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الذكــــــــــــرى الــــــــــ 69
 لنكبــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــني.. 

 القضية  ما زالت حاضرة

 ثنائيان من نوع زلزال 2 و برفقة صاروخ الصمود يلتهمان جتمعات ومواقع العدو في املوسم بجيزان و عشرات الكاتيوشا حترق الغزاة و املنافقني شمال املخا و اجلوف

نسف و تدمير العشرات من اآلليات و مصرع أكثر من 20 مرتزقًا بينهں قيادات ميدانية بتعز
<  اق��ت��ح��ام م��وق��ع ش����رق ال��ط��ل��ع��ة ف���ي جن����ران و ت��ط��ه��ي��ر إح����دى ال��ت��ب��اب ق��ب��ال��ة ج��ب��ال عليب   
< الـــضـــالـــع  : أبـــطـــال اجلـــيـــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة يــطــهــرون مــديــريــة جـــن مـــن مــنــافــقــي الـــعـــدوان

تتأهب ملواجهة  اإلرهاب األمريگي  وتواصل حملة ثبات وانتصار
لصالح  صــّوت  البحريني  النظام 
»مـــــــــــرحـــــــــــبـــــــــــًا بــــــــــــك فــــــــــــي اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات«  !»إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« ضــــــــد فـــلـــســـطـــني

جــــــوالــــــك  الــــــــــــــى   تــــــصــــــل  رســــــــــالــــــــــة   أول 
فــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــرة ســـــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــرى

قبائل اليمن
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ثبات وانتصار .. ونفير عاں 
نظم اأبناء مدينة حجة، وقفة احتجاجية تد�شيًنا حلملة 
ثب��ات وانت�شار، اأعلنوا فيها النفري العام وتعزيز جبهة 
�ل�ساح��ل �لغرب��ي مبزي��د م��ن �ملقاتل��ن ل��ردع و�إحباط 
م�ؤ�م��ر�ت �لعدو�ن وت�سعيده �لأخ��ر �لذي يحاول من 

خالله خنق �ل�سعب �ليمني وت�سييق �خلناق عليه.
ويف �ل�قف��ة �لحتجاجي��ة �أعل��ن �أبن��اء مدين��ة حجة 
�لنف��ر �لع��ام و�لت�ج��ه �إلى جبه��ات �لقت��ال �إلى جانب 
�جلي���ش و�للج��ان �ل�سعبية كم��ا طالب�� �لأم��م �ملتحدة 
وجمل���ش �لأم��ن �ل��دويل �إل��ى �سرعة وقف �حل��رب على 

�ليمن.
وخالل �ل�قف��ة �ألقيت �لعديد من �لكلمات �لتي عربت 
عن �سخط �لقبائ��ل جتاه ما يتعر�ش له �ليمن من ق�سف 
وح�س��ار جائر وه��دم للمنازل و�مل�سال��ح �لعامة وقطع 
�لطرق��ات وغرها من جر�ئم �لعدو�ن �لرببري �لغا�سم، 

�ألقيت عدد من �لأنا�سيد و�لربعات �ل�سعبية.
�إل��ى ذلك  خرج �أبناء مديري��ة م�ستباأ مبحافظة حجة 
، يف مظاه��رة حا�س��دة معلن��ن �لنف��ر �لع��ام بالت�ج��ه 
�إل��ى جبهة �ل�ساح��ل �لغربي ورف��د �ملر�بط��ن بالرجال 

�ملقاتلن.
و�أك��د �مل�سارك���ن يف �ملظاه��رة ��ستعد�دهم مل��جهة 
�ملعتدي��ن و�لغ��ز�ة وم�سان��دة �أبطال �جلي���ش و�للجان 
�ل�سعبي��ة، م�ؤكدي��ن رف�سه��م لالإره��اب �لأمريك��ي على 

�ليمن.
و�أ�ساف���� ب��اأن �ليمني��ن له��م �حلري��ة وحدهم دون 
لأي  رف�سه��م  م�ؤكدي��ن  تقري��ر م�سره��م،  �س��ه��م يف 

تدخالت خارجية يف �ل�ساأن �لد�خلي �ليمني.

سخط شعبي كبير ازاء اإلرهاب 
األمريكي على اليمن

يت���سل �ل�سخط �ل�سعبي يف �ل��سط �ل�سعبي يف خمتلف 
�ملحافظات �إز�ء �لزيارة �ملرتقبة للرئي�ش �لأمريكي �إلى 

مملكة �لدو�ع�ش.
حيث عق��دت عدة لقاء�ت قبلي��ة ووقفات �حتجاجية 

يف خمتلف مديري��ات حمافظة ذمار ففي مديرية �حلد�ء 
عق��دت قبائ��ل عيل��م لق��اًء قبلًي��ا م��سًع��ا بعن����ن "ل 
لالإره��اب �لأمريكي على �ليم��ن" �أكدت �لقبائ��ل فيه �أن 
زي��ارة تر�مب �إل��ى �ل�سع�دية ماه��ي �إل تاأكيد على �أن 
�حل��رب على �ليمن ماه��ي �إل بت�جيهات وقيادة �أمريكا 
�ل�سيطان �لأكرب �لتي متار�ش �إرهابها على �ليمنين بكل 

�ل��سائل.
 �لبد�ي��ة م��ن حمافظ��ة ذمار فف��ي مديري��ة �س�ر�ن 
�آن���ش �أعلن��ت قبائل عاث��ن وقاع �حلقل يف لق��اء م��سع 
- خرج��ت فيه بكام��ل �أ�سلحتها �خلفيف��ة و�ملت��سطة- 
بعن����ن "ل لالإره��اب �لأمريكي على �ليم��ن" �أن �أمريكا 
بكل عدو�نها وهمجيته��ا لن تثنيهم عن م���سلة �لثبات 
و�ل�سم���د يف وج��ه �لع��دو�ن و�أنهم ل��ن يت��ن�� حلظة 
و�ح��دة عن م��جه��ة �لع��دو�ن بكل �ل�سب��ل ومبختلف 
�لإمكانات د�عن ك��ل قبائل �ليمن �إلى �خلروج �مل�سرف 
بالتز�م��ن مع �لزي��ارة �ملرتقبة للرئي���ش �لأمريكي �إلى 
�ل�سع�دي��ة يف ر�سال��ة و��سح��ة �أن �ل�سع��ب �ليمن��ي مل 
ول��ن ير�سى باأي و�ساية عليه ول قر�ر يحكمه �إل قر�ر 

�ل�سعب و�إر�دته.
ويف مديرية جهر�ن �أقام م�ظف� مكتب �ل�سحة �لعامة 
و�ل�سكان ومنت�سب� م�ست�سفى �ل�حدة �لتعليمي مبديرية 
جهر�ن وقفة �حتجاجية بعن����ن"ل لالإرهاب �لأمريكي 
على �ليمن" �أكدو� فيها �أن قطع �لدو�ء وح�سار �ملر�سى 
و�جلرح��ى من �أب�سط �لأدوي��ة و��ستهد�ف �مل�ست�سفيات 
و�ملر�ف��ق �ل�سحي��ة و�مل�سعف��ن يعترب �إرهاًب��ا متار�سه 
ق���ى �لع��دو�ن بقيادة �أمريك��ا، حمملن �لأم��م �ملتحدة 
كاف��ة ما �سيرتتب عليه �ل��سع �ل�سحي يف �ليمن خا�سة 
م��ع تف�س��ي وب��اء �لك�لر� يف �أو�س��اط �ل�سع��ب �ليمني، 
د�ع��ن �أبن��اء �ل�سعب �ليمن��ي �إلى ��ستخ��د�م �لأ�ساليب 

�لتي تقي �مل��طنن من �لإ�سابة بهذ� �ل�باء.
وبالنتقال �إلى �جل�ف حيث نظم �أبناء مديريتي برط 
�ملر��س��ي و�حلميد�ت مبحافظة �جل���ف، �لي�م �لأحد، 

وقفة قبلية رف�ًسا للتدخالت �لأمريكية على �ليمن.
وخالل �ل�قفة �أعل��ن �أبناء برط �ملر��سي و�حلميد�ت 
باملقاتل��ن،  �جلبه��ات  ورف��د  �لع��ام  �لنف��ر  باجل���ف 
م�سددي��ن على �س��رورة �لهتم��ام باجلان��ب �لزر�عي، 

وم���سلة م��جهة �لعدو�ن حتى �لن�سر.
و�أكدو� �أنهم لن ي�سمح�� لأي غاز �أو عميل باأن يدن�ش 
�لأر��سي �ليمني��ة و�سيك�ن�ن له��م باملر�ساد، م�سرين 

�أن �ليمن مقربة �لغز�ة.
ويف �أمان��ة �لعا�سم��ة نظ��م �أبن��اء مديريت��ي �سع���ب 
و�لث���رة بالعا�سم��ة �سنع��اء ك��ال عل��ى ح��ده وقفتن 
م�سلحت��ن ��ستنك��اًر� لالإره��اب �لأمريكي عل��ى �ل�سعب 
�ليمن��ي، و��ستعد�ًد� مل��جهته يف خمتل��ف �مليادين، كما 
دع���� كافة �ليمني��ن للم�ساركة يف م�س��رة "ل لالإرهاب 

�لأمريكي على �ليمن" ي�م �جلمعة �لقادمة.
�أبن��اء مديرية �سع�ب ويف بي��ان وقفتهم �أهاب�� بكافة 
�ل�سب��اب و�لأحر�ر �إلى �سرعة رف��د �جلبهات، كما دع�� 
كافة �أبناء �ل�سعب للح�سد و�مل�ساركة يف م�سرة �جلمعة 

�لقادمة رف�ًسا لالإرهاب �لأمريكي على �ليمن
كم��ا نظ��م �أبن��اء مديرية �لث���رة وقفة �أخ��رى �أكدو� 
فيها باأن �أمريك��ا عدو لدود لالإ�سالم و�مل�سلمن، وو�جب 
عل��ى �جلميع م��جهة ه��ذ� �لإرهاب �لدم���ي، م�ؤكدين 

��ستعد�دهم وجاهزيتهم للت�جه �إلى جبهات �لقتال.

قــــــــــــــــوافــــــــــــــــل غـــــــــــــذائـــــــــــــيـــــــــــــة دعـــــــــــمـــــــــــًا 
لــــــلــــــمــــــجــــــاهــــــديــــــن فـــــــــــي اجلــــــبــــــهــــــات

يف �سياق تقدمي �لدعم للجبهات بالق��فل �ل�سعبية نر�سد 
لكم عددً� م��ن �لق��فل �ملقدمة ه��ذ� �ل�سب�ع، حيث قدم 
�أبن��اء مديرية حي��د�ن مبحافظة �سع��دة ، قافلة غذ�ئية 
ومالي��ة كب��رة لأبط��ال �جلي���ش و�للج��ان �ل�سعبية يف 
جبه��ات �ليمن، معززين ذلك �لعط��اء ب�قفة قبلية حتت 

عن�ن "ل لالإرهاب �لأمريكي على �ليمن".
و�حت���ت �لقافل��ة عل��ى خمتل��ف �مل����د �لغذ�ئي��ة، 
بالإ�ساف��ة �إلى �ملبالغ �ملالي��ة �لكبرة مبختلف �لعمالت 
و�حلل��ي وكذ� روؤو���ش �لأغنام دعًم��ا و�إ�سن��اًد� لأبطال 

�جلي�ش و�للجان �ل�سعبية.
و�أك��د �أبن��اء حي��د�ن يف وقف��ة له��م حتت عن����ن "ل 
لالإره��اب �لأمريك��ي عل��ى �ليم��ن" م���سلة رف��د �أبطال 
�جلي�ش و�للجان مبزيد م��ن ق��فل �لعطاء و�لكرم حتى 

حتقيق �لعزة و�لكر�مة لأبناء �ل�سعب �ليمني.

وم��ن �سعدة �إل��ى �سنعاء و�لتي جه��ز �مل��طن�ن يف 
مديرية بني ح�سي�ش قافلة غذ�ئية متن�عة ، دعًما للجهد 
�لع�سك��ري �ملبذول من �أبطال �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية 

�سد م�ساريع �لغز�ة و�ملرتزقة.
�مل�سارك���ن يف جتهي��ز �لقافلة �لغذ�ئي��ة نظم�� وقفة 
�سعبي��ة �أكدت �سرورة م��د جبهات �لقت��ال و�لدفاع عن 
�ليم��ن برج��ال �حل��رب ومع�سك��ر�ت تاأهي��ل وتدري��ب 

�ل�سباب.
كما دعت �ل�قف��ة �ل�سعبية خمتلف �لقبل �ليمنية �إلى 
�لإع��د�د �ملت���س��ل لرفد معرك��ة �ل�طن باعتب��ار �أن ل 
خيار �أخر �أمام �ليمن �إل تكثيف �ل�سم�د �ل�سعبي ورفع 
من�س�ب �لتكافل �ملجتمعي و�لتع��اون لتجاوز �لظروف 

�ملعقدة �لتي �أنتجها �لعدو�ن.
و�سخرت �ل�قفة �ل�سعبية من �ن�سغال بع�ش �لأنظمة 
�لعربي��ة با�ستقب��ال �لرئي���ش �لأمريك��ي يف �ل�قت �لذي 
يخ����ش في��ه �لأ�س��رى �لفل�سطيني���ن معرك��ة �لأمعاء 

اخلاوية.

