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ال�سيد عبُدامللك بدر الدين احلوثي يف خطاب الذكرى ال�سنوية لل�سرخة يف وجه امل�ستكربين للعام 1437 هـ:

تنازالت مجحفة قدمها الوفد الوطني 
واالستسالم مستحيل ولن يكون

 شعار الموت 
ألمريكا مشروع 
نهضة والوقائع 

أثبتت صوابية ذلك

 أمريكا تتدخل 
في العملية 

السياسية ألي بلد 
قبل أهل البالد 

وتريد العرب 
قطعانًا لمحاربة 

منافسيها

 كل الجرائم 
التي تستهدف 
الشعب اليمني 

وآخرها الصراري 
وراءها أمريكا 

وإسرائيل

 لرافضي اتفاق 
أنصاراهلل والمؤتمر 

أن ينطحوا أصلب 
صخرة

من دمر االقتصاد ويفرض الحصار هو العدوان اأَلمريكي 
السعودي ولو كان لهم منع حليب األطفال لفعلوا

على الجميع التحرك بقوة لمواجهة العدوان والحصار
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مدير التحرير:
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محمد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الداوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024
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املوُت يطارُد اجلي�َش ال�سعودي يف احلدود امللتهبة
مقتل عقيد ونقيب وعشرة جنود سعوديني وتدمري 9 آليات 

معظمها من دبابات »اإلبرامز« يف جيزان ونجران وعسري

  -  خاص:
يمكاُن وصاُف ما يحاُدُث لجياش الددو 
السدوعي يف جبهاِت الحدوع، سواء يف جيزان 
ونجران وعساري باأن املوت يالحال جاوعه 
أياما حّات أقادا  أباال الجياش واللجان 
الشادبية أَْو اتجهات صواريخهم وقذائفهم 
ورصااص القااصل، وكذلاك يمكن القول: 
إن ُكّل عباباة ومدرعة سادوعية متحركة أَْو 
سااكاة يف الجبهاات تكون نسابة تدمريلا 

أعىل من أي وقت سبل.
الجياش  حااول  الاذي  الوقات  افاي 
السادوعي التقليَل مان خساائره باعرتااه 
مساء السابت بمقتل ستة من جاوعه وأحد 
الضباط كانات مخابراُت الجياش واللجان 
الشادبية قاد أعلاات اسام الضاباط الذي 
لقاي مرصَعاه ورصادت وصاول عارات 

القتاىل والجرحاى من الضبااط والجاوع إىل 
املستشافى السادوعي األملاني بمدياة جدة 

عىل ثالث عادات.
ميدانيااً وبحساب املصااعر الدساكرية 
كانات خساائر الجياش السادوعي أمال 
األحد يف جبهات الحادوع يف الجانب البري 
متمثلًة بمقتل ضابال أحدلما برتبة عقيد 
واآلخر برتبة نقياب و10جاوع آخرين ممن 
ُعراات أعداعلم بالتحديد، ايما ُقتل آخرون 
بدمليات قصف وكان الجرحى بالدرات.

أما خساائُر الجيِش السادوعي يف الدتاع 
ابلغات 9 آلياات بياها 6 عباباات من طراز 

إبرامز أَمريكية الصاع.
وأوضاح مصادر عساكري أن ضابال 
سادوعيل لقياا مرصعهماا السابت ولام 
الدقياد باادر بان حماد الرلوي الاذي ُقتل 
عاخال عبابة عّمرلا أبااال الجيش واللجان 
الشادبية يف موقع املخروق بمااقة نجران، 

وكذلاك الاقياب عبدالله عنرياري الذي ُقتل 
يف عملياة للجياش واللجان الشادبية بجبل 

الدخان بجيزان.
وبحساب مصدر عسكري ُقتل 10 جاوع 
سادوعيل بدمليات نوعية لوحدة القااصة 
جيازان  يف  الشادبية  واللجاان  بالجياش 
وعساري، ثالثاة ماهام لقاوا مصارعهم يف 
مواقع كرس جوبح واملدزاب ومركز جالح، 
واثاان يف جبال الدخان، ومثلهما يف موقدي 
الفريضة وبارج الدباعية يف الخوبة، إضااة 
لقااص جادي يف موقاع املدال الدساكري 
بجيزان، أما يف عسري ُاقتل اثاان من الجاوع 

يف رقابة سهوة.
قتىل الجيش السادوعي لم تاحرص بتلك 
الدمليات، حيث يوضح مصدر عساكري أن 
عادعاً كبرياً من القتاىل والجرحى يف صفوف 
الجيش السدوعي سقاوا بقصف صاروخي 
استهدف تجمداً مكوناً من 17 آلية عسكرية 

متاوعاة يف مركز املدازاب بجيزان، حيث تم 
رصُد سيارات اإلسداف تهرع إىل املركز لاقل 

القتىل والجرحى إىل املستشفيات.
ويف جانب الدتاع الدسكري تمكن أباال 
الجيش واللجان الشدبية من إسقاط طائرة 
اساتاالع تابدة للددو كانت تحّلل يف سماء 
مااقاة املجازة بدساري بواسااة صاروخ 

حراري.
يف موقَداي الراة ورجاالء باجران أّكد 
مصدر عساكري أن أبااَل الجيش واللجان 
الشادبية تمكاوا من تدماري خمل عبابات 
مان طاراز إبراماز األَمريكياة يف عملياات 

مافصلة خالل يو  السبت املايض.
ويف موقاع املخاروق الدساكري تمكان 
أبااال الجيش واللجان الشادبية من تدمري 
عباباة إبرامز أخارى وعربة من ناوع لمر 
ويف موقاع ثدبان الدساكري عماروا آليتل 

عسكريتل بصواريخ مضاعة للدروع.

املجلُس السياسي ألنصار اهلل 
يعّزي يف وفاة رجل األعمال 
الشيخ علي محمد الحباري

  -  خاص:
بَداَث املجلُل السايايس ألنصار اللاه برقيَة عزاء ومواسااة ألرسة 
اقيد الوطن رجل األعمال الشيخ عيل محمد الحباري الذي وااته املايُة 

يو  الجمدة املاضية.
وأشااع املجلل يف بيان الدزاء بمااقب الفقيد وبإسهاماته الكبرية 
يف الدااء واإلحساان واإلساها  يف مشااريع الخري، ساائالً اللَه الديلَّ 
القديَر أن يتغمده بواساع رحمته ويسكاه اسايح جااته ويلهم ألله 

وذويه الصرب والسلوان.

أبطاُل الجيش واللجان يطّهرون 3 
مواقع بعسيالن بمحافظة شبوة ومقتل 

13 من املرتزقة وإصابة العشرات
  -  خاص:

تلقى مرتزقُة الددوان، يو  أمل األحد، صفدًة جديدًة يف محااظة 
شبوة جاوبي البالع يف مدارَك عايفة عارت بل أباال الجيش واللجان 

من جهة واملرتزقة من جهة أخرى يف مديرية عسيالن.
وقالات مصااعر عساكرية إن 13 عاارصاً مان مرتزقاة الددوان 
السادوعي مصارعهام، األمل األحد، وأصيب آخارون، خالل مدارك 

عايفة بمديرية عسيالن بمحااظة شبوة.
وأوضحات املصااعر أن الجيَش واللجان تمكاوا مان تاهري ثالثة 
مواقاع بمااقة حيد بان عقيل بمديرية عسايالن، وقتل 13 مرتزقاً 
وإصاباة الدارات يف املواجهاات التاي اساتمرت ماذ مسااء الليلة 

املاضية وحتى صباح اليو .
ويف ما ييل بدض أسماء املرتزقة القتىل:  

1- جازع حسل عيل سدد الحارثي. 
2- سدد لاعي سدد.

3- حسن صالح طراان الحارثي.
ل- أحمد ناجي صالح سدد.
5- طايع عبدالقاعر الخرش.
6- نارص مسفر نبالن سليم.
7- محمد عبدربه عيل شاع.

8- مسدد حسل أحمد الهديبي املصدبي.

9- زياع محمد مبارك السوعاني املصدبي.
10- أحمد صالح شليل باوزير.

11- نارص مبارك حسل الضيفيل.

أبطاُل الجيش واللجان يسيطرون بالكامل 
على منطقة الخزجة بحيفان ويقصفون 

تجمعات املرتزقة يف ذو باب بمحافظة تعز
  -  خاص:

تمكَّاَن أباااُل الجياش واللجاان الشادبية، من تاهاري مااقة 
الخزجة بمديرية حيفان جاوب رشقي محااظة تدز. 

وقال مصدٌر عساكريٌّ إن أباال الجيش واللجان الشدبية تمكاوا 
أمل األحد من السيارة عىل مااقة الخزجة بالكامل بدد تاهريلا 
من مرتزقة الددوان السدوعي األَمريكي يف مااقة حيفان بمحااظة 
تدز.  وأكد املصدر مرصَع وإصابة الدرات من املرتزقة خالل عملية 

تاهري مااقة الخزجة يف حيفان. 
إىل ذلاك تمكان أباال الجياش واللجان الشادبية من اساتهداف 

دات املرتزقة يف مديرية ذو باب جاوبي نرب محااظة تدز. تجمُّ
وقال مصدر عساكري إن قوات الجيش واللجان الشدبية قصفت 
أمل األحد تجمدات ملرتزقة الددوان األَمريكي السادوعي يف مديرية 

ذو باب، ما أعى إىل تكبيدلم خسائَر ااعحًة يف املال والدتاع.
واستهدات قواُت الجيش واللجان الشدبية، السبت املايض، قواٍت 
تابداًة ملرتزقة الددوان األَمريكي السادوعي يف ذات املااقة وألحقت 

بهم خسائر ااعحة.

اإ�سابُة قيادي موال للفار هادي بانفجار عبوة نا�سفة باملدينة

إنفجار سيارة مفّخخة استهدفت مدرعة إماراتية بمدينة عدن
  -  متابعات:

أصيب قيااعيٌّ باارٌز ماواٍل للفاار عبدربه 
ماصور لاعي، أمل األحد، أثااء انفجار عبوة 
ناسافة ُزرعات بسايارته أثااء ماروره بحي 

السداعة بمدياة عدن جاوبي البالع.
وبحساب موقع »عدن الغد« ااإن القياعي 
الاذي يُْدَعاى صالح عيادروس الجفاري كان 
عىل متن سايارة طقام براقة عدٍع مان أاراع 
إىل  نُقال  الجفاري  أن  إىل  مشارياً  حراساته، 
مستشافى الجمهورياة بدادن وأن إصابتاه 

بالغة.
مشاهَد  لتدازز  الحاعثاُة  لاذه  وتأتاي 
اننفاالت والفوىض الذي تشاهُده مدياة عدن 
واملحااظاات الجاوبية، يف ظل سايارة قوات 

انحتالل عىل املدياة ماذ أكثر من عا .
وساقط قتاىل وجرحى يو  أمال كذلك يف 
عادن إثر انفجار عباوة ناسافة ُزرعت باقم 

عسكري بحي األحمدي بخور مكرس.
مصااعُر ميدانياٌة بدادن قالات إن الدباوة 
الااسافة تام تفجريُلاا لحظاة مارور طقم 

عساكري تاباع لجيش لااعي بالخاط الدا ، 
لكن رواية أُْخَرى قالات إن الدبوَة كانت عاخل 
الاقم، وبحساب املصاعر اقد خّلف اننفجار 

قتىل وجرحى.
ويف صدياد الفاوىض األماياة بدادن لاز 
انفجاار عاياف يو  أمال األحد املديااة، بدد 
انفجاار سايارة مفخخاة باريال “كالتكل 

إنماء”، مستهدااً مدرعات إماراتية كانت تُمرُّ 
بالاريل.

وذكرت مصاعر إعالمية أن سيارة مفخخة 
انفجارت لحظاة مارور حاالاة ومدرعتال 
تابدتال للجيش اإلماراتي كانت يف طريقها إىل 
ماار عدن قاعمة من مقر قياعة قوات تحالف 

الددوان. 

مصرُع القيادي املرتِزق صالح 
زايد بن عافية غرب مدينة 

الحزم بمحافظة الجوف

  -  متابعات:
مرتزقاة  مان  عادٌع  لقاي 
األَمريكاي،  السادوعي  الدادوان 
يف  قيااعي،  بياهام  مصاِرَعهام 
قصاف مدادي للجياش واللجان 
الشادبية اساتهدف تجمدااً لهم 
بمااقة سدبا نرب مدياة الحز  

بمحااظة الجوف.
وأكد مصدر عساكري لوكالة 
اليماياة )سابأ( مرصَع  األنبااء 
بمليشايا  امليداناي  القيااعي 
املرتِزقاة، املدعو صالاح زايد بن 
عااياة، وعادع مان املرتزقاة إثر 
قصف بقذائف الهاون اساتهدَف 
تجمداً لهم بمااقة سادبا نرب 

مدياة الحز .
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  - الكويت
كشاف عضاُو الوااد الوطااي يف مفاوضاات 
الكويات، املهاادس حمازة الحوثي، يو  السابت، 
بدَض ما يادوُر عىل طاولة املفاوضاات واللقاءات 
مع املبدوث األَُممي إىل اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وقاال الحوثاي يف مؤتمار صحفاي: إن الوااَد 
الوطاايَّ وصل بداد عيد الفار املباارك إىل الكويت 
نساتكمال املشااورات التي كانت جارية خالل 75 

يوماً من املفاوضات يف الجولة األوىل. 
وأضااف الحوثي: »لألساف نحن ملسااا ماذ أن 
وصلااا إىل أنه قاد حصل نكوٌث أو تراجاع أو تلكٌؤ 
إىل حد ما يف بداض التفالمات التي كاا قد توصلاا 
إليهاا ايماا يتدلل بأن يكاون لااك اتفاٌق شاامٌل 
وكامال يف كااة التفاصيل والجوانب ساواٌء أكانت 
السياساية أو انقتصاعية أو اإلنَْساانية أو األماية 

أو نريلا«.
وأشاار الحوثاي إىل أَن تلاك التفالماات التاي 
شاهدت نكوثااً لي »ماا أكاد عليه إساماعيل ولد 
الشايخ ساواٌء يف إحاطتاه ملجلال األمان ساابقاً 
وحديثه عن خارطة طريل وحدة وشااملة وكاملة 
تتضمن كااة لذه الجوانب، ويجب أن تُفيَض إليها 
مشاورات الكويت، وكذلك ما أكده أيضاً يف مؤتمره 

الصحفي يف آخر يو  قبل الديد«.
وايماا يتدلال بالجولة الثانية مان املفاوضات 
بداد الديد قال الحوثي: »إن الجلساات كانت قليلة 
اة مع القماة الدربية التي اضار  إىل حاد ما، َخاصَّ
إساماعيل ولاد الشايخ إىل أن يحُضَ لاذه القمة، 
وتركازت خاالل اليومال املاضيال حاول جزئية 
رئيساية وجزئياة مفصلياة، ولي املبدأ أو أسال 
الحل الذي يمكن أن تفيض إليه مشاورات الكويت، 
ولو أن يكون اتفاقاً شاامالً وكامالً يتضمن كااة 
السياساية وانقتصاعياة واإلنَْسااانية  الجواناب 
واألماياة عون تجزئاة وعون ترحيال لبدض ماها، 
وعاىل أن يكاون الاقااش يف كاااة لاذه الجوانب 

كحزمة واحدة«. 
وأوضح الحوثي أَن الواد الوطاي يف مشااورات 
السابت، أكاد للمبداوث األَُمماي أَن »انتفاق يجب 
أن يكاون شاامالً وكاماالً وعىل أن يتضمان كااة 

وانقتصاعياة  واألماياة  السياساية  الجواناب 
واإلنَْساانية عون تجزئة وعون ترحيالً لبدض ماها 

عون آخر«.
وعّلال الحوثي عاىل ما تم تداولاه إعالمياً حول 
مقارتح قدمه ولد الشايخ وقال املقارتح »يأتي يف 
أطاار مقرتحات عدة طرحت طاوال األيا  املاضية 
ولو يادرج يف لذا السياق«، وأضاف أَن ولَد الشيخ 
»طرح مقرتحاً يف أن يكون لااك حل شامل وكامل 

ولكن عىل أساس مرحلتل«.
وأوضاح الحوثي أَن رع الوااد الوطاي عىل ذلك 
املقرتح كان بالتأكيد لولد الشايخ »أناه َن بُاادَّ أن 
يكاون الحل شاامالً وكاماالً عون أن يكاون لااك 
تجزئاة للحل وعون أن يكون لاااك ترحيل لبدض 

جوانبه«.
وأضااف قائالً: »أكدنا عىل أن لذا الحل يفرتض 
ويجاب أن يتضمن الجواناب السياساية واألماية 
وانقتصاعية والسياسية عىل حد سواء، والجوانب 
السياساية مان املدلو  أنها ساتتضمن مؤسساة 
الرئاسة وحكومة الوحدة الوطاية وكذلك استئااف 
الحوار السايايس مان الاقاة التي توقاف عادلا 
قبل الددوان وكذلك ما يتدلل بالجوانب األماية من 
تشاكيل لجاة عساكرية وترتياب وتابيع الوضع 
الدساكري واألماي الذي أاارزه الدادوان وأارزته 
الحارب عاىل مادى عاا  ونصاف عاا  يف مااطل 

الرصاع«.
كما أشاار الحوثي إىل أَن مشااورات األسبوعل 
املاضيل كانت مع املجتمع الادويل أكثر من كونها 

مع واد الرياض الذي ن يتملك القرار.
وقال الحوثي يف لذا الساياق: »الاقاشاات عىل 
مادى األُسابوعل املاضيال يف الحقيقاة تركازت 
الحوار يف األَُمم املتحادة، والارف اآلخر لم نلتِل به 
حتى اآلن« وأضاف: »الحوار لو مع املجتمع الدويل 
أكثر ماه مع الارف اآلخر؛ ألناا ن ندتقد أن الارف 

اآلخر يمتلك القرار«. 
وأوضاح الحوثاي يف إجاباة عاىل ساؤال أحاد 
الصحفيل أَن ما ساتتم مااقشاته يف األيا  املقبلة 
سايأخذ عادة محااور، لاي »الجاناب السايايس 
وكذلك محاور الجانب األماي والذي يتدلل بتابيع 
الوضاع األماي يف البلد الذي أارزه الددوان املدقد يف 
مااطل الرصاع بالتحديد وكذلك املحور اإلنَْساااني 

وانقتصااعي، مثل إعااعة اإلعمار ورااع الحصار 
وإخاراج اليمن مان تحت البااد الساابل وإطالق 

املدتقلل«.
وأشاار إىل أَن الارف اآلخار »ياالب بأن تكون 
املشااورات ماحارصًة يف جزئياة الجاناب األمااي 
اقاط ووال ماظوره لو، ونحان أكدنا وما نؤكده 
أن املشاورات لي مشاورات كاملة وتتضمن كااة 

التفاصيل«.
وأضااف أَن حال املشاكلة الرئيساية »يكمن يف 
التواال عىل سالاة تافيذياة توااقية من الجميع 
تكاوُن مداياًة ببساط نفوذلاا عىل كاااة الرتاب 
والجغرااياا اليماية من كااة املجتمع؛ لاتمكن من 
الدوعة إىل مساار الدملية السياساية أو لاستكمل 
الدملية السياساية، وصاونً إىل اننتخابات والافاذ 

إىل اليمن الجديد وبااء الدولة اليماية الداعلة«.
ويف إجابته عىل ساؤال حول تداُّت واد الرياض 
وماالبات نقل املفاوضات قال الحوثي: »نؤكد أنه 
بالاسابة للارف اآلخر تداَّت أ  لم يتدات لو ليل 
صاحب القارار ومن يمتلك القارار لم من يقفون 
خلاف ذلك الوااد، ولام الذيان إذا أراعوا أن يكون 
لااك حل وسال  يف اليمن سيحدث ذلك، وإذا أراعوا 
أن يكون لاالاك إعاقة لهذه الحلول اإنهم لم من 
سايداُع بالارف انخر ألن يقفوا حجَر عثرة أما  
أي إتفاق شامل يمكن أن تفيض إليه املشاورات«.

وأضاف قائالً: »بالاسابة لبقية التفاصيل اهي 
مجرع إشااعة، ساواء ايما يتدلل باقل املشاورات 
من عدمه ولم تارح عىل الااولة بشاكل رسامي 
أو جااع، ولاي تاادرج يف إطار شاائدات إعالمية، 
ونحن اآلن يف جولة مشاورات لاا يف الكويت، ولذه 
الجاونت تااقاش وتادرس كااة املواضياع وكااة 
الاقاشاات ونركز التماماا عىل لذه الجزئية ولي 
أنه يجب أن تفيض لذه املشااورات إىل حل شاامل 

وكامٍل من عون أية تجزئة أو ترحيل«. 
وعان الجاناب انقتصااعي أكاد الحوثاي أناه 
»يحظاى بالتماا  كبري ونحان نؤكد علياه يف كل 
اجتماعاتاا ويف كل لقاءاتاا ساواء مع السافراء أو 
ماع املجتمع الادويل أو مع األَُمم املتحادة واملبدوث 
األَُمماي الجانب انقتصاعي يحظاى بالتما  كبري 
ااة وأنه ياراع أن يساتخد  الياو  كأعاة من  َخاصَّ

أعوات الحرب خالل لذه املرحلة«.

  - خاص
وّجاه رئياُل اللجااة الثورية الدلياا محمد 
عيل الحوثاي، ليئاة الاريان املدناي واألرصاع 
بفتاح صالة األرصاع نساتقبال وإياواء األرس 
التي تضرت مسااكاها جراء سيول األماار يف 
مااقة باي حوات بمديرية باي الحارث بأمانة 

الداصمة.
كماا وجاه رئيال الثورياة الدلياا، قيااعة 
القوات الجوية بتواري الباانيات والغذاء لألرس 

الاازحة املتضرة من السيول.
وَمانَّ اللاُه سابحانه وتدااىل ياو  السابت 
املاايض عاىل أماناة الداصماة بأمااار خاري 
وبركة اساتمرت لددة سااعات أعقبهاا تدّال 
كبري للسايول من املرتفدات الَجبَلية يف مديرية 
ساحان، حيث امتألت ساائلة صاداء بالسيول 

وعدع من حواري األمانة.
ويف سااعات املسااء خارج رئياُل اللجااة 
الثورياة الدلياا محماد عايل الحوثاي براقاة 
اللاواء اؤاع قائاد الحماية الرئاساية وعدع من 

املسؤولل لتفقد املااطل املتضرة بالسيول.
ووّجه رئيل اللجااة الثورية الدليا، وزارات 
الداااع والداخلية واألشاغال الداماة والصحة 
والسالاة املحلياة وأماناة الداصمة بتشاكيل 
نرااة عمليات مشارتكة ووحدة طاوارئ عىل 
ومواجهاة  املواطاال  إلنقااذ  السااعة  مادار 
األرضار الااتجة عن تدال السيول يف صاداء.

وشدع الحوثي عىل اتح جميع املستشفيات 
ورااع قدرتهاا انساتيدابية للحاانت الاارئة 
ووضاع التداباري اإليوائياة والتدخال الرسياع 
عاربَ الدااع املدناي وتواري جميع املساتلزمات 

واملدادات املالوباة لدملياات اإلنقااذ واإلجالء 
واتح قاوات السيول وترصيفها.

وعاىل صديد متصل عقدت أماناُة الداصمة 
يو  أمل برئاسة عبِدالقاعر عيل لالل اجتماعاً 
ملااقشة ما حل بالداصمة من سيول األماار.

وناقاش الحارضون كيفياة التوصل لحلول 
عاجلاة للَحااّد مان الحاواعث التاي تتكارر يف 
الساائلة بالتزامان ماع لاول األمااار؛ نظراً 
لتساالل البداض مان املواطال والساري أثااء 
األمااار يف طريال سايول امليااه، باإلضااة إىل 
مااقشاة وضع الارق يف األماناة والحفر التي 

يتضر ماها املواطن.
وأقار انجتمااع برُسعة رص شاارع خونن 
الذي تّضر أجزاء ماه بشكل كبري جراء سيول 
األمااار، وانساتمرار يف عملياة رع  حفريات 
الشاوارع التاي تاضرت مان ندماة سايول 

األماار. 
كماا اتخاذ انجتمااع اإلجاراءات الكفيلاة 
بإنقاذ مدياة صاداء القديمة من أرضار سيول 

األماار.
ويف انجتمااع وّجه أماُل الداصمة الجهات 
املداياة بتواري مساتلزمات واحتياجات الدااع 
املدناي ورشطة الساري والاجدة وامليااه وقااع 
الاظااة واألشغال من الديزل والبرتول واألعوات 

واآلليات املساعدة لراع املخلفات.
املكاتاب  بجهاوع  الداصماة  أمال  وأشااع 
التافيذياة ومدراء املديرياات وأعضاء املجالل 
وماا  األماناة  وكالء  وعور  باألماناة  املحلياة 
يقومون به من نزول ميداني للمديريات وتفقد 
استمرار تواري الخدمات األساسية والضورية 

للمواطال بالداصمة ومتابدة نشاطها.

الوفد الوطني يرحب بتمديد املفاوضات ويؤكد على الدخول يف مرحلة حاسمة تتضمن حاًل شاماًل ويف مقدمته التواُفق على الرئاسة والحكومة
  - الكويت

َب الواُد الوطاي بإعالن األَُمم املتحدة، تمديد املشااورات،  رحَّ
هاً بالشاكر لدولة الكويت وأمريلا عىل استضااتها طوال  متوجِّ
الفارتة املاضياة، متمايااً أن يكاون التمديُد للدخاول يف مرحلة 

حاسمة تُداَى باتفاق شامل عون تجزئة.
وشاّدع الوااُد الوطااي يف بالغ صحفاي، أمال األحد »عىل 
ألمية أن يكون التمديُد؛ بهدف الدخول يف مرحلة حاسمة تداى 
بصيانة اتفاق شاامل وكامل يتضمن كااة الجوانب السياسية 
واإلنَْسااانية وانقتصاعية واألماياة عون تجزئتها أو ترحيل أّي 
ماهاا، ويف مقدماة ذلاك انتفاق عىل ُسالاة تافيذياة توااقية 

جديدة تشمل ليئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة«.
َوأشاار الواُد الوطاي يف الباالغ إىل »أن ما يتم تااوله من قبل 
قوى الدادوان بخصوص اتفاقات ومشااريع حلاول أُحاعية ن 
يددو عن كونها اقاعاٍت إعالميًة تساتهدف املشاورات الجارية 

وتسدى إلاشالها من خالل الترسيبات ومحاولة ارض أجادات 
محادعة تخد  قاوى الددوان وتواار الغااء الالز  ملشااريدها 

وُمَخااّااااتها«.
وأكاد »أن ما تقد  به املبدوث يو  السابت ن يددو عن كونه 
مجرع أاكار مجزأة للحال يف الجانب األماي وماروحة للاقاش 
شاأنها شاأن بقية املقرتحات واألاكار األخارى املاروحة عىل 
الااولة، وماها عىل سابيل املثال األاكار حول الجانب السيايس 
والتي شاملت تشكيل مؤسسة رئاساية جديدة وحكومة وحدة 

وطاية«.
نص البالغ الصحفي:

استشاداراً للمساؤولية الوطاية وِحاْرصاً عىل ععم مساار 
الساال  وتدزيازاً لدملياة املشااورات الجارية يف عولاة الكويت 
ُب بإعالن األَُمم املتحدة تمديد املشاورات أسبوعاً  الشاقيقة نرحِّ
إضاايااً، ونتقاد  بالشاكر إىل أماري عولاة الكويات الشاقيقة 
الشايخ صباح األحمد الجابر الصباح وحكومته عىل استضااة 

املشاورات طوال املرحلة املاضية واستجابته لالب األَُمم املتحدة 
للتمديد أسبوعاً إضااياً، ويف لذا الصدع يؤكد الواد الوطاي عىل 
ألمية أن يكون التمديُد بهدف الدخول يف مرحلة حاسامة تُداى 
بصيانة اتفاق شاامل وكامل يتضمن كااة الجوانب السياسية 
واإلنَْسااانية وانقتصاعية واألماياة عون تجزئتها أو ترحيل أيٍّ 
ماهاا، ويف مقدماة ذلاك انتفاق عىل سالاة تافيذياة توااقية 
جديدة تشمل ليئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة، وذلك التزاما 
بالتفالمات التي تم التوصل إليها خالل التسدل يوماً، وتجاب 

الرتاجع عن انسل التي تم انتفاق عليها.
كماا نشاري إىل أن ماا يتام تااولاه من قبال قاوى الددوان 
بخصوص اتفاقات ومشااريع حلول أُحاعية ن يددو عن كونها 
اقاعاٍت إعالمية تستهدف املشاورات الجارية وتسدى إلاشالها 
مان خاالل الترسيبات ومحاولاة ارض أجادات محادعة تخد  
قوى الددوان وتوار الغااء الالز  ملشااريدها وُمَخااّااااتها، 
ويف لاذا الصدع يؤكد الواد الوطاي أن ماا تقد  به املبدوث يو  

أمال ن يددو عان كونه مجرع أااكار مجزأة للحال يف الجانب 
األماي وماروحة للاقاش شأنها شأن بقية املقرتحات واألاكار 
األخرى املاروحة عىل الااولة، وماها عىل سابيل املثال األاكار 
حول الجانب السايايس والتي شاملت تشكيل مؤسسة رئاسية 
جديادة وحكومة وحدة وطاية، وعلياه اإن الواد الوطاي يؤكد 
مجدعاً عىل موقفه الراسخ ماذ اليو  األول للمشاورات واملتمثل 
يف تمساكه املبدئي باتفاق شامل وكامل يتضمن كااة الجوانب 
السياساية واإلنَْسااانية وانقتصاعية واألماية عون تجزئتها أو 
ترحيل أيٍّ ماها، وأن األُُسااَل ملثل لذا انتفااق واضحة تماماً 

لصيانتها يف انتفاق الشامل والكامل.

________________________________
• صاعٌر عن الواد الوطاي ملشااورات السال  اليماية يف عولة 

الكويت الشقيقة
يو  األحد املواال 2016/7/31 

الوفد الوطني: ال بد اأن يكون احلل �ساماًل وكاماًل دون جتزئة اأو ترحيل

  عضو الوفد الوطني حمزة الحوثي يؤكد يف مؤتمر صحفي أن املشاورات شاملة 
تتضمن كافة التفاصيل والحل يف التوافق على سلطة تنفيذية يتشارك فيها الجميع

رئي�ش اللجنة الثورية يوّجه بفتح �سالة االأر�ساد 
ال�ستقبال واإيواء االأ�سر النازحة:

أمانة العاصمة توجه بسرعة رص شارع 
خوالن وردم حفريات الشوارع وإنقاذ مدينة 
صنعاء القديمة من أضرار سيول األمطار 
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 -  
اعداد / أحمد يحيى الديلمي:

اِهيْد الَقاِئد أن   كما يؤكد الشَّ
تلاك التامية لي خال لشادوب 
األماة وذلاك بدد أن تساأل: لل 
لاذه تامية؟ أ  لذا خاٌل لألمة؟ 
خال للشادوب؟، ليقاع الشاك 
باليقال حاول تلاك »التامياة« 
املزعوماة بالقاول: ليال لااك 
تامياة؟؛ إذاً نقاول: ن تخدعونا 

بالتامية؟
وايماا يايل عرض باي من 
التفصيل وذلك عىل الاحو اآلتي: 
اااة  األُمَّ شادوب  ابقااء   -

الدربية واإلْسااَلمية مجرع مجتمدات استهالكيه 
نري ماتجه: 

 بال شك يمكن القول إن مدظم البلدان الدربية 
واإلْسااَلمية نزالات مجارع أَْساَواقا اساتهالكية 
ملاتجاات الاركات الدمالقاة يف ضال توجهاات 
ماظمة التجارة الداملية التي تفتح املجال وتكرس 
الحواجاز الجمركياة أماا  الاركات الدمالقاة 
اِهيْد الَقاِئاد  متدادعة الجاسايات، ويكشاف الشَّ
سادي عول انساتكبار الداملي بقياعة أَمريكا عرب 
نظامها الرأسامايل ومؤسساتها املالية ورشكاتها 
متددعة الجاسايات إىَل إبقاء شدوب األمة الدربيِة 
واإلْساَلمية مجرع مجتمدات استهالكية، وجدلها 
حياث  ملاتجاتهاا،  اساتهالكية  أَْساَواٍق  مجارع 
يقاول: لام يدملون أشاياء أخرى ولكان لن تجد 
نفساك أكثر من متجول يف ساوق كبرية تستهلك 
ماتجاتهم، ولن تجد نفساك تتجول عاخل مصانع 
يماياه.. املصانع تتحرك، واأليادي الداملة تتحرك 
وتحركها، كلهاا تدمل مدهم )اشارتوا بآيات الله 

ثمااً قليالً، ص9(.
 وتحارص عول الغرب الرأسامايل عىل محاربة 
ُكّل الجهوع الحكومية والشدبية يف مختلف البلدان 
الدربية واإلْساَلمية يف أن تصل إىَل مستوى انكتفاء 
الذاتاي يف مختلف شائون الحيااة، وتدمُل عىل أن 
تُدمم عليها الامط انستهالكي يف الحياة ملاتجاتها 
التي تغرق بها األَْساَواق الدربية واإلْسااَلمية عرب 

اعواتها انساتدمارية الجديدة ماا يُْدَرُف بماظمة 
التجاارة الدولياة وصادوق الاقاد والباك الدوليل 

والركات متددعة الجاسيات.
اِهيْد   ولذا ماا يحذر ماه الشَّ
الَقاِئاد بالقاول: لام ن يريدون 
أن يصال الااس إىَل مساتوى أن 
يصاداوا ألنفساهم، أن يكتفاوا 
بأنفساهم يف مجاال الزراعة، يف 
مختلف شائون الحياة ن يوعون 
لاا أي خري يريادون ماا أن نظل 
نساتهلك  اساتهالكية  ساوقاً 
ماتجاتهم. )يو  القدس الداملي، 
ص8 - 9(.ويضياف بالقاول: يف 
اليمان نفساه كم مان األرايض 
يف اليمن تصلاح للزراعة، ونحن 
نساتورع حتاى الدادس وحتاى 
الفاصولياا والقماح والاذرة من 
اسارتاليا ومن الصل ونريلا؟ واليمن يكفي - لو 

ُزرع - لليمن ولغري اليمن.
اِهيْد الَقاِئد الوضدياة الخارية   ويوضاح الشَّ
ة يف أن ُكلَّ ماا لو موجوع  التاي وصلت اليهاا األُمَّ
يف األَْساَواق لو من عاد أعدائاا، حيث يقول: حتى 
البيضة تأتي من خارج، الدجاجة تأتي من خارج، 
ُكّل ماا بال أيديااا ُكّل ماا يف ماابخااا، ُكّل ما يف 
أَْساَواقاا كله من خارج، من عاد أعدائاا، أليسات 
لذه وضدية سيئة، وضدية خارية جداً. )مدراة 

الله ا ندم الله ا الدرس الخامل، ص 5(.
ة للثاروات املختلفة،   وبالرنم مان امتالك األُمَّ
ة أصبحات عالًة عىل  اِهيْد الَقاِئاد أن األُمَّ يبل الشَّ
اآلخرين يف مأكلها وملبساها وانشياء الضورية 
انخارى كاألعوية، حيث يقاول: ولهذا تجد الااس 
ثرواتهم لم تدد تشكل شيئاً. ألم نصبح نحن عالة 
تقريباً يف مأكلاا، يف ملبسااا عاىل اآلخرين؟! حتى 
يف البلادان التي لديها ثروات لاماة أصبحت عالة 
عىل اآلخرين! مأكلاا، ملبسااا، أعويتاا، الوساائل 
الضورياة والكمالية كلها من عااد اآلخرين من 
الخارج )ساورة البقرة اا الدرس التاسع، ص7(. 
ويضياف بالقول: الدواء كذلاك مدظم األعوية من 

رشكات أجابية)يو  القدس الداملي، ص8 - 9(
 ويُشاري إىَل حجام الكارثاة التي وصلات اليها 
ة وانها أصبحت تساتورُع ُكلَّ يشء، حتى  لذه األُمَّ
»املالخياخ«، حيث يقول يف عرس )َماْن نحًن وَمْن 

