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يف رحاب مشروع الشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحوثي.. ندوة باملرَكز الثقايف بصنعاء

مهرجاناٌت وفعالياٌت ثقافية بأمانة العاصمة يف ذكرى استشهاد السيد القائد

  -  خاص:
نّظمت الدائارُة الثقاخيُة ألنصار الله، أمل 
األربدااء باملركاز الثقاايف بصندااء، بحضور 
رئيل املجلل السايايس ألنصاار الله صالح 
الصمااع وعضاو اللجنة الثورياة الدليا طالل 
عقاالن، نادوة ثقاخياة بدناوان »يف رحااب 
ماروع الشاهيد القائد السايد حساني بدر 

الدين الحوثي«. 
وتنااول الباحثون من خاالل أوراق الدمل 
التاي ُقدِّمت يف النادوة، خواناَل ميتلفًة من 
حياة وخكر الشاهيد القائد حساني بدر الدين 

الحوثي.
َوقاّدم الباحث املتيصص يف خكر الشاهيد 
القائاد يحيى قاسام أبو عواضاة ورقَة عمل 
بدنوان »قرآنية املروع« أشاار خيها إَلاى أن 
الشاهيد القائد تحّرك بالقارآن الكريم، وقّدم 
مروعاه مان خاالل القارآن الكريام؛ كون 
البرية بحاخة إَلاى لدى الله، الختاً إَلاى أن 
مؤامرات أَمريكا واليهاوع تحتمُّ عىل البرية 
الداوعَة إَلاى القرآن الكريام ملواخهة خاللية 

اليوم وما تمتلكه من إمكانيات وقدرات.
وقال أبو عواضة »من خالل القرآن الكريم 
ساندرف الددو الحقيقي لألمة، خقد شّيص 
القرآن الكريم واقع الددو ونواياه، كما أوضح 
الشاهيد القائد أن القرآن لو الذي سينالض 
األماة،  يساتهدُف  الاذي  الغرباي  املاروع 
خالاراع القائم اآلن بني مروعني: املروع 
اإللهاي واملاروع الصهيوناي الاذي تقوعه 

أَمريكا وإرسائيل«.
ورسع الباحث مجموعة من أقوال الشاهيد 
القائد التي تبنّي سادي أَمرياكا إَلاى صناعة 
عالم خديد يتسام بانبطااح األنظمة والنيل 
والشايصيات الدينياة، وتحذياره مان أنهاا 
ستساتهدف الناس َخميداً، ولو ما يجساده 

الواقع اليوم.
وأوضاح أباو عواضاة أن الشاهيد القائد 

َم القرآن يف واقع الحياة منهاخاً وسالوكاً،  َقدَّ
كماا قدماه عساكرياً واقتصاعيااً وثقاخيااً 
واختماعيااً؛ ألنه خااء من أخل رخاع مداناة 
الناس َوإزالة الظلم عنهم، وأن خساارة األمة 

بدأت عندما ابتددت عن كتاب الله.
للماروع  نقدياة  »مقارباة  وبدناوان   
الفكاري والحضااري للشاهيد القائاد« قدم 
الباحُث حمدي الرازحي ورقًة أوضح خيها أن 
أبجدياات املروع الفكاري والحضاري الذي 
قدمه الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي 
تضمن أساباَب نجاحه وأرسار خاعليته؛ ألنه 
نشأ يف أحضان األمة التي ينتمي إليها وعاش 

آالَمها وآمالها.
مبينااً أن الشاهيد القائاد قادََّم مروَعه 
مساار  لتصحياح  والدمااء  بالحارب  املدماد 
اة واملحاخظة عاىل الُهوياة اإليمانية لها،  األُمَّ
بمجارع  ال  القرآنياة،  بالثقاخاة  وتغذيتهاا 

التنظاري والتأصيال، وإنماا بإعااعة الرؤياة 
الدملياة للثقاخاة القرآنياة املتجسادة خكاراً 
وسالوكاً وممارساًة ليحقال ماا عجزت عن 
تحقيقه ميتلف املشاريع النهضوية الحديثة 
بشامولية األلداف وموضوعيتها ومصداقية 

الرؤية وإنسانيتها.
ويف ورقاة الدمال الثالثة بدناوان »الوحدة 
اإلساالمية والقضياة املركزياة لألماة« قاال 
الدالمة شامل الدين رشف الدين: إن الشهيد 
القائاد قاام بإحيااء القيم األخالقياة بإعاعة 
لُحماة لاذه األماة وخدلها تساري يف املساار 
الصحياح، وأن القارآن الكريم خااء بُيالصة 
الكتال  اإلنساانية ومهيمنااً عاىل  التجرباة 

السماوية السابقة وناسياً لها.
ُمشارياً إَلااى حارص السايد القائاد عىل 
لفات أنظار األماة إَلاى الوحاي القرآني الذي 
أنزله اللُه سابحانه وتداىل بادالً عن توخيهها 

للمجااالت والثقاخاات األخرى، مشادعاً عىل 
رضورة الدمال باألخاالق القرآنياة التي كان 
يتحىل بها محمد رساول الله صاىل الله عليه 
وآله وسلم والشاهيد القائد حسني بدر الدين 
وتضحياات  لتضحياتاه  والوخااء  الحوثاي 
الشاهداء اآلخريان الذيان قدماوا أرواحهام 

الطالرة يف سبيل إعالء كلمة الحل.
يف ذات الساياق أشارت الباحثُة أمة الرزاق 
خحااف يف ورقتها بدنوان »املقاطدة ساالُح 
املساتضدفني« إَلاى مفهوم املقاطدة كفدٍل 
طوعي شادبي تجااه أي منتاج ألي بلد يؤثر 
عىل البالع وخوائدلا عىل الشادوب يف تشجيع 
االنتااج املحايل َوترشايد وإعااعة اساتهالك 
منتجات اآلخرين وكذا ترشيد الُدملة الصدبة 
املحلياة وتحقيال االكتفااء الذاتاي وتوخاري 

خرص عمل حقيقية.
وأوضحات أن املقاطداة ساالح خّداال يف 

املقاوماة َوليسات بديادًة عن الرخاة التي 
أعلنها الشاهيد القائد ضد أَمرياكا وإرسائيل 
كأقال موقاف تجااه السياساة األَمريكية يف 

املنطقة.
خيما تناولات الورقتان األخريتان للباحثني 
حماوع األلنوماي وعدناان الجنياد »الرتبية 
والتدليام يف خكر السايد حساني« و«تصحيح 
املفاليم واملصطلحات يف خكر الشهيد القائد«، 
حيث أشاارا إَلاى أن السايد القائد حسني بدر 
الدين الحوثاي أّكد عىل ألمياة تدزيز الرتبية 
بميتلاف أسااليبها وربطها بالقارآن الكريم 
وأن تربية اإلنسان ليست محصورة بمكان أو 

ُعمر محدع.
حار النادوَة عادٌع مان أعضااء اللجنة 
الثورية الدليا والقائمني بأعمال الوزراء وعدٌع 
كباريٌ من الدلمااء والسياسايني والحقوقيني 

واملواطنني.

  -  خاص:
أقيمات يف ميتلاِف مديريااِت أمانة 
الداصمة، يوم الثالثاء املايض، عدعاً من 
الفداليات الثقاخية واملهرخانات الفنية 
بمناسبة ذكرى الشاهيد القائد حسني 

بن بدر الدين الحوثي.
ونّظام القطااع النساائي ألنصاار 
اللاه باملديرياة مداِرَض صاور خاصاً 
بالشهيد القائد حسني الحوثي، احتوى 

عاىل صاور للشاهيد ومراحال حياتاه 
وكذا مداِرض صور للحروب السات يف 

محاخظة صددة.
الصاخياة  مديرياات  نظمات  كماا 
وآزال ومداني خداليااٍت ومهرخاناٍت يف 
صالاة النااعي األليل يف شاارع خوالن 
وقاعاة ُعرَّة األماكن الواقداة يف امتداع 
شارع الدرين عرّبت عن قيم الصموع 
وانتهااج ثقاخاة القارآن والثاورة ضد 
الظلم والفسااع الذي انتهجه الشاهيد 

السيد حسني الحوثي.

مديريتاا  أقامات  الساياق  ذات  يف 
الثقاخياة  الدائارة  التحريار وشادوب 
ألنصار الله بقاعة املركاز الثقايف ندوًة 
ثقاخية وخدالية مجتمدية وأمسياٍت يف 
قاعة اليمامة والسجن املركزي.. أّكدت 
أن الشدَل اليمني سائٌر يف عرب الشهيد 
القائاد واساتنهاض األماة مان واقع 

اليأس والينوع والضدف
كماا نظمات مديريتا بناي الحارث 
وخنياة  ثقاخياًة  خداليااٍت  والثاورة 
وإنشااعية اساتدرضت خاللها مسريَة 

الشهيد القائد حسني الحوثي والدروَس 
واملحاارضات الدينياة التاي حارضلا 
املسارية  تجسايد  سابيل  يف  الشاهيد 

القرآنية عىل واقع اإلنسانية.
تيلل الفدالياات االحتفالية حمالت 
اإلحساان املجتمدية يف أحياء وشوارع 
مديريات أمانة الداصمة وتشكيل خرق 
تطوعياة لنظاخاة الشاوارع واملدارس 
واملساخد ومساعدة رخال املرور، ورعم 
حفر الشاوارع ووضع زلور وأشاجار 

منع رمي امليلفات.

»الصمود والثبات يف سياسة وثقافة الشهيد 
القائد«.. ندوة ثقافية يف محافظة املحويت

  -  المحويت:
نُظِّمت بمحاخظة املحويت، الثالثاء املايض، ندوٌة بدنوان »الصموع 
والثبات يف سياسة وثقاخة الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي«.

واساتدرض الباحثون يف النادوة من خاالل أوراق الدمل املقدمة، 
منهااَج الشاهيد السايايس والثقايف الذي رّسايه يف مواخهاة الددو 
األَمريكي ونر األخكار املجدعة لدزائام األمة وامُلناعية بوحدة الفكر 
والثقاخة ووحدة الدقيدة، بما يديد لألمة اإلسالمية مجدلا ومكانتها 

الدظيمة وكرامتها.
متناولاني يف طرحهام عادعاً مان املحاور حاول الجانال الثقايف 
والفكري يف املسرية القرآنية ومنهاخها وعور الشهيد املؤسل حسني 

الحوثي يف ترسيخ لذا النهج الذي ارتكزت عليه لذه املسرية.
كماا تيلل الندوة التاي حرلا وكيل املحاخظة املسااعد لقطاع 
الدخااع واألمن عبُدالكريام عاطف ومدير مكتال الثقاخة باملحاخظة 
مجالد ختح شاكر وعدٌع من املسؤولني، مداخالٌت ونقاشاٌت من قبل 

الحارضين.

ُأمسية ثقافية بمديرية 
بالد الروس يف ذكرى 
استشهاد السيد القائد

  -  صنعاء:
أُقيمت مساء االثنني املايض بمديرية بالع 
الاروس بمحاخظة صنداء أمساية ثقاخية 
بمناسبة ذكرى الشاهيد القائد حسني بدر 

الدين الحوثي.
وتيلال األمساية محارضة عان مراحل 
حياة الشاهيد واملظلومياة التي تدرض لها 
وعوره يف زرع ثقاخاة القارآن واساتدراض 

عروسه القرآنية.
إضاخة إَلاى عدع من الكلمات والقصائد 
التي عربت عن عور الشاهيد يف إعاعة الثقة 

بالنفل والتحيل بثقاخة القرآن الكريم.

رسالة شكر من 
املسافرين عرب مطار 

صنعاء إىل الجنيد 
وّخاه عادٌع كباريٌ مان املسااخرين 
اليمنياني عارب مطاار صنداء الشاكَر 
لاألخ عبداللاه الجنياد أحاد موظفاي 
املطار عىل تفانيه يف خدمة املسااخرين 
والجهاوع التي يبذلهاا لتذليل املصاعل 
التي تواخههم والقيام بمساعدتهم بما 
يتجاوز حدوع وظيفته، مدتربين أن ما 

يقدمه عمل إنساني يستحل اإلشاعة.
صحيفة صدى املسارية أيضاً توخه 
الشكر لألخ الجنيد ولكل من يدمل عىل 
تذليال املصاعل التي تواخه اليمنيني يف 
ظل ظروف الددوان والحصار املفروض 

عليهم من قبل تحالف الددوان.

حملة نظافة واسعة يف محافظة الحديدة تزامناً 
مع الذكرى السنوية الستشهاد السيد القائد 

  -  الحديدة:
عّشان صندوُق النظاخة والتحساني بمحاخظة الحديادة، الثالثاء 
املايض، حملاة نظاخة واسادة إلزالة امليلفات واألتربة من شاوارع 
مدينة الحديدة؛ تزامناً مع الذكرى السانوية للشاهيد القائد حساني 

بدر الدين الحوثي.
 وتستمر الحملة التي عشنها محاخظ الحديدة حسن أحمد الهيج 
ووكيال املحاخظة عبُدالرحمن الجماعي، ثالثة أيام تشامل مديريات 

املدينة الثالث. 
وأوضاح مديار عاام صنادوق النظاخاة والتحساني باملحاخظاة 
عبُداإلله األلدل أن الحملَة ستشمُل مديرياِت امليناء والحوك والحايل.. 
ُمشارياً إَلاى أن حملَة النظاخة تراخقها إزالة امليالفات من الشوارع 
الرئيساية واألسواق الشادبية وتنظيم حركة الساري. ولفت إَلاى أن 
الحملَة تشامُل توعية املواطنني وأصحاب املحااّل التجارية برورة 
التدااون إلظهاار املديناة باملظهار الجميل الاذي يليل بهاا كمدينة 

ساحلية ومتنفل عىل البحر األَْحَمر.

أبناء الحدا يحيون الذكرى السنوية 
الستشهاد السيد القائد حسني الحوثي

  -  ذمار:
تحَت شداِر »الشهيد القائد رمز صموع الشدل اليمني يف مواخهة 
الددوان السادوعي األَمريكي الغاشام عىل بالعنا« أحياا أبناُء وقبائل 
مديرية الحداء محاخظة ذمار، عر أمل األربداء، الذكرى السنوية 

الثانية عرة الستشهاع السيد القائد حسني بدرالدين الحوثي.
املشااركون أّكادوا عاىل أن إحياء لذه املناسابة لو إحيااٌء لألمة 
وتأكيٌد عىل عظمة الدور الذي قام به الشاهيد القائد يف سابيل الدخاع 

عن قضايا األمة وكرامتها، ووخاٌء لدم الشهيد وعرخاٌن بتضحياته.
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  -  الكويت:
لم تحرز املفاوضات الجارية يف الكويت أي 
تقدم يف اليومني األخريين بالرغم من اللقاءات 
الكثارية التاي عقدلاا وخاد القاوى الوطنية 
ماع األطاراف الدولية، حيث يسادى الددوان 
عرب مرتزقتاه إىل ابطاء واخشاال املفاوضات 
باختاالق الدراقيال للحيلولاة عون التقدم يف 
املشاورات يف وقت ما يزال وخد الرياض عاخزاً 
عان تقديم رؤية سياساية للحال يف اليمن إىل 
خانال رؤية الوخد الوطني ليتم مناقشاة كل 

الرؤى.
وعاعت املفاوضاات املبارشة بني الطرخني، 
أمل األربداء، بدد تراخع وخد الرياض مرتني 
عان قاراره بتدليال مشااركته املفاوضاات 
عندما قرر الداوعة للمفاوضات غري املبارشة 
ثم عااع إىل املبارشة منها، غاري أنها لم تتقدم 
نظراً الستمرار وخد الرياض باختالق القضايا 
والتهارب مان تقديام رؤياة سياساية للحل 
وليل مطالل واشرتاطات يف ذات الوقت الذي 

يجري خيه التحشيُد يف خبهات تدز ومأرب.
تراُخاُع وخاد الريااض عن قاراره وعوعته 
للمفاوضات بداد زيارة األماني الدام ملجلل 
التداون اليليجي أثبتات مجدعاً أن لذا الوخد 
ال يملاك القرار باملفاوضات من عدمها وليل 

بيده صالحيات يف إطار عملية السالم.
وانتهت الجلساة املباارشة، أمل األربداء، 
ٍم كماا كان متوقدااً يف ظل تصديد  عون تقادُّ
الدادوان للتحليل يف ساماء اليمان والتصديد 
عاىل  بظاللهاا  ألقات  للمرتزقاة  امليداناي 
املفاوضات وعاىل موقف القوى الوطنية التي 
أوضحات يف بيااٍن أن تلاك األعماال ساتؤعي 

إلخشال املفاوضات.
ونص البيان عاىل ان الوخد الوطني حرص 
»منذ بدء املفاوضات عىل التدامل بمساؤولية 
قبال  مان  واالعاقاات  الدراقيال  كل  تجااه 
الطرف اآلخر، ومنها االساتفزازات املساتمرة 
وأعماال  الزحوخاات  واساتمرار  امليادان  يف 
التحشيد والقصف بالساالح الثقيل يف مدظم 
خبهاات القتال، وذلك استشاداراً مان الوخد 
الوطني لحجم املساؤولية وحرصاً عىل الدخع 

باملشاورات نحو األمام«.
واعتارب البياان ان »مبادأ وقاف األعماال 
القتالياة املتفال علياه والصااعر عان األمم 
املتحدة والذي عخل حيّز التنفيز خجر الحاعي 
الدارش من شاهر ابريل/نيساان املايض يلزم 
خميع األطراف بوقف كامل وشاامل لألعمال 
القتالية ورخع القياوع التجارية واالقتصاعية 
عان اليمن، وكذلاك إزالاة القيوع عان حرية 
لكان  اليمان،  وإىل  للمواطناني مان  التنقال 
ولألساف خإن الطرف اآلخر ما زال يتيىل عن 

الكثري من ذلك حتى اآلن«.
ويف اليتام أوضح البيان أنه »وبدد تماسك 
وقاف الغاارات الجوياة لدادة أياام عااوعت 
طائارات الدادوان صباح الياوم، القصَف من 
خدياد، حياث شانت غارتاني خويتاني عاىل 
منطقاة املحاوخة يف نهم، يف عمال تصديدي 
خطاري يهادع املفاوضات القائماة يف الكويت 

ويهدف اىل تدطيلها وإخشالها«.
وعقال البيان أعلنات األمم املتحادة إلغاَء 
مؤتمار صحفي كان مزمداً عقاُده للمبدوث 
األمماي إساماعيل ولد الشايخ ورشبل راخي 

املتحدث باسم األمم املتحدة.
عاىل صديد اللقاءات مع األطاراف الدولية 
يف  املشاارك  الوطناي  الوخاد  رئيساا  التقاى 
مشااورات الكويت محمد عبدالسالم وعارف 
الازوكا مسااء الثالثااء، أماني عاام مجلل 
التداون اليليجي عبداللطيف الزياني يف قر 

بيان بدولة الكويت.
ويف اللقااء أشاار الزياناي إىل حارص عول 
إنجااح  عاىل  اليليجاي  التدااون  مجلال 
مشااورات الكويات بماا يفاي إىل تحقيال 

السالم يف اليمن.
وأكاد رضورة اساتمرار لاذه املشااورات 
وتجاوز أي منغصات بالحوار املبارش، مجدعاً 
شاكره لدولة الكويت أمرياً وحكومًة وشادباً 
عىل اساتضاختهم للمشااورات، مدتارباً أنها 
خرصٌة تَأرييية إلنهاء مداناة الشدل اليمني. 
وععا أمني عام مجلال التداون اليليجي 
إىل استغالل لذه الفرصة والحفاظ عىل املسار 
السايايس إليجاع الحلول يف إطاار املرخديات 
املتواخل عليها للوصول إىل حل نهائي.. ُمؤكداً 
ععام املجلال الاوزاري اليليجي ملشااورات 

الكويت وحرصه عىل نجاحها.
وقالات مصاعر خاصة بالكويات إن الوخد 
الوطناي التقى ياوم أمل باملبداوث األممي 
اسماعيل ولد الشيخ وتم االتفاق عىل تشكيل 

ثالث لجان سياسية وعسكرية وانسانية.
مان خانباه خادع الوخاد الوطني شاكره 
لدولاة الكويات الشاقيقة عىل اساتضاختها 

للمشاورات.
وقادم الوخاد الوطني رشحاً عما شاهدته 
األياام املاضية منذ بداية لذه املشااورات وما 
يقاوم به الطارف اآلخر من عرقلاة متواصلة 

للجلسات.
رؤيتَاه  الوطناي  الوخاد  اساتدرض  كماا 
املتكاملة للحل السايايس والدسكري واألمني 
املقدماة إىل طاولاة املشااورات برعاية األمم 
املتحادة والتي حرصت عىل التواخل والراكة 
بني خميع األطراف يف صياغة مستقبل اليمن 
عاىل عكال رؤية الطارف اآلخر، التاي تلغي 
اآلخريان وتقصيهام وال تنظار إال للمصالح 

الشيصية.

الوفد الوطني: ت�شعيد العدوان ومرتزقته ميدانياً �شيوؤدي لإف�شال املفاو�شات

طاولة الكويت تراوح مكانها وسط افتقار وفد الرياض للقرار والرؤية السياسية

  -  خاص:
شاهدت الداصمُة صنداُء، صباح أمال األربداء، 
خدالياًة خمالرييًة كربى احتفاالً بالذكرى السانوية 
الثانية عرة الستشاهاع السايد القائد حساني بدر 

الدين الحوثي.
الفدالياُة حرلاا رئياُل اللجنة الثورياة الدليا 
محماد عيل الحوثاي والقائاُم بأعماال وزارة اإلعارة 
املحلية عبدالسالم الضلدي ورئيُل املجلل السيايس 

ألنصار الله صالح الصّماع.
وألقى رئيُل املجلل السايايس ألنصار الله صالح 
الصّمااع كلمة قال خيها »عندما نتحدث عن الشاهيد 
القائاد خإننا قبل ذلك يجُل أن نادرَك أننا نتحدَُّث عن 
شايصية قرآنية خريادة يف عرنا، حياث كان رخل 

املرحلة الذي نطل يف زمن الصمت«.
وأشاار إىل رضورة أن يدرك الجمياع الظرف الذي 
تحرك خيه الشهيد وكيف كان حال األمة يف ذلك الوقت 
واإلرلاصاات التي سابل تحركه.. مبيناً أن الشاهيَد 
حساني الحوثي وقف ليحماَل لألمة مروعااً قرآنياً 
تستطيع من خالله التقدم ومواخهة كاخة التحديات.

واساتدرض الصمااع ملحًة عن عمومياة املروع 
القرآني للشاهيد وشاموليته والواقع الذي تحرك خيه 
وكذا الدوامل التي ساالمت يف أن تجدل األمة ساحًة 
ملؤامارات من قبل أعدائها، ماا خدلها غري قاعرة عىل 

النهوض بمسئولياتها.
ولفت الصماع إىل الثقاخات السائدة يف أوساط األمة 
التاي تصبغ اليناوع والذلة بصغباة عينية وترعن 
لالستسالم واليضوع.. ُمشرياً إىل أن حاَل األمة وصل 

بهاا إىل أن تفرض أمريكا أنظماة عيكتاتورية ترتكل 
بحل األمة أبشع الجرائم.

د للقبول بأمريكا  واعترب لذه الثقاخات لاي املمهِّ
وتكرياه املسالمني يف الديان من خالل لاؤالء الدعاة 
َواملثقفاني الذين يرعناون الظلم واالساتبداع وكذا 
اإلخاراط يف إثاارة املذلبياة والطائفياة ببن أوسااط 

األمة.
وأضااف »تحارك الشاهيد القائد يحمال مروعاً 
تنويريااً لكل مجااالت الحياة تجدل مان األمة قوية 
ومتماساكة وقاعرة عىل مواخهاة أعدائها َوقبل ذلك 
اساتقامة حياتها وكان يف مقدمتها موقفه من أعداء 
األماة واإلنَْسااانية كموقف عيني ومساؤولية يجل 
أن تكاون باارزة يف ثقاخاة األماة إذا أراعت النهوض 

بواقدها«.
وأشاار رئياُل املجلل السايايس ألنصاار الله إىل 
عظماة املاروع القرآني الذي حمله الشاهيد القائد 
وكيف سايكون حااُل األمة لو التزمات بهدي اليالل 
خل وعاال وأعالمه وعلمائه.. مبينااً أن إعراض األمة 
كان له األثر الكبري يف وضدها املزري وليمنة وتسلط 

األعداء عليها.
وتاباع بالقول »حمال الشاهيد القائد مسائوليًة 
يف نساف الثقاخاات التاي أوصلت األماة إىل حالة من 
الضدف والهوان واالستساالم وأعاع إحياء القرآن بني 
أوسااط األمة ونساف كل ما يتدارض ماع املنهجية 

القرآنية«.
َع الشهيُد القائُد عىل ألمية  ومىض قائالً »لقد شادَّ
الداوعة إىل اإلساالم املحمدي األصيل بدياداً عن كاخة 

أشكال الدصبية واملذلبية«.

واختتم الصماع كلمته بالقول »إنَّ واليَة األمر التي 
حملهاا ماروع الشاهيد القائد من خاالل منهجية 
القارآن ال تدني الرتبُّع عىل الدرش وتسايري الجيوش 
واساتالم الزكاوات إنما لاي تربية األماة وبناؤلا يف 
مجاالت الحيااة االقتصاعياة واالختماعية والثقاخية 

والسياسية واإلعالمية وغريلا«.
نات الفدالية عادعاً من القصائد الشادرية  وتضمَّ
القائاد،  الشاهيد  بدظماة  االحتفائياة  واألناشايد 
حياث ألقاى ُكلٌّ من الشااعر مداذ الجنيد والشااعر 
عبدالولااب املحباي والشااعر عبدالساالم املتميز 
والشااعر عبدالولااب محال النبي وكذلك الشااعر 
حسان املرتىض، قصائد شادرية عرضت يف مجملها 
املكاناة التي مثّلها السايد القائد حساني بادر الدين 
الحوثي بالنسابة لألمة اإلساالمية وأثار املنهج الذي 

اختطه السيد القائد عىل الفرع واملجتمع. 
كما تطرقات القصائد إىل املسارية املباعئ الثورية 
التي رسيها الشاهيد القائد يف الثورة ضد االستكبار 

وقوى البغي والددوان. 
ل يف صدور  وأشاارت القصائد إىل الحقد الذي ترسَّ
أعاداء املسارية القرآنياة والذيان حاولاوا النيل منها 

بشتى الوسائل وآخرلا لو الددوان عىل اليمن.
يف ذات السياق تضمنت الفدالية أناشيد احتفائية 
باملناسابة لُكلٍّ من خرقة أنصار الله وخرقة الرساالة 
وخرقاة صندااء وخرقاة اإلماام الهااعي وأنشاوعة 
خماعية وأنشاوعة أخارى قدمها عدٌع مان األطفال، 
باإلضاخة إىل خالش بدنوان »عنٌي عىل القرآن« وعرض 
ملسارية حياة الشاهيد وعروس ومحاارضات وغريلا 

من األنشطة االحتفائية.

ح�شور ر�شمي و�شعبي كبري يف مهرجان الذكرى ال�شنوية ل�شت�شهاد ال�شيد القائد ح�شني بدر الدين احلوثي

رئيس املجلس السياسي صالح الصماد: الشهيد القائد نطق يف زمن الصمت 
وحمل لألمة مشروعاً قرآنياً استطاع من خالله مواجهة كافة التحديات

اإلعالم الحربي يوّزع مشاهَد لصد أبطال 
الجيش واللجان محاولة زحف للمرتزقة يف 

شارع األربعني بمدينة تعز
  -  متابعات:

، أمل األربداء، مشاالَد لصد أبطال الجيش واللجان  وّزع اإلعاالُم الحربيُّ
الشادبية ملحاولة زحف خاشالة ملرتزقة الددوان يف شارع الا0ل وسط مدينة 

تدز بدد مدارك أسفرت عن مقتل عدع منهم.
وتظهار املشاالد تصادي أبطاال الجياش واللجان الشادبية باألسالحة 
الرشاشاة اليفيفة منها واملتوساطة ملجاميع من املرتزقة حاولت التسلل إىل 

مواقدهم يف شارع الا0ل بتدز.
وبقادر ما تدكل لاذه املحاوالت إرصاَر قاوى الدادوان ومرتزقتهم عىل 
خارق وقف إطالق النار؛ بهدف إخشاال املفاوضاات وعرقلتها بقدر ما تظهر 
الجهوزياة الدالياة التاي يتمتع بهاا املجالدون الذين شاّدعوا عاىل الصموع 

والثبات، مؤكدين استدداَعلم لكاخة الييارات.

اللعب باملكشوف.. وساطة قبلية ُتقِنُع القاعدة 
باالنسحاب من أبني

  -  متابعات:
باتت باملكشاوف ُقاوى الددوان تتالَعُل بورقِة القاعادة يف اليمن، خما بدد 
ل إىل اتفاٍق يقي  اإلنكاِر واالععاء بمحاربتها يجري الحديُث اليوم عن التوصُّ
بانساحاِب لاذه األعواِت من أبني مقابل أن يمارساوا عوَرلام ضمن املحيط 

االختماعي لها وخقاً لقاعدة ال رضر وال رضار.
ووخل قاعدة ال رضر وال رضار خال مانع من أن يمارس عنارص ما يسمى 
القاعادة عورلام ضمان املحياط االختماعي، حياث أنهت ما تسامى بلجنة 
الوسااطة األللية يف أبني خهوعلا يف التقريل بني القاعدة والسلطات املحلية 
املنيرطة يف مروع االحتالل لناك، بحسال مصاعر إعالمية مقّربة من لذه 

األطراف.
وأشارت لجنة الوساطة األللية يف أبني إىل أن ذلك تم مقابل خروج القاعدة 
وسحل مسلحيها واألسلحة التابدة لها من مدينتي زنجبار وخدار وتسليمها 

إىل مدراء األمن وشيصيات اختماعية خالل خرتة أقصالا أسبوع.
وليل بجديد التواصل والتفاوض مع القاعدة، خسابل للنظام السادوعي 
أن أماط اللثاَم عن ذلك نهاية شاهر أكتوبر الدام املايض بمطالبته انساحاَب 
تلك األعوات من مدينة عدن وتساليم ما بحوزتها من مدرعات وأسلحة ثقيلة 
حصلات عليهاا خالل مشااركتها القتاال خنبااً إىل خنل مع قاوات الغزو يف 

مواخهة الجيش واللجان الشدبية.
ويف ذلاك الوقت ويف حني لم يكشاف عن تفاصيل تلاك املفاوضات وما لو 
الدرُض املقدم للقاعدة وعاعش رشَط انساحابهما من عدن، إال أن اتفاَق أبني 
الذي يُقي بإعطاء األخري الحلَّ يف البقاء ومزاولة أنشاطته عوَن أي اعرتاض 
يظهُر بجالء إىل أي حد يساتغلُّ النظام السادوعي ومن خلفه واشانطن لذه 

األعواِت بما ييُدُم أطماَعهما ومشاريدهما التدمريية يف اليمن.
وأماام لاذه الحقائال ختحالف الدادوان ليال يف وارِع محارباة القاعدة 
وأخواتهاا والحد من خرائمها كما يزعم، ولاو الذي ععمها ومّكنها من املدن 
اليمنياة قبال أن يذلَل لدقاد الصفقات املشابولة؛ حرصاً مناه عىل بقائها 
كذريداة تدطي ألمريكا الحلَّ يف التدخل الدساكري كما حدث يف حرموت، 
وإن خااء ذلاك عرب بواباة اإلماارات، إال أن امليطََّط بات واضحاً ومكشاوخاً، 
ومرحلاة التهيئاة لالنقضاض عاىل الجنوب واالساتئثار بثرواتاه ومقدراته 
خارياة عىل قدم وسااق، ال سايما يف ظل وصاول قوات أمريكياة إىل الجنوب 
وتصاعد أعمال القتل والتفجريات لناك، ليل آخرلا مقتل مجند وخرح آخر 
إثر تدرضهما إلطالق نار من قبل مسالحني يف خولة السفينة بالشيخ عثمان 

يف محاخظة عدن.

