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اليمنيين وحصار  قتل  في  البريطانية  اليمنيينالبصمات  وحصار  قتل  في  البريطانية  البصمات 

قيود: دون  الحديدة  عبر  السلعية  السفن  لقدوم  الكبير  الشعبي  االستبشار  بعد 

للردع  وجاهزون  السالم  في  جادون  ورعاتهم:  المرتزقة  محذراً  البخيتي 

تدرب قوات بالمهرة وتجند العمالء تدرب قوات بالمهرة وتجند العمالء 
والمرتزقة لرفع المعلومات واإلحداثياتوالمرتزقة لرفع المعلومات واإلحداثيات

تبيع األسلحة للعدوان وتتولى الجزء تبيع األسلحة للعدوان وتتولى الجزء 
الجوي من القصف على اليمنالجوي من القصف على اليمن

تتولى حرب التجويع وتمسك بالملف تتولى حرب التجويع وتمسك بالملف 
اليمني في مجلس األمناليمني في مجلس األمن

وجط دسعات لثشع الفرغدئ وتمجغص صدئان الفصر  

الجضاة تغسر لـالجضاة تغسر لـ15001500 طسِسر طسِسر
طظعط ظطعا طسةعظغظ بقبئ سصعد لفصرعط وأصطعط طظعط ظطعا طسةعظغظ بقبئ سصعد لفصرعط وأصطعط 1010 جظعات جظعات

اليمني الشعب  ضد  االقتصادي  التصعيد  مسار  في  العدوانية  تحركاتها  تواصل  اليمنيواشنطن  الشعب  ضد  االقتصادي  التصعيد  مسار  في  العدوانية  تحركاتها  تواصل  واشنطن 
التجويع  نحو  «األدوات»  إجراءات  العليمي  المرتزق  مع  يناقش  األمريكي  التجويع السفير  نحو  «األدوات»  إجراءات  العليمي  المرتزق  مع  يناقش  األمريكي  السفير 
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(1589)
أخبار 

طرتجصُئ السثوان غعاخطعن اساثاءاتعط سطى املثظغني وغصاطعن طعاذظًا يف الئغداءطرتجصُئ السثوان غعاخطعن اساثاءاتعط سطى املثظغني وغصاطعن طعاذظًا يف الئغداء

خسثة: اجاحعاد طعاذظ وإخابئ آخر يف جرغماني جثغثتني لطةغح السسعدّي

 : الئغداء

واصل مرتِزقة العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي، أمس االثنني، 

الجرائم بحق املواطنني يف املناطق املحاذية للمناطق املحتّلة. 

وأَفـادت مصادر إعالمية، أمس، بأن مرتِزقـة العدوان املتمركزة يف 

منطقـة الحد بمديرية يافع بمحافظة لحج عاودت االعتداء عىل أبناء 
مديرية الزاهر بالبيضاء، ما أَدَّى إىل استشهاد مواطن منهم. 

وبينـت املصـادر أن هـذه الجريمة بحـق مواطن من أبنـاء الزاهر 
بالبيضـاء تعترب الثانية خالل أقل من أسـبوع، َحيـُث ارتكب املرتِزقة 
األسبوع الفائت جريمة استهدفت طفالً بعد إطالقهم قذيفة طائشة 
صوب املناطق اآلهلة بالسكان ما تسبب بإصابة طفل بجروٍح بليغة. 

يشـار إىل أن الجرائـم التـي يرتكبهـا املرتِزقـة يف املناطـق املحتّلة 
واملناطـق املجـاورة لها تتواصل بشـكل يومي بالتـوازي مع الجرائم 
اليومية التي يرتكبها رعاتهم يف تحالف العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي، وهو مـا يؤّكـد إرصار العدوان وأدواتـه عىل ارتكاب املزيد 
من جرائم القتل يف صفوف اليمنيني املدنيني مسـتغلني حالة الال سلم 
والال حرب املمزوجة بصمت أممي وصل َحــّد الرشاكة مع العدوان. 

 : خسثة
شـهدت محافظـُة صعدة، أمـس االثنني، 
جريمـًة جديـدًة طالـت مواطنَـني اثنني من 
املدنيني، يف مديريتي شدا وقطابر الحدوديتني. 
وأوضـح مصدر أمني أن العدّو السـعودّي 
واصل استهداف املناطق الحدودية باألسلحة 
استشـهاد  مؤّكــداً  واملتوسـطة،  الثقيلـة 
مواطـن بنريان الجيش السـعودّي يف منطقة 

آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية. 
السـعودّي  العـدّو  أن  املصـدر  َوأََضــاَف 
اسـتهدف مناطق آهلة بالسـكان يف مديرية 
القذائـف  مـن  بالعديـد  الحدوديـة  شـدا 
الصاروخيـة واملدفعية خّلفـت أرضاراً مادية 

بمنازل ومزارع املواطنني، فيما خلف القصف 
امُلسـتمّر عىل ذات املديرية ضحية جديدة من 
املدنيـني بعد إصابـة مواطن بجـروٍح بليغة 

جراء مقذوف سعودّي. 
للعـدو  اليوميـة  الجرائـَم  املصـدُر  وأدان 
السـعودّي والتي تضاُف إىل سلسـلة جرائمه 
اليوميـة بحق املواطنـني يف القرى الحدودية، 
ام من  الفتاً إىل أن الجريمـة أتت بعد ثالثة أَيـَّ
جريمة مماثلة استشهد فيها مواطن وأُصيب 
9 مواطنـني؛ بَسـبِب االعتداءات السـعوديّة 

امُلستمّرة عىل املناطق الحدودية بصعدة. 
وكانـت منظمات حقوقية ومجتمع مدني 
قد أدانت عىل مدار اليومني املاضيني استمرار 
الجرائـم واالنتهـاكات التـي ترتكبهـا قوات 

حـرس الحدود السـعودّي بصورٍة ُمسـتمّرة 
وبطريقٍة بشـعة بحق اليمنيـني واملهاجرين 

األفارقة. 
ودعت السلطات السعوديّة إىل وضع َحــّد 
لهذه الجرائم التي تعترب جرائم ضد اإلنسانية 
وفق اتّفاقيات جنيف األربـع وبروتوكوالتها 
والتـي تمثل جوهر القانون الدويل اإلنسـاني 
ة بحماية العمال  واملواثيق واملعاهدات الَخاصَّ
املهاجرين، كما طالبت املجتمع الدويل واألمني 
العام لألمم املتحدة إىل اتِّخاذ التدابري الفورية 
والعاجلة للضغط عىل السـلطات السـعوديّة 
ودفعها الحرتام وتطبيـق تعهداتها بااللتزام 
اإلنسـانية  الدوليـة  واملعاهـدات  باملواثيـق 

واألعراف. 

شغما المرتجق الجبغثي غرشخ المعاجعئ:

شغ ظض صغاطه بإسادة ظحر طرتِجصئ اإلخقح بسث دترعط لغضحش طثّطط الاثوغر والاثوغض بغظ المرتِجصئ:

اقتاقُل السسعدّي غساصثم تسجغجاٍت سسضرغًئ ضثمئ لطرد طرتجصئ اقتاقل اإلطاراتغ يف سثن

اقتاقل السسعدّي غساصطإ آقف الحئاب يف أبني املتاّطئ لاةظغثعط 
ضمظ شخائض طرتجصاه الةثد

 : طاابسات 
اسـتقدم االحتـالل السـعودّي، أمـس االثنـني، 
تعزيزات عسـكرية ضخمة إىل مدينـة عدن املحتّلة 
التي تشـهد توتـراً كبرياً بـني الرياض وما يسـمى 
املجلـس االنتقايل الـذي يواجه مصـرياً ينهي دوره 
وتواجـده يف املحافظـات واملناطـق املحتّلـة، َحيُث 
عسـكرية  وأطقـم  مدرعـات  التعزيـزات  ضمـت 

وناقالت جند وذخرية متنوعة. 
التعزيـزات  أن  إعالميـة،  مصـادر  وذكـرت 
العسـكرية السـعوديّة التي وصلت إىل مدينة عدن 
املحتّلة، أمس، تأتي دعماً مليليشـيا ما يسمى «درع 
الوطـن» املشـكلة مؤّخراً من قبل الريـاض؛ بَهدِف 
إحاللها بديالً عن ميليشـيا االنتقايل، وذلك يف سياق 
التدوير امُلسـتمّر الذي يقوم به االحتالل السـعودّي 
اإلماراتـي تجـاه األدوات بغـرض إدارة الرصاعات 
وبسـط النفوذ املعمد بدماء املرتِزقـة، مع محاولة 

تدوير «النفايات». 
مـن جانٍب آخـر تتواصل االنشـقاقات داخل ما 
يسمى املجلس االنتقايل الذي يلفظ أنفاسه األخرية 
بعـد االسـتغناء عن خدماته بشـكٍل مهـني، َحيُث 

أعلن، أمـس املرتِزق إسـماعيل الصبيحي، قائد ما 
يسـمى الحـزام األمني يف مديريـة املنصورة بعدن، 
انشـقاقه عن االنتقـايل، وانضمامه إىل ما يسـمى 
«درع الوطـن»، األمـر الـذي يكشـف عـن تفكيك 
املجلـس املدعوم مـن االحتالل اإلماراتي عسـكريٍّا 

وسياسيٍّا. 

يف السياق أصدر املرتِزق رشاد العليمي، رئيس ما 
يسمى املجلس الرئايس، توجيهات جديدة لالنتقايل 
تقيض، بتسـليم كافة النقاط واملعسكرات الواقعة 
تحـت سـيطرته، إىل ما يسـمى «درع الوطن» التي 
شكلتها السعوديّة مؤّخراً من الجماعات التكفريية 
املتطرفة، وفق الخطة التي وضعها تحالف العدوان 

واملواقـع  املعسـكرات  جميـع  بتسـليم  وتقـيض 
والنقاط يف مدينة عدن املحتّلة مليليشـيا ما يسـمى 
«درع الوطـن»، التـي يقودهـا القيـادي التكفريي 

بشري سيف قائد الصبيحي. 
إىل ذلك رفض املرتِزق عيـدروس الزبيدي، رئيس 
ما يسـمى املجلس االنتقايل، أمـس االثنني، مطالب 
قيادات موالية له بشـأن إعـالن التعبئة العامة، ما 
يؤّكـد خضوعه للتفاهم السعودّي اإلماراتي الرامي 
إىل تفكيك املجلس وإنهـاء دوره عىل غرار ما جرى 
مع حزب اإلصـالح املرتِزقة وباقي فصائل االرتزاق 
التي تم االسـتغناء عـن خدماتها بعد سـنوات من 

خدمة االحتالل ومخّططاته. 
وبينـت مصـادر إعالميـة أن قيـادات مرتِزقـة 
يف االنتقـايل أبرزها شـالل شـائع وصالح السـيد، 
تواصلـت باملرتـِزق الزبيـدي املقيـم يف أبـو ظبي، 
لطلـب إعالن الجاهزية ملواجهـة األدوات الذي جاء 
بهم االحتالل السـعودّي بدالً من املرتِزقة السابقني 
لـدى اإلمـارات، لكن الزبيدي تجاهـل األمر ورفض 
االنصيـاع لتلـك املطالـب، يف تأكيـد عـىل خضوعه 
للتفاهمات السـعوديّة اإلماراتيـة وخطة الرياض 

وأبو ظبي يف تدوير املرتِزقة. 

 : طاابسات 
أطلق االحتالل السـعودّي، أمـس االثنني، عملية 
تجنيد واسـعة تهدف إىل استقطاب آالف الشباب يف 
مختلف مديريـات محافظة أبني املحتّلة، لالنخراط 
يف صفوف املقاتلني املرتِزقة الجدد ضمن ما يسمى 
ألوية «درع الوطن» املدعومة سـعوديّاً والتي تأتي 
بتفاهـم سـعودّي إماراتـي لتحـل محـل مرتِزقة 
االحتـالل اإلماراتي املسـماة «االنتقايل»، يف سـياق 

التدويل امُلستمّر لألدوات. 
وأوضحـت مصـادر محليـة يف أبني أن مسـاعي 
االحتالل السـعودّي لتشـكيل قوات جديدة مرتِزقة 
باسـم «درع الوطن» يندرج ضمـن مخّطط إزاحة 
ميليشـيا االنتقـايل وإنهـاء تواجدهـا وطردها من 
املحافظـة وبقية املحافظات الجنوبية املحتّلة، كما 
يهـدف إىل إطباق الحصار عـىل مرتِزقة اإلمارات –

املتخىلَّ عنهم– يف معقلهم الرئييس بعدن املحتّلة. 
وكشفت املصادر عن توّجـه سعودّي ليس جديداً 

بشـأن تفعيل الجماعات التكفرييـة واإلجرامية يف 
املحافظات املحتّلة، َحيُث أدرج االحتالل السـعودّي 
عنـارص التكفرييـني بغالبيـة عظمى يف التشـكيل 

الجديد املسمى «درع الوطن». 
وتتزامن عمليات التجنيد الواسعة يف أبني املحتّلة، 
مـع عـودة انتشـار ميليشـيا اإلصـالح يف املناطق 
السـاحلية باملحافظـة، للمـرة األوىل منـذ طردها 
مطلع سبتمرب املايض.  وأَفادت مصادر محلية بأن 
ة التابعة لإلصالح  ميليشيا ما يسـمى األمن الَخاصَّ

اسـتحدثت، أمس، مواقع عسكرية يف مدينة شقرة 
السـاحلية بمديرية خنفر، مرجحـة أن يكون هذا 
االنتشار ضمن مخّطط سعودّي إلعادة نرش مقاتيل 
اإلصالح يف أبني املحتّلة تحت مظلة القبائل، تمهيداً 
لتمكني ميليشـيا «درع الوطن» من املحافظة، كما 
تكشـف هذه التَحّركات حقيقة وقوف السـعوديّة 
واإلمـارات وراء الرصاعـات والتدويـالت املتواصلة 
بني األدوات وإشـعال حـروب االسـتنزاف بني تلك 

الفصائل املرتِزقة املتناحرة. 
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السةري: سطى دول السثوان الاعصش سظ طتاولئ إسادة تثوغر املرتجصئ بسث 8 جظعات طظ الفحض

الئثغاغ: جادون يف السسغ ظتع السقم وجاعجون لضض اقتاماقت

أطرغضا تعاخض تَتّرضاتعا السثواظغئ يف طسار الاخسغث اقصاخادي ضث الحسإ الغمظغ

 : خاص
أّكــد عضـو الوفد الوطنـي املفـاوض عبد امللك 
العجـري، أن ُكـّل محـاوالت دول تحالـف العدوان 
األمريكي السعودّي اإلماراتي إلعادة ترتيب صفوف 
مرتِزقتها، ال تجدي نفعاً، وأن ُكـّل تشـكيلة جديدة 

تكشف املزيد من فشلهم وعجزهم. 
وكتـب العجري عىل حسـابه يف موقـع التواصل 
االجتماعـي تويرت أن «دول العـدوان تحاول منذ 8 
أعـوام إعادة تشـكيل مرتِزقتهـا وتَحّركهم كقطع 
الشـطرنج يف ُكـّل االتّجاهات تقـدم فريقاً وتؤخر 
آخر وترفع رئيساً وتخفض آخر وكل تشكيلة تأتي 

أفشل من سابقاتها». 
ويحاول تحالف العدوان بشكٍل دائم إعادة ترتيب 
صفـوف أدواته املحلية وتبديل األدوار فيما بينهما، 
واسـتبدال أدوات بأُخرى، يف سياق مساعيه للملمة 

معسـكره وتوسـيع نفوذه وتثبيت مشاريعه، لكن 
هـذه املحاوالت تأتـي دائماً بنتائج عكسـية، َحيُث 
تؤدي مخّططات دول العدوان إىل تعميق االنقسـام 
بني فصائل املرتِزقة وتزيد حدة الرصاع فيما بينها. 
هـذا أَيْـضاً ما أثبتته نتائج تشـكيل ما يسـمى 
«مجلـس القيادة الرئـايس» للمرتِزقـة الذي أرادت 
دول العـدوان مـن خاللـه مللمـة صفـوف أدواتها 
وتوحيدهم، لكنه تحول إىل سـبب جديد من أسباب 
الـرصاع فيمـا بينهـم، َحيـُث اشـتعلت الكثري من 
الخالفات بـني أعضاء «املجلس» أنفسـهم، وألقت 
بظاللها عـىل الفصائل التابعة لهـم يف املحافظات 
املحتّلة، لتؤدي إىل املزيد من التفكك يف جبهة العدّو. 
َوأََضــاَف العجـري أن: «عـىل دول العـدوان أن 
توقف إعـادة تدوير خردتها مرتِزقتها» ُمشـرياً إىل 
أنهم «لو كانوا أطفاالً لكانت تجارب ثماني سنوات 

قد علمتهم الرشد». 

الداخلية  والرصاعـات  االنقسـامات  وأصبحـت 
والفشـل هي السـمات األبرز لوضـع املرتِزقة بدءا 
من رأس الهرم يف سلطتهم، ُوُصـوالً إىل جماعاتهم 

وفصائلهم عىل امليدان. 
وخالل األيّام املاضية، تصاعدت حدة الرصاع بني 
فصائل املرتِزقة يف مدينة مأرب بشكل جدد التأكيد 
عـىل فشـل ُكــّل محـاوالت دول تحالـف العدوان 
لتوحيد صفوفهـم ومللمتها، بل أّكـد أن االنقسـام 
فيما بينهم قد وصل إىل مراحل ال يمكن معالجتها. 
وباإلضافـة إىل االنقسـامات َفـإنَّ فشـل جميع 
فصائل املرتِزقة وعدم أهليتهم إلدارة شـؤون البلد 
أصبحت حقائـق ال يمكن إخفاؤهـا أَو إنكارها أَو 
االلتفاف عليها، وقد أصبحت حتى وسـائل اإلعالم 
املواليـة لهم تتحدث عـن ذلك بكل رصاحـة، وبما 
يؤّكـد أن املشكلة ليست مشكلة فصيل معني حتى 

يتم حلها بتغيريه أَو تبديله. 

 : خاص
أّكــد عضـو املكتـب السـيايس ألنصـار اللـه، 
محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، أن صنعاء 
جادة يف السعي للوصول إىل اتّفاق سالم عادل، لكن 
تعنت تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
وعـودة  الوضـع  انفجـار  إىل  يـؤدي  قـد  ورعاتـه 
التصعيـد، محـذراً من أن أية جولـة تصعيد قادمة 

ستكون مختلفة عن املراحل السابقة. 
وكتب البخيتي يف حسـابه عـىل موقع التواصل 
االجتماعـي تويـرت أن صنعـاء «تـود التوصـل إىل 
اتّفـاق يفيض لرفع الحصار وتمكني الشـعب من 

ثرواته».
اليمنـي  الشـعب  بمطالـب  صنعـاء  وتتمسـك 
املتمثلة برضورة رصف مرتبات موظفي الدولة من 
إيرادات النفط والغاز، ورفع الحصار عن املطارات 
واملوانـئ، ومعالجة كافة جوانب امللف اإلنسـاني، 
للتمهيد للوصول إىل َحـلٍّ شـامل، لكن دول تحالف 
العدوان ورعاتها الغربيـني يحاولون االلتفاف عىل 
هـذه املطالب، وفـرض حالة «ال حرب وال سـالم» 

طويلة األمد تتيح لهم ترتيب صفوفهم. 
وأوضـح البخيتي أن األمور قـد تتجه إىل «جولة 

عسـكرية لقطع دابر العدو» يف حـال رفضت دول 
العدوان تنفيذ مطالب الشعب اليمني. 

