاثئاراتغ شرظسغ: السسعدغئ طظجسةئ طظ 
جثغئ العجاذئ الُسماظغئ 

شغ ترجمئ إلخرار دول السثوان ورساتعا سطى الاخسغث اقصاخادي:

أطرغضا سثو السقم
تمطٌئ واجسئ تظّثد باسظئ واحظطظ: 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 
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سطى ضعء خطاب صائث البعرة شغ سغث جمسئ رجإ 1444عـ:

ظريان طاسثدة إلتراق «الضااب» وأطاه
 : سْرض ظعح جّقس:

يواصـل الغـرب املعـادي لإلسـالم التمـادي يف انتهاك 
املقدسـات اإلسـالمية العظيمـة، ومـع تكرار اإلسـاءة 
مؤّخـراً إىل أقـدس املقدسـات وأعظمهـا عـىل اإلطـالق، 
وتفـيش ظواهر امتهان عظمة وقدسـية القـرآن الكريم 
عرب إحراقه وتدنيسـه يف التظاهرات التي خرجت يف عدد 
من الـدول األُوُروبيـة، يتأّكـد للجميع أن العـداء للقرآن 
الكريم من قبل أعداء اإلسـالم سـيظل متواصالً وطويالً 
مـا دام يحمـل هـذا الكتاب املقـدس بني دفتيـه ُكـّل ما 
ــة إىل العزة والرفعة، وينتشـلها من مسـتنقع  يقود األُمَّ

الخضوع والخنوع لألعداء. 
ومن خالل تسـليط الضـوء عىل عدد مـن التظاهرات 
يف السـويد والدنمـارك وهولندا وقبلها فرنسـا واألرايض 
املحتّلـة وعـدد مـن املناطـق التي ينشـط فيهـا اللوبي 
الصهيونـي –العـدّو األلـد لإلسـالم واملسـلمني– يتأّكـد 
للجميـع أن تلك األعمال االسـتفزازية لم تأِت بَسـبِب ما 
شـكا منه املتظاهرون مـن تدهور يف بلدانهـم، ولم تأِت 
بَسـبِب أي دافـع آخر سـوى أن هناك حمـالت ممنهجة 
قديمة متجددة تستهدف القرآن الكريم؛ باعتباره السالح 
الوحيد بيد املسـلمني والكفيل بتبديد مسـاعي األعداء يف 

الغرب أَو يف أي مكان. 
وبـكل تأكيد يعلـم الجميع أن مسـاعي األعداء إلبعاد 
ــة ال تتمثـل يف إحراق  القـرآن الكريم عـن متنـاول األُمَّ
املصاحـف أَو منـع طباعتهـا أَو الحد من انتشـارها، بل 
ــة  إن الطرق والسـبل التي عمل األعـداء عىل تجريد األُمَّ
مـن كتابهـا املقدس تنتهج عـدة مسـارات ناعمة وغري 
ناعمة، لتكون عملية إحراق املصحف بمثابة جس نبض 
ـــة واختبـار مـدى نجاعة  ردود الفعـل يف أوسـاط األُمَّ
أسـاليب األعداء يف فصل القرآن عن أصحابه، ومن خالل 
االرتدادات التي عقبت عملية إحراق القرآن مؤّخراً يتأّكـد 
ــة  للجميع أن األعداء قد قطعوا شوطاً َكبرياً يف فصل األُمَّ
عـن كتابهـا، َحيُث بـدت ردود الفعـل يف العالـم العربي 
ا يعرتيها الكثري من الشوائب  واإلسـالمي محصورة ِجـدٍّ
التـي أحدثتها سـلوكيات القائمني عـىل أنظمة الحكم يف 
بلدان العرب واملسـلمني، وكانت الـردود الالزمة عىل ذلك 
االنتهاك الخطري للقرآن شـبه محصورة عىل يمن اإليمان 
والحكمة الذي أثبت من جديد أنه شعب األنصار للرسالة 
املحمديـة يف ُكــّل زمـان ويف ُكــّل عـرص، وما شـهدته 
العاصمـة واملحافظـات الحرة من مسـريات وتظاهرات 
عىل مدى األسـبوعني املاضيني، وكذا اإلجـراءات العملية 
التـي أقرتها القيـادة بمقاطعة بضائع ُكــّل الدول التي 
تنتهـج العـداء واإلسـاءة لإلسـالم ومقدسـاته، إال خري 
دليـل عىل أن اليمـن تصدر مشـهد الغضب للـه ولدينه، 
فيمـا ظهرت عالمـات تمّكن األعداء من طمس قدسـية 
القـرآن يف نفوس الشـعوب من خالل مـا حدث يف بعض 
الدول العربية واإلسالمية من تماٍه وضيع مع األعداء عرب 
قمع احتجاجـات رافضة ملا حدث يف الدنمارك والسـويد 
وهولندا، وقد تصدرت دول العدوان عىل اليمن هذا املشهد 

املخزي. 
ــة  ومـع ُكـّل هـذه املعطيات يـدرك الجميـع أن األُمَّ
العربية واإلسـالمية قد باتت يف منعرج خطري يسـتوجب 

عليها اليقظة قبل فوات األوان. 
 

طحاضض افسثاء طع الصرآن.. اُفطَّــئ 
وطسادوعا بني واصسني

وبالعـودة إىل تكـرار ظواهر اإلسـاءة للقـرآن الكريم 
وقدسـيته العظيمة، َفـإنَّه يتحتم علينـا الوقوف ملعرفة 
الدوافع واألسـباب الحقيقية وراء ذلك، وما هي املخاطر 
الكارثيـة عىل تمريـر هذا االنتهـاك واالعتـداء الفاضح، 
وهنا لنـا دليل من الهدى املحمـدي الرباني أوضحه قائد 

الثورة السـيد عبدامللك بدر الدين الحوثي –يحفظه الله– 
يف خطابـه األخري بمناسـبة عيد جمعة رجـب 1444هـ 
(ذكـرى دخـول أهل اليمـن يف اإلسـالم)، وهـي الذكرى 
التي تزامنـت مع تجديد اليمانيني بيعتهم لله ولرسـوله 
ولكتابـه العظيـم، وذلـك مـن خـالل الغضب الشـعبي 

والرسمي العارم الذي وصل صداه إىل ُكـّل األرجاء. 
ويف الخطـاب امللهـم الذي ألقاه قائد املسـرية القرآنية 
الجمعـة املاضية، العديد من الشـواهد الحيـة واملاضية 
والعديـد مـن اآليـات التـي تدلنـا جميعـاً إىل الحيثيـات 
واألسـباب والدوافـع التـي جعلـت األعداء يسـتهدفون 
القرآن الكريم بهذا الشـكل، مكّررين شـواهد العداء لهذا 

الكتاب املقدس منذ بواكري نزوله عىل خري البرش. 
وهنا تستعرض صحيفة املسرية جانباً من مقتطفات 
خطاب السـيد القائد، التي سـلطت الضوء عىل مشـكلة 
األعـداء مع كتـاب الله الكريـم، وما هي األهـداف الذي 

تخفيها مساعي االستهداف. 
قائـد الثـورة ويف خطابـه تحـدث عن عظمـة القرآن 
ـــة واالرتقـاء بواقعها  الكريـم وأهميّتـه يف هدايـة األُمَّ
وجعلها خـري األمم، ُمضيفـاً «هداية القـرآن هي هداية 
ا، فهو يرسم لنا يف مسريتنا  واسعة، وشاملة، وراقية ِجـدٍّ
يف الحيـاة األقـوم يف ُكـّل يشء، واألرقـى يف ُكـّل يشء، يف 
ُكــّل مجـال مـن املجـاالت، ورشف املسـلمني وعزتهـم 

مرتبطان بالقرآن الكريم». 
ومـع ما يمثله القرآن من أهميّة عظيمة ترجح الكفة 
لصالح املسـلمني، تطرق قائد الثورة إىل انزَعـاج األعداء 
ــة كتابها، كي  من هذا األمر، وتمسكهم بخيار إبعاد األُمَّ

يسهل احتاللها وإذاللها. 
وهنا يقول السـيد القائد: «إن مشكلة قوى الطاغوت 
والكفـر واالسـتكبار والنفاق مـع القـرآن الكريم كانت 
مشـكلة منـذ بداية نزوله، ومنـذ بداية الرسـالة اإللهية 
بـه عىل رسـول الله -صلـوات الله وسـالمه علـيْه وعىل 
آلـه-، فالقرآن الكريم كان منذ البدايـة املعجزة الخالدة، 
واملعجزة العظيمة، وعامل جذب وتأثري كبري وهداية، من 

جانـب إعجازه، ويف أثـره النفـيس، ويف هدايته، وحجته، 
وبيانه، ومضامينه العظيمة والنافعة، وفيما يقدمه من 

علوٍم ومعارف وهدايٍة واسعة». 
ويضيف السـيد القائد يف حديثـه: «لـــذلـك كان من 
أهم ما يركز عليه الكافرون وقوى الطاغوت واالستكبار، 
املجرمون واملضلون، كانـوا يركزون عىل محاربة القرآن 
نفسه، بالدعايات، واإلساَءات، والتشويه، واشتهر عنهم 
ممـا ركزوا عليـه يف دعاياتهم ضد القـرآن الكريم دعاية 

أنه سحر». 
ويواصـل حديثه بالقـول: «من صدر اإلسـالم وكانوا 
هم يف مقدمة من انزعج انزَعـاجاً شديداً من رسالة الله 
سـبْحانه وتعاىل، ومن كتابه ورسوله، وتوّجـهوا للحرب 
والصـد للمجتمـع البرشي عن االهتداء بالقـرآن الكريم، 
ولذلـك يقول اللـه عنهم يف القـرآن الكريم: {يُِريـُدوَن أَن 
يُْطِفئُـوا نُوَر اللَّـِه ِبأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى اللَّـُه إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه 

َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن}». 
 

أجرار سثاء افسثاء لطصرآن وذرق شخطه 
سظ اُفطَّــئ

ويلفـت قائد الثورة إىل أنها «تكّررت هذه الدعاية التي 
تتضمـن -من جانب معـني- انبهارهم بالقـرآن الكريم، 
واعرتافهم بتأثريه الكبري، وبعظمته، وبأهميته، فشـنوا 
هـذه الدعاية يف اإلسـاءة إليه، والتحذير منـه، وكانوا يف 
حالـة عجز أمام إعجاز القرآن الكريـم من جهة بالغته، 
وفصاحتـه، وهدايتـه، وتأثـريه عـىل املسـتوى الروحي 

والنفـيس بشـكٍل إيجابـي عظيـم، ووصل بهـم الحد يف 
ذَا  محاربتهـم له عندمـا كانوا يقولـون: (َال تَْسـَمُعوا ِلَهٰ
اْلُقـْرآِن َواْلَغْوا ِفيـِه َلَعلَُّكْم تَْغِلبُـوَن)»، مؤّكـداً أن األعداء 
واملرشكـني والكفار «كانوا يحذرون حتى من االسـتماع 
إليـه، من اإلصغاء إليه، وينفرون الناس عنه، ويحاولون 
أن يفصلوهم عنه، عىل مستوى االستماع، وعىل مستوى 
االهتـداء واالتبـاع، ومشـكلتهم معـه فيمـا يتضمنه»، 
وهنا شـواهد حية تؤّكـد مصداق ما قاله السـيد القائد، 
َحيـُث تكـّررت عمليـة االسـتهداف للقـرآن الكريم عرب 
عدة مسـارات، آخرها ما حدث يف الغـرب وما زال يحدث 
وينترش من إحراٍق للمصاحف ومحاوالٍت لتغييب القرآن 

عن واقع الناس ومتناولهم. 
ويف السـياق يوضح السـيد القائد مسـارات املشـاكل 
القائمـة بني القرآن الكريم وأعداء اإلسـالم، َحيُث يؤّكـد 
أن هناك مشكلتني، أولهما مشكلة عىل املستوى اإلجمايل، 

وثانيهما عىل املستوى التفصييل. 
ويواصل السيد القائد حديثه بالقول: «مشكلتهم معه 
إجماالً، أنه املعجزة الكربى الخالدة لرسول الله -صلوات 
اللـه علـيْه وعـىل آله-، وأنـه يؤثر أثراً عظيمـاً، رس من 
أرساره العجيبة: أودع الله فيه األثر العجيب عىل املستوى 

الروحي والنفيس». 
ويتبع السـيد القائد حديثه: «هو أَيْـضاً عىل املستوى 
التفصييل، يف ما يقدمه من مبادئ، يف ما يقدمه من قيم، 
يف ما يقدمه من تعليمات، إذَا أخذت بها البرشية، يتحّقق 
بذلـك لهـا إقامـة القسـط، وتحقيـق العـدل، يف تزكيته 
للنفـس البرشيـة، يف ما يواجه به الضالني، واملفسـدين، 
واملسـتكربين، واملجرمـني، الذيـن يمثلـون مصـدر رش 
وخطـر عـىل املجتمـع البـرشي، وال يقبلون بهـدى الله 

سبْحانه وتعاىل، وال يتزكون به». 
ويف تأكيد أن القرآن الكريم يحمل من األمور ما يجعل 
أعداء الله وأعداء اإلسـالم يلجؤون إىل استهدافه وفصله 
عن أصحابه، كي يظلوا يف حالة دائمة من السـيطرة عىل 
ـــة، بدالً مـن أن يحصـل عكس ذلك، يقول السـيد  األُمَّ

ــئ ضاــاب اهللا درٌع تخغظ وترضه غســّعض لفســثاء طعمئ اقظصداض سطــى اُفطَّ
طحــاضض افســثاء طــع الصــرآن وجــّر اجــاعثاشه وشخطــه ســظ المســطمغظ

  الصرآن ضااب عثاغئ 
ــئ  غصعد لرشسئ اُفطَّ

وغطئاعا سطى أسثائعا
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القائد -حفظـه الله- «لذلك مشـكلتهم معه هي إجماالً 
وتفصيـالً، مشـكلة انزَعـاج كبري، يعتربونـه أكرب عائق 
أمامهـم، أكـرب عائق أمامهم يف سـعيهم للسـيطرة عىل 
املجتمع البرشي، وما يعتمدونه لتحقيق هدفهم ذلك من 
إفسـاد للمجتمع البرشي، من إضالل للمجتمع البرشي، 
من سـعي للسـيطرة عليـه بالقـوة والجـربوت، القرآن 
الكريـم يمثل عائقاً لهم أمام ُكــّل ذلك، فيما يقدمه من 
هدايـة ترتقي باملجتمع البرشي، تنقـذه، تحّرره، إذَا أخذ 
بتعليماتـه يعتـز، تمثل صلة لـه بالله سـبْحانه وتعاىل، 
يحظـى بعونه، بنـرصه، بتأييده، ولذلك فهـم ينزعجون 
ا من القرآن الكريم، يف إطار حربهم التي تسـتهدف  ِجــدٍّ
املجتمع البرشي نفسه، مشـكلتهم مع القرآن ألهميته، 
ودوره األََسـايس يف إنقاذ النـاس، وتحريرهم من رشهم 
وفسـادهم، فهـم يتجهون بحربهـم إىل املجتمع البرشي 
إلضاللـه، وإغوائـه، وإفسـاده، ويركزون عىل اإلفسـاد 

للمجتمع البرشي يف ُكـّل شؤون حياته». 
ويفّصل قائـد الثورة يف خطابه جوانَب من مسـارات 
ــة  اإلفساد التي يسـعى من خاللها األعداء إىل فصل األُمَّ
عن كتابها واقعاً واعتناقاً واعتقاداً وانتهاجاً، ويف جوانب 
متعـددة، َحيـُث يؤّكـد السـيد القائد أن هناك مسـارين 
عريضني ينتهجها األعداء املفسـدون، تتمثل يف «اإلفساد 

يف الجانب األخالقي، واإلفساد يف الجانب االقتصادي». 
ويشـري إىل أن األعـداء يتَحّركـون باإلفسـاد يف ُكــّل 
مناحي الحياة، يف املقابل ينّوه السيد القائد إىل أن «القرآن 
يمثـل أكرب عائق أمامهم يف ذلك، إذَا بقي املجتمع البرشي 
مرتبطـاً به، مهتدياً به، فهـو يحصنه، وهو أَيْـضاً كفيل 
بأن يرتقي به إىل مسـتوى الحصانة الثقافية، والفكرية، 
واألخالقيـة، والتحريـر للمجتمع البرشي مـن العبودية 

للطاغوت كعنواٍن أََسايس يف القرآن الكريم». 
ويف خضـم خطـاب قائـد الثـورة يحفظه اللـه، يتبع 
حديثـه بتسـليط الضوء عـىل طريقة حـرب األعداء ضد 
القـرآن، «وضد مـا يدعو إليه القرآن، ومـا أتى به القرآن 

