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واشــــنــــطــــن  نــــــوايــــــا  عــــــن  يــــعــــبــــر  واشــــنــــطــــن «بــــلــــيــــنــــكــــن»  نــــــوايــــــا  عــــــن  يــــعــــبــــر  «بــــلــــيــــنــــكــــن» 
الــــــمــــــشــــــاورات..  عــــلــــى  تــــصــــوراتــــهــــا  الــــــمــــــشــــــاورات.. لـــــفـــــرض  عــــلــــى  تــــصــــوراتــــهــــا  لـــــفـــــرض 
واســـعـــة رفــــض  بــحــمــلــة  يــــــردون  والـــيـــمـــنـــيـــون 

تعنته على  للتغطية  الحرب»  «إنهاء  لدعايات  يعود  األبيض  تعنتهالبيت  على  للتغطية  الحرب»  «إنهاء  لدعايات  يعود  األبيض  البيت 




طسآولعن وسطماء لختغفئ «المسغرة»طسآولعن وسطماء لختغفئ «المسغرة»
إتراق المختش الحرغش جرغمئ 

«حظساء» جاءت باثطغط خعغعظغ 

الحاطغ: شطسطغظ جازض الصدغئ 
افولى والمرضجغئ لطغمظغغظ

أبع حمالئ: لغج بشرغإ سطى الغمظ 
وصغادته العصعف طع شطسطغظ

السمغث جرغع: الغمظغعن غتافطعن بةمسئ 
رجإ باسائارعا ججء طظ ععغاعط اإلغماظغئ 

خقل لصاء طع طمبض ترضئ «تماس» 
بعزارة اإلسقم بخظساء: 
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خقل لصائه بمتاشر خظساء ورئغج برظاطب الخمعد العذظغ 

خقل لصاء سصث لمظاصحئ تسجغج دور اإلسقم الغمظغ شغ ترجغت الصدغئ الفطسطغظغئ

الرئغج املحاط غثسع إىل الظجول املغثاظغ لاطمج عمعم 
املعاذظني وتفصث اتاغاجاتعط املسغحغئ

وزغر اإلسقم: شطسطني جازض الصدغئ املرضجغئ وافوىل لطحسإ الغمظغ

 : خظساء
شـّدد رئيـُس املجلـس السـيايس األعـىل 
محمـد  مهـدي  الركـن  املشـري  بصنعـاء، 
املشاط، عىل أهميِّة االهتماِم بالريِف يف كافة 
الخدمات؛ ِمن أجل تسـهيل الحياة فيه، كما 
أّكــد عـىل أهميّة االسـتفادة مـن املبادرات 
والصحـي  الخدمـي  الجانـب  يف  املجتمعيـة 

والطرقات واملياه. 
وأّكـد املشاط خالل لقائه، أمس، محافظ 
صنعـاء عبد الباسـط الهـادي، عىل رضورة 
محافظـة  يف  التشـجري  بموسـم  االهتمـام 
صنعاء، وبقية املحافظـات، وإىل رضورة أن 
تكون محافظة صنعـاء أنموذجاً يحتذى به 

يف التشجري. 

من جانبه عرب محافظ صنعاء عن الشكر 
للرئيـس عـىل االهتمـام والتعـاون، مؤّكـداً 
الحـرص عىل مواصلة العمـل وفق موجهات 

القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل. 
إىل ذلك التقى الرئيس املشـاط، يوم أمس 
برئيس برنامج الصمود الوطني اللواء قاسم 

الحمران. 
وخالل اللقاء اسـتمع الرئيس املشاط إىل 
نتائـج اللقاءات التي أجراهـا رئيس برنامج 
الصمود الوطني مع حكومة اإلنقاذ الوطني 

ومجليس النواب والشورى. 
ووجـه الرئيـس املشـاط كافة مسـؤويل 
إىل  امليدانـي  بالنـزول  الدولـة  مؤّسسـات 
ومحافظـات  العاصمـة  أمانـة  مديريـات 
املواطنـني  همـوم  لتلمـس  الجمهوريـة 
واحتياجاتهـم، لضمان تقديم خدمات تمس 

حياتهم املعيشية اليومية. 
وأّكــد أهميّـة تفعيـل برامـج التدريـب 
والتأهيل ملوظفـي الدولة من خالل إلحاقهم 

باألكاديميات املختصة. 
وأشاد فخامة الرئيس بالجهود التي بذلها 
رئيـس برنامـج الصمـود الوطنـي وأعضاء 
الربنامج، مؤّكـداً عىل دعمه الكامل للربنامج 
وتذليل الصعوبات التي تواجه عمله يف تنفيذ 

املهام املناطة به. 
من جانبـه أّكـد رئيس برنامـج الصمود 
الوطني، أنـه لقي تفاعالً َكبرياً من الحكومة 
واملؤّسسـات املعنيـة، ُمشـرياً إىل اسـتمراره 
يف اسـتكمال اللقاءات مع بقية املؤّسسـات، 
وعمـل ورش تدريبية ملنتسـبيها السـتيعاب 
املهام املناطة بالربنامج والرشوع يف تنفيذها 

عىل الواقع. 

 : خظساء
التقى وزيُر اإلعالم، ضيف الله الشـامي، 
أمس، القائَم بأعمال ممثل حركة «حماس» 
يف اليمـن، معـاذ أبو شـمالة، وتم مناقشـة 
تعزيز دور اإلعالم اليمني يف ترسيخ القضية 
ــة املركزية يف ظل  الفلسطينية كقضية األُمَّ
مـا تشـهده األرايض املحتّلة من ممارسـات 
من قبل العـدّو الصهيوني املحتّل وانتهاكاته 
املتكـّررة عـىل أبنـاء الشـعب الفلسـطيني 

واملقدسات. 
ويف اللقـاء بـارك وزيـر اإلعـالم عمليـة 
القـدس الفدائية األخرية التـي نفذها البطل 
خـريي علقم، ضد املسـتوطنني الصهاينة يف 
األرايض املحتّلة وما القته من ارتياح من قبل 

ــة العربية اإلسالمية.  شعوب األُمَّ
وقـال: «إن العمليـة البطوليـة األخرية يف 
القـدس، أربكت الصهاينة ليس يف فلسـطني 
فحسـب، وإنما داعمـي العـدّو الصهيوني، 
وأبـرزت يف ذات الوقـت أصـوات النفاق من 
أنظمـة التطبيـع التـي أدانـت تلـك العملية 

واسـتنكرت القيـام بهـا مـن قبـل أبطـال 
املقاومة الفلسطينية». 

وأضاف: «صّور اإلعالم يف الفرتات املاضية 
القضيـة الفلسـطينية بأنهـا قضيـة مليئة 
بـاآلالم والنكبات للشـعب الفلسـطيني، ما 
ضاعـف من الحـرسة لدى املواطـن العربي، 
ولم يظهر املواقف البطولية والجهادية التي 
تتجـّىل يف أرض فلسـطني وتـدل عـىل العزة 
والكرامة وبعث روح األمل يف اسـتعادة أرض 

فلسطني». 
ولفـت الوزيـر الشـامي إىل دور اإلعـالم 
املقاومـة  بـه  تقـوم  مـا  إبـراز  يف  اليمنـي 
الفلسـطينية من بطوالت وعمليـات فدائية 
ضـد العـدّو الصهيونـي، فضـالً عـن دعـم 
املواقف املنّددة باستمراره يف ارتكاب املجازر 

والجرائم ضد الشعب الفلسطيني. 
وأّكـد الحرص عىل رفع مستوى التنسيق 
اإلعالمي فيما يتعلق بالقضية الفلسـطينية 
مـن خـالل التواصـل واالرتباط مع وسـائل 
اإلعـالم الوطنية واسـتضافة ممثيل حركات 
املقاومة الفلسـطينية يف اليمن الطالع الرأي 

العام بما يحدث يف فلسـطني مـن انتهاكات 
وجرائم يندى لها الجبني. 

وعـرب وزيـر اإلعالم عـن األمـل يف توحيد 
الرسالة اإلعالمية املقاومة ملواجهة التضليل 

الصهيونـي والغربـي الهـادف تدجـني أبناء 
ـــة، وكشـف الدعـم األمريكـي الغربي  األُمَّ
املتواصـل للعـدو الصهيونـي الـذي يحاول 
حرص املقاومة يف قطاع غزة يف حني أن بقية 

املدن الفلسطينية ملتهبة. 
وقـال: «أصبح الشـعب الفلسـطيني 
أكثر من أي وقت مىض يدرك أن املقاومة 
ضد العدّو الصهيوني هي الحل واملخرج، 
ـــة  مـا يسـتدعي تضافـر جهـود األُمَّ
اإلسـالمية لدعـم القضية الفلسـطينية 
التـي سـتظل القضيـة املركزيـة واألوىل 

للشعب اليمني». 
مـن جانبه أشـاد القائـم بأعمـال ممثل 
حركـة «حمـاس» يف اليمـن، بـدور اإلعـالم 
اليمني يف دعم ومواكبة القضية الفلسطينية 
واإلذاعـات  القنـوات  جميـع  يف  وإحيائهـا 

والصحف اليمنية. 
وقال «إن دور اإلعالم اليمني يف إحياء روح 
الفلسـطينية  بالقضية  والتعريف  املقاومـة 
وجعلها حـارضة يف أذهان وعقول الشـعب 
اليمنـي، له أثـر إيجابي يف تلـك املواقف التي 
نشـهدها وليس بغريب عىل الشـعب اليمني 
األصيـل وقيادتـه التي تقف دومـاً إىل جانب 
الحق الفلسـطيني تجـاه العـدّو الصهيوني 

ومؤامراته». 

شرغص إسادة اقظاحار وبسبئ افطط املاتثة غجورون طغظاَء الخطغش
 : التثغثة

وبعثـة  االنتشـار  إعـادة  فريـُق  زار 
األمم املتحدة، يـوم أمس، ميناء الصليف 
برفقـة محافـظ الحديـدة محمد عياش 
قحيم ونائب رئيس هيئة األركان العامة 
-رئيس الفريق الوطني إلعادة االنتشـار 
اللواء الركن عيل حمود املوشكي ورئيس 
اللجنة العسـكرية الوطنيـة اللواء الركن 
يحيـى الرزامي ومعهم رئيس بعثة األمم 
املتحـدة لدعـم اتّفـاق الحديـدة الجنرال 
مايـكل بـريي، وذلـك لالطالع عىل سـري 

العمل بامليناء. 
واسـتمع الـزواُر مـن نائـب رئيـس 
زيـد  األحمـر  البحـر  موانـئ  مؤّسسـة 
ـٍل عـن العمـل  الوشـيل، إىل رشٍح مفصَّ

بامليناء وجهوزيته يف اسـتقبال السـفن 
التجارية والغذائية. 

وطالـب الوشـيل رئيـس بعثـة األمم 
املتحـدة لدعم اتّفاق الحديدة بالعمل عىل 
تطبيق مخرجات اتّفاق السـويد املتمثلة 
يف السـماح بتدفق املواد والسلع الغذائية 
والدوائيـة ورفـع القيـود املفروضة عىل 
موانئ البحر األحمر والضغط عىل الدول 
املانحـة لإليفـاء بتعهداتهـا إزاء إعـادة 
تأهيـل موانئ البحـر األحمـر املترضرة 

جراء العدوان. 
وخـالل الزيارة جـّدد املحافظ قحيم، 
السـلطة  قيـادة  حـرص  عـىل  التأكيـد 
املحليـة باملحافظة عىل تذليل الصعوبات 
وتقديم التسهيالت والدعم لفريق وبعثة 
إعـادة االنتشـار بمـا يسـهم يف إنجـاح 

مهامهم وتحقيق األهداف املنشودة بهذا 
الخصوص. 

وأَشـاَر إىل الظروف الصعبة واألوضاع 
اإلنسـانية التي يعيشـها أبنـاء الحديدة 
جراء استمرار العدوان والحصار وتمادي 
العدوان وأدواته يف الخروقات وانتهاكات 
طـريان العدّو التجسـيس، ما يتسـبب يف 

سقوط ضحايا يف مديريات املحافظة. 
بدوره نّوه رئيـس بعثة األمم املتحدة 
الجنـرال مايكل بريي، بنشـاط وحيوية 
العاملني والحركة الدؤوبة التي يشهدها 

ميناء الصليف. 
وأّكـد استمرار البعثة يف بذل املزيد من 
الجهود والتنسـيق مع الجهـات الدولية 
املعنيـة لإليفاء بتعهداتها يف إعادة تأهيل 

موانئ البحر األحمر.

دسا إلى ضرورة أن تضعن طتاشزئ خظساء أظمعذجًا غتاثى به شغ الاحةغر

أبع حمالئ: لغج بشرغإ وصعُف الحسإ الغمظغ وصغادته إلى جاظإ التص الفطسطغظغ

والتخار السثوان  اجامرار  جراء  خسئًئ  أوضاسًا  غسغحعن  التثغثة  أبظاء  صتغط: 
بغري غآّضـث اجامرار الئسبئ افطمغئ لقغفاء باسعثاتعا شغ إسادة تأعغض طعاظأ الئتر افتمر
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 : خاص
يف محاولٍة جديدٍة لخلط األوراق والتشويش عىل 
املشـهد التفاويض القائم، عادت الواليـاُت املتحدُة 
للحديـث عـن «السـالم» يف اليمـن للتغطيـة عـىل 
توّجـهها العميل امُلسـتمّر الذي يدفع نحو التصعيد 
وإفشـال جهود معالجة امللف اإلنساني، األمر الذي 
يؤّكــد أن واشـنطن تسـعى للدخـول عـىل الخط 
ومحاولة فرض تصوراتهـا وروايتها الخاطئة عىل 
املشـهد، وهو ما ردت عليه صنعاء بحملة واسـعة 
أّكـدت فيها أن الواليـات املتحدة ما زالت تقف ضد 

السالم الفعيل. 
وعـىل لسـان وزيـر خارجيتهـا أنتونـي بلينكن 
ا، عادت الواليات املتحدة  الذي يزور املنطقة َحـاليّـٍ
األمريكية هذا األسبوع إىل رفع دعاية «دعم السالم 
يف اليمـن»، َحيُث زعم بلينكن أن بـالده «تعمل مع 
السـعوديّة إلنهاء الحـرب» وهو ترصيح غري جديد 
سـبق أن صدر عن واشـنطن عدة مـرات، لكنه لم 
يكـن يف أيٍّ مـن تلك املرات جـادا وحقيقيٍّا، بل كان 
دائمـاً ُمَجــّرد دعايـة يهـدف مـن خاللهـا البيت 
األبيض لخلط األوراق والتغطية عىل استمرار تعنته 

ورفضه لجهود السالم الفعيل. 
هـذه املـرة لـم تكـن مختلفة عـن سـابقاتها، 
فانزَعــاج الواليات املتحـدة األمريكية من الجهود 
التي تبذلها سلطنة عمان مع صنعاء ملعالجة امللف 
اإلنسـاني والتمهيـد للسـالم الفعـيل، كان واضًحا 
بيـان  كان  األرض، وقـد  ومعلنـا وملموسـا عـىل 
الرئيس األمريكي جو بايدن األخري حول «استمرار 
تقديم الدعم العسـكري» لدول العدوان، ومحاولته 
ابتزاز السـعوديّة واإلمارات بـ»التهديدات القادمة 
من اليمن» دليال واضًحا عىل أن البيت األبيض يريد 

إعادة العجلة إىل الوراء. 
وعىل األرض، لم تكف الواليات املتحدة منذ نهاية 
الهدنة عـن تَحّركاتها العدوانية لاللتفاف عىل قرار 
منـع نهب الثروات الوطنيـة، بالتوازي مع محاولة 
توجيه ضغوط عـىل صنعاء لدفعهـا نحو الرتاجع 
عن هـذا القـرار، بـل إنها دعمـت ورعـت تصعيد 
الحـرب االقتصاديـة عىل الشـعب اليمنـي باملزيد 
مـن اإلجراءات والخطـوات اإلجرامية خلف واجهة 
حكومة املرتِزقة، ومن آخر تلك اإلجراءات قرار رفع 
سعر الدوالر الجمركي التي ال زالت الواليات املتحدة 

تدفع نحو التمسك به وفرضه. 
وأَفادت مصـادر إعالمية بأن طائـرات أمريكية 
بدون طيار شـنت منتصف هذا األسبوع غارة عىل 
مدينـة مأرب، يف مؤرش إضايف عىل تمسـك الواليات 

املتحدة بخيارات وأساليب التصعيد. 
وحتـى مـا ينـرش يف وسـائل اإلعـالم األمريكية 
بخصوص اليمن، ال يتضمن أية مؤرشات عىل تغري 
موقـف الواليـات املتحدة، بل إنـه يعكس مخاوفها 

مـن تعاظم قـوة وتأثـري صنعـاء، كما أنـه ينتقد 
إرصار البيت األبيض عىل مواصلة دعم السـعوديّة 
واإلمارات، ورفضه ُكـّل محاوالت الكونغرس لوقف 

هذا الدعم. 
وبالتـايل َفــإنَّ حديـث بلينكن عـن «العمل مع 
السعوديّة إلنهاء الحرب» ليس سوى محاولة لخلط 
األوراق، ُخُصوصـاً يف هذا التوقيـت الذي برزت فيه 
بعض املؤرشات اإليجابية عىل إْمَكانية نجاح جهود 
الوسـاطة التـي تقودها سـلطنة عمان الشـقيقة 
بتجـاوب ودعـم كبرييـن من صنعـاء، َحيـُث كان 
الرئيس املشـاط ورئيس الوفـد الوطني محمد عبد 
السالم قد أوضحا أن الوفد العماني أجرى نقاشات 
إيجابيـة وجـادة وحمل أفكارا بنـاءة خالل زيارته 
األخـرية لصنعاء، بخصوص ترتيبات معالجة امللف 