وحذر من أن «الحرب القادمة سـتكون مختلفة 
عما سبقها؛ ألَنَّها سـتكون حرب أعماق»، مؤّكـداً 

أن «صنعاء جاهزة لكل االحتماالت». 
وكانت صنعاء قد وجهت خالل الفرتات املاضية 
تحذيـرات وإنـذارات متعددة شـديدة اللهجة لدول 
تحالـف العـدوان ورعاتها بشـأن عواقـب تفويت 

فرصة السالم ورفض مطالب الشعب اليمني. 
ويف هذا السـياق كان قائد الثورة السيد عبد امللك 
بدر الدين الحوثـي قد أّكـد أنه يف حال ذهاب العدّو 
نحـو التصعيـد، َفـإنَّ صنعاء سـرتد بما هو أقوى 

وأوسع من ُكـّل ما شهدته املراحل املاضية. 
أن  إىل  سـابق  وقـت  يف  الدفـاع  وزارة  وأَشـاَرت 
املعركـة البحريـة سـتكون ذات أولويـة يف املرحلة 
القادمة يف حال إرصار تحالف العدوان ورعاته عىل 

مواصلة التعنت والدفع نحو التصعيد. 
وكان محافـظ محافظة عدن يف حكومة اإلنقاذ 
ـام إىل أن تحالف العدوان  الوطني قد أشـار قبل أَيـَّ
يحـاول اللعـب عىل ورقـة الوقـت لاللتفـاف عىل 

مطالب الشعب اليمني. 
لكـن العديد من املراقبني، يـرون أن دول تحالف 

العدوان قد وصلت إىل اقتناع بعدم جدوى اسـتمرار 
الحرب والحصـار، وباتت تدرك أن أي تصعيد قادم 

سـتكون تداعياته واسـعة النطاق والتأثري إقليميا 
ودوليٍّا، وهو ما كانت القيادة الثورية والسياسـية 

الوطنية قد حذرت منه يف وقٍت سابق أَيْـضاً. 
ويرى املراقبـون أن إدراك بعض أطراف العدوان 
لهذه الحقيقة قد يدفعها نحو اتّفاق سـالم لتجنب 

تداعيات استمرار الحرب. 
عـىل صعيٍد آخر، حـذر محافظ ذمـار البخيتي، 
فصائـل مرتِزقـة العـدوان من مغبـة التعويل عىل 
السـعوديّة واإلمـارات، ُمشـرياً إىل أن الرياض وأبو 

ظبي ال تكرتثان إال ملصالحهما. 
وقـال البخيتـي يف تغريـدٍة إن: «عـىل ُكــّل من 
تورطـوا مـع العـدوان أن يدركـوا أن السـعوديّة 
واإلمـارات تترصفـان وفـق مصالحهمـا ال وفـق 
وعودهما وخسـارة اإلمارات عن إزاحة االنتقايل تم 
تعويضها بتمكني العفافيش عىل حساب اإلخوان». 
وتصاعـدت وتـرية الرصاع بني فصائـل املرتِزقة 
خـالل األيّـام املاضيـة، عـىل خلفية توسـع نفوذ 
املليشـيات املوالية لإلمارات، عىل حسـاب مرتِزقة 
حزب اإلصالح (اإلخوان املسلمني)، األمر الذي أعاد 
إىل الواجهـة حقيقة اسـتعداد دول العدوان للتخيل 
عـن أدواتهـا يف الوقت الـذي ترى أن ذلـك يُصبُّ يف 

مصلحتها. 

 : خاص
تواصـل الواليـات املتحـدة تَحّركاتهـا العدوانيـة 
الدافعـة نحـو التصعيـد وتشـديد إجـراءات الحرب 
االقتصادية عىل الشعب اليمني، يف إرصاٍر واضح عىل 

عرقلة جهود السالم. 
وقالت وسـائل إعالم حكومـة املرتِزقـة، الثالثاء: 
إن السـفري األمريكي سـتيفن فاجـن، التقى برئيس 
رشـاد  املرتـِزق  الرئـايس»  «املجلـس  يسـمى  مـا 
العليمي، مشـريًة إىل أنهما ناقشا امليضَّ يف اإلجراءات 

«االقتصادية» التي أعلنتها حكومة املرتِزقة مؤّخراً. 
وعىل رأس تلـك اإلجراءات قرار رفع سـعر الدوالر 
الجمركـي الذي قوبل بمعارضة واسـعة؛ بَسـبِب ما 
يحمله مـن تداعيات خطـرية سـتؤدي إىل مضاعفة 

معاناة الشعب اليمني. 
وأّكـدت صنعاء أن هذا القرار يمثل عرقلة واضحة 

لجهود السالم. 
وكانـت بريطانيا قـد أعلنـت دعمها لهـذا القرار 

الكارثي، يف تأكيٍد رصيح عىل معارضتها للسالم. 
وكثّـفـت الواليات املتحـدة تَحّركاتها خالل الفرتة 
املاضية بشـكٍل ملحوظ، لقطـع الطريق أمام فرص 
السـالم، وتصعيـد الحـرب االقتصادية عىل الشـعب 

اليمني. 

أّضـث أن ُضـّض طساسغ السثّو إلسادة ترتغإ خفعف أدواته تأتغ بظاائب سضسغئ 

تثر المرتجصئ طظ سعاصإ الاسعغض سطى السسعدّغئ واإلطارات
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وجط اظحصاق حغت صئطغ بارز سظ المرتِجصئ وسعدته لطتدظ العذظغ:

التعبغ غحرف سطى إظعاء «صاض» دام 30 ساطًا بني أجرتغ الئةطغ واملصثحغ بثطار

 : طاابسات 
 

يواصـُل عضُو املجلس السـيايس األعـىل، رئيُس 
املنظومـة العدلية العليا، محمد عيل الحوثي، قيادَة 
الجهود الرسـمية والقبلية الرامية إىل توحيد الصف 
اليمنـي وتعزيز اللحمة الوطنيـة والتفرغ ملواجهة 
العـدوان، َحيُث نجحت جهود قبلية، أمس، يف إنهاء 
قضيـة قتل بني أرستـي البجيل مـن مديرية عتمة 

واملقديش من مديرية عنس بمحافظة ذمار. 

ويف لقـاٍء قبـيل، تقّدمـه عضو السـيايس األعىل 
حسـن  الشـورى  مجلـس  وأعضـاء  الحوثـي، 
عبدالرزاق، وعبده العلوي، وحسني املقديش، ووكيل 
املحافظـة، عباس العمدي، أعلـن أولياء دم املجني 
عليه صالح عيل البجيل العفو والتنازل عن القضية 
التي دامـت أكثر من 30 عاماً لوجـه الله وترشيفاً 

لقائد الثورة والحارضين. 
وأشـاد عضو السـيايس األعىل الحوثـي بموقف 
أوليـاء الـدم يف العفـو إرضـاًء للـه تعـاىل، وجهود 

املشايخ والشخصيات االجتماعية، وكل من ساهم 
يف إنهاء القضية. 

وحث عىل تضافر الجهـود وتعاون الجميع لحل 
القضايـا املجتمعية، داعياً إىل االقتَداء بهذه املواقف 
يف تضميـد الجـراح والعفـو والتسـامح لوجه الله 

تعاىل. 
بدوره أشار وكيل املحافظة العمدي، إىل أن إنهاء 
هذه القضية يأتي تجسـيدا لتوجيهات قائد الثورة 
السـيد عبدامللك بن بدر الدين الحوثي والجهود التي 

يبذلهـا عضو املجلس السـيايس األعىل، محمد عيل 
الحوثي، يف َحـّل القضايا االجتماعية باملحافظة. 

وأّكــد أن املسـرية القرآنيـة مسـرية للتصالـح 
والتسـامح وتعزيز وحدة الصف إلفشـال رهانات 
العـدّو الـذي يهـدف إىل إيجـاد انقسـام وتغذيـة 

رصاعات داخلية وتأجيجها. 
بدورهم، أشـاد الحـارضون بعفو أوليـاء الدم، 
وجهود الساعني يف إصالح ذات البني وحل القضية، 
والتي تُجسد قيم التسامح وأصالة القبيلة اليمنية. 

اجامرار املعاجعات بني صئائض آل صماد بعادي سئغثة طأرب وطغطغحغا اإلخقح
 : طاابسات 

لليوم الرابع عىل التوايل، شهدت مدينة مأرب املحتّلة، 
أمـس االثنني، توتـراً َكبرياً بني ميليشـيا حزب اإلصالح 
وبني قبائل آل قمـاد يف وادي عبيدة، بعد رفض األخرية 
التحكيـم القبـيل الـذي قدمه شـقيق املرتِزق سـلطان 
العـرادة، املعـني مـن قبـل تحالـف العـدوان محافظاً 

للمحافظة. 
وقالـت مصادر مطلعـة يف مأرب، أمـس االثنني: إن 
قبيلة آل قماد بوادي عبيدة بدأت عمليات التحشـيد من 
مناطق مجـاورة لها تلبية إلعالنهـا النكف ضد جرائم 
ميليشـيا اإلصالح التي قامت مؤّخراً باسـتهداف قرى 
آل قمـاد وقصفها بمختلف أنواع األسـلحة الثقيلة بما 

فيها الدبابات. 

وبينت املصادر أن اجتماعاً موسـعاً ملشايخ آل قماد 
يف مأرب، رفض عرض املرتِزق مبخوت الرشيف، رئيس 
حزب اإلصـالح باملحافظة، واملرتِزق مبخـوت العرادة، 
شـقيق املرتِزق العرادة، والذي تضمن تحكيم قبائل آل 
قمـاد مقابل وقـف التصعيد واملواجهات مع ميليشـيا 

اإلصالح. 
وأَشـاَرت املصـادر إىل أن املرتِزقة العـرادة والرشيف 
وضعا مفتاح سـيارة كتحكيم لدى الشيخ نارص قماد، 
وهـو ما أثـار حفيظـة القبيلة جراء هذا االسـتخفاف 
وعـدم اكرتاثهـم بفداحـة الهجـوم األخري عـىل منازل 
املواطنـني وقصفها بالدبابـات واألسـلحة الثقيلة، ما 
أسفر عن سـقوط قتىل وجرحى وتسبب بحالة ذعر يف 

صفوف النساء واألطفال. 
ويف السـياق ذكرت مصادر إعالميـة أن قيادياً قبلياً 

بارزاً يف مأرب أعلن انشـقاقه عن قوى مرتِزقة العدوان 
واالنضمام إىل الطرف الوطني. 

وظهر الشـيخ القبيل البارز محمد بن أحمد الزايدي 
يف اللقـاء القبـيل املوسـع الـذي عقده محافـظ مأرب 
عـيل محمـد طعيمـان مـع قيـادات وزعامـات قبلية 
مـن مديريـات بدبـدة ورصواح ومديريـات أُخرى من 

محافظة مأرب. 
ويف السـياق نـرش مراسـل قنـاة املسـرية يف مأرب 
عبدالله السقاف بحسـابه عىل تويرت تغريدة أبرز فيها 
صورة الشيخ الزايدي أثناء دخوله صالة اللقاء، معلقاً 
عىل الصورة بالقول: «مرحباً بالشـيخ محمد بن أحمد 
الزايدي إىل صنعاء الصمود والعزة والكرامة»، يف إشارٍة 
إىل انضمام الزايدي إىل صف الوطن واالنشقاق عن قوى 

العدوان. 

الةالغئ الغمظغئ يف أملاظغا تظثد بترق ظسثئ طظ 
الصرآن الضرغط يف السعغث

وضالئ جفرغات بترغظغئ تضحش طخادرة اقتاقل 
اإلطاراتغ لصطاع السغاتئ يف جصطرى 

 : طاابسات 
كشـفت إحدى وكاالت السـفر بالعاصمة البحرينية املنامـة، أمس االثنني، عن 
قيام االحتالل اإلماراتي بحرص واحتكار قطاع السياحة يف جزيرة سقطرى اليمنية 

املحتّلة عرب أبو ظبي فقط، يف ظل خضوع وتواطؤ حكومة املرتِزقة. 
ونرش أحد مكاتب السـفر يف املنامة إعالناً للرحالت السياحية الفردية إىل جزيرة 
سـقطرى املحتّلة عرب العاصمة اإلماراتية أبو ظبي، برسوم 15 ألف ريال سعودّي، 

ما يعادل «5 ماليني ريال»، وفق أسعار العمالت يف املحافظات املحتّلة. 
ووفقـاً ملصادر مطلعة يف سـقطرى، فقد عزز االحتـالل اإلماراتي من إجراءات 
سلخ الجزيرة اليمنية االسرتاتيجية، عرب منع السفر إىل الجزيرة دون الحصول عىل 
تأشرية موافقة مسبقة من االحتالل حسب ما ذكرت وسائل إعالم موالية للعدوان. 
وكان االحتالل اإلماراتي قد فرض سيطرتها عىل جزيرة سقطرى اليمنية الهامة 
املطلـة عىل البحر العربي واملحيط الهندي، منذ بدء العدوان عىل اليمن، بتواطؤ من 
االحتالل السعودّي، وبعد طرد ُكـّل املسؤولني املرتِزقة للفار هادي وحزب اإلصالح 

واستبدالهم بميليشيا ما يسمى املجلس االنتقايل. 

 : طاابسات 
نظم أبناء الجالية اليمنية يف شـمال أملانيا، 
أمس االثنني، وقفـة احتجاجية غاضبة أمام 
القنصليـة السـويدية يف مدينـة هامبـورغ؛ 
وذلك للتنديد بجريمة حرق نسخة من القرآن 

الكريم يف السويد. 
بأملانيـا  اليمنيـة  الجاليـة  أبنـاء  وأّكــد 
املشـاركون يف الوقفـة، عـىل وجـوب احرتام 
األُوُروبيـني  تذكـري  ومحاولـة  املقدسـات، 
اإلنسـانية  عـن  وحديثهـم  بشـعاراتهم 
والحريات، مسـتنكرين هذه اإلساءة املشينة 
لكتـاب اللـه تعاىل، والتي اسـتفزت مشـاعر 

كافة املسلمني. 
وبني املحتجـون أن هـذه الجريمة خطوة 

اللوبـي  مؤامـرات  ضمـن  تنـدرج  عدائيـة 
الصهيوني التي تستهدف اإلسالم واملسلمني، 
ـــة العربية واإلسـالمية إىل  داعـني أبناء األُمَّ
التَحّرك للدفاع عن املقدسـات اإلسـالمية ويف 

مقدمتهـا القـرآن الكريـم، واتِّخـاذ مواقـف 
عملية يف منارصة الشـعب الفلسطيني ودعم 
مقاومتـه للعـدو الصهيوني حتى اسـتعادة 

كافة أراضيه املغتصبة وإقامة دولته. 
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الجضاة تثحـظ املرتطئ السادجئ طظ طحروع الشارطني

ــجان أت طــظ  الــســةــعن  شــغ  طــا  ــى  إل والــظــزــر  المسآولغئ  تتمض  ــى  إل الةمغع  أدســـع  ظــحــطــان:  ــع  أب
ُغرتط ق  ــرتــط  َغ ق  شمظ  ــاة  ــجض ال ـــراج  إخ شــغ  ــــادروا  وب اهللا  ــصــعا  ات لطاةار  أصـــعل  ــظ:  ــثغ ال حــرف 
طسطط بطٍث  شغ  شصغرًا  بصغ  لما  زضاتعا  َأدَّت  اإلجقطغئ  الئطثان  شغ  وتضعطئ  دولئ  ُضـّض  أن  لع  الععئاظغ: 

 : طتمث الضاطض
دّشــنت الهيئة العامة للزكاة، يوم أمس، 
مـرشوع الغارمـني يف مؤتمـٍر كبري حرضه 
عدد من مسـؤويل الدولة وجاء تحت شـعار 
«مرشوع الغارمني عودة للحياة» وبالتوازي 
مع الذكرى السـنوية للشـهيد القائد السيد 
حسـني بـدر الديـن الحوثـي –رضـوان الله 

عليه-. 
وأعلـن عـن املرشوع قبـل يومـني، وهو 
ينطلق يف حلته السادسة، وقد رصد له مبلغ 
يقـدر بـ 3 مليارات ريال يمني، ويسـتهدف 
1500 مـن املعرسين واملسـجونني عىل ذمة 

قضايا إعسار مايل. 
وباملقارنة بني املرحلة األوىل والسادسـة، 
يتضح مدى االنطالقة للهيئة العامة للزكاة، 
وتنامـي مشـاريعها من عـاٍم إىل آخر، ففي 
املرحلة األوىل رصدت الهيئة 226 مليون ريال 

يمني، واستفاد منها 55 غارماً ومعرساً. 
ويف كلمتـه التـي ألقاهـا يف املؤتمـر رسد 
رئيس الهيئة العامة للزكاة الشـيخ شمسان 
أبو نشطان، مسار الهيئة يف تبنيها ملثل هذه 
املشـاريع خالل ست سـنوات مضت، ُمشرياً 
إىل أن املرحلـة الثانيـة اسـتهدفت عدد 245 
غارماً ومعرساً بمبلـغ 923 مليون ريال، ثم 
وصلنا إىل املرحلة الثالثة واسـتفدنا من ُكـّل 
القصـور والسـلبيات واألخطـاء لنتجاوزها 
ونصـل إىل عـدد 295 غارمـاً ومعـرساً، ثـم 
بعـد ذلـك تأتي املرحلـة الرابعـة ليصل خري 
الـزكاة إىل 379 غارماً ومعـرساً بمبلغ مليار 
وأربعمئـة مليون ريال، ثم نصـل إىل املرحلة 
الخامسة والتي تم تقديم العون واملساعدات 

لـ 250 غارماً ومعرساً. 
َوأََضـاَف شمسان: «بحمد الله وشكره يف 
املرحلة السادسـة نقدم املسـاعدة لـ 1500 
قصة من األلم والعجز والعرس، ممن نسيهم 
البـرش يف غياهـب السـجون الغارمني، لكن 
الله سـبحانه وتعاىل لم ينسـهم، وجعل لهم 
ركنـاً من أركان اإلسـالم كفرٍض واجب لفك 

كربتهم». 
الـّزكاة  مصـارف  مـن  الغـارم  ويعتـرب 
الثمانيـة التي حّددها اللـه عزوجل يف كتابه 
َدَقاُت  العزيز، قال سبحانه وتعاىل: «إِنََّما الصَّ
َعَليَْهـا  َواْلَعاِمِلـنَي  َواْلَمَسـاِكنِي  ِلْلُفَقـَراِء 
َواْلُمَؤلََّفِة ُقلُوبُُهـْم َوِىف الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِىف 
َن اللَِّه َواللَُّه  ِبيِل َفِريَضًة مِّ َسِبيِل اللَِّه َوابِْن السَّ

َعِليٌم َحِكيٌم»، سورة التوبة - 60. 
والغارمـون هم املدينون الذين ال يملكون 
مـا يوفـون به ديونهـم، َويعطون مـن املال 

الخاص بالّزكاة؛ ِمن أجل اإليفاء بديونهم. 
ويشـري أبو نشـطان إىل أننـا عندما نقف 
أمـام آالم الغارمني، َفـإنَّنـا نقف أمام مآٍس 
كبرية، موجهاً شكره لوزارة الداخلية وهيئة 
السـجون والنيابـة واملحاكـم وكل القائمني 
واملساهمني يف إنجاح هذا املرشوع، إىل جانب 
أننـا يف الهيئة العامة للـزكاة نقف إىل جانب 
الجميـع يف ُكـّل املحافظـات ويف قادم األيّام 

سيتم النزول إىل باقي املحافظات. 
ودعا الجميع إىل تحمل املسؤولية والنظر 
ُمضيفـاً  أحـزان،  مـن  السـجون  يف  مـا  إىل 
كمـا هي دعوة لـكل القائمني يف استشـعار 
مسـؤوليتنا أمـام اللـه واإلجـراءات املعقدة 
لإلفراج عن هؤالء املساكني الذين سيموتون 
يف غياهب السـجون، البعض منهم وصل إىل 
مرحلـة اليأس يف أن تفـك كربته لذلك ال عذر 

للجميع أمام الله. 
وزاد بالقول عىل رجـال املال واألعمال أن 
يقفـو سـنداً لنـا يف تنفيذ مسـؤوليتنا وعىل 
الجميع حمل املسـؤولية مستذكرين عظمة 
الشـهداء وما قدموه من تضحيات، والهيئة 
العامة للـزكاة هي ثمرة من ثمـار ثورة 21 
سـبتمرب، وذكـرى الشـهيد القائـد حسـني 
بدرالدين الحوثي الذي ضحى بدمه؛ ِمن أجل 

الضعفاء ونرصة املظلومني. 
وأّكــد أننـا اليـوم نـرى الخـري يف هـذه 
املشـاريع تحت لـواء وقيادة الثـورة ممثلة 
بالسـيد القائـد عبدامللك بدرالديـن الحوثي، 
باإلضافة للقيادة السياسـية ممثلة باملشري 
الركن مهدي املشـاط، والواقفـني يداً واحدة 

يف مسـاعدة الضعفاء واملسـاكني والغارمني 
والغارمات. 

ووجه رسـالة إىل الغارمني بقوله: «نقف 
وإياكم شكراً وحباً وتوبًة إىل الله، ربما أقرب 
الناس منكم تنّكر إليكم، ولكن الله سبحانه 

وتعاىل كان معكم ولم ينسكم». 
 