الكريم، يف عناوينه األََساسية، يف تعليماته املباركة». 
ويبـني السـيد القائـد أن «أول عنـوان أتى بـه القرآن 
الكريـم: هـو تحرير الناس مـن العبوديـة للطاغوت، أن 
يكونـوا عبيداً لله، وأن يتحّرروا مـن العبودية للطاغوت، 
وقوى الطاغوت واالستكبار من أهم أهدافها، ويف مقدمة 
ما تسـعى إليـه، هو: االسـتعباد للناس، اإلخضـاع التام 
للمجتمـع البرشي لهم، ملصالحهم، ألهوائهم، لرغباتهم، 
ألطماعهم، وأن ينقاد لهـم املجتمع البرشي انقياداً تاماً 
ومطلقـاً يف ُكـّل أهوائهـم، ورغباتهـم، وأطماعهم، وما 
يسـعون إليـه، والقـرآن الكريـم إذَا اهتدى بـه املجتمع 
البـرشي -كما هو حال املؤمنني الصادقني الذين يهتدون 
بـه- يتحّررون من سـيطرة الطاغوت، وقـوى الطاغوت 
بكلهـا، ولذلك مشـكلتهم مع القـرآن الكريـم أنه كتاب 
حرية يف مفهومهـا الصحيح، يحّرر املجتمع البرشي من 
هيمنتهم، من سيطرتهم، ويرقى به إىل مستوى املواجهة 
والتصـدي لرشهـم، لفسـادهم، إلضاللهـم وإغوائهـم، 
وتحصينه كذلـك، فحربهم هي من هـذا الجانب، وتجاه 

هذا العنوان املهم». 
وأمـام مسـاعي اإلفسـاد والتحريف التـي يتقمصها 
األعداء باستمرار، يؤّكـد قائد املسرية القرآنية أن «القرآن 
الكريـم هو كتاب تزكية، يقدم ما يزكي النفس البرشية، 
ويصلحها، ويربي عىل مكارم األخالق، ويحصن اإلنسان، 
ويرتقـي به، ويطهره مـن الرذائل واملفاسـد، التي تمثل 
رضراً َكبـرياً عـىل اإلنسـان، لهـا تأثري سـلبي كبري، هي 
تدنس اإلنسـان، وتنحـط به عن كرامته اإلنسـانية، عن 
قيمته اإلنسـانية، وهـي تؤثر عليه يف واقـع حياته، هي 
جرائم تفسـد عليه نفسـيته، تفسـد عليه حياته، تفكك 
بنيتـه األرسيـة، فلذلك هم ينزعجون مـن القرآن الكريم 
ككتاب تزكية»، وهنا إشارة من قائد الثورة إىل أن نتيجة 
إبعـاد القـرآن عن متنـاول املسـلمني يعنـي وقوعهم يف 
مسـتنقع الفسـاد بكل أنواعه، والذي يقـود يف األخري إىل 

الغرق يف وحل العبودية والخضوع لألعداء. 
ويتطـرق قائـد الثورة إىل مسـارات األعداء يف إفسـاد 
ـــة عـىل املسـتوى األخالقـي بعـد أن يتمّكنـوا من  األُمَّ
ـــة عن دسـتورها الربانـي املتمثـل يف القرآن  صـد األُمَّ
الكريـم، َحيُث يقول يف خطابـه: «يف املقابل ماذا يعملون 
يف حربهـم عىل املجتمع البـرشي، ويف صدهم عن القرآن 
الكريـم، عـن االهتداء به، وهـو يزكي النفـس البرشية، 
يزكي املجتمعات اإلنسانية، يتجهون هم يف املقابل لنرش 
الرذائل، لنرش املفاسـد، للرتويج لها بكل ما يمتلكون من 
وسائل، بكل ما يستطيعون من إغراءات، ويعملون لذلك 
ا، وصل يف هذا العرص إىل أحط مستوى،  بشـكٍل كبري ِجـدٍّ
عندمـا يتَحّركـون لنـرش الرذائـل، والفسـاد األخالقي، 
والجريمـة، والفاحشـة تحت عنوان املثليـة وغريها من 
الجرائـم األخالقيـة، ثم يحاولـون أن يؤطـروا ذلك، وأن 
يوفـروا الحمايـة لذلـك، من خـالل إدَخالهـم لذلك تحت 
عنـوان الحقوق والحريات، ويقدمون لذلك الدعم الكبري، 
دعـم سـيايس، دعم تحـت العناويـن األُخـرى، يف اإلطار 
القانونـي، يف إطار الحريات، يف إطـار الحقوق وهكذا يف 
عناوينهم ويف أسـاليبهم التي يروجون لها بشـكٍل كبري، 
وبشكٍل لم يُبِق لديهم ذرة من الحياء، وال ذرة من احرتام 

القيم الفطرية اإلنسانية، التي فطر الله الناس عليها». 
 

ترك الصرآن غصعد ظتع املغض طع أسثائه.. 
حعاعث تغئ

ويتبـع السـيد القائـد حديثـه يف هذا الصـدد بالقول: 
«أيضـاً من مظاهـر محاربتهم للمجتمـع البرشي، فيما 
يواجهـون بـه القرآن، ويـرون القـرآن يف نفـس الوقت 
يمثل مشـكلة عليهـم يف ذلك، هـو: يف ربطهـم للوالءات 
بالجانـب املادي، وهو من أسـوأ ما يعملونـه يف املجتمع 
البرشي، فهم يجعلون الوالءات مرتبطة باملال، باملصالح 
املادية، ويجعلـون املصالح املادية أََساسـاً للروابط التي 
يتبعهـا املواقف، يتبعهـا التوّجـهات، وبذلك يؤسسـون 
لالنحراف باملجتمعات تحت هـذه العناوين، يف مواقفها، 

ويف توّجـهاتهـا، ويهيئونهـا لتقبل ما يأتـون به هم من 
باطل، وضالل، وإغواء، وفسـاد، ومنكر، ورذائل... إلخ»، 
وهنا إشـارة من قائد املسـرية القرآنيـة إىل ما يحدث من 
تحريـف وانحـراف خطري ملفهـوم الوالية لله ولرسـوله 
ومخاطرهـا الكارثية عىل اإلسـالم وأبنائه ومقدسـاته، 
وخـري الشـواهد هنا ما يحـدث يف عدد مـن دول الخليج 
التي سـقطت يف مستنقع التطبيع، وانحرفت بوالئها من 
الوالء لله ولرسـوله إىل الوالء لألعـداء واألرشار، وقد أفرز 
هذا االنحراف الخطري ما حـدث يف البحرين عندما قامت 
السـلطات البحرينيـة بقمـع املتظاهرين الذيـن خرجوا 
احتجاجاً عىل حرق القرآن يف السويد وهولندا والدنمارك، 
يف سـقوٍط فظيع يؤّكــد مدى خطورة السـقوط يف فخ 
التحريـف بمعنـى الواليـة الحقيقيـة، ليتأّكــد للجميع 
مصـداق مـا قاله قائد الثـورة يف خطابـه ويف الخطابات 
السـابقة املسـتنبطة مـن التعاليـم الربانيـة املحمديـة 
املعمدة يف القرآن الكريم والسرية النبوية املحمدية النقية 

واألصيلة. 
وترسـيخاً لهذا املفهوم يجدد قائـد الثورة التأكيد عىل 
أن «القـرآن الكريم هـو الذي يحصن املجتمـع البرشي، 
ويحصن املؤمنني، ويبني والءاتهم عىل أََسـاس من القيم 
واملبـادئ، املبادئ التي هي حق، املبادئ اإللهية العظيمة، 
وهذا يزعج قـوى الطاغوت، وقوى الكفر؛ ألَنَّهم يريدون 
أن يتجهـوا باملجتمـع ليكـون متقبـالً لهـم إىل درجة أن 
يواليهـم، ثـم يتقبل ما يأتون بـه»، وهنا نكّرر اإلشـارة 
إىل ما ذكرناه يف الفقرة السـابقة بشـأن إفرازات انحراف 
السلطات البحرينية عن املفهوم السامي للوالية، ومثلها 

يف باقي دول التطبيع. 
ويف ذات الصـدد ومن خالل سـعي األعـداء «إىل فصلنا 
عـن االهتداء بآيات الله، بهدى الله سـبْحانه وتعاىل؛ ألَنَّه 
الذي يحصـن مجتمعنـا، ويحصننا من التأثـر بهم، من 
مسـاعيهم يف اإلضالل، ومسـاعيهم يف اإلفساد، وحربهم 
بكل أشـكالها» يؤّكـد قائد الثورة أن هناك نوعني بارزين 
مـن الحرب التي يشـنها األعداء عىل املسـلمني لفصلهم 
عـن كتابهم وهما «الحـرب الصلبة والعسـكرية»، وكذا 
«الحرب الناعمة والشيطانية املفسدة»، وهاتان الحربان 
ينـدرج تحتهمـا العديد من األسـاليب الشـيطانية التي 
تصب يف ذات الهدف، وقد سـبق أن وضحها السيد القائد 
يف هـذا الخطاب ومـا ذكر من عرض بعـض مقتطفاته، 

وكذلك يف خطابات سابقة. 
وبعـد أن أوضح جانباً مـن الشـواهد التاريخية التي 
تكشف مدى الحرب التي يشنها األعداء عىل القرآن الكريم 
وأهدافها ونتائجها، يبني قائد الثورة شـواهد حية، َحيُث 
يشـري قائد املسـرية القرآنية إىل أنه «يف زمننـا هذا، َفـإنَّ 
اللوبـي الصهيونـي اليهـودي يتصدر أكرب نشـاط معاد 
لإلسـالم والقرآن واملسـلمني يف السـاحة العاملية، ينشط 
يف مختلـف البلـدان، وليس يسـتهدفنا فقط يف سـاحتنا 
اإلسـالمية، جزء كبري من نشاطه يتوّجـه الستهدافنا يف 
سـاحتنا اإلسالمية، يف بلداننا، ولكنه ينشط عىل مستوى 
واسـع، ينشـط حتى يف أمريكا، يف أُوُروبا، يف أسرتاليا، يف 

مختلف البلدان، يتَحّرك بشكٍل نشط، وبشكٍل واسع». 

ويتبع السـيد القائد حديثه بالقول: «عندما نرى مثالً 
يف هـذه األيّـام -وهي ليسـت بالحوادث الجديـدة، بل يف 
األعـوام املاضية تكّررت أمثال هذه الحوادث- جرائم من 
أشـنع الجرائم، وأكرب الجرائم، هـي جرائم حرق القرآن 
الكريـم يف عدد مـن البلـدان األُوُروبية، يف عـدة دول من 
البلـدان األُوُروبيـة، تكّررت هذه الجريمـة خالل األعوام 
املاضيـة، وتتكّرر هذه األيّـام، يف أكرب ترصف عدائي ضد 
اإلسـالم واملسـلمني، الحرق للقـرآن الكريـم، والتدنيس 
للقرآن الكريـم، وإعالن العداء للقرآن الكريم ولإلسـالم 
واملسلمني، وارتكاب اعتداء مشني وسيئ يمثل استفزازاً 
ا للمسـلمني، وتحدياً لهم، واستهانة بهم، ويف  َكبرياً ِجـدٍّ
نفس الوقت هو شـاهد واضح عىل مدى انزَعـاجهم من 
القرآن الكريم، وضعفهم أمام القرآن الكريم، كم لهم من 
أنشـطة هائلة وواسـعة ومتنوعة يف الجوانب التثقيفية، 
يف الجوانب التعليمية، يف الجوانب األُخرى: {بأْفواههْم}». 
ويواصـل قائد الثورة خطابه يف هذا الشـأن بالحديث 
عـن الحرب الناعمة واإلفسـادية التي هي أشـد خطورة 
من الحرب العسـكرية َوالصلبة، َحيُث يشري قائد املسرية 
ا يف محاربة  القرآنية إىل أن لألعداء «نشـاطا واسـعا ِجـدٍّ
ــة عـن القرآن الكريـم، يف العمل  القـرآن، يف فصـل األُمَّ
بشـكٍل رصيح وواضح يف الكفر بالقرآن، والتحذير منه، 
واإلبعـاد للناس عنه، أَو بشـكٍل مبطن، وبشـكٍل خفي، 
وبوسائل مضلة للناس، لالنرصاف بهم تلقائياً عن القرآن 
الكريم، مثلما هو طبيعة نشـاطهم يف األغلب يف ساحتنا 
العربية واإلسـالمية، لهم نشاط واسع، لكنه يف كثري منه 
ليس نشـاطاً رصيحاً يف العـداء للقـرآن، أَو التحذير من 
القـرآن، هم يحاولـون أن ينرصفوا بالنـاس تلقائياً عما 
يهدي إليه القرآن، مـن خالل تقديم بدائل مخالفة تماماً 
للقرآن الكريم، يحاولون أن يروجوا لها، أن يقنعوا الناس 
بها، أن يدفعـوا بالناس التباعها، لالعتقـاد بها، للتثقف 
بهـا، للتَحّرك عىل أََساسـها، وهي بدائـل مخالفة للقرآن 
الكريم، هذه طريقة ووسـيلة واحدة من وسائل رصفهم 
للناس عن االهتداء بالقرآن الكريم، وعن التمسك بالقرآن 
الكريـم، وعـن االتباع للقـرآن الكريم، ولكن لهـم أَيْـضاً 
نشـاط رصيح وواضح وعلني يف الكفـر بالقرآن الكريم، 
يف التحذيـر من القـرآن الكريم، يف ترسـيخ العداء للقرآن 
الكريـم، ومحاولـة أن يصنعـوا حواجز حتـى يف نفوس 
النـاس، حواجز متنوعـة، حواجز تصـل إىل درجة العداء 
للقرآن الكريم، ليفصلوا الناس عنه؛ ألَنَّهم يرون فيه أكرب 
خطر بالنسـبة لهـم، وأكرب منقذ للبرشيـة من ضاللهم، 

وفسادهم، ورشهم، وإجرامهم». 
ويؤّكــد السـيد القائد برهان حديثـه يف هذا الجوانب 
من خالل االسـتدالل بالشـواهد الحية التي نعارصها يف 
هـذه األيّـام، َحيُث يتبع قائـد الثورة يف خطابـه بالقول: 
«إن الحـوادث التي تأتي يف أُوُروبا، الجرائم البشـعة التي 
يقومـون فيهـا بإحـراق املصحف، هـي تأتي يف سـياق 
حربهـم عـىل املجتمـع البـرشي، وسـعيهم لفصله عن 
القرآن الكريم، وترسيخ العداء للقرآن الكريم، أن يفصلوا 
املجتمـع البـرشي إىل هـذا املسـتوى، إىل هـذه الدرجـة، 
ليحولوه معادياً للقرآن الكريـم، َوأَيْـضاً ليصنعوا العداء 
لإلسـالم بشـكٍل عام، وهـم قلقـون إىل َحـــدٍّ كبري من 
انتشار اإلسـالم يف أنحاء األرض، يف أنحاء العالم، انتشار 
اإلسـالم حتى يف البلـدان األُوُروبية، هنـاك خواء روحي، 
ا، تركت  وهنـاك ضياع للقيم، وهناك وضعية سـيئة ِجـدٍّ
ا يف املجتمعـات األُوُروبيـة، ويف مختلف  أثـراً سـيئاً ِجــدٍّ
املجتمعـات غـري املسـلمة، وال يعالـج تلـك الوضعيـات 
السـيئة إال هدى اللـه سـبْحانه وتعاىل، إال نور اإلسـالم 
العظيم، إال املبادئ اإللهية والقيم اإللهية التي يسمو بها 
اإلنسان، وتمثل حالً ملشاكل اإلنسان، وهذا ما يلمسه من 
يْقبل إىل التعرف عىل اإلسالم بموضوعية، يف الغرب بشكٍل 
عـام، أَو يف أي بلـد من البلدان، يف أية جهـٍة من الجهات، 
مـن يْقبل عىل التعرف عىل اإلسـالم بموضوعية، ويعتمد 
عىل القـرآن الكريـم، فهو يتأثـر، وينجذب إىل اإلسـالم، 

وينجـذب إىل القـرآن الكريم، وهـذا هو العامـل املؤثر يف 
نفوس الكثري ممن التحقوا باإلسـالم، وأعلنوا إسـالمهم 
يف أُوُروبا، ويف أمريكا، ويف الغرب بشكٍل عام، كان العامل 
األول املؤثـر عليهم الذي اقتنعوا من خالله باإلسـالم هو 
القـرآن الكريم، فانزَعـاج األعداء منه انزَعـاجا شـديدا، 
لعظمته، لدوره املهم، فيترصفـون بهذا الترصف األرعن 

والعدائي واألحمق». 
ويؤّكــد قائد الثـورة أن هـذه الجريمـة ال تحمل أي 
مربّر سـوى أنها تأتي يف سياق العداء التاريخي املتواصل 
من قبل األعداء تجاه اإلسـالم والقـرآن الكريم عىل وجه 
الخصـوص، نظراً الحتوائه عـىل الرتكيبـة الربانية التي 
ـــة للفالح وتوصـل أعدائها للهـالك، وهو ما  تقـود األُمَّ
يخشاه اآلخرون، وقد فّصل قائد الثورة هذا الجانب يف ما 
ذكر من مقتطفات يف هذا العرض الذي يسلط الضوء عىل 

خطابه امللهم يف عيد جمعة رجب. 
 

