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املـــطـــبـــعـــون مــــنــــبــــوذون لــــــدى األمـــــــة وحـــــقـــــراء عـــنـــد أســـيـــادهـــم

الــــذكــــرى عـــنـــوان لــلــمــشــروع الــــقــــرآين وقــضــيــة أمــتــنــا الــعــادلــة

الـــــعـــــدو يــــريــــدنــــا أمــــــة مـــنـــكـــســـرة وســــنــــكــــون مـــــع األحـــــــــــرار ملــنــعــه
فلسطني قضية األحرار ومعيار يفضح عمالء أمريكا وإسرائيل فلسطني قضية األحرار ومعيار يفضح عمالء أمريكا وإسرائيل 

هـــــجـــــمـــــة  ملــــــــــــواجــــــــــــهــــــــــــة  حتـــــــــــــــــــرك  حــــــــــســــــــــني  الــــــــــســــــــــيــــــــــد  أن  هـــــجـــــمـــــة أكـــــــــــــــــــد  ملــــــــــــواجــــــــــــهــــــــــــة  حتـــــــــــــــــــرك  حــــــــــســــــــــني  الــــــــــســــــــــيــــــــــد  أن  أكـــــــــــــــــــد 
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فصائل املرتزقة تواصل جرائمها يف عدن واعتداءاا على القبائل يف أبني
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(1352)
أخبار 

أّضـث أن بقدظا إضاشئ ظعسغئ لمتعر المصاوطئ ورضٌظ حثغٌث لفطسطغظ حسئًا وصدغئ 

 :  طاابسات

أّكـد السفري عبدالله عيل صربي -سفري 
بالدنا لدى الجمهورية العربية السـورية- 
أن صمـود اليمـن وانتصـاره املوعود بات 
يقرُع األجـراَس يف تل أبيب، وهذا ما يجعل 
من اليمـن إضافًة نوعيًة ملحـور املقاومة، 

وركناً شديداً لفلسطني شعباً وقضية. 
وأوضح السـفري صربي يف كلمته، أمس 
األحـد، بالفعالية الخطابية والثقافية التي 
تضامنـاً  الفلسـطينية،  القـوى  نظمتهـا 
مـع اليمن وإيـران، أن العـدواَن األمريكي 
السـعودّي اإلماراتـي عـىل اليمـن يدخـل 
عامـه الثامن وقد أرسف تحالـف العدوان 
يف الهمجيـة والتوحـش والكيـد  وأدواتـه 
والتضليل، مبينًا أنه وعىل الرغم من فشـل 
وتمّرغت هيبتها  ذريعاً  دول العدوان فشالً 
وُسـمعتُها عىل نحو لم يسبق له مثيل، إال 
أنهـا ال تزال عىل غيها وبغيهـا وعنادها ال 
تريُد حالً أَو حواراً، إال إذَا خضعنا إلرادتها، 

وهذا هو املستحيل بذاته. 
وأَشـاَر سـفري اليمن لدى دمشـق إىل أن 
يومياِت الحرب عىل اليمن أثبتت أن تحالف 
العـدوان ال يمتلـُك مرشوعية لهـذا العمل 
العسـكري، وكّل مـا يقـوم به هـو القتل 
واإلجرام املتعمد يف انتهاكات متوالية يندى 
لها جبـني اإلنسـانية، وفوق ذلـك يفرض 
العـدوان عقاباً جماعيـاً عىل نحو عرشين 

مليون نسـمة من خالل الحصـار الخانق 
وإعاقـة وصول املـواد الغذائيـة والدوائية 
واملشـتقات النفطيـة إال بصعوبـة بالغة، 
وبكلفـة كبـرية يتكبدها املواطـن اليمني، 
الذي يذرفون التماسـيح عليه يف بياناتهم 

وإعالمهم. 
وبنّي صـربي أن الشـعَب اليمني ارتىض 
خياَر الصمود واملواجهـة وهو عىل قناعة 
تامـة أن ثمـَن الخضـوع أكـربُ بكثري من 
ثمِن املقاومة، واألهمُّ أن أبطاَلنا يف الجيش 
واللجان الشعبيّة تمّكنوا من زمام املبادرة 
سـواء عىل مسـتوى العمليات العسـكرية 

الربيـة أَو لجهة تطويـر القوة الصاروخية 
وتصاعد العمليات النوعية للطريان املسريَّ 
يف العمقني السـعودّي واإلماراتـي، أَو عىل 
مسـتوى تطور القوة البحرية، األمر الذي 

بات العدوُّ يحسُب له ألَف حساب. 
ويف كلمته عرب سفري بالدنا يف سوريا عن 
شكره لكل الفصائل الفلسطينية املقاومة 
عىل تنظيـم هذه الفعاليـة واختيار هاتني 
املناسـبتني املهمتـني للتأكيـد عـىل وحدة 
محـور املقاومـة واحـرتام ُكــّل الفاعلني 
فيه للمبادئ والقيم اإلسـالمية والعروبية 
والوطنيـة، كأرضيـة صلبـة تسـاعد عىل 

تحقيق األهداف املرشوعة التي وإن طالت 
مسـرية الوصول إليها، إال أن النهاية تكاد 
تكـون محسـومة، بالنظر لـكل املتغريات 
والتي  واإلقليميـة،  الدوليـة  واملسـتجدات 
تعد الثورة اإلسالمية اإليرانية فاتحة األمل 
فيها، َحيُث شكلت منعطفاً نوعياً يف تاريخ 
الـرصاع مـع املـرشوع الصهيوأمريكـي، 
وكذلك األمر بالنسبة لصمود شعبنا اليمني 
يف مواجهـة العـدوان السـعودّي األمريكي 
واإلماراتـي، وما يحمله من بشـائر النرص 

الكبري لليمن وملحور املقاومة. 
ولفت السـفري صربي إىل أن هـذا اللقاَء 
يأتـي باملوازاة مع مسـار التطبيع وخيانة 
القضية الفلسـطينية الذي ال يتوقف، وقد 
أصبحـت بعُض الـدول الخليجيـة محطة 
السـتقبال املسـئولني يف هـذا الكيـان، يف 
انحطاط غري مسبوق لألسف الشديد، وهو 
ما يشـجع العدّو الصهيوني عىل التصعيد 
يف نابلـس والقدس والنقـب، وعىل التنكيل 
باألرسى يف السـجون واملعتقـالت، مجّدًدا 
التأكيـد أن ال خيار وال اختيار إال املقاومة، 
فهي وحدها الكفيلة بتحرير ُكـّل األرايض 
املغتصبة يف فلسـطني والجـوالن وغريها، 
وأن مـن يراهن عىل السـالم مع هذا العدّو 
يعيش الوهم بكل ما تعنيه الكلمة، والواقع 
نفسـه يقول ذلك، متسائالً: ما الذي جنته 
ة من اتّفاقات االستسالم يف  فلسطني واألمَّ

كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة؟. 

السفري خربي: خمعد الغمظ واظاخاره املعسعد بات غصرع افجراس يف تض أبغإ

تضعطئ املرتجصئ تاثّطى سظ 
طؤات الغمظغني السالصني يف 
أوضراظغا وترُشُخ إجقءعط

 :  طاابسات

كشفت وسـائُل إعالم موالية 
لتحالـف العدوان، أمـس األحد، 
عن رفض حكومـة الفاّر هادي 
التجـاُوَب مـع طلب االسـتغاثة 
التـي أطلقهـا مئـاُت اليمنيـني 
العالقـني يف أوكرانيا، تزاُمناً مع 
تشـهدها  التي  املعـارك  تصاعد 
ـام بـني  البـالد منـذ أربعـة أَيـَّ

أوكرانيا وروسيا. 
وبحسـب املصـادِر اإلعالمية، 
َفــإنَّ املرتِزَق أحمـد عوض بن 
الفـاّر  خارجيـة  وزيـر  مبـارك 
هـادي، يرفـض حتـى اللحظة 
التجاوب مع مطالبات الجاليات 
وأوكرانيـا  روسـيا  يف  اليمنيـة 
العالقني  اليمنيني  إجالء  برسعة 

عىل الحدود األوكرانية البولندية، 
اليمنيـني  أوضـاَع  أن  مبينـة 
سـيئٌة  أوكرانيـا  يف  العالقـني 
للغايـة، َحيـُث أنهم يفرتشـون 
األرض يف الغابـات الفاصلة بني 

بولندا وأوكرانيا. 
وكانت سـفارة الفاّر هادي يف 
بولندا قد تهربت من مسؤوليتها 
يف إجـالء اليمنيـني العالقـني يف 
الحـدود البولنديـة، بعـد إغالق 
مسؤويل السفارة هواتفهم أمام 

استغاثة اليمنيني. 
وبحسب تقديراِت أولية َفـإنَّ 
أكثَر من ألف يمنـي يف أوكرانيا، 
يزالـون  ال  طـالٌب،  معظُمهـم 
عالقـني يف األرايض األوكرانيـة، 
يف ظل استهتار حكومة املرتِزقة 

ورفضها نقلهم إىل دولة آمنة. 

صاطى وجرتى يف احائاضات طسطتئ بني ططغحغا 
«اإلخقح» وصئائض أتعر بأبني

 :  طاابسات

شـهدت أبـنُي املحتّلـة، أمس 
األحـد، مواجهـاٍت عنيفـًة بـني 
وحـزب  هـادي  الفـاّر  قـوات 
اإلصـالح وبني مسـلحني قبليني 

من أبناء املحافظة. 
وقالت وسـائل إعـالم موالية 
اشـتباكاٍت  إن  أمس:  للعـدوان، 
مسـلحًة طاحنًة نشـبت بني ما 
ـة  يسـمى قـوات األمـن الَخاصَّ
املوالية لحكومة املرتِزقة وحزب 
مسـلحني  وبـني  «اإلصـالح»، 
قبليني من أبنـاء مديرية أحور، 
عىل خلفية رفض القبائل انتشار 
ميليشـيا جماعـة «اإلخوان» يف 
مناطقها، مبينًا أن االشـتباكات 
أسـفرت عن قتـىل وجرحى بني 
الطرفني.  وتأتي هذه املواجهات 
بعـد أقـل مـن 24 سـاعة مـن 

العسـكري  القيـادي  تعـرض 
الفاّر  لحكومـة  املـوايل  املرتـِزق 
ما  العوبان،قائد  محمـد  هـادي 

ة يف أبني،  يسـمى القوات الَخاصَّ
ملحاولة اغتيال يف منطقة أحور، 

أثناء عودته من شبوة. 

ططغحغا اقظاصالغ يف سثن تسثم حابًا طظ طتاشزئ إب حظصًا بسث تسثغئه وظعإ أطعاله
 :  طاابسات

ومرتِزقتـه  اإلماراتـي  االحتـالل  جرائـُم  تتكـرَُّر 
وميليشـياته بحـق املواطنـني املنتمـني للمحافظـات 
الشـمالية املتواجديـن يف املحافظات الجنوبيـة، َحيُث 
أعدمـت ميليشـيا ما يسـمى املجلس االنتقـايل يف عدن 
املحتّلة، أمس األول السـبت، شاباً من محافظة إب بعد 

ام عىل وصوله لرشاء سيارة.  أَيـَّ

التواصـل  مواقـع  يف  الناشـطني  مـن  املئـاُت  وتـداول 
االجتماعـي صـورًة للشـاب القتيـل محمد بحـران، بعد 
إعدامه شنقاً عىل يد امليليشيا يف أحد سجونها بمدينة عدن 
املحتّلـة، األمر الـذي يعيد إىل األذهان جريمة قتل الشـاب 

عبدامللك السنباني املغرتب يف أمريكا، قبل أشهر. 
ووفقـاً ملصـادَر حقوقية، أمـس األحد، َفــإنَّ املواطَن 
ام مـن محافظة إب إىل مدينة  القتيـَل بحران، قدم قبل أَيـَّ
عدن وبحوزته 80 ألف ريال سعودّي؛ بَهدِف رشاء سيارة، 

قبـل أن يتم اعرتاُضه من قبل ميليشـيا االنتقايل واقتياُده 
إىل أحد سـجونها الرسية ليتم بعدها تعذيبُه بشكل وحيش 

ونهُب ما بحوزته قبل إعدامه شنقاً. 
اٍم قليلة عىل نرش مقاطع فيديو  وتأتي الحادثـُة بعد أَيـَّ
توثُِّق قياَم ميليشـيا االنتقايل يف نقاط تفتيش عىل مداخل 
عدن، باعرتاِض العرشات أبناء املحافظات الشمالية ونهب 
مـا بحوزتهـم من مبالـَغ مالية، يف خطوة تعكُس سـلوَك 

العصابات اإلجرامية. 
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تّثر طظ طثاذر اقجاسقم لفسثاء وخثاسعط لامرغر طثّططاتعط وظزرتعط السثائغئ البابائ تةاه أطاظا:

 :  خاص
ُد قائُد الثورة السـيد عبدامللك  َمـــرًَّة أُخرى، يَُجدِّ
بدرالديـن الحوثـي التأكيـَد عىل أن خيـاَر مواَجهِة 
املشاريع األمريكية الصهيونية الهّدامة هو املوقُف 
ُك  ــة التمسُّ الصحيُح الذي ينبغي عىل ُكـلِّ أحرار األُمَّ
بـه؛ للنجاة من تداعيات الخضوع واالستسـالم، يف 
حني ينـّوه إىل أن القضية الفلسـطينية وما يرتبط 
ــة  بهـا تعترب حلقة الوصل التـي تجمع أحرار األُمَّ
يف مواجهـة محور الرش بقيـادة أمريكا وإرسائيل، 
وأن القـدَس هـو العنـواُن الـذي أصبح يفـرُِّق بني 
أتباع واشـنطن وعمالئها من جهة، وبني املقاومني 
األحرار املتمسكني بمبادئهم وقيمهم وثوابتهم من 

جهة أُخرى. 
ويف كلمة له بمناسـبة الذكرة السـنوية لشـهيد 
القـرآن الشـهيد القائد حسـني بدرالديـن الحوثي، 
يعـاود قائُد الثـورة الحديَث عـن مخاِطِر االنخراط 
يف صفوف املستسـلمني للصهيوأمريكيـة، مؤّكـداً 
أن الـَوالَء ألمريـكا وإرسائيـل يعنـي التجـرَُّد مـن 
ُكــّل الثوابت الفاِرقة واملفصلية عىل مسـار التويل 
الحقيقـي الـذي فيـه النجـاُة من السـخط اإللهي 
يف الدنيـا واآلخـرة، ُمشـرياً إىل أن الشـهيَد القائـد 
حسـني بدرالدين الحوثـي أدرك هذا األمـَر وتَحرََّك 
ورَسـَم مرشوعـاً للنهـوض باألمة وانتشـالها من 
الواقـع املأسـاوي الـذي تعيشـه أمام الغطرسـة 

الصهيوأمريكية. 
ويقوُل قائـُد الثـورة: «يف ذكرى الشـهيد القائد 
نسـتذكُره كعنـواٍن للمـرشوع القرآنـي العظيـم 
وقضيتـه العادلـة املحقـة»، ُمضيفـاً «ممـا عاناه 
الشـهيُد القائُد نرى صورًة تقريبيًة له فيما تعانيه 
ــة وهـم يتبنون  شـعوبُنا واملقاومـة وأحـراُر األُمَّ

املوقَف الصحيح». 
ويؤّكــد السـيُد عبدامللـك أن التنكُّـَر للحقائـق 
وحمالِت االسـتهداِف الشـامل من القـوى العميلة 
هو ما عاناه الشـهيُد القائُد حـني تَحّرك بمرشوِعه 
القرآنـي، منوًِّهـا إىل أن الشـهيَد القائـَد تَحـرََّك يف 
ظـل هجمة أمريكية إرسائيلية غربية رشسـة عىل 

ــة.  األُمَّ
ُح السـيُد القائُد أن املرشوَع القرآنيَّ الذي  ويوضِّ
ُم الشـواهِد العملية  تَحـّرك فيه الشـهيُد القائُد يقدِّ
ــة من الداخل،  من الواقع ويعمل عىل تحصني األُمَّ
الفتـاً إىل أن مـرشوَع الشـهيد القائـد انطلـق من 
انتمائنـا اإليَمانـي للحفاظ عىل شـعبنا وُهــِويَّته 
وانتمائـه وصمـوده يف مواجهة املؤامرات، ُمشـرياً 
إىل أن املؤامـراِت ضد شـعبنا سـحقت حتى النظام 
بنفسـه، واخرتقـت املكونـاِت الحزبيـة، منوًِّها إىل 
أهميِّة املرشوِع القرآني الكبرية يف إفشـاِل مساعي 

األعداء. 
 

العقُء فطرغضا اظسقٌخ سظ اُفطَّــئ وإن 
تسثدت املّربرات املثادسئ.. طعصٌش بابئ

ويف ِخطـاِب قائـد الثورة نجـُد أنه كـرََّس الُجزَء 
األكربَ منه للتحذير من خطورة املوقف غرِي املعادي 
ألمريـكا وإرسائيل؛ باعتبَاره يقوُد إىل الوقوِع يف َفخِّ 
الوالء لواشـنطن وأدواتهـا ورعاتها، وهـو املوقُف 

الذي يعتربُه قائُد الثورة خطراً يرتبَُّص باألمة. 
ويقول قائُد الثورة يف مسـتهل حديثه بشأن هذا 
الجانـب: «تتجىلَّ يف هـذه املرحلة مواقـُف متنِكرٌة 
للحـق الواضح البنيِّ يف فلسـطني وتتجـُه للتطبيع 

والتحالف مع العدّو اإلرسائييل». 
ويف خضـم كلمتـه، يشـري قائـُد الثـورة إىل أن 
األمريـكان والصهاينـة وأدواِتهم املطبعـة العميلة 
«جاءوا بفكرة (اإلبراهيمية) ليفرضوا زعامًة دينيًة 
ــة اإلسـالمية واملجتمع  لليهود الصهاينة عىل األُمَّ
الغربـي النرصاني كذلك»، متبعاً «يريدون من أمتنا 
اإلسالمية أن نوايلَ األعداء، وأن نجعَل من هذا الوالء 
ــة  ا»، ُمشـرياً إىل أن العمـالء يف األُمَّ معتقـًدا دينيّـٍ
عملـوا عـىل جعل حالـة الـوالء لليهـود والنصارى 
معتقـًدا دينيٍّا، يف إشـارة إىل الرتويج الديني املخادع 

لعلمـاء السـوء داخل السـعوديّة واإلمـارات الذين 
مـا فتئوا حتـى خرجوا بتربيرات زائفـة لالتّفاقات 

الخيانية. 
ويجـدد قائـُد الثـورة التأكيَد عـىل أن «الـوارَث 
الحقيقـيَّ للنبـي إبراهيـم ومـوىس وعيـىس وكل 
الكتب السـماوية هو رسـول الله محمد صىل عليه 
وآله وسلم»، ُمشـرياً إىل أن «األعداء والعمالء ذهبوا 
ملصاَدرة الحق الفلسطيني باسـم الدين وبتحريف 

معاني اآليات القرآنية لخدمة هذا الهدف». 
ويف هذا الجانب، يوضُح السـيُد القائد أن األعداَء 
ون االستسـالم والقبول بمصـادرة الحقوق  يُسـمُّ
بالسـالم، ويأتون السـتعباد أمتنا وإفسادها تحت 

عنوان الحرية وحقوق اإلنسان. 
ويف سـياق التعاطـي اإلعالمـي والتعبـوي الذي 
يسـعى األعداء لرتويجه بكثرة إضافـة إىل الحديث 
الدينـي املخـادع، يلفُت قائـد الثـورة إىل أن البعَض 
يحـاوُل تزييَف صورة كيان العـدّو كمحتّل غاصب 
إىل صديق يجب التحالـف والتعايش معه، موضًحا 
أن َمـن يتحالفون مـع العـدّو الصهيوني أصبحت 

نظرتُهم سلبيًة تجاه املقاومة الفلسطينية. 
 

الظزرُة افطرغضغئ اإلجرائغطغئ البابائ تةاَه 
املسطمني و «املساسطمني» 

ولطاملـا حـّذر قائُد الثـورة يف خطابات سـابقة 
من مغبـة الخضـوع للمشـاريع الصهيوأمريكية، 
تحـت  االستسـالم  أَو  بالقـوة  بالخضـوع  سـواء 
عناوين السـالم، َفـإنَّه ويف خطابه، أمس، يشريُ إىل 
الحالة السـيئة التي يعيشـها املستسلمون ألمريكا 

وإرسائيل. 
ويف هذا السـياق، يقول قائـُد الثورة: إن «أمريكا 
وإرسائيـَل تنُظـُر باحتقـاٍر للنظاَمـني السـعودّي 
واإلماراتي وآل خليفـة يف البحرين وكل املطبعني»، 
ُمضيفـاً «أمريـكا وإرسائيـل ال تـرى يف األنظمـة 
العميلـة إال أدوات ال قيمة وال احرتام لهم وهذا عرب 
عنـه الكثـري من املسـؤولني لديهـم»، منوًِّها إىل أن 
األمريكيون ينظـرون إىل املطبعني كأدوات رخيصة 

ويف حال االستغناء عنهم يسحقونهم. 
ويشـريُ قائُد الثورة إىل أن خياَر األنظمة العميلة 
يف الوالء ألمريكا وإرسائيـل خيار دنيء تنكروا فيه 

النتمائهم اإلنساني واإلسالمي. 
ويف سـياق حديثه، أشـار قائُد الثورة إىل النظرة 
الثابتة التي يتَحـّرك بها األمريكيون واإلرسائيليون 
أَو  املناهضـني  سـواء  أجمـع،  املسـلمني  تجـاه 
املستسـلمني، َحيُث يقول «عـداء أمريكا وإرسائيل 
لنا وألمتنا اإلسـالمية هو معتقـد ديني يؤمنون به 
وثقافة معتمدة لديهم ورؤية فكرية واسرتاتيجية». 

