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»قراءة يف مشروع الشهيد القائد«.. 
ندوة على رواق بيت الثقافة بصنعاء

  -  صنعاء:
عّشات ابهة التدبئة والحشد، يو  السبت املايض، ادالياِت إحياء 
الذكرى الساوية نستشهاع السيد القائد حسل بن بدر الدين الحوثي 
بإقامة ندوة ثقااية تحت عاوان »قراءة يف مرشوع الشهيد القائد«.
وقدمات الادوة، التي ُعقادت يف بيت الثقاااة بالداصمة صاداء، 
ثالث أوراق عمل لددع من الدلماء واملثقفل قدمها ُكّل من نائل وزير 
األوقاف واإلرشااع األساتاذ اؤاع نااي واألساتاذ يَْحايَى قاسام أبو 

عواضة واألستاذ حمدي الرازحي. 
َوأشااعت األوراق يف مجملها بدور وعظمة الشهيد القائد وعظمة 
ماهجه املقّد  لألمة اإلساالمية، مشرية إىل أن املاهج القوي والرباني 
للشاهيد القائد حمال الفكر السايايس املخرض  والقائد الدساكري 

الدظيم واملرشد امللهم لالمة، حتى أصبح حديَث ُكّل أحرار الدالم
ونّولت إىل الحرص الشاديد للشاهيد القائد عىل باااء األمة البااء 
الدلماي وانلتماا  بكاااة الدلو  يف مختلاف املجاانت – الصااعة 
والزراعة وغريلا من الدلو  الذي سابقاا بها الغرب بسبل البدد عن 

القرآن.

أبناء األمانة ينّظمون حملة تنظيف 
لشوارع العاصمة احتفاًء بذكرى 

استشهاد السيد القائد
  -  صنعاء:

ااَن أَبْاَاُء الداصمة صاداء، صبااح أمس األحد، حملَة تاظيٍف  عشَّ
واسادٍة؛ تزامااً مع الذكرى السااوية نستشهاع السيد القائد حسل 

بدر الدين الحوثي.
وانطلقت حملُة الاظااة التي حرض تدشاياها عدٌع من املسئولل 
والشاخصيات اناتماعياة واألماياة، باإلضااة إىل عادٍع من الطالِب 
والرتبويال من باب اليمان بمديرية صاداء القديمة لتشامَل عموَ  

مديرياِت الداصمة صاداء.
وأشاار املاّظماون إىل أن الحملاة ستساتمرُّ ثالثة أياا  يف اميع 

مديريات أمانة الداصمة صاداء.
 وتاطلاُل لاذه الحملاُة بمشااركٍة مجتمدياٍة كبريٍة من ساكان 
الداصمة، وطالب املدارس، والجامدات، واملوظفل، وبمشاركة عدٍع 

من الرشكات الخاصة، واملاظمات املجتمدية.
يف ذات الساياق انطلقات صبااح أماس حملاة راد رااال املرور 
واملشاركة يف تاظيم عملية السري يف مدظم شوارع الداصمة صاداء؛ 

وذلك احتفاء بذكرى استشهاع السيد القائد.

معِرُض صور للجالية اليمنية يف 
النرويج تنديدًا بجرائم العدوان

  -  متابعات:
نّظام أبااُء الجالية اليماية أماا  مباى الربملان يف مملكة الارويج، 
أماس األحاد، مداِرَض صاور بانشارتاك ماع الجالياات الدربياة 
واإلساالمية، اشاتمل عىل صاور وإحصائيات أظهارت حجم ارائم 

ُقوى الددوان عىل أبااء الشدل اليماي.
وأكد املشاركون يف املدرض تضاُماَهم مع الشدل اليماي، مطالبل 
األمام املتحدة بأن تدمال بحياعية، كما طالباوا الحكومة الارويجية 
بالكاف عن بيع القاابال الداقوعية للددوان السادوعي والتي عمرت 

الشدل اليماي.
ووزع القائمون عىل املدرض بروشورات توضح ارتباط السدوعية 
بتاظيماات تكفريية كداعاش والقاعدة وحجم الدماار الذي الحقته 
بالكثاري من الدول الدربية واإلساالمية حتى وصلت أياعيها إىل الدول 

الغربية الداعمة لها.

األجهزة األمنية واللجان يفككون عبوة ناسفة 
يف شمالن بمديرية همدان محافظة صنعاء

  -  صنعاء:
اككت األاهزة األماية واللجان، يو  أمس األحد، عبوة ناسفة تم 

الدثور عليها يف ماطقة شمالن بمديرية لمدان.
وأكد املصدر حرص األاهزة األماية واللجان الشدبية عىل متابدة 
وضبط ُكّل من تسول له نفسه املساس باألمن وانستقرار والسكياة 

الدامة للمجتمع.

ناطق أنصار اهلل يف لقاء مع قناة املسرية: لن نقبل بأي مطالب 
فيها عملية تسليم قبل أن يكون هناك حل سياسي شامل

الوفد الوطني يلتقي بنائب وزير خارجية دولة الكويت

العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم لوقف إطالق النار 
 تحليق مكثف للطيران في سماء عدد من المحافظات وبوارج العدو 

تطلق النار باتجاه المخاء بمحافظة تعز
 إستهداف منازل المدنيين في محافظة شبوة وإصابة خمسة مواطنين 

واستهداف لمواقع الجيش في عدد من المحافظات

  -  خاص:
أكاد الااطُل الرساميُّ ألنصاار الله 
محمد عبدالساال ، مسااء أمس األحد، 
أن عاد  ادية وقدرة الطرف اآلخر عىل 
اتخاذ القارار يدترب من أبارز الدقبات 

أما  نجاح املشاورات.
وقاال محماد عبدالساال  يف لقااء 
خاص عىل قااة املسارية مسااء أمس: 
“نادرك أن لااك طرااً يريد أن تساتمر 
الحارب إَلااى ماا ن نهاياة ون يادرك 

مدانااة الشادل”، مشارياً باأن اريل 
خاارج  تفاصيال  يف  يبحاث  الريااض 

املراديات املتفل عليها.
اللجاان  وأوضاح َعباادالساال  أن 
املحلياة الخاصاة بالتهدئة والتاسايل 
قامت بدور اياد، ناتاً بقوله “نحن ن 
نطالاُل اقط بإيقاف الغاارات الجوية 
والتحليال احسال، بال نطالال أيضاً 

بإيقاف التحشيد”.
وتاباع قائاالً “نحان ن نتمااى أن 
تساتمر الخروقاات، ونرياد أن يساوع 

السال  يف اليمن”.

وطالال ناطال أنصاار اللاه “بحل 
“األمام  أن  مؤكاداً  وكامال”،  شاامل 

املتحدة باتت تدرك ذلك”.
وأشاار عبدالسال  إَلاى تقديم الواد 
الوطاي املفاوض رؤية شاملة بما ايها 
من مالحال، حياث راعت تلاك الرؤية 
الواقاع واملاطل والحرص عاىل األمن، 
وتم رشُح تلاك الرؤية للجمياع، والتي 
تشامل الجوانال السياساية واألماية 

واإلنسانية.
ولفت عبُدالسال  بأن الرؤية املقدمة 
مان الوااد الوطااي “تضماات مبادأ 

التواال السايايس والذي لو أسااس ن 
أحد يساتطيع أن يتجاوزه”، وشاملت 
“ماطال اإلاراج عان ُكّل املدتقلل من 

اميع األطراف عون استثااء”.
وأوضاح رئيُاس الوااد الوطااي يف 
مفاوضاات الكويات أن “الطرف اآلخر 
قاد  رؤية غري قابلة للحل، ون تتضمن 
مطلبااً واحاداً مان مطالل الشادل”، 
مشرياً بأن “الرؤية التي قدمها الطرف 
اآلخر أكثر من األلداف الدسكرية التي 

أراع تحقيقها الددوان”.

  -  خاص:
إلتقى الواُد الوطاي يف مشاورات الكويت برئاسية 
محماد َعباادالساال  وعاارف الازوكا، مسااء أمس 
األحد، باائل وزير خاراية الكويت خالد الجار الله.

ويف اللقاء تحدث نائُل وزير خاراية عولة الكويت، 
عن حرص بالعه عىل انجاح املشااورات وتقديم كااة 
التساهيالت وتذليال الصدوباات التاي قاد توااهها، 
مشادعاً عاىل رضورة أن تاجاح لاذه املشااورات يف 
إنهاء مداناة الشادل اليماي من خالل إيقاف الحرب 
وتحقيل السال ، والحفاظ عىل أمن واستقرار ووحدة 

اليمن.
من اانباه اادع الواد الوطااي شاكره وتقديره 
لدولة الكويت عىل اساتضااتها لهذه املشااورات وما 
تبذله من اهوع يف سابيل إنجاحها، مشريين إَلاى أَن 
نجاح املشااورات يف الكويت سايكون نجاحااً لليمن 
واليمايال قبل أن يكون نجاحااً للكويت، مؤكدين أَن 
الواد لن يغااعر الكويت إن بالوصول إَلاى حل يفيض 

إَلاى تحقيل السال .
 كماا اادع الوااد موقفاه الحرياص عاىل إنجاح 
مشاورات الكويت مشريين إَلاى رؤيتهم لإلطار الدا  
للحل السايايس واألماي الشاملة والتي ااءت مؤكدة 
عاىل رغبتهم يف إنهاء مداناة اليمايل وإيقاف الحرب 

وتحقيل السال  وانستقرار يف اليمن، مشرياً إَلاى أنها 
رؤياة كاملة وشاجاعة تتحدث عن امياع األطراف 

بدكس رؤية الطرف اآلخر التي ن ترى إن نفسها.
واساتدرض الوااد الوطااي عادَ  التازا  الطرف 
اآلخار بتثبيت وقاف إطالق الاار حتاى اآلن من خالل 

الخروقاات والتجااوزات التاي يرتكبهاا واساتمرار 
التحشيد ملليشاياته واساتمرار الحصار وماع عخول 
املسااعدات اإلنساانية، وكلها خروقات تهادف إَلاى 
عرقلة وإاشاال نجاح املشااورات التي تساتضيفها 

عولة الكويت الشقيقة.

  -  خاص:
السادوعي  األمريكاي  الدادوان  طارياُن  واصال 
ومرتزقته للياو  الحاعي والدرشين مان اتفاق وقف 
إطالق الااار، خرق لذا انتفاق يف عدع من محااظات 
الجمهورياة، ضارباً بهاذا انتفااق وباملجتمع الدويل 

املرشف عليه عرَض الحائط.
حيث واصال طريان الددوان األمريكي السادوعي، 
مان  ُكّل  يف ساماء  املكثاف  تحليقاه  األحاد،  أماس 

محااظات تدز والحديدة ومأرب والجوف.
كما قا  مرتزقته باستهداف مااطل املبدعة وباي 
بارق وملاح واملدارج وابال الصلطاا يف مديرية نهم 

بمحااظة صاداء باملدادية والصواريخ.
ويف ذات الساياق قا  مرتزقة الددوان يف محااظة 
تداز بقصاف مااطال متفرقاة يف مديرياة الوازعية 
باملدادية، َواتحوا نريان رشاشااتهم باتجاه عدع من 

مواقع الجيش واللجان الشدبية بمديرية ذو باب. 
ويف ساياق متطور اتحت بوارج الددوان األمريكي 

السادوعي الاريان عىل مديرية املخااء غرب محااظة 
تدز.

إىل ذلك قاا  مرتزقة الددوان األمريكي السادوعي 
بمحااظة شبوة باستهداف ماازل املواطال بماطقة 
الاقوب بمديرية عسيالن بالقصف الصاورخي، األمر 
الذي أّعى إىل إصابة خمساة مواطال، حسال مصدر 

محيل باملحااظة. 
 وقامت مليشايات املرتزقة يف شابوة، باساتهداف 

مواقع الجيش واللجان يف ماطقة شم.
يف الساياق ذاته أااع مصدر عساكري يف محااظة 
مأرب أن مرتزقة الدادوان قصفوا بالصواريخ مواقع 
الجياش واللجاان يف ماطقتي املشاجح وابل ليالن 
بمديرياة رصواح بمحااظة ماأرب، وقصفوا مااطَل 
متفرقًة يف مديريتي املتاون َوالغيل بمحااظة الجوف 
َوغرباي مافاذ الطاوال بمحااظاة حجة باألسالحة 

املتوسطة والثقيلة.
لاذا وكان طارياُن الدادوان األمريكي السادوعي 
واملرتزقاة قد قاموا بارتكاب عرشات الخروقات خالل 
األياا  املاضية، إضااًة إىل ساجل الخروقاات املرتكبة 

ماذ إعالن انتفاق
حياث قاا  طاريان الدادوان األمريكي السادوعي 
بالتحليال بكثااة يف ساماء محااظات صددة َوحجة 

َومأرب َوالجوف.
 كذلك قا  طريان الددوان بالتحليل بدلو ماخفض 

يف سماء محااظة الحديدة.
كماا وكانت باراات الددوان األمريكي السادوعي 
تجاوب الساواحل الغربية مان باب املاادب إىل املخاء 
قبال أن تفتح الاريان باتجاه مديرية املخاء، ايما كان 
املرتزقة يحتشادون يف القرية الجاوبياة بماطقة ذو 

باب.
وعاىل ذات الصلة قاا  مرتزقة الدادوان األمريكي 
السادوعي مطلع لذا األسبوع بقصف مواقع الجيش 
واللجاان الشادبية بمديرية ميادي بمحااظة حجة، 
وكذا عاىل مواقع الجياش واللجاان بمديريتي املتون 

والغيل يف محااظة الجوف.
إضاااة إىل مواقاع الجياش واللجاان الشادبية يف 

ماطقة الدرااف بمحااظة الضالع.
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  -  خاص:
اشال واُد الرياض يف إثباِت امتالِكه للقراِر 
ورغبتاه يف الساال ، خاالل املفاوضاات التي 
تساتضيفها إَلاى الكويت، وكشاف أن قراَره 
بيد الددوان عادما حاول إْاَشاال املفاوضات 
اة »خروقات  بتدليال مشااركته ايهاا؛ بُحجَّ
اتفااق وقاف إطاالق الااار«، ولاي الحجاة 
الوالية، إذ تقول التقارير امليدانية إن مرتزقة 
الدادوان قاماوا بأكثار من أربداة آنف خرق 
لالتفااق، كما يظهار زياف اععاءاتهم بأنهم 
لم مان تمساك بالدادوان وتمساك بتحليل 
الطائارات بشاكل عَلااي خاالل مفاوضاات 
الكويات، وكذلك كان واد القوى الوطاية وما 
يزال لو من يطالل بتثبيت وقف إطالق الاار.
وماا يؤكد سادي مرتزقاة الريااض إَلاى 
إْاَشاال املفاوضات لو أنهم عخلوا ملفاوضات 
السابت املايض والتي كان مقرراً أن يقد  كل 
طرف رؤيته للحل السايايس، غري أن املرتزقة 
لم يقدماوا رؤيتهام التي ياتظارون أن تأتي 
عليهم بإمالءات سادوعية يف الوقت الذي قد  
الوااد الوطاي رؤية شااملة للحل السايايس 

واألماي وقوبلت بإشاعة كبرية.
تدليقاه  أوضاح  بيااٍن  يف  الريااض  وااد 
للمشاركة يف املفاوضات مبدياً أسباباً ضبابية 
وغاري محدعة تحات عاوان »خروقاات وقف 
إطالق الاار«، وتركوا لقااة الدربية السدوعية 
أن تااوب عاهم وتقاول إن تدليل املفاوضات 
بسابل »اقتحا  لواء الدمالقة بدمران« عون 
أن تاسال لذا الاكال  ألي مصدر من مصاعر 

املرتزقة.

يف الساياق عّلل الااطل الرسامي ألنصار 
اللاه ورئيس وادلم إَلاى الكويت عىل خطوة 
املرتزقاة بالقاول: »إن مان ن يرياد الساال  
ومصلحتاه ومساتقبله مرلاون باساتمرار 
الحارب عاىل شادباا اليماي لو مان يختلُل 
مربراٍت وأعذاراً والية لتدطيل املفاوضات«. 
وأضاف عبدالسال  يف ترصيحات صحفية 
»قدماا رؤية وطاية شااملة تجمع ون تفرق 
تقارب ون تبداد تحارت  الرشاكاة والتواال 
والتداياش وتالمس لمو  الجميع بال مزايدة 

أَْو تطبيل«.
مصااعر خاصاة كشافت اانبااً آخر من 

عواااع املرتزقاة لدرقلاة املفاوضاات، حيث 
أوضحات تلك املصاعر أن رئياَس واد املرتزقة 
إَلاى الكويت عبدامللك املخاليف شدر بامتداض 
شديد؛ بسابل نرش رؤية الواد الوطاي للحل 
السايايس عىل وساائل اإلعاال  والتاي لقيت 
قبونً شادبياً كبرياً يف وقت لام يقد  املرتزقة 

أية رؤية. 
َع املخاليف بارش  وبحسال تلك املصاعر لادَّ
رؤيتهم عىل وساائل اإلعاال ، ولو ما اضطر 
أحاد أعضاء الوااد الوطااي للتدليل عىل ذلك 
بالقول »لاتوا رؤيتكام أونً ثم انرشولا كما 

تشاءون«.

 بدورلا اضحت وزارة الدااع حقيقة نوايا 
مرتزقة الرياض من وراء تدليقهم للمشاركة 
يف املفاوضات ونفت صحة األنباء التي تحدثت 
عن اقتحا  لواء الدمالقة بمحااظة عمران.

ونفاى مصدر عساكري مسائول باوزارة 
الدااع ورئاساة ليئاة األركان الدامة، صحَة 
ماا تااقلتاه بداض وساائل اإلعاال  ومواقع 
التواصال اناتماعاي، حول اقتحاا  اللجان 
الشادبية للاواء 29 مياكا عمالقاة يف حارف 
سافيان بدمران، وذلاك يف ترصيحات لوكالة 

اننباء اليماية سبأ.
واعتارب املصدر ما تام ترسيبه وتداوله من 

أخباار مغلوطة ون أسااس لها مان الصحة 
يأتي يف إطاار الحرب اإلعالمية وانساتهداف 
ومرتزقتهام  الدادوان  لقاوى  املماهاج 
ومحاونتهام اليائساة لشال وحادة الصاف 
وزعزعة الجبهة الداخلية عرب ممارساة أقبح 

األساليل والطرق.
وأكاد املصادر أن أبطاال القوات املسالحة 
وماهم مقاتلو اللواء 29 ميكا عمالقة يؤعون 
مهاَمهام الدساكرية وبمسااندة قوياة من 
اللجاان الشادبية وأباااء الشادل اليماي، يف 
مدركاة املوااهة والصموع ضاد الددوان ولن 

تؤثر أَْو تاطيل عليهم مثل لذه الترسيبات.
وععا املصدُر وسائَل اإلعال  وبدض املواقع 
خاصاة تلك التي لم تساتوعل الدرس بدد ون 
زالات متداتة يف موقفها ضد الوطن ويف صف 
الددوان إَلاى الجدية واملسئولية والدوعة إَلاى 
ااعة الصواب، وأن يستشادر الجميع عظمة 

الوطن واملسئولية أما  الشدل والتأريخ. 
مان اانال آخر لم يجاد املبداوث األممي 
إساماعيل ولد الشيخ سابيالً للدااع عن قرار 
مرتزقاة الريااض وعرقلتهام للمفاوضاات، 
ُم  وقاال يف بياان أماس انحاد »«نحان نتفهَّ
مسابباِت لاذا القارار، لكااا نحاث الجميع 
عاىل اننخاراط باكل ُحسان نياة وحكمة يف 
لذه املشااورات التي يدول عليها اليمايون«. 
مضيفاً »إناا نرى أن اميَع املساائل الشائكة 
واإلشكانت يجل أن تُطرح عىل طاولة الحوار 
بكل شافااية للتوصل إَلاى حل شاامل يضع 
حداً للحواعث التي يساتغلها البدض للضغط 

عىل الفريل اآلخر.

وزارة الدفاع تنفي مزاعم مرتزقة الريا�ض ب�شاأن لواء العمالقة

ناطق أنصار اهلل: الذين ال يريدون السالم مصالُحهم مرهونة باستمرار الحرب 
مرتزقة الرياض يعجزون عن تقديم رؤية للحل ويكشفون عن نواياهم بإْفَشـال المفاوضات 

اليمن تتسّلم 40 شخصاً من الطرف السعودي، بينهم 20 تم أسرهم يف جبهات القتال الداخلية
  -  متابعات:

أعلن الااطُل الرساميُّ ألنصاار الله محمد 
َعبدالسال ، يو  السبت، أنه واقاً للتفاُلمات 
مع الطرف السدوعي تم تسلم الجانل اليماي 

0ل شخصاً.
وأااع َعبدالساال  أن ٢٠ شاخصاً ممن تم 
تسلمهم أرُسوا يف الجبهات الداخلية و٢٠ عىل 

قضايا أُْخااَرى.
أسماء املحررين ولم:

١- عبده عيل أَْحَمد املقالزي
٢- عراات عبدالله يَْحايَى الدريفي 

٣- يَْحايَى عيل عيل القانيص
٤- محمد عيل عيل البحري

٥- طه محمد أَْحَمد املوشكي
٦- عبدالرزاق صالح زيد

٧- يوسف أَْحَمد عبدالله السياغي

٨- وّضاح عبدالله قائد الواععي
٩- أنور عبده محمد عيل البكايل

١٠- نبيل مارص حسن باعي الخدري
١١- محمد حسل مقبل الواععي
١٢- حامد عبدالله محمد ساان
١٣- شمالن شوقي حسن سديد
١٤- مجالد عيل محمد رااح
١٥- وسيم محمد عيل الحداع
١٦- اميل عيل عيل القومه

١٧- حامد محمد يَْحايَى باعر
١٨- عبدالرحمن حسل أَْحَمد الدكريي

١٩- محمد أَْحَمد محمد طامش
٢٠-ليثم عبده محسن الحداع

أسماء املفرج عاهم عىل قضايا مختلفة:
١- عبدالله إبراليم محمد إسماعيل

٢- إبراليم حسن عيل
٣- أَْحَمد يَْحايَى مستبائي

٤- أَْحَمد محمد يَْحايَى الغامري 
٥- مصطفى عبده عمر عيل

٦- سدد صالح الجدميل
٧- محمد عوسج يَْحايَى اابر
٨- اارس عبده لاعي محويل
٩- عيل اابر حسن املابهي
١٠- ماصور حليف صالح

١١- عيل يَْحايَى عيل الدباعي
١٢- ساري حسن سالم

١٣- ساان يسلم عبدالله ماصور
١٤- محمد عيىس حسن الراش
١٥- اايز أَْحَمد محمد صالح

١٦- أَْحَمد ارحان عيل
١٧- أسامة سيف نااي

١٨- محمد مطر نارص الدباعي
١٩- صالح سالم حسن رشيف

٢٠- صالح محمد حسل امدان

  -  متابعات:
ُقتل أربدة ااوع وأصيال أربدة آخرون، أمس 
األحاد، اراء انفجار سايارة مفخخٍة، اساتهدف 
موكل محااظاة عدن املدلَّ من قبل الفار لاعي 

ومدير رشطة عدن شالل عيل شائع.
وقالات مصااعر إعالمياة تابداة لهااعي: إن 
اننتحااري اّجر نفساه بسايارة ملغوماة أثااء 
مارور املوكال يف اولاة كالتكاس يف املاصاورة 
بمدياة عدن، حياث كان املوكُل يضم الديدروس 

وشالل شائع.
ويأتي لذا الهجوُ  بدد اساتهداف مماثل لهم 

قبل أيا  خلفت املزيد من القتىل والجرحى.

وشاهدت عدن، خالل األشهر املاضية، سلسلَة 
الدارشات  لجماات عموياة واغتياانت طالات 
مان ضبااط الجيش واألمان واملخابرات، وَساَط 
تصاُعااد التحذيرات الدولية من خطورة سيطرة 
الجماعاات اإلْاااَرامياة عاعاش والقاعادة عىل 
مااطل واسادة ااوب البالع مااذ يوليو املايض، 
بدد انساحاب قاوات الجيش واللجان الشادبية، 
وعخاول قاوات التحالاف السادوعي واملجامياع 

املوالية لدبدربه ماصور لاعي.
َ يف الساته  وكان مجلاُس األمن الدويل قد َعربَّ
األخرية يف 25 إبريل املايض عن قلِقه الشاديد من 
تكثياف الهجماات اإلْاااَرامياة يف عادن وبقية 

املحااظات الجاوبية.

مقتل 4 أشخاص يف هجوم انتحاري على 
موكب العيدروس وشالل علي شائع

لجنة التهدئة: 4 آالف خرق 
ن  للغزاة واملرتزقة منذ اإلْعــالاَ

عن وقف إطالق النار
  -  خاص:

قاال مصادٌر خااصٌّ يف لجااة التهدئاة: إن خروقاات الغازاة 
واملرتزقاة تواصلت بشاكل يوماي، حيث لم يلتزماوا بانتفاقات 

املربمة.
وأشاار املصدر يف ترصيح خااص لصحيفة »صدى املسارية« 
إَلااى أناه وماذ عخول وقف إطاالق الاار حيّاَز التافيذ يف 11 من 
الشاهر املايض بلغت خروقاات املرتزقة لالتفاق أكثار من أربدة 
آنف حالة.. ناليك عن الزحف املتواصل والذي لم يتوقف يوماً.

وأضااف املصدر أن الددوان أغَدَق عىل مرتزقته باملال وَحوَّلهم 
إَلاى تجار حروب، حياث ياقضون الدهوع واملواثيل ون يلتزمون 

بأية اتفاقيات. 

مصرع عنصرين من مرتزقة »داين 
جروب« يف محافظة شبوة

  -  متابعات:
لقاي عاارصان من مرتزقاة “عاين ااروب” مرصعيهما 
عىل يد مجاّد يف قاعدة رأس عمران بمحااظة شابوة ااوبي 

البالع.
وأكادت مصااعر محلية لاموقع »املسارية نات” مرصَع 
عارصيان مان “عاين ااروب”، يُدعاى األول “موريس كلوع 
ريااازور” ولاو ارنيس الجاساية وااادي ساابل بالفيلل 
الفرنيس ونائل قائد القااصة، أما الثاني اهو “مارسايل عي 

كابورناك” تازاني خَدَ  يف بالك ووتر.
وأوضاح املصادر أنه تم نقال الدرصين إَلااى مطار عدن 

بانتظار نقلهما بطائرة خاصة إَلاى ايبوتي.
الجدير ذكره أن “عاين اروب” بديلة لرشكة “بالك ووتر” 
وكلتالماا أَمريكيتاان واألخارية اضطرت للمغااعرة بدد أن 
ُمايت بخسائر ااعحة عىل أبطال الجيش واللجان الشدبية.
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  -  إبراهيم السراجي
مرت مفاوضاات الكويات يف اليومل 
املاضيل بمحطتل لامتل، األوىل ااتماع 
الواد الوطاي بسافراء الادول الا18، أما 
الثانياة اكانت بداوعة املفاوضاات يو  
السابت بدد اسارتاحة الُجمدة وعخولها 
يف نقااش الحل السايايس بداد أن كانت 
الاقاشات محصورة بتثبيت وقف إْطاَلق 
َ  الوااُد الوطاي رؤيته  الاار، ولاااك قدَّ
للحل السايايس، ايما اعتذر واد الرياض 
عن تقديم رؤيته وطلل املزيد من الوقت. 
الوقت الاذي اعتربه البداُض انتظار واد 
الرياض للتدليمات والرؤية الجالزة التي 

ستصل إليهم من السدوعية. 
خالل ااتماعهم بسفراء الدول الا18 
طارح وااد القاوى الوطاية عادة نقاط 
اريئة أظهارت أن لديهم خطواٍت عمليًة 
وواقدياة والقبول بها مان الطرف اآلخر 
سايمثل اختبار لاوايالام بالتوصل إَلاى 
حل من عدمه، خصوصاً أن مطالبهم بما 
ايها قرار مجلس األمن ن يمكن تافيذلا 

عىل الواقع بالشكل التي ااءت به. 
أول ماا طرحاه الوااد الوطااي عاىل 
السافراء أنه »بدد عا  وشهر من الحرب 
ن يمكان أن التساليم برشعياة الطارف 
وتكمان  الساالح«.  بخصاوص  اآلخار 
أََلميَّااة الاقطة تلاك من أن اإلرصار عىل 
تساليم الساالح قبل الحل السيايس الذي 
يؤساس لدولة ضاماة للجميع لن يكون 
مقبونً؛ ألنه يداي تساليماً لسالح الدااع 
عن الافاس للخصم اآلخر الاذي ن يمثّل 
الدولاة التاي ن يمكان انعارتاف بها إن 

بالرشاكة.
وتاوىل رئيُس وااد أَنَْصاار الله محمد 
عبدالساال  ضمن وااد القاوى الوطاية 
عن قضية السالح اساتحالَة نقاش لذه 
القضية بدون حل سيايس شامل، مشدعاً 
عاىل الواد ن يرياد حلونً شااملة وليس 

حلونً مجزأة. 
ولفات َعبدالساال  إَلااى أن الجمياع 
يرياد عولة عاعلة تمثّال حاضاة للجميع 
وتكاون وحدلا املداية بالساالح وغريلا 

من القضايا اإلارائية األُْخااَرى.
نقطاة أُْخاااَرى وضدها وااد القوى 
الوطاياة عىل طاولة السافراء مدترباً أن 
تشكيل حكومة رشاكة وطاية ليس أمراً 
مدقاداً ويمكان انتفاق علياه من حيث 
املبادأ. ولكي تتمكان تلاك الحكومة من 
ممارساة مهامها أبادى الوااد الوطاي 

اساتدداعه لتقديام ضماناات بخصوص 
اإلاراءات األماية.