جرائط غري طّربرة.. خطر غساعجإ الاَتّرك
وعطفـاً عـىل أن قائـد الثـورة اعتـرب هـذه الجريمة 
اسـتفزازاً َكبـرياً وانتهاكاً صارخاً، فقد أكـد أنه «ال مربّر 
لهم يف ذلك، ترصفهم عدائي، ترصفهم إجرامي، ترصفهم 
ا إىل الله سبْحانه وتعاىل، إىل رسله  فيه إسـاءة كبرية ِجـدٍّ
وأنبيائه، إىل القرآن الكريم وكتب الله بكلها؛ ألَنَّه خالصة 
الكتـب اإللهيـة، التـي تضمنهـا واحتواهـا، فترصفهم 
تـرصف إجرامي شـيطاني، وكفـر عظيم، مـن مظاهر 
كفرهم الكبرية بالقرآن الكريم، وهو شـاهد عىل عدائهم 
الشـديد للمجتمع البرشي، ومشـكلتهم مـع القرآن كما 
بينـا»، يف حني يسـتدرك قائد الثورة حديثه باإلشـارة إىل 
القرآن ومشكلة األعداء معه، وذلك بقوله: «مشكلة معه 
يف إنقاذه للمجتمع البرشي من العبودية لهم، ويف تزكيته 
للمجتمـع البـرشي»، مؤّكــداً أن األعـداء «يقابلون ذلك 
يف سـعيهم الدؤوب لتدنيس املجتمع البرشي وإفسـاده، 
ونـرش الرذائـل، والعمل عـىل رضب املجتمـع البرشي يف 
أخالقه وقيمه، حتى اإلنسـانية والفطرية.. فمشـكلتهم 

مع القرآن الكريم مشكلة معروفة». 
ومـن خالل ما ذكر أعاله، وما تطـرق إليه قائد الثورة 
السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي –يحفظه الله– يتأّكـد 
للجميـع أن القـرآن الكريـم وهديه الرباني هو السـالح 
ـــة مـن الغـرق يف الخضـوع  الوحيـد الـذي يقـي األُمَّ
والعبودية لألعداء، يف حني أن سـالح األعداء يف النجاة من 
حتمية السـنن الكونيـة املقّرة برضوخ وخضـوع أعداء 
ــة عن كتابها،  الله وأعداء اإلسـالم، تتمثل يف فصـل األُمَّ
ـــة والقرآن العظيم بـني خيارين ال  وهنـا أصبحت األُمَّ
ثالث لهما، وهو أما أن يصري كما يجب سـالح عزة وقوة 
ورفعـة للمسـلمني، أَو أن يتم فصله عن املسـلمني وهنا 
يصبـح الواقع خضوعا واستسـالما وعبودية وذال وقهرا 
وواقعـا مظلما تطرق إليه قائـد الثورة وحذر من كارثية 
الوصول إليـه، ويف الجوانب األُخرى مـن هذا الخطاب أَو 
ما شـابهه من خطابات يف مقامات سـابقة هدي قرآني 
ربانـي يدفـع ُكـّل من كان له قلب سـليم نحو التشـبث 
بكتاب الله العظيم، لتفادي الخسـارة يف الدنيا والخسارة 
األكرب واألفظع يف اآلخرة، ويف هدي الله ورسوله وأوليائه 

ما ينجي ُكـّل من آمن أَو ألقى السمع وهو شهيد. 

  طساسغ افسثاء 
ــئ والصرآن  لفخض اُفطَّ

طاسثدة وتتمض طسارات 
خطئئ وُأخرى ظاسمئ

ــئ    ظاائب اظتراف اُفطَّ
سظ تسالغط الصرآن 

تصعدعا ظتع المغض 
طع رغاح افسثاء ودول 

الاطئغع ظمعذج
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- ملن ال يعرفكم.. من هو إبراهيم الكحالني؟
إبراهيـم الكحالنـي مـدرب مهـارات إدارية 
واألرسي  الفكـري  بالشـأن  ومهتـم  وذاتيـة، 

والرتبوي. 
 

- َمـا هو تعريفكم للتنمية البرشية؟
مـن وجهة نظـري أرى أن التنميـة البرشية 
هـي الربامـج التـي يكـون محورهـا الرئييس 
جوانب تزكية نفسية اإلنسان وتطهري روحيته 
مهاراتـه  وتعزيـز  وتطويـر  تفكـريه  وتنميـة 
الذاتيـة واإلدارية، وغري هذه الربامج التي تقدم 
للناس عرب الدورات والندوات والورشـات باسم 
تنمية برشية هـي مضيعة ألوقات املشـاركني 
واسـتخفاف بعقولهـم، وال تعـدو عـن كونها 
ظواهَر صوتية وفقاعات اسـتعراضية ألهداف 

خفية أَو أهداف شخصية. 
 

- مـا هي مجـاالت التنمية؟ وهل مـن بينها ما 
يأتي يف املقدمة؟ 

هناك عدة مجاالت لها، ولكن أبرزها املجاالت 
اآلتية:

- املجـال اإليماني والروحاني، ويندرج تحته 
ُكــّل الربامـج التـي ترتقـي بمسـتوى عالقة 
اإلنسـان بربه، ويقيناً َفـإنَّ هذا املجال هو أهم 

مجال عـىل اإلطالق، وال بُـدَّ أن يكون يف مقدمة 
ه املجال الـذي إذَا صلح  ُكــّل االهتمامـات؛ ألَنـَّ
صلحت بقية املجاالت، َوإذَا فسـد فسدت بقية 

املجاالت. 
- املجال الثقايف واملعـريف، ويندرج تحته ُكـّل 
الربامـج الكفيلة بزيادة وعي اإلنسـان الفكري 
والثقـايف، وتنمية قدراته عىل النظـرة العميقة 
لألحـداث من حوله، وحصانته من ُكـّل األفكار 

الفاسدة واملزيفة. 
- املجـال املهاري والتخصيص، ويندرج تحته 
ُكـّل الربامج املهارية التي يحتاجها اإلنسـان يف 

مجال تخصصه املهني. 
برامـج  تحتـه  وتنـدرج  األرسي،  املجـال   -
أدوار األرسة، والحيـاة الزوجية، وتربية األبناء، 

ونحوها من الربامج. 
- املجـال االجتماعـي، وتنـدرج تحتـه ُكـّل 
الربامج التي من شـأنها مسـاعدة الشخص يف 

نجاحه يف األعمال املجتمعية. 
- املجـال الصحـي، وكيـف يهتم الشـخص 

بجسمه وغذائه. 
- املجال املـايل، وفيها يتعلم الشـخص كيف 

يدير أمواله إدارة حكيمة. 
- وغريها من املجاالت األُخرى. 

 
- مـا هـو مصـدر التنميـة؟ وكيف يسـتطيع 

اإلنسان تنمية ذاته؟ 
اللـه سـبحانه وتعـاىل هـو مصـدر التنمية 
ه،  األعىل واألرقـى، فهـو املعلِّم واملربّـي واملوجِّ
وقد أرشدنا سبحانَه إىل بعض األعمال التي من 
شأنها الحصول عىل التنمية الذاتية لنا، ومنها:

ُه آتَيْنَـاُه ُحْكًما  ا بََلَغ أَُشـدَّ - اإلحسـان (َوَلمَّ
وَِعْلًما، َوَكذَِٰلَك نَْجِزي اْلُمْحِسِننَي). 

- التقـوى (َواتَُّقواْ الّلـَه َويَُعلُِّمُكـُم الّلُه َوالّلُه 
ٍء َعِليٌم).  ِبُكلِّ َيشْ

َهـُدواْ ِفينَـا َلنَهِديَنَُّهم  - الجهـاد (َوالَِّذيـَن َجٰ
ُسبَُلنَا).

وهنـاك مصادر أُخـرى تعني الشـخص عىل 
تنمية ذاته وقدراته، ومن تلك املصادر:

- القراءة امُلستمّرة للكتب التي تنري العقول. 
- متابعـة ُقدوة له يف نفـس تخصصه، (َهْل 

ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا).  أَتَِّبُعَك َعَىلٰ أَن تَُعلَِّمِن ِممَّ
- متابعة املجالت العلمية والقنوات الفكرية. 
- دخول دورتني يف العـام عىل األقل يف مجال 

تخصصه. 
 

- لو لم تكن التنمية أََساسها ومصدرها القرآن، 
ما هو البديل وقتها؟ 

(َوَمِن ابْتََغى اْلُهَدى ِيف َغرْيِِه أََضلَُّه اللَُّه) هكذا 
يخربنا رسـول الله -صىل الله عليه وآله وسلم- 
بأن اإلنسان يخرس أشياَء كثرية وكبرية ويحرم 
نفسـه مـن معـارف جمـة وواسـعة؛ بَسـبِب 
إعراضـه عـن كتـاب اللـه وبحثه عـن مصادَر 
أُخـرى وانبهـاره بهـا.. والله سـبحانه وتعاىل 
يقول عن نفسه: (أََال يَْعَلُم َمْن َخَلَق)، فالله هو 
أعلم بك من غـريه، فهو أعلم بما ينميك وينمي 
طاقاتـك وقدراتـك ويعلم بنفسـيتك، وما الذي 

ينفعها ويناسبها. 
ولكـن إذَا أرص اإلنسـان عىل عنـاده وتكربه 
َفـإنَّ البديل عندها سـتكون نظرته الشخصية 
القارصة، ونظرته الشـخصية األنانية، ونظرته 

الشخصية املتسلطة. 
وهنـاك قاعـدة إدارية جميلة تقـول: «إذا لم 
تخطـط فأنت تميش ضمن خطة غريك»، وهذه 
القاعـدة يمكن أن نسـقطها هنا، وهـو إذَا لم 
تمِش عىل رؤية القرآن وخطته فأنت تميش عىل 
رؤية وخطـة اآلخرين ممن يرتبص بك، وال يود 

لك أي خري أَو تنمية. 
 

- الغـرب قـّدم التنمية البرشية بأنهـا االعتماد 
عىل القـدرات الذاتيـة دون الحاجة لآلخرين يف 
سياسـة واضحـة لرتسـيخ النزعـة الفردية يف 

املجتمعات.. ما تعليقكم عىل ذلك؟
مـن املؤسـف أن أقـول إنـه نجـح يف ذلـك 
نجاحـاً باهراً فقد غـرس يف املجتمعات العربية 
واإلسـالمية العمل الفـردي، ويف املقابل عزز يف 
مجتمعاتـه روحية العمل الجماعـي.. وما ذلك 

التطـور والتقـدم العلمي الذي هـم فيه ما هو 
إال أحد أسـباب ومظاهر ذلك العمـل الجماعي 
لديهـم؛ وألنـه يعلـم األثـر الكبري الـذي يرتكه 
العمـل الجماعـي يف املجتمعات حـرص عىل أن 
تكـون أغلـب الربامـج التدريبية التـي يقدمها 
لنـا برامج كلها تعنـى بتعزيز النزعـة الفردية 
فينا، عىل غـرار (كيف تثبت شـخصيتك، كيف 
تبهـر اآلخريـن، الكاريزمـا الشـخصية)، ومن 
هـذه العناوين، وكلها بتمويل خاص منه؛ ألَنَّها 

تخدمه وتخدم مرشوعه. 
لوجدنـا  اللـه  كتـاب  يف  قليـًال  تأملنـا  ولـو 
ُكــّل توجيهاتـه لنا هـي توجيهـات جماعية، 
َالَة  (َوتََعاَونُـوا َعَىل اْلِربِّ َوالتَّْقَوٰى)، (َوأَِقيُموا الصَّ

َوآتُوا الزََّكاة)، (َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه). 
بـل إن الله جعل محبتَه ألُولئـك الناس الذين 
جماعيـاً، (إِنَّ اللَّـَه يُِحـبُّ  يتَحّركـون تَحـّركاً 
ا َكأَنَُّهـم بُنْيَاٌن  الَِّذيـَن يَُقاِتلُـوَن ِيف َسـِبيلِِه َصفٍّ
ْرُصـوٌص)، وغريهـا من الشـواهد عىل منزلة  مَّ

وقيمة العمل الجماعي يف ثقافتنا. 
 

- كتـب التنميـة واإلدارة تمأل املكاتـب املحلية 
والعامليـة.. ما الـذي قدمته لبنـي البرش؟ وهل 
اسـتطاعت تغيري العالم من خالل اآلليات التي 

رسمتها؟
قدمت للبرش نصف الصورة وأخفت وعجزت 
عن تقديـم النصف اآلخر، فقد ركزت عىل املادة 

واآللة، ونسيت وتجاهلت اإلنسان. 
بينما اإلنسـان يعتـرب هو املنـارة الحقيقية 
للتنمية، ولكنها تعاملت معه عىل أنه آلة كبقية 

المثرب وخئغر الاظمغئ الئحرغئ إبراعغط الضتقظغ شغ تعاٍر خاص «لطمسغرة»:

البصاشئ الصرآظغئ طّضظئ الحسإ الغمظغ طظ طعاجعئ 
أساى الثول وأتثث افجطتئ

إذا لط غترص املةاعث واملةاعثة سطى تظمغئ ذاته 
َشـإظَّه جغرتك الساتئ لشريه غئث جمعطه
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    الترب الظاسمئ 
تساعثف خراب الظفعس 

بغظما البصاشئ الصرآظغئ 
تساعثف بظاء الظفعس

   الشرب غرس شغ 
المةامسات السربغئ 

واإلجقطغئ شضرة السمض 
الفردي وشغ المصابض 

سجز شغ طةامساته 
روتغئ السمض الةماسغ
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اآلالت، متـى ما انتهـت االسـتفادة منه انتهت 
صالحيته وقيمته لديهم. 

فأغلـُب تلك الكتب غرسـت يف اإلنسـان ُحبَّ 
األنـا والبحث عن إبراز الشـخصية وعززت فيه 
كيفية إثبات نفسـه ولفـت األنظار حوله حتى 

ولو عىل حساب غريه. 
 

- كيف أسهمت الثقافُة القرآنية يف بناء وتعزيز 
صمود الشـعب اليمني لثمانيـة أعوام من عمر 

العدوان الغاشم؟
عندما نشاهد دوالً قوية اقتصاديٍّا وعسكريٍّا 
ُشنت عليها حروب وسقطت يف شهور والبعض 
ام، بل والبعض يف ساعات، ال يسع الواحد  يف أَيـَّ
منا إال أن يقف مبهوراً أمام عظمة الثقافة التي 
يحملهـا هذا الشـعب والتي مّكنتـه من تحدي 
أعتـى الـدول وأحدث األسـلحة، وهـذا يجعلنا 
نتأّكـد يقيناً بأن السـالَح الحقيقي يف املواجهة 

هي ثقافة الشعوب وال سواها. 
 

- ما هو تعريُفكـم ملفهوم الوعي عامة، والوعي 
القرآنـي عـىل وجـه الخصوص، وكيـف يمكن 

تجسيده؟
الوعُي هو مقداُر ما يحملُه اإلنساُن من َفهٍم 
وإدراك لكل ما يـدور من حوله ومقدار تفاعله 

مع تلك األحداث. 
والوعي القرآني هو أن تكون نظرتك ملا يدور 
من حولك هي نظرة القرآن له وموقفك منه هو 

موقف القرآن من ذلك الحدث. 
ولذلـك فالقـرآن انتقد الناس الـذي يرفعون 
عناوين جميلة ولكن أفعاَلهم تخالُف عناوينَهم 
وشعاراِتهم التي يرفعونها، (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا 
ِلـَم تَُقولُوَن َما َال تَْفَعلُـوَن َكُربَ َمْقتًا ِعنَْد اللَِّه أَْن 
تَُقولُـوا َمـا َال تَْفَعلُـوَن)، وعليه، فأكرب شـاهد 
ودليل عىل تجسـيد الوعي القرآني هي موافقة 
القيـم واملبـادئ والشـعارات التـي تؤمـن بها 
وترفعها أن تجسدها كلها يف امليدان مهما كانت 
الصعوبـات والتحديـات التـي سـتقف أمامك، 
بل إنهـا تزيدك وعيـاً وإيماناً بصـدق قضيتك، 

وتزيدك صالبة يف التمسك بها. 
 

- الشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحوثي 
-رحمـه الله- قال: «نحن لـم نأِت بجديد وإنما 
نشكو من الجديد».. كيف ترتجمون هذه املقولة 

يف مجال عملكم كثقايف ومدّرب إداري؟
لم نأِت بجديد وإنما نشكو من الجديد، أي أن ما 
تحدث عنه الشهيد القائد كان موجوداً بني الناس 
ولكنه كان قد اختفى أَو تشـوهت صورته، وأبرز 
مثـال عىل ذلك هو كتـاب الله الـذي كان موجوداً 

بيننا ولكن لم يبَق منه فينا سوى رسمه فقط. 
ودوري أنا كمدرٍب وثقايف يف هذا الجانب هو:

- الرتكيـز عـىل كيفيـة لفت أنظـار وأذهان 
النـاس إىل روعة وجمال القرآن يف كيفية نظرته 
لألحـداث ومعالجته للقضايا واملشـكالت التي 

يمر بها اإلنسان. 
- تقديـم هـدى اللـه بجاذبيتـه وجماله عن 
والوسـائل  الطـرق  أفضـل  اسـتخدام  طريـق 
الحديثة والتي تظهر جمال وعمق هذا املرشوع 

القرآني العظيم. 
 

