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أخبار 

خقل اجاصئاله السفغر خئري والعشث المراشص له

صال إن آغئ اإلجراء والمسراج تفغث بأن شرج اهللا غأتغ بسث احاثاد المتظ

طفاغ الثغار الغمظغئ: أسثاُء اإلجقم غرجعا آَل جسعد سطى الترم املضغ والخعاغظئ سطى املسةث افصخى
 : خظساء

أّكـد مفتـي الديار اليمنية، العالمة شـمس 
الديـن رشف الدين، أن إحياء مناسـبة اإلرساء 
واملعـراج يعـد من االلتـزام باإلسـالم والقرآن، 
حيـُث إن اللـه عز وجـل أشـاد بهـذه املعجزة 
العظيمة وخصها بالذكر يف كتابه الكريم فضالً 
عـن املعاني والدالالت املسـتلهمة منهـا والتي 

تدعو إىل تعظيم الله وتمجيده وتوحيده. 
وشـّدد مفتـي الديـار يف فعاليـة خطابيـة 
نظمتهـا رابطـة علمـاء اليمـن، أمـس األحد، 
بعنـوان  واملعـراج  اإلرساء  ذكـرى  بمناسـبة 
«اآليـات اإللهية واملقدسـات اإلسـالمية»، عىل 

أهميّة الوعـي اإليماني بذكرى اإلرساء واملعراج 
وأخـذ الـدروس اإليمانيـة والروحيـة منها بما 
يعزز الثقة بالله تعاىل واليقني الراسـخ بعظيم 
قدرتـه التي تتغـري أمامها ُكــّل أنظمة الكون 
ونواميس الوجود يف السموات واألرض وتتالىش 
معها ُكـّل القوانني املادية والفلسـفات العقلية 

واملعادالت العلمية. 
املشـككني  الديـن،  رشف  العالمـة  واعتـرب 
ومنكري هذه املعجزة ضعيفي العقول والقلوب 
ال يؤمنون بالقوة الغيبية والقدرة اإللهية، الفتاً 
إىل أن آيـة اإلرساء واملعراج تفيد بـأن فرج الله 
يأتي بعد اشـتداد املحن كما حصل لرسول الله 
الـذي ثبته الله بعد فقده لعمه وزوجته خديجة 

وأيده بهذه املعجزة واآليات التي شاهدها خالل 
رحلته. 

وبنّي أن أعداء اإلسـالم من اليهود والنصارى 
سـعوا إىل أن تكون املقدساُت اإلسالمية يف أيدي 
العمالء والخونة وعمدوا إىل غرس آل سعود عىل 
الحرم املكي وغرس أبناء صهيون عىل املسـجد 
ة يف ظل  األقىص فانتهكت تلك املقدسـات َخاصَّ
التطبيع.  وأَشـاَر مفتي الديـار إىل أن ربط الله 
يف آيـة اإلرساء واملعـراج بني املسـجدين الحرام 
ـة اإلسـالمية بتحريرهما  واألقىص تكليٌف لألُمَّ
مـن أيدي املغتصبـني والفاجريـن واملخربني يف 
األرض وتأكيـد عـىل وعـده تعاىل بإهـالك أهل 

الباطل واملفسدين. 

طتاشُر القذصغئ غحغث بالاداطظ الغمظغ طع الحسإ السعري 
يف طتظئ الجلجال 

 : طاابسات
أشاد محافُظ الالذقية يف سوريا، 
املهنـدس عامـر هـالل، بالتضامن 
اليمنـي مـع الشـعب السـوري يف 
محنـة الزلـزال الـذي رضب البالد 

مؤّخراً. 
جاء ذلك خالل اسـتقباله، أمس 
األحـد، سـفريَ اليمن لدى سـوريا، 
عبدالله عيل صربي والوفد املرافق له 
يف مقـر محافظة الالذقية بالتزامن 

مـع وصـول القافلـة اإلغاثية التي 
قدمتهـا الجالية اليمنية يف سـوريا 

للمترضرين من الزلزال. 
السـفري  أّكــد  جانبـه،  مـن 
صـربي أن القافلـة اإلغاثيـة تعبري 
عـن مشـاعر الوحدة واإلخـاء بني 
وتجسـيداً  الشـقيقني،  الشـعبني 
ملواقـف اليمـن الثابتـة إىل جانـب 
سـوريا رغم ُكــّل الصعوبات التي 
يعيشـها البلـدان جـراء العقوبات 
األمريكيـة  الحصـار  وسياسـات 

والغربية. 
وكانت الجالية اليمنية يف سوريا، 
قـد سـريت، أمـس األول السـبت، 
قافلة إغاثيـة إىل محافظة الالذقية 
دعماً للمترضرين من الزلزال تحت 
شـعار «من اليمن إىل الشـام.. كلنا 
مقاومة»، َحيُث تكونت القافلة من 
6 شـاحنات احتوت عـىل بطانيات 
ومفروشات ومالبس شتوية ومواد 
غذائية ودوائيـة باإلضافة إىل رسر 

متنقلة ومستلزمات طبية.

بالاعازي طع إغقق سحرات المتقت الاةارغئ؛ بَسئِإ تثععر العضع اقصاخادي
احائاضاٌت سظغفئ طائادلئ بني طرتجصئ اقتاقل 

اإلطاراتغ وجط طثغظئ سثن
 : طاابسات

اندلعت اشـتباكات مسـلحة متبادلة، أمس األحد، يف مدينة عدن املحتّلة وسـط اتساع التوتر بني 
االنتقايل واالحتالل السعودّي. 

ووفقاً ملصادر إعالمية، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بني ميليشيا ما يسمى ألوية الدعم واإلسناد 
وآخرين من الحزام األمني التابعة لالنتقايل، يف جولة البط بمديرية خور مكرس. 

وأَفادت املصادر بأن االشـتباكات الجديدة املتبادلة بني مرتِزقة االحتالل اإلماراتي تأتي يف سـياق 
التوتـرات األمنية القائمة بمدينة عدن املحتّلة، يف ظل احتدام الصدام بني ميليشـيا االنتقايل والقوات 

السعوديّة املحتّلة؛ بَسبِب مساعي األخرية يف إقصاء املجلس من عقر داره. 
مـن جانب آخر أغلقت عدٌد كبريٌ من املحالِّ التجاريـة أبوابها، أمس األحد، يف مدينة عدن املحتّلة؛ 

احتجاجاً عىل تردي الوضع االقتصادي. 
وذكرت وسـائل إعالم مواليـة للعدوان، أمس األحـد، أن العرشات من املحالت واملـوالت التجارية 
يف عـدن، أغلقت بشـكل نهائـي نتيجة ضعف القدرة الرشائية مع اسـتمرار تدهـور العملة املحلية، 
موضحـة أن الكثري مـن مالك العقارات والتجار عرضوا ممتلكاتهـم ومحالتهم للبيع، يف ظل انهيار 

األوضاع االقتصادية. 

اقتاقل السسعدّي غظحر طغطغحغا «درع العذظ» 
يف طظاذص تدرطعت املتاّطئ

 : طاابسات
بدأ االحتالل السـعودّي، أمس األحد، نرش امليليشـيات التابعة لهـا يف محافظة حرضموت املحتّلة 

الغنية بالثروات النفطية. 
وأوضحت مصادر إعالمية، أمس، انتشـار وحدات من ميليشـيا ما يسـمى «درع الوطن» يف عدة 
مواقع ومعسـكرات بمناطق الوادي والصحراء، مشرية إىل أن عملية االنتشار والتمركز الجديدة تتم 

تحت إرشاف فريق عسكري سعودّي. 
وبينـت املصادر أن الخطوة األوىل لالحتالل السـعودّي تتضمن نرش هذه امليليشـيا يف معسـكرات 
كانـت تابعـة لالنتقـايل وأبرزهـا يف جثمة وبنـني والحـرو، تليها خطـوة ثانية لالنتشـار يف مواقع 
ومعسكرات تابعة للمنطقة العسكرية األوىل املحسوبة عىل حزب اإلصالح، وأبرزها معسكر التدريب 

َه بإخالئه.  الذي سبق لتحالف العدوان أن وجَّ

طخطتئ الاأعغض وإخقتغئ افطاظئ تظزط شسالغئ خطابغئ 
إتغاء لطثضرى السظعغئ لطحعغث الصائث

 : عاظغ أتمث سطغ:
برعايـة اللواء عبدالكريـم أمري الدين 
الحوثي وزيـر الداخلية، نظمت مصلحة 
التأهيـل واإلصـالح وإصالحيـة األمانة، 
أمـس األحـد، فعاليـة فنيـة وخطابيـة 
بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد 
السيد حسـني بدر الدين الحوثي رضوان 

الله عليه. 
ويف الفعاليـة التي حرضها القايض 
محمـد الديلمي النائـب العام، والعزي 
راجح وكيل وزارة اإلرشاد، وأمني عام 
مجلس الشورى، ووكيل مصلحة خفر 
السـواحل، والعميـد محمـد املأخـذي 
مدير عـام إصالحية األمانـة، وكوكبة 
من الضباط واألفراد منتسبي مصلحة 
التأهيل، أشار اللواء الركن عبدالحميد 
مصلحـة  رئيـس  املؤيـد  إسـماعيل 
التأهيـل واإلصالح بوزارة الداخلية، إىل 
املكانة العظيمة والرفيعة التي احتلها 
الشـهيد القائد يف نفوس أبناء الشعب 

اليمني. 
َوأََضـاَف إننا نجتمـع اليوم يف ذكرى 
مؤملـة عىل قلـب ُكـّل إنسـان مؤمن حر 
ورشيـف، بعـد أن قامـت قـوى الظلـم 
والطغيان باسـتهداف السيد حسني بدر 
الديـن الحوثي رضـوان الله عليـه، بعد 
أن شـنت عليـه حملـة عسـكرية ظاملة 
اسـتهدفت من خالله املـرشوع القرآني 

الحضاري التنويري ورموزه وأنصاره. 
النظـام  أن  إىل  املؤيـد  اللـواء  ولفـت 
السابق استهدف الشـهيد القائد لخوفه 

من هذا املرشوع القرآني العظيم. 
التأهيـل  مصلحـة  رئيـس  وجـّدد 
واإلصالح بوزارة الداخلية، العهد للشهيد 
القائـد -رضـوان الله عليـه- يف الذكرى 
عـىل  بالسـري  الستشـهاده،  السـنوية 
خطـاه، داعيـاً املوىل جل وعال أن يسـدد 

عـىل طريق الخـري خطـى قائـد الثورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي. 

بـدوره أوضـح العالمة العـزي راجح 
وكيـل وزارة اإلرشـاد، أن الحديـث عـن 
الشـهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي 
رضـوان الله عليه، يذكرنـا بالدور القذر 
والخبيث الذي كانت تلعبه أمريكا يف يمن 

اإليمان والحكمة. 
وأَشـاَر وكيل اإلرشاد أن هذه الذكرى 
تعود بنـا إىل املايض والزمـن الذي رمينا 
فيه شـهيد القرآن وهـو يطلق املرشوع 
القرآني الحضـاري يف ملزمة ما أحوجنا 
اليـوم أن نعـود إليهـا، والتـي تعـد أول 
محـارضة أعلـن فيهـا شـهيد القـرآن 
مرشوعـه، وهـي ملزمـة يـوم القـدس 
العاملي، وقد تمّكـن -رضوان الله عليه- 
أن يـرشح لنـا مـاذا يعنـي القـرآن وما 

يحمل يف طياته ويف أسطره. 
وبنّي العزي راجح، أن السـيد حسـني 
كان رجل القرآن بحـق وقد حمل هموم 
القـرآن عـىل عاتقـه، وهـا نحـن نـرى 
اليوم موازين القـوى وقد بدأت تتأرجح 
وبدأت تتغري، وقد سـلط الشـهيد القائد 
الضـوء عليها من خـالل مرشوعه الذي 

أرىس دعائمـه فيهـا بـدون أي تهور وال 
أنانية، بل بنية خالصة نابعة من القرآن 
الكريـم وتوّجـهـه بـه إىل أبنـاء القرآن 
يف العالـم العربـي واإلسـالمي؛ ِمن أجل 
انتشـالهم مـن تبعيـة قوى االسـتكبار 
العاملـي والوقـوع يف مسـتنقع الرذائل، 
وإعادتهـم إىل الطريق الصحيح والعيش 
كأمة عزيـزة كريمة راقيـة، الفتاً إىل أن 
املرشوع القرآني يبدأ من تربية اإلنسـان 
لنفسـه، وعلينا أن نبدأ بإصالح أنفسـنا 

وسلوكياتنا وأخالقنا. 
أن  إىل  اإلرشـاد  وزارة  وكيـل  ونـّوه 
الشـهيد القائـد أراد أن يصلـح النفـس 
البرشيـة وكيـف يجـب أن تبدأ نفسـية 
اإلنسـان منطلقـة مـن القـرآن الكريم 
عـىل الصعيـد األرسي واملجتمعي، مبينًا 
أن هـذا املرشوع قام عـىل مواجهة رأس 
الـرش والطغيـان أمريـكا وإرسائيل، لذا 
يجب علينا أن نعي هذا املرشوع القرآني 
وأن نعـود إىل املـالزم، وإال فـال يكفي أن 
نتكلـم عن هذا الرجـل القرآني ونحن يف 
جانب ومالزمـه يف جانب آخـر، مؤّكـداً 
أن املـرشوع القرآني يحمـل ُكـّل املبادئ 

السامية والقيم واألخالق. 
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 : خاص
مـن خـالل مكاشـفِته للشـعب اليمني بشـأِن 
تفاصيل املفاوضات مع تحالف العدوان، أعاد قائُد 
الثـورة السـيُد عبُد امللك بـدر الدين الحوثـي َضبَْط 
املشهد عىل محّددات املوقف الوطني، وأوصد الباب 
أمام أية محاوالت للعدو لخلق تصورات خاطئة عن 
الوضع الراهن ثم استغاللها للمماطلة وخداع الرأي 
العـام، واضعاً دوَل العدوان من جديد أمام املخاطر 
الكربى التي ترتتب عىل عدم الجدية يف التوّجـه نحو 
السالم الفعيل، ومؤّكـداً عىل أن هذه املخاطر ال تقل 
درجتها بمرور الوقت بل تصبح أكثر ُقْربًا للتحّقق، 
وهو ما يعني أن االسـتجابة ملطالب الشعب اليمني 

يجب أن تكون عاجلة وعملية وغري ناقصة. 
تأكيـد القائد عىل أن الحالـة الراهنة هي «حالة 
حرب» وليسـت هدنـة، وأن ما يحدث هـو ُمَجـّرد 
«خفـض للتصعيـد» إلنجـاح الوسـاطة العمانية، 
حمل رسالة واضحة ومبارشة مفادها أن العدّو لم 
يتجاوز بعُد مرحلَة الخطـر، وأن ُكـّل الترصيحات 
واملـؤرشات «اإليجابية» ال تـزال محدودة وال تكفي 
ليشعر األعداء بأنهم قد استطاعوا «تقييد» خيارات 
صنعـاء العسـكرية بما يسـمح لهم باالسـتمرار 

بالعدوان والحصار بدون رد. 
القائد عزز هذه الرسالة بتأكيد آخر بالغ األهميّة 
عىل أن حالة «خفض التصعيد» الراهنة لها سـقف 
زمني معني هو أَيْـضاً سـقف الصـرب الذي تمتلكه 
صنعـاء، وبدا من خالل لهجـة الخطاب أن تحالف 

العـدوان قد شـارف عىل بلـوغ هذا السـقف؛ ولذا 
كان ال بد من تنبيهـه وتحذيره وحثه عىل «املبادرة 
إىل التفاهـم الجـاد والعمـيل يف امللـف اإلنسـاني»، 
باإلضافـة إىل تنبيـه الشـعب اليمنـي لالسـتعداد 

والجهوزية لعودة التصعيد يف أية لحظة. 
هذه التنبيهات ترافقت أَيْـضاً مع رسـائل أُخرى 
للعدو بشـأن عملية التفاوض وسـقفها، إذ حرص 
القائـد بشـكل واضـح أن يؤّكـد عـىل أن «األولوية 
للملـف اإلنسـاني» وأن الغاية هي «إنهـاء العدوان 

والحصار وسـحب القـوات املحتّلة ومنـع التدخل 
يف شـؤون اليمن» وهو تذكري بـأن املوقف الوطني 
التفاويض لـم يتغري، وتلميـح إىل أن ُكـّل محاوالت 
العدّو لجر عملية التفاوض إىل مربع املسـاومة عىل 
الحقـوق، أَو اسـتغالل إيجابية صنعـاء ملماطلتها 
وفـرض تصورات أُخـرى عىل الطاولـة، لن تنجح، 
تشـكيالت  تفريـخ  محـاوالت  تنجـح  لـن  مثلمـا 

عسكرية جديدة تحت غطاء التهدئة. 
ولتوضيح هذه الرسائل بشكل أكرب، تطرق قائد 

الثورة إىل معادلـة حماية الثروة التي ال زال تحالف 
العدوان ورعاته يحاولون االلتفاف عليها إىل َحــّد 
أنهم يحاولون الدفع باملفاوضات بعيًدا عن مطالب 
الشـعب اليمنـي، لتوجيههـا فقط نحو اسـتعادة 
تصديـر الثروة الوطنية ملصلحتهـم، وهو ما أّكـده 
البيـان األخري لسـفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسـا 

بوضوح. 
ويف هذا السياق، أعاد القائد وضع العدّو ورعاته 
أمـام صالبـة موقف صنعـاء يف هذا الشـأن، إذ رد 
عىل البيان بإنذار واضـح ومبارش بـ»الذهاب نحو 
خيارات ضاغطة للحصول عىل حق الشعب اليمني 
يف ثروته إذَا نفد الوقت» وتأكيد أوضح عىل استحالة 
القبول «بحرمان الشعب اليمني من الثروة الوطنية 

واستحقاقات املرتبات والخدمات العامة». 
كل هـذه الرسـائل التـي وجههـا قائـد الثورة، 
تعيـد العـدّو ورعاتـه إىل نقطـة الصفـر، ملواجهة 
اسـتحقاقات ومتطلبات السـالم العـادل، التي بدا 
واضًحـا من خالل الفـرتة املاضية أنهـم يحاولون 
مصالحهـم  مقاسـات  عـىل  تشـكيلها  إعـادة 
ومخّططاتهـم وجدولهـم الزمنـي املطـول، لكـن 
الفرق أنهم اآلن يواجهون سـقفا زمنيا منخفضا، 
وبالتـايل َفــإنَّ االحتفـاظ باسـرتاتيجية املماطلة 
لإلتيـان بحيل جديدة سـتكون مخاطـرة أكرب؛ ألَنَّ 
اللحظـة الحاسـمة التـي سـتكتب عندهـا نهاية 
مرحلـة «خفـض التصعيـد» آتيـة ال محالـة، ولن 
تكون أنصاُف الحلـول أَو الترصيحاُت أَو املؤرشاُت 

اإليجابية املحدودة كافيًة لتأجيل تلك اللحظة. 

 : خاص

أّكـد نائُب رئيس الوزراء لشـؤون الدفاع واألمن، 
الفريق الركن جالل الرويشـان، أن تحالَُف العدوان 
ـِه نحو السـالم، وأن السـعوديّة  غـريُ َجادٍّ يف التوجُّ
تخضُع للرغبات األمريكية من خالل املساومة عىل 
امللف اإلنسـاني، منبِّهاً إىل جهوزية القوات املسلحة 
للتعامـل مـع حالة املماطلـة من جانـب العدّو، يف 
إنذار إضايف يعزز الرسـائل التي وجهها قائد الثورة 

يف خطابه األخري. 
وقـال الرويشـان يف حديث للمسـرية: «ال توجد 
جدية واضحة يف فصل املوقف السعوديّة عن الرغبة 
األمريكيـة» مؤّكـداً أن «هـذه املراوحة لن تؤدي إىل 

نتيجة». 
وكانت صنعاء قد أَشـاَرت سابًقا إىل أنها تحاول 
منح فرصـة لدول العـدوان للتوّجـه نحو السـالم 

بعيـًدا عن الدفع األمريكي نحو التصعيد، لكن يبدو 
أن دول العدوان تفوت الفرصة عىل نفسها. 