وقال محمد عبدالساال  كاشفاً ادية 
الوااد الوطااي بشاأن الحال السايايس 
»نحان ن نرياد الداوعة مان الكويات إن 
بحل واضح وشامل وعاعل، ونطالل بأن 
يشمل الحل السيايس اميع أرااء اليََمن 

من حرضموت إَلاى صددة«. 
أما عارف الازوكا رئيس وااد املؤتمر 
اأكاد للسافراء أن تأخار وااد صادااء 
بالذلاب إَلااى الكويت »لام يكن إّن من 
أَْاال إنجاح لاذه املفاوضات باعتبارلا 

ارصًة تَأريخية«.
إىل حدٍّ ما استطاع واد القوى الوطاية 
إقااع السافراء برؤالم وبرضورة نقاش 
القضاياا بجدياة تفتاح الطريال لتقد  
املفاوضات وأن التمسك بالرشوط التي ن 
يمكن القباول بها لن يكاون إّن عقبة يف 
طريل الحال، وتقول املدلومات إن بدض 
السافراء الذين تواادوا يف اناتماع كان 
عورلم سلبياً يف الاقاش، وأن التدقيدات 
نتيجاة  كانات  اناتمااع  التاي شاابت 

»للتدخالت الخاراية«. 

• رؤية وطنية وانتظار قدوم اأُلْخــراَى من 
الرياض 

الجمداة  ياو   املفاوضاات  توقفات 
الطرااان  يلتقاي  أن  عاىل  املاضياة 
السابت ويقدماوا رؤالم  ويساتأنفْولا 
للحل السيايس وطرحها َاميْداً للاقاش، 

وكان واد القوى الوطاية يف املوعد، ايما 
الوااد اآلخار اطلل مهلاة أُْخااَرى رغم 
أنهام ُماحاوا يومل قبل موعد الجلساة 

لتقديم رؤيتهم. 
وأعلن الااطل الرسامي باسام أَنَْصار 
اللاه ورئيُس وادلام إَلااى الكويت عن 
تساليم رؤيتهام لألمام املتحادة وقاال: 
»حرصااً مااا عاىل إنجااح املشااورات 
واعتازازاً  الكويات  يف  حاليااً  القائماة 
بصموع شادباا اليََماي الدظيم ومن أال 
إنهااء الدادوان وراع الحصاار وتحقيل 
األمن وانساتقرار والساال  واساتجابة 
للجهوع الكبرية التي تبذلها عولة الكويت 
الشاقيقة ساّلماا نحن واإلخوة يف حزب 
املؤتمر الشادبي الدا  إَلاى األمم املتحدة 
رؤيتااا لإلطاار الداا  للحال السايايس 

واألماي«. 
وتضماات الرؤياة الوطاية عادعاً من 

املباعئ واألسس واآلليات أبرزلا:
- تثبيات وقاف إْطااَلق الااار بشاكل 

شامل وكامل.
- رااع الحصار بكااة أشاكاله وراع 
كااة القياوع عىل حركة املواطال عاخلياً 

وخاراياً من َوإىَل اليََمن. 
- التواال عىل سلطة تافيذية توااقية 
اديادة تمثال القالال السايايس لتافيذ 
كاااة انااراءات األماياة وغاري األماية 

املتدلقة بالسلطة التافيذية.
كماا أكادت الرؤياة عاىل التدامل مع 
مختلاف مرادياات الدملية السياساية 

ومخرااات  الدساتور،  انتقااء:  عون 
الحوار الوطااي املتواال عليها، واملباعرة 
الخليجياة وآليتهاا التافيذياة، واتفااق 
السالم والرشاكة، وقرارات مجلس األمن 

ذات الصلة.
الرؤياة شادعت عاىل تزمال املراحل 
القضاياا املطروحاة  التافيذياة لكاااة 
للاقااش، بما يفيض إَلاى اتفاق شاامل 
وموحاد يتضمان ُكّل القضاياا كحزماة 
واحادة. ون يدترب أياة توااقات حول أية 
قضياة ملزماً أَْو نهائياً بَديداً عن التواال 
عاىل بقياة القضايا، بما يف ذلاك التواال 

عىل شكل سلطة تافيذية توااقية. 
ولفتت الرؤية إَلااى أن اليََمن محكوٌ  
بالتوااال السايايس مان الداا  2011، 
بما يف ذلاك موضوع السالطة اننتقالية 
ومهامهاا املختلفاة كما لاو ماصوص 
املدروااة. وعلياه  املرادياات  يف  علياه 
اإن الطريال الوحيد للوصاول إَلاى حل 
سايايس عاعل لو التمسك بمبدأ التواال 
لاكل  إَلااى حلاول  للوصاول  كأسااس 

القضايا املتدلقة بالسلطة التافيذية.
واشرتط الواُد الوطايُّ مشاركة كااة 
املكونات السياساية يف التواال عىل الحل 
السيايس  الحوار  السايايس، واساتئااف 
الاذي كان ااريااً بل القوى السياساية 
تحت رعاية األمم املتحادة قبيل الددوان 

عىل اليََمن.
واقارتح أَنَْصار الله واملؤتمر الشادبي 
املة مان اآللياات وانااراءات األماية 

وغاري األماياة خاالل املرحلاة اننتقالية 
يسبقها تشكيل سلطة تافيذية توااقية 
ليتام  ذلاك رضوريااً  باعتباار  اديادة 
الخروج باتفاق عىل مباعئ عامة وبدض 
تشاكيل  ويتام  الرئيساية.  التفاصيال 

مجلس رئايس وحكومة تواال وطاي.
ويادرج من ضمن التوااقات تشاكيل 
لجااة أماياة وعساكرية علياا مان قبل 
السالطة التافيذية التوااقية يف حال رأت 
األَطراف أََلميَّاة تشكيل لذه اللجاة، عىل 
أن يتم التواال عاىل مهامها وصالحيتها 
ومجال عملها ومدتها ويكون تشاكيلها 
بقارار صااعر مان السالطة التافيذياة 

التوااقية.
وحسال الرؤية الوطاياة يمكن لألمم 
املتحدة أن ترشَف عىل الخطوات املتدلقة 
بتساليم الساالح الثقيل من ُكّل األَطراف 
التوااقياة، ومااع  التافيذياة  للسالطة 
حادوث أي ااراغ أماي تساتغله القاعدة 

وعاعش.
الرؤياة الوطاياة تضمات أَيْضااً باداً 
سايما  ن  اإلنَْساانية  بالحالاة  خاصااً 
قضية األَْساااَرى واملدتقلل واملفقوعين 
أَْو املوضوعال تحات انقاماة الجربياة، 
واقرتحت تشاكيل لجاة تتمثال ايها ُكّل 
األَطاراف وتدمل بجاد من أَْااال إْطاَلق 
كاااة األَْساااَرى واملدتقلال والكشاف 
عان املفقوعين من ُكّل األَطراف وال آلية 

محدعة يتم التواال عليها.
وععات الرؤياة إَلااى رضورة إنجااز 
اتفااق موّحاد وشاامل يضمان مختلف 
القضاياا واملتوااال عليهاا، وياؤعي يف 

الاهاية إىل:
- انساحاب كاااة القاوات الخاراية 

عون استثااء من اليََمن.
- راع الحصار بكل أشكاله. 
- التدويضات وإعاعة اإلعمار.

- راع اليََمن من تحت الباد السابع.
وقبال ذلاك وبداده تثبيت وقاف عائم 
وشاامل لألعماال الدساكرية والقتالية 

وإْطاَلق الاار.
القاوى  ملواقاف  للمراقبال  ويمكان 
الوطاياة مااذ انادنع الدادوان سايجد 
أنهم قدماوا تاازنت من أاال اليََمن ولم 
تتاازل الرؤية عن كرامة الشادل اليََماي 
بالاقااط  ذلاك  وتمثال  باالعه  وساياعة 
املتدلقة برشط انساحاب كاااة القوات 
الخاراية عون اساتثااء من اليََمن وراع 
الحصار عن اليََمن وراده من تحت الباد 
الساابع والاقطاة الجولرياة املتدلقاة 

صدى المسيرة تنشر رؤية َأْنَصار اهلل والمؤتمر للحل األمني والسياسي: 
فيما وفد الريا�ض يح�شر املفاو�شات بال روؤية وال قرار  

الوفد الوطني يؤكد تفوقه السياسي يف الكويت 
ولقاءات متعددة باألاَطراف الدولية 

الً واضحًا في مسارها بانتقالها لمناقشة المرحلة المقبلة  شهدت مفاوضاُت الَحلِّ السياسي تحوُّ
في الَيَمن، بما يضمن تجاوز الحرب، وكانت كلمة السر في هذا التحول تتمثل في تحركات الوفد 
الوطني السياسية في الكويت باللقاءات الهامة التي طرحوا فيها وجهاِت نظر مقنعًة لألمم 

المتحدة والمجتمع الدولي إَلـى جانب الضمانات َأْو التطمينات التي قدمها أميُر الكويت لدى لقائه 
بالوفد الوطني، في وقت ظهر فيه وفد الرياض على نفس شاكلتهم في مفاوضات سويسرا وكان 

حضورهم شكليًا ال يتعدى التمسك بالرؤية السعودية ومتغيراتها. 
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بوقف كاماٍل إلْطاَلق الااار كرشط للحل 
السايايس ويمكان التذكري باأن الددوان 
حاول التمساك بتحليل الطريان ألغراض 

استطالعية وقوبل بالراض القاطع.

“رؤية الحل السياسي واألمني«
اللاه واملؤتمار  أَنَْصاار  مقدماة مان 

الشدبي الدا  
أونً: املباعئ واألسس الرئيسية

انتفااق عىل مبااعئ وأساس وآليات 
حاكماة للاقاش يف كااة القضايا تضمن 

وحدة وأمن واستقرار وسياعة اليََمن:
1( التثبيات لوقاف األعماال القتالية 
بشكل شامل وكامل، وراع الحصار بكل 
أشاكاله وإزالة القيوع عىل حرية التاقل 
للمواطاال عاخلياا وخارايا ومان َوإىَل 

اليََمن.
تافيذياة  سالطة  عاىل  التوااال   )2
توااقياة اديدة تكون القالل السايايس 
لتافيذ كااة اآللياات واإلاراءات األماية 
وغري األماية املتدلقة بالسلطة التافيذية 

التوااقية.
السياساية  الدملياة  مرادياات   )3
اننتقالية املتمثلة يف الدستور ومخراات 
مؤتمار الحوار الوطاي الشاامل املتواال 
وآليتهاا  الخليجياة  واملبااعرة  عليهاا، 
السالم  واتفااق  املزمااة،  التافيذياة 
والرشاكاة الوطاياة، وقارارات مجلاس 

األمن ذات الصلة.
ل( تزمال املراحال التافيذياة لكااة 

القضايا املطروحة للاقاش.

ثانياً: 
واألساس  املبااعئ  تلاك  عاىل  باااًء 
يتام مااقشاة القضاياا املطروحاة عىل 
الطاولة بصاورة متزاماة، بحيث تفيض 
إَلاى اتفاق شاامل وموحاد يتضمن ُكّل 
القضاياا املطروحة كحزماة واحدة، ون 
تدترب أياة توااقات حول أياة قضية من 
لذه القضاياا ملزمة أَْو نهائية بَديداً عن 
توااقات بقية القضايا األُْخااَرى بمداى 
آخر قبال تضمال ُكّل التوااقاات يف ُكّل 
القضاياا السياساية والجوانال األماية 
يف اتفااق موحد وشاامل والتدامل مدها 
كحزماة واحادة بماا ايهاا التواال عىل 

تشكيل سلطة تافيذية توااقية.

الجانل السيايس:
يمر اليََمن مااذ الدا  2011  بمرحلة 
انتقالية محكومة بالتواال السيايس بل 
املكونات السياساية بما يف ذلك موضوع 

السالطة اننتقالية وتافيذ مها  املرحلة 
اننتقالياة كماا لاو ماصاوص عليه يف 
مراديات الدملية السياساية اننتقالية 
لاذه  امياع  تؤكاد  حياث  املدروااة، 
املرادياات عىل حاكمياة مبادأ التواال 
والرشاكاة الوطاياة للمرحلاة اننتقالية 
وسالطتها التافيذياة، وأن أياة سالطة 
تافيذياة انتقالية إنما تمارس سالطتها 

من التواال.
وعليه ااإن الطريل الوحياد للوصول 
إَلاى حل سيايس عاعل لو التمسك بمبدأ 
التواال كأسااس للوصاول إَلاى الحلول 
أليٍّ مان القضاياا السياساية وبالاذات 
التافيذياة؛ وبالتايل  بالسالطة  املتدلقاة 
اإن من الالز  أن تشاارك كااة املكونات 
السياساية يف التواال عىل الحل السيايس 
إن أنه وبحكم الحالة انستثاائية وامللحة 
التي يديشاها اليََمن ااإن من الرضوري 
عىل الطرال كمدالجة عاالة مااقشاة 

بداض اوانال الحال السايايس والبت 
ايها كمبااعئ نتفل عليها أونً وبطريقة 
تضمان التواال؛ بحيث يتبع لذا انتفاق 
اساتئااف اوري للحوار السايايس الذي 
السياساية  املكوناات  بال  كان ااريااً 
تحت رعاية األمم املتحادة والذي يتااول 
كاااة القضاياا السياساية بماا ايهاا 
القضايا املتدلقة بشاؤون الحكم حسل 
قارار مجلس األمن رقام 2216 )2015( 
بمداى آخر ما يتدلل بتشاكيل السلطات 
إَلااى  باإلضاااة  التوااقياة  اننتقالياة 
القضاياا املتدلقاة ببقية مهاا  املرحلة 

اننتقالية.

سلطة تافيذية توااقية:
لتافياذ اإلااراءات واآللياات األماياة 
وغري األماية خالل لذه املرحلة وما يليها 
اإناه يتطلال تشاكيل سالطة تافيذية 
توااقية اديدة باعتبارلا قضية ملحة، 

بحيث يتام الخروج باتفااق عىل مباعئ 
عامة وبداض التفاصيل الرئيساية، ويف 
لذا السياق يتم تشكيل ))مجلس رئايس 
+ حكومة تواال وطاي((، خاصة أنه تم 
التوصل إَلاى توااقات سابقة بذلك تحت 

رعاية األمم املتحدة.

لجاة أماية وعسكرية عليا:
يمكان أن ياادرج ضمان التوااقاات 
عاىل سالطة تافيذياة توااقياة اديدة 
موضاوع التوااال عاىل تشاكيل لجااة 
أماية وعساكرية عليا من قبل السالطة 
التافيذية التوااقية يف حال رأت األَطراف 
أََلميَّااة تشاكيل مثل لاذه اللجاة، عىل 
أن يتم التوااال أونً يف حال واد الجميع 
الحاااة لذلك عىل مهامهاا وصالحياتها 
ومجاال عملهاا بالتحديد وكذلاك مدتها 
وتكوياهاا وآلياة عملهاا وغاري ذلك من 
التفاصيل كتشاكيل لجان ارعية لها من 
عدمه، وبحيث تشاكل بقارار صاعر عن 
السالطة التافيذية التوااقية التي سيتم 
التوااال عليهاا، عاىل أن تكاون اللجاة 
أعاًة مان أعواتهاا تدمال تحت سالطتها 
وتسااعدلا يف تافياذ التوااقاات األماية 
الالزمة خالل لاذه املرحلة ويف مقدمتها 

تافيذ آليات املواضيع التالية:
-1 اننسحاب من اميع األَطراف.

-2 تساليم األسالحة الثقيلة مان ُكّل 
األَطراف للسلطة التافيذية التوااقية.

-3 مااع حادوث أي ااراغ أماي يماع 
القاعدة وعاعش من استغالل لذا الفراغ 

أَْو التقد  عىل األرض.

استئااف الحوار السيايس: 
ُشاان الدادوان عاىل اليََمان والقاوى 
السياساية تخوض حوارا سياسيا مهما 
وكانت قد أصبحت قاب قوسال أَْو أعنى 
من الوصول إَلاى حل سيايس شامل، كما 
ااء يف قراَري مجلس األمن رقم 2201 و 
ل220 للدا  2015  اللذين شدعا عىل ُكّل 
األَطراف انلتزا  بهاذا الحوار واننخراط 
اياه بحسان نياة بمان ايهام لااعي، 
ومان بددلما القارار رقام 2216 للدا  

2015  الذي أكد عىل رضورة انستئااف 
السايايس  الحاوار  بدملياة  والترسياع 
الجاري تحات رعاية األمم املتحدة والذي 
مماا يتااولاه قضاياا متدلقة بشاؤون 
الحكم، لذلك نرى أن من األََلميَّاة بمكان 
رسعة اساتئااف لذا الحوار من الاقطة 
التاي توقف عادلا ويف أقرب وقت ممكن 
ويمكن كموعد أقىص أن يساتأنَف خالل 
أسابوعل من انتهاء مشااورات الكويت 
بماا يضمان مايض الجمياع يف الخروج 
باتفاق سايايس شاامل وكامل والحسم 
املطروحة  السياساية  للقضايا  الاهائاي 
عاىل طاولتاه التاي يمكان اختزالهاا يف 
محورين رئيسيل األول متدلل بالسلطة 
متدلال  واآلخار  التوااقياة  اننتقالياة 
بماا تبقى من مهاا  املرحلاة اننتقالية 

وتزمياها. 
 

األَْسااَرى واملدتقلل:
ملدالجاة قضية األَْساااَرى واملدتقلل 
اإلقامة  واملفقوعيان واملوضوعل تحات 
الجربياة؛ باعتبارلا قضية إنَْساانية يتم 
تشاكيل لجااة يمثال ايهاا ُكّل األَطراف 
وتدمال بمثابرة والتماا  بالَغل إلْطاَلق 
كااة األَْساااَرى واملدتقلل والكشف عن 
املفقوعيان واملوضوعال تحات اإلقاماة 
الجربياة مان ُكّل األَطاراف وحلفاؤلام 
وذلك وال آلية عمل واضحة ومحدعة يتم 

انتفاق عليها.

ثالثاً: 
تضمال كاااة التوااقاات حاول ُكّل 
القضايا املذكورة يف اتفاق موحد وشامل 

عىل أن يشمل أَيْضاً القضايا التالية:
أ ( إْعاااَلن وقف عائم وشاامل لألعمال 

الدسكرية والقتالية وإْطاَلق الاار.
ب ( انساحاب كااة القوات الخاراية 

عون استثااء من اليََمن.
ت ( رااع اليََمان مان تحات الفصال 

السابع.
ث ( راع الحصار بكل أشكاله.
ج ( التدويضات وإعاعة اإلعمار.

رؤية َأْنَصار اهلل والمؤتمر للحل األمني والسياسي

اإلطار 
العام

 تشكيل 
سلطة تنفيذية 

توافقية

 الجانب 
اإلنساني

األسرى 
والمعتقلين 
والمفقودين

لجنة 
أمنية 
توافقية

استالم 
مؤسسات 

الدولة من كل 
األطراف

متابعة 
إعمار ما خلفته 

الحرب

الحفاظ 
على السيادة 

الوطنية

أخرى

اإلنسحاب 
من كل 

األطراف مع ضمان 
محاربة القاعدة 

وداعش

تسليم 
األسلحة 
الثقيلة

أي مهام 
أخرى يتفق 

عليها
رفع الحصار 

بكافة أشكاله

 استئناف 
 الحوار 

السياسي

من مهامها الرئيسية  اإلشراف على :
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  - أنس القاضي :
للتَأرياخ واهان رساميٌّ 
، اما اعتربته سلطة  وشادبيٌّ
وكالء املصالاح الغربية بقتل 
الثائر ُحسل الحوثي  السايد 
لهاا،  لزيماًة  كاَن  انتصااراً 
ايماا لاَو انتصااٌر ملارشوع 
لاَو  ولاذا  الثائار،  السايد 
االشادل  شادبي،  التَّأرياخ 
صانُداُه ومهاادس التحونت 
ُكّل  يف  شادل  ولاكل  اياه، 
مرحلاة تَأريخية ُمدقدة قائٌد 
ويلام  طاقاِتاِه  يساتاهض 
شاتاَت قواه ليقوع بِه مسرية 

الثورة والتحرر.
، ابقدر  وللمجتماع واهان ثاوريٌّ ورادايٌّ
ما يكاون لااك كثاريٌ من الغاالال الخاضدل 
لدبوعياة الواقاع الساائد، اهاااك قلاة تراض 
اخه لتُصبح لي  لاذا الواقاع وتثاور عاىل تفسُّ
األكثرياة، بقادر ما ُلااك غاالون عن شامولية 
الواقاع ورصاعاه تائهال بالاظر إَلااى صغار 
الحيااة اليومية واملصالاح الشاخصية األنانية 
ُلاااك ذوي الاظر انسارتاتيجية، وبتلك املرحلة 
التي اااء بها السايد بالحراك الثقاايف الدروس 
واملحاارضات والالز  البسايطة الدالية بالوعي 
السايايس، الدميقاة يف الفكر القرآناي الثوري، 
كاَن لاَو امُلدرب عن أكثر القاوى تقدمية وثورية 
يف املجتمع اليََماي، القوى التي تاظر للبديد َوإىَل 
موقع الشادل اليََماي من الخطر انساتدماري 
األَمريكاي واإلرسائيايل الزاحاف عاىل املاطقة، 
ايماا كاَن الكثاريون يف الوطان غاري آبهل بما 
يدور حولهم من توسدات استدمارية، األحزاب 
السياسية، يميااً ويسااراً، ن ترى أبدد من تَغريُّ 
شاكل القائمة اننتخابية ومن اساتجداء ُاتات 
الُسلطة، والسلطة مطبّدة مع الواوع األَمريكي 

اإلرسائييل تُشاغل الشدل باهل ُخبِزه.
 من أقىص ريف الشامال اليََمااي ااء الثائر 
ُحسال بن بدر الديان الحوثي ليارصخ يف واه 
امُلساتكربين امُلساتدمرين أئماة الُكفار يف لاذا 
الزمان أَمريكا اإلمربيالية وإرسائيل الصهيونية، 
وأَمرياكا يوَمها تختاال بَزْلااااِو املاترص بدد 
لزيمتها للمدساكر انشرتاكي الداملي، ويف أوج 
عاجهيتهاا بدَد أن عبّرت تفجاري براي التجارة 
يف الاا11 مان سابتمرب2001 ، تُلقاي عىل َمن 
تغضل عليهم لقال اإلْرَلاابيل وتدخل بلدانهم 

وتسحقهم حكومات وشدوب.
اريقال  إَلااى  اإلساال   انشاطر  يوَمهاا   
الطة  يخاد  لدااً واحاداً، اصىلَّ راال عين السُّ
التهاا باعتبارلاا  ألَمرياكا وأاتاوا بجاواز تدخُّ
تكااح اإلْرَلااب، وسااعدلا راال عين آخرون 
ُمرتبطاون بهاا يفجارون باألبريااء ويقدمون 
الدين إْاااَراماً لتكرس ذريدتها، ولم يكن لااك 
من صوت عياي ثاٍن حقيقي محمدي قرآني يتربأ 
من اإلْاااَرا  الولابي ومن التدخل انستدماري 
األَمريكاي ويكشاف ترابطاه، إن صوت السايد 
ُحسال من ابال صددة الخرضاء رااداً بجانل 
شادار »املوت ألَمريكا واملاوت إلرسائيل« -الذي 
اعتربه موقفاً وسالحاً تجاله أئمة الكفر يف لذا 
الزمان لقاول القرآن قاتلوا أئمة الكفر- ِشادار 

»القاعدة صااعه أَمريكية«.
يف تلاك السااعة انساتدمارية التاي طاوت 
عقاربَهاا عاىل الدالام تلادغ الشادوب والادول 
امُلضطهدة، ااءت لحظة السايد حسال لتوقف 
تاروَس عجلتهاا انساتدمارية، وتصباح لاذه 
اللحظاة الثورياة زمٌن ثوري يف وادان الشادل 
وباااعق الجمالري امُلسالحة، تجااوزت الحدوع 
اليََماية لتُصبح رصخة الشاهيد ُحسل الحوثي 
أحاد رموز الثورة الداملياة املاالضة لإلمربيالية 

والصهيونية. 

الشهيد القائد يطرق القضايا السياسية 
الكربى

لم يلتفت الشهيُد حسال بن بدر الدين إَلاى 
قشور الظوالر، ليجدل ماها سبَل واقع البؤس 
املدانااة اناتماعية، لم ياظر إَلاى َمظَهر الدين 
الذي يُلبَس ويُخَلع، بل إَلاى اولرِه، الو رضياا 
ألنفسااا الذل الان يرضاه الله لاا وساحاَسال 
عىل ذُلااا، ولذا عين يختلف تمامااً عن موروث 
عين أطلع الحاكم ولاو قصم ظهرك!! ومن لذه 

املسائولية اإليَْماانية يدخل السايد حسل إَلاى 
مدالجة القضايا السياسية الُكربى، يقول:

ولاخازن  لااا  »الاجتماع   
ولاتحدث، ولكن بروحية أخرى، 
نتاااول أحداثااً ليسات عاىل ما 
تدوعناا عليه، ونحان ناظر إليها 
لاااك،  أطاراف  بال  كأحاداث 
وكأنهاا ن تدايااا، وكأناا لسااا 
طراااً يف لاذا الارصاع، أَْو كأناا 
لساا املساتهدال نحن املسلمل 
يف لذا الارصاع. نتحدث بروحية 
مان يفهام أناه طارف يف لاذا 
الارصاع ومساتهدف ايه شااء 
أ  أباى، بروحية مان يفهم بأنه 
وإن تاّصال عان املسائولية لاا 
اال يساتطيع أن يتاّصل عاها يو  

يقف بل يدي الله«.
ولااا الدلاة ومان لااا اننطالقاة، االااُس 
ياَرون لذه األخباار بفضول ألاال األخبار كما 
قاال الشاهيد، ويارون لاذه األخباار وكأنها ن 
تدايهم، وكأن املسلمل يف عالم آخر وليسوا لم 
أنفساهم املساتهدال أبااء لذه القارى واملدن، 
كما قال الشاهيد، ربط امُلشالد وامُلتابع بمحور 
الرصاع وباملسائولية الدياياة اإليَْماانية من أمر 
بمداروف ونهي عن ماكر- التي لي مسائوليٌة 
ااتماعياة، مسائولية أَْخاااَلقياة ومدنية كما 
ياّظُر لهاا علماء اناتماع املداارصون- وادل 
القضية قضية شادبية، ولذه أحد الركائز التي 
قامت عليها حركة اكر السايد حسل الحوثي، 
يقاول يف مقطٍع آخار من نفس ملزمة الشادار 

سالح وموقف:
 »القضية أصبحت قضية الشدوب أنفسهم، 
أصبحاوا  الدارب  الحاكا   الدربياة،  الجياوش 
يشاتغلوا  أن  مهيئال  أصبحاوا  مهزومال، 
لألَمريكيل، سواء برتغيل أَْو برتليل، ن تتصور 
بأناه ااادي من األمان، وأيضااً يحمال عاوان 
أمان، أي أمان َمن؟ ما لاو أمن الوطان؟ طيل 
أمان الوطان ِمن َمان، إذا األَمريكيون يشاتغلوا 
ف لذا الشادار،  ويقولاوا لك )لجادي األمن(: وقِّ
ايقول: مستدد، وخدشه، وقلع امللصقات حقه، 
اهاو يؤمن َمن؟ لال لو يؤمان األَمريكيل، أَْو 
يؤماااا؟«. ولذا حادث ادالً يف صدده يف شاهر 
شادبان عاا  2002 أي قبال شاهر مان إلقااء 
الشاهيد لذه املحاارضة يف 11 رمضان من ذلك 
الدا ، حل زار السافري األَمريكي صدده براقه 
املحاااظ الذي واه بالقباض عىل مجموعه من 

املواطال ألنهم رادوا الِشدار.
ادار عبثااً بال إْعاااَلن  ولام يكان رااع الشِّ
موقف من امُلستكربين امُلساتدمرين، الذين كاَن 
يرالم الشاهيد ولم يتحركون يف املاطقة، ايما 
تجاللتهم بقية الديون، سواء يف املاطقة أَْو عىل 
مساتوى اليََمن، كانت شاوالد التقطها الشهيد 
وحدثت ادالً بدد عاا  تم غزو الدراق يف 2003، 
ولحقتهاا ليبيا وساوريا مع ما ُسامي بالربيع 
الدربي، حتى ااء الددوان األَمريكي السادوعي 

عىل اليََمن، يقول الشهيد: 
أمامك شاوالُد يف بلدان أخرى، شاوالد ايما 
يحصل يف البلدان األخرى؛ ألنها سياساة واحدة، 
ما تاراه يف البلادان األخرى سارتاه يف بالعك عىل 
أيادي األَمريكيل، ماا نقول أنها أشاياء مازالت 
ارضيات، قد رأوا أاغانساتان، ورأوا الساطل، 
ولام يرون اآلن الداراق، كيف لام يجهزون له 
ويددون له وتجاد إرصارلم عىل رضبه. ما تراه 
من مواقف للدرب مع األاغان أَْو مع السطل أَْو 
مع الدراق، اعتربه سايكون موقف مدك، يرصخ 
الاااس مثلماا يارصخ الفلساطيايون، ون أحد 
يغيثهم، ما يجاي ن مظالرات مدك تضامن ون 
يداد يجي أي يشء مداك ون مدونات ون يشء«. 
طيل ماا لو الداراق وحاده، كال  عاىل اليََمن، 
كال  عىل السادوعية، عاىل لباان، عىل ساوريا، 
عاىل إيران، عىل مرص عىل املاطقاة كلها، تهديد 

للماطقة كلها. 
االقضياُة لاي إذن قضياة مع انساتدمار، 
وماا تمثيالت الحرب عىل اإلْرَلااب إن من ضمن 
املخطاط اليهاوعي األَمريكي، ولذا املساتهدف 
لاَو الحاركات الجهاعياة املقاوماة وحاركات 
التحار الوطااي، لذا ماا قالاُه الشاهيد يومها 
بوعاي وبصريه، ولذا لَو ما تثبته اليو  الوثائل 
انساتخباراتية امُلرّسباة التاي تُثبات كياف أن 
القاعدَة حقاً صااعة أَمريكية، وأن تفجري براي 
التجارة عملية استخباراتية وليس قراَر مجلس 

التدااون الخليجاي باعتبار حزب اللاه إْرَلاابياً 
آخر األشاياء التاي تؤكد صوابية اكر الشاهيد، 

الذي يقول: 
»انستدمار الذي انتهى قبل ارتة، انستدمار 
الدساكري )...( لكاذا الاااس، وناسال أنهام 
يف مساتقبل اساتدمار ادياد، اساتدمار لكان 
وبأسالوب أخبث من األول، كان األسالوب األول 
يكاون مان البداية عباارة عن لجاو ، الهجو  
يخلال عاد الااس حالاة رعة ادل واساتياء من 
املساتدمر؛ ولهذا تجاد أنهم يف األخاري اضطروا 
إَلاى أن ياساحبوا من البلدان التي استدمرولا.. 
انساتدمار الحدياث اآلن ااء، باسام مكااحة 
إْرَلااب، ومدهم مجموعة يسمونهم إْرَلاابيل 
يقسامولم عىل املااطل، ويف األخري يقولوا نريد 
ندخل نطرِّعلم، نلحل بددلم، ويدخلوا املااطل، 
يدخلوا البلدان، يدخلوا البالع ويحتلولا ويهيماوا 
عليها، ويكونوا قد أخضدوا الدولة ايها، والااس 
ماا ياروا يشء إن عادما تساتحكم قبضتهم، ما 
يرى الااس أشاياء، ماا يروا أَمريكيال أمامهم 
اساتحكمت  قاد  يكاون  بددماا  إن  زاحفال، 
قبضتهم، قد عخلوا البالع، باو قواعد عساكرية، 
توااادوا بأعاداع كبارية.. اساتخدموه كذريدة، 
كمربر ليلجموا به الدرب؛ ألن الحكومات الدربية 
أرغمتهاا أَمرياكا أن تدخال مدهاا يف اتفاقياة 
إْرَلاابيال،  والساطل  اإلْرَلاااب،  مكااحاة 
وساتدخل إرسائيل لتالحل الااشطل يف حماس، 
يف اتح، يف الجهاع اإلساالمي، تحت مربر ]لؤنء 
إْرَلاابيل[ ولي محتلة، ما لي محتل من قبل؟ 
لت لها ذريدة مثلما حصلت لها يف الساة  ما حصَّ
لاذه، ولاو كان بداياة رش لاذا الدااوان الذي 
طرحوه باسام مكااحاة إْرَلاااب، وأنت تجده 
أنه ما يتواه إن إَلاى املسالمل، َوإىَل املجالدين 
من املسالمل، يداي املقصوع مان ورائه رضب 
الحركات الجهاعية، ورضب حركات التحرر«. 