ُلاْم، ص 3(: وجدناا كياف أنفسااا أرايض كثرية 
مهملة، ساحات واسادة صالحة للزراعة مهملة، 
ونساتورع، نساتورع ُكّل يشء حتاى ]املالخياخ[، 
نستورع ُكّل يشء حتى ]القلوة[! ألساا نستورعلا؟ 
يذلب واحد يشارتي كم ]اشاار[! ولكذا وضدية 
البلدان األخرى. تدخل سوق امللح، أَْسَواق صاداء، 
وتارى ايها ااصولياا، وعدس، وتارى ايها اول، 
وترى ايهاا مختلف الحباوب، لذا من اسارتاليا، 
ولذا مان الصل، ولذا من تركيا، ولذا مدري من 

أين..!.
اِهيْد الَقاِئد عىل أن: ُكّل مواعنا   وبدد أن أكد الشَّ
الغذائياة، ُكّل أكلااا، ُكّل لباسااا، ُكّل مدداتاا، ُكّل 
يشء مان الاضوري والكماايل لااا كلاه يخضع 
لهيمااة أمرياكا، وبقارار مان أمريكا تساتايع 
يساتورع  ملااذا  يتسااءل:  يشء؛  ُكّل  تقااع  أن 
اليماياون ُكّل يشء مما لو خاضع لهيماة أمريكا 

وإرسائيل؟. )يو  القدس الداملي، ص 19(.
اِهيْد الَقاِئد تشاخيصاً قرآنيا   ولااا يقاد  الشَّ
لذلاك حيث يقاول: كرالتهم أن يروا املسالمل يف 
خاري، يف تقد ، يف رخاء.. اذلاك يشٌء يدملون بجٍد 
عاىل أن يحولوا بال األمة وبل الوصاول إليه }َما 
ِكَل  يَاَوعُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِماْن أَْلِل اْلِكتَااِب َون اْلُمْرِ
َل َعَليُْكْم ِمْن َخرْيٍ ِماْن َربُِّكْم{ )البقرة: من  أَْن يُاَازَّ
اآلية105( وادالً نحان لاا يف اليمن كمثال ناليك 
عان بقياة الادول الدربية واملساألة لاي واحدة 
طدامااا، لباسااا، أْعِويَتُااا، مختلاف الكمالياات 
التاي نساتخدمها، الصاباون، الشاامبو مختلف 
املروبات، مختلف الداور، األشاياء الكثرية جداً 
جاداً التاي نساتهلكها مدظمهاا رشكات أجابية 

بأيدي اليهوع..)يو  القدس الداملي، ص8 - 9( 
 ويتسااءل: أليل لذا قد يحصل؟. لكن اليهوع 
بالاسابة لاا مشااعر عاخلية توجاه عاخيل حالة 
نفسية لديهم أنهم ن يريدون لاا أي خري ويدملون 
عىل أن ن نصَل إىَل أي خري ملاذا؟ ألنهم أعداء ويريد 
اللاه أن يقول لااا إنهم أعداء، إنهام أعداء، ويجب 
أن تتداملاوا مدهم كأعاداء وأن تحملوا لهم عقدة 

الدداء. )يو  القدس الداملي، ص8 - 9(
يحملون عداوًة شاديدًة لكم اهم ن يوعون لكم 
أي خري، ولم عائماً مستشدرون لهذه الدداوة ألنه 
أناس ن تدراهم ون بيااك وبياهم، أنت ن توعلم، 
ون تبغضهم، ن تداعيهم، ون تواليهم )يو  القدس 

الداملي، ص8 - 9(

اِهيْد الَقاِئاد احاد   ويف خضام ذلاك يبال الشَّ
ة إىَل لذه الحالة،  انساباب التي اعت إىَل وصول األُمَّ
يؤكاد يف عرس )ياو  القدس الداملاي، ص 25( أن 
اة تحركوا لجدل القوت الضوري لالمة  أعداء األُمَّ
تحات رحمتهم وعالولاا من أن تاتاج الخريات 
مان عاخلهاا حيث يقاول: لكن لاؤنء ملاا عملوا 
عىل أن يمساحوا من األمة، مشااعر الدداء لليهوع 
والاصاارى.. أولئاك ألنهام أعداء والدادو ن بد أن 
يدمال ضدك - كما أشاار القارآن - ن بد أن يدمل 
بكل جاد اتجهاوا إىَل أن يجدلوا حتاى قوتاا تحت 

رحمتهم، أذلونا وقهرونا إىَل لذه الدرجة.
عالات  كياف  الَقاِئاد  اِهيْد  الشَّ ويوضاح   
»حكوماات الدول الدربياة« البالع اإلْسااَلمية من 
أن تاتاج الخريات مان عاخلها، ايحصال أبااؤلا 
عاىل انكتفااء الذاتاي يف أنذيتهام، َومالبساهم 
واألشاياء الضورياة األخارى، مؤكاداً أنهام لم 
الذين أوصلوا املساألة وطوروا القضية من رصاع 
عساكري إىَل رصاع حضااري يحتاج إىَل أن تاهض 
األماة من جديد، وتباي نفساها مان جديد، حتى 
تكاون بمساتوى املواجهة للغرب، ويقاول: وكما 
قلُت سابقاً ملاذا لم تحي الدول الدربية كحكومات 
]يو  القدس[؟ ليسوا جاعين يف مقاومة إرسائيل، 
ليساوا جاعيان يف محاربة اليهاوع والاصارى، لم 
أوليااء لليهوع والاصاارى، لم أصدقااء ألمريكا، 
أصدقاء لربياانيا، أصدقاء حتى بدضهم أصدقاء 
إلرسائيال ن شاك يف ذلك. لام الذين عالاوا البالع 
اإلْسااَلمية مان أن تاتاج الخاريات مان عاخلهاا، 
ايحصل أبااؤلا عىل انكتفااء الذاتي يف أنذيتهم، 
ويف مالبسهم، ويف نريلا. لم الذين أوصلوا املسألة 
وطاوروا القضياة مان رصاع عساكري إىَل رصاع 
حضااري يحتااج إىَل أن تاهاض األمة مان جديد، 
وتباي نفساها مان جديد، حتى تكون بمساتوى 
املواجهة للغرب، واملواجهة لربيبة الغرب إرسائيل. 

)يو  القدس الداملي، ص ل25-2(.
ة  اِهيْد الَقاِئاد أَبْاَاء لذه األُمَّ  ولاا يخاطب الشَّ
بالقاول: عد إىَل واقع الحياة، أين التامية الزراعية، 
أيان الزراعة؟ أين قوت الااس الضوري؟ ألم يكن 
قد ناب؟ ألم يغب نهائياً؟ لقد ناب ادالً، لل يملك 
اليمن اآلن ما يكفيه شهراً واحداً من إنتاج أرضه، 
من قوته من الحبوب؟ ن يوجد. لم يدملون أشياء 
أخارى ولكن لن تجد نفساك أكثر مان متجول يف 
سوق كبرية تساتهلك ماتجاتهم، ولن تجد نفسك 

تتجاول عاخل مصاناع يماية.. املصاناع تتحرك، 
واأليادي الداملاة تتحارك وتحركها، كلهاا تدمل 
مدهم، ليل لااك تامية؟.)اشرتوا بآيات الله ثمااً 

قليالً، ص9(.
اِهيْد الَقاِئاد انه مااعا  وأن   ولااا يجاز  الشَّ
اة تفتقاد إىَل تأمال نذائها اال نساتايع أن  األُمَّ
ة  نقاف موقفاً واحداً ضد أعداء الله، ويؤكد أن األُمَّ
أصبحت بحاجة إىَل الغذاء أشد من حاجة املسلمل 
إىَل الساالح، حياث يقول: ماا عمااا مفتقدين إىَل 
تأمال نذائااا اال نساتايع أن ندمل شايئاً، ولو 
كانات ُكّل الصحااري قات، ولو كانات ُكّل الجبال 
قات، ن نساتايع أن نقف موقفاً واحداً ضد أعداء 
اللاه، أصبحت حاجتااا إىَل الغذاء أشاد من حاجة 
املسالمل إىَل السالح.. لل تفهمون لذا؟. حاجتاا 
إىَل الغاذاء أشاد من حاجتااا إىَل الساالح يف ميدان 

وقفتاا ضد أعداء الله.
الغاذاء، القوت الضوري ن تساتايع أن تقف 
عىل قدميك وترصخ يف وجاه أعدائك وأنت ن تملك 
قوتاك، وإنما قوتك كله من عادلم. )مدراة الله ا 

ندم الله ا الدرس الخامل، ص ل(.

الهوامش
- دروس من هدي القرآن الكريم، َمْن نحًن وَمْن ُهْم، 
ألقاها السييد/ حسين بدر الدين الحوثي بتأريخ: شهر 

شوال 1422هي، اليمن – صعدة.
- دروس مين هيدي القيرآن الكرييم، ييوم القدس 
العامليي، ألقاها السييد/ حسين بيدر الديين الحوثي، 

بتأريخ: 1422/9/28هي، اليمن – صعدة.
- دروس من هدي القرآن الكريم، اشيروا بآيات الله 
ثمناً قليالً، ألقاها السييد/ حسين بدر الديين الحوثي، 

بتأريخ: 2002/1/24م، اليمن – صعدة.
- دروس مين هدي القرآن الكريم، معرفة الله ي نعم 
الله ي الدرس الخامس، ألقاها السييد/ حسن بدر الدين 

الحوثي، بتأريخ: 2002/1/22م، اليمن – صعدة.
- دروس من هدي القرآن الكريم، معرفة الله ي وعده 
ووعيده ي الدرس الرابع عرش، ألقاها السيد/ حسن بدر 
الدين الحوثي، بتأريخ: 2002/2/6م، اليمن – صعدة.

- دروس مين هدي القرآن الكريم، سيورة البقرة يي 
الدرس التاسع، ألقاها السيد/ حسن بدر الدين الحوثي، 
بتأريخ: 9 رمضان 1424هي، املوافق: 2003/11/3م، 

اليمن - صعدة.

الهيمنُة االقت�ساديُة بعباءِةِ التنمية 

قراءٌة أوليٌة من هدى القرآن الكريم للشهيد القائد
الحلقة الثانية 

وزارُة األوقاف تحمل السعودية املسؤولية الكاملة عن 
تعطيل موسم الحج لليمنيني للعام الثاني على التوالي

وزارة املالية تحّذر من االستهداف املمنهج 
للموارد العامة للدولة والسعي لتجفيفها

  -  صنعاء
َلات وزارُة األوقااف واإلرشااع، الجانَب  َحمَّ
السدوعي، كامَل املسؤولية عن تدايل أعمال 
موسم الحج لليمايل لهذا الدا ، كما حصل يف 

موسم الدا  املايض.
وأوضحات وزارة األوقاف يف بياان لها يو  
أمل األحد، أنهاا حرصت وتحرص عىل تذليل 
الدقباات والصداب لياؤعي حجااج بيت الله 
الحرا  من اليمايل مااسكهم بيرس وسهولة 
خصوصاً يف ظل األوضاع انستثاائية التي تمر 

بها البالع.
وقال البيان »خالل الفرتة املاضية اساتمر 
التواصال ماع الجاناب السادوعي مان خالل 
املكلفال واملختصال باملتابدة حتاى تم عقد 
اللقاء السااوي املدتااع بدد تأخاريه أكثر من 
ثالثة أشهر عن املدتاع، وحدع موعد اللقاء من 
قبل الجانب السدوعي يف 17 رمضان 37ل1لا 
وسامح للواد الرسامي اليمااي بالدخول إىل 
اململكاة بدد تواصال واتصاانت مكثفة بهذا 

الشأن«.
السااوي  اللقااء  البياان »عقاد  وأضااف 
الرسامي يف 17 رمضان يف مكة املكرمة ووقع 
الجانب اليماي مع الجانب السادوعي محض 
انتفاق الاماي )الربوتوكويل الساوي( وخالل 
اللقااء طارح الجاناب اليمااي عاىل الجانب 
السادوعي ألام الاقااط التي يابغاي اإلرساع 
بوضع الحلول املااسابة لها مان قبل الجانب 
السادوعي ليتم اساتكمال الرتتيبات املالوبة 
ملوسام الحج رنم تأخر الوقات وضيل الفرتة 

املتاحة إلنجاز أعمال كبرية وكثرية«.

وأشاار البياان إىل أن الاقااط التي طرحها 
الدخاول  تأشاريات  مااح  اليمااي  الجاناب 
للماظمل التابدل للاوكانت والوزارة لرتتيب 
املسااكن يف مكاة املكرماة واملديااة املااورة 
ااة بالحجاج  ونريلاا مان الخدماات الَخاصَّ
والتاسايل ماع الجهاات املداية بهذا الشاأن 
البااوك  املالياة مان  والساماح بالتحوياالت 
اليماياة إىل السادوعية لغارض تساديد قيمة 
براماج خدماات الحجااج مان ساكن ونقل 

ومكتب وكالء.
التاي  الاقااط  مان  أن  إىل  البياان  ولفات 
طرحهاا الجاناب اليماي إعفاء حجااج اليمن 
من نظا  الداع املسابل الذي يشارتطونه لذا 
الداا  لتساليم كل املبالغ للجهات املساتفيدة 
واملتدهديان بالخدماات باململكة مسابقاً، ثم 
بددلاا يتم الاظار يف ماح تأشاريات الحجاج 
ماع الدلم أنه مع لذا الاظاا  إذا تدرقل الحج 
الن تساتايع الوزارة والوكانت استداعة تلك 
املبالغ وإعاعتها للحجاج ألنها تكون قد سلمت 

إىل جهات شتى ومن الصدوبة استداعتها.
وأشاار البيان إىل أن من ضمن الاقاط التي 
طرحهاا الجاناب اليمااي، املوااقاة عىل اتح 
بداض املاااذ الجوية والربياة التي تم انتفاُق 
عليها لدخاول الحجااج، واملوااقاة عىل ماح 
التأشاريات اإللكرتونياة للحجااج لدد  وجوع 
سفارة للسادوعية يف اليمن وتخفيف إجراءات 
الوقات  لضيال  مراعااة  اإللكرتوناي  املساار 
والظاروف انساتثاائية يف لاذا املوسام التاي 

يدلمها الجميع.
وقاال »وعاد الجاناب السادوعي بحل لذه 
املواضيع خصوصااً تأشاريات املاظمل وحل 

مشكلة التحويالت الباكية وذلك خالل أُسبوع 
من توقيع انتفاق والتاي اعتربنا تافيذلا لو 
املاؤرش الفدايل لتافيذ أعمال املوسام من قبل 

الجانب السدوعي«.
وأضااف »إن التواصال واملتابداة اساتمر 
للجاناب السادوعي مااذ أن وّقدات محاارض 
انتفااِق للوااء بماا وعدوا به وتافياذ ما ورع 
يف املحاارض وانتفاقياات، وقاد مار أكثر من 
شاهر ولم يتم البات الاهائي مان قبل الجانب 
السدوعي أللم األشياء من ذلك حتى اآلن رنم 
الوعاوع املتكررة بذلك، وقد ضااق الوقت كثرياً 
وعخلااا يف الوقت املحدع لبدء التفويج وبمرور 
الوقت تازعاع املشاكلة تدقياداً وصدوبة أما  
تمكل الحجااج اليمايال ألعاء الفريضة لهذا 

الدا ”.
وتاباع البيان »إناالقااً من واجاب وزارة 
األوقاف واإلرشاع ومساؤوليتها اإنها توضح 
أعاء لألماناة  ذلاك باكل حياعياة وشافااية 
والواجاب امللقاى عىل عاتقهاا بداد أن بذلت 
ون زالات كل ما يف وسادها لتمكال الحجاج 
اليمايال من أعاء الفريضاة بمهاية وحياعية 
تامة بديدا عن تسييل الفريضة من أي طرف 

كان«.
وأّكادت وزارة األوقاف واإلرشااع يف بيانها 
أنه إذا لم تتخذ السلاات السدوعية اإلجراءات 
الداجلة واملااسبة لذلك وتمكل جميع حجاج 
الجمهورياة اليماية مان أعاء الفريضة بيرس 
وسهولة طبقاً لالتفاقيات بما يف ذلك مدالجة 
ضيل الوقت ووضع الحلول املااسابة لتجاوز 
لاذه املشاكلة ااإن الاوزارة ن نتحمال أياة 
مسئولية يف تدايل موسم الحج لهذا الدا .

  -  صنعاء
حاذرت وزارة املالية مان التداعيات واآلثار 
الكارثياة للممارساات وانساتهداف املماهج 
للدولاة  الداماة  املاوارع  لتجفياف  السااعي 
وتجاياب اإلياراعات الداماة خارج الحسااب 

الدا  بالباك املركزي اليماي.
واعتاربت الاوزارة أن أي اساتهداف لتدال 
موارع الدولة إىل الخزياة الدامة بالباك املركزي 
اليماي أو إعاقة جهوع وزارة املالية يف مدالجة 
انختالنت املالياة والرقابة عىل املال الدا  من 
أي طرف كان ن يقل جرماً عن كل من ساالم 
وشارك وتسبب يف لذا الدمار الذي لحل بالبلد.
كماا أشاارت وزارة املالياة يف بياان لها إىل 
تداعياات عاد  تمكال ممثايل الاوزارة مان 
أعاء عورلام القانوناي يف الرقاباة والضباط 
املاايل، كما حدث يف سافارة بالعناا يف ماليزيا 
بإيقااف املستشاار املايل بامللحقياة الثقااية؛ 
نتيجة راضه الرصف من حساابات امللحقية 
الثقااياة لحاانت مخالفاة للقاناون وراض 
السافارة التدامل ماع الرساائل املوّجهة لها 
من الجهاات املختصة يف الداخل أو اساتقبال 
اللجاة املَشاّكلة من الجهات الرقابية ملدالجة 
انشاكاليات القائماة يف امللحقياة واملكلفاة 
برصف مخصصات الااالب للربع الثالث عىل 

ضوء نتائج مراجدتها ألعمال امللحقية.
وقاال البياان »إن لاذا األمر يضاع القائم 
بأعماال سافارة بالعناا يف ماليزياا موضاع 
املسااءلة القانونياة تجااه أياة عملية رصف 
ناري قانونية تتم من حساابات امللحقية التي 
تغاي أرصدتها بتأريخ إيقاف املستشار املايل 

مخصصات الاالب للربع الثالث«.
وباّل أن وزارة املالياة سابل لهاا َوحّولت 
مخصصات الربدال األول والثاناي من الدا  
الجاري للاالب يف الخارج ويدكف املختصون 
مراجداة  يف  متواصال  بشاكل  الدمال  عاىل 
واساتكمال إجاراءات التدزياز بمخصصاات 
الرباع الثالث مان الدا  الجااري رنم ظروف 
الدمال الصدباة التي يديشاها الوطان جراء 

الددوان والحصار.
تام  أن لاااك حاانت  إىل  البياان  وأشاار 
ابتداثهاا مان الجهاات عون مراعااة تداميم 
وزارة املالية مان ماتصف الدا  املايض بوقف 
انبتداث الجديد نتيجة األوضاع املالية الحرجة 
املتمثلة يف الرتاجع الحاع للموارع الدامة بسبب 

الددوان والحصار.
وأضاف »إن لذه ليست املرة األوىل التي يتم 
إيقاُف انبتداث، حيث سابل وصدرت قرارات 
مان الحكوماات الساابقة بوقاف انبتدااث 
الجدياد؛ نتيجة تراجاع املاوارع الدامة يف ظل 
أوضااع مالياة كانت أاضال مما نحان عليه 
الياو  الذي يادرك اياه الجميع أن اساتمرار 
الدادوان والحصار يدمل عاىل تفاقم األوضاع 
املالية ويهدع اساتمرار املالية الدامة يف الوااء 

بالتزاماتها«.
وأكد البيان أن الوزارة بقياعتها وموظفيها 
للجمياع حياعيتهاا، وأنهاا وزارة كل  تؤكاد 
اليمايال، وتدعو املخلصل مان أبااء الوطن، 
للوقوف وععام املالية والبااك املركزي اليماي 
يف انساتمرار يف أعاء وظائفهماا يف الحفااظ 
عىل انستقرار املايل والاقدي وتجايبهما عائرة 
انساتهداف والرصاعاات ووقف املمارساات 

والسياسات التي تض بانقتصاع الوطاي.
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  -  صنعاء
حاّدعت اللجااُة الثورياة الدليا، عرص الياو  انثاال، موعداً 
للمسارية الجمالريياة الحاشادة بميادان السابدل بالداصمة 

صاداء؛ ملباركة انتفاق بل القوى السياسية اليماية.
وععت اللجاة الثورية الدليا، جمالريَ الشادب اليماي والقوى 
السياساية، إىل املشاركة الفاعلة يف املسرية الحاشدة؛ للتأكيد عىل 
مباركة وتأييد أبااء الشادب وكااة قواه السياسية الوطاية لهذا 

انتفاق السيايس الوطاي.
وأكاد الباالغ أن لاذا انتفااَق السايايس الذي جاء اساتجابة 
للدعوات املتكررة لقائد الثورة الّسايِّد عبدامللك بدر الدين الحوثي، 
يدزز الجهوع بل كااة القوى السياسية الوطاية ملواجهة الددوان 

وحرب اإلباعة ضد الشدب اليماي.
ووّقاع ُكلٌّ من أنصار اللاه وحلفاؤلم ويمثلهم رئيُل املجلل 
السايايس ألنصار اللاه صالح الصمااع، واملؤتمر الشادبي الدا  
وحلفااؤه ويمثلهم نائب رئيل املؤتمر صاعق أمل أبو راس، يو  
الخميال املايض 28 يوليو 2016، عىل انتفاق الوطاي السايايس 
الذي بموجبه ستتحدع مسئولية قياعة البالع وتسيري أعمال الدولة 

واقاً للدستور الدائم للجمهورية اليماية والقوانل الاااذة.
واتفل الاراان عىل ما ييل:

أونً: تشاكيل مجلل سايايس أعىل يتكون مان عرة أعضاء 
من ُكلٍّ من املؤتمر الشدبي الدا  وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم 
بالتسااوي؛ بهادف توحياد الجهاوع ملواجهة الددوان السادوعي 
وحلفاؤه وإلعارة شؤون الدولة يف البالع، سياسياً وعسكرياً وأماياً 

واقتصاعياً وإعارياً واجتماعياً ونري ذلك واقاً للدستور.
وللمجلل يف سابيل ذلك إصادار القارارات واللوائح واملاظمة 

والقرارات الالزمة إلعارة البالع وموجهة الددوان.
ثانياً: تكوُن رئاساة املجلل عوريًة بل املؤتمر الشادبي الدا  
وحلفائه وأنصار اللاه وحلفائهم، ويرسي األمر ذاته عىل ماصب 

نائب رئيل املجلل.
ثالثاً: تكون للمجلل )ساكرتارية عامة / أمانة عامة( يحدع 

املجلل مهاَمها واختصاصاتها بقراٍر ماه.
رابدااً: يتاوىل املجلاُل تحدياَد اختصاصاته ومهاماه الالزمة 
ملواجهة الددوان وإعارة البالع ورسم السياسة الدامة للدولة واقاً 

للدستور وذلك بقرارات يصدرلا املجلل.
وواقااً للبيان الصااعر عقب انتفاق اإنه يأتاي “اناالقاً من 
املسائولية التأريخياة والوطاية التاي يتحملها املؤتمر الشادبي 
الداا  وحلفاؤه، وأنصار الله وحلفاؤلام يف لذه املرحلة الحرجة 

من تأريخ شادباا والظروف البالغة الخااورة والتدقيد جراء ما 
يتدارض له شادباا ووطااا من عدوان ناشام وبرباري من قبل 
الاظاا  السادوعي ومن تحالاف مده بهدف قتل شادباا وتدمري 
ُكّل مقدراته الوطاية، بصورة وحشاية وبشادة نري مسبوقة يف 

التأريخ«.
وحساب البيان اإنه يأتي “نظراً للتداعيات الخارية التي تمر 
بهاا البالع يف ظل اساتمرار لمجياة الدادوان واإلرصار عىل عد  
التوصال إىل حلول تضمن إحالل الساال  الشاامل والكامل يف ُكّل 
ربوع الوطان اليماي الواحد الذي يضمن اساتقرار وأمن ووحدة 

اليمن، وحقن عماء اليمايل«.
كماا أكاد البياان أن توقياع انتفاق ”بهادف توحياد اإلراعة 
السياساية إلعارة الباالع وتسايري أعماال الدولاة، وبماا يحقال 
اساتقاللية القارار الوطااي واإلراعة الوطاية الحارة، ويدزز من 
صماوع وثباات شادباا اليمااي الكريام وقدرتاه عاىل مواجهة 
الظالام،  السادوعي  الدادوان  التحدياات ويف مقدمتهاا صلاف 
واساتخدامه لضدفاء الافوس ومان باعوا ضمائرلم بحفاة من 
املاال املدنال، وتآمروا ماع الددوان عاىل قتل أبااء الشادب من 

األطفال والاساء والشايوخ والشباب والدجزة واملرىض وشاركوا 
يف سفك الد  اليماي إشباعاً لرنبة أسياعلم وحقدلم الدال عىل 

شدباا ووطااا«.
انتفااُق نقاى ترحيباً واساداً مان ِقبل الكثري مان املاظمات 
املحلية واألحزاب السياسية املاالضة للددوان يف ما خرج مرتزقة 
الرياض ببيانات لستريية تدل عىل مدى الفزع من لذه الخاوة، 
واضار ولد الشايخ للوقوف إىل صاف املرتزقة ليقول إن ما حدث 

مثري للقلل.
وتصّدى رئيُل املجلل السايايس ألنصاار الله صالح الصماع 
رسيداً ملاشاور ولد الشايخ، وقال يف ماشاور له عاىل صفحته يف 
د اليمايل  الفيل بوك: »من الدجيب أن يدتربَ املبدوث األممي توحُّ
أماراً مثرياً للقلل، بياما لام يُبِْد أي قلل تجاه املجازر التي ارتكبها 
الددوان ومرتزقته بحل األطفال والاساء الشيوخ يف الرصاري«.

وتسااءل الصمااع: »ترى مااذا يمكن أن يساّمي ولد الشايخ 
الخااوات التاي أقد  عليهاا الدادوان ومرتزقته بإصادار مئات 
القرارات التي تهدع األمن والسالم انجتماعاي بتديل الكثري من 
قياعات القاعدة وعاعاش يف أعىل املااصب وراع حكومة وخفض 

أخرى وللم جراً من الخاوات التي عمي ولد الشيخ عن إعراكها«.
وواصل الصماع قائالً: »ترى أين لو انتفاق الذي قوضته لذه 
الخااوة إنها ادالً قوضت أحال  الددوان«، مشارياً إىل أن شادباا 
اليمااي قد وصل إىل مرحلاة من الاضج والوعي ساتتحام عليه 
ُكّل مؤامرات األعاداء، قائالً لقوى البغي والددوان ومن يقفون يف 
صفهم أن تخجلون من ماالبكم التي تحاولون ارضها نستهالك 

الوقت وماح الددوان ارصة نرتكاب املزيد من الجرائم؟!«.
من جانبه قال الااطل باسم أنصار الله محمد عبدالسال : »إن 
انتفااق لو نتيجٌة طبيداة ملواجهة كااة التحدياات التي تواجه 

شدباا اليماي«.
وأضاف محمد عبدالساال  يف ماشاور عىل صفحته يف الفيل 
باوك، »إن انتفاق صاورة أخرى ملداى التالُحام الوطاي يف أنصع 
صاوره، وليل لهاذا انتفاق أيُّ تأثاري عىل نقاشااتاا القائمة يف 
عولاة الكويت الشاقيقة، ااإذا توااقت األطاراف اليماية عىل أي 
حل سايايس اإناا سااكون وكل حلفائاا يف طليدة من يتباى ذلك 

ويتحرك يف إطاره ويدعم تافيذه«.
اللجااة الداماة للمؤتمر الشادبي الدا  أوضحات أن انتفاق 

الوطاي السيايس جاء تلبية لتالدات جمالري الشدب اليماي.
وقالت اللجاة الدامة يف بيان لها إن »انتفاق السيايس الوطاي 
التأريخي املوقع بل املؤتمر الشادبي الدا  وحلفائه وأنصار الله 
وحلفائهم جاء تلبية لتالدات جمالري شادباا وكاتيجًة طبيدية 
بداد الوصاول إىل طريل مسادوع عقب لاروب لااعي يف ارباير 
2015  إىل عدن ثم إىل ُعمان ثم إىل السادوعية بدد انتهاء رشعيته 
واساتمرار الدادوان والحصار عىل شادباا ووطااا مااذ أكثر من 

خمسة عر شهراً«.
وأشاار البياان إىل أن انتفااق جااء للحفاظ عىل مؤسساات 
الدولة وتسيري شؤونها واساتجابة للضغط الشدبي ورسالة بأن 
الشادب اليماي لن يقف مكتوف األيدي أما  التسويف واملماطلة 

يف مشاورات الكويت.
واعتاربت اللجااة الداماة يف بيانهاا أن انتفاق جااء لتوحيد 
الجهوع يف مواجهة الفكر التكفاريي املتارف واألعمال اإلرلابية 
التي تمارساها عااارص التارف واإلرلاب عاعاش والقاعدة عىل 
األرايض اليماية وملواجهة املمارساات الهاعاة إىل تضييل الخااق 
انقتصااعي عىل الشادب وراض رااع الحصاار انقتصاعي عىل 

البالع من قبل تحالف الددوان بقياعة السدوعية.
وأكاد البياان أن التوقياع عىل انتفااق ن يداي باأي حال من 
األحوال عرقلًة ملشااورات الكويت وأنه سايكون عامالً مسااعداً 
وعاعمااً ملساار الحاوار الذي سايظل الوسايلة الوحيادة لتجاوز 

الوضع الرالن والوصول إىل التسوية السياسية الشاملة.

  -  زكريا الشرعبي
أقدمت الجماعااُت اإلْرَلاابياة التابدة لتحالف 
الددوان األمريكي السادوعي، عىل تفجري قبة أثرية 
يف املدياة القديمة بحي األرشاية يف محااظة تدز.

وذكر مصادر أمااي أن الجماعاات اإلْرَلاابية، 
قامات مسااء الجمداة 29 املاضية بازرع عدع من 
الدبوات الااسافة يف أركان قباة مقا  الدارف بالله 
الشايخ عبدالهااعي الساوعي، أحاد أشاهر أولياء 

اليمن، الواقع يف املدياة القديمة بحي األرشاية.
َوقالات مصااعُر محلياٌة: إن تفجاري الدااارص 
اإلْرَلاابياة لقبة الدالمة الساوعي أَعَّى إىل تدمريلا 
بشكل كيل وكذا إىل تضر عدع من املاازل املجاورة، 
باإلضااة إىل مرصع اثال من الداارص اإلْرَلاابية.
وتداد قباة اإلماا  الساوعي مان أكارب القباب 
التأريخياة يف اليمان ويدوع تأريخهاا إىل أيا  حكم 

الدولة الاالرية قبل خمسة قرون.
القبة تشاتهُر بفاهاا املدماري الجميال ولونها 
األبياض اآلرس، إضاااًة إىل ماا تحويه ساقفها من 
مداارف ومآثار ماهاا مخاوطاات ثميااة يداوع 

تأريخها إىل عهد اإلما  السوعي.
وكان مقااُ  وقبة اإلما  »الساوعي« قد تدرض 
للدباث والاهب ونبش قبور األولياء بداخله من قبل 

متارال يف ماتصف سبتمرب الدا  املايض.
ويف السياق أعانت الهيئة الدامة لآلثار واملتاحف 
اليماياة اساتهداف الجماعاات اإلْرَلاابية ملساجد 
ومقا  وقبة الشايخ الجليال عبدالهاعي الساوعي 
وتفجريه وتدمريه، مشرية إىل أن جامع وقبة اإلما  
السوعي ألم مدالم الرتاث اإلسالمي بمدياة تدز.

 واساتاكرت الهيئة يف بيان لهاا تواُصُل األعمال 
اإلْرَلاابياة والددوانية بحل مدالام الرتاث اليماي، 

مدتربة »لذا الدمال اإلجرامي الجبان، إنما يام عن 
الحقد الدال مان قبل لذه الجماعاات اإلْرَلاابية 
عاىل امُلَقاّدساات الدياياة وكل يشء جميل يدكل 
املكانة الدياية ملااطل اليمن يف نر الدلو  الفقهية 

والرعية ماذ بداية الدرص اإلسالمي«.
وأشاار البياان إىل مكاناة واساهامات الشايخ 
القااب عبدالهاعي الساوعي، موضحاً أنه من أبرز 
أعال  الصواية يف تدز واليمن، وله ُشهرته الواسدة 
كدالام وأعياب، وساريته الداارة كماهال عاذب 

للمشتغلل واملهتمل برتاث الصواية.
مان جانبهاا أعانات وزارة األوقااف واإلرشااع 
األعماال التخريبياة التاي تساتهدف إرَث وتأرياخ 
وحضاارة اليمان مان قبال اإلْرَلاابيال املوالال 

للددوان. 
وأشاارت الاوزارة يف بيان لهاا إىل تزايد عمليات 

لد  األرضحة واملدالم الدياية والتأريخية يف الفرتة 
األخرية؛ بهدف طمل لوية اليمن الحضارية.

وقالت: إن عاارص الدادوان أقدمت عىل تفخيخ 
مسجد ورضيح الشيخ عبدالهاعي السوعي باملدياة 
القديماة يف حاي األرشاية تدز والاذي يدد من أبرز 
وأجمل املدالام الدياية ويمثل أبرز الرموز الصواية 

ويدوع تأريخه إىل حقبة الدولة الاالرية.
وجهااء وشاخصيات عياية وسياساية اعتربوا 
تفجري مقامات وأرضحاة األولياء الصالحل خار 
يسادى من يقف وراَءه إىل طمل التددع املذلبي يف 
اليمن ونار الفكر الولابي التكفاريي القائم عىل 
إلغاء اآلخر، مؤكدين أن الجماعات اإلْرَلاابية باتت 

تتغلغل يف تدز وتمارس ايها جرائمها.
ويف ماشاور عاىل صفحتاه يف الفيل باوك قال 
القياعي يف حزب الرشااع السالفي األساتاذ محمد 

طالار أندام: إن تفجري مرقاد الشايخ عبدالهاعي 
الساوعي يؤكد أن تدز تتغلغل ايها جماعة عاعش، 

وتترصف ايها كما تشاء عون راعع. 
وأضااف أندم: مرقد الشايخ الساوعي أحد أبرز 
مدالام تداز التأريخياة التاي تقاع عاخال املدياة 
القديمة يف حارة امليدان باملظفر، ولو شيخ شاادي 
يحظى باحرتا  كبري لدى صواية تدز بشكل خاص 

وصواية اليمن بشكل عا . 
ون يوجد عااد قربه أي مظهر من مظالر الغلو 
أو املخالفاات الدياياة، وتفجريه تدباري عن الرنبة 
الدايااة لادى عاعاش يف اساتفزاز اآلخار املخالف، 
وارض آرائهم بالبلاجة والقوة، واستجرار مدارك 

تأريخية ن وجوع لها اليو .
وأشاار أندام إىل أن الشايخ الساوعي كان عاملاً 
يف الحدياث والقاراءات والفرائض واللغاة الدربية، 

وحااول السالااُن عامار بان عبدالولااب توليته 
القضااء إن أناه راض باإرصار، وتويف سااة 932 

لجرية، رحمه الله.
بدوره عرب امللتقى اإلسالمي للتصوف عن أسفه 
لهذه الجرائم البشادة، مضيفاً يف بيان أن »املدتدين 
املتسمل بصفات الوحشية، ن يدراون الحب، ولم 
تتذوق قلوبهام مدانيه، اقلوبهم ما لي إن قمامة 
مليئة بالقاذورات، اقد جاءوا ذلك الضيح الاالر 
قاصديان األذى، وكياف لهام أن يدركاوا حقيقته 
الاورانية، ولم مسخ شيااني يف قالب إنساني«.