- ما هـو دور اإلعالم يف تزييف وعي الشـعوب 
وثقافاتهم، وما الحصانة الفاعلة يف املقابل؟

دور اإلعالم يف جانب الوعي لدى الشعوب هو 

دور محـوري ورئييس بامتيَاز، بـل هو الهدف 
األََسـايس من وجود هذه املاكينة بني الشعوب، 
ويكمـن خطـورة اإلعـالم ودوره املحـوري يف 

تزييف وعي الشعوب يف اآلتي:
- أنه يستهدف جميع رشائح املجتمع، رجاالً 

ونساًء، كباراً وصغاراً، متعلمني وأميني. 
- أنـه يقدم تزييفه ممزوجـاً بعنرص اإلبهار 
لدى الجمهور سـواًء عن طريق اإلنتاج الضخم 

من استوديوهات وغريها. 
- أنـه يقدم تزييفه للحقائق مغلفة بعناوين 
جذابـة كاملسـاواة وحقـوق اإلنسـان وحقوق 
املرأة وحرية التعبري والحرية الشـخصية والتي 
تجعل مـن يحملـون وعيـاً ضعيفاً وسـطحياً 

يقفون مبهورين ومدافعني عنها. 
 

- كيف نسـتطيع بناء أرسة متماسكة من خالل 
ثقافة القرآن الكريم؟

األرسة املتماسـكة التي يريدهـا الله منا هي 
األرسُة التي يعرف ُكـلُّ فرد فيها دوَره الواجَب 
عليه القياُم به ويبذُُل ُكـلَّ جهِده لتحقيقه غري 
متنصل من مسؤوليته وال متذمر، وعليه فأبرز 
صفة لألرسة املتماسكة هي التوايص باملرحمة 
بـني أفرادها، فالكل يقوم بـدوره يف أرسته هنا 
يف الدنيا ليجتمع شـملهم هناك يف اآلخرة، وعىل 
سـبيل املثال لتلـك األرسة املتواصيـة بالرحمة 

حتى تكون متماسكة األدوار اآلتية لها:
- األب الرحيـم هـو َمـن يشـجع ولـده عىل 
َالَة  مواجهة الصعاب، قائالً له: (يَا بُنَيَّ أَِقِم الصَّ
َوأُْمـْر ِباْلـَمْعُروِف وأنه َعِن اْلـُمنَْكِر َواْصِربْ َعَىل 

َما أََصابََك). 
- واألم الرحيمـة هي َمن تلقي ولدها وسـط 
املخاطر التي قد تصيبه يف سـبيل الله، وتنترص 
عـىل خوفها متوكلة عىل ربها (َفِإذَا ِخْفِت َعَليِْه 

 .( َفأَْلِقيِه ِيف اْليَمِّ
- واألخ الرحيـم هـو َمن يقسـو عـىل أخيه 
عندمـا يشـك يف خروجـه عـن مسـار الهداية 
والصالح، (َوأََخذَ ِبَرأِْس أَِخيِه يَُجرُُّه إَِليِْه َقاَل ابَْن 
أم إِنَّ اْلَقْوَم اْسـتَْضَعُفونِي َوَكاُدوا يَْقتُلُونَِني َفَال 

تُْشِمْت ِبَي اْألعداء). 
- واألخـت الرحيمة هي َمـن تقتحم املخاطر 
ْت ِبِه  يِه َفبَُرصَ إلنقـاذ أخيها، (َوَقاَلْت ِألُْخِتِه ُقصِّ

َعْن ُجنٍُب َوُهْم َال يَْشُعُروَن). 
- واالبـن الرحيم هو َمن ال يتحرج يف نصح 
أبيه، ولو واجه الـرضب والهجر منه، فاألهم 
لديـه أال يصاب أبيه بـاألذى والخـرسان، (يَا 
ـَك َعـذَاٌب ِمَن الرَّْحَمِن  أَبَِت إِنِّي أََخاُف أَْن يََمسَّ
ا َقاَل أََراِغـٌب أنت َعْن  ـيَْطاِن َوِليّـٍ َفتَُكوَن ِللشَّ
آَِلَهِتـي يَـا إبراهيـم َلـِنئْ َلــْم تَنْتَـِه َألَْرُجَمنََّك 

َواْهُجْرِني َمِليٍّا). 
- واالبنة الرحيمة هي َمن تقف بجانب أبيها 
عندمـا يتنكر الزمـان عليه، ويصـاب بالعجز، 
(َقاَلتَا َال نَْسِقي َحتَّى يُْصِدَر الرَِّعاُء َوأَبُونَا َشيٌْخ 

َكِبريٌ). 
 

- ما هـي الطريقة اْلُمثَىل الحتواء أفكار أطفالنا 
اإلبداعية وحمايتها من التقليد الغربي؟

اإلبداع هو عطاء إلهي وليس حكراً لفئٍة دون 
فئـة؛ وألنه عطـاء إلهي َفـإنَّ اللـه يمنحه لكل 
شـخص يعمل ضمَن السـنن اإللهية، (ُكالٍّ نُِّمدُّ 
َك، َوَما َكاَن َعَطاُء  ـُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربـِّ ُؤَالِء َوَهٰ َهٰ
َك َمْحُظـوًرا) وإحدى الطـرق للحصول عىل  َربـِّ
اإلبداع هي االسـتفادُة مما لـدى اآلخرين، وهذا 
يشٌء طبيعـي بل وِديني، (ُقْل ِسـريُوا ِيف اْألَْرِض 
َفانُظـُروا َكيَْف بََدأَ اْلَخْلـَق) فهذه دعوة من الله 

لنا للتفكر من ُكـّل ما حولنا. 
ولكن هذه االستفادة يجُب أن تكوَن محاطًة 
ما أن هذه الفائدة موجودة لدى  بقيوٍد، ال ِسـيـَّ
الطـرف اآلخر مـا لم َفـإنَّ رضرهـا عىل أبنائنا 
ا، ومن تلـك القيود الالزمة لحماية  خطرية ِجـدٍّ

عقول أبنائنا اإلبداعية األمور اآلتية:
- غرس قيمة االعتزاز بالُهــِويَّة اإليمانية يف 
نفـوس أبنائنا قبل بدء أي برنامج إبداعي يقام 
ما إن كان هـذا الربنامج خارج  لهـم، ال ِســيـَّ
الوطـن حتـى ال نجعلهـم يذوبـون يف ُهــِويَّة 
من تأثـروا بإبداعه ممن يحمـل ثقافة مغايرة 
لنا، وهذا األُسـلُـوب تعتمده دولـة اليابان عند 
إرسال أبنائها الطالب للدراسة يف الخارج، فهم 
ة  ة اليابانيـة الَخاصَّ يغرسـون فيهـم الُهــِويـَّ
بهـم وال يمكـن أن يتنازلـوا عنهـا مهما كانت 

املغريات. 
- تعزيـز الربامـج الروحانية لـدى أطفالنا، 

عىل املسـتوى اليومي واألسـبوعي والشـهري 
والسنوي. 

 
- الحـرب الناعمة والثقافـة القرآنية، ما الرابط 

بينهما؟
الحـرب الناعمة تسـتهدُف خـراَب النفوس، 
بينما الثقافة القرآنية تسـتهدف بناء النفوس، 

اَها).  (َقْد أَْفَلَح َمْن َزكَّاَها َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ
الحـرب الناعمـة تعزز االنحطـاط األخالقي 
لإلنسـان، بينمـا الثقافة القرآنية تعـزز الرقي 
اْإلِيَمـاَن  إَِليُْكـُم  َب  (َحبـَّ لإلنسـان،  األخالقـي 
َوَزيَّنَُه ِيف ُقلُوِبُكْم َوَكرََّه إَِليُْكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسـوَق 

َواْلِعْصيَاَن).
الحـرب الناعمـة تحـط مـن الـذوق الفطري 
لإلنسـان، بينما الثقافة القرآنية ترفع من الذوق 
الفطري لإلنسـان، (ِفْطَرَة اللِه الَِّتـي َفَطَر النَّاَس 
َعَليْها)، (ِصبَْغَة اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبَْغًة). 

 
- هـل يحتـاج املجاهد/ــة إىل وضـع خطـط 

ة والعملية؟ وملاذا؟  تنموية لحياتهم الَخاصَّ
إن لم يضع املجاهد واملجاهدة خططاً تنموية 
ة والعملية فمن ننتظر أن يضع؟ لحياته الَخاصَّ

املجاهـد واملجاهـدة يجـب أن يكونا أحرص 
الناس عىل مثل هكذا مواضيع ومشاريع. 

ألن ثقافـة القرآنيـة هي مـن تلزمنـا بذلك، 
(يَـا أَيَُّهـا الَِّذيَن آَمنُـوا اتَُّقوا اللَّـَه َوْلتَنُظْر نَْفٌس 
َمْت ِلَغـٍد)، إذاً فأنت مأمور مـن الله بأن  ـا َقدَّ مَّ
ـًة  تنظر للغد وأن تخطـط للغد، وكذلك؛ ألَنَّنا أُمَّ
ثقافتهـا وثقافـة قادتها ورموزهـا هي ثقافة 
االرتقاء عىل الدوام، فهذا رسول الله -صىل الله 
عليه وآله وسـلم- يقـول: (كل يوم ال أزداد فيه 
ِعلمـاً فال بورك يل يف طلوِع شـمس ذلك اليوم)، 
واإلمام عيل -عليه السالم- يقول: (من تساوى 
يوماه فهو مغبون، ومن لم ير الزيادَة يف نفسه 
فهو إىل النقصان، ومن كان إىل النقصان فاملوت 
خـريٌ له مـن الحيـاة)، واإلمـام زيـن العابدين 
يقـول: (اللهـم بّلـغ بإيمانـي أكمـل اإليمـان، 
وبعميل إىل أحسـن األعمال...)، والسـيد حسني 
بدر الدين الحوثي يقول: (ال تضْع لنفسك خّطاً 

ال تتجاوُزُه). 
إذاً مـن خالل ُكـّل تلك النصوص نرى كم هو 
مقـدار وحجم اهتمام أعالمنـا وأئمتنا -عليهم 
السـالم- بموضـوع حـرص الشـخص عىل أن 
يضع لنفسـه خططاً وبرامج تضمن له تنميته 
ة  يف ُكـّل املجاالت املرتبطة بحياته سواًء الَخاصَّ

أَو العملية. 
ه إن لم يحرص  وملـاذا عليه أن يحرص؟؛ ألَنـَّ
املجاهد واملجاهدة عىل تنمية ذاته َفـإنَّه سيرتك 
السـاحة لغريه يرتع ويلعب فيها براحته، يغري 
فيها أفكار اآلخرين ويبث سمومه ويقف بعدها 
املجاهـد واملجاهدة موقف املتفرج والعاجز عن 
مواجهته والحد من خطورته؛ ألَنَّه يرى نفسـه 
غري جدير يف مواجهته علمياً ومعرفياً ومهارياً. 

 
- هل لديكم مرشوٌع شـخيص مسـتقبيل يفتح 
املجـال أمام مـن يريـد الحصول عـىل التنمية 

البرشية القرآنية؟
ا عـىل تأسـيِس مرَكـٍز َخاصٍّ  أعمـل َحـاليّـٍ
بإعـداد القادة الشـابة، وسـيكون مركزاً يعنى 
برتبيـة وتنشـئة قادات شـابة تحمـل الثقافة 

والرؤية القرآنية. 
ا عـىل إنشـاء قنـاة عىل  كمـا أعمـل َحـاليّـٍ
اليوتيوب أقدم فيها محارضات تهتم باملهارات 
الذاتية التي يحتاجها الشباب، وكذلك املواضيع 

ة بالشأن الفكري واألرسي والرتبوي.  الَخاصَّ
 

- كلمـة أخـرية لكـم أُسـتاذ إبراهيـم يف نهاية 
حوارنا؟

عىل هذا الحـوار والتفاتتكم  أشـكركم َكثرياً 
الواعية والرائعة ملناقشة مثل هكذا مواضيع. 

    ضاإ الاظمغئ رضجت 
سطى المادة واآللئ 

وظسغئ وتةاعطئ اإلظسان 
وتساططئ طسه ضئصغئ 

اآلقت 

   العسُغ الصرآظغ عع 
أن تضعن ظزرتك لما غثور 

طظ تعلك عغ ظزرة 
الصرآن وطعاصفك طعاصش 

الصرآن 

   تةسغث العسغ 
الصرآظغ شغ طعاشصئ 

الصغط والمئادئ 
والحسارات الاغ تآطظ 

بعا وترشسعا، أن 
تةّسثعا ضطعا شغ 

المغثان طعما ضاظئ 
الخسعبات والاتثغات 
الاغ جاصش أطاطك. 

   الترب الظاسمئ تسجز 
اقظتطاط افخقصغ 

لقظسان وتتط طظ الثوق 
الفطري له
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تصغصُئ الخراع افبثي وضثبُئ اإلبراعغمغئ
إخقص سئعد 

 
ًة  ِكنَي َكافَّ يقول تعـاىل: (... َوَقاِتلُـوا اْلـُمْرشِ
ـًة َواْعَلـُمـوا أَنَّ اللَه َمَع  َكَمـا يَُقاِتلُونَُكـْم َكافَّ

اْلـُمتَِّقنَي) من سورة التوبة- آية (36).
يأمرنـا الله تعاىل يف القرآن الكريم، يف جميع 
أوامـره ونواهيه وتحذيراته، مـن التعامل مع 
اليهـود والنصـارى ومـن دار يف فلكهـم مـن 
املرشكني، وأكثر ما تحدث عنه الكتاب املقدس 
والعظيـم هو عـن عـدم تولينا لهـم، ووصف 
طباعهـم ونفسـياتهم، ومكرهـم وخدعهـم، 
وأنهم العـدّو الحقيقي واألزيل لنـا إىل أن تقوم 
القيامـة، ولـن يأتي زمـن أَو يولـد جيل منهم 
يحـب املسـلمني، أَو يتمنى لنا الخـري، أَو حتى 
يرتكنـا يف حالنا بدون أن يؤذينا، أَو أن يسـعى 
ألذيتنـا، أَو أن يدفع بأجندتـه ملحاربتنا يف ُكـّل 

تفاصيل حياتنا، حتى يف لبسنا وألفاظنا. 
سـعى اليهود لطمـس معالم اإلسـالم منذ 
أول يـوم لهم، عـىل طـول الدهـور واألزمان، 
واختـالف األنبياء واملرسـلني، وتحـول حالهم 
مـن املسـتضعفني إىل أصحاب امللـك والكتاب 
والنبـوة، وكانت نفسـياتهم يف تقدم ُمسـتمّر 
وتطور يف مجال الخداع واملكر والتزييف وتبديل 
الحق بالباطل، والتعامـل بالربا، وقتل األنبياء 
واملرسـلني، يكفـرون بكل نبـي يُبعـث إليهم 
ويحاربونه بـكل أنواع األسـاليب -التي نراها 
اآلن- ثـم إذَا ما بَعـث الله نبياً آخـَر لهم قالوا 
بأنهم مؤمنـني بالنبي الذي قبله، وبما جاء به 
ال زالوا متمسـكني، وقد كفروا يف الحقيقة بما 
جاء به األنبياء السابقني والالحقني قال تعاىل: 

ا َجاَءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعنِْدنَا َقالُوا َلْوَال أُوتَِي  (َفَلـمَّ
ِمثَْل َمـا أُوتَِي ُمـوَىس أََوَلـْم يَْكُفـُروا ِبَما أُوتَِي 
ُموَىس ِمْن َقبُْل َقالُوا ِسْحَراِن تََظاَهَرا َوَقالُوا إِنَّا 
ِبُكلٍّ َكاِفُروَن) من سورة القصص- آية (48)، 
وهكذا مع جميع رسـالة الله واختالف امُلرسل 
إليهـم كان نفـس األُسـلُـوب ونفـس الكذب 
والخـداع، ولقد سـلبهم اللـه ُكـّل مـا كان قد 
مكنهم -بسبب عصيانهم وكفرهم- ثم غضب 
اللـه عليهـم ولعنهم عـىل لسـان أنبيائه، قال 
تعـاىل: (لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِني إرسائيل َعَىل 
ِلَسـاِن َداُووَد وَِعيَىس ابِْن َمْريََم ذَِلَك ِبَما َعَصْوا 
َوَكانُوا يَْعتَُدوَن) من سـورة املائدة- آية (78)، 
وإىل أن تقـوم القيامـة لـن يخرجـوا مـن تلك 
الدائرة، وعندما يخربنا الله تعاىل بأنهم أعدائنا 
ويحذرنا منهم، فهذا هو تحذير للمسـلمني يف 
ُكـّل زمـان ويف أي مكان يف الدنيا، وهو تحذير 
مبارش ال يحتاج إىل مفرسين وعلماء ليُخربونا 
من هم الفئة الذين حذر الله وشـّدد يف تحذيره 
منهم، ومـن توليهم ومن التعامـل معهم بأي 
شكٍل من أشكال التويل، الظاهر والباطن، نحن 
ال نحتاج إىل من يخربنـا من هو عدونا، فنحن 
نعلم ونعي من هم الذين يسـتهدفوننا بجميع 
أنـواع الحروب الصلبـة والناعمـة، وبمختلف 
وسـائلها، نعي ذلك من كالم اللـه يف املصحف 
األزيل  الـرصاع  أن  ونعـي  املقـدس،  الرشيـف 
واألبـدي هو معهـم إىل أن تنتهـَي الحياة، وما 
التطبيع إال نوع واحد فقط من أنواع تلبيسهم 

