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العـــزي: العبـــور العـــزي: العبـــور 
المباشـــر للســـفن المباشـــر للســـفن 

يحتـــاج إللغـــاء يحتـــاج إللغـــاء 
األونفيـــماألونفيـــم

سفن تجارية تصل ميناء الحديدة بدون عوائق سفن تجارية تصل ميناء الحديدة بدون عوائق 

وصفئ تداطظغئ أطام السفارة السعرغئ بخظساء رشدًا لـ «صغخر» أطرغضا: 

ضاربئ التخار أشزع طظ الجلجال
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أخبار 

بسث أصضَّ طظ 48 جاسئ سطى طةجرة طمابطئ تخثت 10 حعثاء وجرتى:

بغان العصفئ: صطعبظا طسضط تظجف وتتارق ضمثًا لغج بفسض الجلجال وتثه وإظما بفسض التخار

جغح الظزام السسعدي غعاخض اجاعثاف املثظغني بخسثة وغعصع بقبئ جرتى ضتخغطئ أولغئ
 : خسثة 

 
واصـل تحالُف العدوان األمريكي السـعودّي، أمس األحد، 
اعتداءاِتـه يف املناطـق الحدوديـة بمحافظـة صعـدَة عـىل 
املواطنني مخلفاً عدداً من الشهداء والجرحى، يف ظل تصاعد 
الصمـت األممي الذي كان سـبب اسـتمرارية هـذه الجرائم 

املنسية يف القاموس األممي اإلنساني. 
ويف جديـد الجرائـم، أفاد مصدر محـيل بمحافظة صعدة 
لصحيفة املسـرية بوصـول 3 جرحى إىل مستشـفى الطلح 
العام أُصيبوا بنريان الجيش السعودّي يف املناطق الحدودية. 
وأدان املصـدر الجرائم اليومية لجيش العدّو السـعودّي.. 
موضًحـا أن اعتـداءات الجيش السـعودّي يـوم أمس األول 

السبت، أَدَّت إىل إصابة مواطنني اثنني. 
وكان جيش النظام السـعودّي املجرم قد ارتكب مجزرة، 
الجمعـة املاضية بقصـف مكثّـف اسـتهدف املناطق اآلهلة 
بالسكان يف املديريات الحدودية، َحيُث وصل عدد الضحايا يف 

مجزرة الجمعة إىل 10 شهداء وجرحى. 

ويف السـياق أدانت منظمة إنسـان للحقـوق والحريات، 
اسـتمرار الجرائم واالنتهـاكات التي ترتكبهـا قوات حرس 
الحدود السـعودّي بصورة ُمسـتمّرة وبطريقة بشـعة بحق 

اليمنيني واملهاجرين األفارقة. 
وأّكــدت املنظمـة يف بيـان تلقتـه صحيفة املسـرية، أن 
املنظمـة تعمل مع جميـع الرشكاء عىل رصد ُكــّل الجرائم 
واالنتهاكات ومسـاعدة الضحايا بصورة مهنية وإنسـانية 

وإيصال مظلوميتهم إىل الجهات املعنية. 
وحـث البيـان املنظمـات املحليـة والدوليـة عـىل إدانـة 
واستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، داعياً السلطات 
السعوديّة إىل وضع َحــّد لهذه الجرائم التي تعترب جرائم ضد 
اإلنسـانية وفق اتّفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالتها والتي 
تمثل جوهـر القانون الدويل اإلنسـاني واملواثيق واملعاهدات 

ة بحماية العمال املهاجرين.  الَخاصَّ
كما دعا البيان املجتمع الدويل واألمني العام لألمم املتحدة 
إىل اتِّخـاذ التدابري الفورية والعاجلة للضغط عىل السـلطات 
السـعوديّة ودفعهـا الحـرتام وتطبيـق تعهداتهـا بااللتزام 

باملواثيق واملعاهدات الدولية اإلنسانية واألعراف. 

وصفئ ملسآولني وظاحطني غمظغني أطام السفارة السعرغئ بخظساء لطمطالئئ برشع التخار الزالط سظ دطحص
 : خاص 

احتشـد املئاُت من الناشطني السياسيني 
واإلعالميني وقـادة األحزاب والرأي يف اليمن، 
أمـام مبنى السـفارة السـورية يف العاصمة 
اليمنية صنعـاء، معلنني تضامنهم ودعمهم 
الكامـل تجاه الزلزال األخري الذي رضب عدداً 

من املدن السورية املجاورة لرتكيا. 
وشـارك يف الوقفة التي نظمتهـا الجبهة 
الثقافيـة ملواجهـة العـدوان وزيـر حقـوق 
اإلنسـان، عـيل الديلمـي، ورئيـس الجاليـة 
السـورية، وناشـطون وإعالميـون، وقـادة 
أحزاب، رافعني الفتات تطالب برفع الحصار 
األمريكـي الظالـم عـن الشـعب السـوري، 
واإلسـالمي  العربـي  الصمـت  مسـتنكرين 
وعـدم  الـدول،  بعـض  باسـتثناء  املطبـق 
املسـارعة يف تقديم العون واملسـاعدة تجاه 

هذه الكارثة الطبيعية. 
وألقيـت خـالل الوقفـة التضامنيـة عدد 
مـن الكلمات مـن قبـل ممثلني عـن القوى 

واملكونـات السياسـية ومنظمـات املجتمع 
املدنـي، ووزارة حقـوق اإلنسـان يف اليمـن، 
إضافـة إىل رئيـس الجالية السـورية أّكـدت 
بمجملهـا رضورة الرفـع الفـوري والكامل 
الشـعب  وتعويـض  األمريكـي،  للحصـار 
السـوري عن ُكــّل األرضار التـي لحقت به 
ليس بفعل الزلزال فحسب بل بكل ما تسبب 
به ما يسـمى (قانـون قيـرص) واإلجراءات 

القرسية األحادية الغربية. 
واعتـرب املشـاركون يف الفعاليـة أن األمم 
املتحدة تكيل بمكيالني، وأنها لم تقدم شـيئاً 
يذكر لسـوريا، ولم تبذل جهداً لرفع الحصار 
وإنقـاذ املدنيـني العالقـني تحـت األنقاض، 
الفتـني إىل أن الكارثـة التـي حلت بسـورية 
وتركيـا أدمت القلـوب، غـري أن التمييز بني 
البلدين يجعلنا اليوم نقف هذه الوقفة لنقول 
لسوريا حكومة وشعباً ولحلب الشهباء بأن 
قلوب اليمنيني تنزف أملاً، وتحرتق كمداً، ليس 
بفعـل كارثـة الزلـزال لحالها، وإنمـا بفعل 
الحصار القاتل، والعقوبات التي لم تراِع هذا 

الظرف الذي يتطلب التضامن اإلنساني. 
وطالب بيان صادر عـن الجبهة الثقافية 
وكّل  الـدويل  املجتمـع  العـدوان،  ملواجهـة 
املعنيني برفع شـامل ودائم لعقوبات أمريكا 

جميـع  وعـىل  سـورية،  عـىل  ولحصارهـا 
الشـعوب، كمـا دعـا لـرضورة فتـح بـاب 
التربعات عرب حساب رسمي مرتبط بسفارة 
بالدنـا يف سـوريا لدعم املنكوبـني يف املناطق 

التي ترضرت من الزلزال. 
وقال البيان: «إننـا اليوم من قلب صنعاء 
الصمـود نقـول بمـلء قلوبنا: هنا دمشـق، 
هنا حلب، هنا سـورية العروبـة واملقاومة، 
ومحورنـا  واحـد،  ومصابنـا  واحـد،  همنـا 
واحـد، وعدونـا واحد، فـال غرابـة أن تبكي 
صنعـاء دمشـق وحلـب، وأن يتوحـد تراب 
اليمن وسـورية، ويتضامن الشعبان اليمني 
والسـوري يف لُحمـة عربية أصيلـة يحاربها 
ُعراهـا  لفـك  ويسـعون  واألقـارب  األباعـد 

وزعزعة تماسكها». 
َوأََضــاَف البيـان: «اليـوم كمـا يف ُكــّل 
يـوم تحرض فيه سـورية العروبـة والحرية 
واإلباء واألصالة، فيحرض نقيضها األمريكي 
والصهيوني أعجمياً، وداعياً الستعباد البرش 
يف حـارضه وماضيه، لهذا  وإذاللهم، وزائفاً 
ونحـن نقف مع سـورية، نقف مـع ُكـّل ما 
تعانيه سـورية مما ذكرناه، ومما لم نذكره، 
وضـداً عىل نقائضها التي تحـرض مع العدّو 

األمريكي والصهيوني». 

إصرار الثطئ التضعطغئ لقتافاء بثضرى 
الحعغث الصائث والحعغث الخماد

 : خظساء 
أقرت اللجنُة العليا لالحتفاالت الوطنية واملناسـبات 
الدينيـة يف اجتماعها، أمس، الخطـة الحكومية إلحياء 
فعاليات الذكرى السـنوية للشـهيد القائد حسـني بدر 
الديـن الحوثي والرئيس الشـهيد صالح عـيل الصماد 

1444هـ. 
واشتملت الخطة املقرة يف االجتماع برئاسة الدكتور 
عبدالعزيز بن حبتور، وحضور عدد من قيادات الدولة، 
عىل األنشـطة واملظاهر االحتفالية بهاتني املناسـبتني 
من فعاليات خطابية ولقاءات وندوات من قبل رئاسة 
مجلس الـوزراء وكافة الوزارات والجهـات الحكومية 
واملحافظـات  العاصمـة  بأمانـة  املحليـة  والسـلطة 
واملديريات بما يف ذلك املهرجانات الشـعبيّة والتحشيد 

للجبهات. 
كما اشتملت الخطة املشـاريع الخدمية التي سيتم 
تدشينُها بالتزامن مع املناسـبتني، ال سيَّما يف مجاالت 

الصحة وامليـاه والطرق واالتصـاالت وغريها بالتزامن 
مع تفعيل برنامج التكافل االجتماعي وتنفيذ أنشـطة 
الـرب واإلحسـان وتوزيـع سـالل غذائية عـرب الجهات 

املعنية للمساكني واألرس األشد فقراً. 
وتتضمن الخطُة النزوَل والزيارات امليدانية ال سيَّما 
إىل رضيح الرئيس الشهيد الصماد، عالوة عىل الجوانب 
اإلرشـادية واألعمـال الثقافيـة واملـواد اإلعالميـة من 
أفالم وثائقية ومقابالت وفالشات حول الشهيد القائد 
والرئيـس الشـهيد، وأدوارهمـا ومواقفهمـا يف نرصة 
املظلومني والدفاع عن حق الشـعب اليمني يف استقالل 

قراره السيادي. 
واحتـوت الخطـة عـىل الجوانـب التوعويـة حـول 
املـرشوع القرآنـي وعظمـة الشـهيد القائـد والرئيس 
الشهيد الصماد، يف أوساط الرشائح االجتماعية، عالوة 
عىل إعالم الشـارع وغريها من املهام املجسدة الحتفاء 
الشعب اليمني بذكرى الشهيدين عىل النحو الذي يليق 
بدورهما الكبري تجاه الشـعب اليمني واألمة اإلسالمية 

ونرصة الدين وقيمه السامية. 

 الجضاة تططص املرتطئ السادجئ طظ طحارغع الشارطني 
بمئطس 3 ططغارات رغال لسثد 1500 طسسر

 : خظساء 
أطلقت الهيئة العامة للـزكاة، اليوم االثنني، املرحلَة 
السادسـَة من مرشوع الغارمني الذي يعد أكرب مرشوع 
من نوعه، ويبلغ عدد املسـتفيدين من هذه املرحلة ألفاً 
و501 غارم ومعرس بتكلفة ثالثة مليارات و36 مليون 

ريال، موزعني عىل عدة برامج. 
وأوضـح رئيـس الهيئـة شمسـان أبو نشـطان أن 
برامـج املـرشوع متعـددة منهـا تقديم العـون لـ 75 
غارمـاً ومعرساً يف املحاكم، وكذا اإلفراج عن السـجناء 
يف النيابات وعددهـم 174 غارماً ومعرساً بتكلفة 814 
مليونـاً و16 ألف ريال، وبرنامـج تفريج تم من خالله 
تقديم العـون لعدد 386 حالة بمبلغ 834 مليون ريال، 
فضالً عن الحاالت العاجلة ومنها سـت حاالت بتكلفة 
14 مليون ريال، إىل جانب الرصف الالمركزي عرب فروع 
مكاتب الهيئة باملحافظات لعدد 860 غارماً ومعرساً. 

أبو نشـطان ويف كلمتـه خالل لقاء موسـع عقدته 

الهيئـة، أمـس مـع ممثـيل وسـائل اإلعالم الرسـمية 
ـة وعـدد مـن الكتـاب والناشـطني، للتعريف  والَخاصَّ
بمـرشوع الغارمـني واإلنجـازات التـي تحّققت خالل 
مراحل املرشوع منذ إنشاء الهيئة، أّكـد أن إجمايل عدد 
املستفيدين من مرصف الغارمني ويف الرقاب يف املراحل 
السـت منذ عام 2018م وحتـى اليوم، بلغ ألفني و618 
غارمـاً ومعرساً بمبلـغ ثمانية مليـارات و205 ماليني 

ريال. 
كمـا تطرق إىل الرشوط واملعايـري الرشعية التي يتم 
من خاللها اختيار املسـتفيدين من مـرصف الغارمني 
ويف الرقاب بعيًدا عن املحسـوبيات والوسـاطات والتي 
حرصت الهيئة من خاللها عىل تقديم املساعدات يف هذا 
املرصف الرشعي ألشـد الناس فقـراً ومعاناة وأكثرهم 
مـدة يف السـجون، عـن طريـق فريـق مـن الكفاءات 
يف الهيئـة بالتعـاون مـع الجهـات املعنيـة يف القضاء 
والنيابـات واملحاكـم يف النـزول إىل النيابـات واملحاكم 

والسجون يف عموم املحافظات. 
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 : خاص 
ِد صنعـاَء باتِّخـاذ خطوات  ـام مـن توعُّ بعـد أَيـَّ
ت آليـة  «صارمـة وغـري مسـبوقة» ملواَجهـِة تعنـُّ
التفتيـش التابعـة لألمـم املتحـدة بحـق السـفن 
املتوّجـهة إىل ميناء الحديدة، أعلنت صنعاء، األحد، 
عن بدء دخول السـفن التجارية إىل موانئ الحديدة 
بـدون عرقلـة، لكنها وصفت ذلـك بأنه مؤرش غري 
كاف، مطالبـة بإلغاء اآللية األمميـة التي أصبحت 
تمثل أَداة من أدوات الحصار اإلجرامي الذي يفرضه 
تحالف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي عىل 

اليمن. 
وكتب نائـب وزيـر الخارجية بحكومـة اإلنقاذ 
الوطنـي، حسـني العـزي، عـىل حسـابه يف موقع 
التواصل االجتماعي تويـرت أن «العبور املبارش لكل 
السـفن التجارية إىل موانئ الحديدة بدون احتجاز 
أَو تأخري، يمثل خطوة أولية يف االتّجاه الصحيح». 

وكان محافـظ محافظـة الحديـدة قـد تحـدث 
ام عن وصول سـفن تجاريـة تحمل بعض  قبل أَيـَّ
مواد البناء عرب مينـاء املحافظة الذي يفرض عليه 

تحالف العدوان حصارا مشّدًدا منذ أعوام. 
ويأتـي ذلك بعد توعـد صنعاء باتِّخـاذ إجراءات 
وخطوات صارمة وغري مسـبوقة للرد عىل السلوك 
التعسـفي الذي تمارسـه آلية التحّقـق والتفتيش 
التابعـة لألمم املتحـدة بحق السـفن املتوّجـهة إىل 
الحديـدة، َحيُث كانت اآللية قد قامت بعرقلة إحدى 
السـفن، ثم بّررت ذلك بأنها «لم تتلق ضوًءا أخَرض 
من الرياض للقيـام بالتفتيش» األمر الذي اعتربته 
صنعاء اعرتافا رصيحا وفاضحا بأن اآللية أصبحت 
أَداة مـن أدوات الحصـار الـذي يفرضـه تحالـف 

العدوان عىل البلد. 
وخالل الفـرتة املاضيـة تحدثت صنعاء بشـكل 
ملفـت عـن توّجـههـا إلعـادة اسـترياد البضائـع 
والسـلع عرب موانئ الحديـدة، وأعلنـت الجهوزية 
الفنية والتشغيلية الستقبال كافة السفن التجارية 
وسـفن الحاويـات، األمر الذي كشـف عـن مالمح 
مسـار جديـد تتَحـّرك فيه صنعـاء لدفـع تحالف 
العـدوان نحو رفع القيـود اإلجرامية التي يفرضها 

عىل امليناء. 
ويبـدو مـن خالل اإلعـالن األخـري لنائـب وزير 
الخارجيـة أن صنعـاء قـد حّققـت نجاحـا يف ذلك 
املسـار، إذ يعترب دخول السـفن التجارية إىل امليناء 
بـدون تأخري أَو عرقلة خطوة مهمة يف طريق كرس 

الحصار. 

لكـن العـزي أّكــد أنها تمثـل «بارقـة أمل غري 
كافية» ُمشـرياً إىل أن هذه الخطوة «تحتاج لتعزيز 

وتوسيع عرب إلغاء اآللية األممية». 
ووفقـا لذلك َفــإنَّ إرصار تحالـف العدوان عىل 
إبقاء اآللية األممية التعسفية، يشكل مؤرشا سلبيا 
يقلل من إيجابية هـذه الخطوة؛ ألَنَّ اآللية قد تعود 
إىل ممارساتها السابقة يف أي وقت، واالحتفاظ بها، 
يعني أن تحالف العدوان ورعاته يحاولون استخدام 
وصول السـفن التجارية إىل امليناء كورقة تفاوض 
وضغط بأيديهم تخضع ملصالحهم ورغباتهم، وهو 

األمر الذي يهّدد بعودة الوضع كما كان عليه. 
ودعـا نائب وزيـر الخارجية «الجميـع إىل املزيد 
واملزيـد من العمل اإليجابي واإلرصار املشـرتك عىل 
تعزيز فرص السـالم» يف إشـارة إىل الحاجة إىل رفع 
املزيـد من القيـود املفروضة عىل البلـد، بما يف ذلك 

ميناء الحديدة، لفتح بشكل كامل. 

