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الصناعة تدعو التجار إلشهار القوائم السعرية وتعلن اخنفاضًا يف أسعار القمح والدقيق
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زيارة قائد قوات األسطول األمريكي تدل على األهداف طويلة املدى لواشنطن باحملافظة 
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طثغر الاعجغه المسظعي بعزارة الثاخطغئ لختغفئ «المسغرة»:
الحعغث الصائث أذطص المحروع الصرآظغ شغ طرتطئ الخمئ المطئص أطام أطرغضا
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اسائرت السظاوغظ افطرغضغئ زائفئ وطفدعتئ لضبرة اجاسمالعا شغ اتاقل الئطثان:

أتجاب الطصاء املحرتك: أطرغضا تاةه قتاقل بطثظا وسطى حسئظا الامسك بمعصش الصغادة الاتّرري 
 : خاص

أّكــدت أحـزاُب اللقاء املشـرتك رفَض اليمـن -قيادًة 
وشعباً- لكل أشكال التواجد األجنبي. 

ويف بيـان مشـرتك، نّوهت أحـزاُب اللقاء املشـرتك إىل 
أن الزيـاراِت األمريكيـَة يف املهرة تتطلَّـُب اليقظَة، ودعَم 

معركة التحرير. 
البيـان -تلقـت  يف  املشـرتك  اللقـاء  أحـزاب  وقالـت 

صحيفـة املسـرية نسـخة منه- بأنهـا تابعـت الزياراِت 
األمريكيـة األخـرية يف محافظة املهـرة، وآخرهـا زيارة 
السـفري األمريكي وقائد األسطول الخامس تحت ذريعة 
«مكافحـة التهريـب»، مؤكـدة أن هـذه العناويـن ومـا 
يشـابهها لن تنطـيلَ عىل أبناء الشـعب اليمنـي وأحرار 
املهـرة، الذين يرفضون التواُجَد األجنبي جملًة وتفصيالً، 

تحت أي مربّر كان. 
وأضافـت: «إن الخطـواِت املسـتفزَة التـي تنتهجهـا 

السياسـُة األمريكية يف اليمـن ُعُمـوًمـا، ويف محافظتَي 
املهـرة وحرضموت عىل وجـه الخصوص، مـن محاولة 
رشعنـة االحتـالل وانتهـاك السـيادة الوطنيـة تتطلـُب 
اليقظَة العالية والتعبريَ عن الرفض لكل أشـكال التواجد 
األجنبـي (السـعودّي واألمريكي)، الهـادف إىل االحتالل، 

ونهب الثروات، والسيطرة عىل السواحل اليمنية». 
ولفتت أحزاُب اللقاء املشـرتك إىل تأكيداِت قائد الثورة 
السـيد عبدامللك بدرالديـن الحوثي يف خطابـه األخري، أن 

«أمريكا تسـعى إلبقاء البلد تحت االحتـالل، وتعمل عىل 
توسـيع تواجدهـا العسـكري يف املحافظـات املحتّلـة»، 
مشّدًدا عىل: «اسـتحالِة القبول ببقاء أية منطقة يف البلد 

تحت االحتالل». 
ونّوهـت إىل أن حديث قائد الثورة يف هـذا الصدد «هو 
ُ عن املصلحة العليا للبلد، واملؤكِّـُد  املوقُف الصحيُح املعربِّ
عىل أهميّة تحقيق السيادة واالستقالل عىل كامل الرتاب 

اليمني». 

الخظاسُئ تسطُظ اظثفاَض أجسار الصمح 
بظسئئ تاةاوز 6 % والثصغص 8 %

افطُظ واملثابراُت غدئط خقغا تجوغر 
افدوغئ واملااجرة بعا يف الساخمئ

 : خاص
وسـَط استبشـاٍر شـعبيٍّ برتاجع نسـبي يف أسـعار املواد الغذائية بني 
الفينـة واألُخرى، أعلنت وزارُة الصناعة والتجارة بصنعاء، أمس السـبت، 
تَي القمـح والدقيق، األوىل بنسـبة 6.08 %،  عـن انخفاٍض يف أسـعار مادَّ

والثانية بنسبة 8.09 %. 
وأَشـاَرت الـوزارة، إىل أن سـعَر كيـس الدقيق عبـوة 50 كيلـو جراماً، 
انخفـض من 17 ألفـاً و300 ريال إىل 15 ألفاً و900 ريـال، فيما انخفض 
سـعُر كيس القمح «حبـوب» من 14 ألفـاً و800 ريـال إىل 13 ألفاً و900 

ريال.
وأوضـح وكيُل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران، 
يف ترصيح لوسـائل اإلعالم، أن التخفيَض الجديد يف أسعار القمح والدقيق 
يأتي يف إطار املراجعة امُلستمّرة التي تقوُم بها الوزارة لألسعار يف األسواق 

العاملية. 
وأَشـاَر إىل أن الوزارة بصدد تقييم أسـعار سلع غذائية أََساسية أُخرى، 

سيتم اإلعالُن عن أسعارها املخفضة قريبًا. 
وأّكــد قطران، أن الـوزارَة ومكاتبهـا يف أمانة العاصمـة واملحافظات 
سـتنّفذ حمـالٍت ميدانيـًة؛ للتأّكـد مـن تطبيق خفض األسـعار الجديدة، 
وحماية املواطنني من السـلع املغشوشـة واملنتهية مع ُقرب حلول شـهر 
رمضان املبارك، الفتاً إىل أن الوزارة أمهلت جميَع املحالِّ التجارية إلشـهار 

القوائم السعرية، وسيتم اتِّخاذُ اإلجراءات القانونية ضد املخالفني. 

 : خظساء
يف نجاح أمنـي جديد، أعلن جهاز األمن واملخابرات، أمس السـبت، عن 

ضبط عدة خاليا تنشط يف تزوير األدوية واملتاجرة بها يف العاصمة. 
وأّكــد مصدر أمنـي، أمس لقنـاة «املسـرية»، أن العملية جـاءت بعد 
التحـري واملتابعـة وجمع املعلومـات عن عنـارص هذه الخاليـا وطبيعة 
أنشـطتها واملتعاونني يف تسـيري أنشطتها، ُمشـرياً إىل أن فرق جهاز األمن 
واملخابـرات امليدانيـة، وبالتنسـيق مع نيابـة ووزارة الصناعـة والتجارة 
والهيئـة العليا لألدويـة، داهمت أوكار تزوير وصناعـة األدوية وتخزينها 

بطرق غري مرشوعة. 
ولفت املصدر إىل أن العملية األمنية أسـفرت عن ضبط قرابة 27 متهًما 
من العنارص التي تنشط يف التزوير والتهريب والتالعب باملركبات الدوائية، 
وكذلـك ضبط وإغالق 5 معامل، و9 محالت جملـة مواد غذائية، ومحالت 
خـردوات تمارس بيع وتخزيـن األدوية بطرق مخالفة، كما أسـفرت عن 
ضبِط عدٍد من املخازن واملنازل التي تُستخَدُم يف تخزين األدوية بشكل غري 
مطابـق للمواصفات، باإلضافة إىل ضبِط عدٍد من املطابع التي تسـاهُم يف 

عملية تزوير األدوية وأصناف أُخرى. 
وأوضـح املصـدُر األمنـي أن نشـاَط هـذه العنـارص ترّكـز يف البقاالت 
والصيدليـات واملراكز الطبية عرب موزعي أدويـة عىل متن دراجات نارية، 
وحقائـب ظهـر، وغريها، وبـدون أيـة تراخيص، ُمضيفـاً أنه تـم إجراُء 
التحقيقـات مـع املوقوفـني عىل ذمـة قضية التالعـب بالـدواء، ويف طور 

إحالتهم إىل املحكمة املختصة؛ الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم. 

صئائُض املعرة تظّثُد بالاعجع السسضري افطرغضغ يف املتاشزئ وتساُربه تمعغثًا لقتاقل

جععد صئطغئ تظعغ صدغَئ صاض بمتاشزئ سمران

طغطغحغا اقتاقل اإلطاراتغ تساصُض السحرات طظ افعالغ يف ججغرة جصطرى

 : طاابسات
جـّددت قبائُل املهرة، أمس السـبت، 
أجنبـي  تواجـد  ألي  القاِطـَع  رفَضهـا 
يف أرايض املحافظـة اليمنيـة الرشقيـة 

الحدودية مع سلطنة ُعمان. 
وأوضـح ُمتََحـدُِّث لجنـة االعتصام 
املناِهِض للقوات األجنبية يف املهرة، عيل 
مبارك بـن محامد، أن وصوَل السـفري 
وقائـد  جايفـن،  سـتيفن  األمريكـي، 
األسطول األمريكي الخامس إىل املهرة، 
جـاء بعـد فشـِل املـرشوع السـعودّي 

باملحافظة. 
ويف ترصيح، أمس السـبت، استنكر 
بن محامـد، وصول السـفري األمريكي 

لدى حكومة املرتِزقة، وقائد االسـطول 
الخامـس األمريكـي، كوبـر، إىل مطار 
الغيضة الـذي حّولته قواُت االحتالل إىل 

قاعدة عسكرية. 
وحّمل بـن محامـد، املرتِزَق رشـاد 
العليمـي، املسـؤوليَة الكاملـَة النتهاك 
زيـارة  أن  مبينًـا  الوطنيـة،  السـيادة 
األسـطول  وقائـد  األمريكـي  السـفري 
الخامـس إىل مطار الغيضة تأتي تأكيًدا 
لـكل التحذيـرات التـي أطلقتهـا لجنة 
اعتصـام املهـرة حول خطـورة انتهاك 

السيادة ورشعنة االحتالل. 
االحتـالل  فشـل  أن  إىل  وأَشـاَر، 
السـعودّي يف املحافظـة جعلـه يبَحـُث 
عـن غطـاء دويل داعـم لـه، وذلك عرب 

استعانته بالقوات األمريكية. 

 : سمران
أسفرت ُجُهوٌد قبَليٌة، قادها وزيُر الدولة، عيل 
أبـو حليقة، بـإرشاف رئيس املنظومـة العدلية، 
محمـد عـيل الحوثـي، عـن إنهـاء قضيـة قتل 

بمحافظة عمران. 
لجنـة  عـن  املنبثـق  القبـيل  اللقـاء  وخـالل 
الوسـاطة، التـي أرشف عليهـا عضـو املجلس 
السيايس األعىل ورئيس املنظومة العدلية محمد 
عيل الحوثـي؛ أعلن أوليـاء دم املجني عليه نبيل 
عبداللـه أحمد الجرادي العفَو عـن الجناة عبده 
وعثمان وحمزة عبده الجرادي؛ لوجه الله تعاىل؛ 

وترشيفـاً للحارضين؛ واسـتجابة لدعـوة قائد 
الثورة -يحفظه الله-. 

وتخلـل الصلـَح الـذي تقدمـه وزيـُر الدولة 
ومحافظا محافظتَي عمـران وصنعاء، الدكتور 
فيصل جمعـان، وعبدالباسـط الهـادي، وأمني 
عـام املجلـس املحيل ملحافظـة عمـران، صالح 
املخلـوس، ووكيـل املحافظـة، عبدالعزيـز أبـو 
خرفشـة، ورئيس لجنة قضايا الصلح، الشـيخ 
محمد الزلـب، العديُد من الكلمات التي أشـادت 

بكرِم وعفِو أولياء الدم. 
 وأّكــدت الكلمـاُت عـىل أهميّـِة التصالُـِح 

والتسـامح يف َحـلِّ القضايا واملشكالت بالطرق 
الودية، ودورها يف تعزيِز تماسك وتالحم الشعب 
واالسـتقرار،  األمـن  عـىل  والحفـاِظ  اليمنـي، 

واستباب السكينة العامة. 
وثّمنـت دوَر القبائـل اليمنيـة مـن مشـايخ 
َحــّل  يف  اجتماعيـة  وشـخصيات  ووجاهـات 
وإنهاء القضايـا العالقـة، ويف مقدمتها قضايا 
ـَدت فيهـا مدى  القتـل والنزاعـات، والتـي جسَّ
اسـتجابتها لدعوة قائد الثورة، السـيد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثي، يف َحـلِّ القضايا وامُلْشـكالت 

والنزاعاِت بالطُُّرِق الودية.

 : طاابسات
نّفذت ميليشيا االحتالل اإلماراتي املنضويُة 
يف ما يسـمى املجلـس االنتقايل يف سـقطرى، 
أمس السـبت، حملَة اعتقاالت واسـعًة طالت 
العـرشاِت من املواطنني يف الجزيرة املحتّلة من 

قبل دويلة اإلمارات. 
أن  أمـس،  إعالميـة،  مصـادُر  وذكـرت 
ميليشيا من مرتِزقة اإلمارات تابعة ملا يسمى 
«االنتقايل» اقتحمت عىل متن أطقم مسـلحة، 
العديـَد من منازل املواطنـني يف مدينة حديبو، 
قبـل أن تقوَم باعتقـال العرشات مـن األهايل 

واقتيادهم إىل جهات مجهولة. 

وأوضحـت املصـادر، أن عمليـة االعتقـاالت 
جاءت تحت مزاعم مالحقة متورطني بالعمل مع 
حزب اإلصـالح، وذلك يف محاولـة إماراتية إلثارة 
الفوىض داخل الجزيرة االسرتاتيجية، وتزامنًا مع 

تصاعد الرصاعات بني أدوات االرتزاق. 
وتأتي حملُة االعتقاالت الجديدة بعد يومني 
من عـودة املرتـِزق، رمزي محـروس، منتحل 
صفة محافظ سقطرى السابق املحسوب عىل 
اإلصالح، أبـرز خصوم االنتقايل يف سـقطرى، 
َحيُث تم استدعاؤه من قبل االحتالل السعودّي 
إىل الجزيرة، ضمن مسـاعي الرياض إىل إحياء 
جماعـة «اإلخـوان» مـن جديـد يف األرخبيل؛ 
وذلك بتفاهم سـعودّي إماراتـي، يف ظل إدارة 

إىل  اإلصـالح  إعـادَة  إن  حيـُث  الرصاعـات، 
املحافظة التي تم اجتثاثُهم منها يشكل عامالً 
النفجار معركـة جديدة يف الجزيـرة، وهو ما 
ترغـب بتنفيذه دوُل العدوان؛ كي تتسـنى لها 
إدارة املحافظات واملناطق املحتّلة بسياسـتَي 
التجويـع والرتويع، عـرب الرصاعـات البينية 
داخَل صفوف االرتـزاق، ورفع وترية الفوىض 
األمنية، وكذلك عربَ مفاقمة معاناة املواطنني، 
وهذه االسرتاتيجيُة يتبعها االحتالُل األمريكي 
يف العراق وليبيا وغريهما؛ كي يتسنى له تمريُر 
أجنداتـه ومخّططاِتـه ومؤامراته ومشـاريع 
نفوذه، يف ظـل انشـغال األدوات بالرصاعات، 

وانشغال املواطنني بلقمة العيش. 

جرغمُئ تسثغإ وجتض ظاحط تصعصغ يف تسج املتاّطئ تبُري ردوَد أشسال غاضئئ
 : طاابسات

سـاد غضٌب شعبيٌّ عارٌم، أمس السبت، عدداً من 
مناطق تعَز املحتّلة بعد قيام ميليشيا حزب اإلصالح 
باعتقال وتعذيب وسـحل ناشط حقوقي أماَم أعني 

الناس، بطريقة إجرامية هزت مشاعر األهايل. 
وذكرت وسـائل إعالم موالية للعـدوان، أمس أن 
ا تسـمى «رشطة مديرية الشـمايتني»،  عنـاَرص ِممَّ
مرَكز مدينة الرتبة بتعز املحتّلة الخاضعة لسـيطرة 
حـزب اإلصالح، أقدموا عىل اعتقاِل وتعذيِب ناشـط 
حقوقـي يف املحافظة، َحيُث أظهـرت صورة تداولها 
مواطنـون يف مواقـع التواصـل االجتماعي، عناَرص 
الرشطـة وهـم يقومـون بتعذيب الناشـط «محمد 

الذبحاني» بطريقة ُمهينة عىل املأل. 
ويف الصـورِة املتداولـة؛ تظهر ميليشـيا اإلصالح 
يف رشطـة الشـمايتني، وهي تقـوُم بربط الناشـط 
سـحله  قبـل  بالحبـال  «عربيـة»  عـىل  الذبحانـي 
وجرجرته يف شـوارع املدينة؛ بَسبِب إداناِته املتكّررة 

ألزمة االنفالت األمني التي تعيُشها تعز املحتّلة. 
وقـد لقيـت جريمـُة التعذيـب هـذه ردوَد أفعال 
غاضبًة يف أوسـاط األهايل، منّددين بأعماِل البلطجة 
التي تمارُسها ميليشيا حزب اإلصالح بحق املواطنني 
والناشطني املناهضني لهم يف تعز املحتّلة، موضحني 
أن جريمَة تعذيب وسـحل الناشط الذبحاني تعكُس 
السلوَك اإلجرامي مليليشيا اإلصالح املوالية للعدوان، 

والتي تسيطر عىل ُكـّل مناطق مدينة تعز املحتّلة. 

بإحراف سدع المةطج السغاجغ افسطى، رئغج المظزعطئ السثلغئ طتمث سطغ التعبغ:
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كشـفت الزيارُة األخريُة للوفد العسـكري 
األمريكـي إىل محافظـة املهـرة أنَّ الواليـاِت 
املتحـدَة تسـارُع يف تنفيـذ مخطَّـٍط خطرٍي؛ 
لتثبيت وجودها يف اليمـن كأمر واقع، وأنها 
تسـعى السـتباق أيـة جهـود أَو تَحـّركات 
أَو مطالـب قـد تحـول دون حصولهـا عـىل 
مطامعهـا الجيوسياسـية واالقتصاديـة يف 
البلد، وهو ما يشكل تصعيًدا عدائيٍّا مباًرشا ال 
يمكن أن تتجاوزه أية جهود سالم؛ ألَنَّه يهّدد 
أمن واسـتقرار البلـد عىل ُكـّل املسـتويات، 
ويلغـي حالة «الهـدوء» الهش التي تسـمح 

باستمرار تلك الجهود. 
الزيـارة األخـرية جـاءت مميـزة بشـكل 
واضـح عن سـابقاتها، بالنظر إىل مسـتوى 
الوفـد األمريكـي ومسـتوى اللقـاءات التي 
عقدها، َوأَيْـضاً بالنظر إىل اإلعالن الرسـمي 
عن الزيارة (عىل عكس زيارات أُخرى سابقة 

أحاط بها تكتم كبري نسبيٍّا). 
وجـوُد قائـد قـوات األسـطول األمريكي 
الخامس، الجنـرال براد كوبـر، ضمن الوفد 
الزائـر مثّل داللًة واضحًة عىل أن األمر يتعلق 
بأهداف طويلة املـدى؛ ألَنَّ املهام الذي يقوم 
بها األسـطول املذكور تتعلق مبارشة بنفوذ 
الهيمنة األمريكية بشـكل عام، وباملشاريع 
واملصالح االسـرتاتيجية للواليـات املتحدة يف 

املنطقة بأكملها. 
من تلـك املهام تأمني إمـَدادات النفط من 
الخليج إىل األسـواق العامليـة، واإلرشاف عىل 
العمليـات يف الخليـج العربـي وخليج عمان 
والبحـر األحمر وأجزاء مـن املحيط الهندي، 
بما يف ذلك العمليات العسكرية؛ وبالتايل يبدو 
بوضـوح أن الزيـارة جاءت ضمـن مخّطط 
أمريكـي واسـع لتحويل املهـرة إىل جزء من 
منظومـة القواعـد العملياتيـة التي تحافظ 

عىل النفوذ األمريكي يف املنطقة. 
ويبـدو بوضـوح أن هنـاك عالقـًة وثيقًة 
بني مهام األسـطول الخامس واملطامع التي 
تقف وراء احتالل املهـرة، مثل تمرير أنبوب 
نقل النفط السعودّي، وهو من األهداف التي 
أّكــدت تقاريُر صحفيـٌة أمريكية مؤّخراً أن 
واشـنطن والريـاض تعمالن جنبًـا إىل جنب 
عـىل تحقيقـه، وأن الزيارات السـابقة التي 
قام بها عسـكريون أمريكيون إىل املحافظة 

كانت مرتبطًة به. 
هـذه الخيـوط التي تتضُح شـيئاً فشـيئاً 
تؤّكـُد قراءة قائد الثورة السيد عبد امللك بدر 
الديـن الحوثي لطبيعـة التواجد األمريكي يف 
املحافظـات املحتّلـة، َحيُث أشـار يف خطابه 
األخري إىل أن السـعوديّة واإلمـارات تقومان 
باحتالل املحافظـات واملدن وتهيئتها؛ لتأتي 
القوات األمريكية فيما بعُد وتنشئَ قواعَدها 
العسـكرية وتديـَر عملياِتهـا وراء القـوات 
السعوديّة واإلماراتية، يف إطار عملية تخادم 
تهدف يف األخري إىل االسـتيالء عىل الجغرافيا 

واملقدرات. 

