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خالل عملية نوعية واسعة للجيش واللجان الشعبّية:

كمائن هندسية نوعية تضاعف خسائرهم:

إصابة 3 أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في مديرية »الحالي«:

السيطرة على عدة مواقع ومصرع اثنني من قيادات املرتزقة يف جبهة قعطبة
 : الضالع: 

لّققـت قـ0حُت حلج ش وحللجـان حلشـعب ّة تقاماً 
م احي ـاً جايـاحً، أمـس حلسـبت، يف جبهـة قعطبـة 
بمحافظـة حلضالـع، ل ث تمّكنت من حلسـ طرة عىل 
عاة م0حقَع ملرتزقة حلعاوحن حأمريكي حلسع0دي، ف ما 
سـقط حلعرشحت من ق ـادحت وعنـارص حملرتزقة قتىل 

وجرلى. 
وأفاد مصار عسـكري لصح فة حملسرية بأن ق0حت 
حلج ـش وحللجـان حلشـعب ّة يفـذت عمل ـة 6ج0م ة 
وحسعة عىل تلك حمل0حقع حلتي كان يتمركز ف ها حملرتزقة 

يف حملنطقة بعا رصا تَحّركاتهم ولجم ق0حتهم. 
 وجـرى خال6 حلعمل ة حقتحا3ُ أوكار حملرتزقة يف تلك 
حمل0حقع بشـكل مباغت، مـا أّدى إىل إلاحث لالة إرباك 

وذعر كبرية يف صف0فهم. 

وأوضح حملصـار أن مجام َع حملرتزقـة حلذين كاي0ح 
6نـاك تعرضـ0ح لنـريحن ورضبـات مكثّفـة مـن قبل 
حل0لـاحت حملهاجمـة، مـا أّدى إىل سـق0ط حلعـرشحت 
مـن حلقتىل وحلجرلـى يف صف0فهم، ف مـا الذ بق تهم 

بالفرحر. 
وحيتهت حلعمل ة بالس طرة حلكاملة عىل تلك حمل0حقع 
وتطهري6ـا وحغتنـا3 ما كان ف ها من عتاد عسـكري 

ملرتزقة حلعاوحن. 
وكان مـن بـن رصعـى مرتزقـة حلعـاوحن خـال6 
حلعمل ـات حلتي وـهاتها جبهة قعطبـة، أمس، حثنان 
مـن حلق ادحت حلبارزة يف صف0فهـم، و6ما ُكـــلٌّ من: 
حلق ـادي حملرتـزق من ف رزحز )قائا ما يسـمى كتائب 
وـال6 حلشـ0بجي( وحلق ـادي حملرتزق رمـزي وجاحن 
حملكنى بـ »أب0 خطاب« و06 قائا كت بة يف ما يسـمى 

حلل0حء حأو6 صاعقة. 

هجوم مشرتك لسالح الجو 
واملدفعية يكّبد املرتزقة خسائَر 

كبرية يف جيزان

 : خاص: 
وحصلـت قـ0حُت حلج ـش وحللجـان حلشـعب ّة تصع ـَا رضباتها 
حلن0ع ة عىل تجمعات مرتزقة حلج ش حلسع0دي يف جبهات ما ورحء 
حلحاود، ويفذت، أمس حلسـبت، عمل ًة مشرتكة لسالح حلج0 حملسرّي 
وحملافع ة، حسـتهافت حملرتزقة يف جبهة ج زحن، وكبّاتهم خسـائر 

فادلة. 
وأفـاد مصـار عسـكري لصح فة حملسـرية بأن قـ0حت حلج ش 
وحللجان حلشعب ّة رصات تجمعات كبرية ملرتزقة حلج ش حلسع0دي 
رشق جبل حلاود يف جبهة ج زحن، فاسـتهافتهم بهج30 مشرتك تم 
تنف ـذُه من حلج0 عرب حلطائرحت حملسـرّية، ومن حأرض عرب سـالح 

حملافع ة. 
وأّكــــا حملصاُر أن حلهجـ3َ0 لّقق إصاباٍت دق قًة وأسـفر عن 
مـرع وإصابة حلعرشحت من مرتزقة حلج ش حلسـع0دي وكبّا6م 

خسائَر ماديًة متن0عة. 
ويأتـي ذلك ضمن تصع ـا ي0عي تنفذه قـ0حُت حلج ش وحللجان 
حلشـعب ّة بالرضبات حملشـرتكة بن سالح حلج0ّ حملسـرّي وحملافع ة، 
ل ث وـهات حأيـا3ُ حملاض ـة عاة عمل ات مشـرتكة حسـتهافت 

تجمعات للمرتزقة يف عاة مناطق، وكبّاتهم خسائَر كبرية. 

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة بينهم قائد عمليات بكسر 
زحوفات لهم يف نجران وعسري

العدواُن يصّعـــُد خروقاته ويقصُف مقرَّ األمم املتحدة يف الحديدة

 : الحدود: 
يّفـذت قـ0حُت حلج ش وحللجـان حلشـعب ّة عاَة 
عمل ات ي0ع ـة يف جبهات مـا ورحء حلحاود، أمس 
حلسـبت، وسـقط حلعرشحُت مـن مرتزقـة حلج ش 
حلسـع0دي قتـىل وجرلى، ب نهـم قائـُا عمل ات، 

خال6 تلك ذلك، كما تم قنص جناين سع0دين. 
ففـي يجـرحن، أردت ولـاُة حلِقنَاصـة حلتابعـة 
للج ـش وحللجـان، حثنن مـن حلجن0د حلسـع0دين 

حستهافتهما يف م0قع حلطلعة. 
جـاء ذلك ف ما سـقط حلعـرشحت مـن مرتزقة 
حلج ـش حلسـع0دي قتـىل وجرلـى، ب نهـم قائا 
عمل ـات، خال6 كـر محاولـة زلف لهـم قبالة 
حلسـايس، ل ث تعرض0ح لرضبات مكثّفة من قبل 
ق0حت حلج ش وحللجان حلشـعب ّة، وحيتهت حملحاولة 

بالفشل، ولم يحّقق ف ها حملرتزقة أي تقا3. 
كمـا تمّكنت قـ0حت حلج ش وحللجان حلشـعب ّة 
من كر محاولتَي زلـف أَيْــضاً ملرتزقة حلج ش 
صحـرحء  ويف  بنجـرحن،  حلكسـارة  يف  حلسـع0دي 
حأجـارش، وأّكـــا مصار عسـكري للصح فة أن 
حملرتزقة تعرض0ح لرضبات ويـريحن مكثّفة ووقع0ح 
يف كمائـَن 6ناسـ ٍة محكمـة لصـات حلعرشحت 

منهم، ب نهم ق ادحت. 

وأوضـح حملصـار أن عنـارَص فريـق 6نـايس 
للمرتزقـة كاي0ح ضمـن حلقتىل وحلجرلـى، بعا أن 
حيفجرت بهم عب0حت ياسـفة خال6 كر حلزلف يف 

صحرحء حأجارش. 
وحيتهت حملحاولتان بالفشـل، وفر بق ة حملرتزقة 
تاركـن حلعايَا من جثث قتال6م متناثرة يف حمل احن، 

ولم يحّقق0ح يف حملحاولتن أيَّ تقا3. 
وحللجـان  حلج ـش  قـ0حُت  يّفـذت  ويف عسـري، 
حلشـعب ّة عمل ـًة 6ج0م ـة مضـادة عـىل م0حقع 

مرتزقة حلج ش حلسـع0دي يف حلرب0عة، وذلك عقب 
كـر محاولـة زلف لهـم، وأفاد مصـار م احيي 
للصح فة بـأن عادحً مـن حملرتزقة ُقتلـ0ح وأص ب0ح 
بنريحن حلج ش وحللجان خال6 كر حلزلف، وخال6 
حلهجـ30 حملضاد حلـذي تم خالله مطـاردة حملرتزقة 

حلفارين. 
جـاء ذلك ف ما دّمـــرت ق0حُت حلج ش وحللجان 
جرحفـًة عسـكرية للمرتزقـة قبالة أبـ0حب حلحايا 

وذلك جرحء حستهاحفها بصاروخ م0جه. 

 : الحديدة
يف خـرٍق جايٍا التّفاق وقف إطالق 
حلنـار بمحافظـة حلحايـاة، قصفت 
حلسـع0دي،  حلعـاوحن حأمريكي  ق0ى 
أمس حلسـبت، مقرَّ حأمـم حملتحاة يف 
حملحافظـة، معلنـًة بذلك عـن تََحــاٍّ 
سافر لالتّفاق ولألمم حملتحاة حلرحع ة 
لـه، كمـا وحصلـت قصـَف حأل ـاء 
وحملناطق حلسـكن ة، ما أّدى إىل إصابة 

3 أطفا6 بجروح. 
وأفـاد مصـار م احيـي لصح فة 
حملسـرية بأن قـ0ى حلعـاوحن أطلقت 
عـاة قذحئف »6اون« عـىل مقر حأمم 
يف  حلربصـة  بحـي  حلكائـن  حملتحـاة 
مايرية حلح0ك، ما أسـفر عن لاوث 

أرضحر باملبنى. 
حلتُقطـت  عـاُة صـ0ر  وأظهـرت 
مـن م0قع حملقـر، مخلفـاِت عاٍد من 
حلقذحئف حلتـي أطلقتها ق0ى حلعاوحن 
عىل حملبنى، وجايبـاً من حأرضحر حلتي 

لحقت به. 
ويعتـرب 6ـذح تصع اح سـافرح ضا 
حتّفاق وقف إطالق حلنـار باملحافظة، 

وتحايا وحضحا لألمم حملتحاة. 
حلتـي  حأوىل  حملـرة  6ـذه  ول سـت 
تفتـح ف هـا قـ0ى حلعـاوحن يريحيَها 
مبـارشًة عـىل حأمم حملتحـاة وفرقها 
حلعاملة يف حلحاياة، إذ سـبق وتعرض 
م0كُب رئ س لجنة حلتنسـ ق حأممي 
لرصـاص  يفسـه  »ل0ل سـغارد« 
حملرتزقة أكثَر من مرة، وسـط صمت 
أممـي مخـٍز إزحَء 6ـذه حاليتهـاكات 

حل0حضحة. 
إىل ذلـك، وحصلـت قـ0ى حلعـاوحن 
أَيْــضـاً خروقاِتهـا حل 0م ـَة التّفاق 
حلحايـاة بقصـف حأل ـاء وحملناطق 
حلسـكن ة، ل ـث أفاد مصـاٌر محيل 
للصح فـة بأن ثالثة أطفـا6 أص ب0ح 
بجروٍح، أمـس، جرحء قذيفة مافع ة 
أطلقهـا حلغـزحة وحملرتزقـة عـىل لي 
حملحرقة حلب ضاء حلشـمايل، يف مايرية 

حلحايل. 
وبالتزحمـن، فتحت قـ0ى حلعاوحن 
حلرّواوة  يريحن مافع تها وأسلحتها 
عـىل ماينـة حلاريهمـي حملحـارَصة، 
وممتلـكات  منـاز6َ  مسـتهافة 

حمل0حطنن. 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
خالل كسر محاولة زحف لهم 

يف »قانية«
 : البيضاء: 

سقط عاٌد من عنارص مرتزقة حلعاوحن حأمريكي حلسع0دي قتىل 
وجرلى خال6 كر محاولة زلف لهم يف محافظة حلب ضاء. 

وأفاد مصار عسـكري لصح فة حملسـرية بأن مجام َع حملرتزقة 
لاول0ح حلزلَف عىل عاة م0حقَع يف جبهة قاي ة، إال أن ق0حِت حلج ش 
وحللجـان حلشـعب ّة حلتـي تسـ طُر عـىل تلـك حمل0حقع، تصـات لهم 

وألبطت محاولتَهم. 
وأوضح حملصار أيه تم حسـتهاحُف عنارص حملرتزقة خال6 حلعمل ة 
بنـريحن مكثّفـة باأسـلحة حملت0سـطة وحلخف فة لقـ0حت حلج ش 

وحللجان، ما أّدى إىل مرع وإصابة عاد منهم. 
والذ مـن تبقـى مـن حملرتزقـة بالفـرحر مـن حملنطقـة، لتنتهَي 

محاولتهم بالفشل حلتا3، ولم يحّقق0ح خاللها أيَّ تقا3. 
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ضمن مساعيه لتأجيج الصراع القبلي وإثارة الفتنة والفوضى بين أبناء الجزيرة: 

وسط تجاهل حكومة المرتزقة لمعاناتهم ومطالب شعبية بإثارة القضية من قبل اإلعالميين والحقوقيين

إصابة 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة يف شبوة 
وسط توتر متصاعد بني فصائل املرتزقة

 : خاص: 
يف إطـار حلفـ0ىض حأمن ـة حملت0حصلة 
حلتـي تشـهُا6ا حملناطـُق حل0حقعـة تحت 
سـ طرة حاللتـال6 ومرتِزقتـه، أص ـب، 
أمـس حلسـبت، خمسـُة أوـخاص عىل 
حأقل بشـظايا عب0ٍة ياسـفٍة حيفجرت يف 
محافظة وـب0ة حلتي تشـهُا خال6 6ذه 
حلفـرتة حلتاحمـاً يف حلرحع بـن فصائل 
حملرتزقـة ووـهات م0حجهـاٍت عن فـًة 

ب نهم قبل أَيَّا3. 
وأفـادت مصـادر محل ة بـأن حلعب0ة 
حلناسفة كايت مزروعة بجايب حلطريق، 
عـىل ماخـل ألـا حأسـ0حق يف منطقـة 
رضف بـ0حدي خـ0رة، وحيفجـرت أثناء 
مـرور سـ ارة كان عـىل متنهـا عـاد 
مـن حمل0حطنن، مـا أّدى إصابة خمسـة 

أوخاص عىل حأقل بشظايا. 
ويأتـي 6ذح يف ظل ت0تر كبري تشـهاه 
حملحافظة، عـىل خلف ة حلتـاح3 حلرحع 
بـن فصائـل مرتزقة حلعـاوحن يف ماينة 
عتـق عاصمـة حملحافظـة، ل ـث كايت 
حلفصائـل قا خاضت م0حجهـاٍت عن فًة 
ا3، ما أسـفر عن  قبـل ل0حيل عـرشة أَيَـّ

سق0ط قتىل وجرلى ب نهم. 
وعقـب حمل0حجهـاِت سـادت حملنطقَة 
حملسـب0ق  غـري  حلتحشـ ا  مـن  لالـٌة 
ملقاتـيل حلطرفـن )ما يسـمى بالنخبة 
حلشـب0حي ة حمل0حل ة لاللتـال6 حإلمارحتي 
مـن جهـة، ومل شـ ات حإلصـالح مـن 
ـٍب الياالع  جهـة أُْخـــَرى( وسـط ترقُّ

م0حجهات جاياة. 
وكايت وسائُل إعال3 حملرتزقة تحاثت 
عـن »مهلـة« تـم حالتّفـاُق عل هـا لحل 

حملتصارعـة،  حملل شـ ات  بـن  حلخـالف 
لكـن 6ـذه حملهلة حيتهـت مسـاَء أمس، 
ويرجـح أن ينفجَر حل0ضع مجّادحً وتع0د 
حمل0حجهات يف ظل تصاعا لالة حلتحش ا. 
خـ0رة  وحدي  منطقـة  أن  إىل  يشـار 
كايـت قـا وـهات يف وقـت سـابق من 
حلشـهر حلجـاري، حيفجاَر ُعب0ْة ياسـفة 
بطقم عسكري تابع ملل ش ات ما يسمى 
لاللتـال6  حمل0حل ـة  حلشـب0حي ة  حلنخبـة 

حإلمارحتي. 
وحالغت ـاالت  حاليفجـارحُت  وباتـت 
وحلرحعات حلف0ض0ية سـماٍت رئ س ًة 
حملناطـق وحملحافظات  ل0ضـع مختلـف 
حلتي يسـ طر عل ها حاللتال6 ومرتزقته، 
يف ظـل عجـز تـا3 لحك0مـة حملرتزقـة 
وحيتشـار كث ف للعصابات وحملل شـ ات 

 : سقطرى: حإلجرحم ة وحلتكفريية. 
تسـعى دولُة حاللتال6 حإلمارحتي منذ أن 
وطأت أقاحُمها سقطرى، إىل تأج ج حلرحع 
وإثارة حلفـ0ىض وحلفتنة بن حأ6ايل ورشحء 
وحأمن ـة  وحلعسـكرية  حلقبل ـة  حلـ0الءحت 
ومنح حلجنس ة للكثري منهم وتجن ا حملئات 
من وـباب وفت ات حلجزيرة للعمل لصالح 
أب0 ظبي مـن أجل حسـتكما6ِ مخططاتها 
وأ6احفهـا حلقذرة حملتمثل يف حلسـ طرة عىل 

حملمرحت حملائ ة للجمه0رية حل من ة. 
وللمرة حلثاي ة خال6 أسـب0ع ويف س اق 
لملـة حاللتـال6 حإلمارحتي لطـرد مرتزقة 
أمـس  حلفـاّر 6ـادي وـهات سـقطرى، 
حلسـبت، مظا6ـرة يسـائ ة لاوـاة أما3 
مبنـى حملحافظـة تـم حسـتقاح3 حلعرشحت 
منهـن من محافظـات جن0ب ـة أُْخـــَرى 
باعـم وتم0يل مبارش من مناوب حاللتال6 
يف سـقطرى للمطالبـة برل ـل حملحافـظ 
حملعـّن من قبـل لك0مة حلفـاّر 6ادي وكل 

حلق ادحت حلتابعة لحزب حإلصالح حملرتزق. 
وقا كشـفت حملظا6رحُت حلنسـائ ة حلتي 
حيطلقت من وـارع عرشيـن وجابت عادحً 
مـن حلشـ0حرع حلرئ سـ ة قبـل أن تت0قَف 
أما3 مبنى حملحافظة باع0ة من ما يسـمى 
حملجلس حاليتقايل حلجن0بي حلتابع لاللتال6، 
كشـفت عمل ة حلتصع ا بـن أب0 ظبي من 

جهة ولك0مة حلفاّر 6ادي ولزب حإلصالح 
حملرتـزق مـن جهـة أُْخـــَرى و6ـ0 ما تم 
حإلعالُن عنه بشكل علني يف وقت سابق عىل 
لسـان حملرتزق ع ـاروس حلزب ـاي يف لقاء 
تلفزي0يـي عىل قنـاة أب0 ظبـي حلفضائ ة، 
معلنـاً خاللهـا بـاء تطهـري حملحافظـات 
حلجن0ب ة من ق0حت لزب حإلصالح وحألمر 
حلتي تسـ طر عىل ق0ح3 ما يسـمى حلج ش 

حل0طني. 
ورفعت حملتظا6ـرحُت حمل0حل اُت لاللتال6 
وـعارحٍت تطالـُب برل ـل لـزب حإلصالح 
وحملحافـظ حلحايل لجزيرة سـقطرى حملعّن 
من قبـل لك0مة حملرتزقة، وجـرى حتهامه 
بأيـه أدحة تنف ـذ وتمريـر ملخططات لزب 
حإلخ0حن حملرتِزق ومحاولته حلزج باملحافظة 
ملربـع حلفـ0ىض ولفشـله يف إدحرة حملرللـة 
حلـذي أوصلهـا إىل وحقع حلتعسـف وإقصاء 
حلكـ0حدر وحلشـخص ات حملؤ6لـة وق امـه 
بإقالة 13 من مارحء حملكاتب حلتنف ذية من 
م0حقعهم وحسـتباحلهم بعنـارص أُْخـــَرى 

تنتمي لحزب حإلصالح. 
وتأتـي 6ـذه حملظا6ـرة حلنسـ0ية حلتي 
يّظمهـا حاللتـال6ُ حإلمارحتي يف سـقطرى، 
أمس حلسـبت، قبل ي30 وحلا من حملظا6رة 
حلتـي مـن حملقـّرر خروجها حل ـ30 حألا يف 
يفس حملكان باع0ة من لك0مة حلفاّر 6ادي 
ولـزب حإلصـالح حملرتزق تأي ـاحً للمحافظ 

محروس حلتابع لجماعة حإلخ0حن. 

