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الشيخ بدر الدين سنان: انطلقت مع 600 بطل 
إىل الساحل الغربي استجابة هلل ودعوة قائد الثورة

هجوم على مواقع املرتزقة يف عسري وكسر زحفني للعدو السعودي جبيزان وكمني نوعي يف هنم

أن�����ص�����ار اهلل خ������ال ل���ق���ائ���ه���م امل����ب����ع����وَث األمم�����������ي:  اغ����ت����ي����ال ال����رئ����ي����س ال���ص���م���اد 
وال��ت��ص��ع��ي��د ال���ع���س���ك���ري ي����ؤك����دان ع�����دم ن���ي���ة ال�����ع�����دوان ال���ت���وص���ل حل����ل س��ي��اس��ي

 تـطهـري مـواقـع فــي 
»الدريهمي« و»الوازعية«

مقتل وإصابة وأسر عشرات املرتزقة بعمليات عسكرية واسعة يف الساحل الغريب

 السيد عبدامللك احلوثي : غزوة بدر 
حدث مصريي غيّر جمرى التأريخ

الحق لن يستقيم 
املعركة  إال بحسم 
ــــــــداء ـــــع األع م

قال إن القيادة العسكرية ليست معنية إال بدعم اجلبهات لتجعله عام االنتصار

لن نتسابق على املناصب وسنجعله عامًا بالستيًا وفاًء للرئيس الشهيد

األمل  التي تحمي هي  اليد  املشاط:  الرئيس 
الفساد يد  ستقطع  تبني  والتي  واملستقبل 
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االالا

العدد

ر1 رمرا9 ر 1914..
4 يوويو و4201

)440(
أخبار 

 ضمن سلسلة هجمات نوعية نّفـذها أبطال الجيش واللجان في عدد من محاور الساحل الغربي:

 قنص ثالثة جنود سعوديين وأسر عدد من المرتزقة 

السيطرة على مناطق ومواقع هامة يف »الدريهمي« و»الوازعية« ومصرع عشرات املرتزقة
 : الساحل الغربي

واللج1ا9  الجي1ش  ُق11وَّاُت  س1يطرت 
الش1عبية عىل عدة ملاطَق ومواقَع 9امٍة، 
يف عدد من محاور جبهة الس1احل الغربي، 
أم1س األح1د، وط1ردت مرتِزق1َة الع1دوا9 
ملها، بعد أ9 وّجهت لهم رضباٍت موجعًة، 
من خالل عمليات 9جومية ووعية واس1عة 
تم خاللها اكتس1اح تل1ك املواقع وامللاطق، 
وس1قط يف تل1ك العملي1ات ع1دد كبري من 

القتىل والجرحى يف صفوف املرتِزقة. 
ف1إىل الجل1وب م1ن مح1ور الدريهمي، 
م1ن  واللج1ا9  الجي1ش  أبط1اُل  تمّك11ن 
اس1تعادة ملطقة »الطائف« بالكامل، بعد 
تطهري19ا م1ن مرتِزق1ة الع1دوا9 بعملية 
9جومية واس1عة ت1م فيها اقتح1ا4 كافة 
املواقع التي كا9 املرتِزقة قد تمركزوا فيها. 
وأكد َمْص1َدٌر عسكريٌّ لصحيفة املسرية 
أ9 الوحدات املهاجمة من الجيش واللجا9 
طوقت مجامي1ع املرتِزقة خ1الل الهجو4، 
واس1تهدفتهم بلريا9 مس1ّددة أوقعتهم يف 
محرق1ة كربى س1قط فيها الع1رات من 
القت1ىل والجرح1ى يف صفوفه1م، فيما الذ 

بقيتهم بالفرار. 
وبالتزام1ن مع ذل1ك، تمّك1ل1ت ُق1وَّاُت 
الجي1ش واللجا9 م1ن الس1يطرة عىل عدة 
مواقَع 9امة مطلة عىل خط إمداد املرتِزقة 
يف مح1ور الوازعية، وج1اء ذلك بعد 9جو4 

ووع1ي وّف1ذت1ه وح1داٌت م1ن املجا9دي1ن 
عىل تل1ك املواقع، والتي م1ن ضملها التبة 

الحمراء. 
وس1قط الع1راُت م1ن املرتِزق1ة قتىل 
وجرح1ى خ1الل ذل1ك الهج1و4، فيم1ا الذ 
الوح1داُت  واقتحم1ت  بالف1رار،  بقيته1م 
املهاجم1ة تلك املواقع ومّش1طتها والحقت 

من تبقى من املرتِزقة حولها. 

ومن خالل الس1يطرة عىل تل1ك املواقع، 
يصبح ج1زٌء كبريٌ من خط إم1داد املرتِزقة 
يف محور الوازعية تحت الس1يطرة اللارية 
لُق1وَّات الجيش واللجا9، ما يريق الخلاق 
بشكل كبري عىل املرتِزقة يف املحاور األخرى 
م1ن جبهة الس1احل، ويس1هل اس1تهداف 

تعزيزاتهم وأرتالهم بشكل مستمر. 
ُق11وَّات  وّف11ذت  وفس1ه،  املح1ور  ويف 

الجي1ش واللج1ا9 الش1عبية، أم1س، عدة 
خالله1ا  ت1م  متزامل1ة  ووعي1ة  9جم1ات 
اكتس1اح مواق1ع واكلات املرتِزق1ة يف ُك1لٍّ 
م1ن التبة الس1وداء والتباب املج1اورة لها، 
ويف قرية العريش ومفرق الوازعية وشمال 

املديرية. 
وأوضح َمْص1َدٌر َميداو1يٌّ للصحيفة أ9 
تلك الهجم1ات رافقتها رضب1اٌت مكث1ّفة 

الصاروخ1ي  اإلس1لاد  وح1داُت  س1ّددتها 
واملدفع1ي للجيش واللج1ا9، وأصابت تلك 
الرضب1ات تجمع1ات املرتِزق1ة وأرتالهم يف 
تلك املواقع وامللاط1ق، بدقة عالية، موقعًة 
قت1ىل وجرح1ى يف صفوفهم، كم1ا مّهدت 
تلك الرضب1اُت الطريَق للوحدات املهاجمة، 
التي اقتحمت تل1ك املواقع يف وقت قيايس، 
ببلادقها وقذائفها وصواريخها  وأش1علت 
املوجهة محرقة واس1عة للمرتِزقة س1قط 

فيها عرات القتىل والجرحى ملهم. 
ويف محور الج1اح، 9اجمت وحداٌت من 
الجيش واللجا9 عدداً م1ن مواقع املرتِزقة 
رشق املح1ور، وتم خالل الهجو4 محاَصة 
املرتِزقة يف تلك املواقع، واستهدافهم بلريا9 
مس1ّددة أوقعت عدداً من القتىل والجرحى 

يف صفوفهم. 
وخالل الهجو4، تمّك1لت ُق1وَّاُت الجيش 
واللجا9 من إعطاب آليتا للمرتِزقة، وأرس 

عدٍد ملهم. 
وتشهد مختلف محاور جبهة الساحل، 
9ذه الف1رة، محرقة مفتوحة لقوى الغزو 
ومرتِزقته1ا، حيث يس1ّطر أبط1ال الجيش 
واللجا9 مالحَم بطوليًة خالدة، ويلّف1ذو9 
عملي1ات ووعي1ة واس1عة، بمس1اودة أبلاء 
قبائل وملاطق تهامة األحرار، وتتس1اقط 
كتائب بأكملها من املرتِزقة يف تلك املحرقة، 
ويت1م تدمري أرتال عس1كرية م1ن اآلليات 

واملدرعات بشكل متواصل. 

هجوم على مواقع املرتزقة يف عسري وكسر 
زحفني للعدو السعودي يف جيزان وتدمري 4 آليات

 : ما وراء الحدود
وّف11ذت ُق11وَّاُت الجي1ش واللج1ا9 الش1عبية، أمس 
األحد، عدة عملي1ات ووعية تم خاللها الهجو4 عىل عدد 
من مواقع العدّو الس1عودي، كم1ا تم التصدي ملحاولتي 
زحف، إىل جاوب عمليات أخرى لقي فيها عدد من جلود 
العدّو ومرتِزقت1ه مصارعهم، وتكب1ّدوا خس1ائَر مادية 

متلوعة. 
ففي عس1ري، 9اجمت وحدات م1ن الجيش واللجا9، 
أمس، عدداً من مواقع مرتِزقة الجيش الس1عودي قبالة 
ملف11ذ علب، وأفاد َمْص1َدٌر َميداويٌّ لصحيفة املس1رية، 
أ9 عدداً من املرتِزقة س1قطوا با صيع وجريح بلريا9 
الوح1دات املهاجمة خ1الل العملي1ة، فيم1ا الذ بقيتهم 

بالفرار. 
واغتلم1ت الوح1دات املهاجمة كمياٍت من األس1لحة 

والذخائر من تلك املواقع التي تم اقتحامها. 
ويف جي1زا9، تمّك1ل1ت ُق11وَّاُت الجي1ش واللجا9 من 
كرس محاولتَي زحف لجيش العدّو السعودي ومرتِزقته، 
األوىل رشق جب1ل الش1بكة قبالة مديل1ة الخوبة، حيث 
دفع العدّو السعودي بمجاميَع من جلوده ومرتِزقتهم، 
يف محاولة الس1تعادة الجبل الذي تس1يطر عليه وحدات 
الجي1ش واللج1ا9، واس1تمرت املحاول1ة لس1اعات، إال 
أ9 جل1وَد الع1دّو واملرتِزق1ة وتعزيزاتهم كاووا فريس1ًة 
لل1ريا9 الجيش واللجا9 وس1قط ملهم ع1دد من القتىل 

والجرح1ى، قبل أ9 يلوذ بقيته1م بالفرار، بدو9 تحقيق 
أي تقد4. 

املحاول1ة الثاوية، كاوت ُقبالة جبل دخا9، حيث دفع 
العدّو السعودي بمجاميع من املرتِزقة للتقد4 9لاك، إال 
أ9 وحدات الجي1ش واللجا9 واجهته1م بثبات وبحلكة 
عالية، واس1تهدفت مجاميعهم بل1ريا9 مكث1ّفة أوقعت 

عدداً من القتىل والجرحى يف صفوفهم. 
وأفاد َمْص1َدٌر َميداويٌّ لصحيفة املس1رية بأ9 ُق1وَّات 
الجيش واللجا9 تمّك1لت أيراً من أرس عدد من املرتِزقة 
خالل عملية كرس الزحف، حيث الحقتهم وطاردتهم إىل 

األوكار التي جاءوا ملها. 
كما تمّك1لت ُق1وَّات الجيش واللجا9، خالل العملية 

وفسها، من تدمري آليتا سعوديتا إحدا9ما دبابة. 
ويف جي1زا9 أير1اً، دّمرت ُق11وَّات الجي1ش واللجا9 
آلي1ًة عس1كريًة محملة بمجموعة م1ن مرتِزقة الجيش 
الس1عودي، يف ملف11ذ الطوال، وذلك بواس1طة صاروخ 
موّجه أصابها مبارشة، وأسفر تدمري اآللية عن مرصع 

جميع من كاووا عىل متلها. 
وبالتزامن، تمّك1لت ُق1وَّات الجيش واللجا9 يف جبهة 
عس1ري، من إعط1اب طقم عس1كري كا9 علي1ه جلديا 
س1عوديا، عىل طري1ق الروعة بالربوع1ة، ولقي الجلدي 

السعودي مرصعه خالل العملية. 
كم1ا لقي اال1ا9 آخرا9 م1ن جلود العدّو الس1عودي 
مرصعهم1ا، بعمليت1َي قل1ص اس1تهدفتهما يف رقاب1ة 

العريوا9 بالربوعة أيراً. 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة يف 
كمني نوعي بجبهة نهم

 : نهم
سقط عدٌد من القتىل والجرحى يف صفوف مرتِزقة العدوا9 
األمريكي السعودي، أمس األحد، علدما وقعوا يف كما محكم 

أعدته ُق1وَّاُت الجيش واللجا9 الشعبية يف جبهة وهم. 
وأف1اد َمْص11َدٌر عس1كريٌّ لصحيف1ة املس1رية ب1أ9 

مجموع1ًة من املرتِزق1ة وقعوا يف كما محك1م وّف1ذته 

وح1دُة الهلدس1ة العس1كرية التابعة للجي1ش واللجا9 

الشعبية، يف ملطقة الحول بجبهة وهم. 

وأوض1ح املص1در أ9 ع1دداً م1ن العب1واِت اللاس1فة 

اوفج1رت بأف1راد املرتِزق1ة خ1الل العملية، م1ا أّدى إىل 

سقوط معظمهم با صيع وجريح. 

كسر زحف للمرتزقة يف »خب والشعف« 
وتكبيدهم خسائَر فادحة

 :  الجوف
تمّك1لت ُق1وَّاُت الجيش واللجا9 
الش1عبية، أم1س األح1د، من كرس 
محاول1ة زح1ف ملرتِزق1ة الع1دوا9 
األمريك1ي الس1عودي يف محافظ1ة 
الجوف، وكب1ّدت املرتِزقة خس1ائَر 

فادحة. 
َمْص1َدٌر عسكريٌّ أفاد لصحيفة 
املس1رية أ9 مجامي1َع كب1ريًة م1ن 
املرتِزق1ة حاول1وا التق1د4 باتج1اه 
ملطق1ة القعي1ف يف جبه1ة خ1ب 
والش1عف، إال أ9 وح1دات الجي1ش 
واللجا9 املرابطة 9لاك تصدت لهم 
أوقعت  وواجهتهم بلريا9 مس1ّددة 
ع1رات م1ن القت1ىل والجرحى يف 

صفوفهم. 
وف1ر م1ن تبق1ى م1ن املرتِزق1ة 
قتال19م  جث1َث  وراء19م  تارك1ا 
وكمي1اٍت م1ن األس1لحة والذخائر 
اغتلمتها ُق11وَّاُت الجيش واللجا9، 
وتم كرس املحاولة بدو9 أ9 يحّق1َق 

فيها املرتِزقة أي تقد4. 
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 في كلمته خالل حفل اختتام ورشة الشهيد الرئيس الصّمـاد لقيادات وزارة الدفاع:

 تضم عناصَر تابعة لتنظيمي 
»داعش والقاعدة« التكفيريين:

 : خاص
التقى أعراُء املكتب الس1يايس ألوصار الله، 
أمس األحد، بالعاصمة صلعاَء، املبعوَث األممي 

مارتن غريفيث وفريَقه. 
وخ1الل اللقاء ال1ذي حرضه أعر1اُء املكتب 
األخ حس1ا العزي واألخ فرل أبو طالب واألخ 
س1ليم املغلس، اس1تعرض املبعوث وتائَج بعض 
جوالته األخرية، مؤّك1داً عىل أوه ما يزال يف طور 
اللقاشات لوضع إطار عا4 للمفاوضات املقبلة. 
وأّك11د املبعوث األمم1ي مارتن غريفث أوه ال 
مجال إلخ1راج اليمن مما 9ي في1ه إاّل بالحلول 
السياس1ية والتي يلبغي أ9 تكو9 حلوالً شاملة 
وكامل1ة، تأت1ي كحزم1ة واح1دة ب1كل أبعاد9ا 
السياس1ية واألملية والعس1كرية، مشرياً إىل أوه 
يبذل جهداً يف محاولة االوتهاء من إعداد الصورة 
اللهائي1ة لإلطار العا4 لكي يتمّك1ن من تقديمه 

يف جلسة مجلس األمن القادمة. 
وت1م خ1الل اللق1اء ملاقش1ُة بع1ض القرايا 
الرئيسية واملهمة التي يجب أ9 تكو9 ضمن اإلطار 
العا4 ألي1ة مفاوضات قادمة، حي1ث أبدى أعراء 

املكتب السيايس ألوصار الله رؤيتَهم فيها. 
وع1رّب أعراُء املكتب الس1يايس ألوصار الله عن 
ترحيبه1م باملبع1وث وفريقه، مؤّك1دي1ن له أ9 ما 
حصل من اغتيال للشهيد الرئيس صالح الصّم1اد 
رحم1ُة الل1ه تغش1اه وما يحص1ل م1ن تصعيد يف 
الس1احل الغرب1ي يل111ُمُّ ع1ن ع1د4 وج1ود اللية 
والتوج1ه الص1ادق ل1دى دول العدوا9 وح1َو الحل 

السيايس. 
وأوضح أعراُء املكتب السيايس، أ9 املمارسات 
االس1تعمارية التي تقو4 به1ا دول تحالف العدوا9 
وعىل رأس1ها الس1عودية واإلم1ارات يف املحافظات 
الجلوبية والرقية تكش1ُف بش1كل جيل أجلدتها 
وأ9داَفه1ا، وم1ا األح1داُث األخريُة يف س1قطرى إال 
إح1دى تل1ك املمارس1ات حيث ل1م تعد ما تس1مى 
بالرعية س1وى غطاء با9ت له1ذه األجلدة، وأ9 
املش1كلة الرئيس1ية 9ي يف اس1تمرار 9ذا العدوا9 
الغاشم وتواجد الُق1وَّات الغازية املستهدفة لبلدوا 
وش1عبلا، أما اليماويو9 فهم ق1ادرو9 عىل حل أية 
خالف1ات فيما بيلهم وبأرسع وقت إذَا تم قطع أية 

تدخالت خارجية يف شئو9 الداخل. 
ورّح1ب أعر1اُء املكتب الس1يايس بأي1ة جهود 
تُب1ذَُل يف س1بيل تحقيق الس1ال4 امل1رف والعادل 
واملف1ي إىل األمن واالس1تقرار والع1زة والكرامة 
لهذا الش1عب، مش1ّددين عىل أ9ميّة رفع الحصار 
واتخ1اذ إج1راءات عاجل1ة للتخفيف م1ن معاواة 
ش1عبلا التي تتفاق1م يوماً بعد يو4 ج1راء العدوا9 
والحص1ار، مؤّك1دين أ9 أية حلول سياس1ية يجُب 
أ9 تعّزز َوحدة اليمن وحريته واس1تقالله وسيادة 
أراضيه ورفع الوصاية الخارجية عله بما يؤّسس 
لبلاء دولة يملية عادلة تلبي تطلعات ش1عبلا بكل 

أطيافه ومكوواته دو9 استثلاء. 

أنصار اهلل خالل لقائهم باملبعوث األممي: اغتيال الرئيس الصّمـاد والتصعيد 
العسكري يؤّكـدان عدم نية العدوان التوصَل لحل سياسي

 : صنعاء
ح1ّدد الرئي1ُس مه1دي املّش11اط مه1ا4َّ 
قي1ادات وزارة الدف1اع يف املرحل1ة الحالي1ة 
ملواجهة تصعيد العدوا9 يف الس1احل الغربي 
ومختل1ف الجبه1ات وتلفي1ذ وع1د الرئيس 
الش1هيد صال1ح الصّم1اد الذي ق1ّد4 روَحه 
ف1داًء للوطن من خالل جعل 9ذا العا4 عاماً 
باليس1تياً عىل العدوا9، داعياً يف الوقت ذاته 
إىل ع1د4 االلتف1ات ملا يُت1داَوُل ح1ول وجود 
مفاوضات سياس1ية أّك11د أ9 إىل حد اآل9 ال 

توجُد مؤرشاٌت جدية حولها. 
جاء ذلك يف كلمة ألقا9ا الرئيس املّش1اط 
خالل حر1وره، أمس األحد، حف1َل اختتا4 
ورشة الشهيد الرئيس صالح عيل الصّم1اد، 
التخصصي1ة الت1ي وّظ1مته1ا قي1ادة وزارة 
الدفاع ورئاس1ة 9يئ1ة األركا9 العامة لعدٍد 

من القادة العسكريا. 
ودع1ا الرئي1س املّش11اط قي1اداِت وزارة 
الدف1اع والق1ادَة العس1كريا إىل اس1تغالل 
ش1هر رمر1ا9 املب1ارك واعتب1اره محط1ًة 
تربويًة، مش1رياً إىل أ9 »الربية التي ليس1ت 
تربي1ًة صحيح1ًة حّول1ت الكث1ريَ ممن كا9 
يرفع1و9 راي1اِت الجمهوري1ة حّولته1م إىل 
أحرا9 الغزاة واملعتدين عىل بلدوا؛ بس1بب 
س1وء الربية التي حملها أولئك الذين كاووا 
يتشّدقو9 بالجمهورية ويتشدقو9 بحماية 

وحب الوطن«. 
كما أّك11د الرئيس املّش11اط أ9 تصحيَح 
العقي1دة القتالي1ة مس1ؤوليُة قي1ادة وزارة 
الدفاع«؛ حتى يصبح الجلدي بالش1كل الذي 
يكو9ُ مس1تعدا أ9 يقّد4 روح1ه؛ دفاعاً عن 
تراب 19ذا الوطن الغايل«، والعمل عىل إعادة 
الثقة للشعب اليملي بامُلَؤّسسة العسكرية، 
الفتاً إىل أوه »تم استخدا4ُ 9ذه امُلَؤّسسة من 
قبل م1ن كا9 قبلل1ا يف اس1تهداف كثري من 
طوائف 9ذا الش1عب يف استهداف الكثري من 
اوتماءات 9ذا الشعب، يف استهداف أبلاء 9ذا 
الشعب؛ وتيجة سياَسات كاوت تُفَرُض عىل 

امُلَؤّسسة العسكرية«. 

