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الثالثاء

العدد
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14 فرباير 2023م

(1589)
أخبار 

طثطفات السثوان تساأظش تخث املثظغني يف التثغثة وجط تظخض أطمغ طثطفات السثوان تساأظش تخث املثظغني يف التثغثة وجط تظخض أطمغ 
 : خسثة 

يواصـُل الجيـُش السـعودّي ارتـكاَب جرائمه بكل وحشـية 
بحق أهـايل محافظة صعدة، مخلِّفاً العديد من القتىل والجرحى 
يف صفـوف املدنيني بشـكٍل يومي، عـىل مرأى ومسـمع العالم، 
يف حـني عاودت قوى العـدوان جرائمهم «عن بعـد» إثر انفجار 
جديد ملخلفات العدوان االنفجارية يف الحديدة، ما أَدَّى لسـقوط 
ضحية، وسط استمرار الصمت األممي الذي بلغ َحــّد الرشاكة 

مع دول العدوان يف ارتكاب الجرائم بحق املدنيني األبرياء. 
ومـن صعـدة أعلنت مصـادر طبية، أمـس الثالثـاء، إصابة 
مواطن بجروٍح خطرية جراء تعرضه لنريان الجيش السـعودّي 

يف منطقة آل ثابت بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. 
وأّكـدت املصادر الطبية وصول مواطن إىل مستشفى الطلح 
العام بصعدة إثر إصابته بنريان الجيش السـعودّي يف منطقة آل 

ثابت بمديرية منبه. 
وتأتي الجريمة بعد أقل من 24 ساعة عىل استشهاد مواطن 
جراء إطالق جنود جيش العدّو السـعودّي النريان من أسلحتهم 

الرشاشة باتّجاه منازل املواطنني يف منطقة آل ثابت. 
هذا وتتعرَُّض املناطُق الحدودية بمحافظة صعدة العتداءات 
متكـّررة بالقصـف الصاروخـي واملدفعي واالسـتهداف املبارش 
للمدنيـني، وبشـكٍل متصاعـد خالل األسـابيع األخـرية، يف ظل 

صمت دويل وأممي مطبق. 
ويف السـياق عاود تحالف العدوان ارتكاب الجرائم «عن بعد» 

يف محافظة الحديدة بعد انفجار إحدى مخلفاته الغادرة بطفلة 
ا.  ما أَدَّى إلصابتها بجروٍح بليغة ِجـدٍّ

وأَفاد مراسـل املسـرية يف الحديدة بإصابـة طفلة وبرت يدها 
ورجلها إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان يف مديرية الحايل. 
ويف ذات املحافظة امللوثة بمشاريع املوت الغادرة التي زرعها 
العـدوان)، أفـاد مصدر محـيل للصحيفـة باستشـهاد مواطن 
وإصابـة طفلني آخرين إثر انفجار قنبلـة من مخلفات العدوان 

يف مديرية الدريهمي. 
وأوضـح املصـدر أن «عيل راجحـي عيل مجمـيل» البالغ من 
العمر 18 استشهد إثر انفجار القنبلة، فيما جرح الطفل «طارق 
عـيل محمد إبراهيم حـاج» البالغ من العمـر 16 عاماً، والطفل 

«مازن محمد عيل صومل» البالغ من العمر 11 عاماً. 

وتأتـي هـذه الجرائم يف ظـل اسـتمرار الصمت األممـي املطبق 
واملخزي إزاء استمرار منع دخول املعدات واألجهزة الكاشفة الالزمة 
إلزالة مخلفـات العدوان االنفجارية املدفونة، والتي باتت مشـاريع 

موت غادرة تفتك باألطفال والنساء واملدنيني بشكٍل يومي. 
وأمام هذا الصمت املطبق تجـاه الجرائم يف صعدة والحديدة 
وباقي املناطق يتأّكـد للجميع أن الوسيط األممي يعزز رشاكته 
يف جرائم العدوان والحصار بحق الشعب اليمني، حيُث إن صمته 
وتوفري الغطـاء للقتلة حفزهم عىل ارتـكاب املزيد من الجرائم، 
وهـو األمر الذي بدا واضًحا للجميع من خالل اسـتمرار الجرائم 
اليوميـة بحق املدنيني، رغـم التهدئة والتزام صنعـاء بمواقفها 
الراميـة إىل تحقيـق سـالم يضمـن حقـوق اليمنيـني ويصون 

أرواحهم وكرامتهم. 

 : خاص 
السـيايس  باملجلـس  مسـؤولون  تحـدث 
األعـىل وحكومـة اإلنقـاذ الوطنـي، أمـس، عـن 
الـدور األمريكـي التخريبـي يف اليمن قبـل الثورة 
السـبتمربية الفتيـة، مـن خـالل السـيطرة عـىل 
وإدارة  املؤّسسـات الحكوميـة الهامـة  مفاصـل 
املخّططـات  مـع  يتناغـم  بمـا  اليمنـي،  القـرار 

األمريكية االستعمارية املشبوهة. 
  

البعرة الاغ ظسفئ املثّطط
عضو املجلس السـيايس األعىل محمد النعيمي 
تحـدث لـ «املسـرية» عن هـذا الجانـب، وأّكـد أن 
«سـفراء الدول الدائمـة العضوية وزعـوا ملفات 
الدولة اليمنية إلدارتها»، ُمشرياً إىل حجم املصادرة 
الفظيعـة للقـرار اليمني مـن قبل الغـرب بقيادة 

أمريكا. 
ولفـت النعيمي إىل مـدى السـيطرة األمريكية 
عـىل اليمن قبـل الثـورة، مؤّكــداً أن «األمريكيني 
أمسـكوا بملف الجيش واألمن»، الفتـاً إىل أن هذه 
الهيمنة زادت من تحكم الجانب األمريكي بالقرار 
واملصـري اليمني لصالح املخّططات االسـتعمارية 
التي أفشلتها ثورة الحادي والعرشين من سبتمرب. 

ويف سـياق حديثه أّكـد عضو املجلس السيايس 
األعـىل محمد النعيمـي أن «األقلمة يف اليمن كانت 
جـزًءا مـن مـرشوع أمريـكا لتفتيت الـدول، كما 
حصـل يف العـراق َوالسـودان َوليبيـا»، فيما تأتي 
ترصيحـات النعيمـي يف هـذا الجانـب بالتـوازي 
مـع بـروز هـذا املخّطط مـن خالل االنقسـامات 
الجغرافيـة والسياسـية واالجتماعيـة الحاصلـة 
يف املناطـق الجنوبيـة املحتّلة، يف ظـل تحكم دول 
االحتالل األمريكي السـعودّي اإلماراتي بالوضع يف 

املناطق املحتّلة وخضوع األدوات. 
 

جغطرة تاطئ.. وتترغر أبطب الخثور
مـن جانبه أّكـد رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني 
الدكتـور عبدالعزيـز بـن حبتـور، أن «السـيطرة 
األمريكيـة يف اليمن قبل الثـورة طالت رأس الهرم 

السيايس ومنه امتدت إىل ُكـّل مفاصل الدولة». 
ويف ترصيحاته لـ «املسـرية»، قـال بن حبتور: 
«أنا واحد من السياسـيني الذين لـم يتوقعوا يوماً 
أن يغادر األمريكيون صنعاء بذلك الشـكل املخزي 

يف فرباير 2015م». 
َوأََضـاَف رئيـس حكومة اإلنقـاذ الوطني «لم 
أشـعر بحريـة القـرار كمـا هـو الوضـع اليوم»، 
مستدركاً بقوله «ليس لكوني رئيًسا للوزراء وإنّما 

لكوني مسؤوًال حرٍّا يف بلٍد حّر». 
وكان رئيس الوزراء قد كشـف يف وقٍت سـابق 
عن امتـالك أمريكا قبل الثورة السـبتمربية غرفة 
عمليات داخل مبنى رئاسـة الوزراء للسيطرة عىل 
القرارات وإدارة املشـهد اليمني، عىل غرار ما كان 
حاصـالً يف املؤّسسـتني األمنية والعسـكرية، وهو 

ما يكشـف ويؤّكـد مخّطط أمريكا االسـتعماري 
الـذي كان يتجه لوضع اليمن يف براثن االسـتعمار 
واالحتـالل الجديد والفتك بأبنائـه ونهب ثرواتهم، 
وقد تكشفت هذه املؤامرات بعد الثورة الفتية ومن 
خالل مـا جرى طيلة ثمان سـنوات مـن العدوان 

والحصار األمريكي عىل اليمن. 

 العروب املثل ضحش املآاطرات
بـدوره أدىل  الفريـق جـالل الرويشـان، نائـب 
رئيـس حكومـة اإلنقاذ لشـؤون الدفـاع واألمن، 
بترصيحاٍت لـ «املسـرية»، أّكـد فيها أن واشنطن 
«وتحـت عناويـن مكافحة اإلرهاب غـزت أمريكا 
دوًال وسيطرت عىل قرار دول أُخرى»، وهو ما كان 

حاصالً يف اليمن. 
وبـنّي الفريق الرويشـان أن «مـرشوع هيكلة 
الجيـش كانت خطوة تدمريية وغري واقعية عانينا 
َكثرياً من إشكاالتها».  ونّوه الرويشان إىل أنه «بعد 
ثورة 21 سبتمرب غادر األمريكيون صنعاء ليقودوا 

من الرياض العدوان عىل صنعاء». 
وتأتي ترصيحات الرويشـان مـن واقع خربته 
العسـكرية واألمنيـة التـي عاشـها يف ظـل توليه 
مناصـَب أمنيـة عليـا يف أوقـاٍت سـابقة، يف حني 
يشـار إىل أن الفريـق الرويشـان سـبق أن تحدث 
للمسرية عن مخّططات أمريكا االستعمارية التي 
كانـت تتوّجــه نحـو تمريرها يف ظل سـيطرتها 
عـىل الوضع األمني والعسـكري قبل ثورة الحادي 
والعرشين من سبتمرب، قبل أن تأتي الثورُة الفتية 
وتطيُح بمشـاريع واشـنطن التي غادرت وذهبت 
لتمارس مشـاريعها االسـتعمارية، َحيُث املناطق 

التي يسيطر عليها أدواتها اإلقليميني واملحليني. 

شغما الةغح السسعدّي غعاخض الاظضغض بأعالغ خسثة وإخابئ جثغثة لمعاذظ شغ طظئه

بسث دخعل سثد طظ السفظ دون صغعد وتخاسث اقجائحار الحسئغ:

طسآولعن غاتثبعن سظ العغمظئ افطرغضغئ صئض البعرة..

حعغث وجرغتان أذفال.. 

طخادر طاسثدة: حرضات طقتغئ واجاريادغئ 
أسطظئ تعّجـععا لفاح شروسعا يف التثغثة

 : طاابسات 
يتواصُل االستبشـاُر الشـعبيُّ والرسميُّ 
بعد استقباِل ميناء الحديدة عدداً من السفن 
السلعية األََساسية خالل األيّام املاضية دون 
أية عوائـق أَو قيود، َحيـُث توافدت عدٌد من 
رشكات االسترياد إىل السلطة الوطنية لطلب 
انضمامها لالسـترياد عرب امليناء الحر يف ظل 
اإلجراءات التعسفية وغالء الدوالر الجمركي 
يف املوانـئ الواقعـة تحت سـيطرة االحتالل 

األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وذكـرت مصـادر مالحيـة وإعالمية أن 
«رشكات مالحية تبلغ وكالءها يف عدن نيتها 
إعادة افتتـاح فروعها بمحافظـة الحديدة، 
وعـودة النشـاط التجـاري واالسـترياد عرب 

ميناء الحديدة».

وأّكـدت املصـادر أن «الرشكات املالحية 
أبلغت وكالءها نيتها بإعادة افتتاح فروعها 
يف محافظة الحديدة خالل األيّام القادمة». 

اسـتعدادات  «هنـاك  أن  إىل  ونّوهـت 
مكثّـفـة تجريها عدد مـن الرشكات»، وهو 
األمـر الذي يكشـف مـدى تعـرض رشكات 
االسـترياد للحرب االقتصادية التي يفرضها 
تحالف العدوان يف ظل سـيطرته عىل املوانئ 
يف املناطـق املحتّلـة، وفـرض القيـود عـىل 

املوانئ يف املناطق الحرة. 
ويف السـياق يـرى خـرباء أن مـن شـأن 
هـذه الخطـوة انتعـاش القطـاع التجـاري 
يف املحافظـات الحـرة، وهـو ما قـد يرتتب 
عليه تحسـن يف الوصول للسـلع وكذا نزول 
أسـعارها حال لـم تتعـرض أليـة غرامات 

احتجاز. 

واقجاسمار اقتاقل  ظتع  الغمظغ  المطش  إدارة  تصاجمئ  السدعغئ  دائمئ  افطظ  طةطج  دول  الظسغمغ: 
الطرغصئ باطك  ذردعا  أتعصع  ولط  لثثطاعا  والحسإ  الئطث  لاطعغع  السغادغئ  المآّجسات  سطى  جغطرت  أطرغضا  تئاعر:  بظ 
الروغحان: عغمظئ واحظطظ ضاظئ صعغئ وتةطئ طثّططاتعا بسث صغادتعا السثوان والتخار طظث بماظغ جظعات

 جغطرة ضاططئ سطى الةغح وافطظ واملآّجسات لفرض اقتاقل املئاحر

سمطغات تفر جرغئ إلظحاء أظفاق وتتخغظات لخالح 
اقتاقل افطرغضغ اإلطاراتغ بحئعة

 : طاابسات 
إن  الثالثـاء:  أمـس  إعالميـة،  مصـادر  قالـت 
الهزات األرضية التي شـعر بها سـكان مدينة عتق 
ومحيطهـا اليومـني املاضيني يف محافظة شـبوة، 
ناتجة عن قيام االحتالل اإلماراتي األمريكي، بحفر 
أنفاق وتحصينات عسـكرية رسيـة ضخمة تحت 
األرض يف أحد املعسـكرات الواقع تحت سيطرة أبو 

ظبي غربي عتق. 
يشـعر  التـي  االهتـزازات  أن  املصـادر  وبينـت 
بها سـكان مدينة عتـق بمحافظة شـبوة املحتّلة، 
مصدرهـا معسـكر ُمرة غـرب مدينة عتـق، َحيُث 
يقوم االحتالل اإلماراتـي األمريكي، بعمليات حفر 
رسيـة ألنفـاق وتحصينات كبـرية يف الجبـل الذي 
يقع عليه معسـكر ُمرة، إلدَخال وتحريك املدرعات 
واآلليـات ومختلـف املعدات العسـكرية، وإنشـاء 
مخازن أسـلحة.  وأَشـاَرت املصادر إىل أن  معسكر 
ُمرة املحتّل بمحافظة شبوة يعترب ثاني أهم قاعدة 
عسـكرية لالحتـالل يف املحافظـات الجنوبية، من 
َحيُث املسـاحة والتحصينـات بعد قاعـدة «العند» 

بمحافظة لحـج، وله أهميّة بالغة؛ كونه يسـيطر 
عىل صحراء العـرب ومأرب، ومناطـق النفط والتي 

يسعى العدوان للسيطرة عليها بكل الطرق. 
وبينـت املصادر أن الهـزات األرضية امُلسـتمّرة 

الناجمـة عن قيـام االحتـالل اإلماراتـي األمريكي 
بعمليات الحفر الرسية ألنفاق وتحصينات كبرية يف 
معسـكر ُمرة، تسبب يف تشقق العرشات من منازل 

املواطنني يف مدينة عتق املحتّلة. 
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السةري: جئإ 
اظصساطات املرتِجصئ عع 
غغاب املحروع العذظغ 

الةاطع وتدعر 
املخالح اقظاعازغئ

 : خاص
أّكــد عضُو املكتب السـيايس ألنصـار الله، 
عـيل القحـوم، أن السـلوك العدواني امُلسـتمّر 
للواليات املتحـدة األمريكية تجاه اليمن يؤّكـد 
إرصارهـا عىل الدفع نحـو التصعيد ومواصلة 
العـدوان والحصـار، وينسـف ُكــّل مزاعمها 

بشأن دعم جهود السالم. 
وقـال القحوم إن: «مزاعـم األمريكان حول 
شـحنات األسـلحة الكاذبة واملفربكـة تؤّكـد 
بـكل وضـوح التوّجــه العدوانـي واإلجرامي 
امُلسـتمّر واملؤامـرات املهولة عـىل اليمن، كما 
تثبت النوايا املبيتة للتصعيد ومواصلة العدوان 

والحصار واملعاناة اإلنسانية».
وزعمـت الواليـات املتحـدة خـالل الفـرتة 
املاضيـة أنها ضبطت شـحنات أسـلحة كانت 
متوّجـهـة إىل اليمن، يف مسـعى واضح لتربير 
اسـتمرار الحصـار اإلجرامـي املفـروض عىل 

البلد، والدفع نحو مواصلة التصعيد. 

وأّكــد القحـوم أن تلك املزاعـم «تنفي كليٍّا 
مزاعم األمريكيني بخصوص السـالم وتكشف 

ازدواجية واضحة يف أقوالهم وأفعالهم».
َوأََضــاَف أن: «السـلوك العدواني األمريكي 
يف هذه املرحلة يتزايد وبتَحّرك نشط من خالل 
التواجد العسـكري وتدفق القوات العسـكرية 
والحضور العسـكري املكثّـف قبالة السواحل 
اليمنيـة وبـاب املندب ويف حرضمـوت واملهرة 
وبنـاء القواعد العسـكرية وتمكني السـلفيني 
وعنـارص اإلجرام القاعـدة وداعش يف املناطق 

املحتّلة». 
وكثّـفت الواليات املتحدة تَحّركاتها املبارشة 
يف املناطق املحتّلة بشـكل ملفت خالل األشهر 
املاضية، يف إطار مسارات عدة تضمنت إرسال 
قـوات عسـكرية، إىل جانب لقـاءات مكثّـفة 
عقدها السفري األمريكي مع مسؤويل وقيادات 
حكومة املرتِزقة؛ ِمـن أجل الدفع نحو تصعيد 
إجراءات الحـرب االقتصادية عـىل اليمن، بما 
يف ذلك تنفيذ قرار رفع سـعر الدوالر الجمركي 

حيـاة  عـىل  كارثيـة  تداعيـات  يحمـل  الـذي 
املواطنني. 

املتحـدة  «الواليـات  بـأن:  القحـوم  وذّكـر 
األمريكيـة رأس حربـة يف العـدوان والحصار 
عـىل اليمـن، والعـدوان أعلـن من واشـنطن، 
ومـا  القـرار،  أصحـاب  هـم  واألمريكيـون 
السـعودّي واإلماراتـي إال أدوات قـذرة تنفـذ 

مشاريعهم الشيطانية». 
تهنـدس  َوأََضــاَف أن: «بريطانيـا أَيْـضـاً 
املؤامـرات القذرة إلغـراق اليمن يف مسـتنقع 
الرصاعـات التـي تهيـئ للتواجـد األمريكـي 

املبارش». 
متمثلـة  للعـدوان  الدوليـة  اإلدارة  وتقـف 
وبريطانيـا  األمريكيـة  املتحـدة  بالواليـات 
بشكل واضح ضد جهود السـالم املبذولة؛ ِمن 
أجـل معالجة امللـف اإلنسـاني والتهيئة للحل 
الشـامل، َحيـُث تـرى اإلدارة الغربيـة أن هذه 
الجهود تهـّدد مصالحها وآمالهـا املعلقة عىل 

مواصلة العدوان والحصار. 

