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ال��ح��دود ج��ب��ه��ات  يف  وال��ل��ج��ان  للجيش  بعمليات  آل��ي��ت��ن  وت��دم��ر  س��ع��ودي��اً  ج��ن��دي��اً   20 ق��ن��ص 

مصرع وإصابة العشرات من املرتزقة بينهم 
رئيس عمليات ما يسمى اللواء الثالث عمالقة

ُجلبوا إىل مصرعهم

حل���ج يف  ب��������ال��������ض��������رب   م��������واط��������ن  وم������ق������ت������ل  ت������ع������ز  يف  امل��������رت��������زق��������ة  ع������ن������اص������ر  م��������ن  أرب��������ع��������ة  اغ�������ت�������ي�������ال 

إطالق محلة جدارية يف 
عدن تدعو لطرد احملتل 
وص����������ور ب������ن زاي����������د ت���رم���ى 
ال���ق���م���ام���ة ح�������اوي�������ات  يف 

راب�������ط�������ة ع�����ل�����م�����اء ال�����ي�����م�����ن ت������دع������و ال�����ش�����ع�����ب ال�����ي�����م�����ي إىل االس������ت������ن������ف������ار  ورف�����������د اجل������ب������ه������ات ب����امل����ق����ات����ل����ن

السيد عبدامللك احلوثي احلوثي يف حماضرته الرمضانية ال��حادية عشرة:

جماهدو اجليش واللجان يشنون هجمات نوعية على مواقع املرتزقة يف الساحل الغريب

القرآن هو الحق الذي يعتمد عليه املتقون ولو عادت األمة إليه النفصلت عن التبعية ألعدائها
وإسرائيل ألمريكا  تبعية  حالة  يف  وهم  لفظيًا  وجتويده  القرآن  بتالوة  اهتمامهم  برز  سعود  وآل  الوهابية 

رجال تهامة يحذرون العدوان ومرتزقته: 

البحر من خلفكم ونحن أمامكم
قبائل اليمن تنفر  إىل الساحل الغريب استجابة لدعوة القائد
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 : الساحل الغربي
نّف1ذت ُق1وَّاُت الجيش واللجا3 الشعبية، أمس 
االثن1ني، 3جوم1ني نوعيني ع1ى عدد م1ن مواقع 
املرتزقة يف جبهة الس1احل الغرب1ي، كما تمّك1نت 
من كرس محاولتي زحف للمرتزقة، وسقط خلل 
تل1ك العملي1ات عرشات م1ن القت1ى والجرحى يف 

صفوف مرتزقة العدوا3، بينه1م قي1ادات ب1ارزة. 
مصدر عس1كري أفاد لصحيفة املسرية بأ3 
ُق1وَّات الجيش واللج1ا3، 3اجمت، أمس، َعَدداً 
م1ن مواقع املرتزقة يف مح1ور الوازعية بجبهة 
الس1احل، حيث كا3 الهجو2 مباغتاً للمرتزقة، 
وس1بّب له1م إرب1اكاً كب1رياً، أس1هم يف ترسيع 
اقتح1ا2 تل1ك املواق1ع، وجعلهم أ3دافاً س1هلًة 

لنريا3 الوحدات املهاجمة. 
وأوض1ح املص1دُر أ3 العرشاِت م1ن املرتزقة 

سقطوا قتى وجرحى خلل ذلك الهجو2، فيما 
الذ بقيتُهم بالفرار، مخلف1ني مواقَعهم خاليًة، 
وجا1ث قتل3م وراا3م، ولدى وصول الوحدات 
املهاجم1ة إىل تل1ك املواق1ع، قام1ت بتمش1يط 
تحصين1ات وأوكار املرتزق1ة، واغتنمت كمياٍت 

من األسلحة والذخائر. 
مش1ا3َد  أم1س،  الحرب1ي،  اإلع1ل2  ووّزع 
رًة عرض1ت جانب1اً م1ن تفاصي1ل 13ذه  مص1وَّ
العملية، حيث وثقت املش1ا3د تقد2 املجا3دين 
القتح1ا2 تلك املواق1ع، كما عرضت اس1تهداف 
ُق11وَّات الجيش واللج1ا3 لتجمع1ات املرتزقة، 

وأظهرت عملية رصد تلك التجمعات. 
كما عرضت املش1ا3د فراَر مرتزقة العدوا3 
من الرضب1ات التي س1ّددتها وح1دات الجيش 
واللجا3 الش1عبية، والتي أس1قطت منهم َعَدداً 

من القتى والجرحى. 

وبالتزامن م1ع ذلك الهجو2، نّف1ذت وحداٌت 
من الجيش واللج1ا3 3ُُجوماً آخَر عى عدد من 
مواقع املرتزقة يف محور آخر من محاور جبهة 
الس1احل، وبالطريقة املباغت1ة ذاتها، اقتحمت 
الوحدات املهاجمة تلك املواقع، موقعًة عرشاٍت 
من القتى والجرح1ى يف صفوف املرتزقة الذين 
فر من تبق1ى منهم، تاركني أس1لحتَهم وجاث 

قتل3م ورائهم. 
ج1اا ذل1ك فيم1ا تمّك1ن1ت ُق11وَّاُت الجيش 
واللجا3 من ك1رس محاولتَي زحف للمرتزقة يف 
محوري1ن آخرين من مح1اور الجبهة، أحد3ما 
مح1ور الكدح1ة، حي1ث اس1تهدفت الُق11وَّات 
مجامي1ع املرتزق1ة خلل املحاولت1ني وحصدت 
منهم العرشات بني قتيل وجريح، كما كب1ّدتهم 

خسائَر ميدانية متنوعة. 
الهجومي1ة  العملي1اُت  مؤّخ1راً  وتتصاع1د 
للجي1ش واللجا3 الش1عبية يف جبهة الس1احل 
الغربي، يف تصعيد الفت ومفاجئ لقوى الغزو، 
التي تكاف محاوالت زحفها منذ فرتة بحااً عن 

أي »اخرتاق«. 
وكانت بعُض 3ذه الهجمات أس1فرت خلل 
األي1ا2 الفائتة عن الس1يطرة عى ع1دة مواقَع 
3ام1ة وقطع خط إم1داد املرتزق1ة يف الوزاعية 
وموزع، فيما يستمرُّ تزايُد الخسائر البرشية يف 

صفوف قيادات وأفراد املرتزقة. 
وحصل1ت صحيف1ة املس1رية م1ن مص1ادَر 
ميدانية عى أس1ماا 14 مرتزقاً بينهم قيادات، 
مم1ن تم التعرف عليهم بني قتى املرتزقة الذين 
س1قطوا يف جبهة الساحل خلل عمليات أمس، 
فيما ال زال 3ناك العرشاُت من القتى والجرحى 
يف صفوفه1م ل1م يتم التع1رف عى أس1مائهم، 
وفيما ييل أسماا الرصعى ال141 و3م ُك1لٌّ من:

العميد املرتزق عبدالله س1عيد العوذيل )رئيس 
عملي1ات م1ا يس1مى الل1واا الاال1ث عمالق1ة( 
- القي1ادي املرت1زق عبدالكري1م محم1د س1عيد 
العولقي - نارص س1الم مع1رج العوذيل – عوض 
محم1د الكازمي - املرتزق عيل جيل3 عبده معلم 
- بكر عبده - عز الدين اليافعي - و3يب اليافعي 
– عب1د الحاف1ظ املعم1ري - أس1امة عبدالحكيم 
املعمري - علا أحمد فرج الرشعبي - وليد يسلم 
الرشيدي - منصور داوود محمد - صفوا3 عبيد.

أخبار

 قنص 20 جنديًا سعوديًا وكسر زحف للمرتزقة قبالة »جبل قيس« وتدمير آليتين

 اإلعالم الحربي يعرض جانبًا من التفاصيل

قوات الجيش واللجان تسيطر على مواقع يف جيزان وعسري وتصعيد هجومي يف نجران

هجمات نوعية لقوات الجيش واللجان يف الساحل الغربي 
ومصرع عشرات املرتزقة بينهم قيادات

 : ما وراء الحدود
ش1هدت جبه1اُت ما وراا الح1دود، أمس 
االثن1ني، تصعي1داً 3جومي1اً نوعي1اً نّف1ذته 
ُق11وَّاُت الجيش واللج1ا3 الش1عبيِّة يف عدد 
م1ن املحاور، تزاَمَن مع كرس محاولة زحف 
للعدو الس1عودّي ومرتزقته، وس1قط خلل 
تل1ك العمليات عدٌد من القت1ى والجرحى يف 

صفوف العدّو ومرتزقته. 
عى الصعي1د الهجومي، نّف11ذت ُق1وَّاُت 
الجي1ش واللجا3 الش1عبية، أم1س، 3ُُجوماً 
نوعي1اً عى عدد من مواق1ع مرتزقة الجيش 
الس1عودّي يف نجرا3، وأفاد مصدر عسكري 
لصحيف1ة املس1رية ب1أ3 الهجو2َ اس1تهدف 
جب1ل  رشق  املرتزق1ة  اس1تحدثها  مواق1ع 
وع1وع، موضحاً أنه تم1ت مباغت مجاميع 
املرتزقة يف تلك املواقع، واس1تهدافهم بنريا3 
مس1ّددة، ما أدى إىل س1قوط عدد من القتى 

والجرحى يف صفو3م. 
وقا2 مجا3دو الجيش واللجا3 الشعبية 
طق1م  بإح1راق  الهج1و2،  نّف11ذوا  الذي1ن 
عس1كري تاب1ع للمرتزقة كا3 3ن1اك، كما 
أرضم1وا الن1ريا3 يف الخي1ا2 الت1ي وضعها 

املرتزقة يف تلك املواقع. 
وبالتزام1ن م1ع ذل1ك، نّف11ذت وحداٌت 

م1ن الجي1ش واللج1ا3 3ُُجوماً آخَر أس1فر 
عن الس1يطرة عى عدد م1ن التباب يف جبل 
الح1وايل بجبه1ة جي1زا3، وأوض1ح مصدٌر 
الجي1ش  وح1داِت  أ3  للصحيف1ة  ميدان1ي 
واللج1ا3 اكتس1حت تل1ك التب1اِب بهج1و2 
مفاج1ئ أرب1ك املرتزقة الذين كان1وا 3ناك، 
وتس1اقط منهم عدٌد من القتى والجرحى، 
فيما الذ بقيتُه1م بالفرار، تاركني مواقعهم 
خالي1ًة إال م1ن جاث قتل13م، وكمياٍت من 
الوح1دات  اغتنمته1ا  والذخائ1ر  األس1لحة 

املهاجمة. 
ويف عس1ري، 3اجمت وحداٌت من الجيش 
واللجا3، أمس، َعَدداً من التباب التي يتمركز 
يف مرتزقة الع1دوا3 يف مجازة وتمّك1نت من 
الس1يطرة عليها، حي1ث أمط1رت الوحدات 
املهاجمة مجاميع املرتزقة بنريا3 مس1ّددة 
بم1رصع  انته1ى  كاس1ح،  تق1د2  رافقه1ا 
وإصابة معظم املرتزق1ة الذين كانوا يف تلك 
التباب، وفرار من تبقى منهم، فيما اغتنمت 
الوح1دات املهاجم1ة كمي1اٍت من األس1لحة 

والذخائر. 
يش1ار إىل أ3 3ذه الهجماِت تأتي بش1كل 
مفاجئ بع1د فرتة من اس1تمرار الزحوفات 
املكافة للعدو الس1عودّي يف عدٍد من محاور 
املواجه1ات، ويع1د 13ذا تحوالً اس1رتاتيجياً 

يف مس1ار املعرك1ة، يدلُِّل عى تمك1ُِّن ُق1وَّات 
املعرك1ة،  إدارة  م1ن  واللج1ا3  الجي1ش 
ومقدرتها عى مباغتة العدّو بشكل فّعال يف 
الوقت الذي يكاف فيه من التصعيد امليداني. 
عى صعيد آخر، تمّك1نت ُق1وَّاُت الجيش 
واللجا3 الش1عبية، أمس، من كرس محاولة 
زحف ملرتزقة الجيش الس1عودّي يف جيزا3، 
حيث دفع العدوُّ بأع1داد كبرية من املرتزقة 
يف محاول1ة للتقد2 قبالة جب1ل قيس، إال أ3 
ن1ريا3َ وح1دات الجي1ش واللج1ا3 املرابطة 
3ناك حصدت مجاميَع املرتزقة وأس1قطت 

معظمهم قتى وجرحى، وأفش1لت املحاولة 
تََماماً. 

وأف1اد مص1دٌر ميدان1ي للصحيف1ة بأ3 
مدفعي1ة الجيش واللجا3 الش1عبية رضبت 
تجمع1اِت وتعزيزات املرتزقة خلل العملية، 
ما تس1بّب يف مراعفة خسائر3م البرشية، 

قبل أ3 يفرَّ من تبقى منهم. 
وش1ن ط1ريا3ُ الع1دوا3 5 غ1ارات ع1ى 
املنطقة، محاوالً إس1ناد املرتزقة يف محاولة 
الزحف، إال أنهم فش1لوا يف تحقيق أي تقد2، 

وانكرسوا يف وقت قيايس. 

من جانب آخ1ر، أف1اد للصحيفة مصدٌر 
يف وحدة القناصة التابع1ة للجيش واللجا3 
الش1عبية ب1أ3 10 جن1ود س1عودينّي بينهم 
ضاب1ط، لق1وا مصارعهم بعملي1ات قنص 
متفرق1ة، حيث ت1م قنص ر منه1م يف وادي 
جارة، فيما تم قنص الرابط ش1مال وادي 

املعايني، وُكّل ذلك يف جبهة جيزا3. 
وأض1اف املص1در أن1ه تم قن1ص 10 من 
مرتزقة الجيش الس1عودّي أَي1ْراً، بالتزامن 
مع ذلك، خمسة منهم استهدفتهم القناصة 
قبالة موقع املس1تحدث، وأربعة قبالة جبل 
دخ1ا3، وواح1د لقي مرصعه ش1مال وادي 
املعايني إىل جانب الرابط الس1عودّي، وذلك 

يف جيزا3 أَي1ْراً. 
إىل ذلك، دّمرت ُق11وَّات الجيش واللجا3، 
أم1س، طقماً عس1كرياً محم1ل بمجموعة 
م1ن مرتزقة الجيش الس1عودّي غرب موقع 
الس1ديس بنج1را3، وأف1اد مص1در ميداني 
لصحيفة املس1رية بأ3 جميع من كانوا عى 

متن الطقم لقوا مصارعهم. 
جاا ذل1ك فيما تم رضب ع1دة تجمعات 
للجنود السعودينّي يف موقع بوجا3 بجيزا3، 
الكاتيوش1ا أصاب1ت  بع1دد م1ن صواري1خ 
أ3دافه1ا بدقة، وأس1قطت َع1َدداً من القتى 

والجرحى يف صفوفهم. 

كسر زحف للمرتزقة يف 
»ميدي« وتدمري آلية 

 : ميدي
تمّك1ن1ت ُق11وَّاُت الجي1ش واللج1ا3 الش1عبية، أمس االثن1ني، من كرس 

محاولة زحف ملرتزقة العدوا3 يف جبهة ميدي وكب1ّدتهم خسائَر فادحة. 
وأف1اد مصدٌر ميداني لصحيفة املس1رية ب1أ3 وحدات الجي1ش واللجا3 
تص1ّدت ملحاولة زحف من املرتزقة ش1مال صحراا ميدي، حيث اس1تهدفت 
الوح1داُت مجامي1َع املرتزق1ة وآلياتهم، ما أدى إىل س1قوط ع1دد من القتى 

والجرحى يف صفوفهم، وتكبيد3م خسائَر مادية متنوعة. 
وبالتزام1ن، تمّك1نت ُق11وَّاُت الجيش واللجا3 من تدم1ري آلية للمرتزقة 
ش1مال الصح1راا أَي1ْراً، وتم ذلك بواس1طة عب1وة ناس1فة زرعتها وحدة 
الهندسة العسكرية، وأسفر تدمري اآللية عن مرصع عدد من املرتزقة كانوا 

عى متنها. 

كسر زحف للمرتزقة على جبال 
»املرصد« بالجوف وتكبيدهم 

خسائر فادحة
 : الجوف

س1قط العرشاُت من مرتزقة العدوا3 األمريكي السعودّي قتى وجرحى، 
أم1س االثنني، عندما تمّك1نت ُق11وَّاُت الجيش واللجا3 الش1عبية من كرس 

محاولة زحف لهم يف محافظة الجوف. 
وأفاد مصدٌر عسكري لصحيفة املسرية بأ3 مجاميَع من املرتزقة حاولوا 
الزح1َف باتج1اه مواقع الجي1ش واللجا3 يف جب1ال املرص1د، إال أ3 وحداِت 

الجيش واللجا3 تصّدت للمحاولة ببسالة وِحنكة وأفشلتها تََماماً. 
وأوض1ح املصدر أ3 العرشاِت من املرتزقة س1قطوا قتى وجرحى بنريا3 
الجي1ش واللجا3 خلل العملية، كما تكب1ّدوا خس1ائَر مادية متنوعة، فيما 

الذ بقيتهم بالفرار، ولم يحّق1قوا من املحاولة أي تقد2. 

ال�صريع العميد املرتزق عبداهلل 
�ص��عيد الع��وذيل )رئي���س عمليات ما 

ي�صمى اللواء الثالث عمالقة
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 :  إبراهيم السراجي| 
إسماعيل المحاقري:

خ1لَل أكاَر م1ن ثلث س1نوات، ل1م تكن 
قياداُت دول العدوا3، وخصوصاً يف السعوديّة 
واإلمارات، تجُد أيَّ ح1رٍج يف تحميِل الواليات 
املتح1دة األمريكية املس1ؤوليَة كلم1ا وّجهت 
إليهم أسئلٌة عن سبب تأخر معركة الساحل 
الغربي، وأخذت تلك القيادات راحتها بش1كل 
أك1ر م1ع وص1ول دونال1د ترام1ب إىل البيت 
األبيض، فبدأت تُصبُّ جا2َ غربها عى إدارة 
الرئيس األمريكي السابق، باراك أوباما، بأنه 
ل1م يأذ3 بانط1لق معركة الس1احل الغربي، 
1ة أ3 الهجو2 عى أوباما يسعد ترامب.  َخاصَّ
ويبدو واضحاً اليو2َ أ3 املعركَة يف الساحل 
الغرب1ي انطلق1ت بع1د أ3 ق1رر األمريكيو3 
ذل1ك، و3م يُديرونها بالش1كل ال1ذي يحّق1ُق 
املصلحَة األمريكية بالس1يطرة عى الساحل، 
وبالتايل الس1يطرة عى البح1ر األحمر؛ ولذلك 
ال تعبأ واش1نطن ببقية املناط1ق يف الحديدة 

البعيدة عن الساحل الغربي. 
ولك1ن األم1ر لي1س مج1رد اس1تنتاجات، 
فالس1فري األمريكي لدى اليمن حالياً »ماثيو 
تولر« 3ّدد يف أبريل املايض باجتياح الحديدة، 
واضع1اً رشط1اً لوقِف ذل1ك و3و يع1رف أنه 
ل1ن يت1مَّ االس1تجابُة ل1ه، إذ طال1ب بوق1ف 
إط1لق الصواريخ الباليس1تية لوقف اجتياح 
الحديدة، وقبل ذلك يف يوليو من العا2 املايض 
أعلن تولر موافقَة بلده عى مقرتح املبعوث 
السابق إسماعيل ولد الش1يخ بتسليم ميناا 
الحديدة لألم1م املتحدة، و3و مقرتح صاغته 
الواليات املتحدة ودول العدوا3 وكا3 دور ولد 

الشيخ ينحرِصُ يف تبنّي املقرتح. 
وكا3 ذل1ك املق1رتح واح1دًة م1ن الذرائع 
األمريكي1ة لغ1زو الحدي1دة؛ أل3َّ ولد الش1يخ 
تبن1َّى 3ذا املقرتح الذي رفرته األمم املتحدة 
رس1مياً، وقال1ت إ3 إدارة املوان1ئ لي1س من 
اختصاصها، ولم يكن لولد الش1يخ أ3 يتبنى 
مقرتح1اً ترفُره املنظمة التي يمالها إال ألنه 
مق1رتٌح صاغته ووافقت علي1ه دوُل العدوا3 

وواشنطن فقط. 
ومع ب1دا التصعي1د العس1كري العدواني 
يف الس1احل الغرب1ي ن1رش »معهد واش1نطن 
لدراس1ات الرشق األدنى« و3و مرَكٌز مقرٌَّب 
م1ن دوائ1ر الق1رار األمريكي تقري1راً مطّوالً 
م1ن ثلثة أج1زاا عن معركة غ1زو الحديدة، 
والذي كشف أ3 الواليات املتحدة وافقت عى 
انطلق املعرك1ة، ووافقت أير1اً عى تقديم 

الدعم الكامل لها. 
وأش1ار التقري1ر إال أ3 الوالي1ات املتح1دة 
تقو2ُ بالفعل بتقدي1م املعلومات الكاملة عن 

تحركات الجيش واللجا3 الش1عبية ملواجهة 
التصعيد يف الساحل الغربي. 

