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بالستي جديد يضرُب مقرَّ قيادة العدو يف »املالحيظ« والقوات 
املسلحة تكشف عن أسلحة نوعية قريبًا

 : خاص: 
تملت9تصلـة  تبعسـكرية  تملفاجـآت  إطـار  يف 
تبتي تتـ9تزى مـع تبتصع ـد تبن9عي تبـذي تنفذه 
ق9تُت تبج ـش وتبلجان تبشـعل ة، أطلقـا تبق9ة 
تبصاروخ ة، تألربعـاء تبفائا، صاروخاً بابسـت اً 
جديدتً بم تكشـف عن ي9ع ته بعـُد، عىل تجمعات 
بلغـزتة وتملرتزقـة يف تبحدود، ف مـا أعلنا تبق9تت 
تملسلحة أيها ستق29 قريلاً بابكشف عن صناعات 
عسـكرية جديدة متطـ9رة من إيتاجـات تبج ش 

وتبلجان. 
وأعلنا تبصاروخ ة، تألربعـاء، إطالق صاروخ 
بابسـتي »قصـر تملـدى« عىل مقـر ق ـادة تبغزتة 
وتملرتزقة يف معسكر ما يسمى »تبق9تت تبخاصة« 
تبحدوديـة،  تملالح ـظ  منطقـة  يف  بهـم  تبتابعـة 
مؤّكـــدة إصابـَة تبصـاروخ بهدفه بدقـة عاب ة 
وسـق9ط أعدتد كلرة مـن تبغـزتة وتملرتزقة قتىل 

وجرحى. 
يـ9ع  عـن  تبصاروخ ـُة  تكشـِف  بـم  وف مـا 
تبصاروخ تملسـتخد2 بلرضبة، أعلن ياطق تبق9تت 
تملسـلحة، تبعم د يح ى رسيع يف تب 29 يفسـه، أن 
تبق9تت تملسـلحة ستزيح تبسـتار قريلاً عن »آخر 
إيتاجات تبصناعة تبحرب ة من تألسـلحة تملختلفة 

وعـىل رأسـها تبص9تريـخ تبلاب سـت ة وتملجنحـة 
َوسالح تبج9ّ تملسّر«.

وأّكـــد تبعم ـد رسيـع أن تبكشـف عـن 5ذه 
تألسلحة س مثُّل »تح9الً مهماً يف تأريخ تبعسكرية 
تب من ة، س ما تلك تألسـلحة تبتي خضعا ملرتحَل 
تجريل ٍة ياجحة وأثلتا فاعل تها يف م دتن تملعركة 

وتملزودة بتقن ات متط9رة«.

عنهـا  تإلفصـاُح  يأتـي  أُْخــــَرى  مفاجـآٌت 
بابتـ9تزي مع تبتصع د تبعسـكري تالسـرتت جي 
تبذي تنفـذُه قـ9تُت تبج ش وتبلجان 5ـذه تبفرة 
مـن خال5 تبرضبـات تبن9ع ة عىل منشـآت تبعدو 
تبسـع9دي، و95 مـا يضاعُف مسـت9ى ق9ة تبردع 
تب من ة ويؤّكــُد أن 5ذت تبعا2 س شـهد تبعديد من 

تبتح9الت. 

هجوٌم )جوي – مدفعي( يكّبــد 
املرتزقة خسائَر فادحة يف جبهة عسري

 : خاص: 
يّفذ سـالُح تبج9ّ تملسّر وسالُح تملدفع ة تبتابعان بق9تت تبج ش 
وتبلجـان تبشـعل ة 5ج9مـاً ي9ع اً مشـركاً، أمـس تبجمعة، عىل 
تجمعات بعنارص وآب ات مرتزقة تبج ش تبسع9دي يف جلهة عسر 

ورتء تبحدود. 
وأفـاد مصـدٌر عسـكري بصح فة تملسـرة بأن قـ9تت تبج ش 
وتبلجـان تبشـعل ة رصـدت عـر تبطائرتت تملسـرة تجمعـاً َكلرتً 
بعنـارص وآب ات مرتزقة تبج ش تبسـع9دي غربـي منطقة مجازة 
يف عسـر، فتم تبتنسـ ُق بشـكل ف9ري بهج29 مشـرك مع سالح 

تملدفع ة. 
وأّكـــد تملصـدر أن رضباِت تبهج29 تملشـرك حّققـا إصاباٍت 
دق قـة وملـارشة عـىل تأل5ـدتف، ما أسـفر عن مـرع وإصابة 

تبعرشتت من تملرتزقة. 
كمـا طابا تبرضباُت آب اِت تملرتزقة تبتي كايا 5ناك، ما أَدَّى إىل 

تدمِر عدد منها، ويش9ب حريق كلر يف تملكان جرتء ذبك. 

ضمن تصعيد نوعي جديد: 
إسقاط خامس طائرة استطالع 

للعدو خالل أسبوع 
 : خاص: 

وتصلـا قـ9تُت تبج ـش وتبلجان تبشـعل ة تصط ـاَد تبطائرتت 
تبتجّسسـ ة وتالسـتطالع ة تبتابعـة بتحابـف تبعـدوتن تألمريكي 
تبسع9دي، ضمن تصع د ي9عي مستمر بشكل متزتيد منذ تألسل9ع 
تبفائا، ح ث تمّكنا، أمس، من إسقاط طائرة 5ي تبخامسة منذ 

تبجمعة، تبفائتة. 
وأفـاد مصـدر عسـكري بصح فة تملسـرة بأن قـ9تت تبج ش 
وتبلجـان تبشـعل ة رصـدت تبطائـرة أثنـاء تحل قهـا يف تألجـ9تء 
رشق جلـل تبنـار يف مديريـة حـرض تبحدودية بمحافظـة حجة، 

فاستهدفتها بسالٍح مناسب أسقطها عىل تبف9ر. 
وكايـا ق9تُت تبج ـش وتبلجان أسـقطا، أمـس تألو5، طائرة 
تسـتطالع أُْخــــَرى بلعـدوتن وـما5 رشق مديريـة تبدريهمـي 

بمحافظة تبحديدة. 
وقلـل ذبك، أسـقطا قـ9تُت تبج ـش وتبلجـان تبشـعل ة ثالَث 
طائـرتت تسـتطالع أُْخــــَرى منذ تبجمعـة، تبفائتـة، إحدت5ا تم 
إسـقاطها قلابة تبسـديس يف يجرتن، وأُْخـــَرى يف منطقة تملزرق 
بمديريـة حرض، وطائـرة إضاف ة تم إسـقاطها يف منطقة تبفازة 

بابحديدة. 
وبذبك يصُل عدُد تبطائرتت تالستطالع ة تملعادية تبتي أسقطتها 
ق9تُت تبج ش وتبلجان خال5 أسـل9ع وتحد إىل خمس طائرتت، و95 
ما يمثل تصع دتً ي9ع اً 5اماً يعر عن تط9ر كلر يف قدرتت تبج ش 
وتبلجـان، ويأتـي بابت9تزي مـع تبتصع د تبجـ9ي تبصاروخي ضد 

منشآت تبعدوتن. 
ويتكلّــد تبعدوتن خسـائَر كلرة جرتء إسـقاط 5ذه تبطائرتت 
ح ث تكلفـه ملابُغ با5ظة، ويعتمد عل ها يف تبتجّسـس ويف تنف ذ 

عمل ات عدتئ ة متعددة. 

قنص جنديني سعوديني يف نجران و»زلزال1« يضرب تجمعات 
املرتزقة يف مجازة عسري

 : الحدود: 
سـقط عدٌد من تبجن9د تبسـع9ديني وتملرتزقة 
قتـىل وجرحـى، أمـس تبجمعـة، خـال5 عمل اٍت 
متن9عٍة يّفذتها ق9تُت تبج ش وتبلجاُن تبشعل ة يف 

جلهات ما ورتء تبحدود. 
سـع9ديان  جنديـان  بقـي  يجـرتن،  ففـي 
مرَعهمـا جرتء عمل ـات قنـص يفذتها وحدة 
مربـع  يف  وتبلجـان  بلج ـش  تبتابعـة  تبقناصـة 

تبشلكة. 

جاء ذبك ف ما سقط أربعة من مرتزقة تبج ش 
تبسـع9دي بـني رصيـع وجريـح جـرتء عمل ات 
أُْخـــَرى يفذتها وحدة تبقناصة قلابة تبسديس. 
مـن جهـة أُْخــــَرى، تمّكنا قـ9تت تبج ش 
وتبلجـان تبشـعل ة مـن إعطـاب آب ة عسـكرية 
بلعدو، جرتء تسـتهدتفها بقذيفة مدفع ة مسددة 

يف منطقة تبص9ح قلابة يجرتن. 
كما وـنا مدفع ة تبج ش وتبلجان تبشـعل ة 
عـدة رضبـات عـىل تجمعـات ملرتزقـة تبج ـش 
تبسـع9دي تم رصد5م يف ُكــلٍّ مـن رقابة تبفرع 

منطقـة  ويف  تبسـديس  وغـرب  وـجح  بمربـع 
تبصـ9ح، وأّكـــد مصـدر م دتيـي بلصح فة أن 
تبرضبات حققـا إصابات دق قة وأسـفرت عن 

مرع وإصابة تبعديد من تملرتزقة. 
ويف عسـر، أطلقـا قـ9تُت تبج ـش وتبلجان 
تبشـعل ة صاروخـاً مـن يـ9ع »زبـزت15« عـىل 
تجمعات بلمرتزقـة يف منطقة مجـازة تبرشق ة، 
وأّكــد مصدر عسكري أن تبصاروخ أصاب 5دَفه 
بشـكل ملارش وأّدى إىل سـق9ط عدد من تملرتزقة 

بني قت ل وجريح.

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
بضربات صاروخية يف قعطبة

 : الضالع: 
سـقط عدٌد من مرتزقـة تبعدوتن تألمريكي تبسـع9دي 
قتـىل وجرحى، جـرتء رضبـات صاروخ ة يّفذتهـا ق9تُت 
تبج ش وتبلجان تبشـعل ة عىل تجمعاتهم يف جلهة قعطلة 

بمحافظة تبضابع. 
وأفـاد مصدر عسـكري بصح فة تملسـرة بـأن ق9تِت 
تبج ش وتبلجان تبشـعل ة أطلقا صاروخي كات 9وا عىل 

تجمعاٍت بلمرتزقة تم رصد5ا بدقة يف تملنطقة. 
وأصاب تبصاروخان تجمعـاِت تملرتزقة بدقة عاب ة، ما 

أسَفَر عن مرِع وإصابِة عدد منهم. 

إصابُة 5 مواطنني بينهم ثالث نساء بنريان 
املرتزقة ضمن خروقات جديدة الّتفاق الحديدة

 : متابعات: 
وتصلا ق9ى تبعدوتن تألمريكي تبسع9دي ومرتزقتها، أمس تبُجُمعة، تستهدتَف تألح اء 
تبسـكن ة يف تبحديدة بابقصف تملدفعي، َما أّدى إىل إصابة خمسة م9تطنني بجروح ب نهم 

ثالث يساء، وذبك يف خرق وتضح وجديد التّفاق وقف إطالق تبنار تمل9ّقع يف ست9كه9بم. 
وقا5 مصدٌر محيل يف محافظة تبحديدة بصح فة تملسرة: إن خمسة م9تطنني أُص ل9ت 
بجـروح بل غة يف تسـتهدتفني منفصلني بمديرية تبحايل، م9ضحـاً تن طفالً ورجالً أص لا 
بجروح إثر قذيفة أطلقها تبغزتة وتملرتزقة عىل حي تبشـهدتء باملديرية، ف ما تم إصابة 3 
يسـاء بجروح جرتء سـق9ط قذيفة أطلقها تملرتزقة عىل منز5 يف منطقة تبسلخاية بذتت 

تملديرية. 
وبفـا تملصـدر إىل تن مرتزقـة تبعـدوتن وتصل9ت تسـتهدتف تملناطق تبسـكن ة باملدينة 
بقذتئف تبهاون وتبرواوات تملت9سطة، مل نًا أيهم أطلق9ت أكثر من ٢٤ قذيفة 5اون تجاه 

جن9ب رشق تبجلل ة مع تمش ط مكثّف ح59 مزترع تبهندي.
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 : متابعات: 
تألمريكـي  تبعـدوتن  دو5ُ  وتصلـا 
تبسـع9دي، أمـس تبجمعة، ترتـكاب تملجازر 
بحـق تملدي ـني، ح ـث تستشـهد 8 م9تطنني 
ب نهم يسـاٌء وأطفـا5ٌ جرتء غـارتت بطرتن 
تبعـدوتن تسـتهدفا منـزالً بمحافظـة تعز، 
كما تم تسـتهدتُف منز5ٍ آخـر بمديرية ح9ث 
بمحافظـة عمـرتن بغـارة ج9يـة، وذبـك يف 
سـ اق تبجرتئـم تبلـن مرتكلة بحق تبشـعب 
تب مني يف ظل تبصما تبدويل تملريب إزتء ذبك. 
وقـا5 مصـدٌر محـيل يف محافظـة تعـز 
بصح فـة تملسـرة: إن طرتن تبعدوتن وـن 
غارتـني ج9يتـني مسـتهدفاً منـز5 م9تطن 
بمنطقـة ورزن بمديرية خديـر يف محافظة 
تعز، َما أَدَّى إىل تستشـهاد 8 م9تطنني ب نهم 

يساء وأطفا5 كحص لة أوب ة. 
َوأََضـاَف تملصـدر، أن تبغارتت تسـلّلا يف 
تدمر تملنـز5 كل اً وترضر تملنـاز5 تملجاورة، 
بشـكل  حّلـق  تبعـدو  طـرتن  أن  إىل  الفتـاً 

منخفـض ومت9تصـل يف سـما تملنطقـة، ما 
أعاق عمل ات تإليقاذ وذبك خ9فاً من معاودة 

تستهدتف تملنز5. 
ويف تبس اق، قا5 مصدر محيل بلصح فة: 
إن طرتَن تبعدوتن ون غارة ج9ية، مستهدفاً 
منز5 تمل9تطن عيل حسـني محمـد يف مديرية 
ح9ث بمحافظة عمرتن، ُمشـرتً إىل أن تبغارة 
تسـللا يف تدمـر تملنـز5 كل اً، وبـم يرش إىل 
وقـ9ع ضحايا حتى كتابة 5ـذت تبخر، مل نًا 
أن طـرتن تبعـدوتن وـن غارة عـىل تملجمع 

تبحك9مي باملديرية. 
وتعل قـاً عىل مجازر تبعدوتن أّكــد رئ س 
تب9فـد تب9طني تملفـاوض ياطق أيصـار تبله 
محمد علدتبسال2 يف حسابه بم9تقع تبت9تصل 
تالجتماعـي، أن وـعلنا تب منـي »بـن تزيده 
5ـذه تبجرتئـم إاّل صم9دتً وصـرتً وعزيمًة يف 
م9تجهـة تملعتدي وتبـرد عل ه بكل تب9سـائل 

تملرشوعة وتملتاحة«. 
َوأََضاَف علدتبسـال2: »أما2 5ـذه تبجرتئم 
ومـا سـلقها بلعـا2 تبخامـس فـإنَّ أوـالَء 
تألطفـا5 وتبنسـاء ومعاياة تب من ني ب سـا 

مما يدفـع بعض تألطـرتف تبدوب ـة إليقاف 
ب ـع تألسـلحة بلـدو5 تملعتديـة عـىل تب من 
وإيمـا تنظـر بهـذه تبجرتئم ك9سـ لة بلربح 

وتبتجارة«. 

أسماُء شهداء وجرحى املجزرة 
تبشهدتء:

١. علدتبق9ي علده أحمد تبكندي. ٧٠ سنة
٢. أحمد علدتبق9ي علده أحمد ٣٠ سنة

٣. حسني علدتبق9ي علده أحمد. ١٢ سنة
٤. حمزة علدتبق9ي علده أحمد. ١٠ سنني

٥. أيمن عيل علدتبق9ي. ٨ سنني
٦. إسماع ل أحمد علدتبق9ي. ٦ سنني

٧. ح اة علدتبق9ي علده أحمد. ٦ سن9تت
٨. جثة بم يتم تبتعرف عل ها

تبجرحى:
١. زوجة علدتبق9ي

٢. زوجة أحمد علدتبق9ي
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أخبار

محمد عبدالسالم: الجرائم لن تزيد شعَبنا إلاّ صمودًا وعزيمًة في مواجهة المعتدي والرد عليه بكل الوسائل:

أكثر من 108 آلف حالة إصابة جديدة بالسرطان منذ بدء العدوان و8 آلف مريض بالفشل الكلوي

استشهاد 8 مواطنني بينهم نساء وأطفال يف مجزرة جديدة لطريان العدوان يف تعز

وزارة الصحة تحذر من عدم توفر الدعامات والصمامات 
ألكثَر من 60 ألف مريض بالقلب 

 : صنعاء: 
حـّذرت وزترُة تبصحة تبعامة وتبسـكان، 
مـن تيعـدت2ِ تبدعامـات وأجهزة تبقسـطرة 
تبقلل ة يف عمـ29 تملحافظات، ما يهّدُد ح اة 

تآلالف من مرىض تبقلب. 
وكشـف تقريـٌر صـادر عن تبـ9زترة، 
أمـس تألو5 تبخم ـس، عـن عـد2 وج9د 
جهاز قسـطرة قلل ة بعـد تعطل تبجهاز 
تب9ح ـد بـدى مستشـفى تبثـ9رة تبعـا2 
بصنعـاء، مشـرتً إىل تيعـدت2 أي جهـاز 
تشـخ ص أَو ترك ب دعامات قلل ة حتى 
تآلن، مؤّكــدتً عـد2َ ت9فر دعامات قلل ة 
ألكثَر من 30 أبف مريـض وكذبك تيعدت2 
تبصمامـات تبتي يحتاجهـا أكثر من 30 

أبفاً آخرين. 
وأوـار تبتقريـر إىل عـد2 وجـ9د جهـاز 
إوـعاعي وتحـٍد يف تب مـن بلق ـا2 بمهمـة 
تبتشخ ص ملرىض تبرسطان يف تملناطق تبتي 
تسـتهدفها تبعدوتن بقنابل إوعاع ة، مل ناً 
أن عـدد مرىض تبرسطان تملسـجلني بمركز 
تألورت2 بأمايـة تبعاصمـة وأربع محافظات 
يف تبفـرة من عا2 2015 حتى 25 ديسـمر 
22018 بلـغ أكثَر من 108 آالف حابة، ف ما 
وصل عدد مرىض تبفشـل تبكل9ي إىل ثماي ة 

آالف حابة. 
مـن  باملائـة  7ي  أن  تبتقريـر  وأوضـح 
تبطل ـة خرجـا عـن  تملعـدتت وتألجهـزة 
عمر5ـا تالفرتيض وتعـذر ت9فـر تبص اية 

بها؛ يت جة بلحصار وعد2 تبسماح باسترتد 
تبحديـث منهـا، مل نـاً أن 60 باملائـة مـن 
تملرتفـق تبصح ـة ت9قفا خدماتهـا يت جة 
تالسـتهدتف تمللـارش وغر تمللـارش من قلل 
تبعـدوتن وتبحصار، ف ما بلغ عدُد تملنشـآت 
وتبخاصـة  تبحك9م ـة  تبصح ـة  وتملرتفـق 
تملترضرة 525 منشـاة منهـا 288 ُدّمــرت 
كل اً فضالً عن تدمر منشـآت ومقار طل ة 

تابعة ملنظمات دوب ة. 
وب ّنـا وزترة تبصحـة أن عـدَد تملـرىض 
وتبجرحى تبذين 5م بحاجة ماسـة بلسـفر 

بلخـارج بتلقـي تبعـالج 230 أبـف حابـة، 
ت9ف ـا منهـا 32 أبف حابة، مشـرة إىل أن 
يسـلَة تبـكادر تبطلـي تألجنلي تبـذي غادر 
تب مـن جـرتء تبعـدوتن 5ي باملائـة، و95 ما 
سلّب عجزتً يف تبك9تدر، محملًة دو5َ تبعدوتن 
وتألَُمـــم تملتحدة مسـؤوب ة وفـاة تملرىض 
يت جة تسـتمرتر تبحصار تبـذي منع دخ59 
تألدوية وتألجهزة وتملعدتت تبخاصة بمرىض 
تبرسطان وتبفشل تبكل9ي وتألمرتض تملزمنة 
تألُْخـــَرى، إىل جايب تستمرتر إغالق مطار 

صنعاء تبدويل. 

املهرة.. حملٌة شعبيٌة واسعة للمطالبة برحيل 
املرتزق باكريت وكل أدوات االحتالل السعودي 

 : المهرة: 
ال تـزت5ُ أص9تُت أبناء تملهرة تتعاىل وبشـكل ي9مي ومسـتمر بلمطابلـة برح ل تالحتال5 
تبسـع9دي من أرتض هم ورفضهم تبقاطع ألي ت9تجد أجنلي وملشنة تملحافظة تبتي طاملا 
كايا تب9ح دَة من محافظات تبجمه9رية تنعُم باألمن وتالسـتقرتر وتبهدوء إىل قلل أن تطأ 

أقدت2ُ تبغزو وتالحتال5 مدينة تبغ ظة وعم29 تملديريات. 
وبـم يكتِف أبناُء تملهرة باملطابلة برح ل تالحتال5 تبسـع9دي فقط، بل وصلا مطابلهم 
برح ل ُكــّل تملرتزقة وتمل ل ش ات وتبعصابات تملسلحة تبتي تستقدمها تالحتال5 من خارج 
تملحافظـة وتحديدتً من عدن ووـل9ة وبحج وأبني بنرش تبفـ9ىض وتبعلث بأمن تملدينة ويف 
محاوبه منه إلحالبها بدالً عن تألجهزة تألمن ة وتح9بها إىل أدتة من أدوتت تبغزو وتالحتال5. 
وطابـب أ5ـايل تملهرة برح ـل تملرتزق رتجح باكريـا تملحافظ تملعني مـن قلل تالحتال5 
تبسـع9دي، ح ث أطلق وـلاُب تملحافظة، أمس، 5شـتاق بابلغة تملهرية )#ترحل_يحمك_
ال #رتجح_باكريـا( و5ـ9 يعنـي »ال يريد رتجح باكريـا محافظاً بلمهـرة«، مؤّكــدين 

تستمرتر5م يف تنظم 5كذت حمالت حتى رح ل ُكــّل مرتزق عن مدينتهم. 
وأّكــد تملشـارك9ن يف حملـة تبتغريدتت تملطاَبلـَة برح ِل تملرتزق باكريـا، إىل أن إقابة 
تملحافـظ تملعنّي من قلـل تالحتال5 باتا مسـأبًة حتم ة ورضورة وطن ـة، م9ضحني بأن 
رح ل باكريا رجل تالحتال5 تألو5 يف تملهرة 95 تبضمان تب9ح د بلحفاظ عىل تملحافظة من 
تاليجـرتر يح9 تملجه59، مل نني أن تملحافظ تملرتزق 95 تبسـلب تألو5 يف تبرشخ تبذي حدث 
باملهرة و95 من يقف ورتء تفتعا5 تألزمات بني تبقلائل وإوعا5 فت ل تبفتنة ب نهم بصابح 

ق9ى تبغزو وتالحتال5. 

المنظمات دعت إلى اإلفراج عن كافة المعتقلين واللتزام 
بمبادئ القانون الدولي اإلنساني الذي يضمن سالمة المدنيين

تنديٌد دولي باستمرار انتهاكات االحتالل اإلماراتي 
داخل سجونه السرية يف املحافظات الجنوبية 

 :عدن: 
أدتيا منظماٌت دوب ٌة تسـتمرتَر تاليتهاكات تبتي يمارُسـها تالحتـال5ُ تإلمارتتي يف عدن 

وبق ة تملحافظات تبجن9ب ة من تعتقاالت وتعذيب بلناوطني تملنا5ضني بت9تجد5ا. 
وتسـتنكر تملجلـُس تبدويل بدعم تملحاكمـة تبعادبة بحق9ق تإليسـان ومقره يف جن ف يف 
ب ان به، أمس، تملمارساِت غر قاي9ي ة بلعنارص تملسلحة تبتابعة بالحتال5 تإلمارتتي، وتبتي 
كان آخر5ا تعتقا5 عض9 تبه ئة تملركزية ورئ س دتئرة تبرقابة وتبتفت ش باملجلس تبث9ري 
تبجن9بي سـابم ع9ض تبرب زي، وغره من تبذيـن تعتقلتهم أب9 ظلي عىل خلف ة آرتئهم يف 
وسـائل تبت9تصـل تالجتماعي تملنا5ض بلت9تجـد تألجنلي، مؤّكــدتً أن مـن حق أبناء عدن 
وتملحافظات تبجن9ب ة تبتعلر عن آرتئهم وتبدفاع عن أرضهم وتبتصدي بكافة تملمارسـات 

غر تبرشع ة. 
َوأََضاَف تبل ان: يسـاوُر تملجلَس تبخ9ُف تبشـديُد عىل ح اة تملعتقلني يف تبسج9ن تبرسية 
بالحتال5 تإلمارتتي يف تبجن9ب بعد أن أصلح وتضحاً أن مكاَن تبسـج9ن تبرسية 5ي أماكن 
تعذيـب وقتل خـارج يطاق تبقاي9ن دون إثلـات تهمة م9جهة أَو حتـى محاكمات عادبة 
تقـ29 بإيصافهم، دتع ـاً إىل تإلفرتج عن كافـة تملعتقلني تبقابعني دتخل سـج9ن تالحتال5 
تإلمارتتـي تبرسية وتالبتزت2 بملادئ تبقاي9ن تبدويل تإليسـايي وكافـة تمل9تث ق تبدوب ة تبتي 

تضمن سالمة تملدي ني. 
وطابـب تملجلُس تبـدويل بدعم تملحاكمة تبعادبة بحق9ق تإليسـان إرسـا5 بجنة تحق ق 
دوب ـة بالطـالع عىل أوضـاع تملعتقلـني تبجن9ب ني يف تبسـج9ن تبرسية ألب9 ظلـي باب من 
وتبقرن تألفريقي، مشـرتً إىل بعض تملعتقلني تبجن9ب ني تبذي تعتقلتهم تالحتال5 تإلمارتتي 
مؤّخرتً و5م، َعلدتبحم د تبرويس تبصل حي، وسابم ع9ض تبرب زي، وعلد تبجل ل تبطعسيل، 

ومروتن تبذرحايي، وعصا2 فدعق، ومحمد عصا2، وسع د َعلدتبله تبضمدتد.

