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بالاجاطظ طع الثضرى الـ19 قجاحعاد أول طظ شدتعا وضحش طاضغ طآاطراتعا وتاضرعا:

 : ظعح جّقس
 

يومـاً تلو اآلخر تتجـىل الحقائُق الُكربى 
حسـني  القائـُد  الشـهيُد  اسـتبقها  التـي 
بدرالديـن الحوثي قبل عقَديـن من الزمن، 
َحيـُث باتـت الواليـاُت املتحـدة األمريكية 
تقـود مشـاريعها االسـتعمارية يف اليمن 
واملنطقـة بـكل بجاحة، وتحـت العناوين 
زيفهـا  صيـت  ذاع  التـي  ذاتهـا  الكاذبـة 
واتضحـت حقيقتهـا بعد تدمـري عدد من 
البلدان العربية واإلسالمية تحت ذريعتها، 
َحيـُث تواصـل أمريـكا اسـتقدام قواتهـا 
العسـكرية إىل امليـاه اليمنية وتوسـع من 
انتشـار قواعدها العسـكرية االحتاللية يف 
إقليـم الجمهوريـة اليمنيـة، وكانـت آخر 
الدفع العسـكرية الهادفة لتثبيت الوصاية 
واالحتالل قد وصلت مطلع الشهر الجاري 
إىل املكال، ليتأّكـَد للجميع أن تَحرَُّك الشهيد 
القائـد يف تلـك املرحلـة املليئـة بالتضليـل 
القرآنـي  للمـرشوع  وتحريكـه  والتعتيـم 
نحو مواجهة الخطـر األمريكي، قد أنجى 
اليمَن من ويالت احتالل واشـنطن املرصع 
باالنتهـاكات والجرائـم التـي فاقـت ُكـّل 

مستويات اإلجرام. 
 

تثشص طاعاخض لقتاقل.. تسثدت 
الئطثان و «السثر» واتث

وبالتزامـن مـع حلـول الذكـرى الـ19 
الستشهاد الشـهيد القائد يف فاجعة الـ27 
مـن رجب الحـرام، كشـفت مصـادر عن 
استقدام وحدة رسية جديدة تنتمي لجهاز 
 «CIA«املخابـرات األمريكي املعـروف بالـ
إىل السـواحل الرشقيـة والغربيـة اليمنية 
وتحديـداً يف حرضمـوت واملهـرة، وذلك يف 
إطـار املسـاعي األمريكية لتثبيـت النفوذ 

وفرض الهيمنة. 
وبحسـب مصادر مطلعة َفـإنَّ االنتشاَر 
األمريكي األخري عىل مسـتوى الرب والبحر 
يف السـواحل الرشقيـة والغربيـة اليمنيـة 
يأتي بعد إنشاء واشنطن لقاعدة عسكرية 
يف املكال وما سبقها من معسكرات ونقاط 
تجمـع عسـكرية يف املهـرة وحرضموت، 
وهـو ما يؤّكــد أن الواليـات املتحدة – إىل 
جانب أنها تسعى للتصعيد – َفـإنَّها تعمل 
وبـكل جهد لفـرض االحتالل العسـكري، 
مسـتغلة حالـَة الخضوع الـكيل لفصائل 
االرتزاق التابعة لالحتالل السعودّي ونظريه 
اإلماراتي التي تعمل وتتَحّرك للتغطية عىل 
التَحّركات األمريكية العسكرية االحتاللية. 
ويف السـياق يحـاول األمريكي التمرتس 
وراء األكاذيب التي فضحها الشهيد القائد 
قبـل عرشيـن عامـاً وفضحتهـا األحداث 
والوقائع، َحيُث ذكرت قناة الحدث التابعة 
مؤّخـراً  السـعودّي  األمريكـي  للعـدوان 
أن «األمريكيـني أعـادوا تطويـر عمليـات 

مكافحة اإلرهاب خـالل الفرتات املاضية، 
من خـالل التعـاون مـع قـوات الرشعية 
وقـوات التحالف يف اليمـن أَو خارجه»، يف 
اعرتاف رصيـح وصارخ يفضح مسـاعَي 
واشـنطن التي تـرسي يف مسـارين، األول 
تأجيـج الوضـع وقيادتـه نحـو انفجـار 
تصعيد واسـع، واآلخر هو تعزيز االنتشار 
تثبيـت  إىل  الرامـي  األمريكـي  العسـكري 
الوصايـة والهيمنة وغرس جذور لالحتالل 

الذي حذر منه شهيد القرآن. 
أن القوات  وذكرت قنـاة الحدث أَيْـضـاً 
العسـكرية األمريكيـة نفـذت عـدداً مـن 
العمليات العسـكرية يف حرضموت واملهرة 
ضد من أسـمتهم اإلرهابيـني، وهنا تأكيد 
جديـد عىل أن التَحّركات األمريكية الحالية 
والسابقة والقديمة تسـعى الحتالل البلد، 
عىل غرار ما حدث يف أفغانسـتان وسوريا 
والعراق وليبيا، َحيُث حصلت واشنطن عىل 
موطـئ قدم يف تلـك البلدان تحـت عناوين 
وهـي  اإلرهـاب»،  «محاربـة  ويافطـات 
العناويـن التي تتَحّرك تحت ظلها يف اليمن 
منذ سنوات طويلة وزادت وتريتها مع بدء 
العدوان والحصار عىل اليمن، يف حني تأتي 
هذه العناوين لتعيَد للواجهة الحقائَق التي 
تحـدث عنها الشـهيد القائد قبـل عقدين 
وعاشـها اليمنيون طيلة سـنواتهما، وهو 
األمر الذي يؤّكـد أن املعركة التي يخوضها 
اليمنيـون األحرار تحـت قيادتهم القرآنية 
هـي معركـة مقدسـة؛ لتفـادي االحتالل 
األمريكـي املعَلـن ومـا ينـدرج تحتـه من 
جرائـَم مروَّعـة انسـلخت عن اإلنسـانية 
وحّلقت بعيًدا عن مسـتوى اإلجـرام الذي 
مارسـه الطواغيـت عـرب مراحـل التاريخ 
املتعددة، ولنا يف العراق وفلسـطني شواهد 
ليسـت ببعيدة، َحيُث مـارس األمريكيون 

ُكـلَّ أشكال الجرائم الفظيعة بحق النساء 
واألطفال والشـيوخ واملدنيني من مختلف 
انتماءاتهم، وقد سـبق اإلشارة اليها َكثرياً 

ولم تعد خفية عىل أحد. 
 

دساغات صثغمئ طاةثدة وطفدعتئ 
وعىل ضـوء خطـاب قائـد الثورة السـيد 
عبدامللك بدرالدين الحوثي، أمس األول ذكرى 
استشـهاد الشهيد القائد، نستعرض جوانب 
مـن التَحـّركات األمريكيـة األخـرية، مع ما 
ذكره السـيد القائد عن تَحـّرك حليف القرآن 
ومرشوعـه يف مواجهة الطاغـوت، وفاعلية 

هذا املرشوع يف فضح مؤامرات واشنطن. 
وقـال السـيد القائد يف خطابـه: «تَحّرك 
الشـهيد القائد جاء يف الوقـت الذي دخلت 
اإلرسائيليـة  األمريكيـة  الهيمنـُة  فيـه 
مرحلة جديدة تحـت عناويَن مصطنعٍة يف 
مقدمتهـا محاربة اإلرهاب الذي صنعوه»، 
ُمضيفـاً «إذا تذكرنا العناويـن التي رفعها 
األعـداء نـدرُك أهميّـَة املـرشوع القرآنـي 
التحديـات  حجـم  رغـم  القائـد  للشـهيد 
والحـروب املتواليـة»، وهو بالفعـل األمر 
الواضح للجميع، َحيُث زاد العدّو األمريكي 
مـن مسـاعيه نحـو تثبيت احتـالل اليمن 
تحت العنوان ذاته الذي حذر منه الشـهيُد 
القائد، وتجلت كوارثه ومخاطر السـكوت 
أمامـه يف األحـداث املدّمـرة التي عاشـتها 
املنطقة بدًءا من أفغانستان ُمروًرا بالعراق 
ُوُصـوالً إىل سـوريا وليبيا، وأخرياً ما جرى 
ويجـري يف اليمن من مؤامـرات وتَحّركات 

تحت هذه العناوين املفضوحة. 
أن  الثـورة  قائـد  يؤّكــد  السـياق  يف 
«األمريكيـني عملوا عـىل زعزعة أمن أمتنا 
عرب إنشـاء الجماعات التكفريية والضغط 
عىل األنظمة لتسـهيل عملياتهـا»، مجّدًدا 

التأكيـد عـىل أن «الجماعـات التكفرييـة 
صناعة أمريكية غربية لتشويه اإلسالم». 

وعطفـاً عىل مـا قاله السـيد القائد فقد 
أوضـح الحقيقة التي ال ينكرهـا أحد وقد 
اتضحت جليٍّا يف مرحلة العدوان، َحيُث باتت 
شواهد تواجد التكفرييني «اإلرهابيني» من 
القاعدة وداعـش يف املناطق املحتّلة غزيرة 
ا؛ كون العـدّو األمريكي يسـتخدمها  ِجــدٍّ
كوسـيلة لتربيـر تواجـده والتغطيـة عىل 
حقيقـة تَحّركاته املشـبوهة، ومـا يؤّكـد 
ويكشـف ذلك هـو أن املناطـق الحرة التي 
تم دحر فلول التكفرييـني منها كالبيضاء 
ومناطـق محاذية لها من مـأرب وتطهري 
الخاليا يف مختلف املحافظات، قد قىض عىل 
أكذوبة واشنطن التي تستخدمها الستقدام 
قواتهـا املحتّلة، وبات أمام األمريكي فقط 
نـُرش تلـك العنـارص وترويـج الدعايـات 
املرتبطـة بهـا يف املناطـق التـي يحتلهـا 
العدوان ومرتِزقته فقط، منها حرضموت 
وأبني واملهرة والتي تشهد انتشارا مدروسا 
دوري  وبشـكل  التكفرييـة  للعنـارص 
ومخّطط بني الفينة واألُخرى، ومعها تأتي 
القـوات األمريكيـة تلـو القـوات، والهدف 
سبق اإلشارة اليه، َحيُث لم ولن يخرج عن 
إطار فرد أجنحة االحتالل واالستعمار عىل 
األرايض التـي خصبها املرتِزقـة للمحتّلني 
ويافطـات  مظـالت  وتحـت  الطامعـني، 
«مكافحة اإلرهاب»، وجميع هذه العوامل 
السيئة يحاربها األحرار الثوار بعد أن حذر 

منها وكشفها وفضحها الشهيد القائد. 
الثـورة  قائـد  نـّوه  ذاتـه  السـياق  ويف 
لزعزعـة  العمـالء  تـزرع  «أمريـكا  أن  إىل 
أمـن واسـتقرار الـدول، وتفـرض قواعد 
عسـكرية يف بلداننا للسـيطرة املبارش عىل 
الوضع فيهـا»، مؤّكـداً أن «مهمة القواعد 

تسجغــجات سســضرغئ أطرغضغئ جثغــثة شغ تدرطعت لابئغئ الصعاسث اقجــاسمارغئ وتعجــغع اظاحــارعا
إســقم السثوان غسارف باخاسث ظفعذ واحــظطظ وغســّعق المئّررات الاغ اتاطئ 4 بطثان إجــقطغئ وسربغئ

 ذعق الظةاة يف أشعاه الظاذصني صرآظًا
صائُث البعرة غسغث ضحَش المآاطرات وطثاذر السضعت..
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العسـكرية األمريكيـة ضمـان السـيطرة 
املبارشة وهي شكل من أشكال االحتالل». 

 

اجرتاتغةغات واحظطظ لدمان 
تسعغص طّربراتعا

ويف خضـم خطاب قائـد الثورة يف ذكرى 
استشـهاد الشـهيد القائـد، أوضـح قائد 
ـة ال  الثورة بقولـه: «يراد لنا أن نكـون أُمَّ
تملك أية قـدرة للدفاع عن نفسـها؛ ولهذا 
يعملـون عىل حظـر توريد السـالح إىل أي 
أن  إىل  ُمشـرياً  اسـتهدافه»،  يريـدون  بلـد 
ـة ضعيفة عاجزة  «األمريكيني يريدوننا أُمَّ
ال تمتلك القدرات للدفاع عن نفسها»، فيما 
تطرق قائـد الثورة إىل «تدمـري األمريكيني 
قـدرات دولنا الدفاعية كما حصل يف اليمن 

قبل ثورة 21 سبتمرب». 
وهنا تأكيد عىل أن العدّو األمريكي يتخذ 
اسـرتاتيجيات تضمـن له حـق االحتفاظ 
املفضوحـة  احتاللـه  ملـربّرات  بالرتويـج 
واملكشـوفة، حيُث إنه وبعد مرور أكثر من 
22 عاماً عىل والدة أُم اإلرهاب «واشنطن» 
للتنظيمـات «اإلرهابيـة» اإلجراميـة، لـم 
يف  األنظمـة  مـن  ألَيٍّ  واشـنطن  تسـمح 
املنطقـة ببناء قدراتها العسـكرية الالزمة 
ملواجهـة التحديـات، وحتـى لعمالئهـا لم 
تسـمح أمريكا بنقل الخربات ولم تسـمح 
حتـى بامتـالك السـالح الفاعـل وإن كان 
مشـرتًى منهـا – كمـا فعلت تجـاه العدّو 

اإلماراتي والسعودّي اللذين لم تسمح لهما 
بامتـالك الطائرات الحديثـة مثل اإلف 35 
وغريها من األسلحة الدفاعية والهجومية 
– سـواء بالرشاء منها أَو من غريها؛ وذلك 
كي يضمن األمريكي فاعليَة ونجاَح خطة 
الرتويـج الدائـم للعناوين التـي يحتل بها 
البلدان، ومنها «عنوان مكافحة اإلرهاب»، 
َحيُث حـرص العدّو األمريكـي عىل تقديم 
نفسـه بأنـه الوحيـد الكفيـل بمواجهـة 
يصورهـا  مخاطـر  أيـة  أَو  «اإلرهـاب»، 
ويهولها بعـد أن أنشـأها، ويف املقابل كما 
فعـل العـدّو األمريكي مـع اليمـن، َحيُث 
قام بتحطيم أسـلحته الدفاعيـة وتعطيل 
مـا تبقى منها، وكانت يف حفالت رسـمية 
بتواطؤ النظام السـابق العميـل، َحيُث تم 
تفجـري الصواريـخ وتعطيـل املنظومـات 
تحـت مـربّر منـع وصولها ملن أسـموهم 
اإلرهابيـني، وبهـذه األشـكال واألسـاليب 
تضمن أمريكا أن تكون هي املتواجدة دوماً 
يف أي بلد أنشأت فيه بعبعاً كي يكون مربّراً 

كافياً الستقدام قواتها املحتّلة. 
القائـد  السـيد  أّكــد  السـياق  ذات  ويف 
املشـاريع  لـرضب  يعمـل  أن «األمريكـي 
عـىل  حربهـم  مثـل  أمتنـا  يف  النهضويـة 
املـرشوع القرآنـي وعىل لبنان وفلسـطني 
ُمضيفـاً  وإيـران»،  وسـوريا  والعـراق 
«يعمـل األمريكيـون عـىل زراعـة الفتـن 
بـني دول املنطقـة عـىل خلفيـات دينيـة 

ومناطقيـة ويحركون أبواقهـم لتبنيها يف 
داخل الشـعوب»، يف إشـارة إىل األسـاليب 
واالسـرتاتيجيات متعددة املسـارات والتي 
توظفها أمريكا لصالح التسـويق لنفسها 

والحتاللها. 
 

تتثغرات الحعغث الصائث صئض 
سصثغظ.. العاصع الغعم 

وأمـام هذه املعطيات والتـي تتزايد معها 
وتـريُة التَحّركات األمريكيـة الخطرية، عاد 
قائد الثـورة بتحذيـرات الشـهيد القائد إىل 
الواجهـة، َحيُث أّكـد أن «خيار السـكوت ال 
يسـتند إىل القرآن وال إىل الفطرة اإلنسانية، 
ولكنـه يعـرب فقـط عـن روح انهزاميـة»، 
األعـداء  سـيدفع  «السـكوت  إن  وبقولـه: 
للحصـول عىل تنـازالت كثـرية أُخرى، وهم 
لـن يتوقفوا إال متى ما تَحّركنا»، َفـإنَّ قائد 
الثـورة يؤّكـد حقيقة ما جـرى ويجري يف 
اليمن، َحيـُث باتت أمريكا تتَحـّرك وتتمدد 
وتنتهك وتمارس اإلجرام بقواتها العسكرية 
االحتالليـة يف املناطـق املحتّلـة، يف املقابـل 
وبعد طردها املذل يف فرباير 2015 لم تتمّكن 
أمريكا من إيجاد أي مربّر الحتاللها املناطق 
التي تَحّرك فيها الجيش واللجان الشـعبيّة 
وفقدت ُكـّل أذرعها وقد توقفت مشاريعها 

االستعمارية يف املناطق الحرة. 
ويكّرر السيد القائد التحذيرات بقوله: إن 
«الخطورة تكمن يف السكوت تجاه الهجمة 

األمريكيـة الشـاملة عىل أمتنـا»، مبينًا أن 
«القـرآن الكريـم كلـه حركـة وكالم، َوإذَا 
سـكتنا أمام الهجمة األمريكية سـنخرس 
خيـار  وآخرتنـا..  دنيانـا  يف  يشء  ُكــّل 
السـكوت يعني االستسـالم، يعني تمكني 
األعـداء من تنفيذ مخّططاتهم بحقنا دون 
أي عائـق»، وهنـا يكشـف السـيد القائـد 
الحقيقة التي عاشـها الجميع عن قرب ال 
يسـاومه شك، وقد أثبتتها سنواُت العدوان 
والحصـار والنمـاذج املوجـودة يف املناطق 
املحتّلة، فيما فضحها الشهيد القائد وكأنه 

عاشها واقعاً قبل عقدين كما هو اليوم. 
ونّوه قائد الثورة إىل أن «الشـهيد القائد 
تَحـّرك ليغرّي األُسـلُـوب الذي كان سـائداً 
وهـو متابعـة أخبـار تدمـري أمتنـا وقتل 
شـعوبنا واسـتهداف مقدسـاتنا دون أي 
تَحّرك مسؤول.. الشهيد القائد جاء ليقول 
يف رصخته إننا نتحـدث بروحية من يفهم 
أنـه طـرف يف هذا الـرصاع.. جاء الشـهيد 
القائد ليقول إن علينا التحدث بروح عملية 
مسـؤولة، ونخرج برؤية واحـدة وموقف 
ـــة.. انتهت  واحـد، وهـذا ما تفقـده األُمَّ
املرحلة التي نتابع فيها أخبار االعتداء عىل 
أمتنا لننتقَل إىل مرحلة املسؤولية والتصدي 
لألخطار التي تسـتهدفنا.. الشـهيد القائد 
تَحّرك باملرشوع القرآني، ومن الطبيعي أن 
يتَحّرَك عىل هذا األََساس، فالقرآن بالنسبة 

لنا كمسلمني هو ُحّجـٌة وملزم». 