كم1ا وّج1ه املعهد تهدي1داً أمريكي1اً بمنع 
دخ1ول الغذاا ع1رَ مين1اا الحدي1دة يف حال 
عملت ُق1وَّاُت الجيش واللجا3 الش1عبية عى 
إفشال تقد2ُّ قوى العدوا3 واملرتزقة، إذ يقول 
ُ ع1ى واش1نطن تحذيُر  التقري1ر إن1ه »يتعنيَّ
الحوثي1ني عَلن1اً من اس1تخدا2 اس1رتاتيجية 
األرض املحروق1ة يف املوان1ئ الت1ي قد تبطئ 

تطوُّر3ا كمواقَع السترياد األغذية«. 
وكما 3و الح1ال يف امليدا3، تناول التقرير 
األمريكي معركة الساحل الغربي باعتبار3ا 
األرض  ع1ى  تنّف1ذ13ا  أمريكي1ًة  معرك1ًة 
قوًى حليفٌة لواش1نطن و3ي ق1وى العدوا3 

ومرتزقتها. 
وسائُل إعل2 سعوديّة وإماراتية ذكرت يف 
ابري1ل 2017 أ3 البيَت األبي1َض يف ذلك الحني 
ناقش اقرتاح تقد2 به وزير الدفاع األمريكي 
جيم1س ماتي1س بش1أ3 رف1ع القي1ود التي 
وضعتها إدارة أوباما ملنع ما وصفته »تحرير 
الحديدة«، مريفة أنه »ستمال املوافقة عى 
الطلب ترجمة عملية لتوجه ترامب بمحاربة 
أذرع إي1را3 باملنطقة وتأمني املِلحة البحرية 
م1ن تهديدات مليش1يات مس1لحة عى غرار 
حزب الله«، وفق لتعبري تلك الوس1ائل. و3نا 
لم تعد اإلجابة صعبًة حول أسباب عد2 ُقدرة 
النظام1ني الس1عودّي واإلمارات1ي عى اتخاذ 
قرار معركة الس1احل الغرب1ي دو3 املوافقة 

األمريكية. 

أوهام الغزاة يف الساحل الغربي
بق1راٍر وإرشاٍف أمريك1يٍّ مب1ارش أطل1ق 
تحال1ُُف الع1دوا3ِ حملًة عس1كريًة جديدًة يف 
الس1احِل الغربيِّ تجاَوَز التحر1ريُ اإلعلميُّ 
الدعائيُّ لها كلَّ الخطوِط، لكن ما إ3 ينقشُع 
غباُر املواجهاِت وقص1ُف الطائراِت والبوارج 
حتى تتجّى الحقائُق بم1وت ٍأحمَر لن يغادَر 

أحًدا من الغزاِة واملرتزقة. 
فعى أنص1ال »الرمح الذ3ب1ي« املتكرسة 
واملتهالكة، العملية التي أطلقها العدوا3 قبل 
أكار من عا2، أطلق تحالف العدوا3 األمريكي 
السعودّي عمليًة عسكرية جديدة يف الساحل 
األحم1ر«  »الرع1د  مس1مى  تح1ت  الغرب1ي 
مصحوب1ة بحمل1ة دعائي1ة ال يرا3يه1ا إال 
تل1ك الهالة الصاخبة الت1ي ترافقت مع فتنة 
ديس1مر ومزاعم اقرتاب العدّو من العاصمة 

صنعاَا طيلة ثلث سنوات. 
حمل1ٌة يتخّلله1ا الكا1ريُ م1ن الف1ركات 
أي1ا2  خ1لل  أس1قطت  الت1ي  1ائعات  والشَّ
مديري1ات تعز والحديدة، وكادت تصُل امليناَا 
ل1وال انقطاع إش1ارة الب1ث الدعائ1ي عى ما 

يب1دو وباق1ات النت ل1دى الكاري م1ن أبواق 
الدفع املس1بق، و3ي تصور 3روب1اً جماعياً 
يتو3مون1ه ويجيدونه قبل أ3 ينقش1َع ُغبار 
الج1وي والبارج1ات  املواجه1ات والقص1ف 
الحربية، وتتج1ى العملية موتاً أحمَر يحصد 

رؤوس املرتزقة ومدرعاتهم وآلياتهم. 
وكغري13ِا م1ن جبه1ات القت1ال، عقباٌت 
كب1ريٌة يواجُهه1ا الع1دوُّ يف م1رسح عمليات 
الس1احل الغرب1ي بخ1لف حس1ابات الربح 
والخس1ارة األمريكية، ليست أقلها الخسائر 
البرشي1ة واملادي1ة املتعاظمة الت1ي تكب1ّد3ا 
مرتزقة الداخ1ل والخارج؛ إلحداث اخرتاق يف 

2ٍ يف مناطق غري ذات  منطق1ة الجاح أَْو تق1دُّ
أ3ميّة اسرتاتيجية. 

به1م  اكتظ1ت  باملئ1ات  وجرح1ى  قت1ى 
مستش1فياُت املخ1اا ولح1ج وع1د3، بينه1ا 
قيادات تسابق نزالُا فنادق الرياض ومرتادو 
غ1رف عملي1ات املحت1ل األجنبي ع1ى إبراق 
التعازي واملواساة، يف صورة تعيد إىل األذ3ا3 
نتائَج سلس1لة عمليات س1ابقة شهد3ا 3ذا 
املحور، ونتج عنها محارق ومقابر جماعية. 
يتذكر3ا الغ1زاة جيداً ال س1يما وقد أطاحت 
بكبار قياداتهم كالسهيا3 وسلطا3 الكابي، 
وخلله1ا امتزج ال1د2 الس1عودّي واإلماراتي 

والقاعدي والداعيش واإلرسائييل. 
الس1احل  يف  املحت1ل  معرك1َة  ويخ1وُض 
الغربي مجاميُع من الس1لفيني وفصائُل من 
ل إماراتياً وس1عوديًّا  الح1راك الجنوب1ي املموَّ
ومليش1يا الغدر والخيان1ة، إضافة إىل اآلالف 
من الجنجويد الس1وداني وكل 3ؤالا يدير3م 
ضب1اط س1عوديّو3 وإماراتي1و3 م1ن غرفة 
قيادة مركزية أمريكية صهيونية بريطانية. 
وتصط1د2 ُك11لُّ محاوالت ق1وى العدوا3 
و13ذه املجاميع بحائِط َصدِّ للجيش واللجا3 
الش1عبية رَسعا3َ ما حّول العدّو إىل فريس1ة 

3ا املوُت والتدمريُ من ُك1لِّ جانب.  يحارِصُ

تقرير
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مجلس التالحم القبلي يؤّكد مساندة قبائل 
الحديدة ورفد وإسناد الجبهات بالرجال واملال

 : خاص:
ج1ّدد مجل1ُس التلح1م القبيل تأكي1َده عى اس1تمرار وقوف قبائ1ل اليمن 
ومس1اندتهم ألبناا وقبائل تهامة الذين يسّجلو3 أروع البطوالت بوجه الغزاة 

واملحتلني. 
وأش1اد مجلس التلحم القبيل، أمس االثنني، يف بيا3 تلقت صحيفة املسرية 
نس1خة منه، باملواقف العظيمة ملش1ايخ ووجه1اا وأبناا وقبائ1ل اليمن التي 
يُس1طرونها يف ُمختلف الجبهات, مؤّكدين مساندتهم ألبطال الجيش واللجا3 

الشعبية يف مواصلة معركة الكفاح والجهاد امُلقّدس. 
وأ3اب املجلس بأ3ميّة ترسيخ الوعّي والبصرّية يف التصدي ألبواق اإلرجاف 
والعمال1ة، مجّددي1ن التأكي1َد ع1ى أ3 طغي1ا3 الع1دوا3 الس1عودي اإلماراتي 

األمريكي لن يسُقط ثأر قبائل اليمن وحّقها يف الرّد املرشوع. 

رابطة علماء اليمن تدعو الشعب اليمني إىل االستنفار 
ورفد الجبهات باملقاتلني

 : صنعاء

دعت رابطُة علماا اليمن كافة أبناا الشعب 
اليمن1ي للنف1ري الع1ا2 ورف1د جبه1ات القت1ال 
بالرجال وقوافل اإلمداد، س1يما جبهة الساحل 
الغرب1ي التي يق1ود معركته1ا وينف1ذ أ3دافها 
ويديُر غرف عملياتها األمريكيو3 والريطانيو3 
واإلرسائيليو3 بالتنس1يق والتعاو3 مع النظا2 
مهيب1اً  ومرتزقته1م,  واإلمارات1ي  الس1عودي 
بالجمي1ع الستش1عار املس1ؤولية ومراعف1ة 

الجهود إلفشال مخطط األعداا. 

وحمل1ت الرابط1ة يف بي1ا3 له1ا خ1لل ندوة 
نّظمته1ا إحي1اًا لذكرى فتح مكة وغ1زوة بدر, 
العلماَا والخطباا مس1ؤولية التَح1ّرك التعبوي 

للجهاد ضد الغزاة واملحتلني. 
وح1ث البيا3ُ املجا3دي1ن املرابطني يف جميع 
الجبهات إىل االستعانة بالله تعاىل والتوكل عليه 
مج1دداً الدع1وة إىل اال3تم1ا2 البال1غ والتفاعل 
الجاد واملسؤول وبذل الجهود وتفعيل الطاقات 
يف مواجهة العدوا3 األمريكي السعودي وأدواته 
الرخيصة والتص1دي لحربه اإلعلمي1ة املرللة 
والوق1وف بحز2 أما2 مس1اعي الع1دو لزعزعة 

الاقة بني أبناا الشعب اليمني. 

وأّك1د البي1ا3 ع1ى أ3مي1ّة تعزي1ز عوام1ل 
الصم1ود ملواجه1ة التحدي1ات واملخاط1ر التي 
تواجه الش1عب اليمني جراا العدوا3 والتَح1ّرك 
ملواجه1ة الهجم1ة األمريكي1ة الصهيونية التي 

1ة يف دينها.  تستهدف األُمَّ
واعت1رت الندوة أ3 غزوة ب1در أول مواجهة 
واالس1تكبار,  الظل1م  وق1وى  املس1لمني  ب1ني 
مس1تعرضًة أس1باب النرص عى الع1دوا3 الذي 
يتع1رض له الش1عب اليمن1ي للع1ا2 الرابع عى 
الت1وايل ومنها التلحم واالصطف1اف والتوعوية 
املجتمعي1ة والتعبئة والتحش1يد ورفد الجبهات 

واإلحسا3 إىل الفقراا واملحتاجني. 

قبائل خمر وبني صريم تناقش 
أعمال الحشد ورفد جبهات الساحل 

الغربي معلنة النفري العام 
 : عمران 

 عق1دت قبائُل مديريت1ي بني رصيم وخم1ر بمحافظة عمرا3، 
أمس االثن1ني، لقاًا تش1اُورياً برئاس1ة محاف1ظ املحافظة فيصل 
جمعا3 ملناقش1ة الجوانب املتعلقة بالحش1د والتعبئة لرفد جبهات 

الساحل الغربي, واعل3 حالة النفري العا2. 
ويف اللق1اا أّك1َد املحافظ جمع1ا3 وأمني ع1ا2 املحافظة صالح 
املخلوس عى أ3ميّة التحشيد وتعزيز التلحم واالصطفاف الوطني 
يف مواجه1ة ق1وى الع1دوا3, مش1ددين ع1ى أ3ميّة دعم وإس1ناد 
الجبهات بالرج1ال والعتاد وخاصة جبهات الس1احل الغربي التي 
تش1هد تصعيداً كبرياً لقوى الغزو واالحتلل ومرتزقتهم، مشيدين 
باالنتص1ارات وامللحم البطولية التي يس1طر3ا الجي1ش واللجا3 
الش1عبية يف مختل1ف جبه1ات الع1زة والكرامة، ومامن1ني املواقف 

الوطنية لكل أبناا املحافظة. 
َوأعل1ن قبائ1ل ووجهاا بن1ي رصيم وخم1ر النف1ريَ العا2 إىل 
جبهات الساحل الغربي وكل الجبهات, مؤكدين عى استمرار3م 
يف دع1م الجيش واللجا3 الش1عبية املرابط1ني يف جبهات الرشف 
ورفد معس1كرات التجنيد باملقاتلني لتحرير ُك1ّل شٍر من أرايض 

الوطن. 

األجهزة األمنية تضبط ديّنة محملة 
بُطن ونصف طن من الحشيش 

كانت متجهة إىل السعودية
 : ذمار

ضبطت األجه1زُة األمنية بمحافظة ذمار، أم1س األثنني، كمية 
كبرية من الحش1يش كانت يف طريقها إىل الس1عودية، مشرية إىل أ3 
الكمية املربوطة والتي بلغت نحو )1.577( كجم، كانت عى متن 

دينة. 
وأش1ار مصدر أمن1ي لصحيفة املس1رية إىل أ3 الدينّة التي كانت 
قادم1ة من عد3 ويف طريقها إىل الس1عودية، ت1م ضبطها يف نقطة 

القدس، بعد االشتباه بها. 
وأوض1ح املصدر أ3 املهرب1ني عمدوا عى إنش1اا طبقة إضافية 
م1ن الحديد ع1ى صن1دوق الدينة حتى ال يكتش1فها رج1ال األمن 
الذين كانوا عى مستوًى عاٍل من اليقظة والحس األمني فلم تنطِل 

عليهم تلك الخدعة وتمَك1نوا من ضبطها. 
وق1ال املصدر ب1أ3 املربوطات ت1م تحريز3ا من قب1ل الجهات 
األمنية املتحفظة عى سائق الدينّة الستكمال اإلجرااات القانونية. 

 : خاص
دّشنت مؤسسة الس1جني الوطنية، أمس األول، 
حملًة لإلفراج عن 25 سجيناً معرساً من اإلصلحية 
املركزية ومراكز الحجز االحتياطي يف محافظة إب 
برعاي1ة النائ1ب الع1ا2 َونيابة اس1تئناف املحافظة 

تحت شعار )حتى يعيّدوا معنا(. 
وقال رئيس مجلس األمناا يف مؤسس1ة السجني 
الوطني1ة األس1تاذ يحيى ع1يل الحب1اري لصحيفة 
املس1رية إ3 األي1ا2 املقبل1ة ستش1هد إفراج1ات عن 
س1جناا معرسين آخرين يف بقي1ة املحافظات وأ3 
فري1ق قانوني تابع للمؤسس1ة يعكف عى دراس1ة 
قرايا املعرسين وترش1يح من يس1تحق املس1اعدة 

اإلنَْس1انية  واملعاي1ري  القانوني1ة  لل1رشوط  وفق1اً 
الخاصة باملؤسسة. 

 ب1دوره، أوض1ح مدير عا2 مؤسس1ة الس1جني 
الوطنية األس1تاذ فرل عبيد بأ3 الحملة تستهدف 
اإلف1راَج ع1ن الس1جناا املعرسي1ن ول1م ش1ملهم 
بأرس13م وتقدي1م املس1اعدات الغذائي1ة واإليوائية 

ألرس السجناا خلل أيا2 شهر رمرا3 املبارك. 
ويف محافظة حجة، أفرجت النيابة العامة، أمس 
االثن1ني، عن الدفع1ة األوىل من الس1جناا املعرسين 
وعدد3م خمس1ة, ضم1ن مكرمة الرئيس الش1هيد 
صال1ح الصّم11اد بعد دفع ما عليهم م1ن التزامات 
وحقوق مالية للغري بمبلغ نحو عرشة مليني ريال. 
ويف عملي1ة اإلفراج، أش1اد محاف1ظ حجة 3لل 

عب1ده الصويف بهذه املب1ادرة اإلنَْس1انية الهادفة إىل 
إزاحة معان1اة بعض الس1جناا, داعي1اً رجال املال 
واألعم1ال وفاعيل الخري إىل التعاو3 والتكافل معهم 
ودعم صندوق املعرسين؛ كو3 السجناا عجزوا عن 
س1داد ما عليهم من التزامات للغ1ري والكاري منهم 

قروا فرتة عقوبتهم القانونية. 
م1ن جانبه أش1ار وكي1ل النيابة العام1ة للبحث 
والس1جو3 الق1ايض عبداملجيد الق1ايض إىل أ3 3ذه 
13ي الدفع1ة األوىل م1ن الس1جناا املعرسي1ن ممن 
قروا ثلث1ة أرباع املدة، الفت1اً إىل أ3 النيابة العامة 
تس1ري يف إج1رااات اإلفراج عن س1جناا آخرين من 
املعرسين خلل األيا2 القليلة القادمة بعد استكمال 

إجرااات سداد ما عليهم من حقوق خاصة. 

مؤسسة سجني تساهم يف اإلفراج عن 25معسرًا من إصالحية إب

إطالق حملة جدارية تتحدى المحتل وتكتب عبارات تدعو لطرده:

توسع رقعة االحتجاجات املناهضة لالحتالل اإلماراتي يف مدينة عدن
 :  متابعات

تتوسع ُك1ّل يو2 رقعُة االحتجاجات 
املنا3ر1ة للحتلل اإلماراتي يف عد3، 
وتحول1ت كتاب1ة الش1عارات الرفرة 
للهيمنة اإلماراتية عى مدينة عد3 إىل 

نرال يومي ألبناا املحافظة. 
ع1د3  مدين1ة  يف  الخط1اب  وب1دأ 
يتصاعد ضد قوات االحتلل اإلماراتية 
وأصبح1ت  مس1بوق،  غ1ري  بش1كل 
املطالب1ات برحيله مطلَب جميع أبناا 
الجنوب بعد تكشف أطماعه وحقيقة 

وجوده. 

حمل1ة  انط1لق  م1ع  وبالتزام1ن 
»جداري1ة« تتح1دى االحت1لل بكتابة 
عبارات عى الجدرا3 تنادي بإسقاطه 
ورحيل1ه, واص1ل أبن1اا ع1د3، أم1س 
االثن1ني، إس1قاط ص1ور من أس1موه 
رئي1س عصاب1ة أب1و ظب1ي محمد بن 
زايد من مختلف املؤسسات الحكومية 
ووضعه1ا ع1ى حاوية نق1ل القمامة 
كم1كا3 مناس1ٍب لب1ن زاي1د، عى حد 

وصفهم. 
ويأتي ذلك بعد يو2 واحد من إنزال 
ص1ور وأع1ل2 اإلم1ارات م1ن املباني 
الحكومي1ة يف ع1د3 وال1دوس عليه1ا 

باألحذي1ة، األم1ر ال1ذي أج1ر ق1وات 
املواطن1ني  مواجه1ة  ع1ى  االحت1لل 
الغاضبني باألسلحة كما اعتقلت عدداً 

منهم. 
أبن1اا  م1ن  متظا13رو3  وق1ال 
مدين1ة عد3 لوس1ائل إعلمي1ة عقب 
صحيف1ة  رصدته1ا  االحتجاج1ات 
الس1عودي  النظام1ني  ب1أ3  املس1رية 
واإلماراتي ش1ّكل التحال1ف العدواني 
للس1يطرة عى موانئ اليمن وثرواته، 
املزيف1ة  الرشعي1ة  لن1ُرصة  ولي1س 
واملزعوم1ة الت1ي ي1ررو3 احتلله1م 

لليمن بها. 

تصفية أربعة من عناصر املرتزقة يف تعز ومقتل مواطن بالضرب يف لحج
 : خاص

ش1هدت مدين1ُة تع1ز يف اليومني املاضي1ني تصفيَة أربع1ة من عنارص 
املرتزقة يف ظل مسلس1ل متصاعد من االغتياالت والتصفيات بني منافقي 

العدوا3. 
وأف1ادت مص1ادر إعلمية ونش1طاا يف تعز بأ3 مس1لحني من عنارص 
مرتزق1ة اإلمارات قاموا بتصفية ثلثة م1ن مرتزقة الرياض، أمس األول، 

جوار مدرسة الوحدة بحي املسبح. 
وأوضحت املصادر والصور التي حصلت عليها صحيفة املسرية أنه تم 

نقل جاث القتى إىل مستشفى الصفوة يف املدينة. 
كما اغتال مسلحا3، أمس االثنني، أحد عنارص املرتزقة وسط مدينة تعز. 
وقال ش1هود عيا3 إ3 مسلحني مجهولني عى متن دراجة نارية اغتاال 

أحد عنارص املليش1يات التابع1ة لتحالف العدوا3 وأصاب1وا آخرين والذوا 
بالفرار. 

3ذا وتش1هد مدينة تعز انفلتا أمنيا مخيفا واشتباكاٍت مسلحًة شبه 
يومية بني فصائل املرتزقة. 

ويف محافظ1ة لح1ج قتل مس1لحو3 تابع1و3 ملرتزقة الع1دوا3، أمس 
االثنني، مواطناً من قرية الجوازعة. 

وأف1ادت مص1ادر محلي1ة لصحيف1ة املس1رية ب1أ3 مس1لحني تابعني 
للمرتزق فهما3 الغبس اعتدوا عى املواطن عبدامللك مقبل حس1ن وس1ط 
منزله رضباً واقتادوه إىل س1وق الجمع1ة باملفاليس, مريفة أنهم نقلوه 
إىل مستش1فى طور الباحة قبل املغرب والذي فارق الحياة بداخله متأثراً 

بإصابات بالغة اثر الرضب املرح الذي تعرض له. 
وأوضح1ت املصادر أ3 القتيل مقبل حس1ن وأرست1ه املكونة من ثلث 

بنات وأخ رفروا النزوح من قريتهم؛ بسبب حالتهم املعيشية الصعبة. 