وبالتايل َفــإنَّ شعاَر «مكافحة التهريب» 
الـذي تكـّرُر الواليـاُت املتحدة رفَعـه لتربير 
تَحّركاتهـا يف املهرة، يخفـي وراءه مخّطًطا 
أوسَع بكثري، يهدف لتثبيِت الوجود األمريكي 
والسعودّي واإلماراتي يف املحافظة، وتحقيق 
املطامع االقتصادية والتجارية والسياسـية 

التي ُخطََّط لها مسبًقا. 
ويبـدو أن اندفاَع واشـنطن نحـو تحقيق 
هـذه املطامع وصل إىل مسـتوى الحاجة إىل 
إعالن األهداف املشـبوهة بوضوح؛ ِمن أجل 
تكريسـها كأمـر واقع؛ فالحديـث هذه املرة 
لم يقترص عىل مزاعـم «مكافحة التهريب»، 
بل تحدثت القيـادة املركزيـة األمريكية عن 
«تعاون متعدد األطراف فيمـا يتعلق باألمن 
البحري اإلقليمي»؛ وهو ما يعني فتَح املجال 
أمام القوات األمريكية والربيطانية للهيمنة 
عـىل السـواحل اليمنية وخطـوط املالحة إىل 
جانب تثبيت القواعد العسكرية عىل األرض. 
وبجمع هذه األهـداف مًعا، تكون النتيجة 
تصعيًدا واسًعا ومباًرشا يهّدد أمن واستقرار 
البلـد، ويؤسـس إلبقـاء وتثبيـت الوصايـة 

بأشكال متعددة وعىل مدى طويل؛ وهو أمر 
ال يمكـن أن يتحّقـق معه أي َحــّل حقيقي 
يضمن سـيادة اليمـن أَو يرفـع املعاناة عن 
اليمنيني؛ ألَنَّ اقتطـاع محافظات كاملٍة من 
البلد ملصلحِة مشاريَع ومطامَع استعمارية، 
العسـكرية  السـفن  أمـام  املجـال  وفتـح 
األمريكية للهيمنة عىل امليـاه اإلقليمية، هو 
عدواٌن واضٌح ينسـف أي حديث عن السالم، 
ويُلِغـي حتى حالَة «خفـض التصعيد» التي 
ه ال يمكُن مناقشـة أية  يشـهُدها البلـد؛ ألَنـَّ
حلـول يف الوقـت الذي تعمـُل فيـه الوالياُت 
املتحدة عىل تحويل أجزاٍء واسعٍة من البلد إىل 

قواعِد عملياٍت إقليمية!
قائُد الثورة كان قد أوضح ذلك بشكٍل كاٍف 
يف خطابه األخري الذي َركََّز فيه بشكل خاص 
عىل اسـتحالة القبـول باسـتمرار االحتالل 
وبقاء القـوات األجنبية يف أي جزء من البلد، 
بما يف ذلك املهرة، التي أصبحت حتى وسائُل 
اإلعالم األمريكية تؤّكـد أن واشـطن تسعى 

لالستيالء عليها. 
والحقيقـُة أن اختياَر مدينـة «الغيضة» 

دقـَة  بوضـوٍح  أثبـت  للزيـارة  كوجهـٍة 
املعلومـات التـي نـرشت خالل السـنوات 
تقاريـر  خـالل  مـن  سـواء  املاضيـة، 
وتحقيقات وسـائل اإلعـالم، أَو من جانب 
أجهزة املخابرات الوطنية، والتي أّكـدت أن 
مطار املدينة قد تحول إىل قاعدة عسـكرية 
للقوات األمريكية والربيطانية، يتم خاللها 
إدارُة الكثري من العمليات العدوانية، بما يف 
ذلك تجنيد الخاليا التجسسـية واإلجرامية 
املخابـرات  بأجهـزة  مبـارشة  املرتبطـة 

األمريكية والربيطانية. 
ووفًقا لذلك، َفــإنَّ إرسـال قائد األسطول 
الخامس والسـفري األمريكي إىل املهرة يف هذا 
التوقيت، واإلعالن عن هذه الزيارة وأهدافها 
ووجهِتها بشـكل رسـمي، برغم االنتقادات 
املتصاعـدة وبرغم تحذيرات صنعـاء، يمثل 
محاولـًة واضحة السـتباق أيـة معارضة أَو 
ومحاولـة  األمريكـي،  للمخّطـط  مقاومـة 
لتثبـت هـذا املخّطط كأمر واقـع أمام الرأي 
العـام وأمام صنعاء؛ وهـو ما يعني اإلرصاَر 
عىل التصعيد، ومحاولة الضغط عىل صنعاء، 
ووضعهـا بني خيـار اسـتمرار التجاوب مع 
جهـود السـالم، وبـني خيـار التَحـّرك ضـد 

التصعيد. 
ويف هذا السـياق، يـرى نائب مديـر دائرة 
التوجيـه املعنـوي، العميـد عبـد اللـه بـن 
عامـر، أن: «األمريكي يعتقُد أن اسـتعراَضه 
العسكريَّ يف املهرة، وقبل ذلك يف حرضموت، 
ليـس إال فـرٌض لألمـر الواقع؛ حتـى يتقبََّل 
الجميـُع حضـوَره، لكـن الحقيقـَة أن هذا 
الظهـوَر بتوقيِته وحجِمه يخـُدُم األحراَر يف 
معركِتهم لرتحيله، ويدفُع املشكِّكني للتَحرُِّك 

والتفاُعل». 
هـذا أَيْـضـاً مـا يؤّكــُده عضـو املكتب 
السـيايس ألنصار اللـه، عيل القحـوم، الذي 
َق العلنـي واملتواصَل للقوات  قـال: إن «التدفُّ
هـو  وحرضمـوت  املهـرة  إىل  األمريكيـة 
ـٌد عـىل االحتـالل»، لكنـه أّكـد  إرصار متعمَّ
أَيْـضـاً أن هـذا السـلوك «يدفـُع لالنطـالق 
يف ثـورٍة عارمة لطـرد املحتّلني، واسـتعادة 
الثروات والجغرافيا، والحفاظ عىل السـيادة 

واالستقالل».
وبالنظِر إىل التأكيداِت األخريِة لقائد الثورة 
وللقيادة العسكرية الوطنية، َفــإنَّ صنعاَء 
ال تواجـُه «مأِزًقـا» يف التعامـل مع السـلوك 
األمريكـي، كما تُظـنُّ واشـطن؛ ألَنَّ أهداَف 
صنعاء العسكرية والسياسية واضحٌة، وهي 
تحقيُق السالم الذي يضمُن سيادَة واستقالَل 
البلد، وبالتايل َفــإنَّ محاولَة استغالل حالة 
«خفـض التصعيـد» لتثبيت واقـِع االحتالل 
َد خيـاراِت صنعـاء يف التعامـل مع  لـن تقيـِّ
ألَنَّ  والربيطانيـة؛  األمريكيـة  التَحـّركات 
الهدوَء الراهَن ال يُلِزُم صنعاَء بعدِم اتِّخاِذ أية 
خطوة، كمـا أن التداعياِت السـلبيَة لتفجرِي 
الوضِع سـترتكُز بشكٍل أََسـايسٍّ عىل جانِب 
قوى العدوان وُرعاِتهـا، وليس عىل صنعاء، 

َ أهداُفها األََساسية.  التي لن تتغريَّ

تقارير

تبئغئ اقتاقل ضأطر واصع!

والمظطصــئ الغمــظ  شــغ  المطاطــع  وتأطغــظ  خظســاء  تتثغــرات  قجــائاق  أطرغضغــٌئ  طتاولــٌئ 
المعرة شغ  افطرغضغ  لطمثّطط  المثى  ذعغطَئ  افعثاَف  غضحُش  الثاطج  افجطعل  صائث  إرجاُل 
طتاولُئ اجاشقل تالئ «خفخ الاخسغث» لاعجغع الاعاجث افجظئغ جارتثُّ سضسغًّا سطى صعى السثوان

طا وراء زغارة العشث السسضري افطرغضغ لطمعرة: 
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

طظّزمئ اظاخاف: ضتاغا السثوان طظ الظساء وافذفال خقل 2900 غعم 13 ألش حعغث وجرغح
 : خظساء

قالـت منظمـة انتصـاف لحقـوق املـرأة والطفل: إن 
ضحايا العدوان األمريكي السعودّي من النساء واألطفال 
خالل 2900 يوم تتجاوز 13 ألفاً و482 شـهيداً وجريحاً، 
مبينـة يف تقريـر لها أن أكثـر من 8 ماليني امـرأة يمنية 
تحتـاج لتوفري الخدمـات املنقذة للحيـاة، و12.6 مليون 
طفل يحتاجون لشكل من أشكال املساعدة اإلنسانية أَو 

الحماية. 
وأوضحـت املنظمـة أن عـدد الشـهداء مـن النسـاء 
واألطفال حتى نهاية شـهر فرباير الفائت بلغ ستة آالف 
و328 منهم ألفان و440 امرأة وثالثة آالف و888 طفالً، 
فيما بلغ عدد الجرحى من النسـاء واألطفال سبعة آالف 
و154 جريحـاً، منهـم ألفـان و866 امـرأة وأربعة آالف 

و288 طفالً. 
وأَشـاَر التقريـر إىل أن أكثر من 8 ماليـني امرأة وفتاة 
بحاجـة لتوفـري الخدمـات املنقـذة للحياة خـالل العام 
الجـاري، منوًِّهـا إىل أن حواىل سـتة آالف مدنـي أُصيبوا 
بإعاقة نتيجة األعمال العدائية املسلحة منذ بدء العدوان 
ومنهـم ما يقارب خمسـة آالف و559 من األطفال ومن 
املتوقع أن يكون العدد الفعيل أعىل بكثري وحيُث إن هناك 
16 ألـف حالة مـن النسـاء َواألطفال بحاجـة إىل تأهيل 

حركي. 
وأَشـاَر تقرير املنظمة إىل أن انتهـاكات قوى العدوان 

يف السـاحل الغربي بلغت 696 انتهاكاً منها 132 جريمة 
اغتصـاب َو56 جريمة اختطـاف، فيما بلغت االنتهاكات 
ـة 443 جريمـة  يف املحافظـات الجنوبيـة، وعـدن َخاصَّ

اغتصاب بحسب البالغات. 

َوأََضـاَف التقرير أن اثنني مليون َو400 ألف طفل عىل 
األقـل خارج املدرسـة من أصل ما يقدر بــ 10.6 ماليني 
طفل يف سـن الدراسـة (من 6 إىل 17 عاًما)، مبينًا أنه قد 
يرتفع عدد األطفال الذين يواجهون انقطاعاً عن التعليم 

إىل سـتة ماليني طفل، فيما 8.1 ماليـني طفل بحاجة إىل 
مساعدات تعليمية طارئة يف جميع أنحاء البالد. 

ونّوهت املنظمة إىل أن ما يقارب من ثالثة آالف و500 
مدرسـة إما مدّمــرة أَو مترضرة جراء قصـف العدوان 
مــع إغـالق حوالـي 27 % مـن املــدارس فـي جميـع 
أنحــاء البـالد، إضافة إىل تـرضر 66 % مـن املـدارس؛ 
بَسـبِب العنــف الشــديد، فيمـا اسـتخدمت 7 % مـن 

املـدارس كمراكـز إيـواء للنازحيـن. 
وأَفاد التقرير بأن قرابة 171 ألفاً و600 معلم ومعلمة 
-أَو ثلثي العاملني يف مجال التعليم- لم يسـتلموا رواتبهم 
بشـكل منتظم منذ عام 2016م؛ مـا أَدَّى إىل التوقف عن 

التدريس إليجاد سبل أُخرى إلعالة أرسهم. 
وذكـر التقريـر أن امرأة وسـتة مواليد يموتـون ُكـّل 
سـاعتني؛ بَسـبِب املضاعفات أثناء فرتة الحمـل أَو أثناء 
الـوالدة، ويقـدر عـدد النسـاء الالتـي يمكـن أن يفقدن 
حياتهـن أثناء الحمل أَو الوالدة بــ 17 ألف امرأة تقريبًا، 
مبينًا أن 51 % فقط من املرافق الصحية تعمل يف اليمن، 
ومـا يقارب مـن 70 % مـن أدوية الوالدة غـري متوفرة؛ 

بَسبِب الحصار ومنع تحالف العدوان إدَخالها. 
وفيما يتعلـق بأمراض الرسطان، أوضـح التقرير أن 
عـدد املصابني بمرض الرسطان 35 ألف شـخص، بينهم 
أكثر من ألف طفل، وبلغ عدد مرىض التشـوهات القلبية 
لألطفال أكثر من ثالثة آالف طفل بحاجة للسـفر للعالج 

يف الخارج. 

لصاٌء طعّجٌع بخظساء ملظاصحئ تثحني تظزغش طساجث اهللا 

ـابغئ  «الُثثسُئ الظةثغئ» ضااٌب جثغٌث غفاُح ِططفاِت الععَّ

 : خاص
ـُع  انعقـد، أمـس بصنعـاء، اللقـاُء املوسَّ
بأمانـة  والشـعبيّة  الرسـمية  للجهـات 
أمانـة  يف  اللـه  بيـوت  لتطهـري  العاصمـة؛ 
العاصمـة وتنظيفهـا اسـتعداداً السـتقبال 

الشهر الكريم. 
وخالل تدشـني الحملة التي حملت عنوان 
ـرا بيتـي»، بالتعاون والتنسـيق بني  «أن َطهِّ
العامـة  الهيئـة  ومكتـب  العاصمـة  أمانـة 
لألوقـاف باألمانـة؛ قـال مديـر عـام مكتب 
األوقـاف بأمانـة العاصمـة عبداللـه عامر: 
«إننـا نلتقي اليوَم يف بيوت الله، ونحن نشـد 
بأنفسـنا لالهتمـام، بأطهـر وأهـم البقـاع 
عىل األرض والسـعي عىل توفـري ما تحتاجه 
بيوت اللـه»، مبينًا أن الهيئة العامة لألوقاف 
هي معنية باالهتمام بمسـاجد الله، ونشعر 
بالتقصـري يف هذا العمـل رغم ُكــّل الجهود 
التـي تقوم بهـا الهيئة العامـة لألوقاف، إال 
أن الجهد الشـعبي الذي يمكن أن ينطلق عرب 

تنظيف بيوت الله أمر يف غاية األهميّة. 
وأَشـاَر إىل أننـا بذلك نحّقق دعوة السـيد 
القائـد عبد امللك بدر الديـن الحوثي -حفظه 
الله-؛ للمساهمة عرب املبادرات املجتمعية يف 
تنظيف بيوت الله، داعياً الجميع إىل االهتمام 
بمظاهر املسـاجد أكثر مـن بيوتهم؛ ملا لذلك 
من تعزيز للثقافة اإليَمـانية وتوفري ُكـّل ما 
يحتاجه املسـجد من نظافة وصيانة وترميم 
مسـاجد الله وبالتايل نفوز باألجـر والثواب 

عند الله سبحانه وتعاىل. 

بـدوره، أوضـح وكيـل أمانـة العاصمـة 
خالـد املدانـي، بالقـول: «إننـا اليـوم ونحن 
نستقبل شـهر رمضان؛ نسأل أنفسنا: كيف 
نستقبل هذا الشـهر الكريم؟، التجار لديهم 
طريقة الستقبال هذا الشهر املباركة بتوفري 
مـا يحتاجـه الناس مـن املنتجات يف شـهر 

رمضان». 
وقال خالل كلمة ألقاهـا يف الفعالية: إننا 
نحتاج من جهتنا أن نسـعى لتوفري وتجهيز 
بيـوت اللـه، ونحـن نحتـاج أن نوفرها من 
اآلن حتـى نفوز بربكات هذا الشـهر والخري، 
املفـروض أن نخرج ونعمل، وال نلقي األعذار 

ونتكاسل. 

املسـاجد  نقـول:  حـني  أننـا  إىل  وأَشـاَر 
وتنظيفها عىل الهيئـة العامة لألوقاف، لكن 
اللـه لم يقـل هكذا، بل وكل اللـه هذه املهمة 
إىل نبيـني من أنبيائـه، مؤّكـداً أنـه يف األصل 
نفرح بهذه املهمـة العظيمة التي أوكلها بها 
األنبياء، الفتاً إىل أنه كان من املعتاد يف شـهر 
رمضـان أن يتم طالء بيوت الله وتنظيفها يف 
بداية ونهاية شهر رمضان وباهتمام كبري. 

َوأََضــاَف لكن اليوم ال يقـوم بهذا العمل 
إالَّ أمـام أَو قيـم املسـجد، وبالتـايل يجب أن 
نعـود من هذا املـكان وننطلق من هذا اللقاء 
لتنظيـف وترتيب بيـوت الله، وعـىل اللجان 
املجتمعيـة أن ينطلقوا بعمل منظم وتعاوني 

مـع الجميـع، وجعـل القضية قضيـة تهم 
الجميع، وستقوم العامة لألوقاف بدورها يف 
املقدمة وكذلك الحـارات تقوم بدورها بعمل 
تعاوني وتنافيس عظيم من اهتمام ونظافة. 
يجـب  اللقـاء  هـذا  بعـد  بالقـول:  وزاد 
املسـاجد،  وضـع  يف  كبـريًا  أثـًرا  نلمـس  أن 
وكذلـك صيانـة املصاحـف واالهتمـام بهـا 
هـذا هو الجانـب األول، أما الجانـب الثاني: 
هـو الربنامـج الرمضانـي، ونحـن يف أمانة 
العاصمـة نبادر يف إقامة الورش؛ لكي نغتنَم 
الفرصـَة؛ لتزكيـة النفـوس يف هـذا الشـهر 
الكريم يف بيوت الله بشـكل خـاص، وأهميّة 
الربنامج الرمضاني عرب االسـتماع إىل كلمة 

السـيد القائـد -يحفظـه الله- الـذي يعّلمنا 
ويزّكـي أنفسـنا عرب هـدى الله -سـبحانه 

وتعاىل-. 
وواصل بالقول: الرتتيُب للحمالت الخريية 
يف شهر رمضان، يف شهر الخري الذي نحرص 
فيـه أال يبقـى أي شـخص جائـع؛ بَسـبِب 
العـدوان بتعويضه عرب لجـان منظمة توزع 
مسـاعدات عينية ألرس الشـهداء والجرحى 
واملرابطـني، مؤّكـداً أننـا نحتاج إىل االهتمام 
بهذه الجوانب الثالثة وبقية الجوانب يف شهر 

رمضان بشكل خالص. 
مـن جانبه يقـول وكيـل الهيئـة العامة 
لألوقـاف عبد الله القدمي: إننـا يف هذا اليوم 
العظيم وباسم رئيس الهيئة العامة لألوقاف 
السـيد العالمـة عبد املجيـد الحوثـي، نعلن 

تدشني هذه الحملة املباركة والعظيمة
وأَشـاَر إىل أنه كلما ذكر اسم املسجد ذكر 
اسم الهيئة العامة لألوقاف مع أنه لو عرفنا 
أن هنـاك 1500 مسـجد يف أمانـة العاصمة 
360 مسجداً لديها أوقاف فقط، منوًِّها نحن 
جميعـاً يف هذه املهمـة العظيمـة فال يمكن 
للهيئـة العامـة لألوقاف أن تقـوم بمفردها 

بهذا العمل. 
وأّكــد أن السـيد القائـد دائماً مـا يكّرر 
املجتمعيـة  املشـاركة  أهميّـة  خطاباتـه  يف 
للمساهمة يف املبادرات املجتمعية واملشاركة 
املجتمعيـة، فهناك ثالثة أرباع من املسـاجد 
ليس لهـا أوقاف فمن لهـا، وبالتايل ندعوكم 
إىل تطهري بيوت الله ونشكر لكم هذه التلبية 
العظيمـة وهـذه الـروح الطيبة ومشـاركة 

الجميع حتى نجاح هذه الحملة الكبرية. 

 : سّمار الحاطغ
أصدر الباحـُث والكاتـُب محمد مطهر زبـارة، كتابَه 
األول بعنـوان «الخدعـة النجديـة.. معزوفـُة محمـد بن 
ـن بحثًا موسـًعا حول  ــاب يف التكفـري»، تضمَّ عبدالوهَّ
التوحيـد  يف  ــاب  عبدالوهَّ ابـن  وطروحـاِت  ـابيـة  الوهَّ
ـابية  و»الرشك» وعـدٍد من املفاهيم التي بنت عليها الوهَّ

أفكاَرها وممارساتها يف التكفري. 
ويتضمـن الكتـاُب الـذي جـاء يف 160 صفحـة مـن 
القطع املتوسـط، نقاشات اعتمد فيها الكاتُب األُسلُـوَب 
الحواري الهادئ والسـاخر، مسـتنًدا إىل اآليـات القرآنية 
واألحاديـث واألدلـة العقليـة، للرد عـىل أبرز أََساسـيات 

ـابية وأفكارها املتفرعة والقائمة عىل التكفري.  الوهَّ
ومن جملة املباحث التي يناقُشها الكاتُب محمد زبارة 
ــاب للتوحيد، ومحاوالُت  يف كتابـه، تعريُف ابن عبدالوهَّ
ـابية تعريَف العبادة واأللوهية، واألُسلُـوُب العام يف  الوهَّ
ـابية الذي اتسـم بالخطورة والعنف،  فكر مؤّسـس الوهَّ
ـابية من مدح الرسول  إىل جانب مسـألة حساسـية الوهَّ

صىل الله عليه وآله وسلم، وغريها من املباحث. 
ويقـع الكتاُب يف قسـمني، أسـماهما الكاتب «الخدع 
األوىل: رشعنـة التكفـري»، و»الخـدع األُخـرى: رشعنـة 
العنـف»، وتليهما عدة مقاالت ملحقة ناقشـت عدداً من 

القضايا الهامة منها بركات األنبياء واألولياء. 
وقال زبـارة: إنه كتب الكتاب منذ ثماني سـنوات من 

ـابية ذات صولة  إصداره، عندمـا كانت الدعـوة الوهَّ
وجولـة كبـرية، بحكـم أنهـا كانـت مرتكـز النظام 
ـابية  السعودّي قبل أن يتوّجـه إىل التخلص من الوهَّ
والتربؤ منها باسـم الحداثة كعنوان جديد لسلطته، 
لت إصدار الكتاب بعد  ويضيـف الكاتب: «لكنني فضَّ
مرور هذه املدة؛ ألَنَّ انتهاء األشخاص أَو الجماعات 
ال يعني انتهـاء األفكار، فاألفـكار تظل قادرة عىل 
الرسيـان والتواجد رغـم انتهاء أصحابهـا، ولذلك 
كان ال بُــدَّ مـن تفنيـد األفـكار الخاطئـة قـدر 

االستطاعة». 
وقدَّم للكتاب شيخ الكاتب، العالمة أحمد بن عبدامللك 
املرونـي، الذي قال يف تقريظه: إن زبارة حصل عىل إجازة 

علميـة 
الدين  أصول  ودرس  مفصلة، 

والفقـه واملعاني والبيان وعلم النحـو والفروع يف الفقه 
واألحكام الرشعية والتفسري والفرائض وكتب الحديث. 
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 - بدايـًة أُسـتاذ حسـن ما هـو تعريفكم لشـخصية 
الشـهيد القائد السيد /حسني بدر الدين الحوثي رضوان 

الله عليه؟ 
يف البدايـة نقول: «السـالم عليك يا سـليل العرتة 
املطهرة، ومؤّسس املسرية املظفرة، ومزلزل عروش 
الطغاة والكفرة، السالم عليك يا سيد شهداء املسرية 
القرآنية، وعىل دمائك الزكية الطاهرة، السـالم عليك 
يا سيدي يا حسني بن بدرالدين الحوثي ورحمة الله 

وبركاته ورضوانه». 
إن السـيد الشـهيد القائد الحسـني بن بدر الدين 
الحوثـي -رضـوان اللـه عليـه- مدرسـٌة متكاملٌة، 
ونمـوذٌج قرآنيٌّ متميز يف كالمـه وحركته، يف نظرته 
ورؤيتـه، يف أخالقـه وسـلوكياته، يتجـىل القرآن يف 
ة جده، يف إحسـانه  روحيته، ويف جّده واهتمامه بأمَّ
وخدمتـه للناس، يتجـىل القرآن يف قوة شـخصيته، 
وخوفـه من اللـه ورغبته فيما عنـده، يتجىل القرآن 
يف شـدته عـىل الكفـار وغلظتـه، فيه صربُ الرسـل 

وعزُمهم، وحرُصهم عىل الناس وإحسانُهم. 
ــة ومهتماً بَشـدِّها  كان حريصـاً عىل هداية األُمَّ
إىل اللـه إلنقاذهـا، وكان يعزُّ عليه مـا يجري عليها 
وما يحصل لها، من إفسـاد وظلـم، ونهب للخريات، 
وانتهاكاٍت وإسـاَءات، من سـجٍن وتعذيب لرجالها 
ونسائها، كما حصل يف سجن أبو غريب، وما حصل 
ويحصل يف (البوسنة والهرسك) بحق أبناء اإلسالم، 
وكذلك ما حصل يف أفغانسـتان ولبنـان، وما حصل 
ويحصل يف فلسـطني والعراق، وكان حريصاً أَيْـضاً 
عـىل وضـع اليمن -وهـو يـرى ويسـمُع املؤامرات 
ــة يف زمٍن تمحور  عليه- هو األشـدُّ حرًصا عىل األُمَّ
فيه الجميع حول أنفسـهم، هـو الهادي إىل الحق يف 
زمـن تعددت فيه الدعوات إىل األهواء، هو األصدق يف 
زمـن الدجل، وهو األكثُر وفاًء يف زمن التخاذل، وهو 
األشـجع يف زمن الذل، وهو األقوى يف زمن الضعف، 

هو النور بما دعا إليه يف زمن الظالم. 
ومهما طال الكالم فال وصف يويف، وال ثناء يؤدي 

حق صاحب هذا املقام. 
 