وأّكـد الرويشان أن «دول تحالف العدوان عادت 
السـتخدام امللـف اإلنسـاني كورقـة للحصول عىل 
مكاسب سياسية» وهو ما يمثل خروجا عن مسار 
التفاوض وعودة إىل مربع املسـاومة عىل الحقوق، 
األمـر الـذي يرتجـم اسـتجابة واضحـة للرغبـات 

األمريكية. 
َوأََضـاَف أّن «املِلف اإلنسـاني اسـتحقاق شعبي 
ال عالقـة لـه بالتفاوض العسـكري وال السـيايس 
لكن املجتمـع الدويل ما زال يسـتخدم امللف كورقة 
«األجنـدة  أن  إىل  ُمشـرياً  اآلن»،  حتـى  تفاوضيـة 
األمريكيـة تنظر لليمن ضمن املشـهد الدويل ويبدو 
أن أهدافها يف اليمن ال تخرج عن منظورها للرصاع 
يف اوكرانيـا وغريها وتسـعى لتوظيف العدوان عىل 

اليمن». 

وتشـري هذه املعطيات إىل أن املؤرشات اإليجابية 
املحدودة التي برزت مؤّخراً، لم تكن مدعومة برغبة 
حقيقيـة من جانب تحالف العـدوان للتوّجـه نحو 
السـالم، وإنمـا جاءت ضمـن محاوالتـه لتكريس 
حالة الالحرب والال سالم، لكسب املزيد من الوقت؛ 

ِمن أجل إعادة ترتيب صفوفه. 
وأملح الرويشـان إىل أن السـعوديّة تحاول فرض 
تصور خاطـئ من خالل «تقمص دور الوسـيط»، 
مؤّكـداً أنه هذا القبول بهذا السـلوك غري وارد وغري 

منطقي. 
وأضـاف: «عـىل السـعوديّة أال تتقمـص دورا ال 
يناسـبها وعليهـا رفـع الحصـار وإخـراج قواتها 

للخروج من املأزق». 
وأّكـد الرويشـان عىل «جهوزية القوات املسلحة 
املماطلـة  اسـتمرار  حـال  يف  املطلـوب  للموقـف 
السعوديّة األمريكية» يف تعزيز ملا أّكـده قائد الثورة 

السـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي يف خطابه األخري 
حـول االسـتعداد لعـودة التصعيـد يف أيـة لحظة، 
واحتماالت نفاد صرب صنعاء أمام محاوالت تحالف 
العـدوان ورعاتـه لاللتفـاف عىل مطالب الشـعب 

اليمني وحقوقه. 
وكان وزيـر الدفـاع اللـواء الركـن محمد نارص 
العاطفي دعا تحالف العـدوان إىل «اغتنام الفرصة 

التي منحها لهم قائد الثورة قبل فوات األوان». 
وتشريُ مجمُل رسـائل وتأكيدات القيادة الثورية 
والعسـكرية الوطنية إىل أن تحالـف العدوان ال زال 
بعيًدا عـن املوقف املطلوب لتحقيق السـالم العادل 
وأن موقفه ال زال محكوماً برغبته يف ِخداع صنعاء 
لتحقيق ما عجز عن تحقيقه بالقوة، وهو ما يعني 
بالـرضورة أن احتمـاالِت انفجـار الوضـع ال زالت 
قائمـًة بنفـس القدر الذي كانت عليـه قبَل انطالق 

عملية التفاوض األخرية. 

الروغحان: دوُل السثوان سادت لطمساوطئ باملطش 
اإلظساظغ والسسعدّغئ تطاجُم باملعصش افطرغضغ

تأضغــثات واضتــئ سطــى بئــات المعصش العذظــغ وتامغئ شحــض طســاسغ اقلافاف سطى اقجــاتصاصات
الغمظــغ  الحــسإ  ططالــإ  شــعق  طخالتــه  وضــع  شــغ  الســثّو  آطــال  تظســش  طئاحــرة  إظــثارات 

لط ظطمج جثغئ طظ جاظإ السثّو وأطرغضا ترغث تعظغش المطش الغمظغ ضمظ طخالتعا الثولغئ
الصــعات المســطتئ جاعــجة لطاساطض طــع طماذطئ واحــظطظ والرغاض 

العصــئ جغــظفــث 
الصائُث غعخث الئاب شغ وجه طتاوقت السثّو لطمساوطئ وترف طسار الافاوض: 
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شغ ظثوة ظزماعا العغؤئ الساطئ لرساغئ أجر الحعثاء.. 

 :  طظخعر الئضالغ
 

أقامـت الهيئة العامـة لرعاية أرس الشـهداء، 
الثقـايف  املركـز  يف  ثقافيـة،  نـدوة  األحـد،  أمـس 
بالعاصمة صنعاء، بعنوان «الشهيد القائد حسني 
بدرالدين الحوثي -عليه السـالم-»، عنوان لقضية 
عادلة ومؤّسـس ورائد ملرشوع عظيم، تزامناً مع 

إحياء ذكرى استشهاده السنوية. 
وناقشـت الندوة أربعة محاور رئيسية ملسرية 
الشـهيد القائد الجهادية، تناول املحور األول منها 
الحديـث عـن املبادئ والقيـم اإليمانيـة البارزة يف 
شخصية الشهيد القائد، فيما تناول املحور الثاني 
أبرز سـمات املرشوع القرآني الذي قدمه الشـهيد 

القائد. 
وتناول املحور الثالث سـؤال ماذا لو لم يتَحّرك 
الشـهيد القائد، فيما تناول املحور الرابع موضوع 
خطـورة املرحلة التـي تَحّرك فيها الشـهيد القائد 

«عليه السالم». 
الدكتـور  قدمـه  الـذي  األول  املحـور  ويف 
عبدالرحمن الحمران، أّكـد أن الشـهيد القائد كان 
إيمانياً يف قيادتـه ويف تعامالته ويف أقواله وأفعاله 
وتَحّركاته، مضيفاً «أن اإليمان بكل قيمه ومبادئه 
كان متجسـداً يف شخص الشـهيد القائد ومن أبرز 
سـجاياه كما كانت متجسـدة يف سـجايا األنبياء 

واملرسلني املنصوصة يف القرآن الكريم». 
وتابـع الحمـران أن القيـم واملبـادئ اإليمانية 
القرآنيـة التـي كان يتجىل بهـا الشـهيد القائد يف 
ُكــّل ترصفاتـه وحركته وسـكونه تتجـىل اليوم 
وبفضـل الله يف أتباعـه ومحبيه وطالبـه ورفاقه 
املجاهديـن الذيـن ينهلون من نبع فكـره القرآني 
العذب ويهتدون بهديه الذي ربطهم بالله وبرسله 

وبالقرآن الكريم. 
وأَشـاَر الحمران إىل أن القيم واملبادئ اإليمانية 
تتجىل يف مالزم الشهيد القائد ويف عالقته بالناس، 
كما هـي اليوم متجلية يف شـخصية أخيه السـيد 
وخطاباتـه  بدرالديـن الحوثـي  عبدامللـك  القائـد 

ومحارضاته. 

وقال الحمران: يقول عنه والده السـيد املجاهد 
بدرالديـن الحوثـي «إن اللـه آتاه فصـل الخطاب 
والقـدرة العاليـة يف تقديـم اإليمـان عـىل أرقـاء 
مستوى، ُمشـرياً إىل أن القضية اإليمانية قضية ال 
تنفصـل عن حركة التدبري اإللهي املرتبطة بحركة 

الحياة ومتغرياتها». 
القائـد  الشـهيد  تقديـم  أن  الحمـران  وأّكــد 
لإليمان بشـكله ومضمونه الصحيحني اسـتطاع 
بنـاء النفوس وتغيري املوازين وأعاد للقرآن الكريم 
حيويتـه وفاعليتـه يف الواقع العميل، الفتـاً إىل أن 
الشهيد القائد كان ال يخىش إال الله وعرفناه رابط 
الجأش واسـتطاع تقديم أمريكا بكل ما تملك من 
املقومـات عىل أنها «ُمَجـّرد قشـة» حسـب قوله 

عليه السالم. 
ونـّوه الحمـرأن إىل أن الشـهيد القائـد كان يف 
حياتـه منطلـق من قول اللـه تعاىل: «َوَمـا َلُكْم َال 
تَُقاِتلُوَن ِيف َسـِبيِل اللَِّه َواْلُمْستَْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل 
َوالنَِّسـاِء َواْلِوْلـَداِن الَِّذيـَن يَُقولُـوَن َربَّنَـا أَْخِرْجنَا 
ـِذِه اْلَقْريَـِة الظَّاِلِم أَْهلَُهـا َواْجَعـل لَّنَا ِمن  ِمـْن َهٰ
لَُّدنـَك َوِليٍّا َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنـَك نَِصريًا» مؤّكـداً أن 
املسـرية املباركة ثمرة تتوج ألعمال الشهيد القائد 
الجهادية وحسنة من حسـنات مرشوعه القرآني 

العظيم». 
وبـنّي الحمـران أن الشـهيد القائـد كان كثري 
التطلـع والبحث هنـا وهناك عله يجـد فئة تعمل 
وفـق هدى الله وكتاب الله ليعمل معها ولكنه بعد 
عودته من بعض األقطار وعندما لم يجد من يمثل 
ديـن الله عـاد وتحمل املسـؤولية والعمل بمفرده 
إلحيـاء ديـن اللـه يف أمة جـده محمد -َصـىلَّ اللُه 
َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم-، متوكالً عىل الله 

ومستعيناً به واثقاً بنرصه ومعيته». 
بدوره تحدث حسـني غابـش، يف املحور الثاني 
عن سمات املرشوع القرآني قائالً: «عندما يحاول 
أحدنا التحدث عن مرشوع بهذا املسـتوى فإنه لم 
ــة، كما  يلم ولكن الله هو من يريد إنقاذ هذه األُمَّ
كانـت إرادته يف تهيئة نبيه موىس -عليه السـالم- 
إلنقـاذ بني إرسائيل وإهالك فرعـون، وكما كانت 

ــة العربيـة من الجاهلية إىل  إرادتـه يف إخراج األُمَّ
اإلسـالم ببعث نبيه محمد رسـول اللـه صىل الله 

عليه وسلم». 
وأّكـد غابش أن السـيد الشـهيد القائد حسني 
بدرالديـن الحوثـي، امتـداد ملـرشوع اللـه يف هذه 
األرض الـذي اسـتطاع بمرشوعه إيجاد نفسـيات 
باللـه،  الثقـة  للنفـوس  أعـادت  قويـة  إيمانيـة 
ومـرشوع قرآنـي حضـاري ونهضـوي يف الواقع 
ويواكـب  بالنـاس  يرتقـي  أن  اسـتطاع  العمـيل 

األحداث واملتغريات. 
َوأََضــاَف غابـش «أن مـن سـمات املـرشوع 
القرآنـي التأييد اإللهـي العظيم برغم قلـة العتاد 
والسـالح واملال، الذي ملسـه الناس عىل املسـتوى 
الذاتـي وعـىل املسـتويات األُخـرى، منـذ انطالق 
املـرشوع وإىل اليـوم، كمـا أن من سـماته القدرة 
عـىل بناء أمة قوية وجديـرة بتغيري الواقع وإنقاذ 

البرشية». 
ويف املحـور الثالث الـذي قدمه الدكتـور أحمد 
مطهر الشامي، أجاب عىل سؤال ماذا لو لم يتَحّرك 
الشهيد القائد؟ وكيف سيكون حال اليمن واألمة، 
أّكـد الشامي أنه لو لم يتَحّرك الشهيد القائد لكان 
اليمـن لقمـة سـهلة للمحتّلني من أذنـاب أمريكا 

وإرسائيل. 
وتساءل الشامي بقوله قبل اإلجابة عىل هذا 
السـؤال: «يجـب أن نعرف كيف كانـت تتَحّرك 

ــة  أمريكا يف املنطقة السـتهداف شـعوب األُمَّ
إىل  ويف شـعبنا اليمنـي بالدرجـة األوىل، الفتـاً 
األمريكي بدأ بالتَحّرك لرضب ُكـّل عوامل القوة 
يف الشعب، وتدمري املؤّسسة العسكرية واألمنية 
تمهيداً لعملية االحتـالل املبارش وتقديم املحتّل 

كمنقذ». 
وقـال الشـامي: «إن أمريكا عملـت عىل تدمري 
الرتسانة العسكرية والدفاعية والجوية وأسلحتها 
كما أّكـد ذلك الفلم الوثائقي لتدمري أسلحة الدفاع 
الجوي، وكشفته املعلومات عن إسقاط 45 طائرة 
ومروحيـة حربيـة، واغتيـال عـرشات الطياريـن 
واسـتباحة دماء الجيش باالغتياالت والتفجريات 
التي وصلت عمـق وزارة الدفاع يف مجمع العريض 
والعروض العسـكرية يف ميدان السـبعني ودخول 
دواعش أمريكا بسـكاكينهم الحتالل معسـكرات 

وذبح من فيها». 
َوأََضـاَف الشامي أن أمريكا عملت عىل مختلف 
األصعدة العسكرية واألمنية واالجتماعية والقبلية 
والثقافيـة وسـعت لنـرش االختطافات وتوسـيع 
الخالفات والتقطعات، بني أبناء القبائل املتناحرة، 
الفتـاً إىل أن املـرشوع القرآني الذي قدمه الشـهيد 
القائـد جـاء بالحـل لهـذه املخّططات واسـتطاع 
إفشـالها وكنس اليمـن من الجماعـات واألدوات 
األمريكية يف الداخل وصون وحماية القيم واملبادئ 
اليمنيـة، وتثبيت األمن واالسـتقرار يف ظل عدوان 

وحصار ُمستمّر منذ 8 أعوام. 
وأردف الشـامي بقوله «حـني وصل الحال بأن 
يصبح من يؤّمن الشـعب يحتاج إىل من يؤّمنه هو 
ـابية ومسدسـات تركيا  من عنـارص أمريكا الوهَّ
كاتمـة الصـوت والعبـوات الناسـفة الداعشـية، 
أراد اللـه لهذا الشـعب بنجاح ثورة 21 سـبتمرب، 
والتمّكن مـن القضاء عىل املخّططـات األمريكية 
عىل املسـتويات األمنية والعسـكرية واالقتصادية 

وغريها. 
وأّكــد الشـامي أن املـرشوع القرآني وبفضل 
الله وتَحّرك الشـهيد القائد أصبح شـعبنا اليمني 
الـذي كان عاجزاً عن صناعة الذخرية يصنع اليوم 
ُكـّل أنواع الذخائر ُوُصـوالً إىل الصواريخ والطريان 
، ويتَحّرك للوصول إىل االكتفاء الذاتي يف هذا  املسريَّ

الصدد ويف املجال الزراعي وغريه. 
ويف املحـور الرابـع الذي قدمـه الدكتور حمود 
األهنومي رئيس مركز شهارة للبحوث والدراسات 
االسـرتاتيجية قـال: «إن املـرشوع القرآني جاء يف 
ظل وضع اسـتطاع املسـتعمر الخارجي استبدال 
ـة بكاملها  نفسه بمسـتبد داخيل، وكان يراد لألُمَّ
السيطرة األمريكية املبارشة وتمكني أعدائها منها 

ومن شعبنا اليمني». 
وقـال األهنومـي: إن املـرشوع القرآنـي انقـذ 
الشـعب اليمني مـن مخّططات أمريـكا وأدواتها 
واسـتطاع تقديم نموذجاً قوياً ونوعياً غلب أقوى 
الدول االسـتعمارية، واسـتنهض أبناء الشـعوب 

وأحيا قيمهم ومبادئهم اإليَمـانية. 
َوأََضـاَف أن الشهيد القائد انطلق بهذا املرشوع 
عىل أََساس إيماني يهدي للتي هي أقوم، وبروحية 
ـــة بـروح  إيمانيـة مضحيـة مدافعـة عـن األُمَّ
املسـؤولية، وبفكر شـامل تجـاوز ُكــّل املذاهب 

ـة.  والتقسيمات لألُمَّ
وأَشـاَر األهنومـي إىل أن الشـهيد القائـد قدم 
ا  دين الله بالشـكل الصحيح يف مرحلة خطرة ِجـدٍّ
جداً واسـتغل ُكـّل املتغريات والشواهد والتجليات 
العملية الناتجة عن الرصاع مع قوى الضالل لربط 

الناس بالله والثقة به. 

التمران: الحعغث الصائث جسث الظمعذج الصرآظغ بصغمه وطئادئه طظ خقل تَتّرضه وتساططه طع الظاس 
ـــــئ  لــُفطَّ المساعثشئ  افطــرغــضــغــئ  الــمــثــّطــطــات  أشــحــض  ــغ  ــرآظ ــص ال ــمــحــروع  ال ــحــاطــغ:  ال
به  والبصئ  باهللا  الظاس  وربــط  ا  ِجـثًّ خطرة  طرتطئ  شغ  جاء  الصائث  الحعغث  تَتّرك  افعظعطغ: 
الةعاظإ  ُضـّض  شغ  الظاس  لمسه  الثي  اإللعغ  الاأغغث  الصرآظغ  المحروع  جمات  أبرز  طظ  غابح: 

طمّبض تماس: السثوُّ الخعغعظغ غتســُإ لطمعاصش الغمظغئ ألَش تســاب وعغ تصّربظا أضبَر طظ اجاسادة افصخى وشطسطغظ
طمّبض الةعاد: الغمُظ غثشع بمظ طعاصفه تةاه أطاه وغمظع السثّو الخعغعظغ طظ اقجــافراد بالحــسإ الفطســطغظغ

 باتبعن غسّططعن الدعء سطى املحروع الصرآظغ وأعمّغئ تَتّرك الحعغث الصائث

خعت ساٍل يف زطظ اقظئطاح والثغاظئ
 : خاص

أثنت قيـاداُت حركتَي املقاومة يف فلسـطني 
«حماس والجهاد اإلسالمي»، أمس، عىل موقف 
قائد الثورة السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي يف 
مساندة القضية الفلسطينية يف ُكـّل املناسبات 

واألحداث الدائرة يف فلسطني واملنطقة. 
ويف ترصيحـات قـال ممثـل حركـة حماس 
يف صنعـاء معاذ أبو شـمالة: إن «إعالن السـيد 
عبدامللك بدرالدين االستعداَد للدخول يف مواجهة 
ٌم  مـع الكيـان الصهيونـي هـو موقـٌف متقـدِّ

للقيادة اليمنية يف زمن االنبطاح». 
َوأََضـاَف أبو شـمالة «املقاومُة الفلسطينيُة 
تنجز مرحلة مشاغلة العدّو تحت عنوان وحدة 

الساحات». 
ونّوه إىل أن «األنظمة املطبّعة لألسف وّجهت 

الطعنات الكثرية لهذه املقاومة». 
«العـدّو  أن  شـمالة  أبـو  أّكــد  ختـام  ويف 
الصهيوني يحسب للمواقف القادمة من اليمن 
ألف حسـاب، وهـي مواقـُف تقربنـا أكثر من 

استعادة األقىص وفلسطني». 
مـن جهته قال القيادي مجدي عزام: «نثمن 
يف حركـة الجهاد اإلسـالمي موقف السـيد عبد 

امللك بـدر الدين الحوثي باالسـتعداد عسـكريٍّا 
ملساندة الشعب الفلسطيني». 

