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 : تصرغر 
حلت ذكرى استشـهاد الشهيد القائد ثورًة متجددًة 
لـدى شـعٍب مـاٍض عـىل نهِجـه يف مقارعـة الطغاة 
واملستكربين املعتدين، وكانت ثورتُه زلزاالً تضعضعت 
أمامـه الهيمنـة األمريكية عـىل اليمن بنسـبة مئوية 
عالية عـىل مقياس اإليمـان والقرآن، وبقـوة الهزات 
بالوصايـة  ُدفـع  القائـد  الشـهيد  لثـورة  االرتداديـة 
األمريكيـة السـعوديّة إىل خارج البـالد، وعبثاً حاولت 

وتحاول العودة متسللة عرب العدوان والحصار.
وحني ظنوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأسلحتهم 
فوجئ األعداء أن مرشوًعا نهضوياً كاملرشوع القرآني 
ليـس كأي مـرشوع، بل إنـه كلما حـورب ازداد قوة، 
وتعاَظم وتجذر وها هو حارض عىل مسـتوى الساحة 

اإلقليمية بفعالية عالية.
ومـن هذ ا املوقع املتقدم كان للسـيد القائد خطاٌب 
يليـق باملناسـبة وصاحِبهـا منهجـا وقيـادة وثـورة 
ــة وما تالقيه من  ُمسـتمّرة، وبعد عرض ألحوال األُمَّ
تحديات عىل الصعد كافة سياسيٍّا واقتصاديٍّا وأخالقيا 
ا، وإىل القضيـة املركزيـة وأهميتها وخطورة  وثقافيّـٍ
املطبعـني، وجهوزيـِة اليمن أليـة حـرب إقليمية لها 
عالقة بفلسطني، لفت السيد القائد إىل الحالة الراهنة 
يف البـالد، َحيـُث ال وجوَد ألي اتّفاق هدنـة، وإنما هي 
الحرب ال تزال قائمة إال من خفض للتصعيد يف الجانب 
العسـكري فقط ويف ظل وسـاطة عمانية مشـكورة، 
مع إعادة التذكري بأن مسـار املفاوضات ليس إىل ما ال 
نهايـة، مطلقاً تحذيراً ونصحاً لدول العدوان من مغبة 
املماطلة، مؤّكـداً أن امللف اإلنساني له األولوية عىل ما 
عداه وهو مفتاح الحل املنشـود وغايته إنهاء العدوان 
والحصـار وتطهري كامـل األرض اليمنيـة املحتّلة من 

القوات األجنبية، ووقف التدخل يف شأن البالد.
ثـم كان تعريجـاً إىل زلزال سـوريا وتركيـا بتكرار 
تقديم التعازي للشـعبني املكلوَمني، مع إدانة شـديدة 
للحصار األمريكي عىل سوريا وضعف التعاون العربي 
واإلسـالمي معها ملواجهـة تداعيات زلـزال يحتم عىل 
املؤمنني أن يجعلوا منه تذكـرياً بزلزال يوم الدين، وما 

أدراك ما يوُم الدين. 

 : خاص 
استشـهد شـاب وأُصيب طفالن آخران يف انفجار جسم من مخلفات 

العدوان األمريكي يف مدينة الدريهمي. 
وبينت املصادر أن املواطن «عيل راجحي عيل مجميل» البالغ من العمر 
18 استشـهد جراء انفجـار إحدى املخلفـات الغادرة املدفونـة يف مدينة 
الدريهمـي، موضحة أن الطفلني «طارق عيل محمد إبراهيم حاج» البالغ 
مـن العمـر 16 عامـاً و»مازن محمد عـيل صومل» البالغ مـن العمر 11 
عاماً، تعرضا لجروح بليغة جراء الشظايا القاتلة التي تسببت بها عملية 

االنفجار ألحد األجسام االنفجارية التي لوث بها املرتِزقة مختلف مناطق 
الحديدة. 

ويف ذات املحافظة، واصلت قوى العدوان ورعاتها خروقاتهم الفاضحة 
امُلستمّرة دون توقف، َحيُث رصدت املسرية نحو 200 خرق خالل اليومني 

املاضيني، من بينها مشاركة فاضحة للطريان. 
وبـنّي مصـدر يف غرفـة عمليـات ضبـاط االرتبـاط والتنسـيق لرصد 
الخروقـات، أن قوى العدوان ارتكبت، أمس األول أكثر من 80 خرقاً فيما 

ارتكبت خالل الـ24 الساعة األخرية نحو 110 خروق من بينها غارات. 
وأوضح أن من بني الخروقات الفاضحة اسـتحداث تحصينات قتالية 
يف الجبليـة َوحيـس، يف تأكيد عىل أن تحالف العدوان يعـد العدة للتصعيد 

الواسع يف الساحل الغربي. 
ونـّوه املصدر يف غرفة عمليـات رصد الخروقـات، أن تحالف العدوان 
صعد من انتهاكاته عرب شـنه أكثر من 6 غارات عىل حيس، وسط تحليق 

ُمستمّر للطريان. 
وتطـرق ألكثر مـن 100 خرق بالقذائـف املدفعيـة والصاروخية التي 
اسـتهدفت املناطق اآلهلة بالسكان وطالت ممتلكاتهم، ما تسبب بوقوع 

أرضار مادية. 
وتأتـي هذه الخروقات لتؤّكـد مدى تمسـك تحالف العدوان األمريكي 
السـعودّي اإلماراتي وأدواته بالتصعيد، يف حني تزيد من انكشاف حقيقة 

الدور األممي املشبوه يف التغطية عىل جرائم العدوان وانتهاكاته. 

بعرة تدسدسئ أطاطعا العغمظئ افطرغضغئ سطى الغمظ

اجاحعاُد طعاذظ باظفةار جسط طظ طثطفات السثوان يف الثرغعمغ بالتثغثة

الطعاء الععئغ: الحعغُث الصائث أّجج طظعةًا سسضرغًا اجرتاتغةغًا غرتضج سطى طسرشئ السثّو وأجالغئه
 : خظساء 

أوضـح قائُد كتائب الوهبي اللـواء بكيل صالح بن صالح 
الوهبي، أن إحياء الذكرى السـنوية للشهيد القائد يأتي من 
خالل السـري عـىل نهجه يف مقارعـة الطغاة ونـرصة الحق 
واملسـتضعفني وترسـيخ القيم واملبـادئ القرآنية يف نفوس 

ــة.  املجتمع واستشعار املسؤولية يف مواجهة أعداء األُمَّ
وقـال اللواء الوهبي يف ترصيح، أمس: إن الشـهيد القائد 
كان الصـوت الصـادح يف زمـن الصمت والخنـوع، برفضه 
للوصاية واالرتهان واالستسـالم لقوى االسـتكبار، وكشفه 
ملخّططاتها من واقع ثقافته القرآنية وبصريته املسـترشفة 
للمسـتقبل، الفتاً إىل أهميّة جعل ذكرى استشـهاده محطة 
السـتلهام دروس الجهـاد والعـزة والكرامة التي جسـدها 
الشـهيد القائـد من خـالل مرشوعـه العظيم، الـذي قّدمه 
ـة اإلسـالمية لتكون قادرة عىل النهوض بمسـؤولياتها  لألُمَّ

ومواجهة أعدائها وإفشال مؤامراتهم وخططهم الهدامة. 
وأّكـد قائـد كتائب الوهبي أن الشـهيد القائد كان عامليَّ 
الرؤيـة والنظرة واالهتمام، وحذر قبـل أكثر من عقدين من 
الزمن، من مخاطر احتالل البلدان العربية واإلسـالمية تحت 
مسـميات عدة عىل رأسـها محاربة اإلرهاب، وهو ما حدث 

بالفعل يف الكثري من البلدان، ُمضيفاً أن الشـهيد القائد حذر 
يف العـام 2003م، من مؤامـرة تحاك ضد الحج، َحيُث تنبأ يف 
ذلك الوقت بأنه سـيتم منع املسـلمني من أداء فريضة الحج 
بذريعـة الوبـاء أَو بأيـة ذريعـة أُخرى، وهو مـا حدث فعالً 
عندما منع النظام السـعودّي الحج لعامني متتاليني بذريعة 
وباء كورونـا، كذل هذا يؤّكـد أن الشـهيد القائد كان عاملّي 

النظرة والرؤية. 
وأَفاد بأن الشهيَد القائَد أدرك بعمق حجم املأساة التي 
ــة، واملخاطر التي تحدق بها، بالتزامن مع  تعيشها األُمَّ
مراحـل حياته التي عاشـها مع القـرآن، وكان قريناً له 
بالقول والعمل، واسـتطاع بهذه البصـرية تقييم الواقع 
وتقديـم املشـكلة والحـل، مستشـعراً بذلك املسـؤولية 
الدينيـة واألخالقية التي تقتيض الوقوف بحزم إلفشـال 
مؤامرات األعداء ضد اليمن بشـكل خاص واألمة بشـكل 

عام. 
ونّوه اللواء الوهبي إىل أن الشهيد القائد شّدد عىل رضورة 
البناء النفيس للفرد واألمة، بدءاً بالوالء لله ورسـوله وأعالم 
ـة،  الهدى والـرباءة من أعدائه، ومعرفة العدّو الحقيقي لألُمَّ
والتَحّرك املسـؤول يف إطار أوامر وإرشادات وتوجيهات الله 
عـز وجل يف القرآن الكريم، يف جميـع مجاالت الحياة، والتي 

ــة.  تمثل رضورة ورشطاً أََساسياً لالرتقاء بواقع األُمَّ
وبنّي أن وقوَف الشـهيد القائد يف وجه مخّططات أمريكا 
وأدواتهـا يف املنطقة، دفع القوى العميلة ملواجهته ومحاولة 
إسـكات صوتـه، وشـنت يف سـبيل ذلـك حروبـاً ظاملة عىل 
محافظة صعـدة، إال أن الله أبى إال أن يتـم نوره، مهما بلغ 
جربوت املستكربين.. الفتاً إىل أن الشهيد القائد -رضوان الله 
عليه- ارتقى إىل جوار ربه بعد أن أكرمه الله بالشهادة، وهو 
الفـوز العظيم الذي كان يتمنى أن يحظى به، لكن مرشوعه 
القرآني اسـتمر وشـهد إقباالً َكبرياً عاماً بعد عـام، محّققاً 

العزة والكرامة للشعب اليمني. 
َوأََضــاَف قائد كتائب الوهبي أن الشـهيد القائد أّسـس 
منهجـاً عسـكريٍّا اسـرتاتيجياً، يرتكـز عـىل معرفـة العدّو 
الحقيقـي وأسـاليبه وأدواتـه، وأطلق الرصخـة التي هزت 
عروش املستكربين كوسيلة روحية لتحديد العدّو واالنطالق 
مـن خاللـه، إىل جانب تركيزه عـىل معركة الوعـي كقاعدة 
ــة عسكريٍّا.  أََساسية لتحقيق الصحوة والنهوض بواقع األُمَّ
وجّدد اللـواء الوهبي العهد لقائد الثورة السـيد عبد امللك 
الحوثي، بالثبات عىل املوقف، واستشـعار املسؤولية الدينية 
والوطنيـة، باملـيض ُقُدمـاً يف مواجهـة أعـداء الوطن، حتى 

تطهري ُكـّل أرايض اليمن من رجس الغزاة واملحتّلني. 
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أذراف تتالش السثوان تآّضـث اإلجماع سطى طعاخطئ التخار والاةعغع
 :  تصرغر خاص 

جـددت حكومة املرتِزقـة تأكيد موقفها 
العدائي ضد الشـعب اليمني وحرصها عىل 
ة عىل حساب احتياجات  مصالحها الَخاصَّ
املواطنني، َحيـُث أقدمت عىل تهديد التجار 
باتِّخاذ «إجـراءات عقابية» ضدهم يف حال 
توّجـهـوا لالسـترياد عـرب مينـاء الحديدة 
الـذي أقـر إعـالم تحالـف العـدوان بأنـه 
يمـارس عليـه قيـودا إجرامية ُمسـتمّرة 
بغرض عرقلة السفن ومنعها من الوصول 
إليـه، وذلـك بالتـوازي مع إصـدار أمريكا 
وبريطانيا وفرنسـا بيانا جدد تأكيد الدعم 
الغربي إلجراءات وقـرارات التجويع، األمر 
الذي يثبت إرصار منظومة تحالف العدوان 

بأكملها عىل عرقلة جهود الحل. 
 

تضعطئ املرتِجصئ تتاول صطع الطرغص 
أطام سعدة ظحاط طغظاء التثغثة

موقف حكومـة املرتِزقـة الفاضح جاء 
بعـد تصاعد املـؤرشات عىل عودة نشـاط 
االسترياد عرب ميناء الحديدة بشكل جزئي 
تحـت وطـأة املطالبـات الشـعبيّة برفـع 
القيود اإلجراميـة التي يفرضها العدّو عىل 
امليناء، وبالتزامن مع دعوة صنعاء للتجار 
لتحويل نشـاطهم التجاري من ميناء عدن 
إىل الحديـدة، لتفـادي التداعيـات الكارثية 
لقرار رفع سـعر الـدوالر الجمركـي الذي 

اتخذته حكومة املرتِزقة بدعم غربي. 
وكانـت صنعـاء قـد تحدثـت األسـبوع 
املايض عن دخول بعض السـفن التجارية 
إىل ميناء الحديدة بدون تأخري، مؤّكـدة أن 
تلك خطـوة «غري كافية» تحتـاج إىل إلغاء 
اآلليـة األمميـة ورفع بقية قيـود الحصار 

اإلجرامي. 
ويف الوقت الذي قوبلت فيه تلك املؤرشات 
برتحيب واسـع؛ ألَنَّها تمهـد الطريق نحو 
تخفيف معاناة الشـعب اليمنـي، أصدرت 
حكومـة املرتِزقـة بيانـا قالـت فيـه إنها 
«سـتتخذ إجـراءات عقابية» ضد السـفن 
املتوّجـهـة إىل مينـاء الحديدة، وسـتدرج 
التجار الذين يتوّجـهون إىل االسـترياد عرب 
املينـاء يف «القائمـة السـوداء» يف ردة فعل 
انتقاميـة واضحـة جـددت التأكيد عىل أن 
املرتِزقة حريصون عىل اسـتمرار الحصار 

ومضاعفة معاناة الشعب اليمني. 
وجاء موقـف حكومة املرتِزقـة املخزي 
مدفوعـا بحـرص قياداتها عىل اسـتمرار 
للرتبـح  كمصـدر  الحصـار  اسـتخدام 
والتكسـب مـن خالل إجبـار التجـار عىل 
دفع املزيد من الرضائب والجبايات لشحن 
بضائعهم عـرب ميناء عدن، حتـى لو كان 
ذلك عىل حسـاب أزمـة غذائيـة جديدة يف 
البلـد الذي يعانـي بالفعل من أسـوأ أزمة 

إنسانية عىل مستوى العالم. 
وكان العديـد مـن التجار واملسـتوردين 
قـد حـذروا خـالل األيّـام املاضيـة من أن 
قرار رفع سـعر الدوالر الجمركي سـيرض 
بالقطاع الخـاص وباملواطنني، األمر الذي 
يجعل االسـترياد عـرب مينـاء الحديدة هو 

الحل األنسب واألمثل.  

إصرار جسعدّي بصرخظئ السفظ 
تأكيـد حكومـة املرتِزقـة حرصهـا عىل 
اسـتمرار الحصـار، تزامن مـع تأكيد آخر 
ال يقل وقاحة، مـن جانب تحالف العدوان 
الذي أقر عرب وسـائل إعالمـه بأنه يمارس 
إجراءات تعسـفية غري مربّرة بحق السفن 
املتوّجـهـة إىل ميناء الحديدة، َحيُث زعمت 
صحيفة الرشق األوسط السعوديّة أن دول 
تحالف العدوان «قدمت تسـهيالت لدخول 
السـفن من خالل تخفيض مـدة عمليات 
التفتيش اإلضافية التي كانت تجريها عىل 
السـفن بعد تفتيشها من قبل آلية التحّقق 
التابعة لألمم املتحدة»، وهو أَيْـضاً ما جاء 
يف ترصيحات جديدة نقلها مراسـل وكالة 

رويرتز يف اليمن عن اآللية األممية. 
هـذا اإلعـالن مثـل إقـرارا واضًحـا بأن 
تحالف العـدوان كان يتجـاوز حتى اآللية 
األممية ويقوم بإخضاع السـفن إلجراءات 
وتأخـري  احتجازهـا  إىل  تفـيض  ـة  َخاصَّ
وصولها إىل ميناء الحديدة لفرتات طويلة؛ 
بغرض استخدامها كسالح وخلق أزمات يف 

البلد. 
وقـد أّكـد هذا اإلعالن صحة ما كشـفته 
صنعـاء يف وقت سـابق حول تواطـؤ آلية 
التفتيش والتحّقق التابعة لألمم املتحدة مع 
دول تحالف العدوان يف ممارسـة إجراءات 
الحصـار اإلجرامي عـىل الشـعب اليمني، 
َحيُث أصبح واضًحا أن اآللية األممية تقوم 
بتوجيه السـفن نحو منطقة تمركز قوات 
التحالـف يف البحـر األحمـر لتقـوم األخري 
باحتجازها تحت مربّر «التفتيش اإلضايف» 
الذي ال يستند إىل أي أََساس، وهو ما كانت 
قد كشفته مراسـالت إلكرتونية بني اآللية 
األمميـة وبعـض سـفن الوقـود، نرشتها 

رشكة النفط اليمنية بصنعاء سابًقا. 

إخرار طسطظ سطى طعاخطئ 
التخار

إىل جانـب ذلـك، َفــإنَّ حديـث تحالـف 
العدوان واألمم املتحدة عن «تخفيف» مدة 
التفتيش «اإلضافية» التعسـفية للسـفن، 
واعتبـار ذلك «تسـهيالت» يمثـل محاولة 
فاضحـة لتضليل الرأي العـام عن حقيقة 
اسـتمرار الحصـار املفـروض عـىل اليمن 
والذي ال مربّر له، فالحديث عن «تخفيف» 
اإلجراءات التعسـفية، يؤّكــد بوضوح أن 
تحالف العدوان واألمـم املتحدة يتجاهلون 
الطبيعة اإلجرامية لهذا السلوك، ويرصون 

عىل استخدامه كأوراق ضغط وتفاوض. 
كما يؤّكـد هذا التعاطي صوابية موقف 
صنعـاء املتمسـك برضورة رفـع الحصار 
بشكل كامل وإلغاء آلية التفتيش األممية؛ 
ألَنَّ «تخفيف القيـود» هو خطوٌة ال معنى 
لهـا، وأقـرب إىل أن تكـون «دعاية» من أن 
تكوَن «خطوًة إيجابيًة» عملية، فاستمراُر 
التواطؤ بـني األمم املتحـدة ودول العدوان 
إلخضاع السـفن لعمليات تفتيش قرسية 
وتعسـفية حتى ولـو ملدة دقيقـة واحدة، 
يعنـي اإلرصار عـىل إبقـاء مـزاج العـدّو 
بحركة السـفن، وإبقـاء مجال  متحكِّمـاً 
الحصـار مفتوحا بنفس القـدر الذي كان 

عليه طيلة السنوات املاضية. 
 