وتقاو  التاظيماات اإلْرَلاابياة مساتادة عىل 
اتاوى ولابية بتدمري املدالم والحضارات التأريخية 
يف كثاري مان املااطال اليماياة ماهاا حضماوت 
والضالع وتدز، إضااة إىل نفل األعمال يف ساورية 
وليبيا وتونل وعدع من الدول الدربية واإلسالمية.

محمد عبدالسالم: االتفاُق صورٌة أخرى لمعنى التالحم الوطني في أنصع صوره وليس لهذا االتفاق أيُّ تأثير على مشاورات الكويت
الصّماد: الشعب اليمني وصل إلى مرحلٍة من النضج والوعي ستتحطُم عليه ُكلُّ مؤامراِت األعداء واالتفاق قّوض أحالم العدوان

اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام: االتفاُق جاء للحفاظ على مؤسسات الدولة واستجابة للضغط الشعبية ولتوحيد الجهود في مواجهة الفكر التكفيري المتطرف 

إتفاٌق تأريخيٌّ بني أنصار اهلل واملؤتمر بتشكيل مجلس سياسي أعلى إلدارة شؤون الدولة

هيئة االآثار: ا�ستهداُف املقام يُنـــمُّ عن احلقد الدفني من قبل اجلماعات االإْرَهـابية على املقد�سات الدينية

الجماعات اإلجرامية تفّجر أكرب القباب التأريخية يف مدينة تعز وتنبش قرب ومقام اإلمام السودي
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ال�سيد عبُدامللك بدر الدين احلوثي يف خطاب الذكرى ال�سنوية لل�سرخة يف وجه امل�ستكربين للعام 1437 هـ:

الوفُد الوطني قّدم التنازالِت املمكنَة إىل حد اإلجحاف 
ـْعـِب الـَيـَمـني االستسالَم لكنهم يريدون من الشَّ

 اتفاُقنا السياسي 
مع المؤتمر والقوى 

خطوة طبيعية وعلى 
المنزعجين البحُث عن 

أصلب صخرة ولينطحوها 
برؤوسهم

 اآلخرون يريدون 
الشرعيَة ألمريكا لكن 

لينتظروا المستحيَل واهلل 
أَلن نتحوَل إلى ذرات ُتبعَثُر 

في الهواء أشرف لدينا 
وأحب إلينا من أن نستسلَم 

لكل أولئك المجرمين

 ال خياَر أمامنا سوى 
التَّـَحـرُّك ِوفق المشروع 

الُقـْرآني وعلى كافة 
المستويات وما أعظم ذنب 
من يتخاذل واهلل إن عاقبته 

سيئة عند اهلل وستلعنه 
األجياُل القادمة

 ما يحصل اليوم من 
جرائَم كثيرٍة وآخُرها في 

»الصراري« واستهداف 
ـْعـب الـَيـَمـني من  الشَّ

منطقة إلى أخرى وراءه 
أمريكا وإسرائيل

ويف ما ييل نص الخااب:

أعوذُ باللِه من الشيااِن الرجيِم
 بسِم اللِه الرحمِن الرحيِم

 الحمُد لله َربِّ الداملل وأَشاَهاُد أن ن إلاَه إنَّ اللُه امللُك 
ااداً َعبُْده وَرُسااْولُه  الحلُّ امُلبل، وأشَهُد أن سيَدنا ُمَحمَّ

خاتُم الابيل.
ااد وبارك عىل  ااد وعاىل آل ُمَحمَّ اللهام صلِّ عىل ُمَحمَّ
اااد، كماا صلياَت وباركَت عىل  اااد وعاىل آل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
إبراليام وعىل آل إبراليم إنك حمياٌد مجيد، وارَض اللهم 
برضاك عن أصحابه األخيار املاتجبل وعن ساائر عباعك 

الصالحل.
أيها اإلخوُة واألخوات، شادبَاا اليماي املسالم الدزيز، 

ااَلُ  َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. السَّ
 تُماارُّ باا يف الُجُمَدة األخرية من شاهر شاوال ذكرى 
مهماٌة، وذكرى عظيماة وذكرى لها ألميتهاا الكبرية يف 
واقداا اليو  لي ذكرى اناالق املروع الُقاْرآني بإعالن 

الرصخة يف وجه املستكربين.
وقبَل أن نَتََحادََّث عن املااسبة لاا مقدمٌة نَتََحادَُّث عن 
الظاروف التي انالقت ايهاا أَْو انالل ايها لذا املروُع 
ثم نَتََحادَُّث عن لذا املاروع وباريقة مخترصة لاصَل 
إَلاى الحديث عن الظروف الحالية التي يديشاها شادبُاا 

وتديُشها املااقة.
 عمومااً مما ن شاك ايه لدى ُكّل املساتقرئل للتأريخ 
املساتقرئل  وكل  أَيْضااً،  املداارص  وللتأرياخ  وللواقاع 
للواقاع الدويل أن التوجه األَمريكي ماا بدد إزاحة انتحاع 
الساواييتي وتقويض كيانه الكباري أن انتجاه األَمريكي 
كان نحو الدالم اإلْسااَلمي ُعُمْوماً ونحو املااقة الدربية 

عىل وجه أخص، ولااك اارق كبري؛ ألَن األَمريكيل اتجهوا 
إَلاى إزاحة انتحاع الساواييتي آنذاك كِااادٍّ ماااٍل لهم 
عاىل الهيماة يف الدالام وعىل الافوذ يف الواقاع الدويل، أما 
توجههم نحو الدالم اإلْساااَلمي ونحاو املااقة الدربية 
االدالم اإلْساااَلمي واملااقة الدربية لام تكن يف واقدها 
، ن، لذلك كانت طبيدة  القائام ككيان قوي ومااال ونِادٍّ
التوجه نحو الدالم اإلْساااَلمي واملااقة الدربية له شكٌل 

آخر وله أَْلاَداف أَْكثَر خاورة من ازاحة ند مااال.
أَمرياكا عادما اتجهت يف ساياق سياساتها الواضحة 
املدَلاة املكشاواة التي ن شك ايها نحو تدزيز سيارتها 
يف الدالام قاطبًة يف ُكّل البلدان والشادوب عىل وجه الكرة 
األَْرضية، لذا يشء واضح ن خفاء ايه ليل محل للجدال 
أَْو الاقااش أَْو أن اياه إشاكانً أَْو أنه مجارع مزاعم، لذا 
يشء موجاوع يف حديث األَمريكيال يف حديث قياعاتهم يف 
رسم سياسااتهم يف سالوكهم وتَاَحارُّكهم الدميل، ولم 
يرون امَلْساااأَلاة بالاسابة لهم طبيديًة، بال يدتربونها 
حقاً لهم اتجالهم نحو الدالم اإلْساااَلمي ونحو املااقة 
الدربية، لو اتجاه عدائي بكل ما تدايه الكلمة، ويف نفل 
الوقات له أطماع لو مشاوٌب بأطماع كبارية جداً، وكان 
تَاَحاّركهم عىل مراحَل متددعٍة ووال خاوات مدروساة 
وماظماة، وكانت املرحلة التي لي مان أخار املراحل يف 
حلقات مسلساِل مؤامراتهم لي ما بداد أحداث الحاعي 

عر ما بدد حاعثَي الربجل يف نيويورك.
تدترب تلاك الحاعثاة مهيأة ومدادًة خصيصااً ملرحلة 
متقدماة وخاارية جاداً يف اساتهدف الدالم اإلْساااَلمي 
واملااقاة الدربياة ويف إيجااع الغاااء الاالز  للتوجاه 
األَمريكاي والتَّاَحاارُّك األَمريكي نري املسابوق بكل ِثَقِل 
أَمريكا إَلاى املااقة وتحت ذرائَع ومربراٍت أُِعدَّت بدقة.

لاذه املرحلة كانت ِاْداالً مرحلاة خارة جداً توجهت 
ايهاا أَمريكا باكل ثقلها باكل قدراتها باكل إْمَكااناتها 
عاىل نحو نري مسابوق وأتات إَلاى املااقاة وتحت لذا 
الغاااء تَاَحاّركات يف ُكّل انتجالات َعساكرياً لالحتالل 
املباارش وبدأت خاواتها باساتهداف ااغانساتان وايما 
بداُد الدراق، ولكذا تَاَحارَّكت بشاكل مساتمر وأماياً و 
سياساياً وثقاايااً واكريااً وإْعااَلمياً واقتصاعيااً يف ُكّل 
ذُ  املجانت ضمن خاط أعدت سلفاً مدروسة بداايه وتافَّ
بشكل عقيل.. الداَلُم اإلْسااَلمي واملااقة الدربية وبفدل 
الواقع البئيل واليسء واملامع لألَْعااَداء تداطى مع لذا 
التوجاه األَمريكي بحالة كبرية من اإلْربَاك والفشال ايما 
ااة الذين كانوا عىل وعي  عَدا القليل.. القليل من أبااء األُمَّ
كاٍف بابيداة لاذا التَّاَحارُّك وبحقيقة لاذه املؤامرات، 
كان الغالب والسائد يف الواقع الدا  لو انضاراب الحرية 
اإلْربَاك والخاوف، أما مدظم األنظمة اقد اتجهت اتجالاً 
آخار ونحت ماحاًى آخر لو ماحى انستساال  واإلذعان 
والرتليب، بهاذا التَّاَحارُّك األَمريكي، ولو أنه يساتهدف 
ااْدابي كان واقداً محزناً  بلدانها وشادوبها والواقع الشَّ
جاداً، الشادوب الدربياة التي تنئ تحات إرث املايض بكل 
ما ايه إرث املايض إرث التسالط إرث انساتبداع الشدوب 
اة  الدربية يف واقدها األعم األَنلب مغلوبة عىل أمرلا مدجَّ
بفدال سااوة انساتبداع والظلم مان ُحّكامهاا وعولها 
وسالااتها الجائارة الفاقادة لحالة الوعاي ن تديش يف 
واقدهاا الداخايل حالَة امَلاََداة الالزمة وانساتدداع الكايف 
بمواجهاة لكاذا خار بهاذا املساتوى.. املساتوى الذي 
علياه أَمريكا بكل قدراتها وخرباتهاا وتجهيزاتها الهائلة 
وجهوزيتهاا الدالياة ونزعتهاا انساتدمارية أََماا  لذا 
الواقاع الخار جداً الذي يؤذن بمرحلٍة متقدمة وليسات 

أول الاريل بالاسابة لألَمريكيل وليسات أول الخاوات 
ائيْل ومن يدور يف الكهم.. ن.. لي  بالاسبة ألَمريكا وإرْسَ
حلقاة من حلقات خاوة من خاوات مرحلة من مراحل 

يف لذا الواقع.
وتزاُماااً ماع تلك املرحلاة وتلك الظروف أطلل السايد 
حسال بدر الدين الحوثي رضاوان الله عليه، الرصخة يف 
وجه املستكربين، لتاف الحرية والرباءة شدار )الله أَْكرَب، 
ائيْل، اللداة عىل اليهوع، الارص  املوت ألَمرياكا، املوت إلرْسَ
لإلْساااَل (، وأعلن بذلك اناالقة املروع الُقاْرآني وذلك 
يف تأرياخ 17-1-2002  صااعف كذلك يف آخر جمدة من 

شهر شوال يف ذلك الدا .
 لاذا املروع الُقاْرآني الذي لذا شاداُره يهدف إَلاى 
يّات الكربى واملخاطر  ااة ملواجهة التاََّحادِّ استاهاض األُمَّ
الجسايمة التي تهدع وجوعلا نتيجاة الهجمة األَمريكية 
ااة  ائيْلية نري املسابوقة َوإىَل تصحياح وضع األُمَّ واإلرْسَ
بالداوعة إَلاى الُقاْرآن الكريم والتثقف بثقااته وانلتداء 
باه َوإىَل التَّاَحارُّك الدميل واال خاوات متددعة كان من 
بياها الشادار ومن بياهاا مقاطدة البضائاع األَمريكية 

ائيْلية ونر الوعي يف أوساط األمة. واإلرْسَ
لاذا املاروع رّكز بشاكل كبري عاىل الرصخاة بهذا 
الشادار والهتااف رّكاز بشاكل كباري عاىل التحرياض 
ائيْلياة ايما تمثله  ملقاطداة البضائاع األَمريكياة واإلرْسَ
لذه امَلْساااأَلاة من أََلميّة كبرية جداً يف مواجهة أَمريكا 
ائيْال التاي عماع قوتهاا لاو إْمَكااناتها  ومواجهاة إرْسَ
انقتصاعياة، الدااياة بالثقاااة الُقاْرآنياة ونر الوعي 
مان خاللهاا والتَّاَحارُّك عمليااً عىل ضوئهاا يف مواجهة 
ائيْل يف ُكّل املجاانت والتَّاَصادِّّي  مؤامارات أَمرياكا وإرْسَ

ااة. لهجمتهم الرسة الشاملة عىل األُمَّ

ـْعـبية أن أمريكا هي الخطُر الحقيقي على  َد السيد عبُدالملك بدر الدين الحوثي قائُد المسيرة الُقـْرآنية والثورة الشَّ أكَّ
ــة وتساعدها في ذلك أدواُتها من القاعدة وداعش. ــة العربية واإلْسـَلمي وهي من تقف وراء ُكّل مشاكل اأُلمَّ اأُلمَّ

ـْعـب الـَيـَمـني  ودعا السيد في خطاب هام الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية ألسبوع الصرخة للعام 1437هـ، الشَّ
ــة والقضاء عليها، محذرًا في الوقت  للتَّـَحـرُّك بكافة أطيافه لمواجهة المشروع األمريكي الهادف إلى تدمير اأُلمَّ

ذاته من التخاُذل ومن عاقبته السيئة َأَمـام اهلل واألجيال القادمة.
وأشار السيد إلى أن النظاَم السعودي وهادي وحكومته هم أدوات لتنفيذ مشاريع أمريكا في المنطقة وأنهم 

ـْعـب الـَيـَمـني لكن هذا هو المستحيل. يسعون من مفاوضات الكويت إلى أن يستسلَم الشَّ
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لاذا املروع انالل ولذا الهتااف يف مقدمته كداوان 
له وله أَْلاَداف مهمة يف مقدمتها إيقاظ الشدوب وتابيه 
اااة تجااه تَاَحاارُّك األَْعااَداء الشاامل ومؤامراتهم  األُمَّ
ولذه َمْساااأَلاة مهمة؛ ألَن حالة الغفلة وحالة اننخداع 
بابيدة الدااوين التي تتَاَحارَُّك من خاللها أَمريكا حالة 
ساائدة لدى الكثاري من الشادوب و ُخُصْوصااً حياما ن 
يكاون لااك تَاَحاارٌُّك كبري لفضح املؤامارات األَمريكية 
ااة مان حالة الغفلة  ائيْلياة ادملياة اإليقاظ لألُمَّ واإلرْسَ
حالاة الُسابات التي تدياُش ايها تجااه لاذا التَّاَحارُّك 
الخاري الخار جداً بكل ما تدايه الكلمة كان من أَْلاَداف 
لاذه الرصخاة كذلاك كان مان األَْلااَداف املهماة لهذه 
ااة من الداخل يف مواجهة ما تدتمد  الرصخة تحصل األُمَّ

ائيْل من اخرتاق والتاويع. عليه أَمريكا وإرْسَ
ونحن سااتحدُث حول األُْساالُاْوب أَْو األََسااِليْب التي 
اعتمادت عليهاا أَمرياكا لاادرك أََلميّاة وجدوائياة لذا 
ااة  التَّاَحارُّك يف املقابل لو كذلك مروع استاهاض لألُمَّ
للتَّاَحاارُّك عمليااً يف مواجهاة األَْخَاااار الحقيقية؛ ألَن 
اااة ُعُمْوماً  ااة ويف أوسااط األُمَّ الكثاري مان أَبْاَاااء األُمَّ
ائيْل وله  مساتاء بالتأكياد من أَمريكا ومساتاء مان إرْسَ
موقاف مختاَزٌن يف عاخله يدرب عن لذا انساتياء ويحمل 
لذا انساتياء لكاه ن يرتجم عملياً، حالة الجموع والغفلة 
ااة ضحيًة واريساًة  والساكوت والقدوع يجدال من األُمَّ
ساهلة ألعدائهاا ويجدال ماهاا أَيْضااً سااحًة مفتوحًة 
لالساتقااب؛ ألَن لاذه الفئاة السااكتة الجامادة التاي 
ااة لي قابلاة؛ ألَن يضمحل يف واقدها  تشاكل أَنلبية األُمَّ
لاذا انساتياء لاي قابلاة؛ ألَن تكاون سااحة مفتوحة 
لالساتقااب وسااحة أَيْضااً مفتوحة وميدانااً مفتوحاً 
كذلك للتضليل واإلنواء يداي ليل لديها حصانة مداوية 

ثقااية اكرية تحميها من ذلك.
كان مان ألام أَْلاَداف لاذه الرصخة ولاذا املروع 
مواجهاة ارض حالاة الصمت والساكوت التاي واكبت 
ائيْايل؛ ألَن الذي كان يجري يف  التَّاَحاارَُّك األَمريكي واإلرْسَ
مقابال لذا التَّاَحاارُّك الكبري لألَمريكيال ولذه الهجمة 
ااة كان الاذي يواكب  الرساة ونري املسابوقة عىل األُمَّ
ذلاك وكان يتزامان مع ذلك ارض لحالاة الصمت وحالة 
اااة أْن ن أحاد يتَاَحااّرك أن  الساكوت يف أَْوَساااط األُمَّ
ااة  ن أحاد يتخاذ موقفاً، ن أحد ياشاط يف أَْوَساااط األُمَّ
نستاهاضها يف مواجهة لذا الخار، ولذه امَلْسأَلة سيئة 
للغاية سايئة للغاية؛ ألَن مداالا تكبيل الشادوب بقيوع 
ااة اريساًة ساهلة ألعدائها  الاذل والهوان وتقديام األُمَّ
اااة لسايارة أعدائهاا عون ماا أيَّاِة كلفة  وتهيئاة األُمَّ

بالاسبة لألَمريكي.
املروُع الُقاْرآنيُّ يف شداره يف ععوته ملقاطدة البضائع 
يف أنشااته الدامة يف نشااطه التثقيفي والتوعوي ايما 
يرّكز عليه من خاوات عملية واسادة يف نشاطه لتكوين 
أمٍة ُقاْرآنية تحمل املروع الُقاْرآني والروحية الُقاْرآنية 
ائيْلية  َص طبيداة املؤامارات األَمريكياة واإلرْسَ لو شاخَّ
والتاي لي بالتأكيد واضحة لادى الكثري من الااس وركز 
عاىل التَّاَصادِّّي الدميل لها، مما ن شاك ايه أن األَمريكي 
يهادف إَلاى السايارة الكاملاة عىل ُكّل مقادرات وثروة 
اااة واحتالل بلدانها بحكم األَْطَمااع الرليبة وبحكم  األُمَّ
نزعة السيارة وانساتدمار لديه لذه، َمْسااأَلاة ن شك 
ايها أبداً، من ن يدرف اهو نبي جداً وجالل، وَمن يدرف 

ويتدامى عن ذلك اهو يدَمُل لصالح األَْعااَداء.

األمريكي.. موقُفه عدائي من األمة
األَمريكي لدُاه ويف املقدمة أن يسايار بشاكل كامل 
اااة لها ثروات  عاىل ُكّل مقادرات وثروة األماة، لذه األُمَّ
لائلاة لها أََلميّاة كبارية، أونً بحكم موقدهاا الجغرايف 
الحسااس يف لذه األَْرض عىل وجه الكارة األَْرضية ثم ما 
يف لذه الرقدة الجغرااياة من ثروات لائلة ماابع الافط 
أَْكرَب احتياطي للافط يف الدالم ومصالح حيوية أُْخَرى.

 األَمريكي ن يهماه أبداً أبداً أبداً أن يقترص عىل ضمان 
الحصول عىل مصالح بالقادر املروع وبالقدر املدقول، 
ن ليسات امَلْساأَلة لديه أن يضمن لافساه الحصول عىل 
احتياجاتاه من لاذه املااقة باريقاة مروعة، ن لو 
يريد السايارة املبارشة عليها لو يريد انستئثار بها لو 
يرياد انساتغالل لها األَمريكاي طماع بالتأكياد أطماعه 
كبرية ولديه الازعة انستدمارية، لذه َمْسااأَلاة مؤكدة 
وواضحة، لو يريد أن يسايار بشاكل كامل أن يستحوذ 
بشاكل كامل حتى عىل حساب شدوب لذه البلدان ولذه 
املااطل، ن يريد اقط ضمان مصالحه يف الحد واملساتوى 
املروع واملدقول يريد أَْكثََر من ذلك، يريد انستحواذ عىل 

الكل.
 وأيضاً نقاٌة مهمٌة جداً يف طبيدة التَّاَحارُِّك األَمريكي 
ااة، لو يحمُل  أن األَمريكي له موقٌف عدائي من لذه األُمَّ
روَح الدداِء للدالم اإلْساااَلمي وعاخل الدالم اإلْساااَلمي 
ااة  بالتأكيد يف املااقة الدربية له موقف عدائي لهذه األُمَّ
يف مباعئهاا وقيمها اإلْساااَلمية، وطبدااً املباعئ األصيلة 
التاي تدرب عان حقيقة اإلْساااَل  والقيام الحقيقية نري 
املزيّفة ون املحرَّاة التي تدرب عن قيم اإلْساااَل ، لو يرى 
ايهاا عائقااً أَماَمُه، وأناه باإلْمَكاان من خالل انساتااع 
إليها والتأثر بها بااء أُمة قوية متحررة ن تقبل بالدبوعية 

للاوانيت بااء أمة عزيزة، بااء أمة الدزة من ألم قيمها، 
باااء أماة الكرامة من ألام قيمها، ويرى أَيْضااً أن لذه 
ااة من ألم مباعئها لو إَقاَمة الددل والددل بالاسبة  األُمَّ
ااة ويخىش لذا لو  لها قيمة من ألم القيم لو رجدت األُمَّ
ااة إَلاى تلك املباعئ ولو أحيت تلك القيم يرى  رجدت األُمَّ
يف لذه امَلْسأَلة مشاكلة كبرية وعائقاً كبرياً أََماا  َجْوِره 
وظلمه واستدباعه للااس وطغيانه وأطماعه؛ الذلك لو 
ااة استهدااها  يتجه ولو يتَاَحارَُّك نساتهداف لذه األُمَّ
يف لاذه املباعئ واساتهداف لاذه القيم؛ ألنه يارى ايها 
الضماناة الوحيادة التي يمكن من خاللهاا الحفاظ عىل 
اااة وباائها مان جديد باائها عىل أََساااس صحيح  األُمَّ
عىل أََساااس لويتهاا الحقيقية التي ُمِساَخت إَلاى حد 
كباري ولو يسادى إَلاى مساخها كلياً عىل أََساااس من 
ااة  مباعئهاا الدظيمة التي طالها التحرياف تؤثر يف األُمَّ
اااة وضديتَها؛  ولكان لو يادرك ماذا لاو صّححات األُمَّ
ااة ومساخ لويتها  الذلاك لو يتجه لامال ُلويّة األُمَّ
واستهدااها يف ألم ضامن لقوتها ومادتها وباائها أَيْضاً 
اة، لو يرى أن من ألم ما يضمن له  يف توّجهه الدداء لألُمَّ
السيارة الكاملة عىل إْمَكاانات ومقدرات وثروة وبلدان 
لذه الشادوب ولذه املااقة لو تقويض أي كيان عاخل 
ااة، لو  ااة أي كيان متحرر يف عاخال لذه األُمَّ لاذه األُمَّ
اااة، لو تمزيل  ااة وبدثرة لاذه األُمَّ تفكياك لاذه األُمَّ
نسايج لاذا املجتمع، وبالتاايل حتى يبدثر لاذا املجتمع 
بشاكل تاا ، ايضمان أن يكون الاذي لو قائام يف لذه 
املااقاة وموجوع يف لاذه املااقة، أُّماٌة رُضبت قوضت 
كياناتها وصلات يف الاهاية إَلاى مجاميع برية ن كيان 
لهاا ون ُلوية لهاا، وحيائذ يمكن أن يساتغلَّهم ملحاربة 
أي قاوى أُْخَرى، يصبح ما تبقى طبداا ما تبقى من بدد 
أحداث كثرية مؤامرات كثارية حروب كثرية لتفكيك لذه 
ااة للوصول بهاا إَلاى حااة  اااة إلضداف لاذه األُمَّ األُمَّ
اننهياار إَلاى اننهيار ادلياً، لو يرياد أن يكون ما بقي 
عىل حساب ما يقولون يف الداروق بدد الذبح ما بقي من 
ااة أن تكوَن تلاك البقايا البرية مجرع بر ن  لذه األُمَّ
كيان لهم ن عولة ون أي كيان مهم يجمدهم ون ُلوية أن 
يكوناوا مفرنل مان ُكّل القيم من ُكّل حالة وعي من ُكّل 
إَراَعة قوياة وعز ، يمكن أن يداع بهم إَلاى التحرر ارييد 
أن يكونوا مجامياَع أَْو كياناٍت وكائااات برية مفرنة 
من القيام تََمااماً مفرنة من الوعاي تََمااماً، عبارة عن 
ُعَماى جالزة نساتخدامها نساتهداف أي مااال آخر، 
أي ماااسال جدع، لو يحسب حساابَه مع قوى أُْخَرى 

نالضة يف الدالم ويرى ايها إْمَكاانية أن تكون ماااسااً 
له يف الافوذ الداملي يف السايارة عىل الثاروات واملقدرات 
للشادوب املساتضدفة، اهو يسادى إَلاى لذا، يداي أنه 
ااة  يحمل روحاً عدائية خارية جداً ومروعاً لضب األُمَّ
ااة رضبًة قاضية  إَلااى نهاية األمر أن يضب لاذه األُمَّ
اااة إَلاى التاليش، أمة ن يبقى لها أي  أن يوصل لذه األُمَّ
وجاوع كأمة مساتقلة لها كيان لهاا إَراَعة لها حرية أبداً، 
أمة ن اساتقالل لها أمة مساتدبدة بكل ما تدايه الكلمة 
خانداة خاضدة ن مروع لها ن لوياة لها ن وجوع لها 
يدارب عاهاا يف مباعئهاا يف حريتهاا ون حتاى يف كرامتها 

اإلنَْساانية.
ماروع كهذا بكل تأكيد لو مروع خاري جداً جداً، 
ااة يدرك ذلك ثم ن يستفزه  وأي إنَْسااان ضمن لذه األُمَّ
ذلاك ن يحارُِّك ايه أيَّ إحسااس بمشااعره اإلنَْسااانية 
ن مشااعر الغضاب ون مشااعر انساتياء ون مشااعر 
انستفزاز ون مشاعر اإلحساس باملسؤولية ون أي مؤثِّر 
من مؤثرات القيم واملباعئ التي ناتمي إليها بحكم واقداا 
كشادوب مسالمة ون حتى بحكم إحساسااا اإلنَْسااني 
واارتاا اإلنَْسااانية، أي إنَْسااان ن يبايل بذلك ويتغاال 
عن لاذا اهو إنَْساااٌن اقاد مشااعره اإلنَْسااانية وقد 
أَْصبَاح عىل بُدد كبري عن اارته اإلنَْسااانية، مداى لذا 

انستدباع للااس الظلم للااس.
 وعاخال لذا املاروع الكثاري والكثري مان املؤامرات 
ااة وتفكيكها، نأتي إَلاى الحديث عن البدض  لضب األُمَّ
مااه ااجد الفاارق الكبري ما بل سادي أَمرياكا إلزاحة 
ماااسال كماااسال وربما تقبل بهم ايما بدُد رشكاء 
يف إَطاار أن يكونوا ضمان أََعَواتها يف إَطار أن يكونوا أَيْضاً 
ضمن أََعَواتها التي تساتغلها أَْو أن يكونوا تحت مساتوى 
مدّل وسقف مدّل تضمن ايه التفوق الدائم عليهم وبَل 
ااة ونساتهداف الدالم  ِهها إَلاى اساتهداف لذه األُمَّ تََوجُّ
اإلْسااَلمي اساتهدااا قائما عىل عداء شديد ومن ماالل 
ااة بكل ما  عداء شديد واساتهداف شامل، استهداف األُمَّ
ااة بكل ما يباى عليها واقدها اساتهداف  يبااي لذه األُمَّ
لها يف املباعئ يف القيم يف األَْخاَلق يف الهوية اساتهداٌف لها 
يف ُكّل ماا يضمن لها وجوعلا أمة لها قواسام مشارتكة 
تجمدهاا لها مباعئ تجمدها لها ُلوياة تجمدها وَقَضاٌء 
ااة وتقويض تا  لكل  بشكل تا  عىل اساتقالل لذه األُمَّ
ااة  كياان ااعل لهاا، لذا ما يرياده األَمريكي بهاذه األُمَّ

بهذه املااقة بهذه الشدوب.
والخالصة أن األَمريكي يريد ماك كمسلم وعربي أرَضك 

أللميتهاا الجغرااية بالاسابة له، ويرياد ثرواتك الهائلة 
يريادك عبداً مجارعاً مان اإلراعة والُهوية، ولاو بالتأكيد 
ااة الواقع لألساف الشديد الواقع  مساتفيد من واقع األُمَّ
الدربي الواقع يف الدالم اإلْساااَلمي يف مدظمه باساتثااء 
حانت اليقظاة والوعي التي بدأت تتااماى والحالة التي 
كانات ساائدًة إَلااى حد كبري لي تشاكل مامدااً كبرياً 

لألَمريكاي.
األَمريكاي لو من األََساااس طامٌع مساتدمر، عاده 
نزعة اساتدالئية متكرب، يسادى للسايارة عاىل الدالم، 
عاده لاذا الاموح لدياه لذه الرنبة وبشاكل كبري جداً 
ويتَاَحااّرك بااًء عاىل ذلك كمروع أََسااايس يوّظف له 
ُكلَّ القدرات وكل اإلْمَكاانات يشاتغل عليه باستمرار لو 
بالاسابة له مروعه انسارتاتيجي الذي يتَاَحارَُّك عليه 
يف لاذا الدالام، لاذه َمْساااأَلاة مدروااة، يداي بدض 
املاااقال واملغفلال والجهلة مان يحاولاون أن يقدموا 
صورًة عن األَمريكي بأَْكثَر مما يسدى لو يف خداعه إَلاى 
أن يقد  صورًة عن نفسه صورة إيَْجاابية، ولكن امَلْسأَلة 
واضحة جاداً يف املقابل أََماماه مااقة مان ألّم املااطل 
وأمة لو يخشاالا ايما لو تحاّررت وصححت وضديتها 
واساتفاقت من نفلتها وعااعت إَلاى مباعئهاا وقيمها؛ 
ألَن لديها من املباعئ والقيم والهدى ولديها من املقومات 
والقادرات واإلْمَكااناات ماا لو اساتفاقت واساتيقظت 
وصّححات وضديتهاا وأصلحت واقدها لجدال ماها أمة 
عظيمة مقتدرة ُحّرة مستقلة لها ُلويتها املتميزة بحكم 
تلاك املباعئ بُحكم تلك القيام بحكم ذلك املروع الرباني 
الدظيم لرأى ايها ما يخااه ما يقلُل ماه ما يدتربه عائقاً 

أََماماه.

أمريكا تريُد اأُلمَّــَة أشبَه بقطعان من الحيوانات
ااة التاي لديها ُكّل لاذه الفرص  يف املقابال لاذه األُمَّ
ااة ااعلاة بالخري ااعلة  يف أن تبااي واقدهاا وتكاون أُمَّ
إيَْجااباً عىل مستوى الدالم، قوى الر عىل رأسها أَمريكا 
يف مقدمتهاا أَمريكا الشاياان األَْكرَب تارى أن واقع لذه 
ااة  اااة مهيأ للقضاء عىل لاذه املخاوف إليصال األُمَّ األُمَّ
إَلااى واقاع بدياد ُكّل البُداد عان أن تتَاَحاارََّك يف إَطاار 
لاذه الفرصة إنراقها أَْكثَار وأَْكثَر وإبداعلاا أَْكثَر وأَْكثَر 
وتخديرلا أَْكثَر وأَْكثَر والدمل عىل إماتتها أَْكثَر وأَْكثَر حتى 
ن تحيى مان جديد حتى ن تداوَع لتأريخها الدظيم حتى 
ن تساتفيل من ذلك السبات وتحيى من ذلك املمات، اهم 
حريصون عىل إبداعلا إَلاى حّد الهالك إَلاى الحد الاهائي 
أقىص حاد ممكن، ثم لم حريصون عىل اساتغاللها وما 
أسوأ لذا أن تتحول املجاميع البرية والكائاات البرية 
إَلااى أشابه بقادان مان الحيواناات تلدب بهاا أَمريكا 
ائيْل كيف ما تشاء وتريُد يف املستقبل أن تحاِرَب بها  وإرْسَ

مثالً ضد روسيا ضد الصل ضد أيَِّة عولة أُْخَرى.
أيُّ متمرع يتمرع عىل اإلَراَعة األَمريكية أَْو عىل األَْطَمااع 
األَمريكياة وعاىل الرنباات األَمريكية يمكن بادنً عن أن 
تخارس أَمريكا مان جاوعلاا من برلاا وبادنً َعن أن 
يكلفهاا ذلك من مالهاا واقتصاعلا أن تساتفيد من مال 
اااة من إْمَكاانات لذه  ااة من ثروات لذه األُمَّ لاذه األُمَّ
ااة ومن الكائاات البرياة الدمياء الصماء البكماء  األُمَّ

ااة ثم تضب بها من تشاء وتريد. يف لذه األُمَّ
 التجربة التي جّربتها أَمريكا يف لذا السياق يف رصاعها 
مع انتحاع الساواييتي ايما سبل تدزز عادلا لذا األلم، 
بل تجدل ماه بالاسابة ألَمرياكا أَْكثَر من أمل، يداي ترى 
ايه أمراً محسوماً َوأمراً بات عاخل حساباتها من املفروغ 
مااه، أمراً جالزاً خاالص تتَاَحاّرك وبال.. األَمريكي يف 
تجربتاه مع انتحااع الساواييتي ماذا عمل بادل من أن 
يدخل يف حرب مبارشة عساكرية مع انتحاع السواييتي 
أتى بالدارب ليحاربوا انتحااع الساواييتي تحت عاوان 
الجهاع يف سابيل اللاه وبفتاوى مدياة ثام بتمويل عربي 
إَلاى أن انهك انتحاع السواييتي وبلغ به حد اننهاك إَلاى 
التاضر انقتصااعي الكبري الذي أوعى باه مع ُجملة من 

األمور إَلاى اننهيار والتفكك.
 لاذه التجرباة ناجحاة جاداً بالاسابة لألَمريكي لم 
تكلفاه شايئاً، بل إنه يرباح من خاللها يساتفيد ويوار؛ 
ولذلاك نلحاظ عاىل أن التَّاَحاارُّك األَمريكاي تَاَحاّرك يف 
مقابال رنباة لديه مروع لدياه مدّل أَْطَماااع مؤكدة 
روح عدائياة مؤكادة ويف مقابال ما يشاجده عىل ذلك يف 
املقابل ما يشّجده عىل ذلك ولو عادما تَاَحاّرك إَلاى لذا 
الواقاع وأتى إَلاى لذا امليدان كان لااك يف لذه السااحة 
اإلْساااَلمية والسااحة الدربياة الواقاع الاذي واجه لذا 

التَّاَحارُّك األَمريكي كان عىل ثالثة حانت متفاوتة.
أْونً: وجوع قوى موالية لألَمريكي ومستددة لتافيذ ما 
يرياد ولو أنها يف نهاية املاااف ايما لو قد أكملت عورلا 
واساتفاع ماها بالشكل الكايف سايأتي الدور عليها حتى 
لاي، لكن البداض لديهم مان اننحراف مان الدمى من 
مارض القلوب مان البُدد الكبري عن املبااعئ والقيم التي 
ااة، البُدد الكبري عن ُكّل ذلك  ااة وتحفظ األُمَّ تصاون األُمَّ
ائيْل ويف تقديم  ما ليّئهم ألَن يروا يف الاونء ألَمريكا وإرْسَ
الخدمات ألَمرياكا ويف التَّاَحارُِّك تحات املظلة األَمريكية 
ويف إَطاار الرنباة األَمريكياة أن يروا يف ذلاك طموحاً، أن 
ياروا يف ذلك عزة، أن ياروا يف ذلك أََلميّة لهم، قيمة لهم يف 

 المستقرُئ للتأريخ يدرك أن التوجُّه األمريكي بعد إزاحة االتحاد 
السوفييتي هو تقويُض المنطقة العربية والعالم اإلْسـاَلمي وهو توجُّــٌه له 

شكٌل آخر وله َأْهـَداف َأْكَثر خطورة من إزاحة ند منافس.

