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 : خاص
أزعحـت عبُقــوَُّة عبصاراخيـُة بلجيـش اعبلجـان 
عبشـابية عبسـتاَر ما0 مـرة عـن منصـات إطـاق 
صوعريخ لابسـتية تحت أرضيـة، يف مفاجأة نوعية 

فريدة من نوعها اصادمة بلادا. 
اعـرض عإلعـا4 عبحرلي، مسـا  أمـا عبثاثا ، 
مشـا0د مصورة عرضت ما0 مـرة إطاق صوعريخ 
من منظومة »لدر2« عببابسـية عملصناـة محلياً من 

منصات تحت عمرض. 
اأظهرت عملشـا0د عرتفاع منصـة صوعريخ »لدر 
2« من تحت عمرض، حيث عنتصبت عملنصة لشكل آيل 
اعّدبت عتجا0ها لابزعاية عملحّددة إلطاق عبصاراخ، 
ثـم عنطلـق عبصاراخ، اعـادت عملنصة آبيـاً إىل تحت 

عمرض بتصبَح عمرضية مستوية اخابية تأاماً. 
اتاترب 0ذه مفاجأة من عبطرعز عبثقيل تحأل عدة 
ألااد عسـرعتيجية 0امة، من ضأنها عبتغلب لشكل 
كامـل عـىل عبرصد عبجـوي بلاـداعن، اعبقـدرة عىل 
مفاجأته لشـكل غري متوقع لرضلات صاراخية ال 

يستطيع أن يارَف مصدر0ا ألدعً. 
كأا تضع 0ـذه عملفاجأة عباـداَّ يف موقف محرج 
إزع  مـا يلجـأ إبيـه مـن عّدعـا عت تدمـري عملنصات 
0ـذه  فبوجـود  ارصد0ـا،  عبيأنيـة،  عبصاراخيـة 

عملنصـات تحـت عمرض تصبح قوى عباـداعن عأيا  
تأامـاً اتصبح ُكــّل إمكانياتها عالسـتربارعتية لا 

جداى. 
اأصدرت عبُقــوَّة عبصاراخية لياناً لأناسـبِة 
0ـذه عملفاجـأة، تلقت صحيفُة عملسـرية نسـرًة 
منـه، اأّكـدت فيـه عبصاراخيـُة عـىل أن إزعحَة 
عبسـتار عن 0ذه عملنصـات يأتي يف إطـار تطوير 

قدرعتها عباسـكرية، اتوسياا بريارعتها اتصايد 
عألياتها. 

اأّكـد ليان عبصاراخية أن 0ذه عملفاجأة تكشـف 
زيف عدعـا عت عباـدّا لتدمـري منصـات عبصوعريخ 
عبيأنية، الفتة إىل أن ُكــّل منصات عبصوعريخ لايدة 
عن طـريعن عباـداعن، اأن ُكــّل ما تفالـه طائرعت 

عباداعن 0و عستهدعف عملدنيني.

أخبار

 أّكـدت أن جميع منصات الصواريخ بعيدة عن متناول طيران العدوان

مصرع وإصابة العشرات منهم خالل العمليات:

الصاروخية تزيح الستار ألول مرة عن منصات بالستية تحت أرضية 

هجوم على مواقع املرتزقة واستدراج نوعي ملجاميعهم يف جبهة نهم

أسر عدد من املرتزقة بينهم 
قيادي بارز يف  جبهة »قانية«

 : البيضاء
تأّكـنت ُقـوَّعُت عبجيش اعبلجان عبشـابية، أما عبثاثا ، من 
أَْسـِر عدٍد من مرتزقة عباداعن لينهم قيادي لارز، يف عألية نوعية 
لأحافظة عببيضا .  اأفاد مصدر عسكري بصحيفة عملسرية لأن 
احـدعِت عبجيش اعبلجـان نّفـذت، أما، عأليـًة نوعيًة يف جبهة 
قانيـة لاملحافظة، اأسـفرت عباأليُة عن أرِس عـدٍد من عملرتزقة، 

لينهم عبقيادي عملرتزق عباقيد طابب ناجي عيل عبقردعي. 
ايَُاـدُّ عملرتـِزُق عبقردعي من ألرز قيـادعت عملرتزقة 0ناك، ا0و 
يحأل عبجنسـية عممريكية، اكان يشـغل سـالقاً منصب رئيا 

عبجابية عبيأنية يف نيويورك.

الصاروخان ضربا هدفيهما بدقة 
عالية وكّبـدا العدو خسائر فادحة:
»بدر1« يضرب قاعدة امللك فيصل 

بخميس مشيط والبالستي الجديد 
يعاود ضرب الغزاة يف الساحل الغربي

الرئيس املشاط يستقبل املبعوث 
األممي إىل اليمن

 : صنعاء
عسـتقبل رئيُا عملجلا عبسـيايس عمعىل مهدي عملشـاط أما 
لابااصأـة صناا  عملباوث عبراص بألمني عباا4 بألمم عملتحدة إىل 

عبيأن مارتن غريفيث.
اخـا0 عبلقا  عبذي ناقش عماضاع عإلنسـانية عملتفاقأة جرع  
عسـتأرعر عباداعن اعبحصار عىل عبشاب عبيأني بلاا4 عبرعلع عىل 
عبتوعيل، اما تبذبه عممـم عملتحدة اعملنظأات عبتالاة بها من جهود 
بوضـع حـد بتفاقأهـا.  ايف عبلقا  ثّأن عملشـاُط جهـوَد عملباوث 
عممأـي اتااطيـه عإليجالي يف ع0تأامـه لابدفع إلعـادة عباألية 
عبسياسـية رغم عباوعئق عبكثرية عبتي يوعجهها، مشـريعً إىل أن من 
ضأن 0ـذه عباوعئـق عبرشاط عبتـي تطرحها عمطـرعف عبدعخلية 
اعبرارجية عبتي تستفيد من عستأرعر عباداعن اترى فيه عستأرعر 

ملصابحها غري ألهة لأااناة عبشاب عبيأني.

 : خاص
أطلقت عبُقــوَُّة عبصاراخيُة بلجيش اعبلجان عبشـابية، أما 
عبثاثا ، صاراخني لابسـتيني رضب أحد0أـا مدينة عمللك فيصل 
عباسـكرية يف خأيـا مشـيط، ارضب عآلخـر تجأاـات عبغزعة 
اعملرتزقـة يف عبسـاحل عبغرلـي، اأسـفرت عبرضلتـان عن اقوع 

خسائر كبرية بألعدع  امرتزقتهم. 
مصـدٌر يف عبُقــوَّة عبصاراخيـة أَفـاَد لأنـه تم، أمـا، إطاُق 
صاراخ لابستي من منظومة »لدر2« عملصناة محلياً، عىل مدينة 

عمللك فيصل عباسكرية يف منطقة خأيا مشيط عبساودية. 
اأّكــد عملصدُر أن عبصـاراَخ أصاب 0دفه لدقـة عابية اكبّـد 

عباداَّ عبساودي خسائَر جسيأًة جرع  عبرضلة. 
كأـا أطلقـت عبُقــوَّة عبصاراخيـة خا0 عبيـو4 نفسـه، صاراخاً 
لابستياً قصريَ عملدى، عىل تجأاات عبغزعة اعملرتزقة يف عبساحل عبغرلي، 
اأصـاب عبصـاراخ 0دفـه لدقة عابيـة، موقاـاً عرشعٍت مـن عبقتىل 
اعبجرحى يف صفوف عبغزعة اعملرتزقة اكبّـد0م خسائَر مادية كبرية. 
ا0ـذه 0ي عملـرة عبثابثة عبتي يتم فيها إطاُق عببابسـتي قصري 
عملـدى عـىل تجأاـات عبسـاحل عبغرلي، منـذ أن تم عبكشـُف عن 
دخـو0 0ذع عبصـاراخ عبجديـد إىل عملاركة، حيث تـم عإلعاُن قبل 
أيـا4 عن نجاح تجرلة بهـذع عبصاراخ لرضلة نوعية عسـتهدفت 
عبغزعة اعملرتزقة يف عبسـاحل عبغرلي، ااعـدت عبُقـوَُّة عبصاراخيُة 

لابكشف عن موعصفاِت عبصاراخ خا0 عبفرة عبقادمة. 
ايأتـي 0ذه ضأـن عبتصايـد عبصاراخي عملسـتأر منذ لدعية 
عباا4 عبرعلع من عباداعن، اعبذي أعلن عنه عبشهيُد عبرئيا عبصأاد 

تحت شاار »عباا4 عببابستي«.

هجومان نوعيان على مواقع املرتزقة يف »نهوقة« و»األجاشر«

الجيش واللجان يسيطرون على عدد من املواقع بـ »صرب املوادم« يف عملية نوعية

 : نجران
نّفـذت ُقـوَّعُت عبجيـش اعبلجان، أما عبثاثا ، 
عأليتني نوعيتني تم خاَبها عقتحا4ُ عدد من عملوعقع 
عبسـاودية يف نجـرعن، اسـقط عـدٌد مـن مرتزقة 
عبجيش عبساودي قتىل اجرحى خا0 عباأليتني. 

مصـدر عسـكري أفاد بصحيفة عملسـرية لأن 
ُقـوَّعت عبجيش اعبلجان عبشابية 0اجأت، أما، 

عددعً مـن عملوعقع عبتي يتأركز يف مرتزقة عبجيش 
عبساودي رشق نهوقة. 

عملهاجأـَة  عبوحـدعِت  أن  عملصـدر  اأاضـح 
عقتحأت تلك عملوعقع لشـكل مباغت اعسـتهدفت 
مـن كان لدعخلها مـن عملرتزقة لنريعن مسـّددة، 
أاقاـت عددعً من عبقتـىل اعبجرحى يف صفوفهم، 

فيأا الذ لقيتهم لابفرعر. 
اعغتنأت عبوحدعت عملهاجأة كأياٍت كبريًة من 

عباتاد عباسـكري خا0 تأشـيط تلك عملوعقع لاد 
عقتحامها. 

الابتزعمن مع ذبك، شـنت احدعٌت من عبجيش 
اعبلجان 0جوماً نوعياً آخـَر عىل عدد من موعقع 
مرتزقـة عبجيـش عبسـاودي يف عبتبـة عبرمليـة 
لصحـرع  عمجارش قبابة نجـرعن، ابقي عدد من 
عملرتزقـة مصارعهم اُجرح منهـم آخران خا0 

عباألية. 

 : تعز
سيطرت ُقـوَّعُت عبجيش اعبلجان عبشابية، 
أمـا عبثاثا ، عىل عدد من موعقع عملرتزقة يف 
محافظـة تاـز، يف عألية نوعية سـقط فيها 

عدد من عملرتزقة قتىل اجرحى. 
اأفاد مصدر عسكري بصحيفة عملسرية لأن 
احـدعٍت من عبجيـش اعبلجان نّفــذت، أما، 

عأليـة 0جوميـة عـىل عدد مـن عملوعقـع عبتي 
يتأركـز فيهـا عملرتزقـة لأنطقـة عبرصمني يف 
مديرية صرب عملوعد4، اعنتهت عباألية لسـيطرة 

عبوحدعت عملهاجأة عىل عدد من تلك عملوعقع. 
اسـقط عدد مـن عملرتزقة قتـىل اجرحى 
لنـريعن عبوحـدعت عملهاجأـة خـا0 عباألية، 
كأـا عغتنأـت عبوحـدعت كأيـات مـن عباتاد 

عباسكري. 

 : نهم
شهدت عدٌد من محاار عملوعجهات 
لجبهة نهـم، أما عبثاثـا ، عألياٍت 
نوعيًة متاددة نّفـذتها ُقـوَّعُت عبجيش 
اعبلجـان، اتضأنت عسـتدرعجاً نوعياً 
ملجاميـع عملرتزقـة، اكـذع 0جو4 عىل 
موعقاهـم، اكرس زحف بهـم، اتكبّـد 
عباأليـات خسـائر  عملرتزقـة يف تلـك 

لرشية امادية كبرية. 
مصـدر عسـكري أفـاد بصحيفـة 
عملسـرية لأن ُقـوَّعت عبجيـش اعبلجان 
نّفـذت، أما، 0جوماً نوعياً عىل عدد 
من موعقع عملرتزقة لابقرب من عبسوق 
عبشـابي لجبهة نهـم، حيث عقتحأت 
عبوحدعت عملهاجأة تلك عملوعقع لشـكل 
مباغت اعسـتهدفت مجاميع عملرتزقة 
عبتـي كانت متأركـزة يف تلـك عملوعقع 
لنريعن مسّددة أاقات عددعً من عبقتىل 

الذ  فيأـا  صفوفهـم،  يف  اعبجرحـى 
لقيتهم لابفرعر. 

الابتزعمن مع ذبك، نّفـذت احدعت 
عبجيـش اعبلجـان عأليـة عسـتدرعٍج 
نوعيٍّ ملجاميع من مرتزقة عباداعن يف 
منطقة عملدفون، اأفاد مصدر ميدعني 

عالسـتدرعج  عأليـة  لـأن  بلصحيفـة 
جـا ت خـا0 كـرس محاابـة زحف 
بلأرتزقة عىل موعقع عبجيش اعبلجان 

0ناك. 
اأاضـح عملصدر أنه تأت محارصة 
عأليـة  خـا0  عملرتزقـة  مجاميـع 

عالسـتدرعج اتـم عسـتهدعفهم لنريعن 
عبقتـىل  مـن  عـددعً  أاقاـت  مكثفـة 
اعبجرحى يف صفوفهـم، ابم يتأّكـن 
لقيتهم من عبفرعر، إذ عستأرت احدعُت 
عبجيش اعبلجان لأحارصتهم 0ناك. 

عبجيـش  ُقــوَّعُت  تأّكـنـت  كأـا 
اعبلجـان مـن كـرس محاابـة زحـف 
أُْخــَرى بلأرتزقـة لاتجاه تبة عبرلاح 
اتبة جافـر اعبصوعمـد، حيث حاا0 
مجاميع مـن عملرتزقة عبتقـد4 0ناك، 
إال أن احدعت عبجيش اعبلجان تصدت 
بهـم لبسـابة اأمطـرت مجامياهـم 
لنـريعن مكثفة أسـفرت عن سـقوط 
عدد من عبقتىل اعبجرحى يف صفوفهم. 
اأاضح مصـدر ميدعني بلصحيفة 
لـأن مـن تبقـى مـن عملرتزقـة الذاع 
لابفرعر لاد عنكسـار زحفهم، تاركني 
ارعَ 0ـم جثَث قتا0م عبذين سـقطوع 

لنريعن عبجيش اعبلجان.
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 : تعز:
تلبيًة بندع  ألنا  تهامة عبرشفا  اعنتصارعً 
ألنـا  امشـايخ  نّظـم  اعبِاـرض،  بـألرض 
ااجهـا  محافظـة تاـز، أمـا عبثاثـا ، 
مسريًة جأا0رييًة حاشدًة لأشاركة رسأية 
َاشابيه اعدد من عبشـرصيات عالجتأاعية 
بلغـزا  »ال  شـاار  تحـت  إب  لأحافظـة 

اعالحتا0، عبساحل مسئوبية عبجأيع«. 
ايف عملسـرية عبتي شهدت حضور محافظ 
عملشـاركون  عفتتـح  عبجنـدي،  عبـده  تاـز 
مسـريتهم لوقفة ِحدعد براح شـهيد عبوطن 
اعممة، شهيد ساحل عببحر عمحأر عبرئيا/ 
صابح عيل عبصأاد، اجأيع رفاقه عبشـهدع  

عبذين سّطراع ماحم عبنرص اعبصأود. 
اأبقى عملحافـُظ عبجندي كلأـة حيا فيها 
عبجأا0ري عملحتشدة من محافظتَي تاز َاإب، 
اأّكد أن تاَز األناَ 0ا سـيبقون صادقني مع 
عبوطن اعبشاب اقائد عبثورة عبسيد عبدعمللك 
عبحوثـي يف موعجهـة عبغـزعة اعملحتلني حتى 

يكتَب عبلُه بنا عبنرص أَْا عبشهادة. 

احـّذر عبجنـدي قـادة قوى عالحتـا0 أن 
ال يسـتهينوع لـإرعدة اعزة اكرعمة عبشـاب 
عبيأني عملي، دععيـاً إيا0م إىل تحكيم منطق 
عباقـل اعباقـا  اعبوقـف عبفـوري بلاداعن 

اُمَرّططاته. 
كأا دعـا عبجندي إىل عالحتشـاد بلجبهات 
اطرد عبغـزعة عملاتديـن، مؤّكــدعً أن عملرحلة 
عبرع0نة اما يرتب عليها من مسؤابيات 0ي 
عملقيـاس عبحقيقـي بلوطنيـة اعالنتأا  بهذع 

عبوطن. 
من جانبـه أبقى عضو عملكتب عبسـيايس 
منصار عبله رئيا مجلا إدعَرة اكابة عالنبا  
عبيأنية سـبأ، ضيف عبله عبشامي، كلأة أّكـد 
فيهـا خصوصيـة اتأيز مسـرية ألنـا  تاز 
اإب؛ لاعتبار0ـم جبهـة اعحـدة يف موعجهة 
0ـذع عباـداعن عملسـتأر عىل اطننا اشـابنا 
لابرغـم مـن محـااالت عبتضليـل يف موقف 

عباداعن عىل عبحديدة. 
اأّكـد عبشـامي أن عالنتصـار عبذي تحقق 
يف جبهة عبسـاحل اكل عبجبهات 0و من عند 
عبلـه الفضل تضحيات عملجا0دين من علطا0 
عبجيش اعبلجان عبشابية، مجددعً عبتأكيد عىل 

أن أرض عبيأن محرمة عىل ُكـّل غاٍز امحتل 
اأن رما0 عبسـاحل ستلتهم عبغزعة اعتاد0م، 
ُمضيفـاً لابقـو0 »إن عبيأنيـني جأياـاً قـد 
عقداع عباز4 عىل تحرير ُكـّل شرب من أرضنا 

عبازيزة اعبغابية«. 
اقا0 رئيا اكابة عمنبا  عبيأنية سبأ »إن 

عمعدع  يسـاون عبيو4 بلردعع عبسـيايس اما 
زيارعت عملباوث عممأـي إال محااالت إلطابة 
عأـر عبحرب لاـد إخفاقاتهـم عملتكررة عىل 

ميادين عبِنزع0. 
انقل عبشـامي عبتحية بلسيد حسن نرص 
عبلـه افا ع ملوعقفه عملرشفة اعملنارصة بكفاح 

شـابنا يف دحـر عبغـزعة عملاتديـن، ُمضيفـاً 
لابقو0« أن 0ذه عملسـريعت يجـب أن تتحو0 
إىل لرعمـج عأـل، اأن ياد عبجأيع أنفسـهم 

ملوعجهة عمعدع  عملحتلني. 
أبقا0ـا  لاملناسـبة  ترحيبيـة  كلأـة  ايف 
مديـر مكتـب عبرليـة اعبتاليـم لاملحافظة 
فيهـا  عسـتارض  عبـرصعري،  عبدعبرابـق 
عالنتصـارعت عباظيأـة عبتي سـّطر0ا ألطا0 
عبجيـش اعبلجـان يف مرتلـف عبجبهات رغم 
ألنـا   أن  مؤّكــدعً  عملتوعصلـة،  حشـود0م 
تاـز اعب رسـابتهم اعضحة بقـوى عباداعن 
مفاد0ا »مهأا حشـدتم من عتـاد امرتزقه 

فإن مصري0ا عبزاع0 اعبهاك«. 
عملشـاركون لدار0ـم أّكــداع مـن خا0 
عبهتافات عبثورية عزَمهم عبصلَب يف موعصلة 
درب عبشـهيد عبرئيـا عبصأـاد يف عبتَصـّدي 
بقـوى عالسـتكبار عبااملـي اعبجهـاد حتـى 
تحقيـق عبنـرص عملوعـود، ناقلـني تحيتهـم 
عملاربة عن عظيم عالمتنان بسـيد عملجا0دين 
عبدينيـة  عبلـه عـىل موعقفـه  عبسـيد نـرص 
اعإلنَسانية عباظيأة تجاه مظلومية عبشاب 

عبيأني عملجا0د. 

