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اللجنة املنظمة تدعو  أبناء الشعب اليمين لالحتشاد إحياًء »ليوم القدس«

مصري »االخرتاق الصبياني«

االستغاثة بأمريكا

حمرقة الساحل الغريب ختّلف 740 قتياًل وجرحيًا من املرتزقة خالل 72 ساعة

قال خالل استقباله املبعوَث األممي: كنا نأمل أن تأيت هذه الزيارة وقد ُفتح مطار صنعاء وصرفت مرتبات املوظفني

الرئيس املشاط: احرتام سيادة واستقالل اليمن منطلق للعملية السياسية واملفاوضات

مفتي الحديدة: العدوان طالت جرائمه الجميع والواجب مواجهته 
أج���ه���زة األم����ن ت��ض��ب��ط م��ط��ل��وب��ن ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال��ت��ج��ن��ي��د ل��ل��م��رت��زق��ة

ُمزعج إسرائيل

 السيد عبدامللك احلوثي : 

اإلمام علي امتداد 
أصيل لإلسالم وال 
منافق إال  ُيْبِغُضه 

س���ي���ط���رة يف ال���ب���ي���ض���اء وه����ج����وم ن����وع����ي يف ص����ح����راء األج����اش����ر
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 مصرع وإصابة العشرات منهم:

 زلزال 1 يضرب تجمعاتهم في الخوبة وإحباط محاولتي تسلل لهم غرب السديس وقبالة جبل قيس

اإلعالم الحربي يعرض تفاصيل هجوم نوعي على مواقع املرتزقة بالساحل الغربي
 : متابعات

الوتص2ارات  املتواصل2ة  تغطيت2ه  ضم2ن 
الجيش واللجا0 الش2عبية يف جبهة الس2احل 
الغرب2ي، ورش اإلعل5 الحرب2ي، أمس االثنني، 
رًة جدي2دة لعملي2ة 0جومية  مش2ا0َد مصوَّ
مباغت2ة وفذ0ا أبطاُل الجي2ش واللجا0 عىل 
مواقع مرتزقة العدوا0 األمريكي السعودي، 

وتكبد فيها املرتزقة خسائَر فادحة. 
اإلع2ل5  كام2را  رص2دت  املش2ا0د،  ويف 
الحرب2ي تجّمعات وآلي2ات املرتزقة يف املواقع 
الت2ي تم اقتحامها بعد ذل2ك من قبل وحدات 
الجي2ش واللج2ا0، ووثّق2ت الكام2را جاوباً 
م2ن تفاصي2ل االقتح2ا5، حي2ث اس2تهدفت 
الوحدات املهاجم2ة تجمعات املرتزقة بنرا0 
مس2ددة أوقعت عدداً من القتىل والجرحى يف 

صفوفهم، فيما الذ بقيتهم بالفرار. 
وتجول2ت كام2را اإلع2ل5 الحرب2ي داخل 
تل2ك املواقع الت2ي اقتحمتها ُق22وَّات الجيش 
واللج2ا0، ووثق2ت ع2دداً من جا2ث املرتزقة 
القت2ىل الذين س2قطوا خلل الهج2و5، حيث 
تناث2رت الجا2ث يف أماك2َن متفرق2ٍة بجاوب 
أطق2م أعطبته2ا و2را0 الجي2ش واللج2ا0، 
وظهرت ع2ىل جاث أولئك املرتزقة ش2عارات 
ما يس2مى »ألوي2ة العمالق2ة« التابعة لقوى 

العدوا0. 
وعرضت مش2ا0د اإلعل5 الحرب2ي أَي2ْراً 
عدداً من األطقم واملدرعات العسكرية التابعة 

للمرتزق2ة يف تل2ك املواق2ع، والت2ي دّم2رتها 
وأعطبته2ا ورا0 الجيش واللج2ا0، كما قا5 
املجا20دو0 ب2إرضا5 الن2ار يف بعرها اآلخر 
بع2د اقتحا5 تلك املواق2ع، وحملت بعض تلك 
األطقم شعارات ما يسمى »ألوية العمالقة« 
أَي2ْراً وشعارات ما يس2مى »ُق2وَّات حراس 

الجمهورية« التابعة لإلمارات. 
ورس2مت تل2ك املش2ا0د ص2ورة واضحة 
ع2ن واقع قوى الغ2زو ومرتزقته2ا يف جبهة 
الس2احل الغرب2ي، وخططه2ا وآماله2ا التي 
تس2تمر ُق2وَّات الجي2ش واللج2ا0 بالقراا 
عليه2ا، يف ُك22ّل مح2اور املواجه2ات 0ناك، 
بإس2ناد م2ن رجال قبائ2ل ومناط2ق تهامة 

األحرار. 

كسر محاولة زحف للغزاة واملرتزقة يف »الجاح« وتدمري 4 آليات 
 : الساحل الغربي

تمّك2نت ُق2وَّاُت الجيش واللجا0 
الشعبية، مس2اا أمس االثنني، من 
كرس محاولة زحف واس2عة للغزاة 
واملرتزقة يف جبهة الساحل الغربي، 
وكبّدتهم خس2ائَر مادي2ة وبرشية 

فادحة. 
وأفاد مصدر عسكري لصحيفة 

املس2رة بأ0 العدّو دف2ع بمجاميَع 
كبرة من جنوده ومرتزقته، أمس، 
يف محاول2ة للتقد5 باتج2اه مواقع 
للجيش واللجا0 الشعبية يف محور 
الغربي،  الس2احل  الج2اح بجبه2ة 
واللج2ا0  الجي2ش  وح2داِت  أ0  إال 
املرابطة 0ناك كاوت لهم باملرصاد، 
وتصدت لهم ببسالة وحنكة عالية، 
حيث استهدفت مجاميعهم بنرا0 

مكافة حصدت معظمهم بني قتيل 
وجريح، فيما الذ بقيتهم بالفرار. 

ُق22وَّات  أ0  املص2در  وأوض2ح 
الجيش واللجا0 الش2عبية تمّك2نت 
عس2كريتني  آليت2ني  تدم2ر  م2ن 
ك2رس  عملي2ة  خ2لل  للمرتزق2ة 
الزحف، مشراً إىل ا0 اآلليتني كاوتا 
املرتزق2ة  تحم2ل0 مجامي2َع م2ن 
س2قطوا قتىل وجرحى جراا تدمر 

اآلليتني. 
بالتزام2ن م2ع ذل2ك، تمّك2ن2ت 
ُق22وَّات الجيش واللج2ا0 أمس من 
تدم2ر مدرعة عس2كرية للمرتزقة 
يف منطقة الفازة بالس2احل الغربي 
ميداو2ي  مص2در  وأف2اد  أَي2ْر2اً، 
للصحيف2ة ب2أ0 تدم2ر املدرعة تم 
بواس2طة صاروخ موج2ه أصابها 
مب2ارشة وبعا2ر أجزاا20ا، موقعاً 
جميَع َمن كاووا عىل متنها رصعى. 
كم2ا دّم22رت ُق22وَّات الجي2ش 
واللج2ا0 آلي2ة أخ2رى للمرتزق2ة، 
يف مح2ور آخ2ر من مح2اور جبهة 
الس2احل، وذل2ك بواس2طة عب2وة 
الهندس2ة  واس2فة زرعته2ا وحدة 
العسكرية التابعة للجيش واللجا0. 
أ0  عس2كري  مص2در  وأوض2ح 
اآللي2ة كاوت محملة بمجموعة من 
املرتزق2ة، وأدى تدمر0ا إىل مرصع 

من كاووا عليها.

الجيش واللجان يسيطرون 
على عدة تباب يف جبهة 
»ناطع« بعملية هجومية 

واسعة
 : البيضاء

س2يطرت ُق2وَّاُت الجيش واللجا0 الش2عبية، أم2س االثنني، عىل عدٍد من 
التب2اب االس2راتيجية يف محافظ2ة البيراا، بع2د طرد مجامي2ع مرتزقة 

العدوا0 منها وتكبيد0م خسائَر فادحة يف عملية 0جومية ووعية. 
وأفاد مصدر عس2كري لصحيفة املسرة بأ0 الهجو5 الذي وفذته ُق2وَّات 
الجي2ش واللجا0 الش2عبية أمس، اس2تهدف عدداً من التب2اب التي يتمركز 
فيها مرتزقة العدوا0 يف جبهة »واطع« باملحافظة، حيث اقتحمت الوحدات 
املهاجم2ة جميع مواقع املرتزقة يف تلك التباب، وأوقعت العرشات من القتىل 

والجرحى يف صفوفهم. 
وأوض2ح املص2در أ0 وح2دات الجيش واللجا0 مّش2طت تل2ك التباب بعد 
اقتحامها والس2يطرة عليه2ا، وطاردت املرتزقة إىل جمي2ع أوكار0م 0ناك، 
حيث الذ من تبقى منهم بالفرار، فيما سقط معظمهم بني رصيع وجريح. 
وأش2ار املصدر إىل أ0 ُق22وَّات الجيش واللجا0 الش2عبية اغتنمت كميات 

متنوعة من األسلحة والذخائر من مواقع املرتزقة يف تلك التباب. 

هجوم على مواقع املرتزقة يف عسري وتدمري آليتن سعوديتن يف جيزان
 : ما وراء الحدود

وّفذت ُق2وَّاُت الجيش واللجا0 الشعبية، أمس االثنني، 
عدة عملي2ات ووعية يف عدد من محاور جبهات ما وراا 
الح2دود، تم فيها اقتحا5 عدٍد م2ن مواقع العدّو وتدمر 
عدد من آلياته، وأسفرت تلك العمليات عن سقوط عدد 

من جنود العدّو السعودي ومرتزقته قتىل وجرحى. 
ففي عس2ر، 0اجمت وحدات من الجيش واللجا0 
الش2عبية عدداً من التباب التي يتمرك2ز فيها مرتزقة 
الجي2ش الس2عودي يف مج2ازة، وأفاد مص2در ميداوي 
لصحيفة املس2رة بأ0 الهجو5 أسفر عن سقوط عدد 

من القتىل والجرحى يف صفوف املرتزقة. 
وأوض2ح املص2در أ0 من تبق2ى من املرتزق2ة الذوا 
بالف2رار من تلك التب2اب مخلفني مواقعه2م خاليًة إال 
من جاث قتل20م، فيما اقتحمت الوح2دات املهاجمة 

تلك املواقع، ومّشطتها، واغتنمت كميات من األسلحة 
والذخائر منها. 

ويف وج2را0، تمّك2ن2ت ُق22وَّات الجي2ش واللج2ا0 
الش2عبية، من إحباط محاولة تس2لل ملرتزقة الجيش 
الس2عودي غرب موق2ع الس2ديس، حيث اس2تهدفت 
وح2دات الجي2ش واللج2ا0 مجامي2ع املرتزق2ة الذين 
وف2ذوا املحاولة، وأوقعت يف صفو0م ع2دداً من القتىل 

والجرحى. 
أما يف جي2زا0، فقد دّم2رت ُق2وَّات الجيش واللجا0 
الشعبية، أمس، آليتني سعوديتني، إحدا0ما دبابة من 
ووعة إبرامز، تم تدمر20ا بصاروخ موجه قبالة جبل 

دخا0، واألخرى تم تدمر0ا يف قرية املبخرة. 
وأفاد مصدر عس2كري بأ0 اآلليت2ني كاوتا تحمل0 
عدداً من جن2ود العدّو الس2عودي، وأدى تدمر0ما إىل 

مرصعهم َجميعاً. 

ولقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مرصعهم 
وأصيب منهم آخرو0، يف جيزا0 أَي2ْراً، عندما أحبطت 
ُق2وَّات الجيش واللجا0 الش2عبية محاولة تسلل لهم، 

قبالة جبل قيس، والذ بقيتهم بالفرار. 
وبالتزامن مع ذلك، أطلقت ُق2وَّات الجيش واللجا0 
صاروخ2اً م2ن و2وع »زل2زال 1« ع2ىل تجم2ع ملرتزقة 
الجيش الس2عودي يف منطقة املنتزه بالخوبة، وترافق 
مع ذلك رضبات مدفعية مسددة، وأكد مصدر ميداوي 
أ0 الرضب2ة الصاروخية والرضب2ات املدفعية حققت 
إصاباٍت دقيقًة وأسفرت عن مرصع وإصابة العرشات 

من املرتزقة، وكبدتهم خسائَر مادية متنوعة. 
جاا ذلك فيما لقي أحد مرتزقة الجيش الس2عودي 
مرصَع2ه، برصاص وح2دة القناص2ة التابعة للجيش 
واللج2ا0 الش2عبية رشق موق2ع جحف2ا0، يف جيزا0 

أَي2ْراً. 

هجوم نوعي على 
مواقع املرتزقة يف 

»األجاشر«
 : الجوف

وفذت ُق22وَّات الجيش واللجا0 الش2عبية، أمس االثنني، 
0جوماً ووعياً عىل عدد من مواقع مرتزقة العدوا0 األمريكي 

السعودي يف محافظة الجوف، وكبدتهم خسائر فادحة. 
مصدر عسكري أفاد لصحيفة املسرة بأ0 وحدات من 
الجيش واللجا0 ش2نت، أمس، 0جوماً مباغتاً عىل مواقع 
للمرتزق2ة يف مح2ور األجارش الحدودي، حيث اس2تهدفت 
الوحدات املهاجمة تجّمعات املرتزقة 0ناك بنرا0 مسددة 

أوقعت عدداً من القتىل والجرحى يف صفوفهم. 
وأوض2ح املصدر أ0 بقي2َة املرتزقة الذوا بالف2رار أثناا 
الهجو5، فيما مشطت ُق2وَّات الجيش واللجا0 تلك املواقع 
بعد اقتحامها، وجمعت منها غنائَم متعددًة من األس2لحة 

والذخائر. 
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 قّدم المبعوث شرحًا لنتائج تواصله مع جميع األطراف وأّكـد تركيَزه على الجانب اإلنساني

 محرقة الساحل الغربي تخّلف 740 قتياًل وجريحًا من المرتزقة خالل 72 ساعة:

 : صنعاء
اس2تقبل مه2دي املّش2اط -رئي2س املجلس الس2يايس 
األعىل-، أمس االثنني، املبعوَث الخاصَّ لألمني العا5 لألمم 
املتح2دة إىل اليمن مارت2ن غريفيث؛ وذلك ملناقش2ة ورقة 
العمل التي س2يعرضها األخر عىل مجلس األمن الدويل يف 

ر1 يوويو الجاري. 
ويف اللق2اا أّك2َد الرئي2س املّش22اط رضورَة أ0 تك2و0 
مواثي2ق األم2م املتح2دة والقواو2ني الدولي2ة فيما يخص 
اح2را5 س2يادة واس2تقلل ال2دول 20ي املنطلق2ات ألية 

تَح2ّركات أَْو عملية سياسية ومفاوضات يف اليمن. 
وج2ّدد الرئي2ُس التأكيَد بأ0 اليمن مع الس2ل5 س2ل5 
الش2جعا0، قائلً إو2ه »مالما أيدينا ع2ىل الزواد يف خندق 
الدف2اع عن وطننا وس2يادته وأمنه ووحدته واس2تقلله 
وحماية الش2عب اليمن2ي فإونا أَي2ْراً ومد أيدينا للس2ل5 

متى ما توفرت النية َوالجدية لدى األطراف األخرى«. 
وفيم2ا أّك2د الرئيس دعم مس2اعي املبعوث األممي إال 
أوه أوضح أوه »كنا وأمُل أ0 تأتَي 0ذه الزيارة وقد تم فتح 
مطار صنعاا الدويل ورُصف2ت مرتبات املوظفني وُرفعت 
القي2ود عن املواوئ اليمنية والس2ماح للم2واد الرضورية 
اإلغاثية والغذائية بالوصول إىل الش2عب اليمني املحارَص 
والذي يعاوي أكرب مأس2اة إوساوية وبش2كل متعمد أما5 

مرأى ومسمع املجتمع الدويل«. 

وأش2ار الرئي2س املّش22اط إىل أ0 اآلالَف م2ن امل2رىض 
و0 ب2ني امل2وت أَْو االختطاف يف  والجرح2ى الي2و5 مخ2رَّ
الطري2ق اثن2اا عبور20م املناطق املحتلة ومط2اَري عد0 
وس2يئو0، و0ذه جريمة بش2عة تتحملها ُك22ّل األطراف 
املش2اركة بش2كل مبارش أَْو غر مب2ارش يف العدوا0 عىل 

اليمن. 
وأّك2د رئيس املجلس الس2يايس األع2ىل، رضورة قيا5 
األم2م املتحدة بدور0ا يف التخفيف من الكارثة اإلوس2اوية 
التي خلفها الع2دوا0 وإعطاا األولوية لرفِع الحصار عن 

مط2ار صنعاا واملواوئ اليمنية وإيق2اف العدوا0 والعبث 
بالسيادة اليمنية ومقدرات البلد يف املناطق الواقعة تحت 

االحتلل. 
كما شّدد الرئيُس املّش2اط عىل رضورة إيلا أمن اليمن 
واستقراره أ0مية كربى يف أية وقاشات أَْو حوارات.. وقال 
»مالم2ا أ0 أمن دول الجوار مهمٌّ لهم، فأمن اليمن الدولة 

املستقلة ذات السيادة أوىل باال0تما5 أيراً«. 
وأضاف »وحن املعتَدى علينا ووحن من يتدخل اآلخرو0 
يف ش2ؤوونا ويحاولو0 العبَث بأمن بلدوا واستقراره، وكل 

ما وطال2ُب به 0و فقط اح2را5 اليمن وأمنه وس2يادته، 
خاصًة أ0 اليمن لم يكن يوماً مصدر تهديد للدول األخرى 
وال2دول املعتدي2ة عىل اليمن 0ي مصدر ال2رش«.. ويف 0ذا 
اإلط2ار أّك22د ع2ىل أ0مية أ0 تن2ص أي2ة أوراق تقّد5 عىل 
طاول2ة املفاوضات، عىل رضورة إخلا اليمن من التواجد 

األجنبي. 
ولفت الرئيس املّش22اط إىل أو2ه ال توجُد أية جدية لدى 
الع2دوا0 يف إيق2اف عدواو2ه، وارتكاب2ه لجريم2ة اغتيال 
الرئي2س الش2هيد الصم2اد وتصعيده األخر يف الس2احل 
الغرب2ي وظه2ور األمري2كا0 والربيطاوي2ني يف الواجه2ة 
وتدّخلهم املبارش يف املعركة باعرافهم يؤّك2ُد ذلك ويرع 

علمة استفها5 كبرة. 
من جاوبه، ع2رّب املبعوث األممي، مارتن عريفيث، عن 
الشكر لرئيس املجلس السيايس األعىل عىل إتاحة الفرصة 
له2ذا اللقاا.. وقّد5 التعازي للرئيس املّش22اط والش2عِب 
اليمني يف جريمة اغتيال العدوا0 للرئيس الش2هيد صالح 

الصماد ووصفها باملؤملة. 
وق2ّد5 غريفيث خلل اللقاا رشح2اً عن جهوده خلل 
املرحل2ة املاضي2ة ووتائج تواصل2ه مع جمي2ع األطراف، 
مش2راً إىل أو2ه سيدش2ن مرحل2ة جديدة م2ن التفاوض 
والحوار وس2ركز عىل الجاوب اإلوس2اوي ورف2ع املعاواة 
غر املس2بوقة عن الش2عب اليمني بالتزام2ن مع قرايا 

التسوية السياسية. 

الرئيس املّشاط خالل استقباله املبعوث األممي: اليمن مع سالم الشجعان وخروج القوات األجنبية أولوية 

 دول العدوان تستغيث طلباً لنجدة أمريكية عاجلة تخرجها من فخ »االخرتاق الصبياني«
 : تقرير

حّدد قائُد الاورة السيد عبُدامللك الحوثي 
يف ِخطاب2ه التلفزيوو2ي ال2ذي ألق2اه يف 27 
ماي2و املايض، املعاَدلَة التي ستس2رُ عليها 
املواجه2ُة م2ع ق2وى الغ2زو واالحت2لل يف 
الس2احل الغربي، بقوله إ0 بإمكا0 الغزاة 
تحقي2ق اخ2راق ميداو2ي ع2رب الرشي2ط 
الس2احيل، لكن سيس2تحيُل عليهم حس2ُم 
املعركة، باإلضافة إىل أوه باإلمكا0 تطويق 
ذلك االخراق وش2ن عمليات عسكرية ضد 

الغزاة وآلياتهم. 
املعلوم2اُت  صحته2ا  تؤّك22ُد  معادل2ٌة 
امليداوية أوالً من خ2لل اإلعل0، أمس، عن 
مقت2ل و41 مرتزقاً وإصاب2ة 22  آخرين 
خ2لل ال7222 س2اعة املاضي2ة، وأّك2َد0ا 
أَي2ْر2اً طلُب االس2تغاثة الذي بعاته 
ق2وى الع2دوا0 للوالي2ات املتح2دة 
للتدخ2ل العس2كري العاج2ل يف 

معركة الس2احل الغربي و0و طلب يراف 
للدور املعَلن الذي تقّدم2ه الواليات املتحدة 

لتحالف العدوا0. 
س2ريت  »وول  صحيف2ة  وكش2فت 
جورو2ال« األمريكي2ة وقلً عن مس2ؤولني 
أمريكي2ني أ0 تحال2ف الع2دوا0 ع2رب دولة 
اإلم2ارات وّج2َه طل2َب اس2تغاثة للواليات 
املتحدة تطالب بتدخل عس2كري مبارش يف 
معرك2ة الس2احل الغربي، و0ي اس2تغاثة 
ل2م يج2د املراقب2و0 والخ2رباا صعوب2ًة يف 
تفس2ر أوه2ا إق2رار واضح من قب2ل قوى 
العدوا0 بالهزيمة يف الس2احل الغربي، وأ0 
»االخ2راق الصبياو2ي« لقوى الع2دوا0 يف 
الرشيط الس2احيل كما وصفه قائد الاورة 
ق2د تح2ّول بالفع2ل إىل مصي2دة ومحرق2ة 

مفتوحة للمرتزقة وآليات 
الع2دوا0، يف وق2ت تُطبُِّق 
ُق22وَّاُت الجيش واللجا0 
م2ن  القبائ2ل  وأبن2اا 
ومختل2ف  الحدي2دة 

املحافظات رؤيَة الس2يد يف تطويق اخراق 
العدوا0 بشكل فّعال. 