 أمريكا لديها أطماٌع كبيرٌة جدًا في المنطقة العربية وَتـَحـرُُّكها كان 
على مراحَل متعددٍة ووفق خطواٍت مدروسٍة ومنظمة وكانت أخطر المراحل 

هي ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

 األمريكي يريد أن نكوَن مجاميَع أو كياناٍت بشريًة مفرغة من القيم 
تمامًا ومفرغًة من الوعي تمامًا عبارة عن دمى جاهزة الستخدامها 

الستهداف أي منافس آخر أو منافسين جدد.
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الدالام، وتَاَحارَّكاوا حتى البدض باكل رنبة يرى يف ذلك 
اضالً ورشااً، يرى نفساه كبرياً وُمِهمااً حياما يتَاَحارَُّك 
عىل لذا الاحو تحت املظلة األَمريكية والقياعة األَمريكية، 
ون أَْخااَلق ون قيام ون مباعئ ون إنَْسااانية ون أي يشء 
يجدال من لذه القوى أن تتحرج بدض الحرج من تافيذ 
بدض املؤامرات الخارة جداً عىل أمتها وعىل بلدانها وعىل 
شادوب لذه املااقاة، ن، حارضة تفداُل أي يشء يريده 
األَمريكي، أن توظف أي عاوان، أن تساتغل أي مشاكلة، 
أن تفدال أي ادال، أن تتارصف أي تارصف أن تقول أي 
يشء، ولربما يف بدض األحيان أن تتربع بأَْكثَر مما يريُده 
األَمريكي يف بدض انحيان، لذا اريٌل من لذه األُّمة اتجه 

لذا انتجاه. 
ااْدابية  البدُض من األنظمة، البدض من املكونات الشَّ
اتجاه لاذا انتجااه، لحال بالركاب األَمريكاي؛ لضب 
مااقتاه؛  شادوب  لاضب  أمتاه  لاضب  مجتمداه 
ااة  لالساتهداف عىل الكيان الاذي ياتمي إليه كياان األُمَّ
الكباري، وجوع أَيْضاً ائة أُْخَرى التاي تتباى حالة الجموع 
ااة لي يف حالاة جموع حالة  ائة واسادة من أباااء األُمَّ
تيه حالة انددا  للوعي وعد  إحسااس باملسؤولية، لذه 
ااة، الفئة  ائة واسادة، لي األَنلبياة اليو  يف واقاع األُمَّ
الجامدة السااكتة املرتبصة الحرياناة املضاربة املرتععة 
ولي ليست يف املوقع الصحيح أبداً ن إنَْساانياً ون أَْخاَلقياً 
ن عياياً ون عنيوياً ن بمصالح الدنيا ون بمباعئ الدين لي 
يف املوقاف الغلط واقدها لو يخد  األَْعااَداء عىل ُكّل حال 
جموعلا ساكوتها إذعانها خاوعهاا صمتها.. يداي أنها 
يف حالة انستساال  وأنها ساحة ن تشكل أي عائل أََماا  
مؤامرات األَْعااَداء وخااهم وتَاَحاّركاتهم وأنشاتهم.
إضاااًة إىل ما سابل إن تحدثاا عن أنها سااحة مهيأة 
لالساتقااب والتأثري يف عاخلها وارسايه سهلة يف نهاية 
املااف أراعوا أن يستقابوا استقابوا أراعوا أن يَُضبولا 

رُضبوا ولي مهيأة.
ولااك أَيْضااً ائة متحررة تتباى مبادأ التحرر تاالل 
بداااع القيم واملبااعئ واألَْخااَلق التي تاتماي إليها لذه 
ااة  اااة ولاي ائة تتاامى بفضال الله يف واقاع األُمَّ األُمَّ
وتخاوض اليو  الرصاَع مع األَْعاااَداء وتواِجُه الكثريَ من 
الازاعاات والحروب و األحداث واملشااكل التي تُْشاَغُل يف 

وجهها.

ساحٌة مهيأٌة لالستقطاب 
ااة،  األَمريكي أَيْضاً يساتفيُد كما أسلفاا من واقع األُمَّ
ااة نتيجة  ولااك الكثري من املشاكل القائمة يف واقع األُمَّ
إلرث املاايض ونتيجة للواقع نري الساليم الذي لو ساائد 

ااة. عىل األُمَّ
لاذا الواقاع يف املااقة يف الدالم اإلْساااَلمي يف مدظم 
البلدان الواقع اليسء واقع انستبداع، ليل لااك مروع 
اااة يبايها ويحميها، لاذا الواقع ميلء  تلتاف حوله األُمَّ
باملشاكل، الكثري املشاكل السياسية املشاكل انقتصاعية 
املشاكل الثقااية والفكرية، مشاكل يف ُكّل انتجالات ويف 

ُكّل املجانت.
ائييْل قديٌر يف مجال اساتغالل   األَمريكاي قدياٌر واإلرْسَ
أيَّاِة مشاكلة وتوظيفها التوظياَف الذي يخاد  أَْلاَدااه 
ومشااريده ومؤامراتاه، واألماة مليئة باملشااكل اكان 
أماماه ارٌص كثرية ثم األََسااِليْب والوساائل التي يدتمد 
ائيْايل،  اإلرْسَ أَيْضااً  ماهاا  ويساتفيد  األَمريكاي  عليهاا 
األَمريكاي يتَاَحاّرك باريقة مدروساة لو يخىش يقظة 
اااة لاو يخاىش أن يتَاَحاّرك باريقة يساتفز ايها  األُمَّ
ااة  ااة ايكون تَاَحاّركه عامل اساتاهاض لهذه األُمَّ األُمَّ
ااة، لو يحساب لذا الحسااب ون  واساتفزاز لهاذه األُمَّ
ااة وأن  يخىش شايئاً مثلما يخىش أن تساتفيل لذه األُمَّ
تداَي وأن تتَاَحاّرك كما يابغي؛ الذلاك لو تَاَحاّرك ولو 
يأخاذ بدل انعتباار ُكّل لذه انمور ااعتماد أونً اختالق 
الذرائع وصااعة املربرات، يخلل ذريدة مدياة يجدل ماها 
الدااوان الاذي يزحف به عاىل املااقة الاذي يتغلغل من 
خالله إىل عاخال ُكّل بلد من بلدان لذه املااقة َعساكرياً 
وأمايااً الذي يجدل ماه الداوان الذي يساّوغ له ويربر له 
أن ياضب ويوجاه رضباته يف أي بلد يف أياة مااقة وأن 
يتَاَحاّرك عىل املستويات سياسياً وَعسكرياً وأماياً وحتى 
اقتصاعيااً وإْعااَلميااً، اأتاى مان ضمن لاذه الدااوين 
عااوان اإلْرَلااب، وعاوان مكااحاة اإلْرَلااب والقاعدة، 
ثم الكثري مماا نتج عن لذا الداوان وّلادت القاعدة كثري 

من بااتها.
 لذا الدااوان من الذي اختلقه؟!، مان الذي صاده؟!، 
مان الذي يساتثمر ايه؟!، مان الذي يوظفاه؟!، من لو 
أَْكارَب مساتفيد ماه؟!، بشاكل تلقائاي مان عون تكّلف 
األَمريكاي بالتأكيد، لذا الداوان يساتغله ويساتفيد ماه 
للوصاول إَلاى أيَّاة بقدة يف الدالم اإلْساااَلمي يف املااقة 
الدربية، يدخل إَلاى البلدان، يفرض له قواعد عساكرية، 
يافذ عمليات عسكرية جوية بالاائرات بكل أشكالها أَْو 
برياة، يافذ عمليات تحت عاوان عمليات أماية يتغلغل يف 
املوضوع انقتصاعي يتَاَحااّرك يف خاوات كثرية لضب 
الشادوب يتَاَحاّرك حتى عىل مستوى التحكم يف اإلْعااَل  
والتحكم باملاالج املدرسية الصااعة لثقااة للفكر للرأي 
الداا  يشاتغل يف ُكّل انتجالاات، وأماماه لاذا الداوان 

يجدل ماه نااًء يمّوه به تَاَحارَُّكه أَْو أَْلاَدااه الحقيقة 
يف إَطاار لذا التَّاَحاارُّك والبيئة، البيئاة القامة يف الواقع 
الدربي والدالم اإلْساااَلمي يف مدظمها لدى ائة واسادة 
لادى رشيحة واسادة من أَبْاَاااء الدالم اإلْساااَلمي من 
أَبْاَاااء املااقاة بيئة قابلة.. قابلة ألَن تخادع؛ ألَن تتقبل 
لذه الدااوين؛ ألَن تتفاعل مدها ملصلحة األَمريكي نفسه 
بماا يخد  األَمريكي نفساه؛ ولذلك نحظاوا لو يحرص 
َعائمااً األَمريكي يحرص َعائماً عاىل أن تبقى لذه الحالة 

حالة متفاقمة ون تاحرص حالة متفاقمة.
وإذا جئااا بكل بسااطة إَلاى اساتقراء لاذه املرحلة 
املاضية ماذ إْعااَلنه لحملته ملحاربة ما يسمى باإلْرَلااب 
ومكااحاة ماا يسامى بالقاعادة، َوإىَل الياو  تارى أن 
امَلْسااأَلاة نريبة، األَمريكي يأتي إىل املااقة، يحشد ُكّل 
قاواه، يتَاَحاّرك باكل إْمَكااناته بكل ثقلاه ويحرك مده 
اآلخارون مان ُكّل من يادور يف الكه ويشاتغل عىل أعىل 
مساتوى بشكل كبري ضمن مشاريع شاملة يخرتق ايها 
ااة يخارتق ايها واقدها  ااة يف ُكّل واقاع األُمَّ واقاع األُمَّ
السايايس واقدهاا انقتصااعي واقدهاا األمااي واقدها 
الدساكري، يخرتق ايه ساياعتها وياتهك ايه سياعتها، 
ويفقدلا اساتقاللها، ولذا التَّاَحارُّك الكبري الهائل الذي 
لو شاامل عىل املساتويات ويف ُكّل املجانت ووصل إَلاى 
اااة إىل ُكّل مااقة ايها َوإىَل ُكّل بلد مؤثراً  عمل لذه األُمَّ
متحكمااً َصاَّاعاً الكثري من األحداث، مع ُكّل ذلك لم تزَعْع 

لذه امَلْسأَلة أو مشكلة إن تدقيداً إن تفاقماً.
األَمريكاي بادأ يتَاَحااّرك ويقاول لاااك يف الايَاَمان 
خمساة إْرَلاابيال ولااك يف الدراق كاذا.. كذا ولااك يف 
ذلاك البلد عارة يف ذلك البلاد ثمانية يف ذلاك البلد 200، 
لاا يف لذا البلاد واحد من عاارص القاعدة، ثم بدأت لذه 
الظالارة تتاامى برعاية مان األَمريكي وبدعام من ُكّل 
أََعَواته مان ُكّل أََعَواته برعاية وععام واضح، الكل يدرف 
أن ماا لدى لاؤنء القاعادة وعاعش وأخواتهام وبااتهم 
وماا إليهم من تشاكيالت تفرعات عاهم أنهاا لديها من 
اإلْمَكااناات والتمويل ما يقدر الياو  بمليارات الدونرات 

وأن لذه املليارات تأتي إليها من عول مدياة.

ُك على كافة املستويات لضرب  أمريكا تَتـَحـرَّ
األمة 

لذا املوضوع يو  أن تساتغاى أَمرياكا عن تلك الدول 
ًة عليها لضبها وتستفيد من  ستجدل ماه إعانة لها وُحجَّ
ُكّل انتجالات، تاامي لذه الظالرة مع الشغل األَمريكي 

مع الدمل األَمريكي مع الاشااط والتَّاَحاارُّك األَمريكي؛ 
ألَن األَمريكاي يساتثمر ايها، لو يزعام محاربتها لكاه 
يساتثمر ايها وتجاد إِذَا تَاَحاّرك البداض؛ ألَن األَمريكي 
بات اليو  يستفيد ماها بأشكال متددعة وجوانب كثرية، 
يضب الشادوب بها يتَاَحاّرك بهاا أَْو يحرك بها عااوين 
ااة  ااة ورضب األُمَّ اااة وتذويب األُمَّ اتاوية لتفريل األُمَّ
بدضها ببدض، ثم لو يجدل ماها عاواناً للدخول ومربراً 
للدخاول والتَّاَحاارُّك ويدمل بداض املرسحيات وبدض 
اللداب، يداي نحظوا مان األمثلة عىل لاذا عادما رادوا 
عااوان تحرير حضماوت من القاعدة أَْو املاكال مثالً ما 
الذي كان يحدث؟!، الذي كان يحدث أنهم يقومون بحشد 
قوالم تلك التكفريية قوالم من القاعدة نريلا بحشدلا 
إَلاى محااظة البيضاء محااظة البيضاء لدعم جبهاتهم 
ااْدابية ويقومون بتافيذ  لااك ضد الجيش واللجان الشَّ
بداض عملياات القصاف ثام يدخلاون إَلااى املااقاة 

ويزعمون أنهم حّررولا.
نحظوا مان األمثلاة قبل أشاهر قبل الددوان نفساه 
اْدابية وطرعت القاعدة من  عادما تَاَحاّركت اللجان الشَّ
8 محااظاات يماية نضبت أَمريكا جاداً ونضبت الدول 
األوروبياة جداً واحتجوا أشادَّ احتجااج ونضبت ُعمالم 
وأََعَواتهام اإلْقليْمية كذلك أشاد نضب ألنهم لم يدعمون 
لاذا اننتشاار ثم يدخلون مان خالل لذا اننتشاار إَلاى 
البلدان بهذا اننتشار بتلك الدمى تلك األَيَااِعي اإلْجاَرامية 
يضباون لاذه الشادوب ياكلاون بهاا تحات عااوياَن 
ااة ورضبها  طائفية وعااوين أُْخَرى اتاوية لتمزيل األُمَّ
وتمزيل نسيجها انجتماعي وتفكيكها بالكامل.. تجد أن 
الظالرة لذه تتاامى؛ ألنها ظالرة تخدمهم لم صادولا 
لام أوجدولا لم جدلوا ماها خاواتهام وأَيَااِعيهم التي 
يشتغلون من خاللها، ااختالق الذرائع وصااعة املربرات، 
يصاع مربراً حتى لو لام يكن لااك مربر لو َمن يصاده 
ثم يجدال ماه عاوانااً واساداً وعريضااً ويتَاَحاّرك من 
خالله ثم اإلْعااَل  الاشااط السايايس التداطي الدا  من 
ااة يتم وكان امَلْساااأَلاة  أَنلب ماتسابي ومكونات األُمَّ
وال ما قدمه األَمريكي وال ذلك الداوان كأن امَلْسااأَلاة 
جدياة كأن امَلْساااأَلاة ِاْداالً َمْساااأَلاة إْرَلااب وكأن 
امَلْساااأَلاة ِاْدااالً األَمريكي جاء ليكااح لاذا اإلْرَلااب 
وكأن األَمريكاي ِاْدااالً عدو للقاعدة ويرياد إنهاَءلا من 
املااقاة تََماامااً، بياما ترى الشاوالد التي تمأل سامع 
الدنيا وبرصلا تدل بوضوح وبشكل قاطع عىل أنه يرعى 
لاذه الظالرة يدعم لذه الظالارة يوّظف لذه الظالرة 

ويف نفال الوقات يرعالا باكل مساتويات الرعاية بكل 
مساتويات الرعاية باكل مساتويات الرعاياة يَُؤّمن لها 

اننتشار.
ياو  أن ُطارعت القاعدة مان الجاوب عاىل يد الجيش 
ااْدابية َمن الاذي أعاعلا إَلااى الجاوب إن  واللجاان الشَّ

أَمريكا وأََعَوات أَمريكا؟!.
 اليو  القاعدة ضمن الحملة األَمريكية السدوعية عىل 
الايَاَماان والددوان األَمريكي السادوعي عاىل الايَاَمان 
تقاتال يف ُكّل الجبهاات بال اساتثااء يف تداز إَلاى الجوف 
إَلااى مأرب إَلااى شابوة، وبوضوح تجد لاذه الظالرة 
َمن الذي رعى انتشاارلا يف الداراق عىل ذلك الاحو الكبري 
ومان الذي يسادى َعائمااً إَلاى إعاقاة تَاَحااّرك الجيش 
اْدابي لتاهري الدراق ماها؟، أَمريكا  الدراق والحشاد الشَّ
بالتأكيد وبوضوح، َمن الذي رعى نشااطها يف ساوريا؟، 
بالتأكيد أَمريكا وبات األمر إَلاى أنه أي جبهة تستهداها 
أَمرياكا تجد تلاك الجبهة مساتهداة للقاعادة ولداعش 
مان تداعيه أَمرياكا وتساتهداه أَمريكا يف نفال الوقت 
ستستهدُاه القاعدة وتستهداه عاعش ويصبح لو عدواً 
للقاعدة وعادواً لداعش.. حزب الله اليو  محساوٌب عىل 
ائيْل  أناه عدو للقاعدة وعادو لداعش؛ ألَن أَمرياكا أَْو إرْسَ
ائيْال يف أمان تاا ، تظهر القاعادة عىل أنها  تداعياه، إرْسَ
تشكيل عاملي وعىل أنها تقدر عىل التغلغل إَلاى ُكّل البلدان 
وأنهاا توجه رضباتها يف مختلف الدول، يف الوقت نفساه 
ائيْل أي رش ماها عاىل اإلْطاَلق عىل اإلْطاَلق،  ن يمال إرْسَ
امَلْسااأَلاة واضحة وبالتايل أُْساالُاْوب أَمريكا يف صااعة 
الذرائاع واختالق املربرات يسااعُدلا عاىل أن تدمل وال 
ااة  أَْلاَدااها الحقيقة املشاؤومة والخارة جداً عىل األُمَّ

ولي براحة بال.

اإلْعـاَلُم العربي ُمَواٍل ألمريكا
يأتاي اإلْعاااَلُ  الدرباي ومدظمه؛ ألَن القاوى املوالية 
ااة مدظُمه يشاتغل  ألَمريكا لي أَْكثَر تمكااً يف واقع األُمَّ
يف لذا السياق، يتداطى مع األُْسالُاْوب األَمريكي والارح 

األَمريكي سواء بسواء، لذا يساعد أَمريكا أيضاً.
اااة وتقويضها من   تدتمد أَمرياكا عىل انخرتاق لألُمَّ
الداخل، لذا أُْسالُاْوب خبيث وشيااني، ويف نفل الوقت 
يواار عليهاا الكثري، بال تتداطى مده وترباح من خالل 
لذا األُْساالُاْوب، ن يستازاها بقدر ما لي تربح وتكسب 
وتساتفيد، احركت القوى املوالية لها وماا تتمكن أَيْضاً 
مان خاللهاا من اساتقااب قاوى أُْخَرى تحات عااويَن 
مديااة لي تصاع عاوانااً يلقي ىجاوبااً، عاوان طائفي 
يلقاي تجاوباً لدى ائة واسادة من املغفلال واملتدّصبل 
والجهلاة وعماي القلاوب وصم األساماع، ترااع أحياناً 
عااوين سياساية تلقاى تجاوباً من ائة مفرناة تََمااماً 
من اإلحسااس باملسائولية والقيام واألَْخااَلق وانتهازية 
ترااع أحياناً ولكاذا من عاوان إَلاى آخار تراده اتلقى 
ااة ثام تتَاَحاّرك تلاك الفئات  تجاوبااً مان ائة مان األُمَّ
وتدااع ألَمريكا الفلاوس، اليو  تُداع ألَمرياكا األموال يف 
تافيذ مشااريدها، السادوعية تتَاَحااّرك لتافيذ مروع 
أَمريكاي يف الوقت الذي يقادُ  املاَل ألَمرياكا ويداع املال 

الكثري ألَمريكا حتى عىل حساب اقتصاع شدبه.
ولكذا تجد أن لذا الواقع واقداً مؤملاً مؤسافاً جداً وأن 
ااة لي  أَمرياكا يف نفل الوقت الذي تسادى نخرتاق األُمَّ
تسادى نخرتاقها بشكل شامل.. سياسياً اتتحكم لي يف 

الدملية السياسية يف املااقة الدربية. 

حضوٌر أمريكي للتدخل يف الشؤون العربية
واليو  أيَُّة عملية سياساية يف بلد عربي ترى األَمريكي 
حاارضاً صاحاَب شاأن، يدتارب لاو صاحاب املوضوع 
الرئيايس األََسااايس يف املوضاوع، أياة عملية سياساية 
يف أي بلاد عرباي يظهر األَمريكي كمدااي بالدرجة األوىل 
قبل ألل البالع، قبل الايَاَماايل لو املداي األول بالشاأن 
الايَاَماااي سياساياً بالرتتيبات السياساية يف الايَاَمان 
قبل حتى األُْساااَرة السادوعية، يظهار األَمريكي عاخل 
األُْسااَرة السدوعية كمداي بتاصيب َمن يكون امللك، من 
يكون ويل الدهد، مان يكون ويل ويل الدهد، إَلاى آخره من 
يكاون أمرياً ومن يكون مأموراً قبل أي أرسة يف قار أَْو يف 

أي بلد خليجي.
 األَمريكاي املدااي بالدرجاة األوىل ثام من بلاد عربي 
إَلااى قار آخار لو املدااي بهادساة الواقع السايايس 
والتدخل ايه والشاد والجذب، وطبداً يهادساه لادساًة 
تماأله باألََزَماات واملشااكل وتجدال ماه واقداا مدقداً، 
ومدقاداً اياه ُكّل يشء، وتصبح امَلْساااأَلاة مدقدة إَلاى 
نحو عجيب، إَلاى نحو ن يسامح أبداً باساتقرار سيايس 
حقيقي يف أي بلد عربي ون يسامح أَباداً بأن يكون لااك 
واقع سيايس بااء من خالله مثالً يمكن لذلك البلد الدربي 
أن يبااَي واقداه انقتصااعي وأن يدزز حالة انساتقرار 
األمااي، ااألََزَمااات تزعاع وتازعاع وتصبح بلدانااا بلداناً 
مأزوماة إَلاى حد عجيب، الواقع السايايس ماأزو  إَلاى 
الاهاية، الواقع انقتصاعي متفاقم إَلاى األَْسااَوأ، الحالة 

األماية تتالىش ايها حالة انستقرار.
األَمريكاي لاو من يهاادس ُكّل ذلاك ويتدخل يفرض 
السياَساات، يهادس األَْوَضاع، يدخل كالعب رئييس نعب 

خطاب السيد

 ما أسوأ أن تتحوَل المجاميع البشرية والكائنات البشرية إَلـى أشبه بقطعان 
من الحيوانات تلعب بها َأمريكا وإْسَرائْيل كيفما تشاء وتريد في المستقبل 

تحارب بها مثاًل ضد روسيا ضد الصين ضد أية دولة ُأْخَرى.

 اأَلمريكي في تجربته مع االتحاد السوفييتي ماذا عمل بدل من أن يدخل 
في حرب مباشرة عسكرية مع االتحاد السوفييتي أتى بالعرب ليحاربوا االتحاد 

السوفييتي تحت عنوان الجهاد في سبيل اهلل وبفتاوى معينة ثم بتمويل عربي 
إَلـى أن انهك االتحاد السوفييتي وبلغ به حد االنهاك.

ــُة مليئٌة بالمشاكل واألمريكي قدير واإلسرائيلي قدير في مجال استغالل   اأُلمَّ
أية مشكلة وتوظيفها التوظيَف الذي يخدم َأْهـَداَفه ومشاريَعه ومؤامراِته.
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رئييس يف الشاأن الايَاَمااي، نعب رئييس يف شاان أي بلد 
مان بلدان املااقة ولو يساتفيد بالتأكياد؛ ألَن له أََعَواته 
مان أحازاب من شاخصيات ناااذة من مكوناات ااعلة 
ومؤثارة نبياة جدلت مان نفساها ُعَمى بياد األَمريكي، 
والبدض يظن أن األَمريكي جمدية خريية وُمحسان أتى 
إَلااى املااقاة من أجال خدمته ولو ن يادري أنه مجرع 
مساتَغل بكل ما تدايه الكلمة ونبي، يتَاَحاّرك األَمريكي 
أَيْضااً ويقاد  عااويان جذاباة مخاععة ولاو يف واقده 
الدمايل الواضح جاداً عىل الاقيض ماهاا تََمااماً، حقوق 
اإلنَْساان الحرية الديمقراطية، يراع عاوان الديمقراطية 
ويدعام ويقاف باكل شادة ويتبااى احتضااَن ورعاياة 
وتفديل عور األنظمة انساتبداعية، يرااع عاوان الحرية 
ويكبت الشدوب ويسادى إَلاى استدباعلا استدباعاً تاماً 
ويفارض عليها ُكّل سياسااته وثقااته وماا يريد، يراع 
عاوان حقوق اإلنَْسااان واإلنَْساان لذا يف الايَاَمان أَْو يف 
الساال أَْو يف بقدة أُْخَرى يسحل يقتل بسالحه بدعمه 
السايايس بحمايته السياسية ملن يفدل ذلك عىل الاقيض 
ماهاا تََمااماً ون يبايل، وتاايل لاذه الدااوين عىل بدض 
املغفلال بكل ما تدايه الكلمة ومن املشاكل من املشاكل 
الذي يساعد األَمريكي عىل ُكّل ذلك من املأساة لواقع أمتاا 
انها ن لي تساتفيد من التأريخ ون لي تستقرئه بشكل 

جيد.

السواُد األعظُم ال يعرُف ماذا فعلت أمريكا 
اااة الكثري ن يدارف ماذا  األعام األَنلاب يف واقاع األُمَّ
ادلت أَمريكا يف نري بلدنا يف نري شادوباا يف نري مااقتاا 
الدربياة يف نري عاملاا اإلْساااَلمي، ما ادلتاه أونً قبل أن 
تصل إَلااى عاملاا اإلْساااَلمي مع الفارق الكباري؛ ألَن ما 
ترياده لااك ليل بقدر ما تريده لااا، ما تريده لاا أَْكثَر 
خاراً وأسوأ رشاً واظاعًة؛ ولذلك أََماا  ُكّل لذا التَّاَحارُّك 
األَمريكي نارى وندرك َجميداً أََلميّة أن يكون لااك لهذه 
الشدوب املساتهداة عىل لذا الاحو من انستهداف وعىل 
لذا املساتوى مان األَْخَااار الذي تتهدعلاا أن يكون لها 
تَاَحاّرك يف املقابل أن تتحمل مسائوليتها تجاه نفساها؛ 
ألَن ساكوتها وقدوعلاا إنما يجدل ماها اريساًة ساهلة 

لألَْعااَداء ون يقي عاها شيئاً.
ويف لذا الساياق كله ياالل لذا املاروع ويتَاَحاّرك 
لذا املروع كحل إنَْساااني كمسائولية عياية يتَاَحاّرك 
لاذا املروع وماذ اناالقته َوإىَل اليو  ماذ اناالقته َوإىَل 
اليو  ُكّل املستجدات شاهدت عىل صوابية لذا التَّاَحارُّك 
اااة إنماا تقاع اريساية  وأناه بادون أن تتَاَحااّرك األُمَّ

ألعدائها.
اتَاَحاارُُّك لذا املاروع يف ُكّل انتجالات ياّمي حالة 
الساخط يف أوسااط الجمالاري يوقظها لرتاقاب وتدرك 
وتساتقرئَ ُكّل لاذا التَّاَحارُّك املدااعي وتتَاَحارَّك عملياً 
للتصدي له عىل ُكّل املساتويات ون تكان ضحيًة بغبائها 

له.

املرتزقة والسعودية أدواُت أمريكا لضرب الـَيـَمـن
الياو  ما يجارى عاىل بلدنا من عادوان قاارب الدا  
والاصاف بكل ماا ايه من انتهاك للساياعة مان ارتكاب 
جرائام مروعة واظيداة يادى لها جبل اإلنَْسااانية من 
ااْداب قتالً وحصاراً إَلاى ُكّل  اساتهداف شاامل لهذا الشَّ
ماا يحدث، من يتحمل املسائولية الكاملة يف ذلك كله لو 
أَمرياكا، أَمريكا لي مان تتحمل املسائولية؛ ألَن ُكّل لذا 
يحدث تحت املظلة األَمريكية بقرار أَمريكي بإذن أَمريكي 
برعاياة أَمريكية بتوجياه أَمريكي باإعارة عليا وإرشاف 
أعاىل مان جاناب األَمريكاي، الباقي لام مجارع أََعَوات 
الاظا  السادوعي أعاة يحركهاا األَمريكي يف الددوان عىل 
الايَاَماان، املرتزقة يف الداخل أََعَوات يحركهم األَمريكي يف 
الايَاَماان، ولكاذا ُكّل الذين وقفوا يف لاذا الددوان تحت 
املظلة األَمريكية وارتكبوا لذه الجريمة البشدة جداً بحل 
اْداب الايَاَمااي لم أََعَوات ألَمريكا، ويف نفل الوقت  الشَّ
لذا ن يدفيهم من املسئولية أَبداً ن يدفيهم من املسئولية، 
حياماا نقول إن األَمريكاي من يتحمل مسائولية ُكّل ما 
يحادث وأنه لو الذي لاادس لذلك وخّااط لذلك وأعاره 
ورعاه وَحماه وتَاَحااّرك ايه ون يزال لو الذي يتَاَحاّرك 
ايه كالعب حقيقي وإن أبرز نريه إَلاى الواجهة من ُعَماه 
وأَيَااِعيه القذرة واإلْجاَرامية، لكن لذا ن يداي أناا نُدفي 
تلاك األََعَوات القاذرة واإلْجاَرامياة من مسائوليتها ولي 
تبارش ما تباارش رنبًة وتوععاً إَلااى األَمريكي وطَمداً يف 
الزلفاى إليه وما أساوأ تلك القوى والدماى التي انابدت 
ِاْداالً يف ممارساتها وسلوكها ويف ُكّل تَاَحاّركها بالاابع 

األَمريكاي.
نحظاوا يف ُكّل جرائمهم يقدمون الدااواَن الذي يريده 
األَمريكاي، جريمة مديااة يداونها عاوانااً طائفياً؛ ألَن 
األَمريكاي يريد ذلك ويريد أن تكون خلفيَة بدض الجرائم 
خلفية طائفية لتستغل إلثارة الفتن الاائفية واملذلبية، 
بداض الجرائم يداونهاا عاواناً سياساياً؛ ألَن األَمريكي 
أراع ذلاك، ولكاذا يتَاَحاّركون وال البوصلاة األَمريكية 
بالريموت األَمريكي تََمااماً، يرتكبون أبشاع الجرائم عىل 
الاحو الذي يرياده األَمريكي حتى َليَُخيَّال لك أنك تحارب 
مسالمل ويحاربك ناس ماتمون إىل لإلْسااَل  بل ترى ُكّل 

ائيْل ما ادلته أَمريكا يف عول  ما تفدله أَمريكا وتفدله إرْسَ
وبلدان وشدوب أُْخَرى يفدله أولئك وتفدله أَمريكا؛ ألنها 
ن زالات تبارش أَيْضاً وليل اقط تدير من البُدد بل تبارش 

وتشرتك يف الدمل املبارش.

