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أبع ظئغ تسغص طحروع صرار غثغظ اقجاغطان الخعغعظغ َوطةطج افطظ غضافغ بئغان غغر ططجم

أّضـثت أن الشارات ضاظئ بأجطتئ أطرغضغئ

ذسظئ إطاراتغئ جثغثة إىل الصدغئ الفطسطغظغئ

طظزمئ أوضسفام: السثوان ظفث 1700 غارة جعغئ سطى املثظغني الغمظغني خقل سام 2020

اجاسراض سسضري ملطغحغا اقظاصالغ بسثن غظثر باخسغث املعاجعئ طع طرتجصئ السسعدّغئ

 : خاص
نجحت دولة اإلمـارات يف إعاقة صدور قرار عرب 
مجلس األمن الدويل يلـزم الكيان الصهيوني بوقف 
االسـتيطان يف الضفة الغربية بعـد إعالن الحكومة 
الصهيونيـة عزمهـا عىل بناء 9 بؤر اسـتيطانية يف 
املنطقة، وبـدالً عن صدور قرار مـن املجلس يمنع 
هـذه الخطوة اكتفى ببيـان غري ملـزم وافق عليه 

أعضاء املجلس الـ 15. 
وعىل الرغم من أن املجلـس أعرب بلهجة ناعمة 
عـن قلقـه واسـتيائه مـن إقـدام حكومـة الكيان 
الصهيوني عىل املزيد من التوسـع االستيطاني، إال 
أنـه كان الفتاً الحرُص اإلماراتـي، واالندفاُع الكبري 
لدعم ومؤازرة هـذا الكيان الغاصب، وتوجيه املزيد 
من الطعنات الغادرة يف ظهر القضية الفلسطينية، 
وهو ما يجدد التأكيد عىل أن أبو ظبي الخادم األمني 

للصهاينة يف املنطقة، بل ويف األروقة العاملية. 
ام خرباً  وتداولت عدٌد من وسـائل اإلعالم قبل أَيـَّ
تحـت عنـوان: «اإلمارات لـن تدعَو مجلـَس األمن 
للتصويـت عىل وقف االسـتيطان»، بمعنـى أن أبو 
ظبـي ال تريُد أيَّ موقف مـن املجلس معاِرض لهذه 
الخطوة، والتي هي بالتطبع سـتكون عىل حسـاب 
فلسطني وسكان فلسطني املحتّلة، وستدفع الكيان 
الصهيونـي إىل بناء املزيـد من البؤر االسـتيطانية 
يف الضفـة الغربيـة، ما يـؤدي إىل تهجري السـكان 

األصليني مـن أبناء فلسـطني، واسـتبدالهم بيهود 
محتّلني. 

وبحسـب وكالة «رويرتز»، فقد أرسلت اإلمارات 
مذكـرة للـدول األعضـاء يف مجلس األمـن، ذكرت 
فيهـا أنها تعكف َحـاليٍّا عىل صياغة بيان رسـمي، 
يسمى «البيان الرئايس»، والذي يتعني عىل املجلس 
املوافقـة عليـه باإلجمـاع، وبالفعـل وزع البيـان 
يـوم األربعاء املـايض، وتضمن عـدم الدعوة لوقف 
االسـتيطان، وقد أّكـدت بعض الوسـائل اإلعالمية 
الدولية ومنها صهيونية أن هذه الخطوة اإلماراتية 
جاءت بعد اتصاالت مكثّـفة بني إرسائيل والسلطة 
الفلسـطينية بوسـاطة أمريكية، تضمـن االتّفاق 
عىل تعليق إرسائيل الرتويج للبناء باملسـتوطنات يف 

الضفة الغربية. 
ويكشـف هذا التَحّرك اإلماراتي يف مجلس األمن، 
عن التماهي الكبري ألبو ظبي مع الصهاينة يف شتى 
املجاالت، كمـا يؤّكـد عىل حقيقة الـدور اإلماراتي 
أعـداء  ومحاربـة  العربيـة،  املنطقـة  يف  املشـبوه 
إرسائيـل، ويف مقدمة ذلـك القضية الفلسـطينية، 
وهـو دور وصـل إىل أروقـة مجلـس األمـن، بعـد 
أن أثخـن يف الجسـد الفلسـطيني طيلة السـنوات 
املاضية، وانكشـف للعلن بشـكل أكـرب بعد اإلعالن 
الرسـمي لتطبيع العالقات اإلرسائيلية اإلماراتية يف 

منتصف سبتمرب 2022. 
وتتزامـن هذه الخطوة اإلماراتية املشـبوهة مع 

ترصيحـات ملسـؤول إماراتـي وصف عالقـة بالده 
مـع إرسائيل «بالزواج الجميل» وذلك يف مقابلة مع 
صحيفة «جريوزاليم بوسـت» العربية، وقد تحدث 
هذا املسـؤول عما سّماهم باألصدقاء اإلرسائيليني، 
الذين سيسـمحون لهم باملزيد مـن تنمية األعمال 

التجارية اإلرسائيلية والدولية، عىل َحــّد قوله. 
وبحسـب الصحيفة فقد بلغ حجـم التجارة بني 
اإلمـارات ودولة االحتـالل 2.59 مليار دوالر يف عام 
2022، بزيـادة قدرهـا 124 % عن العام السـابق، 
مشرية إىل أن اإلمارات تتوقع أن تصل االتّفاقية عىل 
األرجح إىل هدفها املتمثل يف الوصول إىل 10 مليارات 
دوالر سـنويٍّا يف النشـاط االقتصـادي الثنائـي مع 

إرسائيل بحلول عام 2026. 
 

غطاء لقساثاءات
وتمثل ُكـّل هذه الترصفات الشيطانية اإلماراتية 
ـــة وعقيدتها تجاه القضية  «ردة» عن ثوابت األُمَّ
الفلسطينية، كما يقول مسـؤول الدائرة اإلعالمية 
يف حركة الجهاد اإلسـالمي داوود شهاب، ُمشرياً إىل 
أن قيام اإلمارات بإلغـاء مرشوع القرار الذي يدين 
االسـتيطان الصهيونـي يعكـس مسـتوى ارتهان 
منظومة العمل العربي الرسـمي لإلدارة األمريكية، 
والذي يعود بكوارث عىل الشعب الفلسطيني واألمة 

اإلسالمية. 

ويؤّكـد شـهاب أن العدّو يخطـط لتنفيذ عدوان 
ة يف القدس  واسع عىل الشـعب الفلسـطيني َخاصَّ
واملسجد األقىص، وأن التطبيع مع العدّو اإلرسائييل 
سيشـكل غطاًء لالعتـداءات التي يمارسـها العدّو 

عىل شعبنا. 
وقـال: ال عجـب أمام ما تقـوم بـه حكومة أبو 
ظبي مـن خطوات تطبيعية مع العـدّو بالرغم من 

أنه يعيث فساداً يف اإلمارات. 
وتجمع الفصائل الفلسـطينية عـىل أن اإلمارات 
وجهـت طعنـًة جديـدًة إىل القضية الفلسـطينية، 
وهذه املرة عرب إلقاء تصويت مفرتض عىل مرشوع 

قرار يدين البناء االستيطاني اإلرسائييل. 
وكان نص مرشوع القرار يؤّكـد مجّدًدا أن إنشاء 
إرسائيل مستوطنات يف األرايض الفلسطينية املحتّلة 
منـذ العام 1967، بما يف ذلك القدس الرشقية، ليس 
لـه أية رشعية قانونية، ويشـكل انتهـاكاً للقانون 
الدويل، لكن الواليـات املتحدة األمريكية وقفت بكل 

ثقلها ضد هذا املرشوع، وقالت إنها ال تدعمه. 
وانتخبت اإلمـارات بعضوية غري دائمة بمجلس 
األمـن الـدويل منتصف العـام املـايض، وقوبل ذلك 
بارتياح وترحيب إرسائييل؛ باعتبار الخطوة تساند 
تـل أبيـب يف املحفل الـدويل، وذكرت وسـائل إعالم 
صهيونيـة أن إرسائيـل تأمـل أن يسـاهم حصول 
اإلمـارات عىل هـذه العضوية يف تبني قـرارات أقل 

انحيازاً ضد إرسائيل، وهو ما يحدث بالفعل. 

 : طاابسات
كشـف تقرير حديث صادر عن «منظمة أوكسـفام 
الربيطانيـة» املناهضـة لتجـارة األسـلحة، أن طريان 
تحالف العدوان األمريكي السـعودّي نفذ 1700 هجمة 
ضـد املدنيـني يف اليمـن، يف العـام 2020، يف حـني كان 
يسـتلزم عليه وقـف العـدوان والحصار نظـراً لدخول 
جائحـة كورونـا والتـي زادت مـن معانـاة املواطنـني 

والخدمات الصحية. 
ونقلت صحيفة «ميدل أي ايسـت آي»، أمس تقريراً 
عن «منظمة أوكسـفام» رصدت فيه عدداً من الغارات 
الجويـة شـنها طـريان العـدوان، مسـتخدماً أسـلحة 
أمريكيـة أَدَّت إىل مقتـل 87 مدنيـاً يف اليمـن، خالل 14 
شـهراً، باإلضافـة إىل مئـات الغارات عـىل املدنيني بني 
عامـي2020 - 2021 معظمهـا باألسـلحة األمريكية 

والربيطانية. 
وقالـت املنظمـة: إن بريطانيـا تسـاعُد يف تأجيـج 
العنف ضد املدنيني باليمن من خالل مبيعات األسـلحة 

للسـعوديّة، مبينـة أن الغـارات كانت متعمـدة لتنفيذ 
عرشات الهجمات الجوية عىل املستشـفيات والعيادات 
النـاس  أجـربت  هجومـاً  و293  اإلسـعاف  وسـيارات 
عـىل الفرار من منازلهـم، يف تأكيد عـىل إرصار النظام 
السـعودّي عىل مضاعفة مفاقمة الناس يف ظل جائحة 
كورونـا آنـذاك والتـي كانت بحاجـة ماسـة إىل تعزيز 
الخدمات الطبيـة وليس العكس الذي قـام به العدوان 

من خالل قصف املستشفيات والعيادات وغريها. 
من جانبه أّكـد مستشـار سياسة منظمة أوكسفام 
بشـأن األسـلحة والـرصاع، «مارتـن بـورش» أن العدد 
الهائـل من الهجمات عىل املدنيني هو شـهادة صارخة 
عىل املأسـاة الرهيبة التي عانى منها الشـعب اليمني، 
مبينًـا أن الهجمات لم تكـن ممكنة لوال اإلمَداد الجاهز 

باألسلحة للسعوديّة من أمريكا وبريطانيا. 
وأَشـاَر التقريـر إىل أن تحالـف العـدوان عـىل اليمن 
تسـبب يف مقتـل مـا ال يقل عـن 11 ألف طفـل، ورشد 
ماليني املواطنني من قراهم ومنازلهم نتيجَة اسـتمرار 

الحرب. 

 : طاابسات
نّفـذت مليشـيا االنتقـايل، أمـس، بمدينة 
عدَن عرضـاً عسـكريٍّا يف ظل التوتـر القائم 
بـني أدوات العدوان والـذي ينذر بجولة حرب 

جديدة. 
وذكرت وسـائُل إعالم مواليـة للعدوان أن 
االستعراَض العسـكري الذي نفذه ما يسمى 
«الدعـم واإلسـناد» أقيـم يف معسـكر رأس 
عبـاس الذي تضغط السـعوديّة عىل مرتِزقة 
بتسـليمه  «االنتقـايل»  اإلماراتـي  االحتـالل 
لـميليشـياتها الجديدة «درع الوطن»، َحيُث 
رفع خالل االسـتعراض «َعَلـم االنفصال» يف 

رسالة واضحة تؤّكـد استعداده للمعركة. 
وبينـت تلك الوسـائل أن قـواِت االحتالل 
قنـاة  لسـاِن  عـىل  هـّددت  السـعودّي، 
«اإلخباريـة» التابعـة لهـا، أمـس الثالثاء، 

باسـتخدام القوة لوقف مـا يحدث يف عدن، 
قصـف  إْمَكانيـة  إىل  واضحـة  إشـارة  يف 
مرتِزقـة اإلمارات عىل غرار سـيناريو أبني، 
َحيُث عمدت الرياض ملرتِزقتها باسـتهداِف 
معسـكرات االنتقـايل أكثـَر مـن مـرة ملنع 
ميليشـياته مـن االنتشـار، وذلـك يف إطار 
الرصاعـات البينيـة التـي تديُرهـا أبوظبي 
املرتِزقـة  فصائـل  السـتنزاف  والريـاض 
االحتـالل  مخّططـات  عـن  وإشـغالهم 
وأطماعـه لنهب الثروة وبسـط النفوذ عىل 
السـواحل والجـزر واملناطق االسـرتاتيجية 
اليمنية، وهي الخطـة التي اتبعها االحتالُل 
األمريكـي يف العـراق وأفغانسـتان وليبيـا 
العربيـة  البلـداُن  يديـُر  َحيـُث  وغريهـا، 
واإلسـالمية املحتّلـة بالرصاعـات األهليـة 
وبسياسـِة التجويع، وهو األمر الذي يجري 

اليوم يف املناطِق اليمنية املحتّلة. 
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 : خاص

قال الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
يف خطابه السـنوي، اليوم الثالثاء: إن 
الغرب هو من بدأ الحرب ونحن حاولنا 
ونحـاول إيقافها، مؤكـدا أن الواليات 
املتحـدة األمريكيـة تشـن الحروب يف 

العالم. 
ويف خطابه أمام الجمعية الفيدرالية 
الروسـية أشـار بوتني إىل أن الواليات 
املتحـدة هي البلد الوحيـد الذي يمتلك 
عـددا كبـريا مـن القواعد العسـكرية 

حول العالم. 
وأكد أن الحروب التي شـنها الغرب 
تحت شـعار الديمقراطية تسـببت يف 
ترشيـد املاليني، موضحـا أن 900 ألف 
شـخص قتلـوا جـراء الحـروب التي 

شنتها واشنطن منذ العام 2001. 
وأشـار بوتني إىل أن الغرب لم يدعم 
الدول الفقـرية كما قام بدعم أوكرانيا 
أنفـق  الغـرب  أن  قائـال:  عسـكريا، 
املسـاعدات  عـىل  دوالر  مليـون   150
العسـكرية ألوكرانيا ولم يقدم شـيئا 

للدول الفقرية 
وبشـأن الحـرب يف أوكرانيـا، أكـد 

بوتـني أن الغـرب هو من بـدأ الحرب، 
مضيفا كنا نعـرف أن الخطوة التالية 
بعد دونباس هـي الهجوم عىل القرم. 
نحـن ندافع عن وطننـا، الغرب أضاع 
لتسـليح  دوالر  مليـار   150 حـوايل 
أوكرانيـا. لقد منح الغـرب خالل عام 
2020 للـدول الفقرية 60 مليار دوالر. 

قارنوا األرقام! 
وتابـع: إن الغرب كان يلعب بأوراق 
مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد 
عـىل البصق عـىل العالم كله، مشـريا 
إىل أن  مـرشوع صناعـة دولة معادية 
من أوكرانيا يرضب بجذوره إىل القرن 

التاسع عرش. 

وشـدد عىل أن وعود وكلمات القادة 
الغربيـني كانـت مجرد ذرائع لكسـب 
الوقـت إلعـداد أوكرانيـا للمواجهـة، 
مضيفا نذكر كلمات النظام األوكراني 
النوويـة  الصفـة  اسـتعادة  بشـأن 

ألوكرانيا. 
وقـال حينما كانت روسـيا صادقة 

كان  مينسـك  اتفاقيـات  بشـأن 
الغـرب يقوم بمـا أسـماه «مرسحية 
التفاقيـات  إشـارة  (يف  دبلوماسـية» 
منفتحـني  كنـا  مضيفـا  مينسـك)، 
ومسـتعدين للحوار وكنا دائما نسعى 
للضمانـات األمنية للجميع بمسـاواة 

وعدل. 
وأردف الرئيـس الـرويس بقوله: إن 
هناك املئات من القواعد العسكرية لـ 
«الناتو» حول العالـم يكفي النظر إىل 
الخريطـة لنرى ذلك، مشـريا إىل أننا ال 
نحارب الشـعب األوكراني هذا الشعب 
أصبـح أسـريا للغـرب عىل املسـتوى 

االقتصادي والسيايس والعسكري. 
واعترب أن الغرب يسـتخدم أوكرانيا 
كسـاحة للحرب، مؤكدا أنـه كلما زاد 
مـدى األسـلحة التي يزود بهـا الغرب 
أوكرانيـا، كلما سـنقوم بدفـع العدو 
بعيـدا عـن أراضينـا، محمـال الغرب 
يتحمل كامل املسـؤولية عن التصعيد 

يف أوكرانيا.
بوتـني  الـرويس  الرئيـس  واتهـم 
الواليـات املتحـدة األمريكية بسـعيها 
لهـدم قيـم األرسة وتوجيـه األطفـال 
نحـو الشـذوذ، مؤكـداً: سـندافع عن 

أبنائنا ضد هذا االنحطاط.

