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اإلعالم الغريب يكشف حقيقة الدور العدواين لواشنطن بالغيضة اإلعالم الغريب يكشف حقيقة الدور العدواين لواشنطن بالغيضة 

مديرعام شبكة املسرية: شهداء اإلعالم املقاوم كانوا يف الصفوف األوىل حملاربة الطاغوت 

جـــنـــود أمـــريـــكـــيـــون يـــــزوروـــــا  يف اخلــــفــــاء  بـــعـــيـــدًا عــــن اإلعـــــالم جـــنـــود أمـــريـــكـــيـــون يـــــزوروـــــا  يف اخلــــفــــاء  بـــعـــيـــدًا عــــن اإلعـــــالم 

تتثغرات طظ تثاسغات ضاربغئ لطصرض السسعدي لطمرتجصئ
شعائث جظعغئ بظسئئ 3% وارتفاع الثغظ الثارجغ إلى أضبر طظ 9 ططغارات دوقر 

«خظص» جثغث لقصاخاد باجط «العدغسئ»
طسآولئ الاسئؤئ بالعغؤئ الظسائغئ فظخار 

اهللا شغ تعار «لطمسغرة»: 

تمثد المحروع الصرآظغ غثل 
سطى أتصغاه وسزماه 






2
الثالثاء

العدد

8 شعبان 1444هـ..
28 فرباير 2023م

(1599)
أخبار 

جسغًا ظتع تتعغض المساتصغظ إلى حرغتئ طظاةئ:

الظعاُب غتغُض طحروَع صاظعن 
طظع املساطقت الربعغئ 

لطثراجئ
 :  طاابسات

اسـتمع مجلـُس النـواب يف جلسـته املنعقدة، أمـس االثنني، 
للمذكِّرِة التفسرييِة ملرشوِع قانوِن منِع املعامالِت الربوية. 

ويف الجلسـة، أّكـد اإلخوُة نُوَّاُب الشـعب، أهميَّة هذا القانون، 
مـع مراعاِة عـدِم تعـاُرِض أَيٍّ من مشـاريِع القوانـنِي مع مواد 

قواننَي أُخرى نافذة، والِحفاِظ عىل حقوق املودعني. 
وتطرق نواُب الشـعب -يف سياق نقاشاتهم ومالحظاتهم- إىل 
أهميّـِة االسـتئناِس بـآراِء ومالحظاِت املختصـني واالقتصاديني 
والجهـات ذات العالقـة، وبما يثـري مرشوَع هـذا القانون، وأن 
تكـوَن هناك رؤيٌة واضحٌة ملعالجـة الجوانب االقتصادية واملالية 

ذات الصلة. 
وبعـد أن أجـرى املجلـُس نقاَشـه األويل؛ أقر إحالـَة مرشوع 
القانون مع مذكرته التفسريية إىل لجان الشؤون املالية، َوتقنني 
أحكام الرشيعة اإلسـالمية، والعدل واألوقاف؛ لدراسـِته وموافاِة 

املجلس بنتائِج ذلك. 

السثواُن غخّسث اساثاءاته سطى 
خسثة بصخش جعي ووصعع 

ضتغاني طظ املثظغني
 :  خسثة

بعـَد تصعيـِد العـدواِن السـعوديِّ لجرائِمه ِبَحـقِّ املدنينَي من 
محافظـِة صعـدَة، وعـدِم اكتفاِئـِه بجرائـِم القصـِف املدفعـي 
والصاروخي، أُصيب مواطٌن، أمس االثنني، جراء عدوان سعودّي 
جديـد عىل املناطـق الحدوديـة يف محافظـة صعدة باسـتخدام 
الطـريان، يف تأكيـد جديد عىل تمسـك النظام السـعودّي بعوامل 

التصعيد وتجفري األوضاع. 
وأَفاد مراسل املسرية يف صعدة، بأن طائراٍت بدون طيار تابعة 
للعدوان اسـتهدفت مديرية شـدا الحدودية خالل الـ48 سـاعة 

املاضية؛ ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح. 
وتأتـي هذه الجريمـة بعد يوم من إعالن مصـدر يف املحافظة 
قياَم النظام السـعودّي املجرم بتصعيد اعتداءاته عرب اسـتخدام 
، إىل جانِب الجرائم اليومية التي يمارُسها  الطريان القتايل املسـريَّ
بحـق املدنيني يف صعـدَة، بواسـطة القصف العشـوائي املدفعي 

والصاروخي املكثّـف. 
كمـا تأتي هـذه الجريمُة بعد أقـلَّ من 24 سـاعة من إصابة 
مواطن، أمس األول األحد؛ جراء عدواٍن مماثل لطريان تجسـيس 

معاٍد بذات املديرية الحدودية. 
ويف السـياق، أفـاد مصـدر محـيل بأن مناطـَق متفرقـًة من 
مديريـة شـدا الحدودية تعرضـت لهجماٍت للطريان التجسـيس 

التابع للعدوان، باإلضافة إىل قصٍف مدفعي سعودّي. 
يشـار إىل أن املناطـَق الحدوديـة بمحافظـة صعـدة تتعرُض 
العتـداءات متكّررٍة بالقصف الصاروخي واملدفعي واالسـتهداف 
املبـارش للمدنيني، وبشـكٍل متصاعٍد خالل األسـابيِع األخرية، يف 

ظل صمٍت دويل وأممي مطبق. 

 :  طاابسات
يتواَصـُل العطـاُء اليماني للشـقيق السـوري يف 
ِظـلِّ واحديِة املظلوميـة واملعركـة وواحدية اإلخاء 
واملوقـف، َحيُث وصلـت محافظَة حماة السـورية، 
أمـس االثنني، قافلـٌة إغاثيٌة هي الثالثـُة من نوعها 
مقدمة من الجالية اليمنية يف سـوريا، وذلك بعد أن 
قدمـت الجاليُة اليمنية قافلتني غذائيتني سـابقتني 

إىل األشقاِء السوريني يف الالذقية وحلب. 
واحتـوت القافلـة اليمنيـة الثالثـة 6 شـاحنات 
محملـة بمواد متنوعة من املسـاعدات للمترضرين 
مـن الزلـزال املدّمــر الـذي رضب سـوريا وتركيا 

مؤّخراً. 
وخـالل تسـيري القافلة، قـال السـفري اليمني يف 
سـوريا، عبدالله عيل صربي: إن هـذه القافلة تأتي 
يف إطـار التضامن مع الشـعب السـوري الشـقيق؛ 
وتجسـيداً للتالحم بني حكومتي البلدين؛ وإسـهاماً 

يف كرس الحصار والعقوبات األمريكية. 
َوأََضـاَف السـفري صربي: أن «اليمن وسـوريا يف 
خندق واحد، وأن املصاب يف سوريا هو مصاب اليمن 
أَيْـضاً، وعليه فاليمن يتَحّرك ويتضامن مع سـوريا 

من منطلق املصري املشرتك للشعبني والدولتني». 
ونّوه السـفري صربي إىل أن هذه القافلة للجالية 
اليمنية يف سـوريا ليسـت إال رمٌز للروابط املشرتكة 
بني الشـعبني، ويف إطار محور املقاومة؛ فهي هديٌة 
من شـعب مقاوم إىل شـعب مقاوم؛ وبهدف تعزيز 
ُكــّل الجهـود التـي تُصـبُّ يف خانة كـرس الحصار 

والعقوبات األمريكية الظاملة. 
فيمـا أوضح رئيـُس الجاليـة اليمنية بسـوريا، 
محمـد العولقـي، أن هـذه القافلة هـي الثالثة من 
نوعهـا بعـد قافلتَـي الالذقية وحلـب، مؤّكــداً أن 
العالقـة التاريخيـة واملتميـزة بني اليمن وسـوريا 
تستوجُب التعاوَن بني الشعبني يف الرساء والرضاء. 
كما أشـاد العولقي بتعاون السـفارة اليمنية يف 
دمشـق واتّحاد الطالب اليمنيني مع مجلس الجالية 
يف تسيرِي القوافل الثالث، منوًِّها بالتغطية اإلعالمية 

املواكبة واملتميزة. 
بـدوره، ثّمـن محافظ حمـاة، الدكتـور محمود 
اليمنيـة،  والجاليـة  السـفارة  مبـادرة  زنبوعـة، 
قائـالً لـدى اسـتقبال السـفري والوفـد املرافـق له: 
«إن اسـتهداف اليمـن وسـوريا ناتـج عن تمسـك 
صنعاء ودمشـق بالثوابـت املتصلة بدعـم القضية 

ـة»، مؤّكـداً أن  الفلسـطينية والقضايا العادلة لألُمَّ
النرص هو النتيجة الحتمية لثبات وصمود الشعبني 

بوجه العدوان والحصار. 
وكانـت الجاليـة اليمنيـة يف سـوريا قد سـريت 
يف الــ18 مـن الشـهري الحـايل قافلة إغاثيـة أوىل 
إىل محافظـة الالذقيـة تحت شـعار «مـن اليمن إىل 
الشـام كلنا مقاومـة»، وتكّونت القافلـة األوىل من 

سـت شـاحنات تحتوي عىل بطانيات ومفروشات 
ومالبس شـتوية ومواد غذائيـة ودوائية، باإلضافة 
ٍر متنقلة ومسـتلزمات طبيـة، فيما انطلقت  إىل ُرسُ
القافلـة الثانيـة، أمـس األول األحد، لتكـوَن قافلُة 
األمـس االثنني، هـي الثالثـة، يف تأكيٍد عىل تمسـك 
اليمنيني بمشاعِر اإلخاء مع ُكـّل األحرار يف املنطقة 

العربية واإلسالمية. 

بسث صاشطَاغ القذصغئ وتطإ.. صاشطُئ طساسثات غمظغئ 
بالبئ تخُض طتاشزئ تماة السعرغئ

طثغر سام حئضئ املسرية: طسرضئ اإلسقم ق تصضُّ أعمّغئ سظ السسضرغئ
 :  خاص

أّكــد املديُر العامُّ لشـبكِة املسـريِة اإلعالمية، عمار 
الحمزي، أمـس االثنني، أن املعركـَة اإلعالميَة مهمٌة يف 
هذه املرحلة، وهي ال تَِقلُّ أهميًّة عن املعركِة العسكرية. 
ويف كلمـٍة لـه خـالل املؤتمـر األول لشـهداء اإلعالم 
املقاوم املنعِقد يف طهران، أوضح الحمزي أنه بتضحيات 
شـهداء اإلعالم املقاوم تم توثيُق الكثـري من اإلنجازات 
وُكشفت الحقائق، مشـّدًدا عىل أنه من ُقدسيِة الجبهة 
اإلعالميـة أنها قدمـت التضحياِت الكبـريَة يف مواجهة 

الباطل. 
وقـال الحمزي: «إننا يف هذا اليوم نسـتذكُر ُشـهداَء 
الكلمة الحرة والصادقة، شـهداَء الحقيقة، ونستحُرض 
أعماَلهـم التـي تركـت أثـراً َكبـرياً، وبينـت الكثريَ من 
الحقائق التـي أراد الباطُل تزييَفها»، ُمضيفاً «شـهداُء 
اإلعالم املقاِوِم نذروا أنفَسـهم وكانوا يف الصفوف األوىل 
ملحاربة الطاغوت، ولوال أعمالُهم اإلعالمية َلضاَع الكثريُ 
من اإلنجـازات وَلُزيِّفت الكثريُ مـن الحقائق وألُخفيت 

الكثري من الجرائم». 
وأردف الحمـزي بقوله: «نحن يف اليمن قّدمنا الكثريَ 
من اإلعالميني شـهداَء، الذين كانـوا يف الصفوف األوىل، 
َ املتغطـرَس، الذي كان عىل  ونقلوا هـذا العدواَن املتجربِّ
رأسه الشـيطاُن األكربُ أمريكا و»إرسائيل» وبريطانيا، 
وكانـت قائـدُة هذه الحـرب السـعوديّة، التـي أنفقت 
ملياراِت الدوالرات، ولكن باءت بالفشِل وانترص الشعب 

اليمني املظلوم املجاهد الصابر». 
ونّوه مديُر عام شـبكة املسـرية إىل أنه «لوال شهداُء 
اإلعـالم يف اليمن الذي نكرِّمهم اليوم َلَما انفضحت ُكـلُّ 
هذه الدول والجرائم البشـعة التي ارتكبوها بأسلحتهم 

الفتّاكة، وقتلهم األطفال والنساء والكبار». 
يشـار إىل أن أعماَل املؤتمر األول لـ «شـهداء اإلعالم 
املقـاوم»، انطلقت، أمس االثنـني، يف العاصمة اإليرانية 
طهران، تحت شـعار «رواة املقاومة»، بمشاركة وفوٍد 
ووزراَء من إيران، واليمن، والعراق، وفلسطني، ولبنان، 
وسـوريا، وأفغانسـتان، وحشـد كبري من املسـؤولني 

اإليرانيني. 

الجضاة تثّحـظ تأعغض 1000 طسافغث طظ طحارغع الامضني اقصاخادي بالتثغثة
 : التثغثة

سـعياً لتحويِل املصـارف والنفقات إىل موارد تغيث 
رشيحـة واسـعة مـن املسـتحقني رشعـاً، دّشــنت 
الهيئة العامة للزكاة، أمـس االثنني، مرشوَع التمكني 
االقتصـادي يف محافظـة الحديدة الذي يشـمُل تأهيَل 

1000 مستفيٍد يف الجانب املهني عىل مرحلتني. 
ويف فعاليـة التدشـني، قال رئيـس الهيئـة العامة 
للزكاة الشـيخ شمسان أبو نشطان: «ندّشـن املرحلة 

األوىل يف التمكـني االقتصـادي بتخريـج 450 متدربًـا 
ومتدربة يف الجانب املهني». 

االهتمـاَم  «واجبنـا  أن  نشـطان:  أبـو  َوأََضــاَف 
بالفقراء واملسـاكني؛ لتأهيلهـم وإعطائهم الفرصَة؛ 

ليصبحوا رشيحًة منتجًة داخل املجتمع». 
مـن جانبه، أوضـح وزير التعليم الفنـي والتدريب 
املهنـي، غازي أحمـد، أن برامج التمكـني االقتصادي 
تسـتهدُف الشباَب الذين لم يحصلوا عىل فرص للعمل 

أَو تعليم مهني.
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ئ  :  طاابسئ َخاخَّ

حّذرت وسـائُل إعالم أجنبيـٍة وعربيٍة من 
مخاطِر القرض األخري الذي قّدمته السعوديُّة 
للبنـك املركـزي الخاِضـِع لسـيطرة مرتِزقة 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي يف 
عـدن، بقيمِة مليـار دوالر، َحيـُث أّكـدت أن 
يَن العـام الخارجي،  القـرَض سـيضاعُف الدَّ
وأن تداعياتـه السـلبية سـتكون أكـربَ مـن 

منافعه. 
ام عن  وأعلـن النظـام السـعودّي قبـل أَيـَّ
تقديـم «وديعـة» بقيمـة مليـار دوالر للبنك 
املركزي يف عدن، تحت شعار «معالجة األزمة 
االقتصاديـة»، لكـن تلـك الوديعـة كانـت يف 
الحقيقة قرًضا عـايل الفوائد، كانت الرياض 

قد سـاعدت املرتِزقـة يف الحصـول عليه من 
صندوق النقد العربي، يف إطار مسـار الحرب 

االقتصادية. 
وقـال موقـع «ذا كريـدل» األمريكـي: إن 
القـرض «الـذي تـم تأطـريُه عىل أنـه تربٌُّع 
إنسـاني سيتطلب يف الواقع تسـديده بفوائد 

إضافية». 
وأوضح أنه عىل الرغم من تصوير القرض 
عـىل أنه «خطـوة تهـدف إىل تعزيـز اقتصاد 
البلـد الـذي مزقته الحـرب» َفـإنَّه سـيكون 
عىل اليمن سداد القرض بسعر فائدة سنوية 

قدرها ثالثة باملِئة. 
َوأََضـاَف أن «ذلك يعني أن اململكة ستحّقق 

ربًحا كبريًا» تحت غطاء الدعم اإلنساني. 
وأّكــد أن الشـعب اليمني «سـيدفع أكثر 

مما سـيتلقى»، يف إشـارة إىل أن مخاطر هذا 
القرض أكرب بكثري من منافعه املعلنة. 

ام:  وقالت جريـدة األخبار اللبنانية قبل أَيـَّ
يَن  إن «هـذا القرض عايل الفائدة سـريفُع الدَّ
العـام الخارجـي للبالد مـن 6.7 مليار دوالر 
يف أواخـر عـام 2016 إىل 9.7 مليار دوالر هذا 

العام». 
وكانـت صنعـاء حـذرت يف نوفمرب املايض 
من اآلثار الكارثية للقرض الذي جاء يف سياق 
مضاعفـة األعبـاء االقتصادية عىل الشـعب 

اليمني. 
وقـال وكيل وزارة املاليـة بحكومة اإلنقاذ 
آنـذاك: إن «قرض صنـدوق النقد العربي هو 
األكرب، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض 

من املؤّسسات الدولية». 

وبرغم الدعايات التي روجتها دول العدوان 
ومرتِزقتها بخصوص القرض، ومنها دعاية 
«دعم العملة املحلية»؛ فقد واصلت العملة يف 
املناطق املحتّلـة االنهياَر خالل األيّام املاضية 
بعد انخفاض طفيف لم يستمر إال لساعات. 
وكان محافـظ البنـك املركـزي يف عـدن، 
ام  املرتـِزق أحمد غالب املعبقي، أقـر قبل أَيـَّ
بأن «الوديعة السـعوديّة» -حسـب وصفه- 

«ليست حال». 
ويأتـي هـذا القـرض يف سـياق مسـاعي 
تصعيـد إجـراءات الحـرب االقتصاديـة عىل 
الشعب اليمني، وهي املسـاعي التي ترعاها 
الواليـاُت املتحـدة األمريكية بشـكل مبارش، 
يف إطـار محاوالتهـا لعرقلـة جهود السـالم 

وااللتفاف عىل مطالب الشعب اليمني. 