املنافقون أسوأ فئات املجتمع
الياو  تلك الدَُّمى تلك األَيَاااِعي القذرة اإلْجاَرامية لي 
ااة وقدمت خدماًة كبريًة  ِاْدااالً زاعت مان مأسااة األُمَّ
لألَمريكاي، ولاي يف نهاياة املاااف إِذَا اساتغاى عاهاا 
األَمريكي سايضبها ساريميها يف الزبالة ولان يدايها 
أيَّ احارتا  ون تقدير عىل ُكّل ماا قدمته من جهوع، لكن 
امَلْسااأَلاة َمْسااأَلاة اساتغالل، وما أسوأ أولئك الدمالء 
ائيْل!، ماا أعظم جاايتهم  املوالل ألَمرياكا واملوالل إلرْسَ
ااة!. إنهم لم مان الفئة التي يساميها القرآن  عاىل األُمَّ
الكريم باملاااقل وما ألم لذه التسمية الُقاْرآنية؛ ألنهم 
ااة يدتربون أنفساهم  يف ظالار الحال ياتمون إَلاى األُمَّ
جازًء ماهاا، يصلاون بصالتهاا ويصوماون بصيامها، 
البدض يداي ماهم والبدض يكتفي باننتماء ولو اسمياً، 
ولكن البدض حتى يف ممارسة بدض الشدائر وقد يكون 
مان بدضهم ُقراء للقران الكريام بأصوات وتلحل مدل 
ونغماات مديااة ويتَاَحاّركون حتى أحيانااً حتى تحت 
الدااوان الدياي، لذه الفئة يساميها الُقاْرآن باملاااقل، 
ااة تدترب نفساها  لاي الفئة التي لاي ماتمية إَلاى األُمَّ
ااة لخدمة  ااة لكاها تتَاَحاّرك يف عاخل األُمَّ من عاخل األُمَّ
ااة مان خارجها وايئة املاااقل.. و عملية  أَْعااَداء األُمَّ
الافااق ن تقتارص أَبداً عىل زمن الابي صلاوات الله عليه 
وعاىل آله، وإذا ركز القارآن الكريم أن يقاد  املواصفات 
واألََسااِليْب عان ائاة املاااقال ون أن يقاد  األساماء؛ 
ألَن امَلْساااأَلاة ليسات أناسااً محصورين يف زمن الابي 
املاااقل، لي ائة لي مساتمرة من عرص الابي صلوات 
اللاه عليه وعىل آله إَلاى قيا  السااعة لي ائة موجوعة 
ااة، قاد  الُقاْرآن  اااة ويف عاخل األُمَّ َعائمااً يف واقاع األُمَّ
مواصفاتها وأسااليبها، من أبارز ما تتصف به أنها توايل 
ااة وتبتغي عادلم الدزة، ترى يف الونء لهم  أَْعاااَداء األُمَّ
التَّاَحاارُّك مدهم والتداون مدهام أن لذا عزة لها تدزيٌز 
اااة حماية لها حماية لافوذلا،  لحضورلا يف عاخل األُمَّ
ِ اْلُماَاِاِقَل ِبأَنَّ َلُهْم  ولهذا قال الله سابحانه وتدايل: }بَرِّ
َعذَابًاا أَِليًما * الَِّذيَن يَتَِّخاذُوَن اْلَكاِاِرياَن أَْوِليَاَء ِمْن ُعوِن 
اْلُمْؤِمِاَل أَيَبْتَُغاوَن ِعاَْدُلُم اْلِدزََّة َاِإنَّ اْلِدزََّة ِللَِّه َجميداً {، 
لذه الفئة لي من أساوأ الفئات ائة سايئة تحدث عاها 

الُقاْرآن َكثرياً وَكثرياً.. ويابغي عىل ُكّل مسلم أن يسميَهم 
بما ساّمالم الُقاْرآن املاااقل الذي قال الله عاهم بأنهم 
يف عاقبتهام يو  القيامة يف الدرك األسافل من الاار، لذا 

يدرب عن سوء ادلهم وعن عظيم جاايتهم عىل األمة.
ااة،  واليو  من يشكل أَْكثََر إيالماً وأوجاعاً يف عاخل األُمَّ
ااة  من يساالم يف أَْكرَب عملية تخريب ولد  يف عاخل األُمَّ
إن املاااقون، بدضهم اآلن أنظمة، بدضهم اليو  مكونات 
شادبية، لكاهم كلهم يتَاَحاّركون تحت املظلة األَمريكية 
اة والسااعية إَلاى لد  كيان  ائيْلياة املداعية لألُمَّ واإلرْسَ
ااة بالكامل، لذه الفئة اظيدة سايئة عاد الله  لاذه األُمَّ
وعاد خلقه ويجب أن تداع التسامية الُقاْرآنية عاهم وان 
يسموا بأسمائهم الُقاْرآنية؛ ألنها ستشكل عامالً مساعداً 
يف حماياة البساااء مان الاااس كاي ن ياضماوا إليهم 
ويساتقابوا تحت الدااوين املخاععة، ويكفي أن يجمع 
اإلنَْساان بل ممارسااتهم وتَاَحاّركاتهم وأوصااهم ثم 
ياظار كيف لم يف الُقااْرآن الكريم ليدرف ساوَءلم، بلغ 
من ساوئهم أن يقول الله عاهام، )ُلُم اْلَداُدوُّ َااْحذَْرُلْم 
َقاتََلُهاُم اللَّاُه أَنَّاى يُْؤَاُكوَن(، ولداهام َكثارياً يف الُقاْرآن 
الكريام يف آيات كثرية؛ الذلك الدمالء لؤنء يمثلون ِاْداالً 
اااة تقد  خدمات كبرية  حالة سالبية كبرية يف واقع األُمَّ
ااة اليو  ماهم  ااة من خارجها وتداني األُمَّ ألَْعااَداء األُمَّ

األمرين األمرين.
ومن املهام لاا يف شادباا الايَاَمااي الدزياز ويف واقع 
املااقاة ُعُمْوماً أن ندرك أن األحاداث القائمة حالياً ولذا 
الواقاع املأزو  بكله ليل حالة عابارة ولم يأِت بالصداة 
ولام يكان حالة طرأت لكاذا إىل الواقع بادون مقدمات، 
ن، نحان أََماا  مرحلة مان مراحَل كثرية اشاتغل عليها 
ائيْايل وأعوانهام حتاى أوصلاوا واقاع  األَمريكاي واإلرْسَ
اااة إَلااى ماا وصال إلياه، وحتاى أحدثاوا ُكّل لذه  األُمَّ
اااة وصادوا ُكّل لاذه األََزَماات يف  املشااكل يف واقع األُمَّ
ااة ولم  ااة، ولم يف حرب متواصلاة عىل األُمَّ واقاع األُمَّ
ن يألاون ُجهداً يف أن يلحقوا أبلغ الضر باألمة.. وسااذج 
ونباي وأحمل وجالل من ياتظر أن تتجَه أَمريكا ساواء 
يف واقع مشاكلة لاا أَْو واقع مشاكلة لااك بُحسان نية 
وبإراعة خري وبدااع إنَْسااانية وبفدل ساٍ  لحل مشكلة 

وإصالح واقع وإنهاء أزمة نبي.
 األَمريكي يساتثمر يف األزمة أن تبقى ويف املشااكل أن 
تتغاذى وتتااماى ويف الارصاع أن يدو  ويساتمر، ولكاه 
يحارص َعائماً عىل أن يتحكم بكل قواعد اللدبة وان يبقى 
متحكماً يف مسار األحداث ليضَمَن استمرارلا عىل الاحو 

الاذي يريده وبماا يحقال أَْلاَدااه، لذا الذي يسادى له 
ائيْليون ويساتفيد ماه  األَمريكياون ويحرص عليه اإلرْسَ

ائيْليون بشكل كبري. اإلرْسَ
إذاً اأيان تتجه أنظار شادوباا أََماا  لاذا كله، ناتظر 
من أَمريكا وناتظر من أََعَوات أَمريكا، وناظر إليها نشخر 
ايهاا ونأمال ماهاا أن تدالج لاذه املشااكل وتحل لذه 
األََزَمااات وتصلح لذا الواقع وتدالج لاذا الجراح، ن، ن 
يف بلدناا ون يف أي بلاد آخار، لاذا الواقع لاو محاة من 

ائييْل. محاات الكيد و املكر األَمريكي واإلرْسَ

التَّـَحـرُُّك بمسؤولية هو السبيل إلنقاذ األمة
شادوبُاا أََماااَ  ُكّل ذلاك بال خياريان: إماا انذعان 
والتسليم لهذه املخاطر وإاساح املجال لألَمريكي وأََعَواته 
ااة ويدملوا ما يريدون ويافذوا  ليشتغلوا شاغلهم يف األُمَّ
اااة عون أية عوائل  ُكّل مكائدلام ومؤامراتهم بحل األُمَّ
ون ماباات أََماماهام حتى يوصلاوا إَلااى الاتيجة التي 
يريدونها ولي أَْسااَوأ نتيجة خساارة الدنياا واآلخرة، أَْو 
اااة أن تدتصم بالله سابحانه وتداىل،  أن تتَاَحااّرك األُمَّ
أن تداوع إَلاى مباعئها الدظيماة َوإىَل قيمها األصيلة َوإىَل 
اارتها اإلنَْسااانية، وتتَاَحاّرك تَاَحاّركاً مساؤونً تدي 
مساؤوليتها أََماا  نفساها وأماا  الله سابحانه وتداىل 
الذي ن يرىض لها اإلذعان والخاوع وانستسال  وأعداؤلا 
يساحقونها ويرتكبون بحقها أبشاع الجرائم ويسادون 
إَلااى القضاء عليهاا وإنهااء كيانها ووجوعلاا بكل ما 

يدايه لذا الوجوع.
الخياُر بالتأكيد الخيار الصحيح الذي تقتضيه الفارة 
اإلنَْسااانية وتفرضاه املبااعئ ويفرضاه الديان والقيم 
ااة لتداع عن نفسها تلك  واألَْخاَلق أن تتَاَحاّرك لذه األُمَّ
األَْخَااار، أن تتَاَحاّرك بشاكل شاامل بقدر ما يتَاَحاّرك 
األَْعااَداء بشاكل شاامل، أن يكون لذا التَّاَحارُُّك بشكل 
شاامل، وأن تحرص عىل ُكّل ما يدايها قوة يف املوقف أن 

تحرص عىل ذلك كله وتتَاَحاّرك عىل ُكّل املستويات.
ااة بأمل الحاجة إَلاى الوعي، التَّاَحارُّك  الوعُي.. األُمَّ
الدمايل عاىل ُكّل املساتويات، اليو  الشادوب مكشاواة 
الظهار ن جيوش قوياة تحميها ون كيانات بشاكل عول 
يمكان أن تدول عليها لتداع عاهاا الخار والر ياالها 
اْدابي  بشكل مبارش، واملؤامرات تازل اليو  إىل امليدان الشَّ
بشكل مبارش؛ ألَن موضوع الحكومات باألَنلب قد انتهت 
مااه أَمريكا البدض صاار مجرع ُعمياة يتَاَحاّرك لتافيذ 
املؤامرات، والبدُض إما قيض عليه وإما مساتغرق يديش 
حالة األزمة الخانقة التي تفقده القدرة عىل الفدل الكبري 
ااة، االشادوب مداية بافسها مداية بحكم  يف واقع األُمَّ
الفارة اإلنَْسااانية وبحكم الدين واملسؤولية الدياية، إن 
الله يأمرنا أن نتحرر من الاوانيت، إن الله يريد لاا أن ن 
يساتدبدنا أحد أياً كان وبأي عاوان كان، إن الله سبحان 
وتداىل يرع لاا الدزة ون يرىض لاا أن نقبََل بالذلة والهوان، 
إن الله سابحانه وتدايل لو القائل، )َوِللَِّه اْلِدزَُّة َوِلَرُسولِِه 
َوِلْلُمْؤِمِاَل (، أن الله يريد لاا الكرامة أن الله يريد لاا أن ن 
نظلم وان ن نقبل من اآلخرين بان يظلمونا أبشاع الظلم 
وبكل أشكال الظلم َعسكرياً واقتصاعياً وسياسياً وتحت 
ُكّل الدااوين، )َوَما اللَُّه يُِريُد ُظْلًما لِّْلِدبَاِع(، )َوَما اللَُّه يُِريُد 

ُظْلًما لِّْلَداَلِمَل(.
وبالتاايل مساؤوليتُاا تجاه أنفسااا ومن الحال لاا أن 
نتَاَحااّرك وأن ن نكرتث لكل أولئاك اآلخرين، يريدون أن 
تكاون رشعياة التَّاَحارُّك ألَمرياكا ويجدلون لهاا الحلَّ 
ااة يف شؤون ُكّل  املالل أن تتدخل يف ُكّل شاؤون لذه األُمَّ
شدوبها وان تفدل ما تريد َعسكرياً أَْو أمايا أَْو سياسياً أَْو 
اقتصاعيااً وتتخذ أية خاوة ثم يقولون لك ليل لك الحل 
أن تتَاَحاّرك للدااع عن نفساك ن أنات متمرع أَْو انقالبي 
أَْو إْرَلااباي أَْو أي عااوان ليل لك الحال أن تتَاَحاّرك ملا 
تقتضيه اارتك ومباعئاك وعياك وثقااتك وأَْخاَلقك ليل 
لاك حل الحرية يجب أن تبقى خانداً لهم مستسالماً لهم 
مذعااً لسياسااتهم وتوجهاتهم، من الابيدي أن يقولوا 
ذلك، أَْعااَداء ويتَاَحاّركون باريقة عدائية سيقولون لك 
استسالم لاا اعااا ساالحك، قد  إلياا رقبتك، اخضع لاا 

كن عبداً لاا، لذا ما يريدونه.
اللو  عىل الشادوب حياما تقبل لاي بالخاوع، أولئك 
مان الابيدي أن يقولوا أي يشء مْهما كان ساوءاً، مهما 
كان باطاالً لام ألال الباطال، ن يفاجئ اإلنَْسااان بأي 
يشء مان جانبهم أن يقولوا الباطل املحض، أن يقولوا ما 
ن مساتاد لاه أن يتَاَحاّركوا بما ن حل لهام ايه نهائياً، 
لذا طبيدي، لم لكاذا لم ألل الر لم ألل الباطل لم 
املجرماون لام الظاملون لام املتكربون لم املفسادون، 
مان الابيداي أن يتكرب أن يالاب الباطال أن ياغى أن 
يرتكاب الجرائم لذا ليال نريباً عليه لاو لكذا وإّن ما 
كان متكرباً ون مجرماً ون سيئاً ون مفسداً ون ظاملاً لكن 
ألنه كذلك ستكون ترصااته وسلوكياته وأقواله وماالبه 

بحل الشدوب متفرعة عن ذلك بالتأكيد.
ولذلاك عىل الشادوب الياو ؛ ألَن الخيار الياو  بل أن 
تكاون عبداً لربك الله أَْو تكون عبداً ألعدائك يساتدبدونك 
ايما ايه إذنل لك وقهٌر لك وإلانة لك وتدمري لك وخسارة 
لك يف الدنيا واآلخرة، أما الله ولو ااطرك وخالقك وخالل 
الكاون ومدبّره ااساتدباعه لك اساتدباُع رحماة ورعاية 

خطاب السيد

 يظهر اأَلمريكي داخَل اأُلْســَرة السعودية كمعنيٍّ بتنصيِب َمن يكون 
الملك، من يكون ولي العهد، من يكون ولي ولي العهد إَلـى آخره، من 

يكون أميرًا وَمن يكون مأمورًا قبل أي أسرة في قطر َأْو في أي بلد خليجي.

 السعودية والمرتزقة يَتـَحـرَّكون وفق البوصلة األمريكية واألمريكي ِإَذا 
استغنى عنها َسَيْرميَها في الزبالة ولن يعطَيها أي احترام.

ــة   المشروع الُقـْرآني وشعاُره الموُت ألمريكا يهدُف إلى استنهاض اأُلمَّ
ّيات الكبيرة التي تهدد وجودها نتيجة الهجمة األمريكية  لمواَجهة الَتـَحـدِّ
ــة بالعودة إَلـى الُقـْرآن  واإلسرائيلية غير المسبوقة َوإَلى تصحيح وضع اأُلمَّ

الكريم والتثقف بثقافته واالهتداء به.
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واضال وتكريم وساداعة وعازة وخري يف الدنياا واآلخرة 
يماحاك علماً يماحاك حكمة يهدياك إىل الخاري يف الدنيا 
واآلخارة وأيان يمكان لإلنَْسااان أن يقبال بال عبوعية 
ألعدائه بكل ما ايها من ساوء أَْو عبوعية لربه الله خالقه 

بكل ما ايها من رشف وعزة وخري يف الدنيا واآلخرة.
 وشدباا الايَاَمااي لو يف مقدمة الشدوب املستهداة 
يرون ايه شادباً حراً وعزيزاً وكريمااً، يرون يف جمهوره 
الواساع املبدئية والصادق والُهوياة اإليمانية الراساخة 
والازعة انساتقاللية الُحارة ولم يحاولاون تدجل لذا 
ااْداب وأن يجدلوا ماه ومن  ااْداب وتركياع لذا الشَّ الشَّ
الشادوب البارزة يف املااقاة عربًة لبقية الشادوب حتى 

تستسلَم بكل بساطة وبدون أيَّة مشكلة.

ـْعـُب الـَيـَمـني مستهَدف  الشَّ
شادبُاا مساتهدٌف يف املقدمة ولذا الدادوان جزء من 
لذا انساتهداف الشاامل ونحن اليو  كشدب يماي بكل 
مكوناته مدايون أن نتَاَحاّرك بكل جد ومسائولية، نحن 
نارى الحقائل ماثلاة أماماا نرى ساوَء أَمريكا ولي من 
ترعى لاذا الددوان علياا وتدياُره وترف عليه وتدعمه 
وتحميه، ونرى ساوء أَمريكا بساوء أََعَواتهاا اإلْجاَرامية 
ااْداب ماا تفدل وترتكب بحل لذا  ولي تفدل يف لذا الشَّ
ااْداب ماا ترتكب وتتَاَحااّرك بددائياة مفرطة جداً  الشَّ
ااْداب الجرائم كلها مان الجرائم  واظيدة ضاد لذا الشَّ
الجماعياة التاي ارتكبها الاظاا  السادوعي والاائرات 
ائيْلية ونريلا والسالح األَمريكي الفتّاك  األَمريكية واإلرْسَ
الذي قتل اآلنف من الرجال والاساء من األطفال والكبار 
والصغاار يف لاذا البلاد، ُوُصاااْونً إىل الجرائام امليدانية 
ائيْل من  التي ترتكبهاا تلك األََعَوات القذرة ألَمرياكا وإرْسَ
ماتسابي القاعادة أَْو ُماتسابي عاعاش أَْو ماتسابي أية 
ائة أَْو اصيل مان األََعَوات التي لي أََعَوات ألَمريكا أََعَوات 
للصهايااة أََعَوات تاضُب لاذا البلد لخدماة أولئك، لذا 
كله يدرب عن ساوء أَمريكا وعن خاورة أَمريكا وكل لذا 
ائيْل. يحصل ملصلحة أَمريكا وخدمة أَمريكا وخدمة إرْسَ

نحن مدايون أن نواجه لذا التَاَحادِّّي وأن نواجه، لذا 
الخار لذا قدرنا ولذه مسائوليتاا ولذا خيارنا الحكيم 
والصحياح واملااقاي واإلنَْساااني ولو الحال لاا يف أن 

نفدل ذلك.
 ماا يحصل اليو  وما حدث باألمال من جرائم كثرية 
يف ُكّل املحااظات، ومن آخرلا الجريمة البشدة الفظيدة 
واملقيتاة يف تدز املرتكبة من جاناب أََعَوات أَمريكا وخدا  
ائيْال والصهايااة ضاد ألاايل تداز الراااء يف قرى  إرْسَ
الارصاري آل الارصاري ونريلام انساتهداف للشادب 
الايَاَمااي من مااقة إىل أُْخَرى من محااظة إىل محااظة 
أُْخَرى انساتهداف بكل أشكاله يف الجو والرب والبحر، لذا 
ائيْل والذي  انساتهداف وراءه أَمرياكا ولاو خدماة إلرْسَ
يافذه لي تلك األََعَوات القذرة اإلْجاَرامية املاااقون الذين 
لداهم الله يف كتابه الكريم وحذرنا ماهم وسّمالم بالددو 
الذي يجاب الحذر ماه، لم ماااقاو الايَاَمان و ماااقو 
الادول األُْخَرى التاي تتَاَحاّرك يف لذا الدادوان، لم الذين 
اَر َواْلُماَاِاِقَل  أمر الله حتى نبيه بجهاعلم ”َجاِلاِد اْلُكفَّ

َواْنلُْظ َعَليِْهْم«.
شادبُاا مداايٌّ أن يواجههام باكل جد وباكل التما  
بإحسااس باملسائولية باإعراك بخاورتهام وساوئهم 
وأناه ن يافاع مدهام إن املواجهاة بجد حتاى يكفوا عن 
عدوانهم ويتوقفوا عن جرائمهم، ما يوقفهم عن ارتكاب 
تلاك الجرائم البشادة لو الجد لو املوقاف الصحيح لو 
التَّاَحارُّك الدساكري والتَّاَحارُّك األمااي والتَّاَحارُّك عىل 
ُكّل املساتويات، لو القتال ببأس وشادة وثبات ورجولة 
وباولاة ورشف، وشادباا لان يقف مكتوف األيادي، ُكّل 
األحارار يف لذا البلد ُكّل الرااء يف لاذا البلد ُكّل املؤمال 
الحقيقيل الصاعقل مع الله والصاعقل مع شدبهم ُكّل 
األحارار الذين ايهم ولديهام ذرة من الحرياة ُكّل الااس 
الذين ن يزال ايهم إنَْسااانية ساتَاَحاّركهم تلك الجرائم 
وتساتفزلم إىل أن ياهضوا بواجبهم يف التَّاَصادِّّي ألولئك 
املدتديان واملجرمال يف ُكّل محااظاات لذا البلاد ويف ُكّل 

ثغور وجبهات القتال.
لاذا َقَدُرناا كشادب يماي ولو اخار لااا ورَشٌف لاا 
أن نتَاَحااّرك تَاَحاارَُّك األباال والراااء واألحرار، وأن 
يّات واألَْخَااار، أن نساتدل بالله  نقف يف وجاه التَاَحادِّ
أن ندتماد عاىل الله وكفى بالله ولياً وكفاى بالله نصرياً، 
وإن ماا الاذي ناتظر؟!.. لال تاتظر ألَن يتواار لدى تلك 
األََعَوات اإلْجاَرامية يشء من اإلنَْساانية يشء من الضمري 
يشء مان الوطاية يشء مان أَْخاَلق اإلْساااَل  وقيمه، ن، 
أمامك عمى إْجاَرامية ُارِّنت تََمااماً من اإلنَْساانية ومن 
الضماري ومن ُكّل إحسااس نبيال ورشياف، ُكلُّ ما ايها 
إْجاَراٌ  حقٌد رش عناءة خسة انحااط ن ضمري لديها ون 

إنَْساانية ايها نهائيا.

نحن معنيون أن نَتـَحـّرك 
لاؤنِء أَْصبَاحوا رشاً خالصاً تجب مواجهته بجد، وما 
أعظام ذناب ُكّل من يتخااذل بدد ُكّل الاذي قد حدث عىل 
مساتوى عاا  وقرابة الاصاف الثاني من الداا  بدد ُكّل 
لذه الجرائم ما أساوأ حال من يتخااذل، والله إن عاقبته 

سيئة عاد الله، من يتخاذل من ن يتَاَحاّرك باصح بصدق 
بجد بتحمل مسائولية سايقف خارساً وخائباً يو  يلقى 
الله وسايلداه التأريخ واألجيال القاعمة من أبااء شدباا 
حياماا تقرأ ما حصل يف لذا الزمان يف لذا الدرص يف لذا 
الجيال من جرائم وحشاية من قتل لاآلنف من األطفال 
والاسااء مان انتهاك للحرماات والكرامة وتقارأ موقَف 
املتخاذلال ساتلداهم، ماا بالاك باملجرمال املبارشيان 

للجريمة؟!.
الذلاك نحن مداياون أن نتَاَحااّرك وأن يدَي شادباا 
الايَاَماااي جيداً أن أََعَوات أَمريكا التي تَاَحاّركها يف البلد 
لان يكون ماها إن لاذا الذي تفدله، أن تقتال أن ترتكب 
الجرائم أن تستهدَف األطفال والاساء، أن ن يكون عادلا 
ُحرمة ليء ون احرتا  لايء، أما األَمريكي وَمن يرعى 
لذه األََعَوات ومن يحركها سايأتي َعائماً ليقول لشادباا 
الايَاَمااي لاتوا سالحكمر قدموا رقابكم لهؤنء، اخادوا 
لهام لؤنء لم رشعية.. ليل ألَمرياكا ذرة من الرعية 
وليل ألولياء أَمريكا ذرة من الرعية وليل ألي قرار أَْو 

موقف أَْو توجه لخدمة أَمريكا ذرة من الرعية.
إذا أنتام تقصادون بالرعية الحل االحال لله ومن 
الله وليل ألَمريكا ون لدبيد أَمريكا، ومن يتَاَحاّرك ظاملاً 
ومفسداً ومتجرباً ومتكرباً لو طانوت، طانوت مستكرب 
ن يمتلاك ذرة من رشعية، لو مجر  بكل ما تدايه كلمة، 
الرعية الحقيقية الصاعقاة والحل الحل الحل لو مع 
املظلومال ماع املدتاَدى عليهم ماع املبغاي عليهم حل 
يتصادون للظاملال وللمجرمل، أما عبياد الصهاياة أّما 
أََعَواتهم اإلْجاَرامية أما قتلة األطفال والاساء اهم مجرع 
عماى وعبيد أذنء ماحال، ن يخاع لهم إن ماحط خرس 

إنَْساانيتَه بالكامل ون ضمري له عىل اإلْطاَلق.

االستسالُم هو املستحيل
َ  واُدنا الوطااي يف الكويت ُكلَّ  ماا الاذي يريدونه َقادَّ
ااْداب، لم  التااازنت املمكاة إىل َحاادِّ اإلجحاف بهذا الشَّ
يكفهم ذلك قالوا نريد أن تستسلموا أونً، ما يريدونه من 
شادباا الايَاَمااي لو انستساال ، ولذا لو املساتحيل، 
لذا لو املساتحيل الذي ن يمكن أَبداً، يأبى لاا الله، تأبى 
لاا اارتاا اإلنَْسااانية، يأبى لاا رشااا اإلنَْسااني، تأبى 
لاا قيمااا الدياياة ومباعئاا الدياياة انتماؤنا لإلْساااَل  
عروبتاا األََسااساية واألصلية، تأبى لاا أن نستسلَم ألي 

أحد.
َل إىل ذرات تُبدثَُر يف  لياتظروا املساتحيل والله ألَن نتحوَّ

الهواء أرشُف لدياا وأحبُّ إلياا وأرنُب إلياا من أن نستسلَم 
لكل أولئك األنذال املجرمل املفسدين يف األَْرض الاوانيت 
املتكربيان الذين ن يابغاي أن يقبل إنَْسااان بهم يف إعارة 
اادق أَْو مادم أَْو بقاله أَْو أي يشء ما بالك أن يسّلم لهم 
نفسه وساالحه وبلده ورقبته، لذا لو املستحيل الذي ن 

يكون ولن يكون.
تريادون حالً، الحل متاح حل عااعل، حل ماصف، حل 
يقاو  عىل أََساااس اإلنصاف، جالزون، أما انستساال  
اهاو املساتحيل، ن يقلقااا يشء ون نااد  عاىل أي يشء 
مهماا حصال، مساتددون أن نضحي مهماا كان حجم 
التضحياات؛ ألَن أَْكارَب وأخاار وأساوء أن يضّحاي باه 
اإلنَْسااان ون يحساب لاه لاو أن يضّحاي بكرامته وأن 
يضحاي بحريته وأن يضحي بإنَْسااانيته، لذا الاوع من 
التضحية لان يكون ماا أَبداً، نضحي بحياتاا، حارضون، 
نضحاي يف سابيل أن نداناي ماع الحرياة أن نداني مع 
الكرامة أن نداني مع الحفاظ عىل قيماا وعيااا ومباعئاا 
حارضون، أما أن نضحي بالقيم والحرية ونُستدبد ألنذال 

مجرمل لذا لو املستحيل الذي لن يكوَن.
 ولااا أقاول لشادباا تَاَحااّرك اقاط تَاَحاارَّك أنت 
شادٌب عظيٌم، أنت شادب أثبت حريتك وصموعك وثباتك 
عىل مادى ُكّل لذه الفارتة من الددوان برنام لمجيته.. 
تَاَحااّرك ن يجاوز ألحاد أن يتخاذل، ن يجاوز ون يابغي 
لكل حار بحريته أن يتخااذل؛ ألنك مساتهدف يف حريتك 
ون لاكل مؤمان أن يتخااذل؛ ألناك مساتهدف يف مباعئك 
اإليمانياة وقيماك اإليمانية، ون لكل إنَْسااان أن يتخاذل 
ولو مساتهدف يف إنَْسااانيته، يريدونه أن يكون حيواناً 
مدجاااً وعباداً خانداً.. نتَاَحاّرك لذا الاذي يفيد إن كفوا 
عدوانهم وإن اساتداا باللاه عليهم ونحن يف موقف الحل 
ولام يأملون لام يقتلون لم يخارسون، يخرسون يف ُكّل 

يشء.
 وبتَاَحاّركااا الصااعق ماع الله سابحانه وتداىل نلاا 
ماهام يف ُكّل ماا مىض، قتل ماهام األعداع الكبارية جداً، 
خرسوا الكثري من رجالهم ويف نفل الوقت تكبدوا خسائَر 
اقتصاعية كبرية، ونداني ن مشكلة، لكن تَاَحاّركاا الجاع 
التمامااا عاىل ُكّل املساتويات يفيدنا وأااعناا، ولم تكن 
اْداب وسحقهم بالهياة،  َمْسااأَلاُة استهدااهم لهذا الشَّ
والراااء  األبااال  الصاروخياة تضبهام،  القاوة  ن، 
واألحارار الصاعقون اتجهاوا إىل مياعيان القتال وتصدوا 
لهام، يقاتلاون ايَقتُلون، يقاتلاون ايُقتَلاون وإذا ُقتلوا 
ارتقوا شهداء، نضحي بالشاهداء ن مشكلة، أولئك يقتل 

ماها اآلنف واملئات من األنذال الذالبل إىل الجحيم الذين 
يخارسون حياتهام مقابل املاال مقابل الفلاوس مقابل 
السادوعي، نحن ساقاتل يف سبيل الله يف سبيل حريتاا يف 
عزتااا يف كرامتاا، والبدض سايذلب ليقاتل مقابل مبلغ 
سادوعي يُقتل أَْو يجرح َوإىَل الجحيم والدياذ بالله خسة 

خسارة للدنيا واآلخرة.

الحل السيايس يأتي يف سياق تدزيز الصموع
وللارف يف لذا الساياق يجاب عليااا أن نتَاَحاّرك يف 
واقداا الداخيل عىل ُكّل املساتويات السياساية، وانتفاق 
ااْدابي الدا  الذي يساتوعب  باألمال ماع املؤتمار الشَّ
املؤتمر وحلفاءه وأنصار اللاه وحلفاءلم وباإلْمَكاان أن 
يساتوعب أي قوى أُْخَرى تتقبل لذه املداعلة السياسية، 
ولاذا الحال السايايس لاا لو يأتاي لو يأتي يف ساياق 
ااْداب والتَّاَصادِّّي لهذه األَْخَااار  تدزيز صموع لذا الشَّ
ومالاوب عىل املساتوى السايايس عىل املساتوى القبيل 
وأوجاه كالماي إىل قبائال الايَاَمان قبيلاة.. قبيلة.. أنتم 
األحرار أنتم الصامدون أنتم كاتم عىل مدى التأريخ الذين 
كان لكام الاصياب األواار يف التَّاَصاادِّّي لكل مساتدمر 
وكل محتال وكل نشاو  وكل طانية مداياون اليو  أن 
تتَاَحاّركاوا أَْكثَار اأَْكثَار وأن يرعى لاذا التَّاَحارُّك وأن 

يُحسب ألف حساب.
 اتفاُقاا السايايس مع املؤتمر والقوى لو مهم خاوة 
طبيدياة أن يازعاَج ماه البدض ن مشاكلة؛ ليبحثوا عن 
أصلب صخارة وليااحولا برؤوساهم وياظروا لل لذا 
سيشافيهم، واجاب ُكّل القاوى السياساية أن تتفاَل أن 
تتدااون أن ترتب الوضع السايايس أن تتوحاد وواجباا، 
أن نتَاَحااّرك عىل ُكّل املساتويات والواجب مساتمر عىل 
الدلمااء والثقاايال يف جبهتهام املداوية ويف نشااطهم 
الداا  عىل اإلْعااَلميل كذلاك ُكّل حر ُكّل عزيز ُكّل رشيف 
ُكّل أصيال ُكّل يماي حقيقًة ايه قيم الايَاَمان ايه إيمان 
الايَاَماايال سايتَاَحاّرك باكل جاد وأولويتاه مواجهة 
الدادوان والتَّاَصادِّّي للددوان ما عا  قائماً عىل املساتوى 
انقتصاعي، لاااك تَاَحاّرك كبري لألَْعاااَداء وطبيدي أن 
يتَاَحاّركوا لم ظاملون نشاومون ن مشاكلة عادلم أن 
ياؤذوا أي طفل يف لذا البلد حتاى الرضع والله لو تمكاوا 
أن ن يصل إليهم ون يساريٌ مان الحليب لفدلوا ما عادلم 

مشكلة مجرمل طبيدي مجرمل.
 عاىل املساتوى انقتصااعي الجمياع مدايال أونً أن 

نتحمل أية مداناة.
 اثاال أن نسادى ملواجهاة التَّاَحاارُّك الددواناي من 
ااْداب الايَاَمااي كاااة أن ن نقبل أَبداً أن  أولئك ضد الشَّ
نتأثر بدعاياتهم وبمحاونتهم الرخيصة والساخيفة؛ ألَن 
ااْداب الايَاَمااي، من عمر املتاجر وعمر  يضللوا عىل الشَّ
ااْداب ووضع  الاركات وعمر املصانع وحارص لذا الشَّ
القياوع عىل الباك املركازي ونهب وأاساد وعمر وحارص 
ااْداب  وادال كل ماا يلحال األذى والاضر البالغ بالشَّ
الايَاَمااي يف اقتصاعه لو الددوان األَمريكي السادوعي، 
لو مان يحارص ومان يضع القياوع عىل البااك املركزي 
الايَاَمااي، ومن يحاول أن يؤذي ُكّل مواطن ُكّل طفل ُكّل 
امرأة ُكّل رجل وحاول ماذ البداية ماذ اللحظة األوىل وكان 

ذلك لدااً من أَْلاَدااه الرئيسية.
 بإْمَكاانااا بوعاي رجاال األعماال ووعاي أباااء لذا 
ااْداب أن نتكاتف وأن نواجه الحصار، كوبا بلد واجه  الشَّ
الحصاار ألَْكثَر من نصف قرن أَْكثَر من خمسال سااة، 
كوبا بلد، نحن بلد عربي مسلم له قيم له مباعئ له أُسل 
له أَْخاَلق له كرامة نساتايع أن نواجاَه لكن يتالب لذا 
تَاَحااّركاً جااعاً والتماماً من الجمياع ووعياً من التجار 
ورجاال األعماال تَاَحااّركا اقتصاعياً ماظمااً وتحمالً يف 
نفل الوقت ألية متاعب يف مقابل أن نحااظ عىل كرامتاا 

وأن نخرج من محاتاا ماترصين راادل رؤوساا.
 ايماا يتدلل بالحاوار يف الكويت الذي أعاقه والذي أثّر 
عليه ون يزال يؤثر وبات من انحتمال اشله إن لم يحدث 
لاااك تمدياد لاو أن أولئك األطاراف األُْخاَرى األَمريكي 
ااْداب الايَاَمااي انستساال  لم  وأََعَواته يريدون من الشَّ
يريادوا الحل، ولذا لو الذي أثار، لو أراعوا الحلول قدمت 
من الواد الوطااي ُكّل املخارج الالزمة للحل لحل ماصف 
اْداب الايَاَمااي ليل  وأَْكثَر من ماصف، يداي يف حل الشَّ
حتاى بماصف ايه كثري من التااازنت يحفظ ألولئك ماء 
وجولهم يف مسائل كثرية ولكن ن يصل إىل حد انستسال  

لذا لو املستحيل تََمااماً تماماً.
 موقفااا لاو الثباات موقفااا لاو التوكل عاىل الله، 
موقفاا لو التَّاَحارُُّك الجاع موقفاا الثقة بوعد الله تداىل.
 ياا شادب الايَاَماان ياا أحارار الايَاَماان ياا رجال 
ُكْم  وا اللََّه يَارُْصْ الايَاَماان )يَا أَيَُّهاا الَِّذيَن آَماُوا إِْن تَاْارُصُ
َويُثَبِّاْت أَْقَداَمُكاْم( صادق اللاه الدايل الدظيام والداقبة 

للمتقل؟
 اللهام أرحام شاهداَءنا واشاِف جرحانا وااك أرسانا 
وأعاا عىل املدتدين عىل شدباا وبلدنا الظاملل املستكربين 
املتجربين الاغاة الجبابرة.. اللهم نساألك الارَص ونسألك 

الدوَن ونسألك التوايل ونسألك السداع.

ااَلُ  َعَليُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. والسَّ

خطاب السيد

ــة من الداخل في مواجهة ما   كان من اأَلْهـَداف المهمة لهذه الصرخة تحصيُن اأُلمَّ
ــة في  تعتمد عليه َأمريكا وإْسَرائْيل من اختراق، ومواجهة فرض حالة صمت وسكوت اأُلمَّ

مقابل التَّـَحـرُّك الكبير لألمريكيين.

 الخياُر الصحيُح الذي تقتضيه الفطرة اإلْنَسـانية وتفرضه المبادئ ويفرضه الدين والقيم 
ــُة لتدفَع عن نفسها تلك اأَلْخَطـار أن تَتـَحـرَّك بشكل شامل  واأَلْخاَلق أن تَتـَحـرََّك هذه اأُلمَّ

بقدر ما يَتـَحـرَُّك اأَلْعــَداء بشكل شامل، أن يكون هذا التَّـَحـرُّك بشكل شامل.