اإلنساني والتمهيد للحل الشامل. 
وبدا واضًحا أن الواليات املتحدة تشعر بقلق كبري 
من احتماالت إحراز تقدم حقيقي خالل املشاورات 
الجارية؛ ألَنَّ واشنطن ترى يف تنفيذ مطالب الشعب 
اليمني التي تتمسـك بها صنعاء فشال ملخّططاتها 
وتوّجـهاتهـا التي تتمحور حـول مواصلة العدوان 
والحصار واالسـتحواذ عىل ثروات وعائـدات البلد، 
األمـر الـذي يجعـل عودتهـا للحديث عن السـالم 
محاولـة واضحـة للدخـول عـىل خط املشـاورات 

الجارية. 
ويشـري ترصيـح بلينكن إىل أن الواليـات املتحدة 
األمريكية تنوي الدفع بالسـعوديّة ملواصلة التعنت 
ورفـض تنفيـذ مطالـب الشـعب اليمنـي وبالتايل 
قطـع الطريق أمام املؤرشات اإليجابية التي ظهرت 

مؤّخراً، وهو ما سـبق أن فعلته واشنطن قبل فرتة 
ليست بالطويلة، َحيُث أّكـد الرئيس املشاط يف وقت 
سابق أن املبعوث األمريكي إىل اليمن تيم ليندركينغ 
أحبط تفاهمات جيـدة كان قد التوصل إليها خالل 

املفاوضات التي أعقبت انتهاء الهدنة. 
ويـرى مراقبـون أن الواليات املتحـدة األمريكية 
الجاريـة  التفـاوض  عمليـة  إلخضـاع  تسـعى 
ـة مـن خـالل تقديم  لتصوراتهـا ورؤيتهـا الَخاصَّ
نفسـها كراعية للسـالم، وهو األمر الذي من شأنه 
أن يعيـد األمـور إىل نقطـة الصفـر، أَو عـىل األقل 
يقلص فاعلية أي تقدم قـد يتم إحرازه؛ ألَنَّ إرصار 
واشـنطن عىل مواصلة العـدوان والحصار وفرض 
حالة «الـال حرب والال سـالم» هـو توّجـه واضح 
وثابـت وال توجد أية مؤرشات عىل أن البيت األبيض 

ينوي تغيري هذا املوقف. 
هذا أَيْـضاً ما يؤّكـده رد فعل صنعاء التي أطلقت 
االثنني، حملة إلكرتونية رسـمية وشـعبيّة واسعة 
حملت عنـوان «أمريكا عدو السـالم» أّكـدت فيها 
عىل الـدور التخريبي امُلسـتمّر للواليـات املتحدة يف 
إعاقة جهـود الحل، وهو ما اعتربه مراقبون رفضا 
واضًحـا ألي تدخـل أمريكـي يف عمليـة التفاوض 

الجارية. 
وكانت صنعاء قد أَشـاَرت يف وقت سـابق إىل أن 
دول العدوان وعىل رأسها السعوديّة معنية بالبحث 
عـن مصالحها بعيًدا عن التوّجـهـات األمريكية يف 
إشارة إىل تعارض إدراك الرياض لرضورة اللجوء إىل 
الحلـول مع إرصار الواليات املتحـدة عىل التصعيد، 
األمـر الـذي يجعل السـعوديّة أمـام اختبـار مهم 

ومصريي. 
وال توجـد مـؤرشات واضحـة بخصوص مـا إذَا 
كانـت السـعوديّة مسـتعدة الجتياز هـذا االختبار 
فوزيـر  األمريكيـة،  بالتوّجـهـات  التأثـر  وعـدم 
الخارجيـة السـعودّي فيصـل بن فرحـان كان قد 
ام عن وجود «تقدم» يف املشـاورات،  تحـدث قبل أَيـَّ
لكنـه أَيْـضاً أّكـد أن هنـاك «عقبات كبرية» وأنه ال 
زال هنـاك حاجة إىل املزيد من العمل، وهو ما يبقي 
املجـال مفتوحا أمام احتماالت خضوع السـعوديّة 

للرغبات األمريكية. 
وإذا مـا اعتـرب موقـف األمـم املتحـدة امتدادا 
للموقـف األمريكي -كما هو الحـال دائما- َفـإنَّ 
مهمة إحراز تقدم يف املشـاورات قـد تواجه املزيد 
مـن العوائـق؛ ألَنَّ الواليـات املتحـدة قـد تحاول 
بطبيعـة الحال توظيـف دور املنظمـة األممية يف 
مسـاعيها، إن لم يكن إلفشـال الجهـود املبذولة، 
فسـيكون لعرقلـة ترجمـة التفاهمـات التي قد 
تحصـل إىل خطـوات عمليـة ثابتـة، وقـد كانـت 
إحاطة املبعوث األممي األخرية من صنعاء مخيبة 
لآلمال بالنسـبة للكثريين؛ ألَنَّها أوضحت أن األمم 
املتحدة ال تزال تتعاطى مع األمور بنفس الطريقة 
السلبية التي تكشف عن تواطؤ واضح مع تحالف 

العدوان. 
وهكـذا َفــإنَّ املؤرشات السـلبية تبقـى قائمة 
إىل حـني بروز أدلـة إضافية يمكـن االعتماد عليها 
للحكم بوجود «جدية» من جانب النظام السعودّي 
يف التوصـل إىل حلـول، ُخُصوصـاً يف ظـل املماطلة 

والتأخر املتعمد يف التجاوب مع مطالب السالم. 

تقارير

أطرغضا تعاخض خطط افوراق إلساصئ جععد السقم 
بطغظضظ غسئر سظ ظعاغا واحظطظ لفرض تخعراتعا سطى المحاورات والغمظغعن غردون بتمطئ رشخ واجسئ
الئغئ افبغخ غسعد لثساغات «إظعاء الترب» إلرباك المحعث والاشطغئ سطى الامسك بالاخسغث

بعطئغع غسرتف بأن السثوان سطى الغمظ طحروع أطرغضغ 
 : طاابسات

أقـر وزيـُر الخارجيـة األمريكي 
السابق، مايك بومبيو، بأن العدوان 
أمريكـي  مـرشوع  اليمـن  عـىل 
بامتيَـاز، وأن النظام السـعودّي لم 
يكن سـوى أَداة وواجهة ملسـاعدة 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة عـىل 
ة من وراء  تحقيق أهدافهـا الَخاصَّ

العدوان. 
وكتـب بومبيـو يف مذكراته التي 
مهمـة  أول  أن  مؤّخـراً،  صـدرت 
توالهـا محمـد بـن سـلمان عنـد 

توليـه منصب ويل عهد السـعوديّة، 
كانت «مسـاعدة» الواليات املتحدة 
األمريكيـة يف مواجهـة ما أسـماه 
النفـوذ اإليرانـي يف اليمـن، وهـي 
اسـتخدمتها  التي  األبـرز  الدعايـة 
واشـنطن والريـاض لتربير الحرب 

اإلجرامية عىل الشعب اليمني. 
إقـرارا  الترصيـح  هـذا  ويمثـل 
واضًحا بأن قرار العدوان عىل اليمن 
هو قرار أمريكـي بامتيَاز، وهو ما 
يؤّكــده أَيْـضاً إعـالن العدوان عىل 
اليمن مـن العاصمة واشـنطن، إىل 
جانـب عـدد كبـري مـن االعرتافات 
والدالئل املوثقة التي أّكـدت بشـكل 

رصيح أن الواليات املتحدة تدير ُكـّل 
تفاصيل عمليات العدوان والحصار 
عىل الشعب اليمني، وأنها متورطة 
بشـكل مبارش يف ُكـّل الجرائم التي 

ارتكبت بحق اليمنيني. 
أعضـاء  مـن  العديـد  وكان 
الكونغرس قد أّكـدوا هذه الحقيقة 
املاضيـة،  السـنوات  امتـداد  عـىل 
األبيض  للبيـت  مطالبات  ووجهـوا 
بإنهاء دعمها للسعوديّة واإلمارات؛ 
ورفـع  الحـرب،  إنهـاء  أجـل  ِمـن 
الحصـار املفـروض عـىل الشـعب 
اليمنـي، لكـن اإلدارات األمريكيـة 

املتعاقبة تجاهلت ُكـّل ذلك. 
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طةطج الظعاب غساظضر إداظئ أظزمئ السمالئ والاطئغع لسمطغئ الصثس الفثائغئ 
وغساربعا تفرغطًا بالصدغئ الفطسطغظغئ وافصخى الحرغش

 : خظساء
أدان مجلـُس النواب يف جلسـته، أمس، برئاسـة نائب 
رئيس املجلس عبدالسـالم صالح هشول زابية، واستنكر 
بشـّدة الجريمة املروعة التي ارتكبتها جماعات تكفريية 
إرهابيـة يف أحد املسـاجد بمدينة بيشـاور  الباكسـتانية 
وأودت بحيـاة العـرشات وجرح املئات من أبناء الشـعب 

الباكستاني الشقيق. 
وأّكــد املجلس أن القضـاء عىل اإلرهـاب، الذي يفتك 
باألبرياء، بما يف ذلك اسـتهداف املسـاجد، يتطلب تعاوناً 

ا ملالحقـة مرتكبي ومنفذي تلـك الجرائم  إقليميـاً ودوليّـٍ
الشنعاء والتصدي لألفكار الّضالة واملنحرفة. 

وأوضـح املجلس أن هذه الجريمة الوحشـية تعرب عن 
مـدى الحقد الدفني للتكفرييني الذين ينفذون املخّططات 

الصهيونية؛ بَهدِف تشويه صورة اإلسالم. 
وتوّجــه مجلـس النـواب بأحـر التعازي واملواسـاة 
للربملان والشـعب الباكستاني الشـقيق وأرس الضحايا.. 
سائالً الله تعاىل الرحمة لهم والشفاء العاجل للجرحى. 

واعتـرب املجلس التفجـريات االنتحارية التـي تتزامن 
ة لـألرايض اإليرانية خري  مع اسـتهداف طائـرات مسـريَّ

شـاهد عىل التقاء أفكار التكفرييـني واللوبي الصهيوني 
يف اختيـار التوقيـت لتنفيذ مثـل هذه الجرائـم، مبينًا أن 
ة عىل منشـأة يف  الحـادث االسـتفزازي بطائرات مسـريَّ
أصفهان وسط إيران، يدل عىل أن اللوبي الصهيوني يقف 
وراء نـرش الخراب والدمار وزعزعة األمن واالسـتقرار يف 
العالم الحر.  وعـرب مجلس النواب يف الجمهورية اليمنية 
عن إدانته واستنكاره للعمليات االستفزازية والتصعيدية 
التي تشـهدها الدول العربية واإلسالمية ملا لهذه األعمال 
املدّمـرة من عواقب ال يمكن التنبؤ بها بالنسـبة للسـالم 

واالستقرار يف منطقة الرشق األوسط. 

العمالـة  أنظمـة  دول  إدانـات  املجلـس  واسـتهجن 
والتطبيـع لعملية القـدس الفدائية، وذلك؛ بَهـدِف النيل 
مـن حـق الشـعب الفلسـطيني ومقاومتـه يف التصدي 
لقوات االحتالل الصهيوني والتربير ملا يرتكبه من جرائم 

وانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 
واعتـرب مجلس النـواب تلـك اإلدانـات والترصيحات 
الصادرة عن أنظمة التطبيـع، عاراً يف جبني تلك األنظمة 
ــة العربية واإلسالمية  وخذالناً آلمال وتطلعات أبناء األُمَّ
واألقـىص  الفلسـطينية  العربيـة  بالقضيـة  وتفريطـاً 

الرشيف. 

رساُة السثوان وطرتجصاعط غعاخطعن اإلخراَر سطى الثشع ظتع الاخسغث 

السمغث جرغع: الغمظغعن اساادوا سطى اقتافال بعثه املظاجئئ باسائارعا ججءًا طظ ُعــِعغَّاعط اإلغماظغئ

 : طاابسات
يف ترجمـة جديـدة إلرصار الرعـاة الدوليـني لتحالف 
العدوان ومرتِزقتهم عىل خيارات التصعيد وإفشال جهود 
السـالم املبذولة، قالت حكومة املرتِزقة إنها ناقشـت مع 
بعثة االتّحاد األُوُروبي يف اليمن مسـألة الدعم العسكري 

املطلـوب ملواجهـة صنعاء، األمر الذي يكشـف زيف ُكـّل 
املزاعـم األمريكيـة واألُوُروبيـة حـول العمل عـىل إنهاء 

الحرب. 
وقالـت وسـائل إعـالم حكومـة املرتِزقـة: إن وزيـر 
دفاعهـم التقى، الثالثاء، بعثة سـفراء االتّحاد األُوُروبي، 
وناقـش معهم تقديـم «الدعم العسـكري املطلـوب» ملا 
يسـمى مجلس القيـادة؛ ِمن أجل مواجهة من أسـماهم 

«الحوثيني». 
ويأتـي هـذا يف ظل سلسـلة مـؤرشات تؤّكـد بشـكل 
واضح إرصار رعاة العـدوان ومرتِزقتهم عىل الدفع نحو 

التصعيد عسكريٍّا واقتصاديٍّا. 
وكانـت بريطانيا أعلنت تبنيها ودعمها لقرار حكومة 
املرتِزقة األخري بشـأن رفع سـعر الـدوالر الجمركي عىل 
السـلع املسـتوردة، األمر الـذي يمثل تصعيـداً اقتصادياً 

خطرياً مـن شـأنه أن يضاعـف معاناة الشـعب اليمني 
ويفاقم األزمة اإلنسانية األسوأ عىل مستوى العالم. 

وأّكــد الرئيـس األمريكـي يف وقت سـابق اسـتمرار 
تقديم الدعم العسـكري للسـعوديّة واإلمـارات؛ ِمن أجل 
مـا وصفها بـ»التهديـدات القادمة من اليمـن» يف تأكيد 
رصيـح لـإلرصار األمريكي عـىل الدفـع نحـو التصعيد 

وعرقلة جهود السالم املبذولة.

 : خظساء
للقـوات  املعنـوي  التوجيـه  دائـرُة  أقامـت 
املسـلحة، أمس الثالثاء، ندوًة ثقافية وخطابية 
يف العاصمـة صنعـاء، بمناسـبة حلـول جمعة 

رجب. 
ويف الندوة التي حملت شعار «اإليمان يمان» 
ألقى مدير دائرة التوجيه املعنوي، العميد يحيى 
رسيع، كلمة هنـأ خاللها منتسـبي الدائرة من 
ضباط وأفراد بهذه املناسبة الدينية الجليلة التي 
يحتفل بها اليمنيون بذكرى دخولهم يف دين الله 

أفواجاً وإيمانهم بالرسالة املحمدية. 

وأوضـح العميـد يحيـى رسيـع أن اليمنيني 
اعتادوا عىل إحياء «جمعة رجب»؛ كونها الحدث 
األبـرز لتجديـد والئهـم وارتباطهـم باإلسـالم 
وتعزيـز القيم واملبـادئ واسـتحضار الفضائل 

التي ساروا عليها منذ القدم. 
َوأََضــاَف العميـد رسيع، يتفرد أهـل اليمن 
يف االحتفـال بهـذه املناسـبة الدينيـة الجليلـة؛ 
باعتبارها جزءاً من مورثهم الثقايف وُهــِويَّتهم 
بالرسـالة  ارتباطهـم  تؤّكــد  التـي  اإليمانيـة 
املحمديـة منـذ دخولهـم اإلسـالم، فضـالً عن 
األجـواء الروحانية التي تحيـط بهذه الذكرى ملا 
لها من صلة وثيقة بحياة أهل اليمن الذين آمنوا 
بالرسـالة املحمدية، وبايعوا رسـول الله -صىل 

اللـه عليه وآله وسـلم- عـىل السـمع والطاعة 
وحملوا راية الدين وسـاهموا يف نرش اإلسالم يف 

أرجاء املعمورة. 
وأَشـاَر إىل دالالت االحتفـال بذكـرى جمعـة 
رجب؛ كونهـا محطًة لتعزيز الُهــِويَّة اإليمانية 
ومفاهيمهـا  معانيهـا  وإدراك  وترسـيخها 

وأبعادها الثقافية والفكرية. 
ونـّوه بأنـه ورغـم تكالـب قـوى الهيمنـة 
والحكمـة  اإليمـان  يمـن  عـىل  واالسـتكبار 
ة اإليمانية وتبديلهـا بُهــِويَّة  لطمس الُهــِويـَّ
وثقافة عكسـية يظل اليمنيـون بإحياء ذكرى 
جمعـة رجب متمسـكني بُهــِويَّتهـم اإليمانية 

دين لها عمالً وسلوكاً.  ومجسِّ

وزغر دشاع الثعظئ غظاصح طع بسبئ اقّتتاد اُفوُروبغ «الثسط السسضري المططعب»!

خقل ظثوة بصاشغئ بمظاجئئ تطعل جمسئ رجإ وتتئ حسار «اإلغمان غمان»

أّضـثت الامسك بالُعــِعغَّئ اإلغماظغئ ودسئ الحسعب السربغئ واإلجقطغئ قتِّثاذ طعاصش خارطئ تةاه جرائط الماطرشغظ:

طثارس بظغ السعام وضتقن سفار تّةـئ تظّثُد بةرائط ترق ظست طظ الصرآن الضرغط
 : تةئ

نظمت مدارس بني العوام وكحالن عفار 
بريف محافظة حّجــة، أمس الثالثاء، عدداً 
مـن الوقفـات االحتجاجيـة تنديـداً بجرائم 
حـرق املتطرفني لعدد من نسـخ من القرآن 
الكريم يف كّل من السويد وهولندا والدنمارك. 
 وأّكـد املشـاركون يف الوقفات أن اللوبي 
الصهيونـي هو من يسـعى دائمـاً الرتكاب 
هذه الجرائم واإلساءة للمقدسات اإلسالمية 
ودعـا املشـاركون يف الوقفـة، الشـعوب 
العربية واإلسالمية إىل التنديد بهذه الجريمة 
اإلجـراءات  باتِّخـاذ  األنظمـة  ومطالبـة 
الصارمـة حيـال ذلـك ومقاطعـة البضائع 
والدنماركيـة،  والسـويدية  الهولنديـة 
مؤّكـديـن التمسـك الثابت بالقـرآن الكريم 
والرسول األعظم صىل الله عليه وآله وسلم. 