رساة السثوان غآّضـثون دسط 
الاخسغث اقصاخادي

مواقـف العـدّو الفاضحـة والفجـة لم 
تتوقـف عند هـذا الحد، فإىل جانـب تأكيد 
حكومـة املرتِزقـة ودول العـدوان واألمـم 
املتحـدة إرصارهم الفاضح عـىل مواصلة 
الشـعب  معانـاة  أمـد  وإطالـة  الحصـار 

اليمنـي، أصـدر سـفراء الواليـات املتحدة 
األمريكية وبريطانيا وفرنسـا بيانا جديًدا 
أّكـدوا فيه الدعم الغربي امُلستمّر إلجراءات 
الحـرب االقتصاديـة ضد الشـعب اليمني، 
بما فيها قرار رفع سـعر الدوالر الجمركي 
الـذي ووصف بيـان ثالثية رعـاة العدوان 
تلـك اإلجـراءات بأنها «رضوريـة وهادفة 
السـتقرار االقتصـاد اليمنـي» يف محاولٍة 
فاضحـٍة لتضليـِل الـرأي العـام وتكريس 

مسار الحرب االقتصادية كأمر واقع. 
وليسـت هذه املرة األوىل التي يتبنى فيها 
الرعاة الدوليـون للعدوان مثل هذا املوقف، 
إذ كان السـفري الربيطانـي لـدى حكومة 
املرتِزقة قد أعلن يف وقت سـابق تأييد بالده 
لقرار رفع سـعر الدوالر الجمركي، وأعلن 
أن بريطانيا سـتعمل مع «املجتمع الدويل» 
لدعـم املزيـد من تلـك اإلجـراءات وهو ما 

يرتجمه البيان األخري بوضوح. 
وقـد عـرب البيـان األخـري عـن الطبيعة 
االنتقاميـة لهـذا املوقف، مـن خالل ربطه 
بقرار حمايـة الثروة الوطنية الذي اتخذته 
صنعـاء، َحيـُث أملـح البيان ضمنيـا إىل أن 
يف  تأتـي  االقتصاديـة  الحـرب  إجـراءات 
سـياق الرد عىل حظر تصديـر النفط الذي 
تسـعى اإلدارة الدولية للعـدوان إىل العودة 

الستخدامه كمصدر لتمويل الحرب. 
ويرتجـم هـذا املوقـف العدائـي بشـكل 
واضـح إرصار رعاة العـدوان عىل الوقوف 
يف وجـه ُكـّل جهـود الحل املبذولـة والتي 
تتمحـور حـول أولويـة تخفيـف املعاناة 
االقتصادية واإلنسانية عن الشعب اليمني، 
َحيـُث تسـعى دول الغرب مـن خالل دعم 
وتصعيد إجـراءات الحـرب االقتصادية إىل 
وضع عقبات كبرية أمام أية فرصة متاحة 

ملعالجة امللف اإلنساني واالقتصادي. 

السسعدّغئ تسارف بممارجئ إجراءات تسسفغئ بتص السفظ افطط الماتثة تآّضـث اجامرار الصغعد
ــظ الــاــعّجـــــه إلـــى طــغــظــاء الــتــثغــثة ــاول طــظــع الــاــةــار ط ــت تــضــعطــئ الــثــعظــئ ت
الغمظغ الحسإ  ضــث  اقصــاــخــادي  الاخسغث  دســط  غآّضـث  شرظسغ  برغطاظغ  أطرغضغ  بغان 
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عـرشة  التاسـعة  السـنوية  الذكـرى  يف 
الستشهاد الشـهيد القائد حسـني بدرالدين 
الحوثي، أقـام اليمنيون األحرار، أمس، عدداً 
من الوقفات والفعاليات واألمسـيات، إحياًء 
لذكـرى استشـهاد حليـف القـرآن، يف حني 
أّكــدوا أن الشـهيد القائد سـيظل بمنهجه 
القرآنـي الربانـي املحمـدي منهاجـاً ييضء 
لكل من يقف بقوة وإيمان وإخالص يف وجه 
األعـداء بقيـادة أمريكا وأدواتهـا اإلقليميني 

واملحليني. 
وشـهدت مديرياُت وعزل أمانة العاصمة 
وقفـات  الحـرة،  اليمنيـة  َواملحافظـات 
وفعاليـات وأمسـيات تحت شـعار «شـهيد 
القرآن»، سـلطت الضوء عىل الجرم الفظيع 
الذي ارتكبته السلطة الظاملة بإرشاف وإدارة 
أمريكية مبارشة، حينما ارتكبت جرماً بحق 
شهيد القرآن الشهيد القائد حسني بدرالدين 

الحوثي. 
 

إتغاُء املحروع الصرآظغ.. خاشرُة 
إظثار اجاظعدئ اُفطَّــئ

ولفت املشـاركون يف الوقفات، والكلمات 
والفقـرات التـي تناولتهـا كلمـات وفقرات 
الفعاليات واألمسـيات، إىل أن الشهيد القائد، 
تَحـّرك وتحمل املسـؤولية يف إطـار مرشوع 
قرآنـي حضاري نهضـوي وتربـوي وثقايف، 
ورفض الخنوع والـذل وواجه قوى الهيمنة 
واالستكبار العاملي بثبات وشجاعة وإيمان. 
وأَشاَرت إىل دور الشهيد القائد يف مواجهة 
املخّططـات  وكشـف  العدوانيـة  املؤامـرات 
األمريكيـة والصهيونية التي تسـتهدف األم، 
والشـهيد  الثـورة  لقائـد  الوفـاء  مؤّكــدة، 
القائد وامليض عىل درب الشـهداء يف مواصلة 
الصمـود والثبـات والتضحية حتـى تحقيق 
النـرص وتطهـري أرض الوطـن مـن دنـس 

املحتّلني واملرتِزقة. 
املـرشوع  قـراءة  رضورة  إىل  وتطرقـوا 
ــة  القرآنـي الـذي بنى وحصـن واقـع األُمَّ
وأرعـب وقهـر األعـداء، داعـني إىل مواجهة 
شـائعات أبـواق العـدوان بالوعـي القرآني 

والفهم العميق للدين اإلسالمي الحنيف. 
ونّوهوا إىل أن الشـهيد القائـد برز صوته 
الصادح بالقرآن ومـرشوع الحق ومناهضة 
الطغيـان يف زمن الذل والصمت واالسـتكبار 
ـــة  األُمَّ لتشـتيت  يسـعى  الـذي  العاملـي 
اإلسـالمية والهيمنة األمريكية وأدواتها عىل 

القرار اليمني. 
وتطرقت الكلمات والفقرات إىل عظمة ما 
فة وما  جسده الشهيد القائد من مواقَف مرشِّ
سجله التاريخ من صفحات ناصعة بعظمة 
ـة قراءات  املـرشوع القرآنـي الذي قـّدم لألُمَّ
نهضويـة علميـة حضارية لتحقيـق عزتها 
ورفعتها وفق القرآن الكريم والشواهد البينة 

التي وردت فيه. 
واعتـربت، املـرشوع القرآني الـذي عمل 
الشـهيد القائد عـىل ترسـيخه باملحارضات 
والحلقـات التي بـدأ بها عىل نطـاق محدود 
ليتسـع مداها فيما بعد، بمثابـة الرصاصة 
األوىل ملواجهة مشاريع الوصاية عىل الشعب 

اليمني. 
وأّكــدت أن الشـعب اليمني وهـو يُحيي 
يجسـد  القائـد،  الشـهيد  سـنوية  ذكـرى 
القرآنـي  للمـرشوع  الجامعـة  ة  الُهــِويـَّ
وتجديـد العهـد والـوالء باملـيض عـىل نهج 
الشـهيد القائد يف مواجهة هيمنة الغرب عىل 

ــة اإلسالمية.  األُمَّ
ولفتـت الكلمـات إىل ما يحملـه املرشوع 
القرآنـي من قيـم ودالالت حّملـت تحذيرات 
مبكرة من مؤامرات قوى االسـتكبار العاملي 
أمريـكا والـدول الغربية لرتويـج حضاراتها 
بالرقي والتطـور والحريـة، يف حني تناقض 
شـواهد الواقـع سياسـتها اإلجرامية بحق 

الشعوب املستضعفة. 
واسـتعرضت، الحلـول واملعالجـات التي 

قّدمهـا الشـهيد القائـد ملواجهـة مخاطـر 
الرتبـص باألمة من خـالل تعزيـز الُهــِويَّة 
اإليمانية والعودة الصادقـة للقرآن للخروج 
من العبودية والتحّرر من الوصاية والخنوع 

واالرتهان للهيمنة األمريكية الصهيونية. 
 

بسث طرور سصثغظ.. الحعغُث الصائث 
باٍق وأسثائه يف تقٍش ُطسامّر

ووسـط حضـور رسـمي الفت ملسـؤويل 
السـلطات املحلية يف املديريات واملحافظات، 
واألمسـيات  والفعاليـات  الوقفـات  نّوهـت 
إىل أن فـرار املارينـز األمريكـي مـن صنعاء 
فضيحـة سـجّلها التاريـخ، تأتـي كذكـرى 
انتهاء الوصاية األجنبية عىل القرار السيادي 
استشـهاد  ذكـرى  مـع  متزامنـة  اليمنـي، 
الشـهيد القائـد، موضحـني أن تزامـن هذه 
الذكـرى يؤّكــد للعالـم أن الشـهيد القائـد 
حسـني بدرالديـن الحوثـي، ظـل وسـيظل 
باقياً بمرشوعه يف مطاردة مشـاريع أمريكا 
ومؤامراتهـا، يف حـني زال وَفِنـَي ُكــلُّ مـن 
شـارك يف قتِل حليف القرآن وسعى يف مسار 
املحاوالت الشـيطانية لوأد مرشوعه القرآني 

ــة  العظيـم الـذي أحياه بعـد أن كانـت األُمَّ
تسري يف مسار الخضوع والعبودية لألعداء. 

وبعـد مرور قرابة عقدين عىل تلك الحرب 
الظاملـة والجريمة الفظيعـة املتمثلة يف قتل 
شـهيد القرآن، أّكـد املشـاركون أن مرشوع 
الشـهيد القائـد، يُتـوج اليـوم باصطفـاف 
والتفـاف الشـعب اليمني إىل جانـب القيادة 
الحكيمة املتمثلة بقائد الثورة السيد عبدامللك 

الحوثي. 
وجـددت بيانـات صـادرة عـن الوقفات، 
العهد والوالء لشـهيد القرآن السـيد حسـني 
الحوثـي واملـيض عـىل مبـادئ مرشوعـه يف 
الجهـاد ضد طغـاة األرض، وتعزيـز نموذج 
السـيد  الثـورة  قائـد  جانـب  إىل  االلتفـاف 
عبدامللك الحوثي والسـري عىل درب الحرية يف 

االنتصار للدين والوطن. 
ودعت البيانات العلماء والخطباء وطالب 
العلـم واألكاديميـني واملثقفـني إىل العـودة 
ملحارضات الشهيد القائد واالستفادة منها. 

الوقفـات  يف  املشـاركون  أّكــد  كمـا 
والفعاليـات واألمسـيات تمسـكهم املبدئي 
بالقضيـة  والدينـي  والقيمـي  واألخالقـي 
الفلسـطينية والقدس الرشيف، مستنكرين 

ما يقوم بـه الصهاينة من اعتداءات متكّررة 
بحق أبناء الشعب الفلسطيني األعزل. 

ة  ودعـت البيانـات، إىل ترسـيخ الُهــِويـَّ
اإليمانيـة والثقافية القرآنيـة وأخذ الدروس 
والعـرب مـن حياة الشـهيد القائد والتمسـك 
ــة  باملنهـج القرآنـي لتصحيـح واقـع األُمَّ

والتحّرر من التبعية والهيمنة. 
 

طحروٌع غتمغ اُفطَّــئ.. إتغاء 
ذضرى حعغثه ضرورة لقجاطعام

وعـىل الصعيد ذاته، جددت املـرأة اليمنية 
الحـرة حضورهـا الدائم إىل جانب شـقيقها 
حـول  االلتفـاف  يف  الثائـر  اليمنـي  الرجـل 
ـــة  األُمَّ توحـد  التـي  القرآنيـة  املحطـات 
وتذكرها بعظمائها وتلهمها الدروس الهامة 
التي تعترب سـالحاً فاعالً وهامـاً يف مواجهة 
األعـداء وأدواتهم ورعاتهم، يف ظل اسـتمرار 
إلركاع  الشـيطانية  واملحـاوالت  املؤامـرات 

ــة.  األُمَّ
حيث نظمت حرائر اليمن الثائرات يف عدد 
من مناطق صنعاء وحّجـة وذمار والحديدة 
وإب، أمس، أمسـيات ثقافيـة إحياء لذكرى 
استشـهاد شـهيد القرآن السـيد حسني بدر 

الدين الحوثي. 
وأّكــدت الحرائـر أهميّة اغتنـام الذكرى 
السنوية للشـهيد القائد يف استنهاض القيم 
واملبادئ اإليمانية والقرآنية والشجاعة التي 

ضحى؛ ِمن أجِلها الشهيد القائد. 
وتطرقت إىل دالالت إحياء سنوية الشهيد 
القائـد يف التعـرف عـىل مرشوعـه القرآنـي 
ـة حريتهـا وكرامتها وعزتها  الذي أعاد لألُمَّ
الوصايـة  عبـاءة  مـن  وأخرجهـا  وقوتهـا 

والتبعية واالرتهان للخارج. 
وأّكـدت أهميّة التمسك باملرشوع القرآني 
العظيـم والسـري عـىل درب الشـهيد القائد 
والحفـاظ عـىل املكتسـبات التـي حّققهـا 
الشـهداء يف سـبيل الله والدفاع عـن الوطن 

وأمنه واستقراره وسيادته.

وطآاطراتعط ــثاء  افس ضث  المسرضئ  شغ  عام  ضسقح  الصرآظغ  بالمحروع  الامسك  سطى  تأضغثاٌت 
ــئ طظ طثّطط إذقلعا دسعات لقلافاف تعل إشرازات طحروع الحعغث الصائث المئثئغئ الساسغئ قظاحال اُفطَّ

نـرشت صحيفُة «املسـرية» يف عدد رقـم «1589» بتاريـخ 13-2-2023م 
تقريـراً حـول مواجهات عسـكرية بني قبيلتـي آل قماد ومليشـيا اإلصالح 
بمحافظة مأرب وتضمن معلومات خاطئة تيسء بغري قصد للشيخ «محمد 
بـن أحمـد الزايـدي»، وإذ تعتذر الصحيفة عـن هذا الخطأ لتشـيد بمواقفه 

الوطنية املشهود بها يف األوساط القبلية.

خطٌح صئطغ بإب غظعغ صدغئ صاض بني آل الفصغ وآل ظاجغ يف السغاظغ
 : طاابسات 

يف ظـل اسـتمرار املسـاعي العظيمـة يف زرع اإلخـاء 
يف أوسـاط اليمنيني ونبـذ التفرق ووأد الثـارات، تمّكنت 
وسـاطٌة قبلية، أمس الجمعة، يف محافظة إب، من إنهاء 

قضية قتل بني آل الفقي وآل ناجي يف مديرية السياني. 
وخـالل الصلـح القبـيل الـذي تقّدمه عضـُو مجلس 

الشـورى محمـد النوعـة ووكالء املحافظـة عبدالحميد 
الشـاهري وعـيل النوعة ويحيى القاسـمي، أعلنت أرسة 
املجنـي عليه زيـد قائد الفقي، العفو عـن الجاني محمد 
عبده عيل ناجي، والتنازل عن القضية لوجه الله وترشيفاً 
للحارضين واستجابة لتوّجـهات قيادة الثورة بالتصالح 

والتسامح وإصالح ذات البني. 
وأشاد وكالء املحافظة الشاهري والنوعة والقاسمي، 

بمكرمـة أرسة املجني عليـه من آل الفقـي يف العفو عن 
الجانـي، والـذي يعكس قيـم وأصالـة القبيلـة اليمنية، 
مثمنـني جهـود الوجاهـات والشـخصيات االجتماعيـة 
لتقريب وجهـات النظر بني آل الفقـي وآل ناجي وإنهاء 
القضيـة.  ودعـوا قبائـل وأبناء السـياني إىل السـعي يف 
إصـالح ذات البني وحل القضايا والنزاعات وإشـاعة قيم 
التصالح والتسـامح بني أبناء املديرية والعمل عىل وحدة 

الصـف وتغليـب املصلحـة الوطنيـة وامليض نحـو البناء 
والتنمية ومواجهة العدوان الخارجي. 

وأهـاب الشـاهري والنوعـة والقاسـمي، باملشـايخ 
والوجاهـات التَحّرك الجـاد والفاعل يف حلحلـة القضايا 
املجتمعية واملسـاهمة يف إشاعة قيم التصالح والتسامح 
وإنهـاء مظاهـر الثـارات والنزاعـات وما يؤرق السـلم 

املجتمعي واألمن واالستقرار.

حعغث الصرآن.. التاضر يف وجثان الغمظغني 
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الضحُش سظ سمطغات تسثغإ وتحغ فذفال طساصطني يف 
جةعن اقتاقل اإلطاراتغ بسثن

 : طاابسات 
كشـف ناشـطون عرب مواقع التواصل 
االجتماعـي، أمـس، عـن جرائـم تعذيـب 
وحشـية تطال أطفاالً معتقلني ومخفيني 
قرسيـاً داخـل السـجون الرسيـة التابعة 
لالحتـالل اإلماراتي يف مدينـة عدن املحتّلة 

جنوبي البالد. 

وتناقـل الناشـطون وثيقـة صـادرة 
من ما يسـمى «نيابة اسـتئناف عدن»، 
أّكـدت أن ميليشـيا ما يسـمى «القطاع 
الثامـن للحزام األمنـي» التابع لالحتالل 
خمسـة  باعتقـال  قامـت  اإلماراتـي، 
أشـخاص معظمهـم أطفـال قبـل أكثر 
من 45 يوماً بدون أية أسـباب أَو توجيه 
أيـة تهمـة لهم، َحيـُث ال يـزال األطفال 

املعتقلـون مغيَّبـني عـن أهاليهـم حتى 
اليوم حسب الوثيقة. 

وبينـت الوثيقـة أن األطفـال املعتقلني 
يتعرضون ألعمـال تعذيب داخل سـجون 
ميليشـيا  إىل  منّوهـة  الرسيـة،  اإلمـارات 
االحتـالل اإلماراتـي املسـماة «االنتقـايل» 
ترفض اإلفراج عنهم وإعادتهم إىل أهاليهم 

وذويهم. 

وزغر تصعق اإلظسان: عظاك تعاذآ أطمغ أطام ُضـّض الةرائط املرتضئئ يف الغمظ ودور طحئعه لطمةامع الثولغ

 : خظساء 
سـلطت منظمـة إنسـان للحقـوق والحريـات، أمس 
األول الضـوء عىل اإلجـرام األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
بحـق الصيادين اليمنيـني، َحيُث نظمت مؤتمـًرا صحفياً 
السـتعراض تقريرها الحقوقي بعنوان «مـآٍس مغيبة يف 

البحر األحمر». 
وخالل املؤتمر أوضحت منظمة إنسـان أن تقريرها 
رصد وجود 4 أشكال لالنتهاكات بحق الصيادين تمثلت 
يف الحصـار البحـري واالعتقـال واالختطـاف والقتـل 
ة  املبـارش وإقحام الصيادين املخفيـني يف تبادالت َخاصَّ

باألرسى. 
التـي  االنتهـاكات  أن  تقريرهـا،  يف  املنظمـة  وبينـت 
يتعـرض لها الصيادون املحتجزون يف سـجون العدوان ال 

تنتهي وتقوم دولة أريترييا بمشاركتهم يف االنتهاكات. 
وقال التقرير: «كشـف فريقنا يف التقرير االستقصائي 
عن 274 من الصياديـن والذين قتلوا بصورة مبارشة من 

قبل تحالف العدوان األمريكي السعودّي». 
وكشـف التقرير عن تعرض 215 صيـاًدا من صيادي 

البحـر األحمر لإلعاقـة أثناء اختطافهم مـن قبل تحالف 
العدوان ومجموعاتهم املسلحة. 