الثقة باهلل واستشعاُر املسؤولية الدينية
وأماا  ُكّل لاذِه امُلخططات ن باد من الدمل 
والحركاة واملوااهاة والخوض يف الارصاع الذي 
نحان ازء ماه، كما أشاار الشاهيد، ولهذا أعاع 
السايد إَلااى الاااس الثقاة باللاه واستشادار 
املسئولية الدياية، وإحياء روح الِجهاع، كموقف 
عمايل يف موااهاة انساتدمار ااكان الِجهااع 
باذل الجهد يف شاتى املجاانت إلقامة عيان الله 
عين الااس، ولام يُخاِطبْهم الشاهيد الااس بأن 
يتحركاوا ويُجالدوا كخطاب عاعش لقاَء الحور 
الدال، بأنانية املصلحة وامللذة الشاخصية التي 
تُدَاُع باملغساولل أعمغتهم يف سابيل أَمريكا، بل 
كمسئولية تجاه األمه، َعن وعي وقااعة، وواال 
من واقع أن اللَه ن يقبل أن نكون ُمساتضدفل، 
والجهاع لَو يف سبيل الله، وسبيله امُلستضدفون 
يف األرض، قاال تدااىل: »َوَماا َلُكاْم َن تَُقاِتلُوَن يِف 
َساِبيِل اللَِّه َواْلُمْساتَْضَدِفَل ِمَن الرَِّااِل َوالاَِّساِء 
َواْلِوْلاَداِن«. االتحرر لاا عىل األرض، والجزاء يف 

اآلخرة، الجاة للصاعقل الذين يباوا ااتهم عىل 
األرض، والدقوباة وانذنل لااا عىل األرض قبل 
اآلخارة، ُمدرااً الدين تدريفاً عملياً اليَس ُمجرع 
الاصيحة وليَس الشادائر والطقاوس التدبدية، 

يقول الشهيد: 
»الديان، ليس اقاط كدباعة بل كمسائولية، 
أن يتحركاوا لاه، وأن يكوناوا أَنَْصااراً لاه، وأن 
يجالادوا يف سابيله، امتاى ما ارطاوا ايه، ما 
عااع يمكن تقو  لهم قائمة، ماا يمكن يدتزوا.. 
عادماا تجد أن لااك مسائولية علياك أما  الله 
ايجال أن تتحارك، حتاى وإن كانات القضياة 
تؤعي إَلاى أن تضحي بافساك ومالك. الله ادل 
من صفاات املؤمال الصاعقل، لاو أن يبذلوا، 
أن يجالدوا يف سابيل الله بأموالهم وأنفساهم، 
}إنما املؤماون الَِّذيَن آَماُوا ِباللَِّه َوَرُساولِِه ثُمَّ َلْم 
يَْرتَابُوا َوَااَلُدوا ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُفِساِهْم يِف َساِبيِل 
اِعُقوَن{، والجاة لي للمؤمال  اللَِّه أُْوَلِئَك ُلُم الصَّ
الصاعقال، وعادما تجد القارآن الكريم، يطلل 
مااك أن تضحي بافساك، اللاه يطلال ماك أن 
تضحي بافساك، أن تضحي بمالك، يف أي حل؟ 
إذا لم يكن أما  ما تتحرك أَمريكا وإرسائيل ايه، 
اأما  من؟ لل أما  املهدي املاتظر!. ن بُّد للااس 
مان موقف، أَْو الياتظاروا ذنً يف الدنيا وخزياً يف 
الدنياا وعذاباً يف اآلخرة.. اكياف ترى بأنه ليس 
بإمكانك أن تدمال، أَْو ترى بأنك بمدزل عن لذا 
الدالم وأنك لست بمستهدف، أَْو ترى بأنك لست 
واحاد من األذنء، واحد من املساتضدفل، واحد 
من امُلهانال عىل أيدي اليهاوع والاصارى، كيف 
ترى بأنك لست مسئونً أما  الله، ون أما  األمة 
التاي أنت واحاد ماها، ون أما  لاذا الدين الذي 
أنات آمات باه؟!.. ن بد أن يكاون لاا موقف من 
ماطلل الشادور باملسائولية أما  الله سبحانه 

وتداىل، نحن لو رضياا - أَْو أوصلاا اآلخرون إَلاى 
أن نرىض بالاذل أن نرىض بالقهر، أن نرىض بأن 
نديش يف لذا الدالم عىل اتات اآلخرين، لكن لل 
يارىض الله لاا عادما نقف بل يديه الساكوت؟. 
لل سايُْدفياا ذلاك عن أن يقاال لاا: }أََلاْم تَُكْن 
آيَاِتاي تُتْاىَل َعَليُْكاْم{.« وآيات القارآن حث عىل 

التحرر ن ععوة للدبوعية.

الصرخة.. تحصني املجتمع ورفع وعيه
وماا بداياة لاذا الدمال يف موااهاة لاذه 
املشااريع انساتدمارية لي الرصخاة، بما لي 
من إْعاااَلن موقف من أعداء األمة، وبما لي من 
تحصال للمجتمع، وراع وعيه، وتهيئتُه ليكون 
مساتدداً ملوااهة الغازاة متى ما تطلال األمر، 

يقول الشهيد: 
»ولادارف حقيقة واحدة من خاالل لذا، أن 
اليهاوع أن األَمريكيل عىل الرغام مما بحوزتهم 
من أسالحة تكفي لتدمري لاذا الدالم عدة مرات 
حريصاون اداً ااداً عىل أن ن يكون يف أنفسااا 
ساخط عليهام«. ولاذا واقاع الحاال اأَمريكا 
باسام  البلادان  تساتدمر  التاي  انساتدمارية 
تحررلاا مان اإلْرَلاااب ن تريد أحاد أن يقول: 
إنهاا تصاع اإلْرَلاااب، أَمريكا التاي تّدعي أنها 
رائاده ومصدره الحرياة والديمقراطية وحقوق 
اإلنساان وتهيمن عىل البلدان بهذِه الِشدارات ن 
تُرياد أحد أن يفضحها، ولاذا تافل املليارات عىل 

وسائل انعال  لتحسل صورتها يف الدالم. 
دار يفضح مزاعمهم أَمريكا بالُحرية  لذا الشِّ
والديمقراطية كما قال الشهيد، الذي كان عضواً 
يف الربملان اليََماي ماتخباً شدبياً ويدرف القانون 
اياداً وااههم باِه عااعاً عن الحل الشادبي يف 
راع الِشادار، الذي أّكد عىل الحل الديمقراطي يف 
ترعياده، حَل كان انعتقااُل وانخفاُء والقرسي 
والجلاد وانعادا  لاَو اازاُء َمان يراداه مان 

)امُلكربين(، يقول الشهيد:
»إذا كان الدساتور نفُسه يبيح لك أن تدارض 
الدولة التي أنت ايها لتأخذ السالطة أنت كحزب 
مان األحازاب، إذا حصلات عاىل تصويات مان 
املواطاال وأخذت أغلبياة.. اإذا كان الدساتور 
عادي يبيح يل أن أعارض نفس الدولة، ويبيح يل 
أن يل حل الرأي، حل التدبري، كيف ما عاعه مباح 
يل أن أعارض أعداء الله، وأعداء وطاي وأمتي من 
األَمريكيل! كيف ماا يبيح يل أن أعارض عدوي، 

ما يبيح يل أن أتكلم عىل عدوي!«. 
لذا الشادار يواااه ُكّل الذرائاع، لو يوحي 
بدمل، ووراءه عمل يُبِطُل الذرائع األخرى، مدااه 
أن لذا نفَسه يجدل اليََمايل بما يرتاال مده من 
توعية، واعل، رااضل لهيماة أَمريكا، رااضل 
لدخاول أَمرياكا، وبالتاايل مااذا؟ يجدال الكثريَ 
مان الااس مهيئال أنفَساهم ملوااهاة أَمريكا 
وراضها، بل يحاول عون أن تحصل أَمريكا عىل 
عمالء، بالشاكل املطلوب.. أي شخص يفكر بأن 
يكون عميال يتهيل أن يكاون عميل، ولو يرى 
املجتماع كله يرصخ بشادارات مداعية ألَمريكا 
وإرسائيال، لل عاع با يجرؤ أحد أن يجي عميل؟ 
عميل ظالر؟ اما عاع لم محصلل من يتحركوا 
كدماالء؛ ولهذا يدتربون أن لاذا الدمل يديل ما 
يريدون تافيذه من الخطاط، يديقها ادالً، وإن 
لو باإلمكان أن يرتكوه ذريدة لرتكوه ذريدة«. 

جتاوزت �شرخة ال�شهيد القائد احلدود الَيَمنية لت�شبح اأحد رموز الثورة العاملية املناه�شة لالإمربيالية االأَمريكية وال�شهيونية

لحظة الُحسني تاَقطع عقارب الساعة االستعمارية!

 مالحظات:
َث الشهيد السيد حسين الحوثي عن سالح المقاطع، وقم رؤية  عاِر تحدَّ • بجانب الشِّ
اقتصادية وافيه، كجدوى سالح، وكدعوة إَلـى العمل واإلنتاج وبناء اقتصاد وطني، 

واالكتفاء الذاتي، مبينًا أن الغرَب ال ُيريدنا إال سوقًا استهالكية لتصريف منتجاته، وأنُه 
حتى في المنح الدراسية التي يمنحها لطالبنا، وفي المناهج التعليمية التي لدينا، ال 
يمنحنا من المعرفة إال بالقدر الذي سمح لنا باستهالك وتشغيل تقانتهم، وليس بما 

 يؤهلنا أن ننافسها ونصنع مثلها، وهذه موضوع منفرد يحتاج إَلـى دراسة منفصلة. 

• ُكلُّ االقتباسات في هذه المقالة من ملزمتي »الشعار سالح وموقف« وملزمة »الصرخة 
في وجوه المستكبرين«، وهناك أطروحات أخرى في بقية المالزم تناقش نفس الفكرة 
-لم أطلع عليها-، ولهذا أعتبر أن هذِه المقالة، ليست سوى مدخل لعرض فكر الشهيد 

القائد واستنهاضه المجتمع لمواجهة الخطر االستعمارية، حيُث عالج هذه القضية 
السياسية المهمة بمنهج قرآني إْيَمـاني كما رأيته أنا، وليست دراسة لفكره، فدراسة 
الفكر بالضرورة تحتاج عمل على ُكّل المالزم واستخالص المواضيع منهن ودراسة ُكّل 

موضوع منفردًا ومن مجمع دراسة ُكّل المواضيع سيخرج الباحث بصورة عامة عن فكر 
الشهيد؛ ألنه ولطابع هذه المالزم، التي هي نقاًل عن محاضرات ُتلقى على حاضرين أشبه 

ما تكون بمقيل وَتدارس، فهي تتشعب وتنتقل من موضوع آلخر، حسب فهم الحاضرين 
وتفاعلهم َأْو حتى مقاطعتهم للسيد وقطع تسلسل أفكاره، على عكس لو كانت مؤلفًا 
وبحثًا أكاديمي، حيث يلتزم المفكر بتخصيص ُكّل محاضرة لموضوع معّين يأخذ ُكّل حقه. 
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استشادر السايد حسال الحوثي خطورَة 
اة  املرحلة والوضع اليسء الذي تداني ماه األُمَّ
يف شتى املجانت، وكيف يشكل اليهوع الخطر 
اة وعىل عياها ومقدساتها،  األبرز عىل لذه األُمَّ
مدركاً أن راَع الشدار )الله أكرب املوت ألمريكا 
املوت إلرسائيل اللداة عىل اليهوع( أصبح )لو 
اة،  الدمل الذي تتطلبُه الظاروف، ظروف األُمَّ
وظروف الايَاَمان، ظروااا كمسلمل، وواقع 
عياااا، وواقع أمتااا(. ]خطر عخاول أمريكا 
الايَاَمان ص: 6[، مؤكداً عىل رضورة أن تدَي 
ااة وتتاباه للمؤامرة التي تحااك ضدلا؛  األُمَّ
ألنااا يف وضدياة »يجاُل أن نتجاه ايها؛ ألن 
نتحادث عائماً مع الاااس اميداً عن خطورة 
املرحلاة، وعان خطاورة اليهاوع والاصارى، 
وعن أرضارلم ومفاسادلم، وعن كيف يجل 
أن نوااَههم، وعان موقف نتبااه، أعناه وأقله 
أن نارصخ يف واولهم، ونراع الشادار الذي 
قاد اربوا لم مرارته(. ]خطورة املرحلة ص: 

.]13
ويف ذات الساياق تتجّساُد يف محاارضات 
السيد حسل الحوثي إشارات إىل األلداف من 
ترعيد الشدار، واآلثار التي يرتكها يف املجتمع، 
ايدترب أنه )عادما نهتف بهذا الشادار يرتاال 
مده توعية كاملة، كلها تقو  عىل أسااس أن 
ماابع الرش واذور الرش، الفسااع يف األرض، 
اإلرلاب لدبااع الله، الظلم لدبااع الله، القهر 
للبرشية كلهاا لم أولئك الذيان لداهم الله يف 
القارآن الكريم، لم أولئاك اليهوع، لم أمريكا 
وإرسائيل وكل من يادور يف الكهم. ]اإلرلاب 

والسال  ص: 8[ 

ملاذا كلمة )املوت( بالتحديد؟
وايماا يتدلال باختيار كلمة 
»املوت« يف الشادار يؤكد السايد 
حسال الحوثي أن )مان الكال  
الاذي يساوء اليهاوع والاصارى 
ويخاااون مااه كلماة: املاوت 
أن  يحال  ن  ألمرياكا[  ]املاوت 
نهائيااً  ماوت  كلماة  يسامع 
نهائيااً ]املاوت ألمرياكا املاوت 
إلرسائيل[ ولهذا قاال الله لااك 
يف اآلياة: }ُقاْل ُموتُاوا ِبَغيِْظُكْم{
 .)119 )آل عماران: مان اآلياة 
]سورة الاساء الدرس الدرشون 
ص: 11[ مضيفا: ا }َوُقْل َلُهْم يِف 
أَنُْفِساِهْم َقاْونً بَِليغاً{ كيف كان 
القاول البلياغ بالاسابة لهؤنء: 
}ُموتُاوا ِبَغيِْظُكاْم{ مان أخاربه 
أن لاااك غيظاً ااأن يدرف أنك 
عاارف أن عاخلاه غيض شاديد 
اتقاول: موتوا بغيظكام يداي: 
أنك اضحته أما  نفساه وبيات 
لاه بأنك تدارف واقداه وتدرف 
حقيقتاه وأناه ن يافده خداعه 
مداك وتضليلاه ن يؤثار عليك، 
أليس لذا من القول البليغ ادالً 
بالاسبة لليهوع؟. ]سورة الاساء 
 ،]13 ص:  الدارشون  الادرس 

مدترباً أن )كلماة املوت ألمريكا 
ما لي كلمة سال، ما لي كلمة 
سل أبداً، لي إعالن موقف، أناا 
ندتربلام أعاداء، نتدامل مدهم 
كأعاداء، أما اللداة عاىل اليهوع 
االلداة قد لداهام الله يف كتابه 
يف عدة آيات(. ]الشادار ساالح 

وموقف ص: 1[
ويف محاارضة )خطر عخول 
أمرياكا الايَاَمان( بدث السايد 
لاكل  الحوثاي رساالًة  حسال 
الشادار  مان يساتاكرون راَع 
بحجاة أن البلد آمان، ون تواد 
تهديداٌت )نقول اميداً كيمايل 
لاكل أولئك الذين يظااون أنه ن 
خطر ُمحادق، الذين ن يفهمون 
األشاياء، ن يفهماون الخطر إن 
بدد أن يَْدلمهام، نقول للجميع 
ساواء أكاناوا كبااراً أ  صغاراً: 
اآلن ماذا ساتدملون؟ اآلن يجل 
الدلمااء  يشء،  ُكّل  تدملاوا  أن 
يتحركاوا،  أن  يجال  أنفساهم 
أن  يجال  كلهام  واملواطااون 
يتحركاوا، وأن يراداوا اميدااً 
صوتهام بالرصخة ضاد أمريكا 
وضاد إرسائيال، وأن يدلاوا عن 
ساخطهم لتوااد األمريكيل يف 
الايَاَمان. ]خطر عخول أمريكا 

الايَاَمان ص: 2[

وطلل السيد حسل الحوثي من املشككل 
يف ادوائياة الشادار )أولئاك الذيان يقولون: 
مااذا يداي أن تراداوا لذا الشادار.. قل: إذا 
وصال األمريكياون، إذاً أرنا مااذا تدمل أنت؟ 
ألام يأن لاك أن تراع لذا الشادار؟ وإذا كات 
ساتلز  الحكماة التاي ترالا أنت الساكوت، 
الساكوت الذي لو من ذلل! امتى سايتكلم 
الااس؟ ومتى سيرصخ الااس؟ ومتى سيقف 
الاااس؟. لل بدد أن يساتذلولم، وأن يرضب 
اللاه عليهم أيضااً من عاده الذلة واملساكاة؟ 
حياها يرى ُكّل يماي ما يؤمله ون يستطيع أن 
يقول شايئاً. ]خطر عخول أمرياكا الايَاَمان 

ص: ل-5[
ويساتغرب السايد حسال الحوثي بشدة 
مان ُكّل املازعجل والغاضبال )عادما نقول 
نحان: ]اللداة عىل اليهوع[ ألياس اليهوع عىل 
لذه الحالة؟ أليسوا كاارين بمحمد )صلوات 
الله عليه وعىل آله(؟ أليساوا مساتمرين عىل 
ما كان عليه ساَلُفهم الذين كانوا يستفتحون 
عاىل الذين كفروا؟ لام كااارون، الداة الله 
عىل الكاارين. ]سورة البقرة الدرس الخامس 
ص: 18[، مِضيفااً: )عادماا نلدان اليهاوع، 
اليهوع لم متجهاون إىل أن يحولونا إىل كفار، 
اإماا أن نلداهام وإن اسايحولوناا لام إىل 
ملدونل عااد الله، إذاً ألياس األاضل نلداهم 
من قبل ومن خالل لدااا لهم ساكون نلداهم 
كما لداهم الله ونحّصن أنفساا من ماذا؟ من 
أن يحولونا إىل كفار(. ]ساورة البقرة الدرس 

الساعس ص: 20[. 

يف الذكرى ال�شنوية ال�شت�شهاده:

جوانب من مشروع اإلحياء الذي تركه 
الشهيد القائد لألمة العربية واإلسالمية 

في الذكرى الســنوية الستشهاِد الشهيِد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي 
التي تأتي هذا العام في ظل أكثر من عام على العدوان الســعودي األمريكي على 
اليمن يمكن القول إن الرجل أسهم بشكل فاعل ومبكر في مساعدة اليمنيين على 
مواجهــة هــذا العــدوان نظرًا لما تركه الرجــل من إرث ثوري وإيمانــي ورؤية ثاقبة 
أثبتت لليمنيين أن العدوان كان مخططًا ووضع منذ مدة طويلة ضمن استهداف األمة 

العربية واإلسالمية ولم يكن حالة طارئة فرضتها ظروف المرحلة السياسية. 
ولتفســير الحالة االســتثنائية التي يمثلها الشــهيد القائد يمكن القول بأنه لو 
كان الرُجــُل عالمًا وفقيهًا في دينه فقــط لقال البعض إن اليمَن مليئة بأهل العلم 
والفقــه، ولــو كان مجــرد رجل قال )ال( في زمــن كان الجميع يقولــون فيه )نعم( 
خوفــًا من بطش الســلطة لقــال البعض إن التأريــَخ اليمني حافٌل بالرجال الشــجعان 
الذيــن صرخــوا في وجه الظلم والطغاة، وكذلك لو كان الرجل بارعًا في السياســة 
وحكيمًا في اتخاذ المواقف السياسية كما فعل في حرب94 لقلنا وقال كثيرون إن 
هناك الكثير من الساسة الذين أثبتت األيام حكمَة مواقفهم، وأيضًا لو كان الرجل 
مفكرًا استطاع قراءة الحاضر واستنتاج المستقبل وأخطاره وواجبات االستعداد له 
فــإن كثيرين أيضا ســيقولون إن التأريخ يحفل بهؤالء الرجال، لكن الشــهيد القائد 
كان كل ذلــك وحمل كل تلك الصفات وإلى جانب ذلك فإن تلك الصفات أضاف إليها 
قدرة كبيرة على إلهام الناس واقناعهم ليس على مستوى الرضا بما يقوله فقط 
بــل والتحرك الجاد والمســؤول للحد الذي وصل إليه اليوم متجــاوزًا التأثير الداخلي 

إلى األمة كلها. 
جاء الشــهيُد القائد وظهر على الناس يحماًل مشــروعًا عمليــًا في زمن كانت 
تعانــي األمة اإلســالمية والعربية مــن الركود والخمول يوضح ذلك نشــوء الكيان 

الصهيوني واســتمرار توســعه على مدى العقود الماضية فــي قلب األمة العربية 
دون أن تتمكن الشعوب العربية من تغيير ذلك الواقع والشروع في مشروع عملي 
ينتصر للقضية الفلسطينية وال يكتفي باالعتراف بعدالتها، وقد كان الشهيد القائد 
يعي أن المرض الذي ضرب األمة العربية واإلسالمية مهما تفرعت وتعددت أسبابه 
إال أن ُكلَّ األحداث السياسية والحروب التي شهدتها المنطقة ما كانت لتكون لوال 
بقاء الكيان الصهيوني وبقاء األراضي العربية تحت االحتالل، فمشــاريع االستعمار 
والهيمنــة األمريكيــة التي انعكســت على مشــاريع الفتنــة الطائفة والتقســيم 
وتفتيــت أرض العــرب كانــت كلها حصيلة مخطط أمريكي يســعى لجعل إســرائيل 
القــوة المهيمنة الوحيدة في المنطقة ويضمن توســعه ولذلك تمســك الشــهيد 

القائد بالقضية األساس وهي قضية فلسطين باعتبارها قضية القضايا. 
لقد رّكز الشــهيد القائد في مشروعه على إحياء األمة في كل جوانب الحياة 
وال عجــب إذا رأينــا أن ما تركه من إرث فكري وإيماني يركز بشــكل أساســي على 
إحياء القيم والمبادئ بكل أنواعها وجوانبها وهذا اإلحياء خطوة تكتمل بالتحرك 
فــال قيمــة للمعرفة دون أن تكون واقعًا وال قيمــة للوعي دون أن يطّبق بخطوات 

على األرض. 
ال يمكُن لمقالة أو مقدمة ما أن تشمل كل ما تركه الشهيد القائد لألمة، وإذا 
كانت مهمة االطالع على فكر هذا الرجل وقراءته او االســتماع لما تركه من فكر 
مســموع أو مرئي يحتاج لوقت طويل يقودنا إلى ســؤال: كيف اســتطاع هذا الرجل 
أن يحول كل ذلك إلى واقع ملموس يتســع ليتجاوز البلد وينفذ إلى األمة؟ واإلجابة 
المنصفــة على هذا الســؤال إذا مــا تمكن أحدنا مــن كتابتها فإنها ســتكون هي 

التفسير الحقيقي الذي يوضح لماذا كان هذا الرجل استثنائيًا في َتأريخ األمة. 

  - صبري الدرواني:

خطورة وضع اأُلمَّـة
  الموت ألمريكا، الموت إلسرائيل ليست سبًا، هي إعالن موقف، أننا نعتبرهم أعداء، نتعامل معهم كأعداء، 

أما اللعنة على اليهود فقد لعنهم اهلل في كتابه في عدة آيات
  الشعار يترافق معه توعية كاملة، كلها تقوم على أساس أن منابع الشر وجذور الشر، الفساد في األرض، 

اإلرهاب لعباد اهلل، الظلم لعباد اهلل، القهر للبشرية كلها هم أولئك الذين لعنهم اهلل في القرآن الكريم
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ااة الدربية  ن يختلف اثااان أن واقاَع األُمَّ
واإلساالمية لو األساوأ مقارنة بُكّل شادوب 
الدالام، ااشاالد اميداً كيف تقاو  أمريكا 
ومن ورائهاا إرسائيل باحتالل البلدان الدربية 
وشن الحروب الهَمجية عىل الشدوب املسلمة 
تحَت ذرائَع وحجٍج والية، ويف املقابل نرى أن 
لاذه الُجرأة لألعداء كانات نتيجة لتخيل أبااء 
ااة الدربية واإلساالمية عن مسؤوليتهم،  األُمَّ

اال يرون الخطر الدا  القاع  إليهم.
ااة بمسؤوليتها نالحظ  ولدد  شدور األُمَّ
أنااا أكثُر من مليار مسالم ونمتلاك املقدرات 
الضخماة، ولكااا يف الواقع أماة اامدة، أمة 
سااكاة، أمة راكدة أما  التحديات واألخطار 
الكبارية املحدقة بهاا، واملظالام الرليبة عىل 
مستوى شادوب بأكملها وليس عىل مستوى 

أاراع.
ادادماا غااب الشادور باملساؤولية عاد 
أغلبية الااس، وأصبح الفرع ماهم ن يستشدر 
مسائوليته ن يف إقاماة عادل، ون يف موااهة 
ظلام، ون يف موااهاة طغياان، ون يارى أي 
يشء، يهماه اقط واقده الشاخيص ون يدرك 
أثَر الواقع الدا  عىل واقده الشاخيص وصلاا 

إىل لذا املستوى.
وقد ساالمت الاخل والاشااط التثقيفي 
روحياة  إخمااع  يف  التدليماي  والاشااط 
انستشدار باملساؤولية وإماتتها من وادان 
اااة، وبالتايل أَْصابَااح الكثري من الااس  األُمَّ
يكتفاي بالتفارُّج عاىل األحاداث واآلخارون 
يُقتلاون أَْو تُاتهاك أعراضهام ولام من أمته 
مسلمون، ولو أما  الله مسئول، مسئول أن 
يكاون له موقف، أن يكاون ماارصاً لهم، وأن 
يسادى إىل إزالة الظلم، وعااع الباطل، وعاع 

الرش، وعاع الطغيان.
يف لذا الواقع نهض السايد حسل الحوثي 
يف مرشوعه الثقايف القرآني الاهضوي، وسدى 
مان خاللاه إلحيااء الشادور باملساؤولية يف 
ااة، ويف واقدها، عاعياً الجميع أن  وادان األُمَّ
يتحدثوا بروح عملية، بروح مساؤولة برؤية 
واحادة وموقاف واحاد ونظرة واحاد ووعي 

ااة. واحد، مشرياً إىل أن لذا ما تفقده األُمَّ

 روحية الواعي
السايد حسال  اإلطاار تحادث  ويف لاذا 
الحوثي يف محارضة بداوان )الرصخة يف واه 
املساتكربين( قائالً: »الاجتماع لاا ولاخزن 
ولاتحادث، ولكان بروحياة أخارى، نتاااول 
األحداث ليسات عاىل ما تدوعناا عليه، ونحن 
ناظار إليها كأحداث بل أطراف لااك وكأنها 
ن تداياا، رصاع بل أطراف لااك، وكأناا لساا 
طرااً يف لذا الرصاع أو كأناا لساا املستهدال 
نحن املسلمل يف لذا الرصاع. نتحدث بروحية 
من يفهم أنه طرف يف لذا الرصاع ومستهدف 
ايه شااء أ  أبى، بروحية من يفهم بأنه وإن 
تاّصال عن املسائولية لااا اال يساتطيع أن 

يتاّصل عاها يو  يقف بل يدي الله«.
وبداد أن وّضاح السايد حسال الحوثاي 
ااة يتسااءل  الواقاع املظلم التي تديُشاه األُمَّ
خطابياً: ألياس املسالمون اآلن، أليس الدرب 
اآلن تحات أقدا  اليهاوع والاصارى حكومات 
وشادوب؟ ألم يقل الله عن اليهوع والاصارى 
أناه قد رضب عليهام الذلة واملساكاة وباءوا 
بغضل من اللاه؟ لل رادت الذلة واملساكاة 

عاهم؟. 
ليجيل عىل التسااؤنت قائالً: »ن لم تُراع، 
ما يزالون، لكاا نحن مان أصبحاا أذّل ماهم، 

مان رُضبت عليااا ذلة ومساكاة أساوأ مما 
رُضبت عاىل باي إرسائيل. ملااذا؟ ألناا أضداا 
مساؤولية كربى؛ ألناا نبذنا كتااَب الله خلف 
ظهورنا؛ ألناا لم ندد نهتم بيشء من أمر عيااا 
عىل اإلطاالق؛ ولم ندد نحمل ن غضباً لله، ون 

إباًء وشهامًة عربية«.