ويضيـف: «اللوبـي اليهـودي الصهيونـي يعقد 
مؤتمـرات مخرجاتها عدائية ألمتنا ومنها تقسـيم 
ـــة وإثـارة النزاعـات الطائفية والسياسـية  األُمَّ

واملناطقية». 
وأَشـاَر إىل أن األمريكيـني يـرون أن ضمان أمن 
كيان العدّو هو دفع املسـلمني نحـو االنهيار التام 

اًما له.  واالستسالم وأن يصبحوا ُخدَّ
ويؤّكــد أن األعـداَء يريدون أَالَّ يكـون هناك أي 
تَحـّرك جاد وصوت حر يعيق شـيئاً من مخّططات 

أمريكا وإرسائيل ومن معهم. 
ويف سـياق املخاطر التي يحيكها األعداء، يؤّكـد 
قائـد الثورة أن «األمريكيـني واإلرسائيليني يريدون 
ــة اإلسالمية مأزوًما ومضطربًا  أن يبقى وضع األُمَّ
ــة  بشكل يمنع حالة النهضة»، ُمضيفاً «أعداء األُمَّ
يعملون إلضعافها واستغاللها وتدمريها؛ كي تبقى 
مفكٍّكـًة ومعذبة يف ُكـّل شـؤون حياتهـا»، متبعاً 
«العدوُّ يسعى ليُحِكَم سيطرتَه عىل أمتنا لدرجة أال 
يرتفع صوٌت يعارُض هيمنتَه أَو تَحرٌُّك ناجٌح يعيُق 

مخّططاته». 
وينّوه قائـُد الثورة إىل أن نجاح مؤامرات األعداء 
يعتمـد عىل اخرتاق أمتنـا من الداخـل، وبدون هذا 
االخرتاق هم فاشـلون، مؤّكـداً أن تماهَي األنظمة 
العميلة مـع الهجمـة الغربية كاد يحّقـُق ألمريكا 
ــة اإلسـالمية  وإرسائيل السـيطرَة التامة عىل األُمَّ

وعىل شعوبنا». 
ويلفـت السـيُد القائـُد إىل أن التَحـّرَك األمريكي 
تحت عنوان «مكافحة اإلرهاب» تَحرٌُّك عدائي حتى 
لو تحالف معها البعض، ُمشـرياً إىل أن االستسـالَم 
يف مواجهة املرشوع األمريكي كان سـيمنح أمريكا 
السـيطرة املبـارشة ألمـد طويـل وتصبـح عمليُة 

التحّرر مكلفة وبطيئة. 
ويف مواجهة هذا، يؤّكـُد قائُد الثورة أن «تَحرَُّكنا 
ليـس مصـدَر املشـاكل، فنحـن نتمسـك بحقوقنا 

وانتمائنا اإلسالمي وحريتنا واستقاللنا». 
 

الصدغُئ الفطسطغظغئ ضمسغار لفرز أترار 
اُفطَّــئ طظ سمقئعا

ويف حديثـه عـن الـرصاع العربي اإلسـالمي مع 
محـور الـرش بقيـادة أمريـكا وإرسائيـل، يؤّكــد 
قائد الثـورة أن القضية الفلسـطينية باتت املعيار 
األََسايس ملعرفة أعداء أمريكا وإرسائيل وعمالئها. 

ويقـول قائد الثورة: «موقُفنا يف التصدي لألعداء 
موقف صحيح وسـليم نتكامل فيه مع أحرار أمتنا 
وعىل رأسـهم املقاومة الفلسـطينية التي صنفوها 
واألنظمـة  الشـعوب  أن  إىل  ُمشـرياً  باإلرهـاب»، 
املسـاندة لفلسـطني تقـع يف قائمـة االسـتهداف 

األمريكـي الوحـيش، عكـس الحـال الذي تعيشـه 
األنظمة العميلة للكيـان الصهيوني واملتنصلة عن 

القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني. 
ويضيـف «أي توّجـه حر وصادق ضد األنشـطة 
العدائية ألمريكا وكيان العدّو والغرب سـيقال عنه 
مجويس وانقالبي ومستبد وكل العناوين السلبية»، 
الجرائـم  وارتـكاب  الفتـن  «إثـارة  أن  إىل  منوًِّهـا 
والحصـار هـو ضمـن السياسـات التـي ينفذهـا 
ــة إلضعافها  عمالء أمريـكا وإرسائيل داخـل األُمَّ

وإفسادها». 
ويشـري إىل أن «األمريكيني والصهاينة عملوا عىل 
تصويـر إيـران كأنها عـدو العرب واملسـلمني وأن 

كيان العدّو هو الصديق». 
وينـّوه قائُد الثـورة إىل أن أخطَر مـا عمل عليه 
األمريكيـون والصهاينة هو توجيـُه بُوصلِة الِعداء 
ــة اإلسـالمية نحو أعدائهم هم، ُمشـرياً إىل  يف األُمَّ
أن أمريكا وإرسائيل تتخذُ ُكـلَّ َمن يساند فلسطني 

أعداًء يجُب سحُقهم. 
ويشري السيُد القائد إىل أن اإلعالَم املعادي يحاوُل 
تشـويَه صورة الشعب الفلسـطيني وأن مجاهديه 
يعملـون لصالح إيـران وليسـوا أصحـاَب قضية، 
متبعـاً بالقـول: «األنظمـُة العميلـة تعـادي حزَب 
الله وتحاربُه إعالميٍّا وسياسـيٍّا واقتصاديٍّا وتُضخُّ 
األمـوال؛ بَهـدِف حصـاره»، مسـتطرداً: «األنظمُة 
العميلُة نراها أَيْـضاً تعادي سوريا والعراق وإيران 

وشعَب البحرين املظلوم وشعبنا اليمني». 
 

بئاُت املعصش املصاِوم وخعابغُاه وبماُره العاسثة
اإلرسائيليـة  األمريكيـة  املوجـِة  مواَجهـِة  ويف 
العدائيـة، يجّدُد قائُد الثورة التأكيـَد عىل أن الخياَر 
األسـلَم واألصحَّ هو أن يكون اإلنساُن ُحرٍّا شجاًعا 
مسـتقيًما منسـجًما مـع انتمائه اإليَمانـي ال أَداًة 
رخيصـًة بيد أعدائـه، مؤّكــداً أن املوقف الصحيح 
ا هو مواجهـُة األعداء  إنسـانيٍّا وإسـالميٍّا وإيَمانيّـٍ

ودفع ّرشهم ومخّططاتهم. 
ويتابـع القائـُد يف حديثـه «مهمـا واجهنـا من 
صعوباٍت وتحديات َفـإنَّنا نواجُهها برشٍف وكرامة 
وعزة نجسـد فيها الكرامة الحقيقية»، مستطرداً: 
«العمـالُء يعتمدون عـىل املستشـارين األمريكيني 
والصهاينـة والربيطانيني، ونحـن نعتمُد يف خيارنا 

عىل هدى الله وقرآنه الكريم». 
ويقـوُل قائُد الثورة: «لو لم يكـن خياُرنا ناجًحا 
لكانت املسـرية القرآنية تالشـت بعـد الحرب األوىل 
والثانيـة والتـي اسـتهدف فيهـا األعـداُء بإرشاف 

َسها الشهيَد القائد».  أمريكي مؤسِّ
واملتواضعة  البسـيطة  ويضيـُف: «بإْمَكانياتنـا 
اسـتمر املـرشوُع القرآنـي وعربنـا ُكــلَّ املراحـل 
؛ ألَنَّه يعتمُد  الصعبة»، مؤّكـداً أن «مساَرنا تصاعديٌّ

عىل الله تعاىل وعىل الحقائق والثوابت الواضحة». 
َد قائُد الثـورة التحذيـَر بقولـه: «العدواُن  وَجـدَّ
الـذي نواجُهه اليوم يريُد تدمريَ ُكـّل يشء وأن يصَل 
بشعبنا إىل االستسالم ليسيطر عليه»، ُمشرياً إىل أن 
«قوى العدوان تريد اليمن مطبًِّعا وخاضًعا ألمريكا 

ــة اإلسالمية».  وإرسائيل وخادًما ألعداء األُمَّ
ويؤّكـد أن «شـعبَنا صمد واعتمد عىل الله وبات 
العدوُّ اإلرسائييل يعّرب عن قلقه الكبري من مسـتوى 
القـدرات التي وصل إليها شـعبنا»، مردفاً بالقول: 
«عندمـا وصل القصـُف الصاروخي الدقيـُق إىل أبو 
ظبي ولم تتمّكـن التقنياُت األمريكية من اعرتاضه 

كان قلُق العدّو اإلرسائييل بالًغا». 
ـَه  ويف نهاية خطابه، أّكـد قائُد الثورة أن «التوجُّ
ـُه الصحيح،  الذي يميض به شعبُنا العزيز هو التوجُّ

وسنعرب به ُكـّل التحديات والصعوبات». 
وخاطـب السـيُد عبدامللـك بـدر الديـن الحوثي 
الشـعب اليمنـي بقوله: «يا يمـَن اإليَمـان، الثباَت 
الثباَت، لتكوَن معاناتُنا حافًزا إضافيٍّا وعزًما جديًدا 

لتَحرُِّكنا القوي يف التصدي للعدوان». 
يُشـاُر إىل أن قائـَد الثـورة تطـّرق إىل ُجملـٍة من 
القضايا ذات الصلة تستعرُضها صحيفُة «املسرية» 

يف نص الخطاب «صـ6 +ـ9+8+7». 

طعاجعئ أطرغضا وإجرائغض طعصش بابئ وضرورة لظعدئ افطئ
صائث البعرة شغ ذضرى الحعغث الصائث:
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العاصمـة  أمانـة  يف  الرئاسـيُة  اللجـاُن  دّشــنت 
واملحافظـات، أمـس األحد، «حملـَة إعصـار اليمن» 
للتحشيد واالستنفار، وهي خطوة تؤّكـد عزم صنعاء 
عـىل خـوض مرحلة جديدة مـن التحـدي يف مواجهة 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
ويف أمانة العاصمة، دّشــن رئيس مجلس الوزراء، 
الدكتور عبدالعزيز صالـح بن حبتور، الحملة؛ تنفيذاً 

لتوجيهات رئيس املجلس السيايس األعىل. 
وقال رئيس مجلس الوزراء: «ندّشــن اليوم حملة 
إعصـار اليمـن باألمانـة يف إطـار توجيهـات رئيـس 
املجلس السـيايس األعـىل، لتعزيز التحشـيد والتعبئة 
لرفـد الجبهـات وتعزيـز الصمـود يف مواجهـة قوى 

العدوان واملرتِزقة». 
وأَشـاَر إىل تزامن تدشـني حملة إعصـار اليمن مع 
الذكرى السـنوية للشـهيد القائد حسـني بـدر الدين 
الحوثي، التي يسـتمد الشعب اليمني من هذه الذكرى 

الصمود والثبات يف الدفاع عن اليمن. 
ويف التدشـني بحضـور عدد مـن الـوزراء وأعضاء 
مجليس النواب والشـورى، أّكــد مفتي الديار اليمنية 
العالمة شـمس الديـن رشف الديـن، أهميّـة التَحّرك 
الجاد وتنسـيق كافة الجهـود الرسـمية واملجتمعية 
للتحشيد واستنفار الطاقات للدفاع عن الدين والوطن 

ــة.  ومواجهة أعداء األُمَّ
وأَشـاَر إىل أن الديَن اإلسـالمي والواجـب الوطني، 
يدعـو إلعداد الُعـدة واإلنفاق يف سـبيل اللـه ملواجهة 
ـــة مـن اليهـود واألمريـكان وأدواتهم يف  أعـداء األُمَّ
املنطقـة السـعوديّة واإلمـارات، ومرتِزقتهـم الذيـن 

ارتموا يف أحضان العدوان. 
ودعـا العالمـة رشف الديـن، الجميـع إىل تحمـل 
املسـؤولية الدينيـة واألخالقية والوقـوف صفاً واحداً 
إلنهـاء التواجـد األمريكـي واإلرسائييل وطـرد املحتّل 
السـعودّي واإلماراتـي مـن األرايض اليمنيـة وعـدم 
السـماح لهم بإنشـاء قواعـد ومعسـكرات يف املهرة 

وجزيرة سقطرى والساحل الغربي. 
ويف صعدة، دّشــن رئيـس لجنة إعصـار اليمن يف 
املحافظـة -نائـب رئيس مجلس النواب- عبدالسـالم 
هشـول زابية، ومحافظ صعـدة، محمد جابر عوض، 
حملة «إعصـار اليمن»، يف حني تم اسـتعراض خطة 
للنـزول امليداني للجـان إىل مديريـات املحافظة وفقاً 
لجدول زمني محّدد، وكذا تحديد موّجهات التحشيد. 

وعىل هامش الحملة، ُعقد اجتماٌع موّسـٌع لالطالع 
عىل مهـام اللجـان املركزيـة والفرعيـة يف املديريات 
والعزل، وتشكيل اللجان ومهام متابعة التَحّرك الفعيل 
للجان املحافظة وفقـاً للخطة والربنامج الزمني لها، 
ونـزول اللِّجـان املركزية للعـزل، والتأّكــد من وجود 
مندوبي التعبئة العامة عىل مسـتوى العزل الستقبال 

األفراد ممن يتم تحشيدهم. 
املجتمـع  اسـتنهاض  أهميّـَة  االجتمـاُع  وأّكــد 
السـتمرار مسـاندة الجبهات باملال والرجال والعتاد، 
وإقامـة األنشـطة والفعاليـات عـىل مسـتوى العزل 

والقرى واألحياء يف املديريات. 
من جانبه، أشـار محافظ صعدة إىل أهميّة التعبئة 
والتحشـيد لحملـة «إعصـار اليمـن» التي سـتكون 
متممة ومكّملة لالستنفار العام، مشّدًدا عىل رضورة 
الرفع بتقارير يومية للجهات املعنية بما تم تنفيذه يف 

إطار برنامج ومهام اللجنة. 
ويف ذات الصعيـد، بـدأت اللجنـة الرئاسـية لحملة 
إعصـار اليمن بمحافظة ريمة برئاسـة وزير الصحة 

العامة والسـكان الدكتـور طه املتـوكل، ونائب وزير 
التعليم العايل الدكتـور عيل يحيى رشف الدين، ونائب 
وزير الصحـة الدكتور خالد الحجي، وأعضاء مجلَيس 
النواب والشـوري، نزولها امليداني ملديريات املحافظة 
ـنوية للشـهيد القائد  الـذي يتزامـن مع الذكـري السَّ
حسـني بن بدر الدين الحوثي -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه-، 

َحيـُث دّشــنت اللجنة حملة إعصار اليمن للتحشـيد 
واالستنفار بمديرية الجبني بفعالية خطابية بحضور 

رسمي وشعبي من أبناء املديرية. 
ويف الفعاليـة بحضور القيـادة اإلرشافية وعدد من 
املكاتـب التنفيذيـة باملحافظـة، أّكــد وزيـُر الصحة 
أهميّـة تضافـر كافة الجهـود الرسـمية واملجتمعية 

والنخبوية لدعم حملة إعصار اليمن يف تعزيز ملحمة 
الصمود ونهج الثبات واالنتصارات يف مواجهة تحالف 

العدوان. 
وإىل تهامـة الوفـاء، ُدّشــنت أمـس، بمحافظـة 
الحديدة، حملُة إعصار اليمن للتحشـيد برئاسة نائب 
رئيس الـوزراء لشـؤون الخدمات والتنميـة الدكتور 

حسني مقبويل. 
ويف التدشني، أشار مقبويل إىل ما يتعرض له الوطن 
ـة مـن مؤامرات وتكالـب قوى الـرش وأذنابها..  واألمَّ
الفتـاً إىل ما حمله الشـهيد عىل عاتقه من مسـؤولية 
ة ومقارعة قوى العدوان، واسـتنهاض  النهوض باألمَّ
ـــة مـن واقعها وإعالن سـالح  الهمـم إلخـراج األُمَّ
املقاطعة وإسـقاط كافـة أجندات الواليـة املفروضة 
عـىل الوطن من قبل الغـرب وأعوانه، مؤّكــداً أهميّة 
اضطـالع الجميع بدورهم للتحشـيد؛ ِمن أجِل الوطن 

ودفاعاً عن الُهــِويَّة اإليَمانية اليمنية. 
فيما أشـار محافظ الحديدة، محمـد قحيم، إىل أن 
الحملة التـي جاءت يف ظل التحـوالت العاملية، تؤّكـد 
أهميّـة الوقـوف جنبـاً إىل جنـب ملواجهـة التحديات 

ــة.  والتصعيد املفروض من قبل أعداء األُمَّ
ويف املحويت، أّكـد وزير النقل، عامر املراني، خالل 
تدشـينه الحملـة أهميّـة تضافـر الجهود الرسـمية 
والشعبيّة يف تعزيز الصمود ودعم حملة إعصار اليمن 
لالستنفار وإسناد املرابطني يف ميادين العزة والرشف 

ملواجهة العدوان ضمن معركة التحّرر واالستقالل. 
وشـّدد عـىل دور الشـخصيات االجتماعيـة وأبناء 
املحافظة واملكاتب التنفيذية واملؤّسسات والهيئات يف 

التعبئة والتحشيد ملواجهة العدوان. 
إىل ذلـك، دّشــنت بمحافظة ذمار، أمـس، حملة 
إعصـار اليمـن، يف حـني نقـل مستشـار املجلـس 
السـيايس األعىل رئيـس اللجنة التنفيذية للتحشـيد 
بذمار، العالمة محمد مفتاح، تحيات القيادة الثورية 
واملجلس السـيايس األعـىل ألبناء املحافظة، مشـيداً 
باألدوار املرشفة ألبناء املحافظة عرب مسرية النضال 

الوطني. 
ودعـا إىل اسـتنهاِض الجهود يف مواصلـة الصمود 
التي جسـدها أبنـاء اليمن خالل املرحلة السـابقة يف 
مواجهـة العدوان.. مبينًا أن اليمَن يتعرَُّض ملؤامرة لم 
يسبق لها مثيل يف التاريخ املعارص، وصلت إىل مرحلة 
التمادي املفـرط وما يزال وال يوجد أمـام أبناء اليمن 
سـوى التوّجـه لسـحق جربوت العـدوان، فيما أّكـد 
املحافـظ محمـد البخيتـي، رضورة تظافـر الجهود 
الشعبيّة والرسـمية إلنجاح الحملة وتحقيق أهدافها 

الكاملة. 
ويف السـياق، دّشــنت بمحافظـة حّجــة، أمس، 
حملة إعصـار اليمن للتحشـيد واالسـتنفار ملواجهة 

العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
ويف التدشـني، نقـل نائـب رئيـس مجلـس النواب 
-رئيس اللجنة الرئاسية املكلفة بتدشني الحملة- عبد 
الرحمن الجماعي، تحيات قائد الثورة السيد عبد امللك 
بـدر الدين الحوثـي ورئيس املجلس السـيايس األعىل 

ألبناء املحافظة. 
التفاعـل  النـواب  مجلـس  رئيـس  نائـب  واعتـرب 
اإليجابـي مع حملـة إعصار اليمن داللـة عىل عظمة 
وإباء وصمود وعزة وكرامة الشـعب اليمني، مبينًا أن 
ــة ملواجهة  الشـهيد القائد عمل عىل اسـتنهاض األُمَّ
قوى االستكبار وحذر من مخّططاتها قبل 20 عاماً. 

فيمـا أّكـد محافـظ حّجـة هالل الصـويف، أهميّة 
مواجهـة التصعيـد بالتصعيـد والتحشـيد للجبهات 

ورفدها بقوافل الرجال. 