جّثد دسعَته لاتالش السثوان ظتع اغاظام الفرخئ صئض شعات افوان:

وزغر الثشاع: املحروع الصرآظغ وّشر لظا طا ظثتر به أطرغضا 
وطآاطراتعا وجظزض ظظعض طظ عثي الحعغث الصائث

الرئغج املّحاط غضّرم أجرة الحعغث الصائث وغآّضـث 
ـئ ضراطاعا أن طظعةغاه أسادت لُفطَّ

 : خظساء

جـّدد وزيُر الدفـاع، اللواء الركـن محمد نارص 
العاطفـي، دعوتَـه لتحالـف العـدوان إىل اغتنام 
الفرصـة التي منحهـا لهم قائـُد الثورة، السـيد 

عبدامللك بدر الدين الحوثي، قبل فوات األوان. 
جـاء ذلك خـالل الفعالية التـي نظمتها وزارة 
الدفـاع ورئاسـة هيئـة األركان العامـة، أمـس، 
إلحياء الذكرى السـنوية للشـهيد القائد حسـني 

بدرالدين الحوثي تحت شعار «شهيد القرآن». 
وأّكـد وزير الدفاع أن القواِت املسـلحة وضعت 
أقداَمهـا عىل الطريق الصحيح، وأن صرب وصمود 
الشـعب وجيشـه األبي، وتضحيات الشـهداء لم 
ولـن تذهب هـدراً بل أثمرت نـرصاً وعزة وكرامة 

وشموخاً وإباًء وسيادة واستقالالً. 
وقال: «نحن اليوم، وبفضـل الله وحكمة قائد 

الثـورة وتضحيات شـهدائنا، أصبحنا وبكل فخر 
نمتلك قراَرنا الوطني السيادي، ويف أيدينا الوسائل 
واألسـاليب الناجحـة واإلراَدة اإليمانية الصادقة 
التـي توفر لنـا أن نكون دوماً أحراراً ومسـتقلني 
بعـد الخالص مـن أسـاليب االرتهان التـي كانت 

سائدة يف الفرتات السابقة». 
َوأََضـاَف «سنظل ننهل من املعني الصايف والنبع 
املتجدد للشـهيد القائد الذي اسـتقرأ واسترشَف 
ــة والشـعب من دناءة  املسـتقبَل وظل ينبُِّه األُمَّ
األرشار وأحقـاد الصهاينـة واملتصهينـني، الذين 
ارتموا يف أحضانهم، وكشفوا اليوم عن وجوههم 
القبيحة وعدائهم السافر ومخّططاتهم التآمرية 

يف استهداف اإلسالم واملسلمني». 
وأّكــد بقوله: إن الشـهيَد القائـَد صدع بكلمة 
الحـق يف وجـه الطغيـان واالسـتبداد غـريَ عابئ 
بسـطوته، وغـريَ ُمبـاٍل بظلمـه وتجـربه، قالها 
ـــة وعمل بصـدق إلعالء  بصـدق؛ ِمن أجـل األُمَّ

الحقيقة واالنتصار للقيم اإلنسانية واإلسالمية. 
وأوضـح وزير الدفـاع أن الشـهيد القائد عمل 
ــة  عىل إرسـاء قيـم العدل واإلنصاف وحـث األُمَّ
عـىل النهـوض باملسـؤوليات الدينيـة والوطنية 
واألخالقية واالسـتثنائية يف كبح جماح الهجمات 
االستكبارية لقوى الصهيونية الدولية واإلقليمية. 
وشّدد عىل أهميّة التمسك بالثوابت التي أسس 
دعائمهـا الشـهيد القائـد، وجعلها الـزاد الثقايف 
ما أن الشـعب اليمني يواجه  واإليماني، ال ِســيـَّ
تحديات متكالبة وعدواناً ظاملاً، ويتصدى ملؤامرة 
دولية وإقليمية تحاول اسـتهداف الثوابت والقيم 

واملبادئ. 
وأَشـاَر اللـواء العاطفـي إىل أن اليمـن يف هذه 
املرحلـة يجنـي ثمـار مواقـف الثبـات والصمود 
والحكمة للشـهيد القائـد، الذي صنـع بمواقفه 
فـة ومبادئـه العظميـة جيـالً ال يعـرف إال  املرشِّ

طريَق املجد وتحقيَق املستحيل. 

 : خاص

كّرم الرئيُس مهدي املشاط، أمس السبت، أُرسَة 
الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي يف الذكرى 

السنوية الستشهاده. 
وخالل زيارته أرسة الشهيد القائد، أشاد الرئيُس 
املشـاط بمناقـب حليف القـرآن ومسـرية حياته 

القرآنية التي سـّخرها؛ ِمن أجل الدفاع عن قضايا 
ــة املصريية ونُرصة املسـتضعفني ومواجهة  األُمَّ

قوى الطاغوت واالستكبار العاملي. 
ونّوه الرئيس املشـاط إىل أن «منهجيَة الشـهيد 
ـة  القائـد ومرشوَعـه القرآنـي العظيم أعـاد لألُمَّ
حريتَهـا وكرامتَها وعزتَها وقوتَهـا وأخرجها من 

عباءِة الوصاية والتبعية».
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تجب الئسث السعري غبّمظ المئادرة الغمظغئ وغآّضـث أن الحثائث تضحش المسادن

 : عاظغ أتمث سطغ
 

قّدمت الجاليُة اليمنيُة يف سـورية، أمس، 
قافلـًة إغاثيـًة إىل محافظة الالذقيـة؛ دعماً 
للمترضرين من الزلزال املدّمـر الذي رضبها 
مؤّخـراً، وذلك تحت شـعار: «مـن اليمن إىل 

الشام.. كلنا مقاومة». 
وتتكـون القافلـة التي تَحّركـت من أمام 
السـفارة اليمنية بدمشـق من 6 شـاحنات 
تحتوي عىل بطانيات ومفروشـات ومالبس 
شـتوية، ومـواد غذائية ودوائيـة، إضافة إىل 

أرسة متنقلة ومستلزمات طبية. 
وتأتي هذه املسـاعدات يف إطار التضامن 
اليمني مع الشـعب السـوري الشـقيق رغم 
الجـراح واألنني الذي يعيشـه أبنـاء اليمن يف 
الخـارج جراء اسـتمرار العـدوان والحصار 
األمريكي السعودّي للعام الثامن عىل التوايل. 
يف  اليمنيـة  الجمهوريـة  سـفريُ  وأّكــد 
سـورية، عبـد الله عـيل صـربي، أن القافلة 
اإلغاثيـة تعـد أقـل واجـب تجـاه الشـعب 
السـورية  والحكومـة  الشـقيق  السـوري 
التـي وقفـت مع اليمـن يف مختلـف املراحل 
واملحطات، موضًحا أن أبناء الجالية اليمنية 
يف سـورية ومن مختلف املحافظات شاركوا 
يف جمع التربعـات املادية والعينية وكانوا إىل 
جوار إخوانهم السـوريني أثناء املراحل األوىل 

من عمليات اإلنقاذ ومساعدة املنكوبني. 
وأشاد السفري صربي بالدول التي سارعت 
إىل إغاثة سورية وال تزال تقدم املعونات حتى 
اللحظـة، مطالباً برفع الحصـار والعقوبات 

األمريكية عن سوريا. 
مـن جهته، أعرب رئيـُس مجلس الجالية 
اليمنيـة يف سـورية، محمد ناجـي العولقي، 
عن تقديـره لجهود أبناء الجاليـة اليمنية يف 

تحريك هذه القافلة اإلغاثية. 
وقال: «لقد شاطرنا إخواننا يف سوريا هذا 
املصـاب الجلـل، وما نقوم به ليـس إال جهد 
املقـل، لكن مـع كثري من املحبـة والتضامن 
مع الشـعب السـوري، موضًحـا أن الجالية 
اليمنيـة يف سـوريا تعمل أَيْـضـاً عىل ترتيب 
قافلة ثانية من املقّرر أن تنطلق إىل محافظة 

حلب خالل األيّام القادمة. 
واملسـاعدات  الغذائيـة  القافلـة  والقـت 
العينيـة املقدمة من أبنـاء الجاليـة اليمنية 
وسـفارة بالدنـا يف دمشـق، ترحيباً واسـعاً 
يف أوسـاط السـوريني، بعد أن تخـىل العالم 
عـن هـذا البلـد يف محنتـه ومصابـه الَجَلِل 
جراء الـزالل املدّمـر الـذي رضب العديد من 
املحافظات السـورية قبل 13 يومـاً، مخلفاً 
االف القتىل والجرحى وتدمري مئات املنازل. 

وأّكــد ناشـطون سـوريون يف مختلـف 
مواقـع التواصل االجتماعي، أمس السـبت، 
أن قافلة املساعدات املقدمة من أبناء اليمن، 

تجسد املعنى الحقيقي لروابط الدين واألُخّوة 
والعروبـة واملقاومة وواحدية املصريية، كما 
تؤّكــد صدق نبـوءة رسـولنا الكريم محمد 
صلوات الله وسـالمه عليه وعـىل آله القائل: 

«اللهم بارك لنا يف شامنا ويمننا». 
َوأََضـاَف الناشـطون السوريون أن قافلَة 
املسـاعدات اليمنيـة هـي مـن الحصـار إىل 
الحصـار ومـن املحارصيـن إىل املحارصين، 
يف إشـارة إىل مـا يواجهه البلـدان من عدوان 
وحصـار ُمسـتمّر منـذ سـنوات طويلة عىل 
أيـدي قـوى االسـتكبار العاملـي، متمنني أن 

يكون العاَلُم كلُّه يََمنًا. 
مـن جانبه، عّلق فرُع حزب البعث العربي 
السـوري بمنطقـة السـويداء عـىل القافلة 
اإلغاثيـة املقدمة مـن أبناء الجاليـة اليمنية 
إلخوانهم املترضرين واملنكوبني جراء الزلزال 
املدّمــر الـذي رضب عـدداً مـن املحافظات 
أمـس  نـرشه،  بيـان  يف  ُمشـرياً  السـورية، 
السبت، عىل صفحته الرسمية بفيسبوك، إىل 

أن الشـدائَد تُظِهُر املعادن، مبينًا أن اليمنيني 
يف  إلخوانهـم  إغاثيـًة  مسـاعداٍت  يقّدمـون 
سـورية رغـم مـا يتعرضون له مـن حصار 

وعـدوان طيلة 8 سـنوات، ومـا يعانونه من 
أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، مضيفاً: 

«بالفعل األشقاء موجودون بيننا». 

السفغر خئري: أبظاء الةالغئ حارضعا شغ جمع الائرسات المادغئ والسغظغئ وشغ سمطغات اإلظصاذ وطساسثة المظضعبغظ
السعلصــغ: ظسمــض سطى ترتغــإ صاشطئ باظغئ جــاظططص إلــى تطإ خقل افّغــام الصادطئ

الةالغئ الغمظغئ بسعرغئ تصثم صاشطئ إغابغئ ملظضعبغ الجلجال يف القذصغئ

حرضاٌت طقتغئ تآّضـث تساططعا طع طغظاء التثغثة رغط تتثغرات تضعطئ املرتجصئ

ترغٌص عائض غطاعط 5 طظازل يف طثغط لطظازتني بمأرب وجط تةاعض طرتجصئ السثوان

 : طاابسات 

أعلنـت رشكاٌت مالحية، أمس السـبت، رفَضها 

لتوجيهات حكومة املرتِزقة بشـأن عدم االسـترياد 

ذاتـه  الوقـت  يف  مؤّكــدة  الحديـدة،  مينـاء  عـرب 
استعداَدها لشحن البضائع إىل الحديدة، بعد توقف 

دام أعواماً؛ بَسبِب العدوان والحصار. 
وبحسـب مصادر مطلعة، َفـإنَّ ما يقارب أربع 
رشكات مالحية أبدت اسـتعدادها لشحن البضائع 

إىل ميناء الحديـدة، ضاربة توجيهات املنع من قبل 
حكومـة املرتِزقـة عـرض الحائط، مبينـة أن تلك 
الرشكات لـم تلتزم بقرار حكومـة الفنادق األخري 
بشـأن وقـف التعامل مع مينـاء الحديـدة، ومنع 

عمليات االسترياد والتصدير عربه. 

 : طاابسات 
اندلـع حريٌق هائـٌل، فجَر أمس السـبت، 
يف أحـد مخيمـات النازحـني يف مدينة مأرب 
املحتّلة الواقعة تحت سيطرة حزب اإلصالح، 
وسـبّب أرضاراً مادية بالغة، وسـط تجاهل 
السـلطة املحليـة املواليـة للعـدوان أوضاع 

النازحني الصعبة واملأساوية. 
وقالـت مصـادر محلية: إن حريقاً شـب 
فجـر أمـس يف مخيـم «الغاويـة» للنازحني 
بمديرية الوادي الكبـري، الفتة إىل أن الحريق 
التهـم 5 منازل؛ بَسـبِب تأخـر وصول فريق 
الدفاع املدني وانعدام وسائل األمن والسالمة 

يف مخيمات النازحني بمأرب املحتّلة. 
وتأتـي الحادثـة يف وقـت تتعـرض فيـه 
مخيمات النازحني يف مـأرب املحتّلة لحرائَق 
متعـددة بـني الحـني واآلخـر، والتسـبب يف 
خسـائر مادية وبرشية، والتـي كان آخرها 

بتاريخ 8 فرباير الجاري، يف مخيم «الرمسـة 
بمأرب، َحيُث التهم مخيماً ألربع أرس نازحة 
من بني ضبيان وأتلف محتوياتها بالكامل. 

ووفقـاً إلحصائيات رسـمية صادرة عما 
يسـمى تنفيذية النازحني التابعـة للعدوان، 
فقد شهدت مخيمات النازحني خالل الـ 10 
الشـهور املاضية 54 حريقـاً؛ بفعل اإلهمال 
وانعدام وسائل األمن والسالمة، أَدَّت إىل وفاة 

وإصابة عرشات النازحني. 
يف سياق آخر، كشـف ناشطون يف مواقع 
التواصـل االجتماعي عن تنـاٍم كبري لتجارة 
املخـدرات يف مدينـة مـأرب املحتّلة، وسـط 
مخـاوف األهايل مـن إغراقها يف هـذا الوباء 
القاتـل، والدعوة إىل إيجـاد َحـلٍّ رسيع لهذه 
املشـكلة، متهمني تحالف العدوان بالوقوف 
وراء نرش املخدرات والحشـيش واملمنوعات 
يف مأرب عـىل غرار عدن وبقيـة املحافظات 

الجنوبية املحتّلة. 

ٌص جثغث لصعات اقتاقل  تثشُّ
افطرغضغ إىل طثغظئ املضق 

بتدرطعت
 : طاابسات 

قاً  شـهدت مدينُة املـكال بحرضموت املحتّلـة، أمس السـبت، تدفُّ
جديـًدا لقوات االحتـالل األمريكي، وذلـك يف إطار األطماع التوسـعة 
لقوى االسـتكبار يف املحافظة اليمنية االسـرتاتيجية الغنية بالثروات 

النفطية. 
وقالت وسائل إعالم العدوان السعودّي، إن ما بني 40 إىل 50 جنديا 
أمريكيا وصلوا، أمس إىل محافظة حرضموت، ضمن تعزيزات جديدة 
لواشـنطن يف املنطقـة، مبينة أن القـوات األمريكيـة املحتّلة تحتفُظ 
بتواجـد عسـكري كبري رشقـي اليمن، كمـا تمتلك واشـنطن قاعدًة 

ة بمدينة املكال.  عسكريًة تعمُل فيها قواٌت َخاصَّ
وأضافت املصادر أن القوات األمريكية الجديدة قامت فور وصولها 
بعمل جولة يف شـوارع مدن الضبة والشـحر وفوه وبروم السـاحلية 
بحرضموت، َحيُث يتواجد يف األخرية معسـكر ما يسـمى «بارشـيد» 
التابع لالحتـالل اإلماراتي بقيـادة املرتِزق عبدالدائم الشـعيبي، أحد 
أبنـاء الضالـع، الفتـة إىل أن طائـرات اسـتطالعية رافقـت القـوات 

األمريكية خالل جولتها وحلقت بكثافة فوق تلك املناطق. 
ونّوهـت املصـادر إىل أن وصـوَل رحـالت عسـكرية أمريكيـة إىل 
حرضمـوت املحتّلة بات شـبه يومي، بعـد أن حّول تحالـف العدوان 
وواشـنطن مطـاَر الريان الـدويل باملـكال، لقاعدة عسـكرية مغلقة، 
موضحًة أن الزياراِت املكثّـفَة للوفود السياسية والبعثات العسكرية 
األمريكيـة إىل حرضمـوت، تأتـي يف إطـار مطامع الواليـات املتحدة 
باملحافظـات اليمنية الغنية بالثـروات النفطية والغازية ومسـاعي 

السيطرة عليها ونهبها ورسقتها. 
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 : خاص 
مىض مـا يقـارُب واحد وعرشيـن عاماً 
عـىل انطالقـة املـرشوع القرآنـي بقيادة 
الشـهيد القائد السـيد حسـني بـدر الدين 
الحوثـي – رحمـه اللـه- وإىل اآلن ال يـزال 
األعداء يحاولون استهدافه بشتى الوسائل 
املمكنـة؛ بغيـة القضاء عليـه، لكنه يزداد 
قوة وصالبة من عام إىل آخر، بل ويتوسـع 

بشكل يذهل األعداء ويخيفهم. 
الزمنيـة  املحطـات  مـن  الرغـم  وعـىل 
املتعددة واملآيس التي حرضت يف اليمن منذ 
عـام 2002 إىل يومنا هـذا، إال أن املعطيات 
تؤّكـد رسـوخ املرشوع وثباته، وسـقوط 
أعدائـه واحـداً تلو اآلخر، بـل وانتقاله من 
اإلطار املحـيل إىل اإلطار اإلقليمي والعاملي، 
ــة  ليشـكل الهاجـس األكـرب ألعـداء األُمَّ

اإلسالمية. 
القرآنـي،  املـرشوع  انطالقـة  بدايـة  يف 
ـــة اإلسـالمية تمـر بمنزلـق  كانـت األُمَّ
خطري، واسـتهداف أمريكي لها يف مختلف 
املجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية 
والعسـكرية واألمنية، وكذلك عىل مستوى 
الخطـاب الديني، بل إن الحضور األمريكي 
كان طاغياً يف املشـهد، وعمـل عىل احتالل 
البلـدان العربيـة واإلسـالمية تحـت مربّر 
«مكافحة اإلرهاب»، وأجـرب ُكـّل األنظمة 
عـىل طاعتـه واالنقيـاد ألوامـره، ورفـع 
العصـا الغليظـة يف وجـه ُكـّل مـن خالف 
توّجـهاتـه وأيديولوجياتـه، ولهذا فّضلت 
األنظمـة العربيـة الخنـوع واالستسـالم، 
والصمت تجاه ُكـّل هذه العربدة األمريكية 

املتغطرسة. 
ويقول قائُد الثورة السـيد عبد امللك بدر 
الدين الحوثي –سالم الله عليه- يف خطابه 
الذي ألقـاه، أمس األول بمناسـبة الذكرى 
السـنوية للشـهيد القائد: إن االسـتهداف 
فعـىل  شـامالً،  كان  ــة  لألُمَّ األمريكـي 
املستوى السيايس عمل األعداء عىل احتالل 
والشـواهد  عليهـا،  والسـيطرة  البلـدان 
عـىل ذلك كثـرية ومتعددة، ومنهـا احتالل 
أفغانستان، والعراق، واالحتالل الصهيوني 
لفلسـطني، والعدوان األمريكي السـعودّي 
الغاشـم عىل بالدنا، كما أنهم يعملون عىل 
تشـكيل أنظمـة وحكومات عميلـة تؤدي 

دورها كأقسام الرشطة. 
ويظهـر التناقـض األمريكي يف مسـألة 
دعـم األنظمة، فهي يف جانـب معنّي تّدعي 
بأنهـا تدعـم وتقـدم الدعـم ملـا تسـميه 
«بالرشعية» يف اليمن، لكنها يف الوقت ذاته 
تقدم الدعم السخي للجماعات التكفريية؛ 
بَهـدِف إسـقاط الرئيس السـوري بشـار 

األسد، يف تناقض واضح ومفضوح. 
ويف جانـب آخـر تـربز شـواهد كثـرية 
للتدخـالت األمريكية يف الشـؤون الداخلية 
ملنطقتنـا العربيـة، َحيـُث عّرضـت األمن 

الهـزات  مـن  للعديـد  العربـي  القومـي 
والتحديات، وأدى ذلك إىل تفاقم املشـكالت 
االقتصاديـة واألمنيـة والسياسـية يف تلك 
الـدول بشـكل مقلق للغايـة، كما حدث يف 
ليبيا، وسوريا، والعراق، ومرص، والسودان، 
وعدد من الدول العربية يف القرن اإلفريقي، 
ورأينا كيف يمارس السـفراء األمريكيون 
دوَرهم خارج النطاق الدبلومايس، ليتعدوه 
إىل التدخـل يف الشـأن الداخيل للـدول، كما 
تفعـل السـفرية األمريكية يف لبنـان والتي 
اتهمهـا سـماحة األمني العام لحـزب الله 
اللبناني السيد حسن نرص الله بالتدخل يف 
ُكـّل مفاصل الحياة العامة يف لبنان، وبأنها 
تترصف وكأنها «الحاكم العسكري» فيه. 