أخبار
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 صحيفة »المسيرة« تستطع آراء مشايخ وقيادات وعسكريين بالحديدة حول معركة الساحل الغربي:

استتباب األمن واالستقرار يف 
تهامة يفضح زيف وأكاذيب 

إعالم العدوان مرتزقته
أك1د الش1يُخ منصور 13زاع يحيى رشيف 
محافظ1ة  ووجه1اا  مش1ايخ  أب1رز  -أح1د 
الحدي1دة-، ب1أ3 املحافظ1ة تعي1ُش وضعها 
الطبيعي وتنع1م باألمن واالس1تقرار كبقية 
املحافظ1ات اليمنية التي ال ترزح تحت وطأة 
االحت1لل، موضح1اً ب1أ3 الحال1ة األمنية يف 
تهامة مستتبة، و3ذا يفرح زيف وادعااات 
إعل2 العدوا3 مرتزقت1ه، وال وجود ألي توتر 
أَْو إرباك كم1ا تتحدث عنه وس1ائل التواصل 
االجتماع1ي يف إطار الح1رِب النفس1ية التي 

يمارسها العدّو. 
وأش1ار الش1يخ رشيف يف ترصيح خاص 
لصحيفة »املسرية«، إىل اللقاا املوسع الكبري 
ال1ذي ُعقد، أم1س، بحرور املحافظ حس1ن 
3ي1ج وقي1ادة الس1لطة املحلي1ة ومش1ايخ 
ووجه1اا املحافظة، حيث تعهد املش1اركو3 
يف اللق1اا بالعمل بوترية عالية للس1تمرار يف 
مواجهة العدوا3 والتصدي لكل من تسول له 
نفسه املس1اس بأمن واستقرار تهامة، الفتاً 
إىل تَح1ّرك املئات من شباب الحديدة ورجالها 
األبطال إىل ميادين القتال يف جبهات الساحل 

الغربي للقتال بجانب إخوانهم املجا3دين. 
وأوض1ح الش1يخ منص1ور رشي1ف، ب1أ3 
الشائعات التي تباها قوى العدوا3 ومرتزقته 
ح1ول االنتصارات يف جبهة الس1احل الغربي 
محاولة يائسة منها بعد أ3 لجأت إىل الحرب 
النفس1ية واإلعلمية الكاذب؛ بس1بب فشلها 
و3زيمته1ا يف املي1دا3، مبين1اً أ3 كلم1َة قائد 
الاورة الس1يد عبداملل1ك بدر الدي1ن الحوثي، 
أم1س األول، كا3 واضحة وفيه1ا الكاري من 
املعان1ي اإليَْم1اني1ة الحقيقية التي جّس1دت 
عظم1َة أبن1اا الش1عب اليمن1ي وصمود3م 
وثباتهم يف مختلف الحروب واملواجهات عى 

مر التأريخ. 

انتصارات العدوان موجودٌة يف 
ميدان التواصل االجتماعي 

وليس يف ميدان املعركة
من جانب1ه، أوضح العميد س1الم الوجيه 
- رئي1س امللتقى العس1كري العا2 ملنتس1بي 
أ3  بالحدي1دة،  واألم1ن  املس1لحة  الق1وات 

الجب1ال وتبع1ث  تهام1َة ش1امخة ش1موَخ 
رس1الة اطمئنا3 ل1كل أبناا الش1عب اليمني 
بأ3ّ ش1بابها ورجالها ونس1اا3ا وشيوخها 
وأطفالها لن يخذلوا ُك11ّل األحرار والرشفاا 
يف الوط1ن، كما ل1م يخذلوا رس1ول الله وكل 

املؤمنني من قبل. 
وق1ال العمي1د الوجي1ه – يف ترصيح خاص 
لصحيفة »املسرية«: إ3 جميع منتسبي القوات 
املس1لحة واألمن من أبن1اا الحدي1دة يواكبو3 
ُك11ّل التَح11ّركات يف جبهات الس1احل الغربي 
و13م ع1ى أ3ب1ة االس1تعداد للنط1لق صوب 
تل1ك الجبه1ات للدفاع ع1ن وطنه1م وأرضهم 

وِعرضه1م، مش1رياً إىل تَح11ّرك ع1دٍد كبرٍي من 
منتس1بي الجي1ش واألم1ن إىل ميادي1ن القتال 
و3ناك مجاميع أخرى س1تلحق به1م اليو2 أَْو 
غ1داً، مؤكداً أ3 الش1عب اليمني تع1ّود كارياً أ3 
يس1مع انتصارات العدوا3 ومرتزقته يف ميدا3 

التواصل االجتماعي وليس يف ميدا3 املعركة. 
وكش1ف رئي1س امللتقى العس1كري العا2 
ملنتس1بي القوات املس1لحة واألمن بالحديدة 
ع1ن انتص1ارات عظيمة حّق1قه1ا املقاتلو3 
األبط1ال يف الس1احل الغربي، أم1س االثنني، 
اضطرت الع1دّو بالرتاجع إىل حدود الخوخة، 
كما كش1ف عن مفاجأة خلل األيا2 القريبة 

القليلة ستالج صدور ُك1ّل اليمنيني وستعمل 
عى تغيري املعادلة، مبيناً أ3 معنوياِت الناس 
يف تهام1ة مرتفعة جداً انطلق1اً من وازعهم 
خ1رياً  ويس1تبرشو3  واإليَْم1ان1ي  الدين1ي 

كعادتهم. 
املش1ايخ  ُك11ّل  الوجي1ه  العمي1د  ودع1ا 
والوجه1اا يف عمو2 محافظ1ات الجمهورية 
بتحفيز الناس عى التَح1ّرك صوب الجبهات 
لقتال الع1دوا3 وكرس ش1وكته، موضحاً أ3 
3زيم1َة العدّو باتت حتمية ب1إذ3 الله؛ كو3 
البح1ر من خلفه والرجال م1ن أمامه والحق 

دائماً ينترص يف النهاية. 

رجال تهامة عصيون على االنكسار 
وبإمكانهم تحرير ُكـّل املحافظات 

وليس محافظتهم فقط
إىل ذل1ك أوض1ح ط1ارق مفتاح –مس1ئول 
أ3  الحدي1دة-،  بمحافظ1ة  البرشي1ة  الق1وى 
1ُقو3  أبطالنا يف معركِة الس1احل الغربي يحقِّ
انتص1اراٍت واس1عة وعظيم1ة، وما ي1روج له 
االحتلل حول السيطرة يف بعض املواقع 3ناك 
ع1اٍر من الصحة وال وجود له يف الواقع، مؤكداً 
عودت1َه إىل املدين1ة قادم1اً م1ن أرض املعرك1ة 
بع1د تطهري مناطَق كب1ريٍة وتقهقر الغزاة من 
أطراف الُحسينية وبعض املديريات وإرجاعهم 

إىل الخوخة وكرس تقدمهم وزخوفاتهم. 
وأشار مفتاح يف ترصيح خاص لصحيفة 
»املس1رية«، إىل أ3 االنتصاراِت التي يش1هُد3ا 
الس1احُل الغربي ل1م يكن له1ا أ3 تتأتى لوال 
فر1ل الل1ه وعزيمة أبن1اا الحدي1دة الكبرية 
واإليَْم1اني1ة، مبين1اً أ3 الغزاة يف حال س1ّوت 
2َ باتج1اه مدينة الحديدة  لهم أنفُس1هم التقدُّ
ف1إ3 التأريَخ س1يكو3 ش1ا3داً بأ3 تس1ميَة 
البح1ر األحمر ج1اات لكارة ِدم1اا املرتزقة 

التي ستسال فيها. 
البرشي1ة  الق1وى  مس1ئوُل  وطم1أ3 
بمحافظة الحديدة ُك1لَّ أبناا الشعب اليمني 
ب1أ3 تهامة بخ1رٍي وتنَعُم باألمن والس1كينة، 
داعياً الجميَع إىل ع1د2 االنجرار وراا أكاذيب 
موضح1اً  ومرتزقت1ه،  الع1دوا3  َوش1ائعات 
ب1أ3 رج1اَل تهامة عصي1و3 عى االنكس1ار 
وبإمكانه1م تحرير ُك11ّل املحافظات وليس 

محافظتهم فقط. 

 العميد الوجيه: الشعب اليمني تعّود سماع انتصارات العدوان في ميدان التواصل االجتماعي وليس في ميدان المعركة
 الشيخ شريف: الحالة األمنية في تهامة مستتبة والوضع الطبيعي فيها يفضح زيف اّدعاءات إعالم العدوان ومرتزقته
 الشيخ مفتاح: أبناء محافظة الحديدة عصيون على االنكسار وبإمكانهم تحرير ُكـّل المحافظات وليس محافظتهم فقط
 الحمزي: قبائل المحافظة استجابت لدعوة قائد الثورة وتداعت إلى الساحل الغربي

رجال تهامة يحذرون العدوان ومرتزقته: البحر من خلفكم ونحن أمامكم
 : خاص:

يُاِب1ُت أبناُا تهامَة أنه1م إىل جوار الَح1ّق ضد الباطل وأ3 ال م1كا3َ لألخري بينهم، فكما 
نارصوا الَحقَّ س1ابقاً إىل جوار الرَّس1ول األعظم عليه الصلة والس1ل2 وش1اركوه غزواته 
وفتوحات1ه، فها 3م اليو2 يك1ررو3 التأريخ بالوقوف إىل جانب الَح1ّق والوطن يف مواجهة 
الباط1ل املتمال بتحال1ف الرش العدوا3 أمريكا وإرسائيل وأدواتهم1ا يف املنطقة نظاَمي آل 

سعود وآل نهيا3. 
 انتص1اراُت الغزاة واملرتزقة يف جبهات الس1احل الغربي ليس1ت موجودة س1وى يف 
وس1ائل اإلعل2 ومواقع التواصل التابعة له1م، بينما عى الواقع 3ناك رجاٌل يحملو3 
عزيمة ال تُقهر وإرادة ال تنكرس، فيها حصاٌد لجماجم الغزاة وفيها رجاٌل ال يعرفو3 
الي1أس، اقس1موا أ3 يدافعوا عن أرضهم وِعرضهم حتى رحي1ل آخر جندي من الغزاة 

واملحتلني. 
جبهاُت الس1احل الغربي كغري3ا من جبه1ات وميادين القتال والعزة والكرامة يحّق1ق 
فيه1ا أبط1ال الجيش واللج1ا3 الش1عبية وبجانبهم أبن1اُا القبائل واملواطن1و3 الرشفاا، 

انتصارات س1احقة يفخر بها س1احل البح1ر األحمر بعد أ3 3بوا جميعاً كأس1ود كارسة 
ملواجه1ة أعت1ى عدوا3 عرف1ه التأريخ، تاركني أ3اليه1م وذويهم ومنازله1م ليرتبعوا عى 
ع1رش الع1زة والكرامة معا3دين اللَه أ3ْ ال عودة إىل أحرا3 أرس3م إال بعد تحقيق النرص 
أَْو الش1هادة يف س1بيل الله ونرُصة دينه يف 3ذه املعركة املصريية التي تهم ُك1ّل مواطن ُحّر 
ورشيف داخل 3ذا البلد وعى عواتقهم تقُع مس1ئوليَة نرُصتها والتَح1ّرك للدفاع عنها إىل 

جانب األبطال املرابطني فيها. 
ُر االنتص1ارات ُك1لَّ يو2، كاش1فًة للعالم أكاذيَب  وال ت1زاُل جبهُة الس1احل الغربي تصدِّ
وأراجيَف وأباطيل إعل2 العدوا3 الذي يتحدث عن دخول صنعاا منذ 3 سنوات وعجز عن 
التقد2 ش1راً واحداً يف جبهة نهم وغري3ا، ليس ليشا س1وى أ3 تهامة والس1احل الغربي 
تحتمي بالرجال الصادقني املعا3دين الله بالدفاع عن الوطن وأمنه واس1تقراره حتى آخر 

قطرة من دمائهم. 
وح1ول االنتصارات الت1ي يحّق1قها أبط1ال الجيش والجا3 يف معركة الس1احل الغربي 
اس1تطلعت صحيفة »املسرية«آراا عدٍد من مش1ايخ ووجهاا وقيادات محافظة الحديدة، 

إىل الحصيلة: 

قبائل املحافظة استجابت لدعوة قائد الثورة وتداعت إىل الساحل الغربي
قال الدكت�ور طه الحمزي -وكيل محافظة حجة- 
يف ترصي�ح لصحيف�ة املس�رة: إن قبائ�ل املحافظة 
اس�تجابت لدعوة الس�يد القائد بالتوجه إىل الس�احل 

الغربي ملواجهة الغزاة املرتزقة.
وأضاف طه الحمزي, بأن هناك خطواٍت تنّف�ذ عىل 
أرض الواق�ع بقيادة املحافظ ه�الل الصويف بالنزول 
امليداني للمديري�ات والعزل وكل مناط�ق املحافظة, 
ووجدن�ا اليوم اس�تجابًة كب�رة من القبائ�ل، والكل 
متحمس وع�ىل اس�تعداد للتوجه إىل الجبه�ة للدفاع 
ع�ن األرض والِعرض, مضيفاً: ليس لدينا يف محافظة 
حج�ة أي اس�تعداد بتس�ليم رقابن�ا لش�ذاذ األرض 
واآلفاق الذي حش�دهم العدّو األمريكي اإلرسائييل من 
جنسيات مختلفة، وحاشا لله ان ينجسوا أرضنا بهذه 

النماذج القذرة من املرتزقة. 
وبّي الدكت�ور طه الحم�زي, أن الوعي املجتمعي 
ا يف املحافظ�ة تجاه املعرك�ة التي تحيُكها  كب�ر ِج�دًّ
قوى الع�دوان لتنفيذ امُلَخّط�ط األمريكي الصهيوني, 
الفت�اً إىل أن القبيلة لها دورها البارز والعظيم يف هذه 
املرحل�ة وتعي املرحلة التي تحتاج إىل التَح�ّرك الجاد 
ملواجهة العدّو وتعقُد منذ مساء األحد اجتماعات قبلية 

يف مختلف القرى تحشيداً لتأمي الساحل الغربي. 
ودعا الحمزي, الش�عب اليمني الصابر الصامد إىل 
االس�تمرار يف الص�ر والصمود حت�ى تحقيِق النرص 
ال�ذي بات قريباً، حيث أن العدوَّ متفاش�ل يف مختلف 
الجبهات, مضيفاً بأن أبناء املحافظة قادمون ملشاركة 

املجاهدين وسيشاركونهم تحقيَق النرص.

استطالع
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

احَلْمــــُد للــــه َرِبّ العاملــــن، وأَشــــَهـُد أْن َل إلَه 
ُد أن َســــيِّـَدنا  إَلّ اللُه املَـِلُك احَلـُقّ املُِبيْن، وأشــــهَ

ــًدا َعبْـُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبين.  ُمَحَمّ
ــٍد  ــــــٍد وعلــــى آِل ُمَحَمّ اللّهــــم َصِلّ علــــى ُمَحَمّ
ــــــٍد، كما  ــــــٍد وعلــــى آِل ُمَحَمّ وبــــاِرْك علــــى ُمَحَمّ
َصلَّيَْت وباَرْكَت على ِإبْـَراِهيَْم َوَعلَى آِل ِإبْـَراِهيَْم 
إنــــك حميٌد مجيــــٌد، وارَض اللَُّهــــم بِرَضاك عن 
أَْصَحاِبــــِه األَْخَياِر املنتَجبن وَعْن َســــاِئِر ِعَباِدك 

الصاحلن. 
ـــــَلُم َعلَـيُْكْم  أَيَُّهــــا اإِلْخــــَوةُ واألخــــواُت.. الَسّ

َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه. 
فــــي احلديِث عــــن التقوى على ضــــوء اآليات 
الُقـْرآنيــــة املباركة نرى مســــائَل مهمــــًة وجوانَب 
ُـدَّ من ملحظتها واللتفات إليها،  أساســــية ل بـ
ـــــَق التقــــوى لإلنَْســـــان، تقــــوى الله  ولكــــي تتحقَّ
ُـدَّ مــــن العودة إلى الُقـْرآن  ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى ل بـ
َف من خلل الُقـْرآن الكرمي كيف  الكــــرمي؛ لنتعرَّ
تتحّقـُق لنا التقوى التي بها الوقايُة بأنفسها من 
عذاب الله ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى، والتي بها الوقاية 
ألنفســــنا مــــن ُكـّل مــــا ُفطرت عليه نفوســــنا من 
احلــــرص علــــى الوقاية منه، الوقاية من الشــــر، 
الوقاية من اخلزي، الوقاية من الضلل، الوقاية 
مــــن ُكـّل ما يســــّبب الهواَن في الدنيــــا واآلخرة، 
الوقاية من الشــــرور واملصائب التي يتسبب بها 
اإلنَْســـــان من خلل أعماله الســــيئة، وإذا عدنا 
إلى الُقـْرآن الكرمي جند أن هناك أسســــاً مهمًة 
تقــــوُم عليهــــا التقوى، ومــــن أول مــــا نلحظه في 
ـُق لإلنَْســـــان أنه ل  مســــألة التقــــوى وكيف تتحقَّ
بـُـــــدَّ لنا أن نعــــرَف الطريَق والبرنامَج املشــــروَع 
الذي تتحّقـُق لنا به تقوى الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى، 
ل بـُـــــدَّ لنا من رؤية نعرف من خللها ماذا علينا 
أن نعمل لكــــي تتحّقـق لنا التقوى، وما ينبغي لنا 

أن نترك، ما ينبغي علينا أن 
نتجنــــب، ما ينبغي علينا أن 
ـَق لنا هذه  نتوقى لكي تتحقَّ
الوقايــــة، الوقاية من ُكـّل ما 
نســــعى للوقاية منــــه، كيف 
نســــلم من الضــــلل، كيف 
نسلم من الشر، كيف نسلم 
مــــن اخلــــزي، كيف نســــلم 
من عــــذاب الله فــــي الدنيا 

واآلخرة. 

التقوى برنامُج حياة 
التقــــوى  ألهمّيــــة  َوتََعالَـــــى  ُســــبَْحانَـُه  اللــــُه 
لإلنَْسـان وألهمّية التركيز عليها بشكل أساسي 
حتــــى تتحول إلــــى برنامج حياة ومشــــروع حياة 
ومســــار حياة، يصــــف عباَده املؤمنــــن الفائزين 
املفلحن باملتقن، باملتقن؛ ألنَّها حالٌة ل بـُـدَّ أن 
ُـدَّ أن يرتبَط بها كمســــار  يلزَمها اإلنَْســـــاُن، ل بـ
حياة، مسار حياة، عمل معن أَْو مخالفة معينة، 
أَْو خطيئــــة معينــــة ميكــــن أن جتلــــَب علــــى هذا 
اإلنَْســـــان شــــراً كبيراً وخطراً َعظيماً، ميكن أن 

تكوَن سبَب هلك لهذا اإلنَْسـان، أَْو سبَب شقاء 
لهذا اإلنَْســـــان، أَولم تكن خطيئــــة واحدة ألبينا 
آدم عليه الســــلم سبباً لشقائه آنذاك وخروجه 
مــــن اجلنــــة التــــي كان ينعم فيهــــا ويرتــــاح فيها 
ووفرت له فيها ُكـّل أسباب السعادة والستقرار 
ومتطلبات احلياة األساســــية، )ِإنَّ لََك أَلَّ تَُجوَع 
ِفيَهــــا َوَل تَْعــــَرى )118( َوأَنََّك َل تَْظَمــــأُ ِفيَها َوَل 
تَْضَحى(، فكيف بجنة اخللــــد، جنة اخللد التي 
وعــــد الله بهــــا من؟ املتقــــون، قرأنا فــــي اآليات 
املاضيــــة أن أغلب اآليات الُقـْرآنية التي حتدثت 
عــــن اجلنة، وعن رضوان الله ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى 
الــــذي هو أَْكبَـــــر وأعظم من اجلنــــة، وما اجلنة 
إل مــــن نتائجه مــــن جتلياته مــــن امتداداته، ُكـّل 
هــــذا ارتبط بالتقــــوى، وتعلق الوعــــد اإللهي به 
بالتقــــوى، )ِتلَْك الَْجنَُّة الَِّتي نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمن 
ْت ِللُْمتَِّقنَ(، التي وعد املتقون،  َكاَن تَِقّيًا(، )أُِعدَّ
ثـَـــُل الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَُّقــــوَن(، وهكذا آيات  )مَّ
كثيرة ربطت املسألة بالتقوى، فما أعظم التقوى 
وما أهمّية التقوى، وما أهم التقوى، وما أهم أن 
يســــعى اإلنَْسـان بكل جهده وبالعتماد على الله 
وبالســــتعانة بالله ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى لكي يكون 

واحدا من عباد الله املتقن. 