شسض الثري غخرف هللا
مـن جانبه شـكر مفتـي الديـار اليمنية 
العالمة شـمس الديـن رشف الديـن، الهيئة 
العامـة للـزكاة عىل هـذه الجهـود التي هي 
مـن أفضل القربـى إىل الله، فكل من سـعى 
يف تنفيس كرب املسـلمني وكل إنسان سخر 
نفسه لقضاء حوائج الناس كان محبوباً من 
الله وال تدرون ماذا يجري عليه من األلطاف 

اإللهية. 
وأّكــد خالل كلمة ألقاهـا يف الفعالية أن 

فعل الخري يـرصف الله به املضار، والصدقة 
والـزكاة حصن ويرصف بها اللـه البالء عن 
مالـه وولده فال يتأخر أحـد يف إخراج الزكاة 

وهي واجبة. 
وأضـاف: «فقد سـفكت الدمـاء وقدمت 
األرواح بـدءاً بدمـاء الشـهيد القائد السـيد 
حسني بدر الدين الحوثي، وجميع املجاهدين 
يف الجبهـات والشـهداء والجرحى من قدموا 
أرواحهم إلقامة هذا الدين، الفتاً إىل أن حبس 
املعرس ال بُــدَّ من إعادة النظـر فيه، فهناك 
من النـاس من يتدين ثم يتهـرب عن قضاء 
دينـه، صحيـح أن من حق الدولـة أن تحجز 
عليـه وتصادر أمواله بمـا يقيض ذلك الدين، 
ولكـن إن كان معـرساً تمامـاً ال يجد شـيئاً 
فيجـب عـىل الجميـع النظر إىل قولـه تعاىل: 
ٍة، َوأَن  ٍة َفنَِظَرٌة إَِىلٰ َميَْرسَ (َوإِن َكاَن ذُو ُعـْرسَ

ُقوا َخرْيٌ لَُّكْم، إِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن). تََصدَّ

وبارك للغارمني هذا اليوم الجميل، مشّدًدا 
عليهـم بـأن يقابلـوا الجميـل بالجميل وأن 
يستشـعروا املسـؤولية وااللتزام بأوامر الله 
والتوبة النصوحة إليه، كما وجه رسـالة إىل 
التجـار بقوله: «اتقوا اللـه وبادروا يف إخراج 
زكاتكـم واحذروا سـخط اللـه ونقمته فقد 
أعطاكم الله املال لريى شـكركم والراحمون 

يرحمهم الرحمن ومن ال يرحم ال يُرحم». 
 

الجضاة أطض لطشارطني
مـن جانبه أّكـد عضو املجلس السـيايس 
األعـىل جابـر الوهبانـي، أنه يـوم جميل أن 
ندّشــن فيـه نشـاط الهيئة العامـة للزكاة 
بند مـرصف الغارمني، مؤّكــداً أن قروناً قد 
مضـت ولـم تؤد هـذه الفريضة كمـا يجب، 

ونوع من الظلم يف استخالص الزكاة. 
وقال خالل كلمة املجلس السيايس األعىل 

ألقاهـا يف الفعاليـة: «إننـا اليوم أمـام ثورة 
حقيقيـة ثـورة إحيـاء إيمانية وثـورة عىل 
النفـس نحمـد الله تعـاىل عىل هـذه النعمة 
وعىل هذه الثورة التـي تعمل بما أمر الله به 

ورسوله». 
وأضـاف: «نشـكر الهيئة العامـة للزكاة 
ورئيسـها الشيخ شمسـان أبو نشطان عىل 
هذا الدور الطيب والبـارز، ولو أن ُكـّل دولة 
وحكومة يف البلدان اإلسالمية أَدَّت زكاتها ملا 

بقي فقرياً يف بلٍد مسلم. 
الفتـاً إىل أنـه يجـب عـىل هيئة اإلرشـاد 
وأجهـزة اإلعالم باإلضافـة إىل منابر العلماء 
والجامعات أن تـؤدي دوراً فاعالً يف التعاون 
مـع الهيئـة العامة للزكاة لحـث الناس عىل 
االلتـزام بهذا الركـن الواجب عـىل الجميع، 
ُمضيفـاً هنـا تكتمـل الجهود، وال شـك أنه 
عندما يكون رجـال املال واألعمال يف مقدمة 
النـاس واملواطنني يف أداء هـذا الدور الواجب 

يرتك أثراً طيباً. 
َوأََضــاَف «الحمـُد للـه الـذي وقفنا لهذا 
العمل الطيب ونشكر هذا التوّجـه الذي جاء 
ترجمة للرؤية الوطنية يف بناء الدولة اليمنية 
الحديثة، والشكر موصول لكل القائمني عىل 
هـذا املـرشوع، وننقـل لكم تحيـات فخامة 
الرئيس املشري الركن مهدي املشاط، وجميع 
أعضـاء املجلس السـيايس األعـىل»، مؤّكـداً 
«أننا جميعاً صفاً واحداً؛ ِمن أجل إنجاح هذا 
املرشوع وكل املشـاريع واألعمال التي تخدم 
املجتمع عمالً بتوجيهات قائد الثورة السـيد 
القائـد عبدامللك بدر الديـن الحوثي -حفظه 
الله- سـنكون لكم عوناً يف مثل هذه األعمال 

العظيمة.
وخالل كلمـة الغارمـني وأحـد الغارمني 
واملفـرج عنه قريبـاً خالد النمـري قال: لقد 

نزعتم عنا أملاً وحزناً َكبرياً كالجبال. 
تخلل الفعالية عدد من الفقرات الشعرية 
والفقـرات االسـتعراضية وموشـن جرافيك 
للحـاالت اإلنسـانية من املعرسيـن وأوبريت 
بعنـوان عـودة النازحني، باإلضافـة إىل أخذ 
وبعـض  الغارمـني  مـع  تذكاريـة  صـورة 

الحارضين من قيادات الدولة. 
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 : سئاس الصاسثي 

منذ إعالن العدوان الغاشـم عـىل اليمن يف 
٢٦ مـارس ٢٠١٥ مـن العاصمـة األمريكية 
واشـنطن، كانت بريطانيـا تعلب دور القائد 
الفعيل للعدوان اإلجرامي، َوكانت حارضة يف 

قلب مشهد مخّطط تدمريه. 
ويف رسـم سـيناريو العـدوان الـذي دّمـر 
أكثـر من ٧٠ ٪ من البنية التحتية واملنشـآت 
الحيويـة، وقتـل األطفـال والنسـاء، لعبـت 
بريطانيا دوراً عسكريٍّا واستخباراتياً، وتولت 
إدارة العمليـات العسـكرية التي اسـتهدفت 
املدنيـني، وعملـت عـىل تحديـد إحداثياتهـا 

وإدارة عمليات الحرب العدوانية الجوية. 
وتواصـل بريطانيا إىل اليوم إبرام صفقات 
أسلحة مع دول العدوان السعودّي اإلماراتي، 
كمـا قامت بالكثري يف دائرة الحرب والعدوان 
الوحيش عىل البالد منذ حوايل سـبع سنوات، 
والتـي خلقت أكـرب أزمة إنسـانية يف العالم؛ 
ملّطخـة  الربيطانيـني  أيـدي  َفــإنَّ  ولهـذا 
ومشـاركتهم  اليمنيـني،  بدمـاء  ا  تاريخيّـٍ
املحوريّـة يف العـدوان األمريكـي السـعودّي 

اإلماراتي عىل اليمن، منذ عرشات السنني. 
 

خفصات أجطتئ 
لقد كان الدور الربيطانـي يف العدوان عىل 
اليمـن واضًحـا منـذ البداية من خـالل بيع 
بريطانيـا للصفقـات الهائلة من األسـلحة 
لـدول تحالـف العـدوان عـىل بالدنـا، َحيُث 
وصفـت صحيفة (دييل ميـل) الربيطانية يف 
نوفمـرب ٢٠١٧م دور لنـدن يف العـدوان عىل 
اليمـن، وأطلقـت عليهـا (الحـرب القذرة)، 
مؤّكـدة يف تقرير لها أن بريطانيا استخدمت 
لوائح تجارية مشبوهة، لتتمّكن من تصدير 
كميات ضخمة من األسلحة للسعوديّة دون 

أن يفتضح أمرها. 
وتأكيـداً عىل ذلك كشـفت منظمـة العفو 
الدولية وثيقة رسمية أثبتت تورط بريطانيا 
بارتـكاب جرائـم إنسـانية يف اليمـن، َحيُث 
تكشـف الوثيقة التي حصلت عليها املنظمة 
قيام بريطانيـا بتصدير قنابل نظـام الليزر 
للتحكـم عن بُعد وتم اسـتخدام هذه القنابل 
يف القصـف الجوي عىل اليمـن، موضحة أن 
القنابل ذاتها تباع لدويلة االحتالل اإلماراتي، 
مؤّكـدة أن هـذه الوثيقة لوحدها دليل كاف 
إلدانـة بريطانيـا بتورطهـا يف العـدوان عىل 
اليمـن، وما سـبق يثبـت أن بريطانيا رشيك 

أََسايس يف العدوان عىل اليمن. 
من جهتها سـلطت صحيفة «الغارديان» 
الضـوء عىل األسـلحة الربيطانية املشـاركة 
يف الحـرب والعـدوان عـىل اليمـن، قائلة إن 
رشكتـي  يف  مصنوعـة  قنابـل  وردت  لنـدن 
«رايثيـون» (فـرع بريطانيـا)، َو»بي إيه أي 
سيسـتمز»، والتـي تنتـج قنابل مـن طراز 
«بافواي» َو»بريمستون»، وصواريخ «كروز 

شـادو»، وتقـوم «بـي إيـه أي سيسـتمز» 
بتجميع الطائرات التي تسـقط هذه القنابل 
عىل اليمن، يف حظائـر بقرية تابعة ملقاطعة 

النكشاي. 
وأوضحـت أن حجـم مبيعـات األسـلحة 
والخدمات للجيش السـعودّي خـالل الفرتة 
ما بني ٢٠١٥ و٢٠١٩،بما يف ذلك الفرتة التي 
شـهدت بداية العدوان السـعودّي عىل اليمن 
يف مـارس ٢٠١٥ بلغت مـا يزيد قليًال عن ١٥ 
مليار جنيه إسـرتليني (نحو ١٩ مليار دوالر 

أمريكي). 
وأضافت أنه يف سـبتمرب من العام ٢٠٢٢، 
قدرت الحملة ضد تجارة األسلحة املناهضة 
للحـرب أنـه منـذ مـارس ٢٠١٥، رخصـت 
الحكومـة الربيطانيـة مـا ال يقـل عـن ٢٣ 
مليار جنيه إسـرتليني من األسلحة للعدوان 

السعودّي. 
وتأتي صفقات األسـلحة يف إطار سلسلة 
مـن االتّفاقيـات الرسـمية بـني بريطانيـا 
والحكومات السـعوديّة منذ عـام ١٩٧٣، ال 
تقـدم وزارة الدفـاع الربيطانيـة ومقاوليها 
أَيْـضـاً  بـل  فحسـب،  العسـكرية  املعـدات 
«الربمجيات البرشية»، َحيُث يوجد يف اململكة 
العربيـة السـعوديّة حـوايل ٧٠٠٠ فـرد من 
موظفي الخدمة املدنية الربيطانية واملعارين 
من أفراد سـالح الجو امللكي لتقديم املشورة 
والتدريب وتدريـب وإدارة الطائرات املقاتلة 
التي توفرهـا بريطانيا وغريهـا من املعدات 

العسكرية. 
ومن املعروف أن بريطانيا كانت وما زالت 
مصدر التسليح ودعم للسعوديّة منذ والدتها 

ومّدها السـيطرة عىل معظم أجزاء الجزيرة 
العربيـة يف ١٩٢٠، ورغـم تـويل األمريكيـني 
سـعود  آل  مملكـة  عـىل  الهيمنـة  مقاليـَد 
بعـد انحسـار اإلمرباطوريـة الربيطانيـة يف 
خمسـينيات القرن املايض، َفـإنَّهم سمحوا 
للندن دائماً باالحتفاظ بجزٍء مهم من كعكة 
تسـليح السـلطة هناك وحمايتهـا، وتركوا 
لهـا مهّمـة إنشـاء وتدريب وتطويـر قوات 
مـا يسـّمى «الحـرس الوطنـي» املخصصة 
لحماية آل سـعود من االنقالبـات، وقد توّىل 
الربيطانيون، منذ الستينيات، مدَّ سالح الجو 
السعودّي بمعظم مقاتالته النفاثة، بما فيها 
تلك التي اشتملتها صفقة اليمامة الشهرية. 
بريطانيـا  باعتهـا  طائـراٌت  وتقـوُم   
«تورنـادو»  طـراَزي  مـن  للسـعوديّة، 
و«تايفون»، بجّل الطلعـات الجوية اليومية 

لقصف اليمن. 
 

سسضري واجاثئاراتغ
وإىل جانـب الصفقات املعقـودة بني لندن 
والرياض عىل مسـتوى التسليح، والتدريب، 
والصيانة لحسـاب الجيش السعودّي، والتي 
زادت بأكثـر من ثالثة أضعـاف يف الفرتة ما 
بني عاَمي ٢٠١٢ – ٢٠١٧، ناهيك عن السـت 
السـنوات املاضيـة من عمر العـدوان، كانت 
املتخصصة،  الربيطانية  العسـكرية  الكوادر 
ما تلـك التابعة لسـالح الجو امللكي  ال ِســيـَّ
الربيطانـي التي كانـت تتوىل العمل بشـكل 
مبـارش وحـارضة عىل الـدوام داخـل مركز 
إدارة عمليات التحّكم والسـيطرة العسكري 
السـعودّي، عىل تحديد بنـك أهداف القصف، 

وطبيعة املهّمات، واألسلحة التي ستُستخدم 
فيهـا، والتنسـيق مـع كـوادر «الربيطانيـة 
وتحضـري  لتنفيذهـا،  الطـريان»  ألنظمـة 
القذائف واملعـّدات والطائرات وفق الربنامج 

الزمني املتّفق عليه مع السعودينّي. 
كّل ذلك يعني ببساطة أن الجزء الجوي من 
العدوان عىل اليمن تتوّاله بريطانيا بالكامل: 
العمليـات  وإدارة  والقذائـف  (الطائـرات 
والصيانـة والتدريـب والتنفيـذ، وربّما حتى 
بعـض األصابع التـي تطلـق الصواريخ عىل 

املواقع اليمنية). 
الربمجيـات  أَيْـضـاً  املشـاركة  وتشـمل 
واملستشارين، الذي يصل عددهم نحو ٦٣٠٠ 
فرد مـن الخـرباء واملستشـارين مـن أفراد 
سـالح الجـو امللكـي الربيطانـي يتواجدون 
يف السـعوديّة لتقديـم املشـورة والتدريـب، 
ويعملون يف القواعد العسـكرية السـعوديّة؛ 
ِمن أجل «صيانـة الطائـرات الحربية» التي 
هـذا  أن  مؤّكــدة  الحـرب،  يف  اسـتخدمت 
الدعم الربيطاني أسـهم يف اسـتمرار الحرب 
الوحشـية التـي انتهكت القانـون واملواثيق 

الدولية. 
وأّكـدت صحيفة «الغارديان» أن املتعاقدين 
مـن   ٪  ٩٥ بنحـو  يقومـون  الربيطانيـني 
املهام الرضوريـة لخوض العمليـات الجوية 
السـعوديّة يف اليمـن، مبينـة أن هـذا الـدور 
الجـيل يف املجـال الجوي، يؤّكــد أن بريطانيا 
من تتـوىل زمام أمـور املعركة الجويـة، التي 
خلفت عرشات اآلالف مـن الضحايا املدنيني، 

إىل جانب الدور اللوجستي األمريكي. 
 ويف أواخر نوفمرب ٢٠١٧، كشفت صحيفة 

دور أجعد لربغطاظغا يف السثوان سطى الغمظ دور أجعد لربغطاظغا يف السثوان سطى الغمظ 

تاةسج سطى المضالمات العاتفغئ طظ غرشئ بمطار الشغدئ بالمعرة
ــات ــغ واإلتــثاب المسطعطات  لــرشــع  والــمــرتــِجصــئ  الــســمــقء  تةظث 
تئغع افجطتئ لطسسعدّغئ وتاعلى بالضاطض الةجء الةعي طظ الصخش سطى الغمظ
افطظ طةطج  شغ  الغمظغ  بالمطش  وتمسك  بالمعرة  المرتِجصئ  صعات  تثرب 
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«ديـيل ميـل» الربيطانية، يف تقريـر لها، عن 
الـدور الربيطانـي يف العـدوان عـىل اليمـن، 
َحيُث أّكــدت أن الجيـش الربيطاني يرشف 
عىل تدريب القوات السـعوديّة بشكل رسي، 
تحت اسـم عمليـة «كروس وايـز»، (عملية 
الطـرق املتقاطعـة) التي انكشـفت بعد أن 
نـرش الجيـش الربيطاني صـوراً ومعلومات 
عـن طريق الخطأ، وشـملت عملية «كروس 
وايز» انخراط أكثر من ٥٠ عسكريٍّا بريطانيٍّا 
بتدريـب األطقم العسـكرية السـعوديّة عىل 
املهارات الحربيـة والقتالية، من بينهم أفراد 
مـن قـوات الكتيبـة الثانيـة للفـوج امللكي 
تدريـس  مهمتهـم  وكانـت  االسـكتلندي، 
تقنيـات الحـرب غري النظاميـة لضباط من 
معهد مشاة القوات الربية امللكية السعوديّة. 
وتشـري «الدييل ميل» إىل أن انكشـاف هذه 
العمليـة جاء عـن طريق الخطـأ، عندما تم 
نـرش ملخـٍص وصـوٍر عـىل موقـع الفوج 
االسـكتلندي عىل موقع التواصل االجتماعي 
فيس بوك، والذي ظهر فيها مدرب بريطاني 
يقـف أمـام خريطـة اليمـن وهـو يـرشح 
اسـرتاتيجية هجـوم محتمـل، موضحة أن 
وزارة الدفـاع الربيطانيـة اسـتدركت األمـر 

وقامت بعد ٢٠ دقيقة بإزالة الصور. 
وعـن طبيعـة الـدور الـذي كانـت تؤديه 
الوحشـية  الحـرب  يف  الربيطانيـة  القـوات 
التي يشـنها العدوان السـعودّي عىل الشعب 
اليمنـي، أّكــدت صحيفـة «الغارديـان» يف 
تحقيق استقصائي أن الشـعب اليمني كان 
ا لقنابل بريطانية تسـقطها  يتعرض يوميّـٍ
بريطانيـون  طيـارون  يقودهـا  طائـرات 
ويحتفظ بهـا ويعّدها اآلالف مـن املقاولني 
الربيطانيـني داخل السـعوديّة، وذلك بعد أن 
تحالفت السـعوديّة مـع بريطانيا والواليات 

املتحدة، يف العدوان. 
ال  «بريطانيـا  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
تدعم العدوان باألسـلحة فحسب، بل ترسل 
جنوداً وأفراداً لنقل الخربات الالزمة ملواصلة 
الحرب، إذ نرشت حكومتها أفراداً من سالح 
الجـو امللكـي الربيطاني للعمل كمهندسـني 
ولتدريب الطيارين السـعودينّي، بينما تؤدي 
رشكـة «بـي أي إي»، أكـرب رشكـة أسـلحة 
بريطانية دوراً أكرب يف هذا السياق، وتعاقدت 
األسـلحة  لتوفـري  الخفـاء  يف  الحكومـة 

والصيانة واملهندسني داخل السعوديّة». 
وتابعت الصحيفـة أن الرشكة الربيطانية 
التي حصلت عىل عقد حكومي لتوريد السالح 
للسـعوديّة تعمل عىل تجميع الطائرات التي 

تُسقط القنابل أثناء العدوان. 
وقالـت «الغارديـان»: إن «وصـول هـذه 
األسلحة إىل السـعوديّة ال يعني نهاية املهمة 
الربيطانيـة، إذ يفتقر الجيش السـعودّي إىل 
الخـربة يف اسـتخدام هذه األسـلحة لخوض 
حـرب جويـة متواصلة، لـذا َفــإنَّ الرشكة 
-بموجـب عقـد آخـر مـع حكومـة اململكة 
املتحـدة- توفـر ما يعـرف باسـم الخدمات 

داخل البلد». 
وأّكـدت أن نحو ٨٠ من أفراد سـالح الجو 
امللكي الربيطاني يعملون داخل السـعوديّة، 
ويف بعض األحيان يساعدون لصالح «بي أي 
إي» يف صيانـة وإعداد الطائـرات، ويدققون 
للتأّكــد مـن أن الرشكة تفي بعقـود وزارة 
الحـرب، موضحة أن «هنـاك ضباط اتصال 
إضافيني تابعني لسـالح الجـو امللكي داخل 
مقر القيادة والسـيطرة يعملون عىل اختيار 

األهداف يف اليمن». 
أما عن دور بريطانيا يف املجال االستخباراتي 
يف اليمـن، َفــإنَّ النشـاط التجسـيس لعدد 
من ضباط جهـاز االسـتخبارات الربيطاني 
وآخرين من املرتِزقة عىل أرايض الجمهورية 
اليمنية، يكشـف عن ذلك الدور الخطري الذي 
تلعبـه بريطانيا يف اليمن، فهي تقوم بتجنيد 
العمالء وتزوُِّدهم بوسائل االتصال والتواصل 
الفنيـة  والتطبيقـات  والربامـج  واألجهـزة 
املتطورة؛ ِمن أجل الرصـد والتعقب وتحديد 
املواقع وتأكيد ورفع املعلومات واإلحداثيات. 
األمـن  جهـاز  أن  ذلـك  يؤّكــد  ومـا 

واالسـتخبارات، تمّكن من القبض عىل خلية 
تجسسـية تابعة لربيطانيا، مكونة من ستة 
أشخاص، تم تجنيدهم وتأهيلهم وتدريبيهم 
من قبـل الجهـاز االسـتخباراتي الربيطاني 
يف مختلـف املحافظات اليمنيـة، منها أمانة 
العاصمة ومحافظة صنعاء وعمران وصعدة 
والجـوف ومأرب واملهرة وحرضموت، فضًال 
عـن تجهيزهم وتزويدهم بوسـائل االتصال 
الفنيـة  والتطبيقـات  والربامـج  والتواصـل 
املتطـورة يف مجال الرصـد والتعقب وتحديد 
املواقـع وتأكيد ورفع املعلومات واإلحداثيات 
التـي عملوا من خاللها عىل املسـاس باألمن 

الوطني القومي للبلد خدمة لربيطانيا. 
 