تقصرُينا أمام اهلل أشد
ويف ذات الساياق يقاول: »ادادما ترى أن 
ااة اإلساالمية أصبحت  ااة الدربية واألُمَّ األُمَّ
تحات أقادا  اليهاوع والاصاارى، وأن اليهوع 
والاصارى حكى الله عاهم بأنه رضب عليهم 
الذلة واملساكاة، وأنهم قد باءوا بغضل ماه! 
وترانا نحن املسلمل، نحن الدرب تحت رحمة 
اليهوع والاصارى؟. ماذا يداي لذا؟ يداي لذا 
أنااا يف واقداا، يف تقصري أما  الله أساوأ مما 
اليهوع والاصارى، أن تقصرينا أما  الله أشاد 

مما يدمله اليهوع والاصارى«.
ولم يتحاَش السايد حسال الحوثي حالة 
الجماوع والركوع لادى طالب الدلاو  الدياية 
والدلماء وعد  شادورلم بمسؤوليتهم أما  
الله، اخاطبهم متساائالً: »عادما نسامع أن 
األمريكيال عخلوا اليمن، وسايدخلون اليمن 
بأعاداٍع كبرية.. لل يهماا لذا؟ أ  سارتى أن 
مواقاَف زعماء الدرب لي مواقفاا، سايكون 
الساكوت لو الحكماة؟ وسايكون انلتما  
بقضايا أخرى لو الحكماة؟ أن نارصَف عن 

لذا املوضاوع، أن ن نفكر يف لذا املوضوع؟.، 
ثام يجيال: »أنات عادماا تكون طالال علم 
وأنت ن يهمك، أون يؤملك أن ترى املفسادين يف 
األرض يتحركون، أن ترى اإلسال  يُحارب، أن 
ترى املسلمل يُحاربون، لل يصح أن يقال يل 
طالل علم؟. لل يصح أن أحصل عىل ذرة من 
التقدير وانحرتا  وأنا أحمال علماً؟، إذا كات 
تحمل علماً اإن لذا من بديهيات املسؤوليات 
عاىل طالال الدلم، وعاىل من يحمال علماً أن 
يهتم بأمر الدين الذي يتدلمه والذي يحمله.

وبداد أن وّضاح السايد حسال الحوثاي 
لطالب الدلو  الدياية مساؤوليتَهم أما  الله، 
أشاار إىل مساؤولية الدالم التاي ارضها الله 
سابحانه وتداىل علياه كحامل علام اقال يف 
نفس املحارضة: »يجل عىل اإلنسان أن يكون 
ممن يخىش الله ون يخىش ساواه، وأن يكون 
ممان يرغل يف اللاه ون يرغل يف ساواه، اإذا 
كاات عاملااً، أو كاا طاالَب علم، وكااا نخاف 
من غري الله، وكااا نرغل يف غري الله، ونبحث 
عان املخارج عان املاربرات التاي تبددنا عما 
يجل علياا، وعن املساؤولية التي ارضها الله 
سابحانه وتداىل علياا كحملة علم إذا كاا عىل 
لذا الاحاو اإنه ن يصح بحال أن نكون ممن 
يراو أن يكاون من أولياء الله، كيف قال الله 
عن أوليائه؟ }أَن إِنَّ أَْوِليَاَء اللَِّه ن َخْوٌف َعَليِْهْم 
َون ُلاْم يَْحَزنُوَن الَِّذياَن آَماُوا َوَكانُاوا يَتَُّقوَن 
نْيَاا َويِف اآْلِخاَرِة{  ى يِف اْلَحيَااِة الدُّ َلُهاُم اْلبُارْشَ

)يونس:62 - ل6(.

وأضااف أن: »الدالام لاو مان يجال أن 
يساتفيد علمه من القرآن الكريم، وأن يكون 
ًّ يف واقع  علمه بالشكل الذي يجدل القرآن حيا
ًّ يف  ًّ يف نفساه، يجدال القرآن حيا الحياة، وحيا

نفسه ويف واقع الحياة«. 

ِذّلــُتنا أسوُء من ِذّلـة بني إسرائيل!
ويداوع السايد حسال الحوثاي ليوضاح 
أن: »ويل اللاه لاو من يارى أن عليه أن يدمل 
االداً عىل أن يُحياَي كتاَب الله، عىل أن ياقذ 
عباع اللاه، عىل أن يوااه بشادة أعاداء الله، 
يجال عليااا أن نحمال لاذا الشادور - أيها 
اإلخوة - يجل عليااا أن يكون لذا لو لماا، 
ونراع إىل الله سبحانه وتداىل، ونتوب إليه«، 
مشارياً إىل أنااا ندياش حالة من الذلة أساوأ 
من التاي رضبت عىل باي إرسائيال، علماؤنا 
وطاالب علماا، ومجتمداا بكلاه؛ ألناا أضداا 

املسؤولية«.
وبداد إبارازه أن الحالة التي نديشاها لي 
ألناا أضداا مساؤوليتاا، يبل السايد حسل 
الحوثاي ما لي مساؤوليتاا ايقول أن:« من 
أعظم املسؤولية التي نضيدها لو: أناا ونحن 
نطلل الدلم، ونحان نحمل علماً ن ندمل عىل 
إحياء كتاب الله، ونتشابث بأشاياء لي مما 

يضلاا، ويبددنا عن كتاب الله«.
السايد حسال  وياربز ويتجّساد سادي 
الحوثاي إلحيااء الشادور باملساؤولية قوله 

» املساؤولية اإلساالمية لي أن يصال الااس 
باإلسال  إىل لااك«.. إىل ُكّل الدالم.

كما يوضح أن الكلمة التي تحمل مسؤولية 
ااة أن تصَل بافسها  إذا لم تحرك مشاعر األُمَّ
إىل عرااة القتال ألعداء اللاه اهيكلمة خبيثة 
ااتثات مان ااوق األرض مالها من قارار، ن 

ترتك أيَّ أثر، ليس لها قيمة.
ويف ذات السياق حّدع السيد حسل الحوثي 
َمن لو الذي يتحمل املسؤولية بأنه من يوقف 
اليهاوع عااد حدوعلم حتى ن يماألوا األرض 
بالفساع؟ ويجيل: »لم املسلمون لم الدرب، 
الدرب بالذات لم الذيان كان يُراع ماهم أن ن 
يفسحوا املجال أما  اليهوع ليفسدوا البرشية 
كلهاا، أن يسابقوا لم باور اإلساال  إىل بقاع 
الدنيا قبل أن يسبل اليهوع بفساعلم يف الدنيا 

كلها«.
ويشاري السايُد حسال الحوثي إىل أنَّ »كل 
اسااع ااء مان ِقبَال اليهاوع يف الدنياا كلها 
الدرب رشكاء مدهم ايه؛ ألنهم قرّصوا، ولم 
َمْن أاسحوا املجاَل بتفريطهم يف مسؤوليتهم 
بالاهاوض بديان الله حتى تمّكاَن اليهوُع من 
أن يسايطروا يف الدالام ويُفِسادوا الدالم، ثم 
يهيماوا عىل املسلمل، ثم يستذلون املسلمل 
ثم يساتذلون الدارب. ولكذا وادنا أنفسااا 

تحت أقدا  اليهوع والاصارى«.

املفرِّط أكرب ُجرمًا
ويرى السيد حسل الحوثي أن اريمة من 
يفارط يف مساؤوليته تكون أكارب من اريمة 
اليهاوع والاصارى- يف إشاارة إىل تخيل اليهوع 
عان القياا  بمساؤوليتهم التي كلفهام الله 
بهاا-، ويخاطال الحارضيان قائاالً: »يجل 
عاىل الااس أن يلتفتوا بجدية إىل واقدهم، وأن 
ياظاروا إىل ما حاكاه الله عن بااي إرسائيل، 
بااو إرسائيال اختارلام اللاه، واصطفالم، 
واضلهم، ولكاهم عادما ارطوا يف املسائولية 
انطلال  وعادماا قارصوا وتواناوا، وعادماا 
ماهم الدصيان وانعتاداء رضب عليهم الذلة 
واملساكاة، وعادماا يقاول الله لاك يف القرآن 
الكريم: }ذَِلَك ِبَماا َعَصْوا َوَكانُوا يَْدتَُدوَن{ لو 
ليقول لاك ولآلخرين بأنك وأنت إذا ما عصيت 
مساؤوليتك،  يف  قارصت  ماا  إذا  واعتديات، 
ساتَُدرض نفساك ألن تارضب علياك الذلاة 
واملساكاة، وأن تَِتيه كما تاه باو إرسائيل من 

قبلك«.
وتجسايداً للهدف الذي يسادى إليه السيد 
حسل الحوثي ولو إحياء الشدور باملسؤولية 
ااة الدربية واإلسالمية يخاطل  لدى أبااء األُمَّ
الااس يف محارضته )اإلرلاب والسال ( قائالً: 
»أيها اإلخوة - لاتذكر مسؤوليتاا اميداً أما  
اللاه يف أن نكاون من أنصاار عياه«، مشارياً 
إىل أن اناتماعاات التاي يتام ايها مااقشاة 
ااة املسالمة،  األوضاع التاي تداني ماها األُمَّ

لي ااتماعات مباركة.
وايماا يتدلال بالواقاع الاذي أراعه اللاه 
ااة يبل السايد حسال الحوثي أن  لهذه األُمَّ
ااة لكاذا أن تكون أمة  اللاه »أراع لهاذه األُمَّ
تتحرك يف الدالم كلاه }أُْخِرَاْت ِللاَّاِس{ لتأمر 
باملداروف وتاهاى عان املاكار، لكاهاا تقدد 

ويتحرك أؤلئك«.
 ويتسااءل: ملاذا يتحركون؟. ويجيل أنهم 
يتحركون لياارشوا الباطل والفسااع والقهر 
والظلام والذلاة والخازي لكل أباااء البرشية 
وللدارب خاصة؟ للدرب خاصة. لذه أشاياء 

مؤسفة، لذه حقائل نحن نشالدلا.

ــة العربية واالإ�شالمية: ال�شهيد القائد واإحياء ال�شعور بامل�شوؤولية لدى االأُمَّ

ُجرأة األعداء جاءت نتيجة لتخّلي أبناء اأُلمَّــة عن مسؤوليتهم، فال يستشعرون الخطر الداهم
 غاب الشعور بالمسؤولية عند أغلبية الناس، ال يستشعر أحدهم مسئوليته في إقامة عدل، ومواجهة ظلم 

وطغيان، يهمه فقط واقعه وال يدرك أثَر الواقع العام على واقعه الشخصي
 نعيش حالة من الذلة أسوأ من التي ُضربت على بني إسرائيل؛ ألننا أضعنا المسؤولية!!

 الكثير من الناس يكتفي بالتفرُّج على األحداث واآلخرون ُيقتلون َأْو ُتنتهك أعراضهم وهم من أمته!
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مماا لو مدلاوٌ  بالرضورة أن الدرص الاذي عاش ايه 
السايد الحسال بن بدر الديان الحوثي رضاوان الله عليه 
كانات الاروح الجهاعياة لألمة ايه تاكاع تكاوُن ماددمًة 
تماماً، حيث أن سياسااِت اليهاوع والاصارى كانت قائمًة 
عىل إماتة لذه الروح بشاتى الوساائل، عاىل مدى قرون، 
الم يرتكوا اانباً يدتقدون أن ايه إرضاراً بمصلحة األمة، 
واسااعلا، وتدمريلاا، إن وسالكوه، اظهارت وانترشت 
ثقاااات مغلوطاة ساالمت بشاكل كبري يف إخمااع لذه 
الاروح الجهاعية، وقد كان لدلمااء البالط عور كبري ايها، 
بإشااعة طاعاة األمري، وإن الاد ظهرك، أَْو سالل مالك، 
أَْو لاد  بيتك!! لاذا من اهة، ومن اهاة أُْخَرى لتخليهم 
عن حمل مساؤوليتهم املوكلة إليهام من الاهوض باألمة، 

وإرشاعلا إَلاى ما ايه مصلحتها، وعزتها وكرامتها.
ولذا الدور لدلماء السوء أعَّى إَلاى تدال عظيم لألمة، 
لطاعة ونة األمر الفاسادين، الحريصال عىل مصالحهم 
الشاخصية، وادلهاا ااوق ُكّل اعتبار، حتى قا  رؤسااء 
املسالمل وملوكهم اليو  بموانة اليهوع والاصارى بشكل 
كباري ااداً ااداً، والخضاوع املطلال لهم، تحت مسامى 
)سياساة( أَْو )ذكاء عبلومايس( أَْو غري ذلك من التسميات 
واملاربرات التي قد يطلقونهاا عىل لذا الخضاوع لليهوع، 
وعون أن يجرؤ أحٌد عاىل نصحهم، ناليَك عن مخالفتهم، 
وزارلام، االساجوُن بانتظاار مان يفدل ذلاك، والقتل 
والتدماري والتخريال من اهاة، واتااوى علماء الساوء 
بالخاوع والسكوت ومداقبة من يتكلم من اهة أُْخَرى.

 ولام تدد الكلمة الحال يف واه السالطان الجائر أعىل 
مراتال الجهاع، كما أخربناا بذلك رساولاا الكريم، ورمى 
علماء الساوء بهذا الحديث وراء ظهورلام، الم يتطرقوا 

له، ن من قريل ون من بديد.
 مما حدا بالسايد حسل، واستشاداراً ماه للمسؤولية 
الجهاعية أن ياطلل يف محاارضات، تلو محارضات، حتى 
بلغات أَْكثَار من تسادل محارضة، كلهاا يجمدها لدف 
واحد، لو لداها األسمى، ولو الاهوض بأمة محمد صىل 
الله عليه وآله وسالم، إحياء الروح الجهاعية ايها، بحيث 

تكون من اديد أمة قوية، قاعرة، ومؤثرة.

الصرخة ودورها يف إحياء الروح الجهادية
اساتاهض السيد حسل رضوان الله عليه األمة وأحياء 
روح الجهااع ايها بداياة بالرصخة يف واه املساتكربين؛ 
ألناه ن يؤيدلاا إن من امتاأل قلبه اهمااً ووعيااً ملا يدور 
حولاه، امتأل قلبه شاجاعًة وُارأًة عاىل موااهة الظاملل 
أياا كانوا، ومهما كانت قوتهم ااال يهمهم، ألنه أعركوا أن 
ابار السماوات واألَْرض أقوى، اواه األمة قائال: )ونحن 
ساارصخ ساواء - وإن كان البداض ماا عاخال أَْحااَزاب 
متدادعة - ساارصخ أياما كااا، نحن ن نازال يمايل، ون 
نزال اوق ذلك مسالمل، نحن ن نزال شايدة، نحن ن نزال 
نحمل روحية ألل البيت التي ما سكتت عن الظاملل، التي 

لم تساكت يو  انطلل أولئك من علماء السوء من املغفلل 
الذيان لام يفهماوا اإلْساااااَل  اانطلقوا ليداااوا األمة 
للظاملال، اأَْصبَاااح الظاملاون يدّااوناا نحن املسالمل 
لليهوع( وتساءل السيد رضوان الله عليه مستاكرا: )أليس 
لذا الزمن لو زمن الحقائل؟. أليس لو الزمن الذي تجىل 
ايه ُكّل يشء؟. ثم أما  الحقائل نسكت؟!( ومن يمتلكون 
الحقائل يساكتون؟!.( ثم أااب رضاوان الله عليه قائالً: 
)ن يجوز أن نساكت.(. ]الرصخة يف واه املستكربين ص: 

]10
أعرك السايد حسال رضاوان اللاه عليه بذكاء شاديد 
ماا تحتااه األماة إلحياء الاروح الجهاعية ايهاا، ااألمة 
اإلْساااااَلمية يف انحطاط متواصل، وتحات أقدا  اليهوع، 
وأغلبية األمة الساحقة مدركة لهذه الحقيقة املرة، ولكاهم 
صامتون، ن يفدلون شيئاً إلنهاء حالة الذلة املرضوبة عىل 
األماة؛ ألنهم ن يدراون ما مداى التاوكل عىل الله، والثقة 
املطلقة بالله كما يابغي أن تكون، ولذه لي حلقة الوصل 
املفقاوعة، أن ولاي: ربط األمة باللاه، َوالداوعة بها إَلاى 
كتاب اللاه وتدبر آيات التوكل عىل اللاه يف القرآن، واآليات 
التاي تدزز ثقة املؤمن بخالقه، اقاال: )الادد إَلاى املة 
آيات مان القرآن الكريام تتحدث عن صفاات أولياء الله، 
الذيان لم املؤماون، واملؤماون الذيان لم عىل لذا الاحو، 
يقول الله سبحانه وتداىل: }َوَما ِعاَْد اللَِّه َخرْيٌ َوأَبَْقى ِللَِّذيَن 
آَماُوا َوَعىَل َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن{( وتسااءل السايد رضوان الله 
عليه: )أليسات لاذه واحدة؟. اتكانً عاىل الله من ماطلل 
الثقة باللاه.( موضحاً لاا بأن: )انتاكال عىل الله ن يداي 
أن نُوِكل األمور إليه اادعه لو يدمل بدنً عاا، ناطلل نحن 
يف ميدان الحياة، يف واقع الحياة يف أعاء املسائوليات، يف أعاء 
املهاا ، ونحن نتكل عليه حيث نهتدي بهديه، حيث نلتجئ 

إليه، حيث ندعوه.( ]املائدة الدرس الرابع[
وحرص السيد رضوان الله عليه عىل توضيح مداى: أن 
يكون ربك الله، من بيده أمرك، من يدلم ُكّل صغرية وكبرية 
عااك، قائال: )}آَماُاوا َوَعىَل َربِِّهاْم يَتََوكَّلُاوَن{ من ماطلل 
إيمانهام بأن الله لاو ربهم، من يهماه أمرلم، من يدمل 

عىل تدبري شؤونهم( ]املائدة الدرس الرابع[
ونبّه األمَة إَلاى يشء مهم، يساتأصل الخوَف من قلوب 
املسالمل، ويُحياي روح الجهااع ايهم، ولاو أنها عادما 
تثُل بالله، اهي تثل بمن له ليماة عىل القلوب، يساتطيع 
أن يهيماَن عىل قلل عادوك ايملئه رلبة وازعااً وخوااً، 
ومهيمان عىل قلباك ايملئه إيماناً وثباتااً ويقيااً، ون أحد 
غاريه ممكان أن يهيمن عاىل القلوب ال وعاال.. ابالتايل 
لاو أحل بأن نتونه، نخااه، ندبده، نجالد ااستشاهُد يف 
سابيله اتسااءل رضوان الله عليه: )َمن لاو الذي يمكن 
أن تتاونه، وله ليماة عىل القلوب؟ مان لو الذي يمكن؟ 
ن زعيام، ن رئياس، ن ملاك، ن أَي أحاد يف لاذا الدالام له 
ليمااة عىل القلوب.. ألم يقل الرساول )صلوات الله عليه 
وعىل آله(: ))نرُصت بالرعل من مسارية شهر((؟ من أين 
ااء لاذا الرعل؟ من قبال الله، لو الذي لاو مطلع عىل 

القلاوب، وبيده القلوب يساتطيع أن يمأللاا رعباً، ويمأل 
تلاك القلوب قوة وإيماناً وثقة، وعزمااً وإراعة صلبة؛ ألنه 
قيو  ن تأخذه سااة ون نو .(]مدرااة الله اا الثقة بالله 

اا الدرس األول[.
مذكراً يف محارضاته بصفات أولياء الله، الذين يحملون 
الروح الجهاعية، بأنهام الواثقون بالله، الذين ترصااتهم 
يف الحياة تدكس مدى وعيهم وإيمانهم )}َوالَِّذيَن يَْجتَِابُوَن 
َكبَاِئَر اإْلِثِْم َواْلَفَواِحَش َوإِذَا َما َغِضبُوا ُلْم يَْغِفُروَن{ نحظ 
كيف سالوكياتهم تكشاف واقع نفساياتهم، التي ملؤلا 
اإليماان الواعي، اإليمان الراساخ، اإليمان الاذي ن ارتياَب 
مده، لام يجتابون كبائاَر اإلثم حياًء من اللاه( مبيااً أن 
ااتاااَب الكبائار رشط أََساايس لتحقيل أَي نارص: )وملا 
لكبائار اإلثم من أثر يف ادلهم غري اديرين بتحقيل وعوع 

الله عىل أيديهم ولهم.( ]املائدة الدرس الرابع[
يف ذات الساياق أوضح السايد رضاوان اللاه عليه بأن 
الاروح الجهاعية ن يمكن أن تكاون حيًة يف قلوب املجتمع 
املفكك، املتااار، املتااازع، وأن ترابَُط املجتمع ُمِهاامٌّ اداً 
اداً، ووااوع روح اإلخاء والتفالم والتداون والتساامح 
ايما بياهم يدعم بقوة روح املقاومة والجهاع والتغلل عىل 
األعاداء واننتصار اقال: )}َوإِذَا َما َغِضبُاوا ُلْم يَْغِفُروَن{ 
ن يتجاوزون الحل، لديهم التمامات كربى، لديهم حرص 
عىل رىض الله سابحانه وتداىل، اسيصفح وسيغفر ألخيه 
إذا ما بدرت ماه إساءة أَْو زلة، لو ن يريد أن يغرق املجتمع 
يف مشاكل ثانوية ترصاه عن القضايا املهمة التي يجل أن 
يدطيها ُكّل التمامه، اهم عااعًة إذا ما غضبوا ن يدادهم 
الغضل إَلاى التجاوز، ون إَلاى الباطل، بل يغفرون أيضاً(. 

صفات من يحملون الروح الجهادية
مذكاراً بصفاة أُْخاَرى مهماة من أاال إحيااء الروح 
الجهاعياة يف األماة، يتمياز بهاا مان يأمارون باملدروف 
وياهاون عن املاكر ولي انساتجابة لله قائاال: )}َوالَِّذيَن 
اْساتََجابُوا ِلَربِِّهْم{ ألنهم مؤماون بربهم ااساتجابوا له يف 
ُكّل ما أرشادلم إلياه، وكل ما أراع ماهام، وطلبه ماهم.( 
مضيفاا بأن إقامة الصاالة يشء مهم ااداً للحصول عىل 
رىض اللاه، وبالتاايل الحصول عاىل تأييده كماا قال تداىل 
الَة{. ]املائدة الدرس  واصفا أولياؤه بأنهام: )}َوأََقاُموا الصَّ

الرابع[
 وحّذر السايد مان انساتبداع بالارأي والدكتاتورية يف 
حيااة املؤماال، وأنها صفة سايئة تقتال روح الجهاع يف 
األمة، وكما قالوا: ما خاب من استشاار اقال: )}َوأَْمُرُلْم 
ُشاوَرى بَيْاَُهاْم{ أمورلام ولام يف مياعيان املوااهاة، يف 
مياعيان الدمال عىل إعالء كلماة الله، يف كياف يحااظون 
عاىل صالح املجتماع، يف كيف يحققون التدااون عىل الرب 
والتقوى، يف كيف يؤللون أنفسهم ليكونوا أمة تدعو إَلاى 
الخري، وتأمار باملدروف وتاهى عن املاكر، يتشااورون يف 
أمورلم كيف نصاع؟ ما الذي يابغي أن ندمل؟ يشادرون 

بمسئوليات كبرية وعظيمة( ]املائدة الدرس الرابع[
 وبماا أناه ن تشااور ون تفالام بل نفاوس مريضة 
متااارة متباغضة اأرشادلم عاىل الدمل: )ولم يف نفس 
الوقات نفوس متآلفة قريبة من بدضهاا بدض، ُكلٌّ ماها 
ياصاح، ُكّل ماهاا لدياه رؤية مان واقع التماماه بواقع 
الحيااة، وبوضدية األمة(، ُمؤّكاداً أن أوليااَء الله، والذين 
سايحدث عاىل أيديهام التغياري الحقيقي نحاو األاضل: 
)ليساوا من أولئك الذين تمار األحداث، وتمار الوضديات 
السيئة ولم ن يلتفتون إليها، ون يحملون أَي رؤية عملية 
نحولاا، ون يفكارون يف مااذا يصادون من أاال املخرج 
ماهاا، اأنات ن تجد لديهام أَية اكارة(. ]املائادة الدرس 

الرابع[
وشجع السيد رضوان الله عليه املجتمع بأن تكون عاده 
الروح الجهاعية، وأن ياطلل يف األمر باملدروف والاهي عن 
املاكار، وأن اللاه لن يرتكهم، بل ساييضء لهام طريقهم، 
وياور قلوبهم، من حيث ن يدرون ون يحتسبون، اتتتابع 
األااكار الخالقاة والبااءة يف التوارع عاىل خواطرلم لبااء 
األماة والاهاوض بهاا، قائاالً: أماا لاؤنء االتماماتهم 
تجدلهام اديرين باأن يكون لديهام أااكاٌر ذات قيمة يف 
مجاال بااء األمة، يف مجال املوااهة ألعداء األمة، يف مجال 
الحفاظ عىل صاالح املجتمع، لديهم رؤى، ومتى يمكن أن 
يكون لدياك رؤى؟. عادماا يكون لدياك التمامات كربى 

بواقع األمة(. ]املائدة الدرس الرابع[
وحرص السايد رضوان الله عليه بشادة يف محارضاته 
أن يربي األمة ويشجدها عىل البذل والدطاء، ويبددلا عن 
الشاح والبخل، ألن اإلنفاق يف سابيل اللاه من ألم صفات 
أوليااء الله، ومن يحملاون الروح الجهاعياة، موضحاً لاا 
ا َرَزْقاَاُلْم  بأن املال رزق، والخربة رزق، والدلم رزق: )}َوِممَّ
يُاِْفُقاوَن{ يبذلون أَْمااَوالهم، ومما رزقاالم يافقون: من 
علمهام، من مالهام، من خرباتهام، بأقالمهام، بأيديهم، 
باكل ما رزقهام الله مان إمكانيات يافقاون، يافقون يف 
مجاال ماذا؟ يف املجانت التي يجل أن تهمهم كمسالمل، 
كمسائولل أماا  الله، كمؤماال مصدقل بماا وعد الله 

املؤمال به يف الدنيا ويف اآلخرة، اهم ن يبخلون(.
 وتساءل السيد رضوان الله عليه مستغرباً ممن يحبون 
املال حباً اماً، ويخااون من نفاعه إذا ما أنفقوا يف سابيل 
الله عن مدى إيمانهام بمثل قول الله تداىل: )}َوَما أَنَْفْقتُْم 
ٍء يِف َسِبيِل اللَِّه  ٍء َاُهَو يُْخِلُفُه{، }َوَما تُاِْفُقوا ِمْن يَشْ ِمْن يَشْ
يَُوفَّ إَِليُْكْم َوأَنْتُْم ن تُْظَلُموَن{، أليسات لذه وعوعاً؟ لكاها 
تتطلال إيماناً، وتتطلل أن تكون أنت ممن يحمل التماماً 
مان واقع إيمانك حتاى تدرف مدى أثر ماا تافل، وتدرف 
أناه يجل أن تبذل مالاك، وتبذل من ُكّل ماا رزقك الله من 
خرباتك، وإمكانياتك. اهم لكذا شاأنهم كمؤمال واثقل 
بوعاد اللاه، حريصل عىل رضاا الله، عاراال أثَر اإلنفاق 
يف تحقيال ماا يَْصبُاون إليه وماا يريادون تحقيقه، اهم 

يافقون( ]املائدة الدرس الرابع[. 