تم االتفاق على تشكيل لجان سياسية وعسكرية وإنسانية
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  -  خاص
واصل طرياُن الدادو ومرتزقته خروقاِتهم 
لوقاف إطاالق النار يف أكثَر مان خبهة يف عدٍع 
مان محاخظاات الجمهورياة، متنصلني من 

كاخة الدهوع واملواثيل.
وشان طرياُن الددوان األمريكي السدوعي، 
أمل األربدااء، غارتني عىل منطقة املحاوخة 
بمديرياة نهام بمحاخظة صندااء، كما حّلل 
طارياُن الدادوان يف ساماء الداصماة، وحّلل 
أيضاً بدلو منيفض عىل سماء محاخظة إب.

مرتزقة الددوان لم أيضاً واصلوا خروقات 
الهدناة، حياث قصفاوا بالصوارياخ مواقع 
الجياش واللجاان الشادبية يف مناطل حريم 
ومبدعاة واملادارج بمديرياة نهام بمحاخظة 

صنداء.
ويف محاخظاة تدز أخشاَل الجيش واللجان 
الشادبية يوم أمال األربدااء، محاولة تقدم 
تبةالشامايتني  باتجااه  الدادوان  ملرتزقاة 
خاوار األمان املركزي، كماا قصاف املرتزقة 
باملدخدياة مواقاع الجيش واللجان الشادبية 
يف منطقتَيشاميل وخضري بمديرية عسيالن 

بمحاخظة شبوة.
وعىل الصدياد امليداني، باات املرتزقُة عىل 
قناعة باساتمرار املواخهات املسلحة ال سيما 
يف مديرياة نهم، حيث حاولاوا التقدم باتجاه 
مواقع الجيش واللجان الشادبية يف املنطقة، 
لكان ناريان الجياش كانات لهام باملرصاع، 
وحصدت أرواح الدرات منهم، قبل أن يلوذوا 

بالفرار.
اإلعاالم الحرباي وثّل مشاالَد لجثث قتىل 
وخرحى املرتزقة يف خبل الحول بمنطقة نهم 
أثناء صد الجيش واللجان الشادبية ملحاوالت 

تقدم املرتزقة يف مناطل عدة يف مديرية نهم.
وأكدت املشاالد اخارتاق املرتزقاة الدلني 
والدائام التفاق وقاف إطالق الناار ومحاولة 
إنجااز أي تقادم ميداناي لكنهام يدّمقاون 

لزيمتهم.
وتمكن أبطاال الجيش واللجان الشادبية 
يوم الثالثااء من إحباط وصاد محاولة تقدم 
خاشالة ملرتزقة الددوان السادوعي األمريكي 

باتجاه موقع الزالر بمحاخظة تدز.
وأكاد أبطااُل الجياش واللجان الشادبية 
لاكل  واساتدداعلم  الكاملاة  خهوزيتهام 
الييارات، طاملا والددو ال يزال يُر عىل خرق 

وقاف إطالق النار، خيماا وّزع اإلعالم الحربي 
مشاالد تظهر تصدي أبطال الجيش واللجان 

الشدبية للمحاولة الفاشلة ملرتزقة الددوان.
وتأتاي محاولاُة مرتزقة الدادوان لذه يف 
سياق خروقاتهم املستمرة لوقف إطالق النار 
املدلان من قبل األمام املتحادة يف الدارش من 

أبريل املايض.
ويف الساياق تمكن أبطال الجيش واللجان 
من التصدي ملحاولة تسالل ملرتزقاة الددوان 
باتجاه مديرياة ذي ناعم بمحاخظة البيضاء، 
واساتهدف مرتزقة الدادوان مديرية الولبية 
الواقدة ضمن املحاخظة بالقذائف الصاروخية 

من منطقة الدبدية يف مأرب.
مرتزقاة  قصاف  صندااء  محاخظاة  ويف 
الدادوان ياوم الثالثااء املاايض بالصوارياخ 
منطقة مبدعة وحريم واملدراج بمديرية نهم، 
كما عاوع املرتزقة اساتهداف عدع من املناطل 

بصواريخ الكاتيوشا بذات املديرية.
ويف تدز قصف مرتزقاة الددوان بالدبابات 
واألسالحة الثقيلاة مواقع الجياش واللجان 
الشادبية يف منطقة الضباب، كما اساتهدف 
املرتزقة باملدخدية مواقاع الجيش واللجان يف 
منطقتي شاميل وخضري بمديرية عسيالن 

بمحاخظة شبوة.
ياوم االثناني املاايض لام يياُل كذلاك من 
خروقات الغزاة واملرتزقاة يف عدة محاخظات 
يمنياة، بالتزامان ماع تدطيل وخاد الرياض 

مشاورات الكويت.
وحّلال طاريان الدادوان يف ساماء أماناة 
الداصماة ومحاخظة صنداء، كما اساتهدف 
مرتزقته مناطل ملح وواعي شيحان واملدخون 

ومبدعة يف نهم بصواريخ الكاتيوشا.
كباريٌ  عادٌع  لقاي  ماأرب،  ويف محاخظاة 
مان املرتزقاة مصارَعهام خاالل صاد زحٍف 
مكثاٍف باتجاه واعي ملاح يف املناطل الغربية 
للمحاخظاة بالتزامان ماع مواصلاة طاريان 

الددوان تحليقه عىل مناطل ميتلفة.
كماا اساتهدف املرتزقاة مديرياة املتاون 

باملدخدية يف محاخظة الجوف.
برصااص  امارأٌة  استشاهدت  تداز  ويف 
مرتزقة الددوان يف قرياة الدمينة غرب اللواء 
35، ولقاي عدع مان املرتزقة مرعهم خالل 
تصاّدي الجياش واللجاان الشادبية ملحاولة 
تقدم باتجااه األمن املركزي، كما حلل طريان 
الددوان يف ساماء الاربح والواِزعية والدمري 
بالطاريان  تحلياٌل  أعقباه  وامليااء  وذبااب 

التجسيس.
يف  تحليقاه  الدادوان  طاريان  وعااوع 
ساماء املحاخظاة، خيماا اساتهدف مرتزقته 
بالرشاشاات الثقيلاة مناطال متفرقاة من 

مديرية الوازعية.
طاريان  واصال  الحديادة  محاخظاة  ويف 
الدادوان تحليقه يف ساماء املحاخظاة خاتحاً 

حاخز الصوت.
ووثال اإلعاالم الحرباي انتهااَك مرتزقاة 
الدادوان السادوعي األمريكاي لوقاف إطالق 
الناار بقصفهام مواقاع الجياش واللجاان 

الشدبية بمنطقة كرش بمحاخظة لحج.
ويف املشاالد التاي وّزعها اإلعاالم الحربي 
يوم اإلثنني تظهر عبابة تابدة ملرتزقة الددوان 
ولي تقصُف مواقع الجيش واللجان الشدبية 

يف كرش.
وتلتهاا مشاالُد أخارى رع خيهاا الجيش 
واللجان الشدبية عىل مصدر النريان، بإطالق 
صاروخ عىل الدبابة التي كانت تقصف مواقَع 

الجيش واللجان، ما أعى إَلاى إعطابها.
وأّكاد املقاتلاون يف املواقاع الدساكرية يف 
كرش أنهم لن يتوانوا يف رعع أي خرق من قبل 

املرتزقة وأنهم صامدون يف مواقدهم.

سيناريو خرق وقف إطالق النار يتواصل
 طيران العدوان يشن غارتين على نهم ويحّلق بعلو منخفض في سماء إب

 أبطال الجيش واللجان يصدون محاوالت للزحف في محافظات تعز ومأرب والبيضاء وشبوة

 إحباط عملية انتحارية 
يف صنعاء

األخهازة األمنياة واللجاان يلقاون القبَض عىل الدارات من 
املغّرر بهم قبل وصولهام إَلاى خبهات القتال يف محاخظتي مأرب 

والجوف
صدى املسرية – متابدات 

قات األخهازُة األمنياة واللجاان الشادبية خاالل اليومني  حقَّ
املاضياني، انجازاٍت كبريًة، محبطني محاوالِت تسالل لدرات من 

املغرر بهم إَلاى خبهات القتال يف محاخظتي الجوف ومأرب.
وقال مصدر عسكري إن املرتزقة كانوا يف طريقهم لالنيراط يف 

صفوف املرتزقة لقتال أبطال الجيش واللجان الشدبية.
وسابل لألخهزة األمنياة واللجان أن ألقت القباض يف أكثر من 
مارة عىل املئات من املغرر بهام، الذين حاولوا االنيراط يف صفوف 

املرتزقة.
وعىل صديد متصل باإلنجازات األمنية أخشالت األخهزة األمنية 
واللجانياوم االثناني عملية انتحارياة أمام بوابة أحد مدساكرات 
أمانة الداصمة صنداء خالل محاولة عنر من تنظيم ما يسمى 

القاعدة تفجريَ نفسه.
وأوضح مصدر أمني لا” املسرية نت” أن حراسة بوابة املدسكر 
اشاتبهت باالنتحاري عند اقرتابه باتجالها وبدد التأكد من حمله 
حزامااً ناسافاً أطلقت عليه الناار، ما أعى إَلااى مرعه قبل أن 

يفّجَر نفَسه.

قبائل الحصن بخوالن الطيال 
يقّدمون قافلة غذائية ألبطال 

الجيش واللجان الشعبية
  -  صنعاء

قّدمات قبيلاُة حصن مشامل بمديرياة الحصن بياوالن، يوم 
الثالثاء املايض، قاخلة غذائية ومالية للجيش واللجان الشدبية.

وأكاد أبنااء القبيلاة خهوزيتهم الدالياة واساتدداعلم لكاخة 
الييارات يف حال استمر الددوان يف طغيانه وغيه، ورخدلم مليتلف 

الجبهات بالرخال األشداء وقواخل الغذاء.
واحتوت القاخلة عىل ماواع غذائية متنوعةومبالغ مالية؛ ععماً 
ألبطال الجيش واللجان الشدبية الذائدين عن ِحَمى الدين والوطن.

وععت القبيلُة ُكّل القبائل اليمنية لالستنفار وإعالن الجهوزية 
واالستدداع ألية مرحلة قاعمة ضمن الييارات االسرتاتيجية، خيما 
إذا خشلت املفاوضات واستمر الددوان الغاشم عىل الشدل اليمني.

 يف اجتماع مو�شع �شم قيادات وزارَتي الداخلية والدفاع

رئيس اللجنة الثورية العليا: اليمن وطن السلم والسالم ولم 
يكن يوماً منطلقاً ألي عدوان على جار أو شعب أو جغرافيا

القائم بأعمال وزير الدفاع: مرَكز قيادة لواء العمالقة مدّمر من 
قبل العدوان واستهدف في ليلة واحدة بأكثر من 12 غارة متتالية

  -  صنعاء
قال رئيُل اللجنة الثورية الدليا محمد عيل الحوثي 
إن اليمن ال تشّكُل خطراً عىل أحد بما يف ذلك خريانها، 
وأن بالعناا ظلات عومااً وطَن السالم والساالم، ولم 
تكان يومااً منطلقاً ألي عدوان عىل خار أو شادل أو 

خغراخيا.
اع ماع وزارتاي الدخاع  وأضااف يف اختمااع موسَّ
والداخلية ورؤسااء األخهازة األمنية وقائاد املنطقة 
الدسكرية الرابدة »إن خولر الددوان يمثل صورة من 
صور التداعيات الجيواسارتاتيجية لتحوالت يشهدلا 
الدالام ومحاولاة حماية أمان ومصالاح إرسائيل يف 
املنطقاة وتحويلهاا إَلاى رشطي مارور يف التحوالت 
القاعمة عرب تحالف مع بدض القوى يف املنطقة صار 

مكشوخاًللجميع عسكرياً وأمنياً واقتصاعياً.
وكشاف الحوثياأن واقاَع التدامال ماع الدادوان 
ومفاوضات الكويت تجدلنا أمام نوعني من الجالزية 
أحدالماا اساتمرار املواخهة والصماوع، مع احتمال 
خشال الحوار بداد وضوح عدم خدية طارف الددوان 
املفااوض واختاالق األعاذار واألخارى تكاون أكثار 
خالزياة للتدامل ماع توقف الددوان واساتحقاقات 
ما بدد مرحلاة التفاوض واحتاواء املوخات املتوقدة 
من التيريل والدبث باألمان وإعاعة تصدير اإلرلاب 

وأعواته إَلاى اليمن كما لو حاصل اآلن“.
وأوضح ”أننا الياوم بحاخة إَلاى الكثري من الدمل 
ملواخهاة كل االحتمااالت ومان منطلال اإلنجاازات 
الطيباة وعدالاة القضياة واملظلومياة عىل الشادل 
اليمناي واليقظاة والتفاناي الاذي حققتاه األخهزة 
االمنياة وكواعرلا التي خدلات الوضع ميتلفا تماما 

عما كان يريده الددوان وأعواته«.
ولفات إَلااى ماا ترصاده األخهازة األمنياة مان 
محااوالت القاوى اإلرلابياة وأعوات الدادوان تدزيز 

تواخدلاا يف بدض املناطل وتطويار إمكاناتها وخلل 
حلقات تواصال خديادة يحبطها التكامال والتفاني 
يف الدمال واليقظة األمنية والاروح الوطنية امليلصة 

والتكامل االختماعي مع أخهزة األمن.
وباارك رئيال اللجناة الثورياة الدلياا للقيااعات 
األمنية والدسكرية ما حققته من صموع وانتصارات 
املناطال  ميتلاف  يف  ومؤسسااتها  قطاعاتهاا  يف 
واختماعها بدد عام مان الددوان والحصار واملؤامرة 
عىل الوطن ولي ومنتسابي الوحدات يف ِعزٍّ وشاموخ 

وثبات.
وأشاار إَلاى ما تمَّ يف برنامج عاام الجندي اليمني 
واليطاط والرباماج التي تدكاف اللجان التنسايقية 
عىل تنفيِذلا وتحويلها إَلاى واقع ملموس وإىل آليات 
تفديال القطاعات األمنية والدساكرية التي تّررت 
من الددوان يف املحاخظات والتنسيل يف وضع اليطط 

األمنية الجديدة وتحديثها وتطويرلا.
خيماا أّكد القائم بأعمال وزيار الدخاع اللواء الركن 
حساني خاريان عاىل الجالزياة واليقظاة واملتابدة 
املساتمرة لتطاورات األوضااع ومساارات التفاوض 
وااللتزام بوقف إطالق النار إَلاى أقىص الحدوع؛ حرصاً 
عىل إنجاح عملية التفاوض وتنفيذاً لتوخيهات قياعة 
الثاورة واساتدداع وحدات الجيش واللجان الشادبية 

ألية تطورات يف الوضع املستقبيل سلماً أو حرباً.
وأشاار إَلاى الضجيج اإلعالمي حاول اللواء 29 يف 
عمران يف لذا التوقيت وما سبقه من توظيف سيايس، 
لم يظهر طوال عام من تدرض اللواء للغارات الجوية 
من طريان الددوان الذي استهدخه يف ليلة واحدة بأكثر 

من 12 غارة متتالية أحدثت خيه أرضاراً خسيمة.
وأكد اللواء خريان أن قياعة اللواء وأخراعه ينترون 
يف املواقع املحدعة لهام وأن مركز قياعة اللواء ومركز 
قيااعة املحاور مدمرتان مان قبال الدادوان وأنه لم 

يتدرض ملا أشيع حوله من لجوم.

بادوره اساتدرض وزيار الداخلياة اللاواء خاالل 
الرويشان، الجالزية يف املؤسسة األمنية وامتصاصها 
لكل ما لحقها مان آثار الددوان وتدمري املقاّر والبنية 
التحتية لها وخلل بيئات عمل بديلة واملشاكالت التي 
تجري مدالجتها واساتمرار األخهزة الرئيسية طوال 
خرتة الددوان يف ممارساة عملهاا واألوضاع الياصة 

بالسجون واحتياخاتها.
يف حاني قدم القائام بأعماال رئيل خهااز األمن 
السايايس اللاواء عباد القااعر الشاامي تقريارا عن 
تحاركات الجماعات اإلرلابية ونقلها من حرموت 
إَلااى محاخظاات ماأرب والبيضااء وتداز وغريلاا 
واأللاداف اليفياة للدادوان وأعواتاه لنقال املدركة 
إَلااى املدن وآلياات مواخهاة امليططاات اإلخرامية 

واإلرلابية.
من خهته أشاار نائل رئيل خهااز األمن القومي 
إَلاى التحدياات األمنية عقل إعاعة توزيع الجماعات 
اإلرلابياة خاارج حرماوت واساتمرار التحديات 
األمنياة يف كل الحااالت واآللياات الكفيلاة بتكامال 
الجهوع.. مشيداً بالجهوع والتكامل الذي استمر خالل 
عاام من الدادوان ورضورة البناء علياه ملواخهة كل 

التغريات يف الوضع مستقبالً.
وأقر االختمااُع تحديَد األولوياات الياصة بالدمل 
يف الفرتة املساتقبلية ووضع حاد للميالفات األمنية، 

ومراخدة اليطة األمنية الحالية وتحديثها.
كماا ناقش االختمااع أوضاع الساجون واألرضار 
التاي لحقت بهاا خراء قصاف الدادوان واملقرتحات 
األخهازة  أعماال  ومتابداة  ملدالجتهاا  التنفيذياة 

والتنسيل بينها ومناقشتها يف اختماعات اللجنة.
كما أقر االختماع اساتمراَر حملة التوعية بأرضار 
يف  النارياة  واألعارية  األلدااب  اساتيدام  ومياطار 

املناسبات االختماعية عىل املواطنني واألمن الدام.
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  -  إبراهيم السراجي
لم ينجاح املبداوُث األَُممي إساماعيل ولد 
الشايخ يف أعاء مهاماه يف مفاوضاات الحال 
السايايس، التي تساتضيفها الكويت، بمدزٍل 
عن عول الُداْدَوان وعىل رأسها السُدوعيّة التي 
قامات بتدييناه وخرضه خَلفاً لسالفه خمال 
بن عمار الذي أقيل أَيْاضاً بضغوٍط ساُدوعيّة 

بددما شدرت أنه خرج عن أخندتها. 
كما لم يساتغل ولد الشايخ الدعاَم الدويلَّ 
الوخاد  قدماه  وماا  للمفاوضاات  امللحاوظ 
الوطني من رؤية للحل السايايس، ولم يحاول 
انطالقااً من ذلاك أن يتمتع بناوع من الحياع 
أَْو االساتقاللية كماا يفرتض بادوره كممثل 
لألَُماام املتحدة الراعياة للمفاوضات، وبقي 
عاىل حاله منحازاً للطرف اآلخر الذي لم يقدم 
أية رؤية للحل وال يملك قراراً، خبقي لو ووخد 
الريااض عالقني يف خضم األخندات والرغبات 
تقادم  عون  عائقااً  تقاف  التاي  الساُدوعيّة 
املفاوضات التي تسافر عن سالم عائم وإنهاء 

للُداْدَوان والحصار. 
وظهر ولد الشايخ يف قمة انحيازه للطرف 
اآلخار وضمان تنفياذه لألخنادة الساُدوعيّة 
ماع اختالق وخاد الريااض لقضية مدساكر 
الدمالقاة يف عماران والتاي عىل إثرلاا عّلل 
املرتزقاة مشااركتهم يف املفاوضاات بإيدااز 
سدوعي لتجد لها صدًى يف مسامع ولد الشيخ 
الذي تجالل عوعة طاريان الُداْدَوان للتحليل 
يف ساماء الداصماة صنداء والزحاف الكبري 
الذي شانه املرتزقة باتجاه منطقة نهم غربي 

مأرب. 
عاىل الرغم مان الزيارة امليدانياة التي قام 
اإلْعااَلمياون ملدساكر الدمالقة وعااعوا من 
لناك بالصور واملشاالد التي تؤكد أن الوضع 
يف املدساكر مغايار تماماً الععااءات املرتزقة 
إاّل أن ولد الشايخ غارّي موقفه وعااع ليصدر 
بياناً أقحم خيه الرواية امليتلقة عن املدساكر 
ونر بيانه يف سااعة متأخرة من ليل الثالثاء 
كماا يفدل النظاام السادوعي تمامااً عندما 
أعلان ُعاْدَوانَاه عىل الايَاَماان أَْو حني يصدر 
القارارات الكبارية مان قبيل عازل ويل الدهد 
مقرن بن عبدالدزيز أَْو ابداع سادوع الفيصل 
من منصل وزارة اليارخية وكأن ولد الشيخ 

متأثر بالنظام السدوعي حتى يف التوقيت. 
وقبال أن يظهار علياه التأثري السادوعي 

قال ولد الشايخ يف بياناه األول يوم االثنني انه 
»بالرغم من األخواء اإليَْجابية التي طغت عىل 
األياام املاضية، عّلل وخد الرياض بالجلساات 
املشارتكة مان مشااورات الكويات بسابل 
التقاريار الوارعة عما حادث يف عمران«، وبدا 
أناه لم يقتنع برواية املرتزقة حني قال يف ذات 
البيان »لكننا نحث الجميع عىل االنيراط بكل 
ُحسان نيٍة وحكماة يف لذه املشااورات التي 
يدول عليهاا الايَاَمانيون. إننا نرى أن خميع 
املسائل الشاائكة واإلشكاالت يجل أن تطرح 
عىل طاولة الحوار بكل شفاخية للتوصل إَِلاى 

حل شامل«.
خالل ل2 ساعة عىل بيانه كان الوقت كاخياً 
لولد الشيخ ليتلقى التدليمات السُدوعيّة وبدالً 
عن أن ينتقد وخُد الرياض لدرقلته املفاوضات 
وغياب رؤيته للحل السيايس عاع ليصدر بياناً 
سدوعياً بامتياز عندما قال بأن خهوعه »تركز 
مدظمها حاول بلورة إطار عام اسارتاتيجي 
يجمع طروحات الوخدين ويقرب بني وخهات 
النظر ويساالم يف إيَْجااع حل رسيع لقضية 

لواء الدمالقة«.
ولناك أرص ولد الشيخ عىل تصديل الكذبة 
الساُدوعيّة ومرتزقتهاا بيصوص املدساكر 

الذي تدرض لدادة غارات من قبال الُداْدَوان 
لم نسامع خاللها ولد الشيخ يتحدث عن ذلك 
املدسكر الذي يدعون اليوم انحيازه للُداْدَوان. 
واكتمااالً للمرسحياة التاي انيارط خيها 
املبداوث األَُماامي، وذلل بدياداً عن مهمته 
أن  امليدانياة  األحاداث  كشافت  الرئيساية 
اععاءات املرتزقة بشاأن مدساكر الدمالقة، 
بداد تأييدلام لقصفاه وقصف مدساكرات 
الايَاَماناي، كانات مجارع حركاة  الجياش 
استباقية للتغطية عىل ميطٍط كانوا ييفونه 
وتمثال بالتحشايد ونقل األسالحة من مأرب 
وشان زحٍف كبرٍي عاىل منطقة نهام، غري أن 
محاولتهام اصطدمت بيقظاة أبطال الجيش 
واللجان الشدبية الذين صدوا الزحف وأوقدوا 
عاراِت القتاىل مان املرتزقاة يف عملية كان 
اإلْعااَلم الحربي حارضاً خيها ونقل مشالدلا 

للايَاَمانيني وللدالم. 
وكشاف الناطاُل الرسامي ألَنَْصااار الله 
محماد عبدالساالم خصاول تلاك املرسحية يف 
تريحات قال خيها »رسيداً انكشفت مؤامرة 
تدطيال الجلساات بزحاٍف عساكري مكثّف 
يف خرضاة نهام من منتصاف الليال حتى اآلن 

وتحشيد عسكري واسع يف مأرب وشبوه«. 

وأضاف: »ينكشف الزيف رسيداً، خاملفلل 
ة، وال تيدمه املربرات الكاذبة،  ال يمتلك الُحجَّ
خبدد تدلله بتدطيل الجلساات بحجج والية 
وغري صحيحاة واختالق أحداث غري موخوعة 
انكشاف الهدف من وراء ذلك التدطيل بزحف 
عساكري واساع منذ منتصف الليل يف خرضة 
نهم، وتحشايد كبري وتحضاري واضح للحرب 

يف محاخظات مأرب وشبوه وتدز«.
الدمليات الدسكرية التي قام بها املرتزقة 
ضمن ميطط مسابل أعقباه تحليل لطريان 
الُداْدَوان يف عدة محاخظات بما خيها الداصمة 
صندااء وكلها لم تجد صدًى لدى ولد الشايخ 
الذي رأى أن ييص مرسحية املرتزقة بشاأن 
مدساكر الدمالقة بدماران يف ظهور مألوف 
لولد الشايخ يجدل منه موظفاً سادوعياً قبل 

أن يكون مبدوثاً لألَُماام املتحدة.  
بمرور أيام املفاوضاات تطورت خرأة ولد 
الشايخ يف تجااوزه ملهمته ليقادم عىل تزوير 
ما تام االتفاق عليه ويصدر بياناً بشاأن ذلك 

تفاخأ به وخد القوى الوطنية.
خفاي السااعات األوىل مان صبااح أمال 
األربدااء وكداعتاه أصادر ولاد الشايخ بياناً 
قال خيه »انطالقاا من حرصنا وإرصارنا عىل 

رضورة تحيياد املساار السايايس ملشااورات 
الساالم اليمنياة عان األوضااع امليدانياة، تم 
االتفاق عىل أن تدمل لجنة التهدئة والتنسايل 
النظار يف األوضااع الشاائكة ميدانياا  عاىل 
للجهاات  عنهاا  مفصلاة  تقاريار  وتقديام 
املدنياة«. مضيفاً أن األطاراف اتفقا »عىل أن 
تقاوم لاذه اللجنة بتقاي األوضااع يف لواء 
الدمالقة وإعداع تقرير يف غضون 72 سااعة 
عن أحاداث األيام األخرية مع توصيات عملية 

يلتزم األطراف بتنفيذلا ملدالجة األوضاع«. 
بيان ولد الشيخ حمل الكثري من املغالطات 
والتحريف ملا تم االتفاق عليه ولو ما رع عليه 
وخاد القوى الوطنياة بدد صدور ذلاك البيان 
بوقت قصاري حيث أكد مصدر بالوخد الوطني 
»أن البيان الذي اصدره ولد الشايخ خاء عون 
مدرختهم ومواخقتهم وان ما تم االتفاق عليه 

ييتلف عما خاء يف البيان«
واوضاح املصادر انه تام التواخال عىل ان 
لجنة التهدئة والتنسايل لاي املدني بمتابدة 
االوضاع الدساكرية وأنها مان يقرر ما يجل 
عليها القيام به خيما قال ولد الشايخ يف بيانه 
ان االطراف اتفقت عىل ان تقوم لجنة التهدئة 

بتقي الحقائل يف لواء الدمالقة بدمران. 
أماا كل ما أقدم عليه لم يجرؤ ولد الشايخ 
حتاى خيماا قبال مرسحياة عماران وأثنااء 
املفاوضات أن ينتقَد وخاَد الرياض الذي عجز 
عن تقديام رؤيته للحل السايايس والتي كان 
يفارتض أن يقدمها الطرخان السابت املايض 
ولم يقم حتى باإلشاارة إَِلاى أن وخَد الرياض 
قادم إَِلاى الكويت كما خدل من قبُل يف خولتي 
املفاوضاات التي اساتضاختها أوروبا، ليبقى 
الدامُل املشارتُك يف خاوالت تلك املفاوضات أن 
القاعماني مان الرياض بما خيهم ولد الشايخ 

يحملون أخندًة سُدوعيّة. 
ويف الوقات الذي قدم وخد القاوى الوطنية 
رؤياًة شااملة للحال السايايس واألمناي يف 
الايَاَماان يبقى تقادم املفاوضات يف الكويت 
مرلوناً بأمرين، األول رغبة الُداْدَوان يف إنهاء 
الحرب والذي يندكل عىل وخد الرياض سالباً 
وإيَْجابااً، والثاني التازام املبداوث األَُماامي 
بأعاء مهمته كممثال لألَُماام املتحدة الراعية 
للمفاوضاات والتزاماه الحيااع وقدرتاه عىل 
تقييام األمور، خيالل تَأرياخ األَُماام املتحدة 
وتدخلها يف الراعاات الدولية كان ملبدوثيها 
عور كبري سواء يف إنجاح الجهوع األَُماامي أَْو 

إْخَشالها.

الكويت/ عبداهلل علي صبري 
 تدعاو رؤيُة الوخاد الوطني املدروضاة عىل طاولة 
مفاوضاات الكويت إَلاى رخِع الحصار عىل اليمن بكل 
أشاكاله وإزالاة القيوع عان حرية التنقال للمواطنني 

عاخلياً وخارخياً ومن وإىل اليمن.
وأللميتاه القصاوى لادى املفااوض الوطني، خقد 
اقرتن رخُع الحصار، بمطلال تثبيت وقف إطالق النار 
يف البناد األول من رؤياة أنصار الله واملؤتمر الشادبي 

للحل السيايس واألمني يف اليمن.
لقاد اقارتن الدادوان عاىل اليمان بحصار شاامل 
وخائر، باراً وبحراً وخواً، ورالان الرياض ومرتزقتها 
عاىل الحصاار يف خليلاة الجبهاة الداخلياة والدخاع 
إَلاى خوىض شااملة، يف ظل مدانااة اليمنيني وتدلور 
األوضااع االقتصاعية وترعي اليدماات الدامة، إال أن 
صموع الشادل اليمني خاق التوقدات يف ظل سياساة 
الصرب االسارتاتيجي، واإلخاراءات الثورياة الحكيمة 
التي خففت مان مداناة الناس ووضدات حداً ألحالم 

الغزاة واملدتدين.
وطاملاا حاّذرت األمم املتحادة من تفاقام األوضاع 
اإلنساانية يف اليمان، وععت املجتمع الادويل إَلاى عدم 
تجالل االحتياخات االنساانية، إال أن مساارات الدعم 

اإلنسااني لليمان ماا زالات متدثارة ومحادوعة خدا، 
وبتواطؤ من األمم املتحدة نفسها التي لم يكف أمينها 
الدام عن )القلال( املتلفز، عون اتياذ اخراءات عملية 

عىل األرض.
وإذ نجحت التهدئة نسبيا بفضل انطالق مشاورات 
الكويات، خإن امللف اإلنسااني ال يزال رلن حساابات 
سياسية وعسكرية للددوان السدوعي األمريكي، الذي 
ييىش من انتداش نسابي يساعد اليمنيني عىل تحمل 

تداعيات الحرب املوغلة يف الجرم والتوحش.
رؤياُة الوخد الوطني للجانل اإلنسااني لم تيُل من 
تفاصيل، خهاي وإن وضدت خطوطااً عريضة تتدلل 
برخاع الحصاار بكل أشاكاله، خإنها لام تغفل قضية 
األرسى واملدتقلاني واملفقوعيان واملوضوعاني تحات 
اإلقاماة الجربية، باعتبارلاا قضيًة إنساانية قبل أن 

تكون أمنية أو سياسية.
تفاصيُل املداناة اإلنساانية تكشاف باألرقام مدى 
األذى الاذي طاال اليمنيني ومديشاتهم اليومية خراء 
الحصاار الاذي أخاىض إَلااى توقاف عمال محطاات 
الكهربااء، وحاال عون عخاول املشاتقات النفطياة، 
والغاز املنزيل، وحد من عخول األعوية واملددات الطبية، 
وخرض عىل املسااخرين من وإىل اليمن إخراءات مهينة 

تتدارض ومباعئ حقوق اإلنسان.
بحسل األمم املتحدة، خإن 21 مليون يمني – حواىل 

%0ل من الساكان – بحاخة إَلاى مساعدات إنسانية، 
وأن أكثار من 15.2 مليون نسامة يفتقارون للرعاية 
الصحياة األساساية، وأكثار مان 20 ملياون نسامة 
يفتقرون للمياه النظيفة. ولذا يدني أن الحصار الذي 
خرضه تحالف الددوان قد طال غالبية اليمنيني، »وبما 
أن الوارعات التجارية تمثل %90 من الغذاء والوقوع يف 
اليمن، خاإن الحصار الذي يفرضاه التحالف قد يرقى 
ملصاف تجويع املدنيني كوسيلة حربية، ولو ما يدترب 
خريمَة حرب«، حسل منظمة ليومن رايتل ووتش.