للسـفرية  التـرصف  هـذا  ويذكرنـا 
يعملـه  كان  بمـا  لبنـان،  يف  األمريكيـة 
السفراء األمريكيون يف اليمن قبل ثورة 21 
سـبتمرب، َحيـُث كانوا هم بمثابـة الحاكم 

الفعيل للبالد. 
 

خظاسئ افزطات
ويشـري قائـد الثـورة السـيد عبـد امللك 
الحوثـي –حفظـه اللـه- إىل أن مـن أبـرز 
ــة  االسـتهداف السـيايس األمريكـي لألُمَّ
اإلسـالمية هو العمل عىل صناعة األزمات 
وينتجـون  يصنعـون  فهـم  السياسـية، 
األزمات السـيايس؛ بَهدِف حرمانه البلدان 
من االسـتقرار، وإشغالها بالرصاع الدائم، 
والتنـازع امُلسـتمّر عن أية نهضـة وبناء، 
كمـا أن األمريكيني يدفعـون األمم املتحدة 
لترشيع التدخل يف شـؤون الدولة املستقلة 
تحـت تسـمية «التدخل اإلنسـاني»، وهي 
ذرائع تبدأ باسـتصدار القوانني األمريكية، 
ثم تدفع األمم املتحـدة لتبنيها، ومن أمثلة 
ذلـك (قانـون تحرير العـراق) الـذي أقره 
الكونجـرس األمريكي عام 1996، وقانون 

(حمايـة األقليـات يف مـرص) عـام 1998 
الذي يوجه ضد مـرص؛ بذريعـة اضطهاد 

األقليات الدينية. 
ويؤّكــد باحثـون أن االحتجاجات التي 
عمـت الشـارع العربـي عـام 2011 أَو ما 
يسـمى بأحداث الربيع العربي كانت بفعل 
املسـاعدات األمريكية التي وفرت التدريب 
والتأمني واملساعدة اللوجستية والتنظيمية 
للناشـطني واملتظاهريـن، ما يـدل عىل أن 
االضطرابـات يف الشـارع العربيـة كانـت 
بدعم أمريكـي واضح، وقد رأينـا ما َحـّل 
بتلـك البلدان من فـوىض وانهيار، ورصاع، 
وحروب، كلهـا أَدَّت إىل تمزيق هذه البلدان 
وتفكيكهـا، موضحني أن اإلدارة األمريكية 
برئاسـة أوباما وزعت الربمجيـات مجاناً 
عـىل الناشـطني يف مـرص وتونـس وليبيا 
والبحرين واليمن واملغرب وسـوريا؛ وذلك 
ِمن أجل تأجيج مشـاعر الغضب الشـعبي 

وإشعال فتيل الثورات واالنتفاضات. 
ومـع صعـود الرئيس األمريكـي ترامب 
إىل السـلطة عمـل عـىل مسـاندة االحتالل 
الصهيوني بسـخاء، وابتز الـدول العربية 
وعىل شاشـات  الغنية لينهب ثرواتها علناً 
التلفزة، ثم جاء بايدين ليواصل لعبة الدم، 
ومـن يتابع األحـداث يف العواصـم العربية 
ال يسـاوره شـك أنها نفـس اللعبـة وأنها 
نفس األدوات، فمـرص نجحت من املذبحة 
بأعجوبة، وليبيا تحطمت تماماً، وسـوريا 
تدّمــرت بالكامـل وهـي تقاتـل، يف حني 
يتعـرض لبنان ملؤامـرة كاملـة متكاملة، 
ويحاول العراق النجاة، وفلسـطني تقاوم 

بال ترّدد، والسودان دخل يف نفق مظلم. 
 وبفعل السياَسـة األمريكية الشيطانية 
تعمل واشنطن عىل محاولة إحراق بالدنا، 
منـذ ثمانـي سـنوات مضت، مسـتخدمة 
ُكـّل أسـاليب اإلجرام والتوحش، بما فيها 

تضييـق الخنـاق، وقتل املدنيـني بالغارات 
القاتلة. 

ومع انتهاء هذه املهمة اتضحت الرؤية، 
فقد صعـد إىل الحكم عمـالُء ألمريكا أكثر 
لهـا مـن السـابقني،  وخنوعـاً  خضوعـاً 
كالفـاّر عبد ربه منصور هـادي يف اليمن، 
وعبـد الفتـاح السـييس يف مـرص، وظلت 
هـذه البلـدان -بفعل هذه الفـوىض وعدم 
االسـتقرار- بعيدة عـن التنمية، ومتأخرة 
عـن أي عمـل نهضـوي، وهو مـا يؤّكـد 
مصداقيـة كالم قائـد الثـورة السـيد عبد 
امللـك الحوثي بأن األعداء «يركزون عىل أن 
ــة يف حالـة دائمة من التتويه،  تبقى األُمَّ
ليـس عندهـا اهتمـاٌم باألمـور املهمـة، 
وال تركيـز عـىل األولويـات الصحيحة وال 
توّجـه نحو برامج عمل أََساسـية ومهمة 
تبنيهـا، وتنهـض بهـا، وتسـاعد عىل أن 
ــة قوية، َوعىل مسـتوى الطرح  تكون أُمَّ
والجداالت  الهامشـية،  باألشياء  السيايس 
واإلشكاالت  التافهة،  والخالفات  العقيمة، 
والتفاصيـل الكثـرية، التي تشـغل الناس 
عـن  بعيـًدا  فيهـا  وتغرقهـم  بجزئيـات 
االهتمامـات العمليـة املهمـة، هذه بعض 

العناوين عىل املستوى السيايس». 
يف  األمريكـي  التغلغـل  مـدى  ويتضـُح 
مـن  العربيـة،  للـدول  السـيايس  الشـأن 
خـالل امتهـان األنظمة الخليجيـة، والتي 
سـعت بـكل وقاحـة للتطبيع مـع الكيان 
الدبلوماسـية  العالقات  وإقامـة  املؤقـت، 
والسياسـية واالقتصاديـة معـه، يف وقت 
العربيـة  الـدول  لـرضب  تسـخريُها  يتـم 
وزرع الفتن والخالفات، بل واسـتخدامها 
للتدخل العسـكري يف الدول العربي؛ خدمًة 
للمرشوع الصهيوني األمريكي، كما يعمل 
النظام السـعودّي واإلماراتي والَقَطري يف 

اليمن وسوريا وليبيا. 

ـئ صائُث البعرة غسّطط الدعَء سطى اقجاعثاف السغاجغ افطرغضغ لُفطَّ

 اجرتاتغةغئ أطرغضا لاثطري املظطصئ
اتاقل الئطثان وخظاسئ افزطات وظحر الفعضى..
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مرحبـاً بكم أُسـتاذ يحيى يف هذا الحـوار، وعّظم الله لنا 
ولكم األجر يف هذه الذكرى األليمة واملصاب الجلل، ذكرى 

استشهاد الشهيد القائد «رضوان الله عليه». 
 

• بداية.. ما الذي يعنيه مبدأ االصطفاء اإللهي؟ 
- يف البدايـة عظـم اللـه أجـر الجميع بهذه املناسـبة 
والذكـرى األليمة، ذكرى خسـارة أمتنا اإلسـالمية لقائد 
قرآني عظيم، ورمز من رموز اإلسالم، يف ذكرى استشهاد 
الشـهيد القائد حسـني بدر الديـن الحوثي رضـوان الله 

عليه. 
هذه قضية فكرية معروفة، وال يمكن أن نورد رشحها 
كامـالً يف مقابلـة صحفيـة، واملرجعيـة يف ذلـك الرؤيـة 
القرآنية التي قدمها الشـهيد القائـد -رضوان الله عليه- 

من دروس ومحارضات من هدي القرآن الكريم. 
ولكـن يمكن القول: إن االصطفـاء هو االختيار، وهو 
سـنة إلهية يف هداية الله لعباده وتوجيههم وإرشـادهم 
ودعوتهم إىل عبادته، بأن يبعث ويرسـل إليهم من عباده 

مـن يدلهـم إليه ويسـري بهـم يف األرض وفـق أحكامه 
وهدايته وترشيعاته. 

وقـد ذكرهـا الله سـبحانه يف القرآن الكريـم يف آيات 
كثرية:

«إِنَّ اللَّـَه اْصَطَفى آَدَم َونُوًحا َوآَل إبراهيم َوآَل ِعْمَراَن 
ًة بَْعُضَها ِمـْن بَْعٍض َواللَُّه َسـِميٌع  يـَّ َعـَىل اْلَعاَلِمـنَي، ذُرِّ

َعِليٌم» (آل عمران ٣٣-٣٤). 
«ُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه َوَسَالٌم َعَىل ِعبَاِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى آللَُّه 

ُكوَن» (النمل:٥٩).  ا يُْرشِ َخرْيٌ أَمَّ
«اللَُّه يَْصَطِفي ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال َوِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّه 

َسِميٌع بَِصريٌ» (الحج:٧٥). 
«ثُمَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا َفِمنُْهْم 
َظاِلٌم ِلنَْفِسـِه َوِمنُْهـْم ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم َسـاِبٌق ِباْلَخرْيَاِت 

ِبِإذِْن اللَِّه ذَِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ» (فاطر:٣٢). 
وكمـا أن اللـه قد نظم شـؤون هـذا الكـون بتدبريه 
التكوينـي، ورسـم له نظامـاً دقيقاً يدل عـىل عظمته، 
َفـإنَّه قد تكفل بتدبري شـؤونهم أَيْـضاً يف جانب الهداية 
والترشيـع، واختار لهم من البرش رسـالً وأنبياء وورثة 
لألنبيـاء، يدعون الناس إىل عبادته ويجسـدون النموذج 
الكامـل للحكمة مـن االسـتخالف يف األرض، ويقدمون 
الشـهادة عىل عظمة دين الله وهديـه، وأنه هو النظام 

الوحيد الذي ينظم حياة البرش كما أراد الله سبحانه. 
ومـن تكريـم اللـه لبنـي آدم، أن يختار لهـم رموزاً 
وقدوات عىل أرقى مسـتوى من الكمـال الذي يمكن أن 
يصل إليه البرش، ويهيئهم ألداء هذه املهمة وللقيام بهذا 

التكليف. 
 

• مـا هي املؤهالت التي امتلكها الشـهيد القائد -رضوان 
الله عليه- حتى أصبح قائداً عامليٍّا بعاملية مرشوعه؟

- السـيد حسـني بـدر الديـن الحوثـي رضـوان اللـه 
عليه، كان رجًال اسـتثنائيٍّا وقائداً ومرشـداً قرآنياً، رجَل 
ديـن وسياسـة، يحمل يف شـخصيته مواصفات املسـلم 
الحقيقي وصفات املتقي التي تحدث عنها القرآن الكريم 

يف أرقى املستويات التي يمكن أن يصل إليها اإلنسان. 
كان قائـداً عظيماً يحمُل وعياً كامالً بخطورة املرحلة 
وما يجب عمله يف مواجهة هذه الخطورة، برؤية شاملة 
ال ينفصـل فيهـا التَحـّرك الدينـي عن املوقف السـيايس 

الناتج عن ذلك التَحّرك أَو الذي يمثل انعكاساً له. 
كان قائـداً يحمـل إدراكاً كامالً لكل أسـباب االنتصار 
ولكل عوامل الهزيمة من منظور قرآني يعكس التجارب 
التـي عرضها الله يف كتابـه الكريم، لذلك فهو يملك رؤية 
عسـكرية عميقة، ويعـرف أهميتها وانعكاسـاتها عىل 
الواقع السيايس وقدرة ُكـّل جانب يف التأثري عىل الجوانب 

األُخرى. 
وهو يحمل ُكـّل مواصفات القيادة الحكيمة، واملتأمل 
ـة  ملرشوعـه الفكـري والثقايف الذي أسـس فيه لبنـاء أُمَّ
قرآنيـة تكون شـاهداً عىل عظمة دين اللـه وعىل حكمة 

القـرآن ومواقف القـرآن، يجد كيف كان طرحه شـامالً 
وتشـخيصه دقيقاً لكل األسـباب التـي أَدَّت إىل انحطاط 
ــة من  ــة، وكيف قدم الحلول القرآنية الستنقاذ األُمَّ األُمَّ
هذا االنحطاط عىل ُكـّل املسـتويات األمنية والعسـكرية 

واالقتصادية والسياسية والدينية. 
يف تَحّرك جهادي شـامل يعـزز بعضه حضور البعض 
ا للجانب اآلخر يف  اآلخر، ويشـكل ُكــّل جانب حالً عمليّـٍ
ُكــّل املعوقات أَو الصعوبات التـي من املحتمل أن تواجه 

هذا املرشوع. 
 

• شـّخص الشـهيد القائـد -رضـوان الله عليـه- واقع 
ــة ووصفه باليسء، مـا الرؤية التي تبناها من وراء  األُمَّ

هذا التقييم؟
- السـيد حسـني بـدر الدين قـدم املـرشوع املتكامل 
ملواجهـة العـدوان األمريكي، انطالقاً مـن القرآن الكريم 
وهداه العظيم وحكمته البالغة، باالسـتفادة من املعرفة 
الكاملة والدقيقـة بالواقع اليسء الذي عارصه، وبخربته 
ومعرفتـه بالتجـارب التي جاهـد فيها؛ ِمـن أجل تقديم 
الحق والعمل به، وإعالء كلمة الله بكل الوسائل املمكنة. 
ولفهمـه العميق وإدراكه الكبري ووعيه العايل بطبيعة 
الرصاع مع أهل الكتاب يف هذا الزمن وأنه رصاع شـامل، 
وليس رصاعاً سياسـيٍّا فقط، فقد قدم املرشوع املتكامل 

القادر عىل املواجهة. 
وقـدم الرؤيـة القرآنيـة الهادفـة إىل معالجـة الخلل 
ــة، والـذي انعكس يف واقع  الواضـح يف ثقافة هـذه األُمَّ

الحياة انحطاطاً وذالً وواقعاً مأساوياً. 
فقـام بإنزال الرؤية القرآنية عىل الواقع الذي تعيشـه 
ـــة تقييماً وتشـخيصاً وحـالً، وكان طرحه حكيماً  األُمَّ

ومالمساً للواقع. 
واعتمد -رضوان الله عليه- عىل التشـخيص ألسباب 
ــة من منظـور القرآن  املشـاكل التـي تعاني منهـا األُمَّ
ــة،  الكريم، والتي أَدَّت إىل الواقع اليسء الذي تعيشه األُمَّ
ــة كنتائج لتلك األسباب، ثم قدم  وشخص ما تعيشه األُمَّ
املعالجات القرآنية الشاملة والحكيمة لألسباب الرئيسية 

لتلك املشاكل، وعندما عولجت األسباب انتفت النتائج. 
 

• ما هو الجديد الذي شـكا منه الشـهيد القائد -رضوان 
الله عليه- يف قوله (نحن لم نأت بجديد، وإنما نشـكو من 

الجديد)؟
- العقائد الباطلة والثقافات املغلوطة املخالفة للقرآن 
الكريـم، والتي لها انعكاسـات سـلبية يف واقـع الحياة، 
وشـكلت أبرز األسـباب للواقع املأسـاوي الذي تعيشـه 
ــة، وفصلـت الدين عن واقع الحيـاة، وعزلته بعيًدا  األُمَّ

عن التأثري أَو التدخل يف شؤون الناس. 
ــة عرب  وقـد تراكمت هذه الثقافـات عىل كاهـل األُمَّ
قـرون من الزمـن بفعـل دول الجور وعلماء السـالطني 

وامللوك، وغريها من العوامل األُخرى. 
 

• كيـف تصفـون املرحلـة التـي ظهر ونشـأ فيهـا هذا 
املرشوع؟

-  هـي مرحلـة الهيمنـة األمريكيـة بعد أحـداث ١١ 
سـبتمرب، َحيُث شـهدت الظروف الدوليـة يف تلك املرحلة 
هجوماً أمريكياً رشسـاً عىل اإلسـالم كدين ونظام حياة، 

ظائإ رئغج صطاع البصاشئ واإلسقم أ/ غتغى المتطعري شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

المحروع الصرآظغ حاعٌث سطى سزمئ دغظ اهللا وسطى تضمئ الصرآن وطعاصفه

الحعغث الصائث صّثم الرؤغئ الصرآظغئ العادشئ إىل 
ــئ طسالةئ الثطض العاضح يف بصاشئ اُفطَّ
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 : تاورته عظادي طتمث

  المسغرة الصرآظغئ أبرز 
الترضات الخاسثة سطى طساعى 

المظطصئ بضطعا
  الئثغض سظ المحروع الصرآظغ 
عع الصئعل بالعغمظئ افطرغضغئ 
واقجاسقم قتاقل الغمظ، وبغع 

ضراطاه وترغاه واجاصقله 

 السغث تسغظ بثر الثغظ 
التعبغ رضعان اهللا سطغه، ضان 
رجًق اجابظائغًّا وصائًثا وطرحًثا 

صرآظغًّا
 الحعغث المآّجج تمض وسغًا 

ضاطًق بثطعرة المرتطئ
  المحروع الصرآظغ عع 

المحروع الماضاطض الصادر سطى 
طعاجعئ أعض الضااب 

  رضج سطى ضرورة السعدة إلى 
الصرآن الضرغط، وإتغاء الحسعر 

بالمسآولغئ الثغظغئ، وإتغاء 
الروتغئ الةعادغئ 

حوار
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ُعااُف الخرخئ شغ وجه المساضئرغظ:ُعااُف الخرخئ شغ وجه المساضئرغظ:

وعـىل أبناء اإلسـالم كشـعوب تنتمي إىل هـذا الدين وإىل 
رموزه ومقدساته.

يف حالة من االستكبار الرهيب والغرور العجيب للقوة 
العاملية التي اسـتفردت بقرار العالم بعد اختالق الذرائع 
التي تربّر لها ذلك، ويف ظل صمت وخنوع وطاعة مطلقة 
مـن ُكــّل الحكومات واألنظمـة يف الدول اإلسـالمية بال 

استثناء. 
أما الظروف الداخلية يف اليمن التي كانت تعيش تحت 
وطأة الحكم الطاغوتي، الذي اسـتحكمت قبضته حينها 
عـىل البلد بالحديـد والنار، وبأجهزته األمنية الوحشـية، 
وبقضائـه املسـخر لخدمة أهدافـه السياسـية، وقواته 

املسلحة التي ما قتلت إال أبناء الشعب.
يف تلك الظروف الصعبة، واملرحلة الحرجة، بدأ السـيد 
حسـني بدر الدين الحوثي رضـوان الله عليه، بالدعوة إىل 

ترديد الشعار يف ُكـّل جمعة ويف ُكـّل اجتماع. 
وترافـق مـع تلـك الدعـوة دروس ومحـارضات مـن 
ــة وتنبيهها  هـدي القرآن الكريم ركزت عىل إيقـاظ األُمَّ

وتحذيرها من الخطر املحدق بها.
 