العجعُد السسضري املئاحر
املبـارشة  العسـكرية  التدخـالت  وعـن 
اليمـن،  يف  ووجودهـا  الربيطانيـة  للقـوات 
أثبتـت التقارير أن بريطانيا تعمل عىل زيادة 
الوجـودي العسـكري لهـا يف اليمن بشـكل 
مبارش إىل جانب األدوات التي تسـتخدمهما 
واملرتِزقـة، مؤّكــدة أن هنـاك تدّفقـاً كبرياً 
للقوات الربيطانية إىل محافظة املهرة، َحيُث 
بدأت تظهر بريطانيا بشكل جيل عىل السطح 
من خالل التناغم يف التَحّركات الدبلوماسـية 
والتكتيكات االسـتخباراتية التـي تربّر لهذا 

التدخل. 
 وتأكيداً عىل ذلـك حمل اإلعالن الربيطاني 
عن تعـرض سـفينة تجارية لهجـوم قبالة 
ميناء نشطون يف املهرة، الكثري من املؤرشات 
عـىل مخّطـط دويل جديـد يسـتهدف هـذه 
املحافظـة االسـرتاتيجية، وسـط معلومات 
عن توّجـهـات دولية لتحويل مطار الغيضة 
الذي أصبح قاعدة عسـكرية مغلقة للقوات 
السـعوديّة واألمريكية والربيطانية إىل مركز 
للقوات الدولية تحت مربّر مكافحة اإلرهاب. 
ويف السـياق شهدت محافظة املهرة اآلونة 
األخرية وصول قوات بريطانية وأمريكية إىل 
مطـار الغيضـة، وذكرت مصـادر محلية أن 
القوات الربيطانية انضمت إىل قوات سـابقة 
بريطانيـا  واسـتخدمت  هنـاك،  متواجـدة 
ترسيباٍت صحفيـًة معهودة من قبل اململكة 
ـة يف املهـرة؛  لتربيـر تواجـد قواتهـا الَخاصَّ
وذلك بحّجـة القبض عـىل مهاجمي الناقلة 
«مريرس سرتيت» اإلرسائيلية يف خليج عمان، 
وعـادة مـا تسـتخدم بريطانيـا صحافتهـا 
لترسيـب مثل هكـذا معلومات عرب وسـيط 
الصحيفة لديها، ولهـذا ووفق تقارير دولية 
َفـإنَّ الدعم الربيطاني للعدوان كان واضًحا، 
َحيـُث تم الكشـف مؤّخـراً، عـن دور خطري 
تقـوم به القـوات الربيطانية، التـي تتمركز 
يف مطـار الغيضـة يف محافظة املهـرة، فهذا 
املطار الذي ال تتجاوز مسـاحته ٨ كم مربع، 
يضم غرفة للتجسس عىل االتصاالت، بحيث 
يقـوم عنارصهـا بالتنصـت عـىل املكاملات 
الصادرة والواردة يف جميـع املناطق اليمنية 

دون تمييز منطقة عن أُخرى. 

ويف السـياق نفسـه، تقوم فرق تجسـس 
أُخرى تابعة لها بالتجسـس عىل االتصاالت، 
من خالل عدد من السفن عرب الكابل البحري 

قبالة منطقة الغيضة. 
التدريـب العسـكري والدعم اللوجسـتي، 
مليليشـيات  أَو  السـعودينّي  للجنـود  سـواء 
العدوان التابعة لها، األعمال االسـتخباراتية 

والتجسسية وجمع املعلومات العسكرية. 
هـذا وقد قـام الربيطانيون سـابًقا، بأخذ 
بيانات رشكة االتصال أَيْـضاً، ما يسـاعدهم 
بطريقـة  التجسسـية  أهدافهـم  تحديـد  يف 
دقيقـة، وهذا إن دل عـىل يشء، فعىل أن هذا 
النشـاط غري القانوني وغـري املرشوع، يأتي 
يف إطار استخباراتي ينتهك السيادة اليمنية، 
فهي تجعل من املحافظات الجنوبية املحتّلة 
قواعـد انطالق لهـذه املهـام، وقواعد تجنيد 
للعمـالء، ويف سـياق خدمـة مشـاريع دول 

العدوان عىل اليمن. 
ويف السياق نفسه َفـإنَّ القوات الربيطانية 
جديـدة  ترتيبـات  املاضيـة،  األيّـام  بـدأت، 
لتوسـيع نفوذهـا يف محافظة املهـرة، َحيُث 
تـرشف عىل عملية تدريب لعـدد من مرتِزقة 
املجلس االنتقايل، داخل قواعدها العسـكرية 
يف مطـار الغيضـة، وعمليـة التدريـب تأتي 
إلعـداد وتأهيـل العنـارص لتنفيـذ عمليات 
اغتيال وتجسس، يف املحافظة االسرتاتيجية. 
وتأتـي هـذه التطـورات، يف ظـل تصاعد 
التَحـّركات األجنبيـة يف املهـرة، تزامنـاً مع 
مسـاٍع بريطانيـة أمريكيـة لنهـب ثـروات 
املحافظـة، وإفشـال أيـة جهـود لتحقيـق 

السالم يف اليمن. 
ومنذ شـيوع أنباء حول إصابـة أفراد من 
ـة الربيطانيـة عـىل الحدود  القـوات الَخاصَّ
والـذي   ،٢٠١٩ عـام  السـعوديّة  اليمنيـة 
أّكــدت الصحيفـة الربيطانيـة «دييل ميل» 
بعـد حصولها عـىل معلوماتها مـن مصادر 
أن  الربيطانيـة  الدفـاع  بـوزارة  عسـكرية 
القـوات الربيطانيـة التـي تقاتـل يف اليمن، 
ولكنهـا تحظى بالرسيـة الكبـرية، أُصيبت 
بطلقـات ناريـة يف اشـتباكات عنيفـة مـع 
الجيش واللجان الشعبيّة يف الحدود، كاشفة 
عـن تمركز ما يصل إىل ٣٠ وحدة من القوات 
الربيطانيـة يف الحـدود مع صعدة، مشـرية 
إىل أن الجرحـى الربيطانيـني تـم نقلهـم إىل 

بريطانيا لتلقي العالج. 
دور  عـن  رويـًدا  رويـًدا  الـكالم  وانتقـل 
بريطاني مبارش داخل اليمن، من الكواليس 
إىل املؤتمـرات الصحافيـة، ففـي مارس من 
العـام ٢٠٢١ أملح رئيس الـوزراء الربيطاني 
إْمَكانيـة  إىل  جونسـون  بوريـس  السـابق 
مشـاركة قـوات بـالده يف مهمة عسـكرية 
تحـت لواء «األمم املتحدة» هناك، وبعد طول 
نفي، وعىل خلفية ما كشـفته وسائل إعالم 
غربيـة حول موافقة لندن عىل انتشـار عدد 
ـة الربيطانية  مـن عنـارص القـوات الَخاصَّ
داخل اليمـن، تحت مزاعم تتصـل بمالحقة 
املتسـببني بالهجـوم عـىل ناقلة «مريسـري 

سرتيت»، الذي أسـفر عن مقتل أحد الرعايا 
سـفري  أقـّر   ،٢٠٢١ العـام  يف  الربيطانيـني 
بريطانيـا لدى اليمن يف العام نفسـه مايكل 
آرون بوجود عسكريني من جيش بالده، عىل 
األرايض اليمنيـة ألغـراض ال تتصـُل بحرب 

اليمن، عىل َحــّد زعمه. 
وخالل السـنوات األخرية، عـّززت القواُت 
الربيطانية تواجَدها قبالة خليج عدن وخليج 
عمان ويف ميناَءي نشـطون وقشن باملهرة، 
وفق ما كشـفه موقع «ديكالسيفايد» حول 
ـة بريطانيـة إىل مطار  وصـول قـوات َخاصَّ
الغيضة بمحافظة املهرة جنوب اليمن مطلع 
العـام ٢٠٢١، وما كشـفته صحيفـة «دييل 

اكسربس» الحًقا ضمن اإلطار نفسه. 
 

دوٌر دبطعطاجغ طحئعه 
وبخصـوِص التدخـل الربيطاني يف الحرب 
اليمـن،  عـىل  والعدوانيـة  الدبلوماسـية 
بأشـكالها املختلفة، َفــإنَّ ذلك الدور يتجىل 
من خـالل مجلس األمـن الـذي افتضح مع 
مـروِر األيّـام أن بريطانيا صائغـة القرارات 
املتعلقـة باليمـن، وهي صاحبة قـرار األمم 
املتحدة الذي وضع اليمن تحت البند السابع، 
لذا َفـإنَّ مجلـس األمن يخدم بالدرجة األوىل 
مصالح الـدول الخمـس الدائمـة العضوية 

وباألخص أمريكا وبريطانيا وفرنسا. 
وألن بريطانيـا مـا زالـت هـي املمسـكة 
بامللف اليمنـي، وال تزال املسـاحة املمنوحة 
لهـا للعبـث يف امللف اليمني متاحـة وكبرية، 
َفــإنَّ األمر تعـدى كـون بريطانيـا رشيكاً 
أََساسـياً يف العـدوان عىل اليمـن إىل أكثر من 
ذلك وقد وصلت إىل َحــّد محاولة التأثري عىل 
برلني للعـدول عن قرار منع تراخيص تزويد 
السعوديّة بالسالح، َحيُث كشفت مجلة دير 
شـبيغل األملانية عن قلـق بريطاني بالغ من 
تأثـري القـرار األملاني عىل قطـاع الصناعات 
الدفاعيـة الربيطانيـة واألُوُروبيـة، ونقلـت 
املجلـة عن وزير الخارجيـة الربيطاني قلَقه 
مـن عـدم تمّكـن الـرشكات الربيطانية من 
الوفـاء بعدة عقـود مع السـعوديّة تتضمن 
يوروفايـرت  املقاتلـة  مـن  جديـًدا  نموذجـاً 
تايفون أَو تورنيدو، وهي من أبرز الطائرات 

التي استخدمت يف قتل املدنيني باليمن. 
وتتـوىل بريطانيـا ِمَلـَف اليمـن يف مجلس 
التدخـل  عـن  نتـج  َحيـُث  الـدويل،  األمـن 
الدبلومايس الربيطاني يف اليمن، آثاٌر كارثية، 
كان أسـوأها فشل اتّفاق سـتوكهولم بشأن 
الحديدة وموانئهـا، وقد خلقت طريقة إدارة 
املبعوث األممـي (الربيطاني) آنـذاك عوائق 
جديـدة أمـام حلحلة ملفـات سـتوكهولم، 
ناهيك عن ذلك الدور يف تغايض مجلس األمن 
لجرائم الحـرب التي ارتكبهـا العدوان بحق 
اليمنيـني، باإلضافة إىل ترصيحات السـفري 
الربيطاني التي دعا فيها إىل وقف ما أسـماه 
«الهجمات» عىل مـأرب والجوف، وجاءت يف 
الوقت الـذي وافقت فيـه بريطانيا عىل بيع 

أسلحة للسعوديّة بقيمة ١٫٤ مليار دوالر. 
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(الشارطعن) 
أتث طخارف 

الجضاة شغ سطط 
اقجاماع اإللعغ 

سئثالفااح تغثرة 
املهيـب  املوقـف  إن 
يف  شـهدناه  الـذي 
الرشطة  ضبـاط  نادي 
لفعاليـة الهيئة العامة 
للـزكاة يف تفريج كرب 
غـارم   ١٥٠٠ وهمـوم 
وغارمة من السـجون، 
يعكس مبـدأ أن الزكاة 
املسـاكني  حـق  هـي 
الذيـن لهـم حقـوق يف 
مقدمتهـا  ويف  أموالنـا 
الزكاة التي هي واجبة عىل ُكـّل مسلم تصل درجتها 
أن الصالة ال تقبل إالَّ بزكاة، وأن التباطؤ يف دفعها أَو 
يف رصفها يف غـري مصارفها يجعلها وباالً وخسـارًة 
عـىل صاحبها عندما يرصفها يف غـري مصارفها؛ ألَنَّ 
الـزكاة هي بمثابـة تطهري وزكاء للنفـوس، وتكمن 
خطورة عـدم دفع الزكاة يف مسـألة التحايل يف دفع 
الـزكاة واخـرتاع بعض البدائـل، التي تأتـي من قبل 
اآلخريـن باسـم املسـاعدات واملنظمات التـي تقول 
إنهـا منظمات إنسـانية لكنها تعمل ألهـداف تعمل 
عكس أهداف الزكاة، وقد تكون لهم أهداف سياسية 
وأخالقيـة واجتماعيـة غري إنسـانية، بينمـا فعالية 
الغارمني اليـوم لوحدها تكفي لنفهـم ونعي وندرك 
أن تعليمـات اللـه لدفع الـزكاة يجعل هنـاك توازن 
يف املجتمـع املسـلم ويحافـظ عىل العالقـات واألمن 

واالستقرار ويف مختلف مجاالت الحياة.. 
إن فعاليـات الهيئة العامة للـزكاة ومنها برنامج 
الغارمـني، يعنـي أن دفـع الـزكاة، هـي ركيـزة من 
ركائـز علم االجتمـاع اإللهي، وهي حقـوق تحافظ 
عىل العالقات االجتماعية يف أوسـاط املجتمع املسلم، 
وتعلمنـا اإلحسـان َوالرتاحم والرتابـط َومعنى البذل 
والعطـاء واالهتمام بالفقـراء واملحتاجني، وتحرص 
توجيهـات وتعليمـات اللـه يف هـذه الجزيئـات، يعد 
بمثابـة وثيقـة وعـي وهداية لرتسـيخ فكـرة بناء 
املجتمعـات السـوية والصالحة، وهي اليوم رسـالة 
كبرية وعظيمـة إىل ميادين البحث العلمي والباحثني 
وطـالب العلم والجامعـات يف مجال علـم االجتماع، 
ليدرسـوا ويقدمـوا البحـوث االجتماعيـة اليوم من 
منطلق هذه التعليمات اإللهية اإللزامية التي تحافظ 
عـىل ترابـط املجتمعات مـن دون برامـج املنظمات 
السياسية واالجتماعية التي تخلخل املجتمع وتفتته، 

وتلغي انتمائها اإليَمـاني لله ولتعليمات الله.. 
إن فعاليـة الغارمـني اليـوم لوحدهـا تؤّكــد أن 
االنتماء اإليَمـاني يفـرض علينا أوالً وقبل ُكـّل يشء 
ا بدفع ركن الزكاة ملسـتحقيه، وهذا  أن نلتـزم عمليّـٍ
مـا عرب عنه القرآن الكريم بميثاق االنتماء لله، وهذا 
االلتـزام توّجـهه هـو جماعي، َواملسـرية اإليَمـانية 
هي مسـرية التزام جماعية ومسـؤولية جماعية يف 
إطـار الـوالء اإليَمـاني، بـكل ما ينسـجم مع أخالق 
وقيـم الخري والصـالح، والنهي عـن املنكر، وتنظيف 
السـاحة مـن املنكـر ورشه يف جميـع املجـاالت؛ ألَنَّ 
العـدوان والحصار عىل شـعبنا اليمنـي يأتي يف هذا 
السـياق، والصلـة الروحية اليـوم يف اإليَمــان تأتي 
بالصـالة والـزكاة والطاعـة للـه ورسـوله، ونهاية 
ُكــّل هذا هو تحقيـق وعد الله بالفـوز العظيم بكل 
مـا تعنيه الكلمة مـن فوز عظيم، وهـذه هي الغاية 
البعيدة لاللتـزام اإليَمـاني، َوالثمرة العظيمة لتَحّرك 
األمة بمسـؤولياتها اإليمانية، واملسـرية اإليمانية يف 
مجتمعنا اإلسـالمي، التي يفـرتض أن ترتبى عليها، 
وهـذا هو املدخل اليوم لتوحيـد معركة األمة وإغالق 
ــة، ومن هنا يبقى املسـار  ملف تجزئـة معارك األُمَّ
األصيـل والسـليم والصحيح هـو املسـار اإليَمـاني 
ــة..  لإلنسان يف واقعه الشخيص والوطني وواقع األُمَّ

كتابات

إجتاق المساوى
يف تسـليط الضوء عىل أكثر الحقائـق حضوراً وتأثرياً يف 
التخـادم السـعودّي األمريكـي ضد اليمن، لعلـه ليس من 
الجهل الربيء أن العرب واملسـلمني لم يقدموا الدراسـات 
واألبحـاث الكافيـة لطبيعـة وأهـداف التَحـّرك األمريكي 
املدّمــر باملنطقـة اإلسـالمية والعربيـة، عـدا عـن تلـك 
الدراسـات القرآنيـة التـي قدمها الشـهيد القائد حسـني 
بدرالديـن الحوثي -رضوان الله عليـه-، ودفع حياتَه ثمناً 
لها بتوجيه أمريكي ومطية سـعوديّة اتخذت هي األُخرى 
مـن دولـة اليمـن املرتهـن حينهـا مطية لشـن ٦ حروب 
عسـكرية ظاملـة، بخالف الحـروب الناعمة التي سـبقت 
لبـة عىل صعـدة معقـل اإللهـام التحّرري،  الحـروب الصُّ

ومصدر ثورة الحادي والعرشين من سبتمرب. 
إن ترسـخ صورة ذهنية واضحة يف الوعي العربي، واإلسالمي باملقام 
األول، بطبيعـة الدور األمريكي يتطلب وضعـه يف خانة تخادم وجودي، 
من َحيُث املنطلقات واألهداف والغايات مع الدور الوظيفي للسعوديّة. 

