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ت���دم���ر 10 آل���ي���ات ل��ل��ج��ي��ش ال���س���ع���ودي وم��رت��زق��ت��ه يف ج��ب��ه��ات احل�����دود وال���س���اح���ل ال���غ���ريب واجل�����وف وم���ص���رع ال���ع���ش���رات منهم
البالستي بدر1 يضرب مدينة فيصل العسكرية يف جيزان

الغضب اليمني يطارد مرتزقة الجيش السوداني إىل عسري

املشروع القرآني للشهيد القائد متحرر من القيود 
املذهبية والجغرافية وهو ينمو ويتسع رغم 

الحروب وحمالت التشويه لـ14 عاماً متواصلة 

نصراهلل: التهديدات لن 
ختيفنا وأي حرب ألمريكا على 

املنطقة ستكون مع الشعوب

السيد عبدامللك بدرالدين احلوثي: الشهيد القائد قرين القرآن ورمز احلرية واإلباء وصوت احلق

 استراتيجية أمريكا للسيطرة على األمة هو 
اختراقها من الداخل ودفعها لالهنيار 

 كلما استمر العدوان تعززت قدراتنا الصاروخية 
والعسكرية وُفع�لت الطائرات املسرة 

 العدوان متجه للتصعيد يف الساحل واحلدود 
وعلى الشباب وكل اجملتمع رفد اجلبهات 

 العرض اليمين مستباح يف احملافظات اجلنوبية 
ومن ال يغضب فهو فاقد الكرامة ديوث
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 : خاص
لقي ع2دٌد م2ن مرتزقة الجيش الس2وداني 
مصارعهم، وأصي82 آخرون يف عملية للجيش 

واللجان الشعلية يف منطقة عسري. 
ووّزع االع2ا1 الحربي، أم2س األول، صوراً 
ومشا8َد للعملية التي وقعا قلالة منفذ عل8، 
وأظهرت  انلاً من  ثث قتىل مرتِزقة الجيش 

السوداني. 
خ2ال  العس2كرية  الجله2اُت  وش2هدت 
األس2لوعن املاضي2ن تصعيداً كل2رياً لعمليات 
الجي2ش واللج2ان الش2علية التي اس2تهدفا 
بش2ك4 خاص مرتِزق2ة الجيش الس2وداني يف 
الس2اح4 الغربي وصحراء مي2دي وبعد ذلك يف 

عسري. 

وأّدت تلك العمليات ملقت4 العرشات من مرتِزقة 
الجيش الس2وداني وصفته2ا وكاالُت أنلاء عاملية 

بأنها أكربُ رضبة يتلقونها منذ بدء العدوان. 
التصعي2ُد ض2د مرتزقة الجيش الس2وداني 
يأت2ي عق8َ قيا1 أحد8م باغتصاب فتاة يمنية 

يف مديرية الخوخة.

أخبار

تدمير آليتين عسكريتين محملتين بالجنود:

 اإلعالم الحربي يوّزع مشاهَد جديدة:

السيد نصراهلل: أمريكا ُهزمت يف العراق ولبنان وسوريا 
وال زالت عاجزًة أمام اليمن

 : متابعات:
أّك22د الس2يُد حس2ن نرصالله 
-األم2ن الع2ا1 لح2زب الل2ه- أن 
ب2رب  األمريكي2َة  التهدي2داِت 
سوريا لن تخيَف أحداً، مشرياً إىل 
أن املزاعم الغربية حول الس2اح 
وفق2اً  مرسحي2ٌة  الكيميائ2ي 

ملعلومات ومعطيات كثرية. 
يف  نرصالل2ه  الس2يد  وق2ال 
خطاب متلفز، أمس الجمعة: إن 
»عىل العالم أن يعل2َم أن ُك4َّ 8ذه 
التهديدات لم ولن تخيف س2وريا 
وإي2ران وروس2يا وال ُك4ّ حركات 
وأض2اف  املنطق2ة«،  وش2عوب 
»لن نستس2لم ولس2نا قلقن وال 
خائفن وليفع4 ترام8 ما يريد«. 
يف  م2ا  2رى  أن  إىل  وأش2ار 
مدينة دوما والحديث عن 8جو1 
مؤّك2داً  مرسحي2ة،  كيم2اوي 
أن كام2ه يأت2ي بن2اًء ع2ىل عدة 
معطي2ات، متس2ائاً »428 م2ن 
املنطق أن يق2و1َ الطرُف املنترِصُ 
الكيم2اوي  الس2اح  باس2تخدا1 

واألمور تسري لصالحه؟«. 
أن  نرصالل2ه  الس2يد  ورأى 
األمريكي يه2دد محور  الرئي2َس 
م2ن  خ2رج  ال2ذي  املقاوم2ة 
انتص2اراٍت كل2رية يف وقا تخرج 
أمري2كا بمجموع2ة كل2رية م2ن 
الهزائ2م، مش2رياً إىل أن »أمري2كا 
8ُزما يف العراق وللنان وس2وريا 
وال زالا عا زة أما1 اليمن«. 

وحّذر الس2يد نرصالله اإلدارَة 

يف  حربَه2ا  أن  م2ن  األمريكي2ة 
املنطق2ة لن تك2وَن معرك2ًة مع 
أنظمة و يوش، ب4 س2تكون مع 
ش2عوب املنطقة، مؤّك2داً أنه »يف 
ُك4ّ مع2ارك أمريكا مع الش2عوب 
كانا تُهز1 ونرى مش2هَد القوات 
األمريكية تخ2ُرُج مهزومة ذليلة 
م2ن أي بل2د تفك2ر يف االعت2داء 

عليه«. 
نرصالل2ه  الس2يد  وعّل2ق 
ع2ىل إع2ان النظ2ا1 الس2عودي 
اس2تعداَده للمش2اركة يف رضب 
سوريا يف وقا يرفُع فيه شعاراِت 
العروبة، متس2ائاً »48 العروبة 
األع2داء  تعن2ي خ2وَض مع2ارك 
بالوكال2ة  العربي2ة  املنطق2ة  يف 
والتخيل عن فلسطن وشعلها؟، 
َو428 العروبة 28ي املوافقة عىل 
صفقة الق2رن وتصفية القضية 
أن  إىل  مش2رياً  الفلس2طينية؟«، 

ويل العه2د الس2عودي اع2رف أن 
آلب2اء اليهودين الغ2زاة  ذوراً يف 
فلس2طن ولهم حق يف أن يقيموا 

دولًة لهم فيها!. 
كما عّلق الس2يُد نرصالله عىل 
اع2راف ويل العه2د الس2عودي يف 
مقابلة م2ع صحيفة أمريكية أن 
ب2اَده دعما ون2رشت الو8ّابية 
ملوا ه2ة  أمري2كا  م2ن  بطل82 
االتحاد الس2وفييتي. وقال السيد 
28ي  الُعروب2ُة   428« نرصالل2ه: 
توظيف الدين اإلْس2َامي وإيجاد 
نس2خة مظلم2ة ع2ن اإلْس22َا1 
وتش2غيلها يف موا ه2ة االتح2اد 
الس2وفييتي فق2ط؛ ألن أمري2كا 
تري2ُد ذل2ك!، و8ذا م2ا اعرف به 
محمد بن سلمان قل4 أيا1؟«. 

نرصالل2ه  الس2يُد  وواَص4َ2 
تس2اؤالِته عما إذا كانا العروبُة 
يف ش2ن حرب مدّمرة عىل ش2ع8 

اليم2ن لثاث2ة أع2وا1 وارت2كاب 
املجازر بحقهم يف ُك4ّ يو1؟. 

وأضاف »من الذي أرس4 آالف 
و 2اء  الع2راق  إىل  االنتحاري2ن 
املقاتل2ن لتدمري  بع2رشات آالف 

سوريا؟«. 
نرُصالل2ه  الس2يُد  وخت2م 
تس2اؤالِته بالقول »428 العروبة 
يف تحريض إرسائي4 لش2ن حرب 
تموز 2006 وتدمري قطاع غزة؟« 
يف إش2ارة لدعم النظا1 السعودي 
ع2دوان  يف  الصهيون2ي  للكي2ان 

األخري عىل للنان وغزة. 
نرصالل2ه  الس2يد  وتط2رق 
ال2ذي  اإلرسائي2يل  للقص2ف 
اس2تهدف مطار التيفور بسوريا 
والذي يضم قوات إيرانية، مؤّكداً 
أن العدو الصهيوني ارتك8 خطأ 

تأريخياً. 
إن  نرصالل2ه:  الس2يد  وق2ال 
»عىل الع2دو اإلرسائييل أن يعرَف 
أنه ارتك8 خط2اً تأريخياً، وأنهم 
أدخلوا أنفس2هم يف قت2اٍل ملارٍش 

مع إيران ». 
ليس2ا  »إي2ران  أن  وأض2اف 
دولًة صغريًة وضعيفة و لانة«، 
مؤّك2داً أنَّ م2ا قل42 قصف مطار 
التيف2ور لي2س كم2ا بع2ده و8و 

مفص4 تأريخي«. 
أن  نرصالل2ه  الس2يد  واعت2رب 
لو ه  بات2وا و هاً  »اإلرسائيلين 
اإلْس22َامية  الجمهوري2ة  م2ع 
اإليراني2ة ويج82 أن ال يخطئ2وا 

التقديَر يف 8ذا املسار«.

بدر1 الباليستي يضرب مدينة  أّكـد أن التهديداِت األمريكية بضرب سوريا ال تخيف محور المقاومة:
فيصل العسكرية يف جيزان

 : خاص
واصل2ا الُق22وَُّة الصاروخي2ُة اليمني2ُة تنفي2ذَ اس2راتيجيِة القص2ِف 
الصاروخي اللاليس2تي عىل الُعمق الس2عودي، مستهدفة مدينة عسكرية 

يف  يزان. 
وأعلن2ا الُق2وَُّة الصاروخيُة إطاَق صاروخ باليس2تي من طراز بدر1، 

أمس الجمعة، عىل مدينة فيص4 العسكرية يف  يزان. 
ا صواريُخ ب2در1 مؤّخراً إىل منظومات الصواريخ اللاليس2تية  وانضمَّ
قصرية املدى، وتمتاز 8ذه الصواري2خ برسعتها العالية التي تعادل أربعة 

أضعاف رسعة الصوت. 

سقوط قتلى وجرحى يف صفوف 
الجيش السعودي ومرتزقته خالل 

محاولتي زحف يف عسري ونجران
 : ما وراء الحدود

لق2ي عدٌد م2ن مرتِزقة الجي2ش الس2عودي مصارعهم، و رح آخ2رون، بنريان 
الجيش واللجان الشعلية خال صد زحفن سعودين يف عسري ونجران. 

وأفاد مصدر عسكري لصحيفة املسرية بأن َعَدداً من مرتِزقة الجيش السعودي 
ُقتل2وا خال كرس الزحف الذي نّف22ذه  يش العدو ومرتزقته، أمس الجمعة، قلالة 

منفذ عل8 بعسري، فيما ُ ِرح آخرون. 
وأض2اف املصدر أن الزحَف قلالة منفذ عل8 ترافق م2ع تغطية للطريان املعادي 

دون إحراز أي تقد1 ميداني للجيش السعودي. 
إىل ذلك تمّكن أبطاُل الجيش واللجان الش2علية، أمس الجمعة، من تدمري آليتن 

عسكريتن للجيش السعودي. 
، أن آليتن محملتن بالجنود كانتا يف طريق باتجاه موقع  وأّك2د مصدٌر عسكريٌّ

املجازيع تم تدمري8ُا، ما أّدى إىل وقوع قتىل و رحى ممن كانوا عىل متنها. 
ويف نجران ُقت4 وُ رح عدد من مرتزقة الجيش الس2عودي، أمس الجمعة، خال 

محاولة زحف عىل صحراء اللقع. 
وأف2اد املص2در بأن أبط2اَل الجيش واللجان الش2علية تمّكنوا م2ن كرس الزحف 
وتكليد العدو خس2ائَر  سيمًة يف األرواح رغم التغطية الجوية التي يوفر8ا النظا1 

السعودي ملرتزقته. 
وأضاف املصدر أن الزحَف لم يحّقق للعدو أي تقد1 سوى تلقيه للخسائِر املتتابعة. 

تدمري 6 آليات تابعة للمرتزقة ومقتل العشرات 
منهم يف عمليات عسكرية بالساحل الغربي

 : خاص

واللج2ان  الجي2ش  أبط2اُل  يواِص4ُ2 

الشعلية عملياِتهم العسكريَة ضد الغزاة 

واملرتزق2ة يف الس2اح4 الغربية، ملحقن 

بهم خسائَر برشية ومادية  سيمة. 

ونّف22ذ أبط2اُل الجي2ش واللج2ان 

الشعلية، أمس الجمعة، عملية نوعية 

اس2تهدفا مواق2ع املرتزق2ة  ن2وب 
الس2اح4, لق2ي ع2ىل إثر8ا ع2دٌد من 
املنافقن مصارعهم وتم إحراق آليات 

تابعة لهم. 
وأوض2ح املص2در أن العملي2ة أدت 
ملقت42 15 مرتزق2اً وإصاب2ة عدد آخر 

وإحراق عدة آليات. 
كما لقي عرشات املرتزقة مصارعهم 
بعملي2ات للجيش واللجان الش2علية يف 

الس2اح4 الغربي والتي ش2هدت تدمري 
وإحراق 6 آليات عسكرية. 

إىل ذل2ك نّف22ذ املجا28دون، أم2س 
األول، عملي2ات قنص ع2ىل املنافقن 

أسفرت عن مقت4 عدد منهم. 
وأّك22د مصدر عس2كري لصحيفة 
املس2رية أن قناصَة الجي2ش واللجان 
الشعلية أوقعا ثاثة قتىل يف صفوف 

املرتزقة يف  لهات الساح4. 

الغضب اليمني يطارد مرتزقة الجيش السوداني إىل عسري

 قنص 3 مرتزقة في جبهة حام:

مقتل وجرح عدد من املرتزقة وتدمري 
آليتني يف صحراء الجوف 

 : الجوف
دّم2ر أبط2اُل الجي2ش واللجان الش2عليّة، أمس 
الجمعة، آليتن عسكريتن تابعتِن ملرتِزقة العدوان 
خاَل كرِس زحف للمنافقن يف صحراء الجوف. 

وأّك2د مصدر عس2كري لصحيفة املسرية وقوع 
عدٍد من القتىل والجرحى يف صفوف املنافقن أثناء 
محاولتهم الزح2َف باتجاه مواقع الجيش واللجان 

الشعلية. 
وأضاف املصدر أن مرتِزقَة العدوان الذوا بالفرار 
بعد فش2لهم يف التقّد1 باتجاه املواقع التي يسيطُر 

عليها الجيش واللجان الشعلية. 
إىل ذل2ك لقي 3 من املنافق2ن مصارعهم، أمس 
األول، يف عملي2ات قنص نّف2ذتها وح2دُة القناصة 
التابع2ة للجي2ش واللجان الش2علية يف  لهة حا1 

بمديرية املتون. 
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 أّكـد أن قوى العدوان تتجُه للتصعيد وأصابها اإلحباط لتطّور القدرات العسكرية لليمن:

 كثافة الصواريخ ودخول الطائرات المسّيرة خط المعركة تصنع التحّوالت:

أخبار

 : إبراهيم السراجي
ُد صدى خطاب قائد الثورة  كان ال يزاُل يردَّ
السيد علدامللك الحوثي عشيَة الذكرى الثالثة 
للعدوان، و8و يقول »قادمون يف العا1 الرابع 
بمنظوماتنا اللاليس2تية املتط2ّورة واملتنوعة 
التي تخ2رق ُك4ّ وس2ائ4 الحماية األمريكية 
وغري األمريكية وبطائراتنا املسرّية التي 8ي 
عىل م2دى بعي2د«، يف الوقا ال2ذي كانا تلك 
الطائراُت تنّف22ذ أوىل عملياتها الهجومية يف 
العمق الس2عودي والصواري2خ تنطلق دفعًة 
غري مس2لوقة؛ لترب العاصمة السعودية 
واأل2228ََْداف الحيوي2ة يف املناط2ق األُْخ2َرى، 
مر م2ًة بذلك الخيارات االس2راتيجية التي 
بدأت مفاعيلُها تتحق2ق وآثاُر8ا وتداعياتها 
تلدأ باضطرار النظا1 السعودي تأ ي4َ طرح 
رشك2ة أرامكو عم2ود االقتصاد الس2عودي، 
لاكتت2اب ال2ذي كان يه2دُف من2ه النظ2ا1ُ 
الس2عودي للحص2ول ع2ىل مئات امللي2ارات؛ 

تعويضاً لدنو خزائنه من اإلفاس. 
وأعل2ن س2اُح الجو املس2رّي، أن الطائرات 
اليمني2ة ب2دون طي2ار م2ن ط2راز قاصف1 
نّف22ذت 8جوم2ن نوعي2ن عىل مط2ار أبها 
الدويل يف عسري ورشكة أرامكو يف  يزان. 

وأضاف س2اح الجو أن طائ2رات قاصف 
نّف22ذت عدة رضب2ات بالدق2ة املطلوبة عىل 
الهدف2ن املحددي2ن يف  يزان وعس2ري، فيما 
كان نش2طاء س2عوديون يف مواقع التواص4 
يتحدثون عن سماع دوي انفجارات نا َمن 

عن الغارات اليمنية األوىل من نوعها. 
ول2م يتمك2ن النظا1ُ الس2عودي 8ذه املرة 
م2ن التعتيم عىل خطورة املوقف، فقد أعلنا 
س2لطاُت مطار أبه2ا إغاَق املط2ار وتحوي4 
الرح2ات الجوية التي كان2ا قادمًة للهلوط 
يف املطار لتتو ه مضطرة إىل مطار الرياض. 
م2ن  و ي2زان  أبه2ا  س2كان  أن  ورغ2م 
تس2اءلوا  التواص42  مواق2ع  يف  الناِش2طن 
ع2ن رس توق2ف صواري2خ اللاتري2وت ع2ن 
التَص2ّدي للطائ2رات اليمني2ة، إال أن النظا1َ 
السعودي واص4 سياسته التي لم تعد مقنعة 
دفاعات2ه  أن  زاعم2اً  والعال2م،  للس2عودين 
الجوية أس2قطا الطائرات اليمنية يف مطار 
دلي42  أيَّ  يق2د1  أن  دون  ويف  ي2زان  أبه2ا 

كالعادة يُثِلُا صحة ما يقول. 
ولم يك2د النظا1ُ الس2عوديُّ يس2تفيُق أَْو 
َل الجدي2َد للمعركة بدخول  يس2توع8ُ التحوُّ
خ2ط  يف  طي2ار  ب2دون  اليمني2ة  الطائ2رات 
املوا هة، ليجَد نفَس2ه، بعد س2اعات قليلة، 
أم2ا1  دي2ة إع2ان الرئيس صال2ح الصّماد 
عن اسراتيجية القصف الصاروخي اليومي 
فتلق2ى  الس2عودية،  الحيوي2ة  لأل2228ََْداف 

الربة الصاروخي2ة األكرب من نوعها والتي 
تجاوزت دفع2ة الصواريخ اللاليس2تية التي 

أطلقا عشية الذكرى الثالثة للعدوان. 
وأعلن2ا الُق2وَّة الصاروخي2ة أنها نّف2ذت 
الصواري2خ  باس2تخدا1  واس2عة  عملي2ة 
اللاليس2تية طالا العاصمة السعودية بأكثر 
م2ن ص2اروخ وطال2ا أ228ََْداف2اً حيوي2ًة يف 

 يزان ونجران. 
ووفقاً إلع2ان الُق22وَِّة الصاروخية  رى 
استهداف وزارة الدفاع السعودية وأ228ََْداف 
أُْخ2َرى يف الرياض بعدة صواريَخ باليتس2ية 
م2ن ط2راز قا28ر H2 طوي42 امل2دى، فيم2ا 
انطلق2ا دفع2ة م2ن صواريخ ب2در1 قصري 
املدى لت2رَب ملنى التوزي2ع التابع لرشكة 
أرامك2و يف نجران وأ228ََْداف2اً حيوية أُْخ2َرى 
ومثله2ا انطلقا لترَب مدينة امللك علدالله 
االقتصادي2ة وأ228ََْداف2اً حيوي2ة أُْخ22َرى يف 

 يزان. 
ارتلاك النظا1 الس2عودي وص4 ألبعد مدى 

بصم2ا مطلق، فيم2ا كان2ا وكاالت األنلاء 
الدولية بينها وكالة رويرز تنق4 عن ش2هود 
عيان يف الرياض خاص2ة ويف  يزان ونجران 
س2ماَعهم دويَّ انفج2ارات عنيف2ة يف تل2ك 
املناطق يف حدد شهود العيان سماعهم دوي 
أربعة انفجارات 8زت العاصمة الرياض. 

وفيم2ا لج2أ النظ2ا1ُ الس2عودي لخي2اره 
باع2راض  مزاعم2ه  تجدي2د  يف  الوحي2د 
الصواري2خ، كان2ا ث2ورة املعلوم2ات أرسَع 
منه، إذ نرش نش2طاء س2عوديون مج2ّدداً يف 
مواق2ع التواص4 اال تماع2ي مقاطَع فيديو 
من الرياض تظهر فش4 منظومة اللاتريوت 
األمريكي2ة يف اع2راض صواري2خ اليمن، ب4 
وبس2ل8 نظامها فقد ظهرت تلك الصواريخ 
و8ي تعوُد لتس2ُقَط ع2ىل املناطق املأ8ولة يف 

العاصمة السعودية. 
كم2ا  ّددت الُق22وَّة الصاروخي2ة التأكيَد 
ع2ىل  دية اس2راتيجية الصواري2خ اليومية 
وك2ذا توس2يع دائ2رة األ2228ََْداف الحيوي2ة 

يف العم2ق الس2عودي، فأطلق2ا أم2س األول 
صاروخاً آخَر من طراز بدر1 اللاليس2تي عىل 
املدينة الصناعية  ي2زان الذي فضح النظا1 
السعودي مجدداً بعد ما أّك2د نشطاء وشهود 
عي2ان س2ماَع دوي االنفج2ارات م2ن املدينة 

الصناعية تزامناً مع استهدافها. 