ومن شـأن فتـح الطريق أمام السـفن التجارية 
للوصـول إىل مينـاء الحديـدة أن يحـدث تغيـريات 
مهمـة يف الوضـع االقتصـادي للبلد، َحيـُث يؤّكـد 
خـرباء ومراقبـون ومسـؤولون أن وصول السـلع 
والبضائع عرب ميناء الحديدة سـيؤدي إىل انخفاض 
يف أسـعارها؛ ألَنَّ صنعـاء قد خفضت سـعر رصف 
الدوالر الجمركي عىل السـلع املستوردة عرب امليناء 
إىل 250 ريـاالً، عـىل عكـس سـعره يف مينـاء عدن 
والذي رفعتـه حكومة املرتِزقـة إىل 750 رياالً، كما 
أن البضائـع التـي تصل عـرب ميناء عـدن تمر عرب 
طـرق طويلـة ويفـرض عليهـا املرتِزقـة جبايات 
متنوعة تسـاهم يف مضاعفة أسـعارها، األمر الذي 
يمكن التخلص منه عن طريق االسترياد عرب ميناء 

الحديدة. 
لكـن الفوائـد الكاملـة لالسـترياد عـرب مينـاء 
الحديـدة ال يمكـن تحقيقها إال برفـع كافة القيود 

التي يفرضهـا تحالف العدوان عـىل امليناء، وإلغاء 
آلية التفتيش التابعة لألمم املتحدة. 

ويمثل بـدء وصول السـفن التجاريـة إىل ميناء 
الحديـدة بـدون إعاقة، دليـال عىل فاعليـة موقف 
صنعـاء الثابـت املتمسـك برضورة رفـع الحصار، 
يف مقابل فشـل محاوالت تحالف العـدوان ورعاته 
لاللتفاف عىل مطالب الشـعب اليمنـي، األمر الذي 
يؤّكــد محدوديـة خيـارات العـدّو وعـدم جدوى 

مراوغاته. 
كما يؤّكـد وصول السـفن التجارية أن الحصار 
اإلجرامي الـذي يفرضـه تحالف العـدوان ورعاته 
ليـس له أي مربّر، وأن ُكــّل الدعايات التي روجتها 
دول العـدوان حول «تهريب السـالح» وما إىل ذلك، 
كانـت ُمَجــّرد افـرتاءات غرضهـا التغطيـة عـىل 
الحقيقـة املتمثلة باسـتخدام التجويـع والحصار 

كأسلحة حرب وكأدوات ضغط وابتزاز. 

تقارير

خظساء: وخعل جفظ تةارغئ إىل التثغثة 
بثون تأخري «خطعة أولغئ غري ضاشغئ»

السجي: السئعر المئاحر لطسفظ بارصئ أطض تتااج إلى تسجغج سئر إلشاء اآللغئ افطمغئ 
بسث َأغَّـام طظ تعسثعا باتِّثاذ خطعات خارطئ وغغر طسئعصئ لمعاجعئ اإلجراءات الاسسفغئ:

تخاسث وترية الخراع بني املرتجصئ يف طثغظئ طأرب
 : خاص 

احتدم الرصاُع بني فصائل مرتِزقة العدوان األمريكي السعودّي 
يف مدينـة مـأرب املحتّلـة، يف سـياق االنقسـام املتصاعـد بينهم 
وامُلسـتمّر منذ سـنوات يف ُكــّل املناطق واملحافظـات الخاضعة 

لسيطرة العدّو. 
وتوترت األوضاع خالل األيّام القليلة املاضية بني مرتِزقة حزب 
اإلصـالح، وفصائل املرتِزقـة املوالية لإلمارات، عـىل خلفية قيام 
قـوات «أمنيـة» تابعة للمحافظ املرتِزق سـلطان العـرادة، بمنع 
إقامة احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 11 فرباير يف مدينة مأرب. 

وأدى ذلك إىل تعميق االنقسـام بني عنارص اإلصالح واملليشيات 
املدعومـة إماراتيـا، َحيُث اعتربت األخرية أن منـع الحفل يأتي يف 
سياق استحواذ الفصائل التابعة لإلمارات عىل السلطة يف املدينة. 
وتشـهد مدينة مـأرب رصاعا ُمسـتمّرا ومتصاعـدا بني طريف 
املرتِزقـة منـذ سـنوات، َحيُث يسـعى ُكـّل طرف للسـيطرة عىل 
السـلطة هناك واالسـتئثار بموارد املحافظة التي تتمتع بثروات 

نفطية وغازية. 
وقد تضمنت فصول الرصاع بني طريف املرتِزقة يف مأرب عمليات 
اغتيـال واختطافـات واعتقـاالت متبادلـة، بل وصلـت يف بعض 
املراحل إىل االسـتعانة بطريان العدوان، مـن خالل رفع إحداثيات 

عن مواقع بعض الفصائل لتتعرض للقصف الجوي. 
وتبـادل طرفـا املرتِزقة خـالل األيّـام املاضية اتّهامـات حادة 

وهجوما إعالميا َكبرياً، ترجم تصاعد وترية الرصاع بينهما. 
واتهمـت وسـائل إعـالم حـزب اإلصالح مـا تسـمى «القوات 
األمنيـة» بمدينة مأرب باالعتداء عىل املشـاركني يف الفعالية التي 
كان مـن املقـّرر إقامتها يف إحـدى الحدائق، مشـرية إىل أنه تمت 
مداهمـة املكان ومصـادرة الهواتف واحتجاز عـدد من املنظمني 

لعدة ساعات. 
وقال ما يسـمى «مجلس شباب الثورة» التابع لحزب إلصالح، 
إن ما حدث يأتي عىل خلفية مواقف سياسية، يف تأكيد واضح عىل 
أنه يأتي يف سـياق الرصاع الداخيل امُلسـتمّر بـني فصائل املرتِزقة 
ة للسـعوديّة  والـذي تغذيه دول العـدوان يف إطار األجندة الَخاصَّ

واإلمارات. 
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بالاساون طع جاطسئ دار السطعم ووتثتغ السطماء والبصاشئ الصرآظغئ

العغؤئ الظسائغئ بالتثغثة تتغغ ذضرى 
الحعغث الصائث بفسالغاني بصاشغاني

طضاإ الجضاة برغمئ غصغط شسالغئ بصاشغئ 
بالثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث

 : التثغثة
الثقافيـة  النسـائية  الهيئـُة  أحيـت 
بمحافظة الحديدة، أمس، الذكرى السنوية 
للشـهيد القائد حسـني بدرالدين الحوثي، 
بفعاليتني ثقافيتني، األوىل بمديرية امليناء، 

والثانية بمديرية الحايل. 
مـن  العديـد  ألقيـت  الفعاليتـني  ويف 
الكلمات املؤكِّـدِة أن الشهيد القائد حسني 
بـدر الدين الحوثي، حمـل مرشوعاً وطنياً 
وإسـالمياً كّرس حياته؛ ِمن أجِله، وسّطر 

أروع التضحيات وهو يدافع عنه. 

الشـهيد  أن  إىل  الكلمـات  وأَشـاَرت 
القائـد أخذ عـىل عاتقه املـرشوَع القرآني 
ـــة ونقلها من حالة  للنهـوض بواقع األُمَّ
الضعف والهوان، وأدرك حقيقية املشاريع 
العاملـي  االسـتكبار  لقـوى  التدمرييـة 
ــة  السـاعية لفـرض الوصايـة عـىل األُمَّ

ونهب خرياتها. 
وحثت عىل أهميّة استلهام الدروس من 
حياتـه املليئة بالصرب والكفـاح والصمود 
والتحـدي يف مواجهـة املـرشوع األمريكي 
ـــة  األُمَّ لتمزيـق  الهـادف  والصهيونـي 

العربية واإلسالمية. 

 :  رغمئ:
للـزكاة  العامـة  الهيئـة  مكتـب  أقـام 
بمحافظـة ريمـة، أمـس األحـد، فعاليـة 
ثقافية، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد 
القائد حسـني بدر الديـن الحوثي، رضوان 

الله عليه. 
وكيـال  حرضهـا  التـي  الفعاليـة  ويف 
املحافظـة محمد مراد وحافـظ الواحدي، 
حـث أمـني عـام محـيل املحافظة حسـن 
العمـري، عـىل االسـتفادة مـن املناسـبة 
واسـتلهام الـدروس واملواقف مـن حياته 
الجهادية خالل مراحل حياته بما يعزز من 

الصمود يف مواجهة قوى العدوان. 
وأَشاَر إىل دور الشـهيد القائد ومواقفه 
البطوليـة يف مواجهـة الطغـاة مـن خالل 
إعالن الرصخة يف وجه املسـتكربين، الذي 
كان أول مـن رفض الظلـم والوصاية عىل 

اليمن. 

مـن جانبـه أّكـد مديـر مكتـب الهيئة 
العامة للـزكاة باملحافظة، عـيل النهاري، 
أهميّة التمسـك باملـرشوع القرآنـي الذي 
حملـه الشـهيد القائـد والقيـم واملبـادئ 
اإليمانيـة التي تحـىل بها، خـالل انطالقه 
الوصايـة  ورفـض  واالسـتقالل  للتحـّرر 

والهيمنة األمريكية الصهيونية. 
واسـتعرض النهـاري يف كلمتـه التـي 
ألقاهـا خالل الفعالية، أبـرز املحطات من 
حياة الشهيد القائد وتَحّركاته الجهادية يف 
مواجهة املرشوع االسـتعماري يف املنطقة 
وذلك من خالل القرآن الكريم لصنع الوعي 
اإلسالمي وتصحيح املفاهيم املغلوطة عن 

اإلسالم. 
ـة مـن عزة  ولفـت إىل مـا تحّقـق لألُمَّ
ورفعة وكرامة بعودتها إىل كتاب الله تعاىل 
وإحياء املرشوع القرآني، حاثٍّا عىل السـري 
عـىل درب والنهـج واملبـادئ التـي حملها 

مرشوع الشهيد القائد. 

الظفط واإلرحاد وافوصاف واملساتئ الةغعلعجغئ تتغغ الثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث
 : التثغثة

نّظمـت مكاتُب وهيئاُت رشكة النفط واإلرشـاد 
بمحافظـة  الجيولوجيـة  واملسـاحة  واألوقـاف 
الحديـدة، أمس األحـد، فعالية خطابيـة وثقافية، 
بمناسـبة الذكرى السـنوية للشـهيد القائد حسني 
بدرالدين الحوثي، بالتعـاون مع جامعة دار العلوم 

الرشعية، ووحدتي العلماء والثقافة القرآنية. 
ويف الفعاليـة التـي حرضهـا عـدد مـن قيادات 
املحافظـة، ومـدراء ومسـؤويل املكاتـب التنفيذية 
العلمائيـة،  الشـخصيات  مـن  وعـدد  واإلرشافيـة 
واالجتماعيـة، وحشـد غفـري من املوظفني، أشـار 
وكيـل أول املحافظـة أحمـد البـرشي، إىل أن إحياء 
الذكـرى السـنوية للشـهيد القائـد تعكـس تنامي 

الوعي بأهميّة مرشوعه وتخليداً ملآثره يف السري عىل 
دربه ملواجهة قوى البغي واالستكبار. 

وتطـرق إىل عظمـة املواقـف والتضحيـات التي 
قدمها الشـهيد القائد تأسيسـاً ملرشوعـه القرآني 
ـــة.. مسـتدالً باألحـداث  يف النهـوض بواقـع األُمَّ
ــة والتي حذر منها الشهيد  والوقائع يف حارض األُمَّ

القائد. 
القائـد  الشـهيد  جهـاد  مراحـل  واسـتعرض 
وعمـق رؤيتـه للمخاطـر التـي ترتبـص باألمتـني 
العربية واإلسـالمية، وكيف أنه اسـتطاع من خالل 
املـرشوع  أهـداف  كشـف  ودروسـه  محارضاتـه 
األمريكي الصهيوني، وفضـح مخّططاته، مؤّكـداً 
عىل أهميّة تجسيد أخالق الشهيد يف مسرية الصمود 

والتصدي للعدوان ومخّططاته التآمرية. 

مـن جانبهم تنـاول رئيـس جامعـة دار العلوم 
الرشعية الشـيخ محمد مرعي، ونائب رئيس وحدة 
العلماء الشـيخ عيل صومل، والشيخ موىس معافا، 
يف الكلمات التي ألقوها يف الفعالية، سـرية الشـهيد 
القائد، وسلطوا الضوء عىل جوانب من فكر الشهيد 
القائـد وتحذيـره مـن املشـاريع التـي تحـاك ضد 

ــة.  األُمَّ
وأّكــدوا أهميّة التَحّرك بوعـي يف إطار املرشوع 
وإدراك  القائـد  الشـهيد  أسسـه  الـذي  القرآنـي 
املسـؤولية امللقـاة عـىل عاتـق الجميـع لتحقيـق 
النـرص، موضحـني بـأن األعـداء حاولـوا اغتيـال 
مرشوع الشهيد القائد وأغفلوا أن الشهيد قد أسس 
ــة  مدرسة من القادة العظماء سيعيدون لهذه األُمَّ

ُهــِويَّتها ومجدها. 

حسئئ الرساغئ اقجاماسغئ تثّحـظ طحروع تعزغع افباث املظجلغ 
فجر افجرى وطساصغ الترب برغمئ

الرععي غآّضـث أعمّغئ دسط اقصاخاد العذظغ والاظمعي وتسعغص 
الخظاسات املتطغئ طظ خقل املسارض التغعغئ

 :  رغمئ:
دّشــنت شـعبة الرعايـة االجتماعيـة، 
أمـس األحد، مـرشوع توزيع األثـاث املنزيل 
واملـرىض  الحـرب  ومعاقـي  األرسى  ألرس 
بمحافظة ريمـة، بالتعاون مع فرع الهيئة 

العامة للزكاة. 
وأشـاد أمني عام محيل املحافظة، حسن 
العمري، بجهود شـعبة الرعاية االجتماعية 
وهيئـة الـزكاة يف توفري األثـاث املنزيل ألرس 
املعاقـني واملفقوديـن واألرسى مـن أبطال 
الجيش باملحافظة، ودورها يف التخفيف من 
معاناتهم ال سيَّما يف ظل األوضاع الراهنة. 

وقـال: إن توزيـع األثاث املنـزيل، أقل ما 
يمكن تقديمـه وفاًء وعرفانًـا، للتضحيات 
التي قدمهـا املعاقون واألرسى واملفقودون 
يف سـبيل اللـه والدفاع عـن الوطـن، داعياً 
التجار وامليسورين إىل املساهمة يف االهتمام 

بهذه األرس. 
من جانبه أشـار مدير فرع هيئة الزكاة 
باملحافظـة، عـيل النهـاري، إىل أن توزيـع 
األثاث املنزيل يأتي يف إطار أنشطة ومشاريع 

الهيئـة، والتي تهدف مـن خاللها إىل تلمس 
واملفقوديـن  املعاقـني  أرس  احتياجـات 
واألرسى وتقديم الدعم لها وفاًء لتضحيات 

ذويها يف مواجهة قوى العدوان واملرتِزقة. 
من جهته أّكـد مسـؤول شـعبة الرعاية 
االجتماعيـة باملحافظـة، محمـد البـكايل، 

عىل أهميّة استشـعار الجميع املسؤولية يف 
رعايـة ودعم أرس معاقـي الحرب واألرسى 
وتلبيـة  وتلمـس  واملفقوديـن  والجرحـى 
ة يف ظل ما يمر به البلد  احتياجاتهـم، َخاصَّ
من ظروف صعبة، نتيجة استمرار العدوان 

والحصار. 

 :  خظساء:
أّكـد عضو املجلس السـيايس األعىل، 
دعـم  أهميّـة  الرهـوي،  غالـب  أحمـد 
االقتصـاد الوطنـي والتنموي وتسـويق 
الصناعـات املحلية من خـالل املعارض 
الحيويـة التـي يشـارك فيهـا املنتجون 
رشكات  أَو  فـردي  بشـكل  املحليـون 

ومصانع محلية. 
جاء ذلـك خالل افتتاحـه، أمس معرض 
بـروج آدم للمنتجـات املحليـة والخارجية 
ام، مؤّسسـة  التـي تنظمه، خـالل ثالثة أَيـَّ

بروج اليمن للتسويق وتنظيم املعارض. 
وأوضح عضو املجلس السـيايس األعىل، 
املجـاالت  ُكــّل  يف  سـباقون  اليمنيـني  أن 
الصناعيـة والحرفيـة عـىل مـر التاريـخ، 
معربـاً عن أمله يف أن يقام املعرض بشـكل 
سـنوي ليأتي العام املقبل وجميع املنتجات 
والصناعـات املعروضـة محلية ومنافسـة 
للمنتجـات الخارجية وفـق معايري وجودة 

عاملية. 
بـدوره أّكـد مديـر عام مؤّسسـة بروج 

اليمن، عيل الرشيف، حرص املؤّسسـة عىل 
دعم االقتصاد الوطني والتنمية يف بالدنا من 

خالل املعارض التسويقية التي تقيمها. 
وأَشاَر إىل أن املؤّسسة تهدف إىل التمكني 

االقتصـادي وفـق الرؤيـة الوطنيـة لبنـاء 
الدولة اليمنية الحديثة، ودعم األرس املنتجة 
بالتدريـب والتأهيـل وفـق أحـدث أنظمـة 

التسويق. 
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الضعرباء تسطُظ خفدًا جثغًثا يف أجسار اقجاعقك ملحرتضغ املآّجسئ
 : خظساء

أعلنت وزارة الكهربـاء والطاقة عن تخفيض وحدة 
الطاقة الكهربائية كيلو وات ساعة املباعة للمستهلكني 

من قبل املؤّسسة العامة للكهرباء. 
وأوضحـت الـوزارة يف بيان، أمس، أنـه تم تخفيض 
سـعر الوحدة املباعة إىل 285 رياالً/ كيلو وات سـاعة، 

وفقاً للمتغريات يف أسـعار الوقـود ومؤرشات التكاليف 
لشهر يناير 2023، وذلك ملا فيه مصلحة املواطن. 