وحتى يمكننا فهم موقع السـعوديّة كحليف وثيـق ألمريكا يجب أن 
نعلـم أن ذلك مقـرتن بوجوب فهم موقـع يمن املسـرية القرآنية كعدو 
ألمريـكا؛ ألَنَّ األهداف والغايات االسـرتاتيجية تعطينـا نتيجة (واحدية 
الـدور السـعودّي األمريكـي يف اليمـن) وباملنطقة، وهـي ذات الغايات 
واألهـداف التي تدفع أمريكا لتسـخري قدراتها السياسـية والعسـكرية 
واالسـتخباراتية والتكنولوجيـة السـتهداف اليمن، لتعزيـز تحالفاتها 

وبقائها واستمراريتها وتأثريها عىل املنطقة والعالم. 
إن مبدأ الهيمنة عىل املنطقة اإلسـالمية هو جوهر املفهوم األمريكي، 
وبدون الهيمنة َفـإنَّ أمريكا يتهّدد وجودها ولن تسـتطيع البقاء، ولعل 
املفهـوم الرديف لذلك والذي يحمل ذات الغرض وتتحّقق أنشـطته األوىل 

من خالله هو الوصاية السعوديّة عىل اليمن. 
أطـر تحالف السـعوديّة االسـرتاتيجي مع أمريكا يشـمل مقتضيات 
القـول والفعل الـذي ترجمته واحديـة املوقف التنفيـذي بالعدوان عىل 
اليمـن يف مـارس ٢٠١٥م، ويشـمل تبـادل األدوار الذي ترتجمـه اليوم 
مسـاعي السـالم السـعوديّة مع اليمن يف ظـل انطباع عـام عن رفض 

أمريكي مزعوم ملسعى السعوديّة. 
يحدث هـذا التحالف الشـامل بطبيعـة أدواره، وتبادالتـه يف املواقف 
التـي يبـدو يف ظاهرها التباين، لكنـه يف حقيقته الكامنـة يعكس أعىل 
مسـتويات التفاهـم، إذ تعمل أمريكا عـىل تجديد الفكر االسـرتاتيجي 
والخيارات االسرتاتيجية بالنسبة لها باستمرار، وتحديد القواطع املهمة 

بني سؤالني: متى يجب أن نحارب؟ وكيف يجب أن نحارب؟
قبل أن تدخل السـعوديّة خـط املواجهة العسـكرية املبارشة يف إطار 
الـدور الوظيفي املطلـوب لخدمة أمريكا، كانت السـعوديّة تسـاهم يف 
تفتيت املنطقة وبث الفشل السـيايس واالجتماعي واألخالقي، واختالق 
ثغرات التفكك بني دول املنطقة اإلسالمية وداخلها؛ خدمة السرتاتيجية 
الهيمنة األمريكية، لكن ارتبكت هذه الحسابات بعد دخول يمن املسرية 

القرآنية عىل خط املواجهة والتصدي لألهداف األمريكية السعوديّة. 
كانـت أمريـكا والسـعوديّة تمهـدان وتخططان ليمن منقسـم عىل 
نفسـه من كافـة االتّجاهـات الطائفيـة واملناطقية والعرقيـة، وكانت 
الخشـية األكرب مما يملكه اليمن من أهميّة اسـرتاتيجية بعمقه الديني 
والحضاري والجغرايف واالقتصادي والعسـكري، الذي اسـتنهضته يمُن 
املسـرية القرآنيـة، وبثت فيـه روَحه األصيلـة التي هي قطعـاً تخضُع 

لحسابات مختلفة ومضادة ملشاريع األمريكي والسعودّي. 
مـن خالل ذلك يمكـن فهم دوافع العدوان العسـكري عىل اليمن؛ ألَنَّ 
قـادة املسـرية القرآنيـة أمسـكوا باليمن األصيـل حتى ال 
يتفلت منه ماٍض وتاريٌخ وجذوٌر، وهو ما جعل املسؤولني 
السـعودينّي يرصخون بـأن اليمن مـرشوع إيراني بينما 
يرحبون بإرسائيل التي باتت تقيم عالقات تطبيع فاضحة 
معهـم، وهو ما جعل املسـؤولني األمريكيني يظهرون بال 
أعصاب وضجر ُمسـتمّر من موقع يمن املسـرية القرآنية 

ا عىل حسابات الهيمنة وممكنات اإلخضاع.  املتقدم ِجـدٍّ
أفشـلت يمـُن املسـرية القرآنيـة املـرشوع األمريكـي 
السعودّي لحظة تدشينه، وحتى ال يفقدوا ُكـّل يشء دفعة 
واحدة، وتذهب سدى خسارة عقود من الهيمنة والوصاية 
يف اليمـن، كان عـىل اإلدارة االسـرتاتيجية للمـرشوع أن 
تجرتح تكتيكاً آخر يبقي أمالً الستعادة الهيمنة والَوصاية 
بدفع السـعوديّة للسـالم منفردة، ُخُصوصاً أن السـعوديّة بدأت تواجه 
خطـراً يف التكاليف، وانهيـاراً يف نظامها السـيايس ووحدتها الجغرافية 

نتيجة العدوان عىل اليمن. 
وقـد أظهرت مقاطـع فيديو لتدريبات مشـرتكة للجيـش األمريكي 
واإلرسائييل داخل أرض ذات بيئة صحراوية مشـابهة ألرض السعوديّة، 
ومـن ضمن اللقطـات كان الجنـود يقومون باقتحام مبـاٍن عليها علم 
السعوديّة، يف إشارٍة إىل أن من ضمن حسابات هذا التعاون االسرتاتيجي 
هو التدخل العسـكري لحماية املصالح يف حال انهيار النظام السعودّي 
إن لم تكن خطة إنقاذ لحماية النظام السعودّي نفسه، عىل أن األسباب 
والدوافـع ما زالت هي هي لم تتغري مع اختالف بسـيط يف ترقية أدائها 
بشـكل نوعـي عرب الدعـم املتقـن، مما يجعل فكـرة الحرب السـتعادة 
الهيمنـة األمريكية راسـخة وربما أكثر رسـوخاً مـن ذي قبل، لكن تلك 
الفكرة تخضع الشـرتاطات تنفيذية معقدة، وسـؤالني جوهريني: متى 

يجب أن نحارب؟ وكيف يجب أن نحارب؟
عىل صعيد السـؤال األول َفـإنَّه يعتمد يف كافة عنارصه عىل النشـاط 
األمريكي االسـتخباراتي، أمـا إَجابَة السـؤال األول فهي من اختصاص 
ترسـانته العسكرية التي لم تدخل الخدمة بعد، فالنشاط االستخباراتي 
والـذي يختـص بجمـع املعلومات قبل شـن أيـة حرب، اصطـدم بيمن 
املسـرية القرآنية منذ فجر الحروب السـت مـن ٢٠٠٤- ٢٠٢٢م، إذ يجد 
األمريكيون أن سبب الفشل يعود لقصور يف منظومتهم االستخباراتية، 
لكنه يف واقع األمر يختلـف تماماً، ويبتعد عن متناول التحكم األمريكي 

الذي نيس أن الله سبحانه وتعاىل هو النارص واملعني. 
أمـا اإلَجابَة عىل السـؤال الثاني وهو كيف يجـب أن تحارب أمريكا؟ 
فِمن خالل حيازة ترسـانِتها العسـكرية للتفوق النـووي، تبقي أمريكا 
هـذا الخياَر كفارٍق نوعي وعنِرص حسـم يف ترسـانتها مقارنة باليمن، 
وباملناسـبة عملـت أمريكا عـىل ترجيح هـذا الخيار بتطوير سـالحها 
النووي من جهة وتدمري مفاعل أية دولة يمكنها أن تشّكَل تهديداً عليها، 
مثل مفاعل تموز العراقي الذي تم تدمريُه عرب تسهيالت سعوديّة، ومن 
ثَمَّ تدمري املفاعل السـوري النووي ٢٠٠٧م عرب تسـهيالت استخباراتية 
سـعوديّة أَيْـضاً، ولكن النتيجة النهائية تقول: إن األمريكي الذي حسم 
موقَفه العسـكري مع اليابان بهذا السالح النووي، سيختلُف تماماً من 
َحيـُث تكرار التجربة لحسـم موقـف مماثل مع اليمن، فقبـل أن تفكَِّر 
أمريكا بذلك، تسـتطيع اليمُن بدون نووي أن تصيبَها بشلل رباعي، ولو 
كانـت أمريكا بتلك القـوة املتخيلة ملا هربت من اليمـن بُمَجـّرد وصول 

قادة املسرية القرآنية إىل صنعاء يف ١١ فرباير ٢٠١٤م. 

الاثاُدُم السسعديُّ افطرغضغ ضث الغمظ.. 
افعثاُف والشاغاُت اقجاراتغةغئ

إظما غساسثون الةماسات الاضفغرغئ
طتمث شاغع 

ال ريـب أن مـن ينتظر مـن األنظمـة الغربية وعىل 
رأسـها النظام األمريكي ومن الكيانات واملشـيخات 
األعرابيـة التـي دربـت وسـلحت ومولـت املجاميع 
التكفرييـة وأرسـلتها لتدمـري سـوريا وقتـل أبنـاء 
شـعبها وممن فرض عىل سـوريا وشـعبها الحصار 
والعقوبات من ينتظر من تلك األنظمة أية مسـاعدة 
للشـعب السوري فهو واهم.. ويف حال فرضنا أن تلك 
األنظمـة الغربية أَو األعرابية سرتسـل مسـاعدة إىل 
سوريا َفـإنَّ مساعداتها لن يصل منها أي يشء ألبناء 
الشـعب السـوري وإنما سـتصل إىل أيـدي املجاميع 

التكفريية يف سوريا. 
مـن يتابـع هذه األيّـام الشـائعات والذرائـع التي تسـوق لها 
وسـائل إعالم تلك األنظمة الداعمة والراعية للمجاميع التكفريية 
ة ومن يسـتمع لخطابها التحريـيض ومن يتابع  يف سـوريا َخاصَّ

عمليات نقلها اإلعالمي املتشـفي فسيكتشـف بـأن تلك األنظمة 
تتجـه إىل اسـتغالل النكبة التي تمر بها سـوريا وشـعبها وليس 
بعيًدا بأن تتخذ من مسـمى مسـاعدة وإغاثة الشعب 
اإلجراميـة  مسـاعداتها  إليصـال  شـعاراً  السـوري 

للمجاميع التكفريية. 
ة وعىل أبناء  عىل الشـعب السـوري وقيادته َخاصَّ
ــة وشعوب العالم ويف مقدمتها الشعوب  شعوب األُمَّ
واألنظمـة الحـرة بـأن ال تسـتبعد أي عمـل وفعـل 
شيطاني إجرامي من قبل أنظمة محور الرش الغربية 
منها واألعرابية، كيف ال واألنظمة الغربية والكيانات 
واملشيخات األعرابية نفسـها التي لم يتوقف دعمها 
املايل والتسـليحي واللوجسـتي واإلعالمي وال دعمها 
عىل ُكـّل صعيد للمجاميع التكفريية يف سـوريا، كما 
لم توفر أي سـالح وال وسيلة من وسـائل التدمري لسوريا والقتل 
واإلبـادة لشـعبها إالَّ قدمته لتلك املجاميـع التكفريية ُوُصـوالً إىل 

الحصار والتجويع، وال زالت.. 
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سثظان سطغ الضئسغ 
حكـى الله سـبحانه وتعـاىل عن بنـي إرسائيل 
الذيـن مـّن اللـه عليهم بـأن جعـل فيهـم أنبياء، 
وجعلهـم ملـوكاً، وآتاهـم مـا لم يـؤِت أحـداً من 
العاملني، عن أُولئك الذيـن حظوا برعاية فائقة من 
قبل الله سـبحانه وتعاىل، ثم تحولوا إىل مفسـدين 
يف أرضـه، إىل صاديـن عـن سـبيله، فـرضب الله 
عليهـم الذلة واملسـكنة وبـاءوا بغضب مـن الله، 
وخسـف بهم وجعل منهـم قردة وخنازيـر؛ ألَنَّهم 
رفضوا آيات وأوامر الله وقتلوا األنبياء، عصوا الله 
بمخالفـة توجيهاته وارتـكاب ما نهـى الله عنه، 
واعتدوا عىل أنبيـاء الله، وعىل أخيارهم، يقول الله 
بَْت َعَليِْهُم الذِّلَُّة أَيَْن َما ثُِقُفوا  سبحانه وتعاىل: (ُرضِ
اِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب  َن النـَّ َن اللَِّه َوَحبٍْل مِّ إِالَّ ِبَحبْـٍل مِّ
بَْت َعَليِْهُم اْلَمْسَكنَُة، ذَِٰلَك ِبأَنَُّهْم َكانُوا  َن اللَِّه َوُرضِ مِّ
، ذَِٰلَك  يَْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َويَْقتُلُوَن اْألَنِبيَاَء ِبَغرْيِ َحقٍّ

ِبَما َعَصوا وََّكانُوا يَْعتَُدوَن). 
ــَة اإلسالمية عرب التاريخ  لنعرف أَيْـضاً بأن األُمَّ
اإلسـالمي يف واقع حياتهـا تأثرت ببنـي إرسائيل، 
فرفضت آيات وأوامر اللـه وأعرضت عنها، وقتلت 
أعـالَم الهدى من أهل بيت رسـول اللـه، بدايًة من 
ــة الله  قتل اإلمام عيل (عليه السالم)، وعصت األُمَّ
بمخالفة توجيهاته وارتكاب ما نهى عنه، واعتدت 
ـــة عـىل أعالمهـا وخيارها، وقتلـت اآلمرين  األُمَّ
بالقسـط من صحابة رسـول الله، وقتلت اآلمرين 
بالقسـط من التابعني والعلماء، وبدًال من أن تقف 
ـــة مع الصادقـني اسـتجابة لتوجيهات الله  األُمَّ
القائـل يف محكم كتابه العزيز: (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 

اِدِقنَي). اتَُّقوا اللََّه َوُكونُوا َمَع الصَّ
رسـول الله (صلوات الله عليـه وعىل آله) جعل 

الكاملـني  جعـل  بيتـه،  أهـل  خيـار 
املطهريـن املنزهـني مـن أهـل بيته 
ـــة بمنزلـة أنبياء بني  يف هـذه األُمَّ
إرسائيـل يف بنـي إرسائيـل، وإن لـم 
يكونـوا أنبيـاء، يأمرون بالقسـط، 
يعملون عـىل إقامة العـدل، فعندما 
يقـول رسـول اللـه (صلـوات اللـه 
عليه وعـىل آله): (عيل منـي بمنزلة 
هـارون مـن مـوىس إال أنـه ال نبي 
بعدي) برصيـح هذا الحديث املتواتر 
لو كانت نبوة بعد رسـول الله محمد 
بن عبدالله أليسـت ستكون يف اإلمام 

عيل؟!، وستبقى ممتدة يف الكاملني من أهل البيت، 
قتلوا أهل بيت رسـول الله، قتلوا اإلمام عيل، وُقتل 
اإلمام الحسـن مـن قبل معاويـة بالسـم، وقتلوا 
الحسـني، وقتلوا زيًدا، وقتلوا عبد الله بن الحسن، 
ومحمـد بن عبد الله النفس الزكيـة، وقتلوا اإلمام 
الحسـني بـن عـيل الخري بن الحسـن بن الحسـن 
بـن اإلمام الحسـن (عليهـم السـالم)، ويحيى بن 
عبـد الله، وهكذا قتلـوا أئمة أهل البيـت جيالً بعد 
جيل، ورشدوهم، وسـجنّوهم يف سجون ال يدرون 
ال بالليـل وال بالنهـار حتى املوت، وهـؤالء ال زالوا 
متمسـكني بمـن قتلهـم، يتولونهـم، ويسـريون 
عـىل طريقتهم، ثـم يتولون مـن يتولونه، من بني 
العبـاس، من بني أمية، وهم يتولـون الذين قاتلوا 

اإلمام عيل يف معركة الجمل وصفني والنهروان. 
ـــة وقاتلـوا ُكـّل مـن تَحّرك  واجـه أبنـاء األُمَّ
لينهـض باألمـة ويقيم القسـط، قامـوا للحيلولة 

ـــة بمنزلـة  دون أن يقـوم مـن هـم يف هـذه األُمَّ
أنبيـاء بني إرسائيـل، دون أن يقوموا بالقسـط يف 
النـاس، ويعملـون عىل إعـالء كلمة 
ـــة إىل، َحيـُث  اللـه، ويقـودون األُمَّ
تؤدي مسـؤوليتها، إىل َحيُث تحظى 
بالـرشف، والرفعـة، واملكانـة التـي 
وهبهـا الله سـبحانه وتعـاىل لها إن 
قبلتها، وسـارت وفق الطريقة التي 
رسـمها الله لها، (إِنَّ الَِّذيَن يَْكُفُروَن 
ِبآيَاِت اللَِّه َويَْقتُلُوَن النَِّبيِّنَي ِبَغرْيِ َحقٍّ 
َويَْقتُلُـوَن الَِّذيـَن يَأُْمُروَن ِباْلِقْسـِط 
ُهـم ِبَعـذَاٍب أَِليٍم،  ْ اِس َفبَرشِّ ِمـَن النـَّ
نْيَا  أُوَلِٰئَك الَِّذيَن َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم ِيف الدُّ

يَن).  ن نَّاِرصِ َواْآلِخَرِة َوَما َلُهم مِّ
بل ظل هذا االستهداف املمنهج ألعالم أهل البيت 
عـرب التاريخ حتـى تاريخنا املعارص يف اسـتهداف 
وقتل الشهيد القائد السيد حسني بدرالدين الحوثي 
-رضـوان الله عليه- بدون حـق، وليس هناك لهم 
أيـة رشعية يف مواجهة املـرشوع القرآني وقائدها 

العظيم. 
خرج الشـهيد القائـد كافًرا بالطاغـوت ورأس 
الطاغوت يف هذه املرحلة أمريكا، مؤمنًا ومعتصًما 
بالله، بثقة عالية بالله وليعزز ثقة الله يف النفوس، 
ــة  رأى التوّجـه األمريكي الخطري يف استهداف األُمَّ
اإلسـالمية، ليوجـه بالعداء لرأس الـرش يف مرحلة 

ــة.  تسعى الطوائف لتوّجـه العداء إىل داخل األُمَّ
الشـهيد القائد تَحّرك وهو يستشعر مسؤوليته 
كعلم هدى من أهل بيت رسول الله يف تغيري الواقع 
ــة، تمسـك بوصيـة جده اإلمـام عيل  الـيسء لألُمَّ
(صلـوات الله عليه) وهو يويص أبنـاءه: (الله الله 

ـة جدكم رسـول الله -صلوات الله عليه وعىل  يف أُمَّ
آله- ). 

ــة مسؤولية  رأى الشـهيد القائد أن ضياع األُمَّ
كبـرية عىل أهل البيت، فتَحـّرك باملرشوع القرآني، 
ولذلـك قـال: (وإذا مـا ضـاع أهـل البيـت ضاعت 
ـــة مسـؤولية كبـرية عىل  ـــة، وضيـاع األُمَّ األُمَّ
ــة،  أهـل البيت، هم مسـؤولون عـن ضيـاع األُمَّ
وضاللها، كلما وجدنـا آية فيها رشف ألهل البيت، 
َفـإنَّها مسؤولية كبرية أَيْـضاً عىل أهل البيت، كلما 
سـمعنا حديثاً فيه ذكـر بالفضـل، والرشف ألهل 
ه أَيْـضاً تحميل ملسـؤولية كبرية عىل  البيت، َفـإنـَّ

أهل البيت). 
تَحّرك الشـهيد القائد -صلـوات الله عليه- وهو 
يعـرف أن تَحّركـه ومرشوعـه القرآنـي يحتاج إىل 
تضحيـة، ومن أجل إقامة املـرشوع القرآني ال بُـدَّ 
أن يكـون هو من أول الشـهداء، ولهـذا قال -عليه 
السـالم- وهـو يتحدث عـن خطـورة املرحلة عىل 
ـــة اإلسـالمية: (يف أوضـاع كهـذه يجـب أن  األُمَّ
يكون أهل البيـت هم أول من يدرك خطورتها، هم 
أول مـن يتَحـّرك يف مواجهتهـا، أن يكونوا هم أول 
املجاهدين، أن يكونوا هم أول الشـهداء، أن يكونوا 
هـم أول مـن يبذلـون دماءهم وأموالهم يف سـبيل 

الله، واملستضعفني). 
ــة، وسالم الله  فسـالم الله عليك يا شـهيد األُمَّ
عـىل دمك الطاهر يا شـهيد الحـق والعدالة، وألف 
سـالم عليك يا شـهيد القـرآن، صلـوات الله عليك 
وعـىل آبائك أعالم الهدى وأئمة أهل البيت، وسـالم 
الله عىل شـيعتكم األحـرار األوفيـاء يف ُكـّل زمان 

ومكان. 