تأجيل طرح أرامكو لالكتتاب
مع ت2آك4 االحتياطيات املالية الس2عودية 
اإلدارة  واس2تنزاف  الع2دوان  تكلف2ة   2راء 
األمريكية للنظا1 الس2عودي، لجأ محمد بن 
س2لمان إلعان خطة طرح  2زء من رشكة 
أرامك2و التي تمث4 %0ر م2ن قوا1 االقتصاد 
الس2عودي القائم ع2ىل النف2ط، لاكتتاب يف 
اللورص2ات األ نلية، وحّدد النص2ف الثاني 
من العا1 الجاري موعداً لهذا الطرح، قل4 أن 
يرا ع؛ بس2ل8 مخاط2ر الصواريخ اليمنية 
التي انعكس2ا يف ش2ك4 انخف2اض يف قيمة 
أس2هم الرشك2ة، و8و م2ا يعن2ي أن طرَحها 

س2يمث4 خس2ائَر قاصمًة للنظا1 السعودي، 
ويف نفس الوق2ا تأ ي4 الطرح يضاعف من 

أزمة النظا1 السعودي االقتصادية. 
النظ2ا1َ  أن  غربي2ة  تقاري2ر  وذك2رت 
السعودي قا1 بتأ ي4 طرح أرامكو لاكتتاب 
إىل العا1 الق2اد1، وفقاً لصحيفة فايننش2ال 
تايم2ز الربيطاني2ة املتخصصة يف الش2ؤون 

االقتصادية وأسواق املال. 
وفيم2ا ع2زا محم2د ب2ن س2لمان تأ ي4َ 
الط2رح لدراس2ة َوْضع الس2وق العاملي، قال 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن باده 
غري مستعجلة عىل طرح أرامكو يف اللورصة 
العاملية، و28و ترصيٌح يتناىف مع ترصيحاته 
الس2ابقة ع2ن اس2تكمال كاف2ة اإل 2راءات 
الط2رح س2تتم يف  والدراس2ات وأن عملي2ة 
موعد8ا املحدد، الذي تأ 4 يف نهاية املطاف. 
لك2ن صحيف2َة الوس2ط نقلا ع2ن خلري 
اليمني2ة أ 2ربت  الصواري2َخ  أن  اقتص2ادي 
النظا1َ الس2عودي عىل تأ ي4 ط2رح أرامكو 

لاكتتاب. 
وق2ال الخل2ري إن الصواري2َخ اليمنيَة أّدت 
النخف2اض أس2هم رشك2ة أرامك2و إىل أدنى 
مس2توى بعَد ما كثّفا الُق22وَّة الصاروخية 
اليمني2ة رضباِته2ا ورك2زت ع2ىل منش2آت 

الرشكة بشك4 خاص. 
قل4 ذل2ك ومع ب2دء اس2تهداف العاصمة 
السعودية، نرشت صحٌف أمريكية وبريطانيا 
تقاريَر عن تأثري الصواريخ اليمنية، وكشفا 
تلك التقاريُر عزوَف الرشكات واملس2تثمرين 
األ ان82 عن االس2تثمار يف الس2عودية رغم 
التس2هيات التي يقدمها النظا1 الس2عودي، 
مشريًة إىل أن تهديَد الصواريخ اليمنية  علا 
من الس2عودية بيئًة غريَ آمنة للمس2تثمرين 

وطاردة لرؤوس األموال. 
من  ان8 آخ2ر، أفادت وكالُة أسوش2يتد 
ب2رس العاملي2ة أن ق2راَر النظ2ا1 الس2عودي 
بعق2د القم2ة العربي2ة غ2داً األح2د يف الدما1 
بدالً عن العاصمة الري2اض يهدُف إىل تفادي 

الصواريخ اليمنية. 
وفيما يعرف النظا1 الس2عودي استحالة 
اليمني2ة  الصاروخي2ة  الُق22وَّة  تق2و1  أن 
ق2راَره  أن  إال  العربي2ة  القم2ة  باس2تهداف 
-وفقاً ملراقلن- يهدُف لتجن8 فضيحة فش4 
الدفاعات الجوية التابعة له يف حال تعرضا 
لقص2ف صاروخ2ي  الري2اض  يف  أ2228ََْداف 
بالتزام2ن م2ع القم2ة الت2ي س2تضم املئات 
م2ن الصحفي2ن الذين ق2د ينقل2ون حقيقة 
الدفاع2ات الس2عودية وفش2لها يف التَص2ّدي 
للصواريخ اليمنية، ع2اوًة عىل أن الفضيحَة 
ستكوُن عىل مشهٍد من رؤساء وُملُوك الدول 
العربية املش2اركن يف القمة والوفود املرافقة 

لهم. 

السيد عبدامللك الحوثي: إذا لم نتَحـّرك لنحمي شرفنا وكرامتنا فنحن ال شيء

االقتصاد السعودي وبيئة االستثمار ترتّنح بفعل الخيارات االسرتاتيجية اليمنية

 : خاص
دع2ا قائ2ُد الث2ورة الس2يد علداملل2ك 
الحوث2ي، أم2س الجمع2ة، إىل مواَصل2ة 
التَح22ّرك ملوا هة التصعي2د الذي يتجُه 
الس2عودي  األمريك2ي  الع2دواُن  إلي2ه 
والتوّ ه إىل الجلهات، مش2رياً إىل خطوة 
ممارس2ات االحت2ال يف املناطق الواقعة 
تحا سيطرته وما تشهده من انتهاكات 

ألعراض اليمنين. 
 اء ذل2ك يف خطاب متلفز بمناس2لة 
الذكرى السنوية للش2هيد القائد حسن 
بدر الدي2ن الحوث2ي رضوان الل2ه عليه، 
وال2ذي تط2رق يف  2زء من2ه ملس2ارات 
العدوان األمريكي السعودي عىل اليمن. 
وأّك22د الس2يد علداملل2ك الحوث2ي أن 

»ق2وى الع2دوان تس2عى إىل التصعي2د يف 
الس2اح4 الغرب2ي ويف الح2دود وبع2ض 
املحافظ2ات اليمني2ة«، مضيفاً يف الوقا 
ذات2ه أن »ق2وى الع2دوان محلط2ة م2ن 
الطائرات  الصاروخية وتفعي42  الُق2درة 

املسرّية«. 
وحّذر الس2يد علداملل2ك الحوثي قوى 
الع2دوان، م2ن أن الق2دراِت العس2كريَة 
اليمني2َة تتط2ور وتتعاظ2م، وأن2ه كلما 
كلم2ا  اليم2ن  ع2ىل  عدوانُه2م  اس2تمر 
اس2تمرت تلك القدرات بالتطور، مش2رياً 
إىل أن »الطائرات املس2رّية محلياً 8و حقٌّ 
طليعي لنا وسنعم4 عىل تفعيلها بشك4 

كلري ونوعي«. 
من  ان82 آخر، اعت2رب قائ2ُد الثورة 
أن »وض2َع املحافظ2ات املحتل2ة يكف2ي 
ألن يتَح2ّرك الجمي2ع ملوا هة العدوان«، 

يف  االغتص2اب  »ح2االت  أن  إىل  مش2رياً 
املناطق املحتلة حصلا وتحص4 بش2ك4 
مس2تمر، و8ذا ما تحدث به بعض أبناء 

8ذه املحافظات«. 
وتطّرق القائ2ُد إىل الوضع الذي وص4 
إليه املرتزقة بعد بيعهم ألرضهم بليعهم 
لل2رشف م2ن خ2ال تربيِر28م لجرائ2م 
»م2ن  أن  مؤك2داً  اليمني2ات،  اغتص2اب 
ل2م ينهض ويغض82 ملوا ه2ة ذلك فهو 
فاقد الكرام2ة والحرية، وأصلح يف ُعرف 
الرشع ديّوثاً«. وأّك22د القائُد أن »انتهاَك 
الِع2رض لي2س س2هاً وليس بس2يطاً«، 
مضيف2اً أن »معن2ى االحت2ال أن تخرَسَ 

أرَضك وعرَضك وتستلاَح كرامتك«. 
وأضاف خ2ال دعوت2ه للتَح22ّرك إىل 
الجله2ات أنه »إذا ل2م نتَح22ّرْك لنحمَي 

رشَفنا وكرامتَنا فنحن ال يشء«. 
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أبناء ذمار يؤكدون عظمة املشروع الُقـْرآني الذي أطلقه الشهيد القائد
 : ذمار:

نّظ2ما الوحدُة الثقافيُة ألنصار 
الل2ه بمحافظة ذم2ار، أمس األول 
الخميس، ندوًة ثقافي2ًة يف الذكرى 
الس2نوية للش2هيد القائد، بحضور 
عض2و املكت82 الس2يايس ألنص2ار 
الله محمد ن2ارص اللخيتي، ومدير 
عا1 األوقاف واإلرش2اد باملحافظة 
الجرم2وزي،  علدالل2ه  الق2ايض 
والس2يد العامة إسماعي4 الوشيل، 
وعدٍد من الش2خصيات اال تماعية 

باملحافظة. 
أش2ار  الثقافي2ة،  الن2دوة  ويف 
امل2رشوع  عظم2ة  إىل  اللخيت2ي 

الش2هيد  أطلق2ه  ال2ذي  الُق2ْرآن2ي 
القائ2د وضّح2ى من أ ل2ه بحياته 
ال2ذي  ال2يء  الواق2ع  لتغي2ري 

2ُة اإلس2امية من  وصلا إلي2ه األُمَّ
للطواغي2ا  واس2تكانة  خض2وع 
واملس2تكربين، مؤّكداً عىل رضورة 

امُل2ي عىل ُخَط2ى الش2هيد القائد 
وتدش2ن مرشوعه ملنا8ضة أعداء 
2ة والخط2ر األمريكي  الدي2ن واألُمَّ

الصهيوني. 
وش2ّدد املش2اركون، عىل أ8مية 
اس2تلها1 ال2دروس م2ن حيات2ه يف 
الصرب والكفاح والصمود والتحّدي 
ملوا هة امل2رشوع الصهيو أمريكي 
22ة العربية  اله2ادف إىل تمزيق األُمَّ
واإلس2امية، موَضحن أن الشهيَد 
املش2اريع  حقيَق2َة  أدرك  القائ2َد 
التدمريية لقوى االس2تكلار العاملي 
الس2اعية لف2رض الوصاي2ة ع2ىل 
22ة ونه8 خرياته2ا، بمقاومته  األُمَّ

لها. 

محافظة إب تحيي ذكرى الشهيد 
القائد بفعالية ثقافية وخطابية

 : إب:
ش2هدت محافظُة إب، أمس األول، فعالي2ًة خطابيًة وثقافية؛ 
إحياًء لذكرى استش2هاد الشهيد القائد حسن بدر الدين الحوثي، 

نّظ2مها الوحدة اال تماعية باملحافظة. 
ويف الفعالي2ة، ق2ال راكان النقي82 - وكي42 املحافظ2ة: إن إحي2اَء 
28ذا اليو1 يأتي وفاًء وِعرفانا لش2خص قّد1َ روَحه رخيصًة يف س2لي4 
2ة؛ وتأكيداً عىل مواصل2ة نهجه واملرشوع  م2رشوع الكرامة له2ذا األُمَّ
الذي أّسس2ه بالعودة إىل الُق2ْرآن الكريم دس2توراً ومنهجاً، الفتاً إىل أن 
8ذا املرشوع يتوّسع وينترش؛ ألنه مرشوع العدالة والعزة التي ابتعدت 
2ُة ب4 وبات يقارع اليو1َ طواغيا العرص أمريكا واليهود.  عنها األُمَّ

م2ن  انل2ه، أش2ار ح2ارث املليك2ي - األم2ن الع2ا1 للتنظيم 
الن2ارصي يف كلمة األح2زاب والتنظيمات السياس2ية، إىل مناق8 
وصفات الشهيد القائد وعزمه وإرْصاره عىل امُلي بهذا املرشوع 
الُق2ْرآن2ي رغ2م تكال82ُ قوى ال2رش العامل2ي عليه والح2رب التي 
ُش2نّا بك4 رشاس2ة، ومع ذلك أب2ى الرضوخ أَْو االنكس2ار وقد1 
روح2ه فداًء لهذا امل2رشوع النهضوي العظي2م، مليناً أن املرشوع 
2ة من االستعلاد  ماٍض ومستمر وس2يلقى؛ ألنه النجاة لهذه األُمَّ

والوصاية و8يمنة الدول االستكلارية. 
وأوض2ح العامة أحم2د ش2لي4 – أن األُّمة ضعيف2ة تمّكن منها 
أعداؤ8ا وفقدت قرار8ا، مش2رياً إىل أن الش2هيَد القائَد كان إنَْس2اناً 
عظيم2اً بك4 ما تحمله 28ذه الكلمة من معنى، فق2د حم4 8َمَّ أُّمة 
ابتعدت عن منهجها الصحيح فجعلها تجتمع وتتوحد ضد أعدائها. 

تسيري قافلة غذائية ومالية للمرابطني يف 
الجبهات قدمتها أسر الحسني بن القاسم

 : صنعاء:
قّدما أرَُسُ الحس2ن بن القاسم بصنعاء، أمس، قافلًة غذائية 
ومالي2ة دعم2اً للجي2ش واللجان الش2علية املرابط2ن يف مختلف 
الجلهات، حيث احت2وت القافلة عىل مواد غذائية وعصائر ومياه 

وموايش وأموال ومجو8رات. 
وخ2ال تس2يري القافلة، أش2ار الدكتور أحم2د علدامللك حميد 
الدي2ن - رئي2س  امع2ة اق2رأ، إىل أن القافل2ة التي س2رّيتها عدد 
م2ن األرس وا 8ٌ وطنيٌّ ملوا هة الع2دوان وما يرتكله من  رائم 
وانتهاكات بحق أبناء الش2ع8 اليمني منذ أكثر من ثاث سنوات، 
معترباً 8ذه القافلة برمزيتها داللًة معنوية أكثر منها مادية. 

وق2ال حميد الدين: إن ُك4ّ أرسة يمنية تقد1 يف س2لي4 الدفاع عن 
الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقاله ما تجود به من النفس 
واملال، وأرس الحس2ن بن القاسم قدما النفَس قل4 املال يف موا هة 
العدوان، موضحاً أن الش2ع8 اليمني معن2يٌّ بالدفاع عن وطنه وفق 
اإلْمَكانيات التي تتس2نى له، سواء بالنفس أَْو املال، مشيداً بالصمود 
األس2طوري للش2ع8 اليمني يف موا هة العدوان خال ثاث سنوات 

وما يقدمه من عطاء بالنفس واملال يف الدفاع عن الوطن. 

حرائر تعز يؤكدن حرص الشهيد القائد على مكانة 
املرأة ودورها يف تثقيف املجتمع

 : تعز:
نّظ2ما الهيئُة النسائيُة بمحافظة تعز، 
أمس األول، فعاليًة ثقافي2ة؛ إحياًء لذكرى 
استش2هاد الشهيد القائد السيد حسن بدر 

الدين الحوثي. 
إىل  الفعالي2ة،  يف  املش2اركات  ولفت2ا 
مناق8 الش2هيد القائد ومسريته التي قد1 
من خالها أمًة منطلقًة مع الله ومجا8دة 
يف س2ليله ال تخ2ى أَْو تهاب املس2تكربين، 
مضحي2اً بنفس2ه وروحه يف س2لي4 إخراج 
لات العميق والغفلة  2ة من 8ذا السُّ 8ذه األُمَّ
التي تعيشها، مشريات إىل مكانِة املرأة عند 
الش2هيد القائد، وأنه ل2م تغف4 عنها وظهر 
ا8تمام2ه  لي2اً باملرأة يف كام2ه ومازمه، 

تحدث عن حريته2ا ومكانتها وعن دور8ا 
يف املجتم2ع، وم2ن خ2ال س2عيه أن يثقَف 
22ة بثقافة الُق2ْرآن كان يدعو برورة  األُمَّ
أن تتثق2َف امل2رأة بهذه الثقاف2ة؛ ألنها 8ي 
سربي أ ياالً يسريون عىل نهج الُق2ْرآن. 
وأّك22دت حرائ2ُر تع2ز، أن م2ا يعاني2ه 
28ذا الش2ع8ُ املؤم2ن من ع2دوان وحصار 
28و نتيج2ة خ2روج اليمنين ع2ن وصاية 
املس2تكربين أمريكا وإرسائي4 وأذنابهما يف 
املنطقة، لكن 8ذا الش2ع8َ ماٍض يف تحقيق 
عّزته َوكرامته مس2تلهما ال2دروس والِعرَب 
من الش2هيد القائد يف مواقفه وش2جاعته، 
خصوص2اً وأن اليم2ن يوا ه اليو1َ أبش2ع 
عدوان أممي عرفه التأريخ وأنهن ماضيات 
يف الطريق نفسه حتى يكت8َ اللُه النرَص. 

الحديدة تحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد بمشاركة رسمية وشعبية واسعة
 : الحديدة:

نّظ2م2ا محافظ2ُة الحديدة، أمس 
األول، فعالي2ًة ثقافيًة؛ إحي2اًء لذكرى 
استش2هاد الش2هيد القائد حسن بدر 
الدي2ن الحوثي، بحضور حزا1 األس2د 
- عض2و املكت8 التنفيذي ألنصار الله، 
و مع غفري من املواطنن واملسئولن 
والقيادات الحزبية ومش2ايخ وو هاء 

املحافظة. 
ويف الفعالي2ة، أّك22د محمد عياش 
قحيم - وكي42 أول محافظة الحديدة، 
أن إحياَء 8ذا اليو1 يأتي وفاًء وِعرفاناً 
1َ روَحه رخيصًة يف سلي4  لش2خص قدَّ
2ة وتأكيداً  م2رشوع الكرامة له2ذا األُمَّ
ع2ىل مواصل2ة نهجه وامل2رشوع الذي 

أّسس2ه بالع2ودة إىل الُق22ْرآن الكري2م 

دس2توراً ومنهج2اً، الفت2اً إىل أن 28ذا 

ألن2ه  وينت2رش؛  يتوّس2ع  امل2رشوع 

م2رشوع العدالة والع2زة التي ابتعدت 

2ة، ب42 وبات يق2ارع اليو1  عنه2ا األُمَّ

طواغيا العرص أمريكا واليهود. 

وأش2ار الوكي42 قحي2م إىل ما حّذر 

منه الش2هيُد القائُد من خطر احتال 

وغ2زو اليمن وما ي2راه الجميع اليو1 
واقع2اً ملموس2اً م2ن خ2ال تحالف 
الع2دوان الس2عودي األمريك2ي الذي 
يش2ن عدوان2اً ويفرض حص2اراً عىل 

الشع8 اليمني. 
إىل ذل2ك، أّك22د املش2اركون امل2َي 
عىل ُخَط2ى الش2هيد القائد وتدش2ن 
الدي2ن  أع2داء  ملنا8ض2ة  مرشوع2ه 
2ة والخطر األمريكي الصهيوني،  واألُمَّ
مش2ّددين ع2ىل أ8مي2ة الس2رِي ع2ىل 
منهجي2ة اله2دي الُق2ْرآن2ي، منهجية 
الح2ق وال2رصاط املس2تقيم والوقوف 
صفاً واحداً يف موا هة اللاط4 والدفاع 
عن عزة وكرام2ة الدين والوطن َوعد1 
واالستس2ا1  والخض2وع  الس2كوت 
مل2ن رُضب2ا عليه2م الذلة واملس2كنة 

وأتلاعهم يف املنطقة. 

مساجد العاصمة صنعاء تحيي ذكرى 
الشهيد القائد واملواطنون يتعّهدون 

بالسري على دربه
 : صنعاء:

نّظ2م أ28ايل العاصمة صنعاَء، عق8 صاة الجمعة، أمس، 
ع2دداً م2ن الفعالي2ات الثقافية؛ بمناس2لة الذكرى الس2نوية 
للش2هيد القائد ودوره يف إحياء الثقافة الُق2ْرآنية التي ضّحى 

من أ لها. 
وأش2ار أ8ايل العاصمة، إىل دعوة امل2رشوع الُق2ْرآني لألمة 
إىل اس2تنهاض الهم2م وإع2داد الُع2ّدة ملوا ه2ة ذل2ك الخطر 
القاد1 ال2ذي انزعجا منه أمريكا وإرسائي4 واتجها ملحاولة 
إسكات تلك الرصخة والَقضاء عىل املرشوع الُق2ْرآني، فكانا 
تضحيات الش2هيد القائ2د وأصحابه ثَمناً لذل2ك, مضيفن أن 
املسرية الُق2ْرآنية باتا اليو1 تنترش عىل مستوى العالم وتلني 
ش2علاً يمتلك ثقاف2َة الصمود ويعش2ق الش2هادة والتضحية 
واالستلسال ليوا َه أكثَر من ثمانَي عرشَة دولة و8و يف العا1 

الرابع. 
ولفا املش2اركون، إىل فش42 املرشوع األمريك2ي يف اليمن، 
معا8دي2ن الش2هيَد القائ2َد ع2ىل مواصل2ة دربه والس2ري عىل 
املرشوع الُق2ْرآني تحا قيادة قائد الثورة الس2يد علدامللك بدر 
الدين الحوثي, مؤّكدين اس2تمراَر8م يف رفد الجلهات بالر ال 
وامل2ال، داعن الُقوََّة الصاروخي2َة إىل مضاعفة الجهود واملزيد 
من الربات لعواصم العدوان، مطاللن الحكومَة والش2ع8َ 
باال8تما1 يف موس2م األمطار بزراعة الحلوب لتأمن االكتفاء 

الذاتي ووضع حلول رسيعة ملشكلة الغاز. 
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حرائر العاصمة يحيني ذكرى الشهيد القائد ويتعهدن باملضي قدماً على درب الحسني
 :  صنعاء:

احتضن  امُع الش2ع8 بالعاصمة صنعاء، 
أمس األول، فعالية ثقافية وإنشادية نّظ2متها 
بالعاصم2ة؛  الل2ه  النس2ائيُة ألنص2ار  الهيئ2ُة 
بمناس2لة الذكرى الس2نوية الستش2هاد السيد 
حس2ن ب2در الدي2ن الحوث2ي، بحض2ور عائلة 
وأرسة الش2هيد القائ2د وعدٍد كلري من النس2اء 

والفتيات. 
ويف الفعالي2ة، ألق2ا أخ2ا الش2هيد القائد 
حس2ن بدر الدي2ن الحوثي كلم2ًة تحدثا فيها 
عن مناق8 الشهيد ومسريتِه التي قّد1 بها أمًة 
عظيمًة مجا8دًة يف س2لي4 الله ال تخى ش2يئاً 
2ة وم2ا آلا إليه فأبى  س2واه.. وعن انزالق األُمَّ
2ِة من  إال أن يضّحَي بدمه حتى يُخِرَج 8ذه األُمَّ
 هلها وتعرف املسؤوليَة امللقاة عىل عاتقها. 
وأشارت أخُا الش2هيد القائد، إىل املظلومية 
الت2ي حصل2ا له2م وكي2ف أن الس2يد حس2ن 
ب2در الدين الحوثي استش2هد وباع نفَس2ه لله؛ 
دفاع2اً عن الناس وأل 42 8دايتهم، بالرغم من 
التهدي2دات التي كان2ا يتلقا8ا ول2م تؤثر فيه 

أبداً حتى نال ما تمنّى و8و الش2هادة يف سليله، 

موضحًة أن2ه كان يرّدد عىل الدوا1 )س2ننترص 

بإذن الله(، ويدع2و الناَس إىل كتاب الله، ويريد 

من2ا أن نتلَع ُخَطاه ونس2ري عىل نه2ج الُق2ْرآن 

الكريم وأن نكون أمًة عزيزًة بعزة الله. 