إضاخة إَلاى ذلك تصاعدت أعداع النازحني يف الداخل 
ماع مالحظاة أن تكاخال اليمنياني حاال عون تفاقم 

الظالرة عىل النحو الذي نراه يف الدول األخرى.
ويف ظل الحصار وحظر السافر مان وإىل اليمن، إال 
عرب مطار بيشة السادوعي ومنفذ الوعيدة، تداظمت 
مداناة اليمنيني الذين يتدرضاون النتهاكات صارخة 
تحاط مان كرامتهام وآعميتهام. وزاع الطاني بلة أن 
املطارات األخرى التي تساتقبل اليمنيني كمطار علياء 
يف األرعن باات يفارض اخراءات مشادعة ومهينة عىل 
اليمنياني، ما خدال اإلعالميني والحقوقياني يتداَعون 
إَلااى حملاة إعالمية تطالال بمقاطدة السافر إَلاى 

األرعن أو عرب مطاراتها.
تداعيااُت الحصاار اندكسات أيضااً عاىل الوضع 
الصحي، حيث تدمل غالبية املستشافيات يف ظل نُدرة 

األعوياة واملدادات الطبياة، وبرغم مناشادة منظمة 
أطباء بال حدوع املتكررة، إال أن الدالم ال يريد أن يسمع 
أو يتحمل مسائوليته عن محارَصة 25 مليون نسامة 
يراع لهم أن يقتلوا برصاص وغارات الددوان أو باملوت 

البطيء خراء الحصار.
إن التماَم الوخاد الوطني بالبُدد اإلنسااني ينطلل 
مان حرص عىل خمياع اليمنيني عونماا تفرقة، وذلك 
وعىل عكل رؤية واشارتاطات مرتزقة الرياض بشأن 
ما يسامونه بإخاراءات الثقة التي يقرتحاون أن تبدأ 

باإلخراج عن مدتقلني محدعين ومحدوعين.
خقاد اقرتحات الرؤياة الوطنياة: »تشاكيل لجناة 
يمثال خيهاا ُكّل األطاراف، وتدمال بمثابارة والتمام 
بالَغاني إلطالق كاخة األرسى واملدتقلني والكشاف عن 
املفقوعيان واملوضوعاني تحات اإلقاماة الجربية من 
كل األطاراف وحلفائهم وذلك وخال آلية عمل واضحة 

ومحدعة يتم االتفاق عليها«.
وإضاخًة إَلاى الرؤية الشامولية لهذا امللف يتداطى 
الوخد الوطناي مع الجانل اإلنسااني، وبقية القضايا 
كحزماة واحادة يتاوازى خيهاا الحال السايايس مع 
اإلخراءات واألمنية واإلنسانية عىل األرض، وبما يهيئ 
لحال نهائي ومساتدام ينتقل باليمان واليمنيني إَلاى 

رحاب السلم والراكة الوطنية.

إضاءٌة على الجانب اإلنساني يف رؤية الوفد الوطني للحل السياسي واألمني

مفاوضات الكويت: ولد الشيخ بني رعاية اأُلَمــم املتحدة وأجندة السُعودّية
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  - رشيد الحداد:
بدَد أن خشال وخاُد قاوى الُداْدَوان املشااِرُك 
يف محاعثاات الكويات يف التداطاي اإليَْجابي مع 
خيارات الساالم ال االستساالم، كما كان يتوقع، 
ووخد نفساه أََماااام مواخهة ناداً يحمل رؤيَة 
ساالم أصابتاه باالرتبااك، خاساتدان بالزياف 
امللّفال والذرائع املفضوحة لتدليل مشااركته يف 
املحاعثات، مدعياً تدرض لواء الدمالقة لالقتحام 
يف محاخظاة عمران الذي تديش اساتقراراً أمنياً 
إَِلااى  وعساكرياً غاري مسابوق يف تَأرييهاا.. 

التفاصيل: 
اصطادم وخاد الريااض بصاواب وعقالنياة 
ومروناة الرؤياة املقدماة مان قبل وخاد القوى 
الوطنياة يف محاعثاات الكويت للحل السايايس، 
خسارع إَِلاى البحث عن الذرائع والحجج الوالية 
بقصاد إعاقاة املحاعثاات، ولكن وخاد الرياض 
الفاقد ألي قرار سايايس أثبت للجولة الثالثة من 
محاعثاات الساالم يف الكويت بداد بيان وخنيف 
أنه مجرع أعاة مان أَْعَوات الُداْدَوان، اختلل كذبة 
ابريل للتهرب من املحاعثات مدلقاً مشااركته يف 
املحاعثاات التي تجاري برعاياة األَُماام املتحدة 
احتجاخاً وخل زعِمه عاىل تدرُّض لواء الدمالقة 
الواقاع يف مديرياة حارف سافيان بمحاخظاة 
عماران لالقتحام، مدترباً ذلك خرقاً التفاق وقف 
إطاالق النار، متناساياً أن عمران مساتقرة وال 

يوخد خيها أية عمليات عسكرية. 
الُدااْدَوان  وأَْعَوات  الريااض  وخاد  اععااءات 
يف املحاعثاات رَسعااَن ما ساقطت وانكشافت 
أَْلَداخهاا التي تؤكاد االنهزامية السياساية لتلك 
األَْعَوات خاللواء 29 ميكا »الدمالقة« لم يتدرض 
ألي اقتحام من أي طرف عىل مدى األيام املاضية 
وال يزال مرابطاً يف كاخة مواقِده التي استهدخها 
الُداْدَوان السدوعي عدة مرات، رغم التزام اللواء 
بالحياع وإْعاااَلنه عادم االنحياز ألي طرف من 
األَْطااَراف إاّل أن مرتزقة الرياض تساوق الولم 
للددو السادوعي األَمريكي بأنها ال تزال تحتفظ 
بالكثاري من مصااعر القاوة وأن رشعياة نزالء 
الرياض ال تساتمد من القرار الدويل 2216 بل إن 

لديها الكثريَ من األَنَْصاار يف عدة محاخظات.

ُدعاُة حرٍب ال سالم 
وكاون املحاعثاات التاي تجريهاا األَُمااام 
املتحادة من أخال إحالل الساالم تحولات إَِلاى 
خاإن  الُدااْدَوان،  ألَْعَوات  انكشااف  محطاات 
الجولة الحالية من املحاعثات كشافت بوضوح 
مدى حالة التيبط واالرتباك التي تديشاها تلك 
األَْعَوات، ختاارة تتظالر بأنها الطرف املسائول 
عن تنفيذ وقف إطالق النار يف ميتلف الجبهات 
لتَأكياد حضورلا الولمي عاىل األَْرض حتى يف 
خبهات القتال التي تقوعلاا التيارات املتطرخة 
واملتشادعة، وألن خاقاد الايء ال يدطياه تلجأ 
إَِلاى االععاء والزيف والتضليل وعكل الحقائل 
إلقناع األَْطاَراف الدولية برعيته من الرشعية 
لاه، خقبال إْعاااَلن وخاد نزالء خنااعق الرياض 
تدليال املشااركة يف املحاعثاات بداث الرئيال 
املساتقيل واملنتهياة واليتاه َعبدرباه منصاور 

لاعي رساالة احتجاخية إَِلااى األَُماام املتحدة 
اتهم الجيش واللجان الشادبية يف محاخظة تدز 
باخارتاق اتفاق وقاف إطالق الناار، يف محاولة 
لتغطياة اليروقاات التاي تقوم به املليشايات 
املتطرخاة التي تديش حالاة رصاعية مع لاعي 
وحكومتاه؛ بسابل الدعام املاايل املوخاه تجاه 
مليشيات حزب اإلصالح ومرتزقة الُداْدَوان التي 
تلقت كميات كبرية من األسلحة خالل األسابيع 
املاضياة مان قبال طاريان الدادو السادوعي 
األَمريكاي الاذي نفذ عادة إنازاالت خوية لدعم 
املرتزقة يف حيفاان وبني حّماع والرتبة وغريلا، 
باإلَضاَخاة إَِلااى وصول تدزيزات عساكرية براً 
قاعماة مان عدن لدادع مان خبهاات املرتزقة، 
باإلَضاَخة إَِلاى انتشار عدع من البوارج والزوارق 
الحربياة التابداة للتحالف املدااعي خالل األيام 
املاضياة يف امليااه اإلقليمية الايَاَمانياة وإَعاَعة 
تموضدها يف سواحل منطقة املياء غرب مدينة 
تدز وبالقرب من منطقة بااب املندب واملناطل 

الغربية للسواحل الايَاَمانية.
تلك االساتدداعات وغريلاا كوصول تدزيزات 
إَِلااى ماأرب قاعماة مان الوعيداة  عساكرية 
وتدزيازات أُْخااَرى وصلات مدساكر تداويان 
ومحااوالت إَعاَعة التموضاع يف عدع من خبهات 
القتاال ويف حادوع التمااس تكشاف عان عادم 
وخوع نوايا إيَْجابياة ملرتزقة الرياض يف الجنوح 
للسالم وسديهم تحت مظلة الساالم إَِلاى إَعاَعة 
ترتيال أَْوَراقهم املبدثارة يف الجبهاات امليتلفة 

واستدداعلم لجولة خديدة من الراع. 

َأْكــَثـُر من فشٍل 
أَْكااثَاار من خشال عخع وخد قاوى الُداْدَوان 
إَِلاى التهرب من استحقاقات السالم خإىل خانل 

الفشال الدساكري وعدم امتالكهام ورقة قوية 
تدارض الوخاد لفشال عيبلومايس كباري بدد أن 
نجح وخاد القوى الوطنية بتصحياح املدلومات 
املغلوطة التي ساوقها الُداْدَوان وأَْعَواته لتجيري 
الدالم ضد الشادل الايَاَماني من خالل لقاءاته 
النشاطة ماع سافراء ميتلاف عول الدالم عىل 
لاماش مشااركته يف املحاعثات وتَأكيد تمساك 
وخاد القاوى الوطنياة بالساالم كيياار للحال 

الشامل ووقف نزيف الدم الايَاَماني.
أماا الفشال اآلخار ولاو ميداناي خاأَْعَوات 
الريااض بداد أن خشالوا يف تساجيل أي اخرتاق 
خدياد يف الجبهاات يف ظل تجاوز عادع خروقات 
اتفاق وقف إطالق النار الا ل آالف خرق َوالتنفيذ 
33 محاولاة تقدم »زحوخاات«، ومهاخمة عدع 
من الجبهات باألسالحة الثقيلاة واملدخدية وخل 
احصائية رسامية، كماا حدث أثنااء محاعثات 
بيال الساويرسية رشقي الداصماة صنداء ويف 
الجاوف يف ظال إْصااَرار وخاد القاوى الوطنية 
عىل حتمية وقف إطالق النار بشاكل كامل للبدء 
بحوار خاع وخاعل إلْخَراج الايَاَمان مما لو خيه 
ورخع الحصار واالتفاق عىل وطن يتسع للجميع 
وليال حكاراً ألي طارف، عمادوا عاىل إعاقاة 
املحاعثات التي كانوا يظنونها مرسحية اساتالم 
وتساليم عاىل غارار ما حادث يف مديناة املدينة 
محاخظة حرماوت خلجاأوا إَِلاى الشاائدات 
الساوعاء لتساويقها عولياً متناساني أن الدالم 

أَْصابَح قريًة واحدة وال ييفي خيها يشء. 

وفد إْعـاَلمي يزور العمالقة 
بداد ياوٍم واحٍد مان تدليل وخد نازالء خناعق 
الرياض مشاركته يف املحاعثات زار وخد إْعااَلمي 
مكون من عدع من وسائل اإلْعااَلم، ومنها قناتا 
الايَاَماان وقنااة املسارية مقر اللاواء 29 ميكا 
الدمالقة، وكشاف يف الصوت والصورة زيف وخد 
الرياض وعارّب منتسابو اللواء عن اساتغرابهم 
مان الحملاة اإلْعااَلمياة الكاذبة التاي تداولتها 
وساائل إْعاااَلم الُدااْدَوان، مؤكديان ثباتهم يف 
مواقدهم الدساكرية للقياام بواخبهم الوطني، 
وحمل منتسابو لواء الدمالقة من ضباط وصف 
وخنوع حكومة خناعق الرياض من أي استهداف 
قاد يتدرضاون له مان قبل طاريان الُدااْدَوان، 
مدتربيان الحملاة الكاذبة إسااءًة بالغاة للواء 
وكاخة منسبيه ومحاولة إقحام اللواء يف الراع 
واساتكمال عملية االساتهداف التي تدرض لها 
مان قبل الطاريان السادوعي الغاشام مناذ بدأ 
الُدااْدَوان رغام حياعية اللاواء وأعواره الوطنية 

املشهوعة وتَأرييه الدسكري الكبري. 
مراقباون لم يساتددوا أن تكون الشاائدات 
املفضوحة التي استهدخت لواء الدمالقة يف حرف 
سفيان محاولة انتقامية للمرتزقة الرياض من 
اللاواء الذي التزم الحياع اثناء مواخهات حاشاد 

عام 2013.

ناطُق الجيش: مزاعُم كاذبة 
الناطال الرسامي للقاوات املسالحة واألمن 

الدميد الركن رشف غالل لقمان أكد يف أول رع له 
عاىل اععاءات قوى الُدااْدَوان أن لناك خروقاٍت 
لوقف إطاالق النار يف لواء الدمالقة أن محاخظة 
عمران ليست مرسحاً للدمليات الدسكرية وعىل 
تلاك القوى، واتهم لقمان قوى الُداْدَوان تَضليل 
الدالام بمدلومات خاطئاة ومضحكة، وأََشاار 
إَِلااى أن تلاك االععاءات تكشاف النواياا املبيَّتة 
للُداْدَوان وأَْعَواته وحرص تلك األَْعَوات عىل إطالة 
أمد الحارب والتهرب من املسائوليات القانونية 
واإلنَْسااانية واألخالقية والتَّأرييية املرتتبة عن 

الُداْدَوان.
 َوأَْوَضح الناطل الرسمي للجيش الايَاَماني 
يف تريح نقله موقع وزارة الدخاع أن اساتمرار 
تحالاف الُدااْدَوان يف خروقاته للهدنة وبشاكل 
يوماي يؤكد عادم خديته يف وقاف الحرب وعدم 
الرغباة لدياه يف إيَْجاااع وطارح رؤى وحلاول 
عملية تضمن وقف الُداْدَوان واستئناف الدملية 
السياساية، ولاو الياوم يدمال بشاتى الطرق 
واألسااليل مان أخل إْخَشاال مساار املحاعثات 

الايَاَمانية.
مياكا   29 للاواء  تدارض  مزاعام  وحاول 
»عمالقاة« يف الجبال األساوع بحارف سافيان 
لالقتحام نفاى الدميد لقمان تلاك املزاعم وقال 
إن تلاك االععاءات التي يرّوخهاا الُداْدَوان حول 
اقتحام قاعة وضباط وأخراع اللواء واملحور للواء 
29 مياكا عمالقاة ال صحة لها، وأخااع بأن تلك 
االععااءات خاءت نتيجَة عوعة منتسابي املحور 
واللاواء إَِلاى مواقدهم عقاَل تلقيهم توخيهاٍت 
عليا بالتوقف عن الدمليات الدساكرية القتالية 
إاّل يف إطاار الدخااع عان النفال، وأكاد الدميد 
لقماان أن القوات املسالحة بقدر ما تتدامل مع 
املوقاف بإيَْجابياة وتحرص عىل احارتام الهدنة 

ومساندة أي حل سيايس يتم التوصل اليه لوقف 
الُداْدَوان وحقن عماء الايَاَمانيني.

ذرائُع جديدٌة لالستهداف 
ما يكشاف زيف وكياَد قوى الُدااْدَوان للواء 
الدمالقة ومحاوالته إيَْجااع الذرائع الستهداخه، 
أن اللاواء تدارض لدادع مان الغارات مان قبل 
طريان الُداْدَوان السادوعي األَمريكي ابتداء من 
الداارش من أبريل الدام املايض، حيث اساتهدف 
اللواء بست غارت ومن ثم تدرض اللواء لقصف 

عنيف. 
يف الساابع من يوليو املاايض بيمل غارات 
وسقط إثر تلك الغارات املداعية عرة خنوع من 
منتسابي اللواء، ويف مطلع سبتمرب املايض خدع 
طاريان الُداْدَوان اساتهداف الدمالقاة بددع 13 
غارة تساببت بأرضار خاعحة يف مكونات اللواء، 
ويف الثاني والدرين من مارس املايض استهدف 
الُداْدَوان اللواء بثمان غارات خوية وتسببت تلك 
الغارات املداعية بتدماري لناخر ومقرات اللواء، 
وحتاى مواقاع اللاواء اليارخياة تدرضت ليا 

األُْخاَرى لسلسلة غارات. 
أَْكااثَااُر مان اساتهداف تدارََّض لهاا لاواء 
الدمالقاة من قبل الطريان السادوعي األَمريكي 
وبضاوء أخر مان مرتزقة الريااض يف خرتات 
زمنية متباعدة منذ بدأ الُداْدَوان تكشاف سادي 
املرتزقة وأَْعَواتهام وإْعااَلمهم ووخدلم املتهرب 
مان املحاعثاات إَِلااى إيَْجاااع ذرائاع خديادة 
الساتهداف اللاواء وتدمريه أساوة بمدساكرات 

الجيش الايَاَماني يف ميتلف املحاخظات. 

قواُت العمالقة 
يدوع تأسايُل الوياة الدمالقاة إَِلاى مطلع 
سابدينيات القارن املاايض إَِلااى خانال قوات 
الصاعقاة وألوياة املظاالت، وتم تشاكيل قوات 
لواء املغاوير من مجموعة ألوية املغاوير وألوية 
الدروبة واللواء الدريان كألوية قتال مدروخة 
بيربتها القتالية بدد 1962 بإرشاف مبارش من 
الفريل حسان الدمري وتم تديني املقدم عبدالله 
الحمدي قائداً للمغاوير من قبل الرئيل القايض 
َعبدالرحمان اإلرياناي، َوبداد اغتياال الرئيال 

إبراليم الحمدي وشقيقه قائد الدمالقة.
وانحارس االلتماام بتلك القاوات أواخر عقد 
السابدينيات وخارى نقال ماا تبقى مان ألوية 
الدمالقاة مان مقرلام يف محاخظة ذماار إَِلاى 
الساواعية يف محاخظاة البيضااء، ويف أَْزَماااة 
صياف ل9 شااركت قاوات الدمالقاة يف الحرب 
وحققات انتصاارات كاساحة يف محاخظة أبني 
كما شااركت يف مدركة عدن، والمتالك منتسبي 
لواء الدمالقاة خربة قتالية عالية شاارك اللواء 
يف الحرب الدراقية اإليرانية وحقل شاهرة كبرية 

خالل مشاركته يف تلك الحرب.
وقاف الدمالقاة موقاف الحيااع يف ميتلاف 
الراعات الداخلية خدناد اندالع حرب »الجبهة 
الوطنياة« يف املناطل الوساطى التي اساتمرت 
خمل سنوات، كما وقف اللواء موقف الحياع يف 

حروب صددة الست. 

اإقتحــــاُم العمالقة.. كذبُة اأبريل

قوى الُعـْدَوان.. ذرائُع مفضوحٌة للهروب من استحقاق السالم 
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 ال�شيد عبدامللك احلوثي يف خطاب مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية لل�شهيد القائد:

واهٌم من يتصور أن مصلحَته وفالَحه وخيَره في 
أن يتمترَس في الخندِق اأَلمريكي واإلسرائيلي

أعوذُ باللِه من الشيطاِن الرخيِم
 بسِم اللِه الرحمِن الرحيِم

 الحمُد لله َربِّ الداملني، وأَشاَهاُد أن ال إلَه إالَّ اللُه 
ااداً عبُده  امللُك الحلُّ امُلبني، وأشاَهُد أن سيَدنا ُمَحمَّ

وَرُسااْولُه خاتُم النبيني.
ااد،  اااد وعاىل آل ُمَحمَّ اللهام صالِّ عاىل ُمَحمَّ
ااد، كما صليَت  ااد وعىل آل ُمَحمَّ وبارك عاىل ُمَحمَّ
وباركاَت عاىل إبراليم وعىل آل إبراليام إنك حميٌد 
مجياد، وارَض اللهم برضاك عان أصحابه األخيار 

املنتجبني وعن سائر عباعك الصالحني.
أيهاا اإلخاوُة واألخواُت، شادبَنا اليمني املسالم 

ااَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. الدزيز، السَّ
والساالُم عىل شهيِد األمة شاهيد الحل والددالة 
شاهيد الُقااْرآن الدبد الصالاح والرباناي املجالد 
يِّد حسني بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. السَّ

لقاد أتت لاذه الذِّْكاَرى السانوية الستشاهاعه 
وشادبنا الايَاَماني الدزيز يواخاه يف عامه الثاني 
ُعااْدَوان لمجاي مان قاوى الار التاي تكالبت 
علياه بقيااعة وإعارة وتوخياه أَمرياكا الشايطان 
األَْكرَب ومن خالل أعواتهاا الطيدة متمثلة بالنظام 
السادوعي واملتحالفني مده من املرتزقة املتاخرين 
يف الدماء من أنظمه وقطدان املدتدين ومن خلفهم 
ائيْل تساالم بأشكال ميتلفة وتشارك  خميدا إرْسَ
خدليااً من قاعدة عصل األرتريية، وتحتفي وتبارك 

وتدرب وتدّلم.
وغاري غريل عىل لكاذا ُعاْدَوان بهكاذا مدتدين 
ماا خدلاه بحل شادبنا املسالم الدزيز مان خرائم 
خضيده وما ارتكبه بحل األَبْريَاء من أَْطَفال ونساء 
من مجازَر وحشايٍة وما خناه عىل بلدنا من تدمري 
وتيريل وإلالك للحرث والنسال بما ال مثيل له يف 

اآلِونة األخرية يف أقطار األرض كاخة وبدون حل.
ُعااْدَواٌن ال ماربَر لاه وال يمتلاُك أيَّاَة رشعياٍة 
وكذلك بادون مصلحة حقيقية للنظام السادوعي 
نفِساه الذي توىّل ِكارَبَ لذا الُدااْدَوان وتقلََّد ِوْزَره، 
مان يتأمل مان يتفهم ال يارى يف واقع الحاال أيَّة 
مصلحاة حقيقية مان أن يقوَم النظاُم السادوعي 
بُداْدَواٍن بهذا املساتوى وبهذه الشامولية ليدتدَي 
عىل ُكّل مقوماِت الحياة يف بلٍد مجاوٍر له، لذا البلُد 
املجاوُر يتصُف شادبُه باإليمان وبالحكمة ويلتزُم 
تجااه محيطاه الدرباي واإلْساااَلمي إراعَة الياري 
وسالوَك الساالم والتدامل الطيل وليال يف ذاكرة 
التأرياخ ما يَُدلُِّل عىل أن شادبنا الايَاَماني شادٌل 
يُفارتَُض أن ييااَف منه خريانه أَْو أن تساتنفرَّ ُكّل 
القدرات وتََحاّرك ُكّل الطاقات؛ بهدف القضاء عليه 

باعتباره يمثل خطر أَْو رش يف املنطقة.
ال..

الشادُل  املساالم، لاذا  الطيّاُل  الشادُل  لاذا 
الاذي يتصاف أللُاه باإليماان والحكماة والقيَاِم 
امُلثاىل وأَْخااَلق اإلْساااَلم وقيم اإلْساااَلم، بمكارم 
األَْخااَلق، باإلنَْسااانية، لذا الشادل الاذي ُكّل ما 
قّدماه إَِلااى محيطه ليال إال اليري، لذا الشادُل 
ليال لناك أيَّاُة مصلحة حقيقية لبلاد مجاوٍر له، 

لنظام يف بلد مجاور أن يستددَي لذا الشدل.
أن يستفز لذا الشادل أن يرتكَل أبشَع الجرائم 
بحال لذا الشادل، وبدون أيَِّة ساابقة بادون أيَِّة 
مشاكلة تساتوخُل أن يفدَل لذا بكل ماا خيه من 

ظلم وطغيان وإْخااَرام وخروج عن قيم 
اإلْساااَلم وتداليمه يف ممارسة الُداْدَوان 
بكل ما خيه من َخور وبشااعة، َمن الذي 
يسادى لتدمري املنطقة يف بلدنا الايَاَمان 
شادوبها  ورضب  البلادان  سااير  ويف 

وتقويض كياناتها؟!.
مان املساتفيد الفديل لكل ماا يحدث 
يف منطقتناا من سافك للدمااء وإزلاق 
لألرواح وتدمري لاكل مقومات الحياة؟!، 
املنطقاة  عوُل  تدياَش  أن  َمان  لفائادة 
املنتمية لإلْساااَلم حالَة الداداء والتباين 

والراعات والنزاعات خيما بينها؟!
 ال مصلحاة مان أن تفقاد ُكّل بلادان 
املنطَقاة االساتقرار عىل ُكّل املساتويات 
سياساياً واقتصاعيااً وأمنيااً لال لناك 
مصلحاٌة خدلياٌة للنظاام السادوعي يف 
ذلاك ولو الذي سايأتي الادور عليه كما 
لاو حال بقية بلادان املنطقة، لل لناك 
مصلحاة يف ذلك خدلية، لهاا مصوغاتُها، 
لهاا مربراتُها لهاا أعلتُها، لها ماا يثبتها 
لبلدان اليليج أَْو ملر أَْو ألحد يف الشاام 

أَْو ألحد يف املغرب الدربي؟!
لال لنااك خائادٌة يف ذلاك لفلساطني 

ُخارح األماة الغائار النازف عاىل مادى ُعقوع من 
الزمان؟، لل يمكان أن ندتربَ ُكّل ما يحاُدُث يف ُكّل 
املنطَقة، ومن أقسااه ومن أساوأه ماا يحدث عىل 
بلدنا الايَاَمان وعىل شدبنا الايَاَماني الدزيز، لل 
يمكن أن نقول لذا كله سيصل يف مصلحة الشدل 
الفلسطيني سريخع عنهم مظلوميته سيديد أرَضه 
سايديد لألمة املقدسات التي لي اآلن تحت ليمنة 

وسيطرة الصهاينة.
ال..

مان املدلاوم قطدااً أن ال مصلحَة أباداً يف ُكّل ما 
يحادث يف منطقتناا إال لطرف واحد، لاذا الطرف 
ااة  لاو الذي يسادى خدليااً إَِلااى اساتهداف األُمَّ
خمدااء، لاذا الطارف يتمثال بالصهايناة يتمثل 
باللوباي اليهاوعي الصهيوناي يف الدالام يتمثل يف 
ائيْل، ويتمثل يف لذا اللوبي الذي يقوُع  أَمريكا وإرْسَ
السياساة الغربية ويتحكم بها ويجرُّلا إَِلاى مثل 

لذا الراع وإىل صناعة ُكّل لذه األحداث.

االستهداُء بالُقـْرآن الكريم
اِهيُْد القائاُد رضاواُن اللاه علياه ونحان يف  الشَّ
ِذكراه ركََّز بشاكٍل أسايسٍّ عىل االستهداء بالُقاْرآن 
الكريام، خأبر به وسامع به ونطل باه وتََحاّرك 
مساتنرياً بُهداه ولو بنظرته الُقاْرآنية االستباقية 
كان يرقُل مسااَر األحداث، مادِركاً من ذلك الوقِت 
حقيقاَة مكائاِد األَْعاااَداء وطبيداة مؤامراتهام 
ولام يكن ينظر إَِلاى تلك األحاداث كما ينظر إليها 
البداُض يدتربُلا البدُض أحداثاً آنياة لها حدوعلا 

عند حد مدني مثلما يروج لها.
خحينما مثالً أتى االساتهداُف ألخغانساتان كان 
البدض يتصور أن األمور ستقف عند لذا الحد وأن 
لناك خطراً يتهدع اخغانساتان، ثم حينما أتى لذا 
اليطار إَِلاى الدراق البدض أَيْضااً لم تكن ذلنيته 
ونظرتاه وقراءته لألحداث تتنااول ما لو أبدد من 

الدراق ختبقى نظرته مقتره تماماً عىل الحدث يف 
ساياقه اإلْعااَلمي وسياقة امليداني ولكذا األحداث 
متنقلاه من بلد إَِلاى آخر، ولكن حينما أتت أحداث 
الحاعي عر من سبتمرب خهي أتت أساساَ وصندت 
أساساَ لتكون الذريدة البارزة لالنطالق أَْو االنطالق 
ألخطر وأَْكرَب مؤامرة عىل أمتنا يف كاخة شدوبها أَْو 

بلدانها ويف أَْكرَب عملية تضليل وخداع.
ولذلك كان الكاتال الفرنيس مصيباً عندما كتل 
كتابه عن أحاداث الحاعي عر ووصف أَْو ساّمى 
لاذا الكتااب. ولاو يصاف ماا حادث ”باليدعة 

الكربى”.
خدالً أَْكارَب عملية تضليل خدله عنوانااً لتََحاّرك 
خطري خداً يستهدف أمتنا بشكل غري مسبوق وإال 
ااة مساتهدخة عاىل طول تأرييهاا لكن لذه  األُمَّ
املرحلة من االساتهداف مرحلة غري مسبوقة ولذا 
االستهداف وصل إَِلاى مراحل متقدمة تمثل خطراً 

كبرياً عىل وخوع األمة.
وخوعلاا السايايس، وخوعلا الثقاايف، وخوعلا 
الحضاري، وخوعلا بكل ما للكلمة من مدنى، لذا 
ااة  التهدياد لو تهديد يسادى إَِلاى تقوياِض األُمَّ
بالكامال إَِلاى لادم ُكّل مداملها، إَِلاى إساقاط ُكّل 

بنالا عىل ُكّل املستويات.
إىل تهديام ُكّل يشء يف مقابال وضدياه سايئة 
عاىل املساتوى الداخيل لألماة وضدياه خدلت من 
ااة مرسحاً مفتوحاً يسااعد عىل نجاح  واقاع األُمَّ

املؤامرات كاخة، ُكّل مؤامرات األَْعااَداء.