 : خاص

َجدَّدت صنعاُء التأكيَد عىل أن التنظيمات 
اإلجرامية التكفريية، وعىل رأسها ما يسمى 
بـ»القاعدة» تمثل جزًءا رئيسيٍّا من حكومة 
املرتِزقة ومعسكر تحالف العدوان األمريكي 
السعودّي، وهو ما كشـفته صفقُة التبادل 
األخـرية لألرسى التـي أعلنت عنهـا اللجنة 
الوطنيـة هـذا األسـبوع، األمر الـذي يمثل 
فضيحـًة لـكل دعايـات وشـعارات قـوى 

العدوان ورعاتها الغربيني. 
وقـال نائب وزيـر الخارجيـة يف حكومة 
اإلنقاذ الوطني، حسـني العزي، إن «صنعاء 
سـبق أن تسـّلمت عرب األمم املتحدة نفسها 
ًة بأرسى الرشعية الزائفة  كشـوفاٍت َخاصَّ
تنظيـم  مـن  األسـماء  عـرشات  تضمنـت 

القاعدة». 
وحـدث ذلـك يف صفقـات تبادل سـابقة 
حـرص فيهـا تحالف العـدوان عـىل إدراج 
أسـماء عنـارص مـن التنظيـم اإلجرامي يف 
كشـوفات األرسى؛ ِمن أجـل اإلفراج عنهم، 

يف دليٍل واضح عىل العالقة الوثيقة بني دول 
العدوان والتنظيم. 

وأعلنت اللجنُة الوطنية لشـؤون األرسى 
يف وقـت سـابق هذا األسـبوع عـن صفقة 
تبـادل أرسى، تـم بموجبهـا اإلفـراج عـن 
أسريين من التنظيم اإلجرامي، مقابَل ثالثة 
أرسى من أبطال الجيش، يف دليل آخر كشف 
أن التنظيم يمثل جزءا أََساسيا من معسكر 
العـدوان، وهو مـا كان التنظيم نفسـه قد 

اعرتف به سابًقا بالصوت والصورة. 
وأوضح العـزي أن «أي متابع ملِلف اليمن 
ًدا أن القاعـدة جزٌء مـن حكومة  يـدرك جيـِّ
العليمي املرفوضة يمنياً واملعرتف بها (كيداً 
ومجاملـة للغري) من قبل أمريكا وبريطانيا 

وفرنسا وباقي متسويل الكاش». 
وكان تنظيـم القاعـدة قد نـرش مقاطع 
مصورة أّكـد فيها أنه يقاتل إىل جانب قوات 
حكومة املرتِزقة يف عدة جبهات منها مأرب، 
التي أوضح التنظيم أنه يمتلك فيها جبهات 
ـة، كمـا أّكــد أن عنـارصه وقياداته  َخاصَّ
تتَحـّرك بحريـة يف مدينـة مـأرب، وتحصل 

عىل الدعم املطلوب مـن قبل قوات املرتِزقة 
وتحالف العدوان. 

وأّكـد نائُب وزيـر الخارجية أن «الحرَب 
العدوانية عىل بالدنا فضحت الغرب َولم يعد 
بمقدور أي مسـؤول غربـي أن يلقي علينا 
محـارضات يف حقوق اإلنسـان» يف إشـارة 
إىل البيان األخري لسـفراء أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا والذي اتهم صنعاء بانتهاك حقوق 
اإلنسـان يف محاولـة مكـّررة للتغطية عىل 

جرائمهم املشهودة بحق الشعب اليمني. 
وخاطب العزي سفراء ومسؤويل أمريكا 
وفرنسـا وبريطانيـا قائالً: «عليكـم التزام 
الصمـت وعـدم الحديث عـن بلدنـا؛ ألَنَّكم 
ُمَجـّرد متسـولني ألمـوال دول العدوان وال 

عالقة لكم بالقيم اإلنسانية».
وتحـاوُل وسـائُل إعالم تحالـف العدوان 
ومرتِزقته تضليَل الرأي العام بشأن عالقتهم 
الواضحة بتنظيم القاعدة، عن طريق اتّهام 
صنعـاء بهذه العالقة، لكـن صفقاِت تبادل 
والتقاريـر  املصـورة  واالعرتافـات  األرسى 
والتحقيقـات التي نرشتها وسـائل اإلعالم 

العاملية خالل السـنوات املاضية تنسُف ذلك 
االتّهام بشـكل تام، وتؤّكــد أن التنظيماِت 
التكفريية، بما فيهـا «القاعدة» و»داعش» 
كانت وال تزال إحدى أدوات التي تستخدُمها 
دوُل تحالف العدوان ورعاتها بشكل مبارش 

يف الحرب عىل الشعب اليمني. 

السجي: املرتجصئ أدرجعا أجماء سظاخر الصاسثة يف ضحعشات 
افجرى جابًصا وسقصاعط أخئتئ واضتئ

أطرغضا صاطئ أضبر طظ 900 ألش حثص جراء 
التروب الاغ حظاعا طظث 2001 

أّضـث أن ارتئاط تتالش السثوان بالاظزغمات الاضفغرغئ غفدح زغش ُضـّض الحسارات الشربغئ 

الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ شغ خطابه أطام الةمسغئ الفغثرالغئ الروجغئ: 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

أحادوا باإلظةازات العذظغئ لطرئغج الحعغث الخماد وجثدوا السعث بالمدغ سطى دربه

بظ تئاعر: غعم اجاحعاد الرئغج الخماد غعم طحععد يف تغاة الغمظغني

طةطُج الظعاب غثغُظ تآُطَر أظزمئ الاطئغع سطى 
الصدغئ الفطسطغظغئ

 : خظساء
اسـتهل رئيـس الـوزراء الدكتـور عبدالعزيز بن 
صالـح حبتور، ومعه نائبه لشـؤون األمن والدفاع 
الفريـق الركن جالل الرويشـان ونائبـه للخدمات 
والتنميـة الدكتور حسـني مقبويل، ونائبـه للرؤية 
الوطنيـة محمـود الجنيـد، ووزير الداخليـة اللواء 
عبدالكريـم الحوثـي، ووزير الشـؤون االجتماعية 
َوالعمل، عبيد بن ضبيع، واإلرشاد والحج والعمرة، 
نجيـب العجي، َومدير عـام مكتب رئيـس الوزراء 
طـه السـفياني، َوأمني عام املجلـس املحيل بأمانة 
العاصمـة، أمـني جمعـان، ووكيل األمانـة لقطاع 
األشـغال، املهنـدس عبدالكريم الحوثـي، زيارتهم 
لرضيـح الرئيـس الشـهيد صالـح عـيل الصمـاد، 
ومرافقيـه، بميـدان السـبعني يف أمانـة العاصمة، 

أمس الثالثاء. 
ووضـع الفريـق الزائـر أكاليل مـن الزهور عىل 
رضيـح الرئيس الشـهيد صالح عـيل الصماد، كما 
قـرأوا الفاتحة عـىل روح الشـهيد ومرافقيه الذين 
استشـهدوا معه يف االغتيال اآلثم الـذي طالهم من 
قبل طائـرات تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 

اإلماراتي بمدينة الحديدة عام 2018م. 
وأشـاد رئيـس الـوزراء ومـن معـه باإلنجازات 
الصمـاد  للرئيـس  الجهاديـة  واألعمـال  الوطنيـة 
الذي لقـى ربه وهو يؤدي واجبـه الوطني والديني 
يف الدفـاع عن وطنـه واالنتصار للحـق يف مواجهة 
طغيان العـدوان وصلفه اسـتكباره، سـائلني اللَه 

العيل القدير أن ينزله َورفاقه َوكافة شهداء الوطن 
األحرار امليامني منازل الشهداء األبرار َوأن يجزيهم 

عن وطنهم وأمتهم ودينهم خري الجزاء. 
ويف ختـام الزيارة اطلع رئيس الـوزراء َوزمالؤه 
عىل سـري إعادة تأهيل وتحسـني حديقـة الرئيس 
الشـهيد الصماد املجـاورة لرضيحه من قبل قطاع 
األشـغال بأمانـة العاصمـة والذي يشـمل تنظيم 
وزيـادة املسـطحات الخـرضاء َوإنشـاء مجسـم 

للرئيـس الصماد ومرافقيه ومجسـم آخر لشـعار 
الرصخة يف وجه الطغيان األمريكي الصهيوني. 

إىل ذلـك اطلـع رئيـس الـوزراء ومـن معـه من 
وزراء ومـدراء ونـواب، عـىل الرتتيبـات الجاريـة 
لتجهيز املعرض الدائم للرئيس الشـهيد صالح عيل 
الصماد بالقرب من الرضيح، الذي سيشـمل صورا 
فوتوغرافية وأعماال توثيقية عن مسريته البطولية 
للمجلـس  قيادتـه  أثنـاء  وأنشـطته  والجهاديـة 

السـيايس األعـىل ومحطـات مـن حياتـه املفعمة 
بالشموخ َواإلباء والتضحية والفداء. 

وأَشـاَر رئيس الوزراء يف ترصيح لوسائل اإلعالم 
أثنـاء تفقـده ملسـتوى الرتتيب والتجهيـز ملعرض 
الشـهيد الصمـاد، إىل أن يـوم استشـهاد الرئيـس 

الصماد يوم مشهود يف حياة اليمنيني. 
َوقـال: «نتذكر الشـهيد الصماد وكافة شـهداء 
الوطن بـيشء من اإلكبـار العظمـة والتقدير لكي 
نرسـل بهـذه الرسـالة أوالً لألجيال َوثانيـاً لألعداء 
الذيـن فرحوا يوم استشـهاد صالـح الصماد الذي 
شـّكل طاقـة إضافيـة لـكل املجاهديـن َواألبطال 

َواملناضلني يف ُكـّل جبهات َوميادين القتال». 
وقـال: «إن الجميـع يف الداخل أدرك باستشـهاد 
الصمـاد أن العـدوان ال يفرق بني رئيـس ومواطن 
عـادي، فالجميع يف دائرة االسـتهداف»، مؤّكـداً أن 
الجميـع متحفـز إلحيـاء الذكرى وتذكر الشـهداء 
العظام َوإرسال رسالة واضحة وجلية بأننا نطمح 
إىل السالم ويف ذات الوقت نتمسك بثوابتنا األخالقية 

اإلنسانية والوطنية َوأَيْـضاً الجهادية. 
وأوضح أن الشـعب اليمني مـا كان ليصل إىل ما 
وصل إليه اليـوم إال بالتضحيات التي قدمها هؤالء 
الشـهداء العظمـاء الذين يعدون أغـىل الناس لدى 

الشعوب َومبعث فخره وعزته. 
َواعتـرب الحضور الكبـري للقيادات واملسـؤولني 
اليوم نوعاً من االعرتاف َوالتقدير الكبري لتضحيات 
وجهـد الرئيـس الصمـاد وكافة شـهداء الوطن يف 

سبل وطنهم الذي ُفرض عليه العدوان َوالحصار. 

 : خظساء
أدان مجلُس النـواب مواقَف أنظمـة التطبيع يف 
اإلمـارات والبحريـن وتركيـا وانسـياقها يف التآمر 
عىل القضية الفلسـطينية ومصاَدرة حق الشـعب 
الفلسـطيني يف الدفاع عن نفسه ضد جرائم الكيان 

الصهيوني. 
واستنكر املجلس يف بيان صادر عنه، أمس إدانَة 
أنظمة التطبيع لعمليتَي القدس ومحطة الحافالت 
اللتني جاءتـا رداً عىل الجرائم التـي ترتكبها قوات 
االحتـالل الصهيونـي وقطعان املسـتوطنني بحق 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، يف الوقـت الـذي لـم 
تكلـف حكومات تلك الدول نفسـها إدانـَة الجرائم 
التـي ارتكبتها قوات االحتالل قبـل وبعد تنفيذ تلك 

العمليات البطولية. 
كما اسـتنكر مجلس النواب بشدة إعالَن النظام 
اإلماراتـي إعاقـَة التصويـت عـىل مـرشوع قـرار 
يطالـب الكيـان الصهيونـي بوقف فـوري وكامل 
لجميع األنشـطة االسـتيطانية يف األرايض العربية 

الفلسطينية املحتّلة. 
واعتـرب ذلك اإلجـراَء جريمـًة وسـابقًة خطرية 
تتطلَّـُب تَحرُّكاً شـعبيٍّا وإعالمياً وسياسـيٍّا لتنوير 
الـرأي العـام العربـي بمـا تبيتـه تلـك الحكومات 
ــة  واألنظمـة العميلـة التي فرطـت بقضيـِة األُمَّ
العربية املركزية فلسطني، وما زالت تهرول لتقديم 

املزيد من االنبطاح والتنازالت. 
اإلماراتـي  النظـام  النـواب  مجلـس  ـل  وحمِّ
املسـؤوليَة الكاملة عـن إعاقة التصويـت عىل هذا 

القرار والتبعات املرتتبة عليه. 
وطالـب الربملانـاِت العربيـة واإلسـالمية بتبني 
قضية الشـعب الفلسـطيني ومظلوميتـه، وإدانة 
إقـدام النظـام اإلماراتي عـىل هذه الجريمـة التي 
تصادر حق الشعب الفلسطيني يف مقاومة االحتالل 

واسـتعادة األرايض املغتصبـة ُوُصــوالً إىل إقامـة 
الدولة الفلسـطينية عىل كامل الرتاب الفلسـطيني 

وعاصمتها القدس الرشيف. 
كمـا اعترب مجلـس النواب هـذا التَحـّرك خيانًة 
ــة العربية واإلسـالمية  آلمال وتطلعـات أبناء األُمَّ
وخذالن للقضية والشـعب الفلسـطيني ومقاومته 

الشجاعة. 
ودعا إىل تَحّرك واسع ضد كيان العدّو الصهيوني 

وفضـح الدور التخريبي للنظام اإلماراتي يف الداخل 
الفلسـطيني لصالح كيان العـدّو من خالل خلخلة 

الصف الفلسطيني. 
وحمـل مجلـُس النـواِب مجلـَس األمـن الـدويل 
مسـؤوليَة التواطؤ يف منـع التصويت عىل مرشوع 
القرار والتنصل عن مهامه ومسـؤولياته يف حماية 
الشعب الفلسطيني ووقف االعتداءات واالنتهاكات 

امُلستمّرة عليه.
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أّضـث أظظا لظ ظخمئ شفغ السضعت خسران وجظثعض المسرضئ طع اإلخعة الفطسطغظغغظ 

تقرير

شطسطني يف الثطاب افخري لصائث البعرة
 : خاص

يف ِظلِّ الطعناِت املتتاليِة التي تِرضُب خارصَة 
ـــة وتحديداً عىل الجـرِح الكبرِي لها املتمثِل  األُمَّ
يف القضية الفلسـطينية، من قبل عمالء أمريكا 
َد قائُد الثـورة السـيد عبدامللك  وإرسائيـل، َجـدَّ
بدرالدين الحوثـي، التأكيَد عىل مرَكزية القضية 
الفلسـطينية كبُوصلة للتَحّرك اليماني الثوري، 
والـذي يعترب مبدأ دينيـاً وفطرياً وإنسـانياً، يف 
حني نّوه السيد القائد إىل رضورة انتقال املواقف 
مـن املتابعـة والتقييـم والتنظـري إىل التَحـّرك 
بمسـؤولية عاليـة وروحيـة جهاديـة ملواجهة 
الهجمة الرشسـة التي تقودها أمريكا والكيان 
الصهيوني، وقد جدد السـيد القائد أن اليمن لن 
يكـن بمنـأى عن أيـة معركة قادمة مـع العدّو 
ــة  الصهيونـي طاملـا أرص عىل اسـتهداف األُمَّ
وتفريخ توحدها ونسـيجها واالستفراد ببعض 
شعوبها، داعياً إىل الجاهزية والحيطة والحذر. 

السـنوية  الذكـرى  بمناسـبة  خطابـه  ويف 
للشـهيد القائـد حسـني بدرالديـن الحوثـي –

رضـوان الله عليـه– تحـدث السـيد القائد عن 
املسـتجدات يف الساحة الفلسـطينية، وقال «إن 
العدّو اإلرسائيـيل يتجه للمزيد من االسـتيطان 
ومصـادرة األرايض وتعذيـب األرسى ويمـارس 

االنتهاكات اليومية بحق املسجد األقىص». 
َوأََضـاَف السيد القائد يف خطابه إنه «يف الوقت 
الذي يسـتمر فيه العدّو يف جرائمه بحق الشعب 
الفلسـطيني، يتجـه املطبعـون أكثـر لتقويـة 
عالقاتهـم معـه، وهذا عـار وخـزي ومخالفة 
رصيحة للقرآن»، يف إشـارة إىل املواقف الخيانية 
التـي تقوم بها دول العدوان عىل اليمن، وآخرها 
ــة  الطعنـة اإلماراتية الجديدة يف خـارصة األُمَّ
والقضية الفلسـطينية من خالل االعرتاض عىل 
التصويت عىل مرشوع قرار لوقف االستيطان يف 
األرايض املحتّلة، يف اصطفاف سيايس وعسكري 

إىل جانب الكيان الصهيوني. 
وجـدد قائـد الثـورة التأكيـد عـىل أنـه «من 
يتعـاون مع العـدّو اإلرسائييل رشيـك يف انتهاك 
حقـوق الشـعب الفلسـطيني واالعتـداء عليه 

وظلمه». 
وحـذر قائد الثـورة املتماهني مـع املؤامرات 
العربيـة  للمنطقـة  املنتمـني  الصهيوأمريكيـة 
واإلسـالمية مـن مغبـة االسـتمرار يف منارصة 
العـدّو الصهيونـي، وخاطب العـدّو واملطبعني 
معـه بالقول إن «الكيان اإلرسائييل كيان مؤقت 
مصـريه الـزوال حتماً، وهذا وعد اللـه يف القرآن 
الكريم»، وهي رسالة كافية ووافية وكفيلة بأن 
تردع املطبعني وتجربهم عىل إعادة حساباتهم. 
وتطرق قائد الثورة إىل املخاطر واملعاناة التي 
تكابدها أمتنا ومن بينهم الشـعب الفلسـطيني 
املكلوم جـراء الطعنات الغادرة التـي تقوم بها 
بعض األنظمة املحسوبة عىل العرب واملسلمني، 
َحيُث واصل السـيد حديثه بالقول إن «املطيعني 
لــ أمريكا َوإرسائيل هم املشـكلة األكرب ألمتنا، 
واآلن أصبحـت مواالة أمريـكا وإرسائيل عنواناً 

لهم تحت شعار التطبيع والتحالف». 
 