وخ1الل كلمت1ه ش1ّدد الرئيُس املّش11اط 
ع1ىل رضورة أ9 تق1و4 قي1ادة وزارة الدفاع 
بمهمة »دعم الجبهات والدعوة للتحش1يد«، 
مع1رّباً عن تقدي1ره ملا تقّدمه قي1ادة الدفاع 
والقيادات العسكري من »ترحيات جميعاً 
ي1داً بي1د وكتفاً بكت1ف يف جمي1ع الجبهات، 
الشكر لكم جميعاً فرداً فرداً، جيشاً ولجاواً 
ش1عبية وكل م1ن قّد4 روح1ه رخيصًة لهذا 

الوطن وفداًء لهذا الوطن«. 
وأش1ار الرئيس املّش11اط، إىل أ9 الرئيس 
الش1هيد صال1ح الصّم1اد الذي ق1ّد4 روَحه 
فداًء لهذا الشعب يعد علواواً ملسرية اللرال 
العظيمة التي يس1ري عليها الشعب اليملي. 
وقال »9ذه املس1رية اللرالي1ة التي رمُز9ا 
الرئيُس الش1هيد صالح ع1ىل الصّم1اد وحن 
معلي1و9 بمواصلته1ا وأوت1ُم يف طليعة 9ذا 
الش1عب وأوتُم يف قيادة الدف1اع وطليعة 9ذا 
الجي1ش املعلوي1و9 األول1و9 بمواصلة 9ذه 
املسرية اللرالية التي علواوُها رئيٌس عظيم 
قّد4 وفس1اً عظيمة فداًء لهذا الشعب ولهذا 

الوطن ولهذه امُلَؤّسسة البطلة أَي1ْراً«. 
وأض1اف أ9 9ل1اك االاَة معا9 رئيس1ية 
الستش1هاد الرئي1س صالح ع1يل الصّم1اد، 
أولها »أولا لن وتس1ابَق ع1ىل امللاصب لكللا 

سلتس1ابق ع1ىل جع1ل »19ذا الع1ا4 عام1اً 
بالس1تياً، كم1ا وعد ذلك الرئي1س العظيم يف 
أ9 يكو9 9ذا العا4 َعاماً بالس1تياً«، وأضاف 
الرئي1س  استش1هاد  معلوي1و9..  »وح1ن 
الصّم11اد يعل1ي أ9 وتح1وَل إىل بالس1تيا، 
ُكلٌّ م1ن مقامه وُكلٌّ م1ن موقعه؛ وفاًء لهذا 
الرئي1س؛ وف1اًء له1ذا الش1هيد البطل حتى 
َل 19ذا العا4 إىل عا4 بالس1تي كما وعد  وحوِّ

بذلك«. 
املعل1ى  أ9  املّش11اط  الرئي1س  وأوض1ح 
الثاوي الستش1هاد الرئيس الصّم1اد 9و »أ9 
وحول 9ذا العا4 وفاًء لهذا الش1هيد العظيم 

إىل عا4 اوتصار كما وعد بذلك أيرا«. 
وأض1اف أ9 املعل1ى الثال1ث الستش1هاد 
الرئي1س الصّم11اد 9و »م1روع يٌد تحمي 
ويٌد تبل1ي، كما أعلن وأطلق 9ذا الش1عار«، 
معترباً أ9 »اليَد التي تحمي 9ي تلك اليُد التي 
تلظر إليه1ا امل1رأة اليملية فتخل1ع قالدتها 
لتملَحه1ا 9ذه الي1ُد لتقوي 19ذه اليد؛ ألوها 
ت1رى فيها الي1َد املؤتملة عىل َص1ْو9 األرض 
والع1رض، و19ي أيديكم ي1ا أبل1اء الجيش 

واللجا9 الشعبية يف جميع الجبهات«. 
وأض1اف أ9 »الي1د الت1ي تحم1ي 9ي تلك 
اليد يلظر إليها املواطُن، يلظر إليها التاجُر، 

يلظ1ر إليها املس1ؤوُل، فيعطيه1ا ورقًة من 
وقده أَْو ش1يئاً مما يملك؛ ألوَّه يرى فيها اليَد 
املؤتملة عىل ص1و9 األرض واملمتلكات، اليد 
التي تحمي تلك اليد التي يلظر إليها الطبيب 
والدكت1ور والطال1ب واألس1تاذ ف1ريى فيها 

االمل للمستقبل«. 
كما دع1ا الرئيس املّش11اط قيادة الدفاع 
وقادة امُلَؤّسس1ة العس1كرية إىل »أ9 يكوووا 
عل1د مس1توى تطلع1ات أبلاء 9ذا الش1عب 

اليكم«. 
وأض1اف »وح1ن معلوي1و9 بتعزيز 9ذه 
الي1د و19ذه الي1د الت1ي تحم1ي الت1ي أطلق 
عليه1ا الرئي1س الصّم11اد ووح1ن معليو9 
بتقويتها وس1لعمل عىل ذلك إ9ْ ش1اء الله«، 
مؤّك11داً أ9 »اليد التي تبل1ي أَي1ْراً 9ي تلك 
اليد التي س1تمتدُّ إىل تالبيب الفساد فتأخذُه 
فترضب دماغه فتصيبُه بالش1لل فيرمحل 
حت1ى ال يبق1ى يف أرض الله الفس1اد، و9ذه 
9ي مس1ؤوليتلا أَي1ْراً، اسأل الله سبحاوه 
يش1فَي  وأ9  ش1هداَءوا  يرح1م  أ9  وتع1اىل 
جرحاوا وأ9 يفك أرساوا وأ9 يلرُصَ جيَش1لا 

ولجاولا الشعبية إوّه سميٌع مجيٌب«. 
م1ن جاو1ٍب آخر دع1ا الرئيس املّش11اط 
قيادَة الدفاع وقيادات امُلَؤّسس1ة العسكرية 

إىل ع1د4 االلتفات ملا يت1م الحديُث عله حول 
وج1ود تَح11ّركات تفاوضي1ة ترعا9ا األمم 
املتح1دة؛ ألوَّه1ا ل1م ت1رَق ملس1توى مرحل1ة 

املفاوضات. 
وقال »أوتُم قد تسمعو9 بعَض الهرطقات 
التفاوضية يف 9ذه األيا4، 9ذه ال تعليكم أبداً 
وال تعل1ي أَي1ْراً حتى أبلاء ش1عبلا اليملي؛ 
ألوَّها ال زالت يف مس1توى البس1ت اوفس، لم 

ترَق إىل مرحلة املفاوضات«. 
وأوضح أ9 القيادَة السياسيَة 9ي املعلية 
بمتابعة تل1ك التَح1ّركات »حتى ال يقال إولا 
رافر1و9 الس1ال4، وح1ن مع الس1ال4، كما 
تعرف1و9 ووح1ن ودع1و إىل الس1ال4 املّرف 
والع1ادل الس1ال4 ال1ذي يص1و9 الحق1وق، 
الس1ال4 ال1ذي ال يلتق1ص، الس1ال4 املرف 
والع1ادل وحن معه، وح1ن معِليو9 بمواكبة 
أية 9رطقات قد تسمعووها من 9ذا الباب«، 
مريفاً أ9 القيادة العس1كرية ليست معليًة 
إال »بدع1م الجبه1ات وتقوي1ة الوضع حتى 
تحّولوا 9ذا العا4 إىل ع1ا4 اوتصار بإذ9 الله 
سبحاوه وتعاىل كما وعد الرئيس صالح عيل 
الصّم11اد«، مؤّك1داً أ9 »ُك1ّل األمر يرجُع إىل 
الله و9و من س1يكتب للا الل1رص بإذ9 الله 
إذَا تَح1ّركلا بهذه الروح و9ذه الثقة أيراً«. 

الرئيس املّشـاط: املؤسسة العسكرية معنية بتحويل هذا العام لعام االنتصار تنفيذًا لوعد الرئيس الشهيد

األجهزة األمنية تلقي 
القبض على خلية إجرامية 

تابعة للعدوان بالبيضاء 
 : خاص

تمّك1ل1ت األجهزُة األملية، أمس األحد، م1ن إلقاء القبض عىل 
خلية إجرامية تابعة للعدوا9 برداع يف محافظة البيراء. 

وأف1اد مص1در أملي لصحيفة املس1رية ب1أ9 األجه1زة األملية 
تمّك1ل1ت بعد عملي1ة رصد ومتابعة من إلق1اء القبض عىل خلية 
إجرامي1ة كاوت تماِرُس عملي1اِت رصد ورف1ع لإلحداايات لقوى 

العدوا9، إىل جاوب قيامها بالتجليد للعدوا9. 
وأضاف املصدر أ9 من ضمن علاص الخلية املقبوضة علاَص 

تابعة لتلظيمي »القاعدة وداعش« التكفرييا. 
وقال املصدر: إ9 تلك العلاص التكفريية املقبوض عليها ضمن 
الخلي1ة كاوت تمارُس عمليات زرع العبوات املتفجرة يف الطُرقات 
واألماك1ن العامة وتلفيذ عمليات االغتيال إىل جاوب عديد األعمال 

اإلجرامية يف محافظة البيراء. 
وأّك11د املصدُر األملي ارتباَط علاص الخلية املربوطة يف رداع 
بالع1دوا9 األمريك1ي الس1عودي حس1ب وتائج التحقيق1ات التي 
كشفت -حس1ب املصدر- أ9 تلك العلاص وّف1ذت عديَد العمليات 
اإلجرامي1ة بمديري1ة رداع بالبير1اء بتموي1ل وإرشاف أمريك1ي 
س1عودي؛ به1دف زعزعة الس1كلية العام1ة واس1تهداف الجبهة 

الداخلية. 
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منظمات دولية: معركة الساحل الغربي لن تكون ُنزهة للعدوان 
لكنها ستؤدي لكارثة إنسـانية تهدد حياة ماليني اليمنيني

 : حسين الشدادي: 
م1ع تزاي11ُِد تصعي1ِد العدّو م1ن عملياته 
العس1كرية عىل األط1راف الغربي1ة ملحافظة 
الحدي1دة يتزاي1َُد ش1عوُر امللظم1ات الدولية 
بالقلق إزاء الوضع اإلوَْس11اوي املردي للغاية 
يف اليم1ن ج1راء الع1دوا9 والحصار الش1امل 
الذي تفرضه دول تحالف العدوا9 عىل اليمن 

ملذ ما يزيد عىل االث سلوات. 
وح1ّذرت تقاري1ُر امللظم1ات الدولي1ة من 
كاراي1ة تصعي1د دول تحال1ف الع1دوا9 عىل 
اليمن م1ن عملياتها العس1كرية عىل أطراف 
محافظ1ة الحديدة الغربي1ة حيث يقع امليلاء 
الحيوي الذي يعد امللفذ الوحيد لدخول 70% 
م1ن احتياج1ات اليمن م1ن الغ1ذاء والطاقة 

واألدوية. 
وتؤّك1د تقاريُر امللظمات الدولية أ9 خطر 
املجاع1ة يته1دد مالي1ا اليملي1ا يف حال لم 
تتوق1ف قوى الغزو واملرتزقة عن اس1تهداف 

ميلاء الحديدة الذي يعد حس1ب تلك التقارير 
رشي1ا9 الحي1اة الوحي1د للبل1د ال1ذي يعاوي 
مواطل1وه خالل س1لوات الع1دوا9 والحصار 
الث1الث م1ن تد19ور ح1اد يف وضع املعيش1ة 
وتفيش عدي1د األمراض واألوبئ1ة، يف غرو9 
تصاع1د يف ح1دة الهجم1ات العدواوية لقوى 
الغ1زو واملرتزقة ع1ىل امللش1ئات الحيوية يف 

اليمن. 
وقالت صحيفة »االودبلدوت« الربيطاوية، 
أم1س األول: »إ9ّ ح1دوث معرك1ة يف الحديدة 
غربي اليمن يمك1ن أ9 يؤدي إىل تدمري امليلاء 
الذي بدوره سريس1ل املالي1ا من اليمليا إىل 

املجاعة«. 
وأضاف1ت الصحيف1ة »الس1ؤال الرئي1ي 
9و: كيف ستخوض املعركة؟ إذ يعترب امليلاء 
حيويًا باللس1بة إىل اليملي1ا يف جميع أوحاء 
الب1الد وق1د يكو9 9ل1اك تدمري كب1ري ملرافق 
املديلة ويش1عر اللاس بالقلق من طول املدة 
التي قد يكو9 فيها امليلاء خارج وطاق العمل 

والوقت الذي سيستغرقه إعادة البلاء«. 
وق1ال »بهاو1و باتلاغار« املتحدث باس1م 
ملظم1ة إوق1اذ الطفول1ة »يمك1ن أ9 يترد 
تعرض1ت  إذا  إض1ايف  ش1خص   )340.000(

الحديدة للهجو4«. 
ل1ن  الغرب1ي  الس1احل  أ9 معرك1ة  ورأى 
تكو9 وز9ة لق1وى العدوا9، لكلها س1تؤدي 
إىل مراعفة املأس1اة اإلوَْس11اوية بقوله: إ9 
»من املرج1ح أيراً أ9 يس1تمر القتال طويالً 
وأ9 االستخدا4 املحتمل لألسلحة املتفجرة يف 
امللاطق الحرضية املكتظة بالسكا9 سيكو9 

له تأاري كاراي عىل السكا9 املدويا«. 
وتؤّك11د تقاري1ُر امللظم1ات الدولي1ة، أ9 
خطر املجاعة قد يتسع ويلتهم ماليا آخرين 
ما لم يتوقف العدوا9 والحصار الذي بس1ببه 
يواج1ه مالي1ا اليمليا خطر امل1وت جوعاً، 
ع1الوة عىل عدي1د املخاطر األخ1رى كاألوبئة 
املتفش1ية واألم1راض املزمل1ة والت1ي قتلت 

اآلالف من اليمليا بحسب تلك التقارير. 
ويف 9ذا الس1ياق طال1ب »م1ارك لوكوك« 
ملسق األمم املتحدة للشؤو9 اإلوَْس1اوية دوَل 
تحالف العدوا9 ع1ىل اليمن بتخفيف قيود9ا 
املفروضة عىل دخ1ول واردات الغذاء والوقود 
لتس1هيل تدفق املس1اعدات اإلوَْس11اوية عرب 

املواوئ التجارية لليمن. 
وق1ال مارك لوك1وك: »إ9 وحو 8.4 ماليا 
يملى يواجهو9 خطر املجاعة وما لم تتحسن 
الظروف س1يصبح 10 مالي1ا آخرو9 ضمن 

9ذه الفئة بلهاية العا4 الجاري و201«. 
وأض1اف يف بي1ا9 صحفي »أش1عر بالقلق 
عىل وحو خاص من تراجع الواردات الغذائية 
التجارية يف اآلوو1ة األخرية عرب املواوئ املطلة 

عىل البحر األحمر«. 
 وطال1ب لوكوك ب1رضورة تخفيف القيود 
املفروضة عىل دخ1ول واردات الغذاء والوقود 

عرب املواوئ التجارية لليمن. 

ناطق الحكومة: جبهات 
الساحل الغربي أصبحت مقربة 

للغزاة ومحرقًة آللياتهم

مشايخ ووجهاء محافظة ذمار 
يناقشون آلية دعم الجيش 

واللجان يف جبهة الساحل الغربي

 : صنعاء:
سخر عبدالس1ال4 جابر –وزير اإلعال4 واللاطق الرسمي باسم حكومة 
اإلوق1اذ الوطلي-، من الش1ائعات واألكاذي1ب التي ترّوجها وس1ائل إعال4 
العدوا9 ومرتزقته حول االوتصارات الو9مية يف الس1احل الغربي، موضحاً 
ب1أ9 ذلك يهدُف للتغطية عىل الهزائم واالوكس1ارات املدوي1ة التي تتعّرض 
له1ا ُق1وَّاتهم وُمَخّططاتهم، الفتاً إىل االوتص1ارات العظيمة التي يحّق1قها 
أبطاُل الجيش واللجا9 الش1عبية بإس1لاد من أبلاء تهامة وأبلاء القبائل يف 

الساحل الغربي التي أابتت مجّدداً أ9 اليمن مقربة للغزاة. 
وق1ال اللاطق الرس1مي للحكومة يف بيا9، أمس األح1د: إ9 بث العدوا9 
ألخبار كاذبة عن مبادرة أممية لتس1ليم الحديدة يكش1ف املأزق الذي وقع 
فيه العدوا9 ومساعيه لبحث مربرات للهزائم الكربى التي يتجرعها بشكل 
يوم1ي، كما أو1ه دليل واضح عىل حال1ة اليأس التي وص1ل إليها والقلاعة 
باس1تحالة اخراق الخط1وط الدفاعية اليملية، مبيلاً أ9 الس1احل الغربي 
أصب1ح مقربة كربى لقوى العدوا9 ومحرقة واس1عة آللياتهم العس1كرية 

التي تعد من أفخر الصلاعات العاملية. 
وأك1د جاب1ر أ9 أبط1اَل الجيش واللجا9 الش1عبية ومعهم أبل1اء تهامة 
وأبلاء اليم1ن األَْح1َرار تمّك1لوا من القراء عىل كتائب كاملة تابعة لقوى 
العدوا9 بعمليات ووعية، قل وظري9ُا يف تأريخ املعارك العسكرية العاملية. 

 : ذمار:
دع1ا محمد املق1ديش -محاف1ُظ ذم1ار-، قبائ1َل وأبل1اَء املحافظة، إىل 
املش1اركة الفاعلة يف مساوَدة جبهة الس1احل وإفشال مخططات العدوا9 
ورف1د الجيش واللجا9 الش1عبية بالرج1ال وتقديم قواف1ل الدعم املطلوبة 

لتعزيز الصمود واملواجهة. 
جاء ذلك خالل مشاركته، أمس األحد، يف اللقاء القبيَل الذي ضم مشايَخ 
ووجه1اء مديري1ات علس ومغ1رب علس وميفع1ة علس ومديل1ة ذمار؛ 

مللاقشة سبل دعم الجيش واللجا9 الشعبية يف جبهة الساحل الغربي. 
ويف اللق1اء، أّك1د املحافظ املقديش عىل رضورة توفري الدعم والتحش1يد 
الالز4 ملعركة الس1احل والتصدي لتحّركات العدّو الرامية إىل السيطرة عىل 

ميلاء الحديدة وإحكا4 الحصار عىل الشعب اليملي. 

أبناء املديريات الشرقية يف تهامة يؤّكـدون جاهزيتهم العالية 
ملواجهة العدّو يف الساحل الغربي

 : الحديدة:
باج1ل  مديري1ة  أبل1اُء  وّظ1م 
بمحافظ1ة الحدي1دة، أم1س األحد، 
للمديري1ات  رمراوي1ًة  أمس1يًة 
الرقي1ة تح1ت ش1عار »الس1احل 
الغربي مقربة الغزاة« وّظمها مكتُب 

األوقاف واإلرشاد باملحافظة. 
العالم1ة  أش1ار  األمس1ية،  ويف 
فؤاد واج1ي - وائب وزي1ر األوقاف 
واإلرش1اد، إىل أ9مي1ّة توعية اللاس 
ب1روح الجه1اد املق1ّدس والحفاظ 
وتوضي1ح  واألرض  الِع1رض  ع1ىل 
الحقائ1ق للمجتم1ع واالوتص1ارات 
الع1دوا9  ح1اول  الت1ي  الو9مي1ة 
بثَّ س1مومه وأكاذيب1ه وافراءاته 
19ذه  ملث1ل  التص1ّدي  والواج1ب 
الش1ائعات واملغرض1ات والتَح1ّرك 
الج1اد واملس1ؤول يف ُك11ّل ميادين 
ال1رف والبطولة، مبيلاً أ9 الجهاَد 

9و معركة تمحيص وتثبيت ليميز 
الله الخبيث من الطي1ب فأما الزبد 
فيذ9ب جف1اء خ1ارج الوطن وأما 
م1ا يلفع اللاس فيمك1ث يف األرض 
با أ9له وأواس1ه وعشريته وقومه 
واملعرك1ة واضح1ة جلي1ة تدير19ا 

أمري1كا وإرسائي1ل وأذوابه1م بل1و 
س1عود وبل1و زاي1د وأزالمه1م من 
مرتزق1ة الداخ1ل والخ1ارج والل1ه 
غال1ب عىل أمره ولك1ن أكثر اللاس 

ال يعلمو9. 
وأّك1د املش1اركو9 عىل استمرار 

الصم1ود والثبات يف وج1ه العدوا9 
بامل1ال والرج1ال  الجبه1ات  ورف1د 
للدفاع عن ُك1ّل شرب من أرض اليمن 
وتطه1ري كاف1ه جبه1ات الس1احل 
الغربي من الغزاة واملرتزقة للعدوا9 
اإلمارات1ي،  الس1عودي  األمريك1ي 
مش1يدين بدور أبل1اء قبائل تهامة 
األحرار والرف1اء وبرجال الرجال 
الش1عبية  واللج1ا9  الجي1ش  م1ن 
جبه1ات  ب1كل  التحق1وا  الذي1ن 
الع1زة والكرامة بالس1احل الغربي 
وبالوف1ود الكب1رية للمجا9دين من 

مختلف قبائل اليمن. 
رضورة  إىل  املش1اركو9،  ودع1ا 
يف  الجبه1ات  وتعزي1ز  توحي1د 
محافظ1ة الحديدة وتحص1ا ُك1ّل 
واملرش1دين  والعلم1اء  الخطب1اء 
واألئم1ة والقائم1ا عىل املس1اجد 
م1ن األف1كار الهدامة والش1ائعات 

اإلعالمية الكاذبة. 

 في أمسية رمضانية حضرها نائب وزير األوقاف واإلرشاد:
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 : نوح جالس
قال الس1يد عبدامللك ب1در الدين الحواي، 
أم1س، يف محارضته الرمراوية بملاس1بة 
حرك1ة  إ9  الك1ربى:  ب1در  غ1زوة  ذك1رى 
َرُس1ْول الله صلوات الله عليه وآله جّسدت 
التوجيهات اإللهية يف األرض وقّدمت معالم 
9ذا الدين ومعالم مس1ؤولياته التي يلبغي 
1ة اإلْس1اَلمية، مشرياً  أ9 تحذَو حذو9ا األُمَّ
إىل درس مهم يجب االستفادة مله و9و أ9 
الرَُّس11ْول صلوات الله عليه وآله لم يلَكِفئْ 
ع1ىل وفس1ه ويعتك1ف يف مس1جد ليتفرَغ 

لدعاء والذكر وترك الواقع. 
وفلّد الس1يد عبداملل1ك بدرالدين الحواي 
املفا9ي1َم الخاطئة التي ي1رّوج لها قاصو 
الوع1ي يف مس1ألة االلتج1اء الل1ه بالدع1اء 
أ9  إىل  مش1رياً  العم1يل,  للتَح11ّرك  كبدي1ل 
الرَُّس11ْول صلوات الله علي1ه وعىل آله كا9 
أوىل باالس1تجابة االلهي1ة للرصته دو9 أ9 
يرط1ر للمهاجرة والخروج م1ن قريته أَْو 
يتع1رض للحص1ار وكافة أوواع املش1قات, 
والفت1اً إىل اوتق1اد الُق11ْرآ9 للمتخلفا عن 

الجهاد يف س1ورتي التوبة واألحزاب, وكيف 
أصب1ح البع1ض يعترب وفَس1ه غ1ري معلي 

بمواجهة الطاغوت واالستكبار.
وأكد الس1يد أ9 غزوة بدر ح1دٌث تأريخّي 
ومصريي غرّي مجرى التأريخ, باعتبار9ا أوَل 
مواجهة عس1كرية با املركا واملسلما, 
مشرياً إىل أ9 الرَُّس1ْول قّد4 اللموذج الحقيقي 
يف كيفية االلتجاء إىل الله مع التَح1ّرك العميل 

وامليداوي ملواجهة األعداء. 
وأوضح الس1يد أ9 دعوة الله 9ي تحرير 
لإلوَْس11ا9 من عبودية العب1اد، و9ي حرب 
لكل أوواع االس1تغالل واالستعباد يف الواقع 
البري, وتعبيد الل1اس لربهم, مؤّك1داً أ9 
9ذا ما أزعج قوى االستكبار وجعلها تعمل 
عىل مواجه1ة وقمع املس1ترعفا, رابطاً 
تَح1ّرك أبي س1فيا9 وأبي جهل وأمثالهما, 
بتَح11ّرك ترام1ب ووتليا19و وغري9م1ا, يف 
مواجهة املس1ترعفا للحفاظ عىل عرش 
االس1تكبار, وأكد أ9 حرية املسترعفا لن 
تتحّق1َق إال بعد حسم املواجهة مع الطغاة. 
وأكد الس1يد عبدامللك أ9 االوتصار يف بدر 
مث1ّل عامالً رئيس1ياً لصالح املس1ترعفا 

يف األرض وك1رس ش1وكة الطاغوت، وأ9 ما 

تال9ا من أح1داث كا9 لها آا1ار مهمة جداً 

حت1ى مرحل1ة اس1تكمال ك1رس الطاغوت 

وقيا4 دعوة الحق. 