- ما هي أبرز الصفات التي تميز بها الشهيد القائد؟ 
بالنسـبة لصفـات الشـهيد القائد «رضـوان الله 
عليـه» فلـو دونـت األقالم ولـو سـجلت الكامرياُت 
معشـار حياتـه وحركتـه وصفاته لشـاع مـا يمأل 
الخافقـني.. إنه قرين القرآن، هو من جّسـد القرآن 
عمًال وسلوًكا، هو من كان يرى أن مواصفات أولياء 
اللـه يف القـرآن الكريم يجب أن يتحـىل بها من يريد 
رضوان الله، وأنها بمثابة مقياس يتجىل من خاللها 

لإلنسان مستواه! َويعرف من خاللها مصريه!
فلو وضع ُكـلُّ إنسـان نفَسه يف كفة ومواصفاِت 
أوليـاء اللـه -يف القرآن الكريم- يف كفـة، َلَعرَف ُكـلُّ 

إنسان نفَسه. 
لقـد تجلت تلك املواصفـات القرآنيـة ألولياء الله 
يف شـهيد القـرآن، يف أخالقـه وتواضعه يف إحسـانه 

وسماحته، يف بشاشـته ولطفه، يف كرمه وحفاوته، 
يف رزانتـه وهـدوءه، وهنـا نذكـر بعًضا مـن صور 
إحسـانه وشـجاعته، واهتمامه باألمـور صغريها 

وكبريها. 
الشهيد القائد يعتقد أنه ومن باب الحياء من الله 
تجاه ما أعطى ويعطي «جل وعال» أن عىل اإلنسـان 
أن ينطلـق يف أي عمـل فيـه لله رضا، كـرب أَو صغر، 
مسـنون أَو منـدوب؛ فاملؤمن ال ينطلق عىل أََسـاس 

(املقاصاة) مع الله -سبحانه وتعاىل-. 
يُْحَكـى أنه يوماً َحـلَّ ضيفاً عنـد أحد املجاهدين 
ـَه  يف منطقة الرقة، وبعـد أداء واجب الضيافة؛ توّج
الشـهيد القائـد برفقـِة مـن كان ضيًفـا عندهم إىل 
مران، ويف الطريق توقفوا يف وادي (ليه) لالسـرتاحة 
والصالة، وهناك وضع الشهيُد القائد قدَميه يف ُحفرة 
مـاٍء ليسـرتيَح فيهـا؛ فاجتمع عليـه مجموعٌة من 

األسماك عىل قدَميه، فأدرك الشهيد القائد جوَعها. 
وبعد أدائهم للصالة واسرتاحتهم؛ واصلوا الطريق 
صوب مـران، وهناك َحــّل من كان الشـهيُد القائُد 
ضيًفا عندهم باألمس ضيوًفا عند الشـهيد القائد يف 
منزله بمران، ويف اليوم التـايل وعند إياب ضيوفه إىل 
منطقة الرقة؛ أعطاهم الشـهيُد القائد -رضوان الله 
عليه- قبل أن يسافروا كيساً فيه خبٌز، وطلب منهم 
عند مرورهم من وادي ليه أن يعطوه لتلك األسـماك 
التـي كانت يف الحفرة التي وضـع قدميه فيها؛ ألَنَّها 

جائعة. 
لم ينَس الشـهيد القائد «رضوان اللـه عليه» أمَر 
أسـماك جائعٍة عىل رغم السـفر، ومرور يوم كامل، 
ممـا يدل عـىل أنها كانت حـارضًة يف ذهنـه، وكان 

مهتماً بها. 
ومـن مظاهـر إحسـانه وسـماحته: أنـه عندما 
صدمت سـيارٌة أحَد أبنائـه بجواِر منزلـه بصنعاء، 
فهمَّ األهايل بعـد الحادث مبارشًة بإمسـاك صاحب 
السـيارة، وفور وصـوِل الشـهيد القائد؛ سـأل عن 
صاحب السـيارة؛ فدله األهايل عليه فسامحه، وقال 
لـه: لتمـِض يف حال سـبيلك.. وهـذا –أعتقـد- قبل 

إسعاف ولده. 
هـذه بعـُض حكايات إحسـانه وسـماحته، َوإذَا 
جئنـا إىل الحديـث عن شـجاعته فحـدث وال حرج، 
فانطالقـة الشـعار من فمه وتَحّركـه يف املرشوع يف 

تلك األيّام دليل واضح عىل مستوى الشجاعة. 
أطلق الشـعار يف وجه أمريكا وإرسائيل يف مرحلة 
كممـت فيها األفواه، وخيم عليهـا الصمت، فال أحد 
يجرؤ أن ينطق ببنت شفة يف وجه أمريكا وإرسائيل، 
ولكنه رغم سـكوت العالم تكلم، فـكان موقفه هو 
ومـن تَحـّرك تحت لوائـه كموقف أصحـاب الكهف 
{َوَربَطنَـا َعـَىلٰ ُقلُوِبِهـم إِذ َقاُمـواْ َفَقالُـواْ َربُّنَـا َربُّ 
َوِٰت َوٱألَرِض}؛ فربط الله عىل قلوبهم، وزادهم  ـَمٰ ٱلسَّ

إيمانًا إىل إيمانهم، وهدى بعد هتافهم. 
وهنا نذكُر بعَض املواقِف التي تدلل عىل الشجاعة 
املقرتنة بالهدوء والرزانة، ما حدث يف مناسبة الوالية 

للعـام ١٤١٨ هجريـة، إذ حرض املناسـبَة مع جمٍع 
غفرٍي من الناس إلقامة املناسبة يف منطقه (املرازم)، 
وهناك يف ساحة املناسـبة ومع دخول الناس حصل 
إطـالق رصـاص كثيف من جهـة مجهولـة باتّجاه 
الشهيد القائد، فاستشـهد اثنان من مرافقيه كانوا 
خلفـه تماماً، وجـرح البعض، وخـاف الكثريُ، ووىل 
هاربًـا من السـاحة الكثريُ مـن الحارضيـن، إال أن 
الشـهيد القائد لم يكرتث بما حصل، وواصل السـري 
صوب املنصة املعدة لالحتفال وصعد عليها ليتحدث 
إىل النـاس ويهدئهم حتى عادوا إليه، وأقيم االحتفال 

رغم ما حصَل، وبكل شجاعٍة وهدوٍء!
إن هـذه املواقَف وغريَها ممـا حدث، ُخُصوصاً ما 
ـام الحـرب األوىل من مواقَف شـجاعة،  حـدث يف أَيـَّ
ومواقـف تدلل عىل قوة اإليمان، وعىل قوة النفسـية 
التي صنعها القرآن الكريم، إن ُكـّل هذه املواقف غريُ 
غريبٍة عىل علٍم من أعالم الهدى، من أهل بيت رسول 
الله، غـري غريبة عىل رجٍل جده عـيلُ بن أبي طالب، 
من قال عندما رضبـه ابن ملجٍم «لعنه الله»: (فزت 
ورب الكعبة)، من كان يقول: (والله البن أبي طالب 

آنس باملوت من الطفل الرضيع بثدي أمه). 
 

- ما هي منطلقات املرشوع القرآني ومقوماته؟
انطلـق املـرشوُع القرآنـي مـن واقـع الشـعور 
ــة التـي تسـتهدف يف ُكـّل  باملسـؤولية تجـاه األُمَّ
املجاالت، وتعاني عىل ُكـّل املستويات، وتظلم وتقهُر 
يف عدِة شـعوب، وتنهـُب ثرواتها وتعيـُش حالًة من 
الجهـل، وحالًة مـن الضعـة والضعف، وذلـك كله؛ 

بَسبِب ابتعادها عن كتاب الله، وتفرقها وشتاتها. 
كان الشـهيُد القائد «رضـوان الله عليه» يدرُك أن 
ـــة إىل ما وصلت إليه هـو: عدُم ثقٍة  مـا أوصل األُمَّ
بالله؛ بَسبِب قلة معرفته، وابتعاُد عن الثقلنِي كتاِب 
الله وعرتِة رسـول اللـه أَدَّى إىل خوفها من غري الله، 
ِفهـا بغري كتاب الله، وتوليهـا ألعالٍم غري أعالم  وتثقُّ
الهـدى مـن آل بيت رسـول الله؛ فتفرقت وتشـتت، 
وتحولـت إىل طوائـف وأحزاب فتنازعت ففشـلت يف 
ـة يتمثل يف  ُكــّل املجاالت، وكان الحـل واملخرج لألُمَّ
ــة إىل الله، تتـزود معرفًة بالله؛ لتزداد  أن تعـوَد األُمَّ
ثقًة به «سـبحانه وتعاىل»، وتعـود إىل القرآن الكريم 
ــة،  ككتـاٍب عمٍيل، وكتاٍب عظيم واسـٍع يجعل األُمَّ
كما قال السـيد حسـني «رضوان الله عليه» (القرآن 
ا، عاليٌة  كتاب عظيم كتاب واسع، ثقافته عاليٌة ِجـدٍّ
ــة -لو تثقفت بثقافته- أعظم  ا تجعل هذه األُمَّ ِجـدٍّ
ثقافًة، وأكثر إنجازاً، وأعظم آثاًرا يف الحياة، وأسمى 
روًحا، وأسـمى وضعيًة، وأزكى وأطهر نفوًسـا من 

ـة أُخرى).  أية أُمَّ
وتعـود إىل قرناء القرآن لتهتـدي بالقرآن كما قال 
السـيد حسـني «رضوان الله عليه»: (ليُعد الناُس إىل 
القـرآن الكريم مـن خالل تدبـر آياته، ومـن طريق 
قرناء القرآن الذين أرشـد إليهم الرسـول (صىل الله 
وعىل آله وسلم) يف حديِث الثقلني: ((إني تارك فيكم 

مـا إن تمسـكتم به لن تضلـوا من بعدي أبـًدا كتاب 
اللـه وعرتتي أهل بيتي)))، -طبعـاً هذا الحديث هو 
يف ملزمِة يـوِم القدس العاملي وهو يتحدث عن الحل 
ـــة من مشـكلتها ومصيبتها-  واملخـرج لهذه األُمَّ
ــة أَيْـضاً إىل  واتجه «رضوان الله عليـه» ليدعَو األُمَّ
متطلبات املواجهة ألهل الكتاب بعد حديث عىل ضوء 
ـة  آيـات القرآن الكريم عن خطرهـم وعداوتهم لألُمَّ
ــة  وشـدة كراهيتهم للذين آمنوا واتجـه ليدعو األُمَّ
إىل عوامـل النرص يف مواجهة أهل الكتاب، ومقومات 
النجـاح للتغلب عليهم عىل ضوء آيات من سـورة آل 

عمران. 
انطلـق املـرشوع القرآني؛ ِمن أجل الله سـبحانه 
وتعـاىل، خدمة للبرشية وعمالً عىل إسـعادها، ومنذ 
اليوم األول فيه كان املرشوع معتمًدا عىل الله متوكًال 
عليـه، وعىل أعالم الهـدى قادًة وُقـدوة، وعىل كتاب 
ــة تَحّركت فيه تجود باألرواح  اللـه منهجاً، وعىل أُمَّ

واألموال لينهض املرشوع كما يريد الله. 
انطلـق املـرشوع القرآني ليكـرس حاجز الصمت 
يف زمن قـال فيه األمريكي: (من لـم يكن معنا فهو 
ضدنـا)، وليقول ألعـداء الله أن الديـن لم يمت، وأن 
يف األرض عبيـًدا للـه يرفضـون الخضـوع لغريه وال 
ـة األمل  يخافون إال منـه، انطلق املرشوع ليعيد لألُمَّ
يف النـرص والطمـوح يف التغيـري، والشـعور بضعف 

العدّو، واإلحساس بقوة اإليَمـان. 
 

- ما هو تفسـريُكم لقول الشهيد القائد: (نحن لم نأِت 
بجديد وإنما نشكو من الجديد)؟

الشـهيد القائد تَحّرك بالقرآن، يدعـو إىل الله من 
خالل القرآن، ويشـد إىل الله من خالل القرآن، وكان 
ـة،  يقـدم القرآن كثقافـٍة تمثل الحـل الوحيـد لألُمَّ

لبنائها وتطورها، وقوتها يف مواجهة أعدائها. 
حركة الشـهيد القائد بالقـرآن َودعوته إىل القرآن 
أتـت يف مرحلـة ُكـّل من يتَحـّرك فيها باسـم الدين 
يدعو إىل كتب أُخرى، ويقدم أشـخاصاً آخرين بعيًدا 
عـن القرآن وبعيًدا عن الرسـول -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه 
وََعــَىل آِلــــِه َوَسـلَّـَم- وبعيًدا عن قرنـاء القرآن، 
ُكـّل يفكُر يف مرشوٍع يأتي به ويشد الناس إىل أشياء 
يجتهدهـا ما أنزل الله بها من سـلطان، وكلٌّ يّدعي 

أنه الحق!
يف هـذه املرحلـة والـكلُّ يقـدُم نفَسـه َويدعو إىل 
كتٍب وأشـخاص بعيًدا عن الله ورسوله قدم الشهيد 
القائد القرآن الكريم وشـد الناس إىل الله تعاىل وقال: 
(نحـن لـم نأِت بجديـد وإنما نشـكو مـن الجديد)، 
وقـال «رضـوان الله عليـه»: (نحن مـا نقوله ليس 
اجتهاًدا، أنا شخصيٍّا ال أجتهد) ثم قال: (دائماً أقول: 
ُكـّل مـا نقدمه للناس ليس بجديـد، ُكـّل ما نقدمه 
للناس من رصيح القرآن الكريم، ومن رصيح أقوال 
الرسـول (َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم) 
ومـن رصيح أقوال أئمـة أهل البيـت القدامى، ومن 
رصيح الواقع الذي كشف لنا خطأ كثري من القواعد 

طثغُر إدارة الاعجغه المسظعي بعزارة الثاخطغئ تسظ العادي لختغفئ «المسغرة»:

املحروع الصرآظغ أتى يف طرتطئ خحسئ افخعات شغعا فطرغضا
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األحد

العدد

13 شعبان 1444هـ..
5 مارس 2023م

(1602)
حوار 

التي ينشغل بها اآلخرون)، وما قدمه الشهيد القائد 
هو اليشء الذي قدمه الرسـول وقدمـه أعالم الهدى 
يف مختلـف األزمنـة، وهـو الوحيـد الـذي يمثل حالً 
ــة  ــة؛ ألَنَّ ما فرق األُمَّ ـة، ويمكن أن يوحد األُمَّ لألُمَّ
وأضعفها الدعوات إىل أشـياء بعيدٍة عن القرآن وعن 
الرسـول (َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم) 

الرسول بشخصيته الحقيقية كما قدمه القرآن. 
 

- كيف تصفون املرحلة التي ظهر فيها هذا املرشوع؟
مـا قبل املـرشوع القرآنـي ويف بدايـات انطالقته 
مرحلة حاولت أمريكا أن تّعبَد البرش لها، وأن تدخل 
الجميع يف قامـوس اتّباعها، تتحكم يف ثروات األمم، 
وتجـرم وتفسـد، وتقدم نفسـها للعالم أنهـا املنقذُ 
واملخلـص، بعكـس مـا قدمه القـرآن مـن توضيح 

ـة اإلسالمية.  لخطورتهم وشدة عداوتهم لألُمَّ
ـة العربية واإلسـالمية سيئٌ يف  الوضع العام لألُمَّ
جميع املجاالت وعىل ُكـّل املسـتويات، عىل املستوى 
ة فرقة  االجتماعي: الفرقة والشـتات يف أوساط األمَّ
بشـكل مذاهب وطوائَف وأحزاب تسببت يف كثرٍي من 

النزاعات واملشاكل الداخلية. 
عىل املسـتوى االقتصادي: ُكـّل خريات الشعوب، 

تصب يف جيوب اليهود. 
عىل املسـتوى العسـكري واألمني: تصنع أمريكا 
اإلرهـاب وتصدره للدول اإلسـالمية لنـرش الفوىض 
والقلـق األمني، ثـم تدخل أمريكا إىل الـدول لتحتلها 
باسـم (مكافحة اإلرهـاب) فتقتل النـاس، وتنتهك 
سـيادة الدول، وتنتهك األعراض، وتفسـد يف األرض 
كمـا حصل يف عـدة دول بحـق عدة شـعوب، القتل 
والظلم مـن قبل أمريكا وإرسائيل يف فلسـطني، ويف 
لبنـان، ويف العـراق وأفغانسـتان، َوأَيْـضاً ما حصل 
واليمـن  والبحريـن  وليبيـا،  سـوريا،  يف  ويحصـل 
األمريكيون واإلرسائيليون وراءه وهم الدافعون إليه 

والداعمون له. 
عىل املسـتوى األخالقي: فساٌد ينترش يف األوساط 
اإلسالمية، مراقص وخمور، وانحالل أخالقي لدرجة 
أن املرأة العربية املسـلمة -يف عدة دول إسـالمية- ال 
تفرق بينها وبني املـرأة األُوُروبية يف اللبس واملظهر، 
واملضمون والجوهر، باإلضافة إىل الفساد يف جوانب 
أُخرى، مثـل: الربا وغري ذلك من أنواع الفسـاد الذي 

تدعمه أمريكا وإرسائيل، وتعمل عىل نرشه. 
ازداد الوضـع سـوًءا بعـد أحـداث الحـادي عرش 
من سـبتمرب، بعد حادث تفجـري الربجني املفتعل يف 
نيويـورك، الـذي كان ذريعـة إلعالن حـرب صليبية 
طويلـة األمـد بعيـدة املدى ضد املسـلمني وبشـكل 
واضـح وعلنـي، كممـت األفـواه وانتـرش الرعب يف 
أوسـاط املسـلمني، وأمريكا تصول وتجول يف البالد 
اإلسـالمية تحت عناوين ومربّرات، تقتل أمريكا من 
تريد قتلـه وتعتقـل األنظمة العربيـة ُخُصوصاً من 
تريد أمريـكا اعتقاَله، حتى تحولت األنظمة العربية 
إىل أقسـام رشطة، وإىل جنود لخدمة أمريكا، لتنفيذ 
أوامرها، يرتكبون الجرائم بحق شعوبهم إلرضائها، 
وصـل الحـال إىل أن قـال جورج بوش (مـن لم يكن 
معنا فهو ضدنا) بمعنى أنه يجب أن ينطلق الجميع 
جنـوًدا لنا، ومن لم يتَحّرك معنا فسـنحاربه، يف ظل 
هذه الوضعيـة وظل هذه الظـروف انطلق املرشوع 
القرآني وانطلق الشـعار ليقول ألمريكا املسـتكربة: 

الله هو األكرب، وأنتم الشيطان األكرب، املوت لكم. 
 

- مـا هي املعوقـات واملؤامرات التـي واجهة املرشوع 
القرآني؟

بالنسـبة للمعوقـات واملؤامـرات، لـم يكن هناك 
معوقـات مانعـة للمـرشوع القرآني، ولكـن كانت 
هنـاك عقبات ومؤامرات تجاوزهـا املرشوُع وتغلَب 
عليها، وانترص يف مواجهـِة ُكـّل املؤامرات، والفضُل 

َُّة لله تعاىل.  واملِن
مـن العقبـات التي كانـت موجـودة ُخُصوصاً يف 

بداية انطالقة هذا املرشوع التايل:
أوالً: عمالة النظام مع أمريكا وتَحّركه لخدمتها، 
وعملـه الـدؤوب عـىل مواجهـة املـرشوع وحملته 
مـن خالل الحـرب اإلعالمية والثقافيـة، ومن خالل 
االعتقاالت والسـجون، ومن خالل الحـروب والقتل 
ألبنـاء هذا املـرشوع، أَيْـضاً من خالل األشـياء التي 

ترافقت مع الحرب من حصار وغري ذلك.. 
ثانيـاً: تفـرق املجتمـع وشـتاته وتأثـره بثقافٍة 
ـابيُة يف اليمن.  حديثٍة بعيدة عن القرآن نرشتها الوهَّ
ثالثًـا: الخوف الذي شـاع يف النفـوس من أمريكا 
ـة بعد أحـداث الحادي  وجيوشـها وسـجونها َخاصَّ
عرش من سـبتمرب ممـا جعل النـاس يتخوفون من 
اتِّخـاذ املوقـف يف بدايـة املرشوع ضـد أمريكا وضد 
إرسائيـل، يعنـي: كان البعض يتخوف مـن الهتاف 

حتى بالشعار. 
رابعـاً: الوضع املادي يف بداية املرشوع كان صفًرا 
ويف  الحـروب  يف  العسـكري  الوضـع  إىل  باإلضافـة 
ة، إذ كان املرشوع يف تلك األيّام  الحروب السـت َخاصَّ
يفتقد إىل أبسـط املقومات املادية والعسكرية؛ ولكنَّ 
اللـَه غالٌب عىل أمره قاهٌر فوق عباده عىل ُكـّل يشٍء 
قدير، كتب الله لهذا املرشوع االنتصار فانترص رغم 

ُكـّل الظروف واملعوقات واملؤامرات. 
 

- البعـض يصنـف املرشوع القرآني ما بني السـيايس 
والثقايف ما تعليقكم عىل ذلك؟

املـرشوع القرآنـي انطلـق عـىل أََسـاس القرآن، 
والقـرآن كتاب واسـٌع يهدي للتي هي أقـوم يف ُكـّل 
املجاالت، ويستوعب ُكـّل املجاالت، قال الله «تعاىل»: 
ٍء)، هو بحٌر كما قال  (َما َفرَّْطنَـا ِيف اْلِكتَاِب ِمـْن َيشْ
اإلمـام عـيل «عليه السـالم» (بحـر ال يـدرك قعره) 
فاملرشوع يتَحّرك بالقـرآن، وأبناء املرشوع يعملون 
عىل أن يتفهموا القرآن الكريم عىل أََساس قول الله: 
ُروَن اْلُقـْرآَن)، وينطلقون عىل أََساسـه  (أََفـال يَتََدبـَّ
ليمثلـوا شـاهًدا عـىل عظمتـه يف واقعهـم العمـيل، 
َويعملـون عـىل تقديـم القـرآن للنـاس، واملرشوع 
القرآني واسـع بسـعة القرآن، والحركة فيه واسعه 
تشمل ُكـّل املجاالت: املجال الثقايف، واملجال اإلعالمي 

واملجال األمني، وكّل املجاالت. 
 