واقــُع األمة
 واقاٌع ليل محصنااً بالوعي ولم يداد محصناً 
بالقيام عمال مناذ خرته طويلاة أثّر تأثاري يسء يف 
واقاع األمة، املساار الداخايل لألمة يف السياساات 
والتوخهات كان كذلك عامل مساعد إَِلاى حد كبري 
يف أن تصال األمة إَِلاى واقع يطماع أعداؤلا خيها، 
بل ويقدم صورة عن الواقع لألَْعااَداء عىل أنه يمثل 
خرصة كبرية خداً يرون خيهاا األلمية الكربى؛ ألن 

 المؤشراُت ال تزاُل سلبيًة وال تبَعُث على التفاؤل.. الرغبُة اأَلمريكية واإلسرائيلية 
من جانب، والحقد الشديد لقوى الُعـْدَوان، ُكّل ذلك يستدعي الحذر واالنتباه

  ال مصلحَة أبدًا 
في ُكّل ما يحدث 

في منطقتنا إال 
لطرف واحد، هو 
اللوبي اليهودي 
الصهيوني في 

العالم المتمثل في 
َأمريكا وإْسَرائْيل

  نحمُل إرادَة 
الخير، روَح التفاُهَم، 

روَح التعاون، رغبَة 
السالم، الحرَص على 
االستقرار، هذه هي 

رؤيتنا وتوجُُّهنا
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تساتغل اساتغالالً إَِلاى أقىص حد لذا ما يفدلونه 
لام يساتغلون لاذا الواقع الايسء خاداً واملرتعي 

ويدملون ما يشاؤون ويريدون.
أمام لاذا اليطر الكبري والتحدي غري املسابوق 
ايِّد حسني  ااة تََحاّرك السَّ والشاامل لألمة ُكّل األُمَّ
بادر الديان الحوثي رضاوان الله علياه باملروع 
ااة خيهاا أحوج ما تكون  الُقاْرآناي يف مرحلة األُمَّ
إَِلااى الدوعة إَِلاى الُقاْرآن مان خديد إَِلاى الُقاْرآن 

الذي لو كتاب الله ُسبَْحانَُه َوتََداااَلاى.
الاذي لاو الهادى يهادي للتي لاي أقاوم الذي 
ااة  لاو الناور الذي يمكان أن تساتيء باه األُمَّ
يف مواخهاة ُكّل الظلماات بال إلخاراج الناس من 
الظلمات، الُقاْرآن الكريم الذي تحتاج األمه إليه يف 
مواخهة تَْضِليْل بهذا املستوى.. تَْضِليْل رليل ومن 
خهة لديها خربة لائلة خاداً وقدرات كبرية خداً يف 

عملية التَّْضِليْل واليداع.
وخدال انطلت لذه اليدعاه عىل الكثري الكثري يف 
الدالام يف منطقتنا وخارج منطقتنا عىل مساتوى 
الدالم الدربي واإلْساااَلمي وعىل املساتوى الدويل، 
الُقااْرآن الكريم لو الضماناة الوحيدة التي يمكن 
أن تدتماد عليها األمه ولو كما قال الله ُسابَْحانَُه 
ْت َكِلَمُت  َوتََداااَلاى عناه )الَ َريَْل ِخيِه( وقال )َوتَمَّ
اِميُع  َل ِلَكِلَماِتِه، َوُلَو السَّ َربِّاَك ِصْدًقا َوَعْداًل، الَّ ُمبَدِّ
اْلَدِليُم( يتضمان الحقائل التي ال يمكن أن تتيلف 
وال أن تتبادل اطالقاا يقدم الهداياة الكاخية لألمة 
ولاو كتاب الحيااة يتناول مشااكل الحياه وواقع 
الحياة ولموم لذا اإلنَْساان وما يمكن أن يواخهه 
لاذا اإلنَْسااان مان تحدياات ومن أخطاار ومن 
مشااكل ويف نفال الوقات لو يرسام لإلنَْسااان 
مدالم الحل ويرشده إَِلاى الراط املستقيم ويدله 

عىل السداعة.
بل إن ساداعتنا كبر مرلونة باتباع لدى الله 
ُسابَْحانَُه َوتََداااَلاى ال يمكن أن تتحقل الساداعة 
إال بذلاك ولاذا واضاح لاذه القاوى الداملياة ويف 
ائيْل ومن مدها  طليدتها وعىل رأساها أَمريكا وإرْسَ
بكل ما تمتلكه من قدرات ماعية وإْماَكانات لائلة 

وليمنة ونفوذ وقدرات وتسّلط.
لال خلبات الساداعة للبرياة أم أنهاا خلبت 
الشاقاء يف واقاع البرياة وكل ماا ازعاع نفوذلا 
وازعاعت ليمنتهاا ُكّل ما ازعاع شاقاء البرية ُكّل 
ماا ازعاعت مداناة بني البار كلما أرلقت الناس 

بالكثري والكثري من األَزَمات واملداناة.
خهادى الله ُسابَْحانَُه َوتََداااَلاى لاو النور لو 
املروع الاذي يمكن أن يرتقي باإلنَْسااان ليؤعي 
عوره كماا أراع الله لاه وأن يحاخظ يف نفل الوقت 
عاىل إنَْسااانيته عاىل قيماة عىل وخاوعه املقدس 

واملميز كيليفة لله يف أرضه.
الُقااْرآن الكريام عندماا ندوع إَِلااى واقع األمة 
اإلْساااَلمية واقدها بذاته يشاهد عىل أنها َلَجَرْت 
لاذا الكتااب يف مقام االلتداء به واالسرتشااع به، 
يف واقاع حياتها، الُقارْآن بقاي كتاب يقرى صوت 
مساموعاً لكنه يف مقام اإلتّباع يف مقام االلتداء يف 
مقام االسرتشااع به يف مقام الدمل باه ُغيّل إَِلاى 
حد كباري ُغيّل مدظماه تُرك أكثره بقاي منه أقل 
القليال وخصل عن بقية األماور ما بقي خصل عما 
له ارتباط وثيل به ال يتأتى به نفع وال يحصل منه 

خائدة إال به خبقي لذا القليل مجرعاً عىل النحو الذي 
ال يفيد أية خائدة أَْو خائدته محدوعة للغاية خأصبح 

واقع املسلمني واقداً مأساوياً وسيئاً وكارثياً.
ااة عاىل النحو الاذي أطمع  وأصباح حالاة األُمَّ
أعدائهاا خيها خرأوا خيها خريساة ساهلة يمكن أن 
يفدلوا بها ما يشاؤون ويريدون ممكن أن يتأمروا 
عليهاا بكل أشاكال وأنواع املؤامرات ثام تنجح ُكّل 

تلك املؤامرات.
حينما نداوع إَِلاى الُقاْرآن الكريام كتاب لداية 
كتااب ناور كتااب بصائر كما قاال اللاه عنه )قد 
َخاَءُكْم بََصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َخَمْن أَبَْرَ َخِلنَْفِساِه َوَمْن 
َعِماَي َخَدَليَْها(، ثم نرى أن أماة الُقاْرآن لذا الهدى 
ااة  لذا الناور لي أعمى أمه عاىل األرض لي األُمَّ
التاي ال تمتلك القليل مان الوعي يف مدظمها الحال 
الساائد الحاال الغالال واال خهنااك البداض مان 
اااة يف ميتلف البلدان  املتنوريان يف عاخل لذه األُمَّ
ولكن الحال الساائد والغالال واملؤثر والحاكم عىل 
ااة لو لاذا الدمى لاذا التيه لذا  واقع لاذه األُمَّ
الجهل الذي خدل منها خريساة ساهلة، أمة طيّدة 

ألعدائها.
خمؤاماراُت أعدائهاا عليها ومجهاوع أعدائها يف 
استهداخها غري مكلف، يدني ال يالقي األَمريكي وال 
ائييْل ال يالقي الدناء، وال يجد املساألة مدقدة  اإلرْسَ
أمامه؛ ألن ينجح يف تنفيذ ُمَؤاَمَرات لنا أَْو لناك يف 
لاذا الُقطر أَْو ذاك يف مدظم بلادان املنطقة، ملاذا؟؛ 
نة، ساحة مفتوحة، ال  ألن أمامه ساحة غري محصَّ
يوخاد أمامه أيَُّة عوائل ال وعاي وال بصائر وال من 

القيم وال من األَْخااَلق وال من أي يشء.
خلذلك كان لذا الواقُع سهالً بالنسبة لألَْعااَداء، 
الُقااْرآن الكريام مان ألم ماا خيه ومان أعظم ما 
ااة  َع لهذه األُمَّ تحتاخاه إليه األمة خيه لو أنه حادَّ
َمان لم أَْعااَداؤلا، لذه مساألة من ألم املساائل 
ااة  لذا اللبل الذي حصل لدى الكثري من أَبْنَاء األُمَّ
يف مدرخاة َمن لو الددو ترتال عليه نتائج خطرية 
ااة ليّأ الكثري والكثاري من أَبْنَاء  خداً يف واقاع األُمَّ
اااة أن يُطوَّعوا وأن يُوّخهاوا وأن يُحركوا وأن  األُمَّ
يدخاع بهم يف خنادق ملصلحة األَْعاااَداء يف االتجاه 
الاذي ييدم األَْعاااَداء يف أن يصنع لألماة أَْعااَداء 
آخرين غاري أَْعااَدائهاا الحقيقيني باأن توخَه ُكلُّ 
ااة يف االتجاه  طاقاات األمة أَْو مدظم طاقاات األُمَّ

اليطأ.

العــدوُّ األوُل لألمــة
َص لألماة َمن لو  الُقااْرآُن الكرياُم حينما شايَّ
ااة لو  الددو الذي يشكل اليطورة األَْكرَب عىل األُمَّ
بذلك إنما يقدم لألمة البصرية الكاخية تجاه مسألة 
ااة  مان أخطر املساائل التاي واخهات خيهاا األُمَّ

التَّْضِليْل الكبري ويف نفل الوقت االنحراف الكبري.
لقد تحادث الُقاْرآن الكريم عن األَْعااَداء اعدائنا 
كمسالمني كأماة مسالمه بإْساااَلمنا بُقاْرآنناا 
بقيمناا بأَْخااَلقناا حدع لناا منهام أَْعااَداؤنا الله 
ُسبَْحانَُه َوتََداااَلاى ولو الدليم، الدليم بنا، الدليم 
بالبرياة، والدليام بواقاع البر خمدااء، الدليم 
بمان لم أَْعااَداؤنا وكيف لم أَْعااَداؤنا وما يمكن 
أن يشاّكلوه مان خطورة وكذلك ماا نحتاج إليه يف 
مواخهاة أُولئاك األَْعااَداء ويف مواخهاة التحديات 

اآلتية من خانبهم.
اللُه ُسابَْحانَُه َوتََداااَلاى لو الدليم عالم الغيل 
والشاهاعة الذي يدلام الرس يف الساموات واألرض 
من قاعدة )واللاه أعلم بأعدائكم( لكذا قال تداىل، 
خاذا خاء محلل سايايس أَْو مرَكز عراساات أَْو أمري 
أَْو ملاك أَْو رئيل أَْو قائد أَْو أيان كان ليقدم رؤيته 
لألمة ويشايص لألمة َمن لم أَْعااَداؤلا خإن اللَه 
ُسبَْحانَُه َوتََداااَلاى الذي لو أعلم من ُكّل أحد عالم 
الغيل والشاهاعة املحيط خرباً بكل خالئقه قد قّدم 
لألمة بحقيقاة بدلم بيرب قّدم لألماة وحدع لألمة 
َمن لم أَْعااَداؤلا الحقيقيون؛ ولذلك قال ُسبَْحانَُه 
َوتََداااَلااى يف كتاباة الكريم )َلتَِجَدنَّ أََشادَّ النَّاِس 
ُكوا(. يف املرتبة  َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَع َوالَِّذيَن أرَْشَ
ااة َمن  األْوىَل قبال ُكّل عدو، أعادى عدو يف لذه األُمَّ
لو؟ حسل الُقاْرآن الكريم اليهوع يف املرتبة األْوىَل.

ولذا ما وخدنااه واقداً ووخدناه حقيقًة ال ريل 
خيهاا، ووخدناا ُكّل الواقاع يشاهد له الياوم يقف 
اللوبي الصهيوني والكيان الصهيوني الذي انشااأ 
ائيْل ولاه نفوذه اليوم يف الدالم  ائيْل وكّون إرْسَ إرْسَ

الغرباي وأصبح لاه نفوذه الياوم أَيْضااً يف الرق 
لاذا اللوباي اليوم لو الاذي يتََحااّرك وبكل خبث 
وباكل حقد ويصناع الكثري والكثري مان املؤامرات 
تجاه أمتنا بل إنه يف توخهاته وسياساته ومواقفه 
وحقده ونزعاته إنما لو يمثل خطراً عىل االستقرار 
الداملي بكله حتى عىل البلدان الغربيه ذاتها اللوبي 
الصهيوناي اليهوعي لو يمثل الار يف لذا الدالم 
لو الذي يحرك ُكّل الفتن واملؤامرات والدسائل لو 
الذي يهندس لكل مشاكل الدالم عىل ُكّل املستويات 
يصنع األَزَمات سوى عىل املستوى السيايس أَْو عىل 

املستوى االقتصاعي.
لو الذي يسدى للتفريِل بني بني البر تحَت ُكلِّ 
الدناوين وإثارة النزاعات بينهم تحَت ُكّل الدناوين 
لو يارى أنه ال يتمكَّاُن من إخضااع الدالم له من 
اخضاع البرية له من السايطرة عاىل الجميع إاّل 
بسياسة التفريل إال بهد الكيانات ولدم املجتمدات 
وتدماري ُكّل البنا البرياة ولو يتََحااّرك عىل لذا 
النحو موظفا بيبثاه وقدراته التَّْضِليْلية قدراته يف 

اليداع موظفا ُكّل إْمَكاانات اآلخرين.
بل إنه أحياناً يشاّغل ويفّدل الكثري من الكيانات 
بأن ترب نفساها بنفساها وأن تارَب عاخلها 
ببدضها البدض ولكذا يفدل ولكذا يدمل وموقف 
الُقااْرآن الكريم ليال موقفاً عنريااً من اليهوع 
ائيْل لدرًق أَْو لنساًل وليل موقف  أَْو مان بني إرْسَ
قوميااً إناه يتجاه إَِلااى توصياف أعمالهام إَِلاى 
توصيف سياساتهم إَِلاى توصيف اتجالاتهم إَِلاى 
تشاييص نفساياتهم إَِلاى توضيح ماا لم عليه 
هاات عدائية وأطماع  وكشاف ما لم عليه من توخُّ

رليبة وحقد كبري عىل البرية من حولهم.

مكاِمـُن خطورة اللوبي الصهيوني
كَشَف الواقُع أن اللوبيَّ اليهوعي الصهيوني الذي 
لاه ُكلُّ لذا النفوذ يف الدالام ولو نفوذٌ نتيجَة عمٍل 
مرتاِكاٍم عاىل مدى قروٍن مان الزمان، ُخهد وعمل 
وخَطط بديدة املدى اشاتغل عليهاا خيالً بدد خيل 
حتاى وصل إَِلااى لذه التنجية إَِلاى لذا املساتوى 
مان النفاوذ الكباري والتأثاري الكبري يف السياساة 
الداملياة يف التوخاه الداملاي أصباح الياوم النفوذ 
اليهاوعي الصهيوني والتأثري اليهاوعي الصهيوني 
أصبح عاملياً، أصبح شامالً، وأصبح خاعالً إَِلاى حد 
كباري لذا كله بقدر ما أثّر يف واقع املسالمني أثر يف 
واقاع الدالم ُكّل الدالم، اخرتق املجتمدات الغربية، 

واخرتق أَيْضاً مجتمداتنا اإلْسااَلمية.
والياوم نجاُد ماا يفدلاه يف واقدناا الدرباي أن 
ائييْل  أول مكامان خطورة اللوباي اليهاوعي اإلرْسَ
الصهيوناي لاي يف قدرتاه الرليبة عاىل التَّْضِليْل 
والياداع والتطويع ولداّل لذا من أَْكارَب ما أعطاه 
التأثري الكبري يف واقع الدالم يف السياساة الداملية يف 
واقع ميتلف الشادوب وميتلف الدول يف الكيانات 
الكاربى يف الدالم ُقدرة لائلة عاىل االخرتاق وقدرة 
لائلاة عاىل التأثاري يف السياساات واملواقف وعىل 
ُكّل املساتويات إن أرعت عىل املساتوى السيايس أَْو 
االقتصاعي أَْو عىل املساتوى الدساكري ولو الذي 
يهنادس للكثري من الحاروب كما لو الذي يهندس 
للكثري مان األَزَمات االقتصاعية يؤثر يف السياساة 
ويؤثر يف االقتصاع ويؤثر عىل مستوى التوخه الدام 

يف الواقع الداملي.
لاذه الُقادرة الرليبة عاىل التَّْضِليْال واالخرتاق 
والتطوياع أن يحاول اآلخريان إَِلااى مطيدني له، 
بال أحيانااً إَِلاى أن يدخاع بهم أَْو بداض الكيانات 
بأن تتساابل خيماا بينها َمن ينجاز أَْو ينفذ بدَض 
املؤامارات َواملكائد بدض املشااريع َواألخندة التي 
لي يف حقيقاة الحال لصالحه لاو خيقدمها إَِلاى 
اآلخريان ويجدلاا أَْو أحيانااً يصندهاا يف عاخال 
اآلخريان يف عاخل كياناتهام ويوصلهاا إَِلاى ذوي 
القارار منهم حتى تصبح بالنسابة لهم أمالً كبرياً 
وأماالً مغرياً خيتََحاّركون بكل ما يساتطيدون من 

أخل انجازلا.
ُسابَْحانَُه  اللاه  اإلْساااَلمي  واقدناا  يف  نحان 
َوتََداااَلاى تحدث كثرياً يف الُقاْرآن الكريم عن لذه 
الجهة التاي تمثل خطورة بالغة علينا كمسالمني 
وعاىل الواقاع الداملي مان حولها تحادث عن لذه 
الطائفاة يف ميططاتها يف مؤامرتهاا، ومن ضمن 
ْت َطاِئَفٌة ِمْن  ذلاك قوله ُسابَْحانَُه َوتََداااَلااى )وعَّ
أَْلِل اْلِكتَاِب َلْو يُِضلُّونَُكْم(، وبالتأكيد تحت لذا الوع 

  اللوبي يقوُد 
السياسة الغربية 

ويتحكُم بها 
ويجرُّها ِإَلـى الصراع 
في المنطقة وإلى 

صناعة ُكّل هذه 
األحداث

   باالستناد ِإَلـى 
المقررات كلها، من 

المبادرة الخليجية 
ِإَلـى وثيقة السلم 

والشراكة ال يمتلُك 
َمن يعملون لصالح 

الُعـْدَوان، الحق في 
أن يحكوا البالَد 
منفردين، َأْو أن 

يحتكروا السلطة، َأْو 
يتحكموا في القرار 

السياسي

  ال مصلحة في 
أن تفقد ُكّل بلدان 
المنطقة االستقرار 
وسيأتي الدور على 

النظام السعودي

خطاب السيد
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تحت لذه الرغبة تحته إراعة تحته مشااريع عمل 
تحتاه مؤامرات تحته أنشاطه براماج كثرية عمل 

واسع لو يضلونكم.
 وباملفهاوم أَْو باملدناى الدربي للضاالل الضياع 
ُص لناا يف الُقاْرآن الكريم  يف ُكّل املجاالت لنا تُشايَّ
السياساة الرئيساية التاي تدتمد عليهاا أَْو يدتمد 
عليهاا ذلاك الددو الاذي يمثل خطاورة بالغة عىل 
ااة يف ُكّل يشء  ااة أنه يسادى إَِلاى تَْضِليْل األُمَّ األُمَّ
إَِلاى ضياعها يف ُكّل يشء عىل املساتوى السايايس 
عاىل املساتوى االقتصااعي وعاىل ُكّل املساتويات 
ويدمال مان أخل ذلاك الكثري والكثاري والكثري من 
أخطار ماا يتملكاه يف ُقادرة عاىل التَّْضِليْال وعىل 
الياداع وعىل صناعة الرأي الداام وعىل التوخهات 
رات وعىل صناعات نظرة مديّنة غبية  وعىل التصاوُّ
وحمقى تجااه الكثري من األحاداث، قدرته عىل أن 
يصناع الحادث وعاىل أن يوظَِّف الحدَث ويساتغل 
الحدث كما يشااء ويريد ونحن نجد يف مثل أحداث 
الحااعي عار مان سابتمرب بالتأكيد صناع لذا 

الحدث ووّظفه إَِلاى أعىل مستوى.
النكبات التي حلت بداملنا اإلْساااَلمي وإىل اليوم 
أليسات نكبات كبارية؟ التبداات الهائلة تحت ذلك 
ااة؟، ألم  الدنوان وباسام ذلك الحدث عىل لذه األُمَّ
تصل باألماة إَِلاى لذا الواقع املأسااوي والكارثي 

إَِلاى لذه األَزَمات املتفاقمة.
بىل ّ

يصنع الحدث بمسامى القاعدة وبما خرخ خيما 
بدُد من تشاكيالت ومسميات عن القاعدة، عاعش، 
وتشاكيالت كثارية ومساميات كثرية نسامدها يف 
وساائل االعاالم يوميااً، الياوم أي عوٍر تؤعيه لذه 
املساميات لاذه التشاكيالت بأنشاطتها الددائية 
واإلْخااَرامياة يف عاخال أمتناا ملصلحة مان تدمل 
ثام كياف لاو التداطي الغربي ساواء مان خانل 
األَمريكياني أَْو من خانال حلفائهم أَْو ما لو واقع 
ائيْل تجاه ُكّل لذه األحداث ما الذي تهدعلا من  إرْسَ

خطر تجاه لذه األحداث.
قلياٌل مان التفهم، قلياٌل من التأمال تصنُع عند 
اإلنَْسااان يقينااً تاماً وبصاريًة عالياة أن ُكّل لذه 
لدباة، صحيٌح أعوات من عاخل األمة، الكثري اآلالف 
ان ينتماون إَِلااى اإلْساااَلم والبدض  املؤلفاة ِممَّ
منهام قد يكاون ميدوعاً قد ينطلال ولو يتفانى 
ويستبسال ملصلحاة من يدمال حتاى البدض قد 
ُر نفساه ولو ينفذ عملية انتحارية يف ساوق  يفجِّ
أَْو يف مساجد أَْو يف مدرسة أَْو يف أي مكان يستهدف 
املسالمني اآلمناني املظلومني، لو ال يادرك أين لو 
مااذا يفدل ملصلحاة َمن يفدل ما يفدال ويضّحي 

ليدمة من.

أدواُت العدو من داخل األمة
لنا اليطر اليهوعي لناا اليطر الصهيوني لو 
ااة من عاخل لو حتى ال يحتاج  يف لاذا ييرتق األُمَّ
إَِلااى أن ييرس لو أن يقدم املال أن يقدم الدنارص 
البرياة أن يضحاي لو من يحارك اآلخرين حتى 
يضحاوا لم يف سابيل ما ييدمه حتاى يقدموا لم 
امللياارات يف سابيل ما يفيُده حتاى يتََحاّركوا بكل 
خاد وتوّظف يف ُكّل ذلاك ُكّل اإلْماَكانات وتقدم ُكّل 
الدناوين عناوين عينيه عناوين سياساية عناوين 
ميتلفاة لنا القدرة لي لدبة الشايطان ذاته، لي 
لدبة الشايطان ذاته لم امتداع للنشاط الشيطاني 
النشااط الصهيوناي اليهوعي لو امتداع للنشااط 
الشيطاني يف واقع البرية، لو يركز عىل اإلْعااَلم 
وتركياز كباري خداً خداً عاىل اإلْعااَلم؛ ألنه نشااٌط 
تضليايلٌّ يرّكُز عاىل التدليم، يركز عىل ُكّل وساائل 
التوخيه وصناعة الرأي ينفذ خيها يوخهها خيتحكم 
بالتفكاري يتحكام بالقناعات يتحكام بالتوخهات 
ااة  يتحكام باملواقاع والقليل القليل من أَبْنَااء األُمَّ

ائييْل الشيطاني. لم َمن نجوا من لذا املّل اإلرْسَ
ااة ممن  ورأينا أثره الفظيع يف كثري من أَبْنَاء األُمَّ
يتََحاّركون الياوم بدض األنظمة بدض الجماعات 
اآلالف املؤلفة التي تتََحاّرك يف سابيل ما ييدم لذا 
التوخه ولو يسادى ألشاياء كثرية مان ضمن ما 
ااة من لويتها واساتقاللها  يسادى له تجريد األُمَّ
الثقاايف والفكاري ورضب أَْخااَلقهاا وقيمهاا، أن 
نتحاول يف واقدنا الدام كمسالمني ال كياان لنا، ال 
استقالل ال خكري وال ثقايف وال أَْخااَلقي وال سيايس 
لنا، أمة مشاتتة أمة ضائدة أماة تائهة أمة خرغت 

مان ُكّل محتوى إْساااَلمها ومضمون إْساااَلمها 
خال يبقى من اإلْساااَلم إاّل اسامه وال مان الُقاْرآن 
إاّل رسمه ولذلك قال الله ُسابَْحانَُه َوتََداااَلاى )َوعَّ 
َكِثاريٌ ِمْن أَْلِل اْلِكتَاِب َلْو يَُرعُّونَُكْم ِمْن بَْدِد إِيَماِنُكْم 

اًرا(. ُكفَّ
ال يريادون لكام أن تحاخظاوا عاىل مضماون 
إْساااَلمكم بقيمه بمباعئه بجولره ختكونون أمًة 
مساتقلًة ومساتقيمًة بهذا اإلْساااَلم يف ُكّل ما لو 
عظيام خيه وقيم خيه وكله عظيم وكله قيم، ولكن 
إذا أقيام بكله، أما غذا برُت وُخّزئ وُزيِّف وغرّي وبّدل 

خال، تتغري الحال.
ااة تحت ُكّل الدناوين  سياساة التفريل بني األُمَّ
عناوين مذلبية عناوين طائفية من الذي يتََحاّرك 
خيها ملصلحة مان أَوليل من ألم ما يف إْساااَلمنا 
من ألم ما تم الرتكياز عليه يف الُقاْرآن الكريم لو 
االعتصاام بحبال الله خميداً الوحادة اإلخاء )إنما 
املؤمناون إخاوة(، خلمااذا رضب مفهاوم الوحدة 
اااة بشاكل خضيع خاداً، بل أصباح عنواناً  يف األُمَّ
منفاراً لدى البدض ممن قد تأثروا ُكّل التأثر باملل 
الشايطاني اليهوعي اإلرسائييل الصهيوني، عنوان 
منفار، يف بدض املجتمدات يف بداض البلدان، لدى 
أطيااف مدينة ينفرون أن تتحدث عن الوحدة، عن 
وحادة األمة، عن التََحااّرك الجماعي، عن التداون 
عان التآخي، ال يوخد لديهم إال الحقد إال الكرالية، 
إال البغضااء إال الداداء، نجاد أن أولئك لام الذين 
يتََحاّركون يف لذا السياق، وبأعواتهم، أعوات تحت 
عناويان طائفية، أعوات تحات عناوين مناطقية، 
أعوات تحت عناوين سياساية، تحت ُكّل الدناوين، 

سوق.
الواقع اإلْساااَلمي اليوم، واقع املسالمني الدرب 
وغريلام، إال القليل، طبدا لناك اساتثناءات يف ُكّل 
يشء، لكان الواقاع الدام، الواقع الساائد، ساوق 
خالز لكل من يبيع ويشارتي، سايجد كفايته، ما 

يحتاخه، ُكّل من لديه مروع باطل، خكرة باطلة، 
مؤامارة، كياد، لدال، املهام أن يمتلك ماال، تأثري 
إْعااَلماي، مؤثرات مديناة، وبرسعة سايتوخر له 
الكثري الكثري، عىل مستوى االستهداف ألمتنا وعىل 
املستوى الداملي، الله ُسبَْحانَُه َوتََداااَلاى يقول يف 
كتابه الكريم قال عن أولئك: )ويساَدون يف األرض 
خسااعاً( يسادون، يدملاون بكل خهاد، يوظفون 
القدرات واإلْماَكانات، والربامج واليطط لإلخساع 
يف ُكّل املجااالت، عاىل املساتوى األَْخااَلقي، وصلت 
اإلنَْسااانية إَِلاى مساتوى رليل مان االنحطاط 
األَْخااَلقاي، مان اإلخاالس يف القيام واألَْخاااَلق، 
عىل املستوى السايايس، عىل ُكّل املساتويات، عىل 
املساتوى االقتصااعي، الياوم الفسااع يساتري 

وينتر ليستهدف ُكّل يشء.
حتى عىل املستوى البيئي ولذا مدلوم، أمام لذه 
املياطر والتحديات، املؤثرة واملوخدة يف واقع األمة، 
والتي قد ملل الجميع تأثريلا السلبي، نجد أن أوَل 
ااة يف مواخهة لذا اليطر،  ساالح تحتاُج إليه األُمَّ
ولذا التحدي الرليل الذي يهدعلا يف ُكّل يشء، لو 
ااة لو الوعي، ولذا  الوعي، أول ما تحتاج إليه األُمَّ
اِهيْد القائاد، وألم مصدر  ماا كان يركز عليه الشَّ
للوعاي لاو الُقارْآن الكريام، الحل الاذي ال يأتيه 
الباطاُل من بني يديه وال من خلفاه، النور والهدى 
الشاامل، )تبياناً لكل يشء(، ولكان بتلك املنهجية 
اِهيْد القائد، عني عىل  التاي كان يحرص عليها الشَّ
الُقاْرآن وعني عىل األحاداث، ترقل األحداث وتدوع 
إَِلااى الُقاْرآن الكريم، وحتى لتصحيح واقع األمة، 
ال خيار لها إَِلاى الدوعة إَِلاى الُقاْرآن الكريم، ومع 

الوعي التحيل بروح املسؤولية.
ألن الكثاريَ مان الناس، خباا خيهام أَْو انطفأت 
خيهام، ولذه من ألم ما رضب األماة، من ألم ما 
ااة  تداني منه األمة، من أساوأ ماا تداني منه األُمَّ
لو لذا، خقدان الشدور باملسؤولية، لم يدد الكثري 