وتط1رق الس1يد عبداملل1ك يف كلمت1ه إىل 

ع1رب  كب1رياً  دوراً  يلعب1و9  امللافق1ا  أ9 

التأري1خ يف التثبي1ط والتخذيل والتش1كيك 

يف ج1دوى املعركة, مؤّك11داً أ9 م1ن أَْكث1َر 

م1ا تعتمد علي1ه قوى الطاغ1وت يف خوض 

معركتها ض1د املس1ترعفا، واملظلوما، 

9ي ماكلته1ا اإلعالمية الت1ي وجدت لزرع 
األكاذي1ب والش1ائعات واألباطي1ل التي قد 
تس1ا9م يف خلخلة الصف1وف لدى قاصي 
اتج1اه  يف  وتَح1ّركه1م  والبص1رية  الوع1ي 
خاطئ وتغرّي مفا9يمه1م وآرائهم, وكذلك 

تعمل عىل وسف الروح املعلوية لديهم. 
ويف 19ذا الس1ياق أّك1د الس1يد عبدامللك أ9 
الجاو1َب املعل1وي 19و األس1اس وأ9 اإلَراَدة 
املعلوي1ة والُق11وَّة املعلوي1ة له1ا دوٌر كب1ريٌ 
يف تغ1ري مع1ادالت املواجه1ة تماماً, مس1تدالً 
بالش1وا9د التأريخي1ة الت1ي حدا1ت أَي11َّ1ا4 

َرُس1ْول اله. 
وشّدد الس1يُد عبدامللك عىل أ9ميّة تعزيز 
الروح املعلوي1ة, مؤّك11داً أ9 9زيمَة العدّو 
األقوى ع1دة واألَْكث1َر ع1دداً ممكلة جداً يف 
حال تعزز لدى املسترعفا أسباب اللرص 
املعلوية, محذراً من التفريط والتسا9ل أَْو 
املخالفة يف إطار املواجهة مع املستكربين. 

ويف خت1ا4 محارضت1ه حثَّ الس1يد عىل 
رضورة تعزي1ز االرتباط بالله تعاىل لتفادي 
ُك11ّل املكائ1د التي يش1تغل عليه1ا األعداء 

إعالمياً وعسكرياً. 

أخبار

استشهاد 9 مواطنني بينهم 
أطفال ونساء بمجزرة جديدة 

لطريان العدوان يف صعدة
 : خاص 

ارتكب طريا9ُ العدوا9 األمريكي الس1عودي مجزرًة جديدة، أمس األحد، 
بمحافظة صعدة راح ضحيتها تسعة شهداء بيلهم وساء وأطفال وإصابة 

آخرين لم يتسنَّ للصحيفة معرفة عدد9م. 
وق1ال مصدر مح1يل بمحافظ1ة صعدة لصحيف1ة املس1رية: إ9 طريا9 
الع1دوا9 األمريكي الس1عودي ش1ن غارة جوية مس1تهدفاً مل1زل مواطن 
بملطقة العش1ة بمديرية باقم, مما أس1فر عن استشهاد تسعة مواطلا 
بيلهم وس1اء وأطف1ال، وجرح مواطلا آخرين لم يتمك1ن معرفة عدد9م 

بسبب التحليق املستمر وامللخفض لطريا9 العدوا9. 
وأضاف املصدر, ا9 الغارَة تسببت يف تدمري امللزل كلياً وترضر ممتلكات 

وملازل املواطلا يف امللطقة املجاورة. 
ويف ذات الس1ياق، أصيبت طفلة ووالد9ا وترضرت ممتلكات املواطلا 
يف مديري1ة الظا19ر بمحافظ1ة صعدة ج1راء قصف صاروخ1ي ومدفعي 
س1عودي ع1ىل املديري1ات الحدودية بمحافظ1ة صعدة، فيما ش1ن طريا9 
العدوا9 األمريكي الس1عودي االث غارات عىل محافظتي الحديدة وصلعاء 

يو4 أمس. 

موجة اغتياالت تجتاح 
مدينة تعز يف استمرار 
صراع مرتزقة العدوان

 : خاص 
اس1تمراراً للفوىض ومسلس1ل التصفيات بمديلة تع1ز, عثر مواطلو9، 
صب1اح أمس األح1د عىل جثة جدي1دة ملجهول يف حي صيل1ة باملديلة، كما 
استشهد مواطن وطفل وأصيب ش1خص االث، ظهر أمس، برصاص أحد 

املسلحا التابعا لفصائل املرتزقة املتلاحرة فيتعز. 
ويف ذات الس1ياق أصي1ب صاح1ب صيدل1ة يف حي الحص1ب بجروح يف 
محاولة اغتيال وجا ملها بعد أ9 أطلق مسلحو9 من مرتزقة العدوا9 اللار 

عليه. 
إىل ذلك أكد واش1طو9 أ9 ُق1وَّات االحتالل اإلماراتية جعلت مديلة تعز يف 
مرم1ى اإلجرا4 لتحقيق أ9دافها املتمثلة يف تقس1يم البلد وتمزيق وس1يجه 
االجتماعي، حيث تعيش معظم ش1وارع وأحياء مديلة تعز ملذ عدة اشهر 
حرب1ا صامتة با فصائ1ل ومليش1يات املرتزقة، األمر ال1ذي عرض حياة 

املواطلا يف املديلة للخط.

 أكد أن غزوة بدر حدث مصيري غّير مجرى التأريخ:

السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي: الحق لن يستقيم إال بحسم املعركة مع األعداء

رجال األمن بعمران يحيون ذكرى استشهاد اإلمام علي 
»كرم اهلل وجهه« 

 : عمران
أق1ا4 رجال األم1ن بمحافظة عم1را9، أمس 
ذك1رى  بملاس1بة  رمراوي1ة  أمس1ية  األح1د، 

استشهاد اإلما4 عيل كر4 الله وجهه. 
ويف األمس1ية التي حرض9ا محافظ عمرا9 
فيص1ل جعما9 أك1دت كلم1ات امللاس1بة عىل 

أ9مي1ّة إحياء 19ذه الذكرى واس1تلها4 دروس 
الش1جاعة التي اتصف بها اإلما4 عيل كر4 الله 

وجهه. 
وأش1ار مدير أمن املحافظة العمي1د عبدالله 
العربجي إىل مكاوة اإلما4 عيل يف اإلْس1اَل4 ودوره 
الكب1ري يف مقارع1ة الباط1ل والدفاع ع1ن الحق 
1ًة  وأ9ميّة اس1تلها4 الدروس من سريته وَخاصَّ

يف ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد جراء 
العدوا9. 

حرض األمس1ية رئيُس جهاز األمن السيايس 
العمي1د محم1د الش1توي وقائ1ُد ُق11وَّات األمن 
املركزي العقيد رشف الحمزي وعدد من قيادات 
والش1خصيات  والعس1كرية  األملي1ة  األجه1زة 

االجتماعية. 

بنيان تدشن مشروعها الخريي بمديرية املشّنة يف إب 
بتوزيع 2500 سلة غذائية 

 : إب
وّزع1ت مؤّسس1ُة بُلي1ا9 التلموية، أمس 
األح1د، 2500 س1لة غذائي1ة ل1ألرس الفقرية 
واملحتاجة يف مديرية املش1لّة بمحافظة إب، 
وذل1ك ضمن مروعها الخ1ريي »أغلياء من 

التعفف«. 
وأوضح مسؤول التوزيع يف فرع مؤسسة 
بلي1ا9 بمحافظة إب، أ9 املروع يس1تهدف 

2500 أرسة يف معظم ح1ارات وأحياء وعزل 
مديرية املشلة ويف مقدمتها املديلة القديمة؛ 
املواطل1ا  التخفي1ف م1ن معاو1اة  به1دِف 
والتحسا من الحالة املعيشية الصعبة التي 
يعيشووها جراء استمرار العدوا9 والحصار، 
وم1ا تس1بّب فيه م1ن زيادة يف وس1بة األرس 

املحتاجة والفقرية وتوسيع دائرتها. 
وأش1ار إىل أ9 عملي1ة توزي1ع املؤسس1ة 
للمس1اعدات س1تتم وفق1اً لعملي1ة الحرص 
والكش1وفات املرفوعة من اللج1ا9 امليداوية 

الت1ي عملت يف وقت س1ابق عىل حرص األرس 
املحتاج1ة والفقرية يف ح1ارات وأحياء وعزل 

املديرية. 
بدوره، أشاد مديُر عا4 مديرية املشلة عيل 
البعداوي بالجهود التي تبذلها مؤسسة بليا9 
يف مس1اعدة األرس الفقرية واملحتاجة، داعياً 
املؤسس1اِت الخريي1ة ورجال امل1ال واألعمال 
إىل املس1ا9مة يف مثل 9ذه املش1اريع الخريية 
ودعمها خاصًة يف ظل الظروف الصعبة التي 

يمر بها البلد جراء العدوا9 والحصار.
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

احَلْمـــُد لله َرِباّ العاملني، وأَشـــَهـُد أْن َل إلَه إَلاّ اللُه 
ــًدا َعبْـُده  ُد أن َسيِّـَدنا ُمَحَماّ املَـِلُك احَلـُقاّ املُِبيْن، وأشـــهَ

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وباِرْك  ــٍد وعلـــى آِل ُمَحَماّ اللاّهـــم َصِلاّ علـــى ُمَحَماّ
ــٍد، كمـــا َصلَّيَْت وباَرْكَت  ــٍد وعلـــى آِل ُمَحَماّ علـــى ُمَحَماّ
على ِإبْـَراِهيْـــَم َوَعلَى آِل ِإبْـَراِهيْـــَم إنك حميٌد مجيٌد، 
وارَض اللَُّهـــم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه األَْخيَاِر املنتَجبني 

وَعْن َساِئِر ِعَباِدك الصاحلني. 
ــــَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة  أَيَُّها اإِلْخـــَوةُ واألخواُت.. الَساّ

اللِه َوبََرَكاتُه. 
نســـتمرُّ في احلديِث عن معركِة بدر واحلديُث في 
ا، ل ســـيما علـــى َضوء الرؤية  هـــذا املوضوع مهمٌّ ِجـداًّ
الُقـْرآنيـــة والَعْرض الُقـْرآني الغني بالدروس والِعـَبـِر، 
َّـات كبـــرى، وتعصف بها  يـ ــــُة اليوَم تواجـــُه حتدِّ واألُمَّ
ـة،  ك األعداء، أعداء األُمَّ مآٍس وحوادُث وفنٌت، ويتَحـراّ
كون  أمريكا وإســـرائيل وَمن يـــدور في فلكهـــم، يتَحـراّ
ــــة وتقويض كيانها  بـــكل ُجهد للقضـــاء على هذه األُمَّ
والســـيطرة التامة عليها، والســـتعباد للناس في ظل 
ـة هذه  واقـــع كهذا، في ظـــل مرحلة كهذه تواجـــه األُمَّ
األخطـــار نحتاج للســـتفادة مـــن التأريخ، ل ســـيما 
تأريخنا، واســـتلهام الدروس والِعـبَــــِر منه، والقتداء 
بُقدوتنا وهادينا َرُســــْوِل الله صلوات الله عليه وعلى 
آله، ومعركة بدر حســـب العرض الُقـْرآني في ســـورة 
ا كما ســـماها  األنفـــال، وباعتبارهـــا واقعًة مهمًة ِجـداًّ
الله بيـــوم الُفرقان، فكانت ِفـْعــــًل، كانت حدثا فارقا 
واســـتثنائيا ومصيريا غير وجـــه التأريخ، ما فيها وما 
ورد بشـــأنها في ســـورة األنفال من الـــدروس والِعـَبـِر 
يحتاج إلى التأمل والستفادة، ولذلك نحن نحث على 
الرجـــوع إلى هذه الســـورة والعناية بالســـتفادة منها 
والتأمـــل والتدبـــر؛ ألنَّ حديثنا هـــو حديث مختصر، 
ويركـــز على نقاط محدودة بحســـب الوقت، بحســـب 
الظـــروف، ونأمُل إن شـــاء الله أن نســـتفيَد من بعض 
النقـــاط التي تُرســـي بعَض املفاهيم األساســـية فيما 

يتعلق بالصراِع مع األعداء. 

ُل املسؤولية  االلتجاُء إىل اهلل وتحمُّ
حديثُنـــا هو باألمس عن َرُســــْول اللـــه صلوات الله 
عليه وعلى آله، في موقعه العظيم، في مقامه العظيم 
كَرُســــْول الله، حركتـــه تعبر عن التوجيهـــات اإللهية، 
ـُد التعليمات اإللهية في األرض، ملهمة وهادية،  جتسِّ
حركتـــه ملهمة وهادية، ويبنى عليها رســـم معالم هذا 
الدين، ومعالم مســـؤولياته التي ينبغي أن تسيَر عليها 
ـة، لـــم يكن بإْمَكان  ــــة وأن حتذَو حـــذَوه فيها األُمَّ األُمَّ
َرُســــْول الله صلوات الله عليه وعلـــى آله في مواجهة 
َّــــات أن ينكفئ على نفســـه وأن يتجاهَل  يـ تلـــك التحدِّ
الواقـــَع من حولـــه، وأن يعتكـــَف في مســـجده يتفرغ 
ك ول يتجه إلى هذا الواقع،  للدعاء والذكر ثم ل يتَحـراّ
ك ملواجهة هذا التحدي، ل، هذا بحد ذاته  ول يتَحــــراّ
درٌس مهـــم؛ ألنَّ البعَض عندهم قصور في فهم معنى 
اللتجاء إلى الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى، فاللتجاء إلى الله 
ل املســـؤولية،  عندهـــم حالة منفصلة عن العمل وحتماّ
وحالـــة يبررون بها تنصلهم عن املســـؤولية، ويجعلون 
َعـاء والذكر وســـيلة لتبرير تنصلهم عن  من حالـــة الدُّ
ل املسؤولية، وهذا أمٌر غيُر صحيح، لو كان متاحاً  حتمُّ
ألحد لكان متاحاً لَرُسـْول الله صلوات الله عليه وعلى 
آلـــه، الذي هو أعظم الناس قربة إلى الله واســـتجابة 
َعـاء بديًل عن حتمل املســـؤولية  لدعائـــه، فلو كان الدُّ
وعن مواجهة التحدي وعن التضحية والعمل لكان هو 
األولى بأن يســـتجيب الله له دعاءه من دون أن يواجه 
أي عناء أي متاعب، من دون أن يخوض األخطار، من 
ُسـْول صلوات  ات، في حركة الرَّ َـّ يـ دون أن يواجه التحدِّ
ُســــْوُل الذي كان ميتلك  الله عليه وعلـــى آله، هذا الرَّ
ك  ســـيفاً وميتلك درعاً وميتلك وسائَل عسكرية ويحراّ
املؤمنـــني معه ليمتلكوا القدرةَ العســـكرية بأقصى ما 
يســـتطيعون، ويســـعى بكل جهد إلى أن يكـــوَن واقُعه 

ة وقائماً على  وواقـــُع أمته مـــن حوله قائماً على الُقــــوَّ
ُك على هذا األســـاس،  العزة واملنعة والكرامة، ويتَحـرَّ
ُســــْول صلـــوات اللـــه عليـــه وعلى آله فـــي حركته  الرَّ
َّــــات، فـــي مواجهـــة الطاغوت  يـ فـــي مواجهـــة التحدِّ
ـة، في زمنه  والســـتكبار يَُمثِّـُل القدوة العظيمـــة لأُلمَّ
وبعـــد زمنه وليس في عصره فقـــط، وهذا ما لوحظ 
التأكيـــد عليه فـــي الُقـْرآن الكرمي فـــي آيات متعددة، 
فنجـــُد َمثَـًل في ُســـورة التوبة وهو ينتقـــد املتخلفني 
واملتخاذلني مـــن أهل املدينة: )َمـــا َكاَن أِلَْهِل الَْمِدينَِة 
ُســـوِل اللَاِّه  َن اأْلَْعَراِب أَن يَتََخلَاُّفوا َعن َراّ َوَمـــْن َحْولَُهم ِماّ
َوَل يَْرَغبُوا ِبَأنُفِســـِهْم َعن نَاّْفِســـِه(، هذا انتقاد عليهم 
في تخلفهم، جنُد أَيْـضاً في سورة األحزاب في عرض 
أحـــداث األحزاب وغزوة األحزاب ومـــا كان فيها من 
الشـــدة واملعاناة واملتاعب والدور احملوري والرئيسي 
ُســــْول صلوات اللـــه عليه وعلى آلـــه في التصدي  للرَّ
ي، في  ك اجلاد ملواجهة ذلك التحداّ لألخطار والتَحـراّ
نفس الســـياق يأتي قول الله تعالى: )لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي 
َرُســـوِل اللَاِّه أُْســـَوةٌ َحَســـنٌَة ِلَمْن َكاَن يَْرُجو اللَاَّه َوالَْيْوَم 

اْلَِخَر َوَذَكَر اللَاَّه َكِثيًرا(.

ُس���ْول يف عبادت��ه ويف جه��اده  التأّس��ي بالرَّ
أيضًا

ا في ســـياق هـــذه الية على  ـــزوا ِجـداًّ والبعـــض ركاّ
ا،  ا والســـهلة ِجـداًّ ـــي فـــي األمور البســـيطة ِجـداًّ التأساّ
ُسـْول في ُكـلاّ األحوال، في ُكـلاّ  مطلوٌب أن نتأسى بالرَّ
ما يطلب منا القتداء به فيه، مما كان يؤديه في مقام 
القـــدوة، ليـــس مما يخصه، ســـواء في أمـــور الداب 
واألَْخـَلق أَْو في أمور املسؤولية وما يتصل بها، ولكن 
أن يقتصـــر البعـــض من هذه الية علـــى بعض األمور 
ا في َمْسَألَـة السواك عرضاً وفي بعض  البسيطة ِجـداًّ
املســـائل احملدودة والبسيطة والســـهلة، ولكن عندما 
تكـــون املَْســـَألَـة القتـــداء بَرُســــْول اللـــه فـــي الصبر 
ومواجهـــة التحدي ضـــد الطاغوت والســـتكبار، في 
ك فـــي ُكــــلاّ  حتمـــل املســـؤولية العامـــة، فـــي التَحــــراّ
الجتاهـــات يكون له تبريرات أُْخــــَرى وينكفئ وتقدم 
ُسـْول صلوات الله  عن الدين صورة منطية أُْخـَرى، الرَّ
عليـــه وعلى آلـــه في هذه الية املباركـــة والله يتحدث 
أَيْـضاً في هذه الية: )َكَما أَْخَرَجَك َربُاَّك(، وفي سورة 
األحزاب: )لَاَّقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل اللَاِّه أُْسَوةٌ َحَسنٌَة(، 
وفي ســـورة التوبة )َما َكاَن أِلَْهِل الَْمِدينَِة َوَمْن َحْولَُهم 
ــِه(، لنقول  ُســـوِل اللَاـّ ـــَن اأْلَْعـــَراِب أَن يَتََخلَاُّفـــوا َعن َراّ ِماّ
ألنفســـنا نحن املســـلمني الذين ننتمي إلى هذا الدين 
قدوتنا فيه هو َرُســــْوُل الله صلى الله عليه وعلى آله، 
هو القدوة األول واملعلم األول، هكذا كان َرُســــْول الله 
الـــذي علينا أن نقتدَي به، ول تكونـــوا فعلياً في حالة 
اقتـــداء بَرُســــْول الله صلوات الله عليـــه وعلى آله إَذا 
أتيـــت جانب رئيســـي في هـــذا الديـــن وجانب حتمل 
املسؤولية وحاولت أن تتنصل عنه ُكـلياًّا أَْو عن تفصله 
عن التزاماتك الدينية واإليَْمـانية واألَْخـَلقية وتنطلق 
فيه بدافع آخـــر وعناوين أُْخــــَرى واهتمامات أُْخـَرى 
ومـــن دون التزام ديني وإيَْمـاني وأَْخـَلقي، بل محاولة 
ك وفق هـــوى النفس ووفق  للتجـــرد من ذلـــك والتَحـراّ
اعتبارات أُْخـَرى، عصبيات، أهواء، رغبات، اعتبارات 
ثانيـــة، هذه َمْســـَألَـة خطيرة؛ ألنَّ احلالـــة البارزة في 
الســـاحة اإلْســـَلمية لـــدى فئـــات كثيـــرة وليس لدى 
اجلميـــع، لـــدى فئـــات كثيرة، إمـــا أنهم جمـــدوا هذا 
اجلانـــب وانكفئـــوا عنه فـــي واقع احليـــاة وخرج عن 
ــــة الكبرى،  اهتمامهـــم ُكـلياًّـــا، فَمْســـَألَـة قضايـــا األُمَّ
، للمواجهـــة للطاغوت  َمْســـَألَـة العمل إلقامـــة احَلـقاّ
ــــة وإنقاذها من  والســـتكبار، للعمل على حترير األُمَّ
أعدائها خرج هذا عـــن اهتمامهم ُكـلياًّا، يعني البعض 
يعتبر نفســـه غير معني بهذه املَْسَألَـة ل من قريب ول 
مـــن بعيـــد، ويعتبر نفَســـه فـــي ظل ذلك فـــي وضعية 
طبيعيـــة دينياً وإيَْمـانيـــاً؛ ألنَّه يرى في اإلْســـَلم تلك 
العبـــادات التي جعلها الله لتكون عونـــاً لنا وتزكية لنا 
وصلحـــاً لنـــا فـــي اجتاهنـــا فـــي احليـــاة وحتمـــل 
مسؤولياتنا في احلياة وحركتنا في احلياة ومسيرتنا 