اإحياء الروح اجلهادية:

الروح الجهادية ال يمكن أن تكون حيًة يف قلوب املجتمع املفكك، املتنافر، املتنازع
 َمن يحــُدُث على أيديهم التغييُر الحقيقي نحو األفضل هم من يحملون رؤية عملية تجاه الوضعيات السيئة 

 االتكال على اهلل ال يعني أن ُنوِكل األموَر إليه فندعه هو يعمُل بدالً عنا
 لعلماء السوء دوٌر في تدجين األمة، لطاعة والة األمر الفاسدين، الحريصين على مصالحهم الشخصية 

وجعلها فوق ُكّل اعتبار
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اة الدربية  حرصات أمريكا وإرسائيُل خالل الحقباة املاضية عىل تدال األُمَّ
واإلسالمية لهم، ويف سبيل الوصول إىل ذلك عملوا عىل مختلِف الوسائِل، ورسموا 
املخّططات الواسدة واملدروسة، ابتداءاً تصفية القضية الفلسطياية، وتحطيم 
عقيدة الونء والرباء يف نفوس الشادوب، واستبدالها بالسال  والتطبيع، لتموَت 
الروحية الجهاعية يف نفوساهم، وغزوا الشادوَب الدربية واإلساالمية بثقااات 
اة أسريًة ورلياًة لتلك املفاليم والثقااات،  مغلوطة وخاطئة حتى أصبحت األُمَّ
وسادوا إىل إاسااِع الشاباب املسالم عرب الفضائيات، واساتغلوا أاهزة اإلعال  
من خالل امتالكهم وسايطرتهم عىل أكارب الوكانت اإلعالمياة الداملية وقاموا 
بتوايِههاا بما يخد  مصالحهم بسياساة لابطة أخالقيًّا، ومضللة سياسايًّا، 
ومذبذبة اكريًّا، وسيطروا عىل انقتصاع الداملي بامتالك أكرب عدع من املؤسسات 
والارشكات والباوك، واحتكار الذلال، ومضاعفة األعماال الربوية والذي من 
خالله احكموا قبضتهم عىل الدديد من زعماء البلدان الدربية، كما حرصوا عىل 
أن ن تاشأ تامية حقيقية يف مختلف البلدان الدربية، وأغَرقوا ُشُدوب املاطقة يف 
اتٍن وحاروب، من خالل أعواتهم القذرة واإلارامية من الدواعش والتكفرييل، 
ومن خالل األزمات الخانقة، وانساتهداف عىل املستوى انْقتَصااعي، واألماي، 

واإلعالمي، والفكري، والثقايف، من خالل األنظمة الدميلة لهم. 
اة الدربية واإلساالمية  وأماا  لذا الواقع اليسء واألحداث الذي تديشاه األُمَّ
تسااءل السيد حسال الحوثي خطابياً: لل نحن مستددون أن ن ندمل شيئاً؟ 
ثم إذا قلاا نحن مستددون أن ندمل شيئاً اما لو الجواب عىل من يقول: ]ماذا 
ندمال؟[، ثم يجيل: »أقول لكام أيها اإلخوة ارصخوا، ألساتم تملكون رصخة 

أن تااعوا: 
]الله أكرب

 املوت ألمريكا 
 املوت إلرسائيل

 اللداة عىل اليهوع 
 الارص لإلسال [

ٌف عظيٌم لو  أليسات لذه رصخة يمكن ألي واحد ماكام أن يطلقها؟ بل رَشَ
نطلقهاا نحن اآلن يف لذه القاعة اتكوُن لذه املدرساة، وتكونون أنتم أول من 
رصخ لاذه الرصخة التاي بالتأكيد - بإذن الله - ساتكون رصخًة ليس يف لذا 
املاكان وحَده، بال ويف أماكَن أخرى، وساتجدون َمن يرصخ مدكم - إن شااء 
اللاه - يف مااطاَل أخرى: ]الله أكارب/ املوت ألمريكا / املاوت إلرسائيل/ اللداة 
عىل اليهوع / الارص لإلساال [ لذه الرصخة أليست ساهلة، ُكّل واحد بإمكانه 
أن يدملهاا وأن يقولها؟ إنها من واهة نظار األمريكيل - اليهوع والاصارى - 

تشكل خطورة بالغة عليهم.
وكانات أول انطالقة لرتعيد لذا الشادار يف قاعة مدرساة اإلماا  الهاعي يف 
َمارَّان - صددة يف تأريخ / 2002/1 ، حيث يدترب الشادار مان أبرز محدعات 

املرشوع القرآني الثقايف الاهضوي للسيد حسل بدرالدين الحوثي.
وقد َحِرَص السايُد حسال الحوثي يف محارضاته ككل عىل كشف املؤامرات 
اة الدربية اإلساالمية، كما يشاري إىل أن اليهوع  اإلرسائيلية واألمريكية ضد األُمَّ

وراء إضالل املسلمل ووراء ُكّل اساع يف الدالم.
ويربز ويتجّساُد الشدار يف تدبئة الشادوب الدربية واإلسالمية بالدداء تجاه 
اة، ايؤكد السيد حسل الحوثي  سياسة أمريكا وإرسائيل ومؤامراتهم عىل األُمَّ
عىل أنه: )يجل أن تستغل املظالرات، يجل أن تستغل الخطل، يجل أن يستغل 
شادار: ]املاوت ألمريكا، املوت إلرسائيال[، وغريه من ُكّل الهتاااات التي تامي 

اة. اة لبااء األُمَّ السخط يف نفس األُمَّ
ويدترب السايُد حسال الحوثي أن أثَر ترعيد لذا الشادار كبارياً اداً عليهم، 
ألنه سيولد »السخط الذي يتفاعاه اليهوع بكل ما يمكن، إنهم يدادون املليارات 
من أال أن يتفاعوا الساخط يف نفوساا، إنهم يدراون كم سيكون لذا السخط 
مكلفاً، كم سايكون لذا الساخط مخيفاً لهم، كم سايكون لذا السخط عامالً 
مهماً يف امع كلمة املسالمل ضدلم، كم سايكون لذا السخط عامالً مهماً يف 

اة اقتصاعياً وثقااياً وعلمياً«. بااء األُمَّ
كما عمل السايد حسل الحوثي عىل حث املجتمع واألمة الدربية واإلسالمية 
برتعيد الشادار ونرشه بل الااس: )الشادار نفساه يف حد ذاتاه عمل كبري، أن 
ندمال عىل توسايع عائرته، أن ندمال عىل نرش مالز ، ندمل نحان ]ونتحرك يف 

الساحة[(. ]سورة البقرة الدرس الدارش ص: 25[
ويف موااهة التدال األمريكي اإلرسائييل لألمة الدربية واإلسالمية ومحاولة 
اة  اة حث السايد حسال الحوثي شادوب األُمَّ تحسال صورتها عاد أبااء األُمَّ
الدربية واإلسالمية باننطالق يف مشاريع امالريية عملية تامي حالة السخط 
عىل اليهوع وتامي وعي الشادوب بخطورة املرحلة واألعداء الذين يوااهونهم، 
اأشاار إىل أنه )يجل أن تساتغل املظالرات، يجل أن تستغل الخطل، يجل أن 
يساتغل شادار: ]املوت ألمريكا، املوت إلرسائيل[، وغريه من ُكّل الهتااات التي 
اة، لتتجه لي لي، لتقف املوقف الذي  اة لبااء األُمَّ تامي الساخط يف نفس األُمَّ
يفك عن الفلساطيايل وغريلم من املظلومل ممن تظلمهم أمريكا وإرسائيل 

وحلفاؤلم.]عروس من وحي عاشوراء ص: 12[

ويرى السايد حسل الحوثي أن ترعيد الشدار يصبح وااباً؛ كونه يف متااول 
الاااس أن يدملاوه، وأعداؤلم يتأثرون ماه، وتسااءل: )ربما عمل بسايط، أن 
يدتارب عملاا لذا عمالً بسايطاً؟ شادار ندمله ويكون له أثار كبري، ويظهر يف 
نفاس الوقات التما  الاااس بدين اللاه، يظهر غضبهام عىل أعدائاه، يظهر 
أنهام قابلل أن يدملوا ما بوسادهم من أاله.]ساورة األعاراف الدرس الثامن 

والدرشون ص: 30[.
ويف ذات الساياق ياتقُل إىل إنزاِل خطواٍت عمليٍة للمجتمع بمختلف رشائحه 
لتافيذلاا ايدعاو خطبااَء املساااد أن يارععوا الشادار بدد صاالة الجمدة، 
َث القرآُن الكريُام يف آياته عن اليهاوع والاصارى  وأن يبيااوا للاااس كيف تحادَّ
اة قائم عىل  ااة، وأن يخلقوا وعياً لادى األُمَّ وخطورتهام البالغاة عىل لذه األُمَّ
توحياد الرؤياة واملوقف مان أعداء الله، مدتارباً أن: )أول ما يجال أن ندمله - 
ولاو أقل ما ندمله - لو: أن نرعع لذا الشادار. وأن يتحارك خطباؤنا أيضاً يف 
مسااادنا ليتحدثاوا عائماً عن اليهاوع والاصارى وال ما تحادث الله عاهم يف 
القارآن الكريام. وأن نتحدث عائماً عن لذه األحداث املؤسافة حتى نخلل وعياً 
لادى املسالمل، ونخلل وعياً يف نفوسااا وأن يكون عملاا أيضااً كله قائماً عىل 
أساس أن تتوحد كلمتاا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتاا لألحداث(.]اإلرلاب 

والسال  ص: 13[.. 
ويحاذر السايد حسال الحوثي من الساكوت عن موااهة مخطاط اليهوع 
اة قائال: )ن يجوز أن نساكت( ويؤكد عاىل أن املوقف  والاصاارى لارضب األُمَّ
الصحياح لاو أن )نكون ساباقل، وأن نطلل من اآلخريان أن يرصخوا يف ُكّل 
ااتمااع يف ُكّل امداة.. الخطباء، حتى تتبخر ُكّل محاولاة لتكميم األاواه، ُكّل 
محاولة ألن يساوع الصمت ويديدوا اللحاف من اديد عىل أعيااا(.]الرصخة يف 

واه املستكربين ص: 10[ 
مذّكراً يف محارضاته بأنا يمن اإليمان والحكمة، شيدة عيل كر  الله واهه، 
الذي ما سكت عىل ضيم أبداً، وبأنا من نارصنا اإلسال  ماذ ظهوره: )سارصخ 
أياما كاا، نحن ن نزال يمايل، ون نزال اوق ذلك مسلمل، نحن ن نزال شيدة، 
نحان ن نازال نحمل روحية ألال البيت التي ما ساكتت عن الظاملال، التي لم 
تسكت يو  انطلل أولئك من علماء السوء من املغفلل الذين لم يفهموا اإلسال  
اة للظاملل، اأصبح الظاملون يدّااوناا نحن املسالمل  اانطلقاوا ليدااوا األُمَّ

لليهوع.]الرصخة يف واه املستكربين ص: 10[ 
ولم يكتِف السايُد حسال الحوثي بتوايه الااس عىل ترعيد الشدار بالقول 
اة وبحجم وخطورة اليهوع، حرص السيد حسل  اقط، وألن موااهة أعداء األُمَّ
الحوثي عىل ععوة الااس إىل إعداع أنفساهم ملا لو أكرب اقال: )أشاياء كثرية يف 
متااول الااس يدملونها، إضااة إىل إعداع أنفسهم للموااهة املسلحة؛ ألن لذه 
قضياة أساسايٌة، ن يأمن لذا الدادو طراك بأنك ن توااهاه، مداى لذا يتجرأ 

عليك، يدرف أنك مساتدد بأن توااهه بما لديك من ساالح مهما كان بسايطاً( 
]سورة آل عمران الدرس الرابع عرش ص: ل2[.

وبّل السايد حسال الحوثي أن راع الشادار ومقاطدة البضائع األمريكية 
واإلرسائيلية لي حرب نفساية مهمة وذات تأثري كبري عىل الددو، لم يدراون 
ألميتها، ويساتخدمونها عائماً ضدنا، الماذا ن نستخدُمها ضدلم: )ويف نفس 
الوقات يجل أن تشاتغّل بالطرق األخارى، املوضوع الثقاايف، موضوع الحرب 
الافساية، الحرب الافسية لي حرب واسدة، ولم يركزون عليها بشكل كبري، 
نحن نقاول: مثل موضوع شادار ومقاطداة اقتصاعية، وتواياه للااس عىل 
لذا الاحو يدترب حرباً، يدتارب تحصيااً لألمة من ماذا؟ من حربهم الحقيقية(.

]سورة آل عمران الدرس الرابع عرش ص: ل2[
أعرك السيد حسل الحوثي بخطورِة الحرب الثقااية واإلعالمية والدسكرية 
التاي يخوضها الددو، ااربزت يف محارضاته الدديُد من اإلشاارات التي يحاول 
من خاللها ترسايخ الدديد من املداني للمصطلحات يف أذلان الشدوب الدربية 
واإلساالمية والتاي يسادى األمريكيال واإلرسائيليال إىل تحريفهاا، ويف ذات 
الوقت يؤكد أن )لذا الشادار َن بُاادَّ مااه يف تحقيل الارص يف املدركة الثقااية 
واإلعالمية أن يسابقاا األمريكيون إىل أاكارنا و أاكار أبااء املسلمل اريسخوا 
مصطلاح اإلرلاب باملداى األمريكاي، عادما نرعع لذا الشادار، وعادما يقول 
البدض ما قيمة مثل لذا الشادار؟. نقول له: لذا الشادار ن بد ماه يف تحقيل 
الاارص يف لذه املدركاة عىل األقل، ن باد ماه يف تحقيل الاارص يف لذه املدركة 
مدركة أن يسابقاا األمريكياون إىل أاكارنا، وإىل أاكار أبااء لذا الشادل، وإىل 
أاكار أبااء املسالمل، وبل أن نسابقهم نحن. أن نرسخ يف أذلان املسلمل: أن 
أمرياكا لي اإلرلاب، أن أمريكا لي الرش، أن اليهوع والاصارى لم الرش، حتى 
ن يسابقونا إىل أن يفهم الااس لذه املصطلحات باملداني األمريكية(.]اإلرلاب 

والسال  ص: 8[ 
ويشاري السايد حسال الحوثي إىل ألمية الكلماات التي يحتويها الشادار، 
وعننتهاا، وماا لو أثُرلا الافايس والدمل يف موااهة مؤامارات األعداء اقال: 
)شادار: ]اللاه أكرب املاوت ألمريكا املاوت إلرسائيال اللداة عىل اليهاوع الارص 
لإلساال [ كلمات لامة ولها أثار يف نفس الوقت أثر كبري أما  أشاياء كثرية يف 
نفسياتهم من املؤامرات والخطط والخبث، وتسد أمامهم ماااذ كثرية من التي 

يحاولون أن يستغلولا(.]سورة الاساء الدرس الدرشون ص: 12[
ويحارص السايد حسال الحوثي عاىل أن يؤكاد أن لدن اليهاوع والاصارى 
رضورة لرتسايخ لذا املفهو  يف أوسااط الشدوب اقال يف محارضة ]الرصخة 
يف وااه املساتكربين ص: 10[ )ساالدن اليهاوع والاصاارى، ساالدن أمريكا 
وإرسائيل، ساالدن أولياءلم حتى ترتساَخ يف أوسااطاا يف أوساط الشدوب يف 

أوساطاا نحن الايَاَماايل(.

 الصرخة أليست سهلة، ُكّل واحد بإمكانه أن يقولها؟ 
لكنها لدى األمريكيني واليهود خطورة بالغة عليهم

 »الشعار« ومقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية من أهم محددات الشهيد القائد لمواجهة مشروع 
التدجين وفرض حالة الوالء والتسليم المطلق ألمريكا واإلذعان لها وإلسرائيل
 أثر ترديد الشعار أنه يوّلد السخط الذي يتفاداه اليهود بكل ما يستطيعون

ـة  يتجسد الشعار في تعبئة الشعوب العربية واإلسالمية بالعداء تجاه سياسة أمريكا وإسرائيل ومؤامراتهم على اأُلمَّ
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ظلمناك حّياً، أقوى وأعظم وأشجع إنسان يف عصرنا الحديث
وظلمناك ميتًا صالح القرشي 

ااُة  عادما شاَلَد كيف أَْصبَااحت األُمَّ
اإلْساااَلميُة، وكيف أَْصبَااَح الدرُب أمًة 
ضديفًة مهيَمااً عليها، يُحَكمون من ِقبَِل 
الغرب، ممثالً بأَمريكا والدول األوروبية 
اإلْساااَلُ   أَْصبَااح  وإْسااَرائيْل، وكيف 
بدقائَد باطلٍة، يُستخَدُ  لتدعيم املصالح 
السياسايِة ألَمريكا وإْسااَرائيْل وحكا  
وكياف  عمالئهام،  واملسالمل  الدارب 
أَْصبَااح املسالم خانداً ومستسلماً لهذا 
الذل والهوان الذي يُماَرُس عليه من قوى 
الظلم وانستكبار، اال قرار له ون سياَعة 
ون حرياة حقيقياة له، وعادما شاالد 
أَن مدظاَم ما يسامون أنفساهم علماء 
وباسام  ِعْلَمهام  ُرون  يَُساخِّ املسالمل 
اإلْسااااَل  لخدمة َوحماية وتثبيت لذه 
األنظمة الحاكمة املوالية للغرب وأَمريكا 
اقط، ويَُساّخرون الفتاوى الباطلة من 

أال املال وخدمة امللوك والرؤساء. 
اايِّاُد ُحاَسااْل بن بدر  لم يجاِد السَّ
الدين الحوثي مجاانً إّن أَن يدلَن راَضه 
لهذا الواقع املرير الذي يدانيه املسلمون. 
األْوىَل  َمارَّان رصختَاه  اأطلال مان 
رصختاه الاذي حاّدعت، وبحال، الددو 
الرئييس لألمة، ولو أَمريكا وإْسااَرائيْل. 
الجياوَش  أَن  يدارف  أناه  ورغام 
األمريكيَة ماتارشٌة يف ُكّل الدول الدربية 
بقواعاَد عساكريه لهاا، وأنهاا لي من 
املؤسساات  ُكّل  تكويان  عاىل  أرشاات 
األماية والدسكرية ملدظم الدول الدربية 
ساطوًة  تملاُك  وأنهاا  واإلْسااااَلمية، 
وليمااًة عليهاا، وبحياث تساتطيع أَن 
تأُمَرلا وتساتخدَمها لقمع أَي مدارض 

لافوذلا يف املاطَقة.
رغام ذلاك لام يلتفات إَِلااى ُكّل لذا 
املفكاُر والقائاد والدالم الشاجاع، وإىل 
كل ماا تملكه أَمريكا من قوة، كما قلاا، 
اأعلان راَضاه لهاذا التدخال والهيماة 

وانستكبار والظلم.
وإيماان  وصارب  شاجاعة  وباكل 
باللاه وثقة باه ارتاى أَن يتحمال ُكلَّ 
التبداات التاي ساتحدث وساتوااهه، 
وكل التداعياات التي ساتاتج من اراء 
إْعاااَلنه الوقوَف ضد أَمريكا وكل أََعَواتها 
مان األنظمة الدميلاة لهاا يف الايَاَمان 

واملاطَقة الدربية واإلْساااَلمية.
الاااس ويارشح  يف  يحاارض  ااراح 
لهم ماا يتدرض له اإلْسااااَل  من تآمر 

كبري، من خالل تفايش الدقائد الباطلة، 
ويحاّرض عىل ُكّل ماا تقوُ  باه أَمريكا 
باملسالمل  وحلفاؤلاا  وإْساااَرائيْل 
لهام  ويوضاح  خاصاة،  والايَاَمااال 
خطَرلماا، ويارشح للااس مساؤولية 
اإلنَْسااان املسالم يف الوقوف ضد الظلم 
وانساتكبار، وأن املسالم ن يكاون بأي 
حال من األحوال اباناً خانداً مساتكيااً 
مساتدبَداً، لذا يخالف مباعئ اإلْساااَل  
الصحياح الذي أنزلاه الله عىل رساوله 

محمد صىل الله عليه وآله وسلم.
ورّكاز يف ععوته عىل الداوعِة يف اتخاذ 
الحكام  يف  ماهجااً  الكريام  الُقاااْرآن 
ومدالجاة ُكّل ماا يوااهاه اإلنَْسااان، 
وأن ثقاااة الُقاااْرآن لاي السابيل يف 
إخراج املسالمل من وضدهم املهل ويف 
نهضتهام مره أُْخااَرى ويف تطبيل رشع 

الله ومباعئ اإلْساااَل  الصحيحة.
اايِّاُد ُحاَسااْل بدر  وقاد نجاَح السَّ
الديان الحوثي يف إحاداث تأثرٍي كبري بل 
طالباه ومساتمديه، ابدأ ياتارش ُكلَّ ما 
يقوله بل الااس وبشكل متسارع، ولذا 
اايِّاد ُحاَساْل  يراُع ملا كان يملُكه السَّ
من شخصية اذة كارزمية وان القياعة، 
وماا ُعرف عاه من صفات حميدة، ماها 
الصادق واألَْخاااَلق والتواضاع والكر  
والدلم والشاجاعة والوقوف مع املظلو  
ونرُصتاه، وحل الوطان والذوع عن عين 

الله.
لقد كانت رصختُه كالزلزال الذي لّز 
عاروش أنظمة الحكم الدميلاة ألَمريكا 
يف املاطَقاة، وشادرت أَمرياكا نفساها 
الزلازال  لاذا  بخطاورة  وإْساااَرائيْل 
القوي الخاارج من مران عاىل نفوذلم 
ومهيماتهم يف اساتدباع املسلمل ونهل 

ثرواتهم.
تالمياذه  ماع  كان  أناه  ورغام 
ائاًة  يشاكلون  زالاوا  ن  وأَْصااَحاباه 
قليلاًة مساتضدفة إّن أَن قاوى الظلام 
وأمارت  أوعازت  الداملاي  وانساتكبار 
عمالءلا من حاكا  املاطَقة والايَاَمان 
اايِّاد ُحاَسااْل بدر  بالقضااء عىل السَّ
الدين الحوثي َورصخته.. اشاوا الحرَب 
الرشسَة والدايفَة، مستخدمل الطرياَن 
الثقيلاة مان صوارياخ  وكل األسالحة 
وعباباات وغريلا، ولاو يدااع مع ائته 
القليلة املستضدفة بما تيرس من سالح 

خفيف وشخيص. 
وارتقاى لاذا القائُد الدظيُم شاهيداً 

ولو يدااع عن موقفه لذا بكل شجاعٍة 
وصرب واحتساب عاد الله.

وباْسِتْشاَهااعه لّللات قاوى الباطل 
والظلم وانساتكبار عىل نجاحها يف قتل 
اايِّاد ُحاَسااْل، مدتقدًة أَن املدركَة  السَّ
بل الحل والباطل انتهت لصالح الباطل 

وأنها لي لذه الاهاية. 
ولم تكن تدرف أَن لذا القائد الدظيم 
الفاذ الشاجاع قد اساتطاع إحيااء لذا 
الجيل وزرع ايه ُكّل مباعئه وعلمه، وأن 
رصختَاه ومساريته الُقااْرآنياة تاترش 
كانتشار الاار يف الهشيم، ون يافع مدها 

أَْو لوقفها أَية أسلحة أَْو ايوش.
اكانت ُكلُّ كلمة قالها وكل محارضة 
ألقالا لي القاوة املحركة والداادة لكل 
َمن يقرألا ويساتمع إليهاا يف انلتحاق 
الُقااْرآنياة ومحارباة  املسارية  بثاورة 

الظلم وانستكبار وانستدباع.
اايِّاد  لذلاك وباال مبالغاة يُدترب السَّ
ُحاَسااْل بدر الدين الحوثي أعظَم قائد 
ومفكر شاجاع ظهر يف لاذا الدرص؛ ملا 
أحدثه مان تغيري وتصحياح للمفاليم، 
وأن الغارب ويف مقدمتاه أَمريكا تدتربه 
الرال األخطار واألعظم الذي اّجر ثورًة 
وأرىس مفاليَم تهادع قياعتها ونفوذلا 

يف املاطَقة والدالم.
ولقد رأياا وشاالد الداَلاُم أَن حركة 
اايِّاد ُحاَسااْل بدر الديان الحوثي  السَّ
وبالرغام مان اْسِتْشاَهااعه واختفائاه 
مان املشاهد ظلت صامدة يف واه ساّت 
حروب قاسية ُشاَّت عليها يف صددة من 
قبَاِل الجيش الايَاَمااي بقيااعة الاظا  
الساابل والجياش السادوعي وخرات 
حركاة أَنَْصااار الله ماتارصًة من لذه 
ايِّاد عبِدامللك  الحروب، بقياعه القائد السَّ

بدر الدين الحوثي.
إن أَمريكا وإْسااَرائيْل يدلمون ايداً 
ما تشاّكله حركة أَنَْصاار الله من خطر 
عاىل نفوذلاا ونفاوذ ُكّل قاوى الظلام 
وانساتكبار، وأنها ليست حركًة عاعية، 
وأن ماا يجاري لاو رصاع بال الحال 
والباطل وأن الله خلف ُكّل املستضدفل 

والحل.
لذلك نرالم ساارعوا وأمروا بتطويل 
الحركة مرًة أُْخااَرى يف صددة من خالل 
حشاد ُكّل أََعَواتها يف الداخل الايَاَمااي، 
لكاهام انهزماوا أَيْضااً وقااعت حركاة 
أَنَْصااار اللاه الثوَرة الشادبيّة انترصت 
أََعَوات  مساقطًة  9/21/ل201،  يف 

السدوعيّة وأَمريكا يف صاداء.
ولقد رأيااا كلاا كيف كانات طريقة 
خاروج السافري األَمريكي مان صاداء 
السافارة  إخاالء  يف  املذلاة  والطريقاة 
األمريكياة، يف ساابقة غاري مسابوقة 
للونياات املتحدة األمريكياة، ولذا يدرب 
عن مدى الهلع وانرتباك األَمريكي ايما 

يوااهونه.
لذلاك قامات أَمريكا بتحشايد اديد 
لقوالاا وحلفائهاا، وأعلن عان تحالف 
كبري لقوى الظلم وانساتكبار اإلْقليْمية 
والدوليّاة، وبماا يدرف عاصفاه الحز  
بقياعة سدوعيّة بالظالر، ولكن الجميع 
يدلمون أَن ُكلَّ الادول الكربى لي خلف 

لذه الداصفة، وأَمريكا باملقدمة. 
وقد ُحدعت أَْلاااَداُف لذه الداصفة 
بااتثاث التاظيم الحوثي، لكاهم اشلوا 
أَيْضاً، وساط ذلول عاملي، ابداد أَْكثَار 
من سااة من القصف واستخدا  أحدث 
أنواع السالح الجوي والربي والبحري يف 
الدالام لا لي حركة أَنَْصااار الله الذي 
أّسساها القائاد الدظيم ُحاَسااْل بدر 
الديان الحوثي ن زالات صامدًة تقاتل يف 
ُكّل الجبهاات، ومجالدولاا وقياعتهاا 
باللاه  باإليماان  متسالحل  صامديان 

والثقة به والتوكل عليه.
يجاُل أَن يدلام الجمياُع أَن أَمرياكا 
وإْساااَرائيْل يدلمون ايداً ما يوااهون 
ُكلَّ  عملاوا  قاد  وأنهام  الايَاَماان،  يف 
يشء لحصاار لاذه الحال الاذي ظهار 
ُكّل  اساتصدروا  وأنهام  الايَاَماان،  يف 
القارارات مان مجلس األمان ملحارصة 
اايِّاد ُحاَسااْل بادر الدين،  حركاة السَّ
حركاة أَنَْصااار اللاه، بما ايهاا وضع 
الايَاَماان تحات الباد الساابع، وكونوا 
أحالاااً مان عارشات الادول ملحاربتها 
الايَاَمااي  الشادل  وحصارلا وحصار 
إّن انهام ن زالاوا متدثريان ومهزومال 
يف الايَاَماان وأن الاارص اإلَلهي مواوع 
ومتدخل ماع املساتضدفل ومجالدي 

أَنَْصاار الله.
يف  يحاُدُث  ماا  َوببسااطة  ألنَّاُه 
الايَاَماان لو رصاٌع بال الخري والرش، 
والحال والباطل، وأنه وبحال خَرَج من 
ماران اإليماان كلاه يف موااهاة الظلم 

وانستكبار كله.
اايِّاِد ُحاَسااْل يوَ   اسالٌ  عىل السَّ
ُولاد، ويوَ  رَصَخ، ويوَ  االد يف سابيل 

الله، ويوَ  استشهد، ويو  يُبَدُث حياً.