طخطتئ الاأعغض وإخقتغئ افطاظئ غتغغان الثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث
 : خظساء

نظمت مصلحـُة التأهيل واإلصالح واإلصالحية املرَكزية يف أمانة العاصمة 
صنعاء، أمس األحد، فعاليًة خطابيًة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد 

حسني بدر الدين الحوثي -ِرْضـَواُن اللِه َعَليْـِه-. 
ويف الفعاليـة التي حرضها رئيس مصلحـة التأهيل واإلصالح اللواء الركن 
عبدالحميـد املؤيد، ومدير عام إصالحية األمانة العميد محمد املأخذي، أشـار 
وكيل وزارة اإلرشـاد لقطاع الحج والعمرة صالـح الخوالني، إىل أهميّة إحياء 

ـة اعتبارهـا ومكانتها وعزتها وإطالقه  ذكرى الشـهيد القائد الذي أعاد لألُمَّ
املـرشوع القرآني يف الوقـت الذي كانت فيه جميع األنظمـة خاضعة ألمريكا 

وإرسائيل. 
ولفـت الخوالني إىل أن مـرشوَع الشـهيد القائد رّسـخ يف النفوس معاني 
الصمود والثبـات يف مواجهة قوى الطاغوت.. مبينًا أن تَحّرك الشـهيد القائد 
كان وفق املنهـج القرآني الرتباطه بكتاب الله عز وجل بنظرة ثاقبة وبصرية 
واعيـة، منوًِّهـا إىل الصفـات التي تميز بها الشـهيد القائد ورؤيته الواسـعة 
وإدراكه العميق للواقع والذي تعامل معه بروح املسـئولية، مبينًا أن من ثمار 
املرشوع التمسـك بالُهــِويَّة اإليَمانية وتحقيق االنتصـاراِت يف ميادين العزة 

ـة.  والرشف، وتجسيد تضحية الشهيد القائد عزة وكرامة بالنسبة لألُمَّ
مـن جانبه، اسـتعرض وكيُل مصلحة التأهيل واإلصـالح اللواء عبدالباري 
الطالبي، جوانب من شـخصية الشـهيد القائد وصفاته البـارزة التي اتصف 
ــة يف  بها، ُمشـرياً إىل أن الشـهيد القائد قّدم الثقافة القرآنية ضـد أعداء األُمَّ

ــة خانعة للمستبدين واملستكربين.  وقت كانت األُمَّ
واعترب الطالبي أن الحديث عن مرشوع الشـهيد القائد حديث عن الكرامة 
والعـودة للقيـم اإلنسـانية واإليَمانيـة يف مواجهـة التحديـات، موضًحـا أن 
الشـهيد القائد عاش خالل مسرية حياته يف رحاب القرآن الكريم ومنح القوة 

واستمدها من كتاب الله عز وجل. 
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يركُِّز قائُد الثورة، السـيُد عبـد امللك بدر 
الدين الحوثـي –يحفظه الله- يف خطاباته 
عىل مخاِطِر األعداء، ومشاريعهم امُلستمّرة 
ـــة وتخريبهـا مـن الداخل،  يف هـدِم األُمَّ
مقدمـاً جرعـة معرفية واسـعة لليمنيني 
وغريهم لكيفية املواجهة وعدم االستسالم 
لقـوى االسـتكبار العاملـي وعـىل رأسـها 

أمريكا وإرسائيل. 
ويؤّكــد السـيد عبـد امللـك أن الخيـاَر 
َف هـو أن نكـوَن أحراراً  الصحيـح واملرشِّ
ذُ مخّططات أعدائنا  مستقلني ُكرماَء ال ننفِّ
التي تستهدفنا، فالعمالة والخيانة والوالء 
ألمريـكا وإرسائيـل، والتحالـف معها هو 
خيار «دنيء»، وكّل من سلكوا هذا الطريق 
فقـد تنكـروا لالنتمـاء الوطنـي والدينـي 
واإلنسـاني، وجعلـوا مـن أنفسـهم عبيداً 
وأدوات تافهة وأحذية ألعدائهم، ُمشرياً إىل 
ــة  أن األعداء يتَحّركون إلضعاف هذه األُمَّ
وقهرهـا وتدمريهـا؛ ِمـن أجـِل أن تبقـى 
مستضَعفًة، منهاَرًة، معذَّبًة يف ُكـّل شؤون 
حياتها، الفتاً إىل أن هناك مسؤوليات كبرية 
علينـا تجاه أجيالنا وأمتنا، وهو أن نتَحّرك 
ملواجهة هذه الهيمنة مـن ذلك العدّو الذي 

يسعى إلحكام سيطرته علينا. 
ويشري قائد الثورة إىل أن املرشوع القرآني 
واملواقف املبنية عليه هو خيار ناجح وهو 
يحصن املجتمـع من الداخـل، وينري دربه 
يف مواجهة ُكـّل الحمـالت التضليلية، وكّل 

املؤامرات بأشكالها وأنواعها. 
وال تتوقـف مخاطر وتأثـريات التحالف 
عـىل الجيل الحارض، فهـي تقطع الطريق 
عىل الجيل القادم الذي قد تتوفر له فرصة 
التحـّرر مـن التبعيـة والنهـوض، وتكرس 
حواجـز العـداء النفـيس مـع الصهاينـة، 
وتمتد آثارهـا إىل تدجني األجيـال القادمة 

وتزييـف وعيهـا وتغييبه من خالل غسـل 
الدماغ بواسـطة الربامـج اإلعالمية، ومن 
تتعـرض  التـي  التعليـم  مناهـج  خـالل 
للتعديـل الجتثاث ُكـّل معانـي االنتماء إىل 
ومقدساتها  وعقيدتها  اإلسـالمية  ــة  األُمَّ
وتمييـع  والعادلـة،  الحـرة  وقضاياهـا 

مفاهيم الوالء والرباء. 
ويرى مستشاُر رئيس املجلس السيايس 
األعـىل سـعادة السـفري عبد اإللـه حجر، 
أن حديـث قائد الثـورة عبد امللـك الحوثي 
ــة  -يحفظه الله- حول خطر تحالف األُمَّ
مع أعدائها، هـو بمثابة اسـتقراء للواقع 
الذي نعيشـه وتذكري بسـنن اللـه يف خلقه 
سـواًء يف املـايض أَو يف املسـتقبل إىل يـوم 
القيامـة، وتأكيـداً عـىل أن التحالـَف مـع 
األعـداء مخالـٌف «للـرشع» َو»اإلسـالم»، 
ويشـكل مخاِطـَر كبـرية عـىل الشـعوب، 
موضًحـا أن العدوان األمريكي السـعودّي 
اإلماراتـي منـذ 2015، كان بذريعـة تلبية 
طلب عنـارص الخيانة العميلة وتحالفاتها 
مـع األعـداء، والتـي لـم تكتـِف بفعلتهـا 
الشـنيعة بالدعوة واملوافقـة عىل العدوان، 
بـل تمثلـت يف املشـاركة يف العـدوان فعلياً 
بالقتـال يف صفـوف العـدّو كمرتِزقـة أَو 
بخيانة أوطانهم بتقديـم إحداثيات كاذبة 
للعدو تسببت يف قتل وجرح عرشات اآلالف 
من املدنيـني األبرياء وتدمري البنية التحتية 

لليمن. 
َويواصل السـفري حجر قائالً: ومما يزيد 
من خطورة فعل أُولئـك املرتِزقة وجرمهم 
وتحالفهـم مـع األعـداء هو تجـيل الدور 
اإلرسائيـيل يف اآلونة األخرية يف العدوان عىل 
اليمن وثبوت ذلك بتطبيع دول العدوان مع 
الكيـان الصهيوني، وارتكاب أُولئك الخونة 
أثم معاَداة الله ورسوله واالبتعاد عن هدي 
القـرآن الذي حذر املسـلمني فيـه من كيد 

اليهود والنصارى وحرم مواالتهم. 

َويشـري حجـر إىل أن اليمـن الـذي مـّر 
بالكثـري مـن املنعطفـات والتحديات عرب 
التاريـخ، قد لطف الله عليه وسـرته بثورة 
21 سبتمرب، التي حّررت اليمن من التبعية 
للسـعوديّة والهيمنة األمريكية، وكان ذلك 
أحد األسباب الرئيسـية للعدوان األمريكي 
السعودّي اإلماراتي عىل اليمن والذي فشل 

يف تحقيق أهدافه طيلة ثماني سنوات. 
 

الاتالُش طع افسثاء طثاِلٌش لطحرع 
ويف هذا الشـأن، يقـول املتحدُِّث باسـم 
للعدوان،  املناهضـة  السياسـية  األحـزاب 
عـارف العامري: إن تحالَُف بعض األنظمة 
ـــة  األُمَّ أعـداء  مـع  الرجعيـة  العربيـة 
األمريكيني واإلرسائيليني وبكل مسمياتها، 
مخالـٌف لرشع الله تعـاىل، َحيُث يقول الله 
ُه ِمنُهْم)،  تعـاىل: (وَمـن يَتََولَّهم ِمنكم َفإنـَّ
مؤّكـداً أن هذا الوالَء والتحالَف مع األعداء 
يـؤدي إىل الكثـري مـن املخاطر عـىل كافة 
واالقتصاديـة  االجتماعيـة  املسـتويات، 
والثقافيـة والسياسـية واألخالقيـة، ومن 
أهـم تلك املخاطـر، محاولـُة العدّو طمس 
ة اإليَمانية،  ة الوطنية، والُهــِويـَّ الُهــِويـَّ
واالسـتيالء الفكري والثقـايف واالجتماعي 
عىل املجتمعات املحلية، وإبدالها بمفاهيم 
مغلوطـة عن الدين، وأفكار هدامة تشـوه 

املنهجية القويمة. 
خـاص  ترصيـح  يف  العامـري  ويؤّكــد 
لصحيفـة «املسـرية» أن العـدّو األمريكي 
واإلرسائييل يحاول استهداف هذه العقيدة 
وانتزاعها من ثقافة الشـعوب، ويستخدم 
يف ذلـك أسـاليب متعددة، منها عىل سـبيل 
املثـال، الحـروب الناعمـة، ونـرش الرذيلة 
وإفشـاء املحرمات، سـالكاً يف هذا أسـهل 
الطـرق، عرب فـرض عـدد من املسـميات 
واملسـاواة،  املـرأة،  كحقـوق  اإلنسـانية، 

ومنحها حرية الرأي والتعبري والترصف. 
ة اإليَمانيـة مـن  وألَنَّ طمـس الُهــِويـَّ
ــة من أخطر املمارسـات التي  ثقافة األُمَّ
كسـالح  الصهاينة،  اسـتخدامهما  يحاول 
تتحالـف  التـي  املجتمعـات  بـكل  يفتـك 
أنظمتها معهم، يقـول العامري: إن الدول 
املطبعـة واملتحالفة مـع أمريكا وإرسائيل 
ة اإليَمانيـة  -وبعـد أن طمسـت الُهــِويـَّ
من ثقافة شـعوبها- أصبحـت تخُرُج عن 
الديـن واألخـالق اإلسـالمية، وانتزعت من 
سـلوكياتها املجتمعيـة الغـرية وأصبحت 
ترضـخ للشـهوات وامللـذات، وتبتعـد عن 

جهاد النفس والعدّو. 
ويواصـل العامـري قائـالً: «إن تحالـف 
األنظمـة العربية واإلسـالمية مـع الكيان 
ـــة  األُمَّ إىل  أسـاء  وأمريـكا،  اإلرسائيـيل 
املواقـف  فصـارت  واإلسـالمية،  العربيـة 
السياسـية مرتهنـة بقرار من أسـيادهم، 
واالنحيـاز إىل أنظمـة االسـتكبار العاملـي 

أصبح سيد املوقف». 
ومـن هنا وباعتبارنا جـزًءا ال يتجزأ من 
محـور املقاومة واملمانعـة يدعو العامري 
إىل مواجهـة ُكـّل تلـك التوّجـهات الهدامة 
ــة؛  الضارة والعمل عىل تحذير شعوب األُمَّ
ــة  كـون دول املحور اآلن هي ضمـري األُمَّ
الذي يتطلـع إىل تحقيق طموحاته، يف عزل 
الشعوب اإلسـالمية والعربية عن حكامها 
ــة أمريكا  املرتهنـة يف أحضان أعـداء األُمَّ
وإرسائيل، مؤّكــداً أن عملية التحالف مع 
العدّو الصهيوني ستقود املنطقة إىل الكارثة 
نتيجـة الخطـورة، مـن خـالل إخضاعها 
للسـيطرة العسـكرية واألمنيـة والهيمنة 
االقتصاديـة، والسياسـية والثقافية التي 
ــة؛ باعتبَار أن الهيمنَة  تدمر مقومات األُمَّ
ــة وعقلها وفكرها  الثقافية عىل روح األُمَّ
ووجدانهـا يشـكُل بالنسـبة للعـدو هدفاً 

رئيسياً وسياسة ثابتة. 

 الاتالش طع السثو «دظغء» واملحروع الصرآظغ عع الثغار الظاجح
تامغئ المعاجعئ شغ خطاب صائث البعرة..تامغئ المعاجعئ شغ خطاب صائث البعرة..

ــئ تةر: خطاُب صائث البعرة شغه اجاصراٌء لطعاصع وغضحُش تصائَص الثور افطرغضغ والخعغعظغ تةاه اُفطَّ
ــئ طظ خقل طتاولئ ذمج ُعــِعغَّاعا اإلغَماظغئ الساطري: السثوُّ افطرغضغ واإلجرائغطغ غتاوُل اجاعثاَف اُفطَّ
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يَْطاِن الرَِّجيِْم أَُعـْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
الرَّْحـَمــِن  اللـِه  ِبـْســــِم 

الرَِّحـيْـِم
الَحْمـُد لله َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد 
أْن َال إلـَه إالَّ اللُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، 
ــًدا َعبْـُده  َدنا ُمَحمَّ وأشَهُد أن َسيـِّ

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وََعَىل آِل  اللَُّهمَّ َصلِّ َعـَىل ُمَحمَّ
ــٍد وََعَىل  ــٍد وبَـاِْرْك َعَىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ـــٍد، كما َصلَّيْـَت وباَرْكَت  آِل ُمَحمَّ
َعـَىل إِبْـَراِهيْـَم وََعـَىل آِل إِبْـَراِهيْـَم 

َك َحْميٌْد َمِجيٌْد. إِنـَّ
وارَض اللَُّهم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه 
األَْخيَاِر املنتَجبني وَعْن َساِئِر ِعبَاِدك 

 . اِلِحنْيَ الصَّ
والرضـواُن  والرحمـُة  ـالُم  السَّ
عىل شـهيِد القرآن: حسـني بن بدر 
الدين الحوثـي «ِرْضَواُن اللـِه تََعاَىل 
ـس  املؤسِّ القائـد،  السـيد  َعَليْـِه»، 
ورائُد  املباركـة،  القرآنية  للمسـرية 
والكرامـة  واالسـتقالل  الحريـة 
لشعبنا وألمتنا، الحاِرضُ بمرشوِعه 
القرآني العظيم عىل الدوام، والخاِلُد 
بشـهادته التي فاز بها وهو يَْحِمُل 
موقـٍف،  وأرشَف  قضيـٍة،  أَْقـَدَس 
َصاِبـراً، ُمحتِسـباً، ثَاِبتـاً عىل الَحقِّ 

 . امُلِبنْيِ
ــَالُم َعَليُْكـْم -أيُّهـا اإلخوة-  السَّ

َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه.. 
يف هـذه الذِّْكـَرى األليمِة، نَتََحدَُّث 
عن السيد حسني بدر الدين الحوثي 
كعنـواٍن  َعَليْــِه»  اللـِه  «ِرْضــَواُن 
ملرشوِعه القرآنـي العظيم، وعنواٍن 
ِة العاِدلـِة الواِضحِة  لقضيِتـه امُلِحقَّ
البيِّنة، يف مرحلٍة ونحن نعيُش فيها 
تَحرََّك  التـي  واألخطـاَر  التحديـاِت 
السـيد حسـني بدر الديـن الحوثي 
«ِرْضــَواُن اللِه َعَليْــِه» ملواجهِتها، 
والتََّصدِّي لها، برؤيـٍة قرآنيٍة، وعىل 
بيِّنـٍة واضحـة، وبإحسـاٍس عـاٍل 
باملسـؤولية، وابتغـاًء ملرضـاة الله 

«ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل». 
ما عاناه الشهيُد القائُد «ِرْضـَواُن 
اللِه َعَليْـِه»، وما ُحوِرَب ألجله، نرى 
تُنا  صورًة تقريبيًة له فيما تعانيه أُمَّ
يف هذه املرحلة، فيما تعانيه شعوبُنا 
يف هذا الوقت، فيما تعانيه املقاَومُة 
يف فلسـطنَي ويف غري فلسطنَي، وما 
ـــة، وهم  يعانـي منـه أحـراُر األُمَّ
الـذي  الصحيـَح،  املوقـَف  يتبنـون 
يفرُضه عليهم انتماؤهم لإلسـالم، 
ويفِرُضـه عليهـم انتماؤهـم لهذه 
ـــة، ويفِرُضـه عليهـم الَحـقُّ  األُمَّ
يف ُكـّل اعتباراتـه وصوره، تفِرُضه 
يف  السـليمة،  اإلنسـانية  الِفطـرُة 
ــة، يف حملتهم  التََّصدِّي ألعداء األُمَّ
ـــَة  األُمَّ بهـا  يسـتهدفون  التـي 
استهدافاً شامالً يف ِدينها وديناها. 

ـُل يف هـذه املرحلة يف  عندمـا نتأمَّ
واقِع أمتنا اإلسـالمية بشـكٍل عام، 
ثـم نتجـُه بأنظارنـا إىل فلسـطنَي، 

القضيِة الواضحة، التي شـهدت يف 
ــة  مراحـَل معينـة من تاريـخ األُمَّ
 ، شـبَه إجماٍع عىل أنهـا قضية َحقٍّ
ـــة بكلها أن  وأنـه يجُب عـىل األُمَّ
وأنَّ  القضيـة،  هـذه  حـول  تلتـفَّ 
الكياَن اإلرسائييل الغاِصَب هو عدوٌّ 
مبطٌل، مغتِصٌب، مجرٌم، اسـتهدف 
ـــَة بشـكٍل عـام، واسـتهدف  األُمَّ
الشعب الفلسـطيني الذي هو جزٌء 
ــة، واسـتهدف أرضاً  مـن هذه األُمَّ
هي للشعب الفلسطيني، وهي جزٌء 
ــة،  -أيضاً- مـن بلـداِن هـذه األُمَّ
ومن البالد اإلسـالمية بشـكٍل عام، 
مـن  هـي  مقدَّسـاٍت  واسـتهدف 

ــة.  مقدَّساِت هذه األُمَّ
ات، مع  ثم مع الزمن، مـع املتغريِّ
تجيلِّ الحقائق أكثَر فأكثَر، تتجىلَّ يف 
هذه املرحلة الراهنة، يف هذا الظرف، 
عـن  لتكشـَف  الحقائـُق؛  تتجـىل 
مواقَف مغايرٍة، متنكِّرٍة لهذا الَحـقِّ 
، فتتجه للتطبيع مع  الواضح البـنيِّ
العدّو اإلرسائيـيل، وإقامة العالقات 
معـه،  التحالفـات  وإقامـة  معـه، 
وتحاول أن تغريِّ الصورة التي كانت 
تمثل الحقيقـة الثابتة عنـه كعدوٍّ 
ـــة، وكمجرٍم له سـجٌل  لهـذه األُمَّ
البشـعة،  بالجرائم  حافـٌل  إجراميٌّ 
التـي يهتز لهـا الضمري اإلنسـاني 
يف ُكــّل العالـم، فتحـاول أن تزيف 
لـه صـورًة مختلفًة، وتغـريِّ يف هذه 
الصـورة مـن الواقـع والحقيقـة؛ 
التحالـف  يجـب  صديقـاً  لتقدمـه 
معه، التعايـش معه، التعاون معه، 
ـــة أن تتجه  وتفرتض بواقـع األُمَّ
معـه،  عالقـاٍت  إقامـة  إىل  بكلهـا 
عالقاٍت كاملٍة وشاملة، ثم ُوُصـوالً 

إىل إقامة تحالفات معه. 
يف نفـس الوقـت تتجـه بنظـرٍة 
سـلبية إىل املقاومـة الفلسـطينية، 
ل الَحــقَّ الفلسـطيني،  التـي تمثـِّ
واملوقـف الفلسـطيني الصحيح، يف 
الثبات عىل ذلك الحق، يف املوقف من 
ذلك العدّو القاتل، املجرم، املغتصب، 
املنتهك لـكل الحرمات، املسـتهدف 
للشـعب الفلسـطيني يف ُكـّل يشء، 
ــة  يف دينه ودنياه، والعدّو لهذه األُمَّ
ودنياهـا،  دينهـا  يف  عـام  بشـكٍل 
الفلسـطينية  الحـركات  فتعـادي 
باإلرهـاب،  وتصنِّفهـا  املقاومـة، 
باالسـتهداف  إعالمهـا  وتوّجــه 
املمنهج السـلبي املعـادي لحركات 
املقاومة يف فلسـطني، وللمجاهدين 
يف فلسـطني، وتقدِّم صورًة سـلبيًة 
الفلسـطيني  الشـعب  عـن  حتـى 
عـن  فقـط  وليـس  عـام،  بشـكٍل 

حركات املقاومة يف فلسطني. 
يف الهمز، واللمز،  وتسـتمرُّ دائماً 
واإلسـاءة إىل الشـعب الفلسطيني، 
جديدٍة  مفاهيـَم  لرتسـيخ  وتتجـه 
بغيـَة  الفلسـطيني؛  الَحــقِّ  عـن 
إسـقاط ذلـك الحق، بغيـَة الضغط 

عـىل الشـعب الفلسـطيني للتنازل 
عـن ذلـك الَحــقِّ الثابـت، الَحــقِّ 
الواضح، الَحـقِّ املبني، وتسـتمر يف 
تقديم صـورة نمطية عن الشـعب 
وكأنه  مجاهديه،  وعن  الفلسطيني 
شـعٌب متعنٌت ال يريد السالم، ليس 
منصفـاً، ليـس متفاهمـاً، وأنـه ال 
يحمل قضيًة حقيقيًة لنفسـه، وأنَّ 
مجاهديـه إنمـا يعملـون لصالـح 
قوى أُخـرى، لصالح إيران! ليسـوا 
أصحـاب قضيـة، وليـس لهـم من 
مـربّر يف أن يسـتمروا يف مواجهـة 
العـدّو اإلرسائيـيل، والتََّصـدِّي لـه، 
مـع التنكـر لـكل الحقائـق الثابتة 
الواضحة: أنَّ العـدّو اإلرسائييل هو 
عدوٌّ بكل ما تعنيه الكلمة، اغتصب 
يقتـل  الحرمـات،  انتهـك  األرض، 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني يوميٍّا، 
يقتلـع أشـجارهم مـن مزارعهـم 
يوميٍّا، يهدم بيوتهم يوميٍّا، اغتصب 
عليهم املدن، اغتصب عليهم القرى، 
اغتصـب عليهـم الريـف، اغتصـب 
عليهـم حـق الحريـة واالسـتقالل 
والعيش بكرامة، يضطهدهم بشكٍل 
بشـكٍل  معهـم  يتعامـل   ، ُمسـتمرٍّ
عدائـيٍّ يف ُكـّل يشء، تنكر لكل هذه 
الحقائق الواضحة، وكأنَّ املغتصب، 
والخاطـئ،  واملخطـئ،  واملتعنـت، 
واملجـرم هـو الفلسـطيني، وكأنه 
مـن يجـب أن يتوّجــه إليـه اللوم، 
وتتوّجـه  االنتقـاد،  إليـه  ويتوّجـه 
إليـه الحمـالت اإلعالمية الشـديدة 

العدائية. 
ويف نفـس الوقـت كلمـا حصلت 
راٌت، أَو أحداٌث، يصطفُّ املوقُف  تطوُّ
اإلعالمي لتلـك األنظمة العميلة من 
ـــة إىل التوهني من ُكـّل  داخـل األُمَّ
اإليجابيات، من ُكـّل مظاهر القوة، 
من ُكـّل عنارص القوة التي يمتلكها 
الشعب الفلسطيني، والتقليل حتى 
من انتصاراتـه وانتصار مجاهديه، 