فـــي احلياة، وليســـت لتكـــون هي الغاية، هي وســـيلة 
تزكية ول بد منها، هي أساســـية في هذا الدين وهي 
أركانـــه، ولكنها ليســـت ليكون هذا الديـــن بدون بناء، 
وأركان مـــن دون مبنى، أركان ليبنى عليها، هذه فائدة 
األركان، أن يكـــون هنـــاك أركان حتـــى تكون أساســـاً 
يعتمُد عليه في عملية البناء، فإذا الديُن من دون بناء، 
وأن تتصور أن يكون من غير بناء خلص، ما حصلت 
الفائدة أصل، فل بد منها لكن بوعي بدورها، بوعي 
بقيمتها وأهميتها حتى ل تكون غير ذات جدوى، غير 
ذات ثمـــرة، غير ذات أثر فـــي واقع احلياة؛ ألنَّ اللَه ل 
يريُد لها أن تكـــوَن كذلك، ل صلتك ول صيامك ول 
زكاتـــك ول حجك، ل يريد الله لها أن تكون طقوســـاً 
ميتـــة جامـــدة بـــاردة وأعمـــال وشـــعائَر مفرغـــة من 
مضمونها من أثرها من قيمتها في احلياة، من أثرها 
في النفس من أثرها في الســـلوك، من أثرها بالتالي 
ا وجداً وجـــداً في  فـــي الواقـــع من أثرهـــا املهم ِجــــداًّ
ُســــْوُل هو في  ـــل املســـؤولية، فالرَّ املواقـــف وفي حتمُّ
ُسـْول  موقع القدوة أنه ما ينبغي ألحد من أمة هذا الرَّ
صلوات الله عليه وعلى آله أن يتخلَف عن َرُسـْول الله 
الذي حتمل املسؤولية، الذي جاهد الذي عانى الذي 
َّـات  يـ ـــى، الذي صبر وصابر، الذي واجـــه التحدِّ ضحاّ
الكبيرة، الذي صمد وثبت في مواجهة قوى الطاغوت 
والستكبار العاملية واحمللية واإلقليمية حسب التعبير 
السياســـي املعاصـــر، كلها مـــن مشـــركي قريش إلى 
الروم، الـــكل واجهوه والكل حاربوه ولكنه صمد وثبت 
ك، بهذه القيم واملبـــادئ العظيمة التي كان لها  وحَتــــرَّ
ـة اإلْسَلمية وفي انتصار هذا  أبلغ األثر في قيام األُمَّ
ْــــداً أن يفصل اجتاهه في  الديـــن، ول ينبغي ألحد أَبـ
هـــذه احلياة، فـــي املواقـــف والـــولءات والعـــداءات 
واحلركة العامة في احلياة عن َمْسَألَـة املبادئ والقيم، 
فالدين عنده منحصـــر في حدود العبادات الروحية، 
َمثَــــًل في الصلة ونحوها والصيـــام ونحوها، أما ما 
يتعلـــُق باملواقف فـــي هذه احلياة، مـــا يتعلق باحلركة 
العامـــة في هذه احلياة التي يترتـــب عليها إما العدل 
وإمـــا الظلم، إما اخلير وإما الشـــر، إما الصلح وإما 
الفســـاد، فيعتبر ل، هذه َمْسَألَـة ثانية، ل يرتبط فيها 
ول  بَأْخـَلقـــه  ول  بقيمـــه  ول  اإلْســـَلم  ل مببـــادئ 
بضوابطه الشرعية، ول مبقاصده العظيمة والرحيمة 
ك فيها مبـــزاج نفســـه، أَْو  واحلكيمـــة، وإمنـــا يتَحــــراّ
ـة  باعتبـــارات ثانيـــة، وهذا حـــال كثير من أبنـــاء األُمَّ
اإلْســـَلمية ولألســـف الشـــديد، ولألســـف الشديد، 
يعتبر أنه في َمْســـَألَـة الولء والعـــداء يوالي من أراد، 
يوالي ترامب، ويوالي نتنياهو، من قبل يوالي شـــارون 
وإلاّ بـــوش، ما عنده مشـــكلة في هـــذا أن يقَف مع أي 
ز نفوذه وســـيطرته،  طـــرف في هـــذا العالم، فيما يعزاّ
ز نفوذها وســـيطرتها على  فيقف مع أمريكا فيما يعزاّ
أبناء أمته، ما عنده مشـــكلة في هذا، يعتبر هذا أمرا 
م ول بالدين ول باملبادئ  طبيعيا ل علقة له باإلْســـلَ
ق ول بالتعليمـــات ول بشـــرائع ول بـــأي  ول باألَْخــــلَ
ُك أَيْـضـــاً البعُض باعتبـــارات أُْخـَرى،  شـــيء، ويتَحـرُّ
اعتبـــارات ماديـــة بحتـــة، توجـــه مادي بحـــت، مع أن 
التوجـــه املـــادي وأن تبنـــى عليـــه املواقـــف والولءات 
والعـــداوات واحلركة في هذه احلياة في ما يتجه فيه 
اإلنَْســــان جتـــاه الخريـــن إيجاباً أَْو ســـلباً ممنوع في 
اإلْســـَلم أن يكـــون ضمـــن على أســـاس مـــادي هذه 
املَْســـَألَـة منسوفة في اإلْسَلم؛ ألنَّك كمسلم يجب أن 
ترتبط مببـــادئ وقيم وأَْخـَلق وضوابط شـــرعية إَذا 
أنت تعي هذا اإلْسَلم إَذا أنت ترتبط بُقـْرآنه وَرُسـْوله 
ونبيه وهو على هذا النحو وليس مسلماً يتبع صهيونياً 
يوالي الصهاينة يقف في صفهم ضد أبناء أمته يوالي 
مـــن يوالوه مـــن يواليه ويعادي مـــن يعاديهم أي انتماء 
ُسـْوُل هو في موقع القدوة، ما  هذا أي توجه هذا، فالرَّ
له عن املســـؤولية في  ينبغي ألحد أن يتخلَف في تنصُّ
ره للجهاد مبفهومه الُقـْرآني العظيم ول أن يفصَل  تنكُّ
حركتَـــه في ولئه وعدائه وموقفـــه واجتاهه في هذه 
احليـــاة عن املبادئ والقيم واألَْخـَلق عن التي حَتـراّك 
ُســــْول وبناًء عليها انطلق َرُســــْول الله صلى  عليها الرَّ

اللـــه عليـــه وآله وســـلم فنتعلم مـــن َرُســــْول الله هذا 
اللتـــزام بهذه املبادئ والقيـــم والتعليمات والضوابط 
الشـــرعية ونتعلـــم منه كيـــف نتحمل املســـؤولية كيف 
كيـــف منتلـــك  َّــــات  يـ التحدِّ نواجـــه  كيـــف  ك  نتَحــــراّ
الســـتعداد العالـــي للتضحيـــة والســـتعداد الكبيـــر 
ك فهذه  للصبر والتحمل وبناًء على ذلك ننطلق ونتَحـراّ
ا }َكمـــا أَخَرَجـــَك َربَُّك{  اليـــات آيـــات مهمـــة ِجــــداًّ
)األنفال: 5( تقدم لنا َرُســــْول اللـــه صلوات الله عليه 
وعلـــى آلـــه في هـــذا املوقـــع، معركـــة بـــدر كانت بني 
اجتاهـــني اجتاه يَُمثِّـُل دعوة الله دعوة احَلـقاّ التي هي 
دعـــوة خير فلح وعزة وكرامة وحترر لهذا اإلنَْســــان 
دعوة الله هي حترير لإلنَْسـان من عبودية الطواغيت 
مـــن عبودية العباد هـــي حذف لكل أشـــكال الربوبية 
والســـتعباد والســـتغلل في الواقع البشري وشطب 
لذلك وتعبيد للناس لربهم لله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى، وهذا 
ا مع  أول عنصر وأول َمْسَألَـة تَُمثِّـُل إشكالية كبيرة ِجـداًّ
قـــوى الطاغوت والســـتكبار فـــي األرض فالذي كان 
يســـعى له أبو ســـفيان وأبو لهب وأبو جهل ومن معهم 
وكذلك ما كان يسعى إليه أمثالهم من زعماء اليهود أَْو 
أمثالهـــم آنذاك من زعماء الروم أَْو الفرس أَْو غيرهم 
ُكـلاّ القوى التي كانت قائمة في الســـاحة هو نفس ما 
يســـعى له اليوم ترامب ما يسعى له نتنياهو ما يسعى 
ك معهم الســـيطرة على  له اليـــوم أدواتهم التي تتَحـراّ
هذا اإلنَْســــان والســـتعباد للبشـــر والتحكم في هذه 
احليـــاة والســـتغلل والنهـــب للخيـــرات واملقدرات 
وممارســـة الظلـــم الطاغوت ُكــــلاّ ما لديه هـــو الظلم 
والستعباد والتحكم والستحواذ بعيدا عن منهج الله 
ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى، واملعركة في بدر كانت مصيرية بني 
هذيـــن الجتاهني لو جنـــح أعداء اإلْســـَلم َمثَـًل في 
قتل َرُســــْول الله صلوات الله عليه وعلى آله والقضاء 
على ذلـــك اجليش اإلْســـَلمي الذي هـــو قليل العدد 
والعـــدة مقارنة بأعدائه ومقارنـــة بالتحدي واخلطر 
ومقارنـــة باإلْمَكانات التـــي ميتلكها أعداؤه لكان لهذا 
ا في واقـــع البشـــرية ولكن ذلك  امتـــداد ســـلبي ِجــــداًّ
النتصار العظيم لإلْسَلم لَرُســــْول الله صلوات الله 
عليـــه وعلى آلـــه واملؤمنني معـــه مثل عامًل رئيســـياً 
ـق  لصالـــح املســـتضعفني لقيـــام دعـــوة احَلــــقاّ وحتقاّ
العدالة في األرض وكسر شوكة الطاغوت كسر شوكة 
الطاغـــوت فما تله من أحـــداث كان لهـــا أَيْـضاً آثار 
ا حتى مرحلة استكمال كسر ذلك الطاغوت  مهمة ِجـداًّ
ا  في ذلـــك العصر وقيام دعوة احَلـقاّ الدرس مهم ِجـداًّ
ك  ُســــْول صلوات الله عليه وعلـــى آله عندما حَتـراّ الرَّ
واجـــه جملـــة مـــن العتراضـــات وأَْكثَـر من َمْســـَألَـة 
العتراض النتقادات الشـــديدة التثبيط والتخذيل، 
أول على مســـتوى النتقاد يقول الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى 
}َوِإنَّ َفريًقـــا ِمَن املُؤِمننَي لَكاِرهـــوَن * يُجاِدلونََك ِفي 
ـــَن َكَأنَّما يُســـاقوَن ِإلَى املَـــوِت َوُهم  احَلـــقِّ بَعَد ما تََبيَّ
يَنُظـــروَن{ )األنفال: 5-6( وهذا الكره اخلروج وهذه 
اجملادلـــة ومحاولة اإلقنـــاع للنبي صلـــوات الله عليه 
وعلى آله بالتراجع عن موقفه ناجتة وناشئة من رؤية 
قاصـــرة ومن فهم محـــدود لطبيعة املعركـــة ولطبيعة 
الصراع مع قـــوى الطاغوت والســـتكبار حتدثنا عن 
هـــذا فـــي محاضرة ســـابقة، مـــن الواضـــع أنهم هم 
اخملطئون هـــؤلء املنتقدون وأن َرُســــْول الله هو على 
 } الصـــواب ولهذا قـــال اللـــه }يُجاِدلونََك ِفـــي احَلقِّ
)األنفـــال: 6( ويقول أَيْـضاً }بَعِد مـــا تََبيََّن{ )البقرة: 
لَـة َمْسَألَـة نفســـية بالدرجة األولى  109(؛ ألنَّ املَْســـأَ
والكثير من الناس تؤثر عليهم احلالة النفســـية ليبنوا 
عليهـــا مواقف خاطئة أَْو يســـعوا مـــن خلل ذلك إلى 
فرض قرارات خاطئة وهذا شـــيء خير ســـليم وغير 
صحيـــح، فئـــة أُْخـَرى كان لهـــا أَْكثَـر مـــن ذلك تثبيط 
ُســــْول  تخذيـــل ســـعي حملاولة التأثيـــر على حركة الرَّ
واملؤمنني معه }ِإذ يَقوُل املُناِفقوَن َوالَّذيَن في ُقلوِبِهم 
ل َعلَى اللَِّه َفِإنَّ اللََّه  َمَرٌض َغرَّ هُؤلِء دينُُهمۗ  َوَمن يَتََوكَّ
َعزيـــٌز َحكيـــٌم{ )األنفال:49( أما هم هـــذه الفئة فئة 
املنافقني وفئة الذين فـــي قلوبهم مرض فكان عملهم 
في الســـاحة للتخذيـــل والتثبيط والنتقاد الشـــديد 
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والتشـــكيك في جدوى املعركة يقلك ما به فايدة ما به 
فايدة أَبـْـداً خلص ما أمام الناس خيار إل الستسلم 
اخلـــروج واحلركة واملوقـــف مغامرة وانتحـــار وعمل 
عبثي ل جدوى له ل فائدة له ل نتيجة منه وهذه الفئة 
ك في الســـاحة في ُكـلاّ زمـــان في ُكـلاّ زمان فئة  تتَحـراّ
ك في  املنافقـــني وفئة الذين في قلوبهـــم مرض تتَحـراّ
الســـاحة للتخذيـــل للتثبيـــط لإلرجـــاف للتهويل لهز 
املعنويات لكســـر اإلَراَدة في ُكــــلاّ عصر وفي ُكـلاّ زمن 
َّــــات كبيـــرة وأحداث  يـ ول ســـيما إَذا كان هنـــاك حتدِّ
كـــون املنافقون  كبيرة وأحـــداث مصيرية وهـــم يتَحـراّ
كون بل مســـؤولية بل  والذين في قلوبهم مرض يتَحـراّ
نصـــح ل إَراَدة خير للناس بغباء كبير وبشـــكل ســـلبي 
للغاية يقوُل اللُه ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى }َويُريُد اللَُّه أَن يُِحقَّ 
{ )األنفال: 7( ويعدكم اللـــه إحدى الطائفتني  احَلـــقَّ
ْوَكِة تَُكوُن لَُكْم َويُِريُد  وَن أَنَّ َغيَْر َذاِت الشَّ أنها لكم َوتََودُّ
ــُه أَن يُِحقَّ الَْحقَّ ِبَكِلَماِتِه َويَْقَطَع َداِبَر الَْكاِفِريَن )7(  اللَـّ
ِليُِحـــقَّ الَْحقَّ َويُبِْطـــَل الْبَاِطَل َولَـــْو َكـــِرهَ الُْمْجِرُموَن(، 
إحقـــاق احَلـقاّ حتى يتحول إلى حالـــة قائمة في واقع 
احليـــاة ل يبقى فقط في الكتب في بطون الكتب حقا 
مســـطوراً ومكتوباً أَْو يبقى حالة دعوية في الســـاحة، 
كلم ل يعمـــل به ل يلتزم به ل يلتفت إليه ل يطبق في 

واقع احلياة. 

الَح�قُّ ال ُيطبَُّق وال ُيعتمُد عليه إال بالتَح�ّرك 
وتحمُّل للمسؤولية 

ُل إلى حقيقة قائمة في واقع احلياة  احَلــــقُّ ل يتحوَّ
يُعَمـــُل به يُلتَزُم بـــه ويُطبَُّق ويُعتمُد عليـــه إل بعمل إل 
إل  بتضحيـــة  إل  ك  بتَحــــراّ إل  للمســـؤولية  ـــل  بتحمُّ
مبواجهة؛ ألنَّ هناك َمن ل يقبل بأن يكون لهذا احَلـقاّ 
وجوٌد وحضوٌر فعلي عملي سيادي في واقع احلياة. 

قـــوى الطاغوت والســـتكبار والظلم والســـتحواذ 
والهيمنة والسيطرة بهواها بأجندتها بباطلها تريد أن 
تتحكم بالساحة أن تستبعد هذا اإلنَْسـان أن تستحوذ 
ـق نفوذها  عليه أن تتحكم به وملا فيه مصلحتها ملا يحقاّ
وأهدافها وأطماعها ومآربها فإذا أراد هذا اإلنَْســــان 
أن ينطلـــق فـــي واقـــع حياته بنـــاًء على هـــذا النتماء 
للحـــق في مبادئه في قيمه فـــي أَْخـَلقه في تعليماته 
وأن يتحـــرر مـــن هيمنة قـــوى الطاغوت والســـتكبار 
تغضب قوى الطاغوت والســـتكبار وتسعى ملواجهته 
ومـــع العمـــل بذلك احَلــــقاّ وفرض أجندتهـــا بالباطل 
وفرض أهوائها بالباطل فرض سياســـاتها وتوجهاتها 
اخلادمة ألغراضها وأهوائها وأطماعها وغير العادلة 
غيـــر العادلة نهائيا هـــل متتلك أمريـــكا اليوم أطماع 
مشروعة؟ هل تسعى لفرض أجندة محقة؟ هل تسعى 
خلير البشـــرية حتى تغضب على هذا أَْو ذاك ملاذا ل 
ينفـــذ أجندتها ملاذا ل يطيعها؟ أم أن ُكـلاّ احلســـابات 
لدى تلك القوى الرأسمالية كلها أطماع وجشع وأهواء 
ونهب واســـتحواذ وســـحق للشـــعوب وظلم للبشـــرية 
وطغيان واســـتحواذ على خيـــرات الناس، ل ينطلقون 
بحساب مصلحة هذا اإلنَْسـان واخلير لهذا اإلنَْسـان 
والكرامة لهذا اإلنَْســــان والعزة لهذا اإلنَْســــان، ل، ل 
أَبـْــــداً، حســـاباتهم كلها أطماع أهـــواء رغبات طغيان 
كون من خللها في هذا  حالة من الطغيان الذي يتَحـراّ
العالـــم ويحركون معهـــم من يتجند معهـــم ويخدمهم 
فيه، فاحَلـقاّ ل يتحول إلى حالة قائمة إل مبواجهة إل 
ات، إَذا أنت تريد أن تكون حرا في هذه احلياة  َـّ يـ بتحدِّ
وأن تخضع نفسك لله مببادئ احَلـقاّ للقيم واألَْخـَلق 
إَذا أي مجتمـــع يريـــد ذلـــك إَذا أي أمة تســـعى لذلك 
ــــُق لهـــا ذلك إل بعد أن حتســـَم هذه املواجهة  ل يتحقَّ
مع قوى الطاغوت والســـتكبار؛ ألنَّ قـــوى الطاغوت 
والســـتكبار تلقائياً هي ل تسمح هي تتوجه للمنع ما 
إن تســـمع صوت احلرية واحَلـقاّ ما إن تلحظ مجتمعاً 
معينـــاً هنا أَْو هنـــاك يريد أن يكـــون مجتمع حراً وأن 
ك إلقامة احَلـقاّ والعـــدل واخلير في واقعه إل  يتَحــــراّ
وسعت قوى الطاغوت والستكبار إلى منعه ومحاربته 
واملنـــع له بالقـــوى إَذا لم ميتنع فتكون هـــذه املواجهة 
حتميـــة حتمية بني قوى الشـــر والطاغوت الســـاعية 

لســـتعباد البشـــرية والهيمنة عليها والسيطرة عليها 
والتحكـــم بهـــا والســـتغلل لهـــا الـــذي لـــدى قـــوى 
الطاغوت استعباد واستغلل لهذا اإلنَْسـان لصاحلها 
هي علـــى العكس من رؤيـــة احَلـقاّ والدين واإلْســـَلم 
التـــي تتجه إلى هذا اإلنَْســــان ليس لســـتغلله ليس 
لســـتعباده ليس للســـتحواذ عليه بل لتحريره لعزته 
لكرامته لألخذ بيده في طريق اخلير والعز والكرامة 
في صراط العزيز احلميد حيث العزة وحيث احلمُد 
حيث الســـمو وحيث الشـــرف حيث اخلير في الدنيا 
والخرة حيث النعتاق لهذا اإلنَْســــان من ُكـلاّ أشكال 

الستعباد والستغلل. 

املواجه��ة حتمي��ة إلحق��اق الَح���ّق وإبط��ال 
الباطل

إحقاق احَلـقاّ وإبطال الباطل كان ل بـُـدَّ فيه من هذه 
املواجهة من هذه املواجهة هذه َمْســـَألَـة حتمية يجب 
أن نســـتوعبها َجيِّـداً؛ ألنَّه يبنى عليها اجتاه اإلنَْسـان 
ُسـْول صلوات الله عليه  في هذه احلياة، في حركة الرَّ
وعلـــى آله واملؤمنني معـــه كانت املعاييـــر التي اعتمد 
عليها في موقفه وكذلـــك العتبارات التي انطلق من 
خللها في حركته كلها إلهية كلها حســـب التوجيهات 
اإللهية ولذلك َمثَـًل لم يعتمد في حركته صلوات الله 
عليه وعلى آله على نظرة التكافؤ املادي والتكافؤ في 
العـــدد والعدة فيما بينـــه وبني العدواّ كانـــت إْمَكانات 
العـــدواّ كبيـــرة وكان عددهـــم أَْكثَـر وكانـــت إْمَكانيات 
املســـلمني إْمَكانيـــات متواضعة وكذلـــك كان عددهم 
ُســــْول واملؤمنون معه  أقـــل فما الذي اعتمد عليها الرَّ
يقـــول الله }ِإذ تَســـتَغيثوَن َربَُّكم َفاســـتَجاَب لَُكم أَناّي 
ُكـــم ِبَألٍف ِمـــَن املَلِئَكِة ُمرِدفنَي * َومـــا َجَعلَُه اللَُّه  ُمِمدُّ
ِإلاّ بُشـــرى َوِلتَطَمِئـــنَّ ِبـــِه ُقلوبُُكم  َوَما النَّصـــُر ِإلاّ ِمن 
ــِه ِإنَّ اللََّه َعزيـــٌز َحكيٌم{ )األنفـــال: 10-9(  ِعنـــِد اللَـّ
َعـاء وتأتي الســـتغاثة بالله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى  يأتي الدُّ
واللتجاء إلى الله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى في هذا السياق 
ك مع العمل مع حتمل املسؤولية ول  العملي مع التَحـراّ
َعـاء ولكن مع  بد من هذا اجلانب أَيْـضاً ل بـُـدَّ من الدُّ
حتمل املســـؤولية مع احلركة مـــع الفعل مع العمل مع 
املوقف واللتجاء إلى الله والســـتغاثة بالله ُسبَْحانَـُه 
َوتََعالَـى َمْسَألَـة أساسية خلوض الصراع في مواجهة 
ات والنطلقة بهذا اإلحســـاس بهذا الشعور  َـّ يـ التحدِّ
وبهذا الوجدان أنا ننطلق ونحن نعتمد على الله ونحن 
نراهن على الله ونحن نتوكل على الله ونحن نثق بالله 
أنـــه خير الناصرين وأنه نعم املولى ونعم النصير وأنه 
رنا في واقعنا  كفى به ولياً وكفى به نصيراً، وأنه إَذا وفاّ

األسباب املعنوية والعملية للنصر يتوفر النصر. 