وأّكــد القيـاديُّ يف حركة الجهاد اإلسـالمي 
أن «حـركاِت املقاومة باتت ترى يف اليمن ظهراً 

تستند إليه». 
وتابع حديثـه بالقول: «إن مواقـف القيادة 
اليمنيـة تمنع العدّو الصهيوني من االسـتفراد 

بالشعب الفلسطيني». 
واختتم القيادي يف الجهاد اإلسـالمي مجدي 
عزام ترصيحاته بالقول: «ندِرُك يف فلسطني أن 
اليمن يدفُع رضيبة انتمائه لُهويته اإلسـالمية 

ولفلسطني قضية املسلمني املرَكزية». 

شخائُض المصاوطئ تبّمظ طعاصَش صائث البعرة وتسائرعا أتث سعاطض الظخر: 
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شغما العزغر الثرة غآّضـث جاعجغئ المغظاء قجاصئال ُضـّض السفظ:

بمحارضئ رجمغئ وصئطغئ شاسطئ:

أّضـث أن اجامرار لظثن باعرغث افجطتئ لطسسعدّغئ غضحش طجاسَمعا باسجغج تصعق اإلظسان:

السثوان غعاخض اظاعاضاته يف 
التثغثة بحظ غارات واجاتثاث 

تتخغظات صاالغئ
 : التثغثة

واصلت قـوى العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي، أمس األحد، 
خروقاتها الفاضحة يف الحديدة، مجددة التأكيد عىل تنصلها عن السالم 
وسـريها نحو التصعيـد، َحيُث ارتكبت عـرشت الخروقـات من بينها 

انتهاكات فاضحة. 
ورصـدت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسـيق لرصد خروقات 
العـدوان خـالل الـ24 سـاعة األخرية أكثر مـن 70 خرقـاً، يف جبهات 

الساحل الغربي. 
وأوضـح مصـدر يف غرفة عمليـات الرصـد، أن من بـني الخروقات 
الفاضحـة التي ارتكبها العدوان وأدواته، أمس غارة لطريان تجسـيس 
عىل الجبلية، واسـتحداث تحصينات قتالية يف الجبلية َوحيس، يف تأكيد 
عىل أن تحالف العدوان يعد العدة لتفجري تصعيد واسـع يف البحر والرب، 
متجاهـالً جهود السـالم الراهنة التـي تعمل صنعاء ُكـّل ما بوسـعها 

للحفاظ عليها. 
ولفت املصدر إىل أن من بني الخروقات تحليق 4 طائرات تجسسية يف 
أجـواء الجبلية وحيس ومقبنة، و5 خروق بقصف مدفعي، و57 خرقاً 

باألعرية النارية املختلفة. 
وتأتـي هـذه الخروقـات الفاضحة وسـط تنصل أممي عـن القيام 
بمسـؤولية؛ كون األمم املتحدة هي الراعي واملـرشف عىل تنفيذ اتّفاق 
الحديـدة، يف حـني يؤّكـد هـذا التنصل أن تحالف العدوان بات يتسـلح 

بالغطاء األممي ملمارسة انتهاكاته وخروقاته الفاضحة. 

طغطغحغا اقتاقل اإلطاراتغ 
تصاُض ظاحطًا وتخغإ آخرغظ 
يف عةعم اجاعثف طتاةني 

بحئعة
 : طاابسات

لقي ناشـٌط يف شـبوة حتفه، أمس األحد، جراء اعتداِء ميليشـيا ما 
يسمى «دفاع شـبوة» التابعة لنجل منتحل صفة املحافظ املرتِزق عىل 

احتجاجات شعبيّة غاضبة نّددت بتدهور الخدمات. 
وبحسب وسائل إعالم موالية للعدوان، فقد ُقتل الناشط نارص دلهم 
وأُصيـب آخـرون، بعـد تعرضهم إلطالق نـار مبارش من قبـل مرتِزقة 
االحتـالل اإلماراتي عـىل محتجني احتشـدوا أمام مستشـفى الصعيد 
بضواحـي عتـق للمطالبة بتحسـني الخدمات والتوقف عن ممارسـة 
سياسـة التجويع التـي تنتهجها حكومـة الفنادق بضـوء أخرض من 

تحالف العدوان. 
وأَفادت بأن ما يسـمى ميليشـيا «دفاع شـبوة» التـي يقودها نجل 
منتحـل صفة املحافـظ املرتِزق عوض بن الوزير، أطلقت النار بشـكل 

عشوائي عىل املواطنني املحتجني، ما تسبب بسقوط ضحايا. 
وتعانـي شـبوة املحتّلـة من انهيار كامـل للخدمات عـىل الرغم من 
استمرار عمليات النهب املنظم وصفقات بيع حقول للنفط والغاز عىل 

يد االحتالل اإلماراتي السعودّي وحكومة املرتِزقة. 

اشاااح خط الـ90 لاعغؤئ الطرغص أطام الحاتظات طظ وإىل طغظاء التثغثة

التعبغ غصعد وجاذاني وغظعغ صدغاغ صاض يف ذطار

 : التثغثة
افتتـح محافـظ الحديـدة، محمـد عياش 
قحيم، ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شـئون 
النقـل الـربي، وليـد الوادعـي، أمـس، خـط 
طريق الـ90، بعد إعادة تأهيله، لتذليل مرور 
الشـاحنات مـن وإىل مينـاء الحديـدة لنقـل 

البضائع والسلع الواردة. 
قحيـم،  املحافـظ  أوضـح  االفتتـاح،  ويف 
أن افتتـاح هذا الخـط بعد صيانتـه وتأهيله 
ومعالجـة األرضار التـي لحقـت بـه جـراء 
العـدوان والتصعيـد الذي تعرضـت له مدينة 
الحديدة، سيسـهم يف تنظيـم دخول وخروج 
الشـاحنات الثقيلة مـن وإىل مينـاء الحديدة 
لنقل املـواد والبضائـع التي يتـم تفريغها يف 

امليناء. 
املحليـة  السـلطة  قيـادة  أن  إىل  وأَشـاَر 
باملحافظة حرصـت عىل تأهيل طريق الـ90؛ 
ة  باعتباره منفذا هاما ملرور القاطرات الَخاصَّ
بنقل السـلع من ميناء الحديدة وبما يسـهم 
يف التخفيـف مـن االختناقـات املرورية داخل 

خطوط وشوارع مدينة الحديدة. 
مـن جانبه نّوه رئيس هيئـة النقل الربي، 
وليد الوادعي، بتوجيهات قائد الثورة ورئيس 
املجلس السيايس األعىل بإعادة تأهيل املوانئ 

الربيـة وخطـوط النقـل الطويلـة ُخُصوصاً 
الطـرق الرابطـة بـني الحديـدة واملحافظات 
األُخـرى والتي تعرضـت لتدمري واسـتهداف 

العدوان. 
واعتـرب إعادة فتح شـارع الــ90 بمدينة 
الحديدة أمام القاطرات والشـاحنات الكبرية، 
إنجازا َورافدا لتعزيز خدمات املوانئ وتسهيل 

حركة العبور ورسعة نقل البضائع. 
إىل ذلك جـدد وزير النقـل بحكومة اإلنقاذ 
الوطني التأكيد عـىل جاهزية موانئ الحديدة 

الستقبال كافة أنواع سفن الحاويات. 
ونـّوه وزير النقـل خالل اجتمـاع ُعقد يف 
مؤّسسـة موانئ البحر األحمـر بالحديدة، إىل 
أن صنعاء تسـعى إىل إعادة النشاط والحركة 

املالحية مليناء الحديدة. 
وتقديـم  اإلجـراءات  بتسـهيل  وأشـاد 
اإلعفاءات لرسوم إيجار األرصفة لـ21 يوماً، 
وتقديم اللجنة االقتصادية اإلعفاء بنسبة 49 
باملِئة من جمارك البضائع والسلع الواردة إىل 

ميناء الحديدة. 

 : ذطار
 واصل عضـو املجلس السـيايس األعىل – 
رئيـس املنظومة العدلية العليـا – محمد عيل 
الحوثـي، أمس األحـد، جهود توحيـد الصف 
اليمنـي وزرع أوارص اإلخاء والتالحم لتوحيد 
الجهود صوب مواجهة العدوان، َحيُث نجحت 
جهود قبيلة بـإرشاف الحوثي، أمس يف إنهاء 

قضيتي قتل بمحافظة ذمار. 
الصلح األول أنهى قضيـة قتل بني أَُرستي 
البخرانـي مـن أبنـاء مديريـة عنـس ذمـار 

والصايدي من أبناء مديرية الرضمة يف إب. 
ويف لقاء قبيل بمديرية عنس تقّدمه عضو 
السـيايس األعـىل ووكيـل أول محافظـة إب 
عبدالحميد الشـاهري ووكيل محافظة ذمار 
عبـاس العمدي ومدير أمـن املحافظة العميد 
أحمد الرشيف ومشايخ وشخصيات اجتماعية، 
أعلن الشيخ يحيى عيل أبو يابس باسم أولياء 
دم املجني عليه محمد جربان البخراني العفَو 
عن الجاني أحمد محسن الصايدي لوجه الله 

وترشيفاً للحارضين. 
وأشـاد عضـو السـيايس األعـىل الحوثي، 
بجهود الشيخ يحيى أبو يابس وموقف أولياء 
الدم يف العفو وإنهاء القضية، داعياً إىل أهميّة 
أن تكون مثل هذه املواقف ُقدوة ملعالجة بقية 

القضايا يف عنس. 
وأَشـاَر إىل أن مديرية عنـس من املديريات 
التي حسـمت الكثري من القضايـا املجتمعية 

وتبقى قضايـا بحاجة للحل.. حاثٍّا املشـايخ 
تسـوية  عـىل  االجتماعيـة  والشـخصيات 
األوضاع وتقريب وجهات النظر وحل القضايا 
ولم الشـمل كما ُعرف عنهـم فيما مىض من 
قضايـا.  وقال: «لقائد الثورة السـيد عبدامللك 
بـن بدر الديـن الحوثي واصـل ونحن معك يف 
ذات املشـوار وسنسـتمر يف مواجهة العدوان 

حتى النرص». 
إىل ذلـك نجحـت جهـود قبليـة بـإرشاف 
عضو السـيايس األعىل محمـد عيل الحوثي يف 
عتـق رقبة الجاني حسـني نارص جعمان من 
أبناء محافظـة عمران خالل لقاء قبيل، أمس 

بمدينة ذمار. 
ويف اللقـاء بحضـور الوسـاطة ذاتهـا يف 

الصلـح األول، أعلـن أوليـاء دم املجنـي عليه 
هاشـم عـيل الجمايل مـن أبنـاء محافظة إب 
العفـو عـن الجانـي جعمـان وعتـق رقبتـه 
بعد صدور حكـم الِقصاص لوجـه وترشيفاً 
للحارضين.  وعرب عضو السـيايس األعىل عن 
شـكره ألرسة بيت الجمايل وأوليـاء الدم عىل 
هـذا املوقف املـرشف وقبائل مديريـة النادرة 
بمحافظـة إب وكافـة قبائل اليمـن، مؤّكـداً 
أهميّة توحيـد الصف ملواجهة العـدوان الذي 

ارتكب العيب األسود بحق الشعب اليمني. 
وتطـّرق إىل دعـوة قائـد الثـورة يف كلمته 
إىل  األخـرية إىل االسـتعداد واليقظـة.. الفتـاً 
جهوزية الشعب اليمني ألي قرار يتخذه قائد 

الثورة. 

طعصع غربغ: التضعطئ الربغطاظغئ تثسط افظزمئ افضبر صمسغئ سطى عثا الضعضإ
 : تصرغر

قـال موقُع الويب االشـرتاكي العاملي الخاص باللجنة 
الدوليـة لألممية الرابعة: إن بريطانيـا والواليات املتحدة 
زوَّدتا تحالف العدوان الذي تقوده السـعوديّة ضد اليمن، 

باألسلحة املستخَدمة يف مئات الهجمات عىل املدنيني. 
وأّكـد املوقع الغربي يف تقرير، أمس األحد، أن «الغارات 
الجوية عىل اليمن باستخدام أسلحة بريطانية وأمريكية 
تعـد جـزءاً من نمـط العنف ضـد املدنيني، كمـا أن هذه 
الهجمات لم تكن لتتحّقق لوال اإلمَداد امُلستمّر باألسلحة، 
ونتيجـة لذلك هـذا هو السـبب يف أنه من الـرضوري أن 
توقـف حكومة اململكـة املتحدة وغريها مـن الحكومات 
عىل الفور مبيعات األسلحة التي تغذّي الحرب يف اليمن». 
وذكـر التقرير أنه خالل األيّـام القليلة املاضية رفعت 

الحملـة ضـد تجـارة األسـلحة دعـوى قضائيـة تهدف 
إىل إنهـاء مبيعـات الحكومـة الربيطانيـة من األسـلحة 
بمليـارات الجنيهات االسـرتلينية، بما يف ذلـك الطائرات 
املقاتلة والصواريخ والقنابل من طراز تايفون، باإلضافة 
إىل الصيانـة والدعم امُلسـتمّرين، السـتخدامها يف الحرب 

التي تقوُدها السعوديّة واإلمارات يف اليمن. 
وأورد أنـه «عـىل الرغـم مـن األدلـة الدامغـة عىل أن 
التحالف قد انتهك القانون اإلنساني الدويل مرارا وتكرارا 
يف حربه عىل اليمن، اسـتمرت الحكومة يف تعزيز وحماية 
مبيعات األسـلحة.. لقد زودت اململكة املتحدة السعوديّة 
بأسـلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار جنيه إسرتليني، منذ 

بدء الحرب عىل اليمن عام 2015». 
وتابـع املوقـع أن «النظامـني السـعودّي واإلماراتـي 
يغتاالن بشـكل روتيني خصومهما ويعذبان ويسـجنان 

ويقطعان رؤوس املعارضني، ويوفران الدعائم الرئيسية 
لصناعـة الدفـاع الربيطانيـة، إنهمـا بمثابـة أوصيـاء 
رئيسـيني عـىل املصالـح الجيوسـرتاتيجية لربيطانيا يف 
املنطقـة الغنية بالطاقة»، ُمشـرياً إىل أن «حكومة رئيس 
الوزراء رييش سوناك عازمة عىل الحفاظ عىل سيطرة آل 
سـعود الهمجية عىل شـبه الجزيرة العربية، وإنها تكتم 
أيـة معلومـات تفيد بأن الريـاض أَو داعميهـا يرتكبون 
جرائـم حـرب يف اليمن وتتجنـب االتّهامات بـأن اململكة 
ة ضد توريد األسـلحة»،  املتحدة تنتهـك قواعدها الَخاصَّ
وهـو األمـر الـذي يزيـد مـن انكشـاف حقيقـة الـدور 
الربيطاني األسـود يف العدوان والحصـار عىل اليمن، بعد 
أن تصاعدت جليٍّا مسـاع لندن لخنق الشعب عرب الحرب 

االقتصادية وسياسة التجويع. 
وأَفاد املوقـع أن «الحكومة الربيطانية رفضت طلبات 

موقع ميدل إيسـت أي الربيطاني للكشـف عـن الوثائق 
املتعلقة بمبيعات األسلحة إىل الرياض بني 1 َو15 أُكتوبر 
2016، َحيـُث أسـفرت غـارات جويـة لتحالـف العدوان 
بقيادة السـعوديّة عـىل القاعة الكـربى يف صنعاء خالل 
عـزاء، عـن مقتل وإصابـة أكثـر مـن 1000 مدني يف 8 

أُكتوبر 2016». 
ويف ختـام التقريـر، أشـار موقـع الويب االشـرتاكي 
العاملـي إىل «أن الحكومة الربيطانية تدعم األنظمة األكثر 
قمعيـة عىل هـذا الكوكـب؛ لذا فـإن اسـتمرار توريدها 
لألسـلحة للحـرب التـي تقودها السـعوديّة عـىل اليمن 
يكشـف مزاعمها بتعزيز حقوق اإلنسان والديمقراطية 
عىل الساحة الدولية، بما يف ذلك سيل النفاق الذي يسعى 
إىل تربيـر التدخل العسـكري لحلف الناتو ضد روسـيا يف 

أوكرانيا». 
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- مرحبـاً بكم أُسـتاذ طـه يف هـذا الحوار، 
وعّظم اللـُه أجَرنا وأجَركـم يف هذه الذكرى 
األليمـة واملصـاب الَجَلل، ذكرى استشـهاد 
الشـهيد القائد السـيد حسـني بـدر الدين 
الحوثـي -رضوان الله عليه-، وبداية ما هو 

تعريُفكم لشخصية الشهيد القائد؟
الشـهيُد القائُد السـيُد حسـني بدر الدين 
الحوثـي -رضواُن الله عليه- هو شـخصيٌة 
اسـتثنائيٌة ونادرٌة َقلَّ ما جـاَد بها التاريُخ، 
ويعـد من عظمـاء اإلسـالم القالئـل الذين 
صنعـوا التغيـري، ومن مجـدِّدي أئمـة أهل 
البيـت -عليهـم السـالم-، فإذا مـا تحدثنا 
عنـه فنحـن نتحدث عـن شـخصية برزت 
ــَة  بعطائها وتميزت بجهادها ونرصت األُمَّ
بمواقفها تماماً كاإلمام زيد واإلمام الهادي 

-عليهما السالم-. 
 

- ما أبـرُز الصفات التي تميز بها الشـهيد 
القائد -رضواُن الله عليه-؟

َد مزايا وسـماِت الشـهيد  ال يمكن أن نعدِّ
القائـد، ولكـن لنـا أّن نركِّـَز يف املجمل عىل 
عـدة خصـال تميـز بها عـىل أبنـاء عرصه 
وهي: إيمانُه الكبريُ وخوُفه العظيم من الله 

-سـبحانه وتعاىل- وثقتـه املطلقة به، كما 
تميز الشهيد القائد بإحسانه الواسع، فلقد 
كان محِسناً بكل ما تعنيه الكلمة، حمل َهمَّ 
ــة، وُعـرف بارتباطه الوثيـق بالقرآن  األُمَّ
الكريم، فقد كان قرينًا للقرآن، هذا االرتباط 
وهذه العالقة أثرت تأثريًا عميًقا يف شخصيته 
فجعلـت منه قرآنيٍّا يتَحـّرك بحركة القرآن، 
وينظر نظرة القرآن، كما كان - رضوان الله 
ــة ومآسـيها  عليـه- ينظر إىل وضعية األُمَّ
التي تعيشها وهيمنة أعدائها عليها، َويتألم 
ا لحالهـا والسـتضعاف أبنائهـا عـىل  ِجــدٍّ
أيدي أعدائها املسـتكربين، فتَحّرك من واقع 
الثقـة بالله تعاىل واالعتمـاد عىل الله ووفق 
منهجيـة الله يف القرآن الكريم السـتنهاض 

ــة وإحياء مبدأ الجهاد يف سبيل الله.  األُمَّ
 

القرآنـي  املـرشوع  منطلقـاُت  هـي  مـا   -
ومقوماته؟

 منطلقـاُت املـرشوع القرآنـي تقوم عىل 
أُُسـٍس ثالثة تمثل منظومة واحدة ال تتجزأ 
ــة والقيادة واملنهج، ومقوماته  وهي: األُمَّ
هـي: الثقـُة بالله والرجـوُع الدائـُم إىل الله 
واالعتمـاد عليـه، هـذه أهـم مقوماته، ثم 
التثقـف بثقافة القرآن الكريم والسـري عىل 

هديه واالتباع الواعي للقيادة القرآنية. 
 