 : خاص
سـخر عضو الوفد الوطني املفـاوض، عبد امللك العجري، 
مـن مواقف مرتِزقة العدوان األمريكي السـعودّي ونظرتهم 
لوضعهم الداخيل املزري، مؤّكـداً أن سـبب انقساماتهم هو 

أنهم ال يمتلكون مرشوعا وطنيا جامعا. 
أن «املرتِزقـة  تويـرت  يف  حسـابه  عـىل  العجـري  وكتـب 
يتجادلـون باسـتمرار أن تفرقهم يخدم صنعـاء، لكنهم لم 

يسألوا نفسهم أبداً عن سبب تفرقهم».
وأضـاف: «لو سـألوا أنفسـهم َلعرفوا أن سـبَب ُفرقتهم 
هـو أنهم ليس لديهم مرشوٌع وطني يجمعهم وما يحركهم 
مصالحهم الشـخصية واالنتهازية، وهي أَيْـضاً ما يفرقهم 
وهي من سـهل لهم تجنيد أنفسـهم مرتِزقـة للخارج وهو 

بالنتيجة املستفيد». 
وتصاعدت وتـريُة الـرصاع الداخيل بني فصائـل املرتِزقة 
خـالل األيّـام املاضيـة، مؤّكـدة فشـل ُكـّل محـاوالت دول 

العدوان لتوحيد صفوفهم وإعادة ترتيبها. 

وضالئ أظئاء دولغئ: السسعدّغئ شحطئ يف الغمظ وتتااج 
إىل إظعاء جرغع لطترب لطثروج طظ املساظصع

ئ  :  ترجمئ َخاخَّ
اإلخبارية  وكالـُة «برسـبينزا»  أّكـدت 
تسـتطيُع  ال  السـعوديَّة  أن  الدوليـة، 
االنتصـاَر يف عدوانهـا عىل اليمـن، برغم 
تفوقهـا الكبـري عـىل مسـتوى القدرات 
العسـكرية، مشرية إىل أن اسـرتاتيجيات 
وحسـابات اململكـة يف هذه الحـرب كلها 
فشلت، وأصبح من الرضوري أن تتوّجـه 

نحو السالم للخروج من املستنقع. 
ام  وقال تقرير نرشتـه الوكالة قبل أَيـَّ
إنه «ال يمكن كسـب الحرب غري املتكافئة 
التي استمرت ثماني سنوات والتي شنتها 
اململكة العربية السـعوديّة مـع حلفائها 
عىل اليمن بالرغم من التفوق العسـكري 
مبيعـات  عـن  الناتـج  للريـاض  الهائـل 

األسلحة الغربية الضخمة». 
التـي  املـربّرات  أن  التقريـر  وأوضـح 
لشـن  وحلفاؤهـا  السـعوديّة  روجتهـا 
العـدوان عـىل اليمـن، بمـا يف ذلـك مربّر 
مواجهـة النفـوذ اإليراني، هـي مربّرات 
غري واقعية، مشرية إىل أن «األمر ال يتعلق 
بتدخـل طهـران يف شـؤون دولـة أُخرى 
بقدر ما يتعلق بسعي السعوديّة لتحقيق 
هـدف بعيـد املنال للسـيطرة عىل مضيق 
بـاب املندب قبالة السـاحل اليمني -وهو 
ممر مهم لشـحن النفط يربط بني البحر 
األحمـر وخليج عـدن- من بـني أجندات 

أُخرى». 
وأضافت الوكالة أن «الدعم العسـكري 
الكبري ومبيعات األسلحة للسعودينّي من 
قبـل القـوى الغربيـة لم تسـاعدهم عىل 
االنتصـار عسـكريٍّا يف هـذا الـرصاع غري 

املتكافئ للغاية». 
وأَشاَرت إىل أن النظام السعودّي اشرتى 
23 % مـن إجمـايل األسـلحة األمريكيـة 
املباعـة بـني عامـي 2017 و2021، لكن 

ذلك لم يساعده عىل االنتصار. 
وأوضحت أن الواليات املتحدة األمريكية 
دعمت السـعوديّة من خالل امتناعها عن 
التوجيه بإنهـاء الحصـار املفروض عىل 
مينـاء الحديدة، مشـرية إىل أن ذلك «أرض 
باملساعدات اإلنسانية التي لم تتمّكن من 

الوصول إىل املدنيني اليائسني، مما تسبب 
يف كارثة ضخمة بالفعل». 

اسـرتاتيجيات  أن  التقريـر  وذكـر 
وتوقعات السـعوديّة بشـأن العدوان عىل 
اليمن كلها فشـلت، موضًحـا أن الرياض 
الجيـش  قـوات  «اسـتنزاف»  توقعـت 
واللجان الشعبيّة «ربما عىل أمل إضعافها 
مع اتبـاع سياسـة األرض املحروقة عىل 
طـول الطريق، لكن هذا فشـل يف تحقيق 

االنتصار حتى اآلن». 
وأّكـد الوكالة أن السعوديّة بحاجة إىل 
«إنهـاء رسيـع للحرب الشـاقة؛ ِمن أجل 
تدارك موقف الرياض الضعيف، سواء من 
َحيـُث التكاليف االقتصاديـة أَو من َحيُث 

تكاليف السمعة».
وأضافت أنه «يجب عىل املجتمع الدويل 
أال يتجاهل حرب اليمن إىل جانب الخسائر 
الجماعية وجرائم الحـرب وانعدام األمن 

الغذائي واالقتصاد املعطل». 
وأوضـح التقرير أن السـعوديّة تحتاُج 
يف العـام الجديد إىل «تهدئِة سـوق النفط 

العاملية، والسـعي إىل االستقرار اإلقليمي، 
مـن  بكثـري  أفضـل  أهـداف  لتحقيـق 
االنغمـاس يف حـروب بالوكالـة ال يمكن 

الفوز بها». 
وأَشـاَر إىل أن الهجمـاِت التـي نفذتها 
القواُت املسـلحة عـىل الُعمِق السـعودّي 
تسـببت بأرضار هائلة يف اململكة، وأثبتت 
نجاح وقوة صنعاء، كما هو الحال أَيْـضاً 
بالنسـبة إىل ميـدان القتال داخـل اليمن، 
َحيُث تمّكنت صنعاء من تأمني مساحات 

واسعة من األرض. 
أن:  عـىل  بالتأكيـد  التقريـر  واختتـم 
«الدرَس األكثَر أهميّـًة الذي يمكن تعلُّمه 
من حـرب اليمـن غـري املتكافئـة للغاية 
التي خاضتها اململكة العربية السـعوديّة 
وحلفاؤهـا هـو: أن اإلفـراَط يف التسـلح 
عـايل التقنيـة ال يـؤدِّي فقـط إىل جرائم 
حرب واسـعة النطاق ضد املدنيني، ولكنه 
غـري كاٍف لهزيمة خصم أكثـر قدرة عىل 
الحركـة ويدعمه جزٌء كبريٌ من السـكان 

َل األجنبي».  ويقاوُم التدخُّ

الترب سطى الغمظ ق تاسطص بـ «طعاجعئ الظفعذ اإلغراظغ» بصثر طا تاسطص بمطاطع الرغاض 
الثسط الشربغ العائض لط غساسث الممطضئ سطى تتصغص اقظاخار 
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شسالغئ ضربى بثطار اتافاء بالثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث 
 : ذطار 

نّظمـت إدارُة أمـن محافظـة ذمـار، أمـس، فعاليـًة 
خطابيًة؛ إحياًء للذكرى السـنوية للشـهيد القائد السيد 

حسني بدر الدين الحوثي. 
وخالل الفعالية، أّكـد عضو املجلس السـيايس األعىل 
-رئيس املنظومة العدلية- محمد عيل الحوثي، أن الشهيد 
القائـد لم يحبط أَو يتـواَن رغم التحديـات التي واجهها 
وسـار بخطى ثابتة يف رسـم مسـرية التضحية والعطاء 
يف نرصة دين الله والتَحّرك يف سـبيله، من منطلق إيماني 

وفق تعاليم كتاب الله الكريم. 
بـدوره، اسـتعرض محافـظ ذمـار محمـد البخيتي، 
الوضـع الـذي عاشـه اليمـن منـذ عقـود طويلـة تحت 
الوصاية والهيمنة األمريكية وكان السفري األمريكي هو 

الحاكم الفعيل لليمن يف تلك املراحل. 
ـــة ال يسـتهدفونها بشـكٍل  ولفـت إىل أن أعـداء األُمَّ
مبارش، بل يسـبق ذلك اسـتهداف الوعـي وهو ما حصل 
يف اليمـن يف السـابق والـذي نتـج عنـه اختـالالت أمنية 
واسـتهداف لالقتصـاد.  وأَشـاَر إىل أن املسـرية القرآنية 
ــة من الواقع املرير الذي عاشـته،  جـاءت النتشـال األُمَّ

وأن ما تحّقـق اليوم ملموس مقارنـًة باألوضاع املرتدية 
التي تعيشها املحافظات املحتّلة. 

وأشـاد املحافظ البخيتي بـدور األجهـزة األمنية وما 
حّققتـه مـن نجاحات يف ضبـط الجريمـة وتعزيز األمن 
واالسـتقرار والسـلم االجتماعي.. مؤّكــداً أهميّة تعزيز 
التنسـيق بـني األجهـزة األمنيـة للحفاظ عىل السـكينة 

العامة. 
وخالل الفعالية، أشـار مدير التوجيـه املعنوي بإدارة 
األمـن املقـدم إسـماعيل املطهـر، إىل أهميّة إحيـاء هذه 
الذكـرى للتعـرف عىل الشـهيد القائـد ومبادئـه وقيمه 
القرآنـي  ومرشوعـه  وجهـاده  وحياتـه  وشـخصيته 
ــة يف  النهضوي التنويري والتصحيحي الـذي كانت األُمَّ

حاجٍة إليه وأخذ الدروس والعرب منها. 
ولفت إىل أن الشـهيد القائد اتصـف باالهتداء بالقرآن 
ــة جده رسـول الله  الكريـم والحرص الشـديد عـىل أُمَّ
-صلوات الله وسـالمه عليه وعىل آلـه-، بأن ال تظلم وال 
تضطهـد وال تسـتبعد وال تذل وهو ما تجـىل يف تَحّركاته 

وجهاده وعمله الدؤوب. 
تخللـت الفعاليـة بحضور قيـادات الوحـدات األمنية 

باملحافظة قصيدة شعرية. 

 : خظساء 
ومحافظـُة  العاصمـة  أمانـُة  شـهدْت 
صنعـاء، أمس الثالثاء، العديد من الفعاليات 
واألمسـيات الخطابية والثقافية، بمناسـبة 
إحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني 

بدرالدين الحوثي -رضوان الله عليه-. 
ومكاتـب  فـروُع  أحيـت  األمانـة  ففـي 
الهيئـة العامة لألوقاف، واإلرشـاد، واملالية، 
الفنـي،  والتعليـم  والتجـارة،  والصناعـة 
والخدمـة املدنيـة، ومحـو األميـة، الذكـرى 
الـ19 الستشـهاد مؤّسس املرشوع القرآني، 
الشـهيد القائـد حسـني بدرالديـن الحوثي، 

بفعاليتني خطابية وثقافية. 
عـدد  حرضهـا  التـي  الفعاليتـني  ويف 
مـن قيـادات السـلطة املحليـة والتنفيذيـة 
والوجاهيـة،  والعلمائيـة،  واإلرشافيـة 
غفـري  وحشـد  اجتماعيـة،  وشـخصيات 
من املوظفـني، ألقيـت العديد مـن الكلمات 
املعـربة عـن أهميّـة املناسـبة، ودورهـا يف 

ة اإليمانيـة، واسـتنهاض  ترسـيخ الُهــِويـَّ
ـــة اإلسـالمية للقيام  شـعوب وبلـدان األُمَّ
بمسـؤولياتها واسـتعادة مكانتهـا وعزتها 

وكرامتها، والحفاظ عىل مقدراتها. 
وأّكـد وكيل املحافظـة جربان غوبر، عىل 
أهميّـة االحتفـاء بذكـرى استشـهاد القائد 
املؤّسـس للمـرشوع القرآنـي، واالسـتفادة 

منها يف استلهام الدروس والعرب. 
وأَشـاَر إىل أهميّة املـرشوع القرآني الذي 
أطلقه الشـهيد القائـد يف مواجهة التحديات 
والخطـط واملؤامرات االسـتعمارية، مؤّكـداً 
ــة اإلسـالمية خرست باستشـهاده  أن األُمَّ
قائداً عظيماً وعلماً من أعالم الهدى، مشّدًدا 
عىل رضورة تجسيد القيم واملبادئ التي جاء 
بها السـيد حسـني -رضوان اللـه عليه-، يف 
واقع الحيـاة، ومواصلة دعم ورفد الجبهات 
باملال والرجال حتـى تحقيق النرص وتحرير 

كافة األرايض اليمنية. 
مـن جانبـه، أّكـد مديـر مكتـب التعليم 
الفنـي والتدريـب املهنـي بأمانـة العاصمة 

الدكتـور، عـادل املهـدي، أهميّـة املناسـبة 
يف  والفـداء  التضحيـة  معانـي  اسـتلهام  يف 
مواجهة الغزاة واملحتّلـني، ودورها يف تعزيز 
االصطفـاف والتالحـم يف مواجهـة العدوان 

والرد عىل جرائمه. 
ونـّوه املهـدي يف كلمتـه التـي ألقاهـا يف 
ومكاتـب  فـروع  نظمتهـا  التـي  الفعاليـة 

والصناعـة  واملاليـة  واإلرشـاد  األوقـاف 
والتجـارة والخدمـة املدنيـة ومحـو األمية، 
بالفكر النهضوي للشـهيد القائد وشجاعته 
حقيقيـة  وإدراك  الظاملـني،  مقارعـة  يف 
املشاريع التدمريية لقوى االستكبار العاملي، 
ُمشـرياً إىل أهميّة تجسيد املنهج الذي ثار ِمن 

ــة ورفعتها.  أجِله الشهيد القائد لعزة األُمَّ

يف  األنشـطة  مديـر  أشـار  جهتـه  مـن 
املكتـب، عبـد اإللـه املـؤذن، إىل أن الشـهيد 
يف التَحـّرك ملواجهـة  القائـد كان أنموذجـاً 
الطغـاة واملسـتكربين، الفتـاً إىل أن تَحّركـه 
ــة  مثّـل مرشوعاً نهضوياً لتغيـري واقع األُمَّ

وتخليصها من التبعية واالرتهان. 
وأّكـد أن الشهيد القائَد حمل رؤية ثقافية 
وتربويـة وسياسـية وإعالميـة واقتصادية 
تجلت يف املرشوع القرآني الذي تميز بقدرته 

عىل مواجهة الباطل. 
إىل ذلك أحيا أبناُء مديريات أمانِة العاصمة 
ومحافظـِة صنعـاء، املناسـبَة بالعديـد من 

الفعاليات واألمسيات الثقافية والخطابية. 
صـادرة  بيانـاٍت  يف  املشـاركون  وأّكــد 
عن الفعاليات التمسـك باملـرشوع القرآني، 
واملـيض عىل نهج الشـهيد القائد يف مواجهة 
قوى االسـتكبار العاملي والتصدي ملشاريعها 
البـذل  ومواصلـة  التآمريـة،  ومخّططاتهـا 
والعطـاء حتى تحقيق النرص، وتحرير كافة 

األرايض اليمنية. 

التعبــغ: الحــعغث الصائــث جــار بثطــى بابائ شغ رجــط طســغرة الادتغــئ والسطاء
المرغر ــع  ــعاص ال طــظ  ــئ  ـــ ـــ اُفطَّ قظــاــحــال  جـــاءت  الــصــرآظــغــئ  المسغرة  الئثغاغ: 

شسالغات باملتعغئ تآّضـث املدغ سطى ظعب الحعغث الصائث يف طعاجعئ صعى اقجاضئار

إتغاًء لطثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث .. شسالغات وأطسغات خطابغئ وبصاشغئ يف أطاظئ الساخمئ وطتاشزئ خظساء

 : المتعغئ 
أحيا أبناء محافظـة املحويت، أمس الثالثاء، الذكرى 
السـنوية للشـهيد للقائـد حسـني بدرالديـن الحوثـي 
-رضـوان الله عليـه-، بعدٍد من الفعاليات واألمسـيات 

الخطابية والثقافية. 
ويف الفعاليات التي تنوعت ما بني رسـمية وشـعبيّة، 
وشـملت مختلـف عزل ومديريـات املحافظـات، ألقيت 
العديـد مـن الكلمات املؤّكــدة عىل أهميّة املناسـبة، يف 
اسـتلهام الدروس العـرب، ودورها يف ترسـيخ الُهــِويَّة 
ــة للقيام بمسـؤولياتها يف  اإليمانية، واسـتنهاض األُمَّ
مواجهة قوى االسـتكبار العاملي، والتصدي ملشـاريعها 

التآمرية ويف مقدمتها املرشوع الصهيوأمريكي. 
وتناولت حياة وسـرية الشـهيد القائد والتي قضاها 
يف مواجهـة قـوى الضـالل، وتجسـيد القيـم واملبـادئ 

اإلسالمية. 
 وأّكـد املشـاركون يف بيانات صـادرة عن الفعاليات، 
التمسـك بالُهــِويَّة اإليمانية، وامليض عىل نهج الشهيد 
القائـد يف مواجهـة قـوى االسـتكبار، ومواصلـة البذل 

والعطاء حتى تحقيق النرص. 
ويف السـياق أشـار مدير مكتـب الرتبيـة باملحافظة 

رشف الدين عبدالرحمن، ومندوب الشـؤون اإلنسـانية 
محمـد الحمزي، أن الشـهيد القائد أعاد للشـعب عزته 
وكرامته يف زمن الخنوع والخضوع وأسـهم يف تصحيح 
يف  اإليمانيـة  ة  الُهــِويـَّ وتعزيـز  املغلوطـة  الثقافـات 

النفوس. 
وأوضـح عبدالرحمـن والحمـزي، يف كلمتـني لهمـا 
خـالل الفعالية التـي نظمتها مكاتب الرتبيـة والتعليم 
واالتصـاالت والزراعة والشـؤون اإلنسـانية والرضائب 
واملسـالخ واملعهد العايل بمركز املحافظة، أمس الثالثاء، 
أن الشـهيد القائد واجه املـرشوع الصهيوني األمريكي 
ــة أبعاداً نرية وموجهات  بمـرشوٍع قرآني قدم فيه لألُمَّ
قويـة للنهـوض بواقعهـا وتقويـة شـوكتها ملواجهـة 
األعداء الذين سعوا بوسائَل متعددة إىل طمس الُهــِويَّة 

اإلسالمية وإذالل شعوبها. 
وتخلـل الفعاليـات التي حرضهـا قياداُت السـلطة 
وعـدٌد  والعلمائيـة،  واإلرشافيـة،  والتنفيذيـة  املحليـة 
مـن املشـايخ والوجاهـات والشـخصيات االجتماعية 
باملديريـات، العديد مـن الفقرات اإلنشـادية والقصائد 
الشـعرية املعربة عن أهميّة املناسبة ودورها يف تحصني 
ــة واسـتنهاضها للقيام بمسـؤولياتها، واستعادة  األُمَّ

مكانتها وعزتها. 
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«املسرية» تسطط الدعء سطى تتعل شرز الظصض الرجمغئ بأطاظئ الساخمئ إىل أجعاق حسئّغئ
 : خظساء 

أشـار مدير عام الهيئة العامـة للنقل الربي 
بأمانة العاصمة محمد الشـهاري، إىل السـبب 
وراء تحـول فـرز النقـل الرسـمية إىل أسـواٍق 

شعبيّة. 
ويف التحقيق الذي بثته قناة «املسرية»، أمس 
الثالثاء، مسلطاً الضوء عىل فرز النقل الرسمية 
بأمانـة العاصمة وأسـباب تحولها إىل أسـواق 
شـعبيّة، أوضح الشـهاري أن بسـطات الباعة 
أغلقـت منافـذ ِفـرز النقل وتسـببت يف خروج 

باصات النقل إىل الشـوارع والجوالت، مبينًا أن 
وسـائل نقل األجرة يف أغلب مديريات العاصمة 
نقلت إىل الشـوارع والجوالت، األمر الذي تسبب 

يف اختناقات مرورية. 
مـن جانبـه، حمل مديـر املرافق واألسـواق 
بمكتب أشـغال مديرية السبعني، خالد اآلنيس، 
وتنظيـم  إدارة  عـن  املسـؤولية  النقـل  هيئـة 

األسواق. 
َوأََضــاَف اآلنـيس يف ترصيـٍح خـاص لقناة 
«املسـرية»: «نحن سـلمنا ِفرز النقـل بالكامل 
إدارتهـا  عـن  املسـؤولة  وهـي  النقـل  لهيئـة 
وتنظيمهـا وتوفـري الخدمات األََساسـية لها ال 

سيَّما وهي تفتقر ألبسط الخدمات». 
إىل ذلـك أّكــد مديـر إدارة تنظيـم خطـوط 
السـري بالعاصمـة العقيـد خليـل القحيف، أن 
فرز النقـل أصبحت خارج نطـاق الخدمة، وال 
بُـدَّ مـن إعادة تأهيلها لكـي يتمّكن من ضبط 
املخالفـني وإدَخالهم إليهـا وإلزامهم بخطوط 

السري املحّددة. 
بـدوره شـّدد مديـر عـام مديريـة الثـورة 
عقيل السـقاف، عىل رضورة عـودة فرز النقل 
الرسـمية لتأديـة دورهـا الفاعـل والعمل عىل 
الحد من العشوائية املوجودة يف الشوارع، مبدياً 

استعداده للتعاون الجاد مع هيئة النقل. 