عالقة اإلْيَم�ان بالتقوى 
فــــي الُقـــــْرآن الكــــرمي نتحــــدث مــــن خــــلل 
عــــدة محاضــــرات إن شــــاء الله عــــن جملة من 
املواصفات الُقـْرآنية األساسية التي يصُف اللُه 
بها عباَده املتقن، واملتقون هم املؤمنون، يعني ل 
يتحّقـق أن يكون اإلنَْســـــان من املؤمنن، املؤمنن 
الصادقن، املؤمنن الذيــــن وعدوا من الله بكل 
تلك الوعود اإللهية العظيمة، أن يحظوا برعاية 
عظيمــــة من اللــــه في الدنيــــا واآلخــــرة، بالفوز 
بالنجاح بالفلح بالســــعادة، باخلير بكل ما وعد 
الله به، هــــي حالٌة متلزمــــٌة، اإليَْمـان والتقوى، 

يقــــول الله ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى فــــي كتابه الكرمي: 
بســــم اللــــه الرحمن الرحيــــم )ألَْم َذِلــــَك الِْكتَاُب 
َل َريـْـــَب  ِفيِه  ُهــــًدى لِّلُْمتَِّقــــَن(، البرنامج الذي 
يعــــود إليه املتقــــون، واملرجع الثقافــــي والفكري 
الــــذي ينطلقــــون مــــن خللــــه في هــــذه احلياة، 
فــــي أعمالهم في مواقفهم فــــي التزاماتهم، في 
ولءاتهــــم، برنامــــج حياتهم يأخذونــــه من أين؟ 
هــــل من املفكر الفلني، هنــــاك رؤى في الدنيا، 
هنــــاك نُُظم حيــــاة في الدنيا، هنــــاك الكثير من 

أبناء البشــــر يعتمدون في مســــيرة حياتهم، في 
اجتاهاتهم بكلها على رؤية لفيلســــوف معن، أَْو 
مفكر معن، ُكـّل اجتاهات الناس في هذه احلياة 
لها مدارسها، لها مفكروها، لها املفلسفون لها، 
ينطلقــــون من خللها معتمــــدون عليها في هذه 
احليــــاة أَْو معتمدون لها في هذه احلياة، املتقون 
اعتمادهم باألساس هو على كتاب الله ُسبَْحانَـُه 
َوتََعالَـى، ميثل الُقـْرآُن الكرمُي املرجعيَة والوثيقَة 
األساســــيَة التي يعتمدون عليها بشكل رئيسي، 
وبهــــذا تتحّقـــــق التقــــوى، ل ميكــــن أن تتحّقـــــق 
التقــــوى إل بهــــذا، فاللُه يقوُل: )َذِلــــَك الِْكتَاُب َل 
َريـْـــَب  ِفيِه  ُهــــًدى لِّلُْمتَِّقنَ(، ذلــــك الكتاب، هذه 
إشــــارة إلى علوِّ شأن الُقـْرآن في املعاني والبيان 
والبديع تســــتخدم اإلشارة للبعيد أَْحَيـاناً، ذلك، 
وبهذا األســــلوب، ذلك الكتاب، اإلشارة إليه في 
علو شــــأنه، علو شأن الُقـْرآن الكرمي من جوانب 
متعددة، أَّولً أنه كتاب الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى، فله 
هــــذه العظمة وهذه األهمّية وهذه القيمة لكونه 
كتــــاب هداية، كتاب عظيم، أنه من الله، كلماته، 
هديــــه، ضمنــــه مــــن علمــــه، ضمنــــه توجيهاته، 
الرحيمــــة واحلكيمة والهادية والنافعة واملفيدة، 
وضمنــــه أَيْـضــــاً احلقائــــق التــــي ل ريــــب فيهــــا 
ْـًدا ول  ْـًدا ول قلــــق أَبـ ول شــــك فيها ول ريــــَب أَبـ
شــــك نهائيــــاً في أن الُقـــــْرآن كتــــاب الله بحرفه 
ومضمونه، كلماتــــه ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى، وفي أنه 
ضمن هذا الكتاب من علمه، من حكمته، وجعله 
أَيْـضــــاً جتليــــاً لرحمته فيما ضمنــــه وفيما فيه، 
فالُقـــــْرآن ننظر إليه هذه النظــــرة أنه كتاب الله 
من علمــــه من حكمته، من رحمته من هديه، من 
نوره، وفي نفس الوقت أن الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى 
ا في احلكمة في  جعله على مســــتوى عظيم ِجـّدً
اإلتقــــان، في اإلبداع، في احَلـــــّق فهو كتاب حق 
}ل يَأتيــــِه الباِطُل ِمن بَِن يََديــــِه َول ِمن َخلِفِه{ 
)فصلــــت: 42( هــــذه قيمة كبيــــرة للُقـــــْرآن في 
الدنيــــا هــــذه كــــم كتب كــــم رؤى كم مــــدارس كم 
مشــــاريع قدمت للبشرية لتعتمد عليها لتتمسك 
بهــــا لتعتمد َعلَّها فــــي حياتها فــــي مواقفها في 
نظامهــــا في شــــؤونها فــــي احلياة كــــم فيها من 
الباطل كم فيها من األخطاء كم فيها من اجلهل 
كم فيها من احلســــابات اخلاطئــــة والعتبارات 
اخلاطئــــة واألفــــكار اخلاطئة، أما الُقـــــْرآُن فهو 
حقٌّ محض حقٌّ محٌض خالٌص ل يشوبه الباطل 
بأية نســــبة معينة ل بنســــبة 1 بـ % ول 5 بـ % ول 
ا في هذه الدنيا من  10 % ول 20 بـــــ % كثيرا ِجـّدً
الكتب والرؤى والدراسات واألفكار األبحاث قد 
يصل بعضها نســــبة الباطل فيها إلى 90 بـ % أَْو 
100 بـــــ % أَْو 50 % أَْو 30 بـــــ % أَْو 40 بـ % مخلط 
يعني نسبة ضئيلة من احَلـّق أَْو احلقيقة ونسبة 
ا من الباطــــل من األخطاء من األمور  كثيــــرة ِجـّدً
التي ل أســــاس لها ل تعتبر حقا ألي اعتبار من 
العتبارات من حيث مطابقتها للواقع واحلقيقة 
ول من حيث ســــلمتها من ُكـّل أشكال الظلم أَْو 
الفساد أَْو غير ذلك، فالُقـْرآن الكرمي هو احَلـّق 
احملــــض هو حــــق كما قال اللــــه عنــــه }ل يَأتيِه 
الباِطُل ِمــــن بَِن يََديِه َول ِمــــن َخلِفِه{ )فصلت: 

42( بأي شــــكل من األشــــكال وهو احلكمة؛ ألنَّ 
توجيهاتــــه تعليماتــــه األوامر التي فيــــه من الله 
ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى التوجيهــــات التي فيه من الله 
ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـــــى مع كونها حــــق هي حكمة كٌل 
منهــــا فيما يرتبط بــــه من زمن مــــن ظروف من 
أعمــــال مــــن مواقف ممــــا تســــتدعيه الظروف 
واملراحــــل يتطابق ويتناســــق بحيث يكون أفضل 
ما ينبغــــي أن يعتمــــده اإلنَْســـــان أَْو يعتمد عليه 
أفضل ما ينبغــــي أن يعتمد عليه اإلنَْســـــان، إما 
من حيث أنه َمثَـًل يناسب هذا اإلنَْسـان أَْو ميثل 
حــــًل لهذا اإلنَْســـــان مع كونه حــــق؛ ألنَّ الُقـْرآن 
الكــــرمي توجيهاتــــه هادية تلمس ظــــروف هذا 
اإلنَْســـــان وواقع هذا اإلنَْســـــان ومتطلبات حياة 
هذا اإلنَْســـــان فهو أحســــن ما يعتمــــد عليه في 
املواقــــف يكون هو أحســــن موقف فــــي األعمال 
أحســــن عمــــل فــــي التصرفات أحســــن تصرف 
في ُكـّل العتبارات اعتبار اخلير لهذا اإلنَْســـــان 
اعتبار احلل لهذا اإلنَْسـان وكل العتبارات التي 
ميكن أن يتطرَق إليها اإلنَْســـــاُن بأي شــــكل من 

األشكال. 

 عالقتنا بالُق�ْرآن 
ا الكتــــاب الُقـْرآن  هــــذه مســــألة مهمــــة ِجـــــّدً
الكــــرمي له عظمــــة وقيمة أنه من الله ُســــبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــــى ومــــن إبداعــــه مــــن علمه مــــن حكمته 
برحمتــــه برحمته أرحم الراحمــــن والذي يريد 
لنــــا بحكم رحمته لنــــا ما فيه اخليــــر لنا ما فيه 
الســــعادة لنا ما فيه الفوز ما فيه الســــمو لنا ما 
فيــــه الكرامة لنــــا ما فيه العــــزة لنا ما فيــــه ُكـّل 
العتبارات املهمة والعظيمــــة واملفيدة والنافعة 
واملشــــرفة لهــــذا اإلنَْســـــان موجــــودة فــــي هذا 
الكتــــاب، في تعليماته، في هديــــه، فيما فيه من 
احلقائق، فيما فيه من املعارف، فيما فيه أَيْـضاً 
من احلقائق الواســــعة، التي يســــتفيد اإلنَْسـان 
وينتفع مــــن معرفته بهــــا ثم تتحّقـق لــــه الوقاية 
ثــــم حتّقـق لــــه الوقاية، الُقـــــْرآن الكرمي بعظمته 
بأهميتــــه بقيمته باعتباره احَلـــــّق الذي ل يأتيه 
الباطــــل من بن يديــــه ول من خلفــــه وباعتباره 
صلَة وصل مع الله ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـى صلة بالله 
وصل مع الله ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـــــى ل ينفصل عن 
الله في تقديره األخذ به يساعد على أن حتظى 
مبعونة إلهية وحتظى برعاية إلهية بتأييد إلهي 
بتوفيق إلهي بهدايــــة إلهية فالتعامل مع الُقـْرآن 
ل يأتــــي في حالة منفصلة عن الله، كتاب نعكف 
عليه هناك ونــــرى أن تعليماتــــه تعليمات هناك 
منفصلــــة ل تربطنــــا باللــــه علــــى العكــــس هــــي 
تربطنــــا بالله األخذ بها يترتب عليه تدخل إلهي 
في شــــؤون حياتنا بالرعايــــة بالهداية بالرحمة 
بالتوفيــــق باملعونــــة بالدفــــع مبا يدفــــع الله عنا 
وفيمــــا يعطينا وفيما يهيئه لنا فيما يقدم لنا من 
عطاءات نفســــية ومعنوية وروحية ومادية وبكل 
ا  ا ِجّدً األشــــكال فهذا يعطي قيمة عظيمــــة ِجـّدً
ا للُقـْرآن الكرمي أنه في أصله فيما تضّمنه  ِجـــــّدً
هــــدى خير حكمة رحمة حــــق حقائق إلى آخره, 
وفــــي أنه ميثل صلة بالله األخذ به يتيح لك هذه 
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الكثيُر من المسلمين لم ترتِق 
عالقتهم بالُقـْرآن إلى درجة 

االهتداء به في شؤون حياتهم 
ومواقفهم ووالءاتهم
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الرعاية اإللهية الواســــعة يهــــدي به الله من اتبع 
رضوانه حتظــــى بالبركة من الله }ِكتاٌب أَنَزلناهُ 
ــــروا آياِتِه{ )ص: 29( مبارك  بَّ ِإلَيَك ُمباَرٌك ِلَيدَّ
البركة، هذه مســــألة مهمة بالنسبة لإلنَْسـان أن 
يحظى مــــن الله برعاية وبركات في ُكـّل شــــؤون 
حياتــــه البركة في النفس بركة في الفهم البركة 
في اجلوانب النفسية في احلياة بكلها، }ل َريَب  
فيِه{ )البقرة:2( ل ريب فيه أَبـْـًدا ل ريب فيه أنه 
مــــن الله ول ريب في أيٍّ من حقائقه كلها حقائُق 
ــــدةٌ موثوقــــة متطابقة مع الواقــــع ل التباس  مؤكَّ
ْـــــًدا في أيــــة حقيقة من  فــــي ذلــــك، ول نقص أَبـ
حقائقه الُقـْرآن تام تاٌمّ في عدله تاٌم في صدقه 
تاٌم فــــي حقيقته، هدى للمتقــــن علقة املتقن 
في الُقـْرآن الكرمي هــــي علقة الهتداء علقة 
الهتداء، والهتداء فيه فهــــم معه تأثر والتزام 
معه تفاعل والتزام عملي وهذه مســــألة من أهم 
املســــائل على اإلطلق؛ ألنَّ الكثيَر من الناس لم 
ترتــــِق علقتهم بالُقـْرآن إلــــى درجة الهتداء به 
في شؤون حياتهم في مواقفهم في ولءاتهم في 
مســــيرتهم في احلياة البعض علقتهم بالُقـْرآن 
ا َمثَـــــًل اللتزام ببعض من  علقــــة محدودة ِجـّدً
األمــــور التي تضمنها ضمن مــــا ورد في الُقـْرآن 
أن نصلَي نصلي ومما ورد في الُقـْرآن أن نصوَم 
يصوم ضمن ما ورد في الُقـْرآن أن نزكي البعض 
يزكــــي والبعــــض عندهــــم مشــــكلة في الــــزكاة، 
البعــــض في جوانب عملية معينــــة يعني البعض 
قد يتجه في نســــبة أمور حياته مواقفه توجهاته 
فــــي هــــذه احلياة بنســــبة 1 % والباقــــي من غير 
الُقـْرآن ومن غير ما يتطابق مع الُقـْرآن إما وفق 
املزاج النفسي وهوى النفس أَْو بالتبعية العمياء 
آلخرين ليس لهم هذه العلقة بالُقـْرآن، علقة 
الهتــــداء بالُقـــــْرآن، أصًل لم يتخــــذوا قراَرهم 
في أن يعودوا في ُكـّل شــــؤون حياتهم ومواقفهم 
وتوّجهاتهم ومسيرتهم في هذه احلياة لينطلقوا 
على أســــاِس اإلتبــــاع للُقـــــْرآن، البعض لم يصل 
يعنــــي بكل وضوح إلى اتخاذ قرار لهذا الشــــأن, 
وبديهي وبشكل طبيعي هو يبني على أنه ينطلق 
في هذه احلياة من خلل منطلقات أُْخــَرى رؤى 
أُْخــــــَرى توجهات أُْخــــــَرى أفكار أُْخــــــَرى، يعني 
التوجه من أساسه لم يتحصل بعد عند البعض 
ما قد عنده توجه ما بل أنا عاد عندي إل غلط 
ول ما قد ســــبرت املســــألة ول ما قد نّظمها ول 
عــــاد عنــــده التباســــات، أَْصـًل ما قــــد فكر في 

املوضوع واتخذ قرار بهذا الشأن. 

 عالقُة املتقن بالُق�ْرآن
علقــــُة املتقــــن بالُقـــــْرآن علقــــة اهتــــداء، 
فهم يعــــودون إليه ليسترشــــدوا به ليتنــــوروا به 
ليســــتبصروا بــــه يتخــــذون املوقف الــــذي يوّجُه 
إليــــه الُقـــــْرآُن، يلتزمــــون بالعمل الــــذي يأُمُر به 
اللــــُه فــــي الُقـْرآن ينتهون عما نهــــى الله عنه في 
الُقـْرآن يعتبرون التوجيهات الواردة في الُقـْرآن 
توجيهات ملزمة في ُكـّل ما ألزمت به ُكـّل األوامر 
اإللزامية في الُقـْرآن يعتبرونها إلزامية، النواهي 
واحملرمات في الُقـْرآن يعتبرونها بالنســــبة لهم 

محرمــــة ميتنعــــون عنها إذا أخطئــــوا رجعوا إذا 
خالفــــوا رجعوا يعتبرون أنفســــهم ملزمن، هذه 
قضية أساسية ل تتحّقـق التقوى إل بها وهناك 
تلزم بن األمرين، يعني ل يتحّقـق لإلنَْسـان أن 
يكون متقيــــاً إل بالهتداء بالُقـــــْرآن ول يتحّقـق 
لــــُه أن يكون مهتديــــا بالُقـــــْرآن إل بالتقوى؛ ألنَّ 
البعــــض لهم علقة غير علقة تقــــوى بالُقـْرآن 
الكرمي غير علقة اهتداء، مثًل علقة البعض 
بالُقـْرآن الكرمي علقة النظرة إليه كوثيقة إلهية 
محترمة ننظر إليها باحترام بقدر من الحترام 
الرمزي ما شــــاء اللــــه الُقـْرآن كتــــاب الله كتاب 
عظيــــم ومحترم الله يبارك فيه ميســــح عليه ما 
شاء الله ما شــــاء الله ويطرحه في الكّوة وسابر 
هنياك هذا كتاب اللــــه، لكن عملياً في مواقفك 
رؤيتك حتى تفكيرك نظرتك هذا الُقـْرآن كتاب 
ملــــيء بالهداية اإللهية نــــور الله رؤيتك تقييمك 
نظرتــــك إلى احلياة إلى األحــــداث مواقفك هل 
تعتمــــد فيها على هذا الكتاب؟ قال ل، أنا انتمي 
إلى احلــــزب الفلني لنا رؤانــــا املعينة كيف هو 
موقفك كيــــف هي رؤيتك كيف هــــي اجتاهاتك 
في هذه احلياة كيف أعمالك تصرفاتك الُقـْرآن 
يــــا أخي ما شــــاء الله كتاب محترم ما شــــاء الله 
الله يبارك فيه وميسح عليه ويطرحه في الكوة، 
لكــــن لــــن ينظر إليه ككتــــاب هداية أبــــداً يعتمد 
عليــــه ُكـّل هــــذا العتماد. البعــــض ل بأس نحن 
ســــنأخذ مــــن الُقـــــْرآن، الُقـْرآن كتــــاب مهم الله 
أمرنا في الُقـــــْرآن نصلي كيف ما نصلي وأمرنا 
لكن أمرنا جناهد ما نشــــتي جناهد أمرنا ننفق 
ما نشــــتي ننفق ولءاتنا هل هــــي محكومة بهذا 
الُقـْرآن ل لها اعتبارات أُْخــَرى لها نظرة أُْخــَرى 
لها اســــتراتيجية ثانية، مواقفنا هل تعتمد على 
هذا الكتاب؟ ل، املسألة ثانية مدري ما هو ذاك 
ويحاول يخارج نفســــه ويغالط نفســــه، العلقة 
ـــــة كيــــف ينبغــــي أن تكــــون لنا  الصحيحــــة لأُلمَّ
كمســــلمن في الُقـْرآن الكرمي هــــي هذه علقة 
املتقــــن بالُقـــــْرآن علقــــة الهتــــداء بالُقـــــْرآن 
البعض ما شــــاء الله اهتمــــام بالُقـْرآن من حيث 
القراءة الهتمام اللفظي غير الهتداء الهتمام 
اللفظي بالُقـْرآن قــــراءة وجتويد وعندهُ اهتمام 

بشكل رهيب جداً باإلدغام بغنة اإلدغام بل غنة 
واإلخفــــاء والقلقلة واإلظهار ونبــــرات الصوت، 
ُكـــــّل أحــــكام التجويد عمل علــــى أن يتقنها جداً 
وبــــذل جهداً كبيراً في ذلك، طبعاً هذه املســــألة 
ـة قطاعات  حتظــــى فعًل يعني في أوســــاط األُمَّ
ـة تعطي اهتماماً كبيراً جداً  كبيــــرة من أبناء األُمَّ
جــــداً بتجويد الُقـْرآن وتعطي عناية بالطبع اآلن 
مصاحــــف كثيرة تطبع في طبعــــات يراعى فيها 
التجويد في الُقـْرآن وتعتمد فيها عملية التلوين 
لتســــاعد اإلنَْســـــان على إتقــــان قــــراءة الُقـْرآن 
وجتويــــده وترتيله وهناك البعض أيضاً يدخلون 

مسألة الصوت بعناية قصوى َو... إلخ. 