طالُب اليمن يف روسيا ينفذون اعتصاماً أمام مبنى 
السفارة بعد رفض حكومة الفاّر إعادتهم للبالد 

 : متابعات: 
يّفذ مجم9عٌة من تبطالب تب من ني تبدترسـني يف روس ا، أمس 
تبجمعـة، تحتجاجـاٍت غاضلـًة تحا تألمطـار؛ بلتنديـد بتعامل 
سـفر تبفاّر 5ـادي بابعاصمة م9سـك9 ورفِضه تبتجـاُوَب مع 

مطابب تمللتعثني وحلِّ قضايا5م مشاكلهم. 
وأّكـــدت مصادر إعالم ة، أمس، تصاُعـَد تألزمة بني تبطالب 
تب من ـني تملتخرجـني حديثـاً من كل ـات عسـكرية يف تبعاصمة 
تبروس ة م9سـك9 وبني مسئ9بني تبسـفارة تب من ة تملع نني من 

قلل حك9مة تملرتزقة عقَب عد2 قدرتهم تبع9دَة إىل تبلالد. 

وبفتا تملصادر إىل أن تبضلاط تب من ني تملتخرجني تبذين أيه9ت 
درتسـتَهم مؤّخـرتً تعتصم9ت يف مقر تبسـفارة تب من ة بم9سـك9 
قلل أن تستدعَي تبسـفارُة ق9تٍت أمن ًة روس ة إلخرتجهم بابق9ة 

وطرد5م إىل خارج تبسفارة، يف تعامٍل ُمهنٍي وغِر إيسايي. 
تنظ ـم  يف  أيهـم مسـتمرون  تملحتجـ9ن  تبطـالُب  وأوضـح 
تالعتصامـات أما2 تبسـفارة حتـى تحق ـِق مطابلهـم تملتمثلة 
يف إعادتهـم إىل تب مـن وتسـه ل أم9ر تبعـ9دة بهم بعـد أن أيه9ت 
مشـ9تَر5م تبدرتيسَّ ملدة 6 سـن9تت، مل نني أن تبسفرَ تب مني يف 
روسـ ا تملعنيَّ من قلل تبفاّر 5ادي بم يتعاُوْن معهم وبم يستمع 

ملشكلتهم أبدتً. 
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صعدة تحتضُن املسريَة الـ17 إلحياء ذكرى انطالق 
مشروع الصرخة يف وجه املستكربين

 : صعدة 
بعـَد مروِر 17 َعاماً من إعـالن تبرخة تألوىل 
يف جامـع تإلما2 تبهـادي بمحافظـة صعدة ي29 
وتبعقلـات  تبصع9بـات  وبرغـم   ،22002/2/7
ومحاوالت إسكاتها بسا حروب عدوتي ة أرشف 
عل هـا تبسـفرُ تألمريكـي بابعاصمـة صنعـاء، 
ويف ظل تسـتمرتر تحابف تبعـدوتن وتبحصار عىل 
وعلنا تب مني منذ أربع سن9تت، وهدت محافظة 
صعـدة صلاَح أمس تبُجُمَعة، مسـرًة جما5ريًة 
حاوـدًة؛ بمناسـلة تبذكرى تبسن9ية بلرخة يف 
وجه تملسـتكرين، رفع تملتظا5ـرون ف ها ص9َر 
تبشه د تبقائد تبس د حسني بن بدرتبدين تبح9ثي، 
ووـعارتِت تبحرية وتبالفتات تملنّددة بابس اسـة 
تألمريك ة، وتبدتع ة ملقاطعة تبلضائع تألمريك ة 
وتبصه 9ي ة، كما أطلقـ9ت رصخًة دوَّت يف أرجاء 
مدينـة صعـدة وض9ح هـا معرًة عـن غضلهم 
ــة وق9ى تبه منة وتالسـتعمار  ب9جـه أعدتء تألُمَّ

أمريكا وإرستئ ل وحلفائهم. 
َويف تملسـرة تبتـي تقدمهـا أعضـاُء تبسـلطة 
وتملشـايخ  وتب9جهـاء  باملحافظـة  تملحل ـة 
تملحافظـة،  وأبنـاء  تالجتماع ـة  وتبشـخص ات 
أّكــد تملشـارك9ن أ5م ّـَة تعزيز تمل9تقف تملرشفة 
ـــة، إزتء تيتهاكاتهم بحق  يف م9تجهـة أعدتء تألُمَّ
تبشـع9ب تإلسـالم ة، معلنني برتءتَهم من أعدتء 
تإلسـال2 تب ه9د وتبنصارى أمريكا وإرستئ ل وكل 

من سار يف ركلهم وت9ال5م. 
وتعترَ تملشارك9ن ت9دُّد بعض تأليظمة تبعرب ة 
بلعـدّو تإلرستئ ـيل وتألمريكي وتملسـاَرَعَة ف هم، 
ـــة ومقدسـاتها، دتعني تبشـع9َب  خ ايـًة بألُمَّ
تألمريك ـة  تبلضائـع  مقاطعـة  إىل  تإلسـالم ة 
وتإلرستئ ل ـة كم9قـف يشـارك ف ه تألحـرتُر من 

ــة تإلسالم ة.  أبناء تألُمَّ
وخال5 تملسرة، أبقى مسؤو5ُ تملكتب تبتنف ذي 
أليصـار تبله باملحافظة، ي9سـف تبف ـي، كلمًة 
أّكـــد ف ها عىل أن خروج تبشـعب تب مني تحا 
أزيـز تبطائـرتت تب 2َ9 رسـابٌة بلعابم وبلشـع9ب 

بلق ا2 بمسؤوب تها. 
ووـّدد عـىل أن مـا جـرى يف وترسـ9 يزيديـا 
صم9دتً وإيماياً بأحق ـة تبقض ة تبتي يقاتل من 
أجلها، مشرتً إىل أن تملدع9 تب مايي أسقط ُكـــّل 
وـعارتت تبعدوتن، وتيكشـف9ت بأيهم أدوتت ب س 

أكثَر، بمن ف هم تبسع9دي وتإلمارتتي. 
إيـرتن  مـن  مزتعـَم خشـ تهم  أن  إىل  ويـ9ّه 
أسـقطهم يف أحضـان إرستئ ـل، ويحـن يف زمن 

كشـف تبحقائـق، مؤّكــدتً أن وـعلَنا بـن يغفَر 
بلمطلِّعني، وس نطلق يف م9تجهة أعدتئه. 

بـدوره، أبقـى تمل9تطـُن طـه تبصـريف تبل اَن 
تبختامي بلمسـرة، وتبذي أّكــد عـىل أن مؤتمر 
وترسـ9 ما 5ـ9 إال محطـة من محطـات كثرة 
ــة، وما يم زه عن  ح كا ف ه تملؤتمرتت عىل تألُمَّ
سـابقاته 95 ظه9ُره إىل تبعلـن ملا كان يجري يف 

تبخفاء. 
وأوـار تبل ـاُن، إىل أن ظهـ9َر ممثـل تبخ9يـة 
وتملرتزقـة إىل جايب رئ س وزرتء تبك ان تبغاصب 
بفلسـطني يف مؤتمر وترسـ9 تبذي ُعقـد بت9ج ه 
وإرشتف أمريكي، يؤّكــُد عىل أيهم أرتدوت بشعلنا 
تبعزيـز أن يك9َن ُدم ًة إلرستئ ـَل وأدتًة من أدوتت 
أمريـكا، وأن يخـُرَج من م9قعـه وأن يتخىّل عن 

تستقالبه وكرتمته. 
 وأّكـــد تبل ـان أن وـعلَنا تب منـي ثابا عىل 
م9تقفه تإليماي ـة وتألَْخــاَلق ة تبثابتة إىل جايب 
ومتمسـك  وتملقدسـات،  تبفلسـط ني  تبشـعب 
ــة تبكرى، وم9قفة يف تبعدتء بلعدّو  بقضايا تألُمَّ

تبصه 9يي تبغاصب تملعادي بإلسال2 وتضح. 
تبخ9يـة  “تبـرتءة مـن  تبل ـان عـىل  ووـّدد 
وأعمابهم س9تء يف تبدتخل أَو تبخارج، وتالستمرتر 
تألمريكـي  بلعـدوتن  وتبتصـدي  م9تجهتهـم  يف 
تبصه 9يي تبسع9دي، وستظل فلسطني وتبقدس 
5ي قض تنا تألوىل، مؤّكــدتً عىل تبجه9زية تبتامة 

برفد تبجلهات بابرجا5 وتملا5”. 
كمـا أّكــدت تبكلمات تبتي أبق ا باملناسـلة، 
عىل رضورة تب9فاء بلشعب وتبقض ة تبفلسط ن ة 
ودعم تبشـعب تبفلسـط ني يف مقاومة تالحتال5 
تبصه 9يـي السـتعادة أرتض ـه وإقامـة دوبتـه 
تملسـتقلة وعاصمتهـا تبقـدس تبرشيـف، َوعـىل 
مض هـم عىل خط تبشـه د تبقائد تبـذي تيتهجه 
من تبُقــْرآن تبكريم، مشـرين إىل تأثر تبرخة 
عـىل تألعـدتء وتبعمـالء وأيهـا أصلحـا رصخة 
تملستضعفني إىل تحرير تبقدس ومل9تجهة تبعدوتن 
تبسـع9دي تألمريكي عـىل تبشـعب تب مني حتى 

تحق ق تبنر.
ووـّددت تبكلمات عىل وق9ف تبشـعب تب مني 
إىل جايـب مح9ر تملقاومـة يف م9تجهة تبتحديات 
ــة، رغـم ما يتعرض به من  تبتـي تحاُك ضد تألُمَّ

عدوتن وحصار منذ ما يقارب خمس سن9تت. 
تخللا تملسرة قصائُد ومشـاركاٌت إيشاديٌة، 
أّكـــدت يف مجملها أن تبرخَة سـالٌح وم9قٌف 
مل9تجهـة تملـرشوع تألمريكـي تبصه 9يـي، وأن 
ثقافَة تبشعار ستك9ُن حاجزتً ومايعاً أما2 أعدتء 

ــة.  تألُمَّ

الحديدة تحتضن مسريًة حاشدًة إلحياء الذكرى 
السنوية للصرخة 

 : الحديدة 
ت9تُصـالً ملسـرتت تبذكرى تبسـن9ية 
بلرخـة يف وجـه تملسـتكرين، خـرج 
عَر أمس تبُجُمَعة، عرشتُت تآلالف من 
أبناء ساحل تهامة ومحافظات تب من إىل 
وارع تمل ناء بمدينة تبحديدة؛ إلْح َــاء 
تملناسلة وتبتأك د عىل تبجه9زية تبعاب ة 
ألي خ ـار يتخـذه تحابـف تبعـدوتن يف 

تبساحل تبتهامي. 
وخال5 تملسـرة تبتي رفع تملشارك9ن 
ة عن  ف هـا تبالفتـاِت وتبشـعارتت تملعرِّ
تبسخط تبشـعلي تجاه تبعدّو تألمريكي 
وتإلرستئ ـيل وعلارتت تبدعـ9ة ملقاطعة 
منتجاتهم وبضائعهم تبتجارية، وترديد 
5تافات تبحرية وتإلباء وتبرتة من تألعدتء 
وتالسـتمرتر يف تبصمـ9د وتبثلات، أّكــد 
محافـظ تبحديدة محمد عايش قح م يف 

كلمته إىل أن تبشعار مصدر إبها2 جامع 
ـــة ووـع9بها يف م9تجهـة عدو5ا  بألُمَّ
تبحق قي أمريـكا وإرستئ ل، دتع اً أبناء 
تملحافظـة إىل مضاعفة تبجهـ9د يف رفد 
تبجلهـات بابرجا5 وتملـا5 وتبتعاون مع 
تألجهزة تألمن ة إلفشا5 مخططات ق9ى 
تبعدوتن ومرتزقتهم تملسـتمرة بارتكاب 
تملحارصيـن  تملدي ـني  بحـق  تبجرتئـم 
يف مديريـة تبدريهمـي، وخـرق تتفـاق 
تبس9يد وتسـتهدتف تألْح َــاء تبسكن ة 

وتملمتلكات تبعامة وتبخاصة. 
وأوار قح م، إىل أن 5ذت تبشعار كف ٌل 
بإفشـا5 وروـة تبخ ايـة وتبعمابـة يف 
تبلحرين وصفقة تبقرن وتطهر ُكـــّل 
تألرتيض وتملقدسـات تبعرب ـة من ديس 
تبغـزتة وتملحتّلـني ووكالئهـم تملنافقني، 
الفتاً إىل أن تبشعار وس لة فّعابة ومؤثرة 
ضد س اسـة تكم م تألفـ9ته، عالوة عىل 

ك9يـه وسـ لًة بسـ طة وممكنـة بـكل 
تملسـتضعفة فهـ9 يحـي يف  تبشـع9ب 
تبنفـ9س مشـاعر تبسـخط ضـد تبعدّو 
تبحق قـي أمريـكا وإرستئ ـل ويحـ59 
دون ُكـــّل تملسـاعي تبهادفة إلسكاتنا 

وتدج ننا. 
تملشـارك9ن تسـتمرتَر5م  أعلن  ف ما 
يف تب9قـ9ف إىل جايـب تبج ـش وتبلجان 
تبشـعل َّة وتألجهـزة تألمن ة يف محافظة 
تبحديـدة، مل9تجهة تصع د ق9ى تبعدوتن 
ومرتزقتهم تملتنصلني عـن تنف ذ تتفاق 
تبسـ9يد، دتعني ُكــــلَّ تبقلائل تب من ة 
عـىل  بلـرد  وتبجه9زيـة  تالسـتعدتد  إىل 
تبناقضـني بلم9تث ـق وتبعهـ9د وخ9ض 
بجلهـات  تبكامـل  تبتحريـر  معركـة 
تبسـاحل تبغربي، وتطهر5ـا من ديس 
تبغـزتة وتملرتزقـة، يف حـا5 كان خ ـار 

تألعدتء 95 تبتصع د. 
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 : تعز 
يف تبذكرى تبسن9ية بشعار تبحرية وتإلباء 
5ُتـاف تبرخـة، ويف تب9قـا تبـذي يزمع 
تألمريـكان عـىل إبـرت2 صفقة تبقـرن عن 
طريق عمالئهـم تبخ9ية من حكا2 تبخل ج، 
تحتشـد تآلالف تألحرتر من أبنـاء محافظة 
تعز، أمس تبجمعة، يف مسرة حاودة تحا 
وـعار »تبرخـة يف وجـه تملسـتكرين«؛ 
باملشـاريع  تبتمسـك  عـىل  تأك ـدتً  وذبـك 
ــة وم9تجهة تبطغاة  تملنا5ضة ألعـدتء تألُمَّ
وتملستكرين عىل رأسهم أمريكا وإرستئ ل. 
ويف تملسـرة تبتـي حرض5ـا وك ـل أو5 
محافظـة تعز منص9ر تبل9كمـي َوعدد من 
وكالء َومدرتء مكاتب تملحافظة َووخص ات 
رسـم ة َوأمن ة َوأع ان َومشايخ محافظة 

تبرخـة  وـعار  تملشـارك9ن  رفـع  تعـز، 
وتعابـا أص9تت تملشـاركني 5اتفني بشـعار 
تبحريـة يف ذكرى تيطالقتها، مسـمعني ُكــّل 
طغـاة تألرض رصخة تب من ـني يف وجه ق9ى 

تالستكلار. 
تبقائـد  تبشـه د  أن  تملشـارك9ن  وأّكـــد 

رضـ9تن تبله عل ه 5تف بشـعار تبحرية تبذي 
جسـد م9قفاً إيَْماي اً رتسـخاً تجاه أعدتء تبله 
وتإلسـال2، كاوـفا ق9ى تبه منة وتبغطرسة 

تملتمثل يف أمريكا وإرستئ ل. 
وأوـار تملشـارك9ن إىل أن 5تاف تبرخة 
يعـد وتجلاً إيَْماي اً ال سـ ما يف تب9قا تبرت5ن، 
تبـذي يحـاو5 تألمريكان إبـرت2 صفقة تبقرن 

مدينـني  تبفلسـط ن ة،  تبقض ـة  وتض  ـع 
مشـاركة حكا2 تبخل ـج يف وروـة تبلحرين 

تبهادفة إلبرت2 صفقة تبقرن. 
وتطرق تملشـارك9ن إىل أن 5ُتاَف تبرخة 
ومرشوع تملسـرة تبُقــْرآي ة كف ٌل بإفشـا5 
صفقـة تبقـرن وتحريـر تبقـدس تبرشيـف، 
مؤّكــدين تضامنهم مع تبشعب تبفلسط ني 

ودعمـه ماديـا ومعن9يـا يف م9تجهـة تبك ان 
تبصه 9يي تبغاصب. 

ودعا تملشارك9ن أحرتَر تبعابم تإلسالمي إىل 
تبتضامن مع تبشـعب تبفلسـط ني وتبحفاظ 
عـىل تبقدس تبرشيف، مل نـني رضورة تبترؤ 
مـن حكا2 تبخل ج وبعض حكا2 تبعرب تبذين 
يخدم9ن تبك ان تبصه 9يي ويسع9ن بتمرير 

صفقة تبقرن. 
َويف تملناسـلة أبق ـا عـدٌد مـن تبكلمـات 
وتبقصائد تبشـعرية تبتي أوـادت بتضح ات 
فصـح  يف  تبكلـر  ودوره  تبقائـد،  تبشـه د 
تب هـ9د وتبنصارى، م9ضحـة ثمرة مرشوعه 
تبُقــْرآيـي تبذي تجسـد يف تبصمـ9د تب مايي 

أما2 عدوتن عاملي بخمسة أع9ت2. 

أخبار

في مسيرة حاشدة إحياًء للذكرى السنوية للصرخة:

في مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة:

أحرار تعز يؤّكــدون تمسَكهم باملشاريع املناهضة للعدوين الصهيوني واألمريكي ومؤامراتهما 

أبناء املحويت يجددون براءتهم من قوى الطاغوت واالستكبار العاملي ويؤّكــدون استمرار الصمود يف وجه العدوان

أبناء محافظة عمران يحيون ذكرى الصرخة ويؤكدون استمرار رفد الجبهات حتى تحقيق النصر

 : المحويت 

ــة تبتي أمـر تبلهُ بها  تجسـ دتً بلرتءة من أعـدتء تألُمَّ
يف تبُقــْرآن تبكريم وتنديـدتً بمؤتمر تبخ اية يف تبلحرين، 
خرج تآلالُف من أبنـاء محافظة تملح9يا، أمس تبجمعة، 
يف مسرة جما5رية حاوـدة بمناسلة تبذكرى تبسن9ية 
بلرخة يف وجه تملسـتكرين تبتي أطلقها تبشه د تبقائد 
تبسـ د حسـني بدرتبدين تبح9ثي يف تبـ 3 مـن ذي تبقعدة 

1522 5ـ تمل9تفق 17 يناير 22002. 
ف هـا وكالء  تبتـي وـارك  تبحاوـدة  تملسـرة  ويف 
تملحافظة وأعضاء تبسـلطة تملحل ـة وتبق ادتت تألمن ة 
وتملشـايخ  تبتنف ذيـة  وتملكاتـب  تملديريـات  ومـدرتء 
وتبشـخص ات تالجتماع ة وتبعلمـاء وتبرب9ي9ن، رفع 

تملشـارك9ن تبالفتـات تملنـددة بمؤتمر تبخ ايـة وتبعار 
يف تبلحريـن وتبـذي يـد5 دالبـة وتضحة عـىل مدى ما 
وصل إب ه تملشـارك9ن يف تملؤتمـر من عمابة وتيحطاط 
وب ـع كامل بلديـن وتبعرض وتملقدسـات، كمـا رددوت 
تبهتافات تملؤّكــدة أ5م ّة مقاطعة تبلضائع تألمريك ة 

وتإلرستئ ل ة كأقل م9قف. 
وأبق ا كلمات وفقرتت إيشـاديه وقصائد حماسـ ة 
ـــة وتبتحرك تبعمـيل مل9تجهة  دعـا إىل تسـتنهاض تألُمَّ
تألخطـار وتبتصـدي بلمشـاريع تبصه 9ي ـة وفضحهـا 

وإفشابها. 
ـــة وحابة تبضعف  وتطرقـا تبكلماُت إىل وتقـع تألُمَّ
وك ف ـة حشـد تبجه9د مل9تجهـة تألعدتء، مشـرة إىل ما 
يتعرض به تبشعب تب مني من عدوتن وحصار ومؤتمرتت، 
ما يسـتدعي تعزيز تبتماسـك وتبصم9د وم9تصلة تبنفر 

بلجلهات بلدفاع عن تب9طن وأمنه وتستقرتره. 
وأّكـــد تملحتشـدون عـىل أ5م ّة تبرخـة يف إيقاظ 
ــة تجاه تحرك تألعدتء وتملخططات  تبشـع9ب وتنل ه تألُمَّ
تبتـي تحـاك ضد5ـا وم9تجهـة دو5 تالسـتكلار تبعاملي 
ويف مقدمتهـا أمريـكا وإرستئ ل ومخططاتهـا تبعدتئ ة 
ــة تبُقــْرآن بتسـتع د  ـــة أيها أُمَّ ـــة وتذكر تألُمَّ بألُمَّ

ــة أخرجا بلناس.  دور5ا تبحق قي كخر أُمَّ
ودعـ9ت قلائَل تب من إىل إعالن تبنكـف تبعا2 وتبنفر إىل 
جلهـات تبقتا5 ثأرتً بلدماء وتألعرتض، وتبتسـلح باب9عي 
ومقاطعـة تبلضائع تألمريك ـة وتإلرستئ ل ة، ومقاطعة 
قن9تت تبفتنة تإلعالم ة ك9تجب ديني ووطني، مؤّكــدين 
أن تبشعاَر ب س وعارتً حزب اً أَو يخص جماعة أَو مذ5لاً 
بحـد ذتته وبكنه وـعار مسـتمد مـن ثقافـة تبُقــْرآن 
تبكريم وب9ال 5ذت تبشـعار ملا ون عل نا ُكــّل 5ذت تبعدوتن 

تبغاوـم وتبحصار تبجائر و5ا يحن تب 29 يسـمعه مدوياً 
ب س يف تب من فحسب بل يف بلدتن تبعابم. 

وعـّر تملشـارك9ن عـن تمسـكهم بأ5ـدتف ومعايي 
تبـرتءة من أعـدتء تبله من منطلق تاليتماء بإلسـال2 وإىل 
تبُقــْرآن تبكريم، مشـرين أن تبشـعاَر رضورة مل9تجهة 
ـــة يف م9تجهـة دو5  حابـة تبصمـا وتسـتنهاض تألُمَّ

ــة.  تالستكلار تبعاملي ومخططاتها تبعدتئ ة بألُمَّ
وبارك تملحتشـدون تاليجـازتت تبكرى تبتـي يحققها 
أبطـا5 تبج ـش وتبلجـان تبشـعل ة يف مختلـف جلهات 
تبقتا5 وما حققته تبق9ة تبصاروخ ة وسالح تبج9 تملسّر 
من عمل ات ي9ع ة أرعلا ُكــّل ق9ى تبطغ ان وأصابتهم 
بابخ لة وتبتخلط، مجددين تأك د5م بذ5 تبغايل وتبنف س 
يف سل ل تعزيز تبقدرتت تبدفاع ة بلشعب تب مني تبصامد 

يف وجه تبعدوتن.

 : عمران 
تأك دتً عىل رفض تب9صاية تبخارج ة عىل 
تب من وإعالياً تبرتءة مـن أعدتء تبله وتألمة، 
تحتشـد تآلالف مـن أبناء محافظـة عمرتن، 
أمس تبجمعة، يف مسرة جما5رية حاودة 

إلح اء تبذكرى تبسن9ية بلرخة.
تبتـي  تملسـرة  يف  تملشـارك9ن  ورفـع   
تقدمتهـا ق ادة تملحافظة وتبسـلطة تملحل ة 
وتألمن ـة وأعضـاء مـن مجلـس تبشـ9رى، 
ومجلس تبتالحم تبقليل، ومشـايخ ووجهات 
وتملقاطعـة  تبحريـة  وـعارتِت  تملحافظـة، 

بللضائع تألمريك ة وتإلرستئ ل ة.
كما رّددوت 5تافاِت تبرتءة من أعدتء تألُمة 
تبرتفضة بلس اس ة تألمريك ة وتإلرستئ ل ة، 
وتمسـكهم بخ ـارتت تبصمـ9د يف م9تجهة 
تبعدوتن، ورفَضهم ب9روـة تملنامة تبساع ة 

بلتطل ع مع ك ان تبعدو تبصه 9يي وتصف ة 
تبقض ة تبفلسط ن ة.