- مـا هو تفسـريُكم لقـول الشـهيد القائد: 
«نحـن لـم نـأِت بجديـد وإنما نشـكو من 

الجديد»؟
تفسـريُنا لذلـك يعتمُد عىل سـياق الكالم 
الـذي أورده الشـهيد القائد، فقـد ورد ذلك 
النص املهم يف سـياق حديثه حول أُسلُـوب 
التأثـري واإلقنـاع الـذي تميـز بـه كالمـه، 
وخطـورة الثقافة الدخيلـة الجديدة علينا، 
والتي رضبـت الكثري من املفاهيـم املهمة، 
فالشـهيُد القائـد -عليـه السـالم- يوضح 
ويؤّكــد أّن كالمـه ومنهجه ومـا طرحه يف 

دروسـه ومالزمه ليس جديًدا عىل ثقافتنا، 
فهـو من رصيـِح كتـاب الله ومنهـج أهل 
البيت عليهم السـالم، وأن ما يلمُسه الناُس 
مـن بركة كالمه وتأثـريه إنما هو من بركة 
القـرآن الكريـم وبركـة أئمـة أهـل البيت 
-عليهم السـالم-، ثم يؤّكـد الشهيد القائد 
-رحمـه الله- عـىل أن الدخيل عـىل ثقافة 
أهل البيت عليهم السـالم هو من األسـباب 
الرئيسـة لضعـف نفـوس النـاس وتفريق 
كلمتهم، وسبب رئييس يف عدم صناعة األثر 
والتأثـري املطلـوب يف صناعة الوعـي وبناء 
النفـوس اإليمانية القوية، ومـن املهم إيراد 
النـص املبـارك يف ملزمـة (وإذ رصفنا إليك 
نفـًرا من الجن)، َحيُث يقول عليه السـالم: 
[أنـا عندما أَُحدِّثُكم ال آتي بجديد، من كتاِب 
الله سبحانه وتعاىل الذي عرفه من هو أكرب 
مني سناً من الحارضين، ومن غريهم، ومن 
أقـوال أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) 
ومنهج أهل البيـت، كاإلمام الهادي، وغريه 
من قدماء العرتة (عليهم السـالم) فنحن لم 
نأِت بجديد، إنما نشـكو مـن الجديد، نحن 
نشـكو من الجديد الـذي هو دخيل عىل أهل 
بنا،  البيت وعـىل الزيدية، إنه هو الـذي َرضَ
هو الذي أثـر علينا، هو الذي فـرق كلمتنا، 
هـو الذي جعلنـا أذلة مسـتضعفني، جعلنا 
نصمت، نسـكت عىل الرغم ممـا يواجه به 
اإلسـالم، واملسـلمون مـن قبل أعـداء الله، 
فأنا شـخصيٍّا ال أقـول جديًدا، كتـاب الله، 
ومـا نعلمه من قدمـاء أهل البيـت (عليهم 
السالم) ومنهجهم، فعندما يلمس اآلخرون 
تأثرياً لـكالم آتي به، إنما هـي بركة القرآن 
الكريم، وبركة أئمة أهل البيت (صلوات الله 

عليهم)]. 
 

- كيـف تصفـون املرحلَة التي ظهر ونشـأ 
فيها هذا املرشوع؟

 املرحلُة التي نشـأ فيهـا املرشوع مرحلٌة 

اسـة من ُكــّل النواحي،  ا وحسَّ صعبٌة ِجـدٍّ
ــة كانت  فمـن ناحيـة الوضـع العـام لألُمَّ
الشـعوب وال زالت لألسـف ترزح تحت ظل 
واالسـتكبار،  االسـتعمار  لقـوى  الهيمنـة 
وحالـة  رهيـب  وذل  صمـت  يف  َوتعيـش 
انكسـار ويأس وإحباط وهزيمـة وفقدان 
لألمـل، َويف حالة من التيـه العجيب فال هي 
تعـرف أعداءها، وال هي تـدرُك واقَعها، وال 
هـي من تبَحـُث عن الحـل واملخـرج، ومن 
ناحيـة أُخرى كان الوضُع السـائد يف اليمن 
ال يختلـف عـن محيطه اإلسـالمي، يضاف 
إىل ذلـك حالـة االسـتضعاف الشـديد الذي 
يعانيه الشعب اليمني وتغلغل امَلّد التكفريي 
لعمـالء املخابـرات األمريكيـة واإلرسائيلية 
يف أغلـب البالد وتمّكنهم بضـوٍء أخَرض من 
بسـط نفوذهم شـيئاً فشـيئاً عىل مفاصل 
النظـام العميل السـابق؛ لذا كانـت املرحلة 
ا، فاإلسالُم  شديدة الخطورة وحساسة ِجـدٍّ
يتعرَُّض لهجمة رشسة من أعدائه بشكل لم 
يشهد له مثيالً منذ بزوغ فجِر اإلسالم، فيما 
اليأُس واإلحبـاط وفقداُن األمـل جاثٌم عىل 
ُكـّل أبنـاِء املجتمع اليمنـي بمختلف فئاته 
الدينيـة واالجتماعيـة، فاملـرشوع القرآني 
نشـأ يف مثل هكذا ظروف وشق طريَقه بني 
ــة يصلح نفوَسـها ويغرس األمل  أبناء األُمَّ
ي لديها الوعَي بخطورة املرحلة  والثقة، وينمِّ
وخطـورة التفريـط والسـكوت والجمـود، 
ويضـُع لهـم الحلـوَل، ويعرُِّفهـم مكاِمـَن 
عـاب واملؤامرات  الخلل، ُمتجـاِوًزا ُكـلَّ الصِّ
حتى نهض بشـكل يشبه املعجزة، ُكـلُّ ذلك 

الظاحُط البصاشغ والئاتُث الاارغثغ اُفجااذ ذه السةري المآغثي شغ تعار لـ «المسغرة»:

الئثغُض سظ المحروُع الصرآظغ عع اقتاقل افطرغضغ والسغطرة الاضفغرغئ وتصسغط الغمظ إلى أصالغط

أطرغضا و «إجرائغض» والسمقء ودساة الخمئ 
عط أبرز أسثاء املحروع الصرآظغ

 المحروع الصرآظغ تةاوز 
ُضـضَّ سظاوغظ الافرصئ 
والاةجئئ والاصسغط 

 الحعغُث الصائث حثخغٌئ 
اجابظائغئ وظادرة َصضَّ طا جاد 

بعا الاارغت 
 المحروُع الصرآظغ طحروٌع 
حاطٌض غاظاوُل طثاطَش جعاظإ 
ــئ التغاة وغسسى لئظاء اُفطَّ

حوار
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7
االثنني

العدد

29 رجب 1444هـ..
20 فرباير 2023م

(1593)
 

بفضـل وعظمـة وبصرية قائد مسـريتنا 
الشـهيد القائد السـيد الحسـني بـن بدر 

الدين -عليهما السالم-. 
 

- مـا هـي املعوقـاُت واملؤامـرات التـي 
واجهها املرشوع القرآني؟

ال توجُد معوقاٌت أمام املرشوع القرآني 
ولكـن توجد مؤامـراٌت، وأبـرز املؤامرات 
التـي واجهت املرشوع القرآنـي تتمثل يف 

ثالث جبهات، وهي: 
جبهُة قوى االستكبار أمريكا وإرسائيل 
ومـن يدور يف فلكهم من األنظمة العميلة 

والقوى التي ارتهنت للشيطان.
الجبهة الثانية: جبهُة العمالة والنفاق 
مـن املنافقـني والعمـالء من أبنـاء هذه 
ـــة الـذي باتوا يـًدا طيعـًة ألمريكا  األُمَّ
أبنـاء  مـن  األحـرار  لـرضب  وإرسائيـل 
ـــة اإلسـالمية، والكيـد َواملؤامـرات  األُمَّ
عىل املـرشوع القرآني خدمـة لألمريكي، 
وهم من شـنوا بالوكالة الحروب السـت 
السابقة وأكثر من عرشين حربًا وآخُرها 

العدوان السعودّي األمريكي عىل اليمن.
الصمـت  ُدعـاُة  الثالثـة:  الجبهـة 
ـــة الذيـن  واالستسـالم مـن أبنـاء األُمَّ
ارتضوا ألنفسـهم السـكوَت والقعوَد عن 
ــة  أداء مسؤولياتهم، وارتضوا لهذه األُمَّ
أقـداِم  تحـت  وهـوان  ذُلٍّ  يف  تعيـش  أن 

أعدائها. 
 

- البعض يصنف املرشوع القرآني ما بني 
السيايس والثقايف.. ما تعليقكم عىل ذلك؟

 إنَّ َمـن يصنـف املـرشوع القرآني بني 
السـيايس والثقـايف فهـو يجهـل أدبيات 
املـرشوع ومنهجـه، وهـو بعد لـم يطلع 
ولم يكلف نفَسـه بقـراءة مالزم ودروس 
الشهيد القائد -عليه السالم-، والواقع أن 
املـرشوع القرآني مرشوع شـامل يتناول 
مختلـف جوانـب الحيـاة ويسـعى لبناء 
ــة يف ُكـّل جوانب ومجاالت شـؤون  األُمَّ
حياتها، متجـاِوًزا ُكــلَّ عناوين التفرقة 
والتجزئة والتقسـيم، ويـدرك ذلك بنظرة 
رسيعة وعابـرة للقرآن الكريـم الذي هو 

منهج شامل للحياة. 
 

- اسـتبق الشـهيد القائد السـيد حسني 
عليه السالم تَحّركه العميل بإطالق هتاف 
الرصخـة يف وجـه املسـتكربين.. ما قيمة 

ذلك؟
 قيمـة ذلـك أن القـرآن الكريـم يحـّدد 
لنـا مـن هـم أعداؤنا ويرسـم لنا سـبيل 
املواجهـة معهم وكيـف تكـون، ويف هذا 
الزمـن نجـد أن أئمـة الكفر ومـن يرأس 

ــة  قوى االستكبار يف استهدافهم لهذه األُمَّ
هي أمريكا وإرسائيل فكان ال بد من توجيه 
سـهام السـخط والعداء لهـم عرب الرصخة 
يف وجوههـم إلعـالن الـرباءة منهـم ومـن 
إجرامهـم، وإعالن موقف من أعداء الله من 
أهـل الكتاب أمريكا وإرسائيل، وقد كان لها 
األثر البـارز يف فضح وكشـف زيف الضالل 
والباطـل وفضـح حالـة النفـاق السـائدة 
ــة وتوجيه سـهام السـخط يف  وسـط األُمَّ
نفوس الناس ضد أمريـكا وإرسائيل، وهي 
وسيلة السـتنهاض الهمم يف نفوس الناس 
للوقوف أمـام التَحـّرك األمريكي السـاعي 

لالحتـالل والهيمنـة عـىل البلـد، ووسـيلة 
لتحصني األجيال من الوالء والتقبل ألمريكا 

وإرسائيل. 
 

- تَحرُُّك الشهيد القائد -عليه السالم- أيقظ 
حـكام البيـت األبيـض وجعلهـم يهرولون 

للنيل منه.. ملاذا؟
ألنهـم يدركـون قـوة املـرشوع القرآنـي 
بـأن  وليقينهـم  أطماعهـم،  مواجهـة  يف 
املـرشوع القرآني إذَا اسـتمر وتنامى َفـإنَّ 
ُكــّل مشـاريعهم وخططهـم ومؤامراتهم 
سـتؤول إىل الهزيمة؛ لذا عملوا عىل وأد هذا 
املرشوع املتمثل بقيادته العظيمة يف بداياته 
عـىل أََسـاس القضـاء عليه وإبادتـه ولكن 
كانـت إراَدة اللـه هـي الغالبة وصـدق الله 
العظيـم القائل: ﴿يُِريـُدوَن ِليُْطِفــؤواْ نُوَر 
اللَّـِه ِبأَفَوِٰهِهم َواللَّـُه ُمِتمُّ نُـوِرِه، َوَلْو َكِرَه 

ال�َكِٰفُروَن﴾ (الصف:٨) 
 

- كيـف اسـتطاع الشـهيد القائـد -عليـه 
السـالم- القضـاء عـىل مخّططـات قـوى 

االستكبار العاملي وكرس العصا الغليظة؟ 
اسـتطاع القضاء عىل مخّططات األعداء 
باالعتماد عىل الله والثقة بالله والسـري عىل 
منهجية القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي 

أقـوم، فباالعتماد عـىل الله واالتّبـاع لهدي 
الله املتمثـل بالقرآن الكريـم هزم املرشوع 

األمريكي يف اليمن. 
 

- ما الرابُط بني العدوان عىل اليمن واملرشوع 
القرآني؟ 

 اسـتهداُف العدوان لليمن هو اسـتهداف 
شـامٌل، فمـن جهـة لـم يسـتوعب العـدّو 
سـقوط مشـاريعه وعمالئه بالشـكل الذي 
حصل وهو من أنفق عليهم وبذل الكثري من 
الوقت واملـال، فكان تهاوي نفـوذ وهيمنة 
تلـك القوى وخروج اليمـن من تحت املظلة 
األمريكيـة صاعًقـا لهـم، فمـا كان منهـم 
إال اسـتهداُف اليمن ُكـلِّ اليمن بـُكلِّ فئاته 
وتياراتـه؛ بقصد إخضاع اليمـن مرًة أُخرى 
للهيمنـة واالحتـالل املبـارش والقضاء عىل 
املرشوع القرآنـي الذي كان له الفضل األول 
يف تحطيـم النفوذ والهيمنـة األمريكية عىل 

اليمن. 
 

- إىل مـاذا ترجحون صمود شـعبنا يف وجه 
العدوان منذ ثمانية أعوام؟ 

يعود فضل صمود شـعبنا خالل السنوات 
الثمانـي املاضيـة وتحقيقـه لالنتصـارات 
املهمـة واالسـرتاتيجية أوًال وأخـريًا إىل الله 
-سـبحانه وتعاىل-، ثم إىل التَحرُِّك الشـعبي 
الواسـع، والتفافهم حول القيـادة القرآنية 
املتمثلـة بسـماحة السـيد القائـد عبدامللك 

بدرالدين -يحفظه الله-. 
 

لرضيـح  العـدوان  طائـرات  اسـتهداُف   -
الشـهيد القائـد يف منطقة مـرَّان بمحافظة 
صعدة يف العام ٢٠١٥م بــ١٤ غارة.. عّما 

؟ يعربِّ
ُ عن اسـتهدافهم للمـرشوع القرآني  يعربِّ

الـذي جـاء بـه، َودليـٌل عىل مـدى حقدهم 
وإجرامهـم، يضـاف إىل ذلـك خوفهـم منه 
ومـن املرشوع الذي جاء به من هدي القرآن 
الكريـم، َويَُدلُّ عىل تأثري املرشوع القرآني يف 
أوساط الشعب وارتباطهم بقيادته الربانية 
ومنهـج هدي القرآن الكريم مالزم الشـهيد 

القائد ومواجهتهم للعدوان. 
 

- ما داللة امتداد وتوسع املرشوع القرآني؟ 
 يـدل عـىل عظمـة املـرشوع القرآنـي 
وتقبّلـه وجاذبيتـه بـني أوسـاط الناس، 
وتأثـريه القوي يف النفـوس؛ ألَنَّ فيه الحل 
ــة اإلسـالمية،  واملخـرج ملـا تعانيـه األُمَّ
التف الناس حوله؛ باعتبـاره املالذَ واملنِقذَ 
يف هـذه املرحلة الحرجة والحساسـة من 

ــة.  تاريخ األُمَّ
 

- مـا هو موقُع القضية الفلسـطينية يف هذا 
املرشوع؟

محوريـًة  الفلسـطينية  القضيـة  تعـد 
وأََساسـية يف املرشوع القرآنـي؛ باعتبارها 
ـــة الكـربى والتـي يجب عىل  قضيـَة األُمَّ
ــة حملها حتى تحقيق النرص النهائي  األُمَّ
عـىل العـدّو اإلرسائيـيل وتحرير فلسـطني 

واملقدسات. 
 

- ما الذي حّققه املرشوع القرآني؟
 للمرشوع القرآني إنجازاٌت كثرية يصُعُب 

حُرصها وسنكتفي بإيراد البعض وهي:
١.  فضـح املـرشوَع األمريكـي يف اليمـن 
والقضـاء عـىل نفـوذه، وحّقـق لليمنيـني 
السـيادَة واالسـتقالل وأخرجهـم من تحت 

عباءة الهيمنة الخارجية. 
٢. استنهض النفوَس والطاقات اإليجابية 
الكامنة بـني أبناء الشـعب اليمني، وغرس 
ــة يف مختلف  األمَل واالندفاع نحو بناء األُمَّ

املجاالت. 
٣.  قىض عىل املشاريع الهدامة والخطرية 
لعمالء املخابرات األمريكية َواإلرسائيلية من 
التكفرييني رغم ما كانت تحظى به من دعم 

وإسناد من قبل قوى االستكبار. 
٤.  وّحد الشعَب بمختلف فئاته ومكوناته 
ضـد العـدوان السـعودّي األمريكـي، وعزز 
من صمود الشـعب وثباته طوال السـنوات 

املاضية 
٥. عـزََّز االنتمـاَء بـني أطيـاف الشـعب، 

مرسخاً مبادئ اإليمان والقيم الحميدة. 
٦. حاَفـَظ عـىل وحـدة اليمـن، وأفشـل 

مرشوع تقسيم وتفتيت اليمن وتجزئته. 
 

- لو لـم يكن املـرشوُع القرآني مـا البديُل 
حينَها؟ 

 لو لم يكـن املرشوع القرآني َلكان البديُل 
هـو االحتـالل األمريكي وتقسـيم اليمن إىل 
أقاليـم وسـيطرة الفئـات التكفرييـة عىل 
اليمـن، ولكانـت إراَدُة اليمنيـني خاضعـًة 

للقوى الخارجية. 
 

- كلمة أخرية 
 يف هـذه الذكرى املؤملة يجُب أن يسـتذكَر 
الصعوبـات  حجـَم  اليمنـي  شـعبنا  أبنـاُء 
واملـآيس التـي لقيهـا السـابقون، وحجـم 
املظلومية الكبـرية، وحجم العطـاء والبذل 
املراحـَل  أَيْـضـاً  ونسـتذكر  والتضحيـة، 
الصعبـة التي قدمت فيها املسـريُة القرآنية 
خريَة أبنائها وعظمائها وعىل رأسهم السيد 
الشهيد القائد الحسني بن بدر الدين الحوثي 
-عليـه السـالم-، واملحافظة عـىل نهجهم 
والسـري عىل ُخَطاهم حتـى تحقيق النرص 

الحاسم والنهائي. 

ُع المحروع الصرآظغ   تعجُّ
دقلٌئ سطى سزماه وجاذبغاه 
وتأبغره الصعي سطى الظفعس 

َواقلافاف تعل الصغادة 
الصرآظغئ أتث أجئاب خمعد 

حسئظا

ــُئ تعل   الافئ اُفطَّ
المحروع الصرآظغ؛ باسائاره 

المقَذ والمظِصَث شغ عثه 
اجئ  المرتطئ الترجئ والتسَّ

ــئ طظ تارغت اُفطَّ

  الصدغُئ الفطسطغظغئ 
طتعرغٌئ وَأَجاجغٌئ شغ 

المحروع الصرآظغ

حوار
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خئري الثوراظغ 

السـنوية مما  الذكـرى  إحيـاء  يف  الفتـاً  كان 
الستشهاد السـيد القائد حسني بدر الدين 

الحوثـي، أن مرشوَعه القرآنيَّ بـات حارضاً متألِّقاً ليس 

عىل مسـتوى السـاحة املحلية، بل عىل مستوى الساحة 

اإلقليميـة والعامليـة، وبـات محـط إعجـاب الكثري من 

ـــة العربية واإلسـالمية وأملهـا الوحيد يف  شـعوب األُمَّ

الخالص. 