وبنّي التقرير أن من بني الصيادين املختطفني عدد من 
األطفال كانوا يمارسـون مع آبائهـم مهنة الصيد وقد تم 
اإلفـراج عن بعضهم وما زال البعض مختطفني وال يعرف 

مصريهم. 
وتابعـت منظمة إنسـان «كشـف تقريـر فريقنا عن 
مصـري 11 صيـاداً ادعت البارجة األمريكيـة (يو إس إس 
فور اسـت شـريمان) أنها انقـذت الصيادين مـن الغرق 
وسـلمتهم لخفر السـواحل بميناء نشـطون يف املهرة، يف 
حـني أن الصياديـن الـ 11 تم تسـليمهم لقـوات تحالف 
العدوان وهم يقبعون اآلن بأحد سـجون خميس مشـيط 

الخاص بأرسى الحرب». 
ويف اإلحصائية العامة لجرائم العدوان بحق الصيادين 
قالـت منظمة إنسـان: «بلغ عـدد الصياديـن املختطفني 
خالل 8 سـنوات نحـو 2000 صيـاد و274 قتيـًال و215 

معاًقا و476 قاربًا مدّمـراً». 
ويف املؤتمـر الصحفـي حملـت منظمة إنسـان، األمم 
املتحـدة ومجلس األمن مسـؤولية الصمت وغض الطرف 
عن هذه املمارسـات اإلجرامية التـي تضاعف من معاناة 

الصيادين. 
وطالبت املجتمع الدويل بالقيام بمسؤولياتهم لحماية 
الصياديـن وأطفالهـم واتِّخـاذ موقـف حـازم ملنـع هذه 

الجرائم. 
ودعت منظمة إنسان املدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدوليـة ورئيـس جمعيـة الـدول األطـراف يف املحكمـة 
للتحقيـق يف الجرائـم التـي ترتكب بحق الشـعب اليمني 

ة.  بشكل عام وفئة الصيادين بصورة عاجلة وَخاصَّ
ويف خضـم املؤتمـر ألقـى وزيـر حقوق اإلنسـان عيل 
الديلمـي كلمة قال فيها: «إنه من املهـم التَحّرك يف اإلطار 
القانونـي والحقوقـي لرفـع تقاريـر االنتهـاكات التـي 

يرتكبها تحالف العدوان يف البحر األحمر». 
َوأََضــاَف الوزيـر الديلمي «الدور الكبـري للقرصنة يف 
البحر األحمر هو لـ أمريكا التي تمارس القتل واالختطاف 

يف البحر األحمر ويف سجونهم الرسية». 
ونـّوه إىل أن «الجرائـم األمريكيـة يف البحـر األحمر ال 

حرص لها وينبغي أال يسكت العالم عنها». 
ويف ختام كلمته أّكـد وزير حقوق اإلنسـان أن «هناك 
تواطؤاً أمميـاً أمام ُكـّل الجرائم املرتكبـة يف اليمن ودوراً 

مشبوهاً للمجتمع الدويل». 

طظزمئ إظسان تسصث طآتمرًا ختفًغا لاسطغط الدعء سطى جرائط السثوان بتص الخغادغظ:

ظتع 2000 خغاد طثاطش و274 صاغًق و215 طساًصا و476 صارًبا طثّطـرا..

 «طآٍس طشغئئ يف الئتر افتمر»

حئعُة تساصئُض 3 طظ افبطال افجرى املتّررغظ
 : حئعة 

استقبل محافُظ شبوة اللواء الركن عوض محمد 
بن فريد العولقي، أمس األول الخميس، 3 من أرسى 
أبطال الجيش واللجان الشعبيّة من أبناء املحافظة، 
والذيـن كانـوا محتجزيـن لدى مـا يسـمى تنظيم 
القاعـدة يف منطقة خورة بمديرية مرخة السـلفى 
بشـبوة، وتم إيداعهم سـجوَن املرتِزقة يف محافظة 
مـأرب، وهـم املجاهـدون: «أحمد نـارص عيدروس 
الحامـد وفريد سـالم مهدي صالح مفتـاح وماجد 

محمد عباد السقاف». 

وخالل االستقبال أشـاد اللواء العولقي بالجهود 
التي بذلتهـا القيـادة الثورية والسياسـية واللجنة 
العامـة لشـؤون األرسى يف إنجـاح عمليـة تبـادل 
األرسى مع العدّو، مؤّكـداً أن قضية تحرير األرسى 
تعتـرب مـن أوليـات القضايا لـدى القيـادة الثورية 
والسياسـية وهـو مـا تجسـد يف إطـالق عـدد من 
املجاهدين الذي كانوا أرسى لـدى العدّو ومبادلتهم 

بإعداد كبرية من املرتِزقة. 
وأوضح محافظ شـبوة، أن األرسى املفرج عنهم 
مـن أبناء املحافظة أصبحوا اليـوم أكثر إرصاراً عىل 
مواصلـة واجبهـم الجهـادي يف الكثري مـن جبهات 

ما بعد أن عرفوا األسـاليب  العزة والرشف، ال ِســيـَّ
غري اإلنسـانية التي يتعامل معها العدّو مع األرسى 
يف السـجون وهو ما يعكـس افتقارهم ألدنى القيم 
الدينيـة واألخالقيـة واإلنسـانية التـي حـث عليها 

اإلسالم الحنيف يف التعامل مع أرسى الحرب. 
من جانبهم عرب األرسى املفرج عنهم من سجون 
العـدّو عـن امتنانهم لالهتمـام الذي أبدتـه القيادة 
الثوريـة والسياسـية واللجنـة الوطنيـة لشـؤون 
األرسى ومحافـظ محافظة شـبوة والجهـود التي 
بذلت وتكللـت بنجاح إطالق رساحهم من سـجون 

تحالف العدوان ومرتِزقته يف مأرب املحتّلة. 

 : خظساء 
كشف تقرير إحصائي صادر عن مكتب النائب العام والنيابة 
العامـة بالجمهوريـة اليمنيـة عن مـؤرشات العمـل القضائي 
لنشـاط نيابات االسـتئناف ومكتب محامي عام نيابات األموال 
العامة من واقع نظام سري الدعوى الجزائية خالل النصف األول 

من العام القضائي 1444هـ. 
وبحسب التقرير اإلحصائي الذي حصلت صحيفة «املسرية» 
عىل نسـخة منه، فقد بلغ عدد القضايا الواردة إىل النيابة العامة 
خالل النصف األول من العام القضائي الجاري (31180) قضية 
تـم الترصف بــ (20943) قضيـة واملتبقـي (10119) قضية، 
بنسـبة إنجاز تفوق 67 % متوزعة بني الجرائم العامة، وجرائم 

األموال العامة، وجرائم العدوان. 
وبحسـب نوعية الجرائم فقد بلغ عدد القضايا الواردة إىل 

النيابـة العامة يف مجال الجرائم العامـة خالل النصف األول 
من العـام القضائـي، الجـاري 1444هـ، بلغـت (24262) 
قضيـة تـم التـرصف يف (20330) قضيـة، فيمـا املتبقـي 
(8932) قضية، بنسـبة إنجاز تفوق الـ69 % فيما بلغ عدد 
القضايـا الواردة يف جرائم األموال العامة (1086) قضية، تم 
التـرصف يف (427) قضية، واملتبقي (659) قضية، بنسـبة 

إنجاز 39.32 %. 
ولفـت التقرير إىل أن عدد القضايا الـواردة إىل النيابة العامة 
بشـأن جرائم العدوان خـالل النصف األول من العـام القضائي 
الجـاري 1444هــ، بلـغ (832) قضية، تم التـرصف يف (186) 
قضيـة، واملتبقي (646) قضية بنسـبة إنجـاز تفوق الـ22 %، 
مبينًـا أنـه وبحسـب التكييف القانونـي للجرائم فقـد بلغ عدد 
القضايا الجسـيمة الواردة إىل النيابة العامة خالل النصف األول 
مـن العـام القضائـي الجـاري (6356) قضية تـم الترصف يف 
(3113) قضية، فيما بلغ عدد الوارد من القضايا غري الجسيمة 

(22152) قضيـة تم الترصف يف (15775) قضية، يف حني وصل 
عدد الوارد مـن قضايا املخالفات (2335) قضية تم الترصف يف 

1845 قضية. 
واسـتعراض التقرير عدد الوارد مـن قضايا العوارض والتي 
بلغـت 194 قضيـة تـم التـرصف يف 139 قضية، ُمشـرياً إىل أن 
النيابـة العامـة تلقت خالل النصـف األول من العـام القضائي 
الجـاري 1444هــ، نحو 99 شـكوى تـم التـرصف يف 47 منها 
فيمـا بلغ عـدد الوارد من قضايـا تعرض لالنحـراف 14 قضية 
تـم الترصف يف 11قضية بنسـبة إنجاز تعدت الـ 80 %، يف حني 
وصل عدد الـوارد من قضايا تحصيل أموال عامة 20 قضية، تم 

الترصف يف 13 قضية بنسبة إنجاز 75 %. 
وأّكــد التقرير أن النيابة العامة ترصفت خالل النصف األول 
من العام القضائي الجاري بـ (31.928) قضية منها (14964) 
قضيـة منتهية بقـرارات قضائيـة َو(16964) قضية محالة إىل 

املحاكم بقرار اتّهام. 

وبـنّي التقريـر أن عـدد الدراسـات التـي قامت بهـا نيابات 
االسـتئناف خالل النصف األول من العـام القضائي الجاري بلغ 
(11119) دراسـة تـم الترصف بــ (10980) دراسـة واملتبقي 
(139) دراسـة بنسـبة إنجاز 74.98 % لعدد (10092) قضية، 
متوزعـة بـني (7886) قضيـة واردة تـم التـرصف يف (7823) 
قضيـة َو(845) قضية مسـتأنفة تم التـرصف يف (798)، فيما 
بلغ عدد الوارد لقضايا اسـتطالع الـرأي (1797) تم الترصف يف 
(1717) يف حني وصل عدد الوارد من قضايا الفحص (343) تم 
التـرصف يف (337) َو(485) قضية عدم اختصاص تم الترصف 

فيها و23 قضية تحصيل تم الترصف فيها. 
ونـّوه التقريـر إىل أن مكتـب محامي عـام نيابـات األموال 
العامـة أنجـز 100 % من إجمايل عدد الدراسـات التي درسـها 
مكتـب املحامي العام لنيابات األموال العامة خالل النصف األول 
من العام القضائي الجاري 1444هـ، والتي بلغت 287 دراسـة 

لعدد 283 قضية تم دراستها بنجاح. 

يف تصرغر إتخائغ خادر سظ طضاإ الظائإ السام: الصداغا العاردة إىل الظغابات خقل الظخش افول طظ السام الةاري بطشئ 31180 صدغئ
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ظظئه حسئظا إلى الغصزئ والةععزغئ أطام ضض اقتاماقت 
وطظعا سعدة الترب والاخسغث

كلمة السيد القائد عبدامللك بدرالدين الحوثي 
يف ذكرى استشـهاد الشـهيد القائـد 07-26-

1444 هـ 17-02-2023 م
أسـأل اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل» أن يكتـب 
قنا وإيَّاكم،  أجركم، وأن يبارك فيكـم، وأن يوفِّ
وأشـكر لكم هذا الحضور الكبري، وأرحب بكم 

جميعاً، حياكم الله، وأهالً وسهالً ومرحباً
يَْطان الرَِّجيِْم أَُعـْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبـْســـِم اللَِّه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـيْـِم

الحمـُد للـه َربِّ العاملـني، وأَشـَهـُد أن ال إلَه 
إالَّ اللـُه امللـُك الحـقُّ امُلبني، وأشـَهُد أنَّ سـيَدنا 

ــداً عبُدُه وَرُســْولُه خاتُم النبيني. ُمَحمَّ
ــد،  ــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ الّلهـم َصلِّ عىل ُمَحمَّ
ــد، كما  ـــٍد وعـىل آِل ُمَحمَّ وبـاِرْك عىل ُمَحمَّ
َصلَّيْـَت وباَرْكَت عىل إبراهيـَم وعىل آِل إبراهيَم 
إنـك حميـٌد مجيـٌد، وارَض اللهـم برضاك عن 
أصحابه األخيار املنتجبني، وعن سـائر عبادك 

الصالحني واملجاهدين.
ـالم والرحمة والـربكات والرضوان عىل  السَّ
شـهيد القرآن، السـيد املجاهد القائد/ حسني 

بن بدر الدين الحوثي «سالم الله عليه».
ــَالُم َعَليُْكْم- أيها اإلخوة- َوَرْحَمُة اللِه  والسَّ

َوبََرَكاتُُه؛؛؛
وعظَّم الله أجورنا وأجوركم يف ذكرى شهادة 

شهيد القرآن وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ا َرأَى  قـال الله تعاىل يف القرآن الكريـم: {َوَلمَّ
اْلُمْؤِمنُـوَن اْألَْحـَزاَب َقالُـوا َهذَا َمـا وََعَدنَا اللَُّه 
َوَرُسـولُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسـولُُه َوَمـا َزاَدُهْم إِالَّ 
إِيَمانًـا َوتَْسـِليًما (22) ِمـَن اْلُمْؤِمِنـنَي ِرَجـاٌل 
َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّـَه َعَليِْه َفِمنُْهْم َمْن َقَىض 
لُـوا تَبِْديًال} نَْحبَـُه َوِمنُْهـْم َمـْن يَنْتَِظـُر َوَما بَدَّ

[األحزاب: 22-23]، صدق الله العيل العظيم.
ميزة املوقف اإليمانـي يف مواجهة التحديات 
واألخطار، هي: الثبات املسـتند إىل التوكل عىل 
الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، والثقة بـه، والوعي، 
والبصرية، والتحرك العميل الجاد بناًء عىل ذلك، 
وهكذا كان تحرك شـهيد القرآن «رضوان الله 
عليـه» يف مرحلٍة من أخطـر املراحل عىل أمتنا 
اإلسـالمية بـكل شـعوبها، ومختلـف بلدانها، 
ففي الوقـت الذي دخلـت الهجمـة األمريكية 
واإلرسائيلية والغربية عىل أمتنا مرحلًة جديدًة، 
هي أكثر خطورًة من سابقاتها، تحت عناوين 
مقدِّمتهـا:  يف  مصطنعـة،  وذرائـع  متعـددة، 
عنـوان مكافحة اإلرهـاب، وهـم صنَّاعه، ويف 
وضعيـٍة لـم تعـد األنظمـة العربيـة يف موقٍف 
تدفـع عن شـعوبها خطراً، بل أكثرها انسـاق 
وسـارع إىل االنخـراط التام يف خدمـة وطاعة 
وتنفيـذ مخططات األعـداء، وسـط حالٍة من 
الخـوف واإلرباك، وانعـداٍم للرؤية يف أوسـاط 
الشـعوب، واستهداٍف شـامٍل لألمة يف مختلف 
املجاالت: السياسـية، والثقافيـة، والتعليمية، 
واالقتصاديـة، والعسـكرية، واألمنيـة، وعـىل 
مسـتوى الخطاب الديني أيضاً، بكل ما يرتتب 
عـىل ذلك من مخاطر رهيبة عىل األمة يف دينها 

ودنياها.
إذا جئنـا لنتذكر تلـك العناويـن التي تحرَّك 

بهـا األعـداء يف مختلف املجاالت؛ نـدرك أهمية 
وعظمـة املـرشوع القرآنـي، وعظمـة العطاء 
الكبـري لشـهيد القرآن «رضـوان اللـه عليه»، 
والثمـرة املباركة لجهوده العظيمة، تلك الثمرة 
التي اسـتمرت بنماٍء عظيم، بالرغم من حجم 
التحديـات والحـروب الرشسـة املتواليـة مـن 

األعداء.
حجـم  عـن  نتحـدث  التـي  املجـاالت  أول 
هجمـة األعـداء فيهـا، ومـا يرتتـب عـىل ذلك 
مـن املخاطـر الكبرية عـىل أمتنا، هـي: املجال 
الثقايف، االسـتهداف ألمتنا عىل املستوى الثقايف 
والفكري، وهو استهداٌف لعقيدتها اإلسالمية، 
أشـكال  أخطـر  وهـو  الدينـي،  النتمائهـا 

االستهداف.
اإلضـالل واإلفسـاد همـا العنوانـان اللذان 
تحدث عنهما القرآن الكريم، ولفت أنظار األمة 
إىل طبيعة تحرك األعداء بهما السـتهداف األمة 
مـن خاللهما، كما قال الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» 
يف القـرآن الكريم وهو يتحـدث عن أعداء األمة 
من اليهود وأوليائهم من النصارى، قال عنهم: 
ِبيَل}[النسـاء: مـن  {َويُِريـُدوَن أَْن تَِضلُّـوا السَّ
اآليـة44]، وقال عنهـم: {َويَْسـَعْوَن ِيف اْألَْرِض 
َفَسـاًدا َواللَُّه َال يُِحبُّ اْلُمْفِسـِديَن}[املائدة: من 
اآلية64]، يف إطار هجمتهم عىل أمتنا اإلسالمية، 

والتـي أيضاً تكشـف طبيعة حربهـم عىل هذه 
األمة، وأهدافهـا الحقيقية، هو: اسـتهدافهم 
للمناهج الدراسية، سواًء األساسية والثانوية، 
أو الجامعيـة، وتركيزهـم عـىل كل ما يتضمن 
توعيـًة لألمة عن خطر األعداء، أو اسـتنهاضاً 
لألمـة للتصدي لهـم، أو حديثاً عـن الجهاد يف 
سـبيل الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» وفـق املفاهيم 
القرآنية الصحيحة، أو فضحاً لألعداء، وحديثاً 
عنهم، وعما فعلوه بهذه األمة عىل مدى التاريخ 
بكله، سـواًء التاريخ املعـارص، أو ما قبل ذلك، 
فهـم حرصوا عىل تغييب ذلك كله بشـكٍل عام 
من املناهج الدراسـية، وحرصوا أن تتضمن يف 
محتواهـا ما يمثل إضالالً لألمة عىل املسـتوى 
العقائدي، أو عىل مسـتوى املفاهيم الثقافية، 
أو عـىل مسـتوى النظرة إىل التاريـخ، والنظرة 
حتى إىل األعداء، حرصوا عىل أن يتحكموا بذلك، 
وأن يؤثـروا يف ذلك، بـكل ما له من تأثري خطري 

عىل أبناء أمتنا.
كذلـك فيما يتعلـق بالقضية الفلسـطينية، 
عملوا عـىل تغييبها بشـكٍل كبري مـن املناهج 
الدراسـية حتـى غابت بشـكٍل تـام يف معظم 
العربيـة  بلداننـا  أكثـر  يف  الدراسـية  املناهـج 

واإلسالمية.
حرصـوا عىل تغييـب كل ما يمكـن أن يبني 

األمـة، وأن ينهض بها، أو أن يرفع يف مسـتوى 
وعيهـا، وهـذا يشٌء ملحـوظ، وحققـوا فيـه 

نجاحات ملموسة وواضحة.
عملوا- وال زالوا يعملون، هو نشاط مستمر 
ومكثف وبكل الوسائل- عىل التشكيك يف الدين 
اإللهي، والرسـالة اإللهية، والدين اإلسـالمي، 
والقـرآن الكريم، واإلسـاءة إىل الرموز الدينية، 
واإلسـاءة إىل املنظومة العقائدية، تحت عنوان 
حريـة التعبـري، والدعـوة إىل اإللحـاد، وتـرك 
الديـن اإللهـي عرب خطـط وآليـات ممنهجة، 
ويعملون يف ذلك بشـكٍل مسـتمر، وعرب الكثري 
من أبواقهم، واألقالم التي تخدمهم، ويسـعون 
إىل رضب قدسية كل املقدسات اإلسالمية- ويف 
مقدِّمتها: القرآن الكريم- يف نفوس األمة، وما 
يقومون به من حرٍق للمصحف الرشيف واحٌد 
من أهدافهم يف ذلك هي: رضب قدسـية القرآن 
يف نفـوس املسـلمني، وترويض األمـة إىل عدم 
املباالة تجاه أي إسـاءٍة إىل مقدَّساتها، وإىل كل 

ما يمثل رمزيًة لها يف دينها.
عملوا عىل الغزو الثقايف الغربي بما تسـميه 
أمريـكا بالقيـم األمريكيـة والِليرباليـة، تحت 
مسـمى الحريـات التـي تتعـارض يف الواقع- 
وليست بحريات- تتعارض مع القيم اإلسالمية 
املحافظة، وحرصوا عىل تقديمها وكأنها تمثل 
الحضارة والرقي؛ ليخدعوا بها من ال يمتلكون 
الوعي تجاه أسـاليبهم املخادعـة، وعناوينهم 
الزائفـة، واسـتخدموا كل الوسـائل والقنوات 
الثقافية من: أفالم، وكتـب، وصحف، ومواقع 
إلكرتونيـة... وغري ذلك من الوسـائل، والهدف 
مـن ذلـك: احتـالل األفـكار، احتـالل القلوب، 
السـيطرة عـىل اإلنسـان حتـى يف تفكـريه، يف 
ثقافتـه، يف قناعته، يف مفاهيمـه لتكون كلها 
نه لهم، ويجعله  يدجِّ خاطئـاً  محتوًى مغلوطاً 
ينبهر بهم، ويتوالهم، ويطيعهم، ويقتنع بكل 
توجهاتهم وتوجيهاتهم، وهذا أسـلوب خطري 
من أساليب االستعمار والسيطرة عىل اإلنسان.