املش2اركاُت يف  العاصم2ة  وأّك22دت حرائ2ُر 

الحس2ن،  درب  ع2ىل  ُقُدم2اً  امُل2يَّ  الفعالي2ة 

مليناٍت أن الطواغيَا قتلوا الس2يد حس2ن بدر 

الدين الحوثي ولكنهم لن يس2تطيعوا أن يقتلوا 

2ة التي أحيا8ا بثقافة الُق2ْرآن.  منهَجه يف األُمَّ

شعراء اليمن يحيون الذكرى السنوية 
للشهيد القائد بمحافظة صعدة

الدائرة الصحية ألنصار اهلل تدّشن 
حملة التربع بالدم بالعاصمة 

والجرحى يعاهدون الشهيد القائد 

أبناء ووجهاء محافظة الضالع يحيون الذكرى السنوية 
للشهيد القائد ويؤكدون السري على خطاه

 : صعدة:
نّظ2ما محافظُة صعدة، أمس األول، صلاحيًة شعريًة بعنوان »الشهيد 
القائ2د مس2ريُة  هاد وتضحي2ة« أقامه2ا كوكلٌة م2ن ش2عراء املحافظة، 
بمناس2لة الذكرى السنوية للشهيد القائد الس2يد حسن بدر الدين الحوثي 
رضوان الله عليه، بمشاركة الشعراء معاذ الجنيد وأمن الجويف وضيف الله 

سلمان ونشوان الغويل وأحمد املؤيد وإبرا8يم املداني ومحمد مفلح. 
وأّك2د املش2اركون يف إفاضاتهم الش2عرية عىل عَظمة املرشوع الُق2ْرآني 
ال2ذي أطلقه الش2هيد القائ2د وضّحى من أ ل2ه بحياته، وكذل2ك بإنجازات 

ر ال الجيش واللجان الشعلية يف مختلف امليادين والجلهات. 

 : صنعاء:
أقاما الدائ2رُة الصحيُة ألنصار الله، بالتعاون م2ع املرَكِز الوطني لنق4 
ال2د1 وأبحاثه، أم2س األول، بالعاصمة صنع2اَء، حملَة الت2ربع بالد1 تحا 
ش2عار )اإلنفاق بالد1 وفاء للمجا8دين وللجرحى(؛ وذلك بمناس2لة ذكرى 
استشهاد السيد حسن بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ووفاًء لدمه 

الطا8ر. 
وتمرك2زت العرب2ُة املتنقل2ُة لس2ح8 ال2د1 يف منطقة باب اليمن وس2ط 
العاصمة صنعاَء، واس2تمر املرَكُز الوطني لنق4 ال2د1 يف أداء عمله اليومي، 
حي2ث كان اإلقلال كلرياً من قل4 املواطن2ن األحرار والرشفاء الذين تفاعلوا 
م2ع 28ذه الحملة الوطنية؛ انطاقاً من مس2ئوليتهم الت2ي يُفِرُضها عليهم 

دينُهم وقيمهم وملادئهم وإنَْس2انيتهم. 
وقال بيان صادر عن القس2م اإلعامي للدائ2رة الصحية ألنصار الله: إن 
الحملَة س2تنتق4ُ غداً األحد إىل ساحة الجامعة الجديدة الستقلال املواطنن 
املتربعن بالد1، إىل  ان8ِ اس2تمراِر املركز الوطن2ي بفتح أبوابه يومياً أما1 
أبن2اء اليم2ن ليتربعوا بدمائهم وف2اًء للجرحى من أبط2ال الجيش واللجان 

الشعلية. 
إىل ذلك، نّظ2ما الدائرُة الصحيُة ألنصار الله ومؤّسس2ة الجرحى فعاليًة 
خطابيًة وثقافية، أمس األول؛ بمناس2لة ذكرى الشهيد القائد، حيث عا8د 
 رحى الجيش واللجان الشعلية يف الفعالية د1 الشهيد القائد وقائد الثورة 
الس2يد علدامللك بدر الدين الحوثي بأنهم مستمرون رغم الجراح واإلصابات 
التي أُصيلوا بها يف  لهات العز والرشف ولن تمنَعهم أية إعاقة عن ذلك. 
تخل4 الفعالية مرسحيٌة قا1 بها مجموعٌة من املو8وبن  ّس2دت الدوَر 

اللطويل للجرحى وكيف يتم االعتناُء بهم ووا 8 املجتمع تجا8هم. 

 : الضالع 
نّظم أبناُء وو هاء محافظة الضالع، أمس الجمعة، فعاليًة 
 ما8ريية ثقافية بمناس2لة الذكرى الس2نوية للشهيد القائد 

حسن بدرالدين الحوثي. 
وأّك2د أبن2اُء وو هاء املحافظة الس2ريَ عىل خطى الش2هيد 
القائد واس2تلها1 ال2دروس القرآنية التي قّدمه2ا لألمة كدرع 

حصن يقيها من أعدائها اليهود والنصارى. 
وأش2ار املش2اركون إىل أن 8ذه املناس2لَة عزي2زٌة عىل أبناء 
ًة وأبناء األمة عام2ة؛ كونها فقدت أحَد  الش2ع8 اليمن2ي خاصَّ
أع2ا1 الهدى يف ع2رٍص أحوج ما تك2وُن األمُة إلي2ه لتنجَو من 

الضياع. 
كم2ا  ّدد املش2اركون والَء8م لل2ه وللقي2ادة بامُلي قدماً 
باملرشوع القرآني والتصدي للعدوان الذي يستهدف 8ذه األمة 

ملا تحمله من مرشوع يأبى الخضوع والخنوع لها. 

اتحاد اإلعالميني يحتفي بالذكرى السنوية األوىل للشهيد 
املؤيد وُيحيي أربعينية الشهيدين عابد واملنتصر

 :  صنعاء:
نّظ22م اتح2اُد االعامي2ن اليمني2ن، أم2س 
األول، بقاعة الش2هيد صاح العّزي يف العاصمة 
صنعاَء، وبالتعاون مع الهيئة اإلعامية ألنصار 
الل2ه، فعاليَة إحي2اء أربعينية الش2هيدين عابد 
حمزة وعلدالله املنترص والذكرى السنوية األوىل 

للشهيد علدالله املؤيد. 
ويف الفعالية، أش2اد علدالل2ه صربي -رئيس 
اتح2اد االعامين اليمنين-، بمناق8 الش2هداء 
الحقيق2ة  اإلع2ا1 وش2هداء  الثاث2ة فرس2ان 
الذين  ّس2دوا املعاني الحقيقية يف االستلسال 
والتضحي2ة فداًء لهذا الوط2ن وقّدموا أرواحهم 
رخيص2ًة من أ 42 املواكلة اإلعامي2ة للصمود 
اليمن2ي وتغطي2ة نجاح2ات الجي2ش واللجان 

الشعلية يف مختلف  لهات العزة والرشف. 
وأّك22د ص2ربي، أن الش2هداَء الثاث2َة عاب2د 
حمزة رئيس تحرير صحيفة الحقيقة وعلدالله 
املنت2رص مصّور قناة الس2احات وعلدالله املؤيد 
وكي4 وزارة اإلعا1  ميعهم ر ال أبطال يصُدُق 
القوُل عنهم إنه2م ر ال صدقوا ما عا8دوا الله 
علي2ه وأنه2م آث2روا الذ28اب إىل  له2ات العزة 
والرشف لكش2ف وتوثيق وتصوي2ر االنتصارات 
من ميادين الجلهات عىل اللقاء يف مكاتلهم. 

وق2ال رئيس اتح2اد االعامي2ن اليمنين إن 
28ذه الفعالية تأتي وقد دلفن2ا العا1 الرابع من 
الصمود والثلات يف موا هة العدوان الس2عودي 
الحس2م  ع2ا1  و28و  الل2اد،  ع2ىل  األمريك2ي 
واالنتص2ار بإذن الل2ه تعاىل، مليناً أن اللش2ائَر 
تتواىل ُك4ّ يو1 من خال رضبات مس2ّددة للقوة 

الصاروخي2ة، م2ا يجعلن2ا يف مرحل2ة متقدمة 
من الردع االس2راتيجي الذي م2ا كنا نص4 اليه 
ل2وال التضحي2ات املقدمة من الجي2ش واللجان 
الشعلية األبطال، ولوال التحول اإلعامي الكلري 
ال2ذي راف2ق املعرك2ة الوطني2ة ووث2ّق مختلَف 
تجلي2ات الصمود الش2علي وقّد1 يف س2لي4 ذلك 

عرشاِت الشهداء الوطنين األحرار. 
ويف نهاي2ة الفعالي2ة، قا1 علُدالس2ا1  ابر 
-وزيُر اإلعا1-، ومع2ه علدالله صربي -رئيس 
اليمني2ن-، ورائ2د طال82  اتح2اد اإلعامي2ن 
-رئيس الهيئ2ة االعامية ألنصار الله-، بتكريم 
أرس الش2هداء الثاث2ة وتس2ليمهم درَع اتح2اد 
اإلعامي2ن اليمني2ن كتكري2م رم2زي؛ تعل2رياً 
عن التقدير والِعرفان الكلري للش2هداء فرس2ان 

اإلعا1 وشهداء الحقيقة. 
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعْوُذ باللِه من الشَّ
ِحيِْم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم اللِه الرَّ

احَلْمـــُد للـــه َرِبّ الَعاملني، وأَشـــَهـُد أن 
ُد  ل إلَه إَلّ اللُه امللُك احلُقّ املُبني، وأشـــهَ
ــًدا عبُده وَرُســْولُه َخاتَُم  أنَّ ســـيَدنا ُمَحَمّ

النبيني. 
ـــــٍد وعلى آِل  اللَُّهـــمَّ َصـــِلّ علـــى ُمَحَمّ
ـــــٍد وعلـــى  ـــــٍد، وبـــاِرْك علـــى ُمَحَمّ ُمَحَمّ
ـــــٍد، كمـــا صليـــَت وباركَت على  آِل ُمَحَمّ
إبراهيَم وعلـــى آِل إبراهيَم إنَّـــَك َحِميٌْد 
عـــن  بِرَضـــاَك  اللهـــم  واْرَض  مجيـــٌد، 
أصحاِبـــِه األخياِر املنتَجبني وَعْن َســـائِر 

عباِدَك الصاحلني. 
ـَلُم َعلَيُْكْم  أَيَُّها اإلْخَوةُ واألخواُت، الَسّ
َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه، والســـلُم والرحمُة 
والرضـــواُن والبركاُت على قرين الُقـْرآن 
وَعلَـم الُهَدى ورمز احلرّية واإلباء صوت 
احلـــق قائدنا العظيـــم الســـيد املقدس 
حســـني بدر الدين احلوثي ِرْضـَواُن اللِه 
َعلَـيْــــِه، وفي ذكراه الســـنوية نقول له: يا 
سيدي على مدى أربعة عشر عاماً َسَعت 
فيها قوى الستكبار والشرِّ على إزاحتك 
وإزاحة مشـــروِعك احلقِّ من الســـاحة، 
هـــا أنت اليوم األَْكثَــــُر حضوراً واألعظم 
أثـــراً في وجداننـــا وقلوبنـــا إيَْمـاناً، وفي 
فكرنا وثقافتنا نوراً، وفي امليدان موقفاً، 
وفي الســـاحة مشـــروعاً ُقـْرآنيـــا هادياً، 
ـُة  ومشـــروعك العظيم التفـــت حوله األُمَّ
، واملشروَع  اليوَم لتجد فيه املشروَع احلقَّ
ُك به في مواجهة  الضـــرورة، الذي تتَحـرَّ

يَّـات واألخطار.  التََّحدِّ
 أَيَُّها اإلْخـــَوةُ واألخواُت، اليوم عندما 
نعـــود للســـتذكار لظـــروف نشـــأة هذا 
الســـيد  وحَتــــرُّك  الُقـْرآنـــي،  املشـــروع 
حســـني بن بدر الدين احلوثـــي ِرْضـَواُن 
اللِه َعلَـيْـِه، ومـــا قبل هذا التَحـرُّك، نعي 
اليوم كـــم كان هذا املشـــروُع مهماً جداً، 
وضرورًة ملحة، عندما نســـتذكُر ما بعد 
أحداث احلادي عشر من سبتمبر، التي 
ســـعت أمريـــكا لتوظيِفها توظيفـــاً كبيراً 
جداً، واســـتغللها الرهيب بشكل رهيب 

ـة.  لستهداِف هذه األُمَّ
 ولألســـف الشـــديد اســـتغلت مـــدى 
انعـــدام الوعـــي لـــدى فئـــة واســـعة من 
ـة جتاه األَْهــــَداف احلقيقية  أَبْنَــــاء األُمَّ
للهجمـــة األمريكية واإلســـرائيلية، ومن 
املهـــم جداً أن ندرَك مـــدى الرتباط بني 
الدور األمريكي وما بني إسرائيل؛ لذلك 
يجُب أن نربَط إسرائيل بطبيعة الهجمة 
األمريكية؛ باعتبار ذلك ملزماً للهجمة 
األمريكيـــة، فأمريـــكا وإســـرائيل همـــا 
وجهان لُعملة واحـــدة، والدور األمريكي 
الذي يســـتهدُف أمتنا ل ينفصُل عنه ول 

ينفكُّ عنه الدوُر اإلسرائيلي. 
باألجندة  إســـرائيُل مرتبطـــٌة متامـــاً 
األمريكـــي  واملشـــروع  األمريكيـــة 

والتَحــــّرك األمريكـــي، الذي يســـتهدُف 
أمتنا.. الهجمـــة األمريكية التي اّتجهت 
بشـــكل غيـــر مســـبوق مـــا بعـــد أحداث 
احلادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، كانت لها 
أَْهــــَداٌف تَُمّثـُل خطـــورًة بالغة على أمتنا 

اإلْسـَلمية. 
والكثيـــُر مـــن أَبْنَــــاء أمتنـــا غافٌل عن 
ُق  حقيقـــة هـــذه األَْهــــَداف، وكان يصدِّ
العناويـــَن والتبريـــراِت األمريكيـــة التي 
ُك من خللها أمريكا وإسرائيل في  تتَحـَرّ
الساحة، فيرى في تلك األحداث أحداثاً 
عابـــرًة وجزئيـــًة ومحـــدودًة وألَْهــــَداف 
العنـــوان  كان  َمثَـــًل عندمـــا  محـــدودة، 
الهجوم على أفغانستان كان البعض يرى 
أن املســـألة ل تتجـــاوز هـــذا العنوان، ثم 
حينما أتى عنواُن الهجـــوم على العراق، 
البعض كذلك رأى أن املســـألَة ل تتعدى 
العراق، بينمـــا األَْهـَداُف احلقيقيُة التي 
صنعـــت مـــن خللهـــا أحـــداث احلادي 
عشـــر من سبتمبر هي اســـتهداُف أمتنا 
بشـــكل كامـــل والســـيطرة التامـــة على 
منطقتنا اإلْســــَلمية، وفي املقدمة منها 
املنطقـــة العربية بشـــكل تام والســـيطرة 
ـة بشـــكل كامـــل أَيْضاً  علـــى أَبْنَــــاء األُمَّ
التـــي اعتمـــدت عليها  والســـتراتيجية 
أمريكا َوإســـرائيل في هذه الهجمة هي 
الهجمة التـــي يترافُق معهـــا تكبيٌل لهذه 
ـة عـــن أي حَتـّرك مضـــاد، والهدُف  األُمَّ
ـة وعلى  أن تتمَّ عمليُة السيطرة على األُمَّ
أرضهـــا وعلـــى مقدراتها وعلى بشـــرها 
وحجرها وشـــجرها وكل مقدراتها بأقّل 
كلفـــة ومـــن دون تبعات كبيـــرة ومن دون 
ا  كلفة كبيرة، فكان هناك سعٌي كبير ِجـّدً
وسياســـاٌت خطيرة وخبيثة وشـــيطانية 

ـة وتوظيف  يتم من خللها استغلل األُمَّ
ـة في ما يســـاعُد على  ُكّل مقـــدرات األُمَّ
حتقيـــِق هـــذه األَْهــــَداف وفي الســـعي 
لتحقيق هـــذا الهدف الكبير الســـيطرة 
التامـــة والكاملة على هذه املنطقة وعلى 
شـــعوبها وعلـــى مقدراتها، اســـتخدمت 
أســـاليب شـــيطانية ومؤثـــرة، ســـيما أن 
ــــة  احلالـــة الســـائدة فـــي أوســـاط األُمَّ
مســـاعدةٌ على جناح تلك األَْهـَداف، في 
ـِة  مقدمتهـــا التركيـــُز على اختـــراق األُمَّ
ـة  من الداخل؛ بُغيَة الستغلل لهذه األُمَّ
بنفسها في ضرب نفِسها وبُغيَة التسهيل 
بشـــكل كبير لهـــذه الهجمـــة لتتَمّكـَن من 
دون عوائَق كبيرٍة من دون مطّبات كبيرة 

إلى الوصول إلى ُكّل أَْهـَدافها. 
ـة كان أســـلوباً رئيســـياً  الختراُق ِلأُلمَّ
في هذه الهجمـــة، وبناًء على هذا، حتت 
ـة، كان هناك  هذا العنوان الختراق ِلأُلمَّ
وســـائُل متعـــددةٌ، منها صناعـــة الذرائع 
التـــي ميكـــُن أن تنطلَي علـــى الكثير من 
احلمقـــى واملغفلـــني والكثيـــر أيضاً من 
منعدمـــي الوعـــي والغافلني عـــن العدو، 
ومســـتفيدين من مرحلة ماضية لم تكن 
األنظمة املتحكمة في شعوب أمتنا تعيُر 
اهتمامـــاً لتوعيـــِة هـــذه الشـــعوب جتاه 
األخطار وجتـــاه املكائد وجتـــاه األعداء 
في ُكّل أساليبهم الشيطانية وما يريدونه 

ـة.  ـة وبهذه األُمَّ في هذه األُمَّ
صناعـــُة الذرائـــع أســـلوٌب أَْو وســـيلٌة 
رئيســـية اعتمد عليها األعـــداءُ، اعتمد 
عليها األمريكي بشكل كبير، وهو يدرك 
أن هـــذا أســـلوٌب فّعـــاٌل ووســـيلة مؤثرة 
وميكـــن أن تنخدَع بها فئاٌت واســـعة من 
ـة فجـــاءت ذريعـــة اإلرهاب،  أَبْنَــــاء األُمَّ

ذريعـــة القاعدة، وهـــي بالتأكيد صناعٌة 
أمريكيـــة، إضافًة إلى صناعـــة أحداث 
معينـــة، مثلمـــا هـــو احلـــال فـــي حادثة 
احلادي عشر من سبتمبر في استهداف 
البُرجني، هذه حادثٌة ُصنعت خصيصاً؛ 
ُف إلى أقصى  لتكون ذريعًة تستغل وتوظَّ
َحـدٍّ وتأتي أمريكا لتجعَل منها مبرراً في 
ـة وفي الدخول إلى  اســـتهداف هذه األُمَّ
هذه الساحة بشـــكل غير مسبوق بشكل 
ا كان  ســـيطرة تامة، دخول مختلـــف َعمَّ
عليه احلاُل في املاضي من مجرد هيمنة 
بطريقة غير مباشـــرة، هيمنة سياسية، 
هيمنـــة اقتصاديـــة، هيمنـــة إعلميـــة، 
هيمنة ثقافية وفكرية، مطلوٌب النتقاُل 
مـــن حالـــة الهيمنـــة غيـــر مباشـــرة إلى 