 : هاني أحمد علي: 
يتعـرَُّض حلص اُد حل مني عـىل ماى أربع 
سـن0حت أبشـِع أيـ0حع حلتنك ـل وحلتعذيب، 
وباتت حلرشيحة حأكثـر ترضرحً من حلعاوحن 
وقصف حلطريحن وسـط حلبحر وكذح حلحصار 
حملفـروض عل ـه من قبـل تحالـف حلعاوحن 
حلسـع0دي حإلمارحتـي حلـذي تسـبب بكارثة 
حقتصادية جـرحء قطع أرزحق عرشحت حآلالف 
مـن حلص ادين ومنعهم من ممارسـة مهنة 
حلص ـا سـ0حء يف سـ0حلل حلبحـر حألمر أَو 
سـ0حلل حلبحـر حلعربـي ولرمايهـم مـن 
حلحص60 عىل مصار دخـل ي0مي ي0فر لهم 

وأرس6م أديى مق0مات حلع ش وحلبقاء. 
ورغم ما يتعرُض له حلص ادون حل من 0ن 
مـن معايـاة وحيتهاكات جسـ مة عىل أياي 
دو6 حلعـاوحن حلسـع0دي وحإلمارحتـي، فـإن 
ذلـك لم يشـفع لهـم ل حصل0ح عـىل تعامل 
أكثَر رلمة وإيسـاي ة من قبل بعض حلاو6 
حإلفريق ـة حلتـي تربطها لـاوٌد بحريٌة مع 
حل من، ل ث أقامت حلسلطات حإلريرتية عىل 
حعتقا6 وقتل عاد من حلص ادين وحلعمل عىل 

مصادرة ق0حربهم. 
وقالـت حملحام ـة وحلناوـطة حلجن0ب ـة 
6ـاى حلـرحري: إن حلسـلطاِت حإلريرتيـة 
ت0حصُل مسلسـَل حاليتهاكات حإليساي ة حلتي 
ترتكبُهـا بحـق حلص ادين حل من ـن وقتلها 
لهم وحعتقالهم بطريقة ولشـ ة ومصادرة 

ق0حربهم باستمرحر. 
وأّكـات حملحام ـة حلـرحري يف تغريا6ا 
يرشتهـا عـىل صفحته بــ »ت0يـرت«، أمس 
حلسـبت، أن حاليتهـاكاِت حإلريرتيـة قض ـٌة 
مهمـة يجـب أن يُفتـح ملفهـا وتناقـش 
مـن قبـل ُكــــّل حإلعالم ـن وحلحق0ق ن، 
متسـائلة عن أسـباب صمت وغض حلطرف 
من قبـل لك0مة حلفاّر 6ادي يف حل0قت حلذي 
يّاعـي تحالف حلعاوحن عـىل حل من أيه يق30 

بتأمن حلبحار حل من ة. 
ولفتت حلناوـطة حلجن0ب ـة، إىل أن 6ناك 
حلعايـَا مـن حلص اديـن حملنتمـن ملحافظة 
حلحايـاة يتـم حعتقالُهـم وحالعتـاحُء عل هم 
ومصـادرة ق0حربهم بشـكل مسـتمر، دون 
تحريـك سـاكن من قبـل لك0مـة حملرتزقة 
لحمايتهـم، مب نـة أن حلص اديـن حل من ن 
لم يق0م0ح بأي حخرتحق للسـ0حلل حإلريرتية، 
تلـك  لرصـا  حلحق0ق ـن  ُكــــّل  دحع ـًة 

حاليتهاكات وحلتبل غ من قبل حلضحايا. 
وقـا تعـّادت صـ0ُر حاليتهـاكات حلتـي 
يتعـرض لها حلص ادون حل من ـ0ن من أبناء 
محافظـة حلحايـاة، باحيـة باالختطافـات 
وقبل 6ـذح بايتهـاك حلسـ ادة حل من ة ومن 
ثـم حختطـاف م0حطنـن يعملـ0ن يف حمل ـاه 
حإلقل م ـة حل من ـة و6ـذح مخالـٌف تماًمـا 
التّفاق ة حلتحك م حلـاويل حمل0ّقعة بن حل من 
وإريرتيـا يف عا3 ييي1 وحملعـرتف بها دول ًا 

وحمل0ثقة يف حأمم حملتحاة. 

ووفًقـا لتقايـرحت حلجمع ـات حلتعاوي ة 
وملتقـى حلص ـاد حلتهامـي، فـإن إريرتيـا 
حعتقلـت أكثَر من 6600 ص ـاد يمني خال6 
حلعامـن حملاض ـن وال يـزح6 حملئـات منهـم 
يقبعـ0ن يف سـج0يها لتـى حللحظـة دون 
أي حكـرتحث ملـا يسـمى حلحك0مـة حلرشع ة 
بح اتهم وأوضاعهـم حلصح ة وتجا6ل تا3 
لقض تهم بعا أن بات0ح ملفاً منس اً يف جاو6 

أعما6 حلفاّر 6ادي ولك0مة حملرتزقة. 
وقا سا6م حلعاوحن وحلحصار عىل حل من 
بشـكل رئ يس يف تامري ُكــــّل حلقطاعات 
حالقتصادية وعىل رأسـها حلثروة حلسمك ة، 
ويف حل0قـت حلذي كايت حل مـن 6ي صالبَة 
أكرب ثروة سمك ة يف حلعالم التساع حلرشيط 
حلسـالل حملمتا عىل حلبحر حألمر وحلعربي 
ويارة أي0حع حأسـماك حأج0د عىل مسـت0ى 
حملنطقة، فقا أصبحت حأسـماك تباُع دحخل 
حأسـ0حق حل من ة بأسـعار خ ال ـة، ب نما 
يبـاع حلك لـ0 يف دولـة حاللتـال6 حإلمارحتي 
بـــ ٥ درح6ـم فقـط، بعـا أن منعـت أب0 
ظبـي حلص اديـن حل من ـن مـن حالصط اد 
وتض  ق حلخنـاق عل هم منذ بـاء حلعاوحن 
وحلحصـار، ف مـا سـمحت أربـع رشكاٍت 
إمارحت ـة باالصط اد وتصاير حأسـماك إىل 
بالد6ـا وعـاد مـن دو6 حلعالم وحسـتفادة 
مـن م0حرد6ا حملال ة لحسـابها حلشـخيص 
يف ص0رة جسـات أبشـع ص0رة من ُص0َِر 

حاللتال6. 

سقطرى: االحتالل يستقدم نساًء من محافظات جنوبية 
لتنظيم تظاهرة ضد حكومة الفاّر هادي وحزب اإلصالح 

مقتل صّيادين يمنيني بطريقة وحشية واعتقال آخرين ومصادرة 
قواربهم على أيدي السلطات اإلريرتية 

قيادي يف لجنة اعتصام املهرة: نأسف 
أن تتحّوَل املحافظة إىل ساحة للمليشيا 

واملتطرفني املدعومني من السعودية
 : المهرة: 

عرّب ألمـا بلحاف –حلق ـادي يف حللجنـة حلتنظ م ة العتصا3 حملهرة حلسـلمي-، 
6َ حملهرُة إىل سـالة للعصابات وحملل شـ ا حملسلحة وحملتطرفن  عن أسـفه بأن تتح0َّ
وحلخارجـن عن حلقاي0ن باعم من حاللتال6 حلسـع0دي، حلاولة كان أبناُء حملحافظة 

يعتربويها ي0ماً وق قًة. 
وأوضح بلحاف خال6 لقائه، أمس حلسـبت، يف حلعاصمة حأردي ة عمان حملسؤو6َ 
حلسـ ايس يف حلسـفارة حلربيطاي ة حوـت اق غف0ر، أن أبناَء محافظة حملهرة أجمع0ح 
عىل أن يك0َن حالعتصا3ُ حلسـلمي 06 حلخ اَر حأيسـَب؛ مل0حجهة حاللتال6 حلسـع0دي 
ومرتزقته حلذي يس طر عىل ُكـــّل حملؤسسات حلحك0م ة وحملقاّر حأمن ة وحلعسكرية 

وحلخام ة وحإليرحدية وجم ع حملنافذ حلربية وحلبحرية وحلج0ية. 
وخـال6 حللقاء، دعا حلق اديُّ يف حالعتصا3 حلسـلمي أبناء حملهرة بأن يحظى ِمَلفَّ 
حملهرة با6تمـا3 حملجتمع حلاويل وحلنظر بعن حالعتبار إىل حلحرحك حلشـعبي حملتصاعا 
ومطالـب حمل0حطنـن حملعتصمن حملتمثل بإيهاء كافة أوـكا6 حلت0حجـا حأجنبي من 
حملحافظـة، متطرقـاً إىل أ6ـاحِف حالعتصا3 حلسـلمي أبنـاء محافظة حملهـرة وأبرز 
حلقضايـا وحاليتهاكات حلتي وـهاتها حملحافظة من قبل حملحتل حلسـع0دي وأدوحته، 
الفتـاً إىل أن مـا يحـُاُث من حختـالالت أمن ة سـببُها غ ـاُب لك0مة حلفـاّر 6ادي 

وتجا6لها ملا يجري. 
مـن جايٍب آخـر، دعت حللجنة حلتنظ م ـة العتصا3 أبناء حملهرة حلسـلمي، أمس 
حلسـبت، كافَة أبناء حملحافظة وحل من حألرحر لحض0ر حل0قفة حاللتجاج ة حلرحفضة 
لت0حجـا حاللتـال6 حلسـع0دي يف حملهـرة وحلتجـاوزحت وحاليتهـاكات حملسـتمرة ضا 
حمل0حطنن بعمـ30 حملايريات، وحملطالبة بإقالة حملرتزق رحجح باكريت حملحافظ حملعّن 
مـن قبل حاللتال6؛ لسـ0ء إدحرته وعبثه بامل0حرد حملال ة وإثـارة حلف0ىض وحلفتنة بن 
أبنـاء حملحافظة.   وقا لّادت حللجنُة حلتنظ م ُة تأريَخ حلفعال ة حاللتجاج ة حملزمع 
إقامتُهـا حلجمعـَة حلقادمـة 5 ي0ل 0، ب نما لـّادت حملنصة حلكـربى بالغ ظة مكان 

إقامة حلفعال ة. 
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رويترز: أبو ظبي سحبت الكثير من قواتها من 
الساحل الغربي وعدن خالل األسابيع األخيرة 

 : ضرار الطيب 
عـىل َوْقــــِع حلتصع ا حلعسـكري حلجايا 
وحملتزحيـا لق0حت حلج ـش وحللجان حلشـعب ّة، 
وحلذي صنعت مجرياتُـه خال6 حلفرتة حملاض ة 
تح0الٍت حسـرتحت ج ًة كبـريًة من خال6 تكث ف 
حلرضبات حلج0يـة وحلصاروخ ة حلناجحة عىل 
مطارحت ومنشـآت حلعاو حلسـع0دي، سـارع 
حاللتال6ُ حإلمارحتي مؤّخرحً إىل سحِب جزء كبري 
مـن ق0حتـه حملت0حجـاة يف حل من، يف مـا باح أيه 
حستشـعاٌر إمارحتي مبكر لخطر 6ذح حلتصع ا 
حلذي تؤّكـــا حلق0حت حملسـلحة أيه س ت0سـُع 
يف قـاد3 حأيـا3 وسـ طا6 أ6احفـاً لساسـًة 
ومهمًة لتحالـف حلعاوحن ب0جَه ه حلسـع0دي 
وحإلمارحتـي، يف حل0قت حلذي ما زحلت تت0عُا ف ه 
أَيْــضاً بالكشـف عن صناعات لرب ة جاياة 

متط0رة قريباً. 
ويقلت وكالة »رويرتز« لأليباء، أمس حأو6، 
عن »مصادر دبل0ماسـ ة غرب ة« أن حإلمارحت 
بـاأت بـ«تقل ص« وج0د6ا حلعسـكري دحخل 
حل من، ل ـث قامت مؤّخرحً بسـحب جزء من 
ق0حتهـا حلتي كايت مت0حجـاة يف م ناء عان يف 

ويف حلسالل حلغربي. 
وبحسِب ألا حلابل0ماسـ ن حلذين تحاث0ح 
لرويرتز، فـإن »حلكثري من حلقـ0حت حإلمارحت ة 
حل من تم سـحبُه حأسـاب َع حلثالثـة حملاض ة« 
و6ـي حلفرتُة حلتـي تصاعات ف هـا حلرضباُت 
حلج0يـة وحلصاروخ ـة حل من ـة بشـكل كبري 
حلتصع ـا  حلسـع0دية ضمـن  حملنشـآت  عـىل 
حالسـرتحت جي حلجايا حلذي باأ بتك0ين مالمح 
جايـاة للم0حجهـة بعـا يجالـه يف تح0يـل 
مطـارحت يجرحن وج زحن وأبها إىل مناطَق غرِي 
آمنٍة باتت تخرج عن حلخامة بشـكل مستمر 

جرحء حلرضبات حملت0حصلة. 
حلفرتُة يفُسها حلتي وهات سحب »حلكثري« 

من قـ0حت حاللتـال6 حإلمارحتـي 6ـي أَيْــضاً 
حلفرتة حلتي وـهات تريحـات الفتة للق0حت 
حملسـلحة، ل ث لـذرت عىل لسـان ياطقها، 
حلعم ا يح ى رسيع، من أن »مسالة حلتصع ا 
حلتقن ـات  أن  أّكــــات  كمـا  ستت0سـع« 
حلعسـكرية حل من ة باتت تتجاوز قارة أيظمة 
حلحمايـة وحلافاع حأمريك ـة، وت0عات مؤّخرحً 
بالكشـف عن بعض تلك حلتقن ات وحأسـلحة 
حلجايـاة »ص0حريخ وطائرحت مسـرّية« خال6 

حأيا3 حلقادمة. 
إيـذحرحُت خطر يباو أن حاللتـال6َ حإلمارحتي 
فّضل أن ال يرتكَب خطأَ حالسـتخفاف بها كما 
فعلـت حلريـاض، وذلك لعـاة أسـباب، أ6مها 
أن مطارحت حلجن0ب حلسـع0دي باتت وـا6احً 
ل ـاً عىل أن قـ0حت حلج ش وحللجـان ال تطلُق 
تهايـاحٍت ج0فـاَء، إىل جايـب أن حالعتماَد عىل 
حملت0حجـاة يف  حأمريك ـة  حلافـاع  منظ0مـات 
أماِكـِن تمركز حلقـ0حت حإلمارحت ة بـات ر6اياً 
خـارسحً بالنظـر إىل يجـاح وتكـرحر حلعمل ات 
حلج0يـة وحلصاروخ ة حأخـرية، يا6 ك عن أن 
حإلمـارحِت تمتلـُك بالفعل تأريخـاً »مؤملاً« مع 
حلرضبـات حلبالسـت ة حل من ـة منذ »ت0وـكا 

صافر«. 
ويقلـت »رويرتز« عـن مسـؤو6 إمارحتي، 
أن سـحب حإلمارحت لق0حتها لـه عالقة باتّفاق 
وقف إطالق حلنار يف حلحاياة، و06 ما يؤّكـــا 
أَيْــضـاً أن 6ذح حلتحّرك ياجـٌم عن خ0ف »أب0 
ظبـي« مـن حلرضبـات حل من ـة، وقـا يقلت 
صح فـة »رأي حل 30« عن مصـادَر »مطلعٍة« 
أن ق ـادَة حاللتـال6 حإلمارحتـي حتخـذت قـرحَر 
سحب حلق0حت بعا عمل ات رصا ج0ي يّفذتها 
قـ0حُت حلج ـش وحللجـان عىل أ6ـاحٍف ل 0ية 
دحخـل حأرحيض حإلمارحت ـة، و6ـ0 حأمـر حلذي 

أوصل رسالَة وع ا وحضحة. 
حإلمـارحُت كايت قـا تلقت أَيْــضـاً تحذيرحً 
مبارشحً وّجهه قائُا حلث0رة حلسـ ا َعباحمللك بار 

حلايـن حلح0ثـي، يف فربحير حلفائـت، من مغبة 
»حلعـ0دة إىل حلتصع ا حلعسـكري يف حلحاياة«، 
و6ـ0 تحذيٌر بات عـىل أب0 ظبـي أن تضاعَف 
لرُصهـا عىل تجنـب ع0حقبه وبالـذحت يف 6ذح 
حل0قـت حلـذي تحـاو6 ف ـه حاليقـالُب حتّفـاق 
حلحايـاة عسـكرياً، و6ـ0 مـا يفّرُ سـحَب 
»حلكثـري« ق0حتها يف حل من، لكن حل0حقَع حمل احيي 
يؤّكـــا أيها سـتك0ُن مخطئًة إْن فّكرت بأن 
سـحَب حلقـ0حت سـ ُبق ها بأماٍن مـن يتائج 
أفعالهـا، ول ـس عل ها إال أن تنُظـَر إىل حلعمق 
حلسـع0دي ومـا يتعـرض لـه مـن رضبـات، 

لتتأّكـــا من ذلك. 
وف ما تق6ُ0 مصادُر »رويرتز«: إن حاللتال6َ 
حإلمارحتـي حسـتبا6 ق0حِتـه حلتـي سـحبها بـ 
»ق0حت محل ة«، أّكـــات مصـادُر أُْخـــَرى 
مطلعـة أن 6ـذه حلقـ0حت حلبايلة 6ـي عبارة 
عن تشـك الت من حملرتزقة حلسـ0دحي ن حلذين 
دأبـت ُكــــلٌّ مـن أب0 ظبـي وحلريـاض عىل 
حسـتخاحمهم بشـكل كبـري ومكثّـف كبّايـل 
للجنـ0د حلسـع0دين وحإلمارحت ـن يف مختلف 
حملناطـق حملعرضة لالسـتهاحف، وحملناطق حلتي 
تحتضن م0حجهات كما يف حلجبهات حلحاودية 
حلسـالل  حلسـع0دي، ويف  للج ـش  بالنسـبة 

حلغربي بالنسبة للق0حت حإلمارحت ة. 
وكايـت صح فـة »ي 0يـ0رك تايمـز« قـا 
يرشت، يهاية حلعا3 حملايض، تحق قاً يقلت ف ه 
وـهادحت عن جن0د من حملرتزقة حلسـ0دحي ن 
حلسـع0دية  لصالـح  حلقتـا6  يف  حملشـاركن 
وحإلمارحت يف حل من، وأّكـــات تلك حلشـهادحت 
أن حإلمارحت ـن وحلسـع0دين يق0م0ن بت0زيع 
حملعرضـة  حأماكـن  يف  حلسـ0دحي ة  حلقـ0حت 
للم0حجهـات وحالسـتهاحف، لكـي يبقـ0ح عىل 
أيفسهم بأمان يف أماكن بع اة، لكن حلتصع ا 
حأخري للج ش وحللجان أثبت بما ال ياع مجاالً 
للشـك0ك أيه لم تعا 6نـاك أية أماكـَن بع اٍة 

آمنة لق0حت حاللتال6 حإلمارحتي دحخل حل من. 

تعاظم قوة الردع اليمنية 
يجرب اإلمارات على بدء 

إجالء قواتها املحتلة
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 : حجة 

خـرج حآلالُف من أبنـاء ماينة لجة، 
أمس حأو6، بمسـرية لاوـاة بمناسبة 
حلذكرى حلسن0ية حلـ17 للرخة يف وجه 

حملستكربين 61660ـ. 
حملسـرية  يف  حملشـارك0ن  وأّكـــا 
حلتـي تقامها أعضـاء حلسـلطة حملحل ة 
باملحافظـة ومـارحء حملكاتـب حلتنف ذية 
وحلشـخص ات  وحملشـايخ  وحل0جهـاء 
حالجتماع ة وأبناء ماينـة لجة، أ6م َّة 
تعزيز حمل0حقف حملرشفة يف م0حجهة أعاحء 
ــة إزحء حيتهاكاتهم بحق حلشـع0ب  حأُمَّ

حإلسالم ة. 
ة  ورفـع حملشـارك0ن حلالفتـاِت حملعربرِّ
عـن رفضهم حلقاطِع للتطب ع مع حلعاّو 
وحلتنايا بمؤتمر حلبحرين حلتآمرية، ف ما 
مألت وعارحُت حلرخة م احَن حملسرية. 

وأّكـــا ب اٌن صادٌر عن حملسـرية عىل 

حمل0قـف حلثابـت مـن حلقض ـة حملركزية 
»فلسـطن«، مشـريحً إىل فشـل صفقـة 
حملنامـة أما3 وعي وتحـرك أبناء حأمتن 
حلعرب ة وحإلسـالم ة ولـركات حملقاومة 
يف ُكــــّل دولـه، مقاماً حلعهَا للشـه ا 
حلقائا وكل حلشهاحء بالسري عىل خطا6م 

لتـى حل0صـ60 باملسـرية وحلرخة إىل 
أقىص حأرض. 