يعملون ويروِّجون بشـكٍل كبري للممارسات 
وارتـكاب  األخالقـي،  والفسـاد  اإلجراميـة، 
الزنـا  ونـرش  بالزنـا،  املحرمـة،  الفواحـش 
والفسـاد، وكذلـك بجريمة الفاحشـة املثلية، 
التي يروِّجـون لها بشـكٍل كبـري، ويدعمونها 
حتى بإصدار القوانني التي تبيحها، وبالضغط 
عـىل الـدول باعتمادهـا، ومنهـا دول املنطقة 
العربية واإلسـالمية، وهذا من أسـوأ جنايتهم 
عـىل البـرش، ومن أسـوأ أشـكال اسـتهدافهم 
للبـرش بشـكٍل عـام، وللمسـلمني عـىل وجٍه 
دنـيء،  اسـتهداف  قـذر،  اسـتهداف  أخـص، 
اسـتهداف سـيئ، وهم يريدون بذلـك: تدنيس 
املجتمع البـرشي، وأن يذهبوا منـه كل القيم، 
وكل  شـعوٍر بكرامة، وأن يدنِّسـوه لكي يكون 
لكل جرائمهم وفسـادهم، وأن  دنيئاً، متقبـالً 
ينزعـوا منـه كل مشـاعر العـزة، والكرامـة، 
والقيم النبيلة، واألخالق الكريمة، وهو أسلوٌب 
خطريٌ وشيطانٌي للسيطرة عىل املجتمعات من 
خالل إفسادها، وتمييعها، ورضبها يف كرامتها 

وأخالقها.

صائُث البعرة السغث سئث المطك التعبغ شغ خطاب بـ ذضرى الحعغث الصائث:

املحروع الصرآظغ عع الثي غطغص بأطاظا وبحسئظا السجغج، غمظ 
اإلغمان والتضمئ وضطما تعرب ازداد صعة وتساظمًا وتةثرًا

 ظتظ شغ تالئ ترب طســامرة ولســظا شغ اتفاق عثظئ 
وعظاك خفخ لطاخسغث شغ ظض وجاذئ سماظغئ طحضعرة

 سظثطــا ظسطغ وصاــًا لطمفاوضات والتــعارات شعثا ق 
غسظغ أظظا جظسامر إلى طا ق ظعاغئ

 ظةتظــا شغ طظع ظعــإ البروة الظفطغئ والصــعة الخاروخغئ 
أخابئ إتثى التظفغات شغ طغظاء تدرطعت

 غمضــظ أن غظفــث العصــئ وأن ظسعد لثغــارات ضاغطئ 
لطتخعل سطى تص حسئظا شغ بروته

خطاب السيد
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يقومون بنرش ودعم الدعوات واملذاهب غري 
اإلسالمية، مثلما يسمى بالبهائية، واألحمدية، 
واإلبراهيميـة... وغريهـا، هم ينتجـون املزيد 
واملزيد ضمن أسـلوبهم إلضالل األمة، إلضالل 
املجتمع اإلسـالمي، واالنحراف به عن اإلسالم، 
واالتجـاه به نحو االرتداد عن الدين اإلسـالمي 
والكفـر، ويقومـون بالرتويـج لتلـك الدعوات 
واملذاهـب وحمايتهـا، حتـى مـن أي مواجهٍة 
مسـمى  تحـت  الحصانـة  ومنحهـا  محليـة، 

الحريات الدينية.
يقومـون بالضغـط عـىل األنظمـة العربية 
واإلسـالمية لتغيـري القوانـني املسـتمدة مـن 
الرشيعـة اإلسـالمية، ويف مقدِّمتهـا: الحـدود 
الرشعيـة، والعقوبات التي تحد مـن الجرائم، 
وهدفهـم من ذلـك: أن يصنعوا بيئـًة مفتوحًة 
الرتـكاب الجرائـم، دون أن يكـون هنـاك أي 
مانـع، أو أي عائـق، أو أي يشٍء يحـد منهـا، 
فضمن توجههـم اإلجرامي، وأن يحولوا بيئتنا 
اإلسـالمية إىل بيئـة ممتلئة بانتشـار الجرائم 
واملفاسـد، يحاولون أن يمنعـوا أي يشٍء يعيق 

ذلك.
يقومون بالتشـكيك يف القناعات التاريخية، 
ونرش األكاذيـب التاريخية، وخاصـًة تجاه ما 
يتعلق باليهـود وتاريخهم اإلجرامي، تاريخهم 
اإلجرامي عـىل مسـتوى التاريـخ والجغرافيا 
العربية واإلسـالمية، ويقومون بنرش دراسات 
وبحوث ترضب القناعات التاريخية وتهدمها، 
املـرشوع  لخدمـة  املناسـب  البديـل  وتقـدم 
الصهيونـي األمريكي يف املنطقة، وهم يعملون 
يف ذلـك بشـكٍل عجيب، يعنـي: غيَّبـوا التاريخ 
الحقيقـي، عملوا عىل تغييـب الحقائق املهمة 
جـداً التي يجـب أن تكون حـارضة يف املناهج 
الدراسـية، والتعليـم، واإلعـالم، وعملـوا عىل 
تقديـم البديـل الكاذب عنهـا، وهنـاك تفاعل 
من الدول العربية مع ذلك، سـمعنا مؤخراً عن 
قيـام اإلمـارات العربيـة بإدخال ما يسـمونه 

بالهولوكوست إىل منهجها الدرايس.
يعملون عىل نرش الفرقة والفتن القائمة عىل 
التناقضـات واالختالفـات املذهبيـة والثقافية 
بني شـعوب أمتنا، ويعتمدون عليها كوسـيلة 
لرضب وحدة أمتنا، وكمدخل إىل تجنيد العمالء، 
وإىل إغـراق األمـة بالرصاعـات الداخلية، هذا 
بعٌض من العناوين عن اسـتهدافهم املسـتمر 
واملكثف لشعوب أمتنا عىل مستوى االستهداف 

الثقايف والفكري.
ا عىل مسـتوى االستهداف السيايس، فهم  أمَّ
يقومون باحتـالل البلدان، والسـيطرة عليها، 
وتشكيل أنظمٍة وحكوماٍت عميلة تؤدِّي دورها 
كأقسـام رشطـة ملصلحتهـم هـم، إلخضـاع 
الشـعوب لهـم، للتنكيـل بـكل مـن يعـارض 
سـيطرتهم عـىل البلـدان، يقومـون بانتهـاك 
استقالل وسيادة الدول، والتدخل غري املرشوع 
يف شـؤونها الداخليـة، ويتعامـل سـفراؤهم- 
السـفري األمريكي يف أي بلد من البلدان العربية 
واإلسـالمية- يتعامل كمسؤوٍل أول، يتدخل يف 
كل املجـاالت، ويوجـه ويأمر، يصـدر أمره إىل 
امللـك، أو إىل األمـري، أو إىل الرئيـس... أو إىل أي 

شخص بصفة حاكم عىل أي بلٍد من البلدان.
يعملـون عىل صناعـة األزمات السياسـية، 
يصنعـون وينتجـون أزمـات سياسـية، مـع 
االسـتثمار يف أي مشـاكل سياسـية موجودة 
بالفعـل مـن أجـل إغـراق بلداننـا يف األزمات 
واملشاكل، وحرمانها من االستقرار، وإشغالها 
بالـرصاع الدائـم، والتنـازع املسـتمر عـن أي 
نهضٍة وبناء، وهذا يشٌء ملحوظ وبشكٍل كبري 

يف واقع بلداننا العربية واإلسالمية.
يقومـون بتغذيـة االنقسـامات والتباينات، 
وصناعـة املزيـد منها، والتشـجيع عـىل ذلك، 
والرتويـج ملـا يزيـد منهـا؛ ولذلـك مـن أهـم 
مـا يعملـون عليـه يف بلداننـا هو هـذا: إنتاج 
واملزيد  والترشذمات،  والتباينات  االنقسـامات 
مـن التشـكيالت والتكوينـات التـي تبعثر أي 
شعب وأي بلد، وتزيد من حالة وعدد التكوينات 

فيه السياسـية وغريها تحـت عناوين كثرية، 
حالة رهيبة جداً من البعثرة والتفريق.

يقومون بفرض العمالء، والخونة، والجهلة، 
واملجرمني عىل الشـعوب، ويف مفاصل األنظمة 
والحكومـات واملؤسسـات الرسـمية؛ لتنفيـذ 
مؤامراتهـم مـن موقـع القـرار، ومـن موقع 
اإلدارة، وهـذا مما يرضون به الشـعوب رضراً 
بالغـاً؛ ألنهم يحوِّلون الكثري من املسـؤولني إىل 
عاملني لهم وليس لخدمة الشـعوب، بل يكون 
أهـم ما يركِّـزون عليه هو خدمـة األمريكيني 
وتنفيـذ  الغربيـة،  والـدول  واإلرسائيليـني 
مؤامراتهم عىل األمة من موقع القرار واإلدارة، 

وهذا يؤثر عىل شعوبنا تأثرياً كبرياً.
يركِّـزون عـىل التتويـه لبلداننا اإلسـالمية، 
وإبعادها عـن أي توجٍه أو برنامـج عمٍل بنَّاء 
ونهضـوي، وهذا يركِّزون عليه، يحرصون عىل 
أن تبقى األمة يف حالة دائمة من التتويه، ليس 
عندهـا اهتمام باألمور املهمـة، وال تركيز عىل 
األولويات الصحيحة، وال توجه نحو برامج عمل 
أساسية ومهمة تبنيها، وتنهض بها، وتساعد 
عىل أن تكون أمًة قوية، فدائماً يشغلون الناس 
عىل املستوى الذهني، وعىل املستوى اإلعالمي، 
وعـىل مسـتوى الطـرح السـيايس باألشـياء 
الهامشـية، والجـداالت العقيمـة، والخالفات 
التافهة، واإلشـكاالت والتفاصيل الكثرية، التي 
تشـغل النـاس بجزئيات وتغرقهـم فيها بعيداً 
عـن االهتمامـات العملية املهمـة، هذه بعض 

العناوين عىل املستوى السيايس.
ـا عـىل مسـتوى االسـتهداف العسـكري  أمَّ
واألمنـي، فهم يبـارشون الهجوم العسـكري، 
والعدوان العسكري عىل دولنا العربية واملسلمة، 
ويبارشون الغـزو عىل الكثري منهـا، كغزوهم 
للعراق، وغزوهم ألفغانسـتان، وعدوانهم عىل 
بلدنا اليمن، الغزو للدول املجاورة لفلسـطني، 
واالحتالل املبارش لفلسطني، وهذا يشٌء واضح، 
وارتكبوا يف هجومهم وغزوهم العسكري أبشع 
الجرائـم، وقتلوا مئـات اآلالف من أبنـاء أمتنا 
بشـكٍل مبارش، وأيضاً عملوا عىل إبادة املاليني 
واسـتخدام  والتجويـع،  والحصـار  باألوبئـة، 
األسـلحة املحرمة دوليـاً، الهجوم العسـكري 

والغزو لبلدان أمتنا.

األمـن  زعزعـة  عـىل  ويعملـون  عملـوا 
واالسـتقرار يف بلداننا اإلسـالمية، عرب إنشـاء 
التنظيمـات التكفرييـة اإلجراميـة، ودعمهـا 
باملـال والسـالح، واملعلومـات االسـتخبارتية، 
وحماية تحركها، وتنقل قادتها، والضغط عىل 
بعض األنظمة لتسـهيل عملياتهـا اإلجرامية، 

وهذا من أكرب ما استهدفوا به أمتنا.
التكفريية  والتشكيالت  بالتنظيمات  التحرك 
غربيـة،  إرسائيليـٌة  أمريكيـٌة  صناعـٌة  هـو 

استهدفوا بها أمتنا، استهدفوا أمتنا:
وزرع  األمـة،  وتفكيـك  والتدمـري،  للقتـل، 

الفرقة بني أبنائها، وتفكيك كياناتها.
وأيضـاً لتشـويه اإلسـالم عنـد أبنـاء األمة 
نفسها، وتشويه اإلسـالم يف نظر بقية البلدان 

والشعوب غري املسلمة.
وكلنا نعرف ما جرى ويجري، وحجم املأساة 
الناتجة عـن ذلك، كم ُقِتل من أبنـاء أمتنا، كم 
عانـت أمتنا من أبشـع الجرائم التـي ارتكبها 
البلـدان،  مختلـف  يف  التكفرييـون  ويرتكبهـا 
جرائـم القتل بشـكٍل بشـع جـداً، اسـتهداف 
للنـاس يف كل واقـع حياتهـم، يف املسـاجد، يف 
املـدارس، يف املستشـفيات، يف األسـواق، يف كل 
تجمعات الناس، وعمليات إجرامية بشعة جداً 
لقتل الناس بشكٍل جماعي، حصل هذا يف كثرٍي 

من بلدان أمتنا.
يعملـون عىل احتكار إنتاج وبيع األسـلحة، 
والتقنيـات املتعلقـة بذلـك، وتسـخريها لدعم 
الفتن والحـروب الظاملة، مع السـعي لحصار 
شـعوبنا من امتالكهـا، يعني: يريـدون لنا أن 
نكـون أمـة ال تمتلك أي قـدرات دفاعية تدافع 
عن نفسـها، ال تمتلك حتى السالح للدفاع عن 
نفسـها، ولذلك عندما يسـتهدفون بلداً معيناً 
من بلدان أمتنا، مـن أول إجراءاتهم هو حرض 
توريد السـالح لذلك الشـعب، وفرض عقوبات 
عىل مـن يبيع السـالح لذلك الشـعب، أو يوفر 
السالح لذلك الشعب؛ حتى يصبح توفر السالح 
ألي شـعٍب من شعوب أمتنا، شعب مستهدف، 
يصبح مشكلة، وتصبح مسألة معقدة، ونحن 
نرى اآلن وضع الشـعب الفلسطيني، وصعوبة 
حصوله عىل السالح، يحتاج إىل عناء كبري، وال 
يصل إليه السـالح إالَّ بالتهريب؛ بينما يقدم إىل 

العـدو الصهيوني كل أنواع األسـلحة، ويمكَّن 
مـن صناعـة الكثري منهـا، ومن امتـالك حتى 
السـالح النـووي، وهكذا بقية بلداننـا العربية 
واإلسـالمية، أي شـعب مسـتهدف، يحرصون 
عىل أن يكون محروماً مـن القدرات الدفاعية، 
وأالَّ يتوفر له السالح، لكن من يتحرك لالعتداء 
معهـم، لتنفيـذ أجندتهـم، واالعتـداء والتجند 
معهـم، يحرصون عـىل أن تتوفر له األسـلحة 
الالزمة، لتنفيذ مهمتـه اإلجرامية والعدوانية، 

هذا هو ديدنهم.
هذا من أشـكال االستهداف العسكري، أنهم 
يريدون أن نكون أمة ضعيفة عاجزة، ال تمتلك 
القـدرات الدفاعيـة لتدافـع عـن نفسـها، بل 
ويحرصون عـىل أن يصنعوا قناعـًة بذلك لدى 
النخـب، النخـب يف بلداننا، النخب السياسـية، 
النخـب األكاديميـة، النخـب الثقافيـة، حتى 
يتصـوروا أنه ال يليق بأي شـعب عنده طموح 
للتوجه الحضاري أن يمتلك القدرات الدفاعية.

يعملـون أيضاً عىل دعم الكيـان الصهيوني، 
العـدو اإلرسائييل، الـذي يمثل غـدًة رسطانيًة 
يف جسـد األمـة، وحمايتـه، وضمـان تفوقـه 
العسكري والتقني، واالنحياز الكامل إىل صفه، 
وتربير جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيني 
وبقية شعوب أمتنا، وتوفري الحماية األممية يف 
مجلس األمن، واألمم املتحدة، ومجلس حقوق 
اإلنسـان، واملحاكـم الدولية، التـي تعمل كلها 
لصالحهم، ومن أكرب اعتداءاتهم واسـتهدافهم 
ألمتنا اإلسـالمية هـو هذا: عندما أتـوا بالعدو 
اإلرسائيـيل ومكَّنـوه من احتالل فلسـطني، ثم 
دعموه ليجعل من فلسـطني- نفسها- موطناً 
ومسـتقراً وقاعـدًة السـتهدافه لبقيـة بلداننا 
وشعوب أمتنا      ، وال يزال الشعب الفلسطيني 
يعيـش يومياً املظلومية الكبرية، واالسـتهداف 
املستمر بكل أنواع الظلم: القتل يومياً، السجن 
يوميـاً، التدمـري للمنـازل، االحتـالل لألرايض، 
املصادرة للمزارع وقلع أشجار الزيتون وغريه، 
اإلجراميـة  واملمارسـات  الظلـم  أشـكال  كل 
يرتكبهـا العدو اإلرسائييل يومياً بحق الشـعب 
الفلسـطيني، وكـم يتجـه بمؤامـرات كثـرية 
مـن هنـاك أيضاً تجـاه بقيـة شـعوب بلداننا 

اإلسالمية.
يقومـون بزراعـة الفتن والقالقـل بني دول 
ومذهبيـة،  دينيـة،  خلفيـات  عـىل  املنطقـة، 
العناويـن  هـذه  كل  وعرقيـة،  ومناطقيـة، 
يحركونهـا، ويحركون أبواقهـم ومن يعملون 
لخدمتهم، لتبنيها يف داخل الشـعوب، والتحرك 
تحـت عنوانهـا وبهـا، فعلـوا ذلـك يف العراق، 

وإيران، وسوريا، ولبنان، واليمن، وغريها.
يقومون بتوظيف املنظمات الدولية، لرضب 
دول املنطقـة تحت غطـاٍء دويل: األمم املتحدة، 
مجلـس األمن، تحالفات عدوانية، كلها تتحرك 
الستهداف أمتنا وشعوبنا، هل يمكن أن يكون 
هناك أي موقف لألمم املتحدة، أو ملجلس األمن، 
لصالح شـعٍب من شعوب أمتنا؟ كل مواقفهم 
لصالـح األعـداء، ويف خدمـة  منحـازٌة دائمـاً 

األعداء.
املخابـرات األمريكيـة أيضـاً تشـن الكثـري 
الفتـن  مـن  الكثـري  وتحـدث  الحـروب،  مـن 
والقالقـل، والعمليـات اإلجراميـة والعدوانية، 
وتزرع العمالء لزعزعة أمن واسـتقرار الدول، 
والتفاصيـل املتعلقـة بهـذا ُكِتبـت عنها كتب 

كثرية ونرشت.
يقومون بفرض قواعد عسـكرية يف البلدان، 
وتواجد عسـكري، وتدخل يف املجال العسكري 
لبلداننا؛ للسـيطرة املبارشة عـىل الوضع، وإالَّ 
فمـا حاجتهم إىل قواعد، سـواًء يف اليمن، أو يف 
العراق، أو يف دول الخليج، أو يف شـمال سوريا، 
أو يف بقية البلدان، القواعد العسـكرية مهمتها 
ضمان السيطرة األمريكية املبارشة، والضغط 
املبـارش، وهـي شـكٌل مـن أشـكال االحتـالل 

املبارش.
داخـل  يف  تحالفـات  بتشـكيل  يقومـون 
بلداننا، مـن خالل بعض األنظمة العميلة لهم، 

  لــظ ظصئض بالافرغط شغ إظةازات وطضاســئات حــسئظا شغ 
الترغئ واقجاصقل وعثه خطعط تمراء

  ذرغص الســقم واضح وطفااته المطش اإلظساظغ 
وغاغاه إظعاء السثوان والتخار واقتاقل

  خطعات افسثاء الاغ تظاعك جغادة الئطث طآلعا 
الفحض

  تاضرون أن ظاثخض إلى جاظإ حسئظا الفطسطغظغ 
بتسإ المصادغات وافتثاث
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ويدمجـون فيهـا الكيـان الصهيونـي والعدو 
اإلرسائييل؛ ليكون له نفوذ من خاللها بشـكٍل 
مبـارش، سـواًء فيما يتعلـق بالبحـر األحمر، 
أو عـىل مسـتوى واقـع املنطقة بشـكٍل عام، 
كما فعلتـه أمريكا يف تشـكيالتها وتحالفاتها 

الجديدة.
يستخدمون ما يسـمونه بالرشكات األمنية 
األمريكية لقتل املسلمني بجرائم بشعة، حصل 
هـذا يف العـراق، والصومـال، واليمـن، وبلدان 
أخـرى، مثل: رشكة بالك ووتـر، وداين قروب، 
وغريهـا، والتي تقتـل وتغتال مـع حمايٍة من 
جانبهم، وضغٍط لتمكينها من تنفيذ جرائمها.