 في مسيرة تحت شعار »ال للغزو واالحتالل، الساحل مسئولية الجميع« شارك فيها أبناء ووجهاء إب:

رئيس الدائرة القانونية ألنصار اهلل: فريق الخبراء واألمم المتحدة والمنظمات الدولية 
مطاَلبون باتخاذ موقف حاسم من هذه الجرائم ما لم فهي شريكة بالتواطؤ

عبده الجندي: مواقفنا ثابتة وصادقة مع الوطن والشعب والقيادة
مسرية حاشدة بتعز تضامناً مع أبناء تهامة وتأكيدًا على التصـدي للغزاة واملعتدين

مقتل نائب مدير مركز 
شرطة بعدن وعدد من 

مرافقيه بعملية اغتيال 
 : عدن

ُقتـل نائب مديُر مرَكز رشطة مدينة عبشـاب يف عدن اعدد من 
مرعفقيه لاألية عغتيا0 نّفذ0ا مسـلحون مجهوبون، ظهر، أما 

عبثاثا ، اسط عملدينة. 
اقابت اسائل إعا4 تالاة بلأرتزقة إن مسلحني 0اجأوع، أما 
عبسـبت، نائب مدير مركز رشطة عبشاب عملرتزق اضاح عبجهوري 
اأطلقـوع عليـه عديـد عبايـارعت عبنارية بـريداه قتياً اعـددعً من 

مرعفقيه يف مدينة عبتقنية غرب مديرية عملنصورة. 
اكان مجهوبون عسـتهدفوع، أما عما0، لقنبلـة يداية كافيه 

»جارة عبقأر« يف مديرية خور مكرس لأدينة عدن. 
اأفـادت مصـادر محليـة لسـأاع داي عنفجار قـرب عبكافيه 

مرجحني إبقا  قنبلة لابقرب منه. 
يف عبسـياق، شـهدت مدينة عـدن عملحتلة مقتـل مجندين عثنني 
اجـرح ثاثة آخرين إثر عنفجار عبوة متفجرة يو4 عمحد عبفائت يف 

أحد ماسكرعت عبتجنيد لادن. 
اأفادت مصادر محلية لأن أحد عبقتىل لرتبة مقد4 بقى مرصعه 
إىل جانب مجند آخر إثر عنفجار عبوة متفجرة دعخل ماسـكر لدر 
لأديريـة خور مكرس، فيأا ُجرح ثاثة مجندين آخرين، فيأا ُعثر 
عـىل جثة مرتـزق يف أحد فنـادق مدينة عدن مشـنوقاً، اأاضحت 
عملصادر أن جثة عملدعو عيل محأد عملسادي عببابغ من عباأر ش2 تم 

نقلها إىل عملستشفى اسط غأوض عن عبفاعل اداعفاه. 
اتشـري عملالومات إىل أن عملدعو عملسـادي اعبـذي تم عباثور عىل 
جثتـه يف فنـدق عبريادة كان مرعفق مستشـار بقائد ما تسـأى لـ 
»عملنطقة عباسكرية عبرعلاة« ااجد مشنوقاً يف إحدى غرف عبفندق 

لغطا  رسير رلط إىل عأود عملراحة. 
اتايـش مدينـة عدن اعديـد عملحافظـات عملحتلـة اعبراضاة 
ملجاميـع عملرتزقة عديد عأليات عالغتيا0 طاابت عباديد منها عديد 

عبشرصيات عبسياسية اعباسكرية اعبدينية. 

22 شهيدًا وجريحاً يف استهداف طريان العدوان األمريكي السعودي حفل زفاف بصعدة 
 : صعدة 

تُأِاـُن قـوى عباـداعن عممريكي عبسـاودي يف 
موعصلة عسـتهدعف عملدنيني عنتقاماً برسائر0ا يف 
شـتى جبهات عبقتـا0 األرز0ا عبسـاحل عبغرلي، 
بيرب0ـَن بلاابم أجأع أن إدرعجهم بقائأة عباار أَْا 
عبقائأة عبسـودع  ال يُثنيهم عن يش ، اما تقارير 

عملنظأات عبدابية بيست إال حرب عىل ارق. 
اعملجـازر  عبجرعئـم  عرتـكاب  يف  اعسـتأرعرعً 
لاسـتهدعف عملآتم اعمعرعس اعملدعرس اعملسـاجد 
امناز0 عملوعطنني يف شتى محافظات عبجأهورية، 
شـنت طائرعت عباداعن، أما عبثاثا  عدة غارعت 
جوية مسـتهدفة حفل زفاف يف محافظة صادة، 
موقاـة مجزرة لشـاة رعح ضحيتها 22 شـهيدعً 

اجريحاً ماظأهم نسا  اأطفا0. 
اقـا0 مصدر محيل لأحافظـة صادة بصحيفة 
عملسـرية: إن طـريعن عباـداعن عممريكي عبسـاودي 
شن غارعت جوية، مسـتهدفاً منزالً يقا4 فيه حفل 
زفـاف لأنطقة غافـرة لأديرية عبظا0ـر، ُمضيفاً 
أن عبغارعت خّلفت مجزرة لشـاة رعح ضحيتها 22 
شهيدعً ا22 جريحاً ماظأهم من عبنسا  اعمطفا0. 
الـنّي عملصدر، أن عملسـافني بـم يتأّكـنوع من 
عبوصـو0 إىل موقـع عبجريأـة بلقيـا4 لاأليـات 
عإلسـااف اعنتشـا0 عبضحايـا لسـبب عسـتأرعر 
تحليـق طريعن عباداعن يف سـأا  عملنطقة لشـكل 

مكثف امنرفض. 
ايف سـياق عبجرعئـم عملرتَكبـة من قبـل طريعن 
عباداعن، عستشهدت عمرأة جرع  غارة جوية شنها 
طـريعن عباداعن عممريكي عبسـاودي، مسـتهدفاً 

منزالً لأنطقة عبنااشوة لأديرية حيدعن. 
ايف ترصيـح خـاص بلأسـرية، قـا0 رئيـا 
عبدعئـرة عبحقوقيـة اعبقانونية لاملكتب عبسـيايس 
منصـار عبله عبدعبو0اب عملحبيش: إن 0ذه عملجزرة 
تُاترَبُ جريأة إلـادة جأاعية ابيا جريأة حرب 
فحسـب، مشـريعً إىل أن طريعن عباداعن عبساودي 
عممريكـي ياتـرب عملوعطنـني عملريـا  اعمطفـا0 
اعبنسـا  اكل مظا0ـر عبحياة من أعـرعس اعزع  

أ0دعفاً يتاأد قصفها. 
ابفـت عملحبـيش إىل أن عباـداعن يهـدف إىل جاـل 
عبرشيط عبحـدادي بليأن خابياً من عبسـكان بيسـهل 
عليه عبتوسُع اعحتا0ُ عبباد، مستدالً عىل ذبك لابجرعئم 

عإلنَسـانية عبوحشـية عبتي تكررت يف محافظتي حجة 
اصاـدة، مؤّكـدعً أن 0ـذه عبجرعئـم جـا ت لنـاً  عىل 

عستطاع اترقب ابم تأِت عن طريق عبرطأ. 
اطابـب عملحبـيش فريَق عبرـربع  اعممـم عملتحدة 
اعملنظأـات عبدابيـة عبحقوقيـة اعإلنَسـانية لاتراذ 
موقف حاسـم من 0ـذه عبجرعئـم، مؤّكــدعً أنها إذع 
أغأضت عينيها تاترب رشيكًة لابتوعطؤ، ابفت إىل أن 
0ناك عباديَد من عملنظأـات تكيل لأكيابني اتتوعجد 
لغرض تنظيف أيادي عملجرمني من عبدما  عبيأنية. 

احصلـت عبصحيفـة عـىل أسـأا  عبشـهدع  
اعبجرحى يف جريأة عباداعن عممريكي عبسـاودي 
عبغاشـم عبتي عسـتهدفت حفل زفـاف يف منطقة 
غافرة لأديرية عبظا0ر لصادة ٣يونيو 4٢٠١٨: 

أسأا  عبشهدع :
- رحأة عيل حسني ملطي )2(

- كفاية جالر جربعن طأشلة )0 (
- سأرية عيل مهدي عقبي )0 (

- اضاح أحأد جربعن مقهري ) (
- سلطان أحأد جربعن )7(

- راضة عيل حسني صابح ملطي )2(
- منى سلأان صابح ملطي )7(

- فاطأة سلأان صابح ملطي )6(
- ردعد محأد جالر طأشلة )0(
- جأيل عيل جربعن مقهري )و(
- أمرية 0دعد جالر حيان ) ( 

أسأا  عبجرحى:
- فايزة أحأد جربعن مقهري )و2(

- جأيلة سلأان صابح ملطي )5 (
- فاطأة أحأد عبحأزي )00(
- أحأد جربعرن مقهري )00(

- أمل محأد سلأان صابح )5(
- غيثة جالر جربعن ملطي )50(
- راسيا عيل جربعن مقهري )2(
- سأري عيل جربعن مقهري )6(

- متابة عيل حنش )00(
- جربعن عيل أحأد مقهري )60(
- صابحة 0دعد جالر حيان )5(

ايف محافظـة حجـة، عرتكب طـريعن عباداعن 
عممريكي عبسـاودي مجزرة أخرى، أما عبثاثا ، 

نتج عنها عستشهاد اإصالة و موعطنني.
اقا0 مصدر محـيل لأحافظة حجة بصحيفة 
عملسـرية: إن طريعن عباداعن عممريكي عبسـاودي، 
شن غارة جوية مسـتهدفاً مزرعة لقرية عبسادة 
يف مديريـة حـريعن، مأـا أدى الستشـهاد أرلاـة 
موعطنني اجرح أرلاة آخرين إصالاتهم خطرية.

اأضـاف عملصـدر أن عبغارة عسـتهدفت عملزرعة 
فجر أما عبثاثا  اذبك عثنا  مأارسـة عملوعطنني 

عألهم يف عملزرعة لحصد عمعاف. 
احصلـت عبصحيفـة عـىل أسـأا  عبشـهدع  

اعبجرحى ا0م كابتايل: 
أسـأا  عبشـهدع ، محأد عيل فقيـه مدرلش، 
أحأد حأد حسـني عأر، رليع يوسف رليع 0تان، 
عبدعبله حسـن عأر حـارضي، لينأـا عبجرحى: 
محأد حأد حسـني عأر، عيشـان رليع يوسـف 
0تان )22 سـنة(، خابد حسـني مكي عأره )22 

سنة(، محأد حسني مكي.



4
عمرلاا  اعبرأيا

عبادد

20 شوع0 ش 020ـ
0 يوبيو و4202

)050(
 

عبااقات عباامة اعبتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محأد عبباشا

عملقاالت عملنشورة يف عبصحيفة 
تارب عن رأي كاتبها اال تارب 
لابرضارة عن رأي عبصحيفة

مدير التحرير:
إلرع0يم عبرسعجي عبانوعن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01314024   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

أخبار

 اعترافات واحدة من أخطر الخاليا اإلجرامية للعدوان كانت مكلفة بتفجير الوضع داخل المدينة

وقفة مسلحة ألبناء جزيرة كمران استنفارًا 
إىل الجبهات ورفضاً للغزو واالحتالل 

 : الحديدة
خرج ألنـا  ااجهـاُ  جزيـرة كأرعن، 
أما عبثاثا ، يف اقفة مسـلحة عستنفارعً 
إىل عبجبهـات ارفضـاً بلغـزا اعالحتـا0، 
مالنني عسـتادعد0م اجهوزيتهم ملوعجهة 
قـوى عبغـزا اعالحتـا0 ادحر ُكــّل من 
تسو0 به نفسه عحتا0َ عبسوعحل عبيأنية. 
ايف عبوقفـة، رفع عملشـاركون عبافتات 
عملاربة عن عبرفض عبقاطع بتوعجد عبقوعت 
عمجنبيـة أَْا مرتزقتهم يف سـوعحل عبيأن، 
متوعدين لابوقوف أما4 ُكـّل عبطاماني يف 

عمرعيض اعببحار عبيأنية. 
اأكد عملشاركون يف عبوقفة أنهم عىل أتم 
عبجا0زية اعالسـتادعد السـتقبا0 جحافل 
عبغزا اعالحتـا0 لاببـاراد، مالنني حابة 
عبنفري عباا4 برفـد جبهات عبازة اعبكرعمة 
لاملقاتلني.  احّأــل ألناُ  ااجهاُ  جزيرة 
كأـرعن عممـم عملتحـدة امجلـا عممـن 
مسـؤابية ُكـّل عبجرعئم عبتي تُرتكب لحقِّ 
ألنـا  عبشـاب عبيأنـي، اذبـك لتوعطؤ0ا 
عبوعضـح مـع تلـك عملجـازر، دععيـاً ُكـّل 
عمحرعر يف عباابم إىل عبتضامن مع عبشـاب 

عبيأني افضح جرعئم قوى عباداعن. 

وزير الداخلية يطلع على سري العمل باملرافق األمنية يف 
الحديدة ويزور امليناء ويتفقد أداء خفر السواحل

 : الحديدة
عبركـن  عبلـوع   عبدعخليـة  ازيـُر  عطلـع 
عبدعبحكيـم عملـااري، أما عبثاثـا ، عىل 
سـري عباأل يف عملرعفـق عممنيـة لأحافظة 

عبحديدة. 
اخا0 عبزيارة، ُعقد عجتأاع لرئاسـة 
ازير عبدعخلية، بلجنـة عممنية لأحافظة 
لأعأـا0  عبقائـم  لحضـور  عبحديـدة 
محافـظ عملحافظة محأـد عايش قحيم، 
عممنيـة  عمجهـزة  أدع   ملناقشـة  ُكـرِّس 

اعحتياجاتها. 
ايف عالجتأـاع عرب عبوزيـر عملااري عن 
عبشكر بلجنة عممنية لاملحافظة اعبجهود 
عبتـي تبذبهـا، خاصـًة يف ظـل عماضـاع 
عبرع0نـة عبتـي يأـر لهـا عبوطن، مشـيدعً 
لاإلنجازعت عممنية عبتي حققو0ا يف عآلانة 

عمخرية. 
ااّجـه عبوزيـر عملـااري لرُسعـة توفري 
عملتطلبـات عبتـي تحتاجها عملرعفـق عممنية 
لاملحافظـة الأا يأّكنها مـن أدع  مهامها 

عىل أكأل اجه. 
إىل ذبك قا4 ازيـر عبدعخلية عبلوع  عبركن 
عبدعبحكيم عملـااري لزيارة ملينا  عبحديدة، 

عممنيـِة  عبرتيبـاِت  عـىل  خابهـا  عطلـع 
لأرصفِة عمليناِ  عبتجاري. 

كأا زعر عبوزيُر عملااري ميناَ  عالصطياد، 
اعبتقى لابصيادين اطأأنهـم أن عماضاَع 
عممنيَة مستقرة لاملحافظة، مشريعً بهم إىل 

أن ما تراج به اسـائل إعا4 عباداعن يأتي 
يف إطار حأات عبتضليل اعبحرب عبنفسية. 
اقـا4 ازيـر عبدعخليـة لجوبـة لحرية، 
اعطلع عىل عبرتيبات عممنية عبتي يقو4 لها 

خفر عبسوعحل. 

األجهزة األمنية تقضي على خطة العدو إلسقاط الحديدة من الداخل
 :  متابعات

توعِصُل عمجهزُة عممنيُة إسـقاَط ُمَرّطط 
عباداعن بلسـيطرة عىل عبحديـدة من عبدعخل 
عرب خايا إجرعمية يأوبها مابياً اعسـكرياً، 
اشـهدت عميا4 عملاضية عـدة عأليات أمنية 
تم خابها عبقبض عـىل عدد من تلك عبرايا، 
اأخذ ععرعفاتهم لتفاصيل عمُلَرّطط عإلجرعمي 
عبذي اضاه عباداعن؛ بتسـهيل سيطرته عىل 
عبحديدة يف ظل فشـله عباسـكري عىل جبهة 

عبساحل عبغرلي. 
ايف 0ـذع عبسـياق، عرض عإلعـا4 عممني، 
أما عما0، ععرعفاٍت بانارص خلية إجرعمية 
جديـدة من أخطـر خايا عباـداعن، اقات يف 
قبضة أجهزة عممن مؤخرعً، اأفاد أفرعد عبرلية 
يف ععرعفاتهم لأن عباداعن كلفهم لادة مها4 
بتفجري عبوضـع دعخل مناطق عبحديدة، امن 
ضأـن تلـك عملهـا4 عبسـيطرة عىل عـدٍد من 
عملؤسسـات اعملنشـآت دعخل عملحافظة، لاد 
أن تم تجهيز0ا مابياً اعسـكرياً، غري أن تلك 
عملها4 فشـلت لفاـل عبيقظـة عباابية برجا0 
عممـن عبذين أبقوع عبقبض عىل عبرلية قبل أن 

تتأّكـن من عبتَحـّرك. 
»لدعيـة طلبوع مني عقتحا4 مطار عبحديدة 
اتأّلصت منـه، ماتذرعً لأن عملسـاحة كبرية 
اأن عددنـا عببابـغ 200 مقاتـل قليـل، الاد 
ذبك ُطلب مني عقتحا4 عملينا ، اكذبك قلت به 
إن عملينـا  لايد، اإن عبقوعت مـا زعبت لايدة 
لأطـرعف عملدينة مـن عبغرب«، 0كـذع ععرف 
قائـد عبرليـة عإلجرعميـة عبدعبرحأـن أحأد 
محأـد سـابم مغبش، مـن ألنـا  محافظة 
حجـة، ا0و جنـدي تالع ملا يسـأى »كتيبة 
عبشـيخ زيـدعن د0شـوش« عبتالاة ملـا كان 

يُارف سـالقاً لـ »عبفرقة« عبتي كان يقود0ا 
عملرتزق عبفار عيل محسن. 

 اياكـُا 0ذع عالعرعُف خوعَ  عبانريات 
عإلعاميـة عبتـي كان يـراج بهـا عباداعن 
عـىل مـدى عبفـرة عملاضية حـو0 0جأته 
عباسـكرية عىل مطار عبحديـدة امينائها، 
عإلجرعميـة  عبرايـا  عـىل  ععتأـد  فقـد 
ملسـاعدته يف إنجاح تلـك عبهجأة؛ إلدرعكه 
لفشله عباسـكري يف تحقيق أي تقد4 عرب 

عملوعجهات عمليدعنية. 
غـري أن عباداعن بـم ياِف أفـرعُد عبرلية 
مـن مهأاتهـم تأامـاً؛ لسـبب عجز0م، 
احاا0 عبتأسك لأي أمل بتفجري عبوضع يف 
عبحديـدة، ايف ذبك يقو0ُ أحـُد أفرعد عبرلية 
»أيأن مغبش« -جندي يف ما يسـأى عبلوع  
-105: إن عباـداعن طلب مـن قائد عبرلية 
أن يحدد عملهأـة عبتي يسـتطيع تنفيذ0َا، 

أياً كانت. 

ا0نـا ياوُد قائُد عبرليـة بيارَف لابرطة 
عببديلـة عبتـي اضاهـا 0ـو نفُسـه ايقو0ُ: 
متوعجديـن  فـردعً   50 ماـي  أن  »أخربتهـم 
شـارع جأا0 ا50 عند عبقلاة ا50 يف شارع 
عبحأـدي، ا50 يف عبحي عبتجـار، اأن عبرطة 
0ـي أن تتجـَه عملجأوعات عبتي عند شـارع 
جأا0 اعبقلاة تتجه بلسـيطرة عىل عالذععة، 
فيأا تتجه عملجأوعان عملتوعجدتان يف شـارع 
عبحأـدي اعبحـي عبتجـاري؛ بلسـيطرة عىل 

ماسكر عممن عملركزي«. 
يُايُدنـا 0ذع عالعـرعُف إىل ُمَرّطِط عباداعِن 
إلسـقاط صناـا  يف ديسـأرب عبفائت، حيث 
ـم عملدينـة إىل مرلاـات ااّزع عـىل ُكـّل  قسَّ
مرلـع مجأوعـات مجهـزة لكامـل عباتاد، 
القدر ما يكشـف ذبك خطـورة عمُلَرّططات 
عبتي يساى عبادّا بتنفيذ0ا من عبدعخل، لقدر 
ما يكشـف مدى يـأس عباداعن مـن فاعلية 
ارُسعـة عألياته عباسـكريَّة عىل عبسـاحل، 

اِر0َـانـه عبكبري عـىل إسـقاط عبحديدة من 
عبدعخـل، ا0ذع مـا بّرصه أحُد أفـرعد عبرلية، 
إسـأاعيل عـيل أحأد صناـا ، حيـث قا0: 
»طلبوع منا نقرحها يف عملنطقة انسيطر عىل 
لاض عبداعئر عبحكوميـة انؤّمن بهم دخو0 

عبحديدة«. 
ايقو0 فـرد آخر من أفـرعد عبرلية يدعى 
عبدعبلـه يحيى سـابم مغبـش:« توعصل لي 
عبشـيخ فؤعد مفتاح د0شـوش، اطلب مني 
تحشـيد كتيبـة تسـأى عبنـرص اعنزبهـا إىل 
مدينة عبحديدة، مهأتها مساندة قوعت طارق 
عفـاش يف عبسـيطرة عىل مدينـة عبحديدة«، 
امـن عملاراف أن عملجاميـع عبتالاة بلأرتزق 
طارق عفاش بيسـت يف مدينة عبحديدة حتى 
تتم مسـاندتها عسـكرياً، اإنأا عبقصد 0و 
تفجري عبوضع دعخل عملدينة بتسهيل عبطريق 

مابئك عملجاميع. 
اعن عبتجهيزعت عملابية اعباسكرية تحدث 

عملدعو أيأن مغبش قاسم يف ععرعفات قائاً: 
» تم إعطائي كشـفاً لادد من أنوعع عمسلحة 
ملارفة أسـاار0ا، ا0ي آر لي جي اصوعريخ 
بو اقـاذف قنالل اأنوعع أخـرى«، ثم يضيُف 
قائُد عبرليـة أن عبتكلفَة للغت 57  أبف ريا0 
سـاودي، الاد أن تم رشعُ  عمسلحة تم إلاُغ 
عبرليـة لأبارشة مهامها، إال أن يقظَة رجا0 
عممن عسـتبقت ذبك لرطوعت اأبقت عبقبَض 

عىل عبرلية. 
اتحـدث عضـو آخر مـن أعضـا  عبرلية 
عن عملبابـغ عملابية عبتي يرصفها بهم عملرتزقة 
السـتقطالهم، قائـاً: »عسـتلأت مبلغ 200 
أبـف يـو4 ش2 رمضـان مقالـل أن أقاتَل مع 
طـارق عفـاش« ا0و عالعـرعُف عبـذي لات 
مكـررعً مـن جأيع أفـرعد عبرايـا عإلجرعمية 
عبتالاـة بلاداعن، حيث يلجأ عباـدّا دعئأاً إىل 
رشع  ِذَمِأهم لأبابَغ لسـيطٍة السـتردعمهم 

كأداعت بتنفيذ مشارياه عبربيثة. 