ورفض حملشـارك0ن حلرفـَض حلقاطَع 
لـكل مؤحمـرحت حلخ ايـة وحلتطب ع حلتي 
آخر6ا وروـة حلبحريـن وكل حلصفقات 
ــة  حملشـب60ة، دحعن ُكـــّل أبنـاء حأُمَّ

حلعرب ة وحإلسـالم ة إىل ت0ل ا حلصف0ف 
مل0حجهة أئمة حلكفر وحالسـتكبار حلعاملي 

وتحرير ُكـــّل حملقاسات حإلسالم ة. 
كما جـّاد حملحتشـاون دع0تَهم أبناَء 
حلشـعب حل منـي إىل حسـتمرحر حلتحـّرك 
وإعـالِن أقىص درجات حل0عـي يف حلثبات 

وحلجهاد وم0حجهة حلعاوحن لتى تحق ق 
حملتآمرين  حلنـر، منّاديـن باسـتغال6 
وحلصهاينـة لل0ضع حإليسـايي يف حل من 
وحستخاح3 بريامج حلغذحء حلعاملي كسالٍح 
إلركاع حلشـعب حل منـي أمـا3 عاوحيهم 

وتحالفهم، ولكن 6 هاَت لهم ذلك. 

أخبار

أبناُء حجة يجّددون الرباءَة من أعداء اهلل واألمة ويؤّكــدون استمرارهم يف معركة الوجود 

خالل مظاهرة حاشدة إحيـاًء للذكرى السنوية للصرخة:
أبناُء محافظة الجوف يؤّكـــدون تمسكهم بمشروع الشهيد 

القائد ويدعون شعوب اأُلمَّــة لتبني شعار الصرخة

في وقفة مسلحة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة:
قبائُل مأرب تؤّكـــُد على رفد الجبهات باملال 

والرجال ومواجهة قوى االستكبار

إحيــاًء للذكرى السنوية للصرخة 1440هـ:
قبائل البيضاء تجدد الرباءة من الخونة والعمالء 

وتؤّكـــد أهمّية الشعار يف مواجهة أعداء األمة
فعاليات الذكرى السنوية للصرخة بذمار 
تؤّكـــد أهمّية الشعار يف توجيه البوصلة 

باّتجاه العدو الحقيقي لألمة 

 : الجوف 

إْل َـــاًء للذكـرى حلسـن0ية للرخـة وتناياحً 
ورفضاً لصفقة ترحمب ووروـة حلبحرين، وهات 
محافظُة حلج0ف، أمس، مظا6رة لاوـاًة وارك 
ف هـا حآلالُف من أبناء مايريـات حلزح6ر وحملصل0ب 
تمسـَكهم  ف هـا  أّكــــاوح  ـة  وحملطمَّ وحملتـ0ن 
باملرشوع حلُقـــْرآيي حلذي أطلقه حلشـه ُا حلقائا 
لسـن بار حلاين حلح0ثي، وحالستمرحر يف م0حجهة 

ق0ى حلطغ ان وحالستكبار حلعاملي. 
حملشـارك0ن وخـال6 حلتظا6رة رفع0ح وـعارحت 
)حلربحءة مـن حل هـ0د وحلنصارى( ودعـم حلقض ة 
حلفلسـط ن ة مشـريين إىل أ6م ّة وعار حلرخة 
»حللـه أكـرب – حملـ0ت أمريكا – حملـ0ت إلرسحئ ل – 
حللعنـة عىل حل هـ0د – حلنر لإلسـال3« ودوِره يف 
م0حجهـة حملـرشوع حأمريكـي حلصه 0يـي، وكذح 
ــة حإلسـالم ة من  يف تحصـن أبناء وـع0ب حأُمَّ

حلسق0ط يف مستنقع حلعمالة أعاحئها. 

ــة حإلسـالم ة   ودعا حملشـارك0ن وـع0َب حأُمَّ

إىل تبني مرشوع حلشـه ا حلقائا لسـن بارحلاين 

حلح0ثي، وحلُهتاف بشـعار حلرخة وإعالن حلربحءة 

مـن حل ه0د وحلنصـارى، مؤّكـــايـن أن حملرشوَع 

حلُقـــْرآيي حلذي أطلقه حلشـه ا حلقائا سال3 حلله 

ـــة يف مختلـف حملجاالت  عل ـه كف ـٌل ببنـاء حأُمَّ

حلـذي  وإعالم ـاً،  وأمن ـاً  وعسـكرياً  حقتصاديـاً 

ــة من حستعادة مجا6ا ولضارتها  سـ مّكن حأُمَّ

عزتها وكرحمتها. 

حملقاطعـة  دور  تفع ـل  أ6م ّـة  إىل  وأوـاروح 

حالقتصاديـة للبضائـع حأمريك ـة وحإلرسحئ ل ـة، 

الفتن إىل أيه من أ6م حأسلحة حلفتاكة حلتي يمكن 

للشـع0ب حسـتخاحُمها خاصـًة و6ـي يف متنـاو6 

حلجم ع ويسهل عل هم حستخاحمها. 

 : مأرب 

بابـاة  قبائـُل  يّظمـت 

بمحافظة مأرب، أمس حلسبت، 

وقفـًة قبل ًة مسـلحًة أّكـــات 

ف ـه دعَمهـا للج ـش وحللجان 

حلشـعب ّة يف م0حجهـة حلعـاوحن 

ورفـا حلجبهات باملـا6 وحلرجا6 

وم0حجهة ق0ى حالستكبار. 

ويف حل0قفـة حلتـي لرض6ـا 

مايـُر مايريـة بابـاة درعـان 

حلسـقاف وماير مكتـب حإلعال3 

حلقايـيص  فـارس  باملحافظـة 

أّكــــا  ومشـايخ،  ووجهـاء 

حملشـارك0ن عـىل أ6م ّة وـعار 

قـ0ى  م0حجهـة  يف  حلرخـة 

حله منة وحالستكبار وحلس اسات 

ــة  حلعاحئ ـة تجاه وـع0ب حأُمَّ

حلعرب ة وحإلسالم ة. 

أن  إىل  حملشـارك0ن  وأوـار 

حلسـع0دي  حلعـاوحن  حسـتمرحَر 

حأمريكي منذ ما يقارب خمسة 

تحالـف  يرتكبـه  ومـا  أعـ0ح3 

حلعـاوحن مـن جرحئـَم مروَّعـٍة 

بحق حلشـعب حل مني، يأتي إزحَء 

م0حقف حلشعب حل مني حلرحفضة 

وحل0صاية  حأمريك ـة  لله منـة 

حلسع0دية. 

كمـا أّكـــا ب ـان صادر عن 

حل0قفـة حسـتعاحد قبائـل باباة 

رفـا حلجبهـات باملـا6 وحلرجا6 

وحلتصـاي للعـاوحن ومرتزقتـه 

لتـى  حلجبهـات  مختلـف  يف 

تطهـري كامـل تـرحب محافظة 

مأرب وحل0طن مـن ديس حلغزحة 

وحملحتلن. 

خطـ0حِت  حلب ـاُن  وحسـتنكر 

حلتطب ع من قبل بعض حأيظمة 

مع حلك ان حلصه 0يي ووروـة 

حملنامة حلهادفة تصف ة حلقض ة 

أن  مؤّكــــاحً  حلفلسـط ن ة، 

قض ة فلسطن ستظل حلقض ة 

ــة.  حملركزية حأوىل لألُمَّ

حإليجـازحِت  حلب ـاُن  وبـارك 

حلتـي لّققتهـا حلق0ة  حلن0ع ـة 

حلصاروخ ة وسالح حلج0 حملسرّي 

ل 0يـة  م0حقـع  حسـتهاحف  يف 

للعاو حلسـع0دي، مشـريين إىل 

أن حلتطـ0ر حلن0عـي يف حلتصن ع 

حلعسـكري يعـا مصـار فخـر 

وحعتزحز ُكــــّل رشفاء وألرحر 

حلشعب حل مني. 

 : البيضاء 

يف  ردحع  مايريـُة  وـهات 
أمـس  حلب ضـاء،  محافظـة 
حل0قفـاِت  مـن  عـادحً  حلسـبت، 
حلذكرى  بمناسـبة  وحلفعال ـات 
وجـه  يف  للرخـة  حلسـن0ية 
أطلقهـا  وحلتـي  حملسـتكربين، 
حلشه ُا يف حلـ17 من وهر يناير 

للعا3 33003. 
حلتـي يّظمهـا  ويف حل0قفـات 
أبنـاُء ماينـة ردحع تحت وـعار 
»حلرخة يف وجه حملستكربين«، 
برحءتَهـم  حملشـارك0ن  أعلـن 
كمـا  وحلعمـالء،  حلخ0يـة  مـن 
عـرّب حملشـارك0ن عـن رفضهم 
حلبحريـن  ل0روـة  وتنايا6ـم 
حملشـؤومة،  ترحمـب  وصفقـة 

مؤّكـــايـن وق0َفهم إىل جايب 
حلشـعب حلفلسـط ني يف حلافاع 
عـن حلقض ة حلفلسـط ن ة حلتي 

حعتربو6ا قض تَهم حأوىل. 
أن  إىل  حملشـارك0ن،  وأوـار 
وق0ف حلشعب حل مني إىل جايب 
حلفلسـط ني وقض ته  حلشـعب 
حلعادلة م0قـف ثابت ولن يتبا6 
مهما كايـت حلتضح ات، الفتن 
إىل أيه يابع مـن حلتزح3 حل من ن 
وتعال مـه  حإلسـالمي  بالايـن 

ومبادئه. 
يف  حملشـارك0ن  وأّكــــا 
ب اياتهـم حلصادرة عن حل0قفات 
وـع0ب  إعـالن  أ6م ّـة  عـىل 
ــة حإلسـالم ة مل0قفها إزحَء  حأُمَّ
مـا محـاوالت أيظمـة حلخ اية 
وحلعمالـة يف تصف ـة حلقض ـة 

أن  إىل  مشـريين  حلفلسـط ن ة، 

حلهتاف بشعار حلربحءة من أعاحء 

ـــة وحلعمـالء وحلخ0ية 06  حأُمَّ

أقل وحجب يمكنها حلق ا3 به. 

أن  حملشـارك0ن،  وأوضـح 

حلـذي  حلُقـــْرآيـي  حملـرشوع 

أطلقـه حلشـه ا حلقائـا سـال3 

ــة  حلله عل ـه كف ٌل ببنـاء حأُمَّ

وحسـتعادتها ملكايتهـا ومجا6ا 

بن حأمـم، مؤّكـــايـن حمليضَّ 

حلقائـا  حلشـه ا  يهـج  عـىل 

يف  حلُقـــْرآيـي  ومرشوعـه 

ــة وحلتصاي  م0حجهة أعاحء حأُمَّ

الفتن  ومؤحمرحتها،  ملخططاتها 

إىل أ6م ِّة تفع ـل دور حملقاطعة 

حأمريك ة  للسـلع  حالقتصاديـة 

وحإلرسحئ ل ة.

 : ذمار 

أّكــــات فعال اُت حلذكرى حلسـن0ية للرخة 
حملختتمة، أمس حلسـبت، بمحافظـة ذمار، أ6م ّة 
حلشعار يف ت0ج ه حلب0صلة باتّجاه حلعاو حلحق قي 
ـــة، وحالسـتمرحر يف رفـا حلجبهـات بالرجا6  لألُمَّ

وحملا6. 
 ويف حالختتـا3 حلـذي لـرضه ق ادحُت حلسـلطة 
حملحل ـة وحلتنف ذيـة وأكاديم 0ن وق ـادحت أمن ة 
وعسـكرية وممثلـ0ن عـن حملك0يات حلس اسـ ة 
وحملجتمع ـة، أّكــــا أمـن عـا3 حملجلـس حملحيل 
أ6م ّـَة  حلعنـيس،  وـايف  مجا6ـا  باملحافظـة، 
حاللتفاء بهـذه حلذكرى حلتي تمثـل يقطة حيطالق 
ــة حلعرب ة  مل0حجهة حملشاريع حلتي تسـتهاف حأُمَّ
وحإلسـالم ة، مشـريحً إىل حملخططـات حلتـي تنفـذ 

بتم0يل بعض حأيظمة لزعزعة حأمن وحالسـتقرحر 
يف حملنطقة. 

 ودعـا حلعنيس، إىل حالسـتمرحر يف رفـا حلجبهات 
بالرجـا6 وحملا6 لتعزيز حاليتصـارحت حلتي تحّققت 
يف جبهـات حلعـزة وحلبط0لـة، مشـ اح بتضح ات 

وبط0الت أبناء ذمار. 
حلتنف ـذي  حملكتـب  مسـئ6ُ0  أوـار  ف مـا   
باملحافظة، فاضل حلرشقي، إىل أن حلرخة إلاى 
أدوحت معركـة حل0عي وحلثقافـة وحإلرحدة، الفتاً إىل 
حلتحايات حلقائمة ودور حلشعار يف ت0ج ه حلب0صلة 

ــة.  باتّجاه حلعاو حلحق قي لألُمَّ
 بـاوره، أوـار يح ـى أبـ0 ع0حضـة إىل أ6م ّة 
حلرخـة يف وجـه حملسـتكربين وحلتـي تؤّكــــا 
حملـيضَّ يف حلتصـاي لقـ0ى حله منـة وحالسـتكبار 
حلعاملي وإفشا6 مشاريعها حالستعمارية لشع0بنا 

ومقاساتنا وثروحتنا. 
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في ظل تنامي الوعي الشعبي والرسمي بأهمّية الشعار.. مسؤولون ومواطنون يتحدثون لصحيفة المسيرة:
زعماُء الخيانة بوابُة عبور ملؤامرات األعداء واليمُن سيقفُلها بمشروعه القرآني املناهض لقوى االستكبار واملناِصر للدين واملستضعفني

 : خاص 

يف ظل وج0د مرشوع قرآيي خالص أساُسه 
حلـربحءُة من أعاحء حللـه وحلت0ّجـه ملقارعتهم، 
ولرسـ0له  للـه  وحلكرحمـُة  حلعـزُة  ورأُسـه 
وللمؤمنـن ممن لمل0ح 6ذح حملـرشوع، يزدحُد 
حل0عُي حلشعبي حل مايي بأ6م ّة حلتَحرُِّك حلجادرِّ 
وحملسؤو6 للخروج من والية حلطاغ0ت ورم0ز 
حلطغ ـان وحالسـتكبار إىل واليـة حللـه تعـاىل 
ورسـ0له وأعال3 حلُهاى حلصالحن، وترتسـخ 
يف ذ6ن تـه حل0حع ة دوحفَع للتَحّرك يف ترسـ ِخ 

حل0الء بالعمل وحلق60 وحلروح. 
ويف ظـل وصـ60 حلغطرسـة حأمريك ـة إىل 
ذروتها وسـق0ط ُكـــّل حأقنعـة حلتي كايت 
تـ0حري سـ0ءحِت زعمـاء حلخ ايـة وحلعمالة، 
فـإن مرشوع حلرخـة يف وجه حملسـتكربين 
حلذي أطلقه حلشـه ا حلقائا لسـن بار حلاين 
حلح0ثـي رضـ0حن حلله عل ه وأثبتـت حأيا3 أيه 
حلحصـُن حلحصن لتفـادي ُكــــّل حملؤحمرحت 
حأمريك ـة حلصه 0ي ة، أصبح لـارضحً بق0ة 
يف حلق60 وحلعمـل وحلروح حل ماي ـة مما يالل 
حل0عي حلكبري حلذي سـاد مجتمَع يمن حلحكمة 
وحإليَْمـــان، سـ ما يف ذكـرحه حلسـن0ية حلتي 
أصبحـت محطـًة تأريخ ـة لشـحن ولشـا 
طاقـات حمل0حجهـة، وحلتـي تأتـي 6ـذح حلعا3 
حلخ ايـة  ومؤتمـرحت  ورش  مـع  متزحمنـًة 

وحلعمالة. 
ويف حملسرية حلحاوـاة حلتي خرج بها ألرحُر 
حلعاصمـة  حأو6 يف  أمـس  حل منـي،  حلشـعب 
صنعـاء؛ إلْل َـــاِء ذكـرى حلرخـة يف وجه 
حملستكربين حملتزحمنة مع حملجا6رة بالغطرسة 
حأمريك ة عرب وروة حلعار يف حلبحرين، أجرت 
ــًة مع عاد  صح فُة حملسـرية لقـاءحٍت َخاصَّ
من حلشـخص ات حلرسم ة وحلشـعب ّة، ل60 
6ـذه حملناسـبة وأ6م ّـة مـرشوع منا6ضـة 
ق0ى حالستكبار وحلتَحّرك إلفشا6 مؤحمرحتهم، 

فكايت حلحص لة 6ي حلتايل:
 

الصرخة مش��روٌع يق��ي اأُلمَّ����َة مؤامراِت 
األعداء وورش��ُة البحرين تمثل رموز الخيانة 

والعمالة:
أّكــــا وزيُر حإلعال3، ض ف حلله حلشـامي، 
أن حلذكرى حلسن0يَة للرخة »ستبقى مساَر 
عّز لكل حألرحر يف حلعالم، وسـ ك0ن حل من 0ن 
بأكملهم يتَحّرك0ن يف إطار وحلا ويف م0حجهة 
ـــة، ولن يتنـاز6َ عن  وحلـاة مع أعـاحء حأُمَّ
6ذح حملـرشوع حلُقـــْرآيـي حلق0يم 6مها كان 
حلعاو متغطرسـاً، مشـريحً إىل أن 6ذح حملرشوع 
ــة لتفادي ُكـــّل  »06 حلحصُن حلحصُن لألُمَّ

حملؤحمرحت حلتي يح كها حأعاحء«. 
وأضاف وزيـر حإلعال3 يف لايثه للمسـرية: 
»تنبّه حلشـه ُا حلقائـا بهذح حملـرشوع ل ك0ن 

م0حجهـاً للمؤحمـرحت حأمريك ـة حلتـي كايت 
تحـاك يف ذلـك حل0قـت، وحل ـ30 أصبحـت تلك 
حلرخـة حلتـي أرحدوح وأد6ا يف جبـا6 صعاة 
ترعا يف ُكـــّل أرجاء حل من و6ناك حلعايا من 

حلاو6 حلتي باأت ترفع ف ها 6ذه حلرخة«. 
وأوـار حلشـامي إىل أن حلرسـالة حلتـي أرحد 
حلشعب حل مني إرسالها للعالم خال6 حملسريحت 
حلحاوـاة حلتي خرجت يف حلعاصمة وعاد من 
محافظـات يف ي30 حلرخة 6ي »أن حلرخة 
سـتبقى منهجـاً ال يمكن حلتنـاُز6ُ عنه مهما 
كايـت حلتحايات وحلصع0بات وأن حل من يملك 
بأسـاً وـاياحً كبأس حلحايا كلمـا زحد رضباً 
زحد صالبـة، وحل 30 رغم حلعـاوحن وما يعاي ه 
حلشـعب سـ بقى حلشـعب حل مني لام اً لكل 
ــة وسـ ك0ن ماحفعاً عن مبادئه  قضايا حأُمَّ
وعـن دينه وعن 06يته وس سـعى أن تك0َن 

كلمة حلله 6ي حلعل ا«. 
وعن وروـة حلعار يف حملنامة، أّكـــا ياطق 
حلحك0مـة ض ـف حللـه حلشـامي أن »وروـة 
حلبحريـن 6ـي تمثـل ُكــــّل أولئـك حلخ0ية 
وحلعـرض  حأرض  باعـ0ح  حلذيـن  وحلعمـالء 
وحلقض ـة وأصبحـ0ح حل ـ30 رمـزحً للخ اية«، 
مض فـاً »يعتـرب حملشـاركن يف تلك حل0روـة 
رم0زح للخ اية وبائعن للقض ة حلفلسـط ن ة 
ــة  ولاملـن لخنجر حلخ ايـة ل طعنـ0ح حأُمَّ
من ظهر6ا، ولكن 6 هاَت لهم ذلك، فالشعب 
حل منـي مـا زح6 لـارضحً وسـ ظل لـارضحً 
ويعرف ك ف ي0حجه حملؤحمرحت حلتي تحاك ضا 
ــة وك ف يسقط ُكـــّل حأقنعة«.  6ذه حأُمَّ

ولـ60 خطـة حملجلـس حلسـ ايس حأعـىل 
لتحريـر فلسـطن، أّكـــا ياطـُق حلحك0مة 
أن »ب ـان حملجلـس حلسـ ايس أتـى يف مرللة 
لّساسـة بـأن يك0ن 6نـاك خطـ0حٌت عمل ة 
لتحريـر فلسـطن مـن حاللتـال6 حلصه 0يي 
حلغاصـب و6ي تعطـي داللة بـأن حلخط0حِت 
يجُب أن تتَحرََّك من وحقع حلكال3 وحلتريحات 
إىل جايـب حلتنف ذ وحل0حقـع حلعميل، و06 ب ان 
6ا3 يحمل مرشوعا لق ق ا لتحرير فلسطن 

وحستعادة حلحق حلفلسط ني«. 