ونّوهـوا إىل من مخاطر الحـرب الناعمة 
التي تهدف إىل مسخ القيم واملبادئ واألخالق 
تعزيـز  أهميّـة  عـىل  مشـّددين  اإليمانيـة، 
الُهــِويَّة اإليمانية وترسيخ الثقافة القرآنية 

والتحصن من الثقافات املغلوطة. 
إىل ذلك نظمت عدد من املدارس يف مديرية 
بني الحارث بأمانة العاصمة، أمس الثالثاء، 
عـدداً مـن الوقفـات االحتجاجيـة، تنديـًدا 
بجريمة إحراق نسـخ من املصحف الرشيف 
من قبل املتطرفني التابعني للوبي الصهيوني 

يف السويد وهولندا والدنمارك. 
وعرب املشاركون يف الوقفات، عن إدانتهم 
واسـتنكارهم بشـدة الجرائم واملمارسـات 
واملقدسـات  للديـن  والعدائيـة  املسـيئة 
اإلسـالمية، والتـي تكشـف حقـد وكراهية 
الصهاينـة واليهـود وعداوتهـم للمسـلمني 

ونفسياتهم املنحطة. 

ويف الوقفات رفع املشـاركون نسـخا من 
املصحف الرشيف، ورّددوا الشعارات املنّددة 
بجريمـة حـرق القـرآن، واملواقـف املخزية 
لبعـض األنظمـة العربية العميلـة واملطبعة 
مع العـدّو الصهيوني اإلجرامـي، مؤّكـدين 
تمسـكهم بالقرآن الكريم والدين اإلسـالمي 
ونرصته والدفاع عنه والسـري وفق منهاجه 

وتعاليمه العظيمة. 
وأَشـاَرت الكلمات، إىل أن هذه االنتهاكات 
ملشـاعر  واملسـتفزة  املتكـّررة  واإلسـاءات 
املسـلمني يف العالـم، تعكس مـا وصلت إليه 
الحكومـات الغربيـة من انحطـاط َوإفالس 

أخالقي. 
وأّكـدت رضورة تَحّرك الشعوب واألنظمة 
اإلسالمية ملواجهة أعداء الله واتِّخاذ مواقف 
صارمـة لوقـف هـذه الترصفـات املسـيئة 

والعدوانية. 
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طسآولعن وسطماء لختغفئ «المسغرة»:

إتراق املختش الحرغش جرغمئ «حظساء» 
وجاءت باثطغط وتثبري خعغعظغ 

 : طتمث الضاطض:
تتعـدد أسـاليب اليهـود يف حربهم لإلسـالم 
واملسـلمني عىل امتداد التاريـخ، محاولني بكل 
الطرق القضاء عىل اإلسـالم ومقدساته، َحيُث 
يسـاعدهم يف ذلـك املنافقـني الذين يشـكلون 

ــة اإلسالمية.  الخطر األبرز داخل األُمَّ
ويعـد مـا حـدث يف الـدول الغربيـة مؤّخراً 
بالسـويد وهولندا والدنمارك، وقبلها يف فرنسا 
وعدة دول غربية من إحراق للمصحف الرشيف 
«جريمـة شـنعاء» ال ينبغـي السـكوت عليها 
أَو التهـاون، فالصمت يعني اسـتمرار األعداء 
بكل وقاحـة يف مخّططاتهم التي تمس الُهوية 

ــة.  اإلسالمية وكل مقدسات األُمَّ
وتسـعى قوى الطاغوت واالستكبار أمريكا 
املتحكـم  الصهيونـي  واللوبـي  وإرسائيـل 
بالغـرب إىل نـرش الكراهيـة وقمـع الحريـات 
الدينية واإلنسـانية وترويج األكاذيب الباطلة 
واملفاهيم املغلوطة املسيئة لله سبحانه وتعاىل 
عـىل عكس ما تدعي تمامـاً، فالغرب ال يحرتم 
املقدسـات الدينية لآلخرين، بل ال يألون جهداً 
يف االنتقـاص واإلسـاءة لله ولرسـوله الكريم 
وللمقدسـات اإلسـالمية، كمـا حـدث مـراراً 
وتكـراراً بحرق القـرآن الكريـم، َوكان آخرها 
حرق نسـخ من القـرآن الكريم تحـت حماية 
الرشطـة والسـلطة يف السـويد والتـي تعتـرب 
جريمة كبرية وتوضح مسـتوى الحقد والعداء 
لإلسـالم واملسـلمني، ولهـذا تتزايـد الدعـوات 
املطالبة بمقاطعة الدول املسيئة؛ بَهدِف ردعها 

وإجبارها عىل الرتاجع وعدم تكرار ما حدث. 
ويؤّكـد وكيل وزارة اإلرشـاد لشؤون الحج 
والعمـرة لقطـاع اإلرشـاد العـزي راجـح، أن 
ــة العربية واإلسـالمية تفهـم ماذا يعني  األُمَّ
لها القرآن وماذا يعني لها الله سبحانه وتعاىل، 
وهـذا كتاب الله ودسـتوره، هـو الكتاب الذي 

أنزله الله سبحانه وتعاىل عىل البرشية. 
ويرى يف ترصيٍح خاص لصحيفة «املسرية» 
أنـه يجب عـىل العالـم اإلسـالمي أوالً أن يعي 
قداسـة هذا الكتاب، وماذا يعني اإلسـاءة لهذا 

الكتاب التي لن تمر يف هدوء وصمت أبداً. 
ويوضـح أن أُوُروبـا قد سـقطت يف أحضان 
الصهيونيـة، وأصبحـت الصهيونيـة هـي من 
تترصف بها، وهي من تأمرها وتنهاها، ولذلك 
نجدهم بشـكٍل عجيب وغريـب، يجرمون من 
يـيسء إىل دولة السـويد ويجرمـون من ييسء 
إىل أعالم «املثلية» أعالم السـقوط واالنحطاط، 
بينما نجدهم يتشـدقون باسم الحرية وباسم 
الحقـوق وباسـم التقـدم إلحراق كتـاب الله، 

الكتاب املقدس. 
ويتعجب متسائالً: هل هذا يعني لهم حرية؟ 
ويعنـي لهم تقدما كمـا يدعـون؟ مؤّكـداً أنه 
إسـاءة إىل الله، وإساءة إىل كتاب الله، وإساءة 
ــٍة عظيمة وكبرية يقـرتب عددها من 2  إىل أُمَّ

مليار مسلم ومسلمة. 
ــة اإلسـالمية إىل االستفادة من  ويدعو األُمَّ
هـذا الدرس والعمل عىل إعادة وشـد الناس إىل 
ـــة ماذا يعني لها  هـذا الكتاب لتعي هذه األُمَّ
القـرآن، ومـاذا يعني لهـا هذا الكتـاب، كتاب 
اللـه جل وعال، مؤّكـداً أنه إذَا ما عدنا إىل كتاب 
الله فسـنحرقهم بإذن املوىل جل وعال، َوإذَا ما 
تمسـكنا بكتاب الله فسـنوصلهم إىل الحرسة 

والندامة يف الدنيا واآلخرة. 
ويضيـف: «فما علينـا إالَّ أن ندعو شـبابنا 

وبناتنـا وأُمهاتنـا أن ندعو املجتمـع بأجمعه، 
نسـاًء ورجاالً كباراً وصغاراً إىل العودة الجادة 
والصادقـة إىل كتـاب الله، وعند ذلك الرسـالة 
ـة ستتمسـك بهذا  وسـيفهمون أن هنالـك أُمَّ
الكتاب وتعتصم بهذا الكتاب وتسـري عىل هذا 

الكتاب. 
 

ترب ُأخرى
بدوره يؤّكـد العالمة أحمد صالح الهادي، أن 
اإلساءة التي تتعرض لها املقدسات اإلسالمية 
كان آخرها حرق نسخ القرآن يف السويد، َوهي 
حرب أُخرى من أشكال الحرب مع هذا العدّو. 
ويضيف الهادي يف ترصيٍح خاص لصحيفة 
«املسـرية» أن هذا العـدّو ال يهتم باملقدسـات 
اإلسـالمية وال بالقـرآن وال يهمهـم إالَّ اليهود 
والنصـارى، ُمشـرياً إىل أن لهم سـابقة يف هذا 
األمر، َحيـُث كان الوليد من بني أمية، قد رمى 
املصحف الذي فتح عـىل اآلية الكريمة «َوَخاَب 
ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد»، فقال ُكـّل جبار عنيد، فهذا أنا 
جبـار عنيد، ومزق املصحف، وهو ما سـيلقاه 

يوم القيامة يعرض عليه من فعٍل شنيع. 
 ويتابـع: «هـؤالء ال يهمهـم ال قـدس وال 
يهمهم مصحف سـوى رضا أمريكا وإرسائيل 
وتبعيتهـم للصهاينة، مستشـهداً بقول عمار 
بن يارس حني قال: «يا ناعي اإلسالم قم فانعه، 
قد مات ُعـْرٌف وبدا منكـٌر...»، مؤّكـداً أن الله 
سـيزيل الطواغيـت عىل يد موالنا سـيدي عبد 
امللك بدر الديـن الحوثي –يحفظـه الله- ومن 
معـه من الجنود إن شـاء الله، وسـيظهر دين 
اللـه وينقذ اإلسـالم واملسـلمني، واملقدسـات 

والقرآن ويظهر الحق عىل الباطل. 
مـن جهتـه يتحـدث وكيـل وزارة اإلرشـاد 
لقطـاع تعليم القرآن الكريـم محمد عيل مانع 
بحـده قائـالً: «نندد ونسـتنكر مـا حصل من 

إحـراق نسـخ مـن القـرآن الكريـم، الكتـاب 
املقـدس الذي أنزله اللـه لهداية ونفع البرشية 
ودسـتور للعاملـني، مؤّكــداً يف ترصيٍح خاص 
لصحيفة «املسـرية» أن قيام ذلك الشخص من 

السـويد بحرق هـذا املصحف وإبعاد قداسـة 
القرآن الكريم من قلوبنا كمسلمني، والذي هو 

مدفوع باليهودية الصهيونية العاملية. 
ويوضـح أن هدفهم إبعادنا عـن هدى الله، 
َوإبعادنـا عـن هـذا الكتـاب املقـدس، بمعنى 
ــة إىل الـوالء لهم والتبعية  اسـتدراج هذه األُمَّ
لهـم، وأن نكون متولني لهـم، موضًحا أن هذا 
بعيـداً عليهـم ُكـّل البعد، بـل إن ما حصل بعد 
هذه الفعلة من لديهم أن عززوا فينا الوالء لهذا 
القرآن واالنتمـاء لهذا القـرآن واالهتمام بهذا 

القرآن والتَحّرك وفق هداية هذا القرآن. 
املـارد  فينـا  أشـعلوا  «وكذلـك  ويضيـف: 
والسـخط والغضب املوجود لدينا تجاه اليهود 
والنصارى»، ُمشـرياً إىل أن الله سبحانه وتعاىل 
أنبأنا عن اليهود حني قال: «َلتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس 

ُكوا».  َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد َوالَِّذيَن أَْرشَ
ويتابع حديثـه: «فهم ألد أعـداء، وبفعلهم 
هـذا زادوا فينا العـزم واإلراَدة، وأوقـدوا فينا 
هذا املـارد ملواجهتهم، وملواجهة مخّططاتهم، 
ملواجهة مفاسدهم، ونحن بعون الله سنتمّكن 

بكل تأكيد». 
ويبقـى سـالح املقاطعة من أهم األسـلحة 
التي يجـب تفعيلهـا ملواجهـة األعـداء الذين 
يسيئون لإلسالم ومقدساته، ولن يرتد األعداء 

إال إذَا تم تفعيلها. 
ويقول مستشـار املجلس السـيايس األعىل 
بصنعاء العالمـة محمد مفتاح: إن دعوة قائد 
الثـورة السـيد عبـد امللك بـدر الديـن الحوثي 
–سـالم اللـه عليـه- ملقاطعة سـلع وبضائع 
ومنتجات الدول املسيئة لله ودينه تنطوي عىل 
ا، فاملقاطعـة إذَا صاحبها  أهميّـة كبرية ِجــدٍّ
حملـة منظمة لدعـوة الشـعوب واملجتمعات 
للمقاطعـة، وتوضيح موسـع لقوائم السـلع 
واملنتجات املطلوب مقاطعتها، فستؤدي نتائج 

ا.  مثمرة ِجـدٍّ

  السقطئ طفااح: 
طصاذسئ الحسعب 
المسطمئ لطثولئ 

المسغؤئ إَذا ضاظئ 
طظزمئ جاآدي ظاائب 

ا  طبمرة ِجـثًّ
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 : طتمث ظاخر تاروش 

وثقت عدسـة «اإلعالم الحربـي» مؤّخراً 
مشـهداً جديـًدا مـن مشـاهد اإلعجـاز يف 
امليدان العسـكري، لثلة مـن املجاهدين يف 
مأرب شمال رشقي صنعاء، وهم يتصدون 
للغـزاة واملرتِزقـة، ثم يخرجـون من غارة 

مميتة بحفظ الله وسالمته. 
وحوى الفيلم عىل عدد من املشاهد التي 
وثقت العديد من املواقف البطولية الخارقة 
للعادات والعلوم العسكرية املتعارف عليها 
َحيـُث  العسـكرية،  واملعاهـد  الكليـات  يف 
أظهـر الفيلم مشـاهد لثبـات املرابطني يف 
جبهـة «اللكمة» املطلة عـىل مدينة مأرب 
رغـم كثافة الزحوف التـي نفذها املرتِزقة 
للسـيطرة عـىل التبة، ناهيك عـن القصف 
الهسـتريي لطـريان العـدوان عـىل مواقع 

ومتارس املجاهدين بتلك الجبهة. 
وحصـل الفيلم الوثائقـي «فوق الغارة» 
عىل صدى واسع يف أوساط املجتمع اليمني 
بمختلف فئاته ورشائحه، مشـيدين بثبات 
وعزيمة هؤالء األبطـال، ومدى رعاية الله 
وحفظـه لهـم وهم يتصـدون لألعـداء يف 

ميدان العزة والفخر. 
ويقـول الشـيخ نجيب حسـني املطري: 
إنـه َومن خالل املتابعة واملشـاهدة للفيلم 
«فـوق الغـارة» تذكـرت غـزوة األحـزاب، 

وتذكـرت قـول الله سـبحانه وتعـاىل: «يَا 
أَيَُّها الَِّذيـَن آَمنُوا اذُْكُروا ِنْعَمـَة اللَِّه َعَليُْكْم 
إِذْ َجاَءتُْكـْم ُجنُـوٌد َفأَْرَسـْلنَا َعَليِْهـْم ِريًحا 
َوُجنُـوًدا لَّْم تََرْوَها، َوَكاَن اللَّـُه ِبَما تَْعَملُوَن 
ن َفْوِقُكْم َوِمْن أَْسـَفَل  بَِصريًا، إِذْ َجاُءوُكم مِّ
ِمنُكـْم َوإِذْ َزاَغـِت اْألَبَْصاُر َوبََلَغـِت اْلُقلُوُب 
وَن ِباللَِّه الظُّنُونَـا، ُهنَاِلَك  اْلَحنَاِجـَر َوتَُظنـُّ

ابْتُِيلَ اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاًال َشِديًدا». 
ويضيف: «نعم إنني وأنا أشـاهد وأتابع 
فيلم «فوق الغارة»، فقد شـاهدت ثلة من 
الرجال املؤمنـني املجاهدين وهـم ثابتون 
ثبوت الجبال الـروايس وكأنهم جبال فوق 
الجبال، وأسـود تفرتس وتصطاد ببنادقها 
املعتديـن  أُولئـك  وتجـرب  املعتديـن،  ُكــّل 
املتحصنني باملدرعات والذين كانوا يظنون 
أنهـم مانعتهم مدرعاتهـم من بأس رجال 
اللـه فأتاهـم الله مـن َحيُث لم يحتسـبوا 
وذلـك عىل أيادي أُولئـك املجاهدين األبطال 
باللـه  والواثقـني  واملتوكلـني  املحتسـبني 
سـبحانه، فرأيت املعتدين يفرون كاألرانب 

بمدرعاتهم». 
الفيلـم  مشـاهد  أن  املطـري  ويؤّكــد 
املفعمـة بالصمـود األُسـطوري والعجيب 
الـذي تحـّىل بـه املجاهـدون يف مواجهـة 
أعتى وأرشس هجوم ويصدون أكرب حشد 
حشـده العدوان لكـن بعزيمة رجـال الله 
تبخـرت وذابـت وتالشـت وانكـرست تلك 

الحشود وفشـلت تلك العملية التي خطط 
لها العدوان. 