الحقائق الواضحة بالباطل. 
سـخيفة،  بمسـمياٍت  األعـراب  طبعـت 
وبأسـاليب تلبيس الحق بالباطل كما أسلفنا، 
فلـو جئنـا لنـربّر تطبيعهم ونحـاول أن نُقنع 

أنفسـنا فلـن نرى لهـذا التطبيع من مسـمى 
سـوى تَولٍّ لليهود، وهذا ما حذر الله منه، وإن 
كان أُولئك سـيقولون أنهم ليسـوا يهود زمان 
وأنهـم (إرسائيل) فهـم من لعنهـم الله -كما 
ذكرنا سـابًقا- وأكثر ما ذم القرآن الكريم بني 
إرسائيل، وإن كنتم تُسمونهم أهل الكتاب فقد 
قـال عنهم الله تعاىل: (إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أهل 
ِكنَي ِيف نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها  اْلِكتَاِب َواْلـُمْرشِ
يَِّة)) من سـورة البينة- آية  أُولئـك ُهْم َرشُّ اْلَربِ
ا يف  (6)، والحديث عن أهل الكتاب واسـع ِجـدٍّ
القرآن الكريـم، وإن أنتم طبعتـم؛ ألَنَّهم قالوا 
لكم بـأن أبونا جميعاً إبراهيـم، َفـإنَّ هذا هو 
حّجـة عليهم هم، فأبونـا إبراهيم كان حنيفاً 
مسـلماً، بدليل قوله تعـاىل: (ُقولُـوا آََمنَّا ِباللِه 
َوَما أُنِْزَل إَِليْنَا َوَما أُنِْزَل إىل إبراهيم َوإسـماعيل 
أُوتِـَي  َوَمـا  َواْألَْسـبَاِط  َويَْعُقـوَب  َوإِْسـَحاَق 
وَن ِمْن َربِِّهْم َال  ُموَىس وَِعيـَىس َوَما أُوتَِي النَِّبيـُّ
نَُفـرُِّق بنَْيَ أحـد ِمنُْهـْم َونَْحُن َلُه ُمْسـِلـُموَن) 
من سـورة البقرة- آيـة (136)، هذا دليل عىل 
أن مـن تطبعون معهم باسـمه كان مسـلماً، 
ومن هنـا عليهم أن يتبعوا ملة أبيهم، ومذهب 
سيدنا إبراهيم -الذي يلبسون جريمة التطبيع 
باسمه- وأبوهم يعقوب، واألسباط، ومن هذا 
الواقع عليهم -واليهود املقصود- إما أن يعودوا 
لدين أبيهـم الذين يريدون أن نجتمع باسـمه 
وهو (الدين اإلسالمي) أَو وجب قتالهم؛ ألَنَّهم 
ارتدوا عن الدين وأنشقوا عن الرسالة اإللهية، 
التي يجب أن يكونوا هم السباقني إىل اعتناقها، 
فمن ُكـّل األبواب يجب قتالهم، إما كعدٍو حذر 

الله منه، أَو مرتٍد عن دين إبراهيم. 

سعض أبع دصئ* 
 

«سـلَّم نفَسك يا عصام. ال مجاَل للمقاومة، 
املنطقـُة ُكلُّها محاَرصة»، كان ذلـك نداُء قائد 
القوة اإلرسائيليـة، التي اقتحمت بلـدَة عنزة، 
قضاء جنني، مسـاء يـوم العارش مـن كانون 
األول/ ديسـمرب، من العـام 1992، يف محاولٍة 
لدفع املطارد عصام براهمة، من حركة الجهاد 

اإلسالمي يف فلسطني، عىل تسليم نفسه. 
لـم يُعـر البطل براهمـة، هـذا النـداء آذاناً 
صاغيـة، وقّرر خـوَض املواجهة، التـي ُقِتل يف 
بدايتها الضابُط اإلرسائييل ساسـان مردخاي، 
واستمر االشتباُك قرابة ساعتني، قبل أن تُقرَِّر 
القـوة اإلرسائيليـة امُلقتحمـة، إحـراَق املنزل، 
لدفـِع عصام عىل تسـليم نفسـه، أَو أن يموَت 
داخله. وفعالً توقف إطالُق الرصاص من داخل 
املنـزل، وظنَّ العـدّو أن عصام قد مـات حرقاً 
من شـدة لهب النريان، أَو اختناقاً من سـحب 

الدخان الكثيف. 
بعـد سـاعات مـن اشـتعال النـريان داخل 
املنزل، اسـتدعى املحتّل سيارات إطفائية؛ كي 
تُخِمـد النـريان، ويقوموا عىل إثرهـا باقتحام 
املنـزل بحثاً عـن بقايا جثمان عصـام، لكنهم 
فوجئوا مرة أُخـرى برصاصه يُوقع ضباطهم 
وجنودهم بني قتيل وجريح، ليرتاجعوا أمامه، 
ويقّرروا قصف املنزل بالصواريخ. عندئذ سكت 
رصـاص البطل. بعدها حـرضت جرافتان من 
الحجم الضخـم، وبدأتا بجرف حطـام املنزل، 
ليتأّكـدوا أنهم انتهوا من أمر عصام، بعد ست 

ساعات من االشتباك. 
حكايـة البطـل عصـام يعـرُف تفاصيَلهـا 
الدقيقَة أهايل محافظة جنني، وهي حتى اليوم 
تُحَكى يف مجالسـهم، رغم مـرور ما يزيد عن 

30 عاماً عىل وقوعها. 
وهذه الحكاية كانت عامالً استقطابياً هاماً 
لحركة الجهاد اإلسـالمي يف فلسطني، يف سائر 

أرجـاء محافظة جنني، لتُقـدم الحقاً وتحديداً 
خـالل انتفاضة األقـىص، التي اندلعـت نهاية 
شهر أيلول/ سبتمرب عام 2000، نماذج كبرية 

ال تقل بطولًة وتضحيًة عن عصام براهمة. 
وعندمـا نتحـدث عـن جنـني، ومخيمهـا، 
نسـتذكُر فيهـا قامـاٍت كبـرية، غـدت رموزاً 
للعمـل املقـاوم، وارتقـت يف معـارك الكرامـة 
واإلقدام ُمقبلًة غري مدبـرة من أمثال: محمود 
طوالبة، الشـيخ حمـزة أبو الرب، أبـو جندل، 
إياد صوالحـة، خالد زكارنة.. والقائمة تطول، 

وتطول. 
وُكلُّ اسـم من هذه األسـماء غرس نفَسـه 
بعمق يف عقوِل أبناء جنني، ومخيمها، ليتفاعل 
ُكــّل بيت فيهـا مع األحداث، ويكـون فيه إما 

شهيد أَو جريح أَو أسري. 
لقـد حفـظ أبناء جنـني ومخيمهـا، وصايا 
ًدا، وهـذا هو ِرسُّ  الشـهداء، وحكاياتهـم جيـِّ
اشـتعال ثورتهـم، وتجـدد مواجهتهـم حتى 
اللحظـة. فمنذ ثـورة القسـام يف أحراش يعبد 
عـام 1936، ُمـروًرا باشـتباك البطـل عصام 
براهمـة، يف بلدة عنـزة، وبعدها معركة مخيم 
جنني، عام 2002، بقيادة القائد البطل محمود 
طوالبـة، ومـا تالها مـن معـارك ومواجهات، 
ُوُصــوالً إىل األحداث األخرية، لـم يُدرك املحتّل 
اإلرسائيـيل أن املقاومـة التـي يحـاول وأدها، 
واقتالعهـا، وكبحها يف جنـني، تنمو وتتصاعد 

عىل وقع مجازره وتصعيد عدوانه. 
إن جينـات املقاومـة واملواجهـة مجبولٌة يف 
تكوين ُكـّل فلسـطيني، وهي تتجىلَّ باألخص 
يف أهايل جنـني ومخيمها، وبالتايل َفـإنَّ تفاُعَل 

هذه الجينات يحُدُث يف لحظات. 
وهنـا أريد القوُل بـأن العدّو واهـٌم إذَا كان 
َمـدَّ  سـتوقف  االغتيـاالت  سياسـَة  أن  يُظـنُّ 
املقاومـة يف جنـني، بـل عـىل العكـس تماماً، 
فمـع ارتقاء ُكـّل مقاوم يتدافـع املئات لحمل 

سالحه، ومواصلة طريقه. 
أن  يعتقـد  كان  إذَا  واهـم،  العـدّو  أن  كمـا 

واسـتئصال  لـرضب  املحمومـة  محاوالِتـه 
القـدس،  لرسايـا  التابعـة  جنـني»،  «كتيبـة 
الـذراع العسـكرية لحركـة الجهاد اإلسـالمي 
يف فلسـطني، من خالل االجتياحـات اليومية، 
وقيامـه باالغتيـاالت واالعتقـاالت يف صفوف 
فالكتيبـُة  سـتُفلح،  ومقاتليهـا،  قياداتهـا 
ببسـاطة تتمتـع بحاضنـة شـعبيّة واسـعة 
ومتينـة، عالوًة عىل أنها تعمل برتكيبة أَو لنَقل 
بمنهجيـة قيادية، حرّيت أجهزة اسـتخبارات 
العـدّو، وال ننـىس هنا أنهـا انطلقـت يف الظل 
ألشـهر قبـل أن تُعلن عن نفسـها بعـد عملية 
«انتـزاع الحرية» من سـجن جلبوع، والحركة 
محفوفـاً  سـيكون  الكتيبـة  عمـل  أن  تُـدرك 
باملخاطـر، لكون سـاحة الضفـة محتّلة، هذا 
د الحزبية جانباً يف  عدا عن كـون الكتيبة تُحيـِّ
عملهـا، فهـي تفتح ذراعيهـا ألي مقاوم حر، 
وتدعمه بما يحتاج كي يرضب العدّو، هذا عدا 
عن كونها تتمتع بعالقات طيبة وواسـعة مع 

جميع القوى والفعاليات الشعبيّة. 
ويعي املقاتلون يف «كتيبة جنني» جيًِّدا أنهم 
مشـاريُع شـهادة -فهم من نسٍل قدَّم وما زال 
ُم تضحياٍت كبـريًة منذ ثورة الشـهيد عز  يُقـدِّ
الدين القسام ورفيقه الشيخ فرحان السعدي، 
ُمروًرا بمحطة ارتقاء الشـهيد األول عىل أرض 
مخيم جنني، الذي تأسس يف العام 1953، وهو 
البطـل عبد اللـه نبهان، وذلـك يف العام 1967، 
وحتـى معركة املخيـم عـام 2002، وما تالها 
مـن معارَك ومواجهاٍت ال نسـتطيع حرصها، 
ومـا زالـت متواصلـًة حتـى هـذه اللحظـات 
املباركـة-؛ لذلـك نراهـم يتبعون كافـة تدابري 
األمن والسـالمة، ويف النهايـة يقّررون خوض 
املواجهة واالشـتباك حتى آخـر رصاصة، كي 
ال يُمكنـوا العدّو منهم، ولسـاُن حالهم يقول: 

«وَعِجْلُت إليك ربي لرتىض». 

* باحث دكتوراه يف اإلعالم بجامعة دمشق

أطرغضا سثوُّ 
السقم 

سطغ سئث الرتمظ المعحضغ 
 

نتحـدث  عندمـا 

عـن السـالم، يتبادر 

إىل أذهاننـا اسـٌم من 

أسـماء اللـه، يقـول 

وتعاىل:  سبحانه  الله 

ـَالِم)،  السَّ َداُر  (َلُهـْم 

سـبحانه  عنـده 

وتعاىل يكون السـالم 

املخاوف  مـن  واألمن 

واالطمئنان  واالختالف 

مـن املخاوف أعـداء الله وشـياطني األرض، فنحن 

نتمسـك بالسـالم سـبحانه وتعاىل الذي إليه يرجع 

األمر كله وهو النارص واملعني. 

واإلذالل  السـيطرة  فـرض  إىل  أمريـكا  تسـعى 

للشـعوب بدوافع وغرائز ال إنسانية؛ ألَنَّ اإلنسانية 

املزعومـة لديهـم تفتقر للمبادئ واألخـالق والقيم 

اإلنسانية القرآنية التي تسموا باإلنسان، عىل مدى 

قرون سعت أمريكا إىل استعمار واستعباد الشعوب 

واالسـرتاتيجيات  السياسـات  وتمريـر  العربيـة 

التـي تخدم مصالحها ومن يسـعى إىل االسـتقالل 

والخروج من وصايتها ينال االعتداء والقتل وفرض 

العقوبات وذلك إلركاع الشعوب والبلدان وإذاللهم، 

كمـا يحصل يف فلسـطني ويف العـراق ويف لبنان ويف 

سوريا وتونس وغريها ممن سعى النظام األمريكي 

إىل إذاللهم واستعبادهم. 

نسـمع دائماً مجلس األمن الدويل ومنظمة األمم 

املتحـدة ومحكمة العـدل الدولية، لكـن هل فعلت 

هذه املنظمات الال إنسانية يف حفظ كرامة اإلنسان 

والدفـاع عن حقوقه من يخرج عن وصاية أمريكا، 

تكـون هـذه املنظمـات هي مـن تتَحـّرك يف فرض 

سياسـة اإلركاع واإلذالل حتى ال يسـمع صوته وال 

يصل عند حق من حقوقه ويتالعبون به من مؤتمر 

إىل اجتماع إىل قمة وذلك لحفظ حقوق من يسريون 

يف تنفيذ مخّططاتهم الشـيطانية، ندعو ُكـّل أبناء 

الشـعوب العربيـة وغريهـا لفضح جرائـم أمريكا 

وخلع رداء اإلنسـانية والحقـوق املزعومة، فلم نَر 

عدالً وقسـطاً من يهود ونصارى، وندعو الشـعوب 

للخروج ضد أنظمة إركاع الشعوب وقتل الشعوب، 

أمريكا هي عدو الشـعوب وعدو اإلنسـانية وعدوة 

السـالم، وصدق اإلمام الخميني حني قال: (أمريكا 

الشيطان األكرب). 

ال توجد لدينا ذرة أمل بالسـالم من أمريكا ودول 

االسـتكبار، ونحن نتمسك بالسـالم الحقيقي الذي 

هو الله عز وجل، ولكن من باب السري عىل نهج الله، 

ـْلـِم َفاْجنَْح  َحيُث يقول عز وجل: (َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّ

ِميُع اْلَعِليُم)، السالم  َلَها َوتََوكَّْل َعَىل اللِه إِنَُّه ُهَو السَّ

العادل واملرشف الذي يحفظ لإلنسان كرامته ودينة 

وحقوقه، وندعو للسـالم، ونرفض االستسالم الذي 

هو ذل وخنـوع، كمثل التطبيـع والدخول يف دائرة 

اليهـود والنصارى قال تعـاىل: (يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن آََمنُوا 

َال تَتَِّخـذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أوليـاء بَْعُضُهْم أولياء 

ُه ِمنُْهـْم إِنَّ اللَه َال  بَْعـٍض َوَمـْن يَتََولَُّهـْم ِمنُْكْم َفِإنـَّ

يَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلـِمنَي)، ونذكركم بما قال الشهيد 

القائد -رضوان الله عليه-: «إذَا كنت تريد أن تسلم 

أُولئـك فامش عىل قاعدتهم هم، هم الذين يقولون: 

(إذا أردت السالم فاحمل السالح) هذا مثل أمريكي 

(إذا أردت السالم فاحمل السالح)». 