مش��روُع الصرخة يؤّك���ُد موقَف الش��عب 
اليمن��ي.. وزعم��اُء الخيان��ة ل يمّثل��ون إّل 

أنفَسهم:
باوره، ذكر حلش ُخ يب ه أب0 يشطان -وزير 
حلاولة- يف لايثه للمسرية، أن »حلشعب حل مني 
خرج 6ذح حلخروج حلكبري يف حلعاصمة وحلكثري 
مـن محافظـات حلجمه0ريـة؛ أوالً إلْل َــاء 
ذكرى حلرخـة حلتي أطلقها حلشـه ا حلقائا 
من جبا6 مرحن وتعرض للحروب وبذ6 روَله 
فـاحًء لهذح حملرشوع حلعظ م حلذي يضمُن حلعزَة 
وحلكرحمـة وحلعنفـ0حن لبناء حلشـعب حل مني، 
وكذلك لتأك ـا م0قفه حملبائي مـن مؤتمرحت 

وورش حلخ ايـة وحلغطرسـة حأمريك ـة؛ أَنَّ 
6ـذه حلرخـَة م0ّجهـٌة لـكل حملسـتكربين 
ــة حلعرب ة  وحملتآمرين يف 6ـذح حلعالم ضا حأُمَّ

وحإلسالم ة«. 
وأضاف وزير حلاولة: »حلشعب حل مني يرسل 
رسـالة بأن أولئك حلخ0ية ال يمثل0ن وع0بهم 
ــة حلعرب ة وحإلسالم ة، وإيما  وال يمثل0ن حأُمَّ

يمثل0ن أيفسهم وأس اد6م«. 
وحختتـم أب0 يشـطان لايثه بالقـ60: »إن 
وـاء حلله سرُيفُع 6ذح حلشعاُر يف ُكـــّل أيحاء 
حلعالـم؛ أَنَّ 6ـذح حلشـعاَر 06 وـعار حلحرية 
ووـعار حلعزة وحلكرحمـة، فال 30 يحـن أكثُر 
ٌر  ق0ًة وأكثر بأسـاً وأكثر صم0دحً، فهناك تط0ُّ
عسـكري وتط0ر م احيي، و6نـاك حلكثري من 
حملعادالت حلتي فرضها حلشعب حل مني ستقلُب 
ُكـــّل حمل0حزين وسـتجعل مرشوَع منا6ضة 
حملسـتكربين 06 حلصاحح بإذِن حلله سـبحايه 

وتعاىل«. 

إحي��اُء ذك��رى الصرخة رس��الٌة ل��كل قوى 
الطغيان والستكبار يف العالم

مـن جايبـه، يـ0ّه وزيـر حلخامـة حملاي ة، 
إدريـس حلرشجبي، بأن »وـعبَنا حل ـ3َ0 يقُف 
يف 6ـذه حلسـالة إلظهـار حلـ0الء للـه وحل0الء 
للقض ـة وحلربحءة مـن أعاحء حللـه ومن أعاحء 
ــة«، مض فاً: »و6ذح حملسـرية حلحاوـاة  حأُمَّ
ُكــــّل  ويف  حلسـالة  6ـذه  يف  تقـا3  حلتـي 
حلسـالات، 6ي م0جهٌة لكل ق0ى حالستكبار 
وحلطغ ان وأدوحتهم حالستعمارية وحالمربيال ة 
وكـذح عمالئهم ماعـي حلعروبة مـن حلزعماء 

حلخ0ية«. 
وأّكـــا حلرشجبي يف لايثه للصح فة، أن 
6ـذه حملسـريحت »تثبت ص0حب ة حلشـعار حلذي 
ــة  ُرفـع يف وجـه حملسـتكربين وبعـث يف حأُمَّ
حل ـ30 معن0يـاٍت تسـت0عُب تمامـاً ُكــــلَّ 
حملؤحمـرحت حلتـي يح كهـا حلعـاوُّ حلصه 0يي 
وحأمريكي، سـ ما مع حيعقاد وروة حلبحرين 
حلتي سقطت ف ها ُكـــّل حأقنعة لن تسابق 

ُكـــلُّ حلخ0ية لحض0ر6ا«. 
وأردف حلرشجبـي: »وبالتـايل ال ي0جـا أيُّ 
صـ0ت ينا6ض تلـك حملؤحمرحت سـ0ى ص0ت 
قائـا حلث0رة حلسـ ا عباحمللك وص0ت حلشـعب 
حل منـي، وكذح بعض حأصـ0حت حلتي يتآزر بها 

ويتعاضا بها يف لبنان وس0ريا وحلعرحق«. 

م��ا دام الش��عُب يتبّنى مش��اريَع وقضايا 
اأُلمَّ����ة تحت القي��ادة الحكيم��ة فإن مصرَي 

األعداء ومؤامراتهم هو الفشل
ويف حللقاءحت حلتي أجرتها صح فة حملسرية، 
قا6 حلشـ خ ومسـان أبـ0 يشـطان -رئ س 
حله ئـة حلعامة للـزكاة-: »إنَّ حلشـعَب حل مني 
خرج يف حلسـالات وحمل ادين ل ؤّكـــَا أن تلك 

حلرخـَة حلتي ل0ربـت 6ا 6ي حل ـ30 تزلز6ُ 
يف أيحـاء حلجمه0رية حل من ة، وغاحً سـتزلز6 

ُكـــّل أرجاء حلعالم بع0ن حلله وت0ف قه«.
وأّكــــا رئ ـُس حله ئة حلعامة للـزكاة أيه 
»مـا دح3 حلشـعب حل منـي يعلـن حلـربحءَة من 
أعاحء حلله، ويتبنى حملشاريَع حلاين ة حلعظ مة 
بق ادة قائا حلث0رة حلسـ ا عباحمللك بار حلاين 
حلح0ثي حلـذي يمثُّل 6ذح حلاين بكل وـم0خه 
وعزته وق0ته ويقائه، س ك0ن حلنُص لل َفه، 
وسـتتحطُم ُكــــّل حملؤحمـرحت عـىل صخرة 
صم0ده وسـ ك0ُن مصريُ حأعاحء ومؤحمرحتهم 

06 حلفشل«. 
وختتم أب0 يشطان لايثَه، قائالً »ستنكُر 
تحت قامي 6ذح حلشعب ُكـــّل تلك حلزعامات 
حلتـي تّاعـي حلعروبـة و6ـي تحـت حله منة 

حأمريك ة وحإلرسحئ ل ة«. 

موقُف الش��عب اليمني املش��ّرف هو ثمرُة 
ما زرعه العظماء

ويف حلسـ اق، قا6 حلشـ خ ض ف حلله رسا3 
-رئ س مجلس حلتاللـم حلقبيل-: »إن أعالَمنا 
حألرحَر من ضّح0ح بأيفسـهم يف سب ل حلافاع 
عن حأرض، زرع0ح لنا حلكرحمَة وحلحريَة وحلعزة 
وحلنامـ0س، و6ا يحـن حل 30 يقطـُف حلثمرة 
ويقـف ُكــــّل حمل0حقـف حملرشفـة، فهـم من 
عّلم0يا حلق م وورثـ0ح لنا حلج0دحت وحلنام0س 

وحلشجاعة وحإليَْمــان وحلحكمة«. 
»وـعاَريا  أن  إىل  رسـا3  حلشـ خ  وأوـار 
حل 30 يـا6 عىل إيَْمــان ولكمـة أ6ل حل من، 
حلطغـاة  ُكــــّل  حلشـعار  6ـذه  وسـ زلز6 
وحملسـتكربين، وس ك0ن 6ذح حلشـعار صاماحً 
أما3 ُكـــّل حملؤحمرحت«، مؤّكـــاحً أن أسـباَب 
ُكـــّل حلحروب حلتي ُوـنَّت عىل حلرخة 6ي 
»أن حلشـعاَر 06 بـرحءة وم0قف و6ـ0 أيضاً 
سالٌح من مقاومة، ومن لم يستطع أن يُرَخ 
يف وجه أمريكا وإرسحئ ل وكل حملسـتكربين يف 
6ـذح حلعالم، فـال يمكن أن يطلـَق عل ه صفة 
رجـل أَو مؤمـن أَو عزيـز؛ أَنَّ حملتحرجن من 

أمريكا وأدوحتها 6م حأذلة وحلصاغرون«. 

زعم��اُء الخيانة بوابُة العب��ور للمؤامرات.. 
ومشروع الصرخة من سيقفلها 

مـن جايبـه، أّكــــا حلعم ا عـىل حلح مي 
حمللتقـى  حلعامـة وحلخارج ـة يف  –حلعالقـات 
حلعسـكري حلعـا3- أن حلشـعب حل منـي رفع 
رصخته حملاوية »إىل أولئك حملجتمعن يف وروة 
حلخ اية وحلعمالة للتآمر عىل قض ة فلسـطن 
ـــة، ل ؤّكـــاوح لهم أن  حلتي 6ي قض ُة حأُمَّ

مؤحمرحتهم عىل فلسطن ستب0ُء بالفشل«. 
لايثـه  يف  حلح مـي  حلعم ـا  وأضـاف 
للصح فـة: »أولئـك حلزعماء ل سـ0ح إال ب0حبة 
ــة ينفذون  عبـ0ر وجن0د مجناة أعـاحء حأُمَّ
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ُمَخّططاتها، ولكن 6 هاَت لهم ذلك، فالشعب 
حل منـي ما زح6 لارضحً ويمتلك مرشوعاً دين اً 
بكل معنى حلكلمة، وس ُسِقُط ُكـــّل حلطغاة 
وحملستكربين«، متبعاً: »وأما فلسطن ستظل 
ــة وسـتنتُر رغم أيـف ُكـــلرِّ  قض ـَة حأُمَّ
حملتآمريـن وحلعمـالء، فاألرحر لـن يرتحجع0ح 
عـن خ ـار حمل0حجهـة وحملقاومـة، وحل من 0ن 
سـ ظل0ن لماًة لألقىص ولمـاًة لكل قضايا 
ــة، ويق60 لهم إن حلخ اية لن تجاي ولن  حأُمَّ

تاو3«. 
ف مـا قا6 وك ـل أمايـة حلعاصمـة لقطاع 
حلتعل م، زياد حلرف ق: »إن حلشـعاَر 06 سـالٌح 
ه وجا  وم0قـٌف أطلقـه حلشـه ُا حلقائـا؛ أَيَـّ
يفسه أما3 حلتحايات وحملؤحمرحت عىل حإلسال3 
وحملسـلمن، فـكان ال بـا مـن م0قـٍف فقا3 
وتبنـاه، وكايـت حلحص لة 6ي إغـالق ُكـــلرِّ 
حملؤحمـرحت حلتي كايـت محاقـًة بال من أرضاً 

وإيساياً«. 
وذكـر حلرف ـق أيه »مهما ق ل عن حلشـعار 
فه0 يا6 أن له مفع0الً عظ ماً، وأكربُ دل ل أن 
أمريـكا وإرسحئ ل حتضحت ردة فعلها وقامت 
بتج  ـش أذيالهـا وأتباعهـا، و6ـذح حلشـعاُر 
كشـف حلكثريَ من حأقنعة، كشـَف حلحق قة، 
ومـع أيهم كايـ0ح مت0لن إلرسحئ ـل منذ زمن 
ط0يل، إال أن أقنعتهم تكشفت مع حلرخات 

حملاوية لهذح حلشعار«. 

يف  الصرخ��ُة  أوصلته��ا  الت��ي  الرس��الُة 
مسريات إحياء ذكراها

من جهتها، قا6 حملنشـا عباحلسال3 حلقح30 
-رئ ـس فرقة أيصـار حللـه حإليشـادية-: إن 
»رسالتَنا وحضحٌة وسـتظلُّ تحريض ة مل0قف 
حلحق ضا حلباطل، َول سـت فرقـة أيصار حلله 
ولا6ا من ترفع حلشـعار بل 6ناك حلعايا من 
حلفـرق دحخل وخارج حل من، وسـ ك0ن 6ناك 
بـإذِن حلله حلعايـُا من حلفرق حإليشـادية حلتي 
تحمل ثقافـَة حمل0ت أمريكا حملـ0ت إلرسحئ ل، 
يف ُكـــّل حلبلاحن، وسـتك0ن 6ذه حلثقافة 6ي 

ق0الً وعمالً ورولاً«. 
وأضـاف حلقحـ30 »إن وـاء حلله سـتك0ن 
6ناك أعما6ٌ قادمٌة مشـرتكة مـع إخ0حينا يف 
حلعـرحق ويف سـ0ريا، وسـتك0ن 6نـاك حلكثري 
من حأعمـا6 حلفن ة ضا حله منة وحلغطرسـة 

حأمريك ة حلصه 0ي ة يف حملنطقة«. 
ف ما أّكـــا عباحلسال3 حلطالبي –مؤّسسة 
حلشـهاحء- أن »مـرشوَع حلرخـة يف وجـه 
حملستكربين، قرآييٌّ يتجاوُز ُكـــلَّ حلصع0بات، 
وقا رأينا بأ3 أع ننا حلاروَس وحلش0ح6َا حلح ة 
حلتـي أثبتت عظمَة 6ذح حملـرشوع وق0تَه، وما 
حلحروب حلتي خرت لن ونت حلعاوحن عىل 
6ذح حلشـعار إال جايـٌب من ج0حيـِب ق0ة 6ذح 

حملرشوع«. 

وأوـار حلطالبي، إىل أن حلرسـالة حلتي خرج 
حلشعُب إليصالها يف ذكرى حلرخة 6ي »ل س 
من مصلحة أي طرف تبني أية لرب ضا 6ذح 
حملـرشوع؛ أَنَّ 6ـذح حملرشوع سـ جرُف أمامه 
ُكـــلَّ حلطغاة وحملسـتكربين يف 6ذه حأرض«، 
متبعاً: »ورسـالتنا بأيّا لسـنا معكم ال جملًة 
وال تفص الً، وأينـا يقاطُع ُكـــّل مؤتمرحتكم 
وقممكم حلتآمرية؛ وأن 6ذه حملناسبة تتزحمُن 
مع وروـة حلخ اية يف حلبحريـن فإن مرشوَع 
حلرخة يف وجه حملستكربين س ُفِشُل ُكـــّل 

حملؤحمرحت«. 

الصرخة تشكُِّل كابوساً على قوى الستكبار 
العاملي وتهّدُد عروَشهم اآليلة إىل السقوط 

باوره، أّكـــا حمل0حطن محما حلحسـني أن 
6ذح حل ـ3َ0 حلخالَا يشـكل كاب0سـاً عىل ق0ى 
حالسـتكبار حلعاملي ويهّاُد عروَوـهم حآليلة إىل 
حلسـق0ط، مب نـاً أن وـعبَنا حل منـي لارٌض 
لالسـتمرحر يف 6ذه حملعركة لتى تحرير كافة 

حأرحيض حلعرب ة ومقاساتها. 
»يقـ60  للصح فـة:  لايثـه  يف  وأضـاف 
للمنافقـن حلعـرب حلذيـن لرضوح يف وروـة 
حلبحريـن إذَح كان حجتماُعكـم لب ـع حلقض ـة 
حلفلسـط ن ة وأرحض هـا ومقاسـات، فهـي 
ل سـت للب ع، ويحن قادرون بعـ0ن حلله عىل 
إرجاع حأرحيض حلفلسط ن ة أ6لها وحملقاسات 
حإلسالم ة أمتنا مهما كلفنا ذلك«، متبعاً: »إن 
لهذه حلرخة مستقبَلها يف حملنطقة وستصل 
إىل حأريض حلفلسـط ن ة وحلال ل عىل ذلك أيها 
قـا وصلـت إىل دو6 خارج ـة ودو6 أوروب ة 

وبإذِن حلله ستعمُّ حملنطقة«. 
 من جايبه، قا6 حمل0حطن عباحلكريم حملرويي: 
»إن خروجنـا حل ـ30 يف مسـرية حلرخـة يف 
وجه حملسـتكربين 06 من منطلق حستشـعار 
ــة وعىل  حملسـئ0ل ة حلاين ة تجاه قضايـا حأُمَّ
رأسها حلقض ة حلفلسط ن ة؛ باعتبار6ا قض ة 
ج60رية تحمـل يف مضم0يها حلعزة وحلكرحمة 
وتعـرب عن حلـ0الء أول اء حلله وحلعـاحء أعاحء 
حللـه، وأبنـاُء وـعبنا حل مني حل ـ30 بمختلف 
أط افهم ومك0ياتهم حلس اسـ ة وحلتنظ م ة 
يجـّادون  حملجتمع ـة  رشحئحـه  وبمختلـف 
م0قَفهـم حلرحفـض له منة ق0ى حالسـتكبار 
أمريكا وإرسحئ ل وأدوحتهم من حلعمالء وتجار 

حالرتزحق«.
وأضاف حملرويي بالق60: إنَّ حلشـه َا حلقائا 
حلس ا لسن بن بار حلاين حلح0ثي أطلق وعاَر 
حلرخـة يف وجه حملسـتكربين يف عـا3 3003 
وأّسـس مرشوَعـه حلُقـــْرآيـي بمنطلقـات 
وأ6ـاحف تتبنـى مظل0م َة حلشـع0ب حلعرب ة 
وعىل رأسـها مظل0م ة حلشـعب حلفلسط ني، 
وبفضـل حللـه 6ـذح حلشـعار و6ـذه حلرخة 
حلتي ال يتمّسـك بهـا إال حلصادق0ن حلصابرون 

حملجا6ـاون، لطمـت ُكـــّل حملؤحمـرحت حلتي 
تَُحـاك ضـا حلشـع0ب حلعرب ـة حلتي تسـعى 
حملقاسـة  حأرحيض  وتحريـر  حلحريـة  لن ـل 
َوأصبحـت كاب0سـاً عـىل حأعـاحء وحملنافقن 
مهما تلبسـ0ح بلباس حلحق، وخنجـرحً ياق يف 
خارصة حلطاغـ0ت بكل إمكاي ته وترسـايته 
حلحايثة«، مشريحً إىل أن »وروة حلبحرين حلتي 
حجتمع ف ها مرتزقة حلخل ج وحلعرب كشـفت 
ُكــــّل حأقنعـة حلتي كايت تتاجـُر بالقض ة 
حلفلسـط ن ة، معتربحً 6ـذح حل 30 حلعظ م ي0ما 
حستثنائ ا وي30 صح0ة للشـع0ب حلحرة حلتي 

تضحي من أجل عزتها وكرحمتها«. 
ف مـا قا6 حمل0حطـن أب0 عباحمللك حملسـ0ري: 
»خرجنا إىل 6ذه حلسـالة لنُعِلـَن أما3 حلعالم 
برحءتَنـا مـن أعـاحء حلله وأعـاحء حإليسـاي ة، 
وإظهار سـخطنا مـن حملمارسـات حلعاوحي ة 
وحالسـتعمارية بحـق وـع0بنا ومقاسـاتنا 
وثروتنـا، ويقـ60 أمريـكا وإرسحئ ـل 6ـذه 
حلرخـة منبثقـٌة مـن حلثقافـة حلُقـــْرآي ة 
حلتي ستسـتمر إىل ق ا3 حلساعة ومن يقف يف 
وجهها فمصريُه إىل حلزوح6 وحلفشل وحلهزيمة 

بع0ن حلله«. 
 وحختتـم لايثَـه بالق60: »ياعـ0 مرتزقة 
حلعـ0دة  إىل  حل منـي  وـعبنا  عـىل  حلعـاوحن 
بعـا  لسـاباتهم  ومرحجعـة  ص0حبهـم،  إىل 
حأطمـاُع  وظهـرت  حلحقائـق  تكشـفت  أن 
حالسـتعمارية لشـع0بنا وثروحتنـا، كما ياع0 
حلشـع0َب حلعرب ة وحإلسـالم ة إىل حالسـتعاحد 
للمشـاركة يف حملـرشوع حلُقـــْرآيـي وإعالن 
حلـربحة من أعـاحء حلله وعـىل رأسـهم أمريكا 

وإرسحئ ل«. 