طعاذظعن غسبرون سطى طصربة 
جماسغئ يف الثعخئ وجط اّتعام 

اإلطارات باخفغئ املساصطني

الضعرباُء تسغُث الاغاَر لطمحرتضني 
يف الساخمئ خظساء طةاظًا

 : طاابسات 
يف جريمٍة جديدة تكشـف دموية ووحشـية تحالف العـدوان ومرتِزقته 
وأدوته وميليشياته، عثر مواطنون من أبناء مديرية الخوخة الواقعة تحت 

سيطرة الخائن طارق عفاش، عىل مقربة جماعية. 
وأَفـادت مصـادر إعالمية بـأن عماالً عثـروا عن طريـق الصدفة، أمس 
الثالثاء، عىل هياكل عظمية برشية أثناء حفرهم جوار مسـجد البختيار يف 
مدينـة الخوخة جنوبي الحديدة، َحيُث تبني لهم أثناء اسـتمرار الحفر أنها 

مقربة جماعية. 
وبينـت املصادر أن العمـال حرصوا هياكل عظمية لقرابة 21 شـخصاً، 
كمـا قـدروا عمر تلك املقـربة الجماعية بحـوايل بـ 5 أعـوام، موضحني أن 
غالبية جماجم الهياكل البرشية مهشمة، ما يدل عىل تعرضهم للتصفية. 

املصـادر ذاتهـا أَشـاَرت إىل أن مديريـة الخوخـة شـهدت بعد سـيطرة 
االحتـالل اإلماراتي وميليشـياتها من الجنجويد السـوداني وقوات الخائن 
طارق عفاش، يف ديسـمرب 2017، شـهدت اختفاء عدد من سـكان املدينة 
عقب حملة واسـعة مـن االعتقاالت، مرجحني أن تكـون املقربة الجماعية 

ألُولئك املعتقلني قرساً ممن ال يزال مصريهم غامضاً حتى اللحظة. 

 : خظساء 
وّجه مديُر املؤّسسـة العامة للكهرباء، الدكتور هاشـم الشـامي، أمس 
الثالثـاء، بإعادة توصيل التيار الكهربائي للمشـرتكني بالخط السـاخن يف 

أمانة العاصمة، مجاناً. 
كما وجـه الدكتور الشـامي، مدير عـام كهرباء األمانة ومـدراء عموم 
املناطق، يف مذكرٍة له، باحتسـاب توصيل الكهرباء للمشرتكني الجدد بمبلغ 
24 ألـف ريال فقط، وتسـهيل املعاملة بحيث يتـم التوصيل يف نفس اليوم، 
مؤّكـداً عىل تسهيل معامالت إدَخال مشرتكي املؤّسسة واملشرتكني الجدد. 
وكانـت وزارة الكهربـاء والطاقـة يف العاصمة صنعاء قـد أعلنت، أمس 
األول، عـن خفـض جديد بأسـعار تعرفة الطاقـة الكهربائيـة للمواطنني، 
َحيـُث تضمن القـرار الصادر عن الـوزارة، تخفيض تعرفة وحـدة الطاقة 
الكهربائية (كوس) املباعة للمستهلكني من قبل املؤّسسة العامة للكهرباء 
إىل (285 ريـاالً/ ك. َو. س) وفقـاً للمتغـريات يف أسـعار الوقود ومؤرشات 
التكاليف لشـهر ينايـر 2023م، وبدء تطبيق التعرفـة الجديدة من يوم 16 

فرباير الحايل. 

صئائُض آل صماد بمأرب تظاوُر بافجطتئ البصغطئ اجاسثادًا 
لطاخثي قساثاءات «اإلخقح»

15 صاغًق وجرغتًا يف طعاجعات سظغفئ بني أدوات 
اقتاقل السسعدّي وأدوات ظزريه اإلطاراتغ

 : طاابسات 
بعـد يـوٍم واحٍد مـن رفـض تحكيِم شـقيق 
املحافظ املرتِزق سـلطان العـرادة ورئيس حزب 
اإلصالح يف املحافظة، أجرت قبائل آل قماد بوادي 
عبيدة بمـأرب املحتّلـة، أمس الثالثـاء، مناورة 

باألسـلحة الثقيلـة، وذلك يف إطار اسـتعداداتها 
ملواجهـة ميليشـيا جماعة اإلخوان التي شـنت 
حرباً رضوسـاً األيّام املاضية ضد قبائل آل قماد 
وقصـف قراهم بمختلف أنواع األسـلحة الثقيلة 
من بينهـا الدبابات، مـا أَدَّى إىل سـقوط العديد 
مـن القتىل والجرحى يف صفوف املواطنني بينهم 

نساء وأطفال. 
وذكـرت مصـادر قبلية، أمـس الثالثـاء، أن 
مسلحني من آل قماد بوادي عبيدة أجروا مناورة 
ام من  باألسـلحة الثقيلـة يف مناطقهم، بعـد أَيـَّ
املواجهات العنيفة بوجه ميليشيا حزب اإلصالح 
املرتِزقـة املعتديـة، َحيُث سـمع دوي انفجارات 
عنيفـة جـراء املنـاورة التـي نفذتهـا القبائـل 

بالذخرية الحية واستخدام األسلحة الثقيلة. 
ويواصل حـزب اإلصـالح املرتـِزق اعتداءاته 
بحـق القبائـل يف املناطق املحتّلة مـن محافظة 
مأرب، َحيُث نفـذ مرتِزقة اإلخوان العرشات من 
الحمالت العسـكرية الكربى لقصـف العديد من 
القـرى واالعتـداءات عـىل القبائل التـي ترفض 
االنصياع لسياسـات اإلصالح املرتِزقة ورعاتهم 

يف املحافظة. 
وقـد أَدَّت االعتداءات املتكّررة التي يمارسـها 
حزب اإلصـالح إىل إعالن العرشات من املشـايخ 
والوجاهـات البـارزة يف املحافظـة انضمامهـم 
إىل سـلطة املجلـس السـيايس األعـىل وحكومة 
اإلنقـاذ، وآخرهـم الشـيخ محمد الزايـدي الذي 
انضـم مؤّخراً بعد تكشـف مخّططـات العدوان 
ونوايـا املرتِزقة يف إذالل القبائل والوجاهات غري 

املنصاعة لسياساته. 

 : طاابسات 
يواصـُل االحتالُل السـعوديُّ اإلماراتـي إدارَة 
فصائـل  بـني  املحتّلـة  املناطـق  يف  الرصاعـات 
االرتـزاق، َحيـُث انفجر الوضع عسـكريٍّا، أمس 
الثالثاء، بني ميليشيا ما يسمى املجلس االنتقايل 
التابع لالحتالل اإلماراتي، ومليشيات ما يسمى 
«درع الوطن» املشـكَّلة مؤّخراً من قبل االحتالل 
السـعودّي؛ بَهـدِف إحاللهـا بـدالً عـن مرتِزقة 
االحتـالل اإلماراتـي يف عدن وبقيـة املحافظات 

الجنوبية املحتّلة. 
وأّكـدت وسـائُل إعالم موالية للعدوان، أمس 
الثالثـاء، سـقوَط نحـو 15 قتيـالً وجريحاً من 
الجانبـني يف املواجهـات العنيفـة التـي اندلعت 
يف جبل خـراز بالصبيحة، غـرب محافظة لحج 
املحتّلة، بعد اعرتاض ميليشيا ما يسمى االنتقايل 
عملية انتشـار جديدة ملا يسـمى «درع الوطن» 

التـي تضـم يف صفوفهـا الجماعـات التكفريية 
املتطرفة واملتشّددة. 

ووفقاً للمصادر، فقد بدأ االحتالل السعودّي، 
أمـس الثالثـاء، اإلرشاف عـىل عمليـة انتشـار 
جديـدة مليليشـياتها مـا يسـمى «درع الوطن» 
ضمن مرحلة أوىل لتطويق عدن وحصار مرتِزقة 
االنتقـايل املتخيل عنهم، موضحـًة أنه من املقّرر 
أن يتم االنتشـار مـن معسـكر رأس العارة عند 
بـاب املنـدب ُوُصــوالً إىل املدخل الغربـي ملدينة 
عدن املحتّلة، كما يشـمل االنتشار بسط النفوذ 
السـعودّي من املنطقة املمتدة من مديرية رأس 

العارة يف لحج وحتى الربيقة بعدن. 
ومع أن منطقة الصبيحة تعد معقل املرتِزق 
بشـري الصبيحي الذي يقود ميليشيا ما يسمى 
«درع الوطـن» بتكليـٍف من تحالـف العدوان، 
إال أن املواجهة املسـتعرة، أمـس، تؤّكـد رفض 
االنتقايل مسـاعي تطويق ميليشـياته يف عدن، 
لضغـوط  اللحظـة  حتـى  رفضـه  واسـتمرار 

االحتـالل السـعودّي؛ ِمـن أجل إجـالء وإخراج 
مقاتليه من داخل مدينة عدن املحتّلة، وتسـليم 
كافـة املعسـكرات واملواقـع والنقـاط التابعة 
لـه مليليشـيا «درع الوطن» التي تـم اعتمادها 
مؤّخراً كقـوة مرتِزقة بديلة مليليشـيا اإلمارات 
بتفاهٍم سـعودّي إماراتي يف ظل تكشف انتهاج 
دولتي االحتالل لسياسـة إدارة املناطق املحتّلة 

بالرصاعات والتجويع. 
وتأتي هذه املعارك يف ظل تمسك دول العدوان 
بسياسـة تدوير األدوات وتبديـل األدوار وتبادل 
مراكـز النفـوذ بـني دولتـي االحتـالل، فيما أن 
اتضاح خيوط هذه اللعبة امُلستمّرة منذ سنوات، 
ه مـن املرجـح اشـتعال معـارك أُخرى يف  َفـإنـَّ
باقي املناطق املحتّلة جنـوب اليمن، َحيُث يقوم 
االحتـالل السـعودّي بإحـالل الفصيـل املرتِزق 
الجديـد «درع الوطن» والـذي يضم أعداداً كبرية 
مـن التكفرييـني، بديـالً عـن مرتِزقـة اإلمارات 

املنترشين يف املحافظات الجنوبية املحتّلة. 

ضئط أعط طساصض تجوغر افدوغئ واملساطجطات الطئغئ بمتاشزئ ذطار
 : ذطار 

أعلـن مكتـب الصناعـة والتجـارة يف محافظـة ذمار، أمـس، عن ضبط 
كمية كبرية من املسـتلزمات الطبية املـزورة، باإلضافة إىل آلة لتزوير تاريخ 

الصالحية، وذلك يف مخازن أحد الوكالء. 
وقـال مدير مكتب الصناعة املهندس هاشـم الوريـث: إن عملية الضبط 
تمت بالتعاون مع نيابة املخالفات وجهاز األمن واملخابرات والبحث الجنائي 
وصحة البيئة باملحافظة، ُمشرياً إىل تحريز املضبوطات وإحالتها الستكمال 
اإلجـراءات القانونية، داعيـاً املواطنني إىل التفاعل مع الجهـود الرقابية من 
خالل اإلبـالغ عن أية مخالفات وملا فيه ضبـط املخالفني واملتالعبني بصحة 

وسالمة املواطنني. 
مـن جانبه، أّكـد مديـر إدارة صحة البيئة بمكتب الصحـة الدكتور أمني 
الربيعـي، خطـورة املواد املضبوطة عىل املسـتهلكني، الفتاً إىل التنسـيق مع 
مكتب الصناعة يف ضبط أية مخالفات غش وتزوير للمواد الغذائية والطبية. 
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 : أظج الصاضغ 
تمهيٌد: الوالياُت املتحدة يف عرص اإلمربيالية 

طوَرهـا  األمريكيـة  املتحـدُة  الواليـاُت  دخلـت 
االحتكاري (اإلمربيايل االسـتعماري) كإمرباطوريٍة 
عامليـة عقـب الحـرب العامليـة الثانيـة، حيـُث إِنَّ 
الطبيعَة السلوكيَة العدوانية للرأسمالية االحتكارية 
ُعُمـوًمـا، ولإلمربيالية األمريكية ُخُصوصاً رضورة 
تولدها املصالح االقتصاديـة التي تحوزها، يف هذه 
املرحلة املميزة من التشـكيلة الرأسمالية يف طورها 
االحتكاري، النّزاع إىل التوسع يف األسواق الخارجية 
ومكامـن الثروات، فالرجعية السياسـية عىل طول 
الخط هي مـن ميزاتها، ففي السياسـة الخارجية 
والداخليـة عىل َحــدٍّ سـواء تسـعى اإلمربيالية إىل 

انتهاك الديمقراطية -إىل الرجعية-، فالديمقراطية 
تقابل املنافسـة الحرة، والرجعية السياسية تقابل 
االحتـكار، وبهـذا التعميـم اللينيني ال جـداَل يف أن 
اإلمربياليـة هي إنـكاٌر للديمقراطية عـىل العموم، 
إنـكاٌر للديمقراطيـة بكاملهـا، وهـي تنكـر كذلك 
الديمقراطية يف املسـألة القوميـة، أي حق األمم يف 
تقريـر املصري، وليس مسـتغرباً السـلوَك العدواني 
لكل مـن حكومـات الحزبنَي األمريكيني، بالنسـبة 
ملوقفهـم املعـادي لحريـة الشـعب الفلسـطيني، 
وقضية تحّرر الشـعوب عامًة، سـواًء عىل املستوى 

السيايس أَو االقتصادي أَو الثقايف. 
 

طثخض: الاشطشُض اقصاخادي افطرغضغ 
يف آجغا

بـدأت  املـايض  القـرن  سـتينيات  مـن  بدايـًة 
ـَعها االقتصادي  الواليـات املتحـدة األمريكية توسُّ
واالسـتعماري الجديـد يف بلـدان آسـيا؛ ملـا تزخر 
بـه القـارُة من مواد خـام وطاقة، كانـت الواليات 
املتحـدة األمريكيـة بحاجـة إليها؛ ِمن أجـل زيادة 
أربـاح الـرشكات االحتكاريـة العابـرة لألوطـان، 
وجـاء هـذا التوسـع األمريكي كنـوٍع مـن إعادة 
تقاسـم املسـتعمرات، فمع بداية حـركات التحّرر 
الوطنية التي اتَّقدت يف األربعينيات والخمسـينيات 
النفـوذ  وتراجـع  آسـيا  بلـدان  يف  والسـتينيات 
االستعماري الربيطاني والفرنيس والياباني، دخلت 
الواليـات املتحدة األمريكيـة يف املنطقة لتحل كقوة 
إمربياليـة محـل الـدول اإلمربياليـة القديمة، عىل 
سـبيل املثال فقد بدأ العدوان األمريكي عىل فيتنام 
والتدخل يف شـؤونها عقب تحّررها من االستعمار 
الفرنـيس، فلـم تقبل الواليـات املتحدة باسـتقالل 

شعب فيتنام واستعادته لثرواته. 

أخذت الواليات املتحدة األمريكية يف عني االعتبار 
التخلـف االقتصادي التقني يف بلدان آسـيا، فكانت 
مناسـبة لتصدير رؤوس األموال إليها عرب السـلف 
واملسـاعدات وجني األرباح الباهظـة منها ووضع 
اليد عىل مصادر الخامات الهامة بالنسبة للصناعة 
األمريكيـة، وكان الرتكيز يف البداية عىل بلدان رشق 

آسيا.
 

الاثخقت افطرغضغئ يف السالط السربغ
يتضمن التوسـع األمريكي يف قارة آسيا منطقة 
العالـم العربـي واإلسـالمي، وتتميز هـذه املنطقة 
بصورة رئيسة بوجود احتياطات كبرية من النفط، 
كمـا أن املنطقة مهمة يف ذاتها لتوسـطها وربطها 
بني قارات العالم، ففيهـا تتقاطع طرق املواصالت 
الربية والبحرية والجوية املهمة التي تربط أفريقيا 
بغرب آسـيا، وتسـيطر عىل طـرق نقـل النفط إىل 
الواليات املتحـدة وبلدان غرب أُوُروبا واليابان، وإىل 
جانب النفـط، يلعب التغلغل السـلعي األمريكي يف 
املنطقة العربية اإلسـالمية دوراً يف تثبيت هيمنتها، 
َحيُث باتـت املنطقة إحـدى األسـواق العاملية التي 
تباع فيها السـلع األمريكية الغذائية واإللكرتونية، 

ومن أهم هذه السلع الغذائية الحبوب. 
 

الظفُط والسغاجُئ السثواظغئ افطرغضغئ 
كان الحضور األمريكـي يف الجزيرة العربية؛ ِمن 
أجل النفـط قديماً يعود إىل ما قبـل الحرب العاملية 
الثانية، وتزايدت أهميّة املنطقة بالنسـبة للواليات 
املتحدة األمريكية مع أزمة الطاقة يف السـبعينيات، 
وبدايـًة مـن ثمانينيـات القـرن املـايض أصبحـت 
اململكة العربية السـعوديّة املصدَر األوَل للطاقة إىل 
الواليات املتحدة األمريكية، مع بقاء عائدات النفط 

يف البنـوك األمريكية ومتاحة أمام اسـتثمارها من 
قبل الواليات املتحدة. 