هكـذا قـال قائـد الثـورة السـيد عبدامللـك بدرالدين 

الحوثي، وهـي يلقي كلمته التاريخيـة يف الذكرى، ومن 

هذا املوقع املتقدم يف هذه الذكرى العظيمة حرص السيد 

ـــة العربية  عبدامللـك الحوثـي أن يقـدم لكل أبنـاء األُمَّ

لنهج الشـهيد  واإلسـالمية املـرشوع القرآنـي امتـداداً 

القائـد، وهو مـا يعكس عاملية املسـرية ونهجها الذي ال 

يؤمـن بالحـدود املصطنعة التـي أورثها لنا االسـتعمار 

الغربي، وأباطيل الهيمنة والوصاية. 

وكمـا كان الشـهيد القائد يحمل توّجـهـاً أممياً عىل 

املسـتوى النظـري والعميل، خاطـب قائد الثـورة أبناء 

ـــة العربيـة واإلسـالمية عـن عدوهـا األمريكـي  األُمَّ

واإلرسائيـيل الـذي يعمل ليـالً ونهـاراً عىل اسـتهدافها 

عـىل املسـتوى الدينـي والثقـايف والفكري، والسـيايس، 

واالقتصادي والصحي واإلعالمي. 

ـُه العاملي منذ اليوم األول للمسـرية  حـرض هذا التوجُّ

القرآنيـة التـي كانت تحيطهـا وتحيط قادتهـا ظروٌف 

ا، أمنيٍّا، وعسـكريٍّا، واقتصاديٍّا، ومجتمعياً،  صعبة ِجـدٍّ

لكن تلك املسـرية التي انطلقت من منطقة َمرَّان شـمايل 

اليمـن، ويف إطار جغـرايف محـدود، هي اليـوم تخاطُب 

ـــَة العربية واإلسـالمية، وتحمـُل هموَمها وتدعو  األُمَّ

إىل َوحدِتهـا، وتتبنى قضاياها الكربى ومقدسـاتها وما 

تعانيه من احتالل صهيوني. 

ففي العقد األول النطالق املسرية كان تقدير املراقبني 

السياسيني أن املرشوع القرآني انتهى بُمَجـّرد استشهاد 

املؤّسـس السـيد حسـني -رضـوان الله 

عليه-؛ ولذلك كانوا حريصني بأن يبّرشوا 

السفريَ األمريكي آنذاك يف صنعاء بالخرب، 

ومثلما أّكـد السيد القائد أن الواقَع أثبت 

أنَّ هـذا املـرشوَع القرآنـي العظيم كلما 

حورب ازداد قـوًة، وتنامى، وهو حاٌرض 

اليوم يف بلدنا، وحارض بمستوى الساحة 

اإلقليمية بكلها، وبفاعليـٍة عالية، وهو 

العربيـة  بأمتنـا  يليـُق  الـذي  املـرشوُع 

واإلسالمية بشكل عام، وبشعبنا اليمني 

العزيز بشـكل خـاص، وهـل للمؤمنني 

كتـاٌب يؤمنون بكل ما فيه أنـه الحقُّ الذي 

ال ريَب فيه، وأنه الهدى الذي أتى من الله، غريُ القرآن؟! 

إنَّ الرؤيـَة العامليَة للمرشوع القرآنـي الذي تَحّرك به 

الشهيد القائد السيد حسني الحوثي كانت بُوصلتها منذ 

يومها األول فلسـطني القضية املرَكزية، َحيُث كانت أول 

محـارضة يلقيها هي (يـوم القدس العاملـي التي ألقها 

الشهيد القائد يف 28 من رمضان 1422هـ) وطرح فيها 

مرتكـزات املـرشوع القرآني، ونحن اليوم نراها سـلوكاً 

عمليـاً وفاعليًة مشـهودًة، ومواقَف ممهـورًة بالصدق، 

ليس عىل مستوى القول فقط وإنما عىل مستوى الفعل 

الذي جّسـده سـيُد القـول والفعل قائد الثـورة عبدامللك 

بدرالديـن الحوثـي -يحفظـه اللـه- بموقفـه الثابـت 

واملبدئي والديني إىل جانب القضية الفلسطينية وقضايا 

ــة الكربى يف ُكـّل املراحل.  األُمَّ

ــة  ومن هذه املقدمات انطلق السـيد القائد ليدل األُمَّ

العربيـة واإلسـالمية عىل الحلـول للخروج مـن الواقع 

املأسـاوي الـذي يسـتهدفها يف حريتها وأمنهـا ودينها، 

ا من محارضة الشـهيد  ليقـرأ عىل ُكـّل فرد مسـلم نَصٍّ

القائد السـيد حسـني بدرالديـن الحوثي -رضـوان الله 

عليـه- التـي ألقاهـا قبـل 19 عامـاً وأّكـد فيهـا أن ما 

نعيُشـه اليوم هو فاتورُة السـكوت التـي ندفُعها اليوم 

كشـعوب إسـالمية وعربيـة، َحيـُث قال 

الشهيد القائد: (السكوُت لو نتوقع أنهم 

إذَا سـكتنا أن نتوقـع أنهم سيسـكتون، 

عـىل  للحصـول  سـيدفعهم  السـكوت 

تنـازالت كثـرية أكـرب، ويعملـوا لرضِب 

أشـياَء أُخرى، لن يسكتوا يجب أن نفهم 

هـذا، ولـن يتوقفـوا إال إذَا مـا تَحّركنـا 

ورصخنا يف وجوههم سيسكتون). 

وعـىل إثـر ذلك ذّكرنـا قائـُد الثورة يف 

كلمتـه، بالفاتـورة التـي حذرنـا منهـا 

الشـهيد القائـد مـن الخطـر األمريكي 

العربيـة  ــة  لألُمَّ كعـدو  واإلرسائيـيل 

واإلسـالمية ومـا غـزُو العـراق، وأفغانسـتان، وتدمري 

سـوريا ونهب ثرواتهـا وفرض الحصـار الخانق عليها، 

إال دليـل واقعـي عىل ذلك، ومـا السياسـاُت االقتصادية 

األمريكية التدمريية يف لبنان والتي أَدَّت إىل انهياِر ُعملتها 

إال شـاهٌد عىل إجرامها، وما قامت به أمريكا يف عدوانها 

عىل اليمن وارتكاب أبشـع الجرائم بحق أبنائه وفرضها 

للحصار الظالم عليه إال دليٌل عىل أنها أُمُّ اإلجرام. 

ولذلـك َفـإنَّ هـذا الجَرس الزمني املمتـد لِعقدين، هو 

تجسٌد عميل لصوابية التحذير، مع صوابية املوقف الذي 

ضّحى الشـهيد القائد بروحه الزكية يف سـبيله وسـبيل 

ــة أرادهـا أن تكـوَن تحّرريـًة، مسـتقلة، مؤمنة، ال  أُمَّ

تخىش من دون الله أحداً. 

فاملعركُة معركُة وعي وبصرية، وهي أول معركة مع 

ـــة من األمريكيـني واإلرسائيليني، وبدالً عن  أعداء األُمَّ

أن يكتفـَي النـاُس بمتابعة األخبار التي تـذاع يف التلفاز 

عـن تدمري أمتنـا واسـتهدافها، يؤّكــد الشـهيد القائد 

ــة وأهميّة  أهميّـَة الوعي بطبيعة الرصاع مع أعداء األُمَّ

(أن نتحـدََّث بروحية من يفهـم أنه طرٌف يف هذا الرصاع 

ومسـتهَدٌف فيه شـاء أم أبى، بروحية من يفهم أنه وأن 

تنصل عن املسـؤولية هنا، فال يستطيع أن يتنصَل عنها 

يـوَم يقُف بني يـدي الله، نتحـدث لنكتشـَف الكثريَ من 

الحقائـق يف الواقع، الذي نعيشـه يف واقع أمتنا، نتحدث 

بـروٍح عملية بـروٍح مسـؤولة، نخـرُج برؤيـٍة واحدة، 

بموقف واحد، بنظرة واحدة، برأي واحد). 

فقبل 19 عاماً بدأ الشـهيُد القائُد التَحرَُّك يف مرشوعه 

القرآنـي بخطـوات عملية صحيحـة وطبيعيـة متمثلة 

يف الشـعار املناهـض للهيمنـة األمريكيـة واإلرسائيلية 

(اللـُه أكرب، املوُت ألمريـكا، املوُت إلرسائيـل، اللعنُة عىل 

اليهود، النُرص لإلسـالم)، ومقاطعة للبضائع األمريكية 

واإلرسائيليـة، وتوعية املجتمع اليمني بالثقافة القرآنية 

ــة، وقد القى هذا التَحّرك  الصحيحـة، وفضح أعداء األُمَّ

حربـاً واسـعًة مـن قبل األمريكي بشـكل مبـارش وعرب 

أدواته املتمثلة يف الحكومة آنذاك وقّدم روَحه الطاهرة يف 

سبيل الله لريتقَي شهيداً يف مثل هذا اليوم، والقى أتباُعه 

ُكـلَّ أنواع املضايقات والسـجن والفصـل من الوظيفة، 

والتعذيـب والقتل، لكنه -رضوان اللـه عليه- منذ اليوم 

األول كان يقـول: (مهما كانـت الوعود، مهما حاولوا أن 

نصُمـَت فلن نصمت، أليس كذلـك؟ َوإذَا ما صمتنا، َوإذَا 

مـا صمتنا، إذَا ما صمتنا شـهدنا عىل أنفسـنا بأننا من 

امُلْعِرِضـني عن كتـاب الله الذي قـال لنا: {يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن 

آَمنُوا ُكونُوا أنصار اللَِّه} (الصف: من اآلية14) أفال نكوُن 

من أنصار الله ولو بكلمٍة؟! سـننُرصُ ديـَن الله، َوإذَا لم 

ننـرص اللَه ودينَه أمام اليهـود، يف مواجهة اليهود فأمام 

ه؟! أمام مـن ننرصه؟! إذَا سـكتنا يف أوضاع  َمن ننـُرصُ

كهذه فمتى سنتكلم؟ متى سنتكلم إذَا سكتنا وهناك من 

يأُمُرنا بالصمت؟ سـنتكلم، ويجب أن نكّرَر دائماً شعار: 

[اللـُه أكرب/ املوُت ألمريكا / املوُت إلرسائيل/ اللعنُة عىل 

اليهود / النُرص لإلسالم] يف ُكـّل جمعة ويف ُكـّل اجتماع. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 

المحروُع الصرآظغ السالمغ وخطاٌب غاةاوز التثود 

طتطاٌت طظ واصع خطاب السغث سئث المطك التعبغ بثضرى الحعغث الصائث
طتمث سطغ الترغحغ

قرأت اليوم نص خطاب السـيد عبـد امللك الحوثي 

قائـد الثـورة -يحفظـه الله- عـن الذكرى التاسـعة 

عرشة الستشـهاد القائد حسـني بدر الديـن الحوثي 

رضوان الله عليه. 

وجدته خطاباً عاماً شـامالً لم يقترص عىل الداخل 

ــة اإلسـالمية  ـٌه إىل األُمَّ اليمنـي فحسـب، بـل موجَّ

جمعاَء. 

لـم يرسد السـيد يف خطابه عن استشـهاد السـيد 

حسـني بالـكالم والتفاصيـل عن حادثة استشـهاده 

وكيـف حدثـت وما إىل ذلك مـن رسد قصيص كما هو 

معتاد يف مثل هذه املناسبات الحزينة. 

دخـل السـيد عبـد امللـك الحوثـي يف حديثـه عـن 

األسـباب التي ارتكـز الشـهيد -رضوان اللـه عليه- 

يف مرشوعـه القرآنـي ومـدى الهجمـة التـي تتبناها 

أمريـكا والصهيونيـة يف تدمري اإلسـالم واملسـلمني، 

بعد ما انفردت بالسـيطرة عىل املـرسح الدويل، عقب 

انهيـار االتّحاد السـوفيتي َومن وسـط تلـك املعمعة 

واسـتعار جحيم التوّجـه األمريكـي ملحاربة ُكـّل ما 

يمت لإلسـالم بصلة والسيطرة عىل البلدان والشعوب 

اإلسـالمية ونهـب ثرواتها واسـتعباد شـعوبها، برز 

مـرشوع السـيد القائد حسـني بـدر الديـن الحوثي، 

القرآنـي يف لحظـة تاريخيـة مفصليـة، كادت أمواج 

الهجمـة األمريكية الصهيونية عىل العالم اإلسـالمي 

أن تصيبه بالطوفان والغرق. 

كأن السـيد قائـد الثـورة يوجـه خطابـه لكافـة 

املسـلمني بلداناً وشـعوباً يقول لهم فيه: إن مرشوع 

السيد حسـني ال يخص اليمن وحدها بل هو مرشوع 

إنقاذ إسالمي شامل، وذلك هو الواقع. 

ألقـى السـيد يف خطابه نظـرة عامة وشـاملة إىل 

األطماع األمريكية والصهيونية وأسهب يف تفاصيلها 

َكثرياً، كأن السـيد يقول للشـعوب اإلسـالمية انظروا 

مـاذا تخطط لكـم أمريكا ومـاذا تريد منكـم وكيف 

تدّمـر دينكم وحضارتكم ومستقبلكم. 

أمريـكا يف الحقيقـة هي اسـتلمت الـدور املعادي 

لإلسالم واملسلمني من بريطانيا عقب الحرب العاملية 

الثانية. 

بريطانيا عندما أصبحت إمرباطورية اسـتعمارية 

بعـد القرن السـادس عـرش امليالدي، هي مـن تولت 

حمـل رايـة الصليـب املعـادي لإلسـالم واملسـلمني 

وهـي من أنشـأت الصهيونية واملاسـونية، وهي من 

ـابي السـلفي  شـجعت ودعمت ظهـور التيـار الوهَّ

ـة  والتيار اإلخواني لتكـون ُكـّل تلك معاول هدم لألُمَّ

اإلسالمية ونزع دينها وقرآنها من النفوس ومن واقع 

الحياة. 

تجمعـت يف قمة السـلطة الربيطانيـة ُكـّل عوامل 

الحقـد والعـداء لإلسـالم، مذهباً مسـيحياً متشـّدداً 

(املذهب الربوتستانتي اإلنجليكاني)، طبقة رأسمالية 

حاكمة ُكـّل همها جمع األموال والثروات وتكديسها 

ليتم من خاللها السيطرة والتحكم بالعالم أجمع ويف 

املقدمـة العالم اإلسـالمي، ويف سـبيل ذلـك توّجـهت 

جحافـل الصليـب الربيطاني الحتـالل بلـدان العالم 

وإبـادة ماليني السـكان األصليـني يف األرض الجديدة 

«األمريكيتني».

«باملناسـبة سـميت قارة أمريكا بهذا االسم نسبة 

إىل لقـب أرسة بريطانيـة (أمريكو) التـي دخلت مع 

حمالت الغزو واالحتالل الربيطاني». 

السـيد تطـرق إىل نقطـة مهمـة يف خطابـه وهي 

األحمديـة والبهائية، عندمـا احتلـت بريطانيا الهند 

وإيران، شـجعت أحـد عمالئها واسـمه أحمد ومدته 

باملال والدعم، الذي تلقب بـ: (الباب) هو من إيران. 

ادعـى النبـوة أوالً، ثم زعـم أن له بابـاً يوصله إىل 

ملكوت السـموات وأنـه يناجي اللـه، انترشت الفتنة 

وتجمع حولـه األتباع، زاد الدعم الربيطاني، ثم ادعى 

األلوهيـة، لذلك تسـمى دعوتـه بالبابية /نسـبة إىل 

الباب أَو األحمدية نسـبة إىل اسـمه، فلما أهلكه الله، 

حمل رايـة الضالل والـرشك واأللحاد مـن بعده ابنه 

الـذي لقـب بالبهاء وسـميت دعوتـه بالبهائية الذي 

اّدعى األلوهية. 

غذت بريطانيا تلك الدعوات الضالة لتدّمـر اإلسالم 

واملسلمني. 

أيضـاً دعمـت بريطانيا ظهور ديـن جديد يف الهند 

يف إقليم كشـمري، سـمي الديـن الجديد (السـيخية) 

وأتباعه بـ السيخ. 

نشأت الدعوة بني أوسـاط املسلمني الكشمرييني، 

بحّجــة الجمـع بني أفضل ما يف اإلسـالم من صفات 

وأفضل ما يف الهندوسـية من صفات (نفس املخّطط 

األمريكي الجديد اإلبراهيمية) بحّجـة توحيد الشعب 

الهندي فالسـيخ كانوا مسـلمني ومع األيّام انحرفوا 

عن اإلسالم وأصبحت إىل اليوم إحدى الطوائف الدينية 

الهندية من الصفات التي تميزهم ال يحلقون الشـعر 

ة الرأس والذقن ويلبسـون سـواراً يف إحدى  أبداً َخاصَّ

أيديهـم ويلبسـون عمامة كبرية عىل رؤوسـهم مثل 

العمامة السـودانية وهم يقدسـون البقر أَيْـضاً مثل 

الهندوس. 

أمريـكا  اليـوم  تعملـه  فيمـا  بمقارنتـه  السـيد 

بمحاوالتها إنشاء ديانة جديدة سموها باإلبراهيمية 

وتجمـع الصفات املشـرتكة كمـا يدعـون ويزيفون 

بـني اإلسـالم واليهوديـة ليكونـوا ديانـة مشـرتكة 

بـني الديانتني، نفـس ما عملتـه بريطانيـا يف القرن 

الثامـن عرش عندما كونت البابية والبهائية والسـيخ 

ـابية.  واملاسونية والصهيونية والوهَّ

املسـتهدف اإلسـالم واملسـلمون، أما اليهود والله 

ما تنطيل عليهم الفكرة، الهدف اإلسـالم واملسـلمون 

وخدمة مشـاريع التطبيع مع الكيان املحتّل والهدف 

طمس القضية الفلسطينية. 

ما تقـوم به أمريكا اليوم هو نفس ما كانت تقوم 

بـه بريطانيـا منذ أربعـة قـرون؛ ألَنَّ كليهمـا يعترب 

اإلسـالم وكتاب املسـلمني القرآن الكريـم هو العقبة 

الوحيدة الذي يهّدد أطماعهم وهيمنتهم الرأس مالية 

اإلمربيالية. 

خطاب السـيد عبد امللـك الحوثـي -يحفظه الله- 

عام وشـامل وكّل عبارة وجملة منه هي عنوان ملقال 

طويل. 

هنـاك موجهـات كثرية داخـل الخطـاب لليمنيني 

ة يف املوضـوع االقتصادي  ــة اإلسـالمية َخاصَّ ولألُمَّ

الذي ركز عليه السيد، كلها موجهات نركز عليها. 

ا فيما يتصل  ذكر السيد يف خطابة جملة مهمة ِجـدٍّ

بموضـوع املباحثـات اليمنية السـعوديّة يف سـلطنة 

عمان بوسـاطة عمانية، وهي قوله: ليطمنئ الشعب 

اليمنـي أن القيـادة لن تفـرط يف «الحريـة والكرامة 

واالستقالل»، هذا كالم مهم موجه إىل أطراف العدوان 

ـة السـعوديّة وأمريـكا وبريطانيـا واإلمارات،  َخاصَّ

تأكيـد السـيد عـىل هـذا املوضـوع مرتبـط ارتباطاً 

مبـارشاً وبما يدور داخـل أروقة الحوار يف مسـقط، 

كما نفهم أن السـيد قطع عىل أطراف العدوان أي أمل 

لهـم يف الحصول عىل مطالب غـري مرشوعة تتقاطع 

مـع اسـتقالل اليمـن وحريـة وكرامـة شـعبه، كما 

ربط السـيد الكالم يف هـذا املوضوع برسعـة اإلنجاز 

يف مـرشوع الحوار وقد دعا السـيد رصاحة الشـعب 

اليمني إىل االسـتعداد للحـرب يف أية لحظة وأن الفرتة 

الحالية هي فرتة حرب، هذه كلها رسـائل سياسـية 

موجهة بشكل مبارش ألطراف العدوان وللكالم عالقة 

بالحوار يف سلطنة عمان. 