وقال املسؤولو0 األمريكيو0 للصحيفة 
س2عوديني  مس2ؤولني  إ0  األمريكي2ة: 
وإماراتي2ني طلب2وا م2ن الوالي2ات املتحدة 
التدخ2ل العس2كري املب2ارش والعاج2ل يف 

معركة الساحل الغربي. 
وزي2ر  أ0  إىل  الصحيف2ة  وأش2ارت 
الخارجي2ة األمريك2ي ماي2ك بومبيو طلب 
م2ن اإلدارة األمريكية إج2راَا تقييم رسيع 
لطلب االس2تغاثة اإلماراتي وبحث إمكاوية 
املس2اعدة عرب الطائ2رات األمريكية بدو0 
طيار وغر0ا من أوجه املساعدة األخرى. 

مس2ؤولني  أ0  الصحيف2ة,  وكش2فت 
اليم2ن يف  كب2اراً متخصص2ني يف ش2ؤو0 
اإلدارة األمريكية من املقرر أوهم اجتمعوا، 
أمس االثنني؛ ملناقش2ة ما يج2ب القيا5 به 
بش2أ0 طلب التدخ2ل, مريف2ة أ0 دولتَي 

السعودية  العدوا0 
واإلمارات س2عتا 
إىل دع2م الواليات 
املتحدة للعملية. 

وأضاف2ت 

الصحيف2ة أ0 بعَض املس2ؤولني األمريكيني 
التدخ2ل  يُْمن2َى  أ0  م2ن  خش2يتهم  أب2دوا 
العس2كري األمريكي2ة يف الس2احل الغرب2ي 
بالهزيمة أَي2ْراً كما 0و حاُل قوى العدوا0. 
وبيّن2ت الصحيف2ة, أ0 دولت2َي العدوا0 
س2عتا، العا5 املايض، دو0 جدوى إىل القيا5 
بعملي2ة اقتح2ا5 الحدي2دة لكنها فش2لت؛ 
بسبب عد5 قدرتها عىل تأمني االستخبارات 
واملراقب2ة والدع2م املب2ارش م2ن الُق22وَّات 
العسكرية األمريكية الخاصة، حسبما قال 

مسؤولو0 سابقو0 يف اإلدارة األمريكية. 
املس2ئولني  أ0  الصحيف2ة,  وأوضح2ت 
يف اإلدارة األمريكي2ة يش2عرو0 باإلحب2اط 
العس2كرية  الجه2ود  أ0  م2ن  املتزاي2د 
والدبلوماس2ية قد تتعار، األمر الذي يغذي 

الجهود للحد من الدعم األمريكي للقتال. 

مصرع وإصابة 740 مرتزقاً يف 
الساحل الغربي خالل 72 ساعة

االس2تخبارات  يف  مص2دٌر  كش2ف 
العس2كرية اليمنية، أمس االثنني، أ0 740 
مرتزق2اً م2ن مرتزق2ة الع2دوا0 األمريكي 
الس2عودي س2قطوا قتىل وجرح2ى بنرا0 
الجيش واللجا0 الش2عبية، خلل العمليات 
ش2هدتها  الت2ي  العس2كرية 
الغربي منذ  جبه2ة الس2احل 

الخميس املايض. 
وأوض2ح املص2در 
مرتزق2اً  و41  أ0 
لق2وا مرصعه2م، يف تلك 
العمليات، فيما أصيب 22  
آخري2ن منه2م، خ2لل تل2ك 

الف2رة، وأ0 معظ2م الجرح2ى املرتزقة يف 
حالة خطرة. 

20ذه  أ0  العس2كري  املص2در  وأّك22د 
الع2دّو  س2جلت  إىل  تس2تند  اإلحصائي2ة 
والبلغ2ات اليومية ملستش2فيات يف املخاا 
4و1  إخ2لا  ت2م  أو2ه  إىل  مش2راً  وع2د0، 
جا2ة و120 جريح2اً يف حال2ة حرج2ة من 

مستشفى املخاا باتجاه عد0. 
القت2ىل  حصيل2َة  أ0  املص2دُر  وب2نّي 
والجرح2ى صف2وف املرتزق2ة بلغ2ت ي2و5 
الخمي2س امل2ايض 70 قتي2لً و41 جريح2اً 
بينه2م ثلثة قت2ىل وجري2ح م2ن املرتزقة 
السوداويني، حيث وقلت يومها  5 جاة إىل 

عد0 باإلضافة إىل 15 جريحاً. 
وأضاف أ0 إجمايل خس2ائر املرتزقة يو5 
الجمع2ة املايض بلغ2ت 147 قتي2لً َور12 
جريح2اً، وُق2ل منه2م 1 1 قتي2لً إىل عد0 

بمعية 105 جرحى. 
وتابع املصدر أوه س2قط م2ن املرتزقة، 
يو5 السبت املايض، وو قتيلً وو7 جريحاً، 
منه2م 70 يف حالة حرج2ة، فيما لقي  11 
مرتزق2اً مصارعه2م وأصي2ب 74 آخري2ن 
جراا العملي2ات التي وفذ0ا أبطال الجيش 

واللجا0 الشعبية، أمس األول. 
أش2ار املص2در إىل أ0 20ذه املعلوم2ات 
موثّقة م2ن خلف خطوط الع2دّو، الفتاً إىل 
إ0مال العدّو للكار م2ن الجاث والجرحى 
يف ساحة املعركة ووجود تمييز يف اإلسعاف 
واإلخ2لا الطب2ي، اترح يف الح2االت التي 
كا0 يتم وقلها صوب املحافظات الجنوبية 
واألخ2رى التي كاو2ت تُرَُك يف مستش2فى 

املخاا ووحدات اإلسعاف األولية. 
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موانئ البحر األحمر تندد باستهداف 
العدوان سفينة إغاثية تابعة لألمم 

املتحدة بعد خروجها من ميناء الحديدة

القبض على مطلوبن أمنياً يف ذمار والبيضاء 
بتهمة التجنيد لصالح الغزاة واملحتلن

 : الحديدة:
كشفت مؤسس2ُة مواوئ البحر 
اس2تمراِر  ع2ن  اليمني2ة  األحم2ر 
تعرُّض السفن التجارية العتدااات 
س2افرة ومتك2ررة م2ن قب2ل قوى 
تحالف الع2دوا0 قب2ل وصولها إىل 

ميناا الحديدة من أجل التفريغ. 
وق2ال بيا0 ص2ادر ع2ن مواوئ 
البحر األحمر، أم2س االثنني تلقت 
صحيفة »املسرة« وسخة منه: إ0 
املؤسس2ة تلقت، مساا أمس األول 
األحد، و2داا اس2تغاثة م2ن اللنش 
التاب2ع   »VOS THEIA« القاط2ر 
لألمم املتحدة بنشوب حريق داخله 
وتيج2ة اعت2داا خارج2ي، موضحاً 
ق2رب  كا0  االس2تغاثة  م2كا0  أ0 
جزيرة الزب2ر اليمنية و0ي وقطة 

تمرك2ز ُق22وَّات الع2دوا0 وتفتيش 
الس2فن الداخلة إىل امليناا، حيث تم 
اقتياد اللنش إىل جهة مجهولة بعد 

تعرضه للعتداا. 
وأوضحت مؤسس2ة مواو2ئ البحر 
 VOS THEIA األحمر أ0 اللنش القاطر
غ2ادر ميناا الحديدة يو5 الس2بت بعد 
تفري2غ حمولت2ه ووص2ل إىل منطق2ة 
املخط2اف يف اوتظ2ار ترصيح الخروج 
من قبل ما تس2ّمي وفس2ها »التحالف 
العرب2ي« وعن2د الس2ماح له2ا قام2ت 

بمهاجمة اللنش واالعتداا عليه. 
االعتداَا  بأ0  املؤسسة  وأضافت 
ع2ىل اللن2ش التابع لألم2م املتحدة 
باملس2اعدات  الب2لد  يم2د  ال2ذي 
اإلوَْس22اوية واإلغاثي2ة يعد مؤرشاً 
خط2راً يف كرس املواثي2ق القاوووية 

الدولية. 

 : ذمار:
ألقت األجه2زُة األمنية يف مدينة 
ذمار، أم2س االثن2ني، القبَض عىل 
أح2د املطلوب2ني الخطري2ن املدعو 
بالتحش2يد  بتهم2ة  ع«  ف.  »ع. 
العدوا0 والتغرير  والتجنيد لصالح 
ع2ىل ضع2اف النف2وس لللتح2اق 
واملحتل2ني  الغ2زاة  بمعس2كرات 

والقتال يف صفوفهم ضد وطنهم. 
م2ن جاو2ب آخ2ر، تمّك22ن رجال 
األم2ن يف مديري2ة الع2رش محافظة 
البير2اا، أم2س، م2ن القب2ض ع2ىل 
أ20ايل  م2ن  ض«   .5 ع.   .5« املدع2و 
محافظ2ة صنعاا، وذل2ك بنقطة قاع 
فيد بالبيراا، حيث واملذكوُر مطلوب 
أمني2اً بتهمة العمل لدى قوى العدوا0 
كمسؤول مايل يف معسكرات املرتزقة. 

وقال مص2در أمن2ي باملحافظة 
املذك2ور  ع2ىل  التحّف2ظ  ت2م  إو2ه 
تمهي2داً  التحقيق2ات  الس2تكمال 
إلحالت2ه للجه2ات املختص2ة لينال 

جزااه الرادع. 
العمليت2ا0 بعد  وتأت2ي 0ات2ا0 
أي2ا5 قليل2ة م2ن تحذي2ر الجهات 
األمنية أوها س2تقو5 بتنفيذ حملة 
واس2عة لتطهر البلد من العنارص 
العميل2ة  اإلجرامي2ة  والخلي2ا 
للعدوا0 وتطبي2ق القواوني النافذة 
والجزااات املناس2بة بحق ُك2ّل من 
تورط أَْو تس2ول له وفسه التعاو0 
م2ع الع2دوا0 والس2ر يف د0الي2ز 
الرخيص ألعداا  العمالة واالرتها0 
اليمن، داعيًة املواطنني إىل التعاو0 
مع األجهزة األمنية ملا فيه مصلحة 

الوطن وحفظ سلمته. 

وزير اإلعالم يؤّك�د على دور اإلعالم يف مواجهة العدوان ويدعو إىل توحيد الجهود 
 : الحديدة

قال عبدالس2ل5 جاب2ر – وزير 
اإلع2ل5: إ0 اإلع2ل5 يما2ل إح2دى 
مواجه2ة  يف  الهام2ة  الجبه2ات 
الع2دوا0 ومرتزقته وال يقل ش2أواً 

عن الجبهة العسكرية والقتالية. 
وأشار جابر خلل لقائه، أمس 
والصحفيني  باإلعلمي2ني  االثن2ني 
يف محافظة الحدي2دة، إىل رضورة 
تع2او0 وتوحي2د جه2ود وس2ائل 
أكاو2ت  املختلف2ة س2واٌا  اإلع2ل5 
مرئية أَْو مقرواة أَْو مس2موعة أَْو 
وس2ائل التواص2ل االجتماعي من 
أجل التصدي للعدوا0 وكشف زيف 
ما تّدعيه وس2ائل إعل5 العدّو من 

اوتصارات و0مية. 
من جاوبه أش2اد طلل عقل0 
- وزي2ر الخدم2ة املدوي2ة، ب2دور 
وس2ائل اإلع2ل5 والعامل2ني فيها 

ويف  وإعلمي2ني  صحفي2ني  م2ن 
مقّدمته2م اإلع2ل5 الحرب2ي الذي 
يعت2رب م2رآة تعك2س للمواطنني 
البطولي2ة  امللح2م  حقيق2َة 

الت2ي  العظيم2ة  واالوتص2ارات 
الجيش واللجا0  أبطال  يحّق2قها 
الش2عبية يف مختل2ف الجبه2ات، 
فر2لً ع2ن فرح2ه ُمَخّط2طات 
إىل  الفت2اً  وافش2الها،  الع2دوا0 
أ0 الع2دوا0 اتخ2ذ م2ن األكاذيب 
والش2ائعات منهج2اً أساس2ياً يف 
ش2ن عدواوه عىل اليم2ن منذ أول 

يو5 يف 26 مارس 52015. 
اإلعلمي2و0  أّك22د  ذل2ك  إىل 
املش2اركو0 يف اللق2اا ال2ذي حمل 
شعار »يٌد تحمل القلم.. ويٌد تحمل 
البندقية« اس2تمرار0م يف الصمود 
والاب2ات ومواجهة العدوا0 بالقلم 
والبندقي2ة حت2ى تحقي2ق النرص 

وتحرير كافة األرايض اليمنية. 

رئيس املجلس السياسي األعلى يصدر قرارًا بتعيينات يف مجلس الشورى
 : متابعات: 

ص2در أمس قرار رئيس املجلس الس2يايس 

األعىل رقم )75( لسنة و5201 بتعيني التالية 
أسماؤ0م أعراًا يف مجلس الشورى: 

1- أحمد محمد الحربي. 

2- وائف صالح حيدا0. 
3- عبدالله محسن صالح العليبي. 

4- عبدالحميد سلطا0 قائد املهدي. 

القتال يف صف العدوان سلوك خاطئ 
يعارض الدين وينايف األخالق

 : خاص:
ق2ال العلمة محمد ع2يل مرعي – مفتي محافظة الحدي2دة ورئيس جامعة دار 
العلو5 الرشعية: إ0 من يقف اليو5 يف صف العدوا0 من اليمنيني فإوه بذلك قد سلك 
الطريق الخطأ واوتهج ما يعارض الديَن وينايف أخلق الشعب اليمني، موضحاً بأ0 
0ذا الع2دوا0 ترضر منه الجميُع وطالت جرائُمه الجمي2َع يف 0ذا الوطن، والواجب 
ع2ىل أبناا اليم2ن مواجهتُه والتصدي ل2ه ودحُره بكل ما أوتوا م2ن قوة وبمختلف 

الوسائل والطرق. 
وأوض2ح العلم2ة مرعي يف ترصيح خ2اص لصحيف2ة »املس2رة«، أ0 مواجهَة 
العدوا0 الصهيوو2ي األمريكي واجب عىل الجميع من أجل حماية األوفس واألموال 
واألعراض، مبيناً أ0 املجا0دين أبطال الجيش واللجا0 الشعبية يؤدو0 واجباً دينياً 
يف صد العدوا0 و0م يصووو0 األعراض ويحافظو0 عىل األرض ويحمو0 الناس من 

الجرائم التي يرتكبها العدوا0 يف املناطق التي تمّكن منها. 
ودعا املرجع الصويف ورئيس جامعة العلو5 الرشعية بالحديدة ُك2ّل أبناا الشعب 
اليمني إىل الوقوف جنباً إىل جنب مع املجا0دين أبطال الجيش واللجا0 الش2عبية يف 

معركتهم املقدسة ضد 0ذا العدوا0 الذي تجرد من القيم الدينية واألخلقية. 

القطاع الصحي يف جهران ذمار يعلن 
جاهزيته للتَح�ّرك بمستشفيات متنقلة 

لرفد جبهات الساحل الغربي
 : ذمار 

وّظ22م القطاُع الصحي بمديرية قاع جهرا0 محافظة ذمار، 
أم2س االثنني، أمس2ية رمراوية تحت ش2عار »اوف2روا خفافاً 
وثق2االً« أقيمت يف مستش2فى الوحدة التعليم2ي بمدينة معرب, 
بحر2ور مدير ع2ا5 مكتب الصح2ة العامة والس2كا0 الدكتور 
خال2د الحجي، ومنس2ق عا5 الط2وارئ للمحافظات الوس2طى 
يف وزارة الصح2ة الدكتور فهد عبدالحمي2د املرووي، ومدير عا5 
مستش2فى الوح2دة التعليم2ي الدكتور محمد حي2در الرلعي، 
وع2دد من الكوادر الصحية يف املحافظة.   وأّك2د الكادر الصحي 
يف املديري2ة اس2تمراَر0م يف أداا عمله2م؛ اوطلق2اً م2ن ال2دور 
اإلوَْس22اوي والوطني واألخلقي يف مواجه2ة العدوا0 والحصار 
الذي حر5 الش2عب اليمني من أبسط مقومات الحياة وحقه يف 
الحصول عىل األدوية واملس2تلزمات الطبية. وأعلن املشاركو0 يف 
األمس2ية اس2تعداد0م التا5 للتَح2ّرك من خلل مستشفيات ميداوية 

متنقلة وكوادَر صحية لرفد معركة الساحل الغربي. 

امللتقى اإلسالمي يحيي ذكرى استشهاد اإلمام علي عليه السالم يف العاصمة صنعاء
 : صنعاء 

أحي2ا امللتقى اإلْس2َلمي، أم2س، بالعاصمة 
صنع2اَا, ذكرى استش2هاد اإلما5 ع2يل بن أبي 
طالب عليه الس2ل5 بفعالية ثقافي2ة وتوعوية 
تح2ت عن2وا0 »ال2رصاع م2ع التكفري2ني بني 
األمس واليو5« وس2ط حرور أمني عا5 امللتقى 
عبدالرحم2ن  عبداملجي2د  العلم2ة  اإلْس2َلمي 
الحوث2ي وعدد م2ن العلم2اا وحرور رس2مي 
وشعبي واسع، ألقيت فيها عدٌد من املحارضات 
لعدد م2ن العلم2اا، تحدثت عن ارتب2اط الفكر 
التكفري الذي يقتل الشعب اليمني اليو5 بقتَلة 
االما5 عيل يف املايض، وخط2ورة 0ذا الفكر عىل 
األم2ة، واس2تلها5 ترحياته وس2رته وجواوب 
حياته وشخصيته الخالدة وتطبيقها يف تحركنا 

الفاع2ل إىل جبهات العزة والكرام2ة للدفاع عن 
الوطن وأمنه واستقراره. 

ويف الفعالي2ة أش2ار العلم2ة أحم2د س2عيد 
مج2يل يف محارضة بعن2وا0 »الفك2ر التكفري 
ب2ني امل2ايض والح2ارض« اىل إ0 »اإلم2ا5 علي2اً 
عليه الس2ل5 ُقت2ل بتهمة الكفر وبس2يٍف كا0 
محس2وباً ع2ىل اإلْس2َل5، كما يُقتَل أ20ل اليمن 
اليو5 بذات التهمة وعىل يد من يُس2ّمي وفس2ه 
خاد5 الحرمني الرشيفني«، مريفاً أ0 اليمنيني 
يُقتلو0 تحت عناويَن تكفرية وتحريرية و0م 

من وارصوا الرسول وورشوا الدين ». 
ل  وأض2اف أ0 ش2هر رمر2ا0 محط2ة تحوُّ
0ام2ة يف تأري2خ اإلْس2َل5؛ مل2ا فيه م2ن أحداث 
ووقائ2ع وأبرز0ا معركة بدر التي كاوت فاصلة 
ومنعطفاً تأريخياً يف صالح اإلْسَل5 واملسلمني. 
من جاوبه، أوضح الق2ايض العلمة عبدالله 

محمد الش2اذيل يف محارضة بعنوا0 »اإلما5 عيل 
وموذج الحكومة العادلة« أ0 الحديث عن اإلما5 
عيل عليه الس2ل5 ال يمكن ح2رُصه وقرُصه يف 
وقت مع2نّي.. وقال »ما كا0 لرس2ول الله صىل 
الله عليه وآله وس2لم أ0 يرُِبز ش2خصية اإلما5 
ع2يل عليه الس2ل5 يف ُك2ّل مناس2بة وموقف إال 
لعظم 0ذه الش2خصية العادل2ة », مريفاً »إ0 
اإلما5 علياً عليه الس2ل5 وىّل أثناا خلفته أز0د 

الناس وأكار0م عدالً وتقوى«.
ب2دوره، ألقى وور الدين الس2لمي محارضة 
بعن2وا0 »الجه2اد يف حياة أم2ر املؤمنني«.. أكد 
خلله2ا رضورة اقتف2اا أثره وجه2اده خاصًة 
واليمن يتعرض لعدوا0 أمريكي س2عودي يقتل 
األطف2ال والنس2اا، متس2ائلً »إ0ْ ل2م يكن لنا 
داف2ع إىل الجهاد اليو5 ضد 20ذا العدوا0 فمتى 

سنجا0د؟«.

أهالي مديريتي الخبت وبني سعد باملحويت 
يحيون ذكرى استشهاد اإلمام علي عليه السالم

 : المحويت:
وّظ2م أبناُا مديريتي الخبت وخميس بني سعد يف محافظة املحويت، أمس 
االثنني، أمس2يتني رمراويتني منفصلتني؛ إلحياا ذكرى استش2هاد اإلما5 عيل 

عليه السل5، بحرور مدراا املديريتني واملشايخ واألعيا0 والوجهاا. 
تخلل2ت األمس2يتني العديُد م2ن الكلم2ات والقصائ2د الش2عرية والفقرات 
اإلوش2ادية أّك2دت جميعها بأ0 استشهاد اإلما5 عيل عليه السل5 جاا يف أتو0 
تخ2اذل كا0 قائم2اً ما يتطلب م2ن الجميع الوق2وف صفاً واح2داً يف مواجهة 
الع2دوا0، داعي2ة إىل الس2ر عىل مب2ادئ اإلما5 ع2يل عليه الس2ل5 يف مواجهة 

العدوا0 واالقتداا بسرته ومنهجه. 
إىل ذلك أش2ار املش2اركو0 إىل أ0ميّة إحياا ذكرى استشهاد اإلما5 عيل عليه 
الس2ل5 ورضورة امُليض عىل وهجه، معربين عن عظمة أمر املؤمنني عيل عليه 

السل5 ومناقبه وسرة حياته وجهاده. 
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عبدالوهاب المحبشي 
الحديُث ع2ن الرئيس واس2ٌع ذو 
ش2جو0 وله خصوصيتُه يف ظروف 
ل2م يس2بق أ0 ق2اد اليمُن فيه2ا أيُّ 
رئيس م2ن قب2ُل.. وكذل2ك الحديُث 
ع2ن الش2هيد كب2رٌ وواس2ٌع ج2داً، 
و0و ش2هيُد الرؤساا الذي استشهد 
رئيس2اً، بل إوه يدخل التأريخ كأول 
رئي2س يستش2هد بتل2ك الطريق2ة 
صامداً يف مواجهة عدوا0 يستهدف 
ُك22ّل ش2عبه واستش2هد بطائ2رات 
أمري2كا وفس2ها التي تري2د احتلل 
اليمن، ومن 0و قبل2ه الرئيس الذي 

استش2هد بغارات طرا0 عدوا0 يس2تهدُف احتلَل 
بلده َمن؟!! ال أدري.. 