وأَشـاَر البيـان إىل أن قـرار التخفيـض يأتي طبقاً 
للمـادة األوىل من القرار رقم 82 لسـنة 1444 هجرية 
الـذي يتم مـن خاللـه تحديد تعرفـة وحـدة الطاقة 
الكهربائيـة كيلـو وات سـاعة املباعـة لجميع فئات 
املشـرتكني واملوزعـني، مـن قبـل مناطق املؤّسسـة 
العامـة للكهرباء، بمـا فيها مناطق التوليد املسـتقل 

بمبلـغ 285 ريـاالً/ كيلو وات سـاعة ابتـداء من 16 
فرباير الحايل 2023. 

ولفت البيان أن القرار اسـتثنى التعرفة املخفضة 
يف محافظة الحديدة والجوف، وعىل أن تطبق التعرفة 
ابتـداء مـن منتصـف شـهر فربايـر الحـايل 2023، 
مبينًـا أن قـرار التخفيض يأتـي تنفيـذاً لتوجيهات 
وزيـر الكهرباء والطاقـة إىل قيادة املؤّسسـة العامة 
للكهربـاء، بمراجعة وإعادة احتسـاب تعرفة وحدة 

الطاقـة الكهربائيـة املباعـة للمسـتهلكني من قبل 
املؤّسسـة العامـة للكهرباء، والعـرض املرفوع منها 

بذلك الخصوص. 
ونّوهت الـوزارة إىل أن التعرفة الجديدة املقرة بمبلغ 
ـة بالكهربـاء  285 ريـاالً/ كيلـو وات سـاعة الَخاصَّ
الحكوميـة، مؤقتـة ملـدة ترتاوح مـن ثالثة أشـهر إىل 
سـتة أشـهر، يتم من خاللها التقييم والتحليل ومن ثم 

احتساب تعرفة جديدة. 

اتاةاجاٌت أطام املتضمئ السطغا يف لظثن ضث السثوان 
سطى الغمظ وصاض املثظغني بافجطتئ الربغطاظغئ

اقتاقُل السسعدّي غطّعق آخر طسسضرات «اقظاصالغ» 
يف سثن بسث رشخ «الاسطغط»

 : طاابسات
نّظـم نشـطاُء بريطانيون، أمس األحـد، وقفًة 
احتجاجيًة غاضبـًة أماَم مبنـى املحكمة العليا يف 
العاصمة الربيطانية لندن للمطالبة بوقف تسليح 
السعوديّة وقتل املدنيني األبرياء يف اليمن، داعني إىل 
رضورة إنهـاء مبيعات األسـلحة الربيطانية التي 
تغذي الحرب عىل اليمن وتتسـبب يف سقوط املزيد 
من القتل والدمار املتواصل طيلة السنوات الثماني 

املاضية. 
وبحسب صحيفة «ليفربول إيكو» الربيطانية، 
فقد شـهدت منطقة االحتجاجات، أمس انضمام 
نشـطاء من الجالية اليمنية إىل جانب الناشـطني 
الربيطانيني، خارج املحكمة العليا يف لندن؛ للتنديد 
عىل بيع الحكومة الربيطانية أسلحة إىل السعوديّة. 
وأوضحـت الصحيفـة الربيطانيـة، أن منظمة 
الحملة ضد تجارة األسلحة قامت األسبوع املايض 
باتِّخـاذ إجـراءات قانونيـة ضد الحكومة بشـأن 
ترخيص بيع أسـلحة للسـعوديّة السـتخدامها يف 
حربهـا ضد اليمن، َحيُث تشـري الحملة إىل أنه منذ 
بدايـة العـدوان يف عـام 2015، رخصـت اململكـة 
املتحدة أسـلحة للنظام السعودّي بما يزيد عن 23 

مليار جنيه إسرتليني. 
وأَفـادت صحيفة «ليفربول إيكـو» بأن الحملة 
يف  املتحـدة  اململكـة  أسـلحة  مسـاهمة  أّكــدت 
انتهـاكات القانون الدويل اإلنسـاني والتسـبب يف 
إحدى أسوأ الكوارث اإلنسـانية بالعالم، مبينة أنه 
يف عـام 2019 فـازت الحملة يف القضيـة املرفوعة 
ضد الحكومة، َحيُث وجدت محكمة االستئناف أن 
مبيعات األسـلحة إىل النظام السعودّي كانت «غري 

عقالنية وبالتايل غري قانونية». 
من جهتها قالت عضـوة الجالية اليمنية «صبا 

أحمد»، إنه عىل الرغم من أن الحكومة الربيطانية 
تـرى أنه من الجيـد أن تكون متواطئـة يف الحرب 
عىل اليمـن، إال أن أهل اململكـة املتحدة الطيبني ال 
يفعلـون ذلك، فهنـاك أناس يف بريطانيـا يعرفون 
الصـواب والخطـأ ويقولـون ال نريـد أي جزء من 

أرباح هذا الدمار إلخواننا من البرش يف اليمن. 
اإلجـراءات  بـدء  مـع  أن  الصحيفـة  وأوردت 
القانونيـة يف 31 ينايـر، قالـت «إميـيل آبـل» من 
الحملة ضد تجارة األسـلحة «هـذه حكومة تهتم 
بالربح أكثر من اهتمامهـا بجرائم الحرب ومقتل 
املدنيـني، موضحـة أن حّجــة الحكومـة بـأن ما 
يجـري يف اليمن عبارة عن «حـوادث منعزلة» هو 
محض هراء ومهينة للغاية لجميع اليمنيني الذين 
دّمـرت حياتهم بأسلحة اململكة املتحدة، وبالنظر 
إىل حكم محكمة االسـتئناف السابق، ال ينبغي أن 

نكون أمام املحكمة مرة أُخرى. 
ويف الوقـت نفسـه، قالـت «كيـم جونسـون»، 
النائبة عن ليفربول ريفرسـايد، لصحيفة «صدى 
ليفربول»: إن «إنهاء مبيعات األسـلحة التي تغذي 
الحـرب يف اليمن ليس فقط الـيشء األخالقي الذي 
يجب القيـام به، ولكنه سـيمنع املزيـد من املوت 
والدمار الذي شهدناه يف السنوات الثماني املاضية. 
وتطرقت صحيفـة «ليفربول إيكو» الربيطانية 
إىل أنـه تم ترخيص أسـلحة مثل طائـرات تايفون 
وتورنـادو والقنابل مثل قنبلة «بيفـواي الرابعة» 
وبيعها إىل السـعوديّة، َحيُث اسـتخدمت يف غارات 
جويـة يف اليمـن، وكانـت هجماتهـا مدّمـرة عىل 
املدنيـني، ممـا أَدَّى إىل وقـوع قتـىل وجرحـى يف 
صفـوف األبريـاء، وفـرار ماليني األشـخاص من 

ديارهم خوفاً من تلك األسلحة. 

 : طاابسات
سـاد توتـٌر كبري مدينـة عـدن املحتّلـة، أمس 
األحد، بني االحتالل السـعودّي وما يسمى املجلس 
االنتقايل، بعد رفض األخري إخالء آخر معسـكراته، 
وتسـليمها مليليشيا «درع الوطن» التي حلت بديالً 

له. 
وقالت وسـائل إعالمية مواليـة للعدوان، أمس، 
إن قـوات االحتالل السـعودّي معـززة باملدرعات، 
طوقت، أمس األحد، «معسكر بدر» التابع ملرتِزقة 
اإلمارات يف مديرية خور مكرس، وأطبقت الحصار 
عليه من ُكـّل االتّجاهات، بعد رفض قائده املرتِزق 
العقيد عبدالرحمن عسـكر، االنصيـاع لتوجيهات 
جديـدة  مليليشـيا  املعسـكر  وتسـليم  السـعوديّة 
أنشـأها االحتالل السـعودّي تحت مسـمى «درع 
الوطن»، َحيُث يعد «معسكر بدر» آخر معسكرات 
االنتقـايل يف عدن املحتّلـة، واملكلـف بحماية نفوذ 

االحتالل يف املطار ومواقع أُخرى حساسة. 
وتوقعت وسـائل إعالم موالية للعدوان انفجار 
الوضع عسـكريٍّا نظراً لحجم الدعـم الذي يحظى 
به املرتِزق عسـكر من قيـادات يف االنتقايل أبرزها 
املرتِزق شالل شـائع، عىل الرغم من سحب األخري 
ميليشـياته من داخل مطار عدن الدويل ونقلها إىل 

خارج املدينة خالل األيّام املاضية. 
املجلـس  يسـمى  مـا  هـّدد  السـياق  ذات  ويف 

االنتقـايل، أمـس األحـد، بالـرد عىل تفريـخ قواته 
وكياناتـه والعمل عـىل تحجيمه وإنهـاء دوره، يف 
إشـارة إىل أن عدن وباقـي املحافظات املحتّلة التي 
تشـهد تدويالً بـني األدوات، سـوف تشـهد جولة 

رصاعات جديدة بني األدوات. 
يف  القيـادي  الغيثـي،  عبداللـه  املرتـِزق  وقـال 
املجلـس االنتقـايل بمحافظة حرضمـوت املحتّلة، 
يف تغريـدة عىل صفحته الشـخصية بتويرت، أمس 

األحد: «إن مرشوع اسـتبدال املجلـس االنتقايل أَو 
صناعة منافسـني له يقاسـمونه، يعتـرب مغامرة 
سياسـية»، مبينًا أنه ستكون «لذلك نتائُج كارثيٌة 
عـىل مـن يحاولـون تحجيـَم االنتقايل مـن خالل 
صناعة وتفريخ قوى سياسـية وعسكرية جديدة 
عىل السـاحة» يف املحافظـات الجنوبية والرشقية 
املحتّلة، يف إشـارة إىل تشـكيل االحتالل السـعودّي 

ميليشيا جديدًة تحت اسم «درع الوطن». 

دسعاٌت حسئّغئ يف تدرطعت 
املتاّطئ لفاح ططار الرغان 
الثولغ باملضق بحضض ضطغ

 : طاابسات
جّدد أهـايل محافظة حرضموت املحتّلة، أمـس األحد، مطالبهم 
بفتـح مطـار الريـان الـدويل باملـكال، والذي يتخـذ منـه االحتالل 
اإلماراتي قاعدة عسـكرية منذ بدء العـدوان عىل اليمن وتحويله إىل 
سجون رسية يقبع داخله مئات املعتقلني واملخفيني قرساً من أبناء 

املحافظات الجنوبية املناهضني للتواجد األجنبي يف مناطقهم. 
وتأتـي تلـك املطالب تزامنـاً مع ترصيحات مصدر مسـؤول يف 
رشكة الخطوط اليمنية، بشـأن سـماح السـعوديّة برحلة واحدة 
فقط ُكـّل أسبوع من مطار الريان ولوجهة واحدة فقط هي جدة. 
ودعـا أبنـاء محافظـة حرضمـوت املحتّلـة إىل تشـغيل مطار 
الريان الدويل كليٍّا برحالت ُمستمّرة إىل القاهرة وأبوظبي والكويت 
وأفريقيـا واألردن والهنـد وغريهـا مـن الوجهـات، معربيـن عن 
اسـتيائهم وامتعاضهـم ملظهـر املطار غـري الحضـاري واملتمثل 
بوجـود صندقـة تقابـل املسـافرين عنـد دخولهـم وخروجهـم، 

مطالبني برسعة إزالتها؛ كونها تشوه املظهر الحضاري للمطار. 

اقتاقل السسعدّي غساصثم 
ططغحغاته الةثغثة إىل تدرطعت 

وغجغح طرتجصئ «اقظاصالغ واإلخقح»
 : طاابسات

يسـتعد حزب اإلصـالح يف حرضمـوت املحتّلة إىل إجـالء قواته 
وميليشياته من املحافظة، وذلك عرب مراسيم أقامتها، أمس األحد، 

ما يسمى املنطقة العسكرية األوىل بمنطقة سيئون. 
وبحسـب مصادر إعالمية، فقد نظم االحتالل السعودّي، أمس 
األحد، اسـتعراضاً عسـكريٍّا مليليشياته املشـكلة حديثاً تحت اسم 
«درع الوطن» والتي سـتتوىل مهام توفري الغطاء لتواجد االحتالل 
السـعودّي يف ظـل تبـادل األدوار بـني النفـوذ مـن قبـل الرياض 
وأبوظبـي، وإحاللهـا بديـالً عـن ميليشـيا اإلصـالح واالنتقايل يف 

املحافظة الغنية بالثروات النفطية. 
وبينت املصادر أن عملية االنتشـار املرتقبة تأتي ضمن مخّطط 
سـعودّي يهدف لوضع املحافظـات الجنوبية والرشقيـة املحتّلة، 
تحت سيطرة ميليشيا ما يسمى «درع الوطن» التي تم إخضاعها 
للمرتِزق رشـاد العليمي بشـكل مبارش، َحيُث تسـعى من خاللها 
الريـاض إىل تقليص نفـوذ االنتقايل واإلصالح يف مناطق سـيطرة 
تحالـف العدوان، بعـد انتهاء دورهم واالسـتغناء عـن خدماتهم 

بشكل مخز ومهني. 

السططات السعغسرغئ تعاخض 
الاتصغص يف جرائط شساد وغسغض 

أطعال الثائظ «خالح» وسائطاه
 : طاابسات

عاودت السـلطات السـويرسية، أمس األحد، فتح ملف غسيل 
األموال املنهوبة وغري الرشعية للخائن عيل عبدالله صالح وعائلته، 
ام قليلة من نرش تقارير صحفية سـويرسية تتحدث عن  بعـد أَيـَّ

تورط الخائن «صالح» يف جرائم فساد كربى. 
وذكرت وسائل إعالم سويرسية، أمس األحد، أن السلطات بدأت 
تحقيقات يف معامالت مالية وغسيل أموال تقدر بماليني الدوالرات 
بينها تحويل 65 مليون دوالر من حسـاب صالح يف أحد البنوك إىل 

أحد أفراد عائلته يف سنغافورة. 
وأَشـاَرت املصـادر اإلعالميـة إىل أن التحقيق يطال 25 حسـاباً 
بنكيـاً آخـر تابعـة لعائلة الخائن صالـح، َحيُث إن سـويرسا هي 

إحدى وجهات تهريب األموال من قبل رموز النظام السابق. 

شغما طرتِجصئ اإلطارات غاعسثون بالرد جراء إصخائعط وإظعاء دورعط:
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 : طتمث ظاخر تاروش 
يُعتـَربُ يـوُم الحـادي عـرش مـن فربايـر يومـاً 
اسـتثنائيٍّا ومميـزاً لكافـة أبنـاء الشـعب اليمني، 
ففـي الحادي عـرش من فرباير عـام ٢٠١٥م خرج 
املارينز األمريكي ذليالً مهاناً من العاصمة صنعاء، 
وقبيل املغادرة أحـرق األمريكيون وثائقهم وقاموا 
بتحطيم وطحن السـريفرات بشـكل غري مسبوق، 
وذلـك يف مـؤرش واضـح ملخاوفهـم مـن انفضاح 
املخّططـات العدائية التي نصبتها واشـنطن لليمن 

خالل سنوات طويلة من الوصاية. 
 ويقول بعـض املجاوريـن للسـفارة األمريكية 
بصنعاء إنهم شـاهدوا يف العارش من فرباير ٢٠١٥، 
أي قبل يوم من رحيلهم ألسنة الدخان تتصاعد من 
داخل السـفارة، معتقدين أن السفارة قد تعرضت 
للحريق، يف حني أن الدخـان املتصاعد كانت نتيجة 
لقيـام األمريكيـني بعملية إتـالف الوثائق وامللفات 
اإلجراميـة  بمخّططاتهـا  ـة  الَخاصَّ األرشـيفية 
والتـي تتضمن أسـماء عمـالء وخونة كبـار كانت 

تستخدمهم السفارة لتنفيذ تلك املخّططات. 
ويف تلك األحداث التاريخية نقلت وسائل إعالمية 
عـن مصـادر سياسـية وأمنيـة أمريكيـة وثيقـة 
االطـالع، أن وكالة االسـتخبارات املركزية الـ (يس 
آي أيه) نقلت محطتها اإلقليمية يف جنوب الجزيرة 
العربيـة من اليمـن إىل سـلطنة عمان؛ بَسـبِب ما 
وصفتـه بالظروف األمنية غـري املالئمة يف صنعاء، 
وكانـت الوكالـة قـد أنشـأت محطتهـا يف صنعاء 
يف أواخـر عهـد الخائن عـيل عبدالله صالـح، وفقاً 
العرتاف صالح نفسـه يف مقابلة قالها قبيل اندالع 

ثورة ٢٠١١م. 
 وقالت صحيفة «واشـنطن بوسـت» األمريكية 
نقـالً عـن مسـؤولني أمنيـني أمريكيـني حاليـني 
وسـابقني: إن الـ «يس آي أيه» أجلت العرشات من 
عنارصهـا يف اليمن، من ضمن حـوايل ٢٠٠ عنرص 
مدني وعسـكري، كانوا يعملون يف سفارة الواليات 
املتحدة يف صنعاء قبيل إغالق السـفارة، مؤّكـدة أن 
األمريكيني غادروا السـفارة األمريكية عىل متن ٣٠ 
سـيارة مصفحة تحمل عدداً من الرجال والنسـاء، 
َحيُث انطلقت من السفارة األمريكية باتّجاه مطار 
صنعـاء الدويل، وغـادرت يف طائرة قيـل وقتها إنها 
ُعمانيـة باتّجاه غري معلـوم، وكان املحمولون عىل 
املصفحات جنوداً وعنارص اسـتخبارات وموظفني 

أمنيني. 
 وتوضـح املصادر األمنية أن السـلطات الثورية 
التـي كانـت موجـودة يف مطار صنعـاء طلبت من 
األمريكيـني الخضـوع للتفتيـش قبـل املغـادرة يف 
حادثـة غـري مألوفة لهـم، ما جعلتهم يسـخطون 
ويقيمون بتكسري أسلحتهم التي منعت منهم أثناء 

الرحيل. 
وبعد يوم واحد من مغـادرة األمريكيني صنعاء، 
قالت صحيفة «واشنطن بوسـت» إن مسؤولني يف 
وكالة االسـتخبارات املركزية «يس آي أيه» وصفوا 
الكبـرية»،  صنعـاء «باالنتكاسـة  مـن  خروجهـم 
مشريين إىل أن وكالة االستخبارات املركزية سحبت 
عرشات من العمـالء واملحللـني والعاملني اآلخرين 
من اليمن كجزء من عملية إخراج أكرب لحوايل ٢٠٠ 
أمريكـي كانوا متواجدين يف صنعـاء، ومن بني من 
تم إخراجهم ضباط رفيعو املستوى عملوا عن كثب 
مع املخابرات واألجهزة األمنية اليمنية السـتهداف 

أعداء أمريكا يف املنطقة. 
وأقـر املسـؤولون األمريكيـون بـأن الرتتيبـات 

االسـتخباراتية األََساسـية والعالقـات التـي تمت 
إقامتها ترضرت بإغالق السفارة ومغادرة عنارص 

رئيسية من الـ «يس آي أيه». 
 