إعداد واستعداد .. تخرج دفع عسكرية 
وتنفيذ مناورة "ال لالرهاب األمريكي"

ت�سه��د خمتل��ف �ملحافظ��ات �ليمنية  تخ��رج �لعديد من 
�لكتائ��ب م��ن �ل��دور�ت �لع�سكرية  بالتز�م��ن مع حر�ك 
�سعب��ي و��س��ع  لدع��م جبه��ات �لقت��ال بالرج��ال و�ملال 

و�ل�سالح وعلى ر��سها جبهة �ل�ساحل �لغربي.
حي��ث نف��ذت دفع��ة متخرجة م��ن �ملقاتل��ن �لأ�سد�ء 
�لذين تلق�� مهار�ت وخ��رب�ت �لقتال يف �أحد مع�سكر�ت 
لالإره��اب  "ل  بعن����ن:  ع�سكري��ة  من��اورة  �لتدري��ب 

�لأمريكي على �ليمن".
ويف �ملن��اورة تظه��ر �مل�ساهد �ملقاتل��ن �لأ�سد�ء وهم 
ي�سل���ن �أعل��ى �لتب��اب وي�سيطرون عل��ى م��قع �لعدو 
�ملفرت���ش، ث��م بعد ذلك يدخل���ن �إلى �لد�س��م ويق�م�ن 
بتم�سيطها بالكامل لتب��د�أ بعد ذلك وحدة �لهند�سة بزرع 

�لعب��ت متهيد� لإ�سقاط كل �لتح�سينات. 
كم��ا تظهر �مل�ساه��د خريجي �ل��دورة �لع�سكرية وهم 
يج�س��دون على �لأر���ش تنفيذ �لكمائ��ن للعدو �ملفرت�ش 
بعم��ق م��قعه، وكيفية �للتحام �ملبا�سر يف درجة �سفر 

و�لقيام باأ�سر �أفر�د من جن�د �لعدو.
�إلى ذل��ك تخرجت دفعة ع�سكرية م��ن �بطال �جلي�ش 
و�للجان �ل�سعبية مبحافظة �جل�ف �لذين حترك�� ف�ر 

م�ساركتهم �لى جبهات �لقتال.
�أبط��ال �جلي���ش و�للج��ان  �لكتائ��ب م��ن  وت�جه��ت 
�ل�سعبي��ة يف حمافظة �جل�ف عقب تخرجهم من �لدورة 
�لع�سكرية �لت��ب تلق�� خاللها مهار�ت قتالية متن�عة ت 
�لى جبهات �لقتال مل���سلة معركة �مل�سر مع �لعدو�ن 

ومرتزقته.
وفيم��ا ج��دد �لبطال  �لعه��د على �لنت�س��ار للق�سية 
وعلى �لعادلة ولدماء �ل�سهد�ء �لطاهرة .بعث�� بر�سائل 

وعد بالتنكيل بق�ى �لعدو�ن.
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عابد حمزة

�أك��د وزي��ر �لإعالم �أحم��د حممد حام��د �أهمية 
�لالئح��ة �لتنفيذي��ة لتنظي��م �أعم��ال �ل�سحافة 
�لإلكرتوني��ة و�مل�سم�ع��ة و�ملرئي��ة ومكات��ب 
ظ��ل  يف  �لإعالمي��ة  �خلدم��ات  وم�ؤ�س�س��ات 

�لتط�ر�ت �لهائلة يف �ملجال �لإعالمي .
كم��ا �أك��د خالل �لجتم��اع �لثاين �ل��ذي عقد 
ب�سنع��اء ملناق�س��ة م�س��روع �لالئح��ة حر�ش 
وز�رة �لإع��الم عل��ى تنظيم �لعم��ل �لإعالمي 
وم��كبة �لتط�ر�ت يف هذ� �ملجال مبا ي�سهم يف 

تعزيز حرية �لر�أي و�لتعبر.
و�أ�سار �ل�زير حامد �إلى �أن وج�د �لالئحة 
�س��رورة حتمية خا�سة م��ع �لت��سع يف �إن�ساء 
و�مل��ق��ع  �لف�سائي��ة  و�لقن����ت  �لإذ�ع��ات 
�ل�سحفي��ة �لإلكرتوني��ة و�لت��ي مل يت�سمنه��ا 

قان�ن �ل�سحافة و�ملطب�عات .
�س��رورة  �إل��ى  �لإع��الم  وزي��ر  ولف��ت 

��ستيف��اء و�سائ��ل �لإعالم �ملرئي��ة و�مل�سم�عة 
و�لإلكرتونية لل�س��روط و�لإجر�ء�ت �ملنظمة 
لعمله��ا مب��ا ي�سمن حف��ظ حق���ق �لعاملن و 
�لرتقاء بر�سالتها �لإعالمية من خالل �لرب�مج 
�لهادف��ة �لت��ي ت�سل��ط �ل�س�ء عل��ى �لأو�ساع 
�ل�سعب��ة و�ملعان��اة �لت��ي يعي�سه��ا �ل�سع��ب 
�ليمن��ي جر�ء �لع��دو�ن �ل�سع���دي وح�ساره 

�جلائر منذ �أكرث من عامن .
ح���ل  �ملالحظ��ات  ُقدم��ْت  �لجتم��اع  ويف 
خمتل��ف  م��ن  و�إثر�ئه��ا  �لالئح��ة  م�س��روع 
�جل��نب مبا ي�سمن حتقيق �أهد�فها يف تنظيم 
و�مل�سم�ع��ة  �لإلكرتوني��ة  �ل�سحاف��ة  �أعم��ال 
�خلدم��ات  وم�ؤ�س�س��ات  ومكات��ب  و�ملرئي��ة 
�لإعالمية و حت�سن م�ست�ى �لأد�ء �لإعالمي .
هذ� وتت�سمن �لالئحة �لتي �أعدتها �ل�ز�رة 
يف  �لعم��ل  و�لتز�م��ات  و�إج��ر�ء�ت  �س��روط 

�ل�سحاف��ة �لإلكرتونية و�مل�سم�ع��ة و�ملرئية 
ومكاتب وم�ؤ�س�سات �خلدمات �لإعالمية وكذ� 
ت�سني��ف �ملن�سئات �ملرخ���ش لها وحمظ�ر�ت 

�لبث �أو �لن�سر ، و�لأحكام �لعامة.
و��سل��ت �للجنة �لأ�سا�سي��ة �ملكلفة باإعد�د 
م�س��روع �لالئح��ة �لتنفيذي��ة لتنظي��م �أعم��ال 
�ل�سحاف��ة �لإلكرتونية و�مل�سم�ع��ة و�ملرئية 
�لإعالمي��ة  �خلدم��ات  وم�ؤ�س�س��ات  ومكات��ب 
�جتماعه��ا ملناق�سة م�سروع �لالئح��ة و�إثر�ءه 

باملالحظات .
وزي��ر  برئا�س��ة  �لجتم��اع  و��ستعر���ش 
�لإع��الم �أحمد حامد، م��ا ت�سمنته �لالئحة من 
ت�سني��ف للمن�س��اآت �ملرخ���ش له��ا و�لر�س���م 
�ملالية وحمظ���ر�ت �لن�سر و�لبث و�ملخالفات 

و�لعق�بات و�لأحكام �لنتقالية.
�ملنظم��ة  �مل����د  �إل��ى  �لجتم��اع  وتط��رق 

لأعم��ال �ل�سحاف��ة �لإلكرتوني��ة و�مل�سم�ع��ة 
�خلدم��ات  وم�ؤ�س�س��ات  ومكات��ب  و�ملرئي��ة 
�لإعالمي��ة و�سبل و�سع �س��ب��ط تنظم �لعمل 

يف هذ� �جلانب .
 وكلف �لجتم��اع �للجنة �لأ�سا�سية �ملكلفة 
باإع��د�د م�س��روع �لالئح��ة �لتنفيذي��ة لتنظي��م 
و�مل�سم�ع��ة  �لإلكرتوني��ة  �ل�سحاف��ة  �أعم��ال 
�خلدم��ات  وم�ؤ�س�س��ات  ومكات��ب  و�ملرئي��ة 
�لإعالمي��ة باإعد�د م�سروع �لالئح��ة بال�سيغة 

�لنهائية خالل �أ�سب�عن .
ويه��دف م�س��روع �لالئح��ة �لتنفيذي��ة �إلى 
تنظي��م �لعمل �لإعالم��ي وخا�سة يف �ل�سحافة 
�لإلكرتوني��ة و�مل�سم�ع��ة و�ملرئي��ة، وتعزيز 
وف��ق  للجمي��ع  �ملكف�ل��ة  �لتعب��ر  حري��ة 
�لت�سريعات �لنافذة وت�سجيع �لقطاع �خلا�ش 

لال�ستثمار يف قطاع �لإعالم.

الوزير أحمد حامد : نؤكد على  أهمية إعداد الئحة تنظيم األعمال اإلعالمية في ظل التطورات الهائلة في املجال اإلعالمي

قبائل اليمن تواصل العطاء وسط حراك مجتمعي وقبلي رفضًا لإلرهاب األمريكي
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نقل �إعالمي مقرب من �لرئا�سة �ليمنية عن �أحد كبار رجال �لدولة 
بح�س��ب و�سفه �لق�ل �أن��ه �سافر �لى �سقط��رى و�أول ر�سالة و�سلت 

�لى ج�له “مرحباً بك يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة”. 
وت�س��اءل خمت��ار �لرحب��ي من مت��ى ��سبح��ت �سقط��رى �ر��سي 
�مار�تي��ة . . م�سيف��اً يف من�س���ر ل��ه :  ث��الث رح��الت �أ�سب�عية بن 
�أب�ظب��ي وبن �سقط��رى دون تن�سيق مع �لقي��ادة �لعليا للدولة �خذ 
جمم�ع��ات كبرة من �سب��اب �سقطرى للتدري��ب يف �لإمار�ت، �ي�سا 
جزي��رة مي�ن مت بناء قاعدة ع�سكرية لالإم��ار�ت فيها وبريطانيا هي 

من �أبلغت �حلك�مة �ل�سرعية عن �لقاعدة �لع�سكرية �لإمار�تية
�لرحب��ي �ختت��م من�س���ره بالق���ل : ه��ذه بع�ش �أ�سب��اب �نفجار 
�لعالق��ة ب��ن �ل�سرعي��ة وب��ن �لإم��ار�ت �إ�ساف��ة �إلى دع��م �ملجل�ش 
�لنقالب��ي يف ع��دن �ل��ذي ينتق���ش م��ن �سرعي��ة �لرئي���ش و�سرعي��ة 

�لتحالف �لعربي �لذي جاء يقاتل حتت ل��ء �ل�سرعية

يت���س��ل �ل�سخ��ط �ل�سعبي يف و�س��ط �أبناء 
حمافظة ذمار �إز�ء �لزيارة �ملرتقبة للرئي�ش 

�لأمريكي �إلى مملكة �لدو�ع�ش.
حيث عق��دت عدة لق��اء�ت قبلية ووقفات 
�حتجاجي��ة يف خمتل��ف مديري��ات حمافظ��ة 
ذم��ار ففي مديرية �حلد�ء عقدت قبائل عيلم 
لق��اًء قبلًي��ا م��سًع��ا بعن����ن “ل لالإره��اب 
�لأمريك��ي عل��ى �ليم��ن” �أك��دت �لقبائل فيه 
�أن زيارة تر�م��ب �إلى #�ل�سع�دية ماهي �إل 
تاأكيد على �أن �حلرب على #�ليمن ماهي �إل 
بت�جيه��ات وقيادة �أمريك��ا �ل�سيطان �لأكرب 
�لت��ي متار���ش �إرهابه��ا عل��ى �ليمني��ن بكل 

�ل��سائل.
ويف مديري��ة �س���ر�ن �آن���ش �أعلنت قبائل 
عاث��ن وقاع �حلقل يف لقاء م��سع – خرجت 
فيه بكام��ل �أ�سلحتها �خلفيف��ة و�ملت��سطة- 
بعن����ن “ل لالإرهاب �لأمريكي على �ليمن” 
ل��ن  وهمجيته��ا  عدو�نه��ا  بك��ل  �أمريك��ا  �أن 

تثنيه��م ع��ن م���سل��ة �لثب��ات و�ل�سم�د يف 
وج��ه �لع��دو�ن و�أنه��م ل��ن يت��ن���� حلظة 
و�ح��دة ع��ن م��جهة �لع��دو�ن بك��ل �ل�سبل 
ومبختلف �لإمكان��ات د�عن كل قبائل �ليمن 
�إلى �خلروج �مل�س��رف بالتز�من مع �لزيارة 
�ملرتقب��ة للرئي�ش �لأمريكي �إل��ى �ل�سع�دية 
يف ر�سالة و��سحة �أن �ل�سعب �ليمني مل ولن 
ير�سى باأي و�ساية عليه ول قر�ر يحكمه �إل 

قر�ر �ل�سعب و�إر�دته.
ويف مديري��ة جه��ر�ن �أق��ام م�ظف��� مكتب 
ومنت�سب���  و�ل�سك��ان  �لعام��ة  �ل�سح��ة 
م�ست�سفى �ل�حدة �لتعليمي مبديرية جهر�ن 
لالإره��اب  بعن����ن”ل  �حتجاجي��ة  وقف��ة 
�لأمريك��ي عل��ى �ليمن” �أكدو� فيه��ا �أن قطع 
�ل��دو�ء وح�س��ار �ملر�س��ى و�جلرح��ى م��ن 
�أب�س��ط �لأدوي��ة و��سته��د�ف �مل�ست�سفي��ات 
و�ملر�فق �ل�سحية و�مل�سعفن يعترب �إرهاًبا 
�أمريك��ا،  بقي��ادة  �لع��دو�ن  ق���ى  متار�س��ه 

حممل��ن �لأم��م �ملتح��دة كافة م��ا �سيرتتب 
عليه �ل��س��ع �ل�سحي يف �ليم��ن خا�سة مع 
تف�س��ي وب��اء �لك�ل��ر� يف �أو�س��اط �ل�سع��ب 

�ليمن��ي، د�ع��ن �أبن��اء �ل�سعب �ليمن��ي �إلى 
��ستخد�م �لأ�ساليب �لتي تقي �مل��طنن من 

�لإ�سابة بهذ� �ل�باء.