ئ  :  طاابسئ َخاخَّ
سـلََّط موقُع «هافينغتون بوست» الضوَء 
عـىل الـدوِر األمريكي العدوانـي يف محافظة 
املهـرة اليمنية، َحيُث أّكــد أن تواُجَد القواِت 
العسـكرية األمريكيـة يف املحافظـة يأتي يف 
سياق مساعي السيطرة عىل عليها؛ ِمن أجل 
ا يتـم إعالنُه من  مطاِمَع وأهـداٍف بعيدٍة َعمَّ

مربّرات. 
ام عن  ونقـل تقريٌر نـرشه املوقُع قبـل أَيـَّ
مسـاعٍد يف الكونغـرس األمريكـي قوله: إنه 
يجب التحقيق يف زيـارات الجنود األمريكيني 

وتنقالتهم يف محافظة املهرة. 
يف  األمريكيـني  تَحـّركاِت  أن  إىل  وأَشـاَر 
املهرة تدعم هدًفا سـعوديٍّا طويَل األمد، وهو 
«استخداُم املحافظة للوصول إىل طرق تجارية 
قيمة»، يف إشـارة إىل مساعي االستحواذ عىل 
املوقـع االسـرتاتيجي للمحافظـة، وهـو ما 
يناقـُض الترصيحاِت الرسـميَة التي تتحدث 
عن «جهـوِد منـع تهريب األسـلحة وتقديم 

املساعدات اإلنسانية». 
وجاء يف التقرير أنه: «يف 6 فرباير، سـافر 
اثنـان من العسـكريني األمريكيني يف جميِع 
أنحـاء املحافظـة؛ للقـاء القـوات املحليـة 
املواليـة للسـعوديّة، ويف الخريف املايض زار 
خبريان أمريكيان املحافظَة؛ للتشاور بشأن 
خطـط سـعوديّة، لكن لـم يتم اإلبـالُغ عن 
أيٍّ مـن هاتـني الزيارتني يف وسـائل اإلعالم 

األمريكية».
ونقل عـن القيادة املركزية بـوزارة الدفاع 
األمريكيـة قولها: إنه ليسـت لديها «تقارير 
عملياتيـة» عـن أفـراد أمريكيـني يـزورون 

املهرة. 

ويؤّكــد حرُص الواليات املتحدة عىل إبقاء 
تَحّركاتها يف املهرة بعيًدا عن اإلعالم، حقيقَة 
األهداف العدوانية التي تسعى لتحقيقها من 

خالل هذا التَحّرك. 
وقـال املوقع» إن «هناك حاجًة إىل توضيِح 
بشـأن نطاق وحجم الدور االستشـاري غري 
العلني للجيش األمريكي مع القوات [املوالية 
للسعوديّة] اليمنية»، ُمشرياً إىل أن هذا الدور 

يمتدُّ إىل ما هو أبعُد من املربّرات املعلنة. 
ونقـل التقريُر عن املسـاعد يف الكونغرس 
قوله: إنـه «تجب مسـاءلُة اإلدارة األمريكية 
عـن مـدى مثل هـذه العمليـات، وأََساسـها 

القانوني، واألهداف النهائية». 

َوأََضـاَف املسـاعد أن «نوايا السعودينّي يف 
املهرة واضحة: وهي إيجـاُد طريقة لتصدير 
ملـاذا  وإال  اليمـن،  عـرب  السـعودّي  النفـط 

سيكونون هناك؟». 
وأَشـاَر التقريُر إىل أن مسـاعي السـيطرة 
عـىل املحافظة ليسـت حديثـًة، مؤّكــداً أنه 
«منـذ أكثر مـن عقد مـن الزمـان، تفاوض 
السعوديّون مع عيل عبد الله صالح؛ لتطويِر 
خط أنابيب نفط يمتد من األرايض السعوديّة 
عـرب املهـرة إىل أحـد موانئ املنطقـة، لكنهم 

فشلوا يف التوصل إىل اتّفاق». 
ونقـل التقرير عـن آرش أوركابي، الباحث 
املساعد يف مركز ديفيس للدراسات الروسية 

واألورآسـيوية بجامعـة هارفـارد قوله: إنه 
«لدى الجيش السعودّي أكثُر من اثنتَي عرشَة 
قاعدًة عسـكريًة يف جميع أنحـاء املحافظة، 
وتـرتاوُح التقديـرات بـني 5000 إىل 15000 

جندي سعودّي». 
ونقـل املوقـُع عـن بـروس ريـدل، املحلل 
السـابق يف وكالة املخابـرات املركزية اآلن يف 
معهد بروكينغز، قولـه عن الوضع يف املهرة: 
إن «السـعوديّة واإلمـارات حريصتـان عـىل 
الحصـوِل عىل بعـض املزايـا من املسـتنَقع 
املكلـف الـذي قفزتا فيه يف عـام 2015، وقد 
يكون االسـتحواذُ عىل األرايض االسرتاتيجية 

هو املكسب الوحيد املمكن». 
وأَشاَر املوقُع إىل إن الواليات املتحدة تساعُد 
السعوديّة واإلمارات يف تحقيِق مطامعهما يف 
محافظة املهرة من خالل الزيارات العسكرية 

املتكّررة. 
وبالرغم من أن التقرير لم يُِرشْ إىل القواعِد 
أن  إال  املحافظـة،  يف  األمريكيـة  العسـكرية 
املعلومـاِت والترصيحـاِت السـابقَة تؤّكــُد 
وجـوَد دور أمريكي مبارش يف مسـار احتالل 
املحافظة والسيطرة، بالتعاون مع السعوديّة 
واإلمارات، كما تؤّكــُد بوضوح أن الدعاياِت 
التي يتـم ترويُجها لتربيِر هذا الدور ال عالقَة 

لها باألهداف الحقيقية. 
وأّكــد قائـُد الثورة السـيد عبـد امللك بدر 
الدين الحوثي أكثَر من مـرة عىل أن الوالياِت 
املتحـدَة األمريكيَة تسـعى لتثبيـِت وجودها 
العسـكري يف العديد مـن املحافظات اليمنية 
املحتّلـة، بما فيهـا املهرة، من خالِل إنشـاِء 
القواعد العسـكرية، كما أّكـد عىل أن صنعاَء 
لن تقبَل باسـتمراِر وجوِد هذه القواعِد يف أي 

مكان عىل أرِض الجمهوريِة اليمنية. 

أخبار

تتثغرات طظ تثاسغات ضاربغئ غتمطعا الصرُض 
السسعدّي افخري لطمرتجصئ 

«عاشغظشاعن بعجئ»: أطرغضا تسسى لقجاغقء سطى طتاشزئ املعرة 

%  3 بـــظـــســـئـــئ  جـــظـــعغـــئ  ـــــث  ـــــعائ ش ـــه  ـــغ ـــط س ـــــرض  ـــــص ال
دوقر  ططغار   9,7 ــى  إل الثارجغ  الــســام  الــثغــظ  جغرشع  الــصــرض 

جظعد وخئراء سسضرغعن أطرغضغعن غاظصطعن شغ أظتاء المتاشزئ بسغًثا سظ أضعاء اإلسقم
ططاطُع السسعدّغئ واإلطارات واضتٌئ شغ المتاشزئ وواحظطظ تساسُثعما سطى تتصغصعا
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 :  طتمث غتغى السغَّاظغ
لـم يَْسـَلِم العاَلـُم والبُلـداُن العربيـُة واإلسـالميُة، 
واليمن تحديداً، من َشـــرِّ وفساِد وأطماِع ومؤامراِت 

واشنطن. 
َّ والدمـاَر للعالم  أمريـكا كدولٍة حملت معهـا الرشَّ
منـذ اعتلت قيادة العالم املسـتكرب بعد الحرب العاملية 
الثانية، ومنحت لنفسـها الَحـقَّ يف أن تدخل وتعبث يف 
شـؤون وحياة الشـعوب والبلدان األُخرى، منطِلقًة يف 
تبنِّيها وانصياِعها للصهيونية العاملية كقوٍة عسكرية 
واقتصاديـة ُعظمـى بنـت إمرباطوريتهـا عـىل دماِء 
وثرواِت الشعوب املستضعفة وعىل السياسات التآمرية 
صهيوأمريكية  كاسـرتاتيجية  الخبيثـة،  واملخّططات 
تفرُض مشـاريَعها االسـتعماريَة وهيمنتَها األُحاديَة 
عـىل العالـم، وتوغـل يف املزيـد مـن الجرائـم والدمار 
للبلدان والشـعوب املسـتهدفة واملسـتضعفة، حسب 
اسـرتاتيجيتها ومصالحهـا املزعومـة، والتـي ال ترى 
وال تؤمـُن بأيـة مصالـح أَو حقـوق أُخـرى تتعارض 
مـع مصالحهـا وأطماعها يف عالم هو أشـبه بغابة ال 

يستحقُّ الحياَة فيها إالَّ للقوي. 
لم تَْسـَلِم الشعوُب العربية واإلسالمية وبلدانُها من 
خطورة التَحـّركات األمريكيـة ومخّططاتها الخبيثة 
وأطماعها يف ثروات بلدانها وشـعوبها ورسقتها فعلياً 
أَو عن طريق أدواتها العمالء من األنظمة العميلة التي 
وضعت نفسـها رهينة للتبعية األمريكية الصهيونية، 
ولم تكـن اليمن بمنأًى عن االسـتهداف األمريكي، بل 
إنَّ أمريكا قد وضعت اليمَن عىل رأِس قائمِة أولوياتها 
وأجنداِتها واسـرتاتيجياِتها التي سـعت وتسـعى من 
خاللها للهيمنـة عىل هذا البلد وشـعبه، ووضِع يِدها 

عىل ثرواته ومواقعه االسرتاتيجية املهمة. 
َوكشـفت األحـداُث التاريخيـُة لليمن عـرب مراحل 
ومحطات فارقة مرت عليها الكثري والكثري مما أثبتته 
الحقائـُق والوقائُع التي كشـفت عن أطماع أمريكا يف 
اليمن ومخّططاتها التآمرية عليه وتَحّركاتها الفعلية 
التـي تسـري وفـق السـعي الحثيـث للسـيطرة عليه 

واحتالله. 
وفعالً فقد بدأت خطورة تَحّركات أمريكا للسيطرة 
عىل اليمن بعـد حادثة املدّمـرة «كـول» املفتَعلة التي 
اسـتخدمتها أمريـكا كعنـوان لـ «اإلرهـاب»؛ تمهيداً 
لتدخلها املبارش يف اليمن للسـيطرة عليه، واحتالله يف 
تلك الفـرتة وتحديداً عام٢٠٠٠م عند حدوث مرسحية 
املدّمــرة كـول، وتلتهـا أحـداث ١١سـبتمرب٢٠٠١م، 
األمريكيـة  التآمريـة  املخّططـات  كانـت  حينهـا 
الصهيونية تحاك ضد بلدان وشـعوب املنطقة العربية 

واإلسالمية، وكانت عىل رأس أجندتها وأولوياتها. 
 

املحروُع الصرآظغ ُغدغُء افرجاء:
اليمـُن التي كانت غارقـًة يف بحر مـن التجاذبات، 

يقودها نظـاٌم مرتهـٌن ألمريكا ورصاعات سياسـية 
ـابية متوغلة يف أوساط املجتمع  ومذهبية وثقافة وهَّ
َة اإليَمـانية  وانحرافات وخدوش اسـتهدفت الُهــِويـَّ
والوطنية للشـعب اليمنـي.. تلك الحالـُة املزرية التي 
كانت مسـيطرًة عىل اليمن ومتفشـيًة عىل املسـتوى 
اإلقليمي وعىل مستوى املنطقة إال ما ندر –يف استثناء 
الثورة اإلسالمية يف إيران والحركة التحريرية املقاومة 
يف جنوب لبنان (حزب اللـه)– يف هذه الفرتة والحقبة 
التاريخيـة الفارقة حصلـت يف اليمـن والدُة املرشوع 
القرآني الذي تَحّرك به الشـهيد القائد السـيد حسـني 
ـة  بدرالديـن الحوثي -رضوان الله عليـه- وقّدمه لألُمَّ
كحركـٍة ثقافيٍة توعويٍة جهاديـٍة مصدُرها وحركتُها 

من القرآِن الكريم. 
ومـن خـالل محارضاته كان الشـهيد القائـد يقرأُ 
واقَع األحداث بعنٍي قرآنيٍة ثاقبٍة، ويكشف من خاللها 
نوايـا أمريكا السـيئَة تجاه اليمن واملنطقة، ويسـبُق 
الجميَع يف كشف مخّططاتها التآمرية وخطرها يف تلك 
الفرتة، َحيُث قال يف إحدى محارضاته ٢٠٠٢/٢/١١م 
«سـمعنا يف هذا األسبوع ما يؤّكـد فعالً أن األمريكيني 
شئنا أم أبينا سـيصنّفون اليمن دولًة إرهابية، وأنهم 
سـيعملون عـىل أن يكـون لهم وجـوٌد هنـا يف اليمن 
وقواعد يف اليمن؛ أي أن يسـطروا عىل اليمن سـيطرًة 
مبـارشًة، أما الهيمنة فهي قائمـة وكّل الدول العربية 

تخضع ألمريكا يف مختلف شؤونها». 
ويف السـياق، كان الشـهيد القائد يحث الناس عىل 
التَحـّرك، وأن يرفعوا أصواتهـم بالرصخة ضد أمريكا 
وضـد «إرسائيل»، وأن يعلنوا سـخطهم ضـد التواجد 

األمريكي. 
يف اليمـن كانت ُكـّل املؤرشات تتجه إىل ما حذر منه 
الشـهيد القائد، وما تنبه له يف تلك الفرتة من خطورة 
مخّططـات وتَحـّركات أمريـكا يف املنطقـة واليمـن 
تحديـداً؛ فقد كانـت مرسحية املدّمـرة كـول يف عدن 
عـام ٢٠٠٠م ركيـزة محورية اسـتندت عليها أمريكا 
يف فرض سـيطرتها العسـكرية واألمنية والسياسـية 
عىل اليمن، واسـتخدمتها ذريعًة للسـيطرة والتحكم 
بالسواحل اليمنية واستباحة األجواء وإنشاء القواعد 
العسـكرية، وعملت أمريـكا عىل إعـادة املقاتلني من 
أفغانسـتان إىل اليمـن بعـد أن اسـتخدمتهم يف قتـال 

السوفييت يف ثمانينيات القرن املايض. 
وقد اسـتخدمت أمريكا وجوَدهم يف اليمن؛ لَفْرِض 
تواُجِدها العسـكري؛ بذريعِة أن اليمن أصبح مالذاً ملن 

«سّمتهم» اإلرهابيني الذين هم صنيعتُها أصالً!. 
وكان الشـهيُد القائُد يقـرأُ األحداَث بعـني القرآن، 
ويستشـفُّ املسـتقبَل مـن خالل األحـداث التـي لها 
ــة ومستقبل  انعكاسـات ومآالت عىل مسـتقبل األُمَّ
الشـعب اليمني فقد قال الشـهيد القائد: «إذا ما دخل 
األمريكيـون بأنفسـهم إىل بلداننـا سـيذلون النـاس 
وسـيحاربون الديـن من داخـل البالد، سـيذلون ُكـّل 
خـريات  وسـينهبون  اليمنيـني  سـيقهرون  إنسـان 
بالدنـا ويتحكمون يف ُكـّل يشء وهم سـيبنون قواعد 
عسـكرية لهـم هنا وهنـاك وال يسـمح لليمنيني بأن 
يدخلـوا إليها، وهم إذَا ما تواجـدوا يف قواعد لن تكون 
قواعدهم إالَّ يف أماكَن اسـرتاتيجية مهمة داخل اليمن 
َفـإنَّهـم حينئـذ يكونون قـد خنقوا اليمن وأمسـكوا 

بزمـام أمر اليمنيـني»، وهذه حقائُق رسدها الشـهيُد 
القائـُد -رضـواُن اللـه عليه- قبـَل أكثَر مـن عرشين 
عامـاً، ورصنا جميعاً نشـاهدها أعالمـاً عىل حقائَق، 
َحيُث بسط األمريكي قواعَده يف املناطق االسرتاتيجية 
والنفطيـة والسـواحل والجـزر التـي تحتـلُّ أهميّـًة 

اسرتاتيجيًة هي مَحلُّ أطماع قوى العالم املستكرب. 
 

طسرتغاُت أطرغضا سطى لسان الحعغث 
الصائث:

أيضـاً كشـف الشـهيُد القائـُد مخّططـاِت أمريكا 
و»إرسائيـل» ونواياهـم الخبيثـة تجاه اليمـن، وقال 
سالُم الله عليه: «األمريكيون يصنعون أحداثاً إرهابيًة 
يف اليمـن قريبًة مـن مواقع مرتبطـة بمصالحهم، أَو 
منشـآت تابعة لهـم، أَو يعملون أعمـاالً ترهُب الدولَة 
نفسـها، ثـم يقولون: أرأيتـم؟ إنكم بحاجـة إلينا، ثم 
نسـمع فيما بعـُد عن وصـوِل جنودهم إلينـا»، وهنا 
اسـترشف الشـهيُد القائـُد مسـتقبَل اليمـن يف ظـل 
التَحـّركات األمريكية قبل َعقَديـن، َحيُث رأى الجميُع 
ما حصلت عليه أمريكا من مزايا استعماريٍة عسكريٍة 
يف اليمـن عقَب ُكــّل مرسحية اصطنعتهـا، بدءاً من 
مرسحية املدّمـرة كول، وُمروًرا بما حصل يف البيضاء، 

ُوُصـوالً إىل العدوان عىل اليمن. 
تلك العـنُي القرآنيـُة الثاقبُة التي رأى بها الشـهيُد 
القائـُد واقَع األحـداث وخطـورَة املرحلة عـىل اليمن 
األمريكيـة  والتَحـرُّكات  املخّططـات  مـن  واملنطقـة 
الخبيثة تجلت حقائُقها وانعكست آثاُرها عىل املراحل 
التاريخية التي أعقبت تلك املرحلة، ففي الفرتة ما بني 
٢٠٠١م -٢٠١١م تمّكنـت أمريكا خاللهـا من إحكاِم 
السـيطرة العسـكرية واألمنيـة واإلخضاع السـيايس 
لليمـن، ُوُصــوالً للتحكـم باإلعالم والخطـاب الديني 
وتغيـري املناهج التعليمية والسـيطرة عىل ُكـّل يشء، 
وكانـت الطائـرات األمريكية تنتهك السـيادة اليمنية 
يوميٍّا، وتنفذ غـارات القتل وتحلق وترصد أجواء ُكـّل 
جغرافية اليمن الربية والبحريـة، َحيُث نفذت أمريكا 
أول غارة جوية عىل اليمن عام٢٠٠٢م، مستهدفًة من 
زعمت أنه املسـؤول عن تدمري املدّمـرة كول (أبو عيل 
الحارثي)، ثم لم تتوقف بعدها غاراُت القتل األمريكي 
اليمنيـة،  لألجـواء  طائراتهـا  واسـتباحُة  لليمنيـني، 
وعملياُت التحليق والرصد امُلسـتمّر واالستطالع ومع 
هذه االنتهاكات اسـتقدام متواِصل للقوات العسكرية 

األمريكية، حتى قيام ثورة ٢١ سبتمرب ٢٠١٤م. 
الشـهيد القائـد عندما تَحـّرك من خـالل املرشوع 
القرآنـي والثقافـة القرآنيـة كان هـذا التَحـّرك مـن 
منطلق املسـؤولية أمام الله -سـبحانه وتعاىل- وأمام 
ــة  األمة اإلسـالمية ويف مرحلة هي األخطـر عىل األُمَّ
مـن التَحـّرك الصهيوأمريكي تجاه اليمـن واملنطقة، 
وذهـب الشـهيُد القائد يف محارضاتـه إىل أبعد مدى يف 
طرِحـه القرآني الثاقـب الذي فضح وعـرَّى املرشوَع 

طتاضراُت الحعغث الصائث اجائصئ افتثاَث والعاصُع ترجمعا ضأسقٍم سطى تصائَص
طسرتغات «المثّطـرة ضعل» و «11 جئامئر» و «افربسئ اإلرعابغغظ شغ 

الئغداء» ُوُخـعًق إلى تفضغك الغمظ واقساثاء سطغه واتاقله

املحروع الصرآظغ..املحروع الصرآظغ..
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الصهيوأمريكي الذي تسـعى واشـنطن إىل أن تفرَضه 
عىل شـعوب اليمـن واملنطقـة، فقال حينها الشـهيد 
القائد -سـالم اللـه عليه-: «االسـتعمار الحديث جاء 
تحت عنـوان خبيـث باسـم مكافحة اإلرهـاب، فهم 
يسـمونهم  وداعـش)  (القاعـدة  مجموعـة  معهـم 
إرهابيني يقسـمونهم عىل املناطق ويف األخري يقولون: 
نريـد ندخـل نطردهم. ويدخلـون البـالَد ويحتلونها، 
ويف اليمن تدخلوا باسـم مكافحـة اإلرهاب ومالحقة 
إرهابيـني، والهـدُف اسـتعماُر البالد وإفسـاُد الناس 

ومحاربُة الدين». 
ومـع ما عاشـته اليمُن واملنطقُة مـن أحداث، فقد 
َة  كشـفت األيّـاُم واملراحـُل التاريخيُة املتعاقبـُة صحَّ
وصدَق ما نبَّه وحذَّر منه الشـهيد القائد، فالشـواهُد 
واألحداُث التي وقعت يف اليمن واملنطقة حية وشاهدة، 
وخـري دليـل عىل ذلـك مـا حـدث يف العراق وسـوريا 
وأفغانسـتان واليمـن، وغريها؛ ما يؤّكــد حقيقَة ما 
قاله الشـهيد القائـد تجاه املخّطـط الصهيو أمريكي 

الذي يحاك ألمتنا اإلسالمية. 
 