ِجـرُّ جظغظ وطثغَّمعا
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طا الثي تئصى؟!
طتمث أتمث الئثغاغ 

 

ال غرابة يف حادثة حرق نسـخة من القرآن الكريم 
يف السـويد فالتحريُض اليهودي والصليبي ومساعي 
التشـويه وتعبئة األجيال وغرس العداوة ضد اإلسالم 
واملسـلمني ثقافة يتم زراعتها يف صدور األطفال منذ 
نعومة أظافرهم وتالزمهم تلك التعبئة كأيديولوجية 
وتوجه وفكر وثقافة يتم أدلجتهم بها لتنتج مجتمعاً 
عدوانياً حتى تصبح حالة اإلسـالم فوبيا سـبباً لكل 
تلك العـداوات التي تقـوم بها األنظمـة واملجتمعات 
اليهودية والصليبية والتي تعترب التيارات اإلسـالمية 
املتطرفـة والدخيلـة عىل اإلسـالم نتاج تلـك األعمال 

العدوانيـة التـي خططت لها املخابـرات العربيـة والغربية والتي 
أنتجتهـا حركة االسـترشاق واملسـترشقني كتيـاراٍت دخيلة عىل 
اإلسـالم بصفة التوحيد والتجديد لرضب اإلسالم باإلسالم بأفكار 
تم تقديمها منذ عقود من الزمن بتيارات وعلماء محسـوبني عىل 
ـابية والقاعدة وداعـش وغريها من التيارات التي  اإلسـالم كالوهَّ
تسـببت بإبعاد املسـلمني عن القـرآن مما أَدَّى إىل حـرف بوصلة 
عـداوة من تأثـروا بها مـن العـدّو الحقيقي إىل عـدو داخل هذه 
ــة بمسـميات حزبية َوطائفية ومناطقية وِعرقية وبعقائد  األُمَّ
باطلة وبأكاذيب نسبوها للرسول -صلوات الله عليه وآله- تتناىف 
مـع القرآن ككذبـة (اختالف أمتي رحمة) وغريهـا من األكاذيب 
األُخـرى رغـم تعارضها مـع ما جاء يف قولـه تعـاىل: (َوَال تَُكونُواْ 
َكالَِّذيـَن تََفرَُّقـواْ َواْختََلُفواْ ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَٰـُت َوأُْوَلِٰئَك َلُهْم 

َعذَاٌب َعِظيٌم).
بـل وتتعارض مع ما جاء يف قول الرسـول -صلـوات الله عليه 
وآله-: (ما طابق القرآن فهو مني وما عارض القرآن فليس مني) 
وحاشا بمن قال الله فيه: ﴿َوَما يَنِْطُق َعِن اْلَهَوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي 
يُوَحـى﴾ أن يأتي بنقيضني وحاشـا ملن (َعلََّمُه َشـِديُد اْلُقَوى) أن 
يأتـي بما يتعـارض مع القرآن فهـو القائل (املؤمنون كالجسـد 
الواحـد) وكيف لـه أن يقول اختالف أمتي رحمـة كما كذب عليه 
أدعياء الدين من عمدوا إىل بث الفرقة وإبعاد املسـلمني عن كتاب 
رب العاملـني بتجريـم التفكر فيـه والتأمل يف آياتـه بل وحرموها 

بذريعـة أنه ال يجـوز التفكر يف القرآن إال ملن أسـمتهم أهل الحل 
والعقد، الذين بَسبِبهم وبأفكارهم املسمومة الدخيلة 
ـــة إىل ما هـي علية بل  عـىل الديـن صار حـال األُمَّ
تطاول األعداء عىل ُكـّل مقدسـاتنا وأسـاءوا إىل خري 
الربيـة نبي الهـدى رحمة اللـه للعاملني رسـول الله 
-صلوات الله عليه وآله- بما أنتجته اجتهاداتهم من 
قصص وروايـات وأكاذيب وأقاويل كاذبة ومسـيئة 
وما األحداث والرصاعات والتناحر واالقتتال الدائر يف 
ُكـّل الشعوب العربية واإلسالمية إال نتيجة أفكارهم 
الدخيلـة واجتهاداتهـم التـي حكمـت عـىل القرآن 
بالنقـص رغم قول الله تعاىل: (َمـا َفرَّْطنَا ِيف اْلِكتَاِب 
ٍء)، وقوله: (َونَزَّْلنا َعَليَْك اْلِكتـاَب ِتبْياناً ِلُكلِّ  ِمـْن َيشْ

ٍء).  َيشْ
فالقرآن الكريم اسـتهدفه األعداء منـذ زمن بعيد ليس نصاً بل 
مضموناً وما حادثة إحراق نسخة من القرآن الكريم يف السويد إال 
إتماماً ملنهجية التيارات الدخيلة صنيعة املسـترشقني من اليهود 
والصليبيني ونتيجة ثقافة عداوة اليهود لإلسـالم واملسلمني ولكل 
مقدسـات الدين والتي تسـببت بإحداث عدوانيـة دامية كحادثة 
اسـتهداف املسـلمني بالعمليات التـي راح ضحيتها 49 شـخصاً 
وجـرح 48 آخرين يف هجومني اسـتهدفا مصلني يف مسـجدين يف 
مدينة كرايسـت َوتشريتش بنيوزالندا كنتائٍج لثقافات التحريض 
وأيديولوجيـة العـداء التـي تنرشهـا األنظمـة الغربيـة واللوبي 

الصهيوني ضد املسلمني. 
ــة  لذلك بعد أن اسـتهدف الصليبيون واليهود أبناء شعوب األُمَّ
اإلسـالمية يف بلدانهـم واسـتُهدف الحـج ودنس اليهـود القدس 
وشـاهدنا وسـمعنا اإلسـاَءات املتكّررة للرسـول -صلـوات الله 
عليه وآله- برسـوٍم كاريكاتريية ساخرة وبأفالٍم مسيئة وإحراٍق 
ـة اإلسـالمية لتسـتمر يف  للمصحـف الكريـم ما الـذي تبقى لألُمَّ
الصمـت وليسـتمر قادتهـا يف االنبطـاح ولتسـتمر يف حالة الذل 

والخنوع ما الذي تبقى لنا ليخرجنا مما نحن فيه؟!
إذا لم تثري سـخطنا ُكـّل هـذه األحداث واإلسـاَءات لنا ولديننا 
وملقدسـاتنا فما الذي تبقى لنا كمسـلمني لنسخط ونغضب؛ ِمن 
أجِله وال غرابة يف حادثة إحراق املصحف يف السـويد فالغريب هو 

صمتنا تجاه ُكـّل تجاوزاتهم ونسياننا لكل إساَءاتهم السابقة. 

كتابات

سغُثظا الضئغر 
ظا دون غغرظا  غُثخُّ

خطعد جفغان

جمعـة رجـب وإحيـاُء لهـذه املناسـبة 
العظيمـة لـدى اليمنيني تعبريٌ عـن املنحة 
اإللهيـة التي اختصنا اللـه بها وهي نعمة 
الهداية فكيف ال نحيي هذه الذكرى الجليلة 
التي هي بالنسـبة لنا أحفـاد األنصار يوم 
عيـد، نعم يوم عيد فقـد أخرجنا الله بهذه 
الذكرى من ظلمات الحياة والواقع السـيئ 
إىل النـور والـرصاط املسـتقيم، ففـي ذلك 
اليوم أكرمنا الله بضيـٍف عزيز علينا وهو 
أعز البرش لخـري البرش -صلوات ربي عليه 
وعـىل آله- فقد قـدم إلينا فـارس الهيجاء 
الحيدر الكرار زوج خري النساء أبا السبطني 

بشرياً بالحق وهادياً إليه. 
وهل هناك أعظـم من هذا اليوم ليحتفل 
به الشـعب اليمني وهم يف هذا اليوم، َحيُث 
دخلوا يف ديـن الله أفواجاً فهـو يوم عيدنا 
الثالث بعد عيد الفطـر واألضحى، فإقامة 
الفعاليات واملناسبات هي من صور فرحنا 
بهـذا اليـوم الـذي آمنـا بخـري البـرش من 
دون مواجهة أَو قتال، فسـالٌم عىل شـعب 

األنصار. 
إن فرحـة الكبار والصغـار تعكس مدى 
ارتباطنا بُهــِويَّتنا اإليمانية فقول الرسول 
-صىل الله عليه وآله وسلم- «اإليمان يمان 
والحكمة يمانية» لم تأِت من الفراغ بل من 
قـول وفعل فهذه الشـهادة نعتـز ونفتخر 
بهـا فهـي شـهادة خـري البـرش، فجمعة 
رجب سـتظل املحفل الكبري لشعب اإليمان 
لنحتفـل  تدعونـا  اإليمانيـة  ة  فالُهــِويـَّ
بذكرى دخولنا يف اإلسالم وإذ نعتز ونفتخر 
بهذا اليوم الذي ميزنا عن بقية العالم فهو 

يوم عيدنا الكبري ويخصنا دون غرينا. 

رجاُل المرتطئ َطظ غتمطعن العسغ واإلغمان
طتمث الدعراظغ 

يف ُكــّل مرحلٍة من مراحل البناء والعمل والتصدي 
لقـوى الرش والعـدوان املمثل األمريكـي واإلرسائييل 
وأدواتهـم يف الداخـل والخـارج، يف ُكــّل مرحلٍة من 
مراحل الرصاع يتطلب تَحـّرك قوي وخطوات عملية 
تؤثـر عىل العدوان وتفشـل مخّططاته وأهدافه التي 
يعمـل عليهـا، يف ُكــّل مرحلـٍة من مراحـل الرصاع 
تتَحـّرك القيـادة الثورية والسياسـية يف إحداث نقلة 
نوعيـة يف ُكــّل املجـاالت وأهم هذه املجـاالت املجال 
العسكري واألمني ويفشل من خالله ُكـّل مخّططات 
األعداء يف الجانب العسـكري واألمني، ومع االهتمام 

بالجانب العسـكري تحرص القيادة الثورية املمثلة بالسيد القائد 
العلم عبدامللك بن بدر الدين الحوثي -سـالم الله عليه- عىل تعزيز 
الروحية اإليمانية الوعي اإليماني والتَحّرك الصحيح نحو مسـار 
بنـاء الدولة مـن خالل املحارضات والورشـات بشـكٍل ُمسـتمّر 
ومكثّـف ووضع اسـرتاتيجية صحيحة ويف مسـار صحيح تكون 
أكثر قـوة وثباتـا وتماسـكا واستشـعارا للمسـؤولية، ال يمكن 
أبـداً أن نبني أنفسـنا ونواجـه التحديات ونكرس هـذه التحديات 
والصعوبات مـا لم نكن رجاالً يحملون الوعي واإليمان والبصرية 

واإلخالص يف أداء املهام واملسؤوليات. 
إن قيادتنـا الثوريـة والسياسـية حريصـة ُكــّل الحرص عىل 
تعزيز اإليَمـان وتقديم الهدى لكل املجتمع اليمني بكل فئاته من 

مواطنني وموظفني وقيادات ومسؤولني وغريهم. 
إن بناء النفوس إيَمـانياً يزيد من ارتباطنا بالله، عندما نرتبط 
باللـه ال يمكـن أن ننحرف يف هذه الحياة عـن طريٍق فيه الصالح 
لنـا واالسـتقامة لكل شـئوننا يف هذه الحياة وهـو النجاة لنا من 

السقوط يف الضالل الذي نهايته جهنم والعياذ بالله. 
أعمالهـم  يف  صادقـني  رجـاالً  تتطلـب  القادمـة  املرحلـة  إن 

ومسؤولياتهم يقدمون نموذجاً إيجابياً لكل أفراد املجتمع اليمني 
ومن خاللهم نواجـه الصعوبات والتحديات ونصلح أية اختالالت 
من خالل العمل الجماعي وفق مسار إيماني ونعالج 
من خالل اإليَمـان ُكـّل املشاكل والتحديات والفساد 

املايل واإلداري. 
يف ُكــّل مرحلـٍة يحـدث فيهـا التمحيـص للكثري 
والكثـري وهنـاك الكثري مـن يسـقطون ويخرسون 
ومحـارضات  اللـه  لتوجيهـات  إهمالهـم  نتيجـة 
وتوجيهات القيادة القرآنية يسقطون ويخرسون يف 
الدنيا واآلخرة، هناك من واجه التحديات والصعوبات 
وثبت مع الله واستشـعر املسـؤولية أمام الله وقدم 
النمـوذج اإليجابي يف أداء املهـام يرتقي أمثال هؤالء 
يف الدنيـا عزًة وتمكينـاً، ويف اآلخرة األجر والفـوز العظيم واملقام 

الكبري عند الله. 
إن ُكـّل من يعمل لهدف واحد وهو املصلحة الشخصية ويتَحّرك 
بدون استشـعار الرقابة اإللهية وال يهتم بالقيام بالعمل بالشكل 
املطلـوب ويتَحّرك بدون ضوابط وقيـم وأخالق ومبادئ إيَمـانية، 
أمثال هؤالء املفرطون يسـقطون القيـادة قد منحت الفرص تلو 
الفرص إلصالح أنفسـهم ألنفسـهم وملا فيه الخري لهم والصالح 
لواقعهم وبياض وجوههم أمام الله وأمام الشعب اليمني وليعلم 
ُكــّل من يهمـل واجباته وال يبايل يف أداء املسـؤولية أنه يف مرحلة 
من املراحل سوف يسـقط ولن ينفعه من زينوا له طريق الضالل 

وال من نارصوه هم أول من يتخلون عنه ويرتكونه وينسونه. 
املرحلـة مرحلـة البنـاء واإلصالح ولهـا رجالها مـن يحملون 
بتقديـم  ويهتمـون  بأنفسـهم  ويهتمـون  اإليَمـانيـة  الثوابـت 
أعمالهم بالشكل الصحيح بعيداً عن املصالح واألهداف والرغبات 
والشـهوات، هم رجـال يحملون الوعي واإليمـان ويصلحون من 
هـم حولهم ويتعاونون يف الـرب والتقوى، هؤالء هم رجال املرحلة 

ورجاٌل صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 
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ثقافة 

 : غتغى المتطعري
 ظماذُج لطاصغغط وشص الرؤغئ الصرآظغئ.. 

ـِهيْـُد الَقاِئـُد –ِرضـواُن اللـه  َم الشَّ وقـد َقـدَّ
عليـه- تقييًما دقيًقـا للواقع يف ثنايـا الدروس 
واملحارضات ونذكر هنا بعض األمثلة عىل ذلك:

 
 (أ) خطعرُة الاصغغط الثاذأ لطعاصع وأبره سطى 

الظععض باملسآولغئ
فمـن أبرز القضايا التي حـذر منها، خطورة 
النظرة الثقافية املغلوطة التي ال تدفع للنهوض 

باملسؤولية. 
ويف سياق حديثه عن قول الله تعاىل:

ـَماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا  َويَتََفكَّـُروَن ِيف َخْلِق السَّ
ذَا بَاِطًال ُسبَْحانََك َفِقنَا َعذَاَب النَّاِر. َما َخَلْقَت َهٰ

ـِهيْـُد الَقاِئـُد، داعيـاً إىل النهوض  يقـول الشَّ
باملسؤولية:

الحـظ أليـس هـؤالء أنـاس نظـروا يف خلق 
السموات واألرض النتيجة طلعت عندهم ماذا؟ 

نتيجة عملية..
يعني: هم سـيجدون هنـاك املظاهر الكثرية 
التـي تدل عىل أن إليه يرجع األمر كله، هو مدبر 

شؤون هذا العالم هناك مصاديق لوعده.
فيجب أن نتَحّرَك، فالقعوُد مع ُكـلِّ هذه التي 
يظهر مـن خاللها أنه امللك الحـي القيوم املدبر 
لشؤون السـموات واألرض يعني ماذا؟ عقوبة 

كبرية. 
وأّكــد منبهـاً ومحـذراً من خطـورة النظرة 

الثقافية السائدة حينها: 
 

الظزرة اُفخرى
 نظروا يف خلق السموات واألرض عىل طريقة 
املتكلمني فطلعت [هذه األرض ما هي إال للباطل 
وأن أهل الحق مسـاكني ال ينجحون ويجلسون 

وليس لهم دخل ويف األخري يدخلون الجنة].
املؤمنـون هنـا قالـوا: {َفِقنَـا َعـذَاَب النَّاِر}؛ 
ه عندمـا يـرى النوعيـة األُخـرى أصحـاب  ألَنـَّ
النظـرة األُخرى أنهم مضطهـدون ومظلومون 
شـقاء  حالـة  ويف  ومبهذلـون  ومسـتضعفون 
قالوا: [هي هكذا الدنيـا وهكذا يكون املؤمنون 

إذَا بعدها الجنة بالتأكيد].
ال يلحظون سنَن الله يف هذه الحياة فيعرفون 
أن هـذه الحالة قـد تكون عقوبـة لتقصري من 

عندهم عقوبة عىل تقصري لديهم. 
والتقصـري يف العمل يف سـبيل اللـه دليل عىل 
أنهـم معرضون عن هـدى الله فكانـت الحياة 

بالنسبة لهم هكذا. 
إذن ال يتوقعون بعدها جنة، يتوقعون بعدها 

نار؛ ألَنَّ الله قال يف آية رصيحة: 
ـا يَأِْتيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي َفال  َفِإمَّ
يَِضلُّ َوال يَْشـَقى َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه 

َمِعيَشًة َضنْكا.
 [هنا يف الدنيا].

ُه يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمى. َونَْحُرشُ

عندما يكـون الناس يف معيشـة ضنكا يجُب 
أن يفهمـوا بأنها حالة يجب عليهـم أن يقيِّموا 
أنفسهم ليعرفوا ربما لديهم تقصري هم يف حالة 
إعراض عن هدي الله يف حالة تقصري عن العمل 
ملا أمرهم اللـه أن يعملوه وبتوجيهاته فتحصل 

هذه الحالة السيئة. 
هنا، ال. 

القائـم عند كثري مـن الناس أنـه هكذا حال 
الدنيا، وهـذه عالمة أن النـاس مؤمنون عندما 
يف  مسـتضعفني،  مبهذلـني  مهانـني  يكونـون 

معيشة ضنكا!. 
ألـم يرتب عـىل املعيشـة الضنـكا أن يحرش 

أعمى؟ 
ــة يف  ألَنَّه مـؤٌرش خطـريٌ عندما تكـوُن األُمَّ
ــة اآلن يف معيشـة ضنكا،  وضعيـة مثلمـا األُمَّ

أليس العرب اآلن يف معيشة ضنكا. 
بكل ما تعنيه كلمة الضنك؟ 

إذاً معناه هذا مؤرش خطري قد تكون العاقبة 
سيئة.