افطُئ صاطئ أسقَم العثى ضما صاض بظع إجرائغض بافظئغاء
كتابات

شغ ذضرى حعغث الصرآن الضرغط... َوِلُضضِّ َصْعٍم َعاٍد (2) 
سطغ سئث الرتمظ المعحضغ 

أ الله البيئة املناسـبة والظروف املناسـبة  لقد هيـَّ
لبناء وتأهيل قرين القرآن فكان النموذج األرقى فمن 
أهم جوانب سمات شخصية الشهيد القائد -رضوان 
اللـه عليـه- كان بحـق حليف القـرآن، ومـن القرآن 
ـة رؤية فريدة مسـددة جمعت بني  الكريم قـدم لألُمَّ
العمق والوضوح واملصداقية وسـعة األفق والفاعلية 
ومكائدهـم  األعـداء  زيـف  بهـا  وكشـف  والتأثـري، 
ومؤامراتهـم، وقـدم الحـل يف زمن الالحـل، يف عرص 

الحرية وعزز األمل يف دنيا اليأس ويف زمن اإلحباط. 
ولقـد كان بحق رجـل املرحلة، يعي هـذه املرحلة 
التـي يمر بها شـعبه وتمر بها أمتـه ُعُمـوًما، يعيها 
ًدا يعـي خطورتها، يعي ما تتطلبـه هذه املرحلة،  جيـِّ
ــة  يعـي تداعياتها ويعي ما يجب أن تكون عليه األُمَّ
يف مواجهـة هذا الواقع ويف الخروج منه، ويف مواجهة 

تلك التداعيات. 
وكان بحـق رجـل املسـؤولية، يعـي مسـؤوليته، 
ــة من حوله تجاه هذا الواقع املرير،  ومسـؤولية األُمَّ
تجاه هذه املرحلة الخطرة، ويحمل روحية املسؤولية 
بما تحتاج إليـه، من عزم ومن إراَدة ومن صدق ومن 
جد ومن اهتمام ومن وعي ومن إيمان ومن عزيمة. 

وكان عاملـي الرؤية واالهتمام، كان واسـع األفق، 
ــة مـن األخـالق والقيـم، رجـالً متكامالً يف  وكان أُمَّ
إيمانـه، يف وعيـه، يف أخالقـه، يف سـؤدده، يف قيمـه 
وإدراك الواقـع عىل املسـتوى العاملي، وعىل مسـتوى 
ــة، وأدرك بعمق حجم املأساة التي تعيشها  واقع األُمَّ
أمته، ويعيشـها شـعبه، وخطورة الوضع، وخطورة 
املرحلة، شخص املشكلة وقدم الحل يف زمن لم نسمع 
فيـه من يقـدم الحـل، ومرحلـة تغلبت عليهـا حالة 

اليأس، وغلب فيها اإلحباط والحرية. 
لقد جسـد عظمة القرآن، وعندمـا نتأمل يف معالم 
هذه الشخصية الفذة والعظيمة نرى فيه بحق عظمة 
القرآن الكريم، وأثر القرآن الكريم، وألنه قرين القرآن، 
وعـاش مع القرآن الكريم، ومـن خالل القرآن الكريم 
قيـم هـذا الواقع بكله، ونظـر إليه النظـرة القرآنية، 
وقيمـه التقييـم القرآنـي ولقـد نظـر للواقـع بروح 
املسـؤولية، كان إدراكه للواقـع إدراكاً عميقاً وقوياً، 
فهو استوعب هذا الواقع ونظر إليه بروح املسؤولية، 
ــة من  وقليلـون مـن الناس، قليلـون من أبنـاء األُمَّ
يهتمون بذلك، لقد كان الواقع العام والحالة السائدة 
ـة هـي التجاهل والالمبـاالة تجاه هذا  بالنسـبة لألُمَّ
ــة  الواقـع املرير والغفلة الكبرية عما يحاك لهذه األُمَّ

من مؤامرات، وما يدبر لها من مكائد. 
لقـد عاش أبياً وعزيزاً لم يكـن يقبل الضيم، وكما 

قال الله سـبحانه وتعـاىل، {َوِللَِّه اْلِعزَُّة 
َوِلَرُسولِِه َوِلْلُمْؤِمِننَي} (املنافقون: اآلية 
٨)، بإيمانـه املتكامـل، ال يقبـل بالذل 
وال يقبل بالهـوان، وال يقبـل بالقهر، 
ال يستسـيغ الظلم أبداً، وال يستسـيغ 
الهـوان أبداً، عزيزاً يشـعر بالعزة ملء 
جوانحـه، وتدفعه حاله العزة للموقف 
العزيـز والـكالم العزيـز، تجلـت هذه 
العزة وظهرت يف موقفه، يف شـموخه، 
يف إبائه، يف حزمـه، يف ثباته، يف كالمه، 
يف منطقه، فال مكان عنده أبداً للذل وال 
للهوان وال للقهـر وال للضيم، كان أبياً 

يأبى الظلم، وهذه من القيم التي غابت إىل َحــّد كبري 
ــة، بل أصبحت يف تلك املرحلة التي تَحّرك  يف واقع األُمَّ
فيهـا ثقافة الـذل والرتويـج للذل والرتويـج للقبول 
بحالـة الهـوان، والرتويـج لحالة السـكوت أصبحت 

ثقافة سائدة، وحالة راسخة قائمة. 
وكان نهجـه نهـج األنبيـاء يف اإلحسـان وخدمـة 
النـاس، مـن املواصفـات والقيم اإليمانيـة التي كان 
يتحـىل بها -رضوان اللـه عليه- اإلحسـان، كان من 
عبـاد الله املحسـنني، ونهج نهج أنبيـاء الله وأقتدى 
بهـم يف اإلحسـان إىل النـاس، فكان شـخصاً ذاب يف 
خدمـة الناس وتجـاوز نهائيٍّا ذاتـه وأنانيته وواقعه 
الشـخيص، ليعيـش بـكل فكرة بـكل توّجـهـه بكل 
اهتمامـه للـه ويف النـاس، ويف عباد اللـه، فكان عىل 
املسـتوى الثقايف دائماً يحث عىل اإلحسـان، يرشد إىل 
اإلحسـان يدعو إىل اإلحسان، يرسخ ثقافة اإلحسان، 
ومبـدأ اإلحسـان وسـلوك اإلحسـان، ثـم يف الواقـع 
العمـيل يتَحـّرك عىل هذا األََسـاس، بـاذالً ُكـّل جهده 
وكلما يسـتطيع يف اإلحسـان إىل الناس، بكل مظاهر 
اإلحسان عىل املسـتوى الرتبوي التثقيفي والتعليمي 
والتنويري، عىل مسـتوى الخدمـة العملية يف ما كان 
يعملـه عىل قدر ما يسـتطيع، ويف حدود املمكن، كان 
يتَحّرك بـكل رغبة بكل اهتمام لإلحسـان إىل الناس، 
واالهتمام بشـأن الناس، ويهمه أمر الناس قبل ُكـّل 

يشء. 
املعالـم  مـن  الصائبـة،  والنظـرة  العـايل  الوعـي 
األََساسية لشـخصيته يف ما كان يتحىل به من إيمان 
واع، إيمـان حقيقي، إيمان بمبـادئ اإليمان وأخالق 
اإليمـان الوعـي العايل والنظـرة الصائبـة والعميقة، 

وهذا يشء أََسـايس بالنسبة لإلنسـان املؤمن، اإليمان 
ال يقبل أبداً أن يكـون املؤمن أحمَق أَو غبياً أَو نظرته 
إىل الواقـع نظـرة مغلوطـة، وهـذه ال 
تنسجم مع اإليمان، ال يمكن أن يكون 
هناك مؤمن غبي أحمق جاهل بالواقع 

بعيد عن الحكمة، ال. 
ولقـد منحـه اللـه كرامـات ربانية 
ومؤهـالت قياديـة، الخوف مـن الله، 
كان عـىل درجـة عظيمـة وعالية من 
الخوف من الله سـبحانه وتعاىل شأنه 
شـأن املؤمنـني الكاملـني يف إيمانهـم 
ويف مقدمتهـم أنبياء اللـه، ثم ورثتهم 
الحقيقيـون الذيـن نهجـوا نهجهـم، 

واقتبسوا من روحيتهم. 
كان عـىل درجـة عاليـة مـن الخـوف مـن اللـه 
سـبحانه وتعـاىل، لدرجة أنـه لم يعد يخـىش إال الله، 
ولـم يعـد يخـاف مـن أحـد، وال يبـايل أبداً بسـطوة 
الظاملني والجائرين واملسـتكربين، وال بجربوتهم، وال 
بطغيانهم، وال بهمجيتهم، وال بإجرامهم، وال بكل ما 
يمتلكون من وسـائل الظلـم والقهر والجربوت، ومن 
آلة الدمار والتعذيب، لم يعد يكرتث بهم وال يبايل بهم، 
ولـم يخف منهـم وكان خوفـه العظيم هـو من الله 

سبحانه وتعاىل. 
ويتجـىل أثر ذلك حتـى يف مواقفـه يف املرحلة التي 
تَحّرك فيها، لو نسـتذكر جميعاً الظرف والواقع الذي 
بدأ فيه تَحّركه الواسع بهذا املرشوع القرآني العظيم، 
األمريكيـة  للهيمنـة  واملعـادي  املناهـض  وموقفـة 
ــة، لو تسـتذكر تلـك املرحلة  واإلرسائيليـة عىل األُمَّ

كيف كانت؟! كيف كانت هيبة الطاغوت؟!. 
التَحـّرك العاملـي تحـت قيـادة أمريـكا وملصلحة 
إرسائيـل، وما واكبه من إذعان وخضوع واستسـالم 
ـــة إال القليل القليـل، واملخاوف  مطلـق يف واقع األُمَّ
الكـربى التي أثرت يف نفـوس الكثري مـن الناس عىل 
مسـتوى الشعوب، وحتى عىل مسـتوى النخب داخل 
تلـك الشـعوب، بـل كانـت حالـة الخضـوع، وحالة 
الخوف، وحالة الرهبة والشـعور بالعجز كانت حالة 
االستسـالم هـي الحالـة الغالبـة عـىل معظـم أبناء 

ــة إال القليل القليل.  األُمَّ
أمـام ُكــّل ذلـك الطغيـان والهجمـة العالية بكل 
إْمَكانياتهـا، بـكل عتادها، بكل قوتهـا، بكل هيبتها، 
بآلتهـا اإلعالميـة التي ضخمـت أَيْـضاً مـن حجمها 
وزادت مـن هيبتهـا، وكان يف تلك املرحلـة أبياً عزيزاً 
صامداً ثابتاً لم يخش أحداً غري الله، ولم تأخذه يف الله 

لومة الئم. 
كانت شـجاعة السيد حسـني (رضوان الله عليه) 
شـجاعة نادرة شـجاعة مصبوغة بالرحمـة والرأفة 
شـجاعة يرتافق معهـا اإلنصاف والهـدوء والحكمة 
ورباطة الجأش شـجاعة خالية من العنف والقسوة 
التي عـادة مـا تصاحب الشـجاع، شـجاعة لم تكن 

تعرف إال يف املواقف التي تتطلب الشجاعة. 
وقـد عمل األعداء عىل أن يطلعوا عىل حالة السـيد 
النفسـية وما تركتـه الحرب عىل نفسـيته من خالل 
املقابالت التي أجريت مع السـيد (رضوان الله عليه) 

والتي منها املقابلة مع شبكة الـ[بي بي يس]. 
الكرم، كان كرمه آية من اآليات التي حباه الله بها 
فقد كان كرمه متميزاً ليس فيما يقدمه لك من طعام 
متنـوع وإنما يف كيفية تقديمه لـك يف أجواء الكرم يف 
الروحية التي تشـعر بهـا وهو يكرمـك فأنت عندما 
تكون ضيفاً لديه تشـعر بأنك تشـكل رقماً َكبرياً بما 

تلمسه من االهتمام بك والعمل عىل راحتك. 
لـم يكـن حاله كحـال الكثـري مـن النـاس الذين 
يعيشـون حالـة األنانيـة واالنغـالق الشـخيص، فال 
يبـايل عندما يـرى معانـاة اآلخريـن، إمـا؛ ألَنَّه يرى 
يف اآلخريـن غريه، أَو يـرى فيهم غري شـعبه، أَو يرى 
فيهـم غري طائفتـه، أَو يـرى فيهم غـري أرسته، فال 
يبايل مهما كانت أَوجاعهم، مهما كانت مظلوميتهم، 
فاملهم عنده أن يكون هو عىل مسـتواه الشخيص عىل 
مستوى واقعه األرسي، أَو غريه يشعر باألمن أَو يرى 
نفسـه سـليماً، ال، أما هو فقد كان ُكــّل حدث وكل 
ـة جده،  مأسـاة تزيده أملاً وحزناً وأسـاً عىل واقـع أُمَّ
وتحرقـاً عىل هذا الواقع، وشـعوراً بـرضورة التَحّرك 

ملواجهة هذا الواقع. 
كان يتحىل بالكثري من املواصفات اإليمانية والخلق 
الرفيع والكمال اإلنساني، ذكرنا لكم أبرز املواصفات 

التي كان معروفاً بها طوال حياته. 
السـمات البارزة للمرحلة التي تَحّرك فيها الشهيد 
القائـد، غيـاب الحق وهيجـان الطغيـان ولقد كانت 
املرحلـة التي بـدأ فيهـا تَحّركه وصدع فيهـا بالحق، 
كانت الشـعوب العربية أكثر تَحّركاً تحت راية أمريكا 
وإرسائيل، تَحّرك الكل تَحّركاً عامليٍّا لم يسبق له مثيل 
ا بقيادة أمريكا  يف تاريـخ العالـم، تَحّرك تَحّركاً عامليّـٍ
وإرسائيل، تحت هذه الراية الكافرة، راية الكفر، راية 
الطغيان، رايـة الفراعنة، راية املسـتكربين، تَحّركت 
دول العالـم بإجمـاع غري مسـبوق تحت تلـك الراية 

وتحت ذلك اللواء بهيجان وبطغيان وباستكبار. 
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الاصعى: عع أن تثحى اهللا، وأن تصَغ ظفَسك طظ ضض حغء غةطإ سطغك جثَطه يف الثظغا واآلخرة

املةاقت الاغ غعثي إلغعا الصرآن 
بحضض واجع:ــ

ذكـر الشـهيد القائـد سـالم اللـه عليـه 
أربـع مجـاالت رئيسـية يهدي إليهـا القرآن 
الكريم بشـكل واسـع، جاءت يف قوله تعاىل: 
ِبـِه َوِليَْعَلُمواْ  اِس َوِليُنـذَُرواْ  {َهـذَا بَـالٌَغ لِّلنـَّ
أَنََّمـا ُهَو إَِلــٌه َواِحـٌد َوِليَذَّكََّر أُْولُـواْ األَْلبَاِب}

(إبراهيم52)]، وهي:ـ
1ــ :{بَالٌَغ لِّلنَّاِس} هذه هي عبارة عامة: 

بالغ. 
2ـــ {َوِليُنـذَُرواْ ِبِه}عبـارة عامـة، يعني 

مجاالت واسعة. 
3ـــ {َوِليَْعَلُمواْ أَنََّما ُهـَو إَِلـٌه َواِحٌد} فيما 
يتعلق بمعرفة الله وهو واسـع جداً، معرفة 
الله واسـعة جداً، والهداية التـي يهدي إليها 

القرآن يف مجال معرفته واسعة جداً جداً. 
4ــ والتذكر{َوِليَذَّكََّر أُْولُواْ األَْلبَاِب}.  

فعندمـا يرجع اإلنسـان إىل هذه الصفات 
الهامـة، وهـذا الـرشح الهـام عـن القـرآن 
الكريـم، يعني: إذاً فالقرآن هو الذي يجب أن 
نتحرك عىل أساسـه، ونهدي به، ونهتدي به، 

ونرشد به، ونتثقف به.

ق غعجث يف الثظغا بثغض سظ الصرآن 
سطى اإلذقق:ــ

وأكد سـالم اللـه عليه عـىل أن أي علٍم يف 
الدنيـا يتم اكتشـافه أو تأليفـه، ال يمكن أن 
يكـون مفيدا، ومهما لإلنسـان، إال إذا نظرنا 
له من خـالل رؤية قرآنية،  ألن ال يشء أكمل 
من القرآن نهائيا، حيث قال:[وهل باإلمكان 
أن تفـرتض أنـه ما يـزال هنـاك يشء أكمل 
منـه؟ ال، ال يعد ذلـك ممكنـاً. إذا كان يوجد 
يشء هناك، يف مسـرية الحياة، يف متغرياتها، 
هو مصدر هداية فلن تهتدي به إال من خالل 
للهدى القرآني،  رؤية قرآنية، فيكون امتداداً 

امتداداً لهدى الله يف القرآن الكريم].

اآلغات الضعظغئ(طثرجئ) ضئرية جثا، 
وطفااتعا الصرآن:ــ

وتحدث سـالم الله عليه بأن يف السـنوات 
كثـرية  الحيـاة  هـذه  يف  متغـريات  األخـرية 
تحصل، لو يتأملها اإلنسان من خالل القرآن 
لوجد شـواهد وأدلـة عىل مصداقيـة القرآن 

الكريـم، حيـث أن القـرآن نهـى عن أشـاء 
معينـة، فلم يسـتجب اإلنسـان لها، فحصل 
لـه مـا توعد بـه القرآن مـن عـذاب، وأناس 
انطلقـوا يعملون بالقرآن وبمـا أمر به الله، 
فنالـوا االنتصـارات تلو االنتصـارات، هنا يف 
الدنيا، حيث قال:[املتغريات هذه التي تحصل 
يف السـنني هذه املتأخرة، يعنـي أحداث نحن 
نشاهدها، ونشاهد أهلها، ونشاهد األطراف 
فيها، أن هذه فيها أدلة واسـعة جداً جداً عىل 
قضايا كثرية جـداً، فيما يتعلق باالعتقادات، 
فيما يتعلق باملفاهيـم، فيما يتعلق بالرؤى، 
هـي مدرسـة، لكـن إذا أنت تنظـر إليها من 

خالل النظرة القرآنية ستعرف].
وأشـار سـالم اللـه عليـه إىل الغايـة من 
أن اللـه سـبحانه وتعـاىل ترك لنا مـن األمم 
السـابقة معالم وآثار، لنأخذ العظة والعربة 
ممـا فعلوه، فمن كان منـارصا لله ولألنبياء 
كافـرا  كان  ومـن  الفـوز،  نـال  السـابقني 
باللـه، نال العقاب، حيث قـال:[ هنا يتحدث 
القـرآن الكريـم بأنـه أحيانـاً يرتك مـن آثار 
األمم املاضيـة، يحافظ هو عـىل آثار معينه 
مـن آثارهـم؛ لتكـون آية{َوَلَقد تََّرْكنَـا ِمنَْها 
يَْعِقلُوَن}(العنكبـوت35)  لَِّقـْوٍم  بَيِّنَـًة  آيَـًة 
يتحـدث يف سـورة [العنكبوت] أذكـر آية، أو 
آيتـني، تتحدث بأنـه هو يحافـظ حتى عىل 
آثـار معينة؛ لتكـون آية، يحافـظ عىل باقي 
بيوتهم، عىل باقـي معالم من عندهم.هكذا؛ 
ألنـه اآليات الكونيـة هذه اآليـات كثرية جداً 
جـداً فهي مدرسـة، مدرسـة واسـعة، لكن 
مفتاحها من خالل القرآن، من خالل القرآن، 
فالقـرآن هـو سـيعلمك كيـف تهتـدي بها، 
والقـرآن هو سـيرشح لك كيـف كان مصري 
أهلها، وملاذا صاروا إىل هذه العاقبة السـيئة، 

القرآن الكريم].