مشروُع الصرحة والقتداُء بالقيادة كفيالن 
بإسقاط ُك���ّل ما يحاك من مؤامرات

حلثقـايف  حل0عـي  تنامـي  سـ اق  ويف 
ــة  وحلسـ ايس ومعرفة حلعـاو حلحق قي لألُمَّ
حإلسـالم ة حلـذي يتمتـع بـه وـعُب حلحكمة 
وحإليَْمـــان وحلـذي جعل0ح مـرشوَع حلرخة 
منهاجـاً يسـريون عل ـه يف مقارعـة حلطغاة 
وحملسـتكربين، أّكــــا م0حطنـ0ن لصح فة 
حملسـرية أن 6ُتـاَف حلرخـة مبـاأٌ إيَْمــايي 
ـُا حلربحءَة من حل ه0د وحلنصارى حلتي أمر  يجسرِّ

حللُه بها يف حلُقـــْرآن حلكريم. 
ل ث قـا6 حمل0حطن لم0د حملطـاع -مناوب 
ملتقـى حلطالـب حلجامعـي بكل ـة حللغات-: 
إلْل َـــاء  حل من ـن  ماليـُن  خـرج  »حل ـ30 
حلرخة ب0جـه حلطغاة وحملسـتكربين لنثبَت 
باملسـرية  سنتمسـُك  أينـا  أجمـع  للعالـم 
حلُقـــْرآي ـة حلعظ مـة حلتـي 6ـّزت عـروَش 
حلطغاة وحملسـتكربين«، ُمض فاً: »يستنكر ما 
قا3 به عمالُء حأمريكان من لكا3 حلخل ج من 

عقا وروة إلبرح3 صفقة حلقرن حلفاولة«. 

ف ما أوـار حمل0حطن عباحلله خـ0الن، إىل أن 
»حلذكـرى حلسـن0ية للرخة ت0صُل رسـالًة 
للعالم أينا سنميض يف 6ذه حملسرية حلُقـــْرآي ة 
حلعظ مة حلتي ستنهي حلظلم وحلضال6 وستزيُل 
عروَش حلطغـاة وحملسـتكربين، مؤّكـــاحً أن 
وـعاَر حلرخة كف ٌل بإلباط صفقة حلقرن 

حلتي يزُعــُم حلصهاينة إبرحمها«. 
 باوره، أّكـــا حملالز3 ثايي لسـن حملطري، 
أن 6ُتاَف حلرخة حلذي أتى به حلسـ ا لسن 
بـار حلايـن حلح0ثي قا 6ـزَّ ك ـاَن حلصهاينة 
مض فـاً:  عرووـهم،  وزلـز6  وحأمريـكان 
»صم0ُديـا للعـا3 حلخامـس ب0جـه حلعـاوحن 
حلعاملـي إيما 6ـ0 يت جة لتمسـكنا بمرشوع 

حملسرية حلُقـــْرآي ة حلعظ مة ». 
وبّن حملطري أن وروـة حلبحرين حلفاوـلة 
يسـعى حل ه0د وحلنصارى مـن خال6 عمالئها 
حلقض ـة  تض  ـع  إىل  حلخل ـج  لـكا3  مـن 
حلفلسط ن ة و06 ما ال يمكن لص0له، مردفاً 
بالق60: »يحن يتمسك بق ادة قرآي ة لك مة 
مـن أعال3 أ6ل حلب ت عل هم حلسـال3 و6م من 
س حررون حلقاس حلرشيف بإذِن حلله تعاىل«. 

 ش��عاُر الصرخ��ة كش��ف الوج��َه الحقيقيَّ 
لقوى الهيمنة ووجه بوصلة العداء ضدهم:

حلناوـط حلثقـايف إبرح6 ـم غالـب أّكــــا 
بـاوره »أن مـرشوع حلرخـة حلـذي أتى به 
حلشـه ُا حلقائـُا لسـن بـار حلايـن حلح0ثي 
يف ألـاحث )11( سـبتمرب حملفتَعـل مـن قبـل 
حلصهاينة، كشف حمُلَخّطَط حلصه 0يي اللتال6 
حلعالم حلعربي وحإلسـالمي تحت مـربّر وج0د 

حإلر6اب«. 
وأوـار غالب إىل أن »حملـرشوَع حلُقـــْرآيي 
ــة حإلسـالم ة بمختلـف مذح6بها  ي0ّلـا حأُمَّ
وي0ّجه ب0صلة حلعاحء يال ة حلك ان حلصه 0يي 
ـُا  حلغاصـب«، مض فـاً: »6تاف حلحرية يجسرِّ
حلربحَة حلتي أمر حللُه بها يف حلُقـــْرآن حلكريم«. 
من جهته، قا6 حمل0حطن َعباحلخالق حملطري: 
»يُْحِ ـي حلذكـرى حلسـن0يَة للرخـة ب0جِه 
حلطغـاة وحملسـتكربين ويحن يمـيض لتطهرِي 
حأرض مـن ظلمهـم وج0ر6ـم وطغ ايهم«، 
مؤّكــــاحً أن 6ُتـاَف حلحريـة فضـح حل0جَه 
وحلغطرسـة  حله منـة  لقـ0ى  حلحق قـي 
حلصه 0ي ة أمريكا وإرسحئ ـل«، ف ما أّكـــا 
حمل0حطـن عـيل غالب أيـه »بعز3 وصـرب وإباء 
منقِطِع حلنظرِي، يح ي حلشعب حل مني حلذكرى 
حله منـة  قـ0ى  ب0جـه  للرخـة  حلسـن0ية 
وحالسـتكبار أمريـكا وإرسحئ ـل«، مض فـاً: 
»مهما سعى حلطغاة وحملستكربون وعمالؤ6م 
من لـكا3 حلخل ج وبعض حلعربـان؛ لتض  ِع 
حلقض ة حلفلسـط ن ة إاّل أيَّنا لن يرتَُك حلقاس 

حلرشيف مهما كلفنا حأمر«. 
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من ملزمة معرفة اهلل

الشهيد القائد ينصح بالتبرؤ من الظالمين وجعلهم تحت قدميك هنا في الدنيا
توجيهاُت اهلل خاليٌة من أي نقص وهي املنهج الصحيح الذي ل تستقيُم الحياة إل به

  - خاص:

مغالطتك لنفسك وأنت تسمع أوامر اهلل.. لن 
تنفعك يوم القيامة:��

ِه ُْا حلَقاِئُا َسـاَل3ُ حللِه َعَل ِْه من )حلاعممة(  لذر حلشَّ
وحلتسا6ل عنا سماع آيات حلله ل ث تساء6 قائالً: ]ما 
حلـذي يحصل يف 6ذه حلاي ا يف تعاملنا مع حلله سـبحايه 
وتعاىل, عناما يسمع آياته تتىل عل نا, وف ها تلك حآليات 
حلتـي تأمريـا بالت0لـا, باأخـ0ة، باإليفاق يف سـب له، 
بالجهـاد يف سـب له، بالعمـل عـىل إعـالء كلمتـه، بأن 
يك0ن أيصـارحً لاينه؟ و6كذح. ك ف يعمل وحلا.. يرجع 
يطأطئ رأسـه، ويميش ماري فن، يتجـه كذحك, يريا 
يهرب ماري فن! إىل حملجهـ60، يحاو6 يعرض! تحابر 
برأسك وتحاو6 تعرض كذح وال كذح، أين ستذ6ب؟. أيت 
فقط تغالط يفسك، تحاو6 تتهرب وتحاو6 تتناىس 6ذح 
حليشء، وتحاو6 تنشـغل بأوـ اء تاخل ف ها ملا تنىس، 
و6كذح تسـا6ي يفسـك، تسـا6ي يفسـك لتى يأت ك 
حملـ0ت، فتجـا بأيك إيما كنـت تغالط يفسـك، وتخادع 
يفسـك؛ أن حلله ال ينىس، ال يغفل، يرحقبك س0حء تهرب 
إىل 6ذح أَْو إىل 6ذح، أَْو لتى تسـري تبحث عن أسئلة تاور 
لك أسئلة إذح باتلقى لك مخرج من عنا ذيه والّ من عنا 
ذيـه من أجـل إذح.. ي30 حلق امة.. ما ِبـْش.. }أََوَلْم يَْكِف 
ٍء َوِه ٌا{)فصلت: من حآلية53( 06  ِبَربرَِّك أَيَُّه َعىَل ُكلرِّ َشْ
حلشـا6ا عىل ُكّل شء، وـا6ا عىل أعمالنـا عل م بذحت 

حلصاور.
وأضاف َسـاَل3ُ حللِه َعَل ِْه: ]ي30 حلق امة سـ تربأ منك 
لتـى أولئك حلذين كنت تؤيا6ـم يف حلاي ا وتصفق لهم 
و6ـم يسـريون يف طريق حلباطـل }إِذْ ترََبَّأَ حلَِّذيـَن حتُِّبُع0ح 
ِمـَن حلَِّذيَن حتَّبَُع0ح َوَرأَُوح حْلَعذَحَب َوتََقطََّعْت ِبِهُم حْأَْسـبَاُب 
َوَقـا6َ حلَِّذيَن حتَّبَُع0ح َل0ْ أَنَّ َلنَا َكرًَّة َفنَترََبَّأَ ِمنُْهْم َكَما ترََبَّأُوح 
حٍت َعَل ِْهْم َوَما 6ُْم  ا َكذَِلَك يُِريِهُم حللَُّه أَْعَماَلُهـْم َلَرَ ِمنَـّ
ِبَخاِرِجـَن ِمَن حلنَّاِر{ )حلبقرة: 166-167(؛ أيه سـريد 
و06 مشـغ60 بنفسـه 6ـ0 6الك، 06 مذ6ـ60، يق60 
لـك: رللك، ماذح أعمل لك؟ ما أسـتط ع أعمل لك شء. 
أيت تتألم، تتألم, وتصبـح لرحت تقطع قلبك، عذحب 
يفيس، 6ذح حلذي كنت يف حلاي ا أصفق له، وكنت يف حلاي ا 
بَْعـَاه، وكنـت يف حلاي ا أركـزه، وأق60 حيـه.. وحيه.. إىل 
آخره.. 6ا 06 يتربأ مني حآلن، ]ل ت أن عبا يُسـرُب حرجع 

حلاي ا ثايي مره أتربأ منّه وألعنه من ف0ق ُكّل منرب[.

ترّبأ من الظاملني هنا يف الدنيا.. يوم القيامة لن 
ينفعك ذلك:��

ـة بأن  ـِه ُْا حلَقاِئُا َسـاَل3ُ حللِه َعَل ْـِه حأُمَّ ويصح حلشَّ
تتـربأ من حلظاملن حلفاسـقن حملضلن لها 6نا يف حلاي ا، 
ل ث ينفع ذلك، ل ث قا6 و06 يرشح ق0له تعاىل: }بىََل 
َقْا َجاَءتَْك آيَاِتي َفَكذَّبَْت ِبَها{: ]ترى 6كذح يأتي بعا ُكّل 
آية تتحاث عن حلنسـ ان }أَتَتَْك آيَاتُنَا َفنَِس تََها{)طـه: 
من حآلية136( كنا يف حلاي ا يق60 لك تتربأ من حملجرمن, 
تتـربأ من حلظاملن, تميش عىل 6اي حلله، ال ترتبط بغري 
6اي حلله وحلهاحة إىل دين حلله. أل سـت لرحت واياة 
عىل حإليسـان يـ30 حلق امـة، و06 6نـا كان يعرض يف 
حلاي ـا ويبحث عن من يتمسـك به ف أتـي ي30 حلق امة 

يتربأ منه. أل سـت 6ذه حآليات تعني أيه س ك0ن لرة 
واياة عناما يق0ل0ن: }َل0ْ أَنَّ َلنَا َكرًَّة َفنَترََبَّأَ ِمنُْهْم َكَما 
تَـرَبَّأُوح ِمنَّا{)حلبقرة: من حآلية167( عرّب حلله عن أن 6ذه 
حلكلمة حيطلقت مـن يف0س تتقطع لرحت }َل0ْ أَنَّ َلنَا 
َكـرًَّة َفنَتَـرَبَّأَ ِمنُْهْم َكَما ترََبَّأُوح ِمنَّا{ غ ض وـايا, وتألم 
وـايا من أولئك حلذين كنا يف حلاي ا يصفق لهم، وكنا يف 
حلاي ـا يؤيا6م، وكنا يف حلاي ا يمـيش عىل ت0ج هاتهم، 
و6م كاي0ح 6كذح، ت0ج هات ل سـت عىل وفق كتاب حلله 
سبحايه وتعاىل! لرحت عناما قا6 حلله: }َكذَِلَك يُِريِهُم 
حٍت َعَل ِْهْم َوَما 6ُـْم ِبَخاِرِجَن ِمَن  حللَّـُه أَْعَماَلُهـْم َلـَرَ

حلنَّاِر{)حلبقرة: من حآلية167([.

تأمل.. يف آية الكرسي:��
ـِه ُْا حلَقاِئُا َساَل3ُ حللِه َعَل ِْه إىل آية حلكريس  تطرق حلشَّ
وحالستشـهاد بمـا جاء ف ها يف محارضتـه، ل ث قا6: 
]آيـة حلكريس حلتي يقرؤ6ا و6ي من أعظم آيات حلقرآن 
حلكريـم يق60 حلله سـبحايه وتعـاىل ف ها: }حللَّـُه ال إَِلَه 
إاِلَّ 6ُـ0َ حْلَحـيُّ حْلَق 3ُ0ُّ ال تَأُْخذُُه ِسـنٌَة َوال يَـ3ٌ0ْ َلُه َما يِف 
ـَماَوحِت َوَما يِف حْأَْرِض{)حلبقرة: من حآلية355( ثق0ح  حلسَّ
به؛ أيه حلله حلذي ال إله غريه, أي 06 من يملك وئ0يكم، 
من ب اه وـئ0يكم وأم0ركم، 06 من يابر أم0ركم، 06 
ولـاه حلذي يمكـن أن تأله0ح إل ه، وتلتجئـ0ح إل ه.. 06 
حلحي ال يمكـن أن تق60: ]ربما قا مـات، حلله يرلمه، 
إيش عبَّا يسـ0ي لنا[؟ ال، 06 حلحي.. 06 حلشـا6ا عىل 
ُكّل شء. ق 30، 06 حلق 30 عىل ُكّل شء, فه0 قائم عىل 
ُكّل يفس بما كسـبت. 06 حلق 30 06 حلشا6ا عىل 6ذح 
حلعالم من يق30 بتابري وـئ0يك، 06 من يق30 بتحق ق 
ما وعـاك به، بإيجاز ما وعاك به. 06 أيضاً }ال تَأُْخذُُه 
ِسـنٌَة{أو6 حلن30، أَْو ي0ع من حلغفلة، }َوال ي3ٌ0َْ{ ف مكن 
أن يهاجمـ0ك و06 رحقا.. ال، يقـ60 وحلا ]وحلله إما إذح 
06 بريقا ف مكن يباغت0يا و06 رحقا ويرجع ينتبه وقا 
يجحت[ ال, ال.. حلله سبحايه وتعاىل ال يغفل، ال ينا3، ال 
يسـه0، ال ينىس عناما تثق بـه فأيت تثق بمن ال يغفل 
عنك لحظة وحلاة، بمن 06 عل م بذحت حلصاور، صارك 
أيـت, وصار عـاوك, فثق بمن يسـتط ع أن يمأل قلبك 
إيَْمايا وق0ة، ويمأل قلب عاوك رعباً وخ0فاً }َسـأُْلِقي يِف 

ُقل0ُِب حلَِّذيَن َكَفُروح حلرُّْعَب{)أيفا6: من حآلية13(.
وتسـاء6 َسـاَل3ُ حللِه َعَل ِْه: ]من 06 حلـذي يمكن أن 
تتـ0اله, وله 6 منة عىل حلقل0ب؟ مـن 06 حلذي يمكن؟ 
ال زع ـم، ال رئ ـس، ال ملك، ال أي ألـا يف 6ذح حلعالم له 
6 منـة عـىل حلقل0ب.. ألم يقل حلرسـ60 )صلـ0حت حلله 
عل ه وعىل آله(: ))يرت بالرعب من مسرية وهر((؟ 
مـن أين جاء 6ذح حلرعـب؟ من قبل حلله، 6ـ0 حلذي 06 
مطلع عىل حلقل0ب، وب اه حلقل0ب يسـتط ع أن يمأل6ا 
رعبـاً, ويمأل تلـك حلقل0ب قـ0ة وإيَْماياً وثقـة، وعزماً 

وإَرحَدة صلبة؛ أيه ق 30 ال تأخذه سنة وال ي30[.

مثال توضيحي: اهلل ل ينام:��
َعَل ْـِه مثـاالً  حللـِه  حلَقاِئـُا َسـاَل3ُ  ـِه ُْا  حلشَّ ورضب 
ت0ض ح اً و06 يسـقط ق0له تعاىل: )ال تأخذه سنة وال 
ي30( عىل وحقعنـا، ل ث قا6: ]ممكن يك0ن معك وأيت 
يف حلاي ا 6ذه صايق مسـئ60 أَْو تاجر، يحصل م0قف، 
تسـري إىل عنا بـاب ب ته.. قال0ح: لحظة عـاده رحقا.. يا 

جماعـة حلنا عّجالـن بلغـ0ه.. قال0ح ما يمكـن.. أيه 
عـادة ُكّل من 06 كبري يف 6ذه حلاي ـا كلما ب ك0ن أكثر 
حبتعـادحً عن حلناس.. رحقا! ٌوـ0ُف0ه لنـا.. ذح معنا ورقة 
يريـا يعمل لنـا ت0ج ه إىل عنا فالن، معنا مشـكلة كذح 
وكـذح، ويريـا.. قال0ح: لحظـة.. رحقا، ويمكـن أن تخيل 
حل0رقـة عنا حلحـارس وتجي لها إيشـاء حلله بكره؛ أن 
ول ـك 6ذح 06 يسـهر عـىل حلف اي0 إىل ما قبـل حلفجر، 
ويتابـع حلفضائ ات إىل ما قبل حلفجر، ثم ينا3 وي0حصل 
ي0مـه إىل حلظهـر، و6ناك مـن يذ6ب يشـرتي له قات، 
ويذ6ب يشـرتي مصاريف حلب ت، و06 يصح0 فقط يف 
حلظهر، وأيت منتظـر له عنا حلباب، أن ول ك 6ذح رحقا، 
تأخذه ساعات من حلن30، وحل0رقة لقك عناما ت0صلها 
عنـاه يقلبها قل الً، و06 متأثر بعـا حلن30، عاده ِمبَِخر 
بعـا حلغاحء، وإن وـاء حلله عناما يصحـ0 بالقات قبل 
حملغرب يرجع يش0ف ورقتك، ثم يح0لها: ]حأخ حلفاليي 
حطلع0ح عىل قض ة حأخ فالن وحيظروح ف ها عىل لسـب 
مـا باح لكم[. مثل 6ذح ل ـس جايرحً بأن تت0اله, وأن تثق 
به بع احً عن حلله سـبحايه وتعاىل. أما حلله عناما تت0اله 
06 حلشـا6ا عـىل ُكّل شء, 06 حلحـارض عىل ُكّل شء 
}َما يَُك0ُن ِمْن يَْج0َى ثاَلثٍَة إاِلَّ 0َ6ُ َرحِبُعُهْم َوال َخْمَسٍة إاِلَّ 
0َ6ُ َساِدُسـُهْم َوال أَْديَى ِمْن ذَِلـَك َوال أَْكثََر إاِلَّ 0َ6ُ َمَعُهْم 

أَيَْن َما َكاي0ُح{[.. 