صادق البهكلي 
د ُحـَسـيْـن بدر الدين  ـيِـّ ـِهيْد القائد السَّ تُمــرُّ علينا ذكرى اْسِتْشـَهاد الشَّ
الحوثـي )رضوان اللــه عليه( ونحُن يف مرحلٍة اسـتثنائيٍة بُكلِّ مـا للكلمة من 
معنى، وهي مرحلٌة ليسـت بالرضورة مفاجئًة لنا، ال من ناحية العدوان وال من 
ــِهيُْد القائُد رضوان اللـه عليه بما قّدمه من وعي وبصرية  ناحية الصمود، فالشَّ
وثقافة اسـتباقية كان قد تناولها بكل تفاصيلها وكأنه كان يستبق الزمن لينقل 
لنـا ما يخططه األعداء وما سـيعملونه، ونجده اليوم حـارضاً بيننا ومعنا حرباً 

ومؤامرة، ونرصاً وصموداً، تحّدياً وثباتاً.. 
ويف ذات الوقـت الـذي تتجـى فيـه بورتريه ُحـَســيْـنية رسـمتها مالحم 
رجال الُحـَســيْـن عى فوهات مدافع اإلبرامز األَمريكية ما بني عسـري وجيزان 
وصواريـخ الزلزال والرصخة وقاهر1 تعيد رسـَم خطـوط الطول والعرض من 
جديد، ومندهشـاً َحــدَّ الذهول يرقب العالم كله ويرتقـب طرقات بنادق رجال 
اللـه الُحـَســيْـنيني عى أبواب وأسـوار اإلمربيالية االسـتعمارية ليتم مواراتها 
عـى رصخات اللـه أكرب والنرص لإلْسـاَلم.. عى مد البرص يمتد البسـاط األحمر 
تحت أقدام الحفـاة القادمني من كهوف َمْطَرة ووديان صعدة التي لم تكن لهم 
سوى سجٍن ومرتٍس ومقربة، ومدرسة عملية َوصفحة حية تحكي عرشين حرباً 
ــِهيْد  وعرَش سـنوات عجاف، ولكن الثقافة الُقــرْآنية التي كان قد َغَرَسـها الشَّ
القائد يف صدور رجاله تتشكل يف النفوس موجة ِمن لهب وبركان من نار تتحني 

الفرصة لتلتهم الطغاة واملتآمرين يف ثورة هزمت طغيان العالم.
عاٌم كان يكفي ليحرتق العالم كله بحقد أَمريكي أسود كَلون النفط والبارود 
وأدخنة قنابلهم الفراغية، وهي تدك قرى وجبال الـيَـَمـن يومياً وليتهم أدركوا 

أن رجاَل الـيَـَمـن ال يسقطون، وليتهم أدركوا أن الُحـَسـيْـن لم يَُمت!
تبّـت أياديكم لم تدركوا يوَم نسـفتم رضيَح الُحـَســيْـن أن الُحـَســيْـن 
ليـس رخاماً وقرباً ومزاراً، بل هو جذوة يف النفوس، وكربياء، ونخوة، عزًة وإباء، 

رجولة وشهامة، نرصاً وشهادة.. 
وهـا أنتم اليوم بعد عام مـن لُغة تهديدية نريونية وخيـارات املوت قياماً أَْو 
الحياة حبواً تحت أقدامكم تقفون صاغرين أذالء تتوددون لرجال الُحـَسـيْـن.. 
وتمـّدون أياديكم طمعـاً يف مصافحة عابرة من يد محمد َعبدالسـالم أَْو مهدي 
ـِهيْد القائد ذات يوم  املشاط، ولكن األيادي الطاهرة التي طبعت عى رضيح الشَّ
عهداً لن تحنث.. فلتفسحوا الطريَق، فهي لم تعد لكم، واتركوها لرجالها َوأهلها 

فاملجد ال يصنعه العبيد. 
*   *   *

ويبقى لنا أن نقوَل لك سـيدي يف ذكرى اْسِتْشـَهادك هـذه هي ثمرتك وهذا 
رساج حصانك.. سيدي مثلك ال يُكتب عنك حرباً وترباً، بل دماء ووفاء ومواقف.. 
وهـا أنـا أقُف يف حرضتك وكلمـا حاولت أن أكتب عنك تهزمني سـطوة العجز، 
وتهتز يف مشاعري مظلوميتك، تتناثُر من بني أناميل أبجديات الحروف، وتتالىش 
الكلماُت تحت جاذبية الخجل.. فما يف حرضتك سـيدي إاّل شجاعُة عيل، ورصخُة 

الُحـَسـيْـن، وإباء زيد.. وجهاُد الهادي.. َوتضحياُت رجالك.
نتذكرك يا سـيدي..؛ ألن دفَء العزة والصمـود والتحّدي والثبات التي تعمر 
بيوت الـيَـَمـنيني اليوم هـي بفضل ثباتك وصمودك ونخوتك وإبائك يوم كنت 
ال تقبَُل الظلم وال ترىض بالضيم.. فصدعت بالحق حني سكت اآلخرون، وأيقظت 
ـبات العميق، وحّررتنا يف زمن االسرتقاق واالستعباد،  ــَة حني أرادوا لها السُّ األُمَّ
وأعـدت لنا الكرامـة يف زمن الخضـوع واالسـتكانة.. صفعت كربيـاَء الظاملني 
وقّوضـت مضاجعهم وزلزلت عروشـهم برصختك التي أعادت للمسـتضعفني 

عزتهم وكرامتهم.. 
لقد ُكـنْـَت الفضيلَة يف أبهى ُحلَّة.. 

ُكـنْـَت الشهامَة يف أبلغ صوره.. 
ُكـنْـَت الشجاعَة يف أصعِب موقف.. 

ُكـنْـَت الوعي بمنطقه.. 
وُكـنْـَت الُقــْرآَن بحكمته وُهداه.. 

ُكـنْـَت بسيطاً ولكنها بساطة هزمت أُبَّهتم.. 
ُكـنْـَت متواضعاً ولكنه تواضٌع كرس كربياَءهم.

ُكـنْـَت متزناً ولكنه اتزاٌن َحطَّم غطرستهم.. 
* * *

من أجلنا القيت الكثريَ من املتاعب واملالحقات واالستهداف املتواصل وختمت 
حياتك مضّحياً من أجلنا، ونحن يف املقابل ظلمناك كثرياً.. 

نعـم يا سـيدي ظلمناك يـوَم دعوتنا ملا فيه عزتنـا وكرامتنـا فتخلينا عنك، 
ظلمنـاك يـوم تركت ُكلَّ يشء وتفّرغـت لنرش الوعي بيننا ملعرفـة ما يُخطَّط لنا 
من مؤامرات من قبل أعدائنا، فسـخرنا منك واتهمناك باإلمامة َوقلنا سـاحر و.. 

و.. إلخ.
ظلمنـاك يوم رصخـت يف وجه أعدائنـا لحمايتنـا.. فوّجهوا إليـك الحمالت 
العسـكرية لقتلـك والتخلُّـص منك ونحن نشـاهدهم يحارصونـك ويرضبونك 
بـكلِّ برودة، وها نحن يا سـيدي محارَصون كما حـارصوك، وها هم يتجّهزون 

لالنقضاض علينا وقتلنا كما قتلوك.. 
ظلمناك يا سيدي يوم قتلوك بكل وحشية من أجلنا وتضحيًة يف سبيل عزتنا 

وكرامتنا ونحن نتفرج عليك.. بل ونصفق لهم.. 
ظلمناك يوم لم نسـمْع نصائَحك وتوجيهاتك فلم نقدرها وفرطنا فيك، وأنت 
الذي شـهد لك العاَلـُم ُكلُّه بأنك لم تكن شـخصاً عادياً إنما كنـَت منحًة ربانيًة 

ورجالً عظيماً.. 
ة علينا..  ظلمناك ميتاً؛ ألننا لم نقّدر الكنز العظيم الذي تركته بني أيدينا وُحجَّ
ظلمناك ميتاً عندما اعتربناك مجرََّد شـخٍص لطائفة وليس ألمة.. كما أنَت يف 

مرشوعك عامليٌّ بعاملية ُهَدى اللـه الذي بينته.. 
أخرياً يا سـيدي وإن كنا نشُعُر بخجل الحديث عنك فنحن وإن ظلمناك كثرياً 
نحـن ظلمنا أنفسـنا أَْكثَـــَر مما ظلمنـاك.. أما أنت فقد انتـرصت انتصاَرين، 
انتصـاُر مرشوعـك الُقــْرآني.. وانتصاٌر شـخيصٌّ عندما اختارك اللـُه شـهيداً 

عظيماً.. 
فسالُم اللـِه عليك يوَم ُولدت، ويوم أطلقت رصختك املدوية، ويوَم استشهدُت، 

ورحمُة اللـه وبركاتُه.

ـني ــْرُف سلمان كربالُء الُحـساَ جاَ
عبداهلل الدومري

س حركة أَنَْصاار  تَُحالُّ علياا ذكرى اْسِتْشَهااع مؤسِّ
اايِّاد القائد ُحاَسااْل بدرالدين الحوثي رضوان  الله السَّ
اللاه عليه الذي لم يختلف َمن قتلوه عن من قتلوا اإلَِماا  
اااَلُ - اهو لم يكان يوماً من  الُحاَسااْل -َعاَلايْاِه السَّ
األيا  من ُععااة التحريض والفتاة ولام يكن يدترب أحداً 
من املسلمل عدواً، حتى أولئك الذين قتلوه كان يحذرلم 
مان مخّططات أمريكا ضاد املاطقة مان خالل مرشوع 
»مكااحاة اإلرلااب«، كان يحذرلم من ماوانة اليهوع، 
كان بديداً عن الادارات الطائفية واملذلبية، أعلاها ولو 
شاامٌخ بأن أَمريكا وإْساااَرائيْل »يهوع لذا الدرص« ُلم 
أعداء اإلْسااااَل  واملسالمل لام أعداُؤناا، عادما أطلل 
الرصخاة يف واهاة املساتكربين كان يدارف باأن لذه 
الرصخة ستزلزل عروش الطغاة، وادالً زلزلت عروشهم 
وظلوا يفدلون ما بوسدهم إلسكات لذه الرصخة لاكس 

شدار املوت ألَمريكا واملوت إلْسااَرائيْل.
 كان يدتارِبُ القضياة الفلساطياية قضية املسالمل 
اميدااً، ويجال تحريرلاا مان الكياان اإلْساااَرائييْل، 
لاو من اتخاذ موقفاً من تدخال أَمريكا وإْساااَرائيْل يف 
الشادوب الدربية واإلْسااااَلمية وما ترتكباُه من ارائم 
يف الساطل والدراق، ولذا ما ادل أَمريكا وإْساااَرائيْل 
اايِّاد ُحاَساْل، ادملت آنذاك عىل ععم  تدرك خطورَة السَّ
اايِّاد ُحاَسااْل  نظا  عايل عبداللاه صالح ملحاربة السَّ

ايِّاد ُحاَساْل  اشاوا الحرَب األوىل عىل صددة وقتلوا السَّ
ظاااً ماهام باأن ُكلَّ يشء ساياتهي، وعاىل الرغام من 
ايِّاد ُحاَسااْل وإخفاء اثمانه الطالر  اْسِتْشاَهااع السَّ
ايِّاد ُحاَساْل يمثل انتصاراً  لسااوات، وبما أن مقتل السَّ
كبارياً ألَمريكا وإْساااَرائيْل إن أن اليهوع لم يكتفوا بقتل 
اايِّاد ُحاَسااْل، اهم يريدون قتاَل ُكّل من يرصخ يف  السَّ
واولهام ويدلن الدداوة لهم، اقامت بدعم نظا  صالح 
لشان حروب عىل صددة إلخماع شدار الحل ومادهم من 
الرصخة يف واه أَمريكا وإْساااَرائيْل، وشن نظا  صالح 
ساّت حروٍب قتلوا ايهاا ُكّل صغري وكبري راال ونسااء 
أطفال وشباب، حارصولم من املاء واألكل مثلما حارص 
ااَلُ -  يزيد بن مداوية اإلَِماا  الُحاَسااْل -َعاَلايْاِه السَّ
يف كرباالء، إن أن الحروَب السات عىل صددة كانت أشادَّ 

قساوًة وإْااَراماً. 
اايِّاد  حياث عمد نظاا  صالاح إَِلاى محاارَصة السَّ
ُحاَسااْل لو وأطفاله ونسائه وعدع من الجرحى الذين 
كاناوا عاخال ارف سالمان، حارصولم طوال 3 أشاهر 
يف ظال اندادا  تاا  للغاذاء والادواء مع قصاف وحيش 
بالطائرات واملدادية والصواريخ، ورضبوا الجرف بأنواع 
مختلفاة مان الغاازات املحرماة وكذلك األلغا  شاديدة 
اننفجاار، قطدوا أنبوَب املاء، وضّخوا ماعة البازين إَِلاى 
عاخال الجارف، ثم قاماوا بتفجاريِه وإشادال الاار ايه 
لاون التدخل اإللهي َلمات ُكلُّ َمان كان عاخل الجرف من 
الاساء واألطفال والجرحى، وبدد أن قا  الاظاُ  بإعطاء 
األماِن للسايد ُحاَسااْل َخاَرَج ولو مثخاٌن بالجراح ن 

تحملُه قدماه، وإنما يدتمُد عاىل بدِض مرااقيه، وخرج 
أطفاله ونسااؤه مده، وإذا بأتباع يزيد يف عرصنا أطلقوا 
ايِّاد ُحاَساْل من ُكّل اهة، واصطفاه  الرصاص عىل السَّ

الله شهيدا اوار األنبياء.
 أَيُّ برش لؤنء الذين يفدلون مثل ذلك؟!!، ليسوا برشاً 

بل مصاصو عماء.
ايِّاد ُحاَساْل كانت ااادًة  صحيٌح أن اْسِتْشَهااَع السَّ
وخساارًة لألمة املحمدية؛ ألنها اقدت أَحَد عظمائها، إن 
أن اْسِتْشاَهااَعه ادلاا ندرُف َمن لم أعداء اإلْسااااَل ، 

ادل ماا ُحاَسايْايل ندَشُل املوَت والشهاعَة.
 زاعناا قاوًة وعزيماًة وإرصاراً ملواصلاة الساري عاىل 
عربه ونارش الثقااة الُقااْرآنية التاي تحّرك عىل ضوئها 

اِهيْاُد القائُد. الشَّ
ونحان بهاذه الذكارى نجادع الدهاد للشاهيد القائد 
واميِع الشاهداء بأناا عىل عربهام ماضون، وَمن قتلوك 
سايدي اوالله إنااا لن نرتكهام طلقاَء سااقتص ماهم 

وساظل نهتف بهذا الشدار ولو كره الكاارون. 
الله أكرب

املوت ألَمريكا
املوت إلْسااَرائيْل
اللداة عىل اليهوع
الارص لإلْساااَل .

حفظ الله الايَاَمان وألله. 
والارص حليفاا بإذن الله.
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ـِهْيُد القائُد.. حيٌّ بيننا! الشَّ
ينْ بدر الدين احلوثي.. كيف بداأ.. وكيف نا�شل.. وكيف ا�شت�شهد؟ اآنية لل�شيد ُحـ�شَ م�شرية الكفاح الُقرنْ

  -  أحمد داوود
قباَل الحديِث عن واقع الياو  وما آلت إليه 
حركة أنصار الله، ساواء عىل املستوى املحيل 
أو املساتوى الداملاي، يجل أن نداوع قليالً إىل 
املاايض، االذاكارة مليئاة باألحاداث الكبرية 
ومشاوار الكفاح الطويال لألبطال املااضلل، 
ااِهيْد ُحاَساْل بدر  ويف مقدمتهام القائد الشَّ

الدين الحوثي.
القائاد  اايِّاد  السَّ كان  سااة،  ل1  قبال 
يلقاي أول عرس ارتداد ماه البيات األبيض يف 
واشااطن والتز الاظا  الرئايس يف الايَاَمان 
آناذاك، عىل الرغام أن املاكان كان يف مران يف 
محااظاة صدادة، القرية التاي كان يصدل 
الوصاول إليهاا؛ بسابل التضارياس الوعرة 

والجبال الشالقة.
اايِّاُد القائُد ُحاَساْل بادر الدين  قاال السَّ
الحوثي مخاطباً الحارضين يف تاريخ 1/17/ 
2002: )أيها اإلخوة، ارصخوا، ألستم تملكون 
رصخة أن تااعون »اللاه أكرب، املوت ألمريكا، 
املاوت إلرسائيل، اللدااة عىل اليهاوع، الارص 
لإلْسااَل «، أليسات لاذه رصخاة يمكن ألي 
واحاد ماكام أن يطلقها، بال رشف عظيم لو 

نَطَقها(.
كان الحاارضون ماصتل، لم يستشادروا 
بداُد ما لاي الرصخاة، وكيف باإلماكان أن 
يرصخوا، اهي اديدٌة يف حياتهم، لكن الحااز 

اايِّاد ُحاَساْل  كان موااوعاً، وثقتهام بالسَّ
كبرية اداً، ولهذا رصخوا.

يساترشف  كان  ُحاَساْل  القائاد  وألن 
املساتقبل ويدي اياداً: ما مدااى أن ترصخ 
يف واه املساتكربين، بادأ يخاطل الحارضين 
ويطمئاهام باأن لاذه الصخارة لان تظالَّ 
محصورة ُلااا يف لذه املدرساة ولذا املكان، 
وسوف تجوب مااطَل شتى، لذا واصل حديثه 
بكل ثقة قائالً: )ساتكون رصخة ليس يف لذا 
املاكان وحده، بل يف أماكن أخرى وساتجدون 
مان يارصخ مدكام إن شااء اللاه يف مااطل 
ايِّاد القائد قائالً: )الله  أخرى(، ثم يرصخ السَّ
أكرب، املاوت ألمريكا، املوت إلرسائيال، اللداة 
عىل اليهوع، الارص لإلْسااَل (، ويتبع الرصخة 
بتساؤل: »أليست سهلة، ُكّل واحد بإمكانه أن 

يدمَلها وأن يقولها«.
ولكن الساؤال األبرز: ملاذا الرصخة؟ وملاذا 

يف ذلك الوقت بالتحديد؟
والحقيقاة أناه قبل عاا  2002 لام يكن 
املجتمع الايَاَمااي يرعع الرصخة، لكن يف تلك 
الساة كان الوطن الدربي واإلْساَلمي يتدرض 
لحملٍة رشساٍة من أمرياكا، وععوات متكررة 
للبيت األبيض نحتالِل الشادوِب تحت ذريدة 
مكااحاة اإلرلاب، وقد عشاات أمرياكا لذا 
السايااريو باحتالل أاغانساتان يف 7 أكتوبر 
2001 ومان ثام احتالل الداراق يف 20 مارس 
2003 وكانات لااك ماؤرشات كبرية نحتالل 

الايَاَمان.

اايِّاد ُحاَساْل بادر الدين  ولهاذا بادأ السَّ
ااِهيْد بالتحارك ملوااهة  الحوثاي القائاد الشَّ
أمرياكا، ليس بالرصخة اقاط، وإنما بدعوة 
الاااس للتحارك الفديل ضد أمرياكا، اجاءت 
ععوته ملقاطداة البضائاع األمريكية موازية 
أن  مؤكاداً  ألمرياكا،  املاوت  لشاداِر  أيضااً 
املقاطداَة حرٌب حقيقية لشادة تأثريلا، وأن 
عد  املقاطدة قد يصال باألمة إىل ما ن يحمد 
ايِّاد القائد: )أعتقد  عقباه، ويف لذا يقول السَّ
اداالً راع الشادار، واملقاطداة انقتصاعية، 
تدتارب من الجهاع يف سابيل اللاه، ولها أثرلا 
املهم ادالً، بل قد يكون لذا الجهاع أشادَّ عىل 
األمريكيال مما لو كاا عصابااٍت نتلقى لهم 

ونقتلهم ادالً(.

ٌه جديد حركة فكرية.. توجُّ
اايِّاد القائد  يف الواقاع، كانات حركاة السَّ
ااِهيْد ُحاَساْل بدر الدين الحوثي مغايرًة  الشَّ
تمامااً ملا اعتاع عليه علماء ذلك الزمان، الذين 
كان ُكّل لمهام تقديم اإلرشااع ووعظ الااس 
يف أماور عياياة كالصالة والازكاة والحج وما 
إىل ذلاك، بمداى كان رال الديان ن يتدخل يف 
اايِّاد ُحاَساْل ااء  أمور السياساة، لكن السَّ
ليكارَس لاذا الحاااز وبادأ يتحادث يف أمور 
تخاص الاااس ومقارعة الظاملال، كما كان 
، اهو يلقاي محارضاته  لديه أسالوٌب خاصٌّ

بالدامية البسيطة، بدون تكلف.
اايِّاد ُحاَساْل ياظار إىل عخاول  كان السَّ
األمرياكان إىل الايَاَمان مصيباة كربى، لهذا 
بادأ يتحرك مان ماظاور ُقااْرآناي، اريى أن 
عخاول األمرياكان الايَاَمان والساكوت عن 
ذلاك سايجدل ُكّل واحاد ماا يرى أن الساال  
سايتحقل من خاالل الساكوت، وأن الصمت 
َوالجموع لو وسيلة السال ، ن ن إن لذا ليس 
ماطلال الُقاااْرآن أبداً، ومن لاو الذي يمكن 
أن نسامي قراره بأنه قرار صحيح، من يتخذ 
قراراً من عاد نفساه، ايقول لاا بأن السالمة 
يف ذلك الاذي اتخذه والحكمة التي وضدها، أ  
من يدوع إىل الُقااْرآن الكريم ليبحث عن سبل 

السال  التي يهدي إليها.
اايِّاد مان طارح بداض  ويساتغرب السَّ
الدلمااء أو الاااس الذيان يقولاون: )إذا كان 
الاكال  من اضة اإن الساكوت مان ذلل(، 
ايقول: سكت الفلساطيايون اإذا بهم يرون 
أنفساهم ضحايا لدصابات اليهاوع وإذا بهم 
يرون أنفساهم أيضااً غرباء تحات ظل عولة 
يهوعية، وإذا بهم يف األخري يرون أنفسهم كما 

نرالم اليو  عىل شاشات التلفزيون(.
يف ذلك الوقت بدأ نظا  الرئيس السابل عيل 
َعبدالله صالح يستشدُر خطورَة لذا التحرك، 
ابدأ محاَربََة لذا املرشوع، احرََّك أونً مشايخ 
السلطة، سواء من علماء الزيدية أو السلفية 
اايِّاد ُحاَساْل بادر  أو غريلام ملوااهاِة السَّ
اايِّاَد ُحاَساْل كان  الديان الحوثي، لكن السَّ
يرّكُز بشاكل كبري عىل رضورة املحااظة عىل 
الَوحدِة ورضورة اعتماع الحوار الهاعئ القائم 
عىل تقديام مصلحة الشادل وتحقيل الددل 

والرع إىل الله ورسوله.

إنزعاٌج أمريكيٌّ للبدايات األوىل لتحرك 
املجاهدين 

اِهيْد القائد  اايِّاد الشَّ بدأِت محارضاُت السَّ
ُحاَساْل بدر الدين الحوثاي تُثِمُر يف املجتمع، 
اأعقبهاا التحرك الجاع واملساؤول يف امليدان، 
ابادأ طالبُُه براع الشادار املاالاض ألمريكا 
وإرسائيل خالل تلك الفرتة عىل ُادران املباني 
واملؤسسات الحكومية، ويف وسائل املواصالت 
وأصباح  والشاوارع،  البياوت  ويف  املختلفاة 
الطاالب يرعِّعونه يف الدديد من املدارس بأمانة 

الداصمة، اضالً عن غريلا من املااطل.
ولاا َقرََّر السافريُ األمريكاي يف الايَاَمان 

آناذاك أعموناد لول زياارة محااظاة صددة 
الطلاح  ساوق  يف  املواطااون  باه  ليتفاااأَ 
يرااُقاه بداُض املشاايخ يف املاطقاة، حياث 
قاا  بجولاٍة ميدانياٍة يف الساوق وملدراة ما 
يباع من األسالحة، وعىل خلفياة لذه الزيارة 
نّظام مجموعاة مان التجاار لجمع الساالح 
الثقيل واملتوساط من الساوق وقا  السافري 
األمريكاي برشائاه بمبالاغ مغرية شاّجدت 
التجار عىل إخراج ُكّل ما لديهم من األسالحة 
الثقيلاة واملتوساطة وبيدهاا، ومان ثام عاع 
السافريُ األمريكاي إىل مبااى املحااظة وعقد 
ااتماعااً مغلقاً مع املحااظ الدمري، وقامت 
السالطاُت املحلية باملحااظاة بددلا بتكليِف 
حملاة عساكرية ملساح الشادارات وإزالتها 
من السايارات والبيوت والطرقات كما قامت 

ُعُه. السلطة باعتقال ُكلِّ َمن يرعِّ
ُحاَساْل  اايِّاد  السَّ طاالُب  يتوقاْف  لام 
بادر الديان عان نشااطهم يف نرش املاالز  يف 
القارى واملجالس عىل الرغم مان امكانياتهم 
البسايطة، وخاالل الفارتة مان عاا  2002 
اايِّاد ُحاَساْل  ل200 أصباح شادار السَّ إىل 
ماتارشاً بشاكل كباري وواضاح يف محااظة 
صدادة ومحااظاات أخرى، وبادأ الدديد من 
املواطال يرععون الرصخة بدد صالة الجمدة 

يف املسااد.
اايِّاد مضايقااٍت كثريًة  ووااه طالُب السَّ
يف بداياة األمر أثااء ترعياد الرصخة، اهدعلم 
مدياُر األمان السايايس بتساجيل أسامائهم 
وساجاهم وكاذا قطاع مرتباتهم، وقاد كان 
البدض يدارضون ترعيد الشادار يف املسااد، 
ايِّاد ُحاَسْل يخربه  حياها اتصل البدض بالسَّ
ايِّاد ُحاَسْل: بأنه إذا  بما حصل، اأاابه السَّ
كان املواطاون يدارضون أن ترادوا الشادار 
ااخرااوا إىل ااماع آخار ولاو كان صادقة 
واراداوا الشادار وإذا كانت الدولاة لي التي 
تمااع لذا الشادار أو أَي شاخص يرتدي زياً 
عساكرياً اارادوا الشدار وساّلموا أنفسكم 
وقولوا لهم )نحن نكرب الله.. ونلدن اليهوع(.

ونتيجاًة للخالااات الكبرية حول الشادار 
اايِّاد ُحاَساْل بدر  وترععه، حاول أنصار السَّ
الديان الحوثاي انندازاَل يف مساااَد أخارى 
حتاى ن يحادث شاجاٌر، لكن البداض اعترب 
ذلك شاقاً للصف ومخالفة للجماعة، اأرسل 
بدُض املجالدين رساالًة إىل الدالمة بدر الدين 
ااِهيْد القائد يستفتونه حول  الحوثي والد الشَّ
ما يحاُدُث ارع عليهم قائاالً » )الجمدة تقا  
لرااع كلمة الحال ايجُل اناتمااُع عىل راع 
الشادار والخطباة املفيادة لراع راياة الحل 
والجهاع يف سابيل الله، ومان خالف ذلك اهو 
املشااق وعليه أن يصيلَ ماع ألل الحل ويرتك 

الشقاق ويراع الشدار(.
وواصلات سالطُة محاااظ صدادة آنذاك 
يحيى الدمري محاارَصة املكرّبين، ومضايقة 
ُكّل مان يرااع الشادار أو يارععه، ويف ظال 
اناراءات التدسفية التي مارستها السلطات 
الحكومية يف محااظة صددة خالل تلك الفرتة 
اايِّاد  لام ترصاد حالة واحادة مان أتباع السَّ
ُحاَساْل وااهوا تلك املمارساات باساتخدا  
الساالح، بل لجاأوا إىل الطرق السالمية يف ُكّل 

ما يحدث.
واعتقلت السالطاُت األماية 800 شاخصاً 
مان املكربين الذيان كانوا يارععون الرصخة 
عقل صاالة الجمدة يف ااماع اإلما  الهاعي 
بصدادة والجامع الكبري بصاداء، كما أغلقت 
السلطة بمحااظة صددة 6 مدارس حكومية 
ووّرعت مرتباات 15 مدلمااً إىل الباك؛ بسابل 

رادهم شدارات مادعة بأمريكا وإرسائيل.
وتدارض املدتقلاون للتدذيال الوحيش يف 
ساجون الاظاا  الساابل، اقاد اساتخدمت 
التجويَع والحرَب الافسية إىل اانل التدذيل، 
حتاى أن الساجاَن كان يضاع الخمساة من 

لؤنء الشباب يف زنزانة واحدة تبلع مساحتها 
مرتين يف مرت واحد، ن يتسااى لهم الاو  ايها 
اميدااً ليقو  ماها اثااان وثالثة ياامون، ثم 
يكررون ذلاك بالتااوب، كما لم يكن يسامح 
لهام بالخروج إىل الحما  لقضااء الحااة إن 

مرات قليلة اداً يف اليو  الواحد.

ضغوطاٌت وترهيٌب وتضليٌل إعالمي 
ـيِّـد القائد  تسِبُق الحرباَ على السَّ

أظهر الرئيُس الساابُل عيل َعبدالله صالح 
انزعاااً كبرياً ملا يحدث يف صددة وتبلور الوعي 
الجمدي ضد الخطر األمريكي، ااساتدعى يف 
عا  2003 يحيى بدر الدين الحوثي والشايخ 
اارس مااع والاائل َعبدالكريم ادبان، وقال 
صالاح مخاطباً يحياى الحوثاي: )قل ألخيك 
يرتك لذا الشادار وإن والله ألسالطن عليكم 
َمان ن يرحمكام(، احااول يحيى بادر الدين 
اايِّاد ُحاَساْل من لذه  توضياَح مقاصد السَّ
الحركاة، لكان صالاح لام يهتم؛ كوناه كان 
يتدارَُّض لضغوط أمريكية كبرية، ثم بدد ذلك 
بدأ الاظاُ  تدشَل مرحلة الحرب، لكن سبقها 

تضليل إعالمي كبري.
أن  آناذاك  الرساميُة  السالطاُت  واععات 
اايِّاَد القائاَد ُحاَساْل بادر الديان اععى  السَّ
الابوة، ثم تم اتهامه باععاء أنه املهدي املاتَظر 
وبأنه لّقل نفَساه بأمري املؤماال وراع عَلم 
حازب يف عولة أاابية، والحقيقاة أن ُكّل لذا 
انععااءات ن أسااَس لهاا من الصحاة، غري 
أن الحقيقاَة التي شاات ألالهاا الحرب لي 
اايِّاد ُحاَساْل واملواطال  إسكات طالب السَّ
مان ترعيد شادار )الله أكرب، املاوت ألمريكا، 
املاوت إلرسائيل، اللدااة عىل اليهاوع، الارص 

لإلْساَل (.