السيطرة املباشرة التامة والكاملة. 
توظيـــُف عناوين ومصطلحات  أَيْضاً 
تشـــتغل من خللها أمريكا وحتِرُص إلى 
أن تكوَن غيَر مستفزة، فأتى مثًل عنوان 
التحرير فـــي عملية الحتـــلل للعراق، 
مثـــل ما هـــو اليوم عنـــواٌن فـــي الهجوم 
علـــى بلدنا، في اليمن عنـــواُن التحرير، 
عنـــوان مثـــًل عناويـــن الدميوقراطيـــة، 
عناوين حقوق اإلنَْســـان، عنوان مكافحة 
اإلرهاب، عنوان احلريـــة، مجموعة من 
العناويـــن واملصطلحات حَتـّركت أمريكا 
حتتها أبرزها عنـــوان مكافحة اإلرهاب 
وركـــزوا علـــى توظيـــف هـــذه العناويـــن 
والتَحــــّرك مـــن خللهـــا وهـــذه طريقة 
ـة..  أرادوا من خللها أّل يســـتفزوا األُمَّ
لو أتـــى توّجههم نحو املنطقة واحتللهم 
لهذه البلدان حتت عنوان صريح وواضح 
ـة اإلْســــَلمية يا أيتها  أنـــه »يا أيهـــا األُمَّ
املنطقـــة العربيـــة نحـــن آتـــون لحتلل 

والســـيطرة عليكم ومصـــاَدرة  أرضكـــم 
ثرواتكـــم ومقدراتكم والســـتهداف لكم 
في دينكـــم وفي ِعـْرِضكـــم وفي أرضكم 
ومصـــاَدرة حريتكم واســـتقللكم«، هذه 
عناويـــُن مســـتفزةٌ ميكـــُن أن تُســـِهَم هي 
ـة للتَحـرُّك  بحـــد ذاتها في اســـتنفار األُمَّ
املضاد واملواَجهة لهـــذه الهجمة.. ولكن 
ـَة والســـذاجَة  ل.. هـــم عرفوا هـــذه األُمَّ
الكبيرةَ لكثيٍر من أبنائها البسطاء الذين 
لـــم يحظوا فـــي املراحـــل املاضيـــة بأية 
عملية توعية جتاه العدو وجتاه أساليبه، 
وكانـــت املراحـــل املاضيـــة فـــي كثيٍر من 
بلـــدان هذه املنطقة حالـــة من التدجني، 
طة،  تدجني للحكومات اجلائرة واملتســـلّ
وأســـهمت فيمـــا بعـــُد بالتدجـــني للعدو 
اخلارجـــي واألجنبـــي القاِدم للســـيطرة 

ـة.  على هذه املنطقة وهذه األُمَّ
فهذه العناوين أســـهمت إلى َحـدٍّ كبير 
فـــي أن تســـتغل البســـاطة الســـائدة في 
ـة فصدقوا  أوساط الكثير من أَبْنَـاء األُمَّ
البعـــض.. صـــدق أنـــه مـــا مـــن هـــدف 
أمريكي لهـــذه الهجمة.. ول إســـرائيلي 
حتـــى.. إل جملـــرد مكافحـــة اإلرهاب؟! 
هنـــاك فئة بســـيطة كانـــت تعـــد أحيانا 
بالعشـــرات وأحيانا باألقّل هـــم يقولون 
البلد الفلنـــي أَْو الدولـــة الفلنية فيها 
خمســـة من تنظيم القاعدة والبلد اآلخر 
فيـــه ثلثة من تنظيـــم القاعـــدة، والبلد 
اآلخر فيه عشـــرة من تنظيـــم القاعدة، 
والبلـــد اآلخـــر احتمـــال أن يذهـــَب إليه 
أحد عناصـــر تنظيـــم القاعـــدة!! وبكل 
بساطة يصدق هذا الكلم عند البعض، 
وتتقّبلـــه احلكومـــات واألنظمـــة وتدخل 
في التزامـــات واتفاقات بأن تكون حتت 
القيـــادة األمريكيـــة.. واّتجهـــت بالتالي 
هـــذه األنظمة فـــي معظم هـــذه املنطقة 
لتكوَن جنوداً مجّندًة خاضعًة للتزاماٍت، 
للتحالف مع أمريكا حتـــت قيادتها وفي 
فتـــح املنطقة أمـــام أيِّ حَتــــّرك أمريكي 

حتَت هذا العنوان. 
وهـــذا العنـــواُن األضحوكـــة واملهزلة 
الـــذي رأينا كيـــف أَْصَبـح لعبـــة واضحة 
ومكشوفة فإذا باحلالة تتنامى يعني بلد 
معني فيه خمســـة من القاعدة واملطلوب 
عليـــه  للســـيطرة  أمريـــكا  تتَحــــّرك  أن 
والتدخـــل فيه عســـكريا أمنياً سياســـياً 
الوســـائل  وبـــكل  إعلميـــاً،  اقتصاديـــاً 
واألســـاليب وأن جتعـــل لهـــا مناطـــق أَْو 
قواعد عســـكرية وأن تنفـــذ وتتحكم في 
السياســـات واملواقف واملناهج التعليمية 
والسياســـات اإلعلميـــة إلـــى غير ذلك 
حتت هذا العنـــوان.. وهل يجدي ذلك؟! 
فتحـــوا لهـــا اجملـــاَل حَتـّركـــوا معها بكل 
جديـــة وبـــكل اهتمـــام وفعلـــوا لهـــا ُكّل 
شـــيء فإذا باملســـألة لم تصل إلى نتيجة 
واملشـــكلة لـــم حتتـــل تفاقمت املشـــكلة 
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وتعاظمـــت، املســـألة تنتهـــي مـــن مجرد 
وجود خمسة عناصر من تنظيم القاعدة 
أَْو ســـبعة أَْو عشـــرة أَْو نحو ذلـــك أَْو في 
حـــالت الحتمال أن يأتي أحد أَْو يدخل 
أحـــد من تنظيم القاعدة، مبســـألة أنهم 
يأتـــون وينشـــئون ويصنعـــون اآللف من 
تنظيـــم القاعدة، ويطـــّورون احلالَة هذه 
من حالة أمنية إلى حالة عســـكرية، هي 
املسألة أنهم يصنعون ويهيئون الظروَف 
ألن تتوفـــر، أَْو تتواجَد اآللُف املؤلفُة من 
تنظيم القاعـــدة، وأن مَتّكـن من احتلل 
باملســـألة  إذا  ثـــم  مســـاحات شاســـعة، 
تتطـــور إلـــى إنشـــاِء دول، فنســـمع مبـــا 
يســـمى بتنظيم الدولـــة، بتنظيم داعش، 
الـــذي أرادوا له وهّيـــأوا له الظروف ألن 
َد وأن تَتَِّسَع رقعُة سيطرته في هذه  يتمدَّ
الســـاحة العربية، والساحة اإلْسـَلمية، 
بالتالـــي يكبـــر هـــذا املبـــّرر، وتكبر هذه 
الذريعة؛ ألنَّهم أرادوا لها أن تكبر، أرادوا 
لها أن تتعاظَم، أرادوا لها أن تصبَح حالًة 
ـة، وحالة كبيرة  مستمرًة في ســـاحة األُمَّ
ــــة، ليكبر معهـــا تدخلهم،  فـــي واقع األُمَّ
وتعظم معها ســـيطرتهم، ولتتفاقم معها 
بشـــتى  وتدخلتهـــم  أســـاليبهم  أَيْضـــاً 

الوسائل واألساليب في هذه الساحة. 
وهذا الذي يحصل؛ ولذلك ينزعجون 
جداً إذا ما توفر، أَْو إذا ما حدث أن أحد 
ـة يتجه بجدية لضرب  من أَبْنَـاء هذه األُمَّ
هـــذه الذريعـــة، وإزاحة هـــذه املبررات، 
ا، فيظهـــرون في حتالف  ينزعجـــون ِجـّدً
مباشـــر، وفي تدخل مباشـــر ملســـاعدة 
القاعـــدة، ملســـاعدة داعـــش، ملســـاعدة 
تلك التشكيلت، التي أطلقوا ملكافحتها 

عنوان مكافحة اإلرهاب. 
العناويـــُن واملصطلحاُت التي حَتـّركوا 
ــــة كثيـــرةٌ ومتعددة  بهـــا فـــي داخـــل األُمَّ
ومتنوعـــة، أبرُزهـــا هو عنـــواُن مكافحة 
اإلرهاب، إضافة إلى أســـلوب استغلل 
ـة، أي مشـــاكل  املشـــاكل بـــني أَبْنَــــاء األُمَّ
نزاعـــات، أي خلفـــات،  سياســـية، أي 
أي صراعـــات حتت أي عنـــوان، توّجهوا 
لســـتغللها بشـــكل كبيـــر، إضافـــة إلى 
ـة.  تفعيل أََدَوات تعمل لهم من داخل األُمَّ
فـــإذاً الســـتراتيجيُة الرئيســـيُة التي 
اعتمد عليهـــا األمريكـــي واعتمد عليها 
ِتنا كانت هي  اإلسرائيلي لســـتهداف أُمَّ
ـة، ومن هنا حَتـّركوا  الختراق لهـــذه األُمَّ
حتت عناويَن، حتت مصطلحاٍت تساِعُد 
على هذا الختراق وتســـاعُد على تفعيل 
ــــة، كانت  ُكّل شـــيء من داخـــل هذه األُمَّ
مشكلتنا التي ساعدتهم في داخلنا كأمة 
إْسـَلمية. أَْصَبـح عندنا أَيْضاً وفي داخل 
ِتنا، فئاٌت، قوًى،  ساحتنا، من املنتمني ألُمَّ
كيانـــاٌت، منها ما هو دوٌل معينة، أنظمٌة، 
ســـلطاٌت، منها مـــا هو جماعـــاٌت، منها 
ما هـــو فئاٌت ونخٌب، النخـــب اإلعلمية 
والثقافية واألكادميية، من مختلف أَبْنَـاء 
ـة، من يتَحـّرك معهم بكل األساليب،  األُمَّ
من يتَحـّرك معهم عسكرياً، من يتَحـّرك 
معهـــم أمنياً، من يتَحــــّرك معهم ثقافياً، 
من يتَحــــّرك معهم إعلمياً، من يتَحـّرك 
معهم في الســـاحة القتصاديـــة، في ُكّل 
اجملالت أَْصبَـح هناك فئات وتشكيلت 
ــــة تتَحـّرك لصالح  وقوى مـــن داخل األُمَّ
أمريكا وخدمة إسرائيل، وبشكل صريح 
فـــي أَْكثَـرهـــا، وبشـــكل مباشـــر وإن كان 

حتت عناوين أُْخـَرى لبعضها. 
كانـــت املشـــكلُة كبيرًة جـــداً على هذه 
ــــة، واملعاناة كبيـــرة، والتحدي كبير  األُمَّ
وخطيـــر؛ ألنَّنا لو ســـلمنا هذه املشـــكلة 
وبقيت املواجهة بشـــكل مباشر، مواجهة 
ـة بشـــكل مباشر مع األمريكي،  هذه األُمَّ

بشـــكل مباشر مع اإلســـرائيلي، من دون 
ــــة مَبـــن يتدخـــل كَأَدَوات  أن تبلـــى األُمَّ
ُس به  ليكـــوَن هـــو املتـــرَس الـــذي تتتـــرَّ
ن يكون هناك مـــن يتَحـّرك  أمريـــكا، ممَّ
أمريـــكا  تســـتخدُمه  ألمريـــكا،  كَأَدَوات 
ــــة مـــن الداخـــل، وكانـــت  لضـــرب األُمَّ
املواجهة مباشـــرًة، واملشكلة مباشرة مع 
األمريكي واإلســـرائيلي، لكانت أبســـط 
وأهـــون وأجـــدى، ولكنـــا فـــي مواجهـــة 
مريحة بكل ما تعنيه الكلمة، لكن احملنة 
كبيرة، واملشـــكلة كبيرة، واملأساة بكل ما 

تعنيه الكلمة املأساة كبيرة جداً. 
وفعـــًل األمريكيـــون واإلســـرائيليون 
أذكياء عندما استخدموا هذا األسلوَب، 
ــــة، وتوظيـــف  ِلأُلمَّ أســـلوب الختـــراق 
صراعاتهـــا ومشـــاكلها، والتَحـّرك حتت 
عناويـــن مخادعة، وأســـاليب مخادعة، 
لقـــوى  والتفعيـــل  ألََدَوات،  والتوظيـــف 

وكيانات تشتغل وتعمل ملصلحتها. 
 هذا وفرَّ لألمريكيني الكثير، أولً وفرَّ 
لهم العنصَر البشـــري، بدلً عن أن يُقتََل 
اآللُف من اجلنود األمريكيني، وهذا ما 
لُه إســـرائيُل،  لُه أمريكا ول تَتََحمَّ ل تَتََحمَّ
هـــذا الشـــيءُ معـــروٌف، ل األمريكيـــون 
ول اإلســـرائيليون يتحملـــون أن يقّدموا 
تضحياٍت جســـيمًة ورهيبـــًة في حروب 
ـة، وأن يُقتََل َمثًَل منهم  مباشـــرة مع األُمَّ
عشـــرات اآللف من اجلنود، هذا أمٌر ل 
يطيُقه ل األمريكيون ول اإلســـرائيليون، 
نلحـــظ َمثَـــًل أيـــام الحتـــلل املباشـــر 
األمريكي في العراق، في احلالت التي 
يُقتَُل فيها جنوٌد أمريكيون، عندما وصل 
أعداُد اجلنود املقتولني في العراق ملئات 
ت أمريكا، الرأي العـــام األمريكي  اهتـــزَّ
بات معارضاً للوجود املباشـــر العسكري 
األمريكي في العراق بتلك الطريقة التي 
تكّبدهم خسائَر يوميًة، أَْصَبـح في ُكّل يوم 
يُقتَُل منهم، املقاَومة العراقية الباســـلة، 

واجملاهـــدون فـــي العـــراق أَْصَبـحوا في 
ُكّل يوم يســـتهدفون األمريكيني، وأَْصَبـح 
ُكّل فـــي يوم يُقتَـــُل جنـــود أمريكيون في 
العراق، بالتالي لـــم تتحمل أمريكا هذا، 
فصـــارت هنـــاك ضجـــة فـــي أمريـــكا، 
غيـــَر  املســـألُة  وأَْصَبـحـــت  اعتـــراض، 
مقبولة ول ُمطاقة ول يتحملونها، احلالة 
الســـابقة للجنـــود اإلســـرائيليون َمثَـــًل 
َك حزُب  في جنـــوب لبنان، عندمـــا حَتـرَّ
اللـــه واملقاومـــة اللبنانية واســـتهدفوهم 
بعمليـــاٍت مباشـــرة وضربـــات متتاليـــة 
وكّبدوهم اخلسائَر اجلسيمة وأَْصَبـحوا 
يُقتلـــون يومّيًا أَْو شـــبه يومـــي، فإذا بهم 
ل يتحملـــون ذلك، فإذا بالنســـحاب من 
لبنـــان، أَْصبَــــح دعايـــًة فـــي النتخابات 
اإلسرائيلية ينجح بها أصحابها ويفوزون 
بها، وإذا بالهروب اإلسرائيلي من جنوب 
لبنان، أَْصَبـح وسيلة ملحًة بالنسبة لهم، 
وطريقـــًة ضروريـــًة للتخلّـــص مـــن هذا 
الثمن الذي يدفعونـــه يومّيًا، فاألمريكي 
واإٍلســـرائيلي ل يريد أن تكوَن التكاليُف 
باهظًة واخلســـائر جســـيمًة في جنوده، 
فـــي ضباطـــه، وأن تســـفك دماؤهم في 
ا،  مواجهات مباشـــرة بأعداد كبيرة ِجـّدً
هـــو يريـــد أن يأتي مـــن يقاتـــل بالوكالة 
عنـــه، بالنيابة عنه، جيـــوش، جماعات، 
تنزل إلى الساحة، تواجه ُكّل من يعترض 
عليه، ُكّل من يتصدى له، ُكّل من يعارض 
ـة،  احتلله للمنطقة وسيطرته على األُمَّ
وجنح فـــي هذا، ويأتـــي بالتالي حضوره 
تابعاً ووراء أولئك، تأتي تلك التشكيلت، 
تأتـــي تلك القوى التي حتـــارب بالوكالة، 
ويأتـــي خلفهـــا، فتكـــون قواعـــده خلفها 
وتكون مؤّمنة بهـــا، ومحميًة بها، محمية 
بالعرب كجيوش، أَْو بالعرب كجماعات، 
يتحلقـــون حولهـــا فيكونون هـــم املترس 
واحلصـــن الـــذي يتحصن بـــه األمريكي 
والـــذراع التـــي يبطش بها ويحـــارب بها 

اآلخرين، اســـتفاد من هـــذا َكثيراً، وهذا 
ا، اســـتفاد أَيْضاً في  أمـــٌر مؤســـٌف ِجــــّدً

تفادي الكلفة املالية والقتصادية. 
 فـــي بداية غـــزوه للعـــراق كلفه غزوه 
للعـــراق َكثيراً، مليـــارات الدولرات فإذا 
به يتأذى في وضعه القتصادي ويتضرر 
في وضعـــه القتصـــادي، ويضغط عليه 
ذلك فـــي وضعه القتصادي، في النهاية 
رأى أن فـــي أســـلوب الدفـــع باآلخريـــن 
ليقاتلوا بالنيابة عنه، وبطريقة بالنســـبة 
لـــه طريقة ممتازة، ل يكلفه ذلك شـــيئاً، 
بل علـــى العكـــس يقاتلـــون بالوكالة عنه 
ويدفعون له املال، يكـــون أَيْضاً من يَدفع 
لـــه، يَدفع ليس فقط بالوكالة عنه، وإمنا 
يَدفع له بالوكالة عنه، يعني أمر عجيب، 

هذه احلالة الرهيبة الفظيعة. 
 مـــن الغبـــاء العربي قـــّدم خدماٍت لم 
يكن يحلُُم بها األمريكـــي، ولم يكن يحلُُم 
بها اإلســـرائيلي، ورمبا لم تكن تخطر له 
علـــى باٍل، يُدفع له املـــال، وتصبح عملية 
تنفيذ أجندتـــه في املنطقـــة، والتَحـّرك 
خلدمته فـــي املنطقة والقتـــال من أجله 
فـــي املنطقـــة، وحتريـــك ُكّل هـــذه الفنت 
واملآســـي والنكبات في املنطقة من أجله 
وفـــي خدمته ولتنفيـــذ أجندته على نحو 
أَيْضاً يدر له دخًل هائًل ويكسبه أموالً 
هائلـــة وطائلـــة يقدمها أولئـــك العملء 
األغبيـــاء الـــذي يدفعـــون لـــه ُكّل هـــذه 
ا، فَأْصَبـحت أَيْضاً  األموال الهائلة ِجــــّدً
طريقًة بالنســـبة له مريحة مفيدة، توفر 
له مكاســـَب كثيرًة، ُكّل أشكال املكاسب، 
مكاســـب سياسية، مكاســـب اقتصادية، 
مكاســـب لنجـــاح مؤامرتـــه الكبيـــرة في 
ـة؛ ألنَّه يرى ضْرَب هذه  ضرب هـــذه األُمَّ
ــــة، والوصول بها إلـــى حالة النهيار  األُمَّ
التـــام، يرى فـــي هذا وســـيلًة أساســـيًة 
ـنُـــُه من اســـتحكام ســـيطرته عليها،  تَُمكِّ
ـة،  كيف يسيطُر بشكل تام على هذه األُمَّ

ــــة أولً، ل بد  ل بـــد أن يضرب هذه األُمَّ
أن يصـــَل بهـــا إلى النهيـــار التـــام أولً، 
حينهـــا يســـيطر عليهـــا بكل راحـــة بال، 
ـة في ثروتها البشـــرية  وتصبـــح هذه األُمَّ
وثروتُهـــا القتصادية واملاديـــة وموقعها 
اجلغرافـــي غنيمـــًة، غنيمـــة كاملـــة ملَن؟ 
لألمريكي واإلســـرائيلي، بشرها جنوداً 
ومســـخرين وخدمـــاً، خـــولً، وثروتها له 
وموقعها اجلغرافي له، هذا الذي يريده 
ـة  األمريكـــي، كيـــف يضـــرب هـــذه األُمَّ
ضربًة كبيـــرًة، ضربة قاضيـــة تصل بها 
إلى مستوى النهيار، هل يدُخُل معها في 
حرب مباشـــرة، في ِصدام مباشر، حتت 
عناويـــَن واضحٍة وصريحٍة ومكشـــوفة، 
ا، هو لن يصَل  هذا ســـيكلُفه الكثيَر ِجــــّدً
فـــي النهايـــة إلـــى نتيجـــة، بـــل ســـتكون 
ـة،  النتيجة معاكسًة، سيســـتفزُّ هذه األُمَّ
ِك اجلادِّ ملواجهته،  وسيدفُعها إلى التَحـرُّ
وإلـــى الدفاع عن نفســـها وعـــن أرضها 