- استبق السيد حسني تَحّركه العميل بإطالقه الرصخة 
يف وجه املستكربين.. ما قيمة ذلك؟

ــة أن  ــة سـخًطا، ويذكر األُمَّ الشعار يعبئ األُمَّ
اليهـود والنصارى ملعونـون، فبُمَجـّرد أن يسـمع 
اإلنسـان هذا الشـعار وعند عودته إىل القرآن الكريم 
يتأثـر بتلك اآليات التي تتحدث عن اليهود والنصارى 

وعن خطورتهم. 
ما يرتكه الشـعار مـن أثر يف النفـوس، أنه يعبئ 
النفوس سـخًطا عـىل اليهود والنصـارى، ويحصن 
ـــة مـن االنجـرار وراء دعواتهـم وإن كانـت  األُمَّ
براقـًة؛ باعتبارهـا دعـوات مـن أعداء كمـا قدمهم 
القرآن الكريم، أَيْـضاً الشـعار يمثل سالحاً وموقفاً 
يف مواجهـة أعـداء الله، يمثل موقًفا ممـا يرتكبونه 
مـن جرائم بحق أبناء اإلسـالم وديننا يحتم علينا أن 
يكون لنا موقف، ويمثل سـالًحا أَيْـضـاً؛ ألَنَّ اليهود 
والنصارى يخافون من السـخط، يريدون أن يحتلوا 
البلـدان والشـعوب راضية عنهم، ولذلك قال السـيد 
حسـني «رضوان الله عليه» (لـو رصخ اليمنيون يف 
أسـبوع واحد لحّولت أمريكا ُكـّل منطقها، ولعّدلت 
ُكــّل منطقهـا، وألعفـت اليمـن عن أن يكـون فيه 

إرهابيون). 
قد يكـون يف علم الله لو رصخ أبناُء هذا الشـعب 
يف بداية املرشوع بشـكل جماهريي وكبري َلَما حدث 
مـا حدث مـن حـروب وحصار وسـقوط شـهداء؛ 
فالشـعاُر سـالٌح مؤثٌر عىل أعداء الله، ودليُل التأثري 
عليهـم زياراُت األمريكيني إىل اليمن يف بداية انطالقة 
هذا املرشوع، ويف بداية انتشـار هذا الشـعار، أَيْـضاً 
دليُل هـذا التأثري زيارة السـفري األمريكي إىل صعدة 
وقولـه للمحافظ آنذاك أَو أمـره للمحافظ يف صعدة 
تلك األيّام بأن يمسـحوا عبارات الشـعار وأن يقلعوا 
ملصقات الشعار، ودليل التأثري اعتقالهم للمكربين 

الذين يهتفون بالشعار. 
الشـعار كشـف للناس أنه مؤثر مـن خالل عمل 
األمريكيني ضده، وقلقهم منه، وعملهم عىل محوه، 
وعملهم عىل سـجن من يهتف به، َوأَيْـضاً الشـعار 
كشـف للنـاس أن أمريـكا فعـالً موجـودة يف اليمن 
وأن أمريـكا هي من تدير األمـور، وكان ذلك جليٍّا يف 
عمليات االعتقال والسـجن؛ ألَنَّ الشـهيد القائد كان 
يتحدث عن خطـورة أمريكا وله محـارضة بعنوان 
«خطـر دخول أمريكا اليمن» ولكن الناس لم يكونوا 
يتفهمـون ذلـك الحديث يف تلـك األيّـام، وعندما بدأ 
الُهتاف بالشـعار وألقـي القبض عىل مـن يهتفون 

بالشـعار أثبت املعتقلون أن أمريكا هي من تديرهم 
ولذلـك اتجهوا ملحاربة من يمكن أن يجرح مشـارع 

أمريكا. 
ون عند اعتقالهم كشـفوا للناس أن أمريكا  املكربِّ
هـي من تدير األمـور؛ ألَنَّهم لم يقولـوا آنذاك: املوت 
للنظـام، وال املـوت لزعيـم اليمـن؛ بـل قالـوا املوت 
ألمريـكا فاتجهـوا إللقـاء القبـض عليهـم خدمـة 

ألمريكا التي كانت موجودة وتدير األمور يف اليمن. 
ـابيني الذين  الشعار أَيْـضاً بني حقيقة أُولئك الوهَّ
كانـوا يدعون إىل الجهاد يف أفغانسـتان ويحشـدون 
الشـباب مـن اليمـن إىل أفغانسـتان للقتـال هناك 
حتى بدأ الهتاف بالشـعار فانزعجـوا منه وحاربوه 
كانزَعــاج األمريكيني منه وكحـرب األمريكيني له، 
وهذا دليٌل كشـفهم وبني زيـف دعواتهم إىل الجهاد، 
واتضـح للنـاس أن جهاَدهم كان يف سـبيل أمريكا، 
أمـا يف مواجهة أمريكا أَو إرسائيل فسـيحاربون من 
يفكر يف جرح مشـاعر اليهـود أَو يف التأليب عليهم، 
ـابيني  وما عملته السـعوديّة وعلماء السعوديّة الوهَّ
إلرسائيـل، من ثنـاء عليهم، وفتح للعالقات بشـكل 
علني معهـم دليل عىل زيف ادعائهم لإلسـالم، لكن 

الشعار هو من كشف زيفهم لنا. 

- تَحّرك الشهيد القائد «ع» أيقظ حكام البيت األبيض 
وجعلهم يهرولون للنيل منه، ملاذا؟

حّكاُم البيت األبيض يهود، واليهوُد أصحاُب ِخربٍة 
دينية؛ ولذلك يسـعون إلفسـاد الناس وفصلهم عن 
ــة اإلسـالمية إن فسدت  كتاب الله؛ لعلمهم أن األُمَّ
وانفصلـت عن اللـه وكتابـه فلن تقوم لهـا قائمة، 
وسـيطيب لهم احتاللها بكل هـدوء، ونهب ثرواتها 
بـدون متاعـب، ويعتربون أن الخطر الـذي يهّددهم 
ـــة إىل كتاب الله وإىل  ويهـّدد مصالحهم عودة األُمَّ
الله سـبحانه وتعـاىل، وكانوا واثقـني أن من يتَحّرك 
باسـم الدين يف هذه املرحلة هم بعيـدون عن الدين، 
ولـم يكونـوا قلقني من أيـة حركات بعيـدة عن الله 
والقـرآن، أَو حركات فيها ثقافـة مغلوطة أَو دعوة 
إىل أشـياء غري صحيحـة، أطلق الشـهيد القائد هذا 
املرشوع وبدأ يتحدُث من القرآن ويشـد الناس إليه، 
ومبارشًة شـعر األمريكيون بخطـر محدق بهم من 
خـالل الصـوت الذي صـدح من جبـال مـران داعياً 
ـة ثقافـة القرآن  ـــة إىل القـرآن، ومقدًمـا لألُمَّ األُمَّ
ــة فسـوف تتوحد وتعتصم  التي إن تثقفت بها األُمَّ
بحبل اللـه وتبتني وتتطور وتخرج من حالة الضعة 
والذل ولن تقبل باالستسـالم، فمـا إن عرفوا أحقية 
هـذا املـرشوع، وقرآنية هـذا املـرشوع، ومصداقية 
قيادتـه التـي ال يوجد لديها رغبـات وال مطامع وال 
عشـق ملنصب وال غـري ذلك، عرفـوا أن هذا املرشوع 
ــة، سـيغرّي الواقع، سيقلب الدنيا رأًسا  سيبني األُمَّ
عـىل عقـب عـىل رؤوس األمريكيـني واإلرسائيليني 
ولذلـك ومنـذ اليـوم األول لحركة املـرشوع اتجهوا 
لحربه وعملوا عىل استئصاله والقضاء عليه، دعموا 
النظـام ودفعـوا بـه إىل حـرب املرشوع، اسـتهدفوا 
قائد املرشوع الشـهيد القائد الحسني بن بدر الدين، 
وحاولوا بكل جهودهم بتعاون وتكاتف؛ ِمن أجل أن 
يقضوا عىل املـرشوع ولكن مكروا ومكـر الله والله 

خري املاكرين. 
هرولة حكام البيـت األبيض ومحاولتهم للقضاء 
ه هو املرشوع الحـق الوحيد  عىل هـذا املرشوع؛ ألَنـَّ
ــة لكـي تخرج من  الـذي يدعـو إىل مـا يهـدي األُمَّ

وضعها املأساوي والخطري عليها، أما بقية الدعوات، 
أحزاب هنـا وهناك، ومذاهب هنا وهنـاك، فأمريكا 
تعـرف أنها لن تكون مؤثرة ولذلـك هي ال تبايل بها، 
بل قد تكون أمريكا هي من تدعم بعضها، وتقف إىل 

جانب بعضها. 
 

- كيف اسـتطاع الشهيد القائد بناء شعب كرس العصا 
الغليظة ألمريكا وإرسائيل؟

رّكز الشـهيُد القائـُد يف بداية املرشوع عىل معرفة 
الله، عىل شـد الناس إىل الله، عىل تعريفهم بالله وله 
سلسـلة دروس «معرفـة الله» املكونة من خمسـة 
عـرش درًسـا والتـي تحّدث فيهـا عن معرفـة الله- 
معنـى ال إلـه إال الله، معرفـة الله- الثقـة بالله، ثم 
معرفـة الله- نعم الله، ثـم معرفة الله- عظمة الله، 
ثم معرفـة الله- وعـده ووعيده، املعرفـة هذه التي 
يريدهـا الشـهيد القائـد -رضـوان اللـه عليه- هي 
املعرفة التـي تتجىل يف واقع اإلنسـان خوًفا من الله 
ورغبًة فيما عنده، وحبٍّا له وثقة به واستجابة لُه يف 
ُكــّل امليادين، هذه هي املعرفة التي لها أثر يف الواقع 
يف حيـاة اإلنسـان، يقول الشـهيد القائـد -رضوان 
اللـه عليه-: «لو كنا نعلم أنه ال إلـه إال هو النطلقنا 
يف هـذه الدنيا صواريخ، ال أحد يوقفنـا أبًدا، وال أحد 
يخيفنـا أبًدا، وال أحد يخدعنا أبًدا، وال أحد يسـتطيع 
أن يضّلنـا أبـًدا، وال أحد يسـتطيع أن يقهرنـا أبًدا»، 
هكذا عمل الشهيد القائد، وهكذا قدم دروس معرفة 
الله سـبحانه وتعاىل؛ باعتبار أنك إذَا عرفت الله حق 
املعرفـة، ووثقت به فال أحد يسـتطيع أن يخدعك أَو 
يوقفك أَو يخّوفك، وال أحد يستطيع أن يستقطبك إىل 

جانبه، ال ترغيبًا وال ترهيبًا. 
عمـل الشـهيد القائد عىل تعزيز الثقـة بالله لكي 
نَّ ٱللَُّه  يثـق الناس بوعوده التي قـال فيها:﴿َوَليَنُرصَ
ُه﴾ ﴿إِن يَنُرصُكُم ٱللَُّه َفـَال َغاِلَب َلُكم﴾،  َمـن يَنـُرصُ
ووّضـح للنـاس أن الزعمـاء الذيـن يرونهـم عًصا 
غليظًة يخافون منهـم، وأن الزعماء الذين يخافون 
مـن أمريـكا فريونها عًصـا غليظًة، اللـه تعاىل قال 
عن أمريـكا عن إرسائيل وهم يهـود ونصارى: ﴿َلن 
ِتلُوُكـم يَُولُّوُكـُم ٱألَدبَاَر ثُمَّ  وُكـم إِالَّ أَذى، َوإِن يَُقٰ يَُرضُّ
وَن﴾، أي أن هـؤالء يف الواقع ليسـوا عًصا  َال يُنـَرصُ
غليظة، هؤالء قّشـة حتـى وإن خّوفوكم وهّددوكم 
وإن دخلـوا يف حـرٍب معكم لن ينتـرصوا عليكم، لن 
يرضوكـم إال أذًى، وهـذا الكالم الذي قّدمه الشـهيد 
القائـد عـىل ضوء آيات القـرآن الكريـم كان يف زمٍن 
ومرحلـٍة الناس يرون أمريكا عًصا غليظًة بما لديها 
من جيوش ومعتقالت وسـجون أنه ال يستطيع أحد 
أن يتَحـّرك يف مواجهتهـم، وكذلك الناس البسـطاء 
أمريـكا  مـع  عالقتهـم  باعتبـار  الزعمـاء؛  يـرون 
وجيوشـهم وسـجونهم وتَحّركهم إىل جانب أمريكا 
فلم يكـن أحد يجـرؤ أن يتكلم عىل أمريـكا، باملوت 

ألمريكا. 
ممـا قاله الشـهيد القائـد يف هذا اإلطـار قال: إن 
الحريـة ال تأتي مـن خالل العبـارات، الحرية تتمثل 
يف عبوديتنـا لله -سـبحانه وتعـاىل-، العبودية التي 
تجعلنا أعـّزاء عـىل الكافرين، وأذالء عـىل املؤمنني، 
هناك الحرية التـي تجعلنا نرضب أمريكا وإرسائيل 
بيـٍد من حديـد، وننظر إىل أمريكا وإرسائيل كقشـة 
وليس عًصا غليظة، فأصبح الناس بعد هذه الثقافة 
وهـذا الطرح يـرون أمريكا وإرسائيل قشـة، أصبح 
النـاس يف اليمـن يرصخون بـكل ما أوتـوا من قوة 
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وال تهتـز يف طفـل منهـم شـعرة خوًفا مـن أمريكا 
وإرسائيـل، أصبحوا يرون أمريـكا وإرسائيل بنظرة 
القـرآن، وعـني القـرآن التي تنظـر لهم أنهـم أعداء 
ا يََودُّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن أَهِل الِكتَِٰب  وأنهم حاقدون ﴿مَّ
ـن رَّبُِّكم،  ن َخري مِّ َل َعَليُكـم مِّ َوَال امُلِرشِكـنَي أَن يُنَـزَّ
َواللَّـُه يَختَصُّ ِبَرحَمِتِه َمن يََشـآُء، َواللَّـُه ذُو الَفضِل 
الَعِظيـِم﴾، فالنـاس لم يعـودوا يصدقـون دعايات 
األمريكيـني وتقديمهـم ألنفسـهم أنهـم مخلصون 
ـــة ورحيمون بها،  ومنقـذون وحريصون عىل األُمَّ
لم يعد النـاس يخافونهم أَو يصدقونهم؛ ألَنَّ النظرة 
أصبحت إىل ما لديهم من قوة عسـكرية واقتصادية 
وُكم  هي نظرة القرآن التي توّضحها اآلية: ﴿َلن يَُرضُّ
وَن﴾،  ِتلُوُكم يَُولُّوُكُم األَدبَاَر ثُمَّ َال يُنَرصُ إِالَّ أَذى، َوإِن يَُقٰ
بهـذه الثقافـة والرؤية القرآنية لليهـود والنصارى، 
ألمريـكا وإرسائيـل، لعمالئهـم مـن الزعمـاء ومن 
ينخرط يف مسـتنقع واليتهم من الجيوش وقادتهم، 
يصبحون عبارة عن قّشة ال يّرضون، ولذلك ثار هذا 
الشـعب وتَحّرك يف وجـه النظام العميل، والسـلطة 
العميلة، واألمريكيني الذين كان لهم وجوٌد يف اليمن، 
كان السفري األمريكي ما قبل ثورة الواحد والعرشين 
من سبتمرب هو من يدير األمور، من يلتقي بالوزراء، 
عّدلوا املناهـج، هم من كانوا يحّددون نوع الخطاب 
يف املنابر، وفعلوا ما فعلوا بانتهاك سـيادة البلد حتى 
أصبحت الطائرات األمريكية تصول وتجول وترضب 
أينما تشاء دون محاسبة ومراقبة، مع ثورة الحادي 
والعرشيـن مـن سـبتمرب فشـلت ُكــّل املخّططات 
وانسـحب األمريكي مـن صنعاء يجرُّ أذيـال الخيبة 
الحتـالل هذا البلد؛ ألَنَّ أبناء هـذا البلد عندما تثقفوا 
بثقافة القرآن أصبحوا ال يخافون شيئاً حتى أمريكا 

فكرست العصا الغليظة. 
 

- ما الرابط بني العدوان عىل اليمن واملرشوع القرآني؟
مـا بعد املـرشوع القرآني أصبح الشـعب اليمني 
مختلًفـا عما كان عليه من قبل، أصبح قويًا ومتحًدا 
وُصلبًا يف مواجهة التحديات بكل ثقة بالله وبنرصه، 
وثقـة بضعف العدّو ووهنه، ُشـن العـدوان عىل هذا 
الشـعب بحجـم السـخط يف قلـوب األمريكيني عىل 
املرشوع القرآني، وعىل الشـعب الذي تأثر باملرشوع 
ورفـض مـرشوع االحتـالل األمريكـي وهيمنتـه، 
هـذا العدوان أتى بعـد ثورة الحـادي والعرشين من 
سبتمرب، طبعاً كان هناك ثورات يف مختلف الشعوب 
العربية، ولكن معظم هذه الثورات استطاع األمريكي 
احتوائهـا وااللتفـاف عليها ونهـب مخرجاتها، أما 
ثـورة الحـادي والعرشين من سـبتمرب فقـد حاول 
االلتفاف عليها لكنّه فشـل؛ ألَنَّها ثورة شعٍب ارتبط 
باللـه وبأعالم الهدى، يرغب فيمـا عند الله ويخافه 
وحـده، ويؤمن بكالم الله يف القرآن الذي يتحدث عن 
خطر أهل الكتاب وعن سوئهم وقبحهم وإفسادهم 
للبرش، وسـوء نظرتهم للعرب، لم يستطع األمريكي 
االلتفـاف عىل هـذه الثورة؛ ألَنَّها ثـورة قادها أعالٌم 
ليس لديهم توّجـهـات معنوية ومالية، ثورٌة تكللت 
بالنرص ونجحت بفضل الله تعاىل واملرشوع القرآني 
الذي فيه من أبنائه من قدموا آالف الشهداء وبفضل 
الدماء الزكية انترصت الثورة، وفشل العدّو األمريكي 
يف احتوائهـا وخرج منهزًما مذعوًرا قلًقا وشـن هذا 
العدوان؛ بَسـبِب هـذا االنتصار والنجـاح وهو يعلم 
أن العامل األََسـاس والهام الذي أسهم يف النجاح هو 
«املرشوع القرآني» بمنهجـه وأعالمه وقادته وأمته 
التـي حملتـُه سـلوًكا وضّحـت؛ ِمن أجـل أن يتقّدم 
للقضاء عىل املفسـدين وتحرير املستضعفني، وشن 
هـذا العـدوان بحجم الُكـرة األمريكي لهذا الشـعب 
كمـا يقول املثل: «حجر الذليل كبرية» فكان العدوان 
حجـرًة كبـرية بيد ذليٍل حـاول القضاء عىل شـعبنا 
ومرشوعه برضبات وجرائم شـتّى وفشل يف املايض، 
وسيفشـل يف املسـتقبل والنـرص حليـف اإليمـان، 

واإليمان يمان والحكمة يمانية. 
 

- كيف تفّرسون صمود شـعبنا يف وجـه العدوان منذ 
ثمانية أعوام؟

يف مواجهـة العدوان كما كان األمـُر منذ انطالقة 
، كان االعتماُد  املـرشوع، ويف ظـل الحـروِب السـتِّ
أوًال وأخـرياً عىل الله -ُسـبحانَه وتعاىل-، عىل نرصه 
وتأييـده وتوفيقه ومعونته، ويف ظـل العدوان اعتمد 
الشـعب عـىل الله، واللـه تعـاىل قاهٌر فـوق عباده، 
عـىل ُكــّل يشٍء قدير، أراد لهذا الشـعب أن يصمد يف 
هذا العدوان األمريكي السـعودّي الغاشـم، أراد لهذا 
الشـعب أن ينتـرص يف مواجهته فصمـد وانترص يف 
مختلف امليادين، وتقهقر العـدّو عىل ُكـّل األصعدة، 
عسـكريٍّا واقتصاديٍّا وإعالمياً وثقافيٍّا، وسيسـتمر 

تقهقره بإذن الله تعاىل. 
العوامـل التـي أسـهمت يف صمـود شـعبنا، أوالً: 
االعتمـاد عـىل الله سـبحانه وتعـاىل، ثانيـاً: وجود 
القيـادة الحكيمـة العظيمـة املرتبطـة باللـه، التي 
تتَحـّرك ليل نهـار للتضحية؛ ِمن أجل هذا الشـعب، 
ثالثاً: االرتباط الوثيق باملنهج، بالقرآن الكريم، الذي 
يجعـل من يؤمن بـه ويتَحّرك عىل أََساسـه حكيًمـا 
ورشيًدا ومؤيًدا ومعزًزا بنرص الله ومعونته يف واقعه 
العمـيل، وما دام الشـعب متمّسـًكا بهـذه العوامل 

سيبقى صامًدا ال يتأثر بإذن الله تعاىل. 

 
- اسـتهداف طائرات العدوان لرضيح الشـهيد القائد 
«ع» يف منطقـة مران بمحافظة صعـدة يف العام ٢٠١٥م 

بـ١٤ غارة، عّما يعّرب؟ 
العدوان السـعودّي األمريكي اإلرسائييل اإلماراتي 
يعرفـون أن املـرشوَع القرآنـيَّ عامـٌل مـن عوامل 
النجـاح واالنتصـار؛ ألَنَّه يربط النـاَس بالله وكتابه 
والقيـادة العظيمـة، ويحافُظ عىل اعتصـاِم الناس 
بحبـل الله جميعـاً ويبعُدهم عـن التفـرق، ويلمِلُم 
ـــة تنُظُر نظرًة واحدًة، وفق  ، يجعُل من األُمَّ الصفَّ
املنهـج ولها خطة وحركـة واحدة واهتمـام واحد؛ 
ولذلك عندما استهدفوا يف بداية العدوان عام ٢٠١٥م 
مقاَم الشـهيد القائد؛ فهذا يدلـل أوًال عىل معرفتهم 
باملـرشوع القرآني وبالشـهيد القائد وأثـِره الكبري 
البالغ يف نفوس الشعب اليمني وارتباطهم وتأثرهم 
بـه، كقائٍد وَعَلٍم من أعالم الهدى قّدم ثقافًة أثَّرت يف 
هذا الشعب، وساعدت عىل انتصاره، إن استهداَفهم 
للشـهيد القائد محاولٌة ملحِو آثاره؛ لكي ينسـاُه هذا 
الشعب، ولكنهم عندما استهدفوه جعلوا من الشعب 
ينُظُر إىل الشـهيد القائد نظـرَة إعظام أكربَ مما كان 
عليه يف املـايض، وعرفوا قدَرُه وعظمتَـُه وأثَرُه عىل 
العـدوان؛ ولذلـك اسـتهدفوه؛ محاولـًة ملحـو ذكره 
وإزالة معامله وآثره لكي ينساه الناس، ولكن هيهات 
هيهات أن يُنىس، ارتباط الشـعب بـه ارتباط بقائد 
ومعلٍم ومرٍب يؤمن الشـعُب بـأن االرتباط به عامٌل 
من عوامل االنتصار والبناء والتطور والتحّرض ومن 
عوامل توّحـد الكلمة ومللمة الصف وتـرك النزاعات 
واملشـاكل الخالفـات، كمـا أن اسـتهدافهم للمقام 
يدلل عىل خوفهم من الشـهيد القائد ومن مرشوعه 
الـذي أسسـُه ومـن الثقافة التـي قّدمهـا حتى بعد 
استشهاده، وهذا دليٌل واضح عىل ضعفهم ووهنهم 
ووهلهم وسـقوط نفوسـهم، وهم أولياء الشيطان 

وكيد الشيطان ضعيًفا. 
 