إضافًة إىل تجييـش مرتزقة وعمالء لالعتداء 
عىل الشـعوب، كما فعلوه مع شـعبنا العزيز، 
جيَّشوا تشـكالت كثرية من املرتزقة املجرمني، 
الذيـن يقتلون باملال، يحصل عىل مال، فيذهب 

ليقتل وينفذ جرائم بحق الشعوب األخرى.
يقومـون بتنفيـذ جرائـم االغتيـال للعلماء 
البارزيـن يف كل املجـاالت املهمـة، اسـتهدفوا 
يف الجمهوريـة اإلسـالمية يف إيـران اآلالف من 
العلماء واألكاديميني، العلماء الذين يفيدون يف 
نهضـة األمة، ويف مجال التصنيع، ويف املجاالت 
املهمة، التي هي خدمة ملجتمعاتنا، عملوا كذلك 
يف العراق، عملوا كذلك يف بلدان كثرية، والقائمة 
طويلة يف هذا، ويحرصون عىل أالَّ تتمكن أمتنا 
من امتالك املعرفة، التي تساعدها عىل النهضة 

الحضارية، وهذا يشٌء واضح.
يف  والجواسـيس  العمـالء  بـزرع  يقومـون 
بلداننـا السـتقطاب أي عقـول علميـة، يف كل 
املجـاالت املهمة، واسـتقطابها لصالحهم هم، 

وحرمان شعوبنا من خدمتها.
يعملون عىل سلب الدول العربية واإلسالمية 
بشـكٍل عام القـوة العسـكرية، ويعملون عىل 
تدمـري أسـلحتها الدفاعيـة والهجوميـة، كما 
حصـل عندنـا يف اليمن مـا قبل ثـورة الحادي 
والعرشيـن مـن سـبتمرب، حفـالت، حفـالت 
لتدمري سـالح الدفاع الجوي، وكان برنامجهم 
يسـتهدف أيضـاً القـوة الصاروخيـة، والقوة 

البحرية، وغري ذلك.
يعملـون عـىل توظيـف اإلعـالم يف تشـويه 
وجرائمهـم،  لسـيطرتهم  املناهضـة  الـدول 
واملقاومـة لهم، والتي فيها تحرٌك جهادي واع، 
ويوصمونهـا باإلرهـاب والخطـر عىل السـلم 
يرشعنـوا  أن  ويحاولـون  الدوليـني،  واألمـن 

استهدافها عسكرياً.
يعملـون عىل رضب واسـتهداف املشـاريع 
التحرريـة والنهضويـة يف بلداننـا اإلسـالمية، 
واغتيـال قادتهـا، مثلمـا هـو حربهـم عـىل 
املـرشوع القرآنـي يف اليمـن، وحربهـم عـىل 
األحرار يف أبناء أمتنا، يف لبنان، يف فلسـطني، يف 
سـوريا، يف العراق، يف الجمهورية اإلسالمية يف 
إيران، يف بقية البلـدان؛ بينما يؤيدون األنظمة 
الدكتاتوريـة والقمعيـة، التـي ترتكب أبشـع 
الجرائـم بحـق شـعوبها؛ لضمـان تبعيتهـا، 
واسـتمرار دورها السـلبي واإلجرامي يف قمع 
شـعوبها، مثلمـا هـو دعمهـم واحتضانهـم 
لبعض األنظمة الخليجية، كالنظام السعودي، 
والنظـام اإلماراتـي، وآل خليفـة يف البحريـن، 
الذيـن يرتكبـون أبشـع الجرائم بحق شـعب 

البحرين العزيز.
هـذا عىل املسـتوى العسـكري واألمني، هذا 
هـو بعض العناوين فقط فيما يفعلونه يف هذا 

املجال.
أما عـىل مسـتوى االسـتهداف االقتصادي، 
فالحكاية كبريٌة يف ذلك، ومعاناة شـعوبنا عىل 
املسـتوى االقتصادي معاناة كبرية جداً، ولهم 

الدور األسايس يف صناعة هذه املعاناة:
يقومـون بنرش الربا، والسـعي إىل أن يعتمد 
كسياسة اقتصادية أساسـية يف بلداننا؛ بينما 
هو يف الواقع وسـيلة ابتزاز وظلم، وأداة لتقييد 
االقتصاد للدول الفقـرية، والتحكم فيها، وهو 
بالفعل يحدث نكبًة اقتصادية ومضاّره كبريٌة 

جداً عىل شعوبنا.

يبارشون الضغـوط االقتصادية عىل بلداننا، 
ويحاولـون أن يحرمـوا بلداننـا مـن ثرواتهـا 
املهمة، ومن االستفادة منها، ومن استخراجها 
بالشـكل املطلوب، وبرنامجهـم يف ذلك واضح؛ 
إىل  الحاجـة  أمـس  يف  أمتنـا  شـعوب  بينمـا 

االستفادة من ثرواتها الوطنية.
يعملون أيضاً من خالل منظمات ومؤسسات 
نقدية لرشعنة الحرب االقتصادية عىل بلداننا، 
عـرب كثرٍي مـن املؤسسـات التـي ينشـئونها، 
ويفرضـون من خاللهـا سياسـات اقتصادية 
جائـرة وظاملة، ينتج عن تلك السياسـات غالء 
األسـعار. رضب الخدمـات العامـة، املصالـح 
العامة. التأثري عىل املواطنني وعىل أبناء شعوب 
أمتنا يف وضعهم املعييش بشـكٍل مبارش، مثلما 
قصـة الصندوق الدويل، والبنـك الدويل، وغريها 

من املنظمات االقتصادية.
حرصوا عـرب الدوالر- الـذي يطبعونه بدون 
غطـاٍء مـن الذهـب- عـىل التحكـم بثـروات 
الشـعوب، ورسقة خرياتهـا، ورضب عمالتها، 
والتأثري عىل وضعها االقتصادي بشـكٍل كبري، 
وقد خدمتها السـعودية ودول الخليج لرتسيخ 
هيمنـة الدوالر، عندما ربطـت الدوالر بالنفط، 
وجعلت للدوالر دوره العاملي، واعتماده كعملة 

دولية، وهذا أرض بالشعوب بشكل كبري.
يمارسـون الحصـار االقتصـادي، ملعاقبـة 
أي دولـٍة تخـرج عـن طاعتهـم وهيمنتهـم، 
مثلما فعلوه مـع بلدنا العزيـز، ويفعلونه مع 
سـوريا، مع إيران، مع بلدان أخرى، والحصار 
جريمة كبرية جداً؛ ألنه جريمة عقاب جماعي 
للشـعوب، إرضار بـكل النـاس، تعقيد للوضع 
للمجتمعات،  تجويـع  للمجتمعـات،  املعيـيش 
ولذلك يعترب من أكرب الجرائم بحق املجتمعات.

يعملـون عـىل أن تبقـى األسـواق العربيـة 
واإلسـالمية بشـكٍل عام مفتوحـًة للمنتجات 
األمريكيـة والصهيونية، التي يجـب أن تكون 

مقاطعة، وليس محل ترحيب من قبل الناس.
يعملـون عـىل إغـراق الـدول- حتـى التـي 
لسياسـاتهم-  وتسـتجيب  لهـم،  تسـتجيب 
بالقـروض الربوية، واسـتغالل تلـك القروض 
فيمـا ال يفيدهـا، وال يبنـي اقتصادهـا، بـل 
يسـتغلونها من خالل ذلك، ويضغطون عليها، 
ويفرضون عليها سياسات اقتصادية تدمريية.

النفطيـة  الثـروات  وينهبـون  يرسقـون 

واملعدنية، إما بطريقة مبارشة، مثلما يفعلونه 
يف بعـض بلداننا، أو عرب عمالئهـم، وهذا يشٌء 
واضح، وعىل حساب معاناة الشعوب نفسها، 

وهي تعاني أشد املعاناة.
يسـتولون عـىل األمـوال- أمـوال بلداننـا- 
بمسـمى التجميد ألصول الـدول التي تتعرض 
لعقوبـات أمريكية، وهذا حصل مع الكثري من 
البلـدان، من بينهـا اليمن، هناك أمـوال يمنية 
عـدد كبري من األموال املوجودة يف أمريكا، التي 
تتبـع البنك املركـزي، جمدوها، ولـم يعيدوها 
لشـعبنا العزيز، هناك مبلغ كبري ألفغانسـتان 
(عـرشة مليـار دوالر) قامـت أمريـكا بأخذه، 
تجميـد ومصـادرة وأخـذ وحرمـان الشـعب 
األفغانـي، يف الوقت الذي هـو يف أمسِّ الحاجة 
دوا عـىل كثري من البلدان اإلسـالمية  إليـه، جمَّ
أموالها التي كانت تودع يف بنوكهم، وائتمانهم 
وإيداع األمـوال يف بنوكهم هو خطـأٌ فادح، لو 
كان هنـاك وعٌي قرآنـي لدى بلداننا وشـعوب 
أمتنا، ملا أودعوا شـيئاً من األمـوال يف بنوكهم، 
يف البنـوك األمريكيـة، مـع أنهـم يجـدون أن 
هذه الحالـة تتكرر، حالة التجميـد واملصادرة 
لألموال، ألبسط سـبب، أحياناً يصطنعون هم 

سبباً لتجميد أموال ومصادرة أموال.
يعملـون عىل ابتـزاز األمة ماليـاً، من خالل 
أي مشـكلة أو قضيـة، ويف كثرٍي مـن القضايا 
التـي يقفـون هم خلفهـا، مثل: قصـة قضية 
(لوكربي)، التي ابتزوا ليبيا من خاللها بأموال 

طائلة، وقضايا مشابهة أخرى.
يزرعـون عمالءهم الذين يعملـون يف الدول 
يف املجـال االقتصـادي، ويكـون لهـم مواقـع 
مسـؤولية يف هيـاكل الـدول يف الجوانـب التي 
تعنـى باالقتصـاد، يف الـوزارات، واملؤسسـات 
املعنيـة باالقتصـاد، عمـالء لهـم يعملون عىل 
تخريـب االقتصـاد مـن الداخـل، مـن خـالل 
أسـاليب كثرية، سياسات، فسـاد مايل، أشكال 
كثرية جـداً، لرضب االقتصاد الوطني يف أي بلد 

من بلدان أمتنا.
يحرصـون عىل أن تبقى شـعوبنا متناحرة، 
وبعيـدًة عن أفـق أي وحدة ال تخـدم املصلحة 
األمريكيـة، وهـذا هو حال بلدنا عىل مسـتوى 
عام الوطن العربي، الذي سـيطر عىل شـعوبه 
الشـقاق والتناحـر، ورسقة الخـريات واملوارد 

الطبيعية وغريها.

يعملون بشـكٍل مستمر عىل رضب العمالت 
املحليـة للـدول، لبلداننـا بشـكٍل عـام، وهـذا 
حاصل بشـكل كبري ومؤثر عىل شـعوبنا، تارًة 
بسبب العقوبات، أخرى بسبب الديون، وتحت 
عناويـن متعـددة، وحصلـت مـآيس عندنا يف 
اليمـن، وهنـاك اآلن مأسـاة يف لبنان؛ بسـبب 
رضب العملة املحلية، يف بقية البلدان، كل دولة 
ربما، أو معظم الدول عانت بشكل كبري لرضب 

عملتها املحلية.
يعملـون عـىل نـرش املخـدرات والخمور يف 
املجتمعات العربية واإلسـالمية، والرتويج لها، 
والتمكني لها؛ لكي تصبح متاحة للمسـتهلك، 
وما يرتتب عىل ذلك من إفساد الشباب كرشيحة 
منتجة، وضيـاع لألموال، واعتماد عىل التجارة 
يف املحرمات التي تدمر األمة، وترض باألمة، وال 
تبنيها، وال تنهض بها، وهذا اسـتهداف شامل 
بهـذه الطريقة، اسـتهداف لألمن، اسـتهداف 
للقيم، استهداف لألخالق، استهداف لالقتصاد، 
وقضية انتشار املخدرات والرتويج لها أصبحت 
من املشـاكل الخطرية التي تهدد مجتمعاتنا يف 

عدٍد من الدول.
يعملون عـىل منع اإلنتاج الداخيل يف البلدان، 
دون  والحيلولـة  الزراعـي،  اإلنتـاج  ورضب 
تحقيـق االكتفـاء الذاتـي، وهـذا مـن أكثر ما 
تعانـي منـه شـعوبنا، أنها تحولت إىل أسـواق 
فقط السترياد بضائعهم، وال تنتج احتياجاتها 
الرضورية، وال تسعى لتحقيق االكتفاء الذاتي، 
حتـى يف غذائهـا الـرضوري، ويعملـون عـىل 
رضب اإلنتاج الزراعي، وهذه من أكرب أشـكال 

االستهداف لشعوبنا.
هذا بعٌض من العناوين لالستهداف للمجال 

االقتصادي.
يف املجال الصحي:

الصحـي  املجـال  يف  شـعوبنا  يسـتهدفون 
عـرب نـرش األمـراض، والجائحات، بواسـطة 
تنـرش  مرحلـة  كل  يف  املتنوعـة،  الفريوسـات 
فريوسـات جديدة، ويسمع الناس عن فريوس 
جديد، وعن وباء جديد، يعملون عىل قتل العدد 
األكرب من الناس من جهة، وجني املليارات من 

األموال من جهٍة أخرى.
يعملون عىل بيع األغذية واألدوية واللقاحات 
غري املأمونة، والتي تتسبب يف أمراض، وحدوث 
أعـراض صحية، تنترش يف أوسـاط املجتمعات 

بشكٍل كبري.
يف  الصحيـة  غـري  التقنيـات  يسـتخدمون 
الحـروب، كاسـتخدام اليورانيـوم املنضـب يف 
العراق، اسـتخدام األسلحة املحرمة يف العدوان 
عـىل اليمـن، اسـتخدام األسـلحة املحرمـة يف 
العـدوان عىل بلـدان أخـرى، وهذا يؤثـر كثرياً 
عىل صحة املجتمعات، ويؤدي إىل تشوه األجنة 
واملواليـد خلقيـاً، ويتعاملـون مع أبنـاء األمة 
كفـرئان تجـارب، وهنـاك معانـاة نتيجة ذلك 
ومآٍس كربى، وانتشار ألمراض فتاكة، كمرض 

الرسطـان، وغـريه.
هذه بعض العناوين يف املجال الصحي.

نجـد أنهم يسـتهدفون الناس بكل أشـكال 
االستهداف، وبشكٍل رهيب، يستهدفون الناس 
يف حياتهم، ويسـتهدفون الناس يف معيشتهم، 
يسـتهدفون النـاس يف عقيدتهـم، يف أمنهـم، 
يف كل شـؤون حياتهـم، اسـتهداف إجرامـي 
بشـع وظالـم، بـكل أشـكال الظلم، مـع ذلك 
يتحدثـون عن حقوق اإلنسـان، وينتقدون أي 
بلد مسـتهدف حتى يف اإلجراءات املرشوعة، أو 
األعمال التي البدَّ منها لتعزيز األمن واالستقرار 
الداخيل ضمن ضوابط الرشع والقانون، يأتون 
هم لينتقدون أبسـط يشء من ذلك، ويتحدثون 
عن حقـوق اإلنسـان، ويقدمون أنفسـهم إىل 
الشـعوب حتـى يف عناويـن أعمـال وخطـط 
جديدة يشتغلون من خاللها الخرتاق الشعوب، 
يخاطبونهـا بحقـوق اإلنسـان، ويقدمون لها 

هذا العنوان.
إذا جئنـا للتعـرف عىل حقوق اإلنسـان عىل 
الطريقـة األمريكيـة واإلرسائيليـة والغربيـة، 

 ظثغظ التخــار افطرغضغ سطى جــعرغا وضسش الاساون 
السربغ واإلجقطغ طسعا

 عــثا الجلجال عع تثضغر لظا بالجلجال السزغط الثي جــغظعغ 
التغاة شغ افرض

 المطغسعن فطرغضا وإجرائغض عط المحضطئ افضئر فطاظا
 الحــعغث الصائــث جاء لغصــعل شغ خرخاــه إظظا ظاتثث 

بروتغئ طظ غفعط أظه ذرف شغ عثا الخراع
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نجـد أن أكـرب جرائـم القتل للنـاس يف التاريخ 
املعارص، بوسـائل اإلبادة الجماعية، التي تقتل 
أكـرب عدد ممكن مـن الناس، ومنها األسـلحة 
النووية، واألسـلحة املحرمة دولياً، واألسـلحة 
الفتاكة، هي جرائم ارتكبتها أمريكا وإرسائيل 
والـدول الغربية، وال زالت ترتكبها، أكرب جرائم 
القتل واإلبادة للمجتمـع البرشي، وضحاياهم 
يف التاريـخ املعارص، ضحايا جرائمهم، ضحايا 
عدوانهـم وطغيانهـم، وجرائمهم الوحشـية، 
بمئات املاليني من املجتمع البرشي، يف مختلف 

بلدان وشعوب العالم.
أمريكا هي التي اسـتخدمت السالح النووي 
يف اليابان، وقتلت البرش بشكٍل عام، يف مدينتني 
من مـدن اليابان قتلت السـكان بشـكٍل عام، 
كباراً وصغاراً، أطفاالً وشـباباً، نساًء ورجاالً، 
سعت لقتل الجميع وإبادتهم بطريقة وحشية.