ولذل2ك فالحديُث عن الش2هيد طويل وكبر جداً، 
أم2ا الحدي2ُث ع2ن الرئيس الش2هيد اإلوس2ا0 فهو 
أيراً عالٌم شاس2ٌع من اإلوساوية التي مألت حياته 
بحيث كاوت عميق2ة التجيل ويف وفس الوقت جلية 
الوضوح يف ُك2ّل أوفاس2ه وكلماته وتدفق مشاعره 
حباً لكل أبناا ش2عبه وصدقاً لح2د الذوبا0 يف ُك2ّل 

كلمة ينطقها فهو يعنيها و0ي تعنيه. 
الرئي2س املجا0د، عالٌم من العظمة والش2جاعة 
والجهاد والبذل والحنكة والتدبر واملوقف الشجاع 
واملوقف الحكيم يف وفس الوق2ت والرئيس املجا0د 
مجا0د بواسع ما تعنيه الكلمة فهو يحمل سلحه 
يف املعركة ولس2اوه يف التوعي2ة والتاقيف وعقله يف 
التخطي2ط والتدبر وصوته الَجُه2وري يف الخطابة 
وبلغت2ه يف اإلقن2اع بالحج2ة وتدف2ق معلوماته يف 
االستش2هاد لطرحه وفكرت2ه ومبادرت2ه يف القيا5 
بالواجب وش2جاعته األدبية يف الرد ورسعة بديهته 
يف اإلفحا5 ومعارفه الديني2ة أما5 العلماا وثقافته 
الواس2عة يف مخاطب2ة الجما0ر وعم2ق اّطلعه يف 
الحديث إىل النخب وس2عة صدره يف تحمل البسطاا 
والناس، وصدق مشاعره يف مواساة املسترعفني، 
وعراق2ة اوتمائه يف صميم القبائل وحكمة توظيفه 
ألعراف اليمني2ني، وذوقه األدب2ي يف رسد األفكار.. 
وروحه املرح2ة يف صنع البس2مة يف أحلك الظروف 
و0و يف وفس الوقت يحمل ش2جاعة املس2تبرصين 
يف الدين ووظرة املس2تنرين بن2ور اإليَْم2ا0 و0داية 

الدعاة إىل القسط. 
يحم2ُل إيَْم2او2اً كالجب2ال ال2روايس ب2ل أثب2ت، 
وتواُضع2اً كاأل5ُِّ الحاوي2ة عىل رضيعها، وفروس2ية 
تبع2ث من يراه ع2ىل االعتق2اد أ0 20ذا ال يعرف يف 
الحي2اة إال حمل الس2لح ومعرفة بالدي2ن والقرآ0 
فيكاد يقس2م من يس2معُه أ0 0ذا يف زاوية مسجد 
م2لز5 للمصح2ف أَْو باح2ث يف مكتب2ة عملقة لم 

يغادر0ا يوماً. 
ثم إذا رأيت تدبره لش2ئو0 املواطنني وا0تمامه 
بمتابع2ة امله2ا5 وإدارة األمور وتدوي2ر الزوايا فل 
ت2دري متى قا5؟ بل متى وا5؟ حتى يقو5؟ فيعتقد 
م2ن يلحظ حركته أوه آية يف النش2اط ويف الهمة ال 

يؤج2ل عمل الي2و5 إىل الغد وال يش2غله كبر األمور 
عن صغر0ا وال تد0ش عقله األحداث الجسا5 وال 
تربك عمل2ه املفاجئات، وال تتصاغر 
وفس2ه أم2ا5 عظي2م التكالي2ف وال 
تتع2ب أعصابه لرادف الرغوط وال 
ترع2ف عزيمته ط2وارق األحداث، 
وال تخرج2ه عن س2مته س2خافات 
ثقي2ل، وال تخ2رج بادرت2ه تر20ات 

فارغ البال. 
ف2كأ0 بمن يرى تلطَُّف2ه بالناس 
ع2ىل  وحرَص2ه  له2م  َل2ه  وتحمُّ
وفس2ياتهم يزُع2ُم أ0 20ذا خاٍل من 
ُك22ّل 0م ومكف2ي من ُك22ّل مهمة 
رئيس2اً  وال  عبئ2اً  متحم2لً  لي2س 
لش2عٍب يواجه ح2رب العالم بل 0و متف2رغ لطبه 
النفيس يبلسم وفسيات املحبطني ويرفع معنويات 
املنكرسي2ن ويتلط2ف لتحفيز املعقدي2ن وينزل إىل 
مس2توى ضعيف2ي اإلدراك واملعاو2ني م2ن ح2االت 
االوفصا5 والذ0ا0 َويتخصص يف علج الصدمات. 

أم2ا إ0 قارب2ت حب2ه للمس2اكني وحرص2ه عىل 
املس2ترعفني فس2رى العج2ب العج2اب ولعّل2ك 
تتعجب حني يحك2ي لك مرافقوه أوه كا0 ُك2ّل يو5 
يخ2رج فيتَح22ّرك يف صنع2اَا وغر0ِا ف2رى فقراً 
يتسول أَْو كبراً يعاوي أَْو جريحاً يتعكز و0و يف أشد 
ظروفه األمنية تحوطاً َوالع2دّو يرصد ُك2ّل حركة 
لُه َوال تهمُه وفسُه بقدر حرصه عىل أ0 ال يفرط يف 
أمنه فيكو0 قد س2اعد الع2دّو َوأقر عينه، و0و مع 
ذلك إذا رأى مشهد البائس و0و يف سيارته متمّو0اً 
يلتفت رفاقه إليه لروا ما اعتادوا رؤيتَه منه يومياً 
حني يمر عىل مش2هد مماثل، فرو0 دموَعه تتحدر 
عىل خديه يف صمت، و20و الذي ليس أحب إىل قلبه 
من اإلحسا0 إىل مسكني حتى يستغني عن الناس، 
وإذا به يرى املسترعفني عىل جاوب طريقه فيقع 
ب2ني خيارين أ0 يتوقف يف طريقه لحاجتهم فيقو5 
بما اعتاد القيا5 به ملالهم من العو0 فيكش2ف عن 
0ويته ويصبح لقمًة س2ائغًة لعدوه َوعدو ش2عبه، 
أَْو يتجا0ل ذلك املس2كني فيميض حفاظاً عىل أمنه 
َويرك املس2تجدي لش2أوه َولفق2ره وتناجيه روحه 
الشفافة ))كيف كنت تساعد0م حني كنت مواطن 
ماله2م َو0ا اوت اليو5 بعد أ0 رصت رئيس2اً عليهم 
ومس2ؤول عنهم ل2م تعد تنزل زجاج س2يارتك لهم 
فرلً ع2ىل أ0 تمد يدك إليهم(( وب2ني 0ذا الخاطر 
وذاك تبق2ى دموع2ُه مع2ربًة عن ش2فافية وفس2ه 

َوطهر روحه َوعظمة إيَْم2اوه. 
بلغ ب2ه الحاُل أوه كا0 يُمرُّ عىل بيوت الناس من 
عام2ة أ20ل صنعاَا عائ2داً إىل مكا0 س2كنه وليس 
إىل بيت2ه ث2م ال يلب2ث يف ليلته أ0 ينه2َض من وومه 
فينادي أحَد أصحابه لقد رأيت يف منامي ذلك البيت 
البسيط الذي مرروا بجواره يف مكا0 كذا رأيت أ0له 
ال يجدو0 يف منزلهم الطحني الذي يأكلوه ثم يوجه 
م2ن يذ0ب لزيارته2م ويتفّقد حاله2م ويجود لهم 
بما يس2د خلتهم فيذ0ب م2ن كلفه إليهم فيجد0م 
عجوز مع أحفاده السته ليقول رسوله إليهم ولقد 
قطعت أوهم أحفاد0ا؛ أل0ََّ مالها يف الس2ن الكبر ال 

يمكن أ0 يكو0 0ؤالا الصغار أبنائها و0كذا تتكرر 
مناماته يف ش2أ0 املس2ترعفني والفقراا حتى بعد 

أ0 يطول عهده بهم. 
أم2ا أصح2اُب املب2ادرة وحَملة روح املس2ؤولية 
فله2م عن2ه الحكاي2ا فذل2ك ال2ذي ق2ا5 بموقف يف 
مواجهة الس2يل أَْو أوقذ س2كا0 من2زل من الحريق 
أَْو ب2ادر إىل اإلس2عاف يف غ2ارة ف2إ0 أحد0م يفاجأ 
22اد تصله بدو0 ضجيج وال إعل0،  أ0 حوالة الصمَّ
وذل2ك الوجي2ه القب2يل الذي تنك2ر ل2ه الزمن وكرب 
سنه ودخل املستش2فى ال يلبث أ0 يفاجأ بمواساة 
22اد تصله وزيارات رس2ول من قبله تبلس2م  الصمَّ
مواجع2ه، وذل2ك األعزب ال2ذي بعد عه2ده بمعرفة 
2اد قد غفل عنه لش2واغل  22اد وقدر أ0 الصمَّ الصمَّ
2اد قد تكفل  الزم2ن وزحمة العمل يفاجأ بأ0 الصمَّ
بمعووته وكلف من يس2عى لتزويجه، أما الخصو5 
الس2ابقني والذين س2الت الدم2اا بحماقاتهم تارة 
ووىل زما0 سطوتهم وتس2لطهم تارة ودارت األيّا5 
فتغ2رت وج2وه الناس إليه2م وتبدل2وا ذالً بعد عز 
22اد حريصاً  وعزل2ة بع2د وجا0ة فإوك تج2د الصمَّ
عىل وفس2ياتهم وتأليف قلوبه2م تفاجئهم زيارته 
و0و ي2رى فيها واجباً لجرب خاطر م2ن يلم بهم أَْو 
م2ن يتخذ موقفهم ثم يتلقى ملمة من عقلة خلف 
لس2اوه وذرب من بادرته يف قلمه فيتبس2م متحملً 
2ة وم2ن لم ينظر إىل  جهل العام2ة وتجا0ل الَخاصَّ
22ة اودفع إىل قريب ما يش2في  بعي2د ما يصلح األُمَّ

غيظه ويروي غليل حقده. 
2اد يفهُم كتاَب رب2ّه ووهَج معلمِه  وَم2ن كالصمَّ
وحكمَة قائ2دِه ودواعي مرحلتِه فيتحمل أ0 يرجم 
ُك22ّل 0ذه املح2ددات عىل أرض الواق2ع عملً دؤوباً 
وحرك2ًة ال تفر ولم يكن مرشوعه الذي أطلقه قبل 
ث2لث وعرشي2ن ليلة من استش2هاده وال2ذي جعل 
عنواو2ه )يٌد تبن2ي ويٌد تحم2ي( إال ترجمةً  لفكرته 
التي اس2توعبت منجيته الت2ي حملها وجا0د تحت 
ظله2ا وكا0 قدرُه وتكليفُه الرشعي أ0 يرع لبنات 
أس2اس لتحويل الاقافة القرآوية ومرشوعها البنّاا 
إىل واقع يقد5 للناس صورًة عن القرآ0 كيف يكو0 
ح2ني يحكم ويبني وح2ني يدافع ويحم2ي، وكاوت 
ش2هادًة له من شهادات القدر َوس2طر من حجاب 
الغي2ب أ0 يج2ري 0ذا امل2رشوع يف عنواو2ه و0دفه 
ع2ىل خاطر قي2ادات املقاومة اإلْس22َلمية يف لبنا0 
فيطل2ق الس2يد حس2ن ورص الل2ه حمل2ة املقاومة 
االوتخابي2ة بع2د اطلق2ه مرشوعه بحوايل اس2بوع 
تحت ذات العنوا0 تقريباً )وحمي ووبني( وال وزعم 
أ0 0ناك اتّفاقاً ما أَْو أ0 أحداً استنسخ عنوا0 اآلخر 
وإوم2ا وق2ول أ0 كلً ينفق مما أتاه الله ويس2تغني 
بوحده عمن س2واه إال أوّا وزعم أ0 بشارات التوفيق 
وعلمات الصدق التي يش2هد له2ا الصادقو0 أينما 
2َماَواِت َواأْلَْرِض يَُمرُّو0َ  ْن آيٍَة يِف السَّ كاووا )َوَكأَيِّن مِّ

َعَليَْها َو0ُْم َعنَْها ُمْعِرُضو0َ(. 
2اد شهيداً  ثم كا0 الرئيُس الش2هيُد صالح الصمَّ
قبل استشهاده فقد كا0 جا0زاً للشهادة منذ اوطلق 
مجا0داً يف سبيل الله فأما حني ابتيل برئاسة الدولة 
فإوه ص2ار أكار أيقاواً بالش2هادة وأكا2ر جهوزيًة 
له2ا، لم يكن يجازف بحياته ليُقت2ل أَْو يمنح العدّو 

ورص مجاويا و0و يعلم أوه ثاوي مطلوب عىل قائمة 
العدّو بعد الس2يد القائد، وأ0 ثم2ن املعلومات التي 
تسهم يف استهدافه عرشات املليني من الدوالرات بل 
كا0 يأخذ حيطته وحذره ال عشقاً يف املنصب ولكن 
وكاية يف العدّو ولذلك فقد كا0 يتَح2ّرك ملواجهة 0ذا 
2اد يف كأس  العدّو ال2ذي أَْصب2َح يرى صال2ح الصمَّ
املاا وحني شم ريح الش2هادة قال عبارته الشهرة 
التي لم يحفظ التاريخ لحاكم أوه قالها من قبل )إذ 
2اد غداً ف2إ0 أوالده لن يجدوا مبيتاً  استش2هد الصمَّ
لهم آخر الش2هر إال أ0 يعودوا إىل مس2قط رأس2هم 
و20ذه وعمة بفرل الله وحمد الله عليها( ولم يكن 
يقولها كدعاية اوتخابية أَْو لجس وبض الش2ارع يف 
حبه بل كا0 يعني ما يقول وما 0ي إال تس2عة أيا5 
حتى خاطب أبناا مدينة الحديدة قائلً لهم ))وحن 
س2نخوض 20ذا البح2ر دووك2م((، وقد فع2ل فنال 
الشهادة دفاعاً عنهم وحني خرجت جما0ر شعبه 
لتش2ييعه كاوت طائرات العدوا0 كما قال الش2اعر 
ص2لح الدكاك تواص2ل غاراتها؛ ألَوَّها ال تش2ك أوها 
قرت عليه ولم تقيض عليه فعلً وكما كا0 شهيداً 
قبل رئاسته فقد ظل رئيساً بعد استشهاده و0ناك 
حي2ث جس2ده الطا0ر يف الس2بعني حي2ث الجندي 
املجهول غداً معلوماً، يواصل الرئيس جدول أعماله 
وتتوقف مواكب السيارات يومياً أمامه و0نا تنعقد 
االجتماعات برئاس2ته وتناقش األعمال ويستشعر 
العاملو0 االوس2ا5 الطيبة يف امل2كا0 وروح العطاا 
وبرك2ة اإلوجاز وح2ني تجذبهم الك2رايس لتقتلهم 
يقفو0 أما5 الرئيس فتصيبهم وظراته فيش2عرو0 
بالخجل أ0 يحبوا كرس2ياً مهم2ا كا0 كبراً بعد أ0 
صغ2رت الك2رايس كله2ا ح2ني اس2تصغر0ا وحني 
إىل  بأرقامه2ا يس2تعيد0م  الحس2ابات  تخطفه2م 
أرواحه2م فيبصق2و0 عىل أموال الدوي2ا وحبها من 
عطاا روحه التي رفع بها أ0 يأخذ فلساً واحداً من 
أموال دولة كا0 رئيس2ها زمناً، بل اس2تدا0 ُك2ّل ما 
رصفه خلل فرة رئاس2ته وكل ما اس2تداوة قدمه 

لتسير عمل رئاسته. 
وال يزال الرئيس يب2ارش مهامه الروحية و0ناك 
يف الس2بعني تج2د روحه حارضة وتج2د لديه 0ناك 
كا2راً ممن كنت تجد0م لديه م2ن قبل بينما يقف 
2اد(  جندي2اً م2ن جن2ود الله اس2مه )صال2ح الصمَّ
ع2ىل أبوب محافظة الحديدة حارس2اً لها قد ال يراه 

محبوه لكن ُك2ّل أعدائه يدركو0 ذلك. 
ح2ني استش2هد رئي2س اليم2ن املؤم2ن الرئيس 
2اد قرأ بيا0 وعيه السيد القائد عبدامللك  صالح الصمَّ
ب2در الدي2ن الحوثي كم2ا لم يق2رأ قائ2م وحق من 
قب2ل وعي مجا20ٍد معه ويف ركاب2ه، و0ي لحره ال 
تش2بهها إال عبارة اإلما5 عيل عليه السل5 حني قال 
2اد يف زماوه )مالك وما مالك و0ل  ع2ن صالح الصمَّ
موج2وٌد ماُل ذلك، والله لو كا0 جبلً لكا0 فندا ولو 
كا0 حج2راً ل2كا0 صلداً ولو كا0 حدي2داً لكا0 َقيداً 
وعىل مال مالك فلتبك2ي البواكي، ولقد كا0 يل كما 
كنُت لرس2ول الله صىل الله عليه وآله وس2لم(، كما 
أرسل فيه السيد حسن ورص الله رسالة تعزية كما 

لو كا0 عماد مغنية. 
 ويف الرياض كا0 ثأر الله عاجلً. 

ُمزعج إسرائيل
إنساٌن بما تعنيه الكلمة!
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ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِحـيْـِم ْحـَمـِن الرَّ ِبـْســـِم اللِه الرَّ

ـُد أْن َل إلَه إَلاّ اللُه  احَلْمُد لله َرِباّ العاملني، وأَشـــهَ
ــًدا َعبْـُده  املَـِلُك احَلـُقاّ املُِبيْن، وأشَهُد أن َسيِّـَدنا ُمَحَماّ

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وباِرْك  ــٍد وعلـــى آِل ُمَحَماّ اللاّهـــم َصِلاّ على ُمَحَماّ
ـــــٍد، كما َصلَّيَْت وباَرْكَت  ــٍد وعلى آِل ُمَحَماّ علـــى ُمَحَماّ
على ِإبْـَراِهيَْم َوَعلَـــى آِل ِإبْـَراِهيَْم إنك حميٌد مجيٌد، 
وارَض اللَُّهم بِرَضاك عن أَْصَحاِبِه األَْخَياِر املنتَجبني 

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

اللِه َوبََرَكاتُه. 
شـــهدت ليلُة التاســـع عشـــر مـــن شـــهر رمضاَن 
ِتنا  املبـــارك حدثاً يَُمثِّــــُل فاجعًة كبرى في تأريـــخ أُمَّ
ُســــْوُل صلى  اإلْســـَلمية، حيُث أقَدَم من أســـماه الرَّ
ـِة علـــى تنفيذ  اللـــه عليه وآلـــه وســـلم بأشـــقى األُمَّ
ـَلُم في مسجد  جرمية اغتيال اإلمام َعِلـيٍّ َعلَـيِْه السَّ
ــــَلُم بكل مـــا يَُمثِّـلُه  الكوفـــة، اإلمـــام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
ـَلُم  ـة، اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ كرمز عظيم وولي لأُلمَّ
مبنزلتـــه العظيمـــة في اإلْســـَلم ودوره احملوري في 
اإلْســـَلم منذ بزغ فجر اإلْسَلم وامتداد هذا الدور 
ـة َمـثَّـَل استهدافه في تلك الليلة  إلى نهاية تأريخ األُمَّ
والعمل علـــى اغتياله، حيث أصيب فـــي تلك الليلة، 
وفي ليلة احلادي والعشرين من شهر رمضان التحق 
بالرفيق األعلى شـــهيداً عظيماً، َمـثَّــــَل كارثة ونكبة 
ـة اســـتهدافه، ِفْعـًل َمـثَّـَل خســـارة  كبيـــرة علـــى األُمَّ

ـة.  عظيمة لم تعوض أَبـْـداً على هذه األُمَّ

الرسوُل حني يتحدث عن علي يقدُِّم الهدى 
لأُلمَّـة 

ُث عـــن اإلمـــام َعِلــــيٍّ َعلَـيِْه  ونحـــن عندمـــا نتحدَّ
ــــَلُم فنحن نتحـــدث عمن تربُطنا بـــه كمؤمنني  السَّ
صلـــُة اإليَْمـان ورابطـــُة اإليَْمــــان، ومبنزلته ومقامه 
ُســــْول صلى الله عليه  العظيـــم الذي حتدث عنه الرَّ
وآله وســـلم، لقد ســـعى َرُســــْوُل الله صلى الله عليه 
وآله وســـلم في مقامـــات متعددة ومواطـــَن متعددٍة 
وبشـــكل كبيـــر إلى احلديث عـــن اإلمام َعِلــــيٍّ َعلَـيِْه 
ـَلُم، احلديث املتميز املعبر عن مقام اإلمام َعِلـيٍّ  السَّ
ـَلُم، عن دوره عن منزلته، وعن أهمياّة هذا  َعلَـيِْه السَّ
ُســــْوُل صلوات الله عليه  ـة، والرَّ الدور بالنســـبة لأُلمَّ
ُك  وعلى آله بســـعيه ذلك، باهتمامـــه ذلك كان يتَحـرَّ
في هذه املســـألة كما في ُكـلاّ املســـائل األُْخـَرى ذات 
ـة،  ـة، ذات العلقة بإرشـــاد األُمَّ الصلة بهدايـــة األُمَّ
ـة  ذات العلقة والصلة بتحديـــد معالم الهداية لأُلمَّ
ُك  في مســـتقبلها إلـــى قيام يـــوم الديـــن، كان يتَحـرَّ
وفق اخلطة اإللهيـــة، وفَق التعليمـــات اإللهية، وفَق 
التوجيهـــات اإللهيـــة، ُكـلُّ اهتماماته ُكـلُّ ســـعيه، ُكـلُّ 
حركتـــه، كانـــت محكومـــة بالهدايـــة، وكانـــت تقدم 
ـة، فلم يكن ذلـــك احلديُث في تلك  هدايـــة لهذه األُمَّ
املقامات، بتلك العبارات املهمـــة والعظيمة الدللة، 
حديثاً عادياً أَْو حديثاً هامشـــياً أَْو حديثاً ترفياً، ل، 
وحتـــى العبـــارات التي حتـــدث بها عن اإلمـــام َعِلـيٍّ 
ـَلُم لها دللتها العظيمة واملهمة، فهو فعل  َعلَـيِْه السَّ
ك في ذلك في نفس الســـياق  ذلك وقدم ذلك وحَتـراّ
ـة  ـة ُكـلاّ األُمَّ ك فيه وهو يقدم الهدى لأُلمَّ الذي يتَحـراّ

من بعده إلى قيام الساعة. 