 ف ما دعا كلمات تملشـاركني يف تملسـرة 
إىل تعزيز تب9عي تملجتمعي بمخاطر تملشاريع 
تبتآمرية عىل وحدة تألمة وفكر5ا تإلسالمي.
تبشـعب  تبعـدوتَن عـىل  أن  إىل  وأوـارت 
تب مني يأتي يف سـ اق تبحـرب تبعدتئ ة ضد 
تملشـاريع تبنهض9يـة بألمة، مؤكـدًة رفَض 

تبشعب تب مني بل9صاية تبخارج ة.
إىل ذبـك، أّكـد تبل ان تبصادر عن تملسـرة 
أ5م َّة تعزيز تالصطفاف وتبتالحم وتستمرتر 
رفد تبجلهـات بابرجا5 وتملـا5 حتى تحق ق 

تبنر.
ووـّدد عـىل رضورة تشـج ع تملنتجـات 
تملحل ة وتالتّجاه يح9 تبزرتعة بالكتفاء تبذتتي 
وعـد2 قلـ59 تملنظمـات تبعم لـة بم9تد5ـا 

تبفاسدة وتملنته ة وتملسللة بألمرتض.
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 : خاص 
وجـه  يف  بلرخـة  تبسـن9ية  بلذكـرى  إح ـاًء 
تملسـتكرين، وتبتي تأتي بابتزتُمـِن مع تجتماع زعماء 
تبخ ايـة وتاليلطـاح عـىل طاوبـة تملـزتد تبعلنـي بل ع 
تبقض ة تبفلسـط ن ة يف ما يسمى بـ »وروة تملنامة«، 
خرج عـرشتُت تآلالف من أبناء تبشـعب تب مني، عَر 
أمـس تبُجُمَعـة، يف مسـرة حاوـدة 5ـي تألكـر عىل 
مست9ى تب من يف 5ذه تملناسلة، تحا وعار »تبرخة 

يف وجه تملستكرين«. 
ويف تملسرة تبحاوـدة تبتي تقدمها عدد من ق ادتت 
تبدوبة وتبعلماء وتبشـخص ات وتألع ان وحشـد غفر 
مـن تمل9تطنـني، رفـع تملشـارك9ن وـعارتت تبرخة 
يف وجـه تملسـتكرين ووـعارتت مقاطعـة تبلضائـع 
تألمريك ـة وتإلرستئ ل ـة، ف مـا كايا ص9ر مؤّسـس 
تملرشوع تبُقــْرآيي ملنا5ضة قـ9ى تبه منة وتبطغ ان 
من تبصهاينة َوتألمريكان - تبشـه د تبقائد حسني بدر 
تبدين -ِرْضــ9َتُن تبلِه َعَل ْـِه- تزيّن ُكــّل أرجاء م دتن 

تبفعاب ة يف ساحة باب تب من وسط تبعاصمة. 
و5تَـَف تملشـارك9ن بشـعارتِت تبرخـة، مرّددين 
تبهتافـاِت تبتضامن ة مع تبقض ة تبفلسـط ن ة، تبتي 
تتعـرَُّض يف 5ـذه تملرحلة ألعـىل مسـت9يات تملؤتمرتت 
بتنف ذ زعماء أيظمة تبعمابة يف بعض تبدو5 تبخل ج ة 

ــة ألعدتئها.  تبساعني إىل ب ع قض ة تألُمَّ
وأّكـــد تملشـارك9ن، أن مـرشوَع تبرخة يف وجه 
تملسـتكرين »تبلُه أكر، تمل9ُت ألمريكا، تمل9ت إلرستئ ل، 
تبلعنُة عىل تب ه9د، تبنُر بإلسال2« 95 تبحصُن تبحصنُي 
ــة تربص بها تملؤتمرتُت تبصه 9ي ة تألمريك ة،  ألية أُمَّ
ــة  وذبك بما ت9بده من سخط كلر يف يف9س أبناء تألُمَّ
ضد مـن يسـتهدف9يهم ويح ك9ن تملؤتمـرتت ضد5م، 
مشّددين عىل رضورة تبتمسك بهذت تملرشوع تبُقــْرآيي 
تبق9يم سـ ما يف تملرحلة تبرت5نة تبتي يرى ف ها زعماَء 
ــة ألبد  تبعمابة يتسـابق9ن جهرتً بتسـل م رقـاب تألُمَّ
أعدتئهـا من تب ه9د وتبنصارى، ويسـَع9ن بل ع قض ة 

أبنائها تملركزية بلصهاينة تبغاصلني. 
ويف تملسـرة تبحاوـدة تبتي يـّدد ف ها تملشـارك9ن 
بمساعي زعماء تأليظمة تملنلطحة بألوتمر تبصه 9ي ة 
وتألمريك ة بتصف ة تبقض ة تبفلسط ن ة وب ع تبقدس 
يف تملـزتد تبعلنـي عر مـا يسـمى »وروـة تبلحرين«، 
أبقـى عضـ9ُ تملجلـس تبسـ ايس تألعىل تبشـ خ أحمد 
غابـب تبر95ي كلمـًة أّكـــد ف ها أن م9قَف تبشـعب 
تب منـي تجـاه قـ9ى تالسـتكلار وتبطغ ـان سـ ك9ُن 
ح ث مـا يكر95ن، مشـرتً إىل أن تبهتاف بابشـعارتت 
ـــة وتبعمل يف ُكــّل تملسـارتت  تملنا5ضـة ألعـدتء تألُمَّ
مل9تجهـة تملشـاريع تألمريك ـة تبصه 9ي ـة تبتآمريـة 
س ك9ن تمل9قَف تمللدئي بلشعب تب مني تملعروف بإبائه 

ووم9خه. 
وي9ّه تبر5ـ9ي بأ5م ّة إعالن تمل9تقِف تبعدتئ ة تجاه 
تبك ـان تبصه 9يـي وتإلدترة تألمريك ـة وس اسـاِتها 
ــة وتستعلاد5ا وإذالبها،  تبهدتمة تبساع ة بتدمر تألُمَّ
الفتـاً إىل ظـروف تملرحلـة تبرت5نة وما يرتلـط بها من 
مؤتمـرتت أمريك ة صه 9ي ة علن ة تسـتدعي حشـَد 
تبطاقـات وتبجهـ9د مل9تجهة 5ذيـن تبقطلني وكل من 
ــة  يتحابف معهم تحا مظلة تبتآُمر عىل وـع9ب تألُمَّ

ودينهم و95يتهم ومقدساتهم. 
بـدوره، أبقى رئ ـُس تبدتئرة تبقاي9ي ـة وتبحق9ق ة 
باملكتب تبسـ ايس أليصـار تبله، تبقـايض علُدتب5ّ9اب 
تملحلـي، كلمـًة أّكــد ف هـا أن تبشـعَب تب مني تع9ّد 
عـىل أن يك9َن تبسـلَّاَق يف تلنـي تمل9تقـف تبدين ة تبتي 
ــة عنَد ُكـــّل مؤتمرة يطلُقهـا ك اُن تبعدو  تهـم تألُمَّ
تبصه 9يـي وتبعـدو تألمريكـي، مشـرتً إىل أن تبعـا2َ 
تملـايض عند تعرتف ترتمب باغتصـاب تبقدس بصابح 
تبك ـان تبصه 9يـي، وتبعـا2 تبـذي قللـه عنـد فرض 
تبرقابة وتبه منة تبصه 9ي ة عىل تملسجد تألقىص، كان 
تبشـعُب تب مني 95 من يتصدر ساحات تبعابم تبعربي 
وتإلسـالمي بلتأك د بأن ُكـــّل تملؤتمرتت بن تمر مادت2 
وعب تبحكمة وتإليَْمان يمتلك 5ذت تملرشوع تبُقــْرآيي 
تبق9يم، مض فاً: »وتب 2َ9 ي9تجُه مؤتمرَة صفقة ترتمب 
وأكـرُ تبتظا5رتت تب من ة وتب9تع ة تخُرُج؛ بكي تق5َ9: 
تبلـه أكر، تملـ9ُت ألمريكا، تمل9ُت إلرستئ ـل، تبلعنُة عىل 

تب ه9د، تبنُر بإلسال2«. 
وقا5 تملحلي: إن »ي2َ9 تبرخة يف وجه تملستكرين 
ـا2 تبله، إذ يقُف يف يُرة تملستضعفني  95 ي2ٌ9 من أَيَـّ
يف تألرض ويقـ2ُ9 بشـعرة من وـعائر تبله 5ي عن9تن 

جهاديـا وعنـ9تن مسـرتنا تبتـي رسيـا ف هـا يرة 
بلمسـتضعفني َوِدفاعاً عنن تبحـق ورفعاً بكلمة تبحق 

وع9دًة بلُقــْرآن تبكريم«. 
َوأََضاَف تملحلي أيه ويف مثل 5ذت تب 29 -ي29 أمس- 
وقـف تبشـه ُد تبقائـُد معلنـاً تبرخة تبتـي تفتتحها 
بتكلـر تبلـه وتختتمها بابنـر بإلسـال2؛ بلتأك د أن 
ــَة تإلسـالم ة بن تعلَُد إاّل تبلَه، وستخرج من والية  تألُمَّ
تب ه9د وتبنصارى ومصر5ُا تبنُر بإذن تبله سـلحايه 

وتعاىل..، مردفاً »رفع تبشـه ُد تبقائـُد -ِرْضــ9َتُن تبلِه 
َعَل ْــِه- تبشـعاَر ألو5 مرة من مسـجد تإلما2 تبهادي، 
وأّكــد أيه سـ جُد َمن يرخ بهذت تبشـعار يف مناطَق 
أُْخــــَرى، و5ـا 5ـ9 تب ـ29 يصـل إىل ُكـــّل تألرجاء 
وسـ صل إىل ُكـــّل مـكان حتـى تسـقط إرستئ ل«، 
مسـتطردتً: »وبذبـك صـ9ُت تب من ـني سـ ك9ن ق9ياً 
ومدويًّا خلف قائد تملسرة حتى تبنر وتحرير تملسجد 
تألقىص وكل تملقدسات وتك9ن كلمة تبله 5ي تبعل ا«. 

ويـ9ّه رئ ُس تبدتئرة تبقاي9ي ـة وتبحق9ق ة باملكتب 
تبسـ ايس أليصار تبله، إىل أن تبقض َة تبفلسط ن َة تُمرُّ 
بأخطـر مرتحلهـا، دتع اً إىل وـحذ تبهمـم وتبطاقات 
إلفشـا5 5ـذه تملؤتمـرة وكل تملؤتمـرتت تبتـي يح كها 

تبك ان تبصه 9يي. 
مـن جهتـه، أّكـــد تبدكتـ9ر أحمـد تبشـامي، أن 
تبرخـة يف وجه تملسـتكرين مـرشوٌع قرآيي يضمن 
ـــة أمـا2 أعدتئها،  عـزَة وكرتمـة وق9ة وصالبـة تألُمَّ
من59ّـاً إىل أ5م ّة إطـالق تبشـعارتت تملنا5ضة ألعدتء 
ـــة يف 5ذت تبت9ق ا تبحسـاس وتبفارق من تأريخ  تألُمَّ

ــة ومقدساتها.  تألُمَّ
وتسـتعرض تبشامي يف كلمته تبشـ9ت5َد تبح ة تبتي 
يعارص5ا وـعلنا تب مني وتألمة تبعرب ة وتبتي تؤّكــد 
ــة،  أ5م َّة تبهتاف بابشـعارتت تبعدتئ ة ضد أعدتء تألُمَّ
مشـرتً إىل تألوتمِر تبُقــْرآي ة تبريحة بإعالن تبرتءة 
ــة وتبعمل يف سـ اق مـرشوع قرآيي  مـن أعـدتء تألُمَّ
ـــة ومؤتمرتتهـم وتبرفـض بكل  مل9تجهـة أعـدتء تألُمَّ
وتبهدتمـة  وتالسـتعمارية  تالسـتعلادية  مشـاريعهم 

وتبساع ة إىل تستعلاد تألمتني تبعرب ة وتإلسالم ة. 
5ـذت وتخلـل تبفعاب ـَة أيشـ9دٌة بفرقة أيصـار تبله 
وقص دٌة وـعريٌة عّرتا عن أ5م ّة سـالح تبرخة يف 
وجه تملسـتكرين، ف مـا يشـاُر إىل أن محافظات تعز 
وتملح9يا وصعدة وتبحديدة وـهدت، أمـس تبُجُمَعة، 
مسرتٍت حاودًة؛ إح اًء بلذكرى تبسن9ية بلرخة، يف 
حني وهدت عدٌد من تملحافظات تألُْخـــَرى ي2َ9 أمس، 
فعاب ـاٍت ووقفـاٍت جما5ريـًة؛ إْح َــاًء بلمناسـلة، 
ــة  تبتي تأتي بابتزتُمِن مع تملؤتمـرتت تبعلن ة ضد تألُمَّ

ومقدساتها. 

أخبار

ــة ومواجهة األخطـــار والمؤامرات: تأكيدًا على مواصلة مشروع مناهضة أعداء اأُلمَّ

العاصمة صنعاء تشهد أكرب مسرية جماهريية فـــي الذكرى السنوية للصرخة يف وجه املستكربين
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ــة ومواجهة األخطـــار والمؤامرات: تأكيدًا على مواصلة مشروع مناهضة أعداء اأُلمَّ

 : خاص 
أّكــد عض9ُ تملجلس تبسـ ايس تألعىل، تبشـ خ أحمد 
غابب تبر95ي، أن تبخ ارتِت مفت9حَة بتحق ق تبسال2 يف 
تب من يف إطار سـ ادة تبللد وتسـتقالبه وَوحدته، محذرتً 
تحابَف تبعدوتن من تدتع ات تالسـتمرتر يف إجرتمه بحق 

تبشعب تب مني. 
وقـا5 تبر95ي يف كلمة أبقا5ا، أمـس تبُجُمَعة، خال5 
مشـاركته يف مسـرة »تبرخـة يف وجه تملسـتكرين« 
بابعاصمـة صنعـاء: يحـن يف تب9قا تبـذي يجنح ويمد 
أيدينـا ويفتـح صدوريا كق ادة س اسـ ة بلسـلم، إيما 
من باب حقن تبدماء، إيما من باب تبحفاظ عىل وـعرة 
معاوية ب نما وب نكم، ال تعتقدوت أينا يتكلم عن تبسـال2 
مـن بـاب تبضعف ومـا يحصل 5ـذه تأليـا2، وي9تحكم 
وبكائكم ووـكائكم إىل ُكـــّل تبعابـم، مخاطلاً تحابف 
تبعدوتن: »أت تم بكل تبرؤسـاء أتْلاعكم؛ بتطلع59م عىل 
تبطائرتت تملسـّرة، وأيتم بم تروت و ئاً إىل تآلن، وسرون 
مـا بم تروه من قلـُل وما ال تحل9ن«، متلعـاً »إن تملطاَر 

باملطار وتبعنَي بابعني وتبسنَّ بابسن وتبلادئَ أظلم«. 
َوأََضـاَف تبر95ي: »عل كم أن ترتجع9ت أيفسـكم وأن 
ت9قفـ9ت تبعدوتن ضد تب من ووـعله تبعزيـز؛ ألَيَّنا يحن 
مدتفعـ9ن عن أيفسـنا وحقنـا تبطل عـي أن يدتفع عن 
أيفسـنا بكل ما يمتلك؛ بذبك يحن ي9جه رسـابتنا باسم 
تملجلس تبسـ ايس ورئ سه مهدي تملشاط، يديا ممدودة 
بلسـال2 قل9بنا مفت9حة بلسـال2، مخاطلاً أبناَء تملناطق 
تبجن9ب ة: »عل كم أن تع9دوت إىل روـدكم وأن تع9دوت إىل 
عق9بكم، أن تسـتف دوت من قرتر تبعف9 تبعا2، خص9صاً 

بعَد ُكـــّل تبش9ت5د تبتي كشفا تملؤتمرة وأبعاد5ا«. 
وأردف: »محلـًة بكم يا إخ9تنـا ال زبنا يعتركم إخ9ًة 
وجرتينـا؛ ألَيَّها تحكمنـا وب نكم تبجغرتف ـا وتبتأريخ، 
يحكمنـا تبنسـب تحكمنـا تبجـرة يحكمنـا تإلسـال2، 
تحكمنا تبعروبة وتألُخ9ّة، تحكمنا تإليسـاي ة، عل كم أن 
تع9دوت إىل روـدكم ما بم فسـرون مـا ال ترغل9ن، وإن 
تبلَه قـد وعد من يجا5د يف سـل له بابنر تملؤزر ويحن 

بابله وتثق9ن«. 
وحـ59 وروـة تبخ ايـة يف تبلحريـن وتملـزتد تبعلني 
تبـذي يظمتـه أمريـكا وإرستئ ـل إلعالن ب ـع تبقض ة 
تبفلسط ن ة، ذكر تبش خ تبر95ي »يف 5ذه تملسرة وأما2 
ُكــــّل تبحشـ9د يق59 ب9روـة تبلحريـن ويق59 بقمم 
مكة، أثلتم فشلكم وزدت تيلطاحاً وتقزماً وتصلحتم ال 

ق مة بكم حتى عند تألمريكي يفسه«. 
وي9ّه تبر95ي بابفشل وتاليلطاح تبذي وصل بتحابف 

تبعـدوتن جـرتء تسـتمرتر مقامرتـه يف تب مـن، مض فاً 
بابقـ59: بذبـك بعد 5ـذت تبعـدوتن تب9حي عـىل أرضنا 
ووـعلنا ويسـائنا وأطفابنا وبحاريا وجزريـا وم ا5نا 
وسـ ادتنا ووحدتنـا يقـ59 بكـم، عل كـم أن ترتجعـ9ت 
أيفسكم بأيه تح9با تألم9ر تب 29، تب 29 بعدما كنا يحن 
يتأبم، تب 29 أيتم تتأمل9ن، تب 29 أيتم تشتك9ن، تب 29 أيتم 
تلكـ9ن، تب 29 وأيتـم ترخ9ن، وكما قـا5 قائد تبث9رة 

تبس د علدتمللك تبح9ثي تبقاد2ُ أعظُم ومزبز5«. 
 وتسـتطرد مخاطلاً ق9ى تبعـدوتن: »أال تخجل9ن أن 
ثلة مـن تملجا5دين ومن أبناء تبقلائل ومن تألطلاء ومن 
تألساتذة يقاتل9يكم وأيتم 17 دوبًة تملك9ن ما بم يملكه 
أحٌد يف تبعابم من تألسلحة من تإلمكايات من تألم9ت5 من 
تملرتزقة مـن تبخ9ية وتبعمالء وبم تسـتط ع9ت أن تفت9ت 
يف َعُضـِد 5ذت تبشـعب، بل يـزدتد صالبة وقـ9ة وجروتاً 
وعنف9تياً ويصنع وسنقاومكم ج الً بعد ج ل وسنط9ر 

وسرون ما بم تَره عنٌي وبم تسمعه أذٌن«. 
وعـن مناسـلة تبذكرى تبسـن9ية بلرخـة يف وجه 
تملستكرين، قا5 عض9 تبس ايس تألعىل تبر95ي: ما تبذي 
يغ ـظ أن أيق59 تملـ9ت ألمريكا تبتي تقتلنـا ُكـــّل ي29 
منذ أن تأسسـا وقد خاضا 258 حرباً خارج حدود5ا 
تسـفك تبدماء وتز5ق تألروتح، ويق59 تمل9ت إلرستئ ل ما 
تبذي يغ ظهم و5ي تبتي تغتصب أرض فلسـطني أرض 
تبصامديـن أرض تبجلاريـن أرض تبقدس تقتل وترسف 
وتمارس ُكـــّل أي9تع تب9حشـ ة وتبقلائح بحق تبشعب 
تبفلسـط ني؟!«، متلعـاً »تبلعنة عىل تب هـ9د، من تبذي 
يحـرك تبقـرترتت وتبل9بي تإلرستئ يل تمل9جـ9د يف أمريكا 
95 من يحرك تبقرترتت ضديا وضد أرضنا وضد وع9بنا 
وضد من يريد أن يرفع رأسـه وأن ينتَر بعزة وكرتمته 
وأن يضحـي؛ دفاعاً عن أرضه وعـن وطنه وأن يحتفظ 
بقرتره تبحر تبسـ د تملسـتقل تمل9حد، ثم من 95 مسـلم 
5ل يغ ُظه أن ينتَر تإلسال2 أو ينتر 95 بإلسال2؟!«، 
مردفـاً »بعـض من يق59 إيـه 95 خاص بأيصـار تبله، 
صح ٌح 5م رفع9ت 5ذت تبشـعاَر و5م تلن9ت 5ذت تبشـعار، 
وتعتـروه ثقافًة وتحص نـاً ضد تخرتقـات تالمرياب ة 
تألمريك ة وتبصه 9يـي، و5ذت كال2 صح ٌح وأثلا تأليا2 
صحتَـه عندما يكـ9ن مقتنعني بما يرفعـه وما يتحدث 
عنه كهدٍف وق مة وثقافة بابتأك د سـنضحي من أجله 

وسندتفع من أجله وسننتر من أجله«. 
وأوـاد تبر5ـ9ي بامل9تقف تألسـط9رية تبتـي تلنا5ا 
تب ماي 9ن منذُ تبقد2 يف يُرة تبدين وتملستضعفني، وما 
يسّجل9يه تب 29 يف صفحات تبتأريخ من م9تقَف خابدٍة يف 

منا5ضة تبطغاة وتملستكرين.

قال إن جرائم ومؤامرات أمريكا وإسرائيل واليهود 
تستدعي تبناّي المشاريع العدائية ضد تلك القوى الطاغية:

عضو السياسي األعلى الشيخ الرهوي: ندعو للسالم 
املشّرف وإاّل سرتون ما لم تَره عنٌي ولم تسمعه ُأُذٌن

العاصمة صنعاء تشهد أكرب مسرية جماهريية فـــي الذكرى السنوية للصرخة يف وجه املستكربين
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

ـُد أْن َل  احَلْمُد للِه َرِبّ العاملني، وأَشـــهَ
إلَه إَلّ اللـــُه املَـِلُك احَلـُقّ املُِبيْن، وأشـــَهُد 
ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم  أن َســـيِّـَدنا ُمَحَمّ

النبيني. 
ــٍد  ــٍد وعلى آِل ُمَحَمّ اللّهم َصِلّ على ُمَحَمّ
ــٍد،  ــٍد وعلـــى آِل ُمَحَمّ وبـــاِرْك علـــى ُمَحَمّ
كما َصلَّيَْت وباَرْكَت علـــى ِإبْـَراِهيَْم َوَعلَى 

آِل ِإبْـَراِهيَْم إنك حميٌد مجيٌد.
َواْرَض اللَُّهـــم بِرَضـــاَك عـــن أَْصَحاِبِه 
األَْخَيـــاِر املنتَجبني َوَعـــْن َســـاِئِر ِعَباِدَك 

ـاِلِحني.  الصَّ
ــــَلُم  أَيَُّهــــا اإِلْخــــَوةُ واألََخـــــَواُت.. الَسّ

َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. 
في آخِر خميٍس من شهر شوال املوافق 
لـ 17 من شهر يناير 2002م أعلن السيُد 
حسني بدر الدين احلوثي »ِرْضـــَواُن اللِه 
َعلَيِْه« في محاضرِته الشـــهيرِة الصرخة 
في وجه املستكبرين شعاَر البراءة وُهتاف 

احلرية املعروف:
اللُه أَْكبَــــر..

املوُت ألمريكـــا..
املوُت إلسرائيل..

اللعنُة على اليهود..
النصــُر لإلْســَلم.. 