واإلشادة باملوقف اإلرسائييل. 
ـــة أنظمًة  فنجُد مـن داخل األُمَّ
ــة  عميلـًة وكياناٍت من داخـل األُمَّ
تتبنـى هذا املوقـَف السـلبي، وهذا 
ـَه السلبي، املتنكَِّر للبديهيات  التوجُّ
والثوابـت التي كانـت َمَحلَّ اعرتاٍف 
عاملنـا  مسـتوى  عـىل  وإقـراٍر 
اإلسـالمي، وعـىل مسـتوى العالـم 

العربي بشكٍل عام. 
كذلك تجاه حزب اللـه واملقاومة 
محاربـٌة  شـديد،  ِعـداٌء  اللبنانيـة 
اقتصاديـة،  سياسـية،  إعالميـة، 
ضخٌّ لألموال بشـكٍل كبري ألنشـطة 
تسـتهدف محـاَرصَة هـذا الحزب، 
وهـذه املقاومة العظيمة الباسـلة، 
التـي حّققـت انتصـاراٍت عظيمـًة 
املواقـف  ووقفـت  بكلهـا،  ــة  لألُمَّ
ـــة  األُمَّ لـكل  رشٌف  هـي  التـي 
وجـه  مـاء  وحفظـت  اإلسـالمية، 
ـــة يف رصاعهـا مـع عدوهـا  األُمَّ

عدائيـة،  أنشـطة  اإلرسائيـيل، 
اسـتهدافات، مؤامرات، باالشـرتاك 
مع العدّو اإلرسائييل ومع األمريكي 
لهـذه  أشـكاله  بـكل  لالسـتهداف 
واضحة،  اليـوم  واألمور  املقاومـة، 
هـذا التوّجــه االسـتهدايف املمنهج 
بتعـاوٍن  أصبـح  والـذي  الشـامل، 
مكشـوٍف وواضـح مـع اإلرسائييل 
واألمريكي، وتنسـيٍق واضح، وتماٍه 
مشرتٍك، هو اليوم أظهر منه من أي 

وقٍت مىض. 
تجاه أحـراِر العراق،  وهكذا مثالً 
تجـاه سـوريا، تجـاه الجمهوريـة 
اإلسـالمية يف إيـران، تجـاه أحـرار 
ـــة، تجـاه الشـعب البحريني  األُمَّ
املظلوم، املوقف هو نفسـه املوقف، 
وتجـاه شـعبنا اليمني الذي شـنت 
عليه حرٌب شاملة وقاسية وعدائية، 
هي من أبشع الحروب التي ارتكبت 
فيها أبشـع وأسـوأ وأقبح وأفضح 
الجرائم عىل مسـتوى العالم، ونحن 
اليـوم عىل مقربة مـن دخول العام 
الثامـن بامليـالدي، أمـا بالهجـري 
فقد دخل أصالً، والعدوان ُمسـتمرٌّ 
عىل شـعبنا، مع حصاٍر شديد، مع 
ارتـكاب ألبشـع الجرائـم بحق هذا 
الشعب، هذا االستهداف الذي تتَحّرك 
فيه قوى، أنظمة، كيانات محسوبة 
داخـل  مـن  ـــة،  األُمَّ هـذه  عـىل 
ـــة، لها ارتبـاط واضح  هـذه األُمَّ
باألمريكي وباإلرسائييل، لها ارتباط 
مكشـوف وعلنـي، وتحالف رصيح 
ــة، املعروفني بأنهم  مع أعـداء األُمَّ
ــة  أعـداء، ليس عداؤهم لهـذه األُمَّ
أمراً مجهـوالً، وال خفيـاً، تجلياته، 
شواهُده واضحٌة، معروفٌة، أحداٌث 
كبرية، وقائُع كبرية، احتالٌل لبلدان، 
قتٌل ملئـات اآلالف، جـرٌح للماليني، 
حصاٌر اقتصادي، مؤامراٌت شـاملٌة 
يف ُكــّل املجـاالت، هـذا التنكر لكل 
الحمـالت  وهـذه  الحقائـق،  تلـك 
واالسـتهداف الشـامل املكثّـف من 
داخـل تلك القـوى العميلـة هو ما 
عانى منه الشهيد القائد «ِرْضـَواُن 
اللِه َعَليْـِه» عندما انطلق بمرشوعه 
القرآنـي العظيـم، وتبنـى املوقـف 
القرآني،  الصحيح،  السـليم،  الحق، 
بـكل  َحـقٌّ  هـو  الـذي  اإلنسـاني، 
االعتبـارات، وحكيٌم بـكل ما تعنيه 
الكلمة، يف مرحلة حساسة وخطرة 
تشـكل منعطفـاً يف مسـتقبل هذه 
ــة، بـدون أن يتَحّرَك فيها كان  األُمَّ
خطرياً  مستقبُل شـعبنا مسـتقبالً 
ا، وبالتـايل كذلك تأثـريات ذلك  ِجــدٍّ
عـىل الواقع من حولنا بشـكٍل عام، 
بحسـب الدور الذي لبلدنا ولشعبنا، 

عىل مستوى أمتنا. 
املسـتعرة  األمريكية  الهجمـة  يف 
عـرش  الحـادي  أحـداث  بعـد  مـا 
من سـبتمرب، والتـي ترافـق معها 
، إرسائيل  تصعيـٌد إجراميٌّ عدوانـيٌّ

يف فلسـطني، يف تلـك األحـداث التي 
مهـا (شـارون) يف تلـك املرحلة  تزعَّ
املعروفـة، ويف تلـك التحدِّيـات التي 
ــة يف مرحلة  دخلت من خاللها األُمَّ
األمريكيـة  الهجمـة  مـن  جديـدة 
أمتنـا،  عـىل  الغربيـة  اإلرسائيليـة 
والتـي توّجــه معهـا الكثـري مـن 
األنظمـة، وجمدت يف ظلهـا الكثري 
يف  األعـداء  اتجـه  الشـعوب،  مـن 
خطـوات خطـرية للغايـة، ويف ظل 
التماهي الرسمي لكثرٍي من األنظمة 
العربية، كان ذلك سـيحّقق ألمريكا 
وإلرسائيـل مـا تريـده وما تسـعى 
لـه مـن سـيطرٍة تامـة عـىل أمتنا 
اإلسـالمية، وعـىل شـعبنا اليمني، 
سـيطرة مبارشة شـاملة تصل بنا 
إىل مسـتوى االستسـالم التام، وأن 
نعيـش حالًة مـن العبوديـة والذل 

والهوان، وأن نخرس ديننا ودنيانا. 
أمريـكا  قادتهـا  التـي  الحركـُة 
عدائيـة،  حركـٌة  هـي  وإرسائيـل 
وإن تحالـف معهـا البعـض تحـت 
العناوين التي قدمـت، مثل: عنوان 
هـو  وكان  اإلرهـاب  مكافحـة 
العنوان األبرز آنـذاك، لكنها ُمَجـّرد 
عناويـَن تربيريـة، تقـدم كذريعـة 
ووسـيلة تصل بأمريـكا وإرسائيل 
إىل السـيطرة املبـارشة، خلفية هذا 
املوقـف العدائي املسـتهدف ألمتنا، 
والـذي تهيب منه الكثري واستسـلم 
أمامـه الكثري، وارتبك أمامه الكثري، 
والذي كان االستسـالُم له سـيمكُِّن 
أمريكا من السـيطرة املبارشة ألمٍد 
طويـل ثـم تكـون عمليـة التحـّرر 
ا وبطيئـًة وبثمٍن  منه مكلفـًة ِجـدٍّ
باهـٍض للغايـة، وقد تتأخـر لفرتٍة 
تبعـات  لذلـك  ويكـون  طويلـة، 
ا، أُولئك األعـداء الذين  خطـرية ِجـدٍّ
معهم  عقـدت  كأعـداء  يتَحّركـون 
التحالفـات مـن معظـم األنظمـة 
مقدمتهـا  ويف  العربيـة،  الرسـمية 
النظـام الرسـمي آنـذاك يف اليمـن، 
وكان مـن املسـارعني {يَُسـاِرُعوَن 
ومن  اآلية52]،  مـن  ِفيِهْم}[املائدة: 
السبَّاقني، ومقتىض تلك التحالفات 
فتـح  واالتّفاقيـات  واالرتباطـات 
املجال لألمريكي، يف موقفه العدائي، 
يف سياسـاته العدائيـة أن يأتي وأن 
يفـرض مـا يشـاُءه ويريـُده، من 
مـن  ـهـاٍت،  توجُّ مـن  سياسـات، 
مواقَف رسـميٍّا وشـعبيٍّا، وأن يأتي 
يكـون  وأن  العسـكرية،  بقواعـده 
النظـام جـزءاً وأَداة مـن الجهـات 
التـي تنفـذ ذلـك املـرشوع، وتلـك 
األجنـدة، وتلك املؤامرات، والتي هي 
كارثية وتدمريية وتشـكل خسـارًة 
ـــة، ثم  كبريًة عـىل مسـتقبل األُمَّ
فجأًة يتجه الحديـث عنهم وكأنهم 
وكأن  معهـم،  نتحالـف  أصدقـاء 
الـذي يفعلونه ويسـعون لتحقيقه 
يف واقعنـا وواقـع أمتنـا ليس عمالً 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ خطاب بالثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث:

الصخش الخاروخغ الثصغص فبع ظئغ أصطص ضغاَن السثّو 
الخعغعظغ والاصظغاُت افطرغضغئ شحطئ شغ اساراضه

خطاب السيد



7
االثنني

العدد

27 رجب 1443هـ
28 فرباير 2022م

(1352)
 

عدائياً، كأنه إنما هو بتلك العناوين 
التـي يقدمونهـا كعناويَن مخادعة 
ملصلحة أمتنـا، وبجهد مكثّـف يتم 
العمل عىل تغيري الصورة الحقيقية 
لألعـداء كأعـداء، وكأنهـم أصدقاء 
يجـب علينا أن نطيعهـم، أن نعرف 
أنهم يسعون ملا هو مصلحٌة لنا، أن 
نقبل بسـيطرتهم علينا، أن ننفذ ما 
يريدونه من سياسـات وتوّجـهات، 
أالَّ يكون هنـاك يف املقابل أي صوٍت 
ُحـٍر، أَو أي تَحـّرك جـاٍد وصحيـٍح 
مـن مخّططاتهـم، أَو  يعيق شـيئاً 
يحد من نجاح مؤامراتهم، فإذا برز 
صوٌت هنا، أَو صوٌت هناك، أَو تَحّرك 
هنا، أَو تَحّرك هنـاك، يتجه اتّجاهاً 
مخالفاً ملا عليه التوّجـه الرسـمي، 
َفـإنَّه يجـب أن يحـارب، أن يمنع، 
، مخرب،  أن يتم التعامل معه كعدوٍّ
كممقوت، أن يعزل، أن يحارب بكل 
فكرياً،  إعالميـاً،  املحاربة،  أشـكال 
إىل  اقتصاديٍّا...  عسـكريٍّا،  ا،  ثقافيّـٍ

غري ذلك. 
عندمـا نعـوُد إىل الحقيقـِة التي 
هي حقيقـٌة واضحٌة، مهمـا تنكَّر 
وإرسائيـل،  أمريـكا  عمـالُء  لهـا 
تجاهلهـا،  أَو  لهـا،  تنكـر  ومهمـا 
هـذه  أبنـاء  مـن  الوعـي  ناقصـو 
البيِّنة  الحقيقـُة الواضحُة  ــة،  األُمَّ
أن أُولئـك هـم أعداء بكل مـا تعنيه 
الكلمـة، وأنهم يسـعون للسـيطرة 
عدائيـة،  خلفيـٍة  مـن  أمتنـا  عـىل 
وبسياسـٍة عدائيـة، وبممارسـاٍت 
عدائية، وألهداف عدائية، وعداؤهم 
ألمتنـا، وعداؤهـم لنـا كمسـلمني، 
هو معتقٌد دينـيٌّ يؤمنون به، وهو 
لديهـم،  معتمـدٌة  ثقافـٌة  أَيْـضـاً 
ورؤيٌة فكريٌة راسخٌة عندهم، وهو 
أَيْـضاً اسـرتاتيجيٌة أََساسيٌة يبنون 
عليها مخّططاتهـم، ويبنون عليها 
برامجهـم العملية التـي يتَحّركون 

عىل ضوئها يف واقع أمتنا. 
ولنقف وقفـات صغرية وموجزة 
العناويـن،  هـذه  مـع  ومختـرصة 
بدايـًة هـو معتقـٌد دينـيٌّ لديهـم، 
املحرك األََسـايس لالستهداف ألمتنا 
هـو اللوبي الصهيونـي اليهودي يف 
الذي  اإلرسائيـيل  والكيـان  العالـم، 
أجزاء  واغتصب  فلسـطني  اغتصب 
أُخـرى مـن بلـدان أمتنـا وبلداننـا 
العربية هو ذراٌع مـن أذرعة اللوبي 
واللوبـي  الصهيونـي،  اليهـودي 
الصهيوني اليهودي هو الذي يحرك 
أمريـكا، وهو الذي يحرك بريطانيا، 
وهـو الـذي يتَحـّرك بالغـرب لدعم 
التوّجـهات واملواقف واألهداف التي 
يعتمدها، وهو مـا قبل أن يتجه إىل 
أمتنا اإلسـالمية بهذا املسـتوى من 
التَحـّرك، وبهـذه اإلْمَكانات، وبهذه 
القدرات، تمّكن من االخرتاق الكبري 
للنصـارى وللعالـم الغربي، ووصل 
إىل مسـتوى التحكم يف السياسـات 

الغربيـة  والتوّجـهـات  الغربيـة 
إىل َحـــدٍّ كبـري، وصنـع قناعـات 
دينية لـدى املجتمـع الغربي، حتى 
حتى  املسـيحيني،  النصـارى  لـدى 
القيـام  مـن  تمّكـن  هـو  لديهـم، 
بعمليـة تحريف واسـعة، وصناعة 
مفاهيـم ومعتقدات دينية تتبنى يف 
أََساسها تعظيم اليهود وتقديسهم، 
وتتبنى العداء الشـديد للمسـلمني، 
املصادرة لفلسـطني  وتتبنى أَيْـضاً 
وللمقدسـات يف فلسـطني، والدعم 
للعـدو اإلرسائيـيل مـن السـيطرة 
العـدّو  وتمكـني  عليهـا،  التامـة 
اإلرسائيـيل لبناء كياٍن معـاٍد ونافٍذ 
وقويٍّ يف أوسـاط أمتنا اإلسـالمية 
ويف قلـب العالم العربـي، ُكـّل هذه 
دينيًة،  معتقـداٍت  أصبحـت  األمور 
هـي بالنسـبة لليهود أمـٌر واضح، 
معتقـدات دينية يتشـبثون بها مع 
تنكرهـم للتديـن والديـن، لكنهـم 
يحتفظون باألشياء التي تخدمهم، 
والتـي تمّكـن من نفوذهـم، والتي 
ة ونمط  تحافـظ لهم عـىل ُهــِويـَّ
ملصالحهـم  يوظفونـه  معـنيَّ 
السياسية وأهدافهم السياسية عىل 
نحٍو من أشـكال االستغالل، فهناك 
يف كتبهـم الدينيـة نصوص محرفة 
تبيـح لهـم املسـلمني، تبيـح لهـم 
غريهـم، تعـزز نظـرة الكراهية إىل 
املجتمـع البرشي بشـكٍل عام، وإىل 
املسـلمني بشـكٍل خـاص، هناك يف 
كتبهم املعتمدة دينياً، مثل: التلمود، 
ما يبيح لهم ارتكاب أبشع الجرائم 
بحق املجتمع البـرشي -كما قلنا- 
بشـكٍل  واملسـلمني  عـام،  بشـكٍل 
خـاص، هنـاك يف كثرٍي مـن كتبهم 
املعتمـدة،  وكتاباتهـم  املعتمـدة، 
ومدارسهم وكنائسـهم الدينية، ما 
يرسخ تلك املفاهيم التي يبنى عليها 
نظرة عدائية بشـكٍل كبري يف عاملنا 
اإلسالمي، للمسلمني ُعُمـوًما، حتى 
يـرى فيهـم الصهيونـي اليهودي، 
أَو الصهيونـي مـن النصـارى، من 
أصبح موالياً لليهود، يرى يف املسلم 
العـدّو الطبيعي، العـدّو الذي يجب 
معاداتـه، يجـب اسـتهدافه، يجب 

التآمر عليه، يجب العداء له... إلخ. 
لهـم  بالنسـبة  مسـألٌة  هـذه 
معتقـٌد  فهـو  أََساسـية،  مسـألة 
، يسـتقونه مـن مصادرهـم  دينـيٌّ
ُكتُباً  ويعتربونهـا  يقدسـونها  التي 
دينيـة، ويربطـون بهـا حارضهم 
عـىل  ويتنبـؤون  ومسـتقبلهم، 
فيبنـون  باملسـتقبل،  أََساسـها 
سياسات حتى للمستقبل، وخططاً 
حتى للمسـتقبل باالستناد إىل ذلك، 
وهـذا مـا حصـل بالنسـبة للكيان 
اإلرسائيـيل، ودعم املجتمـع الغربي 
ا؛ لتمكينه من  له دعمـاً َكبرياً ِجــدٍّ
السيطرة عىل فلسطني، بناًء عىل تلك 
املعتقـدات التـي مصدرها نصوص 
معتقداً  أصبحـت  لكنهـا  محرَّفـة، 
يبنون عليه  دينيـاً  دينيـاً، ومعتقداً 
مستقبلهم بكله، مسـتقبلُهم بكله 
مبنيٌّ عىل تلـك املعتقـدات الدينية، 
والقضاء  املسـلمني،  من  فالخالص 
اإلرسائييل،  للعدو  والتمكني  عليهم، 
عـىل  اليهـودي  اللوبـي  وسـيطرة 
ــة، عىل املجتمع  املسلمني، عىل األُمَّ
البـرشي، واسـتعباده واسـتغالله، 
أصبح بالنسـبة لهم معتقـداً دينياً، 
يرتتـب عليه التزامـات، تتحّقق بها 
نتائـج كبـرية بالنسـبة لهـم، ذات 
أهميّـة دينيـة، وأهميّـة دنيوية يف 
مستقبلهم؛ ولذلك فاملسألة أََساسية 
بالنسـبة لهم، يتَحّركون فيها بكل 
جـد، وبـكل اهتمـام، وينطلقـون 
بعداء شديد بناًء عليها، عداء شديد 
ألمتنـا اإلسـالمية، يعني: عـداء له 
منطلقـاٌت دينية، عـداٌء ينطلُق من 
ثقافـة،  هـو  َوأَيْـضـاً  معتقـدات، 
مناهجهـم  يف  يدرِّسـونها  ثقافـة 
ـخونها كمفاهيم يف  التعليمية، يرسِّ
كتاباتهم، يف سياسـاتهم اإلعالمية، 
يف نشـاطهم الثقـايف، وحتـى عـىل 
املسـتوى الرتبـوي، منـذ الطفولـة 
هم يربون النـشء فيهم عىل العداء 
للمسـلمني، عـىل نظـرة االحتقـار 
للمسـلمني، الكراهيـة للمسـلمني، 
عـن  نمطيـًة  صـورًة  ويرُسـمون 
اإلسالم -سلبيًة طبعاً- عن اإلسالم 
واملسـلمني يف ذهنية الناشئة فيهم، 

ينشأ الناشئ منهم وهو تربى هذه 
الرتبية، حمل تلـك العقيدة، واقتنع 
بتلك الثقافـة واملفاهيم، وأصبحت 
مكوناً أََساسـياً لتفكريه املستقبيل، 

ولخططه العملية. 
هذه الحقيقُة لفت القرآُن الكريُم 
نظَرنا إليها منذ البداية، أنهم أعداٌء، 
اللـُه  وقـال  شـديد،  عداَءهـم  وأنَّ 
«َجـلَّ َشـأْنُـُه» يف القـرآن الكريم: 
{َلتَِجـَدنَّ أََشـدَّ النَّاِس َعـَداَوًة ِللَِّذيَن 
آَمنُوا اْليَُهوَد}[املائدة: من اآلية82]، 
{َوالَِّذيـَن  األول،  املقـام  يف  اليهـود 
اآليـة82]،  مـن  ُكوا}[املائـدة:  أَْرشَ
يف املقـام الثانـي، اليهـود يف املقام 
األول األشـد عـداًء، والذيـن تتجىل 
لتجدها  عدائيتهـم  عـىل  الشـواهد 
واقعاً ممارسـات عمليـة، وتجدها 
ومؤامـرات،  سياسـات،  أَيْـضـاً 
وخطـط، ومواقف، وجرائـم، ولها 
ا يف الواقع، يشء  شواهد كثرية ِجـدٍّ
مالحظ، مشاهد، موجود، حقائقه 
قائمـة، وقائعـه حـارضة وكبرية، 
وليسـت أمراً خفيـاً يصعب اإلدراك 