تحديد السـيد أن الوقت لن يسـتمر مفتوحاً إىل ما 

ال نهايـة بدون تحقيق تقدم والوقت املتاح قد ينتهي، 

أيضـاً فيه تحذير واضـح لتحالف العـدوان؛ ِمن أجل 

اإلرساع يف تحقيق الحوار. 

ام فاصلة ال تزيد عن سـتة وثالثني يوماً  أمامنا أَيـَّ

مـن الوقت الراهن حتى الوصـول إىل (يوم 26 مارس 

القـادم) وهو ذكـرى يوم الصمـود الوطني والذكرى 

الثامنة للعدوان، نـرى إذَا جاء ذلك اليوم قبل التوقيع 

عىل اتّفاق ينهـي العدوان وينهي الحصـار، فالحوار 

يعترب رضبـاً من العبث وعىل قيادتنا االنسـحاب بعد 

ذلـك اليـوم فـوًرا واتِّخاذ مـا يحّقق للشـعب اليمني 

حريتـه وكرامته واسـتقالله وطرد املحتـّل من كامل 

الرتاب واملياه اليمنية. 
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طرتدى الةرطعزي 

ونحن إذ نعيش اليوم الذكرى السنوية الستشهاد السيد 
القائد املؤّسـس األول والزعيم الروحي للمسـرية القرآنية 
والنهضة اإليَمـانية الشـاملة الشـهيد القائد حسـني بدر 
الديـن الحوثـي الـذي مثـّل بفكـره التنويـري ومرشوعه 
ــة التـي كانت تعيـش الضالل  القرآنـي بارقـة أمـل لألُمَّ

واالضالل لعقوٍد من الزمن. 
لكنـه وبتَحّركـه الثقـايف الجهـادي والتصحيحـي أراد 
ـة الخروج من هذه الحالة املستعصية حالة الرضوخ  لألُمَّ
الـال إرادي للشـعوب والطاعة العمياء لليهـود والنصارى 
واالتباع األعمى ملن يسـعون يف األرض الفساد من يسعون 

إلضاللنا وإفسادنا وإعادتنا إىل حقب الجهل والظالم. 
ومع تَحّركه القرآني الساطع نوراً يف سماء املنطقة واإلقليم برصخته 
املدويّـة يف وجه املسـتكربين فقـد كان النظام البائد والسـلطة العميلة 
العفاشية بإيعاز وتوجيه أمريكي بوأد املرشوع وإخماد الثورة القرآنية 
وتصفية السـيد القائد حسني بدرالدين الحوثي شخًصا ومرشوًعا ولهذا 
سـارعت السـلطة العفاشـية وبكل ثقلهـا جيوٌش عسـكرية ومرتِزقة 
قبليني منافقني وُعدة عسـكرية مهولة بمختلف تصنيفات وتشـكيالت 
الجيـش واألمـن اليمنـي املشـارك ُظلماً يف الحـرب الجائرة عىل السـيد 
الحوثي وأهايل مران التي واجهوا بأسـلحتهم الشخصية أعتى الجيوش 

املدربة واملتسلحة بأفتك األسلحة واآلليات الحديثة واملتطورة. 
مجاميع مؤمنة بقيادة السـيد حسـني وبعض زمـالءه الذين رشبوا 
مـن معني الثقافة القرآنية الجهادية الحقـة فقد كانوا نجوًما كلما أفل 
نجٌم سطع نجٌم آخر لتتسابق الثلة املؤمنة ويف مقدمتهم القائد املؤّسس 

واملجدد امللهم إىل العلياء شـهداء برضوان الله واحداً بعد آخر إىل صعدت 
روح الشـهد القائـد إىل بارئهـا مطمئنـًة برضـوان الله راضيـٍة برضاه 
ليشـكل بدمه الطاهر طوفاناً سيجرف الطغاة تباعاً ومثل باستشهاده 
أيقونـة نـٍرص للمسـرية القرآنيـة الفتية التـي تنتظرها 
ة والعدّو قد  مالحٌم عصيبة ومواجهات قادمة نارية َخاصَّ
وثـق باألمر يكان وعزز من تواجـده وأحكم قبضته رافعاً 
تهانـي لإلدارة األمريكية بمقتل السـيد الحوثي الذي كان 

بمثابة كابوٌس يؤرقهم. 
وبمقتلـه ضن األمريكان وأدواتهم يف الداخل اليمني أنه 
قد تـم وأد املرشوع الحوثي (القرآني) والـذي لم يزداد إالَّ 
يقينًا وقوًة يسـتمدها من قوة الله خاض خمسـة حروب 
كبرية وأُخرى متفرقة كانت إراَدة الله بمعيتهم انتصارات 
مدويّـة بفضل الله ثـم بفضل وتضحيات الشـهيد القائد 
ورفاقـه القـادة واملجاهديـن الـذي نعيش اليـوم ذكرى 
استشـهاده السنوية التي تحل علينا وشـعبنا اليمني يواجه أئمة الكفر 
أئمـة النفـاق ورأس الرشك والطغيـان يواجه أمريـكا وإرسائيل يواجه 
ُكـّل طغاة وجبابرة وحثالة العالم وسـط رصخـات عارمة وانتصارات 
سـاحقة ماحقـة بتحالـف العـدوان الـذي بات ال يرقـد ليلتـه من تلك 
االنتصـارات املمتزجـة بشـعار الرباءة من أعـداء الله رصخـة الحق يف 
مواجهة املسـتكربين تحقيًقا لتنبؤات السـيد القائد بأنه من سـيرصخ 
معنـا يف مختلف دول العالم ها هي بفضـل الله تحّقق عىل أرض الواقع 
ليعيش العالم محياً وممجداً لهذه الهامة املؤمنة بذكرى ودروس يومية 
من معني دروس القرآن ليبقى السـيد الحوثي معنا وفينا قائد لسـفينة 
الحق بينما رأينا قادة العمالة سقط بعضهم إىل جهنم وآخرين وقعوا يف 
سـلة املهمالت طرداً مرتِزقة خارج ديـار عبثوا بها وظنوا أنها مانعتهم 
مـن بأس الله وحق االنتقـام والرد بمثل فعلتهم يف امليـدان ومن اعتدى 

عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. 

الحعغُث الصائث أغصعظُئ الظخر 

التحذيـُر الـذي أطلقه السـيُد املجاهـُد عبدامللك 
الحوثـي حـوَل القناعـة الراهنـة حيـاَل التفاوض 
والحديِث عن السالم كان رسالًة واضحة للسعودّي 
وبرتجمة أنيس عبيد لألمريكي والربيطاني: صربنا 
يتجـه بقوة ورسعة نحو النفـاد، وال نمتلك أية ذرة 
انتظار لسـماع مزيٍد من التسـويف حـول مطالب 

شعبنا املرشوعة. 
السـيد رسـم مجّدًدا خطـوَط اليمن السياسـية 
بألـوان َعَلِمِه الثالثـِة الزاهيِة، ولآلخر سـعودّي أَو 
أي طـرف منخِرط يف العـدوان أن يختاَر رسيًعا بني 
مصداقيـة صنعـاء وقائدهـا املجاهـد وتحذيراته 
الواضحة ونُصحه الصادق وبني املزيد من اإلنصات 
السـعودّي واإلماراتـي لخزعبـالت سـفراء أمريكا 
ا بعـض الهمس  وبريطانيـا، واحتمـال كبـري ِجـدٍّ

الصهيوني. 
لقد أعلـن السـيد عبدامللـك خيـاراِت اليمن غريَ 
القابلة للنقاش: سـيادة واسـتقالل وحرية وملف 
إنساني، خيارات لم يعد يف املتناَول النقاش حولها، 
وجـاء الـدور للرياض ومـن يقف معهـا أن تطرَح 

خياراتها إن ُوجدت. 
الـدوراُن حول حقـوق اليمن لم يعـد مقبوًال، إذ 
اختار السـيد عبدامللك اللحظَة املناسبَة للتأكيد بأن 
ملـف اليمن التفـاويض واضح املعاِلِم ولن تسـحب 
منه أية ورقة، وللطرف اآلخر حرية، إما االسـتمراُر 
ه املتهالك أَو الدخول الجاد يف رفع األيادي عن  يف ِمَلفِّ

حقوق اليمن. 
يف ُكـّل األحوال، تحذيُر السيد عبدامللك هو فرصة 
أخـرية ملـن يراهن عـىل مسـألة الوقت لقـد قالها 
بوضـوح: ال زلنـا يف مرحلـة الحرب ويـُد اليمن لم 

تبتعْد عن الزناد. 
قذُف السيد بالكرة يف ملعِب الرياض التي يتوجب 
عليها أخذُ تحذير السـيد عىل محمل الجد، فصنعاُء 
عاصمـة النََّفِس الطويـل هـي ذاُت العاصمة التي 
أصبح صربُها محدوداً وقابـالً للنفاد يف أية لحَظة، 
أما حديث السيد القائد عن فلسطني فله ِمداٌد آخر. 

الصائُث المشعار حعغُث الصرآن
أحـرف الظـخغري 

عندمـا تعـرف بدايـة التَحـّرك وكيفية النشـأة وعملية 
االنطـالق يف رحاب الله خدمًة للمرشوع القرآني سـتعرف 
حـالوة التضحية التـي قدمها القائد املفدى يف سـبيل الله 
يف ترجمـة القـرآن بحقيقة الوعي والبصـرية التي جاء به 
املـرشوع القرآني يف تبصري وتنوير اإلنسـان وإخراجُه من 
الظلمـات إىل النور بوحي الله عظيم الشـأن كريم العطاء 
امللهـم يف سـعادة البرشيـة يف الدنيـا واآلخـرة مـن خالل 

االنقياد واالنصياع لألوامر التي جاء بَه بالقرآن الكريم. 
الشـهيد القائد عصف بكل الثقافـات املتنوعة وجعلها 
يف مهـب الريـاح؛ ألَنَّه اسـتعطى ثقافـة القـرآن من نهر 
التضحيـة والجهـاد والعظمـة التـي يريدها اللـه لعبادة 

املؤمنني، الشـهيد القائد -عليه أفضل الصالة والسالم- هو الوحي الذي 
استوحى وحيّه من عظمة القرآن لم يأِت بجديد ولم ينتظر لوحٍي يوحى 
به ليتَحّرك يف مجابهة الطغاة والظاملني والفاسدين واملستكربين يف هذه 
األرض، الشـهيد القائد -عليه السـالم- لم ينتظر جربيل عليه السـالم؛ 
ه يدرك أن القـرآن وعظمة التبليغ واإلنذار الذي جـاء به جده محمد  ألَنـَّ
-صلـوات اللـه عليـه وعىل آله- قـد اكتملـت أركانها واحتـوى نوابعها 
ــة بعد وفاة سـيد البرشية وجعلها  وفوائدها وإنما هناك من دجن األُمَّ
تلهث خلف الروايات والسري املتناقلة واألحاديث املخلوطة بالتأكيد والال 
تأكيد، منها محسنة وضعيفة وصحيحة وكأنها توحي بكذب معظمها 

إالَّ النادر بذلك. 
عظمـة القائد شـهيد القرآن لم تأِت من شـخصيته أَو من نسـبه أَو 
قبيلتـه أَو مكانتـه بني املجتمـع أَو من أية جهـة أياً كانت 
سياسـية أَو اجتماعيـه، بل عظمة الشـهيد القائد -عليه 
أفضـل الصالة والسـالم- جاءت مـن القـرآن؛ ألَنَّه ترجم 
القـرآن بحقيقته وعظمتـه وأهدافها واملـراد الذي يريدنا 
بهـا القرآن أن نكـون وجعلنا نفهم املعانـي والتوجيهات 
ـابيـة قـد دجنتنـا وجعلت من  برغـم أن الثقافـات الوهَّ
أفكارنا وإنسـانيتنا إمعة ال نفقه شيئاً وال نعرف حقيقة 
القرآن ومعانيه وتوجيهاته بالشـكل الـذي يريده لنا الله 

جل جالله.
القـرآن هـو الذي جعلنـا أعـزاء عظماء ولـوال عظمة 
القـرآن الكريـم ملا نـال اإلسـالم العظمة هـذه وملا وصل 
الرسول محمد -صلوات ربي عليه وآله- من عظمة وفالح 

يف مواجهة الكفر والنفاق من العرب والعجم آنذاك. 
لوال عظمـة املرشوع القرآني الـذي ضّحى؛ ِمن أجِلِه الشـهيد القائد 
بروحه يف سـبيل الله وسـبيل القرآن ملا وصل حـال يف اليمن من عظمة 
النرص والشـموخ يف مواجهة العدوان والغطرسـة الشـيطانية العاملية 
والنفـاق العربـي الـذي لـم يألوا جهـداً يف تركيعنـا وإخضاعنـا خدمًة 

ألسيادهم يف الغرب والصهاينة يف ُكـّل املعمورة. 
فالفالح هو التَحّرك واالقتَداء بشـهيد القرآن ومرشوعه العظيم الذي 
اسـتلهمه الشـهيد من التَحّرك املحمدي -عليه أفضل الصالة وعىل آله- 

والتوجيه اإللهي يف معظم السور واآليات داخل القرآن الكريم. 

آخُر ظصطئ سطى 
ذرغص التطط

رشغص زرسان

حذاِر بعد  الحلُف  تمادى  ولِنئ 

للقاري روايــًة  َفَليُصِبَحن 

وَجِحيِمنا  بناِرنَا  نَّ  وَليُحَرشَ

الباري عذاِب  من  فينا  البأُس 

حلِمنَا يف  نقطٍة  آخُر  النُصُح 

قراري اتخذُت  إني  بعِدَها  من 

تكِريُمُه لهيثٍَم  ــأَن  ب ــوال  ل

أخباري من  نجَد  ممالُك  لغدت 

عناُدُهم أَرص  إن  وربي  لكن 

وحــراري ِبُمسرٍي  سنُدكُُّهم 

ِلنُصِحنا  املعتديَن  جــزاُء  هذا 

حــذاِر  املعتديَن  ــزاُء  ج هــذا 
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برظاطب رجال اهللا: ططجطئ (لاتثون تثو بظغ إجرائغض) الةجء افول:
ضغش غضعُن اقحرتاء بآغات اهللا؟ وطاذا غسظغ أن تتثَو افطُئ 

تثَو بظغ إجرائغض؟ وطا السعاصإ؟ 

طــع الـسـغث الـصـائـث شـغ الغعم الساملغ لطمرأة املسطمئ (2)

 :  بحرى المتطعري

يف  القائـُد  الشـهيُد  اسـتعرض 
محارضته (لتحذون حذَو بني إرسائيل) 
مـا عرضه الُقـــْرآُن الكريُم عـن أنبياٍء 
عظمـاَء من بني إرسائيـل، وأيضاً كيف 
تحدث الُقـــْرآن الكريـم الصنف اآلخر 
من بني إرسائيل الذيـن نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم واشـرتوا بآيات الله ثمناً 

قليالً وانطلقوا ليفسدوا يف األرض.
ورّكز الشـهيُد القائُد عىل ما روي عن 
الرسول صلوات الله عليه وآله: «لتحذن 
حذو بني إرسائيـل حذَو الُقـذَّة بالُقذَّة، 
والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر َضبٍّ 

لدخلتموه».
ويف هذا السياق أشـار الشهيد القائد 
إىل أننا نحن العرب أكرمنا الله بالُقــْرآن 
الكريم والنبي محمـد صلوات الله عليه 
وعىل آله، واضعاً بعض التسـاؤالت: هل 
نحن نسـري عىل هدي رسـول الله وعىل 
هدي األنبياء الُعَظماء من بني إرسائيل؟ 
أم أننـا نلعـن بنـي إرسائيـل ونحـن يف 
نفس الوقت نتخلـق بأخالقهم ونتثقف 
نقـف  سـلوكهم،  ونسـلك  بثقافتهـم؟ 
مواقفهـم، ونتأثـر بهـم يف كل مجاالت 

حياتنا؟
فعندما خالف بنو إرسائيل توجيهات 

اللـه وجعلوا آيـات اللـه وراء ظهورهم 
واسـتنكروا لكل نعم اللـه نالهم عقاب 
الله ورضبوا، وهذه سنة إلهية كما يقول 
الشـهيد القائد محذراً كافـة أبناء األمة 
العربية واإلسـالمية من خطورة السـري 
والتأثـر ببنـي إرسائيـل؛ ألننا سـنكون 
أجدر منهم بأن يرضبنا الله ألنها: «سنة 
إلهية، ما عمله ببنـي إرسائيل يمكن أن 
يعمله حتـى بآل محمد أنفسـهم إذا ما 
سـلكوا طريقة بني إرسائيل، سـيعمله 
بالعرب أنفسـهم إذا ما سـلكوا طريقة 

بني إرسائيل». 
وألن الواقع الذي نعيشـه اليوم يشهد 
أننـا أصبحنـا نتنكر لكتاب الله ورسـل 
اللـه، ونتنكر لقيمنـا العربيـة وننطلق 
وراء بني إرسائيل تحت مسمى حضارة 
وتقدم أو تمدن لم نشـعر بانه انحطاط 

وذلة وضالل وضياع.
ويعترب الشـهيد القائد أن ما ذكر الله 
عـن بنـي إرسائيـل يف أكثر مـن آية من 
كتابـه الكريم أنهم كانـوا يبيعون الدين 
مقابل الدنيا، يشـرتون بآيـات الله ثمنًا 
قليًال، يشـرتون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا 
قليـًال، تُدلُّ عـىل أن الديـن ال قيمة له يف 

نفوسهم، ال قيمة له عندهم.
واالشـرتاُء بمعنى: يبيعون هم الدين 
دون أن يُْلَجئُـوا إىل أن يبيعـوه، هـم من 

يبحـث عن بيعـه، االشـرتاء يعني: أنهم 
هـم يطلبون اآلخريـن أن يبيعـوا الدين 
مقابل مواقف معينة، مقابل ثمن معني 
مـن حطام الدنيا! وماذا تـدل عليه هذه 

الحالة؟ 
وأضـاف الشـهيد القائـد: إن الديـن 
هـو الذي أنقذهـم من العـذاب، والظلم 
الـذي  هـو  الديـن  إن  واالسـتضعاف، 
أعزهم يوم أورثهم الله مشـارق األرض 
ومغاربهـا التي باركنـا فيهـا {َوأَْوَرثْنَا 
اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا يُْستَْضَعُفوَن َمَشاِرَق 
اْألَْرِض َوَمَغاِربََهـا الَِّتـي بَاَرْكنَـا ِفيَْهـا} 
(األعـراف: مـن اآلية137) ثـم يف لحظة 
يتنكـرون لهـذا الدين الذي إنمـا اعتزوا 
عـىل يديـه، إنمـا اسـتقرت أوضاعهـم 
وسـعدت حياتهـم عـىل أيـدي أنبيائه، 
يصبح هكذا سـلعة تباع، ويبحثون عن 
من يشـرتيها! وبالطبع الطرف اآلخر ال 
يشـرتي الديَن منهم، إنما معنى املسألة 
أنهـم هم ينبذون الديـن، يرمون بالدين 

عرض الحائط مقابل ثمن من الدنيا.
مشرياً إىل أن الُقــْرآن الكريم يتحدُث 
عن بيعهم للدين (ثمنًا قليًال ثمنًا قليًال)، 
(ثمنًا قليـًال ثمنًا قليًال) حتـى لو كانت 
الدنيـا بأكملهـا، إنها ثمن قليـل، الدنيا 
بأكملها مقابل يشء من دينك تبيعه إنه 
ثمن قليل، إنك بعت نفسـك، بعت إلهك، 

بعت أنبياءك، بعت كرامتك، بعت جنتك، 
بعت عزتك، وبعت إنسـانيتك؛ ألن تكريم 
الله لإلنسان يتمثل يف الهدي الذي مّن به 
عليه ليسري عليه فيحظى بتلك الكرامة، 
ويكون جديًرا بتلك الكرامة، أما إذا تنكر 
للدين فإنه يصبح يف واقعه وهو إنسـان 
يصبـح أضل من تلك األنعـام {إِْن ُهْم إِالَّ 

.{ َكاْألَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ
ويف السـياق نفسه يتسـاءل الشهيد: 
ألـم يقل اللـه ثمنا قليـًال؟ ليجيـب: إن 
كل مـا بأيـدي اليهـود اآلن، وهـو تلـك 
املمتلـكات الهائلـة يف مختلـف أقطـار 
الدنيـا إنهـا عند اللـه ثمن قليـل مقابل 
ذلك الديـن الذي نبـذوه وراء ظهورهم، 
مقابـل هدي رسـول الله (صلـوات الله 
عليه وعـىل آله) وهذا الُقـــْرآن الكريم 
الـذي أمرهم الله أن يؤمنـوا به كما أمر 
بقيـة عباده، إنـه ثمن قليـل ويجب أن 
نفهـم نحن، وما أكثر ما أكثر الناس من 
املسـلمني أنفسـهم الذين يبيعون الدين 
بثمن قليل أن الديـن ال يعني أنك كفرت 
به بلسـانك ورصحت بنبـذه، ولكن بيع 
الدين هو دخـول أحدنا يف موقف باطل، 
يعمـل عىل أن يحصل عـىل مصلحة ولو 
من طريق باطلة غري مرشوعة وال يبايل 
أن دينـة يحـرم عليـه هـذا، وال يبايل أن 
دينـه يهدده إذا ما دخـل يف هذا، هذا هو 

البيـع للدين ولو يف موقـف واحد، ولو يف 
قضية واحدة. 