ـــة من  • كيـف اسـتطاع الشـهيد القائـد انتشـال األُمَّ
مستنقع الضالل وإخراجها إىل النور القرآني؟ 

استطاع ذلك عندما ركز عىل رضورة العودة   -
إىل القرآن الكريم، وإحياء الشـعور باملسـؤولية الدينية، 
وإحيـاء الروحيـة الجهاديـة، وكذلك عندما قـام بإنزال 
الرؤية القرآنيـة إىل الواقع وحول الدين إىل مواقف عملية 
تسـعى إىل إيقـاظ املجتمع وتنبيهـه من املصـرِي اليسِء 
الذي يتجـه نحوه، وقـّدم الحلوَل القرآنية لكل املشـاكل 
ـــة، عرب التَحّرك القرآني الصحيح  التي تعاني منها األُمَّ
والواعي تجسـيداً لقـول الله تعاىل: «َقْد َجاَءُكـْم ِمَن اللَِّه 
نُـوٌر َوِكتَاٌب ُمِبـنٌي، يَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتَّبََع ِرْضَوانَُه ُسـبَُل 
َالِم َويُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إىل النُّوِر ِبِإذِْنِه َويَْهِديِهْم  السَّ

اٍط ُمْستَِقيٍم» (املائدة: ١٥-١٦).  إىل ِرصَ
اَس ِمـَن  وقولـه: «ِكتَـاٌب أَنَْزْلنَـاُه إَِليْـَك ِلتُْخـِرَج النـَّ
اِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد»  الظُّلَُمـاِت إىل النُّوِر ِبِإذِْن َربِِّهْم إىل ِرصَ

(إبراهيم:١). 
 

• البعـض يصنـف املـرشوع القرآني ما بني السـيايس 
والثقايف، ما تعليقكم عىل ذلك؟

- يعترب املرشوع القرآنـي مرشوعاً متكامالً، والعمل 
السـيايس جزء من هذا املـرشوع ومالمحه اختلفت من 
مرحلة إىل أُخرى وبحسـب التحديـات التي كانت يف ُكـّل 

مرحلة. 
وهو يف األََسـاس ال يركز عىل الوصـول إىل املنصب أَو 
البحث عن السلطة، كحال بقية األحزاب، بل عىل تثقيف 
الشـعب وإنقاذ الناس وتحصينهـم وتوعيتهم بخطورة 

العدّو الذي يستهدف الجميع. 
ولذلك فقد كان العمل الثقايف والسـيايس من وسائل 
إيصـال صوت هذا املـرشوع إىل الجماهري املظلومة التي 
تبحث عن الخالص من قبضة الطاغوت املستحكمة عىل 

ُكـّل يشء يف البلد والعابثة بكل مقدراته وثرواته. 
والعمـل السـيايس والثقايف ضمن مـرشوع متكامل 

ا  ا وسياسـيٍّا واقتصاديّـٍ ـــة ثقافيّـٍ يهـدف إىل بنـاء األُمَّ
واجتماعياً وعسكريٍّا وأمنيٍّا ويف مختلف املجاالت. 

 
• اسـتبق الشهيد القائد رضوان الله عليه، تَحّركه العميل 
بإطـالق هتـاف الرصخة يف وجـه املسـتكربين، ما قيمة 

ذلك؟
- تزامنت الدعوُة إىل رفِع الشـعار مع تقديم الشـهيد 
القائـد -رضـواُن الله عليـه- ملرشوعه القرآنـي، وبداية 
التَحّرك العميل، وقيمتهـا أنها كانت عمالً ثقافيٍّا وفكرياً 
وسياسـيٍّا متاحاً يف تلك املرحلة من االستضعاف وانعدام 
القـدرة عىل اتِّخـاذ مواقف أقـوى وأكرب، وكانـت عنواناً 
ملرشوع جهادي قرآني تصاعدت مواقفه مع مرور األيّام 

وتعاظم األحداث. 
لتَحّرك شـعبي وجماهريي  ومثلت الرصخـة عنوانـاً 
ملواجهـة الخطر األمريكي يف ظل تلـك الظروف الصعبة، 
ــة  لألُمَّ الحقيقيـني  األعـداء  إىل  العـداء  بوصلـة  وجـه 

اإلسالمية. 
كما أنها حطمت جدار الصمت، وحّققت نقلة نفسية 
ومعنوية وواقعيـة وعملية، وأوجدت سـخطاً َكبرياً ضد 

األمريكيني مثل حافزاً مهماً للنهوض باألمة. 
كمـا أنه فضـح األمريكيني يف أهم دعاياتهـم الكاذبة 
عن الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان، ومثل سالحاً 

مهمـاً يف مواجهة الحرب النفسـية وحـرب املصطلحات 
معهم. 

 
• ما هو األُسـلُـوب الذي اعتمده الشـهيد القائد رضوان 
اللـه عليـه، يف تقديمـه للهدى، حتـى تمّكن مـن التأثري 
املوضوعي واحتواء جميع املستويات الفكرية بخطابه؟

- الشـهيد القائد رضوان الله عليه، دعا املسـلمني إىل 
ما دعاهم الله إليه، وحرص أن ال يؤطر املرشوع القرآني 
بأطـر سياسـية أَو مناطقيـة أَو مذهبيـة، تحـول دون 
وصولـه إىل ُكــّل الفئات، أَو تشـكل عائقاً ألي طرف من 
تبنيه واالندفاع بقوة لتحمل مسؤوليته الدينية والوطنية 
ــة من مخاطر وتحديات.  واألخالقية إزاء ما يواجه األُمَّ
وقد تفرد الشهيد القائد رضوان الله عليه، يف استخدام 
األسـاليب القرآنية الفاعلة واملؤثـرة، يف عرضه وتقديمه 
ملرشوعه الفكري القرآني، كأُسلُـوب التقييم للوضعيات 
بما له من أثر عظيم يف تحديد مستوى الخطاب ونوعيته 
والتـدرج يف تقدميـه لالرتقاء بوعـي الناس، وأُسـلُـوب 
التذكـري امُلسـتمّر، بمختلـف جوانبـه وعواقب نسـيانه 

وتركه والغفلة عنه. 
كما ركز عىل أسـاليب التخويف والرتهيب والرتغيب، 
وفـق املنظـور القرآنـي وأهميتهـا يف التأثـري النفـيس 

وصناعة القناعات. 
كمـا شـّدد عـىل رضورة مقارنـة مخاطـر النهوض 

باملسؤولية ومخاطر التفريط والتقصري فيها. 
وركز عـىل أهميّة التبيني والتوضيح ملختلف املواضيع 
والقضايا الهامة لتثبيت القناعات اإليمانية وترسـيخها 
لـدى النـاس، والحيلولة دون قـدرة األنشـطة الظالمية 

واملعادية يف الساحة اإلسالمية عىل التأثري عليهم. 
وقـد كان لهـذه املنهجيـة العظيمـة أثرهـا الكبـري 
وأهميتها البالغة يف خلق القناعات الراسخة لدى الناس، 
ودفعهم للتَحّرك العميل الصحيح للقيام باملسـؤوليات يف 

مختلف الجوانب. 
 

• أول دروس الهـدى للشـهيد القائد رضـوان الله عليه، 
بعنوان يوم القدس العاملي، ما الحكمة التي أراد إيصالها 

ـة؟ لألُمَّ
- أن فلسـطني هـي القضيـة األوىل واملركزيـة لهـذه 
ــة، وأن الـرصاع مع اليهود رصاع وجودي، وخطره  األُمَّ
ــة وليس عىل الفلسـطينيني وحدهم،  عىل ُكـّل أبناء األُمَّ
وقـد قدم الشـهيد القائـد -رضـوان الله عليـه- يف هذه 
املحـارضة، خارطة عناوين ألهـم املواضيع التي تناولها 
بالدروس واملحارضات القرآنية التي قدمها يف األيّام األوىل 

النطالقة املرشوع القرآني. 
 

• للشـهيد القائد رضـوان الله عليـه ١٥محارضة تحت 
عنـوان معرفة الله، ملـاذا ركز عىل هـذا الجانب بالدرجة 

األوىل؟

- ركـز الشـهيد القائـد عـىل موضـوع معرفـة اللـه 
كموضوع أََسـايس يف مرشوعه القرآنـي وذلك إدراكاً منه 
لخطورة ضعف الثقة بالله وأثرها اليسء يف واقع الحياة، 
وكذلـك خطورة عدم التفاعل مع هدى الله وعدم الجدية 

يف االلتزام به وعدم التعامل الصحيح معه. 
ونبه َكثرياً عىل أهميّة ترسـيخ معرفـة الله من خالل 
القـرآن لتعزيز الثقـة بالله ُوُصــوالً إىل اإليمان بَقيُّومية 
اللـه وعظمته وألوهيتـه وعزته وشـهادته الدائمة، وأنه 

قائم بالقسط. 
وقد أّكـد عـىل رضورة االعتماد عىل القرآن يف الثقافة 
واملعتقـدات وقصـور علم الـكالم يف تقديـم معرفة الله 

بالشكل الصحيح. 
كما ركز عىل أهميّة استشـعار وتذكـر نعم الله وأثره 
يف الجانـب اإليمانـي، ويف ربط اسـتقامة الحيـاة بهدى 
اللـه، وذلـك ألهميّـة تذكـر النعـم يف خلق معرفـة قوية 
بالله، وعالقته بإبعاد اإلنسـان عـن املعايص، كما وضح 
أهميّة تذكر النعم وعالقتها يف النهوض بالجانب العلمي، 

واإلبداع واإلنتاج والتصنيع. 
وركز يف هذه الدروس عىل التذكري بعظمة الله يف خلق 
السـموات واألرض وشـهادته عىل ُكــّل يشء، وحاكمية 
الله سـبحانه وعظمته وحكمته يف تدبري األمر، وحكمته 

يف االختصاص بالترشيع. 
مؤّكــداً عـىل رضورة معرفة الله من خـالل تمجيده 
وتعظيمه وعرض الثنـاء عليه بكماله املطلق ومن خالل 

التعـرف عـىل مظاهـر رحمته، ومـن خالل مـا يعرضه 
القرآن الكريم من أسمائه الحسنى. 

ويف مجال الوعد والوعيد أوضح أهميّة ترسيخ معرفة 
اللـه من خـالل وعده ووعيـده واإليمان بالبعـث واليوم 
اآلخر والجنة والنار مركـزاً عىل أهميّة التخويف بأهوال 
يـوم القيامة ومحـذراً من خطورة عـدم اإليمان بوقوع 
الجزاء عىل األعمال يف الدنيا، وعالقته بالقدرة عىل تقييم 
الواقـع وفق رؤيـة صحيحـة، وأن نقيم األحـداث التي 
تحصـل كعقوبات عىل التقصري ونتفادى آثارها يف واقع 
الحياة، مذكـراً بخطورة عذاب جهنـم وأهميّة مقارنته 

بتهديدات اآلخرين. 
أي أنه لم يقدم معرفـة الله بالطريقة التقليدية التي 
دأبـت عليها كتب األصـول واعتاد عليها علمـاء الكالم؛ 
ألَنَّها غيبـت دور القرآن الكريم يف معرفـة الله وقدمتها 
كمسائل جافة ال عالقة لها بالجانب النفيس والوجداني 

لإلنسان. 
 

• اعترب رضـوان الله عليه، املقاطعة االقتصادية سـالحاً 
فعاالً يف مواجهة اليهود، فمن املعني بتفعيله؟

- املعني بتفعيله الجانب الرسـمي والشعبي، فدعوة 
املقاطعة ركزت عىل أهميّة الوعي الشعبي والجماهريي 
بأثرهـا وفاعليتها وقدرتها عىل التأثري عـىل العدّو، كما 
أن الجهـاِت املعنيـَة بالجانب االقتصادي معنيـٌة باتِّخاذ 

التدابري الالزمة لتفعيل هذا السالح. 
 

• تَحّرك الشـهيد القائد رضوان الله عليه، أيقظ حكام 
البيت األبيض، وجعلهم يهرولون للنيل منه، ملاذا؟ 

- ألن اليهود يعملون عىل مواجهة الخطر قبل وقوعه، 
فعملـوا عـىل وأد املـرشوع القرآنـي يف مهـده، وألنهـم 
يخشـون أن يتحول عـداء العرب واملسـلمني ألمريكا إىل 
عداء ديني كما رصح بذلك السفري األمريكي أدموند هول 

قبل الحرب األوىل عىل مران. 
  

• ما الذي حّققه املرشوع القرآني؟
- رغم ُكـّل الحروب واملآيس التي واجهت هذا املرشوع 
منـذ بدايته، إال أن أنـه تمّكن من تغيري الواقع، وشـارك 
بفاعلية يف ترشـيد القرار السـيايس املتعلق بمصري البلد، 
وقدم الحلول املنسـجمة مع متطلبات الواقع، وأصبحت 
املسـرية القرآنية أبـرز الحركات الصاعدة عىل مسـتوى 

املنطقة بكلها. 
وخـالل فـرتة وجيزة وسـنوات معـدودة أوصـل هذا 
املـرشوع اليمـن إىل قـوة إقليميـة مؤثرة عىل املسـتوى 
اإلقليمي والدويل، إضافة إىل تأثريه املحيل كمكون أََسايس 
من مكونات البلد سـاهم وما يزال يف الثورة، ويف الحفاظ 

عىل كيان الدولة وهيبتها. 
وقـد سـاهم حملـة هـذا املـرشوع يف إدارة الحياة يف 
اليمـن، وواجهوا ُكــّل مؤامرات الخـارج التي تهدف إىل 
سـحق البلد بأكملـه والقضاء عىل ما تبقى من جيشـه 

ودولته. 
وكانت املسـرية القرآنية وقادتها يف طليعة الشعب يف 

الدفاع عن بلدهم ودينهم وعرضهم. 
الدولـة  إدارة  يف  فريـدة  سياسـية  تجربـة  وقدمـوا 
والحفـاظ عـىل الجبهـة الداخليـة وحّققـوا الكثري من 
االنتصارات السياسـية عىل مسـتوى الداخـل والخارج، 
ووصلـوا إىل مرحلـة الردع العسـكري للعدو بقـوة الله 

وفضله. 
وكان املـرشوع القرآني قادراً عىل بناء املجتمع ابتداء 
بالفرد البسـيط كعنرص أََسايس يف ُكـّل معادالت الحياة، 
ورسـخ القناعـة لدى فئـة كبرية من املسـتضعفني من 
أبناء الشـعب أنهم قادرون عـىل أن يكونوا رقماً مهماً يف 

هذه الحياة، فكانوا كذلك. 
 

• لو لم يكن املرشوع القرآني، ما البديل حينها؟
- القبـول بالهيمنـة األمريكية واالستسـالم الحتالل 
اليمـن وبيـع كرامتـه وحريته واسـتقالله، ومـا يرتتب 
عـىل ُكـّل ذلك من هالك للحرث والنسـل وضياع لحارض 
ــة ومسـتقبلها، والتضحية بكل يشء دون تحقيق  األُمَّ

أي يشء. 

 تفرد الحعغث الصائث شغ 
اجاثثام افجالغإ الصرآظغئ الفاسطئ 

والمآبرة شغ سرضه وتصثغمه 
لمحروسه الفضري الصرآظغ 

  شطسطغظ عغ الصدغئ افولى 
والمرضجغئ لُفطَّـئ 

  الخراع طع الغععد خراع 
وجعدي، وخطره سطى ُضـّض أبظاء 
ــئ ولغج سطى الفطسطغظغغظ  اُفطَّ

وتثعط

  المصاذسئ اقصاخادغئ رضجت 
سطى أعمّغئ العسغ الحسئغ 

والةماعغري بأبرعا وشاسطغاعا 
وصثرتعا سطى الاأبغر سطى السثّو 

  المسغرة الصرآظغئ وصادتعا 
شغ ذطغسئ الحسإ شغ الثشاع 
سظ بطثعط ودغظعط وسرضعط
 أوخض عثا المحروع الغمظ 
إلى صعة إصطغمغئ طآبرة سطى 
المساعى اإلصطغمغ والثولغ

 * شدتئ افطرغضغغظ شغ أعط دساغاتعط الضاذبئ 
سظ الترغئ والثغمصراذغئ وتصعق اإلظسان

* تّطمئ جثار الخمئ وتّصصئ ظصطئ ظفسغئ 
وطسظعغئ وواصسغئ وسمطغئ 

* طّبطئ سظعاظًا لاَتّرك حسئغ وجماعغري 
لمعاجعئ الثطر افطرغضغ

حوار
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تسظ طتمث الحرتغ 
أحـداث 11 ديسـمرب  التَحـرُُّك األمريكـي منـذُ 
لتحقيق أهـداف اللوبي الصهيونـي دون اعرتاض 
يذكر من األنظمة العربية واإلسـالمية فشعار من 
ليس معنا فهو ضدنـا ظهر جليٍّا وأكثر وضوحاً يف 
اليمن قبل بضع سنوات من ثورات الربيع العربي.

بمتابعـة  واملهتمـني  العامـة  لـدى  فاملعـروف 
العمليـات اإلرهابية املخّطط لها مسـبًقا ظاهرها 
اسـتهداف أمريـكا، والحقيقـة عكـس تماماً هو 
اسـتهداف أي بلـد تحـت ذرائع، عىل سـبيل املثال 
يف اليمن تسـويق اإلعـالم وتبنيه سياسـة الخطر 
الذي تمثله تلك الجماعـات اإلرهابية ضد املصالح 
األمريكية وعند خلق َوعي متناسب من خالل ُكـّل 
ما يقال عرب مختلـف القنوات اإلخبارية والتقارير 
االستخباراتية وهنا يبدأ التنفيذ من تلك التنظيمات 

اإلرهابية. 
وهنـا أؤّكــد تنظيمـات وليسـت إالَّ كذلك عمل 
منظم ومرتب وكل عمليـة إرهابية كانت وال زالت 

تحدث لها نتائج يتم العمل عليها بعد التنفيذ. 
نحن كشعٍب يمني كنا نحرتم أي عمل يستهدف 
ًة إن كان  أمريكا ونحرتم الذي يهـّدد وينفذ وَخاصَّ
يدعي أنه يمني ومتواجد يف اليمن، بمعنى تعاطفنا 
وتأييدنـا معنويـاً يف مـن يحاول أن يقـف يف وجه 

االستكبار األمريكي الذي يتحكم يف الرب والبحر.
كلنـا نتذكـر تفجـري املدّمــرة (إس إس كول) 

انطلـق قـارب مفخخ من شـواطئ 
عدن. 