لقتـل النـاس بإبـادٍة  جرائـم كبـرية جـداً 
جماعية، يف عدوانهم عـىل بلداننا، فيما حصل 
يف فلسطني، يف العراق، عندنا يف اليمن خالل كل 
السنوات الثمان هذه، جرائم اإلبادة الجماعية، 
واسـتخدام أفتـك األسـلحة وأخطر األسـلحة 

لذلك، لتحقيق ذلك.
أكـرب جرائـم اإلبـادة، باألوبئـة، والتجويع، 
األخـرى،  والوسـائل  االقتصـادي،  والحصـار 
هـم مـن يرتكبهـا، وضحايا هـذا النـوع من 
االسـتهداف للشـعوب باملاليني، الذين يموتون 
االقتصادي،  بالحصـار  بالتجويـع،  باألوبئـة، 
يفتعلون الحـروب ويشـجعون عليها، وكذلك 
الفتن، وهم وراء الكثري منها، ووراء ما يحدث 
فيهـا مـن ممارسـات إجرامية بحـق املدنيني 
واألرسى، وهـم يسـعون لذلك؛ لكي تسـتفيد 
رشكاتهم التي تبيع السالح، تحصل عىل الكثري 
مـن األموال، مـن خالل دماء النـاس، وإزهاق 
أرواحهـم، وتدمري أمـن املجتمعـات، والهدف 

مادي من وراء ذلك يف كثرٍي من الحاالت.
هم وراء مصادرة حقوق الشعوب، الحقوق 
املرشوعـة يف الحريـة، واالسـتقالل، والعيـش 
بكرامـة، كما يف فلسـطني، شـعب فلسـطني 
يمتلك هذا الحق يف االستقالل والحرية والعيش 
بكرامـة، من الـذي يحـاول ان يحرمه من هذا 
الحـق؟ أمريـكا وإرسائيـل والـدول الغربيـة، 
يحاربوننا يف اليمـن يف محاولٍة منهم لحرماننا 

من هذا الحق، وكذلك بقية شعوب أمتنا.
هم من يمارسون االمتهان للكرامة اإلنسانية 
بـكل األشـكال، كمـا يف سـجونهم، وجرائـم 
االغتصـاب، والتعذيب، وغـري ذلك، ونموذجهم 
معـروف: (سـجن أبو غريـب)، مـاذا فعلوا يف 
(سـجن أبـو غريـب)؟ سـجن (غوانتناموا)، 
بقيـة سـجونهم، أبشـع ممارسـات االنتهاك 
األمريكيـون،  يمارسـها  اإلنسـانية  للكرامـة 
واإلرسائيليـون، والـدول الغربيـة، وعمالؤهم 
الذين يقاتلون يف صفهـم، ويتحالفون معهم، 

ثم يأتي ليتحدث معك عن حقوق اإلنسان.
حقـوق اإلنسـان عـىل الطريقـة األمريكية 
واِإلرسائيليـة هـي مـا فعلـوه يف (سـجن أبو 
غريب، وغوانتناموا)، وما يرتكبونه من جرائم 

رهيبة وشنيعة.
يتحدثون أيضاً عن حقوق املرأة، ويحاولون 
أن يقدمـوا هـذا العنـوان الخـرتاق الشـعوب، 
وهـم- األمريكـي واإلرسائييل والـدول الغربية 
وعمالؤهم- هـم أكرب قاتٍل للنسـاء، يعني: لم 
يقتل أحد النسـاء مثل ما قتلوا، عندما نأتي إىل 
إحصائيات، أو عناوين، كم قتلوا من النساء يف 
كل بلد من البلدان التي استهدفوها، أي حقوق 
للمـرأة، وهـم أكرب قاتـل للنسـاء، ورصيدهم 
اإلجرامي يف قتل ماليني النساء يف العالم مهول، 
مهول جـداً، يعني: قتلوا باملاليني من النسـاء، 
حتـى مـن األطفال، النسـاء كبـاراً وصغـاراً، 
وجرائـم القتـل واإلبـادة للمرأة مسـتمرة من 

جانبهم يف حروبهم املستمرة يف بلداننا:
ومنهـا فلسـطني، يف معظـم األيـام هنـاك 
قتل للنسـاء يف فلسـطني، أو جرح، أو أرس، أو 
رضب، كل أشـكال االعتداء عىل املرأة يمارسها 

اإلرسائيـيل بحـق املـرأة الفلسـطينية، املـرأة 
الفلسـطينية ضحية، وتعاني مـن االعتداءات 
اإلرسائيليـة بـكل أشـكال االعتداءات بشـكٍل 
يومـي، وليس هناك أي كالم عـن حقوق املرأة 
الفلسـطينية، ومـا ينتهك الجانـب اإلرسائييل 

والعدو اإلرسائييل منها، مسكوٌت عن ذلك.
الجرائـم بحق املـرأة يف مختلـف البلدان، كم 
قتلوا يف بلدنا يف اليمن من نسـاء كبار وصغار! 
القنابـل األمريكية هي التـي مزقت الكثري من 
نسـاء شـعبنا إىل أشـالء، قتلت املـرأة الحامل 
وأخرجت منها طفلها، وقتلت األجنة يف بطون 
أمهاتهـم، النسـاء الحامالت، وقتلـت األطفال 
من النسـاء وهن يذهبن إىل املدارس، ويف داخل 

املدارس، كم قتلوا!
وما حـدث يف العـراق يشء رهيب جـداً، كم 
قتلـوا يف العـرق؟ كـم اغتصبـوا من النسـاء؟ 
كم سـجنوا؟ عـرشات اآلالف من النسـاء، ويف 
أفغانسـتان بأفظـع مما عملـوه يف العراق ويف 
غريها، ولـم يفعل أحٌد مثلما فعلوا بحق املرأة، 
من قتل، واغتصـاب، وظلم، وإجرام، وتعذيب، 
وما حدث يف مراحل االستعمار الغربي لشعوب 

أمتنا يشٌء رهيب يف انتهاك حقوق املرأة.
والغربـي  واإلرسائيـيل  األمريكـي  هـم- 
وعمالؤهـم- أهم أكرب ممتهٍن للمرأة وكرامتها 
اإلنسانية، ويرتكبون أكرب معدل للجرائم بحق 
النسـاء، مـن رضب، واغتصـاب، وامتهـان يف 
العمل، واسـتغالل مذل ومهني، وعىل حسـاب 
الكرامـة اإلنسـانية، ثلث النسـاء املعتقالت يف 
العالم، ثلثهن معتقالت يف أمريكا، يف السـجون 
األمريكيـة، يعني: حصة عامليـة، أمريكا معها 
حصة عامليـة، واالمتهان للمرأة، والرضب لها، 
واالعتـداء عليها، واالغتصـاب لها، والقتل لها، 
جرائـم االغتصـاب يف أمريكا مهولـة، وبأرقام 

رهيبة جداً، وإحصائياتهم رهيبة يف ذلك.
من أبرز ممارسـاتهم اإلجرامية يف احتاللهم 
للبلدان سواًء بشـكٍل مبارش، أو عرب عمالئهم: 
كثـرٍي  يف  حـدث  وهـذا  للنسـاء،  االغتصـاب 
مـن البلـدان، وقصـص جرائمهـم يف العـراق 
وأفغانسـتان قصـص مؤملة جداً، مؤملـة جداً، 

تجرح الشـعور بالكرامة لدى أي إنسان يطلع 
عليها.

من أبرز ممارسـاتهم والظواهر يف بلدانهم، 
ويف البلـدان التي ينشـطون فيها، هي: اإلتجار 
بالبـرش، ويف املقدِّمـة النسـاء، هـم يتَّجرون، 
هناك سـوق للرقيق، لكن بشـكل يختلف عما 
كان يف املايض، فهم يتَّجرون بالنسـاء، سـواًء 
والجريمـة  والدعـارة،  الجنـيس،  لالسـتغالل 
األخالقية، أو لغري ذلـك، هي من أبرز الظواهر 

عندهم، وهم يعرتفون بذلك.
مـن أبـرز امتهانهـم لكرامـة املـرأة، هـو: 
سعيهم إلفسادها، واستهدافهم للبنية األرسية 
يف املجتمـع، وسـعيهم لتفكيـك األرسة كلبنة 
أساسـية يف املجتمع بهدف تفكيك املجتمعات، 
ورضبهـم للرعاية للطفولة، هـم يعملون عىل 
حرمـان األطفـال مـن رعايـة األمهـات، التي 
هي مـن أرشف وأسـمى وأقدس مهـام املرأة، 
أنهـا تربي األجيـال، تحتضن األطفال، تنشـئ 
األجيال، يعملون عىل حرمان األطفال من هذه 

الرعاية بسياسات كثرية، وأساليب معروفة.
البرشيـة  للمجتمعـات  فاسـتهدافهم 
اسـتهداٌف  كلـه  اإلسـالمية،  وملجتمعاتنـا 
شـيطاني، إجرامي، وحيش، مدمر، نتيجته أن 
تخرس األمة كل يشء: دينها ودنياها، حارضها 
ن لهم، وأن تستعبد لهم،  ومستقبلها، وأن تدجَّ
وأن تصب خرياتها يف مصالحهم، وهم يعملون 
عـىل ذلك بـكل وحشـية، وبتجرٍد تـام من كل 
شـعوٍر إنسـاني، ال يمتلكون ذرًة من املشاعر 
اإلنسـانية، أو مراعاة للحقـوق... أو أي يشء، 

يتجهون بكل وحشية وإجرام.
أمام هذه الهجمة الشـاملة التي تسـتهدفنا 
يف كل يشء: يف ديننـا، يف دنيانـا، يف كرامتنا، يف 
حريتنـا، يف اسـتقاللنا، يف أمننا، يف كل مجاالت 
حياتنـا، مـاذا نفعل؟ مـا هو الخيـار؟ الخيار 
لـدى البعض هو أن نسـكت، أن نسـكت أمام 
كل ذلك، أمام هذه الهجمة العسـكرية األمنية، 
الهجمـة علينا يف واقعنا االقتصادي، يف الجانب 
الثقـايف، يف ديننـا، ويف دنيانا، لقتلنـا، الحتالل 
بلداننـا، النتهاك أعراضنا، لرسقة ثرواتنا، أمام 

هذا االستهداف الشامل لنا ماذا يقول البعض؟ 
يقـول: [نسـكت، ونجمـد، ونرتك املجـال لهم 
ليفعلـوا كل ما يشـاؤون ويريـدون]، هل هذا 
خيار صحيح؟ واضح أنه خيار ال يستند إىل أي 
يشٍء يؤيِّده، ال إىل القرآن الكريم، وال إىل الفطرة 
البرشية، وال إىل الحكمة، وليس له أي مسـتند، 

إنما هو يعربِّ عن روح انهزامية.
هـل يمكـن أن يجدي سـكوتنا تجاه هجمة 
كهـذه ممـن يحملـون تلـك الوحشـية، وتلك 
يفيدنـا  أن  يمكـن  هـل  اإلجراميـة؟  النزعـة 
سـكوتنا بيشء؟ يقول الشهيد القائد «رضوان 
اللـه عليـه»: ((قـد نتوقـع ببسـاطة تفكرينا 
أنه إذا سـكتنا أفضل نسـكت قـد نتوقع أنهم 
أن  إىل  سـيدفعهم  السـكوت  ال،  سيسـكتون، 
يعملـوا للحصول عـىل تنازالت كثـرية أخرى، 
ويعملـوا ليصلـوا إىل رضب أشـياء أخـرى، لن 
يسـكتوا، يجب أن نفهم هذا، لن يسكتوا، ولن 
يتوقفـوا إال متى ما تحركنـا نحن ورصخنا يف 
ا إذا  وجوههـم، سيسـكتون وسـيتوقفون، أمَّ
سـكتنا فالخطورة هنا، الخطورة البالغة هنا، 
بعض الناس قد يقول: [نسـكت، ال نكلف عىل 
أنفسـنا]، إن السـكوت هو الخطورة، لو كان 
السـكوت من ذهـب- كما يقولـون- ملا تحدث 
القرآن الكريم عن الجهـاد، عن التضحية، عن 
االستبسـال، عـن انفاق األمـوال، عن التوايص 
بالحـق، أليس القرآن كله حركًة وكالماً، أم أنه 
صمـٌت وجمود؟ كلـه حركة، كلـه كالم، فعالً 
قد يكون السـكوت من ذهب ليذهب كل يشء، 
إذا سـكتنا سيذهب ديننا، وسـتذهب كرامتنا، 
ونذهب- ونعـوذ بالله- إىل الجحيـم يف األخري، 

يذهب الناس إىل الجحيم)).
خيار السكوت هو استسالم، خيار السكوت 
يعنـي تمكني األعـداء مـن تنفيـذ مؤامراتهم 
ومخططاتهـم وجرائمهـم بحقنـا، بـدون أي 
عائـق، وبدون أي يشٍء يمنعهم من ذلك، فماذا 
نفعـل؟ هـل نبقى كشـعوب وكبلـدان وكدول 
نتابـع األحـداث اليوميـة، والجرائـم اليوميـة 
بحـق شـعوبنا، بحقنا كشـعوب مسـتهدفة، 
ونتسـمر أمام التلفزيونات لنشـاهد، ثم نبقى 
لنتحـدث بالتعليقـات العادية، ونتحـول بكلنا 
إىل إخباريـني، إىل صحفيـني، إىل محللني، نحلل 
األخبـار، ال نفعـل شـيئاً، ال نعمـل شـيئاً، ال 
نتحـرك ملواجهة الخطر الذي يسـتهدفنا يف كل 
يشء، هـل هذا هو الـذي يجدي؟ هـذا يحصل 
عـادًة أول مـا تبدأ حملـة جديدة عـىل بلد من 
بلـدان أمتنـا الحتاللـه، أو السـتهدافه، يقوم 
الكثـري من الناس بمتابعة األخبار، ومعرفة ما 
الذي اسـتجد، ثـم يعقبون عىل ذلـك بتحليالت 
معظمهـا تنطلق من فهٍم خاطـئ، لكن بدون 
أي عمل، بدون أي تحرك، بدون أن يكون هناك 
رؤيـة صحيحـة يتحـرك النـاس عـىل ضوئها 
للتصـدي ملؤامرات األعـداء بحقهـم، بموجب 
الفطرة اإلنسانية واإلحساس باملسؤولية أمام 
الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، وحاجة الناس امللحة 

إىل ذلك والرضورية إىل ذلك.
الشـهيد القائـد «رضـوان الله عليـه» وهو 
شـهيد القرآن تحـرَّك ليغـريَّ هذا النمـط، هذا 
األسـلوب الذي كان سـائداً يف واقعنـا: متابعة 
األخبار، وأي أخبـار؟! أخبار تدمري ألمتنا، قتل 
لشـعوبنا، انتهـاك ألعـراض أمتنا، اسـتهداف 
ملقدسـاتنا، اسـتهداف لديننا، أخبـار من هذا 
النـوع، ال يكفـي أن نتابعهـا وأن نعقب عليها 
بالتحليـالت، ال يكفـي ذلـك، علينا مسـؤولية 
تجاهها؛ ولذلك أتى الشهيد القائد «رضوان الله 
عليه» ليقـول يف رصخته: ((نتحـدث بروحية 
من يفهم أنه طرٌف يف هذا الرصاع، ومستهدٌف 
فيه شـاء أم أبى، بروحية مـن يفهم بأنه وإن 
ـل عن املسـؤولية هنـا، فال يسـتطيع أن  تنصَّ
يتنصـل عنها يوم يقف بني يـدي الله، نتحدث 
أيضـاً لنكتشـف الكثـري مـن الحقائـق داخل 
أنفسـنا، ويف الواقع، وعىل صعيـد الواقع الذي 
نعيشـه وتعيشه األمة اإلسالمية كلها، نتحدث 
بـروٍح عملية، بروٍح مسـؤولة، نخـرج برؤيٍة 

  افطرغضغعن غثسمعن افظزمئ الثضااتعرغئ الاغ تصمع حسئعا 
ضالظزام السسعدي واإلطاراتغ وآل خطغفئ شغ الئترغظ

  حسعب أطاظا تساظغ شغ الةاظإ اقصاخادي ولفطرغضغغظ 
دور أجاجغ شغ عثه المساظاة

  التخار سصاب جماسغ لطحــسعب وإضرار بــضض الظاس وتسصغث 
لطعضع اقجاماسغ وغسث أضئر جرغمئ بتص المةامسات

  افسثاء اجــاعثشعا افطئ سطى المساعى البصاشغ وعع أخطر 
أحضال اقجاعثاف ضما اجــاعثشعا المظاعب الثراجغئ شغ ضض 

المراتض الاسطغمغئ
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واحـدة، بموقٍف واحـد، بنظرٍة واحـدة، بوعٍي 
واحد، وهذا هو ما تفقده األمة))، وأحدث فعالً 
هـذه النقلة يف واقعنا، انتهـت تلك املرحلة التي 
كنا نتابـع فيها األخبار، تلـك األخبار الكارثية 
الخطرية، لننتقل إىل موقع املسؤولية، إىل موقع 
املوقف والفعل، لنتحرك للتصدي لتلك األخطار 
التي تستهدفنا بهذه الروحية: باعتبارنا طرف 
مسـتهدف مـن هذا الـرصاع، باعتبارنـا أيضاً 
نتحمل املسؤولية أمام الله، فلو تنصلنا هنا يف 
الدنيا؛ لسـئلنا وعوقبنا عىل ذلك يف اآلخرة؛ ألن 
علينا مسـؤولية دينية تجاه ذلك، نتحرك أيضاً 
عىل ضوء حقائـق ووقائع بروح عملية، بروٍح 
مسؤولة، برؤية واحدة، هذه الرؤية املهمة هي 

الرؤية القرآنية، وسنتحدث عنها.
منذ بدايـة التحـرك بـدأت محاوالت  طبعـاً 
اإلسـكات لهـذا التحـرك القرآني، مـع أنه بدأ 
بخطـوات عمليـة صحيحة وطبيعية: شـعار، 
األمريكيـة  للبضائـع  ومقاطعـة  ورصخـة، 
وفضـح  للمجتمـع،  وتوعيـة  واإلرسائيليـة، 
لألعـداء، وكشـف ملؤامراتهم، مـع ذلك حورب 
منـذ البدايـة، وكان املطلـوب مـن النـاس أن 
يصمتـوا، أالَّ يقولـوا كلمـة، أن يرتكـوا املجال 
أمام األعـداء، وأمـام عمالئهم، وأتـى الوعيد، 
وأشـكال  والضغـوط،  والتحذيـر،  والتهديـد، 
اإلعاقة لهذا املرشوع القرآنـي، واملحاربة لهذا 
املـرشوع القرآني منذ اليـوم األول، ولذلك قال: 
((مهما حاولـوا أن نصمت فلن نصمت، أليس 
كذلك؟ وإذا ما صمتنا شهدنا عىل أنفسنا بأننا 
مـن املعرضني عن كتاب اللـه الذي قال لنا: {يَا 
أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا أَنَصاَر اللَِّه}[الصف:14] 
أفال نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننرص 
ديـن اللـه، وإذا لـم ننـرص اللـه ودينـه أمام 
اليهود، يف مواجهة اليهـود فأمام َمن ننرصه؟ 
أمـام َمن ننـرصه؟ إذا سـكتنا يف أوضاع كهذه 
فمتى سـنتكلم؟))، وفعالً إذا سكتنا يف أوضاع 
كهذه، بكل ما يحـدث فيها من هجمة رهيبة، 
واسـتهداف شـامل، متـى سـنتكلم؟ فتحرك، 
ولكن قدَّم مرشوعاً عظيماً، تحرَّك عىل أسـاس 
القـرآن الكريم، تحرَّك باملـرشوع القرآني، ويف 
هذا السـياق يقول: ((يجـب أن نرتبط بالقرآن 
الكريـم مـن جديـد، ونتعلمـه، ونعلـم أبناءنا 
وبناتنـا ونسـاءنا، ونكثر من تالوتـه، ونهدي 
مصاحفـه لبعضنـا البعض وأرشطـة تالوته، 
نتحرك يف إطار أن نشـد أنفسـنا إىل القرآن من 
خ قدسـيته ومكانته وعظمته  جديد، وأن نرسِّ
يف نفوسـنا مـن جديد؛ ألن القـرآن، ألن القرآن 
هـو من لو لم يكن من عظمتـه وفضله إال أنه 
يكشـف الحقائق أمامنا، ال يمكن ألي كتاب يف 
هذه الدنيـا أن يريك الحقائـق ماثلة أمامك))، 
فتحـرك عـىل أسـاس القـرآن الكريـم، ومـن 
الطبيعي أن يتحرك عىل أساس القرآن الكريم، 
القـرآن الكريم وعالقتنا به كمسـلمني، بحكم 
انتمائنا لإلسالم، هو حجة، هو ملزم، هو نور، 
هـو بصائر، فإذا تحرَّك اإلنسـان عىل أساسـه 
فهل يالم؟ هل ينتقد؟ هـل يعترب مخطئاً؟ هل 
يعتـرب أنه هو من يجـب أن يتوجـه إليه اللوم 

واملحاربة بكل أشكالها؟.
نحـن األمـة اإلسـالمية التـي تنتمـي لهـذا 
الكتاب، هـو كتابها الذي تقر بأنـه كتاب الله 
بني أوسـاطها، هـو حجـٌة وملزم، هـو النور 
والبصائـر، وهناك مزايا مهمـة جداً للمرشوع 

القرآني:
مـن أول ما فيها: أنه ضبٌط للتلقي، وحماية 
وتحصني عىل املستوى الثقايف والفكري، نشاط 
األعداء الذي يتوجه يف معظمه إىل إفسادنا، وإىل 
إضاللنا، ما الذي يحمينا منه؟ نشـاطهم الذي 
يسعى للوصول بنا إىل حالة االرتداد عن ديننا يف 
مبادئـه، يف قيمه، يف أخالقه، ويوصلنا إىل حالة 
الكفـر والرفض ملبـادئ هذا الديـن وقيمه، ما 
الـذي يحمينا منه؟ {َوَكيَْف تَْكُفُروَن َوأَنْتُْم تُتَْىل 
َعَليُْكـْم آيَاُت اللَِّه}[آل عمـران: من اآلية101]، 
القرآن هو الذي يحمينا، ما الذي يسبب للكثري 
من أبناء أمتنـا أن يكونوا يف حالة من االنفالت 