ال تنحرص أهميّة النفط يف العالم العربي بالنسبة 
للواليات املتحدة السـتخدامها الخـاص، فالواليات 
املتحـدة األمريكية تمتلـك احتياطات نفطية كبرية 
-وإن كانت سـابًقا عملية اسـتخراجه باهظة- إىل 
جانـب اهتمـام الواليات املتحدة بالنفـط؛ ِمن أجل 
اقتصادها، فهي تبيعه لدول العالم وتسـيطر بذلك 
عىل سـوق الطاقـة، كما أن اهتمامهـا بالنفط هو 
أَيْـضاً ألجل حلفائهـا (االتّحاد األُوُروبي واليابان)، 
فضمان الطاقة هو ضمان اسـتمرار عملية اإلنتاج 
السـلعية الغربية ُعُمـوًما، وبنفـط الخليج يجري 
تزويـد األسـاطيل الحربية والقواعد العسـكرية يف 
البحر األبيض املتوسط واملحيطني الهندي والهادي، 

كما تزود به الواليات املتحدة الكيان الصهيوني. 
مثّل النفط أهميًّة أَيْـضاً من َحيُث عائداته، فقد 
جـرت عملية تحديـث للبنية التحتية يف السـعوديّة 
ودول الخليـج العربيـة املصـدرة للنفـط، حصلت 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة عـىل معظـم عقـود 
املختلطـة  الـرشكات  وإنشـاء  والتطويـر،  البنـاء 
ـًة  وإبـرام اتّفاقيـات الحمايـة العسـكرية وَخاصَّ
مـع صعود الحركة القومية واالشـرتاكية يف العالم 
العربي وانتصار الثورة اإلسـالمية اإليرانية، وحتى 
ـًة اململكة العربية  اليوم تظـل بلدان الخليج وَخاصَّ

السعوديّة املستورد األول لألسلحة األمريكية. 
 

طئثأ اغجظعاور السثواظغ والاتالفات 
السسضرغئ

انعكـس االهتمام املتزايد باملنطقة فيما ُعرف بـ 
«مبدأ ايزنهـاور» العدواني، «أعلن «مبدأ ایزنهاور» 
الـرشق األوسـط منطقـة «مهمة مـن وجهة نظر 

   السسعدّغئ طّبطئ بعابَئ 
أطرغضا لطاثخض شغ الغمظ شغ 
جاغظغات تاى تسسغظغات الصرن 
الماضغ، وصث تةاوزت العضقَء 

وظعرت بخعرة طئاحرة بسث 
ظعاغئ الترب الئاردة وعجغمئ 

المسسضر اقحاراضغ

الاثخقت افطرغضغئ يف السالط السربغ والغمظ
المظطصئ أطسئ صاسثًة سسضرغًئ غربغًئ شغ طعاجعئ ترضات 
الاتّرر لفرض السغطرة اقجاسمارغئ سطى ذرق الاةارة الئترغئ
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املصالـح الوطنيـة األمريكية»، وجاهر باسـتعداد 
واشـنطن السـتخدام القـوات املسـلحة يف سـبيل 
ــة أَو مجموعة مـن األمم تطلب  مسـاعدة ُكـّل أُمَّ
تقديـم العون يف مواجهة عدوان مسـلح يشـنه أي 
بلد ترشف عليه الشيوعية العاملية» كان أول تطبيق 
عميل لهذا املبدأ هو التدخل العسـكري األمريكي يف 
لبنان يـوم ١٥ تموز (يوليـو) ١٩٥٨م، أي يف اليوم 
التايل لقيام الثورة املناهضة لإلمربيالية يف العراق.. 
أَدَّى تبنـي الواليات املتحدة لـ «مبـدأ ايزنهاور» إىل 
تنشـيط حاد للسياسـة الخارجية األمريكية تجاه 
بلـدان منطقـة الرشقـني األدنـى واألوسـط، ففي 
آذار (مـارس) ١٩٥٩م عقـدت الواليات املتحدة مع 
ُكـّل من تركيا وإيران ]يف عهد الشـاه [وباكسـتان 
اتّفاقيـات عسـكرية ثنائيـة نالـت بموجبهـا حق 
آب  ويف  البلـدان  هـذه  أرايض  إىل  قواتهـا  إدَخـال 
(أغسُطس) من العام نفسه جرى تحت ضغط من 
واشـنطن تحويل حلف بغداد (الـذي بقى بال بغداد 
نتيجـة انسـحاب العراق مـن الحلـف) إىل منظمة 
املعاهـدة املركزيـة (حلـف السـنتي) املؤلفـة من 

بريطانيا وإيران وباكستان وتركيا». ( ) 
 

طحروُع الظاتع السربغ الصثغط! 
قبل هذا التكتل العسكري، كانت الواليات املتحدة 
األمريكية وبريطانيا وفرنسـا وتركيا قد تقدمت يف 
العـام ١٩٥١م إىل ُكــلٍّ من مرص وسـوريا ولبنان 
والعـراق والسـعوديّة واليمـن وإرسائيـل واألردن 
باقرتاح للمشاركة يف تشـكيل ما يسمى بـ «قيادة 
الرشق األوسط املوحدة» الذي يُثار يف الوقت الراهن 
بمسـمى «الناتـو العربـي»، تلـك الدعـوة القديمة 
جـاءت بعد عامـني من تشـكيل الواليـات املتحدة 
األمريكية حلف شـمال األطلـيس «الناتو» مع دول 

غرب أُوُروبا يف العام ١٩٤٩م. 
أمسـت املنطقـة قاعـدة عسـكرية يف مواجهـة 
حـركات التحـّرر الوطنيـة العربيـة، وتشـكلت يف 
منطقـة الخليج قوات االنتشـار الرسيع األمريكية 
االسـتعمارية  الهيمنـة  لفـرض  ١٩٧٩م  عـام 

والسيطرة عىل طرق التجارة البحرية. 
 

السثواُن السسضري املئاحر 
يف إطار توسعها االسـتعماري وإخضاع شعوب 
املنطقـة العربيـة ودولها ملنطق النهب الرأسـمايل، 
تدخلت الواليات املتحدة يف املنطقة بشـكٍل مكثّـف 
بصورٍة مبارشة وعرب املرتِزقة والحكومات العميلة، 
َحيُث دبرت انقالباً عسـكريٍّا يف سوريا عام ١٩٤٩م 
ودبـرت انقالبـاً يف ١٩٥٣م ضد حكومـة مصدق يف 
مت النفط، ودعمت الكيان الصهيوني  إيران التي أمَّ
يف حروبـه العديدة ضـد البلدان العربيـة: ١٩٥٦م، 
١٩٦٧م و١٩٧٣م، كمـا قامـت بغـزو لبنـان عـام 

١٩٥٨م. 
ويف السـتينيات شـاركت يف الحرب عىل الثورتني 
يف شـمال اليمن ١٩٦٢م وجنوبه ١٩٦٣م وحرضت 
نظـام صنعاء للحـرب ضد نظام عـدن يف ١٩٧٢م، 
١٩٧٩م، وعرب نظام إيران الشاه حاربت ثورة ظفار 
عـام ١٩٧١م، ودعمت االجتيـاح اإلرسائييل للبنان 
عام ١٩٨٢م، وشنت عدواناً مبارشاً عىل ليبيا يف ١٥ 

إبريل ١٩٨٦م. 
كما دعمت الحروب األهلية يف إثيوبيا االشرتاكية 
-سـابقاً- ١٩٨٩م - ١٩٩١م، والحقاً دعمت العراق 
ضد إيران يف حرب الخليـج األوىل ١٩٨٠م، وحاربت 
ضـد العراق يف حرب الخليج الثانية ١٩٩٠م، وباتت 
املنطقة هدفاً أََساسياً لهجمة ما سمي بـ «محاربة 
اإلرهاب» يف عهد بوش االبن، َحيُث تم غزو العراقي 
يف ٢٠٠٣م سـبقه غزو أفغانسـتان عـام ٢٠٠١م، 

ومحاربة القرصنة. 
ودخلـت مرحلـٌة جديـدٌة مـن العـدوان يف العام 
٢٠١١م، َحيُث دعمت الحرب األطلسـية يف العدوان 
عىل ليبيا ٢٠١١م وكذلك االعتداء عىل سوريا يف ذات 
العام، والعـدوان عىل اليمن يف العـام ٢٠١٥م، ُكـلُّ 
ذلـك كان ضمن سـياق تغلغل املصالـح األمريكية 
يف املنطقـة، وهـو مؤرش عىل مـدى أهميّة املنطقة 
بالنسـبة للواليـات املتحدة األمريكيـة، التي جعلت 

منها «املنطقة العسكرية املركزية». 
 

الاثخقت افطرغضغئ يف الغمظ
 

الاثخقت افطرغضغئ صئض العتثة 
تعـود العالقات اليمنية األمريكيـة إىل أربعينيات 
القرن املـايض، عقب الحرب العامليـة الثانية، حني 

اعرتفت باململكة املتوكلية اليمنية عام ١٩٤٦م. 
حني وطأت القَدُم األمريكية اليمن، شكلت نقطة 
استخباراتية إقليمية، عرفت بالنقطة الرابعة، وما 
زال املنطقـة تحمل هذا االسـم حتى اليوم، وعربها 
مارست أمريكا تدخالت خطرة ضد فصائل الحركة 
الوطنية وضـد األرسة املتوكليـة الحاكمة والنظام 

الوطني لحكومة اإلمام. 
 مثلت السـعوديّة بوابة أمريـكا للتدخل يف اليمن 

يف مراحل السـتينيات حتى التسـعينيات، ضد ُكـّل 
حـراك وطني وكل فصائل الحركة الوطنية وثورتي 
٢٦ سـبتمرب َو١٤ أُكتوبر، وضـد النظام الوطني يف 
اليمن الديمقراطية، وضـد حكومة الحمدي، وضد 
القوى السياسـية القومية واليسـارية إبان الحرب 
الباردة، وقـد تجاوزت أمريـكا التدخل عرب الوكالء 
وظهرت بصـورة مبارشة بعد نهاية الحرب الباردة 

وهزيمة املعسكر االشرتاكي. 
 

الاثخقت افطرغضغئ بسث العتثة 
بدايـًة مـن العـام ٩٠ تربعـت الواليـات املتحدة 
مـن  وانتقلـت  العوملـة،  عـرش  عـىل  األمريكيـة 
التنظـريات حـول «نهايـة التاريـخ» إىل تنفيذ هذه 
السياسـات، وفق مرشوع الرشق األوسـط الجديد 
والرشق األوسـط الكبري، بطريقٍة مبارشة وطريقة 

غري مبارشة، عرب األدوات العنيفة وغري العنيفة. 
 كان التدخـل األمريكي يف اليمن هو يف إطار هذا 
التدخل العام، الذي ابتدأ يف أفغانستان، وكان لليمن 
ة لدى القيادة  بموقعها االسـرتاتيجي أهميّـة َخاصَّ
األمريكية، فمارسـت يف اليمن شـتى التدخالت ويف 
مختلف املجاالت السياسـية واالقتصادية واألمنية 
والعسكرية والثقافية واالجتماعية بصورٍة مبارشة 
وصورٍة غري مبارشة وبطرٍق عنيفة وطرٍق ناعمة. 

 

الاثخقُت تتئ قشائ طضاشتئ اإلرعاب 
 منـذ مطلـع العـام ٢٠٠٠م، مع بدايـة الهجمة 
االسـتعمارية األمريكية الجديدة باسـم «مكافحة 
األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  بـدأت  اإلرهـاب»، 
بالتدخـالت العسـكرية املبارشة يف اليمـن، ومثّلت 
اليمن ثاني أهم منطقة ألمريكا بعد أفغانسـتان يف 
تلك الفـرتة، وكادت أمريكا تحتـل عدن بعد تفجري 
املدّمـرة كول عـام ٢٠٠٠م كما اعرتف صالح الذي 
أتـاح لهـا التدخـل الكامل يف الشـؤون العسـكرية 
واألمنيـة، وقـد وصلـت إىل قيـام الواليـات املتحدة 
األمريكية بسـحب السـالح الخفيف واملتوسط من 
األسـواق وتفجري أسـلحة الدفاع الجوية وحوادث 
سـقوط الطائـرات الحربيـة واغتيـال الطياريـن، 
وقبـل ذلك كانـت أمريكا قد اتخذت قـراراً بالتدخل 
«عاصفـة  مـع  بالتزامـن  اليمـن  يف  العسـكري 
الصحـراء» التي رضبت العراق عـىل خلفية وقوف 
اليمن ضد الحرب عىل العراق، وجرت حينها صفقة 
معينـة بني السـفري اليمني األشـطر يف أمريكا مع 
الرئيـس بـوش، فألغي التدخـل، وحينهـا فرضت 
أمريكا والسعوديّة عقوبات اقتصادية عىل اليمن. 

الفـرتة  خـالل  اإلرهـاب  مكافحـة  ملـف  مثّـل 
٢٠٠٠م حتى ٢٠١٠م أبرز ملف جرت تحت غطائه 
التدخـالت األمريكية يف اليمن، َحيُث مارسـت عربه 
التدخـالت املبارشة وانمحـت الحـدود الفاصلة ما 
بني عمل السـفري ومـا بني عمل املندوب السـامي، 
وكانـت الحكومة اليمنيـة عمليٍّا يف وضع الحكومة 

املستعمرة والتابعة للواليات املتحدة. 
يُعـد ملف اإلرهـاب ملفاً اسـرتاتيجياً بالنسـبة 
للواليـات املتحـدة األمريكيـة، فعىل الرغـم من أن 
واشـنطن حولـت اهتمامهـا يف الفـرتة ٢٠١١م - 
٢٠١٤م نحو االهتمامات السياسـية إال أن مسـألة 
«مكافحة اإلرهـاب» لم تهمش، وتضاعفت يف هذه 
الفـرتة األنشـطة التخريبية يف السياسـة والثقافة 
والفكر واألخالق التي تصنف ضمن الحرب الناعمة. 

 

العقغات املاتثة ضث بعرة ١١ شرباغر والتعار 
العذظغ 

 مـن العـام ٢٠١١م حتـى العـام ٢٠١٤م برزت 
التدخالت األمريكية كتدخالت سياسـية مبارشة يف 

تحديد السياسة الرسمية لليمن.
عندمـا بـدأت ثـورة ١١ فربايـر ٢٠١١م وقفـت 
قـوة  بـكل  ضدهـا  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
مدافعـة عـن بقـاء نظـام عـيل صالح، ثـم عدلت 
واشـنطن موقفهـا مـن عـيل صالح عندمـا تلقت 
وعوداً من اللقاء املشـرتك وهادي بأن يقوموا بدور 
عـيل صالح بل وأفضـل منه، وهو ما تـم فعالً بعد 
االسـتغناء عن صالح، وقد قام هادي بدوٍر نشـيط 
يف تنفيذ التوّجـهات األمريكية وقام بزياراٍت عديدة 
ألمريـكا وكان يلتقى السـفري األمريكـي أوالً بأول 
لرفع تقارير بمسـتوى اإلنجـاز الذي يقوم به وفق 
املخّطـط األمريكي وما زال هادي وحكومته يف هذا 

املسار حتى اليوم من الرياض وعدن. 
خـالل هذه الفـرتة وضعت أمريـكا نصب عينها 
مسـألة إعاقة تحّقق أهداف الثورة ووصول القوى 
الوطنية إىل الُسـلطة فهندسـت ما عرفت «املبادرة 
الخليجية»، وفق مبـدأ أوباما «القيادة من الخلف» 
وقدمتها عرب مجلس التعاون الخليجي، وتم دعمها 
بقـرارات مجلس األمن وقرارات العقوبات وغريها، 
كما تجاوز السـفري األمريكي الدبلوماسية ورصح 
محرضاً بصـورٍة مبارشة ضد مسـرية الحياة التي 
جاءت مـن تعز إىل صنعـاء عقب املبادرة لتنشـط 
املسـار الثوري فتم االعتداء عليها وسقوط شهداء 

من الثوار. 
كانـت قرارات مجلـس األمن خالل هـذه الفرتة 
أبـرز أشـكال التدخـالت األمريكيـة املبـارشة، من 
القـرار رقـم (٢٠١٤) لسـنة (٢٠١١م)، الذي ثبت 
املبـادرة الخليجيـة ووأد ثورة ١١ فربايـر، إىل قرار 
مجلـس األمن الدويل رقم (٢٢١٦)، الذي مثل غطاًء 

دوليٍّا للعدوان عىل اليمن. 
تعامل األمريكـي مع مؤتمر «الحـوار الوطني» 
كامتـداد للمبادرة الخليجية؛ ِمن أجل إضفاء صفة 
توافقية عىل األهداف املحّددة مسـبًقا، وألن ميدان 
مؤتمـر الحوار الوطني والنشـاط املدنـي كان هو 
ميدان الرصاع األََسايس، فقد رمت أمريكا بكل ثقلها 
يف هذا املسار، ومارسـت التأثري عىل مؤتمر الحوار 
من داخله ومن خارجه أَيْـضاً عرب نشـاط السفارة 
األمريكية وامللحقية الثقافية واملعهد الديمقراطي، 
كما قدمت الدعم السيايس واالقتصادي والعسكري 
السخي لحكومة باسندوة ورئاسة هادي؛ ِمن أجل 

الوصول إىل األهداف املرجوَّة من املبادرة. 

بعرة ٢١ جئامرب والسثوان افطرغضغ الراعظ 
 جـاءت ثـورة ٢١ سـبتمرب ٢٠١٤م مـن خارج 
التخطيـط األمريكي التي رسـمته لسـري األحداث 
يف اليمـن، فانتقلـت الواليات املتحـدة األمريكية إىل 
الوقوف ضد الثورة وحشد أوسع التحالفات الدولية 
واملحلية ضد الثورة واملكون الثوري وحشـد القوى 
التكفرييـة واملرتِزقـة أَيْـضاً، َحيُث حـّددت أمريكا 
لنفسـها مهمة رضب الثـورة والعـودة إىل املحطة 
التي توقف بها مؤتمر الحوار الوطني، إال أن تصلب 
عود الثـورة وصمودهـا أعاق أمريكا عـن تحقيق 
الهـدف فتم االنتقال إىل العدوان العسـكري املبارش 
والحصار عرب ما ُسـمي بالتحالف العربي، عشـية 

٢٦ مارس ٢٠١٥م. 
يف هذه املرحلة من العدوان املبارش، قدمت أمريكا 
مختلـف أشـكال الدعـم العسـكري واللوجسـتي 
واملشـاركة امليدانيـة املبـارشة يف اليمـن، والعمـل 
السـيايس والدبلومايس املضاد للوصول إىل تسـوية 
عادلة، وتأليـب املجتمع الدويل ضد قـوى الثورة يف 
اليمـن، وإصـدار القـرارات والبيانـات من مجلس 
األمـن الدويل وفرض العقوبـات االقتصادية العامة 
ة ضد شخصيات يمنية، َحيُث بذلت أمريكا  والَخاصَّ
أقىص الجهود؛ ِمن أجل رضب الثورة وإعادة اليمن 
إىل عهـد الوصاية، وهو األمـر الذي لم يتحّقق، وبدأ 
االنكسار يهّدد معسكر تحالف العدوان واملرتِزقة. 

بدايـًة مـن العـام ٢٠١٩م بـرزت خالفـاٌت بني 
الجماعـات الجنوبية املوالية لإلمارات وبني جماعة 
هادي، األمر الذي هّدد وحدة التحالف العدواني ضد 
القوى الوطنية، فاضطرت أمريكا إىل أن تلعب دوراً 
عدوانيـاً جديًدا وهـو وحيد الفصائـل العميلة ضد 
َي «مؤتمر الرياض»،  صنعـاء، الذي اختتم بما ُسـمِّ
واملالَحُظ أن األمريكي طـرٌف رئيٌس يف هذا االتّفاق 
أعضـاُء  بهـا  قـام  التـي  االجتماعـات  فمختلـف 
حكومة هادي وشـخصياُت االنتقايل واملسـؤولون 
املحسـوبون عليـه، كانـت لقاءاتهـم مع السـفري 
األمريكـي تفـوق لقاءاتهم مع هـادي أَو الزبيدي، 

ولقاءاتهم فيما بينهم كأطراٍف عميلة. 