الوهابية واالهتمام الشكلي بالقرآن
 ثــــم تأتي إلى كثير مــــن هذه الفئات كيف هي 
مثًل احلركة الوهابية والنظام الســــعودّي ممن 
برزوا في العالم اإلْســـــَلمي علــــى اهتمام كبير 
جداً بالطباعة للمصحف الشــــريف وبالهتمام 
اللفظي بالقراءة والتجويد واإلدغام وســــيعتمد 
قراءة يعني ســــيبذل جهــــداً كبيراً فــــي أن يتقن 
نُكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم( ما شــــاء  قــــراءة )َوَمن يَتََولَُّهــــم ِمّ
ـــــــــُه وســــيهتم بالصلة  اللــــه اهتــــم لإلدغــــام فإنَّ
ــــــــُه وكل أحــــكام التجويــــد ســــيتقنها جيداً  َـّ فإنـ
ولكنــــُه مملــــوك مــــن أخمــــص قدميه إلــــى قمة 
رأســــه ولًء لزعيمه الذي يتولــــى أمريكا ويتولى 
إســــرائيل ولًء مطلقاً ولًء مطلقاً، هو بعيد عن 
مضمــــون اآلية الُقـْرآنية واهتمَّ بتجويدها ولكنُه 
لم يهتد بها يا أيها الذين أمنوا ل تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء املد املتصل ســــيهتم به ومن.. 
بعضهم أولياء بعض.. ســــيهتم باملســــألة ويبذل 
فيهــــا اهتماماً كبيــــراً هذه حالة مأســــاوية لدى 

ـة اإلْسـَلمية.  األُمَّ
ل ميكــــن أن نضحَك على الله ثم تعمل مجمع 
لطباعة املصحف الشريف تطبعه تطبعه تطبعه 
رب قارئ للُقـْرآن والُقـْرآن يلعنه هذا حديث عن 
رســــول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحديث 
واقعي من الذين لعنهــــم الله في الُقـْرآن الكرمي 
ـة  ألــــم يلعن الظاملن كم رمبــــا كثير من أبناء األُمَّ
اإلْسـَلمية يتلو ما تيسر من الُقـْرآن الكرمي وهو 

مصر على الســــتمرار فــــي الظلم هو من ضمن 
الظاملــــن كم يــــا ظاملن وكــــم يا مواقــــف ظاملة، 
البعض مــــن الناس فــــي الُقـْرآن الكــــرمي يتولى 
ـة وهــــذه خيانة يتولى أمريكا ويتولى  أعداء األُمَّ
ـــــة وقضية  إســــرائيل هــــذه خيانــــة كبيــــرة لأُلمَّ
خطيــــرة تصُل في درجة خطورتها إلى مســــتوى 
نُكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم(.  قول الله تعالى: )َوَمن يَتََولَُّهم ِمّ

دعوة لعودة صادقة إىل الُق�ْرآن
ـــــة تتخذ قراراً حاســــماً بالهتداء  لــــو أن األُمَّ
بالُقـــــْرآن والعــــودة إلــــى الُقـْرآن عــــودة صادقة 
نظيفة ســــليمة أول مكســــب ســــيتحّقـق ولن يتم 
ذلــــك إل بهــــذا هو فصــــل حالة التبعيــــة ألعداء 
ـــــة، ُكـــــّل الذين يبــــدون اهتََمامــــاً بالتجويد  األُمَّ
والقــــراءة والطباعــــة والتــــلوة للُقـــــْرآن الكرمي 
ـة حالة  وهــــو في حالة مــــن التبعية ألعــــداء األُمَّ
من التبعية ألمريكا وإسرائيل لليهود والنصارى 
أمريكا وإسرائيل هؤلء ل ميكن أَبـْـًدا أن يكونوا 
مهتدين بالُقـــــْرآن الكرمي على اإلطلق ل ميكن 
أن يكونــــوا بالُقـــــْرآن الكرمي الهتــــداء بالُقـْرآن 
ســــيجعلك حتمــــل رؤية الُقـــــْرآن نظــــرة الُقـْرآن 
فكــــرة الُقـْرآن موقف الُقـــــْرآن هذا له أثر عليك 
في نفســــك في فكــــرك في ثقافتــــك في رؤيتك 
في توجهك فــــي موقفك في عملــــك في ولئك 
في مســــيرتك في احلياة، أما أسلوب اخملادعة 
فهو األســــلوب الرخيص التافــــه الذي هو اتخاذ 
آيــــات الله هــــزوا اهتمام لفظي اهتمام شــــكلي 
طباعــــة وجتويــــد ومخالفــــة تامــــة، اجتــــاه في 
املواقف في الولءات في األعمال في مســــارات 
احليــــاة في ُكـّل ما هــــو مهم في هذه احلياة وفق 
الرؤيــــة األمريكيــــة، النظام الســــعودّي يتَحـّرك 
وفق الرؤية األمريكيــــة ضمن املوقف األمريكي 
اإلماراتــــي يفعــــل كذلك، من يرتبطــــون بالنظام 
السعودّي سواء حركات إْسـَلمية مطاوعة أئمة 
مســــاجد خطباء عسكرين إعلمين سياسين 
هم في نفــــس الجتاه، اجتاه النظام الســــعودّي 
والنظــــام اإلماراتــــي ضمــــن الجتــــاه األمريكي 
ضمــــن البوصلــــة األمريكيــــة واإلســــرائيلية من 
يرتبطــــون به يتجهــــون نفس الجتاهــــات مهما 
جودوا مهما طبعوا مــــن املصاحف مهما وّزعوا 
الُقـــــْرآن يلعنهــــم )ُربِّ قــــارٍئ للُقـــــْرآن والُقـْرآُن 
يلَعنُه( هذا على املســــتوى العام )هدى للمتقن( 

فاملتقون علقتهم بالُقـْرآن علقُة اهتداء. 
نتحدث إن شــــاء الله في الكلمة القادمة حول 
هــــذه العلقة كمحور رئيســــي فــــي التقوى وما 
يتعلــــق بهــــا أَيْـضاً مــــن اهتمامــــات ومواصفات 
إضافيــــة على ضــــوء ما ورد في كتاب ُســــبَْحانَـُه 

َوتََعالَـى وفي آياته املباركة. 
 نَْســــَأُل اللَه ُســــبَْحانَـُه َوتََعالَـــــى أن يتقبََّل منَّا 
ومنكــــم الصيــــاَم والقيــــاَم وصالــــَح األعمال، أن 
يوفقنا لنكوَن من ِعباده املتقن املهتدين بكتابه، 
َوأَن يَْرَحَم ُشْهَداَءنا األبراَر، وأن يشفَي جرحانا 
َج عن أســــرانا، وأن  ويُعافي مرضانا ويفكَّ ويفرِّ

َعـاء.. ينُصَرنا على أعدائنا، ِإنَُّه َسِميْـُع الدُّ
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه..  َوالَسّ

 السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في المحاضرة الرَّْمَضـاَنية الـحادية عشرة:

ـة قرارًا حاسمًا بالعودة الصادقة للُقـْرآن لفصلت حالة التبعية ألعـــــــــداء اأُلمَّـة لو اتخذت اأُلمَّ

محاضرة السيد

ُكـّل الذين يهتمون بالتجويد والطباعة والتالوة 
للُقـْرآن وهم في حالة من التبعية ألمريكا وإسرائيل 

ال يمكن أن يكونوا مهتدين بالُقـْرآن
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الثورة العالمية المضادة وتطييف المنطقة
محمد ناجي أحمد

خط1ب  77ر21،  نوفم1ر  م1ن  التاس1ِع  يف 
الرئيُس محمد أنور السادات يف 
مجلس الش1عب املرصي، معلناً 
أ3 س1يحاِرُب اإللح1اَد يف مرص، 
يف وقت كان1ت مرص تعاني من 
تنامي ترخم جماعات التكفري 
التي جاات م1ن عبااة اإلخوا3 
جماع1ات  س1واًا  املس1لمني، 
بحس1ب  والهج1رة  التكف1ري 
التس1مية الت1ي أطلقتها عليهم 
األجه1زة األمني1ة يف م1رص، أَْو 
جماعة الفنية العس1كرية التي 

قاد3ا صالح رسية. 
الرئي1س  أعل1ن  ذل1ك  م1ع 

السادات أنه سوف ينزل إىل الشارع، إذا اقتىض 
األمر، ليحارب اإللحاد واألفكار اإللحادية. وإىل 
جوار 3ذا الترصيح كا3 إعلنه يف ذات الخطاب 
للم1رة األوىل أن1ه مس1تعد لزي1ارة إرسائيْل. أي 
أ3 اإللح1اد الذي س1يحاربه 3و قوى الش1عب، 
من طلب1ة وفلحني وعم1ال وماقفني، وجيش 
كتلت1ه،  وتفكي1ك  اس1تهدافه،  ع1ى  س1يعمل 
وتحريف مس1اره واس1رتاتيجيته. فهذه القوى 
تش1كل ممانع1ًة ورفر1اً للكي1ا3 الصهيوني، 
ورفر1اً لتح1والت الب1اب املفت1وح اقتصاديا. 
بمقاب1ل رعايته لنم1و طبقة طفيلي1ة جا3زة 
إلح1داث التح1والت يف م1رص لصال1ح املرشوع 

الغربي الصهيوني يف املنطقة. 
املتح1دة  الوالي1ات  اس1تخدا2َ  أ3  يلَح1ُظ 
مواجه1ة  يف  للدي1ن  وبريطاني1ا  األمريكي1ة 
العروب1ة قد تمال بتأس1يس مؤتم1ر للكنائس 
العاملية واملؤتمر اإلس1لمي الذي تديره وتموِّله 
املخاب1رات  ب1إرشاف  وكل3م1ا  الس1عودية، 

األمريكية. 
من1ذ  م1رص  تطيي1ف  م1رشوع  كا3  لق1د 
الس1بعينيات، وإ3ْ فش1ل حت1ى اآل3؛ بس1بب 
طبيع1ة املجتم1ع والجي1ش امل1رصي، الل1ذا3 
يش1كل3 صم1ا2 أم1ا3 ض1د نج1اح امل1رشوع 
الطائف1ي، وتفتي1ت املجتم1ع امل1رصي، إالّ أ3 

س1حق الطبقة الوس1طى يف وسياس1ة اإلفقار 
الس1نوات  يف  الجي1ش  واس1تنزاف  للمجتم1ع، 
األخ1رية، كله1ا عوام1ل تعم1ل ع1ى إضع1اف 
املمانعة ل1دى الجيش واملجتمع، 
الصهيون1ي،  امل1رشوع  ونج1اح 
ال1ذي أصبحت رشوط1ه وظرفه 
الس1نوات  خ1لل  املوضوع1ي 

األخرية قوية. 
فالحرائ1ق يف الوط1ن العربي 
الخطاب  تش1تعل، ويتم تغذي1ة 
الطائف1ي واملناطق1ي، ُك1ّل ذلك 

من أجل:
-1 النفط العربي. 

-2 املمرات امللحية العربية 
االس1رتاتيجي  املوق1ع   3-
لع1رب الرشق األوس1ط املحاذية 

لجمهوريات آسيا الوسطى، ولروسيا. 
كل 3ذه النقاط 3ي مناطق النفوذ التقليدية 
للستعمار القديم، ومناطق النفوذ للستعمار 
الجديد. كما يرى ذلك برؤية تحليلية وشمولية 
الدكتور غايل شكري، يف كتابه الاورة املرادة يف 

مرص، الصادر عن دار الطليعة م7ر1. 
لذلك فإ3 أي تنمية مستقلة يف الوطن العرب 
أَْو قرار س1يادي ونهوض ومقاومة يف اليمن أَْو 
س1وريا أَْو العراق أَْو لبن1َا3 أَْو نهوض للمقامة 
الفلس1طينية، كل ذل1ك يجع1ل الغ1رب يوج1ُه 
رضبتَه االسرتاتيجية يف 3ذه املناطق، ومن 3نا 
نفهم إشعال الحرائق والحروب والفتن يف أكار 

من قطر عربي. 
ل1م يع1د الع1رص ع1رص تحريك األس1اطيل 
والت1ورط الكلف، كما يرى ذلك غايل ش1كري يف 
كتابه س1ابق الذك1ر، فقد أصبح1ت أدواتهم يف 
املنطق1ة كفيل1ة يف ُك1ّل بلد ع1ى أ3 تتلقى املر، 
وتنف1ذ التعليم1ات تنفي1ذا يس1تامر الظ1روف 

والخصوصيات يف ُك1ّل بلد. 
بع1د خط1اب الس1ادات بع1رشة أي1ا2، كا3 
الس1ادات يهب1ط م1ن الطائ1رة يف مط1ار اللد؛ 
لينحن1َي أم1ا2 العل1م اإلرسائي1ْيل، وكانت أول 
برقي1ة تأيي1د تصل1ه م1ن الدكت1ور عبِدالحليم 

محمود شيخ األز3ر. 

يف  والش1يخ  الق1دس  يف  الرئي1ُس  »كا3 
املر1ادة –غ1ايل  واش1نطن« ص-326الا1ورة 

شكري –دار الطليعة م7ر21. 
أصبحت الاورة املرادة بوجِهها الصهيوني 
والطائف1ي واملناطقي –اس1تباقية وقائية، أي 
أنها ليس1ت رد فعل ب1ل اس1تباق للفعل »ومن 
ث1م فهويته1ا 13و الع1دوا3 املتعمد مع س1بق 
اإلرصار.. واملس1ارعة إلجه1اض الجنني قبل أ3 

يولد« ص-10املرجع السابق. 
ومن 3نا »نفهم أ3 املظا3رات الشعبية التي 
يس1اا توقيته1ا وتنظيمها وقيادته1ا يمكن أ3 
ت1ؤدي إىل انكس1ار طويل املدى« كم1ا يرى ذلك 
غايل ش1كري نقلً عن انجل1ز –انتفاضة يونيو 

–حزيرا3، الباريسية. 
الغ1رُب لم يوقف حرب1ه يف اليمن وس1وريا، 
ول1ن يتوق1ف ع1ن إش1عال الحرائ1ق والفتن يف 
العراق، وإشغال مرص باس1رتاتيجية التطييف 
واس1تنزاف جيش1ها – إال إذا كان1ت الظ1روف 
املطل1وب توافر13ا ق1د أصبح1ت جا13زة؛ أي 
موضوع1ي  ظ1رف  لتخلي1ق  املج1ال  إفس1اح 
تح1ت إرشافهم، وتهيئ1ة األرض التي س1يقا2 
عليها البن1اا الصهيوني يف املنطق1ة اقتصاديا 

واجتماعيا وسياسياً. 
يكار 13ذه األي1ا2 الحدي1ث عن الس1عودية 
والخلي1ج كبق1رة حل1وب تس1تغفلهم أمري1كا 
ألخذ املزي1د من األموال، لك1ن الحقيقة 3ي أ3 
»حنفي1ة امل1ال الس1عودي« والخليجي بش1كل 
ع1ا2 »تَح1ّركها األزرار األمريكي1ة، وغذا كانت 
األمريكي1ة ق1د نجح1ت يف  املتح1دة  الوالي1ات 
إضعاف مرص عس1كرياً وسياسياً بتوصلها إىل 
إبرا2 ات1ّفاقية س1يناا، وحيث انعطفت بموقع 
م1رص من مكانته1ا القيادية الب1ارزة يف حركة 
التحرر الوطني ضد االستعمار إىل مكانة ذيلية 
داخل فل1ك النفوذ االمريايل، فإنها قد أس1ندت 
مهم1ة إضع1اف م1رص حراري1اً ومعنويا إىل 
السعودية.. حيث تصبح رشوطها التي تبدو يف 
الظا3ر دينية مدخلً ابتزازياً لجر مرص إىل 3وة 
االنتح1ار وما وراا الوراا، بتحويلها إىل صحراا 
حقيقي1ة.. »، ص-186الا1ورة املر1ادة –غايل 

شكري. 

المؤامرة على العرب 
بدأت بغزو العراق إلى 

العدوان على اليمن
بسام أبو شريف*

بأ113ََْداف  امللتزم1و3 
الشعب الفلس1طيني وُحلُِمه 
معارَك  يواجه1و3  التأريخي 
م1ن  فق1ط  لي1س  ضاري1ًة، 
جان1ب الع1دوِّ الواضح.. ولن 
أج1رت وأك1رر حس1َب رغب1ة 
بع1ض املعلقني لك1ن 3نالك 
أع1داا ظه1روا مؤخ1راً ع1ى 
امل1أل، وكانوا مس1تمرين من 
قب1ُل، األخ النص1لوي ال1ذي 
املتح1دة  الوالي1ات  يف  ق1ىض 
37 عام1اً – كم1ا قال يعود لجذور املس1ألة، و3ي ما خطط 
األوىل، والوع1ود  العاملي1ة  الح1رب  الريطاني1و3 قب1ل  ل1ه 
الت1ي قطعو3ا للجمعي1ات العربي1ة التي كان1ت ثائرة ضد 
االس1تعمار الرتكي آنذاك، وخ1رج الريطانيو3 بمرشوعهم 
املخ1ادع، و3و عب1ارٌة عن ات1ّفاق بريطان1ي فرنيس يهودي 
عقد بع1د اجتماع يف جبل ط1ارق، والفكرة األساس1ية 3ي 
دحر العاماني1ني مقابل وعود للعرب بالحرية والوحدة، ويف 
الواق1ع كا3 املقابل الذي يس1تهدفونه 3و تقس1يم املنطقة 
إىل دويلت يتقاس1مها االس1تعمار الريطاني واالس1تعمار 
الفرنيس وتعطي فلس1طني لليه1ود )لقاا امل1ال وللتخلص 
م1ن آفاته1م يف أوروب1ا(، وعندم1ا رأى الريطانيو3 رشيف 
مكة الرشيف حس1ني يرفض إعطاا فلس1طني لليهود بدأوا 

يهيئو3 املرسح للو3ابيني. 
وس1ار امُلَخّط1ط كم1ا أراد االس1تعمار، واعتُقل الرشيف 
ج أوالُده إال ملصلح1ة الريطانيني يف  حس1ني ونُفي ول1م يُتوَّ
الع1راق، وأقاموا لألمري عبدالله إمارة رشق االرد3 وش1ّكلوا 
لها جيش1اً أس1موه الجيش العربي كا3 قائده جو3 باغوت 
غل1وب، أَْو غلوب باش1ا ال1ذي نفذ وع1د الريطانيني لليهود 
يف الع1ا2 م4ر1 بمنع1ه الجي1ش العربي االردن1ي الذي كا3 
ير1م ضباطاً قوميني ووطنيني، منعه م1ن الحاق الهزيمة 
بالعصاب1ات الصهيوني1ة – وكا3 ق1ادرا- فقد ش1ارف عى 
الوص1ول ملش1ارف الل1د خلف1اً ألوامر غل1وب باش1ا، لكن 
الرب1اط أم1روا مبارشة م1ن األم1ري عبدالل1ه أ3 يرتاجعوا 
حت1ى باب الخلي1ل يف القدس ”ارجع لكت1اب عبدالله التل – 
الهاشميو3“، 3ذا 3و امُلَخّطط، لكن التمدد االستيطاني غري 
ُك1ّل الخطط، وأصبحت إرسائيْل تطمح بأ3 تصبح مهيمنة 
عى الرشق األوس1ط بالتحالف مع العائلة السعودية ودول 

الهزالة الخليجية. 
و13ذا ما يجري اآل3، وحرض له باحتلل العراق وتحطيم 
جيش1ه العظيم، وُمَخّطط تدمري س1وريا وجيشها العربي، 
وضل1وع إرسائي1ْل يف اغتي1ال معمر الق1ذايف وإنه1اك ليبيا، 
ووضعه1ا تح1ت الهيمن1ة األمريكي1ة األوروبي1ة، واملذاب1ح 
والتدمري الذي تش1نه إرسائي1ْل والواليات املتح1دة يف اليمن 

تحت لواا ”التحالف السعودي”. 
ُكلُّ 3ذا خطط له منذ العا2 2000، أي بعد توقيع أوس1لو 
املش1ؤومة، 3ذه االت1ّفاقية التي س1هلت ع1ى اإلرسائيْليني 
القاا القبض ع1ى 2. ت. ف واغتيال القائد التأريخي يارس 
عرف1ات، وحتى ال أطي1ل 3نا فاألم1ر ال يحتاج للتك1رار أَْو 
االج1رتار – حس1ب تعبري أحد املعلقني: “أوس1لو كانت فخاً 
لي1ارس عرف1ات وفت1ح زينه لي1ارس عرفات م1ن يحكمو3 
اآل3”، وكان1ت آخر جملة قاله1ا يل يارس عرفات قبل ذ3ابه 
لباري1س: ”كا3 مع1ك حق يا بس1ا2”، وكا3 يقصد ما كنت 
أح1ارب به الذ3اب ألوس1لو و13و “ميزا3 الق1وى املطلوب 
إلقامة دول1ة أَْو حتى دويلة”، فإرسائيْل ال تريد س1لماً وال 
دولًة للفلس1طينيني، تريد ش1طب قرية فلسطني وتهجري 

الفلسطينيني من كامل فلسطني. 
املع1ارك الت1ي تخوضه1ا إرسائي1ْل وأم1ريكا ع1ر ُك11ّل 
التنظيم1ات اإلر3ابي1ة التي تموله1ا دول الخليج والجزيرة 
13ي معارك تصفية قرية فلس1طني بم1ا يف ذلك معركتهم 
لتحوي1ل إيرا3 إىل عدو، والس1بب موقف إي1را3 الصلب من 

حقوق الشعب الفلسطيني ورفض إرسائيْل. 

*كاتب وسيايس فلسطيني

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
صموٌد يعّري أحصنة طروادة

كانوا نمورًا لكن من ورق

قيادته الاورية الوطنية األصيلة مرشوعاً وبوصلة و3وية ومساراً..
إ3 حصيلَة 3ذا الصمود اليمني س1تكو3 بل أدنى ش1ك حروراً يمنياً 
مساوياً ملس1احة االنفراح القائم يف الس1احة العربية واستلماً مقتدراً 
ومس1تحقاً لدف1ة املرشوع العرب1ي ببُعدي1ه اإليَْم1اني واإلنَْس11اني عى 
أنق1اض أنظم1ة أحصنة ط1روادة املتخم1ة باآلخر العدو وع1ى أنقاض 
مرشوعها الِعري اللبس مس1وح األمن القومي العربي كدعوى يف وجه 

طواحني الهواا.

ثم1ة الي1و2َ قائٌد عربي ش1اب اس1مه عبدامللك الحوث1ي يحمل صليَب 
اآلال2 واآلمال العربية واإلنَْس11انية بسطوع رؤية وفدائية موقف كما لم 
يفعل قائد عربي س1ابق فانتظ1روا ميلداً وجودياً حراري1اً مقتدراً من 
تلقاا اليمن َوش1مس رس1الة خ1لص ناصعة الح1روف عميقة الدالالت 
م1ن تلق1اا جبني 3ذا املس1يح اليماني القابض عى س1يف العدل اإللهي 
الفيصل.. املس1يح الذي يفلُق 3اماِت الطغاة وال يديُر خدَّه ذلًة لجروت 

آلهة األُحادية القطبية.