الحرب األوىل
قبَل يوَمل من نزول الحملة الدسكرية بدأ 
الخربُ يأتي يقيااً إىل مسامع ألايل مران وأتباع 
اايِّاد ُحاَساْل بدر الدين بأن لااك حملًة  السَّ
كبريًة تستددُّ لشن لجو  عىل مران، وبالذات 

ايِّاد ُحاَسْل بدر الحوثي. السَّ
ويف ليلة األحد املواال 17 / 6/ ل200 وبدد 
مايض ماتصفها رأى ألايل ماران عدعاً لائالً 
من السيارات تظَهُر باورلا امليضء الصاعدة 
من ساهل تهاماة )املالحيط( وتحدياداً واعي 
لياه، وحل كانت السااعة تشاريُ إىل الواحدة 
لياالً اااء اتصااٌل إىل الشايخ حسان حموع 
غثاياة يؤكد عليه رضورة لقااء قائد املاطقة 
الشمالية الغربية بحرض، حياها عز  الشيخ 
عىل املغااعرة للقااء القائد، محااونً الصلح، 
ومضت تلك الليلة وظهرت شامس يو  األحد 
17 / 6/ ل200 ويف تماا  السااعة الداارشة 
صباحااً بادأت الحملاة الدساكرية بتواياه 
أوامرلاا لكتيباة الدبابات بإطاالق قذائفها، 
وكاذا إطاالق مجموعاة مان الصواريخ عىل 

مران.
ومع استمراِر القصف ويف األيا  األوىل لبدء 
الحارب صدد ااوع وضبااٌط إىل إحدى التباب 
ايِّاد ُحاَسْل بدر  للتسلل إىل مواقع أنصار السَّ
ايِّاد  الدين الحوثي، ولاا اساتطاع أنصاُر السَّ
أن ياأرسوا لاؤنء الجااوع عون أَية خساائر 
اايِّاد  برشية من الطرال، ااتصل أنصاُر السَّ
ُحاَسْل به وأخربوه أن لااك أرسى، اسألهم 
لل لاااك ضحايا، اقالوا: ن، اقاال: أطلقوا 
رساَحهام، وقولوا لهام: نحن إخاوة ون نريد 
القتاال مدكم، نحن نكرّب اللاه ونلدن اليهوع، 

وأوصالم بأن يأخذوا عليهم أَي يشء.
وللتأكياد عىل أن الحملة املرسالة أمريكية 
َح به السفريُ األمريكي أعموند  بامتياز، ما رصَّ
لاول يف مقابلة مع صحيفة 26 سابتمرب 22 
يونياو ل200، حياث قاال بالحارف الواحد: 
)إن ما يقاو  به الحوثي لو تمارُّع مجموعة 
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محدوعة ضد الحكومة، ومن املهم السايطرة 
عليهاا، وماا تقاو  باه الحكوماة واضاح 
ومقبول، وإن توااد مجموعة مسلحة تقف 
خارج القانون وخارج سيطرة الحكومة أمر 
مراوض والحكومة الايَاَمااية تستحل ادالً 

ععماً من املجتمع الدويل(.
اايِّاد ُحاَساْل بالحملة  لقاد اواائ السَّ
تطلال  ولاي  األول  يومهاا  يف  الدساكرية 
القذائاف ولاو يف ساطح مازله، اقاد كان 
من املساتغرب لديه ولدى امياع أبااء مران 
أن تشان الدولة حرباً عسكرية لقمع نشاط 
ثقاايف يرون أنه غري مجاّر  ن يف الدين ون يف 
القاناون، مساتغرباً يف الوقات ذاتاه: ملاذا ن 
توّاه إليه تهمة من قبال الحكومة، وملاذا ن 
يتم طلبُه عن طريل الايابة والقضاء، مدترباً 
أن مرشوَعه سلمي، ويهدُف لتوضيح الخطر 
الحقيقي للايَاَماايل من أمريكا التي تحتلُّ 

الشدوب وتسدى للسيطرة عىل ثرواتها.
والتكتيام  انشاتباكات  اساتمرار  وماع 
اإلعالمي لهذه القضية بدأ الصحفيون بإنزال 
الحملة الدساكرية الضخمة ورضب املاطقة 
بمختلف أنواع األسالحة، ولاا سألت املذيدُة 
يف إذاعاة BBC الربيطانياة عن األوضاع التي 
تديشاها ماران يف تلاك اللحظاات، اأاااب 
اايِّاد بالقول: »الحرب مساتمرة يف الليل  السَّ
وبالصوارياخ  بالطائارات  رضب  والاهاار، 
وباملدااع وبالدبابات وبالرشاشات بمختلف 
أنواع األسالحة وبشاكل مكثاف يف الليل ويف 
الاهار، الحرب مستمرة، الحصار الحصار(.
التازت أرُض ماران وماا ااورلاا اراء 
باألسالحة  الدساكرية  القاوات  قصاف 
الثقيلاة وقصفها املدادي وقصاف الدبابات 
والكاتيوشاا، باإلضااة إىل الغاارات الجوية، 
وماع عوي تلاك األسالحة كانت ماران تُدجُّ 
بارصاخ األطفاال والاسااء، اهاااك طفال 
يبحاث عن أماه وساط الغبار، ولااا أخرى 
مغيش عليه، ولذه األ  تبحث عن مأوًى لها، 
وألطفالها، وبداُض األرس تحاول أن تتوارى 
عان القصف وتحتماي ماه بكهاف أو بربك 
امليااه، التي كانت تساتخدُ  نساتقبال مياه 
األمطاار، أو صخرة كبارية تأويهم من نريان 

القوات الدسكرية.
يف الياو  األول للزحاف الاذي أتاى بداد 
القصاُف املتواصال طاوَل الليل وماع بزوغ 
الفجار كان الجااوع يزحفاون تحاَت غطاء 
كثيف من الصواريخ واملدادية عىل ُكلِّ شارب 
اايِّاد  يف ماران وما ااورلاا، أما أنصاُر السَّ

ُحاَسْل كانوا يصدون الزحف.
وبدأت املدارُك الرشسُة والداميُة يف انتجاه 
الغرباي وانتجااه الرشقاي، وقد اساتمرت 

عىل لاذا املااوال وقامت القواُت الدساكريُة 
بمالحقة املواطال.

أثااَء انشتباكات أصيل الدديد من أنصار 
ايِّاد ُحاَسْل بجروح بليغة، وكان الدالج  السَّ
يف بداياة الحارب يتوار بكمياات قليلة اداً، 
حياث كان عبارة عان مهدٍئ لأللام وبدض 
املغذياات وبدض اإلبار واملضااعات والقطن 
الصيدلياات  بداض  يف  متوااراً  كان  الاذي 
األللياة، ولام يكن لاااك واوع لايشء آخر 
مثال التخدير أو غارف الدمليات وغريلا، إن 
أنه مع الحصار الشامل الذي ارضته القوات 
الدسكرية نفدت تلك الكميات، وكانت تُْجرى 
الدملياات الجراحياة للمصابل مان أنصار 
اايِّاد ُحاَسْل بدر الدين بوساائَل بدائيٍة  السَّ
تحت إرشاِف طبيل شدبي من أرسة مدرواة 
بالتجبري والدالج الشدبي والذي يُطلل عليهم 

لقل )الحماس(.

لحظاُت الوداع
يف األيااِ  األخريِة للحارب واصلت القوات 
الدسكرية ُلُجوماً عىل مران وتحديداً يف آخر 
قرياة سالمان ويف بدض املغاارات التي كان 
بداخلهاا أَْكثَاار من خمسال اريحاً، حيث 
قامت القوات الدسكرية برضب بوابة الكهف 
بوابال من الرصااص، وألقاوا عليها عرشات 
القاابال املسايلة للدموع وغاازات األعصاب 
والقاابال الحياة املتفجارة، ُقتل عاىل إثرلا 
ما يقاارب عرشة ارحى، ونتيجة لتسااقط 
الصخور اراء القصف عىل َمن بداخله خرج 
خمسة آخرون من الجرحى إىل بوابة الكهف، 
وإذا بالجاوع يماألون املكان، وقاموا بإطالق 
الاار عليهم وتام إعداُمهم مبارشة، ولم ياُج 

من لؤنء الخمسة إن شخص واحد.
اايِّاد القائد ُحاَسْل  وقبل استشاهاع السَّ
بادر الدين الحوثاي، كان ثالثٌة مان أنصاره 
يقاتلاون أعاىل الجارف الذي بداخلاه، حيث 
قاتلوا حتى نفدت الذخرية، وكانوا عاطشل 
اداً؛ ألن لهم يومل بدون ماء، ااقرتب ماهم 
الجاوع، وتم إلقاؤلم مبارشة إىل أما  الجرف 
ولاو أحيااء، كجازٍء مان الرتليال الافيس 
للسايد ُحاَساْل، واستشاهد الثالثاة األبرار 

بوحشيٍة ن نظريَ لها.
الرَماال  حتاى  اايِّاد  السَّ قاتَاَل  لقاد 
األخري.. ولم يستسالْم أبداً حتى استشاهد.. 
وباستشاهاعه توّقفات حرُب صدادة األوىل، 
وظن الاظااُ  أنه قى عىل املاهاِج الفكريِّ 
ااِهيْد، غري أن  الُقااْرآناي للسايد القائد الشَّ
املارشوَع اساتمر، ومضت األياُ  والسااون، 
ايِّاد القائد  وبدد 12 عاماً من استشاهاع السَّ

لا لم اليمانيون عىل عرب الُحاَسْل.

صالح محمد الشامي

األوث��ان��ا  لنَيِْلنا  ال��ط��غ��اةُ  ح��ش��َد 
البُلدانا ي��ح��رق��وا  ك��ي  وحت��رك��وا 

فأمطَت عن وجِه احلقيقِة ُظلَمًة 
ال��ب��اِد زمانا َرَزَح���ْت على ص��دِر 

وصرخَت صرَختََك التي َدَوّْت صدًى 
واألب���دان���ا األرواَح  تُ��ش��ِع��َل  ك��ي 

الذي  بالعلِم    احل��ِقّ درَب  وأن��رَت 
الشيطانا تُخِرُس  احلقيقَة  جعَل 

وجداننا  ف��ي  أش��ع��ل��َت  ل��ك��أمن��ا 
ُدخانا ال��ض��اُل  ص��اَر  بها  حمماً 

بنورِه  ُق���ْدَت  ال��ق��رآِن  َه���دٌي م��ن 
َش��ع��ب��اً َم����أَت ن��ف��وَس��ه��م إمي��ان��ا

ثائراً  قبلََك  ال��ت��اري��ُخ  يَشهِد  ل��م 
َم�����َأ امل���ش���اِع���َر ث������ورًة وب��ي��ان��ا

تََزْل  ولم  املُبِْلسوَن،  عنَك  فأشاَح 
وِسنانا ُرؤًى  ِب��ه��ْم  تَ��م��ي��ُد  َط����ْوداً 

ُمجاِهداً  فانَبَريَْت  لنَيِلَك،  فأتَوا 
امليدانا وزل����زَل  ال��رج��اَل،  َص��نَ��َع 

لم يُطِفئوَك.. فلم تزْل كلماتَُك ال�.. 
الَهَذيانا أخ���رَس  ب��َك  ال��ذي  ن��وَر 

بعدما  حّياً  الشعَب  َ�َعثَْت  ب� وب��ِه 
ع��اَث ال��ُط��غ��اةُ وش���ّردوا األذه��ان��ا

وفي   ، ِع��ٍزّ في  يحَيوَن  فجعلتهم 
لسانا  ص��غ��َت  ل��ل��ح��ِقّ أك��ب��اِده��م 

قلوِبهْم  ِم���ْلَء  تثوُر  ال��دم��اءُ  ف��إذا 
بُركانا ال��ِع��دى  على    ت��ص��ُبّ ن���اراً 

كأنها  ال��ش��ع��اِر  م��ن  ت��ل��وُح  ن����وراً 
ف����وَق ال����ع����دِوّ حت���ول���ْت ط��وف��ان��ا

 السيِر لأحراِر في  ورسمَت خَطّ
 حنانا أط����َلّ ال��َون��ى ف��ج��راً  ل��ي��ِل 

يَْت بالنفِس الكرميِة بُغَيَة ال�...  َضَحّ
حت��ري��ِر م��ن ظ��ل��ٍم ط��غ��ى أزم��ان��ا

في  اآلي��اِت  أروَع  رحيلَُك  َفنَضى 
بيانا والتضحياِت  الهدى  سطِر 

املكلوُم ينهُض شامخاً  ها شعبَُك 
العدوانا أره��َق  العواِصَف..    َه��َزّ

كأمنا  املُستَعمراُت   ِ بِه  سِخَرْت 
ُق��ْرب���ان���ا ِل�َرِبّه��ا  ق��ّدَم��تْ��ُه  ق��د 

يزْل  لم  ُصلباً..  َوَج��َدتُْه  لكنها 
يَحني العروَش، ويحتذي التيجانا

جعَل العواِصَف كالهباِء.. صموُدهُ 
الّسّج�ان�ا وأره����َب    ال��ع��دَوّ ق��ه��َر 

لل�...  اليمانيوَن  ُخ��ِل��َق  لكأمنا 
َه��ي��ج��اِء س��ي��ف��اً ب���ات���راً وِع��ن��ان��ا

نفوسهم  اجلباِل    ُشُمّ كباِدهْم.. 
اخُل���س���ران���ا الت���ق���ب���ُل  وإرادةٌ 

وجدوا الهدى من كهِف َمّراَن انبرى 
أبانا ح��ن  ال��ض��وِء  كسيِل  ف��ج��راً 

الهدى  ليغترفوا  ِعطراً  فتوافدوا 
 َغ���ي���ث���اً م����اط����راً َه��ّت��ان��ا ف����ك����أَنّ

وك��أن��ه��م أج����داُدُه����م ملّ�����ا أتَ����وا 
وأعانا فاحتفى  ال��َب��ِريَّ��ِة..  خيَر 

بسبِطِه  ع��اَد  ال��ق��رآُن  نَهُجُه  هو 
ل��ي��ع��ي��َدن��ا ل��ش��م��وِخ��ن��ا وُه���دان���ا

شعوبَُهم  احلاكموَن    أض��َلّ فلقد 
األكفانا تَُخِلّ�ُد  ال��ُع��روُش  فعسى 

لنا  ألع�������داٍء  أم��ان��ي��ن��ا  ب���اع���وا 
ِلشقانا أرِض���ن���ا  ب���ث���روِة  ظ��ه��روا 

مضى  إْذ  بنورَك  أركسهم  والله 
إمعانا ب��ن��ا  ط��غ��ى  ح���َن  ب��ال��ك��ي��ِد 

وسقى الِعدى من كأِسهم ملّا رأوا 
 َس��ن��ان��ا ب��ب��ق��ائ��ن��ا ِح���ك���راً أظ������َلّ

الوغى  سوى    تُِطُلّ لغٌة  ال  واليوَم 
ِدم��ان��ا ن��ص��وُن  أو  ُذالً،  وامل�����وِت 

لنتقي  ال��ك��ف��اِح  ه���اَم  ن��رت��ق��ْي  أو 
يغشانا أن  ك����اَد  ُذالً  ب��ال��ن��ص��ِر 

كما  ِسيَرتَنا  ال��ت��اري��ُخ  وسيكتُب 
املَ��ْك��ُرم��اِت مكانا ِب��ُص��نْ��ِع  ِش��ْدن��ا 

لهْم  َدَع��ا  ال��ذي��َن  اليمانوَن  نحُن 
وأش������اَد خ��ي��ُر املُ���رس���ل���َن بَ��ي��ان��ا

نرى  أو  املَهاِلَك  نقتحُم  ولسوَف 
 ُم��ط��أِط��ئ��اً وُم��ه��ان��ا ه���ذا ال���ع���دَوّ

صلواِتنا  كما  عشقاً  نرتقي  أو 
الُطغيانا ون��ق��ه��ُر  اإلل���ه  نُ��رض��ْي 

دٌي من القرآنِ  هاَ
 إلى الشهيد القائد السيد/ 

حسن بدرالدين احلوثي في ذكراه

صنعاء - 27 أبريل 2016م
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 متابعات فلسطينية

نهلك ُمُلوكاً ونستخلف آخرين ونحّدد سقف الكبار 
محمد صادق الحسيني *

حلل لن تبقى تازُف إىَل أََمٍد طويل والساعُة آتيٌة 
ن رياَل ايها مهماا أارموا وقتلوا وعّماروا ومهما 

ناور املرافون يف املدياة!.
وبغاداع لن تااا  عىل الضيام بانتظاار مؤامرة 
التقسايم األمريكية التي يُراع لهاا أن تمّرر بانقالب 

أمريكي ناعم أكثر من الحرير!
وحاارة حريك لن تساكت إىَل أمد طويل بانتظار 
أن يساقط الهيكل عىل الجميع، بل إّن لديها املفتاح 
الساحري الاذي سايقلل الطاولة عاىل الجميع يف 

اللحظة املااسبة. 
وطهاران تمايش الهويااا، كماا يمايش الواي 
الوحال كأّن مشايتها مان بيات اارتهاا التحالف 
السادوعي الرتكاي القطاري املفّجار للهدناات مّر 
السحابة ن ريث ون َعَجٍل، ولكاها تقرتب من حسم 
مشايتها قطداً مع الغرب واسارتعاعاً.. ن تفريط ن 

علل..! 

لي الحرُب بالرضباة القاضية تقرتب يوماً بدد 
ياو ، بدد أن كساباالا بالاقااط ويحااول الغرب 
وأذنابه الصغار اسارتعاع بدض ما خرسوه من ماء 
الواه عىل أساوار وبوابات مدناا وعواصم أقطارنا 

املقاومة.
ولاو ماا لن يكاون لهم، ماا عا  لديااا قياعات 
مصّمماة عاىل إاباار املهزو  عاىل توقياع وثيقة 
انعارتاف بالهزيماة واإلذعان بأّن ثماة عاملاً ياهار 
لم صاّاعه الساابقون، وأّن ثمة عاملاً ياهض نحن 
صاّاعه الالحقون، وَمن ن يصّدق أو يريد التشاكيك 
الرياقل بدقاة ما يجري تحت غبار املدارك املتاقلة 
وتحت طاونت حوار التكاذب املشرتك، ويف كواليس 
اساتجداء أّي تااازل مهماا كان صغارياً ليساّلموا 
بددلا بأّن عالم أحاعية امرباطوريتهم قد وىّل زمانه 

واندثر..! 
ون  الحرارياة،  صواريخهام  ن  تخيفااا..  لان 
أسلحتهم املتطورة، ون األسلحة املحّرمة عولياً، ون 
ضجياج التهديد والوعيد، ون الرتوياج الكاذب بأّن 
لديهام بيااا َمن لو ساياقلل عليااا من راانتهم 

املخبّئال تحت الوعنا، ألنهام يدراون قبل غريلم 
باأّن لؤنء ليساوا إن زبد سايذلل افااء مع أول 

صيحة نفري ويبقى ما يمكث يف األرض..! 
ساألاا الرئياس بشاار األساد يوماً عن ساقف 
توقداتاه من الروس اأاااب: إناا نحان َمن يحّدع 
ساقف توقداات اآلخرين تجاه قضاياناا بصموعنا 
وصالباة موقفااا، وكلما كان موقفااا عىل األرض 
أقوى ارتفدت ساقوف اآلخرين وتصّلبت مواقفهم 

يف الدااع عاا..! 
لان نقبل بتدّلال الاروس وتأايلهم للحسام يف 
امليادان انتظاراً لتفالمات القّوتل األعظم أياً كانت 

املحاذير إىَل ما ن نهاية..! 
يخااعع ويخاتل ويكذب تحالاف الددوان عادما 
يتحّدث عان أناا بتاا أقرب ما نكون إىَل الساال ، أو 
قارب التوصل إىَل اتفاق تاريخي يف أّي من سااحات 
الارصاع والقتال من حلل إىَل صادااء مروراً ببغداع 

ولباان الذي يف عل الداصفة..! 
املراوغ األمريكي املاكفائ باتجاه البحر األصفر 
واملحيط الهاعئ يف موسام الهجرة من بالعنا يبحث 

عن كلل حراسة اديد، وقد عقد صفقته اننتهازية 
الرخيصاة ماع الالعل انحتياطي األلاّم يف الفريل 
»اإلرسائيايل« الددو إن ولو ملك الرمال املتحركة يف 

الربع الخايل..! 
املخلصاون  الرشاااء  الوطاياون  واليماياون 
لوطاهم ولدياهم ولألمن القومي الدربي يرّصحون 
يف الكوالياس باأّن ما يجاري يف الكويات ليس أكثر 
من اسارتاحة محارب، وأن ن حّل اذري لقضيتهم 
ون تجفياف قريل ملاابع الحارب ضّدلم إن بإنزال 
شااه الخليج وطاووساه وكلل حراساة األمريكان 

و»اإلرسائيليل« عن عرشه..! 
وعلياه الياس ثمة ماا يابئ بقرب انفاراج أليٍّ 
من حروب الفتااة األمريكية املتاقلة عىل بالعنا من 
الداراق إىَل ساورية إىَل لبااان إىَل اليمان إىَل إيران إىَل 
شامال ااريقيا يف املغرب الدربي الكبري عون حسم 

يف امليدان..! 
وكما يف تاريخاا املجيد القديم يو  قال محمد بن 
عبد الله صىل الله عليه وآله وسالم لإلما  عيل عليه 
الساال  يف اجر يو  من أيا  ما بدد اتح مكة: بأناا 

ياا عيل كااا يف بداية الدعاوة نرعى اإلبال وأصبحاا 
اليو  رعاة الشمس..! 

اإنااا الياو  يف ابهاة املقاومة وبداد اننتقال 
من الدااع انسارتاتيجي إىَل الهجو  انسارتاتيجي، 
أصبحاا: نهلك ملوكاً ونساتخلف آخرين بإذن الله، 
وذلاك بفضال تحّولاا من قاوى مبدثارة ومتااثرة 
تقااو  يف سااحة مافرعة إىَل رقم صدال ن يتمكن 
أحد، أّي أحد، من تجاوزه يف عملية إعاعة بااء الدالم 
الجدياد، عالم ما بدد انقراض مداعلة املاترصين يف 

الحرب الداملية الثانية..
ندام، نحن يف مرحلة انتقالياة متحركة صاعدة 
لابطة، لكاه ما إن تحل ساعة: »إذا وقدت الواقدة 
خااضاة رااداة« إن ونكاون أصحاب الياد الدليا، 
والحرب ساجال والدالم يف انتقاال، اانتظروا قليالً 

ابقاء الحال من املحال. 
بددنا طيبل قولوا الله.

* صحيفة »البناء« اللبنانية

»القّسام« تحذر: إما رفُع الحصار أو االنفجار 

4 شهداء ومصادرة آالف الدونمات خالل نيسان 

حّذرت »كتائُل الشهيد عز الدين القسا « الذراع 
الدسكرية لا«حركة حماس«، الددو الصهيوني من 

مغبة استمرار الحصار عىل قطاع غزة. 
ُث باسم »القسا «، يف كلمة مخترصة  وقال املتحدِّ
ومقتضبة خاالل مهراان »لحان اننتفاضة« الذي 
نظمته حركة »حماس« مسااء الخميس، بسااحة 
الرساياا وساط مدياة غازة: »تحذير أخاري، لم يدد 
لاالاك ما يماداا من اتخاذ القرار، راع الحصار عن 

غزة أو اننفجار«. 
املكتال السايايس  بادوره، قاال نائاُل رئياس 
لا«حركاة حمااس«: »ن تسايئوا تفساري صربنا يف 
غزة، إذا استمر الحصار ن نستطيع أن يبقى شدباا 

يف مثل لذه املداناة«. 
واعترب أنه »ن يجوز استمرار الحصار، ون يجوز 

إبقاء 2 مليون السطياي يف لذا السجن الكبري«. 
وشادع عاىل أن للصارب حادوعاً، مطالبًاا بداد  
التضييل عىل غزة، وقال: »ن تبقولا يف اضاء مغلل 
باًرا أو بحًرا أو ااًوا، اامليااء حقااا، واملطار حقاا، 

وحرية الحركة حقاا«. 
وأوضاح لايه أن »واوع مياااء يف غزة، ن يداي 
أن غزة باتت عولة لوحدلا، اغزة ازء من الساطل 

وواوع امليااء حل إنساني وسيايس«.

أصدر مرَكُز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيل 
تقرياره الشاهري حاول اننتهااكات »اإلرسائيلية« 
بحل الشدل الفلسطياي خالل شهر نيسان املايض. 
وذكار التقرير أن أربدة شاهداء مان بياهم طفل 
وامرأة ارتقوا عىل أيدي قوات الددو يف الضفة املحتلة 

والقدس خالل الشهر املايض.
كما قاال التقريار إن قوات الددو صااعرت آنف 
الدونماات من ارايض املواطال الفلساطيايل خالل 

شاهر نيساان املاايض، حياث اعلات عان مصاعرة 
)2500( عونماً من أرايض بلدة الزاوية غرب سلفيت 
وسارييا ااوب رشق قلقيلية شمال الضفة الغربية 
املحتلة. ويف نفس السياق أخطرت سلطات انحتالل 
»اإلرسائييل« بانساتيالء عاىل مئاات الدونمات من 
أرايض قرية االوع ااوب نابلس باإلضااة إىَل ارايض 
بلدتي ترمساديا واملغري شمال را  الله، وبحسل ما 
اااء يف اإلخطار؛ ااإن املصاعرة ألغراض عساكرية 

وشال طريل عسكري اساتيطاني يربط مستوطاة 
»شايلو« مع البؤر انساتيطانية الواقداة إىَل الرشق 
ماهاا واملقامة عىل أرايض قرية االوع حتى شاارع 
»الاون« يف محااظة اريحا، حيث يصل طول الطريل 
إىَل ساتة كيلومارتات، يف خطاوة خطارية تاؤعي إىَل 
خلل كياان اساتيطاني كبري يف املاطقاة، مما يهدع 
بانساتيالء عىل آنف الدونمات من ارايض املواطال 

الزراعية. 

إصابة مجّندة صهيونية يف 
عملية طعن غربي رام اهلل 

أااعت وسائُل إعال  عربية مساَء الخميس أن مجادًة من ايش الددو 
أصيبات يف عملية طدان عاد حااز »بيت عور« القريل من مساتوطاة 

»موعيدل« غربي را  الله. 
وقالت املصااعر إن قوات الجيش أطلقت الاار نحاو اتاة يُدتقد أنها 

مافذة الدملية، واعتقلت أخرى يف املكان. 
مان اانبه، قال لهاالل األحمر الفلساطياي إن قاوات الددو مادت 
طواقماه من الوصول للمصابة، وتقديم اإلساداف األويل لها عىل حااز 

بيت عور، َولم تدرف طبيدة إصابتها.  

العدو الصهيوني يعتقل طفاًل 
يف الخليل 

اعتقلات قوات الددو »اإلرسائييل«، الجمدَة، طفالً من مدياة الخليل، 
وطالبت والده بداع غرامة مالية إلطالق رساحه. 

وقال املواطن عارف الجدربي، إن »ااوع انحتالل احتجزوه مع نجله 
اة اعتدائهم عىل أحد أبااء املساتوطال يف  الطفال عمااع ل1 عاماً؛ ِبُحجَّ

حارة اابر بالبلدة القديمة من الخليل«. 
وأضااف الجدربي: أن »قوات انحتالل نقلت نجله، الذي يدتقل للمرة 
الخامساة عرشة، إىَل مركز توقيف »اداربة«، وطالبته، كداعتها، بداع 

غرامة مالية بقيمة ألف شيقل إلطالق رساحه«. 

محكمة االحتالل يوجه الئحة 
اتهام ضد 7 مسنني مقدسيني 

وّاهت محكمُة »الصلح« الصهيونية نئحة اتها  ضد سبدة مسال 
مقدسيل، تتهمهم ايها بانتماء إىَل تاظيم مداعي »املرابطل«، و«القيا  

بأعمال تخريبية يف املسجد األقىص«. 
وشاملت نئحة انتها  امُلسال: ساددي الرابي، وأنور القاق، وعديل 
أبو رميلة، ومحمد طالر عراة، وأمل ياسال، وامال الاتشة، وخرض 

أبو ساياة. 
وأالت نفس املحكمة البت يف قضية املساال السابدة، حتى 17 من 
شاهر /مايو املقبل، مع إبداعلام عن البلدة القديمة واملساجد األقىص 

حتى تاريخ السة املحكمة. 
وكان الكيان الصهيوني قد اعتقل املسال السبدة قبل نحو أسبوعل، 

بدد اقتحا  ماازلهم وتفتيشها ومصاعرة الدديد من ممتلكاتهم.
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و�شهد �شاهٌد من اأهلها

ترامب: أمريكا جعلت الشرق األوسط فوضوياً 
ومضطرباً، وأفعالنا ساعدت يف انطالق داعش!! 