3أخبار المحافظات

قبائل رمية تعلن النفير العاں حلماية السواحل الغربية

»مرحبًا بك في اإلمارات« أول رسالة تصل إلى جوالك في سقطرى

�أعلنت قبائل حمافظة �لنفر �لعام مل��جهة 
�لعدو�ن �ل�سع�دي �لأمريكي.

و�أك��دت يف وقف��ة قبلي��ة حا�س��دة �لثالث��اء 
�سارك��ت فيه��ا �لقي��اد�ت �ملحلي��ة و�مل�سائ��خ 
رمي��ة  م��ن  �لجتماعي��ة  و�ل�سخ�سي��ات 
�جلبه��ات  لرف��د  ��ستعد�ده��ا  و�حلدي��دة، 
وحماي��ة  �لدع��م  وق��ف��ل  و�مل��ال  بالرج��ال 

�ل�س��حل �لغربية من �لغز�ة و�ملعتدين.
�لعم��ري يف  و�أك��د حماف��ظ رمي��ة ح�س��ن 
�ل�قف��ة �لتي تاأتي �سمن حملة ثبات و�نت�سار 
يف �إط��ار �حل�سد و�لتعبئة �لعامة، على �أهمية 
م��جه��ة  يف  �جل��اد  و�لتح��رك  �ل�سطف��اف 
�لع��دو�ن وخمططاته �لت��ي ت�ستهدف �ل�سعب 

�ليمني.

و�أ�س��ار �ملحاف��ظ �لعم��ري �إل��ى �أن �ليم��ن 
ي��جه عدو�نا �أرتكب �أب�سع �ملجازر و�جلر�ئم 

يف ظل �سمت دويل خمزي ومعيب.
وح��ث �أبن��اء �لقبائ��ل عل��ى �لتالح��م ونبذ 
�خلالف��ات و�إف�س��ال خمططات �لع��دو�ن �لتي 
ت�ستهدف متزي��ق �لن�سي��ج �لجتماعي لأبناء 

�ل�طن �ل��حد.
و�مل�سارك��ة  �ل�سعب��ي  �لزخ��م  »�أن  وق��ال 
�جل��ادة من كل �لقبائل يف هذه �للقاء�ت تعترب 
ر�سال��ة ل��دول �لع��دو�ن ومرتزقت��ه �أن �أبن��اء 
�ل�سعب �ليمني يقف�ن �سفا و�حد� يف م��جهة 

�لغز�ة و�ملعتدين«.
وحي��ا بي��ان �س��ادر ع��ن �ل�قف��ة �ملالح��م 
�جلي���ش  �أبط��ال  ي�سطره��ا  �لت��ي  �لبط�لي��ة 

و�للجان �ل�سعبية يف م��قع �لعزة و�ل�سرف.
و��ستنك��ر ��ستم��ر�ر �لع��دو�ن �ل�سع���دي 
�لأمريك��ي يف �رتكاب �جلر�ئ��م و�ملجازر بحق 
�ل�سع��ب �ليمني و��ستهد�ف��ه لل�ساحل �لغربي 
ومين��اء �حلدي��دة �لذي ميثل �سري��ان �حلياة 

�ل�حيد �ملتبقي لل�سعب �ليمني.
وطالب �لبي��ان �ملجتمع �ل��دويل �إلى حتمل 
م�سئ�ليات��ه �لإن�ساني��ة و�لأخالقي��ة �إز�ء م��ا 
يتعر���ش له �ليمن من عدو�ن وتدمر ملن�ساآته 
وبناه �لتحتي��ة و�لعمل على �إيق��اف �لعدو�ن 

ورفع احل�شار.
و�أهاب �لبي��ان بكافة �لقبائ��ل �لنفر �لعام 
و�لت�ج��ه جلبهات �لبط�لة و�ل�سرف وخا�سة 

�ل�ساحل �لغربي.

وقفات قبلية في محافظة ذمار بعنوان ال لإلرهاب األمريكي على اليمن

الــــــوزراء يدشن  رئــيــس 
املـــــرحـــــلـــــة األولـــــــــــــى مـــن 
الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــدريـــبـــي 
الشهداء  بأسر  اخلاص 
د�س��ن رئي�ش جمل�ش �ل���زر�ء �لدكت�ر عبد�لعزي��ز �سالح بن 
حبت���ر �أم���ش ب�سنعاء �ملرحل��ة �لأولى من �لربنام��ج �لتدريبي 
�خلا���ش باأ�س��ر �ل�سه��د�ء، �ل��ذي يغط��ي جم��الت �ل�سناع��ات 
�لتح�يلي��ة و�لغذ�ئي��ة و�ل�سحي��ة و�لرخ�س��ة �لدولي��ة لقي��ادة 
�حلا�س���ب . ويبل��غ ع��دد �مل�ستفي��د�ت من �لربنام��ج يف مرحلته 
�لأولى �ل��ذي تنظمه �سكرتارية �للجنة �مل�سرتكة لق�سية �سعدة 
بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة �ل�سهد�ء وتنفذه �أكادميية �إقر�ء للتدريب 
وخدم��ة �ملجتمع على مدى ثالثة �أ�سه��ر ٦٨٠ متدربة يف خمتلف 

تلك �ملجالت يت�زعن على فرتتن �سباحية وم�سائية .
و��ستم��ع رئي���ش �ل���زر�ء �أثن��اء زيارت��ه قاع��ات �لتدري��ب 
و�لتاأهيل �إلى �سرح من مدير �لأكادميية �لدكت�ر على �ل�س��س�ة، 
عن �لتخ�س�سات �ملهنية و�حلرفية �لفرعية للربنامج �ملم�ل من 
�سندوق تنمية �ملهار�ت و�لتي منها ت�سميم وخياطة �مللب��سات 
و�لإك�س�س����ر�ت و�سيان��ة �لإلكرتوني��ات و�جل��ن��ب �ملت�سلة 
بالقبالة و�إع��د�د �حلل�يات و�ملعجنات باأن��عه��ا .. م��سحا �أن 
�لربنامج �لتدريبي ي�ستهدف يف مر�حله �ملتتابعة تدريب وتاأهيل 
ت�سع��ة �آلف متدرب��ة يف تلك �ملجالت مبا يعينه��م على �لإعتماد 

على �لذ�ت يف ت�فر حاجاتهم و�سبل �لعي�ش �لكرمي.
و�طل��ع �لدكت�ر بن حبت���ر �أثناء زيارته لالأق�س��ام �لتدريبية 
و�ملهني��ة  �حلرفي��ة  �لأعم��ال  م��ن  من��اذج  عل��ى  �ملتخ�س�س��ة 
للمتدربات �لتي عك�ست م�ست�ى �إ�ستفادتهن �لأولية من �لربنامج 
وخا�س��ة يف جم��الت تف�سي��ل وخياط��ة �مللب��س��ات وحت�س��ر 
و�إع��د�د �ملعجن��ات و�حلل�ي��ات و�لإك�س�س��ر�ت، ع��الوة على 
�ل�ق���ف عل��ى �س��ر �لتدري��ب و�لتاأهي��ل يف جم��ايل �حلا�س���ب 
و�سيان��ة �لإلكرتوني��ات �إل��ى غ��ر ذلك م��ن �ملهن �لت��ي تغطيها 
�ملرحل��ة �لأولى من �لربنامج �لتدريب��ي.. و�أثنى رئي�ش �ل�زر�ء 
على �جله��د �ملبذول يف ت�سميم وتنفي��ذ �لأن�سطة �لتدريبية �لتي 
غط��ت جمالت مهنية وحرفية �إنتاجي��ة يف غاية �لأهمية لالأ�سرة 
�ليمنية عم�ما ولأ�سر �ل�سهد�ء ب�جه خا�ش .. و�عترب هذ� �لن�ع 
م��ن �لتعلي��م �لتدريبي من �لفروع �لهامة لبن��اء �لإن�سان وخدمة 
�لتنمي��ة �لب�سرية.. و�أعرب عن �رتياح��ه وتقديره ملا �ساهده من 
�إبد�ع وتن�ع وجد ومثابرة من قبل �ملتدربات و�لذي عربت عنه 
�لنم��اذج �لتي ر�أه��ا .. وقال “ �أحيي �لأكادميي��ة على هذ� �لعمل 
�ل��ذي رك��ز على �إعان��ة �أ�سر �ل�سه��د�ء وم�ساعدته��ن على تط�ير 
قدر�ته��ن ومهارته��م و�إتاح��ة �لفر�س��ة له��ن لالإنت��اج و�لعتماد 
عل��ى �لذ�ت “.. و�أ�س��اف “ �إن هذ� �أقل ما ميكن �أن تقدمه �لدولة 
لرعاي��ة �أ�سر �ل�سهد�ء �لذين جادو� باأرو�حهم �لطاهرة دفاعا عن 

وطنهم وكر�مة �أمتهم “

احلديدة: قبائل املنطقة الشمالية 
الشرقية ملديرية زبيد تعلن النفير 

العام ملواجهة العدوان
نظم��ت قبائل وم�سائ��خ ووجاهات �ملنطق��ة �ل�سمالية �ل�سرقية 
ملديرية زبيد مبحافظة �حلديدة �لثالثاء 2٠ �سعبان 143٨ه�، 
وقف��ة قبلي��ة �أعلن��ت فيه��ا �لنفر �لع��ام و�جله�زي��ة خل��ش 
معرك��ة �ل�ساحل.. و�أك��د �مل�سارك�ن عل��ى ��ستعد�دهم للدفاع 
ع��ن �أر�سهم وعر�سهم ودحر �لغ��ز�ة و�ملحتلن ودفن �مانيهم 
يف �لرت�ب .. ويف نف�ش �ملديرية وبالتحديد يف عزلة �ملدن وحتت 
�سع��ار ) ثب��ات و�نت�س��ار ( �أق��ام رج��ال �لرجال وقف��ة  قبلية 
�أعلن��ت فيها جه�زيته��ا و��ستعد�دها وحتركه��ا �لف�ري �جلاد 
�لى جبهات �ل�س��رف و�لبط�لة، منددة بال�سمت �لدويل �ملريب 
جت��اه جمازر �لعدو�ن و�لإبادة �جلماعية حتت مر�أى وم�سمع 

من عامل ل يجيد �س�ى �لكيل مبكيالن .
ويف خت��ام �ل�قف��ة دع��ت �لقبائ��ل �مل�سارك��ة �إخ��نه��م م��ن 
�إخ��نه��م  وم�سارك��ة  �ل�سري��ح  م�قفه��م  �إع��الن  �ملحايدي��ن 
�ملر�بط��ن من �جلي�ش و�للج��ان �ل�سعبية يف معركة �لدفاع عن 

�لدين و�ل�طن.

تعز //جميل �ملقرمي 
�أفرج��ت �للجن��ة �لفرعي��ة لتنفي��ذ ق��ر�ر �لعف��� 
�لع��ام مبحافظ��ة تعز ي�م �لثالثاء ع��ن ٦٠ معتقال 
من �ملغ��رر بهم على ذمة م�سان��دة �لعدو�ن تنفيذ� 
لق��ر�ر �لعف� �لع��ام .. و�أثناء �لإف��ر�ج هناأ حمافظ 
�ملحافظ��ة �لأ�ستاذ عبدة �جلندي  وم�سرف �ن�سار 
�هلل �ملعتقلن مبنا�سبة �لإفر�ج عنهم وع�دتهم �إلى 
ح�س��ن �ل�ط��ن .. يف �طار تنفيذ ق��ر�ر �لعف� �لعام  
وت�جيهات قائ��د �لث�رة  مت �لفر�ج عن �ستن من 
�ملغرر بهم يف حمافظة تعز  و�لتي تاأتى  �أهمية  هذه 
�ملبادرة بال�ق�ف �سفا و�حد� يف م��جهة �لعدو�ن 
�ل��ذي جل��ب مرتزق��ة �لعامل لقت��ال �أبن��اء �ل�سعب 
�ليمن��ي و�لأطف��ال و�لن�ساء و�لبري��اء.. م�سرين 
�إل��ى �أن ق��ر�ر �لعف� �لعام و�لإف��ر�ج عن �ملعتقلن 

فر�سة كبرة ملن تعاون مع �لعدو�ن �أن يع�د �إلى 
�سف �ل�طن للدفاع عن �أمنة و��ستقر�ره.