السفري بتباكي الرئيس الدُّمية ومعه طابور طويل من ممتهني اإلفك 
والنفاق، وش1كواه من تعّدي ))املليش1يات(( ع1ى صلحياته التي كانت 
يف واق1ع األمر أضعَف وأدنى من صلحيات الس1فري الس1عودّي، ما يعني 
بوضوح وباملعنى الحقيقي للش1كوى أ3 تعّدي ))املليش1يات(( كا3 عى 

صلحيات السفري السعودّي غري املحدودة. 
و13ذا ما عّر عن1ه يف حينه الكاتب الس1عودّي املق1رَّب من قيادة 
اململكة زمن امللك عبدالله، جمال خاش1قجي، الذي اعتر أ3 ما حدث 
ل يف اليمن يُم1سُّ اململكة  يف 21/ س1بتمر/ 2014 13و أخطر تح1وُّ
العربية الس1عوديّة مبارشة منذ 1970 وأ3 اململكة 3ي أكار األطراف 
تأث1راً بهذا الحدث الكبري، معتراً أ3 من مصلحة الس1عوديّة التكيف 
م1ع واقعة أنها لن تكو3 بعد ذلك اليو2 اللعَب الوحيَد عى الس1احة 

اليمنية. 
كا3 عيل محس1ن، وعى م1دى عقود م1ن الزمن الي1د اليُمنى لرئيس 
الجمهوري1ة ع1يل عبدالل1ه صال1ح، وكان1ا رشيك1ني يف إ3دار الس1يادة 
واملصال1ح الوطنية؛ إلرضاا مملكة بني س1عود ع1ى وجه الخصوص إىل 
أ3 فّرقتهما ش1هوُة التوريث، ومغري1اُت الخلود، ويف أحيا3 وأمور معينة 
كا3 13و الرئيس الفعيل، وكا3 اس1مه إذا ذكر كافي1اً لوحده بإثارة 3لع 
املعارضني وخوف املوالني باعتباره رجَل الحسم والقسوة الذي ال يبتسم، 

وصاحب املقصلة التي ال ترحم. 
لقد جاا حديُث الس1فري آل جاب1ر و3و قطرة مّما تخفي1ه املخابراُت 
الس1عوديّة من أرسار عن الصور الحقيقية مل1ن تربعوا عى مقاليد حكم 
اليم1ن وأ3دروا كرامة اليمنيني واس1تهووا الرقص عى رؤوس1هم لينكأ 
الج1راح املصحوبة بش1عور من الخ1زي لدى اليمنيني الذي1ن ارتعبوا من 
أن1اس جعل1ت منهم الس1لطة والنف1وذ أس1اطري َوليبني ك1م كانت 3ذه 

األساطري ضئيلة القيمة َووضيعة الشأ3 عند جار السوا. 
كش1ف حديث الس1فري الس1عودّي، ملن لم يكن يعرف أَْو كا3 يتعامى، 
3شاش1ة مؤسسات الدولة ورخاوتها أما2 السيد السعودّي حتى لو كا3 

بدرجِة سفري، نا3يك عن ويل العهد أَْو امللك! 
وكش1ف حديُث الس1فري أ3 املؤسسات التي كانت تُس1تخد2 للفرجة، 
والش1خصيات املتحكمة بمص1ري البلد نمور م1ن ورق. نقول نمور من 
ورق ويف 3ذا التشبيه بعض من االحرتا2، أما يف نظر السفري الجابر ومن 
يماله1م يف مملكة وتحالف الغزو والعدوا3 فليس1وا إال ))ورق تواليت((، 
ورغم ُك1ّل يشٍا ما يزال1و3 مخلصني يف أداا األدوار املخزية واإلْج1َرامية 

بِخّسة وَوَضاعة ال نظريَ لهما. 
حقاً املرا حيث يرع نفس1ه َو))ذي ما يريد العز ما يستا3له.. واحنا 

3دفنا املشرتي واال سهيل((.
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 : عرض:
كن1ُت أنهيُت كتابَة 3ذا الفصل عا2 44ر1 
بع1د أ3 اس1تكملت دراس1ة كاف1ة الوثائ1ق 
واملعلومات يف األسطر السابقة، بيد أنه وقع 
يف حيازتي بعد ثماني1ة أعوا2 من ذلك بحكم 
منصبي وثيقة خطرية حصلت عليها » إَداَرة 
املخاب1رات الكندي1ة«، فرأيت م1ن واجبي أ3 
أضم مقاطَع منها إىل 13ذا الفصل أل3ميتها 
11ة: تتعل1ق 13ذه الوثيق1ة باملؤتم1ر  الَخاصَّ
االس1تانائي ل1 »لجن1ة الط1وارئ لحاخامي 
أوروب1ا« الذي ُعقد يف بودابس1ت أيراً يف ۲۲ 
كان1و3 الاان1ي / يناي1ر 52ر1، وفيم1ا ي1يل 
موجزاً لهذه الوثيقة يترمن بعض الفقرات 

الحرفية التي يمكنُني نرش3ا:
تقرير من أوروبا عن املؤتمر االس1تانائي 
أوروب1ا،  لحاخام1ي  الط1وارئ  للجن1ة 
الخط1اب الرسي للحاخا2 األك1ر »ايمانويل 
رابينوفيت1ش« ع1ا۱۹۰۲2: »تحي1ة لك1م يا 
أبنائ1ي.. لقد اس1تدعيتكم إىل 13ذا االجتماع 
الخ1اص الطلعكم ع1ى الخطوط الرئيس1ية 
ملنهاجنا الجديد و3و املنهاج املتعلق بالحرب 
املقبل1ة كما تعلم1و3 والت1ي كا3 ُمَخّططنا 
األصيل يقيض بإرجائه1ا عرشين عاماً حتى 
نتمّك1َن خلل ذلك من تدعيم املكاس1ب التي 
حصلنا عليه1ا نتيجة الحرب العاملية الاانية، 
بي1د أ3 تعليمات جديدة ص1درت إلينا تقيض 

بإنقاص 3ذه املهلة خمسة أعوا2«. 
يج1ب أ3 أبلَغك1م أ3 الهدَف ال1ذي ال زلنا 
نعمل من أجله منذ ثلثة آالف عا2 قد أصبح 
يف متن1اول يدنا اآل3، ويحتم علينا دنو الامرة 
أخرياً أ3 نراع1ف الجهد ونكدس له ُك1ّل ما 
أوتينا من عبقرية وخرة وأس1تطيع أ3 أؤكد 
لكم اآل3 أنه لن تمر أعوا2 قلئل حتى يسرتد 
ش1عبنا املكا3 األول يف العال1م الذي 3و حقه 
الطبيع1ي املغتص1ب منه منذ أجي1ال طويلة 
فتعود بذلك األمور إىل طبيعتها ويصبح ُك1ّل 
يهودي س1يداً وكل ش1خص غري يهودي عبداً 

 ..«
فك1رًة ع1ن  اآل3  ويري1ف »س1أعطيكم 
التعليم1ات املتعلق1ة بالحرب املقبل1ة: إنكم 
تذك1رو3 نج1اح املنهج ال1ذي طبقن1اه منذ 
ع1ا2 30ر1 والذي كل1ل بالنجاح الكامل فقد 
تمّك1ن1ت حمل1ة الدعاية الش1املة من إثارة 
الحقد يف أملانيا ضد الغرب وضد الس1امية ثم 
إث1ارة الحق1د يف الغرب ضد الش1عب األملاني؛ 

بسبب العداا األملاني للسامية«. 
وتاب1ع قائ1لً »13ذا 13و الخ1ط الرئييس 
ملنهجنا الحايل الذي نقو2 اآل3 بتنفيذه فنحن 
ناري حملة حقد ضخمة يف الرشق ضد الغرب، 
ويف الغرب ضد الرشق، وس1وف نحارب األمم 
التي تقف عى الحياد فنجر3ا عى االنرما2 
إىل 13ذا املعس1كر أَْو ذاك ولن ن1دع أحداً يقف 

يف وجهن1ا إذا أراد التخفيف من 
حدة النزاع«.. 

الحاخ1ا2  وواص1ل 
»س1يكو3  قائلً:  رابينوفيتش 
الهدف األول له1ذا املنهج نرش 

العقلي1ة العس1كرية والقتالي1ة يف أمري1كا، 
ولك1ن م1رشوع القان1و3 ال1ذي ط1رح عى 
الكونغ1رس األمريك1ي بدعم من1ا والقايض 
بتعمي1م التدري1ب العس1كري ع1ى جمي1ع 
الش1عب األمريك1ي قوب1ل بالرف1ض و3كذا 
فش1لنا مؤقت1اً بي1د أنن1ا سنس1تأنف الجهد 
وس1نعمل أير1اً عى إلص1اق تهم1ة العداا 
للس1امية بالش1عب الرويس ذاته بالرغم من 
الرابطة الوثيقة مع الش1يوعية.. وس1ندعم 
بامل1ال والنفوذ املنظمات الت1ي تتبنى الدفاع 

1ة«..  عن السامية يف أمريكا بصورة َخاصَّ
وأوض1ح رابينوفيتش قائ1لً »أما الهدف 
النهائ1ي له1ذه الخطة فه1و بالطبع الحرب 
العاملي1ة الاالا1ة الت1ي س1تفوق يف آثار13ا 
ودمار3ا ُك1ّل الحروب السابقة بمجموعها.. 
وس1نعمل عى إبقاا إرسائيْل حيادية يف 3ذه 
الحرب حتى تنج1و من آثار3ا وحتى تصبح 
مقراً بعد3ا للجا3 التحكيمية واالستشارية 
ولجا3 الرقابة... إل1خ.. التي يعهد إليها آنئذ 
ب1اإلرشاف ع1ى مجم1وع قرايا الش1عوب 
الباقي1ة.. س1تكو3 13ذه الح1رب معركتن1ا 
األخرية يف رصاعن1ا التأريخي ضد منهم غري 
يهود وسنكش1ف آنئذ عن 3ويتنا الحقيقية 

ونسفر بوجهنا للعالم«. 
- س1ؤال من أحد الحاخامني الحارضين: 
أطل1ب من الحاخ1ا2 »رابيتوفيتش« إجابتي 
عى الس1ؤال التايل: ما 3و مصري األديا3 بعد 

الحرب العاملية الاالاة ؟.. 
الحاخ1ا2 »رابيتوفيتش«: لن تكو3 3ناك 
أدي1ا3 بعد الح1رب العاملية الاالا1ة )!(، کما 
ل1ن يكو3 3نال1ك رج1ال دين.. ف1إ3 وجود 
األديا3 ورجال الدين خطر دائم علينا، و3ي 
كفيلة بالقراا عى سيادتنا املقبلة للعالم.. 
ف1إ3 القدرة الروحية الت1ي تبعاها يف نفوس 
املؤمن1ني بها تبعث فيهم بالت1ايل الجرأة عى 
الوق1وف يف وجهن1ا.. بيد أننا س1نحتفظ من 
األدي1ا3 بالش1عائر الخارجي1ة فق1ط للدين 
اليهودي وذلك لغاية واحدة 3ي الحفاظ عى 
الرباط الذي يجمع بني أفراد شعبنا ومنع أي 
أجنبي عنا من الدخول فيه عن طريق الزواج 

أَْو غريه«.. 
وأض1اف »ق1د نحت1اج يف س1بيل 3دفن1ا 
النهائ1ي إىل تكرار نف1س العملية املؤملة التي 
قمن1ا به1ا أيا2 3تل1ر، أي أننا ق1د ندبر نحن 
أنفس1نا وقوع بعض حوادث االضطهاد ضد 
مجموعات أَْو أفراد من ش1عبنا )؟!( وبتعبري 
آخر س1وف نرح1ي ببعض أبناا ش1عبنا يف 
أح1داث س1ناري3ا ونوجهها نحن م1ن وراا 

الس1تار 
حت1ى نحص1ل ع1ى الحجج 

الكافي1ة الس1تدرار عطف ومؤازرة ش1عوب 
أوروب1ا وأمري1كا وبقية العالم م1ن ناحية.. 
ولترير املحاكمات التي سنجريها من ناحية 
ثاني1ة بعد الحرب إلعدا2 زعماا املعس1كرين 
املتحارب1ني مع1اً، كم1ا فعلن1ا يف محاكمات 

»نورمرغ«.. )!!(. 
وق1ال الحاخ1ا2 رابينوفيتش أير1اً: »قد 
تك1و3 الترحي1ة ببرع1ة آالف م1ن أف1راد 
ش1عبنا نعم1ل نح1ن بذاتن1ا ع1ى إبادته1م 
إللص1اق التهم1ة بغرينا، قد تك1و3 ترحية 
جس1يمة ولكنن1ا يجب أ3 ال نقي1م وزناً ألية 
ترحي1ة كب1رية كان1ت أَْو صغرية يف س1بيل 
3دفنا النهائي: الس1يادة ع1ى العالم.. إنكم 
ت1رو3 النرص النهائ1ي يتو3ج كالا1ور أما2 
أعينكم، وس1وف تع1ودو3 إىل مناطقكم بعد 
3ذا املؤتمر لكي تب1ارشوا العمل دو3 3وادة 
حت1ى يحل أخ1رياً اليو2 الذي ستكش1ف فيه 
إرسائيْل عن مهمتها الحقيقية: و3ي كونها 
مقر النور الذي سيريئ العالم لوحده ومقر 

محفل حملة النور«.. 
انته1ى عن1د 3ذا الح1د خط1اب الحاخا2 
»رابيتوفيتش«، وال نس1تطيع أ3 نورَد املزيَد 
عن 3ذا املؤتمر، ولكننا يجب أ3 نش1ري إىل أ3 
3ذا الخطاب يؤّكد اس1تنتاجاتنا ومعلوماتنا 
الس1ابقة التي أوردنا3ا يف 13ذا الكتاب فيما 
يتعلق بالعداا للسامية والنازية... إلخ.. فهو 
ير3ن بص1ورة قاطعة ع1ى أ3 القوى التي 
توجه الصهيونية وتس1تخدمها 3ي نفسها 
التي تس1تغل ما يسمى بالعداا للسامية کما 
اس1تخدمت النازية الهتلري1ة من قبل بد3اا 
األبالسة، و3ي نفس1ها التي تعمل اآل3 ُك1لَّ 
م1ا يف وس1عها إللق1اا العالم يف أت1و3 حرب 

عاملية ثالاة.. 
ق1د يا1ور اس1تغراب الجمي1ع م1ن غ1ري 
املطلعني عى الخفايا العميقة لألحداث حني 
يعلم1و3 أ3 ق1وى املراب1ني اليهود أنفس1هم 
13ي نفُس1ها التي س1ّلحت النازي1ة وأعادت 
بن1اا صناع1ة أملاني1ا الهتلرية بع1د معا3دة 
فرس1اي وذل1ك يف نف1س الوقت ال1ذي كانت 
النازي1ة تعلن فيه عداا13ا الرصيح لليهود.. 
ولكن ما أس1لفناه وما سنأتي به يف الفصول 
القادمة من معلومات، سيفرس لنا ُك1ّل ذلك 
كما سيفرس لنا السبب الذي حمل »ستالني« 
والغرب معاً عى الس1كوت عن إَعاَدة تسليح 
وتصني1ع أملاني1ا التي كانت تته1دد الطرفني 
مع1اً، بل وم1ا 3و أبع1د من ذل1ك.. أي إقدا2 

»ستالني« عى عقد االت1ّفاق الرسي 
القيادة العسكرية األملانية  مع 
ال1ذي ُع1رف فيم1ا بع1ُد، بع1د 
أ3 اكتش1ف أم1ره باس1م »إيما 
س1ونفن« وتعهده بموجب 3ذا 
االت1ّف1اق ۔ الذي عق1د حني لم 
يك1ن الجيش األملاني قد تش1كل 
بعد وقبل وصول 3تلر - بتدريب 
ضب1اط الجي1ش األملان1ي املقب1ل 
نفس1ه  الوق1ت  ويف  وتس1ليحه.. 
إقدا2 البن1وك الغربية الكرى عى 
م1د الصناع1ة الحربي1ة األملاني1ة 
بالق1روض  جدي1د  م1ن  الناش1ئة 

الرخمة والتسهيلت.. )!(. 
لي1س من يس1تطيع االّدعاا بأ3 
ال1دول الغربي1ة لم تك1ن عليمًة بما 
كا3 يجري وراا الس1تار من أحداث 
أملانيا آنئ1ذ ونمو الُق1وَّة العس1كرية 
األملاني1ة من جديد، وأس1تطيع تأكيد 
13ذا الق1ول؛ ألنَّن1ي تأكدت م1ن ذلك 
ش1خصياً - املؤل1ف - ح1ني قدمت إىل 
لند3 بحك1م مها2 منصبي عا2 30ر1 

أثناا مؤتمر نزع السلح البحري. 
تبني لنا الدراس1ُة التحليلية الدقيقة 
له1ذه املرحل1ة م1ن التأري1خ املعارصة 
املراب1ني  جماع1ة  أ3  م3ر1   - 20ر1 
العامليني وجه1وا جهد3م يف 3ذه املرحلة 

لتحقيق األ13ََْداف التالية:
1- إث1ارة الح1رب العاملي1ة الااني1ة، تبعاً 
مُلَخّططهم األص1يل الطويل األمد وقد نجحوا 

يف ذلك.. 
الحاكم1ة  الهيئ1ات  محارب1ة   -۲  
والحكومات واألنظمة املعادية لهم يف أوروبا 
ب1كل الوس1ائل وق1د نجحوا يف ذل1ك أيراً إىل 
مدى بعيد.. كاإلطاحة بحكومة »أسكويث« 

يف انكلرتا خلل الحرب األوىل. 
٣- إجب1ار بريطانيا وفرنس1ا ث1م أمريكا 

عى قبول ودعم إنشاا وطن قومي لليهود يف 
فلسطني، وقد ارتبطت الحكومة الريطانية 
أثن1اا الحرب األوىل باملراب1ني العامليني مقابل 
تعه1د 3ؤالا باإليع1از ملنظماته1م يف أمريكا 
بحملها عى دخول الحرب إىل جانب الحلفاا.. 
وتمتل1ك املخابرات البحري1ة الر3ا3 عى أ3 
حادث1ة إغراق الباخرة األمريكية »لوزيتانيا« 
من قبل البحري1ة األملانية كا3 حادثاً مدبراً.. 
تمام1اً كحادث1ة رضب »ب1ريل 3ارب1ر« عا2 
41ر1 الت1ي س1ببت دخول الوالي1ات املتحدة 

الحرب ضد اليابا3!!

وثيقة االنتداب االنكليزي على فلسطن
كا3 الن1ص األصيل الذي ترمنته معا3دة 
»فرس1اي« بش1أ3 تقرير االنتداب االنكليزي 
عى فلس1طني يش1تمل عى الفق1رة التالية: 
»... وذل1ك لتحويل فلس1طني إىل وطن قومي 
لليه1ود.. »، بي1د أ3 الصهيوني1ني عّدلوا 3ذا 
النص رغبًة منه1م يف إخفاا مدى مطامعهم 

الحقيقية، فجاا عى الشكل التايل: 
»وذل1ك إلنش1اا وط1ن قوم1ي لليه1ود يف 
فلس1طني«.. وم1ن الواضح أ3 13ذا التعديل 
إنما منه تبیا3ُ عد2 طمع اليهود يف االستيلا 

عى فلسطني كلها.. 
يتبني لنا مما سبق كيف تمّك1نت املؤامرُة 
م1ن توجي1ه السياس1ة األوروبي1ة بأكمله1ا 
يف الف1رتة ما ب1ني الحربني العامليت1ني.. 3ذه 
السياس1ية التي تميزت باألطماع والرشاسة 
االس1تعمارية واس1تغلل خريات الش1عوب. 
کما تميزت بانقس1ا2 أوروبا إىل معس1كرين 
متجابه1ني ل1م يلبا1ا أ3 اش1تبكا يف الح1رب 

العاملية الاانية.. 
ويج1ب أ3 ال يغ1رب ع1ن نظرن1ا أ3 أحد 
األ13ََْداف الرئيسية للمؤامرة من 3ذه الحرب 
1ة بالصهيونية تصبح  3و إنشاا دولة َخاصَّ
مق1راً للمؤامرة والقاعدة الرئيس1ية للرشور 
التي ستكو3 جميع شعوب العالم 3دفاً لها. 

الحلقة 
)30(

يِف ِكتَاِب »اليَُهْود َوَراِا ُكلِّ جريمة« للكاتب الكندي وليا2 كار، يُسلُِّط املؤل1ُِّف 
1ْوَا عى األمور التي لم تُكن واضحًة من أساليِب اليَُهوِد للسيطرة عى  الرَّ

العالم، مستخدمني كافَة الوسائِل القذرِة والجرائم التي لم يكن يُدِرُك 
الناُس أ3 الي1َُه1ْوَد يقفو3 وراَا3ا؛ للوصوِل إىل غايِتهم بالسيطرة عى 

العاِلِم وثرواِته، ُمَؤكِّداً أَنَّه ما سيكشُفه يف الِكتَاِب سيَصد2ُ الُق11رَّاا؛ نظراً 
لِعَد2ِ ُقدرِة الكارِي ِمنُْهْم عى استيعاِب ُخبِث الي1َُه1ْوِد من تلقاِا أنفِسهم. 

يف ترجمِة الكاتِب وفَق موسوعة ويكيبيديا 3و باحٌث كنديٌّ وأستاذٌ 
جامعيٌّ اختصَّ بالُعلو2 وباآلثار القديمة. وقد قىض فرتًة بفلسطنَي، 

وَدَرَس بالجامعة )الِعرية( يف القدس املحتلة، وسبق له أ3ْ َعَرَض 
القريَة الفلسطينيَة من مختلِف جوانِبها، َوأثبَت )بُطل3ِ الَح11قِّ 

التأريخيِّ لدى الي1َُه1ْوِد(، وبشكل علمي موثّق وبراعة نرى من خللها 
الصدَق والتعلَُّق بالحقِّ والعدالِة. 