منزلُة اإلمام علي وموقُعه يف اأُلّمة
ـة بالتواتر  من األحاديـــث املهمة التي نقلتهـــا األُمَّ
وباتـــت قطعيـــة في موثوقيـــة نقلها عن َرُســــْول الله 
صلوات الله عليه وعلـــى آله، في تأكيد صحتها عن 
َرُسـْول الله صلوات الله عليه وعلى آله، من النصوص 
ـَلُم،  العظيمة نص يبني منزلة اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
هذه املنزلة املتصلة مبوقعه في اإلْسَلم، موقعه في 
حركة اإلْســـَلم، موقعه في حركة الرســـالة اإللهية، 

ـة بالنســـبة للمؤمنني حني قال  موقعه بالنســـبة لأُلمَّ
له َرُســــْول الله صلى الله عليه وآله وسلم: »أنت مني 
مبنزلـــة هارون مـــن موســـى إل أنه ل نبـــي بعدي«، 
هـــذا النص نص مهـــم، واملهم فيـــه أن نتفهم دللته، 
الكثير من الناس يسمع النصوص، يسمع األحاديث 
املهمة ولكنه ل يســـتوعب دللتها، ما تدل عليه، إننا 
كأمة إْســـَلمية، كمســـلمني يجب أن نـــدرك أن هذا 
د لنـــا طبيعة العلقـــة مع اإلمـــام َعِلـياّ  النص يحـــداّ
ــــَلُم، كيف هي علقتنا كمســـلمني وكأمة  َعلَـيِْه السَّ
ـَلُم؛  إْســـَلمية، كأمة محمد باإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
دت موقعه في نفـــس الوقـــت قدمت لنا  أِلَنَّهـــا حـــداّ
د، من هذه  طبيعـــة العلقة به من هذا املوقـــع احملداّ

دة.  املنزلة احملداّ
الكثير من الناس نتيجة املشـــاكل املذهبية، نتيجة 
التعبئـــة اخلاطئة، نتيجة اجلهـــد الكبير الذي بذلته 
ـة ينظر إلى اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه  حركة النفاق فـــي األُمَّ
ــــَلُم نظـــرة عادية، شـــخص عـــادي مثـــِل بقية  السَّ
الصحابـــة، صحابـــي من بقيـــة الصحابة، املســـألة 
ْـداً، وإل كان هذا النص نصاً  ْـداً، أَبـ ليســـت كذلك أَبـ
ُســــْول صلى الله  ل معنى له ول دللة له، أن يقوَل الرَّ
ــــَلُم هذا  عليـــه وآله وســـلم لإلمام َعِلــــيٍّ َعلَـيِْه السَّ
ـة  النص، وهذا النص موثوق ومؤكاّد ومرويٌّ لدى األُمَّ
ـة،  ـة وفي أهم املصادر لدى فرق األُمَّ ولدى باقي األُمَّ
يقول له: »أنت مني مبنزلة هارون من موســـى إل أنه 
ل نبـــي بعدي«، هل كان هارون في أمة موســـى حاله 
حال أي شـــخص من أمة موسى؟ حال أي واحد من 
أولئـــك الذين كان لهـــم تلك الهفـــوات والنحرافات 
واألخطاء واملشـــاكل، أم أن موقعـــه كان موقعاً مهماً 
جـــداً! نتحـــدث أَْو نرجع إلـــى الُقــــْرآن الكرمي لنرى 
ـَلُم، الذي كان وزيرا  كيف كان مقام هارون َعلَـيِْه السَّ
بالنص الُقـْرآنـــي، هو كان نبيا لكن مقام النبوة ليس 
؛ أِلَنَّه ل نبيَّ أَبـْـداً بعد َرُسـْول الله محمد  لإلمام َعِلـياّ
صلـــى الله عليه وآله وســـلم، هو خـــامت النبيني، فما 
ْـداً، لكن نأتـــي إلى بقية األدوار  مـــن نبي من بعده أَبـ
بقية املقامات بقية املهام واملســـؤوليات الدور الذي 
كان لهارون، جتد أنه كان الوزير، وكان املعاضد، كان 
الشـــريك في األمر في طبيعة النهوض باملســـؤولية، 
ا،  كان اخلليفة في القوم، كان كان كان، دور كبير ِجـداًّ
فالنـــص هذا املقطـــوع بصحته، املؤكـــد الواضح هو 
ا، منزلـــة اإلمام َعِلـياّ من  يقـــدم دللتني مهمتني ِجـداًّ
ـة مبستوى  جانب، وطبيعة العلقة به بالنســـبة لأُلمَّ
هـــذه املنزلة وبطبيعة هـــذا املوقع، وفي نفس الوقت 
يقـــدم دللـــة قاطعة علـــى املقـــام اإليَْمـانـــي لإلمام 
ــــَلُم، مبثل ما يقدم موقعه في حركة  َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
الرســـالة، في طبيعة املســـؤولية فـــي النهوض بهذه 
ـة به كيف يجب أن تكون،  املســـؤولية، في علقة األُمَّ
ـة  ـة، أعظم األُمَّ يقدم دللة قاطعة على أن أكمل األُمَّ
إيَْمـانـــا ومنزلة، أعظم من جســـد مـــكارم األخلق، 
أعظم من جســـد تعاليم اإلْسَلم، أعظم من اكتملت 
فيه ُكـلاّ الصفـــات اإليَْمـانية وكل املقومات ومكونات 
الشـــخصية املســـلمة واملؤمنة من أتباع َرُســــْول الله 
محمـــد صلى الله عليه وآله وســـلم هـــو اإلمام َعِلـياّ 
ــــَلُم؛ أِلَنَّ هذا هـــو كان مقام هارون وحال  َعلَـيِْه السَّ
هـــارون في أمة موســـى، وأكمل أمة موســـى إيَْمـانا، 
أعظمهـــم كمال إيَْمـانيا بكل املواصفـــات اإليَْمـانية، 
بكل العناصر التي تتكون بها الشـــخصية اإليَْمـانية، 
وهـــذا أمر واضح فـــي هذا النص العظيـــم، واإلمام 
ــــَلُم بحســـب النصـــوص األُْخـَرى  َعِلــــياّ َعلَـيْـــِه السَّ
كذلـــك عندما نأتي إلى حديث الولية الذي قال فيه 
ُســــْول صلى الله عليه وآله وســـلم في يوم الغدير  الرَّ
ــــة: »إن اللـــَه مولي وأنـــا مولى  وهـــو يخاطـــب األُمَّ
املؤمنـــني أولى بهـــم من أنفســـهم، فمن كنـــُت موله 
فهـــذا َعِلـيٌّ مـــوله«، هذا املقـــام لإلمام َعِلــــيٍّ َعلَـيِْه 
ـَلُم، الذي أَيْـضاً في النص يقول: »اللهم واِل من  السَّ
واله وعـــاِد من عاداه وانُصْر مـــن نصره واخُذْل من 
خذلـــه«، بهذا املقام العظيم، بهذه العلقة املفترضة 

ــــَلُم، »فمن كنُت«،  بيننـــا وبني اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
يعني َرُســــْول الله صلى الله عليه وآله وسلم، »موله 
ُســــْول إل  فهذا َعِلـيٌّ موله«، ل يكتمل لك التولي للرَّ
ــــَلُم، يصبح التولي  بالتولي لإلمـــام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
ُسـْول،  ــــَلُم امتداد للتولي للرَّ لإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
ُسـْول صلوات الله عليه وعلى آله؛  جزء من التولي للرَّ
أِلَنَّه سيَُمثِّـُل حلقة الوصل والمتداد إلى َرُسـْول الله 
صلوات الله عليه وعلى آله في تقدمي هذا الدين في 
القـــدوة في هـــذا الدين، في النقل لهـــذا الدين، في 
األمانـــة على تقدمي هذا الديـــن، في تقدمي النموذج 
الفعلي واحلقيقي واملوثـــوق والعظيم واألصيل لهذا 
ُســــْول  ــــَلُم قدم الرَّ الدين، واإلمـــام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
صلوات الله عليه وعلى آله حبه كعلمة فارقة وهذه 
من أهم النقاط على اإلطلق، على اإلطلق، علمة 
فارقة بني اإليَْمـان والنفاق، عندما قال له:«ل يحبك 
إل مؤمـــن ول يبغضك إل منافـــق«، وهذه النصوص 
ــــة، وبحكمة إلهية  مـــن النصوص التـــي تناقلتها األُمَّ
ـة  وبإقامة من الله للحجة على عباده وعلى هذه األُمَّ
نفســـها أن َرُســــْول اللـــه صلـــى الله عليـــه وعلى آله 
عندما بذل جهدا َكبيـــراً في إيصال هذا الهدى إلى 
الناس في تقـــدمي هذه احلقائـــق والنصوص املهمة 
ـة، الله أَيْـضاً تكفل بحفظها لتبقى في  ا إلى األُمَّ ِجـداًّ
ـة جيل بعـــد جيل في أهم  ــــة تتناقله األُمَّ تـــراث األُمَّ
مصادرها وكنصوص جتمع وتقطع بصحتها، علماء 
ـة املعتبرون لديها مصادرها املعتبرة لديها تؤكد  األُمَّ
بصحتها وجتمع على صحتها وتتناقلها كٌل من عنده 
يتناقـــل هذه النصـــوص وتُخلد لدى ألجيـــال لتكون 
ـة التي هي  حجة لله ســـبحانه وتعالى علـــى هذه األُمَّ

بأمس احلاجة إلى هذه املسألة. 

حاجُة األمة لعالمة فارقة عند اختالفها
ا والواقع يشـــهد واقع  ـة بحاجة ماســـة ِجــــداًّ األُمَّ
ــــة إلى ُكــــلاّ هذا إلى  ــــة شـــهد على حاجـــة األُمَّ األُمَّ
ـة عند  معلـــم يَُمثِّـُل علمة فارقة عند اختـــلف األُمَّ
ـة علـــى املنهج حينما  تضاربهـــا حينما تختلـــف األُمَّ
تختلـــف على النمـــوذج حينما تختلف علـــى ما يعبر 
عـــن الشـــخصية اإلْســـَلمية احلقيقية التـــي تعبر 
عن حقيقة اإلْســـَلم، حينما تختلف وتتعدد الطرق 
حينمـــا تختلف وتتشـــوش التفســـيرات والتقدميات 
ـة إلى علمة  وتتضـــارب اآلراء واألهواء حتتـــاج األُمَّ
فارقـــة حتتاج إلى معالم واضحـــة حتتاج إلى أعلم 
بينـــة هـــل تركها الله مـــن دون ذلك؟ هـــل تركها الله 
ُســــْول  لتعيش حالة احليرة والتضارب هذه؟ ل، فالرَّ
صلوات الله عليه وعلى آله هو حَتـراّك ضمن اخلطة 
ـة  اإللهية وما قدمه كان ضمن حركته في هداية األُمَّ
وحركته في هداية البشـــرية وقـــدم ذلك على أرقى 
مســـتوى وبأعظم ما يكون وضمن السنن اإللهية مع 

ُكـلاّ األنبياء. 
ـَلُم   َرُسـْول الله حينما قال لإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
ـة  ل يُِحبُّك إل مؤمٌن ول يُبِْغُضك إل منافٌق، قدم لأُلمَّ
علمـــة فارقة تبقى للســـتفادة منها إلـــى قيام يوم 
ـة وهذه  الدين إلى يوم القيامة إلى نهاية أمر هذه األُمَّ
ـة هي آخر البشر هي في احلقبة  البشـــرية هذه األُمَّ
األخيـــرة للتأريخ البشـــري ختام النبـــوة ختام الكتب 
اإللهيـــة هو يعني ذلـــك َويدل على ذلـــك، النصوص 
الُقـْرآنيـــة هي تؤكد ذلك، فَرُســــْول الله صلوات الله 
ـة في  عليه وعلـــى آله يُـــدرك أن أَْكَبـر مشـــكلة لأُلمَّ
داخلها ستكون من خلل حركة النفاق التي ميكن أن 
ـة  تتزايد أنشطتها وأن تتقوى حركتها في داخل األُمَّ
ـة في ُكـلاّ شيء، تصنع  فتشكل خطورة بالغة على األُمَّ
حالـــة من التشـــويش حالة رهيبة مـــن التظليل على 
املســـتوى الثقافي والفكري تســـعى إلـــى النحراف 
ـة تســـعى حركة النفاق واحٍد من أخطر  مبســـار األُمَّ
ـة  ـة أن تســـعى بالنحراف مبسار األُمَّ ما تفعله باألُمَّ
مي األساس والصحيح عن  عما يَُمثِّـُل املنهج اإلْســـلَ
اإلْسَلم احملمدي األصيل، وحركة النفاق أخطر ما 

فيها أنها في ظاهر احلـــال تعلن إقرارها وتعبر عن 
إْسَلمها وإيَْمـانها بكل املعالم الرئيسية البارزة جداً 
في اإلْســـَلم التي تَُمثِّـُل علمـــة فاصلة بني اإليَْمـان 
والكفـــر فتعلـــن مثـــًل إْســـَلمها وإيَْمـانهـــا بالُقـْرآن 
ُســــْول صلوات الله عليه وعلى  باإلْســـَلم جملة بالرَّ
آلـــه تقدم نفســـها كحركة مســـلمة تنتمي لإلْســـَلم 
وتقدم نفسها ضمن الوسط اإلْسَلمي داخل الصف 
اإلْســـَلمي )ِإَذا َجاَءَك الُْمنَاِفُقوَن َقالُوا نَْشـــَهُد ِإنَاَّك 
لََرُسوُل اللَاّه( هكذا كانوا في زمن َرُسـْول الله صلوات 
الله عليه وعلى آله يقولون نشـــهد إنك لَرُســــْول الله 
فاملنافق يشهد الشهادتني ل يجرؤ على أن يعلن كفرهُ 
بَرُســــْول الله محمد صلى لله عليه وآله وســـلم؛ أِلَنَُّه 
في واقع احلال لو كفر بَرُسـْول الله خلص خرج من 
الصف اإلْســـَلمي وهو ل يريد أن يخرج من الصف 
اإلْســـَلمي هو يدخل ضمن هـــذا الصف ينتمي إلى 
ك في أوساطها ينتسب إليها وفي نفس  ـة يتَحـراّ األُمَّ
الوقت ل يجي ليقول أنُه كافراً بالُقـْرآن ول أنُه ُمنكر 
م ول ول جملة من األشـــياء بل ميكن  ألركان اإلْســـلَ
لبعـــض املنافقـــني؛ أِلَنَّ املنافقـــني هـــم أصناف هم 
أنواع بحســـب التصنيف الُقـْرآني بحسب التصنيف 
الُقـْرآني، وحتدثنا في هذا في كلمات كثيرة منهم من 
كون حتت عناوين دينية منهم أصحاب مسجد  يتَحـراّ
الضـــرار )الَِّذيـــَن اتََّخـــُذوا َمْســـِجًدا ِضـــَراًرا َوُكْفًرا 
َوتَْفِريًقـــا بَيْـــَن الُْمْؤِمِنـــنَي َوِإْرَصاًدا لَِّمْن َحـــاَرَب اللََّه 
َوَرُسولَُه ِمن َقبْل( هؤلء صنف من املنافقني حركتهم 
حركة مســـاجد حركة عناوين دينيـــة من يقولوا آمنا 
بالله وباليوم اآلخر ويتَحـراّك حتت العنوان اإليَْمـاني 
هؤلء صنف من املنافقني حتدث عنهم من؟ الُقـْرآن 
الكرمي فضحهـــم من؟ الُقـْرآن الكرمي كشـــفهم من؟ 
الُقــــْرآن الكرمي، صنٌف آخر ل يتحدث حتت عناويَن 
مصلحيـــة إما عنـــوان وطني أَْو عنـــوان قومي أَْو أي 
عنوان ولكنُه يركـــز على عنوان املصلحة العامة ِإنَاَّما 
نَْحُن ُمْصِلُحـــوَن الُقـْرآن هو الذي حتدث عنهم بهذا 
)َوِإَذا ِقيـــَل لَُهْم َل تُْفِســـُدوا ِفـــي اأْلَْرِض َقالُـــوا ِإنَاَّما 
نَْحـــُن ُمْصِلُحوَن(، فالعنـــواُن املصلحي واإلصلحي 
كـــون من خلله  هـــو عنوان رئيســـي لبعضهـــم يتَحـراّ
وينشـــطون مـــن خلله ولهـــم أنشـــطتهم وبرامجهم 
ـة، ثم كذلك  وحركتهم الواســـعة في داخل هـــذه األُمَّ
البعـــض منهم ل قـــد يكونـــون إلى درجـــة اجملاهرة 
بالشـــك اجملاهرة باحلديث عن عناويَن رئيسية في 
اإلْسَلم للتشكيك حولها هذه فئة منهم معينة فئات 
كثيـــرة حتدثت عنهم ســـورة التوبة ســـورة املنافقون 
سورة باسمهم في الُقـْرآن الكرمي حديث واسع عنهم 
في ســـورة البقرة الله حتدث عنهم بَأْكثَـر وفي نفس 
الوقت احلديث في الُقـْرآن عنهم أســـوأ من احلديث 
عن الكافرين وهذه من أهم املسائل التي ينبغي على 
ُكـلاّ مســـلم أن يفهـــم عنها باحلد األدنـــى يفهم عنها 
نقاط عامة نقاط أساسية نقاط ضرورية؛ أِلَنَّ هذه 

ـة.  املسألة تشكل خطورة كبيرة في واقع األُمَّ

والتحريــف  الزيــف  ملواجهــة  ضمانــة 
واالنحراف

ُســــْول صلوات الله عليه وعلى آله قدم ضمن  فالرَّ
ـة، ما يَُمثِّـُل  ـة وحركتـــه لهداية األُمَّ عمله لهداية األُمَّ
ضمانة، ضمانة أساسية لها ملواجهة الزيف ملواجهة 
التحريـــف ملواجهة التشـــويش ملواجهة ُكـلاّ مســـاعي 
ك بهـــا قوى النفـــاق في  النحـــراف التـــي ســـتتَحـراّ
ـة مـــن بعد وفاته وفي ُكــــلاّ زمن إلى قيام  داخـــل األُمَّ
ــــَلُم )ل  الســـاعة، فقال عن اإلمـــام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
يحبك إل مؤمن ول يبغضـــك إل منافق( فاملنافقون 
ل يستطيعون أن يعلنوا موقفاً عدائياً أَْو أن يتحدثوا 
عن بغضهم لَرُسـْول الله صلوات الله عليه وعلى آله؛ 
أِلَنَّهم لو فعلـــوا ذلك خلص حد فاصل بني اإليَْمـان 
م والكفـــر، يصبح خلص خارج  والكفر بني اإلْســـلَ
مية مـــادام يتحدث  ـة اإلْســـلَ من اإلْســـَلم ومن األُمَّ
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عـــن بغضه لَرُســــْول للـــه أَْو عن كفره بَرُســــْول الله، 
وكما قلنا الُقـْرآن قدم شـــهادة مؤكدة لهم باعترافهم 
بنبوة َرُســــْول الله وإقرارهم بها )نَْشَهُد ِإنَاَّك لََرُسوُل 
ــِه( عاد معهم زيادة الـــلم أحياناً أما هم، ولكن ل  اللَاـّ
ـة  بـُــــدَّ من أن يكون هناك أيضـــاً علمات فارقة األُمَّ
بحاجـــة إلى هذا علمات فارقة تكشـــف ليس فقط 
ـة  املســـلم من الكافر، املســـلم من املنافق، داخل األُمَّ
ل بـُـدَّ من حالة فرز، الله ســـبحانه وتعالى من أعظم 
ما قدمه من هدى في كتابه الكرمي أنه أكد لنا ســـنة 
من ســـننه ســـنة إلهية ضمن أســـلوب الله - إن صح 
التعبيـــر - ضمـــن الطريقـــة التي يعتمدهـــا الله مع 
عبـــادة هي حالة الفرز حالة الختبـــار حالة الغربلة 
حالة التنقية حالة الكشـــف للحقائـــق، أن مييز الله 
ا  اخلبيث من الطيب، الله قال في الُقـْرآن الكرمي )َماّ
ــُه ِلَيَذَر الُْمْؤِمِننَي َعلَىٰ َمـــا أَنتُْم َعلَيِْه َحتَاّىٰ  َكاَن اللَاـّ
ِياِّب(، )أََحِسَب النَاّاُس أَْن يُتَْرُكوا  يَِميَز الَْخِبيَث ِمَن الَطاّ
أَْن يَُقولُـــوا آََمنَاّا َوُهْم َل يُْفتَنُـــوَن )2( َولََقْد َفتَنَاّا الَاِّذيَن 
ِمـــْن َقبِْلِهـــْم َفلََيْعلََمـــَناّ اللَاُّه الَاِّذيـــَن َصَدُقـــوا َولََيْعلََمَناّ 

الَْكاِذِبنَي(. 
الله ل يقبل ل يقبـــل بالتضليل بالدجل بالتزييف 
وأن ل يكـــون هنـــاك مـــا مييز مـــا يفرز مـــا يبني ما 
يكشـــف ما يجلاّي يجلاّي الناس يجلاّي احلقائق يجلاّي 
املسارات حتى يكون ُكـلاّ شيء واضح، هذه من حكمة 
اللـــه ومن عدله ومن عزته، ما يترك األمور كذا يجو 
النـــاس مخبوصني يجي لك بعـــض الناس مخبوص 
ومشـــوش، يقول يا أخي ما عـــاد درينا وين هو احلق 
اللـــه ينصر احلـــق ويش هو ذاك، ل، اإلْســـَلم أرقى 
من هذا، طريق الهداية اإللهية أعظم وأســـمى، الله 
جل شـــأنه الذي هو نور السماوات واألرض ل ميكن 
أن يتـــرك عبادة الذين ينتمون إلى دينه في حيرٍة من 
أمرهم في حالة التباس، في حالة تشويش في حالة 
اضطراب، مـــا هناك نور ما هنـــاك معالم ما هناك 
أعـــلم ما هنـــاك حقائق، حالـــة ملتبســـة، ما الذي 
أسمى الله به كتابه الُقـْرآن الكرمي؟ الفرقان )تََباَرَك 
َل الُْفْرَقاَن َعلَىٰ َعبْـــِدِه ِلَيُكـــوَن ِللَْعالَِمنَي  الَاّـــِذي نَـــَزاّ
نَِذيًرا( ما الذي أسمى به حتى حوادث تأريخية مثل 