سالطنُي الجور.. لن يشفعوا ألحد من أتباعهم يوم 
القيامة:��

وحسرتسل سال3ُ حلله عل ه وارلاً لبق ة آية حلكريس، 
ل ث قا6: ]}َمْن ذَح حلَِّذي يَْشَفُع ِعنَْاُه إاِلَّ ِبِإذِْيِه يَْعَلُم َما 
بَْنَ أَيِْايِهْم َوَمـا َخْلَفُهْم{)حلبقرة: من حآلية355(، لتى 
لـ0 ظننت مـن منطلق آخـر بأن ذلك حلشـخص حلكبري 
يف حلاي ـا يمكـن أن يك0ن كبريحً يف حآلخرة، ف شـفع لك؛ 
أيه كان وج هاً يف 6ـذه حلاي ا، ولايه ممتلكات كثرية، 
وكان له سـلطة عظ مة يمكن أن ينفع ي30 حلق امة.. 
كايت 6ذه يظرة عنا حلعرب حلسـابقن، عنا حلجا6ل ن 
حلسابقن، كاي0ح يعتقاون أن حلشخص حل0ج ه يف حلاي ا 
يمكـن أن يك0ن أيضاً وج ها يف حآلخـرة، كان يق0ل0ن: 
لـ0 فرضنا أن 6ناك آخرة سـنك0ن يحـن من حملقربن, 
ويكـ0ن يحن؛ أينا 6نا يف حلاي ا عظماء }َوَلِئْ ُرِدْدُت إىَِل 
َربرِّي َأَِجَانَّ َخرْيحً ِمنَْهـا ُمنَْقَلباً{)حلكهف: من حآلية36(.
يف يـ30 حلق امـة ال تك0ن وـفاعة إال ملـن حرتىض، وال 
وـفاعة إال ملن يأذن، فمن يشـفع0ن 6ـم أول اؤه، 6م 
أيب ـاؤه، 6ـم من 6م يف طريقه حلذي رسـمه، ول سـ0ح 
ممن يفرض0ن أيفسهم عل ه، }َوال يَْشَفُع0َن{أيضاً }إاِلَّ 
ِلَمِن حْرتىََض َو6ُْم ِمْن َخْشـ َِتِه ُمْشِفُق0َن{)حأيب اء: من 
حآلية38(.}يَْعَلُم َما بَـْنَ أَيِْايِهْم َوَما َخْلَفُهْم{أي: عناما 
يق60 لك: ل س 6ناك من يشفع إال بإذيه أيه يعلم فعالً 
أيه ال ألا يشفع إال بإذيه 06 }يَْعَلُم َما بَْنَ أَيِْايِهْم َوَما 
َخْلَفُهـْم{ 06 يعلم لارض6م وماض هم ومسـتقبلهم، 
ٍء ِمْن ِعْلِمِه إاِلَّ ِبَما َواَء{)حلبقرة: من  }َوال يُِح ُط0َن ِبيَشْ
حآلية355(، 06 حلـذي ألاط علمه بكل شء، فه0 يعلم 

ما بن أيايهم وما خلفهم[.

ملاذا تتكرر يف القرآن عبارة }ل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو {؟:��
ِه ُْا حلَقاِئُا َسـاَل3ُ حللِه َعَل ِْه عن حلر يف  وتسـاء6 حلشَّ
تكـرحر عبارة )ال إلـه إال 06( يف حلقـرآن حلكريم بكثرة، 
وأجـاب عن ذلك قائالً: ]}َوـِهَا حللَّـُه أَيَُّه ال إَِلـَه إاِلَّ 0َ6ُ 
َوحْلَمالِئَكـُة َوأُولُـ0 حْلِعْلِم َقاِئماً ِباْلِقْسـِط ال إَِلـَه إاِلَّ 0َ6ُ 
حْلَعِزيـُز حْلَحِك ـُم{ )آ6 عمـرحن: 18(. اللـظ كم تتكرر 
عبـارة: ]ال إلـه إال 6ـ0[ ل تقـرر يف يف0سـنا يف أعماق 
قل0بنـا أل60 تـه، تتقـرر أل60 ته يف أعمـاق قل0بنا، يف 
يف0سـنا، وترتسـخ بشـكل صح ـح أيه ولـاه إلهنا، 
فنرفض ما سـ0حه، يرفـض ُكّل من يقا3 يفسـه كإله 
لنـا، يرفضه.. حلله 6ـ0 ولاه إلهنا، فه0 حلشـا6ا عىل 

ولاحي تـه, وحملالئكة تشـها, وأول0ح حلعلم بأيـه حلقائُم 

بالقسـط يف عباده, يف خلقه، وحلقسـط: 06 حلعا6. }ال 

إَِلَه إاِلَّ 0َ6ُ حْلَعِزيُز حْلَحِك ُم{ 06 حلعزيز حلذي ال يمكن ألا 

أن يغالبه فريد ما وـاء يفاذه من أمـ0ره، و06 لك م 

يف أفعاله, يف تابـريه، يف ترشيعه.}إِنَّ 6َذَح َلُه0َ حْلَقَصُص 

حْلَحقُّ َوَما ِمْن إَِلـٍه إاِلَّ حللَُّه َوإِنَّ حللََّه َلُه0َ حْلَعِزيُز حْلَحِك ُم{

)آ6 عمـرحن: 63( ألم تتكرر 6ذه حملفردحت حلتي تا6 عىل 

كما6 حلله سـبحايه وتعاىل؟ من مثل ق0له: }َو0َ6ُ حْلَعيِلُّ 

حْلَعِظ ُم{)حلبقرة: من حآليـة355(. }ال إَِلَه إاِلَّ 0َ6ُ حْلَعِزيُز 

حْلَحِك ـُم{ }َوإِنَّ حللَّـَه َلُه0َ حْلَعِزيـُز حْلَحِك ُم{فأيت عناما 

تت0اله 06 حلعزيز، أيت ت0ل ت من ال يقهر، و06 حلحك م 

أيـت ت0ل ت من يك0ن تابريه ف ـك، من يك0ن عملك له 

كلـه قائمـاً عىل حلحكمـة، كله ال لماقة ف ـه, ال عبث 

ف ـه، ال جهالة ف ه، ال خطأ ف ه, فهـ0 لك م، فإذح ما 

دبـرك إيما يابرك إىل ما 06 لكمة، إذح ما أروـاك إيما 

يروـاك إىل ما 06 لكمة، فه0 عزيز لك م[.

ل عبث ول عشوائية يف توجيهات اهلل:��
وتحـاث َسـاَل3ُ حللِه َعَل ْـِه عن قض ـة )حلحكمة( يف 

ت0ج هـات حلله، وأيها خال ة مـن أي يقص، ل ث قا6: 

]وعـادة ما يحصل بالنسـبة لإليسـان عنامـا يلمس 

لنفسـه يف 6ـذه حلاي ـا عـزة و6 منـة أن تنطلـق منه 

حأعمـا6 حلعشـ0حئ ة, وحلت0ج هـات حلعشـ0حئ ة حلتـي 

تعكـس جربوته، أما حلله سـبحايه وتعـاىل فه0 لك م 

ل س 6ناك لماقـة، ل س 6ناك ت0ج هات 6كذح، أوحمر 

بحماقـة وعبث ال يهمـه إال أن تنفذ6ا ُقبَـْل، يَِفذْ! 06 

لك ـم, كلما دبرك إل ه، كلما وجهك إل ه كلما أمرك به 

6ي أوحمر لكمة، ت0ج هات لكمة، إروادحت لكمة.. 

أي لنثق به[.

مثال توضيحي:��
ورضب َسـاَل3ُ حللِه َعَل ِْه مثـاالً ت0ض حاً ي0ضح من 

خاللـه أيه ال عشـ0حئ ة يف أوحمر حلله، وأيهـا كلها ف ها 

رلمـة للعبـاد، ورفق بهـم، لتـى يف حأمـر بالجهاد، 

وحلقتـا6، حلـذي قا يـؤدي إىل حالستشـهاد، ل ـث قا6: 

]اللظ.. يحن تقريباً ال يثق عناما قا6 حلله للمسـلمن 

و06 يتحاث معهم عن حلجهاد, ويروـا6م إىل حلجهاد, 

وأيـه تجـارة تنج هم من عـذحب أل م, وأيه كـذح وكذح، 

عناما قـا6: }ذَِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم تَْعَلُم0َن{)حلت0بة: 

مـن حآلية61( مـا 06 6ذح حلخـري حلذي تذ6ـب لريم0ك 

بالرصـاص!! ك ف عبارحت حلناس 6نـا يق0ل0ح ك ف أن 

6ذه لكمة!!؟ ال, 6ذه لكمـة، لكمة, أوحمر لك مة, 

ف هـا رلمة لـك، وف هـا خري لـك، وف هـا رشف لك[.

وأضـاف قائـال: ]لم يثق بكثـري من أوحمـره أيها تباو 

وكأيها وـاقة، فنق60: ما لها يباو وكأيها ما بىل أمريا 

كـذح ُقبَْل؟! لكن لتى عناما يأمريا اللظ0ح؛ أيه يأمريا 

و6ـ0 يف يفس حل0قت حلحك م حلرل م أيضاً، متى ما أمر 

بيشء وباح لنا واقاً فه0 يضع يف ترشيعاته, ويف حملنهج 

حلرتب0ي لكتابه حلكريم يضع حأوـ اء حلكثرية حلتي 6ي 

سـهلة يف متناولنـا فتجعلنا بالشـكل حلـذي يمكن أن 

يصل إىل 6ذح حليشء حلذي يعترب مسـتبعاحً أمامنا، يجعل 

ترشيعـه بالشـكل حلذي يه ـئ بعضه لبعـض ويخا3 

بعضـه بعضاً، ويسـهل بعضه تطب ـق بعض. ومع أن 

ترشيعـه لتى ل0 لم يكن ورحءه جنة، ُكّل ما 6احيا إل ه 

يف كتابـه حلكريم لتى ل0 لم يكـن ورحءه جنة لكان 06 

ولاه حملنهج حلصح ح حلذي ال تسـتق م ل اة حلبرش إال 

به، وال تستق م حلاي ا إال بالسري عل ه[.. 

ِهيُْد الَقاِئُد َسَلُم اللِه َعَليِْه محارضًة ــ ملزمة ــ )معرفة الله ــ الثقة  ألقى الشَّ
بالله( الدرس األول ــ بتأريخ 18/ 2002/1م تناول فيها معنى )ال إله إال الله( 

بشكل واسع وكبري، وطرح طرحا رائعا، ينم عن معرفة واسعة وعميقة بالقرآن 
ـة بخالقها، فل تخاف إال منه،  ومنهجيته، هدف من خللها إىل تعزيز ثقة األُمَّ

وال ترجو إال هو، وال ترغب إال فيه، وال تعتصم إال به.. فكانت بحق من أروع 
املحارضات وأجملها.

الناس فيما إذا أخلصوا لله وتوجهوا إىل الله وعزموا عىل 
أن يضحوا يف س�بيله، ولو قتلوا يف س�بيله وأن يتحركوا يف 
س�بيل الله ولو قتل�وا ربما، ربما - والل�ه أعلم - قد تكون 
هذه الحالة بالش�كل الذي قد ال تع�د تحصل ابتالءات من 
ه�ذا النوع إال م�ا كان يف نفس الوقت - وهذه تبدو س�نة 
إلهي�ة - ابتالءات يف املقام العميل تك�ون إيجابية كبرية يف 
نفس العمل الذي أنت فيه تخدم القضية التي أنت تتحرك 

فيها.]س0رة حلبقرة حلارس حلثامن ص: 10[
ه�ذه األحداث يف هذه الدني�ا هي تعطيك بصرية تعرف 
م�ن خاللها صح�ة عقائدك، تع�رف من خالله�ا أن تلك 
العقيدة التي قرأتها واعتقدتها أنها حق ال شك فيه، تلمس 
الشواهد عليها قائمة، وكثرية جداً، شواهد كثرية جداً، جداً، 
لكن من يتأمل، وملن يس�تطيع أن يع�رف كيف يربط هذا 
الحدث بهذا اليشء، كيف يعرف العرب يف األحداث، فهي أي 

هذه األحداث تأمالتك لها تفيدك حتى يف الجانب اإلعتقادي 
فتزي�دك بصرية فيما أنت عليه أنه حق. وهذه قضية مهمة 

جداً.]ولن ترىض عنك حل ه0د وال حلنصارى ص: 6[
األح�داث مهم�ة ج�داً يف غربل�ة النفوس، أعن�ي مهمة 
حتى بالنس�بة لك أنت شخصياً بالنسبة ألي واحد منا من 
خ�الل األحداث قد يتلم�س هو ما لديه م�ن نقاط ضعف 
ما لديه من رؤى قد تكون غري صحيحة، فيصلح نفس�يته 

ه�و ويحاول أن يصحح وضعيته. إضافة إىل تقييم الناس 
لبعضهم بعض تقييم املجتمع وغربلته من خالل األحداث 
�ة، أي أمة تس�تفيد من األحداث عىل هذا  ألن مس�تقبل األُمَّ
النح�و تكون خططاً قائمة عىل معرفة خططاً واعية قائمة 
عىل معرفة.]سـ0رة آ6 عمرحن حلارس حلسـادس عرش 

ص: 3[

مقتطفاٌت نورانيٌة
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
بوصلٌة تشرُي إىل القدس

ومسـتقبالً، فاملعركُة حلتي يخ0ُضها حلشعُب حل مني 
حل ـ3َ0 يف م0حجهـة حلعـاوحن 6ـي جـزٌء مـن حمل0حجهة 
حملفت0لـة حلكـربى حلتـي يخ0ُضهـا ألـرحُر حل مـن ضا 
حملؤحمـرة حلك0ي ـة حلتي تق0ُد6ـا إرسحئ ُل ومـن خلفها 
حل0اليـاُت حملتحـاة حأمريك ة وبريطاي ـا لتمزيِق ولاِة 
حلـرتحب حلعربـي وحجتثـاث حلقـ0ى حل0طن ـة حملنا6ضة 

ل0ج0د ك ان صه 0يي مغتَصٍب. 
عالوة عىل ذلك فإن 6ـذه حملعركَة 6ي معركٌة للافاع 
عـن حلق م وحملبـادئ وتصح ح مسـار حلشـع0ب تجاه 
إرحدة  حلعادلـة تَحـّرك  حلعادلـة، فالقضايـا  قضايا6ـا 
حلشـع0ب حلحرة يح0 حاليتصار لها، وتلك مهمة حلث0رحت 
حل0طن ة حلحق ق ة دحئماً، ولعل ث0رة 31 سبتمرب 3016 
6ـي حلنم0ذُج حلصـارخ وحلحي للصح0ة حلشـعب ّة حلتي 
حيتـرت للق م وحملبادئ حلاين ة وحإليسـاي ة وصّححت 

حملفا6 َم حلخاطئة. 
ويباو أن حياالَع ث0رة تسـريُ عىل 6ـذح حلنهج قا أربك 
لساباِت حلعاو حلصه 0يي حلذي 6رع عىل لسان رئ س 
وزرحئه يتن ا06 عقب حياالع حلث0رة بالق60 بأن ما لاث 

يف صنعاء يشّكُل خطرحً لق ق اً عىل تل أب ب. 
حإلرسحئ ل ـ0ن يارك0ن ج ـاحً أن حلطلقـَة حأوىل حلتي 
وّجهتهـا بناق ة حلث0رة حل من ة حملباركة لم تكن لتص َب 
وكالَء حل0صايـة يف صنعاَء ل0 لـم تكن باتجاه حلقاس يف 

حملقا3 حأو6. 
حلرأسـمال ة  أمـا3  مفت0لـًة  يخـ0ض لربـاً  إينـا 
حملتغطرسة وسمارسة حلس0ق وُماّلك حلرسام ل حلغرب ة 
وق0ّحدي حلنفط، 6ذح حلل0بي حلصه 0يي حلذي لكم حلعالَم 
بق0حي نه حلخاصة لعق0ٍد ط0يلة يجُب أن ال يك0ن دخ الً 
عىل حلشـع0ب حلحـرة مـرة أُْخــــَرى إذَح ما تمسـكنا 
بهـذه حلنماذج حلث0رية حلحقة حلتي تحكم عىل مشـاريع 

حله منة وحلتمزيق بالهالك حملحت30. 
فلسـطن عرب ُة حله0ى وإسـالم ة حملنشـأ وحلقاس 
عاصمتها حأباية، 6ـذه حلحق قة حلكربى حلتي يجب أن 
ياركهـا حلعالم أجمع وأن جم ع محاوالت حأعاحء مح0َ 
6ـذه حلحق قة سـ ك0ن عل هـم أوالً م0حجهـُة حلذحكرة 
حلعرب ة وحإلسـالم ة وحلتأريـخ وحلجغرحف ا معاً ولقرون 

اللقة أيضاً. 
إذحً ال لل6َ0 لاليتصار للقض ة حلجامعة للشع0ب حلعرب ة 
سـ0ى بال0قـ0ف جنباً إىل جنب مـع حل0حقـع حلجايا حلذي 
تفرُضه بناق ـُة رجا6ِ حلرجا6 يف حل من وحلعرحق وسـ0ريا 
ولبنـان وغريه، ومـا سـ0ح6ا فلتذ6َْب إىل حلجح ـم، و6نا 
يمكـن أن يشـفَي صاوَريا َجم عاً لنقَف عنا سـ مف0ي ة 

ر حلن0حب يف قص اته حلخالاة: واعريا حلكبري مظفَّ
أيها حلُجنُْا.. 

ب0صلٌة ال تُشريُ إىل حلقاس مشب60ٌة.. 
لطم60ا عىل قحف أصحابها..

من خلـل حطالعـي عـىل حلُقـــْرآن 
حلكريـم، وجاُت أن حللَه َسـبَْحــايَــُه 
َوتََعـاىَل لـم يمـاح جهـاَد حإلمـا3 عيل 
وبط0التـه يف حملعـارك ووـجاعته، بل 
مـاح جايبـاً آخـَر ف ـه و6ـ0 حإليفاُق 
وحلصاقـُة، وبهذح حسـتحق حإلما3 عيلٌّ 
6ذه حملكاية حلرف عة عنا حلله ورسـ0له 

وحملؤمنن. 
فقـا مالـه يف سـ0رة حإليَْســـان 
عناما قـا6: )َويُْطِعُمـ0َن حلطََّعا3َ َعىَل 

ُلبرِِّه ِمْسِك نًا َويَِت ًما َوأَِسريًح(. 
ثم فرض حللُه واليتَه عل نا يف سـ0رة 

حملائـاة عناما تصاق و6ـ0 رحكع، قا6 
تعاىل: )إِيََّما َوِل ُُّكُم حللَُّه َوَرُس0لُُه َوحلَِّذيَن 
ـاَلَة َويُْؤت0َُن  آَمنُـ0ح حلَِّذيَن يُِق ُم0َن حلصَّ

حلزََّكاَة َو6ُْم َرحِكُع0َن(. 
ثم ماله حللُه يف س0رة حلبقرة عناما 
أيفـق أربعـة درح6ـم، َلـ ْـــُث قا6: 
)حلَِّذيَن يُنِفُق0َن أَْم0َحَلُهم ِباللَّ ِْل َوحلنََّهاِر 
ح َوَعاَلِي َـًة َفَلُهْم أَْجُر6ُـْم ِعنَا َربرِِّهْم  رِسًّ

َواَل َخ0ٌْف َعَل ِْهْم َواَل 6ُْم يَْحَزي0َُن(. 
لم يـأِت 6ذح حملـاُح من فـرحغ وإيما 
ل ق6َ0 لنـا حللـه َسـبَْحــايَــُه َوتََعاىَل 
بـأن حإليفاق باملـا6 وحلصاقة جزء من 

حلجهـاد، بـل قامه حلله عـىل حلنفس يف 
ُكـــّل حآليات ما عاح وحلاة، قا6 تعاىل 
)جا6ـاوح بأم0حِلهم وأيفِسـهم( فاملا6 

قبل حلنفس، وكله جهاد. 
ولذلـك يـا مـن يحـب أن يُكتب من 
حلذ6ـاب  يسـتطع  ولـم  حملجا6ايـن 
إىل حلجبهـة فعل ـه باإليفـاق، ل اعـم 
حملجا6ايـن باإليفـاق، ول تصـاق عىل 
فقـرحء ل ـه ومنطقته، قبـل أن يأتي 
ألاكم حمل0ت ف قـ60 رب ل0ال أخرتني 
إىل أجـل قريـب فأصـاَّق وأكـن مـن 

حلصالحن. 