الجانب املعنوي رئيسيٌّ يف الصراع
 يَُمثِّـُل اجلانب املعنوي اجلانب الرئيســـي للمعركة 
َّــــات ويعطيه الُقـْرآن  يـ وللصـــراع وفي مواجهة التحدِّ
أهمياّة كبرى وهي َمْســـَألَـة بديهية لدى البشر الذين 
أجمعـــوا في ُكــــلاّ الدنيا أن اجلانب املعنوي رئيســـي 
ا فـــي معادلـــة الصـــراع واملواجهة ولـــذا هناك  ِجــــداًّ
ا تتجه صـــوب اجلانـــب املعنوي  أشـــياءُ كثيـــرةٌ ِجــــداًّ
لتقويتـــه وتعزيزه، لحظوا في هـــذا العصر َمثَـًل من 
أَْكثَــــر ما متتلكه قوى الطاغـــوت وتركز عليه وتعتمد 
ا إْمَكاناتهـــا اإلعلمية لديها  عليه بشـــكل كبير ِجــــداًّ
ة إعلميـــة هائلة  ا وُقـوَّ ماكنـــة إعلمية كبيـــرة ِجــــداًّ
تعتمـــد عليها بشـــكل كبير في خـــوض معركتها ضد 

املســـتضعفني وضد املظلومني املضطهديـــن وتَُمثِّـُل 
إْمَكاناتها اإلعلمية ســـلحاً رئيســـياً وقبل السلح 
العسكري وهو الذي تعتمد عليه في إعطاء خطواتها 
د ألية  العســـكرية تأثيـــرات كبيرة في الســـاحة فتمهاّ
ـُق  د بل حتارب به وحتقاّ خطوة عسكرية باإلعلم متهاّ
مـــن خلله تأثيرات في الســـاحة تأثيرات في الرأي 
العاملي تستهدف هذا اإلنَْسـان في تفكيره وفي رؤيته 
وفي فكرته قـــد تصنع متغيرات في كثير من املناطق 
فـــي كثير من البلـــدان تؤثر في النـــاس أَْحَيـاناً وتغير 
كهم في اجتاه خاطئ من خلل  موقفهم بالكامل وحَتـراّ
هذه املاكنة اإلعلمية هذه اإلْمَكانات اإلعلمية تلك 
القدرات اإلعلمية التي تشـــتغل بوســـائَل وأساليَب 
ا أســـاليب ووســـائل متنوعـــة ومتعـــددة  كثيـــرة ِجــــداًّ
وتســـتهدف أَيْـضاً كســـر الـــروح املعنويـــة وزرع حالة 
ز نظرة النبهار بها وبقدراتها  اإلحباط واليأس وتعزاّ
حتـــى يصل البعض في انبهاره وتأثره إلى حد اليأس 
والشـــعور بالعجـــز التـــام عـــن إْمَكانية املواجهـــة أَْو 
اخلـــروج عن هذا الجتاه وحتى يرى البعض في هذا 
الجتاه لقوى الطاغوت والستكبار اجتاها مصيرياً 
وحتميـــاً وغالباً ول يســـتطيع أحٌد أن يقَف في وجهه 
وما من خيـــار إل الدخول فيه والنضواء حتته، هذه 
ا اجلانب املعنوي هو األســـاس إَذا  حالـــة خطيرة ِجـداًّ
امتـــأل النـــاس بإيَْمـانهم الواعـــي إيَْمـانهـــم الواعي، 
ة املعنوية اللزمة في مواجهة  اإلَراَدة املعنوية والُقــــوَّ
الطاغـــوت والســـتكبار تتغيـــر املعادلة تََمامـــاً تتغير 
املعادلـــة تََماماً، وهذا ما كان في تلـــك املرحلة، َمثَـًل 
ُســــْول صلوات اللـــه عليه وعلى  في مرحلـــة زمن الرَّ
آله ولها شـــواهد مما قبـــل مع األنبياء في املاضي ما 
قبل َرُســــْول الله صلوات الله عليه وعلى آله وما بعد 
أَيْـضاً في التأريخ ولها شـــواهد في تأريخنا املعاصر 
في زمننا هذا، اجلانب املعنوي جانب رئيســـي يجب 
أن نعـــي ذلـــك وأن نعمـــل عليـــه وأن نركـــز عليه وأن 
نشـــتغل عليـــه واإلنَْســــان املؤمن املرتبـــط بهدى الله 
ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى واملتوكل على الله ُسبَْحانَـُه َوتََعالَـى 
واملســـتوعب لهـــدى الله الذي يصغـــي للهدى ويتفهم 
هـــذا الهدى، هو في املقدمة يســـتفيد هـــذه الطاقة 
املعنويـــة وهذه املعنويـــات العالية التي تســـاعده في 
َّــــات الكبرى ولحظـــوا قوى  يـ مواجهـــة هـــذه التحدِّ
ا  الطاغوت والســـتكبار هي تعمل أشـــياء كثيرة ِجـداًّ
ترجع كلها إلى هذا اجلانب إلى التأثير على اجلانب 
املعنوي لدى اإلنَْسـان في فكره أَْو في نفسيته وإرادته 
املعنويـــة في صمـــوده إَذا أصيب اإلنَْســــان بالنهيار 
املعنوي كســـرت إرادته وتغير موقفه وبالتالي وصلوا 
إلـــى إْمَكانيـــة الســـيطرة عليـــه، ولذلـــك نلحظ في 
معركة بـــدر أن اإلمداد اإللهي بامللئكة ما الذي كان 
يهـــدف إليه ِإْذ يُوِحي َربُاّـــَك ِإلَى الَْمَلِئَكـــِة أَِناّي َمَعُكْم 
َفثَِباّتُـــوا الَاِّذيَن آَمنُـــوا كان الدور املعنوي رئيســـياً في 
كوا  مهمـــة امللئكة عندما نزلوا في معركة بدر وحَتـراّ
بـــني أوســـاط املؤمنني كان مهمة أساســـية وكان هذا 
الـــدور فثبت الذين أمنوا هـــو دور معنوي دور معنوي 
على أســـاس أن يســـعوا لرفع معنويات املؤمنني فيما 
يســـاعدهم علـــى الثبـــات، ولحظوا أيضاً فـــي كثيٍر 
نُْه  ـــيُكُم النُاَّعـــاَس أََمنًَة ِماّ مـــن التدابير اإللهية )ِإْذ يَُغِشاّ
َرُكـــم ِبِه َويُْذِهَب  ـــَماِء َماًء ِلاّيَُطِهاّ َن الَساّ ُل َعلَيُْكم ِماّ َويُنَـــِزاّ
ـــيَْطاِن َوِلَيْرِبَط َعلَى ُقلُوِبُكْم َويُثَِباَّت ِبِه  َعنُكْم ِرْجَز الَشاّ
اأْلَْقَداَم( جملة من التدابير هادفة إلى رفع املعنويات 
ولذلك من املهم جداً التركيز في الصراع مع األعداء 

علـــى اجلانب املعنوي وعلى مســـتوى الفكرة والرؤية 
وعلى مستوى احلالة النفسية في األمل في الصمود 
فـــي الثبات في اإلبـــاء، اجلانب املعنـــوي فيه جوانب 

متعددة الفكرة أولً:

 الوثوُق ب��اهلل ونصره َمْس��َأَل�ٌة إْيَم�انيٌة إَذا 
خسرها اإلْنَس�اُن خسر إْيَم�اَنه 

أن ل تفقـــد األمـــل باللـــه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى أْن ل 
تفقـــد ثقتك بنصـــر اللـــه وبإْمَكانية نصـــر الله حتى 
لـــو حصل أحيانـــاً تراجعات أَْو هزائـــم هي خللل في 
الواقع العملي هي للمشاكل العملية لكن ل تنظر إلى 
املَْسَألَـة أنها َمْسَألَـة معادلت حتمية ل ميكن كسرها، 
ل، كن دائماً الوثوق بالله وبنصره دائماً هذه َمْســـَألَـة 
إيَْمـانية إَذا خســـرها اإلنَْسـان خسر إيَْمـانه، إَذا ساء 
ظنك بالله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَــــى وبوعده بالنصر أصبح 
عندك مشكلة إيَْمـانية لم تعد مصدقاً بوعد الله مثل 
ما حصل لبعـــض املنافقني والذين في قلوبهم مرض 
فـــي غزوة األحزاب وصلوا إلى مســـتوى ســـوء الظن 
بالله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى إلى أن يقولوا )َما َوَعَدنَا اللَاُّه 
َوَرُســـولُُه ِإَلاّ ُغُروًرا( فاجلانب املعنوي عمادهُ أساسُه 
الثقة باللـــه، الثقة العظيمـــة بالله ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى 
والوعي بطبيعة التقلبات في امليدان، أن النكسارات 
فـــي بعض األحيـــان هي ناجتة عن خلـــل عن تقصير 
عـــن تفريط وليس أن هناك معـــادلت ثابتة ل ميكن 
؛ ألنَُّه ميتلك إْمَكانات أَْكثَـر ل ميكن  كسرها، أن العدواّ

أن نصُمَد بوجهه ل، هذا غير صحيح أبداً. 
 الشواهُد على َمرِّ التأريخ وفي زمننا هذا عشناها 
وشاهدناها ورأيناها في واقعنا وفي واقع غيِرنا تُثِبُت 
غيَر ذلـــك، يُمِكُن هزميُة العدواّ األقوى عـــدًة واألَْكثَـر 
عـــدداً إَذا توفرت فـــي واقع املؤمنني واملســـتضعفني 
أســـباُب وعوامُل النصر املعنوية والعملية، إَذا أخذوا 
بتلك األســـباب انتصروا، إَذا فرطـــوا إَذا قصروا إَذا 
حصل عندهم خلل إَذا حصل عصيان إَذا حصل سبٌب 
من تلك األسباب العملية هذا يؤثُِّر عليهم، يؤثُِّر عليهم 
في الواقع هذه َمْسَألَـة في غاية األهمياّة على مستوى 
الرؤيـــة والفكرة على مســـتوى النفوس اإلبـــاء والعزة 
ة النفســـية والكرامة واإلحساس بالكرامة هذه  والُقـوَّ
َمْســـَألَـة مهمة جـــداً يربي عليها الُقــــْرآن ويربي عليه 
اإلْســـَلم النفس البشـــرية حتـــى يكون اإلنَْســــان في 
نفسه املتشـــبعة بالكرامة ونفســـه املتربية على اإلباء 
غيـــر قابل بالنكســـار غيـــر قابل للهزميـــة غير قابل 
للضعة والهوان واإلذلل وكذلك على مســـتوى مكارم 
األَْخـَلق وكذلك على مســـتوى وعي اإلنَْسـان بحقيقة 
األحـــداث وخلفياتهـــا ونتائجها كذلك على مســـتوى 
ارتبـــاط اإلنَْســــان باملـــدد اإللهي حتـــى باحلالة التي 
يشـــعر فيها بالضعف والوهن يرجع إلى الله يســـتمد 
منـــه على الدوام الطاقة املعنويـــة يطلب منُه أن يفرغ 
عليه الصبر ربنا أفرغ علينا صبراً يســـتمد منُه العون 

على الدوام وهكذا ويحظى بهذه الرعاية اإللهية. 
 يتجه في األساس جانٌب كبيٌر من الرعاية اإللهية 
والدعـــم اإللهـــي والعـــون اإللهـــي يتجه إلـــى احلالة 
املعنويـــة لـــدى اإلنَْســــان فيَُمثِّــــُل ذلك عامـــًل كبيراً 
في النصـــر، يبقى هناك اعتبـــارات أُْخـَرى، اإلعداد 
ة، الصمـــود والثبات، احلذر من  مبا نســـتطيُع من قواّ
م  التناُزع، الطاعة والنضباط، التَحـرُّك بشـــكل منظاّ
وفاعـــل، جملة من التدابير واإلجراءات التي حتدثت 
عنهـــا الســـورة املباركة ســـورة األنفال التـــي تتضمن 

دروساً عظيمًة ومهمة. 
نكتفـــي بهـــذا القـــدر لبعـــِض املفاهيم الرئيســـية 

املتعلقة باملوضوع.
ــَقنا وإيَّاكم ملا  نَْســـَأُل اللَه ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَـى أن يَُوفِّ
يُرِضيـــه َعنَّـا، وأن يُثَِبتَنَـــا وإياكم في موقِف احَلقِّ وأن 
ينُصَرنـــا بنصـــِره، َوأَن يَْرَحَم ُشـــْهَداَءنا األبـــراَر، وأن 
َج عن أســـرانا.. ِإنَُّه َســـِميْـُع  يشـــفَي جرحانا وأن َيَُفرِّ

َعـاء. الدُّ
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه..  َوالَساّ

 السيد عبدالملك الحوثي في محاضرته الرَّْمَضـاَنية السادسة عشرة.. دروس من غزوة بدر:

الوثوق باهلل وبنصره مسألة إيمانية إذا خسرها اإلنسان خـــــسر إيمانه

محاضرة السيد
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- تَح�ّرك�ت إىل الس�احل الغرب�ي ملواجهة 
الغزو واالحتالل، ما هو الدافع الذي جعلك 

تتَح�ّرك؟
1ُب بصحيف1ة املس1ريِة  يف البداي1ة، وُرحِّ
الرائدة يف جبهات العزة والكرامة يف الساحل 
والجه1اد،  الرب1اط  س1احات  يف  الغرب1ي، 
ومتابعتك1م  ا9تمامك1م  ع1ىل  ووش1كُركم 
لألحداث كم1ا عرفلاك1م بمصداقية، ووقل 

الخرب من موقعه. 
أما س1بُب اودفاعلا وحو جبهة الس1احل 
فه1ي أوالً توجيه1ات الله س1بحاوه وتعاىل، 
حي1ث قال: )َوَم1ا َلُكْم اَل تَُقاِتلُو9َ يِف َس1ِبيِل 
الل1َِّه َواْلُمْس1تَْرَعِفَا ِمَن الرَِّجاِل َواللَِّس1اِء 
َواْلِوْلَدا9ِ(، وقال )ُكِت1َب َعَليُْكُم اْلِقتَاُل َو9َُو 
ُك1ْرٌه لَُّكْم ۖ َوَع1َ�ٰ أ9َ تَْكَر9ُوا َش1يْئًا َو9َُو 
1َة اْلُكْفِر(.  َخ1رْيٌ لَُّك1ْم(, وقال )َفَقاِتل1ُوا أَِئمَّ
وااوي1اً؛ تلبي1ًة لتوجيه1ات الس1يد القائ1د 
برسع1ة الدفاع ع1ن تربة وطلل1ا والِحفاِظ 
عىل وسائلا من االغتصاب و9تك األعراض. 

- كيف وجدتم تجاوَب الحشود الشعبية إىل 
الساحل؟

لل1ه الحم1ُد وجدو1ا تج1اُوَب الرف1اء 
األَْح1َرار الوطليا بعزيمة عالية وملقطعة 
اللظري. و9ذا ما عهدواه من الشباب يف ُك1ّل 

القرى والُعَزل واملديريات.

- مع َمن تَح�ّركت من قبيلتك؟ 
تَح1رَّك1ُت بِخرية أبلاء قبيل1ة جبل عيال 
يزيد، وم1ن أبرز مش1ايخها الش1يخ ماجد 
الحيدري, والش1يخ جميل مرفق, والش1يخ 
محمد الرصيمي, والش1يخ حميد السوادي 

و600 فرد من أبطال القبيلة. 
وكذلك تَح11ّرك معلا الكث1ريُ من اإلخوة 

الربويا واإلداريا من مدراء املدارس ومن 
مختل1ف الرائح املجتمعي1ة؛ كو9 املعركة 
ته1م الجمي1ع ومصري19ُا مص1ريُ الجميع, 
والع1دّو لن يس1تثلَي أح1داً، وقد ش1ا9دواه 
و9و يس1تهدُف ُك11ّل أبلاء الش1عب اليملي 
بمختلف أعمار9م، من عل1د الطفل املولود 
وحت1ى الش1يوخ, الرجال واللس1اء, وحتى 
ش1ا9دواه و9و يقِصُف مرتِزقته, وكل 9ذه 
الش1وا9د تحتمُّ عىل الجم1ع التَح1ّرَك وحو 

الجبهات للدفاع عن أوفسهم. 

- م�ا هي انطباعاتك وحالك وانت ترابط يف 
الساحل الغربي؟

اوطباُعل1ا وحالُلا ووح1ن ورابط مع ُك1ّل 
األَْح11َرار األبط1ال الرف1اء م1ن مختل1ف 
القبائ1ل اليملي1ة حاُل يُحَس1ُد عليه, فلحن 
وش1عر براحة وفس1ية وعقلي1ة واطمئلا9 
غري مس1بوق وليس موج1وداً إاّل يف ميادين 
الل1ه  س1بيل  يف  وجا19ُد  ألوَّل1ا  الجه1اد,؛ 
ومدافعو9 عن أرضل1ا وأعراضلا وكرامتلا، 
وكذل1ك وح1ن موج1ودو9 يف قل1ب الحدث، 
وأي1ن  املعرك1ة  َم1ن  م1ع  و1درك  وبالت1ايل 
مس1اراتها وم1ن القائ1م عليه1ا وم1ن 9و 
عدووا, وكذلك وعرف ُك1ّل مجرياتها؛ ولهذا 
ال وعيُش الحاَل الذي يعيُشه غريُوا البعيدو9 
عن موقع الحدث الذين يقلقو9 من أحداث 
املعركة، والكثري ملهم يتأار من إعال4 العدّو 

فيعيش حالًة من الخوف والقلق. 

- هل لديك رسالٌة تود إيصالها للعدو؟
م1ا  تحش1دو9  ل1و  للع1دو:  رس1التي 
حش1دتم, ولو تقصف1و9 كم م1ا قصفتم, 
ول1و تح1اصو9 ك1م م1ا حاصت1م, ول1و 
تشرو9 مرتزقة العالم كله فلن تستطيعوا 

إرادتل1ا  ك1رس  أَْو  إركاعل1ا  أَْو  إخراعل1ا 
واألَي1َّا4 بيللا. 

وأوص1ح دوَل الع1دوا9، وع1ىل رأس1هم 
مملك1ة آل س1عود أقوُل له1م: والل1ِه إوكم 
بأموالك1م ال1ذي تلفقووه1ا ع1ىل املرتِزق1ة 
ورشاء بع1ض أصحاب اللف1وس الرخيصة 
الش1عَب  وتخ1رسو9  أموالك1م  تخ1رسو9 
اليمل1ي, ووالل1ِه إوكم ل1ن تحّققوا ش1يئاً, 
وبالتايل من األحس1ن واألفر1ل لكم تعالوا 
إىل حوار وكلمة سواء بيللا وبيلكم، ويكفي 
س1فكاً للدم1اء ويكف1ي حص1اراً ويكف1ي 
ظلم1اً، اتق1وا الل1ه اتق1وا الل1ه اتق1وا الله, 
ولتعلم1وا أ9 األمريك1ي واإلرسائي1يل ال1ذي 
يتخذك1م وع1االً وقف1ازاٍت يف 19ذه املعركة 
س1وف يلقلبو9 عليكم بع1د أ9 يرْوكم غريَ 
وافعا؛ ولهذا ارجع1وا إىل لُحمتكم العربية 
واإلْس1اَلمية وإىل إخواوكم العرب واملسلما 
الذين س1يكووو9 معك1م يف مواجهة اليهود 

واللصارى, وإاّل ستهلكو9 كالحمقى. 

- م�اذا تق�وُل للمرتِزقة الذين يس�اعدون 
العدّو الحتالِل بلدهم؟

أق1ول للمرتزق1ة: ي1ا عيب1اه ي1ا عيب1اه 
ي1ا عيب1اه، ي1ا ُحّم1ى ع1ىل الدق1و9، كيف 
تستدعو9 األجاوَب الحتالل بالدكم وحصار 
شعبكم وقصف ملش1ئاته وقتل واغتصاب 

وسائه وأطفاله؟!!. 
ي1ا عيباه، أين غريتُكم؟ أي1ن دمكم؟ أين 
كرامتك1م؟ أين عزتكم؟ أي1ن وخوتكم؟ أين 
رشفكم؟ أين ديلك1م؟!, ما لكم ما خدعكم 
رغم ُك1ّل الش1وا9د واآليات التي تتجىل ُك1ّل 

يو4!!. 
1ًة 9م أكث1ُر َمن يعرف  واملش1ايُخ َخاصَّ
الَقبْيَل1ة واللخوة والعزة كيف اش1روكم آل 
س1عود!؟, ووالله إول1ا وأكل تراب1اً وال وبيع 
أعراضل1ا وأراضيل1ا وكرامتل1ا, ارجعوا إىل 

صوابكم يكفي يكفي يكفي. 
والزم1ن والتأري1خ ال يرح1م, فمت1ى كا9 آل 
س1عود يعمل1و9 يف صالحلا وم1ن أجللا؟, واآل9 
والله إوهم فقط يستغلووكم من أجل مصالحهم 
ام يتخلو9 علكم، وقد أَْصب1َح ش1عبكم غاضباً 
عليكم, واألَي1َّا4 بيللا وأوتم عارفو9 بهذا، ولكن 

فقط أوتم تغالطو9 أوفس1كم. 

- ُعرفت القبيلة اليمنية بالخصال الحميدة 
واألخ�الق والوف�اء والدي�ن، هل م�ا زالت 

القبيلة اليمنية محتفظًة بهذه الصفات؟
القبيلُة اليملي1ُة لها بصمتُه1ا العظيمُة 
ع1رب التأري1ِخ يف ُك11لِّ املواق1ِف مل1ذ قب1ِل 
اإلْس11اَل4 وعرص اإلْس11اَل4 وم1ا تال9ا من 
ومواق1ُف  ظروفه1ا,  بمختل1ف  العص1ور 
القبيلة اليملية ال يكفيلا الحديُث علها وعن 
عظمها الذي تحدث علها الرس1ول صلوات 
الل1ه علي1ه وع1ىل آله وحت1ى تح1ّدث علها 
الُق1ْرآ9 »إِذَا َجاَء و1َرْصُ اللَِّه َواْلَفتُْح، َوَرأَيَْت 

اللَّاَس يَْدُخلُو9َ يِف ِديِن اللَِّه أَْفَواًجا...«. 
أما بش1أ9 الخص1ال الحمي1دة واألخالق 
والش1هامة والكرام1ة واللخ1وة واألصالة، 
فالقبيلة اليملية ما زالت وستبقى محافظًة 
عليها وباقي1ة فيها وأ9 تخ1ىل علها بعٌض 
ممن تم خداُعهم وغّررت بهم دوُل العدوا9, 
لكن والله إوهم اآل9 يحّسو9 باللد4 إاّل أوهم 
قد توّرطوا, ووح1ن وتواَصُل بالبعض ملهم 
فأَْصب1َح1وا يعّر1و9 أصابعهم م1ن اللد4 

اً كبرياً.  ويتحرسو9 تحرسُّ

- تزاي�دت ح�االت االغتص�اب للفتي�ات يف 
املناط�ق املحتلة يف الخوخة وعدن وغريهما، 

ما هو موقف القبيلة من هذه االنتهاكات؟
لق1د ع1اث الغ1زاُة واملحتل1و9 يف أرضلا 
مل1ذ  واللس1َل  الح1رَث  وأ9لك1وا  الفس1اَد 

مجيئهم. 
االغتص1اب  ح1االت  تزاي1د  بش1أ9  أم1ا 
املس1يطرين  املحافظ1ات  يف  واالختط1اف 
عليه1ا, فه1ذه 19ي ُس1لة وع1ادة املحتل.. 
9و يخ1رس م1ال وعت1اد ورج1ال، وبالتايل 
س1وف يأتي ملتقم1اً من ُك11ّل يشء, و9و 
ق1د أتى أص1الً بأح1داث جّس1دت مروعه 
الحقيقي, فهو ق1د ارتكب ُك1لَّ تلك األفعال 
غري األخالقية, وكذلك علده س1جو9 رسية 
يمارس فيها أبش1ع أوواع االوتهاكات, وأول 
م1ن تعرض لتلك االوته1اكات 9م القابعو9 
تحت س1يطرته الذين َقِب11لُوا ب1ه, وبالتايل 
أقوُل لهم: اآل9 ارجعوا إىل صواِبكم وحّكموا 

عقوَلكم. 
وموق1ُف القبيل1ة موقٌف ديل1ي أخالقي 
واب1ٌع من الثقافة الُق1ْرآوي1ة يأبى ُك1لَّ 9ذه 
املمارس1ات, والقبيل1ة اليملي1ة م1ن أكث1ر 
الع1رب ِغ1ريًة وحمي1ًة ع1ىل مبادئه1ا، وال 
يمكن أ9 تسمَح باملس1اس بها, وما يحُدُث 
م1ن جرائ1َم واوتهاكاٍت يف ملاطق س1يطرة 

 . االحتالل ستزوُل وسيزوُل معها املحتلُّ

- ما ردُّكم عىل الس�فري األمريكي الذي قال 
إن أبناَء الحديدة سيستقبلونه بالورود؟ 

ردي عىل قول السفري األمريكي بأ9 أبلاء 
الحديدة س1وف يس1تقبلووه بالورود: ُك1لُّ 
1ًة وأبلاء اليمن  أبلاء الحديدة الرفاء َخاصَّ
عامة تعاَل والله وبالل1ه وتالله ما وقول له 
إال كم1ا قال له رئيُس الش1هداء صالح عيل 

الصّم1اد لن وستقبَلك إاّل بخلاجر بلادقلا. 

 الشيخ بدر الدين علي سنان في حوار مع صحيفة المسيرة:

انطلقت برفقة 600 فرد من أبطال قبيلة عيال يزيد إىل 
الساحل الغربي استجابة هلل ودعوة قائد الثورة

نقول للسفير األمريكي ما قال الرئيس الشهيد الصّمـاد: سنستقبلكم بخناجر بنادقنا

واهلِل لو نأكل التراب فلن نخون وطننا ونبيع أعراضنا وكرامتنا

لن يستطيع العدوان إركاع الشعب 
اليمني وكسر إرادته

أقول للمرتزقة: يا حّمى دقونكم 
تستدعون األجانب الحتالل بلدكم 
وقتل واغتصاب النساء واألطفال 

يتواَص1ُل الزحُف الش1عبيُّ والقب11َيل وحو الس1احل الغربي؛ اس1تجابًة 

لدعوة قائد الثورة الس1يد عبداملل1ك الحواي ملؤازرة أبطال الجيش واللجا9 

الش1عبية يف مواجه1ة تصعيِد ق1وى الع1دوا9 والغزو، و9ي اس1تجابٌة لم 

تتوقف س1واء من قبل أبلاء محافظة الحديدة أَْو أبلاء القبائل من مختلف 

املحافظات، ما لبثت أ9 صلعت تحوالٍت كربى يف املعركة التي تحولت أيراً 

إىل محرقة مفتوحة للغزاة واملرتِزقة وآلياتهم رغم تفوقهم الجوي. 