تخاُد أطرغضا «املفدعح»:
إِنَّ التَحـرَُّك األمريكـي يف اليمـن ومخّططاِتـه التي 
كانت تفيض للسيطرة عليه حقيقٌة ال يمكُن تجاُهلُها، 
ـدت عـربَ مراحَل وأحـداٍث ووقائـَع موثَّقٍة  وقد تجسَّ
وشـاهدٍة عىل أطماع أمريـكا و»إرسائيـل» يف اليمن، 
ويمكـن إيجاُز كشـف حقيقة املخّططـات األمريكية 
وتَحّركاتها يف اليمن يف عدة نقاط موجزة عرب محطات 
ومراحـل التـدرج األمريكـي للهيمنة والسـيطرة عىل 

اليمن وهي كالتايل:
١- افتعـال حادثـة املدّمــرة كول وإيجـاد ذريعة 
لوجودهـا يف اليمن باسـم اإلرهـاب ومحاربته، وهنا 
تمّكنـت أمريـكا مـن اسـتقدام قواتهـا وطائراتهـا 
واستباحِة املياه اليمنية االسرتاتيجية وأخرياً احتاللها. 
اليمـن  إىل  أفغانسـتان  مـن  املقاتلـني  إعـادة   -٢
تواجدهـا  لفـرض  إرهابيـون؛  بأنهـم  وتصنيفهـم 
العسـكري ملحاربة ومكافحة اإلرهـاب يف اليمن -كما 
تزعـم-، وهنـا جـاءت أمريـكا بطائراتها لتسـتبيَح 
األجـواء وتنشـئَ القواعَد العسـكرية الرامية؛ لفرِض 

االحتالل. 
٣- تهيئة السـيطرة العسـكرية ألمريكا -بواسطة 
وتعـاون النظام السـابق- مّكنتها من السـيطرة عىل 
األجواء والسواحل واملياه اليمنية، وإنشاء واستحداث 

القواعد العسكرية يف عدَن وقاعدة العند ويف صنعاء. 
٤- يف الفرتة مـن ٢٠٠١م-٢٠١١م، تمّكنت أمريكا 
خاللهـا مـن إحـكام السـيطرة العسـكرية واألمنية 
واإلخضاع السـيايس والتحكم يف ُكــّل يشء يف اليمن، 

وهذا بشهادة قيادات الدولة السابقني. 
٥- منـذ بدايـة ثـورة ٢٠١١م، كانت أمريـكا تدير 
األحداث عن كثب، وتسـعى لتشـكيل مشـهد جديد يف 
اليمـن بعد (صالح)؛ لفـرِض وجوٍد أوسـَع يف اليمن، 
وهذه حقائق كشفتها تلك الفرتُة، وزادت من كشفها 

ثورُة الحادي والعرشين من سبتمرب. 
٦- السـفري األمريكـي كان هـو الحاكـَم الفعيلَّ يف 
ـه إىل الرئاسـة بإصدار  اليمـن، وتوجيهاته كانت توجَّ
القـرارات والتعيينـات يف البلـد، وهنا شـهادة رئيس 
الـوزراء ابن حبتور وتأكيُده بـأن أمريكا كانت تمتلُك 
ُغرفـَة عمليات داخـل مجلس الـوزراء؛ وذلك للتحكم 

بمسار إدارة املؤّسسات والتعيينات وغريها!. 
٧- أمريكا وعرب سـفريِها والنظـاِم العميِل، قامت 
بتفكيـك الجيـش اليمنـي وهيكلته وتدمري أسـلحته 
كتدمـري منظومـة وأسـلحة الدفاع الجـوي، ورضب 
ُهــِويَّتـه الوطنيـة والعقيـدة القتاليـة، ومـا حـدث 
يف صعـدَة ويف جنـوب اليمـن ويف مناطـَق أُخـرى من 
اعتداءات ظاملة خريُ دليٍل عىل ذلك، فضالً عن املقاطع 
رة وما أظهـره فيلُم «الحرب عىل السـالح» من  املصـوَّ
حقائَق تؤّكـُد أن النظام السابق كان يقوُد األموَر نحو 

إخضاع اليمن ومقدراته ألمريكا. 
يَت «املبادرة الخليجية»؛  ٨- بعد التوقيع عىل ما ُسمِّ
أدارت أمريكا عرب أدواتها مسلسـل الفوىض يف اليمن، 
وتصاعدت الفوىض األمنيُة والتخريُب املمنهُج للجيش 
وملنظومـات الطاقـة والنفـط، وعمليـات «اإلرهاب» 
واالغتيـاالت والتصفيـات وبشـكل كبري، وهـذه كلها 
كانت تجهيزاٍت لشن حرب عىل اليمن تنسُف ما تبقى؛ 
كـي تُِعيـَد اليَمَن إىل الـوراء عرشات السـنني، وتجعَل 
األجيـاَل القادمَة تعاني ملئاِت السـنني حتى تسـتعيَد 

عافيتَها. 
٩- بعـد ُكـّل تلـك املعطيـات والتجهيـزات؛ قادت 
أمريـكا العدوان عىل اليمن براً وبحراً وجواً، وتم إعالن 
العدوان من واشـنطن، واسـتخدمت األخـرية أدواتها 
ومـن  واإلماراتـي  السـعودّي  النظـام  يف  وقفازاتهـا 
تحالف معهم كغطاء وأَداة لشـن العدوان عىل اليمن، 
حيُث إنها هي التي وّفرت السـالح والدعم العسـكري 
ـُه؛ إذن هو  والغطاء السـيايس، وهـي املخطُِّط واملوجِّ
عـدواٌن أمريكي بامتيَاز، وأمريكا هي املسـتفيد األول 

منه. 
 

 السغُث الصائث غةثُِّد التدعر.. الغمظ 
ضفغٌض بصحع الزقم:

ويف هذا السياق، كان قائُد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الديـن الحوثـي، قد أّكـد وبما ال يدَُع مجاالً للشـك، أن 
العدواَن عىل اليمن رأُسه أمريكا ومن خلفه «إرسائيل» 

وتـوىل ِكـَربَه النظـاُم السـعودّي وقـال: إن الطاغوَت 
والشـيطاَن األكربَ أمريـكا هو املظلـة الحقيقية لهذا 

العدوان واملدبُِّر الحقيقيُّ له. 
السـيُد القائـُد كشـف مبكراً عـن حقيقـِة وهدِف 
املرشوع األمريكي اإلرسائييل يف اليمن واملنطقة، َحيُث 
قـال يف خطابه الذي ألقاه ووّجهه إىل الشـعب اليمني 
ام من شـن العدوان عىل  والعالـم بعد مرور ثالثـة أَيـَّ
اليمـن قـال: «املـرشوع األمريكي الغربـي اإلرسائييل 
الـذي تنفـذه السـعوديّة بالدرجـة األوىل هو مرشوع 
تآمـري تدمـريي لبلدان املنطقـة وعىل رأسـها اليمن 
هـو مرشوع احتـالل ومرشوع قتل ومـرشوع تدمري 
ومـرشوع تجزئة ومـرشوع بعثرة وتفكيـك وعدوان 

واستهداف لشعوب املنطقة». 
وما حدث ويحُدُث يف اليمن جراَء العدوان والحصار 
األمريكـي هـو خـريُ شـاهٍد عـىل حقيقـِة وأهـداِف 
املـرشوع األمريكي الغربي اإلرسائييل الذي أشـار إليه 
السيُد القائُد، وما سبَّبَه من كوارَث وتدمرٍي عىل اليمن 
وشـعبه، وما حمـل معه مـن جرائَم فظيعـٍة بالقتل 

والدمار والحصار ضد شعٍب بأكمله. 
ويف ِخطاِبـه امللِفـِت والتاريخي بمناسـبِة الذكرى 
الثانيـة للعـدوان عـىل اليمـن، أشـار السـيد القائـد 
إىل نقطـٍة هامـة وحقيقـٍة خطـرية تفضـُح أمريكا 
و»إرسائيل» وتنزُع أقنعتَها املزيَّفة عن وجِهها البشع، 
ــة  َحيُث قال: «هناك شعوٌب بارزة ومهمة يف هذه األُمَّ
يف حسـابات العـدّو األمريكي والعـدّو اإلرسائييل يرى 
أن يبـدأَ بالَخالِص منهـا أوالً، إذَا تخلص منها تخلص 
ممـا عداها بكل سـهولة، ثـم هو ينظر أَيْـضـاً إىل أن 
هذه الشـعوب تَُمثُِّل َعَقبًَة أََماَمُه؛ بحكم أن فيها قًوى 
متحّررًة وواعيًة ومسـؤوليًة ترُفُض هيمنتَه وتقُف يف 
وجه مشاريعه ومؤامراته؛ فهو يريُد أن يتخلص منها 
أوالً؛ لكـي يسـتطيَع بعد ذلك أن يَُمرَِّر ُكــلَّ مؤامراِته 
ومشـاريِعه يف املنطقة بسـهولٍة وبـدون مواجهِة أيِة 
صعوبـة؛ فبدأ بهذه الشـعوب، ويقع الشـعُب اليمني 
املسلم يف املصافِّ األوىل لهذه الشعوب»، وهنا تأكيٌد ملا 

حصل ويحصُل يف املنطقة، َحيُث تسعى أمريكا لتجزئِة 
املعركة ضد األطراف املعادية للهيمنة األمريكية؛ وذلك 
لتتمّكـن من تصفيتها الواحد تلو اآلخر، غري أن ِحنكَة 
القيادة وإيَمـانَها بمرشوعها الدامغ للطاغوت أّكـدت 
أنـه ال يمكُن بأي حال من األحوال تجزئُة املعركة، وأن 
اليمَن سـيكوُن يف طليعة املدافعني عن أَيٍّ من شعوِب 
ـــة الحـرة التي تعرضـت وتتعـرَُّض لالعتداءات  األُمَّ

واالنتهاكات الصهيوأمريكية. 
ولطاملـا تحـدث الشـهيُد القائُد عـن الحقائِق التي 
عاشـها قبل َعقَديِن وعشـناها يف السـنوات األخرية، 
وكذلـك ملا تال تلـك املحـارضات من خطابـات ثورية 
عىل لسـان السـيد القائد، فقد أّكـد السـيد القائد ويف 
أكثـر من خطـاب أن هـدف أمريكا مـن عدوانها عىل 
اليمن هو السـيطرة الكاملة عىل اليمن إنساناً وأرضاً، 
والسـيطرة عـىل الجزر والسـواحل واملدن السـاحلية 
واملوانـئ ومضيق باب املندب الهـام، وعطفاً عىل ُكـّل 
ذلك َفـإنَّ أحداث ثماني سنوات من العدوان والحصار 
عىل الشـعب اليمني قد أفرزت وكشفت عن الكثري من 
الحقائـق التي كانت متواريًة تحـت يافطات التضليل 
األمريكي، وضمن وسـائل تزييفيـة وخداعة وماكرة، 
وعكسـت هذه الحقائُق صدَق ما قاله الشـهيد القائد 
عن حقيقة أمريكا و»إرسائيل» ومخّططاتها التآمرية 
وأطماِعها التوسـعية يف بلدنـا واملنطقة، والتي تجلت 
اليوم فعـالً عرب مراحِل وسـنواِت العـدوان والحصار 
عـىل اليمن يف التَحّركات الفعلية للسـيطرة عىل اليمن 
وعـىل مواقعه االسـرتاتيجية، واحتالله ونهب ثرواته، 
وإخضـاع وإذالل شـعبه، وقد تجّلت تلـك الحقائُق يف 
الكثـري من الخطابـات والكلمات التي وّجهها السـيد 
القائد إىل الشعب اليمني والشعوب العربية واإلسالمية 
والعالم، والتي أطلق من خاللها حمالٍت مدويًة تفضُح 
أمريكا و»إرسائيل» والغـرب املتحالف معها واألدوات 
اإلقليميـة واملتحالفة معها يف العـدوان والحصار عىل 

اليمن وشعبه العظيم. 
كما أثبتت األحداُث والوقائُع أن محارضاِت الشهيد 

القائد وخطاباِت السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، قد 
أزاحت ُكــلَّ الُغباِر عن دور أمريـكا وأدواتها الخبيِث 
يف اليمـن والـذي تلعبُه من خـالل أدواتهـا وقفازاتها 
السـعوديّة واإلماراتية واملرتِزقة املحليني، ويكفي ألَيِّ 
متابـع تلك األرصـدُة الكبريُة لجرائم أمريـكا وأدواتها 
ضـد الشـعب اليمني، خالل هـذا العـدوان والحصار، 
العسـكرية  تَحرُّكاتهـا  عـرب  املتجليـة  والحقائـق 
والسياسية يف اليمن، والسيطرة عىل السواحل اليمنية 
والجـزر االسـرتاتيجية واملنافـذ املهمـة، والتي تعترب 
احتالالً واضحاً وانتهاكاً فاضحاً لسـيادة اليمن أرضاً 
وإنساناً من قبل أمريكا و»إرسائيل» وأدوات التحالف 

العدواني اإلجرامي. 
واليوَم تسـعى أمريكا و»إرسائيُل» عرب مرشوِعهم 
عليـه  عدوانهـم  وعـرب  وشـعبه  لليمـن  التدمـريي 
وحصارهم له إىل إفقاد الشـعب اليمنـي ُكـلَّ عنارص 
القـوة والنهوض الحضـاري واالقتصـادي ومرشوع 
التحّرر واالستقالل، ومن جانب آخر تنفيذ مخّططاتها 
األمريكيـة  للقواعـد  سـاحٍة  إىل  اليمـن  لتحويـل 
واإلرسائيلية، وقاعـدٍة متقدمٍة؛ لتثبيت قبضة أمريكا 
عىل املنطقـة ومواجهة خصومها يف العالم، إضافة إىل 
اسـتمراريِة حلب مليارات الدوالرات من أنظمة الغباء 

والتبعية النظام السعودّي واإلماراتي. 
ِه الشـعب اليمني وثورتـه العظيمة التي  ومع تنبـُّ
أّسـس مداميَكها الشـهيُد القائـُد عىل أُُسـٍس قرآنيٍة 
ثابتـة وثاقبـة، فقد تسـلح اليمنيـون األحـراُر وعياً 
وبصـريًة، واسـترشفوا ُكـلَّ هـذه املؤامـرات، وأعدوا 
لها، وحسـبوا حسـابها؛ ولذلك َفــإنَّ أمريكا اليوم يف 
َمـأِزٍق حقيقي تجاه اليمن وقـواه الحرة التي تصدت 
لعدوانها، وصمدت أمام حصارها الظالم طيلَة ثماني 
سـنوات، والتي شـّكلت سـياجاً منيعاً وُصلباً يصُعُب 

عليها كُرسه واخرتاُقه. 
ومعادلُة اليوِم التي فرضها الشعُب اليمني وقيادتُه 
الحرة الشـجاعة هـي معادلٌة يجـُب عىل أمريـكا أَالَّ 
تسـتهنَي بهـا، وأن تضَع يف حسـاباتها أن السياسـَة 
التـي تتعاطى بها تجاَه اليمن وشـعِبه لـن تحّقَق لها 
املكاسـَب واألهـداَف التـي تريـُد تحقيَقها مـن وراء 
عدوانها وحصارها؛ ألَنَّها سياسٌة تحمُل معها التعنَُّت 
األحمـَق، ولـن تجنـَي منهـا يف نهاية املطاف سـوى 
الخسـارة املؤّكـدة والهزيمة السـاحقة، فشـعبُنا قد 
تسـّلح بالوعي والبصرية قبل والدة مؤامرات أمريكا، 
حينما كشـفها الشـهيُد القائُد قبل َعقَديِن؛ أي خالِل 
ذلـك املخـاِض الذي صنعتـه أمريكا؛ لتمهيـِد الطريق 
أمـام مؤامراتها، وما مالحُم اليمنيني منذ بدء العدوان 
إالَّ خـريُ دليـل عىل أن هـدي املـرشوع القرآنـي الذي 
أحياه الشـهيُد القائُد، وواصل تنشئتَه السيُد عبُدامللك 
بدرالدين الحوثي، قد صار سالحاً يفِتُك بُكلِّ مؤامرات 
أمريكا، ال سـيَّما أن كلمـاِت النوِر والبصـريِة ما تزاُل 
الذخريَة التي تفضُح مشـاريَع أمريكا، وتدفُع األحراَر 

نحَو املزيِد من التَحرُِّك؛ إلماتتها نهائيٍّا. 
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- بداية.. ما هو تعريفكم لشخصية الشهيد 
القائد السـيد حسـني بـدر الديـن الحوثي 

-رضوان الله عليه-؟ 
إن الحديَث عن شـخصيِة الشـهيِد السيد 
حسني بدر الدين الحوثي –رحمه الله- هو 
حديٌث عن اإلنسـان الذي جّسد ُكـلَّ معاني 
اإلنسانية يف الحياة، هو الحديُث عن الرجل 

الذي تجّلت فيه أسـمى آياِت الرجولة. 
السـيُد حسـني -سـالُم الله عـىل روِحه 
الطاهـرة- كان شـخصيًة قويـًة وجذَّابـًة 
ا ومؤثَِّرًة، تتميَُّز شـخصيتُه بالعظمة  ِجــدٍّ
التـي جعلته محطَّ إعجاب ُكــلِّ من عرفه 
ورآه؛ فمنَحـه اللـُه ُكـلَّ مؤهـالت القيادة، 
منها: العلم والحكمة والبصرية، واستشعار 

املسـؤولية تجاه البرشية جمعاء. 
ال أعتقد أن هناك أحداً يستطيُع التحدَث، 
أَو وصـَف هذه الشـخصية ويعطيها حقها 

ولو استغرق مجلداٍت من الكتب. 
 