   الاشطشُض السطسغ 
افطرغضغ غطسإ دورًا 

شغ تبئغئ العغمظئ شغ 
المظطصئ السربغئ اإلجقطغئ 

ضسعق لطسطع افطرغضغئ 
الشثائغئ واإللضاروظغئ

   طضاشتُئ اإلرعاب خقل 
2000-2010م أبرز ططش 

جرت تتئ غطائه الاثخقت 
افطرغضغئ المئاحرة بالغمظ، 

واظمتئ التثود الفاخطئ 
طا بغظ سمض السفغر وسمض 
المظثوب الساطغ، وضاظئ 

التضعطئ الغمظغئ سمطغًّا شغ 
وضع التضعطئ المساسمرة 
والاابسئ لطعقغات الماتثة. 
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تسغُظ الئثر ضما 
التسغظ السئط 

اتارام سفغش الُمحّرف 
وكانت األشهر الحرم التي ُحرم فيها القتال وسفك 
الدماء اسـتحل فيهـا حرمة آل بيت النبي وسـفكت 
فيها دمـاء العرتة الطاهرة من بيـت النبوة يف محرم 
الحرام من ذلك الزمن كان الحسـني السبط ويف رجب 
الحرام من هذا الزمن كان الحسني البدر وكان كجده 

اسماً وقوالً ومعنى وخاتمة. 
إنُه الحسـني البدر من جسـد الحسـني السـبط يف 
جهاده واستشـهاده، حسـني البدر مـن أعلنها ثورة 
عىل السلطان الجائر تمهيداً للوعد املأمول واستجابًة 
لقـول النبي األكـرم: (أفضل الجهاد كلمـة حق عند 

سلطان جائر).
 كما أعلنها حسـني السـبط، أعلنها حسـني البدر 
وجّسـد القرآن منهجاً وأخرجه مـن رفوف الجوامع 
وجّسده كمرشوٍع للنهوض باألمة، حسني البدر الذي 

عمل بالحديث والذي نصه بالرواية. 
عـن أمري املؤمنني اإلمام عيل -عليه السـالم- قال: 
سـمعت رسـول اللـه -صىل اللـه عليه وآله وسـلم- 
يقول: (أال إنها سـتكون فتنة قلـت فما املخرج منها 
يا رسول الله، قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخرب 
ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، 
مـن تركه من جبـار قصمه الله، ومـن ابتغى الهدى 
يف غـريه أضله اللـه، وهو الحبـل املتني، وهـو الذكر 
الحكيـم، وهو الرصاط املسـتقيم، وهو الذي ال تزيغ 
به األهواء، وال تتلسـن إليه األلسـنة، وال تشـبع منه 
العلماء، وال يخلق عىل كثرة الرد، وال تنقيض عجائبه، 
وهـو الذي أثنت عليه الجن حني سـمعته حتى قالوا: 
(إِنَّا َسِمْعنَا ُقْرآَنًا َعَجبًا) من قال به صدق، ومن عمل 
بـه أُجر، ومن حكـم به عدل، ومن دعا إليـه ُهِدَي إىل 

رصاٍط مستقيم) رواه الرتمذي -مجمع الفوائد. 
حسـني البدر رأى بعني البصرية أن هذا هو الوقت 
الذي أخرب به النبي -صلوات ربي وسـالمه عليه وعىل 
آلـه- وال بُـدَّ من الوقوف والعمل بالقرآن وتجسـيده 
ــة القرآن  ملحاربـة الطوفان الذي يسـعى إلغراق أُمَّ
ــة القرآن إال بالقرآن، فكانت املسـرية  ولـن تنجو أُمَّ
القرآنيـة املباركـة وكان حسـني البـدر الذي سـطع 
نجمـه من جبـال مران وكانـت الحروب التي ُشـنت 
عليـه وعـىل مرشوعـه وكانـت األذناب تعمـل وفق 
توجيهات األسياد يف استئصال هذا املرشوع ووأده يف 
مهده واغتيال قائده، وكانت كربالء مران كما كربالء 

العراق وكان شهيد مران، كما شهيد الطف. 
نعم اغتالوا حسـني البدر ولكن لم ولن يستطيعوا 
أن يئدوا مرشوعه أَو ينهوا ثورته، كما لم يسـتطيعوا 
أن يئـدوا ثـورة اإلمام الحسـني -عليه السـالم- فقد 
سـقوا تلك الثورات بدمائهم، وقد كان مرشوع البدر 
قرآني، وثورته قرآنية؛ ألَنَّ رصخته إنسانية وشعاره 
ربانـي، حسـني البـدر دفـع حياتـه يف سـبيل إحياء 
املسـرية القرآنية الحقة والتي تجسـد القرآن الكريم 

وتعمل به. 
وألن أمريـكا واللوبـي الصهيونـي يعرفـون أن ال 
ــة بالقرآن، فكانت ُكـّل  بقاء لهم، إذَا تمسـكت األُمَّ
حروبهم عىل القـرآن وعىل من أراد التمسـك والعمل 
بالقـرآن وهدم ُكــّل مرشوع يكون أََساسـه القرآن، 
وكانوا وما زالوا يحيكون مؤامراتهم، عرب من انقادوا 
لهم ممن طمس الشـيطان عـىل قلوبهم من الحكام 
أَو العلماء لينفـذوا مخّططاتهم من الداخل وينخروا 

ــة.  يف جسد األُمَّ
وحيثما وجد مرشوع فيه إحياء ألمة اإلسالم ُوجد 
مـن يحاربـه، وَهـا هو مرشوع حسـني البـدر الذي 
استشـهد فيه ومن أجله كان ومـا يزال يحارب ممن 
يزعجهم الصحوة التي دعا إليها القائد املؤّسـس وقد 
تعـددت حروبهـم وأسـاليبهم فهم مـن الخارج عرب 

الحرب العسكرية واالقتصادية. 
وهم من الداخل يحاربوا هذا املرشوع عرب املرتِزقة، 
وذلك معروف، وعرب َمـا هو أخطر وهم املندسـني يف 
داخل هذا املرشوع وهم األخطر فهم كالدود يعملون 

ويحثون العمل عىل تشويه صورة هذا املرشوع. 
وعـىل رجال املرحلة أن يشـحذوا الهمـم ويغربلوا 
املفسدين من هذه املسرية املباركة كي ال تضيع دماء 
الحسـني البـدر ومن استشـهد معه سـدى والله من 

وراء القصد والنية. 

كتابات

طتمعد المشربغ
هنـاك إنجـازات برشية يمكـن أن نطلق عليهـا أعمال 
وإنجـازات عظيمة بعظمة من قام بهـا بغض النظر عن 

عرق ودين ومذهب ولون أُولئك األشخاص. 
وتلـك األعمـال واإلنجـازات كان لها مـردود نفعي عىل 
البرشية بمسـتوياٍت مختلفة، فمنها ما هو عاملي ووصل 
إىل ُكــّل البـرش وهناك ما هـو أقل وهي ترجمـة للمعنى 
الحقيقي لالسـتخالف يف األرض وقوله تعاىل: (إِذْ َقاَل َربَُّك 
ِلْلَمَالِئَكِة إِنِّي َجاِعٌل ِيف األرض َخِليَفًة)، خليفة لديه القدرة 
عـىل التأثـري والصنع واإلبـداع ويحمل الكثـري من صفات 

الخالق. 
وقولـه تعاىل: (َوَما َخَلْقـُت اْلِجنَّ َواْإلِنـَس إِالَّ ِليَْعبُُدوِن) 
مع العلم أن هناك خلطاً بني معنى العبادة والطاعة وسوء 

فهم ملعنى هذه اآلية الكريمة. 
والكثـري من الناس يعتقد أن املقصود بالعبـادة هي الصالة والصيام 
والحـج والزكاة وهـذا أمر غري صحيـح فهذه فرائض ودائمـاً ما نقول 

عليها فريضة الصالة، فريضة الصيام وهي أشـياء فرضها الله عىل 
العبـاد ليختـرب طاعاتهـم ونطلق عىل مـن ال يلتزم بتلك 

الفرائـض عاصياً ومن يقوم بهـا ملتزماً أَو مطيعاً 
لله. 

أمـا العبادات فهـي ُكـّل عمـل يقوم به 
اإلنسـان يخـدم بها نفسـه وأهـل بيته 

وأطفالـه وعائلتـه واملجتمـع والوطن 
واألمة والبرشيـة يبتغي يف ذلك رضا 

الشـخص  يخـرج  وعندمـا  اللـه، 
مـن منزلـه يسـعى يف األرض عىل 
عبـادة،  يف  فهـو  أطفالـه  لقمـة 
صنـع وابتـكار ما يسـهل حياة 
واإلخالص  واإلبـداع  عبادة  البرش 
يف ُكــّل عمـل يقوم به اإلنسـان 
عبادة والعلم واملعرفة والبحث يف 
ملكـوت الله والتدليـل عىل وجود 

وحكمة وعظمة الله.
وهناك فـارق كبري بـني الطاعة 

والعبـادة، فالطاعة التزام شـخيص 
والعبـادة التـزام شـخيص يمتـد أثره 

بـني  وكالفـارق  اآلخريـن  إىل  الطيـب 
الصالـح واملصلح، الصالح صالٌح لنفسـه 

يلتـزم بالفرائض يصيل يصـوم يزكي صادق 
أمني مخلص، أمـا املصلح هو من يكـون صالحاً 

ويسعى إىل إصالح اآلخرين والتأثري بهم واألخذ بأيديهم 

ليكونـوا صالحني ويعمل ألجـل املجتمع واألمة ويسـعى إىل نرش الخري 
واملحبـة ويحرص كي يرتقـي الجميع ويجلب الخـري والهداية لكل من 
حولـه، ال يقبل بالظلم والفسـاد واالنحـراف ويقاوم ذلك 
بـكل ما يسـتطيع وبكافة الطرق ويمكن لشـخص واحد 
ــة بل البرشية  مصلـح أن يبني ويغري ويصلح حـال األُمَّ
وكّل ما يقوم به عبادة ويمكن القول إن األنبياء واملرسلني 
هم مصلحون مـع فارق أنهم يتَحّركـون بموجب تعاليم 

ومنهج إلهي. 
اَي َفاْعبُـُدوِن) هو أن تكون  ومعنى قولـه تعاىل: (َفِإيـَّ
أعمالكـم التي هي عبادات؛ ِمن أجـل الله وخالصه لوجه 
اللـه وأن يكون الغرض منها رضا الله وخدمة عباد الله يف 
املقام األول واملردود املادي واملعنوي سـوف يأتي بالتأكيد 
بعد رضا الله والتزام الشخص املصلح بهذا املبدأ يجعله يف 

مرتبة األنبياء واملرسلني. 
فكيـف بمصلح لم يكتِف باإلرشـاد والتوجيه بل ذهـب أبعد من ذلك 
وجاهد يف سـبيل الله واملسـتضعفني يف األرض وأعطى روحه وجسـده 
وضحـى بحياتـه التـي هي أعظـم ما يمتلك اإلنسـان يف سـبيل إصالح 
املجتمـع واألخذ بأيدي الناس نحو الحرية والعدالة والعزة والكرامة كما 
فعل السيد القائد الشهيد حسني بدر الدين الحوثي -سالم 
اللـه عليه- الذي كان عابداً لله مصلحاً يف األرض بل 
ـة  من أعظم املصلحني يف تاريخ البرش، أصلح أُمَّ
واستنهض ضمري وعقول ُكـّل املحيطني به 
وأثّر بكل من التقـى بهم وخلق مرشوعاً 
عظيمـاً كان لـه ثمـار عظيمة سـوف 
تمتد إىل بقاع األرض وتعيش ويعيش 
معها ذلك الشهيد الحي الذي تَحّرك 
ومواجهـة  البـالد  حـال  ليصلـح 
والعبث  والظلـم  الفسـاد  هوامري 
دون خـوف من قـوة وإْمَكانيات 
وبطش وسلطة من خرج عليهم 
يبتغي التغيري ومن منطلٍق قرآني 
ومن اإلحساس باملسؤولية تجاه 
من يحيطون به وتجـاه املجتمع 
والوطن؛ كونه يحمل روَح املصلح 
دون االكـرتاث بالعواقـب وقد كنا 
شـهوداً عىل نمو تلـك البذرة الطيبة 
التـي غرسـها الشـهيد القائـد والتي 
رويـت بدمائـه الطاهـرة ودمـاء رفاق 
الدرب -سـالم اللـه عليهم- وكنا شـهوداً 
عـىل ثمار تلك التضحيات واإلنجاز لشـخٍص 
فهـم معنـى العبودية لله ومعنى االسـتخالف يف 

األرض. 

شغ ذضرى اجاحعاد السغث الصائث

وطظ غآت التضمئ شصث أوتغ خغرًا ضبغرًا
طظغر الحاطغ 

نـادرون هم الحكماء يف ُكــّل َعرص ومرص وأندر منهم 
القادُة الحكماء.

فمـا أكثَر القـادة بني البـرش ولكنهم بـال حكمة ظلوا 
وأظلوا وانحرفوا بمن خلفهم وشـذوا وقلما يظهر يف قوم 
قائـد حكيم فالحكمة نعمة عظيمـة وتكون أعظم حينما 
تجتمع مـع القيادة يف رجل قوي اإليَمـان والبصرية، ومن 
اجتمعـت يف شـخصيته القيـادة والحكمة فهـو بال ريب 
عظيم من العظمـاء ولذلك وصف الحكمـة بالخري الكثري 
وبنّي سـبحانه وتعاىل أنه يؤتيها من يشاء من عباده، فهل 

تدركون داللة وصف الله للحكمة بـ «خرٍي كثرٍي»؟
ا من  فالحكمة سـلعة نادرة ال ينالها إال قلـة قليلة ِجـدٍّ

ة من عباده وأوليائه والشهيد القائد السيد  البرش هم الَخاصَّ
ة عباده آتاه الله الحكمة  حسـني بدر الدين الحوثي، هو واحد من َخاصَّ
ووهبه العلـم الوافر والقيادة اإليَمـانية، فتَحـّرك بالحكمة ونرش العلم 
والهدى وبدد ظلمات الجهل من العقول فانجذبت القلوب إىل لني منطقه 
ونـور كلماتـه وصواب مقاصده وسـمو غايته، فقادها يف مسـرية حق 
قرآنيـة، وعلمها ثقافة مـرشوع عظيم، أذهب عنها رجس الشـيطان، 

وبدد عنها ظلمات تجهيل السلطان، وأعادها إىل نهج الرحمن.
وبالحكمـة التي آتاه الله إياهـا تَحّرك إىل الناس قبل أن يتَحّركوا إليه، 
وبالحكمـة ذاتها حمل مسـؤوليته أمـام الله وقام بأدائهـا عىل الوجه 
األكمـل فقصدهـم بهدى الله وأحـب الخري لهم ال يريـد منهم جزاء وال 
شكوراً بل تقرباً لله وسعياً إىل مرضاته وخشيًة من تفريطه وتقصريه.

فأقبل عليه القلة من ذوي القلوب اللينة والفطر السليمة، وأدبر عنه 
الغالبيـة العظمى خوفاً مـن الطغاة وتخوفاً عـىل مصالحهم فما يئس 
وال قنـط، بل زاد عزمـاً وإرصاراً فثـار عليه الباطل بجحافله وجيشـه 

وأسـلحته ومعداته وتَحّرك بكل قوته ليسكته عن الحق، وبتلك الحكمة 
نفسـها زاد الشـهيد القائـد -رضوان الله عليـه- قوًة وإيَمـانـاً وعزماً 
وإرصاراً عىل مواجهة قوة الباطل الكبرية بشـجاعة الحق 
الذي هو عليه وببسـالة القلة من أنصاره الذين نهلوا من 
علمه وبيانه ورشبوا من حكمته وإيَمـانه، وبتلك الحكمة 
أَيْـضـاً هّددوه فما وهن، وأغروه فما قِبل وسـاوموه فما 

تنازل، وحاربوه فما استكان، وحارصوه فما استسلم.
وبالحكمة نفسها جاهد الباطل وصارع الطغاة وقارع 
طغيان يزيد العرص وصنع كربالء القرن الواحد والعرشين 
ليحيي كربالء القرن السـابع وانترصت دماؤه الزكية عىل 
جربوت يزيديي العرص كما انترصت دماء الحسني السبط 

-عليه السالم- عىل جربوت يزيد ذلك العرص.
ـة كانت عىل وشـك املوت، وأسس  لقد أحيا بحكمته أُمَّ
بحكمته مرشوعاً لها أنار ظلمات جهلها ودروبها، ففاقت 
من غفلتها وخرجت من سـكرة جهلها وتَحّركت عىل نهج مسرية الحق 
املبني التي أفرغ عليها من حكمته الحظ الوافر فكان نصيبها، لقد فرس 
الشهيد القائد -رضوان الله عليه- لإلنسانية بموقٍف جسده يف مسريته.
معنى وصف الله سـبحانه وتعاىل الحكمـة بالخري الكثري؛ ألَنَّ خريها 
ـة بكلها إن هي نهلت منها  ال يقتـرص عىل من أوتيها بل يفيـض عىل أُمَّ
واستجابت لصاحبها فإن هي فعلت قطفت ثمارها هدى ونوراً، وذاقت 
حالوتهـا قوًة ونرصاً، وهذا ما يعيش الشـعب اليمني يف كنفه اليوم من 
العزة والكرامة والفخر واالعتزاز بالقائد الشـهيد السـيد حسني بن بدر 
الديـن الحوثي -رضـوان الله عليه-، وهـذه الحقيقة تقودنـا إىل إدراك 
األهميّة القصوى لاللتفاف حول قائدنا وسيدنا السيد عبدامللك -يحفظه 
الله ويرعاه- ومواالته واتباعه وشـكر الله عـىل نعمة القيادة الصالحة 
والحكيمـة التي خصنا الله بها دون غرينا فرصنا أعزاء يف زمن الخنوع، 

ممثلة بقائد الثورة فقد آتاه الله الحكمة كما آتاها أخاه من قبله.
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الحعغُث الصائث.. 
المزطعطغُئ واقظاخار 

ظعال أتمث 
إن الحديـث عـن الشـهيد القائـد السـيد حسـني بن 
بـدر الدين الحوثـي -رضوان الله عليـه- هو حديث عن 
القـرآن الكريم بكل سـوره وآياته ومعانيـه، هو حديث 
عن املبادئ َوالقيم اإلسـالمية السـامية، عـن الُهــِويَّة 
اإليمانيـة اليمانيـة العظيمـة، إنه حديث عـن الفضائل 
واملـكارم وعن كمال اإلنسـانية التي جسـدها -رضوان 

الله عليه- بأعظم وأجىل صورها.. 
ففي حرضة الشـهيد القائد ما عسـاه القلم أن يكتب 
واللسـان أن ينطق ولو كان أفصح الناطقني؛ ألَنَّنا مهما 
تحدثنـا سـيظل حديثنا ناقصاً وقـارصاً دون ذلك املقام 
الرفيع والقمة السـامقة التـي ارتقى إليها هـذا الرُجل 