والضيـاع، ويف حالة تلـٍق مفتـوح، يتلقى من 
مواقـع التواصل االجتماعـي، أو من اإلنرتنت، 
أو من وسـائل إعالمية معينـة أي يشء، يتقبل 
أي يشء: ثقـايف، فكـري، عقائـدي، مفاهيـم 
معينـة، وكثـريٌ منها ينتجهـا أولئـك، ينتجها 
عمالؤهـم  أو  واإلرسائيليـون،  األمريكيـون 
وأبواقهـم يف داخـل األمـة، هـذه الفـوىض يف 
التلقي التي تجعل الكثري من أبناء أمتنا ضحيًة 
إلضالل األعـداء، يضل، يفسـد، يتلقن ويعتقد 
الكثري مـن العقائد واملفاهيم الخاطئة؛ ألنه لم 
يعش هـذا االرتباط بالقرآن، القرآن كمرشوع، 
القـرآن كمعتمد لثقافته، ملفاهيمه، كأسـاس 
لعقائده وتصوراته، كأسـاس فكري وعقائدي 
وثقـايف، فالقـرآن الكريم هو الـذي يضبط لنا 
هـذه الحالة، ويمثـل حماية وتحصينـاً فكرياً 
وثقافيـاً من االخـرتاق الذي هو سـبٌب لضالل 

األمة وفسادها.
القـرآن الكريـم هـو أرقـى مصـدر للوعي، 
للحصول عـىل الوعي العـايل جـداً، والبصرية، 
ومعركة الوعـي والبصرية هـي أول معركة يف 
الرصاع مـع األعداء، وأول متطلبـات املواجهة 

لهم.
القرآن الكريم هو كتاب الهداية الذي يهدينا 
حتـى يف املقـام العمـيل إىل املواقـف واألعمـال 
املهمـة والصحيحـة، والخيـارات الصحيحـة، 
التـي نتخذها ونعتمدهـا يف حياتنا يف التصدي 
ألعدائنـا، الله قال عنه: {إِنَّ َهـذَا اْلُقْرآَن يَْهِدي 

ِللَِّتي ِهَي أَْقَوُم}[اإلرساء: من اآلية9].
القـرآن الكريـم هو صلـٌة بالله تعـاىل، هو 
حبله املتني، عندما نتمسـك بـه؛ نحظى بتأييد 
اللـه، برعايـة اللـه، بالـربكات من اللـه؛ ألنه 
كتاٌب مبارك، ومبارٌك مـن يهتدي به، ويتَّبعه، 

ويتمسك به، ويتحرك عىل أساسه.
القـرآن الكريم هو الذي يفرمـل األمة تجاه 
انزالقتها يف مواقفها؛ ألن الكثري من أبناء األمة 
لم يعـد لديـه أي ضابـط ملواقفـه، أي ضابط 
مبدئـي، وال أخالقـي، وال قيمي، ينجـر لتبني 
أي موقـف مهمـا كان لخدمة األعـداء، ملجرد 
أطمـاع مادية، أو أهـواء، أو أحقاد، أو أغراض 
شـخصية، أو أهداف شـخصية، ينجـر إىل ذلك 

بكل بساطة.
القـرآن الكريـم يقـف بنـا عىل أسـاٍس من 
املبـادئ والثوابت، يكون عندنا ثوابت نتمسـك 
بهـا، ال نفرط فيهـا، ال نتجاوزهـا، نبقى أمة 
متمسـكة بمبادئها وثوابتها، ترى البعض من 
أبناء األمة لـم يعد لديهم أي ثوابت، انسـلخوا 

نهائيـاً، انجرفـوا وضاعوا وتاهـوا، وأصبحوا 
عرضـًة لالسـتغالل واالسـتعباد مـن جانـب 
األعـداء، فالقـرآن هو يضبـط انزالقـة األمة، 

ويفرملها عىل أساٍس من ثوابتها ومبادئها.
القـرآن الكريـم هـو أيضاً الـذي يقـدم لنا 
الرؤيـة املتكاملة الصحيحة تجاه كل املجاالت: 
كيـف نتحـرك عـىل املسـتوى السـيايس، عىل 
املسـتوى الثقايف، عىل املسـتوى االقتصادي... 
يف كل مجـاالت الحيـاة، أمـام هجمـة األعداء 
رؤيتـه  املجـاالت،  كل  يف  لنـا  واسـتهدافهم 
متكاملة، ال يقدم فقط اهتماماً بجانٍب واحد.

ـن وضعنـا الداخـيل،  القـرآن الكريـم يحصِّ
وأهـم ما يعتمـد عليه األعـداء يف اسـتهدافنا، 
هـو: اخرتاقنا من الداخل، تسـعون باملائة من 
مخططـات األعـداء ومؤامراتهم علينـا كأمٍة 
إسـالمية، هـي تعتمد عىل تقبلنا واسـتجابتنا 
وتهيئـة واقعنا لتقبل ما يأتي منهم، تسـعون 
باملائـة مـن مخططاتهـم ومؤامراتهـم، وهذا 
هـو ما نبَّه عليه القـرآن الكريم، فيأتي القرآن 
ليحـذر من الوالء لهـم: {يَا أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُوا َال 
تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء 
بَْعـٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ اللََّه َال 
يَْهِدي اْلَقـْوَم الظَّاِلِمنَي}[املائدة: اآلية51]؛ ألن 
الكثري من مخططاتهم ومؤامراتهم هي تنجح 
يف داخـل األمة، وتتحرك يف واقـع األمة، وتصل 
إىل داخـل األمة من خالل التويل لهم، والتقبل ملا 
يأتي منهـم، وأيضاً بالطاعة لهم، الله يقول يف 
القرآن الكريم: {يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تُِطيُعوا 
َفِريًقا ِمـَن الَِّذيـَن أُوتُوا اْلِكتَـاَب يَُردُّوُكـْم بَْعَد 
إِيَماِنُكْم َكاِفِريَن}[آل عمران: اآلية100]، واآلن 
أكرب مشـكلة تعاني منها األمـة هي من جهة 
َمـْن؟ من املطيعني واملوالني ألمريكا وإرسائيل، 
أصبحـوا هم أداة بيـد أمريكا، وبيـد إرسائيل، 
ـذون مخططاتها يف داخل األمـة، يقتلون،  ينفِّ
ـرون، ينـرشون الفتـن، يتحركـون يف كل  يدمِّ
املجـاالت، هـم أبواق عـىل املسـتوى اإلعالمي 
والثقـايف والفكـري، وأقـالم لخدمـة أمريـكا 
وإرسائيـل، لخدمـة اليهود، هم السـالح الذي 
يقتل، املتجند الذي يحارب، وهم الذي يحارص، 
وهم الذي يقدم املال عىل املستوى املادي واملايل، 
وهـم الذيـن يتحركـون إلقالق األمـن يف بلدان 
أمتنـا، ونرش الفتن، وسـفك الدمـاء، وإزهاق 
األرواح، هم أصبحوا أداة، مشكلة كبرية، الذين 
أطاعـوا األعداء بعد أن حـذَّر الله من طاعتهم، 
والذيـن يوالونهـم بعد أن حرَّم اللـه مواالتهم، 
واآلن أصبحـت املواالة لهم عنوان، تحت عنوان 

التطبيع، عنوان التحالف... عناوين أخرى.
ولذلـك أمام املرشوع القرآنـي الذي يقدِّم لنا 
رؤيًة متكاملة يجب أن نستوعب هذا املرشوع، 
أن نـدرك أهميته، أن نسـتحرضه يف كل مجال 
ويف كل ميـدان، تأتـي املشـكلة عندمـا يغيـب 
عن بـال الناس هذه املسـألة، عندمـا نأتي إىل 
املجـال اإلعالمـي، يجـب أن نسـتحرض أننا يف 
ميدان ورصاع، وأنـه ميدان يتحرك فيه األعداء 
بكل قوة، بـكل إمكانياتهم، بكل مخططاتهم، 
بأنشـطة واسـعة جداً، فإذا تحرَّك اإلنسـان يف 
اإلعـالم، أو يف مواقـع التواصـل االجتماعـي، 
ليعـرف أنه سـيدخل إىل عالم مفخـخ وملغوم 
بالدعايات  باالفرتاءات،  باألكاذيب،  باألضاليل، 
الباطلة، بالتزييف للحقائق، فليدخل كفارس، 
كمجاهد، كمواجـه، كمتصٍد لألعداء، هذه هي 
الرؤية القرآنية، التي سـتجعلك تدخل وتحرض 
يف املجـال اإلعالمـي، أو املجـال السـيايس، أو 
املجـال االقتصـادي، أو الجانـب االجتماعي... 
أو يف أي مجـال مـن املجـاالت بوعـي، بـروٍح 
كمجاهـد  تدخـل  مسـؤولة،  بـروٍح  عمليـة، 
يتصدى ملؤامرات األعداء، وليس كغافل، وليس 
كسـاذج يتقبل كل يشء، ويتأثر بكل يشء، بل 
كمؤثر، وكمواجه، وكمنارص للحق والحقيقة، 
وكمدافـع عن األمـة، وكمتصٍد لـكل مؤامرات 
األعداء، هذا ما يجب أن نستحرضه دائماً يف كل 
مجال ويف كل ميدان، وسنرى الفاعلية العالية.

عندمـا نتحرك عىل أسـاس الرؤيـة القرآنية 
واملـرشوع القرآني يف كل مجـاٍل من املجاالت؛ 
يطفـئ  أن  أبـداً  يسـتطيع  أحـد  وال  ننتـرص، 
نـور القـرآن، إنَّ القرآن هـو نور اللـه الذي ال 
ينطفـئ، ولن ينطفـئ مهما عمـل الكافرون، 
والجاحـدون، واملنافقـون، مهمـا نفخوا بكل 
أفواههـم، هم أعجـز وأحقر مـن أن يطفئوه، 
ومن نفخ يف نور الشمس هل سيطفئها؟! هذه 

هي قوة القرآن.
املرشوع القرآني هو مـرشوٌع منترص وأتى 
ليبقـى، عندمـا َقتَـل املجرمون شـهيد القرآن 
«رضـوان اللـه عليـه» يف الحـرب األوىل، كانوا 
يظنـون أن هـذا املـرشوع انتهـى، وأنهـم قد 
سلموا شغلته، وتخلَّصوا منه، وأول ما حرصوا 
وا السـفري األمريكـي آنذاك يف  عليـه: أن يبـرشِّ
صنعاء بذلك؛ لينقل الخرب إىل بالده، ولكن أثبت 
الواقـع أنَّ هـذا املرشوع العظيـم كلما حورب 
ازداد قـوة، وتنامـى، وتعاظـم، وتجـذَّر، وهو 
حاٌرض اليوم يف سـاحتنا يف البلد، ولكن حارض 
بمسـتوى السـاحة اإلقليمية بكلهـا، وأصبح 
حارضاً بفاعليٍة عالية، هو املرشوع الذي يليق 
بأمتنا بشـكٍل عام، والذي يليق بشعبنا العزيز؛ 
ألنه يمن اإليمان، وهل للمؤمنني كتاٌب يؤمنون 
بـكل ما فيه أنـه الحق الذي ال ريـب فيه، وأنه 

الهدى الذي أتى من الله غري القرآن؟!
القـرآن هو نـور الله الذي نؤمـن بأن كل ما 
فيه حٌق وهدى أتانا من الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
هـو مرشوٌع ناجـح؛ ألن وراء القـرآن من نزَّل 
القـرآن، كما قال شـهيد القـرآن «رضوان الله 
عليـه»: ((وراء القـرآن مـن نـزَّل القـرآن))، 
فهو مـرشوٌع منترص، ومسـاعي األعداء التي 
العـام،  الـرأي  السـتهداف  سـواًء  تسـتهدفنا 
ننا من  القرآن يصنع الوعي العـايل، الذي يحصِّ
كل أشـكال االسـتهداف، عرب مواقـع التواصل 
االجتماعـي رصف الناس إىل أولويـات أخرى؛ 
القرآن يحدد لنا األولويات املهمة واألساسـية، 
يرسـم لنا املنهـج الحق، يفضـح كل مؤامرات 
األعـداء، وهـذا مـا نحتـاج إليـه وينبغـي أن 
نركِّـز عليه، هذه الجملة التـي نتحدث بها عن 

املرشوع القرآني.
وحتـى ال نطيل أكثر يف ختام الكلمة نتحدث 

عن ثالثة عناوين:
العنوان األول عن املرحلة الراهنة يف البلد:

نحن يف السنة الثامنة منذ بداية العدوان عىل 
بلدنا، اليوم أو يف هذه املرحلة مع بعض الهدوء 
يف التصعيد العسـكري، هناك التباس إىل حٍد ما 
عىل البعض، يقولون: [ما هي املرحلة الراهنة؟ 

 افســثاء ترخعا سطى تشغغإ الصدغئ الفطســطغظغئ شغ 
المظاعب الثراجــغئ وجــمسظا بصغام اإلطــارات بإدخال طا 

غسمى «الععلعضعجئ» إلى طظعةعا الثراجغ
 افطرغضغــعن غئاحــرون العةــعم السســضري والســثوان 
طبــض غجوعط لطسراق وأششاظســاان وسثواظعــط سطى الغمظ 

واتاقلعط لفطسطغظ
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مـا نحن فيـه؟ هل نحـن يف حالة حـرب؟ هل 
نحن يف حالـة هدنة؟ هل نحن يف حالة سـلم؟ 
ما هـو واقع املفاوضـات؟] املرحلة التي نحن 
فيهـا اآلن هي بالتأكيد مرحلة حرب، الذي هدأ 
هو فقط بعـض التصعيد، يعني: مثالً الطريان 
مـن جانبهـم، الصاروخيـة والطريان املسـريَّ 
من جانبنـا، العمليات الهجوميـة من جانبهم 
ـا الحالـة هي حالـة حرب  أو مـن جانبنـا، أمَّ
مسـتمرة، يعني: لسنا اآلن يف ظل اتفاق هدنة، 
هـذه املرحلة لسـنا يف ظـل اتفاق هدنـة، إنما 
هنـاك خفـض للتصعيد كمـا يقولون، خفض 
للتصعيـد، يف ظل وسـاطة عمانية مشـكورة، 
نحن نشـكر اإلخوة واألشقاء يف سلطنة ُعَمان 
الذين يحسـنون الجوار، الذيـن يتعاملون مع 
شعبنا اليمني عىل مبدأ حسن الجوار، يقودون 
وسـاطة وجهـوداً مكثفة لوقـف العدوان عىل 
بلدنا، نحن نقدِّر لهم جهودهم، ونسـعى إىل أن 
نعطيهم الفرصة الكافية للنجاح يف مساعيهم، 
طبعاً يف ظل انفراجة إىل حٍد ما يف دخول السفن 

إىل ميناء الحديدة، وحركة املطار يف صنعاء.
نحـن دائماً يف كل حوار، ويف كل املفاوضات، 
نؤكِّـد عىل امللف اإلنسـاني واملعييش لشـعبنا، 
أنه ملـف ال يمكن أن نقايض بـه، ال يمكن أن 
نتجاهله، ال يمكن أن نسـكت عنه، ال يمكن أن 
نضيِّع هذه األولوية لحساب أي أولوية أخرى؛ 
ولذلك عندما نعطي وقتاً معيناً لصالح الجهود 
والوساطة العمانية، ال يعني ذلك أننا سنستمر 
إىل ما ال نهاية طاملا استمر الحصار، نحن أيضاً 
مـن الخطوات التـي نقوم بها يف هـذه املرحلة 
مع االنفراجة التـي حصلت إىل حٍد ما يف ميناء 
الحديـدة، وحركة املطار يف صنعاء، نمنع نهب 
الثروات الوطنية فيما يتعلق بالنفط، وتسويق 
النفط اليمني إىل أسواق الخارج، ورسقة ثمنه، 
نحن نمنع ذلك، ونجحنا- بفضل الله «ُسبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»- يف منعهـم مـن ذلك، منعنا السـفن 
التـي تأتـي لتحميل النفـط، والباخـرات التي 
كانت تأتي إىل ساحل حرضموت، أو إىل ساحل 
شـبوة، منعناها، بل تمكنت القوة الصاروخية 
مـن إصابة حتـى الحنفية [البزبـوز] يف ميناء 
حرضمـوت إصابة دقيقـة جداً بتوفيـق الله، 

وبتسديد الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل».
أنا يف هذا املقـام أوجه التحذير والنصح معاً 
لتحالف العدوان: صربنا سـينفد إن لم تبادروا 
بالتفاهـم الجـاد والعمـيل يف امللف اإلنسـاني 
واملعيـيش لشـعبنا، ال نقبـل بحرمان شـعبنا 
من ثروتـه الوطنية يف االسـتحقاقات املتعلقة 
باملرتبات والخدمات العامة، هي ثروٌة لشـعبنا 
من حقـه أن يحصل عـىل هذه الثـروة، يمكن 
أن ينفـد الوقـت، ويمكن أن نعـود إىل خيارات 
ضاغطـة للحصـول عىل هـذا الحق مـن أجل 

شعبنا العزيز.
أي  يف  لشـعبنا:  بالطمأنـة  أتوجـه  أيضـاً 
مفاوضـات، أو يف أي حـوار، لـن نقبـل أبـداً 
بالتفريـط بإنجـازات ومكتسـبات شـعبنا يف 
الحريـة واالسـتقالل والكرامة، هـذه خطوٌط 
حمـراء ال يمكـن أن نفـرِّط بهـا أبـداً، يف أي 
اتفاقيات، أو أي حوارات، ال بدَّ لألعداء أن ينهوا 
عدوانهم عىل بلدنا، وأن يسـحبوا قواتهم التي 
أتت الحتالل بلدنا، وال بدَّ أن يكون املسـار ألي 
حـوار أو اتفاق يفيض إىل هذه النتيجة بشـكٍل 
ـل اآلخرين يف شـؤون بلدنا  تـام، ويمنـع تدخُّ

الداخلية.
نحن كررنا يف كثـري من املحارضات الحديث 
عـن أنَّ حريتنـا هـي من ديننـا، مـن مبادئنا 
الدينيـة التي ال يمكن أن نفرِّط فيها، ولذلك إذا 
الم واضحة،  ـالم فطريق السَّ كانوا يريدون السَّ
وغاياتـه واضحـة، والذي يوصـل إليه واضح، 
ومفتاحه هو امللف اإلنساني، وغايته هو وقف 
العدوان والحصار واالحتالل لبلدنا، وأن يرتكوا 
لبلدنـا شـأنه، وأن يحصل عـىل حقه املرشوع 
يف الحرية واالسـتقالل، وتطهري كامل أراضيه 
من الغـزو األجنبي، هذا فيمـا يتعلق باملرحلة 

الراهنة.