يوم بدر )يوم الفرقان(. 
 الُقـْرآن الكرمي هو نور، اإلْسَلم في ُقـْرآنه وفيما 
قدمـــه نبيه وَرُســــْوله خامت األنبياء وســـيد الرســـل 
ـة ما  محمـــد صلوات اللـــه عليه وعلى آله قـــدم لأُلمَّ
يبـــني لها ما ينور لها ما يكشـــف لهـــا معالم الطريق 
إلـــى اجلنـــة، إلى مرضـــاة الله ســـبحانه وتعالى إلى 
م من البصائر والدلئل ما يوضح ما يبني  احلـــق، قداّ
مـــا يجلاّي ما يضمن لإلنَْســــان الســـير في الصراط 
املســـتقيم، هذا هو الله سبحانه وتعالى في نوره في 

هديه في رحمته في عدله في عزته في حكمته. 
الذيـــن يتهمـــون املنهـــج اإلْســـَلمي بالتشـــويش 
والضطـــراب واللتباس وليس فيه ما مييز ول يبياّن 
ـة هذه تركت  واألحداث كذلك والواقع كذلك وأن األُمَّ
في هذه احلالة من العمى والتخبط هم يتهمون الله 
يتهمـــون الله في حكمته يتهمونـــه في عدله يتهمونه 
في رحمته يتهمونه فـــي علمه؛ أِلَنَّهم يرون أنه تركنا 
هكذا نحن عبيده املســـاكني املستضعفون املبهذلون 
ما ندري ايش هو احلق وين نســـير ويش هي املسألة 
ويـــن هو الصح مـــن الغلط وكل األمور ملتبســـة وما 
عـــاد درينا من هو الصحيح والغلط ومن هو الرجال 
اجليـــد والرجال الفســـل ومـــن هو املؤمـــن ومن هو 
املنافق.. ل، ل ليســـت املسألة كذلك أبداً، إمنا هذا 
نتـــاج اجلهل أَْو أحيانـــاً القيود املكبلـــة من العصبية 

والعمى جتعل اإلنَْسـان على هذا النحو. 
ــــَلُم يقدم هو في حبه في  اإلمـــاُم َعِلـيٌّ َعلَـيِْه السَّ
ـــده من  نهجـــه في شـــخصيته في منهجه في ما جساّ
قيـــم هذا الدين ومبادئ هذا الدين وفي أخلق هذا 
الدين وتعاليم هذا الدين هو يَُمثِّـُل المتداد األصيل 
لإلْســـَلم النموذج األصيل لإلْسَلم، وحركة النفاق 
هي حركة تزييف تعمد إلى أن تأخذ من اإلْسَلم ما 

يلئمها وما يلئم الطاغوت، وترمي عرض احلائط 
من اإلْســـَلم مـــن تعاليمه من مبادئـــه من قيمة مال 
يناســـب الطغاة والظاملني واملستكبرين ومال يناسب 
الطاغـــوت والســـتكبار وتتأقلـــم مبـــا بقـــي لها من 
غـــت وفصلت عـــن اجلوانب  طقـــوس وشـــكليات ُفرِّ
م والدين تتلئـــم مع الطاغوت  األُْخـَرى من اإلْســـلَ
وتولف وتقدم شكًل معيناً عن اإلْسَلم ينسجم يعني 
مســـلم ينسجم ُكـلاّ النسجام مع ترامب ونتنياهو مع 
إســـرائيل مع أمريكا، وقد يكون حتـــى إماماً للحرم 
املكـــي ويذهـــب ليزور إلـــى أمريكا ويبـــارك قيادتها 
للبشرية ويعتبر ذلك يعني في سياق التوفيق اإللهي 
الكبيـــر للبشـــر.!! ما شـــاء الله العظيـــم يعني يكون 
قائدهم مثل ترامب ومثل ذولك األمريكيني وذولك 

الطغاة هكذا أَيْـضاً. 

اإلماُم َعِلـيٌّ معيار لكشف املنافقني
 فحركـــة النفاق هـــذه ماهو أعظم ما يكشـــفها؟ 
ما هـــي العلمة الفارقة الســـهلة القريبـــة التناول؟ 
ـَلُم( ل يستطيع املنافقون أن  )اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
ـَلُم هم ل  ْـداً مع اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ ينســـجموا أَبـ
يحبونه يبغضونه، املنافق ل ينســـجم مع اإلمام َعِلـياّ 
ــــَلُم قد يســـتطيع منافق معني وقد يكون  َعلَـيِْه السَّ
حتى بطبيعة مساره في هذه احلياة يقدم نفسه على 
أنه متدين قد يطيل حليته عملية ســـهلة جداً عملية 
إطالـــة اللحيـــة مـــا حتتاج يعنـــي إلى مشـــكلة كبيرة 
ـة بعضهم كثيف الشـــعر مشعر بايجي له حلية  َخاصَّ
طويلـــة لو بـــده تصل إلى ركبته، قـــد يتخذ إجراءات 
معينة قد يتقن عملية الســـواك قـــد يتقن بعضاً من 
األمور وقد يظهر عابداً متنســـكاً وقـــد يجيد تلوة 
الُقـْرآن وشكليات كثيرة قد يكون خطيباً في مسجد 
قـــد يكـــون إمامـــاً في مســـجد قد يكون حتت اســـم 
داعية ويتقن فن اخلطابة، ويكاد أن يحطم مكبرات 

الصوت في املنابر ووو إلى آخره.. 

حاجُتنا يف ُكـّل زمــن لإلمام َعِلـيٍّ كنموذج 
أرقى

ولكن ســـيصل عنـــد َعِلـياّ بن أبي طالـــب ويواجه 
مشـــكلة، يواجه مشـــكلة خـــلص، ما يتحمـــل يعني 
ــــَلُم أصالة  وهـــذه أصالـــة اإلمام َعِلــــياّ َعلَـيْـــِه السَّ
اإلمـــام َعِلـياّ التي ل تقبل النفـــاق واملنافقني أصالة 
عجيبـــة جداً وآية هذه آية مـــا يتحمل حتى لو جامل 
مجاملة يشوبها الكثير من التنقص، يعني إذا اضطر 
اضطراراً يقولك اإلمـــام َعِلـياّ صح رجل جيد ولكن 
ا  ولكـــن ولكـــن وانتبهـــوا من حبـــه؛ أِلَنَّه خطيـــر ِجـداًّ
ــــَلُم مســـألة  يجعل من محبة اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
خطيـــرة للغاية ومحفوفة باحملاذيـــر ويجب أن تنتبه 
ول تزيد ول تســـوي ول وقائمـــة طويلة من احملاذير 
التـــي ل يقدمها عند احلديث عن أي شـــخص آخر 
يحتـــاج يطلع أن معه مشـــكلة مع اإلمـــام َعِلـياّ مع أن 
حركة النفاق افتضحت في ســـعيها الدؤوب لتغييب 
اإلمـــام َعِلــــياّ من املشـــهد نهائياًّا، هي تســـعى لذلك 
ولكنها فشـــلت عبر التأريخ فشلت عبر التأريخ بكله 
ـة أَْكثَـر  وإل هي تسعى وكلما كان هناك جهة في األُمَّ
نفاقا وأســـوء نفاقا كانت أشـــد ســـلبية في موقفها 
ــــَلُم، أشـــد سلبية أَْو أَْكثَـر  من اإلمام َعِلـيٍّ َعلَـيِْه السَّ

رها لإلمام َعِلـيٍّ َعلَـيِْه  سلبية وتبدو في جفائها وتنكُّ
ــــَلُم بشـــكل أَْكَبـَر وأوضَح ولهذا ندرك حاجتنا  السَّ
ــــَلُم مبقامه  في ُكــــلاّ زمن لإلمـــام َعِلــــياّ َعلَـيِْه السَّ
دت علقتنا به منزلتـــه في هذه  مبنزلتـــه التي حـــداّ
ـة منزلته من َرُسـْول الله منزلة هارون من موسى  األُمَّ
مقامـــه في موقع القدوة والقيـــادة والهداية امتداده 
م عن اإلْسَلم في  األصيل املعبر عن أصالة اإلْســـلَ
أصالتـــه في نقائه في ســـلمته، جتســـيده في تلك 
املبادئ والقيم وتقدميه ألرقى وأعظم منوذج مســـلم 
ُـدَّ  ا لنا أن نعَيه أنه ل بـ مؤمـــن ُقـْرآني، هذا مهم ِجــــداًّ
منـــه في ُكـلاّ زمن في ُكـلاّ مرحلـــة في ُكـلاّ عصر أنت 
ــــَلُم  بحاجة إلى أن تكون متطلعاً إلى َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
لتـــرى فيه النموذج األرقى في اتباع َرُســــْول الله في 
التمسك في الُقـْرآن وفي الهتداء بهذا اإلْسَلم في 
القتداء بَرُســــْول الله صلوات اللـــه عليه وعلى آله، 
اإلمام َعِلـياّ عليه السالم حلقة وصل تصلك بَرُسـْول 
اللـــه يوم يأتي اآلخرون ليقول قال َرُســــْول الله وكان 
َرُســــْول الله وفعل َرُسـْول الله وهذا يقول شيئا وهذا 
يقول شـــيئاً مختلفـــاً وهذا حتى تكون متشوشـــا من 
الذي يعبر ِفْعـًل عن َرُســــْول الله أرقى تعبير أصدق 
تعبير مـــن الذي يَُمثِّـُل القدوة فـــي التباع والقتداء 
ـة  والهتـــداء؟ من هـــذا أَْو ذاك أَْو ذاك أَْو ذاك؟ األُمَّ
ا أصيل أصيل  مـــلن زحمة هناك معلم واضح ِجــــداًّ
ل يقبـــل الغش ل يقبل الزيف ليس ملوثا ول بنســـبة 
ضئيلة أَبـْـداً، كامل في نقائه في أصالته في نظافته 
في ســـلمته ثقافيـــا فكرياًّا أخلقيا عمليا مدرســـة 
متكاملة ومنوذج يحق للمسلمني أن يفتخروا به حتى 
فـــي أوســـاط ُكـلاّ البشـــرية، يقولون شـــفوا ما علمه 
ُســــْول محمـــد وما عمله فـــي الُقــــْرآن وما عمله  الرَّ
الُقــــْرآن هذا نتـــاج ومنوذج وصناعة لهذا اإلْســـَلم 
فـــي َعِلـياّ بن أبي طالب هذا جانب، جانب آخر فيما 
ــــَلُم  يتعلق بحادثة استشـــهاد اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
ـة هي عباّرت عن  هي بالفعـــل َمـثَّـلَت نكبة كبيرة لأُلمَّ
حالة انحراف كانت قائمة وكانت تتصارع مع اإلمام 
ــــَلُم وتلك احلالة من النحراف هي  َعِلـيٍّ َعلَـيِْه السَّ
تعبـــر عن النفاق بالتأكيد ثم هـــي أَيْـضاً َمـثَّـلَت نكبة 
ا؛ أِلَنَّها أتاحـــت الفرصة وفتحت الطريق  كبيرة ِجـداًّ
للتسلط األموي الذي َمـثَّـَل كارثة كبيرة ورهيبة على 
ُسـْول صلى  ـة، التسلط األموي الذي عبر عنه الرَّ األُمَّ
الله عليه وآله وسلم وما أعظم ما قاله وما أجمع ما 
قاله وما أحكم ما قاله وما أدق ما قاله عن التســـلط 
ـة  ـن ماذا ســـيفعل بهذه األُمَّ األمـــوي أنه عندما يتمكاّ
قال عن بني أمية: )اتخذوا ديَن الله دغل وعباَد الله 
َخَول ومالَه ُدَول( هذا نص عميق جامع معبر ودللته 
ا وخطيرة للغاية وكشـــف عن طبيعة  دللة كبيرة ِجـداًّ
ـة وما مســـتوى تلك  الـــدور األمـــوي ماذا فعلـــه باألُمَّ
ـن على نحو  ـة وذلك كله متكاّ اجلناية الهائلة على األُمَّ
ـَلُم ما بعد  كبير منذ استشهاد اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
ــــَلُم وإلى إقصاء  استشـــهاد اإلمام َعِلــــياّ َعلَـيِْه السَّ
ـَلُم وما حدث، فبني أمية  اإلمام احلســـن َعلَـيِْه السَّ
هم استفادوا من ذلك وعندما نلحظ فيما روي عن 
َرُســــْول الله صلـــوات الله عليه وعلى آله أنه ســـمى 
ــــَلُم قاتـــل اإلمام علياّ  قاتل اإلمـــام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
ـة وشبهه  ـة ووصفه بأشـــقى األُمَّ ســـماه بأشقى األُمَّ
بعاقـــر ناقة صالح الناقة في ثمود الذي كان أشـــقى 

ـة هذا التشبيه لم  ثمود وجلب الشـــقاء على تلك األُمَّ
ُســــْول دقيقة معبرة هادية  يأت من فـــراغ كلمات الرَّ
ا فيها هداية  حكيمة صادقـــة وعظيمة ومهمة ِجــــداًّ
ـة، هو عندما شبهه  ـة هو هادي األُمَّ فيها هداية لأُلمَّ
بعاقـــر الناقة؛ أِلَنَّ ذلك جلب شـــقاء َكبيراً على أمته 
ـة اإلْســـَلمية وإل  وهذا جلب شـــقاء َكبيراً على األُمَّ
ما هناك فائدة أنه يوصفه بهذا التوصيف ويشـــباّهه 
بهذا التشبيه يصبح كلم فارغ ل معنى له لو لم يكن 
إل هـــذه الدللة هذا املعنى، والشـــقاء الذي نكبه أَْو 
ـة ابن ملجم  ـة ونكب به هذه األُمَّ جلبـــه على هذه األُمَّ
ـَلُم بدسيسة من  لعنه الله قاتل اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
ـة  ن التسلَط األموي من ِرقاب األُمَّ معاوية هو أنه مكاّ
ـَلُم من  وأتاح الفرصة إلزاحة اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
الســـاحة أتاح الفرصة للتســـلط األموي على رقاب 
ــــة هـــذا هو الشـــقاء هذا هو الشـــقاء، الشـــقاء  األُمَّ
ــــة وكيـــف ل يكون شـــقاًء ومتكني مـــن يتخذون  لأُلمَّ
ديـــن الله دغل يحرفون مفاهيم هذا الدين يحرفون 
ـة يلعبون ويشوهون باملفاهيم اإلْسَلمية  مســـار األُمَّ
حتى يقدمون مفاهيم محسوبة على اإلْسَلم يتدين 
بون بها إلى  م يتقراّ بها الكثير على أنها تَُمثِّـُل اإلْســـلَ
الله وهي منحرفٌة وخاطئة وليســـت من اإلْسَلم في 
ـة إلى  لون األُمَّ شـــيء، ودينه َدَغًل وعباده خـــولً يحواّ
لوها إلى عبيد وبلغ ذلك ذروته في  عبيد وِفْعــــًل حواّ
أيـــام يزيد الذي ختـــم واليه وقائده العســـكري على 
رقـــاب أهل املدينة مدينة َرُســــْول اللـــه صلوات الله 
عليـــه وعلى آله وطلب منهم البيعـــة على أنهم عبيد 
خالصـــون ليزيد بـــن معاوية، هكـــذا نقـــل التأريُخ، 
التأريـــُخ نَقَل هـــذا كحقائَق ثابتٍة، وحالُة الســـتعباد 
استمرت أيام التسلط األموي وامتدت لبعدهم؛ أِلَنَّ 
من أتى بعدهم َمثَـًل في الفترة العباســـية وما تلها 
امتدوا على نفس النهج ســـاروا علـــى نفس الطريق 
على نفس األســـلوب أصبحت طريقة في احلكم في 
الســـاحة العربية واإلْسَلمية، الستبداد الستغلل 
ـة  الظلـــم القمع إلى آخره، فـــكان ِفْعـًل أشـــقى األُمَّ
وأتاح الفرصة ألولئك الذين ســـيطروا واســـتحوذوا 
ا في مســـار  ـنـــوا مـــن إحداث حتول خطير ِجـداًّ ومتكاّ
ـة امتدت نتائجه السلبية إلى عصرنا هذا ومننا  األُمَّ
ـَلُم يَُمثِّـُل  هذا، وعلى كٌل يبقى اإلمام َعِلـياّ َعلَـيِْه السَّ
المتداد األصيل والنقـــي والراقي والنموذج الكامل 
ـة ويَُمثِّـُل ضمانة عظيمة وفارقة في مواجهة  في األُمَّ
ـة  حركة النفاق املتلبســـة باإلْســـَلم واخملادعة لأُلمَّ
ـة في واقعها والتي  واملشكلة خلطورة كبيرة على األُمَّ
ـة  تَُمثِّــــُل أَيْـضاً ذراعا لقوى الطاغـــوت وألعداء األُمَّ
ـة، بل  ـة تضرب بهـــا في داخـــل األُمَّ مـــن خـــارج األُمَّ
ـة واليوم هي معول  تَُمثِّـُل معول هـــدم بيد أعداء األُمَّ

هدم في يد أمريكا وإسرائيل. 
يبقى لنـــا أن يكون ضمـــن اهتماماتنـــا التثقيفية 
والتعليميـــة وتربيتنـــا حتى ألجيالنـــا أن يكوَن ضمن 
ــــَلُم فيما قاله  اهتماماتنـــا هذه هو علـــيٌّ َعلَـيِْه السَّ
مه هو في  ُسـْول صلى الله عليه وآله عنه فيما قداّ الرَّ
ـة فيما قدمه التأريخ  حركته في هديه في علمه لأُلمَّ
عنه وفي ُكـلاّ مراحل حياته مع َرُسـْول الله صلى الله 
عليه وســـلم َســـاِبـقاً ومخلصاً ومقدماً ألرقى منوذج 
في التباع والقتداء والتمســـك والطاعة والهتداء 
واللتـــزام وفيمـــا بعد ذلـــك كعلمـــة فارقـــة يَُمثِّـُل 
امتـــدادا أصيل لإلْســـَلم ومنهجه ورســـالته ونبيه 
صلـــوات الله عليـــه وعلى آله، حلقة وصـــل ومنزلته 
في منزلة عظيمة التي تســـتثنى منها النبوة )إل أنه 
ل نبـــيَّ بعدي( كما يقول َرُســــْوُل الله صلى الله عليه 

وآله وسلم. 
ــَقنـــا وإيَّاكم لنكوَن مـــن ِعَباِدِه  نَْســـَأُل اللـــَه أَْن يَُوفِّ
َعـاء، وأن  املُتَّقـــني املهتدين بهديـــه، ِإنَّـــُه َســـِميْـُع الدُّ
يَنُْصَرنـــا ِبنَْصــِره، َوأَن يَْرَحَم ُشـــْهَداَءنا األبراَر، وأن 

َج عن أَْســَرانا.. يَْشِفَي َجْرَحانَا وأن َيَُفرِّ
ـَلُم َعلَـيُْكْم َوَرْحـَمُة اللِه َوبََرَكاتُه.. َوالَساّ
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
يا ليت قومي يسمعون الناصحني..!

الم« الحرُب اإلعـالمية وحادثة اغتيال اإلمام علي »عليه السَّ

ي2َْو5َ اَل يَنَْفُع َماٌل َواَل بَنُو0َ * إاِلَّ َمْن 
أَتَى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم..!

واملخالف2ات  النف2اق  م2ن  س2ليم 
والعصي2ا0 واآلث2ا5 وامل2والة واملحبة 

ألعداا الله... إلخ.
فيا ليت قومي يسمعو0 ويعو0 تلك 
املواعظ ولو من باب استطلع الرأي أو 
النصيحة ك2و0 الدين النصيحة.. كما 
ورد يف الحديث، وال يفيُض بالنصيحة 
إال إوسا0ٌ وقي القلب، طا0ُر الرمر، 
يح2بُّ الخ2رَ لغ2ره، والناص2ُح كَمن 

والياق2وت  الجو20ر  بحب2ات  يلق2ي 
وال2دُّر يف طري2ق الن2اس: فمنه2م من 
يلتقط م2ا يُلقى إليه من تلك النفائس 
ومنه2م من يغمض عينيه ويمر صفَر 
اليدي2ن، وصدق الله القائ2ل )َوَما أَوَت 
ِبَهاِدي اْلُعْمِي َع2ن َضَلَلِتِهْم( وَمن لم 
ينتفْع بُه2َدى القرآ0 والس2نة النبوية 
تنفَع2ه  أ0  الصحيح2ة فم2اذا ع2ى 
وصائُح الناصحني )َوَمن يُِهِن اللَُّه َفَما 

ْكِر5ٍ(. َلُه ِمن مُّ
0ذا م2ا أحبب2ت أ0 أ0دي2َه ألحبتي 

املؤمن2ني، وأوص2ح ب2ه وأتمن2اه لهم 
مسرش2داً بم2ا أرش2دوا إليه رس2وُل 
الله صىل عليه وآله وس2لم يف أ0 يحبَّ 

املؤمُن ألخيه ما يحبُّه لنفسه.
َووَسأُل اللَه أ0 يهديَنا بُهَداه إىل الحق 
وإىل ال2رصاط املس2تقيم رصاط الذين 
أوع2م الل2ه عليه2م، وأ0 يجعَلنا ممن 
يس2تمعو0 القوَل فيتبعو0 أحس2نَه، 
وأ0 يتقب2َل صياَمن2ا وقياَمنا وصالَح 

األعمال.

الوض2ع الداخ2يل لديه2م، كما2ال: 
)الَِّذيَن َق2اَل َلُهُم الن2َّاُس إ0َِّ النَّاَس َقْد 
َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْو0ُْم َفَزاَد0ُْم إِيَماوًا 
َوَقال2ُوا َحْس2بُنَا الل2َُّه َوِوْع2َم اْلَوِكيُل( 
]سورة آل عمرا0  17[، لكن اإليَْم2ا0 
بالل2ه صنع وعي2اً كا0 كافياً ملواجهة 

الحرب اإلْع2َلمية. 
وحادثُة اس2تهداف ش2خص اإلما5 
2ل5“ لم تك2ن وليدة  ع2يٍل ”علي2ه السَّ
القائ2د  الش2هيد  ق2ال  كم2ا  يومه2ا، 
ُحس2ني الب2در - رضوا0 الل2ه عليه -، 
فقد َس2ِبَق التَّصفية الَجس2دية عمليُة 
تش2ويه وترليل، حيُث َعِمَل بنو أميَة 
2كر )معاوية بن سفيا0(  بقيادة السَّ
ة ع2ن قيادتها  ع2ىل رصف توّج2ه األمَّ
املصطفاة من قبل الله عن طريق إبراز 
شخصيات طاغوتية وتقديمها باسم 
“اإلس2ل5“ وإلصاق مس2ميات كربى 
به2ا ك22 ”خليف2ة ربِّ العامل2ني، أمر 
املؤمن2ني، ويل أمر املس2لمني،... إلخ“؛ 
بُغي2ة صب2غ تحّركه2ا بصبغ2ة دينية 
تجع2ل خطواته2م ثابت2ة وإعطائهم 
رشعي2ة إليجاد قابلية لهم يف الوس2ِط 

املجتمعي املسلم. 