- مـا أبرُز الصفات التي تميّز بها الشـهيد 
القائد -عليه السـالم-؟

من أبرز الصفات التي تميّز بها الشـهيُد 
القائُد -سـالم الله عليه- اإلحسـاُن، َحيُث 
ُه  كان مـن ِعبـاِد الله املحسـنني، وكان همُّ
الكبـريُ هـو رفـع معانـاة النـاس وَقضاء 
حوائجهـم والتخفيـف من آالمهـم بكل ما 
يسـتطيع، وكانـت حياتُه مليئـًة بمواقف 

اإلحسـان إىل النّاس. 
وتميّـز -رضوان الله عليه- بالشـجاعة، 
ا، شجاعة  َحيُث كانت شـجاعته نادرة ِجـدٍّ
مليئـة بالرحمة والرأفة، شـجاعة يرافقها 
ورباطـة  والحكمـة  والهـدوء  اإلنصـاف 
العنـف  مـن  خاليـة  شـجاعة  الجـأش، 
والقسـوة، شـجاعة تظهر يف املواقف التي 

تتطلبها. 
ُعـرَف -رضـوان اللـه عليه- بـني الناس 
ـة والعامـة بالـورع والتقوى  مـن الَخاصَّ
واملسـارعة يف األعمال الصالحة، َحيُث كان 
كثريَ االهتمام بإرشـاد النـاس وإصالحهم 
وتعليمهـم أمـور دينهـم ودنياهـم وحـل 
مشـاكلهم، كما تميّز-رضـوان الله عليه- 
بالكـرم والسـخاء يف الجانب املـادي وعىل 
ُكـّل مـن َحـّل ضيًفا عليه، سـخيٍّا بكل ما 
يقدمـه لـه مـن طعـام وضيافـة وحفاوة 
روحية ومعنوية وابتسامة وبشاشة وجهه 
وروحـه التي تجعل ضيفه يشـعر بالراحة 
التّامة، حتى إنه يقوم بخدمة ضيوفه دون 
تكّلـف، وكّل هـذه األخالقيـات كانـت لدى 
شـهيدنا العظيم سـجيًّة وِفطرًة فطره اللُه 

عليها. 
 

- ما هي منطلقاُت املرشوع القرآني؟
انطلق املرشوُع القرآني بدافع املسؤولية 
ـــة بأكملها من جهة الشـهيد  تجـاه األُمَّ
ــة  القائـد، َحيُث قام بتقييـم لوضعية األُمَّ
وتأمـل َكثـرياً يف واقعها ودّقـق فيما حصل 
من أحـداٍث يف تاريخها، ومـن أين ُرضبت، 
وما الذي أوصلها إىل ما وصلت إليه، وخرج 

بنتائَج انطلق من خالِلها، وهي:
أوًال: نقـُد الثقافـات املغلوطـة والعقائد 
هـذه  رضب  يف  الـيسء  وأثرهـا  الباطلـة 

ــة.  األُمَّ
ثانيـاً: تقديـُم الـرؤى البديلة مـن كتاب 
ـــة بإضاعتها لها  اللـه والتـي ضلـت األُمَّ
واستبدالها بغريها من الثقافات املغلوطة. 

الحيـاة  واقـع  يف  القـرآن  إحيـاء  ثالثـاً: 
وإعطائـه أولوية، وتقديمـه كتابًا ومنهًجا 
لكل مجاالت الحياة، تبيانًا لكل يشء وهدى 

وبصائر وموعظة وشفاء ملا يف الصدور. 
رابًعا: كشـف حقيقـة العـدّو التاريخي 
ــة من أهل الكتاب، وعىل رأسهم  لهذه األُمَّ
أمريـكا و»إرسائيـل»، واإلرشـاد إىل كيفية 
ـة أن العدوَّ يستهدُف  مواجهتهم، وبنّي لألُمَّ
الركائَز األََساسـية لها، يف مقدمتها القرآن 
الكريم والرسول -صلوات الله عليه وآله -، 

وكذلك لغتنا العربية. 
خامسـاً: التأكيُد من قبل الشـهيد القائد 
بأهميّة املواجهة الشاملة يف ُكـّل الجوانب: 

العسـكرية والسياسـية واالقتصادية. 
سادًسـا: أطلق الشـهيد القائد مرشوَعه 
بناًء عىل ثقته القوية بالله وارتباطه الوثيق 

به. 
مـن  عـرش  الـحـادي  أحـداُث  سـابًعا: 
سبتمرب ٢٠٠١ م، َحيُث عرف الشهيد القائد 
-رضـوان اللـه عليه- قبل غريه مـا تحملُه 
هذه املؤامـرُة الخبيثـُة من أهـداٍف رهيبٍة 
للقضاِء عىل اإلسـالم والقرآن، وأنها تهدف 
إىل احتـالٍل مباِرشٍ للمنطقـة تحَت عناويَن 

زائفٍة. 
 

- َمـا هو تفسـريُكم لقول الشـهيد القائد: 
(نحـن لـم نـأِت بجديـد وإنما نشـكو من 

الجديد)؟
هذا القوُل للشـهيد القائـد -رضوان الله 
عليه- يجعُل ُكـلَّ َمن يسـمُعه سـواٌء أكان 
مؤيـًدا لهـذه املسـرية العظيمـة وقائدهـا 
الشـهيد، أَو كان معارًضا من النوعية التي 
يمتلـك عقـًال وفكًرا سـويٍّا، غـري مريض، 
ولـه أن يتأمـل ويقـرأ ويطلع عـىل ما جاء 
بـه الشـهيد القائد مـن مـالزم وخطابات 
سيجد أنها كلها من القرآن الكريم الذي هو 
مرجع الحياة الكريمة العزيزة، وأن ُكـّل ما 
ــُة من غري القرآن هو فعالً  تتثقف بـه األُمَّ

الجديـُد الذي يـِرضُب النفـوَس ويجعلها 
ذليلـًة خاضعة ومهانًة ومسـتكينة تحت 
أقـدام اليهـود واألمريـكان الذيـن جاءوا 
هـم بالجديد السـتعمار العقـول ورضب 

الشعوب. 
 

- كيف تصفـون املرحلَة التي ظهر ونشـأ 
فيها هذا املرشوع؟ 

إن املرحلـَة التـي ظهـر فيهـا املرشوع 
ــة  لألُمَّ حاسـمٍة  شـبَه  كانـت  القرآنـي 
مرحلـة  العربيـة،  وللشـعوب  العربيـة، 
ــة  ا؛ فقد وصلت فيهـا األُمَّ خطـرية ِجــدٍّ
إىل حالـة الـذل والهوان والخنـوع، وواقع 
ــة  دينـي يسء، مرحلـة فقدت فيهـا األُمَّ
األمـَل يف الزعماء واألحزاب بـكل أنواعها: 
دينية وقومية وعلمانية، وأصبحت فريسًة 
سـهلة ملخّططات اليهـود وآخرها أحداث 
الحادي عرش من سـبتمرب؛ فـكان ظهور 
هذا الرجل الحكيم يف تلك الفرتة هو ظهور 
ـة ارتباطها بالله،  رجـل املرحلة ليعيد لألُمَّ
ويعيد لها عزتها وكرامتها من خالل ربطها 

بالله. 
 

- ما هـي املعوِّقاُت واملؤامرات التي واجهها 
املرشوع القرآني؟

نعلـُم جميعـاً أن املـرشوَع القرآنيَّ الذي 
ِة إىل القرآن  قّدمه الشهيُد القائُد؛ إلعادة األُمَّ
الكريم وربِطنا بكتاب الله، واجه الكثريَ من 
املصاعب واملعاَرضات الداخلية والخارجية، 
مـن إعـالن الرصخـة كخطـوة أوىل  بـدءاً 
لتوضيـح املوقـف القرآنـي، وهي مسـألة 
العداء ألعداء الله، حدثت حينها ضجة كبرية 
واعتقـاالت للمكّربيـن وتهديدات للشـهيد 
القائـد، َحيـُث تَحّركـت السـلطة الداخلية 
بديلة عن أسيادها، وقد كان الشهيد القائد 
موطِّنًا نفَسه عىل حدوث هذه األشياء؛ ألَنَّه 
يعلم خطورَة هـذا املرشوع عىل مرشوعهم 
االسـتعماري، ليس يف البلد فحسـب ولكن 
عىل مستوى العالم، حينها تدخل الصهاينة 
واألمريكان عرب إرسـالهم رسائَل للحكومة 
اليمنية يعّربون فيها عن سخطهم، وتَحّرك 
السـفري األمريكي للقيام بعدة أدوار منها: 
إعطـاء األوامـر لشـن الحـرب الظاملة عىل 
محافظة صعدة، توّىل اإلرشاَف بنفسه عىل 

طسآولُئ الاسئؤئ الساطئ بالعغؤئ الظسائغئ فظخار اهللا اباسام أبع ذالإ شغ تعار لـ «المسغرة»:

ُد املحروع الصرآظغ غثل سطى أتصغاه وسزماه وق  تمثُّ
بثغَض سظه جعى الدقل والععان

  المحروُع الصرآظغ 
اظططص بثاشع 

ــئ  المسآولغئ تةاه اُفطَّ
وعع طحروٌع رباظغ 
أساد لُفطَّـئ ختعَتعا

  افدواُر السثغثة 
لطسفغر افطرغضغ آظثاك 

ضاظئ بإسطاء افواطر 
لحظ الترب الزالمئ 

واإلحراف المئاحر 
سطى جةظ المضئِّرغظ 

واإلحراف سطى خغاغئ 
المظاعب َوتئظغ سمطغئ 

جتإ افجطتئ طظ 
جعق الططح
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  افظزمُئ المساضئرة 
شحطئ شغ الامجغِص 

والسغطرِة شطةأت إلى 
السثوان

  ظسمُئ العثاغئ 
عغ ِجرُّ خمعد حسئظا 

شغ وجه السثوان 
َوالصدغُئ الفطسطغظغئ 
عغ المتعُر الرئغسغ 

لطمحروع الصرآظغ

سـجن َمن يرفعون شـعار الرصخـة، قام 
بـاإلرشاِف عـىل صياغة املناهـج الرتبوية، 
توّجـه إىل صعدة لـريى ما يحدث فيها عن 
قرب ويقيس مدى تجاوب أهلها مع السيد 
حسني، وهناك تبنى عملية سحب األسلحة 
من سوق الطلح، قام بعمل مشاريع تعمل 
عىل تحسـني صورة األمريـكان مثل توزيع 

طاوالت وكرايس للمدارس، وغريها. 
وحّول النظرة للسـيد حسـني ومن معه 
أنـه نوع من الرجـوع إىل التخلف واإلمامة، 
وكّل هـذه املحاوالت تنبع من تأّكـدهم بأن 
املـرشوع القرآني هـو املـرشوع الحقيقي 

ـة عزتها وكرامتها.  الذي سـيعيد لألُمَّ
 

- البعُض يصنُِّف املـرشوَع القرآنيَّ ما بني 
السـيايس والثقايف، ما تعليُقكم عىل ذلك؟ 

املـرشوُع القرآني هـو ثقافـٌة حقيقية، 
ثقافـٌة قرآنيـٌة جـاء بهـا اللـُه -ُسـبحانَه 
وتعـاىل- يف كتابه الكريم، والسـيد حسـني 
عمل عـىل إحياِء ثقافة القرآن يف نفوسـنا، 
مـن خـالل مرشوعـه القرآني الـذي يعترب 
منهجية ثقافيـة – سياسـية – اقتصادية 
ـة  - زراعية، مـرشوع متكامل يضمن لألُمَّ
ـة  العـودة ملا أراده الله لهـا: ﴿ُكنتُم َخريَ أُمَّ
أُخِرَجـت ِللنَّاِس﴾، وعندمـا يحّوله البعض 

بأنه سيايس هو ألهداف مغِرضة. 
 

- استبق السيُد حسـني «ع» تَحرَُّكه العميل 
بإطالق ُهتاِف الرصخة يف وجه املستكربين، 

ما قيمة ذلك؟
مسـألُة الرصخـة كـخطـوة عملية أوىل 
بدأها السـيد -رضوان اللـه عليه- هي من 
حكمته وبصريتـه التي رزقه الله بها، ولها 

ها:  ا أهمُّ دالئل واسعة وشاملة ِجـدٍّ
أوالً: أن تَحّركـه انطلـق من عداء معنوي 

ليكشف نفوس أعداء الله. 
ثانيـاً: ليثبـَت للجميـع خـوَف وارتعاب 
الصهاينة من ُمَجـّرد كلمات سخط عليهم 

تعلنها الشعوب. 
ثالثاً: ترسـيخ مسـألة العداء للظاملني يف 

نفوس الشـعوب الحرة الكريمة. 
واملرجفـني  املنافقـني  كشـف  رابعـاً: 
ـابيني  والعمـالء عىل حقيقتهم ومنهم الوهَّ
الذيـن انزعجوا عـىل أسـيادهم، وها نحن 
نـرى أثَرها لليوم يف حرِبهم علينا بحمد الله 
وفضله وبفضـل املرشوع، نحن منترصون 

بحمد الله. 
 

- تَحـرُُّك الشـهيد القائد «ع» أيقـَظ حكَّاَم 
البيت األبيض وجعلهم يهرولون للنيل منه، 

ملاذا؟
كما ذكرت سـابًقا، حّكاُم البيت األبيض 
هـم املنّفـذون لخطـة مرسـومة مسـبقة 
السـتعمار وإفسـاد وضياع الديـن واألمة؛ 
وإلدراكهم بأن هذا املرشوع هو َمن سيُعيُد 
ــة صحوتَها يف معرفة العدّو الحقيقي  لألُمَّ
لها وكشـف مخّططاته ضدها وضد الدين 
يف إهالِك وضياِع الحرِث والنسـِل وسيُفِشُل 
سـَعوا  القـذر؛  الصهيونـي  مخطََّطهـم 

للَخالِص منه. 
 

- كيف استطاع الشهيد القائد «ع» القضاء 
عـىل مخّططـات قـوى االسـتكبار العاملي 

وكرس العصا الغليظة؟
لقـد اسـتطاع الشـهيد القائـد -رضوان 
اللـه عليه- القضاء عـىل مخّططهم وكرس 
َم مرشوعاً حقيقياً  القـوى الغليظة؛ ألَنَّه قدَّ

ربانيـاً، مرشوًعا من عند الله، َحيُث سـعى 
ـــة بثقافـة القـرآن الكريم  لتثقيـف األُمَّ
بعيًدا عن النطاق املذهبي الضيق الذي مّزق 
ـة مخرتقة، وتَحّرك بكل  كيانهـا وجعلها أُمَّ
جد واهتمام وبصرية عالية يف هذا املرشوع 
الـذي تضمن حلوًال حقيقية مـن عند الله؛ 
ولحكمته كان يعلم بأن األعداء لن يتَحّركوا 
عسـكريٍّا إال بعـد أن ينتـرصوا يف الجوانب 

األُخـرى. 
 

- مـا الرابـط بـني العـدوان عـىل اليمـن 
واملرشوع القرآني؟

هي سلسـلٌة ُمستمّرٌة منذ بداية املرشوع 
القرآنـي، بدأت بشـن الحروب السـت عىل 
محافظـة صعـدة، ثـم العمل عىل إفسـاد 
املحافظـات  ُكــّل  يف  اليمنيـة  املجتمعـات 
بشـطَريها الجنوبي والّشمايل، والعمل عىل 
التفرقة الطائفية واملذهبية، وبعدها رضب 
الحالة االقتصادية وغريها، وعندما وجدت 
ا من  أن هذا ُكلَّه تواجُهه رشيحٌة كبريٌة ِجـدٍّ
ُف بالثقافة القرآنية  املجتمع أصبحـت تتثقَّ
هـذه  اتخـذت  بقـوة،  التأثـري  وتسـتطيع 
األنظمُة القـذرة قراَرها يف الحرب والعدوان 
عـىل اليمن بعد فشـلها الذريـع يف التمزيق 

والسيطرة عىل اليمن دون خطوة الحرب. 
 

حون صموَد شـعبنا  - إىل ماذا ترجِّ
يف وجه العدوان منذ ثمانية أعوام؟ 
الحمـُد للـه العظيـِم عـىل نعمِة 
صموِد شـعبنا اليمنـي يف وجه هذا 
العدوان، ومـن أكِرب مسـبِّباِت هذا 
الصمـود هي أعظـُم النعـم، نعمُة 
الهدايـة التي عـّززت لدى الشـعب 
ثقتَه القويَة، مـن خالل عودته لله 
وللقـرآن الكريم وتبنيـه للمرشوع 

القرآني واسـتجابته لقائده. 
 

العـدوان  طائـرات  اسـتهداُف   -
لرضيـِح الشـهيد القائـد –عليـه 
السالم- يف منطقة مران بمحافظة 
صعـدة يف العـام ٢٠١٥م بــ١٤ 

غـارة، َعـــمَّ يعـّرب؟ 
الجنونـي  اسـتهداُفهم  طبعـاً 
الرشيـف  الرضيـح  عـىل  والَهـْزيل 
للشـهيد القائد يَـُدلُّ عـىل َغيِظِهم 
حتى  ورعبهـم  وخوفهـم  الشـديِد 
من ُمَجـّرد رضيحه، وهذا غباؤهم 
املعـروف، فهـم يظنـون أنهـم إْن 
دّمـروا الرضيَح الرشيَف سـيغيِّبُوا 
ِذْكَر الشـهيد القائـد وهم واهمون 
تغييبَـه  أن  يـرون  ألَنَّهـم  بذلـك؛ 
سـيكوُن من خالل تغييِب جسِده، 
بنهِجـه  حـاِرضٌ  أنـه  يفهمـون  ال 
وأثـر  ومالزمـه  وهديـه  وقضيتـه 
مرشوعه العظيـم الذي قّدمه، وأنُه 
بـاٍق يف نفوسـنا ويعُظـُم جيًال بعد 

جيل. 
 

- ما داللُة امتداد وتوّسـع املرشوع 
القرآني؟ 

يُدلُّ عىل أحّقيته وقوتِه وعظمته، 
ـُع برسعـٍة فائقـٍة حتى عىل  يتوسَّ

ــُة  مسـتوى العالم؛ فقد جاَء يف وقـت األُمَّ
تحتاُج بشدٍة للعودة إىل كرامتها. 