القرآني الخالد والعظيم. 
عندمـا تَحـّرك الشـهيد القائـد -رضوان اللـه عليه- 
تَحّرك عىل أََساس القرآن وانطلق انطالقة قرآنية ليعرف 
ـــة  ـــة باللـه ويشـدها إىل اللـه، ليسـتنهض األُمَّ األُمَّ
ــة طبيعة  ويعرفها بعدوها الحقيقي، يوضح ألبناء األُمَّ
الرصاع مـع ذلك العـدّو، وكّل حركتـه وانطالقته كانت 
من خالل القرآن الكريم، الشـهيد القائد السـيد حسـني 
بـدر الدين الحوثـي -رضوان الله عليـه- حرص عىل أن 
ــة إىل القرآن الكريم ويرشـد الناس إىل ما  يعيد هذه األُمَّ
فيـه هداية ونور لهـم، كان ال يتحـدث إال بالقرآن ومن 
داخل القرآن كان يقول -رضوان الله عليه- نحن لم نأِت 
بجديد وإنما نشـكو مـن الجديد، وهو الـذي كان يقول 
رضوان الله عليه: «أنا عندما أحدثكم من القرآن َفـإنَّني 
إنمـا أهيئ ألن يعود الناس إىل هـذا القرآن».. ومن خالل 
القرآن الكريم استطاع -رضوان الله عليه- أن يستنهض 
ـــة وأن يُحيـي بالقـرآن فيهـا ما أماتـه الظاملون،  األُمَّ
ــة قرآنيـة تمّكنت مـن النهوض  وقـد بنى بالقـرآن أُمَّ
عىل قدميها واسـتطاعت بـكل إيمان وصالبـة الوقوف 
يف ظل هـذه التحديـات والظروف الصعبـة لتواجه بهذا 
املرشوع القرآنـي العظيم ُكـّل األعـداء الحقيقيني لهذه 
ــة من اليهود والنصارى، فاملرشوع القرآني كشف  األُمَّ
أعداء اإلسـالم وعراهم وفضح مشاريعهم الهدامة التي 

يستهدفون بها اإلسالم وأمة اإلسالم.. 
السيد حسني -رضوان الله عليه- استشعر املسؤولية 
يف مرحلـٍة كانت من أخطر وأشـد املراحل يف تاريخ أمتنا 
والعالـم، تَحّرك مـن واقع املظلومية َويف زمن بدأ يسـود 
فيـه الظلم، وينترش فيه الفسـاد، يف واقـٍع كان قد بلغ 
التضليـل ذروته آنذاك، فاستشـعر مسـؤوليته وحملها 
ـة جده وإلصـالح واقعها  عـىل عاتقه وتَحّرك إلنقـاذ أُمَّ
ودفع الخطر عنها، فأطلق هذا املرشوع القرآني العظيم 
الـذي انزعج منه اليهود والنصـارى وأبدوا تخوفهم من 
ــة واعتربوه أنه هو الخطر الكبري الذي  انتشـاره يف األُمَّ

يهّدد وجودهم.. 
قامـت قيامة دول االسـتكبار العاملـي وجن جنونهم 
عندما سـمعوا شعار الحرية َوالرباءة الذي أعلنه الشهيد 
القائد كموقـٍف إيماني أمام طغيـان أمريكا وإرسائيل، 
وكانـت رصخة حـق أطلقهـا -رضـوان اللـه عليه- يف 
وجوههـم توّجـهوا بالحرب الظاملة واإلجرامية عىل هذا 
املرشوع القرآني العظيم، وبدأوا باسـتهدافه واستهداف 
حَملتـه الذين يف مقدمتهم الشـهيد القائد -رضوان الله 
عليه-، فكان اسـتهدافهم للشـهيد القائد بكل وحشية؛ 
ه قال كلمـة الحق يف وجـه الظلم وأعلـن براءته من  ألَنـَّ
قـوى الطاغوت أمريكا وإرسائيل، شـنوا حربهم الظاملة 
عليـه لثنيه عن موقفه ولكنه بقي ثابتاً عىل موقفه ولم 
يتزحزح رغم بشاعة االستهداف ووحشية اإلجرام، فقد 
جسد بموقفه اإليماني والجهادي مواقف وثبات أجداده 
الطاهريـن املجاهديـن كعـٍيل والحسـني وزيـد ويحيى 

والهادي -سالم الله عليهم أجمعني-. 
اليوم ونحن نعيش ذكرى استشهاد السيد حسني بدر 
الدين الحوثي -رضوان الله عليه-، نستذكره كقريٍن من 
قرناء القرآن، وَعلٍم من أعالم الهدى الربانيني، وقائٍد من 
ــة البارزين والصادقني، وسـيٍد من سـادات  قادات األُمَّ
ـــة املجاهدين، هـذا الرجل القرآنـي العظيم، الذي  األُمَّ
أحيـا الله به الدين وأحيا بمرشوعه القرآني عزة وكرامة 
يف قلـوب املؤمنـني، فاملـرشوع القرآني هو النـور وفيه 
الهـدى والرحمة لكل الحيـارى والتائهـني، وقد صار يف 
هذا الزمن املظلم هو سـفينة النجاة التي من ركبها نجا 
ومـن تخلف عنها غرق وهوى يف بحـور الغواية والجهل 

َوالضالل. 

راضان سطغ الئثغاغ 
يف هـذه األيّـام نعيش ذكرى استشـهاد الشـهيد القائد 

السيد حسني بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. 
حيث قام النظام السابق العميل بارتكاب أبشع جريمة 
عىل مر التاريخ، والذي قتل إنسـاناً كان بمثابة النور الذي 
ــة، واألمان والبيان الذي جاء ورصخ يف  تسـتيضء به األُمَّ

وجه الطغيان. 
فمـا أظلم من قاموا بهـذا الفعل، وما أشـقاهم وكيف 
سـيكون حالهم يـوم ال ينفـع الظاملني معذرتُهـم، فتبّت 
أيديهـم التـي امتـدت لتقتـل رجـالً أن يقـول ربـي الله، 

ــة بيديه الرشيفة من قعر االسـتضعاف  الرُجل الذي جاء لينتشـل األُمَّ

وحضيـض الذُل إىل مسـتوى التمّكن والُقـدرة عىل إزهاق 
الباطل وهو يف أوج ذروته. 

الرُجـل الذي قـال: «املوت ألمريكا» حني قـال العالم: ال 
طاقة لنا اليوم بأمريكا. 

ــة التي تحاول أن تطفئ نور  وَهكذا سيكون حال األُمَّ
اللـه والتي تبتعد عـن كتاب الله وطريق األنبياء والرسـل 

وأعالم الهدى عليهم السالم، وعن توجيهات الله. 
حتماً سـتكون النتيجة لهذه املخالفات نتيجة سـلبية، 
ال يأتـي مـن ورائها غـري النكبـات واملصائـب واألزمات، 
ــة يف الذل والهوان وتتجرع وبال الهزيمة  وسـتعيش األُمَّ
من األعداء، وال تجد النرص والتمكني، حتى لو باتت تُصيل 

الليل وتصوم النهار. 

حعغُث الصرآن.. حعغُث التص والئغان 
كتابات

 جثلغُئ المةامع والبعرات
سئثالرتمظ طراد 

برز يف اآلونة األخرية الحديث عن التطورات االجتماعية 
واالندمـاج  االجتماعـي،  االندمـاج  وجدليـة  والثقافيـة، 
السـيايس للجماعات واألحزاب والطوائف، وما يزال العقل 
االجتماعي والعقل الفلسـفي يخوض يف تفاصيل الحركة 
االجتماعيـة التي تعيد إنتاج نفسـها من خالل االشـتغال 
عـىل التفكيـك يف البنـى التقليدية، وذلك بحثاً عن وسـائل 
مثـىل لدعم التسـامح، وقبول اآلخر، واالعـرتاف بوجوده، 
والتعايش معـه، واحرتام معتقداته وثقافته، ولعل البحث 
عن تلك العالقات الشـكلية بني مكونات املجتمع املختلفة 
والدولة وفـق املفهوم الجديد الذي أفرزتـه وتفرزه حركة 
املجتمع يقود إىل الحديث عن دمج ُكـّل الفرق والجماعات 
واألحزاب يف إطار املفهوم الجامع الشـامل الذي تسـتظله 

عبارة «املواطنة املتساوية». 
ولعـل إشـباع مفهوم «املواطنـة» تنظرياً وجـدالً وتكثيفـاً وترشيعاً 
وممارسـة هـو البـاب الـذي نلـج منـه إىل البنـاء الصحيـح يف توطيد 
الروابط االجتماعية، واملشـاركة يف النشاط االجتماعي املتنوع سياسيٍّا 
ا، وبحيـث نصل إىل حقيقة االسـتقرار  ا واجتماعيـاً وثقافيّـٍ واقتصاديّـٍ
والشـعور بالوجود لكل أطياف املجتمع ومكونه العام، فالتعدد ظاهرة 
محمودة تمنع االسـتبداد وتحد من الطغيان من خالل التدافع الصامت 
الذي يحدث بني مؤّسسات الدولة املختلفة وبني املؤّسسات املدنية والذي 
يحدث بشكٍل غري مبارش وبصورٍة بينية، فالفصل، بني السلطات الثالث 
الترشيعيـة والتنفيذيـة والقضائيـة يعمل عىل تفعيل خاصيـة التدافع 
الصامت من خالل املواجهة واالحتكاك بني السلطات، فالسلطات الثالث 
تحتك وتتضاد مع األُخرى وبما يفيض إىل القول إن الدولة من خالل تعدد 

سلطاتها ستحد من الدولة. 
ذلك أن السـلطة يف ظل التعدد والتنوع، ويف ظل األنظمة الديمقراطية 
الحديثة لها شكالن، شكل داخل الدولة واآلخر خارجها، فالسلطة داخل 
الدولـة -كما يرى ذلـك فقهاء القانـون- هي للقانـون، فالدولة تكون 
طرفاً دسـتورياً محايداً، ومسـؤولو الصف األول لن يكونوا إال موظفني 
ترتبط سلطتهم بالقانون، وبالفرتة الزمنية التي ينص عليها الدستور، 
وبحيث لن يكون بوسع أية جماعة أَو حزب أَو طائفة أن يتجاوزوا ذلك 

السقف الزمني. 
أما الشكل الذي خارج الدولة فيتمثل يف إعادة توزيع السلطة/النفوذ 
بالطريقة التي تحفظ التوازن بني املجتمع الرسـمي أي مجتمع الدولة، 
وبـني املجتمع املدني من أحزاب ونقابـات ومراكز ومراجع دينية، وهذا 

الشـكل يخلق لحظته املتفاعلة مع الزمن، ويجد من الرصاع، ويقلل من 
ظواهر الطغيان واالستبداد والفسـاد وبما يتوافق مع املصالح املرسلة 
للجماعـات والكتـل التاريخية التي تعمـل حركة املجتمع 

عىل خلقها يف لحظات التحول والتبدل. 
وكمـا قلنا آنفاً يف السـياق إن املفهوم يتغري تبعاً ملا هو 
كائن من حركة وتغري وتبـدل وتعدد، فالوعي االجتماعي 
كان يف زمن ما قبل ٢٠١١م ضحية تعسـف رسمي متعدد 
الجوانـب واآلليـات عمـل عـىل إخضـاع مشـاعر الناس 
وعقولهـم عـىل التصور بـأن مفهـوم الدولـة ال يتجاوز 
الهيمنة السياسـية ومجموعة الرموز التي يخضعون لها 
كالرئيـس والوزير واملحافظ والشـيخ، ولكنه ومن خالل 
ما تشـهده من حركة بدأ املجتمـع يعي، وبدأ يقرأ الفروق 
الالزمة بني مفهوم سلطة الدولة ودولة السلطة، فسلطة 
الدولـة تعني أن جميع أجهزة الحكم فيها من مؤّسسـات 
ودسـتور وقوانني وقيادات تعمل يف منظومة متكاملة لتحقيق الغايات 
الوطنية، ودولة السـلطة تعني أن أجهزة الدولة ومؤّسسـاتها وأدواتها 
القانونية والدستورية تعمل يف منظومة واحدة لتحقيق مصالح السلطة 

الحاكمة ويصبح الوطن وثرواته ومواطنيه ملكاً لها. 
وطبقـاً ملا سـبق نذهب إىل القـول إن ما يحدث يف واقعنـا هو عملية 
انتقاليـة وتبـدل يف املفهـوم، ومثل ذلـك يضعنا يف مواجهـة زمن جديد 

يتوجب التفاعل مع متغرياته ومظاهره العامة. 
فالثـورات تحـدث تبـدالً يف شـكل العالقـة بـني الدولة واملؤّسسـات 
االجتماعيـة والثقافية وبني فـرق وطوائف املجتمـع، فالتبدل والتغيري 
مـن خاصية الثورات والهـزات االجتماعية العنيفة التـي حدثت يف ُكـّل 
حقـب التاريخ، ولذلك ال تكف األخبـار يف تداوالتها اليومية عن حدث أَو 
رصاع أَو حركـة اجتماعية، فالتدافع الذي يحـدث هو رصاع بني ماٍض 
يتشـبث بالوجـود وحارض متبدل يرغـب يف الوجود، ومثـل ذلك التدافع 
من سـنن الله يف كونه، ويحدث خوف الفساد وخوف الثبات، وتبعاً لذلك 
التدافـع يتمايز الناس إىل جماعات وأحزاب، ويحـدث أن يطغى األقوى 
ويسـتبد، والطغيان واالسـتبداد من طبائع املنترص يف أي تجمع برشي 
ولـن تحـد منه إال الفنـون التي تجهـد يف تكثيف موضوعهـا يف صناعة 
حيوات وبحيث تجعل من فردية الفرد كلية، فهي عن طريق الفن تعمل 
عـىل زيادة الوعي باللحظة والوعي بالـذات يف إطار املجموع الوطني أَو 
اإلقليمـي أَو العاملي، وميزة أي حدث ثوري تكمـن يف قدرته عىل إحداث 
متغـري يف حياة النـاس واملجتمع وتلك من خصائص تورة ٢١ سـبتمرب 
التـي عملت وما تزال تعمل ونأمل أن تسـتمر يف صناعة التحوالت حتى 

يستعيد اليمن ريادته ويمتلك أسباب وعنارص النهوض. 
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ثقافة 

برظاطب رجال اهللا ططجطئ (طسرشئ اهللا البصئ باهللا) الةجء افول:

املسطمعن غسغحعن أزطَئ بصئ باهللا
 : بحرى المتطعري 

تحـدََّث الشـهيُد القائـُد -َسـَالُم اللـِه 
ـ (معرفة  ـ ملزمةـ  َعَليْـِه- يف محارضةـ 
اللـه ـــ الثقة باللـه) عن العوامـل التي 
جعلـت املسـلمني يعيشـون أزمـة الثقة 
بالله، مشرياً إىل أن أهمِّ مصدر ملعرفة الله 
هـو الُقـــْرآن الكريم، وتطـرق إىل اآلثار 
السلبية من التعامل مع الُقــْرآن الكريم 
بـربودة، وقد هدف مـن خاللها إىل تعزيز 
ــة بخالقها، فال تخاف إال منه،  ثقـة األُمَّ
وال ترجـو إال هو، وال ترغـب إال فيه، وال 
تعتصـم إال بـه.. فكانت بحـق من أروع 

املحارضات وأجملها.. 

املســطمني  جسق  أجاجــغان  ساطــقن 
غسغحعن أزطئ بصئ باهللا!!

ابتدأ الشـهيُد القائُد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- 
أساسـيني  عاملـني  بذكـر  محارضتَـه 
أّديـا باألمة إىل حالـة الـذل واملهانة التي 
تعيشـها، حيث قـال: [إذا تأّمل اإلنَْسـاُن 
يف واقـع الناس يجـد أننا ضحيـة عقائد 
باطلـة، وثقافـة مغلوطـة جاءتنـا مـن 
خارج الثقلني: كتاب الله، وعرتة رسـوله 
(صلوات الله عليـه وعىل آله)، هذا يشء. 
اليشء اآلخـر - وهو األهـم - أننا لم نثق 
بالله كما ينبغي، املسلمون يعيشون أزمَة 
ثقة بالله.. ملاذا؟ أليس يف الُقــْرآن الكريم 
مـا يمكُن أن يعـّزَز ثقتَنا بالله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعاَىل؟ بـىل. الُقـــْرآن الكريم هو الذي 
قال اللـه عنه: {َلـْو أَنَْزْلنَا َهـذَا الُقــْرآن 
َعـَىل َجبَـٍل َلَرأَيْتَـُه َخاِشـعاً ُمتََصدِّعاً ِمْن 
بَُها ِللنَّاِس  َخْشـيَِة اللَِّه َوِتْلَك اْألَْمثَاُل نَْرضِ
قلـة  (الحـرش:21)  يَتََفكَّـُروَن}  َلَعلَُّهـْم 
معرفة باللـه، انعدام ثقة بالله، هي التي 
جعلت املسلمني يترصفون بعيداً عن الله 
ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل، فلم يهتـدوا بهديه، لو 
وثقنـا بالله كما ينبغـي النطلق الناس ال 

يخشون أحداً إال الله].. 

الُصــْرآُن ُغثّعُف الظاَس طظ أن غخريوا 
ضئظغ إجرائغض:ــ

ونـّوه -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- إىل أن اللَه 
ــة،  ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل لم يُقّرص مـع األُمَّ
وحّذرهـا مـن التّرصفـات التـي تُبِعُدها 
عن اللـه، حيث قال: [الخطاُب الُقــْرآني 
يتجدُد دائماً يقول للناس: {أََلْم يَأِْن ِللَِّذيَن 
آَمنُـوا أَْن تَْخَشـَع ُقلُوبُُهْم ِلِذْكـِر اللَِّه َوَما 
}(الحديـد: مـن اآلية16)  نَـَزَل ِمـَن اْلَحقِّ
ألم يـأن، يعني: ما قدو وقـت - بتعبرينا 
نحـن - ما قدو وقـت أن الناس تخشـع 
قلوبهم لذكر الله ومـا نزل من الحق من 
الُقـــْرآن الكريـم؟ {َوال يَُكونُـوا َكالَِّذيَن 
أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن َقبْـُل َفَطاَل َعَليِْهُم اْألََمُد 
َفَقَسـْت ُقلُوبُُهْم}(الحديـد: من اآلية16) 
تخويـف من أن يصري النـاس إىل ما صار 

إليـه بنـو إرسائيـل، الذيـن طـال عليهم 
األمد يسـمعون مواعظ، ويقرؤون كتباً، 
ولكن بـربودة ال يتفاعلون معها، وتتكرر 
املواعظ وتتكرر النبوات، وهكذا، {َفَقَسْت 
ُقلُوبُُهـْم} حتـى فسـق أكثرهـم، وحتى 
اسـتبدل الله بهم غريهم، وحتى جردهم 
من ُكــّل ما كان قد منحهم إياه: النبوة، 
وراثـة الكتـاب، امللـك، الحكمـة. نحـن 
املسلمني نتعرض ملثل هذه الحالة فكتاب 
الله يرتدد عىل مسـامعنا كثرياً، واملواعظ 
ترتدد عىل مسـامعنا كثرياً، والعلماء بني 
أظهرنا يتحدثون معنا كثرياً، ولكن نتلقى 
الـكالم، نتلقـى آيات الُقـــْرآن بربودة ال 
مجرد  نتفاعـل معهـا، أَْصبَــح تقريبـاً 
روتني استماع الُقــْرآن الكريم، واستماع 
املواعـظ، وحضور املناسـبات، لكن دون 
أن نرجع إىل أنفسنا فنجعلها تتعامل مع 
ُكـــّل ما تسـمع بجديـة، وتتفاعل معه 
بمصداقية. نتعامل بـربودة مع ُكــّل ما 
نسـمع، ولم ننطلق بجـد وصدق لنطبق، 

لنلتزم، لنثق]. 