يف  الثابتـني  املجاهديـن  أن  إىل  ويلفـت 
جبهـة اللكمـة تحولـوا إىل براكـني تلتهم 
حشـود العدوان وزلزال وعواصف تعصف 
بممتلكات وعتاد املرتِزقة وهو ما أظهرته 
عدسـة اإلعـالم الحربـي يف فيلـم «فـوق 

الغارة». 
ويتابع حديثه بالقول: «فسالم الله عىل 
أطهـر الرجـال وأشـجع الرجـال وأخلص 
الرجال وأوىف الرجال الذين رأيناهم وكأنهم 
الطبيعـة  ويقهـرون  الصحـراء  يطـوون 
ويسريون وفق السنن اإللهية والتي يميش 
عليها ُكـّل مؤمن مجاهد تقي يف أي ميدان 

ويف ُكـّل مكاٍن وزمان». 
ويواصل: «فاملشـاهد للفيلم يسبح الله 
َكثرياً ويشـكره َكثرياً ملا يشاهد من التدخل 
اإللهـي والعنايـة اإللهيـة والحفظ اإللهي 
ألوليائـه املجاهدين واملتَحّركني يف سـبيله 

سبحانه». 
تعـاىل  اللـه  أن  نجيـب  الشـيخ  ويبـني 
يف  حكمـة  املخلصـني  املجاهديـن  منـح 
يف  وبـرص  التخطيـط  يف  القـول وبصـرية 
اإلعداد وأكسـبهم خربة فائقـة يف التكتيك 
والتخطيـط، منوًِّهـا إىل أن صفـات املعية 
اإللهية تجسـدت جليٍّا مـن خالل كرسهم 
للعدو املهاجم وذلـك حني حولوا إيجابيات 

والقتـايل  والعملياتـي  الجغـرايف  املوقـف 
والتكتيكـي للعـدو يف مرسح تلـك العملية 
التـي كان يراهـا العـدّو أنهـا يف صالحه، 
عـىل  سـلبيات  إىل  املجاهـدون  فحولهـا 

املعتدين. 
يف  املجاهديـن  تَحـّركات  أن  إىل  ويشـري 
املعركـة هزمت العدّو نفسـياً وعسـكريٍّا؛ 
وذلك كونهم غـرّيوا موازين املعركة وقلبوا 
الطاولة عـىل األعداء مخرتقـني النظريات 
والتكتيكات العسكرية التي أعدها املرتِزقة 
وراهنـوا عليهـا، الفتـاً إىل أن املجاهديـن 
وأبدعـوا  النظريـات  ُكــّل  عـىل  تغلبـوا 
وابتكروا تكتيكاً يتالءم وفقاً للموقف الذي 

يواجهونه ويتعاملون معه. 
مشـاهد  أن  املطـري  الشـيخ  ويـرى 
الفيلـم الوثائقي «فـوق الغارة» جّسـدت 
يـوم األحـزاب وكأنها معجـزة، ولكن الله 
قديـر واللـه غالـب عىل أمـره وهـو يتوىل 
الصالحـني والصادقـني وهو الـذي يجيب 
دعـاء املضطريـن وهو الـذي يؤيـد ويمد 
وينرص ويعني، مستدالً بقوله تعاىل: «َوَلَقْد 
أرسلنَا ِمْن َقبِْلَك ُرُسًال إىل َقْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم 
ِباْلبَيِّنَاِت َفانْتََقْمنَا ِمَن الَِّذيَن أَْجَرُموا َوَكاَن 

ا َعَليْنَا نَْرصُ اْلـُمْؤِمِننَي». َحقٍّ
ويرى املطـري أن الفضل للـه عز وجل، 
ثم لعزيمـة املجاهدين األبطال الذين نذروا 
أنفسـهم للـه وللدفـاع عـن الديـن والبلد 

طسةجة جماوغئ وبصاعا سثجئ اإلسقم التربغ بمأرب 

الفغطط العبائصغ «شعق الشارة»..
 آغات تاتّصص ووسعد تاةسث
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وكذلك  املسـتضعفني،  ونـرصة  والعـرض 
لحكمـة القيـادة ممثلـة بالسـيد القائـد 
العلـم املجاهد عبدامللك بـدر الدين الحوثي 
-يحفظه الله- وهي القيـادة املؤمنة التي 
تمتلـك رؤية صائبة وتحمل منهجاً وقيادة 

وبرصاً وبصرية يف ُكـّل املجاالت. 
 

طحاعث تتئج افظفاس 
من جهتـه يقول املحلل العسـكري زين 
الوثائقـي  الفيلـم  إن  عثمـان  العابديـن 
«فوق الغارة «الـذي أنتجه اإلعالم الحربي 
وما كشـفه مـن مشـاهد ملحميه تحبس 
األنفـاس تظهـر تجليـات عظمـة تدخـل 
اللـه تعاىل ورعايته وألطافـه التي أحاطت 
باملجاهدين وحالت دون وقوع أية إصابات 
يف صفوفهـم وهـم يتعرضـون لوابـل من 
الغـارات الجويـة التـي نفذتهـا طائـرات 
دول العدوان عرب قنابـل وصواريخ حديثة 

ودقيقة. 
ويؤّكــد عثمان أن تلك املشـاهد تعكس 
عظمـة الثبات والصمود األُسـطوري الذي 
قدمه مجموعة مـن املجاهدين األبطال يف 
خوضهم معركـة ملحمية يف صد زحوفات 
مرتِزقـة العـدوان التي تضمنت عـدداً من 
األرتـال املدرعـة ونجاحهـم يف كـرس ُكـّل 
الزحوف بثبـات وتكتيـكات حربية فعالة 
رغم كثافة نريان املدفعية وغارات الطريان 

املساند للمرتِزقة عىل األرض. 
ويقول عثمان: «لذلك ال يمكن أن يقاس 
ما حصل يف مشـاهد ذلك الفيلم باملقاييس 
واملفاهيم العسـكرية كونهـا معجزة وآية 
مـن آيـات الله سـبحانه وتعـاىل وهي بما 
تتضمنه تعيـد إىل ذهنية العالم، وباألخص 
قوى العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي 
بأن املقاتل اليمني يسـتمد قوتـه من الله 

تعاىل وأنه عىل الحق». 
ويضيـف:» فهـو بعمق إيَمـانـه وثقته 
بالله تعاىل وعقيدته الثابتة والصلبة أصبح 
أعجوبـة عسـكرية، وأن أفتـك األسـلحة 
وأخطرهـا وأكثرها تطـوراً تصبح معطلة 
وخارجـة عن التأثـري َوال يمكنها أن تقهر 
املقاتـل اليمنـي، أَو أن تنـال مـن ثباتـه 
وصموده، ويف هـذا يقول الله تعاىل: «ذَِٰلُكْم 

َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن َكيِْد اْلَكِٰفِريَن». 
 

آغات ترتجط سمطغًا
بـدوره يقـول الشـاعر ماجـد املطري: 
«طالعـت بشـغف الفيلـم الوثائقي «فوق 
الغارة» والذي بثه اإلعالم الحربي يف القنوات 
ا  ام، وأذهلني ِجـدٍّ الرسمية اليمنية قبل أَيـَّ
ما ملسته من خالل هذا الفيلم الوثائقي من 
شـواهد حية ودالئل دامغـة عىل معية الله 

سبحانه وتعاىل ألوليائه. 

ويضيف: «يف تلك املشاهد تتجسد عظمة 
التدخـل اإللهي الكبـري والعنايـة الربانية 
الهائلـة التـي يوليها الله سـبحانه وتعاىل 

ألنصاره املجاهدين يف سبيله». 
ويؤّكــد املطري أن مشـاهد فيلم «فوق 
الغارة» تكشـف مدى الوهـن والضعف يف 
قوى مرتِزقـة العـدوان رغـم إْمَكانياتهم 
الكبرية من العتاد واألسلحة الضخمة التي 
أعدهـا تحالف العـدوان ملواجهـة ثلة من 
ببنادقهم  الصادقـني  املجاهدين  املؤمنـني 
وعـىل  املرهقـة  وأجسـادهم  البسـيطة 
ا مقارنة باملسـاحة  مسـاحة ضيقة ِجــدٍّ
الواسعة التي يتَحّرك منها مرتِزقة العدوان 
يف محاوالتهم اليائسـة للسـيطرة عىل تبة 

«اللكمة». 
ويلفـت إىل أن ثبـات املجاهدين منقطع 
النظـري عـىل تبـة «اللكمـة» رغـم كثافة 
القصف الجوي الهستريي لطريان العدوان 
الذي صاحب وسـاند الزحوفـات املتكّررة 
والفاشـلة التي نفذهـا املرتِزقة مدججني 
باملدرعـات واآلليـات واألسـلحة النوعية، 
العـزة  مجسـداً  املبـني  النـرص  إىل  َوأَدَّى 
والعظمة اإللهية التي يمنحها الله ألوليائه 
يف الوقـت الذي أُصيب بـه مرتِزقة العدوان 
بهزيمـٍة مخزيـة نكراء متكبدين خسـائر 

فادحة يف العتاد واألرواح. 
ويشري إىل أن لقطات فيلم «فوق الغارة» 
أظهرت ما يتحىلَّ به املجاهدون املسبحون 
املستغفرون املحفوفون بعناية الخالق جل 
وعـال ومعونته التي رجحـت كفة موازين 
القوى لصالحهم وهم القلة املسـتضعفني 
لكنهم بالله كانوا أقوى من ُكـّل قوة وأشد 

بأساً من ُكـّل بأس. 
وعىل ناصيِة الثَّبات امُلرشف ثمة شـعٌب 

بكهولـِه ونسـائِه وشـبابِه وأطفالِه جابه 
الحرب بكل إرصار وتحٍد، أتخذَ من ثقافتِه 
القرآنيـة حصنـاً منيعـاً يـدُك بـِه عتاولة 
الظلـم، وهذا دأُب شـعبنا اليمني منذُ فجر 
والدتِه؛ كونُه يحمُل صـدق االنتماء وثبات 
املوقـف وهـذا مـا تجـىل لنـا مـن الفيلم 
الوثائقي لجبهة اللكمة الذي كانت أحداثه 
وشواهده كفيلة لتتحدث بحسب ما تقوله 

األُستاذة رويدا البعداني. 
وتضيـف البعدانـي «إرهاصـات إلهيـة 
وثقتهـا عدسـة إعالمنا الحربـي يف مدينة 
مأرب تحديًدا يف جبهة «اللكمة» التي نراها 
حينـاً تتجىل يف املعية الربانية التي تكلؤهم 
الطائـرات  حلقـت  مـا  متـى  بالسـكينة 
سماءهم الزرقاء وتمّدهم بزاِد الّصرب كلما 
كان الربد أشـدُّ وطـأًة وأقوم قيـالً، وحيناً 
آخـر يف سـاحات الوغـى حينمـا تجد فئة 
قليلة مسـتنرية بهدى الله تغلب فئة كثرية 

مستمدة قوتها من أعداء الله». 
وتتابـع البعدانـي القول: «ولـن يتوانى 
شـعبنا األبي مـن ردع ُكـّل من سـولت له 
نفسه املساس بأرضنا حتماً ستكون هناك 

معادالت تقلب موازيني القوى العاملية». 
من جهتها تقول الناشطة اإلعالمية إبتهال 
محمد أبوطالب: إن إخالص املجاهدين يتجىل 
يف مواقفهم البطولية الرائعة، ولذا فإّن تأييَد 
الله لهم يتضح يف االنتصارات املتتالية، آياٌت 

تتحّقق ووعود تتجسد». 
وتضيف أن اإلعالم الحربي وثق مشـاهد 
متعددة النتصارات رجال الرجال، ومشاهد 
تؤّكــد ثقـة املجاهديـن بالله، ومشـاهد 
تؤّكـد ذل ومهانة العدّو، ومشـاهد تؤّكـد 
نور الحق وظالم الباطل، مشـاهد يتعامى 
عنهـا الشـياطني وأتباعهـم، ويعرتف بها 

ُكـّل ذي عقل واٍع». 
وتؤّكـد أبو طالب أن املواقف األُسطورية 
التـي يجسـدها املؤمنـون يف تبـة اللكمة 
ـام متعـددة بليلها  محافظة مـأرب يف أَيـَّ
ونهارها، بربدها وحرها تثبت مدى الوعي 
والبصـرية التـي يتحـىل بهـا املجاهـدون 
املرابطون وهـم يواجهون أحـدث اآلليات 

والتقنيات العسكرية املتطورة. 
وتجزم أبو طالـب أن ثبات املجاهدين يف 
تبـة «اللكمة» ثبات تشـهد له ذرات الرتاب 

وصمود تعرتف به نسمات الهواء. 
وترى أن ثبات املرابطني يف تبة «اللكمة» 
فبتقـوى  الرشفـاء،  منهـا  يتعلـم  دروس 
املجاهدين املؤمنني كانـت املعجزة اإللهية 
مكافأة لهم، موضحًة أن تلك املكافأة مرت 
بخطـواٍت ومراحـل، أولها: إعطـاب آليات 
مدرعة العدّو وإحراقها يف وقٍت قصري فمن 
شـاهد تلك اآلليـات املعطوبـة واملحروقة 
ال  لشـهور  اسـتمرت  املعركـة  أن  يَظـن 
سـاعات ُكــّل ذلـك بتأييـد اللـه َوفضله، 
مسـتدلة بقوله تعاىل: «إِنََّما أَْمـُرُه إِذَا أََراَد 

َشيْئًا أَن يَُقوَل َلُه ُكن َفيَُكوُن».
رضب  لحظـة  مشـهد  أن  إىل  وتشـري 
العدّو بغاراتـه بجانب املجاهدين يف الفيلم 
الوثائقـي جسـدت وبـكل وضـوح مـدى 
التأييد اإللهـي للمجاهدين الذين اختلطت 
أجسـادهم الطاهرة بالـرتاب ليصعب عىل 

العدّو رؤيتهم. 
أمـا عن املشـهد الذي وثق نـزول الغارة 
املجاهديـن  مـرتس  عـىل  الصاروخيـة 
العظمـاء فتقـول إبتهـال:» نجاتهـم من 
اسـتهدفتهم  التـي  الصاروخيـة  الغـارة 
مبـارشًة، وكأن شـيئاً لـم يكـن، تثبت أن 
معجزة سـماوية أيدت أُولئك املتقني الذين 
نرصوا اللـه حبًـا واتباًعا مجسـدين قول 
ُه  نَّ اللَُّه َمْن يَنُْرصُ املوىل عز قائل: «َوَليَنُْرصَ

إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز».
أُولئـك  مشـاهدة  «عنـد  وتضيـف: 
املجاهدين املالئكة يف صورة أشخاص نرى 
الوجـوه اإليمانيـة َوالثقـة األكيـدة بالله، 
ونسـمع العبارات اإليمانية التي تشـري إىل 
ثقافـة قرآنيـة، فمنهم من قـال يف معنى 
كالمـه بأنهم عىل نهج اإلمـام عيل واإلمام 
الحسني -عليهما السالم-، ومنهم من قال: 
«حسـبي اللـه» أثناء الـرضب الصاروخي 
َمن َقبل العدّو، قـال تعاىل: «الَِّذيَن َقاَل َلُهُم 
النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم 
َفَزاَدُهـْم إِيَمانًا َوَقالُوا َحْسـبُنَا اللَّـُه َوِنْعَم 
اْلَوِكيُل»، وقـال آخر قول الله تعاىل: «الَّ إَِلَٰه 
إِالَّ أَنَت ُسبَْحانََك إِنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي»». 
وتختـم أبـو طالـب حديثهـا بالقـول: 
«سـمعنا يف تبـة «اللكمـة» صـوت القرآن 
يبثه املجاهدون يف األرجاء، لريسلوا رسالًة 
بأنهم مـع القرآن، فالقرآن كتـاب لم ولن 

يتخلوا عنه مسلكاً ومنهًجا. 

طاجث املطريزغظ السابثغظالحغت ظةغإ املطري
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الترُب افصثس والشجو الفضري الُمثظج
سئثاإلله طتمث أبع رأس 

 

إن الـرصاع بني اإلسـالم والكفار هو رصاُع 
دائم وُمسـتمّر، رصاُع بني الحق والباطل، بني 
الخـري والرش، لقـد جرب األعداء ُكــّل الطرق 
املمكنة والُسـبل والوسـائل املتاحـة الخرتاق 
النـواة اإلسـالمية وتفكيك نسـيجها اإليماني 
بمـا يف ذلك اسـتخدام سـالح القـوة والنفوذ 
مراًرا وتكـراًرا، ولكن ُكـّل هـذا لم ولن يجدي 
معهـم نفعاً، لقـد عرف املسـترشقون مكمن 
الـرس من خالل دراسـاتهم القديمة والحديثة 
لتاريخنا وديننـا ومذاهبنا وثقافتنا وتقاليدنا 
الحقيقـي  السـبب  معرفـة  مـن  وتمّكنـوا 
لعظمـة وقـوة اإلسـالم واملسـلمني ونقـاط 
ضعفـه، مما جعلهم يفكرون بوسـائل أُخرى 
لدس سـمومهم القاتلـة وأفكارهـم امُلنحطة 
وثقافاتهم املغلوطة، لذا حولوا ميدان الرصاع 
من حرب املسـلمني أنفسهم إىل حرب العقيدة 
اإلسـالمية ذاتها، وبهذا تغريت مالمح املعركة 
فلم يعـد ميدانها الرئييس األرايض والسـهول 
وإنمـا أصبحـت األدمغـة والعقـول، ولم تعد 
وسيلتها األسـلحة الفتاكة والجيوش الجبارة 
واألساطيل البحرية، ولكنها أصبحت الحروب 
الناعمة واألفكار امللغومة واألباطيل املكذوبة. 

لقـد وجـد دعـاة الفتنـة من املسـترشقني 
واملنارصيـن لهـم ومن سـلك طريقهم ونهج 

يف  املنشـودة  غايتهـم  بنهجهـم 
واملنحرفـة  املتطرفـة  الفـرق 
املنهـج  جـادة  عـن  والخارجـة 
الفـرق  تلـك  والقويـم،  السـليم 
واملذاهب التي تم إعدادها وخلقها 
كيانـات  ِقبـل  مـن  وتشـكيلها 
غربية مسترشقة لخدمة وتنفيذ 
سـيطرتها  وفرض  مخّططاتهـا 
ونفوذها وغطرسـتها عىل الدين 
اإلسـالمي عن طريق فئة تتدعي 

وتتصـور اليـوم بأنها مجددة الديـن وحاملة 
راية اإلسـالم واملسـلمني وتوهم نفسها بأنها 
اليوم من تقود الحركات اإلسالمية الصحيحة 
وهي بحد ذاتها صناعة غربية جاءت لتحطيم 
الديـن  مفاهيـم  وتبديـل  اإلسـالمية  النـواة 

الصحيحة بمفاهيم وضعية وباطلة. 
وهـذا كله تزوير للحقائق وإخفاء لألهداف 
الحقيقية التي تسـعى تلـك املذاهب املؤدلجة 
تـم  الذيـن  األشـخاص  وأُولئـك  لتحقيقهـا 
تجنيدهم وإعدادهم لخدمة أجندة غربية، ويف 
هذا ال نستغرب من املسترشقني عند أحيائهم 
لجذور هذه الفرق الضالـة واملتطرفة وبعثها 

ــة  لنرش سـمومهم املميتة ليرصفوا بـه األُمَّ
عن جادة الهدي والرصاط املستقيم. 