 الظزرة الصاخرة..لضطمئ(عثى) يف 
الصرآن:ــ

ووضـح سـالم اللـه عليـه بـأن النظـرة 
العامـة عنـد النـاس بـأن (التقـوى) هـو: 
القيـام وااللتـزام بالعبادات مـن: (الصالة، 
الصيـام، ..الـخ) فقـط هي نظـرة قارصة، 
وأن اعتقادهـم بأن هذا هـو (الهدى) نظرة 
قـارصة، ونتيجـة هـذه النظـرة القـارصة 

ظهرت ُشـبهة يف تفسـري قوله تعاىل: {َهـذَا 
بَيَـاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَموِْعَظـٌة لِّْلُمتَِّقنَي} عند 
بعـض املفرسين مثل وهي أنهـم قالوا: ملاذا 
اللـه يهديهـم مادامـوا متقـني؟؟ حيث قال 
الشـهيد القائد موضحا:[ بتحصل تفسريات 
من هـذه، وهذه إشـكالية عندمـا يقول لك: 
بيـان، وهـدى، وموعظـة للمتقـني (قد هم 
متقني فمـاذا بقي من فائدة؟) هذا تسـاؤل 
يطرحـه [الزمخـرشي] من عند أول سـورة 
لِّْلُمتَِّقـنَي} ُهـًدى  ِفيـِه  َريْـَب  {الَ  [البقـرة] 

(البقرة2) قال: مشكلة هذه.. قد هم متقني 
فكيـف عـاد تقول يل هـدى؟. هي مـن هذه 
النظـرات التي تكون محدودة جداً؛ ألن كلمة 
هدى قد هـي عنده قـارصة، والتقوى تعني 

عنده مجرد أداء العبادات هذه].
وأضاف سـالم الله عليه مبينـا بأن هدى 
اللـه متجـدد ودائـم ال ينقطع:[املتقون هم 
من سـيهتدون بهذا القـرآن ويتعاملون مع 
هداه بكل جدية، بدون إهمال، بدون تقصري، 
بحـذر، بيقظـة. املتقون عمليـون، عمليون 
دائماً، متحركون بحركة الحياة، ويف مجاالت 
الحيـاة كلهـا، وعندما تتحـرك تتلمس بأنك 
بحاجـة دائماً إىل هـدى الله، هـدى متجدد، 
هدى؛ ولهـذا نقول: بأن القـرآن حتى فهمه 
ال تتصـور أن باإلمـكان أن تجلـس يف زاوية 
وتفـرسه وانتهـى املوضـوع. ال، بالحركة يف 

الحياة].

املسظى الختغح لطـ(تصعى):ــ
وبني سـالم اللـه عليه تبيينـا رائعا ملعنى 
(التقوى)، والذي هو متوافق مع آيات القرآن 
الكريم، حيث قال فيه:[القرآن عندما يتحدث 
عن املتقـني يف موضوع االهتداء، هو يتحدث 
عن املتقني يف جوانب أخـرى، تجده يقدمهم 
ناس عمليني، حركيني، يعني: أن التقوى هي 
حالة تخىش، تخاف، تخاف من الله، تخشاه؛ 
فأنت تحرص عىل أن تقي نفسـك من كل ما 
يمكن أن يجلب عليك سـخطه، أو غضبه، أو 
مقته، أو عقوبته يف الدنيا، ويف اآلخرة. فأنت 
تنطلق يف كل املجاالت سواء يكون واجب، أو 
منـدوب، أو كيفما كان أمـره، تتحرك فأنت 

هنا تهتدي به باستمرار]. 

إجصاط اآلغئ{قَ َرْغَإ ِشغِه ُعًثى 
لِّْطُماَِّصَني} سطى العاصع:ــ

ورضب سـالم الله عليه مثـاال توضيحيا 
رائعا وواقعيا ــ ملسـُه املجاهـدون ــ  يبني 
لنـا فيـه كيـف أن (املتقني) هـم محتاجون 
بشـكل دائم ومسـتمر إىل (هـدى الله) طاملا 
هـم عمليني، يتحركون بحركة القرآن، حيث 
قال:[ يعنـي: افرتض مثالً املتقـني يرون أن 
من واجبهم أن يجاهدوا يف سبيل الله، املتقني 
يرون أنه ال بد أن يكونوا مجاهدين يف سـبيل 
اللـه، يكافحون أعـداء الله، يزيحـون أعداء 
اللـه، يعملون عىل إظهـار دين الله يف األرض 
كلها..هذا مرشوع كبري. أليس مرشوعا كبرياً 
للمتقـني؟ أليس مرشوعاً يسـتغرق عمر أي 
واحد من املتقـني وزيادة؟ إذاً أليس مرشوعاً 
سـيكون ذهنه دائماً متحرك فيه، تخطيطه 
تدبريه، طلعة نزلة، أشياء من هذه؟..ثم يرى 
يف هـذا املوضوع كم من الوسـائل يحتاج إىل 
استخدامها: زراعة، صناعة، تجارة، تثقيف، 
وسائل متعددة، كم يحتاج إىل استخدامها؟! 
يف األخري أنت ترى أمامه، أمامه أعمال كثرية 

جداً جـداً، مـرشوع كبري. هذا هـو مرشوع 
متقني، أليس مرشوعاً من مشـاريع املتقني 
قدمه القرآن؟..إذاً هـو يحتاج إىل هداية الله 

الدائمة فيه]..

املسظى العاجع لــ{ِتْئَغاظاً لُِّضضِّ َحْغٍء}:ـ
وحذر سالم الله عليه من النظرة املغلوطة 
إىل القـرآن، وهـو أن نعتقـد أنـه وضح مثال 
%70 فقـط من مجاالت العلـم، أو أن تعتقد 
أنـه (اليكفـي) لـكل الحيـاة، فهـذه نظـرة 

خاطئة مردها إىل:ـ
ــ  أنـك أنت لم تتعرف عىل هـدى القرآن 

بالشكل الصحيح.
ـــ وأنك أنت قـارص يف معلوماتـك، وتدل 

عىل أن مفهومك للـ(علم) محدود جدا..
 فيجـب عليك أن تعرف أن القرآن (تبيانا) 
ملجـاالت كثرية جدا، غـري معروفة لديك، وأن 
املجـاالت التـي احتوتها رصـات الكتب هي 
محدودة جدا، ومملـوءة باملفاهيم املغلوطة 

أيضا..
ورشح سـالم اللـه عليه هذه اآليـة أيضا 
يف محـارضة أخرى.[سـورة البقـرة الدرس 
السـابع] حيث قال:[ القـرآن الكريم عندما 
ٍء} وأنه تبيان  يقول الله فيه: {ِتبْيَاناً ِلُكلِّ َيشْ
لـكل يشء ليس معناه أن يذكـر لك تفاصيل 
املسألة الفالنية، أعني علماً من العلوم مثالً: 
قوانـني يف الفيزيـاء، أو أشـياء معينة مثل: 
الهندسـة، أو أي يشء من األشياء هذه يأتي 
بها هي ويذكرها، ويعمل لك قائمة للمعادن 
وخواصها، وأشـياء من هـذه، ال، هو يعطي 
النـاس توجهاً معيناً، هـذا التوجه هو كفيل 

بالوصول إىل هذه األشياء].

إجصاط اآلغئ سطى العاصع:ــ
وأسـقط سـالم الله عليه آية {ِتبْيَاناً لُِّكلِّ 
ٍء} عـىل الواقع، ليُدلل لنا كيف أن (هدى)  َيشْ
القرآن ومجاالته واسعة، وبحر ال يُدرك قعره 
ـ كمـا يقولون ــ حيث قـال:[ الله يقول يف 
ٍء}ونحن معنا  لُِّكلِّ َيشْ القرآن الكريم:{ِتبْيَاناً 
أشـياء اآلن واضحة، معنـا أمريكا وإرسائيل 
متوجهـني إىل العالـم اإلسـالمي الحتاللـه، 
وطمـس معاملـه الدينيـة، هويتـه الدينيـة، 
تغيري ثقافته، تغيري أنظمته، تغيري مناهجه 
التعليمية، السيطرة عىل ثرواته. أليست هذه 
أشياء؟ أشـياء جبال، ليست من الغوامض..

قل يل فكـرة مواجهة هذه، هل هي أشـياء؟ 
أو تحتاج إىل أشـياء؟. إذاً ملاذا القضية عندك 
مطموسـة؟ ألن هـذه األشـياء كلهـا أنت ال 
تحاول أن تنطلـق يف اليشء الذي قد ترى من 
خالله تبياناً. إذاً هي أشـياء بالتأكيد القرآن 
ممـا بنيَّ كيف يكون املوقـف معها، املواقف، 
تفاصيل املواقـف، تفريعات املواقف، النظرة 
إليهـا. هـذه أشـياء يتناولها بشـكل كامل. 
أليست هذه أشياء؟ شخَّص لك هؤالء األعداء 
ماذا يريدون، وماذا يمكـن أن يعملوا، وماذا 
يهدفون إليه، وكيف سـيكون مصري الناس؟ 
أليسـت هـذه واحد مـن األشـياء؟..يبني لك 
كيف يجـب أن تكون يف مواجهتهم. أليسـت 
هذه أشـياء من الجانب اآلخر، يعني يشتغل 
يف املوضوعني، يبـني بيان لـكل يشء {ِتبْيَاناً 
ٍء} وضح لك العدو إىل درجة يقول لك  لُِّكلِّ َيشْ
حتى بطبيعته: أنه يف األخري لو تدخل معه يف 
مواجهة هو من النوع الـذي يُهزم ويُذَل{ثُمَّ 
وُكْم  وَن} ألم يقل هكذا؟ {َلـن يَُرضُّ الَ يُنـَرصُ

َّ أَذًى َوإِن يَُقاِتلُوُكـْم يَُولُّوُكـُم األَُدبَـاَر ثُمَّ الَ  إِال
وَن}(آل عمران111) أليـس هنا يبني  يُنـَرصُ
أشـياء؟ يبني نفسـية العدو؟ واقـع العدو؟ 

قدرات العدو؟ أساليبه؟ نظرته إليك؟].
وأضـاف أيضا:[يبـني حتى نظرتـه إليك، 
ا يََودُّ الَِّذيـَن َكَفُرواْ  حتى مشـاعره نحوك {مَّ
َل َعَليُْكم  ِكنَي أَن يُنَزَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوالَ اْلُمْرشِ
ـن رَّبُِّكْم}(البقرة105) {َويُِريُدوَن  ْن َخرْيٍ مِّ مِّ
ِبيَل}(النساء44) أليس هو هنا  أَن تَِضلُّواْ السَّ
يبني؟..هذه األشياء نصّفر عليها كلها! ألسنا 
نصفـر عليها كلهـا؟ إذاً معنى هذا أنه يوجد 
خلـل يف ثقافاتنـا تخيل معلوماتنـا محدودة 
جـداً،  محـدودة  الديـن  إىل  ونظرتنـا  جـداً، 
وإىل املجـاالت التـي يجـب أن يتناولها الدين 

محدودة جداً]

ُحْئعٌئ:ــ
ويف ذات السـياق ذكـر سـالم اللـه عليـه 
شـبهة قـد يقولهـا البعـض، الغـرض منها 
االسـتدالل عـىل أن القرآن (ليـس تبيانا لكل 
يشء)، وهذه الشـبهة هي كما قال السـيد:[ 
عندمـا يقول لـك مثـالً: ال بـأس تبيانا لكل 
يشء، لكن ما وجدناه ذكر الصالة بالتفصيل 

كم ركعاتها! ما هو قد يقول هكذا؟]..

الرد سطى الحُّْئعِئ:ــ
وقد رد سـالم الله عليه عىل هذه الشـبهة 
ردا رائعـا وقويا، أكـد فيه أن اللـه يف القرآن 
الكريـم بني كيـف تكون الصـالة عن طريق 
الحثَّ عىل التمسك باإلمام عيل سالم الله عليه 
الـذي كان أكثر شـخص يعرف رسـول الله، 
والـذي كان سـيعلمنا كيف كان رسـول الله 
يصيل، ويصـوم، ويحج، ويزكي...الخ، حيث 
ردَّ قائال:[ نقول له: اترك القضية عىل جنب، 
تعال معي ننظر إىل االنطالقة األخرى التي لم 
تقم عىل أسـاس هدي القرآن. أليس رسـول 
الله (صلوات الله عليه وعىل آله) صّىل؟ تعال 
قـل يل كيف قدمها املسـلمون هـذه الصالة، 
يـوم انطلقوا هم. ألم يقدموها لنا مشـكَّل؟ 
نـاس يرفع، ونـاس يضم هنـا، وناس يضم 
هنا، وناس يعمل كذا، وناس يعمل كذا، و ... 
ع، ألم  أليست منوعة؟.اآلذان حتى اآلذان منوَّ
يصبح التطبيق الذي عمله الرسول (صلوات 
الله عليه وعىل آلـه) ضائعاً؟ أصبح ضائعاً؟ 
فعـالً ضاع من خالل ما بني أيدي املسـلمني، 
وكل فئـة قدمت نموذج معـني. أليس معنى 
هـذا أنه يف املجموع جهل التطبيق الحقيقي، 
املمارسـة الحقيقيـة للدين الـذي أداها بما 
فيها أذانه، اآلذان نفسـه ناس يقول: الصالة 
خـري مـن النـوم، وناس يكـرب أربـع مرات، 
وناس يقولون: حي عـىل خري العمل.. طيب 
وهو كان يؤذن. لكن هداية القرآن هي كانت 
بالشـكل، وما تزال بالشـكل الـذي ال يصبح 
يشء مـن هـذا التطبيـق محط إشـكال، وال 
غائب، لو تمسـكوا باإلمام عيل مثالًً، واألمة 
سارت بمسـرية اإلمام عيل، أليس اإلمام عيل 
يعرف كيف كان يصيل رسـول الله (صلوات 
الله عليه وعىل آله)؟ ما سـيكون أداء اإلمام 
عيل لصالته، وصيامه، وحجه، وكل عباداته، 
وكل مواقفه، هي نفس التطبيق الذي قام به 
الرسول (صلوات الله عليه وعىل آله)؟.إذاً ما 
سـيكون موقف اإلمام عيل هو تبيان واضح 
للتطبيـق؟ فتكون األمة تمـيش عىل طريقة 

واحدة، وما هناك إشكالية، وال خبصه؟].

نحـن نتفرق ونصبـغ تفرقنا بأنه هو الحرية الفكرية، ثم نقـول يف األخري [اختالف أمتي رحمة]. 
تجّلت الرحمة اآلن، ألسنا مختلفني؟ هاهي الرحمة لكبارنا والرحمة ألفراد شعوبنا!!. تتحول إىل جنود 
ألمريـكا وإرسائيـل هذه هي رحمة، نصبح تحـت رحمة اليهود والنصارى، هل هـذه هي الرحمة؟!.

[سورة آل عمران الدرس الثالث ص:10]
تكـون نظرتنـا للقرآن الكريم نظـرة صحيحة، أنه كتاب حـي، كتاب يتحرك بحركـة الحياة. بل 

تسـتطيع فعالً - ألنه أوسـع من الحياة - تسـتطيع إذا ما أُْعِطيت فهمه، إذا ما كنت تعيش معه وفق 
نظرة صحيحة - أن يُقيّم لك األحداث فتكون أدق من أي محلل سيايس آخر، أدق من أي صحفي آخر، 
أدق من أي مهندس لسياسة أمريكا ويف غريها يف تقديرك لألحداث. وألنه يمنح اإلنسان ثوابت، تعترب 
مقاييس ثابتة، يربيه عىل أن تكون لديه رؤية تمنحه املبادرة يف املواقف، فهو ال يجعلك بالشكل الذي 

تنتظر ماذا سيعمل بك العدو لتفكر بعد ماذا تصنع.[الثقافة القرآنية ص:11]

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ

ألقى الشهيد القائد سالم الله عليه من ألقى الشهيد القائد سالم الله عليه من 2828//55 إىل  إىل 33//66//20032003م سبع م سبع 
محارضات ــ مالزم ــ  رائعات جدا-ُحقَّ لها أن تُكتَب بماء الذهب-محارضات ــ مالزم ــ  رائعات جدا-ُحقَّ لها أن تُكتَب بماء الذهب-

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

بالقرآن، وكيفية طرح القرآن للقضايا، ومنهجية القرآن يف كل يشء،  بالقرآن، وكيفية طرح القرآن للقضايا، ومنهجية القرآن يف كل يشء،  
قال عنه الشهيد القائد:[كتاب هو من إمام كبري من أئمة أهل البيت، قال عنه الشهيد القائد:[كتاب هو من إمام كبري من أئمة أهل البيت، 
الزيدية متفقني عليه، هو مشهور عندهم جميعاً، وكتابته بالطريقة الزيدية متفقني عليه، هو مشهور عندهم جميعاً، وكتابته بالطريقة 

التي تكشف كيف رؤية أهل البيت، وتوجه أهل البيت األصيل، قبل التي تكشف كيف رؤية أهل البيت، وتوجه أهل البيت األصيل، قبل 
تجي أشياء أخرى]، ويقصد سالم الله عليه بـ(أشياء أخرى)، أي تجي أشياء أخرى]، ويقصد سالم الله عليه بـ(أشياء أخرى)، أي 

الثقافات املغلوطة التي هي تعترب معارضة للقرآن، ومعاكسة الثقافات املغلوطة التي هي تعترب معارضة للقرآن، ومعاكسة 
ملنهجية القرآن التى عليها األئمة األوائل من آل البيت سالم الله ملنهجية القرآن التى عليها األئمة األوائل من آل البيت سالم الله 

عليهم أجمعني..عليهم أجمعني..
ويف تقرير هذا العدد ويف األعداد القادمة بإذن الله سنتناول هذه ويف تقرير هذا العدد ويف األعداد القادمة بإذن الله سنتناول هذه 

املحارضات السبع، املعروفة بــ(مديح القرآن)، لالستفادة مما فيها املحارضات السبع، املعروفة بــ(مديح القرآن)، لالستفادة مما فيها 
من علٍم غزير، ووعي كبري، وطرح قل نظريه..فجزى الله الشهيد من علٍم غزير، ووعي كبري، وطرح قل نظريه..فجزى الله الشهيد 

القائد خري الجزاء، وجعله مع النبيني والصديقني والشهداء..القائد خري الجزاء، وجعله مع النبيني والصديقني والشهداء..
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عربي ودولي 

 : طاابسات
استشهد الشابُّ الفلسطيني أمري بسطامي 
(22عاًمـا)، وأُصيـب 5 آخـرون بجـراح بينها 
خطـرية، االثنني، خالل اقتحـام قوات االحتالل 
الصهيونـي ملدينة نابلس بالضفة املحتّلة، التي 

حارصت أحد املنازل. 
وأَفـادت مصادر محلية، بـأن مدينة نابلس 
شـهدت اشـتباكات عنيفة بني قوات االحتالل 
ومقاومني بعد اقتحام قـوات كبرية من جيش 
االحتالل فجـر االثنني، للمدينـة، ومحارصتها 
ألحد املنازل، َحيُث تركزت االشـتباكات بالقرب 

من املنزل املذكور. 
وسـمعت أصوات إطالق النار واالشـتباكات 
لبعـض  باإلضافـة  نابلـس  مدينـة  كامـل  يف 
االنفجارات الناتجة عـن إطالق قوات االحتالل 
لصواريـخ محمولـة عىل الكتـف باتّجاه املبنى 

املحارص. 
ويف ذات اإلطـار، وصلت تعزيزاٌت عسـكرية 
لجيـش االحتالل ملدينة نابلس يف ظل اسـتمرار 
االشـتباكات مع املقاومني، وتجدد إطالق النار 
بـني مقاومني وقوات االحتـالل خالل االقتحام 

امُلستمّر ملدينة نابلس وبالبلدة القديمة فيها. 
وبعـد الفجر انسـحبت قـوات االحتالل من 

املدينة بعد اشـتباكات ضارية مع املقاومني يف 
مدينة نابلس، َحيُث اعتقلت بعض الشبان من 

املدينة. 
يف السـياق، زفت حركة حماس يف بيان لها: 
«إىل جماهري شعبنا الفلسـطيني الشهيد أمري 
بسطامي (22عاًما)، الذي ارتقى بنريان قّوات 
االحتالل خالل مواجهات يف مدينة نابلس فجر 
اليوم، عقب عمليـة اقتحام صهيونية همجية 

للمدينة». 

وشـّددت عىل أن «عمليـات القتل واملالحقة 
واعتقـال املجاهديـن لـن توقـف املقاومة، بل 
ستزيدها إرصاراً عىل امليض قدماً يف الدفاع عن 

شعبنا ومقدساته بكل قّوة وبسالة». 
وعـزت ذوي الشـهيد بسـطامي ومحبيـه، 
ودعت: «أبناء شـعبنا إىل تصعيد املواجهة ضد 
االحتالل وجرائمه، وانتصاراً لحقوقنا الوطنية، 
ودفاعـاً عـن القدس واملسـجد األقـىص الذي 

يتعرض ألبشع حمالت التهويد والتدنيس». 