أيضاً أتوجه إىل شـعبنا بالتنبيه والتأكيد عىل 
أهميـة اليقظة املسـتمرة، والجهوزية الدائمة 
أمـام كل االحتماالت، احتمـال أن تأتي الحرب 
يف أي لحظـة، التصعيـد يف أي لحظـة، احتمال 
أن يأتـي ما يرتتب عىل التصعيد من ضغوط أو 
مواجهة، لكن ذلك بالنسـبة لشـعبنا العزيز يف 
إطـار الدفاع عن قضيته العادلة، يف نيل حريته 
واسـتقالله، يف الدفـاع عـن نفسـه، واألعـداء 
مهمـا تحرَّكوا يف هـذه املرحلة، أو يف غريها، أو 
مـا بعدها، كمـا فعلوا يف املـايض، من خطوات 
عملية تنتهك استقالل هذا البلد، من تشكيالت 
عسـكرية جديدة يشـكلونها لالعتداء عىل هذا 
البلد، ولتعزيز نفوذهم وسـيطرتهم عليه، هي 
خطـوات مآلها الفشـل، صحيح هـي متعبة، 
لهـا آثارها املؤسـفة عىل بلدنا، ومن املؤسـف 
جداً ومن العار عـىل العمالء الذين يتجنَّدون يف 
صـف العدوان ليقاتلوا أبنـاء وطنهم، وليقتلوا 
لتمكني املحتل األجنبي من احتالل بلدهم، هذا 
أمر مؤسـف، لكن هـي مشـكلة، واجبنا نحن 
كشـعٍب يمني أن نتصـدى لهـا باالعتماد عىل 
اللـه، وأن نثق بالله، وأن نكون مطمئنني إىل أن 
ثمرة صربنا، وجهادنا، وتضحيتنا، وثباتنا عىل 
مبادئنا، وموقفنا املحق، وقضيتنا العادلة، هي 
نرص الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل» الذي توكلنا عليه، 

واعتمدنا عليه، واستعنا به.
مـن العناوين التي نعـرج عليها هو الوضع 

الراهن يف فلسطني:
الشـعب الفلسـطيني يعانـي مـن تصعيـد 
من العـدو اإلرسائييل، ولكنه يقابـل ذلك أيضاً 
وعمليـات  وثبـات،  واستبسـال،  بتضحيـة، 
استشـهادية وبطولية منكية بالعدو، ومقلقة 
للعـدو، العدو أيضـاً يتوجه هنـاك للمزيد من 
االعتداءات واالسـتيطان، ومصـادرة األرايض، 
وتعذيب األرسى، ويمارس االنتهاكات اليومية 
بحـق املسـجد األقـىص، وهنـاك حديـث عـن 
توجهـات للعـدو اإلرسائيـيل السـتهداف أكرب 
للمسـجد األقىص، أو السعي الستقطاع بعٍض 
منـه، أمام كل مـا يجري يف فلسـطني نحن يف 
مسـريتنا القرآنيـة، نحن كشـعٍب يمني (يمن 
اإليمـان)، ومواقفه اإليمانية ملنـارصة قضايا 
أمتـه، والوقوف بوجه أعدائـه، يجب أن نكون 
جاهزيـن لكل االحتمـاالت، إذا وصلـت األمور 

ـل مـن شـعوبنا  إىل وضعيـة تحتـاج إىل تدخُّ
اإلسـالمية، نحن حارضون- كمـا قلنا- مراراً 
وتكراراً أن نتدخل إىل جانب شعبنا الفلسطيني 
بحسـب املقتضيـات واألحداث، آمـل أن يكون 

هناك استعداد ملثل ذلك.
أيضـاً فيمـا يتعلـق بهـذا العنـوان، هنـاك 
النظـام  للمطبعـني،  جـداً  كبـرية  فضيحـة 
السـعودي واإلماراتي، وآل خليفة يف البحرين، 
والنظـام املغربـي، الدول العربيـة التي طبعت 
ووالت إرسائيل، ودخلت يف عالقة مفضوحة مع 
إرسائيـل، وتعاون مع إرسائيل، هي مفضوحة 
أمام كل التطورات التي تجري يف فلسطني، هي 
يف وضعية خزٍي وعاٍر واضٍح ومؤكد ولعنٍة من 
الله «ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل» تجاه كل عذابات الشعب 
الفلسطيني، إنَّ كل من يساهم يف ظلم الشعب 
الفلسطيني ويتعاون مع العدو اإلرسائييل بأي 
شـكل من أشكال التعاون هو يرتكب الجريمة 
بحق الشـعب الفلسطيني وهو مشارٌك يف ظلم 
الشعب الفلسطيني، ما يجري هو عاٌر عليهم، 
يف الوقت الذي يسـتمر اإلرسائييل يف اعتداءاته، 
يواصـل جرائمـه بحق الشـعب الفلسـطيني، 
يعمل أكثر وأكثر عىل ظلم الشعب الفلسطيني، 
ومصادرة أراضيه وحقوقه، يسـتهدف املسجد 
األقىص واملقدسـات، هم يتجهـون أكثر وأكثر 
لتقويـة عالقتهم معه، هذا عار وخزي عليهم، 
ارتـداد عـن مبـادئ الديـن وقيمـه العظيمة، 
مخالفة رصيحـة للقرآن، سـيبوؤون بغضٍب 
مـن اللـه «سـبحانه وتعـاىل»، ولذلـك عواقب 
خطرية عليهم؛ ألن الكيان اإلرسائييل هو كياٌن 
مؤقـت، مصريه الـزوال حتمـاً، هذا وعـد الله 
الذي ال يتخلف، ومن يرتبطون به سـيخرسون 
حتمـاً هو وعـد الله الذي ال يتخلـف كذلك كما 
يف رصيح اآليات املباركة (يف سـورة املائدة، ويف 

سورة اإلرساء).
العنوان األخري من العناوين الثالثة، هو: عن 
الزلزال، الزلزال الكبري يف جنوب تركيا وشـمايل 

سوريا:
للشـعبني  التعـازي  نكـرر  املقـام  هـذا  يف 
الرتكي والسـوري، وأملنا الكبري عىل مأسـاتهم 
ومعاناتهـم، كمـا ندين يف هذا املقـام الحصار 
عىل سـوريا مـن الجانـب األمريكـي، وضعف 
كان  معهـا،  واإلسـالمي  العربـي  التعـاون 

مسـتوى التعاون مع سوريا ضعيف من الدول 
العربيـة، من الدول اإلسـالمية بشـكٍل عام إال 
القليـل، اسـتثناءات، اسـتثناءات محدودة، لم 
يتعاملـوا بمقتىض اإلنسـانية واألخّوة العربية 

واإلسالمية، كان موقفهم كذلك فضيحة لهم.
فيما يتعلق بالزلـزال، هناك عربة مهمة من 
الزلـزال، عربٌة مهمة يجب أن نسـتذكرها، هي 
تذكرنـا باالفتقار إىل اللـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
واالفتقار إىل رحمته، وضعفنا وحاجتنا إىل الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، وحاجتنا إىل األخذ بأسباب 
رحمتـه «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، عندمـا نجد مثالً 
حجم هذا الزلزال، ما أحدثه من دمار هائل، ما 
يرتتب عليه من مأساة كبرية، قد تفوق يف عدد 
الضحايـا من القتـىل واملصابني، مـن املتوفني 
واملصابـني، بأكثـر ممـا حصل عندنـا مثالً يف 
اليمـن عـىل مدى ثمـان سـنوات مـن الحرب 
والدمـار، يعنـي: يشء مهـول جداً يف ثـواٍن، يف 
ثـواٍن، أقل من دقيقة، زلـزال يف منطقة معينة 

يحدث كل هذا األثر.
نحن كبرش بحاجة إىل الله، إىل األخذ بأسباب 
رحمته، إىل تجنب ما يبعدنا عن أسباب رحمته 
ورعايته، وهذه مسـألة مهمة جداً، هي تذكري 
كبـري لنا، يف حاجتنا إىل اللـه، وافتقارنا إىل الله 
«ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل»، وأهميـة العمـل الصالح 
الـذي يقربنـا مـن اللـه، والـذي نحظـى مـن 
خالله بأسـباب رحمتـه ورعايتـه، ويدفع به 
عنا السـوء، والحذر من أسـباب سـخطه، من 
املعايص التي تبعدنا عن رحمة الله «ُسـبَْحانَُه 
َوتََعـاَىل»، وهـو تذكـريٌ لنـا بالزلـزال العظيم، 
الزلزال الذي سيكون نهايًة للعالم، نهايًة لهذه 

األرض، وللحياة عليها.
يف القرآن الكريم سـورة بأكملها هي سورة 
الزلزلـة، يقـول الله فيها: ِبْسـِم اللَّـِه الرَّْحَمِن 
الرَِّحيِم {إِذَا ُزْلِزَلِت اْألَْرُض ِزْلَزاَلَها (1) َوأَْخَرَجِت 
اْألَْرُض أَثَْقاَلَهـا (2) َوَقاَل اْإلِنَْسـاُن َما َلَها (3) 
يَْوَمِئٍذ تَُحدُِّث أَْخبَاَرَهـا (4) ِبأَنَّ َربََّك أَْوَحى َلَها 
(5) يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتًا ِلرُيَْوا أَْعَماَلُهْم}

[الزلزلـة: 1-6]، نهاية هـذه الحياة هي زلزال 
عظيم يدمر األرض بكلها، ويأتي بغتة، ال يأتي 
يف الوقـت املتوقـع، ال يأتي يف إطـار التوقعات 
واملـؤرشات الواضحـة، بغتـة، يزلـزل األرض 
بكلهـا، ويدمـر كل مـا عليها ليـس فقط من 
املسـاكن، واملدن، والقرى، واملنشـآت البرشية 
عىل هـذه األرض، بل حتى الجبـال التي يدكها 
دكاً، حتـى تنـدك بكلهـا بأجمعهـا، حـوادث 
مهولـة جداً يف يـوم القيامة الـذي يأتي بغتة، 
ونحـن آخر األمم، نحـن يف آخر الزمـان، نحن 
بحسب ما قبلنا أقرب الناس إىل القيامة، يجب 
أن نسـتذكر أهميـة العمل الصالـح، والتقوى 
للـه، وأن نسـتذكر املسـؤولية يف أعمالنـا، يف 
ترصفاتنـا، يف كالمنا، يف مواقفنا، لندرك أننا يف 
موقع املسـؤولية أمام الله، وأن هناك حسـاب 
وجـزاء، وهناك الجنة والنـار، فلننتبه ولنحذر 
مـن حالة الغفلة التي تشـكل خطـورًة علينا، 
ولنستشعر مسؤولياتنا وواجباتنا، التي علينا 
أن نتحـرك فيها، وفيها املسـؤولية يف التصدي 
لألعـداء، أالَّ يخيفونـا فنقرص فيمـا أمرنا الله 
به، وأن يسـتعبدونا ونعبِّد أنفسنا لهم بدالً من 
طاعـة الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، والتـزام أمره، 
يجـب أالَّ نخـىش غري اللـه، أالَّ نخـىش إال الله، 
أالَّ نخـاف من أحـد إال الله «ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل»، 
من عذابه إذا قرصنا، إذا اسـتهرتنا بتوجيهاته 

وأوامره، إذا خالفنا كتابه.
َقنَا  نَْسـأَُل اللَّـَه «ُسـبَْحانَُه َوتََعـاَىل» أَْن يَُوفِّ
َوإِيَّاُكـم ِلَما يُرِضيـِه َعنَّا، َوأَْن يَْرَحَم ُشـَهَداَءنَا 
َج َعْن  األَبـَرار، َوأَْن يَْشـِفَي َجْرَحانَـا، َوأَْن يَُفـرِّ
َعاء. ه، إِنَُّه َسِميُع الدُّ انَا، َوأَْن يَنُرصنَا ِبنَْرصِ أَْرسَ
السـالم عـىل شـهيد القـرآن، السـالم عـىل 

الشهداء األبرار.
الشكر لكم أيها الحارضون جميعاً.

ـَالُم َعَلـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللَِّه َوبََرَكاتُه؛؛؛ َوالسَّ

  الةماسات الاضفغرغئ خظاسئ أطرغضغئ لاحــعغه اإلجــقم 
وافطرغضغعن غدشطعن سطى افظزمئ لاسعغض سمطغاتعا

  افطرغضغــعن غاساططــعن طــع افطــئ ضفؤــران تةارب 
واجاثثطعا شغ تروبعط سطى حسعبعا أجطتئ طترطئ 

تسئئئ شغ تحعه افجظئ
  أضئــر جرائط صاض لطظاس شغ الاارغــت المساخر وطظعا 
بافجطتئ الظعوغئ والفااضئ عغ جرائط ارتضئاعا أطرغضا 

وإجرائغض والثول الشربغئ
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الحعغث الصائث.. وسُث اهللا 
الخادُق بإتمام ظعره لسئاده

شعث حاضر أبع رأس

حسـني  السـيد  تَحّرك  عندما 
بدر الديـن الحوثي «رضوان الله 
عليـه» لـم يكـن تَحّركـه عبثاً، 
أَو بدوافـع نفعية شـخصية، أَو 
فئويـة طائفية، بـل كان تَحرًُّكا 
إيمانيٍّا ومسؤوًال، أمام متطلبات 
املرحلـة وبمـا يقتضيـه الواقع 
آنذاك بكل ما يحمل من تحديات 
باألمـة  رشاً  ترتبـص  وأخطـار 

اإلسالمية من ِقبل أعدائها. 
ولذلـك فنحـن اليـوم عندمـا 
نعـود بالذاكـرة إىل تلك املرحلة الحساسـة والخطـرية، والتي 
تَحـّرك منها الشـهيد القائد «رضـوان الله عليه» نـدرك جيًِّدا 
ونعـي أهميّة املرشوع القرآني الذي تَحّرك فيه الشـهيد القائد 
«رضـوان الله عليه» وعمل عىل تأسيسـه وسـعى من خالله 
ـــة اإلسـالمية والدفـع بهـا نحـو القيام  يف اسـتنهاض األُمَّ
بمسـؤولياتها وواجباتهـا أمام ربها ودينهـا وأرضها، وندرك 
أَيْـضـاً القيمـة العظيمة لهذا املوقف والخيـار الذي اتجه فيه 
السيد حسني بدرالدين الحوثي «رضوان الله عليه» يف مواجهة 
التحديـات الكبـرية والخطرية التـي واجههـا ونواجهها نحن 

اليوم. 
مثلت مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمرب مسار تَحّرًكا وسعيًا 
دؤوبًا للعدو نحو إحكام سـيطرته التامة علينا كمسـلمني يف 

مختلف البلدان اإلسالمية. 
ــة  ا والكبرية عـىل األُمَّ وأمـام تلـك الهجمة الخطرية ِجــدٍّ
اإلسالمية، يف ذروة التفكك الداخيل لديها، كان ال بد من تحديد 
املواقـف والخيـارات، والتحيل باملسـؤولية والتعامـل بجدية، 
ــة،  وهذا لألسف الشديد ما غاب كليٍّا عن الكثري من أبناء األُمَّ
ممن اختاروا تبني مواقف الطاعة ألمريكا وأذنابها يف املنطقة 

العربية. 
أتى السـيد حسـني وحّدد الخيـار وتبنى املوقـف القرآني، 
وانطلق عىل أََسـاس القرآن الكريم ووفـق توجيهاته، واعتمد 
عليه يف بناء موقفه مـن أعداء الله، وقدم «رضوان الله عليه» 
يف سـبيل ذلك أكثـر من ِمئة درس ومحـارضة تضمنت الكثري 
من التفاصيل املتعلقة بالخيار واملوقف القرآني، واتجهت نحو 
ــة يف  ُكــّل املجاالت، التي لها ارتباط بكل مـا تحتاج إليه األُمَّ
تبنـي املواقف مـن أعداء الله وأعدائها، عىل كافة املسـتويات، 
وهذا ما تميز به خيار الشهيد القائد يف موقفه من األعداء، عن 
غريه مـن املواقف املناهضة للهيمنـة األمريكية واإلرسائيلية، 
املبنية عىل أََسـاس العناويـن واملنطلقات املختلفـة، الوطنية 
منها والقومية وغريها، لذلك وجدنا كيف سـقط أصحاب تلك 
املواقـف، ممن كانـوا يعتربون أنفسـهم عباقـرة، وقدموا لنا 
أنفسـهم ومواقفهم عىل أََساس االسـتغناء عن القرآن الكريم 
والهداية اإللهيـة، واعتمدوا فقط عـىل تنظرياتهم وقراءاتهم 
الشـخصية للمواقف واألحداث والتحديات، ورأينا أَيْـضاً كيف 
أنهـم غابوا عن السـاحة اإلسـالمية، بعد أن فشـلوا يف تقديم 
ـة يف مواجهة أعدائها، فأصابهم اليأس  الرؤية الصحيحة لألُمَّ

واإلحباط واإلفالس والعجز والتيه. 

ذالإ التسظغ 

منـذ أكثَر من عـام تجُد السـعوديُّة صعوبـًة بالغًة يف 
الخـروج من الحرب املكلفة يف اليمن مع اسـتمرار تباين 
خارطتهـا لالنسـحاب مع ما ترُسـُمه الواليـات املتحدة 

األمريكية منذ وصول بايدن إىل البيت األبيض. 
فعـىل الرغـم من تالقـي الرغبـة األمريكيـة يف تجميد 
الحرب وضمان استمرار تدفق الطاقة الخليجية التقليدية 
بالحاجة السـعوديّة اإلماراتية املشرتكة يف التهدئة، إال أن 
رؤية الطرفني للخروج من الرصاع ليسـت متشابهة، بل 

تبدو متباعدة إىل َحــدٍّ كبري. 
الُهدنـة الطويلـة وحالـة الالحـرب والالسـلم، جعلت 
الريـاض وأبوظبـي تـدركان القيمـة الفعلية مـن البقاء 

خـارج التهديد التـي تمثله اليمن، بالتايل مزيد مـن األرباح االقتصادية 
التي من شـأنها أن تعوض خسـائر السنوات السـبع املاضية، فحسب 
توقعات تتعلق باإلنفاق العسكري السعودّي واإلماراتي يف حرب اليمن، 
َفــإنَّ البلديـن وفرا مليـارات الدوالرات خـالل عام مع ارتفاع أسـعار 
ٌع، إضافة إىل عوامل أُخرى  الوقود، هذا العامل االقتصادي وحَده مشـجِّ
بينهـا اليقني بأن الحرب ال تسـري يف االتّجاه الصحيـح عىل األقل لجهة 

الطموح الذي كان مرجّواً عند بدء الحرب يف العام 2015.
أتطرُق إىل املستجدات التي طرأت يف سلوك الرياض تجاه صنعاء خالل 
عام من بينها تبادل (وفود تفاوضية مبارشة) فهذا مبحث مستقل، إذ 
إنني سـأرّكز حول عدم قدرة السعوديّة عىل تقديم تصور للخروج من 
ة أنها واقعة  الحرب يريض واشـنطن وصنعاء عىل َحــّد سـواء، َخاصَّ
بني مسارين متضادين تماماً، سقف صنعاء املرتفع، وتمسك واشنطن 
املتطرف بالحصول عىل تنازالت لصالح األطراف املحلية اليمنية املوالية 
للتحالف مـن ضمنها السـماح بتصدير النفط مـن موانئ حرضموت 
وشبوة رشق جنوب اليمن وعدم تعرض صنعاء للرشكات والسفن التي 
تنفـذ عملية التصدير، وهي إحدى النقاط الجدلية يف عدم تمديد الهدنة 

رسميٍّا رغم رسيانها دون اتّفاق. 
ا منذ 5 أشـهر، فالرياض  التبايـن السـعودّي واألمريكـي برز عمليّـٍ
ترسـل وفـوداً «رسيـة» إىل صنعـاء وتعـرض تسـهيالت 
وتفكيك أوسـع للحصار دون أن تضـع رشوطاً أكثر من 
وقـف العمليات العسـكرية بني الطرفـني، والحفاظ عىل 
رسية االتّفاق، بينما تشـرتط الواليات املتحدة األمريكية 
حصول «حكومة العليمي» عىل عائدات النفط وإسنادها 
تسليم رواتب املوظفني بكشوفات وميزانية 2014، وهذا 
يعني اسـتمرار بقاء الحصار االقتصـادي املفروض عىل 
حكومة صنعاء، مقابل توسيع الرحالت الجوية التجارية 
من مطار صنعاء الدويل وتوسيع أعداد السفن التي تصل 

موانئ الحديدة غرب اليمن. 
وبني الرؤيتني السـعوديّة واألمريكية تسري املفاوضات 
التي تتوسط فيها سلطنة عمان بخطوات بطيئة وتستنزف الوقت فيما 
تسـميها بناء الثقة التي تقسـمها إىل مراحل، عـىل أن هذه تجري دون 
ضمانات وتتعلق فقط وفقط بتمديد الهدنة لستة أشهر إضافية وربما 

حتى نهاية العام الجاري 2023.
يف الحـاالت الثـالث، تقطف صنعـاء مزيداً مـن الثمـار، فهي تفكك 
الحصار، املعركة التي تجد أنها األكثر أهميّة وتعقيداً وهي أَيْـضاً تثبت 
سياسـيٍّا أنها األقدر عـىل إدارة الدولة وانتزاع السـيادة وتحقيق الندية 
وبالتايل تستقطب مزيداً من العائدين من معسكر التحالف، وعالوة عىل 
ذلك تستعد عسكريٍّا مستفيدة من الوقت يف ظروف مالئمة أكثر من أي 

وقت مىض. 
مـا يزيد هذه الثمار التـي تقطفها صنعاء نضوجـاً، أن واقع أدوات 
التحالف السـعودّي األمريكي األكثر بؤسـاً منذ بدء الحرب، فإىل جانب 
الـرصاع والتباين واالنقسـامات امُلسـتمّرة، وهو الداء التـي أُصيبت به 
منذ سـنوات، هي أَيْـضاً أشـبه باملحارصة اقتصاديٍّا منذ أن قطع عنها 
واردات النفـط والغاز؛ بَسـبِب تهديد صنعاء باسـتهداف أية رشكة أَو 
سـفينة تقرتب من موانئ حرضموت وشبوة النفطية كجزء من أوراق 

الضغط القوية التي فرضتها منذ ما يقرب من نصف عام.

السسعدّغُئ بَني جصش خظساء املرتفع وتطرُّف واحظطظ الطاطعالسسعدّغُئ بَني جصش خظساء املرتفع وتطرُّف واحظطظ الطاطع