ليكوَن بدايًة لنطلقة مشـــروٍع قرآنيٍّ 
تنويـــرٍي نهضـــوٍي شـــامٍل ابتـــدأه بهـــذه 
اخلطوِة العملية املهمـــة، والظروف التي 
أعلن فيها هذا املوقف، وانطلق فيها هذا 
املشروُع الُقـــْرآني الذي يشمل رؤيًة كاملًة 
تعتمـــد علـــى الُقــــــْرآن الكـــرمي كمصدٍر 
معروفـــة-  الظـــروف  والنـــور،  للهدايـــة 
آنذاك- مـــا بعد أحداِث احلادي عشـــر 
من سبتمبر، وفي ظل الهجمة األمريكية 
الشـــاملة على أمتنـــا اإلْســـــَلمية، وفي 
الـــذروة مـــن العتـــداءاِت اإلســـرائيليِة 
على الشعب الفلســـطيني، والعتداءات 
التي تأتي أيًضـــا على مناطق أُْخــَرى من 
شـــعوب هذه املنطقة، وبالـــذات البلدان 
لبنـــان-  األولـــى  -وبالدرجـــة  احملاذيـــة 
احملاذية لفلســـطني، في تلك املرحلة كان 
اجلو العـــام هو جـــًوا أطبقت فيـــه حالُة 
ـــة،  الصمـــت علـــى كثيٍر مـــن أَبْنَـــــاء األُمَّ
واّتجهت فيـــه معظُم األنظمة الرســـمية 
في بلداننا العربية واإلْســَلمية للتحالف 
الصريـــح واملعلـــن حتـــت قيـــادة أمريكا، 
َف أحداَث  واألمريكي كان متَِّجًها ألَْن يوظِّ
احلادي عشـــر إلـــى أبعِد مـــدى؛ بَهـدِف 
ـــة، ســـيطرًة  الســـيطرة علـــى هـــذه األُمَّ
مباشـــرًة شـــاملة، ويتَحـــــّرك األمريكـــي 
واإلســـرائيلي- وكلهمـــا وجهـــاِن لُعملٍة 
واحـــدة- مُبَخّططـــات تدميريـــة رهيبـــة 
تســـتهدفنا كأمٍة إْســَلمية، في ظل هذه 
الظـــروف أتت هـــذه النطلقـــة، وأعلن 
هـــذا املشـــروع، وأتـــت هـــذه الصرخـــُة 

التـــي هـــي كاســـِمها صرخـــٌة فـــي وجه 
املســـتكبرين، فهـــي صرخـــٌة بالفعل في 
وجـــه املســـتكبرين؛ وانطلًقـــا من وجود 
تهديـــٍد وخطٍر محّقٍق وأكيـــد علينا كأُّمٍة 
إْســَلمية، وخطٌر شامٌل وكبير تأتي فيه 
أمريكا بـــكل ثقلها وطاقاتها وإْمــَكاناتها، 
ومن حولها الغرب، وتأتي معها إسرائيل 
أيًضـــا، والصهيونية العاملية تشـــتغُل في 
هذا املَُخّطط بكل األســـاليب والوسائل، 
ونحن في الواقِع كأمٍة إْســـــَلمية معظُم 
أبنائها ل ميتلكون املنعـــةَ واحلصانَة في 
ـــة تعاني من وضٍع  وجه هـــذه الهجمة، أُمَّ
داخليٍّ كارثي مبا تعنيه الكلمة، والظروُف 
التي تعيُشـــها علـــى ُكـــّل املســـتويات هي 
ُع  ُع أَْعـــَداَءها فيها، وتُشـــجِّ ظـــروف تُطمِّ
أَْعـــَداَءها لإلقدام على خطوات خطيرة 
ـــة، وفي  للغاية في اســـتهداِف هـــذه األُمَّ
الطمع بالســـيطرة التامة الشـــاملة على 
ـــة: كبشـــٍر، كموقـــع جغرافي..  هذه األُمَّ
الســـيطرة علـــى ُكــــــّل اجملـــالت: علـــى 
والقتصـــادي،  السياســـّي،  املســـتوى 
والثقافـــي، والفكري، ومســـخ ُهِويَّة هذه 
ــــــة وتفكيكها  ــــــة، وتدميـــر هذه األُمَّ األُمَّ
وبعثرتها، حتى تصَل إلى مستوى النهيار 
التام؛ لضمان أن تفقد ُكـــلَّ عناصر القوة 
واملنعة التي ميكُن أن تعمَل بها أَو تستفيَد 
منها في حماية نفســـها، وفي العودة إلى 

حالة الستقلل، أَو كسب احلرية. 
فهنـــاك بالفعـــل هـــذا اخلطـــُر الكبيُر 
والشـــامُل، وهـــذه الوضعيـــُة الداخليـــُة 
املأســـاويُة والكارثيـــُة، التـــي يـــرى فيها 
العـــدّو فرصًة يحرُص على أن يســـتغلَّها، 
وأيًضـــا انطلًقـــا مـــن مســـؤوليتنا كأمٍة 
لهـــذا اخلطـــر  التصـــدي  فـــي  مســـلمة 
أن  باعتبـــاِر  التهديـــد؛  هـــذا  ومواجهـــة 
إنَْســـــانية  علينـــا مســـؤولية: مســـؤولية 
وفطريـــة، وهي أيًضـــا مســـؤوليٌة دينيٌة؛ 
بحكـــم انتمائنا لإلْســـــَلم؛ بحكم ُهِويَّتنا 
اإلْســـــَلمية أن نتَحـــــّرك انطلًقـــا مـــن 
مبـــادئ هـــذا اإلْســـــَلم العظيـــم، الذي 
يفرض علينـــا أن نكُفـــَر بالطاغوت، وأن 
َر من سيطرته، وأن ل نقَبَل من أحٍد  نتحرَّ
أن يســـتعبَدنا مـــن دون اللـــه، وأَْن نَُكـــْوَن 
أحـــراًرا، وتلـــك القيُم العظيمـــة في هذا 
الديـــن، وتلـــك التشـــريعاُت والتوجيهاُت 
اإللهية التي حتَفُظ لنا استقللنا وتبنينا 
كأمٍة مستقلٍة وعظيمٍة وقويٍة ذات منعة، 
منعة كاملة: منعة أخلقية، منعة مبدئية، 
ــــــة عزيزة بعزة  منعـــة فكرية وثقافية، أُمَّ
ـــة محصنة من ُكـــلِّ حالت  اإليَْمــــــان، أُمَّ

وأساليب الختراق. 
انطلًقا من هذه املســـؤولية، وانطلًقا 
من هذا الواقـــع الواضح واملؤّكـــد والذي 
ل التباس فيه، كان هذا املوقف وأتى هذا 
املشـــروع، ومنـــذ ذلك اليوم وإلـــى اليوم، 
وبالرغـــم من ُكـــّل اجلهود الهائلة املتمثلة 

والســـتهداف  احلـــروب  أشـــكال  بـــكل 
إلســـكات هذا الصـــوت، والقضـــاء على 
هذا املشـــروع ووأده منـــذ البداية، إل أن 
هذا املشـــروَع منا وتعاَظَم وَقِوَي وجتّذر؛ 
ألَنَّه منطلٌق بالســـتناد إلى واقٍع حقيقي، 
وبالســـتناد أيًضا إلى الُقــــــْرآِن الكرمي، 
إلى احَلــّق الذي ل ريب فيه، ثم أتت -منذ 
ذلـــك اليوم وإلـــى اليوم- ُكـــلُّ الشـــواهد 
التي تشهُد لهذا العمل أنه عمٌل صحيٌح، 
 ، ــٌه صائـــٌب، وأنه موقـــٌف َحــقٌّ وأنـــه توجُّ
وأنه موقٌف ضروريٌّ تفرُضه املســـؤوليُة، 
ويتطلبُـــه الواقُع، وتفِرُضه الظروُف، وأن 
ـــَة: إمـــا أَْن تَُكـــْوَن في حالة املوقف،  األُمَّ
وإمـــا أَْن تَُكــــــْوَن فـــي حالة الـــل موقف، 
حالـــة الـــل موقـــف يعنـــي الستســـلم، 
َن  يعني اخلضـــوع للعـــدّو، يعنـــي أن تَُمكِّ
ـــَة هي عدوها من نفســـها، وهذا هو  األُمَّ
خلُف احلكمـــة، خلُف احَلــّق، وخلُف 
املســـؤولية، خلُف الِفطرة اإلنَْســـــانية، 
ســـيكوُن موقًفا خاطًئا، وباطًل، وســـيًئا، 
ـــِة  وممقوًتـــا عند اللـــه، ويجر علـــى األُمَّ
الوباَل والنكاَل واخَلَساَرةَ الرهيبة التي ل 

ميكن تفاديها. 
األمريكـــي  الســـتهداف  طبيعـــُة 
حتالُُفـــه  ومعـــه  ألمتنـــا،  واإلســـرائيلي 
الواســـع، معه ُكـــلُّ تلك القوى التي تتبُعه، 
تتآَمُر معه، تشترُك معه، تشتغُل معه في 
ـــِة والســـتهداف  مؤامراته على هذه األُمَّ
اخلطـــر  هـــذا  طبيعـــُة  ــــــة،  األُمَّ لهـــذه 
والتهديد، وهو شـــامٌل يشـــتغُل فـــي ُكـــّل 
اجملالت: يشـــتغُل في اجملال السياســـّي 
وبشكٍل واضٍح ومكشوٍف وصريح وعلني، 
ـــُة إلـــى أن تتقبَل  بـــل ترّوضت هـــذه األُمَّ
هـــذا التدخـــَل في شـــؤونها السياســـّية، 
وكأن األمريكي، وكأن اإلسرائيلي، وكأن 
الغربي جـــزءٌ ل يتجزأ ومعنٌيّ أََســاســـيٌّ 
معنيـــه،  هـــي  بَأْكثَـــــَر ممـــا  بقضاياهـــا 
مبشاكلها بَأْكثَــَر مما هي معنية، بوضعها 
وواقعهـــا الداخلي بَأْكثَــَر مما هي معنية؛ 
ـــة قد  حتى بات البعـــُض من أَبْنَـــــاء األُمَّ
يتقبـــل باألمريكي أن يتدخل في موضوٍع 
معـــني أَو قضية معينـــة، ول يتقبل بأخيه 
املســـلم، ول يتقبـــل بابن جلدتـــه ووطنه، 
ويقبل من اآلخر-وبكل رحابة صدر- أن 
َل بكل  يأتـــَي، وأن يفِرَض آراَءه، وأن يتدخَّ

أشكال التدخل. 
مســـتوى هذه الهجمة التي أتت لتشمَل 
ُكـــلَّ اجملالت: على املســـتوى السياسّي، 
على املســـتوى الثقافي والفكري، وتسعى 
أيًضـــا على املســـتوى العســـكرّي بفرض 
عســـكرّي  ووجـــود  عســـكرّية  قواعـــَد 
وتدخـــلت عســـكرّية بالقتـــل والتدمير 
والحتـــلل فـــي مناطـــق هنـــا وهنـــاك 
ســـاحتنا  مـــن  العربيـــة،  ســـاحتنا  مـــن 
مســـتوى  علـــى  التدخـــل  اإلْســـــَلمية، 
العقوبـــات القتصاديـــة.. التدخـــل بكل 

أشـــكاله، مســـتوى هذه الهجمة الشاملة 
والكبيـــرة والهائلة ل بدَّ في مواجهة هذا 
التهديد وهذا املســـتوى مـــن اخلطر من 
مشروٍع نهضوٍي تعبويٍّ شامٍل وواسع، ل 
يتجـــُه فقط إلى النخبـــة ل يقتصُر فقط 
على املساحة السياسّية؛ ألَنَّ الهجمَة من 
األَْعـــَداِء هجمٌة شـــاملٌة، وتستهدُفنا في 
ُكـــلِّ شيء، وأتت إلى ُكـــّل مجالت احلياة 
وميادين احليـــاة، فنحن بحاجـــة إلى أن 
يُقابََل هذا العدوان وهذا املشروع املعادي 
مبشروٍع واسع، وبحالة استنهاض شاملة، 
وبحالة تعبئة شاملة تأتي إلى ُكـــلِّ أَبْنَــاء 
ــــــة؛ ألَنَّ العدّو يســـتهدُف ُكـــلَّ أَبْنَــاء  األُمَّ
ــــــة، يســـعى للتأثير على ُكــــــلِّ أَبْنَــاء  األُمَّ
ـــة، يســـعى للسيطرة على ُكـــّل أَبْنَــاء  األُمَّ
ـــة، له برامُجه وأنشُطته واهتماماتُه  األُمَّ
ـــة: رجاًل،  التي تستهدُف ُكـــّل أَبْنَــاء األُمَّ
ونســـاًء، وأطفاًل، كباًرا وصغاًرا، من ُكـــّل 
الفئات وعلى ُكـــّل املســـتويات، ويشـــتغُل 
ويتَحـــــّرُك ويتســـلُّل مـــن ُكــــــّل النوافـــذ 
ـــة،  واألبـــواب لختـــراق كيـــان هـــذه األُمَّ
والتغلُغِل إلى ساحتها الداخلية، والتأثير 

في واقعها الداخلي. 
مـــن  املســـتوى  هـــذا  مواجهـــة  ففـــي 
الستهداف ل بدَّ أَْن يَُكـــْوَن هناك مشروٌع 
شامٌل، مشـــروٌع اســـتنهاضٌي، ول بدَّ أن 
يلحَظ هذا املشـــروع كمشـــروٍع شامل ل 
يتجُه فقط إلى النخبـــة، وإمنا يتجُه إلى 
ـــة بكلها، أن  ـــة وأَبْنَــاء األُمَّ جماهيـــِر األُمَّ
يلحَظ التعبئَة والتحســـيَس باملســـؤولية، 
وأن يلحَظ رفَع مستوى الوعي لدى أَبْنَــاء 
ــــــة، الوعَي بالعـــدّو، املعرفَة بالعدّو،  األُمَّ
املعرفة مُبَخّططات هذا العدّو، بأساليِب 
هـــذا العـــدّو، واملعرفة أيًضا باألســـاليب 
والوســـائل الصحيحة للتصدي ملؤامرات 
هـــذا العدّو فـــي ُكـــّل اجملـــالت، وإبطال 
وإفشـــال ُكـــّل ُمَخّططاتـــه ومؤامراته في 

ُكـــّل اجملالت أيًضا. 
هـــذه الرؤيـــُة مـــن أيـــن تتوفـــر؟ مـــن 
أيـــن تتوفـــر رؤيًة شـــاملًة، رؤيًة واســـعًة، 
مفاهيـــَم صحيحـــًة، برنامـــَج عمل يؤتي 
ـــة، في  ثمـــاره املطلوبـــة فـــي تعبئـــة األُمَّ
إكســـابها وفي تعبئتهـــا بالطاقة اللزمة 
ملواجهة هذا املستوى الكبير من التهديد 
واخلطـــر، ولتزويدهـــا بالرؤيـــة النقيـــة 
والصحيحة والســـليمة جتـــاه هذا العدّو 
وجتـــاه مخاطـــره؟ ل شـــيء يرقـــى إلـــى 
ـــة  مســـتوى الُقـــْرآن الكرمي يحّقـــُق لأُلمَّ
ُكـــّل هذا: رؤيًة متكاملًة صحيحًة واقعية، 
وكذلـــك أيًضا طاقًة معنويًة هائلة ترتقي 
باألمة ملســـتوى مواجهة هـــذه التحديات 
وهـــذه األخطـــار، وهكـــذا كان املشـــروُع 
الُقـــْرآني الذي حَتــّرَك به السيُد حسني 
بدر الدين احلوثي »ِرْضـــَواُن اللِه َعلَيِْه«، 
وشـــعاره املعـــروف، وخطوتـــه املشـــهورة 
واملعروفة بالدعوة إلى مقاطعة البضائع 
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األمريكيـــة واإلســـرائيلية، ثم مـــا يدخُل 
ضمن هذا املشـــروع مـــن خطوات عملية 
ـــة  ُمـــه لأُلمَّ فـــي ُكـــّل اجملـــالت، وما يقدِّ
لتحصـــني ســـاحتها الداخليـــة مـــن ُكـــّل 

حالت الختراق والستهداف. 
منـــذ اليـــوم األول كان مـــن الواضح أن 
األَْعـــَداء سيبذلون جهًدا كبيًرا لختراق 
ــــــة، والتأثيـــر على ســـاحتها  كيـــان األُمَّ
الداخلية، وأن نشاًطا واسًعا بالنسبة لهم 
يتجـــه إلـــى التأثير الفكري والسياســـّي، 
والتأثيـــر فيمـــا يتعلق بالـــولء في داخل 
ـــة، وعندما نعـــوُد إلى الُقـــْرآن  هـــذه األُمَّ
الكـــرمي فهو ســـواًء في ســـورة البقرة، أَو 
في سورة آل عمران، أَو في سورة املائدة، 
أَو في ســـورة النساء.. في كثيٍر من سوره 
املباركـــة، يركز عندما يتحـــدُث عن هذا 
ـــة عليها  اخلطر الذي ميثله أَْعـــَداء األُمَّ
يرّكُز في مســـاحٍة واســـعٍة منه على واقع 
ــــــة من الداخل، وعلـــى أن أَْكَبــــر ما  األُمَّ
ـــة من أُولَئك  يشكل خطورًة على هذه األُمَّ
األَْعــــــَداء هـــو التأثير علـــى أَبْنَــائها في 
مسألة الولء والتبعية والتطويع، وأنهم- 
ـــة أُولَئك- يســـَعون  أَي أَْعــــــَداء هذه األُمَّ
ــــــة بهذه  إلـــى الســـيطرة على هـــذه األُمَّ
الطريقة بشكٍل كبير، عندما يسَعون إلى 
فرض حالة التبعية لهم، والتطويع ألَبْنَــاء 
ـــة؛ كـــي يكونـــوا ُمِطيعني لهم،  هـــذه األُمَّ
ـــة؛ حتى  والتأثيـــر علـــى أَبْنَــاِء هـــذه األُمَّ
يتمّكـنـــوا من الســـيطرة على اإلنَْســـــان، 
بعد أن يسيطروا على فكره، على ثقافته، 
علـــى توّجــهاته، بعـــَد أَْن يَُكـــْونُوا هم َمن 
يصنعون رأيَه، مـــن يتحكمون في ولءاِته 
ــهاِته ومواقفه، وهذا هو  وعداواِتـــه وتوجُّ
أخطر مستوى من التأثير والسيطرة، هو 
األسلوُب الشـــيطاني الذي سلكه إبليس، 
ســـلكه الشيطاُن -لعنه الله- منذ البداية 
في صراعه مع بني آدَم وفي عدائه لبني 
آدم، وأُولَئك األَْعـــَداءُ هم يســـلكون هذا 
الســـلوَك، مـــع أنهـــم ل يألون ُجهـــًدا في 
ـــة حتى على املســـتوى  تدميـــر هـــذه األُمَّ
العسكرّي، مع أن العداَء من جانبهم لهذه 
ـــة واضٌح ومعروٌف، مع أن أســـلوبَهم  األُمَّ
في التعامل حتى مع َمن يواليهم من أَبْنَــاء 
ـــة واضٌح ومعـــروف بالحتقار  هـــذه األُمَّ
والســـخرية والســـتهتار والســـتخفاف، 
والتعبيـــر مبا يكشـــف عن أنهـــم ل يرون 
بقـــرًة  أَو  يســـتغلونها،  أدوات  إل  فيهـــم 
حلوبًة يحلبونها، يحلبون َدرَّها، يستغلون 
إْمــَكاناتها املاديَّة وثرواتها، هم واضحون 
فـــي ذلك، واألمـــوُر واضحٌة ومكشـــوفة، 
ومع ذلك يســـارُع الكثيُر مـــن أَبْنَــاء هذه 
ـــة  ــــــة والبعـــُض من أَبْنَــاء هـــذه األُمَّ األُمَّ
في خطواٍت واضحة ومكشوفة لتولِّيهم، 
ومناَصَرِتهم، والتطبيع معهم، والتحالف 
معهـــم، والعداء لألحرار مـــن أَبْنَــاء هذه 
ون على الســـتقلِل  ــــــة، الذين يصرُّ األُمَّ

ـــكون باستقلل  واحلرية والكرامة، يتمسَّ
أمتهم واستقللهم، وميتنعون عن التبعية 

ـــة.  ألَْعـــَداء األُمَّ
وهـــذا الذي يظَهُر اليوَم وبشـــكٍل كبيٍر 
وبشـــكٍل واضح أنه ل بُـــــدَّ من عمل يبني 
ــــــة لتكـــوَن مبســـتوى مواجهـــة هذه  األُمَّ
التحديات واألخطار على ُكـــّل املستويات، 
ــــــة من  ـــُن األُمَّ ول بـــدَّ مـــن عمـــٍل يحصِّ
الداخـــل من هذا الختـــراق الذي يهدُف 
ـــة، واســـتغللهم،  إلى تطويـــِع أَبْنَــاء األُمَّ
والتحكـــم في ولءاتهم، وتوجيههم للعداء 
ملن يعادي أمريكا وإسرائيل، ملن يناهَض 
الهيمنة األمريكية والسيطرة األمريكية، 
التدميريـــة  األمريكيـــة  والسياســـة 
والعدائيـــة، ولـــه موقٌف مبدأيٌّ وحاســـُم 
ضـــد الكيان والعـــدّو اإلســـرائيلي، هذه 
مســـألٌة أثبتت األحـــداُث والوقائـــُع أنها 
ضروريـــٌة ل بُــدَّ منها، آنذاك كان البعُض 

يناقُش ويجادل. 
آنـــذاك كان البعـــُض يناقـــُش ويجادُل 
يكرهـــون  ــــــة  األُمَّ أَبْنَـــــاء  )ُكلُّ  ويقـــوُل: 
ـــة لهم موقٌف  إســـرائيل، وُكلُّ أَبْنَـــــاء األُمَّ
من إســـرائيل(، مع أن املسألَة كانت حتى 
آنذاك واضحًة، لكن يوًما بعَد يوم اتضح 
الواقُع، وجتلّى كيف أن البعَض من أَبْنَــاء 
ــــــة يســـَعون إلى فـــرِض حالة الولء  األُمَّ
والتبعية ألمريكا، وحالِة الولء والتطبيع 
ـــة بشكٍل  مع إسرائيل، حتى على أَبْنَــاِء األُمَّ
 ، عام، اليـــوم ل يكتفي النظاُم الســـعوديُّ
ول النظـــاُم اإلماراتـــي، ول أتباُعهم: آل 
خليفـــة في البحريـــن.. أَو غيرهم هنا أَو 
هنـــاك في هذا القطر العربي أَو ذاك، ل 
يكتفون بأنهم هم في موقع اخليانة وفي 
مسار الولء والتبعية ألمريكا وإسرائيل، 
وفي هـــذا التوّجــُِه املنحـــرف واخلاطئ، 
أن  يحاولـــون  إمنـــا  بذلـــك،  يكتفـــون  ل 
يفرضوا هذه احلالَة من التطبيع والولء 
ــــــة أن يفرضوه  والتبعيـــة ألَْعــــــَداء األُمَّ

ـــة، ويســـَعون إلى أن  على بقيِة أَبْنَــاء األُمَّ
ـــة ألعدائها معهم، هم  يخضعوا ُكـــّل األُمَّ
أخضعوا أنفسهم، واّتجهوا هذا التوّجــَه 
اخلاطـــَئ واملنحـــرَف، لكنهم لـــم يكتفوا 
بذلـــك، ويحاولون أن يفرضـــوا ذلك بكل 
الوســـائل واألساليب: بأساليِب الترغيب 
ملـــن يتمّكـنون من شـــرائه بالثمن البخِس 
والتافه، مقابـــَل اخليانة، والبيع للمبادئ 
والقيـــم، والتنصـــل والتفريط في قضايا 
ـــة الكبرى. أَو على مستوى الترهيب  األُمَّ
ومعاداة َمن يعادي إسرائيل، من يناِهُض 
أمريـــكا، معاداته بكل وضوح، وتكوُن هي 
املشـــكلُة الرئيســـيُة واجلوهريـــة لهم مع 
ـــة، مثـــل ما هو  غيرهـــم مـــن أَبْنَـــــاء األُمَّ
احلـــال فـــي عدوانهـــم على بلدنـــا، على 
شعبنا اليمني املسلم العزيز، والذي تعتبر 
املشـــكلة الرئيســـية لهم مع هذا الشعب 
هو: أن هذا الشعَب اختار املوقَف املبدئي 
الـــذي يفرُضـــه عليـــه إيَْمـــانُـــه، ُهِويَّتُـــه 
الدينيُة واإليَْمـــانية، انتماؤه لإلْســـــَلم، 
ِفطرتُه، حريتُه، كرامتُه، َفَأَراَد أَْن يَُكـــْوَن 
ـــًكا بقضايا  ا متمِسّ شـــعًبا مســـتقًل ُحــّرً
أمتـــه الكبـــرى، وعلـــى رأســـها القضية 
فـــي  ــــــة  األُمَّ ســـات  ومقدَّ الفلســـطينية 
الفلسطيني  الشعب  فلسطني، ومناصرة 
ـــة، ورفض  الذي هـــو جزءٌ من هـــذه األُمَّ
ـــة،  هذه التبعية وهذا الولء ألَْعـــَداء األُمَّ
هذا الـــولء احملرم شـــرًعا، هـــذا الولء 
الذي يقوُل الله عنه في الُقـــْرآِن الكرمي: 
}َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم{)املائدة: 
مـــن اآليـــة51(، وبالتالـــي أصبحت هذه 
مشـــكلًة رئيسيًة لهم مع هذا الشعب؛ ألَنَّ 
املطلوَب من اجلميـــع هو ماذا؟ اخلضوُع 
واخلنوُع والتبعية والستسلُم والطاعة، 
الطاعـــُة ألمريـــكا، الطاعـــة إلســـرائيل، 
الطاعـــة ملن يَُطبُِّع مع أمريـــكا ويَُطبُِّع مع 

إسرائيل. 
وأتت الورشـــُة التي أقامهـــا آُل خليفة 

فـــي البحرين قبـــل أياٍم قلئـــَل أقاموها 
كخطوة مـــن خطـــوات اخليانـــة الكبرى 
ــــــة، وهـــي خطـــوةٌ -إن شـــاء  لهـــذه األُمَّ
الله- فاشـــلٌة بإذن اللـــه، ولكنها فاضحة 
وجتلـــت  احَلـــــقُّ  حصحـــص  وكاشـــفة، 
احلقائـــُق بَأْكثَـــــَر مـــن أَي زمـــٍن مضى، 
يفترُض للبعض من الناس الذين يعيشون 
احلالَة البقرية: }ِإنَّ الَْبَقَر تََشابََه َعلَيْنَا{
)البقـــرة: من اآليـــة70(، حالـــة التلبيس 
على أنفسهم، يفترض بهم اليوم -وأَْكثَــَر 
مـــن أَي زمـــٍن مضـــى- أن يبصـــروا هذه 
احلقائق الواضحة، اجللّية جًدا، وأُولَئك 
يجتمعون عند أُســـتاذهم )كوشنير( وهو 
يقـــدم لهم ويرُســـُم لهم اخلطـــواِت، ذلك 
الصهيونـــي اليهودي )كوشـــنير( يرُســـُم 
لهـــم معالَم صفقـــة اخليانـــة والعار التي 
بدأوا هم يعملون على متريرها، يســـَعون 
لذلـــك خدمًة ملن؟ خدمًة ألمريكا، خدمًة 
وخيانـــًة  ألمتهـــم،  وخيانـــًة  إلســـرائيل، 
سات،  للشعب الفلسطيني، وخيانًة للمقدَّ
ــــــة بكلهـــا، خيانـــًة للمبادئ  خيانـــًة لأُلمَّ
العظيمـــة لهذا اإلْســـــَلم العظيم، بدون 
ٍج يجتمعون ويتوّجــهون  حياٍء، بدون حتـــرُّ
ــه يُثِبُت أنه  فـــي هذه اخلطوات، وهذا ُكلُـّ
ـــة، عمل  ل بُـــــدَّ من عمل في داخـــل األُمَّ
نَُها  نَُهـــا من الـــولء ألمريـــكا، يَُحصِّ يَُحصِّ
مـــن الـــولء إلســـرائيل؛ ألَنَّ هنـــاك مـــن 
ـــة، ملاذا؟  يشتغُل باستمرار في داخل األُمَّ
ـــِة هذا الولَء، هذا  ليصنَع في هـــذه األُمَّ
الـــولء ألمريكا وهـــذه التبعيـــَة ألمريكا، 
هذا الولَء إلســـرائيَل وهـــذا التطبيَع مع 
ســـات  إســـرائيل، لدرجـــة أن تقدَم ُمَقــدَّ
ـــة، وتقدم  ـــة، ويضّحي بشـــعوب األُمَّ األُمَّ
ــــــة وبلـــدان ومناطق  أراضـــي هـــذه األُمَّ
ـــة هديـــًة ألعدائها، في مقابل  هـــذه األُمَّ
ـــة والتودد إلى  الســـترضاِء ألَْعـــَداء األُمَّ
ـــة  َم أَْعـــَداءُ األُمَّ ـــة، وأن يَُقدَّ أَْعـــَداء األُمَّ
علـــى أنهم هم األصدقـــاء واألحباء، وأَْن 
تَُكـــْوَن عمليُة التعاون معهم وهي اخليانة 
بذاتهـــا، والتحالـــف معهـــم وهـــو الغـــدر 
ــــــة بعينه،  ــــــة والنقـــلب على األُمَّ لأُلمَّ
َم على أنها هي املوقف الصحيح،  أن تُقـــدَّ
والّتجاه الصحيح الذي يدفع إليه الناس 