- ما داللة امتداد وتوسع املرشوع القرآني؟
املـرشوع القرآنـي قـام عىل أََسـاس كتـاب الله، 
والشـهيد القائـد قال: «نحـن لم نأِت بجديـد وإنما 
نشـكو مـن الجديـد»، أتـى الشـهيد القائـد ليجدد 
املرشوع والحركة التي تَحّرك بها محمد صلوات الله 
عليه وآله، الرسـول تَحّرك بالقرآن، والشـهيد القائد 
تَحّرك بالقرآن، والقرآن والرسـول لم يكونوا لقرية، 
الرسـول من قريش، من مكة املكرمة، والقرآن تنّزل 
بلغـة العرب عىل الرسـول يف مكـة واملدينة ولكن لم 
يكن القرآن ولم يكن الرسـول ملكة واملدينة، بل كان 
َلِمنَي}  رسـوًال للعاملني {َوَمـا أَرَسـلنََٰك إِالَّ َرحَمـة لِّلَعٰ
(األنبيـاء: ١٠٧)، فالقـرآن عاملي، واإلسـالم عاملي، 
واملـرشوع القرآنـي أتـى ليجدد ما جاء به الرسـول 
صـىل اللـه عليه وآله وسـلم، ولم يـأِت بجديد؛ فهو 
عاملـيٌّ بعامليـة القـرآن الكريـم وبعاملية الرسـول، 
ويتَحـّرك ليقـدم ثقافة ليسـت لشـعٍب أَو لقرية أَو 
محافظـة أَو دولـة معينة، ثقافة هـي للعالم بكله، 
ومرشوع ومسـرية تتَحّرك يف العالـم بكله، والهدُف 
ساٍم ومقّدس وهو إسعاد البرشية بالثقافة القرآنية 
ة اإلسـالمية بكلها تستهدف من قبل  العظيمة، واألمَّ
اليهـود والنصـارى يف ُكــّل األقطار، ظلم وإفسـاد 
وجرائـم شـتى ال ترتكب فقـط بحق أبناء اإلسـالم 
بل وبحق غريهـم، كما حصل للشـعب الياباني ويف 

فيتنام، وأعمال كثرية ملحاولة اإلفساد. 
وألَنَّ املـرشوع عاملـي يجـب أن يكـون أصحابـه 
أصحاب نظـرة عاملية وتوّجـه عاملي، وهذا املرشوع 
ـة يف فلسطني ويف  هو من سيكون املحّرر واملنقذ لألُمَّ

عدة مناطق، يف البحرين وغريها، بإذن الله تعاىل. 
 

- مـا هـو موقـع القضيـة الفلسـطينية يف هذا 
املرشوع؟

قضيـة فلسـطني يف هـذا املـرشوع هي 
قضية مركزية ورئيسية لعدة أسباب:

أوًال: املسؤولية تجاه مظلومية الشعب 
الفلسطيني، والواجب الذي يفرضه الدين 
تجاه املسـتضعفني من عبـاد الله تعاىل، 
قـال الله تعاىل: (َوَمـا َلُكـْم َال تَُقاِتلُوَن ِيف 
َسـِبيِل اللَّـِه َواْلُمْسـتَْضَعِفنَي...)، وقـال 
الرسـول -َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه 
بأمـر  يهتـم  ال  أصبـح  َوَسـلَّـَم-: (مـن 

املسلمني فليس من املسلمني). 
املقدسـات  تجـاه  املسـؤولية  ثانيًـا: 
ة مسـلمة، والقدس ثالث  املتعلقة بنا كأمَّ
الحرمـني الرشيفني، فإذا لـم نتَحّرك؛ ِمن 
أجـل تحريـره، ولم نعمـل لدحـر اليهود 
منه؛ َفــإنَّنا قرصنا يف مقدساتنا، وهيئنا 
السـاحة الحتـالل الحرمـني الرشيفـني، 
واليهـود لديهم طمـوح يف احتالل الكعبة 
املرشفة واملسـجد النبوي، ولديهم توّجـه 
الحـج،  عـىل  للسـيطرة  ظاهـٌر  وعمـل 
واسـتهداف بـنٌي لهـذه األماكـن ولهـذه 

املشاعر. 
ثالثًـا:؛ ألَنَّ اليهـوَد غـدة رسطانية إذَا 
ــة  لم تستأصل فسـتتغلغل يف جسم األُمَّ
اإلسـالمية ولن تتوقف عند َحــّد، والحل 

الوحيـد يف مواجهة أهل الكتـاب، يف مواجهة الكيان 
اإلرسائيـيل املحتّل هو االسـتئصال أَو لن يتوقف هذا 
الكيـان املجـرم يف تقدمه عـىل األرض للهيمنة، ولن 

يتوقف عن أعمال اإلفساد. 
 

- ما الذي حّققه املرشوع القرآني؟
املرشوع القرآني أتى يف مرحلة خشـعت األصوات 
فيهـا ألمريـكا، ولـم يعد أحـد يجـرؤ أن يتكلَم عىل 
أمريـكا، بينما أمريكا ليسـت فقط تسـيئ أَو تقول 
املوت للمسـلمني، بل تتجـه إلماتة املسـلمني فعالً، 

واملسلمون واجمون ال يتَحّركون وال يتكلمون!
انطلق املـرشوع فكرس جـدار الصمت، وكشـف 
األقنعـة، وبـنّي خطـورة أمريـكا وإرسائيـل؛ حتى 
سقطت هيبة أمريكا وتحولت نظرة الشعوب كعصا 

غليظة إىل النظرة لها كقشة. 
أيًضا من أبرز ما حّققه املرشوع القرآني بالنسبة 
لليمـن، خـروج األمريكيني من اليمـن، وبالذات من 
العاصمـة صنعـاء، بعد تواجـٍد للسـفري األمريكي 
وللجنـود األمريكيني، وتحكم يف ُكـّل شـؤون البالد، 
وانتهاك لسـيادة البالد؛ فتحّررت البالد من الوصاية 
األمريكية، واسـتقلت اليمن بعـد محاولة احتاللها، 
والتحكـم بـكل يشٍء فيهـا عـىل مسـتوى املناهـج 
املدرسـية، وخطـب الجمعـة، ومتـى تكـون إجازة 

األسبوع، وغري ذلك. 
مـن األشـياء التـي حّققهـا املـرشوع القرآنـي 
بالنسبة لنا أن جعل نظرتَنا بعيدًة واهتمامنا بعيداً، 
أعاد إلينا الشـعور باملسـؤولية تجاه القرآن، وتجاه 
ــة املظلومة ُخُصوصاً فلسطني،  األعالم، وتجاه األُمَّ

وقضية فلسطني. 
 

- لو لم يكن املرشوع القرآني.. ما البديل حينها؟
ـة اإلسالمية،  املرشوع القرآني يمثل رضورة لألُمَّ
ولنـا بالـذات نحـن اليمنيـني؛ ألَنَّ املـرشوع أتـى يف 
مرحلـة تَحّركـت فيهـا أمريـكا يف حـرٍب وصفهـا 
جـورج بوش بالحرب الصليبيـة بعيدة املدى طويلة 
األمد، واسـتهدف يف هذا اإلطار العراق وأفغانسـتان 

ومناطَق متعددة. 
عـن  بمنـأًى  يكـن  لـم  اليمـن 

املؤامـرة وعـن توّجــه العـدّو 
الحتالله والهيمنة عليه، وقد 

توّجـه فعًال إىل اليمن، وكان 
له تواُجٌد يف اليمن، وقواعُد 
يف اليمن، وتحكم يف شؤون 
صغريهـا  بكلهـا  اليمـن 
اللُه  َمـنَّ  فلوال  وكبريهـا، 
بهذا املـرشوع لكان  علينا 

البديـل تلقائيًا هو املرشوع 
واملـرشوع  األمريكـي، 
يف  نجـح  لـو  األمريكـي 

اليمن، فكم سـيكون هناك 
مـن جرائـم وفسـاد وقتـل 
واغتيـاالت وظلـم وغري ذلك، 

لو سـألنا العـراق عما حصل 
عليـه عنـد دخـول األمريكيني 

إليه، ألجابنا الصخر الصلب 
وجـود  ال  قائـًال: 

ٍء  لـيش
قاٍس 

كقسـوة األمريكيـني، وَألجابتنا الوحـوُش الكارسُة 
قائلة: ليست هناك وحشيٌة كوحشية األمريكيني. 

وعندما نسـتذكر الجرائم املرتكبة قبل اسـتقرار 
ثورة الحادي والعرشين من سـبتمرب-أي اسـتقرار 
ا صورة  املـرشوع القرآنـي يف صنعـاء- تتضح جليّـٍ

املشهد التي أرادت أمريكا رسمه يف اليمن. 
الجرائـم التي ارتكبـت كثرية نذكـر بعًضا منها، 
والوحشـية  الُعـريض،  مستشـفى  جريمـة  مثـل: 
تجـاه الناس بشـكل عـام، وكذلـك جريمـة جامع 
بدر والحشـحوش، وجريمـة ميـدان التحرير بحق 
الثوار، وجريمة السـبعني بحق منتسبي قوات األمن 

املركزي، وهكذا. 
كان يُـراد لليمـن أن يكـون مرسًحـا للجرائم من 
واملسـاجد  األسـواق  يف  األماكـن،  ُكــّل  يف  الداخـل 
وغريها، وأن يكون مسـلوَب السيادة؛ لتفعل أمريكا 
ما يحلو لها، ولكن َمنَّ الله باملرشوع القرآني؛ فحال 

بني أمريكا وما تشتهيه. 
 

- كلمة أخرية؟
ـة اإلسـالمية  يف نهايـة الكالم أوجه رسـالًة لألُمَّ
يف الداخـل والخارج، رسـالٌة وّجهها الشـهيد القائد 

ـة جمعاء، مفادها التايل: «رضوان الله عليه» لألُمَّ
يقـول  والتفريـط،  اإلهمـال  خطـورة   .١
الشـهيد القائد: (إن الفساد ينترش، إن الحق يضيع، 
إن الباطـل يحكـم ليس فقـط بجهود أهـل الباطل 
وحدهم، بل بقعود أهل الحق، وأعتقد أن هذا نفسـه 
قد يمثل نسـبة سـبعني يف املِئة من النتائج السيئة) 
وأن نعرف كما قـال «رضوان الله عليه»: (إننا نمثل 
يف قعودنـا، يف سـكوتنا، يف صمتنـا، يف إهمالنـا، يف 
حالـة الالمباالة التي نعيشـها نمثل سـبعني يف املِئة 
من عوامل سـيادة الباطل وضياع الحق، من عوامل 

ظلمنا وقهرنا وإذاللنا ألنفسنا نحن). 
رضورة أن نعـرف أن (التفريط إنما هذا   .٢
منبُعـه: يوم أن يسـمع النـاس الكالم، ويسـمعون 
التوجيهات ويسـمعون منطق الحـق ثم ال يهتمون 
وال يبالون، وال يعطون ُكـلَّ قضية ما تسـتحقه من 
األهميّة)، َو(أن الجرائم ليسـت يف العادة 
هـي نتيجة عمل طرف واحد فقط، 
املضلون  جهـة،  من  املجرمـون 
واملفرِّطون  يجنون،  جهة  من 
واملتوانـون  ون  واملقـرصِّ
أَيْـضـاً  هـم  والالئباليـون 

يجنون من طرٍف آخر). 
أن  علينـا  إن   .٣
نكون َحِذِرين من التفريط، 
ال  لكـي  اإلهمـال؛  ومـن 
وعظماَءنا؛  قادتَنا  نخرس 
ألَنَّ مـن أعظـم نكبـات 
ــة، كما قال الشهيد  األُمَّ
القائد: (من أعظم نكبات 
ـــة أن تفقـد عظماء  األُمَّ
وزيـد  وعـيل  كالحسـني 
والحسـن وأمثالهـم من أعالم 
عظيمـة)؛  خسـارة  الهـدى، 
فيكفينـا نتيجـة للتفريـط 
أننا خرسنا الشهيد القائد 
الحسـني  العظيـم 
بـن بـدر الدين 
الحوثي. 
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سئثاهللا سمر العقلغ
ألَنَّ القلـوَب ُجِبلـت عـىل الُحـبِّ واالنشـداِد نحو من 
أحسن إليها، سـعت أمريكا منذ تأسيسها لنهب ثروات 
الشـعوب، ومن ثَمَّ إعطاؤها فتاتًـا مما نهبت، كالصياد 
الـذي يضـُع القطعـة الصغـرية مـن اللحم ليسـتهدَف 
بهـا السـمكَة الكبريَة ولن تسـلم من سـنارة الصيد إال 
السـمكة التي أقفلت فاها من ُطعـم الصياد الذي تظن 
كثريٌ من األسـماك الحمقاء أن يف السنارة طعاماً يحفُظ 
لهـا االسـتمراَر يف الحياة والبقاَء، غـريَ مدركٍة أنه ُطعم 

يصيُدها ويقبُض روَحها. 
هكـذا تتعامـل أمريـكا مع شـعوبنا؛ فـال يخرج ما 
تقدِّمه عن كونه ُطعًما لتدجنِي الناس ورصِف أنظاِرهم 

عن الحذر واليقظة، واسـتعطاِف مشاعر الناس؛ حتى تصنَع يف نفوس 
الشـعوب اسـرتضاًء لتواجدها يف بلدانهم؛ ِمن أجل أن تحتلَّهم، وتجتاَح 
بلدانهم، وستسـتعيُد باألضعاف املضاعفة من ثرواتهم وجيوبهم بأكثر 

َم لهم.  مما ُقدِّ
يف اليمن هكذا فعلت أمريكا -وال تزال-؛ فبعَد حصار شعبه وتجويعه 
ونهـِب ثرواتـه ورضب مقدراته واسـتضعاف أهله، جـاءت بمنظماٍت 

تحمُل شعاراِت اإلنسانية وهي بعيدٌة ُكـلَّ البُعد عن اإلنسانية. 
وممـا يؤّكــد ويربهن ما نقـول هو غياُب عـنِي أمريكا عـن معاناة 
شـعب اليمن ُعُمـوًما، ومحافظة الحديدة ُخُصوصاً، التي كانت أمريكا 

سبباً رئيسياً يف حصاِره وتجويِعه وجعِله أشدَّ فقراً، من خالل أنظمتها 
السـابقة وعدوانها الحارض، وال تخرج مسـاعدات املنظمات األمريكية 
للحديـدة اليمنية عن كونهـا ُمَجـّرَد أغذية فاسـدة وأدوية 
منتهية الصالحية، ناهيك عن أن أمريكا هي من تسـببت يف 
تعكـري مناخ الحديدة باسـتهداف محطـات الكهرباء فيها؛ 
حتـى وصلت معانـاة املواطنني هناك إىل حالـة مزرية تحَت 

رحمِة الحر الشديد ويف أوضاع ال تُطاق. 
واألسـوأ أن أحداً ال يكرتُث لوضعهـا حتى يَئس أهلُها من 
أية مناشدات وّجهوها سـواء لجهات رسمية أَو للمنظمات 

غربية. 
لن يخرج اليمن من معاناِة شـعِبه إالَّ بخروج أمريكا من 
أرضه، والسعي للحرية واالستقالل، واالستفادة من مقدراته 
وثرواتـه؛ فهـي كفيلة بإنهـاء مهزلـِة الفقـر املفتعلة من 
األنظمـة العميلة؛ فخالص اليمن وأهلـه ليس عىل يد املنظمات الغربية، 
وإنما عىل يد القيادة القرآنية، وللرئيس املشاط بصمة يف الحديدة تؤّكـد 
ذلك، فقد وّجه صندوق دعم الحديدة بالعمل عىل إنقاذ أبناء الحديدة من 
ذاك الوضع املأسـاوي الذي وصلت درجـت الحرارُة فيه إىل (60)ْ، أرشف 
الرئيس املشاط بنفسه وتم حرص الفئة األشد فقراً وتم إيصال الكهرباء 
باملجـان ألكثر مـن 7325 أرسًة منذ أكثر من عـام وإىل اليوم؛ فذلك هو 
حقاً ما كانت تفتقُر إليه الحديدة؛ فلماذا غابت املنظمات عن مثل تلكم 
مأسـاة؟ أم أن دوَرها يقترص عىل توزيِع الحفاظات واألغذية الفاسـدة 

واملنظفات وبعض الكماليات الشكلية؟!

شدض شارس 
محافظـُة الحديدة وعروُس البحر األحمـر (قديماً) بلُد 

العلم والحضارة بلد السياحة والزراعة. 
شـت  لكـم أن تتخيلـوا أن بلـداً بهـذه األوصاف قد ُهمِّ
وأُهملت وُحرمت من أبسـط املقومات يف الحياة، عقوداً قد 

خلت. 
لم تنل الحديدة وأبناؤها يف ُكـّل تلك الفرتة من حقوقها 

يف التنمية الحضارية وال حتى املشاريع البسيطة. 
الحديـدة تطلعت وناشـدت طوال تلك الفرتة إىل سـلطة 
أَو منظمـات خريية تعطيها ُجرعًة من الحياة املسـتحقة 
لها واملكفولة قانونياً وإنسـانياً، ومـا من مجيب لكل تلك 
املناشـدات!؛ فالسـلطة آنذاك أقفلت أُذُنَيها، غريَ آبهٍة بما 

يعانيـه أبناُء املحافظة، ولم يكن للسـلطة يف حينها عجٌز مايل أَو حصاٌر 
اقتصادي، بل كانت بكل قياداتها تتسابُق عىل البطش والنهب لألرايض، 
وعىل بناء الفلل، دون مراعاة ألبناء الحديدة الذين يسـكنون يف العشش 

وتحت رحمت الحر الشديد. 
ُكـّل ما نالته الحديدُة من مشـاريِع األنظمة السـابقة هو فقط نهب 
ة واقتطاع امَلزارع، لم يكن املسـؤولون  األرايض وبنـاء املشـاريع الَخاصَّ
يف النظام السـابق يذهبـون إىل الحديـدة ليعطوا أهلها شـيئاً، بل كانوا 
يذهبون ليسـلبوا أهَلها األرَض قـرساً، ويُقدر البعُض منها بآالف الكيلو 

مرتات، وال زالت تشهد وتنطق بالحق مؤّكـدة ذلك. 
اسـتضعف فراعنُة النظام السـابق الحديدة أرضاً وإنساناً، لكن الله 
عّوض الحديدة ما فات؛ فهو القائل جل وعال: {َونُِريُد أَْن نَُمنَّ َعَىل الَِّذيَن 

ـًة َونَْجَعَلُهُم اْلَواِرِثنَي، َونَُمكَِّن َلُهْم ِيف  اْسـتُْضِعُفوا ِيف األرض َونَْجَعَلُهْم أَِئمَّ
األرض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوَهامان َوُجنُوَدُهَما ِمنُْهْم َما َكانُوا يَْحذَُروَن}. 

فقـد زال اليوَم البـؤُس ورحل ُكـلُّ أولئـك الظاملني عىل 
يد أهـل البأس، وآن األوان؛ لريجَع الحـق إىل أهله؛ ولتنعم 
محافظة الحديدة باألمـن والطمأنينة والتنمية الحقيقية 

امللموسة. 
وهذا ما يحصل بفضل الله سـبحانه وجهود املخلصني 

يف املسرية القرآنية بقيادتها الحكيمة والرحيمة. 
محافظـة الحديدة اليوم أحسـن حاالً ممـا كانت عليه 
رغم العدوان الذي طالها والحصار ونقص املوارد وقصف 
تحالـف العـدوان ملحطـات الكهربـاء فيهـا، إالَّ أن ما تم 
إنجـاُزه يشٌء عظيـٌم وملمـوٌس يف الحديـدة، كمـرشوع 
توصيـل الكهرباء املجاني لعدد 7325 أرسة فقرية، وكذلك 
تزويد 66 مدرسـة يتعّلم فيها أكثَر من خمسـني ألـف طالب بالكهرباء 
املجانـي، بلغـت قيمتـه 420 مليـون ريـال، وكل ذلك خريُ شـاهد عىل 
االهتمـام امللفـت والصادق من قبـل القيادة، فكما أن الرئيس الشـهيد 
صالح الصماد ضّحى بنفسـه يف محافظة الحديـدة؛ ومن أجل الحفاظ 
عىل كرامة وحرية أبنائها، يعقبه اليوم الرئيس مهدي املشاط الذي وّجه 

صندوق تمويل الحديدة وتابع املرشوع حتى تم إنجاُزه أوالً بأول. 
كّل تلك املشـاريع وغريهـا تُصبُّ يف قالب التنميـة الصادقة ملحافظة 
الحديدة، وليست هذه املشاريع الوحيدة، إنما هناك الكثري من املشاريع 
الخدمية التي تسـعى القيادة جاهدًة إلنجازها وتقديمها عىل أبهى حلة 

لخدمة أبناء الحديدة بشكل عام. 

اقجادساُف الغمظغ.. واقجاسطاُف افطرغضغ

حث الرتغض اآلن

التثغثة.. سصعٌد طظ الترطان 
فبسط طصعطات التغاة

رشغص زرسان 
 

شـد الرحيل اآلن يـا غازي األوطان 
من قبل ما تهتان وتذوق ُسمَّ الويل

ارحل من الريَّان يا خادم الشيطان 
أرض اليمن عنوان للبطش والتنكيل

هذه يمن اإليَمـان ُحره مدى األزمان 
تجـرع الطغيان املـوت صبح وليل
ان عبيـد األمريـكان سـعود ونهيـَّ

زوالهم قد حان والكيل نفس الكيل
إسكود والربكان يحرق قوى العدوان 

واملوت للخوَّان هـي َقهوته والهيل
يا قايد الشـجعان يا وارث العدنان

يا بـدر نـوره بـان يبـدد التضليل
مـن كربالء مران العهـد واإليَمـان

نثور كالربكان نستأصل «إرسائيل» 
أسود يف امليدان مرصوص كالبنيان

أنصار للقـرآن يسـتاهلوا التبجيل

التثغثة.. 
اقتاغاجاُت وخطُئ 
اقجاةابئ اإلظساظغئ

رتـاب الـصـتـط

تحذيـراُت قائد الثورة واضحـة، واملماطلة يجُب 

أن تُسـتوَعب من قبـل تحالف العـدوان، واملطلوُب 

منهـم املسـارعُة إىل فهم الرسـالة؛ فأولويـُة امللف 

اإلنسـاني ثابتـة، وإخـراج القـوات األجنبيـة حق 

سيادي؛ باعتبار وجودها عدواناً واحتالالً، وهذا ما 

تلتزم به صنعاء، وستعمل بكل وسيلة لنيل الحرية 

الكاملة واالستقرار التام كما أّكـد السيايس األعىل. 

وباملثـل، يعلـن رئيـُس هيئـة األركان أن القوات 

املسـلحة بمختلف تشـكيالتها عىل أتم الجهوزية، 

وهـي اليوم أقوى من أي وقت مىض، وحارضة ألية 

خيارات تتطلبها املرحلة. 

ومجّدًدا يثبُت الخبريُ األممـي املعني باليمن، أنه 

أَداٌة مـن أدوات العدوان؛ باصطفافـه املفضوح إىل 

جانب دول العدوان، وإن كان يف ثنايا تقريره األخري، 

اعـرتَف عـىل مضـض بفشـل السـعوديّة وتحالف 

العـدوان، وبمـا يعكـس حجـم املـأزق السـعودّي 

اإلماراتـي، وفشـل منظومـات الدفـاع األمريكية، 

بإظهاره صوراً لعمليات نوعية سـابقة يف أبو ظبي 

وميناء الضبة النفطي يف محافظة حرضموت. 