و20ذه األس2اليب م2ا زال2ت تُطبّق 
ويُعم2ل به2ا إىل يومنا 20ذا، فالتَّاريخ 
يعي2د وفس2ه مل2ن يس2تقرؤُه، وخ2ط 
وفك2ره  معتق2دِه  يف  واح2ٌد  الباط2ل 

وسياسته عىل مدى األزما0. 
وخ2رُ ش2ا0ٍد ودلي2ل وبر20ا0.. زمرُة 
س2عود وعدواوه2م ع2ىل ش2عبنا اليمن2ي 
املسلم و0م من يّدعو0 تمايلهم لديِن الله. 
اس2تمرت الحرُب اإلْع2َلمية ”حرُب 
األف2واه“ حتى بعد تغيي2ب اإلما5 عيل 
2ل5“ - جس2ديّاً - حينم2ا  ”علي2ه السَّ
وّجهت حركة االوحراف ع2وا5َ النَّاس 
وأدواته2م التابع2ة ِبس2بِِّه م2ن ع2ىل 
ُكلِّ من2رب، وإرغ2ا5 ُك22ّل م2ن يرفض 
االوصياع واالستجابة وتهديده بالقتل، 
وفعلً تم اس2تباحُة دماا ش2يعة أمر 
املؤمنني من ذلك اليو5 وحتى اللحظة. 
السؤال 0نا: طاملا وقد تخلَّصوا من 
ويص رس2ول الله ووّف2ذوا جريمتهم، 

فما الّداعي لهذه الحملة املقيتة؟!
بالتأكي2د ودو0 أدوى ش2ك..؛ ألوهم 
يعلم2و0 علَم اليقني أ0 األمة ال ترتبط 
بأعل5 دينها وبقرو2اا قرآوها ارتباطاً 
ش2خصياً لذواتهم، بل تتمسك بالنهج 

والفك2ر والطري2ق واملب2ادئ والقي2م 
عنه2ا،  يحي2دو0  ال  الت2ي  والاواب2ت 
يرتبط2و0 به2م روحياً ولذل2ك َعِمدوا 

لشن حملة تشويهية ضده. 
لك2ن اإلرادة اإللهية ش2اات تخليد 
ذكره وجعله وجماً يس2تيضُا به أ0ُل 
األرض، وجع2ل ُك2ّل مؤامرات جلوزة 
الكفر وُمَخّططاته2م إىل بوار بتطبيق 
س2نَّتِه يف أرضه }َْواللَُّه ُمِت2مُّ وُوِرِه َوَلْو 

َكِرَه اْلَكاِفُرو0َ { ]سورة الصف و[. 
ُمتمُّ وورِه عىل يِد َمن استناروا بهديه، 
2كوا بمنهجه، واعتصموا بحبله،  وتمسَّ
وجا20دوا يف س2بيله، وقارعوا الظَّاملني 
بعوو2ه، وأغلظوا عليه2م بقوته.. فهو 

وعم املوىل ووعم النصر. 
فسل5ُ الله عىل سيِّد الوصيني وإما5 
املتَّقني، يو5 ُولد، ويو5 استشهد، ويو5 
يُبع2ُث حيًّا، ولع2ن اللُه قاتَل2ُه إىل يو5 

الدِّين. 
وال جعله الل2ُه آخَر العه2د منّا عىل 
ال2والا ل2َك ي2ا ويلَّ املؤمن2ني، والربااة 
م2ن أعدائك ي2ا باَب مدين2ة ِعلم خاتم 

النبيني.. 
والعاقب2ُة للمتَّقي2ن

رائداٌت في 
االكتفاء الذاتي 

مطهر يحيى شرف الدين 

جميٌل جداً أ0 تكو0َ 0ناك 
مبادراٌت ومشاريُع مجتمعية 
إوتاجي2ة ته2دف إىل تحقي2ق 
اكتف2اٍا ذات2ي يش2مُل جميع 
االس2تهلكية  املنتجات  أوواع 
التي ال غنًى عنه2ا للمجتمع 
اليمني وبم2ا يلبي متطلباته 
واحتياجات2ه اليومية، مطلع 
ش2هدوا  امل2ايض  األس2بوع 
افتتاَح امَلع2ِرِض الدائم لألرس 
املنتج2ة ال2ذي احت2وى ع2ىل 
العدي2د من املنتجات املصنعة 
بواس2طة األرس املنتج2ة والتي ش2اركت يف إع2داده وتنفيذه 
أياد وس2ائية يمنية تحت ش2عار »يٌد تحمي ويٌد تبني« أقيم 
املع2رض وقد بذلت جهوٌد حاياة يف س2بيل إع2داده وظهوره 
أم2ا5 املجتم2ع ليكو0 متنفس2ا وطريق2ا أما5 الناش2طات 
واملهتم2ات إلف2راغ م2ا لديهن من أف2كار وإبداع2ات يف 0ذا 
الجاو2ب؛ لتكو0 املش2اركة ح2ارضًة وملموس2ة يف املعرض 
الذي اس2تمر اإلع2داد له عدة أش2هر من املتابعة والتنس2يق 
والرتيب كا0 للدكتورة 0دى العماد رئيس2ة منظمة رائدات 
العدالة الدور الكبر يف ذلك وكا0 مُلَؤّسسة بنيا0 رشف رعاية 

املعرض وإقامته. 
محتويات املعرض وما اش2تمل عليه من منتجات محلية 
غذائية واستهلكية بر0ن عىل أ0 املرأة اليمنية تتمتع بكفااة 
عالية وِخربة وطاقة يجب االستفادة من عطائها وأوها ذات 
عقلي2ة واضجة بحاج2ة إىل املزيد من التش2جيع والدعم من 
قبل الجهات الرس2مية ذات العلق2ة بتنمية املجتمع واألرس 
املنتجة ممالة بوزارة الش2ؤو0 االجتماعية ووزارة الصناعة 
والتج2ارة؛ ولذل2ك ينبغي أ0 تك2و0 0ناك رشاك2ة حقيقية 
وتكامل بني منظمات املجتمع الفاعلة والناش2طة والجهات 
الرسمية يف 0ذا املجال وعىل رجال املال واألعمال االلتفات إىل 
مال 0ذه املش2اريع وتقديم الدعم الكايف؛ تش2جيعا وتحفيزا 
للعامل2ني واملهتمني وذلك من أج2ل تحقيق األ0داف واألبعاد 
اإليجابي2ة وص2والً إىل االكتفاا الذاتي لوطننا وش2عبنا الذي 
يعترب مطلبا وحقاً لكل الش2عوب الس2اعية إىل تحقيق سبل 
وأس2باب العيش بكرامة دو0 االرتها0 واالت2كال عىل الدول 
الخارجي2ة وبما يحّقق توفر األمن الغذائي للمجتمع والذي 
بل شك س2يعمل عىل وهرة اقتصادية بمقترا0ا وستطيع 
االستغناا عن الواردات من الخارج وبالذات ووحن يف مرحلة 
عدوا0 وحصار خاوق عىل اليمن أرضاً وش2عباً، وما لذلك من 
تبعات وآثار س2لبية يتعذر معها اس2تراد السلع واملنتجات 
بسهولة من الدول األُْخ2َرى، وبالتايل فإ0 العمل الجاد يف 0ذا 
املجال وبتكاتف وتكامل الجهود مع القطاعات االقتصادية 
س2يحّقق بل شك وجاحا كبراً يف االس2تقللية عىل مستوى 
اتخ2اذ القرارات وتحدي2د املواقف الوطنية تج2اه الكار من 
القراي2ا املتعلقة بتعزيز االس2تقلل االقتصادي والتخلص 

من التبعية االقتصادية للدول األجنبية. 
ومما تجدر اإلشارة إليه يف 0ذا املقا5 0و رضورة أ0 تقو5 
الحكومة باس2تغلِل املس2احات الكبرة يف بلدوا واستغلل 
األرايض الصالح2ة لزراعة الحب2وب املتنوعة باعتبار0ا مواد 
أولي2ة يعتمد عليها يف صناع2ة وتطوير املنتج2ات الغذائية؛ 
َوملا لذلك االس2ها5 الرئييس يف تحقيق البن2اا التنموي لبلدوا 
والعام2ل األول لتحقي2ق اكتف2اا ذاتي حقيق2ي، ورحم الله 
الش2هيد القائد حس2ني بدر الدين الحوثي رضوا0 الله عليه 
حني أش2ار يف إحدى محارضات2ه إىل االكتف2اا الذاتي مؤّكداً 
فيه2ا عىل رضورة بن2اا الش2عب اقتصادي2ا وأ0 ذلك يكو0 
رشفاً لألمة يف اوطلقها ملواجهة األعداا؛ ألوَّها بذلك ستكو0 
مكتفية بنفسها يف قوتها وحاجاتها الرضورية ومؤّكداً عىل 
الدولة بأ0 تزرع األرايض الواس2عة وتهتم بالجاوب الزراعي 
ليتوفر القوت الرضوري فنحن ال وريد أية مش2اريع أُْخ2َرى 
بق2در م2ا ول2حُّ يف أ0 تعمل الدول2ة عىل توفر الق2وت داخل 
بلد0م ويقول الش2هيد القائد يف 0ذه املحارضة القيمة: تلك 
القروض الكبرة التي وتحملها ملاذا ال توجه أَْو يوجه القسط 
األك2رب منها يف اال0تم2ا5ِ بالزراعة 0ل وتحم2ل القروض ثم 
ال وج2د قوتنا مؤّمن2اً أمامنا 0ل 0ذه تنمي2ة وتحمل املليني 
بعد املليني من ال2دوالرات ووتحمل فوائد0ا الربوية وال وجد 

مقابل ذلك أمناً يتعلق بالغذاا. 

 دكاكين المجاهدين طلبة اهلل 24 ساعة 
إبراهيم عبداهلل الرحبي 

أيواااه!.. والرجالة طلبة الله ليل َووهار!.
إىل من يس2ميهم البعض 

طالبني الله..
ه  باملفت2وح ال2كل5 موجَّ
ب2در  عبداملل2ك  س2يدي  إىل 
مجا20د  ُك22ّل  وإىل  الدي2ن 
ومجا20دة يف 20ذا املك2و0 

ومن دار يف فلكهم
السؤال املوجه لهم:- 

ملاذا تتاج2رو0 يا أوصار 
الله برشا0ة ووهم؟

من عّلمكم الش2طارة يف 
تجاركم؟

عندم2ا كنُت أتابُع قناة املس2رة َووصلتني 
الت2ي  الرمراوي2ة  املح2ارضات  يف  اإلجاب2ة 
يلقيها الس2يُد عبدامللك بن بدر الدين الحوثي. 
والذي أج2اب عن تس2اؤالتي ب2أ0 )اللَه( 0و 
َمن دعمهم وعّلمهم أس2َس وقواعَد تجارتهم 
الرابح2ة وقد ذكر يف كتاب2ه الكريم، تحديداً يف 
اآليات املحكمات يف سورة الصف حني قال عز 

من قائل:
}ي2َا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا 20َْل أَُدلُُّكْم َعىَلٰ ِتَجاَرٍة 
2ْن َع2ذَاٍب أَِلي2ٍم، تُْؤِمن2ُو0َ ِبالل2َِّه  تُنِجيُك2م مِّ
َوَرُسولِِه َوتَُجا0ُِدو0َ يِف َسِبيِل اللَِّه 
ِبأَْمَواِلُك2ْم َوأَوُفِس2ُكْم، ذَِٰلُكْم َخْرٌ 
لَُّك2ْم إ0ِ ُكنتُْم تَْعَلُمو0َ{ صدق الله 

العيل العظيم.
اآلي2ات  تل2ك  س2ماع  وبع2د 
املحكمات ورشح الس2يد عبدامللك 

وتبياوها للناس. 
يف الي2و5 الت2ايل كنُت م2ع أحد 
التقين2ا  وبالصدف2ة  الزم2لا 
بأح2د األصدق2اا وال2ذي ب2دا من 
مظه2ره أو2ه مجا20ٌد ومتَح2رٌِّك 
م2ع مجا20دي الجي2ش واللجا0 

الشعبية..
سألته عن سبب غيابه وإىل أين 0و متجه؟ 
أجاب بأوه مراِبٌط يف جبهة الساحل الغربي 
فما كا0 من زمييل إال أ0 رمى عليه أثقاالً من 
العتاب والتهم وصب عليه سيلً من النصائح 
وحاول محارصت2َه من جمي2ع الزوايا َوزرع 
حوله ألغا5ُ الس2خرية والتسفيه وحاول كبَح 

جماح جهاده وإقدامه بتكبيله بحبل الجنو0، 
ثم رمى عليه ش2باَك الس2ل5. وكا0 صديقي 
املجا0د يجتاُز تلك العقبات والتس2اؤالت بكل 

أريحية َوثبات.  
فما كا0 من زمييل إال سأله:

طيب.. ما الذي تستفيده أوت من جهاِدك؟
فنزلت إجابة املجا0د علينا كالصاعقة!!

أج2اب: أوا تاجر ش2اطر تَح2ّركت للجهاد؛ 
ألجل تزيد أرباح الدكا0 الذي فتحته..

عز الله أَوني أوهم بقوه يف طالبة الله وكم.. 
كم.. يا مكاسب!!.

)يف ذ0ول قلنا.. 0اااه!.. كيف كيف؟!(.
قال: تجارة مع الله ما فيها غش وال غبن.

يا خ2ربه افتحوا دكاكني م2ع الله وتاجروا 
بأموالكم وأوفسكم يف سبيل الله. 

ع2ز الله أوه2ا أعظم تج2ارة والرب2ح فيها 
مرمو0، وأَْكا2َر من املطر. 

التج2ارة م2ع رب2ي مكاس2بها ط2وال 24 
ساعة. 

دعواتكم للمجا0دين:
)َربَّن2َا أَْف2ِرْغ َعَليْن2َا َص2رْبًا َوثَب2ِّْت أَْقَداَمنَا 

وَا َعىَل اْلَقْو5ِ اْلَكاِفِريَن(.  َواورُصْ
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»مقتلة الحديدة« تلجم »الغزاة« 
لقمان عبداهلل

ُق22وَّاُت  ال2ذي ش2نته  الهج2و5َ  حّول2ت صنع2اُا 
»التحال2ف« والقوى املحلي2ة امللتحقة به، مس2نودًة 
واللوجس2تي  واالستش2اري  االس2تخباري  بالدع2م 
األمرك2ي، عىل جبهة الس2احل الغربي، من تهديد إىل 

فرصة. 
ولعّل أبرز ما أس2فر عنه 0ذا الهجو5 0و س2قوط 
العام2ل النف2يس واملعنوي ال2ذي كا0 س2يفه مصلتاً 
ع2ىل »أوصار الله« ح2ول معركة الحدي2دة، بوصفها 
»أ5 املع2ارك«، و»معرك2ة الفص2ل«، و»معركة قطع 
رشي2ا0 الحي2اة ع2ن صنع2اا«، وغر20ا الكار من 
التوصيف2ات التي تصّب جميعه2ا يف 0دف واحد 0و 
إرعاب صنعاا، وتأزيم حسابات قياداتها العسكرية 
والسياس2ية، ودفعها باتجاه تقديم تنازالت، س2عى 
الخص2م إىل أ0 تكو0 يف الجذر، واالس2راتيجيا، وأوالً 
وأخراً يف اوتقاص الس2يادة الوطنية، ومصادرة قرار 
الدولة. و0ذا ما عرّب عنه قائد »أوصار الله«، عبُدامللك 
الحوث2ي، يف خطابه يف 21 أيار/ مايو الجاري، بقوله 
إ0 تط2ّورات جبه2ة الس2احل الغرب2ي بماابة تحول 

وفيس ومعنوي وعملياتي. 
بع2د غزوِة الس2احل الغربي الفاش2لة عىل صنعاا 
منتصف األس2بوع املايض، ارتاح2ت صنعاا، ورفعت 
واملعن2وي  النف2يس  الع2با  ضغ2ط  كا0له2ا  ع2ن 
واالس2تنفار امليداو2ي والبرشي والقي2ادي، واورصف 
إىل  االعتيادي2ة، مطمئن2ني  أعماله2م  إىل  املواطن2و0 
صلبة موقف الجيش واللجا0 الش2عبية، وإىل حكمة 
قيادته2م يف إفش2ال خط2ط األعداا والت2رصف وفق 
مقتريات املعركة العس2كرية واألمنية والسياس2ية 
ومتطلباته2ا. كذل2ك، تأكدت أ0مي2ّة املتابعة الكبرة 
22ة والدقيق2ة الت2ي كا0 يخصصه2ا رئيس  والَخاصَّ
املجل2س الس2يايس األع2ىل الس2ابق، الش2هيد صالح 
22اد، ملعرك2ة الحدي2دة، وإس2هاماته يف وضع  الصمَّ
الخطط العسكرية وآلية تنفيذ0ا. ذلك أ0 الرجل كا0 
ي2درك ما تعنيه الحديدة عىل املس2تويات السياس2ية 
والعس2كرية واالقتصادي2ة، ل2ذا او2رصف إىل إيلئها 
اال0تما5 الكبر، وإدراجها عىل رأس قائمة األولويات، 
مع الحرص عىل حروره الشخيص املتكرر إىل جبهة 
الس2احل الغربي، حتى لو تطلب األمر أ0 يسقط 0و 
2اد أَدَّى إىل  ش2هيداً. والجدير ذكره 0نا أ0 مقتل الصمَّ
تزخيم عملية االس2تنهاض والتعبئة والهبة الشعبية 
وتقوي2ة  الوطني2ة،  اللحم2ة  وتعزي2ز  والقبائلي2ة، 

االحترا0 الجما0ري للجيش واللجا0. 
يف النتائ2ج امليداوي2ة، اس2تفادت »أوص2ار الل2ه« 
م2ن االخراق2ات الت2ي أحدثته2ا الُق22وَّات املوالي2ة 
ل2»التحال2ف« ع2ىل جبهة الحدي2دة لتدفيعها أثماواً 
غالي2ة، وإفهامه2ا عق2م خياراتها، وتيئيس2ها من 
ج2دوى تلك الخي2ارات. وقد أدت مس2ارعة »أوصار 
الل2ه« إىل تطبيق خط2ط حرب العصاب2ات إىل إرباك 
كبر يف صفوف الُق2وَّات املهاِجمة، وأيراً إىل فشلها 
يف تقدي2ر املوق2ف، بعدم2ا اعتق2دت أوه2ا بإحداثها 

بعض الخروقات تحقق ورصاً حاس2ماً، فأوعزت إىل 
آلتها اإلْع2َلمي2ة باالحتفال ب2»الن2رص«، والرويج 
ل2 »الفتوحات القادمة« باتجاه الش2مال والعاصمة 
صنع2اا، بالراف2ق م2ع ح2رب وفس2ية أَْصب2َح2ت 
مفروحة وفاقدة للتأثر، ويمكن إس2قاطها بقليل 
من الخربة والجهد. لكن الحقيقة »املرة« بالنسبة إىل 
»التحالف« أ0 الُق2وَّات املتقدمة عىل الخط الساحيل 
الرئييس، والذي تمتد عىل جنبه صحراا رملية كبرة 
ملئات الكيلومرات، عجزت عن إسقاط أيٍّ من املد0 
أَْو الح2وارض. ويعود ذلك إىل وج2اح »أوصار الله« يف 
تطويع طبيعة األرض بما يتناس2ب مع مهمة حرب 

العصاب2ات، وقيامه2ا بتوزيع مجموعات 
صغ2رة وس2بياً ب2ني تعرج2ات الس2احل 
وتش2ّققاته واملنح2درات القليل2ة العم2ق 
الناتجة من الس2يول والعوام2ل الطبيعية 
في2ه، وكذل2ك باالس2تفادة من األش2جار 
املتفرقة يف أكاَر من مكا0، األمر الذي قّلل 
من أ0ميّة تفّوق الع2دوا0 بالجو والبحر، 
ليب2دو ش2كل التم2دد الطوي2ل والري2ق 
للُق22وَّات الغازية أش2به ما يك2و0 بأفعى 
عرض2ة لل2رضب يف ُك22ّل م2كا0 )الرأس 
والوس2ط والذيل(، مالما أظهرت مشا0د 
لإلْع22َل5 الحرب2ي اليمن2ي بيّن2ت تح2ّول 
الُق2وَّات الغازية إىل ش2اخصات للرماية يف 
ميدا0 التدريب، تتلقى الرضبات من دو0 

أ0 تستطيع االحتماا أَْو حتى الفرار. 
الش2عبية  واللج2ا0  الجي2ش  يحس2ن 
اس2تخدا5 كافة التكتيكات غ2ر النظامية 
يف املعركة الدائرة عىل طول جبهة الساحل 
الغربي )االس2تنزاف، التطوي2ق، االلتفاف، 
اإلغ2ارة ع2ىل األرت2ال يف الوس2ط، إش2غال 
املعتدي2ن ومنعه2م م2ن التابي2ت، ح2رص 
الهج2و5 يف م2ا يس2مى بالطريق األس2ود، 
أي الرئي2س، ومنع2ه م2ن التم2دد لحماية 
الجنبات(. وكلها تكتيكات وأساليب معدة 
س2لفاً، وي2رشف عليه2ا قادة متمرس2و0 
لت اس2تفادة ُق2وَّات  وش2جعا0. وقد ُس2جِّ
صنع2اا م2ن تل2ك التكتيكات خ2لل األيّا5 

والساعات املاضية وفق اآلتي:
* تمّك2ن وح2دة متخصصة يف الجيش 
واللج2ا0، مس2نودة بأبن2اا القبائ2ل، من 
القر2اا ع2ىل كتيب2ة كامل2ة م2ن الل2واا 
الس2لفي الخام2س يرأس2ها املدع2و أب2و 
0ارو0 اليافعي، يف منطقة الفازة، جنوبي 
مديري2ة التحيت2ا. وق2د ت2م القر2اا عىل 
الكتيبة املذك2ورة بعدما حاول2ت الخروج 
م2ن الس2احل باتج2اه الش2مال، لتق2ع يف 
مكم2ن محك2م للجي2ش واللج2ا0 أَدَّى إىل 
مقت2ل وج2رح 75 وأرس 16 آخرين وفرار 

البقية، وعىل رأسهم قائد الكتيبة. 
* تنفيذ عملية ووعية عىل تجمع للغزاة 

يف ش2مال منطق2ة الج2اح، أدت إىل مقت2ل وإصاب2ة 
40، وأرس 15 آخري2ن، وتدمر ث2لث عربات مدرعة، 

واغتنا5 ستة أطقم عسكرية بما فيها من ذخائر. 
* اس2تعادة قرية الطائف واملناط2ق املجاورة لها 
جنوب الحديدة، عقب عملية ووعية »خلفت خس2ائر 
كبرة يف عدي2د الغزاة وعتاد0م«، وف2ق ما أفادت به 

مصادر عسكرية من »أوصار الله«. 
20ذه الخس2ائر تق2ع يف معظمه2ا يف صف2وف 
مقاتل2ني من جن2وب اليمن، يتص2درو0 املعارك يف 
جبهة الس2احل الغرب2ي، مالما حص2ل يف الهجو5 
األخ2ر يف منطقة الف2ازة، حيث تمت إب2ادة كتيبة 

كاملة معظم مقاتليها م2ن املحافظات الجنوبية. 
و20و م2ا أَدَّى إىل تصاع2د حال2ة الغرب الش2عبي 
عىل »الزج بالش2باب الجنوبي يف محرقة الشمال« 
بتغطي2ة من »املجل2س االوتق2ايل الجنوب2ي« الذي 
دّش2ن، منذ مس2اا أمس، سلسلة أوش2طة لتلميع 
صورة اإلم2ارات. وقد تجىل ذل2ك الغرب يف إطلق 
وش2طاا حمل2ة رشس2ة ض2د قي2ادة »االوتق2ايل« 
وأعرائه، املتهمني بالسكوت عن »املحرقة« مقابل 
ما بات يُع2رف ب2 »الرصفيات املالية الش2خصية« 

التي تتواّل0ا أبو ظبي
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ملاذا التصالح؟! 