ويف واحدة من صور الهبَّة الش1عبية والقبَلية يكش1ف الشيُخ بدر الدين 

عيل س1لا9، من أبرز مشايخ مديرية عيال يزيد بمحافظة عمرا9 يف حوار 

مع صحيفة املس1رية من الساحل الغربي، األسباب التي أّدت الوطالِقه مع 

أكثَر 600 فرد من أبطال القبيلة إىل الساحل الغربي. 

حاوره/ عزان الشهراني
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من هو ستالني؟ 

ُوِلَد »س1تالا« يف قرية »غ1وري« الواقعة 
يف مقاطعة جورجيا يف روس1يا.. أل4ٍُّ ش1ديدة 
التدي1ن اس1مها »إيكاتريل1ا غي1الدز«، كا9 
أجداُد19ا أقلاو1اً ل1ألرض يف إح1دى الق1رى 
الروس1ية، أم1ا والُده ف1ال وعلم عل1ه اليشَء 
الكث1ريَ س1وى أو1ه اش1تغل فالحاً ف1رًة من 
حيات1ه ا1م عمل يف مصل1ع لألحذي1ة يف بلدة 
»ادیلخاووف«.. ويعتقد أوه كا9 سكرياً متالفاً 
يسَء الخل1ق بعك1س والدت1ه الت1ي اضطرت 
برعاي1ة أرسته1ا  للقي1ا4  للعم1ل كغّس1الة 
وتحقيق أملها األَْكب11َر و9و أ9 يصبح ابلها 
ذاَت يو4 قّساً.. وذلك أوهكت وفسها يف العمل 
لتمكيله من الدراس1ة يف املدرسة االبتدائية يف 
»غ1وري«، ام حصل فيما بعد عىل ملحة من 
املعه1د الال9وتي يف مديلة »تيفلیس«، بيد أوه 
لم يس1تطع إكمال الدراسة فيه؛ بسبب سوء 
مس1لكه وش1قائه الدائم مع أس1اتذته حتى 
اوتهى األمُر بطرده بعَد أربع سلا.. فتلقفته 
العدي1دة  الثوري1ة  الجماع1ات  آوئ1ذ إح1دى 

امللترة يف روسيا.. 
تزّوج »س1تالا« حا ش1ّب ع1ن الطوق 
م1ن »ایكاتریل1ا ش1لایلدز« الت1ي ُرزق ملها 
بول1د اس1مه »یاش1ا« ع1اش ط1وال حيات1ه 
مهم1الً من قبله واس1تمر عمله كميكاويكي 
كهربائ1ي حتى حا أَْصب11َح والده دكتاتوراً 
يهيمن ع1ىل مصائر عدد من الش1عوب، وقد 
تزّوج »س1تالا« بعدئذ مرة ااوية من »واديا 
البليوف« التي ولدت له ابلاً اسمه »فاسييل« 

وابلة اسمها »سفتالوا«.. 
وق1د أَْصب11َح »فاس1ييل« يف عه1د وال1ده 
جلراالً يف سالح الطريا9 وكا9 9و الذي يقود 
االس1تعراضات الجوي1ة حيلئذ، ا1م أَْصب1َح 
بعُد من املغروب عليهم امللس1يا بعد وفاة 
الطاغي1ة ولم يلبث أ9 اختف1ى دو9 أ9 يرك 
أا1راً.. كما يجري يف الع1ادة يف ظل 9ذا اللوع 

من األوظمة الدكتاتورية الشاملة.. 
 ل1م يق1دْر ل1زواج »س1تالا« الثاو1ي أ9 
يس1تمرَّ بش1كله الطبيعي؛ ألو1َّه التقى فيما 
بع1ُد بام1رأة يهودية حس1لاء اس1مها »روزا 
كاغاووفيت1ش«، فعارش9ا مع1ارشًة زوجيًة 
وأَْصب1َح1ت عش1يقته الدائمة.. أم1ا زوجته 
»وادي1ا« فق1د اوته1ت حياتُه1ا باالوتح1ار.. 
عىل أو1ه من املعتق1د أ9 اوتحار9ا ال يعود إىل 
قصت1ه الغرامي1ة فقط بل إىل األىس الش1ديد 
الذي أصابها؛ بس1بب القسوة الوحشية التي 
أبدا9ا يف الَقراء عىل عدد كبري من خصومه 
وضحاياه.. و9ؤالء الخصو4 والرحايا الذين 
كاوت زوجت1ه ترى فيهم إخ1وًة لها يف الدين 

املسيحي بخالِف عشيقته اليهودية.. 
لیس1ت »روزا كاغاووفيتش« 9ذه س1وى 

ش1قيقة »الزار كافاووفيت1ش« 
الش1هري  الش1يوعي  الزعي1م 
أي1ّا4 »س1تالا«، وق1د جعل1ه 
يف  ب1ارزاً  عر1واً  »س1تالا« 
املكتب الس1يايس »البوليتريو« 

ال1رويس وأعط1اه دوراً  الش1يوعي  للح1زب 
قيادي1اً جعل1ه م1ن املتمّك1ل1ا يف الش1عب 
ال1رويس والبلدا9 الخاضعة لللري الش1يوعي 
كما أس1لمه اإلرشاف عىل الصلاعة الثقيلة.. 
وق1د لب1ث من أق1رب املقربا إىل »س1تالا« 
حتى وهاي1ة حيات1ه ومقد4 رئي1س الوزراء 
ال1ذي  »خروتش1يف«  الجدي1د  الس1وفياتي 
9اجم1ه بعلف وأقص1اه عن الحي1اة العامة 
يف محاولة مله الكتس1اب ما يمكن اكتسابه 
من ش1عبية يف ظل وظ1ا4 إر9اب1ي مماال.. 
وق1د اس1تطاع »كاغاووفيت1ش« تزويج ابله 
»ميخائيل« من ابلة »س1تالا« »س1فتالوا« 
ي1و4 15 تم1وز 01ر1، وكاو1ت »س1فتالوا« 
حا تقرر 19ذا الزواج زوجة لش1خص آخر 
اختفى م1ن الوجود فج1أة دو9 أ9 يُعلم أي 
يشء عن مصريه!.. س1وى أو1ه قد اوزاح عن 
الطريق دو9 أ9 يرك أاراً.. وكا9 »س1تالا« 
ذاته قد تزوج م1ن »روزا كاغاووفيتش« بعد 
أ9 اوزاحت زوجت1ه الثاوية عن الطريق أيراً 

باالوتحار..!

حقائُق يف حياة »ستالني«:
و9كذا أَْصب1َح »س1تالا« يعيُش يف أرسة 
يهودي1ة: فزوجت1ُه يهودي1ة.. وزوُج ابلت1ه 
يهودي.. وشقيُق زوجته الذي كا9 يف الوقت 
وفس1ه صديَق1ه املق1رََّب وس1اعَده األيم1َن 
يهودي.. و9ذه حقائق ال يمكن مجادلتها.. 

بيد أ9 ذلك لم يكن ُك1ّل يشء.. بل إ9 وائب 
الرئي1س يف عهد »س1تالا« ووزير خارجيته 
الش1هري »مولوتوف« كا9 9و أيراً متزوجاً 
م1ن يهودية، وليس1ت 19ذه بدور9ا س1وى 
ش1قيقة الرأس1مايل األمريكي األَْكب1َر »سا4 
كارب«.. أح1د كب1ار املرابا وَس1اَدة الذ9ب 
اليه1ود العامليا وصاحب رشكة االس1ترياد 
»كارب  الرخم1ة  األمريكي1ة  والتصدي1ر 
اكسبوروغ« التي يقع مركز9ا يف بلدة »بريد 
جي1ورت« يف مقاطع1ة »كوويكتيك1وت« يف 
الوالي1ات املتحدة.. وكاو1ت ابلة »مولوتوف« 

خطيبة ابن »ستالا« »فاسييل«.. 
و9ك1ذا ورى بص1ورٍة واضح1ة أ9 املكتب 
يس1يطر  كا9  ال1ذي  الس1تاليلي  الس1يايس 
عىل مقدرات الحزب الش1يوعي الس1وفياتي 
ويهيمن عىل مصائر الشعوب الرازحة تحت 
وري الش1يوعية كا9 بزعامة ما يش1به أرسة 
واحدة، الزوجات واألبل1اء فيها من اليهود.. 
و19ذا م1ن الطبيع1ي؛ أل9َّ فلس1فة الحق1د 
اإللحادية التي اتخذت ش1كل الشيوعية 9ي 
يف األساس وليدة األحقاد اليهودية املغلقة يف 

ء  حي1ا أ
أوروب1ا الرقي1ة.. وال ريب 

يف أ9 19ذه الحقائ1ق تلق1ى بع1َض الري1اء 
عىل خفاي1ا التطورات الجذري1ة التي حدات 
يف روس1يا ويف العال1م الش1يوعي بأكمله ملذ 
وف1اة الطاغي1ة الدم1وي.. 19ذه التطورات 
الت1ي تتمث1ُل يف فرح مخ1ازي الس1تاليلية 
عللاً واالعراف باملج1ازر التي كا9 ضحيتها 
الفالحو9.. الذين تحاول الدعاية الش1يوعية 
إظهار19م بمظهر الراضا عن 9ذا اللظا4.. 
بل وحتى املتحمس1ا له!!.. وال يزال التطور 
الجدي1د اخ1ذ مج1راه يف كافة أرج1اء العالم 

الشيوعي.. 
لس1تالا  س1لحت  ق1د  الفرص1ة  كاو1ت 
للظهور يف صفوف الثوريا املغموريا قبيل 
)اورة أكتوبر( عا4 17ر1 علدما كا9 معظم 
الزعم1اء القدام1ى املعروف1ا يف الس1جو9 
القيرصية. بي1د أوه مع ذلك لم يلعب أي دور 
قيادي يف الحزب الش1يوعي الس1وفياتي أيّا4 
رئاسة »ليلا« باستثلاء فرة مرض »ليلا« 
األخ1رية، ام تقد4 إىل الصف1وف األوىل علدما 
وشب الرصاع بيله وبا »تروتسكي« واستلم 
الحكم بعد أ9 تم1ت تصفيته وظل محتفظا 

بدكتاتوريته حتى وفاته.. 
لع1ل م1ن املفي1د أ9 وذكر مراح1ل صعود 
»س1تالا« إىل الحك1م.. بدأ وجم »س1تالا« 
يعل1و علدم1ا أصي1ب »ليل1ا« بلوبة ش1لل 
أوىل يف ماي1و/ أي1ار س1لة ۱۹۲۲ فق1د عه1د 
باألرشاف ع1ىل الحكم إىل إَداَرة االاية مكووة 
من »ستالا« َو«زیلوفييت« َو«كاميلييف«.. 
ول1م يلبث »ليلا« بعد ذل1ك بفرة وجيزة أ9 
أصي1ب بلوبة ش1لل ااوية ف1ارق الحياة عىل 

إار9ا. 
كاوت قيادة املكتب السيايس تتألف لتكو9 
اإلَداَرة الثالاي1ة من »ليل1ا« َو«زيلوفييف« 
َو«تروسكي«  َو«بوخورین«  َو«تروتس1كي« 

َو«ستالا«.. 
وكا9 »زيلوفيي1ف« َو«كاميليي1ف« الي1د 
اليُمل1ى »لليل1ا« مل1ذ تولي1ه الحك1م مما 
جعلها يلظرا9 إىل وفس1يها بصورة طبيعية 
اإلَداَرة  19ذه  يف  الرئيس1يا  كالعروي1ا 
ويذك1ر  »لليل1ا«،  الطبيعي1ا  والخلف1ا 
»تورتس1كي« يف كتاب1ه الذي ألف1ه فيما بعد 
بعلوا9 »س1تالا« يف الصفحتا و4 َو۳۷ أ9 
»زيلوفييف« كا9 يعامل »س1تالا« معاملة 
الرئيس للم1رؤوس.. أم1ا كاميلييف فكاوت 

معاملته له مشوبة بالسخرية.. 
»تروتس1كي«  إىل  يلظ1را9  19ذا9  وكا9 

كملافس1هما الج1دي الوحي1د ع1ىل 
الرئاس1ة بع1د وف1اة »ليلا«، 
»تروتس1كي«  19و  ملقاومت1ه 
أعر1اء  بقي1ة  ولقماوم1ة 
البوليت1ري َوالذي ل1م يكن ملهم 
جميع1اً يف ذلك الح1ا من يلظر 
ج1دي  كمرش1ح  »س1تالا«  إىل 
للزعام1ة.. )!( بل كاووا يلظرو9 
األَْكب1َر  إىل »زيلوفييف« كالعرو 
الثالاي1ة؛ ولذل1ك عه1د  اإلَداَرة  يف 
إلي1ه بإلق1اء الخط1اب االفتتاحي 
يف املؤتم1ر الثاو1ي ع1ر للح1زب 
الش1يوعي، وكاوت تلك املهمة التي 
يحتف1ظ به1ا »ليلا« للفس1ه قبل 
مرضه ولكل1ه أظهر ع1د4 جدارته 
لقيادة الجلس1ات وأرسع »ستالا« 
باوته1از الفرص1ة فأدار الجلس1ات 
عوضاً عل1ه، وعلدما اوته1ى املؤتمر 
خرج مله »ستالا« وقد أّمن للفسه 
الس1يطرة عىل الحزب واملركز األول يف 
اإلَداَرة الثالاي1ة وبقي الوضع عىل ذلك 

حتى وفاة »ليلا« عا4 24ر1.. 
يف  ذل1ك  بع1د  »س1تالا«  تمّك11ن 
إزاح1ة  م1ن  25ر1  أبري1ل   / ويس1ا9 
»تروتس1كي« ع1ن ملصبه »قومس1يري 
الشعب لشؤو9 الدفاع« أَْو وزير الدفاع، 
ام خاص1م »زیلوفيي1ف« َو«كاميلييف« 
بع1د ذلك ضام1ة إىل جاوب1ه عوض1اً علها 
َو«تومس1كي«  َو«ریك1وف«  »بوفادي1ن« 
فاتح1د »زيلوفيي1ف« َو«كاميليي1ف« علدئذ 
مع »تروتس1كي« وش1كلوا جبه1ة معارضة 
ل11 »س1تالا« بي1د أ9 خطوتهم 9ذه جاءت 
متأخرة، و9كذا تمّك1ن »س1تالا« يف شباط 
/ فرباي1ر 26ر1 من ط1رد »زيلوفييف« من 
املكت1ب الس1يايس ام من رئاس1ة س1وفيات 
ليليلغ1راد ام من رئاس1ة األممي1ة الثالثة.. 
وجاء دور »كامیلیف« َو«تروتس1كي« بعده 

مب1ارشة يف تري1ن األول / أكتوب1ر س1لة 
26ر1، فطرد9م1ا »س1تالا« م1ن املكت1ب 
الس1يايس، ويف الع1ا4 التايل طرد »س1تالا« 
خصومه الثالاة م1ن اللجلة املركزية للحزب 
الش1يوعي، ام اوتهى به األمر إىل طرد9م من 

صفوف الحزب بالجملة.. 
»تروتس1كي«  اوتف1ض   ۱۹۲۷ ع1ا4  ويف 
اوتفاضة أخرية محاوالً التمرد عىل »ستالا« 
متهم1اً إي1اه باالوح1راف ع1ن األيديولوجية 
املاركس1ية والل1زوع إىل إقام1ة دكتاتوري1ة 
ش1خصية عوضاً علها، فكا9 رد »س1تالا« 
عليف1اً جداً.. فقد ب1دأ حملة التطهري الكربى 
الش1هرية الت1ي كلف1ت املالي1ا م1ن األرواح 
وأرس1ل فيه1ا اآلالف املؤلف1ة إىل امللف1ى يف 
س1يربيا - كما قرره »خروتشيف« عللاً فيما 

بعد. 
ق1ى »س1تالا« يف حمل1ة التطهري 9ذه 
ع1ىل معظ1م الزعم1اء الش1يوعيا األوائ1ل 
اليهود، وعىل أقطاب األمية األوىل الذين كاووا 
أول من بدأ بالثورة الشيوعية.. وكا9 با من 
قي عليهم باللفي أَْو باالعدا4 أَْو بالسجن - 
تروتسكي - َو- زيلوفييف - و- كاميلييف - 
َو- مارتيلوف - َو- زاسولیش - َو- اكسلرود 

- و- مارتوف، ... إلخ.. 
و9كذا لم يبق محيطاً به بصورة مبارشة 
من اليهود األوائل لدى وفاته فيما بعد سوى 
وش1قيقها  كاغاووفيت1ش«  »روزا  زوجت1ه 
الدراس1ة  أ9  ع1ىل  كاغاووفيت1ش«..  »الزار 
التحليلي1ة لحمل1ة التطه1ري 19ذه وملراح1ل 
حياة »س1تالا« أظهرت فيما بعُد أوه ارتبط 
يف الف1رة األخ1رية بحل1ٍف رسيٍّ م1ع القوى 
الخفي1ة أطلقت 9ذه بموجبه يد »س1تالا« 
مقاب1ل تحالفه معه1ا يف القراء عىل جميع 
أخصامه بما فيهم الزعماء القدامی اليهود.. 
ويف 9ذا الرب19ا9 القاطع عىل أ9 9ذه القوى 
ال تقي1م وزواً لحليف أَْو عمي1ل لها إال علدما 

ترى يف وجوده مصلحة لها.. 

الحلقة 
)31(

يِف ِكتَاِب »اليَُهْود َوَراِء ُكلِّ جريمة« للكاتب الكلدي وليا4 كار، يُسلُِّط املؤل1ُِّف 
1ْوَء عىل األمور التي لم تُكن واضحًة من أساليِب اليَُهوِد للسيطرة عىل  الرَّ

العالم، مستخدما كافَة الوسائِل القذرِة والجرائم التي لم يكن يُدِرُك 
اللاُس أ9 الي1َُه1ْوَد يقفو9 وراَء9ا؛ للوصوِل إىل غايِتهم بالسيطرة عىل 

العاِلِم وارواِته، ُمَؤكِّداً أَوَّه ما سيكشُفه يف الِكتَاِب سيَصد4ُ الُق11رَّاء؛ وظراً 
لِعَد4ِ ُقدرِة الكثرِي ِملُْهْم عىل استيعاِب ُخبِث الي1َُه1ْوِد من تلقاِء أوفِسهم. 

يف ترجمِة الكاتِب وفَق موسوعة ويكيبيديا 9و باحٌث كلديٌّ وأستاذٌ 
جامعيٌّ اختصَّ بالُعلو4 وباآلاار القديمة. وقد قى فرًة بفلسطَا، 

وَدَرَس بالجامعة )الِعربية( يف القدس املحتلة، وسبق له أ9ْ َعَرَض 
القريَة الفلسطيليَة من مختلِف جواوِبها، َوأابَت )بُطال9ِ الَح11قِّ 

التأريخيِّ لدى الي1َُه1ْوِد(، وبشكل علمي مواّق وبرباعة ورى من خاللها 
الصدَق والتعلَُّق بالحقِّ والعدالِة. 

ووظراً أل9ميَِّة محتوى الِكتاِب، تقو4ُ صحيفُة املسريُة بلره يف سلسلِة 
حلقاٍت، معتمدًة عىل اللسخِة املرجمِة والصاِدَرِة يف عا4 2ور1 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: السيطرة الصهيونية 
على مصائر الشعوب السوفياتية

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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نصٌب بال رحالت 

إعداد/ بشرى المحطوري:

ما هو )البغي(؟؟
ُم اللِه  َل�اَ اِئَلُد -ساَ َلِهيَْلُد القاَ اسَلتمرَّ الشَّ
لاَيَْلَلِه- يف الَلدرس الخامَلس من دروس  عاَ
رمضَلان يف الحديَلث عَلن بنَلي إرسائيل، 
يتنَلاول  وهَلو  وتكذيبهَلم،  وجحودهَلم، 
بالرشح اآلية )89، 90( من سورة البقرة، 
والتي فيهَلا فضح كبري لهَلم، حيث قال: 
لاَْعناَُة  ُروا ِبِه فاَ راَُفوا كاَفاَ ا عاَ اءاَُهْم ماَ َلا جاَ لاَمَّ ]}فاَ
{)البقرة: من اآلية89(.  لاَ اْلكاَاِفِريناَ اللَِّه عاَ
هل تستطيع أن تتصور أي مربر منطقي 
لهم بأن يكفروا به؟ ال يوجد حتى وال هذه 
أن يقَلول واحد: ربما لَلو كان جاء محمد 
من بنَلي إرسائيل لكانوا آمنوا ومسَلتبعد 
م. هنا قّدم  أن يكفَلروا، وينتَلرش اإلْسَلَل�اَ
اءاَُكْم راَُسوٌل  ا جاَ ُكلَّماَ اَفاَ لك املسَلألة بأنهم: }أ
ِريقاً  فاَ ْتُْم فاَ اَنُْفُسَلُكُم اْسَلتاَْكرباَ ا ال تاَْهواَى أ ِبماَ
مَلن  {)البقَلرة:  تاَْقتُلُوناَ ِريقَلاً  واَفاَ كاَذَّبْتَُلْم 
ِريقاً  اآلية87(. جاءكم رسَلول منكَلم }واَفاَ

 .} تاَْقتُلُوناَ
ُهْم{)البقرة:  اَنُْفساَ اَْوا ِبِه أ ا اْشَل�اَ َلماَ }ِبئْساَ
من اآلية90( الحَلظ كيف النتيجة تأتي يف 
األخري: استبدال عن مستقبلك، عن الجنة 
مثلمَلا ذكَلر هنَلاك يف اآليَلة األوىل: }أُولاَِئكاَ 
نْياََلا ِباآْلِخَلراَِة{ ياََلاةاَ الدُّ اَُوا اْلحاَ الَِّذيَلناَ اْشَل�اَ

)البقرة: من اآلية86(. يف األخري هو يعني: 
بيع نفس، يعني: بعت أنت نفسَلك تماماً 
بالخسَلارة، بالسَلوء، بالعاقبة السَليئة، 
بالخَلزي، بجهنَلم، ليَلس هناك خسَلارة 
اَْكباََلر من هذه، وال ]دبور[ أشَلد من هذا.  أ
ا  اَْن ياَْكُفُروا ِبماَ ُهْم أ اَنُْفساَ اَْوا ِبِه أ ا اْش�اَ ماَ }ِبئْساَ
اَنْزاَلاَ اللَُّه باَْغياً{)البقرة: من اآلية90( بغياً،  أ
بدوافَلع بغي. ال يأتي البغَلي إال يف مقابل 
مَلاذا؟ بينَلات واضحَلة، طَلرق واضحة، 
تسهي�ت بأن يستجيبوا، وتكون يف األخري 

انط�قة كلها بغي، عداوة[.. 