اجرتاتغةغاٌت ساطئ لطمعاجعئ الحاططئ
وأمـاَم هذا الخطـر املزدوج القـادم من قبل 
العـدّو ومن قبل املتواطئني معه قال قائد الثورة 
«يجـُب أن نسـتحَرض أننـا يف ميـدان مواجهـة 
ورصاع يف امليدان اإلعالمي، َحيُث يحرض األعداء 

بكل إْمَكانياتهم ومخّططاتهم». 
ونـّوه قائـد الثـورة إىل املوقف الالزم السـري 
عليه يف مواجهة الهجمـة األمريكي الصهيونية 
املسـنودة بخيانـة عربيـة وإسـالمية، وقال يف 
هـذا الصـدد «أمـام الهجمـة التـي تسـتهدفنا 
مجـاالت  وكّل  واسـتقاللنا  وديننـا  حريتنـا  يف 
حياتنـا، كان خياُر البعض السـكوت»، مؤّكـداً 
أن «خياَر السـكوت ال يسـتنُد إىل القـرآن وال إىل 
الفطرة اإلنسـانية، ولكنه يعـرب فقط عن روٍح 
انهزاميـة»، محذراً من أن «السـكوت سـيدفع 
األعـداء للحصـول عىل تنـازالت كثـرية أُخرى، 
وهم لن يتوقفوا إال متى ما تَحّركنا، فالخطورة 

تكمـن يف السـكوت تجـاه الهجمـة األمريكيـة 
الشاملة عىل أمتنا». 

ولفـت قائـد الثـورة إىل أن «القـرآن الكريـم 
كلـه حركـة وكالم، َوإذَا سـكتنا أمـام الهجمة 
األمريكية سنخرس ُكـّل يشء يف دنيانا وآخرتنا»، 
موضًحا أن «خيار السـكوت يعني االستسـالم، 
يعنـي تمكـني األعداء مـن تنفيـذ مخّططاتهم 

بحقنا دون أي عائق». 
وتطرق السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، إىل 
أن «الشـهيد القائد تَحّرك ليغري األُسلُـوب الذي 
كان سائداً وهو متابعُة أخبار تدمري أمتنا وقتل 
شعوبنا واسـتهداف مقدسـاتنا دون أي تَحّرك 
مسـؤول»، مسـتعرضاً بعضاً من النماذج التي 
نفضـت غبار السـكوت وتَحّركت لنيـل الحرية 
والكرامـة واالسـتقالل، ويف مقدمتهـا الشـعب 
اليمني وحزب الله يف لبنان وغريها من الشعوب 
التي شـكلت نموذجـاً للمقاومـة العربية أمام 

الهجمات الصهيونية واألمريكية. 
ويف هـذا الصـدد قال قائـد الثـورة إن «ميزة 
املوقف اإليَمـاني يف مواجهة التحديات واألخطار 
هي الثبات املستند إىل التوكل عىل الله والثقة به 
والتَحّرك العميل بناء عىل ذلك وهكذا كان تَحّرك 
ــة»،  حليـف القـرآن يف مرحلة مهمة عـىل األُمَّ
متبعـاً حديثه «منذ بداية تَحّرك الشـهيد القائد 
مـن  مطلوبـاً  وكان  محاربتـه،  عمليـة  بـدأت 
النـاس أن يصمتوا وأن يفسـحوا املجال لألعداء 
وعمالئهم»، منوًِّها إىل أن «ثمرَة صربنا وجهادنا 
وتضحيتنـا وقضيتنا العادلة هي نرص الله الذي 

توكلنا عليه واعتمدنا عليه». 
 

تتثغر جثغث.. تدعر الغمظ يف 
شطسطني جغضعن شاسًق وطآبرًا

ويف سياق متصل جدد قائد الثورة التأكيد عىل 
أن الحضور اليمني سـيكون فاعـالً وقوياً أمام 

املؤامرات والطعنات. 
نكـون  أن  يجـب  يمنـي،  «كشـعب  وقـال: 
جاهزين لكل االحتماالت يف فلسـطني»، ُمضيفاً 
«إذا وصلـت األمور إىل وضعيـة تحتاج إىل تدخل 
شعوبنا اإلسـالمية، فنحن حارضون أن نتدخل 
إىل جانب شعبنا الفلسطيني بحسب املقتضيات 
واألحـداث وآمـل أن يكـون هناك اسـتعداد ملثل 
ذلك»، يف رسالة واضحة وقوية للعدو الصهيوني 
بـأن الشـعب اليمنـي وأن كان يعانـي يف ظـل 

العدوان والحصار، إال أنه سيظل حارضاً وبقوة 
يف املشهد الفلسطيني، وسيكون له دور فاعل يف 

املعركة العسكرية والسياسية. 
ومن خالل ما قاله قائد الثورة يف هذا السياق، 
يتأّكــد للجميـع أن الشـعب اليمنـي سـيظل 
متَحّركا عىل مسـار قضيته األََساسية والعادلة 

يف نرصة الشعب الفلسطيني. 
وبنّي السيد القائد، حيثيات الدوافع التي تقوُد 
ـِص األدوار املبدئية  الشـعَب اليمني الحـر لتقمُّ
ـــة العربية  والعظيمـة يف نُـرصة شـعوب األُمَّ
واإلسـالمية ويف مقدمتها القضية الفلسطينية، 
َحيُث قـال يف خضم خطابه إن «الشـهيد القائد 
جاء ليقوَل يف رصختـه أننا نتحدث بروحية من 
يفهـم أنه طـرف يف هذا الـرصاع»، مؤّكــداً أن 
«املرحلـة التي نتابـع فيها أخبـار االعتداء عىل 
أمتنـا قـد انتهت لننتقـل إىل مرحلة املسـؤولية 
والتصدي لألخطـار التي تسـتهدفنا»، يف تأكيد 
جديـد عـىل أن الحضـور اليمنـي لـن يكتفـي 
بالترصيحـات اإلعالمية والبيانـات التضامنية، 
بل سـريتفع إىل سـقف أعىل بما يحّقق واحدية 
املعركـة وواحديـة املواجهة إىل جانب الشـعب 
الصهيونـي  الكيـان  مواجهـة  يف  الفلسـطيني 

الغاصب. 
 

حعاعث طظ املاضغ.. تغبغات 
خدعع الحسعب والسقح الثائط

ويف الحديث بنّي السـيد القائد الحيثيات التي 
آلت باألمتني العربية واإلسالمية إىل ما هي عليه 
من الصمـت والجمود تجـاه الهجمة األمريكية 
ــة،  والصهيونية الرشسـة التي تسـتهدف األُمَّ
َحيُث قال: إن «الفـوىض يف التلقي تجعل الكثري 
مـن أبناء أمتنا ضحيـة لألعـداء؛ ألَنَّهم يتلقون 
الكثري مـن العقائد واملفاهيـم الخاطئة»، فيما 
قدم قائد الثورة العالج لهذه املشـكلة بقوله إن 
«القـرآن يضبط حالـة التلقي ويمثـل تحصيناً 
فكرياً وثقافيٍّا من االخرتاق الذي يسـبب فسـاد 
ـــة، والقـرآن الكريـم هـو الذي يقـدم لنا  األُمَّ
الرؤية املتكاملة الصحيحـة تجاه ُكـّل مجاالت 

الحياة أمام هجمة األعداء». 
ولفـت السـيد القائد إىل أن «األعـداء حرصوا 
عـىل تغييـب القضيـة الفلسـطينية يف املناهج 

الدراسية». 
وأتبع قائـالً «األعداء يقومون بالتشـكيك يف 
ة تجـاه ما يتعلق  القناعـات التاريخيـة وَخاصَّ

باليهـود وتاريخهم اإلجرامـي ويقومون بنرش 
دراسـات وبحوث ترضب القناعـات التاريخية 
وتهدمهـا»، ُمضيفـاً «سـمعنا بقيـام اإلمارات 
بإدَخال ما يسـمى بالهولوكوسـت إىل منهجها 
الدرايس»، يف إشـارة إىل الشـواهد الخطرية التي 
ــة والتـي تؤول  تعيشـها بعـض شـعوب األُمَّ
إىل أن األنظمـة العميلـة تقـود الشـعوب التـي 
تتسلط عليها نحو الخضوع واالستسالم للعدو 
الصهيونـي وتسـليم الرقاب لهذا العـدّو املارق 
الذي يتصف بالحقد والنزعة لإليذاء باملسـلمني 

وقهرهم واستبعادهم. 
ويف ذات الصـدد تطـرق قائـد الثـورة إىل أن 
سون  «األمريكيني والغرب يحتلون البلداَن ويؤسِّ
حكومـات عميلـة للتنكيـل بـكل مـن يعارض 
«األمريكيـني  أن  مؤّكــداً  عليهـا»،  هيمنتهـم 
ـًة ضعيفة عاجزة ال تمتلك القدرات  يريدوننا أُمَّ

للدفاع عن نفسها». 
وواصل قائد الثورة حديثه بالقول: «يسـعى 
األمريكيـون لضمـان تفـوق العـدّو اإلرسائييل 
بحـق  جرائمـه  ويـربّرون  وتقنيـاً  عسـكريٍّا 
الفلسـطينيني وبقية شـعوب أمتنـا ويوفرون 

الحماية األممية له». 
وأردف بالقول «األمريكيون ومن معهم وراء 
مصادرة حقوق الشعوب يف الحرية واالستقالل 
كمـا يف فلسـطني «، يف حني جـدد قائـد الثورة 
التأكيد عىل أن «الشـعب الفلسطيني لديه الحق 
يف الحرية واالسـتقالل والعيش بكرامة َوأمريكا 

َوإرسائيل يمنعونه من هذا الحق». 
واستعرض قائد الثورة ُجملًة من املسؤوليات 
والواجبـات التـي يجـب عـىل املنتمـني للعـرب 
الخطـر  مواجهـة  يف  بهـا  القيـام  واملسـلمني 
عـىل  السـري  أن  إىل  منوًِّهـا  الصهيوأمريكـي، 
التوجيهـات القرآنيـة واسـتلهام الـدروس من 
الشـواهد التاريخية والنمـاذج التي قدمها عدد 
مـن حـركات املقاومـة العربية واإلسـالمية يف 

مواجهة الخطر الصهيوني. 
وجـّدد قائـُد الثـورة دعوتَـه لألخذ بأسـباب 
النـرص اإللهي املؤزر وفهـم طبيعة الرصاع مع 
األعـداء وفـق التقييـم الرباني، وهنـا منهجية 
كاملة ذكرها املـوىل تعاىل وتعترب خارطة طريق 
ـــة نحـو الخـروج من مسـتنقعها  تقـود األُمَّ
املظلم وتحّرر رقابها من أيـادي أعدائها، لتعود 
إىل مـا يجـب أن تكون عليه مـن الرفعة، ويعود 
معها اليهـود إىل ما كتب لهم أن يعودوا إليه من 

الذل والُخرسان املبني. 
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 : أغمظ صاغث:

ويف  الخالديـن،  الشـهداء  رحـاب  يف 
مسـرية عطائهم وتضحياتهم دروسـاً 
قيمة وخالـدة ملن بعدهم مـن األجيال 
من خالل مواقفهم التاريخية العظيمة 
ومحطاتهـم املرشقة التي سـجلوها يف 
حياتهم الجهادية أثناء قيامهم بواجب 
املسؤولية أمام دين الله واملستضعفني، 

ودفاعاً عن وطنهم وكرامتهم. 
ولهذا َفـإنَّ لكل شهيد قصة وحكاية 
تاريخيـة أصيلـة يسـجلها التاريـخ يف 
أنصـع الصفحات، وسـيتناقلها األبناء 
واألحفـاد جيـالً بعـد جيل، وهـي تلك 
املواقـف البطوليـة التـي انذهـل منها 
العـدّو قبل الصديق، وقـد تحّققت عىل 
أياديهـم اآليـات واملعجزات والشـواهد 
التي تربهن مصداقية وعود الله بنرصه 

وتأييده للمؤمنني الصادقني. 
هنا واحد من أُولئـك الصادقني الذين 
استجابوا لداعي الله، وهبوا للدفاع عن 
دينـه القويم، وذلك بمختلف الوسـائل 
أُولئـك  مـن  وكان  واملتاحـة  املمكنـة 
السـابقني يف االلتحاق بقافلـة الجهاد 
املقـدس، وهو الشـهيد املجاهـد أحمد 
محمد عـيل املروني، واسـمه الجهادي 
أبو يحيى، من أبناء حي تونس مديرية 
الثورة بأمانة العاصمة وهو من مواليد 
١٩٨٠م، متزوج ولديه ثالثة أوالد وثالث 

بنات. 
ونشـأ أحمـد املرونـي «أبـو يحيى» 
يف بيـت علـٍم وحكمـٍة وورع، وامتـاز 
بالفصاحـة والحفظ ورسعـة البديهة، 
وامتلـك مـن الفطنـة والـذكاء ما كان 
يؤهله عـىل التفوق عـىل أقرانه يف ُكـّل 
االسـتحواذ  وعـىل  الدراسـية  املراحـل 
عـىل تقديـر جميع املدرسـني، حتى أن 
والدُه كان دائماً ما يشـيد به ويضع له 
ة من بني إخوته التسـعة  مكانـًة َخاصَّ
ويقربـُه منـه ويصحبـُه أينمـا ذهب، 
إذ كان يتوسـم فيه الحكمـة والنباهة 

فيستشريه يف ُكـّل أعماله. 
استشـعاره  مـن  الرغـم  وعـىل 
النعكاسـات ذلك عىل بقيـة إخوته، إّما 
غريًة أَو حسـداً، كان والـدُه يعزز فيهم 
روَح املحبـة ألخيهـم أحمد الـذي يأتي 
ترتيبُـه األوسـَط بـني اإلخـوة الذكور، 
فكان يـوكل إليـه الكثري مـن املهام يف 
إدارة شـؤون البيت، حتى صار الجميع 
يسـتعني به ملا كانوا يلمسـون منه من 
ورع وزهـد وحكمـة وأمانـة وارتباط 

بالله. 
ظل أحمد عـىل هذا النحـو حتى بعد 
توظفه يف مؤّسسـة االتصـاالت، َوكان 

للمشـورة  مرجعيـة  الجميـع  يعتـربه 
املشـكالت  ومعالجة  النصـح  وتقديـم 
وتقريب وجهـات النظر؛ ملا كان له من 
شخصية عليها مسوح الوقار والحزم، 
يف الوقـت ذاتـه كاريزمـا قياديـة فيها 
مـن اإلراَدة والتصميـم، َوقلـب رحيـم 
يتأثر من أصغر املواقف اإلنسانية، كما 
كان دائـم التأمل، قليـل الكالم، صاخبًا 
أمـام الظلـم ال يطيقه عىل نفسـه وال 
عىل اآلخرين، وكان دائماً ما يتحاشـاه 

عنارص املفسدين لنزاهته. 

الاتاصه باملسرية وطعاصفه 
الةعادغئ

 كان الشـهيد أبـو يحيـى يبحث عن 
حقيقة هدفه يف هذه الحياة وعن هدف 
ارتباطـه بالله، حتـى منتصف ٢٠٠٦م 
وجد ضالتـه يف املرشوع القرآني، فأخذ 
يدرس يف مالزم الشـهيد القائد، فتكون 
لديه كٌم هائٌل من األفكار التي بدأ يواجه 
للفطرة  املغايـرة  الثقافـات  ويصـارع 
اإلنسانية السوية، فكان يعالج األحداث 
بالقـرآن، ومن خـالل ثقافـة القرآن، 
والتمس الهدى والحقائق، كما انطلق 
بإيمـاٍن هائل ال يشـوب انطالقته أية 
رغبة عاطفيـة، أَو حمية، أَو عصبية، 
وإنما لله ويف سـبيل الله بإيماٍن نابع 
عن بصرية مجاهداً محتسـباً مع الله 

ورسوله وأعالم الهدى. 
وعـىل الرغم مـن مكانتـه يف العمل 

الرواتـب  وحجـم  كمديـر  والوظيفـة 
والعـالوات والحوافز املغريـة التي كان 
يتقاضاهـا تـرك ُكــّل ذلـك وتوّجــه 
يف  ليشـارك يف الحرب الرابعـة مجاهداً 
سـبيل الله تاركاً حطام الدنيا ومتاعها 
خلـف ظهـره وانطلـق بعـد أن التحق 
بالدورات العسكرية، واشرتك يف الحرب 
الخامسـة وعاد إىل صنعـاء بعد الهدنة 
التي أعلنها النظام آنذاك ليعمل كمرشٍف 
ثقايف يف الروضة، واهتم بإيصال الهدى 

بدءاً بأرسته وأهله وللناس كافة. 
لم يكن طريق أحمد املروني الجهادي 
إالَّ كواحـٍد ممـن عارصوا تلـك املرحلة 
مـن املجاهديـن السـبّاقني، محفوفـاً 
باملخاطر واملطـاردات من قبل األجهزة 
األمنية القمعية لنظام عفاش وأزالمه، 
والرصـد  االسـتهداف  دائـم  فـكان 
والتنصـت واملتابعـة، لكنه لـم ينحني 
لـكل ذلـك اإلرهـاب الفكـري املمارس 

 الحعغث املةاعث أتمث املروظغ..