وثرواتها ومقدراتها. 
العناويـــن  اخلـــداع،  أســـلوُب  إذن   
واملصطلحـــات اخملادعـــة، األََدَوات التي 
يســـخرها ويشـــغلها ويفعلها مـــن داخل 
ـة طريقة ناجحة، طريقة فعالة،  هذه األُمَّ
ويبقى هو يدير، يشـــرف علـــى العملية، 
اللعبـــة  هـــذه  ويديـــر  يخطـــط،  يرتـــب 
ويشـــتغل عليها، من جهة هو يســـتهدف 
ـة الذين  األَْحـَرار والشرفاء في هذه األُمَّ
يحملون الوعي جتاه مؤامراته وأَْهـَدافه 
احلقيقيـــة، َوأَيْضـــاً يتحلـــون، يحملـــون 
احلريـــة ويتحلون أَيْضاً بـــاإلَراَدة اجلادة 
فـــي احلفـــاظ، ويتحملـــون  والصادقـــة 
ـة  املســـؤولية في احلفاظ على هذه األُمَّ
وعلى اســـتقللها وعلى مقدراتها وعلى 
كرامتهـــا، ويســـتهدفوهم ويضربهم من 
املنتســـبني  األغبيـــاء  اآلخريـــن  خـــلل 
ـة، ويســـتنزف أولئك األغبياء،  لهذه األُمَّ
يســـتنزفهم اقتصاديـــا، يســـتنزفهم في 
قدراتهم العســـكرية والبشرية، حتى كما 
يخطـــط هو يصل بالطريفـــني إلى حالة 
النهيـــار، أَْو يقضي علـــى األعداء، على 
اخلصوم على الواعني بحقيقة أَْهـَدافه، 
وأولئـــك لـــن يواجـــه صعوبـــة أبـــدا في 
الســـيطرة التامة عليهم؛ ألنَّهم أَْصَبـحوا 
أساساً حتت سيطرته، ميكن أن يضربَهم 
أَيْضاً ضرباٍت قاضيـــًة، ويطوعهم أَْكثَـر 
فيبقون في حالة من الضعف الشـــديد، 
هذا ميكن له بكل بساطة، إذا أدركنا هذه 
الهجمة في استراتيجيتها وفي أساليبها 
وفي وسائلها ورأينا ما وصلت إليه اليوم 
فـــي ســـاحتنا العربية واإلْســــَلمية وقد 
جتلّـــت احلقائق على نحـــٍو كبيـــٍر، َمثًَل 
باتت األََدَوات نفســـها ســـواء كجماعات 
مثلما هو حـــال القاعدة وغيـــر القاعدة 
وكل التشـــكيلت املتفرعـــة عنهـــا مـــن 
داعش وغير داعش، مســـميات وعناوين 
كثيرة أَْو كيانات بشكل أنظمة مثل ما هو 
حال النظام السعودي، النظام اإلماراتي 
ونحوهمـــا، باتـــت ارتباطاتهـــم بالـــدور 
األمريكي، بالهجمة األمريكية، بالســـعي 
لتنفيذ األجندة األمريكية باتت واضحة 
ومكشـــوفة بشـــكل كبير اليوم، نعي كيف 
َك ملواجهة هذه الهجمة  ينبغي أن نتَحــــرَّ
التي اســـتخدمت هذه الستراتيجية في 
ـة والشـــغل من داخل هذه  الختراق ِلأُلمَّ
ـة،  ــــة، والعمل مـــن داخل هـــذه األُمَّ األُمَّ
كيف ينبغي أن يكون موقفنا، طبعاً خلل 

املرحلة املاضية. 
وبالتأكيد في بداية الهجمة األمريكية 
كان هناك أَيْضاً أنشـــطٌة كثيرة للتدجني 
ـة، يعني  ـة وللخداع لهـــذه األُمَّ لهـــذه األُمَّ
كان الكثيـــر مـــن الناس َداِئـمـــاً ل يكتفي 

أحداث الـ11 من سبتمبر ذريعة ُصنعت خصيصًا للسيطرة المباشرة 
على المنطقة وبعض أبناء األمة لألسف رأوها أحداثًا عابرة

كلما استمر العدوان تعززت قدراتنا الصاروخية والعسكرية 
وُفّعـلت الطائرات المسّيرة
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بأنـــه يتعامـــُل بل مســـؤولية جتـــاه هذه 
ُك  يَّــــات، وبأنه ل يتَحـرَّ األخطار والتََّحدِّ
بجديـــة ليكـــون لـــه موقـــٌف صـــادٌق في 
يَّـات، ل  مواجهة هـــذه األخطـــار والتََّحدِّ
يكتفـــي بجمـــوده ول بقعـــوده، إنَّما يأتي 
أَيْضاً ليعمَل لصالـــح األمريكي ولصالح 
ـة..  اإلسرائيلي في خداع أَبْنَـاء هذه األُمَّ
إن املســـألة هـــي فـــي ســـياق مـــا يقولُه 
األمريكي ويقوله اإلســـرائيلي، مكافحة 
إرهـــاب، ليس هنـــاك أخطـــاٌر على هذه 
ـة، مسألة بســـيطة، تبسيط األمور،  األُمَّ
الِغش للناس واخلـــداع لهم، التكبيل لهم 
عن أي حَتــــّرك، العمل على أن تســـتمر 
ــــة، حالة  حالـــة اللوعي فـــي واقع األُمَّ
ـة، البعض  اللمســـؤولية في داخـــل األُمَّ
اشـــتغل على هـــذا َكثيـــراً، وعمـــل عليه 
َكثيراً، وبشـــكل خطير وسلبي، والبعض 
أَيْضـــاً حاولـــوا أن يزرعوا حالـــة اليأس 
ــــة، في  والـــروح النهزاميـــة داخـــل األُمَّ
ظل هـــذه الهجمـــة التي تســـتخدم هذه 
األســـاليب، الســـاحة العربية كانت فيها 
بعض القوى احلرة، مثلما هو احلال في 
قـــوى املقاومة فـــي لبنان في فلســـطني، 
كان فيها بعـــض الكيانات والدول احلرة 
واملســـتقلة كمـــا هـــو حـــال اجلمهوريـــة 
اإلْســــَلمية اإليرانية التـــي هي خارجة 
عـــن نطـــاق الســـيطرة األمريكيـــة، لهـــا 
موقفها لها رؤيتها لها وعيها، جتاه الدور 
األمريكـــي واإلســـرائيلي، لكـــن هنـــاك 
بقية الشـــعوب، بقية أَبْنَـاء هذه املنطقة، 
املســـاحة األوســـع في الســـاحة العربية 
واإلْســــَلمية، ســـاحة هـــل تبقى ضحية 
لهذه الهجمة؟ وهل تبقى أَيْضاً في حالة 
من انعدام الوعي، وتكبيل أي حَتـّرك في 

مواجهة هذه الهجمة. 
 هنـــاك أَيْضـــاً اليمـــن، أتى املشـــروُع 
َك كنتـــاٍج حلالة ووعي،  الُقـْرآنـــيُّ ليتَحـرَّ
وعـــي كبيـــر وعي عميـــق، وعـــي عظيم 
والتحّديـــات،  األخطـــار  هـــذه  بطبيعـــة 
وأتـــى هـــذا املشـــروع الُقـْرآنـــي العظيم 
الذي يقوُده الســـيُد حســـني بـــدر الدين 
احلوثي ِرْضـَواُن اللِه َعلَـيْـِه، وله مميزاتُه 
ا، أتى وله  العظيمُة والكبيرة واملهمة ِجـّدً
أوُل ميـــزة مـــن ميزاته أنه يلّبـــي ضرورًة 
حقيقيـــًة ومؤّكـــدة، لـــم يكـــن مشـــروعاً 
عبثيـــاً ول طائشـــاً ول جملـــرد صناعـــة 
مشكلة، ل، املشـــكلت آتية وقادمة على 
ِتنـــا موجـــودةٌ وتتعاظـــم وقادمـــٌة على  أُمَّ
ــــة، فلم يكن هو املشـــكلة أبداً،  هذه األُمَّ
يَّــــات، مليئة  أمام ســـاحة مليئـــة بالتََّحدِّ
باملشـــاكل والفنت، وساحة لألسف قابلة 
ألن يلعَب فيها العدو ُكلَّ ألعيبه لصناعة 
الكثير والكثير من املشـــاكل والفنت التي 
تخدمـــه، مشـــروع، هـــذا مشـــروع يلبي 
ضرورة؛ ألنَّ اآلخريـــن الذين يقولون لنا 
أن نســـكت، وأن نبقـــى مكّبلـــي األيدي، 
أن ل نفعـــل شـــيئاً وأن ل نصنـــَع شـــيئاً 
جتاه هـــذه األخطـــار والتحّديات، ل هم 
نصحونـــا ول هم كانوا صادقني معنا ول 
ـة بشـــيٍء، بل هم  هم ميكن أن ينفعوا األُمَّ
ـة؛ ألنَّ الـــذي يقولونه  يجنـــون علـــى األُمَّ
ــــة أن تســـكت، أن تصمت، أن تبقى  ِلأُلمَّ
لـــة، أن ل تقـــول شـــيئاً، أن ل تفعـــل  مكبَّ
َك، وأن تبقى خانعة  شـــيئاً، أن ل تتَحــــرَّ
مستسلمة لتســـحقها األحداث واملكائد 
لهـــذه  ضحيـــة  ولتكـــون  يَّــــات،  والتََّحدِّ
ا التي يريدون أن ل  الهجمة الرهيبة ِجـّدً
تواجه بشـــيء، وأن ل تقابل بشـــيء، وأن 
نبقى هكذا خانعني ومنتظرين أين ميكن 
أن تصل بنـــا األحداث، هذا ِغـــشٌّ َكبيٌر 
، هذا منطٌق ل يحمل  ـة، ِغشٌّ َكبيـــرٌ ِلأُلمَّ
ذرًة مـــن النصـــح ول مـــن اخليـــر ول من 

ـِة، ول من احلكمة  إَراَدِة اخليِر لهذه األُمَّ
ول من املصلحة أبداً. 

ــــُة منتهى حالهـــا وأمِرها عندما  األُمَّ
تســـحُقها األحداُث هـــذه، عندما تدفُع 
ا، ســـوف تصُل  ثمنـــاً باهظاً ومكلفاً ِجـّدً
َك، فلماذا ل حتمل  إلى ضرورة أن تتَحـَرّ
هذا الوعـــي منذ البدايـــة؟ هل املطلوب 
ـة إلى نقطـــة الصفر؟ هل  أن تصـــل األُمَّ
مطلوب أن يتَمّكـن األمريكي من حتقيق 
ـة  أَْهـَدافـــه 100%؟ وأن تنهار هـــذه األُمَّ
بشـــكل تام؟ وأن تسفك دماء املليني من 
ـة وبـــدون موقف؟ ليس  أَبْنَــــاء هـــذه األُمَّ
في ســـياق املوقف احلر؟ ليس في سياق 
الدفاع عـــن النفس؟ ل. في ســـياق تلك 
ـة  األلعيب والفوضى التي تســـحق األُمَّ
وتعبُث بدمائها حتى تصَل إلى مســـتوى 
النهيـــار التـــام، ثـــم يســـيطر األمريكي 
بشـــكل تام، ثم بعد ذلـــك يصيح الناس؟ 

ل. 
الُقــــْرآُن الكـــرمُي الـــذي هو نـــوُر الله 
ســـبحانه وتعالـــى، واإلْســــَلم العظيم، 
هـــذا الديُن الذي ننتمـــي إليه، ليس ديَن 
ًة من احلمير، ل تعي  استحمار يصنع أُمَّ
شـــيئاً ول تدرُك شـــيئاً ول تتنبَّه لشيء، 
تعصـــف بهـــا األخطـــار، وتهجـــم عليها 
يَّـات، ثم ل  األخطار، وحتيط بهـــا التََّحدِّ
حتمُل ذرًة من الوعي، ل عن تلك األخطار 
يَّـات، ول عن كيف حتمي نفسها  والتََّحدِّ
يَّـات واألخطار،  في مواجهة تلـــك التََّحدِّ

هذه حالة من »احلميرة«. 
اإلْسـَلُم ديٌن عظيٌم، والُقـْرآن الكرمي 
الـــذي هو األســـاس لهذا الديـــن هو ُكلُّه 
نـــوٌر، نتيجته ثمرته فائدته أن يصنع أمة 
علـــى درجة عاليـــة من الوعـــي والفهم، 

الوعي عن الواقع، الوعي بأعدائها. 
ا  الُقـْرآُن الكرمُي مســـاحٌة كبيـــرة ِجـّدً

منه تتحدث عن العدو، من هو العدو؟ ما 
هي خطورة هذا العدو؟ ما هي أســـاليب 
هـــذا العدو؟ ما هي وســـائل هذا العدو؟ 
مـــا هي نقاط ضعف ونقـــاط القوة التي 
ميكـــن أن يشـــتغل عليها هـــذا العدو في 
ــــة؟ أن تكون  جانبـــه أَْو فـــي جانـــب األُمَّ
أمـــة تنتمي لهـــذا الدين ولهـــذا الُقـْرآن، 
منعدمـــة الوعي، عـــن هذا العـــدو وعن 
يَّــــات واألخطار  خطورتـــه، وعـــن التََّحدِّ
التـــي تواجههـــا، منعدمة الوعـــي عن ُكّل 
ــٌة بعيـــدةٌ ُكلَّ البُعد،  ذلك. معنـــاه أنها أُمَّ
عـــن الســـتفادة من هذا النتمـــاء، وعن 
النتفـــاع بهذا النور، معنـــاه أنها اتخذت 

الُقـْرآن وراءها ظهريا. 
ولذلـــك حـــرص الســـيُد حســـني بدر 
الدين احلوثـــي - ِرْضـَواُن اللـــِه َعلَـيْـِه - 
َك  في إطار املشـــروع الُقـْرآنـــي أن يتَحـرَّ
من خـــلل الُقــــْرآن الكـــرمي، وأتى فعًل 
َك  مـــن خـــلل النـــص الُقـْرآنـــي ليتَحـرَّ
الســـاحة  فـــي  الُقـْرآنـــي  النـــص  بهـــذا 
اإلْسـَلمية، وينطلَق وفَق أُُفِق هذا النص 
الُقـْرآني، هذا األفق الواسع والرحب، ل 
مكّبـــًل بقيود مذهبيـــة، ول طائفية، ول 
جغرافيـــة، ول سياســـية، كان املطلـــوب 
ـة اإلْسـَلمية  حركة تتجُه بأوســـاط األُمَّ
غير مكبلة؛ ألنَّ األمريكي أتى ليعَمَل في 
ســـاحتنا ولم يكبل نفسه، ل بالعتبارات 
اجلغرافية، ول السياســـية، ول الدينية، 
ُر نفَســـه فيـــه، أتى  ول بـــأي عنـــوان يؤطِّ
ليكتسَح الساحة بكلها، أتى ليقدَم نفَسه 
أنـــه املعنـــيُّ األوُل في ُكلِّ بلـــد، فهو َمثًَل 
فـــي اليمن يقدم نفَســـه على أنـــه املعني 
األولى بالشـــؤون اليمنيـــة، املعني األول 
بالشؤون السورية، املعني األول بالشؤون 
اخلليجيـــة، املعنـــي األول بالشـــؤون في 
الشام، ســـواًء في سوريا أَْو في فلسطني 

أَْو في لبنـــان أَْو في األردن، املعني األول 
في شـــؤون دول املغرب العربي، ساحتنا 
العربية، ســـاحتنا اإلْسـَلمية بشكل عام 
أَْصَبـحـــت بالنســـبة لألمريكـــي ســـاحة 
يقدم نفســـه فيها بأنـــه املعني األول بكل 
شـــؤونها، ويتدخل فـــي ُكّل األمـــور، في 
الشؤون السياسية، وكل التفاصيل، ولم 
يؤطر نفســـه بـــأي أطر، وإذا لـــم يواجه 
هـــذا التَحــــّرك الواســـع الـــذي أتى إلى 
الساحة بكلها، إذا لم يواجه بعنوان غير 
ر ول مقيد فهو يســـتفيد  مكّبـــل ول مؤطَّ
ـة،  من هـــذه احلالة التي جزأ فيهـــا األُمَّ
مســـتفيد أن يتَحــــّرك ُكّل فريـــق أَْو ُكّل 
ــــة إذا حَتـّركت وهي  فئة داخل هذه األُمَّ
تتَحـّرك في مستوى إطار معني، إطارها 
اجلغرافي، إطارها السياســـي، واليمني 
غير معني مبا هناك، غير معني ل بشأن 
الفلســـطيني، ول بالشـــأن اللبنانـــي ول 
بالشأن الســـوري، ول بالشأن العراقي، 
بالشـــأن  ول  اخلليجـــي،  بالشـــأن  ول 
املصري، ول بالشـــأن املغربـــي،... إلخ. 
ــــة يعيش هذا  وكل مـــن أَبْنَـاء هـــذه األُمَّ
الظـــرف، يـــرى نفَســـه غيـــَر معنـــيٍّ مبا 
يحصل هنـــا، ويحدث هنـــاك، هذا أمٌر 
قـــّدم خدمًة كبيرًة لألمريكـــي، كان هذا 
هدفاً أساســـياً يوم قام الغـــرب بتجزئة 
منطقتنـــا، وتقســـيمها، وحتـــى عمليات 
عناويـــن  وحتـــت  املســـتمرة،  التقســـيم 
متعددة، هي تهدف إلى إل تتَحـّرك هذه 
ــــة في إطـــار واحد، وحتـــت عنوان  األُمَّ
واحـــد، أن تبقـــى مجزأة ومبعثـــرة، وأن 
يســـتفرد بها العـــدو، فيســـتفرد بهؤلء 
هنـــا وهؤلء هنـــاك، حتـــى يقضي على 

اجلميع. 
الســـيُد حســـني بـــدر الديـــن احلوثي 
َك من خلل  ِرْضــــَواُن اللـــِه َعلَـيْـِه حَتــــرَّ

النـــص الُقـْرآنـــي، مـــن خلل املشـــروع 
الُقـْرآنـــي، الـــذي هو مشـــروع ميكن أن 
ــــة، لكل املســـلمني، لكل  يتســـع لكل األُمَّ
ـة، وهو املشروع احلق، والكلمة  أَبْنَـاء األُمَّ
الســـواء، الـــذي ل ميكـــن أن يرتقـــي أي 
مشـــروع آخر ليكـــون مبســـتوى الُقـْرآن، 
لـــو بحثنا عـــن أي طريقـــة أُْخــــَرى، عن 
أي مشـــروع آخر، عن أي فكـــرة أُْخـَرى، 
مهما كانت، ل ميكن ألي مشروع ول ألي 
فكرة أن ترتقي لتكون مبســـتوى الُقـْرآن 
الكـــرمي، ثم إنه برز ســـؤال كبير وعلمة 
ا، نحن كمســـلمني  اســـتفهام كبيـــرة ِجـّدً
ننتمي لإلْســــَلم، وأعظم ما نعتمد عليه 
في إْســــَلمنا كمرجعيـــة ثقافية ودينية، 
ومرجعيـــة تنويرية هو الُقــــْرآن الكرمي. 
أل يوجـــد فـــي الُقـْرآن الكـــرمي ما ميكن 
أن نســـتفيد منـــه؟ وأن نعتمـــد عليه في 
يَّـات واألخطار؟ أل  مواجهة هـــذه التََّحدِّ
يوجد فيمـــا ميكن أن يكون بالنســـبة لنا 
نورا وأن نستفيد منه الوعي اللزم الذي 
نحن في أمـــس احلاجة إليـــه جتاه هذه 
يَّـات واألخطار؟ علمة اســـتفهام  التََّحدِّ
كبيرة؟ ملـــاذا غيـــب الُقـْرآن بشـــكل تام، 
عـــن الرجوع إليه في ظل هذه العواصف 

يَّـات الكبيرة؟. واألخطار والتََّحدِّ
املشـــروُع الُقـْرآني يّتصـــُف بأنه أرقى 
رؤيـــة، وأدقُّ رؤيـــة، تتناَوُل هـــذا الواقَع، 
مـــن  اإلْســــَلمية  الســـاحة  ـــُن  وتُحصِّ
الداخـــل؛ ألنَّ أَْكبَـر أهم أعظم ما حتتاج 
إليه أمتنا في هذه املواجهة، هو حتصني 
تتحصـــن  كيـــف  الداخليـــة،  الســـاحة 
ـة، وما هو أعظم  الســـاحة الداخلية ِلأُلمَّ
مـــا ميكن أن يحصنها؟ كثير من العناوين 
ميكـــن أن يســـتغلها العـــدو بـــدلً عن أن 
حتصن الســـاحة الداخلية يستفيد منها 
كعناويـــن مجـــزأة، ومبعثـــرة، وكعناويـــن 
أَيْضـــاً ميكـــن أن يوظـــف البعـــض منها 
ـة  إلحداث صراع، ما بالك أن حتمي األُمَّ
في واقـــع ســـاحتها الداخلية، املشـــروع 
الُقـْرآنـــي الـــذي يلمس هـــذه األحداث 
يتجه من خلل الُقــــْرآن إلى هذا الواقع 
فـــي ســـاحتنا الداخليـــة وجتـــاه العدو، 
علـــى قاعدة عـــني علـــى الُقــــْرآن وعني 
علـــى األحـــداث، هـــذه القاعـــدة املهمة 
ـة،  ا تصنع وعيـــاً عالياً في واقع األُمَّ ِجـّدً
تســـاعد على صناعة حصانة كبيرة في 
ــــة، وعلى إيجاد  الســـاحة الداخلية ِلأُلمَّ
دافع وحافز كبير نحو حتمل املســـؤولية، 
وهـــذان اجلانبان أهم ما حتتـــاج إليهما 

ـة، وعي ومسؤولية.  األُمَّ
الُقـْرآُن الكرمُي ل يضاهيه ول يساويه 
أيُّ شـــيء آخر فـــي صناعـــة الوعي، ول 
يســـاويه ول يضاهيـــه أي شـــيء آخـــر 
فـــي صناعـــة املســـؤولية، فـــي ترســـيخ 
اإلحساس باملســـؤولية، وفي إيجاد دافع 
كبير، لتحمـــل املســـؤولية والتَحـّرك في 
يَّـات،  ي لهـــذه األخطـــار والتََّحدِّ التَصــــدِّ
ـة، وحتلت  وإذا توفر الوعـــي الكبير ِلأُلمَّ
بهذا الوعي، وحملت اإلحســـاس الكبير 
الكبيـــر  الدافـــع  وتوفـــر  باملســـؤولية، 
يَّـات  للتَحــــّرك فـــي مواجهة هـــذه التََّحدِّ
ــــة أهم عوامل  واألخطار، توفـــرت ِلأُلمَّ
ي لهذا  القوة التـــي حتتاج إليهـــا للتَصـدِّ
اخلطـــر الكبيـــر، وهـــذا ما نحتـــاج إليه 
بشـــكل كبير، وهذا من أهـــم اإليجابيات 

في املشروع الُقـْرآني. 
املقاُم ل يتســـُع للحديث عن املوضوع 
بشكل كبير، يبقى لنا أن نقوَل: إننا اليوم 
ببركـــة هذا املشـــروع الُقـْرآنـــي وبالرغم 
من ُكّل مـــا واجه هذا املشـــروع الُقـْرآني 
ا  من يومه األول من اســـتهداف كبير ِجـّدً
من يومه األول وهو بدأ بطريقة ســـليمة 