أطرغضا املسآول الرجمغ إلدارة الئطث 
السـفارة  إغـالق  األمريكيـة  الصحـف  وصـُف 
«باالنتكاسـة»،  املارينـز  ومغـادرة  األمريكيـة 
باإلضافة إىل ترصيح السـفري األمريكي بأنه لم تعد 
أية مهمـة لألمريكيني يف اليمن يؤّكـد مصداقية ما 
تطـرق إليه قائد الثورة السـيد عبـد امللك بدر الدين 
الحوثي يف خطابه بمناسـبة العيد السـادس لثورة 
الحادي والعرشين من سـبتمرب، والذي أّكـد تدخل 
السـفري األمريكي قبـل ثورة ٢١ سـبتمرب يف كافة 
شـؤون اليمـن بمـا يخـدم السياسـات األمريكية 

االستعمارية. 
وذكـر أن األمريكيني دفعوا اليمـَن نحو االنهيار 
التام، وأوشـك اليمن عىل الوصـول إىل الهاوية لوال 
ثورة ٢١ سبتمرب، الفتاً إىل أن النظام السابق لم يدرك 
أن الشـعب اليمني مؤهل للصمود أمام االستهداف 

األمريكي والحفاظ عىل حريته واستقالله. 
وقال قائد الثورة الشعبيّة السيد عبدامللك الحوثي 
إن «السـفري األمريكـي يف صنعاء بشـكل رسـمي 
وبقرار من مجلس األمن، املسؤول األول يف الوصاية 
عىل شعبنا وسلمت له السلطة يف ذلك الحني، وكان 
ه الوزراء واملسؤولني بشكل مبارش»، ُمشرياً إىل  يوجِّ
أن حـرص األمريكيني عىل نزع ُكــّل عنارص القوة 
من البلد، َحيُث تدخلوا يف السياسة التعليمية تدخالً 
خطرياً يقوض املبادئ التي تجعل الشعب متماسكاً 
أمـام التدخـل الخارجي، وكذا سـعيهم وعمالءهم 
لتغذية ُكـّل عوامل االنقسـام الداخيل، فربزت إثارة 

النعرات العنرصية والطائفية واملناطقية. 

كان  األمريكـي  املسـار  أن  الثـورة  قائـد  وبـني 
يهـدف إىل بعثرة الشـعب اليمني، وتفكيـك كيانه؛ 
كـي ال يبقى رابٌط يجمع أبنـاء البلد ويحميهم من 

االنقسام. 
 

ظعاغئ العخاغئ
وبالتـوازي مع مرور ثماني سـنوات من خروج 
األمريكيـني مـن صنعاء يقول الناشـط السـيايس 
ماجد املطـري: «إن قيام األمريكيـني بإتالف كافة 
املراسـالت واملحتويات داخل سـفارتهم يف صنعاء 
قبيل وصـول اللجان الشـعبيّة ما هـو إال محاولة 
أمريكيـة يائسـة إلخفـاء مـا بـات مكشـوفاً من 
مؤامراتها التي كانت تحيكها يف اليمن عرب مندوبها 
السـامي «السـفري األمريكـي» انطالقـاً مـن وكر 

املؤامرات يف شرياتون». 
ويضيـف: «وحتـى ال تنفضح مسـؤوليتها عن 
بـني  النعـرات  وإشـعال  االغتيـاالت  عمليـة  إدارة 
اليمنيني وكذلك لكي ال تتضح خبايا طبيعة العالقة 
املشـبوهة بني أمريكا وأنظمـة العمالة التي كانت 
تحكـم اليمن تحت املظلة األمريكيـة ُخُصوصاً من 
الفرتة التي أعقبت اغتيال الرئيس الشـهيد إبراهيم 
الحمدي وما تالها من انقالبات»، مؤّكـداً أن أمريكا 
مارسـت لسـنوات مديدة سياسـة املـد والجزر يف 
اللعب بمقدرات الشعب اليمني والتفريط بسيادته. 
ويشري إىل أن ثورة الحادي والعرشين من سبتمرب 
٢٠١٤ أنهـت مخّططات األمريـكان، ووضعت حداً 
للوصاية األمريكية عىل اليمن، وأنهت دور سفريها 

كمندوب سامي كان الحاكم الفعيل لليمن. 
 ويضيف املطري بالقـول: ومن يراجع تَحّركات 
السـفارة األمريكيـة وسـفرائها يف تلـك الفـرتات 
سـيدرك بما ال يدع مجاالً للشـك بأن ُكـّل مشـاكل 

اليمن والفسـاد الذي كان متأصـالً يف هيكل الدولة 
من قمـة الهـرم إىل أسـفله كان برعايـة أمريكية 

مبارشة. 
بـدوره يوضـح األمـني املسـاعد لحزب شـباب 
التنمية الشيخ صالح السهمي أن إحراق امللفات من 
السفارة األمريكية يكشـف مخّططات األمريكيني 
التي كانت عىل درجـة عالية من الخبث والخطورة 
لدرجة أنهم كان يخشـون أن تقـع هذه األجندة يف 
أيـاٍد وطنية تفضح مؤامراتهم، وتسـتعرضها عىل 
الـرأي العام ليكـون عىل اطالع بحقيقـة ما يعمله 
األمريكـي وأدواتـه املجنـدة من املرتِزقـة والعمالء 
والخونة الذين كانوا عىل رأس السلطة وحكموا هذا 

الشعب الكريم. 
ويشـري إىل أن الواليات املتحـدة علمت بأن هناك 
وعيا شـعبيا يتصاعد تجـاه مخّططات األمريكيني 
وأنه ليس من السهل احتواؤه كما هو حال األدوات 

املجندة التي كانت تحرضها ملرحلة قادمة. 
 ويلفت إىل أن توسع املرشوع القرآني شّكل قلقاً 
بالغـاً عـىل أمريكا ودفعهـا إىل الرحيل مـن امليدان 
املحـيل والبحـث عن طـرق أُخرى لرتكيع الشـعب 
اليمنـي والعـودة مـن بوابـة الخونـة مـرة ثانية، 
مردفـاً القـول: كان العدوان عىل اليمـن الذي أعلن 
من واشـنطن أحـد الرهانات الفاشـلة التي منيت 
بهـا أمريكا وأدواتها بفضل تنامي الوعي الشـعبي 

وحنكة القيادة العظيمة. 
ويرى السـهمي أن الواليات املتحدة عندما تشعر 
بفقـدان أدواتهـا أَو عـدم وجـود البيئة املناسـبة 
لتنفيذ مخّططاتها اإلجرامية، َفـإنَّها تشـعر بقلق 
كبري وتبـدأ بالبحث عن وسـائل للهـروب والبحث 
عن مشـاريع أُخرى قد تسـهم يف تحقيق أهدافها، 

بحسب وجهة نظرها. 

11 شرباغر 2015..
العروب المثل لفطرغضغغظ طظ الغمظ

طسآولعن شغ اقجاثئارات المرضجغئ افطرغضغئ وخفعا خروجعط طظ خظساء «باقظاضاجئ الضئغرة»
جغاجغعن: تعجع المحروع الصرآظغ حّضض صطصًا بالشًا سطى أطرغضا ودشسعا لطرتغض
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السثوان والتخار افطرغضغ السسعدي لظ 
غحشطظا سظ صدغاظا املرضجغئ شطسطني

طسآولعن وباتبعن وصادة أتجاب لختغفئ «المسغرة»:

 :  أغمظ صائث
يحتلُّ الشـعُب اليمني الصدارَة يف املوقف 
الداعم واملساند لُكـّل أحرار العالم الرافضني 
للتطبيع وبيع القضية األََساسية، عىل الرغم 
من املعاناة الشديدة جراء العدوان األمريكي 

السعودّي وحصاره الكارثي عىل اليمن. 
َوألكثـر مـن ٨ أعـوام ال تـزال القضيـة 
قلـوب  يف  وبقـوة  حـارضة  الفلسـطينية 

اليمنيني. 
ويـرى محللـون سياسـيون أن من أهم 
اليمـن  عـىل  األمريكـي  العـدوان  أسـباب 
هـو تبنيهـم لهـذه القضيـة ومناهضتهم 
للمـرشوع الصهيونـي، ويف فـرتة سـابقة 
أعلن قائد الثورة السـيد عبدامللـك الحوثي، 
فتح مجال التربع باملـال ملجاهدي املقاومة 
وحركاتها  فصائلها  بمختلف  الفلسـطينية 
املقاومـة، بالرغم مـن حجم العـدوان عىل 
اليمـن بحصـاره االقتصـادي الجائر والذي 
خلف معاناة لكافة الشعب اليمني، مؤّكـداً 
أن هـذا املوقـف قـد تجسـدت فيـه روحية 
األخـوة اإليمانيـة والتماسـك الحقيقـي يف 
ــة اإلسـالمية، يف  مجتمـع ينتمي لهذه األُمَّ
وقـت تنصل الكثريون من املسـؤولية تجاه 
القضية، مكتفني بالصمت والسـكوت املذل 

واملريب. 
ويشـري قائد الثورة إىل أن صنفـاً آخر لم 
يكتـِف بالصمـت أمام القضيـة، بل نهج يف 
طريـق األعداء وانكشـف وجهـه الحقيقي 
يف طريـق التطبيع والتعامل مـع الصهاينة 
واعـرتف بالكيان اإلرسائييل الغاصب كدولة 

قائمة. 
وكان السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، 
قد أعلن عام ٢٠١٤ «نحن إىل جانبكم بكل ما 
نملك وبكل ما نستطيع، وبوّدنا -ويعلم الله 
ويشـهد الله– بوّد جماهرينا وأبناء شعبنا، 
أننـا اليوم يف فلسـطني نقتـال إىل جانبكم، 

جنباً إىل جنب، وكتفاً بكتف». 
ونجد معظم خطابات قائد املسرية يجدد 
تأكيـده الوقوف مـراراً وتكـراراً مع قضية 
فلسـطني ومـع ُكــّل أحـرار العالـم الذين 
رفضـوا التطبيع ونهجـوا ذات نهج األحرار 

والكرماء. 
وهنـا تتجـىل الحكمة اليمانيـة واإليمان 
النابع من أصل التاريخ والحضارة اإلسالمية 
املتمثل يف الدم العربي األصيل الذي لم يتلوث 
بالخيانة ولم يُشـبْه ُحبُّ األموال والسـلطة 

والهيمنة والجربوت. 
 

 الاداطظ ُعــِعغَّئ 
ويف السـياق يقول مستشار وزارة اإلعالم 
إن  يف حكومـة اإلنقـاذ توفيـق الحمـريي: 
ــة  املنارصة اليمنية لفلسطني وقضايا األُمَّ
اإلسالمية ُهــِويَّة يمنية إيَمـانية متجذرة، 
وهي اليوم حارضة بقوة وُمسـتمّرة بوترية 
وتنام أكرب مسـتقبالً يف ظل وجـود الثقافة 

القرآنية وقيادة املسرية القرآنية. 
ويرى الحمريي يف ترصيح خاص لصحيفة 
واملكانـة  الطبيعـي  املوقـع  أن  املسـرية، 
الصحيحـة لليمـن هـي أن يكـون متصدراً 
ملشـهد منارصة القضية الفلسـطينية وهو 
يتعرض للعـدوان والحصار، ُمضيفاً أن هذا 

املوقـف اليمني مـع القضيـة نابـع أَيْـضاً 
مـن إدراك ووعـي الشـعب بقضايـا أمتنـا 
ــة ويف  واالسـتهداف الذي تتعرض لـه األُمَّ
ـــة الحي وشـعبها  مقدمتهـا ضمـري األُمَّ

اليمني األصيل موقفاً وُهــِويَّة. 
وباإلضافـة إىل التوّجــه العـام للشـعب 
ويف  املعركـة،  هـذه  تمثلـه  ملـا  والقيـادة 
هـذا  عـىل  االنتصـار  بـأن  املرحلـة  هـذه 
للقضية  العدوان والحصـار يعني انتصـاراً 
اإلرسائيـيل  للعـدو  وهزيمـة  الفلسـطينية 
واإلجـرام الصهيونـي العاملـي، ويثبت ذلك 
تقـوم  التـي  واملواقـف  واألحـداث  الواقـع 
بهـا أنظمـة تحالف العـدوان مـن الهرولة 
العلنية للتطبيع وإبـرام االتّفاقيات األمنية 
والعسـكرية واالقتصاديـة التطبيعيـة وما 
نرش من ترصيحات صادرة عن كيان العدّو 
اإلرسائييل، فاملجرم نتنياهو وصف العدوان 
عـىل اليمن بأنهـا حربهم أَيْـضـاً وما يرتّدد 
من ترصيحات متكّررة عن مشـاركة العدّو 
اإلرسائييل ضمـن العدوان عـىل اليمن، كما 

يقول الحمريي. 
 

صدغاظا اَفَجاجغئ 
بدوره يقول الباحث السـيايس والفكري 
الوعـي  إن  الحـارضي:  يوسـف  الدكتـور 
الكبري الذي وصل إليه الشعب اليمني والذي 
مصـادره (النفسـية الدينية التـي يمتلكها 
-القيـادة القرآنية التي امتلكها) أدرك باكراً 
أن العـدّو األمريكـي الصهيونـي سيسـعى 
ليشـغل أبناء شـعب اليمن يف أنفسـهم كي 
ال يتَحّرك تَحّركاً سـليماً يف منارصة قضيته 
وقضيـة اإلسـالم الكـربى وهـي (القضية 
الفلسـطينية) لـذا أغـرق الشـعب اليمنـي 
بمشـاكَل عديـدة وكلمـا ينتـرص يف واحدة 

يدخله يف أُخرى. 
ويضيف: «غري أن أبناء اليمن أفشلوا هذا 
املخّطـط الخبيث فبقي متمسـكاً بالقضية 
األم تمسـكاً قويـاً، مـدركاً أن حلحلـَة ُكـّل 

ـة الداخليـة بل ومشـاكل  مشـاكله الَخاصَّ
بحـل  هـي  والعربيـة  اإلسـالمية  ـــة  األُمَّ
القضية األم، لذا تَحّرك يف هذا املسـار جاعالً 
حلحلتـه ملشـاكله الداخلية يف إطار مسـار 

تَحّركه يف القضية األم». 
ويواصل: «لـذا ال غرابـة وال حرية يف هذا 
التمسـك القويـم واألصيـل بالقضيـة األم، 
ومـن هـذا التَحّرك سـيأتي الفـرج والنرص 
واالنتصار والفرج إن شـاء الله مهما بلغت 

ة الداخلية».  مشاكله الَخاصَّ
مـن جهته يـرى القائـم بأعمـال رئيس 
حـزب السـلم والتنميـة محمد الـرشيف، أن 
مـا يجري يف اليمن من عـدوان وحصار هو 
جـزء مـن منظومـة املؤامـرة الغربية عىل 
الشـعوب العربيـة واإلسـالمية، مؤّكـداً أن 
القضية واحدة والعدّو هو نفسـه سـواء يف 
اليمن أَو فلسـطني أَو سـوريا أَو العراق وأن 
الـرصاع الدائـر اليوم يف املنطقـة هو رصاع 
بـني مـرشوع االحتـالل التدمـريي الغربي 

واملرشوع التحّرري العربي. 
خـاص  ترصيـح  يف  الـرشيف  ويضيـف 
لصحيفة املسـرية أن القضية الفلسـطينية 
بالنسـبة لليمنيـني هـي القضيـة املركزية 
العتبـارات دينية وقومية، والتي ال يمكن أن 
يفّرطوا بها؛ ألَنَّها املعيار الحقيقي لألنظمة 
والحركات السياسـية العربية واإلسـالمية 
واملقيـاس الـذي يحـّدد مواقفهـا يف خدمة 

ــة أَو أعدائها.  األُمَّ
ويشـري إىل أن اليمنيني اليـوم قد أصبحوا 
جـزءاً أََساسـياً يف عملية اسـتعادة ُهــِويَّة 
ـــة وإعادة رسـم مسـتقبلها، وأصبح  األُمَّ
بإْمـَكان ُكــّل مواطـن يمني مهمـا كانت 
نـرصة  يف  املسـاهمة  ومكانتـه،  بسـاطته 
ــة يف إطار مرشوع عميل يراكم  قضايا األُمَّ
اإلنجازات ويسـهم يف تحمـل جزء كبري من 
العـبء الذي يثقـل كاهل القـوى الرشيفة 
ـــة، الفتـاً إىل أنـه لـم تعـد القضية  يف األُمَّ
الفلسـطينية كمـا كانت يف اليمـن تقترص 

عىل جمعيـات وصناديق لجمـع التربعات، 
بـل تحولت إىل قضيته األََساسـية من خالل 
املسـريات واملظاهرات واملشـاركة الشعبيّة 
الواسعة واملواقف الرسمية الداعمة للشعب 
التحـّرر  مـرشوع  إطـار  يف  الفلسـطيني 
واالستقالل الذي آمنوا به ومقاومة املرشوع 
األمريكـي والصهيونـي يف اليمـن واملنطقة 

ُعُمـوًما. 
ويف األيّـام األخرية بارك املكتب السـيايس 
ألنصـار اللـه، العملية البطوليـة النوعية يف 
القدس املحتّلة، والتي خّلفت عدداً من القتىل 
والجرحـى مـن جنـود العـدّو الصهيونـي، 
معتربًا عملية القدس وكّل العمليات الفدائية 

ــة.  بأنها ترفع رأس األُمَّ
عمليـة القـدس التـي اسـتهدفت جنود 
العـدّو الصهيونـي، األمر الذي أثار وسـائل 
إعالم العـدّو والـدول املطبعـة نتيجة لهذه 
املباركـة، يف حـني نـّددت دول التطبيع هذه 

العملية وعىل رأسها دويلة اإلمارات. 
وهـذا املوقـف كشـف ُكــّل دولـة عـىل 
حقيقتها وانقسـمت إىل صف مبارك وصف 
منـّدد ومسـتنكر، وتبقـى اليمـن من رحم 
املعانـاة مع ُكــّل حركة مقاومـة ملرشوع 

الكيان الصهيوني الغاصب. 
كمـا خرجـت مظاهرات متعـددة يف عدة 
مناطـق تعلـن تضامنهـا ومباركتهـا لكل 
عمليات املقاومـة الفلسـطينية أمام كيان 
العـدّو الصهيوني الغاصـب؛ باعتبار قضية 
جميـع  تخـص  مهمـة  قضيـة  فلسـطني 
املسـلمني والعرب وأنهـا القضية األوىل التي 
ال يمكن طمسها مهما حاول املطبعون مع 

الكيان الصهيوني. 
وبالتـايل سـتبقى قضيـة فلسـطني هي 
املركزية واألوىل التي ال مساومة عليها مهما 
بلـغ حجـم التطبيـع ومهما كان مسـتوى 
التخـاذل العربي وحجم املؤامـرة َفـإنَّ ُكـّل 
ذلـك سـيبوء بالفشـل، وهـذا لسـان حال 

الشعب اليمني الصامد املقاوم. 
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ق تجاغثوا سطى 11 
شئراغر شطساط طظه 

شغ حغء
طظغر الحاطغ 

كان  فربايـر   ١١

ذكـرى  وسـيظل 

شـعب  ثورة  انطالق 

شـاء من شـاء وأبى 

من أبى، ومثلما تخىل 

املتمصلحـون  عنـه 

هو أَيْـضاً لن يقبَلهم 

فهـذا  كمزايديـن، 

اليـوم الخالـد يعـرف 

ًدا الثائريـن الصادقـني الذيـن جعلـوا هـذا  جيـِّ

اليـوم يثمر نـرصا ويلد ثورة خالـدة كما يعرف 

أُولئك الذين اتخذوه بضاعة َوباعوها لحسـابهم 

ـة بهم ال  وضحـوا بـه لتحقيـق مصالـَح َخاصَّ

مصلحة شـعب، فإن تغنوا به فهم كاذبون َوإن 

انتسبوا إليه فهم أدعياء بالباطل، ال حسب لهم 

وال نسـب إىل هـذا اليوم، وكل مـن يحتفي بهذا 

اليـوم من خـارج الوطن إنمـا يؤّكــد زيف ما 

يّدعيه. 