 تسرض لطمطاردة شغ 
سعث ظزام الثائظ سفاش 
وضرس تغاته لطةعاد شغ 

جئغض اهللا 

 ظخغر التص والبئات
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ضده، فكان يقوم بنرش أدبيات املسرية 
واملـرشوع القرآني من خـالل اللقاءات 
واملحـارضات، والـدروس، والتي كانت 
تحتـوي عـىل مـالزم الشـهيد القائـد، 
ولم يتقاعس يوماً عـن دوره يف إيصال 

الهدى للناس. 
عنـارص  كانـت  الليـايل  إحـدى  يف   
املخابرات العفاشـية تتنصـت عليه يف 
منزله فتم إبالغه باألمر فخرج نحوهم 
بثقـٍة عالية وشـجاعٍة واتِّزان ودعاهم 
للدخـول بدالً مـن مكوثهم بـني الربد، 
فارتبـك الجمع وتعللـوا بأنهم يبحثون 
عـن أحـد األصدقـاء يسـكن يف الحّي، 
فعـزم عليهم، ومّلا رفضـوا الدخول قام 
وأعطاهم قليًال من القات واملاء كواجب 

ضيافة. 
أدرك النظام أنه أمام شخصية ليست 
سـهلة، فتواصـل مـع بعض املشـايخ 
املقربني من أبو يحيى، واملعروفني لديه 
والذيـن حـرضوا إىل بيته ليعلمـوه أنه 
ة  صـار ضمن القائمة السـوداء الَخاصَّ
بالنظـام، وأنه مهـّدد وحياتـه صارت 
مهّددة، وأن األمن القومي يضع اعتبار 
لوالده وقبيلته، رغم علمهم بمشاركته 
يف الحرب الخامسـة، وقد يأتون ألخذه 

يف أي وقت. 
 رحـب بهم أبو يحيى وشـكرهم عىل 
هـذه النصيحـة وبعـد تقديـم واجـب 
الضيافة قال لهم: «رسـالتكم وصلت، 
لكـن مـا دام اإلنسـان مـع اللـه فـال 
تقلقـوا.. قـل لن يصيبنـا إالّ مـا كتب 
اللـه لنا»، ويف اليوم التـايل دخلت أطقم 
األمـن القومـي الحارة وطوقـت البيت 
أثنـاء تواجـده بالبقالة املقابلـة ملنزله 
فقـال لهم: «سـالمات ما لكـم هانا»، 
قالـوا: «اذهـب مالـك دخل».. فشـغل 
«املرت» وخرج من الحـارة وأهل الحارة 
ينظـرون باسـتغراب عجيـب، َوبعدها 
استقر متخفياً يف الروضة، حتى جاءت 
الهدنـة، وعاد إىل عمله السـابق بعد أن 

تم عزله. 
كان أحمـد املروني أبـو يحيى عندما 
قولـه  إىل  يصـل  الصـف  سـورة  يقـرأ 
تعـاىل: (َهـْل أَُدلُُّكْم َعـَىل ِتَجـاَرٍة..) إىل 
آخر السـورة، فـكان دائماً مـا يتحدث 
عنهـا، وأن هـذا الخطاب مـن قبل الله 
سبحانه وتعاىل لكل مؤمن وأنها املعيار 
الحقيقي النطالقة اإلنسـان، ألن يصل 
إىل محبـة اللـه، وأن املسـار إىل مرضاة 
اللـه هو الجهاد يف سـبيل الله، فانطلق 
ليكون مـن أنصار الله اسـتجابة لنداء 

الله (ُكونُوا أَنَصاَر اللَِّه).
أخيـه  أمـر  السادسـة  الحـرب  ويف   
عبدالكريم بـأن يتفقد أهلـه يف غيابه، 
املسـرية  أعـداء  مواجهـة  إىل  وذهـب 
القرآنيـة أدوات االسـتكبار العاملـي يف 
الوطـن، رغـم أنـه كان يف اإلنشـاءات 
مسـؤوالً َكبرياً ويتحصـل أمواالً كبرية، 
لكنـه ترك ُكـّل يشء؛ ِمـن أجل الله ويف 
سـبيل الله وصدق البيعة مع الله وباع 
نفسه لله وعرف أن املسـؤولية إرضاًء 

لله واالستجابة له فانطلق محبًة لله. 
 

املعام البعرغئ
مسـريته  يف  يحيـى  أبـو  اسـتمر 
السادسـة  الحـرب  َوبعـد  الجهاديـة، 
ُكلـف بـأن يكـون مسـؤوالً يف سـاحة 
التغيـري يف أحـداث ٢٠١١م، وكانت أول 
خيمة تنصب باسـم مكون أنصار الله 

نصبهـا يف مقابـل النصـب التـذكاري 
أمـام بوابـة الجامعة، وكانـت خيمته 
تعاني اسـتهدافاً متكّرراً، فتارًة تطفح 
مياه املجاري فيتم تسـيريها من جانب 
خيمتـه، وكان منبـوذاً يف أول األمر من 
القـوى الثوريـة األُخـرى املشـاركة يف 
الساحة كونه من أنصار الله فلم يأتيه 
أحد، حتى أن أصدقائه كانوا يسخرون 
منه مداعبًة منهم: «من سـيأتي عندك 
والروائـح الكريهـة التي تزكـم األنوف 
تمـر من جنب خيمتك»، إالّ أنه اسـتمر 
وصمد بثبات وعزم ودائماً ما كان يرّدد 
كلمته املشـهورة: «الحـق ال ينترص إالّ 

بالصرب والثبات». 
وبعد فتـح مخيم شـباب الصمود يف 
الساحة تم تكليف أبو يحيى باإلرشاف 
األمنـي عـىل السـاحة حتـى تمـددت 
الخيـام إىل «جولـة عرشيـن»، وواجـه 
عنارص ومليشيا عيل محسن واإلصالح 
وكانـوا دائماً مـا يحاولون اسـتهدافه 
مّلـا له مـن تأثـري يف اسـتقطاب الكثري 
من الشـخصيات والكوادر الثورية من 
املستقلني واألحزاب والقوى املوجودة يف 
السـاحة، األمر الذي دق ناقوس الخطر 
اإلخونجي فبيتوا مكيدة للتخلص منه. 
وبينما هو ومجموعة من الشباب بعد 
صالة الفجر يسـبحون الله يف الخيمة، 

إذ تجمع العرشات من عنارص اإلصالح 
وهالـوا عليهم بالحجـارة، فجرح عىل 
إثرهـا، وفقـد الوعـي ونقـل إىل املنزل 
لإلسعاف وإجراء الخياطة للجرح، فما 
إن اسـتيقظ حتى عاد إىل السـاحة قبل 
أن يتماثل للشـفاء، وتم استهدافه أكثر 
من مرة أبرزها حني كان عائداً إىل البيت 
فوق «مـرت» دراجة ناريـة انهالت  ليالً 
عليه الرصاص لكن لم تصيبه منها أي 

مكروه. 
وبعد أن عـرف شـباب الصمود بأن 
الثـورة تم االسـتحواذ عليهـا من قبل 
عـيل محسـن واإلصـالح غـادر أحمد 
املروني السـاحة وتم تعيينه مسـؤوالً 
ا عـىل أمانة العاصمـة إضافًة إىل  أمنيّـٍ
اشـرتاكه يف العديـد مـن املعـارك التي 
خاضهـا املجاهـدون يف مجـزرة األمن 
القومـي وأرحـب ويف بـرط بالجـوف 
ويف كتـاف ودمـاج وحـوث، وأبرزهـا 
يف دنـان التي أرسـل السـيد القائد أبو 
يحيـى إىل قفلـة عـذر لتثبيـت األمـن 
فيها بعد معاناتها ملدة ٤٠ سـنة حرب 
مـع العصيمات بدعـم نظـام الخائن 
عفاش ومشـايخ بيت األحمـر، فجاء 
املجاهدون ليسهموا يف تعزيز التصالح 
والتسـامح واألخوة القبلية، وتواصلت 
االنتصارات إىل الجعملة حتى خارف إىل 
قرص املدعو حسـني األحمر الذي أزاله 
املجاهدون بعد أن كان حسني ومنزله 
مـن األصنام البرشية  الضخم أصناماً 

والحجرية. 
يف  إسـهامات  يحيـى  ألبـي  كان 
االنتصارات يف صنعاء، َحيُث تم مواجهة 

الصنـم األكـرب عـيل محسـن األحمـر 
وفرقتـه املدرعـة، ودخـل املجاهـدون 
صنعاء دون أن تراق قطرة دم يف اتّفاق 
يحيـى  أبـو  وكان  والرشاكـة،  السـلم 
ا عىل القصور الرئاسـية،  أمنيّـٍ مرشفاً 
واملرافـق  املعسـكرات  تأمـني  وتـم 
الحكومية من النهب الذي كان يسـعى 
أزالم النظام السابق الستغالل األوضاع 
لنهـب األسـلحة واملعـدات والوسـائل، 
فحالـت حكمة أبو يحيـى دون حدوث 

ذلك. 
 

طعاجعاه لطسثوان 
واجاحعاده

ومنـذ اليوم األول للعـدوان األمريكي 
السـعودّي الغاشـم انطلـق أبـو يحيى 
للجبهـات،  العامـة  والتعبئـة  للحشـد 
وتـرك املناصـب يف صنعـاء بنـاًء عـىل 
املجاهدين  ملشـاركة  وتحمسـه  رغبته 
يف التصدي لقـوى العدوان ومرتِزقته يف 

املناطق املشتعلة. 
إىل  النتقالـه  التوجيهـات  وجـاءت 
املحـور الشـمايل الغربـي لجبهـة تعز 
التـي أبىل فيها بالًء حسـناً، ويف األثناء 
كانت هناك محاوالت لتحالف العدوان 
ومخّططـات تسـتهدف فتـح جبهـة 
جديـدة ممتـدة مـن بـرط يف الجوف، 
حّجــة،  إىل  سـفيان  بحـرف  ُمـروًرا 
وتلتقـي بجبهـة العدوان يف السـاحل 
باسـتخدام أوراقهـا يف لـواء العمالقة 
بحـرف  األسـود  الجبـل  يف  املتمركـز 
سـفيان، فانتقل أبو يحيى بمجاميعه 
إىل الجوف تمويهاً، ثـم عاد من طريق 
برط إىل سـفيان وتم دخوله معسـكر 
العمالقـة يف الجبل األسـود، َحيُث كان 
يتمركز فيـه ١٥٠٠ عنـرص غالبيتهم 
يدينون بالوالء لحـزب اإلصالح والفاّر 
عـيل محسـن تحديـداً، فجمعهـم أبو 
يحيـى وخاطبهم يف محارضة وصفت 
بالتاريخية، أصدر بعدها السيد القائد 
عفـواً عامـاً عن ُكـّل من يف املعسـكر، 
وخريهـم أبو يحيـى ما بـني البقاء يف 
املعسكر، أَو الذهاب إىل بيوتهم، فبقي 
٧٠٠ فرد وبعد إفشال مخّطط التحالف 
بالتنديد  الفضائيـة  القنـوات  ضجـت 
ورصح األمريكان وتحالفهم بتنديدهم 
ووصفوا  العمالقـة،  معسـكر  لدخول 
الحادث بالجريمة، وتم توقيف الحوار 
واملفاوضات يف الدوحة، ليخرج الناطق 
باسم الفريق الوطني للتفاوض محمد 
عبدالسـالم واصفـاً ما حدث بالشـأن 
الداخيل وليس مـن حق أحد االعرتاض 

عليه.
وبعد فشـل التحالف توالت الرضبات 
الجويـة، والغـارات عىل الجبل األسـود 
بشكٍل يومي وهستريي، تمّكنت أجهزة 
الرصد والعمـالء األرضيني مـن تحديد 
موقـع القائـد أبـو يحيـى لتسـتهدفه 
طائرات التحالف بــ١٠ غارات وبـ٦٠ 
صاروخاً يف ٢٠١٦/٦/٣٠م، تم إسعافه 
إىل مستشـفى صعدة والتي فارق فيها 
الحيـاة لريتقي شـهيداً، وقـد أحب أن 
يكون وبالوجه الذي تمناه، وتم كتمان 
استشـهاده عاماً كامـالً، وقد قال عنه 
األُسـتاذ خالـد املدانـي: إن أبـا يحيـى 
املروني «بدأ مسريتَُه يف سفيان وأنهاها 
من سفيان»، فسالم من الله عليه وعىل 

سائر الشهداء العظماء. 

 بثأ طسغرته الةعادغئ 
شغ جفغان وأظعاعا طظ 

جفغان
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طتمث غتغى السغاظغ 
هـي قطعاً مـن أهم وأخطـر املعارك التـي تتصدى لها 
وتخوضها أمتنا مع أعدائها، بل إن البعض يعدها بأنها أم 

معارك الشعوب ورأس حربتها. 
ولقـد رضب لنـا التاريخ أمثلة وعرباً عن شـعوب وأمم 
كانت بالقدر امللفت يف وعيها وبصريتها يف مواجهة أعدائها 
وحّققت النرص عليه ومضت مع الوعي والبصرية يف صنع 

املنجزات والتغلب عىل العثرات. 
وشـعبنا اليوم يخوض أقـدس معاركه وأعظم مالحمه 
يف التصـدي للمعتدين عليـه واملتحالفني ضـده يف معركة 
هي األشـمل واألخطر عرب تاريخه الطويـل وهي األقدس 
يف محراب حريته واسـتقالله ومستقبله برمته، ولقد كان 

وما زال جانب استهداف وعيه وبصريته جبهة خطرية شنها العدّو عليه 
بعد أن أعد لها عدتها الهائلة وإْمَكانياتها املهولة ضخ من خالل ماكينته 
ا ُكـّل سـمومه وأسلحته الفتاكة التي  اإلعالمية الواسـعة والكبرية ِجـدٍّ
حملـت عبوات ناسـفة مـن التضليل والكـذب واالفرتاء، إضافـة إىل أن 
العدّو جيّـش طابوراً طويالً من املختصني والخـرباء يف هذا املجال وهذا 
املطبـخ القذر؛ ِمـن أجل الوصول إىل غايته وهدفه الخبيث يف اسـتهداف 
شعبنا ليظل تحت تأثري تضليله وينحرف به ثقافيٍّا وفكرياً وحتى دينياً 
لتجريـد ُهــِويَّته وقضيته ومظلوميته من خـالل كي وعيه وفق عينَي 
بصريته ويرمي العدّو من خالل ذلك إىل تطويع شعبنا وسهولة هزيمته 

واحتالله. 
ولقد واجه الشـعب اليمني عدوه يف معركة الوعي والبصرية بسـالح 
الثقافة القرآنية واملرشوع القرآني الذي قدمه الشهيد القائد -سالم الله 

عليـه- إىل شـعبنا وأمتنا فكان بـه ومن خالله الزاد والسـالح والحصن 
املنيـع الذي أفشـل خطط العـدّو وأهدافه وانكـرست زحوفاته وخابت 
وتبعثـرت آمالـه أن يصل إىل مبتغاه ولقـد كانت وما زالت 
معارك العدّو الصهيوأمريكي وحلفائه املطبعني الرخاص 
عىل شـعبنا معـارك مهولـة ومعركـة اسـتهداف الوعي 
والبصـرية عىل رأسـها ومن أولويـات غـرف عملياتها ملا 
تشـكل لديـه مـن أهميّة يف كـرس إراَدة شـعبنا وتقهقره 
وإعـالن استسـالمه وخضوعـه ليسـهل معـه تقدمه يف 

امليادين العسكرية واحتالل البلد بأكمله وإخضاعه. 
إن هذه املعركة التي تصدى لها شعبنا بالوعي الصحيح 
والبصـرية الثاقبـة كانت محط إعجـاب العالم وإكبارهم 
وإجاللهم وال يمكن تجاهل ما وصل إليه شـعبنا يف وعيه 
العـايل تجاه ُكـّل ما يحيكه العدّو ضده ويسـتهدفه وعرب 
ُكـّل محطـات وجوالت ومراحـل العدوان عليه، وشـعبنا 
اليـوم معنـي يف أن يجعل مـن معركة الوعـي والبصرية ثقافـة تتجذر 
مع ُكـّل مؤامرة واسـتهداف تهّدد كيان ُهــِويَّتـه اإليَمـانية والوطنية 
والسـعي إىل ترسـيخها وتنميتها من خـالل القرآن الكريـم ومرشوعه 
العظيـم والتَحـّرك الجاد للنخـب الثقافية والفكريـة واالجتماعية وكّل 
وسـائل اإلعـالم املختلفة والتي يقع عـىل عاتقها املسـؤولية الكبرية يف 
ضخ وبلـورة مفاهيم وقيم الوعي والبصرية التـي يتضمنها ويحتويها 
املـرشوع القرآني وخطابات ومحـارضات وتوجيهات السـيد القائد إىل 

شعبنا وأمتنا يف ُكـّل مناسبة ومع ُكـّل حدث ومستجد. 
ومن أجل تقوية السـياج وسـد الثغرات وتعزيز ُكـّل وسـائل أسباب 
الصمـود والثبات حتى نميض بقوة متسـلحة بالوعي والبصرية يف ُكـّل 
املياديـن الجهاديـة وكافه نواحي الحيـاة التي تدفع بشـعبنا وبلدنا يف 

اتّجاه الغد املرشق واملستقبل الزاهر بإذن الله.