اليهوُد يرون أنهم )أفضل( الناس:��
لاَيَْلِه- إىل ثقافة  ُم اللَلِه عاَ َل�اَ واَناََلَلوَّهاَ -ساَ
اليهود اإلنزوائية يف تمجيد أنفسهم، حيث 
قَلال: ]ومع هذا تجد أنه مَلع هذا أي هي 
يف الواقَلع ال تقول: ]أنه فع�ً كانوا ممكن 
أناسَلاً طيبني كان باإلمكان أن يستجيبوا 
لَلو أنه جاء الرسَلول منهَلم[ ال، بنّي بأنه 
حتَلى ولو جاء الرسَلول منهَلم أنه هكذا 
أسَللوبهم لكنهَلا مقولَلة قّدموهَلا، وقد 
يكَلون يف داخلهَلم وألنهَلم قد هيئَلوا لها 
بثقافة إنزوائيَلة تقوم عل تمجيدهم هم 
كفئة مَلن النَلاس، وأنَله: ]إذاً كيف ينزل 
اللَله فضله عل آخرين؟! كيف يعطي هذا 
الفضَلل العظيَلم آخريَلن؟![ يعرفون أن 
النبَلوة فضل عظيَلم، والدين فضل عظيم 
]فكيف ينزله عل آخرين وال ينزله علينا![ 
هذا ال يصح معَله أن تقول أن هذا منطق 
واقعي، مقولَلة داخلهم يوجد يف ثقافتهم 
ما يجعَلل عامتهَلم قابلَلني أن يعمم هذا 
يف وسَلطهم ]لو كان جَلاء منا كان يمكن 
ْن  لاَ ماَ ْضِلِه عاَ اَْن يُناَزِّلاَ اللَُّه ِمْن فاَ نتقبَلل[. }أ
َلاُء ِمْن ِعباَاِدِه{)البقرة: من اآلية90(،  ياَشاَ
مَلع أن القضيَلة إذاَا كانَلوا مسَللمني لله، 
يجب أن تسَللِّم لله، وال يكون برشوط أن 
يبعَلث النبي منا، أن يبعث منهم، من بني 
إرسائيَلل. إذاَا هَلم مؤمنني باللَله، عارفني 
بأنهم عبيد لله، فيجب أن يسلموا، الحكم 
هو لله، األمر هو لله، اإلختيار هو إىل الله، 
 .] اىلاَ اناََلُه واَتاَعاَ اإلصطفاء هو إىل الله ُسبْحاَ

)الع��ذاب( يف الُق��ْرآن َأْحَي�اناً يكون يف 
الدنيا واآلخرة:��

لاَيَْلَلِه- عند رشح  ُم اللِه عاَ َل�اَ ولفَلت -ساَ
ٍب  ضاَ لاَ غاَ َلٍب عاَ ضاَ باََلاُءوا ِبغاَ قولَله تعاىل: }فاَ
َلذاَاٌب ُمِهنٌي{)البقَلرة: مَلن  ِلْلكاَاِفِريَلناَ عاَ واَ
اآليَلة90( إىل أن العَلذاب يكَلون يف الدنيَلا 
حيَلث  واآلخَلرة، 
باََلاُءوا  ]}فاَ قَلال: 
ٍب  ضاَ َللاَ غاَ َلٍب عاَ ضاَ ِبغاَ
َلذاَاٌب  عاَ ِلْلكاَاِفِريَلناَ  واَ
من  ُمِهنٌي{)البقَلرة: 
غضَلب  اآليَلة90( 
م�اكم يعني: أشياء 
ثَِّلُل  يعرفهَلا هنَلا تُماَ
رهيبَلة،  خسَلارة 
كلهَلا  ترصفَلات 
عواقَلب  خاطئَلة، 
أمثلة  سَليئة. رضب 
تهديداً لهم من نتائج 

مَلا هم فيه، كيف هذا يمثل بيع آلخرتهم، 
بيع ألنفسَلهم؛ قضية تؤدي إىل أن ي�اكم 
باَاُءوا  الغضب عليهم، غضب عل غضب }فاَ
ذاَاٌب  ِلْلكاَاِفِريَلناَ عاَ َلٍب واَ ضاَ َللاَ غاَ َلٍب عاَ ضاَ ِبغاَ
ونحَلن  اآليَلة90(.  مَلن  ُمِهنٌي{)البقَلرة: 
باسَلتمرار نقَلول يف القضيَلة هَلذه مث�ً 
عندما نمَلر بكلمة غضَلب، كلمة رحمة، 
كلمة حب، أتركها عل أصلها يف مشاعرك 
ٍب{ ألسَلت هنا  ضاَ لاَ غاَ َلٍب عاَ ضاَ باََلاُءوا ِبغاَ }فاَ
تتصور تهوي� للمسألة؟ تهوي� للمسألة 

فع�ً[. 

تع��اىل:  قول��ه  يف  )مه��ني(  معن��ى 
}َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب ُمِهنٌي{:��

لاَيَْلِه- موّضحاً  ُم اللِه عاَ �اَ واس�سل -ساَ
أن العذاب للكافرين من اليهود والنصارى 
يكَلون حقَلرياً مهينَلاً لهَلم، حيَلث قال: 
َلذاَاٌب ُمِهنٌي{ يف بعض  ]أحياناً يف كلمة: }عاَ
العبَلارات يأتَلي بكلمَلة عَلذاب، ال يكون 
بالشَلكل الذي يبني لك بَلأن معناه: عذاب 
جهنم، هي عذاب بشَلكل عَلام من الدنيا 
إىل اآلخَلرة، عَلذاب يف الدنيَلا، وعَلذاب يف 
اَذَّناَ  إِذْ تاَأ اآلخرة ذكَلر يف آيات أُْخَلَلَلراَى: }واَ
ْن  ِة ماَ لاَيِْهَلْم إىِلاَ ياََلْوِم اْلِقياَاماَ ثاَنَّ عاَ راَبَُّلكاَ لاَياَبْعاَ
ذاَاِب{)األعَلراف: مَلن  ياَُسَلوُمُهْم ُسَلوءاَ اْلعاَ
اآليَلة167( أليسَلت هَلذه واحَلدة؟ يكون 
عَلذاب مهني، مهَلني، ماذا يعنَلي مهني؟ 
يعني يجعلك تحتقر نفسك عذاب يحقرك. 
الحظ األعمال التي تأتي من جانب ]حزب 
و]الجهَلاد[  حمَلاس[  و]حركَلة  اللَله[ 
والحركات املجاهدة، إرسائيل ترى نفسها 
كبَلرية، ومؤثرة، ويأتي هَلؤالء يزعجونها 
زُِّموناَها  إزعاجاً يجعلونها تبدو صغرية! يُقاَ
أمام اآلخريَلن! أليس هذا عذابَلا مهينا؟! 
مهَلني، هَلذا مهني. أعنَلي: قد يأتَلي مث�ً 
هزيمَلة مع طرف هو ِند باعتبار طاقاته، 
باعتبَلار قوته، قد ال يكَلون مهني، أحياناً 
يكَلون طبيعَلي يف الرصاع، أنَله جهة مع 
جهَلة هنَلاك تكافَلؤ كبَلري هَلذا طبيعي، 
ا باَنْياَ  اِولُهاَ اَيََّلاُم نُداَ الحرب سَلجال }واَِتْلَلكاَ اأْل
النََّلاِس{)آل عمران: من اآليَلة140(. لكن 
هَلذا كبري جَلداً، ويف املقابل، هَلذا ضعيف 
جداً، ووسَلائل تعتَلرب بدائية بالنسَلبة ملا 
معَله هَلو، ويزعجونهَلم إزعاجَلاً رهيباً 
يقلقونهَلم ويربهنَلون أمَلام العالم بأنه: 
إرسائيَلل هَلذه ممكن أن تَلرب، إهانة، 
عذاب مهني. هذا مظهر من مظاهر عذاب 
مهني، ويف األخري جهنَلم، أما جهنم فالله 
قَلد جعلها عذابَلاً مهيناً لكل مَلن دخلها، 
وقد يكَلون هناك عذاب مهني لهم خاص، 

نعوذ بالله[. 

مقول��ة أّسس��ها اليهود لي��رروا عدم 
إْيَم�انهم ب�)محمد(:��

لاَيَْلَلِه- مقولة  ُم اللَلِه عاَ َل�اَ وكشَلف -ساَ
تربيريَلة يرددهَلا اليهَلود حتَلى أصبَلح 
املسَللمون يصدقونهَلا، ويتقبلها الناس، 
أال وهي: ]أنتم لكم نبي، ونحن لنا نبي[!! 
اَنْزاَلاَ  ا أ إِذاَا ِقيلاَ لاَُهَلْم آِمنُوا ِبماَ حيَلث قال: ]واَ
لاَيْناَا{)البقرة:  ا أُنَْلِزلاَ عاَ الُوا نُْؤِمُن ِبماَ اللََّلُه قاَ
مَلن اآلية91( هذه مقولَلة جديدة ظهرت 
عندهَلم، وهذه هَلي نتيجة مَلاذا؟ نتيجة 
حالَلة هَلم فيهَلا، هَلذه الحالَلة التي هم 
عليها بحسب ثقافتهم السائدة ورؤيتهم، 
ونفسَلياتهم، لم يعد يوجد لديهم تقبل أن 
يقبلوا هَلذا الدين، هو يفكَلر كيف يجعل 
عل أقل تقدير يجعل املوضوع ذلك يف دائرة 
هناك، ويجعل نفسَله يف دائرة مسَلتقلة، 
يخفف موضوع اللوم عليه عل األقل هذه 
سادت يف أوسَلاط اليهود، حتى يبدو أنها 
وصلَلت إىل عوامهَلم، كان بعضهم هنا يف 
اليمن يقولون لك: ]هذا هو نبيكم، محمد 
نبيكم، نبي العرب، ونحن نبينا موىس[. يف 
آية أُْخَلَلراَى يبني: أن هذا من التفريق بني 
َلان ببعض الرسل  الله ورسَلله ومن اإليْماَ
والكفر ببعَلض، وقال عنهَلم: }أُولاَِئكاَ ُهُم 
ّقاً{)النسَلاء: من اآلية151(.  اْلكاَاِفُروناَ حاَ
أي: أن مَلن يكونَلون معرضَلني عن هدي 
َلون لهَلم مقولة،  اللَله، فَلكل مَلرة يطلعِّ
وتكَلون مقوالت متعَلددة ما بَلني ما هو 
دعايَلة مضَلادة، ومَلا بني ما هَلو عقيدة 
سَليئة، ومَلا بَلني يشء يعتَلرب يف الصورة 
مَلربر لهَلم يف انزوائهم وبقائهَلم عل ما 
هَلم عليه، هَلذه واحَلدة منهَلا ليكون يف 
الصَلورة مربراً داخلياً وأمَلام املجتمعات: 
أنهم أصبحوا هم أمة لوحدهم هم عل ما 
هم عليه! ترسَلخت هذه عند املسَللمني يف 

األخَلري، حيث صاروا 
كأنهَلم  يعتَلربون 
أمَلة يبقَلون عل ما 
هَلم عليَله، ومعهَلم 
أنبياؤهَلم، ودينهَلم، 
سَلماوية  وديانَلات 
دينهَلم،  لهَلم  وهَلم 
ديننا، وقد  لنا  ونحن 
هنَلاك نظَلرة إليهَلم 
كإقَلرار لهَلم عل ما 
هَلم عليه! مَلع أنها 
هم؛  طلعوها  مقولة 
بَلدا  موقفهَلم  ألاَنَّ 
غري مَلربر، موقفهم 
بَلدا مخزيَلا حاولَلوا 
كمربر  يستخدمونها 
يلومهَلم  ال  حتَلى 
النَلاس، ويعذرونهَلم ]هَلم لهَلم دينهَلم 
ومعهَلم نبيهَلم وأنتَلم هَلذا نبيكَلم وهذا 
كتابكم[. عمموا هذه، ترسخت يف أوساط 

املسلمني وهي مجرد مقولة تربيرية[. 

م��ا معنى آي��ة: }لِ��ُكلٍّ َجَعْلَن��ا ِمْنُكْم 
ِشْرَعًة َوِمْنَهاجًا{؟؟

ثقافَلة  لاَيَْلَلِه-  عاَ اللَلِه  ُم  َل�اَ -ساَ وفنَلد 
مغلوطَلة سَلائدة بَلني النَلاس، أن معنى 
اجاً{،  ًة واَِمنْهاَ عاَ ْلناَا ِمنُْكْم رِشْ عاَ اآلية: }ِلُكلٍّ جاَ
هو الديانات السَلماوية!!! حيث قال: ]يف 
موضوع آخر التي تسَلمى: الرِشعة }ِلُكلٍّ 
اجاً{)املائدة: من  ًة واَِمنْهاَ عاَ ْلناَا ِمنُْكْم رِشْ عاَ جاَ
اَْو  اآلية48( كرشعة معينة ملجتمع معني، أ
ألمة يف عرص معني لكن متى ما جاء أيضاً 
نبَلي آخر يجب أن يسَلريوا عَلل الرشعة 
التَلي يقّدمهَلا، ال تقَلّدم يف األخَلري بأنها 
ديانَلات متعَلددة؛ ألاَنَّه يوجد هنَلاك مث�ً 
رِشعَلة محددة يف أحَلكام رشعية معينة، 
يف جيل معَلني، يف عرص معني، هذه تكون 
داخل الدين ألمة واحدة، قد تكون القضية 
الحكَلم فيهَلا بالنسَلبة لَلك كَلذا باعتبار 
وضعيتَلك، وأنَلا بالنسَلبة لوضعيتي التي 
تختلَلف مع وضعيتَلك يف اعتبارات معينة 
الحكَلم فيها كذا، ما يقال: هذا دين، وهذا 
ديَلن! ال. إنما يكَلون الحكم من أساسَله 
قائما عل تأقلمه مَلع اعتبارات متعددة. 
هَلذا يختلَلف عن موضَلوع الذي يسَلمى 
تفرق يف الديَلن، التفرق: أنه يأتي بالحكم 
متعَلدد مع وحدة االعتبَلارات، والوضعية 
وضعية واحدة، واعتبارات واحدة فيقول: 
الحكَلم فيها كَلذا، الثاني قَلال: ال، الحكم 
فيهَلا كذا، والثالَلث قَلال: ال، الحكم فيها 

كذا، هذا تفرق[. 

ثقافة ثابتة عند بني إسرائيل: ]أن الخالص ال يكون 
إال على يد أعالم يصطفيهم اهلل[

زياد السالمي

ل�����و ك������ان م�����ا ح�����ادي�����ت ظ�����ل س��م��ات��ي 
الس���ت���ث���ق���ل���ت ع���ي���ن���اك رم��������َل ج��ه��ات��ي 

متفائاًل  ال��رض��ا  م��ن  ِق��������ْف ح��ي��ُث ش��ئ��َت 
وان���������زْع غ����ب����اَر احل��������زِن م����ن ك��ل��م��ات��ي

ِق�����������ْف ب���ي ب���ع���ي���داً ع���ن ش��ج��ون��ك رمب��ا 
م�����ا زل������ت حت�������رُج ل�����و رأي���������َت رف���ات���ي 

ف��رح��ة أو  م����ن دم����وع����ي غ���رب���ة  ِق�����������ْف 
واق�����������رأ ك�����ت�����ابَ�����ك ج������ل ف������ي آي����ات����ي 

ِق�����������ْف ب����ي ع���ل���ى م����ا ش��ئ��ت��ه م��ت��ف��اع��اًل 
ع����ل����يَّ أق����ي����م ع���ل���ي���ك ُك�����������ّل ص���الت���ي 

أن������ا واح���������ٌد ف���ي���ك اس���ت���ظ���ل ب��ب��ؤس��ه 
ال�����ع�����ث�����رات  م�������ن  م�����ن�����ق�����َذه  ورآك 

أم����ن ال���ه���دى ي��ح��ت��د ف����يَّ ال����ظ����رُف كي 
أل������ق������اك ت����ص����م����ت ع������ن م���ع���ان���ات���ي 

يكن  ل���م  م���ا  اق��ت��ض��ت  ح��ك��م��ت��ك  أن  أم 
ف����ي ال�����ب�����ال.. ح���ت���ى أص���ع���ب األوق������ات 

ح�������زن ت������راب������ي ي�������دل ع����ل����ى ال����ن����وى 
وي����������ٌد ت����ص����اف����ح ب�����ال�����س�����الح اآلت������ي 

ل���ي���ت ال�������ذي ق�����د ح������بَّ ف������اق م���رت���اًل 
ف�����ي ُك�����������ّل ق�����ل�����ٍب خ���ي���ب���ة األش�����ت�����ات 

ل���ك���ن���ه���ا ال�����دن�����ي�����ا ره����������ان ت���ه���ده���د
ل�����م ت��������ؤِو م����ن����ذئ����ٍذ س�������وى األم��������وات 

ط��������رق مت������د ش�����راك�����ه�����ا أت������ؤودن������ي 
وحت������ي������ك ل�������ي أحل������انَ������ه������ا آه�����ات�����ي

ول�������دي م���ن���ك ال���������روح ت����ش����رق ق������درًة
 ع����ق����دت ب�����ن�����ورك م����وع����د احل�����الت 

ألق��������ول ي���ك���ف���ي م�����ا ل���ق���ي���ن���ا ه�����ا ه��ن��ا
م������ن ع����م����رن����ا ن����ص����ب����اً ب������ال رح������الت 

ي����ا ص����ال����ح ال���ص���ّم�������اد ك���ي���ف ع���دون���ا 
ب����ال����غ����در وال���ت���ض���ل���ي���ل ف�����ي إف�����الت 

س��اق��ط��اً  ي���زه���و  األم������س  م���ث���ل  زال  م����ا 
امل����������روءات  دون  م�����ن  احل���������رب  ف�����ي 

م����ا ك�����ان م����ن ش�������رٍف ل����دي����ه ب����ل غ���دا
م�����ت�����وه�����َم اإلغ�������ف�������ال وال������غ������ف������واِت

ل��ك��ن��ن��ي ُك�������ّل ال��ي��م��ان��ي��ن ع��ن��د ِص��ع��اب��ه��م 
م����ت����ح����م����ٌد ف������ي أح�����ل�����ك احل����������االِت

ق����د ع����ش����ُت أش�������دو ه����ك����ذا م��ت��ب��س��م��اً 
�����اِت ل�������م أُل��������������ِق ب������������االً ل�����ل�����ُم�����ِل�����مَّ

ش����ع����ٌب ي����ق����ول ك���م���ا أق�������ول مت���اس���ك���اً 
م���ه���م���ا ي������واج������ُه م�����ن ح����ق����ي����ِر غ�����زاة 

نَ���������ْم ي����ا ش���ه���ي���َد احل������ق واه����ن����أ إن��ن��ا 
م�����ا زادن���������ا ال������ع������دوان غ����ي����َر ث���ب���اِت 

ي��غ��ش��اك م���ن رب����ي ال���س���الُم ك��م��ا غشت 
ش�����ه�����داَءن�����ا األح������ي������اَء ف�����ي اجل���ن���ات 

كان بعضهم هنا في اليمن يقولون لك: 
]هذا هو نبيكم، محمد نبيكم، نبي العرب، 

ونحن نبينا موسى[. في آية ُأْخــَرى يبين: 
أن هذا من التفريق بين اهلل ورسله ومن 

اإلْيَمـان ببعض الرسل والكفر ببعض، وقال 
عنهم: }ُأوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحّقًا{

}َأْن ُيَنزَِّل اهللهَُّ ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن 
ِعَباِدِه{ مع أن القضية إَذا كانوا مسلمين 
هلل، يجب أن تسلِّم هلل، وال يكون بشروط 
أن يبعث النبي منا، أن يبعث منهم، من 

بني إسرائيل. إَذا هم مؤمنين باهلل، عارفين 
بأنهم عبيد هلل، فيجب أن يسلموا، الحكم 

هو هلل، األمر هو هلل
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

ُشّبان مقاِومون يحرقون موقعاً صهيونياً شرق »خانيونس« واالحتالل يعتقل 8 فلسطينيني
 : فلسطين المحتلة

تمّك1ن ُشب11َّا9ٌ فلسطيليو9 أمس األحد، 
م1ن اقتحا4 موقع عس1كري لجي1ش العدّو 
الصهيوو1ي يف قط1اع غزة، وقام1وا بإحراق 
املوق1ع، فيم1ا اعتقلت ُق11وَّات الع1دّو عدداً 
من الفلس1طيليا خالل حملة مدا9مات يف 

الرفة الغربية املحتلة. 
مصادُر فلس1طيليٌة أفادت بأ9 مجموعًة 
من الش1با9 الفلس1طيليا، تمّك1لوا، مساء 
أم1س، من اجتي1از الس1ياج الفاص1ل قرب 
يف  الق1رارة  بل1دة  رشق1ي  الرسي1ج  موق1ع 
خاويوو1س، وقاموا بإش1عار الل1ريا9 بثكلة 
عسكرية ومعدات تابعة لجيش االحتالل، ام 

اوسحبوا وعادوا بسال4. 
وأوضح1ت املص1ادُر أ9 ُق11وًَّة من جيش 
العملي1ة،  اوته1اء  بع1د  وصل1ت  االحت1الل 
وترجل1ت خارج الس1ياج لح1وايل 100 مر، 

وقامت بعمليات تمشيط. 

وأق1ّر املتح1دث باس1م جي1ش االحت1الل 
الصهيوو1ي، بأ9 َع11َدداً من الفلس1طيليا 
تمّك1لوا من اجتياز السياج الفاصل وإشعال 
اللار يف معدات رشكة مقاوالت تعمل يف بلاء 
الجدار املراد لألوفاق، واوس1حبوا إىل قطاع 

غزة. 
وتزام1ن ذلك م1ع اودالع سلس1لة حرائق 
يف  الواقع1ة  االحت1الل  مس1توطلات  يف 
محيط قط1اع غزة، بعد إط1الق متظا9رين 
فلس1طيليا طائرات ورقي1ة حارقة باتجاه 

تلك املستوطلات. 
وأوقف1ت الرط1ة »اإلرسائيلي1ة« حركة 
القط1ارات يف مقط1ع )عس1قال9-وتيفوت( 
لعدة س1اعات بس1بب 19ذه الحرائ1ق، التي 
ملطق1ة  يف  الحدي1د  س1كة  ق1رب  اودلع1ت 
مس1توطلة »سديروت« ش1مال رشق قطاع 

غزة. 
وذكرت صحيف1ة »معاريف« العربية عىل 
موقعه1ا اإللكروو1ي، أ9 12 فري1ق إطف1اء 
وطوارئ بمساعدة 4 طائرات إطفاء، عملوا 

عىل محاولة إخماد الحرائق املستعرة. 
ُق11وَّاٌت  اقتحم1ت  آخ1ر،  صعي1د  ع1ىل 
11ة، صباح أمس، قرية بيت  صهيووية َخاصَّ
ريما ش1مال غ1رب مديلة را4 الل1ه بالرفة 

املحتلة، ودا9مت مل1ازل يف القرية واعتقلت 
شابًا فلسطيلياً وأصابت شاباً آخر يف وجهه. 
أ9  فلس1طيلية  مص1ادر  وأوضح1ت 
مواجهات عليفة دارت يف أرجاء القرية، بعد 

اقتح1ا4 دوريات عس1كرية وواق1الت جلود 
1ة.  للقرية ملساودة الُق1وَّات الَخاصَّ

وخالل اوسحاب ُق1وَّات العدّو الصهيووي، 
دارت مواجه1ات با مجموعة من الش1با9 
وُق1وَّات العدّو يف قرية اللبي صالح املجاورة، 
ما أدى إلصابة ش1اب بالرصاص املطاطي يف 

الوجه. 
ويف الس1ياق ذات1ه اعتقل1ت ق1ّوات العدّو 
الصهيوو1ي س1بعة ش1با9 فلس1طيليا يف 
اقتحام1ات بأوح1اء متفرق1ة م1ن الّرف1ة 
الغربي1ة، فف1ي بل1دة إذو1ا غ1رب محافظة 
الخلي1ل، اعتقلت ق1ّوة عس1كرية من جيش 
العدّو ش1اباً بع1د اقتح1ا4 ملزل1ه يف البلدة، 
كم1ا اقتحمت قّوات الع1دّو َع1َدداً من ملازل 
املواطل1ا يف مديل1ة الخليل وبل1دة خاراس 

وعدد من بلدات املحافظة. 
أما يف بيت لحم، فقد اعتقلت قّوات العدّو 
الصهيوو1ي طفال م1ن مخيم عايدة ش1مال 
املحافظة، باإلضافة العتقال االاة شبا9 من 

بلدة تقوع رشق املحافظة.