ُه يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمى. َونَْحُرشُ
ألَنَّه ال يأتي الضنك هنا يف املعيشـة إال نتيجة 
عمى عـن هدى الله فعندمـا قال الله: َفـِإنَّ َلُه 

َمِعيَشًة َضنْكا.
ألنه قد هـداه فما أبرص، هـدى عباده، هدى 
الناس فما أبرصوا فعاشـوا معيشة ضنكا هنا، 
أَيْـضاً هم سيحرشون عمياً فلن يعيشوا عيشة 
طيبـة هناك يف اآلخـرة بل يف معيشـة ضنكا إىل 

معيشة أقبح وأسوأ. 
 

 (ب) الاصغغط الصرآظغ الختغح لعاصع السثو
ويف سـياق تقييـم واقع األعداء وفـق الرؤية 
القرآنيـة تضمن املـرشوع القرآنـي الكثري من 
املضامـني املهمة عن طبيعة الـرصاع مع العدّو 
ــَة  والسـنن التاريخية يف ذلك بما يحّصـن األُمَّ
من االنخداع بما هم عليه والتأثر بذلك يف عملهم 
الجهـادي أَو رؤاهم السياسـية نتيجـة للتقييم 
غري الصحيـح والنظـرة الخاطئـة، ولتصحيح 

النظرة إىل وضعية اآلخرين.
ِهيْـُد الَقاِئُد رضوان الله عليه:  يقول الشَّ

َك تََقلُُّب الَِّذيـَن َكَفُروا ِيف اْلِبـالِد َمتَاٌع  ال يَُغرَّنـَّ
َقِليٌل ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس اْلِمَهاُد.

هذه أَيْـضاً لها عالقة بموضوع الرصاع فيما 
بني املؤمنني والكافرين.

والكافرون عندهم إْمَكانيـات كبرية َوأَيْـضاً 
عندهم أرايض واسعة وشـعوب واسعة وتوجد 

حالة نفسية غري طبيعية. 
ال يغرنك هذا ال يخدعك تخدع بهذا فيكون لك 

نظرة أُخرى أَو موقف آخر. 
متاع قليل ُكـّل ما عندهم متاع قليل. 

يف آيات أُخرى يقول: 
ا نَأِْتـي األرض نَنُْقُصَهـا ِمـْن  أََفـال يَـَرْوَن أَنـَّ

أطرافَها أََفُهُم اْلَغاِلبُون.
مهما ترى لديهم من مظاهر كبرية وتمّكن يف 
امللـك يأتي متغريات يصبـح ال يشء مثل ما قال 

سابقاً:

ُقـِل اللَُّهمَّ َماِلـَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن تََشـاُء 
ْن تََشـاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشـاُء َوتُِذلُّ  َوتَنِْزُع اْلُمْلَك ِممَّ

َمْن تََشاُء 
َمتَاٌع َقِليٌل ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوِبئَْس اْلِمَهاُد.

ألنـه أحيانـاً اإلنسـان قـد تسـتقر عنـده يف 
ذهنيته وفق نظرة معينة إىل ما عليه الكافرون.

يكون عنده أنه هكذا الحياة قد هي هكذا عىل 
طول.. 

مثالً أمريـكا دائم أمريـكا وأُوُروبا عىل طول 
عنده هكذا. 

 ال. 
 يحصـل متغـريات يحصـل يف األخـري تراها 
شـبيهة بما تسـمع بـه عن مـاذا؟ عـن األمم 

املاضية والدول املاضية.
 ألـم يكن هنـاك دول مثالً الدولـة العثمانية 
مهيمنني عىل أكثر البالد هذه، الناس ربما يف ذلك 
العرص عندهم أنها ستبقى الدولة العثمانية إىل 

يوم القيامة. 
تغـرّيت أصبحـت ال يشء أصبحـت قصًة من 

قصص التاريخ. 
هـذه تكـون مؤثـرة يف موضـوع الجهـاد يف 
موضـوع العمـل يف سـبيل الله النظـرة هذه ال 
يكـن عنـدك أن الدنيا قد هي هكـذا عىل ما هي 

مرسومة اآلن أمامك. 
 معناه أن نجاهد يف سـبيل اللـه يعني [معنا 

أعداء كبار وإْمَكانيات كبرية!] 
ال.. 

َك تََقلُُّب الَِّذيـَن َكَفُروا ِيف اْلِبـالِد َمتَاٌع  ال يَُغرَّنـَّ
َقِليل.

 تتغرّي هذه األشياء.. 
 

ُظُجقً بمسظى إضرام وضغاشئ 
وباسـتخدام أُسـلُـوب املقارنة الذي تكّرر يف 
القـرآن الكريـم، كان يصنع القناعـات ويعزز 
الدوافـع بإْمَكانيـة التغيـري للواقـع، ورضورة 
السـري يف طريق اللـه كخيار مضمـون العاقبة 

ومأمون املصري: 
ُم َوِبئْـَس اْلِمَهاُد َلِكـِن الَِّذيَن  َوَمأَْواُهـْم َجَهنـَّ
اتََّقـْوا َربَُّهْم َلُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اْألَنَْهاُر 
َخاِلِديَن ِفيَها نُُزالً ِمْن ِعنِْد اللَِّه َوَما ِعنَْد اللَِّه َخرْيٌ 

ِلْألَبَْراِر.
وباملقارنـة بـني ما لـدى الكافريـن يجب أن 
تفهـم أنـك يف الطريـق التـي سـتكون النتيجة 

بعدها ماذا؟ 
هذه الجنة العظيمة التي ال يسـاوي شيئاً ما 
لدى الكافرين مهما كان وإن كانت هذه األرض 
كلها ال تسـاوي شـيئاً من هذه األشـياء هذه ال 
تساوي كما يف الحديث موضع سوط يف الجنة. 

َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهـْم َلُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن 
تَْحِتَها اْألَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نُُزالً ِمْن ِعنِْد اللَِّه َوَما 

ِعنَْد اللَِّه َخرْيٌ ِلْألَبَْراِر.
إكرام ضيافة.. 

 نُـُزالً بمعنى إكرام وضيافـة لهؤالء املؤمنني 
املتقني. 

فعىل هذا ال يعد يكرب عند اإلنسـان أن يرى ما 

عند اآلخرين ويرى نفسه..
ملاذا إما هو! 

سـريى عندما يكـون عىل الطريـق الصحيح 
طريق الجنة ما عند الله خري مما عند هؤالء.

 إضافـة إىل أنه يف مسـألة التغيـري أن ال يكن 
عندك أن هذه الوضعية مستقرة أَيْـضاً.

أن ال يكـون عنـدك حالـة قد ترى نفسـك يف 
األخري حقرياً أمامهم أَو ضعيفاً أمامهم.

 ال.. 
اعترب نفسـك أن لديك ما هو أفضل منهم هو 

ماذا؟ هذا الذي وعد به الله سبحانه وتعاىل.
َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اْألَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 

نُُزالً ِمْن ِعنِْد اللَِّه َوَما ِعنَْد اللَِّه َخرْيٌ ِلْألَبَْراِر.
ويف ذات السـياق، يوضح النظـرة الصحيحة 
إىل القيامة، ويحذر مـن تأثري الحرص الخاطئ 
عىل كسـب الوجاهة والنفوذ عىل حساب العمل 

يف سبيل الله. 
 

الاصغغط التصغصغ 
يقول أَيْـضاً: 

َواْلـَوْزُن يَْوَمِئـٍذ اْلَحقُّ َفَمـْن ثَُقَلـْت َمَواِزينُُه 
ـْت َمَواِزينُُه  َفأُولئـك ُهـُم اْلُمْفِلُحوَن َوَمـْن َخفَّ
وا أنفسـُهْم ِبَما َكانُوا ِبآياِتنَا  َفأُولئك الَِّذيَن َخِرسُ

يَْظِلُموَن.
الذيـن  الصالحـون  املعنـوي،  الـوزن  هنـا 
اسـتجابوا لدعوة رسل الله سـيكون لهم وزن، 

لهم ثقل. 
ليـس املعنى موازيـن مادية، يوزنـون فالناً، 
ويوزنون آخر، ويالحظون امليزان أين سـرتجح 

كفته! 
هناك التقييم الحقيقي.. 

 ويتبـني فعـالً مـن لـه وزن، مـن لـه ثقل، 
واآلخرون: َفال نُِقيُم َلُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوْزنا.

ألـم يقـل هكـذا عـن اآلخريـن؟ الكافريـن، 
والضالني. 

يف  متنوعـة  اآليـات  تأتـي  عندمـا  والحـظ 
أُسـلُـوبها حول موضـوع جهنـم، أَو موضوع 
الجنـة، أَو يعـرض شـيئاً من صـور الحرش أن 
املوضـوع ثقـل معنوي، أَو خفـة معنوية، هذه 

من القضايا الرئيسية هنا يف الحياة. 
وعندمـا يأتـي يذكـر األمـم املاضيـة فيهـا 
املـأل الذين اسـتكربوا، أصحاب وجاهـة، وثقل 
القيامـة  يـوم  سـيكونون  هـؤالء  اجتماعـي، 

خفيفني مثل الريشة ليس له وزن. 
كذلـك األتباع أنفسـهم عندما يريـد يحافظ 
عـىل أن يبقى لـه وزن ويبقى له ثقـل، ويبقى 
له عالقة بالشـخص الكبري هـذا الذي يصد عن 

سبيل الله. 
هنـا ينبه بأنه يجب عىل اإلنسـان أن يحرص 

كيف يكون له وزن يوم القيامة. 
ليسـت قضية الـوزن هناك تبحـث عن كيف 
يكـون لك وزن وثقل اجتماعـي ولو بالصد عن 

سبيل الله. 

ضَظُك المسغحئ الثي غتخُض عظا شغ الثظغا عع ظاغةُئ سمى سظ عثى اهللا 

            أعمّغُئ الاصغغط          (            أعمّغُئ الاصغغط          (22) ) 

سظثطا غضعن الظاس شغ طسغحئ ضظضا غةُإ أن غفعمعا بأظعا تالئ غةإ سطغعط 
أن غصغِّمعا أظفسعط لغسرشعا ربما لثغعط تصخغر أو إسراض سظ عثي اهللا 

ُأجُطـعب المصارظئ الثي تضّرر شغ الصرآن الضرغط، غخظع الصظاسات وغسجز الثواشع بإْطَضاظغئ ُأجُطـعب المصارظئ الثي تضّرر شغ الصرآن الضرغط، غخظع الصظاسات وغسجز الثواشع بإْطَضاظغئ 
تشغغر العاصع وضرورة السغر شغ ذرغص اهللا ضثغار طدمعن الساصئئ وطأطعن المخغرتشغغر العاصع وضرورة السغر شغ ذرغص اهللا ضثغار طدمعن الساصئئ وطأطعن المخغر
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 : طاابسات
استشهد الشـابُّ نسيم أبو فودة (26 عاًما) 
متأثـًرا بإصابتـه برصاص االحتـالل يف الخليل 
فجر االثنني، بحسـب ما أعلنـت وزارة الصحة 
الفلسـطينية، فيما شنت قوات االحتالل حملة 
رشسـة عىل عدد من أحيـاء القدس منذ يومني 
يف أعقـاب عمليتي القدس، اللتني أسـفرتا عن 
مقتل 8 مستوطنني، وإصابة حواىل 12 آخرين 

ا.  عدد منهم بجراح خطرية ِجـدٍّ
وكانت قوات االحتالل املتواجدة عند الحاجز 
الحـرم  جنـوب   (160) املسـمى  العسـكري 
اإلبراهيمـي قـد أطلقت الرصـاص الحي تجاه 
سـيارة الشـاب نسـيم أبـو فـودة فأصابته يف 

رأِسه. 
وأَشاَرت إىل أنه نقل عىل إثرها إىل املستشفى 
األهـيل يف املدينـة، ووصفـت حالتـه الصحيـة 
بالخطـرية، قبـل أن تعلـن وزارة الصحـة عن 

استشهاده. 
عـدد  يرتفـع  فـودة»،  «أبـو  وباستشـهاد 
الشهداء الفلسطينيني برصاص قوات االحتالل 
بحسـب   ،35 إىل  الجـاري  العـام  بدايـة  منـذ 

معطيات طبية فلسطينية رسمية. 
باملـوازاة، اقتحمـت قـوات االحتـالل، فجر 
االثنـني، قريـة ديـر جريـر شـمال رشق رام 
اللـه، َحيـُث اندلعـت مواجهـات مع الشـبان 

الفلسطينيني. 

الفلسـطينيني  عـرشات  أُصيـب  قـد  وكان 
باالختناق مسـاء، أمس األول، خالل مواجهات 
عنيفة اندلعت مع قوات االحتالل الصهيوني يف 
جبل املكرب بالقدس املحتّلة، فيما أُصيب جندي 

إرسائييل بحجر خالل مواجهات بسلوان. 
وأَشاَرت مصادر فلسـطينية إىل أّن اشتباكا 
مسـّلًحا وقع بـني مقاومني وقـوات االحتالل 
خالل املواجهـات يف بلدة جبـل املكرب بالقدس 

املحتّلة. 
ويف وقت سـابق، أفادت املصـادر أن «قوات 

االحتـالل قامـت باعتقـال فلسـطيني مصاب 
بالرصـاص الحي من بلدة جبل املكرب بالقدس، 

وأحالته للتحقيق». 
كمـا قامت قـوات االحتـالل املتواجدة هناك 
بعرقلـة وصـول طواقـم اإلسـعاف للمنطقـة 

إلخالء املصابني نتيجة املواجهات. 
يف ذات السـياق، أفادت مصادر فلسـطينية 
عن إصابة جندي «إرسائيـيل» بالحجارة عقب 
اندالع مواجهات يف شارع البستان ببلدة سلوان 

جنوب املسجد األقىص. 

إسقم افجرى الفطسطغظغني: وخاغا افجرى اقجاحعادغني 
خرجئ طظ داخض السةعن

 لئظان: افطُظ السام الطئظاظغ غتِئُط طثطَّطاً لثاسح غساعثُف تفةري سثد طظ املراضج التغعغئ لئظان: افطُظ السام الطئظاظغ غتِئُط طثطَّطاً لثاسح غساعثُف تفةري سثد طظ املراضج التغعغئ

حعغٌث شطسطغظغ برخاص اقتاقل الخعغعظغ يف الثطغض

 : طاابسات
األرسى،  إعـالم  مكتب  كشـف 
وصايـا  خـروج  عـن  االثنـني، 
األرسى االستشـهاديني من داخل 
حالـة  ظـّل  يف  وذلـك  السـجون، 
التهديـد والقمـع التـي تنتهجها 
إدارة السجون، انسياقاً لتعليمات 
وزيـر األمـن القومـي اإلرسائييل 

إيتمار بن غفري. 
أحمـد  املكتـب  رئيـس  وقـال 
القـدرة، يف مؤتمر صحفي، عقده 
أمـس بغـزة: «وصلتنـا عـدد من 
استشهاديني،  أرسى  من  الوصايا 
لتَحّركهـم  الصفـر  سـاعة  وإّن 
تقـرتب كلمـا زاد االحتـالل مـن 

حماقاته». 

ويف السـياق، أّكــدت جمعيـة 
جاهـزون  األرسى  أّن  «واعـد»، 
ملواجهة سياسات القمع والتنكيل 
املتصاعـدة بحقهـم، حتى املوت.  
وشّددت الجمعية، عىل أّن «ساعة 
الصفـر»، باتت مرهونة بإشـارة 
قيـادة لجنة الطـوارئ الُعليا التي 
أنهت كافة اسـتعداداتها ملواجهة 

املرحلة املقبلة. 
من جهتها، قالت وزارة األرسى 
واملحّررين بغـزة: «إّن قرابة 120 
أسرياً يف سجن النقب سّلموا ورقة 
البدء باإلرضاب عن الطعام إلدارة 
عىل تصاعد  سجون االحتالل، رداً 
إجراءاتهـا القمعية بحق األرسى 

يف السجون». 
وجاءت الخطوة بعد أن شهدت 

السجون، السبت املايض، عمليات 
وامتـدت  أقسـام  لعـّدة  اقتحـام 
لفـرض عقوبـات عـىل عـرشات 
األرسى، يف عـّدة سـجون أبرزها 
سـجن (النقـب)، إذ تواصل إدارة 
السجون لليوم الثالث عىل التوايل، 
التنكيـل بـاألرسى وقطـع التيار 
 ،27» قسـمي  عـن  الكهربائـي 
و28» يف السـجن. وذكرت وسائل 
«مصلحـة  أّن  إرسائيليـة  إعـالم 
السجون عاقبت عدداً من األرسى 
عرب وضعهم يف السجن االنفرادي؛ 
ألَنَّهـم أعربـوا علناً عـن فرحتهم 

بعملية القدس «. 
هـّدد  قـد  غفـري،  بـن  وكان 
األرسى،  حبـس  ظروف  بتشـديد 
ووقـف توزيعهم داخل السـجون 

السـيايس،  االنتمـاء  عـىل  بنـاء 
وإلغـاء من يُعرف بـ»الدوبري» أي 
ممثـل األرسى، مـع منع األرسى 
مـن طهـي طعامهـم بأنفسـهم 
السـجن  بقالـة  مـن  رشائـه  أَو 

«الكانتني». 
وتأتـي عمليـة عـزل األرسى، 
يف إطـار عمليات النقل الواسـعة 
الّسـجون  إدارة  تنّفذهـا  التـي 
طالـت  والتـي  بحقهـم،  مؤّخـراً 
حتـى األسـبوع املـايض أكثر من 
220 أسـرياً، من سجون هداريم، 

وريمون، ومجدو. 
ومن املتوقع، أن تطال عمليات 
النقـل هذه عـّدة سـجون أُخرى، 
وقـد تسـتمر حتـى شـهر آذار/ 

مارس املقبل. 