 
- َمـا هو موقُع القضية الفلسطينية يف هذا 

املرشوع؟ 
كانت ومـا زالـت القضيُة الفلسـطينية 
هي املحـور الرئييس لهذا املـرشوع؛ بداللة 
أن أوىل مـالزم الشـهيد القائـد هـي ملزمة 
«يوم القدس العاملـي»، حيُث إنه حث فيها 
عـىل رضورة اتِّخـاذ موقف ضـد ما يجري 
للشـعب الفلسـطيني مـن هـوان، وأعلـن 
ذلك مؤيـداً ملوقف اإلمـام الخميني، وأعلن 
الصهيونية،  األمريكيـة  للبضائع  املقاطعة 
ونحـن جميعاً ننظر للقضية الفلسـطينية 

أنها قضيتنا األوىل كما قال الشـهيد 
القائـد، وكما يحثنا عليه السـيد 

القائـد عـىل الدوام بـأن تبقى 
القضية املركزية. 

 
- لـو لـم يكـن املرشوع 
البديـُل  مـا  القرآنـي، 

حينَها؟ 
ال يوجُد بديٌل للمرشوع 
القرآني غري الضالل؛ ألَنَّه 
ال يوجُد سوى طريَقني يف 

الحق  طريق  الحيـاة:  هذه 
والحق  الباطـل،  وطريـق 
هو املرشوع القرآني، معه 
القـوُة والعـزُة والكرامـة، 

وطريـُق الباطـِل ذُلٌّ وهواٌن 
لَعبََدِة  واسـتكانٌة  وُعبُوديـٌة 
الصهاينـة  مـن  الشـيطان 

واألمريكان. 
 

- كلمة أخرية لكم أُستاذة 
نهايـة  يف  ابتسـام 

حوارنا؟ 
يف 

مثـل 

هذه األيّام غادرنا سـيدي العظيُم بجسده، 
ولكن روَحـه الطاهرة بيننا نسـتلهُم منها 
قوَة اإليمان والثقَة العاليَة بالله والصربَ عىل 
املكاره، وبذلك أعزِّي نفيس وأرسَة الشـهيد 
القائـد وكلَّ مـن ينتمي للمسـرية القرآنية 
ة اإلسـالمية بفقِدك يا سـيدي جَسداً  واألُمَّ
وليس روحاً، ونعاهُدك بأننا سـنميض عىل 
دربـك ما حيينا، ونرجو مـن الله أن يجعلنا 
يوَم نلقاك ممن قد ريض اللُه عنهم ورسولُه 
وأوليـاؤه، وقـد بيّضنـا وجوَهنا أمـام الله 
وأماَمك سيدي، ونسأُل اللَه العفَو واملغفرَة 
عن ُكـلِّ تقصري، ونسألُه الثباَت والبصرية. 
إلرسائيل،  املوُت  ألمريكا،  املوُت  أكرب،  «اللُه 
اليهود،  عىل  اللعنُة 
ــــُرص  ــــن ال
لإلسالم». 



8
الثالثاء

العدد

8 شعبان 1444هـ
28 فرباير 2023م

(1599)
كتابات 

سئثالمةغث الئعال 
باألمس أحيينا ذكرى استشهاد سيدي وموالي الشهيد القائد 
حسـني بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه-، ويف هذا األسبوع 
نعيش ذكرى استشهاد الشهيد الرئيس صالح الصماد، الذي كان 
نموذجاً لخرِّيجي مدرسـة القرآن ومرشوع القرآن وتربية حليف 

القرآن وقرنائه الشهيد القائد والسيد القائد. 
فمن يسـري عىل نهج آل بيت رسـول الله -صلـوات الله عليه 

وعىل آله- ينجو ويسلم من املخاطر ويعيش يف عالم السعداء. 
الشـهيد الصمـاد كان جبـالً من القيـم واملبـادئ واإلخالص 
والثبـات والصمود، وتحمل مسـؤولية رئاسـة اليمـن يف أصعب 
مراحـل العـدوان، وبعـد أن نُقل البنك، وشـحت املوارد، واشـتد 
العدوان، وضاق الحصار عىل اليمن، فتحمل مسؤولية إدارة البلد 

بدون مـوارد، ويف مواجهـة تحديات من الداخل تفرقة وانقسـام، 
ومـن الخارج عدوان وحصار، فقبل املسـؤولية؛ ألَنَّه رجل املسـؤولية، ونظر إىل 
الرئاسـة كمغـرم ال مغنم، فنـرص الله بيده وقلبه ولسـانه، وأدار شـؤون البلد 
بعزم واقتدار، وكان همه الجهاد يف سبيل الله يف مواجهة املعتدين، ويرى يف ذلك 
رشفاً ال نظري له فيقول: (ملسح الغبار من عىل أحذية املجاهدين أرشف من ُكـّل 

مناصـب الدنيا)، وهدفه الدفاع عن املسـتضعفني الذين ال يريـد لهم أن يُقهروا 
ويُذلوا، وهو املسـؤول عنهم حتى لو ضحى بدمه لتبقى لهم عزتهم وكرامتهم، 
وكان متفقـداً ألمورهـم، ومتلمسـاً لحاجاتهـم، ومتمثـالً قول 
اإلمام عيل ملالك األشـرت: (وأَْشـِعْر َقْلبََك الرَّْحَمَة ِللرَِّعيَِّة َواْلَمَحبََّة 
َلُهْم َواللُّْطَف ِبِهْم)، وحني سـمع أن السـفري األمريكي يستهزئ 
بحريـة وعزة ونخـوة اليمنيني نََزَل إىل الحديدة لحشـد الطاقات 
ملواجهة الغزاة، ولسان حاله كلسان حال اإلمام عيل حني يقول: 
(إن دنياكم هذه ال تسـاوي عندي رشاك نعيل، إال أن أقيم حقاً أَو 

أميت باطالً). 
وقال يف خطابه األخري يف الحديدة «أشتي أهل الحديدة يخرجوا 
يف مسرية حاشدة ويوصلوا رسالة لألمريكي أنه بانستقبلك عىل 

خناجر بنادقنا». 
وتَحـّرك حامـالً ُهــِويَّة اإليمـان اليمانية، وروحيـة القرآن 
الجهادية ليتصدى إلجرام أمريكا وأذنابها؛ ألَنَّه أحد أعظم تالميذ 

مدرسة القرآن وقرنائه
عـاش عزيـزاً متحدياً ُكـّل الصعـاب حامالً روحه عىل كفيـه إىل أن لقي الله 
شـهيداً، فهنيئاً لك هـذه املكانة العظيمة يف قلوب الشـعب، أحبك الجميع فأنت 
كنت باب املسـرية ونورها وهنيئاً لك رشف الشـهادة والحياة األبدية مع النبني 

والصديقني والشهداء وحسن أُولئك رفيقاً. 

شعث حاضر أبع رأس 

بعد أن خرج الشعب اليمني يف ذكرى استشهاد رئيس الشهداء 

ـة، وهاتفاً برحيل الغزاة  وقال كلمته، حامالً عىل عاتقه قضية أُمَّ

من كافة األرايض اليمنية املحتّلة، بعبارات وكلمات وطنية بحتة، 

وحشود ثورية عليا، يف افتتاحية ملرحلة تحّررية جديدة، وعنوان 

ملراحل أُخرى قادمة من الرصاع واملواجهة مع العدّو. 

عىل العدّو أن يعلم ويعي جيًِّدا أن شعبنا لن يقبل أبداً باملحتّل، 

ولـن يقبل بالحصـار، وما من حلول منشـودة يف ظـل االحتالل 

والحصار، وال مجال أبداً للعدو السعودّي ومن خلفه األمريكي أن 

يتحوال إىل وسـطاء، فالعدوان بدأ عىل اليمن سـعوديّاً، وبإرشاف 

أمريكي، وإسـناد بريطانـي إرسائييل، ودول أُخـرى غربية، منذ 

مـا يقارب الثمانية أعـوام ولن يكون إال كذلك حتـى بعد ثمانني 

عامـاً، وما عـىل األعداء إال الرحيـل من ُكــّل محافظة يمنية محتّلـة وجزيرة، 

وكما تحّرر أغلب الشـمال، فمصري باقي البالد يف الجنوب أن يتحّرر، وال مناص 

للعدو من الحرب إال إليها، وشـعبنا اليمني لن يتنازل عن أرضه واسـتحقاقاته 

اإلنسـانية، ولن يرتاجع عن حقوقه ومرتبات موظفيه، فإما أن يستجيب العدّو 
طوعاً ملطالب الشـعب، وإال أرغمه الحق الباليستي عىل ذلك إرغاماً، فيمن اليوم 
أصبـح مختلفـاً عن يمن األمس، وقد أكسـبته سـنوات الرصاع 
الثمان شـدة وبأساً، وهو الجدير اليوم بأن ينسكب شعبه رجاالً 
لالحتشـاد يف السـاحات، وللقتال يف الجبهات، وما سـبق له وأن 

اقتحم معركة إال وعاد منها منترصاً بعون الله وتأييده. 
مـا لـم فثمة مـؤرشات توحي بزلزال سـوف يقـع ال محالة، 
وستشهد املنطقة والعالم تداعيات وقوعه، يف حال تمادى العدّو 
السعودّي ومن خلفه األمريكي وواصال لعب دور الوسيط؛ هرباً 
مـن دفع ثمن الحرب والعـدوان عىل اليمن، وهل عىل من يرتكب 
الجرائم واملجازر ويفرض عىل الناس الحصار ويمنع عنهم املاء 
والدواء والهواء أن يتحول إىل وسيط إال عىل مذهب السعوديّة، ثم 
إنها وبكل وقاحة تعلن اسـتعدادها لتقديم املساعدات اإلنسانية 
لليمن وشـعبه، وعىل ذلك َفـإنَّ الشعب اليمني معني اليوم وأمام 
هذا االدِّعاء بقبول التحية والرد بأحسـن منها، وأية تحية أحسـن منها غري دك 
ات وغلق موانئه ومطاراته، ومبادلته املساعدة  أرض العدّو بالصواريخ واملسـريَّ

بمساعدة أحسن منها. 

الحعغُث الخماد لطمسغرة ظعرعا الساذع

 طظ وتغ خطابات الصائث 

شرخٌئ أخغرة وشعاُت الفرخئ غخئ

سئثالرتمظ طراد 
 

معركتنـا مع العالم مـن حولنا هي معركة تـوازن ثقايف 
وحضاري وفهم هذه الخصوصية، هي التي تجعلنا يف مراتب 
التأثـري ال مراتـب التلقي والخضـوع ملا يمىل علينـا، والقوة 
املفرتضة هي القـوة الثقافية والحضارية أمـا القوة املادية 
العسكرية واالقتصادية فهي عوامل مساعدة ليس أكثر من 
ذلـك، ولذلك لم يسـتنكف العـدّو من النيل مـن البعد الثقايف 
والحضاري للعرب بنشـاطه املكرس لهدم املثاليات والرموز 
والعمل عىل رسـم صورة مشـوهه وظالميه عن اإلسالم، بدأ 
هذا النشـاط قبل بـدء املعركة حتى تكون مـربّراً أخالقياً يف 

القضاء عىل النمط الثقايف والحضاري العربي. 
فالرصاع تجـاوز البعد االقتصادي ليكـون مرتكزه البعد 
الثقايف والحضاري، فقضية إيـران مع الغرب قضية ثقافية 

وحضارية، ورصاعهـا رصاع تفوق حضاري مع إرسائيـل، فالغرب يرفض 
شـكالً أن تكون إيران دولة نووية ولكنه يغض الطرف عن نووية إرسائيل، 
ولذلك فالرصاع يف اليمن ال يعني إيران ولكنه يشكل ورقة ضاغطة لحسابات 
سياسية لها، وكذلك الوضع يف سوريا فهو يشكل حالة توازن سيايس إليران 
مع إرسائيل، وباملثل فالعراق يشـكل حالة توازن للغرب وإرسائيل مع إيران 
واليمن تشـكل حالة توازن ثانوية إليران مع السـعوديّة التي تقدم نفسـها 
كحليف للغرب الذي يشـتغل عىل البعد الثقايف السـتغالل أموال السعوديّة يف 

إدارة الرصاع عرب الحركات والجماعات املسلحة. 
وأمـام تلك الصورة يتطلب الواقع وعياً حضاريـاً وثقافيٍّا وتفاعالً مؤثراً 
يف مسـار املرحلة وهي مرحلة خطرة تشـهد تحـوالً َكبرياً وعميقـاً وال بُـدَّ 
مـن مقارعتهـا بالوعي املؤثر يف املسـار ال بوعي التدمـري والحرب والخراب 
الذي تديـره الجماعات الخاضعة لسـيطرة الجهاز االسـتخباري األمريكي 
الذي يفـرتض بنا الوقوف أمامه بقدر من املراجعة والتقييم حتى نسـتعيد 
سـيطرتنا عىل مساراته وضبطها من خالل دعم الصحوة الفكرية والحركة 
النقديـة، فالعرص الـذي هجم علينا قبل االسـتعداد له علينا أن نسـتعد له 
بالتحكم بمسـاراته والتأثري يف نسـقه العـام، فالقوة التـي تختزنها القيم 

الحضارية واألخالقية هي أمىض من غريها يف عالم لم يعد مستقراً حضارياً 
ورسيع التحول. 

نحـن اليوم يف أشـد ما نكـون حاجة إىل اإلصـالح الثقايف 
واألخالقي ومثل ذلك أمر غري مسـتحيل إذَا فهمنا ماذا نريد؟ 
وفهمنا حركة التحول االجتماعي؟ وحركة التبدل يف عالقات 
اإلنتاج التي تضبط قيم املجتمع؟ وفهمنا البعد االيديولوجي 
للطبقـات والجماعات، فاملجتمع لم يعد كالً متجانسـاً كما 
كان يف العصـور القديمـة، بـل حـدث فيـه تحـول عميق يف 
عصـور االنهيار واالسـتعمار، ويف عرص النهضـة، ويف زمن 
تشـكل الدولة الوطنية، ويف الزمن الثوري الذي عاشه متأثراً 
بما حوله من حركات ثقافية واجتماعية وسياسـية، ولذلك 
فاإلراَدة الجماهريية لم تعد إراَدة واحدة بل تعددت وأصبحت 
عدة إرادات متمايزة، فهنـاك إراَدة تقليدية متطرفة، وإراَدة 
إصالحية، وإراَدة ديمقراطية، وإراَدة طالئعية تقدمية، وأي 
مكون سـيايس يحكم يمثل مصالح الغالبيـة من الجماهري، 
ويمثل إرادتهم بقدر من التوازن السـيايس والثقايف واألخالقي حتى تسـتقر 
األوطـان، مـا لم يكن كذلـك يتعرض للهـزات املدّمـرة، كما رأينـا يف نماذج 

الحركة خالل مطلع القرن الحايل. 
فاإلصـالح حركة ديناميكية دائمة التجدد، وال يمكن أن تحدث الحركة يف 
سـياق منفصل من الرتاكم التاريخي لحركة املجتمع، لذلك فالهزات الكبرية 
يف ظل واقع مضطرب مثل واقعنا الذي نعيش تعمق الهوة يف الشـقاق داخل 
املجتمـع، وقد تضيع الجهود دون عائد مجد منها إن لم نتدارك األمر ونعمل 
ببصـرية وحكمـة، فاملعركة اليـوم لن تكـون معركة عسـكرية ولن يفكر 
التحالـف بالعودة للخيار العسـكري مطلقاً -ُكـّل املـؤرشات تقول ذلك- بل 
هناك معركة ثقافية، وقد بدأ أوراها يشـتغل يف غفلة منا، ولذلك فاسـتنفار 
املؤّسسـة الثقافية الرسمية وغري الرسمية من رضورات املرحلة، وال بُـدَّ أن 
نحـدث ثورة ثقافية لإلصالح الثقايف واألخالقي ومثل ذلك ال يمكن أن يحدث 
من خالل إراَدة واحدة فقط بل من خالل ُكـّل املجتمع بتعدد طيفه السيايس 
واالجتماعي، فالقواسـم املشـرتكة موجودة بني جميع اإلرادات املجتمعية، 
فغايتنا مللمة أشـالء املجتمع املتناثرة؛ بَسبِب الرصاعات والحروب ال توسيع 

الخرق حتى يتعذر عىل الراقع رتقه. 

ارتطعا أغعا المساثون 
طخطفى السظسغ

يف  نتأمـل  عندمـا 
خطـاب السـيد القائد 
ال نسـتطيع أن نعـرج 
بالشـكل الـذي يرقـى 
إىل مسـتوى الخطـاب 
عنـد  نتوقـف  ولكـن 
مـن  مهمـة  جزئيـة 
خطـاب القائـد عندما 
تناول الـدور األمريكي 
للمسـاعي  وعرقلتـه 
نقـاط  يف  العمانيـة 

ثالث:
 - محاولتـه إبعاد التحالف عن أية التزامات ترتتب 
عـىل أي اتّفـاق أَو تفاهـم وتحويـل املسـألة وكأنها 

مسألة داخلية. 
- عرقلته أي تفاهم حول املرتبات واالستحقاقات 
التي لشعبنا العزيز من ثروته الوطنية وعدم االكرتاث 

لوضعه اإلنساني واملعييش. 
- عرقلته مسـألة انسـحاب القـوات األجنبية من 

البلد. 
وهذا ما يجب أن نعيه كشـعب يمني أن نفهم من 
هو عدونا األحمق واألرعن.. عدونا الذي شـن عدوانه 
علينا ودّمــر ُكـّل يشء يف بلدنا وقتـل فلذات أكبادنا 
وحارصنـا طيلة ثماني سـنوات.. هو نفسـه العدّو 
الـذي احتل جزرنا وبنى له قواعد يف أرضنا وجثم عىل 
ُكـّل مصالحنا ونهب ُكـّل ثرواتنا.. وهو نفسه العدّو 
الذي يسـتهرت بنا اليوم ويعرقل ُكـّل مساعي السالم 

وال يكرتث لوضعنا اإلنساني واملعييش.. 
إن عدونـا هـو األمريكي وما تحالـف العدوان من 
السـعودّي واإلماراتـي إال أدوات رخيصـة وقذرة بيد 
األمريكي يحركهم كيف يشاء وكما يشاء ومتى شاء. 
أمريـكا عـدوة الشـعوب ومنبـع الـرش واإلجرام 
يف هـذا العالـم هي عدونـا األول وهي من سـيطالها 
غضب شعبنا اليمني وعىل األمريكي أن يدفع رضيبة 
عدوانـه فبلدنـا ال يتسـع لـه وشـعبنا ال يقبـل به، 
ووجـوده يف املنطقة لم يعد آمنـاً وقواعده ومصالحه 
يف بلدنا واملنطقة أصبحت أهدافاً مرشوعة سـتطالها 
بإذن الله يد شعبنا وأيادي شعوب محور مقاومتنا. 