فضح اهلل لليهود يف اآلية:ـ
ِهيْـُد الَقاِئـُد -َسـَ�ُم اللِه َعَليْـِه- يف  اسـتمرَّ الشَّ
الـدرس الخامس من دروس رمضـان يرشح آيات 
يتحـدث الباري جل وعـ� فيها عـن )اليهود( وما 
فعلوه من جرائم وآثام وتمادي وتجاوز يف حّق الله 
ُسـبَْحانَـُه، فعندما طلب منهم رسـول الله محمد 
صلـوات ربي عليه وآله أن يؤمنـوا بالُقــْرآن، كان 
ردهم أنهم لن يؤمنوا بالُقــْرآن، وإنما سـيؤمنون 
بما أنـزل عليهم، أي: التوراة، وموىس -َسـَ�ُم اللِه 
َعَليْــِه-، ففضحهم الُقــْرآن وأظهر كذبهم، حيث 
ـِهيْـُد الَقاِئــُد: ]}َقالُـوا نُْؤِمُن ِبَمـا أُنِْزَل  قـال الشَّ
َعَليْنَـا َويَْكُفـُروَن ِبَمـا َوَراَءُه َوُهَو اْلَحـقُّ ُمَصدِّقاً 
ِلَمـا َمَعُهْم ُقْل َفِلـَم تَْقتُلُوَن أَنِْبيَاَء اللَّـِه ِمْن َقبُْل إِْن 
ُكنْتُـْم ُمْؤِمِننَي{)البقـرة: مـن اآليـة91( الحظ ما 
أجمل هـذه يف تعريف الناس كيف يفضحون اآلخر 
فيمـا قـد ظن بأنـه مربر، يسـكت اآلخريـن، أنتم 
قلتم }نُْؤِمُن ِبَما أُنْـِزَل َعَليْنَا{)البقرة: من اآلية91( 
لكن أنتم كنـا نراكم يف أنبياء منكـم وينزل عليكم 
بواسـطتهم كتـب وتكفرون بهـم وتقتلونهم }ُقْل 
َفِلـَم تَْقتُلُوَن أَنِْبيَاَء اللَِّه ِمْن َقبْـُل إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننَي{ 
)البقـرة: من اآلية91(. إذاً فهذا إنما هو مظهر من 
مظاهـر كفركم، أعنـي: هي دعايـة اختلقوها أَْو 
مربر اختلقوه وهو يمثل يف نفس الوقت مظهر من 
مظاهر كفرهـم عندما يقولون: }نُْؤِمـُن ِبَما أُنِْزَل 
َعَليْنَا{. أنتم غري صادقني، أنتم ال تؤمنون وال حتى 

بما أنزل عليكم، تقتلون أنبياء الله[. 

َأْحَيـاناً ُيقّدم الكفر بثقافة مزخرفة:ـ
مثال توضيحي:ــ

ورضب -َسـَ�ُم اللِه َعَليْـِه- مثاالً توضيحياً عىل 
الزخرفة التي تحيط بثقافات باطلة فتجعل الناس 
كلهم يعشـقونها، ويصدقونها، حيث قال: ]}ُخذُوا 
َمـا آتَيْنَاُكْم ِبُقوٍَّة َواْسـَمُعوا َقالُوا َسـِمْعنَا َوَعَصيْنَا 
بُوا يِف ُقلُوِبِهـُم اْلِعْجَل{)البقرة: من اآلية93(.  َوأُْشِ
بعـد ذلك يأتـي أيضاً مـن النتائـج الغريبة قضية 
يعشـقونها، يعشـقها الناس نتيجة خروجهم عن 
هدي اللـه، قضية باطلة، ثم تحـاط بهالة معينة، 
فتصبح يف األخري قضية أساسـية، ويتشبثون بها، 
بُـوا يِف ُقلُوِبِهـُم اْلِعْجَل{ ويرشبونهـا شبـاً }َوأُْشِ
)البقـرة: مـن اآليـة93( حـب العجـل }ِبُكْفِرِهْم{

)البقـرة: مـن اآلية93( يكـون هذا نتيجـة لكفر، 
أحيانـاً الكفر يقّدم بشـكل ثقافة، ثقافة مزخرفة 
تجعلك تعشـق شـيئاً وهو باطـل يف واقعه يصبح 
عنـدك يمثل قاعـدة من قواعـد الدين وأساسـاً أَْو 
ركناً من أركان الدين، وهو يف الواقع باطل. من أين 
أشبوا؟ عـادة الباطل يحاط بهالـة من الزخرفة، 
ويكـون األول يـرشب اآلخـر، والعلمـاء يرشبـون 
العامـة، عندما يحيطونهم بـك�م كثري، وهالة، إىل 
حـد أنهـم يقولون عندما تشـك: كفـر. تجد داخل 

مثـ�ً ]اإلثنـا عرشيـة[ يف مسـألة املهـدي املنتظر 
بأنه ولد يف عـام ]255هـجرية[ ومن ذلك اليوم إىل 
اآلن موجـود كإمام موجود فهـذه ماذا؟ أحاطوها 
بهالـة رهيبة، هالة أعني: ك�م مزخرف، وأحاديث 
ومقـوالت، وتفريعات، وقواعد، مّلا قّدمت املسـألة 
أن تشـك فيها كفر، لـم تعد تجرؤ تشـك! فالعالم 
ـر زمناً  منهـم يكون عاملـاً متبحـراً وكبرياً، ويتعمَّ
كثرياً وتتوفر له وسائل كثرية ألن يطلع عىل أشياء 
كثرية، لم يعد يجرؤ يشـك فيها تقّدم كمسّلمة من 
املسّلمات وهذه من األشياء السيئة أن اإلنَْسـان إذَا 
ما تقبل هو فيصبح يعشـق الحق، يعشق األشياء 
الصحيحة، ينجذب لها، سينجذب لخرافات وباطل 

وأشياء سيئة[. 

إذا لم تعشق شيئاً صحيحاً.. ستعشق باطاًل:ــ
واسـتغرب -َسـَ�ُم اللـِه َعَليْـِه- منهـم )حبهم 
للعجل( بدالً عن مـوىس نبيهم، حيث قال: ]ما هو 
العجل هذا؟ لم يرشبوا يف قلوبهم حب موىس، وكم 
الفرق بني موىس وبني العجل بالنسبة لهم ألم يكن 
الـيء الطبيعي أن يرشبوا يف قلوبهم حب موىس؟ 
أن يرشبوا يف قلوبهم حب الله، حب هداه؟ اإلنَْسـان 
ال بد أن يعشـق شـيئاً، إذَا ما تريد أن تعشـق شيئاً 
صحيحاً ستعشـق باط�ً. }ُقْل ِبئَْسـَما يَأُْمُرُكْم ِبِه 
إِيَمانُُكـْم إِْن ُكنْتُـْم ُمْؤِمِننَي{)البقرة: من اآلية93(. 
هذا إيَْمـانكم رأيناه فعندما تقولون هناك سـابقاً: 
}نُْؤِمـُن ِبَمـا أُنْـِزَل َعَليْنَا{)البقـرة: مـن اآلية91( 
رأينـاه، انظـروا إيَْمـانكم هو هكذا، ما أسـوأ هذا 
اإليَْمــان الذي تتمسـكون به، إيَْمـانكم أسـوأ ما 
يأمركم به }َسِمْعنَا َوَعَصيْنَا{)البقرة: من اآلية93( 
يف مقابـل }ُخـذُوا َمـا آتَيْنَاُكـْم ِبُقـوٍَّة َواْسـَمُعوا{

)البقرة: من اآلية93(. تصبحون عاشـقني للعجل، 
وحادثـة العجـل، وأسـاطري حـول العجـل، وكان 
اليء الطبيعي ماذا؟ توحيد الله، وحب الله، وحب 
نبيّه، وحب هداه، تكونون عاشـقني له. ما هو هذا 
اإليَْمــان! هذا إيَْمـان سـخيف إيَْمــان ينتج عنه 
}َسـِمْعنَا َوَعَصيْنَا{ وتشـبث بعجل، وعشق لعجل، 
بل من العجيب أنه فيما يتعلق بهذا العجل يف بعض 
كتبهم جعلوا هارون أنه هو الذي صنعه! السامري 
لم يدخلـوه يف املوضوع يف بعـض كتبهم يف ]العهد 
القديـم[ حقهـم، هجوم عىل هـارون أنه هو الذي 

صنع العجل هو![. 

َر ألف سنة؟  ملاذا يتمنى اليهودي أن ُيَعمَّ
ويف ذات السـياق، وما تحتويه اآليات من هدى، 
ومـن فضح لبنـي إرسائيل اسرتسـل -َسـَ�ُم اللِه 
اُر اآْلِخَرُة ِعنَْد  َعَليْـِه- بقوله: ]}ُقْل إِْن َكانَْت َلُكُم الدَّ
اللَِّه َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس َفتََمنَُّوا اْلَمْوَت إِْن ُكنْتُْم 
َمْت أَيِْديِهْم َواللَُّه  َصاِدِقـنَي َوَلْن يَتََمنَّْوُه أَبَداً ِبَمـا َقدَّ
َعِليـٌم ِبالظَّاِلِمـنَي َوَلتَِجَدنَُّهـْم أَْحـَرَص النَّاِس َعىَل 

ُر أَْلَف  ُكوا يَـَودُّ أََحُدُهْم َلْو يَُعمَّ َحيَاٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَ
َر َواللَُّه  َسـنٍَة َوَما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعذَاِب أَْن يَُعمَّ
بَِصـريٌ ِبَما يَْعَملُوَن{)البقـرة -94 96( يقول: أبداً، 
يتمنى أن يتعمر ألف سنة؛ ألَنَّه يعرف أن املستقبل 
بالنسـبة له ُمظلـم، ُمظلـم؛ ألَنَّ الطريقة التي هو 
عليهـا هـي طريقة ظـ�م مهما حـاول أن يُصبغ 
عليها مربرات، وأشياء من هذه. }َفتََمنَُّوا اْلَمْوَت إِْن 
اُر  ُكنْتُْم َصاِدِقـنَي{ أي: قل لهم: }إِْن َكانَـْت َلُكُم الدَّ
اِس َفتََمنَُّوا  اآْلِخـَرُة ِعنْـَد اللَِّه َخاِلَصـًة ِمْن ُدوِن النَـّ
اْلَمـْوَت إِْن ُكنْتُـْم َصاِدِقـنَي{؛ ألَنَّ معنـى هـذا أنتم 
تعرفون ونحن نعرف جميعاً أن الدار اآلخرة أفضل 
مـن الدار الدنيا هذه، فعندمـا تدعون أن قد معكم 
ضمانة عليها وأنكم تسريون إليها، إذاً فالوجود يف 
الحياة الدنيا هذه هو يعترب خسـارًة بالنسبة لكم، 
واملـوت يعترب مفتاح الدخول إىل ذلك العالم الراقي، 

إىل عالم الجنة التي تدعون اختصاصكم بها[. 

ملاذا ينزعــج اليهود من كلمة )املــوت( انزعاجاً 
شديدًا؟

ولفت -َسَ�ُم اللِه َعَليْـِه- إىل شح الطريقة التي 
فضـح الُقــْرآن بها اليهـود، عندما قالوا إن الجنة 
ْوُه أَبَداً  حـّق لهم وحدهم، حيث قـال: ]}َوَلْن يَتََمنَـّ
َمْت أَيِْديِهْم َواللَّـُه َعِليٌم ِبالظَّاِلِمنَي{)البقرة:  ِبَما َقدَّ
95(. عليـم بالظاملني بالشـكل الذي يفضح ما هم 
عليه، أحياناً كثري مـن الدعاوى قد تنىس أنك كيف 
ــة إذَا حصل  تواجههـا، أَْو كيـف تفضحها، َخاصَّ
عند اإلنَْســان وفق القواعد املنطقية يف االستدالل 
والجـدل والحـوار الذي معنـاه: مقارعـة يف اتجاه 
واحد، ونقطة واحدة. فأَْحيَـاناً تكون منرصفاً عن 
املوضـوع، عن موضوع دعاواهـم أنهم مختصون 
بالدار اآلخرة وأشـياء من هذه قد يغنيك عن الجدل 
يف القضيـة هذه ]ال أبداً لسـتم مختصني ولو كنتم 
مختصـني لكانت األدلة كذا كذا..[ أخذ ورد، قل: إذاً 
تمنـوا املوت إن كنتم صادقني، وسـيبني من خ�ل 
حالتهـم بـأن ُكـّل مـا يدعونـه أنهم غـري واثقني 
منـه، ُكـّل ما يدعونه ألنفسـهم من اختصاصات، 
وطريقتهـم طريقة غايتها الجنة هذه باختصاص 
عند اليهود بأنه فقط هم سيدخلون الجنة، هم، لن 
يدخـل وال النصارى، والنصارى هم فقط. إذاً فهذا 
يفضحهـم تجعل منه هو مـن واقعه ما يفضحه. 
ثـم يبني لك أنت كيف يصل اإلنَْســان يف نفسـيته؛ 
ه ظهر هنـا بمظاهـر متعـددة، يف اعتقادات،  ألَنَـّ
وسلوكيات، ومواقف من األنبياء مواقف مما أنزله 
الله ُسبَْحانَـُه َوتََعاىَل عىل رسوله )صلوات الله عليه 
وعـىل آله(. ثم يبني لك أثر الض�ل يف حالة نفسـية 
داخلـه، حاله نفسـية، خائفـني من املـوت ولهذا 
يزعجهم جـداً ]املوت ألمريكا املـوت إلرسائيل[. ال 

يريد أن يسمع كلمة موت نهائياً[. 

مثــاٌل توضيحــي: إىل أي درجــة يكــره اليهود 
املوت:ــ

ـِهيْـُد الَقاِئـُد -َسـَ�ُم اللِه َعَليْـِه-  وأسـقط الشَّ
آيـات الُقـــْرآن الكريـم عـىل الواقع، حيـث قال: 
]عندما رأوا املوت يف العراق بمعدل أربعة، خمسـة 
ُكـّل يوم إنهارت معنوياتهم وانزعجوا هناك. املوت 
يشكل بالنسبة لهم قضية مزعجة جداً؛ ألَنَّهم غري 
واثقني بما وراءه نهائياً لهذا عندما قال اإلمام عيل 
)عليه الس�م(: ))والله البن أبي طالب آنس باملوت 
مـن الطفل بثدي أمه(( طمأنينة هذه، يأتي املوت، 
يريد يتقـّدم، يريد يتأخر متى مـا أراد هنا طريقة 
ْوُه أَبَدا{ هذه  صحيحـة فليكن ما كان. }َوَلْن يَتََمنَـّ
فضيحـة مؤّكـدة مـن البداية؛ ألَنَّ الله ُسـبَْحانَـُه 
ـَماَواِت َواأْلَْرِض  َّ يِف السَّ َوتََعاىَل هو يعلم، }يَْعَلُم السِّ

إِنَُّه َكاَن َغُفوراً َرِحيماً{)الفرقان: من اآلية6(

إعجازٌ ُقــْرآني:ــ
ِهيْـُد الَقاِئـُد -َسَ�ُم اللِه َعَليْـِه- أنه  وأوضح الشَّ
ممـا يَُدلُّ عىل أن الُقــْرآن هـو كتاب من عند الله، 
ومـن إعجاز الُقــْرآن، هو أن رسـول الله تحداهم 
أن يتمنـوا املـوت، ولكنهـم لم يفعلـوا، حيث قال: 
]يعلم أن هؤالء هم بهذا الشـكل }َلـْن يَتََمنَّْوه{ ألم 
يكن باسـتطاعتهم أن يتمنوه ليفضحـوه، أبداً لن 
يتمنـوه، وهـم يتمنـون أن يكون لديهم مـاذا؟ ما 
يفضحـون هذا الذي يعتربون أنـه غري صحيح، أَْو 
يدعون أنه ليس حقـاً، الُقــْرآن مث�ً ونبوة محمد 
)صلوات الله عليـه وعىل آله( وهذه قضية خطرية 
لـوال أنها مـن عند الله، لن يسـتطيع أحد أن يقول 
هذا أبداً، لن يجـرؤ محمد )صلوات الله عليه وعىل 
آلـه( هو أن يقول: }َوَلـْن يَتََمنَّْوُه أَبَـدا{ ملاذا؟؛ ألَنَّ 
معناه أنك تعطـي الطرف اآلخر تعلـق مصداقيتك 
كلهـا بيء خطري ربما يعملونه تفتضح، أليسـت 
قضية سـهلة؟ أنـه يمكن أي طـرف يتمنى املوت، 
لكـن ملـا كان من عنـد الله، هـو يعلـم. إذاً، فهذه 
مـن املؤّكـدات أن هـذا الُقــْرآن هو مـن عند الله 
ُسـبَْحانَـُه َوتََعـاىَل ال يوجـد أي ريب عـىل اإلط�ق 
مثلمـا قال يف أول السـورة }ال َريْـَب ِفيِه{)البقرة: 
مـن اآليـة2(. الحظ كيـف أنه من مظاهـر أنه }ال 
َريَْب ِفيِه{ أنه من عند الله، هذه النقطة الحساسة 
والتـي لن يجـرؤ أحد عـىل اإلطـ�ق أن يقولها أن 
يتحدى الطـرف اآلخر بها، ترتب ُكــّل مصداقيتك 
عىل حاجة بسـيطة ]مثل الشعرة[ ربما يقولونها! 
تقول: إذاً تمنوا املوت، ما رأينا شيئاً. انهار ُكـّل ما 
َمْت  عندك من يشء، أبـداً }َوال يَتََمنَّْونَُه أَبَـداً ِبَما َقدَّ
أَيِْديِهْم َواللَُّه َعِليـٌم ِبالظَّاِلِمنَي{)الجمعة: 7(. عليم 
بنفسـياتهم وشـّخص للنـاس نفسـياتهم، عليم 
بكيـف تفضحهـم، عليـم بكيـف تبطل كثـرياً من 

ادعاءاتهم ومقوالتهم[. 

أحياناً الكفر يقدَُّم بشكل ثقافة مزخرفة تجعلك 
تعشق شيئاً وهو باطٌل يف واقعه

يحيى محمد اآلنسي

مل����������اذا ال�����ت�����ص�����ال�����ُح وإخ�����������������������وان���ن���ا 
ع����م����ي����ل وق����ائ����ده�����������������������������م م�����رت�����زق؟ 

وه��������م ق������د ت�����ن�����اج�����وا ب���أع�������������������دائ���ن���ا
وس����ف������������������������ك����وا دم�������ان�������ا ل������ي������ًا ف���ل���ق 

أب�������اح�������وا وب�������اع�������وا س���������م����اء أرض����ن����ا 
ورق ب����ب����ض����ع����ة  ب������خ������ٍس  ب����أث����م��������������ان 

وأرض������������������������ي تُ�������ّدن�������س وم����ي����ن����اؤن����ا

أس�������ي�������ٌر ب�������أي�������دي ب�����ن�����ي امل���ص���ط���ل���ق
وق����ال��������������وا ي����ض����ي����ئ����وا ال�������������دروب ل��ن��ا 

ف�����ص�����������ارت م������ح������ارق وأظ������ل������م ن��ف��ق
ت�������ه�������ادوا م������ن ال���ع���ش�����������ق أرواح������ن������ا 

ه�����داي�����ا ال����ب����غ����اي����ا ال����ط����غ����اة ال����س����رق
أراه�������������م وح������وش������اً ع����ل����ى اف����راح����ن����ا 

وص�����������اروا ع���ل���ى ال���غ���ي���ر م���ث���ل ال������وزق
ب���اع���ن���ا إْن  األخ  ف������ي  خ���������������ي���ر  ف������ا 

س����ع�������������������ي����اً مل����ن����ص����ب ب�������أدن�������ى ع�����رق

مل����������اذا ال���ت���ص���ال���������������������������ح وأج����ي����ال����ن����ا 
س���ت���ن���ق���ش ت���اري���َخ���������������ن���ا ف������ي ال���ب���ل���ق

أس����اف����ن����ا ل���ل���خ�����������������������ائ���ن  ع����ه����د  وال 
وم��������ن ق�����ات�����ل ال����س����ب����ط ح����ت����ى زه����ق 

س����ن����م����ض����ي ال�����ع�����ه�����ود م�������������������ع رب����ن����ا
ون���ق���ض���ي ع���ل���ى ال����ش����ر ف�����ي م�����ن خ��ل��ق

وي����ب����ق����ى احل�����������������������دي���ث ألم����ج����ادن����ا 
م���ج�������������������داً ط�������ه�������وراً ون�������������وراً ش����رق
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 : متابعات
ق2ال مديُر مكتب ش2ؤو0 الجوال0 برئاس2ة 
مجلس الوزراا الس2وري مدح2ت صالح، أمس 
االثن2ني: إ0 التَح2ّركات األمركية يف الكووغرس 
لتكريس سيادة »إرسائيل« عىل الجوال0 املحتل، 
حدثت برغط من اللوبي الصهيووي يف أمريكا. 
وأك2د صالح يف ترصي2ح لصحيفة »الوطن« 
الس2ورية أ0 »الج2وال0 أرٌض عربي2ة س2ورية 
محتل2ة وال يحق ألمري2كا وال لغر0ا أ0 تعرَف 
ب2ه ألي2ّة دول2ة يف العال2م، و0و أرض س2ورية 
وف2ق القواو2ني والترشيعات الدولي2ة بما فيها 
ق2رارات األم2م املتح2دة ومجلس األم2ن الدويل 
وكل املنظم2ات القاوووية والحقوقية بالعالم«، 
مريًف2ا أ0 0ذا ما أكده الس2وريو0 يف الجوال0 
املحتل، من خلل تمس2كهم بأرضهم ورفرهم 

لقرار الرم الصهيووي. 
ج2اا ذل2ك رداً ع2ىل تقرير ورشت2ه صحيفة 
»إرسائي2ل اليو5« العربية، أفادت فيه بأ0 0ناك 
خط2ًة يج2ري اإلع2داد له2ا داخ2ل الكووجرس 

األمريكي للعراف بس2يادة الكيا0 الصهيووي 
عىل الجوال0 السوري املحتل. 