  قليٌل من 
التفهم َوالتأمل 

تصنُع عند اإلْنَسـان 
يقينًا تامًا وبصيرًة 

عالية أن ُكّل ما 
يحدث في المنطقة 
مجرد لعبة، وإن كان 

األدوات من داخل 
األمة

  أعدى عدو في 
ــة من  هذه اأُلمَّ

هو؟ حسب الُقـْرآن 
الكريم اليهود في 

المرتبة األْوَلى

  من هذه الرؤيا 
التي تؤمن بالروابط 
اإلْنَسـانية واألخّوة 
اإلْسـاَلمية، وبهذا 

الروح اإليجابي 
وبحس المسؤولية 

وبهذا الوعي، 
نحمل الحرص ُكّل 

الحرص على حل ُكّل 
المشاكل والخالفات 
والنزاعات الداخلية 

بين َأْبَناء األمة، 
التي يستفيد منها 

َأْعــَداء األمة

  الحل السياسي 
ليس عصياً، ولم 

يكن هو الُعقدة، 
كانت ُكّل القوى 

والمكونات موشكًة 
قبل بدء الُعـْدَوان 
على الخروج بحل 
سياسي للمشكلة 

الداخلية في البلد، 
إال أن هذا االتفاق 

ُمنع بغية إيجاد بيئة 
مالئمة للُعـْدَوان 

والمعتدين

خطاب السيد
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من الناس يدرف ويستشادر ويؤمن، ويدرك ويدي 
أنه مسؤول أمام الله ُسابَْحانَُه َوتََداااَلاى، وأمام 
نفسه، أنه ال ينجي نفسه من لذه التحديات، ولذه 
األخطار ولذه املكائد، إال أن تنهَض بمساؤوليتها، 
مساؤوليتها كأماة لهاا ماروع، لهاا عور خيما 
يدنيهاا لاي وخيماا يدني الدالام مان حولها، أن 
ااة التي تتََحاّرك إلقامة الددل، أن تكون  تكون األُمَّ
اااة التاي تأمر باملداروف بمفهومه الواساع  األُمَّ
والحضااري، وتنهى عن املنكر بمفهومه الواساع 
والشاامل، وتواخاه الفسااع، وقف ضاد الظاملني، 
واملساتكربين، وتتجه لدمارة الحيااة وبناء الحياة 
بالقيم املثىل وبالحل، وبالددل وباليري، بما يسدد 
البرياة، وخيماا خيه صالاح البرية، وتساتقل، 

تتيلص من لذه التبدية الدمياء.
الياوم لو نداوع إَِلاى بداض األنظماة أَْو بدض 
الكياناات يف املنطقاة ترى يف نفساها، لي مدجبة 
بنفساها بدض الكيانات، أنها لي تطبل اإلْسااَلم 
بشاكل كامال، تمثل نساية متكاملة مان مباعئ 
اإلْساااَلم، ولكن يف الواقع الذي تديش خيه التبدية 
الكاملاة ألَمرياكا ولسياساات أَمرياكا، وتتاوعع 
إلرسائيل وتتقرب من إرسائيل، وتسادى وتساارع 
لتدزياز روابطهاا مع إرسائيل، ال يمكان أن يكون 
اإلنَْسااان منتميا حل االنتمااء، مهتديا بما تدنيه 
الكلماة متمساكا باإلْساااَلم يف قيماه ومباعئاه، 
ومنظومته املتكاملة، ولاو يف نفل الوقت يديش 
لذه الحالة من التبدية الدمياء ألولئك، مساتحيل، 
اللاه يقول عن لذه الحالاة: )ومن يفدل ذلك(؛ ألن 
لذه الحالة التي يوصفها الُقاْرآن لي حالة الوالء، 
الاوالء ألولئاك، التبدية الدميااء لهام، التََحاّرك يف 
سياسااتهم وتوخهاتهم، التي لي رش وخطر عىل 
اااة بكلها، يقول: )ومان يفدل ذلك خليل من  األُمَّ
اللاه يف يشء(، يدناي إَِلاى لذا الحد تمثل املساألة 
خطاورة كبارية خاداً؛ ألن اإلنَْسااان حينما يتجه 
وراءلام، ويحذو آثارلام، ويتجاه وخهتهم، إنما 
لو ييرج عن قيمه ييرج عن مباعئه، ينسلخ عن 

ُلويته وعن مباعئه وعن قيمه.
حينما ندوُع إَِلاى واقدنا يف عاملنا اإلْسااَلمي لو 
واقع مؤساف، عالم كبري، رقدة خغراخية واسدة، 
ويف ألم مواقع خغراخية عىل األرض، عدع كثري من 
البر، أكثر من مليار إنَْساان، ثروة لائلة وقدرات 
ماعياة لائلاة، ولكان أيان لاو وزن لاذا الدالم 
اإلْسااَلمي؟ أين لو وزُن املسلمني اليوم يف الدالم؟ 
ٌة مستقلٌة لها تأثريُلا يف الواقع الداملي؟  لل لم أُمَّ

ومطلوٌب بالتأكيد أن يكون تأثرياً إيجابياً.
ألن اإلْساااَلم ال يقبل بالظلم، ال يقبل بالفسااع، 
ال يقبل بالطغيان، تأثارياً إيجابياً، حضوراً إيجابياً 
يف السااحة الداملية، لذا الدالم اإلْساااَلمي الكبري 
الكثاري  وموقداه،  بثرواتاه  الثقيال  بُجغراخيتاه، 
بأعداعه، لو صغري يف تأثريه، لو قزم يف حضوره يف 
الساحة الداملية، لذا الدالم اإلْسااَلمي بدرب وغري 
عارب أين لاو وزنه وحضوره يف السااحة الداملية 
كمساتقل، كمؤثر إيجابي، كفاعل يف السااحة، ال، 
حفنة مان الصهايناة، بضدة ماليني مان اليهوع، 
يدّوخاون لذا الدالم اإلْساااَلمي بكلاه، يلدبون يف 
الواقع الدربي بأبشاع وأخظع اللدل، يجدلون من 
الجميع مهزلة، مهزلة، الجميع محط سايريتهم 

واساتهزائهم واساتهتارلم، وال يحتاخاون كماا 
قلات يف بداياة الحديث إَِلاى عناء وشاقاء يف نجاح 
مؤامراتهم وخططهم، لربما أبسط صهيوني وأقل 
الصهايناة قادرة عاىل التفكري يمكان أن ينجَح يف 
كثري من واقاع أمتنا ومنطقتناا الدربية، لل لهذا 
الدالم اإلْساااَلمي حتى عىل مستوى مجلل األمن 
حل النقض، لل له تأثريٌ يف السياساات والقرارات 
والتوخهاات، ال، ولكان الايء املؤساف أن تجاَد 

البدَض من الدول، البدض من املنظمات.
البدَض مان التوخهات والكياناات، عاخل عاملنا 
اإلْساااَلمي التي خقدت قيمتَها، خاعليتها، قدرتها، 
ااة تجد  تأثريلاا يف االتجاه الصحيح، لصالاح األُمَّ

لها خاعليًة يف االتجاه اآلخر.
تأتي إَِلاى املنظمة الدربية الجامدة الدربية، ماذا 
عملت الجامدة الدربية للقضية الفلساطينية عىل 
مدى ُكّل لذه الدقاوع؟ وال يشء، لم تيدم القضيَة 
الفلساطينية باأي يشء ُمفياد ومؤثار وملموس، 
ماا لاو؟ أَْو منظماة التدااون اإلْساااَلمي، وقبل 
ذلك أيام كانت باسام املؤتمر اإلْساااَلمي، منظمة 
املؤتمر اإلْساااَلمي، ماذا قدمت لقضية خلسطني؟ 
مااذا قدمت لألماة يف سابيل أن تتوحاد األمة؟ أن 
ااة بالحوار والتفالم، أن تدالج  تحل مشااكل األُمَّ
اااة الغائارة، وال يشء، وال  الكثاري من خاراح األُمَّ
تأثري إيجابي نهائياً، أية قضية من قضايا املنطقة 
يف الداخال الدرباي، يف الواقع اإلْساااَلمي، أين لو 
التأثاري اإليجابي وامللموس ملثل لكاذا منظمات أَْو 
عول، تأتاي إَِلاى عول بارزة يف الواقاع الدربي، أين 
لاو تأثريلاا اإليجابي الاذي يمكن أن يشاكر من 
الادول التاي اآلن تلدل عوراً سالبياً، لكان خاعلية، 

خهد، التمام، قرارات، مواقف، يف االتجاه اليطأ.
ِة، يف تغذية الراعات  اليوم يف سابيِل تمزيِل األُمَّ
الداخلية يف األمة، يف االعتداءات عىل شدوب وبلدان 
املنطقاة، نرى القارارات، نرى االختماعاات، التي 
تيارج بنتائج، ونارى أَيْضااً التََحاّرك الدساكري 
الصاارم والتحالفاات، ونارى كذلاك املواقاف عىل 
املساتوى اإلْعااَلماي، واالقتصاعي، عىل املساتوى 
الدسكري وال مرة واحدة حصل التََحاّرك من بدض 
الدول التاي تتََحاّرك اليوم لتارب بلدان املنطقة 
لناا أَْو لناك عىل مثل لذا النحو تجاه إرسائيل، أَْو 

ليدمة األمة، اليوم ما الذي يحدث؟.
عاىل املساتوى اإلْعااَلماي َكاْم لاي القناوات 
الفضائية امليصصة ضد إرسائيل؟ ال يشء، صفر، 
مان خانال أولئاك طبداً، مان خانل أولئاك، الذي 
يتََحاّركاون بفاعلياة ملصلحاة إرسائيال وليدمة 
أَمريكا، ولكن لتشاويه املقاومة، ساواء يف الداخل 
الفلساطيني أَْو حزب الله، لتشويه األحرار يف لذه 
اااة التواقاني للحرياة واساتقاللية األماة، أَْو  األُمَّ
ملاا ييدم إثاارة النزاعات والراعاات، والدداوات 
املذلبياة والطائفياة، الكثري من القنوات تشاتغل 
بنشااط، وبشكل مكثف، خاعلية يف االتجاه اليطأ، 
ولام، ضياع، ضاالل، تياه، تأثري، مال من املل 

الشيطاني اإلرسائييل الصهيوني اليهوعي.

ـُهنا رؤيُتنا وتوجُّ
ُر من بلداِن  إننا نؤّكُد أنه والٌم وميطئٌ من يتصوَّ
املنطقة، مان أنظمة املنطقة، من لاذه الكيانات، 
يف الواقاع الدرباي واإلْساااَلمي، مان يتصاور أن 
مصلحتَاه وخالَحاه وخريَه أن يتمارتَس يف اليندق 
األَمريكي واإلرسائييل ضد أمته، ولو متناقض مع 
الُقاْرآن، ومفرط يف مباعئ وقيم وأَْخااَلق اإلْسااَلم، 
ومنسلخ عن لويته الحقيقية، بل وإنَْساانيته، إن 
املصلحاة الحقيقياة والفدلية لكل بلادان املنطقة 
وشادوب أمتنا لي يف السالم، واالستقرار والوحدة 
والتدااون، والتفالم، ولذا ماا يجل أن تُصلَّ خيه 
الجهوع، وأن يتََحاّرك الجميع من أخله، وأن يسدى 
له الجمياع وأن توّظف خيه القدرات، واإلْماَكانات، 
وأن تتََحاّرَك يف سبيل تحقيقه األنشطة اإلْعااَلمية 

وغريلا.
 إنناا نحمل لذه الرؤياا ولذا التوخاه تجاه ُكّل 
محيطناا الدرباي واإلْساااَلمي، إراعة اليري، روح 
التفالم، روح التداون، رغبة السالم، الحرص عىل 
االساتقرار، لذه لي رؤيتنا لذا لو توخهنا، لكننا 
يف نفل الوقت لن نألَو خهداً، يف الدخاع عن أنفسنا 
عن كرامتنا عن اساتقاللنا حينماا يقرر أي طرف 
أن يدتدَي عىل شادبنا، وأن يتقرَب ُزلفى بذلك إَِلاى 

الصهاينة واألَمريكان.
 إنناا مان لاذه الرؤياا التاي تؤمان بالرواباط 
اإلنَْسااانية واألخاّوة اإلْساااَلمية، وبهاذا الاروح 
اإليجابي وبحل املساؤولية وبهاذا الوعي، نحمل 
املشااكل  ُكّل  حال  عاىل  الحارص  ُكّل  الحارص 
واليالخات والنزاعات الداخلية بني أَبْنَاء األمة، التي 
يساتفيد منها أَْعااَداء األمة، وتلحل الرر البالغ، 

عىل الكيان الداخيل لألمة.
وذلل وخاد بلدناا الوطناي إَِلاى الكويات التي 
اساتضاخت مشاكورة الحوار الحايل بُغية الوصول 
إَِلاى حل سايايس برعاية األمم املتحدة، وقد سابل 
اٌع عليه عىل وقف  الذلااَب إَِلاى الحوار اتفاٌق موقَّ
خميع األعماال القتالية من خمياع األطراف، وما 
زال الطرف اآلخر مستمراً يف خرْوقاته وانتهاكاته، 

بالرغم من توقيده والتزامه عىل الورق.
َم يف الكويت رؤيًة للحل، مساتندًة  وخاُد بلدنا قادَّ
إَِلااى املرخدياات املدارتَف بهاا عولياا وإْقليْميااً 
ومحلياً، والحل السيايس ليل عصياً، ولم يكن لو 
الُدقدة، كانات ُكّل القوى واملكونات موشاكة قبل 
بدء الُداْدَوان عىل اليروج بحل سايايس للمشكلة 
الداخلياة يف البلاد، إال أن لاذا االتفااق ُمناع بغية 
إيجاع بيئة مالئمة للُداْدَوان واملدتدين، اليوم لناك 
مرخديات، مدنى ذلك، أن مساألة الحل السايايس 
ساهلة خداً خداً، لناك مرخدياات الكل ملتزٌم بها، 
أماَماك وثيقاة السالم والراكة موقاع عليها من 
خميع األطراف، مساتندة أَيْضاً إَِلاى اعرتاف عويل، 
اعارتاف إْقليْماي، اعارتاف والتزام محايل، أمامك 
ميرخات الحوار الوطني، نفل املسألة، وقبل ذلك 
كان لناك ما بني املؤتمر الشادبي الدام واملشارتك 
املبااعرة اليليجياة وآليتهاا التنفيذياة، ُكلُّ لاذه 
املقررات بَنَت املرحلة االنتقالية التي لي قائمٌة اآلن 
عىل أسااس الوخاق والراكة، ال يمتلُك أولئك الذين 
يدملون لصالح الُداْدَوان يف بلدنا، الحل باالساتناع 
إَِلاى أي يشء، إَِلاى لذه املقررات كلها، من املباعرة 
اليليجية إَِلاى وثيقة السالم والراكة ال يمتلكون 
الحالَّ يف أن يحكوا الباالَع منفرعين، أَْو أن يحتكروا 
السالطة، أَْو يتحكموا يف القرار السيايس، لذا ليل 
لهم خيه أي مساتند، وال مدتماد، إنما مجرع لوى 

وحقد.
اليوم لناك عراقيُل كثرية خداً منشاألا الجشُع 
والحقد والطمع، املؤرشات ال تزاُل سلبيًة وال تبدث 
عاىل التفاؤل، والرغبة األَمريكياة واإلرسائيلية من 
خانال، والحقد الشاديد لقوى الُدااْدَوان، ُكّل ذلك 
يساتدعي الحاذر واالنتبااه عىل مساتوى موقفنا 
الداخيل، ولكل قوى شدبنا السياسية واالختماعية 
وللجيش واللجان الشادبية، شادبنا الدزيز يا يمن 
اإليمان والحكمة، يا شادَل الكراماة والدّزة، بقدر 
ما أنت شادل كريم ووعوع وحليام، وبقدر ما أنت 
شاهم وذو نيوة، بقدر أصالتك وأَْخااَلقك وقيمك، 
وبقدر ما أنت تحمل إراعة اليري والسالم كن حذراً، 
كن حاذراً، كن حاذراً، خاآلخرون ليساوا كما أنت، 
لقد أعمالم الحقد والكرب، ولما مرضان خطريان 
يفسادان النفال البرياة، ويدماران إنَْسااانية 
اإلنَْسااان، ولذلاك خإنناي بالقادر الاذي أؤكد خيه 
باكل مصداقية عىل خديتنا يف االلتزام باتفاق وقف 
األعماال القتالياة، وحرصنا بكل خاد وصدق عىل 
الحل السايايس، وتثبيات ُكّل التفالمات يف الداخل 

واليارج.
أؤكاد عاىل رضورة الحاذر واليقظاة واالنتبااه 
والجهوزياة الدالياة، خاإن عاع املدتادون ملواصلة 
ُعاْدَوانهم، خإن مساؤولية شدبنا وقدر شدبنا لو 
التصدي لنزعة الر، وقوى الُداْدَوان بثبات وصرب، 
وتوكل عاىل الله تدااىل، وثقة بوعاده بالنر كما 
كان يف املرحلاة املاضياة بكلهاا، )إن ينركم الله 
خال غالل لكم، وما النر إال من عند الله والداقبة 

للمتقني(.

ِهيْد القائد. رضواُن الله ورحمتُه عىل الشَّ

ورحام اللُه ُكلَّ الشاهداء يف عرِب الحلِّ والحرية، 
وطريل الدزة والكرامة.

ونساأُل الله َالشافاَء للجرحى، والنَر لشدبنا 
الدزيز املظلوم.

ااَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ

َم    وفُد بلدنا قدَّ
في الكويت رؤيًة 

للحل، مستندًة ِإَلـى 
المرجعيات المعتَرف 
بها دوليا وإْقلْيميًا 

ومحليًا

  إْسَرائْيل 
تساهم بأشكال 
مختلفة وتشارك 
فعليًا من قاعدة 

عصب األرتيرية، 
وتحتفي وتبارك 

وتدرب وتعّلم

  موقف الُقـْرآن 
الكريم ليس عنصريًا 

من اليهود َأْو من 
بني إْسَرائْيل لعرٍق 

َأْو لنسٍب وليس 
موقفًا قومياً، 
إنه يتجه ِإَلـى 

توصيف أعمالهم 
َوسياساتهم 

واتجاهاتهم، 
وتشخيص 

نفسياتهم وتوضيح 
ما هم عليه من 
توجُّهات عدائية 
وأطماع رهيبة 

وحقد كبير على 
البشرية

خطاب السيد
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رسالة

 لُه نورًا فما لُه ِمن نور
ُ
َوَمن لم يجعل اهلل

النصُر.. َقــَدُر الـَيـَمـنيني

ما هكذا ُتورد اإلبل.. يا صديقتي 

وُربَّ 
قتيٍل.. 

لكنه لم 
يُمت!!
د. أسماء الشهاري  

ليسات قصًة من نساج الييال.. َوليست 
ولماً وليست مجرع أقوال.. 

بال لو الحال األبلج َولي الشامل تبدع 
عياخي الضالل.. 

مان ذا الاذي يقادر أن يُغطاي بياده نوَر 
الشامل.. أَْو يمناع الفجار أن يبازغ ُمدِلناً 

بدايَة عهٍد خديد.. 
عهٌد ُخاط بالدماء.. َوُكلِّاَل بالتضحيات.. 

َوتُّوج بالبطوالت.. 
أي  َوال  بطاوالت  أي  تكان  لام  لكنهاا  و 
تضحياات كالدماء التي روتها َوالتي لم تكن 
قااً من الحل  أي عمااء بال كانت نهاراً ُمتدخِّ

َوالدطاء.. 
عندما كان الظالم لو السائد َوالزيف لو 
الرائاد.. كان ال باد من مدجازة تزيل خميع 
املفاساد.. َوتأخاذ بأيادي الناس مان خديد 

لتبدث يف أنفسهم خجر عهٍد خديد.. 
ندم لي مدجازة.. مدجزة بكل املقاييل 
تلك التي استطاعت أن تنقذ الناس َوتنتشلهم 
مان غيالل الضياع َومساالك الارعى لتدوَع 
بهام إَِلااى الطريقة املثاىل التاي أراعلا لهم 
خالقهم َوالتاي ألخلها بََدَث خيهم خريَ خلقه 

َورسله بيري وحيه َوُكتبه.. 
يف وقٍت قياايس اساتطاع أن يجمع حوَل 
كتاب الله َولديه القلاوب.. َوأن يأرس بغزير 

خهمه َومدرخته األلباب.. 
أحبه الناس.. عرخوا صدَقه َواستشفوا ما 
ُر بني  لديه.. َوعشاقوا ثورَة الحال التي تتفجَّ

يديه.. 
الحاّل القااعم لإلنَْسااانية ليتداركها من 

املهالك َويسوق لها اليري يف ُكّل املسالك.. 
كانات لمتاه عالياة خاقت قمام الجبال 
الساماء  ساحل  َوعانقات  الشاالقات 

الداليات.. 
ااااة َومسائوليًة  كان لمااً بحجام األُمَّ
مان  ذلاك  يف  ُمنطِلقااً  البرياة..  بحجام 
االساتغراِق يف كتااب اللاه ارتباطااً َوخهمااً 
َوإبحااراً يف مدانياه الدظيماة َومفاليماه 
ااااة  َوالتاي ربطهاا بواقاع األُمَّ الواسادة 
َوأسقطها عىل مداناتها موخداً بذلك الحلول 

لكل مشاكلها َوامليرج من ُكّل مآزقها.. 
خكياف لروح عظيماة كهذه قد اتسادت 
لتشامل البرية خمداء أن تفنى أَْو تموت.. 
بال عىل الدكال يف ُكّل مرة يحاولاون قتلها 
يزعاع ولجهاا َوضياؤلاا َوتساطع أنواُرلا 
بربكة َونماٍء أَْكااثَار ليدم ضوؤلا َوسانالا 

َويصل لكل الكون.. 
لهذا غدروا بجسادك.. لكنهم لم يقتلوك.. 
ألناه أنَّى لهم أن يقتلوا روحاك.. روحك التي 
ترخرف حولنا َوتشع أنوارلا يف ُكّل مكان.. و 
يصل شاذى ِعطرلا لكل الكون.. روحك التي 
تزورناا يف ُكّل وقٍت َوأوان تُهدي لنا الساالم.. 
َوتيرخناا من الظاالم.. َونحن نارع عليها يف 
ُكّل وقت وحني.. عليها الساالم َولها الساالم 
َومنها الساالم.. َوالتي نجدع لها الدهد يف ُكّل 
عهاد أنَّا ماضاون عىل الدهاد.. ماضون عىل 

الدهد.. 
»َويسائلونك عن الروح ُقِل الروُح من أَْمِر 

ربي«.
خساالُم الله عليك يا ويلَ الله.. يا َمن بدثت 
خينا روَح الحياة َوروَح الدين من خديد، َوإنَّا 
عن عرباك لن نحيد.. َوساتظل خينا رصختُك 
املدوياة ما بقاي الوخوع.. لتجتاث ُكّل ظالٍم 

َوحقوع.. َوتنري لنا عرب الكرامة َواليلوع.. 

صالح الدكاك 
اايِّد الرخيل النبيال عبدالفتاح  عزيازي السَّ
اايِّد عبُدامللك الحوثي  حيادرة حني يحااوُل السَّ
أن يتجاَوَز الساُدوعيّة ممساكاً بينااق املدير 
التنفياذي األَمريكي خإن ذلك ال يدني أنه يُدفي 
اململكة من تبدات ُعاْدَوانها، بقدر ما يتداطى 
مع خولار البالء الَكوني، متجاوزاً أعراَضه، إذ 
أن الوقاوف يف الراع عناد األعاة لو وقوع يف 
خخ التناحر الداخيل الدربي الدربي َوالايَاَماني 
الايَاَماني، َولو غايُة ما ترخوه واشانطن من 

التمرتس خلف ياخطات عربية إساالمية َوأبرُز 
سامة يف مقاربة أَنَْصاار الله للراع لو سارب 
خولر أسابابه، َولوال ذلك ألخذ االقتتال صبغًة 
طائفياًة عورانية مفرغة تبادأ َوال تنتهي ملرخأ 

إيجابي من حيث مغزالا وَغاياتها.. 
محاولاُة عازل األعاة عان املديار التنفيذي 
يصيُل واشانطن يف مقتل، إذ أنه يشنل األصيل 
بأمداء الوكيل ويضدضاع ملدَل الراع لغري 

صالحها.
اليااص،  مأزقهاا  تدياُش  الساُدوعيّة 
الوقائاع  ملحياط  لالحتاكام  َواساتدراخها 

املوضوعية الدربية بمنأًى عن عورلا الوظيفي 
َوباساتثمار مأزقهاا إن نجاح ذلك مفياٌد خداً 
لجهة انحساار النفاوذ األَمريكاي الكامل عىل 
القارار السادوعي وضدضداة ملدال تحالف 
عول الُدااْدَوان، وصوالً لفتح مسااحات عولية 

لالعبني ُخُدع ال يروقون ألَمريكا.
األمار الذي يرخع نري الوصاية من عىل عاتل 
بلدان الرق َويفساح أمامها خيااراٍت تطور 
ملبياًة لطموحاتها ال تتاوىل صناعيل اإلقراض 

تقنينها َوخلسفتها َوقرسلا عليها.
خكِّْر بديداً عن اساتيائك من صبيانية بدض 

املحسوبني عىل املسرية َوستجد األمر كذلك.
ثام إن أَنَْصااار اللاه لاو كاناوا يفاوضون 
لحكماوا  وحَدلاا  صدادة  عان  الساُدوعيّة 
الايَاَماان مناذ الحرب الساعساة وملاا المهم 
أحٌد، لكنهام يفاوضون عان الايَاَمان، ولذَلك 
نحان يف الكويات َوإال لكنا يف ظهاران الجنوب 
خلسًة ندير الصفقات البينية بديداً عن الديون 

َوالثوابت َوثورة أيلول.
صديقاي أَُشااادُّ عىل يادك ثائاراً ال يرىض 

الضيَم، خال تبدع ثوريتك يف غري موضدها.
محبتي َواحرتامي لشيصك النبيل بحل.

الشيخ عبدالمنان السنبلي 
يطالباون بتساليم الساالح الثقيال، خقلنا 
يسالمه خمياُع األَْطااَراف ملجلال عساكري 
متواخل علياه، خيرخوا علينا الياوم مطالبني 
بتساليمهم لواء الدمالقة كرط الساتئناخهم 

الحوار!!
بالله عليكم أيُّ الفريقاني أَْكااثَاُر خّديًة يف 
إنجااح املفاوضات َوإْخَراج شادبنا الايَاَماني 
مان محنته إَِلاى بر الساالمة َواألمان؟!! َوماذا 
يريدون أصالً مان مطالبتهم بتساليمهم لواء 

الدمالقة؟!!
أناا شايصياً يف الحقيقاة ال أرى إال أمرين 
يف  األول  األمار  ذلاك،  اشارتاطهم  اثناني مان 
الثاناي خدساكري  َوأماا  حقيقتاه سايايس، 
محاض، َوكاللماا ال يصل يف مصلحاٍة يمنيٍة 

عىل اإلطالق. 
خأما الشل السيايس، خأعتقد أنهم بذلك إنما 

يريدون وضع الدرباة أمام الحصان كنوع من 
املراوغاة َوالتملص بغية إخشاال الحاوار َوذلك 
لحاخاٍة يف أنفال بدض األَْطااَراف يف حكومة 
لااعي خاصاًة بداد أن علماوا بنياة حليفهم 
السدوعي بالتيلص التدريجي السلل َوالناعم 
منهام َوالقبول بالتفالم مع القوى الوطنية يف 

الداخل. 
َوأماا الشال الدساكري، خإنهام يف حالاة 
السياساية،  الدملياة  إخشاال  مان  تمكنهام 
خسيحاولون خرَّ حليفهم السدوعي مرة أخرى 
إَِلااى ماا لم يداد يرغل خياه َولو اساتئناخه 
للدملياات الدساكرية واساتمراره يف ُعاْدَوانه 

عىل الشدل الايَاَماني. 
لكن الساؤال لنا لاو: ملاذا لاواء الدمالقة 

بالتحديد؟!!
يف الحقيقاة مان ال يدارف لاواء الدمالقة، 
خإنه يتمركز يف الجبل األساوع يف منطقة حرف 
سافيان َولاي املنطقاة االسارتاتيجية التاي 
تتوساط أربع محاخظاٍت خاضداٍت لسايطرة 

الجيش َواللجان الشادبية الراخضني للُداْدَوان 
َولي الجوف َوصددة َوعمران َوصنداء، لدلهم 
بذلاك يجادون لهام يف حالاة إعالن اساتئناف 
عملياات الُداْدَوان الدساكرية منطلقاً للتوخه 
باتجاه تلك املحاخظات يف محاوالتهم اليائساة 
إلحراز تقدٍم أَْو إحداث خرٍق عساكري يف خدار 
الجبهاة الوطنية الصلباة املقاوماة للُداْدَوان 
بدد أن خشالوا يف ذلك من خاالل خبهات مأرب 

َوالجوف َوالفرضة َوميدي.. 
براحاة أناا ال أعارف مان لام اليارباء 
الدساكريني الذيان اساتدانوا بهام يف وضاع 
لذه اليطاة َوالتي تنبدث منهاا روائح الغباء 
الدسكري َواالسرتاتيجي لدرخٍة يكاع يُزكم من 

حماقتها أنوف املتابدني َواملطلدني عن قرب!!
أيهاا الحمقاى.. كياف تناسايتم أن صددة 
كانات ال تبدد عان مراكز تموضاع خحاخلكم 
خميدهاا قبال أن يتوغال أبطاال الايَاَمان يف 
الدمل السادوعي ساوى أمتاار َوكذلك الجوف 
عاىل طول خاط حادوعي يمتاد ملئاات الكيلو 

مارتات، َوأن صندااء أساهل َوأقارب إليكم أن 
تأتولا مان مأرب َوخرضة نهم مان أن تأتولا 
مان منطقة حرف سافيان، َومع ذلاك كله لم 
تستطيدوا أن تتقدموا شرباً واحداً منذ أَْكااثَار 
من عااٍم كامٍل من الُدااْدَوان، خكيف تحلمون 
َوتتولمون بأن تجادوا لكم موطأ قدٍم يف عمل 
َوكار وَعريان األساوع لتنطلقاوا مناه أمالً يف 
التمكان من القضااء عىل ُكّل األساوع؟!! َولل 
لديكم أصالً من الاكالب الضالة - مهما وخرتم 
لهام من غطااٍء خوي وناري - مان يجرؤ عىل 

الدخول إَِلاى عرين األسوع َومقاتلة األسوع؟!!
عىل الدموم نحن بحمِد الله َوخضله خالزون 
لاكل الييارات، إال أننا نتمناى أن تضع الحرب 
أوزارلا بني اإلخوة الايَاَمانيني كمصلحة عليا 
لنا خميداً، أما الُداْدَوان األخنبي، خال ترالنون 
علياه بدد الياوم، خقاد أوصلناه من الرساائل 
البطولية طاوال أَْكااثَار من عام ما أساتطاع 
خهمه واستيدابه َولن يداوَع الَكّرة مطلقاً، خقد 

استوعل مرارَة الدرس َوالتجربة َولن يدوع!!.