 : طاابسات
شنت طائراُت االحتالل الحربية أكثر من 10 
غـارات عىل موقع للمقاومـة غرب قطاع غزة، 
وزعـم املتحدث باسـم الجيـش الصهيوني، أن 
الغارات اسـتهدفت موقًعا تحت األرض؛ إلنتاج 
املواد الخام الصاروخية لحركة حماس وسـط 
قطاع غزة، وأن «حماس تتحمل مسؤولية ُكـّل 

ما يحدث من غزة وستدفع ثمن أي انتهاك». 
وقـد دّوت صفـارات االنـذار يف غـالف غزة، 
َحيُث تبنّت كتائب املقاومة - الجناح العسكري 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطني، قصف 

مستوطنات الغالف بالصواريخ. 
كما أعلن الناطق باسم حركة حماس، حازم 
قاسم، عن تصّدي مقاتيل القسام لغارات العدّو 
عىل غزة، وأنهم أربكوا االحتالل ومستوطنيه. 

وبثـت كتائـب الشـهيد عـز الدين القسـام 
الجناح العسـكري لحركة املقاومة اإلسـالمية 
دفاعاتهـا  تصـدي  مـن  مشـاهد  «حمـاس»، 
الجوية للطـريان الصهيوني املعادي يف سـماء 

قطاع غزة بصواريخ «أرض-جو». 
وقالـت كتائـب القسـام عـرب تلغـرام: إن 
«وسـائط الدفـاع الجـوي القسـامية تصدت 
للطـريان الحربي الصهيونـي امُلغري عىل قطاع 
االثنـني،  فجـر  أرض-جـو  بصواريـخ  غـزة 

2023/02/13م». 
«القبـة  تصـدي  االحتـالل  زعـم  ذلـك،  إىل 
الحديدية» لعدد من الصواريخ التي أطلقت من 
غـزة، تزامناً مع دوي صافـرات اإلنذار يف عدد 

من مستوطنات «الغالف». 

 : طاابسات
أُصيب، صباح االثنني، أكثـر من 30 مواطناً 
مقدسياً أثناء تصديهم القتحام قوات االحتالل 
بلدة جبـل املكرب جنوب رشق القـدس املحتّلة؛ 
بَهدِف هدم 5 منازل لعائالت بشـري وعويسات 

والحصيني. 
وأَفاد الهالل األحمر يف القدس، بإصابة «25 
مواطنـاً بالرصـاص املعدني املغلـف باملطاط، 
و5 اختناقـاً بقنابـل الغاز التـي أطلقها جنود 

االحتالل خالل مواجهات يف جبل املكرب». 
وقالت املصـادر: «اقتحمت قـوات االحتالل 
البلدة فجر اليـوم، َحيُث حارصت منازل عائلة 
بشري، واعتدت عىل سـكانها ومن بينهم نساء 

بالـرضب، كمـا اعتقلت الشـاب أيمـن عدنان 
بشري». 

وهدمت قـوات االحتالل منزل أدهم بشـري، 
كما جرفـت أرضاً بركسـات وأشـجار للعائلة 
يف محاولـة للوصـول إىل منـزل والـده إبراهيم 
وشـقيقه زيد تمهيداً لهدمهما، وأغلقت قوات 
االحتـالل طريق الشـيخ سـعد يف جبـل املكرب 
خالل عملية الهدم مع استمرار املواجهات مع 

الشباب الثائر. 
وأّكـدت عائالت جبـل املكرب املهّددة منازلها 
بالهـدم أنها لـن تهـدم منازلها بأيديهـا، ولن 
ترضخ لسـلطات االحتالل التي تسعى لتهجري 
املقدسـيني مـن أرضهـم، وأخطـر االحتالل 5 
عائالت مقدسـية بهدم منازلها اليوم ويملكها 

إبراهيم وأدهم وزيد بشـري، وعثمان عويسات، 
وإيهاب الحصيني. 

ويهـّدد االحتـالل بهدم 280 منزالً ومنشـأة 
يف جبل املكرب، بحّجـة عـدم الرتخيص، وتحت 
قانـون  وسـنَّ  (كامينتـس)،  قانـون  غطـاء 
عـام  «اإلرسائيـيل»  الكنيسـت  يف  كامينتـس 
2017م، ويهـدف ملحاربـة البناء الفلسـطيني 

«غري املرخص». 
وكانت ما تسـمى باللجنة الوزارية لشؤون 
خـالل  قـّررت  (الكابينـت)،  القومـي  األمـن 
اجتماعها الليلة املاضية تكثيف العمليات التي 
تستهدف الفلسـطينيني يف القدس، كما قّررت 
رشعنة 9 بؤر استيطانية يف الضفة، ومد أُخرى 

بشبكات للمياه والكهرباء. 

شطسطني: حعغث وخمج إخابات خقل طتاخرة 
صعات اقتاقل ملظجل بمثغظئ ظابطج

غاراٌت خعغعظغئ سطى غجة واملصاوطُئ تاخثى 
وتصخُش طساعذظات الشقف

إخابُئ 30 طصثجّغاً خقل تخثغعط لعثم اقتاقل طظازل يف جئض املضرب

حرضئ خعغعظّغئ تحرتي إتثى 
الةجر يف الئترغظ

 : وضاقت
تداولت عدٌد من املواقع اإلخباريّة، أنباًء عن رشاء رشكة 
صهيونيّة إلحدى الجزر يف البحرين، من خالل مزاٍد طرحته 

«الّرشكة العربيّة للمزادات». 
ونقـل «موقـع التغيـري برس» عـن «القنـاة الّسـابعة 
العربيّـة» التـي حذفـت الخـرب مـن موقعهـا، أّن «رشكـة 
هيمنوتـا» اململوكـة للّصندوق القومّي اليهـودّي يف الكيان 
ة بمسـاحة «9554 مرتًا  الصهيونّي، اشـرتت جزيرًة َخاصَّ
مربًعـا» يف البحرين، مقابل «21.5 مليـون دوالر أمريكّي» 

خالل مزاٍد طرحته «الّرشكة العربيّة للمزادات». 
وأَشـاَرت القناة العربية أّن ممثَّل «حزب أبيض أزرق» يف 
مجلـس إدارة «رشكـة هيمنوتا – أفريي شـناير»، قال: إّن 
«الجزيـرة يمكن بناء ناطحة سـحاٍب من خمسـني طابًقا 
عليها، واستخدامها كخياٍر إلجالء املستوطنني الّصهاينة يف 

حالة وقوع كارثٍة أَو حرب»، حسب تعبريه. 
َوأََضــاَف شـناير: بأنّـه «من املمكـن دراسـة إْمَكانيّة 
التّشـاور مع الحكومـة البحرينيّة الّصديقـة، فيما يتعّلق 
بنقـل الّسـيادة عـىل هـذه الجـزر أَو األرايض» إىل الكيـان 
الصهيونـّي، «إذ سـيتّم ُكــّل يشٍء بشـكٍل قانونـيٍّ وفًقـا 
للمعايـري املعمـول بهـا، وبموافقـة كاملـة مـن األطراف 
ذات العالقـة؛ بَهـدِف إنشـاء بنية تحتيّة يف هـذه العقارات 

والجزر»، عىل َحــّد قوله. 
وأّكــدت «صحيفة الوطن» التابعـة للنظام يف البحرين، 
أّن «الّرشكـة العربيّـة للمـزادات ووزارة العـدل والّشـؤون 
اإلسالميّة واألوقاف، قد أعلنت عن عرض 101 عقار موّزعة 
عىل 47 منطقة، للمزاد يف 28 فرباير/ شباط الجاري، ويبدأ 
املـزاد لكّل عقـار بمبلٍغ محـّدد، يبلغ مجموعهـا أكثر من 
58.31 مليون دينار»، فيما نرشت الصحيفة يف وقٍت سابٍق 
ة للبيع، تقع عىل الواجهة البحريّة  عن «عرض جزيرٍة َخاصَّ
سـاحل املنامة بقيمة 8.1 ماليـني دينار للمزاد العام، وذلك 
يوم 31 يناير/ كانون الثاني 2023م، وأّكـدت أّن مسـاحة 

الجزيرة تبلغ 103 آالف قدم مربع». 

أجئعٌع سطى الجلجال املثّطـر يف 
ترضغا وجعرغا.. ظتع 40 ألش 

ضتغئ وطؤئ ألش طخاب
 : وضاقت

أصبح الزلزاُل األخريُ الذي رضب سـوريا وتركيا األشـد 
فتًكا بني الـزالزل يف القرن الحادي والعرشيـن، بعد أن بلغ 
عدد الضحايا حواىل 37 ألف قتيل، بحسـب إحصائيات غري 

نهائية ألعداد الضحايا يف البلدين. 
ويف اليوم السـابع للزلزال الذي وقع فجر االثنني، املايض 
تجاوز عـدد قتاله يف تركيا 31 ألًفا و643 شـخصاً، يف حني 

وصل عدد الوفيات يف سوريا إىل نحو 6000 شخص. 
ويف تركيـا، تتواصـل جهـود اإلنقاذ، بحسـب ما ذكرت 
رئاسـة إدارة الكوارث والطوارئ الرتكية «آفاد» التي أفادت 

أنّه «تم إجالء 147.934 شخًصا من املناطق املنكوبة». 
وأَشاَرت السـلطات الرتكية إىل تسـجيل 80278 مصابًا 

حتى اآلن وانهيار 6444 مبنى جراء الزلزال. 
ورغم مرور أسـبوع عىل حدوث زلـزال كهرمان مرعش 
املدّمــر، َفــإنَّ الهـزات االرتدادية ال تزال ُمسـتمّرة، َحيُث 
أعلـن مرصد الزالزل الرتكي تسـجيل هزتـني ارتداديتني يف 
الواليـة ذاتهـا، أمس األحـد، بشـدة 4.1 و4.6 درجات عىل 
مقياس ريخـرت، بينما أعلن املركز األورومتوسـطي لرصد 
الزالزل تسـجيل 70 هزة أرضية يف تركيا السـبت، تراوحت 

بني 3 و4.7 درجات. 
وبحسـب إدارة الطوارئ الرتكية، فقد بلـغ عدد الهزات 
االرتدادية جنوبي تركيا عقب الزلزالني العنيفني اللذين كان 

مركزهما والية كهرمان مرعش 2412 هزة ارتدادية. 
ويف السـياق، أصـدرت النيابـة العامـة يف واليـة مالطيا 
بجنـوب تركيـا أمـًرا باعتقـال 31 شـخًصا يف مـا يتعلـق 

بالتحقيق يف انهيار املباني التي دّمـرها الزلزال. 
وصـدرت أوامـر االعتقـال هـذه بحـق أشـخاص عـىل 
صلـة بمقاولني ظهـر لدى املحّققـني االشـتباه بتورطهم 
يف املخالفـات املتعلقـة باإلنشـاءات واملبانـي املدّمـرة من 
ا اتِّخاذ إجـراءات للقبـض عليه،  الزلـزال، ويجـري َحـاليّـٍ

حسب وسائل إعالم تركية. 
ويف سـوريا، ارتفعـت حصيلة الضحايـا إىل نحو 6000 
ضحية، بحسـب املرصد السـوري لحقوق اإلنسـان، بينما 

أُصيب 7000 شخص. 
وقـد بلغ عـدد املترضرين مـن الزلزال املدّمــر نحو 26 
مليـون شـخص، يتوزعـون عىل النحـو التـايل: 15 مليونًا 
يف تركيـا و11 مليونًـا يف سـوريا، بحسـب منظمة الصحة 
العاملية، فيما قدرت السـلطات عدد املباني التي انهارت أَو 
لحقـت بها أرضار جسـيمة بعد الزلزال الـذي رضب تركيا 

وسوريا االثنني، املايض بنحو 25 ألف مبنى. 
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ضطمئ أخغرة

الحعغُث الصائث 
واملحروُع الصرآظغ

أغعب أتمث عادي

بدر  حسـني  القائـد  الشـهيد 
أطلـق  حـني  الحوثـي  الديـن 
مـرشوَع املسـرية القرآنيـة مع 
مجموعـة قليلة مـن املجاهدين 
املسـرية  هـذه  بـأن  يعلـم  كان 
العقابات  مـن  بالعديـد  سـتمر 
جعلته  اإليَمـانية  عزيمتَه  ولكن 
ينظـر إىل املسـتقبل البعيد الذي 
سـيأتي عىل هذه املسرية، فكان 
دائماً يشجع أصحابه ويحفزهم 
عىل الصرب واملصابرة وتحمل ُكـّل 
العقبات التي ستواجههم، ويقول لهم: ارصخوا وستجدوا من 

يُرصُخ معكم. 
بدأ السـيد حسـني -رضوان اللـه عليه- مرشوعـه القرآني 
بمجموعة من األنشـطة الدينية يف املسـاجد واملجالس العامة 
وتوعيـة الناس بأهميّة التمسـك بالقرآن الكريم والسـري عىل 
هـدى الله، وبأهميّة الجهاد يف سـبيل اللـه ملواجهة الثقافات 
الغربيـة املنحطة والتي تسـعى إىل حرف املجتمع املسـلم عن 

مسار الهدي القرآني.
وحني بـدأت املسـرية القرآنيـة بالتوسـع بدأ القلـق يراود 
السـفري األمريكي آنذاك فقام برفع مذكـرة إىل حليفه عفاش 
آمـراً فيها بالتخلص من تلك املسـرية، لم يكـن عفاش يف ذلك 
الوقـت يمتلك سـيادة قومية لرفـض ذلك الطلب، فبـدأ يراود 
السـيد حسني ومن معه عن ترك هذه املسرية وبذل الكثري من 
اإلغراءات مقابل التخيل عن هذا املرشوع القرآني، فرض السيد 
ه حني انطلق يف هذا املرشوع لم  حسـني كل تلك اإلغراءات؛ ألَنـَّ
يكن يفكر يف مصالحه الشـخصية وإنما كان ُكـّل تفكريه هو 

ــة.  يف حالة األُمَّ
املرشوع الذي أطلقه الشهيد القائد السيد حسني بدر الدين 
الحوثـي -رضوان اللـه عليه- يمثل ثورة مـرشوع قرآني رائد 
ــة  نهضـوي عظيم لتصحيح وإصالح يهدف لتغيري واقع األُمَّ
من األخطار، لتكون بمستوى املواجهة والتحديات يف الحارض 

واملستقبل. 
فبهـذا املـرشوع القرآنـي أعـاد الشـهيد القائـد لليمنيـني 
مجَدهم، وعزتهـم، وعظمتَهم، وثقتهم بربهـم، وزلزل أركاَن 
قوى االسـتكبار، بصيحته املدويـة وذلك كله بفضل مرشوعه 

القرآني وإيَمـانه وجهاده وتضحياته. 
فاستطاع الشهيد القائد بهذا املرشوع قلَب جميع املعادالت 
الثقافية، والفكرية، والعسـكرية، والسياسية، واالقتصادية، 

واالجتماعية، ألعداء اإلسالم.
وحـني تمسـك اليمنيون بهذا املـرشوع وواجهـوا به أعتى 
ُر يف زمن الذل والهون واالستعباد  عدوان تجىل لهم النُرص املظفَّ
والخذالن، عىل القوى االسـتعمارية، وذلك بربكة هذا املرشوع 
وبربكة جهاد الشهيد القائد وجهاد أتباعه املتواصل وكفاحهم 

الدؤوب واملسؤول لنرصة الدين وإعالء راية العز والتمكني.

سئث الصعي السئاسغ 

يُقال: إن الذكرى ناقوٌس يُدقُّ يف عالم النسـيان، غري 
أن القليـل فقط، من الذكريات واألحداث واألشـخاص 
واملواقـف، ال يمكـن للنسـيان وتحـت أي ظـرف أن 
يطمرهـا أَو تتغيب عنها الذاكرة لحظـة؛ كونها تحتلُّ 
تجاويَف العقل العامر بالوهج الالمتناهي من العصف 
الذهني امُلستمّر والخالد تجاهها، ُخُصوصاً إذَا كان من 
يتجسـد هذه الذكرى رجاٌل حملوا عىل أكتافهم رشف 
وراية الحق ومسـؤولية نُرصة الدين واملسـتضَعفني، 
وعملوا عىل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفىل، وبذلوا يف سـبيل ذلك املهج والجماجم، 

وسّطروا سجالٍت من املواقف التي ال حدود لها. 
حني نستذكر ونحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسني 
بدر الدين الحوثي –رضوان الله عليه– نسـتذكرها؛ ألَنَّها واحدٌة من 
تلك الذكريات التي ال يمكن أن تنمحي من وجه الدهر، وال يمكن أن 
يطويها نسـيان أَو يتخللها فتور؛ ليـَس ألَنَّها ذكرى رافقتها أحداث 
ُمرة من العنف والتوحش، ومن القسوة والحقد، وخالجتها لحظات 
مـن الحزن واأللم واآلهات والدموع؛ بل ألَنَّها ذكرى ربطت بني عالم 
وواقـع البرشية يف تلك األثناء، وبني عوالم السـماء، فاختزلت معها 
رصاعـات املـايض بالحارض.. الخري مـع الرش.. الحق مـع الباطل، 
لتربهن: أنُه ومهما تفوقت سطوة الباطل وتعاظم جربوت الرش، أن 

الحق والخري منتٌرص ال محالة. 
نعـم.. لقـد غادرنا الشـهيد القائد جسـداً لكنُه ظل فينـا روحاً، 
فحني سـقطت الَقطرُة األوىل من دمه عند مدخل «جرف سـلمان»، 
يوم الـ26 من شـهر رجب الحرام من العام 1425هـ، والتي أرادها 
الله سـبحانُه وتعـاىل، أن تكون الرشارة واملنطلق للسـنة اإللهية يف 
التغيري، فخطت عىل األرض معالم الطريق املستقيم واملنهج القويم، 

ووضعت اللبنة األوىل إلرشاقة األمل ورسمت مالمح املستقبل املكلل 
بالنرص والتمكني اإللهي، ورسخت مداميك املرشوع القرآني العظيم 
معّمداً بالدم، حتى أثمر «ثورًة.. حرية.. عزة.. كرامة.. 

سيادة واستقالالً». 
ومنـذُ ذلك التاريـخ حتى اليـوم، والحقائـق تتجىل 
والشـواهد تتـوارد واألقنعة تتسـاقط، وتظـل الرؤية 
القرآنيـة، والروحية الوثابة للشـهيد القائد هي امللهم 
والرافد للمؤمنني يف ُكـّل األرجاء، َحيُث يتعاظم مسـري 
املرشوع القرآني يوماً بعد يوم، ليتجاوز ُكـّل املتغريات 
والجغرافيـا واملـكان والزمان، ويشـهد الواقـع اليوم، 
بـأن العزة والكرامة التي يعيشـها اليمنيون، إنما هي 
ثمرة أينعت بعد أن سـقاها مؤّسـس املرشوع بدمائه 

الطاهرة. 
وأصبحت اليمن العباً رئيسـاً يف املنطقة، وقوة كبرية، يحسب لها 
األمريكـي والصهيوني ألف حسـاب، وما انقـالب موازين املواجهة 
مـع قوى العدوان األمريكي السـعودّي، لصالح اليمن واليمنيني، إال 
شـاهد عىل ذلك، ليصبح الشـهيد القائد بحق، القائـد اليماني الذي 
غـرّي وجـه اإلقليـم، ومرشوعه الذي سريسـم مالمـح املنطقة عّما 
قريـب، إذ ال يزال الزخم الثوري للمنهج القرآني املبارك ُمسـتمّراً يف 

صنع هذا التغيري. 
وهـا نحن كأّمٍة مؤمنٍة، عندما نحيي هذه الذكرى نسـتلهم منها 
ُكــّل معاني الصمـود والثبات والتضحية والفـداء والبذل والعطاء، 
وإذ يصعـب الحديـث بعبـاراٍت مهما ُزخرفـت أن تفَي َحـقَّ أفعاٍل 
ُعمدت بدماٍء كتلك، فلنكتب بعدها ما نشـاء ولنحشد ُكـّل مفردات 
وقواميـس البـذل والعطاء، غـري أنه لم ولن يسـتقيم مقـاٌل مهما 
ْد بذات الحـرب الذي عمد به هـذا القائد  بلـغ مـن البالغة ما لـم يُعمَّ
االسـتثنائي والرجل العظيم، إنه حربُ الدماِء وتجسيد العطاء يف ذات 

املسري وذات املسرية. 

ذضرى خالثٌة لظ تظمتَغ طظ وجه الثعرذضرى خالثٌة لظ تظمتَغ طظ وجه الثعر