لقد تعرض تاريخنا اإلسـالمي 
ألكـرب قـدر مـن الغـزو الفكري 
االسـترشاقي، وركـز األعداء عىل 
تشـويه تاريـخ األمه اإلسـالمية 
ذلـك التاريـخ الحافل بالشـموخ 
واألمجاد وموطن اإلباء واالعتزاز.

املعرفة  حـق  يعرفون  األعـداء 
بأننا ال نكون أعزاء عىل الكافرين 
كنـا  إذَا  إالَّ  املؤمنـني  عـىل  أذالء 
ومؤمنني  الله  بكتاب  متمسـكني 
إيماناً عميقـاً قطعياً باللـه ومرتبطني بديننا 
وسـالكني طريقنا طريق الجهاد يف سبيل الله 
ومقاتلني تحت راية واحدة وُمسـّلِمني لقيادة 

واحدة. 
لذلـك تكالـب علينا األعداء مـن الداخل قبل 
الخـارج وقامـوا بإعـداد الجيـوش وتجنيـد 
ِضعاف النفـوس من الجهلـة وضحايا الغزو 
الفكـري يف العالـم اإلسـالمي ِلبـث أفكارهم 
بني املسـلمني، سـيول عارمة وجارفة تعددت 
أشكالها وتنوعت مصادرها وسهولة الوصول 
إليهـا، دراسـات أكاديميـة وقنـوات فضائية 
إباحيـة ومراكـز أبحـاث تاريخيـة ونـدوات 

ومؤتمـرات علميـة، ُكــّل هـذا تم تسـخريه 
(فكريـة  منهـا  مختلفـة  أهـداف  لتحقيـق 
وثقافيـة، وانحـالل أخالقي وانحطـاط ثقايف 

وتراجع قيمي ومجتمعي). 
أمـام هـذه التحديـات التي تواجهنـا اليوم 
ينبغي علينا أن نعـرف أن القوة التي تواجهنا 
اليـوم ليسـت هـي قوة سـيف إزاء سـيف أَو 
جيـش مقابل جيـش بـل إنها قوة األسـلحة 
الفكرية والحروب الناعمة، ويجب علينا أن ال 
نتسـاهل حول تلك الحـروب التي تميض بيننا 
بصمـت ونعومة، مـع أنها حـرب رضوس ال 
تضع أوزارها حتى ترتك ضحاياها بني أسـري 
وقتيل كحرب السالح بل هي أشد فتكاً منها. 

الزحـوف  لـكل  نتصـدى  أن  علينـا  يجـب 
الغربية ومحاوالت تذويب الُهــِويَّة اإلسالمية 
ومحاولـة قطع صلـة األمة بدينهـا وذلك من 
خـالل تفريـغ فريـق للكتابـة عـن الحضارة 
الغربيـة وتاريخهـا ودسـائس مسـترشقيها 
وعلمائها لكي ينكشـفوا عـىل حقيقتهم كما 
هـم يف الواقـع، ويف الحقيقـة لـو تمّكنـا من 
دراسـاتهم لخرجـت صـورة سـيئة ومخزية 
ينكرهـا املسـترشقون قبـل غريهـم، لعلهـم 
يمتنعون عن أسـاليب الكـذب واملكر والخداع 

والتضليل والتزييف والهدم. 

طرتدى الةرطعزي
 

محاوالت يائسـة وسـباق عىل أشـده للتقرب أكثر 
من العدّو اإلرسائييل كان فيما مىض خلف الكواليس 
لكنه أصبح اليوم عىل الهواء مبارشة، سباق من نوع 
آخر تشهده الساحة العربية واإلسالمية املنشدة نحو 
التطبيـع والوالء مع الصهاينـة وذلك بغرض التقرب 

منهم والتودد رضاهم. 
دويلـة لقيطة كـاإلمـارات ومثلهـا األردن (البزي 
مـن الخال) كمـا يقولون أنظمة عميلـة مطبعة مع 
الصهاينـة ومتوليـة للبيـت األبيـض ومثلهما مرص 
السـييس وتركيـا اإلخـوان أربعتهـم يدينـون دفـاع 

الضحيـة أمام غطرسـة الجالد، أدانـوا عملية القدس 
التـي كانـت رداً عـىل جرائـم الصهاينـة املغتصبـني بحـق أبناء 
ومقدسـات وأرض فلسـطني بمـا فيهـا جريمتـه األخـرية بحق 
مواطني وأهايل مخيم جنني واعتربوها أعماالً إرهابية تسـتهدف 
املدنيـني األبريـاء وتسـتهدف األمـن والسـلم اإلقليمـي والـدويل 

وصنفوها عملية إرهابية تخريبية. 
أربعٌة أعلنوها رصاحة وخامسـهم وسادسـهم حتى عارشهم 
أدانـوا عملية «خـريي علقم» من تحت الطاولـة أهم يشء ترىض 
عنهـم إرسائيل عىل حسـاب القضية والدم واألرض واملقدسـات 

اإلسالمية الفلسطينية. 
حماقة ودناءة زادتهم خسة لخستهم وانحطاط وضعهم تحت 
النعـال يشـهد صديقهم قبـل خصومهم بوضاعتهـم وخيانتهم 

للعروبة وللدين والقيم. 
عىل حسـاب الضحية يدافعـون عن الجالد وعىل حسـاب أهل 
الحـق يدافعـون عن ذوي الباطل وعىل حسـاب القيـم والقومية 
العربيـة والدينية واألخوة اإلسـالمية يدافعون عـن املكر والخبث 

والعداء الصهيوني اللقيط. 
أيـة حقـارة ووضاعـة جعلوا أنفسـهم وأيـة لعانات سـيُلعن 
موقفهم هذا وكّل مواقفهم السـابقة واألنية واملسـتقبلية، وهل 
بات هؤالء الُسـذج يمتلكـون وجه حياء ليعربّوا عن مشـاعرهم 
الفياضة ُحزنًا تجاه هذه الجريمة التي أرتكبها شـاب فلسطيني 
مخّرب وإرهابي ضد حمائم السالم وطيور الجنة ومالئكة األرض 
الذي لم تتلطخ أيديهم بسفك دم نملة، فما بالك من شعب بأكمله 
يعانـي الحـرب والحصار والتجويـع والهدم والتدمـري واالحتالل 

ألكثـر من 74 عامـاً أرتكب الصهاينة آالف الجرائـم واالنتهاكات 
لـم نر بيان إدانة من هـذه الزعامات الواطية الّالهثة طاعة ووالًء 

للبيت األبيض وتل أبيب. 
ما قام بـه نظام اإلمارات ومـرص وتركيا واألردن 
فهـو ال يمثـل هيكلـة النظام فحسـب وإنمـا يمثل 
الشـعوَب كذلك الخانعة الراضخة تحت سطوة وجلد 
األنظمة الباغية العميلة املنسـلخة عن الدين وأخالق 
الرجال، كان بإْمَكان الشـعوب أن ترفض مثل هكذا 
تـرصف إذَا كانت غري راضية وغـري موافقة ملا تقوم 
ـام من عملية  بـه األنظمة التـي رأينها قبل ثالثة أَيـَّ
القدس صّمت آذانها وأخرسـت ألسنتها تجاه جرائم 
إحـراق وتمزيـق املصحـف الرشيف عىل أيـادي من 
يدافعـون عن أبنـاء عمومتهم وإخوانهم يف السـويد 
والدنمـارك وهولنـدا، فأيّهم أعظم قدسـية وأيّهـم أقدس مكانة 
ورشفاً القـرآن الكريم كتاب الرحمة والهدى كتـاب النور والعزة 
والبصـرية أم أُولئـك أحفـاد القـردة والخنازيـر يهـود وصهاينة 

مغتصبني ومحتّلني. 
ال غرابة يف هذا التناقض وثقافتهم أطع األمري وإن جلد ظهرك 
وسـلب حقك وإن زنى ورسق والط حسب فتاوى علماء تصهينوا 
وتيهـودوا وتنرصنوا وهـم يحملون القرآن كمثـل الحمار يحمل 
أسـفاراً بئس مثـُل القوم الذين كذَّبـوا بآيات اللـه والله ال يهدي 

القوم الظاملني. 
عىل ُكـّل نبارك إلخوتنا شـعب ومقاومة ومجاهدي فلسـطني 
الصامد والعظيم هذه العملية املباركة التي سـهّل الله أسـبابها، 
التي جعلت العالم ال ينام ليلته سـعيداً يبارك العملية ويدعوا الله 
بالتوفيـق يف عمليات قادمة تنـكل بالصهاينة أيّمـا تنكيل، وبني 
آخـر يبكـي الضحايا اليهـود متهماً شـعب ومقاومة فلسـطني 
باإلرهابيـني ويصّور من أُولئـك اليهود الغاصبـني حمائم ودعاة 
سـالم وإخوة لهـم وأبنـاء عمومتهم ويجـب إيقاف مثـل هكذا 
ترصف إرهابي أرعن َحــّد وصف األقزام يف مرص وتركيا ولقيطة 

ساحل عمان وشواذ األردن. 
ختاًمـا نرتحم عىل الشـهيد البطـل والليث الفدائـي خري علقم 
منفـذ العملية البطوليـة الناجحة والتي حصدت مـن الصهاينة 
أرواح عرش محتلة ومثلها مصابة تصارع املوت عىل كنائس املوت 

الذي ينتظر بقية اليهود وكل الصهاينة.
رحم الله الشهيد ورحم الله شهداء جنني وكل شهداء فلسطني، 

وال نامت عيون الجبناء واملنّددين. 

عض جاـضعن 
ُعظاك عـثظئ 

ظعال سئثاهللا
تعيـش دول التحالف مرارة الحـرية بني األمرين 
الال حرب والال سـلم، رافضني االستسالم والتسليم 
للحقيقيـة املطلقـة بأنهم فشـلوا يف عـدواٍن أرعن 
بـكل ما تعنى الكلمة، ومع هذا وذلك نراهم مكبلني 
بوهـم االنتصـارات، بركلٍة مـن عاصفة النسـيان 
يفضلـون البقـاء يف نوبـة صمـت، وكالهـم يتكبد 
أحاسـيس الحـرسة والندم عـىل أموالهـم الطائلة، 
وها هم يقطفون حصاد أعمالهم وخسائرهم ثمار 

فساد خلسة!
قتـٌل ودمـار، إزهـاٌق لـألرواح، أشـالٌء مبعثرة، 
تعذيـب األرسى بصـورٍة وحشـية، نهـٌب للثروات، 
تدمـريٌ للبنية التحتية، لم يسـلم مـن عدوانهم أحد 
يقطـن بهـذه األرض الطاهـرة، والعالـم يف صمته 
املطبـق، ينجرفـون وراء حفنـات املـال املدنـس، 
تتوّجـه ضمائر الكثريـن منهم يف الداخل والخارج 
ليكونـوا أيادي العـون لهذا العـدوان العبثي، وماذا 

بعد؟! 
مـاذا وجـدوا من هـذا الشـعب العظيـم وقائده 
الحكيـم، هل الخضوع والخنـوع الركوع لهم، هذا 
مـا كان يف الحسـبان وكتب عىل أوراقهـم، فكانت 
النتيجـة عكس ما تم التخطيط لـه، بحكمة القائد 
وتوجيهاته السـليمة استطاع الشـعب أن يتصدى 
لقـوى الرش بجـدارة فكانـت األحـداث واملتغريات 
خري شـاهد وخري دليل، بجميع األصعدة وبالصعيد 
ة جعل دولة املهلكة تلجأ إىل هدنة  العسـكري َخاصَّ

متعددة الفصول. 
أمـا عن ُهدنتهم فهي تفضح مكَرهم وخداَعهم، 
املفضـوح طالبـني مجـاالً لفتـح األبـواب لهدنـة 
متعرجة سـقيمة عقيمة تـريض أطماعهم، هذا ما 
ستوضحه األيّام وتكشـفه أحداث املفاوضات، هل 
سـتكون هناك ُهدنـة مجددة، مـع تنفيذ الرشوط 
بكامل تفاصيلها، أم أن دولة املنشـار سرتاوغ كما 

هو املعتاد؟!

جئاُق الثظاءة سطى تساب الصدغئ الفطسطغظغئ
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المظاجئاُت وطسطغاُتعا ِظَسٌط ق ُتتخى 
ذقل طتمث الشادر 

 

تكمـن أهميّـُة املناسـبات الدينيـة أنهـا ترسـخ 
ة اإليمانيـة، وأنهـا تربطنا بمصـادر القوة  الُهــِويـَّ
املعنويـة سـواًء بالربط باألعـالم أَو بالنبي -صلوات 
اللـه عليه وآله- وكذَلك بالعودة إىل تاريخنا اإليَمـاني 
واألصالـة اإليمانية املتجذرة وهذه املناسـبات إذَا ما 
اسـتغلت وفعلت بالشـكل املطلـوب َفـإنَّهـا توصل 
رسـائل عدة ولهـا أهدافهـا تحصينـاً للمجتمع من 
خطورة الدخيـل من الثقافات، والحرب الشـعواء يف 
هذا املجال والذي تحدث عنها القرآن الكريم وبصيغه 
املضارع كمـا قال عز من قائـل: (يُِريـُدوَن ِليُْطِفئُوا 

نُوَر اللَّـِه ِبأَْفَواِهِهْم َواللَّـُه ُمِتمُّ نُوِرِه َوَلْو َكـِرَه اْلَكاِفُروَن) والتي 
تحتم عىل املبلغني لرساالت الله االستمرارية ملواجهة هذا الهجمة 
بسـالح اإليَمـان والوعي والبصرية َوتعرية للزيف والضالل، فكل 
مـا مر بنا الزمن وكشـفت أكثـر أقنعة الضـالل وتجلت األخطار 
والنتائـج الحتمية التي يسـببها الدخيل من الثقافـات املغلوطة 
واألفـكار الهدامـة والظالميـة كلها تزيدنـا يقيناً ووعيـاً بقيمة 
وأهميّة هذه املناسبات بما تعطيه من جرع معنوية تارة (َويَْزَداَد 
الَِّذيَن آَمنُوا إِيَمانًا) وإسعافية تارًة أُخرى (َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَليُْكْم 

يَْطاَن إِالَّ َقِليًال). َوَرْحَمتُُه َالتَّبَْعتُُم الشَّ
فنحـن يف يمن اإليَمـان كلما مر بنا الزمن وكلما اسـتوينا عىل 
جودي املناسبات العظيمة مَع املتغريات الكثرية واآليات املتحّققة 
يف واقع هذا العالم عىل املسـتوى املحيل والعاملي تبني لنا أنه الحق 
وتجـىل لنا أن الله جل يف عاله، قد اختصنـا بنعٍم عظيمة ال َحــّد 
لها وال تعداد لهـا بالقيادة الربانية وبالهدى وباالنتماء اإليَمـاني 
األصيـل وبالـرتاث الزاخـر مـن األعالم ومـا قدموه مـن مواقف 

واألنبياء ومسرياتهم املعطاءة عىل مر التاريخ.
ونحن اليوم يف مناسـبٍة دينية مختصة باليمن واليمنيني، َوهي 
جمعة رجب، والتي تحتاج منا أن نستقبلها بذهنية متشوقة لهذا 

املعني الذي ال ينضب بكل ما تعطيه لنا من عطاٍء معنوي ومنحة 
ربانية فيهـا من الدروس والعرب ما نحن بأمس الحاجة إليه أمام 
ُكــّل املتغـريات والتحديـات، نحتاجهـا ومعطياتها 
سـالحاً نواجه به ُكــّل املؤامرات والحـرب الناعمة، 
نحتاجهـا بمـا تعززه يف نفوسـنا من قيـم ومبادئ، 
نحتاجهـا والعالم يعيش أزمات وال يجد لها حالً عىل 
اإلطـالق بل يسـعى الكثـري إىل الداء ظنـاً منهم بأنه 

الدواء.
أمـا نحن بفضـل اللـه وإن كانت هنـاك تحديات 
وأخطـار ومؤامرات قـد تربو عىل ما عليـه اآلخرين 
لكننا ننفرد عن اآلخرين، أننا لدينا الرؤية لدينا الحل 
لدينا الحصانة لدينا البلسـم الشـايف لـكل الجروح، 
هي هذه املعطيات من هذه املناسـبات ومنها مناسـبة منح يمن 
اإليَمــان أعظـم وأغىل وسـام «اإليَمــان يمان» من خـري األنام 
-عليه وآله أفضل الصالة والسـالم- كيف ال ومعنا القرآن منهجاً 
واألعـالم قادًة، والنبي األكرم يمنحنا الوسـام الذي انفرد به يمن 
اإليَمـان عـن غريه وأصبح عيداً خاصاً بيمـن األنصار، وهو كما 
أسـلفت ليس ُمَجـّرد عيد إنما بكل معطياته يزيده معنوية وقوة 
إطالله العلم املوىل -يحفظه الله- لوضع النقاط عىل الحروف وقد 
ملسـنا بفضل الله مع ُكـّل ما مىض من تحديات عظم املناسـبات 
ومعطياتها النفسية واملعنوية والتي لها آثارها يف ما بعدها كيف 
ال وقـد اجتزنا أحلـك الظروف وأقىس املصاعـب وأكرب التحديات، 
فكلنا ال ينىس إشـادة القائد امللهم -يحفظه الله- يف لقاء الجامع 
الكبـري قبـل أربع سـنوات وهو يكشـف اللغز والـرس يف الصمود 

األُسطوري بأنه ((اإليَمـان يمان)). 
فَهلُمَّ يـا يمَن اإليَمـان السـتقبال الرحمات اإللهيـة بالتفاعل 
الجـاد مع هذه املناسـبة نفسـياً وعمليٍّا وأنت تشـق طريقك إىل 
النهـوض الحضـاري اإليَمـانـي ((اإليَمـان يمـان)) املنفرد عن 
بقيـة العالم الذي يضج وينئ وال يجد لـه حالً لتقول له هنا الحل 
الصائـب هنا الرؤيـة الصحيحة املؤّكـدة، بلسـان الحال واملقال، 

وعىل الله التوكل وهو نعم الوكيل. 