 حمود أحمد مثنى  
ثنائيُة النر والهزيمة لاخُل ُكلِّ شادوب 
األَْرض، خالناُر عاخٌع ولادٌف، والهزيمة قلٌل 
وخاوٌف، ومان وساطهما تتصااَعُم وتتزاحام 
أَْو خاوض  أَْخاَكااار قارار وخياار املواخهاة 

الحرب.
 لذه األَْرضية تجرب الشدوب عىل استحضار 
ُكّل املاايض خاإن وخادت يِف تَأرييهاا شاالداً 
يقينيااً عاىل انتصاراتهاا املساتمرة خلال لها 
طاقًة لائلًة التيااذ قرار خوض الحرب، ولذا 
حال الايَاَمانيني عاىل امتداع زمن يقدر بآالف 

السنني.
وباكل يقاني لان تهزماوا الايَاَماان خهاو 
قبلكام بآالف السانني وسايظل بددكام آالف 
السنني ولن تتغلبوا عليه مهما كانت وسائلكم 
بادءاً مان سياساة )خارق تساد الربيطانية( 
أَْو )بينهام ياا قاوم( البدوية التاي اتبدتمولا 
ماع الايَاَمانياني بيطط متدادعة منها رشاء 
الذمام ونار الكرالياة عارب أَْعَواتكم ساواٌء 
أكانات أحزاباً عينياة أَْو يساارية أَْو خهوية أَْو 
مناطقية، خأَْعَواتكم لؤالء مهزومون يِف األَْرض 
ميذولون منكام أنتام! ألن )أخرلم رخيص( 

وساوابل خشالهم واضحة وخلية، خما زالوا يِف 
مربع التجرثم املناطقي إَِلاى اللحظة الرالنة. 

ونقاط حواراتهم عليٌل. 
ومان أَْعَواتكام الفاشالني بداٌض مان بدو 
الجناوب وبادو املناطال املتصدرين للمشاهد 
السايايس، خلديهام ساوابل يِف الفشال بادءاً 
مان خشال الدولة القومياة إَِلاى خشال الدولة 
األَُماامية إَِلاى املشااركة يِف محاوالت إخشاال 
األَْرض  ُكّل  يِف  الوحدوياة  الوطنياة  الدولاة 

)الايَاَمانية(.
 حقيقاة لديهام عجاز ذاتاي لدادم وخوع 
الغطااء النباتي.!!! خالنبات يجدل الدقل يبتكر 
مفاليام اليري والبناء ويجدال القلل يتفاعل 
ويبتكر قيم الجماال.. وكل أخدال البدو تفتقد 
لتلاك املداناي والحقيقاة ما لديهام لو تدمري 
وتيريال وإحاراق؛ ألنهاا طبيدتهام املذكورة 
عناد ابن خلدون وخالسافة اليوناان ومفكري 
الحضاارات املدارصين، ويتام وصفهم بأنهم 
لَماج - برابارة - أعراب - بدائياون متصّحرو 
الفكار واملشااعر اإلنَْسااانية. ال لوية وطنية 

يمثلون وال قومية يقبلون.
عقلياة الباداوة يِف الفدل السايايس الدربي 
املدارص مستمرة ببالعتها ومن نماذج مقوالت 

الفكار البادوي )منذ بدث اللاه نبيه من مر 
وربيدة غاضبة عىل ربها(.

 خاأرض الايَاَماان طيباة تلُفاُظ اليبياَث 
منهاا وتهضم الغازي، لاذا قدرلا ومصريلا، 
خشدبها )مرعل( رغم بساطته، )رشس( رغم 
تواضداه، )عنيد وصلل( مثال صيور خباله، 
ال أحد يدارف حقيقته وكينونتاه إال الله الذي 

)خلقه(.
 تهورتام وغدرتام به، َوالنتيجاة بهذلكم يِف 
امليادان وألانكام يِف الجبهاات )خنادي حايف( 
تنفقاون مليااَر عوالر وننفل ألاف عوالر ولذه 
اقتصااع  يِف  الايَاَمانياني  عبقرياات  إحادى 
الكفاياة. لم ترتكوا خكرة من املايض إال وأعدتم 
تطبيقهاا عليناا ومنها خكارة صداليك الدرب 
الذيان ثاروا ضاد ممارساات القبيلاة الظاملة 
خقديمااً كان الصدالياك ضاد أثريااء قرياش 

وقبائلهم.
 ولكنهام لم يساتدينوا عليهام بأخنبي، بل 
كاناوا خرسااناً نباالَء يِف حربهام ضاد الظلمة 
من قرياش والقبائال البدوية كاناوا يقومون 
بتوزيع املال عىل الفقراء بالساوية َوخلفوا لنا 
شادراً وأعبااً، أما صدالياك الايَاَماان والدرب 
املداارصون قدموا لناا قيم الدمالاة والييانة 

واالرتهان واالرتزاق بدماء وعمار أوطانهم.
 حقيقاة لنااك خارق بني صدالياك املايض 
والحارض املداش مدهم لاواء واقف مع أثرياء 
قرياش ضد خقراء وطنهم. عاىل تلك املدطيات 
ُكّل يشء سايتغريُ يِف املنطقة كما تغري خرعون 
بموىس - عليه السالم - وتغرّيت مر بيوسف 
- عليه الساالم - وتغريت الشام بديىس -عليه 
السالم - وتغريت الجزيرة الدربية بمحمد صىل 

الله عليه وعىل آله وسلم.
اااة  خاعتداُء عوِل اليلياج البدوية عىل األُمَّ
الايَاَمانياة يحتام علينا إعااعة عالقتنا بدول 
أخريقيا والقرن االخريقي، ومع تلك الحكومات 
الدربياة التي وقفات مع الُدااْدَوان مثل مر 
واألرعن والساوعان واملغرب واستبدالها بالدول 
اآلسايوية مثال خيتناام وتايلناد والكوريتني، 
وعول أَمرياكا الالتينياة كالربازيال واملكسايك 
الوساطى  وأوروباا  واالرخنتاني  وخنزوياال 

َوالرقية وإيطاليا وأملانيا وإسبانيا.
للشادل  وخائادة  مصلحاة  خياه  ماا  أْي   
الايَاَماناي يِف الجوانال االقتصاعياة والدلمية 
والطبية نسادى إلياه بتيطيط وعراساة. مع 
الدلم أن تلك البلدان والدول أَْكااثَاَر تقدماً من 

عول الُداْدَوان املتيلفة بكثري.

بشرى المحطوري 
 قالت يل صديقتي مساتنكرة ملا رأت صورة 

الشاهيد القائاد يف الدادع األخاري مان صادى 

املسارية مكتوب عليها: )الشهيد القائد.. قرآن 

ناطال(: اتقوا الله يا حوثياني.. قدكم عتيلوه 

قارآن. ما لو لاذا اليرب حقكام؟!!. قلت لها: 

ا واللاه مش ذنبنا أن انتاي، أَْو أي واحد ثاني، 

خَهلاة، ال تفقهاوا يف املجاز شايئاً.. أليل الله 

يقاول يف محكم كتابه حاكياً عن بني إرسائيل: 
بُاوا يِف ُقلُوِبِهُم اْلِدْجاَل ِبُكْفِرِلْم[، خماذا  ]َوأرُْشِ
يدناي لاذا؟ لال بناي إرسائيال سايربون 
الدجال؟؟ ال ياا صديقتاي إناه يدناي: أرشبوا 
حل الدجال يف قلوبهم.. خهذا يسامى مجازاً.. 
يا صديقتاي.. وقال تداىل: ]َوَماْن َكاَن يِف َلِذِه 
أَْعَمى َخُهَو يِف اآلِخَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسِبيالً[ خماذا 
يدناي لذا؟؟ لال يدني عمى الدياون والبر 
وخقادان النظار؟؟ ال ياا صديقتاي إناه يدني 
أعماى البصرية.. وليل البر.. ولذا يطلقون 

عليه املجاز.. يا صديقتي.. وقال تداىل: ]َوِساَع 
اَماَواِت َواألَْرض[ خماذا يدني لذا؟  ُكْرِسيُُّه السَّ
لل يدني أن اللَه مده كريس أَْو عرش، حاشااه 
عان ذلاك.. إنه يدني: وساع علُمه الساماوات 
واألَْرض.. ولاذا يسامى املجاز ياا صديقتي.. 
كناياات،  باملجااز:  زاخاٌر  الكريام  والقارآن 
وتشبيهات... إلخ إن كنتم ال تفقهون.. واللغة 
الدربياة زاخارة بهاذا.. كمثال قول الشااعر: 
ضميوا أساماعكم من نره.. وارشفوا كأساً 
مان النظم رويا.. وقالوا يف وصف رساول الله: 

بأناه قرآن يماي عاىل األَْرض.. يدناي أن ُكلَّ 

الصفات الرائدة للمؤمنني املوخوعة يف القرآن.. 

رساولنا الكريام يتصف بهاا.. أليال كذلك يا 

اايِّد حساني ساالم الله عليه،  صديقتي.. والسَّ

مان وخهة نظر أَنَْصاار اللاه عىل األقل، يرونه 

كأنه قرآٌن ناطل.. مجازاً.. يدني: صفاته نفُل 

صفاات املؤمنني التاي يف القرآن.. وأناه قريُن 

القرآن.. يف تحركاته.. كأنه قرآن نااااطل.. لل 

خهمتي.. أم أزيدك رشحاً وتوضيحاً؟!. 
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إحياء الثقافة القرآنية
من يحمل القرآن وتراه ضعيفًا في مواقفه من أعداء اهلل، ضعيفًا 

في رؤيته فاعرف بأنه بمعزل عن القرآن وبعيٌد عنه ويسيُء إليه
 القرآُن كله قوة وعزة وشرف ورؤى صحيحة تعطي َمن يسيرون على نهجه أن 

يكونوا بمستوى أن يضربوا أعداَء اهلل كيفما كانوا وكيفما كانت قوتهم

 هل تنتظر أن ُتحشر كالمؤمنين، وأن تدخل الجنة كالمؤمنين، وأنت ال تحاول أن 
تتحلى بالصفات التي ذكرها القرآن الكريم للمؤمنين

أوضح السيد حساني الحوثي يف محارضة بدنوان )الثقاخة 
القرآنية( أنه يجل أن يكون لمنا لو أن نتدلم القرآن الكريم، 
وأن تكون ثقاختنا قرآنية، وعنوان حركتنا قرآنياً وأن تدور ُكّل 

مجاالتنا حول ثقاخة القرآن.
كما أشاار خيها إىل وضع األمة الدربية اليوم مؤسف، وأنها 
ليل لديها رؤية يف السااحة وال يوخد لها موقف تجاه أمريكا 
ائيْل والجرائم التي ترتكل بحل الفلسطينيني، مدترباً أن  وإرْسَ
ائيْال يساوقون الدرب إىل تنازالت وتقديم استساالم حتى  إرْسَ

بقيت األمة كلها مستسلمة.
َويتحادث الشاهيد القائد عن الكثري مان الصفات واملباعئ 
والقيام التي خطر النااس عليها، والتي نجد أن الله سابحانه 
يياطل عباعه املؤمنني يف كثري من اآليات بااللتزام بها نجُدلا 
مفقوعًة يف املجتمع، وكأن القرآَن يتحدث عن نوعية من الناس 

ليست موخوعة.
ويشري السيد حسني الحوثي إىل الحالة التي يديشها الجميع 
من الناس ولي حالة اليداع للنفل، حيث يياطل اإلنْاَساان 
نفساه بأنه يريد أن يدرف ما له وما عليه، ويتجالل تماماً أن 
مماا أوخبه الله عليه ووخه له أن يتمتع بتلك املواصفات التي 
ذكرلا اللاه ألوليائه واملؤمنني من عباعه يف القرآن الكريم؛ ألن 
الجنة أعدت ملن؟ أعدت للمؤمنني، أعدت للمتقني، أعدت ألولياء 
اللاه، الدازة يف الدنيا أعادت للمؤمنني }َوِللَّاِه اْلِدزَُّة َوِلَرُساولِِه 
َوِلْلُمْؤِمِنانَي{ )املناخقون: من اآلياة ل( الرخدة، الرف، القوة، 
التمكني لو للمؤمنني. ويف اآلخرة الحساب اليسري ملن؟ ألولياء 
اللاه، األمن ألولياء اللاه }أاَل إِنَّ أَْوِليَاَء اللَِّه ال َخاْوٌف َعَليِْهْم َوال 
ُلاْم يَْحَزنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا{ ألم يقل لكاذا؟ }الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا 

يَتَُّقوَن{ )يونل: 62(.
ويرى السايد حساني الحوثاي أن اإلنْاَسااان عندماا يقرأ 
القارآن يجاد أن بينه وبني تلاك املواصفات التاي عرضها الله 
عن أوليائه عن املؤمنني عن املتقني، أن بينه وبينها مسااخات، 
خإنه يمي عىل طريل لي غري الطريل التي رسمت للمؤمنني، 
وتؤعي بك إىل غاية لي غري الغاية التي تؤعي إليها السبيل التي 

ُرسمت للمؤمنني.
وبتسااؤالت يجيل عليها السيد حسني الحوثي يوضح من 
خاللهاا طريل املؤمناني، وأيان اتجالهم، خيقول: أين يساري 
املؤمنون؟ أليساوا يساريون إىل الجنة، يكون حسابهم يسرياً، 
يُبدثاون خرحني ياوم القياماة آمنني، ويسااقون مكرمني إىل 

الجنة.
ويياطل السيد حسني الحوثي ُكّل إنْاَساان: لل تنتظر أن 
تحر كاملؤمنني؟ وأن تدخل الجنة كاملؤمنني؟، وأنت ال تحاول 
أن تتحاىل بهذه الصفات التي ذكرلاا القرآن الكريم للمؤمنني 

ال.

أعمال تخدم الباطل
وخيما يتدلل باألَْعاَماال التي يقوم بها البدض ولي تيدم 
الباطال تحدث الشاهيد القائاد محاذراً خقال: القضية أساوأ 
مان لذه، من خانال آخر أساوأ؛ إذا لم يكن اإلنْاَسااان الذي 
ينطلل للتدليم، الذي يحمل اسام )مسالم( إذا لم ينطلل وخل 
املواصفاات القرآنية التي أراعلا الله لإلنْاَسااان املسالم خإنه 
سايكون من ييدم يف حياته الباطال أَْكاثَار مما ييدم الحل، 
ييدم الباطل حتى وإن حمل علماً، خاصة إذا كان باطل وراءه 

يهوع.
وتحذياراً من خطورة اليهوع وخبثهم يؤكد السايد حساني 
وا علماء ليدمتهم، أن  الحوثي أن اليهوع يساتطيدوا أن يَُساريِّ
يسريوا عبّاع ليدمتهم، إذا لم يدوع إىل القرآن ونتثقف بثقاخته 
بمدنى صحيح وبشاكل خاع.. يستطيدوا أن يُسرّيوا إنْاَسااناً 

يتدبد ليله يُسرّيوه ييدمهم، عاِلم ييدمهم.
وأضااف: قاد تتدلام وتتيرج وتيادم اليهوع مان حيث ال 
تشادر، من حيث ال تشدر؛ ألنك حينئٍذ ال تتمتع بحكمة، ليل 
لديك رؤية حكيمة، ال تتمتع باملواصفات اإليمانية، املواصفات 
التي ذكرلا الله ألوليائه يف القرآن الكريم، التي تمنحهم القوة، 

وتمنحهام الحكماة، وتمنحهام زكاء النفل، خارتىض وأنت 
تحمال القرآن، ولذا من أساوأ األشاياء، ومن أعظم األشاياء 
إسااءة إىل القرآن وإىل الله أن تحمل القارآن الكريم، أن تتدلم 
القارآن الكريام وتُدّلم القارآن الكريم ويف نفال الوقت تبدو 

إنْاَسااناً لزيالً، ضديفاً يف مواقفك من أعداء الله.
ويف ذات الساياق يحرص السايد حسني الحوثي عىل إرشاع 
املجتمع وكاذا األمة الدربية واإلْسااااَلمية بالدوعة إىل القرآن 
الكريم مشارياً إىل أنه: كله قوة، كله عزة، كله رشف، كله رؤى 
صحيحة وحلول صحيحة تدطي ُكّل من يساريون عىل نهجه 
أن يكونوا بمستوى أن يربوا أعداء الله كيفما كانوا وكيفما 

كانت قوتهم.
وأضااف: الذي يحمل القرآن الكريام وال يتثقف بثقاخته - 
وإن كان يتلاوه ليله ونهاره - لو من سايكون يف الواقع ممن 
نباذوا كتااب الله وراء ظهورلم، وسارتى أن الشايص الذي 
يحمل القرآن وتراه ضديفااً يف مواقفه من أعداء الله، ضديفاً 
يف رؤيتاه للحل الذي يهدي إليه القرآن خاعرف بأنه بمدزل عن 
القرآن الكريم، وبديد عن القرآن الكريم، وأنه ييسء إىل القرآن، 
وأنه يف نفل الوقت سايدكل وضديته لذه املرتعية وضدفه 
عاىل اآلخريان، خيصبُح قادوة لآلخرين يف ضدفه بادالً من أن 

يكون قدوة لآلخرين - ولو يحمل القرآن الكريم - يف قوته.
ويف ذات املوضوع يدوع السايد حساني الحوثاي ليؤكد أنه 
يجال عليناا أن: نتدلم القارآن الكريم، وأن نتثقاف بثقاخته، 
مشارياً إىل أن القارآن الكريم سايجدلنا ساندرف كياف نقيّم 
اآلخرين، ندرف أن لذا مواقفه قرآنية ومنساجمة مع القرآن، 
أن لاذا - مهما كان شاكله، مهما كانت عباعتاه، مهما كان 
يمتلاك من كتال - يبدو وضديته غري منساجمة ماع القرآن 

الكريم، رؤاه غري منسجمة مع القرآن الكريم.

مواقف غري منسجمة مع القرآن
ويوضح السايد حسني الحوثي سبل أن بدض املواقف غري 
منساجمة مع القرآن الكريم ألنه: يف الوقت الذي يقول القرآن 
الكريام للناس يحثهم عاىل الجهاع، يحثهم عاىل الوحدة عىل 
األخوة عىل اإلنفاق يف سابيل الله، عىل أن يبيدوا أنفساهم من 
الله عىل أن يأماروا باملدروف وينهوا عن املنكر، ويأمرلم بأن 
يقاتلوا أعداء الله، تجد كالمه - واملسبحة يف يده -]مالنا حاخة 
وأخضل للناس يساكتوا، وقد يكلفوا الناس عىل نفوسهم... [، 
كالم من لذا النوع، لذا ال يمكن أن يكون منسجماً مع القرآن 

الكريم.
ويحذر السايد حساني الحوثي من بداض املواقف التي قد 

يتيذلا البدض ولي غري منساجمة ماع القرآن الكريم بأنها 
ساتؤعي باملجتماع إىل أن يصبح ضحية لكثاري ممن يحملون 

علماً.
وبالتاايل يرى السايد حساني أنه مان الاروري أن يمنح 
الجمياع مقاييال قرآنية يساتطيع من خاللهاا أن ندرف ما 
لاي املواقف الصحيحاة، ومن الذي تدتارب مواقفه صحيحة، 
وحركتاه قرآنية، يجال أن نرخع إىل القرآن الكريم خنساتفيد 
منه كيف نكون حكماء يف رؤيتنا، يف تقييمنا ألنفسنا أوالً، ويف 
تقييمنا لآلخرين من حولنا، ويف مدرختنا ملا يدبره أعداؤنا، ويف 

مدرختنا ملا لو الحل يف مواخهة أعدائنا.
وخيما يتدلل بمن يجدل من السكوت املطلل كموقف حكيم 
يف مواخهة أعداء الله تحدث السايد حساني الحوثي أن القرآن 
لم يقدم السكوت موقفاً حكيماً.. ال، قد يُوّخه بمرحلة مدينة: 
اعف واصفح، لفرتة مدينة، وأنت تشتغل يف نفل الوقت، تدمل 
ْلهم يف املوقف لذا، ولم ضداف، لم  ال تتوقف إطالقاً، خقط أخِّ
ال يشكلون خطورة بالغة، ال تنشغل بهم آناً، يف لذا الحال ويف 
ا  ا، رسًّ نفال الوقت أنت تدمل، أنت تهيئ، أنت تجهز علناً ورسًّ
وعلناً مواقف واضحة، ألنه يَِرع يف القرآن الكريم أحياناً عبارات 
من لذه: }َخاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّى يَأِْتَي اللَُّه ِبأَْمِرِه إِنَّ اللََّه َعىَل 
ٍء َقِدياٌر{ )البقرة: من اآلية 109( ماذا يدني حتى يأتي  ُكّل يَشْ
الله بأمره؟. ولل الرساول سيدفو ويصفح ويوِقف ُكّل يشء، 
أم أنه كان ينطلال ويتَاَحاّرك باساتمرار؟ ينطلل ويتَاَحاّرك 
باساتمرار، إنما ربماا لذا املوقاف املنطلل مان خانل لؤالء 
األعداء يهوع مدينني ال زالوا مساتضدفني، موقفهم قد يكون 
غاري خطري يف ذلك الزمن، قبيلة مدينة خّليهم ال تنشاغل بهم، 
ال تؤاخذلام عىل لذا ختغرق أنت يف االنشاغال بهؤالء لحالهم، 
ينطلال يف الدمل الدام، ويف بناء مجتماع قوي، ويف بناء عولة، 
ويف بنااء أماة، لنااك أَمُر اللاه يف األخري يساتطيع أن يرب 
لاؤالء إذا لم يقفوا عناد حدوعلم، إذا لم يهاَدءوا، إذا ما ظلوا 
يحيكوا املؤامرات ضد النبي وضد اإلْسااااَلم. لم يأِت يف القرآن 
توخيهاات بالساكوت املطلل. ومان يتبنى ثقاخاة غري ثقاخة 

القرآن لو نفسه من يجهل الله سبحانه وتداىل.
وأضااف: كام ذكر يف القارآن الكريام.. كم ذكر مان أمثلة 
كثارية خداً توضح لإلنْاَسااان كيف أنه يرعاى أولياَءه الذين 
يثقاون به، كيف أنه يداخع عنهام، كيف أنه يؤيدلم، كيف أنه 
ينرلام، ألم يقل عن تلك املجموعاة التي َخلُصت من اآلالف 
ائيْل - يف قضية طالوت وخالوت - بدد أن  املؤلفاة من بني إرْسَ
رشب الكثري من النهر خبقي مجموعة بسايطة، قال بدضهم: 
}ال َطاَقَة َلنَا اْليَاْوَم ِبَجالُوَت َوُخنُوِعِه َقاَل الَِّذياَن يَُظنُّوَن أَنَُّهْم 
ُمالُقاو اللَّاِه{ )البقرة: من اآلية 9ل2( مؤمناون واثقون بالله، 
يديشاون حالة من سايطرة الله عىل مشااعرلم، الله حي يف 
مشااعرلم يف نفوساهم، قالوا ماذا؟ }َكْم ِمْن ِخئٍَة َقِليَلٍة َغَلبَْت 
اِبِرياَن{، ماذا حصل بدد؟  ِخئَاًة َكِثريًَة ِبِإذِْن اللَّاِه َواللَُّه َمَع الصَّ
كياف قاال؟ }َخَهَزُموُلْم ِباِإذِْن اللَِّه{ )البقرة: مان اآلية 251( 

َخَهَزُموُلْم ِبِإذِْن اللَِّه.
يتحادث عن قضياة عىص ماوىس، الحظوا ماوىس الرخل 
الفقري الذي ال يمتلك األسلحة التي كانت لدى خرعون، ال يمتلك 
الجياش الذي كان لادى خرعون، يف يده عاىص، ولو متجه إىل 
مار بزوخته وأغنامه ومواشايه، قال له: }َوَما ِتْلاَك ِبيَِميِنَك 
يَا ُموىَس َقاَل ِلَي َعَصاَي أَتَاَوكَّأُ َعَليَْها َوأَُلشُّ ِبَها َعىَل َغنَِمي{ 
)طه: ل1( ليل لها عور أَْكاثَار من لذا - خيما أرى - الله أراع 

أن يجدل من تلك الدىص قوة، قوة ترعل خرعون وقومه.
خمن يثل بالله، من يثقون بالله، إذا ما بلغ الناس إىل عرخة 
الوثوق القوي بالله سابحانه وتداىل خإنه من سيجدل األشياء 
البسايطة ذات خاعلية، ذاَت خاعلية كبرية، عىص موىس كانت 
ترعل خرعون، كانت تتحاول إىل حيّة، كانت تُرعل آل خرعون 
خميدااً، قضت عىل ُكّل ذلك اإلخك، عىل ُكّل ما عمله الساحرة، 
أوحاى الله إلياه أَْن يْلِل َعَصاه }َخاِإذَا ِلَي تَْلَقُف َماا يَأِْخُكوَن{ 
)األعاراف: من اآلية 117( تلتهمه خميداً، وقضت عىل ُكّل تلك 
الحبال والِدِيّ التي كان يييل إليه من سحرلم أنها تسدى.

حسينون 
ما وهنوا

ضيف اهلل سلمان

إىل روح الشهيد القائد رضوان 

الله عليه يف ذكراه...ألدي لذه 

األبيات املتواضدة.. 

ستبقى للُهدى َعَلَماً 

يسريُ بنهِجَك العظماء..

وشعبي يف ُخَطاَك مىض

بحبِل اللِه ُمْعتَِصَما.. 

ويف ذكراَك َسيَِّدنا...

نخطُّ العهَد والَقَسَما

عىل نهِج الهدى نميض 

نعيُش حياتَنَا ُكَرماء..

سنبذُل يف سبيِل اللِه... 

أرواحاً لُه َوِدَماء... 

ثباتك زلزل الدنيا 

َونُوُرَك يُْحِيَي األَُمَما..

مقاُمَك يف قلوِب الناِس

نبٌض يُوِقُظ الِهَمَما.. 

ورصختُنَا َصواريٌخ...

تدكُّ عروش َ َمْن َظَلَما..

تحدى العاَلَم البَاِغي...

َوَلْم يُْوِهْن َلُه َعْزَما.. 

َ موقَف القرآِن... َوبينَّ

ملنَّا َغريُُه َكتََما..

بَنَى ِبالَحق ِّأجيَاالً... 

تسري ُإىل الُعىَل ُقُدَما..

وشعبي يف َمِسريَِتِه 

َسَمى وِرَجالُُه الُحكماء

ُحَسينيُّوَن ماَوَهنُوا.. 

َسِل التاريخ َوالِقيََما.. 

اشداٌء عىل الكفاِر... 

لكن...بينَُهْم ُرَحَماء.. 

تالىش كيُد أمريكا 

ِّ قد ُهِزَما..  وحلُف الشنَّ

ولم  نَْرِم العدا أبداً 

ولكننَّ اإللَه َرَمى!!

ً وكاَن اللُه ُمقتدرا

وجباراً ومنتقماً... 

بباِب ِ املندب ِالتُْوْشَكا 

به الطاغوت ُقد ُرِجَما.. 

) وللغازيَن)َصحَن الجنِّ

كان الشعُب ُملتَِهَماً... 

محال ٌينحني)عطاُن(

مهما استهدفوا)نقما(!!!