ونظراً أل3ميَِّة محتوى الِكتاِب، تقو2ُ صحيفُة املسريُة بنرشه يف سلسلِة 
حلقاٍت، معتمدًة عى النسخِة املرتجمِة والصاِدَرِة يف عا2 2مر1 عن 

دار الِكتاِب العربي يف بريوت، والذي توىلَّ رشَحه والتعليَق عليه باللُّغة 
العربية الكاتُب واملؤلُِّف العراقيُّ »خريُ الله الطلفاح«. 

صدر باللغة العربية عن دار الكتاب العربي في عام 1982 من تأليف الكاتب الكندي وليام كار: 

 اليهود وراء ُكّل جريمة: انتداب فلسطن 
ومخّططات الصهيونية لحرب عاملية ثالثة

إعالن
انطالقًا من المشروع الوطني للرئيس الشهيد المناضل 

صالح علي الصّمـاد تحت شعار »يٌد تحمي ويٌد تبني«.. 
تدعو الهيئُة العامُة لرعاية أســر الشــهداء ومناضلي 
الثــورة اليمنية كافَة ُأَســــِر الشــهداء وضحايا العدوان 
مــن المدنيين وضحايــا التفجيرات اإلرهابية، إلى ُســرعة 
الُحُضــور إلــى ديــوان عــام الهيئــة بالعاصمــة صنعــاء 
وفروعهــا بالمحافظــات؛ لتســجيل وتوثيــق حاالتهم؛ 

تقديرًا لتضحياتهم وصمودهم. 
ــُة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي  وتهيُب الهيئُة العامَّ
الثورة اليمنية بكافة األسر المتضررة من العدوان إحضار 

ما يلي:
- صورة شهادة وفاة. 

- صورة إفادة رسمية بتفاصيل االستشهاد. 
- صورة ُحكم حصر الورثة. 

- صورة البطاقة التعريفية لمقدم البيانات. 
- أصل الوثائق السابقة للمطابقة. 

- صورتي��ن شمس��يتين )4*6( للش��هيد إْن ُوجدت 
وللمستفيد. 

لالستفسار ُيرجى التواصل على األرقام التالية:
)773877733 – 777050603(
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مقتطفات نورانية

إعداد/ بشرى المحطوري:
من أي��ن ج��اءت عقيدة )الخ��روج من 

النار(؟؟
يف مع�رض حديثه َس�َ�ُم الل�ِه َعَليِْه يف 
ال�درس الخام�س م�ن دروس رمض�ان 
عن عقيدة س�يئة وهي: )الش�فاعة ألهل 
الكبائ�ر(، تط�رق للحدي�ث ع�ن عقي�دة 
س�يئة أُْخ�َرى مرتبطة بقضية الشفاعة 
أال وهي:)الخ�روج من الن�ار(!! فأوضح 
َس�َ�ُم اللِه َعَليِْه أن منش�ؤها هم اليهود، 
حي�ث قال: ]ومن أين نتج أن يقولوا هذه: 
�نَا النَّاُر{)البق�رة: من  }َوَقالُ�وا َل�ْن تََمسَّ
اآلي�ة80(؛ ألنَّهم عارفون أنه�م يرتكبون 
أشياء هي رهيبة، عندما يكونون يحرفون 
ك�م الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.. 
ُك�ّل واحد يف األخ�ر يفكر ولو لم يكن إال 
عندما يريد أن ين�ام عندما يكون منفرداً 
بنفس�ه ويفك�ر؛ ألنَّ هذه قضية ليس�ت 
س�هلة، ينطلق يحاول من هنا، ومن هنا، 
ينظر كيف يقدم موضوع جهنم، والخلود 
يف جهنم، أَْو ليس هناك خلود؟ }َوَقالُوا َلْن 
نَا النَّاُر{)البقرة: من اآلية80( ويطلع  تََمسَّ
له أش�ياء يتش�بث به�ا واهي�ة ال يعتمد 
عليه�ا.. اإلنَْس��ان ليس بحاج�ة إىل هذه 
لتكن جهنم خلود ال خروج منها. الله قدم 
للناس طريقة س�هلة تقيهم من دخولها 
نهائي�اً. أي: هي أيضاً حماق�ة كبرة: أن 
تسر يف أعمال هي يف األخر ستجعلك من 
أهل النار، ولو أس�بوعاً واح�داً لو لم يكن 
إال أس�بوعاً واحداً.. وقالوا: أنهم يقولون: 
]س�بعة أي�ام[ سيجلس�ون يف جهن�م أَْو 
]أربعني يوماً[ عىل عقيدتهم. لكن س�اعة 
واحدة ليست سهلة يف جنهم، يوماً واحداً، 
أس�بوعاً، يعت�ر حماق�ة كب�رة منك أنك 
تعمل أعماالً تس�جن بها، وتع�ذب بها يف 
جهن�م يوم�اً واح�داً، ليس هن�اك حاجة 
للطريقة هذه: أن أبحث ألي يشء من هذا 
القبي�ل يؤمنني م�ن ماذا؟ م�ن أن أعمل 
جرائم، ويف نفس الوقت لن أتعذب إال عدة 

أيام يف جهنم[. 

علماء الس��وء من املس��لمن.. تفوقوا 
على اليهود يف التحريف!!

واس�تغرب َس�َ�ُم اللِه َعَليِْه من علماء 
الس�وء من املس�لمني الذي�ن يحاولون أن 
يؤمن�وا الطغاة م�ن الس��طني والحكام 
الظامل�ني بأن رس�ول الله س�وف يش�فع 
أله�ل الكبائر!! ف� يدخلون النار مطلقا!! 
حي�ث قال: ]الله ُس�بَْحانَ�ُه َوتََعاَل�ى قدم 
للناس طريقة يس�رون عليها ال يدخلون 
جهن�م، وال يس�معون حس�يس جنه�م 
نهائي�اً، لكن هكذا املضلل�ون. فتعرف أن 
الكثر من العقائد الضالة يكون منشؤها 
حاالت نفس�ية عن�د أَْصَح�ابه�ا، يحاول 
يُؤِم�ن نفس�ه قلي��ً قلي��ً، ويقدمونه�ا 
للناس كعقائ�د باطلة. تطور املس�لمون 

فاقوهم فع�ً يف هذه! هنا يقول لك: }أياماً 
مع�دودة{ أَْصَح�ابنا من املس�لمني قالوا: 
وال يوماً واحداً! من ساحة املحرش يجرهم 
بأيديهم ويش�فع للمجرمني، وقد ارتكبوا 
كبائر اإلْج��َرام، ويدخله�م الجنة! أليس 

هؤالء فاقوا اليهود يف هذه العقيدة؟[. 

حماق��ة:  َأْكَث���ر  النص��ارى  عقي��دُة 
)اهلل يضح��ي بابن��ه تكف��را لخطيئات 

الناس(!!!
واسرتس�ل َس�َ�ُم اللِه َعَليِْه يف الحديث 
عن )الش�فاعة ألهل الكبائ�ر( فتطرق ملا 
يقوله النصارى وع�ن عقائدهم الغريبة، 
حي�ث ق�ال: ]والنص�ارى عمل�وا نف�س 
القصة ]تحب املس�يح وتؤمن به وس�وف 
يدخل�ك جن�ة أبيه[ وقالوا أيض�اً هم: ]إن 
الباري ضحى بابن�ه، ضحى بابنه تكفراً 
لخطيئ�ات الن�اس[ تخطئ كيفم�ا تريد، 
الل�ه ق�د ضحى بابن�ه من أجل�ك لرتتكب 
الخطاي�ا كم�ا تري�د! أما ه�ؤالء فظهروا 
أحم�ق، أحمق من اليهود، ومن املس�لمني 
الذين يعتق�دون العقيدة هذه، ليس هناك 
أح�د يضح�ي بابنه ألجل اآلخري�ن ليبقوا 
ع�ىل إْج�َرامه�م وخطيئاته�م! يمكن أن 
يع�ف عنه�م دون أن يقت�ل ابن�ه؟ أليس 
ه�ذا ممكن�اً؟ يرتكه�م يخطئ�ون! ضلوا 
فيها ض�الً متعدداً، يجعلون املس�يح ابناً 
لل�ه، وأن الله هو ال�ذي قتل ابنه، وضحى 
بابن�ه م�ن أجل أن يس�لم الذي�ن يحبونه 
مع بقائهم ع�ىل الخطيئًة! لي�س معناه: 
وهم يتبعونه، وه�م يتبعونه أي: ما كأنه 
جاء برس�الة. أي نبي يأتي برسالة يكون 
املطلوب ه�و أن يتبعها الن�اس ال يحتاج 
إىل أن يك�ون عي�ى رس�وال نهائياً يكون 
عن�ده رشيع�ة يقدمه�ا للن�اس، وه�دى 
يقدم�ه للن�اس ليس�روا عليه، ليس�لموا 
العقوب�ة من الله يف الدني�ا ويف اآلخرة، بل 
يأتي إليه يتج�ه يذبحه ليبقوا عىل ما هم 
علي�ه؛ إِذَا قد آمنوا فقط بأنه ابن الله عىل 
ما يقولون، وأنه يؤمن باملسيح، وأنه ابن 
لله، ويسر عىل ما هو عليه من خطأ، من 

خطأ، من فساد[. 

تساؤٌل قوي.. ويف محله؟؟
وتس�اءل َسَ�ُم اللِه َعَليِْه سؤاال موجها 
للنص�ارى الذي�ن يعتق�دون أن من يؤمن 
باملس�يح فإنه ينجو من عذاب الله، حيث 
قال: ]هؤالء ملاذا يقدمون للناس ثقافة؟. 
إذاً نقول لهم جميعاً: أنه ال بأس اعترونا 
مخطئني، نحن مؤمنني باملس�يح، ألس�نا 
مؤمنون باملس�يح؟ عندنا أخطاء. إذاً ملاذا 
ال تطبقون العقيدة هذه علينا، وتسلمونا 
أن  تحاول�ون  وأنت�م  ورشك�م،  أذيتك�م 
تفرضوا علينا ثقافتكم! إِذَا كانت ثقافتنا 
هذه خطأ فأنتم هؤالء قد قلتم: أن الله قد 
ضحى بابن�ه تكفراً لخطيئ�ات املؤمنني 
ب�ه، نحن مؤمنون باملس�يح بأنه رس�ول 
من عند الل�ه ُس�بَْحانَ�ُه َوتََعاَل�ى.. نقول 

لآلخري�ن من اليهود نف�س اليشء، نقول 
لآلخرين من داخل املس�لمني ماذا تريدون 
منّا يف األخر؟ تأتون توعظوننا وتعلموننا 
وترش�دوننا من أجل ماذا؟ غاية ما هناك 
أنن�ا نرتك�ب كبائ�ر، نحن مؤمن�ون بما 
أنتم مؤمنون ب�ه، بعناوين اإليَْم�ان بالله 
وبم�ئكت�ه وكتبه ورس�له واليوم اآلخر، 
ألس�نا مؤمنني به�ذه؟. إذاً غاية ما هناك 
أننا عىل م�ا نحن عليه حتى عندما نعتقد 
أن أب�ا بك�ر لي�س خليف�ة، حت�ى عندما 
نغض�ب عىل أبي بك�ر، أَْو نتكل�م عىل أي 
شخص من هؤالء، اعترها كبرة، عندما 
تطف�ح املس�ألة اعتره�ا كب�رة عندك، 
أنتم هؤالء قلتم: إن رس�ول الله سيشفع 
ألهل الكبائر. إذاً، أليس�وا هم يسدون عىل 
أنفس�هم الطريق؟ أي: أنهم يغلقون عىل 
أنفس�هم، لم يعد لهم أي مرر أن يحاولوا 
أن يفرض�وا علين�ا أي يشء م�ن عنده�م 
نهائي�اً ال يهود، وال نص�ارى، وال طوائف 

من داخل املسلمني[.. 

منهجيُة الُق�ْرآن وآياته تعاِرُض ش��يئاً 
اسمه )الخلود يف النار(:��

وفنّ�د َس�َ�ُم الل�ِه َعَليِْه وه�و يرد عىل 

من يعتقد ب��)الش�فاعة أله�ل الكبائر( 
والخ�روج م�ن الن�ار بقول�ه: ]}بَ�ىَل َمْن 
َكَس�َب َس�يِّئًَة{)البقرة: من اآلية81( بىل، 
غلط، ليس�ت املسألة عىل هذا النحو، }بىََل 
َمْن َكَس�َب َس�يِّئًَة{)البقرة: من اآلية81( 
َم�ن، م�ن أي جه�ة كان، وأي واح�د من 
ع، ما هن�اك توبة، ما هناك  أي مكان َجمَّ
رج�وع إىل الله. فالخطيئ�ات بهذا التعبر 
كأنه�ا أَْع��َداء تتجم�ع علي�ه، فتحيطه 
م�ن ُك�ّل جه�ة حتى توقع�ه يف الهاوية؟ 
}بَ�ىَل َم�ْن َكَس�َب َس�يِّئًَة َوأََحاَط�ْت ِب�ِه 
َخِطيئَتُ�ُه َفأُوَلِئَك أَْصَحاُب النَّ�اِر ُهْم ِفيَها 
َخاِلُدوَن{)البق�رة:81( أليس ه�ذا جواباً 
واضح�اً؟ يقط�ع ُك�ّل ه�ذه األماني التي 
لديه�م، أَْصَح�اب ه�ذه العقائد الباطلة؟ 
س�واء عن�د يه�ود، أَْو عن�د نص�ارى، أَْو 
عن�د طوائف أُْخ�َرى من املس�لمني.. }بىََل 
َمْن َكَس�َب َس�يِّئًَة َوأََحاَطْت ِب�ِه َخِطيئَتُُه 
َفأُوَلِئَك أَْصَحاُب النَّ�اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{

َوَعِملُ�وا  آَمنُ�وا  }َوالَِّذي�َن  )البق�رة:81(، 
اِلَحاِت أُوَلِئَك أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها  الصَّ
َخاِلُدوَن{)البقرة:82( إذاً القضية مبتوتة 
تماماً بالنس�بة للجنة، وبالنس�بة للنار، 

قضية مبتوتة[. 

الخبي��ث:  الوهاب��ي  الفك��ر  تناق��ض 
ذب��ح وقت��ل للن��اس.. وإرش��اد وبكاء يف 

املساجد؟؟؟
�ِهيْ�ُد الَقاِئ�ُد َس�َ�ُم اللِه  اس�تنكر الشَّ

َعَليْ�ِه أَْصَح��اب الفكر الوهاب�ي الخبيث 

كي�ف أنه�م يقتل�ون ويذبح�ون الن�اس 

ب�كل ب�رودة، ويؤمن�ون بأن رس�ول الله 

سوف يش�فع ألهل الكبائر، ثم ينطلقون 

بأهميّ�ة  املس�اجد  يف  الن�اس  يوعظ�ون 

الص�ة!! حيث قال: ]الحظ كيف مقامهم 

يف�رض عليهم، وأه�داف أُْخ��َرى لديهم 

مث��ً والءات معين�ة، مقام�ات معين�ة، 

سياس�ة معين�ة ل�م يتعاملوا م�ع الناس 

ع�ىل قضية أن رس�ول الله )صل�وات الله 

عليه وع�ىل آله( سيش�فع أله�ل الكبائر 

]إذاً  يقول�ون:  األخ�ر،  ويف  ويس�كتون 

ل�م يعد هن�اك حاج�ة أننا نتعب أنفس�نا 

يف  علي�ك  يثرث�ر  س�يأتي  ال...  ونرش�د[ 

املح�راب ح�ث ع�ىل الص��ة.. الص��ة.. 

الص��ة.. الص�ة ماذا يريد م�ن ورائها؟! 

�ع الناس إىل املس�جد ليضل�ل عليهم  يجمِّ

ليكس�بهم إىل صّفه، ليخ�دم جهة معينة، 

أَْو يصنع له كيان�اً معيناً، أليس املوضوع 

يب�دو وكأنه بّر، وكأنه عم�ل صالح؟. ال، 

القضي�ة أَْصبَ�حت يف الواقع لم يعد هناك 

حاجة لهذا ال عند يهود، وال عند نصارى، 

وال عند مس�لمني يعتقدون هذه العقيدة! 

لم تعد املس�ألة إال مج�رد وظيفة، مجرد 

عم�ل؛ ألنَّه عندما يقول�ون: هو رجل دين 

أمامهم ]مطّوع[ أَْو عالم، أَْو من األحبار، 

أَْو م�ن الرهبان، س�يحتاج أن يكون معه 

ممارس�ات معينة تكون م�ن الدين يقول 

له�م يصلون، يوعظهم بأش�ياء من هذه، 

ال هي من النوع الثقيل، وليست انط�قته 

يف الواق�ع إِذَا كان هو يتذكر العقيدة هذه 

الت�ي لدي�ه لم تع�د انط�قة م�ررة. ماذا 

بقي هناك من مش�كلة أم�ام هذه؟ إِذَا قد 

عن�د اليهود: بأن الناس لن تمس�هم النار 

إال أياماً معدودة، أما النصارى فس�يدخله 

جنة أبيه - كما يقولون - واملس�لمون لو 

عمل�ت جرائم كب�رة كيفما كان�ت أيضاً 

سيشفع له رسول الله )صلوات الله عليه 

وع�ىل آل�ه(... إذاً لي�س هناك فائ�دة أنك 

توجههم لألشياء هذه بكلها؛ ألنَّ رؤيتهم 

هم الديني�ة، رؤيتهم الديني�ة، هي مبنية 

ع�ىل قضية جن�ة ونار، ف� تتعب نفس�ك 

وال تعمل لك هيئة أمر بمعروف ونهي عن 

�ة لها، وال مطوعني  منكر، وميزانية َخاصَّ

بمرتبات، ومرشدين بمرتبات يتَح�ّركون 

ويس�رون، وال تتعب نفسك يف مطبوعات 

وكتب معينة تعل�م الناس كيف يعتقدون 

وكيف يعملون، هذا كله قد صار عبثاً[. 

اعلموا أن الكثر من العقائد الضالة يكون منشؤها: 
حاالت نفسية عند َأْصَح�اِبها

فإذا رضين�ا بما نحن علي�ه, وأَْصبَ�حت ضمائرنا ميت�ة، ال يحركها 
م�ا تس�مع وال ما تحس به م�ن الذلة واله�وان، فأعفينا أنفس�نا هنا يف 
الدني�ا فإننا لن نُعفى أمام الله يوم القيام�ة.. البُّد للناس من موقف، أَْو 
فلينتظ�روا ذالً يف الدنيا وخزياً يف الدنيا وعذاباً يف اآلخرة.. هذا هو منطق 
َل ِلَكِلَماِتِه{ الُق��رْآن الكريم، الحقيقة الُق�ْرآنية التي ال تتخل�ف, }ال ُمبَدِّ

ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما  َل ِلَكِلَماِت اللَِّه{}َما يُبَدَّ )األنعام: من اآلية115( }َوال ُمبَدِّ
ٍم ِلْلَعِبيِد{. ]ملزمة الرصخة يف وجه املستكربين[ أَنَا ِبَظلَّ

أنتم جميعاً، أبناْء الش�عب هذا كله ممكن أن يكونوا إرهابيني يف نظر 
أمريكا، وس�تكون أنت إرهاب�ي داخل بيتك؛ ألنَّه ال ي�زال يف بيتك كتاب 
إرهابي هو الُق�ْرآن الكريم، ال زال يف بيتك - أنت أيها الزيدي - كتب هي 
- من وجهة نظر أمريكا - يف بداية ويف أول قائمة الكتب اإلرهابية، كتب 
أه�ل البيت.. ليس فقط الوهابيون هم الضحية، ليس�وا هم املس�تهدفني 
فع�لً، زعماؤهم لن يتعرضوا لس�وء - هذا ما اعتق�د - وكلها تمثيليات. 