دفًعا إن باملال وإل بالعصا. 
ًل يظهـــُر جلًيا  فـــي ِظـــلِّ واقٍع كهـــذا أَوَّ
ـــة  األهميَّة القصوى لعمل في داخل األُمَّ
نفســـها، لتحصيِنهـــا مـــن هـــذا الـــولء، 

لتحصينها من هذه التبعية؟ بلى. 
ولذلـــك عندمـــا أتـــى هـــذا املشـــروُع 
الُقـــْرآني واّتجه بشكٍل رئيسي لتحصنِي 
ــــــِة مـــن الداخـــل؛ ألَنَّـــه انطلق على  األُمَّ
الكـــرمي،  بالُقــــــْرآن  الهتـــداء  أََســـــاِس 
الُقــــــْرآُن الـــذي كلَّما حدثنا عـــن أُولَئك 
األَْعــــــَداء رســـم لنا خطـــواٍت لتحصيننا 
من الداخل؛ لســـدِّ الثغرات في الداخل، 
قّدم خطواٍت تعبويًة استنهاضية، يعرفنا 

السيد عبدالملك الحوثي في خطاب الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين:

الشعاُر عنواٌن لمشروع استنهاضي شامل يتجُه إلى جماهير األمــــــــــــــة وأبنائها

خطاب السيد

ال بد من عمل داخل األمة 
يبنيها ويحّصنها من الوالء 

ألمريكا وإسرائيل
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أن أُولَئـــَك أَْعــــــَداَء، وأن علينـــا أن نبنَي 
أنفَســـنا ملواجهتهـــم فـــي ُكــــــّل مجالت 
احلياة وميادين احلياة، وأن املعركَة معهم 
هي ليســـت فقط في امليدان العسكرّي، 
وامليدان العســـكرّي جزءٌ أََســاسيٌّ فيها، 

ولكنها متتد إلى ُكـــّل اجملالت. 
أُولَئـــك يغزونك اليوم، يغزون أمِتنا إلى 
ُكــــــلِّ منزل، وليس فقط إلى ُكـــلِّ دولة أَو 
إلى ُكــــــلِّ ُقطر، عبـــَر التأثير اإلعلمي، 
الهجمُة اإلعلميُة التضليلية التي يشغُل 
فيها الكثيـــُر من األبواق، من أبواقهم في 
ـــة من املنافقـــني، واخملادعني،  هـــذه األُمَّ
واملضلني، الذين يعملون ملصلحتهم حتَت 
ُكــــــّل العناويـــن، األمريكي واإلســـرائيلي 
ـــة اخلطاَب  ُل في هـــذه األُمَّ كلهمـــا يفعِّ
الدينـــي حتـــى، فيأتـــي املوِعـــُظ ويأتـــي 
اخلطيـــُب من على منبر املســـجد، ويأتي 
اآلخـــُر باســـم أنه ُمفـــٍت، واآلخـــُر حتت 
أَي عنـــوان: جلنـــة علمائيـــة، هيئـــة كبار 
العلماء.. حتَت ُكـــّل املسميات وعلى ُكـــّل 
املســـتويات، ويأتي اآلخـــرون في احلقل 
السياســـّي، ويأتي اآلخرون مـــن البوابة 
القتصادية، ل يَـــَدُع عنواًنا إل وحَتــّرك 
مـــن خلله، ول يََدُع نافـــذًة إل وحاول أن 
يتسلَّل من خللها؛ ولذلك ل بُــدَّ أَْن تَُكـــْوَن 
ـــة من الداخل  عمليُة التحصني لهذه األُمَّ
عمليًة رئيسيًة في التصدي لهذه الهجمة 
الهائلـــة، التحصني للمناهج الدراســـية، 
التحصني للخطـــاب الديني، العمل على 
ن وضعنا  املســـتوى القتصادي مبا يحصِّ
القتصادي مـــن التأثيرات والختراقات 
والسياســـات التدميريـــة املضـــرة بهـــذه 
ــــــة، وعلى  ــــــة، احملطمة لهـــذه األُمَّ األُمَّ
املستوى السياســـّي، على ُكـــّل املستويات 

واجملالت. 
َم الســـيُد حســـني بدر الدين  ولهذا قدَّ
احلوثـــي »ِرْضـــَواُن اللِه َعلَيْـــِه« أَْكثَــَر من 
مائة محاضـــرة ودرس، ُكــــــلُّ مضموِنها 
ومحتواها يتَِّجُه إلـــى ُكـــّل اجملالت التي 
ُز عليها الُقـــْرآِن الكرمي، ويرُســـُم من  يركِّ
خللهـــا منهًجـــا متكامًل ورؤيًة شـــاملًة 
للتصدي لهذا اخلطـــر الذي ميثلُه علينا 

أُولَئك األَْعـــَداءُ في استهدافهم ألمتنا. 
كان البعُض يقول: )ما قيمة أن تنشروا 
في أوساط الناس هذه احلالَة من التعبئة 
ضـــد اخلطـــر األمريكي واإلســـرائيلي؟ 
ليســـكت النـــاس، ليجمـــدوا، ليقعدوا(، 
النظرةُ اخلاطئُة لدى البعض: أن نتعاَمَل 
جتـــاهَ هذه الهجمـــة التي أتت علـــى ُكـــّل 
املســـتويات، وفـــي ُكـــّل اجملـــالت، وبكل 
الوســـائل واألســـاليب، أن نتعامـــَل معها 
بالصمـــت، وأَْن يَُكــــــْوَن موقُفنـــا جتاَهها 

اجلمـــوَد، أَْن نَُكــــــْوَن كاألمـــوات، يعنـــي: 
أن نتـــرَك الفرصـــة للعـــدّو ليعمـــل ُكـــّل 
ما يشـــاءُه بنا، دون أَْن تَُكــــــْوَن أمامه أَيُة 
عوائق، ل ثقافية، ول فكرية، ول نفسية، 
ول عملية.. ول بأي شـــكٍل من األشكال، 
يعني: افتحوا األبواب والنوافذ، وتكتفوا 
َك، واخرصوا  بأيديكـــم حتـــى ل تتَحـــــرَّ
وابصمـــوا واســـكتوا واجمـــدوا، ودعـــوه 
يفعْل ما يشـــاءُ ويريُد، هل هذا هو منطُق 
الفطـــرة؟ هل هذا هو منطُق اإلْســـــَلم؟ 
هل هـــذه رؤيـــٌة حكيمة صحيحـــة؟ بأيِّ 
تصنيـــف مـــن مســـتويات التصنيف لدى 
البشـــرية، بامليـــزان الِفطـــري أَو مبيزان 
الدين. ل، ل ذا ول ذاك، رؤية اجلبناء أَو 
اجلهلـــة الغافلني، أَو رؤية من هم ُعَمــَلءُ 
ـــة وأن  وهـــم يريدون أن جتُمَد هـــذه األُمَّ
ـــَن عدوهـــا؛ ألَنَّهم  تســـُكَت، ملـــاذا؟ لتَُمكِّ
يريـــدون لعدوِّها أن يتمّكـَن منها، أَو رؤية 
غيـــر حكيمة لـــدى البعض اآلخـــر: رؤية 
ل تـــدرُك طبيعَة هذا الصراع، مســـتوى 
هذه الهجمة، الوســـائل واألساليب التي 
تشـــتغل عليها، ِإَذا كانت سياسة التطويع 
وســـيلة، ِإَذا كانـــت حالـــُة فـــرض الولء 
والتأثير بالولء لليهود والنصارى وسيلة 
ـــة، أل  للعمـــل عليها في داخل هـــذه األُمَّ
يســـتدعي ذلك نشـــاًطا بني أَبْنَـــــاِء هذه 
ــــــة أنفســـهم لتحصينهـــم مـــن هذا  األُمَّ
التولـــي، من هذا الولء، من هذه التبعية، 
من هـــذه امليـــول، من هـــذا التأثـــر بهذا 
ـــة؟ بلى،  العـــدّو وأعوانه مـــن أَبْنَـــــاء األُمَّ

ُكـــّل الشواهد واضحة؟. 
ٍة مســـلمٍة في  ل َشـــكَّ أننا نحتـــاُج كأُمَّ
مواجهة هذه الهجمة إلى الوعي الكبير، 
الـــذي يُفتـــَرُض أَْن يَُكــــــْوَن مدعوًما في 
العمليـــة التثقيفيـــة، أَْن يَُكــــــْوَن عنواًنـــا 
رئيســـًيا فـــي األنشـــطة التعليميـــة، في 
األنشـــطة اإلعلميـــة التـــي تســـعى إلى 
فضـــِح األَْعــــــَداء فـــي ُكــــــّل مؤامراتهم 
وُمَخّططاتهم، وفي ُكـــّل أنشـــطتهم التي 
يتَحــّركـــون من خللها للتأثير على أَبْنَــاء 
ـــة، ألم يتَحــّركوا في مؤمتر البحرين  األُمَّ
-مؤمتـــر آل خليفة فـــي البحرين- حتت 
العنـــوان القتصـــادي؟ ألـــم يجعلـــوا من 
اجلانـــِب القتصـــادي عنواًنا؟ أََوليســـوا 
يتَحــّركون حتت ُكـــّل العناوين؟ أََوليســـوا 
يســـتغلون حتى اجملال الرياضي للتطبيع 
مع إســـرائيل، ويستقدمون ِفَرًقا رياضيًة 
صهيونيًة للمشـــاركة معهم في هذا البلد 
أَو ذاك من بلداننا العربية واإلْســَلمية؟ 
يعنـــي: أنـــت أماِم َعــــُدوٍّ يركُز علـــى ُكـــّل 
اجملالت، وأنت جتاه هذه الهجمة بحاجة 
أن حتضَر بقوة في ُكـــّل اجملالت حضور 

احلضـــور  املواجهـــة،  حضـــور  الوعـــي، 
الذي تتصـــدى فيه في ُكــــــّل ميدان، في 
ُكـــّل مجال؛ لهذا العـــدّو الذي يحاول أن 
ينَفــذ، أن يتســـلَّل من هنا أَو هناك، حتى 
من النافذة الرياضية يحاول أن يتســـلَّل، 
يسعى إلى أن يؤثَر حتى على األطفال في 
ـــة عبر برامَج تلفزيونيٍة هادفة،  هذه األُمَّ
لهـــا أَْهــَداٌف معينـــٌة؛ لتحـــدَث تأثيراٍت 
معينـــًة، لترســـَخ مفاهيَم معينـــًة، لتترك 
تأثيرات معينة حتى في نفوس األطفال، 
يستهدف النساء للتأثير عليهن في أشياء 
كثيرة: لنشـــر الفســـاد، لضرب األســـرة 
املســـلمة.. يســـتهدف الشـــباَب بوسائَل 
كثيرٍة، يشتغُل حتت عناويَن واسعٍة، َعـُدوٌّ 
يتَحــّرُك بكل طاقاته، بكل إْمــَكاناته، بكل 
قدراته، وعدوٌّ ميتلُك اإلْمــَكانات، ميتلُك 
اخِلبـــرةَ، ميتلُك القـــدرةَ على التخطيط، 
على ابتكاِر الكثيِر من األساليب، اخلطر 
ل عن  ــــــة هو فـــي التنصُّ علـــى هـــذه األُمَّ
املسؤولية، في التفريط، في التجاهل ملا 
يعمله األَْعـــَداء، أما اليقظُة، أما الوعُي، 
ُك  ُل للمســـؤولية، أمـــا التَحــرُّ أمـــا التحمُّ
اجلادُّ الذي يعتمُد على الله -َســـبَْحــانَــُه 
َوتََعالَـــى-، والذي يســـتنُد إلى احَلــقِّ فهو 
ــــــة، لعـــزة  ــــــة، ملصلحـــة األُمَّ خليـــر األُمَّ

ـــة.  ـــة، لكرامة األُمَّ األُمَّ
اليـــوَم هنـــاك انقســـاٌم كبيٌر فـــي واقع 
واضحـــني:  معســـكَرين  بـــني  ــــــة  األُمَّ
أحدهما يتجـــُه للولء والتبعيـــة ألَْعـــَداء 
ــــــة، ويفتضـــح أَْكثَـــــَر فَأْكثَـــــَر يوًما  األُمَّ
بعـــد يـــوم، وأحُدهمـــا يتبنـــى املواقـــَف 
التـــي  املبدئيـــة،  الســـليمة  الصحيحـــة 
ـــة، وهي:  يفتـــرُض أن تتبناها ُكــــــلُّ األُمَّ
ك  التمُسّ الكرامة،  الســـتقلُل، احلرية، 
ـــة اإلْســـــَلمية، بحقوق  بحقوق هذه األُمَّ
ســـاتها، باستقللها  مُبَقــدَّ ُكـــّل شعوبها، 
بكرامتهـــا، بحريتها، بدفـــع الظلم عنها، 
ويأتـــي البعـــُض ليصنـــَف هـــذا التوّجــه 
ُـُه  ـــــُه اخلاطـــئ والتوّجـ وكأنه هـــو التوجُّ
ــُه الغريب، ثم يأتي الطرُف  الشاذُّ والتوجُّ
الذي يتجه اّتجاهَ الولء والتبعية ألمريكا 
وإســـرائيل فيحاول أن يقـــدَم توصيفاٍت 
لنفســـه وكأنه الذي يرفُع لـــواَء الُعُروبة، 
وكأنَّه الذي يحمُل راية اإلْســـــَلم، وكأنه 
ـــة،  املعنـــيُّ حصرًيا بالتبنـــي لقضايا األُمَّ
ــهـــه، ول  وكأن الـــذي يخالُفـــه فـــي توجُّ
يسيُر معه ول يتبُعه في هذا التوّجــه، هو 
املتمرُد والشـــاذُّ عن ما ينبغـــي أَْن تَُكـــْوَن 

ـــُة.  عليه األُمَّ
ُكلُّ هـــذه األحـــداِث خـــلل ُكــــــّل هذه 
املراحـــل ومـــا هـــو قائـــٌم اليـــوم يوضـــُح 
للجميـــع أهميََّة التعامـــل اجلادِّ والتحمل 

للمسؤولية، وأَْن تَُكـــْوَن املواقُف محسوبًة 
بحساِب املســـؤولية أمام الله -َسبَْحــانَــُه 

َوتََعالَى-. 
عندما انطلق السيُد حسني بدر الدين 
َك  احلوثـــي »ِرْضـــَواُن اللِه َعلَيْـــِه« ليتَحــرَّ
علـــى أََســـــاِس الُقـــْرآِن الكـــرمِي كمصدِر 
هداية، وعلى أََســاِس أن تضبَط املواقَف 
بضابـــِط املبـــادئ، بضابـــط املســـؤولية 
اإليَْمـــانية، بضابط الُهِويَّة اإلْســـــَلمية؛ 
ألَنَّه يـــدرك أننا فـــي مرحلٍة مـــن أخطر 
املراحـــل، وأن هنـــاك َمن ســـيرّوُج حلالة 
ــــــة،  األُمَّ ألَْعــــــَداء  والـــولء  التبعيـــة 
والتآمـــر  ــــــة،  األُمَّ بقضايـــا  والتفريـــط 
ــــــة، َوِإَذا لم تبَق املواقُف  علـــى أَبْنَــاء األُمَّ
مضبوطـــًة بضابـــط املبـــادئ واألخلق، 
بضابط الُقـــْرآن الكرمي، بضابط احَلــّق، 
بضابـــط الفطـــرة، فهناك َمن سيســـُهُل 
َط مـــع نقص الوعـــي، مع  عليـــه أن يفـــرِّ
ضعـــف اإليَْمـــان، مع حجـــم اإلغراءات، 
مع حجم الهجمة التضليلية حتت عناوين 

تشوش على الكثير. 
عندمـــا حّركـــوا العنـــواَن الطائفي من 
خـــلل األدوات التكفيريـــة، عملـــوا منه 
عمليَة تشـــويش على البعـــض، األمريكي 
ه  ه أن يستغلَّك حتت أَيِّ عنوان، ل يُهمُّ يُهمُّ
أَْن يَُكــــــْوَن العنواُن عنواًنا طائفًيا، عنواًنا 
أَو لََقًبا محسوًبا في الساحة اإلْســَلمية، 
أَو مفـــردًة من املفـــردات التـــي يتداولها 
املســـلمون مـــا دامت فـــي خدمِتـــه وفي 
سبيله، ما دامت لتحقيِق أَْهــَدافه، ولكن 
األمـــوَر جليٌة مهمـــا رفعت مـــن عناويَن، 

األموُر جليٌة، الرتباطاُت واضحٌة. 
يـــوم رفعـــِت األدواُت التكفيريـــة فـــي 
ســـوريا عنواَن اجلهاد، وهي ترتبُط بكل 
وضوح بـــأدوات أمريكا وُعَمــَلء أمريكا، 
ثم يتضـــُح ارتباُطها حتى بإســـرائيل، ثم 
تظهُر مشـــاهُد الفيديـــو ونتنياهوا يزوُر 
جرحاهـــم ويتفقُدهـــم في املستشـــفيات 
اإلســـرائيلية، هذه الرتباطاُت الواضحُة 
هي تكشـــُف زيَف ُكـــّل تلك العناوين التي 

يرفُعها هذا الطرف أَو ذاك الطرف. 
عندما رفـــع النظاُم الســـعوديُّ عنواَن 
العروبـــة في حربـــه على شـــعبنا اليمني 
ُهِويَّتـــه  فـــي  العزيـــز، األصيـــل  املســـلم 
وانتمائه، واألصيل فـــي مواقفه املبدئية 
واألخلقية، فأتى ليرفَع عنواَن العروبة، 
وأنـــه يريـــُد أن يعيـــَد شـــعَبنا إلى حضن 
العروبـــة، وأتـــى أحياًنـــا ليرفـــَع عنواًنـــا 
طائفًيـــا ويصَف شـــعَبنا باجملوســـي، ثم 
يأتـــي ُكـــلَّ وقٍت بعنوان، وفي ُكـــّل مرحلة 
يرفـــع عنواًنا معيًنـــا، تتضـــُح األحداث، 
تتكّشـــُف األحداُث وتتجلى احلقائق أنها 

الشعاُر يرّكُز على التعبئة وإحياء الشعور بالمسؤولية ورفع مســـــــــــــتوى الوعــــي 
لدى أبناء األمة بالعدو ومخططاته وأساليبه والوسائل الصحيــــــــــــــــــحة للتصدي له
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ُمـَجــــّرُد عناويَن للســـتهلك اإلعلمي؛ 
للتغطية على األســـباب احلقيقية، وأنها 
أيًضا خلداع البعض من السذج واملغفلني 
واحلمقاء، وأنها أيًضا للتبرير ملن يرغُب 
بـــَأْن يَُكــــــْوَن له عنواٌن تبريـــري، حتى لو 
عرف أنه ُمـَجـّرُد عنوان تبريري زائف ل 
يستند إلى احلقيقة، ليس هذا هو املهم، 
املهم أن تغطى اخليانة والعمالة والتبعية 
ــــــة، وما يترتـــب عليها من  ألَْعــــــَداء األُمَّ
جرائم رهيبـــة، من مؤامراٍت فظيعًة، من 
ــــــة، أن تغطى  جرائَم شـــنيعٍة بحـــق األُمَّ
بأسماٍء وعناويَن للستهلك اإلعلمي، 
عســـى أن تغّطي شـــيًئا من الســـوءة، من 

القبح، من الشناعة، اخليانة والعمالة. 
عندمـــا يجتمـــُع أُولَئك ليتآمـــروا على 
الشعب الفلسطيني، وهو الشعُب العزيُز 
املظلوم لعقوٍد من الزمن، والذي يعاني من 
مظلوميٍة واضحة وكبيرة، وقضيتُه عادلٌة 
ل لبَس فيها، باتوا اليوم حتى يشّككون في 
عادلة قضية الشـــعب الفلســـطيني وهي 
ــــــة بكلها، بـــات إعلميوهم  قضيـــة األُمَّ
يتحدثـــون عـــن إســـرائيل وعـــن العـــدّو 
اإلســـرائيلي بحديٍث آخَر، بخطاٍب آخَر، 
مبديح وثناء، وإشادة وتقدير، ويتحدثون 
حديًثا سيًئا، ويجهرون بالسوء من القول 
ضد اجملاهدين في فلســـطني والشـــعب 
الفلســـطيني، ضـــد حـــركات املقاومـــة، 
ويجهرون بالســـوء مـــن القول ضد حزب 
اللـــه الـــذي وقـــف أشـــرَف املواقف في 
مواجهـــة العدّو اإلســـرائيلي، ورفع رأَس 
ــــــة عالًيا بتحقيِقـــه النتصاَر اإللهي  األُمَّ
التأريخـــي الكبيـــر فـــي مواجهـــة العدّو 
اإلسرائيلي، باتوا واضحني في عمالتهم 
وخيانتهم، ومع ذلك يحاولون أن يوّسعوا 
ـــة،  دائـــرةَ الســـتقطاب فـــي داخـــل األُمَّ
ويشـــتغلون فـــي ســـبيل ذلـــك، ينفقـــون 
األمواَل الكثيرة، يحّركون ُكـــلَّ وســـائلهم 
وُكلَّ إْمــَكاناتهـــم، مبا في ذلك وســـائلُهم 

اإلعلمية خلدمة إسرائيل. 
ولذلـــك علينـــا أن نـــدرَك جيـــًدا قيمَة 
املوقـــف احَلـــــقِّ الـــذي نحـــن فيـــه، وأنه 
ويســـتحقُّ  ـــَي،  نضحِّ أن  منـــا  يســـتحقُّ 
منـــا أن نبُذَل اجلهـــَد؛ ألَنَّنا فـــي املوقف 
الصحيـــح والســـليم والطبيعـــي، املوقف 
الطبيعي مبقتضـــى الفطرة اإلنَْســـــانية 
لـــدى ُكــــــّل أمم األرض قاطبـــة، موقـــف 
الســـتقلل واحلرية والكرامـــة، موقف 
ك باحلق الثابت واحلقوق الثابتة،  التمُسّ
أمـــا أُولَئـــك فُهْم فـــي املوقـــِف اخلاطئ 
ُر لهم أَْعـــَداءُ  والغبـــي، وكما قلنا: ل يَُقـــدِّ
ــــــة مـــا هم فيه مـــن ولٍء وتبعية، هم  األُمَّ
يســـخرون منهم، ترامب بنفســـه يتحدُث 

بالســـخرية والســـتهزاء، ويصّرُح  عنهم 
بأنهـــم البقـــرة احللـــوب، ويعبِّـــُر عنهـــم 
كأدواٍت للســـتغلل، مـــع الســـتخفاف 
بهم والحتقار لهم، وهذا يكشـــف ويثبت 
أن احلب من طـــرف واحد، كما قال الله 
فـــي الُقــــــْرآن الكرمي: }َهـــا أَنْتُـــْم أُوَلِء 
تُِحبُّونَُهـــْم َوَل يُِحبُّونَُكْم{)آل عمران: من 
اآليـــة119(، في الوقت الـــذي يتوّجــهون 
فيـــه ُكـــلَّ هـــذا التوّجــه كُعَمـــــَلء وخونٍة 
للتطبيع مع إسرائيل، للتبعية ألمريكا، ل 
األمريكي يقدر لهم ذلك، ول اإلسرائيلي 
يقدر لهم ذلك، والكل يرى فيهم الُعَمــَلء 
واألدوات الرخيصـــة، األدوات التافهـــة، 
األدوات التـــي ل قيمـــة لها، لكنـــه يراها 
أدوات مفيـــدة يســـتغلها، وهكـــذا قـــّدم 
لهـــم ذلك الـــذي يتولونـــه ويتجهون معه، 
ـــة من أجله وبولئهم  ويعـــادون أَبْنَــاَء األُمَّ
لـــه، يعتبرهم البقرةَ احللـــوب، هذا كلما 
حصلـــوا عليه، ليســـوا أَْكثَـــــَر من أدوات 
تســـتغل، وفـــي نهايـــة املطـــاف تخســـر: 
تخســـر في الدنيا، وتخســـر في اآلخرة، 
إنـــه وعيُد اللـــه، وإنها احلقائـــُق التي لن 
تتخلََّف أبـــًدا، مصيُر الذيـــن في قلوبهم 
مرض: }َفتَـــَرى الَِّذيَن ِفي ُقلُوِبِهْم َمَرٌض 
يَُســـاِرُعوَن ِفيِهْم{)املائدة: من اآلية52(، 
اللـــه  مـــن  بتأكيـــٍد  املؤّكــــــد  مصيرهـــم 
َوتََعالَى- اخُلسراُن والندُم،  -َســـبَْحــانَــُه 
أن يخســـروا وأن يندمـــوا، أمـــا مصيـــُر 
 ، الثبـــات علـــى احَلـــــّق، املوقـــُف احَلـــــقُّ
الســـليم،  املوقـــُف  الصحيـــح،  املوقـــُف 
املوقُف الذي يســـتنُد إلى توجيهات الله، 
إلى ما يفرُضه انتماؤنا الديني، انتماؤنا 
لإلْســَلم، ُهِويَّتُنا اإليَْمـــانية فهو املوقُف 
احَلـــــقُّ الـــذي عاقبته النصـــُر بوعد الله 