ولفتا �إل��ى �أهمية ��ست�سع��ار �مل�سئ�لية و�إدر�ك 
حجم �مل�ؤ�مرة �لدولية �لتي حتيكها دول �لعدو�ن 
�أهمي��ة  عل��ى  م�سددي��ن  �ليمن��ي..  �ل�سع��ب  �س��د 
�ل�ق���ف يف خندق و�حد �إل��ى جانب �أبناء �ل�سعب 
و �جلي���ش و�للجان �ل�سعبي��ة يف م��جهة �لعدو�ن 

لإف�سال كافة �ملخططات و�مل�ؤ�مر�ت.
ودعا �ب� رئي�ش �للجنة �ملكلفة بالأفر�ج �لعميد 
حمم��د عبا���ش عامر كاف��ة �ملغرر بهم للع���دة �إلى 
ج��ادة �ل�س��ب و�ل�ستفادة م��ن قر�ر �لعف� �لعام 
و�لرج���ع �إل��ى �أهله��م ومناطقه��م و�ل�ق���ف �إلى 
جان��ب �ل�سعب �ليمني يف �لدف��اع عن عزة وكر�مة 

�ليمن و�ليمنن.
م��ن جانبهم �كد �ملعتقلن �ملف��رج عنهم �لع�دة 

�ل��ى ج��ادة �ل�س����ب.. لفت��ن �ل��ى �لإغ��ر�ء�ت 
�لكاذبة �لتي وعدهم بها �ملرتزقة.

كم��ا �أكدو� رف�سهم �لقاطع لقتال �خ��نهم �أبناء 
�ل�سعب �ليمني وقتل �لن�ساء و�لأطفال و�لبرياء.. 

د�ع��ن كافة �ملغرر بهم خارج �ل�طن للتقدم بطلب 
�لعف��� �لع��ام و�لعي���ش ب�سالم بن �هله��م.. ح�سر 
عملية �لفر�ج  مدير �من �ملحافظة �لعميد من�س�ر 

�مليا�سي  ومدير مكتب �ملحافظ  باملحافظة ..

اإلفـــــــــــراج عـــــن 60 مـــــن املـــــغـــــرر بــــهــــم مبـــحـــافـــظـــة تــعــز

صنعاء: تدشني مشروع 
الزراعة املنزلية إليجاد 

اكتفاء ذاتي بالنسبة للمنازل 
واألسر الفقيرة

د�سنت �جلبهة �لزر�عية يف مديرية �لث�رة يف �لعا�سمة �سنعاء 
ي�م �لثنن �ملرحلة �لأولى م��ن م�سروع �لزر�عة �ملنزلية لإيجاد 

�كتفاء ذ�تي بالن�سبة للمنازل و�لأ�سر �لفقرة.
وته��دف �ملرحل��ة �لأول��ى م��ن �مل�سروع �ل��ى ت�زي��ع ثالثمائة 
ح����ش زر�عي عل��ى �لأ�س��ر �لفق��رة يف مديرية �لث���رة مع بدء 
م��س��م �لأمطار وتعزي��ًز� لل�سم���د يف وجه �لع��دو�ن و�حل�سار 

�مل�ستمر منذ عامن على �ليمن.
و�أك��د �لقائم���ن عل��ى �مل�سروع ب��اأن �لهدف �لأ�سم��ى يتمثل يف 
خلق ثقافة جمتمعي��ة عامة تهتم بالزر�عة وخلق �لكتفاء �لذ�تي 

د�خليا بدل �لعتماد على �خلارج يف حت�سيل �لق�ت �ل�سروري.
لفت��ن �إلى �أن �مل�س��روع يت�سمن دور�ت ح���ل تعليم مهار�ت 

�لزر�عة �ملنزلية ومعار�ش ح�ل هذه �لتجربة.

إب : أبناء مديرية الرضمة يؤكدون 
استعدادهم الكامل باستمرار 

صمودهم في مواجهة العدوان
�أك��د �أبن��اء مديرية �لر�سم��ة مبحافظ��ة �إب ��ستمر�ر 
�سم�دهم وم��جهتهم للعدو�ن ورفد �جلبهات بالرجال 
و�ملال .. و�أك��دو� خالل وقفتهم ي�م �لأثنن �أن �لعدو�ن 
�ساه��م يف تعزي��ز �للحم��ة �ل�طني��ة وت�حي��د �ل�س��ف 

�لد�خلي و�سم�د �بناء �ل�سعب �ليمني .
م�سرين يف بيان وقفته��م �أن جر�ئم �لعدو�ن �لب�سعة 
لن ين�ساها �ليمنن و�سي�سع�ن لالقت�سا�ش من �لعدو�ن 

على لكل �لدماء �لتي �سفكها �لعدو�ن ومرتزقته.
و�للج��ان  �جلي���ش  �نت�س��ار�ت  �مل�سارك���ن  وب��ارك 
�ل�سعبي��ة يف ك��ل �جلبه��ات، م�ؤكدي��ن وق�فه��م �لكام��ل 
معه��م وم���سلة دع��م �جلبهات بق��فل �مل��ال و�لرجال 

و�ل�سالح.
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..ُ.ذكر يف �لقر�آن �لكرمي بقّ�ته وباأ�سه وُطهر �ر�سه.. 
�أخربنا �لجنيل �ل�سحيح و�لزب�ر �ل�سحيح و�لت�ر�ة 
�ل�سحيح��ة عن �ليمن باأ�سم��اء و�خبار عن �سفات �هل 
�ليم��ن يف ذ�ك �لزم��ن ويف ك��ل زم��ن .. �نه��ا �أحادي��ث 
و�خب��ار ر�س��ل و�نبي��اء ل تاأتي من ه���ى و�ه��ء ول 
م��ن ت�س�ر�ت وخيالء بل وحٌي �لهي ترتجم م�سامينه 
�ملقد�س��ة عرب �لزم��ان ول يحت�يها زمن بل تتطابق يف 
كل زم��ن ... ويكف��ي �ن �لق��ر�آن �ملجيد �أخربن��ا و�سهد 
�سّيد �لنبياء و�ملر�سلن �سيدنا”حممد” �سلى �هلل عليه 
وعلى �له و�سلم ب�سفات و�خالق ومبادئ �هل �ليمن.. 

هذ� يكفي
�سع��ب �ّب��َى �ل �ن يك�ن عزي��زً�.. �سعب �ّب��َى �ل �ن 
يك���ن �سّي��دً�. �سعب��اً �ّب��َى �ل �ن يك�ن �لغال��ب بتاأييد 
�هلل يف ك��ل مي��د�ن.. ل يقب��ل  ول �ملذل��ة ول �ل�سيم....
تكالبت عليه �لم��م بجي��سها و�م��لها و�ب��قها حقدً� 
وُكره��اً وعد�ًء ومر�س��اً وُخبثاً ومل يهتز له طرفة عن. 
ومل تدخ��ل يف قل���ب �بنائ��ه ذّرة خ���ف .ب��ل ز�دته��م 
وع��ًي و �سجاع��ًة و�سم���دً� وعزم��اً و�ر�ده وحتّدي.. 
مل ينظ��ر �إل��ى ج�عه ول �إلى معانات��ه ول �إلى �مله ول 
�إلى �حل�س��ار �لظامل بر� وبحر� وج�� لكي يك�ن �سببا 

لال�ست�س��الم �و �لرك�ع .قالها ويق�له��ا يف كل �ساعه �ن 
�لع��زة هلل و�لن�س��ر م��ن �هلل و�ل��رزق عل��ى �هلل ..عقلها 
وت�ك��ل على �حلّي �لقّي�م وحم��ل �ل�سالح ومترت�ش يف 
ك��ل جبهه وقال �نا له��ا يف كل مكان ويف ك��ل زمان و�هلل 
معنا ولن يخذل �هلل �لعلي �لنا�سر عباده �لذين جل�ؤو� 

اليه ابدا....
�أمريك��ا و��ساأل���� �لع��امل �ل��سي��ع ع��ن �مريكا كيف 
خ�سع��ت �سع�ب��ا و�نظمه له��ا مبجرد تهدي��د ع�سكري 
�عالم��ي �و �طالق �س��اروخ �و غاره ج�ي��ه ف�سارعت 
�لأنظم��ة و�ل�سع���ب �إل��ى تنفيذ م��ا تري��ده �مريكا �ل 
قائ��د �ليمن و�سعب �ليمن وجي���ش �ليمن وجلان �ليمن 
�ل�سعبية وقبائل �ليمن �لعزيز .�سخرو� منها. .حتدوها 
..لعن�ه��ا يف كل منرب�. ��ستع��دو� للمعركة مع جي�سها 
و�دو�ته��ا.. خا�س�� �ملعارك طيل��ة عامن وثلث �لعام 
.كبدو� �ل�سيطان �لكرب و�دو�تها �خل�سائر �لفادحة يف 
�لرو�ح و�للي��ات .�فل�س�� بخز�ئنه��م �ملالية .جعل�� 
م��ن �مريكا و�دو�ته��ا من م�سيخات �لع��ر�ب و�لعرب 

و�مل�سلمن �أ�سح�كة يف هذ� �لعامل...
بال�ع��ي .بالأمي��ان. بالع��زة. بالكر�م��ة. بالب�سال��ة 
.بالت�سحي��ات .بالعتم��اد عل��ى �هلل ث��م عل��ى �ل��ذ�ت 
�لعزيزة. ك�سف �ليمنين عن حقائق تاريخيه ل يت�سف 
بها �ل �سادة �لمم ..�برزو� لل�سع�ب و�لأنظمة يف هذ� 
�لع��امل �لقيم��ة �حلقيقي��ة  للمبادئ و�لخ��الق. عّلم�� 
�لع��امل معنى �لكر�مة و�لعزة و�لب��اء و�ل�سم�خ و�ن 

�لق��ّ�ة ل تاأتي �ل بق�ة �هلل ث��م ق�ة �لرجال �ملجاهدين 
�ملخل�س��ن �لوفياء �لذين باع���� �نف�سهم هلل و��سرتو� 

من �هلل ر�ساه ..
�سعب��ا يخرج �بن��اءه يف م�سره تل� م�سره .حتى �ن 
�لله �حلا�سبة خجلت من �لرقام �ملعدودة للم�سر�ت 
�مللي�ني��ة و�لألفي��ة �لت��ي خ��رج فيه��ا �بن��اء �ل�سع��ب 

للتعب��ر و�لتندي��د و�ل�ستنك��ار و�لتح��دي تز�من مع 
خ��سهم �ملعارك �لع�سكري��ة و�لأمنية و�ل�ستخبارية 

يف كل ميد�ن وبكل جبهه يف �ليمن وخارج �ليمن....
ويف �خلت��ام . فع��ال �سعب��اً �أخج��ل �ل�ج���د بعّزته.. 