معنى االحتالل أن تخسَر أرضك وِعرضك وتستباح كرامتك وأن تصبح 
عبدًا له وتصبح أرضك قواعد عسكرية له والمنشآت النفطية في 

الجنوب يسيطر عليها ويستفيد منها االحتالل اإلماراتي 

 األعداء اعتمدوا على استغالل المشاكل بين أبناء األمة 
مهما كان حجمها لخدمة مشروعهم االستعماري
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وصحيحـــة ولـــم يكـــن هناك مـــا يبرر ل 
للســـلطة في بلدنا ول للقـــوى اإلقليمية 
التـــي وقفـــت معها ضـــد هذا املشـــروع 
الُقـْرآنـــي لـــم يكـــن هنـــاك ما يبـــرر لهم 
ذلك الســـتهداف َمثًَل بدأت مســـيرتنا 
الُقـْرآنية العظيمة من خلل نشاط سلمي 
طبيعي في إطار ما يســـمح به الدســـتور 
في بلدنا والقانون الذي كان يكفل حرية 
التَحـّرك الســـلمي حرية التعبير نشـــاط 
كبير توعـــوي من خلل الُقــــْرآن الكرمي 
من خلل الثقافـــة الُقـْرآنية وتصحيحي 
يصحح الكثير من املفاهيم املغلوطة؛ ألنَّ 
وراء ما وصلت إليه أمتنا اإلْسـَلمية من 
ســـقوط وانحطاط وضعـــف وخلل كبير 
ا وتفرق كبير ُكّل  ا وتخلف كبيـــر ِجـّدً ِجـّدً
ـة إلى  ـة ما وصلت األُمَّ مشـــاكل هذه األُمَّ
ما وصلت إليه من ضعف وشتات وفرقة 
وتخلف إل خللل ثقافي قناعات مفاهيم 
ــــة إلى مـــا وصلت  أفـــكار أوصلـــت األُمَّ
إليه لم تكن أمتنا اإلْســــَلمية هكذا أمة 
ضعيفـــة مـــن أول حلظـــة ل.. كانت في 
يوم مـــن اأّليَّـام أمة عظيمـــة كبيرة قوية 
سقطت واجتهت نحو السقوط والضعف 
والشـــتات يوم إثر يوم حتـــى وصلت إلى 
ما وصلـــت إليـــه ووصلت بهـــا محطات 
فـــي التأريـــخ معروفـــة مـــن الســـتعمار 
والستهداف األجنبي، ولكن املشكلة في 
األساس مشـــكلٌة ثقافية مشكلة مفاهيم 
قناعات تصورات أفكار اإلنَْســـان َداِئـماً 
فـــي مواقفه في سياســـاته في تصرفاته 
هو ينطلق مـــن قناعات ومفاهيم وأفكار 
إْن كانـــت صحيحًة اجته بشـــكل صحيح 
إن كانـــت فعالـــًة اجته بشـــكل فّعـــال إْن 
كانت ســـيئًة َوســـلبيًة كانـــت النتيجة في 
تصرفاتـــه فـــي اجتاهه فـــي احلياة على 
ضوئها نتيجـــة لها ثمرة لها، فاملشـــروُع 
الُقـْرآنـــيُّ فـــي مســـيرتنا الُقـْرآنيـــة بدأ 
بحركة صحيحـــة طبيعية ســـليمة يقدم 
الثقافـــة الُقـْرآنية بطريقة توعوية هتاف 
بشـــعار يحصن الســـاحة من الداخل من 
العمالـــة ألمريـــكا وإســـرائيل ويعلن عن 
موقـــف حيـــوي فاعـــل فـــي البـــراءة من 
أمريكا وإســـرائيل ويعبر عـــن نبض عن 
حيـــاة عن وجود عن حضـــور عن موقف 
جتاه ما تفعله أمريكا وإســـرائيل، يجذُر 
الوعي باخلطر األمريكي واإلســـرائيلي 
واملوقـــف والتحّمـــل للمســـؤولية، يربُط 
ــــَة بقضاياهـــا الكبرى التي يســـعى  األُمَّ
اآلخـــرون إلـــى إبعادها عنهـــا مثلما هو 
احلـــال بالنســـبة للقضية الفلســـطينية 
واملقدســـات إلى آخرة، ل يتسع احلديث 
ا  لذلك، ولكن ُووجه بحرب شرســـة ِجـّدً
حروب تلو حروب عداوة شديدة حملت 
رهيبـــة مـــن التضليل اإلعلمـــي والكيد 
السياســـي عملية تشـــويه غير مسبوقة، 
الســـاحة  فـــي  مشـــروعاً  أعـــرف  ول 
اإلْســــَلمية وفي املنطقـــة العربية ووجه 
بعداوة شـــديدة وبحملت رهيبة وبِعداء 
كبير وباستهداف عســـكري واستهداف 
بكل أشـــكال الســـتهداف مثلما واجهته 
هـــذه املســـيرة الُقـْرآنيـــة وبالرغـــم مـــن 
مستوى الستضعاف إل أن هذا املشروع 
حمـــل أســـباب البقـــاء والنمـــاء فتعاظم 
وتنامـــى وقوي واشـــتد بقدر مـــا حورب 
وبقـــدر ما ووجـــه وها هو اليـــوم حاضٌر 
في الساحة اإلْســــَلمية حضوره القوي 
حضوره املميز يحمـــل إَراَدة اخلير جتاه 
ـة  ــــة يرتبط بقضايـــا األُمَّ أَبْنَــــاء ُكّل األُمَّ
الكبـــرى ميد يـــد اخلير وينـــادي بوحدة 
ـة كلها واعتصامها بحبل  أَبْنَـاء هـــذه األُمَّ
الله جميعـــا، يتَحـّرك من خـــلل الكلمة 
الســـواء واحملقة وساعد في تشكيل نواة 

صلبة في ســـاحتنا الداخليـــة في اليمن 
عندما أتى هذا العـــدوان لم يأِت ونحن 
فـــي حالة مـــن الغفلـــة وفي حالـــة نوم، 
أتـــى هـــذا العدوان علـــى بلدنـــا وهناك 
أّمـــة متيقظـــة داخـــل هـــذا البلـــد، أمة 
حتمـــل الوعَي، أمـــة تتحلى باملســـؤولية 
أمـــة تثقفت بثقافـــة الُقـْرآن واكتســـبت 
منها النـــور والوعي والبصيـــرة وحملت 
منهـــا أعظم إَراَدة فـــي الصمود والثبات 
ي للعدو واملواجهـــة للتحّديات  والتَصــــدِّ
واألخطـــار والتف معهـــا بقيـــُة األَْحـَرار 
من أَبْنَـاء شـــعبنا اليمنـــي العظيم واليوم 
مشروعنا الُقـْرآني ومســـيرتنا الُقـْرآنية 
أربعـــة عشـــر  الطريـــق  فـــي  مســـتمرة 
عاماً من احلـــروب املتوالية واملســـتمرة 
والهجمـــات اإلعلميـــة لـــم تتَمّكــــن من 
القضـــاء على املشـــروع الُقـْرآنـــي ازداد 
تألقاً وعظم وتوســـع وانتشـــر؛ ألنَّه يلبي 
ضـــرورة أولئك كمـــا قلت الذيـــن أرادوا 
أن يدّجنونا ألمريكا وإســـرائيل ولُعَملء 
أمريكا وإســـرائيل اكتشفوا هم اتضحوا 
هم أنهـــم هم اخملطئون مـــن كانوا يرون 
موقفهـــم هـــو احلكمة هو الصـــواب هو 
التصـــرف الصحيح اتضـــح أن موقفهم 
هـــو اخلاطئ بكل مـــا تعنيـــه الكلمة، لن 
يجـــدَي اليوم أمتنـــا إل أن حتمل الوعي 
وأن تتحلى باملســـؤولية ولن يكون لها أي 
مصدر يصنع لها الوعي يساوي الُقـْرآن 
الكـــرمي ول أي مصدر تتحلى من خلله 
باملسؤولية ويعطيها الدافع العظيم الذي 
يَّـات  تتحمل من خللـــه مســـتوى التََّحدِّ
وتواجه مستوى كافة األخطار مثلما هو 
الُقــــْرآن الكـــرمي وهو الذي ينســـجم مع 

ُهويتها اإلْسـَلمية. 
28ذا  موا ه2ة  يف  نح2ن  الي2و1َ 
العدوان، ننطلُق من 8ذا املنطلق، نرى 
العظيم2ة والكلرية  إيجابيت2َه، ثمرتَه 
ا، ون2رى أَيْضاً أنه ال يزال  واملهمة ِ 2دًّ
يس2اعُدنا عىل أن نلنَي واقعن2ا أَْكث2ََر 
فأَْكث2ََر فأَْكث22ََر 8ذه  ملة مخترصة 
عن املوضوع ال2ذي نتحدث عنه بهذه 

املناسلة يلقى لنا أن نتحدَث باختصار 
كل2ري عن املرحلة الرا8ن2ة فيما يتعلق 
بالع2دوان األمريك2ي الس2عودي ع2ىل 

بلدنا. 
 ع2دواٌن يتّج2ُه بش2ك4 واضح نحو 
التصعيد لديه مساراته العسكرية التي 
يهدف إىل التصعيد بشك4 كلري بالذات 
فيما يتعلق بالساح4 والحدود وبعض 
املحافظ2ات الحمُد لل2ه َربِّ العاملن أنَّ 
الق2درة الصاروخي2ة َوأَيْض2اً الق2درة 
فيما يتعلق بتفعي4 الطائرات املس2رّية 
باتا واضحة اليو1 أَْكث2َر من أي وقا 
مىض 8ذا يَُمث42ّ إحلاطاً لهذا العدوان 
ال2ذي قال يف أول ليلة م2ن عدوانه قل4 
ثاث س2نوات بأنه ق2د نجح يف رضب 
ُقدراتنا العس2كرية يف 28ذا الللد وأنها 
أُصيلا بالش2ل4 التا1 وخاص أَْصل2َح 

مطمئنًا. 
 قدراتُن2ا العس2كريُّة كلما اس2تمرَّ 
الع2دواُن تتعاظم وتك2رب وتتطور 8ذا 
الذي يج8 أن تعيَه قوى العدوان  يداً 
أن تعيَه  يداً أنه كلما استمر العدوان 
فليتأك2دوا أن قدراِتنا العس2كرية 8ي 
إىل مزي2ٍد من التطور إىل مزيد أَيْضاً من 
االرتقاء إىل مزيد من الزخم الصواريخ 
اللاليس2تية اليو1 يف حال2ة من الزخم 
املستمر، يف املايض كانا عىل مستوى 
الش2هر وأحيان2اً بأَْكث2ََر من ش2هرين 
القص2ف  أس2لوع  ُك4ّ  الي2و1  ثاث2ة، 
لله،  اللاليس2تية والحمد  بالصواري2خ 
الطائرات املس2رّية إنتا ها املحيل عىل 
نحٍو  يد ومس2تمر وس2تفع4 بشك4 
كلري، 8ذا حقنا الطليعي يف الدفاع عن 
أنفس2نا ودفاعاً عن بلدنا ويف موا هة 
عدوان علين2ا بغري حق، عدوان أ نلي 
بغ2ري حق ع2ىل بلد مس2تق4 ُح2رٍّ 8و 
اليمن ول2ن نألَو ُ ه2داً يف تطوير 8ذه 
القدرات، إن ش2اء الل2ه، ويف تفعيلها، 
ال2ًة بش2ك4 كل2ري يف  حت2ى تك2وَن فعَّ
االس2تهداف ونوعي2ة إن ش2اء الل2ه يف 
ُق ال2ردَع املأموَل  االس2تهداف بما يحقِّ
إن ش2اء الل2ه، و8دُفن2ا 8و دف2ُع 8ذا 

العدوان عن بلدنا. 
 املطل2وُب ع2ىل مس2توى الجلهات 
من ش2علنا العزيز االستمرار يف علمية 
الكل2ري  التج2اوب  الرس2مي  التجني2د 
م2ع عملية التجني2د؛ ألنَّنا ن2رى اليو1َ 
ي2ا ش2علَنا العزيز ما آل إلي2ه الحاُل يف 
املناط2ق املحتلة 8ناك م2ا يكفي يف أن 
يدفَعن2ا إىل أقىص َح22دٍّ للتَص2دِّي لهذا 
العدوان، احتال 8ناك بش2ك4 واضح 
يف ُك4ّ ممارس2اته اإلْ 2َرامية وص4 إىل 
در ة انتهاك األعراض وص4 إىل در ة 
انته2اك األع2راض، ح2االت االغتصاب 
للنس2اء مثلم2ا حصل2ا يف الخوخ2ة 
حصل2ا قل4 ذل2ك يف املخ2اء وحصلا 
قل42 ذلك وتحص4 بش2ك4 مس2تمر يف 
املحافظ2ات الجنوبية، و8ن2اك بعُض 
اإلخوة يف املحافظات الجنوبية تحدثوا 
ع2ْن 28ذا وتحدث2وا عن قص2ص وعن 
ا وع2ن  رائ2َم  حكاي2ات مؤمل2ة ِ 22دًّ
ا، الِعْرُض  ا ومؤس2فة ِ 22دًّ مؤملة ِ 2دًّ
اليمن2ي مس2تلاٌح، َمن ال يغت2ار لذلك 
َمن ال يغض8 لذل2ك من ال ينفع4 لذلك 
َديُّوث2اً يف مصطل2ح ال2رشع  أَْصل22َح 
اإلْس22َامي، َم2ن ال يلايل حت2ى عندما 
ينتهك الِع2رض عندما ينته2ك ِعرضه 
وع2رض ُك4ّ يمنية 8و عرض2ك يا ُك4ّ 
يمني ويا ُك4ّ مس2لم، إذا أنا واألعداء 
ينتهكون األعراَض ويغتصلون النساء 
ويغتصل2ون األطف2ال مثلم2ا حص42 
يف حي2س اغتص2اب لطف42، 8ناك َمن 
ال يغض8 م2ن ال ينفع4، فه2و َمن قد 
ذ8ل2ا نخوت2ُه وإنَْس2انيَّتُه ومروءتُه 
أَْصل22َح  َديّوث2اً،  وأَْصل22َح  وِغريت2ُه 
إنَْس2اناً تافه2اً ال يحِم4ُ أي2َّة قيمة وال 
ٍف وال مثق2اَل ذرة ال م2ن َقلْيََلة  أيَّ رَشَ
وال من رَشف وال من وطنية، ولألسف 
اللعض ظهروا عىل 8ذا النحو، اللعُض 
م2ن املرتزقة ظه2روا عىل 28ذا النحو 
يقفون مع املعت2دي ويربّرون له حتى 
2ُطون املسألة   رائَم االغتصاب ويُلَسِّ
ليس2ا  س2هلًة  ليس2ا  ويهونونه2ا، 
بسيطة 8ذا 8و اليشء الذي يحص4 يف 

ظ4 االحتال. 

 االحتاُل معن2اه أن تخرَسَ حريتَك، 

االحت2اُل معن2اه أن تخ2رَسَ أرَض2ك، 

االحت2اُل معن2اه ان تخ2رَسَ ِعرَض2ك، 

أن تس2تلاح كرامت2ك، ال يظ2ن الناُس 

أن مس2ألَة االحت2ال يشٌء طليعي، ال، 

االحتاُل ال يلقى حرية ال يلقى كرامة 

ال يلق2ى أرض ال يلقى ِعرض، تصلح 

أنا عل2داً لذلك املحت4 األ نلي وأرضك 

وثرواتك له قواعد عس2كرية ينه8 ما 

يشاء منها يأخذ ما يريد منها. 

يف  النفطي2ُة  املنش2آُت  الي2و1َ   

يف  النفطي2ة  واملنش2آت  حرم2وت 

ش2لوة من املس2يطر عليه2ا أليس 8و 

اإلمارات2ي؟!، أولي2س 28و الي2و1 من 

يسعى لتش2غيلها واالس2تغال لها؟!، 

ث2م تكون أن2ا كمواطن يمن2ي يف تلك 

أن  يمك2ن  الهام2ش،  ع2ىل  املناط2ق 

يعطي2َك اللعض من امل2ال لكن مقاب4 

م2اذا أن تلي2َع من2ه نفَس2ك أن تلي2َع 

منه نفَس2ك 8ذه عملية اس2تعلاد 8و 

يش2ريك تصلح ل2ه عل2داً وتذ88 إىل 

املي2دان لتقات4َ2 وتفديه، تس2عى أنا 

ليتَمّك22َن  لتضح2َي بنفس2ك فتُقت42 

م2ن تثلي2ا احتال2ه ولتَُمّك2ن2َه أنا 

م2ن  تَمّك2ن2َه  س2ليله  يف  بتضحيت2ك 

الس2يطرة عىل بلدك، 8ناك غلاء أَْكث2َر 

من 8ذا، 8ناك خس2ارة أفدح من 8ذه 

الخس2ارة، ال، أم2ر فظي2ع ومؤس2ف 

ا، فنحن اليو1 نوا 2ه 8ذا الغزو  ِ 22دًّ

و28ذا االحت2ال الذي يمته2ن الِعرض 

ويمته2ن الكرام2ة ويغتص8 النس2اء 

لنحم2َي أنفس2نا، لنحم2َي أعراَضن2ا، 

لنحم2ي رشفنا لنحم2ي كرامتن2ا، لو 

ل2م نفع4 نك2ون ال يشء نكون ال يشء 

ال نحك2ي ع2ن أنفس2نا ال بكرامة وال 

بوطني2ة وال بَقلْيَل2ة وال بإْس22َا1 وال 

بيشء، فمطل2وٌب اليو1 من2ا أن نكوَن 

أَْكث22ََر وعي2اً وأعظ2َم ثلات2اً وأَْكث22ََر 

عزم2اً يف التَص2دِّي له2ذا العدوان، وأن 

يتَح2رََّك الش2لاُب إىل الجلهات ملوا هة 

ق2وى الغ2زو واالحت2ال الت2ي ترتك8 

يومي2ًّا أبش2َع الجرائ2م ُك4ّ ي2و1 و8ي 

تقت42 األطف2ال والنس2اء ال نحتاُج إىل 

ُك4ّ يشء  ُك4ّ يشء واض2ح  التوضي2ح 

واض2ح، وكلنا يعرف م2اذا تفعلُه تلك 

الق2وى املعتدية وم2ا 28ي أ28ََْدافها، 

4َ املس2ؤوليَة وأن  لن يلقى إال أن نتحمَّ

نتَح2رََّك بجد، وال يتس2ع الوقا للكثري 

من الكا1 ح2ول بقية املواضيع يمكن 

أن نتح2دََّث عنها يف كلم2اٍت قادمٍة إن 

شاء الله. 

آم4ُ إن شاء الله أن يكوَن 8ناك زخٌم 

كلريٌ يف التحش2يِد للجلهات يف التجنيد 

للدف2اع عن أنفس2نا ع2ن كرامتنا عن 

أعراضنا عن أرضنا عن رشفنا وأَس2أَُل 

اللَه ُس2لَْحان2َُه َوتََع2اىَل أن يكت8َُ لنا يف 

الع2ا1 الراب2ع التأييَد، الن2رَص، العوَن، 

السداَد، ونَْسأَُل اللَه ُس2لَْحان2َُه َوتََعاىَل 

أن يرَحَم ُش2َهَداَءنا األبراَر وأْن يش2فَي 

َج ع2ن أرسان2ا وأن   رحان2ا وأَن يَُف2رِّ

َعاء.  نا بنرصه، إنَّه َسِميُْع الدُّ ينرُصَ

الل2ِه  َوَرْحَم2ُة  َعَليُْك2ْم  22َا1ُ  َوالسَّ

َوبََرَكاتُُه.. 

صناعة الذرائع وسيلة أساسية اعتمدها األعداء لضرب األمة

أمريكا اعتمدت )اختراق األمة من الداخل( استراتيجيًة 
لدفعها لالنهيار ما يفسح المجال للسيطرة عليها بسهولة
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ما الذي أرادُه 
هيُد المؤّسس؟  الشَّ

د   هنادي محمَّ

2يد ُحس2ن بدر الدِّي2ن الحوثي  2هيُد القائُد السَّ • ل2م يلِن الشَّ
»رضوان الله عليه« مرشوَع2ه اإليَْمانّي الجهادّي الَعميلّ املتمث4ّ 
ب2 )املس2رية الُقرآنية امُللاركة( يف ليلٍة وُضحا8ا بحيث كان وليد 

يومِه ولحظته..! 
ولم يؤّطرُه بحدوٍد معيّنة..! 