-َسبَْحــانَــُه َوتََعالَى- الذي ل يتخلف. 
علينا أن ندرَك جيًدا قيمَة املوقف الذي 
نحن فيه، أن نتمّســـَك به أَْكثَـــــَر فَأْكثَــَر، 
أن نعـــزَز ارتباَطنا باملوقـــف احَلــّق، وأن 

نعتمـــَد على اللـــه -َســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى-، 
أن نواصـــَل جهودنـــا في ُكــــــلِّ اجملالت 
للتصـــدي لهذه الهجمة التي تســـعى إلى 
ـــة، وأن نسعى  الختراق للداخل في األُمَّ
لبناء أنفســـنا في ُكـــّل اجملالت في هذا 
الصراع الـــذي واحٌد من أََهــمِّ الوســـائل 
ـــة في ُكـــّل  األََســاسية فيه هو البناءُ لأُلمَّ
مجـــالت احلياة، من ضمن ذلك اجلانب 
القتصـــادي، وأن نرّبي أَبْنَــاَءنا وشـــبابَنا 
وأمتنا بشـــكٍل عام تربية الُقـــْرآن الكرمي 
على العزة، على اإليَْمـــان، على الكرامة، 
علـــى احلرية، على التحمل للمســـؤولية، 
على حمل الروحيـــة اجلهادية مبفهومها 
الُقـــْرآنـــي التحّرري العظيم، الذي يحّرُر 
ــــــَة مـــن الطاغوت والســـتكبار، أن  األُمَّ
ـــة على أن يعيشـــوا  نربِّي أَبْنَــاء هذه األُمَّ
حالة احلرية والكرامة وجداًنا ومشاعر، 
ـــًكا بها،  وفهًمـــا للمبـــادئ والقيـــم، ومتُسّ

وثباًتا عليها. 
نحـــُن كشـــعٍب مينٍي مســـلٍم بحمد الله 
-َســـبَْحــانَــُه َوتََعالَى- وبتوفيقه نتَحــّرُك 
فـــي هـــذا املســـار، فـــي هـــذا الّتجـــاه 
مهمـــا  باآلخريـــن  نبالـــي  ل  التحـــّرري، 
وّصفـــوا هـــذا املوقـــف الذي نحـــن عليه 
 ، كموقـــٍف مبدئـــي؛ ألَنَّـــه موقـــُف احَلــقِّ
ول نتحـــّرُج مـــن علقتنـــا بَأبْنَـــــاء أمتنا 
املســـلمني، أَْن يَُكـــْوَن لنـــا علقٌة إيجابيٌة 
مع الشعب الفلسطيني، مع مقاومته، مع 
مجاهديـــه، أَْن تَُكـــْوَن لنـــا علقٌة أُخويٌة 
إيَْمـــانيٌة إْســَلمية مع من تربط ما بيننا 
وبينهم رابطة اإلْســـــَلم مـــن أَبْنَــاء هذه 
ــــــة فـــي أَيِّ ُقطٍر أَو فـــي أَي بلد، مع  األُمَّ
من يثبتون على هذا املوقف املبدئي، هذا 
املوقُف الصحيُح في إيران، أَو في لبنان، 
أَو في العراق، أَو في ســـوريا.. أَو في أَي 
ــــــة، ل نتحرج  بلـــٍد وقطر مـــن أَبْنَــاء األُمَّ
من ذلك، أُولَئـــك يحاولون أن يجعلوا من 
علقِة املسلم بأخيه املسلم ذنًبا ووصمَة 

ـــة،  عـــار، أمـــا علقتُهـــم بَأْعــــــَداِء األُمَّ
ـــة، وتآُمُرهم على  وخيانتُهم ألَبْنَـــــاء األُمَّ
ــــــة، فيقدمونـــه علـــى أنه هو  أَبْنَـــــاء األُمَّ
الذي ميثل العروبَة وميثُل اإلْســَلم، وأنه 

املوقُف الصحيح. 
لســـنا ممـــن تلتِبـــُس عليهم مثـــُل هذه 
احلقائـــق وهـــذه األمـــور كشـــعٍب ميني، 
ـــة -بشـــكٍل عام- يدركون هذه  أَبْنَــاء األُمَّ
ـــة اإلْســَلمية معنية  املســـألة جيًدا، األُمَّ
باحلذر من البقاء أَو التأثر بكل مســـاعي 
هنـــاك  ألَنَّ  ــــــة؛  األُمَّ ألَبْنَـــــاء  التدجـــني 
مســـارين يعملن لصالح العدّو في داخل 
ـــة: املســـار األول: مسار استقطابي  األُمَّ
للعمالـــة الواضحة واخليانة املكشـــوفة، 
واملســـاُر اآلخر: مســـار تدجني وجتميد 
ـــة، وكلهما يعملن خلدمة  ألَبْنَـــــاء األُمَّ
العـــدّو، وفـــي ُكلٍّ مـــن املســـارين خدمـــة 

واضحة محّققة للعدّو. 
علينـــا أن نعمَل فـــي الّتجاه الصحيح، 
-َســـبَْحــانَــُه  للـــه  نســـتجيَب  أن  علينـــا 
َوتََعالَى- في نداءاِتـــه وتوجيهاته الكثيرة 
فـــي الُقــــــْرآن الكـــرمي، علينـــا أن نحِمَل 
الوعـــَي الُقـــْرآنيَّ جتـــاهَ أعدائنا، الوعَي 
ُن ساحتَنا الداخلية  الذي نتسلَُّح به فنحصِّ
من ُكـــّل أشـــكال الختـــراق والتأثير في 
ُكــــــلِّ مجال من مجالت احلياة، علينا أن 
ـــة  نكّثــَف حالـــَة التوعية في أَبْنَـــــاء األُمَّ
ٌك عمليٌّ في ُكـــّل  التي يترافَق معـــه حَتــرُّ

اجملالت. 
نكتفي بهذا املقدار، ونؤّكـــُد من جديٍد 
وقفتَنـــا املبدئيـــَة واإليَْمـــانيـــَة والثابتـــَة 
مـــع إخوتنـــا الفلســـطينيني، مـــع شـــعب 
فلســـطني، متّســـكنا بهـــذه القضيـــة مع 
سات، بأرض  الشعب الفلسطيني، باملَُقــدَّ
فلســـطني، إدانتنا ورفضنا لكل أشـــكال 
اخليانة والتطبيع مع العدّو اإلســـرائيلي، 
وكل أشـــكال التبعيـــة والـــولء ألمريـــكا 
وإســـرائيل، ونقول من جديد ونهتف من 

جديد:
اللُه أَْكَبــــر.

املوُت ألمريكـــا.
املوُت إلسرائيل.

اللعنُة على اليهود.

النصــُر لإلْســَلم.
ســـيظلُّ هذا الشـــعاُر عنواًنا رئيســـّيًا 

ملوقِفنا الثابِت واملبدئي.
أَْســـَأُل اللـــَه -ُســـبَْحانَُه َوتََعالَـــى- َوأَْن 
يَْرَحـــــَم ُشـــْهَداَءنا األبـــراَر، َوأَْن يشـــِفــَي 
َج عـــن أســـرانا َوأَْن  جرحانـــا، َوأَْن يفـــــرِّ

َعـاء. يَنُْصَرنَا بنَْصِرِه.. ِإنَّـُه َسـِميْـُع الدُّ

ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالَسّ

الشعاُر يرّكُز على التعبئة وإحياء الشعور بالمسؤولية ورفع مســـــــــــــتوى الوعــــي 
لدى أبناء األمة بالعدو ومخططاته وأساليبه والوسائل الصحيــــــــــــــــــحة للتصدي له

خطاب السيد

ورشُة البحرين خطوٌة من 
خطواِت الخيانة الكبرى 

لهذه األمة
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كتابات 

إن تبق ـا2َ باملسـؤوب ة تبدين ـة وتب9طن ة 
وتبق9م ة، وأدتَء وتجب تألمر باملعروف وتبنهي 
عـن تملنكـر، وعـد2َ تبقلـ59 باالسـتضعاف، 
ومقاومـَة تبظلم وتملسـتكرين، 5ـي أم9ٌر ال 
تسـُقُط عـن تبـدو5 وتبحك9مـات وتبق ادتت 
تبعرب ـة وتإلْســـاَلم ة، كمـا ال تسـُقُط عن 
وـع9ِب 5ـذه تبـدو5 تحـا أَي ظـرف مـن 
تبظـروف، وإن بلغـا َحـــدَّ م9تجهة عدوتن 
عاملـي وحصار جائـر، كما يحـدث منذ أربع 
سـن9تت وي ف مع بلديا ووـعلنا تبعزيز تبذي 
بـم يثِنـه مـا ي9تجُهه مـن ظلٍم وعـدوتٍن عن 
تبق ا2 بمسـؤوب ته ووتجله - ق ادة ووعلاً - 
يف يرة ودعم تبقض ة تبفلسط ن ة يف ُكـــلِّ 
م9قـف، وال غرَو يف ذبـك فاإليَْمــــان يماٍن 
كمـا قا5 رسـ59 تبلـه محمد عل ـه وعىل آبه 
أزكى صالة، فعىل تملسـت9ى تبشـعلي يحرُص 
تبكثرُ من أَبْنَــاء تبشـعب عىل يرة تبشعب 
مناسـلة  ُكــــّل  يف  تبفلسـط ني وقض تـه 
س ما مناسـلة ي29 تبقدس تبعاملي، َحـ ْــُث 
يح 9يها يف غر محافظة بابرغم مما يعاي9يه 
من ضائقـة ماب ة وعـدوتن وأخطـار؛ ألَيَّهم 
يدرك9ن بأن تبقض ة تبفلسط ن ة 5ي تبقض ة 
تملركزيـة بلعرب وتملسـلمني وإن حاو5 بعُض 
تبحكا2 حـرَف تبل9صلة إىل قضايـا أُْخــَرى، 
وعىل مسـت9ى تبق ادة فم9تقُف وأفعا5 تبس ّد 
تبقائـد علدتمللـك بدرتبدين تبح9ثـي -يحفُظه 
تبلُه- تبدتعمُة بلقض ة تبفلسط ن ة يشهُد بها 
تملايض وتبحارُض وتملستقلل، وم9تقُف تبق ادة 
تبس اسـ ّة أثناء عهـد تبلجنة تبث9ريـة تبعل ا 
وحاب ـاً يف عهد تملجلس تبسـ ايّس تألعىل -بما 
ٍع س ايّس وفكري- 5ي م9تقُف  يشكِّلُه من تن9ُّ
تؤّكــــُد عـىل يـرة تبجمه9ريـة تب من ـة 
بلشعب تبفلسط ني وتبدعم تبرسمي بلقض ة 
تبفلسـط ن ة، آيُة ذبـك تبخطاباُت تبرسـم ة 
بلق ادتت تبس اس ّة يف ُكـــّل مناسلة، وتبل ان 
تبذي صدر مؤّخرتً عن تملجلس تبس ايّس تألعىل 
تمل9جـه إىل بعـض حك9مـات تبـدو5 تبعرب ة 
وتإلْســـاَلم ة وتضمن مرشوعـاً أوب اً بدعم 
تبقض ـة تبفلسـط ن ة يف ظل ما يشـهده من 
مؤتمرة عل ها وعىل تبشـعب تبفلسط ني من 
قلل أمريكا وإرستئ ل وتبُعَمــاَلء وتملنلطحني 
من حـكا2 تبدو5 تبعرب ة وتإلْســـاَلم ة، تلك 
تملؤتمـرة تملعلنـة تبتي تُعـرف بصفقة ترتمب 
وتبتي دّوـنا أوىل خط9تتها بايعقاد ما سمي 
ب9روـة تملنامة سـ ئة تبص ا ي9مي ٢٥ َو٢٦ 
من وـهريا تبجاري ي9ي ـ9 2٢٠١٩، َحـ ْــُث 
بـم يثِن سـهر تبق ادة تبس اسـ ّة عـىل إدترة 
عمل ـات م9تجهـة تبعـدوتن وتبحصـار عـىل 
مختلـف تألصعـدة عـن تبق ـا2 باملسـؤوب ة 
تبدين ة وتب9طن ـة وتبعرب ة تتّجاه ما تتعرض 
به تبقض ة تبفلسـط ن ة فـكان تبل ان تمل9فق 
بما تضمنه من مـرشوع عميل بدعم تبقض ة 
تبفلسـط ن ة تبـذي يفرض أن يسـتقلل من 
تبحك9مـات فضـال عـن تبشـع9ب بابرح ب 
وتبتأي د وتبدرتسـة وتبتط9ير، غر إن تبلعض 
ـــة تبعرب ة وتإلْســـاَلم ة  من أَبْنَـــاء تألُمَّ
رأوت خالف ذبك، ومنهم أحد تإلخ9ة تألعزتء من 
أَبْنَـــاء تبشـعب تب مني، تبذي كتب منشـ9رتً 
يف تبف ـس بـ9ك يسـخُر ف ـه مـن مـرشوِع 
تملجلس تبسـ ايّس تألعىل بشـأن دعم تبقض ة 
تبفلسـط ن ة، ويطابُب ف ه تملجلَس بعدٍد من 
تملطابب تبتي يعتقد أن تألوىل به تنف ذ5ُا وب س 
تبتقد2 بمرشوع بدعم تبقض ة تبفلسط ن ة يف 

ُل مطابلاته تلك يف: تب9قا تبرت5ن، وتتَـَمـثِـّ
- وضـع خطة تحافـظ عىل تبرُّبـع تبلاقي 
من أرتيض تبجمه9رية بعد تحتال5 تإلمارتت ني 

وتبسع9دينّي ثالث أرباعها. 
- وضع خطة بتحرير م ناء تبحديدة. 

- ب9ضـع خطة برف مرتلـات تمل9ظفني 
تملقط9عة من سنتني. 

- وضـع خطة بت9فر وجلة وتحدة ألطفا5 
تب مـن تبذين ينا2 ج9عا منهم سـلعة ماليني، 
بحسـب تقارير تألَُمــم تملتحـدة وتبعمل عىل 

إيقاذ5م من تمل9ت ج9عاً. 
ومن منطلق تبق ا2 باملسؤوب ة فقد تقتىض 
تب9تجُب تبردَّ عـىل مطابلاته تلك تحقاقاً بلحق 

وإبطاالً بللاطل. 
تحافـظ  »ب9ضـع خطـة  تمُلَطاَبلـُة  ـا  َفأَمَّ
عـىل تبربـع تبلاقـي مـن أرتيض تبجمه9ريـة 
بعـد تحتـال5 تإلمارتت ـني وتبسـع9دينّي ثالث 
أرباعها«، فأق59: قد سـمع ويسمُع تبقايص 
وتبدتيي ما سـّطره ويسـّطُره أبطا5ُ تبج ش 
بطـ9الت ومالحـم  مـن  تبشـعل َّة  وتبلجـان 
تـرّشُف ُكــــّل يمني ح ث تبصمـ9د يف وجه 
أعتى عـدوتن عرفه تبتأريخ، ويشـا5د تبعابم 
تبتط9رتت تبن9ع ة تملتالحقة بلق9تت تملسـلحة 
تبتـي أربكا تحابـَف تبعدوتن وتذبـه ي9م اً يف 
سـل ل تحرير أرض وبحر وسـماء تب من من 
ُكـــّل غـاٍز ومحتّل، وقلل ذبـك تبحفاظ عىل 
أعـرتض تب من ـني )كل تب من ـني(، وقد قد2 
أَبْنَــاُء تبج ش وتبلجان تبشـعل َّة تآلالَف من 
تبشـهدتء تبعظماء يف سل ل ذبك، بابت9كل عىل 
تبله تبعزيز تبجلار وتبثقة يف يره، وباالستناد 
عىل عدتبة تبقض ة ومظل9م ة تبشعب تب مني، 
ويقف من ورتء 5ـؤالء تألبطا5 ق ادة رشيفة 
ووعب صامد يسـتح ل كرسه؛ بذت فاملطابلة 

5ذه تعد سخريًة بتلك تبتضح ات تبكلرة. 
ا تمُلَطاَبلـُة »ب9ضع خطة بتحرير م ناء  َوأَمَّ
تبحديـدة«، فابجم ـُع يعـرُف أن تمل نـاَء غر 
محتّل، وأن تبج َش وتبلجان تبشـعل َّة بم وبن 
يقـّروت يف تبـذود عنه، وأن تبسـفَن تب9تصلَة 
إب ه وتملغادرة منه تخضـُع بتفت ش دويل منذ 
بدء تبعدوتن، وبابتايل فاملطابلة بهكذت أمر تعد 

بغ9تً ب س إاّل. 
ا تمُلَطاَبلُة »ب9ضع خطة برف مرتلات  َوأَمَّ
تمل9ظفني تملقط9عة من سنتني«، ف علم تبعابُم 
أجمُع أن تتّفاَق سـت9كه9بم قـد أتى بناًء عىل 
ملـادرة حك مة )خطة( مـن تبق ادة تبث9رية 
وتبس اسـ ّة تؤسـس بتفا5مـات تقتصادية 
تتضمـن تسـتمرتَر إدترة م9تيـئ تبحديدة من 
قلـل تمل9ظفـني تبقائمـني عل ها مـع إرشتف 
أَُمــمـي ورقابـة عـىل جم ع مـ9ترد م9تيئ 
بلعمـل عـىل  تب من ـة  تبجمه9ريـة  ومنافـذ 
تح  ـد تالقتصاد، تلك تمللـادرة )تبخطة( تبتي 
قدمتهـا تبق ـادة؛ حرصـاً منهـا عـىل رصف 
تملرتلـات بجم ـع م9ظفـي تبجهـاز تإلدتري 
بلدوبة؛ باعتلاِر5ـا من حق9قهم تبتي يكفلها 
تبدسـت9ر وتبقاي9ن، ويف سـل ل تمك نهم من 
م9تجهة ظروف تبعدوتن وتبحصار وتبتض  ق 
يف تبع ش تبذي يفرضه عل هم تحابف تبعدوتن 

ومرتزقته. 
وبـم يقتـر مـا قامـا بـه تبق ـادُة عىل 
تقديم تمللـادرة وت9ق ع تالتّفاق فحسـب، بل 
إيها يّفــــذت تالتّفاَق من جايـب وتحد بعد 
ا تبتحابف وتملرتزقـة؛ وذبك حرصاً منها  تعنُـّ
عىل تمليض يح9 تمكني تمل9ظفني من روتتلهم، 

تلـك تبروتتـب تبتي رصفا بجم ـع تمل9ظفني 
يف تبجمه9ريـة خـال5 أَْكثَـــَر مـن ثماي ـة 
عرش وـهرتً من بدء تبعدوتن وـهدت ح ادية 
بللنـك تملركـزي تب منـي أقـر بها تبعابـم، أما 
من أوقـف تبروتتب ف علم تبجم ـع يف تبدتخل 
وتبخـارج أيهـم حك9مـة تبخ9يـة تملرتزقـة 
بأمـر مـن تبسـفر تألمريكي يف 18 سـلتمر 
مـن تبعا2 22016 حني صدر »قـرتر« تبخائن 
5ـادي بإقابـة مجلـس إدترة تبلنـك تملركزي 
تب منـي ويقله من تبعاصمـة تب من ة صنعاَء 
إىل عدن، فتعرض مل ـ9ٌن ومائتا أبف م9ظف 
تبشـماب ة  تملحافظـات  يمنـي معظُمهـم يف 
)ثمايمائة وخمسـ9ن أبف م9ظف( بلحرمان 
مـن مرتلاتهـم ومصدر ع شـهم عـىل تبرغم 
من تعهدتت حك9مة تبخ9ية تملرتزقة بألَُمــم 
تملتحدة وتملؤّسسـات تبنقديـة تبدوب ة برف 
تملرتلات، وبابتايل فمطابلة تملجلس تبسـ ايّس 
تألعىل وحك9مة تإليقـاذ ب9ضع خطة برف 
تملرتلـات وتحم لهما مسـؤوب ة عد2 رصفها 
تعـد مطابلـًة مجايلـًة بلصـ9تب وتإليصـاف 
وظلمـاً ال يل ـق بكاتب تملنشـ9ر و95 تبخلر 

تبقاي9يي. 
ـا تمُلَطاَبلُة »ب9ضع خطـة بت9فر وجلة  َوأَمَّ
وتحدة ألطفا5 تب مـن تبذين ينا2 ج9عاً منهم 
تألَُمـــم  تقاريـر  -بحسـب  ماليـني  سـلعة 
تملتحدة- وتبعمـل إليقاذ5م من تمل9ت ج9عاً«، 
فأقـ59: يعلـم تبجم ـُع أن حك9مـة تإليقـاذ 
-َوْفــقاً بلظروف تالقتصادية وتملاب ة تبصعلة 
تبتي تعـرض عملها جرتء م9تجهـة تبعدوتن 
وتبحصـار- قـد قامـا برف يصـف رتتب 
بجم ع م9ظفـي تبجهـاز تإلدتري بلدوبة غر 
مرة، وقدما ُكـــّل تبتنازالت يف سل ل رصف 
تملرتلـات وتح  د تبلنـك تملرَكزي عـن تبحرب 
ووقـف ممارسـات تبعقـاب تبجماعـي بحق 
تب من ـني، كان آخر5ـا ت9ق ع تتّفاق تبسـ9يد 
تبـذي تنصل تملجتمـع تبدويل ممثـالً باألَُمــم 
تملتحـدة عـن تنف ذه يف ص9رة تكشـُف بجالٍء 
حجـم تبعدوتن تبـدويل عىل تب مـن وتب من ني، 
وترك ـع  إذال5  تبعـدوتن  تحابـف  ومحاوبـة 
تبشـعب تب مني، ومعل29 بلجم ـع أَيْــضاً ما 
قامـا وتقـ29 به حك9مـة تبخ9يـة تملرتزقة 
من س اسـات علث ة مؤدية اليه ار تالقتصاد 
تب منـي تبضع ـف أصالً، ومن ذبك سـحُب ما 
تلقـى من سـ 9بة ماب ة، وتبتحكـم يف م9ترد 
تبنفـط وتبغاز، فضـالً عن تبطلاعـة تبجديدة 
بلُعملـة باملل ـارتت، غـرَ عابئـٍة بمـؤرشتت 
تملجاعة وسـ9ء تبتغذيـة تبتي تفتـك بأَبْنَــاء 
تبشـعب تب منـي يف بعض تملناطق تبسـاحل ة 
تبغرب ـة، وتفـي تألوبئـة يف غـر محافظة، 
وحرمـان تبكثـر مـن تب من ـني مـن َحــّق 
تبحص59 عـىل تبـدوتء وتبرعايـة تبصح ة، يف 
عمل ة قتل جماعي ال تقلُّ بشـاعًة عن جرتئم 
تبقتل تبجماعي بألطفا5 وتبنسـاء وتملسـنني 
وتبعجزة مع سـلق تإلرصتر وتبرصد؛ بذت فما 
طابـب بـه كاتب تملنشـ9ر يعد ظلمـا ويدخل 

ضمن تملزتيدتت عىل أقل تقدير. 
منشـ9َره  تبعزيـز  تألُخ  تختتـم  وقـد 
نتـه إحـدى يقـاط  باالسـتهجان ممـا تضمَّ
مرشوع تملجلس تبسـ ايّس تألعىل من تقتطاع 
ما يسـلته خمسـة يف تملائة من إيفاق ُكـــّل 
تحريـر  بدعـم  وإْســـاَلم ة  عرب ـة  دوبـة 
فلسـطني، يف تب9قا تبذي تستلم ف ه تبسلطة 
تبفلسـط ن ة -بحسـب كالمه- ُكـــّل وهر 

دعماً خارج اً يللغ مائة مل 9ن دوالر، َوأََضاَف 
أن تملجلـَس يقـ2ُ9 »بجمع ترعـات بلمجه9د 
تبحربي ُكـــّل وـهر من تب من ني تملسـاكني 
تبذيـن يلحثـ9ن عـن تملرتلـات«، ف كفـي أن 
أق5َ9 بأن تبرشفاَء من أَبْنَــاء تبشـعب تب مني 
ينفق9ن ما يستط ع9ن من أم9تبهم وأيفسهم 
يف سـل ل تبلـه؛ ِدفاعاً عـن تب مـن وتب من ني 
)كل تب من ـني( وال ي9جـد يف ثقافتهم تبدين ة 
مصطلـح »تـرع« وإيما مصطلـح »إيفاق« 
بحسب ت9ج هات تبله َسـلَْحــايَــُه َوتََعاىَل، 
ينفق9ن أم9تبهم وأيفسـهم بكامل إرتدتهم يف 
تبعـرس وتب رس تبتغاء مرضـاة تبله وثقة ف ه 
ويف أيه سـ خلفها عل هـم أضعافاً مضاغفة، 
ال يكر5هـم وال يجر5م أحد عـىل ذبك، وكما 
ينفقـ9ن أم9تبهـم وأيفسـهم يف سـل ل تبلـه 
الستمرتر تبصم9د يف وجه تبعدوتن بابرغم من 
تبعـرسة تبتي يعاي9ن منها، فإيهم أَيْــضاً بن 
يلخل9ت باإليفاق يف سـل ل تبلـه؛ دعماً ويرة 
بلقض ة تبفلسـط ن ة وتبشـعب تبفلسط ني 
َلة  وحمايـة بلُمَقــدَّسـات تبدين ـة تملتَـَمـثِـّ
يف تملسـجد تألقىص تبذي بارك تبلـه ح9به أوىل 
تبقللتني وثابث تبحرمني تبرشيفني، ال يثن هم 
عـن ذبك ما تسـتلمه تبسـلطة تبفلسـط ن ة 
مـن دعم مايل خارجي مهمـا بلغ، وال يثن هم 
أَبْنَـــاء  تبلعـض مـن  ملـاالة  تقاُعـُس وال 
ـــة تإلْســـاَلم ة، س9تء بقصد أَو يت جة  تألُمَّ
تأثر5ـم بابس اسـات وتبحـروب تبس اسـ ّة 
وتبثقاف ـة  وتالقتصاديـة  وتبعسـكريّة 
تبتي  وتإلعالم ـة وتالجتماع ـة وتألَْخــاَلق ة 
ــــة تبطاغـ9ت تألَْكلَــــر  يشـنها عىل تألُمَّ
ـِل يف أمريكا وإرستئ ـل وأدوتته من  تملتَـَمـثِـّ

حكا2 تبدو5 تبعرب ة وتإلْســاَلم ة. 
ختاماً.. 