كتابات

طعجعاُت صائث 
البعرة لمعاجعئ 

الترب الظاسمئ 
وإشحالعا بالعسغ

غتغى خالح الَتماطغ 
قائد الثورة والُحريِة 
والكرامـة ألبناء اليمن 
السـيد املجاهـد العلم 
الدين  بـدر  «عبدامللـك 
ربي  الحوثي» -سـالم 
عليـه- مـن خـالل ما 
تطرق إليه يف مواجهة 
عىل  الناعمـة  الحـرب 
املرأُة التي يسعى إليها 
الصهيونـي  الكيـان 
ـــة  ويجـب عـىل األُمَّ
التَحّرك عىل إفشـال جميـع مخّططاته بالوعي لذلك 
ال يـزال اليهود والنصـارى يف مكرهـُم الدائم باألمة 
العربيـة واإلسـالمية ويُركـزون عـىل اخـرتاق أكرب 
ــة وهي املرأة؛ ألَنَّ املرأَة عمود أََسـايس  هـرم يف األُمَّ
ترتكـز عليه املجتمعات ترتكـز عليها القيم واملبادئ 
لكن اليهود أرخصوا نسـائهم يف سـبيل نرش وتوسع 
ثقافتهم املغلوطة ومن خالل تعري نسائهم لنرشها 

يف بالد العرب واملسلمني. 
ويف جميـع  وقرارتـه  تَحّركاتـه  يف  قائـد الثـورة 
محارضاته باملساعي اإليمانية حريص ُكـّل الحرص 
عىل القيـم واملبـادئ للمجتمـع اليمني لذلك نسـاء 
اليمن ما زالت متمسـكة بالحشمة والعفة والتسّرت 
لن تفـرط بعاداتها ولـن تُرخص مبادئهـا ولكن قد 
اخرتقـت الثقافـة الغربيـة يف بعض امُلدن بنسـبة ال 
تتجـاوز 5 %، ولكن يجب مواجهـة الحرب الناعمة 
ــة والتي تنرشها اليهود  والثقافُة الدخيلـة عىل األُمَّ
عرب املسلسالت التي تُطيح باملرأُة ومن خاللها تتأثر 
املجتمعـات واملجتمع اليمني لكن عنايُة الله بناء لن 
تُدنس أرضنا ولن نتخىل عن قيمنا ومبادئنا اإليمانية 
بقوة اللـه، فاليمـن يف عناية وحفظ رب السـموات 

واألرض. 
قائد الثـورة اليمنيـة امُلباركـة والذي تَحـّرك من 
املسـؤولية أمام الله وقد جعل من أولوياته الحفاظ 
عىل املجتمـع اليمني من خالل املـرأة لذلك إذَا تخلت 
املرأة عن السـرت تخـىل امُلجتمع عن القيـم واملبادئ 
وأنكشـف عناء السـاتر واملانع والحاجـز الذي بيننا 
وبـني أعداء الله من اليهـود والنصارى لذلك تحصني 
املـرأة من الغزو الفكري هـو رس الحماية والحفاظ 

عىل األرض واإلنسان يف أرضه. 
قائـد الثورة حريـص عىل املرأة اليمنيـة من املكر 
الذي ال تزال سياسـة الغرب ُمركزة عىل إطاحة املرأة 
املسـلمة وهذه سياسـة الشـيطان معروفة ليسـت 

بجديدة علينا من أعداء الله اليهود والنصارى. 
ــة ونسـاء  قائـد الثـورة يجيب عـىل نسـاء األُمَّ
وحرائـر اليمـن أن يقتديـن بأخـالق وعفـة وُطهر 
فاطمـُة بنت رسـول الله محمـد -اللهم َصـلِّ عليه 
وآله- والتي أكرمها الله يف اإلسالم ورسوله بمقامها 
الرفيع وجعلها من خرية نسـاء العاملني فهي سـيدة 
نسـاء أهل الجنة ولكن اليهود ال تزال يف مكرها وما 
تسـعى إليه هو طمس ُهــِويَّة رسول الله وآل بيته 
األطهار، لذلك يجب عىل نساء اليمن مواجهة الغرب 
باالقتـَداء بالُطهر مـن البتول فاليهود يسـتهدفون 
املـرأة بصـورٍة مبارشة وهـذا لم يُكن ولـن يكون يف 

اليمن بإذن ربنا. 
الحقـوق والُحريات للمرأُة يجب نحن كمسـلمني 
نحن من نتكلم عنها للغرب؛ ألَنَّ الدين اإلسالمي هو 
من يضمن حقوق وحياة وُمسـتقبل املرأة لذلك نحن 
مـن نُعلم اليهود معنـى الحقوق امُلنصفـة والحرية 
العادلة لذلـك من األمر باملعـروف والنهي عن امُلنكر 
هـو واجب اإلنسـان امُلسـلم ويجب علينـا أن نلتزم 
بتوجيهـات ربنا يف سـورة آل عمران قـال الله تعاىل: 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمـُروَن ِباْلَمْعُروِف  (ُكنتُـْم َخرْيَ أُمَّ
َوتَنَْهـْوَن َعـِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُـوَن ِبالّلِه َوَلـْو آَمَن أَْهُل 
نُْهُم اْلُمْؤِمنُـوَن َوأَْكثَُرُهُم  اْلِكتَاِب َلـَكاَن َخرْيًا لَُّهـم مِّ

اْلَفاِسُقوَن).

أذماُع السةعز تاعالث وسربثة المرتِجصئ تسامر 
أحرف الظخغري 

 
 

العجوُز الشـمطاء تتوالد أطماعها منذ نشـاءتها 
وهي تخطط وتبلور ُكـّل العواصف التي تمر باليمن 
يف خدمـة مصالحهـا عـرب أجندتها ومن تـدر عليهم 
برضع العمالة والتنفيذ لتوجيهاتها وتأتي متفاخرة 
مباركـة ألحفادها الذيـن ترعرعـوا يف أحضان قادة 

جيشها عند بعض أزقة املدن باحتاللها األول. 
بريطانيـا العجوز تُفاخر وتسـاند الخطوات التي 
يعملها السـاقطون يف بـؤرة الطاعـة وال فايدة لهم 
ممـا فعلوه بالجرعة الجمركية ورفعها إىل مسـتوى 
ال يقبله أحد يعرف مصلحته ومصلحة بلده ووطنه. 

عمالء العجوز ال يفقهون شـيئاً وواقعهم إمعات ال دور لهم يف 
هذه الحياه غري خدمة مشـاريع العجوز وتنفيذ خططها ورعاية 

مصالحها تقرباً وحباً جما.
أطماع العجوز ال تنتهي طاملا هناك من تدر عليه بحليب العمالة 
واالرتزاق فهي بؤرة الدناءة والحقد والفسـوق والفجور والطمع 
الـذي ال ينقطع مهما تغـريت األحداث واألزمنة فهـي تعمل ُكـّل 
يشء يف سـبيل مصالحهـا ولها أجندة يف معظـم البلدان والبوادي 

عىل الكوكب األريض. 
فهـي تدق عىل ُكــّل األوتار وتجعل من اليشء أشـياء ال حرص 
لها؛ ِمن أجل تُحّقـق مآربها ومقاصدها تمهيداً لكل األجندة التي 

تعمل بدون كلل أَو ملل لخدمة امللعونة الشمطاء. 
نحن كشعب يمني علينا أن ندرك مخّططات األعداء ومغازيهم 
التي ينفذونها بعدة مسـميات وتحت أعذار واهية ال أََسـاس لها 

من الواقع!
أحيانـاً بنغمة املنظمـات والحقوق والحريـات، وأحياناً بنغمة 
اإلنسـانية وحقوق اإلنسـان، وأحياناً بنغمة دعم االقتصاد بينما 
الغـرب بقيـادة العجـوز هم من يعملـون يف تدمري اقتصـاد ُكـّل 
البلـدان التـي تعارض مصالحهـم وأجندتهم وتجعـل من أي بلد 

يخالف سياسـتها يف مستنقع الفقر والسـقوط والبؤس بمجمل 
أشـكاله وتنوعاتـه، وأحيانـاً بنغمـة محاربة اإلرهـاب وحماية 
املصالـح العامليـة ودول الجـوار وامليـاه الدولية َوو 

َوإلخ.
الغرب بمختلف أجناسـهم ال تختلف مخّططاتهم 
وأطماعهم وشيطنتهم برغم اختالف ألوان برشاتهم 
إالَّ أن أفكارهم متشـابهة ومتطابقة ومنسجمة مع 

بعضها البعض. 
نهجهم شـيطاني ويتفاخرون ويدعون اإلنسانية 
السـمحاء وأعمالهم ال تمت للفطرة اإلنسـان بيشء 
مهمـا ادعـوا وتداعـوا َفـإنَّهـم يعرفـون ولكنهـم 
يخدعون من ال بصرية له وال فكر وال يدرك الحقيقة 

ومصداقية الوجود. 
أطماع العجوز الشـمطاء تتكاثـر وتتزايد برغم أن اليمن كانت 
مقربة لهم ولكل الغزاة إالَّ أنهم ينسـون ما تجرعوه ويتماهون يف 
بلورة الرصاع ويغذونـه كما تغذي املرأة طفلها ويظهرون للعالم 
األعمى أنهم يحسنون صنعاً وهم ملعونون لعنة األرض والسماء. 
علينـا كمجتمع يمني أن نتحصـن بالبصـرية واإلدراك للواقع 
الرديء الـذي يعمل به الغرب بقيادة امللعونة الشـمطاء يف تدمري 

اليمن أرضاً وإنساناً ويجعلوننا كاألنعام ال نفقه شيئاً. 
نحـن نخوض معركة الحرية واالسـتقالل بمختلف األسـاليب 
ونواجـه معركـة مصرييـه بـكل الجوانـب واألعـداء يعملون يف 
هزيمتنـا مـن الداخل ويعـدون الكثر والكثري مـن الخطط ولكن 
بمسـميات ال تخطر عىل قلب شخص إالَّ من نهج منهج البصرية 

والوعي والسباحة يف معارف األطماع الغربية وكّل األعداء. 
ما لم يركعنا به األعداء عسـكريٍّا لن يرتكونا اقتصاديٍّا وفكرياً 
وأخالقيـاً وزراعيـاً َوو َوإلخ، وسـيعملون يف تحجيمنـا يف زاوية 
االسـتحمار والتناحر الفكري بدايًة ومن خالل الفكر سيهزموننا 
إن لـم نتصدى لهم بكل اقتدار ومعرفة مـا يف قعر البحر، فمن ال 
يعرف قعر البحار سـيغرق يف شـواطئ الُفجار وينترص عليه كيد 

الكفار. 
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نقـف معكـم يف القسـم األخـري مـن 
ْفنَا إَِليَْك نََفًرا ِمَن  قراءتنا مللزمـة َوإِذْ َرصَ
] لنتحدث عن عـدة قضايا هامة،  اْلِجـنِّ
أبرزهـا جريمـة القعـود عـن الجهاد يف 
سـبيل الله وما هي اآلثار املرتتبة عليها، 
وكيف حـذر الله سـبحانه وتعاىل منها، 
كما نتطـرق لخطـورة انتشـار املذهب 
الوّهابـي، وكيـف عملـت أمريـكا عـىل 
دعمـه ونـرشه يف ُكّل املنطقـة العربيـة 

واإلْسَالمية. 
فجريمـة القعـود هي جريمـة كبرية 
وعقابهـا جنهـم والعيـاذ باللـه ويـرى 
الشـهيد القائد -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- أنه ال 
عذر أمام املسـلمني يُقعدهم عن الجهاد 
لنرش دين الله وإعالء كلمته، ال سيما يف 
هذا الزمـن، الذي أصبح املسـلمون فيه 
تحـت أقدام اليهود والنصارى، مسـتدال 
عىل ذلـك بمـا سـطره الُقــْرآن الكريم 
حاكيـاً عـن القاعديـن يف غـزوة تبوك، 
وعذرهم بأن ذلك بسبب الحر، فقال: ألم 
يهدد أولئك بأنهم إن كان عدم خروجهم 
تحت عنوان: أن الوقت حار ال نسـتطيع 
أن نخرج يف الحر هو يف الواقع ليس عذراً 
حقيقياً، وليس عـذراً ُمربّراً، أنتم قعدتم 
رسـول  تشـاهدون  وأنتـم  مـربّر،  دون 
اللـه (صلوات الله عليـه وعىل آله) وهو 
إنَْسـان كمثلكم يؤمله الحـر والربد، فهل 
أنتم أرحم بأنفسـكم وتؤثرون أنفسكم 
عىل رسـول الله (صلوات الله عليه وعىل 
آله)! لو كان هناك يف القضية مربّر لقعد 
هـو، لكن ليـس هناك مـربّر، وليس هو 
ممـن يبحث عـن املربّرات للقعـود. {ُقْل 
نَـاُر َجَهنََّم أََشـدُّ َحّراً} مـاذا يعني هذا؟ 
أليـس يعني هذا بـأن قعودكم عصيان، 
وأن قعودكم من منطلق أنكم تريدون أن 
تَسـلموا، إذاً فلن تسـلموا؛ وراءكم النار 

إن كنتم تفقهون]. 

أعطُّ اآلبار لطصسعد سظ الةعاد:ـ
وأشـار -َسـَالُم اللِه َعَليْـِه- إىل أثرين 
مهمـني جداً للقعـود هما كما قـال: إذاً 
فنقـول ملـن يقعـدون: ال تفكـرون أبداً 
بأنكم ستسـلمون، إنكم عندما تقعدون 
ستهيئون أنفسـكم ألعدائكم، ويف نفس 
أن  سـبحانه  اللـه  سـتهيئون  الوقـت 

يرضبكم].. 
ــة اليوم،  وهـو فعالً مـا يحصل لألُمَّ
حيـث أن البعـد عـن الُقــْرآن الكريـم 
ـة، ومـن أهم  وتعاليمـه مـن ِقبـل األُمَّ
تعاليمـه االنطالق يف سـبيل الله بكل ما 
نستطيع، من واقع الشعور باملسؤولية، 
الـذل  حالـة  تعيـش  أن  إىل  باألمـة  أدى 
واملهانة، وسـيطرة أعدائهـا عليها، هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى، الله سبحانه 
وتعـاىل هـدد يف الُقــْرآن الكريـم عباده 
بأنه إن لم ينطلقـوا وينفذوا تعاليمه يف 
الُقـْرآن الكريم، فإن العقوبة من الخزي 
والعار سـتحل بهـم، باإلضافة إىل ضنك 
العيـش يف ُكّل يشء، قـال تعـاىل: (َوَمْن 
أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا 
ُه يَـْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمـى، َقاَل َربِّ  َونَْحُرشُ
تَِني أَْعَمى َوَقْد ُكنُت بَِصريًا، َقاَل  ِلَم َحَرشْ
َكذَِلـَك أَتَتَْك آيَاتُنَا َفنَِسـيتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم 

تُنَىس)، باإلضافة إىل أنه تعاىل سيستبدل 
بهم غريهم، ثم ال يكونوا أمثالهم. 

يف  الةعــاد  يف  الثــري..  ُضّض  الثــري 
جئغض اهللا:ــ

ونـّوه سـالُم اللـه عليـه إىل تفسـري 
قولـه تعـاىل: ذَِلُكـْم َخـرْيٌ َلُكـْم إِْن ُكنتُْم 
تَْعَلُموَن] يف سـورة التوبة عندما تحدث 
سـبحانه عـن الجهـاد يف سـبيل الله يف 
َوَجاِهُدوا  قوله: انِفـُروا ِخَفاًفـا َوِثَقـاالً 
ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِسـُكْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم 
َخـرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعَلُموَن]، إىل أن الخري 
الكبـري والنـرص والعـز هـو يف الجهاد، 
حيث قـال: أنت عندما تنطلـق يف العمل 
أنـت يف املوقـف اآلمن حقيقـة؛ ألَنَّك من 
سـتواجه عدوك، وعـدوك قد نبـأك الله 
عنه بأنه ضعيف أمامك، وأنك حينئٍذ من 
سـتحظى بوقوف الله معـك، أليس هذا 
هـو املوقـف الصحيح؟ وأقـرب املواقف 
إىل السـالمة وأقـرب املواقـف إىل األمن؟ 
وهو موقـف العـزة والـرشف والقوة؟. 
لكنـك عندمـا تقعـد عـدوك سيتسـلط 
عليك، والله سـبحانه وتعاىل سيكون له 
سلطان عليك فيرضبك، وأشد الرضبات 
هي الرضبـات التي تأتي مـن قبل الله؛ 
ه حينئٍذ سـيكون اإلنَْسـان كما قال  ألَنـَّ
عـن أولئـك: {َوَطبَـَع اللَّـُه َعـَىل ُقلُوِبِهْم 
َفُهـْم ال يَْعَلُمـوَن}؛ ألَنَّك متـى يمكن أن 
تحظى بتوفيق من الله، بهداية من الله، 
برعايـة من اللـه، وأنت مـن قعدت عن 
نرصة دينه، وأنـت من قعدت عن نرصة 
املستضعفني من عباده، وأنت من قعدت 
عـن مواجهـة أعدائه حتى ولـو بكلمة، 
وأنت من انطلقت لتثبط الناس عن نرص 
ديـن الله وعـن الوقوف يف وجـوه أعداء 
الله، كيف يمكـن أن تحظى بتوفيق من 
عنده، بل إنه سـيطبع عىل قلبك، وإذا ما 
طبع اللـه عىل قلبك فسـتكون أعمى يف 

الدنيا وستكون أعمى يف اآلخرة]. 