ُة من  4ٍ للواقع ومراقلة ملا تعيش2ُه األمَّ ب42 انطلق بِه بع2َد تأمُّ
ضي2اٍع وتي2ٍه وض2ال، وبع2د النَّظر لواق2ع العدو بع2ِن الُقرآن 
ومعرف2ة ما يُخط2ط لُه للني4 من املس2لمن يف حربِه لإلس2ا1، 
ها لشعوبها  وبعد النَّظر لسياس2ة األنظمة الحاكمة وكيفيّة ز ِّ
فيم2ا 8ي يف غنًى عنه، ُمظهرًة التَّس2ليَم امُلطلَق لِقوى الرشَّ عىل 
ة، وبعد  حس2اِب عزة وكرامة واس2تقال وثروات ومقدرات األمَّ
التَّشخيص للُمسللات التي انتجا ُك4 8ذا تلّن أنَّها : ’’الثَّقافاُت 
امَلغلوطة والعقائد اللاطلة وانعدا1 املعرفة بالله وتشّوه النَّظرة 
1َ ناقصاً وقصور الوع2ي بمضامن املنهج  إىل الدي2ن حينما ُق2دِّ

اإللهي كدستور حياة...“.
2هيُد القائُد ِ ا8ِداً عىل تصحيح الواقع بدءاً  حينها.. َعِم4َ الشَّ
من إعادتِه لصياغة النُّفوس واحيائها وإيقاِظ مش2اعر8ا التي 
أماته2ا االنفصاُل عن الله واإلعراض ع2ن تو يهاته ؛ وذلك عن 
طريق تقديمِه ملحارضاٍت ُمتفرِّقة ُس2ّميا ب2 ”دروس من 8دي 
2َة إىل رضورة الع2ودة الجادة  الق2رآِن الكري2م“، داعياً فيها األُمَّ
2كيل الذي رضب  ادق2ة إىل كتاِب الله وخلع رداء التَّديُّن الشَّ والصَّ
ديِّ األصي4 و ع4 املس2لمن  النُّفوس ورضب  و8ر الّدين املحمَّ
لُقمًة سائغة وسهلة الهضم من ِقل4َِ أعداِئهم، ُمرِشداً إىل الحلوِل 
وامُلعالجاِت والَّتي يف ُمقدِّمتها ُمنا8ضة مشاريع ِقوى االستكلار 
العامل2ّي بخطوٍة عملي2ٍة مو عٍة وقاصمة تمثَّل2ا ب2 ”ُمقاطعة 
اللضائع األمريكية واإلرسائيلية“، واتخاذ موقف صارخ وُمعلن 
مما يْعملونُه من اس2تحاٍل للمقدَّس2ات وس2فٍك للدماِء وتدمري 
لألرض، موقف يُعرب عن 8ّوية األّمة والذي تمث4ََّ ِبُهتاف وِش2عار 
الرباءة من 8ؤالء األعداء والذي اقترص عىل خمس علارات 8ي : 
”الل2ُه أكرب 2 املوت ألمريكا 2 املوت إلرسائي4 2 اللعنُة عىل اليهود 

2 النَّرُص لإلسا1“. 
2يُد ُحس2ن ُمحارباً وال ُمقاتاً وال ُمخرِّباً، إنَّما  لم ينطلق السَّ
ظاً وداعياً لله ولكتابه ؛ ونظراً ِلِعظِم الفكر  انطلَق ُمرِشداً وموعِّ
القرآني الذي تمتَّع به وحمله وما أحدثُه من صاٍح اكس8 النَّاس 
وعياً عالياً وأعاد8م إىل فطرته2م وانتمائهم وقيمهم وملادئهم 
2يطان األكربُ  كمس2لمن فلدأ التَّغي2ري يف الواقع يُلحظ.. أبى الشَّ
»أمريكا« وربيلتها »إرسائي42« إاّل أن يخمدوا روح اإليَْمان الذي 
تج2دد، ويطف2ؤوا نور اللصرية الت2ي نفذت وانلثق2ا، ويُغِلقوا 
األفواه الَّت2ي تحدَّثا بما يَكر8ون ؛ َفرب2ا ِبعصا8ا الغليظة 
النِّظا1 الحاكم 2 آنذاك 2 فانص2اَع تنفيذاً لتلك الرَّغلة الُجهنَّمية 
وش2نَّ حربِه الظَّاملة الا إنس2انية والا مرشوع2ة والتي امتدت 
واس2تمرت لِس2اِّ ح2روب قطَّعا األ س2اد إىل أش2اء، وحوَّلا 
2امخة ؛  املنازل إىل ُفتات، وش2و8َّا ك4َّ  مي4ٍ يف تلك األرض الشَّ
2هيد القائد، الحق بقّوته و اذبيته  لكن الحق الذي تحرََّك به الشَّ
ائ82 ورؤيتِه النَّاف2ذة ؛ تمكَّن من كرس  وكمال2ه وبمنطقِه الصَّ
2ٍة تذرو8ا   ربوت وطغيان تلك العصا الغليظة فتحولا إىل 8شَّ

الرِّياح..! 
وألنَّ الح2قَّ ُق2ِرَن بالله وبتأييدِه ومعيَّتِه ونرصْه اس2تطاع أن 
يَثْل2ُا رغم ُك4ّ الِجراح والتَّضحيات الت2ي يف مقدمتها د1ُ فدائي 
2يد حسن رضوان الله عليه“، وبفض4 ذلك الد1 وك4  الحق ”السَّ
الدماء الزَّكية الطَّا28رة التي نارصته عمَّ نور الله يف أرضه رغم 

كره الكافرين وحروبهم. 
َصَمَد 8ذا املرشوع، بدًء من الحروب الس2ا، وصوالً إىل العا1 
الرَّابع من العدوان السعوصهيوأمريكي، و8نا نجد حلقة الوص4ِ 
َّ املس2تودَع لقّوِة الثَّلات وعظمة املوقف و س2يم  بينهم2ا والرسَّ
2ع8 من ذلك  ب الشَّ التَّضحي2ات و زي42 العطاء، أال و28و ترشُّ
الفكر وتلك الثَّقافة التي وا ه صاحلها ترسانة الكفر ليوصلها 
إلين2ا ولم تمنعه ال صواريخ وال طائرات وال تهديد ووعيد من أن 
هادة يف سلي4  ينرش 8دى الله، فلنى بها أمٌة وش2ع8ٌ يعشق الشَّ
الل2ه ويأبى إاّل أن يعيش بكرامة ومس2تعٌد ألن يصمد حتى يو1 

القيامة.. 
َفسا1ُ الله ورحمتُه ورضوانُه عليك سيدي يا ُحسَن الَعرص.. 
وإن2َّا عىل العهد والوعد ماض2ون ولو حاربنا العالم بأرسه لن 

نهون.. 
والعاقل2ُة للمتقي2ن.

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

الشهيد القائد حلٌّ للمشكلة وسبٌب للخالص

ملاذا يجب تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني اإلسرائيلي؟ 

يف شتى املجاالت. 
8نال2ك حال2ٌة م2ن  كان  املقاب42  ويف 
الغل2اء والجه4 والعمى والس2طحية بن 
2ة اإلس2امية مما ش2كلا بيئة  أبناء األُمَّ
خصل2ة؛ لتنفي2ذ مؤامراته2م وتحقي2ق 
أ8دافه2م وكان2ا عام2اً مش2جعاً لهم، 
فهم يرون الس2احة االس2امية مفتوحة 
وغ2ري محصنة بالوعي والقي2م وبالفع4 
اس2تطاعوا أن يس2تغلو8ا أسوأ استغال 

وال زال2وا. 
وق2د كان الش2هيد القائ2د يرق82 تلك 
األحداث بنظرة ُق2ْرآني2ة ويقيُّمها ويعي 

خطورتها. 
وعندم2ا تَح22رََّك كان نعم2ًة عظيمًة 
بم2ا قد1َّ من خ2ال الُق22ْرآن الكريم من 
وعي وبصائر وحل2ول لألمة حتى تخُرَج 
من حال2ة التي2ه والعم2ى وتتحّصن من 

السقوط يف مشاريع األَْعَداء.
فق2د1 لها الوع2َي الكايف ع2ن الحلول 
وعن األحداث وعن العدو وعّرفها بعدو8ا 
الحقيقي الذي حّدده اللُه تعاىل يف الُق2ْرآن 
الكريم بقوله: )َلتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة 

ُكوا(. ِللَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد َوالَِّذيَن أرَْشَ
وكان2ا 28ذه نعم2ًة ك2ربى حت2ى ال 
أَْو  أَْو املل2ك  تلق2ى املس2ألة بي2د األم2ري 
الزعي2م الفان2ي وأْن ال ت2رك للاحث أَْو 
ملركز دراس2ات 8ن2ا أَْو 8ن2اك، فاللُه 8و 
املعن2يُّ بتحدي2د أعدائن2ا، وبه2ذا وا 2ه 
حال2ًة تضليليًة خطرية تس2تهدُف الناَس 
وتوّ هه2م إىل أَْع2َداء و8مي2ن و ه2ات 
أُْخ2َرى يمث42 الع2داء له2ا خدم2ة للعدو 

الحقيقي. 
كما ش2ّخص الواقَع رضوان الله عليه 
وقيَّم2ه وعال2ج حال2ًة من الس2طحية يف 
فه2م األحداث، فهناك من كان يرا8ا أنها 
أح2داٌث آني2ة تنته2ي بعد ف2رة قصرية، 

فاللعض يفكر أنهم فقط يريدون تحرير 
أفغانس2تان وس2يتوقفون، وكان غي2اب 
الوع2ي يف فه2م الواق2ع يؤثّر ع2ىل حالة 
الجهوزي2ة واالس2تعداد ويُفقُد28ا أ28ّم 

عنارص القوة. 
 النعم2ة األُْخ2َرى أن2ه ل2م يكت2ِف بأن 
يعطي2ك رؤية تقييمي2ة للع2دو وللواقع 
فق2ط فتصل2ح كاملحل4 تقول 28ذا عدو 
و28ذا صدي2ق ب42 ق2د1 أَيْض2اً الحل2ول 
واملنهجي2ات التي تتَح2ّرك وفقها لتوا َه 
28ذا العدو بم2ا يف ذلك تحم4 املس2ؤولية 
واللن2اء لواقعه2ا املر48َّ والخ2روج من 
حالة الضعف والعجز إىل مستوى املوقف 

وموا هة التحديات. 
وكان2ا 28ذه نعمة ألن فيه2ا ما يللي 
حا ة ماس2ة لألمة ويام2س الداء الذي 
تعاني2ه، وتكتش2ف الع2دو ال2ذي ينخ2ر 
 س2د8ا ويدم2ر قوامه2ا، و8ن2ا ن2درك 
حكم2ة الله تعاىل ورحمت2ه لعلاده أنه ال 
يركه2م 8ََماً دون أن يقد1 لها أس2لاَب 
الخ2اص والف2َرج وفق س2نته يف 8دايته 
لعل2اده الت2ي م2ن خاله2ا يق2د1 م2ن 
يلرّص28م وينّور28م ويك2ون ُحج2ًة لله 

عليهم. 
ولألس2ف كان2ا حال2ُة الاوع2ي ق2د 
تج2ذرت وتأثّرت بغياب القي2م والرا ع 
فيه2ا، وكان اللدي42 لديه2ا 28و طغيان 

الجه4 واملصلحة. 
 فقوب4 ذلك املرشوُع بموا هة رشسة 
م2ن الي2و1 األول وأُطلق2ا علي2ه أحكا1ٌ 
غري منصف2ة ودعايات ظاملة وحاولوا أن 

يقّدموه أنه 8و املشكلة وليس حاً. 
 م2ع أن2ه ال مربر مل2ا عملوه ض2د 8ذا 
22ة  امل2رشوع فه2و ين2ادي بقضاي2ا األُمَّ
الُهوي2ة  يمث42ّ  ال2ذي  الُق22ْرآن  ويق2د1 
الجامعة فا 8م تفهم2وه وال 8م تركوه 

وال 8م  اءوا باللدي4 املجدي. 
واليو1 وبحمِد الله تعاىل، انكشف ذلك 
التزييف واتضح مكم2ُن الخل4 وأين 8ي 
املش2كلة الحقيقية، فق2د أثلا الواقع أن 
املرشوَع الُق2ْرآني 8و الح4ُّ الوحيُد لألمة 
واللرشي2ة كله2ا وأن2ه كان بتوفي2ق الله 
ورحمت2ه لن2ا قل42 غرينا و8ا 28و اليو1 
الوحي2ُد ال2ذي يدافع عن ِع2رض وأرض 
2ة  اليمني2ن ويتلنّى 8مو1 وقضاي2ا األُمَّ
الك2ربى رغ2م عمق الج2راح، وق2د أثلا 
الواقُع أن الش2هيَد القائ2َد عندما تَح2ّرك 
كان محقاً وع2ادالً ال باغي2اً وال منحرفاً 
ع2ن نهج الحق وأن 8ذا 28و ما تقتضيه 
الظ2روف وتتطلل2ه املرحل2ة وتحتا 2ه 

2ة. األُمَّ
والي2و1َ نق2وُل ألولئك الذي2ن تجا8لوه 
وتخاذل2وا عن2ه وثلّطوا اآلخري2ن وللذين 
اتخذوا منه مواقَف ميدانيًة وعدائية: أين 
28ي مش2اريُعكم اللنّاءة؟ وم2اذا قّدمتم 
لليم2ن س2ابًقا وح2ارضاً س2وى الدمار 
والنه8 وإضع2اف وتحطيم ق2واه وأنتم 
الي2و1 تقاتلون م2ع من يحتل2ُّه وينتهُك 
2ة  أع2راض أبنائ2ه أين 28ي قضاي2ا األُمَّ
يف أحزابكم ومش2اريعكم؟ ألس2تم اليو1 
تتحّرك2ون تح2ا ِمَظل2َّة َم2ن يطلّع مع 

إرسائي4؟. 
أين الش2عاراُت التي كنت2م تطلقونها 
باس2م الدفاع عن الجمهورية؟!، 8ا 8ي 
ملكيتُكم تِرُب  مهوريتَنا اليمنية؟

إنَّ امليداَن 8و أَْكرَب مدرس2ة والدروس 
اليو1 كثريٌة وحالة السطحية والعمى قد 
وّلا ولن تع2ود، وبفض4 الله وفض4 8ذا 
امل2رشوع لن نكوَن مخدوع2ن بكم، فقد 
نلّأن2ا الله من أخلاركم، وس2ا1ُ الله عىل 
ش2هيِدنا و ميِع الش2هداء العظماء عىل 

دربه.

ضد الشع8 الفلسطيني بمختلف فئاته 
و8دم2ا فيه بي2وت وملاٍن ومؤسس2ات 
وانتزع2ا في2ه ممتلكاتهم، وط2رد منهم 
بالق2وة اآلالف م2ن بيوته2م وأراضيه2م 
وممتلكاته2م، و8و االحتاُل الذي ش2م4 
مساحًة من األرض تتجاوز حتى التقسيم 
الغ2ري املرشوع لألرض الفلس2طينية، بن 
اليهود القادمة أغلليتهم من مختلف بقاع 
العالم وبن الفلس2طينين املقيمن أصاً 
بفلسطن عرب أ داد8م وأ داد أ داد8م 

ذوي الجذور العميقة يف التأريخ.. 
ول2م يقت2رْص احت2اُل إرسائي4 ألرايض 
الغري ع2ىل عدوان 48ر1، ب4 امتد إىل باقي 
أرض فلس2طن )الضف2ة الغربية وغزة(، 
وإىل أرايض عربية مجاورة بللنان وسوريا 
يوني2و  ع2دوان  )َمث2َاً  وم2رص  واألردن 
67ر1(، ولم تنس2ح8 من بعضها، شكاً 
إال  مجحف2ة،  اتفاقي2ات ورشوط  وع2رب 
مقاب42 تنازالت كلرية وخطرية سياس2ية 
الس2للية  آثار28ا  ت2زال  ال  واقتصادي2ة 
تنعك2س، حت2ى اآلن، عىل مس2ار النضال 
الفلس2طيني ض2د االحت2ال اإلرسائي2يل، 
 - اإلرسائي2يل:  العرب2ي  ال2رصاع  وع2ىل 
اتفاقي2ة كام8 ديفي2د – االتفاق املرصي 
اإلرسائييل حول االنس2حاب م2ن صحراء 
س2ن املرصية مقاب42 االع2راف بالكيان 
الصهيوني والتطليع معه وإخراج مرص، 
بإْمَكانياتها اللرشية واملادية والعسكرية 

م2ن دائ2رة ال2رصاع العرب2ي اإلرسائي2يل 
– االتف2اق األردن2ي اإلرسائي2يل، بما نتج 
عن2ه م2ن إخ2راج األردن كذلك م2ن دائرة 
الرصاع العرب2ي اإلرسائييل وتطليعها مع 
28ذا األخري – اتفاقية أوس2لو بما أس2فر 
عنها من انس2حاب ش2كيل من غزة، غزة 
الجريحة التي ال زالا محارصة من طرف 
إرسائي4 ب2راً و واً وبح2راً لغاية تأريخه، 
وم2ن أريحا بالضفة الغربية مقاب4 إقامة 
حك2م ذات2ي داخ2يل فلس2طيني مح2دود 
الداخلي2ة  للس2يادة  فاق2دا  الصاحي2ات 
فلاألح2رى الخار ي2ة ومقاب42 رشوط يف 
مقدمته2ا ضمان أمن إرسائي42 والتعاون 
مع قواتها العمومية والعس2كرية ضد ُك4ّ 
من يهدد 8ذا األمن بما يف ذلك، وباألساس 

املقاومة الفلسطيني.. 
ولم يقترص عدواُن إرسائي4 عىل أرايض 
الغري واحتالها عىل عدوان س2نتي 48ر1 
و67ر1 ب4 إن عدوانها عىل أرض فلسطن 
وع2ىل بلدان عربية مج2اورة كان َوما زال 
مس2تمراً مخلف2اً آث2اراً مدم2رة عىل آالف 
األرواح واملس2اكن واملؤسس2ات الصحية 
والخريي2ة  واالقتصادي2ة  والتعليمي2ة 
واال تماعية و8و عدوان بالساح الجوي 
الج2وي  الس2اح  َوباس2تعمال  أحيان2اً، 
والس2اح ال2ربي أحيان2اً أُْخ222َرى )ع2ىل 
و 2ه املث2ال: العدوان ع2ىل للن2ان بما يف 
ذلك حص2ار بريوت س2نة 80ر1 وما نتج 

عن ذلك من ط2رد املقاومة الفلس2طينية 
وقيادته2ا من للنان – العدوان عىل  نوب 
للنان سنة 2006 – العدوان عىل غزة سنة 

2014... إلخ(. 
وم2ن املعل2و1 أن العدوان ع2ىل أرايض 
الغري ُم2داٌن ومعاق82 عليه دولي2اً، وذلك 
طلقا للمواد ر3 و41 و42 و43 من ميثاق 
األمم املتحدة وللمادتن 5 و77 من النظا1 

األس2ايس للمحكمة الجنائية الدولية. 
وألنَّ الكي2اَن اإلرسائي2يل، ارتك82 وما 
زال يرتك8ُ، عرب س2احه الج2وي والربي 
واللح2ري، يف ح2ق الش2ع8 الفلس2طيني 
املج2اورة  العربي2ة  الش2عوب  ح2ق  ويف 
لفلس2طن  رائم خط2رية معاق8 عليها 
دولي2اً ووطني2اً، مث42 القت42 واإلصابات 
العمومي2ة  املراف2ق  وتدم2ري  الجماعي2ة 
املدني2ة، و28ي  رائ2م تدخ42 يف نط2اق 
 رائ2م اإلب2اَدة الجماعي2ة، والجرائم ضد 
اإلنَْس2انية، و رائم الحرب، و8ي الجرائم 
املنص2وص عليها وع2ىل عقوبتها يف املواد 
5 و6 و7 و8 و77 م2ن النظ2ا1 األس2ايس 
للمحكم2ة الجنائية الدولي2ة، ويف اتفاقية 
منع  ريم2ة اإلباَدة الجماعي2ة واملعاقلة 
أقرته2ا  الت2ي  االتفاقي2ة  و28ي  عليه2ا، 
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف ر د نرب 
48ر1، يف اتفاقي2ة  نيف الرابعة املؤرخة 
يف 12 أغس2طس ر4ر1 واملتعلقة بحماية 

األشخاص املدنين وقا الحرب..
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موسكو تحذر من االعتداء املشرتك على سوريا والبيت 
األبيض يؤكد أن القرار النهائي لم يتخذ بعد

عشرات اآلالف يتظاهرون يف جمعة حرق عَلم االحتالل ورفع عَلم فلسطني

 مع استمرار انسحاب العناصر اإلجرامية من الغوطة الشرقية 

 مئات الجرحى والمصابين بنيران وغازات الجيش الصهيوني 

 : متابعات
بع2َد تحرير الغوط2ة الرشقي2ة للعاصمة 
الس2ورية دمش2ق م2ن العن2ارص اإل رامية، 
تواص4 تل2ك العنارُص خروَ ه2ا بعد رفضها 

التسوية مع الجيش السوري. 
 86 بخ2روج  إعامي2ة  وأف2ادت مص2ادُر 
حافلة، أمس الجمع2ة، عىل متنها 3508 من 
املس2لحن وعائاتهم ممن رفضوا التس2وية 
مع الجي2ش الس2وري, مضيف2ًة أن الحركة 
طليعي2ة و8ن2اك ازدح2ا1 ش2علي باألماكن 
العامة بربوة دمشق مع تحرير8ا بالكام4. 
4 حاف2ات م2ن  أن  املص2ادر،  وأضاف2ا 
قيادات ما يسمى » يش اإلْس2َا1« اإل رامي 
وصل2ا إىل تركي2ا، وأن و هتها س2تكون إىل 

دولة خليجية أَْو السودان. 
يش2ار إىل أن العن2ارص اإل رامية س2ّلموا 
أس2لحتهم الثقيلة وخرائط األلغا1، بالتزامن 
م2ع انتش2ار الرشطة العس2كرية الروس2ية 
فيه2ا، يف ح2ن أّكدت 8يئة األركان الروس2ية 
أن فحص عينات الربة والش2ظايا من مكان 
الهجو1 الكيميائي املزعو1 يف املدينة لم يؤّكد 

و ود مواد سامة. 
م2ن  ان8 آخ2ر، أعل2ن وزي2ر الخار ية 
الرويس، س2ريغي الف2روف، أم2س الجمعة، 
أن ل2دى ب2اده أدلة دامغ2ة ع2ىل أن الهجو1 

الكيميائي يف دوما بسوريا ليس إال مرسحية، 
وأن لأل هزة األمنية األ نلية يداً فيها. 

وذك2ر الف2روف، أن لجنة خ2رباء منظمة 
إىل  تو ه2ا  الكيميائي2ة  األس2لحة  حظ2ر 
س2وريا, مضيف2اً »نحن نعول ع2ىل أن تتجه 
اللجن2ة دون مماطل2ة إىل دوما، حيث لم يجد 
خرباؤن2ا اللذي2ن فحصوا 8ذا امل2كان أي أدلة 
عىل استخدا1 أسلحة كيميائية أَْو كلور أَْو أي 

يشء كان«. 
م2ن  انله، ح2ّذر وزيُر الدف2اع األمريكي 
 يم2س ماتي2س م2ن أن أي ق2رار مت2رسع 
بتو يه رضبة عسكرية لس2وريا، قد يشع4 
حرب2اً واس2عَة النطاق بن الغ2رب من  هة، 
وروسيا وإيران من  هة، بحس8 تعلريه. 