يجـب أن يكـف األمريكي يـده عنا ويرفـع أدواته 
اإلجراميـة عـن بلدنـا.. وأن ال يراهن عـىل إخضاعنا 
وإركاعنا بحصاره لنا وتجويعنا فنحن شعب لم يبق 
لدينـا ما نخاف منـه أَو نخـرسه.. وأن ال يراهن عىل 
عامـل الزمن فإطالته أمد العدوان لثمان سـنوات لم 
يحّقق له شـيئاً وكذا سـعيه إلعاقـة املفاوضات من 
خالل إطالة أدواته لزمن التفاوض وعدم القبول بأية 
حلول يسمى استهتاراً ومماطلة لن يجنوا من ورائها 

إال الهزيمة والفشل. 
وبما أننا اليوم نسـتند إىل قضيتنا العادلة وموقفنا 
املرشوعـة..  وحقوقنـا  املحقـة  ومطالبنـا  الثابـت 
الفطريـة  ومبادئنـا  وكرامتنـا  بحريتنـا  ونتمسـك 
واإلنسـانية وقيمنا الدينية واإليمانية كدين ندين الله 
به.. فلن تستطيع أمريكا أن توهن من عزمنا أَو تنال 
من قضيتنا ولن تتمّكن من احتالل بلدنا مهما كلفنا 

ذلك من ثمن. 
 لقد أصبح لسـان حال شعبنا اليوم من شماله إىل 

جنوبه ومن رشقه إىل غربه يقول:
ارحلوا أيها املعتدون من بلدنا.. 
ارحلوا قبل أن يطالكم غضبنا.. 

ارحلوا قبل أن تنالكم لعنة الله ولعنة قائدنا.. 
ارحلوا أيها األمريكيون فقد فوض الشـعب قائده 
الشـجاع واألمـني يف اتِّخـاذ الخطوات املناسـبة وما 
عليكـم إال أن تأخذوا تحذيرات السـيد القائد بمحمل 

الجد فقد أعذر حني أنذر َوقال:
«عـىل األمريكي أن يدرك أنه بالنسـبة لنا يف موقع 
املعتـدي املحتـّل، وأن عليـه أن يرفـع جنـوده، وأن 
يبعدهم من أية قاعـدة يف بلدنا، هذا غري مقبول أبداً، 
أنت محتّل، وأنت معتـد، عليه أن يرحل، ارحل، ارحل 

من بلدنا».
ارحل من أرضنا، ارحل من الريان، ارحل من املكال، 
ارحلـوا من ُكـّل محافظات بلدنا، ارحل يا سـعودّي، 
ارحل يا إماراتي، ارحل يا بريطاني، ارحلوا أنتم كلكم 
محتّلون يف أية محافظة، يف أية منشأة، يف أية قاعدة، 
يف أيـة جزيرة، يف أي مـكان من مياهنـا اإلقليمية يف 

البحر. 
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رشغص زرسان 
ــــوان الــصــمــود  ــــن ــــوذج الـــــقـــــرآن ع ــــم ن

ــــاد  ــــزن ــــريه واملــــهــــنّــــد وال ــــس ـــف امل ســـي
ـــود ـــوج ال فــخــر  ـــم  ـــعـــل وال املـــســـريه  روح 

ــــوت الــبـــــالد  ــــال ـــاد ط ـــم ـــص ــــس ال ــــري ال
ــود  ــه ــع ــال ب وّىف  ــت  ــي ــب ال ــــل  أه ـــع  م ضـــّحـــى 

أراد  مـــــــا  ـــق  ـــّق ح ـــه  ـــل ال ــل  ـــ ــي ــب س ويف 
ـــق والــقــيــود ـــوائ ـــع ـــّل ال ــــ ـــا عــاقــتــه ُك م

ـــواد  ـــج ال ظـــهـــر  عــــن  يـــــوم  يف  نـــــزل  وال 
ـــــربود  ال ــــاء  كــــامل الــــقــــرآن  ـــــدى  ه رشب 

زاد  خـــري  لـــه  وهــــي  ـــقـــوى  ـــت ال ـــاســـه  ـــب ول
الـــحـــدود  يف  وأُخـــــــــرى  ــا  ــن ــي ــن ــب ت ـــد  ـــي ب

ــــات الـــبـــطـــولـــه والـــجـــهـــاد ــــام شـــيـــد دع
ــود  ــي ــح ــال ك شـــامـــخ  ــات  ــه ــب ــج ال يف  ــاه  ــق ــل ت

ـــداد ـــس ال ـــه  ـــل ال ـــأل  ـــس ي ـــب  ـــات ـــك امل ويف 
ـــود  ـــرق ال وضـــــع  يف  ـــل  ـــك ال ـــــان  ك ــــــام  أي

ـــاد ـــق اتّ زاد  نــــورهــــا  ــه  ــل ــع ش كـــــان  قــــد 
ــحــشــود ــن ال ــم ـــن ض ــات م ــاح ــس ــال ــاه ف ــق ــل ت

عـــاد  ــــــال  رج ال  ــــرب  ــــح ال يف  وكــلــمــتــه 
ـــم كـــالـــرعـــود  ـــزه ـــر كـــــان ي ـــاب ـــن فـــــوق امل

االقـــتـــصـــاد فـــــ  أَو  ــــدان  ــــي امل يف  اســـــد 
ــود  ــب ــك ال يف  تــغــيل  ــــار  ن جـــرحـــه  زال  ـــا  م

ــاد ــه ــسُّ ــال ب اكــتــويــنــا  ـــا  ـــام ي ــه  ــت ــب ــي غ يف 

سظعان الخمعد

لماذا الرئغج الحعغث الخماد خالثًا شغ صطعب الةمغع؟
سطغ سئث الرتمظ المعحضغ

دعونا نسـتذكر سوياً، هذا العبد الصالح الذي 
أصبح رئيساً شهيداً، كأول رئيس مجاهد وكيف 
مـا زالـت بصماته يف ُكــّل أرجاء الدولـة املدنية 
الحديثـة، هـذا الرجـل عـاش مكافحـاً مجاهداً 
البيـت (عليهـم  آل  مدرسـة  يف  وتعلـم  ترعـرع 
السـالم)، سـعى يف مناكب الحيـاة بوعي قرآني 
وبصرية تفوق ُكــّل البصائر ويفوق ُكـّل عقول 
ذويه، فدائماً تراه عسـكريٍّا ودائماً تراه سياسيٍّا 
ا ودائمـاً تـراه اجتماعياً  ودائمـاً تـراه اقتصاديّـٍ
ودائمـاً تـراه ينبوًعـا قرآنيٍّا ال يفارق كتـاَب الله 
واإلتيان بآية تجسـد موقًفا قرآنيٍّا، فقد توافقت 
عليـه عقـول السياسـيني وعقـول االقتصاديني 
وعقـول علمـاء الديـن، ال يقبـل عليـه أحـداً إالَّ 
ووافقـه الـرأي وال يتَحـّرك يف أي عمـل إالَّ وترى 
الجدية والجدارة وحس املسؤولية العايل يف حنايا 
تعابريه وقسـمات وجهـه وبعد نظرتـه، يعطي 
أهميّة لكل يشء يف ُكـّل أعماله، نشاط عال وهمة 
عاليـة وبصرية نافـذة وثقة باللـه ال تنقطع لم 
يكن لديه صعوبات وعوائق وإشكاليات وحواجز 
ومخصصـات وحوافز، كان لديـه مخزون هائل 
من البدائل وتوظيـف لإلْمَكانيات، وفعل الكوادر 

وكسب الجميع وأحبه الجميع. 
إن الصماد كان مدرسـة مـن التجارب لقد مر 
بكافـة الصعوبات واملتغريات منـذ أن انطلق مع 
الله ويف سـبيل الله، وضع نصب عينيه رضا الله 
فتسـهلت لديه ُكـّل األعمال؛ ألَنَّ رضا الله يفوق 
ُكـّل صعوبات الحياة، ويعرف كيف كانت معاناة 
األنبيـاء واألولياء والصادقني مـع الله، يعرف أن 
طريق الحق ليست مفروشة بالورود ولذا لم يكن 
لديه أية أطماع مادية أَو مكاسب معنوية، وكان 
يعـرف كم حجم املسـؤولية امللقاة عـىل عاتقه، 
ــة بإكمالها،  ويعـرف أنه يـؤدي أمانة تجـاه أُمَّ
الصماد كان يسـعى برؤية عاملية بعاملية القرآن 
فكان يشـعر أنـه مسـؤول ليس فقط للشـعب 
اليمنـي فالطريقة التـي سـلكها ومواقفه التي 
عمـل عليهـا كانـت دروسـاً للعالـم، يف مراحـل 
حساسـة وظروف صعبة وإْمَكانيات شـحيحة 
وعدو مرتبص بكل الخطوات عىل املستوى الدويل 
وعىل املسـتوى املحـيل، منـذ الوهلـة األوىل كان 

ز  جـدول أعماله ال ينقطـع وال يتوقـف وال يؤجِّ
وال يعرف العطـل واإلجازات وأوقات الراحة كما 

ا  يعمـل البعـض، كان يرتـاح ِجـدٍّ
وبشـغف كبري لألعمال التي تَحّرك 
فيهـا، يعـرف أن الوقت وقت عمل 
وقـت تَحـّرك وقت صدق مـع الله 
فلم يتوان ولم يتكاسـل ولم يركن 

إالَّ لله. 
ولقـد اسـتطاع وبـكل جـدارة 
إدارة الدولـة عسـكريٍّا وسياسـيٍّا 
ظرف  يف  واجتماعيـاً،  ا  واقتصاديّـٍ
عاملـي  وتكالـب  ا  ِجــدٍّ حسـاس 
وأعـداء يف الداخل يرتبصون، فكان 

يسـد الثغـرات ويبنـي ويؤهـل وكان اإلعـالم ال 
يسـتطيع تغطيـة ُكــّل تَحّركاته املثمـرة فرتاه 
فقـط  ليـس  عسـكري  تخـرج  حفـل  يحـرض 
بالحضور فقد حشـد ورتـب وأعد لتلـك الدفعة 
وتلـك الدفعـة وذلـك املؤتمـر وذلك اللقـاء وذلك 
املـرشوع، يعرف كيف يحـّدد األولويات ويتَحّرك 
يف دراسـتها َودعمها وإنجازهـا يف الوقت املحّدد 
وبكفاءة عالية وجدارة تفوق القائمني عليها، ال 
يحتاج وقتاً لكي يفهم فهو فاهم ولديه الحلول، 
اسـتطاع بنـاء رصح صناعـي ورصح سـيايس 
ورصح اقتصـادي يلبـي طلبـات وتطلعات هذا 
الشـعب العظيـم، فكان يقـود النجاحـات نحو 
الهـدف املحـّدد وينجـز املشـاريع نحـو النجاح 
املرسوم والغاية املحّددة، فكان رجل الدفاع األول 
ورجـل املسـؤوليات وليس املسـؤولية جميعها، 
والسياسـية،  واالقتصادية  والعسـكرية  األمنية 
تَحّركه همتـه العالية وشـعورة الدائم ويقظته 
العاليـة تجـاه أعمال كثـرية ذات أهميّـة، فكان 
يحـث الجميـع بـأن يتَحّركـوا يف ُكــّل املجاالت 
ويوقظهم من سباتهم ويوجه طاقتهم ويعينهم 
يف أدائهـا، فكان شـعاره املعروف الـذي يجب أن 
يكون شـعار الجميع دائماً وأبـداً (يٌد تحمي ويٌد 
تبني)، ما أعظمها من عبارة كانت كلها جبهات 
جبهـة داخليـة (أمنيـة واقتصاديـة وزراعيـة 
وتجارية وسياسية وإعالمية واجتماعية ودينية 
وصناعية) ورفد الجبهات باملال والرجال وجبهة 
خارجية (صـد العـدوان) فكان قريبـاً من كلتا 
الجبهتني اجتماعات وزيـارات ولقاءات وأعمال 
ال تنقطـع، فـرتاه يف زيارة إىل الجبهـات القريبة 

ا يف طرحـه، ما أجمل  والبعيـدة ومتواضع ِجــدٍّ
عبارته التي قالها يف زيارة لجبهة الحدود (ملسح 
نعـال املجاهديـن أرشف مـن ُكـّل 
مناصـب الدنيا).. يذيـب الحواجز 
ويصل إىل القلوب ويرسـخ مفهوم 
الجهـاد مع اللـه ضد أعـداء الله.. 
عسـكريٍّا يف  وتـراه يحرض حفـالً 
أحد مواقع التأهيل، ال يوجد دفعة 
عسـكرية إالَّ وكان حـارضاً مهما 
يرافقه  األمنيـة،  التحديات  كانـت 
نفس الرحمان ودعاء السيد القائد 
الشـخص  هـو  اللـه)،  (يحفظـه 
الوحيـد الـذي وصـل لـذروة رضا 
اللـه والقيـادة القرآنية؛ ألَنَّه كان يفشـل خطط 
دول العدوان وخيب آمال دول العدوان وسـعيهم 

إلركاع الشعب اليمني. 
أدركـت دول العـدوان وعـىل رأسـهم أمريـكا 
وإرسائيـل أهميّـة هذا الرجل فـكادت له األعداء 
ودبـرت الخطط واملكان ورصـدت تَحّركاته بكل 
عنايـة وبكل دقـة ووظفـت ضعيفـي النفوس 
لرصدة ووضع السم يف العسل، حتى يوقفوا ذلك 
الصمود الـذي صال وجال به الصمـاد وعززه يف 

قلوب الشعب. 
عندما تسـمع اسـمه تشـعر بحجم الصمود 
وحجم املسـؤولية وتشـعر باالطمئنـان واألمان 
قوته وبأسه يخيف األعداء ويرعبهم فكان جبالً 
من الشـموخ والعـزة واإلباء والكرامـة، لم يكن 
ناقصاً يف وعيه وإدراكه بل كان كتلة هائلة ذابت 
وفشـلت فيها ُكـّل تطلعات العـدوان، فالصماد 
اجتمعت عليه القلوب وأحبـه الجميع؛ ألَنَّه كان 
صامـداً أمام خطط األعـداء، صامداً أمام خطط 
الشـيطان ومصائـده الدنيوية فلـم يكن يعرف 
البذخ والرتف والرفاهية ولم يسـع لكي يستحوذ 
أَو يرسق أَو يصعب األمور بل كان صمود الصماد 
يف وجه ُكـّل الصعوبات والعوائق واإلشـكاليات، 
فـكان يتَحـّرك بنفسـه وبإرادتـه يعـرف أنهـا 
مسـؤوليته وأمانة يف عاتقه يجـب أن يتَحّرك يف 
أدائها، كان قريباً من مؤّسسات الدولة وكادرها 
الوظيفـي ويحفزهـم ويرتقـي بهـم ويؤهلهم 
قرآنياً ويأخذ بيد الجميع لسفينة النجاة ولم يقل 
أنه مستهدف من العدوان والرجل الثاني بل كان 
يتَحـّرك بإخالص، زيـارات إىل الجبهـات يجتمع 

بـكل القيـادات العسـكرية ويرتقـي بخططهم 
انتصـاراً  برفقتهـم  ويحّقـق  واسـرتاتيجيتهم 
أُسـطورياً يفـوق ُكــّل التكتيـكات العسـكرية 
العامليـة، الصمـاد يف وقـت الحصـار كان يبنـي 

ويؤهل ويرتقي باألمة. 
ا، فكان يقـول: الذي  لقـد كان رصيحـاً ِجــدٍّ
يبنـي بيتاً يف هذه األيّام من املسـؤولني واملعنيني 
ــة اكتبوا عىل جبينه سـارق.. بكل  يف خدمة األُمَّ
رصاحـة بكل ثقة وبكل فخـر ال يخاف.. ويقول 
صالـح الصمـاد بأنـه لو يستشـهد غـداً ما مع 
جّهالـه أين يرقـدوا.. رئيس دولـة ال يملك حتى 

بيتاً. 
نقول للمسـؤولني الحاليني لقـد كان الصماد 
نموذجـاً راقياً ملـاذا ال نقتدي بـه يف ُكـّل أعمالنا 
ونتَحـّرك بإخالص واستشـعار للمسـؤولية َمـا 
هـو املانـع مـن أن نبيـع أنفسـنا لله ونشـرتي 
رضوان الله وجنة عرضها السـموات واألرض؟.. 
ونتقشف عن ُكـّل ملذات وأهواء الدنيا ونستشعر 
رقابة الله علينا يف ُكـّل أعمالنا ومواقفنا؟.. ملاذا 
ال نجعل رضا الله هـو املطلب الوحيد الذي نعلق 
إليـه ُكـّل آمالنا وطموحاتنـا وتطلعاتنا ونعيش 
كما عاش الصمـاد رجاالً للمسـؤولية ونعلم أن 
ليس ألنفسـنا ثمن إال الجنة؟ ال يكفينا أن نتذكر 
ـاد ونتأىس عليـه ونحزن ونـذرف الدموع  الصمَّ
فقط، وداخلنا عشـق للسـلطة واملناصب؟! ملاذا 
ال نتَحـّرك بجد وإخـالص ونرتك الجـزاء والثناء 
والشـكر والعرفـان والتقديـر من اللـه َمـا هو 
املانع؟ ملاذا ال تذوب ُكـّل الصعوبات واإلشكاليات 
يف واقـع أعمالنا ونتَحّرك وفـق األولويات باملتاح 
واملمكـن ونفعل الطاقات والخـربات والكفاءات 

وذوي املهارات بالشكل الصحيح؟!
تسـاؤالت كثرية مـن إيجابيات الصمـاد التي 
يفتقدها الكثري نتيجة اسـتحواذ حب الدنيا عىل 
نفسـيات الكثري.. والله من وراء القصد.. رحمك 
الله شهيدنا الرئيس أنت وسام فخر وعز وكرامة 
وصمود يعلق يف هاماتنا ونعاهدك ونعاهد أعالم 
الهـدى، بأننا سـائرون عىل نهجك، مسـتعينون 
باللـه يف ذلـك، وسـتكوُن نصـَب أعيننـا يف ُكـّل 
مسـؤولياتنا الجهاديـة عـىل مسـتوى الجبهـة 

الداخلية والخارجية. 
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برظاطب رجال اهللا: ططجطئ (طسرشئ اهللا ـ وسثه ووسغثه ـ الثرس الااجع) الةجء افول:
وسث اهللا ووسغثه غئثأ طظ الثظغا وغظاعغ باآلخرة وطعمئ اإلظسان يف التغاة خقشئ 

اهللا يف أرضه وسمارتعا وشص عثي اهللا الثي رجمه سطى أغثي رجعله وضائه

آغٌئ واتثٌة جمسئ (الُععغَئ اإلغماظغئ) لطمسطط
 : خاص 

ابتـدأ الشـهيُد القائُد سـالُم الله عليه 
اإليَْمانيـة  الُهويـة  محـارضة [ملزمـة] 
ُكّل  فيهـا  عظيمـة  آيـة  عـن  بالحديـث 
الصفـات التي إن توفرت يف إنسـان فهو 
مؤمـن اإليَْمـان الحقيقـي، حيـث قـال: 
[سـيكون مقدمة حديثنـا حول قول الله 
سـبحانه وتعاىل أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم: {آَمَن الرَُّسـوُل ِبَما أُنِزَل إَِليِْه ِمن 
ِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمـَن ِبالّلِه َوَمالِئَكِتِه  رَّبـِّ
ن رُُّسِلِه  َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه الَ نَُفرُِّق بنَْيَ أََحٍد مِّ
َوَقالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإَِليَْك 
َّ ُوْسـَعَها  اْلَمِصـريُ الَ يَُكلُِّف الّلُه نَْفًسـا إِال
َلَهـا َما َكَسـبَْت وََعَليَْها َما اْكتََسـبَْت َربَّنَا 
الَ تَُؤاِخذْنَـا إِن نَِّسـينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوالَ 
ا َكَمـا َحَمْلتَُه َعَىل الَِّذيَن  تَْحِمْل َعَليْنَا إِْرصً
ْلنَا َما الَ َطاَقَة َلنَا  ِمـن َقبِْلنَا َربَّنَـا َوالَ تَُحمِّ
ِبـِه َواْعـُف َعنَّا َواْغِفـْر َلنَـا َواْرَحْمنَآ أَنَت 
نَا َعـَىل اْلَقـْوِم اْلَكاِفِريَن}  َمْوالَنَـا َفانُرصْ
العظيم.  الله  صـدق  (البقرة:286-285) 
الهويـة  هـي  الكريمـة،  اآليـة  هـذه  إن 

اإليَْمانيـة ألنبياء الله ورسـله وللمؤمنني 
جميعاً، هـي البطاقة الكاملـة العناوين 
ألنبيـاء اللـه ورسـله، والسـائرين عـىل 
طريقـه مـن املؤمنـني بهم، هـي تقرير 
يكـون  أن  يجـب  هكـذا  أنـه  للمؤمنـني 
إيَْمانهـم، هـي تعريف باملسـرية اإللهية 
ألنبيـاء اللـه ورسـله والصالحـني مـن 
عبـاده جيالً بعد جيل.. شـملت وبصورة 
الكاملـة،  اإليَْمانيـة  املجـاالت  موجـزة 
بـدءاً من اإليَْمـان بالله سـبحانه وتعاىل، 
وهكـذا تتصدر اآليـة الكريمـة بالتقرير 
عىل اإليَْمـان بالله، ثم تنتهـي باملواجهة 
ألعدائـه، أنـه إيَْمان عىل غري هـذا النحو 

ليس إيَْماناً].. 