الحظوا كيف يتـم العمُل املتوازي 
قبـل التنفيـذ والعمـل املتـوايل بعـد 
اثنـان،  يختلـف  ال  ظاهـراً  التنفيـذ 
املنفذ من اليمن وبإْمَكانيات بسيطة 
واملـكان مـن وإىل الهـدف مناطـق 
تأمينها  مسـؤولية  وتتحمـل  يمنية 

الحكومة اليمنية. 
والحقيقة لهذه العملية أَو غريها 
أن أي شـخص نفذ عمليـة إرهابية 
أو يف مرحلة اإلعداد الفكري ومراحل 

التأهيـل والتدريـب البـد أن يتـم اختيـاره بعناية 
وعرب مراحل كثـرية ويتم توريط علمـاء وقيادات 
عسكرية وأمنية والؤهم للنظام السعودّي عدائهم 

ملحور املمانعة واملقاومة. 
كل مـن ذكرنـا محسـوبون يمنيـني وشـغلهم 
الشـاغل هـو تنفيـذ ُكـّل مـا تريد أمريـكا بقفاز 
النظـام السـعودّي وأحذية الشـعب اليمني منهم 
من احتلوا مواقع متقدمة يف الدولة َوأَيْـضاً حظوا 
ـابـي وأغلبهم يحملون  بقبول وتمـدد الفكر الوهَّ
الجنسـيتني، ال يوجـد شـخص يتـم عـربه تنفيذ 

عملية إرهابية بجنسية يمنية أمريكية أَو سعوديّة 
أمريكية بل وال حتى جنسية يمنية بل سعودّي من 

أُصول يمنية أَو عربية أَو إسالمية. 
وهنا بعض ما تحّقق ألمريكا من 

مثل هكذا عملية:
بـؤرة  بأنـه  اليمـن  اتّهـام   -  1

لإلرهاب. 
2 - تأكيـد أن االعتـداء نُفـذ مـن 

شاطئ يمني. 
اليمـن  حكومـة  تحميـل   -  3

املسؤولية. 
األمنـي  القـرار  خطـف   -  4

والعسكري. 
5 - املشاركة يف التحقيق والتَحّرك. 
6 - إقنـاع النظـام بضعفـه وعدم القـدرة عىل 

معرفة تفاصيل العمل اإلرهابي. 
7 - تسـتمر ورقـة ضغـط تسـتخدمها أمريكا 
الحقاً وحسـب تهيئة السـاحة لتَحّرك التنظيمات 

اإلرهابية األمريكية. 
8 - تظهر نفسـها أمريـكا أن العملية اإلرهابية 

ونتائج التحقيق تؤّكـد ضلوع الزنداني واألحمر. 
9 - شماعة املطالبة باملتورطني كنوع من تأكيد 

إلصاق اإلرهاب باليمن. 
10 - نحن كشـعٍب يمني ال نرى يف ذلك إّال دفاعاً 

عن بالدنا وأمريكا معتدية عىل شواطئنا وموانئنا. 
وهنا تزداد شعبيّة املتورطني لصالح أمريكا ضد 

الشعب. 
وعـىل هذا األََسـاس ومـن هذا املنطلـق يرفض 
النظام سابًقا تسليم أي مطلوب ملحكمة الجنايات 
الدوليـة أَو ألمريـكا َوإذَا كان لديها أدلة تسـلمها 
ويحاكمـون بالقانـون اليمنـي وهـذا نـوع آخـر 
وتبادل أدوار ورفع مستوى الثقة الستمرار الخداع 

وتضليل الشعب بما يدور خلف الكواليس. 
السـيد الشهيد مؤّسـس املسـرية القرآنية أّكـد 
مـن خالل املرشوع القرآنـي وثقافته التي يحملها 
ونظرتـه عني عـىل القـرآن وعني عىل األحـداث أن 

القاعدة وداعش صناعة أمريكية بامتيَاز. 
واليـوم رأينـا املدّعـي واملدعـى عليـه وعمـالء 
األنظمة السـابقة وعلماء التطبيـع وحملة الفكر 
اإلرهابـي يف خندٍق واحد ضد بلدنا وشـعبنا وأُمتنا 
العربية واإلسـالمية وضد قضيتنا املركزية واألهم 
قضية ومظلومية الشعب الفلسطيني واملتورطني 
باألمـس القائد العسـكري ورجل الدين املسـتورد 
تجمعهم عدسـات اإلعالم وال يختلفـون يف الواقع 
العمـيل عـن أنظمـة العـدوان بقيـادة أمريكيـة 
فجميعهـم يخضعـون لسياسـة وخبـث اللوبـي 

الصهيوني العاملي. 

اإلرعاُب افطرغضغ بسئاءة إجقطغئ «1»  

بثاغاُت الاختغح وجقلط الخسعد شغ اقتةاه الختغح
سئثالةئار الشراب

كانـت لحيـاة اإلنسـان اليمنـي يف مختلـف 
جوانبها األََساسية منها والثانوية وحتى الدينية 
ولعقـوٍد طويلـة مـن الزمـان وضعها السـلبي 
املعييش املعقد والديني املحيش باألفكار املغلوطة 
وباسـتمرار، لتنعدم معها ُكـّل اآلمال والتفكري 
باألحـالم والتطلعات نحو آفاق؛ ِمن أجل العيش 
بحريـة وكرامـة واسـتقالل واملـيش نحـو مـا 
يحّقق آماله وأحالمه مثله مثل شـعوب العالم، 
ُكـّل هـذه املنغصات املوجـودة كان لها عوامها 
املوضوعـة وأسـبابها املفتعلـة والتـي زرعتها 
ووضعتها كأشواك وأحجار وعثرات ُكـّل القوى 
االسـتكبارية املتنافسـة للسـيطرة واالسـتيالء 
عىل ُكـّل ما يتصـل باليمنيني يف حياتهم الدينية 
والسياسية من األمريكان والصهاينة، ليستديم 
ويسـتمر الحال بالشـعب اليمني بواقع سـلبي 
معييش كبري قادته يف أََساسـها أوضاع سياسية 
لحكام وزعماء منصاعـني ومنبطحني منفذين 

ألوامر أعداء اإلسالم واملسلمني. 
فكان لكل هذه الرتاكمات الفظيعة التي أثرت 
عىل املستوي املعييش والسيايس للشعب اليمني 
أسـبابها يف اإللهام اإللهي لقائد قرآني أستبرص 
الهـدى والنور يف الدارسـة والتأمـل والتفكري يف 
آيات الكتاب املبني القرآن الكريم وبالكيفية التي 
صنعها أعداء الدين اإلسالمي، لتبدأ معها بدايات 
التصحيـح من خـالل األخـذ الكامـل بمفردات 
القـرآن الكريم وجعله األََسـاس للتنوير والهدى 
واملعرفة بالله والسـري من خالله نحو ما يرشد 
ــة ويجعلها واعية ومستدركة لكل املخاطر  األُمَّ
التي تحاك ضدها من قبل أعدائها، وأن التغايض 
عـن املعرفـة واالدراك وتصحيح ُكــّل املفاهيم 
واألفكار املغلوطة هي مواصلة ونجاح ُمسـتمّر 
ــة والتـي نجحوا من  يحّققـه أعـداء هـذه األُمَّ
ــة اإلسـالمية عن مسارها  خاللها يف حرف األُمَّ
الحقيقـي من خالل الرضب العميق والتشـويه 
باإلسالم من خالل إدَخال أفكار هادمة ومعاني 
مغلوطة ليس لها ارتباط بثقافة الدين اإلسالمي 
الصحيح، فقد ترسخت هذه األفكار املغلوطة يف 
األذهان وغرسوها يف املناهج الدراسية والكتب، 
وتحـت الغطاء الديني لجماعة متأسـلمة كانوا 
ــة اإلسـالمية،  هـم البوابة للنخر يف جسـد األُمَّ
نجحـت مخّططاتهم االسـتكبارية يف  َوأَيْـضـاً 

ــة اإلسـالمية واحتاللها ونهب  استضعاف األُمَّ
ثرواتهـا بمسـميات كاذبـة وافـرتاءات واهية، 
وبمسـاعدة الحـكام األعراب بسـطوا نفوذهم 
وتحكمـوا يف السـيادة والقـرار ومنهـا أخرجوا 

اليمن عن محيطها العربي واإلسالمي. 
ليكـون ملسـار بدايـة التصحيـح أََساسـه يف 
نضوج الشـعب الذي أخذه السيد الشهيد القائد 
يف التأسـيس للمسـرية القرآنيـة الحاويـة لكل 
املعانـي واملبـادئ والقيـم واألصول اإلسـالمية 
الحقيقية والذي من خاللها سـيحدث املسلمون 
ثورة تحوالت كربى بفعل التصحيح لكل األفكار 
والثقافـات املغلوطة التي أدخلهـا األعداء للنيل 
من اإلسـالم واملسـلمني، وبهذا بدأت مسـارات 
التصحيح لشهيد القرآن السيد حسني بدر الدين 
الحوثـي وصعودها اإلعجـازي ويف زمٍن عجيب 
وقيايس لرجل إيماني اسـتثنائي أسـس املسرية 
القرآنيـة منطلـق لتصحيـح مسـار االنحـراف 
الديني املغروس يف جسـد الشـعب اليمني، لتبدأ 
مسـارات التغري نحـو االتجاه الصحيـح لتنوير 
اليمنيـني بهـدى اللـه ومعرفته بحـٍق وحقيقه 
ومعرفـة أعدائه والوقوف معـاً يف ُكـّل النواحي 
واملجاالت التي من شأنها تردع األعداء وال تحّقق 
لهـم األطمـاع واألمانـي واألحالم يف السـيطرة 

والتسلط. 
امتـالك القائـد القرآنـي حسـني بـدر الدين 
الحوثـي لجميع السـمات الفاضلـة والصفات 
الحميـدة جعلته رجالً نادر أنفرد يف ُكـّل مراحل 
هـذا العرص املنترش فيـه الطغيان واالسـتكبار 
لـدى قوى البغي والـرش والهيمنة الحاملني منذ 
األزمان لكل أشـكال األحقاد والكراهية لإلسالم 
واملسـلمني ليكون لها فرض ما تريد والسيطرة 
واالستحواذ عىل ُكـّل ما يتصل للعرب واملسلمني 
مـن مقومات للحيـاة وحق وحقـوق يف امتالك 
الثـروة والنهـوض فارضـه عىل هذه الشـعوب 
سياسـاتها بفعـل التأسـيس والوقـوف وجعل 
السـلطة لهـذه الـدول لحـكام وملـوك وأمـراء 
دعموهـم وسـخروا ُكــّل مـا يمكـن لهـم من 
تحقيق النفوذ بسـهولة ويرس بتعاون أصحاب 
الكرايس املوضوعني بأعىل هرم السلطة منفذين 
األجنـدة الكاملـة ألمريـكا وإرسائيـل، ليقـود 
الشـهيد القائد متغريات أحدثت تحوالت حذرية 
ــة اليمنية ونقلتهم من سـابق  غريت واقع األُمَّ
خنـوع وانصياع بفعل الخونـة الزعماء إىل حال 

امتـالك للحرية واالسـتقالل أخذوها بعزيمتهم 
وإرصارهـم وتصديهم لقوى الرش واالسـتكبار 
ومنـذ اللحظـات األوىل النطالق مسـرية العطاء 
والخـري يف الوقـوف ضد قوى الرش واالسـتكبار 
وإعـالن الرصخـة يف وجوههـم مطلـع العـام 
2002م يف جامع اإلمام الهادي بمحافظة صعدة 
حتـى قيامهـم بثـورة شـعبيّة عارمة يـوم 21 
من سـبتمرب 2014م أزاحـت العمالء وانترصت 
للشـعب وتصدت للعدوان األمريكي السـعودّي 

العاملي املتغطرس. 
فمـن بدايات التصحيح للمسـار الديني الذي 
أخـذه الشـهيد القائد قـاد الجميـع إىل صناعة 
تحوالت عظيمة غريت من واقع اليمن واليمنيني 
والتـي صعدت سـاللم النجـاح يف خلقها للعديد 
من املتغـريات املحلية واإلقليميـة والعاملية وما 
كانـت لتحـدث إالَّ بقيادة رجـل إيمانـي امتلك 
علومـه الرشعيـة ذات التخصـص يف الحصول، 
وبالعلم واالجتهاد الرباني أسس اللبنات والنواة 
األوىل لنـرش الثقافـة القرآنية، ومـن هذا الدرب 
واملسـلك الصحيح وسريه يف االتجاه الرباني مع 
الله للعطـاء ونحو الرتشـيد واإليعاظ الصحيح 
وإنشـاء امللزمـات الدينيـة، وتوصيـل التنويـر 
واالسرتشاد القويم بتعلم ثقافة القرآن الكريم، 
وبدايتهـا بتأسـيس املـدارس يف مدينـة صعدة، 
والتي اجتهد وناضل وسـعى إىل إنشائها وأسس 
لالنتشـار  األوىل  واللبنـات  واألعمـدة  الركائـز 
والتوسـع والتي منها تخرج مئات الطلبة الذين 
حملوا املنهـاج الصحيح لثقافة القـرآن، وبهذا 
كانـت للسـيد الشـهيد القائـد الرؤيـة البعيدة 
والعـني املسـتبرصة لقـادم السـنوات والسـري 
نحـو االتّجاه الصحيـح وامتالكه واسـتبصاره 
وقراءته مـن وحي كتاب الله القـرآن وتفصيله 
آلياته الحكيمة أقواله السـديدة يف رشح معانيه 
ملواجهـة مصاعـب الحيـاة ومخاطـر األعـداء 
وتحقيق القوة يف معرفة ما تعده قوى االستكبار 
لتحقيـق  الصهيونـي  األمريكـي  واالسـتعالء 
مشـاريعهم املخّططـة وأسـاليبهم املعتـادة يف 
اإلرضار باإلسـالم واملسـلمني، ومنهـا ما يجب 
عىل الجميع فعله ملواجهة األعداء والتصدي لكل 

مخّططاتهم. 
فالخاتمـة لرجـل املسـرية القرآنيـة صنعت 
االمتداد لسـرية العطاء العظيـم للقائد القرآني 
الشهيد السيد حسـني بدر الدين الحوثي ألجيال 

وأجيال من اليمن والعالم اإلسـالمي اسـتلهموا 
العزة والقوة والبأس الشـديد من تضحية وفداء 
وعزيمـة وبسـالة وجهاد وشـجاعة املؤّسـس 
القرآنـي والقائـد الربانـي واملجاهد اإلسـالمي 
السـيد حسـني بدر الديـن الحوثـي والذين هم 
يف اسـتمرار ملواصلـة الطريق عىل نهج ومسـار 
السـيد الشهيد ملنارصة املسـتضعفني والوقوف 
ضد املستكربين ليتحّقق القول السديد والرشيد 
للسـيد الشـهيد للصعـود يف االتّجـاه الصحيـح 
واالنتصار والصمود والرفعة والشـموخ والبناء 
والدفاع والصناعـة والتطوير والزراعة واإلنتاج 
وردع العدوان وتغري للمعادالت ورضوخ تحالف 
العـدوان للـرشوط، ومـن املواجهة العسـكرية 
مـع تحالف العدوان ولثمان سـنوات واالنتصار 
ورضوخ العدوان بفعل امتـالك القيادة الثورية 
والسياسـية بصنعـاء ألخـذ الحـق بقـوة اليـد 
استسـلم العـدوان وقبـل بهدنـة تنصـل عـن 
الوفاء بااللتزام بـكل نقاطها وجعل من الحوار 
والجلـوس غطـاء لعلـه يحّقق مخـرج لكارثة 
حرب خـرس فيها ُكــّل يشء، وباالنتظار لقادم 
األيّام إلعالن االنتصار الكيل برفع كامل الحصار 
عىل الشـعب اليمني وتسـليم املرتبات خطوة يف 
االتجـاه الصحيـح للصعـود يف سـاللم التفوق 
والنجاح والتي حّدد معاملها األوىل السيد الشهيد 
القائد بفعـل قوة اإليمان املغروس يف قلوب ُكـّل 

اليمنيني. 
فالخاتمة لحياة العظمـاء األولياء الصالحني 
ومـن آل بيت النبي الكرام األطهار هي سالسـل 
ومراحـل ال انتهاء لهـا لنرش وترسـيخ ُكـّل ما 
ينفع اإلسالم واملسـلمني يف حياتهم ويعينهم يف 
مواجهـة أعدائهم، وهي أَيْـضـاً مواصلة ملالحم 
نضـال أسسـها السـيد الشـهيد القائـد ألجيال 
لهـم  سـيكون  أجيـال  وراء  وأجيـال  لسـنوات 
العطـاء واالسـتمرار يف نفس املنهـاج والطريق 
املبني عىل الثقافة القرآنية، والنهوض باألوطان 
واإلنتاج والتصنيع وتحقيق االنتصارات، ليكون 
للتحـوالت واملتغـريات ثورتهـا الغـري منتهيـة 
لسـاللم الصعود يف ُكـّل ما يحّقق الرفعة والعلو 
لإلسـالم واملسـلمني ملا فيها من مسـرية هداية 
ونـور وتنويـر وثقافـة قرآنية من واقـع كتاب 
الله الحكيم هو املرشد الصحيح لجميع شعوب 

العالم بال استثناء. 
والعاقبة للمتقني. 
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تحَت الخبر تحَت الخبر 
بصطط/ طتمث طظخعر

خثغـةئ المّري 
ُمود واإلباء، ومن أرِض مران  من صعدة الصُّ
نا، حامالً الهدايَة  الِفـداء، آتى نُور البدر عىل الدُّ
وتناثـرت  وتاهـت،  ألمـٍة ضاعـت،  والضيـاء 
كالهـواء، صادعاً بالحق ُمدويـاً قد أبى، يرفع 
شـعار الرباءة يف وجه أمريـكا وإرسائيل ومن 

كفر. 
عني عىل األحداث، وعـني عىل القرآن، كانت 
نظرة الشهيد القائد-رضوان الله عليه-، نظرة 
عاملية، ورؤية قرآنية بحكمة، ووعي، وبصرية، 
تعمق يف املسار، وتأمل وتدبر القرآن، ونظر إىل 

ــة كيف َسيُكون؟! واقع األُمَّ
وأتـى بالحلـوِل بمصداقيـة وُقبـول تحتـل 
ـــة ِبوعيه،  األفـكار والعقول، اسـتنهض األُمَّ

وفكره، وبصريته. 
ــة، ليكشَف عنها  اصطفاه الله لهداية األُمَّ
الُغمة، ويُكون لها أعظَم نعمة، فأتى من ُهدى 
القـرآن، ِبمـالزم فيها الهدايـة والبيان، وليس 
التسـاؤل والِجدال، َمـن يقرأْها يـزَدْد وعياً يف 
املسار، ويسَع ِبكل ِجدٍّ واهتمام، ليتَحّرَك بثقة 

وُقوة يُجاهد يف ُكـّل ساحة وميدان. 
وأطلق رصختَـه امُلدُوية مثلّمـا كاإلعصار، 
ولم يخش يف الله لومة الئم، إىل ِشعار امُلقاطعة 
للبضائع األمريكية واإلرسائيلية، التي تسـعى 

لنـرش ُسـُمومها يف املنطقـة، فانزعـج منُـه 
األعـداء من بنـي صهيون، واتجهـوا ِلُمحاربة 
هذا املرشوع، وأرادوا إسـكات صوت الشـهيد 
القائـد، وقالوا علينا ُضُغوطات من األمريكان، 
فأجابهم قائالً: ونحُن علينا ُضُغوطات من الله 
بأن ال نسـكت ونتَحّرك أمام أعداه، وزاد الحقد 

والتآمر، وأصبح املرشوُع ُمحارباً. 
السـيد ُحسـني ِبنظرته الحكيمة والقرآنية، 
ويف زمـٍن التخـاذل والسـكوت، واآلخـرون يف 
صمـت وقيُـود، كشـف الحقائق؛ لكـي تتجىل 
الشـواهُد يف الواقـع، ليتغربل امُلؤمـُن الرصيُح 
من امُلنافق، فشنت السـلطة الظاملة عىل البدر 
الحـروب، لكـي يُوقفـوا مرشوعـه ويرفـض 
السـكوت، ولكنَه أبى إال أّن يُواصـل ويُجاهد، 
إّن  وأرادوا  وحاقـد،  ُمسـتكرب  ُكــّل  وجـه  يف 
يسـكتُوا رصخاته من مـران، فـإذا ِبها تدوي 
مرشوعـه  إطفـاء  وأرادوا  البُلـدان،  ُكــّل  يف 
الحـق والعظيم: (يُِريـُدوَن أَْن يُْطِفئُوا نُوَر اللِه 
ِبأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى اللُه إِالَّ أَْن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكِرَه 

اْلَكاِفُرون). 
وها نحُن اليوم يا سيدي نُحارب كما ُحربت، 
وتُشـن علينـا أعتى حـرب يف السـاحة عرفها 
التاريـخ، وتكالبـت علينـا ُقوى العالـم بأفتك 
القذائف والصواريخ، واألسلحة امُلحرمة دوليٍّا، 
قتلوا شـعبك يا سـيدي كما قتلوك، وحارصوه 
كما حارصوك، وصبوا عليه ِحقدهم وغاراتهم 

كمـا صبُـوا عليـك، َهــا هـي ُقـوى العمالة 
واالسـتكبار، تُريـد إخضاعنـا، وإركاعنا، وأن 
نُصبـح لقمة صائغة يف أيديهم ليسـهل عليهم 

السيطرة علينا. 
ولكننـا يـا سـيدي ِبفضـل اللـه، وِبفضلك 
وفضل مرشوعك العظيم، راينا تجيل وشـواهد 
هـذا املـرشوع يف الواقـع، فما هـذا الصمـود 
الـذي نحُن فيـه اليـوم والثبـات، إالّ ثمرة من 
جهودك يا سـيدي، وإّال ملا اسـتطعنا امُلواجهة 
والتصـدي لهـذا العدوان عـىل شـعبنا وأمتنا، 
لقـد صمد شـعبنا كما صمدت، وثبـت كثبات 
الجبال الشامخات ال تلني كما ثبت، وازداد قوة 

وعنفواناً وعزيمة كما كنت. 
فسـالم الله عليك يا سيدي يوم ولدت، ويوم 
جاهـدت يف اللـه حـق الجهاد، ويـوم انطلقت 
بمرشوعـك ورصختـك وهزئـت بهـا عـروُش 
الطغـاة، وسـالم اللـه عليـك يوم استشـهدت 
وصنعـت نرصاً عظيمـاً يتغنى ِبـه األحرار، يا 
سـيدي يا وحيد عرصك لك منا العهد والقسـم 
بأننـا يف مسـريتك القرآنيـة سـائرون، ومـع 
قائدنا العلـم أبا جربيل ماضـون، ُمجاهدون، 
وصادقون، ومخلصون، لن نرتاجع أو نتهاون، 
أو نميـل، والنرص حليـف امُلؤمنـني، والعاقبة 
للمتقني: (َوَمـا النَّْرصُ إِالَّ ِمْن ِعنْـِد اللِه اْلَعِزيِز 

اْلَحِكيم). 