طسرضئ العسغ والئخغرة

الحعغُث الصائث ِذإُّ الظفعس وشص عثى اهللا 
طتمث الدعراظغ 

 

الشـهيد القائد السيد حسـني بن بدر الدين الحوثي 

-سـالم اللـه عليه- مدرسـة مـن العطـاء والتضحية 

والجهـاد واالستبسـال يف مواجهـة الباطـل وأعـوان 

الباطل وحـزب الباطل يف هذا الزمـان املتمثل بأمريكا 

وإرسائيل، املتمثـل باملنافقني والعمالء والخونة أدوات 

أمريـكا وإرسائيل وهـي األنظمة العميلـة يف املنطقة 

والتـي تعادي ُكــّل األحـرار والرشفاء مـن أبناء هذه 

ـــة، تعـادي الحق وكل من يقف مـع الحق وأهل  األُمَّ

الحق، تعادي ُكــّل القيم واألخالق واملبـادئ اإليمانية 

التي أمرنا الله أن نسـري من خاللهـا ونتَحّرك من خاللها يف مواجهة 

الباطـل، يف مواجهة الضالل املتمثل بالثقافات املغلوطة التي جاءتنا 

من أعداء الله وأعداء الرسـول -صلوات اللـه عليه وعىل آله- وأعداء 

اإلمـام عيل -عليه السـالم- وأعـداء آل البيت وأعالم الهـدى والتقى 

ــة اإلسـالمية كلها وأعداء  الصادقـني املتقني املجاهدين، أعداء األُمَّ

دين الله وأعداء الخري يف هذا العالم. 

ــة  إن الشـهيد القائـد ومن خالل ثقافـة القرآن وضح لـكل األُمَّ

طريـق الصالح والهداية واالسـتقامة التي أمرنا الله بها وأن نسـري 

من خاللها يف هذه الدنيـا، هذا الطريق الذي يجعلنا أكثر وعياً وأكثر 

إدراكاً وأكثـر قـوة وعـزة وتمكينـاً يف مواجهة الضـالل واالنحراف 

ــة  والثقافات املغلوطة التي عمل عىل نرشها أعداء الله لتفريق األُمَّ

ــة عـن طريق االسـتقامة والخري  ـــة وتشـتيت األُمَّ وتمزيـق األُمَّ

والعزة يف الدنيا ويف اآلخرة. 

إن الشـهيد القائد مدرسـة من األخـالق واملبادئ والقيـم التي ال 

يمكن أن تتزحزح أَو تتغري مقابل أية مصالح أَو مكاسـب شخصية 

أَو أهداف ذاتية -ال يمكن أن تتبدل مهما كان حجم التحديات ومهما 

كان حجـم األعداء ومؤامراتهـم- ال يمكن أن تتغري تلك املواقف التي 

منبعهـا اإليمان الصادق باللـه وتأييد الله والثقة بالله، وأن السـيد 

ــة كلها يف زمن سـاد فيـه التيه والضالل  القائـد حمل قضيـة األُمَّ

والخضـوع للنظـام األمريكـي واإلرسائيـيل، يف زمن تغـريت ثقافة 

ــة وانجرف الكثري نحو األهواء والرغبات الشخصية.  األُمَّ

ــة ومن خـالل القرآن َمـا هو  إن الشـهيد القائـد وضح لكل األُمَّ

السـبب يف أننـا أصبحنا هكذا تحت أقدام اليهـود، ومن خالل القرآن 

الكريم وضح لنا كيف تكون مواقفنا قرآنية وسـلوكنا يف هذه الدنيا 

وفق ثقافة القرآن ونعالج أنفسـنا معالجة قرآنية، هذا العالج الذي 

يداوي النفوس والقلـوب العليلة ويجعلها تبرص النور وتتَحّرك وفق 

مسـار صحيح يف مواجهة أعـداء الله وأعداء دين اللـه وهم اليهود، 

ــة ومن خـالل القرآن  السـيد القائـد وحـد ُكــّل األُمَّ

لتكـون هذه الوحدة حقيقية وحدة إيَمـانية وُهــِويَّة 

ــة التـي تعاني من الضعف  إيَمـانية، وحـد هذه األُمَّ

والتفرق والتشـتت واالنقسـام ووضح لهـم أن العدو 

ـــة هم اليهـود ومن سـاندهم  الحقيقـي لهـذه األُمَّ

ووقـف معهم، الشـهيد القائـد واجه حملـة إعالمية 

من ُكـّل أعداء الله واملنافقني لتشـوية تَحّرك الشـهيد 

القائـد وإبعاد النـاس عنه وعن الثقافـة والروى التي 

حملهـا، يريدون أن يطفئوا نـور الله بأفواههم ويأبى 

اللـه إال أن يتم نوره ولو كره الكافـرون، أرادوا إيقاف 

هذا التَحّرك والحد من انتشـاره فقاموا بحملة عسكرية حشدوا لها 

ُكـّل أنواع األسـلحة والجيوش يف مواجهة الشـهيد القائد ومجموعة 

بسيطة من املجاهدين، رغم ُكـّل ذلك استمر الشهيد القائد يف تقديم 

الهـدى ويف تقديـم العـالج الذي يعالج بـه القلوب والنفـوس يعالج 

به التوّجـهـات واملواقف يعالج به االنحرافـات والثقافات املغلوطة 

ــة، استمر رغم حجم الضغوطات  وينسفها ويعريها أمام ُكـّل األُمَّ

والتحديـات والتضحيـات وهـو يعلم أنـه ال بُـدَّ مـن التضحية ولو 

بنفسه وكل ما يملك هو يعلم بحجم التكليف اإللهي وأهميته وحجم 

التفريـط والتقصـري يف أداء هذا التكليف، هو يعلم بأن الحق سـوف 

ـــة؛ ألَنَّه إذَا جـاء الحق زهق  يظهـر وينترص ويخلـد يف تاريخ األُمَّ

الباطل وانتهى وتالىش. 

إن واجبنا أمام الله أن نستمر يف املرشوع الذي حمله السيد القائد 

أن نعزز ثقافة القرآن قوالً وعمالً وتَحّركاً يف ميادين العمل والجهاد، 

أن نعـي حجم املسـؤولية والتكليف اإللهي وحجـم التضحيات التي 

قدمها هؤالء الشـهداء حتـى نحافظ عىل ديننـا ومواقفنا وأهدافنا 

وأعمالنـا أن تكـون سـليمة وخاليـة مـن الشـوائب واالنحرافـات 

والتضليل وغريها. 

نحن اليوم نشـهد ذكرى مؤملة يف استشـهاد علم من أعالم الهدى 

الصادقني املخلصني املجاهدين مدرسـة من القيـم واملبادئ والرؤى 

ــة، يف هذه املناسـبة  السـليمة والتَحـّرك الثابت مع ُكـّل قضايا األُمَّ

ال بُــدَّ أن نراجع أنفسـنا ونقيم أعمالنا ونعالج ما فسـد منها وفق 

املسـار اإليمانـي الصحيح، وفـق التوّجـهـات الصحيحـة والرؤية 

السليمة ونحمل هذا املرشوع بقوة؛ ألَنَّه الخري لنا النرص لنا العزة لنا 

التوفيق لنا يف الدنيا واآلخرة. 

سالم الله عىل الشهيد القائد شهيد الحق شهيد القرآن. 

الحعغُث الصائُث لط غأِت 
بةثغث.. طا الثي جاء به إذًا؟

سئثاهللا سمر العقلغ
التعاريـف  أغلـب  يف  يُقـال 
ذاك  هـو  القائـد  إن  للقائـد: 
الشـخص الـذي يمتلـك القدرة 
يف رسـم املسـتقبل القريـب أَو 
البعيـد بناء عىل فهمـه للواقع 
واألحـداث املاضيـة والحارضة 
عليهـا  تسـري  أهدافـاً  محـّدداً 
أمتـه لتحقيق الغاية املنشـودة 

والصحيحة. 
كل ذاك التعريف وغريه ليس 
إالَّ جـزءاً يسـرياً ممـا تميز به 
حليف الذكـر وأعجوبة األبد وموسـوعة التاريخ وأُسـطورة 
الوجود وقائد الشهداء السيد الشهيد القائد حسني بدر الدين 
الحوثـي -رضوان الله تعاىل عليه- وجـزاه الله عن أمته خري 
ــة الهدى والديـن واألرض والتاريخ  الجـزاء من أحيـا يف األُمَّ

واإلنسان. 
ــة بل من الجديد اشـتكى فقال:  لـم يأِت بجديد لهذه األُمَّ
[نحن لم نأِت بجديد، إنما نشـكو من الجديد] لم يكن الجديد 
الذي اشـتكى منـه شـهيد القـرآن ُمَجــّرد كالم مركب من 
الحروف ال ترض بل كان ذاك الكالم-وال يزال- هو الذي رضب 

ــة وأضعفها وجعلها تدين الله بضعفها.  األُمَّ
ــة وجديد قال عنه الشـهيد القائد:  ثقافة دخيلة عىل األُمَّ
بنا، هـو الذي أثـر علينا، هـو الذي فرق  [إنـه هو الـذي َرضَ
كلمتنـا، هو الذي جعلنـا أذلة مسـتضعفني، جعلنا نصمت، 
نسـكت عىل الرغم مما يواجه به اإلسالم واملسلمون من قبل 
أعداء اللـه] ُكـّل ذلك هـو فعل الثقافات املغلوطـة والعقائد 
الباطلـة التـي جاءت من خـارج الثقلـني كتاب اللـه وعرتة 
الرسـول فكانـت السـاحة اإلسـالمية تتثقـف بغـري القرآن 
وتبتغي أن تهتدي بغريه والرسول كان قد أخرب أن (من ابتغى 
ــة، كانت  الهـدى يف غريه أضله الله) ضلوا وأضلوا معهم األُمَّ
ــة قـد غرقت يف أحكام الوضوء والطـالق والنكاح فهذا  األُمَّ
يكتـب رسـالة دكتوراه بعنـوان (حكم الرضاط يف اإلسـالم) 
وتناقـش يف جامعـة األزهر وهذا يكتب عـن الطالق والنكاح 

ومن هذا كثري.
ــة قبل مجيء الشـهيد القائد  مثل هكـذا كان واقـع األُمَّ
ويف حـني تأليف العـرب لكتب الوضوء سـعت أمريكا وأعدت 
وامتلكـت مـا يقـارب 10 آالف رأس صـاروخ نـووي يف ذلك 
الوقت والعرب بجديدهم ألفوا 10 آالف مجلد يف باب الطهارة 
ــة اإلسـالمية  ويا ليتهم طهروا، كان عود األراك هو دين األُمَّ
شعارها الطاعة للحاكم الظالم وسيفها السواك بعد الوضوء. 
ـابية قضية االجتهاد  كانـت قد رشعنت آنذاك حركـة الوهَّ
ـــة وُرشعنت كدعاية  يف الدين ليكثـر الجديد حتى تتوه األُمَّ
تحفيزية أن للمجتهد املصيـب أجراً وللمخطئ أجرين وليس 
هكذا وحسـب بل إن مراد الله تابع ملراد املجتهد وحني حصل 
االختـالف جـاءوا بكذبة الحديـث املكذوب أن الرسـول قال: 
(اختـالف أمتـي رحمة) ومن أين سـيأتي االختـالف إن كان 

منهجنا هو القرآن. 
ويظل السؤال قائماً بماذا جاء الشهيد القائد؟

ألن الشـهيد حي وإن غاب جسـده فالجواب عن السـؤال 
منـوط بـه يُجيب السـيد الحبيـب [نحن ما نقولـه ليس هو 
اجتهـاد، أنـا شـخصيٍّا ال أجتهـد، تعرفوا، ال أمـارس عملية 
االجتهـاد إطالقـاً، تفهموا هـذه؟] نفيه القاطـع يؤّكـد أنه 
جـاء بالبيـان القاطع فما هو يـا ترى؟ يقول عليه السـالم: 
[ودائماً أقـول كلما نقدمه للناس ليس بجديـد، كلما نقدمه 
للناس من رصيح القرآن الكريم، ومن رصيح أقوال الرسـول 
-صلـوات الله عليـه وعىل آله-، ومن رصيح أقـوال أئمة أهل 
البيت القدامى، ومن رصيح الواقع الذي كشف لنا خطأ كثري 
من القواعد التي ينشـغل بها اآلخرون، الواقع، األحداث، هي 
مما يكشـف األخطاء، مما يسـاعد عىل كشف األخطاء] من 
القرآن تحدث ومن رصيح أقوال الرسـول رصح ومن مدرسة 
أئمـة أهل البيت تعلم ويف واقع األحداث تأمل تلك هي مصادر 
الشهيد القائد وله ما يؤّكـد يف حديث آخر قوله: [نحن لم نأِت 
بجديـد أكثر مما قاله كتاب الله] جاء بالحق واستشـف منه 
بصريته التي أبرص بها ما عمي عنه الكثري؛ وألن الذي جاء به 
الحق كان زهوق الباطـل حتمياً وتاليش ثقافته الدخيلة عىل 
ـــة رسيعة ومضمحلة وهذه سـنة الله ولن تجد لسـنة  األُمَّ

الله تبديالً وال تحويالً. 
فـأي الفريقني أحق باالتباع الحق أم الدخيل عىل اإلسـالم 

الباطل؟
إن الحق أحق أن يتبع وهذا الذي حصل فلقد وصل مرشوع 
الشهيد القائد اليوم إىل أرجاء الدول وهذا وعد الله والله كفيل 
بأن يظهـر نوره عىل العاملني ولو كـره املرشكون واملجرمون 

وكّل الكافرين. 
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عظادي طتمث 
تحدث الشهيد القائد -رضوان الله عليه- يف 
ملزمة «سـورة آل عمران-الّدرس األول» حول 
قضية األعالم والرموز التي تمثل كًال من: أهل 
الحـق والخري، وأرباب الباطـل والّرش، مؤّكـداً 
عىل أن مسـألة وجود علم لكل إنسـان يقتدي 
ويحتذي به وبسـريته، ويسـلك نهجه، ويؤمن 
بفكره، ويحارب ويصـارع لتثبيت طريقته يف 
الحياة، فطرة لدى اإلنسـان، بقوله: «املسـألة 
من أََساسـها ُسـنّة برشية، فطرة برشية لدى 
اإلنسـان يحتـاج إىل أعـالم سـواء للباطـل أَو 
للحق، والحق أَيْـضـاً يحتاج إىل أعالم والباطل 

يحتاج إىل أعالم».
ويشـري إىل أن الحـق ال يقـوم إال عن طريق 
املـرشق،  بتاريخهـم  ُعرفـوا  وقـادة  أعـالم 
ــة بالحق  ومواقفهـم امُلّرشفة، وأن تأثـر األُمَّ
الذي قدمـوه، وانجذابها إىل طريقه هو بفضل 
هـؤالء األعـالم الذيـن كانـوا أنموذًجـا حيٍّا ملا 
يدعـون اآلخرين إليه: «يأتـي الحق عن طريق 
أعـالم لهـم مكانة يف نفوسـنا، أعـالم نجّلهم، 
أعـالم نحرتمهـم، أعـالم ندين بحبهـم، أعالم 
نعـرف تاريخهـم املـرشق، أعالم نعـرف كيف 
كانـوا يجسـدون القيم الصالحـة، كيف كانوا 
رحمـاء باألمـة، مـن خـالل انشـدادي لهؤالء 
األعالم وحبي لهم وإجاليل لهم أتحىل بما كانوا 
يتحلون بـه، أدين بما كانوا يدينـون به، فمن 

هنا يأتي تقبل الحق».
يف املقابـل وّضـح -رضـوان اللـه عليه- أن 
انتشـار الباطل والضـالل يف الحياة وترسبهما 
إىل األوعيـة واألفئـدة يأتـي مـن خـالل رموز 
يف  متقـّدم  موقـٍع  يف  يتمركـزون  وأشـخاص 
ــة واملجتمع الذي يتواجدون فيه،  صفوف األُمَّ
بمختلف مسـمياتهم التي يغّرت بسطاء الناس 
بهـا، ممـن ال يمتلكـون الوعي الـكايف لتفنيد 
وتقييم مـا يتلقونـُه، فيتأثرون برمـٍز مُلَجـّرد 
أن حصـل عىل لقـب: «عالـم، عّالمة، أُسـتاذ، 
قـاٍض، إمـام،... إلـخ»، ويحجزون لـه مكانًا 
شاسًعا يف نفوسـهم، احرتاماً وإجالالً وسمًعا 
وطاعـًة وكل ما يأتي من قبـل هذا الرمز الذي 
يبّجلونه مقبـوًال ال يمكن رّده ورفضه، فقال: 
«الباطـل مـا بينـترش مـن األشـخاص الذين 
يكونون يف الشوارع مسـاكني مدهجني وسربَّ 
ـــة تلتقطه ثم  حديـث وافلتـه وجـاءت األُمَّ
تعممـه يف مدارسـها، هذا مـا بيحصل، ينترش 
الباطـل من داخل أعالم رمـوز هم من يَلُوا أمر 

ــة  وا كعلماء يف وسـط األُمَّ ـــة، أَو يكـربَّ األُمَّ
فيصبـح [قايض القضـاة]، أَو يكـون له لقب 
من هذا النـوع، أَو [إمام املحدثني]، فيأتي من 
هنـا التضليل، ويأتي من هنا االنحراف، ويأتي 
من هنا الكذب، فيأتـي من هنا الباطل فيعمم 
عىل نطاق واسع؛ ألَنَّي تلقيت الباطل من َعَلم، 
فبقدر ما لهـذا العلم يف نفيس من مكانة بقدر 