اأمين مغب�ش عبداهلل مغب�ش�سماعيل علي اأحمدعرفان مغب�شعبدالرحمن مغب�ش

وّجه بُسرعة توفير المتطلبات التي تحتاجها المرافق األمنية بالمحافظة
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بتوجيهات من المرتزق أمين العكيمي:
مداهمة المنازل بوقت متأخر من الليل واختطاف مجموعة من النساء في مديرية الحزم بالجوف 

مضى على اختطافهن 6 أشهر وإيداعهن بسجون سرية بمحافظة مأرب والمرتزقة يمنعون األهالي من زيارة بناتهم 
ُأسر المختطفات يناشدون قبائل اليمن للوقوف أمام هذه الجريمة ويعتبرونها عارًا في جبين ُكـّل اليمنيين

العدوان يستهدف القبيلة اليمنية من خالل طمس العادات والتقاليد الحميدة التي تتمتع بها أهمها صون أعراض النساء

الـــ »عيب« األسود.. هل ال زال خطاً أحمَر لدى قبائل اليمن؟!

محافظو املحافظات وقيادات املنطقة العسكرية 
الرابعة يناقشون آلية التعبئة وتفعيل الجيش 

ورفد الجبهات لردع العدوان

 : تقرير:
مـن يبيع أرضـه ااطنَـه بألعـدع  لثأٍن 
لرٍا رخيٍص فلن يكرث لاملسـاس لِارضه 
ارشفه، ا0ذع 0و حا0ُ مرتزقة عباداعن عبيو4 
عبذين اصـل لهم عبحـا0 إىل ععتقا0 عبنسـا  
اعبـذي ياتـرب قبَليـاً عيبـاً أسـوَد افضيحة 
سـودع  كانت تتدععى بها كربى قبائل عبيأن 

حا0 اقوعها. 
امن ماقـل قبيلـة لكيل مديريـة عبحز4 
محافظة عبجوف رمـز عبقبيلة عبيأنية، أقد4 
مرتزقـُة عباداعن عىل عختطاف مجأوعة من 
عبنسا  اإيدععهن سجون رسية، ا0و ما ياد 
عنتهـاكاً صارخـاً بلقبيلة عبيأنيـة اأعرعفها 
عبحأيـدة، اعنتهـاكاً بلِاـرض اتطـاا0 عىل 

رشف اكرعمة عملرأة عبيأنية. 

جرائ��م العيب األس��ود بمبارك��ة املرتزق 
العكيمي

اقابـت اعبدُة إحـدى عبنسـا  عملرتطفات 
لسـجون رسية تالاة ملرتزقـة عباداعن، إنها 
ال تزع0ُ الشـكل يومي احيدة تحاا0 عببحث 
عـن علنتها امارفـة مكانهـا عملجهو0 حتى 
عبلحظة.  اأضافت اعبدُة عملرتطفة يف ترصيح 
خاص بلأسرية: كلأا ذ0بت ملقاللة عملحافظ 
عملـوعيل بلاـداعن أمـني عباكيأـي أعطوني 2 
جنـود يقو0 يل ال تقرلي من عملنز0 ايقومون 
لإرجاعي لابُقـوَّة، اعسـتأر عبحا0 أكثر من 
5 مـرعت إىل أن قاللـت عباكيأـي شـرصياً 
اقلـت به »يـا أمني خـاف عبله اعتقـه عريدك 
تهبنـي لنتي«، فرد عليهـا: راحي، راحي ال 
عاد عشوف اجهك، اعبله إن رأيتك مرة أخرى 

سأرميك يف عبسجن كأان لجوعر لنتك. 

أطفال يبحثون عن أمهاتهم املختطفات 
بسجون االحتالل

اتقو0 عجوٌز أخرى ا0ي اعبدة »سأرية« 
عملرتطفة يف سـجون منافقـي عباداعن، لأن 
مجأوعًة مـن عملرتزقـة عبتقوع لهـا عبصباح 
لجـوعر عملنـز0 اطلبوع منها تسـليم 0اتفها، 
فردت عليهم: مـا أنا مديه تلفوني اتااركت 
ماـه، قبل أن يأتوع مرة أخرى القتحا4 عملنز0 
عند عبسـاعة عبــو مسـا  من نفـا عبيو4 
اأخذا0ا لابُقـوَّة إىل سجون رسية مجهوبة. 
اأاضحـت اعبـدة عملرتطفـة سـأرية يف 
ترصيـح بلأسـرية أنهـا ذ0بـت إىل جأيـع 
عملسـئوبني يف عملديريـة اعملحافظـة مـن أجل 
عإلفـرعج عن علنتها عملرتطفـة لدان أي ذنب 
بكـن دان جـداى، مبينـة أن أحـد عملرتزقة 
ايدعى يحيى عباارس 0دد لإيدععها عبسـجن 
يف حـا0 عسـتأرت لابذ0ـاب بدى عملسـئوبني 
إلطـاق رسعح علنتهـا، مؤّكــدة ذ0الهـا إىل 
منطقة عبيدة اعبتقت لأشايرها ااجهائها؛ 
َعلَّهـا تجـد عإلنصـاف بديهم ابكنهـم طلبوع 

منها عباودة إىل أمني عباكيأي؛ كونه عملسئو0َ 
عن عختطاف تلك عبنسـا  ا0ـو عبوحيد عبذي 
لإمكانـه عإلفـرعج عنهن، منو0ـة أن أطفا0 
علنتهـا عملرتطفة َاطوع0 فـرة عختفا  أمهم 
اعبتـي ال يـكاد يأر نهـار يـو4 أَْا ظلأة بيل 
دان أن يذرفـوع عبدموَع ايسـأبونا عن أمهم 

ايطلبوع منا أخذ0م إبيها. 

جن��ود مقنع��ون ال ُتع��رف جنس��ياتهم 
يداهمون املنازل منتصَف الليل

مـن جانبـه، أّكـد عملوعطن خابد -شـقيق 
عملرتطفـة لسـجون عملرتزقة سـأرية حزع4 
عـيل مـارش– مـن ألنـا  مديريـة عبحـز4 
لابجـوف، أنهم تفاجئوع عند حوعيل عبسـاعة 
2 لاـد منتصف عبليل لأدع0أـة منزبهم من 
قبـل جنـود مقناـني ال يارفون جنسـيتهم 
اال يرى منهم سـوى أعينهم، الاد أن قامت 
عملرتطفة سـأرية لاعرعضهـم اعبرصعخ يف 
اجو0هـم عـىل مدى نصـف سـاعة تقريباً 
غادراع اعـاداع لاد0ا عند عبسـاعة عبثامنة 

مسا  اععتقلو0ا لابُقـوَّة. 

اأشـار عملوعطن خابـد مـارش إىل أن أحد 
عمشراص أخرب0م لأن شقيقتهم عملرتطفة 
مـن قبـل عملرتزقـة تتوعجد يف أحد عبسـجون 
عبرسيـة لأحافظـة مـأرب فذ0بـوع بلتأّكـد 
من ذبك، فاتضـح صحة عبررب اذ0بوع إبيها، 
بكنهـم بـم يسـتطياوع زيارتهـا، مبينـاً أنه 
عاد إىل أمـني عباكيأي اأعطا0ـم مذكرة إىل 
مدير عالسـتربارعت لأحافظة مأرب اعملدير 
عباا4 بلسـأاح به لزيارة شقيقته عملرتطفة 
سـأرية حزع4 مـارش، إال أنهم بم يسـأحوع 
بهـم لزيارتهـا، اإىل عآلن مـى أكثـر من 6 
أشـهر عىل ععتقابها ا0م يسـاون إىل زيارة 
علنتهم اعالطأئنان عىل صحتها ابو لاتصا0 

لابتلفون، بكن دان جداى. 
اناشدت أرس عبنسا  عملرتطفات لسجون 
رسيـة يف مـأرب جأيـَع قبائـل عبيأـن اكل 
عمحـرعر اعبرشفـا  اكل مـن ال زعبـت دما  
َل  عبنروة اعبشهامة تجري يف عراقهم، عبتدخُّ
اعـد4 عبسـكوت إزع  0كذع جرعئـم يصنفها 
عبيأنيون عيباً أسـود اكذع عبدفاع عن عرض 
عبنسـا  عبيأنيات عبتي تساى قوى عالحتا0 

اعبغزا عستباحتها عرب أداعتها عبرخيصة من 
عملرتزقة اعباأـا  اعملنافقني فاقدي عبرشف 
اعبرجوبـة، دععية ُكـّل عملنظأات عإلنَسـانية 
اعبحقوقيـة عملحليـة اعبدابيـة بتوثيـق مثل 
0كـذع جرعئـم تطـا0 عملـرأة عبيأنيـة عبحرة 

اعملية. 

وأخريًا.. 
يبقـى عباـار عـار عبجأيـع، فاختطـاف 
عبنسـا  عيـب أسـود اعـار يف جبـني كافة 
عبيأنيـني، اال لـد مـن 0بَّة شـابية عارمة، 
علتـدعً  مـن عبجـوف إىل مـأرب، اعـىل ُكـّل 
عمحـرعر اعبرشفـا  دعخل 0ـذع عبوطن اضُع 
حدٍّ بهذه عبتاسـفات اعملأارسات عإلجرعمية، 
لحق عبنسا  اعزة اكرعمة عملرأة عبيأنية حتى 
ال يتكـرر مـا عألته قـوى عبغـزا اعالحتا0 
لابروخة احيا اما يرتكبونه يف عبسـجون 
عبرسية عإلمارعتية لاملحافظات عبجنولية من 
ععتـدع عت طابت عبكرعمـة عبيأنية، فابجوف 
القية عملناطق بهـا رجا0ٌ ألاة ابهم مع 0ذه 

عملأارسات موعٌد ابقا . 

 : خاص:

ُعقد، أمس الثالثاء، يف قيادة املنطقة العس�كرية 
الرابعة، اجتماٌع ضمَّ قائَد املنطقة العسكرية الرابعة 
قائ�د الل�واء 35 مدرع الل�واء َعبداللطي�ف املهدي 
ومحاف�ظ تعز عبده الجن�دي ومحافظ عدن طارق 
س�الم ومحاف�ظ إب َعبدالواح�د ص�الح ومحافظ 
البيض�اء ع�ي املنص�وري ومحاف�ظ الضالع حنني 
الدريب ومحافظ لحج أحمد جريب؛ ملناقش�ة مهام 
التعبئة العامة واالس�تدعاء، وم�ا يتطلبه املوقف يف 
ظ�ل تصعي�د العدوان م�ن تعزيز وتوحي�د للرؤى 
وتنس�يق الجهود الوطنية يف رفد الجبهات وحش�د 

كافة الطاقات والجهود عىل كافة املستويات. 
وخالل االجتماع أش�ار قائد املنطقة العس�كرية 
الرابع�ة إىل أن مواجهة العدوان تصدرت اهتمامات 
جمي�ع أبناء الش�عب اليمن�ي منذ اللحظ�ات األوىل 

وأن الجمي�ع مطالبون اليوم بالعمل يف قالب وطني 
واحد وبتنس�يق وتعاون وفق منظومة عمل موحدة 
وخطوات عملية مدروس�ة لتوحي�د وتعزيز الجبهة 
الداخلي�ة ومواجهة تصعي�د العدوان ال�ذي يتلقى 
هزيمة نكراء يف الساحل الغربي الذي تحول بفضل 
إرادة ش�عبنا ومقاتلين�ا إىل محرقة لق�وى العدوان 

ومرتزقته. 
 وأش�اد قائ�د املنطق�ة بال�دور الب�ارز وم�دى 
االستش�عار باملس�ئولية الوطني�ة م�ن الجميع ويف 
املقدم�ة محافظ�ي املحافظ�ات وقيادات الس�لطة 
الهام�ة  املحلي�ة واملش�ايخ خ�الل ه�ذه املرحل�ة 
والحساسة التي وضعت الجميع أمام تحدياٍت جمة 
عملوا فيها بروح الفريق الواحد وبتنس�يق وتظافر 
للجه�ود والطاق�ات وكان�ت النتائ�ج واالنتصارات 
مرشفة لكل أبناء الش�عب اليمني، الفتاً إىل أن العام 
الحايل سيكون عام االنتصارات عىل كافة املستويات. 

 وح�ثَّ اللواء املهدي الجميع ع�ىل بذل املزيد من 
الجه�ود والعم�ل عىل حش�د املقاتل�ني ويف املقدمة 
منتسبي الُق�وَّات املس�لحة واإلسهام الفاعل يف رفد 
الجبهات ومواجهة تصعيد العدوان واس�قاط ُك�ّل 

أوهامه وُمَخّططاته يف الساحل الغربي. 
ح�ول  املحافظ�ات  محافظ�و  وتح�دث  ه�ذا 
الصعوبات واملعوقات واالش�كاليات التي تواجههم 
وآليات تجاوزها، وبما يعزُِّز َوحدُة الصف والجبهة 
الداخلي�ة ويق�ّوي الصم�ود والثب�ات امل�رشف يف 
مواجه�ة الع�دوان ومرتزقتهم يف كاف�ة الجبهات، 
متطرق�ني إىل أن الجهود مس�تمرة والجميع يعمل 
بكل مس�ئولية يف حش�د اإلمكانيات ورفد الجبهات 
باملقاتل�ني، مؤّك�دي�ن ع�ىل أن أه�داف ومرام�ي 
الع�دوان ستس�قط أم�ام إرادة ش�عبنا ومقاتلينا 
األبط�ال الذين يلقنون املعتدي�ن الهزائم النكراء يف 

كافة الجبهات. 

أبناء مديرية التحيتا 
بالحديدة يتوعدون 

بدحر الغزاة من الساحل
 : الحديدة:

نّظم ألنـاُ  مديرية عبتحيتـا لأحافظـة عبحديدة، أما 
عبثاثـا ، اقفـة قبلية مسـلحة إلعان عبنفـري عباا4 بدحر 
عبغـزعة مـن عبسـاحل عبغرلـي اتأكيـدعً عـىل عسـتادعد0م 
اجا0زيتهم عبقصوى برفد جبهة عبساحل لابرجا0 اعباتاد 

حتى تحرير ُكـّل عبرعب عبوطني من عبغزعة امرتزقتهم. 
ايف عبوقفـة عبتـي حرض0ـا اجهـا  اأعيان امشـايخ 
عبتحيتـا أشـاراع إىل أن ألنا  عملديرية حـارضان يف مقدمة 
عبصفوف مع عبجيش اعبلجان عبشابية بلدفاع عن عبساحل 
عبغرلـي ابـن تثنيَهم جرعئـم عباـداعن امجازره عببشـاة 
لحق عملدنيني مـن ألنا  عملحافظة عـن موعصلة عبصأود يف 
عبتَصــّدي بقوى عباـداعن اُمَرّططاتهـم عبرعمية الحتا0 

عبوطن. 
 اأّكــد عملشـاركون يف عبوقفة عىل عبنفري عباـا4 بتازيز 
عالنتصـارعت عبتي يسـطر0ا جيشـنا ابجاننا عبشـابية يف 
جبهة عبسـاحل ملقنني مرتزقَة عباداعن اأداعته دراساً بن 

ينسو0ا، اخسائَر كبريًة يف عباتاد اعملقاتلني. 
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- ما ه��ي فائدُة الش��عارات رغم أنها 
مجرد كلمات وأقوال؟

 عبلُه ُسـبَْحانَـُه َاتََااَبــى يؤّكـد عىل 
أن عبقو0َ اعبكلأاِت عبسديدَة عبتي تنطلُق 

من شـفاه عملتقني تكون سببًا يف صاح 
أعأابهم قـا0 تااىل: )يَا أَيَُّها عبَِّذيَن آََمنُوع 
عتَُّقـوع عبلََّه َاُقوبُوع َقْواًل َسـِديًدع * يُْصِلْح 
َبُكـْم أَْعَأاَبُكـْم َايَْغِفـْر َبُكـْم ذُنُولَُكـْم( 
احكى عبله ُسبَْحانَـُه َاتََااَبـى عن قصة 

عبفتيـة عملؤمنـني مـن أصحـاب عبكهف 
عبذين رفاوع رصخة حق يف اجه سلطان 
جائـر، فقا0: )إِذْ َقاُمـوع َفَقابُوع َرلُّنَا َربُّ 
ـَأاَاعِت َاعْمَْرِض َبْن نَْدُعـَو ِمْن ُدانِِه  عبسَّ
إَِبًها َبَقْد ُقْلنَا إِذًع َشَطًطا(، من 0نا نلحظ 
أن عمقـوع0 اعبكلأـات عبسـديدة يف إطار 
مـرشاع عأيل ضد أعدع  عبلـه ذُكرت يف 
عبقرآن يف عدة موعضع عىل أبسن أابيائه 

اعبصابحني من عباده. 
 

- مما ُيط��رح أنه ما الفائدة من ذكر 
امل��وت ألمري��كا وإس��رائيل؟ هل ماتت 
قتلت��م  أنك��م  أم  وإس��رائيل؟  أمري��كا 

مسلمني؟
 أاالً: عبشـااُر به فوعئُد كثريٌة جدعً من 
ها أنه يُوِجُد حابًة من عبسـرط ضد  أ0أِّ
أمريـكا اإرسعئيل )أئأـة عبكفر من أ0ل 
عبكتاب( بهذه عبحابة أ0أيّتها يف تحصني 
ـة من مؤعمرعتهم، فاندما ترسخ يف  عمُمَّ
عملجتأع عملسـلم مشاعر عبسرط عبوععي 
تجا0هـم، ايتأكـد بديهـم أن مجتأانا 
عبسـرط  ايحأـل  حقيقتهـم  ياـرف 
تجا0هـم ابـن يسـتقبلهم لابـوراد لل 
لاملوت 0نا سـتحأي للـدك من أن تفكر 
من  تحتلـه؛  لـأن  اإرسعئيـل  أمريـكا 
لدعية عملاركـة مع عبادا تكـون ثقافية 
اإعامية، انفسـية، فـإذع نجحوع فيها 
مـن  عملاـارك  لاد0ـا  تتنـوع  فسـوف 

سياسية اعسكرية اغري0ا. 
أيضـاً عبلـُه ُسـبَْحانَـُه َاتََااَبــى أمر 
نبيَّه محأًدع صلـوعت عبله عليه اعىل آبه 
يف موعجهـة أ0ـل عبكتـاب أن يقو0 بهم 
يف أنفسـهم قوالً لليًغـا، اأكد به لأن من 
عبقـو0 عببليـغ: )ُقـْل ُموتُـوع ِلَغيِْظُكـْم( 
من نقطـة عبضاـف عبرئيسـية بديهـم 
0ي عملـوت، ابذبك تحدع0م عبلـه لقوبه: 
ُوع عْبَأْوَت إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي * َاَبْن  )َفتََأنَـّ
َمـْت أَيِْديِهـْم َاعبلَُّه  ْوُه أَلَـًدع ِلَأا َقدَّ يَتََأنَـّ
َعِليـٌم ِلابظَّاِبِأـنَي( اقـا0 عنهـم أيًضـا 

)َاَبتَِجَدنَُّهْم أَْحَرَص عبنَّاِس َعىَل َحيَاٍة(
 ثانيًـا: نحـن بـم نقاتـل أحـًدع مـن 
عملسـلأني من أجل عبشاار، اإنأا ندعفُع 
عـن أنفسـنا يف موعجهـة مـن قّدمـوع 
بألمريكـي  قـذرة  كأداعت  أنفسـهم 
اعبصهيوني، اجـاؤاع بيقاتلونا إىل عقر 
ديارنـا إلسـكاتنا؛ فدعفانا عن أنفسـنا 
اعـن كرعمتنا اديننـا، اعبله ُسـبَْحانَـُه 
َاتََااَبـى يقو0: }َاَبَأِن عنترََصَ لَْاَد ُظْلِأِه 
ِبيُل  ن َسِبيٍل إِنََّأا عبسَّ َفأُْاَبِئَك َما َعَليِْهم مِّ
اَس َايَبُْغوَن يِف  َعـىَل عبَِّذيـَن يَْظِلُأوَن عبنَـّ
عْمَْرِض ِلَغرْيِ عْبَحقِّ أُْاَبِئَك َبُهم َعذَعٌب أَِبيٌم{
)عبشـورى02ـ02( }َفَأِن عْعتََدى َعَليُْكْم 
َفاْعتَُداعْ َعَليْـِه ِلِأثِْل َما عْعتَـَدى َعَليُْكْم{

)عببقرة0ش2(. 