أما3 تطب ِع حأعـرحب وترك عهم تاّوي 
رصخُة حلَحــّق لتنكرَِّس رحيَة حملسـتكربين 

وتُسِقَط ألال3َ حملعتاين. 
6ي بـرحءٌة من حلله ِمـن حلذين أرشك0ح، 
تتنامـى بهـا بـذوُر حلحريـة يف حلنفـ0س 
وحأيفـة  حلنـر  بمعن0يـات  وتشـعر6ا 
وحلعـزة ال بمعن0يـات حلهزيمـة وحلجبـن 
كأُوَلئـك حلجبناء حلذين ال يسـتط ع0ن أن 

يرخ0ح يف وجه حملستكربين بكلمة. 
رصخـة قرآي ة إيَْمـــاي ـة تخرج من 
أفـ0حه حلصادقـن تصـل إىل طغـاة حأرض 
فتصقعهم رعباً وـاياحً وترجـف أباحيهم 

وترعا فرحئصهم. 
جـاءت من منطـق حلُقــــْرآن لم تأِت 
مـن ُمـَجــّرد فرحغ بـل من رؤيـة قرآي ة 
صح حة يق6ُ0 حللُه: )قاتل0ح أئمة حلكفر(. 
أيـت أيت أيها حملسـلم مـا وحجبك تجاه 
6ـذح حلعاّو حلكافر حلـذي أمرك حلله بالقاتل 

ضاه؟
تتحّجج بُحَجٍج ضع فـٍة با6تة بأيك ال 
تنتمـي إىل لزب أَو جماعة، كن مسـتقالً، 
لكن ال تَـُكـْن مسـتقالً وأيت تشـا6ا أئمة 
حلكفر يسخرون من يب ك ويحرف0ن دينك!!
كن مستقالً يف حلتاخل يف وؤون حلناس 

حلخاصـة، لكن ال تَـُكـْن مسـتقالً يف ق60 
حلَحـــّق؛ أَنَّ حلله س سـألك عـن ذلك ي30 

تقف بن يايه!!
كن محاياحً يف مبارحة كرة حلقا3، لكن ال 
تَـُكــْن محاياحً وأيت ترى حلباطل بع ن ك؛ 

أَيَّك ستصبح من أ6ل حلباطل!!
كـن صامتـاً لـن يغتابـك حآلخـرون 
ويعـادون ع 0بك، لكـن ال تَـُكـْن صامتاً 
وأيت ترى أَبْنَــاَء أمتك يُقتل0ن ويُذبح0ن 

ويُسحل0ن!!
أَو  أَو وـافع اً  أَو زيايـاً  كـن وـ ع اً 
سـن ناً، لكـن ال تَـُكـْن صه 0ي ـاً يه0دياً 
لـن تنطلُق تكمـم حأفـ0حه و6ي ترخ 
»حملـ0ت أمريـكا وحمل0ت إلرسحئ ـل« وملاذح 

تنزعج من ترديا 6ذح حلشعار؟! 
ألست تعرتُف أن أمريكا تقتُُل حملسلمن 
يف قـرن أفريق ـا وب0رما و6ـي من قتلت 
حملسـلمن يف 06رو ما ويجازحكي ويف بالد 

أُْخــَرى؛ بَسبِب حعتناقهم حإلْســاَل3؟!
ألسـت تعرتُف أيها حملسلم بأن إرسحئ ل 
6ي من تحتل فلسـطن وتستب ح حأقىص 

حلرشيف؟!
ال  حل هـ0د  6ـؤالء  أن  تعـرتف  ألسـت 
يرع0ن ف نا إالًّ وال ذمًة وأيهم أوـاُّ عاحوًة 

لإلْســـاَل3 كما لكـى عنهـم حلُقـــْرآن 
حلذي تتل0ه ل ل يهار!

ألسـت تعرتُف أن حل ه0د 6ـم أَْعـــَاحُء 
حلله وأَْعــــَاحُء حلاين وأَْعــــَاحء حأيب اء 

وحلرسل وحملسلمن!
إذحً ملـاذح تنزعج مـن حلرخة يف وج0ه 

حملستكربين؟
ما حلذي يجعل قلبك يكاد يبلغ لنجرتك 

من واة حلغ ض! 
تغتاُظ وتنزعج أوا ممن 6ي م0جه إل هم.
6ل أيت يه0دي أَو صه 0يي أَو أمريكي 
تبتلـَع  أن  وتـكاد  وجُهـك  يحمـّر  لتـى 

حأرض؟!
أيها حملنزعُج من وعار حلربحء من حل ه0د 
ـَم حلُقـــْرآَن  وحلنصـارى لـاِو6ْ أن تتفهَّ
بحكمـة وتأمـل وحقـرأ ق0له تعـاىل »َوَمن 
ُه ِمنُْهـْم« ثالث مرحت  نُكـْم َفِإيَـّ يَت0ََلَُّهـم مرِّ

وبعا6ا جّرب حرصخ:
حلله أَْكبَــــر ، حمل0ت أمريكا

حمل0ت إلرسحئ ل،حللعنة عىل حل ه0د
حلنر لإلْســاَل3

فـإن ألسسـَت يفَسـك منزعجـا غريَ 
رحٍض فاعلم أن يفسـ تَك أصبحت يفس ًة 
يه0دية وأصبحت يه0دياً دون أن تشعر. 

مكانُة اإلنفاق

أيها المسلم انتبه ربما تصبحَُ يهوديًا دون أن تشُعَر!

صالح مقبل فارع

سكينة المناري 

ليش الصرخة.. 
)معركة الوعي(

عبُدالغني علي الزبيدي

)1(

تق0ل0ح ل ش بنزعل من حلرخة لتى )تبتسق( عروقنا..؟

كنت ي30 حلجمعة، حملاض ة يف ألا حملسـاجا ووـا6ات وحلـا ملتٍح ذقنتُه لمرحُء 

)فاقـٌع ل0يها( )تُرُّ حلناظرين( بُمـَجــّرد إطالق حلرخة رأيتَه يضُع إصبَع ه عىل 

أذي ه وحلمرَّ وجُهه وال أدري كم كايت يبضات قلبه. 

قلت يف يفيس ملاذح يحُاُث للبعض ُكـــلُّ 6ذح حلجن0ن..؟ أيش حملشكلة..؟

6ل يحن من حملستكربين..؟ 6ل يحن من حلصهاينة.. 6ل يحن من حأمريك ن..؟

سـريوح حسـأل0ح أَي وحلا.. ل ش بتكره حلرخة..؟.. ل ش ما بتحب سـماعها..؟ 

لـن تجاوح ج0حباً مقنعـاً أَو مفه0ماً رغم محاولة حلبعض إيجاد مـربّرحت 6ي غالباً 

)ل0حكة( وسخافة.. يحاو6 6ذح حملتفلسف أن يقنعك بها. 

بـل إن َكثريحً من حملرىض و6م مثقف0ن وإعالم 0ن وس اسـ 0ّن يسـتكثرون عىل 

رجـا6 حلله يف معارك حلافاَع عن أرضنا وعرضنا ويقلـك ل ش ب طلق0ح حلرخة بعا 

ُكــــّل عمل ة بط0ل ة يق0مـ0ن بها ضا حملعتاين وعمالئهـم حلذين يعتربون أيادي 

أمريكا وإرسحئ ل يف حلعاوحن عل نا. 

)3(

ل0 سألَت أَي مفع0ص أَو مهف0ف: 6ل أمريكا َعـُاوٌّ للعرب وحملسلمن؟.. س ق60: 

يعم.. ويمكن يض ف حلله يلعنها، 6ي حلسـبب يف 6ذه حلحرب حلتي يشـنها وكالؤ6ا 

من آ6 سع0د.. 

 تقلـه ط ـب حلرخة َلـــّق 6ـؤالء.. حلجن 6ي تقصـا حمل0ت لهذح حالسـتكبار 

وحلتاخل يف قتلنا.. ف صمت لتى ترحه وكأيه أصم. 

ول0 سـألت مثقفاً حيتهازياً أَو ياوـطاً س اسـ ًّا: 6ل حلخـرحب وحلامار حلذي لحق 

بالعرحق وسـ0ريا ول ب ـا وحل من وقبلها فلسـطن.. ورحه حل ه0دي بريـارد ل في؟.. 

س ج بك: يعم حلله يلعن حل ه0د 6م ورحء ُكـــّل 6ذه حملصائب. 

تقله يا مثقف يا محرت3 يا ف لس0ف.. أل ست حلرخة تعبريح فعل ا تجاه حلجرحئم 

حلتي تابر6ا وتاير6ا 6ذه حلعصابات حل ه0دية مبارشة أَو عرب وكالئها؟!

وأيه أيايي ومغرور بل ومريض.. يصمت صمت حلذي أغمي عل ه. 

)حيتبه0ح.. حملنش0ر للمزحياة.. ( فقط تابع0ح.. حلقرحءة. 

)3(

حلعالم كله ومنذ زمن كان يُرُخ ويلعن أمريكا وحل ه0د وكل وحلا عىل طريقته. 

حلهن0د حلحمر سـكان أمريكا حأصل 0ن أب اوح وُقتلـ0ح ورُشدوح عىل يا حأمريك ن 

حلجاد ومن بقي منهم كان يرخ حمل0ت )للكاب0ي( و6م حلغزحة حلذين كاي0ح يرتاون 

حلبنطل0يـات حلج نز من حأمريك ن حلذين يمثل0ن حالسـتكبار وحله منة ضا أصحاب 

حأرض حلحق قن. 

حأملان وبعا حلحرب حلعامل ة حأوىل لعن0ح حل ه0د وكاي0ح يتمن0ن م0تهم؛ أَيَّهم كاي0ح 

حلسبب يف 6زيمة أملاي ا يف حلحرب حلعامل ة حأوىل. 

 وملا جاء 6تلر ل60ّ حلرخة حأملاي ة إىل فعل وقا3 بتلك حملحارق ضا حل ه0د. 

تجُا معظَم حأورب ن يرخ0ن ضا أمريكا وحل ه0د ول0 بطريقتهم..؛ وذلك أَيَّهم 

يعرف0ن لجَم وفاحلَة وفحَش ما تفعله أمريكا وحل ه0د يف َلــّق حلبرشية. 

بـل إيك تجُا معظـَم دو6 حلعالم يتمنـ0ن زوح6َ ويهاية حالسـتكبار وحله منة حلتي 

لُهـا أمريـكا وإرسحئ ـل.. )عـ0دوح إىل حلكثـري من حلكتـب حلتي أّلفهـا ُكتَّاٌب  تُـَمـثرِـّ

أمريك 0ن.. ومنها كتاب ملاذح يكر06ينا؟(..

)6(

يف ُخُطِب حلجمعة عنا حملسلمن.. )إال يف حلسع0ديّة(.. ياع0 حلخط ب: حللهم دّمــر 

أمريكا وإرسحئ ل ويكّرر6ا ثالثاً.. ويحن يق60: آمن.. ويتمنى ما يخرج من حلجمعة 

إاّل وقـا غرقـ0ح.. وصارت تلك ثقافًة بـل وقناعًة وذلك لحجم وبشـاعة ما تق30 به 

أمريكا وإرسحئ ل تجاه حملسلمن بل وتجاه حلعالم. 

ط ـب أيصار حللـه لم يخرج0ح عـن ذلك إال بالشـعار وحملجا6رة ف ـه ق0ال وفعال 

وتجس اح لثقافة وترحث حل من ن حلذين يرفض0ن حله منة وحالستكبار. 

فلمـاذح 6ـذح حلخـ0ف وحلهلع وحلتذمـر من حلرخة ومـن حاللتفا6 بهـا بل ومن 

حملشـاركة ف هـا طاملا وقـا وجايا فعَلهـا وتأثري6َـا يف م0حجهة حلعـاوحن حأمريكي 

حلصه 0 سع0دّي خال6 فرتة حلعاوحن؟!

ط ب.. خل0يي حستمر يف )مجابرة( 6ؤالء حملفقعسن.. دع0كم من رصخة أيصار 

حلله.. أطلق0ح لكن رصخة ووعار ضا حلعاوحن وضا حملستكربين من حأمريكان ومن 

حل هـ0د ومـن أدوحتهم يف حملنطقة.. وـعار خاص بكم ولاكم.. بس تجسـاوه فعال 

يف م ادين حلقتا6 وجبهات حلشـم0خ؛ ِدفاعاً عـن حأرض وحلعرض وحلكرحمة ورفض 

حله منة.. )6اححه أتحاحكم تفعل60ا(.. تعرف0ح ل ش حتحاحكم؛ أَيَّكم أوغاد.. وبس. 

حلخالصة.. سـال3 حلله عىل من رفع حلشـعار ومن دعا إل ه ومن مارسـه يف ل اته 

أينما كان.. 

خالصُة حلخالصة.. 

حرصُخ0ح فقا بلغ ق0لُكم وفعلُكم حآلفاق.. 

حرصخ0ح طاملا وحلرخة تزعُج حلخ0ية وحلُعَمــاَلء، وتزلز6ُ حلطغاَة وحملستكربين. 
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ُأفقيًا : 
1. يثرب.

2. ثلثا لحد – إنصاف وقسط 
– صبغة – نصف صورة.

3. س�تار – يم�ام – عك�س 
آخرة.

4. األنامل – ينط.
5. أحد األبوين – نصف أغار 

– رجاءهم وتوسلهم.
6. مالبس خاصة بالذكور – 

رساب – ضمري متصل.

األس�ماء  م�ن   – يطب�ع   .7
الحسنى – للنفي.

8. يداع�ب بالكالم – س�ليم 
)م(.

9. كان يغض�ب الله لغضبها 
ويفرح لفرحها.

10. غ�ري ناض�ج – تع�ب – 
لعاب.

11. الغيول – أضاعا.
12. من مديري�ات محافظة 
عم�ران – معج�زات يهبها الله 

لخاصة أوليائه.
املذه�ب  يُنس�ب  إلي�ه   .13

الزيدي.
تغنّ�ى  كن�دة  عاصم�ة   .14
مدين�ة   – القي�س  ام�رؤ  به�ا 

فلسطينية.

َعـُمـوديًا:
1. ه�م أول م�ن قال�وا نحن 

أنصاُر الله – مشحوذ.
2. محافظ�ة يمني�ة – مكان 

اس�تخراج الذه�ب )م( – اليوم 
)مبعثرة(.

3. متش�ابهان – م�ن أصنام 
قريش- قناع.

4. ص�دح بقصيدت�ه الرثائية 
بعد استشهاد سيدنا الحسني)ع( 
وجاء يف مطلعها »مصاحف آيات 
خل�ت من ت�الوة .. ومنزل وحٍي 

مقفر العرصاِت« – ثلثا موت.
5. م�ن األط�راف – عدوان – 
معركة فاصلة خاضها املسلمون 

ضد الصليبيني – حرف ناسخ.
6. نخط�ئ بق�راءة الن�ص – 
ضمري متصل – صفة محمد عيل 

كالي.
7. ق�ى نحبه – عباب البحر 

– فاصل وسد غري مرئي.
8. الهضب�ة الرتكية – ياباني 

)مبعثرة(.
9. عت�اب - نغتس�ل ونتوضأ 
الدم�ع  ن�ذرف   – للص�الة)م( 

فرحاً)م(.

10. ح�رف جر – أخو أبي – 
نصف تجار – والدي.

11. نعطي�ه – نض�ع علي�ه 
الشواء – أشاعوا الفتنة.

12. مصيبة – يشعل – حرف 
جر.

13. طريق عبور املشاة – من 
األسماء الحسنى.

جي�ش  تزعم�ت  قبيل�ة   .14
 – حن�ني  ع�زوة  يف  املرشك�ني 

أصحابي.
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أسئلة المفتاح
حلتسم ة  ــاح:-  حملــفــت
يستهاُف  ملــن  حلقرآي ة 
ويــ0حيل  حلاحخل  من  حأمــة 
حلـ  باون  وحلنصارى  حل ه0د 

حلتعريف ة.
وحالبتـالء  حالختبـار   .1

حلشايا.
3. أج0ر وث0حب.

3. عايص.
6. غل.

5. وريا.
6. خلق 6ل0عا.

حوـُطِب حلكلمـاِت أسـفَل 
أُفق اً  حلق0سن  حمل0ضحَة بن 
لتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً 
يف حلنهايـِة عـىل كلمـة حلر 
حملك0َّيـة ِمـْن ي ألـرف »06 
حلعا3 حلذي سـّماه حلعرب بعَا 
إعـالن ق ـا3 دولـة إرسحئ ل 
68ي31، وذلـك  15 مايـ0  يف 
بعـا حيسـحاِب بريطاي ا من 

فلسطن.
)ب ـت حملقـاس – 6 ـكل 
سـل مان – سـايكس ب كـ0 
أوروـل م   – بلفـ0ر  – وعـا 
 – إفشـا6   – حاليسـحاب   –
حلتاريخ – 6زيمة – حلعرب – 
أرض – م عاد – لعن - زعم(.

أدِخـــْل مرحدَف حلكلماِت يف حلجاو6ِ لتحُصَل عىل: »عن0حن محارضة تحاث ف ها حلسـ ا حلقائا رض0حن حلله عل ه عن أ6م ة حلشـعار يف 
م0حجهة أعاحء حلله وحأمة حإلسالم ة«

5+8+15+13+3= مـن حلبق0ل ـات، 3+6+ي+6= مصن0ع من حلقماش لافع حلسـفن بالرياح، 16+11+7= سـالح لربي قايم لرمي 
حلسها3، 10+7+1+13= من أسماء حلس ف، 16+6+3= مفرتس بحري.
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ليلالشعازس

يزلفعررعلب

مهـوكبيموني

ارةضرأمبأك

نالانسحابو

شعاراتي

إليجاد مفتاح القلعة املكون من سبعة أحرف يف العمود املظلل 
- ق�م بتعبئ�ة املربعات بم�رادف الكلمات املوضحة يف األس�فل 

بشكل أفقي.

ةعطاقتمتاملك

يومــــــًا7551
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

ُدها )اللُه أكربُ( ما دمنا نُردِّ

فكلُّ ما كاَن دوَن اللِه ينحِسُ

)اللُه أكربُ( واَجْهنَا الوجوَد ِبها

تفكَّروا يا أويل األبصاِر واعترَِبوا

متى سيرُصُخ باقي املسلمني ِبها

ُهم ِسَوُر؟ هل ينظروَن ألْن تختَصَّ

وحكمُة الله فينا اليوم باِلغٌة

ويف انتصاراتنا )ما فيِه ُمزَدَجُر(

 من قصيدة
 »رصخة الخالص« 

للشاعر/

 معاذ حلجن ا
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)6ي6(
 

 : متابعات 
أن  حأوروبـي  حالتّحـاُد  أعلـن 
حلاو6َ حأطـرحَف يف حالتّفاق حلن0وي 
مع إيـرحن، ب نهـا فريسـا وأملاي ا 
وبريطاي ا، حتفقت خال6 حالجتماع 
جهـ0د  تكث ـف  عـىل  ف  نـا  يف 
رفـع حلعق0بـات عـن حلجمه0رية 

حإلسالم ة.
وقا6 حالتّحاد حأوروبي، يف ب ان 
أصاره عقـب حالجتمـاع يف ف  نا، 
وحلـذي حيعقا أمـس حأو6 حلجمعة 
يف إطـار حلجهـ0د حلاول ة للحفاظ 
عىل حالتّفاق حلن0وي، إيه )حالتّفاق( 
“ال يزح6 عنرحً مح0رياً يف حلنظا3 
حأسـلحة  حيتشـار  ملنـع  حلعاملـي 

حلن0وية”.
حلـاو6  أن  حلب ـان  وأوضـح 
حلتـي ت0حصـل مشـاركتها يف 6ذه 
وأملاي ـا  فريسـا  أي  حلصفقـة، 
وحلصـن،  وروسـ ا  وبريطاي ـا 
حلجهـ0د  “تكث ـف  عـىل  حتفقـت 
حلرحم ـة إىل رفـع حلعق0بـات عـن 

إيـرحن” لضمـان تطب ـع حلتجارة 
معها.

وأّكـا حلب ان أن فريسـا وأملاي ا 
وبريطاي ا أبلغت حلاو6 حملشـاركة 
يظـا3  بتفع ـل  حالجتمـاع  يف 

حلعمل ـات  لتنف ـذ   ”INSTEX“
إيـرحن،  مـع  وحلتجاريـة  حملال ـة 
م0ضحـاً أيـه “مفت0ٌح بالنسـبة 
إىل ُكّل حلـاو6 حأعضـاء يف حالتّحاد 
حأوروبي وحملعامالت حأوىل حلجارية 

عربه ق ا حلعمل لال اً”.
كمـا لفـت حالتّحـاد حأوروبـي 
إىل أن إيـرحن أيشـأت مـن جهتها 
مؤّسسـة خاصة للتجارة مع دو6 

حالتّحاد حأوروبي.