وبحسب الصحيفة اإلرسائيلية، فإ0 للخطة 
س2تة بنود 0ي: تحويل امليزاويات إىل مش2اريع 
»إرسائيلي2ة« أمريكي2ة مش2ركة يف الجوال0 - 
توس2يع وطاق االتّفاقيات بني الواليات املتحدة 
وكيا0 العدّو مال اتّفاقية التجارة الحرة، بحيث 

تنطب2ق عىل مرتفعات الجوال0 - وضع علمات 
MADE IN ISRAEL ع2ىل منتج2ات الجوال0- 
صياغة وثيقة من قبل الكووغرس تنّص عىل أ0 
سوريا لن ترجع إىل مرتفعات الجوال0 - إرسال 
وفود رس2مية م2ن الكووغ2رس إىل الج2وال0 - 
صياغة وثائق رس2مية يف الكووغرس تعرف ب2 

»سيادة« االحتلل يف الجوال0. 

عربي ودولي

ات االحتالل تعتقل 7 فلسطينيين في الضفة   ُقـوَّ

 ردًا على ما نشره اإلْعـاَلم العبري حول خطة الكونجرس لالعتراف بسيادة »إسرائيل« على المنطقة: 

استشهاد فلسطيني برصاص العدّو الصهيوني شرق »خان يونس« واملستوطنون يقتحمون األقصى
 : فلسطين المحتلة

االثن2ني،  أم2س   ، فلس2طينيٌّ استش2هد 
برص2اص ُق2وَّات الع2دّو الصهيووي يف قطاع 
غ2زة، فيم2ا واصلت ُق22وَّات الع2دّو حملت 
املدا0مة واالعتقاالت، وواصل املس2توطنو0 
اعتداااتهم عىل املس2جد األقىص وعىل منازل 

الفلسطينيني. 
أح2د  ب2أ0  أف2ادت  مص2ادر فلس2طينية 
أ0  بع2د  أم2س،  استش2هد  الفلس2طينيني، 
اعتقلت2ه ُق22وَّاُت الع2دّو الصهيوو2ي و20و 
مص2اب، رشق خاويووس عىل ح2دود قطاع 

غزة. 
وأوضح2ت املص2ادُر أ0 الش2هيد أصي2ب 
برص2اص ُق22وَّات الع2دّو الصهيوو2ي أثناا 
مشاركته يف تظا0رات مسرة العودة الكربى 
عند ح2دود القطاع، واعتقلت2ه ُق2وَّات العدّو 

و0و مصاب، ثم أعلنت مقتله. 
م2ن جه2ة أخ2رى، ش2نت ُق22وَّات العدّو 
الصهيوو2ي، أمس االثنني، حملة اعتقاالت يف 
الرفة الغربية املحتلة تخللتها مواجهات يف 

بعض املناطق. 
فف2ي الخلي2ل، اعتقل2ت ُق22وَّاُت الع2دّو 

الصهيوو2ي س2تة ش2با0 فلس2طينيني، بعد 

حمل2ة مدا0م2ة وتفتي2ش يف كاف2ة أرج2اا 

املدينة، كما اعتقلت شاباً من منزله يف مدينة 

بي2ت ج2اال غرب بي2ت لح2م بع2د مدا0مته 

وتفتيشه. 

واودلع2ت مواجه2ات يف منطق2ة واد أب2و 

كتيل2ة بالخليل خ2لل اقتحا5 ُق22وَّات العدّو 

للمنطقة، وأفادت مصادر محلية بأ0 ُق2وَّات 

صهيووي2ة، دا0مت من2زَل املصور الصحفي 

ثائ2ر الفاخ2وري وقامت بتفتيش2ه والعبث 

بمحتوياته. 

ع2رشاُت  اقتح2م  آخ2ر،  صعي2د  وع2ىل 

أم2س،  صب2اح  الصهاين2ة،  املس2توطنني 

املس2جد األق2ىص املب2ارك م2ن جه2ة ب2اب 

املغاربة بحراس2ة مش2ّددة من رشطة العدّو 

الصهيووي الخاصة. 

 ووقل2ت وكال2ة الصحاف2ة الفلس2طينية 

العام2ة  العلق2ات  مس2ؤول  ع2ن  »صف2ا« 

واإلْع2َل5 باألوقاف اإلس2لمية فراس الدبس 
قول2ه: إ0 2ر مس2توطنًا اقتحم2وا املس2جد 
األقىص، ووّظموا جوالٍت استفزازيًة يف أوحاا 
متفرقة من باحاته، وسط تلقيهم رشوحات 

عن »الهيكل« املزعو5. 
الرشط2ة  تواص2ل  فيم2ا  ذل2ك  يأت2ي 
الصهيووي2ة ف2رَض إج2رااات مش2ددة عىل 
دخول املصلني لألق2ىص، وتحتجز البطاقات 
الشخصية لبعرهم قبيل دخولهم للمسجد. 
ويف الخلي2ل، احت2ل عدٌد من املس2توطنني 
الصهاينة، أمس، منزَل فلس2طيني يف شارع 

السهلة يف البلدة القديمة. 
ووقلت وكالة »فلسطني اآل0« عن مصادر 
محلي2ة أ0 املن2زل يقُع يف ح2ي قيطو0 و0و 
بحاجة إىل اإلعم2ار والرميم، وحالياً يتواجد 
داخل2ه مجموعٌة من املس2توطنني، مش2رًة 
إىل تواج2د كبر يف املكا0 لُق22وَّات العدّو التي 

سهلت للمستوطنني اقتحا5 املنزل. 
يشار إىل أ0 املنطقة التي يقُع بها املنزل 
مغلقٌة منذ عا5 2001 وال يُسَمُح ألصحاب 
املح2لت واملنازل املغلقة من الوصول إليها 
ويس2مح فق2ط للمس2توطنني بالتواج2د 

فيها. 

الحكومة السورية: ال يحق ألمريكا االعرتاُف بسيادة أية دولة على الجوالن 
قطر: لن نشارك يف أي عمل 

عسكري ضد إيران
 : وكاالت

أعلنت قطر عىل لسا0 وزير دفاعها خالد بن محمد العطية، مساا أمس 
األول، أوها لن تش2ارَك يف أي عمل عس2كري محتمل ضد إيرا0، وحذرت من 

الدفع باملنطقة ودول الخليج بالذات وحو الحرب مع طهرا0. 
ووقل2ت عدة وكاالت إْع2َلمي2ة دولية عن العطية قول2ه، خلل حروره 
مؤتم2راً دولي2اً ح2ول األم2ن يف س2نغافورة: إ0 قط2ر لديه2ا »الكا2ر م2ن 
االختلفات« مع إيرا0، ولكنه أكد أ0 0ذا ال يعني أ0 بلده سوف »تغذي وار 

الحرب« يف املنطقة. 
وأض2اف: »0ل 0و م2ن الحكمة أ0 وطل2ب من الوالي2ات املتحدة وكيا0 
العدّو اإلرسائييل ش2ن حرب عىل إيرا0؟ إ0 وجود أط2راف تحاول زج بلدا0 

املنطقة يف حرب مع إيرا0 0و أمر يف غاية الخطورة«. 
وح2ّذر العطية من الدخول يف أية مواجهة عس2كرية م2ع إيرا0، واصفاً 
الخط2وة إ0ْ حدث2ت بالخطرة جداً، وأمل2ح إىل وجود ما أس2ماه طرف ثالث 
لم يس2ّمه يح2اول الدفع ب2 »الج2را0« وحو حرب مع طه2را0 محّذرا من 

تداعيات أي عمل عسكري عىل املنطقة بأكملها. 
وتحتف2ظ إي2را0 بمصالَح اقتصادية مش2ركة مع قطر، حيث تش2رك 
معه2ا يف حقل غاز الش2مال أَْو حقل فارس الجنوبي و20و األكرب يف العالم. 
كم2ا أ0 طهرا0 أرس2لت طائ2رات محملة بأطنا0 م2ن امل2واد الغذائية بعد 
املقاطعة التي ُفرضت عىل الدوحة من قبل الرياض وحلفائها منذ الخامس 

من يوويو املايض. 

استقالة رئيس الوزراء األردني على خلفية االحتجاجات الشعبية يف البالد
 : وكاالت

كّل2ف املل2ُك األردو2ي عبُدالل2ه الااوي، 
أمس االثنني، وزير الربية والتعليم، عمر 
الرزاز، بتش2كيل حكومة جدي2دة بعد أ0 
اس2تقال رئيس الوزراا 0اوي امللقي، عىل 
خلفية االحتجاجات الش2عبية املندلعة يف 
األرد0، والتي تطالب بإس2قاط الحكومة 
بسبب التعديلت الرضيبية الجديدة التي 

قررتها. 
وكا0 املل2ك األردوي، اس2تدعى رئيس 
ال2وزراا 0اوي امللقي، أم2س، عىل خلفية 
تلك االحتجاجات، وأعلنت استقالة امللقي 
بعد ذلك اللقاا، فيما كش2فت مصادر أ0 
املل2ك كل2ف وزي2ر الربي2ة والتعليم عمر 

الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة. 
وتجددت التظا20رات والتجمعات ليل 
األح2د وحت2ى فجر أم2س االثن2ني لليو5 

الخامس عىل التوايل يف عّما0 ومحافظات 
أخرى ضد مرشوع قاوو0 رضيبة الدخل 
االقتطاع2ات  زي2ادة  ين2ص ع2ىل  ال2ذي 

الرضيبية من مداخيل املواطنني. 
وتجّم2ع وحو خمس2ة آالف ش2خص 
ق2رب مبن2ى رئاس2ة ال2وزراا األردوية يف 
عم2ا0 وس2ط إج2رااات أمنية مش2ددة 
0اتفني »يا ملقي اس2مع اس2مع، شعب 
األرد0 م2ا رح يرك2ع« و«الش2عب يري2د 

إسقاط الحكومة«. 
وحم2ل البع2ُض الفت2اٍت ُكت2ب ع2ىل 
رحي2ل  حت2ى  »مس2تمرو0  بعره2ا 
الحكوم2ة« و«ل2ن وركع« و«أو2ا مواطن 

ولست جهاز رصاف آيل«. 
وزار ويل العه2د األردو2ي، حس2ني ب2ن 
عبدالل2ه، موق2ع التظا20رة فج2ر أمس 
االثنني وقال متوجه2اً إىل األجهزة األمنية 
يف امل2كا0: »يجب أ0 يعربوا عن أوفس2هم 

وعن آرائهم، أما واجبُنا فهو أ0 وحميهم، 
وح2ن و20م وراا امللك، وري2د حماية 0ذا 

البلد«. 
وتتواَص2ُل االحتجاجات من2ذ األربعاا 
املايض ضد مرشوع قاوو0 رضيبة الدخل 

وسياسة رفع األسعار. 
وضاق الخناُق عىل حكومة امللقي بعد 
اس2تمرار االحتجاج2ات عىل م2دى األيّا5 
املاضي2ة، والتي طالبت بس2حب مرشوع 
قاوو0 رضيبة الدخل من مجلس النواب، 
قب2ل أ0 تتح2ول إىل املطالب2ة باس2تقالة 

الحكومة. 
وأدت ح2دة االحتقا0 يف الش2ارع عىل 
املتظا0ري2ن  ومن2اداة  امللق2ي  حكوم2ة 
بإس2قاطها ورحي2ل الربمل2ا0، وتوس2يع 
قاع2دة مطالبه2م، إىل اس2تدعاا امللق2ي 
للما2ول أم2ا5 املل2ك أمس، ليعل2ن بعد0ا 

قرار االستقالة. 
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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

يا ليت قومي يسمعون 
الناصحني..!

عبداإلله الشامي المحامي
 

يطلُّ علينـا عرب شاشـة قناة 
املسـرية السـيُد عبدامللك الحوثي 
بمحارضاتـه الرمضانية ليزوَِّدنا 
مما منحه اللُه من زاد التقوى يف 
شـهر التقوى بمواعظه القرآنية 
اإليَْمـانية؛ لكي نرتقَي بإيَْمـاننا 
وبيقيننـا  اإليَْمــان  أكمـل  إىل 
وثقتنـا باللـه إىل أفضـل اليقـني 
ومواقفنا  وتوجهاتنـا  وبأعمالنا 
إىل أحسـن األعمـال والتوجهات 
واملواقف التي سـوف نُسأل عنها 
يوم السـؤال واملسـاءلة والحسـاب والجزاء.. َوِقُفوُهـْم  إِنَُّهم 
اِدِقنَي َعن ِصْدِقِهْم  َوأََعـدَّ ِلْلَكاِفِريَن  ْسـئُولُوَن!..، لِّيَْسـأََل الصَّ مَّ

َعذَابًا أَِليًما!
اِئُر! َ يَْوَم تُبىَْل السَّ

ـِه َوأَِبيـِه 35 َوَصاِحبَِتِه..  يَـْوَم يَِفـرُّ اْلَمْرُء ِمـْن أَِخيِه 34 َوأُمِّ
َوأَِخيِه 12 َوَفِصيَلِتِه الَِّتي تُْؤويِه..!

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي الدرواوي

الحرُب اإلعـالمية وحادثة اغتيال 
الم« اإلمام علي »عليه السَّ

هنادي محمد
 

َد  َرها وتوقُّ الحرُب اإلْعـَ�ميُة التي نشهُدها اليوَم ونرى تسعُّ
حركتهـا الديناميكيـة ومكينتهـا املزيّفة للحقائـق وال�عبة 

بوعي الشعوب.. ليست بجديدة أيها الُقّراء الِكرام. 
إنَّمـا َشـِهدت اسـتحداثاً لإلمكانيات، وتطّوراً يف الوسـائل، 
ناعية،  ـعاً يف النِّطاق عرب التمّدد يف فضاءات األقمار الصِّ وتوسُّ
حف وغريها مـن أدوات  وتمثَّلـت بالقنـوات واإلذاعـات والصُّ

اإلْعـَ�م. 
هـي قديمـٌة وسـطَّرها القـرآُن الكريـم وأخربنـا قبل ألف 
وأربعمائـة عـام أنَّهـا الوسـيلة التي سـعى مـن خ�لها أهل 
الكفر والطُّغيان لتمهيد الطَّريق لتحقيق إرادتهم الشـيطانية 
املتمثِّلـة بإطفـاِء نور الله حـني قال - جلَّ شـأنه - يف محكم 
كتابـه العزيز: }يُِريُدوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم{ ]سـورة 

الصف 8[.
هي قديمٌة اسـتخدمها املنافقون أيام رسول الله - صلوات 

الله عليه وآله - لزعزعة صفوف املؤمنني ولخلخلة 

البقية ص 8

البقية ص 8

أمين الجوفي 

ي����ا ق�ب�اي�ل ك��ي�ف ت�ه�ن�انا ال�م�ق�ايل
ط�ال�م�ا ال�غ�ازي ي�ح�اول ي�س����تميله

ال�ق�ب�ايل ش�رع�ها ت�رع�ى ال�ج�مايل
وال�ج�مايل ش�����رع ن�ام�وس ال�قبيله

ب�أن�واع ال�ق�وافل ت��رف�د ال�ج�بهات 
ال�رذي�له أم�ري�ك�ا وس�ل�مان  ت��رع�د 

دم األط�ف�ال اس����ت�باِحه ُك�لِّ س�افل
ك��ل س����اف�ل وال��دم ال�طاهر ق�تيله

ال�ع�واي�ل، ح�يْ�ُرُه���م ف��وق ال�ع�وايل
ك�ل َض�ربه وال�نساء ف�يها احلصيله

ق�ص�ُفُهم ف�وِق ال�مدارس وال�منازل
ث�ار ن�قس���م ن�اخذه م�ن ج�يل ج�يله

ق�ص�د م�عتوه ال�تحالف ب�اجلحافل
ب�ا ي�ص�در ن��ف�ط ص�اف�ر وال�م�سيله

ال ي��ح�����اول ال ي��ح����اول ال ي��ح�اول
م�ا م�عه م��ن ح�رِب�نا غ�ي�ر ال�فشيله

ال ت���ف��اِوض ال ت��راُج��ع ال ت��خ��اُذل
ك��ل م��ن ل��ه ث��ار ب�ا ن�ْش���ِفي غ�ليله

ع�ه�د م�ّن�ا ال ن�س����وي ح�رب ش�امل
وال�ث�ق�ي�له ال�خ�ف�ي�فه  ب�ال�ع�َي����ارات 

ال�وسايل ي�ستخدموا ش�تى  ض�دنا 
ق��ال�����وا ال��غ�اي�ه ت��ب��ّرر ل�ل�وس����ي�له

ُق���درة ال�ج�ّب���ار ق�اِص�م ك��ل ق�ات�ل

أق�س���م إن م�ا خاب م�ن رب�ي وك�يله
إت��ك�ل�ن�ا ب��������ه وج��ّه�زن�ا ال����زالزل

ال�ص�واري����خ ال�ق�ص�يره وال�ط�وي�له
ت م�حايل س�اق�ها ال�رح�مٰن وات�ع�دِّ

م����ن ُرب�ى ال�طايف وج�ده ي�ا رحيله
ال ي��������زور ف��ال�وق�ائ����ع وال���دالي��ل

م�ا ه�دف ص�اروخ�نا ك�ع�بة خ�ل�يله
ط�ال�ما ال�ُع��ْدوان واص��ل ب�ا نواصل

دام ق��������وة ربِّ��ن�����ا م��ع�ن����ا ن�ج�ي�ل�ه
ي�ا م�ح�ايد خ��بِّ��ر اش�ب�اه ال�ح�وامل

ال�م�ه�م����ه ف���ي وط��ّن�ا م�س����ت�حيله
ُم�ن�اضل كّم�ن  والوط�ن غ�الي وب�ه 

ُحبه أْزهر حتِت االضاع النِح�يْ�ل�ه
الَبواس�ل ي�الْرج�اج�ي�ل  ي�ن�اِدي  ذِي 

ُق�وة ال�َغاِزي ت��ْحِش�����د وال�����ع�ِم�يْل�ه
الّنكف يا اهِل اجَلراِمل ل� الّسواحل

حيْث أساِطيْله ي�ح��ّش��ده�����ا َذِليْلَه
وال�مهّم�ه م�ا لها إال إنْ�َس��ان ك��اِم�ل

ِح�يْ�ل�ه �ي�ه  وِفْ ع�ز  وِفيْ�ه  ِديْ�ن  ِفيْ�ه 
م���ا ي�عيْش الِع���ز م���ْن لل���ذل قاِب���ل

م���ا ي�عيش ال�ذل م�ن ش�ّرق ص�ميْله
وَما ِتِجِي مْهبول يْزحف فوق عاقل

وَما ِتجِي م�ع�ق���ول يُ�هزم من ه�بيِْله
م���ْن يَِريْ�������د الّنصر ِله ِعّدة عواِمل

الّثبات ال���ذك������ر وال��ط��اع��ه َدِليله
وال��ت��ول����ي ل�ل�ن�ب����ي واآلل ش��ام��ل

وال�ق�ي���اده وال�َع�َلم واه��ل ال�فضيله
ب��داي��ل وال��ك��رام����ه ال  ف��ال��م�روه 

وال�ش�رف وال�ع�ز م��ا ن�رضى ب�ديله
ي��ا ح�ي����اه ب��ِع��ز ي�������ا إّم����ا ن�ق�ات�ل

وإن ُق�تلنا ه�ي ش�ه���اده ف�ي س�بيله 

السواحل 

 انكشاف 
 العمالء 
الطوارق

سليم المغلس 

انتقـاُل القيـادات الطارقيـة من 
اإلمـارات إىل الرياض كان ال بد منها 
واالرتـزاق  فالـوالء  حسـاباتهم،  يف 
لبـن زايد بدون بن سـلمان ال يكفي 
لتحقيق أهدافهم الحقرية التي تقدم 
اليمَن كسلعة إىل الرياض وأبو ظبي.

تبخـّرت االّدعـاءات الزائفة التي 
ظلت ث�ث سنوات وانكشف العم�ء.

فـرزت  التحـركات  هـذه  فمثـل 
املؤتمريـني مـن الطـوارق وفـرزت 

الوطني من العميل واملرتزق.
والخطـورة تكمـن يف ترصيحات 
القربـي الـذي أكـد فيهـا أن هـذه 
العمالـة واالرتـزاق بموافقـة قيادة 
املؤتمر يف الداخل رغم أنني اسـتبعد 

ذلك نهائياً.
 إال أن الشـعَب اليمنـي وقواعـَد 
املؤتمر تنتظُر موقـَف قيادة املؤتمر 
هكـذا  مـن  بوضـوح  صنعـاَء  يف 

ترصيحات وخطوات.