ما هيئت نفيس لتقبل هذا الباطل من جانبه»
ولفت السيد حسني إىل خطورة توّيل النماذج 
السـيئة من املخالفـني لكتاب الله ورسـوله-

صلـوات اللـه عليـه وآلـه - الذين عملـوا عىل 
ـــة من خارصتها وجعلوها ُمهانة  رضب األُمَّ
مستذّلة، واتِّخاذهم أعالًما، واعتبار االستجابة 
لهـم تقّربنـا إىل اللـه؛ ألَنَّ هـذا االتّباع ينسـب 
الرش والنقص إىل الله -جّل شـأنه- ويخدش يف 
نزاهته وعظمته يف مسـألة اصطفاءه للُهداة، 
وهـو -جل يف عـاله- من قّدم نفسـه يف كتابه 
الكريـم بكمالـه املطلق، فكيف يجعـل لعباده 
أعالًمـا مشـّوهني ناقصـني؟!، قائـًال: «ثم إن 
الضـالل يتجه نحو من هـو رش، أن أتعبد الله 
بأن هذا هو َعَلم من أعالمه، وهو نفسـه ممن 
يخالف كتاب الله ويخالف رسـوله، هو نفسه 
ــة، هو نفسه  ــة وأهان األُمَّ ممن رضب األُمَّ
ممن يحمل الباطل من قمة رأسـه إىل أْخمص 
قدميـه، أنـا أتعبد الله بأن هذا هـو بيني وبني 
الله، هو َعَلم من أعالم الله أليس كذلك؟، معنى 
ذلـك أنـه إن كان اللـه رشاً، وكان اللـه ناقصاً 
فيمكـن أن يكون هـذا علم مـن أعالمه فأنت 
تدنس مقام الله، تدنس الله -إن صح التعبري- 
أن تتعبده بتويل هذا؛ ألَنَّ هذا ال يليق بأن يكون 
فيمـا بينك وبينـه، {َوَما ُكنُْت ُمتَِّخـذَ اْلُمِضلِّنَي 
َعُضـداً} (الكهف: من اآلية٥١) وما كنت متخذ 
املضلني عضداً سـاعداً يعينني أَو يساعدني أَو 
عوناً فيما يتعلق بهداية عبادي، ال يمكن، لكن 
تصبح املسـألة إىل هذه الدرجة: أن يتعبدوا الله 
بالضالل فيتوىل ذلك الشخص ويصيل عليه كما 
يصيل عىل آل محمد، يصـيل عىل آله وأصحابه 
[أجمعني] فيدخلهـم يف الصالة التي هي كلمة 

ا». لها معاني رفيعة، لها معاني سامية ِجـدٍّ
: أعالَم أهل  وأّكــد عىل قضية هامة هـي أنَّ
الحـق ممثلون بأهـل البيت -عليهم السـالم- 
وتجميـل  تلميـع  عمليـات  إىل  يحتاجـون  ال 
لسـريتهم؛ ألَنَّهـم هـم مـن فرضوا أنفسـهم 
يف الواقـع بجوهـر رسـالتهم ونقـاء قيمهـم 
ومبادئهم عىل مر العصور، عىل عكس الباطل 
الذي يحتاج لنفقات هائلة وجهود كبرية حتى 

تنجـح عمليات التلميع التـي يجريها لرموزه، 
يف محاولٍة يائسـٍة منه لتحسني النظرة إليهم، 
وتقديمهم يف صورة مخالفة لحقيقة ما كانوا 
عليـه، َحيُث قال: «عندما تقـارن باإلمام عيل، 
تقـارن بالحسـن، تقـارن بالحسـني تقـارن 
باألعالم من أهل البيت الذين صعدوا يف مختلف 
مراحـل التاريـخ يفرضـون أنفسـهم عليـك، 

عهم.  وليس فقط أنت من تحاول أن تلمِّ
متـى مّلعنا أحداً من أهل البيـت واحتجنا إىل 
أن نكذب لـه؛ ِمن أجل أن نلمعه أمام اآلخرين، 
لكـن اآلخرين يتمسـكون بــ [ُمـّر] حقيقة، 
يتمسـكون بناس منحطـني يحتاجون يف ُكـّل 
وقت يرضبـون لهم [َرنْج] مـرة أصفر، ومرة 

أبيض؛ ِمن أجل أن يلّمعه أمام اآلخرين».
وأرشـد الشهيد القائد إىل ما نحتاجه كأتباٍع 
للحـق وأهٍل لـه، وهو: أن نحـرص عىل عرض 
سـريتهم وذكـر تاريخهم الذي تـم تغييبه من 
الّساحة اإلسـالمية، املطلوب ذكرهم وهم بما 
كانـوا عليه جّذابـون ومؤثـرون، قائًال: «نحن 
ال نحتـاج إىل أن نلّمـع أعالم أهـل البيت، أي ال 
نحتاج نحن ونحن نراهم ناقصني أن نكربهم، 
نكربهم حتـى يكونـوا جّذابني عنـد اآلخرين، 
فقـط نحتاج إىل أن نتحدث عن نصف واقعهم، 
وسـيصبحون جذابـني عنـد اآلخريـن، لسـت 
بحاجة إىل أن تضيف شـيئاً مـن عندك، تحدث 
فقـط عنهم، تحدث ولـو بنصف مما هم عليه 
ممـا لديهـم يكفـي أن يجعلهم جذابـني عند 

اآلخرين».
واسـتنكر -رضـوان الله عليـه- صمت من 
يرون أنفسـهم من أهل اإليمان والحق يف عدم 
تقديمهـم ألعالمهـم بُمَجــّرد الحديث عنهم، 
وهم مـن تاريخهم ناصـٌع ال يحتاجون لتعٍب 
يف إنتاج سـيناريوهات وإعداد روايات وهمية، 
فقط يتطّلب منهم كالم باللسان أَو القلم، مع 
ذلك هناك يف الواقع صمت أَو تملٍل وهذا مؤرش 
يـدل عـىل عـدم معرفتهـم بعظمـة أعالمهم: 
«ونحـن من أعالمنا قدوات يصح أن نتعبد الله 
بوالئهم، ال تحتاج إىل أن تكذب؛ ِمن أجِلهم، وال 
أن تكذب؛ ِمن أجل أن تلمعهم، وهم لو تحدثت 
بنصف ما هـم عليه أَو بربع ما هم عليه لكان 
فيهـم ما يجذب الناس إليهـم، ولكان فيهم ما 
تـرى بأنك تعتز وتفتخر بـأن يكونوا ُقدوة لك، 
ثم ال تتحـدث عنهم، ثم تصمـت عنهم، أليس 
هذا الذي يذهل اإلنسـان، ال نتحـدث عنهم بل 
متـى ما جـاء أحد يتحـدث عنهم قلنـا: [بس 

ياخي خالص]». 

أسقُم التص ق غتااجعن لسمطغات «تطمغع» شعط 
طحرصعن باارغثعط الُمحّرف

الثغاظُئ ساٌر غقتص خاتَئه وظعاغُئ ُذلٍّ لمرتضِئعا
طتمث أتمث الئثغاغ

إماراتـي  سـعودّي  نفـوذ  تناُفـٌس 
ومحـارق موت جماعية يف طـور اإلعداد 
وطـن  ودرع  2017م  انتقـايل  وقودهـا 
بـني  حـادة  خالفـات  لتصفيـة  2022م 
لصـوص ثروات وأثار اليمن (السـعوديّة 
واإلمارات) لكن وبنفس سياسـة املايض 
أوراقهـم  باسـتخدام  اللصـوص  يقـوم 
والدفع بأدواتهـم ككبش فداء ألجندتهم 
ووقـود حـرب لتحقيـق مطامعهـم وما 
لـألدوات التي أنشـئت يف فنادق دبي عام 
2017م وفنـادق الريـاض عـام 2022م 
إال السـمع والطاعة لذلك تستبسـل ُكـّل 
أَداة من األدوات يف االسـتجابة واملواجهة 
ألي طـارئ تفرضه مصالـح ويل نعمتها 
لتثبـت والئهـا وقوتها ولو عىل حسـاب 

مـن يشـاركونها الخيانـة واالرتـزاق بل 
وتحـاول اسـتنفار ُكــّل قوتهـا وتـربز 

لقـادة  لتظهـر  عضالتهـا 
التـي  الخارجيـة  الدولـة 
تكـن لها الـوالء املطلق أنها 
امليدانيـة  القـوة  صاحبـة 
ليغدقـوا عليها مـن عائدات 
ما نهبوه من خريات وثروات 
اليمـن ممتنـة لهـم العطاء 
غـري آبهـة بشـباب يالقون 
أعمارهم  ربيـع  يف  حتفهـم 
ووطـن تدّمـر بنيتـه وتُكّلم 
قاطنيـه  ويفقـد  ثـكااله 

مصـادر أرزاقهـم ويحتل األعـداء جزره 
وموانئـه وأراضيـه فاألهـم عنـد قـادة 
تلـك األدوات مـا حجـم ما سـيضاف إىل 
حسـاباتهم من أرصدة وأمـوال لتطوير 
اسـتثماراتهم وتوسعة مشـاريعهم قبل 

أن تحني نهايتهم أَو يسـتغني املحتّل عن 
خدماتهـم كحقيقة يعرفهـا ُكـّل مقدم 
عىل خيانة وطنه وتوضحها 
التـي  التاريخيـة  الـدروس 
الـذل  نهايـة  عـن  تحكـي 
والعـار  والخـزي  واملهانـة 
والخـرسان لـكل مـن خان 
شـعبه أَو تآمـر مـع الغزاة 
واملحتّلني ضد وطنه ودولته 
كيف يحتقره من تنازل عن 
وإن  إلرضائهـم  ُهــِويَّتـه 
تبسموا يف وجهه أَو أغرقوه 
يف أحالمه الوردية فنظرتهم 
إليـه كخائـن ورخيص تجسـدها نهاية 
عبدربـه منصـور هـادي وعيل محسـن 
والعكيمـي وحادثة جولـة العلم وحرب 
التحالـف  أَداة  طالـت  كـدروس  شـبوة 
األوىل (حزب اإلصـالح) وذريعته للحرب 

عـىل اليمـن وتؤّكـدها النهايـة التي يتم 
رسـمها لالنتقـايل والتـي كانـت بدايتها 
وعيـدروس  بريـك  بـن  هانـي  احتجـاز 
الزبيـدي وقـوات درع الوطـن التـي يتم 
تحشـيدها إىل عدن للقيـام بمهمتها مع 
االنتقـايل كما قام االنتقايل قبلها بمهمته 
مع اإلصـالح كفرصـة منحـت للعليمي 
ليطور استثماراته حتى يتم تقرير نهاية 
مصـريه كنهايـة مـن قبله مـن الخونة 
واملرتِزقة والعمالء عىل مر التاريخ الذين 
كانت نهايتهم عىل يد العدّو الذي ساندوه 
ضد شـعوبهم وأوطانهم كنهاية مقرتنة 
بمـا يقدمونه من خدمات تسـهل للعدو 
لف حبل مشـنقته حـول رقابهم وتمّكن 
العـدّو من أن يسـتقوي عليهم والخيانة 
كلمـة يشـمئز منهـا سـامعها ووصمة 
عار تالحق صحابهـا وطريق ذل يخطها 

مرتكبها. 

أن تضعَن طساسثًا لطترب 
أشدُض ضمان لطسقم 

سئث الشظغ تةغ 
السيد القائد فرس املرحلة، 
وبوضوٍح  املشكلة،  وشخص 
شـديد قال نحن نعيش حالة 
حرب مـع خفـض للتصعيد 
والتحدي األكـرب الذي يواجه 
القائمة،  السـالم  محادثـات 
هو تعنـت أمريكا وإرصارها 
عىل موقفهـا العدواني تجاه 
الشعب وقضيته العادلة، وال 
يمكن أن تنجـح املفاوضات 
وأمريـكا هـي اآلمـر الناهي 

عىل قرارات الجانب السعودّي وأدواته، الوفد يفاوض من ال 
يملكون من أمرهم شـيئاً، يفاوض ويبذل جهداً كبرياً؛ ِمن 
أجل اإلنسـان اليمني بغية تخفيف معانـاة املاليني َوحتى 
يتـم التوصـل إىل آليات مجديـة تفي ببناء خطـوات أولية 
للثقـة ومن مصلحة الطرفني الوصـول التّفاق وهي رغبة 
يبديها الجميع غري أنها ُمَجـّرد رغبة سـعوديّة لن تتحول 
إىل خطوٍة جادة إال إذَا وافـق األمريكي عليها والرغبة التي 
تبديهـا السـعوديّة ليس تعاطفاً معنا وال مـع الحالة التي 
بعدوانهـا وصلنا إليها فقـط بالنظِر للمعطيـات امليدانية 
الكفيلـة بإحالة اململكة إىل مهلكـة والتي فرضتها صنعاء 
عليهـا والحرية التي جعلتهم يعيشـونها فهـم ال يملكون 
خياراً للخـروج حتى بماء الوجه فاسـتمرارهم يف التعنت 
سـيجلب لهم الندم، والتقدم سيسبب لهم األلم، والرتاجع 
اعـرتاف أنه انهـزم، وهذه هي النتيجـة التي هم مرغمون 
عىل تقبلها بأي حال من األحوال سـواًء نجحت املفاوضات 
أَو اسـتمرت الحـرب واألجـدر بهم أن يكفـوا عدوانهم َوال 
يضاعفـوا معاناة الشـعب وأن يتعظوا مـن مايض الحرب 
ويتقبلـوا إرادتنـا يف التحّرر والعيش بكرامـة، هذا إن كان 

لهم آذان يسمعون، وعقول يفقهون. 
وهنا وبالرتكيز عىل خطاب القائد يجب عىل السـعوديّة 
وأدواتهـا االنتبـاه إىل رضورة عـدم االنجرار خلـف الرؤى 
الضيقـة، والقـرارات املترسعـة التي تبنى عـىل املعطيات 
املاديـة الظاهرة التي سـببتها أمريكا بحرمانها للشـعب 
من خرياته ومقدراته واللجوء إىل اسـتغالل حاجة الشعب 
وظروف املواطنني وتسـيس االقتصاد واستخدامه كورقة 
ضغـط عىل صنعـاء وتجريب املجرب الفاشـل والعودة بنا 
للبدايات التي لم تحّقق لهم أي يشء سوى املزيد من الفشل 
والخيبـات املتكـّررة مع إغفـال قدرة الشـعب اليمني عىل 
الصـرب والثبات وتحمل الشـدائد وتجاوزها وقدرة الجيش 
عىل تحقيق ما لم يحّققه السالم وقدرة القوة الصاروخية 
اليد الطوىل للشـعب عىل وقف رشكات ومصانع السعوديّة 
وغريها بشـكٍل كامل، وقدرتها عىل إجبار مملكة آل سعود 

عىل الوقف الكامل للعدوان. 
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برظاطب رجال اهللا: ططجطئ (لاتثون تثو بظغ إجرائغض) الةجء الباظغ:
السئُإ يف سثم شاسطغئ املسطمني يف الئطثان عع أن الثغظ 

ُصثَِّم ظاصخاً وتصثغط الثغظ ضاطًق غتغغ افطئ 

طــع الـسـغث الـصـائـث شـغ الغعم الساملغ لطمرأة املسطمئ       (3)

 :  بحرى المتطعري

واصل الشـهيُد القائُد حديثَه يف ملزمة (لتحذون 
حذو بني إرسائيل) وأشار إىل أن بيَع الدين من أكثر 
األشـياء سـوءاً يف الدنيا، وأن الله سـبحانه وتعاىل 
اعترب أي ثمن لذلك البيع قليالً، الفتاً عىل واقع األمة 
العربية واإلسـالمية وخطورة أن تصبح اهتمامات 

الناس باتت غالباً مادية بعيداً عن الدين.
ليتسـاءل: من أين جاءنا هذا؟ ليشـري أن اآليات 
التـي تحدثت عن بيـع الدين بثمن قليـالً {أُوَلِئَك َما 
يَأُْكلُـوَن ِيف بُُطونِِهـْم إِالَّ النَّاَر َوال يَُكلُِّمُهـُم اللَُّه يَْوَم 
اْلِقيَاَمـِة} (البقرة: مـن اآلية174) هـي تعبريٌ عن 
إعراضهـم عـن توجيهـات اللـه ولهـذا اسـتحقوا 
العقـاَب وليـس لهم جزاء إال النـار؛ ألن كل يشء يف 
مقابـل الدين هو ثمن قليل وإن كانت الدنيا بملئها 

ذهبًا هـي ثمنه فهي قليل؛ ألنك تبيع نفسـك، ألنك 
توبق نفسك، توقعها يف جهنم. 