إنَّ منشـ9َر تألخ تبعزيـز يكشـف بجالء ما 
ــــة مـن أزمـة يف تب9عـي جرتء  تعاي ـه تألُمَّ
تيحرتفهـا عن 5ـدى تبله وتعاب مـه وأوتمره، 
وما تعرضا به من حمالٍت خارج ة ممنهجة 
تسـتهدفا دينَها وثقافتها وق مها وملادئها 
وأَْخــاَلقهـا، بكـن مـع تيطالقـة مـرشوع 
تملسـرة تبُقـــْرآي ـة، وتعاظمـه، وما يمثله 
من مـرشوع تن9يـري يسـعى إىل تتّلاع 5دى 
تبله تملنز5 يف تبُقـــْرآن تبكريم وتنف ذ أوتمره 
ف مـا يتعلـق بك ف ة تبتعامل مـع أَْعـــَدتءه 
ـــة، 5ذت تملرشوُع تبذي يمثل  وأَْعــــَدتء تألُمَّ
ـــة،  بارقـة تألمل بلتغلب عىل مـا تعاي ه تألُمَّ
ــــة تبتي  وتبطريـق تبسـ9ي يح9 بنـاء تألُمَّ
تق م تبقسـط بني تبناس وترتقي باإليَْســان 
يف مختلـف مجـاالت تبح ـاة؛ وبهـذت يسـعى 
تبطاغ9ُت إىل محاربته إلبقاء أزمتنا مستمرة، 

وأيَّى به ذبك. 
يق5ُ9 تبلُه تعاىل:

)يُِريـُدوَن أَن يُْطِفئ9ُت يُـ9َر تبلَّـِه ِبأَْف9َت5ِِهْم 
َكـِرَه  َوَبـ9ْ  يُـ9َرُه  يُِتـمَّ  أَن  إاِلَّ  تبلَّـُه  َويَأْبَـى 

تْبَكاِفُروَن( صدق تبله تبعظ م. 
وإيـي أَلدع9 كاتَب تملنشـ9ر -ويحن يع ش 
إْح َــاء أسل9ع تبرخة يف وجه تملستكرين- 
أن يّطلَع عىل بعض محارضتت تبسـ د حسني 
بـدر تبديـن تبح9ثـي مؤّسـس 5ـذت تملرشوع 
ُد تبكثرَ من  تبتن9يـري تبعظ م، فف ها ما يلـدِّ
تبعتمـة تبتي كنـا وكان وال يـزت5 يع ُش ف ها 
تبكثر، وأسـأ5ُ تبلَه تعاىل به وبهم وبنا تبهدتية 

وتبت9ف ق.. 
وتبلُه من ورتِء تبقصد.. 

صفقُة القرن.. ما بين الرشد والغي

حسن أحمد شرف الدين
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

اصرخوا بالشعار فإنه عنواُن آدمية ومشروُع حياة
ورتء معاياة أمتنا وتبكثر من وع9ب تبعابم 

• 5ـ9 يعني تمل9َت ألمريكا )تبرعـب( تبذي ح59ّ 
وما يزت5 يح5ُ9ّ تأليظمَة تبعرب ة إىل أدوتٍت رخ صة 
ملشـاريع تبصهاينـة ويصنـع منها معـاو5 5د2 

ألمتها ووع9بها.
• و95 تملـ9ُت ألمريكا )تمل9قف( تبـذي ينحاُز إىل 
تأليظمـة تبدكتات9رية تبقمع ة وتبفاسـدة تبتي ال 
تؤمُن بابحرية وتبديمقرتط ـة وتمل9قف تملنحاز إىل 
تبلصـ9ص وتبفاسـدين عـىل حسـاب إَرتَدة وآما5 

وتطلعات تبشع9ب.
إيّـه وـعاُر ح ـاة ُحـرٍِّة وكريمـة، فهـ9 –  •
باختصـار- ال يعنـي أَْكثَـــَر من )تملـ9ت بلم9ت( 

وتمل9ت بلم9ت إيما يعني )تبح اة بلح اة(.
فارصخ9ت يف وجِه تملستكرين تشعروت بآدم ِتكم 

وحريِتكم وإيَْســاي ِتكم. 

عموميُة الصرخة يف كلمة قائد الثورة 
ـــة، بما  تبسـع9ديّة وتإلمـارتت 5ـ9 غـدٌر بألُمَّ
ُن ُعَمــاَلَء أمريكا  يشر ضمناً إىل أن تبشعار يتضمَّ

وإرستئ ل وإْن بم يرح بأسمائهم. 
بم يُفِا تبسـ َد تبقائَد -تبـذي تنُقُل ح9تيل عرشين 
قناة تلفزي9ي ة عرب ة وإْســـاَلم ة كلمتَه تملتلفزة- 
أن يخاِطـَب تبشـع9َب تبعرب ة وتإلْســـاَلم ة وب س 
تبشعب تب مني فقط، بابحديث عن مسئ9ب تهم أما2 
تبلـه يف م9تجهة تبعـدّو تألمريكي، وعـن رضورة أن 
ينخـرَط تبجم ُع يف مرشوع يهض9ي تعل9ي وـامل 
ـَس تبجم َع  ـــة، ويحسِّ يتجُه بجم ـِع أَبْنَــاء تألُمَّ
باملسؤوب ة ويرفع مست9ى تب9عي بديهم، مؤّكـــدتً 

أن تملـرشوَع تبُقـــْرآيـي تبذي تَحــّرك به تبشـه ُد 
تبسـ د حسـني بدرتبدين تبح9ثي يتضمـُن خط9تٍت 
ـــة  عمل ًة يف ُكـــّل تملجاالت؛ بتحصني سـاحة تألُمَّ

من ُكـــّل حاالت تالخرتق وتالستهدتف. 
باختصـاٍر.. بقد قا5 تبسـ ُد تبقائُد -يف كلمته-: 
إن تملرشوَع تبُقـــْرآيـي كلرٌ كرَ تبُقـــرْآن، وإن 
ـــَة بل وتبكرة تألرض ة كلها،  عم9م تَه تشمُل تألُمَّ
كخ ار بل9ق9ف أما2 تملعتدين تملستكرين تبظاملني، 
وإن عل نا أن ي9سـَع من يظرتنا به وفهِمنا بدوره، 
وأن يـدرَك أبعاَد تبشـعار، وأن ال يُجرَّيا تبلعُض إىل 
جزئ ـات ترفنا عن ترك ـز تال5تما2 وتبجه9د يف 
ل يف  م9تجهة تبعدّو تألَْكلَــــر تبحق قي، تملتَـَمـثِـّ

أمريكا وإرستئ ل.. 
ختاماً.. إن وـعارتً ينُصُّ عىل »تمل9ت إلرستئ ل« 
ال يمكـُن بقائـد تبصارخني بـه إال أن يختَم كلمتَه 
ــــة؛ بتجديد  بلسـاٍن يمثـُل ُكــــلَّ أحـرتر تألُمَّ
تمل9قـف تبثابا تمللدئي من تبقض ة تبفلسـط ن ة، 
بعد تبتأك د عىل أن مصر صفقة تبقرن ووروـها 

95 تبفشل بإذن تبله.. 
وبقدر ما كايا كلمة تبسـ د تبقائد كلمة ت9ع ة 
وتحصـني وتحم ل بلمسـئ9ب ة، فقـد كايا كلمة 
بـرتءة كاملة مـن أمريـكا وإرستئ ـل وعمالئهم، 

تماما كابرخة كابشعار.. 
فسال2 تبله عىل ملتكر تبشعار، وعىل من أوصله 
إىل تبعامل ة، وعىل ُكـــّل من رّدده و95 يدرك ويعي 

ق مته وعم9م ته.. 
تبله أَْكلَــــر
تمل9ت ألمريكا

تمل9ت إلرستئ ل
تبلعنة عىل تب ه9د
تبنر بإلْســاَل2

تملـّدة  5ـي  وقـرن  عامـان 
تبتـي مضـا عـىل رسـابة آرثر 
تبخارج ة  ج مس بلف9ر وزيـر 
تبريطايي إىل تملريف تبريطايي 
وأحـد زعماء تب ه9د يف بريطاي ا 
تبتي  تبرسابُة  تبلارون روتش لد، 
ُعرفا باسـم »وعد بلف9ر« ذبك 
تب9عـد تبـذي أعطى ف ـه من ال 
يملـك ملـن ال يسـتحق، بإقامة 
دوبـة ق9م ّة بل هـ9د يف تألرتيض 
تمُلَقــدَّسـة يف فلسـطني، و5ذه 
كايـا تبنقطة تألوىل السـتلاحة 
مـن  تبفلسـط ن ة  تألرتيض 
قلـل تبّصه 9ي ـة وإعـالن بـدء 
تملعايـاة تبفلسـط ن ة تملتمثّلـة 
وتبتنك ـل  وتبتعذيـب  بابقتـل 
بأَبْنَــاء تبشـعب تبفلسـط ني، 
فابّصه 9ي ـة ترتكـب تبجرتئـم 
ُكـــّل ي29 بحق أَبْنَــاء تبشعب 
تبفلسط ني جرتئم ال تنتهي عىل 
مرأى ومسـمع تبعابم وتألَُمــم 

تملتحدة. 
إّن تبتأريخ تب 29 يع د يفسـه 
مرتـني، مـرة عـىل وـكل وعد 
بلفـ9ر، ومـرة عىل وـكل وعد 
ك9ونر صهر تبرئ س تألمريكي 

دويابد ترتمب ومستشاره تبلارز 
تب هـ9دي تبدياية وما يـرته تآلن 
مـن تبعالقـات بـني تبّصه 9ي ة 
َوتبدو5 تبعرب ـة يف تملؤتمر تبذي 
تبلحرين ـة  تبعاصمـة  يف  ُعقـد 
تملنامـة ي9مـي 25 و26 ي9ي ـ9 
تبجايـب  يمثـل  تبـذي  ي2201 
تبقـرن  بصفقـة  تالقتصـادي 
بلّصه 9ي ـة  ك9وـنر  ووعـد 
بمنـح تبقدس كعاصمة يه9دية 
بلك ـان تبّصه 9يي تبذي سـلق 
تألمريكـي  تبرئ ـس  أعلـن  أن 
باالعـرتف  ترتمـب،  دويابـد 
بابقدس تملحتّلـة عاصمة بدوبة 
وعـّد  »تإلرستئ ـيل«.  تالحتـال5 
تبرئ ـس تألمريكـي أن خطـ9ة 
تالعـرتف بابقـدس عاصمة بـ 
إرستئ ـل مهمـة من أجـل دفع 
عمل ة تبسال2 بني تبفلسط ن ني 

وتإلرستئ ل ني. 
بقـد ظلـا تبعالقـات تبرّسية 
بسـن9تت عـدة بـني تبّصه 9ي ة 
رستً،  تبعرب ـة  تبـدو5  َوقـادة 
وتتطـ9ّر بع ـدتً عـن تألضـ9تء، 
تبلحريـن  مؤتمـر  وبكـن 
ـَل يف صفقـة تبقـرن  وتملتَـَمـثِـّ

وحلقـات  تبعالقـات  أظهـرت 
تبتطل ع بني قادة تبدو5 تبعرب ة 
وتبك ـان تإلرستئ يل. فما أوـله 
تبل لة بابلارحة بني تب9عدين بني 
وعد بلفـ9ر بإقامة دوبة ق9م ّة 
بل ه9د يف تألرتيض تمُلَقــدَّسـة يف 
فلسـطني، وعد ك9وـنر يمنح 
تبقدس كعاصمة يه9دية بلك ان 

تبّصه 9يي. 
بذت مهمـا بلغ حجُم تملؤتمرتت 
عـىل  َوتبر5ايـات  وتملحـاوالت 
تبفلسـط ن ة  تبقض ة  تصف ـة 
ومنطقـة تبرشق تألوسـط، من 
َويتن ا95  ترتمب وسـلمان  قلل 
بتطل ـع  تبعرب ـة  وأدوتتهـا 
صفقـة  وتسـ9يق  َوتمريـر 
تبقرن تبتي تدع9 تبفلسـط ن ني 
وتبعابـم تبعـرب وتملسـلمني إىل 
دو5  وألبعـاد  تبقـدس  يسـ ان 
محـ9ر تملقاومـة عـن تال5تما2 
َلة  بقض تهـا تملركزيـة تملتَـَمـثِـّ
يف قض ة تألقىص وتمُلَقــدَّسـات 
وتبدوبة تبفلسـط ن ة فلن يفلح 
وعد ك9وـنر كما بم يفلح وعد 
بلف9ر، فابقـدس يف قلب ُكـــّل 

أحرتر تبعابم. 

لن يفلح وعد كوشنير كما لم يفلح وعد بلفور.. 
القدس في قلب ُكـــّل أحرار العالم

محمد عبدالمؤمن الشامي

خطاُب السيد القائد يطلُق 
شعاَر الصرخة في العالم 

العربي واإلسالمي 
عبدالفتاح حيدرة 

ال أحـد يلـدأ مقابتَـه بسـؤت5، إال إِذَت كايـا مقابـًة خريًة، كما يسـم ها يف 
مصطلحات تبصحافة، وتبسـؤت5 تبذي يطرح يفسه تآلن ب9ض9ح وإعالن خري 
يهز تبعابم كله، خر ال مث َل به يف تبتأريخ س9ى أخلار وأحدتث ظه9ر تيتصارتت 
مشاريع تاليتقاالت تبتأريخ ة تبكلرة، كظه9ر مرشوع تبت9ح د بس ديا إبرت5 م 
عل ه تبسـال2 وسـق9ط مرشوع علادة تألصنـا2، وظه9ر مـرشوع تبتحّرر من 
تبتلع ة بس ديا م9ىس وسق9ط مرشوع 5 منة فرع9ن، وظه9ر مرشوع س ديا 
محمد عل ه تبصالة وتبسـال2 وعىل آبه، بلنـاء تملجتمع تب9تعي بمعرفة تبله وق م 

كتاب تبله، وسق9ط مرشوع تبجا5ل ة تألوىل.. 
تبسـؤت5ُ تبخـري تآلن 5ـ9 )5ـل أصلـح تب من 9ن تب ـ29 مسـتعدين بتحمل 
تملسـئ9ب ة تبكرى، و5ي مسـئ9ب ة يقل وعي وق م ومرشوع تبرخة ووـعار 
ــــة تبعرب ة وتإلْســـاَلم ة..؟!!( بـل ال أبابغ إِذَت قلـا )بلعابم  تبرخـة بألُمَّ
وبللرشيـة كلهـا(، فهذت 95 محتـ9ى خطاب تبسـ د تبقائد علدتمللـك بدرتبدين 
تبح9ثي تبل لة بمناسـلة أسـل9ع تبرخة تبـذي يعد خطابا رصيحـا ووتضحاً 
بتدوـني وـعار ومنهج ة وملادئ )وعـي وق م ومرشوع( تبرخـة يف تبعابم 

تبعربي وتإلْســاَلمي عىل وجه تبخص9ص وبلعابم عامة.. 
متـى سـ9ف يفهُم يحـن تب من ني أينا أصحـاب 5ذت تملـرشوع تبعظ م، تبذي 
أطلقه تبسـ د تبشـه د حسـني بدرتبدين تبح9ثي ِرْضـــ9َتُن تبلِه َعَل ِْه، مرشوع 
تبرخـة تبـذي عمل منذ أن أطلقه تبشـه د عـىل تبفرز تب9تضح ملعسـكرين يف 
تملنطقة، معسـكر تب9الء وتبتلع ة ألمريكا وإرستئ ل، ومعسـكر م9تجهة تب9الء 
وتبتلع ـة ألمريـكا وإرستئ ل، وتملعسـكر تألخر تبـذي تيتهج من خال5 وـعار 
رصختـه بابتعامل تبجاد وتمل9قف وتملسـئ9ب ة بضابط تإليَْمــــان بابُقـــْرآن 

تبكريم وضابط تبَحــّق وتبفطرة، وضابط ملادئ وق م تبُه9ِيَّة تإلْســاَلم ة.. 
تملالحـُظ أن خطاَب تبسـ د تبقائد رشح بنا تملعنى تبحق قيَّ بشـعار تبرخة 

َل بـ: وتملتَـَمـثِـّ
)تبلـُه أَْكلَــــر(، و95 مـا يعني أن ال أحد كلر يجُب تبخـ9ُف منه أَو تتلاعه 
وتب9الُء به إاّل تبلهُ تبكلر، وتملرشوع تبُقـــْرآيي تيطلق من 5ذت تألََســـاس بسـد 

تبثغرتت من تبدتخل، وقد2 بنا خط9تت تستنهاض ة وتعل9ية. 
)تمل9ُت ألمريكا( يعني أن تبرخَة تيطلقا مل9تجهة تبتهديد وتبخطر تألمريكي 
ـــة، و5ذت يعني تمل9َت مُلَخّططات أمريكا  تبذي بات وتضحاً وجل اً تب 29 عىل تألُمَّ
تالسـتعمارية وفرض تبه منة وتبتلع ة وتب9الء بها يف كافة تملجاالت تبس اسـ ّة 

وتبثقاف ة وتبعسكريّة وتالقتصادية. 
)تمل9ُت إلرستئ ـل( يعني تمل9َت بصفقة تبقرن، تملـ9ت ملرشوع ته9يد تبقدس، 
تملـ9ت بلتطل ع مع إرستئ ل، تمل9ت ملشـاريع تبتلع ـة وتإلرتهان إلرستئ ل، تمل9ت 

ب9روة تبعار وتبخ اية يف تبلحرين.. 
)تبلعنـُة عىل تب هـ9د( يعني تبلعنة عىل َمـن ي9تيل تب هـ9د، تبلعنة عىل رشكاء 
ــــة، تبلعنة عىل  أمريـكا وإرستئ ـل، تبلعنـة عىل مشـاريع تخرتق ك ـان تألُمَّ
مشـاريع تبتأثر تبفكـري وتبسـ ايّس وتب9الء وتبتلع ـة وتبتطل ـع، تبلعنة عىل 
تألَْعــــَدتء ومـن وتال5م تصحـاب رؤيـة تبجلناء وتبجهلـة وتبُعَمـــاَلء تبذين 
يريدوينا أن ال ي9تجهه أمريـكا وإرستئ ل، تبلعنة عىل تصحاب تبعن9تن تبطائفي 
وتبتكفريني، تبلعنـة تب ه9د تبذين أصلح9ت تب 29 5م تألدوتت تبتي ت9تجه ُكـــّل 

من يقف ضد مشاريع أمريكا وإرستئ ل.. 
)تبنر بإلْســـاَل2( يعني تحمل تملسئ9ب ة إليجاد مرشوع يهض9ي وتعل9ي 
وتسـع ووـامل مل9تجهة مخاطر أمريكا وإرستئ ل وأدوتتهـم، يعني ال بُــدَّ من 
تبتعلئة ورفع مسـت9ى تب9عي وتملعرفة بألساب ب تبصح حة بلتصدي بهذت تبعدّو 
يف كافة تملجاالت، يعني رضورة أن تت9فر تبرؤية تبصح حة وبرتمج تبعمل بتعلئة 
ــة مل9تجهة تملرشوع تبشـ طايي، وبن يسـحق 5ذت تملـرشوع إاّل تبُقـــْرآن  تألُمَّ
ـــة ُكــــّل آمابهـا مل9تجهة ُكــــّل 5ذه تألخطـار، تبنر  تبـذي يحّقـق بألُمَّ
بإلْســاَل2 يعني معرفة تب9الء تإليَْمـــايي وتعل مات وأوتمر وي9ت5ي تبُقـــْرآن 
تبكريم، يعني أن تملرشوع تبُقـــْرآيي 95 وحده من يسـتط ع م9تجهة أساب ب 

تملرشوع تبش طايي.. 
تبنر بإلْســـاَل2، يعني أينا يحتاج بل9عي تبكلر، تبذي يفرض أَْن يَُكـــ9َْن 
مدع9مـاً يف تأليشـطة تبتثق ف ـة وتإلعالم ة، يعنـي حض9َر تب9عـي وتمل9تجهة 
وتمل9قف، يعني أن عل نا إدرتك أن تبعدتَء وتمل9تجهَة ألمريكا وإرستئ ل 95 تمل9قُف 
تبصح ح وتبسل م، وأيه م9قُف تبَحــّق وتبفطرة وتالستقال5 وتبحرية وتبكرتمة، 
ـك بابحق9ق تبثابتة، يعنـي أن يؤمَن أن مصـرَ تمل9قف تبَحــّق  م9قـف وتبتمسُّ
وتبصح ح 5ذت يستند بت9ج هات تبله وتبُه9ِيَّة تإليَْمـــاي ة تبذي عاقلته تبنر، 
وأن يتمّسـَك بهذت تمل9قـف تبَحــّق، مل9تجهة تبرتع تبذي أحـد أ5ََــّم رصتعاته 
5ـ9 بنـاء تملجتمع، يعني أن يلنَي ويربي أبنائنا عىل فهـم تمللادئ وتبق م وتبعزة 

ــة من تبطاغ9ت..  وتبكرتمة وتبثقافة تبجهادية تبذي يحّرُر تألُمَّ
تبنـُر بإلْســـاَل2، يعني أينا تب من ني تبسـلاق9ن وتملضح9ن، وأن ال يتحرَج 
ــة تبحذر وعد2 تبتأثر  من أَية عالقة تنتهج 5ذت تبنهج تمللدئي، وعىل أَبْنَــاء تألُمَّ
ــة، وأن عل نا أن يتسـلَح باب9عـي تبُقـــْرآيي، وعل نا  بمسـاعي تقسـ م تألُمَّ
ـــة، ويتحمل تملسـئ9ب ة يف يـرش ثقافة ووعي  أن يكثّـــَف حابـة تب9عـي بألُمَّ
وق م ومرشوع وـعار تبرخة، تبتي ضحى وال يـزت5 يضّحي من أجلها تب من 

وتب من ني..
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ُأفقيًا : 
1. )الرصخة يف وجه .......( محارضة للش�هيد 

القائد يف ال�17 من شهر يناير للعام 2002م. 
2. أحد سيَدي شباب أهل الجنة – ثلثا باز.

3. النشيج والنحيب )م( – جياد.
4. بي�ت الصقر – إح�دى مديري�ات محافظة 

صعدة – عكس عز.
5. مدرس�ة يف منطقة مران بصعدة أطلق منها 

الشهيد القائد شعار الرصخة.
6. جحيم – عاتب – أكمل.

7. بيت اللؤلؤ – ذهبوا عدة مرات.

8. كنية – مركز اإلحس�اس يف جسم اإلنسان – 
ابن خالة عنرتة.

9. أك�ر مدن عس�ر يف املخالف الس�ليماني – 
معقل الزيدية يف اليمن – يسحب.

10. نص�ف زه�ر – أكر الطي�ور الجارحة – 
متشققة ومهرتئة.

11. من الفصول )م( – عاصفة رملية – قط.
12. خسة وخبث – لغة اليهود)م(.

13. جم�ع األيك�ة – آل�ة موس�يقية – إخراج 
الطعام من الفم بعد استقراره باملعدة.

14. أسد الله حمزة بن عبد املطلب – ماء العني.

 

َعـُمـوديًا:
1. املحارضات املسجلة للشهيد القائد وتم تفريغ 

محتواها كتابًة – قاعدة.
2. فرتة تاريخية – ليل )مبعثرة(.

3. توبة ورجوع إىل الله – قلب.
4. احتالل – مرض فقر الدم.

5. أومأ بإصبعه – وجب كتمه – تعب.
6. رقد )م( – يف الصورة.

7. م�ا يمتلكه الجيش واللجان لكبح صلف قوى 
العدوان – خلية )مبعثرة(.

8. دراس�ة واستقراءات ملا قد تصل إليه األحداث 
– خراب.

9. مثنى كس�اده – ثلثا هت�ف – وادي يصب يف 
بحر العرب وينبع من املنطقة الوسطى.

10. نصف ذهبي – متش�ابهان – كالم ال طائل 
منه – مدينة سام.

11. قرع الجرس – نعالج – عاملي.
12. مصادر خروج املياه.