له، والتنبه له، هذا من جانب. 
القرآُن الكريم أَيْـضاً بنيَّ لنا أنهم 
يستبيحوننا دينياً، {ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َقالُوا 
يِّنَي َسـِبيٌل}[آل  َليْـَس َعَليْنَـا ِيف اْألُمِّ
عمران: من اآلية75]، هذه بالنسبة 
لهم فتوى دينية، أنَّ املسـلمني وأنَّ 
البرشية  املجتمعـات  مـن  غريهـم 
نصـوص  لديهـم  لهـم،  مباحـون 
كثرية يف التلمود وفيها غري التلمود، 
تنص عىل استباحة غريهم، عىل أنَّ 
ُكـّل يشء مباٌح لهم، عىل مسـتوى 
سـفك الدماء، عىل مستوى انتهاك 
األعـراض، عـىل مسـتوى مصادرة 
الثروات والحقوق، عىل مسـتوى... 
ُكـّل يشٍء مباح لهم، {َليَْس َعَليْنَا ِيف 
يِّنَي َسِبيٌل}، وبنيَّ لنا ما هم عليه  اْألُمِّ
من الحنق، والعقد، والحقد الشديد، 
الذي يمثل دافعاً َكبرياً لهم إىل التآمر 
يف  التَحـّرك  إىل  كمسـلمني،  علينـا 
خطط عدائية ضدنا كأمٍة إسالمية، 
عندما يقوُل اللُه «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
عنهم: {َودُّوا َمـا َعِنتُّْم}[آل عمران: 
مـن اآليـة118]، أنهـم يـودون لنا 

ُكــّل رض، ُكـّل مشـقة، ُكـّل عناء، 
هذه حالة شـعورية لديهـم، لديهم 
ا، ومودة شـديدة  رغبـة عارمة ِجـدٍّ
يف ُكــّل مـا يمكـن أن يشـكل عناًء 
ــة،  لهـذه األُمَّ ـــة، عنتاً  لهذه األُمَّ
ـــة، رشاً عىل هذه  رضراً لهـذه األُمَّ
ـــة، ويرتجمـون هـذه الرغبة  األُمَّ
الشـديدة يف إلحـاق الـرضر بأمتنا 
وخطـط،  سياسـات،  خـالل:  مـن 
وأعمال، ومواقف، وأنشطة عدائية، 

وبأُسلُـوب مخادع يف كثرٍي منها. 
ـوا  قـال عنهـم: {َوإِذَا َخَلـْوا َعضُّ
اْلَغيْـِظ}[آل  ِمـَن  اْألَنَاِمـَل  َعَليُْكـُم 
حالـٌة  اآليـة119]،  مـن  عمـران: 
ا من الَحنَِق، من الغيظ،  شديدٌة ِجـدٍّ
الشـديد  العـداء  مـن  الُكـره،  مـن 
ألحـٍد  يشـفع  وال  ـــة،  األُمَّ لهـذه 
ـــة حتـى لو  مـن أبنـاء هـذه األُمَّ
أحبهـم، وحتـى لو توالهـم، وحتى 
لـو خدمهم، هذا ال يجعلـه محبوباً 
عندهـم، هم يتعاملون معـه كأَداة 
يستغلونها، ال مانع عندهم يف ذلك: 
يقـول  ولذلـك  يسـتغلونها،  كأَداة 
عـن املحبني لهـم: {َهـا أَنْتُـْم أُوَالِء 
تُِحبُّونَُهْم َوَال يُِحبُّونَُكْم}[آل عمران: 
من اآلية119]، مهمـا أحببتموهم، 
مهمـا خدمتموهم، مهمـا فعلتهم 
لهم، مهما نفذتهـم من مؤامراتهم 
وخططهـم، تبقون بالنسـبة إليهم 
ينظـرون  محتقريـن،  مكروهـني، 
واالحتقـار،  بالكراهيـة  إليكـم 
ذون  وأنكم لستم سـوى أدوات، تنفِّ
مخّططاتهـم، وتقدمـون خدمـات 
لهـم، وهـذا يشٌء واضـح يف طبيعة 
العالقـة التي نشـاهدها ونراها، يف 
والنظام  السـعودّي  النظـام  عالقة 
هل  وبإرسائيل،  بأمريـكا  اإلماراتي 
يمكن أن نقول إنَّ النظام السعودّي 
يحظـى باحـرتاٍم لـدى األمريكيني 
أَو لـدى اإلرسائيليـني؟ أَو اإلماراتي 
يحظـى باحـرتام لـدى األمريكيني 
ولـدى اإلرسائيليـني؟ أَو آل خليفـة 
يف البحريـن... أَو أي مـن املطبِّعـني 
بالخدمـات  واملتقدِّمـني  واملوالـني 
ملصلحة أمريـكا وإرسائيل، هل هم 
يحظون بيشء من االحرتام والكرامة 
لـدى أُولئـك؟ أبـداً، واضـح حالـة 
الكراهيـة،  االحتقـار،  االسـتهانة، 
النظـرة باالحتقـار الشـديد إىل تلك 
األنظمـة، وال يـرون فيهـا إالَّ أنهم 
ذون مخّططات،  ُمَجـّرد عمالء، ينفِّ
ويُسـتََغلون  خدمـات،  ويقدِّمـون 
كأدوات ال قيمة لها أبداً، وال احرتام 
يشء  هـذا  لهـا،  كرامـة  وال  لهـا، 
ا، عربَّ عنـه الكثري من  واضح ِجــدٍّ
املسؤولني األمريكيني واإلرسائيليني 
متعـددة،  ومناسـبات  مقامـات  يف 
واضح أنها عالقة ابتزاز، وإخضاع، 
وإذالل، وإهانة، والشواهد عىل ذلك 

ا.  كثرية ِجـدٍّ
فالقـرآُن أّكـد عىل هذه الحقائق، 

خطاب السيد

لع لط غضظ خغاُرظا ظاجتًا َلضاظئ المسغرة الصرآظغئ تقحئ بسث الترب 
افولى والباظغئ والاغ اجاعثف شغعا افسثاُء بإحراف أطرغضغ 

سعا الحعغَث الصائث طآجَّ
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ولكـن يتعامى عنهـا الكثري، وفيما 
هي أَيْـضـاً، يعني: فيما هو معتقد 
ديني، العداء ألمتنا فيما هو معتقد 
ومنهجية،  ورؤيـة،  وثقافة،  ديني، 
ويف املناهج الدراسية، ويف الكتابات، 
وضمـن  اإلعالمـي،  النشـاط  ويف 
األنشـطة الرتبويـة منـذ الطفولة، 
مشاهد ألطفال إرسائيليني يذهبون 
بهم من املدارس إىل املعسـكرات، إىل 
الدبابـات؛ ليتحدثـوا عـن أمنياتهم 
يف قتل العـرب، ويف قتل وإبادة هذه 
الشـعوب، وعـن كرههـم وعدائهم 
لهـا، تربية منذ الطفولة، وترسـيخ 
نظـرة عدائيـة وصورة سـلبية عن 

ــة.  هذه األُمَّ
وسياسٌة  اسرتاتيجيٌة  أَيْـضاً  هي 
يبنون عليهـا مخّططاِتهم، ولهم يف 
ذلـك مؤتمرات، يف مراحـل ماضية، 
ومراحل متعددة من التاريخ، هناك 
مؤتمـرات غربيـة يحرِّكهـا اللوبي 
اليهـودي الصهيونـي مـن زمـان، 
مؤتمرات تنعقد وتخرج باتّفاقيات 
عدائيـة  هـي  معينـة،  ومقـّررات 
ـــة،  بـكل وضـوح ضـد هـذه األُمَّ
اتّفاقيـات، مثل اتّفاقية  هناك مثالً 
سايكس بيكو... واتّفاقيات أُخرى، 
ونقاط ومخرجات ملؤتمرات عقدت 
مراحـل  يف  املاضيـة،  املراحـل  يف 
متعـددة، وإىل اليوم، األمر ُمسـتمّر 
إىل اليوم، مخرجـات تلك املؤتمرات، 
تلـك املناسـبات، تلـك الفعاليـات، 
ومقّررات  اتّفاقيات  من  مخرجاتها 
ألمتنـا  وضـوح  بـكل  عدائيـة 

نت: اإلسالمية، تضمَّ
تقسـيُم العالم اإلسـالمي، العمُل 
عـىل َمنِْع توحـده، إثـارة النزاعات 
بني أبنائه تحـت مختلف العناوين: 
العناويـن  الطائفيـة،  العناويـن 
املناطقيـة،  العناويـن  السياسـية، 
مختلف  تحت  العرقيـة...  العناوين 
العناويـن، هـذه بنود، بنـود يعني 
ومؤتمـرات  اتّفاقيـات  نتهـا  تضمَّ
ومقـّررات عقدوهـا، وخرجوا بها، 
ضمان بقاء  واعتمدوهـا، َوأَيْـضـاً 
املسـلمني يف حالـة تخلـف وبؤس، 
الحضـاري،  لنهوضهـم  واملنـع 
واملنـع لنهضتهـم االقتصادية، وأن 
ُمَجــّرد  اإلسـالمي  العالـم  يبقـى 
سـوق للمنتجـات والبضائـع مـن 
تلـك الرشكات التـي تتبـع األعداء، 
وأن تبقـى املسـلمني حالـة أزمات 
متنوعـة،  وأزمـات  اقتصاديـة، 
أزمات سياسـية، أزمـات أمنية، أن 
تبقى الوضعية يف العالم اإلسـالمي 
ـــة  األُمَّ هـذه  بلـدان  ووضعيـة 
وضعيـة مربكة، ال تسـتقر أبداً، ال 
ا... وال بأي  سياسـيٍّا، وال اقتصاديّـٍ
شـكٍل من األشكال، والحيلولة دون 
ــة نهضًة حقيقية  نهضة هذه األُمَّ
عىل أََسـاس من انتمائها اإلسالمي، 
وفـرض أنظمة وحكومـات عميلة 

ذ  ـــة، تنفِّ عـىل شـعوب هـذه األُمَّ
خطـط األعـداء يف ُكــّل املجـاالت، 
ــة  وتتسـلط عىل شـعوب هذه األُمَّ
واالضطهـاد،  واإلذالل،  بالقمـع، 
هـذه  ثـروات  ونهـب  والجـربوت، 
ــة، والسـيطرة عىل الجغرافيا،  األُمَّ
وفرض قواعَد عسـكرية يف املناطق 
واألماكن االسرتاتيجية يف بلدان هذه 
ـــة، َوأَيْـضـاً اسـتغالل الثروة  األُمَّ
ــة، اسـتغالل  البرشيـة يف هذه األُمَّ
الثـروة البرشيـة حسـب الحاجـة، 
مـن يُسـتََغلَّون يف خدمـة األعـداء 
بحسب مواهبهم، اإلعالميون أبواق 
لألعداء، أبواق، والكتَّاب والثقافيون 
كذلك يصدِّرون ما يريدوه العدّو من 
مفاهيـم زائفة، وضـالالت، وخدع، 
وأكاذيـب، وافرتاءات، وما يمكن أن 
ــة  يساهم يف إضالل أبناء هذه األُمَّ
وإفسـادهم، وكذلـك مـن يقاتلون 
سـواًء لعدو هنا أَو هنـاك، أَو إلثارة 
ــة، والرصاعات  الفتن يف داخل األُمَّ
ــة، اسـتغالل الثروة  يف داخـل األُمَّ
البرشيـة حسـب الحاجـة، ويف أي 

رصاع، ويف الفتن الداخلية. 
واالسـرتاتيجياُت يف هـذه النظرة 
التي هي عدائيـة من جهة، َوأَيْـضاً 
وطمـع  اسـتعمارية  نزعـة  لهـا 
كبـري مـن جهـة أُخـرى، يتالقـى 
الرغبـة،  تالقـت  يعنـي:  األمـران، 
والطمـع  االسـتعمارية،  والنزعـة 
عـىل  للسـيطرة  والنزعـة  الكبـري، 
مختلف العالـم، ويف مقدِّمته العالم 
اإلسـالمي وبلدانه، مع تلك العقيدة 
العدائـي،  والتوّجــه  العدائيـة، 
والنظـرة  العدائيـة،  والثقافـة 
العدائيـة املرتسـخة، فبنيـت عليها 
اسـرتاتيجيات، عربَّ عنها زعماؤهم 
يف مقامـاٍت كثـرية، منظِّروهـم يف 
مناسـبات متعددة، كتبـت يف كتب، 
ت  ُدوِّنت يف اتّفاقيات، وأُعدت وُحرضِّ

لها برامُج عمل. 
ت  من ضمن التعبـريات التي عربَّ
عن هـذه االسـرتاتيجية، قـال أحُد 
املسـؤولني األمريكيني وهو يتحدَُّث 
والعالـم  العربيـة  املنطقـة  عـن 
اإلسـالمي، قال: [لدينا اسرتاتيجيٌة 
عليا غايـٌة يف البسـاطة، نحن نريُد 
مواليـًة لنـا، ال  املنطقـة نظمـاً  يف 
يريـدون  يعنـي:  إرادتنـا]،  تقـاوم 
لهـم،  عمـالء  وزعمـاء  حكومـات 
ومؤامراتهم  مخّططاتهـم  ذون  ينفِّ
حرفيـاً بدون أي امتنـاع، [ال تقاوم 
إرادتنـا]، [ثم] -يواصل هو كالمه- 
[ثم إننـا نريد ثروات هـذه املنطقة 
بغري منازع]، أن يسـتحوذوا عليها 
وأن ينهبوهـا يف مقابـل بؤس هذه 
ـــة، هـذه الشـعوب، وحرمان  األُمَّ
هذه الشـعوب من ثرواتهـا؛ لتبقى 
تعاني من الفقر، وَضنَِك املعيشـة، 
والبؤس الشـديد، والعناء الشـديد، 
ويواصـل القـول: [ونريـد ضمانـاً 

ا ألمن إرسائيل؛ ألَنَّها الصديق  نهائيّـٍ
الوحيد الذي يمكن االعتماد عليه يف 

هذه املنطقة]. 
يبنون  فعـالً  االسـرتاتيجيُة  هذه 
ـهاِتهـم،  عليهـا سياسـاِتهم وتوجُّ
-حسـب  النهائـيُّ  والضمـاُن 
أن  إرسائيـل:  ألمـن  تعبريهـم- 
يصلـوا بواقعنا كعرب وكمسـلمني 
إىل وضعيـة يطمئنـون فيهـا أننا ال 
نسـتطيُع أن نفعـَل أيَّ يشء ضـد 
نصـل  يعنـي:  اإلرسائيـيل،  العـدّو 
التـام،  االنهيـار  مـن  وضعيـٍة  إىل 
واالستسـالم التام، والتغري الكامل، 
واقعنـا  يف  نشـكل  أن  درجـة  إىل 
خدمـًة ألعدائنـا، وليـس خطـورًة 
عـىل أعدائنـا، وليـس مـن إْمَكانيٍة 
واالسـتقالل  التحـّرر  يف  للنهـوض 
ا،  ا، يعني: سـقف عـاٍل ِجـدٍّ نهائيّـٍ
ألمـن  ا  نهائيّـٍ ضمانـاً  [ونريـد 
إرسائيـل]، ويقـول: [ألنها الصديق 
العبـارة،  هـذه  الحظـوا  الوحيـد]، 
وفعـالً هـذه نظرتهـم، ال يمكن أن 
يعتـربوا مـن تحالـف معهـم مـن 
حقيقيٍّا،  صديقاً  واملسـلمني  العرب 
وال رشيـكاً، يسـتحيل أن يقبلوا به 
رشيـكاً حقيقيٍّا، هـم ينظرون إليه 
حسب  يسـتغلونها  رخيصٍة،  كأَداة 
الحاجـة، ويف حال االسـتغناء عنها 
بعـض  يف  وخطتهـم  يسـحقونها، 
الوثائـق أن يتخلَّصـوا مـن النظام 
املرصي والنظام السـعودّي بعد أن 
يتخلَّصوا من اإليرانيني والسوريني، 
ولكن أصبح أمامهـم عقبة، يعني: 
عندمـا يسـتغنون عن هـذا أَو ذاك 

يسحقونه. 
بمعتقدهـم،  فبنظرهـم، 
الكلمـة،  تعنيـه  بمـا  بمعتقدهـم 
بتوّجـهاتهـم،  بثقافتهـم، 
االعتبـارات،  بـكل  بسياسـاتهم... 
ورشيكهـم  الوحيـد،  صديقهـم 
الحقيقـي يف هـذه املنطقـة، الـذي 
هـو:  عليـه،  االعتمـاد  يمكنهـم 
اإلرسائييل، كما قال الله «ُسبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل» يف القرآن الكريم: {بَْعُضُهْم 
أولياء بَْعٍض}[املائدة: من اآلية51]. 
روزفلت:  األمريكـي  الرئيس  قال 
[إنَّ َقَدَرنَا هو أمركُة العالم]، يعني: 
ألمريـكا،  البلـدان  بقيـة  إخضـاع 
ألمريـكا،  البلـدان  بقيـة  إخضـاع 
الثـروة  حتـى  ألمريـكا،  ثرواتهـا 
أمريـكا،  لخدمـة  فيهـا  البرشيـة 
والسـيطرة  أمريـكا،  وملصلحـة 
األمريكيـة عـىل مختلـف البلـدان، 
يقـول: [إنَّ َقَدَرنَا هو أمركة العالم، 
عصـاً  واحملـوا  بهـدوء،  تكلمـوا 
غليظـة، عندئـٍذ يمكـن أن تتوغلوا 
بعيـداً]، [احملـوا عصـاً غليظـة]؛ 
للبطـش والجربوت بمن يعارضكم، 
بمن ال يقبل بسيطرتكم، بنفوذكم، 
هـي  هـذه  بقهركـم،  بتحكمكـم، 

توّجـهاتهم. 

كم هناك من نصوٍص كثرية، من 
اتّفاقيـات، من بنود، مـن كتابات، 
من تنظري، وكـم هناك من مواقَف، 
مـن أعمـال، مـن مشـاريع عمـل 
نفذِّت، والبعض منهـا قيد التنفيذ، 
ٌ له  والبعـض منهـا معـدٌّ ومحـرضَّ
للمسـتقبل، الكثـري منهـا معلـن، 
الكثري منهـا خرج إىل السـاحة، إىل 
، وأتت  العلـن، والبعض منها مخفيٌّ

عنه ترسيبات. 
ــٌه عمـيلٌّ يبنون  هـو توجُّ أيضاً 
عليه مواقَفهم وتَحرُّكاِتهم يف داخل 
عـام،  بشـكٍل  سياسـاتهم  أمتنـا، 
يعنـي: مثـالً يف الجانـب السـيايس 
يف  أمتنـا  مـع  يتعاملـون  كيـف 
وضعها السـيايس؟ ُكـّل تعامالتهم 
مؤامرات، دسـائس، أزمـات، إثارة 
مشـاكل، إثـارة انقسـامات، إثارة 
نزاعات، إثارة اختالفات، االستثمار 
ِة مشـاكل قائمـة، أي أزمات  يف أيـَّ
، مصادرة  قائمـة إىل أقـىص َحـــدٍّ
االسـتهتار  درجـة  إىل  للحقـوق، 
ا تبني  بأمتنا، إىل درجة غريبـة ِجـدٍّ
املسـتوى الغريب الـذي وصلوا إليه 
ــة ولحقوقها،  من التنكر لهذه األُمَّ
وصـل الحال بهـم إىل يعلـن ترامب 
ـام واليته عىل أمريـكا، أن يعلن  أَيـَّ
وأن  السـوري،  الجـوالن  مصـاَدرة 
يََهبَـه للعـدو اإلرسائيـيل، بكل هذه 
السـخافة، بـكل هـذه الغطرسـة، 
وكأن عامَلنـا اإلسـالمي ِملـٌك لهم، 
يوزِّعونه ملن يريـدون، ويهبونه ملن 
يشاؤون، مصادرة لفلسطني، لحق 
الشعب الفلسـطيني، لحقوق أمتنا 
بكل أشكالها، حالة قائمة يف الواقع 

العام. 
مثالً: تجُد يف مجلس األمن واألمم 
املتحدة، العالم اإلسالمي الذي تمثله 
خمسون دولة، ال يعطى َحقَّ الفيتو 
الـذي يعطى لدوٍل كثـرية يف الغرب، 
عاملنـا  ولكـن  الـرشق،  بعـض  ويف 
اإلسالمي واملسـلمني بشكٍل عام ال 
يعطونهم حق الفيتو، وتعطى دول 
أُخرى، يعنـي: عدد كبري من البرش، 
ــة كبـرية من املجتمـع البرشي  أُمَّ
تحـرم مـن ذلـك، وتمنع مـن ذلك؛ 
حتى ال يكون لها أي تأثري حقيقي، 
ملزمـة  هـم-  -بنظرهـم  وتكـون 
شـأنها،  يف  اآلخـرون  يقـّرره  بمـا 
وليـس لهـا أن تمتنـع، ولآلخريـن 
النقـض  حـق  ولهـم  يمتنعـوا،  أن 
حسـب ما يقولون... إىل آخره، وكم 
هناك يعني من شـواهد كثرية لهذا 
األمر، السياسـات العدائية، النظرة 

السلبية تجاه أمتنا اإلسالمية. 
ثم عىل املسـتوى العميل، احتالُل 
بلـدان، قتـٌل ملئـات اآلالف، قواعـُد 
عسـكرية، إما بقبوٍل مـن األنظمة 
العميلة لهم، أَو بغري قبول، يف أنظمة 
متحـّررة، أَو بلـدان ال ترغب بذلك، 
يفرضـون فيهـا قواعد عسـكرية، 

نهب للثروات، واسـتئثار بها، بأكثر 
مما تسـتفيده نفسه شعوب أمتنا، 
وهذا واضٌح يف فلسـطني، ما حصل 
يف العراق، ما يحصل يف سـوريا، ما 
حصل عـىل لبنـان، مـا حصل عىل 
األردن، مـا حصـل عـىل مـرص، ما 
يحصل عىل اليمن، ما حصل سابًقا 
عـىل اليمـن... إىل آخـره، الشـواهد 