الاساُطــُض طع الُصــــْرآن بربود.. غآدي 
إىل صسعة الصطعب:ــ

وحّذر -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- أشدَّ التحذير 
مـن االبتعاد عن تعاليم اللـه، وتجاهلها، 
وأن هذا يـؤدي إىل يشء فظيع جداً، وهو 
قسوة القلب، حيث قال: [ستقسو قلوبنا 
- ونعـوذ بالله من قسـوة القلوب - متى 
ما قسـت القلـوب يصبح هـذا الُقــْرآن 
الكريـم الذي لو أنزله الله عىل الجبال من 
الصخرات الصماء لتصدعت من خشـية 
الله، لكن القلب متى ما قيس يصبح أقىس 
من الحجارة، فال يؤثر فيه يشء. قال الله 
عن بنـي إرسائيل الذين حكى بأنهم طال 
عليهم األمد فقسـت قلوبهـم قال عنهم: 
{ثُـمَّ َقَسـْت ُقلُوبُُكْم ِمـْن بَْعِد ذَِلـَك َفِهَي 
َكاْلِحَجـاَرِة أَْو أََشـدُّ َقْسـَوًة}(البقرة: من 
اآلية74)، من بعد ماذا؟ من بعد املواعظ، 
من بعد اآليات الباهرات التي لم يتفاعلوا 
معها، ولم يعتربوا بهـا، ولم يتذكروا بها 
فقسـت قلوبهم، هكذا طبـع الله القلب. 
القلـب إذَا لم تحـاول أن تجعله يلني مما 
يسـمع، يلني لذكر الله، يوجل إذَا سـمع 
ذكر الله، يزداد إيَْمـاناً إذَا تليت عليه آيات 
اللـه إذَا لـم تتعامل معه عىل هـذا النحو 
فبطبيعته هو يقسـو، يقسـو، يقسـو.. 
ومتـى مـا قـيس قلبـك سـيطرت عليك 
الغفلة والنسـيان لله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل، إذَا 
ما نسيت الله نسـيت نفسك، فتأتي يوم 
القيامة فتكون منسـياً عما كنت ترجوه 
من الخـري، أو تأمله من الخـري والنجاة، 
والفوز يوم القيامة {نَُسوا اللََّه َفنَِسيَُهْم}

(التوبة: من اآلية67) {َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن 
نَُسـوا اللََّه َفأَنَْساُهْم أَنُْفَسـُهْم أُوَلِئَك ُهُم 

اْلَفاِسُقوَن} (الحرش:19). 

طا املططعُب طظ الصطعب؟ 
وأشار -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- إىل أهمية أن 
ترتبـى القلـوُب الرتبية الصالحـة، حيُث 
قـال: [قلوبنـا إذَا لـم نحـاول أن نتعامل 
معهـا مـن منطلـق الخـوف أن تصل إىل 
هـذه الحالة السـيئة: القسـوة، فتصبح 
أقىس من الحجـارة، فحينئذ ال ينفع فيك 
يشء، ال ينفـع فيك كتاب اللـه، وال ينفع 
فيك رسـول الله (صلوات الله عليه وعىل 
آلـه)، وال ينفـع فيك أية عظـة تُمرُّ بك يف 
هذه الدنيا. واملطلـوب من القلوب هو أن 
تخشـع لذكـر الله، هـو أن تلـني، هو أن 
تصـدِّق، أن تثق، أن تمتلئ بالخشـية من 
الله، أن تمتلئ حباً لله، معرفة قوية بالله 
ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل.. متى مـا صلح القلب 
صلـح اإلنَْسـان بكلـه، وانطلـق ليصلح 
الحيـاة بكلهـا، وانطلق بإيَْمــان، بثقة، 
بإخالص، بصـدق، بتوجه حكيم يف ُكــّل 

ما يريد الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل منه]. 

طظ أغظ جاءت أزطئ البصئ باهللا؟!
وتسـاءل -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- سـؤاالً 
وجيهـاً جـداً، ومؤملـاً يف نفـس الوقـت، 
حيـث قال: [مـن أين جاءت أزمـة الثقة 
باللـه حتى أَْصبَـحت وعـوده تلك الوعود 
القاطعـة املؤكـدة وكأنهـا وعـود من ال 
يملك شـيئاً؟! وكأنها وعـود من ال عالقة 
لنـا بـه، وال عالقة له بنـا.. كيف نعمل؟. 
نعود إىل معرفة الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل. نحن 
يف الدرس السـابق تحدثنـا عن ما عرضه 
الُقـــْرآن الكريـم عن أوليـاء الله، كيف 
يكونـون، كيـف يكـون أوليـاؤه، بعد أن 
تعرفه سـتثق به، فمعنى أنـك أَْصبَـحت 
من أوليائـه أنك جعلته وليـاً ألمرك، لكل 
أمورك، تهتدي به، تسرتشـد به، تثق به، 
تتوكل عليه، تصدِّق بما وعدك به، تلتجئ 

إليه يف ُكــّل املهمات]. 

أعطُّ طخــثر ملسرشئ اهللا.. عع الُصــْرآن 
الضرغط:ــ

ولفت -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- إىل الطريقة 
الصحيحـة التي نعرُف بها الله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل، بـدون زيـف، أو تضليـل، وذلك 
من خـالل الُقـــْرآن الكريم حيـث قال: 
[وأهم مصدر ملعرفة الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل 
هـو الُقـــْرآن الكريم، الُقـــْرآن الكريم 
الـذي يعطـي معرفـة واسـعة، معرفـة 
متكاملـة، من غـري الُقـــْرآن الكريم ال 
يمكـُن أن نحصـَل عىل املعرفة بالشـكل 
الذي ينبغـي أن نكون عليها، حتى تكون 
معرفة تدفعنا إىل الثقة بالله أكثر فأكثر. 
فاإلنَْسـان إذَا تأمل الُقــْرآن الكريم فعالً 
يستحي، يستحي من الله أنه كيف ال نثق 
به، ونحن نسـمع آياتـه، ونحن نقرؤها، 
ونحـن نؤمن بـأن هـذا الكتـاب الكريم 
هو مـن عنـده.. فلمـاذا.. ملـاذا.. ملاذا ال 

نثـق؟ ملاذا نبحث عن هـذا الطرف أو هذا 
الطرف لنتواله، ثم ال نتوىل الله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل. اآليـات التي نحصـل من خاللها 
عـىل معرفـة لله بالشـكل املطلـوب هي 
آيات كثرية جداً، جداً يف الُقــْرآن الكريم، 
تلك اآليات التي تتحـدث عن ألوهية الله، 
وملكه، وعظمته، تلك اآليات التي تتحدث 
عن عظيـم نعمه علينا، تلـك اآليات التي 
تتحدث بـأن له ملك السـموات واألرض، 
التي تتحدث بأنه مالك السموات واألرض 
ومـا بينهما، وهو من يملـك اليوم اآلخر، 
وبيده مصرينا، هو مـن يملك الجنة، من 
يملك النار، هو من يعلم الغيب والشهادة، 
هو العزيز، هو الحكيم، هو السميع، هو 
البصـري، هو الـرؤوف، هـو الرحيم. تلك 
اآليات التي تتحدث عنه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل 
بأنه جديٌر بأن يثَق به عباُده، وأن يخاَف 

منه عباُده، وأن يلتجئَ إليه أولياؤه]. 

ظزرُة تأطض سطى (جعرة الفاتتئ):ــ
ــة إىل  ودعا -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- األُمَّ
أن تتأمـل آيـات سـورة الفاتحـة التـي 
نرددها يف صالتنـا أكثَر من عرشين مرة، 
حيـث قال: [نحـن نقرأ دائماً {ِبْسـِم اللَِّه 
الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي} 
(الفاتحة:1-2) ألسنا نقول: رب العاملني؟ 
لكن ال نعـرف ماذا يعني أنه رب العاملني، 
ما يرتتب عىل هذا من األشـياء بالنسـبة 
يِن  لنـا!. {الرَّْحَمـِن الرَِّحيِم َماِلِك يَـْوِم الدِّ
إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعنُي} (الفاتحة:5-3) 
هكذا نصفه بأنه رحمن رحيم، وأنه ملك 
يـوم الدين، لكن مجرد عبـارات نقرؤها، 
ونقفـز عليهـا ال نحـاول أن نفهـم ماذا 
يعنـي، أنـه إذَا كان هـو رحمـن إذاً فهو 
عندمـا ينـزل الُقــْرآن الكريـم، ويهدينا 
بالُقـــْرآن الكريـم فهو مـن منطلق أنه 
رحيم بنا.. إذاً فكل ما يف الُقــْرآن الكريم 
مـن توجيهـات وإرشـادات وهداية هي 
يِن} إذَا كان  كلها رحمة بنا. {َماِلِك يَْوِم الدِّ
هو من له امللك وحده يف يوم القيامة فهو 
وحده مـن يجب أن نلتجـئ إليه، ونرغب 
إليـه، ونرغـب فيـه، ونخـاف منـه؛ ألنه 
يـوٌم ال بد أن نحرش فيه إىل الله ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل، فإذا لـم يكن هنـاك أي ُمْلٍك، أي 
مشـاركة ألي أطراف أخـرى يف ملك ذلك 
اليـوم، وليس امللك إال للـه الواحد القهار، 
إذاً فهـو وحَده الذي يجب أن نخاف منه؛ 
ألن أعظـَم نعيـم هنـاك يف اآلخـرة بيده، 
وأشـد عذاب أليـم هناك يف اآلخـرة بيده، 
فهـو من يملـك الجنة، ومن يملـك النار، 
فهـو وحده الذي يمكن أن يمنحنا الجنة، 
وهـو وحـده الـذي يمكـن أن يوصلك إىل 
قعـر جهنم. ملن امللك اليـوم؟؟ لله الواحد 
يِن إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك  القهار. {َماِلِك يَْوِم الدِّ
نَْسـتَِعنُي} نعبده وال نعرف ماذا يعني أننا 
عبيد له! ماذا تعني عبوديتنا له! الُقــْرآن 
الكريم كرر هذا بشـكل كبري جداً، تقرير 

عبوديتنـا لله ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل، وتقرير 
ملكه علينا، وألوهيته علينا بشـكل كثري 

ورد يف الُقــْرآن الكريم]. 

 جئتاَظه.. أرتُط بك طظ ظفسك:ــ 
ُ
اهللا

وأَكد -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- عىل يشء مهم 
ــة، وهو أن اللَه  جداً يجُب أن تفهَمه األُمَّ
رحيـٌم بهـا، وأقرب إىل املخلـوق من حبل 
الوريد، ومهما كانت األوامر التي تأتي من 
قبـل الله من وجهة نظرنا شـاقة، فإنما 
هي مـن منطلـق الرحمة الواسـعة منه 
تعاىل بنا، حيث قال: [وألنه رحيم فكل ما 
يأتي من عنده هـو من منطلق الرحمة.. 
فعندمـا يتحـدث، أو عندما يرشـدنا، أو 
يأمرنا بأشـياء قد نراها شـاقة، قد تبدو 
أمامنا وكأنها شـاقة فنعدل عنها فنبدو 
وكأننـا إنمـا عدلنـا عنهـا؛ ألننـا رحمنا 
أنفسـنا، ومن منطلق رحمتنا بأنفسنا ال 
نريد أن يحصل عليها ما يشـق عليها، ما 
يتعبها. هذا هو ما هو حاصل عند الناس، 
ال ينطلقون فيما وجههم الله إليه، وفيما 
أمرهم به فاألشـياُء التـي يرونها وكأنها 
ثقيلة وشـاقة؛ ألنهم رحماء بأنفسهم.. 
ملـاذا ال تثق بـأن اللـه هو أرحـم بك من 
نفسك، هو أرحم بك من نفسك، هو أرحم 
بـك من أمـك وأبيك، هو أرحـم بك من أي 
قريب لك، هو من يعلم األشياء التي فيها 
رحمة لك إذَا ما رست عليها، األشياء التي 
إذَا ما تحققت هـي رحمة لك، هو وحده 

الذي يعلم]. 

ق طفرَّ طظ اهللا.. إق إلغه:ــ
ونبَّه الشـهيُد القائُد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- 
إىل مدى ضعـف املخلوق أمـام قوة جبار 
السماوات واألرض، حيث قال: [{َوإَِلُهُكْم 
إَِلـٌه َواِحٌد}، ليس هناك آلهة متعددة حتى 
يمكن أن تقـوَل: [والله هذا اإلله شـاقة 
تعليماته يمكـن أن نرجع إىل اإلله اآلخر] 
مثل مـا هنا يف الدنيا، اإلنَْسـان يقطع له 
بطاقة من املؤتمر، وبطاقة من اإلصالح، 
وبطاقة من البعـث أو من أي حزب آخر؛ 
إذَا رأى أن هـذا الحـزب ليـس له مصالح 
فيه عـاد إىل الحزب اآلخـر، إذَا حصل من 
جانـب هذا الحـزب ما يتعبـه أو يزعجه 
عدل عنه إىل حزب آخر، ما هكذا يحصل؟. 
لكـن ال.. ليس هنـاك إال إلـه واحد، ليس 
هناك مفر أبداً منـه، ال مفر منه إال إليه، 
ليس هناك من يمكن أن ينجيك من عذابه 
وسخطه إذَا ما سخط عليك، وحكم عليك 
بعقوبته، ليس هناك من يمكن أن يسلبك 
ما قـد منحـك إياه، أبـداً ليـس هناك أي 
طـرف يمكن أن يكون قـادراً عىل أن يرد 
الفضل الذي قد أراد الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل 
أن يعطيـك إيـاه، والخـري الـذي أراد أن 
يمنحك إياه {َوإِْن يَْمَسْسـَك اللَُّه ِبُرضٍّ َفال 
َكاِشـَف َلُه إِالَّ ُهَو َوإِْن يُِرْدَك ِبَخرْيٍ َفال َرادَّ 

ِلَفْضِلِه} (يونس: من اآلية107). 

اليهـود عـىل الرغم مما وصلوا إليه وسـيطرتهم عىل وسـائل اإلعالم، عىل 
االقتصاد عىل أشـياء كثرية لم يسـتطيعوا أن يظهروا هم هم دون أن يكونوا 
محتاجـني لآلخـر واآلخر يرونـه من فوقهـم. إرسائيل دولة هنـا ظهرت يف 
املنطقة تجدها حياتها متوقفة عىل مساندة أمريكا وأمريكا تساندها مع أنهم 
مؤثرين داخل أمريكا لكن ال بد أن يكون تحت ال بد أن يكون تحت مهما كان 
إىل يوم القيامة مهما بقي هؤالء إىل يوم القيامة سـيظلون تحت .[سورة آل 

عمران الدرس الثالث عرش ص:8]
اليهود عندهم حساسية من املوت بشكل رهيب تجد حتى كتبهم أو اليهود 
والنصارى بشـكل عـام حتى كتبهم كتب [العهد القديـم والعهد الجديد] ال 
يوجـد فيهـا حديث عن اآلخرة تقريبًا ال يوجد نادر جـًدا ال يوجد حديث عن 

املوت واآلخرة.[سورة آل عمران الدرس السادس عرش ص:13]
اليهـود يعرفـون، يعرفون أثر اإليمان عندما يكون هنـاك يف األمة إيمان، 

وهم يعرفون أنهم إذا اسـتطاعوا أن يمسخونا كفاًرا هم ال يريدون أن نكون 
يهوًدا.. وقالوا هم يف وثائقهم املسـماة [بروتوكوالت حكماء صهيون] أنهم ال 
يريدون أن يكون املسلمون أو النصارى يهوًدا, أنهم ال يستحقون أن يكونوا 
يهوًدا ولكن يكونوا كفاًرا يكونوا ضالني، يكونوا كذا إىل آخره ليفقدوا النرص 
اإللهـي والتأييد اإللهي وما يمكن أن يعطيـه اإليمان.[يوم القدس العاملي 

ص:8]
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 : طاابسات
استشـهد الفتى الفلسـطيني محمود ماجد 
محمد العايدي (17 عاًمـا) من مخيم الفارعة 
بطوباس بالضفة املحتّلة، كما استشهد الشاب 
هارون أبو عرام متأثراً بإصابته يف مسافر يطا 

يف مدينة الخليل. 
وأوضحـت وزارة الصحـة الفلسـطينية أن 
الشاب العايدي استشهد متأثًرا بجروٍح حرجة 
أُصيـب بها برصاص االحتـالل الحي يف الرأس، 

فجر الثالثاء، يف مخيم الفارعة. 
وكان قد أُصيب الشـابُّ العيادي بالرصاص 
الحي يف الرأس ووصفت إصابته بالخطرية، وتم 
نقله إىل مستشفى طوباس الرتكي الحكومي. 