- البع��ض يق��ول: عندم��ا ترفع��ون 
الش��عاَر ضد أمري��كا وإس��رائيل فأنتم 

تثريونهم علينا فالسكوت أنسب!!
يف  يبـني  َاتََااَبــى  ُسـبَْحانَـُه  عبلـه   
عبقـرآن عبكريم أن موقـف عبكافرين من 
أ0ـل عبكتاب تجا0نا 0ـو موقف عدعئي 
حتى بو بم نتَحـّرك، اأنهم مسـتثاران 
ضدنا لرليتهـم من طفوبتهم ابيسـوع 
يقـو0ُ  نثري0َـم،  حتـى  إبينـا  لحاجـة 
عبلـُه ُسـبَْحانَـُه َاتََااَبــى: )َااَل يََزعبُوَن 
يَُقاِتلُونَُكـْم َحتَّى يَُردُّاُكـْم َعْن ِديِنُكْم إِِن 
عْسـتََطاُعوع( اقـا0 تاـاىل )َادَّ َكِثريٌ ِمْن 

أ0َِْل عْبِكتَاِب َبْو يَُردُّانَُكْم ِمْن لَْاِد إِيَأاِنُكْم 
اًرع َحَسـًدع ِمْن ِعنِْد أَنُْفِسِهْم( ايقو0:  ُكفَّ
}0َـا أَنْتُْم أُااَلِ  تُِحبُّونَُهـْم َااَل يُِحبُّونَُكْم{ 
ايقو0 }َبتَِجَدنَّ أََشدَّ عبنَّاِس َعَدعَاًة ِبلَِّذيَن 
آََمنُـوع{ ااعقاهم 0و مـن مصاديق 0ذه 
عآليـات عبكريأـة، فهل 0ناك مـن يرفع 
0ـذع عبشـاار يف أفغانسـتان أَْا يف بيبيـا 
أَْا يف عبارعق أَْا يف سـوريا؟! امع 0ذع ما 
عبـذي فالوه امـا زعبـوع يفالونه يف 0ذه 
عبدا0؟! 0ل سـكوتهم شكل حأاية بهم 
من عالستهدعف عممريكي عبصهيوني؟!. 
ثـم إن أطأاعهم عبيـو4 يف لاب عملندب 
ايف سـوعحلنا يكشـف حقيقتهـم اأنها 
أطأـاع قديأـة من قبـل أن يُرفـع 0ذع 
عبشاار، اكانوع قد خطوع خطوعت كبرية 
مع عبنظا4 عبسـالق يف عبهيأنة عىل للدنا 

اعىل سوعحلنا امنافذنا اجزرنا. 

- هناك من يقول إّن ش��عار الصرخة 
جاء من إيران. 

 0ـو شـاار مفردعتـه مسـتوحاة يف 
عمسـاس من كتاب عبله )عبقرآن عبكريم( 
فنحـن ننطلـق من كتـاب عبلـه عبحكيم 
بلـه  عبحكيـم عسـتجالة  عملوقـف  لهـذع 
سـبحانه اعأـاً لتوجيهاتـه، اعندمـا 
يرفاه عإليرعنيون اعبلبنانيون يف موعجهة 
عالستاأار عممريكي عبصهيوني ايكون 
بـه لابغ عمثر عبـذي أدى إىل طـرد 0ؤال  
عملحتلني من إيرعن امن ببنان فهذع يازز 
بدينـا أ0أيّة 0ـذع عبشـاار اجداعئيته، 
فابشاار 0و موقف حكيم كأا قا0 عنه 
عبشـهيد عبقائـد يف كلأة موجـزة: )0و 
عبحكأـة( اعبحكأة كأا يـراى )ضابة 

عملؤمن أنا اجد0ا أخذ0ا(. 

��َبه الت��ي يرددها املناوئون  - من الشُّ
أن الشعار كلمُة حقِّ يراد بها باطل!. 

 0ـذع ععرعٌف لأنه حق اإذع كان 0ناك 
تشـكيك يف نوعيانا فا يجوز بهم عبحكم 
عـىل نوعيا 0كذع لدان مسـتند حقيقي، 
ثم ملاذع ال ترفاه عمطرعُف عبتي تقو0 0ذع 

ايقدمونه لنوعيا سليأة؟. 

امل��وت ألمري��كا  أنت��م تقول��ون:   -
وأمري��كا فيه��ا مس��لمون، وتقول��ون: 
اللعن��ة على اليهود وهم ليس��وا س��واء 
فيهم يهود ِذمِّيون َأْو ليسوا عنصريني. 
إن عملقصـوَد لشـاار ]عملـوت ممريكا 
ـة  اعملـوت إلرسعئيـل[ 0و أن نقـد4َ بألُمَّ
مـن  ا  قرآنيّـً اموقًفـا  قرآنيـًة  ثقافـًة 
منـا  أرعدت  مرحلـة  يف  عمعـدع   0ـؤال  
أمريـكا اعأاؤ0ا عملنافقـون اأابياؤ0ا 
عملرجفـون 0ـي اإرسعئيـل أن نقـدس 
أمريكا، اأن نرضـَع ممريكا، اأن نرَك 
ممريكا عملجا0َ بتفاَل لنا ما تشاُ  اتريد، 
بتقتَل اتأيـَت دان أن يكوَن بنا موقف، 
ادان أن نقـو0َ شـيئًا، ادان أن ناأـَل 

شيئًا. 
أمريـكا  فيهـا  أرعدت  مرحلـة  يف 
اإرسعئيـل اأابيـا  أمريـكا اإرسعئيـل 
ـة  اعأا  أمريـكا اإرسعئيل بهـذه عمُمَّ
)عملوت(، عملـوت يف ُكـّل عملجـاالت، عملوت 
قتًا اعملوت خضوًعا اعستساًما، اعملوت 
عجًزع اعنهياًرع اذالً، اعملوت لكل أشكابه 

عملانوية اعبحقيقية. 
جا  0ذع عبشـاار بيالأنا كيف نكون 
تجاه 0ـذع عبادا عبذي ال يجـوز محد أن 
يوعبيـه اال أن يكون عأياً به، 0ذع عبادا 
عبـذي يجـب أن نترذه عدًاع، 0ـذع عبادا 
ـة، ايأيت  ـة، ايقتل عمُمَّ عبذي يأيت عمُمَّ
ــة، امجـد  ــة، اعـزة عمُمَّ ثقافـة عمُمَّ
ـة لكل أشـكا0  ـة، ايسـتهدف عمُمَّ عمُمَّ
عالسـتهدعف؛ فيجب علينـا تجاه أمريكا 
اإرسعئيل أن نترذ0م أعدع ، اأن نقو0: 

األستاذ/ يحيى قاسم أبو عّواضة يرد عـــــــلى الشـبـهات حول شعار الصرخة في حوار لـ صحيفة المسيرة:

الشعار ُيوِج�ُد حالة من الس���خط ض�د أمريكا وإسرائيل »أئمة الكفر« ويحّصن األمة من مؤامراتهم 
 الشعار مفرداته مستوحاة من كتاب اهلل وله بالغ 

األثر على أمريكا وإسرائيل 

 الشعار يستهدف األمريكي المعتدي السياسة 
الظالمة لإلرادة األمريكية وليس المقصود األمريكي 

المسلم، وال األمريكي الذي ال يحمل العداء 
واالعتداء علينا كمسلمين 

 لم نجبر أحدًا على الشعار ولم نقاتْل أحدًا عليه 
وإنما ندافع عن أنفسنا في مواجهة األدوات القذرة 

لألمريكي والصهيوني الذين جاءوا ليقاتلونا إلى 
عقر ديانا إلسكاتنا 

 المقصود بشعار ]الموت ألمريكا والموت إلسرائيل[ 
أن نقدَم لألمة ثقافًة وموقًفا قرآنًيا من هؤالء أعداء 

اهلل في مرحلة أرادت منا أمريكا لهذه األمة الموت 
في كل شيء قتاًل وخضوعًا واستسالمًا وعجزًا وذالً 

 : خاص:

يف عبوقِت عبذي تأاِرُس فيه أمريكا اإرسعئيُل ُكـلَّ أنوعع عبقتل 
اعالستاباد لحق أَلْنَـا  أمتنا عإلْسـَامية، اتأارس عملوت عبفايل 

ـة عبتي أصبحت جسدعً  الطريقة مأنهجة امدراسة عىل 0ذه عمُمَّ
لا راح، نجُد أن عبباَض من مرىض عبنفوس اِضااِف عإليَْأـان 
ـة عملاذلة اعملقهورة  اناقيص عبوعي مأن ينتأون إىل 0ذه عمُمَّ

يتَحـّركون بيسّرراع جهوَد0م ملوعجهة شاار عبحرية اعبازة عبذي 
أطلقه عبشهيد عبقائد عبسيد حسني لدر عبدين عبحوثي رضوعن عبله 
عليه شاار: ] عبله أكرب/ عملوت ممريكا / عملوت إلرسعئيل/ عبلانة 

عىل عبيهود / عبنرص بإلْسـَا4[ عبذي يرفاه عمحرعُر اعبرشفاُ  كأقّل 
ـة، ابألسف  اعجب يأكن أن يقدَمه عإلنساُن يف موعجهة أعدع  عمُمَّ

ـة عن إدرعك أ0أيّة  أنهم يجتهدان اينَشطون فيأا يثبُِّط أَلْنَـاَ  عمُمَّ
ترسيخ حابة عبسرط يف نفوس عبناس تجاه أمريكا اإرسعئيل ابو 

لابقو0 اعبكلأة اعبشاار، فيساى 0ؤال  إىل عختاق عبكثري من 
عبشبهات حو0 0ذع عبشاار؛ لهدف ثني عبناس عن رفاه اترديده!.
احرًصا منا عىل توضيح لاض عبشبهات عبتي يقدُمها عبباُض 
أجرينا 0ذع عبحوعر مع عمستاذ/ يحيى قاسم ألو عوعضة اطرحنا 

عليه ما عستذكرنا من تلك عبشبهات بنبني عبرداد عليها بلناس 
الاختصار شديد، لابرغم من أن عباداعن عىل للدنا اعبوجه عبقبيح 
عبذي ظهرت له أمريكا، اما ترتكبه من قتٍل بألطفا0 اعبنسا  يف 
للدنا، اعبحصار اعبتدمري ببلدنا، اكذبك عملشاركة عبصهيونية يف 

عباداعن عىل للدنا قد أاضح أ0أيّة احكأة 0ذع عبشاار اأجاب عىل 
جأيع عبتساؤالت. 
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عملوت بهم، اأن ننادي لادعئنا، اأن نظهر 
سـرطنا تجاه ما ياألون، اأن نارب عن 
عزتنـا، عن إلائنـا، عن إحساسـنا، عن 
مشـاعرنا، عن اجودنا، عـن حضورنا، 
عـن أنا أمة تاـادي من عادع0ـا، اتقف 
أمـة  ابسـنا  يسـتهدفها،  مـن  لوجـه 
مسـتباحة ترك عملجا0 بآلخرين بيفالوع 
لها ما يشـا ان ايريدان اال يكون بها 
موقـف اال صـوت اال حركـة، اكأنهـا 

ميتة. 
0ـو  عبهـدَف  لـأن  ماـراٌف  فـيشٌ  
عممريكـي عملاتـدي، عبسـلطة عملاتدية، 
عملقصـود  ابيـا  عبظاملـة،  عبسياسـة 
عممريكـي عملسـلم، اال عممريكي عبذي ال 
يحأل عبادع  اعالعتـدع  يف موعجهتنا، أال 
تـرى أن عبناس يقوبـون: أمريكا عحتلت 
يقصـدان  اال  اأفغانسـتان  عباـرعق 
عممريكي عملسلم أَْا عملسـابم. ايقوبون: 
أمريـكا رضلت عبيالـان لابقنالل عبذرية 
اعبناس يارفـون لاببديهة من عملقصود 
لكلأة أمريـكا 0نا، ايارفون لأن 0ناك 
مـن عبشـاب عممريكـي مـن ال يـرىض 
لسياسـة حكومته عممريكية اقد يكون 
ماارًضا بهـا.. اجا ت عبـارة: ]عبلانة 
عىل عبيهـود[ بتحكـي موقفـاً يارب عن 
حقيقة ما 0ـم عليه، أنهـم أرشعر، اأن 
عبلـَه قد بانهـم ملا 0م عليـه من رش، ملا 
0ـم عليه مـن طغيان، ملا 0ـم عليه من 
فساد، ملا 0م عليه من إجرع4، ملا يأثلونه 
عىل عببرشية من خطر ارش امكر اكيد 
اإجـرع4 اكل مظا0ر عبرش اكل مظا0ر 

عبطغيان. 
ا0ـذع عملوقـف 0ـو عملوقـف عبقرآني؛ 
فابله سـبحانه يقو0 ا0ـو يتحدث عن 
كفر0م لرسـو0 عبله محأـد الابقرآن: 
ٌق  ْن ِعنِد عبّلِه ُمَصدِّ ا َجا 0ُْم ِكتَاٌب مِّ }َاَبأَّ
بَِّأا َمَاُهـْم َاَكانُوعْ ِمن َقبُْل يَْسـتَْفِتُحوَن 
ا َعَرُفوعْ  ا َجا 0ُم مَّ َعـىَل عبَِّذيَن َكَفُراعْ َفَلأَّ
َكَفـُراعْ ِلـِه َفَلْانَُة عبلَّـه َعـىَل عْبَكاِفِريَن{ 
)عببقرةشو( ايقو0: }بُِاـَن عبَِّذيَن َكَفُراعْ 
عِئيـَل َعـىَل ِبَسـاِن َدعُااَد  ِمـن لَِنـي إرِْسَ
َاِعيـَ� علِْن َمْريََم ذَِبَك ِلَأا َعَصوع اََّكانُوعْ 

يَْاتَُداَن{)عملائدةو7(
فهذع عملوقُف 0ـو عملوقُف عبذي اّجهنا 
عبلـه إبيـه يف كتالـه عبكريـم؛ من فيـه 
مصلحتَنـا فنحـن إذَع بـم نتاامل ماهم 
عـىل 0ذع عمسـاس يف أنهم أمـة ملاونة 
فإنهم سيحوبوننا 0م إىل أمة ملاونة. 

 - ثم��ة من يق��ول إن اللعن ال يجوز 
يف املساجد!. 

 أاالً: 0ـذع يـُد0ُّ عـىل عبجهـل لـدار 
ـة اتأ0يلها بتكون  عملساجد يف ترلية عمُمَّ
لأسـتوى عملوعجهة فنحن لحاجة إىل أن 
نارَف دار عملسـاجد اأن ناود إىل مسجد 
رسـو0 عبلـه )صلـوعت عبله عليـه اعىل 
آبه( بنارف مـاذع كان يأثل؟ اماذع كان 

داره؟. 
اثانياً: 0ل عملساجد أعظم من عبقرآن 
عبكريم؟ عبقرآن عبكريم ميل  لتلك عآليات 
عبتي تلاـن عبظاملني، اتلان عبفاسـقني، 

اتلان عبيهود اعبنصارى.
 

- أال يتناف��ى الش��عار م��ع التعاُيش 
السلمي بني األمم؟. 

 ا0ل أمريكا اإرسعئيل اعبيهود لشكل 
عـا4 يحرمـون عآلخريـن ايتاايشـون 

ماهم؟ عقـرأ عبتأريَخ بتاـرَف ماذع عأل 
عممريكيـون لابهنـود عبحأر )عبسـكان 
امـاذع عألـت  أمريـكا(؟  يف  عمصليـني 
امازعبت تاأل إرسعئيل لابفلسـطينيني 
يف عمرعيض عملحتلة؟ بتارف 0ذه عبنوعية 
من عببرش اما تحأله من عبرش، أبم ياش 
عبيهود لني أاسـاط عملسلأني لسا4 ابم 
يلحق لهم أي أذى؟ 0ل قّدراع بنا حسـن 
تااملنـا ماهـم؟ أ4 ذ0بوع إىل فلسـطني 
عملحتلة بيقتلوع أَلْنَـا نا اأ0لنا 0ناك لكل 

احشية؟. 
0ـم بم يقبلوع لنـا أن نايش ماهم يف 
عبدنيا، أبم يقـل عبله عنهـم:}َاالَ يََزعبُوَن 
يَُقاِتلُونَُكـْم َحتََّى يَُردُّاُكـْم َعن ِديِنُكْم إِِن 
عْسـتََطاُعوعْ{عببقرة227 اقا0 عنهم:}َادَّ 
ن  ْن أ0َْـِل عْبِكتَاِب َبـْو يَُردُّانَُكم مِّ َكِثـريٌ مِّ

ـْن ِعنِد  ـارعً َحَسـدعً مِّ لَْاـِد إِيَأاِنُكـْم ُكفَّ
أَنُفِسِهم{ عببقرة ش20، لل حتى يف عآلخرة 
بـم يقبلوع لأن يتاايشـوع مانا 0ناك أبم 
يقل عبله عنهـم: }َاَقابُوعْ َبن يَْدُخَل عْبَجنََّة 
إاِلَّ َمن َكاَن 0ُودعً أَْا نََصاَرى ِتْلَك أََماِنيُُّهْم 
ُقْل 0َاتُـوعْ لُْر0َانَُكْم إِن ُكنتُـْم َصاِدِقنَي{ 

عببقرة 222. 

- يقول البع��ض إنه املفرتض عندما 
يك��ون لدين��ا ق��وة كافي��ة للمواجه��ة 

العسكرية نرفع هذه الصرخة. 
 عبشـااُر 0و لدعيٌة النطاقة مرشاٍع 
ـة  قرآنـٍي تنويرٍي لناٍ  عظيم يُررج عمُمَّ
من حابـة عبغفلـة، امن حابـة عبصأت 
اعبسكوت، امن حابة عبتدجني اعبرنوع 
اعبرضـوع بصابح أعدعئهـا إىل عملوقف، 

إىل أن تتَحــّرك عأليًـا الجٍد كأا ينبغي 
بها أن تكون تجاه عمخطار عبكربى عبتي 

تتهدد0ا يف ُكـّل يش . 
 فاملسلأون عليهم مسـؤابيٌة كبريٌة 
أما4 عبله يف أن يتَحـّركوع لأا عستطاعوع، 
عبله يقـو0: ﴿َاأَِعدُّاع َبُهْم َما عْسـتََطْاتُْم 
ِمـْن ُقـوٍَّة َاِمـن رِّلَـاِط عْبَريْـِل تُْر0ِبُوَن 
ِلِه َعـْداَّ عبّلِه َاَعُداَُّكـْم﴾ )عمنفا60:0(، 
ا0ناك آيات كثرية كلها تحث عملسـلأني 
عـىل أن يكـون بديهـم تأ0ـب ملوعجهة 
أعدعئـه اأعدعئهم الاملأكن، ابو بم يكن 
إال رلاط عبريل، ال يوجد يف عبقرآن عبكريم 
ما يأمرنا لأن نسـكت، اقد ثبت لأن من 
يرصخون 0م من عرتقوع إىل ما 0و أعىل 
من عبرصخـة، امن بم يرصخوع ما زعبوع 

أابئك عبساكتني عبراناني إىل عآلن. 

اقـد أثبتـت عبوقائـُع اعمحـدعُث لأن 
عبشـااَر مثّـل خطـوًة حكيأـة، حيـث 
ـة عبتي رفاتـه - لفضل عبله  أاصـل عمُمَّ
سبحانه - إىل عبحصو0 عىل ما 0و أرقى، 
اأن ترـوض أكرب ماركة عىل مسـتوى 
عبدنيـا يف موعجهة قوى عبـرش اعباداعن 
يف عباابـم، ابك أن تتريـل: كيف بو جا  
0ـذع عباـداعن عملتوحـش عـىل للدنا ابم 
يكن 0ناك 0ذه عملرشاع عإلبهي عبقرآني 
عباظيم؟! بكان عممريكيون اأداعتهم قد 

سحقونا اقضوع علينا. 

ديني��ة  مش��روعية  توج��د  ه��ل   -
للشعار؟. 

ُسـبَْحانَـُه  عبلـه  لقـو0   0ـو عأـٌل 
ن  ا عْسـتََطْاتُم مِّ َاتََااَبـى: }َاأَِعدُّاعْ َبُهم مَّ
ُقـوٍَّة َاِمن رِّلَاِط عْبَريْـِل تُْر0ِبُوَن ِلِه َعْداَّ 

عبّلِه َاَعُداَُّكْم{)عمنفا0: من عآلية60(
انحُن لشاار عبربع ة نتأىس لنبي عبله 
اخليلـه إلرع0يم عليه عبسـا4 عبذي قا0 
عبلُه عنه: }َقْد َكانَْت َبُكْم أُْسـَوٌة َحَسنٌَة يِف 
إِلَْرع0ِيَم َاعبَِّذيَن َمَاُه إِذْ َقابُوع ِبَقْوِمِهْم إِنَّا 
ا تَْابُـُداَن ِمن ُداِن عبلَِّه  لُـَرع  ِمنُكْم َاِمأَّ
َكَفْرنَـا ِلُكْم َالَـَدع لَيْنَنَا َالَيْنَُكـُم عْبَاَدعَاُة 
َاعْببَْغَضا  أَلَدعً َحتَّى تُْؤِمنُوع ِلابلَِّه َاْحَدُه{
)عملأتحنة4-(، انأتثَُّل لقو0 رسو0 عبله 
)صـىل عبله عليه اعىل آبه اسـلم(: ))بو 
أن عبـدعً قا4 بيله، اصـا4 نهاره، اأنفق 
مابه يف سـبيل عبله ِعْلقاً ِعْلقاً، اَعبََد عبله 
لـني عبرُّكن اعملقا4 حتـى يكون آخُر ذبك 
أن يُذلَح لني عبركـن اعملقا4 مظلوًما َبَأا 
َصِاـَد إىل عبله من عألـه ازن ذرة، حتى 
يُظِهَر عملحبة مابيا  عبله اعبادعاة معدع  

عبله((. 