وحتدى �ل�سيطان �لكرب و�أنت�سر

تقارير 4

شعب أخجل الوجود بعّزته.. حتدى الشيطان األ�ــــبر وانتصر

ــــــــن »الـــقـــذائـــف والــــصــــواريــــخ« .. الــــغــــزاة واملـــرتـــزقـــة فـــي دائــــــرة املـــوت  بــيـــ
�ق�س��ى م��ا عان��اه �لغز�ة و�ملرتزق��ة من �سالح مدفعي��ة �جلي�ش و�للج��ان �ل�سعبي��ة �ملتن�عة هي 
بجبهة �ملخا وميدي وجيز�ن وجنر�ن ب�سكل خا�ش .. خ�سائر فادحة. �نهيار تام. ��ستنز�ف مميت. 
قذ�ئ��ف مدفعي��ة و�ساروخي��ة تطارده��م �ينم��ا كان�� وب��اي نقطة مترك��ز خفية ل ت�سله��ا �لقذ�ئف 
�لأفقية �مل�ستقيمة حتما �ست�سلهم �لقذ�ئف �لق��سية و�لر�أ�سية وتنزل عليهم بدون ميعاد �و ت�سريح 
وتنفج��ر فيه��م فتمزقهم متزيقا وت�سلخ حل�مه��م من عظامهم وتبقيهم هياك��ل مرمية يف �لرب�ري. ل 

مفر لهم �ينما فّرو�..
لذل��ك كان ولز�ل ل�سالح مدفعية �جلي�ش و�للجان �س����ء �لثابتة �أو�ملجرورة �لثقيلة �أو �ملدفعية 
�ملحم�لة »�لهاونات« دور عملياتي ��سرت�تيجي بارز وقّ�ي وم�ؤثر ب�سكل كبر جدً� يف �ملعارك �لتي 

يخ��سها ��س�د �ل�طن �سد جي��ش �لغز�ة و�ملرتزقة...
مل يت�ق��ف �لع��الم �حلرب��ي ول دقيق��ة و�حده طيل��ة عامن من ن�س��ر �خبار �لق�س��ف �ملدفعي يف 

جبه��ات �ملعركة .حيث ح�س��دت �ملد�فع �ليمنية نتائج ميد�ني��ة مبهرة و كبرة وهامة 
ومنها:

��ستطاع��ت �ملدفعي��ة �ليمنية �ن تط��ال �لهد�ف �خلفية �لت��ي يتجمع فيها 
جمامي��ع من جن���د و�سباط �لغز�ة �س����ء يف خط�ط �لن��ار �و �خلط�ط 

�خللفي��ة حي��ث كان��ت له��م باملر�س��اد.. وخ�س��س��ا ق��ع��د �لإ�س��ارة 
و�لعملي��ات و�لم��د�د و �لتناوب و�ل�سناد وو�ل��خ كانت هذه �لهد�ف 

تدك كلما �قت�ست �ل�سرورة..
يعتق��د �لبع�ش �ن �سالح �ملدفعية ل �همية له يف �ملعركة وهذ� مفه�م 

خاط��ئ جملة وتف�سيال .. �سالح �ملدفعية ه��� �هم ��سلحة �لدعم �لناري 
يف �ملعرك��ة �لت��ي ت�فر �لتغطي��ة �لنر�ني��ة �لكثيفة و�لغزي��رة لت�سكيالت 

�جلي�ش و�للج��ان �لهج�مية حيث تعترب �ملد�فع �مليد�نية هي ��سلحة �لقتال 

�لرئي�س��ي يف �ملعرك��ة وع�سبه��ا �ل�ستن��ز�يف حيث تخدم �ملدفعي��ة �س��ء �لثقيل��ة �و �خلفيفة م�ساة 
�جلي���ش � و�للج��ان وت�فر لهما �لدعم �لنر�ين و�لتغطية �مل�ساحي��ة �لالزمة �لتي حتتاج �إلى تغطية 

بديلة عن �لق�ة �لب�سرية ..
يف  �ليم��ن  �ل�ق��ت �حلا�سر بع��د ت�سني��ع �للف من ��سلحة ميتل��ك 

فعي��ة  ملد �ملحم�لة »�لهاونات » يف د�ئرة �لت�سنيع �
مدفعي��ة  �س��الح  �ك��رب  �حلرب��ي 
�لو�س��ط  �ل�س��رق  يف  حمم�ل��ة 
تقريب��ا ومن خمتل��ف �لن��ع 
و�ف�سل  و�ملديات  و�لعرة 
يخل��ق  مدفعي��ه  �س��الح 
نتائ��ج ميد�ني��ة كبرة من 
كاف��ة �ل�سلح��ة �ملدفعي��ة 
ب��ل  و�ملرتزق��ة  �لغازي��ة 
تتجاوزه��ا مبر�ح��ل كثرة 
حيث خلق��ت و�قع��ا ع�سكريا 
بخارط��ة  متحكم��ا  ميد�ني��ا 
م�س��ارح  يف  و�ل�سيط��رة  �لنف���ذ 
�حل��رب �لربعة »�جلن�بي��ة و�لغربية 

و�ل�سرقية و�ل�سمالية«...
�م��ا بالن�سبة للمدفعية �ل�ساروخية »�لكاتي��سا« وزميالتها فهي �جلر�د 
�ل�ساروخ��ي �ل��ذي يعت��رب �ن �لع��دد �لكبر م��ن ه��ذه �ل�س��ري��خ �ملنطلقة 

تبق��ى ق��ادرة على تغطي م�ساحة و��سعة م��ن �لتدمر، و�ملعروف �أن ر�جم��ة �س��ريخ غر�د تطلق 
�أربع��ن �ساروخ��ا من عيار 122 ملم يف خالل دقيق��ة و�حدة مما يجعل �لهدف �ملطل�ب حتت رحمة 
�ل�س��ري��خ �ملنطلق��ة بق�ة نارية هائلة لتغطية م�ساحة حمددة حم�لة �إياها �إلى جحيم بفعل �لق�ة 
�لنارية �لهائلة ملقياً �لرعب و�لفزع و�خل�ف يف ق��ت �لغز�ة و�ملرتزقة وهذه ميزة هامة ترفع من 
�ل��روح �ملعن�ي��ة للق��ت �لدفاعية وحتقق �ملطل�ب على �لر�ش وه��� ما يحتاجه �جلي�ش و�للجان 

لتحقيق �لن�سر.
حي��ث ق��ام ��س�د �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية من ��ستخد�م ه��ذه �ل�س��ريخ �أما منفردة �أو ب�س�رة 
جمتمع��ة وهي مثبتة على عربات متحركة لتاأمن �سرعة �حلركة و�لتنقل و�ملناورة من مكان لآخر، 
وي�سل مدى هذه �ل�س��ريخ من1٨ �إلى 24 �إلى 35 كم، وذلك ح�سب �لعيار �ل�ساروخي �مل�ستخدم، 
وي�ؤث��ر �لر�أ���ش �ل�ساروخي �ملدمر ح�سب وزن��ه ون�عه على م�ساحة من �لأر���ش لي�ست بال�سغرة 
ك�نه��ا تنطل��ق م��ن ق��ذفه��ا بالع�س��ر�ت يف �سرعة وتنا�س��ق رهيب بكثاف��ة نارية عالي��ة منها يدرك 

�لن�سان باأنها حقاً ت�ستحق �أن نطلق عليها ��سم »�جلر�د �ل�ساروخي ...
للعل��م... �ن خ�سائ��ر �لغز�ة و�ملرتزقة و�لرهابين من �لق�س��ف �ملدفعي مبختلف فئات �لأ�سلحة 
و�ن��عه��ا ومدياته��ا هي كبره ج��د� ومن ناحيه �خرى ه��� �سالح م�ساحي تدم��ري و �ي�سا �سالح 
نف�س��ي ي�سته��دف معن�ي��ات ونف�سيات �لغ��ز�ة و�ملرتزقة - وه��� �سالح يجرب �لع��دو على �لنتظار 
�لد�ئ��م حلتفه لذل��ك له دور رئي�سي يف تر�سيخ حال��ة �لهلع و�لقلق و�لذع��ر و�لتعاي�ش مع �مل�ت كل 
حلظ��ه يف �سف���ف �لغز�ة و�ملرتزقة و�ل�سبب �ن �لثقة �لتي �وكله��ا �لغز�ة و�ملرتزقة �لى �ملقاتالت 
و�ملروحي��ات لتاأمينه��م جعلته��م يف حالة ف��س�ي��ة وعدم �لهتم��ام بدر��سة �مليد�ن جي��د� و�همال 
�لتعام��ل مع ��سلحة �جلي���ش و�للجان لذلك ل يتحل�ن باحلذر وم��ن مل يتحلى باحلذر �سيقع �سيد� 
�سه��ال وه��ذ� ما ح��دث للغ��ز�ة و�ملرتزق��ة حيث ��سبح���� �سي��دً� �سهال ملدفعي��ة �جلي���ش و�للجان 

و�سيظل�ن كالأنعام تائهن �سائعن بل ��سل �سبيال...

مل يعد يف هذا العامل �شعبًا تنب�ض قلوب ابنائه باحلرية والعزة والكرامة �شوى هذا ال�شعب 
العزي�ز.. ابحث�وا يف ق�ارات العامل الق�دمي وقارات الع�امل املكت�شف�ة حديثا. هل هن�اك �شعبًا 
يخ�رج ويرفع راّي�ة التحدي واملواجهة يف ظ�روف احلرب. يخرج ثائ�رًا وال�شماء متطر نار 

واالر�ض متطر نار والبحر ميطر نار وال يبايل وال يبايل ..اي �شعب هذا
اليم�ن.. حتدث عنه االنبياء والر�شل “عليهم ال�ش�ام” منذ االف ال�شنني. حتدثوا بالغيب 
املنزل اليهم من اهلل جل �شاأنه.. اخربونا باحلقائق العلمية واالأخاقية التي تتجلى يف كل 
قرن وعقد  و�شهر وا�شبوع ويوم ..حقائق ت�رسد �شفحات �شعب خلوق عزيز �شجاع . قالوا 
مب�ا اأي�ده العقل واأطمئن الي�ه القلب واثبت�ه العلم وترجم�ه الواقع .ان ه�ذا ال�شعب العظيم 
العزي�ز الك�رمي االب�ّي هو �شع�ب االمي�ان واحلكمة ..�شع�ب املدد. .�شع�ب االباء. �شع�ب الوفاء 

والت�شحية واالخا�ض و ال�شموخ

أحــد عشر نــصــرًا ذهــبــيــًا لليمن - فــي املــقــابــل إحـــدى عــشــرة هــزميــة ســـوداء - تنالها إحـــدى عــشــرة دولـــة غازية 
يف ك��ل ن�سر �سامل من �لحد ع�سر ن�سر� يحت�ي على �أرقام ل حت�سى 
م��ن �لنت�س��ار�ت �جلزئية �لتي هي عب��ارة عن ف�س�ل �سهري��ه و�أب��ب 
ي�ميه مكد�سه بالإجناز�ت و�لنت�سار�ت �ملتعددة و�ملتن�عة و�ملختلفة 
مب�ست�ياته��ا وتاأثر�تها ونتائجها ك�نها تاأت��ي كمح�سلة يف �ن و�حد من 
47 جبه��ه قت��ال تت�زع عل��ى �أربعة م�س��ارح حرب - �نت�س��ار�ت مينية 
بحت��ة مكتملة على �حدى ع�سرة دوله غازية م�ساركة ع�سكريا يف �مليد�ن 
ب�سك��ل مبا�سر من قائمة �ل17 دوله م�سارك��ة يف �لعدو�ن على �ليمن منذ 

عامن و�أربعة �أ�سهر - فما هي �لنت�سار�ت �لحدى ع�سرة �لذهبية -:
▪ انتصار استخباري:

��ستط��اع �ليمني�ن �ن يحقق�� �جن��از�ت ��ستخبارية كربى يف �جلانب 
�ملعل�مات��ي و�لتج�س�سي و�لتن�سيق��ي و�ملتابع��ة و�ملكافحة و�لخرت�ق 
مم��ا �عطب �ملنظ�م��ة �ل�ستخبارية �لمريكي��ة و�ل�سع�دية و�لإمار�تية 
هزمي��ة  وتلقيناه��ا  ومعل�ماتي��ا  عملي��ا  و�لربيطاني��ة  و�ل�سهي�ني��ة 
��ستخباري��ة �س�د�ء .��سافة �إلى ��سقاط كافة �سبكات �لتج�س�ش �ملعادية 
و�لق��اء �لقب�ش عل��ى من�سبيها و��ستخ��ر�ج كافة �ملعل�م��ات من عق�لهم 

�خلا�سئة.......
▪انتصار معنوي:

��ستط��اع �ليمني�ن �ن يحافظ�� على �لتالحم �ل�طني و�لثبات �ل�طني 
و�لروح �ل�طنية وجتديدها وتر�سيخها و�حلفاظ على �ل�حدة �ل�طنية 
�لث�ري��ة �ل�سعبي��ة �ملقاوم��ة وم��جه��ة �لهجم��ة �لعدو�نية بك��ل �ميان 

وثبات و�سم�د وك�سرها و�ذللها و وف�سحها......