كثريٌة عىل ذلك. 
فالحالُة الشـاملة بالنسـبة لهم، 
هـي: حالة اسـتهداف ألمتنـا بكل 
ذونه هم (األمريكي،  األشكال، ما ينفِّ
بشـكٍل  الغرب)  ومعهم  اإلرسائييل، 
مع  ذونـه أَيْـضاً  مبـارش، ومـا ينفِّ
عمالئهـم مـن أبنـاء أمتنـا، بعض 
وامللـوك،  والزعمـاء،  الحكومـات، 
واألمـراء، بعـض الكيانـات، مثلما 
هـو حـال التشـكيالت التكفرييـة 
املتحالفـة مـع أمريـكا وإرسائيل، 
وآخـرون كذلك يتَحّركـون يف نفس 
عليـه،  يرشفـون  مـا  أَو  االتّجـاه، 
ويرتكـون مهمـة التنفيـذ لبعـض 
ــة،  عمالئهـم من أبنـاء هـذه األُمَّ
من املنافقني املوالني لهم، هذا يشٌء 
حاصل، ومعظم معاناة أمتنا يف هذه 
املرحلة، معظم معاناة شعوبنا عىل 
ُكـّل املسـتويات، يف ُكــّل املجاالت، 
ـدة، التغذية  األزمـات الكبـرية املعقَّ
امُلستمّر،  االسـتهداف  لإلشـكاالت، 
الهجمة بالحرب الناعمة التضليلية 
االسـتهدافية  والهجمـة  املفسـدة، 
واألمني،  العسـكري  املسـتوى  عىل 
والهجمـة االقتصاديـة، التي تركت 
شـعوب أمتنـا تعانـي مـن الفقر، 
تعانـي مـن البـؤس، تعانـي مـن 
الحرمـان،  مـن  تعانـي  الحصـار، 
تعاني بكل أشـكال املعاناة، وإفقاد 
أمتنا أن تسـتفيد من ثرواتها لبناء 
نهضـة حضاريـة، أَو لبنـاء وضع 
معييش اقتصادي محرتم، ُكـّل هذا 
يحصل بشـكٍل ُمسـتمّر، أنشـطته 
ُمستمّرة، وأشكالها كثرية، والحالة 

القائمة من املعاناة هي نتاٌج لها. 
يف املقابـل -يف مقابل ُكــّل ذلك- 
يـراُد منـا نحـن كأُمٍة مسـلمة، يف 
مختلـف بلـدان عاملنـا اإلسـالمي، 
يف مختلـف بلـدان املنطقـة العربية 
وغريهـا من العالم اإلسـالمي، يراد 
منا أن نوايل ذلك العدّو، أن نواليه، يف 
مقابل عدائه الشـديد لنا، يف مقابل 
ُكـّل جرائمـه بحقنا، يف مقابل ُكـّل 
اسـتهدافه لنـا، يف مقابـل ُكــّل ما 
يفعلـه بنـا عىل ُكــّل املسـتويات: 
سياسيٍّا، واقتصاديٍّا، وما يستهدفنا 
بـه يف ديننـا ودنيانـا، يـراد منا أن 
نوايل ذلـك العـدّو، وأن يكون والؤنا 
له يف املقابـل معتقداً دينيـاً، يعني: 
يكـون عـداؤه لنـا معتقـداً دينيـاً، 
ويكـون -يف نفـس الوقـت- والؤنا 
له معتقداً دينياً، واشـتغلوا، اشتغل 
العمـالء مع األمريكـي واإلرسائييل 
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ومع الغرب عىل هذه املسـألة، كيف 
ــة والًء  يصنعون يف داخل هذه األُمَّ
لليهود، والًء للنصارى، والًء ألمريكا 
معتقداً  وإرسائيـل بالتـايل، يكـون 
دينياً، واشـتغلوا بعدة وسائل، بعدة 

عناوين. 
واإلرسائيـيل  األمريكـيَّ  قدَّمـوا 
والغربـي، النظـاَم الغربـي املعادي 
ألمتنـا، قدَّمـوه كِديـٍن مـن األديان 
فأتـوا  لنـا،  مسـاوياً  السـماوية، 
بالحديـث عـن النصـارى واليهود، 
واإلسـالم  واليهوديـة  والنرصانيـة 
متسـاوية،  سـماوية  كديانـاٍت 
ـخوا لدى الكثري  وعملوا عىل أن يرسِّ
من املغفلني من أبناء أمتنا والجهلة 
هذه النظرة: أن ينظـَر إىل اليهودية 
كما ينظر إىل اإلسـالم، كالهما ديٌن 
سماوي متساٍو مع اآلخر، أن ينظَر 
إىل النرصانية كدين سماوي متساٍو 
مع اإلسـالم، يف تجاُهٍل تامٍّ ملا وصل 
إليه اليهود والنصـارى من انحراٍف 
تـامٍّ عـن الرسـالة اإللهيـة، وتنكٍُّر 
كامـٍل ملبادئهـا، وتحريـٍف شـامٍل 
ملفاهيمهـا، وأنَّ الحالـة التـي هـم 
عليهـا هـي مجموعة مـن األهواء، 
املتنكِّـر  واالنحـراف  والتحريـف، 
الله،  ولكتـب  ولرسـالتهم،  لألنبياء 
ولدينـه الَحــقِّ القويـم، فالنظـرة 
إليهم بما هم عليه، (بما هم عليه)، 
مـع  متسـاويٍة  حالـٍة  يف  وكأنهـم 
اإلسالم، هي يف هذا السياق؛ وبالتايل 
يوجبـون أن تنظـر إليهـم النظـرة 
اإليجابيـة، التي تنظـر بها إىل الدين 
السـماوي، إىل الديـن اإللهي الحق، 
وأن تنظر إليهم نظرة إيجابية بهذا 
العنـوان، فيما هـم عليه من باطل، 
من انحراف، من تحريف، من ظلم، 
من إجرام، من طغيان، وأتوا بعنوان 
القبول باآلخر، والتعايش مع اآلخر؛ 
للقبـول بأُولئـك األعـداء املحتّلـني، 
املجرمـني،  ألمتنـا،  املسـتهدفني 
أمتنـا،  لثـروات  الناهبـني  القتلـة، 
الذين يسعون إىل استعبادنا وإذاللنا 
وقهرنـا للقبـول بهـم، وبـكل ذلك 
معهم تحت هذا العنوان، ولم يقبلوه 
يف سـاحتنا الداخلية كمسـلمني، ال 
يقبلون بالتعايش مع اآلخر املسلم، 
ال يقبلـون باآلخر املسـلم، الذي له 
موقـف معـاٍد لألعـداء، موقف من 
جرائمهـم، موقـف من تسـلطهم، 
موقـف مـن عدوانهـم، موقف من 
ــة،  مصادرتهـم لحقوق هـذه األُمَّ
موقف من سياساتهم العدائية ضد 
ــة، ال يقبلـون بذلك أبداً؛  هـذه األُمَّ
ولذلـك عنوان الديانات السـماوية، 
والعالقة فيمـا بني أتباعها بطريقة 
مختلفة، بطريقـة مختلفة، يعني: 
ـخون يف واقعنـا نحـن، واقعنا  يرسِّ
كأمٍة مسـلمة، أن ننظـر بإيجابية 
إىل أُولئـك الذين يحتفظـون بنظرة 
ومعتقد  عدائيـة،  ونظـرة  سـلبية، 

عدائي، وموقف عدائي، ال يتغري، ال 
ون معه شيئاً، ال يف مناهجهم،  يغريِّ
وال يف مصادرهـم املعتمـدة، وال يف 
كتبهـم املحرَّفة، وال يف سياسـاتهم 
التـي  ثقافاتهـم  يف  وال  املعتمـدة، 
ـخونها،  ويرسِّ يعتمدونهـا، 
إنمـا  أوسـاطهم؛  يف  وينرشونهـا 
تغيري يخصنا نحن كأمٍة مسـلمة، 

وال يتجه إليهم. 
ثـم أكثـر من ذلـك: أتـوا بعنوان 
اإلبراهيميـة، والتعـاون وفـق هذا 
العنوان، واالندمـاج بصبغة دينية، 
ون  تحت عنوان اإلبراهيمية، ويسمُّ
مـع  والتطبيـع  الخيانـة،  اتّفـاَق 
ــة،  إرسائيـل، والخيانة لهـذه األُمَّ
ونه  والتحالـف مـع أعدائها، يسـمُّ
خالل  ومن  اإلبراهيمـي،  باالتّفـاق 
يريدون  الطريقـة الجديـدة،  هـذه 
أن يقدِّمـوا أَو أن يفرضـوا زعامـًة 
زعامة  الصهاينـة،  لليهـود  دينيـًة 
دينية، بغطـاء ديني، بعنوان ديني، 
ـــة اإلسـالمية، ومعهـا  عـىل األُمَّ
املجتمع الغربي ُعُمـوًما، بالنسـبة 
للنصارى واملسيحيني، تحت عنوان 
الزعامـة  ليجعلـوا  اإلبراهيميـة، 
العنـوان  تحـت  لليهـود  الدينيـة 
الدينـي، ويف نفس الوقـت ال يتغري 
يشء بالنسـبة لليهود الصهاينة، ال 
ون شـيئاً مـن معتقداتهم وال  يغريِّ
يف مناهجهـم، تبقى تلك النصوص، 
والرتبية العدائية، والنظرة العدائية، 
العدائيـة،  العقائديـة  واألسـس 
وكل يشء يبقـى عىل مـا هو، لكن 
بالنسـبة للمغفلـني مـن املنافقني 
وأبناء أمتنا املغفلني، الذين يتجهون 
ذلك التوّجـه الغبي، فيقبلون بذلك، 
ويتأثـرون بتلـك العناوين، ناسـني 
ومتجاهلـني أنَّ الـوارث الحقيقـي 
لنبي اللـه إبراهيـم، ولنبيه موىس، 
السـماوية،  وللكتب  عيىس،  ولنبيه 
وللديـن اإللهـي الحق، هـو: خاتم 
النبيني، وسـيد املرسلني رسول الله 
محمد «صلوات الله وسـالمه عليه 
وعىل آله»، هو األوىل، {إِنَّ أوىل النَّاِس 
ِبإبراهيم َللَِّذيَن اتَّبَُعـوُه َوَهذَا النَِّبيُّ 
ُّ اْلُمْؤِمِننَي} َوالَِّذيَن آَمنُـوا َواللَّـُه َوِيل

[آل عمـران: اآلية68]، (َهـذَا النَِّبيُّ 
َوالَِّذيَن آَمنُوا). 

الرسـوُل «صلواُت الله عليه وعىل 
آله» هو االمتـداُد الَحـقُّ والصحيُح 
اللـه،  ولرسـل  اإللهيـة،  للرسـالة 
والقـرآُن الكريـُم هو الـذي احتوى 
ُخالصـَة الكتـب اإللهيـة عـرب ُكـّل 
التاريـخ: صحـف إبراهيم وموىس، 
هـو الـذي احتـوى يف محتـواه مـا 
تقدَّمـه من الهداية اإللهية للبرشية 
يف أسـس وفيمـا تتطلبـه الهدايـة 

اإللهية للمجتمع البرشي. 
يشء،  ُكــلَّ  ليحرِّفـوا  فيأتـون 
ويجعلـون ذلك بوابًة لفرض زعامٍة 
دينيـة يبنـى عليهـا املحبـة لليهود 
الصهاينة كمعتقد ديني، وكمسألة 
الَحــقِّ  ومصـادرة  بـل  دينيـة، 
الفلسطيني باسم الدين، وبعناوين 
دينية، وبتحريـف لنصوٍص ومعاٍن 
آليـات قرآنيـة، وهذا ما صـدر من 
البعـُض لَحدِّ اآلن، كـم يحاولون أن 
القرآنية،  للنصوص  املعانَي  يحرِّفوا 
أن يختِلقـوا بعضـاً مـن النصوص 
ـَه  والفتاوى، التي تسانُد هذا التوجُّ

السلبي والتضلييل. 
عـىل  أَيْـضـاً  منـا  يريـدون  ثـم 
الثقافة  العامـة،  الثقافة  مسـتوى 
واملناهج التعليمية، أن تحتوَي فيما 
تحتويـه تحـت عناويـَن متنوعـة، 
منها: عنواُن القبول باآلخر، عنواُن 
السـالم، الـذي قدَّموا لـه مضموناً 
ون االستسـالم لألعداء،  آخَر، يسـمُّ
والقبـوَل  للحقـوق،  واملصـاَدرَة 
بهيمنـة أُولئـك األعـداء، يسـمونه 
بالسالم، ثم يروِّجون للعناوين التي 
يأتي بها الغرُب ولها مضموٌن آخر، 
هي ُمَجـّرد عناويَن، عنوان الحرية، 
والغربـي يأتي من خالله ليسـتعبد 
أمتنا، وليفسـد أمتنا بوسائل كثرية 

تندرج تحت هذا العنوان. 
عنواُن الحقوق: حقوق اإلنسان، 
حقوق املرأة... مختلف الحقوق، يف 
نهاية املطاف يمتدون بهذه الحقوق 
للمنكـرات،  للفسـاد،  الرتويـج  إىل 
للفواحـش، للجرائم، تحـت عنوان 
ذلـك،  وغـري  وحريـات...  حقـوق 
مثـل: الرتويج للفرقـة، واالختالف، 
والبعثرة، والشـتات تحـت عناوين 

مختلفة، وبأساليب مختلفة. 
كنموذٍج  للغربي  أَيْـضـاً  الرتويُج 

حضـاريٍّ يُحتذَى بـه، يُقتـَدى به، 
يتَّبع، يحذو الناس حذوه... أشـياُء 
كثـريٌة تدُخُل يف املناهـج التعليمية، 
وتقدِّم صورة مشـوهة عن الحرية 
يف مفهومهـا الحقيقي، عن التحّرر 
يف مفهومه الحقيقي، الذي يسـمو 
باإلنسـان، فيجعـل منه إنسـاناً ال 
يخضـع إالَّ للـه، ليس عبـداً إالَّ لله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، حتى ترتسـم 
صورة مختلفة لكل األشياء املهمة، 
ــة لتكون  مثالً: ما يبني هـذه األُمَّ
ــة قوية، بكل مـا تعنيه الكلمة،  أُمَّ
ُكــّل ذلـك يعتـرب أمـراً سـلبياً، إالَّ 
يف حـدود أن تكـون قويـاً باملقـدار 
ذ بـه سياسـات أمريكية  الـذي تنفِّ
التوّجـهات  إطـار  ويف  وإرسائيلية، 
التـي تخدمهـم تحت سـقٍف معني 
يرسمونه هم، هذا قد يكون مقبوالً 

إىل َحــدٍّ ما. 
عىل ُكــلٍّ يريدون منـا أن يكوَن 
الـوالُء ألعدائنـا معتَقـداً دينيـاً، أن 
يكوَن ثقافًة يف مناهجنا التعليمية، 
يف أنشـطتنا الثقافيـة، يف نشـاطنا 
اإلعالمي، أن يكون أَيْـضاً سياسـًة 
تبنـى عليها املواقـف، مواقف تؤيد 
أمريكا، وتبنـى عليها برامج العمل 
يف ُكـّل يشء: الشـؤون السياسـية، 
والتعليميـة،  الرتبويـة  الشـؤون 
الشـؤون  اإلعالميـة،  الشـؤون 
االجتماعية، املجـاالت االقتصادية، 
والحديث عن هذا يطـول، وتحدثنا 
عنـه يف مثل هذه املناسـبة يف العام 

املايض عىل نحٍو من التفصيل. 
تطغـى  أن  عـىل  ويعملـون  بـل 
ـهاُت التي يرسمها  العناويُن والتوجُّ
األمريكـي واإلرسائيـيل، وكان مـن 
توجيـه  أسـوئها:  ومـن  أخطرهـا 
بوصلـة العداء إىل مـن تريد أمريكا 
من الناس أن يعـادوه، والوالء نحو 
مـن تريد منهـم أمريـكا وإرسائيل 
كارثـة،  هـذه  كانـت  يوالـوه،  أن 
الطائفية  العناويـن  تأتـي  فمثـالً: 
والتكفريية التـي تَحّرك من خاللها 
التكفرييـون، ليوجهوهـا ضد من؟ 
ليوجهوهـا ضد من تعاديه أمريكا، 
ملشـاريعها  معيقـاً  تعتـربه  مـن 
ومخّططاتهـا العدائية ألمتنا كافة، 
فيتَحّركـون بشـكل كبـري يف هـذا 

االتّجاه، فإذا مثالً بعنوان: العدّو هو 
إيران، العدّو هو حركات املقاومة يف 
فلسـطني ولبنان، العـدّو هم أحرار 
العـراق، العدّو هو الشـعب اليمني 
ومسريته القرآنية، العدّو هو شعب 
التحـّرري،  توّجـهـه  يف  البحريـن 
توّجـههـا  يف  سـوريا  هـو  العـدّو 
الحـر، وهكـذا العدّو هـي حركات 
املقاومة يف فلسـطني، نشـاط كبري 
ا يف توجيه العـداء نحو أحرار  ِجــدٍّ
ــة، وحـركات املقاومة يف هذه  األُمَّ
ــة، وتَحـّرك إعالمي، تثقيفي،  األُمَّ
تَحّرك شامل تعبوي بشكل مكثّـف 
واإلرسائييل  األمريكي  وكأنَّ  ا،  ِجــدٍّ
ليسـا عدوين، وكأنهمـا ال يقودان 
االسـتهدافية  والربامـج  األنشـطة 

ــة.  املعادية لهذه األُمَّ
العنواُن التكفـريي مثالً الطائفي 
للشـيعة؛ بَهـدِف إثـارِة فتنـة مـا 
إلحـداث  والشـيعة؛  ـنة  السُّ بـني 
ـــة،  انقسـام كبـري يف داخـل األُمَّ
كـم اشـتغلوا وكـم يشـتغلون عىل 
عرقيـة،  عناويـن  العنـوان،  هـذا 
عناوين مختلفة وكثرية يشـتغلون 
عليهـا، فتـربز وتطغـى العناويـن 
التـي يريـد اإلرسائييل أن تـربز وأن 
ــة، وأن  تطغـى يف داخل هـذه األُمَّ
للنشـاط  العمـالء  تحتهـا  يتَحـّرك 
االستقطابي، وإلثارة الفتن، وللعمل 
ــة، من  التدمريي يف داخل هذه األُمَّ
الذي جعل إيران هـي العدّو ابتداًء؟ 
إرسائيـل، من الذي تحدث عن إيران 
أنها العدّو ابتداًء؟ إرسائيل وأمريكا، 
ثـم جاء اآلخـرون بعد ذلـك ليتبنوا 
واإلرسائييل،  األمريكـي  املوقف  هذا 
ـــة،  وليتَحّركـوا بـه يف داخـل األُمَّ
عـدو]،  إيـران  صديـق،  [إرسائيـل 
ت إيـران موقفهـا وتحوَّلت  لـو غريَّ
-وحاشـاها من ذلـك- إىل أَداة يف يد 
إرسائيـل وأمريـكا؛ لتغـريَّ الحـال، 
لتغريَّ الحال، وهكذا سوريا مثالً، لو 
ت موقفها؛ لتغـريَّ األمر، ولكن  غـريَّ
ليس عىل أََسـاس أن يسـتقر وضع 
ــة، هذا مـا ال يكون أبداً؛  هـذه األُمَّ
ــة  ألَنَّ املطلـوب يف واقـع هـذا األُمَّ
واإلرسائيليني  لألمريكيني  بالنسـبة 
حتى مع عمالئهـم أن يبقى وضعاً 
مأزومـاً، أن يبقى وضعاً مضطرباً، 
أن تبقى حالة األزمـات قائمة لكن 
مع إمسـاكهم بخيوطها، هذا الذي 
يبقـى  لـه،  ويخططـون  يريدونـه 
ـــة أَيْـضاً يف حالة  وضع هـذه األُمَّ
مـن التوتر واالضطراب، تسـتعيص 
معـه حالـة النهضـة بأمتنـا، هذا 
يبقـى  دور  وأي  يريدونـه،  الـذي 
تحت سقف الدور الخدمي ملصلحة 

أمريكا وإرسائيل. 
األمريكيـة  ـهـات  التوجُّ فتبنـي 
أوضح  مـن  واضـٌح،  واإلرسائيليـة 
مـا يُدلُّ عليه: االسـتهداُف الشـديُد 
ألي تَحـّرك مضاد، مضـاد للهيمنة 

خطاب السيد
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مضـاد  واإلرسائيليـة،  األمريكيـة 
األمريكيـة  العدائيـة  لألنشـطة 
واإلرسائيلية والغربية ضد مجتمعنا 
املسـلم، مـا إن يكون هنـاك صوت 
، موقٌف وتَحـرٌُّك صحيٌح، حتى  ُحـرٌّ
يتِجَه العداء إليه إىل أشـدِّ مسـتوى، 
ثـم تأتـي العناويـن، العناويُن هي 
السـاحة،  يف  اسـتقطابيٍّ  لهـدف 
العناويـن  التكفرييـة،  (العناويـن 
يتوّجــه  فمـن   ،( السياسـية... 
توّجـهاً حراً، صادقاً، جاداً، مخلصاً، 
واألنشـطة  العدائي،  التوّجــه  ضد 
العدائيـة  والسياسـات  العدائيـة، 
ألمريـكا وإرسائيـل والغـرب ضـد 
عاملنا اإلسـالمي، سـيقال عنه ُكـّل 
يشء، سيقال عنه: كافر، ومجويس، 
ومسـتبد...  وانقالبـي،  ومتمـرد، 
وكل  والسـباب،  الشـتائم  وكل 
العناوين السيئة، وكل الهمز واللمز 
ونهـاراً، وكم  سـيتوّجـه إليه ليـالً 
تحشـد من االفـرتاءات، والدعايات 
الكاذبـة، والبهتـان العظيـم ضده، 
بحقه،  املتناقضة  الدعايـات  وحتى 
سـتبقى ترتّدد ليالً ونهاراً بنشـاٍط 
ا،  ِجــدٍّ واسـٍع  وتثقيفـيٍّ  إعالمـيٍّ 
وبحركٍة تعبويٍة تحريضيٍة نشـطة 
تدفع لها املليارات من األموال، هذه 