تحالف العدوان بأركانه املعروفة ليس بمنأًى عن 

نريان اليمن، يف حال اسـتمر يف املغالطة واملماطلة، 

بتقمُّـص دوِر الوسـيط، وهـو األصيـل يف العدوان 

والحصار، وقد سـمعوا من السـيد القائد رفضاً بـ 

الءات ثـالث: ال يمكـن أن يتنصـل تحالـف العدوان 

بقيادته املعروفة الرسـمية املعلنة عن أية التزامات 

تتعلـق بأي اتّفـاق أَو تفاهـم، وال يمكن أن يتحول 

قائد الحرب ومنّفـذ العمليات الهجومية إىل ُمَجـّرد 

وسيط، وال يمكن أن يحولونا إىل بعٍض من املرتِزقة 

الذين يوظفونهم وهم معهم ُمَجـّرد جنود بسطاء.

وإذا ما لم يلتقط تحالف العدوان هذه الرسـائل، 

وما تبقـى من فرص َفــإنَّ عىل فريـق الخرباء أن 

يسـتعدَّ لينشـئ تقريراً وصوراً جديـدًة عن أهداف 

جديـدة قـد تكون أكثـر أملـاً ووجعـاً، إن نفد صرب 

اليمنيني، وقد أعذر من أنذر. 

تطالُب األمـُم املتحدة بأربعة مليـارات وثالثِمئة 

مليـون دوالر، عـىل أن املنظمـة الدوليـة واملانحني 

ليسوا حمائم السالم يؤّكـد عضو املجلس السيايس 

األعـىل، ومن عجائـب الدهر أن يلبس املتوحشـون 

ثوَب اإلنسـانية، ويتقمص رعـاُة الحرب دوَر دعاة 

السـالم، ولو كانوا كذلك؛ ألسـلموا اليمنيني أذاهم، 

َوألسلموا لهم مقدراتهم وخرياتهم، والستجابوا أوالً 

ملطالـب اليمنيني والخدمات، بدالً عن االسـتثمار يف 

معاناتهم والتسـول باسمهم يف ُكـّل محفل، لكنهم 

ال يـودون لليمنيني أي خري، بمن فيهـم مرتِزقتهم 

الذيـن هـم خبزهـم وعجينهـم، إذْ يقاتلـون بهم، 

ويتقاتلـون فيما بينهم، والشـاهد حارض يف عدن، 

َحيـُث عزز االنتقايل اإلماراتي انتشـاَره العسـكري 

يف املدينة بما يف ذلك املعاشـيق وسط تهديدات بمنع 

عودة العليمي. 

وحشـيُة النظام السعودّي ومدى تعطشه لسفك 

الدماء؛ وهو أمر يزيد الشعَب اليمني إيماناً بقضيته 

العادلة وقناعًة بأن هذا العدّو ال يفهم إال لغَة القوة، 

شأنُه شأُن الكيان اإلرسائييل، عىل أن مشاهَد القتل 

والتدمري والترشيد لـن تُمَحى من الذاكرة، وفاتورَة 

الدماء لن تسـُقَط بالتقـادم، مهما بلغ تآُمُر الغرب 

وتواطـُؤ األمـم املتحدة العاجـزة عن إدانـة جرائم 

حرب تعترب عنواناً واضًحا لإلجرام األمريكي. 



9
األحد

العدد

13 شعبان 1444هـ
5 مارس 2023م

(1602)
كتابات 

غتغى خالح الَتماطغ

من أولويات قائد الثورة السيد املجاهد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي -سـالم ربي عليه- ما سعى إليه جاهداً ومجاهداً، 
وهـو حمايـُة الديـن وحمايـُة األرض واإلنسـان اليمني، 
وبجانبـه القيـادة السياسـية فخامة رئيـس الجمهورية 
اليمنية املشـري الركن مهدي محمد املشاط -يحفظه الله- 
والذي عمل عىل إخماد نار الحرب، بالرغم أن أمريكا سعت 
جاهدًة عىل إشعال الحرب من جديد، لذلك قيادتنا الثورية 
والسياسـية وضعـت اليمـن ومحافظـة الحديـدة نصَب 
أعينها، ال تفريط وال تنازل عن األرض اليمنية وال عن قيم 
ومبادئ وُحرية اإلنسـان اليمني وكرامة العيش الكريم يف 
أرضه، سـالم ربي عىل قادة الُحرية يف زمن الذل واالنبطاح 

العربـي أمام أعداء الله ورسـوله من اليهود والنصـارى والتي عملت يف 
ــة العربية واإلسالمية.  سبيل ضياع الدين وإذالل األُمَّ

رهاناُت األعداء فشـلت مع أبناء الجمهوريـة اليمنية ُرغم املغريات، 
وخابت جميع مسـاعيهم الشـيطانية، وتبخرت آمال تحالف العدوان يف 
ًة، التي راهن عليها األعداء، لقد خرس  اليمن ويف محافظة الحديدة َخاصَّ
العـدوان يف الرب وبحار اليمن وانهزم هزيمًة نكراَء بقوة الله -سـبحانه 
وتعـاىل-، بالرغم من العتـاد والُعدة التـي بحوزته وإْمَكانيتـه وقدراته 

البحرية.
لـوال الصمود كان من السـهل احتالل محافظة الحديـدة؛ ألَنَّها تطل 
عـىل رشيط السـاحل الغربي؛ فمن َحيُث املكان ملحافظـة الحديدة ُمهم 
جـداً فهـي تطل عـىل البحر األحمـر وهي مفتوحـة وُمهيـأة لالحتالل 
باإلنزال البحري، لكن الجيش اليمني واللجان الشـعبيّة وقفوا إىل جانب 
أبنـاء تهامة، رافضني الضيم، عاشـقني الُحرية والجهاد واالستشـهاد؛ 
َمـا شـّكلوا صخرًة قويـة ضد الغـزاة َووقفوا صفـاً واحـداً يف مواجهة 
العدوان إىل جانب قيادة الثورة والقيادة السياسـية والعسـكرية ثابتني 
ثبـاَت الجبال مع الحق وأهله صامديـن يف خنادق القتال ملواجهة الغزاة 

واملحتّلني فتقهقرت جيوش العمالة واالرتزاق رُغم القدرات والقوة. 
تحالـف العدوان فرض املعاناة عىل أبناء اليمن من الرب والبحر والجو 
وكان األكثـر ترضراً من الخدمات هم أبناء تهامة عندما انقطعت عنهم 

الكهرباء، َحيُث فصـل الصيف تكون درجة الحرارة مرتفعة لذلك تكون 
معاناتهم تفوق معاناة املحافظات األُخرى املرتفعة عن سطح البحر. 

قائـد الثورة السـيد العلم عبدامللك بـدر الدين الحوثي-
سـالم ربي عليه- والقيادة السياسـية مدت يَدها بالعون 
ألبنـاء تهامة؛ إليجاد الحـل وتوصيل الكهربـاء إىل منازل 
األرس األشـد فقراً، وتركيب منظومات شمسية للمدارس 
رحمـًة بالطالب والـذي وّجه بها قائد الثورة -سـالم ربي 
عليه- وأرشف عىل تنفيِذ مرشوع الكهرباء فخامة رئيس 
الجمهوريـة يحفظه اللـه، َحيُث إن تحالـف العدوان من 
تسبّب بانقطاع الكهرباء الحكومي عنهم وعن املحافظات 

األُخرى والعاصمة صنعاء.
إن الكهربـاء يف الكثري مـن املدن واملحافظـات املحّررة 
هي تجارية ليست كهرباء حكومية لذلك فاتورة الكهرباء 
التجاريـة باهظة الُكلفة ويف محافظة الحديـدة تكون فاتورة الكهرباء 
ا؛ نظراً لتشـغيل املكيفـات التي تسـتهلك الكهرباء؛ لذلك  مرتفعـة ِجـدٍّ
تكون فاتورة كهرباء املنزل يف الشـهر الوحد تصُل إىل نفقة شـهر ألربع 

أرس يف املناطق املعتدلة؛ لذلك كانت معاناُة أبناء الحديدة كبريًة.
لقد خابت آماُل وظنوُن وأوهاُم قيادة تحالف العدوان وما رصحت به 
أن محافظة الحديدة سـوف تستقبلهم بالورود والذي تَحّرك من شأنها 
الشـهيد الرئيس صالح عيل الصمـاد -رحمة الله عليـه- وبعد أن ألقى 
خطابَـه وقال لتحالف العـدوان: إن جيش اليمن واللجان الشـعبيّة مع 
أبناء الحديدة سوف تستقبلكم بفوهات البنادق.. وبعد اللقاء يف جامعة 
الحديـدة، وضعوا له الفخ، وتم اغتيالُه بعد الخروج من جامعة الحديدة 
-فسـالُم ربي عليه والرحمة-؛ لذلك نقوُل للرئيس الشـهيد الصماد: نم 
قرير العني؛ فما زالت الحديدة شـامخًة منتـِرصًة، وال زلت أعنُي القيادة 

تتطلع إليها وتنظر إليها عن كثب. 
ال يزال عمل مشـاريع الكهرباء يف محافظة الحديـدة قائماً بالتنفيذ 
عـىل قدم وسـاق وإنشـاء محطـات توليد كهربـاء بمنظومـة الطاقة 
الشمسـية بنفقـات ماليـة متفاوتة ومـن وزارة املالية مبـارشة؛ لذلك 
لـن تنحنَي هامُة اليمن، سـوف نتقاسـم املعاناة؛ فنحـن يف املحافظات 
الشـمالية نعيُش تحت مكيفات طبيعية من رب السـموات واألرض، ال 
نحتـاج الثمن لنومنا يف منازلنا لذلك من يعـرف درجة حرارة الصيف يف 

محافظة الحديدة سوف يعرف حياة ومعاناة أبناء تهامة. 

بصطط الحتات حاا*
ليـس التاريـخ فقط شـهد لليمن بأنهـا أم ُكـّل 
الحضارات وقاهرة ُكـّل الغزاة وشـعبها الحضاري 
أصيل وشامخ وصامد يف البطوالت، بل أَيْـضاً الكتب 
السماوية شهدت لليمن؛ وألنني مهتم َكثرياً بالشأن 
اليمنـي وكتبت مئـات املقاالت عن اليمـن َفــإنَّني 
أواصـل كتاباتـي عـن اليمن بعـد البحـث يف الكتب 

السماوية عن اليمن. 
1 - إذَا سالت الكتب السماوية عن أعظم حضارة 

ستقول لك اليمن: 
إذا سـألت التاريـَخ عن أعظم حضارة سيشـهُد 

أنها حضارُة اليمن. 
إذا سـألت ُكـلَّ الحضارات السابقة والحالية من 
هي الدولة العصية عىل ُكـّل الغزاة، سيشهدون أنها 

اليمن. 
كان اليمن دائماً مقربة لكل الغزاة. 

قبـل أعوام كنت أعلم أن اليمن مقربة الغزاة وبلد 
الحكمـة واإليَمـان والعلم والحضـارة، لكني بعدما 
قرأت العهد القديم املعروف بالتوراة ومزامري داوود 
واإلنجيـل وجدت أن اليمن لـم يذكر يف القرآن فقط، 
بل وجدته يف ُكـّل الكتب السـماوية، وحينها حمدت 

الله أنني متضامن مع أعظم وطن يف العالم. 
2 - شهادة العهد القديم التوراة لليمن: 

ذُكـرت مملكة سـبأ يف الِكتاب املقـدس يف العهد 
القديـم، يف إشـارة إىل زيـارة ملكـة سـبأ إىل امللـك 
سليمان وتعبريها عن إعجابها بحكمته التي وهبه 
إياها الله، وقدمت إليه الهدايا الثمينة، نقرأ يف سفر 
امللوك األول من العهد القديم: «َوَسـِمَعْت َمِلَكُة َسبَأ 
، َفأَتَْت ِلتَْمتَِحنَُه ِبَمَساِئَل.  ِبَخَربِ ُسـَليَْماَن ِلَمْجِد الرَّبِّ
ا، ِبِجَماٍل  َفأَتَـْت إىل أُوُرَشـِليَم ِبَمْوِكـٍب َعِظيٍم ِجــدٍّ
ا َوِحَجـاَرًة َكِريَمًة.  َحاِمَلٍة أَْطيَابـاً َوذََهباً َكثرياً ِجـدٍّ
َوأَتَـْت إىل ُسـَليَْماَن َوَكلََّمتْـُه ِبـُكلِّ َمـا َكاَن ِبَقْلِبَها. 
َفأَْخَربََها ُسـَليَْماُن ِبُكلِّ َكالَِمَهـا. َلْم يَُكْن أَْمٌر َمْخِفيّاً 
ا َرأَْت َمِلَكُة َسـبَأ ُكـّل  َعـِن اْلَمِلِك َلْم يُْخِربَْها ِبِه. َفَلمَّ
ِحْكَمِة ُسـَليَْماَن َواْلبَيْـَت الَِّذي بَنَاُه َوَطَعـاَم َماِئَدِتِه 
اِمِه َوَمالَِبَسُهْم َوُسَقاتَُه  َوَمْجِلَس َعِبيِدِه َوَمْوِقَف ُخدَّ

، َلْم يَبَْق  َوُمْحَرَقاِتِه الَِّتـي َكاَن يُْصِعُدَها ِيف بَيِْت الرَّبِّ
ِفيَها ُروٌح بَْعـُد. َفَقاَلْت ِلْلَمِلِك: َصِحيحـاً َكاَن اْلَخَربُ 
الَِّذي َسـِمْعتُُه ِيف أَْرِيض َعْن أُُموِرَك وََعْن ِحْكَمِتَك،...، 
يَن َوْزنََة ذََهـٍب َوأَْطيَاباً  َوأَْعَطـِت اْلَمِلَك ِمئَـًة وَِعْرشِ
ا َوِحَجاَرًة َكِريَمًة. َلْم يَـأِْت بَْعُد ِمثُْل ذَِلَك  َكِثـريًَة ِجـدٍّ
الطِّيـِب ِيف اْلَكثْـَرِة الَِّتـي أَْعَطتْـُه َمِلَكُة َسـبَا ِلْلَمِلِك 

ُسَليَْماَن…» (ملوك األول9). 
3 - اليمن يف مزامري داوود:

لم يشـهد العهد القديم فقط لليمن، بل شـهدت 
مزامـري النبـي داوود أَيْـضـاً لليمـن، بـل إن اللـه 
اسـتجاب لدعاء النبي داوود حينمـا قال يف مزمور 
72 «ُملُـوُك تَْرِشـيَش َواْلَجَزاِئـِر يُْرِسـلُوَن تَْقِدَمـًة. 
ُموَن َهِديًَّة»، وقد استجاب الله  ُملُوُك َشـبَا َوَسبَأٍ يَُقدِّ
لدعـاء نبيه داوود وجاءت ملكة اليمن إىل سـليمان 
بفلسـطني وهذا يعـد اعجـازاً علمياً وغيبيـاً فبعد 
مرور سـنني تحّققت نبـوءة داوود وجاءت بلقيس 
إىل فلسـطني، وقدمت للملك سليمان هدايا عظيمة، 

وأهدى لها سليمان مئات الكتب. 
4 - اليمن يف اإلنجيل: 

قال املسـيح عن اليمن: «َمِلَكُة التَّيَْمِن َستَُقوُم ِيف 
الدِّيـِن َمَع ِرَجاِل هذَا اْلِجيـِل َوتَِدينُُهْم؛ ألَنََّها أَتَْت ِمْن 
أََقاِيص األرض ِلتَْسَمَع ِحْكَمَة ُسَليَْماَن، َوُهَوذَا أعظم 

ِمْن ُسَليَْماَن هُهنَا!» إنجيل لوقا 11 اآلية 31. 
وملكـة التيمـن هنا تعنـي ملكة اليمـن أَيْـضاً؛ 
ألَنَّ مـن يقف يف فلسـطني وينظـر إىل اتّجاه الرشق 
سـتكون اليمن عىل يده اليمنـى يف الجنوب الرشقي 
لفلسـطني، ومـن يقـرأ اإلنجيـل أَيْـضـاً سـيعرف 
أن املسـيح قـال لتالميذه: إنهم سـيدينون أسـباط 
إرسائيـل االثني عرش؛ أي أبناء يعقوب االثني عرش، 
كما أنه قال أَيْـضاً: إن ملكة التيمن سـتدين امللوك؛ 
ألَنَّ أغلـب امللوك لـم يؤمنوا بالله مثـل فرعون، أما 
ملكـة اليمن فجاءت من أقىص اليمني إىل فلسـطني 

لتؤمن بالله مع سليمان النبي. 
5 - اليمن يف القرآن: 

ذكـرت اليمـن يف القـرآن، وحملت سـورتني من 
سـور القرآن أسـماء مناطق فيها (سبأ، األحقاف) 
سـبأ امتـدت مـن مـأرب شـماالً إىل شـبوة رشقاً، 
واألحقـاف يف حرضموت رشقـاً، ووصف الله اليمن 

بأنهـا (جنة، وبلدة طيبة) ولـم يطلق عىل أية أرض 
هـذا الوصـف يف القـرآن غري اليمـن، وذكـر القرآن 
أَيْـضاً: «َلَقْد َكاَن ِلَسـبٍَإ ِيف َمْسـَكِنِهْم آيٌَة َجنَّتَاِن َعن 
يَِمنٍي َوِشـَماٍل ُكلُوا ِمن رِّْزِق َربُِّكْم َواْشـُكُروا َلُه بَْلَدٌة 

َطيِّبٌَة َوَربٌّ َغُفوٌر»{15} سبأ. 
ُكــّل  أصـل  اليمـن  بـأن  يشـهد  التاريـخ   -  6

الحضارات: 
يُجمـع معظـم مؤرخي العالـم العربـي عىل أن 
اليمن عرفت حضارات قديمة تعود إىل القرن العارش 
قبل امليالد، أما فعليـاً فالتاريخ القديم لليمن يرجع 
بحسـب كتب التاريـخ، إىل األلف الثانـي قبل امليالد 
ُمروًرا بظهور مملكة سـبأ (يف اليمـن) والتي تُعترب 
الركـن األََسـايس للتاريـخ اليمني القديـم، وكانت 
مـأرب عاصمـة لهـا.. كمـا كان يُطلق عـىل اليمن 
قديماً اسـم «اليمن السـعيد»؛ نظراً ملـا عرفته هذه 
الدولـة من ازدهـار مقارنة مـع دول الجوار يف ذلك 
الزمان.. ويعترب املؤرخون أن اليمن صّدر مجموعة 
حضـارات توزعـت عـىل العالـم العربـي بجهاتـه 
كافـة، خالل العصـور املختلفة، ويعتـرب املؤرخون 
أَيْـضـاً أنه من اليمن خرجت حضارات اسـتوطنت 
عدة دول عربيـة كالعراق ومرص وشـمال أفريقيا، 
ومـن الحضـارات القديمة يف اليمـن: مملكة معني، 
حضارة حرضموت، مملكة حمري ومملكة أوسـان، 
باإلضافـة إىل ممالـك أُخرى كمملكـة هرم ومملكة 
كمنة ومملكة السوداء ومملكة أنابة.. وهذه املمالك 
سـاهمت يف إنشـاء الدولة اليمنية املركزية يف نهاية 

القرن الثالث امليالدي. 
-7 هنيئًـا لك أيها اليمن يا َمن شـهد لك التاريُخ 

والكتُُب السماوية:
قلتهـا يف بداية العدوان لو لم أكـن يمانياً لوددت 
ا، ولو لم أكن حوثياً لوددت أن أكون  أن أَكون يمانيّـٍ
ا، واليـوم أواصل فخـري واعتـزازي بيمن أُمِّ  حوثيّـٍ
الحضارات ويمن مقربة الغزاة ويمن التاريخ ويمن 
الكتـب السـماوية ويمـن االنتصـارات واإلنجازات 
واملعجـزات ويمن الصـرب والصمـود والثبات والذي 

قهر ُكـّل دول العدوان عىل مدار ثمانية أعوام. 

* كاتب مرصي

لغج الاارغُت شصط طظ حعث لطغمظ بض َأْغـدًا الضاإ السماوغئ

صغادُة البعرة والصغادُة السغاجغئ 
تعاطُئ خمعد وضسئ الغمظ والتثغثة ظخَإ أسغظعا 

وسطاء  
طرتدى الةرطعزي

  

الحديـدة  إىل 

السـاحلية  املحافظة 

اللـُه  وهبهـا  التـي 

والُحْسـَن  الجمـاَل 

والعطـاَء  والخـريَ 

والصموَد يف وجه قوى 

واالسـتكبار  الطغيان 

العاملي وأطماع الغزاة 

التاريـخ،  مـرة  عـىل 

أحالُمهم  بُـددت  َحيـُث 

عىل شـواطئ الحديدة وُكـِرسَ جربوتُهم وطغيانُهم 

تحـت أقدام أبناء تهامة وَمن هب للدفاع معهم عن 

تهامة والساحل الغربي، والذي فيه أُغرقت البوارج 

والُسفن الحربية املعادية. 

ويف ثمانيـة أعوام مـن الجهاد والدفـاع املقدس 

عـن الحديـدة وكل اليمـن، كانـت الرجـاُل تتوافُد 

إىل املياديـن، ُكــلٌّ إىل َحيـُث العمـل املنـاط إليـه؛ 

لتشـهَد اليمُن، بما فيها الحديـدة، نجاحاٍت باهرًة 

وانتصـاراٍت كبـريًة يف مختلف املجـاالت، بما فيها 

املشـاريع الخدميـة واإلنمائية املجتمعيـة، بقيادة 

معـايل املحافظ محمد عيـاش قحيـم، ومن خلفه 

فخامة رئيس الجمهورية مهدي املشاط، الذي رّكز 

وبشـكل أََسـايس عىل االهتمام باملناطق الساحلية 

الحارة، والتي ُحظيت بالنصيب األكرب. 

لنـرى اليـوم محافظـة الحديـدة تسـتفيد مـن 

املشـاريع العمالقـة التنموية يف مجـاالت الكهرباء 

والصحـة، َحيُث تم توصيل وربط شـبكة الكهرباء 

الوطنيـة املجانيـة لألرس الفقرية واملسـتضعفة ملا 

يزيد عن 7325 أرسة تُعترب هي األشد فقراً واملعدمة 

يف املحافظة لتعيش كغريها يف أجواء باردة ومعتدلة 

بعيًدا عـن الحرارة القاتلة والتـي عانت منها َكثرياً 

فيما مىض من األنظمة السـابقة وسنوات العدوان 

والحصار السعودّي األمريكي عىل املحافظة وباقي 

محافظات الوطن الصامد يف وجوُه املعتدين. 

يف حني تم تزويد ما يزيد عن 66 مدرسـة بعموم 

الحديـدة بالطاقـة الكهربائية بمبلـغ 420 مليوَن 

ريال يمني ليعيش الطالب وأبناء املحافظة األجواء 

املالئمة واملناسـبة للتدريـس والعيش والذين عانوا 

َكثـرياً؛ بَسـبِب درجـة الحـرارة املرتفعـة وها هي 

اليوم بفضـل الله ثم بفضل قيادة الثورة ورئاسـة 

الجمهورية وقيادة املحافظة تتنفس الصعداء. 