- كثريًا ما يقال: ما دخلنا من أمريكا 
أوس��خ  مفس��دون  وعندن��ا  واس��رائيل 

منهم؟. 
 أاالً: تحرُُّكنـا بـم يُكـْن مـن فـرعغ، 
عبفسـاد  أ4ُِّ  ملوعجهـة  تَحـّركنـا  نحـن 
)أمريـكا اإرسعئيـل( لاـد أن تَحـّركوع 
0م لأرشاعهـم عالسـتاأاري الحتا0 
عملنطقـة امنها )عبيأـن(، تَحـّركوع لكل 
عبوسـائل اعمسـابيب فكانـت عمابويـة 
0ي موعجهة مرشاعهم عبذي يسـتهدف 
ديننـا اللدنـا اثراعتنا اعزتنـا احريتنا 
اكرعمتنـا، اال شـكَّ لأننـا لحأاية للدنا 
من مؤعمرعتهم القطع يد اصايتهم عىل 
شابنا سـنزيل عبظهر اعبسـند اعبدععم 
بهؤال  عبفاسدين اعملفسـدين عبذين 0م 
من نتـاج اثأـرة عبهيأنة اعالسـتاأار 

ببلدنا طوع0 عبفرعت عملاضية. 

- أليس إسرائيل نبياً؟. 
 إرسعئيـُل قد صار عسـًأا بهذع عبكيان 
عبغاصب، ابم ياد يتبادر إىل ذ0ِن أي أحد 
عندما يسأع كلأَة إرسعئيل أنه نبيُّ عبله 

ياقوب عليه عبسا4. 

- ملاذا أمريكا وإسرائيل فقط؟
 منَّ أمريكا اإرسعئيَل 0م أئأُة عبكفر 
اأرلاب عبظلم اعبفسـاد، ا0م عبيو4 من 
يتَحـّركون لنزعة عسـتاأارية بلهيأنة 
عىل عملنطقة عبارليـة ايُديران عبحراَب 
اعملشاكَل اعبِفتن اعبله ُسبَْحانَـُه يقو0: 
َة عْبُكْفـِر إِنَُّهْم الَ أَيَْأاَن َبُهْم  }َفَقاِتلُـوعْ أَِئأَّ

َبَالَُّهْم يَنتَُهوَن{ عبتولة 22. 

األستاذ/ يحيى قاسم أبو عّواضة يرد عـــــــلى الشـبـهات حول شعار الصرخة في حوار لـ صحيفة المسيرة:

الشعار ُيوِج�ُد حالة من الس���خط ض�د أمريكا وإسرائيل »أئمة الكفر« ويحّصن األمة من مؤامراتهم 

 جاء الشعار ليعلمنا كيف نكون تجاه هذا العدو الذي ال يجوز ألحد أن 
يواليه وال أن يكون عمياًل له، ليعرف أعداؤنا أننا أمة تعادي من عاداها 

ولسنا أمًة مستباحة تترك المجال ليفعَل بها أعداؤها ما يشاءون وال 
يكون لها موقٌف وال صوت وال حركة، وكأنها ميتة.

 ]اللعنة على اليهود[ لتحكي موقفًا يعبر عن حقيقة ما هم عليه، 
أنهم أشرار، وأن اهلل قد لعنهم لما هم عليه من شر 

 الشعار هو الموقف الذي وّجهنا اهلل إليه في كتابه الكريم؛ ألن فيه 
مصلحتنا، وإذا لم نتعامل معهم على أنهم ملعونون فسيحّولوننا هم 

إلى أّمة ملعونة
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

بعد فشلها في سوريا والعراق واليمن: هل 
تنجح واشنطن في تمرير صفقة القرن؟

حسن حردان 

رع0ن كّل من عبواليات عملتحدة عممريكية اكيان 
عباـدا عبصهيوني اعمنظأة عبتالاة 
بهأا عىل إسـقاط عبدابـة عبوطنية 
عبسـورية عـرب عبحـرب عإلر0اليـة 
عبكونيـة عبتـي شـنّت عليهـا تحت 
غطا  ما سّأي عبرليع عبارلي، اذبك 
يف سـياق خطـة متاـّددة عم0دعف 
ألرز0ا عبقضا  عىل قـوى عملقاامة 
يف عملنطقـة اإبغا  عبهويـة عبارلية 
عالستسـامية  عملناخـات  اخلـق 
احابـة عإلحبـاط اعبيـأس بتأريـر 
صفقـة عبقـرن بتصفيـة عبقضيـة 
عبفلسطينية اإعادة تاويم مرشاع 
عبهيأنة عممريكي يف عملنطقة اعباابم 

من خا0 إخضاع جأيع عبدا0 عملسـتقلة ارلطها 
لاجلة عبتباية بلدا0 عالستاأارية. 

غـري أّن 0ذه عم0ـدعف عممريكية عبصهيونية بم 
تتحقـق، لفال صأود امقاامة سـورية جيشـاً 
اشـاباً اقيـادة ااقـوف لاقـي أطـرعف محـور 
عملقاامـة إىل جانبهـا، اكذبـك دعـم راسـيا بها، 
اأّدى ذبـك إىل تبديـد مناخات عالستسـا4 احلو0 
مناخات تاّزز خط عملقاامة الابتايل تبّد0 موعزين 
عبقوى ملصلحة محور عملقاامة عبذي تشكل عبدابة 

عبوطنية عبسورية عأوده عبفقري. 
بهذع لدأنا نشهد حابة عبتربّط اعبقلق عممريكي 
عبصهيونـي عبتي عـرّب عنها يف عمليدعن اعبسياسـة 
اعبنالاـة من عباجز عن إعاقة عبتحّوالت عبحاصلة 
يف موعزيـن عبقـوى عإلقليأيـة اعبدابيـة عملتوبـدة 
من رحـم عنتصـارعت سـورية احلفائهـا، الات 
عملشـهد عباا4 يؤرش لوضوح إىل عبتسـليم عبغرلي 
اعبصهيوني لانتصار سـورية ا0زيأـة عمُلَرّطط 
عممريكـي عبصهيونـي، ا0ـو ما أقّر لـه عملالقون 
عبصهاينـة يف تاقيباتهم عىل عبتطـّورعت عمليدعنية 
عبرسياـة يف عبجنوب عبسـوري ملصلحة عسـتاادة 
عبدابة عبسورية لسط سيطرتها اإبحاق عبهزيأة 
عالحتـا0  اكيـان  أمـريكا  أداعت  لاإلر0اليـني 

عبصهيوني.
من 0نا سـارعت داعئر عبقرعر يف اعشـنطن اتل 
أليب مجـل اضع صفقـة عبقرن موضـع عبتنفيذ 
اعباأـل عـىل تهيئة عبظـراف عملوعتيـة بتأرير0ا، 
قبل إنجـاز محـور عملقاامـة عنتصاره عبتـا4ّ عىل 

قـوى عإلر0ـاب، اعبتدععيـات عبتي سـتنتج عنه ال 
سـيأا عىل صايد عودة عستنهاض عبوضع عبارلي 
بدعم امسـاندة مقاامة اعنتفاضة شابنا عبارلي 
يف فلسـطني، الدأت اعشـنطن 
عبنظـا4  مـع  عممـر  لرتيـب 
عبتالـع بها يف مألكة آ0 سـاود 
مسـتفيدة من حاجة ايل عباهد 
محأد لن سلأان بحسم عبرصعع 
يف عملألكة ملصلحة تثبيت االيته 
امركزة عبسلطات ليده، ايف 0ذع 
عبسياق جرت ما يشبه عبصفقة 
عبكربى لني إدعرة عبرئيا دانابد 
ترعمـب اعلـن سـلأان قضـت 
لتأكني عمخري من عبحكم مقالل 
عملا0 عبسـاودي ا0و ما تجّسـد 
لأنـح ترعمب نحـو 500 مليار 
داالر صفقات سـاح اعسـتثأارعت، اعملسـا0أة 
يف عبضغـط عـىل عبسـلطة عبفلسـطينية اعمردن 
امـرص كـي يقبلـوع لصفقـة عبقرن عىل أسـاس 
عبترـيل عـن أن تكون عبقـدس عبرشقيـة عاصأة 
بلدابة عبفلسطينية عملأسوخة عبسيادة، اعبتسليم 
لابقـدس عاصأـة موحـدة بلدابـة عبصهيونيـة 
عبانرصية، اإقناع عبسـلطة عبفلسطينية لابقبو0 
لأن تكـون ضاحية ألو ديـا عبقريبة من عبقدس 
عاصأة ما يسـّأى عبدابة عبفلسـطينية عملوعودة، 
اكذبك عبضغط بلقبو0 لشطب حق عودة عباجئني 
عبفلسطينيني اعباأل عىل توطينهم حيث يقيأون 
مقالـل مسـاعدعت اعسـتثأارعت مابيـة مغريـة 

بلسلطة اعمردن اببنان امرص. 
بهذع نـرى 0ذه عبحركـة عممريكية عملتسـارعة 
بوضع مـرشاع صفقـة عبقرن موضـع عبتنفيذ، 
انشـهد ماها 0ذع عبهجو4 عممريكي عبرشس ضّد 
أطرعف محور عملقاامة، من خا0 تشديد عبحصار 
عملـايل اعالقتصـادي عـىل عبجأهورية عإلسـامية 
عإليرعنية اسورية اعملقاامة يف ببنان، لهدف إثارة 
عملتاعـب عبدعخلية اعشـغابهم لايـدعً عن موعجهة 

مرشاع صفقة عبقرن.
بكـن مـن يدقق يف عملشـهد يلحظ لوضـوح أّن 
0ـذه عملحاابة عممريكية عبصهيونية إلنقاذ صفقة 
عبقـرن من عبسـقوط كأا سـقط 0دف إسـقاط 
عبدابـة عبوطنيـة عبسـورية عملقاامـة، سـيكون 
مصري0ا أيضاً عبفشـل اعبسـقوط لفال عباوعمل 

عبتابية:

عباامـل عما0: تنبّـه محور عملقاامـة برطورة 
صفقـة عبقـرن اعباأـل عـىل عبتصـّدي بهـا من 
خا0 دعـم مقاامـة اعنتفاضة عبشـاب عبارلي 
يف فلسـطني عملحتلة اقطـاع غزة عملحـارص عبذي 
نجـح لتحويل عبحصار إىل جحيـم لوجه عالحتا0 
عرب مسـريعت عباودة اعبطائرعت عبورقية عبحارقة 
اتثبيـت عملقاامة ملاادبة عبـردع مع عبادا. اكذبك 
عرب ترسيع عألية عبحسـم ضّد قـوى عإلر0اب يف 

سورية.
عباامل عبثاني: دخـو0 أطرعف عملحور عممريكي 
عبصهيونـي عبرجاي عبارلـي يف حابة من عبرعجع 
اعبتـأز4 نتيجة فشـل حرالهـم اُمَرّططاتهم يف 
سـورية اعبيأن اعبارعق، فـإىل جانب عالنتصارعت 
عملتتابية ملحور عملقاامة يف سـورية، فشـلت قوى 
عباـداعن عـىل عبيأـن يف محاابة تحقيـق نرص يف 
عبُحديدة ياّوض فشـلها طوع0 عبسـنوعت عملاضية 
مـن عأـر عباـداعن، امـا إعـان اقـف عباألية 
عباسكرية يف عبُحديدة تحت لذرياة إعطا  فرصة 
بجهود عملباوث عبـدايل بليأن إال محاابة بلتغطية 
عـىل فشـل عباـداعن يف نسـرته عبجديـدة اعجز 
أطرعفه عن تحقيق ما سـاوع إبيه نتيجة عبصأود 

عمسطوري ملقاامة عبشاب عبيأني. 
أمـا عباـرعُق فـإّن عالنترالـاِت اما نتـج عنها 
جـات مريّبـًة آلمـا0 اعشـنطن اعبريـاض يف ما 
تازُِّز عبتنسيَق لني قوعت عبحشد عبشابي عبارعقية 
اعبقـوعت عبسـورية عىل طـريَف عبحـداد عبارعقية 
عبسـورية ضـّد دععـش ااّجـه رضلـة موجاـة 
مُلَرّططات اعشنطن عبهادفة إىل منع 0ذع عبتنسيق 
اأسـقط سـايها إىل تأكني دععش من عالحتفاظ 
لسـيطرتها يف عببادية عبسـورية ملوعصلـة اإدعمة 
حـرب عالسـتنزعف ضـّد سـورية اعباـرعق ماـاً 
امنـع عبتوعصل لني عببلدين اعسـتطرعدعً لني إيرعن 

اسـورية عرب عبارعق.
عباامـل عبثابـث: أّن تـوعزن عبقـوى عإلقليأـي 
اعبـدايل عبجديد عبذي لـدأ لابـوالدة اعبظهور عىل 
أنقاض عبهيأنة عمحادية عممريكية يوفر بلشـاب 
اقـوى  عبفلسـطينية  اعبسـلطة  عبفلسـطيني 
عملقاامـة ظرافـاً جديـدة ملصلحة عالسـتأرعر يف 
عملقاامـة اعبصأـود اعباأل عىل إسـقاط صفقة 
عبقرن ارفض عبضغوط بلقبو0 لها، اخصوصاً أّن 
شاب فلسطني بيا بديه من خيار إلسقاط 0ذه 
عبصفقة، عبتي تسـتهدف تصفية قضيته اعبتنكر 
بكّل حقوقه يف اطنه، سوى عملقاامة اعبصأود.

منصات تحت أرضية يمانية
أن تحوبـت عمرعيض عبسـاودية إىل مـرسح عأليـات الاتـت جأيـع 
عملنشـآت عالقتصاديـة اعباسـكرية أ0دعفـاً عسـكرية يف مرمـى عبقوة 

عببابستية عبيأنية. 
التنامي 0ذه عبقدرعت عبصاراخية اتطور0ا عىل أيدي خربعت محلية 
اطنية أنتجـت مؤخرع منصات تحت أرضية متاددة تسـتطيع عبتاامل 
مـع أي 0دف أَْا مرسح عألياتي اعسـع ما يؤكد أننا أما4 ماادبة حرب 
جديدة مبنية عىل أسـا صحيحة.. عملسـتحيل فيها أصبح مأكناً ا0ذع 
لحد ذعتـه كاٍف من يأخذ تحابف عباداعن عملتغـريعت اعبتهديدعت عبيأنية 
لأحأـل عبجد، فابنار عبتـي أشـالو0ا اأاقدا0ا عتّسـات دعئرتها حتى 

عربت عبحداد اتجاازت عبرياض. 
إذن عملصائـُب ال تأتي ُفرعدى عىل عبسـاودية.. اتركي عملابكي عبناطق 
عباسـكري بتحابف عباداعن عبذي ال ينفك عن ليع عبو0م، ينتظره مصري 
سـَلفه عباسـريي عبـذي توعرى عـن عمنظار لاـد أن أصبحـت إحاطاته 
امؤتأرعته عبصحفية إثباتاً بلفشـل امحّطاً بلسـررية اعبتندر، امباثاً 
النكشـاف 0ذه عملـوعق عبدعائية أما4 عبرأي عباا4 يف عبدعخل عبسـاودي، 
اخيبته من نظا4 فاشـل ظل يردد مازافـة تدمري عبقدرعت عبصاراخية 
منذ عميا4 عماىل بلاداعن، فيأا عمخريُة تفاجئهم لني عبحني اعآلخر، اتُنِذُر 
لأرحلـة تحِأُل زخأاً أَْكبَـر مـن عبصوعريخ ايف أي زمان اعىل أي مكان 

تحّدده عبقيادة.

طبيعة التهديد اليمني على الكيان الصهيوني
عبوعضح لني دا0 عباداعن اكيان عبادّا. 

اسـبق بنا قبل عا4 يف »مرَكِز عبدرعسـات عبسياسـية اعالسـرعتيجية 
عبيأنـي« أن حّددنا لشـكل علأـي عبنظـرَة عإلرسعئيليَة بلـرصعع جنوَب 
عبجزيرة عبارلية، اعسـتنتجنا ُمسبقاً ما يُفِصحون عنه عبيو4، -اسأُعيد 
نرش 0ذه عبدرعسة يف صحيفة »عملسرية«- ايأتي ما نرشه مركز عملحاِث 
عبصهيونـي مصدعقاً بصوعلية تحليلنا، ا0و ما ناتربه إنجازعً بلدرعسـات 
عالسـرعتيجية عبيأنيـة موعزيـاً بانتصـارعت عمليدعنيـة اعبصاراخية يف 
عملوعجهة عبشـاملة مع عالمربيابية اعبصهيونيـة، اجديٌر لابذكر لأن 0ذع 
عملرَكَز عبصهيوني، من أ0ـّم عملرعكز عببحثية عبصهيونية اياأل فيه قادة 
سالقون يف ُشابة عالستربارعت عبصهيونية اسياسيون اديبلوماسيون 
أي أن ألحاثهـم ال تاِرُض اجهـاِت نظر صحفية أَْا لحثية أكاديأية، لل 
تاكُا سياسًة عداعنيًة بلدابة عبصهيونية عبتي تاتأد عليهم يف رسأها. 
عألياً بيسـت 0ناك أية طلقة يأنية موجهة مبارشة صوب إرسعئيل، 
بكـن عممور ال تُقاس لهذه عبسـطحية، فأا يهـدد عممن عبقومي )تهديد 
عبوجود(، سـوع  إلرسعئيل أَْا بغري0ا، بيسـت اعقاة عسـكرية أَْا عألية 
أمنية ماينة، فابتهديدعت عبُكربى تدرس اتُحّدد لابتغريعت عىل عملسـتوى 
عالسـرعتيجي. أي عـىل مـا يتناقـض مـع عماضـاع عبرع0نـة اعبرطط 
عملسـتقبلية عبتي حّددتها 0ـذه عبدابة أَْا تلك من عسـرعتيجيات بنأو0ا 
اتطور0ـا سـوعٌ  أكان عبوطنـي اعبقومـي عملـرشاع أَْا كان عباداعنـي 

عالستاأاري، يف شتى عملجاالت، منها عباسكرية. 
يرى عبصهاينة لأن اجود دابة اطنية يأنية تجا0ر لابادع  إلرسعئيل 
يف عببحـر عمحأر اتسـيطر عـىل لاب عملنـدب، يران لأن 0ـذه عبتغريعت 
ـة مع  تأثـُل تهديدعً خطريعً عىل عممن عبقومي بلكيان عبصهيوني، اَخاصَّ
مساعي إرسعئيل بشق قناة عببحر عمليت لني عمحأر اعمطليس. ابم تنَا 
إرسعئيُل لاد كيف عختنقت حـني أغلقت عبيأن امرص عببحر عمحأر من 

طرَفيه يف عبحرب عبارلية عإلرسعئيلية يف عبقرن عملايض. 
امـا زبنـا نتذكُر حديـَث نتنيا0و أمـا4 عبكونجـرس عممريكي عقب 

عنتصـار ثورة 22 سـبتأرب عن خطورة سـقوط عببحـر عمحأر يف أيدي 
غـري صديقة! فهـم ياتـربان حكومـة 0ـادي اعبسـاودية اعإلمارعت 
اعببحرين اقطر، قوًى صديقـًة، فيأا أنصاُر عبله اعبيأن اإيرعن احزب 
عبله اببنان اسـوريا افصائل عملقاامة عبفلسـطينية 0ذه عبقوى بيست 
صديقة إلرسعئيـل اعبواليات عملتحدة عممريكية؛ ابهذع يشـنون عبحراَب 
عىل 0ذه عبجبهة عملقاامة، اعبتـي يتوجُب عليها عبتوّحُد اَمْرَكَزُة قوتها، 
دان امأرِكزان قوتَهم  كأا أن عملسـتاأرين احلفاَ 0م عبرجايني موحِّ
عالسـتاأارية، اعبجأهورية عإلْسـَامية عإليرعنية رغم تقدمها عباسكري 
اعبالأـي إال أنها عألياً دابٌة ُمحارَصة اُمهددة لاالسـتاأار، اتقاسـم 

ـة عبارلية اعبشاوب عإلْسـَامية ذعت عبقضية.  عمُمَّ
ماـادعُة إرسعئيـل عبصهيونيـة اأمريـكا عإلمربيابية عالسـتاأاريتني 
ــًة لفصيل ادابة بم تجد ما تشـغل له  عباداعنيتـني بيسـت رغبًة َخاصَّ
نفَسـها، اال نلتقي لهـا مع إيرعن فقط لـل امع قوى عبثـورة عبااملية، 
فهـذع عباـدعُ  موضوعـي يـربُُز كـرضارٍة تأريريـٍة بلبقـا  اعبوجـود 
عبحضاري اعإلنَسـاني لابنسبة بشاوب عمُلسـتضافة، عبذين يتَحـّركون 
يف موعجهـة 0ـذع عبرطر عالسـتاأاري من مرتلـف عبداعفع عإلنَسـانية 
اعبوطنيـة اعإلْســَامية اعبقومية اعالشـرعكية اغري0ا، انحن نشـهد 
عبيـو4َ زمَن نهوض عبشـاوب، أمـا عأـاُ  عبرأسـأابية عممريكية عبتي 
تايُث فسـادعً اطغياناً فيضافون يف ُكــلِّ جبهة يف 0ذع عباابم، يُقَهران 
عسـكرياً كدععش اأخوعتها من عبجأاعات عبو0الية يف سوريا اعبارعق، 
اكرراج ُقـوَّعت عالحتا0 من عبارعق اجنوب ببنان اخراجها جزئياً من 
أفغانسـتان، أَْا يُهزمون ديأقرعطياً يف عالنترالات، ابيَا مصادفًة فوُز 
عبقوى عبوطنية عملدعِفاة عن عبسيادة عبوطنية يف عنترالات عبارعق اببنان 
امابيزيا، اعنتصار قوى عبيسـار عالشـرعكي عملنا0ِض ممريكا يف أمريكا 
عباتينية، ابيا آخر0ا صاود عبيسار يف دابة عملكسيك عملجاِارة ممريكا 

يف عالنترالات عبتي جرت 0ذع عمسبوع.