* بمناسبة ذكرى الشهيد القائد رضوان الله 

عليه لسنة 1437هجرية..
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أحمد درهم المؤيد

���ُد ب��������دٌر ب������أن������واِر ال�����ه�����دى ي���ت���وقَّ
ل����ل����ح����ال����ك����اِت م����ش����ت����ٌت وم�����ب�����دُد

��َم امل��ك��َر ال��ذي ك��ش��َف ال��ض��اَل وح��طَّ
ق���د أب��رم��ت��ه ل��ن��ا ال��ط��غ��اة وش���ي���دوا

ب���ث���ق���اف���ة ال�����ق�����رآن ش�����ق م����س����اَره
يُ��غ��م��ُد ن���ح���و اجل����ه����اِد وس���ي���ُف���ه ال 

ح���م���ل ال���ق���ض���ي���ة واث������ًق������ا ب��إل��ه��ه
ي����ت����ردُد ال  ال����ل����ه  ب����ن����ور  وم���ض�������ى 

إن ق��ي��ل م���ن ه���ذا ف��ق��ل ه���ذا ال���ذي
أم���ض�������ى احل�����ي�����اة ل����رب����ه ي��ت��ع��ب��ُد

ه������ذا ه�����و اب������ن م���ح���م���د وس��ل��ي��ل��ه
م��ه��ن��ُد ال���ض���ال  رأس  ع��ل��ى  س���ي���ٌف 

ه����ذا احل��س��ن ف��س�����ر ع��ل��ى م��ن��وال��ه
ه�����ذا ه����و ال���ب���ح���ر ال������ذي ال ي��ن��ف��ُد

ح����از ال��ف��ض��ائ��ل وامل����ك����ارم وال��ت��ق��ى
ف���غ���دا ول������يُّ ال���ل���ه ك���ه���ًف���ا يُ���ْق���َص���ُد

ل����وم����ة الئ����ٍم ي��ث��ن��ي��ه  ال����ل����ه ال  ف����ي 
رغ�����م ال����ذي����ن ت�����وع�����دوا وت����ه����ددوا

ق���د خ���ط ل���أج���ي���ال ن��ه��ًج��ا خ���ال���ًدا
ل���ه���دى اإلل�����ه م���وض���ًح���ا ف��ل��ي��ه��ت��دوا

ت��ع��ال��ى ص��وتُ��ه��ا إْن  م���ا  وب��ص�����رخ��ٍة 
ت���ش�������رُد ال���ع���م���ال���ة  وأذن����������اب  إال 

ال��ن��ص�����ر م��ن��ه��ا ق��ائ��ًم��ا م���ا زال ف��ي��ن��ا 
وف����ض����ائ����ٌل ب�����ن ال���������ورى ت���ت���م���دُد

وس����م����اح����ٌة وم������ك������ارٌم وم���ح���ام���ٌد
وم�������آث�������ٌر وم�����ع�����ال�����ٌم وم����ش����اه����ُد

مل���ا ك��ت��ب��ت ع���ن احل���س���ن ق��ص��ي��دت��ي
ك�����ادت ق��واف��ي��ه��ا اجل��م��ي��ل��ة ت��س��ج��ُد

شخصه ت�����وارى  وإْن  احل���س���ن  إنَّ 
ف��ل��ه ب��أع��م��اق��ي ال��ف��س��ي��ح��ة م��ق��ع��ُد

ق����ف أي���ه���ا ال����زم����ن اخل�������ؤون ف��إن��ه
ف���ي ال��ق��ل��ب أض���ح���ى ح��ب��ه ي��ت��ج��دُد

م�����اذا حققت األش���������رار  ي���د  ت���ّب���ت 
ت���ب���رُد ال  وح����س���������رًة  ال�����ه�����وان  إال 

فعلها األع����ادي  ف��ي  س��ه��ام��ك  فعلت 
وامل�����وت ف��ي��ه��م م���ن ش���ع���ارك ي��رع��ُد

ق���ام���ت ع��ل��ى امل��س��ت��ك��ب��ري��ن ق��ي��ام��ٌة
جت���ت���ث أع����ن����اق ال���ي���ه���ود وحت���ص���ُد

ف���إل���ي���ك ي����ا ع���ل���م ال�����زم�����ان حت��ي��ة
م���ن م��ؤم��ن��ن إل����ى م��ق��ام��ك ت��ص��ع��ُد

كيدهم م��ن  ي��وق��دوا  أْن  عس�ى  م���اذا 
ن�������اًرا ورب������ك م���ط���ف���ٌئ م����ا أوق������دوا

محمد عبدالقدوس الوزير

 م��������اذا ي����خ����ط ه�������وى امل�����ي�����اد م�����ن ج��م��ل 
ي����اأي����ه����ا احل�������رف ه������ذا ال����ي����وم ذك������ر ع��ل��ي 

م�������ي�������اده ال�������ن�������ور واالك�����������������وان زاه�����ي�����ة 
وج���ل  ع���ل���ى  ص�������دري  ف����ي  اآلن  وال����ف����رح����ة 

ه��������ذا ع����ل����ي إم����������ام ال������ن������اس أج���م���ع���ه���م 
ك��م��ل  ع������ن  ال����ب����ض����ع  وزوج  ط������ه  وص��������ي 

م��ض��ى االم������ي������ر  أن  رج��������ب  ف������ي  أت����������اك 
رج����ل ف������ي  وال������ك������ل   ، واح����������د   ، ك�����أم�����ة 

واري�������ت ع���ج���زي ع����ن ال��ت��ع��ظ��ي��م ك���ي���ف وق���د
واج����ه����ت ب����احل����رف م����ن ي���ع���ل���و ع���ل���ى زح���ل

ك����ف����ت ي���ن���اب���ي���ع م����دح����ي ح�����ن م����ل����ت إل����ى
ك��ال��ع��س��ل احل������ب  ن���ه���ر   ، ال����رس����ال����ة  دوح 

وع�������رج�������ت ت�����ض�����ع ال����ف����ص����ح����ى م���ت���ي���م���ة 
ت����راع����ي م����وق����ف اخل��ج��ل ال�����ي�����راع ،  ع���ل���ى 

ي���اق���ل���م���ي احل���������رف  ي���ت���ي���ه  ف�������رد  أي  ع�����ن 
وم�������ا اجل������دي������د ل�����رف�����د ال����ت����ب����ر واحل����ل����ل

ي����اك����ون ق����ف ع���ن���د ذك������ر االع���ظ���م���ن ع��ل��ى
وت�����ي�����رة ال�����ش�����وق واك�����ت�����ب روض��������ة ب��ع��ل��ي 

ل����������واله م����اخ����ش����ع����ت أن������ف������اس ن���اظ���م���ه���ا
االول  ال�����������درة  م�����ص�����اف  ف������ي  رق�������ت  وال 

خ���ال���ق���ه ع��������اه  وق��������د   ، ع����ل����ي����ا  أع�����ن�����ي 
ك����ول����ي وخ������ص������ه   ، ل�������ه  ط�������ه  واخ�������ت�������ص 

ف����ي م���ول���د م����ن س���ن���ا االن���������وار ي��ب��ح��ث ع��ن 
م����ج����ذوب ح����ب غ���ش���ى م����ن ره����ب����ة ال��ث��م��ل

ي����اأي����ه����ا ال����ك����ل ،أن��������ت ال����ك����ل ح���س���ب���ك م��ا
ق����ال����وا ، ف���م���ا ب���ل���غ���وا وص����ف����ا جل�����زء ع��ل��ي

ت���������أدب ال����ش����ع����ر ف������ي م������ي������زان ح���ض���رت���ه
وك��������اد ع�����ن اس����م����ه ف�����ي خ����ان����ة ال����رس����ل

أك������ده وال������ل������ه   ، ل������ي  واحل����������ق  زع�����م�����ت 
ف����ي م��ح��ك��م ال����ذك����ر ،ك�����م ن����ص ب������ذاك ج��ل��ي 

ي����اع����اش����ق ال�����ق�����دس ف�����ال�����زم ح����ج����زه ل��غ��د 
ب����اجل����دل ال����ت����ج����دي����ف  ودع  حت����ت����اج����ه 

إن��������ي س����������آوي إل��������ى رك��������ن ل��ي��ع��ص��م��ن��ي
ب���اجل���ب���ل م������ال������ذت  إذا  ن���ف���س���ي  ي������اوي������ح 

أب������دا دائ������م������ا  وش����غ����ل����ي  ه����������واه  زادي 
امل���ق���ل ف�����ي  ذاب  م�����ن  ع����ل����ى  ص�����ل  ي��������ارب 

وال����������ه ال�����غ�����ر أع������������دال ال�����ك�����ت�����اب وم����ن 
ه������م ال���س���ف���ي���ن���ة ب����ع����د ال����ع����ل����م وال���ع���م���ل 

أحالم شرف الدين

م���ج���م���ع ال����ب����ح����ري����ن ي���ب���ك���ي ي������ا أس����ام����ة
وق���������������وام ال�����ن�����ي�����ل ق��������د ش��������د ح�����زام�����ه

 ش�������ق ص������������دَر ال�������ده�������ر م�����ل�����ع�����ون ل�����ه 
ن����ع����ام����ة رأس  م��������ع  ج������ب������ري������ل  وج�����������ه 

 غ�����ض�����ب ال�����ع�����ف�����ري�����ت ف������ان������ه������ار ع���ل���ى
ح�����م�����م م�������ن ه�����ول�����ه�����ا ق�������د ص�������ب ج����ام����ه

ف�����م�����ا  احل�������������ق  وأد  ع������م������ي������ا   ي����������ا 
ه������و ي����������دري أي��������ن ي����س����ت����ج����دي ح���ط���ام���ه

 ل�����ب�����س�����ت داع���������������ش م���������ن خ������ي������رات������ه 
ف��������أزاح��������ت ع�����ن�����ه أس�������ب�������اب ال�����ك�����رام�����ة

 ك������ش������ف ال������ص������ب������ح ن��������واي��������ا ف������اس������ق 
خ���ص���ام���ه زاد  وق���������د  ال�����ل�����ي�����ل  وب������������دا 

 ي��������ا ل�����ع�����م�����ري ك�����ي�����ف ي������ب������دو ح����ن����ق����ا 
ص�����������ورة ال�������ق�������رد وت�����رت�����ي�����ل ال�����وس�����ام�����ة

 ب�����ط�����ل ف�������ي ال�����ع�����ص�����ر ي����ت����ل����و س����������ورا 
خ����ط����ه����ا إب�����ل�����ي�����س م�����ف�����ت�����اح ال�����زع�����ام�����ة

 ف����������ت����������راث ال����������غ����������در ت����������اري����������خ ل�������ه 
آي�����������ة اخل����������س����������ران رم��������������زا وع������ام������ة

 واجل���������ب���������ال ال�������ش�������م ت�������ب�������دو ق����ط����ع����ا 
ت�����رف�����ض ال����ص����م����ت وآي������������ات ال����ن����دام����ة

غ������ازي������ا  ال�����ي�����م�����ان�����ي  أرض   ل����ف����ظ����ت 
ي�������أك�������ل امل�������ي�������ت ومي�������ت�������ص ع����ظ����ام����ه

 ف�������اس�������أل ال������ت������اري������خ ع����ن����ه����ا زَم�����������را 
ق��������د أع�����������د احل�����������ق ل����ل����م����ك����ر جل����ام����ه

 وي������������ه������������وذا ت���������ائ���������ه ع����������ن أرض�������������ه 
إن��������ه��������ا ل������ظ������ى وب�������رم�������ي�������ل ق����م����ام����ة

 ي���������ا زم���������ان���������ا ص�����������اح م���������ن ح����س����رت����ه
وك��������ت��������اب��������ا غ�������ل�������ف امل��������ك��������ر ق�������وام�������ه

ح������������رة  دم��������������������اء  م������������ن   وداوة 
ورض������ي������ع������ا ع������ج������ل امل�������������وت ف����ط����ام����ه

 ف�������������إذا ال����������زه����������راء ث�����ك�����ل�����ى م����ث����ل����ن����ا 
وأم���������ام���������ة ون���������ص���������ر  زي��������������د  وإذا 

 ق����������لّ����������دوا زي�������ن�������ب ف���������ي م����ح����ن����ت����ه����ا 
أجن�������ب�������ت ل�����ل�����غ�����د م������ل������ي������ون أس������ام������ة

 وت����������������وال����������������ت حل���������س���������ن ح�������ق�������ب 
ت����رج����م����ت ف����ي����ه م����ع����ان����ي االس����ت����ق����ام����ة

دررا  مت������ض������ي  اإلمي������������������ان   ص������������ور 
وع�����م�����ام�����ة ع�������ق�������اال  أو  ش����������اال  ل�����ي�����س 

 ل�����ي�����ت ش�������ع�������ري ح��������ن ي�������أت�������ي زم��������ن 
يُ����ن����ف����خ ال�����ص�����ور وت�����������زدان ال����ق����ي����ام����ة!!!

هذا 
الحسني

صدى الكون.. »علي«

مجمع البحرين
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 متابعات فلسطينية

إستعدوا لسقوط اململكة العربية السعودية
سارة شايز واليكس دي وول*

السادوعية لي ليسات عولًة عىل اإلطالق، وأنها 
ماروع غري مساتقر خاساد يشابه إىل حاد كبري 
منظمة إخرامية، وعاىل الواليات املتحدة األمريكية 

أن تستدد إىل ما بدد لذا اليوم.
وعىل مدى نصاف قرن، كانت السادوعية تمثل 

محور سياسة أمريكا يف الرق األوسط.
اشارتت أمريكا إماداعاٍت مضمونة مان النّفط، 

مقابل إمداعات مضمونة من األمن.
لقد وصفت واشنطن وبدناع حليفتها السدوعية 
بالدولة املدتدلة، متجاللة املمارساات االستبداعية 

وتصدير التطرف الولابي.
إن ثقاة الاركات األمريكياة الياصاة ضيقة 
خداً يف أن عائدات النفط السادوعية تشكل صندوق 

ملكاخحة اإلرلاب.
يف الحقيقة السادوعية ليست عولة عىل اإلطالق. 
لنااك طريقتاان لوصفها: أنها كمروع سايايس 
تتبع نموذخاً ذكياً، أو خاساد يشبه يف عمله منظمة 
إخرامية متكاملة أخقياً وعموعياً، ولكنه ليل قابالً 

لالستمرار وال يمكن تحمله يف نهاية املطاف.
إن صنّااع القرار يف واشانطن بادأوا بالفدل منذ 

خرتة بالتيطيط ملرحلة انهيار اململكة السدوعية.
وخاالل محاعثات خرت مؤخراً مع شايصيات 
عساكرية وحكومياة، كناا يف حالاة علشاه كيف 
أنهم بادوا بهذا االحتمال. ولنا التحليل الذي ينبغي 

عليهم الدمل من خالله. 
إن امللك السادوعي يمثل رئيال تنفيذي لركة 

تجارياة عائلية تحاول عائدات النفط إىل رشااوي 
يتام من خاللهاا رشاء الوالء السايايس، وذلك وخل 
نموذخني: عىل شاكل مدوناات نقدياة وامتيازات 
تجارياة ألبنااء األرسة الحاكماة املتزايدين، أو عن 
طريال تأماني بدض املناخاع وخرص عمال لبدض 
الداخايل  األمان  الداوام، يف حاني تدتماد أخهازة 
السدوعية سياسة الدصا بكل وحشية وباستيدام 

املددات األمريكية.
لقاد أحصت أمرياكا، منذ خرتة طويلاة، خزائن 
ال نهاية لهاا تتدلل باألرسة الحاكمة، تساتيدمها 
يف رشاء الاوالءات واملصالاح الياصة. وحتى يف ظل 
انيفاض سادر النفط اليوم إضاخة إىل الزياعة لدى 
السالطات السادوعية لاراء األسالحة واملغامرة 
الدساكرية يف اليمان ويف أماكن أخارى، خإن أموال 

الرياض عىل وشك النفاع.
وعىل الرغم من ذلك، زاع إنتاج النفط يف مواخهة 
انيفااض األسادار إىل حاني إْعااااَلن السادوعية 
وروسايا، تجميد إنتاج النفط يف 16 شاباط الحايل، 
بداد أن وصال اإلنتاج يف كاناون الثاناي بداية لذا 
الدام، إىل مساتويات مرتفداة للغاية، ولذا يدكل 
مدى الحاخاة امللحة لدائدات اإلنتااج باإلضاخة إىل 

الروريات االسرتاتيجية األخرى. 
أماا الحدياث عان االكتتااب يف رشكاة أرامكو 
السادوعية، قد يدكل حاخة ملحاة للحصول عىل 

الدملة الصدبة.
خما الذي سايحصل يف حالة ارتفااع ثمن الوالء 
السايايس حيث الساوق السياساية تيضاع أَيْضاً 

لنظام الدرض والطلل.
ينفل امللك سلمان ببذخ لضمان والء وخهاء كان 

قاد تدهد بهم امللك الراحال عبُدالله. ولذا ما حصل 
يف عولتني حينما رضبهما لذا النوع من التضيم.

خفاي خناوب الساوعان، حياث قامات النيبة 
الجشدة، ليل خقط، بتحويل أموال النفط يف البالع 
إىل خياوب خاصة، لكنها تمااعت أَيْضااً بمطالبها 
الضيماة عندماا نفاد املاال، األمار الاذي أعى إىل 

سقوطهم يف خوىض.
أماا املثاال اآلخار خهاو الصوماال، خالحكومة 
الصومالية تتمتع بدعم سايي من املانحني، ولكن 
بأسادار ساوق سياساية تناخساية خدا، من قبل 
مجموعة من املشرتيني اآلخرين بأخندة أيديولوخية 

وأمنية وإخرامية خاصة بهم. 
قاد تكاون مثل لاذه املقارناات مهيناة للقاعة 
السادوعيني، لكنهام يدلماون باأن ماؤرش رشاء 
الاوالءات، إذا ظال مرتفدااً، خإن اململكة ساتواخه 

اإلخالس السيايس.
وبوسيلة أخرى خان النيبة السدوعية الحاكمة 
يف السدوعية تدمل بمروع يشبه مروعاً إخرامياً 
متطوراً، ال سيما عندما يبدأ الناس وبإلحاح ويف ُكّل 

مكان باملطالبة بمسائلة الحكومة.
ومع وخوع نيل سياساية وأعمال متشابكة يف 
شابكة احتكارية، وكميات من أموال غري خاضدة 
للمسااءلة تذلل إىل اليارج عىل شكل استثمارات 
خاصة ومشرتيات ضيمة تأتي من اليارج، ومهام 
عولاة تقوم بتسايري لذه األَْلاَداف، خاإن اململكة 
الدربية السادوعية يمكن مقارنتهاا بحكم الحاكم 
الفاسد األوكراني الجشع »خيكتور يانكووخيتي«.

ويرى املواطنون السدوعيون أنفسهم وبطريقة 
متزايدة مواطنني وليل رعايا تابدني.

يف عاام 2015، أكثار من نصف سات عول نزلت 
شدوبها اىل الشوارع يف مظالرات ضد الفساع.

ويف ثالثاة من لاذه الادول، كان رؤسااؤلا أما 
مهادعون او عليهام تقديم اساتقالتهم. ويف مكان 
ما، ساالمت نفال املظالم إىل التوساع يف حركات 
خهاعية أو منظماات إخرامية متنكرة يف زي روبن 

لوع.
ولحد لاذه اللحظة، خاان الطائفة الشايدية يف 
اململكاة الدربية السادوعية لي خقاط التي تناعي 
بمطالل سياساية، ولكن مان غري املرخح أن تبقى 
الغالبية السنية املتدلمة تدليما عاليا، مع انفتاحها 
الغري مسبوق عىل الدالم اليارخي، أن تبقى إىل األبد 
راضية بالددع القليل من الدطف الذي يدخع لهم من 

قبل حكام لرمني ال تتأثر مدخوالتهم.
يدتقد املسئولون السادوعيون، مثل غريلم من 
املسؤولني يف عول اليليج )الفاريس( األخرى، بأنهم 
يساتطيدون اساتغالل خدماات الدماال الضيوف 
الفقاراء املساتددون للدمل مهما كانات الظروف، 
اال ان مواطنيهام يف بلدانهام بدأوا الياوم باملطالبة 

بحقوقهم. 
وعىل مادى عقوع مان الزمن، خففات الرياض 
الضغط عىل نفساها من خالل تصدير مدارضيها، 
كأسامة بن العن، الذي يثري التطرف يف خميع أنحاء 
الدالم اإلسالمي، ولكن لذه االسرتاتيجية يمكن أن 
تداوع بنتائج عكساية، خانتقاعات بن العن لفسااع 
النظام السدوعي أخذت صدالا يف األوساط الدربية.

كما أن امللك سلمان )0ل سنة(، لو أقل براعة يف 
الحكم من أخيه غري الشقيل امللك عبِدالله.

وقاد شاهد حكمه تنفياذ أحاكام إعادام بحل 

مدارضاني، والروع يف حاروب خارخية، وتأخيج 
خصوماات طائفياة لتشاويه املطالال الشايدية 
السادوعية وزياعة والء األكثرية، وكل لذه تنطوي 

عىل مياطر خسيمة.
لنااك عادع قليال مان السايناريولات لنهاية 
الحكام يف الوقات الاذي بادأت قبضة سالمان عىل 

السلطة تتكرس.
أولهاا رصاع بني الفصائل عاخال الدائلة املالكة 
والاذي يدتمد عاىل مدى قدرة ُكّل شايص يف رشاء 
الاوالءات نقاداً، واآلخار لو حارب خارخياة، مع 
السادوعية وإيران التي تتواخهان بالفدل من خالل 
وكالئهما يف اليمن وسوريا، وأن التصديد سهل خداً 
ل لذا اليطر وأن  وعاىل صناع القرار يف أمريكا تحمُّ
يضداوا لذا األمار باالعتباار يف الوقت الاذي تبقى 

الضغط إليجاع حلول إقليمية ملشكالت إقليمية.
والسيناريو الثالث لو توقع انتفاضة سلمية أو 
خهاعية عاخال البلد كما لو حاال ُكّل التوقدات يف 

املنطقة خالل السنوات األخرية املاضية.

* دي وول مجلة ديفينس ون.
لرئي�س  س�ابقة  مستش�ارة  شاايز:  سااره   -
هيئ�ة األركان األمريكي�ة املش�ركة. باحث�ة ىف برنام�ج 
الديمقراطية وس�يادة القانون وبرنامج جنوب آس�يا ىف 
مؤسس�ة كارنيجى للس�الم الدوىل، والخب�رية ىف قضايا 

االختالس ومكافحة الفساد.
- اليكل عي وول: باحث وأكاديمي وخبري سيايس 
يف الشأن السوداني الجنوبي ورئيس منظمة ويرلد بيس 

فاونديشن.

األعلى منذ أعوام.. 4840 مقتحًما لألقصى خالل الثلث األول من 2016 

شهيٌد من »سرايا القدس« وإصابة اثنني بانفجار يف جباليا 

أعلنات وزارُة الصحة بقطاع غزة، اإلثنني، عن 
استشاهاع مواطان وإصابة اثنني خاراء انفجار 
عاخل بركل قارب اإلعارة املدنية بجباليا شامال 

القطاع. 
وقالت مصاعُر محليٌة: إن الشاب مازن اللولو 

)30 عامااً( مان ساكان حاي الشاجاعية رشق 
مديناة غازة استشاهد، خيماا أصيل آخاران إثر 

انفجار عريض يف » بركل«. 
مان خهتها، ندات »رساياا القادس« الجناح 
الدساكري لا »حركة الجهاع اإلسالمي«، الشهيد 

اللولو الذي ارتقى أثناء أعائه لواخبه الجهاعي. 
يُذَكاُر أن عدعاً من املواطنني استشاهدوا خراء 
االنفجاارات الداخلياة يف قطااع غازة، خضالً عن 

إصابة الدرات بسببها. 

واألقاىص  القادس  لشاؤون  اإلعالماي  املرَكاُز  كشاف 
»كيوبارس« أن عدَع املقتحماني خالل الثلاث األول من الدام 
الجااري بلاغ نحاو 0للل مساتوطناً، ولاو األعاىل مقارنة 

باألعوام السابقة. 
وقاال »كيبوبارس«: إن نحو ل190 مساتوطنني اقتحموا 
املساجد األقىص خالل شهر نيساان 2016، ولو الددع األعىل 

عىل مستوى االقتحامات يف الربع األول من الدام الجاري. 
وبحسال اإلحصائية خاإن مقتحمي شاهر إبريل توزعوا 
عىل النحو التايل: 1731 مساتوطنًا ومن الجماعات اليهوعية، 
67 مان عناارص امليابارات وضبااط االحتاالل، و110 مان 

املرشدين والطالب اليهوع. 
وبانّي أن األسابوع األخاري مان إبريل شاهد أعىل نسابة 
اقتحامات للمساجد األقىص خالل عيد الفصح الدربي، حيث 

بلغ 1020 مقتحًما. 
أماا إحصائية الثلث األول من الداام الجاري خقد بلغ عدع 
املقتحماني نحاو 0للل ولم عىل النحاو التاايل: يناير 511، 

خرباير 9ل11، مارس 1272، إبريل ل190. 
وذلاك يدترب األعىل عىل مساتوى عادع املقتحمني مقارنة 
بالثلاث األول مان األعوام املاضية، حيث بلاغ عدع املقتحمني 

يف الربع األول من الدام املايض ل201 بلغ 232ل مقتحًما.

جنود صهاينة 
يطفئون السجائر 

بأجساد 3 فتية 
من غزة!!

يف مسدًى منها لسارت الدار وإخفاء 
الُجارم، اتجهات الرطاة الدساكرية 
يف خياش الدادو »اإلرسائيايل«، إىل ختح 
تحقيٍل ماع ثالثة خنوع اعتادوا ونكلوا 
بثالثاة ختياة قارصيان بداد اعتقالهم 
عىل حدوع قطاع غزة خالل أكتوبر عام 

 .2015
عاىل  لآرتال  صحيفاُة  وذكارت 
موقدهاا اإللكرتوني مسااء اإلثنني، أن 
الجناوَع خاّرعوا الفتياة من مالبساهم 
واعتدوا عليهم بالرب وحرمولم من 
النوم بال وأخمدوا أعقاب الساجائر يف 

أخساعلم. 
التحقيقاات خاإن ظروف  وحسال 

اعتقال الفتية صاعمة وصدبة. 
وأشاارت إىل أن اعتقااَل الفتية خاء 
يف شاهر أكتوبار مان الداام املنارم 
مان الحادوع ماع مييم الربيج وساط 
القطاع بدد مواخهاات عارت مع خنوع 
الددو أشدلوا خاللها إطارات السيارات 
وألقاوا الحجارة، وقاماوا بفتح البوابة 
الحديدية وعربوا إىل »إرسائيل« واختبئوا 

لناك قبل أن يدتقلهم الجيش.

إصابة مستوطن 
بعملية طــعن 

بالقدس املحتّلة 
مسااء  »إرسائيايل«  أصيال مساتوطن 
االثنني، بجراٍح خراء تدّرضه للطدن يف البلدة 

القديمة بالقدس املحتّلة. 
ووصفت وساائُل اإلعاالم الدربية خراَح 
املستوطن با«الطفيفة«، مشريًة إىل أن منفذ 

الدملية انسحل من املكان. 
ويف أعقاب ذلك، اعتقلات قوات االحتالل 
شاابًا يف البلدة القديمة بزعم تنفيذه لدملية 

الطدن.

75 % من »اإلسرائيليني« 
يفّضلون العيَش باقي 

حياتهم يف أملانيا 

الصهيونية،  تناولت صحيفاُة مدارياف 
يوم الثالثاء، استطالعاً أخرته خمدية توزيع 
األغذية )حسادي ندمي( اتضاح بأن 75% 
مان »اإلرسائيلياني«، يفضلاون أن يقضاوا 
اوقات شييوختهم خارج »إرسائيل« و60% 
قالاوا نفضل أن نقي حياة الشاييوخة يف 

أملانيا أو لولندا وليل عاخل »إرسائيل«. 
وقالت مداريف إن مدظَم املتدينني اليهوع 
)الحرعيم( خّضلوا بقاء خرتة شييوختهم يف 
»إرسائيال« يف حني أن %13 مان الدلمانيني 

خضلوا البقاء يف »إرسائيل«.
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توثيق العالقات »العربية اإلسرائيلية« من وراء الكواليس! 

محاكمة 237 مصرياً نّددوا بتسليم جزيرتني للسعودية!! 

  - متابعات*
أقارت مصااعُر إرسائيلياة رخيدة املساتوى أن 
سايد املقاومة، السيد حسن نر الله، األمني الدام 
لحزب الله، قد انتبه إىل الرق األوسط الجديد اآلخذ 
بالتشاكل أََمااام ناظريه، الختاة إىل أنه رصح قبل 
عدة أساابيع بأن اليطر املركزي الذي يواخه حزب 
الله لو تحّسان الدالقاات بني »إرسائيال« والدول 
»السنية«، »األعداء املشرتكون« )حزب الله وإيران( 

لما القاسم املشرتك.
وشدعت املصاعر عينها عىل أنه أخريا أعلنت عول 
اليليج عن حزب الله كتنظيم »إرلابي«. وبحسال 
املصاعر عينها، خإنه رويًدا.. رويًدا، تتوثل الدالقات 
باني »إرسائيال« وباني الادول الدربياة »السانية« 
)مر واألرعن والسادوعية واإلماارات اليليجية(، 
وينتهاي  يبادأ  ُكّل يشء  أن  التذكار  ولكان يجال 

بالفلسطينيني، عىل حّد تدبريلا.
وبحسال صحيفة )مداريف( خدىل مدار عامني 
وباليفاء يلتقي ثالثة إرسائيليني بثالثة سدوعيني، 
باني  املشارتكة  التحدياات  وتحّدثاوا عان تطاور 

الجانبني، عن إيران كددو مشرتك.
السادوعيون واإلرسائيلياون كانوا متحمساني 
عىل الساواء، »ليل ُكّل يوم تلتقي السدوعيني« قال 
أحد اإلرسائيليني ممن شااركوا يف املحاعثات، خجأة 
ترى السادوعيني أذكياء للغاية، ضليدني يف أساليل 
الدالام، أشاياص لدياك ما تتحادث عناه مدهم، 
انفدلوا عندما شالدوا إرسائيليني يتحدثون بنفل 
روح الرؤيا املشابهة لرؤيتهم، خجأة تفهم أّن اتفاق 

سالم مع السدوعية ليل أمرا مستبددا.
نحتااج إىل ظاروف مناسابة وسايحدث األمر، 
لن يحادث ذلك غادا، ولكن ليال األمر خيماا وراء 
خباال الظاالم، عندماا خرخنا مان اللقااءات قلنا 
لبدضنا لدينا لنا رشق أوساط خيه الكثري من األمل 

بمستقبل أخضل!!
ولفتات الصحيفاة إىل أنه ال يمكان التنصل من 
املصالاح التي تطورت مؤخرا باني »إرسائيل« وبني 
األرعن ومر والسدوعية والدول اليليجية األخرى 
املساماة »عول التحالف الساني«، ويشهد عىل ذلك 
االساتطالع الذي أعد قبل عدة أشاهر يف السدوعية، 
ووخد أن مدظم السادوعيني قلقون من إيران أكثر 

من قلقهم من »إرسائيل«.

وأوضحات، الدالقاات تارتاوح ماا باني األمال 
والييباة، وقااعة عارب وإرسائيلياون يتباعلاون 
األشاواك والاوروع، ولكان املساؤولني اإلرسائيليني 
غاري  بمساتويات  الدرباي  الدالام  إىل  يسااخرون 

مسبوقة.
يتساحاق مولياو، مبداوث رئيال الحكوماة 
بنياماني نتنيالاو، زار مؤخارا القالارة أكثار من 
مارة، أمني عام وزارة اليارخية غولد اختتح مجدعا 
السافارة اإلرسائيلياة يف القالرة قبل عدة أشاهر، 
الرئيال املاري عباد الفتااح الساييس قاال إنه 

يتحدث إىل نتنيالو يف بدض األحيان مطوال.
وتابدات الصحيفاة قائلة إن مساؤويل األخهزة 
زاروا  »املوسااع«،  رئيال  بينهام  ومان  األمنياة، 

السدوعية، حسال مواقع انرتنت أمريكية استندت 
إىل مصااعر عربياة، ويائري لبيد التقاى يف نيويورك 
األمري السادوعي تركي الفيصل، رئيال امليابرات 
السدوعية السابل وسفري السادوعية لدى الواليات 
املتحدة، موشايه يدلون وزير األمن التقى الفيصل 
يف املؤتمار األمناي بميوناخ، بال إن الفيصل قال يف 
الفرتة األخرية إن الدرب رخضوا محاوالت املصالحة 
يف املاايض، بينما اليوم اإلرسائيلياون من يرخضون 

اليطوات السلمية.
باإلضاخاة إىل ذلاك، يف بداياة الداام التقى وزير 
أبوظباي  يف  شاطاينتل  يوخاال  التحتياة  البناى 
مساؤولني مان اإلماارات املتحادة، وغولاد أَيْضااً 
زار الدولاة قبل عدة أشاهر واختتح لنااك املمثلية 

الدبلوماساية اإلرسائيلية، وحسل مصاعر أخنبية، 
مرتاان يف األسابوع تحادث رحلتاا طاريان باني 
أبوظبي و«إرسائيل«، العبا كرة الطائرة الشااطئية 
اإلرسائيليانْي أريئيال ليلماان وشاون خايغاا لدبا 
مؤخرا يف قطر، لم يشادر االثناان بأي عداء من أي 

نوع تجالهما.
وحسال موقع »ميدل ايسات اي« التقى رئيل 
»املوسااع« امللاك األرعناي عبدالله، وحسال نفل 
املصادر خقد اتصال رئيل األركان غااعي ايزنكوت 
بملك األرعن، وتحدث إليه بشاأن التدخل الرويس يف 

سورية.
غولاد شاارك قبل حاوايل نصاف عاام بمؤتمر 
يف األرعن، نائال رئيال األركان يائاري خاوالن قال 

األسابوع املنرم ملجموعة من املراسالني األخانل 
يف »إرسائيال« إن أذرع امليابارات األمنياة توصال 
مدلوماات إىل مار واألرعن بهادف مسااعدتهما 
يف الحرب عاىل »عاعش«، كماا أن التفالمات حول 
املساجد األقاىص تبلاورت مؤخارا باني »إرسائيل« 
واألرعن، وأيوب قرا، نائل وزيار التداون اإلقليمي، 

التقى مسؤولني أرعنيني يف الدقبة.
إذا ما اساتمرت لذا التوخهات، خإنّها ساتيلل 
خارطة خيوسياسية خديدة يف الرق األوسط، قال 
الربوخيسور يورام ميطال من خامدة بن غوريون.