مسألة قائمة. 
وارتـكاب  الفتـن،  إثـارة  حالـُة 
الجرائم، والحصـار ضد أحرار هذه 
ـــة، ويف واقـِع شـعوِب هـذه  األُمَّ
ـــة، حالٌة تتَحّرك ملـاذا؟؛ ألَنَّها  األُمَّ
ذهـا  ينفِّ التـي  السياسـات  ضمـَن 
عمـالُء أمريـكا وإرسائيـل يف داخل 
ـــة، ويف املقابـل يريدون  هـذه األُمَّ
منا أن نوايلَ ذلـك العدّو، بالرغم من 
سياسـاته التدمرييـة، التـي تعاني 
مـن أمتنـا هـذه املعاناة الشـاملة: 
اجتماعيـاً،  سياسـيٍّا،  ا،  اقتصاديّـٍ
أمنيٍّا... يف ُكـّل يشء، هذه الصعوبات 
الكبـرية التي تعاني منها أمتنا، هذا 
ــة،  االسـتهداف الكبري إلضالل األُمَّ
ــة، لتضييعها يف دينها  وإفساد األُمَّ
ودنياها، لتضييع حتى مسـتقبلها 
يف اآلخـرة، قد ال يسـتوعب البعض 
أنَّ هذا هدفاً رئيسـياً لهـم، لألعداء 
(اليهود والنصارى)، يعني: يريدون 
أن يحرمونـا حتى من الجنـة، الله 
حكى عنهم أنهم قالـوا: {َوَقالُوا َلْن 
َة إِالَّ َمـْن َكاَن ُهوًدا أَو  يَْدُخـَل اْلَجنـَّ
اآلية111]،  مـن  نََصاَرى}[البقـرة: 
يعنـي: يريـدون لنا الشـقاء يف هذا 
العالم يف الدنيا، ويريدون لنا الشقاء 
يف اآلخـرة، يريـدون لنـا العـذاب يف 

الدنيا واآلخرة. 
فطغيـاُن العناوين والسياسـات 
التـي تريُدهـا أمريـكا مـن خـالل 

تنفيِذهـا عـىل أيدي عمـالء أمريكا 
ــة،  وإرسائيل من منافقي هذه األُمَّ
بعض األنظمة العميلة كالسـعودّي 
الكيانـات  وبعـض  واإلماراتـي، 
أُخـرى  وجهـات  كالتكفرييـني، 
تتَحّرك يف ذات االتّجاه، طغيانها هو 
لسياسـات عدائيـة أمريكية  تنفيذُ 
إرسائيليـة، وهـم يديـرون األمـوَر 
(األمريكيون اإلرسائيليون)، اللوبي 
اليهـودي الصهيوني يديـروا األمور 
بالخيوط  ويمسـكوا  الخلـف،  مـن 
ليحرِّكوا لعبة أُولئـك األعداء يف ُكـّل 

االتّجاهات، ويف ُكـّل املجاالت. 
مـن هنا يف ظل هذا كله تتجىل لنا 
أهميّـُة وعظمُة املـرشوع القرآني، 
أنه مرشوٌع صحيٌح وعظيٌم وُمِهمٌّ، 
ـٌة مسـتهَدفٌة عىل  ملـاذا؟؛ ألَنَّنـا أُمَّ
ُكـلِّ حاٍل، ليس ما يثري املشـكلة لنا 
هو عندما نتَحـّرك نحن تَحّركاً حراً 
لنحفظ ألمتنا الكرامة واالستقالل، 
لنحافـظ عـىل ُهــِويَّتنـا وانتمائنا 
بحقوقنـا  لنتمسـك  اإليَمانـي، 
والكرمـة،  الحريـة،  يف  املرشوعـة 
اإلسـالمي،  واالنتماء  واالسـتقالل، 
وإدارة شـؤون حياتنا عىل أََسـاس 
مـن انتمائنا وُهــِويَّتنا اإلسـالمية 
واإليَمانية، ليس ما يثري لنا املشكلة 
هو هـذا التَحّرك فحسـب، قبل ذلك 
أََساسـاً،  مسـتهدفة  ــة  أُمَّ نحـن 
مسـتهدف؛ بَهدِف السـيطرة علينا 
وأرضـاً،  إنسـاناً،  كامـل،  بشـكٍل 
وثـروات، ومقـدرات، واسـتعبادنا، 
واستغاللنا، وإذاللنا، وإهانتنا، ممن 
يعادوننا عداًء حقيقيٍّا، عداؤهم لنا 
، هو  -كما أسلفنا- هو معتقٌد دينيٌّ
ثقافة راسخة ومتَّبعة، هو -أيضاً- 
اسـرتاتيجية تُبنَـى عليهـا، وبُِنيَت 
عليهـا الخطط، ودوِّنـت فيها بنود 
ــة،  كلهـا مؤامـرات عىل هـذه األُمَّ
ـــة، كلها  كلها إلضعـاف هذه األُمَّ
كلهـا  ـــة،  األُمَّ هـذه  السـتغالل 
ـــة، كلهـا لتدمري  لقهـر هـذه األُمَّ
ـــة، كلهـا يف سـبيل أن  هـذه األُمَّ
مسـتضعفًة،  ــة  أُمَّ أمتنـا  تبقـى 
مقهورًة، مفككـًة، منهارًة، معذَّبًة 
يف ُكـّل شـؤون حياتهـا، ويف نفس 
علينـا،  مسـؤولية  هنـاك  الوقـت 
مسؤولية علينا فيما حقنا الفطري 
واإلنساني، وواجبنا اإلنساني تجاه 
أنفسـنا، تجاه أمتنا، تجاه أجيالنا، 
أن نتَحـّرك للتحّرر من تلك الهيمنة، 
من تلك االسـتهدافات العدائية، من 
ذلك العدوُّ الذي يسـعى إىل أن يحكم 
سـيطرته علينا إىل درجـة أالَّ يكون 
ــة  هنـاك صوٌت يف داخل هـذه األُمَّ
يعـارض هيمنتـه، أَو تَحـّرك جاٌد، 
صـادٌق، مخلـٌص، صحيٌح، سـليٌم، 

ناجٌح، يعيق شـيئاً مـن مخّططاته 
ومؤامراتـه، إىل هذا الحد، يتحتم أن 

يكون لنا هناك تَحّرك جاد. 
وهنا يأتي املرشوُع القرآني، الذي 
، الذي  له ميـزٌة أنه يسـتنُد إىل الَحقِّ
هو َحقٌّ بإجماع املسـلمني جميعاً: 
القرآن الكريم، الذي هو ُهًدى ونوٌر، 
الرسـالَة  يتضمـُن  أَو  يمثـل  الـذي 
فيـه  اللـُه  َن  وَدوَّ ـة،  الَحقَّ اإللهيـة 
انتمائنا  بحكـم  العمليَة  التزاماِتنـا 
مسـؤولياتنا  واإليَماني،  اإلسـالمي 
يف هـذه الحياة، رسـم لنا فيه الخري 
يف هذه الحياة، شـخَّص لنا الواقع، 
هو ُهًدى، هو نـوٌر، ينريُ لنا الواقع، 
ينريُ لنا الحياة، نقيُِّم من خالله ُكـلَّ 
فئـات املجتمع البرشي بتشـخيٍص 
دقيـق، وهـو يسـاعُدنا يف مواجهة 
ُكـلِّ الحمـالت التضليلية، بما فيها 
الحمالُت التي يسـعى األعداُء إىل أن 
يصبغوها بصبغٍة دينية، وبعناويَن 
املـرشوع  يأتـي  وهكـذا  دينيـة، 
القرآنـي الـذي أَيْـضـاً مع مـا فيه 
من هدى ونور، يقدِّم الشـواهد من 
الواقع، الشـواهد العملية، الشواهد 
واألحـداث  الوقائـع  الواضحـة، 
يف  قائمـة  مصاديـق  تمثـل  التـي 
واقـع حياتنا، متطابقـًة مع النص 

القرآني، مع اآليات القرآنية. 
فتَحّرك السـيد حسـني بدر الدين 
َعَليْــِه»  اللـِه  الحوثـي «ِرْضــَواُن 
باملـرشوع القرآني، يف مواجهِة ُكـّل 
تلـك الحمـالت التضليليـة الهائلة، 
والتي تجعُل من االسـتهداف أَو من 
االخرتاق ألمتنا اإلسـالمية، وتحريك 
أدوات مـن الداخـل يف واقـع أمتنـا 
اإلسالمية، أُسـلُـوباً أََساسياً يعتمُد 
ـــة، والتي  عليـه أعـداُء هـذه األُمَّ
تسـعى إىل ترسـيِخ الَوالء ألعدائنا؛ 
بَهـدِف تسـهيل سـيطرتهم علينـا 
مع تقبٍل لسـيطرتهم علينـا، يأتي 
تحصني  مرشوع  القرآنـي  املرشوع 
ـة من الداخـل؛ ألَنَّ هذه نقطة  لألُمَّ
جوهريـة وأََساسـية يف الرصاع مع 
ــة،  هـذا العدّو، يخـرتُق هـذه األُمَّ
ُل ُكـلَّ عمالئـه، ليحوِّلوا هذه  يشـغِّ
ـــة إىل مواليـة لـه، يف الوقـت  األُمَّ
متقبلـة  إىل  يعاديهـا،  هـو  الـذي 
لـكل  ـذة  منفِّ إىل  مؤامراتـه،  لـكل 
والتي  تستهدفها،  التي  مخّططاته، 
تجعلها تخرس دينها ودنياها، فأتى 
املـرشوع القرآني واملواقـف املبنية 
ُن املجتمَع اإلسالمي  عليه التي تحصِّ
مـن الداخـل، وتنهـض بـه، وتنري 
دربه يف مواجهـة ُكـّل تلك الحمالت 
التضليليـة، وكل تلك املؤامرات بكل 
أشـكالها وأنواعها، رؤيًة متكاملة، 
ركَّـزت عىل مـا ركَّـز عليـه القرآُن 

الكريم، تقدِّم الوعي والبصرية كأول 
متطلبات لهذا الرصاع، وأول عوامل 
أََساسـية  وسـائل  وأول  للنهضـة، 
ــة  وسـالح رئييس تحتاج إليه األُمَّ
يف املقدِّمة لفضح مؤامرات األعداء؛ 
مؤامـرات  مـن  الكثـري  نجـاح  ألَنَّ 
أعدائنـا يعتمد عىل االخـرتاق ألمتنا 
مؤامراتهـم،  معظـم  الداخـل،  يف 
بدون ذلك هم فاشـلون، بدون ذلك 
ال ينجحون يف أكثـر املؤامرات، إنما 
ا جوانـب خلل يف  هـم يسـتغلون إمَّ
واقعنا الداخيل، أَو عمالء يشـتغلون 
ملصلحتهم يف واقعنا كأمٍة إسالمية، 

يف واقعنا الداخيل. 
عن هذا   ُ وأتت املواقُف التـي تعربِّ
كاملقاطعـة  كالشـعار،  ــه:  التوجُّ
واإلرسائيلية،  األمريكيـة  للبضائـع 
وتَحـّرك السـيد حسـني بـدر الدين 
الحوثي «ِرْضــَواُن اللِه َعَليْـِه» عىل 
هـذا األََسـاس، فحـورب، وُووِجَه، 
ـــة إىل اليوم  ويحاَرُب يف هـذه األُمَّ
ـُه القرآني، الذي يسـتند  هذا التوجُّ
إىل  ويسـتند  الكريـم،  القـرآن  إىل 
حقائق واضحة يف الواقع، وال ينفع 
يف الكثري من أبناء أمتنا ال القرآن وال 
الواقـع، يعني: أي مرشوع يسـتند 
إىل حقائـق، إىل وقائـع، وإىل القرآن 
الحقائـق  إىل  جهـة،  مـن  الكريـم 
والوقائـع من جهة أُخـرى، حقائق 
ماثلـة أمـام أعيننـا، تكشـف لنـا 
عن من هـو العـدّو الحقيقي لهذه 
ـــة، مع ُكـّل ذلـك يأتي التنكر  األُمَّ
بها  للثوابـت التـي كانـت معرتفـاً 

ومقراً بها يف مراحل معينة. 
نـدرُك أهميّـَة ودوَر هذا املرشوع 
القرآني، واملوقـف القرآني، املنطلق 
اإليَمانـي  انتمائنـا  أصالـة  مـن 
يختلف  واإلسـالمي، ليس توّجـهـاً 
مـع  أَو  انتمائنـا،  مـع  ويتبايـن 
ُهــِويَّتنـا، بل ينتمي، هـو منطلٌق 
أََساسـاً من هذا االنتماء، هو منبثٌق 
أََساسـاً من هـذا االنتمـاء اإليَماني 
واإلسالمي، يأتي أهميته يف الحفاظ 
عـىل شـعبنا، عـىل ُهــِويَّتـه، عىل 
انتمائـه، عىل حريتـه، عىل صموده 
يف مواجهة مؤامرات األعداء، وتجىل 
ذلـك يف هـذه املرحلـة ويف املراحـل 
املاضيـة، بـدون هـذا التوّجـه كان 
شـعبنا سيسـحق، سـيذل، حجـم 
املؤامرات التي سـحقت -يف مراحل 
واخرتقت  بنفسـه،  النظام  معينة- 
املكونـات الحزبيـة إىل َحـــدٍّ كبري، 
وكانت الساحة ستكون مهيأة بدون 
أي عائـق لـوال هذا املـرشوع، الذي 
كان له األهميّـة الكبرية واإليجابية 
الواضحة يف إفشال مساعي األعداء، 
ويف أن يكون لشـعبنا دور يعرب عن 

أصالته، عن ُهــِويَّته، عن انتمائه، 
عـن مقاِمه الحقيقـي، عن موقفه 
الصحيح تجاه األحداث واملستجدات 
اآلخـرون  حمـل  واملتغـريات، يـوم 
عنـوان الخيانة باسـم التطبيع مع 
العـدّو اإلرسائييل، واتجهـوا لتنفيذ 
علنـيٍّ  بشـكٍل  أمريـكا  مؤامـرات 
وواضـٍح ورصيح، ثم نحـن يف هذا 
املوقف  السـليم،  الصحيح  االتّجـاه 
الصحيـح  اإلنسـاني،  الفطـري 
التََّصـدِّي  يف  االعتبـارات،  بـكل 
ملؤامرات أعدائنـا، يف الوقوف بوجه 
ُكــّل  يف  وألمتنـا  لنـا  اسـتهدافهم 
مؤامراتهـم، التـي اتجهـت إلينا يف 
ُكــّل املجاالت، موقفنـا يف التََّصدِّي 
لهم هو موقٌف صحيٌح وسليم بكل 
االعتبـارات، نحن نتكامـُل فيه مع 
ُكـّل األحرار من أبناء أمتنا: املقاومة 
الفلسطينية، التي تنكر لها األعداء، 
ــة،  تنكر لها املنافقون من هذه األُمَّ
يف  باإلرهـاب،  بتصنيفهـا  وقامـوا 
تنكـٍر واضح، مـع أن ُكــّل واقعها 
ألَنَّهم  االعتبـارات؛  بـكل  يفضحهم 
لم يسـتطيعوا أن يحسـبوها ضمن 
بعـض  أَو  التقسـيمات،  بعـض 
العناويـن، لكن كفى بـأن تكون يف 
موقـٍف متبايٍن مع إرسائيل ليكونوا 
متباينـني معها، املقاومـة اللبنانية 
ــة يف ُكـّل  أَيْـضـاً، أحرار هـذه األُمَّ
شـعوبها، يف ُكـّل بلدانهـا، نتكامل 
معهـم يف هـذا التوّجــه الصحيح، 

السليم، الفطري، املرشف. 
عندما نأتـي إىل تحديِد الخيارات، 
، هو  أيُّ خيار هو األسلم، هو األصحُّ

، هو الحكيم؟: الصواُب، هو الَحقُّ
أن يكوَن اإلنساُن أَداة بيد   •
أعدائه، يقـدم لهم نفسـه، حياته، 
مالـه، يعمُل ِمن أجِلهـم، يخدُمهم، 
وهـو ال يحظـى بذرٍة مـن االحرتام 
لديهـم، يعتربونه -يف نفس الوقت- 
يتوالهم  ويكرهونه،  يُِحبُّهـم  عدّواً، 
كأَداة  إليـه  ينظـرون  ويمقتونـه، 
رخيصة تافهـة، يتخلصون منها يف 

أي لحظة. 
اإلنسـاُن  ى  يتبنـَّ أن  أو   •
ُحـّراً،  فيـه  يكـوُن  الـذي  املوقـَف 
شـجاعاً، مسـتقيماً، يُـرِيض اللـَه 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل»، ينسـجُم مع 
انتمائه اإليَماني، يكفل به رضا الله 
الذي  املوقف  َوتََعـاَىل»،  «ُسـبَْحانَـُه 
فيه حريتك، وكرامتك، ومسـتقبلك 
الحقيقي يف هذه الحياة ويف اآلخرة. 
عندمـا نأتي إىل تحديـد الخيارات 
تتضح املسـألة بكل بساطة، ليست 
مسـألة صعبـة التمييـز، فرقانهـا 
ا، الخيار  واضـح، هـي بينـٌة ِجــدٍّ
األسـلم، الخيـار الصحيـح، الخيار 
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وينسـجم  يتـالءم  الـذي  املـرشف، 
مـع انتمائنـا اإلنسـاني، وانتمائنا 
اإلسـالمي،  وانتمائنـا  اإليَمانـي، 
وانتمائنـا القرآنـي، هـو أن نكون 
أحراراً مسـتقلني، كرمـاء، رشفاء، 
ال نتبع أعداءنـا، ال ننفذ مخّططات 

أعدائنا التي تستهدفنا. 
الخياُر الذي تبنـاه املنافقون من 
ــة يف العمالـة والخيانة  أبنـاء األُمَّ
ملصلحـة أمريكا وإرسائيل، يف الوالء 
ألمريكا وإرسائيـل، يف التحالف مع 
أمريـكا وإرسائيل، هـو خياٌر دنيٌء 
تنكـروا فيـه النتمائهم اإلسـالمي، 
والنتمائهم  اإليَمانـي،  والنتمائهـم 
أنفسـهم  مـن  جعلـوا  اإلنسـاني، 
هـذه  أليسـت  ألعدائهـم،  عبيـداً 
خسارة، جعلوا من أنفسهم ُمَجـّرد 
أحذيـة  وُمَجــّرد  تافهـة،  أدوات 
دنيئـة ألعدائهم، خيـار خارس بكل 
االعتبارات، يف الدنيا مآالته الخسارة 
القـرآن  أّكـدهـا  التـي  والنـدم، 
الكريم يف سـورة املائدة، ويف اآلخرة 
عقوبتهـا النـار: {إِنَّ اْلُمنَاِفِقـنَي ِيف 
ْرِك اْألَْسـَفِل ِمـَن النَّاِر َوَلـْن تَِجَد  الدَّ

َلُهْم نَِصريًا}[النساء: اآلية145]. 
أمـا يف الخيار الصحيـح، املوقف 
الذي يعرب عـن انتمائنا اإلنسـاني، 
عن رشفنا اإلنسـاني، عـن كرامتنا 
اإلنسـانية، عن حريتنا اإلنسـانية، 
وعن انتمائنا اإليَماني واإلسـالمي، 
وعن وعينا تجـاه مؤامرات أعدائنا، 
عـن  مكائدهـم،  مخّططاتهـم، 
تَحّركنـا القوي يف دفع رشهم، فهو 
املوقـف الصحيح، الناجـح، الرابح، 
الفائـز يف الدنيـا واآلخـرة، املوعود 
مـن اللـه بالنرص، املوعـود من الله 
«ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» بالغلبـة؛ ألَنَّه 
خياٌر راهنـا فيه عىل الله، واعتمدنا 

فيه عىل الله. 
أنهـا  أمريـكا  يف  رأوا  أُولئـك  إنَّ 
ُكــلُّ يشء، رأوا يف التحالـف معهـا 
إلرسائيـل  والـوالء  لهـا  الـوالء  ويف 
أنـه الخيـار الرابح، وأنه السياسـة 
الحكيمة، وأنـه التوّجـه الصحيح، 
أحالمهـم،  بـه  يحّققـون  الـذي 
الـرساب،  وآمالهـم،  وطموحاتهـم 
مآالتهـم  سـيخرسون،  ولكنهـم 

الخرسان والندم. 
ـا خياُرنا، فمهمـا واجهنا من  أَمَّ
نواجُهها  نحن  يَّات،  وتحدِّ صعوباٍت 
نواجهها  بكرامة،  نواجُهها  برشف، 
ـد يف مواقفنـا حريتنا  بعـزة، نجسِّ

الحقيقية، حريتنا الحقيقية. 
ـا أُولئـك فهـم يشـهدون عىل  أَمَّ
أنفسـهم أنهـم أغبيـاء، يشـهدون 
تنكـروا  أنهـم  كـم  أنفسـهم  عـىل 
إلنسـانيتهم، كم أنهم خونة، عندما 
خانوا دينهم، وخانوا أمتهم، وخانوا 
كرامتهـم اإلنسـانية، كيـف عبَّدوا 
أنفسـهم ومـا يملكـون ألعدائهـم 

الذيـن ال يرون لهم يف ذلك أي قيمة، 
وال يقـدرون لهم ما قدمـوه إليهم، 
وصـدق اللُه القائُل: {َهـا أَنْتُْم أُوَالِء 
تُِحبُّونَُهْم َوَال يُِحبُّونَُكْم}[آل عمران: 