السغث ُتسغظ سالمغ الظزرة ووتغُث سخره 

السـيد حسـن نرص الله -أمني عام حـزب الله- 
أطل يف خطاب كان عنوانه الرئييس التذكري بشهداء 
املقاومـة اللبنانية والتأكيد عىل السـري عىل دربهم 
وفقاً ملـا أنتجه الخـط املقاوم يف لبنـان منذ مطلع 
ثمانينيات القرن املايض من تقويض حاد للعنجهية 
الصهيونية وارتبـاك مزمن واهتزاز فاضح للعقلية 
األمريكيـة وتزايد ملحوظ لدائـرة الخوف يف بعض 
العواصـم العربيـة وتحديـداً الخليجية مـن ارتفاع 

بأس املقاومة واتساع محورها. 
ورغم قيمة عنوان الشـهداء يف خطاب نرص الله 
ليـس فقـط يف مربع املقاومـة اللبنانية بـل يف فلك 
محور املقاومة بشـكل عام إالَّ أن السـيد نرص الله 
حمل مفاجأة مدوية ألعداء لبنان، أمريكا وأسنانها 

املتسخة بالدماء يف املنطقة. 
املفاجـأة أطلقهـا السـيد نـرص اللـه يف ختـام 
واملـخ  األمريكيـة  األذن  صعـق  عندمـا  الخطـاب 
الصهيوني والِعقال الخليجي بتحذير مدوي مفاده 
أن كنتـم تنتظـرون اهتـزازاً يف معسـكر املقاومـة 
أَو رشخـاً مجتمعيـاً يف لبنـان فأنتـم عـىل جهـٍل 
تام بعقليـة املقاومـة وإْمَكاناتهـا ومفاجآتها، إذ 
تنتظركـم فـوىض عارمة يف أقوى نقـاط هيمنتكم 

وتحديداً تل أبيب. 
تحذيـر السـيد نـرص اللـه هـو األعنف منـذ أن 
اتجهت أمريكا والكيـان الصهيوني وعقال خليجي 
انفجـار  أَو  اقتصـادي  سـقوط  عـىل  الرهـان  إىل 
اجتماعـي يف لبنـان بعـد فشـل خيـارات الكيـان 
الصهيوني العسـكرية وموجات الحصار األمريكي 
غري املسبوقة وشبه اليأس الذي اخرتق عقل سفري 

خليجي يف بريوت. 
تحذير السـيد نـرص الله بفـوىض يف مربع أعداء 
لبنان ومحور املقاومة سـيقرأ جيًِّدا وأكثر من مرة 
يف تل أبيب وواشـنطن وعاصمـة الرتفيه ومثلما تم 
الرتاجـع يف ملـف الغاز ونجحـت املقاومة ونجحت 
املقاومـة يف اسـتعادة حقـوق لبنـان مـن الغاز يف 
البحـر يعرف أعداء لبنان أن وهم الفوىض يف بريوت 
سيسـبقه حتمـاً أكثـر من خـط نـاري ملتهب لن 
يقترص عـىل تل أبيب بل سـتذهب شـظايا منه إىل 

اِقه.  أصدقاء الكيان وُعشَّ

أبظاؤظا شغ ِحراك [سغث التإ]

ورغُث الضااب.. شغ الثضرى السظعغئ قجاحعاده

سئثاهللا سمر العقلغ 

يتحـرض الشـيطان يف هـذا اليـوم لدفـع العشـاق غري 

الرشعيني لتبادل الرسـائل وصلة البنـات إن أمكن ويعترب 

هـذا الفلنتاين هو املحطة السـنوية يف ترسـيخ الُهــِويَّة 

الشـيطانية التي تدفع الشـباب والشابات للعشق والغرام 

ودفعهم إىل ارتكاب الحرام. 

ويف هـذا الزمن بالذات يصبح الخطر أكرب واالسـتهداف 

أسـهل والخطـر أعـم وأشـمل وقـد توفـرت من وسـائل 

التواصـل مـا يضمن ويسـهل اللقاء املبـارش تحت دعوى 

االنفتاح والحرية. 

تبدأ العالقات غري الرشعية برسـائل ودية خطوًة خطوة 

حتى يتبادل األحباب امللصقات الرومنسية فتنتهي بعالقة غري رشعية. 

وللشـيطان خطوات يجرجر بها اإلنسان للكبائر وقد حذر الله منها: 
ـيَْطاِن َوَمْن يَتَِّبـْع ُخُطَواِت  {يَـا أَيَُّهـا الَِّذيَن آََمنُـوا َال تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
ـيَْطاِن َفِإنَُّه يَأُْمُر ِباْلَفْحَشاِء َواْلـُمنَْكِر َوَلْوَال َفْضُل اللِه  الشَّ
َعَليُْكْم َوَرْحَمتُُه َما َزَكا ِمنُْكْم ِمْن أحد أَبًَدا َوَلِكنَّ اللَه يَُزكِّي 
َمْن يََشاُء َواللُه َسِميٌع َعِليٌم} ومن هذه الخطوات مثل هذه 

األعياد. 
ومتـى كان اإلسـالم يقبل مثـل هذه األعيـاد لكن حني 
غابت الُهــِويَّة اإليمانية ظهـرة عادات وتقاليد ال يقبلها 
ال الـرشع وال العرف وال حتـى القبيلة وأبناؤنا وبناتنا هم 

الضحية.
والواجـب اليـوم من اآلبـاء والخطبـاء والعلمـاء وكل 
املثقفني هو التحذير من هذا وترسـيخ الُهــِويَّة اإليمانية 

حتى ال تحل محلها الُهــِويَّة الشيطانية.
وكما أن اآلباء مشرتكون يف هذا الجرم حني يسعون يف املغاالة للمهور 

وال يخدم تيسري الزواج حتى يتحصن الشباب وتسترت الشابات. 

خثام تسغظ سمغر 
ـة املحمدية من عباده   يهيِّئُ اللُه سبحانه وتعاىل لألُمَّ
املؤمنـني الُخلَّـِص من ورثـة الكتاب وسـفن النجاة من 
ـــة املحمدية إىل القرآن الكريـم بعد أن تكون  يعيـد األُمَّ
قد ابتعدت عنه لتصبح فريسـة للطغاة واملتسلطني من 
أبنائها أَو تداعت عليها األمم األُخرى فهيأ الله سـبحانه 
وتعاىل اإلمام الحسـني بن عيل -عليهما السـالم- فخرج 
ـة جده املصطفى -صـىل الله عليه وآله  إلصالح أمـر أُمَّ
ام الطاغية الفاسق الفاسد يزيد بن معاوية  وسـلم- أَيـَّ
بعـد أن كانت انحرفت عـن الدين املحمـدي األصيل ولم 
يصبح من اإلسالم إال اسمه ومن القرآن إال رسمه فكانت 
دماء سـيدنا الحسني -عليه السـالم- بعد استشهاده يف 
مأسـاة كربالء نرباسـاً للمستضعفني يسـتضاء به عىل 
مـر العصور ليعقبـه حفيده حليـف القـرآن اإلمام زيد 
ـة جده  بن عيل -عليهما السـالم- والذي خـرج ليعيد أُمَّ
محمـد -صىل الله عليه وآله وسـلم- إىل القـرآن الكريم 
والدين املحمدي األصيل بعد أن أصبح اليهود مستشارين 
ملن سـموا أنفسـهم والة أمر املسـلمني بل وسمحوا لهم 
بالتطاول عىل النبي محمد -صىل الله عليه وآله وسـلم- 
يف مجالسـهم وتسـتمر العناية اإللهية باألمة املحمدية 
بتهيئة سفينة نجاة لها ووريث لكتابه يعيدها إىل القرآن 

الكريم عىل مر األزمان َوالعصور. 
ويف عرصنـا الحديـث واألمـة املحمديـة تـرزح تحت 

وطأة حكم طغاة متسـلطني ذهبوا بها بعيًدا عن القرآن 
الكريـم فأصبحت فريسـة تتداعى عليهـا األمم األُخرى 

كمـا تتداعـى األكلة عـىل قصعتهـا؛ ِمن أجل 
ذلك هيأ الله سـبحانه وتعاىل السـيد حسـني 
بدرالديـن الحوثـي -رضوان اللـه عليه- أحد 
عبـاده املؤمنـني علم من أعـالم الهدى من آل 
بيت النبي محمد -صىل الله عليه وآله وسلم- 
ـة  جعلـه الله عـز وجل كسـفينة نجـاة لألُمَّ
املحمدية ووريـث لكتابه ليصـدع بالحق من 
أقىص شـمايل يمن اإليَمـان َواملعروف أبناؤها 
ــة اإلسـالمية  بحب النبي ورهطه، داعياً األُمَّ
إىل الرجوع إىل القرآن الكريم واىل الوقوف ضد 

قوى الطاغوت أمريكا وإرسائيل. 
لقد كان ظهـور املـرشوع القرآني بقيادة 
السـيد حسـني بدرالديـن الحوثـي يف مرحلٍة 

ـة اإلسـالمية عقـب أحداث 11  حاسـمة ومصريية لألُمَّ
سـبتمرب 2001م َومـع بدايـة هيمنة الشـيطان األكرب 
ــة اإلسـالمية عسكريٍّا وفكرياً  أمريكا عىل شعوب األُمَّ
وثقافيٍّا فاجتاحت أفغانسـتان ومن ثم العراق عسكريٍّا 
يف حـني اجتاحت بقية الشـعوب اإلسـالمية وُخُصوصاً 
العربية منهـا فكرياً وثقافيٍّا فعدلـت املناهج التعليمية 
والخطـاب الديني؛ بَهـدِف إيجاد دين إسـالمي يتماهى 

معها ومع أفعالها الشيطانية املتسلطة. 
 لقـد جـاء املـرشوع القرآني بقيادة السـيد حسـني 

بدرالدين الحوثي متحـّرراً من املذهبية والطائفية وجاء 
ليفـك األغـالل َوالقيود املذهبيـة والطائفيـة التي كبلت 
ــة  ـــة جـاء ليدعـوا األُمَّ بهـا األُمَّ
اإلسـالمية إىل ما يوحدهـا ويصلح 
شـأنها من خالل العـودة إىل القرآن 
يف  لهـا  منهاجـاً  وجعلـه  الكريـم 
ـــة إىل عدم  حياتهـا كما دعـا األُمَّ
الطاغوت  لقوى  والخضوع  الخنوع 
واالسـتكبار العاملي املتمثل يف رأس 
الكفـر أمريـكا وإرسائيـل ووجوب 

مواجهتها. 
 بالرغم من ُكــّل املبادئ والقيم 
العظيمـة التـي يحملهـا املـرشوع 
حسـني  السـيد  بقيـادة  القرآنـي 
بدرالدين الحوثي والتي تهدف إىل لم 
ـة قوية عزيزة لها  ــة وفق هدى الله لتكون أُمَّ شمل األُمَّ
ُهــِويَّة إسالمية واحدة أمام من يريد أن يذلها ويتسلط 
عليهـا من قوى الرش واالسـتكبار العاملـي، فقد تعرض 
املرشوع القرآني منذ بداية بزوغ نوره لهجمة عسـكرية 
وأمنية وثقافية رشسة من قبل السلطة الظاملة يف اليمن 
ومن قبل األحزاب والجماعات الدينية املحلية واإلسالمية 
لتصنع لنا تلك الهجمة الرشسة كربالء مأساوية جديدة 
ككربـالء اإلمـام الحسـني -عليـه السـالم- تمخضـت 
عن استشـهاد القائد السـيد حسـني بدرالديـن الحوثي 

ــة أحد عظمائها وذلك  -رضـوان الله عليه- لتخرس األُمَّ
يف أول حروب السلطة الظاملة عىل املرشوع القرآني. 

لقـد توهمـت قـوى الطاغـوت واالسـتكبار العاملي 
أمريـكا وإرسائيـل والسـلطة العميلـة الظاملـة أنها قد 
قضت عىل املـرشوع القرآني باستشـهاد قائده فلم يدر 
بخلد املسـتكربين أن الله سبحانه وتعاىل من يقف خلف 
املـرشوع القرآني؛ ألَنَّه سـبحانه وتعاىل يأبـى إالَّ أن يتم 
نـوره ولو كـره الكافرون ليهيئ اللـه للمرشوع القرآني 
قائـدا َعَلمـا من أعـالم الهـدى السـيد القائـد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثي -حفظه الله- ليكمل ما بدأه الشـهيد 

القائد. 
اليـوم ونحـن نحيـي الذكـرى السـنوية الستشـهاد 
الشـهيد القائد حسـني بدر الدين الحوثـي -رضوان الله 
عليه- يظهر املرشوع القرآني قوياً عزيزاً شـامخاً بقوة 
الله وفضله أمام قوى الكفر والنفاق وبعد تسـعة عرش 
عاماً من استشـهاد قائـده ووفاء للشـهيد القائد يجب 
علينا أن نحافظ عىل مرشوعه نقياً والعمل عىل نرشه إىل 

جميع أصقاع املعمورة. 
اليوم ونحن نحيي الذكرى السـنوية الستشـهاد قائد 
املرشوع القرآني نجد أن ُكـّل من حاربه إما رصيع خائن 
تحالـف مع العـدوان ضد بلده أَو هـارب عميل متحالف 
مع من يشن عدوان عىل بلده وللعام الثامن عىل التوايل. 
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برظاطب رجال اهللا ططجطئ (طسرشئ اهللا ــ البصئ باهللا) الةجء الباظغ:
الحعغُث الصائُث غظخُح اُفطَّـَئ بأن تاّربأ طظ الزاملني 
الفاجصني املدطني يف الثظغا صئض الظثم يف اآلخرة

طــع الـسـغث الـصـائـث شـغ الغعم الساملغ لطمرأة املسطمئ (1)

 :  بحرى المتطعري

نتناول يف هذا الجزء تحذيَر الشـهيِد القائد -َسَالُم اللِه 
َعَليْـِه- من (الدعممة) والتسـاهل عند سـماع آيات الله 
حيث تسـاءل قائـالً: [ما الـذي يحصل يف هـذه الدنيا يف 
تعاملنا مع الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل ، عندما نسمع آياته تتىل 
علينا ، وفيها تلـك اآليات التي تأمرنا بالتوحد ، باألُخّوة ، 
باإلنفاق يف سبيله ، بالجهاد يف سبيله ، بالعمل عىل إعالء 
كلمته ، بأن نكون أنصاراً لدينه؟ وهكذا . كيف يعمل واحد 
. . يرجع يطأطئ رأسه ، ويميش مدري فني ، يتجه كذاك 
، يريـد يهرب مدري فـني! إىل املجهول ، يحـاول يعرض! 
تحدبر برأسك وتحاول تعرض كذا وال كذا ، أين ستذهب؟ 
. أنت فقط تغالط نفسك ، تحاول تتهرب وتحاول تتناىس 
هذا اليشء ، وتحاول تنشغل بأشياء تدخل فيها ملا تنىس ، 
وهكذا تسـاهي نفسك ، تساهي نفسك حتى يأتيَك املوت 
، فتجد بأنك إنما كنت تغالط نفسك ، وتخادع نفسك؛ ألن 
الله ال ينىس ، ال يغفل ، يراقبك سـواء تهرب إىل هذا أَو إىل 
هذا ، أَو حتى تسـري تبحث عن أسئلة تدور لك ألسئلة إذا 
باتلقى لك مخرج من عند ذيه والّ من عند ذيه من أجل إذا 
. . . يوم القيامة . . ما ِبْش . . {أََوَلْم يَْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَىل ُكلِّ 
ٍء َشِهيٌد}(فصلت: من اآلية53) هو الشاهد عىل ُكــّل  َيشْ

يشء ، شاهد عىل أعمالنا عليم بذات الصدور . 
وأضاف -َسـَالُم اللِه َعَليِْه-:[يوم القيامة سيتربأ منك 

حتى أولئك الذين كنت تؤيدهم يف الدنيا وتصفق لهم وهم 
يسـريون يف طريق الباطل {إِذْ تََربَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن 
اتَّبَُعـوا َوَرأَُوا اْلَعذَاَب َوتََقطََّعْت ِبِهُم اْألَْسـبَاُب َوَقاَل الَِّذيَن 
اتَّبَُعـوا َلـْو أَنَّ َلنَا َكرًَّة َفنَتَـَربَّأَ ِمنُْهْم َكَما تَـَربَّأُوا ِمنَّا َكذَِلَك 
اٍت َعَليِْهْم َوَمـا ُهْم ِبَخاِرِجنَي  يُِريِهـُم اللَُّه أَْعَماَلُهـْم َحَرسَ
ِمَن النَّاِر} (البقرة:166-167)؛ ألنه سـريد وهو مشغول 
بنفسـه هـو هالك ، هو مذهول ، يقول لـك: رحلك ، ماذا 
أعمل لك؟ ما أسـتطيع أعمل لـك يشء . أنت تتألم ، تتألم 
، وتصبـح حرسات تقطع قلبـك ، عذاب نفيس ، هذا الذي 
كنـت يف الدنيا أصفق له ، وكنت يف الدنيا بَْعَده ، وكنت يف 
الدنيـا أركـزه ، وأقول انه . . وانـه . . . إىل آخره . . ها هو 
يتربأ مني اآلن ، [ليت ان عبا يُسـُرب ارجع الدنيا ثاني مره 

أتربأ منّه وألعنه من فوق ُكــّل منرب] . 
 