13. رشاب الزبيب – ناحية – مدينة مقدسة يف إيران.
14. الجمل�ة األوىل م�ن الش�عار – م�ن فصول 

السنة.
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ريسملاوجلاحالس1

نامتاب هـ ليلد 2

ا  فغ كلام ف ف 3

تادادما نولحار4

 ليئـارسإلتوملا5

يبول ا سولف مت6

مغن يذاتسأ بح 7

 يه م لق من اس8

ك مالسإللرصنلا9

رق لح نا يرس ب10

باحس هـتلفك فنغ11

لم رحيق تايعون12

ا ضاقنالا و بب13

ءارتب ما دمصلا14

حل األمس
حل األمس

حل األمس

حل األمس

 أسبوع ذكرى الصرخة 

انطالق الصرخة

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

1

2

3

   ر   

4

5

6

ةديصقلا1
ةكرعم2

رخف3
ا

متش4
نانسا5

ةيثادحا6

أسئلة المفتاح
ــاح:- رمـــ9زي  ــت ــف تمل

ويدتءتتي تبخاصة. 
غامضـة  أخلـار   .1
وفـركات كاذبـة ترسي بني 

تبع9ت2 مجه9بة تملصدر.
2. سـ ل أرسـله تبله عىل 

مملكة سلأ.
3. رصخ.

5. مـن أبنـاء يـ9ح عل ه 
تبسال2 بنى مدينة صنعاء.

5. وتقع ومقدر.
6. عكس تبكفر.

توـُطِب تبكلمـاِت أسـفَل 

أُفق اً  تبق9سني  تمل9ضحَة بني 

بتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً 

يف تبنهايـِة عـىل كلمـة تبرس 

تملك9َّيـة ِمْن 12 حرفـاً »5ي 

تملعـارُك تبتـي تشـكل يقطة 

بلضعف بنظا2 بني سع9د« .

سـالح   – تبتنـ9رة  )رأس 

تبجـ9 – تملنشـآت – أياب ـب 

 – تبدوتدمـي   – تبح 9يـة   –

ينلـع – محطـات – تبهج29 

– تبعمـق – عمل ة – رمضان 

– عف ـف – تاسـع – ضخ - 

خط(.

أدِخـــْل مرتدَف تبكلماِت يف تبجدو5ِ بتحُصَل عىل: »فعاب ات أقامها تب ماي 9ن يف مختلف تملحافظات تب من ة بمناسلة تبذكرى تبسن9ية 
بلرخة عر ي29 أمس تبجمعة«.. )عر من خالبها تب من 9ن عن تمسكهم بشعار تبرخة وأح 9ت ف ها تبذكرى تبسن9ية بلرخة(

5+15+5+7= بندق ـة آب ة، 2+8+10+5=جح م، 1+15+3+12= ثناء، 7+11+13+15+16= تمل9ت يف سـل ل تبله، 6+ي+5+8= عطاء 
وبذ5 تملا5، 11+5+15+1= جد تبرس59 تألعظم )ص(.

12345678910111213141516

ااسمتاطحمر

نطخلعنرضأو

ااةفاقاسخا

بتييمحاضلء

يفأعولادمم

بعلشتيولور

يامنناحججت

انولدمهـلاو

حربميللسال

ةديعاةعاود

صرخاتنا

إليجاد مفتاح القلعة املكون من سبعة أحرف يف العمود املظلل 
- ق�م بتعبئ�ة املربعات بم�رادف الكلمات املوضحة يف األس�فل 

بشكل أفقي.

ةعطاقتمتاملك

يومــــــًا6551
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

هذا الشعار كيوم الحرش يفضحهم

يا ) قدس ( فلترُصخي كي تعريف الُعمال

وارفع فديتَُك ) حزب الله ( رصختنا

فأنت أول من جسدتها عمال

إن صنفوكم برتديد الشعار لنا

أو صنفونا لكم ، ما أخطأوا مثال

فنحُن أنتم ، وأنتُم نحُن منهجنا

موحٌد يف سبيل الله ما انفصال

 من قصيدة
 »رصخة الخالص« 

للشاعر/

 معاذ تبجن د
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 : متابعات 
منعـا وزترُة تبخارج ـة تبسـ9يرسية، أمس 
بصناعـة  »ب التـ9س«  تبخم ـس، رشكـَة  تألو5 
تبطائـرتت مـن تبعمـل يف تبسـع9ديّة وتإلمارتت؛ 

بَسـلِب خرق تبرشكـة تبق9تعد تبخاصـة بتقديم 
تبدعم تبل9جستي بق9تت أجنل ة. 

إن  تبسـ9يرسية:  تبخارج ـة  وزترة  وقابـا 
خدمـاِت تبدعـم تبتـي قدمتها ب التـ9س بلق9تت 
تبسـع9ديّة وتإلمارتت ـة ال تتسـُق مـع أ5َْــَدتف 

تالتّحاديـة  بلحك9مـة  تبخارج ـة  تبس اسـة 
تبس9يرسية. 

تمتثـل  بـم  تبرشكـة  إن  تبـ9زترة،  وتضافـا 
البتزتماتها بم9جب تبق9تيني، مض فًة أيها قدما 
تقريرتً ملكتب تملدعي تبعا2 تبس9يرسي يضم »أدبة 
كاف ة« عىل أن ب الت9س بم تكشف عن أيشطتها 
يف دعـم ج ـ9ش أجنل ـة حسـب ما ينـص عل ه 

تبقاي9ن تبس9يرسي. 
وقعـا  بلرشكـة  تبسـن9ي  بلتقريـر  ووفقـاً 
ب الت9س يف عا2 2017 عقدتً مع تبسـع9ديّة بدعم 
أسـط59 طائرتت »بـي. يس21-« تبتي يشـغلها 

سالح تبج9 تبسع9دّي. 
رشكـة  تبسـ9يرسية  تبسـلطاُت  وأمهلـا 
»ب الت9س« ثالثة أوـهر بلخروج من تبسـع9ديّة 
وتإلمارتت، وأعلنا أن تبرشكة يمكنُها تالسـتمرتر 

يف تبت9ريد بلق9تت تملسلحة يف قطر وتألردن. 
يُذكـر أن دوالً أوروب ـة عـىل رأسـها أملاي ـا، 
أقدما عىل وقف مل عات تألسـلحة بدو5 تبعدوتن 
وعىل رأسها تبسـع9ديّة وتإلمارتت؛ بَسلِب جرتئم 

تبحرب تملرتكلة بحق تملدي ني يف تب من. 

 فيما شهدت الضفة إصابات واعتقالت للمحتجين 

عربي ودولي

مسرياٌت فلسطينيٌة تنديدًا بصفقة ترامب ورفضاً لالحتالل 
الخارجية اإليرانية: 

األمريكيون وحلفاؤهم 
يدعمون اإلرهاَب يف املنطقة

متظاهرون عراقيون 
يقتحمون سفارَة البحرين 
احتجاجاً على ورشة املنامة

 : متابعات 
أّكـــد تملتحدُث باسم وزترة تبخارج ة تإليرتي ة، علاس م9س9ي، 
أمس تبجمعة، أن تألمريك ني وحلفاَء5م يدعم9ن ويم9ب9ن تإلر5اب 

يف تملنطقة. 
ويقلا وكابة “تريا” تإليرتي ة بأليلاء عن م9سـ9ي ق9به: إن إيرتن 
تكلـدت أَْكلَـــــر تألثمان يف سـ اق مكافحة تإلر5ـاب وكايا عىل 
تبدوت2 ضح ة به، مشرتً إىل أن بالده 5ي عنر فاعل إلرساء تبسال2 

وتألمن يف تملنطقة. 
وتعل قـاً عىل تإلجرتءتت تألمريك ـة تألحادية تألخرة ضد عدد من 
كلار تملسـؤوبني تإليرتي ني قا5 م9سـ9ي: إن تألمريك ني تسـتنفدوت 
إجـرتءتت حظر5م ضد إيـرتن وأصلحا أيديهم خاب ـة منها وبهذت 
تبسـلب بجأوت يف ترف سـاذج إىل فرض تبحظر عىل تألوخاص إال 
أن مخّططهم 5ذت س فشـل كما فشـلا مخّططاتهـم ومؤتمرتتهم 
تبسـابقة” مشـرتً إىل أن تإلجرتءتت تبقرسية تبجديدة تبتي فرض59ا 
5ـي كإجـرتءتت حظر5م تبسـابقة عديمـة تبتأثر وتأتـي من باب 

تبعجز وال أََســاَس قاي9ي اً بها. 
وبفـا م9سـ9ي، إىل أن خروج أمريكا من تالتّفـاق تبن9وي بزعم 
أيهـا تسـعى إىل تبت9صـل إىل تتفـاق وـامل مع طهرتن 5ـ9 “خطأ 
تسـرتت جي” ب9توـنطن، مؤّكـــدتً أن إيرتن بن تقلل أبدتً بمطللهم 

5ذت وبن تدخل يف مفاوضات ح59 حق9قها تملرشوعة. 
وأوضـح م9سـ9ي أن تألمريك ـني تصـ9ّروت خطـأ بـأن تبق9تت 
تملسـلحة تإليرتي ـة غر قـادرة عىل م9تجهتهـم، مل ناً أن إسـقاط 
تبطائرة تألمريك ة تملسـرة تبتي كايا تحظى بأ5م َّة تسـرتت ج ة 
بهم أثلا بلجم ع قدرتت وجه9زية تبق9تت تملسلحة تإليرتي ة، ما حدت 

باألمريك ني إىل إبدتء ردود فعل متناقضة ومتلاينة. 

 : متابعات 
تقتحم متظا5رون عرتق 9ن، أمس تألو5 تبخم س، مقرَّ سـفارة 
تبنظـا2 تبلحريني يف بغدتد؛ تحتجاجاً عىل عقد ما يسـمى “وروـة 
تملنامـة” تبتي تهدُف إىل تمريـر “صفقة تبقـرن” وتصف ة تبقض ة 

تبفلسط ن ة ورفع9ت تبعلم تبفلسط ني ف9قها. 
وذكـر م9قع تبسـ9مرية ي ـ9ز تبعرتقـي، أن عـرشتت تمل9تطنني 
تبعرتق ـني تقتحمـ9ت مقـر تبسـفارة تبلحرين ة يف منطقـة تملنص9ر 

بلغدتد تنديدتً بـ “صفقة تبقرن” و”وروة تملنامة”. 
تبعَلـم  ورفعـ9ت  تبلحرينـي  تبعلـم  بإيـزت5  تملتظا5ـرون  وقـا2 
تبفلسـط ني ب نما تدخلا تبق9تت تألمن ـة تبعرتق ة وقطعا جم ع 

تبطرق تملؤدية إىل تبسفارة. 

 : متابعات 
وـارك عرشتُت تآلالف من تبفلسط ن ني، أمس 
تبجمعة، يف مسـرتت جما5ريـة غاضلة يف غزة 
تحا وـعار »فل سـقط مؤتمـر تبلحرين«، تألمر 
تبـذي دفـع قـ9تِت تالحتـال5 تبصه 9يـي إىل قمع 
تظا5ـرتت تبضفة تبغرب ة مسـتخدمة تبرصاص 
تبحـي وقنابل تبغاز تملسـ لة بلدم9ع، َمـا أدى إىل 
إصابة تبعرشتت بجروح وحاالت تختناق ومعتقلة 
عددتً من تملشـاركني، كمـا دت5ما ق9تت تالحتال5 
عـددتً من قرى تبضفة تبغرب ـة وتعتقلا عدد من 

تبفلسط ن ني. 
وقابا وسـائل إعال2 فلسـط ن ة: إن عرشتِت 
تآلالِف مـن تبفلسـط ن ني وـارك9ت يف مسـرتت 
جما5ريـة غاضلـة عـىل حـدود قطـاع غـزة يف 
تبجمعـة، تبــ 65 مـن مسـرتت تبعـ9دة وكـرس 
تبحصار تحا عن9تن “فل سقط مؤتمر تبلحرين”. 

وأّكـــد تملشـارك9ن يف تملسرتت، أن فلسطني 
ـك تبفلسط ن ني بأرضهم  ب سا بلل ع وعىل تمسُّ
وصم9د5ـم يف م9تجهـة كل تملؤتمـرتت تبرتم ـة 
مقدمتهـا  ويف  تبفلسـط ن ة  تبقض ـة  بتصف ـة 
صفقة تبقرن تبتي تريد تإلدترة تألمريك ة تنف ذ5ا 
بأيد وأم9ت5 عرب ة سـ كتب تبتأريخ بمدتد أسـ9د 
عـن أيها فتحـا ب9تبـات ع9تصمها أمـا2 تبعدو 

تبصه 9يي تملجر2 قاتل تألطفا5. 
وودد تملشـارك9ن، عىل تالستمرتر يف تملسرتت 
تبحصـار  بإيهـاء  أ5َْــَدتفهـا  تحق ـق  حتـى 
تبصه 9يـي تبظابم تملفروض عىل تبقطاع وحماية 

َحــّق تبالجئني تبفلسط ن ني بابع9دة. 
مـن  عـدٌد  أص ـب  تبغرب ـة،  تبضفـة  ويف 
تبفلسـط ن ني بجـروح وبحـاالت تختنـاق جرتء 
قمع ق9تت تالحتـال5 تبصه 9يي مظا5رة يف قرية 

عزم9ط رشق يابلس بابضفة تبغرب ة. 
وذكـرت وكابـة وفـا تبفلسـط ن ة بأليلـاء، أن 

ق9تِت تالحتال5 تقتحما تبقرية وأطلقا تبرصاص 
وقنابل تبغاز تبسا2 تجاه تملشاركني باملظا5رة تبتي 
خرجا؛ تحتجاجاً عىل تسـت الء سـلطات تالحتال5 
عىل أرتيض تبفلسـط ن ني يف قريتـي عزم9ط ودير 
تبحطـب ورفضـاً بــ “صفقـة تبقرن” و”وروـة 
تبلحرين” وتأك دتً عىل تبث9تبا تب9طن ة، ما أدى إىل 

إصابة عدد منهم بجروح وحاالت تختناق. 
وأوارت وتب9كابة، إىل أن ق9تت تالحتال5 قمعا 
مظا5ـرة أخرى يف قرية يعلـني، ما أدى إىل إصابة 
عرشتت تبفلسـط ن ني بحاالت تختناق جرتء قمع 
ق9تت تالحتـال5 تبصه 9يي مظا5ـرة قرية بلعني 
تألسـل9ع ة تملنا5ضة بالسـت طان وجدتر تبفصل 

تبعنري يف تبضفة تبغرب ة. 
وكان قـد تستشـهد فلسـط ني وأص ب أربعة 
آخـرون برصـاص قـ9تت تالحتـال5، أمـس تألو5 
تبخم س يف بلدة تبع س9ية وما5 تبقدس تملحتلة، 

وذبك خال5 تقتحامها حي عل د بابللدة. 

سويسرا تمنُع شركَة طائرات من العمل بالسعودّية واإلمارات

مقتُل وجرُح جنديني يف تفجريات إجرامية تضرب تونس 
 : متابعات 

ُقتل عنـُر أمن وأص ب أوـخاص آخرون جرتء سلسـلة تفجرتت 
إجرتم ـة رضبا تبعاصمة تبت9يسـ ة، أمس تألو5 تبخم ـس، بعد أيلاٍء 
تحدثـا عن 5ج29 مسـلح تسـتهدف محطة إرسـا5 تلفزي9يي جن9ب 

تبلالد. 
وقا5 تبناطق تبرسمي باسم وزترة تبدتخل ة تبت9يس ة سف ان تبزعق ان 
ب9كابـة تبصحافة تبفريسـ ة، إن رجيل أمن أص لـا يف تفجر إجرتمي وقع 
بابقرب من دورية أمن ة بشـارع وـار5 ديغ59 يف تبعاصمة ت9يف أحد5ما 

الحقاً، ف ما أص ب ثالثة أوخاص آخرين بجروح”. 

وكايا وسـائُل إعال2 ت9يسـ ة أوـارت إىل أن تفجر إجرتمي تيتحاري 

تسـتهدف سـ ارة رشطـة يف وـارع تبحل ـب ب9رق لـة وسـط تبعاصمة 

يّفـــذته تمرأة، ف ما قا5 وـه9د ع ان إن تبتفجر كان يف تقاطع وـارع 

فريسـا ووـار5 ديغ59 تبتجاري وسـط تملدينة عىل بعد يح9 100 مر من 

تبسفارة تبفريس ة. 

وأضافا وسـائل تإلعـال2 أن تفجرتً ثاي اً وقع يف م9قِف سـ ارتت ملقر 

مكافحة تإلر5اب وسط تبعاصمة، الفتة إىل أن ق9تت تألمن أغلقا تبطريق 

تملـؤدي إىل تبقـر تبرئايس ف ما وقـع تفجر ثابث يف حـي تبق9رجايي يف 

ت9يس. 

وتعرضـا محطُة تإلرسـا5 تبتلفزي9يي بجلل عرباطـة يف والية قفصة 

جنـ9ب ت9يس إلطالق يار من قلل مجم9عة مسـلحة دون وق9ع إصابات 

وفق ب ان صادر عن وزترة تبدفاع تب9طني. 

ويف تبسـ اق، أعلنا تبق9تت تألمن ة تبت9يسـ ة تعتقا5 وـخصا يف والية 

يابـل جنـ9ب ت9يس يـرش تدوينة عـىل صفحتـه بم9قع تبف سـل9ك أملح 

خالبهـا إىل حص59 تبتفجـرتت تإلجرتم ة يف تبلالد قل ل وق9عها، مشـرة 

إىل أيه سـتتم إحابة تبشاب إىل بجنة تب9حدة تب9طن ة ملكافحة تإلر5اب ف9ر 

تستكما5 تبتحق قات تبقاي9ي ة معه. 



تبعدد 
)3ي6(  

نحـــن أولـــى النـــاس وأحوُجهم في هـــذه األرض بأن نحيي فـــي واقعنا 
التعبئَة العسكرية واجلهوزية القتالية لنواجَه األخطار التي تستهدُفنا من 

خارج األمة كاخلطر اإلسرائيلي.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  تبسلا 

25 و9ت5 51550ـ  -  ي2 ي9ي 9 ي2201

كلمة أخيرة

حسين العزي

م�ن  عاب�رٌة  قبس�اٌت 
معان�ي الرصخة يف وجه 

املستكربين.. 
ثقاف�ٌة  الش�عاُر   •

تُش��دُّك إىل الله.
وإىل القي�ادة الحكيمة 

واملرّشفة.
الزاخ�ر  املنه�ج   وإىل 

بالِعلم واملنطق.
���ة املتطلعة   وإىل األُمَّ

نحو إعادة االعتبار.
��ُهك ضد العدّو املش�رك   - وهو أَيْ��ضاً ثقافٌة توجِّ

لليمن واألمة واإلنَْس��انية.
 - إن ه�ذه الثقاف�َة تُ�َم�ثِّ�ُل طريق�ك األمثل وجرس 

عبورك املوثوق:
 من ضيق الكبت إىل فضاء الحرية..

 ومن الالموقف إىل املوقف.
 ومن السلبية إىل اإليجابية، ومن الخمول إىل الفاعلية 

واإلنجاز.
 - ومن االرتجالية إىل االنتظام واالنضباط.

 - ومن حالة الجهل والتبلُّد إىل حالة الوعي والتوثب.
 - وم�ن الفردية والعمل الف�ردي إىل الرشاكة والعمل 

الجماعي.
 • الش�عاُر عنواٌن لثقافٍة واقعيٍة ال تسمُح بتحويلك 
وأح�كاَم  الوض�وء  ت�ردُِّد رشوَط  أس�طوانة تظ�ل  إىل 
الحيض م�دى الحياة وال تدفنُك ب�ن ركام األُطروحات 
لُك  املعلق�ة واملنفصل�ة ع�ن هموم الحي�اة وإنم�ا تؤهِّ
القتحام الواقع وإعادة صياغته وضبط مس�اراته نحو 

���ة ومصالحها العليا. استحقاقات األُمَّ
• الش�عاُر عنواٌن لثقافٍة سلمية عقالنية وحضارية 
تأخ�ذُ بع�ن االعتب�ار قناعتَ�ك وحريَة اختي�ارك، فهو 
خياٌر مروٌك لقناعتك ويؤدَّى بطريقة سلمية تندرُج يف 
إط�ار حرية التعبري وال يرتبط يف تأديته بعنٍف أَو إكراه، 
مثلما ال يقبَُل ملن يؤمُن به أَي شكل من أشكال الخنوع 
واالن�زواء يف مواجهة بطش الظاملن وما ينتهجونه من 

عنٍف وإكراه وتلقن وتدجن.
• الش�عاُر ثقافٌة ذات خصائص قادرة ومقتدرة عىل 
اكتش�اف مس�احات االخراق املعادي يف وع�ي وواقع 
���ة فهو يف جوهره تجسيد ملبدأ األخذ باملشركات؛  األُمَّ
باعتب�اِره يوّج�ُه ِعداَءك نحو العدّو املش�رك وليس إىل 
الداخل اليمني أَو املحيط العربي أَو اإلْس��اَلمي أَو حتى 
اإلنَْس���اني؛ ولذلك تجُد أن ُك���لَّ َمن يقُف أَو يش�عُل 
الحرَب ضد هذا الش�عار مكشوٌف وال يمتلُك أَي مربّر أَو 
َم أَيَّ تفسري مقنع ملوقفه  مس�ّوغ، وال يستطيُع أن يقدِّ
املضاد للش�عار بقدر ما يقدُم نفَسه كحالة من حاالت 

العمالة واالخراق املعادي ألمتنا وشعبنا.
• الش�عاُر يرتب�ُط يف داللت�ه العملي�ة بخل�ِق القدرة 
عىل املواجهة والرفض والس�خط ض�د ُك���ّل مهّددات 

الحياة. 
وال يعن�ي بأي حال م�ن األحوال امل�وَت الرسيري أَو 
اإلكلينيكي، وال يعني أَيْ��ضاً أَيَة كراهية ضد الشعوب، 
فاملوت ألمريكا َمثَ��الً ال يعني املوَت ألمريكا )الشعب( 

وإنما يعني املوَت )ألمريكا السياسة( التي تقُف 

هاشم أحمد شرف الدين 
س�بَع عرشَة س�نًة م�ا بن أول 
إطالق للرصخة عىل لسان الشهيِد 
القائ�ِد الس�يد حس�ن بدرالدي�ن 
الحوث�ي س�الُم الل�ه علي�ه، وبن 
ترديِده�ا عىل لس�ان قائ�ِد الثورة 
الس�يد القائ�د عبداملل�ك بدرالدين 
الحوث�ي -حفظ�ه الله تع�اىل- يف 
كلمت�ه باألمس بمناس�بة الذكرى 
َم فيها  الس�نوية له�ا، والت�ي ق�دَّ
مقارباٍت بن دوافِع نشأة املرشوع 
الُق���ْرآني -ال�ذي تمثُِّل الرصخُة 

أَو الشعاُر واجهتَُه- وبن رضوريات 
اس�تمراريته وحتمية ديمومته، كحالٍة تتطلبُها 
أخط�ُر مرحلة لم يع�د العدوُّ األمريك�ي خالَلها 
�ُد لتَح��ّركاِت�ِه، ب�ل أصبح ي�رُب دونما  يمهِّ
���ة، وباالعتماد أَيْ��ضاً عىل  مباالة يف جسِد األُمَّ
أنظمٍة عربيٍة لم تعد تخجُل من كشف خضوِعها 

التام وتبعيتها املطلقة للعدّو.. 
وامت�داداً لكلم�اِت املناس�بة خ�الل س�نوات 
ماضي�ة، فقد بَ�َرَز مج�ّدداً البُعُد 
الع�امُّ الذي قدَّم�ه الس�يُد القائُد 
����ة  لألُمَّ كش�عاٍر  للش�عار، 
جمعاء، ليس محص�وراً بجماعٍة 
معيَّن�ٍة أَو فئة مح�ّددة أَو طائفة 
ما أَو حتى ش�عٍب ما، فقد حرص 
ع�ىل اس�تهالِل كلمت�ه بتوطئ�ٍة 
الُق���ْرآني  امل�رشوع  عن دواعي 
وإط�الق الرصخة الش�عار بداية 
يف  كتَح���رٍُّك  2002م  ع�ام 
مواجهة ُمَخّط�ط عدائي أمريكي 
���َة بكاملها وليس  يستهدُف األُمَّ

أفغانستان أَو اليمن أَو العراق مثالً.. 
وليع�زَِّز الوع�َي بعمومية الش�عار، فقد ورد 
اس�ُم »األم�ة« ع�رشات امل�رات يف كلمة الس�يد 
القائ�د، وح�رص ع�ىل اس�تكمال كلمت�ه دوَن 
الَخ�وض يف تفصي�الت محلية رافق�ت انطالقَة 

امل�رشوع الُق���ْرآني يف اليم�ن، أَو إىل ما تعرض 
ل�ه الش�عاُر وم�رّددوه م�ن قم�ع وص�ل َح��دَّ 
القت�ل والحرب، ب�ل أخذ يتحدَُّث عن اس�تهداف 
����ة ككل، موضحاً أنواَع  العدّو األمريك�ي لألُمَّ
االس�تهداف وغاياِته التي تضم�ن حتماً تحقيَق 
���ة  املصلحة األمريكية الكاملة عىل حساب األُمَّ

ودينها وحريتها وكرامتها وحياتها.. 
ولتعزي�ز الرس�الة ع�ن عمومي�ة امل�رشوع 
��ة، مىض الس�يُد  والش�عار ع�ىل مس�توى األُمَّ
الفلس�طينية  القضي�ة  بالحدي�ث ع�ن  القائ�ُد 
ومس�تجداِت ما تس�مى صفقة القرن، كورشة 
البحرين، وخط�ورة التبعية ألمري�كا وإرسائيل 
التي بلغ�ت عنَد بع�ض األنظمة العربي�ة درجَة 
���ة هديًة لهم.  تقديم ُمَق��دَّسات وأرايض األُمَّ

إن امللف�َت هنا هو البُعُد اإلض�ايف الذي أعطاه 
الس�يد القائد للش�عار، حن أّك���د أن التحالَُف 

مع أمريكا وإرسائيل الذي تتقدُمه 

اصرخوا بالشعار فإنه عنواُن 
آدمية ومشروُع حياة

عموميُة الصرخة يف كلمة قائد الثورة 
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