 معركة الساحل
الشاعر/ابو حسام اليماني

حمدنا إلهنا له الشكر والثناء

        تحية لجيشنا وتحياء لجاننا

وشكراً ملن وصل ونارص اسودنا

        وشكراً ملن ثبت بجانب رجالنا

هزمنا بني نهيان وسط السواحي

        دفنا جحافلهم ودسنا الرباديل

بقوة إلهنا وبأس البواسي

                فحمداً لربنا له الشكر والثناء 

قهرنا المريكا وخابت ضنونها

               سحقنا جنودها قلعنا عيونها

فضحنا ملكرها فزادت جنونها

           فحمداً لربنا له الشكر والثناء 

قطعنا يد ارسائيل حمالة الحطب

    فتبت يد الشيطان سلمان ابو لهب

جهنم له الحمراء وماله وما كسب

        فحمداً لربنا له الشكر والثناء 

بتوشكا وإم تو نسفنا جموعهم 

    بقاصف مسحناهم كرسنا عظامهم

وعما قريب ننهي بقايا جذورهم 

         فحمداً لربنا له الشكر والثناء

عروسة بالدنا لها يف القلوب حنج

         دمانا لها فداء دمانا لها وهج

سواحل بالدنا بذلنا لها املهج 

              فحمداً لربنا له الشكر والثناء
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كتاباتكتابات

حمود األهنومي

ُاِبـــَد عإلما4ُ عملنصور لابله عبقاسـم 
لـن محأـد يف لنـي مديرـة )مديريـة 
67ش0ــ ) 2  22 صفـر  عبشـا0ل( يف 
نوفأرب ش4255(، انشأ يف ليئة جهادية، 
اأخذ عبالم عن شـيوٍخ كثريين، اتنقل 
يف مرعكـز ا0جر عبالم عملرتلفة، ثم أبف 
عملؤبفـات عبكثـرية، اتتلأـذ عليـه ألرز 

أعا4 عرصه. 
خـا0 ذبك عاش متنقـا لني عبقرى 
اعملـدن عبيأنيـة ا0و يشـا0د عبيأنيني 
يرزحـون تحت عالحتـا0 عبركي، عبذي 

عسـتقطب زعامات يأنية لل احتى زيدية إىل صفه، 
لـأن أرىض غرار0ـا لأناصـب ماينـة، ااظائـف 
دنيويـة، فدعنـت به لابـوال ، اسـوقت بـه عملربرعت 
اعمعـذعر، امثَّلت لذبك أخطر عإلعاقات أما4 مرشاع 
عبتحرر عإليأاني اعبوطني عبذي قاده عإلما4 عبقاسـم 

لن محأد. 
بقـد توفر عدد من عمسـباب اعباوعمل بلثورة عىل 
عمتـرعك يف عبيأن، منها شـّدة اطـأة عباثأانيني عىل 
عبيأنيـني اعحتابهم به، اعنحرعفهـم عمخاقي عبذي 
صـوره عإلما4 عبقاسـم نفسـه لقوبـه: »عملحار4 قد 
عنتهكت، اعبرأـور قد رشلت، اعبذكـور قد نكحت، 
اعبدما  قد سـفكت، اعبرشار قد كثرت، اعبفتنة قد 
عظأت«، لاإلضافة إىل ضرامة عمعبا  عملابية عمللقاة 
عىل عاتقهم من قبـل 0ذع عالحتا0، حيث كان يجب 
عليهـم أن يصـّدراع كأيـات ضرأة مـن عبذ0ب إىل 
عبااصأة عباثأانية، سوى تكفلهم لنفقات امرتبات 
20 أبف جندي يف عبيأن، امنها سـو  ترصفات عبوالة 
اعممرع  اعبجنود عباثأانيني ضد عملوعطنني عبيأنيني. 
كانت تلـك عباوعمل كفيلـة لتأجيـج راح عبثورة 
يف نفـوس عبيأنيـني رغم اجـود قيـادعٍت مجتأاية 
رلطـت مصابحهـا عبذعتيـة لابغـزعة فرّاجـت بهـم 
اقاتلـت يف صفهـم، انفذاع مـن خابهـا إىل عبتأثري 
سـلبا عىل عملجتأع، امـا يقو4 له عبادّا عبسـاودي 
عممريكي عبيو4 من خا0 عستقطاب لاض عبانارص 
عبثقافيـة اعإلعاميـة اعبسياسـية اعباسـكرية إىل 
صفه، اعملحسـولة عـىل عملجتأع عبيأني، اال سـيأا 
عىل عملناطق ذعت عباأق عالسرعتيجي بلثورة عبيأنية، 
بيـا إال خطـوة مشـالهة ملـا كان يقو4 لـه عبغزعة 
عبسـالقون، بكي ياألوع عىل تفكيك ُقـوَّة 0ذع عباأق 

عبذي أقضَّ مضاجع عبغزعة عىل مرِّ عبتأريخ. 
غـري أنه إذَع كان عبسـالقون قد نجحـوع إىل حدٍّ ما 
يف تفـادي مكتسـبات عبثـورة ابـو إىل حـني، لفال 
لاض عبظراف اعباوعمـل، ارغم ذبك كانت عبهزيأة 
يف نهايـة عملطـاف مـن نصيبهـم، إال أن غـزعة عبيو4 
فشـلوع يف 0ذع فشـا ذرياـا، حيث نرى 0ـذع عباأق 
عالسـرعتيجي متسـلحا لوعي عبحساسـية عبوطنية 
اعبثوريـة اعبفكرية يتِّحد كله يف موعجهتهم، لراف 
عرص عإلما4 عبقاسـم حيث شـهدنا يف لدعيـة ثورته 
تشـتتا اتفـككا اعنقسـاما يف ذبـك عباأـق، اكانت 
عبنتيجـة إعاقة عألية عبتحرر عن تحقيق نتائجها يف 

زمن أقرص، الجهود أقل. 
لرعكـم عملظابـم عبركية تنامـى عبوعـي عبثوري، 
بيا يف شـأا0 عبيأن فقط لل حتـى يف جنوله، فقد 
سـّجل عملؤرخون عنتفاضة بلقبائـل عبيأنية يف يافع 
ضد طغيان عمترعك سنة 02006 /7ش425، ايف نفا 
عبسـنة شـبَّ تأرٌُّد يف عبحجرية يف تاز لقيادة عبشيخ 
عـيل عبرشجبي، اجديـر لابذكر أن 0ذه عبسـنة 0ي 
عبسـنة عبتي أعلن فيها عملنصـور لابله ثورته، الويع 
إمامـا من قبل عبالأا ، اكان محـل إعانها منطقة 

قارة )مديرية قارة( يف ريف حجة شأاالً. 
كان قبـل ذبك قد 0يّأ عبناَس بهـذه عبثورة لاألية 
ذ0ا مع رجلني من حجور يف سوق طهننة )عبسوق  نفَّ
عبقديـم( لأديرية )كحان عبرشف( عبيو4، اكان ذبك 
لأثالة عسـتطاع جري  حّرك عمليـاه عبرأّكدة، ازبز0 
عبنفوس عملتجلِّطة عىل حب عمجانب اعبرضوع بهم، 
اعختـرب مدى عسـتجالة عبناس بدعـوٍة جهادية مثل 

0ذه، اكانت عبنتيجة أن ُطِرد جنوُد عمترعك اأعوعنهم 
يف عبسـوق، انهبت لنادقهم عبتي طاملا أر0بوع عبناس 

لها اسلبو0م أموعبهم. 
مـن عملفيـد عبتذكـري عبيـو4 لأن 
لابلـه  عملنصـور  عإلمـا4  عشـتغا0 
لابالـم اعبتأبيـف فيـه بـم يأناه 
من عالنغأـاس يف عبجانب عبجهادي 
عبثـوري، اتلأا حاجـة عبناس إىل 
اعبسـيايس،  عالجتأاعـي  عبتغيـري 
عبثـورة ضـد  تأناـه  بـم  اكذبـك 
عالحتا0 عبركـي اعملنتفاني حوبه 
عبالأـي  عبنشـاط  مأارسـة  مـن 
اعبتدريـا اترريـج قـادة عبيأن 
علأـا اعأا آنـذعك، فقد اصفـه عباامة عبحسـني 
لـن نارص عملها لأنـه كان »مؤثرعً بلفقـرع ، متفقدعً 
بلضافا ، رؤافاً لاملؤمنني، شـفيقاً عليهم؛ ا0و يف 
خا0 0ذع يشن عبغارعت عىل عبظاملني، اينظر يف أمور 
عملسـلأني، امع 0ذع فـا يفر عن إرشـاد عبطاببني، 
عبهاديـن، اعبنظـر يف حـل  عمئأـة  اإحيـا  علـو4 
عملشكات، افتح عملقفات«، كأا أنه من عملفيد تذكري 
عبضافـا  عملهازيل لأنه بم يظّل يبحـُث عن عبتاات 
اعمعـذعر عبرسعلية لقصد عبفرعر مـن عبوعجب عملحتَّم 
عليـه يف عممر لاملاراف اعبنهـي عن عملنكر، لل كرس 
جدعر عبصأت عملنسـد0 عىل ُكـّل رلـوع عبيأن آنذعك، 
لُقـوَّة إيأانه، اعظيم اعيه، اعأق اشـأو0 فهأه 

ملقاصد عإلسا4 عبكلية. 
بقـد رضب عإلمـا4 عبقاسـم لن محأـد مثاال حيا 
بلحركة عإلسـامية يف عباأل عـىل جبهات امجاالت 
إطـارعت متنوعـة، ااعجـه  اعبتَحــّرك يف  عديـدة، 
صاولـات لابغة 0ّددت حياتـه اأاالده اأ0له، بكنه 
أخلص بقضيته اثالر فيها، اأثأر يف نهاية عملطاف أن 

أّسا عبرطوعت عماىل عملهأة اعمساسية 
عبتي قادت إىل تحرير عبيأن من عالحتا0 
عبركـي عبذي تحّقـق يف عهد ابده عإلما4 
عملؤيـد لابلـه محأد لن عبقاسـم سـنة 
02005ـ/5 426، ثم إىل توحيد0ا عىل 
يد عملتوكل عىل عبله إسأاعيل لن عبقاسم 

)ت 7و020ـ/42676(. 
ذعت مرة 0ـّدده عمترعك لقتـل ألنائه 
عملأسـورين بديهـم، إن بم ياقـد ماهم 
ُصلحاً، ايوقف عبحـرب ضد0م، اكانت 
عبظراُف غريَ مائأة به من اجهة نظره، 
فرفـض عبصلـح، ابم يألـه لتهديدعتهم 
قائـاً: عفالوع ما لـدع بكم، فسـلَّم عبله، 
املا جا ت عبظـراف عملقتضية بلتصابح 
ااقـع عبصلح رفض عمترعك إطاق ابده 
عملجا0ـد عباابـم عبحسـن، إال لرشط أن 
يترىل بهم عن مكان صغري يف لني مطر 
ـْـضاً  غـرب صناا ، بكنه رفـض ذبك أَي
بحاجة حركته عبثورية به، مع عشتياقه 
بوبده كاشـتياق ياقوب بوبده يوسـف، 
بكنـه بيا أغىل من عشـتياق عم4 عبيأن 

بتلك عملنطقة عبصغرية يف لني مطر. 
من حسـن حظنا عبيو4 أن 0ذع عبغزا 
عىل للدنا بم يأت إال ابدينا قيادة قرآنية 
مـن أعا4 أ0ل 0ذع عببيت عبطا0ر عليهم 
عبسـا4، مأثلة لابسـيد عبقائد عبدعمللك 
لدر عبدين عبحوثي، عبذي زعده عبله لسطة 
يف عبالـم، الاعـا يف عبفهـم، اشـجاعة 
يف عبقـرعر، اميـزه عن سـوعه لابحكأة 
اعبسـدعد، ازعنه لابالـم اعباأل، الارك 
جهـوده عملتنوعـة ااعيـه عبشـامل، يف 
سـبيل تحرير عبيأـن انهضتـه، اعبتي 
0ي عبلبنة عماىل بتحرير عممة انهضتها، 

اعزتها، اعستقابها، اكرعمتها. 
لات ُكــّل يأني حرٍّ عبيو4 لربكة 0ذه 
عبقيـادة اتوجيهاتهـا يشـار أنـه يقرأ 
آيات عبله عز اجل فكـرع اراحا ااعقاا 
اسـلوكا اعتجا0ـا امأارسـة، ابيـا 
انظريـاٍت  ملاـارَف  عسـتظهاٍر  مجـرَد 

امالوماٍت اأحكا4 احاالت، ال تأت إىل عبوعقع لصلة 
إال يف ما ندر، ايف ما ال تام له عببلوى عىل 0ذه عممة. 
أدرك عبادّا عبسـاودي عممريكـي أن 0ذه عبقيادة 
0ي أكرب عامل من عوعمل كينونة 0ذه عممة، اقوتها، 
د0ـا، اععتصامهـا، ارس مناتهـا، اصأود0ا  اتوحُّ
اثباتهـا يف اجـه عوعصفهـم عباقيأـة، اأ0دعفهـم 
عبرجيأـة؛ بهـذع عستنسـروع ما فاله أسـافهم من 
رشع  لاـض عبزعامـات عملحسـولة عـىل عملجتأـع 
عبثائـر اعملجا0د، فجنداع لاضهـم ملوعجهة عملجتأع 
لابقتـا0 ضـده، الاضهـم لابطاـن يف مسـلَّأاته، 
اعبتشـكيك يف قيأـه اأفكاره، امنهم مـن أُاِكل إبيه 
َرـب عبغوغائي، اعبضجيج  عإلثـارُة عبجانبية من عبصَّ
عإلعامـي، اعبفحيـح عبفكري، بلتغطيـة عىل جرعئم 
عباـداعن، اإغرعق عبناس لأشـاكل يومية، ماظأها 
مفتال، تلهيهم عن عبرطر عمعظم، اعإلجرع4 عمكرب، 
اعبرايج مفكار عنرصيـة مقيتة، بيتم عىل إثر ذبك 
تفكيُك عملجتأـع اعأقه عالسـرعتيجي، ثم يف نهاية 
عممـر يتم بهـم صناعة عإلذعـان عبفكـري اعبنفيس 
اعبسـلوكي يف اعي ألنـا  عملجتأع، امـن خا0 ذبك 
ياـربان إىل أ0دعفهـم عبتـي عجـزاع عـن تحقيقها 

عسكرياً اأمنياً امابياً طوع0 عبسنوعت عملاضية. 
إن أ0م أمر يجـب أن يدركه 0ؤال  عبغزعة عبيو4 أن 
عملجتأـع عبيأني عبيـو4 يف أقوى مرعحلـه عبتأريرية؛ 
إذ بـم يشـهد عأُقـه عالسـرعتيجي 0ـذع عبتوّحـد، 
اعبتأاسـَك، اعالبتحـا4َ، اعالرتبـاط عبقـوي لقيـادة 
عظيأـة، احكيأة، عىل 0ـذع عبنحو عبـذي 0و عليه 
عبيو4، فكل عبقادة عبثائرين، األرز0م عإلما4 عملنصور 
لابله عبقاسـم لن محأد عىل عظأتهـم امؤ0اتهم 
ماضـات  اعجهـوع  أنهـم  إال  اعبقياديـة  عبالأيـة 
خطرية، انقاط ضاف كبرية، تأثلت يف عنكسـار 0ذع 
عباأق عملجتأاي، اتفككـه، الراز نتو عت خطرية، 

لطأوحات شرصية، اأنانية، أتاحت عبفرصة بلغزعة 
أن يؤّخـراع عبنـرص ابـو إىل حني، أما عبيو4 السـبب 
عدد من عباوعمل، اأ0أها عنتشـاُر عبوعي لاملرشاع، 
فيتأيز عأُقنا عالسـرعتيجي لتأاسك اعبتحا4 بيا 
به نظري يف عبتأريخ، ال سيأا لاد 0زيأة مرشاع فتنة 
عبثاني من ديسأرب؛ عممر عبذي عناكا ايناكا عىل 
أدعئـه امررجاته يف موعجهة عبغـزعة، اعبتنكيل لهم، 
اعإلرسعع لإبحـاق عبهزيأـة عبنكـرع  اعملداية بهم يف 

أقرب اقت، اأرسعه. 
امن خا0 0ذع نرلص إىل:

-أ0أيّـة عبقيـادة عبحكيأـة اعبشـجاعة، اأنهـا 
ناأـة من عبله تااىل، عىل يد0ـا تنتظم أموُر عبجهاد، 

ق نهضة اعزة اكرعمة 0ذه عبباد.  اتتحقَّ
-اأنـه لقـدر عالتبـاع بهـذه عبقيـادة عبحكيأـة، 
اعالبتفاف حوبها، لابطاعة، اعالنقياد، اعملسارعة إىل 
عباأل لأحسن عبقو0، يكون حجم ارسعة عالنتصار 

اتحّقـق عبنهضة عبشاملة. 
ظ اعبحذر من سأو4 تلك  -ارضارة عبتنبُّه اعبتيقُّ
عبقيـادعت اعبانارص عبتي سـقطت يف كـف عباداعن، 
اأخطر0ـا تلك عبتي تحاا0 عبتشـويش عبجانبي عىل 
عبثـورة تحت عنوعن عبحيـاد، اتايش حابـة عبثرثرة 
خارج عبسياق عبجهادي اعبوطني، من أجل عستنزعف 
كـرسه،  لقصـد  عالسـرعتيجي،  عباأـق  مقـّدرعت 

اتفكيكه، اتطوياه، تأهيدعً بركياه. 
-اأنـه كأـا عنتـرص شـابنا يف تلـك عملرعحل عىل 
عنقسـامه، سـينترص عبيـو4 لـأرسع اقـت، اأقـل 
كلفة، بوجود عبقيادة عبحكيأة، اعالبتفاف عبشـابي 

عبجهادي عبوععي، اعالستادعد عباايل بلتضحية. 
ُكـُم عبّلـُه َفاَ َغاِبـَب َبُكـْم َاإِن يَْرذُْبُكْم  )إِن يَنرُصْ
ن لَْاـِدِه َاَعىَل عبّلِه َفْليَتََوكِِّل  ُكم مِّ َفَأـن ذَع عبَِّذي يَنرُصُ

عْبُأْؤِمنُوَن(. 

التأريخ يصنع وعينا   )6(: 
أهمّية القيادة الجهادية اإلمام المنصور باهلل القاسم بن محمد )ت1029هـ/1620م( نموذجًا
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كاادتـه َدعئأاً كأـا يف ُكّل محارضعته ــ 
عملاز4 ــ عبتي تتناثر يف آذعن سامايها كابدر 
عملنثور، تأأل عبقلوَب لاإلسا4 عبصايف، عبرايل 
من شـوعئب عالختاف، اعبتفرق، اعبتي تُايد 
عبنـاس إىل عبقـرآن اال يش  غـريه؛ منه 0و 
مـن ال زعبت عممـة مجتأاة عليـه، امنه ال 
يأتيـه عبباطل مـن لني يديـه اال من خلفه، 
يايدنا إعادة صادقة، لكلأات تأا شغاف 
عبقلوب، الطرح قلَّ أن نجَد نظريَه يف عبدنيا، 
كأـا يف محـارضة ـــ ملزمـة ـــ ]ال عذر 
بلجأيـع أما4 عبله[، اعبتـي منها تقرير 0ذع 
عباـدد، فكانت نتيجتُه نشـأة أمـة مجا0دة 

صالرة، لاون عبله ستهز4 ُكّل عملاتدين.