وذكـر الشـهيُد القائـُد مثـاالً واقعياً 
طاملـا تكـّرر يف واقعنـا فقال: ألسـنا يف 
أعضـاء [مجلـس  ينطلـق  االنتخابـات 
لكـم،  [سـنعمل  فيقولـون:  النـواب] 
وسـنعمل، وسـنعمل،...] يعـدون هـذا 
بوظيفة، وهذا يعدونه برتبة عسـكرية، 
وأولئـك  بمدرسـة،  يعدونهـم  وهـؤالء 
يعدونهـم  وأولئـك  بخـط،  يعدونهـم 
بمسـتوصف، وفالن يعدونـه بأنه إذا ما 
وصـل إىل مجلـس النواب سـيقف معه، 
وسيعمل عىل حل مشـكلته، وسيحاول 
ضـد  األعـىل  هــو  موقفـه  يكـون  أن 
خصمه، فننطلق للتصويت ملـن يرتشح 
دون أن نلحظ هـل أننا - من وجهة نظر 
ديننا - وقفنا موقًفا ينسـجم مع الدين 
أم أنه متخالف ومخالف له؟ ال نبايل، ألم 
يبع الناس يف كثري من املناطق أصواتهم 
ألعضـاء قـد يكـون بعضهـم ليس من 
الديـن يف يشء، وال تهمه مصلحة الدين، 
وال تهمـه مصلحـة األمـة، ولـن يفـي 
بوعـوده، يبيعـون أصواتهـم بقليل من 
السكر، أو من الرز، أو بتُّنور غاز، أو بأي 

يشء من الوعود.

سئث الرتمظ طتمث تمغث الثغظ

الســغثُة الجعراء الثرغةئ افوىل لطظئغ 
املخطفى:

وعندمـا نتحدث عـن فاطمـة الزهراء 
(عليهـا السـالم)، وعـن علـو مكانتهـا، 
ورشف منزلتها؛ ليس باعتبارها قد حظيت 
بمقـام ترشيفـي عـاٍر عن أي تجسـيد يف 
واقع السلوك والوجدان؛ حيث يؤكد السيد 
القائد عىل أنها (عليها السـالم) قد وصلت 
إىل مقامهـا العظيـم هذا بفضل املدرسـة 
املحمديـة التـي كانـت السـيدة الزهـراء 
خّريجتَهـا األوىل، وتمثلت هذه املدرسـة يف 
حضن السـيدة خديجة وكنف سيد الخلق 
الذي عاشـت معـه فاطمُة أجـواَء الوحي 
والتنزيل، وتّرشبـت بمعيته جوامع الكلم، 
ومـكارم األخالق، وأن مقـام الكمال الذي 
بلغت ذروته فاطمة الزهراء كان لجدارتها 
اإليَْمـانية، الذي استحقت ألجله أن تكون 

سيدة نساء الدنيا واألخرى.
وكلنـا يعلم ذلـك التهافت الـذي يبديه 
املؤرخون وعلماء اإلْسـَالم إلبـراز فضيلة 
رشف رؤيـة النبـي محمـد (صلـوات الله 
عليه وعىل آله) عند ورود اسم أحد الرجال 
املسـلمني الذين كان لهـم ذلك الرشف ولو 
كانوا يف حينهـا أطفاًال ال يدركون شـيئًا، 
ويعتربونهـا مزيـة وهـي كذلـك بالفعل، 
ولكنهـا ال ترقـى إىل أن يحظـى اإلنَْسـاُن 
بأن يرتبـى يف أحضـان الرسـول األعظم، 
ويتخـرج عىل يدي خاتـم النبيني، ويعيش 
أجواء الوحي منهًجا وسلوًكا، حيث يقول 

السيد القائد:
«الزهـراء املرِضيّـة قد حظيـت بأرقى 
أبيهـا  أحضـان  يف  تربـت  حيـث  تربيـة، 
الرسـول (صلواُت الله وسالُمه عليه وعىل 

آلـه) وأمها خديجـة، تربت عـىل اإليَْمـان 
والتقوى ومكارم األخالق، ورشبت معارف 
اإلْسـَالم، فكانـت تلميذة أبيهـا وخريجة 
مدرسـتِه األوىل، وبذلك كانت سـيّدَة نساء 
العاملني، سيّدَة نساء املؤمنني، سيّدَة نساء 
أهل الجنّة، وهـذه املواصفات وهذا املقام 
العظيـم ليـس مجـرد مقـام ترشيفي أو 
أوصاف ترشيفية، إنَّما كان مقاماً وصلت 
إليه بجدارة، مقاماً قائماً عىل أسـاٍس من 

اإليَْمـان والتقوى».(1)

طصاُم الســغثة الجعــراء ضان صائًما سطى 
أجاس طآعقت إْغَمـاظغئ:

ويؤكـد السـيد القائـد عـىل أهميّـة أن 
تستوعب املرأة املسلمة أن فاطمة الزهراء 
(عليها السالم) لم تصل إىل ما وصلت إليه 
من مقام دنيوي وأُخروي إال بتلك املؤهالت 
اإليَْمـانية التي جعلتها جديرة بهذا املقام، 
وجعلـت منهـا مثـاًال يُحتذى، ولـوال هذه 
املؤهالت ملـا كان ثمة حديث عـن االقتداء 

والتأيس. 
وهـذا يحتّم عىل املرأة املسـلمة بشـكل 
عام، واملرأة اليمنية بشكل خاص أن تتوجه 
لقـراءة سـرية السـيدة فاطمـة الزهراء، 
وتطلـع عـىل تلـك املؤهـالت اإليَْمـانيـة، 
وتعرف كيف كانت يف عالقتها بالله؛ عابدًة 
ناسـكة، تقيض ليلها يف التهجد واملناجاة، 
وتقـيض الكثـري مـن نهارهـا يف الصيـام 
وتالوة الُقــْرآن، وكيف كانـت يف عالقتها 
مـع أبيهـا؛ حنونـًة عطوفة، ومبـادرًة يف 
خدمتـه حتى وهو يف ميدان املعركة؛ حيث 
يُروى أنها (عليها السـالم) كانت يف بعض 
املعـارك تـداوي جـراح أبيها رسـول الله، 
وتهـيء له (صلـوات الله عليـه وعىل آله) 
خيمة خاصة؛ ليغتسـل من غبار املعركة، 
ويغري مالبسـه ويكون بأجمل هيئة، ولم 

تشغلها مناجاتها وتهجدها عن متعلقات 
منزلها، وشـؤون زوجها وأوالدها؛ فكانت 
نموذًجـا للمرأة املطيعة، واملعينة لبعلها يف 
البأسـاء والرضاء، وكانت ألوالدها مربية 
ومعلمـة، ومع املسـكني والفقـري واليتيم 
محسـنًة ومتصدقـة ورحيمـة، ولنسـاء 
األنصـار واملهاجريـن واعظـة ومعلمـة، 
وكانت (عليها السالم) السبّاقة مع قضايا 
اإلْسـَالم ومياديـن الجهاد. وهنـاك الكثري 
مما ال يسـُعنا عرَضه، ومما يتوجب علينا 
جميًعا - وباألخص املرأة - معرفته. ومما 

قاله السيد القائد يف ذلك: 
«كانـت يف مقـام القـدوة األوىل كامرأٍة 
مؤمنٍة بكمالها اإليَْمـاني، ثم بالتايل سيّدة 
نسـاء أهل الجنّة؛ ألنَّ هـذا املقام العظيم، 
واألخالقـي  والقيمـي  اإليَْمـانـي  املقـام 
واإلنَْسـاني الذي وصلت إليه يف عالم الدنيا 
أُسـس  وعـىل  إيَْمـانيـة،  بمؤهـالت  كان 
إيَْمـانية وأخالقية، لم يكـن مقاماً زائفاً؛ 
فلذلك لم يكـن فقط يف عالم الدنيا بل كان 

أيضاً يف عالم اآلخرة.
فكانت سـيّدة نسـاء املؤمنني يف الدنيا، 
وهي أيضاً سـيّدة نسـاء أهل الجنّة، وهي 
أيضاً يف عداد النسـاء األربـع اللواتي بلغَن 
ذروة وعلـو املقام اإلنَْسـاني للمرأة، كانت 
: مريم ابنة  أيضاً هي املتقدمة فيهن، وهنَّ
عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسـية بنت 

مزاحم، وفاطمة الزهراء عليها السالم»(2)
ويقـول يف هـذا السـياق أيًضـا: «حياة 
بالتأمـل  جـّداً  جديـرة  الزهـراء  فاطمـة 
والدراسـة، وهـي يف موقع القـدوة للمرأة 
املؤمنـة، فما أحـوج أخواتنـا املؤمنات إىل 
االطالع عىل سريتها، كيف كانت يف حياتها 
عىل مسـتوى املسؤولية الدينية واألرسية، 
كيف كانت بالرغم من عظيم ما هي عليه 
من مقـام، وإيَْمـان، وأخالق، واملسـتوى 

املعـريف الـذي وصلـت إليـه كذلـك، لكنّها 
مع ذلك كله عاشـت حياتها بكل بسـاطٍة 
وتواضع، بكل بسـاطٍة وتواضع، فعاشت 
الظروف املعيشـية الصعبـة يف ظل وضع 
اقتصـادي يف مراحـَل صعبـة، ولـم تكـن 
أبداً لتسـتنكف عـن القيام بمسـؤولياتها 

الفطرية يف بيت الزوجية.
كانـت تهتم بكل شـؤون البيـت، تربي 
أوالدهـا، تقـوم بـكل متطلبـات الحيـاة 
واملعيشـة، تطبـخ، تنظـف البيـت، تعـد 
الطعام، تفعل ُكــّل يشء كأي امرأة أخرى 
عادية، يعني مقامهـا اإليَْمـاني، مقامها 
عن املسـؤوليات  املعريف، لـم يبعدها أبـداً 
الفطرية، وعن الدور املهم يف الرتبية، وعن 
الدور األساس يف الواقع املعييش والحياتي 
الـذي هـو أسـاس يف واقع النـاس وحياة 
النـاس ومـن متطلبـات الحيـاة، قامـت 
بذلك كله امـرأة يف واقعها املعييش يف غاية 
التواضـع والبسـاطة، وكأّي امـرأٍة أخرى 
تعجن، تغسـل املالبس، تعد الطعام، تربي 
أطفالها، تهتم بهم وبتنشئتهم وبرتبيتهم 
وبتغذيتهم، تصـرب عىل متاعب الحياة مع 

زوجها، تواجه الظروف الصعبة.
تواجه أحيانـاً ظروفاً صعبـة، الُقـْرآن 
الكريم تحّدث يف سـورة اإلنَْسان عن درٍس 
مهم جّداً يكشف جوانب متعددة من بينها 
ظـروف صعبـة، وظـرف وواقـع معييش 
صعـب يحصـل أحيانـاً، وهـذا طبيعي يف 
واقع الحياة أن يحصل، ومع ذلك مستوى 
عـاٍل جّداً جّداً من األخالق، اإليثار بالطعام 
يف حـال الصيام عنـد أوان الفطـر، اإليثار 
بالطعـام يف وقـٍت هي وزوجهـا وأرستها 
أحـوج مـا تكـون إىل ذلـك الطعـام، تلـك 
املـرأة املؤمنـة الزكيـة املرضيّـة الصدِّيقة 
التـي وصلـت إىل ذروة الكمـال اإلنَْسـاني 
واإليَْمـانـي، وتَحـّركـت يف واقـع الحيـاة 

تقوم بمسؤولياتها الفطرية من دون كلل 
وال ملل وال عتب وال تنصل عن املسؤولية، 
وعـىل درجة عاليـة ومسـتوى عظيم من 
التواضع، تقدم الدرس املهم للمرأة املؤمنة 
كيـف تكـون يف واقـع الحيـاة، يف إطـار 
مسـؤولياتها املتعددة، ويف مواجهة أعباء 

الحياة، يف ُكــّل االتجاهات واملجاالت.
عىل املستوى اإليَْمـاني والعبادي كانت 
يت بالبتول منقطعًة إىل الله  هي التي ُسـمِّ
سـبحانه وتعاىل، متبتلًة منقطعًة إىل الله، 
عابـدًة متوجهـًة بصدق إىل الله سـبحانه 
وتعـاىل، لكنَّها لـم تكن بذلـك منعزلة عن 
الحياة، يف واقـع الحياة، يف طبيعة الحياة، 
يف ظـروف الحيـاة، ال! امـرأة تعيـش مع 
زوجها مع أرستها الواقع الحياتي املعتاد، 
ثم هي عىل ما هي عليه من علم ومعرفة، 
وزكاء وطهارة وتقوى تلك املرأة الخدومة 
املحسـنة التي تحسـن إىل اآلخرين، وتهتم 
باآلخريـن، مصـدر عطاء، مصـدر عطاء، 

وينبوع خري، ومصدر إحسان».(3)

____________________________
ـيد القائـد - يف ذكـرى مولـد  (1) كلمـة السَّ
الزهـراء عليهـا السـالم (اليـوم العاملـي للمرأة 

املسلمة) 1435هـ /2014م.
ـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي  (2) كلمة السَّ
ـ يحفظـه الله - يف ذكـرى مولد الزهـراء عليها 

السالم 
 (اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) 1435هـ 

/2014م.
ـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي  (3) كلمة السَّ
ـ يحفظـه الله - يف ذكـرى مولد الزهـراء عليها 

السالم 
 (اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) 1435هـ 

/2014م.
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العدد

29 رجب 1444هـ
20 فرباير 2023م

(1593)
عربي ودولي 

جعرغا: 5 حعثاء و15 جرغتاً بسثوان جعي 
خعغعظّغ اجاعثف تغاً جضظغاً يف دطحص

شخائُض املصاوطئ الفطسطغظغئ تثغُظ السثواَن 
الخعغعظغ سطى دطحص

 : طاابسات 
نقلـت وكالـُة األنباء السـورية عـن مصدر 
يف قيـادة رشطة دمشـق عن سـقوط شـهداء 
وجرحـى جراء غـارة «إرسائيلية» عـىل أحياء 
أرضار  تسـبب يف وقـوع  سـكنية يف دمشـق، 

جسيمة باملباني. 
ونقـالً عن مصدر عسـكري القـول: إنه «يف 
تمـام السـاعة 22: 00 مـن فجـر اليـوم نفذ 
العدّو «اإلرسائييل» عدواناً جويٍّا برشـقات من 
الصواريـخ من اتّجاه الجوالن السـوري املحتّل 
مسـتهدفاً بعـض النقـاط يف مدينـة دمشـق 
ومحيطهـا من ضمنها أحياء سـكنية مأهولة 
باملدنيـني، وقد تصدت وسـائط دفاعنا الجوي 

لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها». 
َوأََضـاَف املصـدر: «أدى العـدوان كحصيلة 
أولية إىل ارتقاء خمسـة شهداء بينهم عسكري 
وإصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حاالت حرجة 
وتدمري عدد من منـازل املدنيني وأرضار مادية 

يف عدد من األحياء يف دمشق ومحيطها». 
شهود عيان أفادوا بـ «ُسقوط صاروخ عند 
دوار املزرعة، وسـط معلومات عن استشـهاد 
امـرأة، َحيـُث اسـتهدفت كتيبـة الـرادار يف تل 

مسيح جنوب شهبا يف السويداء». 
يف السـياق، أعلـن التلفزيـون السـوري، أن 

الدفاعات الجوية تصدت لهجوم «إرسائييل» يف 
سماء دمشق مساء السبت. 

وقد سـمع دوي انفجارات ضخمة يف سماء 
دمشـق، فيمـا قالـت وسـائل إعالم رسـمية 
سـورية: إن «إرسائيل قصفت أهدافاً يف محيط 
العاصمة السورية يف ساعة متأخرة من مساء 
اليـوم السـبت».  كمـا أعلنت وسـائل اإلعالم 
الصهيونيـة أن «الهجـوم اسـتهدف مواقع يف 

الريف الجنوبي لدمشق». 
وسـائل إعـالم عربيـة قالـت بدورهـا: إن 

«الطائرات الحربية الصهيونية حلقت يف سماء 
جنوب لبنـان وأن الدفاعات الجوية السـورية 
تصدت لصواريـخ أطلقت من أجـواء الجوالن 

وبحرية طربيا». 
اإلعـالم  وسـائل  نـرشت  الحـق  وقـت  ويف 
السـورية مشـاهد عـن اسـتهداف مبنـى يف 
منطقة كفر سوسة يف الريف الجنوبي لدمشق 
بصواريـخ صهيونيـة، كمـا أعلنت السـلطات 
السورية أن مطار دمشـق لم يستهدف يف هذا 

الهجوم. 