ومن خريات ثورة 21 سبتمرب واالهتمام القيادي 

ُحظيت الحديدة وأبناءها بمختلف رشائح املجتمع 

التهامـي بمركز الشـهيد الصماد للغسـيل الكلوي 

والذي اُفتتح يف أغسـُطس من العـام املايض 2022 

بكادر يمني متكامـل، ويعمل لثالث فرتات، ليكون 

األكـرب يف املحافظـة، ولعل السـمة األبـرز فيه أنه 

يقـدم خدماتـه مجانـاً لـكل الوافدين إليـه، وكما 

ُعرفت الحديدة بتهامة الصمود والعطاء الجهادي؛ 

فهـا هي تثبت للعالم أنها كذلك يف مختلف املجاالت 

ـة أنهـا تمتلـك قيـادة محليـة كفـؤة ممثلة  َخاصَّ

باملحافظ محمد عياش قحيم، والذي يويل املحافظة 

وأبناَءها ُكـلَّ االهتمام واملتابعة امُلستمّرة. 

مشاريع كهذه ونحن يف ظل حرب ظاملة وحصار 

خانـق يجعـل أبنـاء اليمن يثقـون بقيـادة الثورة 

ورئاسـة املجلس السـيايس وبكل رشيـف يف اليمن 

بـأن القادم سـيكون أفضل وأكثـَر نمـاًء وإعماراً 

وحمايًة لليمن األرض واإلنسان والعقيدة. 
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(1602)
ثقافة 

َطظ لط غعاِث بالصرآن.. شصطُئه ططغٌء بافطراض {َشِئَأيِّ َتِثغٍث َبْسَث اهللاَِّ َوآَغاِتِه ُغْآِطُظعَن}َطظ لط غعاِث بالصرآن.. شصطُئه ططغٌء بافطراض {َشِئَأيِّ َتِثغٍث َبْسَث اهللاَِّ َوآَغاِتِه ُغْآِطُظعَن}
  - خاص:

ألقى الشهيُد القائُد سـالُم اللِه عليه من 
5/28 إىل 2003/6/3م سـبع محـارضات 
ــ مالزم ـــ رائعات جدا-ُحقَّ لها أن تُكتَب 
بمـاء الذهب-يـرشح فيهـا كتـاب (مديح 
القـرآن) لإلمام القاسـم بـن إبراهيم عليه 
السـالم، هذه املحارضات كلهـا تحكي عن 
القـرآن، وكيفية االهتـداء بالقرآن، وكيفية 
طرح القرآن للقضايـا، ومنهجية القرآن يف 
ُكّل يشء، قال عنه الشهيد القائد: [كتاب هو 
من إمام كبري من أئمـة أهل البيت، الزيدية 
متفقني عليه، هو مشـهور عندهم جميعاً، 
وكتابته بالطريقة التي تكشـف كيف رؤية 
أهل البيت، وتوجه أهـل البيت األصيل، قبل 
تجي أشياء أخرى]، ويقصد سالم الله عليه 
بـ(أشـياء أخرى)، أي الثقافـات املغلوطة 
التي هي تعترب معارضة للقرآن، ومعاكسة 
ملنهجية القرآن التي عليها األئمة األوائل من 

آل البيت سالم الله عليهم أجمعني.. 
ونصـح سـالم اللـه عليـه بإخـراج هذا 
الكتاب بطريقة ممتازة والقيام بتدريسـه 
لطلبة العلـم وللثقافيني، والعمل عىل نرشه 
بني أَْوَساط الناس، حيث قال: [وهذا الكتاب 

يصّور،  أنه  مناسـب 
مما  بأحسن  ويخرج 
؛ ألجل  هو عليه، يكربَّ
املراكـز،  يف  يـدّرس 
فهو  للناس.  وينترش 
مناسب جداً نرشه يف 
بالذات.  هـذه  الفرتة 
اآلن  النـاس  يعنـي 
أحوج ما يكونون إىل 
القرآن، يف الزمن هذا 
بحاجة  نحن  بالذات. 
إليـه يف املسـاجد, يف 
يف  ينتـرش  املراكـز, 

أَْوَساط الناس].
هـذا  تقريـر  ويف 
األعـداد  ويف  العـدد 
الله  بـإذن  القادمـة 
هـذه  سـنتناول 
السـبع،  املحارضات 

املعروفـة بــ(مديـح القرآن)، لالسـتفادة 
مما فيها من علٍم غزير، ووعي كبري، وطرح 
قل نظريه.. فجزى الله الشـهيد القائد خري 
الجـزاء، وجعلـه مـع النبيـني والصديقني 

والشهداء.

إن لط تفاْح صطَئك لعثى الصرآن.. 
شالدقل عع الئثغض:ــ

أكد سـالم الله عليه يف بداية الدرس األول 
مـن (مديح القرآن) عىل قاعدة مهمة يجب 
أن يتبعها اإلنَْسـان لكي يمكنـه أن يهتدي 
بهـدى القرآن، أال وهي أن يفتـح قلبه لهذا 
الهـدى، حيـث قال: [اإلنَْسـان هـو الزم أن 
يكـون عنـده اهتمـام بـأن يفتح صـدره، 
يصغـي، يسـتمع باهتمام حتى يسـتفيد. 
وإال ستنتهي القضية يف األخري إىل أنه ال يعد 
ينفع يف واحد يشء عىل اإلطالق. ليس هناك 
يشء أعظـم من كتاب اللـه، القرآن الكريم. 
إذا واحـد ال يتفهـم، ال يعد ينفـع فيه يشء 

نهائياً، أّي يشء كان].

َماَواِت َواْفَْرِض:ــ اهللاَُّ ُظعُر السَّ
وتناول سـالم الله عليه بالـرشح لقوله 
ـَماَواِت َواْألَْرِض َمثَُل  تعاىل: {اللَّـُه نُـوُر السَّ

نُوِرِه َكِمْشـَكاٍة ِفيَها ِمْصبَـاٌح اْلِمْصبَاُح ِيف 
ُزَجاَجـٍة الزَُّجاَجُة َكأَنََّها َكْوَكـٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد 
ِقيٍَّة َوَال  بَاَرَكـٍة َزيْتُونِـٍة الَّ َرشْ ِمن َشـَجَرٍة مُّ
َغْرِبيٍَّة يَـَكاُد َزيْتَُها يُِيضُء َوَلْو َلْم تَْمَسْسـُه 
نَاٌر نُّوٌر َعَىل نُوٍر يَْهِدي اللَُّه ِلنُوِرِه َمن يََشاُء 
ٍء  ُب اللَُّه اْألَْمثَاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َيشْ َويَْرضِ

َعِليٌم} يف عدة نقاط:ــ

الظصطئ افوىل:ـ:ــ طسألئ العثاغئ:ـ
رشح لنـا معنـى هـذا الجـزء مـن اآلية 
(يَْهِدي اللَّـُه ِلنُوِرِه َمن يََشـاُء)، حيث قال: 
[مسـألة الهداية، تأتـي (الهدايـة العامة) 
هذه التي تعني: اإلرشـاد، إرسـال الرسـل، 
إنـزال الكتب. هذه التي يسـمونها: الهداية 
العامة، اإلرشـاد. لكن يهـدي لنوره قضية 
ثانيـة، مطلـوب أن اإلنَْسـان نفسـه هـو 
يتسـبب لهذه من جهة الله، يهتم، يصغي، 

يتفهم، يرجو الله، يدعو الله أن يهديه]. 

الظصطئ الباظغئ:ـ ظعر سزغط يف طتغط 
طزطط ـ

وضـح لنـا هنـا (املثـل) الـذي رضبـه 
سبحانه وتعاىل عن نور الهداية، حيث قال: 
[هذا مثـل، نور عىل أرقى درجـة تتصوره، 
نور عىل أرقى درجة 
يف محيـط مظلـم]، 
أيضـاً:  وأضـاف 
معناهـا:  [املشـكاة 
النور  تـرى  الكـوَّة، 
قد  مجتمعـاً،  فيهـا 
ملئـت نـوراً. وهنـا 
تكون  الكوة  تتصور 
متـى؟ يف الليل، هذا 
املثـل يف الليل، أليس 
يف الليل؟ كيف تكون 
الكوة لوحدها، النور 
فيها بهذا الشكل، يف 

محيط مظلم؟].
النقطة الثالثة:ــ 
املقصود بالنور، هو 

(نور الهداية):ــ 
أن  إىل  ولفـت 
بالنـور  املقصـود 
الكواكب  ضوء  ليس 
والنجـوم وغريهـا، حيث قـال: [اللـه نور 
هـو  فيهـا  نـور  ُكّل  واألرض،  السـموات 
منـه بهـذا املعنـى: نـور الهداية. األشـياء 
األخرى هـي من خلقه: الشـمس، والقمر، 
والكواكب، وسائر الدرر هذه، لكن ما كأنها 
هـي املقصـودة أن يتحدث عـن املخلوقات 
التي تيضء، وتنري كالشمس والقمر. يتكرر 
كثرياً الحديث عن الهدى، عن هدى الله بأنه 
نور؛ ألن هنا تتصور معه بأنه تكون الحياة 
ظلمـات كلها، تكون الحيـاة كلها ظلمات. 
فاإلنَْسـان بحاجة إىل هذا النور، تمثل يف آية 
أخرى: {أََو َمن َكاَن َميْتـاً َفأَْحيَيْنَاُه َوَجَعْلنَا 
ثَلُُه ِيف  َلـُه نُـوراً يَْمِيش ِبـِه ِيف النَّاِس َكَمـن مَّ
نَْها}(األنعام122)  الظُّلَُماِت َليَْس ِبَخـاِرٍج مِّ
والتشـبيه لهـا بالظلمة، أليس اإلنَْسـان يف 
الظلمـة الحقيقية هذه يحتار، ويتوقف فال 
يـدري أين يذهب، هكذا أَْو هكذا؟ هو نفس 
اليشء يف األمور املعنوية، يف شـؤون الحياة. 
فاإلنَْسـان إذا لم يرس عىل هـدي الله يكون 

متخبطاً يف واقعه].

الظصطئ الرابسئ:ــ املقئضئ طتااجعن 
لطعثاغئ:ـ

تطـرق سـالم الله عليـه لنقطة قـلَّ أن 

نسـمعها مـن قبـل، حيـث قـال: [اإلمـام 
القاسـم يتحدث كثرياً عـن موضوع هداية 
املالئكـة. املالئكة ال تتصورهـم خلقاً هكذا 
يخلقـون (تماتيك)، مهديـني جاهزين. إن 
ُكّل هـدى مصدره من اللـه، وكل كائن، ُكّل 
مخلـوق يحتاج إىل هدى اللـه، وهداية الله؛ 
املالئكـة، األنبياء، البـرش. البعض يقولون: 
(أمـا أوىل عنـدك إنهـم مالئكـة)! كأن الله 
خلقهـم جاهزين!.هنـا يؤكـد يف أَْكثَـر من 
موضـوع بـأن املالئكـة هم محتاجـون إىل 

هداية الله].
النقطـة الخامسـة:ـ الله اسـتخدم ُكّل 

طريقة لهداية عباده:ـ
وأكـد سـالم اللـه عليه بـأن الشـيطان 
د البرش أن يضلهم من ُكّل جهة،  عندما توعَّ
الله سـبحانه وتعاىل عمل عىل هدايتنا بكل 
طريقة ممكنة، أَْكثَر بكثري من الشـيطان، 
حيـث قال: [الله سـبحانه وتعـاىل قدم ُكّل 
الوسـائل التـي تـؤدي إىل] مللمـة الناس أن 
يسـريوا يف رصاطه املسـتقيم، وأن يسريوا 
عىل هداه بكل الوسـائل. مثلما قلنا باألمس 
أنـه أَْكثَـر مما قـال الشـيطان، عندما قال 
ـن بَـنْيِ أَيِْديِهْم  الشـيطان: {ثُـمَّ آلِتيَنَُّهـم مِّ
َوِمْن َخْلِفِهْم وََعْن أَيَْماِنِهْم وََعن َشـَمآِئِلِهْم}

(األعـراف17) ألـم يقل هكذا وهـو يريد أن 
يضـل؟ الباري جاء لإلنَْسـان مـن محيطه 
كله ملحاولة هدايته، ما زال هناك من فوق، 
ومن تحت، ومـن داخل، ومن ُكّل جهة، من 

ُكّل جهة، وبكل وسيلة].

طسألُئ (تأجغض العثاغئ) طظ أخطر 
الصداغا:ـ

وحـذر سـالم اللـه عليـه النـاس الذين 
يُعـرض عليهم هدى الله، ثـم يؤجلون هذا 
املوضـوع إىل وقت الحق، أنهم سـيقعون يف 
الضـالل، حيث قـال: [القضيـة ال تعتربها 
قضية عىل مزاجك (أستمع، ومتى ما أردت 
أهتـدي أهتدي، والبادي مني أفتَّح، والبادي 
منـي أصحـا) ال، يعـرض عليك الهـدى، ما 
تصغي، ما تهتم، سـتقع يف ضالل. القضية 
خطرية جداً، يقسـو قلبك، فرتى آخرين من 
الذين ما قد سـمعوا شـيئاً، وإنما ألول مرة 
يسمع، قد يكون أَْكثَر منك استفادة، عندما 
يحـرض وهـو مهتم. ألسـت تجـد أن هناك 
نوعيـة تأتي ِتْدبَـغ فيه، ِتْدبَـغ ال يعد ينفع 
يشء معه؟ من النوعية هذه: سـوف يسمع 
وعنـده فيما بعد، ليـس اآلن، وممكن يفتح 
متى ما أراد، وممكن يهتدي متى ما أراد! ال، 
املوضوع مقدم عـىل أنك ُكّل قضية هي من 
الهدى تكون مهتماً بها بوقتها، كلما تسمع 

تهتم. ال تقل ما قد هو اآلن].
ـا َزاُغـوا أََزاَغ اللَّـُه  وأضـاف أيضـا: [َفَلمَّ

ُقلُوبَُهـْم} هـذه حقيقـة، حقيقـة تزيـغ، 
تحـاول تتملص، ما تهتم، يزيـغ الله قلبك، 
ثم يقسـو، فال يعد ينفع فيـك يشء، إال إذا 
حاولت تقحم نفسـك، وترجـع إىل الله هو، 
ترجـع إليه هـو، وتتـوب إليه، وتسـتغفر، 
وتحـاول تطلب منـه أن يهديـك، وإال فهي 

حالة خطرية هذه].

ا  الثطأ الثي وصسعا شغه سظث تفسري: (َشَطمَّ
زَاُغعا أَزَاَغ اهللاَُّ ُصُطعَبُعْط)

وأشـار سـالم الله عليه إىل أن املفرسون 
للقـرآن الكريم وكذلك أَْصَحـاب علم الكالم 
وكثري من العلمـاء قد وقعوا يف خطأ عندما 
ـا َزاُغـوا أََزاَغ اللَُّه  فرسوا قولـه تعاىل: (َفَلمَّ
ُقلُوبَُهـْم) وكذلـك اآليـات املشـابهة لهـذه 
اآلية، مثل قوله تعاىل: (بَـْل َطبََع اللَُّه َعَليَْها 
ِبُكْفِرِهـْم) عندما انصب اهتمامهم بكله إىل 
التأويـل، لتربئـة الله من الظلـم، ومن فعل 
القبيح!! ألن الله منزه أصال ــ بديهيا ـ من 
أن يفعـل القبيح، وليس محتـاج لنا لنربئه 

تعاىل.. 
وانتقد سـالم اللـه عليه حتى األسـلوب 
الـذي اسـتخدموه، حيـث قـال: [ال يوجـد 
تنزيـه لله، وال حتى األسـلوب الـذي كانوا 

الذي  عليـه  يسـريون 
يسـمونه: التأويل، ما 
هـو أسـلوب تنزيهي 
يكفـي  وال  نهائيـاً، 
[أي:  اللـه؛  لتنزيـه 
فزاغـوا؛  خذلهـم، 
فكأنه  كذا،  يف  فوقعوا 
الفعـل  فنسـب  هـو، 
إليه نسـبة مجازية!] 
أليسوا يقولون هكذا؟ 
أينمـا لقيناها [طبََع، 
الـخ].  أزاَغ..   ، أَضـلَّ
يعني: يكـون معناها 
أزاغ  سـيئة،  عبـارة 
مشكلة, ضلَّ مشكلة، 
وإذا  مشـكلة!  طبـع 
البـاري هـو ال يبـايل 
بنفسـه، إنمـا فقـط 
نحـن نحـاول نسـرت 

عليه هو!].

ق ُغدض اهللا.. إق طظ اجاتص الدقل:ـ
وتحدث سالم الله عليه موضحا بطريقة 
رائعة لإلشكال الذي وقع فيه البعض، حيث 
قـال: [يعني: ال تتصور أن البـاري يأتي إىل 
عند واحد وهو مـا زال نظيفاً، وقام يضله. 
هـذه ال تحصل نهائيا. ومـن يتحدث عنهم 
بأنه هـو يضلهم هـي النوعيـة التي يقدم 
إليهـم الهدى إىل بني أيديهم ثـم ال يقبلونه. 
هؤالء يضلهم. والشيطان أَيْضاً يشتغل من 
هنـاك، يف جوانب من عنده، الطرق األخرى، 
جانـب اإلضـالل. لكـن الشـيطان ينطلـق 
انطالقـة من عـىل ِشـق. الباري مـا معناه 
تحسب ُكّل ضالل يف الدنيا إليه هو، الضالل 
الذي يقـول عنه أنه هو يضـل، يضل. يبني 
لـك يف القرآن بأنه يضل نوعيـة من الناس، 
هم الذين يقـدم الهدى إىل بني أيديهم، ثم ال 
يسـتجيبون، ال يقبلون. فهـؤالء هم محط 
أن يضلهم، يجعل قلوبهم قاسـية، يلعنهم، 
يقيض شـيطاناً لهم مثلما قال هنا: {َوَمن 
يَْعـُش َعن ِذْكِر الرَّْحَمِن}(الزخرف: 36) هو 
انـرصف هو، وعيش برصه عن أن يرى ذكر 
الرحمـن الذي هو القرآن الكريـم؛ {نَُقيِّْض 

َلُه َشـيَْطاناً} هي النوعية هذه. فاإلشكاالت 
عندمـا جـاءت استشـكاالت هـو يتصـور 
وكأن الباري يأتي إىل عند واحد وهو ما زال 
نظيفاً، وما عنده أي خلل، وطبع عىل قلبه، 
ال، ال تحصل هذه، أَْو يقيض له شيطاناً، أَْو 
يضله، أَْو يجعل قلبه قاسياً! هذه ال تحصل 
مـن جانـب الله أبـداً إال ملن كان مـن عنده 

أسباباً لهذه].
وأضـاف موضحـاً: [يـا أخـي: البـاري 
سـبحانه وتعاىل هو خارج عـن إطار عليه 
أثـام أَْو ما عليه أثام، نحن نقول من بحني: 
القضية هذه ليسـت مقياس إثم أَْو ما إثم، 
اللـه متـى ما قـال أنه سـيفعل شـيئاً هو 
سـيفعله، وهو حكيم، ومنزه يف فعله، ولن 
يفعـل معصيـة، ولـن يفعل فاحشـة، ولن 
يفعـل قبيحاً عىل اإلطالق، لـن يفعل قبيحاً 

عىل اإلطالق].

طبال تعضغتغ:ــ
ورضب سـالم الله عليه مثاال توضيحيا 
لهذه املسألة حيث قال: [يعني كمثالـ  ولله 
املثل األعىل ـ تقول: قد عملت له، عملت كذا 
و.. و.. ويف األخـري يصفعـه، ويطـرده وال 
يعد يبايل به. قـال: [ما ريض يفهم، ختنت، 
زوجـت، عملـت كـذا، 
صلحـت كـذا.. ] أليس 
النـاس يقولون هكذا؟ 
سـيقول:  واحـد  أّي 
[أمانـه أشـهد للـه ما 
عـاد عنـدك حجـة، ذا 
عنـدك كـذا، كـذا.. وال 
يصلح ليشء.. ] أليست 
هـذه فطرة؟ هـل أحد 
بعـد؟  عليـك  يعيـب 
يقول: يا أخي ابنك ملاذا 
قمـت بطـرده؟ قلـت: 
[يـا خبـري عملـت لـه 
كـذا، أكل ُكّل ما معي، 
مـا عمـل يل يشء، وال، 
وتعـرض   ،[ وال..  وال، 
ُكّل مـا قـد قدمتـه له 
أنت، وبقناعة سيقول: 
[أشـهد للـه مـا عندك 
ـا َزاُغـوا} يـا أخـي من يزيغ  تقصري].{َفَلمَّ
بعـد هدى اللـه، بعد القرآن الكريم [أشـهد 
إنما ما هنـاك تقصري، أن الباري يزيغ قلبه 
أينما وصل يوصل] ينتهي إىل جهنم، فاسق، 

خرج].

 الطرغصئ الختغتئ لطاعسغئ: 
يف ذات السياق أشار بأن القول الصحيح، 
والتوعيـة الصحيحـة هـو بـأن نتجه نحو 
التحذير مـن الضالل والزيـغ ألن نهايتهما 
النـار، ال أن يكـون كالمنـا كلـه متجها إىل 
محاولـة تربئة الله مـن أنه ال يُضـل أحدا، 
حيث قال سالم الله عليه: [أن تذكِّر الناس: 
يا جماعة اإلنَْسـان إذا لـم يتقبل هدي الله، 
هذا الذي هو هدى، نور، كذا، كذا، سـيكون 
عرضـة ألن يزيـغ قلبـه، ال يعـد ينفع فيه 
يشء، سـيكون عرضـة إىل أن يقسـو قلبه، 
سـيكون عرضة إىل أن يقيض الله شيطاناً 
معـه، سـيكون، سـيكون،{َوَما َكاَن الّلـُه 
َ َلُهم  ى يُبنَيِّ ِليُِضلَّ َقْومـاً بَْعَد إِذْ َهَداُهْم َحتـَّ
ـا يَتَُّقوَن}(التوبـة115) هـذه املنهجية ال  مَّ
نسـري عليها نهائياً؛ ألنه حصل مفهوم لها 
غلط عند املجربة، ومفهوم قارص جداً أَيْضاً 

عندنا نحن العدلية].

إذا أنـت تتأمـل األحداث ال تكن أنت بالشـكل الذي يتلقـى من اآلخر ما 
يقـول، ثم يأتي الطرف اآلخـر فتتلقى منه ما يقول حينئـٍذ لن تكون أَْكثَر 
من مجـرد ناقل، تكون ذاكرتـك عبارة عن رشيط فقط تسـجل فيها كالم 
فالن ثم يأتي كالم اآلخر تسجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ أنت عىل 
هذا النحو لن تسـتفيد من العرب.[ولن تـرىض عنك اليهود وال النصارى 

ص: 3]

واإلنَْسـان يتابع التلفزيون, ويتابع الروادي, يتابع األحداث أن تفهم بأن 
أي موقـف تتبنـاه أمريكا أَْو إرسائيل أَْو اليهود أن تجعل نفسـك من داخل 
ضده وإن رأيتهم يرضبون شـخصاً يعجبك تحـت عنوان مفتوح.[املواالة 

واملعـاداة ص: 9]
إذا أردت أن تكون مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ العرب من ُكّل حدث تسـمع 
عنه، أَْو تشـاهده حتى يف بلدك، حتى يف سـوقك، حتى داخل بيتك، ُكّل يشء 

فيـه دروس وفيه عربة، ليزداد اإلنَْسـان بصرية، يزداد إيمانـاً، يزداد وعياً. 