صالٌة ال تدف��ُع صاحبها لألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر.. ال تنفع

أّكد -ِرْضَوعُن عبلِه َعَليِْه- لأن طريق عبجنة 
مـيلٌ  لامعأـا0 عبجهاديـة، ابيـا طريقاً 
سـهاً، يتطلب عباأل، تلو عباأل، بلحصو0 
عـىل رضـا عبله، اتنفيـذ ما جـا  يف عبقرآن، 
فقـا0: ]فنحن نريـد أن نفهم من 0ـذع أننا 
إذع بم نتدعرك أنفسـنا مع عبلـه أاالً، أنه غري 
صحيـح أننـا نسـري يف طريـق عبجنـة، اإن 
كنـت ترّكع يف عبيو4 اعبليلة أبف ركاة، 0ذه 
عبصاة إذع بم تكن صاة تدفاك إىل أن ترتبط 
لابله أكثر اأكثر اأن تنطلق باستجالة به يف 
ُكّل عملوعقع عبتي أمرك لأن تتحرك فيها فإنها 

ال تنفع[.
مضيفـاً أن عبديـن 0ـو ديـن متكامل، ال 
لـد أن نـؤدي أاعمر عبله كلهـا عبتي يف عبقرآن 
اأننا مسـؤابون عـن عبقرآن كامـا عندما 
نقـف لني يدي عبله، فلن يسـأبنا عن عبصاة 
اعبـزكاة اعبحج فقط اإنأا سيسـأبنا أيضا 
عـن عإلنفاق اعبجهـاد اعبتربؤ مـن عبظاملني 
اغـريه، امـن ياتقد غـري ذبك فإنـه يؤمن 
لباض عبكتاب ايكفر لباض، فقا0: ]عبدين 
ديـن متكامـل، ديـن مرعلط، عبلـه ذكر عن 
لنـي إرسعئيل 0كذع أنهـم كانوع عىل ما نحن 
عليـه: يؤمنـون لباض ايكفـران لباض، 
اعبتورعة لـني أظهر0م، اعبتـورعة يقرؤانها 
ايطباونهـا ايكتبونها، 0ـل عبيهودي كفر 
ليش  مـن عبتـورعة لأنه بيا مـن عبتورعة؟ 
عبتـورعة كلها 0م مؤمنـون لأنها كتاب عبله، 
عبتـورعة شـأنها عند0ـم كابقـرآن عندنـا. 
عندمـا يقـو0 عبلـه عنهـم لأنهـم يؤمنون 
لباـض ايكفـران لباـض ال يانـي لأنهم 
0ذع عإلصحاح أَْا 0ـذه عملقطوعة من عبتورعة 
يكفران لها أي يلغونها ابيسـت من كتاب 
عبلـه يصفران عليها بيا 0كـذع إنأا منهم 

يركون عباأل له ايرفضون عباأل اعالبتزع4 
لأشـيا  يف عبتـورعة، عممر عبذي نحـن عليه، 

نرك عباأل لل نرفض[.

كي��ف ه��و واقعن��ا بالنس��بة لإليم��ان 
بالقرآن الكريم؟

ابفـت -ِرْضَوعُن عبلِه َعَليْـِه- إىل أن عبناس 
َدعئأاً يبحثون عن عمشيا  عبسهلة اعبيسرية 
عبتـي ال مشـقة فيهـا يف عبديـن ايحاابون 
عباأل لهـا، ا0و إيأاٌن لباض عبقرآن اكفٌر 
لباـض، منبهـا إىل أن 0ـذع عبـيش  يفـرغ 
عإلسا4 من محتوعه، حيث قا0: ]نحن نلتز4 
لأجزع  من عبدين اأجزع  أخرى ال نلتز4 لها؛ 
مننـا بم نارفهـا، أَْا بم نتاود عليهـا، أَْا بم 
نسـأاها أَْا منها تبداع: ]اعبلـه أما 0ذه قد 
تكـون مثـريه، اقد تكون شـاقه اقد تكون 
مريفة[. نبحث عن عبسـهل يف عبدين عبذي ال 
يثري حتـى اال ِقّط علينا، عبـذي ال يُِثري أحدعً 
علينـا، انريد أن نصل لهـذع إىل عبجنة، اعبله 
يقو0 عـن من يبلِّغـون دينه لاعتبـار أن يف 
دينه ما قد يثري عآلخرين ضدك، يف دينه ما قد 
يرىش عبكثري من عبناس أن يبلغوه ايتكلأوع 
عنه: }عبَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَساالِت عبلَِّه َايَْرَشْونَُه 

َاال يَْرَشْوَن أََحدعً إاّل عبلََّه{[.

 دين اهلل ليس س��هاًل.. بل فيه ما ُيثري 
أهَل الباطل ضدنا

اتسـا 0 -ِرْضَوعُن عبلِه َعَليِْه- عن مانى 
قوبه تاـاىل ]َايَْرَشـْونَُه َاال يَْرَشـْوَن أََحدعً 
إاّل عبلَّـَه[، بيؤكـد بنا أن عبديـن فيه ما يغض 
ايثـري أ0ـل عبباطل، عبـذي نحـن مأموران 
لأجا0دتهم، اعبجهـاد من أاجب عبوعجبات 
يف عبقرآن، الدانه ال قيا4 بلدين، فقا0: ]ماذع 
تانـي 0ذه عآليـة؟ أن يف رسـاالت عبله، أن يف 
ديـن عبله مـا يثـري عآلخرين، اما قـد يجال 
َكثـريعً من عبناس يرشـون أن يبلغوه. ملاذع؟ 
بـو كان عبدين كله عىل 0ذع عبنأط عبذي نحن 
عليـه بيا مأا يثري ملا قـا0 عن من يبلغون 
رسـاالته أنهم يرشـونه اال يرشـون أحدعً 
إاّل عبلـه. فهـذع يد0 عىل أن 0نـاك يف دينه ما 
يكـون تبليغه مأا يثـري عآلخرين ضدك، مأا 
قد يُدخلك يف موعجهة مـع عآلخرين. َمن 0م 
عآلخران؟ أ0ل عبباطل أ0ل عبكفر أ0ل عبنفاق 
يهود أَْا نصارى أَْا كيف ما كانوع، 0ؤال  0م 

من قد يوعجهونك. 
امن يف دين عبلـه، ا0ذه 0ي قيأة عبدين، 
0ي عظأـة عبدين، بـو كان عبديـن عىل 0ذع 
عبنحـو عبذي نحـن عليه ملـا كان بـه قيأة؛ 
منه ديـن ال أثر به يف عبحيـاة، اال يحق حقاً 

اال يبطـل لاطاً، دين بيـا بـه موقف من 
عبباطل، أبيا 0ذع 0و ديننا عبذي نحن عليه، 
أَْا عبجـز  من عبدين عبذي نحن عليه؟ بو كان 
عإلسـا4 عىل 0ـذع عبنحو عبذي نحـن عليه ملا 

كانت به قيأة[.

اإلس��الُم الذي حّرك محم��دًا وعلياًّ، ملاذا 
ال يحركنا؟

اعسـتغرب -ِرْضَوعُن عبلِه َعَليِْه- من عبذبة 
عبر0يبـة عملرضالـة عـىل عممة عإلسـامية، 
اعبتي تد0 عىل أن عإلسـا4 عبـذي نحن عليه 
بيا عإلسـا4 عبصحيح، اأنه ال لد من إحيا  
عملفا0يم عبحقيقية بإلسـا4، فتسا 0 قائا: 
]أبـم يقـل عبله عن إرسـابه بلرسـل اإنزعبه 
بلكتـب أن عملهأـة تتأثـل يف: }َاَبَقـْد لََاثْنَـا 
ـٍة َرُسـوالً أَِن عْعبُُداع عبلَّـَه َاعْجتَِنبُوع  يِف ُكّل أُمَّ
عبطَّاُغوَت{ )عبنحل: مـن عآلية 6 ( اعجتنبوع 
عبطاغـوت.. فلتفهم أن ما نحـن عليه بيا 
0و عإلسـا4 عبصحيـح، عندما ترى نفسـك 
أنه ال ينطلق منـك موعقف تثري أ0ل عبباطل، 
اال تثـري أ0ل عبكفر، اال تثـري عملنافقني، أنك 
بسـت عـىل يش ، اإذع كنـت تـرى أنك عىل 
عإلسا4 كله فأنت تكذب عىل نفسك، اتكذب 
عىل دينك. إن عإلسـا4 0و عبذي حرك محأدعً 
)صلـوعت عبلـه عليه اعـىل آبه( فلأـاذع 0ذع 
عإلسـا4 ال يحرك عآلخريـن؟ ملاذع كان محأد 
)صلوعت عبله عليه اعىل آبه( اعيل اعبحسن 

اعبحسني اآخران مأن كانوع يتحركون..
 فقط كان ذبك عإلسـا4 عبذي كان مودياً 
قديأاً 0ـو عبذي كان يحتاج عبناس يتحركوع 
مـن أجلـه؟ أمـا إسـا4 0ـذع عباـرص فهو 
إسا4 مسـابم ال يحتاج منك أن تتحرك ضد 
أحد؟!. اال أن تثري ضدك أحدعً؟ اال أن تجرح 
مشـاعر أحد، حتـى عممريكيـني، ال تريد أن 
تجرح مشاعر0م أن تقو0: )عملوت ممريكا( 
قد تجـرح مشـاعر0م امشـاعر أابيائهم، 
ا0ـذع يش  قـد يثري0م علينـا، أَْا قـد يؤثر 
عـىل عاقتنا اصدعقتنا ماهـم، أَْا يؤثر عىل 
مساعدعت تأتي من قبلهم، ال نريد أن نجرح 
مشاعر0م. 0ذع عإلسـا4 بيا إسا4 محأد 
)صلـوعت عبلـه عليه اعىل آبـه(.. عبذي حرك 
رسـو0 عبله يف لـدر اأحد احنـني اعمحزعب 
اتبوك اغري0ا 0و عبقرآن، عبذي حرك علياً يف 

ُكّل موعقاه 0و عبقرآن[.

هل نحن فعاًل يف طريق الجنة؟
الدع -ِرْضَوعُن عبلِه َعَليِْه- متأملا، موجوعا، 
مـن عبحابة عبتـي عليها عممة، فتسـا 0 من 
لَْت َعَليِْهُم  جديد عن مانى قوبه تااىل: }رُضِ

عبذِّبَّـُة أَيَْن َما ثُِقُفوع إاّل ِلَحبْـٍل ِمَن عبلَِّه َاَحبٍْل 
لَْت  ِمـَن عبنَّاِس َالَاُ اع ِلَغَضـٍب ِمَن عبلَِّه َارُضِ
َعَليِْهُم عْبَأْسـَكنَُة ذَِبَك ِلأَنَُّهـْم َكانُوع يَْكُفُراَن 
ِلآيَاِت عبلَّـِه َايَْقتُلُوَن عْمَنِْبيَـاَ  ِلَغرْيِ َحقٍّ ذَِبَك 
ِلَأـا َعَصْوع َاَكانُـوع يَْاتَُداَن{ قائاً: ]أبسـنا 
نقرأ 0ـذه عآلية، ثم ال ننظر إىل أنفسـنا؟ إذعً 
فأـا لا0 0ؤال  عبذين قد رُضلت عليهم عبذبة 
اعملسـكنة 0م من يهيأنون علينا؟ 0ل أحد 
منا يتسـا 0 0ـذع عبسـؤع0 عندمـا يصل يف 
سـورة ]آ0 عأرعن[ إىل 0ـذه عآلية؟. 0ل أحد 
يتسـا 0: 0ؤال  قو4 رضب عبله عليهم عبذبة 
اعملسـكنة، الا اع لغضب مـن عبله انرع0م 
مهيأنـني علينا إذعً ما لابنا؟!. ما عبسـبب؟. 
0ل أحد يتسـا 0؟؟. ال نتسـا 0، ال نتسا 0 
جأياـاً ال نحـن اال علأاؤنـا اال كبارنا اال 
صغارنا، ال نتسـا 0 نتلو عبقرآن 0كذع لغري 
تأمل أشـبه يش  لابطنني يف شـهر رمضان 
ايف غـري رمضـان، ال نتسـا 0، ال نتدلر، ال 
نتأمـل، ال نقيّم عبوضع عبذي نايشـه. ثم يف 
نفـا عبوقت ال ننظر من جهة أخرى إىل أنه 
0ل لاإلمـكان أن نصـل إىل عبجنة؟ 0ل نحن 
يف طريـق عبجنـة أَْا أن طريـق عبجنة طريق 

أخرى؟[.

مواصف��اُت الق��وم الذي��ن يحبه��م اهلل، 
ويحبونه: ��

موضحـاً -ِرْضَوعُن عبلـِه َعَليِْه- من خا0 
عبقرآن عبصفـات عبتي تكون يف من يحضون 
لتأييـد عبله، انرصه، اجنتـه، يف قوبه تااىل: 
}يَـا أَيَُّها عبَِّذيَن آَمنُوع َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم َعْن ِديِنِه 
َفَسْوَف يَأِْتي عبلَُّه ِلَقْو4ٍ يُِحبُُّهْم َايُِحبُّونَُه أَِذبٍَّة 
َعىَل عْبُأْؤِمِننَي أَِعزٍَّة َعىَل عْبَكاِفِريَن يَُجا0ُِداَن 
يِف َسِبيِل عبلَِّه َاال يََراُفوَن َبْوَمَة الِئٌم{، فكانت 

كاآلتي: ــ

الصفة األوىل: }َأِذلٍَّة َعَلى امْلُْؤِمِننَي{ �
قـا0 -ِرْضـَوعُن عبلِه َعَليْـِه-: ]ايقو0 عن 
0ـذه عبنوعية: }أَِذبَّـٍة َعىَل عْبُأْؤِمِننَي{ أبسـنا 
أقويـا  عـىل لاضنا لاـض يف عبرصومات؟ 
اكل اعحـد منا يقـرح ُكّل مـا يألك يف رأس 
عآلخـر عىل مـرشب، اعالّ عـىل قطاة أرضية 
اعالّ عـىل أي حاجـة اأذال  أمـا4 عبكافرين، 
أمـا4 أ0ل عبباطـل، أما4 عبيهـود اعبنصارى 
أذال . يـذ0 عبكبـري فينـا انحـن نـذ0 لذبه، 
يرـاف عبرئيـا أَْا عمللـك فيقو0: أسـكتوع، 
ال أحـد يتحـدث، انحـن نقـو0: تأـا4. اال 
نتحـدث، انسـكت، يراف انرـاف لروفه 
إىل 0ذه عبدرجـة أَْصبَحنا، أذبـة أما4 عبيهود 

اعبنصارى، أذبة أما4 أ0ل عبباطل[..

الصفة الثاني��ة: }ُيَجاِهُدوَن يِف َس��ِبيِل 
اهللَّ{ � 

قا0 -ِرْضَوعُن عبلِه َعَليِْه-: ]}يَُجا0ُِداَن يِف 
َسـِبيِل عبلَِّه{ ينطلقون 0ـم؛ منهم قو4 كأا 
قا0 عنهم: }يُِحبُُّهْم َايُِحبُّونَُه{ بيسـوع حتى 
لحاجة إىل كا4 كثـري يزحزحهم، ايدفاهم 
فينطلقـون متثاقلـني. 0ـم مـن ينطلقون 
لوعي كامـل الرغبة كاملـة؛ منهم يحبون 
عبلـه }يُِحبُُّهـْم َايُِحبُّونَُه{ امـن يحب عبله ال 
يبحث عن عملرارج اعملأابص من عند سيدي 
فان أَْا سـيدنا فان. من يحب عبله ال يبحث 
عن أسـئلة ]يا خبري قابوع أمانه الز4 أن عحنا 
نسـوي كذع 0و صدق؟ قد 0و اعجب؟ قا0: 
ال يا خبري.. قا0: 0ا شـفتم يا جأاعة ما لاّ 
فان ليضحك عليكم، 0و ذع قا0 فان ما 0و 
اعجـب علينـا[ 0م قو4 يبحثـون عن عباأل 
عبـذي فيه رىض عبله؛ منهم يحبون عبله اعبله 

يحبهم[.

الصف��ة الثالث��ة: ]َوال َيَخاُف��وَن َلْوَم��َة 
الِئٌم[: ��

قا0 -ِرْضَوعُن عبلِه َعَليِْه-: ]}يَُجا0ُِداَن يِف 
َسـِبيِل عبلَِّه َاال يََراُفوَن َبْوَمـَة الِئٌم{ بم يقل 
حتى، اال يرافون قتـل قاتل،أا ال يرافون 
عبقتل. أساسـاً 0م منطلقـون بلجهاد، 0م 
من يريدان أن يستبسـلوع ايبذبوع أنفسهم 
يف سـبيل عبلـه، أن تروفـه لابقتل 0ذع يش  
غريـب 0و يش  ال يثـريه اال يريفـه؛ منه 
يجا0ـد. ماذع لقي أن تاأـل؟ أن تلومه. قد 
يأتـي عبلو4 مثـاً يقو0: ]بيش عمـا أنت إنك 
لـا تقو4 تتحرك؟ اذع عندك سـيدي فان ما 
تحرك. بيش عما عنتم يا آ0 فان اذع عندك آ0 
فـان ما قاموع اال تحركـوع؟. إما عنت عادك 
أحسـن من فان؟. اعما فان أنه أحسن من 
فان[. من 0ـذع عبلو4 يحصـل؟ 0م اععون 
ال يرافـون بومة الئم، عارفـون بطريقهم 
اعارفون بنهجهم اعىل لصرية من أمر0م، 
ال يأكـن محد أن يؤثر فيهم فيأا إذع المهم. 
}َاال يََراُفـوَن َبْوَمـَة الِئـٌم{ أمـا أن يرـاف 
عملشاكل أَْا يراف عبقتل فهذع عبيش  عبذي ال 
تستطيع أن تريفه له؛ منه منطلق مجا0د، 
أن تنطلـق إىل مجا0ـد بتروفـه لابقتل 0ذع 
غري صحيح، 0و بن يتأثر. أن تروف عإلما4 
عيل يف لدر لابقتل 0ل سيراف؟ ال يأكن أن 
يراف ا0ـو يف ميدعن عبجهـاد، ا0و عنطلق 
مجا0ـد مستبسـل يبذ0 نفسـه يف سـبيل 

عبله[.

أحيانًـا عإلنسـان إذع بم يكن ياي ما يقـو0، اياي ما 
يقـرأ، اياي ما يشـا0د، تكون عمشـيا  كلهـا تأر عىل 
سـأاه الرصه، اتنطلق من بسانه، اتأر مرار عبكرع4، 
ال ترك أي أثر، حاا0 أن ترسـخ يف نفسك دعئًأا عبتنـزيه 
بله، اإذع ملسـت لأنك ال تـزع0 يف اضاية قد تتارض فيها 
الرتيـاب فاعلـم لأنـك ال تـزع0ُ مهيئًا بنفسـك أن تكون 
ضحيًة بلضا0ِ يف أي اقت.. فيقوبون بك: قا0 رسو0ُ عبله 
كذع، اكان عبسـلف عبصابح كذع، اقا0 عبصحالي عبفاني 
كذع، اكان كذع، اعملفرس عبفاني قا0 كذع.. ايهذفوع عليك 
حتى تاتقد عقيـدة لاطلة 0ي كفـر لنـزع0ة عبله، كفر 
لقدسـية عبلـه، فتؤمن لها عىل أنها من ديـن عبله، أبيا 

0ذع 0و من عبضا0؟
عبله يريد منا أن نتابد به لقدسـيته، لنـزع0ته، فنأتي 
بنتابده لأاذع؟ لابنقص، نتابد به لنسبة عبفوعحش إبيه، 
نتابد به لابسـو ، أبيـا 0ذع من عبباطـل؟ عبباطل عبذي 

ياترب لاطل مضحك ]ارش عببلية ما تضحك[.

نجد كذبك عبتسـبيح مأاً عمر له أابيا  عبله، اعبرسو0 
)صلـوعت عبلـه عليه اعـىل آبه( يقـو0 عبله به: }َاَسـبِّْح 
ِلَحْأِد َرلَِّك ِحنَي تَُقو4ُ َاِمَن عبلَّيِْل َفَسبِّْحُه َاإِْدلَاَر عبنُُّجو4ِ{ 

)عبطور:و0 - ش0(.
احتى يف حابة عبشدة كأا حدث بنبي عبله يونا ا0و 
يف لطن عبحوت ماذع قا0؟ }َفنَاَدى يِف عبظُّلَُأاِت أَْن ال إَِبَه إاِلَّ 
أَنَْت ُسبَْحانََك{ )عمنبيا : من عآلية 7و( أبم يقل سبحانك؟ 
أنز0ك }إِنِّي ُكنْـُت ِمَن عبظَّاِبِأنَي{ )عمنبيا : من عآلية 7و( 
فـأن تكون أنت مؤمن لهذه عبقاعدة لشـكٍل اعٍع، ايف كل 
عبحـاالت؛ منها قاعـدة إيأانية يف كل عبظـراف ال يأكن 
بحظـة اعحدة مـن بحظات حياتك تقـو0 فيها: أما 0ذه 
ما تنـزه فيهـا.. أما 0ذه ما تنزه فيها.. ال يصح إطاًقا. 
يف كل عبظـراف يف كل عبحـاالت، يف كل عبشـدعئد، يف حابة 
عبشـدة اعبرخا ، احابة عبـرسع  اعبرضع ، ال لد أن تكون 

قاعدة بديك ثالتة.
نبـي عبلـه يونـا أبم يسـبِّح ا0ـو يف لطـن عبحوت 

}ُسـبَْحانََك{؟ 0ذه بهـا أثر0ا عبكبري، أنك دعئًأا سـرجع 
إىل نفسـك يف كل حدث توعجهـه يف عبحياة، اأنت تاأل يف 
سـبيل عبله، اأنت ترى نفسك لأنك تسري عىل نهج أابيا  
عبلـه، ال ترد عبلو4 عىل عبله ألـًدع، حتى اإن كان من عنده 
مـا أصالك فإنأا ذبك إمـا منك أنت كنت جديًرع لأن صدر 
منك ما تسـتوجب له أن يحصل عليـك 0ذع عبيش ، اإما 
من يف ذبك مصلحة بك، احكأة، حكأة من عبله أن تاقي 
تلك عبشدة، أا تحصل عليك تلك عملصيبة، ملصلحتك أنت.