▪انتصار نفسي:
��ستط��اع �ليمني���ن �ن ميت�س�� ق��م �حلرب �لنف�سي��ة �لعاملية �عقبها 
ت�س��دي كامل لع��مل �حل��رب �لنف�سي��ة �لعالمية �س����ء �لع�سكرية �و 
�ملعل�ماتي��ة ف�سن���� هج�م��ا نف�سيا معاك�س��ا �سر�سا حطم���� من خاللها 
�لبني��ة �لنف�سي��ة للغ��ز�ة وزرع �لرتب��اك و�لتخبط و�لقل��ق و�لرعب يف 

قلوبهم..........
▪انتصار عسكري جوي:

��ستطاع �ليمني�ن �ن يك�س��رو� هيبة �سالح �جل� �ل�ستعماري �ملتط�ر 
و�لكب��ر باإف�سال��ه يف حتقي��ق �هد�فه و�ذلل��ه باأ�سقاط بع���ش مقاتالته 
�حلربي��ة من �جليل �لر�بع و�جليل �لر�ب��ع و�لن�سف �ملتط�رة بدفاعات 
ج�ي��ه قدمي��ة وب�سيط��ة مت تط�يرها وتاأهيله��ا �أدى �إلى ف�س��ح وتعرية 
وك�سف �خفاقات �سالح �جل� �لغازي وتخلفه وتخبطه وهمجيته وغباءه 

وف�سله.....
▪انتصار عسكري بحري:

��ستط��اع �ليمني���ن �ن يغرق���� ع��دة �سف��ن حربي��ة وزو�رق للغ��ز�ة 
ومنعه��ا من �ل��س���ل �إلى �ل�س��ط��ئ �ليمنية �لغربي��ة كاملة وهزميتها 
هزمي��ة �ساحقة و�ف�س��ال م�سروعها �لبحري �لحت��اليل �لع�سكري �لغادر 

و�جبارها على �لفر�ر �إلى عمق �لبحر �لحمر............
▪انتصار عسكري بري:

��ستط��اع �ليمني���ن �ن يحقق���� �نت�س��ار�ت عظيم��ة وكب��رة يف كافة 
�مليادي��ن �ذهل��ت �لعامل �أجمع. �أي�سا �ل�سيطرة عل��ى مدن وقرى و�ودية 

ومع�سك��ر�ت ونق��اط ع�سكري��ة ورقاب��ات وكامبات وخميم��ات ع�سكرية 
وجتمع��ات ع�سكرية ومق��ر�ت و�د�ر�ت وم�ؤ�س�س��ات ع�سكرية بجبهة ما 
ور�ء �حل��دود بنج��ر�ن وجيز�ن وع�سر وبجبه��ات �لد�خل مارب وباب 
�ملندب وذوباب وكر�ش و�لبي�ساء و�جل�ف وحلج و�سب�ه وتعز وميدي 

ونهم و�سرو�ح وغرها.............
▪انتصار تعبوي :

��ستط��اع �ليمني���ن �ن ي�حدو� �ل�س��ف �ل�طني �مل�سل��ح ب�سحذ �لهمم 
ورفد �جلبهات باملقاتلن ب�سك��ل د�ئم وتغذية �ملقاتلن بكل �لحتياجات 
�لالزم��ة و�مد�دهم بكل م��ا يحتاج�نه من �دو�ت �حل��رب وذخائره رغم 

�حل�سار و�حلملة �جل�ية و�لبحرية �لكبرة........
▪انتصار الوعي اليمني:

��ستط��اع �ليمني���ن �ن ير�سخ���� ثقافة قر�آنية يف عق�له��م وقل�بهم من 
خالله��ا مت ت�سحيح �ل�سل�ك و�لفك��ر و�لت�جه و�حلكم و�لر�ي و�لعتقاد 
و�لق��ر�ر و�لقناع��ة و�حل��ذر و�حلر���ش وجتن��ب �لخط��اء و�لبتع��اد 
عن �ملي��ل �إلى �مل�سلح��ة و�لتخلي عن �له�ي��ة �لذ�تية و�بد�له��ا باله�ية 

�لأخالقية �ل�طنية ...........
▪انتصار صناعي معرفي عسكري:

��ستطاع �ليمني�ن يف ظل �حل�سار �لربي و�لبحري و�جل�ي �ن ياأ�س�س�� 
بني��ة �سناعية حربية يف مرحلتها �لولى م��ن �لنتاج رغم ب�ساطتها �لتي 
خلقته��ا �لظروف �ل�سعبة لإمد�د �ملقاتلن بالذخائر �ملتن�عة من م�سانع 
حملي��ة تديرها �يدي وطنية حمرتفة وعق�ل خب��رة ��سافة �إلى تط�ير 

�ل�س��ري��خ وتعديلها و�نتاج �س��ريخ جديده ق�سرة �ملدى ومت��سطة 
�ملدى وبعيدة �ملدى و�نتاج طائر�ت بدون طيار .........

انتصار اإلرادة اليمنية:
��ستط��اع �ليمني�ن �ن يف�سل�� �حل�سار و�لظ��روف و�لعدو�ن بالتكيف 
م��ع �ل��س��ع �ل�سيا�سي و�لقت�س��ادي �حلايل وخلق حي��اه ب�سيطة د�ئمه 
تبقيهم يف �سم�دهم وثباتهم من خالل �يجاد بد�ئل كثرة للح�س�ل على 
�ملتطلب��ات �ل�سروري��ة مل���سلة �لدف��اع عن �ل�طن و�ل�سع��ب و�لكر�مة 
و�حلف��اظ عل��ى �ر�دة �ليمن��ي وثبات��ه وكر�مت��ه وحريت��ه و�سيادت��ه 

وج�سارته وه�يته.........
*انتصار السيد القائد والشعب واملؤسسة الدفاعية »اجليش واللجان الشعبية » :

�نت�س��ار تكامل��ي بن �رك��ان �ل�سم�د و�لن�س��ر �لثالث��ة - تكاملي بن 
رمزي��ة وحكم��ة وتاأث��ر وروؤي��ة وت�جيه��ات �ل�سي��د �لقائ��د عب��د �مللك 
�حل�ث��ي حفظ��ه �هلل ون�سره م��ع �ر�دة و�سم���د ووعي و�مي��ان ووفاء 
�ل�سع��ب �ليمن��ي وب�سال��ة وكف��اءة و�سجاعة وع��زم وثب��ات وت�سحيات 
�جلي�ش و�للجان �ل�سعبية حتق��ق �لن�سر �ل�سرت�تيجي �ملبني و�ملعتمد 
و�ملتحق��ق بالثق��ة �ملطلقة ب��اهلل و�لت�كل على �هلل وطل��ب �لع�ن و�لعزة 
و�لكر�م��ة و�لن�سر م��ن �هلل ثم بالثقة �ملتبادل��ة وبالتالحم �لمياين �ملتن 
وبالإميان �لبيني �ملطلق و�ملتب��ادل وبامل�ساندة وبالتعاون وبالإخال�ش 
وباملحبة و�ل�فاء و�لعت��ز�ز بالأخر و�لت�سحية بالنف�ش و�ملال من �جل 
�لخ��ر يف �سبيل �هلل ثم يف �سبيل �ل�طن .......... �ليمن ينت�سر. وحتالف 

�لغز�ة و�ملرتزقة و�لرهاب ينهزم ....
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خ��رج �أبن��اء �ل�سعب �ليمني يف تظاه��رة حا�سدة، 
ع�س��ر ي�م �جلمع��ة، و�س��ط �لعا�سم��ة �سنعاء، 
ليعك�س�� وعيهم �لكبر و�إدر�كهم �لكامل ملحاولت 
�لنظام �ل�سع�دي لتقدمي �لرئي�ش �لأمريكي دونالد 
تر�م��ب �سديق��اً لالإ�س��الم و�مل�سلمن �ل��ذي يزور 
�لريا���ش نهاي��ة �ل�سهر �جلاري و�ل��ذي كان حظر 
دخ�ل رعايا دول عربي��ة و�إ�سالمية �إلى �ل�ليات 
�ملتح��دة �أول قر�ر�ته �لت��ي �تخذها ف�ر ��ستالمه 

لل�سلطة.
فعلى �متد�د "�سارع ماأرب" بالعا�سمة �سنعاء 
�حت�سد ع�سر�ت �لآلف م��ن �أبناء �ل�سعب �ليمني 
يف تظاه��رة �سخم��ة ر�فع��ة �سع��ار "ل لالإره��اب 
�لأمريك��ي" ج��دد خالله��ا �أبن��اء �ل�سع��ب �ليمني 
�سم�ده��م يف وجه �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي 
عل��ى بلده��م وبع��د �أك��رث م��ن عام��ن مل تت�ق��ف 
خالله��ا �ل�س��ري��خ و�لقناب��ل �لأمريكية �ملحرمة 
ع��ن �ل�سق���ط ف���ق روؤو���ش �لأطف��ال و�لن�س��اء 
ومل تت�ق��ف ع��ن تدم��ر �ملد�ر���ش و�مل�ست�سفيات 

و�جلامعة و�لطرق و�ملنازل �ملاأه�لة ب�ساكنيها.
�مل�س��رة كان��ت حا�س��دة وبحج��م  �أن  ورغ��م 
�لتطلع��ات �إل �أنه��ا �أي�س��اً كان��ت م�س��رة �سابقة 
للخ��روج �لكبر نهاي��ة �ل�سهر �جل��اري بالتز�من 
مع زيارة تر�مب للعا�سم��ة �ل�سع�دية �لريا�ش، 
بح�سب دع�ة رئي�ش �للجنة �لث�رية �لعليا حممد 

علي �حل�ثي يف كلمته �ملقت�سبة �أمام �جلماهر.

وخ��الل �لتظاه��رة �حلا�س��دة رددت �حل�س���د 
�ل�سعبي��ة عب��ار�ت ت�ؤك��د �أن �أمريكا ه��ي من يقتل 
�ل�سع��ب �ليمن��ي لياًل ونه��ارً� على م��دى نح� 2٦ 
�سهرً�، م�ستخدمة �لنظ��ام �ل�سع�دي ونظم ممالك 
�خلليج �ل��قعة حتت �حلماي��ة �لأمريكية، �لأمر 
�ل��ذي تقّر ب��ه ممالك �خللي��ج على ر�أ�سه��ا �لنظام 
�ل�سع���دي، يف وق��ت يطالب تر�م��ب ب�سكل علني 
م��ن تلك �لأنظمة دفع مزيٍد م��ن �لأم��ل نظر تلك 

احلماية.
ولأن �لنت�س��ار يف معرك��ة �ل�عي جزء رئي�سي 
م��ن �لنت�سار على �لعدو�ن و�لغ��زو، جاء �سعار 
"ل لالإره��اب �لأمريك��ي" لي�ؤك��د وع��ي �ل�سع��ب 
�ليمني مب��ن يقف ور�ء �لعدو�ن �ل��ذي مل ي�سهده 
�ليم��ن مثله يف �لتاريخ، وي�ؤكدو� �أنه ورغم ت�رط 
�لأدو�ت يف �لع��دو�ن على بالده��م �إل �أن �ملعتدي 
�حلقيق��ي ل��ن يتمك��ن م��ن �لختب��اء خل��ف تل��ك 

�لأدو�ت.
جلن��ة  لدع���ة  ��ستجاب��ة  ج��اءت  �مل�س��رة 
�لفعاليات لتت��فد �جلماهر �ل�سعبية �إلى "�سارع 
ماأرب" بالعا�سم��ة �سنعاء لتمتد �ل�سف�ف ملا ه� 
�أبعد من ق��درة �لعد�سات على �لتقاطها وهناك مل 
تن�ش �جلماه��ر ق�سية �لعامل �لعربي و�لإ�سالمي 
�ملركزي��ة ولذل��ك �أك��دت �جلماهر �أن م��ن يرحب 
بالرئي���ش �لأمريكي ه��� �سديق لأمريك��ا وبالتايل 

�سديق لإ�سر�ئيل وعدو لفل�سطن.

 وب��د�أت فعالي��ات �مل�س��رة �حلا�س��دة بتالوة 
�آلي��ات من �لقر�آن �لكرمي �أعق��ب ذلك كلمة �لعلماء 
�لت��ي �ألقاها �لأ�ست��اذ و�لباحث حم���د �لأهن�مي 
�ل��ذي �أكد على �سرورة ت�ساف��ر جه�د �لعلماء يف 
م��جهة �لعدو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي على �ليمن.
و�أ�س��ار �لأهن�م��ي يف كلم��ة �لعلم��اء �إل��ى �أن 
�لتحركات �لأمريكية يف �ملنطقة ت�ؤكد �أن �ل�ليات 
�ملتحدة تق���د �لعدو�ن على �ليم��ن ويتجلى ذلك 
من خ��الل �لإعد�د�ت �لكبرة �لت��ي يعدها �لنظام 
�ل�سع���دي بح�س��د �ملل���ك و�لروؤ�س��اء ل�ستقبال 
�لرئي���ش �لأمريكي يف �لعا�سم��ة �ل�سع�دية نهاية 

�ل�سهر �جلاري.
كم��ا �ألق��ى �لأ�ست��اذ و�ل�سيا�س��ي �ليمني حممد 
�ملن�س���ر كلمة �أمام �حل�س���د �جلماهرية و�لتي 
حتدث فيها عن �لدور �لرئي�سي لل�ليات �ملتحدة 
يف �لع��دو�ن عل��ى �ليم��ن و�أعقبه��ا كلم��ة رئي���ش 
�للجن��ة �لتح�سري��ة للحمل��ة �ل�سعبي��ة "ثب��ات 
وانت�ش��ار" دعا فيه��ا �ل�سعب �ليمن��ي للتفاعل مع 
�حلمل��ة �لتي �ستنطل��ق يف �لأيام �لقليل��ة �لقادمة 
وتخل��ل �لكلم��ات �لقاء ق�سائد �سعري��ة و�أن�س�دة 

لفرقة �ل�سهيد �لقائد.
ويف خت��ام فعاليات �ألقى رئي�ش �للجنة �لث�رية 
�لعليا �لأ�ستاذ حممد علي �حل�ثي كلمة خمت�سرة 
دع��ا فيه��ا  للخ��روج �لكب��ر بالتز�من م��ع زيارة 

�لرئي�ش �لأمريكي تر�مب لل�سع�دية.