املرجفعن املبئطعن لظ غظالعا افطظ ق 
يف الثظغا وق يف اآلخرة:ــ 

يف ذات السـياق أّكـــد -َسـَالُم اللـِه 
َعَليْـِه- إىل أن الشـعور باألمـن هـو مع 
املنطلقـني يف سـبيل اللـه، لنـرصة دين 
الله، حيـث قال: {َفـأَيُّ اْلَفِريَقـنْيِ أََحقُّ 
ِباْألَْمـِن}؟ كمـا قـال نبي اللـه إبراهيم: 
{الَِّذيـَن آَمنُوا َوَلْم يَْلِبُسـوا إِيَمانَُهْم ِبُظْلٍم 
أُوَلِئـَك َلُهـُم اْألَْمُن َوُهـْم ُمْهتَـُدوَن} هذا 
ـة،  من الظلـم للنفس، ومن الظلـم لألُمَّ
ومـن الظلـم للدين، ومـن الكفـر بنعم 
الله سـبحـانه أن تقعد ثــم أيضاً تثبّط 
اآلخريـن، وتظهر نفســك أنك الحـكيم 
وأولئــك هـم املغــرورون {َغرَّ َهـُؤالِء 
ِدينُُهْم}. إن هذا هو الظلم الشديد، فأنت 
لسـت من أهل األمـن ال يف الدنيـا وال يف 
اآلخرة. {الَِّذيَن آَمنُوا َوَلْم يَْلِبُسوا إِيَمانَُهْم 
ِبُظْلـٍم} لم يحصل مـن جانبهم تقصري، 
وليسـت القضية كما يقـال فقط بظلم 
ك]، الظلـم عبارة واسـعة، ُكّل  أي: ِبـِرشْ
موقف تقـف فيه عصيان لله سـبحانه 
ـة  تعاىل هو ظلم، ظلم لنفسك وظلم لألُمَّ
من حولك، ملـاذا؟؛ ألَنَّ الباطل متشـابك 
وال تتصور أن الباطل يسـود بجهود أهل 
الباطل وحدهـم، وإنما أيضاً اآلخرون - 
من يسمون أنفسـهم مؤمنني - هم من 

لهم القسـط األوفر يف أن يسود الباطل.. 
قعد هذا وتحرك هذا، من الذي سـينجح 
يف السـاحة؟ الذي يتحرك، إذاً فالذي قعد 
هـو من أسـهم بنصيب كبري يف انتشـار 

الباطل]. 

الئاذُض طاحابٌك.. حئضئ واتثة:ــ
قال الشـهيد القائد -َسَالُم اللِه َعَليِْه- 
هـذه الجملة الرائعـة الجامعـة الباطل 
متشـابك، شـبكة واحدة] وهـو يتناول 
يف محارضتـه التوضيـح بأنـه ال توجد 
ه  (معصيـة مفـردة أَو شـخصية)؛ ألَنـَّ
كمـا قال: حقيقـة ال تظـن أن املعصية 
التي تنطلق منك هي معصية يف حدودك 
الشـخصية  املعايص  وحتى  الشـخصية 
ظلمـاً  تكـون  أن  إىل  األخـري  يف  تنتهـي 
ه إنمـا ينطلـق من  ــة، ملـاذا؟؛ ألَنـَّ لألُمَّ
ــة والدفاع  منطلـق االهتمـام بأمر األُمَّ
عن املستضعفني َمْن نفسه زاكية، وأنت 
إذا ما دنست نفسك باملعايص كنت أقرب 
إىل أن تقعد، كانت نفسـك منحطة، وإذا 
مـا قعدت كنت أيضاً من ظلمت اآلخرين 
بقعـودك؛ ألَنَّ قعودك كان مسـاعداً عىل 
انتشـار باطل اآلخرين وظلمهم. الباطل 

متشابك شبكة واحدة]. 
وأضـاف أيضـا: ال تتصـور أن هنـاك 
معصيـة ال تمتد آثارهـا إىل الناس، حتى 
املعصيـة التـي تعملهـا أنـت بمفردك، 
وهـي معصيـة يف حـدود شـخصيتك - 
كما أسـلفت - إنها تؤثر عىل نفسـيتك، 
ونفسـيتك تؤثـر عـىل ترصفاتـك، فإما 
ترصفـات خاطئـة يف واقـع الحيـاة، أَو 
قعـود عن نرص حـق، أَو انطالق يف نرص 
باطـل، أليـس هـذا كلـه يف األخـري ظلم 

ـة؟].  لألُمَّ

عض ظتظ طســآولعن سظ سثم اظاحار 
اإلْجَقم يف السالط أجمع؟!

واعتقد -َسـَالُم اللـِه َعَليِْه- عىل ضوء 
دراسـته وتفّهمه آليـات الُقـْرآن الكريم 
ــ وهـو االعتقاد املنصف ـــ أن العرب 
املسلمني جميعا دون استثناء مسؤولون 
أمـام اللـه عن عـدم وصول اإلْسـَالم إىل 
ُكّل الناس يف الكـرة األرضية، حيث قال: 
الباطل متشابك شبكة واحدة، ُكّل باطل 
يسـاعد عىل الوقوع يف باطـل آخر، وكل 
باطل لـه أثره يف واقع الحيـاة عىل عباد 
اللـه؛ لهـذا أعتقد أنـا، أعتقـد أن أولئك 
املاليني املاليني يف مختلـف أنحاء العالم، 
العرب مسؤولون عنهم أمام الله، العرب 
أنفسـهم الذيـن أنـزل اللـه هـذا الدين 
إىل نبـي منهـم وبلغتهـم، وجعلهـم هم 
ـة التـي أَّهلها ألن تنطلق لنرش دينه  األُمَّ
وإصالح عباده وإخراجهم من الظلمات 
إىل النـور يف مختلـف أقطـار الدنيا، هم 
من قعـدوا فحل محلهـم َمـْن؟ اليهود؛ 
ليفسـدوا يف األرض، لم يكن الفساد من 
جانب اليهود لوحدهم بل أسـهم العرب 
معهـم بقعودهم، وأسـهم أولئـك الذين 
حرَّفـوا الدين عن مسـاره الصحيح من 
قبل (1400 سنة) هم أيضاً من أسهموا، 
هكذا يجني اإلنَْسـان عىل نفسه. فكر يف 

آثار عملك]. 

عض السضعت والصسعد تضمئ؟
وأوضح -َسَالُم اللِه َعَليِْه- بأن القعود 

ال يمكـن أن يكـون فيـه حكمـة أبـداً، 
وتسـاءل عـن ذلك قائـالً: هـؤالء الذين 
الناس  يثبطـون  وينطلقون  يسـكتون، 
عن الـكالم، ويثبطون الناس عن العمل، 
نقـول لهم: هـل تعتقدون أن السـكوت 
حكمـة؟ أي أنـه هـو العمـل الحقيقي 
يف مواجهـة أعـداء اللـه، فأوضحـوا لنا 
هـذه الخطة، فإذا مـا رأيناهـا إيجابية 
وعملية فعـالً وبنّـاءة يف مواجهة العدو 
وسـترضب العدو، فنحن إنما نبحث عن 
العمل الذي يكون له أثره عىل العدو. من 
الذي يسـتطيع أن يجعل سكوته سكوتاً 
عملياً يف مواجهة هذه األحداث؟ إنما هو 

مخدوع يخدع نفسه]. 
وأضـاف قائـالً: وأنـت مـن ال ترىض 
لنفسك أن يكون حديثك مع أوالدك هكذا 
إذا مـا كان هنـاك طـرف مـن أصحابك 
مـن أهـل قريتك اعتـدى عـىل يشء من 
ممتلكاتـك، أليـس هـو مـن سـينطلق 
يشـجع أوالده؟ أليس هو من سيشرتي 
لهـم أسـلحة؟ أليـس هـو من سـيعبئ 
روحيتهم قتـاالً ومقاومـًة؟ يقول لهم: 
أنتـم رجال، يقـول له ابنه: يـا أبي نحن 
نريد أن نحـاول إذا اصطلحنـا. فيقول: 
أبـداً، أنت تريد أن تسـكت حتـى يأخذوا 
حقك. أليس هذا ما يقال فعالً؟ لكن هنا 
يجعل السـكوت - حتى يدوسـه األعداء 
بأقدامهم - هو الحكمة، ويدعو اآلخرين 

إىل أن يسكتوا، وإىل أن يقعدوا]. 

الساضئ.. غصئض أن غظثثع بسععلئ:ــ
وتطـّرق -َسـَالُم اللـِه َعَليْـِه- لنقطة 
مهمـة، وهـي أن اإلنَْسـان إذا مـا قعد، 
وسـكت، يقبل بالخديعة، بل وسـيعمل 
عىل أن يقنـع اآلخرين بذلك الخداع الذي 
انطىل عليه وصدقه، حيث قال: واإلنَْسان 
الذي يكون عىل هذه الحالة هو أيضاً من 
سـيكون قابالً ألن يُخدع من قبل أعدائه 
عندمـا يقـول األمريكيـون: نحـن إنما 
نريد مـن دخولنا اليمن أن نُِعـنْيَ الدولة 
نحـارب  وأن  اإلْرَهـاب،  مكافحـة  عـىل 
اإلْرَهابيـني. فهـو من سـيقتنع رسيعاً 
بهذا الكالم؛ ألَنَّ املبدأ عنده هو السـكوت 
والقعـود، فهو من سيتشـبث بأي كالم 
دون أن يتحقـق ويتأّكــد من واقعيته، 
يميل بالناس إىل القعود فيقول: (يا أخي 
مـا دخلوا إال وهم يريـدوا يعينوا دولتنا، 
بل الله يرىض عليهم، وعاد لهم الجودة، 
الذيـن  اإلْرَهابيـني  ذوال  رش  يسـِلمونا 
يؤذوننا سـيكلفوا علينا). يقبل برسعة 
أن ينخـدع، والعـرب مـا رضبهـم مـع 
إرسائيل إال خداع اليهود والنصارى، كان 
كلمـا تأهبـوا ملواجهه إرسائيـل ودخلوا 
معها يف حـرب جاء من ينـادي بالصلح 
وهدنـة، فرتتـاح إرسائيل فـرتة وتعبّئ 
نفسـها، وتُِعّد نفسـها أكثـر، ثم تنطلق 
من جديد، وهؤالء واثقون بأنها هدنة - 
وإن شاء الله ستتلطف األجواء ومن بعد 
سـنصل إىل سـالم، وينتهي ويغلق ملف 
الحـرب!. أولئـك أعـداء قال اللـه عنهم: 
{َوال يََزالُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّى يَُردُّوُكْم َعْن 
ِديِنُكْم إِِن اْسـتََطاُعوا} وسيسـتطيعون 
فعالً إذا لم يقف املؤمنون يف مواجهتهم، 
سيسـتطيعون فعالً أن يردوا الناس عن 

دينهم. 

ملــاذا َتْثَســُط أطرغــضا (جــرًا) املثعَإ 
العّعابغ؟

وأوضح -َسـَالُم اللِه َعَليِْه- أن ُكّل من 
يعتقـد أن أمريـكا ال تريـد مـن دخولها 
اليمـن إال القضـاء عـىل اإلْرَهـاب بأنـه 
مخدوع، وأن الهدف ألمريكا هو الشعب 
اليمنـي ككل، حيـث قـال: نقـول: أنت 
مخدوع، أنت تظـن أن أمريكا وإرسائيل 
أن اليهـود والنصارى أنهـم إنما يريدون 
أولئـك الذيـن يسـمونهم إْرَهابيني، أنت 
أم  كبـرياً  أكنـت  سـواء  بهـذا  مخـدوع 
صغـرياً، ملـاذا؟ نحـن حسـب معرفتنـا 
نرى ونسـمع أن مـن يقال عنهـم أنهم 
إْرَهابيون هنا يف اليمـن هم الوّهابيون، 
أَو أشـخاص من الوّهابيـني ومعاهدهم 
وجامعاتهـم، أليس هذا هو اآلن ما يقال 
بأنـه إْرَهابـي ومراكز إْرَهـاب، ومنابع 
وجـذور إْرَهـاب؟. لكـن من الـذي دعم 
هؤالء يف البداية؟ من الذي مكنهم من أن 
يتغلـغلوا يف مؤسسات الدولة؟ فيأخذوا 
أهـم املجـاالت داخل هذا الشـعب، وهو 
مجـال الرتبيـة والتعليم، أخـذوا الرتبية 
وأخـذوا  األوقـاف،  وأخـذوا  والتعليـم، 
وزارات أخـرى، أمريـكا هـي املهيمنـة، 
مخابراتهـا  وتـرى،  تسـمع  وأمريـكا 
واسـعة، هل ستسـمح يف شعب كاليمن 
أن يتحرك أولئك عىل ذلك النطاق الواسع 
مئات املعاهد، الجامعات الكبرية، مئات 
املسـاجد أخذوها، ومنطقهـم معروف، 
وكالمهـم معـروف، ثـم ال يكـون هناك 
إيحـاء لهـذا أَو هـذا بدعمهـم، وإيحاء 
بإخالء الساحة أمامهم والتعاون معهم 
وإفساح املجال لهم، هذا يشء ملموس]. 
وأضـاف موضحاً الـدور األمريكي يف 
اليمـن: حتى تعرف أن الشـعب نفسـه 
هو املسـتهدف وليس أولئـك، وأن الدين 
بكلـه هـو املسـتهدف وليـس أولئك، أن 
أمريـكا من البداية هي من تعطي ضوءاً 
أخَرض لدعم هؤالء وإفساح املجال أمام 
هـؤالء، والتعـاون مع هـؤالء وهي من 
شـغلتهم هم يف مناطـق أخرى يف مجال 
تكـون نتيجته مصلحة لهـا وملصالحها 
يف املنطقة، ثم تأتي بعد فرتة لتقول بأن 
أولئك إْرَهابيون. إذاً فمن هو املستهدف؟ 
إنها إنمـا عملت هؤالء من البداية عبارة 
عن مربّر ألن ترضب الشـعب بكله، وأن 
تتغلغـل يف أوسـاط هذا الشـعب، وتبني 
لهـا قواعد فيه، هي من بنتهم، أليسـت 
هي التي بَنَت طالبان؟ أليسـت هي التي 
تدعـم الوّهابيني وتوحـي بدعمهم؟ ثم 
يف األخـري تبدو وكأنها إنمـا تهيئ حجة 
لها يف املستقبل، تزرع أشخاصا وتوحي 
لآلخريـن بدعمهـم، فمتـى مـا أصبـح 
وجودهم معروفاً ال شك فيه يف هذا البلد، 
قالـوا هـؤالء إْرَهابيـون، إذاً بلدكم فيه 
إْرَهـاب، ال شـك. من الذي يسـتطيع أن 
يقوَل هنا يف اليمن ليس هناك وّهابيون؟ 
هناك وّهابيون ال شـك، أمريكا سمتهم 
إْرَهابيـني، هل تسـتطيع أن تقـول: ال.. 
ليـس هنـاك وّهابيـون؟ أولئـك الذيـن 
تعتربهـم إْرَهابيـني، إذاً أصبحت اإلدانة 
عىل وجهك ماثلـة، وّهابيون موجودون 

عندكم؟ نعم، إذاً هم إْرَهابيون]. 

: [ ] :برظاطب رجال اهللا: ططجطئ َوِإْذ َخَرْشَظا ِإَلْغَك َظَفًرا ِطَظ اْلِةظِّ برظاطب رجال اهللا: ططجطئ َوِإْذ َخَرْشَظا ِإَلْغَك َظَفًرا ِطَظ اْلِةظِّ

الحعغث الصائث: صسعد أبظاء اُفطَّـئ السربغئ واإلجقطغئ سظ الحعغث الصائث: صسعد أبظاء اُفطَّـئ السربغئ واإلجقطغئ سظ 
الةعاد عّغأ الساتئ فسثائعاالةعاد عّغأ الساتئ فسثائعا
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 : طاابسات
اعتـدت قـواُت القمع التابعـة إلدارة 
سجون االحتالل، عىل األسريات يف سجن 
الدامون بالرضب وبإطالق الغاز املسيل 
للدموع والكالب البوليسية، وسط حالة 

توتر كبرية تشهدها املعتقالت. 
وقالـت هيئـة األرسى يف بيـان: «إن 
قوات االحتالل قامت بـرش غاز الفلفل 
والغاز املسـيل للدموع عىل األسـريات يف 
سجن الدامون، إضافة لالعتداء عىل عدد 

منهن بالرضب». 
وأَشـاَرت إىل أن إدارة سـجن الدامون 
عزلت ممثلة األسـريات ياسمني شعبان 
غـرف  وحولـت  عليهـا،  االعتـداء  بعـد 
األسـريات لزنازيـن بعد سـحب األدوات 
وفرضـت  املقتنيـات  وكل  الكهربائيـة 

عقوبات قاسية عليهن. 
وأّكـدت الهيئة أن حالة غضب عارمة 
تسـود األسـريات يف الدامون ما دفعهن 
لحرق الغرف، كما أفادت بأن السـجون 
تشـهد حالة توتر كبـرية احتجاجا عىل 

االعتداء ضد األسريات. 
األرسى:  شـؤون  هيئـة  وأضافـت 

أن «إدارة سـجن عوفـر أغلقـت كافـة 
أقسام عوفر، فيما أرجع األرسى وجبة 
اإلفطار، وطالبوا بإجراء اتصال هاتفي 
مـع األسـريات للوقـوف عـىل تفاصيل 

األوضاع عندهن». 
ولفتـت إىل أن «األرسى أبلغـوا إدارة 
سـجن عوفر بأن األسـريات خط أحمر 

ولن نسمح باملساس بهن». 
«خطـوات  أن  إىل  الهيئـة  ولفتـت 
تصعيدية ستتخذ اليوم يف ُكـّل السجون 

للرد عىل ما يحدث بحق األسريات». 
األرسى  وزارة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
األسـريات  «إن  بغـزة:  واملحّرريـن 
تعرضـن العتـداء وحـيش وحالـة قمع 

غـري مسـبوقة، بالغاز املسـيل للدموع 
والكالب البوليسية». 