تربأ طظ الزاملــني عظا يف الثظغا . . غعم الصغاطئ 
لظ غظفسك ذلك:ــ

ـة بأن  ونصح الشـهيُد القائُد -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- األُمَّ
تتـربّأ من الظاملني الفاسـقني املضلني لها هنـا يف الدنيا ، 
حيث ينفع ذلك ، حيـُث قال وهو يرشُح قوَله تعاىل: {بََىل 
َقْد َجاَءتَْك آيَاِتي َفَكذَّبَْت ِبَها}: [ترى هكذا يأتي بعد ُكــّل 
آية تتحدث عن النسـيان {أَتَتْـَك آيَاتُنَا َفنَِسـيتََها}(طـه: 
من اآلية126) كنـا يف الدنيا نقول لك تتربأ من املجرمني ، 
تتـربأ من الظاملني ، تميش عىل هـدي الله ، ال ترتبط بغري 
هـدي الله والهداة إىل دين الله . أليسـت حرسات شـديدة 

عىل اإلنسان يوم القيامة ، وهو هنا كان يعرض يف الدنيا 
ويبحث عن من يتمسـك به فيأتي يوم القيامة يتربأ منه 
. أليسـت هـذه اآليات تعني أنه سـيكون حرسة شـديدة 
عندمـا يقولون: {َلْو أَنَّ َلنَـا َكرًَّة َفنَتََربَّأَ ِمنُْهـْم َكَما تََربَّأُوا 
ِمنَّا}(البقرة: من اآليـة167) عّرب الله عن أن هذه الكلمة 
انطلقت من نفوس تتقطع حرسات {َلْو أَنَّ َلنَا َكرًَّة َفنَتََربَّأَ 
ِمنُْهْم َكَما تََربَّأُوا ِمنَّا} غيض شديد ، وتألم شديد من أولئك 
الذيـن كنا يف الدنيا نصفق لهم ، وكنـا يف الدنيا نؤيدهم ، 
وكنـا يف الدنيا نميش عىل توجيهاتهـم ، وهم كانوا هكذا 
، توجيهات ليسـت عىل وفق كتاب الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل! 
حـرسات عندما قـال اللـه: {َكذَِلَك يُِريِهـُم اللَّـُه أَْعَماَلُهْم 
اٍت َعَليِْهـْم َوَما ُهْم ِبَخاِرِجنَي ِمَن النَّاِر}(البقرة: من  َحَرسَ

اآلية167)] . 

تأطض . . يف آغئ الضرجغ:ــ 
تطرق الشهيُد القائُد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- إىل آية الكريس 
واالستشهاد بما جاء فيها يف محارضته ، حيث قال: [آية 
الكريس التي نقرؤها وهي من أعظم آيات القرآن الكريم 
يقول الله ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل فيها: {اللَُّه ال إَِلَه إِالَّ ُهَو اْلَحيُّ 
ـَماَواِت َوَما ِيف  اْلَقيُّوُم ال تَأُْخذُُه ِسـنٌَة َوال نَْوٌم َلُه َما ِيف السَّ
اْألَْرِض}(البقـرة: من اآلية255) ثقوا به؛ ألنه الله الذي ال 
إله غريه ، أي هو من يملك شـئونكم ، من بيده شـئونكم 
وأموركـم ، هو من يدبر أموركـم ، هو وحده الذي يمكن 
أن تألهـوا إليـه ، وتلتجئوا إليه . . هو الحـي ال يمكن أن 

تقول:[ربما قد مات ، الله يرحمه ، إيش عبَّا يسوي لنا]؟ 
ال ، هـو الحـي . . هو الشـاهد عىل ُكـــّل يشء . قيوم ، 
هـو القيوم عىل ُكــّل يشء ، فهو قائـم عىل ُكــّل نفس 
بما كسـبت . هو القيوم هو الشـاهد عىل هذا العالم من 
يقوم بتدبري شئونك ، هو من يقوم بتحقيق ما وعدك به ، 
بإنجاز ما وعدك به . هو أيضاً {ال تَأُْخذُُه ِسنٌَة}أول النوم 
، أَو نوع من الغفلة ، {َوال نَْوٌم} فيمكن أن يهاجموك وهو 
راقـد . . ال ، يقـول واحد [والله إمـا إذا هو بريقد فيمكن 
يباغتونـا وهو راقد ويرجع ينتبه وقـد نجحت] ال ، ال . . 
الله ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل ال يغفل ، ال ينام ، ال يسهو ، ال ينىس 
عندما تثق به فأنت تثق بمن ال يغفل عنك لحظة واحدة ، 
بمن هو عليم بذات الصدور ، صدرك أنت ، وصدر عدوك ، 
فثق بمن يستطيع أن يمأل قلبك إيمانا وقوة ، ويمأل قلب 
عدوك رعباً وخوفاً {َسأُْلِقي ِيف ُقلُوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب}

(ألنفال: من اآلية12) . 
وتسـاءل -َسـَالُم اللِه َعَليِْه-: [من هـو الذي يمكن أن 
تتـواله ، وله هيمنة عـىل القلوب؟ من هو الذي يمكن؟ ال 
زعيـم ، ال رئيـس ، ال ملـك ، ال أي أحـد يف هـذا العالم له 
هيمنة عىل القلوب . . ألم يقل الرسول (صلواُت الله عليه 
وعىل آله): ((نرصت بالرعب من مسرية شهر))؟ من أين 
جـاء هذا الرعب؟ من قبل اللـه ، هو الذي هو مطلع عىل 
القلوب ، وبيده القلوب يسـتطيع أن يمألها رعباً ، ويمأل 
تلك القلوب قوة وإيماناً وثقة ، وعزماً وإرادة صلبة؛ ألنه 

قيوم ال تأخذه سنة وال نوم] . 

سئث الرتمظ طتمث تمغث الثغظ

كانـت املـرأُة عـىل مـّر التأريـخ تعاني 
من حالـة االضطهـاد واالسـتغالل؛ وذلك 
نتيجـة لحالـة االنحـراف والتحريف التي 
سادت مراحل زمنية سابقة والحقة، وقد 
أصبـح التعاطي مع املـرأة خاضًعـا لتلك 
الثقافات املحّرفة والسياسـات الطائشـة 
التـي جعلت من املرأة سـلعة دون اكرتاث 
لدورها الريادي يف كونها حاضنًة للعباقرة 
ومربيًة ملنقـذي البرشية من أنبياء وأعالم 

وعظماء.
فالثقافُة املحّرفُة التي نتجت عن أعمال 
اليهود الدؤوبة يف تحريف التوراة واإلنجيل 
هي ما َصنََع «أيدولوجيًة منحرفة املسلك» 
يف أوسـاط املجتمعات الغربيـة، وبالتأكيد 
فـإّن ما يتشـدق به الغـرُب وأمريكا اليوم 
مـن «حقـوق املرأة» مـا هـو إال ردة فعل 
منحرفة؛ نتيجـة ملا عانت منه يف األحقاب 
املاضية يف ظّل هذه املجتمعات التي حرَّفت 

دينها وانحرفت بأجيالها. 
وبالرغم من اختباء الغرب خلف حقوق 
املـرأة ومظلوميتهـا، إال أّن املـرأَة يف هـذه 
املجتمعـات انتقلت من وضعية «اضطهاد 
الكنيسة والتلمود» إىل وضعية «االستغالل 
الصهيوأمريكـي والغربـي» تحـت عنوان 
الحرية واملسـاواة، والحضـارة والتحرض، 
والتـي أدْت إىل نتائـَج كارثيـة وتدمرييـة 

لألرسة واملجتمع الغربي.
ومـع أّن هـذه العناويـن الجذابـة التي 
يـّرص األمريكيون عىل أنهم َمـن يرعونها 
الدنيـا  مـألوا  والتـي  عنهـا،  ويدافعـون 
ضجيًجـا ورصاًخا من أجلهـا، إال أّن املرأة 
عندهم ال تزال هي األكثر احتقاًرا من خالل 
تقديمهـا كسـلعة دعائية جعلهـا عرضًة 
لالسـتغالل والظلـم.. وليـس ذلـك نتيجة 
لخلـل يف الترشيعات القانونيـة األمريكية 
أو الغربيـة، وإنما لوجود حالة «االنحراف 
والتحريـف» الدينـي والثقـايف التـي كان 
لليهود الـدور األبرز يف تعزيزهـا يف أوروبا 

وأمريكا قديًما وحديثًا، تارة تحت عناوين 
دينية، وتارة أخرى تحت عناوين علمانية، 
أبرزها: ما يسمى بالحرية والديمقراطية، 
وحقوق املرأة، واملساواة بني الرجل واملرأة، 
والتـي انخدعـت بهـا معظـم حكومـات 
ومجتمعـات العالم اإلْسـَالمي التي تنادي 

بمتابعة التجربة الغربية!!
وبالرغـم مـن أن معالـم ديـن اللـه يف 
كتبـه مع سـائر أنبيائـه ورسـله واحدة، 
باستثناء بعض األحكام الخاصة املرتبطة 
بظروف زمنية معينـة، إال أن مكانة املرأة 
وتكريمهـا، وأهميّـة دورهـا الثنائـي مع 
الرجل هو ممـا أجمعت وأكَّدت عليه كتُب 
الله، وقد جاء اإلْسـَالم ليؤكـد هذه املكانة 
وهذا الـدور؛ حيث يقول السـيد عبد امللك 
بدر الدين الحوثي (يحفظه الله) يف إحدى 

رسائله بمناسبة يوم املرأة املسلمة: 
«إن اإلْسَالم تضمن يف تعليماته ونظامه 
وبرنامجه للحياة ما يكفـل للمرأة دورها 
اإليجابـي العظيـم يف الحيـاة، ويف نفـس 
الوقـت مـا يصونهـا ويحفـظ كرامتهـا 
األخـالق  مـن  متـني  بسـياٍج  ويحوطهـا 
وفسـاد  عبـث  مـن  ويحفظهـا  والقيـم، 
املفسـدين يف األرض الذيـن يبذلـون ُكــّل 
جهدهـم لالنحـراف باملرأة املسـلمة تحت 
عناوين زائفة بهدف إرخاصها والحّط من 
كرامتها، وإفسـادها بمـا يُعترب إهانًة لها 

وتحويلها اىل سلعة للفساد». (1)
وها هو اإلْسَالم قد قدم النموذج األرقى 
للمرأة املسـلمة املتمثل يف ابنة سيد الخلق 
ومعّلم البرشية فاطمة بنت محمد رسول 
اللـه، إال أننـا نجد أّن هذا األنمـوذج قد تم 
تغييبـه يف املناهـج اإلْسـَالمية والعربيـة 
بشـكل متعّمـد ومقصـود!! وتـم تقديـم 
نمـاذج ما أنزل اللُه بها من سـلطان، وقد 
انعكس ذلك التغييب سـلبًا عىل واقع املرأة 
يف العالـم اإلْسـَالمي بشـكل عـام، ولكن 
َّ أَن يُِتـمَّ نُـوَرُه َوَلـْو َكـِرَه  {يَأْبَـى اللَّـُه إِال

اْلَكاِفُروَن}. 
فاليـوم فرضـت األحداث نفسـها عىل 

يف  الزهـراء  بفاطمـة  تقتـدي  أن  املـرأة 
اإلنَْسـاني،  وكمالها  وعفتهـا،  إيَْمـانهـا، 
أمريـكا  مـع  فاملواجهـة  وتضحياتهـا، 
وإرسائيـل ومـن حالفهـم مـن منافقـي 
يحتّـم  واملرتزقـة  والسـعودية  اإلمـارات 
عىل املـرأة املـيض يف خّط الزهـراء منهًجا 
وسلوًكا، وال خيار عن ذلك إال الذّل والعار.

ويقول السيد القائد يف هذا السياق: 
«لقـد قـّدم اإلْسـَالم نموذجـه األرقـى 
اإلنَْسـاني  الواقـع  يف  والقـدوة  واملتميّـز 
للمـرأة املسـلمة، وأثبـت أنّـه رسـم لهـا 
الطريق لالرتقاء يف ُسـلَّم الكمال اإليَْمـاني 
واالرتقـاء اإلنَْسـاني عـىل نحـٍو حقيقي 
وسـليم وصحيح وعظيم ومقدس، وليس 
كمـا يفعل أعـداء اإلنَْسـانية اليـوم وعىل 
رأسـهم أربـاب الفسـاد والرذائـل بقيادة 
إىل  يسـعون  الذيـن  وإرسائيـل  أمريـكا 
االنحطاط باملرأة واإلفسـاد لها وتحويلها 
إىل سـلعة رخيصة لالسـتغالل السـيايس، 
ووسـيلة لهدم األخـالق والقيـم، وعنواناً 
والتمزيـق  وبعثرتـه  املجتمـع  لتفكيـك 

لنسيجه االجتماعي».(2) 
وقد أبـرَز خطاُب السـيد القائـد/ عبد 
امللـك بـدر الديـن الحوثي (يحفظـه الله) 
ورسـائلُه بمناسـبة ذكرى والدة السـيدة 
فاطمـة الزهراء بنـت محمد رسـول الله 
(صلـوات الله عليـه وعىل آلـه) الخطوَط 
يف  الكريـم  الُقــْرآن  ملنهجيـة  العريضـة 
تقديمـه للمـرأة كمخلـوٍق مسـاٍو للرجل 
مضامينـه  يف  والتأكيـد  املسـؤوليات،  يف 
الكريمـة عـىل أّن الرجل واملـرأة هما عالم 
واحد ضمن مسـؤولية واحـدة وتكاملية؛ 
ـن ذََكٍر  فقال تعـاىل: {َمْن َعِمـَل َصاِلحاً مِّ
َُّه َحيَاًة َطيِّبًَة  أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمـٌن َفَلنُْحِييَن
َوَلنَْجِزيَنَُّهـْم أَْجَرُهـم ِبأَْحَسـِن َمـا َكانُـواْ 
يَْعَملُوَن}(النحـل:97). كمـا تضمنت هذه 
الرسـائل تقديـم النمـاذج املؤمنـة التـي 
ينبغـي للمرأة املسـلمة أن تحتـذي بها يف 
سـّلم الكمال اإلنَْسـاني واإليَْمـاني؛ وعىل 
رأس هذه النماذج يقدم اإلْسـَالم السـيدة 

فاطمة الزهراء بنت رسـول الله؛ النموذج 
األرقى واألسمى.

 ***

السغثة الجعراء تةطى بصغمعا 
سزغُط أبر اإلْجَقم:

يف كلمٍة بمناسـبة ذكرى مولد السـيدة 
الزهراء، أشار السيد القائد (يحفظه الله) 
إىل عظيم أثر اإلْسَالم يف واقع اإلنَْسان فيما 
لو سـار عىل منهجه وتربّى بقيمه؛ وبذلك 
يكون هذا اإلنَْسـان - ذكـًرا كان أم أنثى - 
شـاهًدا عىل عظمـة اإلْسـَالم وعىل عظيم 

أثره يف واقع الناس. 
وقد أبرز السيد هذه النقطة الهامة من 
خالل تقديمه للسـيدة الزهراء؛ باعتبارها 
أحـَد الشـواهد البـارزة عـىل عظيـم أثـر 
اإلْسـَالم، وعىل عظمة املربـي األول محمد 
رسـول الله (صلوات الله عليـه وعىل آله) 
الذي كانت ابنتـه الزهراء فاطمة النموذج 
الراقي يف مدرسته؛ فلم تكن عظمة السيدة 
الزهـراء إال انعكاًسـا لعظمـة اإلْسـَالم يف 
قيمه وأخالقه ومبادئه، وتجسـيًدا لكمال 

أبيها الرسول األعظم.
كما أن الزهراء كانت من أعظم الشواهد 
عـىل أن الله برحمته وحكمته وعظمته قد 
فتح للمرأة آفاق معراج الكمال اإلنَْسـاني 
واإليَْمـاني، ولم تكن صفًرا عىل الشـمال، 
أو مجرد مخلوق لخدمة الرجل كما قدمها 
اليهوُد يف تلمودهـم، والنصارى يف كتابهم 
املحـرَّف، فأولئـك املوتـورون قـد حّرفـوا 
كالَم اللـه عن موضعه بغرض الفسـاد يف 
األرض، وهم يعلمون أّن فساد املرأة يؤدي 
يعنـي  األرسة  وفسـاد  األرسة،  فسـاد  إىل 
فسـاد املجتمع!! وهـذا هو واقـع األرسة 
واملجتمعـات الغربيـة التـي كان تعاطيها 
مـع املـرأة بـني تفريـط وبطـش التلمود 
الفلـك  واسـتغالل  وإفـراط  والكنسـية، 

الصهيوأمريكي.
أمـا اإلْسـَالم فقـد قـّدم تلـك النمـاذج 
العظيمة للمـرأة، والتي عرضهـا الُقـْرآُن 

الكريـم؛ حتـى تكـون بوصلة لـكّل امرأة 
اإلنَْسـاني  الكمـال  معـارج  إىل  تصبـو 
واإليَْمـانـي. وممـا قالـه السـيد القائد يف 

ذلك: 
«تلـك الزكية املرِضيّة التـي بلغت ذروة 
للمـرأة،  واإليَْمـانـي  اإلنَْسـاني  الكمـال 
وجّسـدت يف حياتها ِقيم وأخالق اإلْسـَالم 
عىل أرقـى مسـتوى، فكانت نعـم القدوة 
وتجـّىل  املؤمنـة،  للمـرأة  األسـوة  ونعـم 
اإلنَْسـاني  وكمالهـا  وِقيَمهـا  بأخالقهـا 
عظيُم أثر اإلْسَالم، وتربية أبيها املصطفى 
محمد (صىل الله وسـلم عليـه وعىل آله)، 
وكانت نعم الشـاهدة عىل أنَّ الله سبحانه 
وتعـاىل قـد فتـح للمـرأة آفـاق ومعـارج 
الكمـال اإلنَْسـاني واإليَْمـانـي، وّرشفهـا 
وأعىل من شأنها بالقيم واألخالق واملبادئ 

العظيمة».(3)
وكمـا يُقال: أّن «الضـّد بالضّد يُعرف»؛ 
فإنّـه بالبعـد عـن قيـم وأخالق اإلْسـَالم 
سـيتجّىل فداحـة واقـع اإلنَْسـان النفيس 
واملـادي، وهـذا مـا يظهـر جليًـا يف واقع 
املجتمعـات الغربيـة التـي جانبـت القيم 
اإلْسَالمية؛ خاصة فيما يتعلق بقيم املرأة، 
وبالتايل كانت شاهًدا أيًضا عىل أهميّة هذه 
القيم الربّانية، وشاهًدا عىل أن انسالخ أّي 

مجتمع عنها يعني التفكك واالنهيار

____________________________
(1) رسـالة السـيد القائد عبد امللك بدرالدين 
الحوثـي بمناسـبة مولـد فاطمة الزهـراء عليها 
السـالم (اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) لعام 

1437هـ.
(2) رسـالة السـيد القائد عبد امللك بدرالدين 
الحوثـي بمناسـبة مولـد فاطمة الزهـراء عليها 
السـالم (اليـوم العاملـي للمـرأة املسـلمة) لعام 

1439هـ.
ـيد عبد امللك بدر الدين الحوثي  (3) كلمة السَّ
ـ يحفظـه الله - يف ذكـرى مولد الزهـراء عليها 
السالم   (اليوم العاملي للمرأة املسلمة) 1435هـ 

/2014م.
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السغث الثاطظؤغ: دشاُسظا سظ شطسطني وراَء لةعء السثّو 
لطاثعغش طظ إغران

إسقُن السخغان املثظغ يف طثغط حسفاط تظثغثًا 
بصمع اقتاقل الخعغعظغ

اإلطاراُت تفااُح أول ضظغج غععدي سطى أراضغعا وجط جثط حسئغ يف الثول السربغئ واإلجقطغئ

 : طاابسات 
قال قائُد الثورة اإلسـالمية يف إيران، السـيد 
عـيل الخامنئـي: إن القضية الفلسـطينية تعد 
ـة  مـن نقـاط الضعف والجـروح الهامـة لألُمَّ
اإلسـالمية، مبينًا أن شـعباً وبلـداً وأمام مرأى 
العالـم اإلسـالمي يواجهـان ظلمـاً متواصـالً 
ويوميٍّا عرب الكيـان املتوحش الخبيث، باملقابل 
َفــإنَّ البلـدان اإلسـالمية وبالرغـم مـن ُكـّل 
هـذه اإلْمَكانيـات والثروات والقـدرات تكتفي 
باملشـاهدة، بل بعضها مؤّخراً بات يتناغم مع 

هذا الكيان املتعطش للدماء. 
َوأََضــاَف خـالل اسـتقباله، أمس، سـفراء 
أن  طهـران،  يف  اإلسـالمية  الـدول  وممثـيل 
استضعاف مثل هذه الدول جاء نتيجة الصمت 
إزاء الجرائم والتناغـم مع الصهاينة، بل وصل 
ا أن أمريكا وفرنسا وعدداً من الدول  الوضع حدٍّ
األُخرى ترى من حقها التدخل يف شؤون العالم 
اإلسـالمي يف الوقـت الـذي تعاني هـي يف َحـّل 

مشاكلها وإدارة بلدانها. 
وأردف: إذَا الحكومات اإلسالمية ومنذ اليوم 
األول أنصتـت للمصلحني ومنهم علماء النجف 
االرشف، ووقفـت بقوة أمـام الكيان الغاصب، 
لكان وضع غرب آسيا مغايراً واألمة اإلسالمية 

أكثر اتّحاًدا وأقوى بكافة الجوانب. 
َوأََضــاَف القائد، أن الجمهورية اإلسـالمية 
اليوم تبنّي رصاحة وعالنية لسـان حال الشعب 

الفلسـطيني املسلم املظلوم، وبدورنا ال نحابي 
أحـداً ونقول الحقيقة بصوت عاٍل، وندافع عن 
الشعب الفلسطيني ونعلن عن ذلك، ندافع عن 
فلسطني بشتى الطرق، وهذا أَدَّى إىل أن األعداء 

يركزون عىل التخويف من إيران. 
وأعرب عن أسـفه، لبعـض الحكومات التي 
عليها مساعدُة الشعب الفلسطيني تتناغُم مع 

أعداء اإلسالم يف التخويف من إيران. 
ونّوه سـماحته إىل أن وقـوَع الزلزال األخري 
يف تركيا وسـوريا، داعياً املسـلمني إىل التعاون 
والتضامن باملعني الحقيقي للكلمتني، مشّدًدا 
ــة اإلسـالمية بحاجة  عىل أن كافة أجزاء األُمَّ
للتعاون مع بعضها، فقد حدث الزلزال املدّمـر 

يف سـوريا وتركيـا وهو حادث صعـب ويتعلق 
بكافة املسـلمني الذين عليهم استشـعار األلم 

واملشقة. 
لتعاليـم  العـودة  أن  الثـورة  قائـُد  واعتـرب 
البعثة النبوية واالتّحاد والتآخي بني املسـلمني 
بـني  الصـوري  وليـس  الحقيقـي  والتعـاون 
ــة  الدول اإلسـالمية طريق َحـّل مشـاكل األُمَّ
خطابَه بالتجديد بالتأسف  اإلسالمية، مختتماً 
واأللـم تجـاه ضحايا ومصابـي زلـزال تركيا 

وسوريا. 
ــة اإلسالمية  وشّدد عىل أهميّة أن تضع األُمَّ
تحت أي ظرف نصب عينها القضايا السياسية 

مثل قضية فلسطني والتدخالت األمريكية.