وأضاف الشـهيد القائد متحدثـاً عن قوله تعاىل: 
{َوَلـْو أَنَّ ِللَِّذيَن َظَلُمـوا َمـا ِيف اْألَْرِض َجِميًعا َوِمثَْلُه 
َمَعُه الْفتََدْوا ِبِه ِمْن ُسـوِء اْلَعذَاِب يَـْوَم اْلِقيَاَمِة َوبََدا 
َلُهْم ِمَن اللَِّه َما َلْم يَُكونُوا يَْحتَِسـبُوَن} (الزمر:47) 
لـو أن لـك األرض بكلهـا، ومثلهـا معهـا، وملؤها 
ذهبًـا، يوم القيامة عندما تـرى جهنم، عندما تَُربَّز 
جهنم للغاوين فتسمع شهيقها وزفريها، وتسمع 
رصاخهـا املرعب تَود لو أن الدنيا بأضعاف ما فيها 
لك لسلمتها فدية مقابل أن تنجى، أليست الدنيا إذًا 
ثمنًا قليًال؟ أليسـت ثمنًا قليًال؛ ولهذا تجدون يف كل 

موضع يقول:(ثمنا قليال، ثمنا قليال).
وانتقـد الشـهيد القائد مـن يتخذ موقفـاً باطالً 
مقابـل أي يشء سـواًء كان مقابـل أن يكتم جزءاً 

من الدين أو أن يرىض عن فالن، مشـرياً إىل أن الذين 
باعوا الدين هم حملة الدين، وإنهم أسوأ وأكثر أثراً 
ورضراً عـىل األمة ألنه إذا باع أهل الدين الديَن فمن 

أين ستلقى الدين نظيًفا ونقيًا؟
 

الثغُظ ُصثَِّم ظاصخًا
يـرى الشـهيُد القائد أن السـبَب الرئييس يف عدم 
فاعلية املسـلمني املنترشين يف أوسـاط رقعة البالد 
اإلسـالمية هو أن الدين قدم ناقصاً، ولهذا لم يعمل 

شيئًا لهذه األمة؟ 
وشـدد الشـهيد القائـد عـىل أن إن بيـع الدين - 
سـواء من ِقبَل من يحملون اسمه، ومن يتحركون 
باسـمه، أو من قبل بقية النـاس - مقابل مصالح 

مادية ال يربرها إطالًقا، ال تجد مربًرا لها إطالًقا.
فـإذا كنـت تريـد أن تحافـظ عـىل الديـن يقول 

الشـهيد القائد عليك أن تنظر ما األمة بحاجة إليه؟ 
انظر وضعيتهـا وحللها، وانظر مـا هو الذي ضاع 
مـن الدين يف أوسـاطها؟ ليجيب علينـا جميعاً إنه 
الديـن فانطلق لتحييه، وحافظ عـىل الدين بأكمله 
ليقـدم لتلك األمة، أوليس الديـن ملصلحة األمة؟ إن 
الدين ملصلحة األمة فمن يهمـه مصلحتها فليقدم 

الدين لها كامًال، وليوجهها بتوجيه الدين كامًال.
فـإذا قدمـت الديـن منقوًصا فأنـت من ترضب 
األمـة وإن قلت من أجل مصلحة األمة، فأنت يا من 
تُعلِّـم، يا من ترشـد، يا من لديك مشـاريع، معاهد 
علمية، أو مراكـز، أن تكون حركتك عىل هذا النحو 
هي يف واقعهـا: إيمان ببعض وكفـر ببعض، فإنك 
من تعمل عىل أن توقع األمة يف الخزي يف الدنيا، وأن 

تسري باألمة إىل العذاب العظيم يف اآلخرة.

سئث الرتمظ طتمث تمغث الثغظ

دور املرأة طرتئط بثور الرجض ضضغاٍن واتث:
ويف خضمِّ كالِم السـيد القائد عن املؤهالت 
اإليَْمـانيـة التـي جعلت من السـيدة الزهراء 
سـيدة نسـاء الدنيا واألخرى، يشري «يحفظه 
الله» إىل أهميّة دور املرأة لتتحّمل مسؤوليتها 
الدينيـة مـع الرجـل ضمـن بوتقـٍة واحـدة، 
وهدٍف واحد، وكياٍن واحد يجّسد الدور املناط 
باإلنَْسان يف تقديم الشهادة عىل عظمة الله يف 

كافة ميادين الحياة.
ولفـت السـيد القائـد إىل أهميّـة دور املرأة 
كـدوٍر مكّمـل للرجـل يف مسـرية الدين، عرب 
التأريـخ، وهـذا الجانـب هـو مـن املواضيع 
امُلغيَّبـة يف تأريخ أمتنـا ويف تأريخ املرأة ككل، 
بل حتى يف تأريخ اإلْسـَالم قـد تم تغييب هذه 
القضية. ويف العرص الحديث والوسيط أصبح 
دور املـرأة منحـًرصا بني التفريـط واإلفراط؛ 
فإّما أن تنزوي يف اإلطار املنزيل الضيق دون أن 
يكـون للقضايا والعناوين الكـربى أّي أهميّة 
يف وجدانهـا وواقعها العمـيل، ودون أن يكون 
لهـا أيُّ دور تكامـيل يُذكـر يف مسـرية الدين، 
وإما أن تتحول إىل ورقة لالسـتغالل األخالقي 
والدعائـي، وتحقيق املكاسـب تحت عناوين 

االنفتاح، والتحرض، والحقوق!!
وبالرغـم مـن أّن اإلْسـَالم قد فتـح اآلفاق 
للمرأة لرتتقي إىل ُسلم الكمال، وتكون رشيًكا 
فّعاًال للرجل يف مسرية الدين والحياة، وبالرغم 
مـن أّن الُقــْرآن الكريم قد سـطٍّر الكثري من 
النماذج النسـائية التي لعبت أدواًرا أساسـية 
يف تبنيها للقضايـا الكربى، إال أنه ليس غريبًا 
تلـك املزايـدة مـن قبـل أمريـكا ودول الغرب 
تجـاه اإلْسـَالم وترشيعاتـه املتعلقـة باملرأة؛ 
ألّن أولئـك يبحثـون عن ثغرات لتشـويه هذا 
الديـن وبالتايل إبعاد املرأة املسـلمة عن قيمه 
وأخالقياته، واالنسـالخ عن الـدور املناط بها 
يف املسـرية الدينية، وكذلك ترتكز سياساتهم 
عىل التفريق بـني الرجل واملرأة؛ ليتمكنوا بعد 
ذلك من السـيطرة عىل املرأة وجدانًا وسـلوًكا 
تحت عناوين الحقوق والتحّرض. حيث يقول 

السيد: «يف مسرية الدين وعرب التأريخ، وحتى 
يف ظل الرسـل واألنبياء، برز دور املرأة املؤمنة 
مرتبطاً معاً بـدور الرجل ككيان واحد، وكان 
دوراً مهّماً وأساسـيّاً وعظيماً، ومن شواهده 
املهمـة ما ورد يف قصة نبـي الله موىس عليه 

السالم».(1)
َخْلًقـا  واملـرأة  الرجـل  وحدانيـة  وعـن 
ومسـؤولية يقول السيد القائد أيًضا: «يرسخ 
الُقــْرآن الكريـم هـذه الثقافـة املهمـة، أنَّ 
الرجال والنسـاء من أصل واحد، وأنَّهم كيان 
واحد، مخلوق واحد، إنَّما هناك اختالف ليس 
اختالفـاً يف األصـل وال يف الخلـق، هو اختالف 
يف أنَّ ذاك ذكـر وتلك أنثى، لكنَّ الكل إنَْسـان. 
هذه مسـألة مهمة، وترسـيخها الثقايف مهٌم 
جّداً؛ ألنَّ السياسـة الغربية الصهيونية قائمة 
عىل أسـاس التفريـق حتى فيما بـني الرجال 
والنسـاء، تعّمد السياسة الغربية الصهيونية 
إىل تقديـم الرجـال وكأنَّهـم عالـم لوحدهـم 
هناك، والنساء وكأنهنَّ عالم لوحدهن هناك، 
ثـم يبـدؤون بإثـارة النـزاع مـا بـني الرجال 
والنسـاء، والخصام، وأنَّ عىل املرأة أن تناضل 
لتحصـل عىل حقوقها من الرجـل، ويُقّدمون 
الرجل كمشـكلة عىل املرأة، واملرأة كمشـكلة 

عىل الرجل».(2)

ُأمُّ طعجــى ودورعــا يف املحــروع اإللعــغ 
لثقص أطئ:

من املؤسـف أننا نجد يف املجتمعات العربية 
واإلْسـَالمية أن دور املرأة لـم يتعدَّ ذلك اإلطار 
املنـزوي بـني التفريـط واإلفراط! باسـتثناء 
بعـض املواقف العظيمة التي سـّطرتها املرأة 
املسلمة يف الثورة اإلْسـَالمية اإليرانية، واملرأة 
املسـلمة يف جنـوب لبنـان وغـزة يف مواجهة 
العـدو اإلرسائييل، واملرأة املجاهدة يف اليمن يف 
مواجهة العدوان الصهيوأمريكي السـعودي، 

وكذلك املرأة املجاهدة بشكل عام.
وقـد أشـار الُقــْرآن الكريـم إىل كثـرٍي من 
مواقـف  سـطَّرت  التـي  النسـائية  النمـاذج 
أساسـية  كانـت  منهـا  والبعـض  تكامليـة 
ورئيسـة يف االنتقـال بمجتمعـات وأمـم من 
وضعية االستضعاف والقهر، إىل وضعية العز 

والغلبة. 
يذكر الُقــْرآن الكريم الوضعيـة التي كان 
يعيشـها بنو إرسائيل من تعذيـب واضطهاد 
واستعباد من قبل فرعون وهامان وجنودهما 
الذيـن كانـوا يسـتحيون نسـاءهم ويقتلون 
أبناءهم، وقد أشار الُقـْرآن إىل ذلك يف أكثر من 
موضع؛ ومن ذلك قول الله تعاىل: {إِنَّ ِفْرَعْوَن 
َعال ِيف األَْرِض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشـيًَعا يَْسـتَْضِعُف 
َويَْسـتَْحِيي  أَبْنَاءُهـْم  ُح  يُذَبـِّ نُْهـْم  مِّ َطاِئَفـًة 
ُه َكاَن ِمـَن اْلُمْفِسِديَن}.(سـورة  ِنَسـاءُهْم إِنـَّ

القصص: 4)
فقد قام فرعون موىس بتقسـيم شعبه إىل 
طبقات، واسـتضعف طبقًة منهـم وهم بنو 
إرسائيـل، ومـارس بحقهـم التنكيـل وجعل 
منهم سـخرية، وكان يظن بذلـك أنه يحافظ 
عىل ملكه، ويقوي شوكته، حتى جاء أمُر الله 
باسـتنقاذ أولئك املسـتضعفني واملسـحوقني 
من حيـث ال يعلم ذلـك الفرعـون، فكانت أّم 
موىس أول خطوة يف طريق استنقاذ تلك األمة، 
وانتشـالها مـن جحيـم الظلم واالسـتعباد، 
تعـاىل:  قـال  ولذلـك  األرض؛  يف  وتمكينهـا 
يُْسـتَْضَعُفوَن  {َوأَْوَرثْنَـا اْلَقـْوَم الَِّذيـَن َكانُواْ 
َمَشـاِرَق األَْرِض َوَمَغاِربََها الَِّتـي بَاَرْكنَا ِفيَها 
اِئيَل  ْت َكِلَمُة َربَِّك اْلُحْسـنَى َعـَىل بَِني إِْرسَ َوتَمَّ
ْرنَا َمـا َكاَن يَْصنَـُع ِفْرَعْوُن  ِبَمـا َصـَربُواْ َوَدمَّ
يَْعِرُشوَن}.(سـورة األعراف:  َوَقْوُمُه َوَما َكانُواْ 

(137
وهنا تحدث السـيد القائد عـن بعض هذه 
النماذج التي سـطَّرت مواقف لله ولإلنَْسـان 
والتأريخ، ومن هذه النمـاذج العظيمة كانت 
أّم موىس من النساء التي بلغت مبلًغا عظيًما 
مـن اإليَْمــان الواعي والثقـة املطلقة بقدرة 
اللـه، وقدمت فلذة كبدها املولود للتّو؛ بالرغم 
مـن كينونتهـا كأّم وما تمتلكه مـن عاطفة 
جيّاشـة نحو رضيعها. وممـا قاله «يحفظه 

الله»: 
أرادهـا  التـي  اإللهيـة  الرتتيبـات  «ففـي 
ٍة  اللـه حينمـا أَِذَن سـبحانه وتعاىل بفـرج أُمَّ
مسـتضعفٍة تعاني الويـالت واملآيس من ظلم 
طاغيـة متجرب هو فرعـون، وأذن الله بفرج 
تلك األمة املسـتضعفة، كان ضمن الرتتيبات 

اإللهيـة، ومقدمات ذلـك الفرج دوٌر رسـمه 
الله سبحانه وتعاىل للمرأة، بدءاً من أم موىس 

(عليه السالم)».(3)
ويقول أيًضا (يحفظـه الله): «فضمن تلك 
الرتتيبـات اإللهية أوحى الله سـبحانه وتعاىل 
إىل أُّم مـوىس، أوحى بطبيعـة امُلهمة الكبرية، 
والدور األسـاس الذي عهـد به إليها، ووصلت 
التعليمـات من الله سـبحانه وتعاىل إليها عن 
طريق الوحي. دور مهم ودور أسـاس يرتبط 
به فرج أمة وخالصهـا، وانعتاقها من ويالت 
الظلـم والطغيان، كانـت الُخطـوة األوىل من 
خالل امرأة، وخطوة أساسـية وخطوة مهمة 

ومن موقعها كأّم».(4)
يقـول  الكبـري  مـوىس  أّم  إيَْمــان  وعـن 
(يحفظـه اللـه): «ومـا كانـت لتفعـل ذلـك 
وهـي األم الحنـون الرؤوفـة، هـي األم التي 
بفطرتها تحمل ُكــّل الحنـان، ُكــّل الحنان 
وكل الرحمة، وكل الرأفـة لرضيعها الصغري، 
وال عالقـة تسـاوي عالقـة األم برضيعها، ما 
كانـت لتُْقِدم عىل خطوٍة كهذه لـوال إيَْمـانها 
الكبـري باللـه سـبحانه وتعـاىل وتصديقهـا 
} ألقيـه يف البحر {َوال  بوعـده {َفأَْلِقيـِه ِيف اْليَمِّ
تََخـاِيف َوال تَْحَزِني إِنَّا َرادُّوُه إَِليِْك َوَجاِعلُوُه ِمَن 

اْلُمْرَسِلنَي}.(سورة القصص: 7) (5)

____________________________
ـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي ـ  (1) كلمـة السَّ

يحفظه الله - يف ذكرى مولد الزهراء عليها السالم 
 (اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ /2014م.

ـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي ـ  (2) كلمـة السَّ
يحفظه الله - يف ذكرى مولد الزهراء عليها السالم 

 (اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ /2014م.
ـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي ـ  (3) كلمـة السَّ

يحفظه الله - يف ذكرى مولد الزهراء عليها السالم
(اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ /2014م.

ـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي ـ  (4) كلمـة السَّ
يحفظه الله - يف ذكرى مولد الزهراء عليها السالم 

 (اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ /2014م.
ـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي ـ  (5) كلمـة السَّ

يحفظه الله - يف ذكرى مولد الزهراء عليها السالم 
 (اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ /2014م.
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عربي ودولي 

تجب اهللا: ذرُد العشث «اإلجرائغطغ» طظ صمئ 
اقّتتاد اإلشرغصغ دلغٌض سطى رشخ الاطئغع

تساُوٌن أطظغ بني اإلطارات و «إجرائغض».. جظاٌح 
خعغعظغ يف طسرض دبغ

تماس: بغاُن طةطج افطظ تعرٌُّب طظ طسآولغاته 
تةاه شطسطني وضعء أخدر جثغث ملعاخطئ اقجاغطان

 : طاابسات 
أشـادت العالقاُت العربيـة والدولية يف حزب 
اللـه بإقـدام قمة االتّحـاد اإلفريقـي عىل طرد 
الوفد «اإلرسائييل» من القمة 36 لرؤسـاء دول 

وحكومات االتّحاد األفريقي يف أديس أبابا. 
ونّوهت العالقات باملوقف الجزائري الشجاع 
الـذي أثمـَر بالتعاون مع دولة جنـوب إفريقيا 
عـىل اتِّخـاذ هـذه الخطوة، وتـرى فيـه تعبرياً 
صادقـاً عن حقيقة املوقـف الجزائري الوطني 
الرافـض للتطبيـع مـع كيـان العـدّو، والـذي 
طاملا تميـزت به الدولـة الجزائرية التي عرفت 
بدعمها التاريخي القوي للقضية الفلسطينية 
ووقوفها الدائـم إىل جانبها واىل جانب القضايا 

العربية املحقة. 
واعتربت أن مـا حصل يف العاصمة األثيوبية 
دليل أكيد عىل رفض وجـود الكيان الصهيوني 
الغاصب واعتباره جرثومة رسطانية تستحيل 

الحيـاة معهـا وأنها عضـو غريب عن جسـم 
املنطقـة ال يمكن تقبلـه، وأن ُكــّل محاوالت 
التطبيـع القائمـة بني بعـض الـدول العربية 

وهذا الكيان املجرم ليست سوى رساباً ووهماً 
لن ترىض بها شـعوب أمتنـا ولن تكون لها أية 

نتائج. 