 الفئُة الجامدُة الساكتة المتربِّصة الحيرانة المضطربة المتردِّدة ليست في الموقع 
الصحيح أبدًا ال إْنَسـانيًا وال َأْخاَلقيًا ال دينيًا وال دنيويًا ال بمصالح الدنيا وال بمبادئ الدين 

هي في الموقف الغلط، واقعها هو يخدم اأَلْعــَداء.
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مفاجأٌة بالستيٌة 
سياسيٌة ُتواِزي 

زلزال3!
زيد البعوه

يبادو أنااا يف الايَاَماان نديُش يف 
الحّساساِة والظروِف  املرحلاِة  لاذه 
انساتثاائية مرحلاَة مفاجاآٍت ليَل 
انتجالاات  لهاا حادوٌع يف مختلاف 
الدسكرية والسياساية، امن زلزال3 
البالساتي املصاوع محلياً والذي أبهر 
الدالم إَلاى طاولة انتَّفاق السايايس 
بال األَنَْصااار واملؤتمار وحلفائهام 
وباوعه التي ساتذلل املجتمع الدويل، 
ومن لاا نساتايع أن نقاول: القاع  

أعظم. 
ع عليها  إن تلك الباوَع األربدة املوقَّ
عاخليااً ن تقل شاأناً عان الصواريخ 
األربدة املصاّدة محلياً: الاجم الثاقب 
والزلازال والرصخاة والقالار، اهذه 
الصواريخ تدرّب عن القوه الدساكرية 
الصلباة، وتلاك  الايَاَمااياة  واإلراعة 
املداوياة  القاوة  عان  تدارب  البااوع 
والسياسية والوحدة الايَاَمااية التي 

ن تقهر بفضل الله.. 
ولاذا انتَّفااق الاذي حصال بل 
أَْقَوى املكونات السياسية الايَاَمااية 
لان نقاوَل عااه بأناه مجاّرع خاوة 
إيَْجاابياة اقط، اما حصال كان ون 
للُداااْدَوان ومرتزقته  يازال صدماة 
مان جهاة وارحاة عارماة للشادب 
الايَاَماااي مان جهاة أُْخااَرى، ولن 
ندتارب انتَّفاق خااوًة مافرعة، بل ن 
نازال نتوقاع املزيد امن اساتااع أن 
يصاع صواريخ بالساتية بديدة املدى 
يف ظال الُداااْدَوان والحصار ن شاك 
قاعٌر عىل ُصااع املزيد من انتَّفاقيات 
واألَْعَمااال السياساية الدظيمة التي 
ااْداب الايَاَماااي وتفتك  تخاد  الشَّ

بأحال  الُدااْدَوان وعمالئه.
الايَاَمااياة  املجتمدياة  الوحادُة 
التي عجز الُدااْدَوان بماله وإْعااَلمه 
وإْجاَرامه عىل تفكيكها ازعاعت اليو  
تكتالً وصالبًة أَْكثَر من املايض بكثري، 
ولاذه تدترب يف حد ذاتهاا لزيمة من 
نوع آخار للمدتدين ونارصاً حقيقياً 

للشدب الايَاَمااي.
اننهياُر املؤسيس للدولة وأقسامها 
املختلفة الاذي ظل الُداااْدَوان يدمل 
ماا بوساده مااذ بداياة الُداااْدَوان 
إَلااى الياو  إَلااى تحقيال ذلاك من 
خاالل تدماري املؤسساات الحكومية 
والباية التحتية والحصار انقتصاعي 
ومحاولة ارض حالة الفراغ السيايس 
بذلاك  مساتغلل  للبلاد،  واإلعاري 
البساياة  واملشااكل  الحساسايات 
بال األَحاَزاب واألطاراف السياساية 
كلهاا الياو  ذلبت لبااًء مابثااً من 
خالل انتَّفااق املوقع عاىل الرنم أنه 
لم يحصل انفالت مؤّسايس يف أجهزة 
الدولة خاالل لذه املادة بفضل وعي 

اْداب وجهوع اللجاة الثورية..  الشَّ
اليو  نساتايع أن نقاول بأَْقَوى 
ااْداُب  الشَّ ثقاة:  وباكل  صاوت 
الايَاَماااي ن زال قااعراً عاىل ُصااع 
مساتقبل جدياد بال ولدياه الُقادرة 
عاىل تغياري الواقع رنام الُداااْدَوان 
والحصار، امن يمتلك اإلراعَة والصدق 
واملظلومياة  والدزيماة  والتضحياة 
والتأيياد اإللهي ن يمكن أن يُهز  ولو 
كان يواجه الدالم بأرسه كما لو حال 

اْداب الايَاَمااي اليو ..  الشَّ
أن  ومرتزقاة  الُداااْدَوان  وعاىل 
يصلاوا ماع أنفساهم إَلااى نتيجاة 
ااْداب  الشَّ لاذا  تقاول:  حتمياة 
الايَاَماااي الذي عجزناا عن تركيده 
واحتالل أرضه عىل مدى أَْكثَر من عا  
ونصاف عا  لان نساتايع ادل ذلك 
حتى عىل مدى أَْكثَر من قرن ونصف، 
الحديد  اليماناي يشابه  ااْداب  االشَّ
كلما وضدتاه يف الاار ورضبتاه أَْكثَر 
يصباح أَْكثََر ااعلية وأحسان وأاضل 

أعاًء.

أحمد ناصر الشريف
 

أرشناا يف الجازء األول مان لاذا املقاال إىل 
ال األمريكي  موقاف الشادب اليماي مان التدخُّ
يف الشاأن الداخيل لليمن، وكيف أصبح السافري 
األمريكاي الحاِكاَم بأمره والسافري السادوعي 
املادوب الساامي يرف عىل ُكلِّ صغرية وكبرية 
ن سايما يف الفرتة التي حكم ايها الفار عبدربه 
ماصور لاعي.. ويف لذا الجزء الثاني سااتارق 
إىل طبيداة انتقا  اإلعارة األمريكية من الشادب 
اليمااي وموقفاه املدارض للتدخل يف شاؤونه.. 
ادادماا اصادمات سياساة اإلَعاَرة األمريكية 
ااْداب اليََماااي بدد قياا  ثورة 21  باإَراَعة الشَّ
ااْدابية التي كان من ألم ألدااها  سابتمرب الشَّ
القارار  وتحريار  الخارجياة  الوصاياة  انهااء 
السايايس اليََمااي من انرتهاان والتوجه الجاع 
نحاو بااء عولة وطاياة حديثاة كان اليََماايون 
مماوعل من باائها ماذ أَْكثَر من خمساة عقوع 
طاار صواب أمريكا والسادوعية الام يكن اما  
اإلَعاَرة األمريكية بدد أن سدت ُكّل السبل يف وجه 

سفريلا للتدخل يف الشأن اليََمااي إّن أن أوعزت 
إَلااى أعواتها يف املااقة لتشاكيل تحالف رشير 

للقيا  بشن ُعْدَوان عىل اليََمان 
وشدبها الدظيم بهدف القضاء 
ااْدابية وعوعة  الشَّ الثورة  عىل 
األمور إَلاى طبيدتها الساابقة 
وذلك بداد أن مهادت لُدْدَوانها 
بشان حملاة إْعاَلمية رشساة 
أوحت من خاللهاا للبلهاء بأن 
إيران أصبحات لي التي تحكم 
اليََمان وان اليََمان صار يشكل 
خااراً عاىل عول املااقة وعىل 
األمن القومي الدربي ليجد لذا 
الخاااب أذناً صانياة حتى يف 
أروقاة الجامدة الدربية بفضل 

رشاء الذمام والضمائار باألموال 
السادوعية والخليجية.. ولو نفل السايااريو 
الذي اتبدته اإلَعاَرة األمريكية عادما قامت بغزو 
واحتاالل ااغانساتان والداراق.. األوىل بحجاة 
عد  تساليم ااغانستان ألساامة بن نعن املتهم 

بأناه وراء أحاداث الحااعي عر من سابتمرب 
عاا  2001  يف نيويورك وواشااان.. والثانية 
يمتلاك  الداراق  أن  بحجاة 
أسالحة عمار شاامل قاعرة أن 
تصل إَلااى برياانيا خالل 8ل 
عقيقة حسب ترصيحات توني 
برياانياا  رئيال وزراء  بلاري 
حياها ثام بدد الغزو وانحتالل 
يدرتاون بأنهم كانوا مخائل 
الداراق  أن  يثبات  لام  حياث 
يمتلاك اسالحة عماار شاامل 
وبان نعن ترك يارسح ويمرح 
يف ااغانساتان أَْكثَار من عر 
سااوات بدد انحتاالل ولم يتم 
القبض عليه إَلاى أن قالوا أنهم 
قتلوه.. وبالاسبة نارتاءاتهم عىل 
اليََمان وانهام جاءوا الياه بُدْدَوانهم لتحريرلا 
مان إياران يالع عليااا مساؤول أمريكي كبري 
ليؤكاد يف مؤتمر صحفي بأنه ن توجد عنئل عىل 
تدخل إيراني يف اليََمان ولكن بدد خراب مالاة.

ومان يتأمل يف الحاروب التي شااتها اإلَعاَرة 
الثالثاة  البلادان  عاىل  بتحالفاتهاا  األمريكياة 
ااغانساتان والدراق واليََمان سيجد أن نتائجها 
كلها تصب لصالح إرسائيل وخدمة لها بالدرجة 
األوىل وكذلاك ماا يحادث يف ساورية.. لكان من 
يقااع لااا أولئاك الذين تام نسال أعمغتهم من 
قبل إْعاَل  الُداْدَوان وجدل ماهم بالوعي يصدب 
عليهام التفريال بل الحال والباطل بسابب ما 
تحمله أنفسهم من حقد ونل ضد من يختلفون 
مدهم اكرا وسياساة وحتى مذلبا اوصل بهم 
موقفهام إَلاى عرجة بياع وطاهم والتداون مع 
الُداْدَوان والرتحياب به بال وجدلوا مان أمريكا 
وأعواتهاا يف املااقاة لام املاقاذ متخلال عان 
رشاهام وكرامتهام ووطايتهام يف مقابل ثمن 
بخال من املال املدنل تسالموه مقدما لقاء ما 
يقومون به من عور تضليايل كاابور خامل.. 
لكان ألن نياتهام خارسة اقد خارسوا ُكّل يشء 
وسايكون الارص باإذن اللاه للشادب اليََمااي 
اْدابية، ون  ممثالً يف جيشاه الدظيم ولجانه الشَّ

نامت أعل الدمالء واملرتزقة.

اْنــِقـــاَلبيون َولكن.. 
الشيخ عبدالمنان السنبلي

 
  جاءونا مقاتلل ُشادثاً ُنرباً ن يدلمون شيئاً سوى 
القتال، َولا لم اليو  يَدّلُمون الدالم ااون السياسة!!
قال أحُد الالعقل أطباَق الدمالة وانرتزاق لااك يف 
الرياض مدلقااً يف قااة الدربية عىل انتَّفاق التأريخي 
بال املؤتمار َوأَنَْصاار اللاه يف محاولٍة يائساٍة أخريٍة 
مااه لإليقاع بل طاريف انتَّفاق َوقاد كاعت تافجر به 
الشاشات نيظاً َوحرسًة َوكمداً، قال: كيف يتاازل عيل 
عبدالله صالح الذي كان يجلل إليه قاعات َوزعامات 
الدالم أن يجلال اليو  مع ثلٍة من اننِْقاَلبيل َوُقاَّاع 

الارق؟!!
َولهذا َوأمثاله أقول: لا لم من تصفهم باننِْقاَلبيل 
َوقااع الارق تتقّز  اليو  أََماا  تضحياتهم َوعااءلم 

عااعااً عن أرضهام َووطاهم عمالقة الدنيا اما بالك بملوٍك َورؤسااٍء 

َوأمراٍء لم ترتفع بهم مواقفهم املخزية قدر باانٍة واحدٍة عن مساتوى 
كدوب احذيتهم التي ياتدلونها أَْو لي من ياتدلهم!!

علمولام أيهاا اننِْقاَلبياون اااون السياساة كماا 
علمتمولم ااون الحرب َولقاتمولم عروس التَاَحادِّّي 

َوالصموع.
علمولم أيهاا )املتربعقاون( َوالرواااض َواملجوس 
َواآلتاون مان وراء الكهاوف َوالجاروف قيَام التصالح 
َوالتساامح َوأصول َوقواعد الوطاية الحقة الخالية من 

شوائب الحقد َوالفجور.
الوطان  َوأحاعياث  األَْرض  حكاياات  لهام  إحكاوا 
َوأخربولم أنكم لم َولن تلبساوا ناري عباءة لذا الوطن 
مهماا حاولوا أن يُلبساوكم األوصااف َوالاداوت زوراً 
َوبغياا، أنبئولام أَيْضااً أن الوطان أناىل مان أن يُباع 
َويُشارتى يف أساواق الاخاساة مهماا عرض نّخاساو 

األوطان َوقدموا من ثمن لدلهم يدون ماذا يداي لاا لذا الوطن!!

بعد عام ونصف من الُعْدَوان.. ماذا تريُد أمريكا من الَيَمـن؟!         »حلقة 2« الت
تأم

 أجساٌد 
بدون روح

حمود أحمد مثنى

 
أَْو مغارٌَّر  أَْو مقاولاٌة مرتزقاة  مقاوماٌة 
بهام أَْو أعاوان أو جالباون.. أَيًّااااا كانات 

يَاتُكم. ُمَسمَّ
أَْجاَساااَعكم  أِلَنَّ  َعَليْااُكاْم؛  َحاِزيْااٌن   
تحوَّلت إىل َساَكٍن ملخلوٍق آخار، كما يحُدُث يِف 

عاَلِم الحيواناِت والحراِت.
 لاذا الكائُن أْصاااُل نشاأته يِف الصحراء 
القاارة طفييل بدائي التكوين، تساتمرُّ عورُة 
حياتاه بالَدياش متافاالً عىل كائان أعىل يِف 
ُسلَّم التاور، لذا الدائل لم يستِاْع أَن يحّقل 
بوساائله يِف اليمايال ما يساتايُْده عربكم؛ 
ألن ذلاك املخلوق ضدياٌف يِف قلباه وعاجٌز يِف 
حواِساه، لئيم يِف عالقتاه، حقريٌ يِف ترصااته، 
محتال ومخاعع يِف كالمه، كما لي البيئة التي 
جاء ماهاا، لكاه يمتلُك مانً لائالً، به أسااَل 
لُدابَكام، ومجرع انقارتاب ماة وأخاذ الريال 
ماه تسااح الفرصة ليافذَ إَلاى أَْجاَسااعكم 
ويساياَر عاىل تفكريكام، ولام تساتايدوا 

بددلا التفكري أَْو السريَ بدونه.
 َحاِزيْااٌن َعَليْااُكاْم؛ أِلَنَّكام مهانون من 
يرياد  ايماا  أخفقتام  إذَا  الجدياد،  عائلكام 
)قتلكام( وإذا حققتام ماا يرياد )ألانكام( 

ونَسَب الارَص لافسه.
ُماه لكم   َحاِزيْااٌن َعَليْااُكاْم؛ أِلَنَّ ماا يقدِّ
عائلُكم الساكن يِف جسدكم قليٌل وتااٌه مقابل 

تضحياتكم الجسيمة.
 َحاِزيْااٌن َعَليْااُكْم؛ أِلَنَّكم لن تساتايدوا 
أَن تتحارروا مان ذلاك السااكن يِف جسادكم 
واملسايار عاىل عقولكام، ندام لم يداد لكم 
الُقادرة عاىل التحّرر مااه بساهولة؛ ألن لذا 
املخلاوق الدائال يفرز مخلفاتاه الدضوية يِف 
أَْجاَساااعكم اتسابب تحّولكام كيمائياً، اال 
أنتم بار بددلا أَْو بقايا حفار، إّن إذَا تدخل 
إنَْسااان طبيب أَْو تحفازت مااعتكم بتأنيب 

الضمري قبل ذلك.
َحاِزيْاٌن َعَليْااُكاْم؛ أِلَنَّ لذا قانوُن رصاِع 
البقااء يِف عاِلِم الحيواناات وىف قانون الحياة 
ى الدبوعياة. وأنلاب  عااد اإلنَْسااانية يُسامَّ
سكان األَْرض املدمورة يحتقرون بيَع ورشاَء 
الدبيد وادل الدبيد ومقّونت الدبيد وتربيرات 

الدبيد.

عبد الملك العجري
آل األحمر والجارال األحمر قياعاٌت مستهلكة 
ونري مرنوبة ملدظام الايَاَماايل اوق أنهم 
اقادوا ألامَّ مرتكازات نفوذلام يف الهضبة 
الشامالية مصادر الارور بالاسابة لاظا  
الرياض لسادوعية، ومهما كانت التسهيالت 
التاي يمكان أن تماحهاا لهام أياة تساوية 
سياساية لان يداوَع عبدالله األحمار الزعيم 
القبايل ورجال السادوعية القاوى، والجارال 
الدجوز خارس جاوعه وباّدع قواته يف حروب 
صدادة وماا تاللاا مان حاروب واقاد آخر 
قالعه الدساكرية التي كانت تجثم عىل صدر 
الداصمة صاداء وتحىص أنفاساها، وأَْصبَح 
كاساداً مازوع املخالب وانسااان، ُكّل لذا يف 
وقت أَْصبَح عليهم أن يلدبوا يف ساحة لم تدد 
كما كانت ساحة مغلقة عليهم بدد أن احتلها 

سون َوأشداُء. ماااسون رَشِ
حزُب اإلصاالح حليف ثقيال الوطأة ونري 
مأماون، كماا أناه خرس ألاّم عوامال قوته 
القبيلاة والدساكر، ويمكن أن يكاون ااعالً 
مان ااعلل يف بداض مااطل الوساط، لكاه 
لن يكاون قاعراً عىل املاااساة عاىل الهضبة 

الشمالية ونري مرّحب به يف الجاوب.
القياعات الاارصية وانشرتاكية والقياعات 
املتدادع الرائاح املهاجارة للرياض ياسال 
املخاليف الدتواني بن عنر جباري... إلخ يمكن 
أن تكاون عيكاوراً يجمال املشاهد لكاها لن 

تكون ااعالً ايه.
ذاتاه  بحاد  مشاكلة  الجاوباي  الحاراك 

وتتدارض أجاداته مع أجادات الخليج.
السدوعية تائهة جداً يف الايَاَمان واملشهد 
أََماماها ضبابي والسااحة تكاع تكون خالية 
أََماماهاا من الرجاال األقوياء وحارب الدا  
ونصاف الداا  كانت تجربة محباة اشالت 
يف إَعااَعة تأليال صالحياة أَْوَراقهاا القديمة 

َوترميام الحاا  البايل لرجالهاا يف الايَاَمان، 
كما لم تسااعد الحارب يف إاراز قاوة جديدة 
متماساكة أَْو قيااعة جديدة يمكان أن تكون 
اارس الرلاان يضمن لهاا إَعااَعة الايَاَمان 

للحضرية السدوعية وتحقيل أَْلاَدااها.
السادوعية تائهة وحائرة جداً يف اإلمسااك 
بخيوط اللدبة من جديدة وتساتحض تجربة 
الداراق الكارثية عليها وتخىش يف ظل خرائط 
التوازناات القائمة من تكارار تجربة الدراق 
يف الايَاَماان، اأياة تساوية مهماا كانت يف 
الايَاَماان يف ظال التوزيع الرالان لخرياة 
الارصاع وموازين القاوى -حتى وإن ضمات 
أناه لن يذلب إلياران كما حصال يف الدراق- 
الن يضمن لها عوعة الايَاَمان لساابل عهده 
حديقاة خلفياة للريااض ولن تداوع الفاعل 

الرئيل يف صااعة األحداث والرؤساء.
السادوعية ظلات تبتاز الونياات املتحدة 
بتقديم الدراق لقمة ساائغة إليران وتبتزلم 
حاليااً باأن الايَاَمان ُمدرضاة لتكرار نفل 

السيااريو. 
مشكلة املجتمع الدويل أنه ياظر للايَاَمان 
بدياون الريااض ومتواطئاة يف ربط مصريه 
بيد الريااض، ون تظهر مواقفهام أّي اعتبار 
الوطاياة،  أَْو ساياعته  الايَاَماااي  للشادب 
ويشاّكل لاذا التموقع ماؤرًشا عاىل طبيدة 
الدالقاات واملصالح بال اململكة السادوعية 
ومختلاف عول الدالم عاّماة، والقوى الكربى 
ااة، إذ يقاّد  الافاط وعقوع األسالحة  َخاصَّ

ععامات مهّمة للمملكة. 
كان لاااك رلااٌن عاىل عق انسااال بل 
ألّم املكونات الوطاية أَنَْصاار الله وحلفائهم 
وأَحَزاب اللقاء املشارتك الرااضاة للُدااْدَوان 
ااْدابي الداا  وحلفائاه؛  وبال املؤتمار الشَّ
لتتحول الايَاَمان إَلاى اسيفساَء من القوى 
املتااقضاة واملتصارعاة خالياة مان وجاوع 
كتلاة وطاية مدتاربة ذات قاوة ووزن يمكن 

أن تشاكل محوَر انرتكاز يف صااعة األحداث 
وتوجيهها. 

خارطاة  أن  الريااض  نظاا   يتصاور 
اسيفساائية من القاوى املتااقضة املتداعلة 
اإلحجا  يساهل عليها إَعاَعة صيانة املشاهد 
الايَاَماااي وضباط إيقااع الارصاع لُساّلم 
أَْلاَدااهاا، اجاء لذا انتَّفااق بمثابة صفدة 

عايفة يقيض عىل بارقة األمل املتبقية.
انتَّفااق جااء يف انتجاه املضاع للمشاهد 
الفسيفساائي من خاالل إْعااَلنه تاظيم ألّم 
القاوى الوطاياة الفاعلاة يف تكتال سايايس 
الحاسام  التكتال  ووطااي واحاد، وبالتاايل 

والفاعل يف املستقبل الايَاَمااي. 
يف  ليال  أناه  تقتااع  أن  الريااض  عاىل 
انماكان أاضال مماا كان، االايَاَماان قاد 
حسام أمره، وكما لن يكاون إليران لن يكون 
أَيْضااً للسادوعية، ومحاولاة إكاراه الواقاع 
والتدسف يف التدامل مع الحقائل انجتماعية 
والسياساية والتأريخياة الرالاة لن يوصلها 
إلَعاَعة تشكيل الايَاَمان ليكون يمااً سدوعيَّ 
الهوى بقدر ما يُدميها ويدمي الايَاَماايل. 
الارياُل األقارُب للريااض أّن تساتمر يف 
عرقلاة الحاوار، وبالحاوار يمكان أن تحقل 
ُكّل أَْلاَدااهاا املروعاة يف الايَاَماان ومان 
ُكّل  تبادع  أن  يمكان  وبالحاوار  الايَاَماان، 
ويف  الايَاَماان  مان  املروعاة  مخاواهاا 
اَل البلدان  الايَاَمان، بالحوار يمكن أن يؤسِّ
لدالقة ذات أولوية تفرض التزامات سياسية 
واقتصاعية وأماية متباعلة ن تقبل التدساف 
وانبتازاز أَْو الفوقية والتداايل املهل، عالقاٌت 
تساتوِعُب الحقائاَل الجغرااية واملشارتكات 
الثقااياة ون تتااقض ماع املواثيال الدولية 

واإلْقليْمية. 
إرحمونا وارحموا أنفَسكم.

خطاُب حرٍب أم خطاُب سالم؟ - بقية من الصفحة األخرية
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القرآُن الكريُم يريُد منا أن نحمَل نظرَة عداوة شديدًة يف نفوِسنا نحو أمريكا وإسرائيل
  - بشرى المحطوري:

ساّلط الشاهيُد القائد رضوان الله عليه، الضوَء 
يف محاارضة ااا ملزماة ااا ]الرصخاة يف وجاه 
املساتكربين[ عىل كلماة )إرلاب(: مان اخرتعها؟ 
ومن املقصوع بهاا؟ وماهم اإلرلابياون حقا؟ وما 
موقفاا مان مالحقة أمريكا لبداض قياعات حزب 
اإلصالح؟ ونريلا من املواضيع ذات الصلة، يف طرح 
رائع قاّل أن نجد نظاريه.. مع مالحظاة أن الخبث 
األمريكاي نفال الخبث اليهاوعي، اهماا وجهان 
لدملاة واحادة، لذا من جهة، ومان جهة أخرى أن 
املتحكم بااإلعارة األمريكية وكثري من إعارات الدالم 

لو اللوبي الصهيوني.
وقاد كانات لذه املحاارضة بدد حوايل خمساة 
أشاهر من أحداث الحاعي عر من سبتمرب2001  
وتدماري برجاي التجاارة الداملياة يف أماريكا، تلاك 
الحاعثة التي وصفها الشهيُد القائُد بأنها )تمثيلية( 
مان أجل التريع ملحاربة ما يسامونه )اإلرلاب(، 
وإقااع شدوبهم وشدوب الدالم بوجوب محاربته، 
والهادف الحقيقاي لو احتاالل الدالم اإلساالمي، 
وتدمري اإلسال ، حرب صليبية بكل ما تدايه الكلمة 
مان مداى.. وقد أثبتت األيا  صادق حديثه، وعمل 

تحليله سال  الله عليه.

)إرهاب( عبارة خبيثة أطلقها اليهود:
أشاار الشاهيد القائد رضاوان الله علياه إىل أن 
كلمة )إرلاب( تم اختيارلا بخبث بالغ من اليهوع، 
بحياث تضُب اإلساال  من أساساه عون أن يكون 
لااك رعة ادل من ِقبل من ن يشدرون باملسؤولية، 
ون يهمهام أمار األماة، اقاال: ]ولكذا سايصبح 
اسام )إرلاب، إرلااب، إرلاب، أنات إرلابي، عولة 
إرلابية( لي الدبارة التي تَُقاِّع األسباب، وتقاع 
الدالقات، وتَُقاِّع ُكّل أساباب التواصال ايما بيااا 
كأااراع كمجموعاات كشادوب إنها عباارة خبيثة 
أطلقهاا اليهاوع وأراعوا أن يرساخولا حتاى لاي 
عبارة ساهلة يمكن ألي شاخص جبان، يمكن ألي 
شخص ن يستشادر املسؤولية، يمكن ألي شخص 
ن يهمه أمر املسالمل، يمكن ألي شخص ليل ايه 
ذرة من عروبة أن يقاول لآلخرين: )لم إرلابيون، 
من الذي قال لهام أن يدملوا لكذا، لم إرلابيون(، 
تصبح كلمة للتربير، يربر ُكّل إنسان موقفه السلبي 
مان اآلخريان، تاربر ُكّل عولة موقفها السالبي من 
الدولة األخرى ولكذا. حالة خارية استااع اليهوع 
والاصارى أن يصادولا، استااعوا أن يصادولا[. 

أنفسااا  يكاون يف  أنّ  األمريكياون حريصاون 
سخٌط عليهم:اا

ويف ذات الساياق عّرااا الشاهيد القائد رضوان 
اللاه علياه بحقيقاة خباث اليهاوع واألمريكيال، 
حياث أن خااهام تقايض باأن يضبوا اإلساالَ  
بأموالاه وأباائه، ولم لاااك، يتفرجون عىل نتائج 
مخاااتهم، ولذا لم حريصاون عىل أن نكرلهم، 
أو نارصخ ضدلام، ولاو بكلماة واحادة، ولاو يف 
قرياة نائياة من قارى الدالام اإلساالمي، ليافذوا 

مخاااتهم وحربهم بأقل الخسائر املمكاة.
 ولاذا ما حادث اداال، االغالبياة الدظمى من 
الدالم اإلساالمي تارى أمرياكا صديقاة وحليفة، 
الديمقراطياة  زراعاة  ترياد  عيمقراطياة  وعولاة 
والحرية يف الدالم اإلساالمي، بالرنم من أن ا لقرآن 
يريدناا أن نتدامل مدهم كأعداء، اقال رضوان الله 
عليه: ]والقرآن الكريم كان يريد ماا أن نكون لكذا 
عادماا حدثاا أنهم أعداء، يرياد ماا أن نحمل نظرة 
عداوة شاديدة يف نفوسااا نحولم، لكاا كاا أنبياء 
لام ندتمد عىل القارآن الكريم، كااا أنبياء، اجاءوا 
لم ليحاولوا أن يمساحوا لذه الدداوة، أن يمسحوا 
لذا الساخط. ملاذا؟. ألنهم حيائٍذ سايتمكاون من 
رضب أي مااقة أو أي جهة تشكل عليهم خاورة 
حقيقياة، ثام ن يكاون لاااك يف أنفسااا ماا يثري 
ساخااً عليهم، ثام ن تكون تلاك الدملية مما يثري 
ساخط اآلخرين مان أبااء لذه األماة عليهم، لكذا 
يكون خبث اليهاوع والاصارى، لكاذا يكون خبث 

اليهوع بالذات[.

 النصارى.. هم ضحيٌة لخبث اليهود:
ُمدرِّااً لاا رضوان الله عليه بأن ما نراه ونسمده 
مان مواقف الاصاارى يف الادول األوروبية ونريلا، 
املتحيازة إىل أمرياكا، وتلهث وراءلاا، أن ذلك يدوع 
إىل سايارة اليهوع عليها، اقال: ]أما الاصارى اهم 
لام قد أصبحاوا ضحية لخباث اليهاوع، الاصارى 
لام ضحية كمثلاا، تلك الشادوب لم ضحية مثلاا 
لخبث اليهوع، لم من يحركهم اليهوع، من أصبحوا 
يصفقاون لليهاوع[. ولاي حقيقة الكثاري ماا لم 
يدراها، ولم يسامع بها من قبال، حيث كان أنلب 
الااس يظااون أن اليهوع والاصارى متسااوون يف 
خبثهام، ولكان الواقاع والحقائل تشاهد بما قاله 

الشهيد القائد رضوان الله عليه.

ملاذا لم تتهم أمريكا ]حزب اهلل[ 
بتفجري برج التجارة العاملي:

واساتمر الشاهيد القائاد رضاوان اللاه علياه 

يف محارضتاه موضحااً )التمثيلياة( التاي رعتها 
املخابارات األمريكياة واإلرسائيليةاا تدمري برجي 
التجاارة بأمرياكا ااا واتهمات أساامة بان نعن 
وطالبان بذلك، ولما بريئان ماها كرباءة الذئب من 
ع  يوسف، وتسااءل رضوان الله عليه سؤان رائدا 
ايه الجواب الشاايف والتوضياح الكامل ملن كان له 
عقل أو ألقى السامع ولو شاهيد، حيث قال: ]لل 
اتهموا حزب الله بأنه كان وراء عملية رضب الربج 
يف نيوياورك؟. ن أعتقاد، لاو اتهموه بذلك لشاّدوا 
أنظار األمة إىل حازب الله، ولذه حالة خارية جداً 
جاداً عىل أمريكا وإرسائيال أن تاالل من أاوالهم 
كلمة واحدة تشد املسلمل إىل حزب الله، حاَولوا أن 
يشادوا أنظار املسلمل إىل ذلك الرمز الولمي، الذي 
ن يض ون يافع، ن يض أمريكا ون يافع املسلمل 
]أساامة وطالبان[. أليساوا لم من اُتِِّهموا بحاعث 
نيويورك من بدد تقريباً ربع ساعة من الحاعث؟[. 
 مؤكادا أن اليهاوع يدبرون املؤامارات والخاط 
الخبيثاة ضاد حازب الله، ولكان تحات عااوين ن 
تكاون براقة، ايساتفيد ماها حزب اللاه، بل تريد 
أن تضبه يف الوقت الذي ن يساانده أحد من الدرب 
املسالمل، بدد أن ظن الدرب املسالمون أن أسامة 
وطالباان لام املجالدون يف سابيل اللاه حقا، أما 
حزب الله اال، اأضاف قائال: ]ملاذا لم تباعر أمريكا 
إىل أن تتهام حزب الله وتضب حزب الله؟!! ونحن 
ندلم بأن مان لو رأس قائمة اإلرلاب - كما تقول 
- لاو إيران وحازب الله؟! ألن أمرياكا لي اليهوع، 
اليهوع لم الذين يحركونها، لم يريدون أن يضبوا 
يف الوقات الذي يكون ايه، ما حدث أو عىل ضوء ما 
حادث يف نيويورك، قد أحدث رعباً يف نفوس الااس، 

ابادت أمرياكا تتحارك بقادهاا ثام ساارع إليها 
اآلخارون اأيدولاا، ثم انالقوا لام ليكمموا أاواه 
املسالمل عن أن يااقوا، أن تاالل من حااجرلم 
رصخاة ضاد أمريكا وضاد إرسائيال، حيائاٍذ رأت 
األجاواء املااسابة ألن تاضب لاا ولاااك، وتحت 
مربر أصباح لدياا مقبونً لو أن أولئاك إرلابيون، 
وطبدااً اإلرلابياون قاد أجماع الدالم كلاه عليهم 

اليُضبوا[.

من هم اإلرهابيون الحقيقيون؟:
تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه بدبارات 
رصيحاة ن مواربة ايهااا ولو الاذي ن يجامل اا 
اقاال: ]اإلرلابيون الحقيقيون لم الولابيون يو  
كاناوا يفرقون كلماة الااس، يو  كاناوا ياالقون 
عاخل لذا املسجد وتلك القرية، ولذه املدرسة وذلك 
املدهد؛ ليثريوا يف أوسااط الاااس الدداوة والبغضاء 
ضاد بدضهام بدضااً؛ ويثقفاوا أباااء املسالمل 
بالدقائاد الباطلة التاي جدلت األماة ضحية طول 
تاريخها وأصبحت اليو  بسببها تحت أقدا  اليهوع 
والاصارى، لم إرلابيون ادالً عادما كانوا يدملون 

لذه األعمال ضدنا نحن أبااء اإلسال [. 
وقد تحقل كلما قاله الشهيد القائد يف )عاصفة 
الحاز ( التي شااتها قاوات التحالاف الظاملة عىل 
اليمان بتأيياد رصياح وعلااي وععاوة مان حزب 
اإلصالح الذي يدتال املذلب الولابي، وأيضا تحقل 
ما قالاه رضاوان الله علياه بما يمارساه مرتزقة 
اإلصاالح من ذباح وقتل وساحل وتحريال للبيوت 

ونبش للقبور، ولو اإلرلاب ادالً.

الشهيد القائد ال يؤيد اعتقال أمريكا 
ألي يمني كائنا من كان:

ويف ذات الساياق أوضاح الشاهيد القائاد باأن 
أمريكا تقو  باعتقانت واسادة لدااارص القاعدة 
وماهام عااارص طالبات باعتقالهام يف اليمن مثل 
الزنداناي، وأعلان راضاه القاطاع لقياا  أمريكا 
باعتقاال أي يماي اقال: ]ولكن عىل الرنم من لذا 
كله لال تدتقدون بأنااا نؤيد أن يُمساكوا؟. نحن 
ن نؤياد أن يمساك يماي واحد تحت أي اسام كان، 
سواء كان ولابياً شاادياً حابلياً زيدياً كيفما كان، 
نحن نراض، نحن ندين ونساتاكر أن يُمسك تحت 
عاوان أناه إرلابي ضد أمريكا، وحتاى )الزنداني( 
نفساه ولو مان نكرله، نحان ن نؤيد أن يمساك 
تحت عاوان أناه إرلابي ضاد أمريكا.لذا ما يجب 
أن نتفااعاه جميداً، ماا يجب أن نتفااعاه جميداً[، 
موضحاً سابب راضه بقولاه: ]حتاى وإن ارتحاا 

يف عاخل أنفسااا، من واقع أن لاؤنء لم رضبونا، 
لام رضبونا ادالً، لم أثروا ادالً، لكن أنت إذا أيدت 
اإناك أول من تحكم عىل نفساك، متى ما قالوا أنك 
إرلابي، أن تُسالَّم، ثم ن أحد يدين ون يساتاكر ون 

يرصخ[.

أول يوم ُتعلن فيه الصرخة 2002/1/17م:
يوٌ  ساّاره التاريخ لن يااى أبدا، وذلك يف لذه 
املحارضة]الرصخة يف وجه املساتكربين[، يف قاعة 
مدرساة اإلما  الهاعي عليه السال  بمران، صددة، 
بدد مرور حوايل خمساة أشاهر عىل إعاالن امريكا 
حملتهاا ملكااحاة اإلرلاب، صادع الشاهيد القائد 
بكلماته املدوياة عىل مدى األزمان قائالً: ]ندوع من 
جديد أما  لذه األحداث لاقول: لل نحن مستددون 
أن ن ندمال شايئاً؟ ثم إذا قلاا نحن مساتددون أن 
ندمل شايئاً اما لو الجواب عىل مان يقول: ]ماذا 

ندمل؟[. 
أقول لكم أيها انخوة ارصخوا، ألساتم تملكون 
رصخة أن تااعوا: ]الله أكرب/ املوت ألمريكا / املوت 
إلرسائيال/ اللدااة عاىل اليهوع / الارص لإلساال [ 
أليسات لاذه رصخاة يمكان ألي واحاد ماكم أن 
يالقها؟ بال رشف عظيم لو نالقهاا نحن اآلن يف 
لاذه القاعة اتكاون لذه املدرساة، وتكونون أنتم 
أول مان رصخ لذه الرصخة التاي بالتأكيد - بإذن 
الله - ساتكون رصخة ليل يف لذا املكان وحده، بل 
ويف أماكن أخرى، وستجدون من يرصخ مدكم - إن 
شااء الله - يف مااطل أخرى[ وبالفدل، اقد تحقل 
ما قاله الشاهيد القائد، ورصخ ماليل اليمانيون يف 

ُكّل مااطل اليمن كما قال.

األثر الذي ترتكه الصرخة يف نفوس الناس:
أخاذ الشاهيد القائد رضاوان اللاه عليه يرح 
للحارضين انثر الذي ترتكه الرصخة عىل أعداء الله 
قائالً: ]السخط، الساخط الذي يتفاعاه اليهوع بكل 
ما يمكن، الساخط الذي يدمل اليهوع عىل أن يكون 
اآلخرون مان أبااء اإلساال  لم البديال الذي يقو  
بالدمال عاهام يف مواجهة أبااء اإلساال ، يتفاعون 
أن يوجاد يف أنفسااا ساخط عليهام[، مضيفاً بأن 
اليهوع: ]يدراون كم سايكون لذا السخط مكلفاً، 
كم سايكون لذا الساخط مخيفاً لهم، كم سيكون 
لذا الساخط عاماالً مهماً يف جمع كلمة املسالمل 
ضدلم، كم سايكون لذا الساخط عاماالً مهماً يف 
باااء األماة اقتصاعياً وثقاايااً وعلمياً، لم ليساوا 
أنبيااء كمثلاا يقولاون ماذا ندمل؟. لام يدراون 

ُكّل يشء[.