وأضافت الوزارة يف ترصيح صحفي، 
أن «االعتداء عىل األسـريات له تداعيات 
ا، والحركة األسرية يف كافة  خطرية ِجـدٍّ
السـجون تسـتعد للرد عىل هذا السلوك 

الهمجي». 

بـدوره، قـال الناطـق باسـم حركة 
«إن  القانـوع:  اللطيـف  عبـد  حمـاس 
تصاعـد وترية القمـع واالعتداءات بحق 
األرسى وآخرهـا السـلوك الوحيش بحق 
أسـريات سـجن «الدامون» هـو اعتداء 
عـىل الشـعب الفلسـطيني واسـتفزازا 

للمقاومة التي تلتحم مع األرسى». 
وأّكــد يف ترصيـح أن املقاومـة لـن 
تـرتك األرسى وحدهـم أمـام حكومـة 
االحتـالل املتطرفـة، وذكـر القانوع أن 
«سـلوك االحتالل الوحيش بحق األرسى 
يف  عزيمتهـم  يضعـف  لـن  واألسـريات 
مواجهة السـجان اإلرسائيـيل وحكومة 
املسـتوطنني الفاشـية، بـل سـيزيدهم 
إرصاراً عـىل انتـزاع حقوقهـم وتحقيق 

مطالبهم وانتصارهم». 
وشـّدد عىل أن حالة التوتـر والغليان 
التـي تمر بها السـجون واالعتـداء عىل 
األسـريات يتطلب االلتحـام مع األرسى 
يف معركتهم وتوسـيع مسـاحة االسناد 
والدعم شعبيٍّا ورسـميٍّا وحقوقياً، الفتاً 
إىل أن قضيـة األرسى سـتبقى أولويـة 

مهمة من ثوابت الشعب الفلسطيني. 

ثُة لطصرآن الضرغط  الحغت صاجط: اإلعاظُئ املاسمَّ
تثل سطى طساعى الزطط تةاه املسطمني

 أخشر بطض طصثجغ.. «طتّمـث سطغعات» طظفث سمطغئ جطعان يف الصثس املتاّطئ أخشر بطض طصثجغ.. «طتّمـث سطغعات» طظفث سمطغئ جطعان يف الصثس املتاّطئ

اقتاقُل غساثي سطى أجريات بالثاطعن.. وتماس تثغُظ السطعَك العمةغ الخعغعظغ

 : طاابسات
أّكـد نائُب األمني العام لحزب الله الشـيخ نعيم 
قاسم، أن اإلهانَة املتعمدة للقرآن الكريم تدل عىل 

مستوى الظلم تجاه املسلمني. 
وقال الشيخ نعيم قاسم يف تغريدة عرب حسابه 
عىل تويـرت: «إنَّ اإلهانة املتعمدة للقرآن الكريم يف 
السويد وهولندا وعدد من الدول الغربية وبرعاية 

حكوماتها تدل عىل مستوى الظلم والعدوان تجاه 
املسـلمني الذين لم يقبلـوا الخضـوع النحرافهم 

ومبادئهم». 
وأضاف: إنـه «ليس غريبًا التالقـي بني الغرب 
يف إسـاءته للمسـلمني وتَحّرك «داعـش» املدعوم 
أمريكيًا يف قتل وجرح املئات يف باكسـتان، كداللة 
عن اإلفـالس واالنحطاط يف املسـتوى اإلنسـاني 

لهؤالء». 

 : طاابسات
كشفت وسائُل إعالم عربية رسمية، أن منفذ عملية 
إطالق النار يف حي سلوان بمدينة القدس الرشقية هو 
الطفل الفلسـطيني محمـد عليـوات ويبلغ من العمر 

13 عاماً فقط. 
وولـد الفتى عليوات عـام 2010م، يف القدس، وهو 
طالب يف الصف الثامن يف مدرسـة الفرقان اإلسـالمية 

للبنني ببلدة شعفاط شمال رشق القدس املحتّلة. 
وقالت قناة «كان» التابعة لهيئة البث الرسمية: إن 
«محمد عليوات من سـكان سـلوان يف البلدة القديمة 
من القدس هو من نفذ الهجوم الذي أسفر عن إصابة 

إرسائيليني وصفت جروحهما بالخطرية». 
وأَشـاَرت إىل أن الطفـل مصـاب جراء إطـالق النار 
عليه بشكٍل مبارش من قبل مستوطن، وأظهرت صور 
لحظـة نقل الطفل وهـو مقيد من موقـع العملية إىل 

مكان مجهول. 

وأُصيـب يف العملية التي نفذها عليوات باسـتخدام 
مسـدس مسـتوطنني اثنني بجراح وصفت بالخطرية 

جراء استهدافهما باألجزاء العلوية من جسديهما. 
يف حـني ذكر مراسـل يديعوت يف القـدس أن «منفذ 
العمليـة خضع لتحقيق مـن قبل ضباط الشـاباك يف 

مركبة اإلسـعاف التي نقـل فيها إىل املستشـفى.. ما 
يشـري إىل أنـه حالته ليسـت حرجة كمـا ورد يف إذاعة 

جيش االحتالل». 
وجاءت عملية سلوان بعد ساعات من مقتل ثمانية 
مسـتوطنني وإصابة عـرشة آخريـن يف عملية نفذها 
الشـاب الفلسـطيني خريي علقم بالقرب من كنيس 

يهودي عىل أطراف القدس. 
حيث هاجم املسـتوطنني واشـتبك معهم موقعاً يف 
صفوفهـم العديد من القتـىل والجرحى، وهذا الهجوم 
نتنياهـو  بنيامـني  االحتـالل  وزراء  رئيـس  وصفـه 
«بالقـايس واملؤلم»، مضيفـاً: إن «العملية من أصعب 

ما شهده كيان االحتالل يف السنوات األخرية». 
ووصل عليوات إىل مكان الحادث يف حافلة وبحوزته 
مسـدس صناعـة «إرسائيليـة» مـن نـوع «أريحـا» 
و»اختبـأ خلف سـيارة متوقفـة، قبل أن يطلـق النار 
تجاه 5 «إرسائيليني» كانوا يف طريقهم إىل حائط الرباق 

«املبكى»». 

حئان شطسطغظغعن 
غشطصعن حعارع 

بطثة جئض املضرب 
بالصثس املتاّطئ 

إلشحال طثّططات 
اجاغطاظغئ 
خعغعظغئ

 : طاابسات
 

الشـبان  مـن  العـرشاُت  أغلـق 
واألهـايل شـوارع بلـدة جبـل املكرب 
صبـاح  املحتّلـة،  القـدس  جنـوب 
يف  النفايـات  بحاويـات  الثالثـاء، 
املدنـي  العصيـان  خطـوات  أوىل 
الـذي أعلنـت عنه جهات مقدسـية 
الحكومـة  ملخّططـات  للتصـدي 
اليمينية املتطرفة الهادفة إىل تهجري 

املقدسيني. 
«إن  محليـة:  مصـادر  وقالـت 
الشـبان قـام بسـكب الزيـت عـىل 
الطرقـات للتصدي لجرافـات بلدية 

االحتالل ومنع هدم املنازل». 
ودعـت جهـات مقدسـية، الليلة 
املدني  العصيـان  إلعـالن  املاضيـة، 
يف مختلـف األحيـاء رشقـي املدينة، 
الحكومـة  ملخّططـات  للتصـدي 
اليمينية املتطرفة الهادفة إىل تهجري 
املقدسـيني من منازلهـم وأراضيهم 
بحجج  ممتلكاتهم  عىل  واالسـتيالء 

واهية. 
مخيـم  عائـالت  لجنـة  وكانـت 
دعـت  بالقـدس  وعناتـا  شـعفاط 
الخـروج  وعـدم  املدنـي  للعصيـان 
للعمـل أَو الشـوارع اليـوم للوقوف 
معاً ضد قرارات االحتالل بحق أهلنا 

ومنازلهم يف القدس. 
وأعلنـت مـدارس قريـة الشـيخ 
وتعليـق  اإلرضاب  بالقـدس  سـعد 
الـدوام احتجاجاً عىل سياسـة هدم 

بيوت املقدسيني. 

الثارجغئ الروجغئ: الشرُب 
أدرك أن واحظطَظ وراء 

افزطئ افوضراظغئ
 : وضاقت

املتحدثـة  حـت  رصَّ
وزارة  باسـم  الرسـمية 
ماريا  الروسية  الخارجية 
الغـرب  بـأن  زاخاروفـا 
أن  يـدرك  ا  تدريجيّـٍ بـدأ 
االسـتفزازية  السياسـة 
السـبب  هـي  لواشـنطن 

وراء قلب الوضع برمته مع أوكرانيا. 
وتعليقاً عىل الوضع مع اتّفاقيات مينسك، استناداً 
إىل االعرتافـات األخـرية لفرنسـا وبريطانيـا وأملانيا 
وأوكرانيا بأن الهدف من هذه االتّفاقيات كان «كسب 
الوقت» إلعداد الجيش األوكرانـي، وقالت: «إذا كانت 
هـذه الدول تكـذب، كما يتضـح اآلن، بعدما اعرتفت 
اآلن بأن االتّفاقيات، والوثائق التي قدموها إىل مجلس 
األمـن للموافقة عليها لتكـون ملزمة للجميع، كانت 
مُلَجـّرد كسب الوقت؛ ِمن أجل كييف، َفـإنَّ عليهم أن 

يتحملوا املسؤولية». 
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ضطمئ أخغرة

لغاعا لط تضظ (سربغئ)!
الحغت سئثالمظان السظئطغ

 

مـاذا لو لم تكن (فلسـطني) 

قضيًة عربية؟!

مـاذا لو كانت قضيـًة كوريًة 

مثـالً أَو كوبيـًة أَو فنزوليـًة أَو 

حتى موزمبيقيًة؟!

ماذا لو كانت فعالً كذلك؟!

حاكمـاً  سـتجد  كانـت  هـل 

يسـاوُم عليهـا أَو يتاجُر  واحداً 

بهـا أَو يمنـُح لنفسـه الحـقَّ يف 

التنـازل عن ذرة تراٍب منها كما يفعل حـكام العرب منذ أكثر 

من سبعني عاماً؟!

هل كانت ستجد نظاماً واحداً يدعي منارصتها ومساندتها 

وهـو يف األصل يحارصها ويناصب رموزها وحركات املقاومة 

فيها أشد العداء والبغضاء؟!

هل كانت سـتجد شـعوباً تتـوق لنرصتهـا وتحريرها لوال 

تسلط أذناب وعبيٍد عىل رقابهم؟!

هل كانت ستشـهد اتّفاقياٍت ومعاهـداٍت (ككامب ديڤيد) 

األوىل والثانية أَو (أسلو) أَو (وادي عربة) أَو مبادرات استسالم 

وضعـٍف كمبادرة العرب املشـؤومة تلـك أَو عمليـات تطبيٍع 

مجانية؟!

هـل كانـت ستشـهد عربـدًة صهيونيـًة وتواطـؤاً أمريكياً 

والتنديـد  الشـجب  بيانـات  مـن  تحـىص  ال  أعـداٌد  يقابلهـا 

واالستنكار املمزوجة بنكهة ورائحة العمالة والخيانة والتآمر 

العربية األصيلة؟!

هل كان سيسمع أحد أصالً بيشٍء اسُمه (صفقُة القرن) أَو 

بعمليات التطبيع املجاني الكامل السائرة عىل قدٍم وساٍق هذه 

األيّام مع إرسائيل؟!

قطعاً ال.. وألف ال.. 

برصاحة ليتها لم تكن عربية!

ليتهـا كانت حتـى موزنبيقيـًة، فلربما وجدت لنفسـها يف 

املوزنبيقيني من الغرية والنخوة ما لم تجده عند عرب اليوم!

فكيف لو أنها كانت كوريًة شماليًة مثالً؟

ال أحد يستطيع أن يتصور كيف سيكون الحال بهذا الكيان 

الصهيوني الغاصب املجرم؟!

لكن قدر فلسطني لألسف أنها (عربية)!

برصاحة مشـكلة فلسـطني ليسـت يف إرسائيل، فإرسائيل 

أحقـر وأجبـن مـن أن تشـكل مشـكلة مـن األََسـاس، لكـن 

مشـكلتها يف الحقيقـة هـي يف العـرب أنفسـهم الذيـن لـوال 

تمالؤهـم وتخاذلهم وتفريطهم َلما كان هناك اليوم مشـكلة 

أصالً أَو قضية اسمها (فلسطني)، وهنا تكمن املشكلة!

د. طعغعب التسام 

إن العـدواَن الكوني العاملي بقيـادة أمريكا ورشكائها 

مـن األنجلوأوروصهيوسـعوإماراتي وتحالفه الدويل منذ 

ثماني سـنَوات لم يجازف بأموالـه الطائلة التي رصفها 

ويرصفهـا عىل حربه ليقبل طوعاً وبرضاه بوقف عدوانه 

وتتبخـر أحالمـه وأن تتحـول أطماعـه إىل ذرات تذروها 

الريـاح وتصبح أمواله التـي أنفقها حرسات عليه تفقده 

هيبتـه ومكانته أبداً ولذا َفـإنَّه لن يسـعى لوقف عدوانه 

وإنمـا هي مسـاومات تمنحـه مكاسـَب ومكافآت عىل 

عدوانـه وإجرامه بحق هذا الشـعب املؤمـن بالله املتوكل 

عليه والكافر بالطاغوت األمريكي ومن وااله. 

نحـن اليوم أمام مشـهَدين األول: أمام شـعب يمنـي عظيم بقيادة 

واعيـة مدركـة مؤمنة مجاهـدة عظيمة واسـتثنائية أعادت للشـعب 

ُهــِويَّتـه اإليمانية وهـدى الله ورسـوله ورصاطه املسـتقيم فأوصد 

بذلك أبواب الذلة والهوان إىل األبد ومىض مع الله ويف سبيله ملتفاً حول 

قيادته بوعي وإيمان بخيارات قيادته الصائبة واملوقف الحق املعرب عنه 

يف مواجهة العدوان وهو بعـون الله وفضله يحّقق انتصارات إعجازية 

وهـو قاب قوسـني أَو أدنى من تحقيق وعد الله لـه بالنرص وهو اليوم 

أشد عزماً وأكثر قوًة وثباتاً وإيماناً بالله وإرصاراً عىل إنهاء العدوان. 

ويف الوقت نفسه نحن أمام عدوان مغرت بقوته املادية غزا البالد وقتل 

الشـعب ودّمـر مقدراته واحتل أراضيه وجزره ومنافذه وقام بتجويعه 

وحصاره براً وبحراً وجواً ونهب ثرواته محاوالً سـلب حريته وسـيادته 

واسـتقالله ومصادرة قراره وإخضاعه واستعماره معلناً قرار عدوانه 

من واشـنطن منفقاً تريليونات الدوالرات وغايته منها تحقيق أطماعه 

وأهدافـه بإطالة أمد قتله للشـعب اليمنـي بطرٍق أُخرى 

وليس إنهـاء عدوانه ويريـد أن يكافئه الشـعب لعدوانه 

ولذلـك سـيميض يف غـروره ومغامراتـه حتـى النهايـة 

الحتمية. 

وأمام هذين املشهدين َفـإنَّ العدوان ليس بوارد السالم 

وما لـم يتلقَّ الرضبـات التي تفقده توازنـه وتقيض عىل 

مصادر قوته االقتصادية املمولة لعدوانه العسكري َفـإنَّ 

أصيل العدوان سـوف يسـعى إلطالة فرتة الال سـلم والال 

حرب لتثبيت أقدامه واسـتكمال بناء قواعده العسـكرية 

يف الجـزر واألرايض اليمنيـة املحتّلـة ليصعـد منها عدوانه العسـكري 

مجّدًدا عله واهماً يخرج محطاته النفطية السـعوإماراتية من عدوانه 

ولو شـكليٍّا لتجنيبها خطر االشـتعال وهو بهذا لم يدع للشعب اليمني 

العظيم من خيار سـوى املواجهة الشاملة معه وإخراجه من ُكـّل شرب 

من األرايض اليمنية التي احتلها وأدواته سابًقا والحقاً وال خيار آخر. 

ومـا لـم يدرك هـذا العـدوان اإلجرامـي أن اليمـن والشـعب اليمني 

العظيم بقيادته الثورية العظيمة والسياسـية بات عصياً عىل الوصاية 

واالرتهان وبات من املحال أن يحكم من الرياض وأبو ظبي وواشـنطن 

ولندن وتل أبيب أَو أن يبقى تحت احتالل مبارش أَو غري مبارش.

وما لم يوقن بأنه ال مكاسـب مـن عدوانه َفـإنَّه مـاض وبالقصور 

الذاتـي بعـون الله نحو هزيمتـه النهائيـة الناجزة وتحقيـق وعد الله 

لعبـاده املؤمنـني بالنـرص الناجز عىل عـدوه وعدوهم ولـن يخلف الله 

وعده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

السثواُن غراعُظ سطى املساتغضالسثواُن غراعُظ سطى املساتغض