 : طاابسات 
أدانت فصائُل فلسطينيٌة، يف بيانات 
إرسائيلياً»  منفصلـة، األحد، «قصفـاً 
اسـتهدف محيط العاصمة السـورية 
 5 استشـهاد  عـن  وأسـفر  دمشـق 

أشخاص وإصابة آخرين بجراح. 
وقالـت حركة املقاومة اإلسـالمية 
(حمـاس)، يف بيان لها: «ندين بشـّدة 
سـوريا  عـىل  الصهيونـي  العـدوان 
يف  السـكنية  األحيـاء  واسـتهدافه 
العاصمة دمشـق، ما أَدَّى إىل سـقوط 
عدد من الضحايا بني شهيد وجريح». 
وتابعـت: «نتقـدم بأحـر التعازي 
لسـوريا الشـقيقة ولعوائل الشهداء، 
ونرجـو الشـفاء العاجـل للجرحـى، 
ونؤّكـد أهميّـة التصّدي لهذا االحتالل 
الفـايش الغاشـم، بتوحيـد الصفوف 
وتكاتف الجهود العربية واإلسـالمية، 
فاالحتـالل الصهيوني ما زال يشـّكل 
بوجـوده عـىل أرض فلسـطني خطًرا 
عىل أمتنا وعىل األمن والسلم يف عموم 
املنطقة، فهـو ٌرش مطلق ال يردعه إال 
القّوة واملقاومة حتى زواله عن أرضنا 

ومقدساتنا». 
من جانبهـا أدانت لجـان املقاومة 
يف فلسـطني الهجـوم اإلرسائيـيل عىل 
استشـهاد  إىل  أَدَّى  والـذي  سـوريا 

وإصابة عدد من املدنيني. 
وقـال مسـؤول املكتـب اإلعالمـي 
االحتـالل  «إن  ترصيـح:  يف  للجـان 
اإلرسائييل يسـتمر يف اسـتباحة دماء 
ومقدرات الشعب السـوري رغم ُكـّل 
األلم الذي يمر به، الفتاً إىل أنه ال يوجد 
قواعـد إنسـانية أَو أممية وسياسـية 
وعسـكرية تلجـم هـذا االحتـالل عن 

إجرامه وإرهابه». 
وأضافت: «يف ظل الفاجعة الكبرية 
التـي أصابت سـوريا؛ بَسـبِب الزلزال 
املدّمـر يقـوم هذا االحتالل اإلرسائييل 
بقصف دمشـق ليكشـف مجـّدًدا أنه 
عـدو مجـرم بربـري يف ظـل تطبيـع 
وهرولة بعض الدول العربية لالرتماء 

يف أحضانـه، ما يشـجعه عىل ارتكاب 
املزيد من الجرائم». 

وأدانـت حركـة الجهاد اإلسـالمي 
«بشـدة»، العـدوان اإلرسائيـيل الـذي 

استهدف دمشق الليلة املاضية. 
وقالـت الجهـاد يف بيـان: «إن هذا 
العـدوان يثبت بوضـوح حجم أحقاد 
وسـعيهم  وفاشـيتهم،  الصهاينـة 
وتعميق  سـوريا  الستهداف  املتواصل 
مأساة الشعب السوري الشقيق الذي 

يلملم جراحه بعد الزلزال املدّمـر». 
وتابعـت: «إننـا نقف مع سـوريا 
الشـقيقة يف مواجهة هـذه املؤامرات 
الصهيونـي،  الكيـان  يقودهـا  التـي 
وأمنهـا  سـيادتها  تسـتهدف  والتـي 

واستقرارها ووحدتها». 
بدوره، أّكـد عضو املكتب السيايس 
خالـد  اإلسـالمي  الجهـاد  لحركـة 
البطـش، أن تكـرار االعتـداءات عـىل 
سـورية الشـقيقة وعـىل دول عربية 
أُخـرى مـن قبل قـوات االحتـالل هو 
محاولـة صهيونيـة لتثبيـت قواعـد 
االشـتباك لصالح االئتـالف الحاكم يف 
وإظهاراً  للقـدس،  الغاصـب  الكيـان 
لقـوة االئتالف وضمان تجـاُوِز أزمته 

الداخلية. 
تكـرار  «إن  البطـش:  وقـال 
االعتداءات قـد تكون مقدمـة لتنفيذ 
اغتياالت ضد قادة املقاومة بدمشق أَو 
لبنـان أَو غزة، مما يعني رداً حاسـماً 
دون تأخري عىل أية محاولة اغتيال قد 
تطال قادة املقاومة وعىل رأسـها قائد 
رسايا القدس يف فلسـطني القائد «أبو 

محمد عجوري». 
الشـعبيّة  الجبهة  أدانـت  بدورهـا 
شـنّه  الـذي  اإلرسائيـيل  «العـدواَن 
العاصمـة  عـىل  الفـايشُّ  االحتـالل 
السوريّة دمشق ومحيطها»، مؤّكـدًة 
أّن «هذا العدوان السـافر يأتي يف وقٍت 
لم تتعاَف فيه سـوريا من آثار الزلزال 
املدّمــر، الـذي رضبهـا وخّلـف آالف 
الضحايـا، ليؤّكـد من جديـٍد عدوانيَّة 

هذا الكيان العنرصي وفاشيّته». 
وتقّدمت الجبهـُة بخالص تعازيها 
إىل أرس الشـهداء، وللشـعب السوري 
الشـقيق، متمنّيـًة الشـفاَء العاجـل 
للجرحـى، فيما أعربت عـن تضامنها 
ووقوفهـا الكامـل إىل جانب الشـعب 

السوري وجيشه. 
حركـة  اسـتنكرت  جهتهـا  مـن 

املقاومة الشـعبيّة االعتداء اإلرسائييل 
السـورية  العاصمـة  عـىل  الغاشـم 
دمشق، مؤّكـدًة أن القصف يدلل عىل 
حجم الفشـل الواضح يف القضاء عىل 
مقاومة الشعب الفلسطيني وكل حر 

ومنحاز لقضيتنا الوطنية. 
الجبهـة  أدانـت  جانبهـا  مـن 
فلسـطني،  لتحريـر  الديمقراطيـة 
الغـارات اإلرسائيليـة اسـتهدفت بها 
أحيـاء املدنيـة يف العاصمة السـورية 

دمشق، وأوقعت عدداً من الضحايا. 
وقالت الجبهة يف بيان: «لقد ارتكب 
كيـان االحتـالل جريمتَُه النكـراء، يف 
الوقت الذي كانت فيه سـوريا تبلسم 
جراحها جراء الكارثة اإلنسانية التي 
أملـت بها يف الزلزال املدّمـر، الذي أوقع 
آالف الضحايـا والجرحى واملرشدين، 
مـا يؤّكـد مرة أُخرى مدى الوحشـية 
التـي باتـت كيـان االحتـالل تعيـش 

نزعاتها الدموية». 
وبشـكل  الدويل،  املجتمـع  ودعـت 
خـاص مجلـس األمـن، بالعمـل عىل 
كيـان  ردع  يف  مسـؤولياتها  تحمـل 
اإلجـرام، املتفلتة من عقالهـا، بدعم 

مكشوف من البيت األبيض. 

شطسطني: «السخغاُن املثظغ».. 
ملعاجعئ اقتاقل يف الصثس املتاّطئ

 : طاابسات 
أقدم شـبان مقدسـيون، فجَر وصباح األحد، عىل إغالِق 
العديِد من الطرق الرئيسـية يف مخيم شعفاط وبلدة عناتا 
وجبـل املكرب والـرام والعيسـاوية يف القـدس املحتّلة، بعد 
إعالن عن إرضاب شامل وعصيان مدني رًدا عىل اإلجراءات 

الصهيونية. 
ووضـع الشـباُن املتاريَس والحجـارَة وغريها يف الطرق 
لتعطيل أية حركة للمركبـات واألفراد، وبهدف تعطيل أية 

محاوالت القتحام املخيم والبلدة من قبل قوات االحتالل. 
واقتحمـت قـوات االحتالل يف أعقـاب ذلك عـدة أحياء، 
منها العيسـاوية وسلوان وغريها، وقامت بإزالة املتاريس 
يف محاولـة منها لفتح الطـرق، واندلعت مواجهات يف عدة 
مناطـق بني الشـبان وقـوات االحتـالل التي ألقـت قنابل 

مسيلة للدموع تجاه املواطنني. 
وكانـت القـوى الوطنيـة والعشـائر يف تلـك املناطـق 
أعلنـت أن خطوات العصيان املدني تتضمـن دعوة العمال 
الفلسـطينيني إىل عـدم التوّجــه إىل أماكـن عملهم داخل 
أرايض الــ48، ومقاطعـة االحتـالل وعـدم التعامـل معه 
بشـتى الطرق (املعامالت الرسمية، دفع الفواتري والرسوم 
والرضائب، بلديـة االحتالل)، باإلضافـة إىل إغالق الطريق 
املؤدي إىل حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح ألي شخص 

املرور من خالله، وإغالق مدخل بلدة عناتا. 
ويأتي العصيان املدني كرد من الفلسـطينيني يف القدس 
املحتّلة عىل جرائم حكومة االحتالل اليومية ضد املقدسيني 
وكافة املحافظات الفلسـطينية من قتل واعتقاالت وهدم 

للمنازل. 
إىل ذلك، استهدف مقاومون فلسطينيون مساء السبت، 
جنـود االحتـالل الصهيونـي عـىل حاجـز الجلمـة بجنني 

بالضفة املحتّلة. 
وذكـرت مصـادر محليـة، أنه «أطلـق املقاومـون النار 
عـىل حاجز الجلمة شـمال رشق جنني، فيما أطلقت قوات 
االحتـالل قنـابل إضاءة يف املـكان»، وتابعت أن «املقاومني 
القـوا قنبلة محليـة الصنع «كوع متفجـر» صوب حاجز 

الجلمة». 

ضظساظغ: الدةغُب اإلسقطغ افطرغضغ 
تعل إغران غسارب جعثًا غَري طبمر

 : وضاقت 
قـال املتحـدُِّث باسـم وزارة الخارجيـة اإليرانية، نارص 
كنعانـي: إن «الضجيـج اإلعالمي للنظـام األمريكي وعدة 

دول أُوُروبية فيما يتعلق بإيران يعترب جهداً غري مثمر». 
جاء ذلك يف تغريدة لُه عىل صفحته الشخصية عرب موقع 
تويرت، معتربًا «الضجيَج اإلعالمي للنظام األمريكي والعديد 
مـن الدول األُوُروبيـة حول إيران محاولة فاشـلة يف اتّجاه 
إيرانوفوبيا وتربيـر ترصفاتهم غـري القانونية واملناهضة 

ــة اإليرانية».  لحقوق اإلنسان ضد األُمَّ
َوأََضــاَف املتحـدث باسـم الوكالـة الدبلوماسـية: «إن 
صنـع األزمات الخارجية هو تكتيـك الغرب وكيان الفصل 
العنـرصي الصهيونـي للتغطية عـىل أزماتهمـا الداخلية 
وسـط موجـات متكـّررة مـن االحتجاجـات واإلرضابات 
ة وأنهما يواجهـان أَيْـضاً تحدياٍت صعبًة  الشـعبيّة، َخاصَّ

يف الساحة الدولية». 

أطرغضا: طصاُض 4 أحثاص بتادث 
إذقق ظار يف وقغئ تضساس

 : وضاقت 
أفـادت الرشطـُة بمدينة غالينـا بارك بوالية تكسـاس 
األمريكية بمقتل 4 أشـخاص عىل األقل جراء حادث إطالق 

النار الذي وقع، أمس األول، باملدينة. 
وكتب ضابط الرشطة هاريس إيد غولسالس يف تغريدة 
عىل ”تويـرت”: أن «الضحايا األربعة تم قتلهم عىل الفور يف 
املـكان»، وأضاف: أن «قيادة الرشطـة املحلية توّجـهت إىل 

مكان الحادث». 
وتابع: «إن أسباب الحادث ال تزال مجهولة حتى اآلن». 
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خطاُب الصائث
جظث الخغادي

بلهجـٍة يُشـدُّك إليهـا حجـُم 

الوثـوق باللـه َواالتـكال عليـه، 

والبصـرية  الوعـي  وكميـة 

الشواهد  وضخامة  واملسؤولية، 

التي تعزز صـدق املضامني التي 

يصدرهـا، جـاء خطاب السـيد 

القائـد عبدامللـك بن بـدر الدين 

السـنوية  الذكـرى  يف  الحوثـي 

التاسعة عرشة الستشهاد السيد 

املؤّسس. 

ويف إطاللـة هـذا القامـة اليمانيـة اإليَمـانيـة الحكيمـة 

والشـجاعة عـىل الجمهور العريـض من املؤيديـن واملناوئني 

ا، ثمة َرْجـٌع للصدى متعـدٌد يف اآلثار  محليـاً وإقليميـاً َودوليّـٍ

وفاعـل يف التأثري.. ما بني الضخ بجرعـات مضافة من الروح 

املعنويـة َوتعزيـز الدوافـع اإليجابية لشـعبه ومحبيه، والذي 

يمنحهم نَفًسا واندفاًعا إضافيٍّا ملواصلة املسار صموًدا وثباتًا 

َوبـذًال َوعطـاًء، َوبني املزيد من الرسـائل التـي تصيب األعداء 

والخصوم بمزيٍد من الخيبة َواالنكسار وحتمية الهزيمة. 

والحاصـل أَنَّ ظهـوَر القائد بني الحني والحـني بات حاجًة 

ملحـة للمعسـكرين، وفيه مـن الفوائد والشـواهد والعرب ما 

يمكن للطرفني اسـتغاللُه تقليًال لـألرضار، ورضيبة التهاون 

ا يحويه من مفردات سيكون مزيداً من الكلفة.  َعمَّ

ويف رسـائله للشعب بشارات عادة ما تكون مفعمًة بالخري 

وبالضمانـات التي يضبطها املسـار الجاري لألحـداث َواألداء 

امللحمي ملكونات الصمود الوطني، بشـارات يمكن أن تنعكَس 

عـىل األقل يف هـذه املرحلة بما هو متعلٌق بالجانب اإلنسـاني، 

والذي لطاملا احتل أولوية الحسـابات لدى القائد َورفض مراراً 

أن يُخِضَعه للمقايضة أَو التجاهل. 

ويف هذا السـياق يشـري السـيد القائد إىل أن الشعب اليمني 

وأحـراره الـذي صمـدوا عىل مـدى ثمانـي سـنوات، ال يمكن 

قبولهـم بحالـة الال سـلم والـال حرب، وبـأن النهـب لثروات 

البالد بات من املـايض وينحرس كلما زاد يد القوة الرادعة عىل 

الجغرافيا طوالً وبسطاً. 

وبقـدر مـا النَفـُس طويٌل يف خـوض غمار املعركـة، َفـإنَّ 

الصـرب اليماني لـن يطول يف ظل تفاقم املعاناة الشـعبيّة كما 

يقـول القائد وضمريُه املنحاز تماماً لشـعبه، َوما يتعرض له 

من عدوان َوحصار َوتجويع وحرب اقتصادية ممنهجة. 

وهـي تحذيرات أطلقها القائد مـراراً، وعىل تحالف العدوان 

أن يوقَف استنزاَف الصرب اليمني وأن يقر بالعجز والفشل عن 

احتواء هذا الشـعب الذي قويت شوكتُه َوتعزز وعيُه وتراكمت 

ثقتُـه باللـه َوبقائـد ثورته املباركـة، وما بعد إقامـة الحجج 

َواإلشعارات املتكّررة لن يكون إالَّ خطاب البنادق، ولغتُها اليوم 

باتت سـهلَة املِراس يمنياً.. بعد أن أجاد هذا الشعب مصاَعَدَة 

بأسها ومضاَعَفَة مفاعيلها باإليَمـان والحكمة. 

سثظان الصتط* 

ونحن نعيُش الذكرى السـنوية الستشهاد السيد 
حسـني بدر الدين الحوثي تتبادُر إىل األذهان عظمُة 
هـذا القائد «رضوان الله عليـه» وكيف كانت حياتُه 
ـًة قرآنيًة يف  مع القرآن وكيف اسـتطاع أن يبنـَي أُمَّ
مرحلة قياسية واستثنائية ويف ظل سطوٍة أمريكية 

صهيونية عىل اصقاع املعمورة. 
إن الشـهيد القائـد وهـو يقـدم روَحـه الزكيـة 
الطاهـرة يف سـبيل نِرشه مسـريتَه القرآنيـة، كان 
يدرُك يقيناً أن ال بُـدَّ لهذه الرسالة أن ترى النور وأن 
حقيقتها الساطعَة سـتيضء دروَب وحياة البرشية 

ـٍة  وسـتحيي أرواح املاليـني من القلـوب الغافلة وتعيد بُنيـاَن أُمَّ
جثم عىل تاريخها ومجدها مسـتنقٌع من الرذيلة والطغيان، وقد 
ا يف ذلك وإالَّ َلما كنا اليوم نعيش هذا  كان رضوان الله عليه محقٍّ

النرص والتمكني الرباني بفضل من الله وتأييده. 
لقد عاش الشـهيد القائد مراحَل قاسـية ومآَيس ال يسـتطيع 
اإلنسان مجابهتها، كيف ال وهو بثلة قليلة ال تتجاوز أصابع اليد 
قد واجَه طغياَن الدولة بكامل جيوشـها ومعسكراتها ومعداتها 
وبدعم مبارشة من قوى االستكبار العاملي وتأييد دويل ال محدود 
أرادوا بذلك إسـكات هذا الصـوت القرآني الذي أقضَّ مضاجعهم 
وهـم بني حاشـيتهم وجنودهـم، بينما الشـهيد القائـد وقرينه 
القـرآن يتنقل بني الجبال والوديان ويقطع مسـافاٍت شاسـعًة 
دون أن يشـعر بخوف أَو قلق، فكان سـالم اللـه عليه خريَ معلٍِّم 
ــة، وبتضحياتـه العظيمة أنـار لهذه  وقائـٍد وملهـٍم لهـذه األُمَّ
ـــة طريَقها وأّسـس بُنياَن مسـريتها التي َوأََدْت مشـاريع  األُمَّ

الطغاة واملجرمني. 
لقـد أراد الطغاُة بقتلهم للشـهيد القائـد القضاَء عىل مرشوع 
ــة ودفـن مبادئها واسـتبدالها بشـعارات زائفة  أُمَّ
ومشـاريَع ُمخلٍة بالدين وتعاليمـه الحنيفة وكانوا 
بذلـك يفـرتون عـىل النـاس ويزعمـون أنهـم قـد 
قضوا عـىل أخطِر ما يهّدد اإلسـالم واملسـلمني ولم 
يـدرك الناس حينهـا أن الدولـَة وبكل مؤّسسـاتها 
وطواغيتها لم يكونوا سَوى أَداة رخيصة استخدمها 
األمريـكان والصهاينـة ومن سـار يف فلكهم لتنفيذ 
مشـاريعهم الرخيصة والدنيئة والتي تجني ثماَرها 
اليـوم بمـرشوِع التطبيع مـع الصهيونيـة والواقع 
ــة اإلسـالمية تحت  املهـني واملذل التي تعيشـه األُمَّ
رحمـة هذا املـرشوع والطغيان الذي يمارسـه اإلرسائيليون ضد 
املجاهدين يف فلسـطني دون أن نسـمع صوتاً ينّدد، وهو ما حذر 

من السيد القائد وأّكـد عليه يف أكثر من محفل. 
وأخرياً:

لقد كانت مشيئُة الله فوق ُكـّل ما يزعمه الطغاة ويخططون 
لـه وكان لليمنيـني موعـٌد مع هـذه املسـرية فكانوا خـريَ مؤيد 
وناٍرص.. واسـتطاع الشـعُب بجميع أطيافه وبقيادتـه القرآنية 
ممثلًة بالسـيد القائد والعلم املجاهـد عبدامللك بدر الدين الحوثي 
سـالم الله عليـه أن يجهضوا ُكــلَّ املؤامرات التـي أجمع عليها 
ـــة ومجرموها وكان لليمنيني القـوُل الفصُل يف ذلك  طغـاُة األُمَّ
بدحرهـم لجيـوش 18 دولـة أَو يزيدون بفضٍل مـن الله ونرصه 

وتعاليم الشهيد القائد والسيد القائد رضوان الله عليهم. 

* مدير مديرية خراب املرايش
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