ألَنَّهـم تخلـوا عـن مسـاره الثـوري وهجروا 

سـاحاته وانجذبـوا نحـو املسـاومات وَقِبلـوا 

باإلغراءات فباعوه وظنوا أن الفراغ الذي خّلفوه 

يف سـاحاته بانسـحابهم لن يمتلـئ وأن حراكه 

الثوري سـيموت بدونهم فخـاب ظنهم، فما إن 

غـادروا سـاحاته وهرولـوا السـتالم قيمته زاد 

الحراك الثوري توقدا ومأل الشعب فراغهم بثواٍر 

صادقني فتضاعف زخمه الثوري واتسع مساره 

ونشـط نضالـه حتـى تمخـض بثورة شـعبيّة 

بيضاء ارشقت نورها وبرق انتصارها فجر يوم 

الـ٢١ من سبتمرب الخالد. 

ومن يحتفل بهذا اليوم من خارج الوطن إنما 

يحتفل باملصالح التي تنـازل ألجلها عن نضاله 

ومبادئـه، وضحى بحقوق الشـعب لينالها وما 

فعله إال مزايدة مفضوحة. 

وال يحـق أن يحتفـل بهـذا اليـوم إال رجالـه 

الثائـرون الذيـن رفضـوا ُكــّل اإلغـراءات ولم 

يتنازلـوا عـن مسـاره الثـوري وقدمـوا أغـىل 

التضحيات ليثمر نرصاً للشـعب ويتمخض عن 

نضالهم بثورة خالدة اتّقدت مشـاعلها وأرشق 

فجرها بشمس نسجوا أشعتها نوراً من دمائهم 

ومعاناتهم وتضحياتهم، وتلك حقيقة ال يجهلها 

شـعب أبي وال يقيض بها إال َحَكٌم منصف، فكل 

املكونات انسـحبت من سـاحات هذا اليوم ولم 

يتبق منها سـوى مكون أنصار الله وتوافد أبناء 

الشـعب إليهم، فمألوا فراغ املنسحبني ليصنعوا 

منه ثورة شـعب عظيم ال ثورة أحـزاب عميلة، 

وهؤالء هم وحَدهم َمن لهم حَسـٌب ونسب لهذا 

اليـوم الخالد، وهـم وحدهم فقـط إذَا أرادوا أن 

يحتفلوا به فمن حقهم أن يحتفلوا. 

كتابات

ظئغض بظ جئض
تحـُرضُ الذكـرى السـنويُة للشـهيد القائـد «رضـواُن 
اللـه عليه» يف وقت يواجـُه اليمن عىل مـدى ثمانية أعوام 
أعتـى عـدوان وأشـد حـرب ظاملة عـىل السـاحة العاملية 
اليـوم، حرب عىل ُكـّل املسـتويات ويف ُكـّل املجاالت وبكل 
الوسـائل، حرب عسـكرية، واقتصادية، وثقافية فكرية، 
وسياسـية، واجتماعية وإعالمية وأشدها رضاراً وأكثرها 
خطورة الحـرب االقتصادية والحصار الخانق الذي تقوده 
أمريكا عرب إغـالق املنافذ الربية والبحريـة والجوية وهذا 
الحصـار يهـّدد حياة أكثر من عرشة ماليني إنسـان يمني 
معرضـون للمجاعة حسـب مـا ورد يف تقاريـر منظمات 
األمـم املتحـدة التـي بدورهـا تتواطأ مـع قـوى العدوان 
بغيـة كرس إراَدة أبنـاء اليمن ولكن بفضل الله «سـبحانه 

وتعاىل» وبصمود وثبات وتمسـك أبناء الشعب اليمني باملرشوع القرآني 
العظيم الذي أسسـه الشهيد القائد «ع» والتسليم املطلق لتوجيهات الله 
والقيادة سـننترص عىل ُكـّل املؤامرات وسـنكرس قوى الغزو واالحتالل 
والحصار، والتسـليم املطلق للقيادة والتمسـك بثقافة الجهاد وروحية 
االستشـهاد وقيم ومبادئ وأخالق ومنهجية هـذا املرشوع التي تحولت 
إىل واقـع عميل ملمـوس عامالً من أهـم عوامل الصمـود والثبات وهو 
واملخرج الوحيـد لليمن واألمة، وهو رس تحقيـق االنتصارات منذ بداية 
تأسـيس هذا املسـرية املباركة بمران صعده ُوُصــوالً إىل صنعاء وعدن 
ومعظم محافظات اليمن ومرحلة ثمانية أعوام من شـن الحرب الظاملة 
وما تحّقق فيهـا من تدخالت إلهية كبرية وانتصـارات عظيمة وصمود 
أُسـطوري ال نظري له ومواقف بطولية فاقت الخيال كرست هيبة أعظم 
وأقوى وأحدث ترسـانة عسكرية عاملية رغم الفارق الكبري يف اإلْمَكانات 
التـي ال تُقارن بما يمتلكه تحالف عدو جمعت فيه ترسـانة وقوى أكثر 
مـن ١٧ دولـة منها قـوى كربى عاملية عىل رأسـها أمريـكا، وإرسائيل، 
وبريطانيا، ودول وممالك نفطية عىل رأسها السعوديّة واإلمارات وبقية 
املنطويـن يف تحالف الرش واإلجرام الذي يمتلك أقـوى وأحدث الطائرات 
من األباتيش والدرونات املسلحة والـF١٦ ومختلف الطائرات والبارجات 
البحرية واآلليات الربية من الدبابات وأحدثها اإلبرامز وغريها واملدرعات 
وأقوى التقنيات الحديثة، وهذه املواقف التي سيخلدها التاريخ يف أنصع 
صفحـات الـرشف والبطولة لم تـأِت مصادفة عميـاء وإنما هي فضل 
من الله عىل الشـعب اليمني الذي قيض لهم هذا الشـهيد القائد السيد: 
(حسـني بن بدر الديـن الحوثي) ليخرجهـم من حالة التيـه والعبودية 

ألمريـكا وإرسائيل وقوى االسـتكبار العاملـي إىل حالة العـزة والكرامة 
واالستقالل والجهاد يف سبيل الله.

كيـف ال وهو من آل البيـت -عليهم السـالم- الذي قال 
فيهم رسـوُل الله صلوات ربي وسـالمه عليـه: «إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله 

وعرتتي آل بيتي».
فمن القرآن وضع املرشوع وكشف الكثريَ من الحقائق 
القرآنيـة التي أثبتتها األحداث وأثبتت مصداقيتها املواقف 
والحـروب وسـيظل هذا املرشوع وسـتظل هـذه الثقافة 
القرآنيـة املباركـة باقية أبد الدهر، وسـتظل كرامة وعزة 
هذا الشعب اليمني بل وأمة اإلسالم مرهونة بهذه الثقافة 
وبهـذا املـرشوع العظيـم الـذي مثـل الزلـزال الكبري لدك 
عـروش الطواغيـت من اليهـود والنصارى َواملسـتكربين 
وفضح زيفهم وخلع أوتاد موروثاتهم وأفكارهم املغلوطة 

ــة عىل طريق سليم.  ورشع يف بناء األُمَّ
هذا املرشوع العظيم وهذا القائد العّلم ال بُـدَّ أن يسـتقر يف عقل أبناء 
ــة اإلسـالمية ووعيها وال بُــدَّ أن يعي ُكـّل  ـة وأبنـاء األُمَّ اليمـن َخاصَّ
إنسـان مسـلم أن الدين الحق قوة ووعي وثقافة وبناء وإعداد ملواجهة 
األخطـار هذا املـرشوع هو العـزة والكرامة هو التمكني هـو الجهاد يف 
سـبيل الله ومواجهـة الطواغيت وهو السـيادة التي هـي رداء األحرار 
والتمسـك بهذه الثقافة القرآنيـة وبأعالم الهدى يعنـي القوة التي هي 
املهابة الرادعـة للبغاة واملجرمـني، الصمود والثبـات والفالح والصالح 
والعـزة والتمكني والسـيادة والريادة هـي دليل صحـة الثقافة والدين 

واملعتقد يف أهله وأنصاره. 
إن الشـهيد القائد َلنموذٌج للقائـد امللهم الصادق الـذي مثّل ديَن الله 
خـريَ تمثيـل كما يريد له اللُه أن يكون وكما كان عليه َجدُّه رسـوُل الله 
«صلوات الله عليهم» وأطلق مرشوعاً قرآنياً تحّررياً شـامالً يحيي الحق 
ويقيـم العدل وينرص املظلومني املسـتضعفني وأحيا بـه ثقافة الجهاد 
وروحية االستشـهاد التـي أحياها نبينا الكريم و قـدَّم الحل يف زمن الال 
َحـّل وكشـف مـن القرآن زيـف األعـداء ومكائدهـم ومؤامراتهم وأدى 

أمانته خري أداء حتى لقي الله شهيداً شامخاً. 
ويحـق أن نقـول ألعداء املـرشوع القرآنـي الحق والخري أعـداء هذه 
الثقافـة القرآنية املباركة من ظنوا بقتلهم مؤّسـَس هـذه الثقافة أنهم 
قضـوا عىل نموها وانتشـارها: موتـوا بغيظكم َفـإنَّ هـذا املرشوع قد 
ــة اإلسـالمية وهو املنترص تحقيقاً لوعد الله  وصل إىل معظم أبناء األُمَّ

تعاىل: «َواللَُّه ُمِتمُّ نُوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن»، والعاقبة للمتقني. 

طحروُع الحعغث الصائث ِجرُّ اظاخاراتظا والمثرُج العتغُث لفطئ

صائًق: غا لغئ صعطغ غسطمعن 
ضعبر السجي 

مـن عمـق اآليـات القرآنية وجـد الشـهيد 

القائد حسني بن بدر الدين، ويف طيات مناهـل 

املـعرفة تربع عليه السالم، قرأ الكتاب ببصرية 

واتبـاع وسـلك سـنة جده بال انحراف، حـرم 

مـا حرمه الله وأحّل مـا أحله الله.

صاح فينــا الجـهاَد الجـهـاَد، مـن ُصلب 

بدر الُهدى خـرج منـارُة املستبرصين، وكهُف 

املستضعفني، وقريُن القرآن، وشبيُه كـربالء. 

جــاء من أقـىص جبال مـران يسـعى فينا 

لعلنـا بعد غفلتنا نفيق، وقبل غروب الشـمس 

نصحوا..

قائـالً يا ليت اليمانيـني يعـلمون بمـا يكيد 

لـهم األعداء ومـا هـم بهم لصانعون. 

ـــة وبدأ  تـأمـل الشـهيد القائـد واقع األُمَّ

ــة إىل  البحــث والتدقيـق فيمــا أوصـل األُمَّ

هذا الحـال، ومن أين أتت هـذه الرضبة الـتي 

أنـزلتها مـن ذروة عـزهـا لـذل خضوعها!

مـن منطلق قولـه تـعاىل: «َوَلْن تَْرَىض َعنَْك 

اْليَُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم».

ــة  عـرف الداء الذي يفتك بجسـم هذه األُمَّ

يف  ليجـعلهـا  الفقـري  عـمودهـا  وينخــر 

حضيـض الـقـاع تئـن وتحت األقـدام تُداس، 

تحت مـن قال الله فيه «أذلة».

نعــم عــرف كميـة الفسـاد الـذي انترش 

ـــة، تكـلـم يف  وتغلغـل يف أعمــاق هـذه األُمَّ

محـارضة له قائـالً فيهـا: «اإلنسـان يف واقع 

النـاس يجـد أننــا ضحيـة لـعقائـد باطلـة 

وثقافات مغلوطة جاءتنا مـن خارج الثقلـني 

كـتـاب الله وعـرتتـه صلوات الله عليه وعـىل 

آله».

تَحـّرك -عليه السـالم- بعد مـا رأى حـالة 

ـة جده كـيف باتت تتخبط بوسـط الظالم،  أُمَّ

بعد ما تّم منحـه ملنحـة دراسـة يف السـودان 

وجد الظلم والطغيـان وجد أمريكـا وإرسائيل 

كيف تعيث الفساد، فتدارك ما حثنـا الله عليه 

من تكــرار آيات الجـهاد وفرضـه عـىل ُكـّل 

مـن اسـتطاع وتأكيد الله عىل رضورية النفري 

والجـهـاد يف وجه من يمثلـون خطورة كبرية 

ا عىل اإلسـالم يف كتابه، َحيُث قال: «انِفُروا  ِجـدٍّ

ِخَفاًفا َوِثَقاًال َوَجاِهُدوا ِبأموالُكْم َوأنفسـُكْم ِيف 

َسـِبيِل اللَِّه ذَِٰلُكـْم َخرْيٌ لَُّكْم إِن ُكنتُـْم تَْعَلُموَن» 

 .(٤١)

ـة لـيتّم ما  عـاد لليمن وهو يحمل هــّم أُمَّ

جـاء به آل الرسول. 

لقد كــان التَحّرك هو متطلبـُه يف املـرحلة 

ــة الـعربيـة وهـو مـاٌء  التي تعارصهـا األُمَّ

ــة املتعطشـة، فهي تواقة لتعمـل  لـهذه األُمَّ

عىل تذوق العـزة والحـرية وإعادة الكـرامـة، 

ــة األمل  ُخُصوصـاً بعد مــا فقدت هـذه األُمَّ

يف األحـزاب والطوائـف وسـئمت حـالـة الذل 

والهوان.

الكــل يعرف ما أشـجع ما قام به الشـهيد 

القائـد وأيـة خطـورة يظن البعـض أنه أقحم 

نفسه فيهـا!

وأي تَحدٍّ قام به؟!

لـم يسـلم الشـهيد القائد مـن التـهديدات 

الخارجية، والضغوطات الداخلية..

كــان لــ دولتنــا السـابقة دوراً فعاالً يف 

محاولة إيقاف املسـرية وجـعلت تـرسانتهـا 

العسكرية بمسـاندة أمريكية تصب يف مـران 

لـجعـل ابن بـدر الدين يرفـع رايـة االنهـزام 

لكـن ارتباطه بالله وثقته جـعلته أقوى رغـم 

قلة األنصار وكـثرة النفاق، فكان أكرب من تلك 

التهديدات والضغوطات. 