السصائُث يف اإلْجـَقم 
السزغط.. ضطُّعا سمطغئ:ــ

وأّكـد سـالُم الله عليه بـأن أيَة عقيدة 
تأثـرياً  النفـس  يف  تؤثـر  ال  اإلْســَالم  يف 
ــة وعزتها  إيجابياً يـؤدي إىل انتصار األُمَّ
وكرامتها فهي ليسـت من اإلْســَالم وال 
مـن ديـن اللـه يف يشء، حيث قـال: [إن 

اإليَْمـان، إن العقائد يف اإلْســَالم العظيم 
كلهـا عمليـة.. كلها عمليـة، إيَْمان يرتك 
تأثرياً عـىل النفس، ثم نفـس ترتك تأثرياً 
يف واقـع الحياة، ما عدا ذلـك يعترب إيَْماناً 
أجوَف، ال يقـدم وال يؤخر، وال ينفع ال يف 
الدنيـا وال يف اآلخـرة، وأول املؤمنني بهذا 
اإليَْمان هو الرسـول محمد (صلوات الله 
عليـه وعـىل آلـه). إن اآلية هـذه نزلت يف 
الُقـــْرآن الكريم الذي هو خطاب للناس 
ـــة، والتـي أولهـا  جميعـاً يف هـذه األُمَّ
الرسـول محمد (صلـوات الله وسـالمه 
عليـه)، هكـذا إيَْمـان، وأن نعـرف بأنـه 
هكـذا كان إيَْمان الرسـول (صلوات الله 
عليه وعىل آله)، يعني ذلك أنه بغري إيَْمان 
مـن هذا النوع ال نكـون صادقني حتى يف 
إيَْماننا بالرسول (صلوات الله عليه وعىل 
آله)، ولن نلتقي معه يف الطريق اإليَْمانية، 
وال يف غايـة تلـك الطريـق، ال يف الدنيا وال 
يف اآلخـرة.. أَولـم يقل الله لـه: {إِنَّ الَِّذيَن 
َفرَُّقـواْ ِدينَُهْم َوَكانُواْ ِشـيًَعا لَّْسـَت ِمنُْهْم 
ٍء} (األنعـام: 159) لسـت منهم يف  ِيف َيشْ
يشء، ال تلتقـي مع محمـد (صلوات الله 
ــة مع  عليـه وعـىل آلـه) ال تلتقـي األُمَّ

رسـولها (صلوات الله عليه وعىل آله) إال 
يف طريق إيَْمانية واحدة هي: هذه الطريق 
التي بدأ الخطوة عليها الرسـول (صلوات 

الله عليه وعىل آله)]. 

بصاشٌئ طشطعذٌئ:ــ
االعتقاُد بأن رسوَل الله صىل اللُه عليه 

وآله وسلم كان (مسكيناً، ودرويشاً)!!
ثقافـة  إىل  عليـه  اللـه  سـالُم  ولفـت 
مغلوطة ظاملة صورت رسول الله صلوات 
اللـه عليه وعـىل آله بما ليـس فيه حيث 
قـال: [هو (صلوات الله عليـه وعىل آله) 
آمـن بما أنزل إليه من ربـه، وعندما آمن 
بما أنزل إليه من ربه كانت مصاديق ذلك 
اإليَْمان كلها حركة، كلها حركة نشـطة، 
كلها عمـل، كلها اسـتقامة وثبات، كلها 
إخالص لله سبحانه وتعاىل وانقطاع إليه 
وثقة عظيمة به؛ ألن ما أنزل إليه هو أنزل 
إليه من ربه الذي أرسله، وأرسله إىل من؟! 
هل إىل نفسـه، أم إىل البرشية كلها؟!. هل 
كان الرسـول (صلـوات اللـه عليه وعىل 
آلـه) يكتفي بـأن يبلغ اآلخرين، ويرشـد 

اآلخرين، ويعظ اآلخريـن، ويأمر وينهى 
أولئـك اآلخريـن، ثم هـو يقبـع يف زاوية 
من زوايا مسـجده، أو يدعـو عىل أولئك، 
أم أنـه كان هو يف مقدمـة املؤمنني يف ُكّل 
امليادين؟. اإليَْمان بالرسول (صلوات الله 
عليـه وعىل آله) الذي يجب أن يرتسـخ يف 
نفوس من يحملون العلم برسالته، يجب 
أن ينطلقـوا هذا املنطلق الذي انطلق منه 
الرسـول (صلـواُت الله عليـه وعىل آله)، 

وأن يتَحـّركوا بحركته].. 
وأضـاف أيضاً: [نرجـع إىل األنبياء، أو 
نرجـع إىل نظرتنـا إىل األنبيـاء فنجد أنها 
نظـرة غري واقعية ونظـرة غري حقيقية؛ 
بسـبب األخطاِء الثقافية التـي تلقيناها 
فقدمت لنا األنبياء مجموعة من املساكني 
الذين ال يعرفون كيف يتَحـّركون، والذين 
يتكلمـون،  كيـف  يعرفـون  يـكادون  ال 
[أجواد أطياب مسـاكني اللـه]، فلم يكن 
هنـاك ما يمكـن أن يجعلنا نسـتلهم من 
حياتهم، ومن أسـاليبهم، ومن حركتهم، 
ومـن أعمالهم ومـن مواقفهـم الدروس 

املهمة].

 : بحرى المتطعري 

ُمِلئت صفحاُت الُقــْرآن الكريم باآليات املباركة 
التـي تحدثـت عن وعـد اللـه ووعيده، وعـن وعد 
للمؤمنني املتقني يف الدنيا، الوعد ملن يسـريون عىل 
هدي الله يف هذه الدنيا، وعدهم بأشياء كثرية جداً، 
والوعيد ملن يخالفون هدي الله يف هذه الدنيا، ومن 
يتمردون عليـه، ومن يعصونه، توعدهم بعقوبات 
كثـرية جـداً، إال أن علـم الـكالم قدم هـذا املفهوم 
بشـكل ناقـص ومؤثر، وله سـلبيات كثـرية فيما 
يتعلق بفهمنا للدين، ولعل هذا القصور يف املفاهيم 
هو ما دفع الشـهيَد القائَد إىل إرشـاد الناس كيف 
يرسخون معرفتهم بالله من خالل وعده ووعيده. 
ابتدأ الشـهيُد القائـُد حديثَه بـأن قضية الجنة 
والنـار وفق النظـرة الُقــْرآنية التـي تدل عىل: أن 
االسـتقامة هنا يف الدنيـا هي قضيـة مهمة جداً، 
وأن الجنـة والنـار يف واقعهمـا تخويـف وترغيب 
لنـا، لنسـتقيم هنا يف الدنيا، ونسـري عىل نهج الله 
سـبحانه وتعـاىل وليس فقط حتى ملجـرد اإليمان 
باللـه، يقول رضوان الله عليه «مهمة اإلنسـان يف 
هذه الحياة كبرية وواسـعة جداً، هي: خالفة الله، 
هي أن يكون خليفة لله يف أرضه، وأن يسري يف هذا 
العالـم يف عمارته ويف تطويـر الحياة فيه عىل وفق 
هدي الله الذي رسـمه لبني آدم جيالً بعد جيل عىل 

أيدي رسله، وفيما أنزله من كتبه». 
ويواصل الشـهيد القائد حديثه يف ذات السـياق 
فيقـول:» ثم من خرج عن هـدي الله يعترب هنا يف 

الدنيا، مفسـداً {َظَهَر اْلَفَسـاُد ِيف اْلـَربِّ َواْلبَْحِر ِبَما 
َكَسـبَْت أَيْـِدي النَّاِس}(الروم: مـن اآلية41) وال بد 
لإللـه، للملـك هو أن يكـون هنـاك يف هديه نظام 
ما يسـمى: بنظام الثواب ونظـام الجزاء – الثواب 
والعقاب –فقد جعل جهنـم يف األخري لكل الخبثاء 
هنـا يف الدنيـا، من خبثت نفوسـهم هنـا يف الدنيا 
سـيكون مأواهـم جهنم، ألـم يتحدث عـن الجنة 
والنـار بأنها تسـمى مـأوى؟ أنها أمـه التي يأوي 
ـُه َهاِويٌَة} (القارعة:9)،  إليها؟ يرجع إليها؟ {َفأُمُّ
لم يتحدث عنها بأنها هي الغاية من وجوده، ومن 
سـار عىل هدي الله سـبحانه وتعاىل يف هذه الدنيا، 
هنـاك وعـود كثـرية لـه يف الدنيا، ووعـد عظيم يف 
اآلخرة، كما هناك تهديد شـديد وعقوبات يف الدنيا 

هنا، وعقوبات يف اآلخرة». 
ولخطـورة تلـك املفاهيـم املغلوطـة أصبحـت 
نظرتنا إىل الدنيا بأنها ال عالقة لنا بها أبداً، وفهمنا 
الديـن بأنه دين ال عالقة له بالدنيا، وأصبحنا نقيم 
حالتنـا التـي نعيشـها (كعقوبـة مما توعـد الله 
بها مـن يعرضون عن ذكـره ويقعدون عن نرصة 
دينـه) يف حالة مـن الذلة واإلهانة واالسـتضعاف 
ونتعبد الله بها؛ ولهذا شـّدد الشهيُد القائُد رضوان 
اللـه عليه عـىل قضية هامة يجب علينـا أن نفهم 
أن «الوعـد والوعيـد يبـدأ مـن الدنيا هنـا وينتهي 
باآلخـرة»، ومـن خالل هـذا املفهوم تسـتطيع أن 
تفهـم واقعك، تسـتطيع أن تعـرف وضعيتك التي 
أنت فيها، هل أنـت يف وعد أَو وعيد؟ هل أنت داخل 

مثوبة من الله أَو داخل عقوبة من الله؟. 

اليهـود عـىل الرغم مما وصلوا إليه وسـيطرتهم عىل وسـائل اإلعالم، عىل 
االقتصاد عىل أشـياء كثرية لم يسـتطيعوا أن يظهروا هم هم دون أن يكونوا 
محتاجـني لآلخـر واآلخر يرونـه من فوقهـم. إرسائيل دولة هنـا ظهرت يف 
املنطقة تجدها حياتها متوقفة عىل مساندة أمريكا وأمريكا تساندها مع أنهم 
مؤثرين داخل أمريكا لكن ال بد أن يكون تحت ال بد أن يكون تحت مهما كان 
إىل يوم القيامة مهما بقي هؤالء إىل يوم القيامة سـيظلون تحت .[سورة آل 

عمران الدرس الثالث عرش ص:8]
اليهود عندهم حساسية من املوت بشكل رهيب تجد حتى كتبهم أو اليهود 
والنصارى بشـكل عـام حتى كتبهم كتب [العهد القديـم والعهد الجديد] ال 
يوجـد فيهـا حديث عن اآلخرة تقريبًا ال يوجد نادر جـًدا ال يوجد حديث عن 

املوت واآلخرة.[سورة آل عمران الدرس السادس عرش ص:13]
اليهـود يعرفـون، يعرفون أثر اإليمان عندما يكون هنـاك يف األمة إيمان، 

وهم يعرفون أنهم إذا اسـتطاعوا أن يمسخونا كفاًرا هم ال يريدون أن نكون 
يهوًدا.. وقالوا هم يف وثائقهم املسـماة [بروتوكوالت حكماء صهيون] أنهم ال 
يريدون أن يكون املسلمون أو النصارى يهوًدا, أنهم ال يستحقون أن يكونوا 
يهوًدا ولكن يكونوا كفاًرا يكونوا ضالني، يكونوا كذا إىل آخره ليفقدوا النرص 
اإللهـي والتأييد اإللهي وما يمكن أن يعطيـه اإليمان.[يوم القدس العاملي 

ص:8]

طصاطفات ظعراظغئطصاطفات ظعراظغئ
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الفخائض تامسك بعتثة الساتات: الفخائض تامسك بعتثة الساتات: 

بسث شحض «صمئ السصئئ»: افوضاُع تاةه ملعاجعئ سسضرغئ طصئطئ وغطغاُن الدفئ ُطسامّر

املصاوطُئ تظَســى الحعغث جاطح أصطح طظ 
ظابطج: «الظخر خرب جاسئ»

صاشطُئ طساسثات بالبئ طظ تجب اهللا إىل الحسإ السعري

 : طاابسات 
أقـرَّت مصـادُر فلسـطينية مطلعة، 
ر جهـود الوسـاطة املرصيـة بني  بتعثـُّ
فصائل املقاومة الفلسـطينية من جهة 
وحكومة االحتـالل الصهيوني من جهة 
أُخرى؛ ملنـِع التصعيد وانـدالِع مواجهة 
عسـكرية شـاملة، يف أعقـاِب املجـازر 
التـي ترتكبُها قواُت االحتـالل يف الضفِة 
الغربيـة املحتّلة، بعقبـٍة جديدٍة بخالف 
تعنّت الحكومة املتشّددة يف «تل أبيب». 

رفـض  يف  التعثـر  أسـباُب  وتتمثـل 
فصائل املقاومة الفلسطينية، تقديم أية 
تنـازالت يف الوقت الحـايل، ُخُصوصاً مع 
مشاركة السـلطة الفلسطينية يف «قمة 
العقبـة» يف األردن التـي ُعقـدت، األحد، 
برعاية أمريكية مرصية أردنية وحضور 

«إرسائييل». 
وبحسـب مصادَر مطلعة عىل جهود 
العقبـة  َفــإنَّ  املرصيـة؛  الوسـاطة 
الجديـدة تتمثـل يف «حالـة الغليان التي 
تسـيطر عىل األجنحة املسلحة لفصائل 
التصعيـد؛  منـع  ورفضهـا  املقاومـة، 
رداً عـىل جرائـم االحتـالل، عـىل الرغم 
مـن التواصـل املبـارش الذي جـرى بني 
مسـؤولني يف جهـاز املخابـرات العامة 
املرصي وقيادات عسـكرية يف الجناحني 

املسلحني بحركتَي حماس والجهاد». 
خطـوَة  أن  عـن  املصـادُر  وكشـفت 
التواصـل املرصي مع قيادتـني بارزتني 
يف «كتائـب عـز الدين القسـام» الجناح 
العسـكري لحركة «حمـاس»، و»رسايا 

لحركـة  املسـلح  الجنـاح  القـدس» 
املاضيـني،  اليومـني  خـالل  «الجهـاد»، 
جـاءت يف أعقاب تأكيدات من املسـتوى 
السيايس يف «حماس» بصعوبة السيطرة 

عىل األوضاع يف قطاع غزة تحديداً. 
ويأتـي ذلـك يف الوقـت الذي تتمسـُك 
فيـه الفصائـُل بالـرد عـىل االنتهاكات 
«وحـدة  إطـار  يف  «اإلرسائيليـة»، 
الساحات»، والرد عىل إجراءات حكومة 
بنيامـني نتنياهـو يف الضفـة واألرايض 
املحتّلـة، والتي تعتربها الفصائُل بمثابة 
«جس نبض»، ملزيد مـن التصعيد خالل 
الفرتة املقبلـة، يف ظل توّجـهات الوزراء 

املتطرفني يف حكومة نتنياهو. 
أن  إىل  مرصيـة  تقديـرات  وأَشـاَرت 

الفـرتة الراهنـة ربما تكون هـي األكثر 
من مواجهة عسكرية والتصعيد  اقرتاباً 
يف ظـل توّجـهـات حكومـة االحتـالل، 
وموقـف األجنحـة املسـلحة للفصائل، 
التـي تتمسـك بتثبيـت معادلـة الـردع 
ة بالرد عىل انتهاكات االحتالل يف  الَخاصَّ
السـاحات الثالث وهي: القدس والضفة 

وغزة. 
ومـا يعـزز هـذا االحتمـال، هـو أن 
الضغط بالتسـهيالت املعيشـية لم يكن 
الضابـط الرئييس لرد فعـل الفصائل يف 
قطاع غـزة، نظراً لعـدم القناعة التامة 
من جانب قادة األجنحة املسـلحة بهذه 
التسـهيالت  أن  يعتـربون  إذ  املعادلـة، 
ال يمكـن الحصـول عليهـا إال يف إطـار 

معادالت القوة. 
وبحسـب املصادر، َفـإنَّ «ما زاد من 
تـأزم موقـف الوسـاطة املرصيـة، هو 
مشـاركة السلطة الفلسـطينية يف قمة 
العقبة، التـي تعتربها الفصائُل محاولًة 
مـن جانـب حكومـة االحتـالل إلقـرار 
اتّفاقات من شأنها وضع الفلسطينيني 
إلخـراج  بعضـا،  بعضهـم  مواجهـة  يف 
قواتهـا مـن دائـرة مواجهـة عنـارص 

املقاومة». 
كما كشـفت املصادر عـن أن «قيادَة 
حمـاس طالبت الوسـيَط املرصي بنقل 
رسـائل لقيـادة السـلطة الفلسـطينية 
بالعدول عن املشـاركة يف قمـة العقبة؛ 
ملنع غلق املسـارات املنقطعة باألََسـاس 

مـع السـلطة، يف ظـل ترسيبات بشـأن 
هـدف القمة املتمثل يف تدريب عنارص يف 
جهاز األمن الوطني التابع للسـلطة، يف 
قواعد تدريبية عىل األرايض األردنية؛ ِمن 
أجل مواجهة أعمـال املقاومة يف الضفة 

الغربية». 
وأوضحت املصادر أنه «عىل الرغم من 
أن الجهـود املرصيـة بالنسـبة لألرايض 
املحتّلة وغزة تسـري يف خطني منفصلني 
ا، إذ إن القاهـرة تـؤدي دورهـا  َحـاليّـٍ
األََسـايس يف الوسـاطة بـني الحـركات 
الفلسطينية املسلحة وحكومة االحتالل 

كما يحدث يف غزة. 
يف املقابـل، تقوم القاهـرة بدور آخر 
وهو تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية؛ 
ِمن أجل تحسني قدرتها عىل ضبط األمن 
يف الضفـة الغربية، وهو ما يتم بناء عىل 
الخطـة التـي قدمهـا وزيـر الخارجية 
األمريكـي، أنتوني بلينكن، خالل زيارته 
لـألرايض الفلسـطينية مطلـع فرباير/ 

شباط الحايل. 
عـىل  الضغـط  يف  الخطـة  وتتمثـل 
السلطة الفلسطينية لقبول تنفيذ خطة 
الجنرال مايكل فنزل األمنية، التي تهدف 
إىل إعـادة سـيطرة السـلطة عـىل جنني 
ونابلس، بمسـاعدة مرص واألردن، غري 
أن هذيـن الخطـني أصبحـا متقاطعني 
اآلن، مـع تصاعـد جرائـم االحتـالل يف 
األرايض الفلسـطينية، ورفض الفصائل 
تقديـم أيـة تنـازالت، ُخُصوصـاً يف ظل 
التفاهمـات املقرتحة يف مؤتمـر العقبة 

األمني. 