أمريكا وروسيا تتفقاِن على »نظام الصمت« يف سوريا 

مظاهرات غاضبة ضد ترامب تتحول إىلاَ شغب 

  - وكاالت
ُح الجمهوري املحتمل للرئاسة  أعلن عونالد ترامل، املرشَّ
األمريكية، يف خطاٍب حول سياسته الخاراية، أنها ستكون 
قائماًة عىل قاعدة »أمرياكا أونً« وأن »مصالاح األمريكيل 

واألمن األمريكي اوق كل يشء«. 
وانتقد ترامل السياسة الخاراية للونيات املتحدة، قائالً 
إن »أادالااا يف الداراق وساوريا وليبياا سااعدت يف انطالق 
عاعش، ونحن يف حرب مع اإلساال  الراعيكايل.. لكن الرئيس 

أوباما وليالري كلياتون يراضان انعرتاف بذلك«. 
وأضاف: »لقد ادلاا الرشق األوسط اوضوياً ومضطرباً 
بدرااة أكارب، وتركاا املسايحيل ُعرضاًة لالنتقا  الشاديد 
وحتى املذابح«. وتابع أن »احتواَء انتشاار اإلسال  الراعيكايل 
يجال أن يكاون لدااً رئيساياً للونياات املتحادة والدالم«. 
ووااه حديثه إىَل عااارص تاظيم »عاعش«، قائاال: »أيامكم 

باتت مددوعة«. 
وأعارب ترامال عان اساتدداعه للتدااون ماع الحلفاء 
اإلساالميل ملوااهة »اإلساال  الراعيكايل«، قائاالً إنهم أيضاً 
عرضاة للداف والهجمات، وأضااف: »يجل أن ندمل مع أية 

عولة يف املاطقة مهدعة من تصاعد اإلسال  الراعيكايل.« 
لكان ترامال أكاد أن يكون ذلك مان خالل عالقاة »ذات 

اتجالال«، وقال: »عليهم أن يكوناوا ايدين مداا.. ن مزيد 
مان عالقاة يف اتجااه واحاد.. يجال أن يتذكاروا ماا نفدله 

ويقادرون ما نفدله لهم.. ساوف نسااعدلم ولكن يجل أن 
يقدروا ذلك«.

  - متابعات
نقلت »وكالاُة اإلعال  الروساية« عن مصادٍر عبلومايس 
قولاه: إن روسايا والونياات املتحادة اتفقتاا عاىل »نظاا  

الصمت« يف سوريا اعتباراً من ماتصف الليل. 
ونقلت الوكالة عن املصدر قوله: إن موساكو وواشااطن 
ساتكونان ضاماتال لالتفااق الاذي سايطبل يف مااطال 
بالالذقية لا72 سااعة ويف بدض ضواحي الداصمة عمشال 
لا ل2 ساعة. وذكرت وكالة »تاس« أن انتفاق سيطبل أيضاً 

عىل حلل. 
ولم تاورع الوكالاة تفاصيال أكثر عما وصاف با«نظا  
الصمت«، إن أنه ايما يبدو اتفاق لتدزيز الهدنة التي اتفقت 

عليها واشااطن وروسايا ماذ شاهرين، وتم تكارار خرقها 
مؤخراً. 

ولم يصدر عن ُكلٍّ من الحكومة السورية أو املدارضة أي 
تدليل رسامي عىل اتفاق »نظا  الصمات« املدلن عاه حتى 

ظهر الخميس. 
وكان ماادوُب روسايا يف انمام املتحادة بجاياف ايتايل 
تشاوركل قد توقع إاراء اتصانت مبارشة بل طريف األزمة 
الساورية يف املحاعثات املقبلة، يف حل ععت األمم املتحدة إىَل 
رضورة الحفاظ عىل الهدنة الساورية بدد تحذيرات أوروبية 

من انهيار وقف إطالق الاار ومحاعثات السال . 
وأكد املادوب الرويس أن باالعه تتوقع اتصان مبارشا بل 
الجانبل يف الجولة الجديدة من محاعثات ساوريا والتي من 

املتوقع أن تبدأ يف الدارش من مايو املقبل يف اايف حسال ما 
ذكرت الخاراية الروسية، الخميس. 

من اهتاه، طلل مساؤول الدمليات اإلنساانية يف األمم 
املتحادة ساتيفن أوبراين الخمياس من الفرقاء الساوريل 
واملجتماع الدويل -ُخُصوصاً واشااطن وموساكو- الحفاظ 
عىل وقف إطالق الاار يف ساوريا بهادف »وضع حد للمداناة 

الهائلة«. 
وحذَر أوبراين من أن الوضع يف سوريا سيتجه نحو مزيد 
مان التدلور وقد يخارج عن السايطرة، وأن مئاات اآلنف 
من الساوريل قاد يصبحون عاازين عن تلقي املسااعدات 
الطارئاة إذا تواصلات املداارك بال الاظاا  واملدارضة عىل 

األرض.

  - متابعات
تجّمع الدديُد مان املتظالرين احتجاااً 
عىل سياساات املرشاح الرئايس الجمهوري 
عونالد ترامل يف مقاطدة أورانج يف كوساتا 
ميسا بونية كاليفورنيا، وسط تقارير تفيد 

بتصاعد الداف بل املتظالرين. 
وقامات رشطاة املقاطداة بوضع خط 

ااصل بل أنصار ترامل ومدارضيه؛ وواقاً 
ملراسال صحيفة لوس أنجلوس تايمز، اقد 
بادأت عائارة الرشطاة تفقد السايطرة عىل 

الحشوع. 
وبحسل الصحيفة، وقدت صدامات بل 
املتظالرين املحتجال وأنصار ترامل، الذي 
خطل يف الحشاوع، قائاالً: »إن املكان األكثر 

أماناً يف البالع لو تجمع ترامل«. 
وأضااف تقرير لوس أنجلاوس تايمز أن 

بدض املتظالرين كانوا يلقون الحطا  عىل 
السيارات املارة، يف حل لوح آخرون بدالمات 
ضد ترامال وعزااوا املوسايقى الصاخبة. 
وأظهارت لقطاات محتجاً يرمي األوسااخ 
عىل شااحاة صغرية كانت تمر يف املكان، يف 
وقت قامت ايه مجموعة من املحتجل بسد 
مدخل الطريل الرسيع 55، عىل طول شارع 
نيوباورت. وقد ألقى بدضهام الحجارة عىل 
ساائقي السايارات املارة، وقاماوا بتحطيم 

نوااذ سيارات الرشطة. 
ورااع املتظالرون شادارات مان قبيل: 
»الكرالياة لن تديد لااا الدظمة« و«لاجدل 
توقاف  أن  علياك  عظيمااً،  بلاداً  أماريكا 
الكرالياة«. وأاااع التقرير أيضااً أن بدض 
املتظالرين رادوا أعالماً مكسايكية وساط 
لتاااات مدارضة لدعاوة ترامل بااء ادار 
ضخم عىل الحدوع الجاوبية، وادل املكسيك 

تداع ثماه.

50 ألف عامل يحتجون 
على إنهاء عقودهم 

بالسعودية 
  - متابعات

راض نحو 50 ألف عامل يف رشكة »بن نعن« للمقاونت، 
ُماحوا تأشريات خروج نهائي، مغاعرة البالع إن بدد رصف 

مستحقاتهم املتأخرة التي تمتد ألكثر من ل أشهر. 
وأاااعت صحيفاة »الوطان« السادوعية أن الدمال ما 
زالوا يتجمدون بشاكل شابه يومي، يف حل خريت الرشكة 
الدمالاة بل الخاروج الاهائاي الدااال، أو اننتظار حتى 

رصف كامل رواتبها املتأخرة. 
وااّدع الدماال تجمدهام أماا  إعارة الرشكاة الواقدة 
عاخال حي الساالمة يف ادة، ايما أوضاح مصدر يف رشكة 
»بن نعن« للصحيفة السادوعية، أنه من ضمن الداملل يف 
الرشكة ولم يتقاض راتبه ماذ 6 أشهر، مما ادله يستدين 

للديش وعاع اإليجار ومتطلبات أباائه الدراسية. 
وأكاد املصادر أن لاااك وعوًعا بارصف رواتال للدمال 
األسابوع القاع ، مبيّاًاا أن الرشكة لجاأت إلنهاء خدمات 
50 ألاف عامل، ما أّعى إىَل تجمدات أماا  إعاراتها املاترشة 
يف مادن اململكاة يومياً، للدماال الراغبال يف الحصول عىل 
مستحقاتهم قبل السفر ومغاعرة البالع، ويكلف لذا املبلغ 
الرشكاة التي تداني من أزمات، أكثار من 10 ماليل ريال، 
يف ظال توقف الدمل يف عدع كبري من مشااريدها الواقدة يف 

مختلف مدن اململكة. 
وكشاف املصدر أن بدًضا من الدمالة التي ما زالت عىل 
رأس الدمل، تشاارك يف لاذه التجمدات، مهادعة بالتوقف 
عن الدمل يف حال عد  رصف رواتبها لتسايري أمور حياتها 

اليومية.

  - متابعات
أكاد املرصد الساوري املدارض بأن 
قصاف املجموعات املسالحة املساتمر 
عاىل مدياة حلل أسافر حتى اآلن عن 
مقتال 96 شاخصاً بياهام 21 طفاالً 
قضوا بأكثار مان 1500 قذيفة، ايما 

ارح أكثر من 500 آخرين.
التاي  القذائاف  إن  املرصاد  وقاال 
يطلقهاا املسالحون ن تازاُل تصياُل 

مااطل يف حلل بشكل متقطع.

لذا واستشهد سبدة أشخاص عىل 
األقل واارح الدرشات مان املدنيل يف 
مدياة حلل نتيجة اساتمرار استهداف 
الجماعات املسلحة األحياء السكاية يف 

املدياة بالقذائف الصاروخية.
كما أاااعت مصااعر طبية يف حلل 
باستشاهاع 6 أشاخاص كانوا أصيبوا 

سابقاً بانعتداءات اإلرلابية.
كما استشهد مدنيَّل اثال وأصيل 
5 آخرون بجروح إثر ساقوط عدع من 
قذائاف الهاون عاىل ماطقاة الفيالت 

يف حاي الجورة املحاارص يف مدياة عير 
الزور.

ويف رياف إعلال الشامايل ساقطت 
ثماناي قذائاف لااون عاىل األحيااء 
السكاية وساط بلدة كفريا املحارصة 
أثاااء تواااد الصليال األحمار الدويل 

والهالل األحمر السوري ايها.
وأشارت مصاعر أماية إىَل أن قذائف 
الهاون أطلقات من مواقع املجموعات 
بااش  بلادة  يف  املوااوعة  املسالحة 

املجاورة لبلدة كفريا.

96 شهيدًا و500 جريحاً جراء قصف اإلرهابيني لحلب

القوات العراقية تحّرر قرية 
البشري بالكامل من »داعش«

  - متابعات
تمكات القوات الدراقية املشارتكة من تحرير قرية البشاري ااوب كركوك 
بالكامل مان اماعة عاعش اإلرلابية.. وانطلقت الدملية الدساكرية لقوات 
الحشاد والبيشامركة من ثالث محاوَر وتم خاللها قطُع اإلمداعات عن عاعش 

عاخل البشري واقتحامها، وراع الدلم الدراقي اوق مبانيها.

إخالء السفارة األمريكية 
ببغداد بعد اقتحام املتظاهرين 

للمنطقة الخضراء 
  - متابعات

أعلاات مصاعر عراقية، السابَت اآلنَف، يف خرب عاال عن إخالء السافارة 
األمريكياة يف بغداع بدد اقتحاا  املتظالرين للماطقة الخارضاء يف الداصمة 

الدراقية.
واقتحام متظالرو التيار الصادري، مباى مجلس الااواب؛ احتجاااً عىل 
راع السته إىَل األسبوع املقبل عون التصويت عىل استكمال التغيري الوزاري.
وقالت »السومرية نيوز«، إن املئاِت من اتباع التيار الصدري عخلوا، اليو ، 
إىَل مباى الربملان احتجااا عىل قرار رئاساة املجلس براع الساة الربملان إىَل 
يو  الثالثاء من األسبوع املقبل عون التصويت عىل استكمال التغيري الوزاري.

الغضُب الشعبي الفرنسي 
يتصاعد: صبـرنا ناَـِفــد!

  - متابعات
تاؤرش انحتجاااات التاي خرات ضاد إصالحاات مابثقة من السافة 
ليربالية، وتخللتها أعمال عاف، إىَل الغضل اناتماعي الدميل يف ارنسا، ايما 
يؤكد الرئيس انشارتاكي ارنساوا لونند أن وضع الباالع »أاضل« بدعم من 

تقد  محرز يف مجال التوظيف والامو، واقاً لا«إيالف«.
وعارت لالشاتباكات الخميس يف مدن ارنساية عدة عاىل لامش التظالر 
ضاد تدديال قاناون الدمل، عارّبت اليااً عن لاذا الغضل. وتواصلات حالة 
الساخط، أماس األحاد األول مان مايو الاذي يصاعف عياد الدماال الداملي، 
ومان املتوقع خروُج تظالرات أخارى غداً الثالثاء عادما تبدأ مااقشاة نص 

اإلصالحات يف الربملان.
وإذا كانت أعمال الداف ساببها »مجموعة من املشااغبل« عىل حد تدبري 
وزير الداخلية الفرنيس برنار كازنوف، اإنها تبقى أحد أعراض التوتر الشديد 

يف البالع، ولو ما أقرت به الحكومة الفرنسية.
وقاال رئيس الاوزراء مانويال االس يف مقابلاة مع مجلة »سوساايتي« 
الجمداة »لقد قللاا من تقديرنا مدى تصدع املجتماع الفرنيس« الذي قال إنه 

كان مدّرضاً »ملزيد من الضغوط«.
لاذه انحتجاااات ليسات األوىل يف بلد يساارع ايه املوظفاون والطالب 
الجامدياون والثانويون للاازول إىَل الشاوارع.. لكن انحتجاااات الخميس 
كانات عايفة، ُخُصوصاً يف ضوء إصابة 78 مان أاراع الرشطة بجروح، ثالثة 

ماهم بإصابات بالغة يف باريس، يف وقت أصيل متظالر بجروح بالغة.
وأوقفت السالطات ل21 شخصاً الخميس، لريتفع عدع املوقوال ماذ بدء 
التظالرات )ضد قانون الدمل( قبل شاهرين إىَل 961 شاخصاً وال ما أوضح 
كازنوف، مشادعاً عىل أن »أعمال الدااف غري مقبولة.. لن يكون لااك أبداً أي 

تهاون من اانل الدولة«.
وبدد سااوات عدة من األزمة انقتصاعية وارتفااع مددنت البطالة، يبدو 
أن الكثري من الفرنسيل اقدوا قدرتهم عىل انحتمال، ولو ما يظهره انتشار 

التحركات اناتماعية والصدوع املطرع لليمل املتطرف يف اننتخابات.
وما زاع سخط الفرنسيل لو اإلعالن يف ارباير عن مرشوع لتدديل قانون 
الدمل يدطاي مزيداً من املرونة للرشكات، ُخُصوصاً من حيث تاظيم عوامات 
الدمل، ويحدع أسس الترسيح من الدمل ألسباب اقتصاعية. لكن لذا املرشوع 
يشاكل عامل عد  أمان بالاسابة إىَل املوظفل، يف بلد تبلغ نسبة البطالة ايه 

%10 وحيث شاب من أصل أربدة عاطل عن الدمل.

4000 عسكري من الناتو إىلاَ 
حدود روسيا 

  - متابعات
تساتددُّ واشااطُن مع رشكائها األوروبيل يف الااتو إلرسال ل كتائل تضم 
000ل عساكري إىَل بولادا وعول بحر البلطيل حسبما نقله املوقع اإللكرتوني 

لصحيفة »وول سرتيت اورنال« الجمدة. 
وأوضحات الصحيفاُة األمريكيُة أن لذه الخطوَة تأتاي يف إطار اإلاراءات 

املضاعة للمااورات الدسكرية التي تافذلا روسيا. 
وأااعت الصحيفُة باأن الاائَل األوَل لوزير الدااع األمريكي روبريت وورك 
أكد يف بروكسل لذا الددع من الدسكريل، حيث قال: »تجري روسيا تدريبات 
عساكرية عديدة مفاائة بمشااركة عدع كبري من القوات، وذلك قرب حدوع 
ليتوانيا ونتفيا وإساتونيا. ومان واهة نظرنا ندتربَ ذلك ترصااً اساتفزازياً 

للغاية«. 
وواقااً للمدلومات املتوارة لادى الصحيفة اإنَّ الونيات املتحدة تساتدد 
إلرساال كتيبتال إىَل أوروبا الرشقياة وكتيبة واحادة من أملانياا وأخرى من 

بريطانيا. 
بادوره أعلن وزيُر الدااع الليتواني أن أملانيا تخطط لتشاكيل كتيبة للااتو 
يف باالعه، مشاريا إىَل أن القرار يف لذا الشاأن قد يتخذ أثااء قمة حلف شامال 

األطليس يف يوليو/تموز املقبل يف الداصمة البولادية وارسو. 
وكانت عول ماطقة البلطيل قد أعلات مرارا أنها تاوي نرش قوات إضااية 
للااتو بشكل عائم يف أراضيها بغرض »تدزيز الجانل الرشقي للحلف«، مشرية 
إىَل رضورة تمركاز كتيباة ومدادات عساكرية يف كل عولة بماطقاة البلطيل 

لتأمل األعمال عىل مستوى لواء. 
ومن املتوقع اتخاذ قرار بشأن نرش كتيبة للااتو يف ليتوانيا وبدثات اديدة 

للحلف عىل حدوعه الرشقية أثااء قمة الااتو يف يوليو املقبل يف وارسو. 



ـنْي  ـيِّـد ُحـساَ مفهوُم الهيمنة يف فكِر السَّ
الحوثي.. الهيمنُة الغربيُة أنموذجًا

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبدالملك العجري
 

يف محارَضٍة بدااواٍن »َوإِذْ 
 » َن اْلِجنِّ ْااَاا إَِليَْك نََفاًرا مِّ رَصَ
ايِّاُد ُحاَساْل بدر  َق السَّ تطرَّ
الديان الحوثاي لُجاملاٍة من 
اة  املقاّونت واملفاليام الهامَّ
باناتمااع  الدالقاة  ذاِت 
للدارب  املداارِصِ  السايايس 
واملسالمل كمفهوِ  الهيماة 
اااَل   والسَّ األمن  ومفهوَماي 
املرتبطال به عىل املساتويَّل 

الاظري واملاعي.
اايِّاُد ُحاَساْل  يَشاريُ السَّ
ااِة  إَِلااى ان الهيماِة عىل األُمَّ
الدربيِة واإلْسااااَلميِة ليس بالرضورة أن تأتَي عىل شكل ُاادي 
مدااج بالساالح أَْو بالسايطرة املباارشة، االهيمااُة الحديثاُة 
تأتي بأَْكثَاَر من شاكل وبأشاكاٍل خفية، وماها تزييُف املفاليم 
اى يف  وتطوياع الوعاي للتقبال بهيمااة األَْعاااَداء أَْو ما يَُسامَّ
الدراساات اناتماعية بالهيماة الااعمة، والفرق بل الّسايطرة 
والهيماة ان السيطرَة تقوُ  عىل التّسّلط بالقهر والغلبة والقوة، 
بياماا الهيماُة لي الصااعة الدقالنية للسايطرة أَْو ما يساّميه 
غرامايش بالهيمااة الثقااياة ااملفكر املاركيس يارى أن ليماة 
الرأسامالية ن تابااي عاىل القوة واملال والسالطة احسال، بل 
عاىل عامل القبول الذي تكّوناه ثقااة الطبقة الحاكمة يف أذلان 

الااس.
ُل  ُل الذي حاَدَث يف تداُمل الغرب الرأسامايل لو التحوُّ والتحاوُّ
من السايطرة إَِلاى الهيماية وانساتدمار الرسي بلغة الشااعر 
الايَاَماااي يف قصيدتاه املشاهورة الغزو من الداخال، وعىل حد 

الربعوني:
اقد يأتون تبغاً يف

  سجائَر لونُها يُغري
ويف صدقاِت وحيش 

  يؤنسن واَهه الصخري
ويف ألداِب أنثى، يف 

  مااعيل الهوى القهري
ويف رسواِل أستاٍذ 

وتحَت عمامِة املقري  
حتاى نهاية الحرب الداملية الثانية سادت الدول الرأسامالية 
الكاربى لفارض سايطرتها عرب انساتدمار الدساكري املبارش 
ثم بداد ذلك من خالل األنظماة الدميلة التي زرعتهاا يف البلدان 
الدربي، ورالااً من خالل أذرعهاا انقتصاعية كماظمة التجارة 

الداملية وصادوق الاقد الدويل ومن خالل الهيماة الثقااية.
نجح الغرُب الرأسامايل يف اارِض ليماته املدرااة وأَْصبَااح 
الاماوذج املدريف الغرباي لو الذي يواه التفكري الساائَد َوالاظر 
البحثاي واملدالجاة السياساية واإلعالمياة واختصاار املدرااة 
اناتماعية والسياساية يف مفاليَم تُصاالُّ يف صالِح »التكيُّف« 

مع مصالحه.
اايِّاُد ُحاَسااْل عاىل ألمياِة املقاَومة  وِمان ُلااا يركُِّز السَّ
الثقااياة تحريار الوعاي مان انساتالب واإلراعة مان السالبية 
اة تهديد األمن  وإرلااب الجمالاري وإخااتها مان التغيري بُحجَّ
وانساتقرار والسلم األليل والفوىض والوقوع يف الفتاة »سلطان 
غشاو  خري من اتاة تادو «، واأللم من ذلك التدارُُّض لغضل 
الرب بداد توحيده بغضل السالطان َوإنتااج إيديولوايا عياية 
للقهر وانساتبداع تصيُل املجتمَع بالشلل السيايس واناتماعي 

واملوت املداوي وتجّر  الثورة واملدارضة.
يقوُل املفكُر اإليراني عيل رشيدتي: من أال إحكا  السايطرة 
عىل قو  ما يجُل أن تسالبَهم شادوَرلم باإلنَْساانية أَْو إضداف 
لذا الشادور، االشخُص ذو الشاخصية خاعٌ  رعيء، لكن ااقد 

الشخصية خاع  ايد. 
كماا ان اتخاذَ سياَساة املهاعناة والتزا  حكماة الصمت لن 
يجدَلاك يف مأمن من أطماع أَمريكا وغريلا من عول انساتكبار، 
ذلك ان اتسااَع مصالح الرأسمالية وتجاُوَزلا حدوعلا الوطاية، 
يدادها للتوساع خارج حدوعلا وتاظر للدالم ساوق تتمتع ايه 
الرشكات الدابرة للقومية وانستثمارات الكبرية بكل انمتيازات 

وإزاحة أَية عقباٍت تقُف أمامهم. 
وعىل عكس املاربّرات التي يساّوقها أَنَْصااار ثقااة الصمت 
اايِّاد ُحاَساْل ان ذلك ن يحقُل  والهروب من املوااهة يؤّكد السَّ
األمن ون انساتقرار، مستشاهداً بقول اإلما  عيل »بقية السيف 
أبقاى ولاداً وأَْكثَار عدعاً«. الياس صحيحاً ان نظاَ  انساتكبار 
اااَل  اناتماعاي، ااملوُت والدماار والخراب  يحقال األمن والسَّ
ر  املاتارش يف ماطقة الرشق األوساط ما لو إن تراماة ملبدأ »َعمِّ
ثم عمر«؛ لتفوز يف الاهاية الرشكات الرأسامالية بدقوٍع ضخمٍة 

إلعاعة اإلعمار.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

نحن نحتاج الى ثقافة الش���هادة ألنها الثقافة التي تعتز 
بها االمة و تصمد بها االمة و محنة االمة هي محنة كبيرة 

هي نتاج هيمنة قوى الشر وعلى راسها امريكا...
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يحيى المحطوري 
مان  الرغام  عاىل 
املحيطاِة  الظاروِف 
القائاد..  بالشاهيد 
وحالاة الُغرباة التي 
يف  يديُشاها..  كان 
الُجحوع  ُكّل ذلك  ظل 
مان  والاُّكاران 
األقربل واألبددين.. 
تمّكان  أناه  إن 
مان خلال قااعاات 
إعااعة  بارضورة 
القارآن إَلااى واقاع 

الحيااة.. كهدى حكيم لاه عالقته 
الوثيقاة بواقاع الحيااة وبخالال 

الحياة.. 
وقاّد  الشاوالَد الحكيماة َعىل 

صدق وصحة ما يدعو إليه.. 
ناقش بشاكٍل كبرٍي ُكلَّ األسباب 
إَلااى عازل  أعَّت  التاي  الرئيساية 
القرآن عن الواقاع.. وآثار تراكمها 

املستمر عىل كالل األمة.. 
كماا بال ارتبااط لاذا الكتاب 
الحكيام بقرنائاه.. وتاااول بدض 
حقيقاة  توضاح  التاي  املؤلاالت 
الدَلام  ساواء  بالقارآن..  الدالقاة 
املتقال  املؤماال  أَْو  املصطفاى.. 
املجالديان أَْو ساائر البارش مان 

الدامة.. 
يف إطار الحديث عن املسؤوليات 
وعان األعوار املاوطاة بكل إنساان 
وحااتاه إَلاى الهادى وُقدرته عىل 

ترامة اهمه الصحيح واستفاعته 
من القرآن يف واقده الدميل.. 

باإلمكان أن نقوَل: 
للطريقة  أساس  إنه 
للدخول  الصحيحاة 
إَلااى القارآن.. مان 
املؤمان  ماظاار 
والحكيم  املساتبرص 
الاذي يازعاع ااؤاعه 
نظر  كلماا  احرتاقااً 
أمتاه  غفلاة  إَلااى 
وابتداعلاا عان ذلك 
الااور الاذي يايضء 
لهاا ظلماات الدرص 

الرليبة.. 
 

حقيقة االنتصار.. 
انتصاُرناا الحقيقي لو إاشاال 
ألاداف لذا الددوان القذر وإحباط 
مان  ويحركاه  وراَءه  يقاُف  َمان 

الخارج والداخل.. 
ولياس بهزيمة شاخص لاا أَْو 
قبيلاة لاااك.. ألن غاياِتاا أسامى 
وألدااااا أقدس وأطهار.. وقدماا 
تاااُزنٍت من أاال الساال  قوبلت 

بالدكس من ُكّل األطراف.. 
أياعيااا  ُكلِّ ذلاك ظلات  ورغام 
ممادوعًة للجمياع إلنقااذ البلد من 
مساتقبله املخياف الاذي تاساُجه 
عوائاُر القارار الغربية وسيساقط 
الجمياع ضحاياا.. الجمياع بدون 

استثااء.. 
والله من وراء القصد.. 

 عن الشهيد القائد.. 
وحقيقة االنتصار

عبدالقوي محب الدين 
س���ط���ْع���َت، وُك������لُّ َم�����ْن رف���ض���وك ذاب������وا..

ف���غ���اب���وا..!! ه���ن���ا..  ت��غ��ي��َب  أن  وش�������اءوا 
َك�����ْون�����ًا.. اهلل«  »ج�������رُف  وص�������اَر  ص����رخ����َت 

م����ن األن����������واِر ي����وق����ُد َم�����ن أج������اب������وا..!!
ص������رخ������َت، وك��������لُّ م������ف������ردٍة م�����راي�����ا..

ص����داه����ا ل���أل���ى اس���ت���م���ع���وا ك�����ت�����اُب..!!
أع�������ادت.. َب��������َدْت  ح���ي���ن  اهلل«..  »م����راي����ا 

اإلي����������اُب..!! ُي���ْش���ِع���ُل���ه���ا  األرواَح،  ل���ن���ا 
****

ه����ن����ا.. ي����ا س����ي����دي ُع������������ذرًا.. ف��دع��ن��ي
أن��������وح، ل���ك���ي ي��غ��س��ل��ن��ي ال�����ِع�����ت�����اُب..!!

ع���ل���ى ُك��������لِّ ال������م������آوي ح���ي���ن غ����اب����ت..
وآوت����������ك ال�����م�����غ�����ارُة وال���������ت���������راُب..!!

غ��ب��ن��ا اهلل..  ص����ب����ُح  وأن����������َت  ع����ل����ي����َك 
ال�����س�����ح�����اُب..!! ي���غ���ط���َي���ك  أن  وح��������اول 

ون��������ورك ف����ي غ���ي���اب���ة ُك�������ّل »ج���������رٍف«..
ي����ش����ّع ُم�����َن�����ى، ف���ت���غ���ت���اظ ال�������ذئ�������اُب..!!

وأن�����ي�����اُب ال���ل���ي���ال���ي ال�����س�����وِد ت���خ���ف���ي..
ب���ش���اع���ت���ه���ا، ف��ي��ف��ض��ح��ه��ا ال�����ل�����ع�����اُب..!!

ي���ع���ات���ب���ن���ا ال��������دُم ال�����م�����غ�����دور.. ح���ت���ى..
ال�����ع�����ذاُب..!! ب��ن��ا  ي��ط�����������������وَل  أن  ن���رّج���ي 

ف���ي���ن���ا.. ت����ظ����ّل  ن���ل���ت���ق���ي���ك..  أن  إل������ى 
ال�����ص�����ع�����اُب..!! ت���ث���بِّ���ُط���ه���ا  ال  دروب����������ًا 

ع���ل���ى أرواح������ن������ا األش������������واُق ت���ه���م���ي..
ك��م��ا ت��ه��م��ي ع��ل��ى ال���ق���ل���ِب ال������ِح������راُب..!!

ن���س���ع���ى.. ن������ادي������َت،  ال�������ذي  اهلل  إل������ى 
وِس���������رُّ ال����ع����ارف����ي����ن ل���ن���ا رك������������اُب..!!

ح���ت���م���ًا.. ال����وص����ل،  دروُب  ت����اه����ْت  وإن 
وب��������������اُب..!! ت����ه����دي،  ط�����رائ�����ٌق  رؤاَك 

 ِسرُّ العارفني