السـيد حسـني -رضوان الله عليه- بثورته 

الفكريـة الثقافيـة الشـاملة قاد أعظـم ثورة 

عـىل الثقافـات املغلوطـة والعقائـد الباطلـة 

التـي تؤسـس وتـرشع للطغيان والظلـم، ثار 

عىل الثقافـات املنحرفـة التي أوصلـت املئات 

مـن الطواغيـت إىل سـدة الحكم وهيـأت لهم 

ــة بالقهر والغلبة هذه  السـاحة ليحكموا األُمَّ

الثورة هي الثورة الحقيقيـة، الثورة الناجحة 

واملحصنـة من أيـة اخرتاقات فـال أمريكا وال 

غريهـا قادرة أن تخرتق مثل هذه الثورة، ثورة 

ـة ال تقبـل بالطواغيت وال  اتجهت إىل بنـاء أُمَّ

ـــة تعرف من  تنخدع بهـم، ثورة تجعـل األُمَّ

يحكمهـا وفق معايـري قرآنية، ثـورة ال مكان 

فيهـا لتلـك األفـكار املنحرفـة التـي أوصلـت 

عـىل  ليتحكمـوا  الحكـم  سـدة  إىل  املجرمـني 

ــة اإلسـالمية عرب تاريخها الطويل  رقاب األُمَّ

مهدت الطريق أمامهـم ليصعدوا عىل أكتافها 

ويسـومونها سـوء العـذاب حتى وصـل بهم 

األمر يف هـذه املرحلة إىل أن يبيعوا كرامة وعزة 

ورشف وحريـة وثروات شـعوبهم مـن أعداء 

ــة أمريـكا وإرسائيـل وأن يتآمروا  هـذه األُمَّ

عىل شـعوبهم وأن يسخروا أنفسـهم ليكونوا 

ــة يف رضب  أدوات قذرة لخدمة أعداء هذه األُمَّ

شعوبهم وإذاللها وقهرها. 
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طتمث الدعراظغ 

أسـبوع فقط يفصلُنا عن ذكرى أليمـة وفاجعة كربى 
بالتحديـد يف ٢٦ رجـب الحـرام، ذكرى استشـهاد السـيد 
القائد حسـني بـدر الديـن الحوثـي -رضوان اللـه عليه- 
محيي الثقافة القرآنية ومؤّسـس املسرية املباركة وصانع 
روحيـة وثقافة الجهاد واالستشـهاد يف مواجهة طواغيت 

ومستكربي العرص الحديث. 
إن هذه الذكرى األليمة والفاجعة الكبرية يف استشـهاد 
القائـد واملعلـم والذي جسـد معانـي اإلخـالص يف أفضل 
تجلياته، اإليمان باللـه بتعاليم الله قوالً وعمالً وتَحّركاً يف 
مواجهـة الطغيان املمثل بأمريـكا وإرسائيل ومن تحالف 
معهـم، تَحّرك وفق التوجيهـات اإللهية ولم يخف من أحد 

إال الله وقام باملرشوع القرآني وربط القرآن بالحارض واملستقبل. 
الشـهيد القائد تَحـّرك يف زمن التيه والضالل واالسـتكانة والخضوع 
ـة اإلسـالمية أن تكون ذليلة  ألعداء الله وأعداء دين الله من يريدون لألُمَّ
خاضعة لهم ال تقدم أي موقف يف مواجهتهم، وبالتايل هم من يرسمون 
لنـا التوّجـهـات واملواقف حسـب ما يريـدون هم، تَحّرك السـيد القائد 
ولـم يخىش أحداً إال الله وواجه هذا املـرشوَع بثقافة قرآنية وبهدى الله 
فكـرس هيبتهم ومرغ أنوفهم يف الرتاب وكشـف مخّططاتهم وأهدافهم 

الشيطانية. 
إننـا اليـوم ال زلنا ثابتني صامدين ونزداُد قـوًة بفضل الله ومن خالل 
هـدى الله ومـن خالل مـا تعّلمنـاه يف هذه املسـرية الخالـدة بقيادتها 

وكل املنتمـني لها، هذه املسـرية العاملية بحجم ما فيهـا من نور َوهدى 
واسـتقامة حقيقية بدون أي ضالل وانحراف عمل أعداء الله واملنافقني 
ــة ال يشء  ــة لتصبح هذه األُمَّ عىل نرشها بني أوساط األُمَّ
ــة، إننا اليوم نشـهد العزة والكرامة  أمـام أعداء هذه األُمَّ
والنـرص والثبات رغم تكالب األعداء علينا وأصبح شـعار 

الحق هو شعار لكل حر ولكل صادق ومخلص لله. 
إن املسـرية القرآنية بالشـهيد القائد الـذي نتلقى منه 
رغم استشهاده املحارضات ونستمع إىل الهداية من هؤالء 
أعـالم الهداية مـن آل البيـت الصادقني األخيار، نسـتمع 
للمحارضات فنـزداد ثباتاً ويقيناً وهدى وصالحاً وبصرية 

ونوراً من القرآن الكريم. 
الشهيد القائد خالٌد بيننا؛ ألَنَّ هؤالء الشهداء الخالدون 
بما قدموه من خري، من رؤى صحيحة من بصرية جهادية 
من استقامة وفق تعاليم الله وتوجيهات الله هذا الطريق املستقيم الذي 
ــة يف ظل ثقافـات مغلوطة انترشت لتفريق  يعترب نعمـة عىل هذه األُمَّ
ـــة وتمزيقهـا ونرش الضالل يف أوسـاطها ليتمّكن منهـا أعداؤها  األُمَّ

واملنافقون. 
إن الشـهيد القائد مدرسـة مـن العطاء والوفاء واإلخـالص والصدق 
والتـويل لله وللرسـول -صلوات اللـه عليه وعىل آله- واإلمـام عيل عليه 
السـالم، هو مدرسـة من العزة والكرامة والتقوى والعلم والنور الذي ال 
يمكـن أن يتمّكـن منه األعداء مهمـا تآمروا عىل إطفاء هـذا النور، قال 
تعاىل: «يُِريُدوَن أَن يُْطِفئُوا نُوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى اللَُّه إِالَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه 

َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن». 

الحعغُث الصائث وطآبُره الثالثة 

كتابات

طعلُث اإلطام سطغ ظعٌر 
ظسادغء به

روغثا الئسثاظغ 
عىل ُجنح رجـِب األغر تجىل فجُر مولد النّور عىل 
أرض مكـة، وتضـوع جوف الكعبة بمسـِك قدومه 
الرشيف -عليه السـالم-، فما بني صفحات التاريخ 
خلدت شخصية خالدة يف سطور الزمان، وعىل جبني 
املجد كتبه اإلسالم صحابياً جليالً، تحىل بالشجاعة 
والكرم، وهو خري من رسـم مالمح الدين اإلسالمي 
بأبهى صورة، وسعى يف نرشه ما استطاع، إنُه أسد 

الله الحيدري اإلمام عيل عليه السالم. 
لم يتـواَن اإلماُم عيلٌّ -عليِه اإلسـالم- عن نُرصِة 
اإلسالم وإعالء راية الحق يف وجِه عتاولة املرشكني، 
قاتل ببسالة وخاض الكثري من املعارك التي سجلها 
التّاريـخ يف أنصـع صفحاته، شـحذ سـيفه البتار 
وامتطى صهـوات الجهاد املقدس لينال ما ناله من 
وسـام رشف ومآثر جمـة لم تقترص عـىل دورِه يف 
القتال بل تُوجت مناقبِه بالعلم والزهد حتّى وصفه 
الرسول بأنه باب مدينة العلم ووعاء علمه، بطوالته 
لن يمحوها غبار النسيان أَو تنطوي إىل األبد، بل إنه 

كان الرجل الذي، ال يخاف يف الله لومة الئم. 
لقـد كان اإلمام عيل أنموذًجا سـاميًا يُحتذى بِه، 
وأسـوة حسـنة للحاكم العادل الـذي ال يظلم أحًدا، 
كان زاهـداً ال يأبه للحياة بيشء، همه اآلخرة، يملك 
مـن التضحيـة ما يعـادل تضحية ألـف رجل، وهو 
الـذي نام عىل فراش رسـول اللـه حينما هاجر من 
مكـة إىل املدينـة خلسـة، وكان سـيفه ذو الفقـار 
هو سـيف اإلسـالم األول يذود به عن الرسول وعن 
اإلسـالم وعن املسلمني، وقول رسـول الله: «ال فتى 
إال عـيل وال سـيَف إال ذو الفقـار» عبـارة تختـزل 
معاني الشـجاعة واإلقدام يف شخصه الرشيف َوإىل 
جانـب شـجاعته نجده ممـن عرف بأمانتـه وَهـا 
هو رسـول الله قد اسـتأمنه عىل ودائع الناس التي 
تركهـا بعض رجال قريش عنـد النبي، ولفرط ثقة 
رسول الله به فهو محط ثقته زّوجه بنتَه األحبَّ إىل 
قلبه، فكان نعَم الزوُج ونعـم الرجل، واليوم ونحن 
يف رحاب مولده املبارك وجب علينا أن نظهر شكرنا 
لله عىل أن من علينا باألمام عيل -عليه السالم - من 

نتواله ونسري عىل دربه بعد رسول الله. 

شئـــــــ11ــــراغر.. بعرُة حسإ أم ربغٌع سئري؟
دغظا الرطغمئ 

ثمة مـن يعـد ثـورة فبـــــ١١ـراير 
ضمـن ثـورات الربيع العربي الـذي جلبته 
ريـاح الربيـع أَو باألصـح الخريف العربي 
والسياسـات الغربية إلسقاط أنظمة انتهت 
فـرتة صالحيتها لديهـا وأُخـرى رأت فيها 
خطـراً عىل مخّططاتهـا يف املنطقة فدعمت 
أنظمة ضد شـعوب وكانت مع شعوب ضد 
أنظمـة، إال أن الشـعَب اليمنـي يف ثورتـه 
هذه كان له أسـبابه ومطالبـه املحقة التي 
دفعتـه للخروج ثائراً ضـد نظام تربع عىل 
عرش السـلطة لثالثة وثالثني سـنة متخذاً 
من كريس الحكم وسـيلة اسـتغالل لثروات 
شعب ودولة لصالح أرسته ولتنفيذ أجندات 
خارجيـة لـدول طامعة باليمـن كانت هي 
الداعـم الرئيـس له وبـه تمّكنت مـن قتل 
مـرشوع الدولـة اليمنية الحديثـة وجعلها 
حديقـة خلفيـة لها وأسـلم مصري شـعبها 
للسـفري األمريكـي الـذي كان هـو الحاكم 
الفعـيل لليمـن آنذاك ولـم يكن النظـام إالَّ 

ُمَجـّرد اسم فقط. 
يف ظل تجويع للشعب داخل أرض تملك 
مـن الخري الكثري وقع فريسـة بيـد الخونة 
الذيـن مكنـوا املسـتثمرين األجانـب منـه 
ومعهـم تجمعوا عـىل مائدة وطـن يتلقف 

شعبه ما يتساقط من أيديهم من الفتات!! 
لـذا كان ال بُـدَّ للشـعب اليمني من قرار 

الستعادة حريته وسيادة دولته!! 
وبداية من تعز املدينة األكثر تهميشاً من 
قبـل النظام انطلقت رشارة ثورة شـعارها 
«الشـعب يريد إسـقاط النظام» تداعى لها 
الشـعب يف بقية املدن اليمنية، فكانت ثورة 
سـلمية أهدافهـا التغيري والحريـة والحياة 
الكريمة، ثورة يطمـح ثوارها بدولة مدنية 

حديثة ال دولة يحكمها العسكر. 
بعيـًدا عـن أية وصايـة أجنبيـة، كانت 
ثورة سلمية خرج ثوارها يف ُكـّل مسرياتها 
بصـدور عاريـة إال أنهـا قوبلـت بالقمـع 
باألسلحة الخفيفة والثقيلة، وراح ضحيتها 

املئات. 

ثـورة تآمـر عليها خونـة الداخـل قبل 
انطالقها متخذين من الجوع سـلماً لتنفيذ 
أجنـدات خارجيـة كحـزب اإلصـالح الذي 
انضـم لصفوف الثـوار يحمل معـه نواياه 
الخبيثة إرضاء للدول املتمسكة بوجودها يف 

اليمن علها توصلهم لسدة الحكم. 
ثـورة هوجمـت مسـرياتها َوسـاحاتها 
وارتكبـت أبشـع املجازر بحـق املعتصمني 
كمـا حصـل بسـاحة التغيـري بصنعـاء يف 
جمعة الكرامة، وما حصل يف ساحة الحرية 
بتعـز التي أحرقت بمن فيهـا واقتحم فيها 
املستشفيات امليدانية ونهبت وقتل من فيها 
سـواء من جرحى الثـورة أَو املرىض الذين 

ال ينتمـون للثـورة واالعتداء عـىل الطواقم 
الطبية!! 

وعـىل الرغـم مـن بشـاعة القمـع لهذه 
الثـورة وثوارهـا إال أن ذلـك لـم يزدها إال 
وهجاً وتمسـكاً بتحقيق أهدافها وقد كانت 
يف طريقهـا لذلـك إىل أن جاءت السـعوديّة 
البسة ثياب الصالحني لاللتفاف عىل الثورة 
عرب املبادرة الخليجيـة وبنودها التي دفنت 
أهداف الثورة وداسـت عىل دماء الشـهداء 
وإعادة اليمن إىل ما كانت عليه قبل الحادي 
عرش مـن فربايـر وببنودهـا السـيئة التي 
أبرزها تقسـيم اليمـن إىل أقاليم األمر الذي 
مـن شـأنه القضـاء عـىل الوحـدة اليمنية 

ودولتها املدنية، وفيها استنسـخت حكومة 
جديدة ال تفرق عـن حكومة العقود الثالثة 
املاضيـة وأدخلـت اليمـن تحـت الوصاية 
األجنبية!! إال أن الثـوار تنبهوا لذلك وعادوا 
إىل الساحات بعد خطاب وجهه إليهم السيد 
القائـد عبدامللـك الحوثي، وجـه فيه دعوته 
لثـورة جديدة حـّدد لها أهدافهـا الرافضة 
للمبـادرة الخليجية واملطالبـة بدولة مدنية 
حديثـة لها سـيادتها وأهم مبادئها السـلم 
والرشاكـة بـني جميـع أبنـاء الشـعب ويف 
خطابـه حـذر مـن املسـاس باملتظاهرين 
وتكفل بحمايتهم وحق الرد عىل من يحاول 
ذلـك فكانـت الثـورة التـي إعـادة للثورة 
املـوءودة حياتهـا وأعلن عـن انتصارها يف 
سـبـ٢١ـمترب/ ٢٠١٤ وكان أول ثمارهـا 
خروج أمريكا تجر أذيال خيبتها من اليمن 
ومعها خـرج الخونة املتآمريـن عىل الثورة 
والوطن، هو أمر لـم تتقبله أمريكا فجاءت 
بالحديد والنار السـتعادة كرامتها املهدورة 
تحت أقدام اليمنيني ووأد الثورة السبتمربية 
وإعـادة هيمنتهـا عىل شـعب واجهها بكل 

بسالة!! 
وهـا نحن ولسـنوات ثمان نـرى الثورة 
تؤتي ثمارهـا وماضية يف تحقيـق أهدافها 
التي نراهـا اليوم يف وطن يسـتعيد مكانته 
بني الـدول ويثبت للجميـع أن اليمن كريم 
بكرامة شـعبها ومقربة لـكل من يحاول أن 

يحتل ذرة من ترابها.
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املآطظ (َغِةُث اهللا ِيف ُضضِّ اْملََةاَقِت) عادًغا، وطسطًما، إذا طا اظططص يف التغاة ضما أراد اهللا

ونصـح سـالُم اللـه عليـه بإخـراج 
هـذا الكتاب بطريقـة ممتـازة والقيام 
وللثقافيـني،  العلـم  لطلبـة  بتدريسـه 
والعمل عـىل نرشه بني أوسـاط الناس، 
حيـث قال: [وهـذا الكتاب مناسـب أنه 
يصّور، ويخرج بأحسـن مما هو عليه، 
؛ ألجل يـدّرس يف املراكـز، وينترش  يكـربَّ
للناس. فهو مناسب جًدا نرشه يف الفرتة 
هذه بالـذات. يعني الناس اآلن أحوج ما 
يكونون إىل القرآن، يف الزمن هذا بالذات. 
نحن بحاجة إليه يف املسـاجد, يف املراكز, 

ينترش يف أوساط الناس].
األعـداد  ويف  العـدد  هـذا  تقريـر  ويف 
هـذه  سـنتناول  اللـه  بـإذن  القادمـة 
بــ(مديح  املعروفة  السبع،  املحارضات 
مـن  فيهـا  ممـا  القـرآن)، لالسـتفادة 
علـٍم غزيـر، ووعـي كبـري، وطـرح قل 
نظريه.. فجزى الله الشـهيد القائد خري 
الجـزاء، وجعله مـع النبيني والصديقني 

والشهداء..

تفسري {ِتْئَغاًظا لُِّضضِّ َحْغٍء} لغج 
ضافسري {َوُأوِتَغْئ ِطظ ُضضِّ َحْغٍء}

اسـتكماًال ملا تم ذكره يف تقرير العدد 
السـابق عـن وصف اللـه تعـاىل للقرآن 
ٍء}، اسرتسل الشهيد  بأنه{ِتبْيَانًا لُِّكلِّ َيشْ
القائد سـالم الله عليـه يف التوضيح بأن 
أي يشء يف هـذا الكون يُطلق عليه اسـم 
(يشء) فالقـرآن تبيانـا لـه، وموضًحـا 
لـه، فهي عبـارة مطلقة، غـري محددة، 
وعندما بعض العلماء يقومون بتفسـري 
(تبيانًا لكل يشء) مثل تفسـري (وأوتيت 
مـن ُكّل يشء) فإن هذا تفسـري قارص، 
حيث قال: [أحيانًا يرجعون إىل مسـألة: 
ُكّل يشء هذه، نتيجـة النظرة القارصة، 
ويفّرسونهـا مثل تفسـري: {َوأُوتِيَْت ِمن 
ٍء} يعنـي: فّرسوا منطقـاً عربياً  ُكلِّ َيشْ
هكـذا أحيانًـا يأتـي بعبـارة: ُكّل يشء، 
واملقصـود منـه األشـياء التـي تناولها 
هـو، واألشـياء التي تناولهـا هو، يعني 
األشـياء التـي قد هـو يفهم الديـن أنه 
تناولهـا، بالنظرة القـارصة هذه. يقول 
يف بلقيـس عندما حكـى عنها:{َوأُوتِيَْت 
ٍء}(النمـل23) ليس معناها  ِمـن ُكلِّ َيشْ
مـن ُكّل يشء يف السـموات ويف األرض، 
معناها مـن ُكّل يشء من األشـياء التي 

عـادة تكون متوفرة مع امللـوك [تغدينا 
عنـد فالن قدم لنا من ُكّل يشء] أليسـوا 
يقولون هكذا أسلوب؟ يعني من األشياء 
املعروفة املعهـودة أن تقدم للضيف عىل 
طعامـه يف عـرف البـالد الفالنيـة، أو يف 
نوعيـة الطبخ والغـذاء عندهم. وقد هو 
يريد يرجع إىل القرآن بهذه! و{ِتبْيَانًا لُِّكلِّ 
ٍء} يعني من األشياء التي تناولها، قد  َيشْ
نظرتـه هو قـارصة إىل الدين، واملجاالت 
التي يتناولها، أن معناها: ُكّل يشء، هذه 
األشـياء، فقط جاء عىل سـبيل التغليب 
بعبارة تشـبه عبـارة: {َوأُوتِيَـْت ِمن ُكلِّ 
ٍء} مما يصح  ٍء}!ال.. {ِتبْيَانًـا لُِّكلِّ َيشْ َيشْ
أن يقـال لـه يشء، بـدًءا من اللـه الذي 
معرفتـه رأس ُكّل يشء، معرفـة يعرِّفه 
بشـكل يكون لها اثر كبـري جًدا، معرفة 
شـبه كاملة. فهـو تفصيال لـكل يشء، 

هدى، تبيانًا، لكل يشء].