 : وضاقت 

تواصُل سـلطاُت اإلمارات خطواِت التطبيع 
مع الكيـان الصهيوني، وتعمـل عىل نقلها من 
سياسـية إىل أمنيـة عـرب السـماح للصناعات 
العسـكرية واألمنية الصهيونية باملشـاركة يف 

املعرض األمني يف أبو ظبي. 
يف هذا السـياق كتب موقع القناة السـابعة 
تعزيـز  مـن  «كجـزء  يقـول:  الصهيونيـة 
العالقات األمنية مـع دول «اتّفاقيات أبراهام» 

(التطبيعيـة)، افتتحت شـعبة التصدير األمني 
يف وزارة األمـن، أمـس االثنني، -للمـرة األوىل- 
ا «إرسائيليٍّا» يف املعـرض األمني  جناًحـا قوميّـٍ

«IDEX» يف أبو ظبي». 
ولفتـت القناة السـابعة الصهيونيـة، إىل أن 
«الجنـاح الصهيونـي افتتـح يف حفل برئاسـة 
رئيس شـعبة التصدير األمنـي العميد احتياط 
يائـري كولـس وبمشـاركة رؤسـاء الصناعات 

األمنية ومسؤولني آخرين». 
يف  الصهيونـي  «الجنـاح  أّن  إىل  وأَشـاَرت 
املعـرض يضـم أكثـر مـن 30 صناعـة أمنيـة 

ومنظومـات تكنولوجية يف عـدة مجاالت، من 
بينها «منظومات دفاع جوي، منظومات جوية 
غـري مأهولـة، ذكاء اصطناعـي، منظومـات 

إلكرتو- برصية، وحلول سايرب وغريها». 
وخـالل حفـل االفتتاح قـال رئيس شـعبة 
التصديـر األمني يائري كولـس: «إن فتح جناح 
قومي «إرسائييل» يف املعرض األمني يف أبو ظبي 
هو خطـوة مهمـة إضافية يف توثيـق التعاون 
اإلرسائيليـة  األمنيـة  املؤّسسـة  بـني  األمنـي 

واإلمارات». 

 : طاابسات 

املقاومـة  حركـة  أّكــدت 
اإلسالمية حماس رفَضها لسحب 
القرار  مـرشوع  عـىل  التصويـت 
األمريكي،  الضغـط  تحت  األممي 
«والذي كان معداً إلدانة انتهاكات 
النشـاط  ما  ِســيـَّ ال  االحتـالل، 
االسـتيطاني االحتاليل، عادًة ذلك 
«بمثابـة ضوًء أخَرض السـتمرار 
انتهـاكات وجرائـم االحتالل ضد 

أرضنا وشعبنا ومقدساتنا». 
حمـاس  حركـة  واسـتهجنت 
ذهـاب مجلـس األمـن إىل إصدار 
بيـان بدالً عـن قرار يديـن جرائم 
االحتـالل الصهيوني ضد شـعبنا، 
ويديـن سياسـاته االسـتيطانية، 
وعدته تهرباً من املجلس يف تحّمل 
وفقـاً  بـه  املنوطـة  مسـؤولياته 

للمواثيق واألعراف الدولية. 
ودعت حمـاس مجّدًدا املجتمع 
الـدويل ومجلـس األمن عـىل وجه 
التحديـد إىل اتِّخاذ إجراءات عملية 
رادعـة ضـد االحتالل وسياسـته 
االكتفـاء  وعـدم  االسـتيطانية، 
بالتنديـد والقلـق الـذي لـم يؤثر 

يومـاً يف وقـف االسـتيطان الـذي 
هشاشـة  ظـل  يف  وتريتـه  زادت 
املوقف الدويل إزاء تلك السياسـات 
املخالفة  الصهيونيـة  العنرصيـة 

لكل القوانني واملواثيق الدولية. 
الـدويل  األمـن  مجلـس  وكان 
قـد أعـرب عـن «قلقـه العميـق 
كيـان  خطـط  إزاء  واسـتيائه» 
مسـتوطناته  لتوسـيع  االحتـالل 
يف فلسـطني، َحيُث أعـرب أعضاء 
أقوى هيئـة يف األمـم املتحدة عن 
لجميـع  الشـديدة  «معارضتهـم 
تعرقـل  التـي  األحاديـة  التدابـري 
السالم»، وفقاً لبيان صحفي نرش 

أمس األول. 
دبلوماسـية  مصادر  وأّكــدت 
قـد  كانـوا  فاعلـني  «أعضـاء  أن 
تقدمـوا باقـرتاح إصـدار املجلس 
لـ»إرسائيل» بشـأن  ملزماً  قـراراً 
هذه القضيـة»، ووضع جملًة من 
التدابري التي تلزمهـا بعدم، «بناء 
املستوطنات وتوسيعها ومصادرة 
وإضفـاء  الفلسـطينيني  أرايض 
االسـتيطانية  البؤر  عىل  الرشعية 
الفلسـطينيني  منـازل  وهـدم 

وترشيد املدنيني الفلسطينيني». 
املصادر الدبلوماسـية أَشـاَرت 
العربيـة  اإلمـارات  «دولـة  أن  إىل 

اقرتحـت تأجيـل قـرار اإللـزام، 
واالكتفاء بإعالن القلق»، وبسبب 
املتحدة،  الواليـات  مـن  ضغـوط 
املسـودة  سـحب  «تـم  وبالتـايل 
األصليـة وأصـدر املجلـس بيانـاً 

مشرتكاً بدالً من ذلك. 
ويف حـني أن الواليـات املتحدة 
تنتقـد إىل َحــّد كبـري منذ عقود 
األنشطة االسـتيطانية وتعتربها 
عقبـة أمـام مـا تسـمى «جهود 
السـالم»، َفـإنَّ واشنطن ال تريد 
عـادة وصفهـا علنـا بأنهـا غري 

قانونية. 
واسـتخدمت الواليـات املتحدة 
حق النقض (الفيتو) ضد قرارات 
األمـم املتحدة الحاسـمة املتعلقة 
يف  املـرات  عـرشات  «بإرسائيـل» 

العقود املاضية. 
وهـو األمـر الـذي جعـل مـن 
حماس تؤّكـد عـىل مجلس األمن 
بعـدم «االكتفاء بالتنديـد والقلق 
وقـف  يف  يومـاً  يؤثـر  لـم  الـذي 
وتريتـه  زادت  الـذي  االسـتيطان 
يف ظـل هشاشـة املوقـف الـدويل 
إزاء تلـك السياسـات العنرصيـة 
الصهيونية املخالفة لكل القوانني 

واملواثيق الدولية». 

السراق: سمطغٌئ أطظغئ لطتحث 
الحسئغ تطغح بسظخر بارز لطثاسح 

يف الفطعجئ
 : وضاقت 

أعلـن مصـدر أمني عراقـي يف قيـادة عمليات الحشـد 
الشـعبي بمحافظة األنبار، الثالثاء، اإلطاحة بعنرص بارز 
يف التنظيـم اإلجرامـي بعمليـة أمنيـة اسـتهدفت مناطق 

رشقي مدينة الفلوجة. 
وقال املصدر: إن «قوة أمنية من الحشـد الشعبي نفذت 
عملية أمنية استهدفت مناطق أطراف قضاء الكرمة رشقي 
مدينة الفلوجة، عىل خلفية ورود معلومات اسـتخباراتية 
أفادت بوجود عنرص بـارز يف التنظيم اإلجرامي يف املناطق 

املستهدفة «. 
اعتقـال  مـن  تمّكنـت  أن «القـوَة  املصـدر:  َوأََضــاَف 
املستهدف دون وقوع أية مقاومة تذكر»، مبينًا أن «املعتقل 
شـارك بعمليات اسـتهداف القـوات األمنية إبان سـيطرة 
التنظيم اإلرهابي عىل مسـاحات واسـعة من مدن األنبار، 
موضًحـا أن «القوة رصدت حركة املسـتهدف وتمّكنت من 
اعتقاله قبل تنفيـذه لعمليات إجرامية ضد القوات األمنية 

واملدنيني». 
يشـار إىل أن القوات األمنية مسـنودة بقوات من الحشد 
الشعبي تقوم بعمليات استباقية تستهدف مناطق اختباء 

بقايا خاليا داعش يف عموم مدن األنبار». 

جعرغا: تتطغص طضّبـش لطريان 
اقتاقل افطرغضغ شعق بطثات دغر 

الجور الحرصغ
 : طاابسات 

شـهدت بلـداُت الصبحة وابريهة بريـف دير الزور 
الرشقـي الثالثـاء، تحليقاً مكثّـفاً للّطـريان املروحي 

التابع لالحتالل األمريكي. 
وأَشـاَر مصـادر إعالميـة، أنـه «تم رصـد تحليق 
مكثّــف للطريان املروحي التابـع للتحالف األمريكي 
يف سـماء بلـدات الصبحـة وابريهة بريف ديـر الزور 

الرشقي». 

الضعارث الرتضغئ تسةض 90 عجة 
ارتثادغئ سصإ زلجال عاتاي

 : وضاقت 

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية «أفاد» تسـجيل 
90 هزة ارتدادية أشـدها 5.8 درجـات عىل مقياس ريخرت 
عقب الزلـزال الذي رضب والية هاتـاي، أمس األول، بقوة 

6.4 درجات. 
وأَشـاَر بيان صادر عن «أفاد» إىل وفاة 6 أشخاص جراء 
الزلـزال، وإصابة 294 شـخصاً بينهـم 18 بحالة خطرية، 
الفتـاً إىل «إرسـال 6 آالف خيمة ليالً إىل املنطقـة؛ ِمن أجل 
املواطنني، واسـتمرار إرسـال الخيام عىل مـدى اليوم جواً 

وبراً». 
بدورهـا، أفـادت مصـادر سـورية، بوفاة 4 أشـخاص 
وإصابـة 470 آخريـن جـراء الزلـزال الـذي رضب تركيـا 
وسوريا مسـاء االثنني، وهو الثاني من نوعه خالل الشهر 
الجـاري، وأَشـاَرت إىل إن «4 أشـخاص لقـوا مرصعهـم؛ 

بَسبِب التدافع والهلع يف حلب وطرطوس بعد الزلزال». 
واالثنني، رضب زلزال بقوة 6. 4 درجات منطقة «دفنه» 
بواليـة هاتاي الرتكية (جنـوب)، السـاعة 20:04، ويأتي 
الزلـزال الجديد يف هاتاي، بعد أسـبوعني من زلزال مزدوج 
رضب واليـة قهرمان مرعش (جنوب) بقـوة 7.7 درجات 
و7.6 درجـات وطال تأثريهما الشـمال السـوري ما خلف 
خسـائر كبرية باألرواح واملمتلكات يف البلدين، وشـعر بها 

سكان سوريا ولبنان وفلسطني واألردن. 
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طرتدى الةرطعزي

الطغيـان  مقارعـة  يف 
النفاق  وأئمـة  واملسـتكربين 
ما يزال قائُد املسرية القرآنية 
تتجدد  ثـورة  القائد  الشـهيد 
يف ُكــّل لحظـة ينـربي الحق 
سـبيل  يف  الباطـل  ملواجهـة 
ــة  اللـه نـرصة للديـن ولألُمَّ
دنـاءة  بفعـل  املسـتضعفة؛ 
وجربوت الزعامات املحسوبة 
عىل الديـن والعروبة الغارقة 
يف وحـل العمالة والتطبيع املبارش مـع الصهاينة أَو عرب 

البيت األبيض. 
يف ُكـّل زمن ومكان منذُ أن خلق الله األرض واستخلف 
بني البرش فيها رصاٌع ممتد ومتجذّر بني الحق والباطل.

للحـق أعالم وأنصار وللباطل أعـالم وأتباع، تضحيات 
جسيمة قّدمها طرفا الرصاع إّما يف سبيل الله أَو يف سبيل 
الشيطان ال ثالث هنا وال حياد بني هذا وذك إّما أن تكون 
مـع الحق مجاهداً وجندياً تبذل وتنفـق تقاتل فتقتل أَو 
تُقتـل لرتبح إحدى الحسـنيني النرص أَو الشـهادة أَو أن 
تهـوي بنفسـك يف الباطل جنديـاً تقاتل فتقتـل أَو تُقتل 

لتكون بذلك قد خرست ُدنياك وآخرتك. 
هكـذا أراد لنا الله وهكذا أراد لنا اإلسـالم وكل األنبياء 
والرسل وأعالم الهدى والصالحني أن نكون أعزاًء كرماَء 
أقوياًء بقوة املوقف الحق بال خنوع وبال تهاون أَو تخاذل 
يف مواجهات حتمية ومصريية ضد أهل الباطل والضالل 
وإن تسـرتّوا بلبـاس التقـوى ورداء الناصـح واملحـب، 
فالباطل باطل مهما كانـت العناوين ومن العيب والعار 
والصغار والخـزي لنا يف الدنيا إن وقفنا معه أَو صّدقناه 
ة إذَا ما  يف قول أَو فعـل فهو باطل ومصريه الهالك َخاصَّ
تَحّرك أهل الحق وجابهوا بحقهم وبدينهم ضعف حجج 

الباطل. 
طوفان جرف الطغـاَة وحثالتهم ورمى بهم إىل مزبلة 
التاريـخ أقزاماً ال ِذكَر لهم بينما ظل الشـهيد القائد حياً 
يف قلوبنا قائداً عسـكرياً يف امليدان وربّان سـفينة النجاة 
يقود دفة املسـرية القرآنية نحو االنتصـار قاهراً ألعداء 
اللـه يف ُكــّل زمٍن ومـكان ملهمـاً مرشـداً وهادياً ألمة 
اتخذته علماً لها وقائداً للمرشوع القرآني الناجح بفضل 
الله واملتألق دوماً رغم تكالب األعداء وتحزّب أهل الرشك 

والنفاق عليهم. 
فمن اعتمد عىل الله لن يُخذل ومن توكل عليه لن يُغلب 
ـة شـهرت سـيفها ورصخـت بالرباءة من  ولن تُهزم أُمَّ
أعداء الله بـال خوف وبال تضعضـع يقودها إىل الصمت 

املخزي واملذل. 

طتمث سطغ العادي

الشـهيُد القائد حّطم مقاييَس الفرقة والخالفات 
ــة  الداخليـة وحّقـق أهـم رمز لوحـدة وعـزة األُمَّ
العربية واإلسـالمية تحت عنوان املسـرية القرآنية، 
فمع سـطوع نجـم العـزة واإليَمـان أِفَلـت وتوارت 
عن السـاحة شخصيات رأس الكفر ممثلة بالسفري 
األمريكي جريارد فايرستاين وطاقم السفارة هربوا 
وتركوا املهمة يف الساحة ملنافقي الداخل وهم من لم 
يسـتطيعوا تحمل البقاَء يف السـاحة دون أسيادهم 
وآثروا اللحاَق بأسيادهم؛ هربًا إىل الرياض والبعض 

إىل تركيا والقاهرة. 
حركة الشـهيد القائد طهرت الساحة اليمنية من نسبة كبرية 
من رجـس الكفار واملنافقـني فال خالف عىل أن حركة الشـهيد 
القائـد يف حينـه كانت بـذرة يف أرض خصبـة تضاعفت وطابت 

ثماُرها يف واقع تصدي الحق للباطل. 
حّطـم صنـَم العرص أمريـكا بعد أن ظهـر مكرهـا املتمثل يف 
إرهاب الشعوب تحت عنوان الحرب عىل اإلرهاب بإعالن الرئيس 
األمريكـي جورج بوش االبن الحرب عىل الشـعوب بقوله: من لم 
يكن معنا فهو ضدنا، وحينها صدع نجم الشهيد القائد من جبال 
مـران وكل آماله متعلقة بقوة اإليمـان وارتباطه الكبري بعظمة 
الله سـبحانه وتعاىل وزمجر يف حينه بشعار الرصخة التي هزت 
أركان البيت األبيض يف أمريكا يف ظل صمت عاملي مريب خشـية 

سخط ويل نعمتهم عليهم. 
وبعد أقل من سـنتني من إرشاق نور مرشوع املسرية القرآنية 
(فطـرة الله اّلتي فطـر الناس عليها) بـدون مقدمات ظهر عند 

األمريكيني تشـنج داء الرصع وبشـكل غري طبيعـي آنذاك وهذا 
انعكـس عىل مـن كانوا بدورهـم يجيدون وظيفتهـم كمخربين 
لضمان بقاء الشعب مرتهناً للوصاية الغربية ضمن 
بقيت الشـعوب العربية واإلسالمية والبقاء يف سواد 
ظالم الجهل املركب تحت إرشاف جنراالت السـفارة 
األمريكيـة، وبعـد أن ظهـرت عالمـة فجـر اإليمان 

والحكمة. 
الخطـوة األوىل للمرشوع القرآني، كمرحلة مهمة 
تمثلت يف إدراك الكثري مـن الناس وتبني لهم الخيط 
األبيض ممثـالً بمرشوع الشـهيد القائد من الخيط 

األسود ممثالً باألمريكيني. 
للمـرشوع  خاليـة  اليمنيـة  السـاحة  يـرتك  لـم 
الصهيونـي فمـع تَحّرك الشـهيد القائد ُقيدت تَحّركات السـفري 
األمريكي جريارد فايرستاين يف يمن اإليَمـان، جدية صور الطابع 
الثقايف اإليَمـاني الجهادي يف حياة وحركة شخص الشهيد القائد 
جعلت الكثري من الناس تفر خوفاً من العواقب ُخُصوصاً يف زمن 
بطش جهاز األمن واملخابرات املسـنود بألوية املنطقة الشمالية 
الغربيـة وألويـة الحـرس الجمهـوري، رحـل الشـهيد ومعظم 
الشـهداء بعد أن رسـخوا مداميك القيم بالقـول والعمل وأّدوا ما 

عليهم وتركوا ثقل حمل املسؤولية عىل املؤمنني من بعدهم. 
تَحـّرك الشـهيد؛ ِمن أجل السـالم ال االستسـالم ووهب روَحه 
الطاهرة يف سـبيل الله ويف سبيل القيم اإلنسـانية، لكنها جددت 
وبعثت يف املجتمـع اليمني الثقافة القرآنيـة وخلقت فينا الروح 
الثورية يف وجه املسـتكربين وبعثت يف الكثري روَح القيم القرآنية 
والتـي حّققت أعـىل معيار معطيـات التغيري اإليجابـي يف واقع 

اليوم. 
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