كياف أنات ترياد تساكِّت الاااس، ولاؤنء 
األمريكيل ما ساكَّتوا أصحابهم ولم يسابون 
رسول الله )صلوات الله عليه وعىل آله( يسبون 
رسول الله، سب أشاد من كلمة املوت ألمريكا، 
أصاال كلمة املاوت ألمريكا ما لي كلمة ساب، 
ماا لاي كلمة ساب، أباداً، لي إعاالن موقف، 
أنااا ندتربلام أعاداء، نتدامل مدهام كأعداء، 

أما اللدااة عىل اليهاوع االلداة قاد لداهم الله 
يف كتاباه يف عدة آيات. ]ملزمة الشادار ساالح 

وموقف[
انساتدمار الحدياث اآلن جاء تحات عاوان 
ومدهام  إرلااب،  مكااحاة  باسام  خبياث، 
مجموعة يسامونهم إرلابيل يقسامولم عىل 
املااطل، ويف األخري يقولوا نريد ندخل نارِّعلم، 

نلحل بددلم، ويدخلوا املااطل، يدخلوا البلدان، 
يدخلاوا الباالع ويحتلولاا ويهيمااوا عليهاا، 
ويكوناوا قد خضداوا الدولة ايهاا، والااس ما 
ياروا يشء إن عادماا تساتحكم قبضتهام، ما 
يارى الااس أشاياء، ما ياروا أمريكيل أمامهم 
اساتحكمت  قاد  يكاون  بددماا  إن  زاحفال، 
قبضتهم، قد عخلوا البالع، باو قواعد عسكرية، 

توااادوا بأعداع كبرية. ]ملزمة الشادار ساالح 
وموقف[

اآلن يدملون بجد عىل محاربة لذا الاشااط 
ومحاربة الشدار لذا، وأحياناً يضاربوا، ما لذا 
اضحهم؟ لاو يفضحهم حقيقاة، لو محرج 
لهم الشادار محارج، مؤثر جداً عاىل مكانتهم 
وعىل شدبيتهم يف البالع؛ ألن املاوع الذي أمامك 

قبل قليل يظهار وكأنه عاعية لإلساال ، وكأنه 
مان املجالديان يف سابيل الله، ويظهار أمامك 
وكأناه عدو ألعاداء الله وإذا لاو ن يريد ياّلع 

كلمة من لذا، وإذا لو يدارض بشدة. 

]ملزمة الشدار سالح وموقف[

مقتطفات نورانية

إن لم تحرككم الدماُء املسفوكُة ظلماً..  فلتحرككم آياُت الجهاد
ُمسلَّمات:ـ 

ن يخفاى عىل أحد ماا تتدرض لاه بالعنا من 
حارب ظاملاة شااملة لاكل مااحاي الحيااة، لم 
تستثن مستشفى ون مسجدا ون مدرسة ون عارا 
للمكفوال... إلخ والذي يشن لذه الحرب الظاملة 
علياا لم اليهوع يف األساس، وأذنابهم كآل سدوع، 
وعمالئهام يف الداخل كالقاعادة وعاعش.. اليهوع 
الذيان وصفهام اللاه بأنهام يسادون يف األرض 
اساعا، ويهلكون الحرث والاسل، ومن أصدق من 
الله قيال؟ ومن املسالمات أيضا أن اليهوع يدبثوا 
باألقااار اإلساالمية يف مقدمتهاا الساال ثم 

الدراق وسوريا وليبيا.

آيات ُتوجب الجهاد:ـ
مان لااا ندارف أن الجهااع بأنواعاه أصبح 
ارَض عل عىل ُكّل مسالم ومسالمة، إن لم يكن 
من باب انساتجابة ألوامر الله سابحانه وتداىل، 
اداىل األقل من باب عاع الاضر عاا، عن بالعنا، 
وأعراضااا، وأللااا، أن تاالهام ياُد األوناع من 

التكفرييل والقاعدة، أن يساوع املجتمع الخراب 
والدماار، وندياش تحات أحاكا  ن تمات للدين 
اإلسالمي بأي صلة..  ولااك آيات كثرية تدل عىل 

وجوب لذا مثل: 
ااا )أُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اللََّه 

ِلْم َلَقِديٌر(..   َعىَل نرَْصِ
ااا )َوَقاِتلُوُلاْم َحتَّاى نَ تَُكوَن ِاتْاَاٌة َويَُكوَن 
ياُن ُكلُُّه ِلّله َااِإِن انتََهْواْ َاِإنَّ الّلاَه ِبَما يَْدَملُوَن  الدِّ

بَِصريٌ(.. 
ااا )إِنَّ الّلَه اْشارَتَى ِماَن اْلُمْؤِمِاَل أَنُفَساُهْم 
َوأَْمَواَلُهام ِباأَنَّ َلُهُم الَجاََّة يَُقاِتلُوَن يِف َساِبيِل الّلِه 
اا يِف التَّْوَراِة  َايَْقتُلُاوَن َويُْقتَلُاوَن َوْعاًدا َعَليِْه َحقًّ
َواإِلنِجياِل َواْلُقاْرآِن َوَماْن أَْوىَف ِبَدْهاِدِه ِماَن الّلِه 
واْ ِببَيِْدُكاُم الَّاِذي بَايَْدتُم ِباِه َوذَِلَك ُلَو  َااْساتَبِْرُ

اْلَفْوُز اْلَدِظيُم(.
ا  اا )إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الَِّذيَن يَُقاِتلُوَن يِف َسِبيلِِه َصفًّ

ْرُصوٌص(. َكأَنَُّهم بُايَاٌن مَّ
اا )َقاِتلُوُلاْم يَُدذِّبُْهُم الّلاُه ِبأَيِْديُكْم َويُْخِزِلْم 
ْؤِمِاَل(. ُكْم َعَليِْهْم َويَْشِف ُصُدوَر َقْوٍ  مُّ َويَارُصْ

ااا )َاَقاِتْل يِف َساِبيِل الّلِه نَ تَُكلَُّف إِنَّ نَْفَساَك 

َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِاَل َعاَى الّلُه أَن يَُكفَّ بَأَْس الَِّذيَن 
َكَفُرواْ َوالّلُه أََشدُّ بَأًْسا َوأََشدُّ تَاِكيالً{.

أسباُب تخلفهم عن الجهاد يف زمن 
النبي تشابهت مع أسباب تخلفهم 

عن الجهاد اليوم:ــ
1ااا حارارة الجاو، وصدوبة الجهااع يف جو 
كهذا.. )َاِرَح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَمْقَدِدِلْم ِخالََف َرُساوِل 
الّلِه َوَكِرُلاواْ أَن يَُجاِلُدواْ ِبأَْمَواِلِهْم َوأَنُفِساِهْم يِف 
َساِبيِل الّلِه َوَقالُواْ نَ تَاِفُرواْ يِف اْلَحرِّ ُقْل نَاُر َجَهاََّم 
أََشادُّ َحرًّا لَّْو َكانُوا يَْفَقُهوَن{ التوبة: 81..  واليو  
لاااك من يتخلاف عن الجهاع خواا من املشاقة 
التاي تلحقه ماه، ايختلل شاتى األعاذار، ليقاع 

نفسه أون بأنه مدذور، ون عذر له أما  الله.. 
2ااا تخلاف األنايااء بسابب حبهام للدنيا، 
والراالياة ايها، وجااءوا يدتذرون من رساول 
هم:  الله ص لدد  مشااركتهم، اقال تدااىل بحقِّ
)وإذا أُنِزَلاْت ُساورٌة أَن آماوا باللاه وجاِلدوا مَع 
رساولِِه اساتئَذنََك أُولُوا الاَّوِل ِماْهم وقالوا ذَْرنا 

نُكن مع القاعدين َرُضوا بأن يكونوا مع الخواِلِف 
وُطِباَع عىل ُقلوِبهام اهْم نيَفقهاون( التوبة آية 
86 ا87... والياو  كثاري من الاااس ن ياالقون 
يف سابيل اللاه، يف الجهااع، يف اإلنفااق خواا عىل 
أموالهام أن تاقاص، أو أن يصيبهام رضر مان 
الددوان السادوعي عادما يدلام بأنهم يجالدون 
بأموالهم يف سابيل الله، ايدتقدون أن ساكوتهم 
سايماع الاائرات من رضب مصاندهم، اإذا بها 

تضبهم يف مقتل..  
3ااا التثبيط و التشاكيك من ِقبال املاااقل 
يف عهد رساول الله صىل الله عليه وآله وسالم يف 
نزوة األحازاب )َوإِذْ يَُقوُل اْلُماَاِاُقاوَن َوالَِّذيَن يِف 
ُقلُوِبِهْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُساولُُه إِنَّ ُنُروًرا( 
واليو  يقول املثباون: ما وعف بالبالع والدباع إن 

أنصار الله، ولو سلماالم إناا يف خري!! 
لااا وأيضا قال املثبااون واملرجفون يف عهد 
رساول اللاه )ص( )َوإِذْ َقاَلاْت َطاِئَفاٌة ِماُْهْم يَا 
أَْلَل يَثْاِرَب َن ُمَقااَ  َلُكْم َااْرِجُداوا( أي: ارجدوا 
مقامكام  بادل  املحصااة  والبياوت  املديااة  إىل 
وأعداعلام  أقويااء،  املركال  ألن  الخاادق،  يف 

لائلة،سايقتلونكم، ولاذا إرجااف شاديد بال 
املسالمل!! والياو  املرجفون ياؤعون وظيفتهم 
عاىل أكمل وجاه: إرجااف يف الصحاف واملجالت 
والقاوات الفضائية واملواقع انلكرتونية، إرجاف 
يف مواضياع شاتى مثال: املقاوماة والسادوعية 
ساتدخل صاداء لذا انسابوع!! إرجاف بضدف 
املقاتلل من الجيش واللجان الشدبية، وتضخيم 
إلنجازات الددو يف أرض الواقع، وتقليل ملكاساب 

الجيش واللجان الشدبية..  
5ااا البدض مان املرجفال املاااقال كانوا 
يساتأذنون رساول اللاه يف الداوعة إىل بيوتهام، 
باعتبار أنها مكشواة أما  اليهوع، ولم يخااون 
عىل أللهم وزوجاتهام، )َويَْساتَأِْذُن َاِريٌل ِماُْهُم 
الاَِّبايَّ يَُقولُاوَن إِنَّ بُيُوتَاَا َعاْوَرٌة( والله ذو الدزة 
يفضحهام يف محكام كتابه أنهم يريادون الفرار 
قاال تدااىل: )َوَماا ِلاَي ِبَداْوَرٍة إِْن يُِرياُدوَن إِنَّ 
ِااَراًرا(..  ولااك الكثري الياو  ممن يقولون مثل 
لذا القول:ا بأن مدهم زوجاتهم وبااتهم، وأنهم 
خائفل عليهن، وووالخ، ولذا القول نري مقبول 

من عاد الله جل وعال.. 

ملزمة األسبوع: 
الصرخة في وجه 

الحلقة الثانيةالمستكبرين
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ش�����وط�����ن�����ا ف����������وق اح������ت������م������ال االح�����ت�����م�����ال 
ات����خ����ذال ال  ل����ك����ن   … ال����ص����ب����ر  ص����ب����ر  ف�������وق 

س���ق���ط���وا  م������ن  ع����ل����ى   … ن���ب���ك���ي   … ن���غ���ت���ل���ي 
إمن����������������ا من��������ض��������ي إلمت��������������������ام اجمل������������ال

دم���������ن���������ا ي������ه������م������ي ع�������ل�������ى أوت�����������ارن�����������ا 
ون���������غ���������ّن���������ي ل���������أم���������ان���������ي ب������ان������ف������ع������ال

ل�����ك�����ن�����ه�����ا   … أح������������زان������������ن������������ا  م�����������������رة 
ال����رج����ال أح����������زان   � ال����ص����ب����ر  ع��������ذاب  ي�����ا   �

إمن������ا  ن�������دم�������ى   … األح����������ج����������ار  ن������ب������لّ������ع 
ل���ل���ج���م���ال ت������ش������دو   … األش���������������واق  ن������ع������زف 

إمن������ا  ن�������أس�������ى   … األح����������ب����������اب  ن�������دف�������ن 
احمل��������ال وج�����������ه  ن������ح������ت������ذي   … ن������ت������ح������دى 

إصرار
عبد اهلل البردوني

أحمد العجري
بالفدل األصل
والقول الفصل
يف لذا الدرب
البدر أطل

إن قلت أطال
أو قلت أقل

حسبك حسبك
قد قال وعل

من وحي القرءان املازل
ولو الفصل

وما لو بالهزل
استقرأ واقداا املدتل

صحح ، وضح
بل ، أجمل

ااسمع وأطع
إن شئت الحل
ولو كما قال
طرع املحتل
جيشا ، اكرا
وضدا مختل
لو محتٌل
سلباً يدمل

ااعمل ايجاباً ن تغفل
يف الحارض أو 
ويف املستقل

بالفدل ومثا الك من يفدل
قل للمحتل 
إرحل إرحل
يف لذا اليو 
لك أن تحفل

ولك أن تشدوا
وتقول أجل

البدر بدا
والليل أال

»وما هو بالهزل«

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 17 إلی 30 شوال 

- مدراة الله - ندم الله.
- الرصخة يف وجه املستكربين.

عبري الجماجم
زيد الديلمي

ت������واري وال  ت���ك���ف  ال  ع����ي����ون 
ت����داري م��دام��ع��ه��ا  أو  أس���اه���ا 

ت���س���اف���ر ل����ل����ص����راري ك����ل ح��ن
ت��ش��ارك ف��ي أس���ى ت��ل��ك ال��دي��ار

وت��رت��ش��ف ال��رح��ي��ق م��ن ال��رم��اد
وت��ع��ت��ب��ق ال��ع��ب��ي��ر م���ن اجل��م��ار

رم������اد زه������ور أط����ف����ال ص��غ��ار
ال���ص���راري ف���ي  دار  ب��ك��ل  ي��ف��وح 

منها األط���ف���ال  ج��م��اج��م  ع��ب��ي��ر 
ي����ف����وح ب���ك���ل ذك�������رى ل��ل��ص��غ��ار

وأش�����������اء م�����ن�����اث�����رة ت����ن����ادي
ك����رام����ت����ه����ا ل����ك����ل ي�����د ت�������واري

وأخ������ٍت ب�������أٍخ  ب������دت  أم  ه���ن���ا 
ي��دي��ه��ا أم��س��ك��ت حت���ت ال���دم���ار

ال��ص��راري ف��ي  ه��ن��ال��ك  وأرواح 
ودار م���ن���ع���رج  ك����ل  م����ن  س���م���ت 

ال��س��م��اء ف���ي  دوي  ل��ش��ك��واه��ا 
ودم�����ع ال���ل���ه م��ن��ه��ا ب����ات ج���اري

 10 مارس 1952 : 
الونياُت املتحدُة تَْدَعُم الجاراَل )باتيستا( 

للقيا  بانقالب ضد الُحكم 
الُجمهوري يف كوبا. 
وبدد استيالئه عىل 

السلاة اَرَض عىل البالع 
ُحكماً عكتاتورياً متخلفاً 

ومرتبااً بالونيات املتحدة.

يف طريق الهدى

إلى روح الشهيد العظيم/ أبو أحمد محضة - رحمة اهلل تغشاه

ضيف اهلل سلمان

»َمْحَضْة«في رضى اللَِّه َما تَأَخرَت لَحَظة ُروَح��َك  بََذلت  قد  َول��ُه 
شهيداً َس��م��وَت  ن��ه��ج��ِه  »َف��ْرَض��ْه«وع��ل��ى  ي��تَ  أدَّ اجلهاِد  وبساح  
َفضًا وَحسبَُك  أْح��َم��ٍد(  ْه..يا)أبا  أن َجعلت  الطاغوَت يَلَعن  َحظَّ

ُطوبَى  احَل��يُّ  أيُّها  يآ  َعينَاً  لَك ُحْسُن املَآِب ِفي اخُللِْد َرْوَضة..ِق��رَّ 
رفيقي يا  األسى  من  قلبي  نَبَْضْهذاب  يُ��وِق��ُف  عليَك  ُحزني  ك��اَد 
َعّظْةيَا َسنَا املَجِد يا اْخِتصاَر املََعالي  ُمَصاِبَك  في  هُر  الدَّ ني  َعظَّ
َعظيماً  فوزاً  الِكراِم  بَن  يَا  وَعْرَضهُفزَت  الوجوِد  طول  َفلتَُباِهي 
وفعًا ق��والً  كنَت  العهِد  نقَضهص��ادَق  ال��ش��رِّ  ُق���َوى  ق��ررت  كلما 
بَعَضهي��ا ش��ه��ي��داً رق���ى ب��ك��لِّ ُش��ُم��وٍخ يُ��ع��اِن��ُق  ال��ُع��ا  ف��ي  بَعُضُه 
اً َعَمِليَّ َمنَْهَجاً  ��بْ��َر  ال��صَّ ��َد  ى ِب��ال��لَّ��ِه ِح��ل��َف ُق��َريْ��َض��ةَج��سَّ َوتَ���َح���دَّ
ِجَهاداً تَفانى  الُهَدى  طريِق  هفي  أَقضَّ والضاِل  البغِي  مضجَع 
وع��ل��ى امل��ؤم��ن��َن يَ��ك��ِظ��ُم َغ��يْ��َظ��هوع��ل��ى ال��ك��اف��ري��َن ك���ان ع��زي��زاً 
قرضاً  ن���اداهُ  َح��ن  اللَه  َح��َس��ن��اً واإلل���ُه ض��اَع��َف َق��ْرَض��ْهأق��رَض 
حيدرياً ال��وغ��ى  ل��دى  ليثاً  ِغلَْظةك��ان  ِفيِه  تَِجْد  الِعدا  وُجيُوُش 
وِب���وج���ِه ال��ط��غ��اِة أع��ل��َن َرْف��َض��ْهَع���اَش ب��ال��لَّ��ِه َواِث���َق���اً ُم��ْط��َم��ِئ��نَّ��اً
ال�� فضُل  يَبتَغيِه)ذلَك  ما  ���ل��ِه يُ��ؤت��ي��ِه َم����ْن(يُ����َؤُدوَن َف��ْرَض��هن��ال 
��اِل��ح��َن َج��ِل��ٌي دوَن َري���ٍب لَ��ُه��ْم س��يُ��وِرُث أْرَض���ْهَوْع����ُد ربِّ���ي ِل��ل��صَّ

2016/7/25

يا صراريون صربًا
محمد عبدالقدوس الوزير 

ال����ص����واري  ذات  إل�����ى  وال��ت��م��س ح����ال ال���ص���راريق����م 
 واح��ت��زم ، ه��ات »اجل��ت��اري«وان�����ظ�����ر االوغ����������اد ف��ي��ه��ا
 ون�������رى ك���ل���ب ال����ض����واريل������ن������رد ال�������ص�������اع ردع�������ا
خ���ط���اب���ا   ، ذك�����ره�����م  ع�����ن أب������ي ج���ب���ري���ل ج���ار ث�����م 
هيا   ، احل����ق  س��ي��ف  وارجت��������ز ف��ي��ه��م »ح������ذار«ه����ات 
اجل����������وار وج���������ه امل�������دف�������ع ف���ي���ه���م ش�������ر  إن������ه������م   
وام���������ت���������داد ل���ل���ح���ص���ار م����ا ج������رى ف���ي���ه���ا ان���ت���ق���ام 
ل�����م ي������ذر ق���ت���ل ال���ص���غ���ار واح�����������ت�����������راب ب���ع���م���ي���ل 
ح���ق  ح�������رم�������ة  وال  اع����ت����ب����ارال  أي  وال   ، ال 
ق����ب����ور ن������ب������ش  وال  ال����ش����ن����ارال  ع���������ار  وال  ال 
ش���ي���خ  ح������رم������ة  وال  ض����ارب����ا ع������رض اجل������دارال 
إال امل������������������رأة  وال  ، ه����ات اخ��ت��م��اريال  ه��ت��ف��ت 
س�������وء إم������ه������ال احل����م����ار ي������ا أب��������ا ج����ب����ري����ل ه����ذا 
ال�����ص�����راري أع�����م�����ل ال����ن����ج����دة ك��ي��م��ا  آل  ي���ن���ت���ه���ي 
ره��������ن م�����ي�����اد ال�����ق�����رارإن�������ن�������ا ج������ن������د وش����ع����ب
ص��ب��را   ، ص������راري������ون  اف����ت����خ����اريي����ا  ي�����اس�����ن  آل 
ل����ب����اريي������ا ج����ن����ي����دي����ون ط���وب���ى  ، ب���ي���ع���ا   ، ل����ك����م 
ف����زمت  ، ح���س���ي���ن���ي���ون  ف������ي م�����ق�����ام االخ����ت����ب����اري�����ا 
ال��ف��ق��ار وع�����ل�����ى االع��������������داء م��ن��ا  ذي   ، س��ي��ف  أل����ف 

الصراري
أحمد الخاشب

إلحتضاِر استكانت  م��ا  ت��ق��اوُم 
احل��ص��اِر هيمنة  رغ���م  فتغلُب 

ال� قلوب  في  إباها  من  وتقذف 
���م��ن��اي��ا رع���ب أش����اء ال��ص��غ��اِر 

ومتهُل ليس عجزاً .. بل جتّر ال�
انتظاِر با  ال��ه��اِك  إل��ى  �طغاة 

غدا من صبرها اجللمود طوداً
وع���اص���ف���ًة ع��ل��ي��ه��م ب��ال��دم��ار

ت��س��ل م��ه��ّن��د اإلمي�����ان م���وت���اً..
ف��ي��زه��ق ُك��ف��ر أب��ن��اء اجل����واري

املنايا؟ عاصفُة  الريَح  أتخشى 
وهل تخشى األسود من الضواري؟

(يدنو )الِسبُط  اجلنيد  آل  فمن 
ت����ع����ان����ُق ك�����رب�����اء ب���ك���ل ث���آر

وجدُت الدهر يسأل : من أشّد ال�
الصراري  : قلُت  صابة؟  �بقاِع 

ت��ث��ور رج��ال��ه��ا ح��م��م��اً ون�����اراً..
الفقاِر ذي  تشبُه  احلسم  وي��وم 

جت���رع خ��ص��م��ه��ا م���وت���اً زع��اف��اً 
وت���رس���ل���ُه إل����ى ب��ئ��س ال���ق���راِر

س��تُ��رَف��ُع رآي����ة األن���ص���ار ع���ّزاً 
وت��ك��ت��ُب م��ل��ح��م��ات اإلن��ت��ص��اِر
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مشروٌع ُأَمـميٌّ بعقال سعودي
 د. حكم امهز*

ماروٌع أَُمامايٌّ باا »ِعاقال« سادوعي، 
يسادى تحالف الددوان ارضه عىل اليمايل، 
كرع انتقامي عىل تشكيلهم املجلل السيايس 
األعاىل إلعارة البالع باريقة تشااركية بديدة 

عن انقصاء وانلغاء والتفرع. 
املاروع ن يختلاف مضموناه كثاريا عن 
مضمون القرار الدويل السابل 2216. االقرار 
الدويل ن ياالب بتساليم الساالح بال ياالب 
»الحوثيال« باا »ساحب قواتهام من جميع 
املااطل التي ساياروا عليها يف وقت ساابل، 

بما يف ذلك الداصمة صاداء«.
أما املاروع املقرتح اياالاب ما يصفها 
بامليليشايات »أي الجيش واللجان الشدبية«، 
تداز  مان  واننساحاب  أسالحتها  بتساليم 
والحديدة وصاداء والحازا  األماي لها خالل 

5ل يوماً.
وايما تدرقل الرياض مسااعي مفاوضات 
الحل اليماية يف الكويت، من خالل محاونتها 
ارض رشوط استساالمية عىل الواد الوطاي 
اليمااي املفاوض، اهاي ترااض أَن يتصدى 
يف  تاالاب  لاذا  أزماتهام،  لحال  اليماياون 
مروعهاا بإلغااء املجلال السايايس األعىل 
إلعارة الباالع. بماا يداي أنهاا ن تريد حالً ون 
ترتك اليمايال يحلوا أزماتهام املختلفة التي 

خلفها عدوان اململكة عىل بالعلم وعليهم.
ون يلحاظ املاروع السادوعي األَُمامي، 
ااك الحصاار الظالم الاذي يفرضهاا تحالف 

الددوان عىل الشدب اليماي ولقمة عيشه ماذ 
نحو سااة ونصف السااة. بل يركز عىل راع 
الحصار عان املدن واتح ممرات آماة إليصال 
املساعدات للمتضرين، أما كيف يكون ذلك؟ 
اأمار مرتوك للاقاش، كيف لذا الاقاش؟ من 
لو الضامن له؟ متى؟ واين؟ وكم مدته؟ ولل 
يصل اىل نتيجاة أْ  ن؟ اهذا ليل مهم.. املهم 
عاد السدوعي اقط أَن يسلم الجيش واللجان 
أسالحتهم ويخرجوا من املدن، وقال املروع 
»مااقشاة املسائل السياساية بدد اننسحاب 

وتسليم السالح واإلاراج عن املدتقلل«.
لام يقل املاروع ملن سيسالم الساالح؟، 
لال لقاوى انمار الواقاع التي تسايار عىل 
املااطل املحتلة، وعىل رأسها عاعش والقاعدة 
يالاب  لام  ملااذا  التكفريياة؟  وتفرعاتهماا 
أونً  التفكريياة  الجماعاات  مان  املاروع 
أَن تسالم أسالحتها وتخارج من املادن التي 
تحتلها؟.. باألمل عخلات جماعات »عبدربه 
ماصاور لااعي التفكريية« بلادة الرصاري، 
وقبال أَن تقتحم البلدة اعاات انمان ألللها، 
لكن عادماا عخلت ارتكبت اباعة بحل انلايل، 
واحرقت الدارات ماهم واختافات البقية 
مجهاون..  مصريلام  يازال  ن  انن  وحتاى 
ونبشت قرب شيخ صويف جليل متوىف قبل نحو 
50ل َعامااً واحرقت رااته.. اأي امان يداي 
للسدوعية لهكذا جماعات؟ ولل يؤتمن لؤنء 
عىل تسليم أسلحة ومدن ومقدرات بالع؟ كيف 

ذلك ولؤنء ن أمان لها؟.
أيضااً تتفتال عبقرياة مدادي املاروع 

السادوعي األَُمامي، وتجارتح مدجزة تتمثل 
باالدعاوة اىل »تشاكيل لجااة عساكرية من 
ذوي الخاربات تتوىل اإلرشاف عىل اننساحاب 

وتسليم السالح«.
لال اللجااة ضاماة وممساكة بااألَْرض 
وبالجماعات انرلابية املسلحة املاترة عىل 

األَْرض؟.
إذا لم يكن بإْمَكاان عول الددوان السيارة 
عاىل انرايض التاي احتلتهاا يف عادن، وان لم 

يكن بإْمَكاانها اسارتجاع املكال وحضموت 
ونريلا من أيدي القوى التفكريية انرلابية، 
ادىل أي أساس تدتمد يف سحب السالح واملدن 

من أيدي الجيش واللجان الشدبية؟ 
ولاو كان ال سادوع مسايارين عىل عدن 
املحتلاة من قبلهم، الماذا يقيام تابدهم عبد 
ربه ماصور لاعي يف الرياض، ون يقيم عرش 
مملكتهام يف عادن؟ وملااذا ن يتجارأ اي من 

وزراء لاعي عن انقامة يف عدن؟

اذا كانت السدوعية وتحالفها ن يسياران 
عىل عدن، ون يساتايدان اساتداعة املااطل 
التاي يحكمها التكفرييون؟ أاال يخجلون من 
أنفساهم ولم يالبون، لكذا وببسااطة من 
الجيش واللجان الشادبية تساليم أسالحتهم 

ومدنهم واللهم، للمجهول؟
ونن املروع السدوعي األَُمامي انجز عىل 
عجل، اقاد نيس او تااىس اي إجراء سايايس 
يتدلال بإنشااء مجلال رئاساة أو تشاكيل 
حكوماة رشاكاة. والسابب اقاط أَن الكياد 
والحقاد السايايس انعماى لو الاذي يهمل 
عاىل مددي املاروع. ولاذا أَن عل عىل يشء 
اإنما يدل عىل مدى الفاجدة التي يديشاونها 
نتيجة الصدمة والصفدة التي وجهها الشدب 
اليماي لهم، بإعالن الراكة وتشكيل مجلل 

سيايس اعىل للحكم.
عاىل كل حال مارة اخرى يضاع املروع 
السادوعي ذو الدقال األَُماماي »الدربة اما  
الحصان«، محاون ارض رشوط استسالمية 
عىل الشادب اليمااي، وتحقيل ماا عجز عاه 
يف امليادان ويف املفاوضات، عارب لذا املروع. 
ويبدو أَن السادوعي لم يفهام بدد، ويبدو انه 
بحاجة ملن يفهمه، أَن الشدب اليماي ن يركع 
ن لبارتوعونرت الريااض ون ألَُمامها املتحدة 
التاي خرجتهاا مان نئحاة انتهااك حقاوق 

انطفال.
الشادب اليماي ما تداوع أَن ياحاي ان لله 

وليزرع الدبوات اما  الغزاة املحتلل. 

* موقع العالم اإلخباري

إصاباٌت بمواجهات مع العدو يف كفر قدوم بذكرى حرق عائلة دوابشة

منظماٌت يهودية متطرفة تكّثف دعواتها القتحام املسجد األقصى 

أصيب عادٌع مان املواطاال والصحفيل 
واملتضامال األجاناب بانختااق، جّراء قمع 
جياش الدادو ملسارية كفر قادو  السالمية 
األسابوعية املاالضة لالساتياان واملاالبة 
بفتح شاارع القرية املغلل ماذ أكثر من )13 

عاًما(. 
وأوضح ماسال املقاومة الشدبية يف كفر 
قادو ، مراع شاتيوي، أن جيش الددو اقتحم 
البلادة بداد اناالق املسارية واعتاال الجاوع 
ماازل املواطان خلدون أباو خالاد، وأطلقوا 
قاابال الغااز باتجااه املواطال، ماا أعى إىل 
إصاباة الدارات بحاانت اختاااق عولجت 

ميدانياً. 
واساتخد  جياش الدادو خاالل قمداه 
للمسارية طائرتال توجهان عان بدد بهدف 
متابدة حركات الشبان وتجمداتهم والتقاط 
صور نستخدامها لدمليات اعتقال محتملة. 
وكانت املسارية قاد انالقات بدعوة من 
»حركاة اتاح« و«ليئاة مقاوماة الجادار 
األوىل  السااوية  الذكارى  يف  وانساتياان« 
لجريمة إحراق عائلة عوابشاة وشاارك ايها 

املئات من املواطال.

كثّفت »ماظمات الهياكل« املتاراة، ععواتها 
ألنصارلاا إلحيااء ادالياات ما يسامى »إحراق 
الهيكل« الشاهر املقبل، واملشااركة يف اقتحامات 
وإقاماة  انقاىص،  للمساجد  واسادة  جماعياة 

اة يف باحاته.  ادالياٍت تلموعية َخاصَّ
وأَكَّاااَد ائتاالف ماظماات الهياكل املزعاو  
انتهااء اساتدداعاته وتحضرياتاه لهاذا »الحدث« 
الاذي يحل يف الرابع عر من الشاهر املقبل، التي 
ساتتضمن تاظيم ندوات ومؤتمرات ومحارضات 

واعتصامات يف مدياة القدس املحتلة ومدن كربى 
أخرى، بهدف تحريك وحشد أكرب عدع من مجتمع 
املساتوطال اليهوع، وتشجيدهم عىل املشاركة يف 
انقتحا  الجماعي للمساجد األقىص. ويف السياق 
ذاته، أعلات ماظمات الهيكل عن تاظيم اعتصا  
وصلاوات يهوعياة تلموعياة، ومسارية تدعو إىل 

ترسيع بااء »الهيكل«، يو  الخميل املقبل. 
وسايُدقد يف كايال »املبكى« املجااور لحائط 
الرباق، يف اليو  ذاته، مؤتمر تأساييس لا«شابيبة 

الهياكل«، يتضمان تقديام محارضات مان قبل 
»حاخاماات«، وعارض أااال  قصارية وعارض 
رشائاح تدليمياة كلها تتمحاور حاول »الهيكل، 

وُسبل ترسيع باائه«. 
وأعلاات املاظماات اليهوعياة املتارااة عان 
إقاماة عدة ادالياات وأنشااة يف الفارتة ذاتها، 
بالتاسايل مع رشطة انحتالل لحماية املشاركل 
اة انقتحامات الواسادة  يف لذه الفداليات، َخاصَّ

للمسجد األقىص.

»سرايا القدس« تكِشُف النقاب عن صاروخ »مطّور« 
كشافت »رسايا القدس« الذراع الدساكري لا«حركة الجهاع اإلْسااَلمي«، مساء الخميل، الاقاب 

عن صاروخ ماور خالل مهرجان رباط الد  الذي نظمته يف مدياة راح جاوب قااع نزة. 
وسارّيت الرسايا شااحاة كبرية قرب ماصة مهرجاان »رباط الد « تحمل عادة صواريخ ماورة 
طويلة املدى عون الكشاف عن اسام وقوة الصواريخ، واكتفت الرسايا بوضع ثالثة عالمات استفها  

عىل أجسا  الصواريخ. 
وكانت »رسايا القدس« استخدمت خالل حرب ل201 )مدركة البايان املرصوص( صواريخ اجر 3 

واجر 5 يف قصف مدياة »تل أبيب« املحتلة واملغتصبات املجاورة لقااع نزة.