 : طاابسات
اللبنانيـة،  األخبـار  صحيفـُة  كشـفت 
االثنني، أنّه «يف السـابع والثامن والتاسـع 
مـن الشـهر املـايض، أوقـف األمـن العام 
خمسة لبنانيني يف منطقة الشمال، يشتبه 
يف تأليفهـم خليـًة تابعـة لتنظيـم داعش 
اإلرهابي».  وأَشـاَرت إىل أّن «الخمسـَة هم 
من سـكان منطقة طرابلس التي شـهدت 
نهايـة عـام 2021م، إضافـة إىل مناطـق 
شـعبيّة فقـرية أُخـرى كالقبـة والتبانـة، 
«اختفاء» عرشات الشـبان فجـأة، قبل أن 

يظهروا يف العراق، ويعود بعضهم قتىل». 
ولفتت إىل أّن «التحقيقات مع املوقوفني 
الخمسـة ال تزال يف بدايتها، لكن ما رشـح 
عنهـا حتى اآلن يشـري إىل إحبـاط مخّطط 
إرهابـي ذي خلفيـات طائفيـة واضحة»، 
مبيّنًة أّن «أحـد املوقوفني اعرتف بأنّه كان 
يعّد لتنفيذ هجوم إرهابي بإطالق النار عىل 

كنيسـة يف شـارع عزمي يف طرابلس، ليلة 
عيـد امليالد املـايض، أثناء توّجــه املصّلني 
لحضـور قّداس امليـالد، إضافـة إىل إحراق 
شـجرة امليالد يف «سـاحة النور» يف املدينة 

لـ»إخافة املسيحيني». 
كما اعرتف بأّن مشّغليه اقرتحوا أهدافاً 
أُخرى السـتهدافها، من بينها مستشـفى 
الرسول األعظم يف ضاحية بريوت الجنوبية 
وحسـينية يف منطقـة بـريوت، بواسـطة 
ُمسـرّية مفّخخة، إضافـة إىل أهداف أُخرى 

يف منطقة جبل محسن». 
وأَشـاَرت الصحيفـة إىل أّن «الالفـت أّن 
معظم املوقوفني من عائـالت لها «تاريخ» 
طويل من التوّرط مع الجماعات اإلرهابية، 
وبعضهم قاتل يف سـوريا، وأمىض سنوات 
مـن السـجن يف لبنـان بتهـم االنتمـاء إىل 
املتّهـم  باسـتثناء  اإلرهابيـة،  الجماعـات 
الرئيـيس الذي يبدو -حتى اآلن- خارج هذا 

التصنيف». 

ورّكزت عىل أّن «الالفت أَيْـضاً أّن هؤالء 

جميعاً يؤّكـدون -بما يشـبه التنسـيق يف 

مـا بينهـم- أّن عالقتهم باملتهـم الرئييس 

سطحية، رغم تأكيده أنّهم هم من جنّدوه، 

وأنّهم مّطلعون عىل ُكـّل تفاصيل املخّطط، 

مـا يشـري ربمـا إىل أّن التنظيـم اإلرهابي 

يعتمد عىل «مخرضميه» لتجنيد أشخاص 
غري «محروقني» أمنيٍّا، حتى إذَا ما وقعوا يف 

قبضة األجهزة األمنية تّم إنكارهم». 
كمـا أفادت األخبـار بأنّه «حتـى نهاية 
الشهر املايض، لم تكن ُكـّل األدلة واألجهزة 
املنـوي اسـتعمالها يف املخّطـط اإلرهابـي 
قـد ُضبطـت، غـري أّن مفـّوض الحكومة 
باإلنابـة لدى املحكمة العسـكرية القايض 
فادي عقيقي، أشـار بـ19 الشهر املايض، 
إىل إبقاء الخمسـة موقوفني، وهم: فاروق 
ر. (مواليـد 2002)، عـيل د. (1995)، وائل 
بجـرم   ،(1995) إ.  عربـي   ،(2006) ش. 
داخـل  أمنيـة  أعمـال  لتنفيـذ  التخطيـط 
األرايض اللبنانيـة، ويحيى. ح. د. (1993) 

بجرم التجارة يف األسلحة الحربية. 
كمـا ُكّلفـت دائـرة االتصـاالت يف األمن 
العام بدرس اتصاالتهم املشرتكة وتزامنهم 
الجغـرايف وتحديد العالقـة يف ما بينهم عرب 

الربط التقني والفني». 

الةعاُد اإلجقطغ: اجامراُر 
جرائط اقتاقل لظ تجغَث حسَئظا 

إق بئاتاً سطى ظغض ترغاه
 : طاابسات

 
أّكــدت حركـُة الجهـاد اإلسـالمي أن اسـتمرار جرائم 
االحتالل لن تزيد شعبنا إال إرصاراً وثباتاً عىل نيل حريته. 

ونعـت حركة الجهاد اإلسـالمي يف فلسـطني، «شـهيد 
فلسـطني الشـاب: نسـيم نايـف أبـو فـودة (26 عاًما)، 
الـذي ارتقى برصـاص جنود االحتالل خـالل مواجهات يف 

محافظة الخليل املحتّلة». 
وأّكـدت أن «اسـتمرار جرائم االحتالل يف القدس وجنني 
ورام اللـه ونابلس وكل مدننا الصامدة، وبموافقة حكومة 
العدّو الفاشـية، لن تزيد شـعبنا إال إرصارا وثباتًا عىل نيل 

حريته وكرامته مهما بلغت التضحيات». 
وعزت الحركة «عائلة الشـهيد وأهلنا يف خليل الرحمن، 
ونشـد عىل يد جماهري شـعبنا لتصعيد جـذوة االنتفاضة، 
تـرضب  التـي  املقاومـة  عمليـات  أّن  للعـدو  ورسـالتنا 
جنـوده ومسـتوطنيه لن تتوقـف حتى دحره عـن أرضنا 

ومقدساتنا». 

طحاوراٌت عاتفغئ بني وزغر 
الثارجغئ اإلغراظغ وصادة 

املصاوطئ الفطسطغظغئ
 : طاابسات

عقب جرائم الكيـان الصهيوني األخرية يف مخيم جنني، 
أدان وزيـر الخارجيـة اإليراني حسـني أمري عبـد اللهيان، 
بشـدة، يف اتصـاالت هاتفيـة منفصلة مع رئيـس املكتب 
السـيايس لحركـة حماس إسـماعيل هنية واألمـني العام 
لحركة الجهاد اإلسـالمي زياد النخالـة، جرائم هذا الكيان 

بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 
ويف هـذه االتصـاالت، أشـاد وزيـر الخارجيـة اإليراني 
بالـروح الحافلـة باالنتصـارات للشـهداء الفلسـطينيني، 
وأعرب عن تعاطفه مع أرسهم ومع الشـعب الفلسطيني، 
وأدان جرائم الكيان الصهيوني يف مخيم جنني الفلسطيني. 
وأّكـد أمري عبد اللهيان يف هذه املباحثات اسـتمرار دعم 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للشعب الفلسطيني. 
بـدوره أشـاد رئيس املكتب السـيايس لحركـة املقاومة 
اإلسـالمية (حمـاس) إسـماعيل هنيـة، يف هـذا االتصال 
الهاتفـي، بدعم الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانية ملقاومة 

الشعب الفلسطيني. 
من جهتـه أعرب األمني العام لحركة الجهاد اإلسـالمي 
يف فلسطني زياد النخالة، عن شكره للجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية عىل مواقفها املبدئية يف دعم الشـعب الفلسطيني 
واملقاومـة اإلسـالمية يف جميـع املجـاالت، وقـال: «نحن 
فخورون بمواقف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وسنقف 
دائمـاً بوجـه ممارسـات الكيـان الصهيونـي يف تدنيـس 

املقدسات اإلسالمية». 








السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1579)

الثالثاء 
9 رجب 1444هـ  
  31 يناير 2023م

ضطمئ أخغرة

اقساثاُء سطى املصثَّجات 
ــئ ترجمٌئ لتال اُفطَّ

د. حسفض سطغ سمغر
 

عندما يكـوُن أيُّ كيان مادي 

سـواٌء أكان فـرداً أَو جماعًة أَو 

ـة مـن القوة  دولـًة أَو حتـى أُمَّ

بمكان بحيث يعرف الخصم بأن 

العـدوان عليهـا أَو اسـتفزازها 

عليـه  ترتتـب  مخاطـرًة  يعـد 

خسائر كبرية عىل املعتدي حتماً 

ال يسـتطيع أحـد أن يعتـدي أَو 

حتى يفكـر يف العدوان عىل هذه 

ــة القوية. األُمَّ

بعكـس الحـال عندمـا تكـون هـذه الكيانات ضعيفـة أَو 

متناحرة فتكون عرضة لالعتـداء عليها والتجاوز يف عدوانهم 

إىل َحــّد اإلسـاءة بمقدسـاتهم وكتابهم املقـدس املرتبط به 

ُهــِويَّتهم وانتمائهم الديني (القرآن الكريم) فعندما يتجاوز 

األعـداء يف عدوانهـم ويمعنـون يف اسـتفزازهم إىل أن تصـل 

إساءاتهم لحد املساس بأقدس مقدسات املسلمني فهو مؤرش 

ــة مـن هوان إىل الحد  خطـري يبني لنا مـا وصل إليه حال األُمَّ

الـذي هان عليهم اإلسـاءة إىل الله وإىل رسـول الله -صىل الله 

عليـه وآله- وإىل القـرآن الكريم بينما، يف حـني لم يهن عليهم 

َردُّ املجاهدين يف فلسـطني عىل أحداث جنني التي راح ضحيتها 

عرشة الشـهداء فأصبح الرد عملية إرهابية بينما قتل الشعب 

عاً أكثر  الفلسـطيني ليس إرهاباً، أليس هذا مؤرشاً بل ومشجِّ

ألعداء الله بأن يتطاولوا يف اإلسـاءة ويتجاوزوا يف العدوان عىل 

ـة اإلسـالم، لم يعد ملقدسـات املسـلمني تلك القدسـية لدى  أُمَّ

بعض حكام العرب واملسـلمني التي توحي ألعداء اإلسالم بأن 

املسـاس بها أَو اإلسـاءة لها أمر يسـتوجب الرد الذي يعكس 

أهميّة هذه املقدسات. 

األدهـى مـن ذاك بأننا نسـمع من يقـدم العزاء واملواسـاة 

لقتـىل الكيان الصهيوني الذي انتهك وأسـاء لقدسـية القدس 

الرشيف كما أساء املجرم يف السويد للقرآن الكريم، فهل هناك 

مـن مؤرش أكرب ودليل أوضح مـن هذا الهبوط الذي وصل إليه 

ـــة غري الكثري من  بعض املسـلمني، لـن ننتظر من أعداء األُمَّ

اإلساءة والعدوان عىل املسلمني ومقدساتهم.

إنهـم يسـعون إىل إماتة هذه القدسـية يف نفـوس ووجدان 

املسـلمني حتى يسـهل عليهم ترك مبادئ الديـن وهدى نبينا 

محمـد -صىل اللـه عليه وآله- وقـد أّكـد عىل هـذا البُعد الذي 

يبتغيـه أعداء اللـه من وراء إسـاءاتهم لكتاب الله ورسـوله، 

السـيد القائد عبد امللـك عندما قال -يحفظه الله- (يسـعون 

لفصـل النـاس وإبعادهم عـن األنبيـاء والرسـل يف العالقات 

اإليمانية بهم كقادة وُقدوة وعن كتاب الله وتعليماته كمنهج 

للحياة)، فهم ال يهمهم إحراُق املصحف بقدر ما يهمهم إحراق 

مضامينه الدينية. 

أتمث سئثاهللا الرازتغ 

إنـه غزٌو فكري وثقايف وإفراُغ العقول من رمِز الرحمة 
واإلنسـانية محمـد -صـىل الله عليـه وآلـه- والنيل من 

الدستور اإلسالمي «القرآن»!
الحمالُت الغربية املعادية لألمة بكل طوائفها تهدُف إىل 
تفريغ العقل اإلسالمي من قيم ومبادئ ورموز وضعناها 
يف قوائـم حضارتنا العربية واإلسـالمية؛ لكـي تتم إعادة 
تعبئة عقولنا بقيم ورموز تتعلق بالحضارة الغربية التي 
لم تُعْد حضارة وإنما تهبط باإلنسان يف مستنقع الضياع 
والرذيلـة؛ وبهـذا يتـم التفريُغ للعقـل العربـي وتعبئته 

بصورة مبارشة.
هنا سنتحدث عن التعبئة يف الجانب الفكري فقط بعيًدا 

عـن التكنولوجيـا املتطورة والعلـوم الحديثة املتقدمـة َوالتي تحمل يف 
طيأتها حروباً أخرى وتأثرياٍت كربى.

التخريـب الفكري املتوافق مع األسـاليب األُخـرى الداعمة التي تتم 
مـن خاللها االقتنـاع والتقبل لألفـكار الجديدة عىل املسـتوى الفكري 
ـة العربية واإلسـالمية ومن هنا تبدأ مشاعر الحب واالعتزاز بهذه  لألُمَّ
ـة ثم يتبع ذلك انسـجاٌم  األفكار عىل املسـتوى العاطفي الوجداني لألُمَّ
يف السـلوك مع تلك القناعات واملشـاعر املصنوعة ويتكامل ما يسـمى 

ـة لتصنع وتبلور الرأي العام.  بسلوك االتّجاه الجمعي لألُمَّ
ترتافـق مع هذه العملية عملياُت تشـويه الصورة الخارجية وإعادة 
إنتاجها لتنسـجم مع هدف حملة الغزو الفكري التي تسعى بالتشويه 
ــة عن قناعتها بتميزها واقتدارها عن بقية  والغزو الفكري إلبعاد األُمَّ
األمـم يف أخذ دورها الفاعل عـىل مرسح الحضارة العامليـة يومنا هذا، 
وبهذا يسعون دائماً لتظل أمتنا اإلسالمية متخلفة وتابعة مستغلَّة من 

قبل القوى الغربية الطامعة والنفعية.. 

نجـد الهجـوم الرشس والالإنسـاني عـىل رموزنا كالرسـول محمد 
-صلـوات الله عليـه وعىل آله- ومحاولة اإلسـاءة لُه بشـكل ُمسـتمّر 
وحمـالت ُمسـتمّرة إلحـراق القـرآن الكريـم؛ للنيـل من 
أمتنـا عرب هجمات وحمـالت إعالمية عدوانيـة ودعائية 
نفسية معادية تشري للغزو الثقايف وتسعى لغسل الدماغ 
الجمهور العربي اإلسالمي وبالتخريب الفكري والتشويه 
للحضارة اإلسـالمية وتسـتخدم القوى الغربيـة اآلليات 

وتقنيات عمل غسيل دماغ وتطبقها عىل شعوبنا. 
وهناك أشـكال أخـرى أَيْـضاً مـن العدوانية ضد امتنا 
العربية اإلسالمية منها الحروب املبارشة التي تشنها عىل 
شعوبنا وبأدوات محسوبة علينا وَغري املبارشة والحصار 
والحرمـان وبأسـاليب شـيطانية قذرة ممـا يجعل لذلك 
تأثرياً سـلبياً وينعكس عىل املستوى الشعوب وهي قابعة 
تحت وطأة هجمات عدوانية ال تتوقف وعمليات عزل وحرمان والشعور 
بالتهديـد والعقـاب إىل أن تصـل تأثرياتهـا حتى عىل املسـتوى الفردي 
ويُزج بالفرد املسـلم يف دوامة كـربى من فقدان الثقة واإلجهاد والوهن 
والشـعور الكبري بالضعف الذي تولده هذه الحمـالت الغربية العدوانية 
ليصل الحال به للشـعور بالعجز وعدم القدرة عىل املواجهة والعجز عن 
التعبري وإبداء الرأي ويتملك املسـلَم اإلحساُس بالقهر ومع ذلك تستمر 
وترتافـق هذه الحملة بعمليات قوية للرتكيز عىل تحطيم القوة املعنوية 
الصلبـة التي تتحصن بها امتنا العربيـة كاملعنويات واإليَمـان باملعتقد 
واإلراَدة والصرب واملصري واألهداف املسـتقبلية والسعي الحثيث النتزاع 

القدرة عىل املقاومة والثبات. 
ُهنـا يجـب أن تُـدِرَك أمتنا بمـا فيها شـعبنا اليمن حجـم املؤامرات 
والحمالت الغربية العدوانية عليها وأن تتصدى لها بقوة وإراَدة ال تقهر 
وأال تتقبـل هذا الكـم الهائل من التخريب الفكري والغـزو الثقايف الذي 
يهدف إلعادة إنتاج العقل اإلسـالمي عىل الطريقة الغربية املنحطة التي 

تتناىف مع القيم اإلنسانية والفطرية التي أوجد اللُه اإلنساَن عليها. 

ترُب تتطغط الثشاسات الظفسغئ!ترُب تتطغط الثشاسات الظفسغئ!