اإلنَْسـان الذي يعرف يزداد إيمانه ووعيه؛ سيجنب نفسه الكثري من املزالق، 

سـيدرك كيـف ينبغي أن يعمل؛ ألنـه من خالل تأمالتـه الكثرية يعرف أن 

األشياء أشبه بسنن يف هذه الحياة.[ولن ترىض عنك اليهود وال النصارى 

ص: 3]

طصاطفاٌت ظعراظغئطصاطفاٌت ظعراظغئ

- الثي ق غظجسب لطئاذض، 
ق غآلمه الئاذض، ق 

غسائر الئاذض شدغساً، 
والدقل شدغساً، صئغتاً، 

جغؤاً، شاأضث أظه لظ 
غضعن لطعثى صغمئ 

سظثه، وق لطتص صغمئ.

ق تاخعر أن الئاري غأتغ 
إلى سظث واتث وعع طا 
زال ظزغفاً، وصام غدطه. 

عثه ق تتخض ظعائغاً. 
وطظ غاتثث سظعط 

بأظه عع غدطعط عغ 
الظعسغئ الاغ غصثم 

إلغعط العثى إلى بغظ 
أغثغعط بط ق غصئطعظه.

 اإلْظَساُن عع قزم أن 
غضعن سظثه اعامام 

بأن غفاَح خثره، 
غخشغ، غسامع 

باعامام تاى غسافغث. 
وإق جاظاعغ الصدغئ 
شغ افخغر إلى أظه ق 
غسث غظفع شغ واتث 
حغء سطى اإلذقق.
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الرئغُج اإلغراظغ غساصئُض املثغَر السام لطعضالئ الثولغئ

الصائُث الظثالئ لطخعاغظئ: إطا ظتظ وإطا أظاط.. 
جظصاتُطضط وجظسامرُّ بالصاال تاى ترتطعا

 : وضاقت 
اسـتقبل الرئيـُس اإليراني، السـيد إبراهيم 
رئييس، السـبت، املديـر العام للوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية رافائيل غرويس. 
رئيـس  ملكتـب  السـيايس  املسـاعد  وأعلـن 
الجمهورية، «أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة رافائيـل غـرويس أعـرب يف لقائـه مع 
الرئيس رئييس عن رضاه بالحصول عىل أجندة 
مشـرتكة مع منظمـة الطاقـة الذرية بشـأن 

إجراءات تمهيد الطريق للتعاون». 
بدوره، اعترب رئييس «مسـألة التعاون بأنها 
مسـألة ثنائية، يمكن أن تسـتمر عىل أََسـاس 
وحقـوق  الوكالـة  اسـتقاللية  عـىل  الحفـاظ 

الشعب اإليراني». 
وكان املديـر العـام للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة رافائيـل غـرويس، قـد التقى السـبت، 
وزيـر الخارجيـة اإليرانـي حسـني أمـري عبد 
اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية 

محمـد إسـالمي.  ووصـل غـرويس الجمعـة، 
إىل طهـران بدعـوة من رئيس منظمـة الطاقة 

الذريـة اإليرانية محمد إسـالمي للتفاوض مع 
املسؤولني اإليرانيني. 

 : طاابسات 
أّكــد األمنُي العام لحركة الجهاد اإلسـالمي 
يف فلسـطني، زياد النخالـة، أن كتائب املقاومة 
يف الضفـة الغربية (كتيبة جنني وكتيبة نابلس 
وعرين األسود) نجحت بمقاتليها الشجعان يف 
عرقلة مرشوع السيطرة عىل األرض، وتمّكنت 
من تحقيق توازن رعب حقيقي مع العدّو الذي 

يملك ُكـّل أنواع األسلحة. 
وقـال القائـد النخالـة يف كلمـة لـه خـالل 
مهرجـان تأبـني لشـهداء املقاومـة، نظمتـه 
رسايا القدس، مسـاَء أمس األول: «نقف اليوم 
يف ذكـرى الرجـال الشـجعان، مقاتـيل املخيم 
األبطـال، وحاضنتهـم الشـعبيّة العظيمـة يف 
مخيـم جنـني، مخيـم الشـهداء الذيـن جعلوا 
من املخيـم أيقونة للمقاومة، وشـعلًة أضاءت 
ليـًال طويًال امتد لسـنوات، فكانت كتيبة جنني 
وفرسـانها األبطـال، والكتائـب املقاتلـة عـىل 
امتداد الضفة الباسـلة التـي تخرج برجالها يف 
ُكـّل مدينة وقرية، تعلن أننا سـنقاتل االحتالل 

حتى نطرده من بالدنا». 
وأضـاف: «اليوم ونحن أمام الشـهداء الذين 
تحتفـون بهـم، يقـف شـعبنا كلـه بجانبكم، 
ويحتفـي بهؤالء األعـزاء، عىل قائمـة الرشف 
التي تضم أحد عرش شهيًدا ارتقوا يف يوم واحد، 
يف جريمـة ارتكبتها قـوات االحتـالل، أذكرهم 
اسًما اسـًما، فحقهم علينا أن تبقى أسماؤهم 

يف ذاكرتنا، كما ُكـّل شهداء شعبنا». 
ودعـا النخالة كتائـب املقاومـة لتتحد، مع 
بعضها، «وليجلجل الرصاص، وليجلجل صوت 
الشـعب الفلسـطيني، ويمـأل األفـق». وقال: 
«عىل ُكـّل قوى شـعبنا أن يكونوا عىل مستوى 

املسـؤولية، وعـىل مسـتوى طمـوح الشـعب 
للقتال...  واستعداده  وتضحياته،  الفلسطيني، 
وهـذا لن يكـون إال بتجاوز الحزبيـة الضيقة، 
واالنطـالق باتّجاه املقاومـة الواحدة والبندقية 
الواحـدة... ولنجعـل مقاومتنـا ُمسـتمّرة، ال 
توقفها جرائم االحتالل واملسـتوطنني القتلة يف 

حّوارة الباسلة، وغريها من املدن والقرى». 
املمتـدة  كتائبنـا  نجحـت  «لقـد  وأضـاف: 
تلـني،  ال  وبـإراَدة  الشـجعان،  بمقاتليهـا 
وأمـام  أمامهـم،  ننحنـي  الذيـن  وبشـهدائها 
دمائهـم الطاهـرة، وأمـام أُمهاتهـم وآبائهـم 
عـىل  السـيطرة  مـرشوع  عرقلـة  يف  األعـزاء، 
األرض. وها هم مقاتلونا الشجعان، وشهداؤنا 
األبطال، يحّققون توازن رعب حقيقي مع عدوٍّ 
يملك ُكـلَّ أنواع األسـلحة، ويواجهون مرشوع 
السـيطرة عـىل القـدس وتهويدها عـىل مدار 
الوقـت، وقد أعلنـوا للعالم أجمـع أن املرشوع 
الصهيوني لن يستقر يف بالدنا، حتى لو واصلنا 

القتال ألف عام. 
وأردف النخالـة: «لقـد دفعـت أمريـكا بكل 
قوتها ونفوذها، لحبك مؤامرة جديدة يف مؤتمر 
العقبـة، ولكـن مقاتـالً واحًدا فقـط يف حّوارة 
أفشل مرشوعهم يف خلق فتنة داخلية، وكشف 
حقيقة الوجـه القبيح لقطعان املسـتوطنني، 
وأظهـر كـم يشـكل مـرشوع االسـتيطان يف 
أرضنا خطًرا عىل اإلنسـانية، وليس عىل شعب 

فلسطني فحسب». 
وحّث النخالة الشـعب الفلسطيني عىل عدم 
الـرتّدد أبـًدا يف القتال، وقـال: «إن الحياة تحت 
االحتالل هي املوت الحقيقي، وإن الشـهادة يف 
ميدان القتال هي الحياة؛ فالشهداء أَْحيَاٌء ِعنَْد 
َربِِّهْم يُْرَزُقـوَن. اخرجوا لقتالهم من ُكـّل بيت، 

وباغتوهـم يف ُكـّل مكان، اذهبـوا لقتالهم وال 
تنتظروا أن يأتوا إليكم». 

قدركـم،  املقاتلـني قائـًال: «هـذا  وخاطـب 
فلنقاتـل، ولنصمـد، ولننترص.. أبناؤنـا اليوم 
يقاتلون عىل امتداد الوطـن، وجبهة املعتقالت 
قد فتحت عىل مرصاعيها، ورجال فلسـطني يف 
كافة سجون العدّو يسـتعدون ملعركة قاسية، 
تسـتهدفهم وتسـتهدف حياتهـم. فـال يغيبوا 
عن أولوياتنا، ولنسـاندهم ما استطعنا إىل ذلك 

سبيالً». 
ًهـا التحية: «لكل أرسانا  وختم النخالة موجِّ
البواسـل الذين يخوضون معركة كربى، دفاًعا 
عـن حياتهـم وعـن كرامتهـم، وتحيـة الفخر 
واالعتـزاز لرجال الجهاد، أبطـال نفق الحرية: 
محمود العارضة، وزكريـا الزبيدي، ورفاقهما 
الذيـن كانـوا أول رصاص كتيبـة جنني عنوان 
املقاومة، التحية للشيخ املجاهد والقائد الكبري 
الشيخ بسـام، وللشـيخ املجاهد خرض عدنان 
املـرضب عن الطعام، ولـكل إخواننا األبطال يف 

معتقالت العدّو قائًدا قائًدا». 
وكانـت كلمة ألحـد املقاومني مـن «كتائب 
القسام»، أّكـد فيها: «أن الشهداء الذين ارتقوا 
أّكـدوا بالدم أن سـيف القدس لن يغمد، ونقول 
مـا قاله قائـد أركان املقاومة محمـد الضيف: 
لتتوحـد ُكــّل الرايـات وتلتئم ُكـّل السـاحات 

لتحرير فلسطني». 
أضاف: «كل املؤامرات ستتحطم عىل صخرة 
املقاومة، وندعو شـعبنا للصمـود وموعدنا يف 
سـاحات األقىص، ونقول لفصائل املقاومة أن 
أبقوا عىل الوحدة»، ُمضيفاً «جسـدنا يف مخيم 
جنني حالة من الوحدة تغيظ العدّو، ورسـالتنا 

للمقاومني البقاء عىل االستعداد». 

شطسطني: صعاُت اقتاقل 
الخعغعظغ تصاتُط بطثَة 
صئاذغئ بةظني وتساصُض 

طعاذظًا
 : طاابسات 

اقتحمـت قـواُت االحتالل، فجَر السـبت، بلـدَة قباطية 
جنـوب مدينـة جنـني بالضفـة الغربيـة املحتّلة، وسـط 

اشتباكات عنيفة مع مقاومني. 
وأَفـادت مصادر محلية، باندالع «اشـتباكات ُمسـلحة 
عنيفـة بـني مقاومـني وقـوات االحتـالل التـي اقتحمت 
بلـدة قباطية بجنني فجـر اليـوم، دون أن يبلغ عن وقوع 

إصابات». 
وأوضحت املصـادر، أن «قوات االحتالل اعتقلت املواطَن 
عمر كميل والد الشهيد محمود كميل، عقب اقتحام منزله 

يف بلدة قباطية جنوب جنني». 

إخابُئ طساعذظ بسمطغئ 
إذقق ظار يف الثطغض 

بالدفئ الشربغئ املتاّطئ
 : طاابسات 

أُصيب، فجَر السـبت، مستوطٌن بجراح يف عملية إطالق 
نار نفذها مقاومون فلسـطينيون جنوب محافظة الخليل 

جنوبي الضفة الغربية املحتّلة. 
وأَفادت وسائل إعالم عربية، بإصابة مستوطن يف ساقة 
جراء إطالق مقاومون النار عىل سـيارة كان يستقلُّها هذا 
املسـتوطن بالقرب من مسـتوطنة «حجاي»، رشق مدينة 

دورا. 
وحسـب اإلعالم العربي؛ فقد نُقل املستوطن (65 عاًما) 
إىل مستشفى «شعاري تسيديك» يف القدس املحتّلة، وأَشاَر 

إىل أن املنفذين تمّكنوا من االنسحاب بسالم». 
يُشـار إىل أن عمليـات فدائيـة موزعـة عـىل عمليـات 
إطـالق نار ودهس وطعن تم تنفيذها، مؤّخراً، من شـبان 
ومقاومـني ضـد جنود االحتـالل واملسـتوطنني يف مناطق 
مختلفـة من الضفـة والقدس، أسـفرت عن وقـوع قتىل 

وإصابات. 
ما الفردية التي  تأتي هذه العملياُت املتصاعدُة ال ِســيـَّ
تخـىش منها سـلطات االحتالل؛ نظـًرا لنجاعتهـا، يف ظل 
استمرار جرائم العدّو اإلنسانية ضد الشعب الفلسطينيني 

األعزل وممتلكاته داخل قراهم ومدنهم. 

شطسطني: تغ الحغت جراح 
وجطعان يف طعاجعئ العثم 

صئض رطدان
 : طاابسات 

أُطِلقـت تحذيراٌت من خطر الهـدم والتهجري الذي يهّدُد 
أكثَر من 80 مقدسـياً يف حي الشـيخ جراح وبلدة سـلوان 
لصالـح جمعيـات املسـتوطنني، وذلـك قبل حلول شـهر 

رمضان املبارك. 
وتعقد محاكُم االحتالل خالل الشـهر الجاري جلسـات 
اسـتماع يحتمل أن تكون حاسـمًة بشـأن قضايا اإلخالء 
والتهجـري؛ مـا ينـذر بخطر حقيقـي يواجه أكثـَر من 80 

مقدسياً يف وقت واحد. 
ويعكـُف كيـاُن االحتالل عـىل تنفيذ أكـرب عملية إخالء 
واقتـالع؛ ما يحرم عرشات العائالت املقدسـية من منازلها 

يف البلدة القديمة وحي الشيخ جراح وبلدة سلوان. 
وتشـمُل مخاطُر اإلخـالء الفوري أكثَر مـن 150 عائلة 
مقدسـية، يبلغ عدد أفرادها حوايل 1000 شخص يف البلدة 

القديمة واألحياء املحيطة بها. 
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ضطمئ أخغرة

تصارغُر افطط املاتثة 
أَداٌة طظ أدوات السثوان

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

صدرت تقاريـُر عديدٌة خالل 
فرتة العـدوان عىل اليمن، وكلها 
تحالـف  مصلحـة  يف  تَُصـبُّ 
وسوف  أمريكا،  بقيادة  العدوان 
نتطرق يف هـذه املقالة إىل تقريِر 
اليمـن  عـن  الدوليـني  الخـرباء 
كنمـوذٍج عىل التقاريـر األممية 
التي تخـُدُم دول العدوان، َحيُث 
صـدر هـذا التقريُر مؤّخـراً عن 
فريق الخـرباء الدوليـني املكلَّف 

من مجلس األمن ملتابعة قضية اليمن لعام 2021 – 2022م.
ويعتـرب هـذا التقرير مثـاالً واضحـاً السـتغالل املنظمات 
الدوليـة، ودفعهـا للضغط عـىل األطراف املناوئة للسياسـات 
الغربيـة، عن طريق تقاريرها املنحـازة إىل الغرب؛ فمن خالل 
االطالع عىل تقرير الخرباء األخري نجد أنه تبنَّى وجهَة نظر دول 
العدوان املدعومة من أمريكا يف ُكـّل القضايا التي تناولها؛ فقد 
بـذل الخرباُء الذين أعدوا هذا التقرير ُجهداً كبرياً إلدانة الطرف 
الوطنـي، ِبَغضِّ النظِر عن ضعف األدلة أَو قوتها، وكمثال عىل 
ذلـك أشـار التقريُر عند حديِثـه عن مصادر تمويـل الجبهات 
العسـكرية التابعة لحكومة اإلنقـاذ، إىل أن االتجاَر باملخدرات 
من ضمن هـذه املصادر، وعندمـا ذكر التقريـُر املصادَر التي 
اعتمد عليها يف تسـويق هذه الكذبـة الواضحة، قال إنه اعتمد 
عىل معلومات قدمتها السـعوديُّة زعيمـُة العدوان عىل اليمن، 
وليس عىل أدلٍة حصل عليها من مصادَر محايدة، وهنا نجد أن 
الهدف الرئييس للفريق من تناول هذه القضية هو التشـويه، 
وليـس الوصـول إىل الحقيقـة، دوَن مراعـاٍة لشـعور معظم 

الشعب اليمني الواقف إىل جانب حكومة اإلنقاذ الوطني. 
وقد اسـتمر التقريُر عىل هذا املنوال يف معظم القضايا التي 
تناولهـا، مثل: تهريب السـالح، ورصف املرتبـات من عائدات 
مينـاء الحديدة، والخروقات العسـكرية للُهدنـة، وغريها من 
القضايا التي كان الهدف من طريقة تناولها هو إدانة الطرف 
ة وأن مفاوضاِت تمديد الُهدنة  الوطنـي، والضغط عليه، َخاصَّ
مـا زالت ُمسـتمّرة، ولـم تصـل إىل نتيجة بعُد؛ بَسـبِب إرصار 
الطرِف الوطني عىل تحقيق مطالب الشعب اليمني اإلنسانية، 

املتمثلة برصف املرتبات وفتح املطارات واملوانئ. 
ويف آخـر التقريـر، تـم تقديُم توصيـات عديـدٍة، معظُمها 
هـٌة إىل حكومـة اإلنقـاذ تطالُب بتحقيق أهـداف تحالف  موجَّ
العدوان بعد أن فشـل يف تحقيقها باستخدام القوة، وذلك دون 
مراعاة للطرِف املظلوم الذي تعرض لعدوان غاشم ملدة ثماني 

سنوات. 
ا بالنسـبة للقيـادة الثورية والقيادة العسـكرية؛ فهي  وأَمَّ
عـىل علم بالهدف من تشـكيل هذا الفريـق؛ ولذلك فقد أعلنت 
من البداية عـدَم اعرتافها به وبالتقارير التي يقدمها، وقّررت 
ــة  مـن أول يوم للعدوان أن القوَة هي مـن تحّقُق أهداَف األُمَّ

وتضمُن حقوَقها املرشوعة. 

ذارق طخطفى جّقم
 

املتاِبـُع لخطـاب السـيد القائـد يف ذكـرى استشـهاد 

الرئيس الصماد، والرسائل الهامة التي تطرق إليها السيد 

-حفظـه اللـه- يؤكِّـُد بما ال يـدُع مجاالً للشـك حيثياِت 

وأبجديـاِت املرحلة القادمـة التي يراها الغـزاُة واملرتِزقة 

بعيـدة، لكن اليمنيني ينتظرونها بفارِغ الصرب، وقد باتت 

لديهم أقرَب من أي وقت مىض. 

إن خطاَب سماحة السيد -رضوان الله عليه- ورسائَله 

الرصيحـة والواضحة تحمـُل يف طياتها معانـاَة وهموَم 

ومطالَب شـعب بأكملـه يجب عىل العدّو أن يسـتمُع لها 

بـآذاٍن صاغيٍة؛ حتى ال يجد نفَسـه أمام جيوش حيدرية 

ورجاٍل أشداء ومنظومات عسـكرية وحربية نكلت باألعداء يف مختلف 

الجبهات وامليادين، وعرفها العدّو، وعايش رضاوتها حتى يف مضاجعه؛ 

لـذا َفــإنَّ العـدوَّ اليوم أمام خيارين ال ثالَث لهمـا: إما االنصياع لقراِر 

القيادة، أَو خوض املعرتك الصعب الذي يخشاه العدّو وفر منه مسلوَب 

الكرامة والقرار. 

إن السـالَم الهزيَل الذي يراهن عليه األعـداُء ال يمكن أن يتقبََّله عقٌل 

أَو منطٌق؛ فالعدّو الذي شـن غاراته الوحشـية علينـا يف ٢٦ من مارس 

٢٠١٥، وأعلـن حربه من واشـنطن، وبدعم ١٨ دولـة عربية وأُوُروبية، 

يحـاول أن يلعـَب اليوم دوَر الوسـيط الحميم، ويضع نفَسـه بموضع 

األصدقاء الحميمني، دون أن يعَي مسألَة أن عليه رفَع عدوانه وحصاره 

عاجالً وأن يسحب ُكـّل جنوده ومليشياته من ُكـّل ربوع وجزر وأرايض 

الوطـن التـي ظنوا أنهـا مباحٌة لكل من أراد بسـط سـطوته وتجريِب 

حظوظه، دون أن يراعَي أَو يبايلَ بحقوق هذا الشعب أَو يلتفت ملعاناته. 

، من خالل سـعيه  إن الوهَم واالبتذاَل الذي اعتاد عىل تسـويقه العدوُّ
يف تسـويف القضيـة اليمنية، ومحاولة إظهار نفسـه كطـرٍف محايد 
وراٍع لعملية السـالم يف اليمن، سـلوٌك مبتـذٌَل ورخيص، 
وإن هذا الشـعَب الذي ظل تُرتَكـُب بحقه جرائُم وحروٌب 
بشـعة وظاملة قد أفاق من غفلتـه، وبات اليوم أكثر وعياً 
وإدراكاً بما يجري ويحدث من حوله، بعد أن كان محطًة 
ـب ألشخاص  لحقل تجارب ملن هب ودب ومصدراً للتكسُّ
منتفعني ممتهنني للكرامة تربعوا عىل نهب هذا الشـعب 

لعقود. 
لقد أّكـد سـماحُة السـيد عىل رضورِة رحيـل القوات 
واإلرسائيليـة  الربيطانيـة  خلفهـا  ومـن  األمريكيـة 
والتشـكيالت املختلفـة مـن األرايض اليمنيـة، وأهميّـة 
اسـتعادة ُكــّل ما هـو يمنـي لصالـح الشـعب اليمني، 
وإيقاف العبث والنهب للثروات اليمنية، وإال فعىل أمريكا ومن سـار يف 
فلكهـا ومنظومتهـا اإلجرامية أن يدفعوا ثمَن هذا االسـتهتار واإلجرام 
بحق اليمنيني، وأن يتحملوا تبعاِت انفجار مزلزل قادم ال محالة، إذَا لم 
يكفوا عن محاولة إخضاع اليمنيني وإركاعهم، واستغالل عامل الوقت 
لصالـح تمرير صفقات ومخّططات مشـبوهة تعزز تواجدها بشـكل 

أكرب يف األرايض اليمنية. 
ومن هذا املنرب نؤّكـُد لسـماحة السـيد القائد أننا كيمنيني من أبناِء 
ُد وقوَفنا املطَلَق مع سـماحة  املحافظات الجنوبية املحتّلة نؤّكـُد ونجدِّ
السيد -رضوان الله عليه- يف معركة التحرير كما سبق أن ُخْضنا معارَك 
الدفاع عـن األرض والِعرض ضد قوى العدوان واالحتالل؛ َفــإنَّنا اليوم 
عـىل أُهبِة الجاهزية واالسـتعداد السـتعادة أراضينـا املحتّلة، وخوض 
رشف املواجهـة ضد املحتـّل األمريكي يف أي وقت وظـرف ومكان، ولن 
نتوانى أَو نتهاون يف القيام بواجبنا يف الدفاع عن حرية واستقالل بلدنا. 
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