من يضاـف إيأانهم دعئًأا يـردان - كأا نقو0 نحن 
ل عبله مسـؤابية  - عمَلْحـق، يـردان عمَلْحق يف عبلـه، فيحأِّ
مـا حصل، ثم ينطلـق بييس  عبظـن يف عبلـه }َاإِذْ َزعَغِت 
عْمَلَْصاُر َالََلَغِت عْبُقلُوُب عْبَحنَاِجَر َاتَُظنُّوَن ِلابلَِّه عبظُّنُونَا{ 
)عمحـزعب: مـن عآليـة20( فحصـل عند عبباـض عندما 
حورص عملسـلأون يف عملدينـة مع عبرسـو0 )صلوعت عبله 
وَن ِلابلَِّه  عليـه اعـىل آبـه( يف غـزاة عمحـزعب: }َاتَُظنُـّ
عبظُّنُونَـا{ حتـى عنطلـق لاضهم يسـرران مـن عبنبي 

)صلـوعت عبلـه عليه اعىل آبـه( ا0م يحفـران عبرندق، 

عندمـا رضب عبصررة فانقدحت فقـا0: )عبله أكرب إني 

مرى قصـور فارس، إنـي مرى قصور صناـا ( فقابوع: 

يادنـا لـأن يصـل ديننـا، أا أن تفتح 0ـذه عملناطق عىل 

أيدينـا، ا0ا نحن ال يأمن عبوعحد منا أن يررج بيبو0. أبم 

يقوبوع 0كذع؟ عنطلق لاض عبناس يقو0 0كذع.

يف ]سـورة آ0 عأـرعن[ لاـد أحدعث ]أحـد[ حصل يف 

غزاة أحد شـدعئد، احصل فيها مـا جال عبباض يرتبك، 

ا  ما جال عبباـض ينظر أنه ملاذع أصالنا 0ذع عبيش  }أََاَبأَّ

أََصالَتُْكـْم ُمِصيبٌَة َقْد أََصبْتُْم ِمثَْليَْها ُقْلتُْم أَنَّى 0َذَع ُقْل 0َُو 

ِمْن ِعنِْد أَنُْفِسُكْم{ )آ0 عأرعن: من عآلية265( ا0م قد0م 

يريـداع يتجهوع إىل عبلـه! عملحق منه، 0و عبسـبب، يأكن 

نيَْس، يأكن..! ياني يف اعقع عبحا0 أنت قد تكون تتاامل 

مـع عبله عىل 0ذع عبنحو، رلأا نيس، رلأـا بم يِف، رلأا.. 

اإن بم تنطق أنت لهذه، سو  عبظن. 

 إسالٌم ال يحركنا ضد أعداء اهلل.. 
فة هو إسالٌم َفَقَد محتواُه.. ومفاهيُمُه محرَّ

برنامج رجال اهلل: معنى التسبيح

�ل اهلَل مسؤولية ما حصل، ثم ينطلق ليسيء الظن يف اهلل من يضعف إيمانه دائًما يرد الخلل يف اهلل، فيحمِّ
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 : فلسطين المحتلة
ععتقلـت ُقــوَّعُت عالحتـا0 عبصهيوني، 
أما عبثاثا ، عرشعت عبفلسطينيني خا0 
حأات مدع0أة نفذتها يف عدد من مناطق 
عبضفـة عملحتلـة، فيأـا عقتحـم عـرشعت 

عملستوطنني عبصهاينة عملسجد عمقىص. 
مصادر فلسـطينية أفادت لـأن ُقـوَّعت 
عبادّا ععتقلت أما،  2 فلسـطينياً خا0 
حأات مدع0أات نفذ0ا جيش عالحتا0 يف 

عدد من عملناطق لابضفة. 
ايف 0ذع عبسـياق، ععتقلت ُقـوَّعُت عبادّا 
شالني فلسـطينيني لاد عقتحا4 منزبيهأا 
يف مريـم عبد0يشـة جنـوب ليـت بحـم، 
اعندباـت موعجهات لني ُقــوَّعت عالحتا0 

اسكان عملنطقة عبفلسطينيني. 
ايف للـدة ليت فجـار جنـوب ليت بحم 
ـْـضاً، ععتقلت قّوة عسـكرية من جيش  أَي
عبادّا شالا فلسـطينيا، فيأا ععتقلت آخر 

من للدة تقوع رشق عملحافظة. 
ايف منطقة اعدي سـاري شـأا0 رشقي 
عبرليل، رشـق عملستوطنون سيارة موعطن 
فلسـطيني لابحجـارة أثنـا  سـفره مـع 
زاجتـه اأطفابه مـا أاقـع أرضعرعً مادية 

لابسيارة، اإصالة أفرعد عباائلة لابهلع. 

الابتزعمـن مع ذبـك، عقتحأـت ُقـوَّعُت 
عبادّا عبصهيوني مدينـَة طوبكر4 اللدتَي 
ِدير عبغصون اقفني شأا0 مدينة طوبكر4، 
اأفـادت مصادُر فلسـطينيٌة لـأن ُقـوَّعت 
عباـدّا ععتقلـت عـددعً من عبفلسـطينيني، 
اأصالت شـالاً فلسطينياً خا0 موعجهات 

عندبات يف قفني. 

اأشـارت عملصادُر إىل أن عبشـابَّ أصيب 
لايـاٍر مادنـي، فيأـا ععتقلت شـالاً آخَر 

خا0 عملوعجهات. 
عـرشعُت  عقتحـم  آخـر،  جانـٍب  مـن 
عملسـتوطنني عبصهاينـة، أمـا عبثاثـا ، 
لاحاِت عملسـجد عمقـىص عملبـارك من لاب 
عملغارلـة لحرعسـة مشـّددة مـن عبرشطة 

عبصهيونية. 
عبفلسـطينية  انقلت اكابـُة عبصحافة 
»صفا« عـن دعئرِة عماقاِف عإلْســَاميِة يف 
عبقدس عملحتلة إن 76 مستوطناً لينهم 25 
مرشـًدع سـياحيًا عقتحأوع لاحات عملسجد 
عمقـىص، انّظأـوع جـوالت عسـتفزعزية يف 

لاحاته. 

اأغلقـت رشطُة عباـدّا لـاب عملغارلة، 
عبسـاعة عبحادية عـرشة صباًحا من عبيو4 
نفسـه، عقـَب عنتهـا  فـرة عالقتحامات 

عبصباحية بلأتطرفني عبيهود. 
ااعصلت عبرشطُة عبصهيونيُة عملتأركزة 
عنـد عملـوعب فـرض قيود0ا عـىل دخو0 
لاـَض  اعحتجـزت  بألقـىص،  عملصلـني 

0ُوياتهم عبشرصية. 
ايتارَُّض عملسـجُد عمقـىص يوميًّا )عدع 
عنتهـاكات  بسلسـلة  اعبسـبت(  عبجأاـة 
عملسـتوطنني  قبـل  مـن  اعقتحامـات 
اعـىل  عملتطرفـة  عبيهوديـة  اعبجأاعـات 

فرتني صباحية امسائية. 
ايف سـياٍق آخـر، 0دمت ُقــوَّعُت عبادّا 
عبصهيوني، أما عبثاثا ، منزالً فلسطينياً 

يف قرية لتري غرب ليت بحم. 
انقلـت اكابـُة »فلسـطني عبيـو4« عن 
مأثل 0يئة مقاامة عبجدعر اعالستيطان يف 
ليت بحم حسن لريجية، لأن ُقـوَّعت عبادّا 

0دمت منز0َ عملوعطن رعئد ألو حارثية. 
اأضـاف أن مسـاحة عملنـز0 220 مرعً 
مرلاـاً يف منطقة عبرأـار، ايوجد به ملف 
اُمَرّططـات تفصيليـة يف حـرس أمـاك 

عبغائبي. 

االحتالل يعتقل 13 فلسطينياً ويهدم منزالً واملستوطنون يقتحمون األقصى

الجماعات املسلحة يف »بصرى 
الشام« تسلم ما تبقى من 

سالحها للجيش السوري

 : وكاالت
تم أما عبثاثا  عسـتكأا0ُ عألية تسليم عملجأوعات عملسلحة عبتكفريية 
يف مدينة »لرصى عبشـا4« لريف درعا عبرشقي بسـاحها عبثقيل إىل عبجيش 

عبسوري، اذبك يف سياق عألية عملصابحة عبجارية يف عملدينة. 
اذكـرت اكابة »سـانا« بألنبا  عبسـورية، أن احدًة من عبجيش تسـلأت من 
عملجأوعات عملسلحة عرلتي »لي أ4 لي« ادلالة امدفع 0اان عيار 260 من لني 
أسـلحة أخرى متنوعة.   ايأتي تسليُم عملسـلحني يف »لرصى عبشا4« مسلحتهم 
لاد مرار أسبوعني عىل لد  عبجيش عألية عسكرية ضد عبفصائل عملسلحة، عبتي 
تسـيطر عىل ريف درعا، اعبتي تم خابها عسـتاادة عباديد من عبقرى اعببلدعت، 
لينأا عنظأت عدة للدعت أخرى بلأصابحات يف عبريفني عبشـأايل اعبرشقي، حيث 

قا4 عملسلحون لتسليم ساحهم بلجيش عبسوري اتسوية أاضاعهم. 

مصرع 14 تكفريياً بعملية 
للُقـوَّات العراقية يف كركوك

 : وكاالت
تأّكـنـت عبُقـوَّعُت عممنيُة عبارعقية، أمـا عبثاثا ، من عبقضا  عىل خلية 
إجرعمية مؤبفة من 20 تكفريياً من جأاعة »دععش« يف كركوك شأا0 عبارعق.  
انقلت اسـائُل إعا4 عرعقية، عن مصادَر عسـتربارعتيٍة قوَبها: إن »عبُقـوَّعِت 
عممنيـَة نّفـذت عأليًة عسـتباقيًة يف إحدى قـرى محافظة كركـوك تأّكـنت 
خابها مـن عبقضا  عىل أكرب خليٍة بجأاعة )دععـش( عبتكفريية مكونة من 
20 عنرصعً، اعباثور لحوزتهم عىل خرعئط اخطٍط بشـن عأليات إجرعمية يف 
عملحافظة«.  اأاضحت عملصادر أن من لني عبتكفرييني عبقتىل مسـؤا0 عبرلية 
عملدعو ألو أنا عبارعقي، مشرية إىل أن 0ذه عبرلية عبتكفريية متورطة لاباديد 

من جرعئم عبقتل اعالختطاف انصب عبحوعجز عبو0أية يف كركوك. 
اتوعصل عبُقـوَّعت عبارعقية تنفيذ عألياتها عباسكرية ملاحقة عبتكفرييني 
افلوبهـم لاـد عسـتاادة عبسـيطرة عـىل كامـل عمرعيض عبارعقيـة اإعان 

تحرير0ا نهاية عباا4 عملايض من جأاعة »دععش« عبتكفريية. 

السلطات املاليزية تعتقل رئيس الوزراء السابق على خلفية قضايا فساد
 : وكاالت

ععتقلـت عبسـلطات عملابيزيـة، أمـا عبثاثـا ، 
رئيا عبوزرع  عبسالق نجيب َعبدعبرزعق، يف أعقاب 
تحقيق لشـأن كيفية َفْقـِد مليارعت عبداالرعت من 

صنداق حكومي أسسه قبل نحو عرشة أعوع4. 
انقلـت اكابـة »رايـرز«، عـن ثاثـة مصادر 
مطلاـة، قوبهـم إن »عبسـلطات ععتقلـت رئيـا 
عبوزرع  عبسـالق نجيـب َعبدعبرزعق، أمـا عبثاثا  
يف أعقـاب تحقيـق لشـأن كيفيـة فقـد مليارعت 
عبداالرعت مـن صنداق حكومي أسسـه قبل نحو 

عرشة أعوع4«. 
اقـا0 مصـدرعن قريبـان مـن أرسة َعبدعبرزعق 
إن »عبسـلطات عصطحبـت نجيب مـن منزبه لاد 
تسـليأه أمـر عبقبـض عليـه«، فيأـا توقـع أحد 
عملصـادر توجيـه عالتها4 بنجيـب يف عملحكأة عبيو4 

عمرلاا  لاد عحتجازه بليلة اعحدة. 
اكانت عبرشطة عملابيزية، قابت، يف اقت سالق، 
إنها »دع0أت مقرعت تالاة برئيا عبوزرع  عبسالق 
نجيـب َعبدعبـرزعق اصـادرت مأتلـكات تـرعاح 
قيأتهـا عإلجأابية لني 00ش مليـون رنجيت َا2.2 
مليار رنجيت، أي ما يااد0 نحو 250 مليون داالر 

أمريكي«. 
يُذَكـُر أن رئيا عبوزرع  عملابيـزي عبحايل مهاتري 
محأـد، قا4 عبشـهر عملـايض، لأنع سـلفه نجيب 
َعبدعبـرزعق من مغـادرة عببـاد، مشـريعً إىل اجود 
دبيـل كاٍف بلتحقيـق يف عاِقِتـه لفضيحة فسـاٍد 
لأليـارعت عبداالرعت. اقا0 إن لـاده تبحث توجيَه 
عـدة عتهامـات بابِدعبـرزعق مـن لينهـا عالختاس 
اعسـتردع4 أموع0 حكومية بلرشوة اذبك يف أعقاب 
تحقيق لشـأن أموع0 يزعُم نهبها من صنداق )2. 

إ4. دي. لي(. 

معلمون تونسيون يرفضون تصحيح امتحان الجغرافيا 
بسبب ورود اسم »إسرائيل«

 : متابعات
يف تابـرٍي اعضٍح عن تجـذُِّر قيأة عبارالة 
ارفـض فكرة عالحتـا0 عبصهيوني عند فئة 
اعسـاة من عبنرب يف تونا، رفض عدٌد من 
عملالأني تصحيح عمتحان عبثانوية عباامة يف 
مادة عبجغرعفيا بوجود سـؤع0 ارد فيه عسـم 

»دابة إرسعئيل« ابيا دابة عالحتا0. 
مرعكـز  يف  عمسـاتذة  عـرشعُت  اعحتـج 
تصحيـح عمتحانات عبثانويـة عباامة و202 
يف  اعبجغرعفيـا  عبتأريـخ  موضوعـي  عـىل 
مدينة عبقرصين اسـط تونا؛ لسبب إدرعج 
مصطلـح »إرسعئيـل« يف دارة عالمتحانـات، 
ععتبـار  سـيتم  كان  إذَع  لأنـه  مطاببـني 
»إرسعئيـل« دابـة فيجـب ععتباُر0ـا دابـًة 

محتلًة بلشاب عبفلسطيني. 
انرش نشـطا  تونسـيون رشيـط فيديو 
اثـق بحظة عجتأاع عدد مـن عملالأني عبذين 
رفضوع اجود عسـم »دابة إرسعئيل« يف ارقة 

عالمتحان. 
اقـا0 أحد عمسـاتذة عملحتجـني يف مقطع 
عبفيديو إن عالحتجاج 0ـو من أجل أن »نبلغ 
موقَفنا مَلـن يهأه امَلن ال يهأه عممر لرفض 
عالعـرعِف لإرسعئيـل دان إبحاِقهـا لصفـة 

عالحتا0 عىل عمقل«. 
َح يف كلأتـه »يجـُب أن يقرَن عسـُم  ارصَّ
إرسعئيـل يف أذ0ـان عمطفـا0 لأنهـا عحتا0ٌ 
اكيـاٌن صهيونـي«، مضيفـاً: »نحـُن مـع 

ِتنا اعببوصلة عبتونسـية تُشريُ منذ  قضايا أُمِّ
07ش2 أنه ال يوَجُد يشٌ  فوَق عبكوكب عسـُأه 

إرسعئيل«. 
*موقع العهد اإلخباري 
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عمرلاا  اعبرأيا 
20 شوع0 ش 020ـ  -  0 يوبيو و4202

قوى العدوان تبذل في معركة الساحل ُكـّل جهدها وتُلقي بكل ثقلها وتستخدم ُكـّل إمكاناتها احلربية املتطورة، 
وبذلت فيها أمواالً هائلة وطائلة، مليارات الدوالرات في سبيل حسم هذه املعركة، وتسعى إلى االستفادة فيما 
يتعلق بالشـــريط الســـاحلي احملاذي للبحر من عوامَل جغرافية كمنطقة مكشـــوفة تساعد على االستغالل لها 

والدخول عبرها وااللتفاف على املدن. 

كلمة أخيرة

منصات تحت أرضية يمانية
إسماعيل المحاقري

 
مصائ�ُب تحال�ف الع�دوان يف 
ُف�َرادى.. وم�ن  تأت�ي  ال  اليم�ن 
انتكاس�ات يف الس�احل الغرب�ي 
وتسارع وترية عمليات الطائرات 
الرضب�ات  وت�وايل  املس�رية 
البالتيسية إىل إزاحة الستار وألول 
م�رة ع�ن منصات تح�ت أرضية 

إلطالق هذه الصواريخ.. 
اإلع�الن ع�ن منص�ات تح�ت 
يع�د  التوقي�ت  ه�ذا  يف  أرضي�ة 
إنجازاً نوعياً يدعم االس�راتيجية 
الدفاعي�ة للق�وة الصاروخي�ة، ويوس�ع خياراته�ا وعملياتها 

املتصاعدة. 
ومن ناحية أُْخ��َرى يؤكد هذا اإلنجاز أنَّ »منصات الصواريخ 
الباليستية بعيدة جداً من أن تنالها طائرات العدوان« وفق بيان 
الصاروخي�ة اليمنية التي أش�ارت إىل العدّو ال يج�د إال ارتكاب 

املجازر بحق املدنيني وقصف البنى التحتية واألعيان املدنية. 
ويف دالالت اإلنجاز الذي يتالءم مع ظروف املعركة وطبيعتها 
ما يفرض ع�ى تحالف العدوان ويحتم ع�ى خرباته األمريكية 

الربيطانية العكوف عى تحليل املعطيات وتفسريها بعد 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي عبدراعني
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طبيعة التهديد اليمني 
على الكيان الصهيوني

 

أنس القاضي
 

 م�ا كَش�َفه معه�ُد أبح�اث 
األم�ن القوم�ي ع�ن التهديداِت 
الصهيون�ي،  للكي�ان  اليمني�ة 
هي حقائُق ليس�ت امل�رة األوىل 
الت�ي ترد عى ألُس�ن الصهاينة، 
فقد تم اإلفصاح َعنْ�ها س�ابقاً 
من�ذُ انتصاِر ثورة 21 س�بتمرب 
2014م وطيلة أع�وام العدوان، 
ُم  وكان�ت ه�ذِه الحقيق�ُة تُق�دَّ
مجزأًة يف ترصيحات مس�ئولني 
وتحليالت  وكتاب�ات صحفي�ني 
باحث�ني صهاينة، وم�ع عمليات 
الس�احل ب�رزت رضورة معرفي�ة سياس�ية لكي�ان الع�دّو 
الصهيوني أن يدرس التهديدات اليمنية ويُفصح عنها بش�كل 

واضح ألول مرة، وهذا الكشف يأتي يف سياق التطبيع 
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 رجال اهلل 
صنعوا ُك�ّل مجد

يحيى المحطوري
إىل  مس�ّددة  رضب�ٍة  ُك��لِّ  خل�َف 
نح�ر العدو.. رج�ال صادق�ون وصلوا 
اللي�ل بالنهار عم�الً وإعداداً.. دراس�ًة 
وتخطيط�اً.. ص�رباً وجه�ادا.. معاناة 
وتضحي�ة  وعط�اًء..  ب�ذالً  وس�هرا.. 

واستبساالً..
ترك�وا ُك��ّل يشء م�ن أج�ل دينهم 
ووطنه�م وش�عبهم.. ل�م يطلب�وا منا 
جزاًء وال شكوراً.. مجهولون يف األرض 

لكنهم معروفون يف السماء..
ُك��ّل  وج�وه  م�اء  حفظ�وا 

املستضعفني.. ورفعوا هاماتهم..
يدّم��ر الله به�م ق�وى الطاغوت.. 
ويقتل بأيديه�م رشار خلقه.. ويفضح 
وخائ�ن  مرج�ف  ُك��ّل  ببطوالته�م 

وخانع..
ويتج�ى يف ثباته�م ويقينهم عظمة 

القرآن الكريم وسمو أهله.. 
فهم ش�اهد ع�ى تربيت�ه العظيمة 
وثقافت�ه الراقي�ة الت�ي حطم�ت ُك�ّل 
خوف.. وكش�فت ُك�ّل زيف.. وصنعت 

ُك�ّل مجد..
)ِم�َن اْلُمْؤِمِن�نَي ِرَج�اٌل َصَدُق�وا َما 
َعاَه�ُدوا اللََّه َعَليْ�ِه، َفِمنُْه�ْم َمْن َقَضٰ 
لُوا  نَْحبَ�ُه َوِمنُْه�ْم َم�ْن يَنْتَِظُر، َوَم�ا بَدَّ

تَبِْدياًل(..