»حراس األقصى« يف دائرة االستهداف »اإلسرائيلي« 
ضمان السياساة »اإلرسائيلياة« املتجدعة ملحاولاة ارض الساياعة الكاملة عىل املساجد األقىص، 
ولتأمال اقتحامات املساتوطال وتلبية لدعاوات اليمل املتارف التحريضية، تالحل سالاات الددو 
موظفاي عائرة األوقاف اإلْساااَلمية، بانعتقاال وانساتدعاء للتحقيل واإلبداع عن املساجد األقىص 

لفرتات متفاوتة. 
ويف آخر انعتداءات واملالحقات ملوظفي األوقاف، اعتقلت سلاات الددو ثالثة من موظفي األوقاف 
واساتدعت ل آخرين، وأبددت اثال ماهم عن األقىص، ايما يواصل الددو اعتقال أحد الحراس، ااعي 

عليان ماذ شهر تموز املايض. 
وأوضح مساؤول الدالقات الدامة واإلْعااَل  يف عائرة األوقاف اإلْسااَلمية، اراس الدبل، الذي أبدد 
عان األقىص ملدة 6 أشاهر، أن قايض »محكمة الصلح« مدع توقيف الحارسال حمازة الابايل وحمزة 
الديايس وموظف لجاة األعمار رائد زنري لليو  الجمدة )29-7-2016(، ايما اساتدعته لو وحارس 
األقىص عراات نجيب للتحقيل، وبدد ساعات من التحقيل سلمتهما قرارات إبداع عن األقىص، حيث 
أبدد لو 6 أشاهر ونجيب ل أشهر، ويف ساعات املساء اقتحمت مخابرات الددو مازيل الحارسل خليل 

الرتلوني ومهاد إعريل وسلمتهما استدعاءات للتحقيل مدهما. 
وشاات سالاات الددو لجمتها عىل حراس األقىص بدد يو  من اعتداء ل مساتوطال عىل حرمة 
املسجد األقىص، حيث اقتحموا املسجد ضمن مجموعة سياحة وحاولوا رسقة الزيتون وأتربة وحجارة 
من املساجد، وخالل تصدي املصلل لهم حصلت بل الارال مشاعات كالمية وعراك باأليدي، اتدخل 
الحراس خالل ذلك، إن أن الرطة اعتقلت )الابايل والدييس وزنري( بحجة انعتداء عىل املساتوطال، 

وواصلت، اليو  الجمدة، حملة انستدعاءات ملوظفي األوقاف. 
وقاال الدبل: »إن سالاات الددو تشان لجمة واضحة نري مسابوقة عىل األوقاف اإلْساااَلمية، 
وطالات لذه املرة الحراس ولجاة األعمار ومدراء األقساا ، ولذه لجمة ناري مربرة«، مضيفاً، »من 

نري املقبول إبداع أي شخص عن مكان الدباعة والدمل، عون أي سبب«.
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السيد نصراهلل وِصـْدقّيَة استقرائـه ملآالت العدوان، 
جـاِزمـــاً مجدَّدًا: سيخرجون من اليمن مهزومني

  - محمد الباشا
من جديد يؤكَّااُد األمُل الدا ُّ لحزب الله السايد 
حسان نرصالله، ِصاْدقيَة استقرائه ملآنت الددوان 
األمريكي السدوعي عىل اليمن، وقد قالها يف خاابه 
الشاهري الاذي ألقااه يف 17 ابريل من الداا  اآلنف 
بأنفاة اليمايال وصموعلم، بأن تحالاف الددوان 
سايخرج من اليمن مهزوماً، ولا لاو يَُجااادِّع يف 
خاااب األخاري َجاااْزَمُه باأن الساُداْوعيَّاة ومن 
خالل وقائَع ما يقاِرُب سااة ونصف ساة يف اليمن، 
ن تستايُع أن تاترَص بهكذا حرب، ون تستايُع أن 

تفرض رشوطها أما  صموع اليمايل.
تابياُع كياان آل سادوع ماع كياان الصهاياة 
مان  لحيّاٍز وسايع  باات شاانالً  الاذي  املاوازي 
اسارتاتيجية ابن سالمان الفتى بالااماع باعتالء 
الدارش رسيدااً، متخايااً ابان ناياف، أخاذ لذا 
املوضاوع الذي أرياد لاه أن يظهر للدلان تدريجياً 
مسااحة مان خاااب السايد نارص، إذ قاال إن 
»الساُداْوعيَّاة تتصال با »إرسائيال« وتابّع مدها 
باملجاان وبددلا تدرتف وتاّسال والفتااوى تجّهز 
لذلك«، ونبّاه بأن »أخار ما يف التابيع السادوعي 
ماع »إرسائيل« لو التضليال الثقايف والفكري الذي 
سارياال لذا املساار«، ولفت إىل أن »لاااك إجراماً 
يحصل بحال ألل اليمن بغااء سادوعي؛ ألن لذه 
ثقااة الساُداْوعيَّاة والولابية و«عاعش« و«جبهة 

الارصة« حتى لو تم تغيري اسمها«. 
وإذ جاز  سايُّد املقاوماة أن »أكاربَ تاور يسء 
يف الحالاة الدربياة حالياً لاو انتقاال الدالقة بل 
الساُداْوعيَّاة و«إرسائيال« مان الارس إىل الدلان«، 
أشار إىل أن »زيارة الجارال السدوعي إىل »إرسائيل« 
ليسات بداية عالقة وتاسايل اهاذا موجوع بل لو 

انتقال الدالقة من الرس إىل الدلن«. 
ويف كلماة له يف مهرجاان تكريم اقياد الجهاع 
القائد إسماعيل زلري »أبو خليل«، مساء الجمدة، 

لفات أمُل حازب اللاه إىل أن »الساُداْوعيَّاة تابّع 
ماع »إرسائيال« باملّجاان«، وقاال »تواصال انمري 
واللواء السادوعيل ماع »إرسائيل« ليال مخالفاً 
لسياساة الساُداْوعيَّاة، بال لاو بداياة ننتقاال 
التواصل مع الددو »اإلرسائييل« إىل الدلن«. وأضاف 
تدارتف  وبددلاا  وتابّاع  تتصال  »الساُداْوعيَّاة 
وتاّسال مع إرسائيل والفتاوى تجّهاز لذلك«، ونبّه 
بأن »أخار ما يف التابيع السدوعي مع »إرسائيل« 
لاو التضليل الثقاايف والفكري الذي سارياال لذا 
املساار«، وأَكَّااَد أنه »سااكون أما  كارثة اقهية 
وثقااياة ألن املالوب القبول رشعااً وانعرتاف با 

»إرسائيل«.

وايما أشاار السيد حسن إىل أن »الساُداْوعيَّاة 
مارّصة عاىل مواصلاة الحاروب يف ُكّل السااحات 
ورااض الحاوار يف البحرين واليمن وساوريا ولي 
تباعر اقاط باتجااه »اإلرسائيليل« وباال أثمان«، 
شادع عاىل أن »التابياع ماع »إرسائيال« يجب أن 
يكون موقع إعانة وشاجب لدى الدلمااء والفقهاء 
واملثقفل والاخب واألحزاب السياساية«، ولفت إىل 
أن »لاااك إجرامااً يحصل بحل ألال اليمن ولااك 
مجازرة ارتكبهاا »الدواعاش« بغااء سادوعي يف 
الرصاري ألن لاذه ثقااة الساُداْوعيَّاة والولابية 
و«عاعاش« و«جبهاة الاارصة« حتى لو تام تغيري 

اسمها«. 

ويف خضام اننتصاارات التي يحققهاا الجيُش 
التاي  املااطال  يف  وبالاذات  السادوعي،  الدرباي 
كانات الُحصاَن الحصل للجماعاات اإلجرامية مذ 
اساتهالل مخّاط تدمري ساوريا، اعتارب نرص الله 
»أن ألمية ما جرى يف حلب أخرياً يرتبط بإْساَقاط 
املشاريع اإلْقليْمية واألحال  انمرباطورية«، وتوجه 
للساُداْوعيَّاة قائاالً »مروعكام ن مساتقبل لاه 
وأمامكام ارصاة للتفااوض يف اليمان والبحريان 

وسوريا وإنّ سوف تهزمون«. 
»املااقاة بوضاع عربي رسامي لزيل مشاتت 
ااال أماة ون عول ون جامدة عربياة ون أمن قومي 
ون مصالح مشارتكة«.. لكذا رآلا السايد حسان، 
موضحاً أنه »حتى القضية املركزية قضية السال 
التي يحتلها الصهاياة وتاتهك مقدسااتها أصبحت 
وضدااً عاعياً جاداً، ولذا ما ظهار يف القمة الدربية 
األخارية«، وأَكَّااَد أناه »مع املشاهد الدربي الهزيل 
يزعاع تمسكاا باملقاومة وكذلك األمر يف السال«.
السادوعي  الخارجياة  »وزيار  أن  إىل  لفات  واذ 
نّصب نفساه ولياً وحاكماً عىل الشادب الساوري«، 
قاال »الدارض الاذي قدمه الجباري لروسايا مهزلة 
الوزيار  يظان  »لال  وساأل  للضحاك«،  ومثاري 
السادوعي وحكامه أنهم قاعرون عاىل الضحك عىل 
شادوب الدالام؟«، وأضااف »أن ألمية ماا جرى يف 
حلاب أخارياً يرتباط بإْساَقاط املشااريع اإلْقليْمية 
للساُداْوعيَّاة  وتوجاه  انمرباطورياة«،  وانحاال  
قائاالً »مروعكم ن مساتقبل لاه وأمامكم ارصة 
للتفااوض يف اليمن والبحرين وساوريا وانّ ساوف 

تهزمون«. 
وعماا يقو  باه »اإلرسائييل« يف الجازء اللبااني 
مان بلدة الغجر، أَكَّااَد السايد نرصاللاه أنه »يجُب 
أن يكاون تحت انظار الحكومة والشادب اللبااني، 
ولي أرض لباانية باعرتاف األَُمم املتحدة«، وطالب 
»الحكوماة اللباانية بأن تباعر وتتخاذ موقفاً مما 
يجري اآلن يف بلدة الغجر، ولي تحت سياعة لباان«.

تركيا تحّقق بتورط 
مستشار بن زايد يف 

محاولة االنقالب
  - متابعات

تحّقال السالااُت الرتكية يف تاورُّط القياعي 
املفصول من حركة اتح محمد عحالن مستشاار 
ويل عهاد أبوظباي محماد بان زاياد، يف محاولة 
اننقالب الفاشالة التي شاهدتها البالع ماتصف 

الشهر الجاري.
انسارتاتيجية  الدراساات  مركاز  وحساَب 
برساييفاو )بحثي نري حكوماي(، اهااك بدُض 
الشابهات القوية حاول تورط عحاالن املقيم يف 
اإلماارات حاليااً والذي يحمل جواز سافر الجبل 
األساوع ورصبياا، يف محاولة اننقالب الفاشالة 

برتكيا.
املركاز البحثاي الذي قاال إن عحاالن ترباه 
عالقاات صداقة بالسالاات الحاكماة يف الجبل 
األساوع ورصبيا، نقل عن القياعي بحزب الددالة 
والتامياة الرتكي، أحماد اارول، قولاه إن لااك 
صالت وثيقاة بل عحالن وأتباع اتاح الله نولن 

املتهم بمحاولة اننقالب.
وأضاف القياعي بالحزب أن السلاات الرتكية 
»تواصال تحقيقاتها يف تورط عحاالن باملحاولة 
اننقالبية، ونحن لن نرتعع يف مداقبة ومحاسابة 

أولئك الذين تورطوا يف إيذاء بلدنا«.
وواال املركز البحثاي، اإن عحاالن وزوجته 
حصال عىل جاساية الجبل األساوع يف عا ،2010 
كماا حصال القيااعي املفصاول مان اتاح عىل 
جاسية رصبيا يف عا ،2013 واستااع استغالل 
عالقاتاه باملساؤولل يف رصبياا يف إنهااء الدديد 
من الصفقاات التجارية لصالاح اإلمارات، وويل 

عهدلا محمد بن زايد.
املركاز ذاتاه، كشاف أيضاا أن عحاالن وعاد 
املساؤولل يف تركيا، بجلب اساتثمارات إماراتية 

باملاليل يف بالعلم، من أجل إنداش انقتصاع.
ماؤرش آخر، ذكره موقاع إرسائييل يف تحقيل 
لاه، قال إن تركياا مقتادة تََمامااً أن عونً عربية 
الدساكري  اننقاالب  خلاف  تقاف  كاإلماارات 
اة بدد توارع أنباء عن زيارة اتح  الفاشال، َخاصَّ

الله نولن ألبوظبي قبل أسبوع من اننقالب.

فيما اجلي�ُش يبداأ حتريَر جزر اخلالدية �سرق الرمادي نتنياهو ضيُف السفارة املصرية باالحتفال بـِ 23 تموز!!
مقاتلة عراقية تصطاد نائب أبي بكر البغدادي 

يف قصف جوي يف العراق 

عشرات القتلى والجرحى يف اشتباكات بني الجيش الرتكي وحزب العمال الكردستاني 

  - وكاالت
أحيت السافارة املرصية يف كيان الدادو »اإلرسائييل« الذكرى 
الرابدة والساتل لثورة »23 يوليو« باحتفال يف مقرلا بتل أبيب 

يو  الخميل الفائت.
وقد اساتقبل السفري املرصي حاز  خريت وزوجته املدعوين، 
ومن بياهام رؤواال ريفلل رئيال الكيان، ورئيال حكومته 
بايامال نتايالاو وزوجتاه ساارة، وكان ضيف انحتفاال لهذا 

الدا . 
ونر املتحدث الرسمي باسم رئيل الحكومة »اإلرسائيليّة«، 
أوااري نادملاان، عاىل صفحته الرسامية عاىل موقاع التواصل 
انجتماعي، »ايسبوك«، صوًرا لقاعة »إرسائيل« بصحبة السفري 

املرصي، حاز  خريت، وزوجته، أثااء املشاركة يف انحتفال. 
وألقى نتايالو كلمة خالل الحفل، ععا ايها لتشاابك »األيدي 
ضد اإلرلاب«.. واضدا نفسه وكيانه الفايش الدارصي الددواني 

اإلجالئاي يف جبهة كان من واجبها ومان أوىل أولوياتها مجابهة 
اإلرلااب الاذي يمثال الكياان قاعدته األبارز وقاعته الساابقل 
والحاليال والالحقل، امللاخاة أياعيهم بدمااء أصحاب األرض 
األصليال املقيمل يف الساال املغتصبة واملحتلاة والالجئل يف 
بالع التهجاري.. وعماء بقية األشاقاء من اللباانيل والساوريل 

واألرعنيل واملرصيل ونريلم. 
وقّدر نتايالو جهاوَع الرئيل املرصي، عبدالفتاح الساييس، 
التي يبذلها »بهدف عاع السال «.. ورحب بأي إرشاك لدول أخرى 

يف تلك الجهوع املهمة‹. 
ومان مفارقة لاذه الحاعثة، أن ثورة الضبااط األحرار يف 23 
يولياو 1952، يف أّول بياناتهاا، عزت الرنبة يف تاهري املؤسساة 
الدسكريّة إىل حرب الساال، وما سبقها من ›الرشوة والفساع 
وعاد  اساتقرار الحكام‹ وماا تاللاا مان أوضاع مارص، حيث 
›تضاارت ايها عوامل الفسااع وتآمر الخونة عىل الجيش، وتوىل 
أماره إما جالل أَْو خائن أَْو ااساد، حتى تصبح مرص بال جيش 

يحميها‹. 

  - متابعات
أعلاات الجيش الدراقاي، الجمدة 29 
يولياو، عن مقتال نائاب لزعيام تاظيم 
“عاعاش” أباو بكار البغاداعي، إضاااًة 
إىل قااعة آخريان للتاظيم، بغاارة نفذلا 

الاريان الحربي نرب البالع.
أن  لاه  بياان  يف  الجياش  وأوضاح 
انساتخبارات الدساكرية رصدت حركة 
“نري اعتياعياة” يف مااقة القائم )نرب 
الحدوع مع سوريا( بحضور قاعة بارزين 

اجتماعاا  يحاضون  كاناوا  للتاظيام 
للمساؤولل عن إعارة الونيات الواقدة يف 

قبضتهم.
الجوياة  الغاارة  أن  البياان  وأضااف 
أسافرت عن القضاء عاىل نائب البغداعي 
)لم يرع اسامه(، ولو الذي أعار انجتماع 
املذكاور، إضاااة إىل مقتال الدرات من 
اإلرلابيل اآلخرين، وتدمري مقر انجتماع 

و3 آليات تابدة للتاظيم.
ويف ساياق اننتصارات التي يجرتحها 
بالحشاد  مسااوعاً  الدراقاي  الجياش 

الشادبي، أعلن قائد عمليات اننبار اللواء 
الركان إساماعيل املحالوي عان اناالق 
مدارك تحرير جزيرة الخالدية بدد تجهيز 
الدادة والدادع واتاح مقار جاوال لقائد 
عملياات اننبار اللاواء الركن  اساماعيل 
شاهاب املحالوي لاإلرشاف عاىل مدارك 

التحرير بصورة مبارشة. 
وأعلاات قيااعات الرطاة انتحاعية 
يو  السابت وصول قاوات كبرية ماها إىل 
مشاارف جزيرة الخالدياة لتحريرلا من 

بقايا عصابات عاعش التكفريية.

  - متابعات
 35 الرتكياة  املسالحة  القاواُت  قتلات 
شاخصاً مان حازب الدماال الكرعساتاني 
عااد محاولتهام اقتحاا  قاعدة عساكرية 
يف محااظاة لاكاري جااوب رشقي تركيا، 

بحسب مسؤولل عسكريل أتراك.
وقال املسؤولون إن الهجو  وقع ليالً بدد 
ساعات من انشاتباكات التي وقدت يف حي 
كوكاوركا يف املحااظاة بل الجااوع األتراك 
ومسالحي حزب الدمال الكرعساتاني الذي 
أسفر عن مقتل 8 جاوع واصابة 25 آخرين.
القاعادة  اقتحاا   املسالحون  وحااول 
باستخدا  ثالث مجموعات، لكن انستاالع 

الجوي تمكن من رصدلم.
وتم شان عملية جوية أعت إىل مقتل عدع 
ماهم، ولقى آخرون مرصعهم يف القتال عىل 

األرض، بحسب ما قاله املسؤولون.
وتواجه تركيا، ولي ثاني أكرب عول حلف 
شامال األطلايس الااتاو – صدوباات جمة 
يف مواجهاة التمارع يف املااطل التاي يتألف 
مدظم ساكانها مان األكاراع جاوب رشقي 
الباالع، يف الوقات ذاتاه الاذي يشاهد تغيريا 
واسدا يف قياعات وتشاكيل القوات املسلحة 

بدد محاولة اننقالب يف 15-16 يوليو.
وأعلات تركيا يو  الخميل عن تدديالت 
واسادة يف القاوات املسالحة شاملت ترقية 
99 عقياداً إىل رتبة جاارال أَْو أعمريال، بياما 

تام ترسيح نحو 1700 شاخص من القوات 
املسالحة بسابب ماا تدعياه الحكومة من 

عالقتهم بمحاولة اننقالب.
ولكاذا يكون قد تم ترسياح نحو %0ل 
مان اجمايل الضباط برتباة جارال وأعمريال 

ماذ محاولة اننقالب.
وكثريا ما شان الجيش نارات جوية عىل 

املااطال الكرعياة جاوب رشقاي البالع بدد 
وقاف إلطالق الااار اساتمر لدامل ونصف 
وتوقف عملية الساال  بل الحكومة وحزب 
الدمال الكرعستاني خالل الصيف املايض.

ولقاى اآلنف من املسالحل واملئات من 
الجااوع األتاراك واملدنيال مرصعهام مااذ 
تلاك اآلوناة. وسايارت أَْعَماال الداف عىل 

بداض املادن ذات األنلبياة الكرعياة مااذ 
تساديايات القارن املاايض. ولقاى 0ل ألف 
شاخص مرصعهم ماذ أن بدأ حزب الدمال 

الكرعستاني تمرعه عا  ل198.
وتصاف تركيا والونيات املتحدة وانتحاع 
األوروبي حزب الدمال الكرعستاني ماظمة 

إرلابية.

’سعوديون ضد التطبيع’.. ’هاشتاغ’ 
غاضب من زيارة وفد عشقي لـ’إسرائيل’ 

  - متابعات
شاركت أبرُز الاخب السدوعية يف موقع التواصل انجتماعي »تويرت«، 
بهاشاتاغ بدااوان »سادوعيون ضد التابياع«، عرّبوا خالله عن شاديد 
نضبهم تجاه الزيارة التابيدية لواد سادوعي ترأساه الجارال املتقاعد 

أنور عشقي إىل كيان الددو اإلرسائييل. 
ويف حل حذر نالبية املشااركل يف الهاشاتاغ من أن »عد  وضع حد 
ألعضااء الوااد التابيدي ومن يسااندلم لو خار يهادع قيماا«، ععوا 
إىل »وجاوب مقاطداة أعضاء الواد التابيدي، وانساتمرار يف اساتاكار 
أادالهم«. إما  املساجد الحرا  الساابل، املقرئ املدروف عاعل الكلباني، 
قاال »حال كاا صغاراً كانوا يسامونه الددو الصهيوناي، لكن خالل 60 

عاماً لم يتغري الددو، بل نحن تغرينا«! 
مان جهته، نرع انقتصاعي والااشاط املدروف عصاا  الزامل، قائالً 
»املابّداون يف مجتمداا أقلية مابوذة، ولكن إذا لم نغرس يف أباائاا الدداء 

للتابيع واملابدل ستميض السال وتكرب جرثومة املابدل«. 
ويف الساياق رأى الكاتاب خالد الدلكمي أن الشادب السادوعي »واع 
وأصيال«، وأضااف أنه »يف لذا الوسام تجد الصوت الشادبي السادوعي 

الاقي بديًدا عن ماابر اإلعال  امللوث«. 
أما الداعية سلمان الدوعة اقد نرع بالقول »أحب تركيا ومرص وقار 

واإلمارات والدرب واملسلمل.. وأبغض الصهاياة واملابدل«. 
بدوره، قال الكاتب عبد الله الغذامي »ن يمكن لصاحب ضمري حي أن 
يفرط بحل السال، ون أعذار يف ذلك، أما حكاية ذاك الرجل أي عشقي، 

اإني أنزه لغتي أن تتلوث بصايده«. 
ايماا قال الداعية محسان املاريي، »أصبحات البديهيات بحاجة إىل 
لاشاتانات! ولل يوجد مسالم يؤياد التابيع مع الصهاياة؟ ساياال 

الحجر والشجر شالًدا عىل عدائاا لليهوع«. 
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أطلق الس���يُد حس���ن بدر الدين احلوثي رض���واُن الله عليه الصرخَة في وجه املس���تكبرين في 
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 خطاُب حرٍب 
أم خطاُب سالم؟

كلمــــــة أخـــــيرة 

 عبدالملك العجري
AALEJRI@GMAIL.COM

حياُث  مان  ساأبْااَدأُ   
عبدامللاك  الّسايُِّد  انتهاى 
الحوثاي يف خااباه مسااَء 
سأتجاَوُز  )الجمدة(،  الليلة 
املتدلقة  املااسابة  موضوَع 
بذكرى تدشال شدار املوت 
ألَمرياكا الاذي باات عاواناً 
يُدرُِّف جماعاة أَنَْصاار الله 
والبدايات األوىل لاشاأة لذا 
التيار، وأعُخُل مبارشًة إَلاى 
القضاياا السياساية التاي 
مبارشة،  الخاااُب  أثارلاا 
أعااى مشااورات الكويات 
أعلن  الذي  وانتَّفاق اإلطاري 
عاه البارحة بل أَنَْصاار الله وحلفائهم واملؤتمر وحلفائهم.
توقيات الخاااب جااء يف تزامن مااساب مع مشااراة 

مشاورات الكويت عىل نهاية عرامية أَْصبَحت وارعة جداً.
كداعته احيااً يُظِهُر الّسيُِّد من املرونة ما يامع خصومه 
بأنهم قااعرون عىل انتزاع ماا يريدون أَْو يجدلهم يسايئون 
تأويال مرونته وقاراءة مواقفه باريقة خاطئاة، بل أَحياناً 
يتحرّي بدض مريديه وماارصيه ونريلم ممن تتقاطع بدض 
مواقفهام مع موقفه يف إيجاع تفساري ملرونته الزائدة، اجأًة 
ويف لحظة اساتيقن أن خصوَمه ن يريادون اهمه ويبالغون 
يف انساتحمار السايايس تاقلب اآلية ويبدو بصاورة أُْخاَرى 
مغايرة، شادلة من نار صالبة ن تدارف لل وإقدا  ن يدخله 
ترعُّع ويقل ن يخالاه شاك، واستدذاٌب للتضحية واستدداٌع 
تاا ٌّ للوصاول باملواجهات إَلااى نهاياتها، حتاى ليخاَله َمن 
يقتاع لذا املشاهد من املشاهد الكيل للحادث محارب أنوار 
ومغامر بال أال وأحد ُلاواة املقامرات الصفرية من عون أي 

لامش للمااورة أَْو للسال . 
ولتقرياب لاذا التااقض املحموع يف تركيب شاخصية ُكّل 
القياعات الفذة اساتدري الصورة التي رسمها الشاعر الدربي 

يف البيت التايل:
أحالماا تزن الجبال رزانة.. وتخالاا جااً إِذَا ما نجهل

َل إَلاى ذرات تُبدثَُر يف الهواء ألون علياا  » والله أَلن نتحاوَّ
أن نستسالم ألولئاك األرشار«، عبارة تغاي عان أية إضااات 
ااتازية.. قالها الّسايِّد الحوثي بياما واده يف الكويت ياتظر 

مفاجئات الساعات األخرية، الماذا يقول لذا؟
الوااد الوطاي قّد  عىل امتداع السابدل يَومااً يف الجولة 
األوىل، إن يف رؤيتهام، أَْو يف تخاطبهام ماع الارف الخليجي 
واألطاراف الفاعلاة يف املجتماع الادويل التاي بيدلاا مدظم 
مفاتياح الحل، مبااعرات أَْكثَر من عاعلاة وأَْكثَر من ماصفة 
إَلاى حد انجحاف، عىل حد الّسيِّد، ترتكز عىل ألّم مبدأ عاملي 
لفّض الازاعات املسالحة، أعاى مبدأ التواال أَْو الديمقراطية 
التوااقياة أاضال الصياغ التاي ابتكرلاا الفكُر السايايس 
املداارص لفض الازاعاات وجربت يف أَْكثَر مان بلد يف ااريقيا 
وآسايا وبدض عول أوروبا وأَمريكا الالتياية مع أخذ انعتبار 
بإَعاَعة تكييفها واقاً لخصوصيات ُكّل بلد، ورنم السالبيات 
التي تلحل بالدملية السياسية وتظل تكبلها لفرتة من الوقت 

إّن أنها ألون مقارنة بكوارث استمرار الحرب.
أظهار الوااد الوطااي وأَنَْصااار اللاه بالذات انساتدداَع 
لتلاياف الددائياة املساتحكمة يف الدالقاة بياهماا وبدض 
املباعرات إلرضااء نرور أمراء الريااض، إّن أن الاتائج كانت 
عون املساتوى املأمول، وكلما قاداا خااوة لألما  اوجئاا 

برتاجدهم خاوة للخلف.
من خالل متابدتي وربما عالقتي بالواد الوطاي أستايع 
أن أقاول بقادر جياد مان الثقاة: إنَّ املجتمَع الادويل وحتى 
الخليجيال مقتاع باأن طروحات ومبااعرات الواد الوطاي 
أَْكثَار تقدماً وواقدية وأَْكثَر إقااعاً من الهشاشاة التي عليها 
وااد الريااض الذي ن يدارف بالضباط ماذا يرياد؟ ويمكن 
اساتاتاج ذلك من الترصيحات املتقدماة واملتفائلة لددع من 
املساؤولل رايدي املساتوى األَمريكان والربياانيل وحتى 

خليجيل، اما الذي حدث؟
يف تقديري الشاخيص أن املجتمع الادويل بما ايهم أَمريكا 
وبرياانياا والخليجياون مقتاداون ولكاهم تائهاون َونري 
واثقال من املساتقبل وقلقاون من ماآنت األماور، َويف أي 
اتجاه يمكن أن تصب الاهايات، ويف أذلان الخليجيل بالذات 
الاهاياات املزعجاة للتدخال األَمريكي يف الداراق الذي صبّت 

نتائجه يف الوعاء اإليراني عىل نري ما كان متوقداً.
املجتماُع الدويل والسادوعية نري متحمسال لبقاء لاعي 
والضداف والدجز الذي ظهر عليه جدلهم يساتبددون اكرة 

بقائه ارس رلان لايَاَمان ما بدد الحرب الذي يريدونه

ماذا بعد اتفاق األحرار ؟
علي المحطوري

أونً لاو كذلاك لكونه اتفاقاا اساتدعاه الواجب 
الوطاي ملواجهة عدوان ياال كل اليمن.

وثانياا، كون املشااورات مع »زعاناف الددوان« 
يبدو أنهاا نري مثمرة، ولن تخرج بيء يفيد الدولة 

اليماية.
ثام إنهاا سااة وأربدة أشاهر من أخاار عدوان 
عاىل اليمن خالل مائاة عا  يبدو أنهاا كانت كااية 
نختبار أنصار اللاه واملؤتمر نوايا بدضهما البدض، 
ووصولهماا إىل قااعة بأن القاوة يف اجتماعهما عىل 
أرضياة وطاياة، وقضايا سياساية تشاغل بال كل 
اليمايال، وقد تحققت األوىل بواجاب تدعيم صموع 
الشدب يف مواجهة الددوان، وتوارت الثانية بحاجة 

الدولة إىل قياعة سياسية مشرتكة.
أماا ملااذا احتااج »الارااان« إىل تلك الفارتة حتى يخرجاا إىل الدلن بمثال اتفاق 

الخميل الثامن والدرين من يوليو؟
والجاواب يف اعتقااعي بأنه ن يخفى عاىل الجميع ما أحدثته الحروب السات من 
ندوب وجروح عىل كااة املساتويات، وكان تخايها بحاجة إىل تواار أكثر من عامل، 
وبفضال تصاعد الرصاع، وعخول الدامل الخارجي عاىل خط الرصاع بددوانية اظة 
بقياعة آل سدوع وععم أمريكي كان لزاماً أن تفرز الساحة اليماية ارسانها الوطايل 
القديرين عىل تحمل املسؤولية التاريخية، ولذا ما قا  به أنصار الله واملؤتمر وباقي 
القوى الوطاية ماذ البداية، وتركوا أمر »القياعة السياسية املشرتكة للدولة« أن يأخذ 
وقتاه الاكايف، وأن ياضج أون يف وعي املواطن الداعي لكاي تكون أية خاوة من ذلك 
القبيل اندكاسا لتالدات شدب يامح إىل استداعة الدولة استقاللها بديداً عن نفوذ 
»الشقيقة الددوانية الكربى«، وعىل ندية مع باقي عول الدالم، واقا للقوانل الدولية 

املاظمة للدالقات بل الدول، وأن زمن التبدية ن بد أن يُاوى وإىل األبد.

وحول قيمة انتفاق وماذا يداي، اهو: 

أون: يمثال البيئاة السياساية األمثل نساتيداب انتصار اليمان يف مدركة التحرر 
الوطااي، إعراكا باأن قيمة أي انتصار عساكري تكمن يف تثمريه سياساياً ووطاياً، 

وبدون ذلك اال جدوى ألي انتصار.

ثانيا: يفرض عىل الارال خوض مدركة وطاية واحدة ضد الفساع، وعىل املؤتمر 
أن يُفيد من ليبة أنصار الله ونُبْل نايتهم للتخلص من ااسديه، وعىل أنصار الله أن 

يُفيدوا من كواعر املؤتمر الاظيفة إلعارة مؤسسات الدولة.

ثالثاا: ياقل )اتفااق الخميل( حالة التااال بل أنصار اللاه واملؤتمر إىل تااال 
بل اليمن واإلقليم، ويؤسل لدولة ذات حضور عاملي، باعتبار لي مدركة أجيال ..

رابداا: يدتارب بحل اتفاقاً اسارتاتيجياً لو األول من نوعه بل أطاراف يماية ماذ 
قيا  الدولة اليماية الحديثة عقب الخروج الدثماني من شمال البالع
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حميد رزق  
كلمُة الّسايِِّد القائد عبِدامللك بدر 
الديان الحوثاي، بمااسابة ذكارى 
ألميَّاٍة  عاىل  تاااوي  الرصخاة، 
اساتثاائيٍة، مان حياُث املضماون 
واملواقاِف الحاسامة والقوياة التي 
إَلااى مختلاف األطاراف،  وّجههاا 
يرالاُن  الاذي  الدادوان  سايما  ن 
عىل استساال  الشادب اليمااي أَْو 
أََماا  الضغوطات  ضدفه وتراجده 

املتواصلة.
من املالَحاِظ أَن الّسايَِّد عبَدامللك 
يف ُكلِّ إطالنتاه يبدو واِساَع األُُاِل، 
ويف تشاخيصه لواقع األماة ياالل 
الدربياة  الشادوب  عان  للحدياث 
واملسلمة بشكل عا  من ماالل أناا 
أماة واحدة وأن لاذه األمة ن بد لها 
من قيااعة تتوىل توعيتها وتبصريلا 
الحكومااُت  تراجدات  أَن  بداد 
وانهزمت الزعامااُت والتحل الكثريُ 
ماها، إن لم يكان أنلبها، باملروع 
انساتدماري،  اإلرسائييل  األَمريكي 
القرآنياة  املسارية  عاملياة  وبقادر 
كانت اآلااق واسادة يف كال  القائد 
الاذي يحثُّ عاىل توضياح مخاطر 
األمتال  األَمريكاي عاىل  املاروع 

الدربياة واإلساالمية، مساتحضاً 
الدلياَل املااقاي والارْسَع للوقائاع 
الحقيقياة التاي ن لبْاَل ايهاا ون 
اختاالَف حولهاا، مشارياً إَلااى أَن 
مرحلاَة ما بداد الحااعي عر من 
سابتمرب لاي أخاار املراحل حيث 
اتخذت الونياُت املتحدُة تلك األحداث 
ذريداًة للهجو  الدساكري املبارش 
عىل البلدان الدربية واملسالمة، اتم 
احتالل أاغانساتان ومن ثم الدراق، 
واليو  تتام رعايُة الفوىض وتحريك 
الجماعاات التكفريياة املخابراتياة 
لتمزياِل بلادان أخارى، بماا يكفل 
تحقياَل أَْلاَداف أَمرياكا وإرسائيل 
والتدماري  التفريال  يف  املتمثلاة 
والتمزيل؛ تمهيداً ملرحلة السايارة 
املالقاة والقضااء املارب  عىل لذه 
األماة الكبرية التاي تمتلك مقوماُت 

الرياعة والقياعة. 
األطماُع األَمريكية -بحسب كال  
قائد الثورة- لم تكن حديثَة الاشاأة 
والوجاوع، وكان تَاَحارُّك األَمريكان 
عىل مراحاَل متددعٍة وواَل خاواٍت 
مدروساٍة وماظَّماة، ومقابال ذلك 
لألساف كان واقُع الشدوب الدربية 
سايئاً، األماُر الاذي وّاار األَْرضياَة 
املااسابَة لاجاِح ُمَخّااات أَمريكا 

يف الكثاري مان السااحات الدربياة 
واإلساالمية، ولدال نيااب القياعة 
الصاعقة واملؤماة أحد أبرز أساباب 
ضدف واساتالب الشادوب الدربية 
واملسالمة التي تحّولت إَلاى ساحة 
اساتقااب لاكّل مشااريع الهاد  

وانستثمار القاعمة من الخارج.
لهاذه  الايسء  الواقاع  ويف ظال 
األماة وبداد أَن خلت السااحُة من 
الحقيقيال ما  املصلحال والثاوار 
عادا القلاة الواعياة لااا أَْو لاااك 
انالال الشاهيُد القائُد حسال بدر 
الدين الحوثاي يف مروعه القرآني 
وإيقاظهاا  الشادوب  نساتاهاِض 
ملواجهة التحديات الكربى واملخاِطر 

الجسيمة قبل اوات األوان. 
 ذكر الّسايُِّد عبُدامللك بادر الدين 
الحوثاي أَن تصحياَح وضاع األمة 
بالداوعة إَلااى القارآن الكريم كان 
القرآنياة  املسارية  أبارز مضامال 
التاي تهادف إَلااى تثقياف األماة 
واال  الدمايل  للتحارك  وعادهاا 
خاوات متددعة، من بياها الشادار 
األَمريكياة  للبضائاع  واملقاطداة 
واإلرسائيلية ونر الوعي يف أوساط 

الجميع لتحمل مسؤولياتهم. 
 بداد حوايل اثاي عار عاماً من 

القرآنية وشادار  انااالق املسارية 
الرباءة من املستكربين برنم املداناة 
والدقباات التي واجهات انناالقَة، 
لكن اليو  والشادُب اليماي يتصّدى 
بأسااورية نرِي مسابوقة للددوان 
األَمريكي السدوعي يثبُت بما ن يدُع 
مجانً للشاك التأثريَ الكبريَ والاوعي 
للمسارية القرآنياة يف تحويِل ثقااة 
ووعي الشادب اليماي إَلاى انتجاه 
اإليْاَمااني املؤثّار والفاعل عملياً يف 
مواجهة املؤامارات واألخاار، وبدد 
أَن أساقط لاذه املاروُع الدظياُم 
أعوات  مان  واللصاوَص  الظاملال 
أَمرياكا والسادوعية يف الداخال، لا 
لاو الشادُب اليمااي بادأ مشاواراً 
أوساَع ساتكوُن نتيجتُاه الحتمياُة 
مان  والكثاري  سادوع  آل  إساقاَط 
عروش الظلم والفسااع التاي تتبُع 
األَمريكان وتاوُب عاهم يف التسالط 

عىل الشدوب. 
ُص  خاااُب القائاد الاذي يشاخِّ
واقَع األمة، َويؤسال يف ذات الوقت 
ملرحلاِة ثاورة الشادوب املضاهدة 
يف املااقاة الدربياة ضاد الهيمااة 
بَديداً  األَمريكي.. يرونه  وانستكبار 
ونراه قريبااً، وَمن يتاوكل عىل الله 

اهو حسبُه، إنَّ اللَه بالُغ أمره.
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