ًة من  وقالت مصادر محليـة: «إن قوًة َخاصَّ
جيش االحتالل اقتحمت منزل الشـاب سـمري 
الخطيـب يف مخيم الفارعة، مـا أَدَّى إىل إصابة 

أحد الشبان الفلسطينيني بجراٍح خطرية». 
مقاومـني  بـني  عنيفـٌة  اشـتباكاٌت  ودارت 
وقـوات االحتـالل يف أعقـاب اقتحام قـوة من 
جيـش االحتالل ملخيـم الفارعـة، َحيُث تصدى 
املقاومـون لها بصليات كثيفـة من الرصاص، 
ما أَدَّى إىل انسـحاب قـوات االحتالل من املخيم 

عقب رضبات املجاهدين. 
كما استشهد الشاب الفلسطيني هارون أبو 
عـرام متأثًرا بإصابته يف مسـافر يطا يف مدينة 
الخليـل قبل عـام مـن اآلن، وقـد أَدَّت إصابته 
لشلل رباعي، وانغالق يف رشايني الساق ما أَدَّى 
لبرتها، وتقرحـات حادة يف الظهـر والحوض، 

والتهابات حادة يف الرئتني. 
يف السياق، زّفت حركة «حماس» الشهيدين، 
وتوّجـهـت بالتعزيـة لذويهما، ودعـت «أبناء 
شـعبنا ملواصلة النفـري لصد عـدوان االحتالل 
ا موحـًدا أمام تصاعد  الهمجـي، والوقوف صفٍّ
وتـرية اإلجرام الصهيوني يف ُكـّل أنحاء الوطن، 
ويف القلب منه القدس املحتّلة واملسجد األقىص 
اسـتيطانية  لهجمـة  يتعـرض  الـذي  املبـارك 

تهويدية رشسة». 
من جهته، قـال القيادي يف حركة «حماس» 
االحتـالل  انتهـاكات  «إن  مـرداوي:  محمـود 
ومخّططاتـه املتواصلـة تضاعف مـن الغضب 
الفلسـطيني، وأبناء شـعبنا يسـريون باتّجاه 
الخـالص من هذا املحتّل باملقاومة إلجباره عىل 

الرحيل عن أرضنا ومقدستنا». 
َوأََضــاَف مـرداوي: أن «االحتـالَل يمـارُس 
فلسـطني  أنحـاء  جميـع  يف  الجرائـم  أبشـَع 
الشـعب  لكـن  انتهاكاتـه،  مـن  ويضاعـف 

الفلسـطيني بإرادتـه وعزيمتـه سـينترص يف 
النهاية»، وأَشاَر إىل أن «االحتالل سيبقى يوسع 
ويعمق احتالله إذَا لـم يُضغط عليه باملواجهة 

والتحدي». 
وأّكــد أن الشـعَب الفلسـطيني ومقاومتَه 
يعمالن عىل مضاعفة الجهد املقاوم وتوسيعه 
وتعميقـه للضغـط عـىل االحتـالل والـرد عىل 
هـي  حمـاس  حركـة  «إن  وتابـع:  جرائمـه، 
الدرع الحصني للمقاومة وستسـاند املقاومني 
وتحميهم»، الفتـاً إىل أن «موقف الحركة ثابت 
ومؤيد للوحدة الوطنية عىل أََسـاس مضاعفة 
التصعيد يف وجه االحتالل والتصدي النتهاكاته 
وعدم الذهاب بأمور ليس لها صلة بشعبنا وال 

تحمي مساره». 
من جانبها، نعت حركة «الجهاد اإلسالمي» 
يف فلسـطني الشـهيدين، وأّكــدت أن «تصاعد 
جرائـم القتل العمد بغطاء مـن حكومة العدّو 
الفاشـية عـىل امتـداد أرضنـا، لن يثنـي أبناء 
شـعبنا عن مواصلة دربهم والتمسك بأرضهم 
ومبادئهـم»، وقالـت: «ليعلـم املحتـّل املجـرم 
أننـا نزداد يقينًا بقرب زوالـه ودحره عن تراب 

فلسطني». 
وعـزت الحركـة عوائـل الشـهداء الكـرام، 
مؤّكـدًة أن «شـعبنا الصابر املرابط وأمام هذه 
الجرائم اإلرهابية من قتل بدم بارد، سـيواصل 
طريقـه دفاًعـا عـن أرضـه ومقدسـاته، وأن 
مقاومينا الشـجعان سـيثأرون لهـذه الدماء، 

ويواصلون الدرب حتى الحرية والخالص». 
ويف سـياق آخـر، قـّررت سـلطات االحتالل 
اإلفـراج عن باسـل ويـزن زلباني وهمـا والد 
وشـقيق الطفـل محمـد زلباني الـذي يتهمه 
االحتالل بتنفيذ عملية طعن عىل مدخل مخيم 
شـعفاط مسـاء، أمـس، بـرشط اإلبعـاد عن 

منزلهما يف املخيم ألسـبوع ودفع كفالة بقيمة 
500 شـيكل لكل منهمـا، والتوقيع عىل كفالة 

طرف ثالث. 
شـبان  تمّكـن  املواجهـات،  سـياق  ويف 
مقدسيون من اإلمسـاك بمستوطن دخل بلدة 
كفـر عقـب بالقـدس املحتّلـة وانهالـوا عليه 
بالرضب، وما لبثـت أن حرضت إىل املكان قوة 
من الرشطة الصهيونيـة لتقوم بإنقاذه، َحيُث 

تم نقله إىل حاجز قلنديا. 
إىل ذلك، ُقتل جندي صهيوني، مساء االثنني، 
بعملية طعـن بطولية نّفذها فتى فلسـطيني 
قرب حاجز شعفاط بمدينة القدس املحتّلة، يف 

عملية هي الثانية خالل ساعات. 
جنديـنْي  بـأن   «0404» موقـع  وأَفـاد 
صهيونينْي صعدا عىل إحدى الحافالت للتدقيق 
ات الـركاب وذلـك قبـل قيـام أحـد  يف ُهــِويـَّ
األشخاص بالهجوم عىل جندي بسكني، وزعم 
املوقـع املذكـور أّن أحـد الجندينْي أطلـق النار 
تجـاه املنّفـذ فأصابـه وأصاب الجنـدي اآلخر 

بجراٍح بالغة. 
الجنـدي  نُِقـل  موقـع «0404»،  وبحسـب 
الصهيونـي بحـال الخطر الشـديد وهـو فاقد 
للوعي ودون نبض وسـط محاوالت إلنعاشـه، 
قبـل أن يعرتف العـدّو بمقتلـه يف وقت الحق، 

فيما ُوصفت إصابة املنّفذ باملتوسطة. 
وكان مسـتوطن أُصيب بجراح متوسـطة، 
عرص االثنني، بعملية طعن قرب باب السلسلة 

يف البلدة القديمة بمدينة القدس املحتّلة. 
وقالـت صحيفة «يديعـوت أحرونوت»: «إّن 
مسـتوطنًا تعّرض للطعن يف ظهـره قرب باب 
السلسلة ووصفت حاله باملتوسطة»، وزعمت 
وسـائل إعالم العدّو اعتقال املشتبه به بتنفيذ 

العملية بعد مالحقته يف املكان. 

 : وضاقت
ُقتل 3 أشـخاص عىل األقل وأُصيب 5 آخرون 
بعد أن أطلق مسـلح النار يف حرم جامعة والية 
ميشـيغان يف شـمال الواليات املتحدة، حسبما 

أفادت السلطات. 
الذيـن  «املصابـني  أن  الرشطـة  وذكـرت 
تعـرض بعضهـم لجـروح مهـّددة للحيـاة، 
نُقلوا إىل املستشفى لتلقي العالج»، وتحدثت 
تقاريـُر أُخـرى عن «سـقوِط عـدٍد كبرٍي من 

الجرحى». 
وقالـت الرشطة: «إن مطِلـَق النار ال يزال 
طليقـاً»، وأضافـت يف سلسـلة بيانـات عرب 
”تويـرت“ أنه «يتنقل مشـياً»، ووصفته بأنه 

«رجل أسود قصري القامة ومقنع». 
ونـرشت رشطـُة الحـرم الجامعـي صـوراً 

لكامريات املراقبة تظهر املشـتبه به يدخل أحد 
البنايـات، وقالت: «يجـب عىل أفـراد املجتمع 
داخـل وخـارج الحـرم الجامعـي االسـتمرار 

تواصـل  الرشطـة  أماكنهـم،  يف  االحتمـاء  يف 
االسـتجابة»، موضحة أن «مئـات من أفرادها 

يشاركون يف البحث عن مطلق النار». 

حعغثان شطسطغظغان طاأبران 
بإخاباعما يف ذعباس والثطغض

صاطى وجرتى بإذقق ظار يف جاطسئ 
طغحغشظ افطرغضغئ

تطئغًئ لطثسعة.. إغران يف 
ضغاشئ الخني والحراضئ 

ُطسامّرة
 : وضاقت

أقـام الرئيـس الصينـي، يش جـني بينغ، مراسـَم 

اسـتقبال رسـمية لرئيـس الجمهوريـة اإلسـالمية 

اإليرانية السـيد إبراهيم رئييس الـذي وصل يف جولته 

الخارجيـة العـارشة إىل بكني، عاصمـة الصني ثاني 

أكرب املدن الصينية صباح الثالثاء. 

ووقـع الرئيس اإليرانـي إبراهيم رئييس مع نظريه 

الصينـي يشء جني بينغ، 20 وثيقـة ومذكرة تفاهم 

مشـرتكة بني البلديـن ويف مجاالت مختلفة، شـملت 

واالتصـاالت  والسـياحة،  األزمـات،  «إدارة  مجـال 

وتكنولوجيـا املعلومـات، والبيئة، والتجـارة الدولية، 

وامللكيـة الفكريـة، والزراعـة، والتصديـر، والصحة 

والعالج، واإلعـالم، والرياضة والرتاث الثقايف»، وأقيم 

حفـل توقيع وثائـق التعـاون ومذكـرة التفاهم بني 

طهـران وبكـني، يف املؤتمـر الوطنـي لنواب الشـعب 

الصيني. 

يف السـياق، أّكــد الرئيس اإليراني السـيد إبراهيم 

رئيـيس يف لقائـه رئيـس اللجنـة الدائمـة للمجلـس 

الوطنـي لنواب الشـعب الصينـي أن إيـران والصني 

أصدقاء  بعضهمـا البعض يف األيّـام العصيبة، معرباً 

عن امتنانه لدعم مجلس الشـعب الصيني يف تحقيق 

العالقات االسرتاتيجية بني البلدين. 

ويف هـذه الزيارة التي جاءت تلبيـة لدعوة الرئيس 

الصيني رسميٍّا، التقى الرئيس اإليراني برئيس اللجنة 

الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشـعب الصيني «يل 

جان شو». 

وأَشـاَر الرئيـس اإليراني إىل مسـتوي املناسـبات 

الثنائيـة بـني البلديـن مشـّدًدا «أن إيـران والصـني 

أصدقاء  بعضهما البعض يف األيّام العصيبة»، مؤّكـداً 

عـىل «اسـتمرار التعاون االسـرتاتيجي الشـامل بني 

البلديـن»، ويف هـذا اللقاء تـم التأكيد عىل اسـتخدام 

اآلليات واألعمال اإلقليمية أوسع من إطار اإلقليم. 

وزغٌر لئظاظغ سظ املصاوطئ يف 
شطسطني: طاخاسثٌة تاى 

غظاخَر التص أجمع
 : طاابسات

أّكــد وزيـُر الثقافـة يف حكومة ترصيـف األعمال 

اللبناني القايض محمد وسـام املرتىض أن املقاومَة يف 

فلسطني «متصاعدة حتى ينترص الحق أجمع». 

جاء ذلـك، ملناسـبة حفل توزيـع جائزة الشـهيد 

حسـن قصـري الثالثـاء، يف بـريوت، وقـال املرتىض: 

«كانـت جنـني تدِفـُن أحزانَها تحـت وطـأِة البنادق 

واملجنزرات، وكان شهداؤها يسقطون، بمعدل واحٍد 

يف ُكــّل يوم، فإذا بالبطـل املقديس خريي علقم يذيق 

الصهاينـة املسـتوطنني خـري علقـم، فريدي سـبعة 

ويجرح ضعفهم». 

واضاف: «خريي علقم بهذا لم يثأر لجده ولسـائر 

الشهداء فحسب، بل علم االحتالل أن العلقَم ينتظُره، 

َحيـُث ال يحتسـب، يف القدس والضفـة والقطاع، ويف 

الجـوالن واملـزارع والتـالل الجنوبية، ويف فلسـطني 

التاريخيـة مـن الناقورة إىل رفح، حتـى تعود األرض 

كلهـا وينترص الحق أجمـع ويرجع الشـتات بكامل 

أجياله إىل مصاطـب الكرامة يف املدن والقرى التي لن 

تتكلـم إال بلسـان عربي مبني مهما عبث بأسـمائها 

املهودون». 




    
   



السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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الثالثاء 
23 رجب 1444هـ  
  14 فرباير 2023م

ضطمئ أخغرة

ُأوِذغَظا ِطْظ َصْئِض َأْن َتْأِتَغَظا 
َوِطْظ َبْسِث َطا ِجْؤَاَظا

عاحط أبع ذالإ

 «أُوِذينَـا ِمـْن َقبْـِل أَْن تَأِْتيَنَـا 

َوِمـْن بَْعـِد َمـا ِجئْتَنَـا»، كلماٌت 

تحدََّث القرآُن بأنها أحُد املواقف 

التي اتخذهـا قوُم مـوىس أثناء 

مواجهـِة فرعـون، والتي تفّرس 

يف الوقـت الحايل، بَمـن يقولون: 

مـاذا تغريِّ من الواقـع، فالوضُع 

ال يـزال كمـا هـو قبـل الثـورة 

وبعدهـا، فاألمـور تزداُد سـوءاً 

أكثَر فأكثـر؟، فما الفائدة من التَحّرك إذَا لـم يُرفع عنا الظلم 

ُن أوضاُعنا املعيشية؟!  وتتحسَّ

ولكن ألَنَّ موىس -عليه السـالم- يـدرُك طبيعَة الرصاع مع 

األعداء بأنه ال بدَّ من املواجهة مع قوى الطغيان والتي تؤدي إىل 

نقـٍص يف األموال واألوالد والثمرات، كان جواُب موىس عىل من 

يقـوُل بهذا املنطق، منطقياً، فلـم يتهمهم بالخيانة والعمالة، 

ولـم يوبخهم عىل موقفهم هذا ويسـتهزئ بهم ويقول: «ماذا 

أفعل لكم كلنا نعاني ونعيش الوضع نفسه؟». 

بل كان َردُّه حيكماً وواعياً، َحيُث قال: «عَىس َربُُّكْم أَْن يُْهِلَك 

َعُدوَُّكْم َويَْسـتَْخِلَفُكْم ِيف األرض َفيَنُْظـَر َكيَْف تَْعَملُوَن»، يعني 

ُع عن إلحاق  قـال لهم: ال تنسـوا أنكم تواجهون عدواً ال يتـورَّ

الـرضر بكم يف قوتكـم ورزقكـم وأموالكم وكّل مـا له عالقة 

نا عىل هذا العدّو لتنهي  بحياتكم املعيشية، فعىس اللُه أن ينُرصَ

املشكلة ويرفع الرض عن الناس؛ ألَنَّه إذَا نرصنا اللُه عىل العدّو 

َفـإنَّ اللَه سيمّكننا من السيطرة عىل خرياتنا وثرواتنا لنديرها 

نحن ونوزعها بالشـكل الذي يريد الله منا، ولذلك قال يف نهاية 

اآلية الكريمة: «َفيَنُْظَر َكيَْف تَْعَملُون»، فهل سـتديرون األموَر 

بشـكل صحيـح أم أنكم سـتنهجون نهَج الطغاة السـابقني، 

حينها سـيكون مصريُكم نفَس مصريهم؛ ألَنَّ السـيطرة عىل 

األرض والقرار هي مسؤولية وليست مغنماً. 

عند إسقاط اآلية والحالة النفسية لبعض أتباع موىس، نرى 

أنها متجسـدة يف واقعنا بشـكل كبري، فهناك مـن يحاول بث 

روح التشـاؤم واليأس يف جهاد وتَحّرك الشعب اليمني بأنه لم 

يحّقق شيئاً وأن األوضاع تزداد سوءاً. 

ولكننا نقوُل لهم: عىس الله أن يهلَك عدونا املتمثل يف تحالف 

العـدوان بقيادة أمريكا، وينزل اللُه النـَرص من عنده ونتمّكن 

من السـيطرة عىل ثـروات بلدنا من نفط وغـاز وثروة بحرية 

وغريها من املعادن النفيسـة، حينها سـينعُم الشـعُب اليمني 

ُع الثروات التوزيَع العادل.  بخرياِت بالده وتوزَّ

ألَنَّ ُكـلَّ مشاكل اليمن، سببُها األوُل هو العدواُن وإجراءاتُه 

التعسفية، ويف حال انهزم العدواُن ستنتهي املشكلُة بإذن الله 

تعاىل. 

طتمث غتغى السغَّاظغ 

ــة يف مرحلـٍة كانت فيـه اليمُن  مـرشوٌع قرآنـيٌّ لألُمَّ
واملنطقـُة تُمـرُّ بأصعـب مراحلهـا التاريخيـة من خالل 
م عليهـا وتمّكن منها  واقِعهـا الهزيـل البائس الذي خيـَّ
وكشـف عـن ثقافـة االنحـالل عـن القيـم واالنفصـال 
واالنحـراف عـن الدين الحـق، فتَحـّرك الشـهيد القائد/ 
حسـني بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه) بمسـريته 
الجهاديـة التـي أثمرت اليـوم تعديل مسـارات منحرفة 

وتصحيح مفاهيم وثقافات مغلوطة. 
ومن وسـط هذا املخاض العسـري التي كانت تعيُشـه 
ـــة قـّدم الشـهيد القائد املـرشوع القرآنـي العظيم  األُمَّ

وتَحـّرك بحراكـه القرآني وأحيـا به قيماً اندثـرت وثقافة 
ــَة  طمسـت وعّدل من خالله مساراٍت ُحرفت وشـوهت، أضعفت األُمَّ
وانسـلخت منهـا ُهــِويَّتهـا اإليَمـانية، لقـد كان الشـهيد القائد هو 
ـة كطوق نجاة يف زمن الهالك.  التهيئَة اإللهيَة واالصطفاء الرحيم لألُمَّ
الشـهيد القائد من خـالل املرشوع القرآني والتَحـّرك وفق منهجيته 
وتعليماتـه قـّدم الرؤية يف زمـن الالرؤية والحل يف زمـن الالحل، وكان 
بذلـك قد هيأ ملرحلة جديدة تتسـم بالـروح الجهادية وصياغة ملرشوع 

ــة من واقعها املزري.  نهضوي ينتشل األُمَّ
ونحـن اليـوم نحيي ذكـرى استشـهاده السـنوية نحـاوُل مواكبَة 
املتغريات التي قد رسم مسـارها واستشف مآالتها الشهيد القائد وفق 
رؤيتـه القرآنية ومسـريته الجهاديـة من خالل توطيـد عالقتنا وثقتنا 
بالله سـبحانه وتعاىل، وترسـيخ ُكـّل القيم واملبادئ العظيمة والثقافة 
القرآنية السـليمة كسـالح وزاد يف مواجهة األعداء أئمة الكفر والنفاق 

وطواغيـت العرص أمريـكا وإرسائيل وكّل من دار يف فلكهم وسـار عىل 
غيهـم وطّوع نفَسـه أَداًة لهـم؛ لتمرير مشـاريعهم العدائية ضد أمتنا 
وبلداننا اإلسـالمية وديننا وُهــِويَّتنـا اإليَمـانية؛ لنضع 
ـُح مـن خاللـه واقَعنا  أقدامنـا عـىل مسـار قـوي نصحِّ
الداخيل، ونبني واقعاً ومسـتقبالً عزيزاً وكريماً ومزدهراً 
لبلدنا وأمتنا ووعيـاً وبصرية وإيَمـاناً يصقـُل ُهــِويَّتنا 
ـُخها يف حيـاة أجيالنـا ويؤهـل شـعبَنا لريتقَي إىل  ويرسِّ
ه بالتميز بني الشـعوب األُخرى كأنموذج  العلياء ويختصُّ
تحتذي به الشـعوُب املتطلعة للحرية والكرامة واالنعتاق 
من هيمنة طواغيت العرص ومفسديه، من خالل منهجية 
املرشوع القرآني الذي حمله الشـهيد القائد ورفع به راية 
الحق والجهاد وارتقى شـهيداً عزيزاً عظيماً أبياً مظلوماً 

ألجله. 
تُنا معنيٌة بامليض قدماً يف مواصلة املسـار؛ ملا لهذا املسار واملسرية  أُمَّ
من مـآالت حتمية للفـالح والنجاح يف ُكـّل شـؤون حياتنـا وأوضاعنا 
الداخليـة ومعركتنـا املصريية مع تحالـف العدوان تحت قيادة السـيد 

القائد/ عبدامللك بدرالدين الحوثي. 
وال يمكـن ألي متابع التجاُهـُل للحجم الكبري الـذي أحدثته الثقافُة 
القرآنيُة واملسـريُة الجهادية التي تحّصن بها شـعبنا مستعيناً بالله يف 
مواجهـة العدوان والحصـار التي أنتجـت متغرياٍت ومعـادالٍت مذهلًة 
ارتقت إىل مسـتوى اإلعجـاز بفضِل الله -سـبحانه وتعاىل- وتضحيات 

الشهيد القائد وكّل شهداء شعبنا العظيم.
مرشوع التَحّرك القرآني واملد اإللهي تجاوز بشـعبنا وبلدنا مسافاٍت 
شاسـعًة من التحديـات والصعاب، ما كانت يوماً يسـتطيع أمامها أي 

شعب يف العالم أن يصمد أياماً يف وجهها. 

الحعغُث الصائث.. الحعغُث الصائث.. 
ـئ إىل اقظاخار  ـئ إىل اقظاخار طحروٌع صرآظغ وطساُر ُأطَّ طحروٌع صرآظغ وطساُر ُأطَّ