 : طاابسات 
نعت حركُة الجهاد اإلسـالمي 
االثنـني،  صبـاَح  فلسـطني،  يف 
شـهيد فلسـطني، سـامح حمد 
اللـه أقطـش (37 عامـاً) الـذي 
ارتقى إثَر عدوان قوات االحتالل 
وقطعـان املسـتوطنني عىل بلدة 

زعرتة جنوب نابلس. 
بيـان  يف  الحركـة  وقالـت 
عائلـة  نعـّزي  إذ  النعـي: «إننـا 
الشـهيد وعموم أهلنـا يف نابلس 
جبـل النـار، َلنؤّكــُد أن عدواَن 
قـوات  بحمايـة  املسـتوطنني 
جديدة،  جريمـة  هـو  االحتـالل 

سـوف ترتـد عليهم بما يشـفي 
الذيـن  شـعبنا  أبنـاء  صـدور 
يتصدون بكل صمود وثبات لهذا 
النرص  وإن  الهمجـي،  العـدوان 

صرب ساعة». 
بدورهـا، قالت حركة حماس 
يف بيان لها: «نعّزي ذوي الشهيد 
أقطـش، ونحيي األبطـال الذين 

مدينـة  عـن  للدفـاع  انتفضـوا 
نابلـس جبل النـار، وندعو أبناء 
شـعبنا إىل مواصلة النفري نرصة 
مواجهـة  يف  وأهلهـا،  للمدينـة 
قطعـان املسـتوطنني املتطرفني 
االحتـالل  بقـوات  املدعومـني 

وحكومتهم الفاشية». 
الصحـة  وزارة  وأعلنـت 
الفلسـطينية، مسـاء األحد، عن 
استشـهاِد املواطن سـامح حمد 
الله محمـود أقطش (37 عاماً)، 
أُصيب  بالغـة،  بجـروح  متأثـراً 
بها بالرصاص الحـي يف البطن، 
االحتـالل  قـوات  اعتـداء  جـراء 

واملستوطنني عىل بلدة زعرتة. 

 : وضاقت 
انطلقت القافلُة الثالثُة من املسـاعدات اإلنسانية التي يقدمها حزُب 
اللـه إىل املناطق املتـرضرة جراء الزلزال الذي أصاب سـوريا، وذلك من 

باحة عاشوراء يف الضاحية الجنوبية لبريوت. 
وكشف مسؤول منطقة بريوت يف حزب الله السيد حسني فضل الله 
أن «وجهة سـري قافلة اليـوم هي محافظة حماة، َحيُث سـنقدم هذه 
املسـاهمة الطيبة من الشـعب اللبناني إىل الشعب السـوري الشقيق، 
واملأمول أن تساهم هذه التقديمات يف بلسمة جراح املنكوبني وتخفيف 

اآلالم عنهم». 
وأمل فضُل الله أن «يستيقَظ ضمريُ العالم لكرس الحصار الالإنساني 
عىل سـوريا، وهذا الحصار الذي هو توأم القتل العشـوائي الذي سببه 

ها أمريكا يف بلداننا».  الزالزل، والذي تغذيه ثقافُة املوت التي تنُرشُ

جعرغا: اجاحعاُد 10 وإخابئ 12 
باظفةار لشمني طظ طثطفات اإلجراطغني

 : وضاقت 
استشـهد 10 سـوريني، وأُصيـب 12 آخـرون بجروح، 
بانفجار لغمني من مخلفـات إجراميي تنظيِم «داعش» يف 

محيط منطقة سلمية بريف حماة الرشقي. 
وذكرت مصادر محلية: أنه «خالل توّجـه مجموعة من 
املواطنني للبحث عن فطر الكمأة يف األرايض التابعة لقرية 
املسـرتيحة بريف سلمية الرشقي انفجر لغم من مخلفات 
إجراميي تنظيم «داعش»؛ ما أَدَّى إىل استشهاد 9 مواطنني 
وإصابة اثنني آخرين تم نقلهم إىل مشفى سلمية الوطني». 
ويف رشق مدينة سلمية، انفجر لغٌم أَيْـضاً من مخلفات 
إجراميـي «داعش»؛ ما أَدَّى إىل استشـهاد مواطن وإصابة 
10 آخرين بجروح متفاوتة أثناَء البحث عن فطر الكمأة. 

ُك ظتع 100 ذائرة  إغران تَترِّ
ات طظاخش الطغض وسحرات املسريَّ

 : وضاقت 
أعلن التلفزيـوُن اإليراني، االثنني، بـدَء املرحلة األصلية 
مـن املناورات املشـرتكة ملدافعي سـماء الواليـة «1401» 
للدفاعات الجوية اإليرانية بمساحة نحو مليون كم مربع. 
وقـال التلفزيـون اإليرانـي: إنه «مـن املقـّرر أن تنطلق 
املنـاورات ابتـداًء مـن منتصف الليـل بتوقيـت طهران يف 
مساحة تشمل نحو ثلثي أجواء البالد بمساحة نحو مليون 
ات والدفاعات  كـم مربـع، بمشـاركة وحدات مـن املسـريَّ
الجويـة والطائرات املقاتلة التابعة للقـوة الجوية للجيش 
وقـوة الجو فضـاء للحرس الثـوري إىل جانب نحـو ألَفي 

نقطة رصد لقوات الدفاع الجوي». 
وستشـارك نحُو مئِة طائرة مقاتلة وعرشات املسـريات 
يف عمليـة محـاكاة هجوم شـامل عىل النقاط الحساسـة 
املحـّددة يف املنـاورات وعـىل رأسـها املنشـآت النوويـة يف 
«فوردو» و»نطنز» وسائر النقاط العسكرية واالقتصادية 
اسـة يف البـالد الختبـار ُجُهوزيـِة أنظمـة املضادات  الَحسَّ

الجوية يف هذه املراكز. 
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طسرياٌت تاحثة 
ورجائُض بقث

طتمث أتمث الئثغاغ

واسـتجابة  الوفاء  ألهل  وفاًء 
لدعوة قائد الرشفـاء وثباتاً عىل 
نهـِج من اسـرتخصوا دماءهم؛ 
ِمن أجـل مبادئهم وذوداً ودفاعاً 
ن ُولُّوا عليهم، خرج الشـعُب  َعمَّ
اليمنيُّ ليؤّكـَد ثباتَه عىل مبادئَ 
نفَسـه  القائـُد  الشـهيُد  بـذل 
َوأهـداٍف  سـبيلها  يف  رخيصـًة 
ال  كمبـادئَ  لتحقيقهـا  سـعى 
يحيَد عنها وال يستبدلها بغريها، 
وأُُسٍس يؤّكـُد امليضَّ عليها دوَن 
تغيري أَو تبديل؛ وفاًء لهم ولكافة الشـهداء الذين استشـهدوا 
عـىل نفس طريقهـم ممن يجدد الشـعب والَءه لهـم وعهَده 
للميض عىل آثارهم واسـتكمال مرشوعهم بأسـبوع الشـهيد 

وذكرى استشهاد القائد الشهيد والرئيس الشهيد.
مـن منطلق االرتبـاط الوثيق بهم وإحيـاء ذكراهم وتخليد 
أسـمائهم وتعريـف األجيـال بهـم والتعبـري عن مـدى الحب 
واملكانة التي نحتوها يف قلوب من عرفهم أَو جالسهم أَو سمع 
عنهـم وعن مناقبهم؛ خـرج األحرار ليقولـوا كلمتهم الفصل 
وليثبتـوا ملن يراهـن عىل الوقت؛ بَهدِف النيل مـن عزائمهم أَو 
وهن معنوياتهم يف ذكرى استشـهاد الشهيد الصماد بحشود 
تبهر الرائي كثرتها وتفزع األعداء معنويات أصحابها، حشود 
تؤّكــد الثبـات والعزيمـة واإلرصار، وتشـعر العـدّو بالخيبة 

واليأس واالنهيار، حاملة يف مضمونها ثالَث رسائَل:
أولهـا: نحـن هنا وال زلنا كمـا عهدتمونا عـىل العهد باقني 
وعـىل نفـس طريـق الشـهداء ماضـني، حاملني عـىل أكفنا 

أسلحتَنا وعىل رقابنا الوفاَء لشهدائنا.
وثانيهـا: يف قلوبنا هموُم أمتنا، معلنني تضامننا مع إخوتنا 
الفلسـطينيني، حاملـني ِهَمَم رجـال البأس الشـديد وعزيمة 
الفوالذ والحديد وثبات الراسيات التي ال تكرسها برودة الجليد 
وال تنالهـا مماطلة العدّو ورهانـه عىل الوقت وتوظيف أدواته 
مرتِزقـة الداخل وبالك ووتر والجنجويد؛ ليرصفنا عن قضيتنا 
األُّم قضيـة فلسـطني، التـي مهمـا اسـتفحلت رشور العـدّو 
ومؤامراتـه وبطش أدواته فلن ترصفنا عنها أَو تشـغلنا لتحد 
من اهتمامنا ووقوفنا معها؛ كونها قضيتَنا األُمَّ التي لم نتخلَّ 

عنها يف املايض ولن نرتكها يف الحارض واملستقبل. 
وثالثهـا: ليقولوا ألمم الـرش وأباطرة العـرص الدخالء عىل 
ـــة اإلسـالمية أعراب الفتنـة؛ بذريعـة العروبة وطارئي  األُمَّ
الكيانـات الذين يظنون أنهم سـينترصون بالوقت ويحّققون 
ما لم تحّققه لهم عدتُهم وعتاُدهم وقواتُهم وتحالُف أمم الرش 
مَعهم؛ لنقول لهم: ال زلنا باقني وعىل العهد ماضني وللتغريات 
واملستجدات مستعدين، أيادينا ممدودة للسالم ال لالستسالم، 
فال تختـربوا صربنا، وال تتجاهلـوا وعيَدنـا، وال تتغاضوا عن 
تحذيراِت قائدنا، واعتربوا بسابقات السنني، فمطالبُنا حقوٌق 
ومرتباتُنا من خرياتنا، وعواقُب تجاهلكم الويُل عىل رؤوسكم، 
فـال تتسـببوا بدمـاِر بلدانكم بعـد تدمريِكم لوطننـا الحبيب؛ 
فالحـرب لو أعيدت إىل واجهـة األحداث فَمَواِطنُها سـتختلف 
ـا قبُل وميادينُها سـتلحُق األرضاَر بكم وبمن خلفكم، وقد  َعمَّ

أعذر من أنذر.

أغعب أتمث عادي
مـن مياديـن الجهـاد 
كـرِيسَّ  ـاُد  الصمَّ اعتـىل 
الرئاسـة، واستلم ِمفتاَح 
يسـريُ  وبـدأ  القيـادة، 
الحريـِة  نحـَو  بالشـعِب 
بخطـواٍت  والكرامـِة 
فـكان  الثقـة؛  تملُؤهـا 
داِر  يف  الرئيـَس  هـو 
القائـد  وهـو  الرئاسـة، 
املعركـة،  يف  العسـكري 
وهـو املجاهـد يف امليدان، 

يف  الخطيـب  هـو  وكان 
املنرب، وهو الواعظ واملرشد يف املؤتمرات 
َواألخ  األب  هـو  وكان  واملناسـبات، 

والصديق لهذا الشعب. 
لم يكن الشهيد الصماد يعرف معنى 
التخـاذل، وال التخـيل عـن املسـؤولية، 
ليتلمـس  الشـعب؛  أوسـاط  يف  تَحـّرك 
معاناتهم، وتَحّرك يف أوساط املجاهدين 

لريفع معنوياتهم. 
كان الشـهيد الصمـاد ال يحمـل همَّ 
نفسـه كمـا يحمـل هـمَّ شـعبه؛ فقد 
كان يتسـلق الجبال، ويفـرتش األرَض، 
مسـتظالً باألشـجار، ويعمُل ليـَل نهاَر 
ا سـيقدمه لهذا الشـعب من  باحثـاً َعمَّ
أفكار حتى أطلـق مرشوَعه املختاَر «يد 
تبني ويد تحمي»؛ ليفتح مجاالً لألبطال 

والشطار. 
اشـتد  حتـى  األوىل  اليـد  تَحّركـت 
يسـطع  ولـم  سـاعدها 
حينها  كرسهـا،  األعـداء 
األُخـرى  اليـد  تَحّركـت 
نحو التنمية والبناء؛ فما 
أن بـدأ الشـهيد الصمـاد 
بالتَحـّرك نحـو التنميـة 
والبنـاء إال وتربـص بـه 
األعـداُء، ولم تكن مملكة 
اغتيـاَل  أن  تـدرُك  الـرش 
اد ال يعني  الرئيـس الصمَّ
اُد  لها أيَّ انتصار؛ فالصمَّ
مئات  مـن  واحٌد  نَمـوذٌج 
اآلالف الذين ينتمون للمسرية القرآنية، 
وأن اغتيالـه ال يعنـي مطلقـاً اغتيـاَل 
املـرشوع الـذي حمله، كمـا حصل مع 

الشهيد الحمدي!
ـاُد -رحمـُة اللـه عليـه- كان  مَّ الصَّ
 رئيساً أحبَّ وطنَه ووىف مع شعبه؛ فملك 
قلوَب ُكـّل اليمنيني باختالف مكوناتهم 
وانتماءاتهم السياسية واملذهبية؛ وألنه 
رجـٌل أحب اللـَه فأحبـه اللـُه واختاره 

ليكوَن شهيداً إىل جواره. 
مآثـَره  ولكـنَّ  الصمـاد  استشـهد 
بقيـت لتذكَِّر به، استشـهد الصماد وال 
زال مرشوُعـه البنّـاُء قائًمـا يميش عىل 
األرض، أما من اغتالـوه فأضحوا اليوم 

يجرُّون أذياَل الفشل. 

الرئغُج الئّظاء والصائُث املسطاءالرئغُج الئّظاء والصائُث املسطاء

تحَت الخبر تحَت الخبر 
بصطط/ طتمث طظخعر

السيُد القائُد عبُدامللك الحوثي يف خطاِب الخميس 
ـاِد والوفـاِء مـع  الشـهرِي خطـاِب الشـهيِد الصمَّ
فلسطني، أفرد مساحًة للحديث عن أمريكا ودوِرها 
املجـرِم يف العـدوان، َحيـُث وصفها باملـِرشِف األوِل 
عـىل «عاصفة الحـزم» التي نّفذتها بوحشـيٍة غرِي 
مسبوقٍة السعوديُّة واإلماراُت وَمن دار يف فلكهما. 

السـيُد ذّكـر واشـنطن باسـتحالِة قفِزهـا عىل 
دورهـا اإلجرامـي اإلرشايف واسـتحالِة النجـاح يف 

تسويِق الرياض كطرٍف وسيط. 
البعُض سـأل: ملاذا رفع السـيُد عبدامللك منسوَب 
املواجهِة بالرغم من اإلقـرار بوجوِد انفراٍج محدوٍد 
ـف التصعيد الجوي. اإلجابُة  يف املينـاء واملطار وتوقُّ
بسـيطٌة أن السـيَد تحـدََّث عـن عرقلـٍة أمريكية، 
بمعنـى أن النقـاَش مـع السـعودّي يف مسـقَط لم 
ـَل األمريكيُّ بالحديـِث عن أموٍر  ا؛ فتدخَّ يُكـْن َحـادٍّ
لـم يعد السـعودّي يتحـدَُّث بهـا، ونجـح يف تعقيِد 
النقـاش؛ ولذلـك أرصَّ السـيُد عبُدامللك عـىل فضِح 
األمريكـي املفضـوِح أصالً، لكن مـن زاويِة امتالك 
السيد ملعلوماِت الرضبة األُخرى التي سّددها السيُد 
لواشنطن وإشـارته للمليارات الطائلة التي جناها 
األمريكـي من ميزانية «عاصفة الحزم» الرتليونية، 
بمعنًـى ثالٍث كشـف السـيد للعالـم معاِلـَم الوجِه 
األمريكـي القبيـح؛ فهي تسـعى اآلن بعد أن أخذت 
تكلفَة العدوان للحصول أَيْـضاً عىل تكلفة السـالم، 
وهـذا يُخصُّ الريـاَض وأبو ظبـي؛ فالخليج يعرُف 
منـذ عقـوٍد الطريَق إلسـكات أمريكا، لقد اشـرتِت 
السـعوديُّة يف إطار عدوانها عىل اليمن ثالَث إدارات 
أمريكية: أوباما وترامب وبايدن، باقي هدية نهاية 
الخدمة لألمريـكان، آل سـعود َوآل نهيان يعرفون 

الطعاَم الذي يحبِّذُه الفيُل والحماُر يف أمريكا. 