بسخ افطبطئ الاغ تعضح بأن 
الصرآن{ِتْئَغاًظا لُِّضضِّ َحْغٍء}:ـ

املبال افول:ـ غاتضط الصرآن تاى يف 
تخمغط طظجلك:ـ

رضب سـالم الله عليه مثـاًال يوضح 
فيـه كيـف أن القـرآن الكريـم وثقافته 
تصـل إىل أدق األشـياء يف حياتنـا، وهذا 
املثال هو عبارة عن مقارنة بني تصميم 
املنزل يف بالد املسـلمني، وتصميم املنزل 
يف بالد الكفـار، حيث قال: [طيب: كلمة 
يشء حتـى نعـرف أنهـا فعـًال تتنـاول 
األشـياء هذه، نحـن قلنا قبـل فرتة: إن 
الديـن له عالقة ـ يف األخـري ـ لدرجة أن 
يتحكـم يف تصميـم بيتـك، يف التصميـم 
الهنـديس لعمارتك. الفـارق مثال ما بني 
تصميـم البيوت للسـكن مثـال يف البالد 
اإلسـالمية ويف الغـرب أنـت تلمـس أثر 
هنـا للثقافة. ألسـت هنا تصمـم البيت 
عىل أسـاس أن يكون فيه شقتني، شقة 
معزولة للنساء، هناك باملطبخ بالحمام 
بـكل حاجاته عـىل جنـب، ومدخل من 
ـة بالرجـال  هنـاك، وشـقة هنـا َخاصَّ
ومدخـل خاص. الغربيـون ال يصممون 
بهـذا الشـكل، يصمـم لـك بيـت يكون 
واسـع، حجرة وسيعة، كنب هنا، وكنب 
هنا، امـرأة تخرج من هنـا، وتدخل من 

هنـا، وتطلع مـن هنا، وباب مـن يأتي 
يدخل منه].

املبال الباظغ:ـ غاتضط يف ذرغصئ 
إظفاصك يف طظجلك:ــ

ورضب سـالم اللـه عليه مثـاًال آخر 
حـول هـذا املوضـوع، وهـو أن القرآن 
يف  األشـياء  أدق  إىل  يتدخـل  وثقافتَـه 
تفاصيل اإلنسـان املسـلم، وهنا تحدث 
عن (اإلنفاق) وكميته، ومقداره، مسألة 
الغـذاء داخل األرسة كيـف تكون، حيث 
قـال: [يتناول حتـى اإلنفـاق يف منزلك، 
نوعيته يف مرحلة معينة، كميته {َوالَِّذيَن 
ُفوا َوَلـْم يَْقُرتُوا َوَكاَن  إِذَا أَنَفُقـوا َلْم يُْرسِ
بَـنْيَ ذَِلـَك َقَواًما}(الفرقـان67). إذا أنت 
تتصور بأن القرآن مثًال ما يقدم (قائمة 
مـن األغذيـة)، هـو يهديك إىل مسـألة، 
املسـألة هذه هي تحكم أن يكون واقعك 
عـىل النحو الفالنـي، وهو هـذا الهدى، 
يحكـم أن يكـون واقعـك يف إنفاقـك، يف 
ترصفاتك عىل النحو الفالني. فاملؤمنون 
عندمـا يكونـون متقـني، يتَحــّركون، 
ويهتمون، ويعرفـون أن الحركة تحتاج 
إىل مـال، سـيكون هو شـخصيٍّا عندما 
ينفـق يف بيتـه ال يوجـد عنـده إرساف؛ 
ألنه يريد الفائض عـىل أقل تقدير ينفق 
النفقة املتوسـطة، ال إرساف وال تقتري؛ 
ألن عنـده قضية يريد أن يوفر لها، عنده 
عمـل يتَحــّرك فيه يف سـبيل الله يوفر، 

هي هكذا أحيانًا بهذا النوع]. 

املبال البالث: ضغش عثى الصرآن يف 
طعضعع اقخرتاسات:ـ

ورضب سـالم اللـه عليه مثـاًال ثالثًا 
صلـة  للقـرآن  أن  كيـف  فيـه  يوضـح 
باالخرتاعـات، وإذا كان القرآن لم يذكر 
قوانني الفيزياء والكيمياء مثًال، وغريها 
من القوانني، ولكنـه هدى، هدانا إىل ُكّل 
ذلـك وحث عليه، حيث قـال: [تقول هل 
هـدى إىل موضـوع االخرتاعـات هـذه؟ 
أقول لـك: نعم هـدى إليهـا بطريقة إن 
لـم تكن قائمـة، يذكـر لك كـذا: اعمل، 
واتجـه إىل كذا. الحياة هـي طبعت فيها 
األشـياء، يف الحيـاة أشـياء كثـرية مـن 
الكنـوز، مـن املعـادن، ولهـا خواصها، 
ولها كذا. حاجيات اإلنسـان واسعة من 
جانب، املسئولية التي ربطك القرآن بها 
تفـرض عليـك أن تتَحـــّرك يف ُكّل هذه 
ع، أن تزرع، أن تعمل  املجاالت، أن تصنـِّ
عـىل أن يكـون لديـك خـرباء، أن يكون 
لديـك مهندسـني، أن تهتـم ببنـاء أمـة 
متكاملـة. أليس القرآن هـدى إىل هذه؟ 
يكـون عنـدك خـرباء يشـتغلون يف ُكّل 
املجـاالت، ويبدعون، ومعاهـد، معاهد، 
بحث، دراسـات، تمويل للبحث من أجل 
ماذا؟ أنك تريد أن ال يسبقك اآلخرون إىل 
يشء، تكـون أنت من تملـك الخربة، من 
تملـك الصناعـة، من تملـك االكتفاء، يف 
زراعة، يف غريها. وتجد يف ُكّل واحدة من 

هذه تلقى الله فيها، عندما يتَحــّركون 
يتلمـس  املجـاالت  مـن  مجـال  أي  يف 
التأييـد اإللهي، يتلمس الربكـة اإللهية، 
يتلمس البُرشى التي قال هنا: {َوبُْرشَى 
ِلْلُمْؤِمِنـنَي}]. وبهذا الـكالم كانت نهاية 

الدرس األول من (مديح القرآن).

َئِه) سظث الطرف   طا عع طظحأ (الحُّ
اآلخر:ــ

وبدأ سـالم اللـه عليه الـدرس الثاني 
عـن  بالحديـث  القـرآن)  (مديـح  مـن 
الشـبه الكثـرية التـي تأتـي مـن عنـد 
اآلخريـن، وكيف ملن تثقف ثقافة قرآنية 
أنـه يسـتطيع أن يـرد عىل ُكّل شـبهة، 
ونفندهـا، من خالل القـرآن، حيث قال: 
[الشـبه، هـي مرحلـة شـبه، والشـبه 
ربمـا لـن تكـون فقـط يف داخـل أروقة 
جامعـات، أو مراكـز علميـة، قد تكون 
ربما شـبه تأتي عىل الشاشات، من عىل 
واإلنرتنت،  التلفزيـون،  من  الشاشـات، 
وغريه. كم يقولون يوجد داخل اإلنرتنت 
رصاع، مواقع حـرب، مواقع صهيونية، 
ومواقع أخـرى، يف رصاع حول القضايا 
هذه. شبه حول القرآن مثًال أنت بحاجة 
أن تعـرف من خـالل تأمـالت يف القرآن 
الكريم، من خالل أن تثقف نفسك ثقافة 
قرآنية، تفهم كيف لغة القرآن بالنسـبة 
للطرف اآلخر، كيف تنشـأ الشـبهة عند 
الطرف اآلخر. أوًال كيف تنشـأ الشـبهة، 

وما منشأ الشبهة؟].
ثالثـة  الشـبه  منشـأ  بـأن  وأضـاف 
أشـياء: [إذا أنت متحامل فمنشؤ الشبه 
هو كونـك متحامل، أنـك ال تنظر نظرة 

موضوعية، ال تنظر نظرة منصفة]. 

املرتطئ الاغ ظتظ شغعا (طرتطئ عاطئ 
وإغةابغئ) لاصثغط البصاشئ الصرآظغئ:ــ

ولفـت سـالم اللـه عليه بأننـا هنا يف 
اليمـن، ويف هـذه املرحلـة، ليـس علينا 
يشء ضاغـط يمنعنـا مـن أن نتثقـف 
بالثقافة القرآنيـة، وأن ننهل من نبعها 
الصايف، والذي من خالله نسـتطيع الرد 
عىل أي شـبهة يف الدنيا، وأن ننرص دين 
الله، ونميض كمـا أمرنا الله، حيث قال: 
[طيـب: املرحلـة التـي نحن فيهـا اآلن 
مرحلـة إيجابية، مرحلة هامـة جًدا؛ ال 
يوجـد فيهـا يشء ضاغـط، قـد تفرض 
علينـا منطًقـا معينًا، قد تفـرض علينا 
منطًقـا مؤطـًرا بإطار مشـكلة معينة. 
هنا فعًال تسـتطيع أن تقـول: أنت تريد 
ثقافـة قرآنيـة، تقـدم ثقافـة قرآنيـة، 
وتستطيع أن تقدمها بالطرح املتكامل، 
تسـتعني بما يوجد من شواهد حولك يف 

واقع الحياة. أليس هذا يشء؟].

طباٌل تعضغتغ (لطدشعذات) الاغ 
تآذر الترضات، شغزعر شغعا خطض:ــ

مثـاًال  عليـه  اللـه  سـالم  ورضب 
بــ(حـزب اللـه) يف لبنان، يـرشح فيه 

كيفيـة الضغوطـات التي قـد تتحكم يف 
حركات التحرر واالسـتقالل، وأننا نحن 
يف اليمـن ـــ بحمد الله ـــ يف مرحلة ال 
توجد علينا فيها ضغوطاٌت حقيقية؛ لذا 
يجب اسـتغالل هذه املرحلة، حيث قال: 
[مثـًال أن تصبح مثلما أَْصبَح اللبنانيون 
املنطـق،  يختلـف  األخـري  يف  محتلـني، 
يفـرض عليك من خـالل وضعية معينة 
أن تؤطر أطروحتك بإطار معني، فيظهر 
عندك خلـل، يظهر عندك خلل يف جوانب 
هنـا، وجوانـب هنا، تصبـح أنت تعيش 
يف أجـواء ضاغطـة. الوضعية التي نحن 
فيها اآلن من أرقـى، وأفضل الوضعيات 
عـىل اإلطـالق، يعنـي بعبارة أنـه هكذا 
عىل اإلطالق أرقى وضعية بالنسـبة لك. 
شواهد من حولك، وكلها ليست بالشكل 
الذي تكون ضاغط عليك، بالشـكل الذي 
يحكـم منطقـك يف إطـار معـني، يعني 
فأمامـك مجـال لتأهيل نفسـك، أمامك 
ـم املوضوع بشـكل كامل،  مجـال لتفهُّ
أمامـك مجـال لتقـدم طرًحـا إسـالميًا 

عاًما].
وأضـاف سـالم اللـه عليه شـارًحا: 
[اآلن الحظوا حـزب الله، الذي قد يكون 
أرقـى حركة يف تقديمـه، يف طرحه، اآلن 
ُمَعّرضـني لضغـوط رهيبـة. رأيناهم يف 
الخطاب األخري ما سـمعنا شـعار! من 
أين جـاءت الضغوط هذه؟ عـىل إيران، 
عـىل سـوريا، عـىل لبنـان، وأَْصبَحـت 
هـذه  أليسـت  هـم.  عليهـم  ضاغطـة 
مـؤرشات خطـرية؟ مـؤرشات خطرية. 
شـعار: [ املوت ألمريكا املوت إلرسائيل] 
هل سـمعناه يف الخطـاب األخري يف عيد 
يف  سـمعناه،  األول  النـرص  يف  النـرص؟ 
عاشـوراء، يف أربعينية اإلمام الحسـني، 
كنا نسـمعه. مـن أين جاء هـذا؟. جاء 
ضغـط ربما من جانب إيران، وسـوريا، 
إيران [خاتمي]، إيران االنفتاح، االنفتاح 
يعنـي: االعتـدال، واالسـتعداد لتقبل ما 
لدى اآلخر، ليس عـىل عنوان: {تََعاَلْواْ إَِىل 
َكَلَمٍة َسَواء بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم}(آل عمران64) 
مع أنه عنوان [حـوار الحضارات] الذي 
يقدمـه خاتمـي! إذًا تجـد حـزب اللـه 
أَْصبَـح مضغوًطـا عليـه اآلن، الشـعار 
ربمـا لم يعـد يرفعه! مـا ضغطت عليه 
إرسائيـل مبارشة، وال أمريـكا مبارشة. 
ألـم يحصـل هكـذا؟ وهم عندهـم قوة، 
ما تسـتطيع أمريـكا أن تضغط عليهم 
مبـارشة، وال إرسائيـل مبـارشة، لكـن 
ضغط عليه طـرف آخر. الطـرف اآلخر 
هـذا، ظهـر من خـالل هذه خلـل معني 
لتأطـري حركتي يف البدايـة يوم انطلقت 
لتكون حركـة مقاومـة لبنانية لتحرير 
أريض مـن إرسائيـل. أليسـت هـذه هي 
الفكرة؟. كنت قابـًال أن إيران تدعمني، 
وسـوريا تدعمني، وقضية نقـوم فيها 
جميًعا، ودعموك؛ أَْصبَحـت مدينا لهذا. 
ألم تصبح مدينا له؟ أَْصبَحت مشاريعك 

مفصلة عىل أساس دعمه ومساندته].

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]

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ

ألقى الشهيُد القائُد سالُم الله عليه من 5/28 إىل 2003/6/3م سبع 
محارضات ــ مالزم ــ رائعات جداً -ُحقَّ لها أن تُكتَب بماء الذهب- يَرشُح 

فيها كتاب (مديح القرآن) لإلمام القاسم بن إبراهيم عليه السالم، هذه 
املحارضات كلها تحكي عن القرآن، وكيفية االهتداء بالقرآن، وكيفية طرح 

القرآن للقضايا، ومنهجية القرآن يف ُكّل يشء، قال عنه الشهيد القائد: 
[كتاب هو من إمام كبري من أئمة أهل البيت، الزيدية متفقني عليه، هو 
مشهور عندهم جميًعا، وكتابته بالطريقة التي تكشف كيف رؤية أهل 
البيت، وتوجه أهل البيت األصيل، قبل تجي أشياء أخرى]، ويقصد سالم 

الله عليه بـ (أشياء أخرى)، أي الثقافات املغلوطة التي هي تعترب معارضة 
للقرآن، ومعاكسة ملنهجية القرآن التي عليها األئمة األوائل من آل البيت 

سالم الله عليهم أجمعني..
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 : طاابسات
مطلع  نّفـذت املقاومـُة الفلسـطينية منـذُ 
العـام الجاري، 275 عمـًال مقاوًما ضد أهداف 
صهيونيـة بمدينة القدس، أسـفرت عن مقتل 

10 صهاينة وإصابة خمسة وثالثني آخرين. 
الفلسـطيني  املعلومـات  مرَكـُز  وأوضـح 
«معطى»، يف تقريره اليومي، أن املقاومة نّفذت 
12 عملية إطالق نار يف مدينة القدس، إىل جانب 
عملية دهس واحدة، وتفجري 11 عبوة ناسفة، 

و16 مفرقعات نارية. 
واسـتهدف املقاومون، قـوات االحتالل بـ 8 
زجاجـات حارقـة، إضافة إىل حرق 4 منشـآت 
وأماكـن وآليات عسـكرية، وصـد 8 اعتداءات 

للمستوطنني. 
واندلعـت يف مدينة القدس منـذ بداية العام، 
106 نقاط مواجهـة، و26 مظاهرة، إىل جانب 

تسجيل 82 عمليات إلقاء حجارة. 
وخالل شـهر كانون الثاني/ يناير املنرصم، 

نفذ املقاومون فلسطينيون 530 عمًال مقاوًما 
بالضفـِة الغربيـة ومدينة القدس، أسـفر عن 

مقتـل 7 صهاينـة، وإصابـة 38 آخرين، وفق 
معطيات صهيونية. 

 : طاابسات
أرسـل األمنُي العام لحركة الجهاد اإلسالمي 
لقائـد  رسـالًة  النخالـة،  زيـاد  فلسـطني،  يف 
الثورة اإلسـالمية يف إيران سـماحة السيد عيل 
الخامنئـي، هنـأه فيها بمناسـبة الذكـرى الـ 
44 النتصار الثورة اإلسـالمية يف إيران، مؤّكـداً 
أن «الثـورة اإلسـالمية غـرّيت وجـَه املنطقة، 
وتركت آثاراً كبرية عـىل امتداد العالم وأثرت يف 

سياساته». 
وشـّدد النخالـة عىل أنـه «بانتصـار الثورة 
عنوانـاً،  للحـق  أصبـح  إيـران  يف  اإلسـالمية 
ولألحـرار مالذاً، وأن الثورة شـكلت راية عالية 

لكل الذين ينشدون الحرية». 
الثـورَة  «إن  رسـالته:  يف  النخالـة  وقـال 
للشـعب  ا  حقيقيّـٍ سـنداً  مثّلـت  اإلسـالمية 
الفلسـطيني املجاهـد واملظلـوم»، ُمضيفـاً أن 
«شـعبنا الفلسـطيني ومقاومته أصبح اليوم 
أقـوى مـن أي وقت مىض رغم ُكــّل التحديات 
ورغم ُكـّل الدعم الذي يتلقاه العدّو الصهيوني 

من أمريكا والغرب». 
وتابع األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي: 

«إننـا اليـوم أقـرب للنرص بـإذن اللـه، فربغم 
الحصـار والغطرسـة، إال أن مجاهدينـا عـىل 
امتـداد أرضنا فلسـطني يسـجلون بطوالت يف 
مواجهتهـم مع قـوات االحتـالل الصهيوني»، 
ُمشـرياً إىل أن «قادة العدّو باتوا يتحدثون بقلق 

عن إْمَكانية زوال كيانهم». 
كمـا أشـاد النخالـة باملقاتلـني الشـجعان 
«الذين يقدمون أرواحهم يف سبيل الله وعيونهم 

شـاخصة نحو القدس، وأنهـم يؤّكـدون ُكـّل 
يـوم أن انتصارنـا بـات أقـرب وأن وعـد اللـه 

بدخولنا املسجد األقىص يلوح باألفق». 
ويف ختـام الرسـالة توّجــه األمـني العـام 
«يحفـظ  أن  تعـاىل  للـه  بالدعـاء  للحركـة 
الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية وقيادتها، وأن 
يديـم انتصاراتهـا التي هـي انتصار للشـعب 

الفلسطيني وانتصار لكل أحرار العالم». 