وأشارت الصحيفة إىل أن وزير خارخية البحرين 
خالاد بن أحمد آل خليفة زعم قبل عدة أساابيع أن 
»إيران تشاكل خطارا عىل عول اليلياج )الفاريس( 
واالساتقرار يف الارق األوساط أكثر مما تشاكله 

إرسائيل«.
وزير االستيداب زئيف الكني يواخل لذا التوخه، 
يف لقاء مع موقع إخباري سادوعي قال بداية الدام 
إن إياران تشاكل تهديدا مشارتًكا عاىل »إرسائيل« 
والسادوعية، إننا ال نيلل رشق أوساط خديد، إنما 
نقاتل أعداء مشارتكني، ومثل لذه الحروب ال تؤعي 
عوماا إىل تدااون شاامل، وإنماا إىل تدااون ييص 

نقاًطا بدينها، قال الكني لا«مداريف«.
أما يوئيل خوزنساكي من مركز عراسات األمن 
القوماي خقاال للصحيفاة: خشاية إياران وعادم 
التحمل املشرتك لسياسات أمريكا يف ُكّل ما ييص 
لذا امللف، يقوع إىل التدااون بني »إرسائيل« والدول 

اليليجية.
وتابع: حقا لناك سبل للتفاؤل، لدينا اليوم بؤرة 
ضوء، إنها عملية تدريجية استغرقت عدة سنوات، 
يف الفارتة األخارية شاالدنا تحسانا يف الدالقاات 
عارّب عنهاا من باني الكثاري مان األماور بالتواخل 
عاىل إعطاء الدلنياة للدالقات ماع »إرسائيل«.. إذا 
كان املساؤولون السادوعيون يف املايض ال يمكنهم 
الظهور ساوية ماع قااعة إرسائيلياني، خقبل عدة 
أشهر خرى اللقاء بني عشقي وغولد عالنية، يف لذه 
األثنااء تحسان الدالقات خهي مان وراء الكواليل 
ولذا خيد، خدندما تيرج لذه الدالقات من الدوالب 
وحسال خصائص الرق األوسط خإنها لن تصبح 

قائمة بددلا، عىل حد تدبريه.

* عن رأي اليوم 

  - متابعات
ذكرت مصااعُر قضائية مرية مسااء 
السابت، أن ل محاكام يف القالارة والجيزة 
بدأت محاكمة 237 ناشطاً اعتُقلوا األسبوع 
املايض إثر احتجاخهام عىل تييّل مر عن 

خزيرتي تريان وصناخري للسدوعية. 
وقاال مصادر قضائاي: »محكمة خنح 
قار النيال بوساط القالارة عقادت أوىل 
اتهماوا  ناشاطا  ل6  محاكماة  خلساات 

نظار  وأخلات  ترياح  عون  بالتظالار 
قضيتهام إىل 7 ماياو املاايض، مضيفاا أن 
املحكمة عقدت أَيْضاً أوىل خلساات محاكمة 
52 ناشاطاً وأخلت نظر قضيتهم إىل الثالثاء 

املقبل. 
ووقدت مر والسادوعية اتفاقية أوائل 
أبريل تم بموخبها نقل ملكية خزيرتي تريان 
وصناخري إىل السادوعية، وقالت القالرة إن 
الريااض طلبات يف 1950 بداد عاماني من 
قياام إرسائيل حماياة مرياة للجزيرتني 

الواقدتني يف مدخل خليج الدقبة«. 
إن  قالاوا  املرياني  مان  كثاريا  لكان 
»الجزيرتني االسرتاتيجيتني تتبدان بالعلم، 
ويف الاا 15 مان أبريال املايض شاارك آالف 
وساط  احتجااج  مظالارة  يف  املواطناني 
القالارة، وألقت السالطات القبض عىل 25 

منهم«. 
وقالت املصاعر القضائية إن ثالث محاكم 
خناح أخارى يف مديناة الجيازة املجااورة 
للداصمة بادأت النظر يف ثالث قضايا أخرى 

متهم خيها 126 ناشطاً بالتجمهر والتظالر 
عون مواخقاة، وتصل عقوباة التظالر عون 

مواخقة إىل الحبل ثالث سنوات. 
تدياني  اتفاقياة  إن  الحكوماة  وقالات 
الحادوع البحرياة مع السادوعية لن تصبح 
نهائياة قبال إقرارلا مان مجلال النواب، 
من خهته، أقر مجلل الشاورى السادوعي 
االتفاقياة يوم الا25 من أبريال، ولو اليوم 
الذي اعتقل خيه النشطاء وبدأت محاكمتهم 

يف القالرة.

سياسي بريطاني: »إسرائيل« 
وراء صناعة داعش  

  - متابعات
إتهم عمدة مدينة بالكبرين الربيطانية السابل، 
سليم مال، الكياَن اإلرسائييل بأنه يقف وراء تنظيم 
»عاعاش«، مدترباً أن الهجمات اإلرلابية يف خرنساا 
كانات انتقامااً منها عىل مواقفهاا الداعمة إلقامة 

عولة خلسطينية.
تنظيام  وراء  تقاف  إرسائيال  إن  ماال:  وقاال 
»عاعاش«، مضيفااً أن الهجماات يف خرنساا كانت 
انتقاماا منها عاىل مواقفها الداعماة إلقامة عولة 

خلسطينية.
وذكرت وسائل إعالم أن حزب الدمال الربيطاني 
علال عضوياة ماال باإلضاخاة إىل عضوياة زميله، 
إلياس عزيز، الذي تسااءل عاىل صفحته يف املواقع 
االختماعية عن التشاابه بني تدامال أملانيا النازية 
ماع اليهوع وتدامال كيان االحتاالل اإلرسائييل مع 

الفلسطينيني.
كشافت صحيفة »التلغراف« الربيطانية مساء 
اإلثناني بنااًء عاىل »مصااعر رخيدة املساتوى« ان 
الحزب أقادم يف الواقع عىل تدليال عضوية 50 من 
أعضائه عقل تريحات ضاد احتالل »إرسائيل«. 
وأخاعت تلاك املصاعر ان الددع الرسامي الذي أعلن 

عنه حتى اآلن )3( لو مجرع البداية.
خديار بالذكار أن حازب الدماال كان قاد عّلل 
أَيْضااً يف الا27 من أبريل عضوية إحدى نوابه حتى 
إشادار آخر لنرلا يف ل201 تدليقات عىل شبكات 

التواصل االختماعي اعتربت مداعية للسامية.
وكانت ناز شاه النائل عن براعخورع ويست، قد 
نارت يف ل201 عىل صفحتها يف »خيسابوك« قبل 
أن تنتيال يف الربملان، صورة عن عويلة » إرسائيل« 
عىل خارطاة للواليات املتحدة تحات عنوان: »الحل 
للنازاع اإلرسائييل- الفلساطيني«: »انقلوا إرسائيل 
إىل الواليات املتحدة« مع تدليل: »املشكلة سويت«.

  - متابعات

أثار الداعيُة السدوعي سلمان الدوعة، 
موخة من االنتقاعات الغاضبة بدد إقراره 
باأن املثلية ال تساتوخل عقوباة عنيوية 
وال تيرج أصحابها من اإلسالم رغم أنها 

عمل آثم.
وأشاار الدوعُة يف تريحات لصحيفة 

سويدية، بأن »كل الكتل السماوية تدترب 
املثلية الجنساية خدال آثما«، غري انه وخه 
كالماه اىل أنهاا »ال تساتلزم عقوبة ما يف 
الدنياا، بال لي إثام يتحمله اإلنساان يف 
الحياة املقبلة حسال القاول الصحيح يف 
اإلساالم، الاذي يضمن حرية اإلنساان يف 
الترف كما يشااء، لكن عليه أن يتحمل 

الدواقل«.
كما أكد الداعية السدوعي أن املثلية ال 
تقاي أصحابها من اإلساالم، ولكن »إذا 

كانت للمارء أخكار أو مشااعر مثلية، أو 
عاشاها بمساتوى حميمي، خاإلساالم ال 
يشاجع عىل إظهارلا للدلان، أو التبالي 

بها«.
نشاطاء  عشان  ذلاك،  غضاون  يف 
»#الدوعه_يبياح_ لاشاتاغ  سادوعيون 

املثليه« مستنكرين مثل لذا التريح من 
شيخ يقولون ان »له قيمة علمية وعينية 
كبارية ولاه أثار كباري يف قياام الصحوة 

وإصالح الشباب«، حسل وصفهم له.

داعية سعودي يتحدث بانفتاح عن املثلية الجنسية 
وناشطون يتهمونه بإباحتها 

إيقاُف مطار القاهرة 4 دبلوماسيات 
يتسبب بأزمة بني قطر ومصر 

  - متابعات
منعت سلطات األمن يف مطار القاهرة الدويل أربع دبلوماسيات قطريات الجنسية 

من دخول البالد. 
وقال مصدر أمني يف مطار القاهرة الدويل إن هذا القرار جاء تنفيذاً ملبدأ »املعاملة 
باملث�ل« لوصولهن م�ن البحرين بجوازات س�فر دبلوماس�ية بدون تأش�رية دخول 

مسبقة. 
وأض�اف ه�ذا املصدر الذي فّضل عدم كش�ف هويت�ه أنه »أثناء إنه�اء إجراءات 
جوازات س�فر ركاب رحلة طريان الخليج رقم 71 القادمة من البحرين تقدمت أربع 

مسافرات قطريات بجوازات دبلوماسية ال تحمل تأشرية دخول مسبقة«. 
وتابع أن »سلطات األمن أجرت اتصاال بمكتب الخارجية املرصية يف مطار القاهرة 
وأن ه�ذا األخري أمر بتنفيذ مبدأ املعاملة باملثل وإبالغ الدبلوماس�يات بقرار عودتهن 

عىل متن الطائرة نفسها«. 
يش�ار إىل أن العالق�ات القطرية املرصية ش�هدت توت�راً منذ اإلطاح�ة بالرئيس 
املرصي »اإلخواني« األسبق محمد مريس وصل حد تبادل سحب السفراء بي البلدين.

»وسام الثناء« لجندي صهيوني أعدم فلسطينياً أعزل!! 
  - متابعات

أوصت رشطُة العدو الصهيونية بمنح »وس�ام ثناء« لشطي متطوع قام بإطالق 
النار عىل ش�اب فلس�طيني يف مدينة يافا، وسط األرايض املحتلة عام 1948، ما أسفر 

عن استشهاده. 
وق�ال موقع »والال« العربي: إن جه�از الشطة أوىص بمنح الجندي املذكور قاتل 

الشاب الفلسطيني بشار مصالحة، »وسام ثناء«، تقديراً ملا قام به. 
وأظهر تس�جيل فيديو مصور انتش عىل مواقع اإلنرنت، الش�هيد مصالحة وهو 
ملق�ى عىل األرض دون حراك بع�د إطالق الشطة النار عليه و«تحييده«، بينما يقف 
بالق�رب من�ه رجل رشطة، وتُس�مع أص�وات متجمهرين يف امل�كان تطالب الشطي 

بإطالق الرصاص عىل رأس الفلسطيني وتدعوه إىل »عدم الخوف«. 
ويوثق التسجيل صوت رشطي إرسائييل يخاطب زميله القاتل، بالقول »هذا يكفي 

إنه )الشهيد( ملقى عىل األرض وتم تحييده. ملاذا تطلق النار من دون سبب«.

أوامُر سعودية وتركية بشن هجمات حلب، وسوريا 
تحمل النظامني مسؤولية ُكّل نقطة دم ُأهدرت

  - وكاالت
أكد وزيُر اإلعالم عمران الزعبي أن هناك أوامَر عمليات س�عودية وتركية صدرت 
للتنظيمات اإلرهابية يف س�ورية لش�ن هجمات إرهابية عىل الجيش العربي الس�وري 
واملدنيي يف حلب، الفتاً إىل أن اإلرهابيي وداعميهم »كلما تعثرت محاوالتهم اليائس�ة 
يف إحراز انتصارات عسكرية يف أي منطقة يحاولون تفجري الوضع يف مناطق أخرى«. 
وق�ال الزعبي يف اتص�ال: »نحمل املس�ؤولية القانوني�ة والسياس�ية واألخالقية 
والجنائية لحكومتي النظامي الس�عودي والركي عن ُكّل نقطة دم سقطت أو هدرت 
بمدينة حلب خالل األيام املاضية وهم مسؤولون أَيْضاً عن ُكّل ما يحدث يف سورية«. 
وأدان الزعبي اعتداء التنظيمات اإلرهابية بقذائف صاروخية عىل مشفى الضبيط 

للتوليد وأحياء سكنية يف حلب والذي أدى إىل استشهاد وإصابة عشات األشخاص.

 غولد وانور عشقي يتصافحان أمام الكاميرات



الشهيد وبذرة الثورة!
كلمــــــة أخـــــيرة 

عبد العزيز البغدادي
 

مااذا يدناي إشاداَل ِساّت 
حروٍب مدمارٍة عاىل محاخظِة 
صدادَة التاي لام تدارْف مان 
مظالاِر الدولاة ساوى الدماِر 
والياراِب الاذي خلباه النظاُم 
التي يُفرتَُض  املسلحة  بالقوات 
أن واخبَها األسااَس لو الدخاُع 
عن اساتقالل وساياعة الوطن، 
ومان سايريات القادر أناه يف 
لاذه الحروب املدّمرة اساتدان 
التاي احتلت  النظااُم بالدولاة 
نصاَف الايَاَماان، وحني كانت 
تقِضُم األرايض الايَاَمانية كان 
حماماة ساالم أَْو كالندامة يف 
مواخهتهاا َوحني احتلت اريرتياا أرخبيل حنيش كان لذا مسالكه، 
ساتُّ حروب عاىل مدينة صدادة وضد خماعة لام تبدأ بحارٍب ولم 
تتمرع حسبما كان يرّعع إعالُم السلطة ولكنها كانت تطالُل بحقوٍق 
عساتورية لي الددل واملسااواة ومحاَربة الفسااع واإلخساع، وكان 
النظام نفُساه لو املتمرع عىل الدساتور وعىل مبدأ ساياعة القانون 
ومفاِرط بشاكل واضاح يف الساياعة الوطنياة ويُديُر لدبَة إشادال 
الحاروب الداخلياة والفتن ما ظهار منها وما بطان، ويدعم عوامل 

تأخيج الراع ولذا عكل الوظيفة التي يفرتض قيامه بها!!
ندم مدرخُة خلفيات الحروب السات وَمن عخع النظام إلشادالها 
وموَّلها وشاارك خيها والحالة التي كانات الايَاَمان قد وصلت إليها 
قبلها وخاللها وبددلا تدكُل مساتوى االرتهان السيايس الذي كان 
النظاُم قاد أوَصَل البالَع إليه، والحديث عن تمرع حوثي حينها يف ظل 
مثل لكذا نظام وأوضاع كان بمثابة نكتٍة سمجة؛ ألن حالة اإلرلاب 
واإلخسااع املنظم كانا قد أصبحا سايَد املوقف يف عولة خاشلة يغطي 
خشلها صاحَل مروع إخشاالها )امليابرات األمريكية والربيطانية 

بتمويل سدوعي(.
إذاً كانات الايَاَمان قد وصلت إَلاى عرخة من املهانة والتفريط يف 

السياعة عرخة ال يقبلها أَيُّ إنسان لديه ذرٌَّة من ضمرٍي حر!!.
ولام يكان لادى رأس النظام ماروع ساوى إعاقة قياام عولة 
مسؤولة؛ ألنه مسكون بولم أن وظيفَة املهانة والتفريط يف السياعة 
لصالح َمن أرشف عىل اغتيال الشاهيد الحمدي ستحاخظ عىل بقائه 
يف السلطة الذي كان اغتياله يدني يف نظر مهندس ومِرِف االغتياِل 
مناع التفكري لدى أَية سالطة مساتقبالً يف السادي لتحقيل عوامل 
اساتقالل وساياعة الدولة واليروج عن ما يُرَسُم لها كدولة منزوعة 
السياعة، وقد وصلت الرسالة وُطبّقت منذ عملية االغتيال، وإىل أن بدأ 
الايَاَمانيون التفكريَ يف استداعة السياعة مع خروخهم إَلاى الشارع 
َع  يف خرباير 2011، وساواٌء أكاَن خروخاً حقيقياً أَْو مستغالً خإن تنوُّ
األخاكار والرؤى لدى من خَرَج مطالباً بإساقاط النظاام كان تنوعاً 
واضحااً، وحصل تفاعل أنتج برامَج ثوريًة متدادعًة بتددع املكونات 
التي خرخت إَلاى الشارع، بدضها يدرب عن رغبة يف التغيري الشامل، 
والبدض اآلخر يسادى إلخراغ الثورة مان عنارصلا املتفاعلة تمهيداً 
لصناعة ثورة مضاعة تُديُد إنتاَج نظام الفساع، ولذه الدنارص نزلت 
الساحات لنفل الحسابات والرلانات التي أنزلت من أخلها املباَعرة 
السادوعية املساماة باليليجية التي روّج لها بأنهاا ممثلة الحكمة 
اليمانياة والدناية اإللهية مداً ولي لم تكن يف الواقع ساوى مباعرة 

الثورة املضاعة!!.
أماا النوُع الثالُث خيمثلهم أولئك الذين وقفوا موقَف الوساط بني 
الثاورة والثورة املضااعة لحساابات بدضها تنتمي للثاورة عىل نار 
لاعئة، ويرى يف الوسطية وسيلًة لتحقيل ألداخها بصورة تدريجية، 
وبدضهاا اآلخار ينتمي للثاورة املضااعة ويرى كذلك أناه من خالل 
الوساطية يمكان احتاواُء الثورة وتطويدهاا تدريجياً إلعااعة انتاج 
النظاام!!. وملاا كان حااُل الدولاة الايَاَمانية قد وصل إَلااى الدولة 
الفاشلة، كما أوضحنا، خإن حالَة الفراغ السيايس الناتج عن تفريط 
النظام يف الساياعة املغطاة بالتدخالت الفاضحة يف شئون الايَاَمان 
َه مساار التسوية السياِسية باتجاه  خقد أتيح لهذه التدخالت أن توخِّ
األخذ باملباعرة وكأنها قراراٌت واخبُة التطبيل وليسات مجرََّع مباعرة 
سياساية مان طارف أَْو أطاراف أخنبية، ولذلاك رَسعاَن ماا اعتربَ 
املدارضاون لصفقاة املبااعرة تلك وماا تبدها من مرسحياة الحوار 
واملايء نحو تجزيئة الايَاَمان املجّزأ بوحادة 1990 طبقاً لألخندة 
األمريكياة السادوعية الربيطانية!!. وباسام األقلماة وميرخاِت ما 
يسمى الحوار تساارعت التداعياُت التي كان من الواضح أنها تسريُ 
بالايَاَمان نحو إيجاع املربرات الشاكلية للتدخل الدساكري املبارش 
لظهاور باواعر السادي نحو عولاة بمنية مساتقلة بادأت مالمحها 
يف الظهاور الجااع يف 21سابتمربل201، وبالفدال تم الدادوان عىل 

الايَاَمان يف 26/ 3/ 2015 ومستمر حتى كتابة لذا.
وبالتأمال يف وقائاع األحاداِث التي تشاكل التفريط يف الساياعة 
الوطنياة إَلااى الحارب عىل صدادة التاي راح ضحيتهاا اآلالف من 
الشاهداء، يف مقدمتهم الشاهيد املجالد حساني بادر الدين الحوثي 
صاحال الثورة املساتنرية بالقرآن ضد الفسااع واإلرلااب واملقاوم 
للتفريط بساياعة الايَاَمان ثم حرب ل199 باسم الدخاع عن الوحدة 
ولي يف الحقيقة حرب القضاء عىل الوحدة إَلاى لذا الددوان البشع 

الذي تديشه الايَاَمان.
املتأماُل يف لذه الوقائع يجُد بوضوٍح أن َمن قام بالحروب الساتِّ 
عىل صددة والجنوب وكل الحروب واألزمات الداخلية لو نفُساه َمن 
يقاوُع الحرَب القائمَة اليوَم عىل ُكلِّ شارب يف الايَاَمان، وكلها حروٌب 
تساتهدُف مروَع االستقالل الوطني ومروع الثورة الوطنية التي 

لي خزٌء من مروع تحريِر األمة!!.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

��ة هو الوع���ي، وهذا ما كان يركز  أول م���ا حتتاج إليه األُمَّ
ِهيْد القائد، وأهم مصدر للوعي هو الُق�ْرآن الكرمي،  عليه الشَّ

احلق الذي ال يأتيه الباطُل من بن يديه وال من خلفه.
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آزال الجاوي 
عاىل  تدرَّخاُت 
حسني  القائد  الشهيد 
الحوثاي  الديان  بادر 
ألوِل مّرٍة أَثْنَاَء اندقاع 
يف  الوطناي  املؤتمار 
ماا  عاىل  م   1991
أعتقد، ولكنها مدرخٌة 
ساطحيًة  كانات 
ااة أنه  للغاياة، َخاصَّ
لام يكان يل التمام يف 
األماور  أَْو  السياساة 
الداماة يف حيناه، ثم 

تدرخُت عاىل الرخِل مارًة أُْخااَرى يف 
عاام 1996 م إذَا لام تُيناي الذاكرُة 
ات  عمَّ التاي  االحتجاخاات  أَثْنَااء 
حرماوت عىل قذف رئيال النيابة 
لناك لنسااء حرموت، وقد تفاعل 
املوضوع إَلاى أَن وصل ملجلل النواب 
وألخل الضغط من أخل اتياذ قرارات 
ضاد رئيال النيابة الذي تام تهريبُُه 
يف حيِناه إَلاى صندااء عّلقت الكتلة 
الحرمية مشااركتَها يف الجلسات، 
وكان مان يقوع ذلاك الدمال النائُل 
عن حرموت الحاج صالح باقيل 
وللتَّأريخ لم يساند الكتلة الحرمية 
أَي خنوبي أَْو شمايل باستثناء السيد 
حساني بدرالديان الحوثاي وعبدالله 
عيضاة الرزامي، ولاو الوحيد الذي 
انسَحَل تضامناً واحتجاخاً بل وَضَع 
ف الكتلة الحرمية يف  نفَسه يف ترُّ
أَي قرار يتيذونه، وكان موقفاً نبيالً 

للغاية ال خرؤ عليه أحد يف حينه.

بداد أياام مان املقاطداة حصال 
اخارتاٌق، خداع بدض األعضاء ثم عاع 
الحاج  باستثناء  البقية 
صالاح باقيال التزم 
املجلال  بمقاطداة 
يف  ياوم  آخار  حتاى 
عمر ذلك املجلل، أما 
املفاخأة الكربى كانت 
من ذلاك الرخل النبيل 
بادر  حساني  السايد 
الذي  الحوثاي  الديان 
خانال  إَلااى  ام  َصمَّ
الحااج صالاح إَلااى 
االستمرار يف املقاطدة 
وعدم الَدوعة، واستمر 
يف ذلك إَلاى االنتيابات التالية، والتي 
لم يرتشح لها كاللما رغم ضمانهما 

للفوز إن خدال.
موقُف السيد حسني وكذلك رخيقة 
الرزامي ظل محفوراً يف ذاكرة الحاج 
صالح باقيل وكذلك ذاكرتي، ولذلك 
ومنذ إشادال ختيل الحرب األْوىَل قال 
يل الحاج صالح رحماه الله: قف مع 
لاذا الرخل خمثلاه ال يمكن أَن يكون 
عىل خطأ، ومثل لاذا النظام الفاخر 

ال يمكن أَن يكون عىل حل.
ذلك لم يكن موقف السايد الشهيد 
القائد الوحيد من الجنوب وقضاياه، 
مداروف  الحارب  مان  خموقفاه 

للجميع..
أما نحاُن خلن نقابَل اإلحسااُن إاّل 
باإلحساان للساَلف الشاهيد القائاد 
حساني وليَلفه يف املسارية والقياعة 
واألَْخاااَلق واملواقف والوطنية السيد 

عبدامللك.

الشهيد حسني 
الحوثي والجنوب

نوح جالس 
 لطاملاا حااَوَل األَْعاااَداُء وباساتمرار أن يجدلاوا 
مان أنفساهم مصادَر الارتاث واألخاالق والدااعات، 
وأنهام لم أصحااب التَّأرياخ واألمجاع، وكام حاولوا 
أن يصنداوا تَأرييااً يفاوُق تَأريينا، وذلاك من خالل 
األيديولوخياات التي تصادر من وساائل إْعااَلمهم يف 
أخالمهام ومسلساالتهم وبرامجهام ومطبوعاتهام، 
وبهذا استطاعوا أن ييدعوا أصحاَب الدقول الضديفة 
والبصائر الدميااء، الذين اقتندوا خدالً بأن أولئك خدالً 

ألل التَّأريخ واملجد.
 وتأتاي لاذه التدبئاات األيديولوخياة مان عاخاع 
الشادور بالنقص لدى أولئك الذيان ال أخالق وال تراث 
وال عااعات وال تَأرياخ لديهام، خهام عندماا شادروا 
بالنقص الشديد وامليزي لهم يف مواكبة األَُماام عملوا 
عىل محاولة سّد ذاك اليزي والدار، وأراعوا أن ينتحلوا 
تَأريَينا وأمجاعنا وعاعاتناا وكل يشء عظيم توارثناه 
مان الدظمااء الذين سابقونا، خهم عندماا رأوا حياَة 
املسالمني مليئة باالحتفاالت التَّأرييية التي سيظلْون 

يتغنون بها حتى يوِم القيامة.
 وخدوا أنفَساهم سااقطني يف أوحال اليزي والدار 
ال يجدون شايئاً يف تَأرييهم يساتدعيهم كي يفتيروا 
ويحتفلاوا، وبددلا ماذا عملوا؟ لقد قاموا أوالً بطمل 
اااة الدظام،  وتشاويش تَأريخ ُكّل رمز من رماوز األُمَّ
وقاموا باستبدالها برموز وإْعااَلم ولمية، أَْو كما قال 
الشهيد القائد رضوان الله عليه )نمور ورقية(، خدندما 
وخدوا تَأرياَخ أولئك الدظماء مليئااً باملالحم واملواقف 
املرخة قاموا بتحويل مسارلا إَِلاى أشياص آخرين، 
خمسارية ليث الكتائل عيل أبي طالل ساالم الله عليه 
قاموا بطمساها وتشاويهها ونَْسابها إَِلاى أشاياص 
آخريان!! ومداروف ملن نسابوا تلك املواقاف واأللقاب 
وغريلاا، وذلك كي ال يشاالدوننا نحتفل ونتغنى بها، 
خصوصاً ومواقاف لذا الرخل كانت كلهاا عزاً وخيراً 

لإلسالم واملسلمني، وخزياً وعاراً ألولئك، وكذلك مسرية 
ُكّل إْعاااَلم الهادى والرماوز الدظاام قاماوا بمحولا 
َوإخفائهاا، ولاذا مدروٌف لديناا، خفاي ُكّل منالجنا 
الدراساية ال ندرف شيئاً عن اإلمام زيد واإلمام الحسن 
والحساني وغريلم سوى اليء البسيط، أما يف البلدان 

اإلسالمية األخرى خقد ضاعت تماماً.
 أما بالنسابة ملسارية سايد اليلال علياه الصالة 
والساالم، خقد عملوا عىل تهميش وتشاويه مساريته 
مان خالل الدلمااء الذين ترباوا يف أحضانهم ووّلولم 
كاخة أمور املسالمني وخدلولم أئمة بيت الله الحرام، 
ولم يساتحوا مان اللاه واكتفوا بهاذا، وإنماا خدلوا 
من االحتفااِل بذكراه املجيدة وبذكارى أي موقف من 

مواقفة بدعًة وضالالً.
اااة نفساها تائهاة ال تجد بمن   ولناا وخدت األُمَّ
اااة  تقتدي وال بَمن تحتفل، وعندما أَْصابَح حال األُمَّ
لكاذا قاام اليهاوع والنصاارى بيطوتهام الثانياة، 
ولي صنع احتفااالٍت وأعياع أخرى يتام إخباُرنا عىل 
االحتفااِل بهاا عون أن نشادر، خمثاالً ميالُع املسايح 
اااة الدخالني  عليه الساالم، ملاذا لم نسمع علماء األُمَّ
يقولاون لاذه بدعاة، بال رأينالام ينفقاون ماليني 
الادوالرات يف لاذه املناسابة ولنااك مان لاو أحوج 
باكل لاذه األموال ولام يموتاون خوعاً وحصااراً يف 
عدياٍد من البلدان الدربية واإلساالمية، ولكن لجمات 
األَْعاااَداء اساتمرت وتكاثرت مع مارور األيام، ومع 
ااااة يف ضاللهاا وبُددلا عن  مارور األيام تازعاع األُمَّ
الطريل الساوي، خأعخلوا عدعاً من الثقاخات الدخيلة 
وخدلوناا نتثقاُف بهاا ونماي عاىل ساريلا، خمثالً 
)عياد األم( لاي بدعٌة خرنساية كانت تقاام لألطفال 
املجهولاني نظراً النتشاار الدعارة واندادام األخالق يف 
تلاك البلدان، وكذلك ما يسامى با)عياد الحل( قاموا 
اااة من خاالِل تلك الروايات  بمساخ شاباب لذه األُمَّ
والقصص، ولذا أَْصابَح واضحاً وشالدناه يف وسائل 
اإلْعاااَلم والتواصال االْخِتَماعاي كياف أَْصابَح وضع 

شاباب أمتناا، وغريلا مان األعياع واالحتفااالت مثل 
)الياوم الداملاي للطفولاة والياوم الداملي للمدرساني 
والياوم الداملاي للممرضاني وغريلاا( ماع احرتامنا 
اااة، ولكن  وتقديرنا لاكل لؤالء الذين ييدماون األُمَّ
قواعاد عينناا الدظيم قد نّظمت ُكّل لذه األشاياء عىل 
أرقى مستوى وباستمرارية مطلقة، خال أحتفل بأمي 
أَْو مادريس أَْو طبيبي أَْو طفيل يف ياوٍم واحٍد خقط، بل 
أعاملهام بالطريقة التي عّلمنا إيالاا مدلُِّم البرية، 
تلك املبااعئ التي تجدل عالقاتناا وتداملنا ذات طابع 

خاص ومستمر.
 ُكّل لاذا قليٌل من خيض، خهناك الدديد من الداعات 
والتقاليد نساتحي عان ذكرلاا، خهم يتقلادون بها؛ 
ألنهاا عىل شااكلتهم وألنهام توارثولا مان أخداعلم 
الذين شاولوا مداني اإلنَْسااانية واألخاالق، ولكن ال 
زالات أمتنا تتدرض وتتلقى تلاك الثقاخات َوالهجمات 
الرساة واملوخدة التي تأتي من ِقبل األَْعااَداء والتي 
ال نشدر بها؛ ألنهم يهيئون لها ُكّل يشء تدبوياً وخكرياً 
وعينياً وغريلا حتى نتقبلها وتمر علينا مرور الكرام. 
ولكان حصص الحال وانتفاض الغبار الاذي كان 
يغطي أبصاَرنا والصدأ الذي كان يغىش قلوبنا، خهناك 
من عااع مجادعاً بدد مدلام البرية وإْعاااَلم الهدى 
والرموز الدظام، الذي خاء مكمالً ملساريًة بدأت بيري 
اليلل، الذي خاء يكشف الزيف واليداع وأسقط قناَع 
الددو وأظهر وخَهه الحقيقي والشااحل، ذلك الوخه 
الاذي لطاملا انيدعناا به، خهذه األياام نحتفل ونفرح 
ونسادد ونساتبر، والددو يزيد خزيه وعااره ويزيد 

وخهه شحباً ومذلًة.
نحتفل بذكرى خوز وانتصار ومجد ذلك الرخل الذي 
بهديه أحيا أرواحنا التي كانت ميتًة، الرخل الذي لدم 
أوكار األَْعاااَداء التاي كانوا يساترتون بداخلها، ولم 
يتبقى لهم يشء سوى التفي لهذا اليزي والدار يوماً 
بدد ياوم، خأُمتنا عاعت إَِلاى طريقها بدد أن عاع نجل 

الهدى وعاع مده الهدى.

ُعدنا كما نحن، وُعدتم كما أنتم