من اآلية119]. 
ـا نحـُن يف خيارنـا وانتمائنـا  أَمَّ
ومسـريتنا وتوّجـهنا فنحن نسعى 
ألن نكوَن مـن أُولئك الذين قال اللُه 
عنهـم: {َفَسـْوَف يَأِْتـي اللَّـُه ِبَقْوٍم 
يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه أَِذلٍَّة َعَىل اْلُمْؤِمِننَي 
أَِعـزٍَّة َعـَىل اْلَكاِفِريـَن يَُجاِهُدوَن ِيف 
َسـِبيِل اللَِّه َوَال يََخاُفـوَن َلْوَمَة َالِئٍم 
ذَِلَك َفْضُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشاُء َواللَُّه 
اآليـة54]،  َعِليٌم}[املائـدة:  َواِسـٌع 
يف الوقـت الذي تعتمـدون فيه عىل 
مستشاريكم من بطانة السوء، من 
الخـرباء اإلرسائيليـني واألمريكيني 
هـذه  أعـداء  مـن  والربيطانيـني، 
ال  أنتـم،  أعدائكـم  مـن  ـــة،  األُمَّ
يحبونكم، يودون لكم ما َعِنتُّْم كما 
ـــة، نحن نعتمد  يودونه لـكل األُمَّ
يف خيارنـا، يف موقفنا، يف توّجـهنا، 
نعتمـد  مسـريتنا،  يف  مسـارنا،  يف 
عىل هدى الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
عىل القـرآن الكريم، ونسـتفيد من 
الحقائق املاثلـة أمام أعيننا، ال زلنا 
ثابتـني عىل تلـك املبادئ واألسـس 
والثوابـت، التـي أقّررتم بهـا يوماً 
من األيّـام، وتنكرتم لهـا فيما بعد 
ذلك، ُكـّل العـرب كانوا يقرون بأن 
إرسائيل هي العـدّو، اليوم بعضهم 

أصبح يقول هي الصديق. 
نحن ُمسـتمرُّون عىل هذا النهج، 
ثابتون عىل هذا املوقف، ندرُك قيمتَه 
يف الُقربة إىل الله «ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل» 
وابتغاء مرضاته، نعرف قيمته عىل 
مسـتوى الوعـي، البصـرية، الفهم 
الصحيـح، الحكمـة، إيجابيته عىل 
مسـتوى العزة والكرامـة والحرية 
يف  أَيْـضـاً  إيجابيتـه  الحقيقيـة، 
مواجهة هـذه التحديات واألخطار، 
التي لو كان خيارنا هو االستسـالم 
لهـا، لكانـت الخسـارة الكـربى يف 
الدنيا، والخسـارة األبدية يف اآلخرة 
والعيـاذ بالله، نـدرك قيمة موقفنا 
ونحن نعتمـد عىل الله «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل»، وقد رأينـا يف واقع الحياة 
كـم أن هـذا الخيـار ناجـٌح، لو لم 

يكن هـذا الخيار ناجـح، لكان هذا 
املـرشوع القرآنـي وهـذه املسـرية 
القرآنية انطفأت وانتهت وتالشـت، 
وملـا كان بقـي لها أثر بعـد الحرب 
أن  بعـد  الثانيـة،  والحـرب  األوىل 
أمريكية،  بمتابعة  األعداء  استهدف 
بإرشاٍف أمريكي، بمتابعة أمريكية 
ـَس هـذه  حثيثـة، اسـتهدفوا مؤسِّ
املسـرية القرآنية، وكانوا يتوهمون 
أنهم مـن خـالِل قتِله، ومـن خالِل 
اسـتهداِف املنطلقـني معـه يف هذا 
بمعظمهم  والزج  العظيم،  املرشوع 
يف السـجون، والقتل ملن بقي منهم 
خـارج السـجون، أنهم سـينتهون 
من مـا يعتربونه مشـكلًة أمامهم، 
وعائقـاً أمـام مخّططاتهـم يف هذا 
البلد، ويخشـون من امتداداته عىل 
نطـاٍق أوسـع، فكانـوا قـد وصلوا 
إىل درجـة االطمئنان بـأن املوضوع 
انتهـى، وهذا املرشوع الذي اسـتند 
إىل هذه الرؤية القرآنية، واعتمد عىل 
وبالثقة  َوتََعـاَىل»،  الله «ُسـبَْحانَـُه 
باللـه «َجــلَّ َشـأْنُـُه»، وبالتـوكل 
عىل الله، كيـف تعاظم، كيف َقِوَي، 
، كيف َقِوَي حضوُره،  كيف اسـتمرَّ
كيف كانت فاعليته، قوته، صالبته، 
بالرغم مـن أنه حورب بكل شـدة، 
وبكل األسـاليب، الحرب العسكرية 
التـي لم تتوقـْف أبـداً، كنـا نخُرُج 
من حـرٍب إىل حرب، الحـرب األوىل، 
الثالثـة،  الحـرب  الثانيـة،  الحـرب 
الحـرب الرابعة، الحرب الخامسـة، 
الحرب السادسة، الحرب السادسة، 
تعاون النظامان اليمنيُّ والسعودّي 
-آنذاك- يف الحرب عىل هذه املسـرية 
القرآنيـة، بالرغـم مـن اإلْمَكانياِت 
ا، البسـيطة للغاية،  املتواضعة ِجـدٍّ
ولكـن كان هنـاك أثـٌر عظيـٌم لهذا 
وصلنـا  الـذي  القرآنـي،  املـرشوع 
بالله، برعايته «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، 
بمعونِته، بتأييـده، فَعَربْنَا ُكـّل تلك 
ا والتحديات  املراحـل الصعبة ِجــدٍّ
ا، ُوُصـوالً إىل ما نعربه  الكبرية ِجــدٍّ
اليـوم يف مواجهة التحديات الكبرية 
منذ بداية هذا العـدوان، ونحن عىل 
مشـارف العـام الثامـن بالتاريـخ 

امليالدي. 
املساُر هو مساٌر تصاعديٌّ يف هذا 

الطريق، الذي يصلُنا بالله وبتأييده، 
مسـاٌر تصاعدي، ولو كره األعداء، 
ولو كره الكافرون، ولو َشِنئَ وَكِرَه 
؛  املنافقـون، هـو مسـاٌر تصاعديٌّ
ه يعتمـُد عىل اللـه «ُسـبَْحانَـُه  ألَنـَّ
َوتََعـاَىل»، يحظـى بالتأييـد اإللهي، 
يعتمد عىل الحقائق الواضحة، عىل 
الثوابت الواضحة؛ أمـا أُولئك الذين 
يعتمدون عىل الزيـف، عىل الخداع، 
عىل التضليـل، عىل الباطل، باطلهم 
يبطل، ومكرهم يبـور، ومآلهم هو 

الخرسان والندم. 
بدأ العـدواُن عىل بلدنا وشـعبنا، 
استهدف هذا البلَد بحملة عسكرية 
ـَر  وهجمة رشسة، أراد فيه أن يدمِّ
ُكــلَّ يشء، وأن يصـَل بشـعبنا إىل 
االستسـالِم التـامِّ واالنهيـاِر التامِّ؛ 
 ُ ليسيطَر عليه بشـكٍل كامٍل، ويُغريِّ
فيـه ُكـلَّ يشء، يريـُد أن يكوَن هذا 
البلـُد بلـداً يتجُه ضمن سياسـاته، 
يخضـُع  إرسائيـل،  مـع  ُع  يطبـِّ
ألمريـكا، يتجنُّد أبناُء شـعبه تحت 
أمريـكا  ُمهـا  تقدِّ التـي  العناويـِن 
ـــة،  األُمَّ بـني  للفتنـة  وإرسائيـل 
لخدمة األعـداء، وأن يبقى  َوأَيْـضاً 
وضُعه سـاحًة مفتوحـًة أمام ُكـّل 
واإلرسائيلية،  األمريكيـة  املؤامرات 
ال يكـون أمامهـا أيُّ عائـق، ولكن 
العـدوَّ فشـل، واتجـه أحـراُر هـذا 
الشـعب، واتجه أبناُء هذه املسـرية 
وَمن معهم من أحرار هذا الشـعب 
يف الصمود والثبـات، واالعتماد عىل 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، ليصلوا إىل 

مستوى متقدم. 
اليوم بات العدوُّ اإلرسائييل يقلُق 
ُ عن قلقه الكبري  أشـدَّ القلق، ويَُعربِّ
مـن مسـتوى القـدرات التي وصل 
إليهـا هـذا الشـعب، وعندما وصل 
القصُف الصاروخـي الدقيق إىل أبو 
ظبي، ولم تتمّكِن التقنية األمريكية 
واإلْمَكانات األمريكية من اعرتاضه، 
وال مـن منع وصولـه، كم كان قلُق 
العدّو اإلرسائييل بالغاً، تلك املسافُة 
البعيـدة التـي تمّكـن هذا الشـعب 
مـن أن يقصـَف عربهـا، وأن تصل 
صواريُخه بالرغم من مداها البعيد، 
وتلـك الدقة، وفشـل تلـك التقنيات 
مـن إعاقتهـا، ومن إعاقـة وصول 

ذلك الصاروخ، وتلك الصواريخ التي 
وصلت. 

ـُه التحّرري، الذي  اليوَم هذا التوجُّ
ينسجُم مع أصالة شعبنا اإليَمانية، 
والذي يتكامُل فيه شعبُنا مع أحرار 
ـــة، أقول لشـعبنا العزيز: هو  األُمَّ
ــُه الصحيح بكل االعتبارات،  التوجُّ
كرامتَنـا  لنـا  يحفـُظ  الـذي  هـو 
اإلنسـانية وَرشَفنا، هـو الذي يصُل 
بنا إىل النهايات والنتائِج العظيمة يف 
الدنيـا واآلخرة، التي نأملُها من الله 
من  ونرجوها  َوتََعاَىل»،  «ُسـبَْحانَـُه 
الله «ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل»، وسـنَْعُربُ 
هـذه التحديـات وهـذه الصعوبات 
مهما كانت، عىل مسـتوى الحصار 
االقتصـادي، عـىل مسـتوى انعداِم 
مسـتوى  عىل  النفطية،  املشـتقات 
املعانـاة الشـاملة، بقدر مـا نكوُن 
مـع  صادقـني  اللـه،  مـع  أوفيـاًء 
اللـه، ثابتني عىل مواقفنـا، قائمني 
بمسؤولياتنا وواجباتنا، فلن يُخِلَف 
اللـه وعَده أبـداً، هـو «ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعـاَىل» القائـل يف القـرآن الكريم: 
وا اللََّه  {يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَنُْرصُ
ْت أَْقَداَمُكْم}[محمد:  ُكْم َويُثَبـِّ يَنُْرصْ
القائـل «ُسـبَْحانَـُه  هـو  اآليـة7]، 
َوتََعاَىل» يف القرآن الكريم: {َسيَْجَعُل 
ا}[الطالق: من  اللَّـُه بَْعَد ُعـْرسٍ يُْرسً
القائـل «ُسـبَْحانَـُه  هـو  اآليـة7]، 
َوتََعـاَىل» يف القـرآن الكريـم: {َوَكاَن 
ا َعَليْنَا نَـْرصُ اْلُمْؤِمِننَي}[الروم:  َحقٍّ

من اآلية47]. 
يا يمـَن اإليَمـان الثبـاَت الثباَت، 
لتُكـْن ُكـلَّ معاناتنا حافـزاً إضافياً 
وعزمـاً جديـًدا يف تَحرُِّكنـا القـوي 
للقيام بمسؤولياتنا، يف التََّصدِّي لهذا 
العـدوان، الذي تّرشف عليه أمريكا، 
والـذي اعتربتـه إرسائيل ُجـزءاً من 
مصالحها، جزءاً من أهدافها، جزءاً 
من رغباتهـا وآمالها ومخّططاتها، 
عونُنـا باللـه «ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاَىل» 
هـو ِنْعــَم امُلعنُي، هـو موالنا {ِنْعَم 
اْلَمـْوَىل َوِنْعـَم النَِّصريُ}[األنفال: من 
اآلية40]، ولنَْسـَع إىل أن نزداَد وعياً 
يف معركـة الوعي، وأن نزداَد ثباتاً يف 
موقفنا، وأن نزداَد ُجديًة يف تَحّركنا 
يف ُكــّل املجـاالت، باستشـعاٍر عاٍل 
، بإيَماٍن  للمسـؤولية، بضمرٍي حـيٍّ

صاِدٍق، ببصريٍة عاِليٍة. 
أَْسأَُل اللَه –ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن 
يَْرَحــَم الشـهيَد القائَد، َوأَْن يُْجِزيَُه 
يَْرَحـــَم  َوأَْن  الَجـَزاِء،  َخـرْيَ  ا  َعنـَّ
يشـفَي  َوأَْن  األبـراَر،  ُشـْهَداَءنا 
َج عـن أرسانـا،  جرحانـا، َوأَْن يفـرِّ
ُه َسـِميْـُع  ِه.. إِنـَّ نَا بنْرصِ َوأَْن يَنُْرصَ

َعـاء.  الدُّ

ــَالُم َعَلـيُْكـْم َوَرْحـَمُة اللِه  َوالسَّ
َوبََرَكاتُه..

خطاب السيد

طساُرظا تخاسثي؛ فَظَّه غسامُث سطى اهللا تسالى وسطى التصائص 
والبعابئ العاضتئ
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االثنني 
27 رجب 1443هـ  
  28 فرباير 2022م

ضطمئ أخغرة سظ املحروع الصرآظغ وَتَمَطِاه يف ضطمئ الصائث
عاحط أتمث حرف الثغظ 

كثريٌة هي امَلــرَّاُت التي جّدَد عربَها قائُد الثورة، 
السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، يف كلمته بالذكرى 
السـنوية للشـهيد القائد سـالم الله عليه، التأكيَد 
عـىل أّن املـرشوَع القرآني سيسـتمرُّ وسـيتعاظُم 
حضوُره رغم ُكـّل التحديات التي يواجهها، والتي 
كانت قد بلغت السـتهداف مؤّسسه السيد حسني، 
ُمروًرا بالحروب الخمـس التي تبعت الحرَب األوىل، 
ُوُصــوالً إىل هذا العدوان األمريكي الذي يبلغ عمره 

عاماً ثامناً بعد شهر واحد.. 
لقد مـىض -يحفظه الله- يف توضيح أعمدِة هذا 
التعاظـم والتنامي للمـرشوع، بالتأكيـد عىل أنها 
كانت استنادًة إىل الرؤية القرآنية، وإىل ثقة حامليه 

بالله سبحانه وتعاىل وتوكلهم عليه. 
حيُث أن هذا املرشوع القرآني ربط حامليه بالله 
وبرعايتـه سـبحانه وتعـاىل وبمعونتـه وبتأييده، 
فـكان هنـاك أثٌر عظيٌم لـه تجّىل يف عبـور املراحل 
ا، ُوُصـوالً إىل ما  الصعبـة والتحديات الكبرية ِجــدٍّ
يُعـَربُ اليوم يف مواجهة التحديات الكبرية منذ بداية 

العدوان األمريكي عىل اليمن. 

كان السـيد القائـد قـد قـال يف كلمـة سـابقة 
له -خـالل املناسـبة ذاتهـا-: إن هذا املـرشوع لم 

يـأِت صدفـًة أَو نتاَج حالة فـراغ أَو 
توهمات بـل أتى كـرضورٍة ُقصَوى 
ــَة إىل منهج الله، فتتمّكن  ليُعيَد األُمَّ
من مغادرة حالـة الّذلة التي بلغتها، 
عليهـا  الواقعـة  األخطـار  ولتدفـع 
وكذلك املحدقة بها، ويف كلمته أمس 
قـّدم -يحفظـه الله- الشـواهد عىل 
صحـة هـذا املـرشوع وحـَده دوناً 
عـن الخيارات األُخـرى التي يقدمها 

ــة.  منافقو األُمَّ
لقد قال: «رأينا يف واقِع الحياة كم 

أن هـذا الخياَر ناجح»، مؤّكــداً أنه لو لم يكن هذا 
الخيـاُر ناجحاً َلـكان هذا املـرشوُع القرآني وهذه 
املسـرية القرآنية انطفـأت وانتهت وتالَشـت، وملا 
كان لهـا أثٌر بعد الحـرب األوىل والحرب الثانية بعد 
أن اسـتهدفها األعـداء بمتابعـة أمريكية وإرشاف 

أمريكي. 
وألن هذا املـرشوع القرآني ليس تنظريياً بل هو 
مرشوُع عمـل وتَحرُّك، وحاملـوه أصحاُب مواقَف 
قرآنية، فلطاملا أّكـد السـيد القائد هذه الحقيقة يف 

كلماته السـابقة، وهو ما أّكــده أَيْـضاً يف كلمته، 
ُمشرياً إىل أن إدراَك حاميل املرشوع لقيمته يتجّسد 
األعـداء  بمؤامـرات  (وعيهـم)  يف 
الدائمـة ومخّططاتهـم ومكائدهم، 
دفـع  يف  القـوي  (تَحّركهـم)  ويف 
رشهـم؛ لـذا فهـو -يحفُظـه الله- 
يؤّكـد ثبـاَت حامليه عىل هذا النهج 
واملوقـف؛ لكونهـم يعرفـون قيمته 
والبصـرية،  الوعـي  مسـتوى  عـىل 
ويعرفـون إيجابيتـه عىل مسـتوى 

العزة والكرامة والحرية. 
وألن املواقَف القرآنية تتطلَُّب وعياً 
بمرشوعهم  أصحابهـا  لـدى  َكبـرياً 
القرآني، فقد بدا السـيُد القائد حريصاً عىل تقديم 
صـورة واضحـة لحاميل هـذا املرشوع، بـدءاً من 
الشـهيِد القائد ومن كانوا معه ُوُصـوالً إىل حامليه 
اليوم ومن سـيحملونه يف املسـتقبل، فبدوا كأنهم 
سلسـلة من التماسك املتني بني صفوفهم تجعلهم 
مدركـني -يف األمـس والحـارض والغـد- لدورهـم 
ومسؤوليتهم، فيلتزمون الخيار واملوقف الصحيح 
الذي يعّربون فيه عن انتمائهم اإلنساني وانتمائهم 
اإلسالمي وانتمائهم القرآني، وما ينطوي عليه هذا 

االنتماء من رشف وكرامة وحرية. 

ومع التأكيـد عىل أن املـرشوَع القرآني واملوقَف 

القرآنـي منطِلـٌق مـن أصالـة االنتمـاء لإليَمـان 

ـهـاً يتبايَُن مـع الُهــِويَّة،  واإلسـالم، وليـس توجُّ

فقـد أّكـد السـيُد القائُد -يحفُظه اللـُه- أن حاميل 

هـذا الخيـار يعتمـدون يف موقِفهـم وتوّجـههـم 

ومسـريتهم عىل القرآن الكريم ُهَدى الله سـبحانَه 

وتعاىل، ويسـتفيدون من الحقائـق املاثلة أمامهم، 

وأنهـم ال يزالـون ثابتني عىل تلك املبادئ واألسـس 

والثوابت التي وضعها الشهيُد القائُد -ِرْضـَواُن اللِه 

َعَليْـِه- وُمسـتمّرون عليها؛ ألَنَّهم يدركون قيمتَها 

يف الُقربِة إىل الله سـبحانه وتعاىل وابتغاء مرضاته، 

ويدركون أَيْـضـاً أن موقَفهم القرآنـي يجعلُهم يف 

موقِف الناجِح الرابِح الفائِز يف الدنيا واآلخرة مهما 

كانت التضحيات، فهو املوقُف املوعوُد أصحابُه من 

الله سبحانَه وتعاىل بالنرص والعزة، وجنٍة عرُضها 

السمواُت واألرض. 

فطوبى ملن َحِظَي بتوفيق الله سـبحانَه وتعاىل، 

ـن يترشفـون بحمـل هـذا  فـكان أَو سـيكون ممَّ

املـرشوع القرآنـي املبارك، ونسـأُل اللـَه أن نكوَن 

منهم. 

ــئ املرَضجغئ)  ــئ املرَضجغئ) طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ طآتمُر (شطسطني صدغئ اُفطَّ
ــة املركزية) تدعو اللجنُة التحضرييُة   استناداً لقراِر اللجنِة اإلرشافيِة ملؤتمر: (فلسطني قضية األُمَّ
أعضاَء هيئة التدريس ومساعديهم والباحثني وطالَب الدراسات العليا يف الجامعات ومراكز األبحاث 

ــة املرَكزية». اليمنية والعربية واإلسالمية والعاملية للمشاركة يف مؤتمر: «فلسطني قضية األُمَّ

أعثاُف المآتمر
 بياُن مظلومية الشعب الفلسطيني.

 األسـاليب والوسـائل التي يعتمد عليها العـدوُّ الصهيوني 
ــة.  واألمريكي يف استهداف األُمَّ

 مراحل نشأة كيان العدّو الصهيوني وعوامل تمكُّنه.
 تحليل دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني.

ــة بطبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني.  تعريف األُمَّ
 دراسة أبعاد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة.

 توضيح الرؤية القرآنية تجاه القضية الفلسطينية.
 انعكاسات انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طتـــــاوُر المآتمر
املحوُر األول: مظلوميُة الشعب الفلسطيني. 

املحوُر الثاني: أساليُب ووسـائل العدّو الصهيوني واألمريكي يف استهداف 
ــة.  األُمَّ

املحوُر الثالث: مراحُل نشأة كيان العدّو الصهيوني. 
املحوُر الرابع: دور بريطانيا وأمريكا يف بناء كيان العدّو الصهيوني. 

املحوُر الخامس: طبيعة الرصاع مع العدّو الصهيوني. 
املحوُر السادس: أبعاُد الرصاع بني التطبيع ومحور الجهاد واملقاومة. 

املحوُر السابع: الرؤيُة القرآنية تجاه القضية الفلسطينية. 
املحوُر الثامن: انعكاساُت انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل العدّو الصهيوني.

طــعاسغـُث طعـمئ:
صات   آخُر موعٍد السـتقبال امللخَّ
30 رجب 1443هـ املوافق 3 مارس 

(آذار) 2022م.
 آخـُر موعـد السـتقبال البحوث 
1443هــ  شـعبان   29 النهائيـة 
املوافق 1 إبريل (نيسان) 2022م

 إجـراُء التعديالت خالَل أسـبوع 
مـن تاريـخ إبـالغ الباحـث بقبول 

البحث. 
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