]ملزمة الرصخة يف وجه املستكربين[

اإلرهابيون الحقيقيون هم الوهابيون يوم كانوا يفرقون كلمة الناس، 
يوم كانوا ينطلقون داخل هذا املس�جد وتلك القرية، وهذه املدرسة وذلك 
املعهد؛ ليثريوا يف أوس�اط الناس العداوة والبغضاء ضد بعضهم بعضاً؛ 
�ة ضحية  ويثقف�وا أبن�اء املس�لمني بالعقائد الباطل�ة التي جعل�ت األُمَّ
طول تأريخها وأَْصبَ�حت اليوم بس�ببها تحت أقدام اليهود والنصارى، 
ه�م إرهابيون فع�لً عندما كانوا يعملون هذه األعم�ال ضدنا نحن أبناء 

اإلْس�َلم. ]ملزمة الرصخة يف وجه املستكربين[. 
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 : فلسطين المحتلة 

استش1هد، أمس االثن1ني، أحُد مجا3دي 
كتائب القس1ا2 الفلس1طينية، فيما أصيب 
فلس1طيني، ج1ّراا قص1ف ش1نته ُق1وَّات 
الع1دّو الصهيوني ع1ى مواق1ع للمقاومة 
ش1اب  استش1هد  كم1ا  غ1زة،  قط1اع  يف 
فلس1طيني ُمتَأث111ِّراً بج1روح أصيب بها 
خلل مش1اركته يف فعاليات مسرية العودة 
الكرى، يف حني اعتقلت ُق1وَّات العدّو َعَدداً 

من الفلسطينيني. 
وزارة الصح1ة الفلس1طينية أفادت بأ3 
الشاب »محمد مسعود الرضيع )25 عاماً( 
استش1هد أمس، فيم1ا أصيب فلس1طيني 
آخر بج1راح مختلفة، جراا قصف ش1نته 
مدفعي1ة االحت1لل الصهيوني، ع1ى ثلثة 
مواقع للمقاومة يف بيت ال3يا شمال قطاع 

غزة. 
وقال1ت مص1ادر إعلمي1ة: إ3 دباب1ات 
االحت1لل أطلقت ع1دة قذائف اس1تهدفت 

موق1ع رص1د لكتائ1ب القس1ا2، الجن1اح 
ونقطت1ني  حم1اس،  لحرك1ة  العس1كري 

للربط امليداني. 
وأعلن1ت كتائ1ب القس1ا2 أ3 املجا13د 
محم1د الرضيع الذي استش1هد يف القصف 

الصهيوني 3و أحد مجا3ديها. 
وقالت كتائب القس1ا2 يف بيا3 أصدرته 
مس1اا أمس: إ3 الش1هيَد ارتقى إثر قصٍف 
صهيونٍي اس1تهدف مرصداً للقّسا2 شمال 
قط1اع غزة، مؤك1دًة عى أ3 دماَا الش1هيد 
ودماا جميع ش1هداا الشعب الفلسطيني 

لن تذ3َب 3دراً. 
جاا ذلك فيما استشهد شاب فلسطيني 
آخر، أم1س، ُمتَأث111ِّراً بج1راح أصيب بها 
بنريا3 ُق1وَّات االحت1لل الصهيونية، خلل 
الع1ودة  مس1رية  فعالي1ات  يف  مش1اركته 

الكرى رشق قطاع غزة، قبل عدة أيا2. 
الناط1ق باس1م  الق1درة،  وق1ال أرشف 
وزارة الصحة يف غزة: إ3 الشهيد البالغ من 
العمر )م2 عاماً( استش1هد يف مستش1فى 

اإلندوني1يس ُمتَأث111ِّراً بإصابت1ه قبل أيا2 
رشق جباليا. 

وبذل1ك يرتفع عدد الفلس1طينيني الذين 
استش1هدوا برص1اص وقذائ1ف االحت1لل 
يف قط1اع غزة، منذ انطلق مس1رية العودة 

الكرى يف 30 مارس املايض، إىل 126شهيًدا 
منه1م 14 طفلً، و6 محتج1زة جاامينهم 

لدى االحتلل الصهيوني. 
ع1ى صعيد آخر، اعتقل1ت ُق1وَّات العدّو 
الصهيون1ي، أم1س، 11 فلس1طينياً خلل 

حملت مدا3م1ات واقتحامات لعدد من 
املناطق يف الرفة الغربية املحتلة. 

وقال1ت مصادر فلس1طينية إعلمية: 
إ3 الجن1ود الصهاين1ة دا3م1وا عدًدا من 
املنازل يف مختلف املناطق وفتشو3ا بحااً 

عن مطلوبني حد زعمها. 
وأوضح1ت املصادر أ3 ُق11وَّات العدّو 
اعتقلت ش1ابني فلسطينيني  الصهيوني 
خ1لل اقتحامه1ا لع1دد م1ن املن1ازل يف 
القدس، بينما تم اعتقال شاب ثالث من 

طولكر2. 
كما اعتقل جنوُد العدّو أس1رياً محرراً 
من منزل1ه يف مدين1ة بيت س1احور بعد 
مدا3مته وتفتيش1ه، فيما اّدعى الجيش 
الصهيوني عاوَره عى سلح »كارلو« يف 

منزل أحد املعتقلني يف الخليل. 
واعتقلت ُق1وَّات العدّو الصهيوني أيراً 
فلس1طينياً كا3 يقود س1يارته عى مفرق 
بي1ت عينو3 ش1مال الخلي1ل، وزعمت أنها 

عارت بحوزته عى زجاجات حارقة. 

 : وكاالت
فت1َح  أم1س،  الس1ورية،  الحكوم1ُة  ب1دأت 
الطرقات الرئيس1ية بني بلدات يلدا وببيل وبيت 
سحم جنوب دمش1ق ومركز3ا بعد إزالة ورفع 
مخلف1ات الحرب، كم1ا دخل1ت ورش الصيانة 
إىل البل1دات وب1دأت أعم1اَل إَعاَدة تأ3ي1ل البنى 
التحتية املدمرة؛ تمهيداً لعودة األ3ايل املهجرين 

إليها، بعد إجلا الجماعات التكفريية منها. 
وأكد محافظ ريف دمشق علا منري إبرا3يم، 

عى استنفار املحافظة ووضع ُك1ّل إْمَكانياتها 
إلَعاَدة املواطن1ني إىل منازلهم ودعمهم وإعمار 

املنطقة. 
وقد بدأت الورش الفني1ة والخدمية أعماَلها 
بش1كل رسي1ع يف املنطق1ة، كم1ا ب1دأ م1دراا 
بمب1ارشة  الخدمي1ة  الحكومي1ة  املؤسس1ات 
اعمالهم ورف1ع األرضار وإعداد خطط وبرامج 
إلَع1اَدة م1ا تحتاج1ه البل1دات م1ن مقوم1ات 

معيشية كالكهرباا واملياه واالتصاالت. 
وأش1ار مدي1ر االتص1االت يف ري1ف دمش1ق 

املهندس جمال قالش، إىل أ3 الورش الفنية بدأت 
بإجراا الكش1ف امليداني عى الشبكة الرئيسية 
والفرعي1ة يف ببيل، كما أش1ار إىل أ3 الجماعات 
التكفريية قامت بتخريب وتدمري البنى التحتية 

ملركز االتصاالت واملولدات واملحوالت. 
والقت اإلجراااُت الحكومية صدًى إيجابياً يف 
املزاج العا2 أل3ايل جنوب دمش1ق ووجدوا فيها 
تَح11ّركاً يخ1د2ُ متطلباتهم بما يرم1ن إَعاَدة 
األ13ايل إىل مناطقه1م بع1د إَعاَدة تأ3ي1ل البُنَى 

التحتية املدمرة. 

السلطات السورية تبدأ بإعادة تأهيل املناطق املحررة 
من التكفرييني جنوب دمشق

 االحتالل يعتقل 11 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة

إعادة االنتخابات الرئاسية 
يف كولومبيا

 : وكاالت
املسرية | وكاالت

يواِج1ُه مرش1ُح اليمني، ايفا3 دوك1ي، الذي تصدر، األحد، ال1دورَة األوىل 
للنتخابات الرئاس1ية يف كولومبيا مرش1ح اليسار غوس1تافو برتو يف دورة 
ثاني1ة س1تجرى يف 17 يونيو، بعد عد2 تمّك1ن أي مرش1ح من تخّطي عتبة 

50 باملئة من األصوات. 
وبعد فرز 99,19 باملئة من األصوات نال دوكي نس1بة 39,11 باملئة يليه 
برتو رئيس بلدية بوغوتا اليساري السابق واملنفصل عن األحزاب التقليدية 
مع 25,01 باملئة، بينما حل ثالااً الوس1طي سريخيو فاخاردو بنيله 23,77 

باملئة من أصوات املقرتعني بحسب نتائج نرشتها السلطات االنتخابية. 
وشهدت كولومبيا، أمس األول، انتخابات رئاسية 3ي األوىل منذ أكار من 
نصف قر3 من دو3 تهديد الُق1وَّات املسلحة الاورية )فارك( التي أقّرت نزع 
سلحها، وس1ط مبارزة غري مسبوقة بني اليمني املتش1دد واليسار املعادي 

للنظا2. 
وس1تحّدد 3ذه االنتخابات األساس1ية مس1تقبل ات1ّفاق السل2 املوقع يف 
2016 م1ع أقوى حركة تمرد يف األمريكيتني، والت1ي باتت اليو2 مجردة من 

سلحها. 
ويس1عى دوك1ي لتعدي1ل ات1ّفاقية س1ل2 م1ع املتمردين املاركس1يني يف 
كولومبي1ا يف حني تعهد بيرتو بإصلح السياس1ة االقتصادية للبلد وإَعاَدة 

توزيع الاروة من األغنياا للفقراا. 
وتش1ري اس1تطلعات ال1رأي إىل أ3 انته1اا الرصاع مع ف1ارك أدى لتغيري 
أولوي1ات الناخب1ني م1ن القرايا األمني1ة إىل غي1اب املس1اواة االقتصادية 

والفساد بما فتح الباب لليسار للمرة األوىل. 

الرئيس الفرنسي: السعودية احتجزت »الحريري« ألسابيع وتدّخلنا إلخراجه
 : وكاالت

كش1ف الرئي1ُس الفرن1يُس، إيمانوي1ل 
ماك1رو3، أم1س االثن1ني، خ1لل مقابلة 
مع قن1اة BFM TV، كواليَس أزمة رئيس 
ال1وزراا اللبناني س1عد الحري1ري األخرية 
م1ع الس1عودية، مؤك1داً أ3 الحريري كا3 

محتجزاً 3ناك. 
وقال ماك1رو3: »توّجه1ت إىل الرياض 
وبعد13ا  الس1عودي،  العه1د  ويل  إلقن1اع 
اس1تدعيت الحريري، و13و ما جعل لبنا3 
يخ1رج من أزم1ة خطرية«، مش1رياً إىل أنه 

كانت 3ناك نوايا إلشعال حرب يف لبنا3. 
وأّكد الرئيُس الفرنيس احتجاَز الحريري 
ال1وزراا  »رئي1س  قائ1لً:  الس1عودية،  يف 
اللبناني س1عد الحريري تم التحفظ عليه 

يف السعودية ألسابيع عدة«. 

يُذك1ر أ3 رئيَس الوزراا اللبناني س1عد 
الحري1ري قد أعلن اس1تقالته من رئاس1ة 
الحكومة اللبنانية يف ال41 نوفمر املايض، 
يف خطاب متلفٍز من العاصمة الس1عودية 
الرياض؛ بسبب ما أسماه “تحريض إيرا3 
وحزب الله ع1ى الفتنة يف املنطقة« وتبني 
بع1د ذلك أ3 الس1عودية أجرت1ه عى قول 

ذلك. 
وق1ال الرئي1س اللبناني ميش1ال عو3 
حينها: إ3 رئيس الوزراا املس1تقيل س1عد 
الحري1ري محتج1ز يف الس1عودية، معتراً 

ذلك عملً عدائياً ضد لبنا3. 
وتقول مص1ادُر مطلعة: إ3 واش1نطن 
13ي م1ن أوع1زت ملاك1رو3 القي1ا2َ بدور 
املخرج لس1يناريو الري1اض واإلفراج عن 
الحري1ري لت1ليف انفجار الوض1ع يف لبنا3 

واالنزالق نحو الحرب. 
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اجملتمُع البشــــري بحاجة  إلى التقوى لتضبط مســــيرةُ احلياة فــــي التصرفات واألعمال 
واملواقف والسلوكيات، والهدى للنور، النور الذي يضيءُ لنا الطريَق فنرى من خلله احلق 

واحلقائق ونسير في الجتاه الصحيح في الصراط املستقيم املوصل إلى رضا الله.

كلمة أخيرة

صموٌد يعّري أحصنة طروادة
صالح الدكاك

 
لو أن هناك أمن�اً قومياً عربياً 
بح�ق لكان�ت معرك�ة الس�احل 
الغربي والحديدة معركة القاهرة 
قب�ل اليم�ن ومعرك�ة كل العرب 
قبل اليمنيني يف مواجهة األطماع 
الصهيوأمريكية الجلية للسيطرة 
ع�ىل املضاي�ق املائي�ة يف البح�ر 
الهن�دي وبحر  األحم�ر واملحيط 
العرب.. غر أن اإلنصاَف يقتيض 
الق�وَل إن مرَص ومعظَم األنظمة 
العربي�ة تخ�وض املعرك�ة فع�ً 
م�ع إضافة )كأدوات لتل أبيب َوواش�نطن( َوبدعاوى مواجهة 

التهديدات )اإليرانية( ل�)األمن القومي العربي(!
مس�احُة االنكش�اف املخزي والفاضح لألنظم�ة العربية يف 
ع�قتها املبارشة كأدواٍت ِعرية غربية للمرشوع االس�تعماري 
القدي�م الجدي�د بالض�د ملصال�ح ش�عوبها وبلدانه�ا، لم تكن 
لتتكش�ف - أعني تلك املساحة من االنفضاح العربي الرسمي- 
عىل نحو ما تكشفت اليوم لوال بسالة شعبنا اليمني الرشيف يف 

التصدي لتحالف االحت�ل الكوني واصطفافه خلف 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صري الدرواني

كانوا نمورًا لكن من ورق
د. أحمد الصعدي

 

ُكلُّ مواطن يمني، باس�تثناء 
من فق�دوا احرتامه�م لذواتهم 
ألهله�م  وانتمائه�م  الوطني�ة 
وش�عبهم، وجعلوا من أنفسهم 
قطَع اس�فنج يمسح بها العدّو 
وم�ن  اإلمارات�ي  الس�عودّي 
يق�ف خلف�ه قذاراِت�ه وصدي�َد 
أحقاده، ال بد أنه ش�عر بإهانة 
بالغ�ة وه�و يس�تمع للس�فر 
الس�عودّي لدى اليمن محمد آل 
جاب�ر عندما أخ�ذ يرشح الجثة 
املتعفن�ة واملتفس�خة لنظ�ام الحك�م ورموزه قبل س�بتمر 
2014، وكي�ف كان صاحُب الس�عادة الس�فر يصول ويجول 
يف الب��د، مطلَق الص�حي�ة والنفوذ، يأمر فيط�اع بما يف ذلك 
عندم�ا يأُمُر الُق�وَّات الجوية وهي م�ن أخطر فروع الُق�وَّات 
املس�لحة، بَعيداً عن الرئيس والقائد األعىل للُق�وَّات املس�لحة 

واألمن ورغما عنه. 
وتذكرنا الحقيقة امُلّرة التي جاءت عىل لسان 

البقية ص 8

البقية ص 8

محمد المنصور
استش�هاد  أربعيني�ة  تتزاَم�ُن 
الصّم�اد  املجاهد صال�ح  الرئيس 
رض�وان الل�ه علي�ه مع اش�تداد 
معركة الس�احل الغربي التي كان 
الرئيس الشهيد قد أوالها اهتماَمه 
وعم�ل، وتح�دث، وأوىص، ووّجه 
م�ن أجلها بالكثر من األمور التي 
تدع�ُم الصم�وَد وتحّق��ق النرَص 

بإذن الله يف تلك املعركة. 
استش�هد الرئي�س الصّم�اد يف 
ث�رى الحديدة الطاه�ر وهو يعبئ 
الجهود والطاقات ملعركة الحديدة 

الل�ه  الش�هيُد رحم�ه  الغرب�ي، كان  والس�احل 
عليه م�دركاً ألبعاد العدوان الس�عودي األمريكي 
التحالف�ي عىل الحدي�دة وأهداف�ه الخطرة التي 
يريد أن يحّق�قها يف إطار االسرتاتيجية األمريكية 

الصهيونية يف اليمن واملنطقة. 
 اليم�ُن عموماً وتهامة والحديدة بوجه خاص 
ه�ي أَمانَة الرئي�س الصّم�اد يف أعن�اق الرشفاء 
واألح�رار الصامدي�ن، كم�ا أّكد عىل ذلك الس�يد 
القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي يف كلمته املهمة 
أمس والتي وض�ع فيها اإلطار الع�ام للمواجهة 
م�ع الع�دوان الس�عودي اإلمارات�ي التحالفي يف 

معركة الساحل. 
السياس�ية،  بمضامينه�ا  الكلم�ة  وتش�ّكل 
والجهادي�ة، والوطني�ة، والتأريخي�ة، والعملي�ة 
والنفس�ية رؤية اس�رتاتيجية ملواجه�ة العدوان، 
ولخ�وض معرك�ة الس�احل بوع�ي، وبص�رة، 
للجه�ود  أمث�ل  وتوظي�ف  وفاعلي�ة  وحنك�ة 
والطاق�ات إلفش�ال أه�داف الع�دوان وتحقي�ق 

االنتصار الحاسم فيها بعون الله. 
معركة الحديدة والساحل وطنية اسرتاتيجية 
بامتي�از، وس�تكون نتائجه�ا قاصم�َة الظه�ر 
للعدوان وطموحاته ومخططاته املشبوهة، ومن 

وجهة أَْخ�َ�قية ونفسية فهي األمانة التي تركها 
الرئيُس الشهيد صالح الصّم�اد وأّكد عليها السيد 
القائ�د عبداملل�ك الحوث�ي حفظه 
الله لن يفرط فيه�ا اليمنيون أبداً 

بعون الله. 
معركة الس�احل التي س�بقت 
بضخٍّ إع�مي كبر وواس�ع لقوى 
الع�دوان ومرتزقته ه�ي جزء من 
معرك�ة أوس�ع يخوضها ش�عبنا 
م�ع العدوان الس�عودي األمريكي 
التخالف�ي يف مختل�ف الجبه�ات 

للعام الرابع عىل التوايل. 
 تحالف العدوان يريد من خ�ل 
الغرب�ي تغيرَ  الس�احل  معرك�ة 
معادل�ة الصم�ود القائم�ة لصالح مش�اريعه يف 
االحت��ل والغ�زو والس�يطرة وف�رض األجندات 

الصهيو أمريكية عىل اليمن. 
 كان واضح�اً الوزي�ر اإلمارات�ي قرق�اش يف 
التعب�ر عن تل�ك النزعة االس�تعمارية البائس�ة 
لليمن، التي أطلقها قبل أيام تأسيساً عىل معركة 

الساحل الغربي. 
 يف الس�اعات التي تلت كلمة الس�يد عبد امللك 
الحوثي بدأت انكس�اراُت قوى الغ�زو ومرتزقته 
تت�واىل يف الواق�ع امليدان�ي ويف أَْكثَ�ر م�ن جبهة، 
ومعه�ا ب�دأت وس�ائل إع��م الع�دوان وأبواق�ه 
الخياني�ة ترتاجع يف اّدعاءاته�ا الفارغة بتحقيق 

االنتصارات الخرافية. 
معرك�ة الس�احل الغرب�ي ال ش�ك س�تكون 
رشسًة وواسعة وممتدة، لكنها ستظل محكومة 
بمعادل�ة الصمود والثب�ات والش�جاعة واإلبداع 
القتايل التي اس�تطاعها أبط�ال الجيش واللجان 
الش�عبية طيلة الع�دوان اعتماداً ع�ىل الله وعىل 
عدال�ة القضي�ة التي يداف�ع عنه�ا اليمنيون وال 

يشء آخر. 
 املعركة مع العدوان ومعركة الس�احل الغربي 
ُخُصوص�اً ه�ي معرك�ة اليمني�ني جميع�ا بكل 

أطيافه�م واتجاهاته�م، وهي تعن�ي حارضهم 
ومس�تقبلهم وال م�كان فيها ألية حس�ابات غر 

حسابات اليمن القوي املوحد املستقل. 
َقَدُرن�ا يف اليم�ن أن ندف�َع اليوَم أثم�اَن عقود 
مضت من حك�م الجهلة والعم�ء الذين كّرس�وا 
سياس�ات الفس�اد، والتجهيل، والنهب واإلفقار 
الش�امل للموارد، والتدمر املنظم للهوية اليمنية 

التي مورست بحق اليمنيني. 
وحينما اتخ�ذ قراُر العدوان ع�ىل اليمن كانت 
ص�ورة اليمن األرض والدولة واإلنَْس�ان قد جرى 
اختزالها يف واقع اليمن املنقس�م املتسول الفقر 
املص�در لإلرهاب، ثم يف حفن�ة الحكام والنافذين 
العم��ء للس�عودية وأمري�كا الذي�ن ت�م إضفاء 
الرشعية عليه�م لكي يرّروا العدوان الس�عودي 
األمريكي اإلماراتي ومرشوعه يف الغزو واالحت�ل 

والتقسيم والهيمنة عىل اليمن. 
غ�اب ع�ن تحالُ�ِف الع�دوان وأش�ياعه م�ن 
عنرصي�اً  واملوتوري�ن  واإلرهابي�ني  اللص�وص 
ومذهبي�اً، ومنّظريه يف األوس�اط االس�تخبارية 
الغربية أن يف اليمن ش�عباً وحضارة وإنَْس�اناً له 
تطلعات�ه وهمومه وحقوق�ه وإيَْمانه بجدارة أن 
يثور ع�ىل وصاية الس�عودية وأدواته�ا وأمريكا 

وهيمنتها.
غاب عن تحالف الع�دوان والرش واإلرهاب أن 
عدوانَ�ه ع�ىل اليمن قد أيق�ظ يف اليمنيني األحرار 
ُك�ّل أس�باب التحدي والرف�ض والصمود بوجهه 
مهما كان الفارق يف القدرات واإلمكانات، ومهما 

كانت التضحيات. 
الس�عودي  الع�دوان  يري�د  ال�ذي  الواق�َع  إن 
اإلماراتي التحالفي فرَضه عىل اليمنيني قد كشف 
عن نفسه يف صورِة جرائَم متصلٍة بشعة وقاسية 

ومهينة يعيشها أبناء عدن والجنوب. 
نَ����ْم قريَر الع�ني أيها الرئيس الش�هيد فإن 
الغزاة ل�ن يحّق�قوا يف الس�احل س�وى الهزيمة 
مهما اش�تد وق�وَي عدوانهم، فف�ي اليمن رجاٌل 

صدقوا، وأمانتك بإذن الله محفوظة. 

َن���ْم قريَر العن أيها الرئيس الشهيد 