املسرّية واس1تهداف مقّر القيادة والسيطرة للغزاة بالساحل أسهم وال 
ش1ك يف مفاجأة ُق11وَّات الغزو وضاعف من خس1ائر9ا البري1ة واملادية 

ومأزقها العملياتي. 
إْع1اَلمياً تم العمُل عىل دحض فربكات قلوات تحالف العدوا9 من خالل 

وقل وقائع أخبار ما يجري بموضوعية بالصوت والصورة من امليدا9. 
وما من شك بأ9 خسارة ُق1وَّات الغزو كبار قياداتها العسكرية واملئات 
من أفراد9ا وخالل األَي1َّ1ا4 األوىل للمعركة يعد وذيَر ُش1ْؤ4 و9زيمة للغزاة 

واملرتزقة ولتحالف الر اإلماراتي السعودي األمريكي. 
 إظه1اُر اإلْع11اَل4 الوطل1ي اللتائج املدم1رة ملغامرة الع1دوا9 من قتىل 
وأرسى وآليات محرقة يف جبهة الس1احل الغرب1ي عمل عىل قلب الصورة 
صورة االوتصار الكبري والحاس1م التي أراد العدوا9 تكريس1ها وتسويقها 

واستثمار9ا لدى الرأي العا4 اليملي والخارجي. 
 اللزوُل اإلْع1اَلمي امليداوي لقلاة املس1رية وقلاة الس1احات وغري9ما إىل 
مديلة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وزبيد والدريهمي الساحلية 
التي زع1م تحالف الع1دوا9 احتاللها بمثاب1ة كا9 بمثابة تأكي1د الهزيمة 
اإلْع1اَلمي1ة، فظه1ر العدوا9 ع1ىل حقيقته الكاذب1ة أم1ا4 اليمليا الذين 

ازدادوا إيَْم1اواً بقريتهم وما يدافعو9 عله. 
 كس1ب اإلْع1اَل4 اليملي الوطل1ي معركة املصداقي1ة واملوضوعية أما4 
اإلْع1اَل4 الس1عودي اإلماراتي التحالفي رغم قلة إمكاواته وخرباته مقاروة 

بإْع1اَل4 العدوا9. 
 وج1ح اإلْع1اَل4 الوطلي يف وقل وبض مواطلي تلك املديريات الس1احلية 
و19و وبض عف1وي ووطلي وص1ادق يف موقف1ه العا4 املتش1بث بالحرية 

والكرامة، الرافض للعدوا9 والغزو واالحتالل. 
كاو1ت الدول1ة اليملية حارضًة وبُق11وَّة يف معركة تعزي1ز املصداقية يف 
جبهة الس1احل الغربي، فزي1ارة وزير الداخلية مليل1اء الحديدة واجتماعه 
بقيادة السلطة املحلية يف اليو4 التايل إلشاعة احتالل مطار الحديدة كاوت 
تأكي1داً يملي1اً جديداً للس1قوط األخالقي والس1يايس واإلْع1اَلم1ي إلْع1اَل4 

تحالف العدوا9. 
وزي1را الصحة َوالدفاع أّكدا بزياراتهم وغري9م من املس1ؤولا للحديدة 
ومديريات الساحل حرور الدولة اليملية يف املعركة بكل اقلها وإمكاواتها 

و9ي رسالة مهمة للداخل وللعدو. 
* * * *

اللتائُج األوليُة ملعركة الساحل الغربي 9ي السقوط السيايس واإلْع1اَلمي 
والعس1كري لتحالف العدوا9 الس1عودي اإلماراتي األمريك1ي ومرتزقتهم يف 
مقابل تماسك ووحدة الجبهة الداخلية يف مواجهة العدوا9، وتعزيز القدرات 

البرية واملادية لخوض معركة الساحل واالوتصار فيها بإذ9 الله. 
ترعر1ع صف1وف املرتزق1ة واوهياراتهم س1يكو9 من أوىل وتائ1ج معركة 
الساحل التي جرى اإلعداد لها ملذ أمد بعيد َوتدير9ا أمريكا وبريطاويا والكيا9 
الصهيوو1ي ع1رب األدوات اإلماراتية الس1عودية لتحقيق أطماع اس1تعمارية يف 

االحتالل والتقس1يم والس1يطرة عىل اليمن وموقعه الجغرايف وارواته. 
فش1ل تحالف العدوا9 يف اوت1زاع الحديدة عرب مبادراته املش1بو9ة التي 
جرى الرويج لها س1واء عرب املبعوث األممي الس1ابق ولد الش1يخ أَْو عرب 
محاول1ة إعادة إوتاجها داخلياً من خالل مجلس اللواب لكلها ولدت ميتة، 
فت1م اللج1وء إىل الغزو العس1كري الي1و4 بالتزامن مع تَح11ّركات املبعوث 
األمم1ي الجديد مارتن جريفي1ت وزياراته لليمن وبع1ض دول امللطقة يف 

محاولة مله لبلورة ما أسماه خطة للسال4 يف اليمن. 
فش1لت س1ابقاً اس1راتيجية الرغط العس1كري لدول تحالف العدوا9 

للرغط عىل اليمن الوتزاع تلازالت عىل طاولة املفاوضات..
كاوت زيارات إسماعيل ولد الشيخ لصلعاء تأتي بالتزامن مع التصعيد 
عىل الجبه1ات وتكثيف حمالت القص1ف عىل املدويا وامللش1آت، ليتأّك1د 
استخدا4 األمم املتحدة كغطاء الس1تمرار العدوا9 وجرائمه فما الجديد يف 
زيارة مارتن جريفيت لصلعاء؟ الجواب ال يشء س1وى فش1ل العدوا9 عىل 

الساحل الغربي واستهداف الحديدة. 
ف1ات دوُل الع1دوا9 ومرتزقتها أ9 غالبي1َة اليمليا وبع1د أربعة أعوا4 من 

الصمود واملعاواة يف ظل جرائمهم ومجازر9م وتدمري9م لكل مقومات الحياة 
باتوا عىل وعي بحقيقة العدوا9 وأ9دافه، بات اليمليو9 يميزو9 با الحقيقي 
والزائف يف ذلك الخطاب األممي الذي يتوسل الجواوب اإلوَْس1اوية ومعاواة أبلاء 

اليمن للرغط عليهم وابتزاز9م وليس لوقف العدوا9 وحل املشكلة سلميا. 
يف معرك1ة الس1احل س1قط خط1اب تحال1ف الع1دوا9 بش1قيه الس1يايس 
واإلْع1اَلم1ي، وس1قطت ر9او1ات الع1دوا9 عىل ش1ق الجبهة الداخلي1ة ألحداث 
اخراق شبيه بما جرى يف 2 ديسمرب 42017. التسويق لتمدد االحتالل اإلماراتي 
يف تهام1ة بعلاوي1َن إوَْس11اوية أَْو مذ9بي1ة أَْو جهوي1ة محكو4 عليه بالفش1ل 
والهزيمة، فثقة اليمليا بالله وعدالة ما يدافعو9 عله ويرحو9 من أجله 9ي 

املعادلة التي تحكم واقع الصمود امللحمي اليو4 فليس امة خيار آخر. 
بات1ت التجربة املريرة ألبلاء عد9 والجلوب وتعز يف ظل الغزو واالحتالل 
اإلمارات1ي الس1عودي والجماع1ات اإلر9ابي1ة عالم1ًة فارقًة عىل س1قوط 
ي التحالف العرب1ي بدعم الرعية ومس1اعدة  اّدع1اءات مزاعم م1ا ُس1مِّ
الش1عب اليملي ووقف الخطر اإليراوي، و9و درٌس يف الوحش1ية والقسوة 
والهمجية واالس1تعالء يف التعامل مع أبلاء الجلوب، َوممارس1ة للسيطرة 
ع1ىل الجزر واملواو1ئ واألطم1اع يف الث1روات بالوكالة ألمري1كا وبريطاويا 

والكيا9 الصهيووي. 
درُس احت1الل وغزو الجلوب من قبل اإلمارات والس1عودية 9و درٌس ال 

يمكن إال أ9 يتعلم مله أبلاء الجبال وتهامة. 
وقد عربت مواقف العلماء والكثري من الشخصيات االجتماعية وغالبية 
اللاس البسطاء يف الحديدة وملاطق تهامة عن واحدية اللظرة إىل العدوا9 

والوعي باملسؤولية الديلية والوطلية يف مواجهته. 
سقط خطاب الترليل والتهويل السيايس واإلْع1اَلمي لتحالف العدوا9 
وم1ن يف فلكه م1ن املرتزقة القدامى والجدد الذي س1بق معركة الس1احل 
الغربي أما4 وعي أبلاء الشعب اليملي الصابر، وتحت أقدا4 أبطال الجيش 
واللجا9 الش1عبية تس1قط جحافل الغ1زاة وكل ُمَخّططاتهم وتكتيكاتهم 

وأ9دافهم املشبو9ة يف املحصلة.

مربعة كميدي تجاوز القتال فيها العاما ووصف العا4.
وم1ع ذلك دعوو1ا وتجاوز وع1وداً تبخرت بالس1يطرة عىل امليل1اء واملطار 
والسيطرة عىل املديلة خالل ساعات، ووفرض أ9 مثل 9ذه الوعود تحّق1قت..

لللاق1ش قريًة 9امًة تتعلق باملد9 التي س1يطر عليها تحالف الرياض 
1 أبو ظبي، ومدى صالحيتها لتكو9 اللموذج الذي ستكو9 عليه الحديدة.

وللبدأ بمحافظة عد9 الخارجة عن س1لطة الدولة والتي لم تحصل عىل 
تلمي1ة وال عىل أم1ن وال حتى عىل حري1ة، إذ تعيش اوفالت1اً أملياً بمقابل 
اعتقاالت وتعذي1ب خارج القاوو9 وتكميم األفواه بيلما املجاري الطافحة 

ص1ارت إحدى ص1ور مديرياتها املألوف1ة، واألخطُر من ذل1ك كله ملهجيُة 
التفتي1ت التي طالت وال تزاُل وس1يَج املجتمع الجلوب1ي بقبائله وملاطقه 

تحت علاويَن ديلية وحزبية.
أما ميلاء عد9 فمصريُه أس1وأ حاالً من املديلة بعد أ9 وضعت اإلمارات 
يَد19ا علي1ه وقام1ت بتقويره حتى أوه ال يس1مح ملس1ؤول بدرجة وائب 
رئي1س وزراء ووزير داخلي1ة بدخوله ومثله املط1ار دو9 إذ9 من ُق1وَّاتها 

عىل الرغم من كو9 إدارتهما علواواً لسيادة أية دولة!!
أير1اً 9ل يمكن أ9 وبر مطار الحدي1دة بمصري مطار الريا9 يف املكال 

الذي أغلقته ُق1وَّات أبو ظبي وحولته إىل معتقل ألبلاء حرضموت.
ماذا عن تعز املقس1مة شوارَع وحاراٍت با املسلحا حتى أوها صارت 
س1احَة اقتت1ال ب1ا أط1راف مقاومتها وملاط1ق آملة للس1حل وتقطيع 
ال1رؤوس، فيم1ا أبلاؤ9ا تحت طائلة الرعب املس1تمر اوتظ1اراً الوفجار ال 

يعلمو9 متى تحا ساعتُه.
ول1ذا أق1ول ملطبيّل اقتح1ا4 الحديدة: فق1ط وطلُب وموذج1اً مقلعاً كي 
يطمنَئ أبلاؤ9ا وبقية خلق الله عىل حارض ومس1تقبل 9ذه املحافظة، ام 

لكل حاداة حديث..

يع1ود إىل جادة الصواب و9ذا ما حصل ِف1ْع1الً من قبل الس1حرة الذين 
جمعه1م فرع1و9 ووعد9م بامل1ال والقربى مل1ه وامللاص1ب واملغريات إ9 

حّق1قوا اوتصاراً عىل موىس عليه السال4. 
قال تعاىل )وجاء السحرة فرعو9 قالوا إ9 للا ألجراً إ9 كلا وحن الغالبا 
ق1ال وعم وإوك1م ملن املقرب1ا( و9ذا الحال كم1ا 9و ح1ال املرتزقة اليو4 
الذين يعدووهم باألموال وامللاصب إ9ْ حّق1قوا ورصاً، لكن 9ؤالء الس1حرة 
علدما رأوا آيات الله وكيف التهمت عىص موىس س1حر9م وبطل ما كاووا 
يصلع1و9 لم يطلبوا حتى اإلذ9 من فرعو9 باإليَْم1ا9 برب موىس و9ارو9 
وس1ارعوا بالس1جود لله تعاىل عن إيَْم1ا9 وقلاعة واق1ة حتى أ9 فرعو9 
9دد19م ولم يجد وس1يلة ملواجهته1م إال اتهامهم بالخياو1ة وأوهم عقدوا 

املؤام1رة مع موىس ليربر قتلهم واالعتداء عليهم )إ9 9ذا ملكر مكرتموه يف 
املديلة لتخرجوا ملها أ9لها فسوف تعلمو9(. 

لذل1ك الفرق واض1ح اليو4 ب1ا مرتزقة األم1س ومرتزقة الي1و4 الذين 
يتعرض1و9 للتوبيخ واإل9او1ات والتهم ويقتل الكثري مله1م ملجرد التهمة 
حتى ولو كا9 خادما مطيع1ا وبالرغم من يقيلهم وترصيحاتهم املتكررة 
ع1ن وضعهم املأس1اوي وأ9 خدعة التحرير أصبحت احت1الالً لكن ذلك لم 
يلفع معهم فقد أصبحوا يقبلو9 اليد التي تصفعهم ويبوسو9 القد4 التي 
تحتل ارضهم ويتس1رو9 عىل من يلتهك عرضهم ورشفهم ويلتقص من 
كرامته1م ألوهم اليو4 اصبحوا بال رشف وال كرامة حتى بلغ الحال ببعض 
أسياد9م بأ9 يصَف بعض قادتهم بالزوجة التي يجب أ9 تسمع وتطيع. 

 19ذا الحاُل يرُع املرتزق1ة اليو4 با أ9 يتَح1ّرك1وا وحو الحقيقة التي 
يجحدووها واس1تيقلتها أوفس1هم ظلماً وعتواً أَْو أ9 يستمروا يف ارتزاقهم 
ف1ال وطن يمك1ن أ9 يقبل بهم وال غ1از أَْو محتل يثق به1م ألوهم يعملو9 
باألجر وس1ريمو9 كما ترمى امللاديل املتسخة بعد مس1ح األوساخ بها أَْو 
أ9 يعيش1و9 حالة الو9م التي خدعوا بها فال تحرير س1يأتيهم وال رشعية 
سيتمكلو9 ملها فلم يسمح لهم حتى بالعودة إىل املحافظات التي يدعو9 
تحرير19ا، وكذلك املرتزق الذي يقاتل ألجل املال فال امن يقبره وال ورصاً 

يحّق1قه، ومن سعى لليل امللاصب يطرد قبل الوصول ملبتغاه. 
فمتى س1يخرج 9ؤالء من الو9م الذي يعيش1ووه ويكتش1فو9 الرساب 

الذي سيقتلهم ظمأً و9م يلهثو9 وراءه؟!!.

مؤشرات االنتصار يف معركة الساحل الغربي 

تساؤالت ملطبلي اقتحام الحديدة

املرتزق بني الحقيقة والوهم
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شـــهُر رمضاَن يُفتَرُض أن يكوَن له أثٌر في أن نســـتفيد منه وأن نتزود منه طاقة هائلة 
ي لهذا العـــدوان، ومحطة عظيمة في هذا الجتاه، ونحن منذ  معنويـــة وإيَْمـانية للتَصـدِّ
بداية العدوان اجته شـــعبنا العزيز للصمود في املواجهة بالعتماد على الله ُســـبَْحانَــُه 

َوتََعالَـى؛ ألنَّه شعب مسلم، مين اإليَْمـان.

كلمة أخيرة

 تساؤالت ملطبلي 
اقتحام الحديدة

جمال عامر
 

هل يمكَلُن أن نعَلياَ من قيمة 
العقَلل، وإْن بحسَلاب املصلحَلة 
الجاريَلة  لإلحَلداث  النظَلر  يف 
األهَلواء  عَلن  باَعيَلداً  وتقييمهَلا 
والضغائن ورغبات الثأر وسطوة 

التأثري الحزبي.
أقصَلد تحديَلداً مَلا لَله ع�قٌة 
السَلاحل  يف  الجاريَلة  باملعَلارك 
الغربَلي ونتائجها يف ظل عاصفة 
مَلن اْلشَلائعات والتضليَلل حول 
واقَل�اب  املواجهَلات  مجريَلات 
ساعات الحسَلم، يف مماثلة ساذجة ملحافظة الحديدة بمديرية 

اَْو املخاء.  الخوخة أ
ومن حيث املبدأ فإنَّ أيَّةاَ دماء يمنية تُراُق هي خسارٌة فادحٌة 
ن يظن إثماً أن حَلرباَ الحديدة  َلإنَّ ماَ يصُعَلُب تعويُضها؛ ولذا فاَ
اَْو يخادع  اَْو معركَلًة خاطفة فإنما هو سَلاذج أ سَلتكوُن نزهًة أ

إنَّ مدينة ال تتجاوز بضع كيلو م�ات  نفسه، وللتذكري فاَ

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي الدرواوي

املرتزق بني الحقيقة 
والوهم

ضيف اهلل الشامي
 

ليسَلت  االرتَلزاق  حالَلُة 
بالجديَلدة بل هي نتَلاُج ثقافة 
طغيانيَلة تولدت عَلرب العصور 
االسَلتكبار  أنظمَلة  أنتجتهَلا 
يف العالَلم ابتَلداء مَلن الطاغية 
فرعَلون لعنه اللَله وحتى اليوم 
راسَلخة  منهجيَلة  وأصبحَلت 
لديهَلم، فاملرتَلزق مَلا إن يدخل 
سَللك االرتَلزاق حتَلى يقع بني 
حالتَلني إما االسَلتمرار رغم ما 
يعانيه وما تتجل له من حقائقاَ 
َله وكرامته فأصبح ثمنَله يف الحياه  َله ورشفاَ مع أنه باع نفساَ
ما يدفع له تحت أي مسَلمى كان، وإما أن يعود إىل رشَلده يف 
بدايَلة املطاف وعند بروز أول حقيقة تتجل أمامه بأنه أصبح 

مخدوعاً ولم يكن قد أوغل يف الفجور والقتل ويمكنه أن 

البقية ص 11
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محمد المنصور 
ميًة  لو كانَلُت املعركة إْعَل�اَ
لكسب تحالُف الرش والعدوان 
السعودي األمريكي اإلماراتي 
الحرباَ الظاملةاَ عل اليمن منذ 

اليوم األول.. 
السَلاحل  معركَلة  ويف 
م العدوان  الغربي، حاول إْعَل�اَ
كسَلب املعركة منذ الساعات 
األوىل بما اق�فَله من تضليل 
وصنَلع  للحقائَلق،  وتزييَلف 
صحيحَلة،  غَلري  انتصَلارات 

ومَلن ضَلخ مكثَلف للصَلور والفيديوهات، 
ومن تضخيم للدعاية السياسية والعسكرية 
إىل  إضافَلًة  إلَلخ،  للمعركَلة...  املصاحبَلة 
ل�نتصَلارات  وال�ويَلج  الدعايَلة  حملَلة 
الدونكوشَليتية املكثفة عل مواقع التواصل 
اَْو يف  االجتماعي، سَلواًء يف أوسَلاط املرتزقة أ

األوساط الخليجية املشاركة يف العدوان. 
م   سَلاعات فقَلط أعقبت اّدعَلاءات إْعَل�اَ
العَلدوان اإلماراتَلي السَلعودي ومرتزقتهما 
السَليطرة عل مديريات تهامة والوصول إىل 
مطار الحديَلدة حتى تبنياَ كَلذُب وزيف تلك 
مية املضللَلة التي أريد لها  االّدعاءات اإلْعَل�اَ
هّز ثقَلة الناس بقضية الدفَلاع عن وطنهم 

والصمَلود بوجَله العدوان، وقبَلول الهزيمة 
والتسليم بنتائج املعركة حتى قبل أن تبدأ. 

وكانَلت كلمة قائَلد الثورة 
الحوثَلي  بدامللَلك  عاَ السَليد 
حفظَله اللَله يوم الَلَل 27 من 
جَلاءت  التَلي  املَلايض  مايَلو 
تعليقَلاً عل تطَلورات الوضع 
بمثابَلِة  السَلاحل  جبهَلة  يف 
نقطة تحَلّول نفيس ومعنوي 
وعملياتي، كان السَليد دقيقاً 
وأمينَلاً حينمَلا رشح الوقائع 
والتطورات يف جبهة الساحل، 
اخَل�اق  بحَلدوث  واعَل�ف 
محَلدود للعَلدوان عَلرب طريق 
السَلاحل الغربي، محَلّدداً كيفيَلة التعاطي 
مع تلَلك االخ�اقات، ومؤّكَلَلداً وقوف أبناء 
الشعب اليمني مع أبناء تهامة دفاعاً عنهم 
وان الحديَلدة هَلي امانَلة الرئيس الشَلهيد 
صالح الصّمَلاد، داعياً الشعباَ اليمني وأبناء 
َلة لعدم القلَلق يف الوقت الذي  اصَّ تهامَلة خاَ
يجب أن يتحمل الجميع املسَلؤولية إلفشال 
أهداف العدوان وتحقيق االنتصار بإذن الله. 
أيام ق�ئَلل عل تلَلك الكلمَلة التأريخية، 
مية، والعسَلكرية،  بَلدأت املعطيَلات اإلْعَل�اَ
واألمنيَلة، واالجتماعية تتحَلول لغري صالح 
تحالَلف العدوان، وبدأنا نسَلمع يف أوسَلاط 

مرتزقَلة العدوان اتهاماٍت متبادلًة، وتحميل 
مسَلؤوليات مَلن ُكَلّل طَلرف تجَلاه اآلخر، 
وبدأت حملُة البحث عن ذرائع تعثر الهجوم 

عل الحديدة. 
ِم الهجوم   وبحمَلِد الله تم امتصَلاُص زاَخاَ
جبهَلة  يف  الكبَلري  مَلي  واإلْعَل�اَ العسَلكري 
السَلاحل، وماتت املفاجأُة وُقَلوَّة االندفاعة 

التي بنى عليها العدوان حساباته املجردة. 
عوامُل متعَلددٌة أربكت الغزاة عقب كلمة 
بدامللك التي كان لها صداها الشعبي  السيد عاَ
تفاعَل�ً إيجابيَلاً معرباً عن مشَلاعر وطنية 
قويَلة وصادقَلة تؤّكَلد أن معركَلة الحديدة 

والساحل الغربي معركة وطنية بامتياز. 
 كانت الهبة الشعبية الرسيعة نحو جبهة 
الساحل، وكانت الخطط العسكرية الفاعلة 
َلّرك  التَلي تناسَلب املعركة وظروفهَلا والتحاَ
العسَلكري  ل�خَل�اق  املضَلاد  العسَلكري 
للغزاة بُقَلَلوَّة وزخم كبري وذات تأثري رسيع 

وملموس. 
 تفاجَلأ العدّو يف موزع وجنوب معسَلكر 
خالَلد بربَلات سَلاحقة أفقدتَله توازنَله 
وحساباته يف مناطقاَ كان قد اعتربها ضمن 

نطاق سيطرته. 
 دخول األسلحة الصاروخية والطائرات 

مؤشرات االنتصار يف معركة الساحل الغربي 