تايم2ز«  »نيوي2ورك  صحيف2ة  ونقل2ا 
األمريكي2ة عن مص2ادَر أمريكية مس2ؤولة، 
أن وزيَر الدفاع  ي2م ماتيس حّذر يف ا تماع 
مغلق مع الرئيس دونالد ترام8 من أن رضب 
الواليات املتحدة وحلفائها سوريا، قد يشع4 
رصاعاً واس2ع النطاق بن الغ2رب من  هة، 

وروسيا وإيران من  هة أُْخ2َرى. 
وأضاف2ا: »خ2ال ا تماع مغل2ق، طال8 
ماتي2س ب2رورة الحص2ول عىل أدل2ة أكثر 
فعالي2ة عىل ضلوع الرئيس بش2ار األس2د يف 
الهج2و1 الكيميائ2ي، و28و أمر مه2م إلقناع 

العالم برورة العم4 العسكري«. 

الروس2ية  الرس2مية  الترصيح2ات  وم2ع 
األمريكي2ن  املس2ؤولن  بع2ض  ومعارض2ة 
املنا8ض2ة للربة عىل س2وريا أعل2ن الليا 
األبي2ض أن الرئيس األمريك2ي دونالد ترام8 
لم يتخذ بعد قراره النهائي يف بشأن الربة. 
وقالا املتحدثة باسم الليا األبيض سارة 
س2اندرز: إن ترام82 س2يجري يف وقا الحق 
محادث2اٍت م2ع نظ2ريه الفرن2ي إيمانوي42 
ماكرون ورئيس2ة ال2وزراء الربيطانية ترييزا 
ماي يف شأن اإل راء الذي قد يتخذُه الحلفاء. 
األم2م  يف  روس2يا  من2دوب  ب2دوره رّصح 
املتحدة، نيلينزيا، بأن روس2يا تعّول عىل عد1 
تجاوز »نقطة الاعودة« يف س2وريا، ووصف 
التهدي2د باس2تخدا1 الق2وة يف س2وريا بأن2ه 

انتهاٌك مليثاق األمم املتحدة. 
وق2ال نيلينزي2ا للصحفين: إن مس2اعي 
أمريكا يف ش2ن رضبة مش2ركة عىل س2وريا 
تع2د انته2اكاً واضح2اً مليث2اق األم2م املتحدة 
وتهدي2داً للس2ا1 واألم2ن الدولي2ن, مضيفاً 
وحلفائه2ا  املتح2دة  الوالي2ات  »إن  بالق2ول 
سيمتنعون عن القيا1 بأعمال عسكرية ضد 

دولة ذات سيادة«. 
وكان الس2فري الرويس ل2دى األمم املتحدة 
حذر، أم2س األول، من التهدي2دات األمريكية 
برب سوريا، وأن العالم قد يجد نفَسه عىل 

أعتاب أحداث خطرية. 

 : متابعات
ش2اَرَك ع2رشاُت اآلالف م2ن أبن2اء الش2ع8 
الفلسطيني، أمس الجمعة، يف قطاع غزة ومدن 
أُْخ2َرى يف ُ معة رفع العَلم الفلسطيني وحرق 
العَل2م اإلرسائييل ضمن مس2ريات الع2ودة التي 
بدأت قل4 أسلوعن إحياًء لذكرى يو1 األرض. 
وانطلق اآلالُف من عدة مناطق يف قطاع غزة 
نحو خطوط التماس التي تفص4 الفلسطينين 
ع2ن أراضيهم املحتل2ة، رافعن أعام2اً ضخمًة 
للاد8م، فيما داس2ا أقداُمهم العَلَم اإلرسائييل 
قل42 أن تل2دأ فعالي2ات إحراقه عىل م2رأى من 
 ن2ود االحت2ال الذي2ن واصلوا إط2اق النريان 
الحية عىل مدى أس2ابيع الغض8 الفلس2طيني 
من2ذ إع2ان ترام82 الق2دس املحتل2ة عاصمة 

للكيان الصهيوني. 
وأصي8 املئات من املتظا8رين الفلسطينين 
إث2ر  الش2ديد  واالختن2اق  الح2ي  بالرص2اص 
استنش2اقهم الغاز املسي4 للدموع التي أطلقها 

 نود االحتال يف موا هتهم للمتظا8رين. 
وحس82 وزارة الصح2ة الفلس2طينية بلغا 
االحصاءات األولية لحاالت اإلصابة ما يزيد عىل 
701 ش2خص إثر استهداف االحتال اإلرسائييل 
املتظا8رين يف غ2زة بالعي2ارات النارية وقناب4 

الغاز. 
الش2مالية  غ2زة  قط2اع  ح2دود  وتش2هد 
الت2وايل  ع2ىل  الثالث2ة  للجمع2ة  بفلس2طن 
اس2تمراراً  احتجا 2ات فلس2طينية حاش2دة؛ 
الت2ي  الك2ربى«  الع2ودة  »مس2رية  لفعالي2ات 
انطلقا يف الثاثن من الشهر املايض حيث قا1 
آالف الفلس2طينين، ي2و1 أم2س الجمعة برفع 
آالف األع2ا1 الفلس2طينية ع2ىل ُك4ّ مخيم2ات 
الع2ودة املقامة ع2ىل طول خ2ط التحديد رشق 
محافظ2ات غزة، يف إش2ارة رمزية إىل أن النرص 
قاد1 للش2ع8 الفلس2طيني، وذلك بالتزامن مع 
إحراق العلم اإلرسائي2يل احتجا ا عىل عمليات 
القت4 واإل را1 اليومية التي ترتك8 ضد املدنين 

الفلسطينين منذ النكلة وحتى اليو1. 

وكانا الهيئة الوطنية ملسرية العودة وكرس 
الحص2ار أطلقا ع2ىل الجمعة الثالثة ملس2رية 
العل2م »اإلرسائي2يل«  الع2ودة )مس2رية ح2رق 
ورفع العلم الفلس2طيني(، فيما سّما8ا بعض 
النشطاء  معة املولوتوف والطائرات الحارقة. 
الفلس2طينين  املواطن2ن  آالف  وش2ارك 
املتوافدين منذ س2اعات صل2اح أمس الجمعة، 
إىل خيا1 العودة؛ تأكيداً عىل حقهم يف العودة إىل 

أراضيهم املحتلة. 
وأف2ادت مص2ادر إعامي2ة فلس2طينية من 
مناط2ق التم2اس رشق قط2اع غزة ب2أن  نوَد 
االحت2ال اإلرسائييل اس2تهدفوا بش2ك4 متعمد 
املتظا8ري2ن الس2لمين والطواق2م الصحفي2ة 
الدولي2ة  للقوان2ن  اعتل2ار  دون  والطلي2ة 

واإلنَْسانية. 
الجدي2ُر ذك2ره أن أكثر م2ن 30 فلس2طينياً 
استش2هدوا يف الجمعتن املاضيتن من مس2رية 
آالف   3 م2ن  أكث2ر  وأصي82  الك2ربى  الع2ودة 

بالرصاص واالختناق الشديد. 

الرئيس اللبناني: لن نقبل أن 
تستبيح »إسرائيل« أجواءنا ونرفض 

االعتداء على أية دولة عربية

 : متابعات
ق2ال الرئي2ُس الللناني ميش2ال ع2ون: »إن للن2ان يعترب اس2تعماَل 
الطريان الحربي اإلرسائييل لأل واء الللنانية اعتداًء عىل الس2يادة، ولن 

نقل4 أن تستليَح إرسائي4 أ واءنا«. 
ولف2ا عون يف مس2ته4  لس2ة الحكوم2ة، أم2س األول، إىل أن »أي 

اعتداء إرسائييل عىل أية دولة عربية ندينه ونستنكره«. 
وأضاف بحس8 بيان الرئاسة، أن »للنان سريفع شكوى إىل مجلس 

األمن الدويل ضد االنتهاك اإلرسائييل للسيادة الللنانية«. 
وكان بياٌن للجيش الللناني األحد املايض أفاد بأن »4 طائرات حربية 
تابع2ة للعدو اإلرسائييل، خرقا األ 2واَء الللنانية من فوق اللحر غرب 
مدينة  ونيه )شمال بريوت( باتجاه الرشق، ُوُص2ْوالً إىل مدينة بعللك، 

ثم غادرت األ واء من نفس املكان. 

شهداء وجرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب تشييع يف العراق
 : متابعات

استشهد 16 ش2خصاً عىل االق4ّ، وأصي8 
14 آخرون، بانفجار علوة ناسفة استهدفا 
موك8 تشيّيع يف الرشقاط شمال العراق. 

أن  أك2دت  العراقي2ة  الرشط2ة  مص2ادُر 
العلوة استهدفا املش2يّعن أثناء وصولهم 
إىل مقربة املدين2ة يف محافظة صاح الدين، 
مش2ريًة إىل أن معظ2م الجرح2ى يف حال2ة 

خطرة. 
ويف الس2ياق األمن2ي، ألق2ا ق2وة أمني2ة 
عراقي2ة، القل2َض ع2ىل اثن2ن م2ن عنارص 

داعش، يف مدينة املوص4. 
وقال الناطق باس2م مركز اإلعا1 األمني 
العمي2د يحيى رس2ول يف بيان: »اس2تناداً إىل 
معلومات اس2تخلارية دقيقة تمّكنا مفارز 
االس2تخلارات العس2كرية يف الفرقة 20 من 
إلق2اء القل2ض ع2ىل اثن2ن م2ن اإلر8َابين 
املندس2ن ب2ن املواطنن أحد8م2ا قيادي يف 
عصاب2ات داعش، وتأت2ي العملية بعد نص8 

كمن له يف  رس القيارة«. 
وأض2اف »يف الوقا الذي ت2ّم فيه القلض 
ع2ىل اآلخ2ر بمنطقة حم2ا1 العلي42  نوبي 

املوص4«. 
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معاذ الجنيد
وأص����ب����ح����ن����ا ُن�����س�����يِّ�����ُر ط������ائ������راٍت 

ب���أي���دي���ن���ا ال�����ُم�����ب�����ارك�����ِة اق������ِت������دارا 
����م����ن����اُه م����وت����ًا  وح����ت����ى ال�����ج�����ّو َل����غَّ

ف������س������اَء ل�����ك�����لِّ ط������ائ������رٍة َق�����������َرارا 

يجـــب أن يســـتمرَّ الصوُت عالياً واحلضور الشـــعبي في منصة الحرفمنصة الحرف
امليادين والســـاحات في املظاهرات واملســـيرات إلى جانب 
الفلســـطينيني فـــي مظلوميتهـــم التـــي هـــي مظلومية لكل 
البشـــرية، ونســـعى إلى تفعيل املقاطعة للبضائع األمريكية 

واإلسرائيلية كخطوة عملية ومهمة.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  

البقية ص 10 

البقية ص 10

كلمة أخيرة

الشهيد القائد حلٌّ 
للمشكلة وسبٌب للخالص

محمد الفرح
ل�ن أس�تطيَع أن أرُسَد ثم�اَر 
الُق�ْرآن�ي  امل�روع  ومكاس�َب 
مهم�ا أوج�زه ولن أس�تطيَع أن 
أحيَص نعم�َة وعظمَة م�ا قّدمه 
الش�هيُد القائُد م�ن الحلول وما 
عالج به من اإلش�كاليات يف هذه 
الُعَجال�ة وع�ى أس�طٍر محدودة 
إّل أنني س�أكتُُب عن الوعي الذي 
قّدمه من خالل الُق��ْرآن الكريم 
��ة يف أمّس  يف مرحل�ة كانت األُمَّ
ُر  وين�وِّ ه�ا  ُ يبصِّ مل�ن  الحاج�ة 
طريَقه�ا ويعطيها رؤية تس�تبص بها يف حال�ك تلك الظلمات 
أم�ام ق�درة وفاعلية أعدائه�ا يف التلبي�س والتدلي�س وتزييف 
الحقائق والتضليل والخ�داع، والُق�ْرآن الكريم يؤكد ذلك بقوله 
يلبسون الحق بالباطل والذين تَح�ّركوا بتلك القدرات واملؤهالت 

�ة وتطويعها لخدمته واخرتاقها  ووّظفوها لستغالل األُمَّ

ملاذا يجب تجريم 
التطبيع مع 

الكيان الصهيوني 
اإلسرائيلي؟ 

عبُدالرحمن بن عمرو
 

نقُصُد بالتطبي�ع جميَع أنواع 
املعامالت والعالق�ات مع الكيان 
الصهيوني ومس�ؤوليه وممثليه 
أَْو  بالجنس�ية  إلي�ه  واملنتم�ن 
واملس�اندة،  التأيي�د  أَْو  اإلقام�ة 
وذل�ك س�واٌء أكان�ت املعام�الُت 
والعالقاُت املذك�ورة ذات طبيعة 
سياسية أَْو اقتصادية اجتماعية 
أَْو ثقافي�ة أَْو فنية أَْو رياضية أَْو 
سياحية أَْو أي نوع آخر من أنواع 
املعام�الت والعالقات املبارشة أَْو 

غري املبارشة.. 
ويرتك�ُز تجري�ُم التطبيع مع 
الكي�ان اإلرسائي�ي عى أس�اس 
أن ه�ذا الكي�ان غ�ري رشع�ي يف 
وج�وده، وغري رشع�ي يف أفعاله 
وممارساته ومواقفه وتصفاته 
املختصة  التوضيحات  وحس�ب 

اآلتية:
الكياُن اإلرسائيي غريُ مروٍع 
يف وجوده؛ ألنَّه خّطط لقيامه عى 
أرض فلس�طن وه�و التخطيط 
التآم�ري الذي س�اهم يف إعداده 
وتنفي�ذه، الصهيوني�ُة العاملي�ة، 
ذاُت النف�وذ الكب�ري القتص�ادي 
والس�يايس واإلعالمي، وبتنسيق 
سياس�ية  ومس�اندة  وتواط�ؤ 
وتكنولوجي�ة  وعس�كرية 
واقتصادي�ة وإعالمي�ة م�ن ِقبَِل 
المربيالية العاملية، وعى رأس�ها 
األمريكي�ة  املتح�دة  الولي�ات 

وانجلرتا وفرنسا.. 
التآم�ريَّ  التخطي�َط  إنَّ 
املذك�وَر أّدى تنفي�ذُه إىل احتالل 
الصهاين�ة، س�نة 1948 ألرايض 
الفلس�طيني  الش�عَب  تُخ�صُّ 
الراجعة جذوره عى أرضه آللف 
الس�نن، وهو الحت�الُل الذي تم 
بالحديد والن�ار وارتكبت خالله، 

َوما زالت ترتكب، مجازر 

عبدالحفيظ الخزان*

القى »احلسنُي بُن بدر الديِن« ما الَقى 
ملّ���ا دع���ا ال���ن���اَس ُق����ْرآن����اً وأخ���اَق���ا 

بِه  »للحسنِي«  فانُظْر  عمَّ  إْن  والظلُم 
ع��زائ��م��اً وان��ت��ظ��ْر ل��ل��ظ��ل��ِم إزه���اَق���ا

القى »احلسنُي« طواغيَت الزماِن ُهنَا
إره��اَق��ا اإلنْ���َس���اِن  ب��ن��ي  يستهلكوَن 

ُمنَْحِسَراً اللِه  كتاَب  »احلسنُي«  القى 
إشفاَقا األه���َل  يستزيُد  غ��رب��ٍة  ف��ي 

القى »احلسنُي« بني اإلنَْساِن في َعَمٍه
ي���ق���لِّ���بُ���وَن ك����ت����اَب ال����ل����ِه أوراَق�������ا

ُضنَا تروِّ زع��ام��اٍت  »احل��س��ني«  الق��ى 
ل��ك��ي ن���ك���وَن أله����ِل ال��ك��ف��ِر أب���واَق���ا

القى »احلسنُي« بني صهيوَن في َصلٍَف
أنفاَقا ال��ق��دِس  ل��ه��دِم  يستحدثون 

وقد  النفاِق  ثقافاِت  »احلسنُي«  القى 
وأعراَقا ِعرَضاً  الُهدى  رسوَل  باعت 

القى »احلسني« سفير الغرب يحكُمنا
وأع��ن��اَق��ا إرَه���اب���اً  السكاكني  يعطي 

القى »احلسني« عبيَد النفِط في »كندا«
وأس��واق��ا  ِس��ع��راً  »الصفا«  ي��ح��ّددون 

هنا »احلسني« وما تعني »احلسني« هنا؟ 
ُم��ش��ت��اَق��ا إال ان��ط��اَق��تَ��ُه ف��ي ال��ل��ِه 

موسى على  ف��رع��وٍن  ق��ي��ام��ُة  ق��ام��ت 
ق��ت��ًا ودف���ن���اً وإرَه����اب����اً وإغ���راَق���ا

ِقُفوا »احلسني«  درب  ثائرون على  يا 
ُدوا ع���ن���َدهُ ع���ه���داً وم��ي��ث��اق��ا وج��������دِّ

إّن »احل��س��نَي« ب��ن��وِر ال��ل��ِه ي��رُق��بُ��ُك��ْم 
���ُل ب����األع����داء ع��م��اَق��ا ج���ي���ًا يُ���نَ���كِّ

لوال دماءُ »احلسني« البدِر ما ُكِسَرْت
راَقا الُهَدى  كأُس  أَْو  اجلحافُل  هذي 

لها الّشباِب  ك��أُس  َصَفا  ما  فتيًة  يا 
إش��راَق��ا للعمر  ش���اه���َدْت  وال  ك��ا 

وأص��غ��ُرُك��م ك��ا  م��ث��لُ��ن��ا؟!  أنتمو  ه��ل 
��اَق��ا ملَّ���ا يَ����زْل ي��رت��ِق��ي ف��ي ال��ل��ِه س��بَّ

ملَّ����ا تَ�����َأْم�����َرَك ف��ي��ن��ا ُك�����لُّ م��ل��ت��ِح��ٍي
وأش���واَق���ا ُق���رب���اً  رب��ك��م  إل���ى  ُزدمت 

ت���زي���ن���ون ج���ن���اَن اخل���ل���د ف���ي أَلَ�����ٍق
وآف��اَق��ا عيشاً  باسمكم  أُزِل��َف��ْت  ق��د 

به امل��س��وُخ  ال���ذي ض���اَق  للمليك  ق��ل 
��اَق��ا أفَّ ال��ش��ؤِم  ق���روُد  واسترخصته 

تقلُِّبِه ف��ي  عميًا  شئَت  كيف  ِع��ْش 
م��ص��ه��ي��ن��اً ال ي����رى ل��ل��ك��ون َخ���ّاَق���ا

ل��ن��ا غ���ٌد ول����َك امل���اض���ي ب���ا ش���رٍف
وال��ن��اَق��ا ال��ك��ل��َب  لترعى  ت��ع��وَد  حتى 

���ان« أذي�������اٌل م��ج��رث��م��ٌة أم����ا »ن���ه���يَّ
ال��ص��ّم��اِء أطباَقا ال��ُع��َق��ِد  حت��وي م��ن 

زخرُفُها الَوْهم  زج��اج  من  أمجاُدهم 
اَق��ا ب��رَّ الح  م��ا  إذا  ال���زج���اُج  ي��غ��ري 

إْس�����َاُم��ك��م ج��ن��ج��وي��ديٌّ ب��ا َش���َرٍف
أرَزاَق��ا ال��ِع��رِض  بيَع  تعيشوَن  َم��ن  يا 

ه��و ال��ي��م��ان��يُّ ي��ا ب��ن أب��ي��ِه ذو ش��َرٍف
دّفاَقا القطر  تُعطي  السحائُب  منه 

من ُطهِرِه تصطفي األماُك ِعصَمتََها
اءُ أع��اَق��ا وت��ل��ب��س ال��ك��ع��ب��ُة ال����غ����رَّ

وَرَدْت ُس��ن��ٌة  ل��دي��ك��م  واالغ��ت��ص��اُب 
نّهاَقا!!  الشيُخ  رواها  »احَلّرتنِي«  في 

* * * 
وع���ن���َدن���ا م���ن ص����واري����ٍخ م��ج��نَّ��َح��ٍة 

إحراَقا اجل��وِّ  في  َس��َرْت  إْن  تبيُدُهْم 
ي��ا َم��ن حويت زم��ان��اً م��ا اح��ت��واَك به

إال ق��ومي��اً وك����ان ال��ع��ص��ُر زْق���َزاَق���ا
بطًا ق���ائ���داً  ن��ص��ٍر  ُك���لِّ  ف��ي  أراَك 

وق���د رف��ع��َت ل����واَء ال��ن��ص��ِر َخ��ف��اَق��ا
ُه��دًى ُح�����رٍّ يستزيُد  ُك��لِّ  ال زل��َت ف��ي 

ت���زي���ُد ف��ي��ِه م�����راَد ال���ل���ِه ِم���ْص���َداَق���ا
أث��ب��تَّ أنَّ����ا ب��ُدن��ي��ا ال���َوْه���ِم ك��امل��وت��ى

أعماَقا ال��ي��وَم  ف��زدن��ا  القشوَر  نحيا 
فارتََعُدوا  صهيوَن  بني  عصَر  زلزلَت 

إغ��اَق��ا ال��ب��اَب  وزادوا  ه��ن��اَك  وُه���م 
خيَبُرُهم  »ال��ق��دِس«  سفوَح  ب��أنَّ  رأوا 

إب��راَق��ا »أب���ي جبريل«  م��ن  وج��اءه��م 
معراُجَك اليوَم يتلو »النصَر«  َو»اإلسَرا« 

ب����ه ص���واري���خ���ن���ا مت����ت����اُز إط���اَق���ا
واصل خلوَدك يا بن »البدر«  في الُعَظَما

وأح��داَق��ا روح����اً  تسُكنُنا  دم���َت  م��ا 
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على درب الحسني ِقـُفوا