 : طاابسات 
الفلسـطينية  القـوى  أعلنـت 
والحـراك  واإلسـالمية  الوطنيـُة 
الشـبابي وأهايل وعشائر وسكان 
مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال 
القـدس، األحـد، العصيـاَن املدني 
اعتبـارا مـن فجـر اليـوم األحـد؛ 
تنديـداً بعمليات القمع يمارسـها 
كيـاُن االحتـالل اإلرسائيـيل بحق 

األهايل يف مخيم شعفاط. 
وقالـت القـوى، يف بيـان لها،: 
«رداً عىل جرائـم حكومة االحتالل 
املتطرفـة والعنرصيـة املسـعورة 
شـعبنا  أبنـاء  ضـد  اليوميـة 
وكافـة  القـدس  يف  الفلسـطيني 
نعلـن  الفلسـطينية»،  املناطـق 
العصيـان املدنـي ضـد االحتـالل 
ومؤّسسـاته وأجهزته القمعية يف 
مخيم شعفاط وبلدة عناتا اعتبارا 
من الساعة الثانية من فجر األحد، 

املوافق 2023/2/19. 
ودعـا البيـاُن العمـاَل إىل عـدم 
التوّجـه إىل أماكن عملهم يف الداخل 
املحتّل، والشـعب الفلسـطيني إىل 
التعامل  وعـدم  االحتالل  مقاطعة 
معـه بشـتى الطـرق (املعامـالت 
الرسـمية، دفع الفواتري والرسوم 
والرضائب، بلدية االحتالل، وكذلك 
إغـالق الطريـق املـؤدي إىل حاجز 
مخيم شعفاط وعدم السماح ألي 

شخص املرور من خالله. 
وأّكــدت القـوى يف البيـان، أن 
العصياَن يشمل إغالَق مدخل بلدة 
عناتا صبـاح يوم األحد، السـاعة 
4:30 فجراً وعدم السـماح للعمال 
يف  عملهـم  أماكـن  إىل  بالتوّجــه 
الداخـل املحتـّل، ودعـت جماهريَ 
كافـة  يف  الفلسـطيني  الشـعب 
محافظة  ويف  الوطـن،  محافظات 
التضامـن  إىل  ـة،  َخاصَّ القـدس 
معهم ودعـم خطواتهم النضالية؛ 

ِمن أجل رفع الظلم والقهر اللذين 
املنطقـة  سـكان  منهمـا  يعانـي 
عـىل حواجـز االحتـالل القمعيـة 

العنرصية. 
وعـىل صعيـد متصـل، يواصل 
األرسى الفلسـطينيون يف سجون 
العدّو الصهيونـي، لليوم الخامس 
رفًضـا  العصيـان،  التـوايل  عـىل 
لقـرارات ما يسـمى بوزيـر األمن 
القومـي الصهيونـي أيتامـار بن 
غفـري، بحقهم مـن حرمانهم من 
أبسط حقوقهم والهجمة الرشسة 
مصلحـة  إدارة  تمرسـها  التـي 

السجون بحقهم. 
مختصة  مؤّسسـاٌت  وأوضحت 
خطـوات  أن  األرسى،  بشـؤون 
حتى  مفتوحـًة  تبقـى  العصيـان 
التاريـخ املحّدد لخطـوة اإلرضاب 
عـن الطعـام املقـّررة يف األول من 
هذه  وسـتكون  املقبـل،  رمضـان 
الخطـوات مرهونـة بموقف إدارة 

الّسـجون، والتطورات التي يمكن 
أن تحـدث خالل الفـرتة القادمة، 
ة  وسـتبقى لجنة الطوارئ الَخاصَّ

باألرسى يف حالة انعقاد دائم. 
العصيـان  خطـواُت  وتتمثـل 
األولية التي أقرتها لجنة الطوارئ 
العليا لألرسى، والتي بدأ بتنفيذها 
أرسى سجن (نفحة) يوم الثالثاء، 
(إغالق األقسام، وعرقلة ما يسمى 
بالفحص األمنـي، وارتداء اللباس 
البني الذي تفرضه إدارة الّسجون، 
املواجهـة،  لتصاعـد  كرسـالة 
واسـتعداد األرسى لذلـك)، قبل أن 

تمتدَّ لسجوٍن أُخرى. 
وكان األرسى قـد اعتصمـوا يف 
سـاحات السـجون، يوم الجمعة، 
لالحتجـاج عـىل العقوبـات التـي 
تفرضها سـلطات سـجون العدّو 
من  حرمانهم  ـة  وَخاصَّ بحقهـم، 
الكثـري من وسـائل التدفئة يف ظل 

الربد القارس. 

 : طاابسات 
افتتحـت اإلمـاراُت مرَكـزاً يضـم أوَل كنيـس يهودي 
للعامة عىل أراضيها، وسـط ترحيب واسع يف كيان العدّو 
لهذه الخطوة، وسخط شعبي وانتقادات واسعة يف املقابل 
وّجههـا كثـريون لحـكام اإلمـارات وسـعيهم املتواصل 
للتقرب من كيان االحتالل الصهيوني بشـتى الطرق عىل 
ــة، التي تشن حروباً  حساب الدين اإلسالمي وقضايا األُمَّ

ــة خدمة للصهاينة واألمريكيني.  عىل شعوب األُمَّ
وقالـت وكالة أنباء اإلمارات (وام): إن كالٍّ من الشـيخ 
سـيف بن زايـد آل نهيـان نائب رئيـس مجلـس الوزراء 
وزير الداخلية، والشـيخ نهيان بـن مبارك آل نهيان وزير 
التسـامح والتعايش دّشــنا قبل يومني (الخميس) بيت 

«العائلـة اإلبراهيمية» يف أبو ظبـي، بوصفه مركزا جديًدا 
للحوار والتعلم. 

وزعم رئيُس اإلمارات الشيخ محمد بن زايد بقوله: إن 
 »بيت العائلة اإلبراهيمية» رصٌح للحوار الحضاري البنّاء، 

وِمنصٌة للتالقي؛ ِمن أجل  السالم واألخوة اإلنسانية».     
ونرشت الوكالـة اإلماراتية -عـرب موقعها اإللكرتوني 
وحسابها عىل تويرت- صوراً الفتتاح املركز بحضور رجال 
دين يهود ومسـيحيني، وأطلقت السـلطات عىل الكنيس 

اليهودي اسم «موىس بن ميمون». 
وحظيـت الخطـوُة اإلماراتيـة بإشـادة واسـعة لـدى 
الصهاينة، َحيُث علـق الحاخام ديفيد روزن، املدير الدويل 
لشـؤون األديان يف اللجنة اليهودية األمريكية عىل افتتاح 
الكنيس قائالً ”ال يوجد موقع مثل هذا يف العالم بأرسه“. 
وتالقـي هرولـُة نظـام اإلمـارات يف خدمـة الصهاينة 
وخيانتهـا وبيعهـا ملبـادئ الدين اإلسـالمي ومقدسـات 
العربيـة  الشـعوب  لـدى  واسـعاً  اسـتنكاراً  املسـلمني 

واإلسالمية. 

تجُب اهللا غسطُظ سظ تجُب اهللا غسطُظ سظ 
اظطقق الصاشطئ الباظغئ طظ اظطقق الصاشطئ الباظغئ طظ 

تمطئ رتماء إىل جعرغاتمطئ رتماء إىل جعرغا
 : طاابسات 

أعلـن املجلُس التنفيـذي يف حزب الله، اليـوم األحد، عن 
إطـالق القافلة الثانية من حملـة «رحماء» مؤلفة من 29 
شـاحنة محملـة بــ 516 طنًا من املسـاعدات اإلنسـانية 
والطبية والعينية وهي مهداٌة من الشـعب اللبناني املقاوم 

إىل الشعب السوري الشقيق. 
وقـال نائُب رئيـس املجلس الشـيخ عيل دعمـوش: إنه 
مـن واجبنـا التخفيُف من معاناة وآالم الشـعب السـوري 
والوقوف إىل جانبهم يف ظل هذا الحصار الالإنساني الجائر 
الذي تفرضه اإلدارة األمريكية عىل الشعب السوري وبعض 

أدعياء حقوق اإلنسان تجاه هذه الكارثة. 
وأّكــد أنه خالل األيّام القادمة سـنُطلق القافلة الثالثة 
مـن رحمـاء، وهـذه القوافل هـي نتيجة متابعـة وجهود 
صادقة من حـزب اللـه والهيئة الصحية وكشـافة اإلمام 
املهـدي (عـج) والجمعيات الخرييـة ويف مقدمتها جمعية 

وتعاونوا. 
وشـّدد عـىل أن املطلوَب اليوم رفع الحصار عن سـوريا 
وإلغاء «قانون قيرص»، فسوريا التي خرجت منترصة عىل 

اإلرهاب ستتغلب عىل تداعيات هذه املحنة. 
وكان حـزُب اللـه بـادر عـربَ الهيئة الصحية وكشـافة 
اإلمـام املهدي والعديد من املؤّسسـات، وأرسـل األسـبوع 
املايض القافلة األوىل مـن حملة «رحماء» وهي مؤلََّفٌة من 
23 شـاحنة محملـة بـ 500 طـن من املسـاعدات الطبية 

والعينية. 
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ضطمئ أخغرة

يف ذضرى اجاحعاد 
الحعغث الصائث

ـاب الحاطغ د. شآاد سئثالععَّ

تُمـرُّ علينا هـذه األيّام ذكرى 

حسني  القائد  الشهيد  استشهاد 

بدر الديـن الحوثي (رضوان الله 

عليـه) وقد تحّققـت الكثريُ من 

الوعـود التـي ذكرهـا يف املالزم، 

ملزمـة  يف  قولُـه  أهمهـا  ومـن 

املستكربين):  وجه  يف  (الرصخة 

«ارصخـوا وسـوف يأتـي اليوم 

الذي سـتجدون فيه من يرصخ 

معكـم يف أماكَن أُخرى».. ونحن 

نرى اليوم املاليني من الناس يف شـتى أنحـاء اليمن ويف أماكن 

أُخرى يرّددون الرصخة يف وجه املستكربين، وهذا يؤّكـد صدَق 

ـة. القائد وأهميّة املرشوع القرآني لألُمَّ

كمـا كان الشـهيد القائـد يوضح ألنصـاره أن الثقـة بالله 

واإليَمـان بوعده وااللتزام بما أمر الله به يف التعامل مع مختلف 

ة والعامة، هو الطريُق الصحيح للحصول عىل  القضايا الَخاصَّ

تأييد الله سـبحانه وتعـاىل ونرصه، وما حدث خـالل الثماني 

ــُة يقينـاً بأهميّة وصدق ما تحدث  السـنوات املاضية زاد األُمَّ

ة بعد ما حّققه املجاهدون يف ميادين  به الشـهيد القائد، َخاصَّ

القتال من انتصارات تجاوزت يف بعض األحيان املنطق والعقل 

البرشي بسالح اإليَمـان والثقة بنرص الله. 

أمـا القضيـة األُخـرى التي تحـدث عنها الشـهيد القائد يف 

ــة وهم  املـالزم التي بني أيدينا هـي قضية تحديد أعـداء األُمَّ

أمريـكا و»إرسائيل»، وقد تحدث عن أُولئـك األعداء وخطرهم 

ـــة من خالل ما جـاء يف القرآن الكريـم ومن خالل  عـىل األُمَّ

أفعالهـم وأعمالهم التي يف مجملها ضد اإلسـالم واملسـلمني، 

وقـد يقول قائـل: إن هناك الكثـري من العلمـاء واملفكرين قد 

تحدثوا عن خطر أمريـكا وإرسائيل وإن هذه القضية يعرُفها 

الكثـريُ من الناس. ونقول لهؤالء: إن هنـاك فرًقا جوهريٍّا بني 

حديث الشـهيد القائد ضـد أمريكا و»إرسائيـل» وبني ما كان 

يتحدث بـه اآلخرون، فعندما تحدث الشـهيد القائد عن أعداء 

ــة إىل اتِّخاذ  ـــة لم يتوقـْف عند ذلك فقد كان يدفـُع األُمَّ األُمَّ

موقـف عميل يوضُح موقَفها من أُولئـك األعداء، وحّول العداء 

ــة من خالل ترديِد الرصخة يف وجه  إىل سلوٍك يومي ألفراد األُمَّ

املستكربين أمريكا و»إرسائيل» يف ُكـّل مناسبة.

وكذلك كان يدعو إىل مقاطعة البضائع واملنتجات األمريكية 

كسـالح يُرَفـُع يف وجـِه األعـداء، أي أن الشـهيَد القائـد اتخذ 

ــة من أعدائها، بخالف  إجراءاٍت عمليًة لتوضيح موقـف األُمَّ

اآلخـر الـذي كان يتحـدَُّث عن خطـر أمريـكا و»إرسائيل» ثم 

يصمت وال يتخذ أيَّ إجراء عميل يف مواجهة ذلك الخطر، ومما 

يؤّكــد فعاليَة املواقف التي اتخذها الشـهيُد القائُد أن أمريكا 

دفعـت النظاَم السـابَق لشـن الحروب عىل األنصـار والتي ما 

زالت ُمستمّرًة إىل اليوم. 

جئران جعغض 

نـدرُك جيًِّدا عظمَة املرشوع القرآني أكثَر أي وقت 

مىض، ونعتذُر للشهيد القائد أعظَم اعتذار، بل إننا يف 

ندم حني لم تصل إلينا مبكِّراً رصختُه املهمُة وثقافُة 

مرشوعه العظيم يف مواجهة املستكربين والحاقدين 

عـىل أمتنا وديننـا ووطننا، ولم نكن مـن رجال هذا 

املـرشوع يف بداياته املليئة باألوجـاع واآلالم والقهر 

واملظلومية الكبرية، بل نشـعر بالحرج والحياء وكل 

معاني الخجل؛ ألَنَّنا التحقنا به بعد أن نال منه أعداُء 

الدين واألمة ومن الذين معه. 

الشـهيُد القائُد -رضوان الله عليه- ليـس ُمَجـّرد قائد وطني 

أَو حزبـي أَو قومي بل مختلف عن ذلك َكثرياً، فهو َعَلٌم من أعالم 

الهدى الذين ال يأتون إال نادراً ويف وقٍت ظن فيه الجميع استحالَة 

ذلـك، نهض يف أصعـب مرحلة كانت تعيشـها املنطقـة عنوانُها 

االنبطاُح والذل والخنوع ألمريكا، رصخ يف زمن الصمت ال يخىش 

شـيئاً وال يطلب سـوى رضـا رب العاملني وتَحّرك رفقـَة ثلة من 

املؤمنني الصادقني يف زمن الزيف والخداع. 

الشـهيد القائد امتلك نظرة ثاقبـة ورؤيًة واضحة، فكان قائداً 

استثنائيٍّا يف مرحلة اسـتثنائية، حني أعلن عن مرشوعه القرآني 

املزعـج ألمريـكا وإرسائيل يف وقٍت ظنوا فيـه أن ال يشء يقف يف 

وجه طغيانهم وأهدافهم ضد اإلسالم واملسلمني. 

ورغم قلة العدد والعتاد وشحة اإلْمَكانيات الرضورية لم يقف 

مستسـلماً كحـال املاليني، بل تحدث بكل شـجاعة ووضوح عن 

خطـورة أمريكا ورصخ باملوت لها بهيبـة وعنفوان ال تجد مثله 

إالَّ يف أمثالـِه من آل بيت رسـول الله -صالة اللـه عليه وعىل آله-

، ومعه اسـتنفرت قوى الطغيـان يف وجهه وتكالب 

األعـداء وأدواتهم عليه، وكانوا يف عمل ُمسـتمّر ليَل 

نهاَر عرب إعالمهم لتشويه الشهيد القائد ومرشوعه 

العظيم َوتزييف الحقائق ونرش األكاذيب والشائعات 

وتَحّركهـم العدائـي للنيل منـه َوإجهاض مرشوعه 

قبل وصوله للشعب. 

ولكن يأبى الله إال أن يتم نوره رغم طبيعة املعركة 

ونتيجتهـا التـي تمثلت باستشـهاده، فظنوا حينها 

أنهم انتـرصوا وهم اآلن ومنذ ذلك الوقت يعيشـون 

خسـارة ال توصف تمثلت باسـتمرار املـرشوع القرآني ووصوله 

لخـارج حدود اليمـن بعد أن كان يف مناطق محـدودة بمحافظة 

صعدة، وها هي ثماُره تُقَطُف يف الوقت هذا بعد أكثر من عقدين 

من الزمن. 

وما حّققـه اليمن يف جبهته الوطنية الصامدة يف وجه العدوان 

عـىل مدى ثماني سـنوات من الصمـود واالنتصار هـو جزء من 

هـذا املرشوع ونتـاج طبيعي لـه ولحركـة الشـهيد القائد الذي 

كان بمثابـة رجـل البناء والحريـة واإلباء ومثّـل مرشوُعه وفاًء 

واستجابًة لله سبحانه يف مقارعة الباطل وكل مخّططات األعداء 

ونرصة الحق واملستضعفني. 

حسني العرص عنوان التضحية واالعتزاز الذي أرعب العدّو حياً 

وميتـاً وأقلق العمـالء والخونة وكل أدوات أمريـكا والصهاينة يف 

وقته ويف الوقت الحايل، وسـتبقى دماؤه ودماء الشـهداء األحرار 

ــة مكانتها بإذن الله.  ُسلَّماً للنرص حتى تستعيَد األُمَّ

تسُني السجة والضراطئتسُني السجة والضراطئ