اعتقال شاب فلسطيني شمال بيت لحم وإصابة 9 آخرين بينهم صحفي في كفر قدوم:

عربي ودولي

تّيار الوفاء وحركة حّق: موقف نظام البحرين خيانة مكتملة 
األركان لألمة وفلسطني

إصابة 50 فلسطينياً واعتقال 19 آخرين خالل اعتداءات العدو الصهيوني شمال القدس

حماس تستنكر تصريحات 
وزير خارجية البحرين وتصفها 

بـ »الالمسؤولة«
 : متابعات 

أصـارت لركُة لمـاس، أمـس حأو6 حلجمعة، ب اياً، حسـتنكرت 
ف ه تريحـاِت وزير خارج ة حلبحرين، خالا بـن ألما آ6 خل فة، 

ووصفتها بـ “حلالمسؤولة”.
بأيهـا تسـتنكر بشـاة حسـتمرحر  حلب ـان،  حلحركـُة يف  وقالـت 
حلتريحات حلالمسـؤولة ل0زير خارج ة حلبحرين، وحلتي يرّوج بها 
دوماً إلرسحئ ل وتأك ا بقائها كجزٍء من ترحث حملنطقة يجب حلسـال3 

معه، وأن عاحء حأمة حلحق قي ل س مع 6ذح حلك ان.
وأضافـت “لمـاس” أن 6ـذه حلتريحات وحأفـكار غريبة عن 
ق م ومبـادئ وأصالة حلشـعب حلبحريني حملحب لفلسـطن وحلاحعم 

للمقاومة.
كمـا لفتـت إىل أيهـا تريحات خارجـة أيضاً عن أعـرحف حأمة 
حلعرب ـة وحإلسـالم ة، حلتـي تمثـل حلعمـَق حالسـرتحت جي للشـعب 

حلفلسط ني وقض ته.
ولثـت “لركـة لمـاس” وـع0َب حملنطقـة وألزحبهـا كافـة، 
ووـعَب حلبحرين وحألزحب حلبحرين ة، عىل رفض 6ذه حلتريحات 
حملتناقضـة مع حمل0حقف حملرّشفة لهم يف رفضهـم لـ “صفقة حلقرن” 
حلتصف0يـة، ولهذح حلك ان حإلرسحئ يل، ورفض حلتطب ع معه، ومؤتمر 

ب ع فلسطن حملشؤو3، وتصف ة لق0ق حلشعب حلفلسط ني.
كمـا دعـت يف ب ايهـا إىل حالسـتمرحر يف دعـم صمـ0د حلشـعب 
حلفلسـط ني وتعزيزه يف م0حجهـة ُكّل حلتحايـات وحملؤحمرحت، لتى 

تحرير أرضه ومقاساته.

مقتل أكثر من 20 عسكرياً 
أفغانياً يف هجوم على نقطة 

تفتيش
 : متابعات 

ُقتل 36 عسـكرياً أفغاي اً، عىل حأقل، يف 6ج30 ونه، مساء أمس 
حأو6 حلجمعة، مسـلح0ن عىل يقطة تفت ش يف والية بغالن بشـما6 

رشق حلبالد.
وقالت مصادر إعالم ة أفغاي ة إن حلهج30 أّدى إىل حوتباك حستمر 

عاة ساعات يف منطقة “يهرين” حلتابعة ل0الية بغالن.
وأضافت حملصادر أيه لم تعلن أية جهة مسـؤول تها عن حلهج30، 
ولكـن يف حآلوية حأخرية كثفـت لركة طالبـان 6جماتها عىل ق0حت 

حأمن حأفغاي ة.
6ذح وعقَات حل0الياُت حملتحاة، أمس حلسبت، يف قطر، ج0لًة جاياة 
من مفاوضات »حلسال3« مع ممثلن عن “طالبان”، يف إطار حملساعي 

إليهاء حلحرب حأ6ل ة حلاحئرة منذ أع0ح3 يف أفغايستان.

 : متابعات 
أّكـا ت ّار حل0فـاء حإلسـالمّي حلبحريني ولركة 
حلحريات وحلايمقرحط ّة »لـّق« أّن مؤتمر حملنامة 
خّلف حيكشـاف يظا3 حلبحرين ك0حلا من أبشـع 

حأيظمة حلعم لة وحملرتهنة للك ان حلصه 0يّي.
ووفقـاً مل0قـع »منامـة ب0سـت«، قـا6 ب ـان 
مشرتك لل0فاء ولّق: إّن يظا3َ حلبحرين أطلق عّاة 
م0حقَف وتريحاٍت س اسـ ّة عرّبت عن حيح ازه 
للرؤيـة حلصه 0ي ّـة كاملـة ف ما يتعّلـق بقض ّة 
فلسـطن، ومجمل قضايا حملنطقة، يف حل0قت حلذي 
رفض ف ه حلفلسـط ن 0ن عىل حملسـت0ى حلرسمّي 

وحلشعبّي إقامة 6ذح حملؤتمر ومخرجاته«.
وأضـاف حلب ـان أّن حلنظـا3 أثبـت »أّن م0قفه 
خ ايـة مكتملـة حأركان لألّمـة وفلسـطن، وقا 
وضع حسمه يف حلتأريخ حأس0د ضمن من ستلعنهم 

حأج ا6 حلقادمة«.
ولفت إىل أّن »حيكشـاَف خ ايـة يظا3 حلبحرين 
وحيكشـاف دوره حلخطـري قـا عـّزز من مسـرية 
و6اف ث0رة 16 فربحير يف إسقاطه، مشّاًدح عىل أّن 

ذلك يستاعي حلتفاًفا من جم ع وع0ب حأّمة عىل 

رفض 6ذح حلنظـا3، ورفض حلتعاطي معه عىل أّي 

مست0ى رسمّي وأ6يلّ.

ووّاد عىل أّن حلاور حلشعبّي قا باأ يف لزو3 رصا 

حل0جـ0د حلصه 0يّي حلفردّي وحلرسـمّي عىل أرض 

حلبحرين ومقاومته بكّل حأسال ب حملرشوعة.

وجـّاد ت اُر حل0فاء ولركة لّق حلشـكر لجم ع 

حلشع0ب حإلسالم ّة وحلعرب ة حلتي رفضت حملؤتمر، 

ووقفت مـع قض ّة فلسـطن ومع لّق حلشـعب 

حلفلسط نّي يف تحرير كامل ترحب أرضه.

االّتحاد األوروبي: أطراف االّتفاق النووي اتفقت على تكثيف 
الجهود لرفع العقوبات عن إيران

 : متابعات 
أص ب أكثُر من 50 فلسـط ن اً خال6 
م0حجهات دحرت منذ مسـاء أمس حأو6 
حلجمعـة، ولتـى سـاعات فجـَر أمس 
حلسـبت، بن فلسـط ن ن وق0حت حلعاو 
حإلرسحئ ـيل يف قريـة حلع سـ0ية وـما6 
حلقـاس حملحتلة، ما يرفع عاد حإلصابات 

منذ مساء حلخم س إىل 80 إصابة.
وحعتقلـت قـ0حت حلعـاو حإلرسحئ يل، 
فلسـط ن اً  ي1  حلسـبت،  أمـس  فجـر 
“عىل حأقل” يف بلاة حلع سـ0ية بالقاس 
حملحتلـة، معظمهـم من عائلة حلشـه ا 

محما سمري عب ا، وب نهم س اة.
وأفـادت جمع ة حلهـال6 حألمر بأن 
ط0حقمها تعاملت مـع 50 إصابة خال6 
حمل0حجهات حملنالعة يف حلقرية منذ مسـاء 
حلجمعـة، ب نهـا 37 إصابـة بالرصاص 
كسـ0ر  إصابـات  و6  “حملطاطـي”، 
وسق0ط، و7 إصابات باالختناق بالغاز.

وأّكـات حلجمع ـة أن 6نـاك إعاقـة 
كبرية لحركة س ارحت حإلسعاف حملتجهة 
إىل مكان حلحاث؛ بسبب ل0حجز تق مها 
رشطـة حاللتال6، حلتي ت0قـف عادحً من 
س ارحت حإلسـعاف ويف بعض حأل ان ال 

تسمح باخ0لها.
فلسـط ن ن  ي  أص ـب  ذلـك،  إىل 
مصـ0ر  ب نهـم  حملعايـي  بالرصـاص 
حلعـاو  قـ0حت  قمـع  خـال6  صحفـي 
حإلرسحئ ـيل مسـريَة قريـة كفـر قاو3، 
حأسـب0ع ة  قلق ل ـة  محافظـة  رشق 
حلسـلم ة حملنا6ضة لالسـت طان، وحلتي 
بال0روـة  حلتنايـا  وـعارحِت  رفعـت 

حأمريك ة يف حملنامة، وصفقة حلقرن”.
وقـا6 منسـق حملقاومة حلشـعب ة يف 
كفـر قـاو3 مـرحد وـت 0ي “إن قـ0حت 
حلعـاو 6اجمت حملشـاركن يف حملسـرية 
حملغلـف  وحملعايـي  حلحـي  بالرصـاص 
باملطـاط، وقنابل حلغاز حملسـ ل للام0ع 
وقنابـل حلصـ0ت، مـا أدى إلصابة فتى 

يف  مطاط ـة  برصاصـة  عامـاً(   17(
حل0جـه، ألاثـت كرحً يف عظمـة حلفك، 
كمـا أص ـب حملصـ0ر حلصحفـي يضا6 
وـت ة برصاصتـن معاي ـن، وثماي ة 
وـبان آخرين ع0لجـ0ح م احي اً يف مركز 

إسعاف حلقرية”.
حلعـاو  جنـ0َد  أن  وـت 0ي،  وأّكـا 
حلصحف ـن،  عـىل  حعتـاوح  حإلرسحئ ـيل 
وأطلقـ0ح حلرصـاص يف ُكّل حالتجا6ـات، 
وحقتحم0ح حلقرية واللق0ح حلشـبان لتى 
مح ـط مسـجا عمر بـن حلخطـاب يف 

حلحارة حلرشق ة منها.
ويف حلسـ اق، حعتقلت ق0حت حاللتال6 
حإلرسحئ ـيل، فجر أمس حلسـبت، وـاباً 
فلسـط ن اً من مخ م عاياه وما6 ب ت 

لحم.
وأفـادت مصادر محل ة فلسـط ن ة 
بـأن قـ0حت حاللتـال6 حعتقلت حلشـاب 
وعمره )ي1 عاماً(، بعا د6م منز6 وحلاه 

وتفت شه يف حملخ م.



حلعاد 
)6ي6(  

إن املصلحة احلقيقية والفعلية لكل بلدان املنطقة وش���عوب أمتنا هي في 
الس���ام، واالستقرار والوحدة والتعاون، والتفاهم، وهذا ما يجب أن تصب 

فيه اجلهود، وأن يسعى له اجلميع وأن توظف فيه القدرات واإلمكانات.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  حألا 
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كلمة أخيرة

حلمي الكمالي   
بعـَد مـروِر مائة عام 
عىل إجازِة ملوِك النقرس 
بلفـور  وعـد  لتمريـر 
تقوُد  فلسطني،  واحتلل 
إرسائيـُل اليـوَم وكلَءها 
كاألنعـام  الخائبـني 
عربيـٍة  أراٍض  الحتـلل 

جديدٍة. 
الخيانـة  مشـهَد  إنَّ 
جّسـده  الـذي  املخـزي 
القـادُة العـرب يف املـزاد 
العلنـي لبيـع مـا تبقى من فلسـطني يف املنامـة، وهم 
صاغرون مذلولون لحديث أحد مراهقي البيت األبيض 
وصهري زعيمه »جاريد كوشـنري« الـذي يظهر كعراب 
بلفور الجديد، قد ال يثري الدهشـة كثرياً، فهذه ليسـت 
املـرة األوىل التـي يظهر فيها قـادُة العـرب كأرجوزات 
ة تعمُل خـارَج مصلحِتهـا الوطنيـة وحاجاتها  مسـريَّ
الحقيقيـة، لكن األمَر الذي يتضُح جلياً هو أن إرسائيَل 
كانت تقوُد عملَءها إىل مقصلة الوداع األخرية لتقسيٍم 
جديٍد لدوٍل عميلة يقعد مثل هؤالء املسـوخ عىل سـدة 

حكمها. 
وال عجَب أن يجتمَع القتلُة واللصوُص لبيع فلسطني 

للمرة األلف!
فهؤالء هم أنفسهم من باعوا دمشق وبغداد وبريوت 
وصنعاَء، ورقصـوا َجميعاً عىل أشـلِء املواطن العربي 

وأحلِمه الربيئة طيلة العقود املاضية. 
هـؤالِء املسـوُخ املأجـورون هـم الصـورة القبيحة 
للمرشوع األمريكـي القذر كامتداد رصيـٍح يحاوُل أن 
يسـتفيَق بأبشع مؤامراته وإنتاج سـايس بيكو جديد 

بنكهة إرسائيلية خالصة هذه املرة. 
خـلَل مائة عـام جلبـت هـذه األرجـوزات األَُممية 
الخـزَي والعاَر ألكثـَر من نصف مليار عربي ومسـلم، 
وهذه مدٌة كافيٌة؛ لتسـتفيق شـعوبنا املقهورة؛ مللملِة 
صفوفهـا ملواجهة العـدو الواحد الذي يتهـدد وجودنا 
َجميعـاً، دون رصف النظـر عن األنظمـة العميلة التي 

تنتظر من يجتثها ويرميها يف مزبلة التأريخ. 
إنَّ مواجهـَة هـذه األنظمـة املسـعورة أمـٌر حتمي 
ومصـريي تقتضيـه رضورُة اللحظة الوطنيـة اآلنية، 
وبدالً عن العويل يمكن وضـع »صفقة القرن« كتنبيٍه 
إلهي للضمائر العربية الخامدة التي تقُف عىل مسـافة 
بعيـدٍة من مظلومياتهـا وُهويتها القوميـة والثقافية 

وفطرتها الدينية السوية. 
يف ظـل وجود قوى وطنية تعي جيـداً أبعاَد ومرامي 
املؤامـرة الغربية يف املنطقة يمكن القـول بأن ال خوَف 
عـىل القدس من صفقة القرن وأن أحلم العدو بتجزئة 

بلدان عربية أُْخـــَرى ستظل أحلماً وردية. 
إذ أن ما تقّدُمه هذه القوى وشعوبُها الحرُة يف اليمن 
والعراق وسـوريا وغريها من تضحياٍت جسـيمٍة أمام 
مشـاريع الهيمنة األمريكية هي ضماُن أمان للنتصار 

للقضية الفلسطينية. 
وحتـى هـذه النقطـة يمكـُن التعريُج عـىل جوهِر 

الرصاع العربي اإلرسائييل األزيل وأبعاده حارضاً 

 الشهيد البروفيسور 
أحمد شرف الدين 

 

عندما تعـرُف الَحــقَّ 
عليك أن تصدََع به، ليس 
ليـس  مداهنـٌة،  هنـاك 
نفـاٌق يف مدرسـِة  هناك 
أهـِل البيت، ليـس هناك 
مراوغٌة، ليس هناك مكٌر، 
هناك وضـوٌح يف الرؤية، 

اللـُه َسـبَْحــانَــُه َوتََعـاَل يقـوُل 
للنبي:

)َفاْصـدَْع ِبَما تُْؤَمـُر َوأَْعِرْض َعِن 
َّا َكَفيْنَاَك اْلُمْستَْهِزِئنَي(..  ِكنَي، إِن اْلُمْشِ
 فعندمـا يقـرأُ اإلنَْســـاُن هاتني 
اآليتني يقوُل: إذن أنا مكفي من الله، 
اللُه َسـبَْحــانَــُه َوتََعـاَل يكفيني 
املسـتهزئني..؛ ولذلك تجـُد بعَضهم 

الُقــــْرآن،  بأهـل  يسـتهزئون 
ويقولـون هؤالء يـرّددون شـعاراً، 
»َفاْصدَْع ِبَمـا تُْؤَمُر«، أنا 
مما أمـرت فيه أن أصدََع 
أن  الظلـم،  بمجاهـرة 
أصدَع باملواالة واملعاداة، 
أن أحـّدَد مـن أوايل ومن 
أعادي، وأبنّي ذلك بشكل 
واضح، من أجل أن يعلَم 
عـدوي ويعلـم صديقي 
أَو يعلـَم َمن هو معي، ثم 
بعـد ذلك ال أخاُف شـيئاً، ممَّ أخاف 
وأنا مكفيٌّ مـن الله َسـبَْحــانَــُه 
َّا َكَفيْنَاَك اْلُمْسـتَْهِزِئنَي«،  َوتََعاَل؟ »إِن
وبالتـايل فإنكـم تجـدون أن هـذه 
الرصخَة التي تـدوي يف هذا املكان، 
ويف أماكَن كثـرٍة يف هذه البالد، هي 
التي تزعـُج املسـتكربين وهي التي 

تزعج املتخاذلني. 

 : متابعات 
 ضبطت إدارة البحث الجنائي 
أمـس  صنعـاَء،  العاصمـة  يف 
السـبت، الشخَص الذي أقدم عىل 
قتـِل بناتـه الثلث )مـلك ورغد 
ورهـف( ويُدعـى عـيل عبداللـه 
حسـن النعامي؛ بسبب خلفات 

عائلية.
 وأوضح بياٌن صادٌر عن البحث 
الجنائـي، بأن النعامـي -ووفقاً 
»كان عـىل خـلٍف  العرتافاتـه- 
دائـٍم مع زوجته, وقـال »إنه ويف 
السـاعة الثامنة مـن صباح يوم 
الجمعة 28 يونيو 2019، وبينما 
كان يتنـاوُل طعـاَم اإلفطار مع 
وزوجته وبناتـه، أخربته زوجتُه 
بأنها سـتغادُر املنزَل لتسـُكَن يف 
منزِل أخيها، وأنها ستأُخذُ نصَف 
أثـاث املنزل كمـا سـتأُخذُ معها 

بناتها«.
طلبَهـا،  »رفضـُت  وأضـاف: 
ت وخرجت من املنزل  لكنهـا أرصَّ

وحَدها«.
العوامل  البياُن واصفـاً  وتابع 
التـي أّدت إىل ارتـكاب النعامـي 
الجريمـَة بقولـه: »وبعد سـاعٍة 
بناِتـه يجمعن ملبَسـهن  وجـد 
للمغادرة، فاشـتد غضبُه؛ نتيجَة 

بالبقاء،  عدم رضوخهـن ألمـره 
الصغـرية  البنـت  بأخـذ  قمـُت 
»رهـف«، وأغرقتها يف برميل ماء 
صالـة  يف  موضوعـاً  كان  كبـري 
املنـزل، ثـم قمـُت بخنـق البنت 
الوسطى »رغد« بيدي ثم أغرقتها 
يف الربميـل ألتأّكـــَد من موتها، 
ثم قمـت بخنـق البنـت الكربى، 
»مـلك« حتـى ماتـت وغـادرت 

املنزل«.
وذكر البياُن عىل لسـان املتهم 
بـأن قتلـه لبناته ليس ألسـباب 
مادية، مؤكـداً أن حالتـه املادية 
جيدة، وزوجته تعمل يف الكوافري 
وهو يعمُل معها يف توفري طلبات، 
ومشـرتيات عملها، ولديهم دخل 

جيـد، وليـس عليه أيـة إيجارات 
متأخرة لصاحب املنزل.

وأشار البياُن، إىل أن املتهَم كان 
يسـُكُن يف شـقة إيجار يف عمارة 
يف منطقـة الصافيـة، بالعاصمة 
صنعـاء، يملكهـا املواطن نجيب 
املحفدي، الـذي أّكـــد هو اآلخر 
ُد اإليجارات، وليس  أن املتهَم يسدِّ

عليه متأخرات. 
وأوضح البياُن أن ضبَط املتهم 
تـم بعد 24 سـاعة مـن ارتكابه 
الجريمة، بعـد أن الذ بالفرار من 
منزلـه فـور ارتكابـه للجريمة, 
ُع  الفتاً إىل أن اإلعلَم األمني سيوزِّ
تسـجيلً  اإلعـلم  عـىل وسـائل 

راً العرتافات املتهم. مصوَّ

 بوصلٌة تشي�ُر 
إىل القدس

فاصَدْع بما تؤَمر

مباحث العاصمة تضبط قاتل بناته الثالث واألخري 
يعرتف بأن الدوافع ليست مادية ويوضح األسباب
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يحيى المحطوري

بـروُز فئـات تعـاِرُض 

الشعاَر والرصخَة يف وجه 

أمريكا ومنـذ اليوم األول 

إلطلقها كإعلن عن بدء 

مـرشوٍع قرآنـي جهادي 

الغطرسـة  ملواجهـة 

األمريكية يف املنطقة.. 

استمراُر  منه  واألعجُب 

هؤالء يف مواجهة التحّرك 

للهيمنـة  املناِهـِض 

األمريكيـة بعـد ُكــــّل 

والحقائـق  التجليـات 

شـهدتها  التي  واألحداث 

األعـوام األخـرية.. والتي 

هـذا  نجـاَح  تؤّكــــُد 

املرشوع.. وعدالة قضيته 

وأنه  وسـلمة توجهـه.. 

ألبنـاء  الوحيـد  الخيـار 

ـــة إلنقاذ أنفسـهم  األُمَّ

مـن البطـش األمريكـي 

ُكــــّل  إليهـم  الزاحـف 

يوم.. 

الجحود املستمر يذكرنا 

بقول الله تعاىل:

أَْفِئَدتَُهـْم  )َونَُقلِّـُب 

َوأَبَْصاَرُهْم َكَما َلْم يُْؤِمنُوا 

َل َمـرٍَّة َونَذَُرُهْم يِف  ِبـِه أَوَّ

ُطْغيَاِنِهْم يَْعَمُهوَن(.. 

من العجيب