 : طاابسات

يف  األرسى  مؤّسسـاُت  أَشـاَرت 
االحتـالل  سـلطات  أن  إىل  فلسـطني، 
الصهيوني، اعتقلت خالل شـهر كانون 
الثاني/ ينايـر املـايض (598) مواطنًا، 
من بينهم (99) طفالً، َو(8) من النساء، 
القـدس  يف  االعتقـال  حـاالت  وشـّكلت 

النسبة األعىل، تليها الخليل، وجنني. 
وأَشـاَرت املؤّسسـات «هيئة شـؤون 
األسـري  ونـادي  واملحّرريـن،  األرسى 
الفلسـطيني، ومؤّسسة الضمري لرعاية 
ومركـز  اإلنسـان،  وحقـوق  األسـري 
يف  القـدس»،  حلـوة-  وادي  معلومـات 
بيان صحفي األحـد، إىل أن عدد األرسى 

واملعتقلني يف سـجون االحتالل بلغ نحو 
(4780) أسرياً، حتّى نهاية شهر كانون 

الثاني/ يناير 2023م. 
وبينـت أن مـن بينهم (29) أسـرية، 
ونحو (160) قاًرصا بينهم ثالث أسريات 
قـارصات، َو(915) معتقـًال إداريا، من 

بينهم أسرية و5 أطفال. 
وكانـت أعىل نسـبة اعتقـاالت خالل 
كانـون الثاني/ يناير يف القـدس، َحيُث 
بلغـت (255) حالـة، تليهـا الخليـل بـ 
(81)، وجنـني بـ (62)، فيمـا بلغ عدد 
أوامـر االعتقـال اإلداري الصادرة خالل 
الشـهر، (260) أمراً، منها (103) أوامر 

جديدة، َو(157) أمَر تجديد. 
عمليـاِت  أّن  املؤّسسـاُت  وأّكــدت 
االعتقال يف تصاعد ُمسـتمّر، وال تقترص 

فقط قراءتها من َحيُث حصيلة األعداد، 
بل كامتـداد لتصاعد عمليـات االعتقال 
منـذ العام املنرصم، الذي شـهد تحوالت 
من حيث: مستوى الجرائم، واالنتهاكات 

التي رافقت عمليات االعتقال. 
وكانت أعـىل حملة اعتقاالت جرت يف 
القدس يف الثامـن والعرشين من كانون 
الثانـي/ يناير، وطالت عـىل األقل (60) 
فلسطينياً، كان من بينهم والدة الشهيد 
خـريي علقـم، ووالدة الجريـح محمود 

عليوات. 
وواصلـت سـلطات االحتـالل انتهاك 
داخـل  املحتجـزات  األسـريات  حقـوق 
سـجن «الدامـون» خالل شـهر كانون 
الثانـي، إذ أقدمت وحدات القمع التابعة 
إلدارة السـجن، بما فيها وحدات اليّماز 

عىل اقتحام غرف األسـريات، وتفتيشها 
بطريقة استفزازية، وعزل خمس منهن 

داخل زنازين الدامون. 
كما عزلت األسـريَة ياسـمني شعبان 
بسجن «نفي ترتيسيا» بالرملة، وتتعمد 
قوات االحتالل خالل عملية االقتحام إىل 
فصل التيار الكهربائي، من الصباح حتى 
املسـاء، وقامـت بجر بعض األسـريات، 
عـن  الحجـاب  سـقوط  يف  تسـبب  مـا 
رؤوسـهن، ولم تكتـف بذلك، بل فرضت 
عليهّن عقوباٍت إضافيًة، كالِحرماِن من 
الزيـارة، وإجراء اتصـاالت هاتفية ملدة 

شهر، وتعطيل جهاز التلفاز. 
وحسب البيان، فقد واجهت األسرياُت 
معيشيًة صعبًة وال إنسانية، وال  ظروفاً 
تراعـي حقوَقهّن املكفولـة باالتّفاقيات 

أسـاليب  لكاّفـة  تعّرضـن  إذ  الدوليـة، 
التعذيـب النفّيس، كالحرمـان من رؤية 

أطفالهّن وأهلهن. 
كمـا تعرضـت األسـريات للمنـع من 
كالشـبح،  الجسـدي  والتعذيب  الزيارة، 
ضيقـة  زنزانـة  يف  االنفـرادي  والعـزل 
ا، إضافـة إىل اإلهمال الطبي (القتل  ِجـدٍّ
البطـيء)، والطريقـة الوحشـية التـي 
يتعرضـن لها أثنـاء عمليـة اعتقالهّن، 
االحتـالل  سـلطات  تحتجـز  تـزال  وال 
داخل سـجونها (29) أسـرية، بينهن 3 

قارصات. 
هـذا واعتقلت قـوات االحتـالل أكثر 
مـن 60 مقدسـيًا ضمن حملـة العقاب 
الجماعي التـي ينتهجهـا االحتالل ضد 

الفلسطينيني. 

شطسطني املتاّطئ: طخرُع 10 خعاغظئ و275 سمًق 
طصاوطاً بالصثس طظث طططع السام 2023م

الظثالُئ غعظُأ السغث الثاطظؤغ بثضرى اظاخار البعرة: 
ظتُظ الغعم أصرُب لطظخر

اقتاقُل الخعغعظغ غساصُض اقتاقُل الخعغعظغ غساصُض 598598 شطسطغظغاً خقل غظاغر الفائئ شطسطغظغاً خقل غظاغر الفائئ

تجُب اهللا غططُص أوىل 
صعاشض املساسثات 

اإلظساظغئ إىل جعرغا 
تتئ حــسار «رتمـــاء»

 : طاابسات
أطلـق حـزُب الله القافلـَة األوىل من املسـاعدات 
اإلنسانية والصحية والغذائية تحت شعار «رحماء» 
ملساعدة املنكوبني يف سـوريا جراء الزلزال املدّمـر، 
َحيـُث سـتكون وجهـة هـذه القافلـة محافظـة 
الالذقيـة، عـىل أن تليَهـا قوافـُل أُخـرى إىل حلـب 

ومناطق سورية أُخرى. 
وانطلقت القافلة من باحة عاشـوراء يف منطقة 
برعايـة  لبـريوت،  الجنوبيـة  بالضاحيـة  الحـدث 
وحضـور رئيـس املجلـس التنفيـذي لحـزب اللـه 
سـماحة السـيد هاشـم صفي الديـن، الـذي أّكـد 
أنـه مـن الطبيعي أن نكـوَن يف لبنـان ويف املقاومة 
اإلسـالمية تحديـداً إىل جانب الشـعب السـوري يف 

مأساته ومحنته. 
وأعلن السـيُد صفـي الدين عن انطـالق القافلة 
األوىل من املسـاعدات اإلنسـانية والصحية والطبية 
والغذائيـة والعينيـة «رحمـاء» إىل مدينـة الالذقية 
السورية، عىل أن تليها قوافل أُخرى عىل مدى األيّام 
القادمـة إىل مدينـة حلـب، واملناطق األُخـرى التي 

رضبها الزلزال املدّمـر. 
ولفت السيد صفي الدين إىل أن الغرَب كشف عن 
الثقافِة التي ينتمي إليها وأّكـد أنه يحمُل شـعاراٍت 

كاذبًة بالدفاع عن حقوق اإلنسان. 
وبعـد كلمـة بحضور مسـؤول منطقـة بريوت 
السـيد حسـني فضل الله، ومسـؤول الدفاع املدني 
الحـاج عدنـان املقدم، وحشـد من وسـائل اإلعالم 
املحلية والعربية والدولية، أعطى السيد صفي الدين 
إشـارة االنطالق لعرشات الشـاحنات الكبرية التي 
يرافقهـا عنارص الدفـاع املدني يف الهيئـة الصحية 
اإلسـالمية، ومتطوعـون من جمعيـة «وتعاونوا»، 
واملحملة باملسـاعدات املقدمة من الشعب اللبناني 
املقاوم إىل أشقائهم السـوريني تعبريا عن تضامنه 
معهـم يف هـذه املنحـة الصعبـة يف ظـل الحصـار 
الهمجي الـذي تفرضـه اإلدارة األمريكية وقانونها 

قيرص الجائر عىل الشعب السوري. 
وتجدر اإلشـارة إىل أن الهزات االرتدادية والزلزال 
الذي رضب املناطق السورية خلفت أكثر من 4500 
ضحيـة، فيمـا أن آالف الضحايـا تـم التعـرف عىل 
4500 منهـم حتـى اآلن وآالف الجرحـى، وأعلنـت 
وزارة الصحـة السـورية عن وفات أكثـر من 500 
مواطـن وجرح أكثر من 750 آخرين يف مدينة حلب 
جراء الزلزال مؤّكـداً انهيار عدد كبري من املباني تم 

جرد 54 موقع منها. 




    
   



السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

العدد 
  (1588)

االثنني 
22 رجب 1444هـ  
  13 فرباير 2023م

ضطمئ أخغرة

ضربقُء الغمظ
حاعر أتمث سمغر

٢٦ رجب ذكرى استشـهاد 

الشـهيد القائد السيد حسني 

خسارُة  عليه-،  الله  -رضوان 

مأسـاة  بعد  الثانية  ـــة  األُمَّ

كربالء العراق. 

ومصابُها  ـــة  األُمَّ فاجعُة 

سـليل  القـرآن  قريـن  يف 

الشـهيد  النبوة  بيـت  وحفيد 

القرآنيـة  للمسـرية  القائـد 

السـيد حسـني بدر الدين الحوثي -رضـوان الله عليه-، 

الرجل الذي تجلت فيه أسـمى آيـات القيادة املحمدية يف 

مختلف الجوانب التي أذهلت العالم بكله.. والحديث عن 

الشجاعة وعن اإلباء والعزة اإليمانية والشموخ اليماني 

وعن القيم واألخالق العظيمة واملبادئ. 

رجٌل تجسـدت فيـه ثقافُة القـرآن الكريـم ببصائره 

وبيناته والهدى، إنه الرجل القرآني الذي يجّسـد حضور 

العظمـاء الذين قل أن يجود بهـم الزمان جاهد وضحى 

بحياتـه وقـدم مرشوعـاً قرآنيـاً ال يـزال هـداه سـارياً 

وسيبقى إىل يوم القيامة. 

ـة  ــة القرآن أُمَّ الشـهيد القائد أّسـس قاعدًة لبناء أُمَّ

اإلسـالم وقلبُـه مـيلٌء بالثقة بنـرص الله لهذه املسـرية 

القرآنية املسرية اإللهية. 

كان الشـهيد القائد السيد حسني -رضوان الله عليه- 

ــة اإلسـالمية  علـٌم من أهـم أعالم اليمـن وأعـالم األُمَّ

وقاماتهـا الذين صنعوا فيها األحـداث وأثروا فيها تأثرياً 

َكبـرياً عىل مسـتوى املجتمـع اليمني بل وعىل مسـتوى 

املنطقة العربية واإلسالمية كلها، بل إنه استطاع بفضل 

اللـه وتأييده ونـرصه أن يحّقق ما لم يسـتطع تحقيَقه 

ــة العربية واإلسـالمية وذلك بعظيم  أحـٌد من أعالم األُمَّ

قيمة ما قدمـه للمجتمع اليمني واألمة من هدى قرآنية 

ورؤى إسالمية. 

الشـهيد القائد السـيد حسـني قـّدم مرشوعـاً جديًدا 

ــة العربية  َوحيـاًة كريمـة ورسـم خارطة طريـق لألُمَّ

واإلسـالمية للخـروج مـن الهيمنـة األمريكيـة؛ لتكون 

كريمة عزيزة كما أراد الله لنا أن نكون، وهو الذي انطلق 

ــة من  بُهوية يمانية إيمانية أصيلة جهادية لتتحّرر األُمَّ

التبعيـة األمريكية والهيمنة الصهيونيـة والضالل الذي 

ــة من الظلم واالستبداد الذي تحيا به وقيم  تعيشـه األُمَّ

الجهل والرش الذي تحكم حياتها. 

لآي زغث المعحضغ 

طاملا عـّربت القلوُب يف ُحبِّ الشـهيد القائد 
وجـادت القرائـُح يف وصـف عظمِتـه، فكتب 
الشـعراء  نظـم  أقالمهـم،  وخطـت  الكتـاب 
القصائد، أخرج املخرجـون األفالَم الوثائقية، 
وأقيمـت املحـارضات والنـدوات والفعاليـات 
العلمية والثقافية والسياسـية والعسـكرية.. 
والكثري الكثري حول سريته وحياته -سالم الله 
عليه- ومرشوعـه القرآني العظيـم، وبالرغم 

من ُكـّل ذلك لم ولن يوفيَه حقه أحد.
ه فهـو كَمن يريُد  فمـن يُـــِرْد إيفاَءه حقَّ
إيفـاَء أحد األنبيـاء َوالرسـل أَو األولياء الذين 
ــة بأكملها ويخرجوها  بعثهـم الله ليحيوا أُمَّ

من الظلمات إىل النور.
ومـن يُـــِرْد وصفـه والتحـدث عنه وعن 
صـربه كمـن يريـُد الوصـف والتحـدث عـن 
(الحسـني بن عيل عليهـم السـالم) فكالهما 
ضحيَّا ِبنفسـيهما وأهليهما ومالهما يف سبيل 
الله فجاهـد ُكـلٌّ واحد منهمـا وهو محارص 

جائع عطشان. 
ومن يُـــِرْد أن يتحدَث عن رحمته وأخالقه 
فعليـه أن يتحـدََّث عن رحمة وأخالق رسـول 
اللـه «صلوات الله عليه وآلـه»، فكان محبوباً 

عند الصغار والكبار. 
ومن يُـــِرْد أن يتحدث عن شجاعته فعليه 

أن يتحدَث عن شجاعة الويص اإلمام عيل عليه 
السـالم، كيف ال وهـو الذي واجـه الطاغوت 
وحلفـاء الطاغـوت لوحده وبضعـة من أهله 

ومقربيه. 
فالحديـُث عن الشـهيد القائد ذو شـجون، 

وميلء باألحداث والحكم والدروس. 
ما تميز وتفـرد به الشـهيُد القائد هو علٌم 
واسـٌع وعظيم كان نتيجة لغوصه الواسـع يف 

واقع القرآن الكريم!
نعـم نتيجـًة لغوصـه يف وقائـع وأحـداث 
ــُة  القـرآن الكريـم يف زمـن تركـت فيـه األُمَّ
اإلسـالمية كتاَب اللـه خلَف ظهرهـا وأصبح 
كتابـاً مهجـوراً ال أحـد يعمل بـه إال يف بعض 
األمور البسيطة، والتي ليست متعلقة بكرامة 
ـــة؛ وألَنَّ اإلسـالم قد وضع دسـتوراً ملن  األُمَّ
يريـدون أن يحملوا العلم أن يكونوا أهالً لألمر 
باملعـروف والنهـي عـن املنكر، وكانـت هذه 
ــة أخرجت للناس،  صفة مـن صفات خري أُمَّ
فبهذا الدسـتور خرج الشـهيُد القائـُد ماضياً 
يف مشـواره ومرشوعه، فقدم دروسـاً قرآنية 
ــة اإلسـالمية يف  عظيمـة لّخصت واقـع األُمَّ
عنوان امللزمة، وطرحت واقع القرآن الكريم يف 

سطورها وصفحاتها. 
فلم يفصل الشهيد القائد الديَن عن الدولة، 
وال املسـاجَد عن السياسة مثَلما يعمل َحـاليٍّا 
البعض من علماء السـوء إذ يقولون: إن الدين 
يشء والسياسـة يشء، حتـى أنه -سـالم الله 

عليه- قدم دروسـاً تحت عنوان «اإلسالم دين 
ودولـة» وبـني مـن خاللهـا رضورة االرتباط 
بتوجيهات الله تعاىل لعبـاده املؤمنني والعمل 
ة يف أمور الدولة والسياسـة والتي  بهـا، َخاصَّ

تعترب ركيزة لرسم مسار الدول والشعوب. 
وبثقافـة واسـعة نتيجة الغـوص العميق 
بثقافة القرآن وضح الشـهيد القائد الخطورة 
ــة اإلسـالمية من سـيطرة  القائمـة عىل األُمَّ
العدّو عـىل قرارها ومقدراتهـا، وبنّي خطورة 
املرحلـة وحقيقـة اإلرهاب والسـالم، وكانت 
النقطة الهامة التي ركز عليها الشـهيد القائد 

هي «خطر دخول أمريكا اليمن». 
إىل أن ننظَر اليوم إىل تلك الحقائق الواسـعة 
التي تحدث عنها الشـهيد القائـد نالحظ أنها 
ــة حتى  مـا زالت تواصـل مشـوار بنـاء األُمَّ
اللحظة، ليس يف اليمن فحسب، ولكن حتى يف 

بلدان أُخرى عربية وإسالمية.
إن املسـريَة القرآنية أصبحت مسريًة عامليًة 
قوالً وفعالً، وباتت الشـعوُب تنظر وتتأمل إىل 
حقيقـة «مـن نحن ومن هـم»، وهـذا الوعُي 
الحاصُل مؤّخـراً لدى أغلب الشـعوب العربية 
واإلسـالمية جعـل العـدّو يشـعر بالخطورة 
القادمـة عليه لذلـك التجأ إىل طـرق مختلفة 
وخـداع شـيطاني بمصطلحـات أُخـرى غري 
الدينيـة والثقافية بعيدة عن الدين اإلسـالمي 

الحنيف. 
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