5تقارير
ت��������وج��������ي��������ه��������ات ال��������س��������ي��������د ال���������ق���������ائ���������د أت���������������ت وف���������������ق امل��������ن��������ه��������ج ال����������ق����������رآن����������ي : 

العناية القصوى بالزكاة  واختصاصها للضمان االجتماعي لصالح الفقراء

َماِن االْجِتَماِعِيّ  َسٍة ِللَضّ َكاُة َكُمَؤَسّ الَزّ
م��ان �لجتماع��ي يف �لإ�س��الم  يرتب��ط مفه���م �ل�سَّ
ق��ُت  ك��اة �رتباًط��ا وثيًق��ا، ويف ه��ذ� �ملبح��ث تطَرّ بالَزّ
م��ان �لجتماع��ِيّ ببي��ان مفه�مه،  للحدي��ث ح���ل �ل�سَّ

وهما:
�َسٍة  َكُم�ؤَ�َسّ َكاُة  • �لَزّ �لْجِتَماِعِيّ   َماِن  �ل�سَّ • مْفُه�ُم 

. َماِن �لْجِتَماِعِيّ ِلل�سَّ

. َماِن االْجِتَماِعِيّ َمْفُهوُم الَضّ
َماُن ُلَغًة: اًل: الَضّ َأَوّ

ج��اء يف مقايي���ش �للغ��ة: "�ل�س��اد و�ملي��م و�لن���ن 
�أ�س��ل �سحيح، وه� جعل �ل�سيء يف �سيء يح�يه، من 
ذل��ك ق�له��م: �سمنت )�ل�س��يَء(، �إذ� جعلته يف وعائه. 
��ى �سماًنا من هذ�; لأن��ه كاأنه �إذ� �سمنه  و�لكفال��ة ُت�َسَمّ

َتُه" فقد ��ست�عب ِذَمّ
م��ن ه� �لكافل، �أي: �لعائ��ل، ويف �لَتّنزيل: ﴿  فال�سَّ
��ا ﴿ ]�آل عمر�ن: 37[، �أي �سمنها �إياه؛  َلَه��ا َزَكِرَيّ َوَكَفّ

حتى تكَفّل بح�سانتها.
مان �لجتماعي :� "التزام الدولة  ثانًيا: تعريف �ل�سَّ
��ا كانت ديانتهم،  ِة �ملقيمن بها، �أًيّ �لإ�سالمي��ة نح� كاَفّ
�أو جن�سَيّاته��م، وذل��ك بتق��دمي �مل�ساع��دة للمحتاجن 
منه��م يف �حلالت �مل�جبة، بتقدميه��ا كمر�ش �أو عجز 
ر له��م َحَدّ  �أو �سيخ�خ��ة، مت��ى مل يك��ن له��م دخ��ل ي�ِفّ

�لكفاية".
مان �لجتماعي ه� �لتز�م �حلاكم نح� رعيته،  فال�سَّ
�أو �لت��ز�م �حلك�م��ة نح��� �سعبها، فال�سلط��ة يجب �أن 
حتر�ش عل��ى �إبقاء �حلد �لأدنى م��ن �ملعي�سة �لالئقة 

لل�سعب، وت�فر �مل�ساعدة لكل من يحتاج �إليها.
�ملُجتم��ع  ��ل  يتكَفّ �أن  ه���  و�لَتّكاف��ل �لجتماع��ي   *
ب�س���ؤون ك��ل ف��رد في��ه م��ن ك��ل ناحي��ة م��ن �لن��حي 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية و�ل�سحية.
وق��د دعت جمي��ُع �ل�سر�ئِع �ل�سماوي��ِة �لإن�ساَن �إلى 
�لت�سام��ن مع �أخيه وتر�سيخ مب��د�أ �لَتّكافل يف �ملْجتمع 
�لإن�ساين، وج��اءت بعد ذلك �ل�سر�ئع �ل��سعية لت�سر 
عل��ى ه��ذ� �ملب��د�أ �ل�ّسام��ي ففر�س��ت �ل�ّسر�ئ��ب عل��ى 
�لأف��ر�د يف �سبي��ل �مل�سلح��ة �لعام��ة، وفر�س��ت كذلك 
�لعق�بات على �خلارجن عن �لق��نن؛ وذلك من �أجل 
حتقيق �ل�سالم �لجتماعي، و�عتربت هذه �ل�سر�ئع �أن 
�لف��رد عليه و�جبات نح��� �ملجتمع، كم��ا �أن له حق�ًقا 

عند �ملجتمع كذلك.
�ه �أن يح�ش  "و�لَتّكاف��ل �لجتماعُيّ يف مغز�ه وُم�ؤََدّ
ك��ل ف��رد يف �ملجتمع باأن علي��ه و�جبات له��ذ� �ملجتمع 
��ر يف �أد�ئه��ا فق��د  يج��ب علي��ه �أد�وؤه��ا، و�أن��ه �إن ق�سَّ
ي���ؤدي ذلك �إل��ى �نهيار �لبن��اء �ملجتمع��ي عليه وعلى 
غ��ره، و�أن للف��رد حق�ًق��ا يف هذ� �ملجتم��ع يجب على 
��ه من غر  �م��ن علي��ه �أن يعط���� ك��ل ذي َحٍقّ حَقّ �لقَ�ّ

�ساٍق، ويق�م �ملجتمع  �إهمال؛ حتى يعمل �جلميع يف �ِتّ
على ميز�ن ثابت".

فالَتّكاف��ل �لجتماع��ي يف �لإ�س��الم ل��ه نظ��ام فري��د 
يتميز "عن بقي��ة �لأنظمة �لَتّكافلَيّة �ل��سعَيّة بالنظرة 
��ة �لت��ي ل تقت�س��ر عل��ى �لن��ح��ي �ملادية يف  م�لَيّ �ل�ُسّ
�ملجتمع، بل ت�سمل �سائر �لن��حي �لأدبية و�لروحية، 
، وتعاطٍف وتعاوٍن، و�أمٍر باملعروِف ونهٍي عن  من ُحٍبّ

�ملنكر".

: َماِن االْجِتَماِعِيّ َسٍة ِللَضّ َكاُة َكُمَؤَسّ الَزّ
م��ان  �ل�سَّ لتحقي��ق  ��ا  هاًمّ دوًر�  ك��اة  �لَزّ تلع��ب 
�لجتماع��ي، وهي - كما و�سفه��ا �لكثر من �لعلماء - 
، حيث �إنها �إلز�مية، ولها  مان �لجتماعِيّ �سة �ل�سَّ م�ؤ�َسّ

دة. م�سارفها وقيمتها �ملحَدّ
كاة يف �لع�س�ر �لإ�سالمية �ل�سابقة  و لقد جنحت �لَزّ
�س��ة، متمثل��ة يف بي��ت �مل��ال - و�ل��ذي ك��ان من  كم�ؤ�َسّ
م�س�ؤولي��ات �حلاك��م - يف حتقيق �أهد�فه��ا يف �لإ�سهام 

ب�سكل كبر يف حتقيق �لتنمية �لقت�سادية.
كاة - حن ُطِبّق يف �لع�س�ر  و" ل يخفى �أن مبد�أ �لَزّ
الف��ة - جن��ح يف حماربة �لفق��ر، و�أقام  �لإ�سالمي��ة �ل�َسّ
، ون��زع من �لقل�ب حق��َد �لفقر�ء  �لَتّكاف��ل �لجتماع��َيّ
خاِء  َد �مل�ؤمنن على �لبذِل و�ل�َسّ على �لأغنياء... َوَع��َ�ّ

اأَ �سبَل �لعمِل ملن ل يجد عمال". وَهَيّ
كاة مل تكن فقط جمرَد �إعطاِء  ويت�سح من هذ� �أن �لَزّ
بع�ش م��ن �ملال لإطع��ام �لفق��ر�ء، �إمنا كان��ت و�سيلًة 
��ًة للق�ساء عل��ى �لفقر؛ وذلك ع��ن طريق ت�فر  حقيقَيّ
اُبّ �لفق��ُر ر�أ�َش ماٍل؛  فر�ش عمل، مث��ل �أن يعطى �ل�َسّ

كي يبد�أ جتارًة وي�سرتي �آلًة حلرفة يعَلمها.

التجربة املاليزية في تفعيل الزكاة ملكافحة الفقر
ق�بلت دع�ة �حلك�مة �ملاليزي��ة �ل�ّسلطات �لدينية 
�إل��ى تكثيف جه�دها يف جمع �أم����ل �لزكاة وت�زيعها 
على م�ستحقيها للق�ساء على �لفقر يف �لبالد بالرتحيب 
م��ن جهات ر�سمية ودينية ع��ّدة. وكان بيان �سادر عن 
مكتب نائب رئي�ش �ل�زر�ء �ملاليزي قد حّث م�ؤ�س�سات 
جم��ع �لزكاة على تط�ي��ر �أعمالها و�لبحث عن و�سائل 
مبتكرة و�لنزول �إلى �مليد�ن لتحديد �أعد�د �ملحتاجن 
وظروفهم، و�لآليات �لتي ميكن بها �أن حتل م�ساكلهم. 
وح�سب بيانات �سن��دوق �لزكاة فقد بلغت عائد�ت 

�أم����ل �لزك��اة يف �ل�لي��ات �لفدر�لي��ة �لث��الث �لع��ام 
 91 نح���  مقاب��ل  دولر  ملي���ن   112 نح���  �ملا�س��ي 
ملي�ن دولر ع��ام 2٠1٠، ويطمح �ل�سندوق �إلى رفع 
�لعائ��د�ت �إلى 12٠ ملي���ن دولر يف �ل�ليات �لثالث. 
كم��ا �سجلت �أعد�د د�فع��ي �لزكاة �س��ء كان���� �أفر�د� 
�أو م�ؤ�س�س��ات �رتفاعا ملح�ظ��ا، حيث بلغ عددهم عام 
2٠11 �أك��رث من مائة �ألف بينه��م 1571 �سركة، مقابل 

نح� ٨9 �ألف عام 2٠1٠ بينهم 1427 �سركة" .
جه���د كبرة بذلته��ا �حلك�مة �ملاليزي��ة  يف �إن�ساء 
م�ؤ�س�سات ل�س�ؤون �لزكاة، و��ستثمارها ما حت�سل من 
�أم��ل �لزك��اة كان له �أثر فّعال يف �لتخفيف من ظاهرة 

�لفقر، و�حلّد من �نت�سارها. 
كم��ا  �أ�س�س��ت بي��ت �مل��ال ليك���ن م�ؤ�س�س��ة مالي��ة 
�إ�سالمية غر�سها �لإ�سهام يف بناء �ملجتمع و�لبحث عن 
�حلل���ل للم�سكالت �لجتماعية يف �ل�لي��ة �لفيدر�لية 
من �لناحي��ة �لقت�سادي��ة، و�لجتماعية، و�خلرية" 
. وم��ن �أج��ل �أن تق�م ه��ذه �مل�ؤ�س�سة بعمله��ا ب�س�رة 
حمكم��ة ومتقن��ة فالبد م��ن تكليفها بجملة م��ن �لأم�ر 

�لت��ي م��ن �ساأنها �أن حتق��ق �لأه��د�ف �لتي م��ن �أجلها 
مّت تاأ�سي�سه��ا. وعلي��ه، ف�"ق��د عهد �إلى بي��ت �ملال بعد 

تاأ�سي�سه بجملة من �ملهام �أهمها: 
     1 � �لإ�س��ر�ف عل��ى جلن��ة بي��ت �مل��ال و�لزك��اة، 
وجلن��ة �لتنمي��ة و�ل�ستثم��ار، وجلنة مرك��ز �لتدريب 

�ملهني و�حلريف للفقر�ء و�مل�ساكن. 
     2 �� جباية وحفظ وت�زيع �أم��ل �لزكاة و�مل��رد 

�ملالية �لأخرى لبيت �ملال.
    3 ���� �لإ�سه��ام يف ت�عي��ة �ملجتمع باأهمي��ة �لزكاة 
و�إ�س��د�ر �لكتيبات و�ملجالت و�لر�سائل �لتعريفية عن 

بيت �ملال و�لزكاة" .
    و�ملالح��ظ يف ه��ذه �مله��ام �أن �لغر���ش �لأ�سا���ش 
تنمي��ة �أم����ل �لزك��اة و��ستثماره��ا ورعاي��ة �لفقر�ء 
و�مل�ساك��ن لي�ش فقط يف �إعطائه��م ن�سيبهم من �لزكاة 
بل تدريبه��م وتعليمهم بع�ش �حلرف �لتي قد جتعلهم 
يف �مل�ستقب��ل ي�ستغن�ن عن �لزك��اة، بل قد يك�ن�ن من 

�لذين ي�ساهم�ن يف دفع �لزكاة. 

رك�ز قائ�د الثورة ال�شعبية ال�شيد عبدامللك بدرالدين احلوثي يف خطابه  بذكرى مرور عامني من 
ال�شم�ود عل�ى اثني ع�رس نقطة هام�ة وطارئة ملواجهة الع�دوان وخمططاته ، وق�د كان من �شمن هذه 
النق�اط العناية بال�زكاة واخت�سا�سها حل�االت ال�سمان االجتماع�ي، حيث �سدد ال�سي�د القائد  على 
��رسورة �شدور قان�ون يراعي يف الزكاة كفري�شة اإ�شامية االعتب�ارات ال�رسعية ووفق اآلية ت�شمن 

و�شولها اإلى الفقراء من دون اأي متييز فئوي اأو مذهبي اأو �شيا�شي.. 
وتاأتي هذه الروية لل�شيد القائد من خال النظرة القراآنية التي يتحلى بها ، حيث تعترب الزكاة 
فري�ش�ة ا�شامي�ة تعالج م�شكلة الفقر عرب االزمان والع�شور ، وم�ا �شتمثله من دعم ورافدا مهما الأكرب 
�رسيح�ة من ال�شع�ب اليمني واأكرثها معان�اة وبوؤ�شا يف ظل احل�ش�ار والعدوان ال�شع�ودي االمريكي. . 
والأهمية الزكاة  وكيف ي�شتفيد منها الفقراء �شنحاور ت�شليط ال�شوء على هذا املو�شوع ولو ب�شكل 
مب�ش�ط، وذل�ك بتف�شري وتعريف مفاهيم ال�زكاة وال�شمان االجتماعي، والتكاف�ل، وكذا ا�شتعرا�ض 

التجربة املاليزية يف هذا املجال .

يعـ�ـس وعيهں الـ�ـبير باخلطر األمريـ�ـي
خروج أبناء الشعب اليمني في مسيرات حاشدة
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�أك��دت منظم��ة هي�من ر�يت���ش ووت�ش، �أن 
ع�س� �لعائل��ة �حلاكمة يف �لبحرين �سلمان 
ب��ن �إبر�هي��م �آل خليف��ة، �س���ت ل�سال��ح 

�لكيان �ل�سر�ئيلي �سد فل�سطن.
وذك��رت �ملنظمة يف ح�سابه��ا على م�قع 
�لت���س��ل �لجتماعي ت�ي��رت �أن �آل خليفة 
�إقام��ة  ق�سي��ة  يف  فل�سط��ن  �س��د  �س��ّ�ت 
�لكي��ان �لإ�سر�ئيلي مباري��ات على »�أر��ٍش 
مغت�سب��ة« برعاي��ة �لحت��اد �ل��دويل لكرة 

�لقدم »فيفا«.
و�أ�ساف��ت، هي�من ر�يت���ش ووت�ش، �أن 
�سلم��ان ب��ن �إبر�هي��م »قب��ل �لت�س�يت قال 
كف��ى لرعاية ملباري��ات �إ�سر�ئي��ل يف �أر��ش 
فل�سطيني��ة م�سروقة، لكن��ه بعد �لت�س�يت 

قال باأن �لأمر لي�ش عاجاًل«.
وكان��ت مدي��رة ق�س��م �ل�س��رق �لأو�سط 
يف “هي�م��ن ر�يت���ش ووت���ش” �س��ارة لي��ا 
ويت�س��ن ق��د قال��ت �إن �لبحرين �أك��دت مّرة 
�أخ��رى �أنه��ا ل تت�سامح م��ع �ملد�فعن عن 
حق���ق �لإن�سان بعد رف���ش �ل�سلطات منح 
تاأ�سرة دخ�ل لباحث من “هي�من ر�يت�ش 

ووت�ش”.
وقال��ت �ملنظم��ة �إنه��ا »د�أب��ت �لبحرين 
يف �ل�سن����ت �لأخ��رة عل��ى من��ع دخ���ل 
ع�س��ر�ت �ملد�فع��ن ع��ن حق���ق �لإن�س��ان 
�ملق��ّرر  وكذل��ك  �ملنتقدي��ن،  و�ل�سحفي��ن 
�خلا���ش لالأمم �ملتح��دة �ملعني بالتعذيب، 

وزّجت بحق�قين بحرينين يف �ل�سجن«.

�أق��رت �مل�ؤ�س�سة �لعامة للتقاعد يف �ل�سع�دية باإفال�سها بعد 
نف��اذ �لحتياطات �لتقاعدي��ة للنظامن �مل��دين و�لع�سكري 
خ��الل تقرير قدمت��ه ملجل�ش �ل�س�رى وطالب��ت فيه بفر�ش 
��ستقطاع��ات جدي��دة من مرتبات �مل�ظف��ن بن�سبة خم�سة 

باملائة.
وج��اء �لإع��الن م��ن قب��ل �مل�ؤ�س�س��ة �سادم��اً لأع�س��اء 
�ل�س���رى �ل�سع���دي، فيم��ا ق��ال معار�س���ن �أن �مل�ؤ�س�سة 
�لتي تعاين من �لف�ساد �ملايل و�لإد�ري كانت ت�سر على عدم 

وج�د �أي عجز �أو ت�سرر �حتياطاتها �ملالية.
وكانت �مل�ؤ�س�س��ة �ل�سع�دية قد ب��د�أت بت�سييل �أ�س�لها 
وبررت ذلك بالإ�سافة �إلى �لعجز ونفاذ �لحتياطي ب�سبب 

رفع رو�تب �مل�ظفن.
وقال��ت م�س��ادر �إعالمي��ة �سع�دي��ة �أن �أع�س��اء جمل�ش 
�ل�س���رى ف�جئ�� بتقري��ر �مل�ؤ�س�سة �ل��ذي ت�سمن مطالبة 
با�ستقطاع��ات جديدة من رو�تب �مل�ظف��ن بن�سبة خم�سة 

باملائة.
و�أوردت �ل�سح��ف �ل�سع�دية ت�سريحاً لع�س� �ل�س�رى 
�أحم��د �لغام��دي ق��ال في��ه “�إن �مل�ؤ�س�س��ة �لعام��ة للتقاعد 
�أ�سارت �إلى �أن �أحد �أهم �لأ�سباب يف زيادة مت��سط �ملعا�ش 
�لتقاعدي يع�د �إلى �لزيادة �لتي متت على رو�تب م�ظفي 
�لدول��ة منذ �سن��ت عدة، ما �نعك���ش �إيجاباً على حق�قهم 
�لتقاعدي��ة، و�سلبي��اً عل��ى م����رد �مل�ؤ�س�س��ة و�لتز�ماتها، 

فالزي��ادة يف رو�ت��ب م�ظف��ي �لدول��ة حدثت من��ذ �سن��ت 
وملرة و�حدة علماً باأنها كانت �لزيادة �ل�حيدة خالل فرتة 
ال�3٠ عام��اً �ملا�سية، ويف �ملقابل ه��ذه �لزيادة يف �لرو�تب 
يقابله��ا زيادة يف �ملبالغ �ملقتطعة م��ن �مل�ظف ل�سرت�كات 
�لتقاعد، �إذ كلما �رتفع �لر�تب �رتفع مبلغ �لن�سبة �ملقتطعة 
من��ه لذ� فاإن هذه �لزي��ادة يف �لرو�تب مل تكن �ل�سبب �لأهم 

يف �رتفاع �لتز�مات �مل�ؤ�س�سة جتاه �ملتقاعدين”.
و�أورد م�قع “�خلليج �جلدي��د” تغريدة ن�سرها �ملغرد 
�ل�سه��ر “جمته��د” يف �سفحت��ه مب�ق��ع ت�ي��رت قب��ل �سهر 
قال فيه��ا “بعد �أن �أج��ربت على �إقر����ش �لدولة بع�سر�ت 
�ملليار�ت �لتاأمينات تعلن �لعجز عن دفع تقاعد �لتاأمينات، 

وم�سلحة �لتقاعد �ستلحقها”.

النظام البحريني صّوت لصالح »إسرائيل« ضد فلسطني في الفيفا

مؤسسة التقاعد السعودية تعلن إفالسها وتطالب باستقطاع نسبة من مرتبات املوظفني

عالمية 6

يحي��ي �ل�سعب �لفل�سطيني يف �لأر��سي �ملحتلة 
ودول �ل�ست��ات �لثن��ن 15 �أيار/ماي� �لذكرى 
ال���٦9 للنكبة �لت��ي �أملت بفل�سط��ن، على �أيدي 
�لع�ساب��ات �ل�سهي�ني��ة حي��ث �غت�سب �لعدو 
�أر�سه��ا و�سرد �سعبها و�أق��ام بدعم غربي كيانه 

�مل�سطنع.
وتاأت��ي �لذك��رى ه��ذ� �لع��ام بالتز�من مع 
معرك��ة بط�لي��ة يخ��سه��ا �ل�س��رى د�خ��ل 
�سج���ن �لعدو �لإ�سر�ئيل��ي لنتز�ع حق�قهم 
�مل�سروعة م��ن �ل�سجان ويف ظ��ل �لنتهاكات 
�ل�سع��ب  بح��ق  �ملتك��ررة  �لإ�سر�ئيلي��ة 
�لفل�سطين��ي ومقد�سات��ه و��ستم��ر�ر �سيا�سة 
عل��ى  �ملت���سل��ة  �ل�سهي�ني��ة  �ل�ستيط��ان 
�لأر���ش �لفل�سطيني��ة يف ظ��ل �سم��ت عرب��ي 
و��سالمي ينذر بت��طئ �لنظمة �لعربية مع 

�لغرب لت�سفية �لق�سية �لفل�سطينية.
وي�سار �ل��ى �ن �ل�سعب �لفل�سطيني يتعر�ش 
ب�س���رة �سب��ه ي�مي��ة لعت��د�ء�ت ��سر�ئيلية 
�س����ء يف �ل�سف��ة �لغربي��ة و�لقد���ش �ملحتلتن 
و�س����ء يف قطاع غزة �ملحا�س��ر �لذي يتعر�ش 
با�ستمر�ر لعتد�ء�ت ��سر�ئيلية يف �لرب و�لبحر 
منازله��م  يف  �لفل�سطيني��ن  تط��ال  و�جل���ر، 

و�ر�سهم و�س��طئ غزة وبحرها.
ورغ��م م��رور ك��ل ه��ذه �ل�سن����ت م��ا ز�ل 
�ل�سع��ب �لفل�سطيني ي��جه �لع��دو يف كل قرية 
ومدينة عل��ى �متد�د �لر�ش �ملحتلة م�ستخدما 
م��ا �أمكنه م��ن و�سائل ل�س��رب �أم��ن و��ستقر�ر 
�لفل�سطيني��ة  �لغا�س��ب، و�لنتفا�س��ة  �لكي��ان 
�لت��ي تعتمد �لي���م على طع��ن �ل�سكن وده�ش 
�ل�سيار�ت و�س�ل للر�سا�ش و�لنار �ذ� ت�فرت 
�لمكانات و�لظروف جتعل �ل�سهاينة يعي�س�ن 
كاب��سا جديد�، ناهيك �ن �ملقاومة �لفل�سطينية 
�ثبت��ت تز�يد قدر�ته��ا يف �حل��روب �لتي �سنت 

�سد قطاع غزة.
ك��ل ذلك �ن �لق�سية كم��ا ز�لت حا�سرة لدى 
�ل�سع��ب �لفل�سطيني يف �لقد���ش و�ل�سفة وغزة 
وباق��ي �لر���ش �ملحتل��ة، ول ميك��ن ت�سفيتها 
مهم��ا كان حجم �لتخاذل �لر�سم��ي �لعربي و�يا 
كانت �لتن��ازلت �لتي تقدم ل��الد�رة �لمركية 
و�لع��دو �ل�سر�ئيل��ي، ومن �ب��رز �لدلة �حلية 
على ذلك قيام م��طن �ردين �لحد بطعن �سابط 
��سر�ئيل��ي يف �لقد���ش يف رد عل��ى �لعت��د�ء�ت 
�مل�ستم��رة له��ذ� �ل�ساب��ط عل��ى �ملقد�سي��ات يف 

�س��رع �لقد�ش ويف �مل�سجد �لق�سى �ملبارك.

الذكرى الـ69 لنكبة فلسطني.. 
الــــقــــضــــيــــة مـــــــا زالـــــــــــت حـــــاضـــــرة

يع�د �خل��الف �لإمار�تي �ل�سع�دي يف �ليمن �إلى 
�ل��جهة جم��دد� وبق�ة هذه �ملرة. فعلى رغم �أن 
هذ� �ل�سر�ع قدمي بن �لإمار�ت ورجل �ل�سع�دية 
�لرئي���ش �ملخل���ع ه��ادي، �إل �أن �ل�س��ر�ع بق��ي 
د�خ��ل �لك��لي���ش رغ��م �أ�سد�ئ��ه �لعالي��ة حت��ى 
ب�سع��ة �أ�سه��ر م�س��ت. و�ل�سبب ح�س��ب مطلعن 
ه��� حماولة �إمار�تية �سع�دي��ة لحت��ء �ل��سع 
�ليمن��ي ومنع �ل�سرذم��ة �أك��رث يف �لد�خل خا�سة 
يف ظ��ل �ل�سعف و�لت�س��رذم �ل���س��ح للجماعات 
�مل��لي��ة لهم، يف مقابل وحدة قر�ر وم�سر �ت�سم 
بها �حللف �ملقابل وعلى ر�أ�سه جماعة �أن�سار �هلل 

وحزب �مل�ؤمتر.
طبع��ا يحاول �لبع�ش ح�س��ر �خلالفات �سمن 
�ل�س��ر�ع عل��ى �حل�س���ش و�لنف���ذ يف �لد�خ��ل 
�ليمني، حيث ت�سعى كل م��ن �لريا�ش و�أب� ظبي 
لل�سغط على ه��ادي وفر�ش �أزلمهم يف �ملنا�سب 
�حلك�مية �لإد�ري��ة و�لع�سكرية، ولكن ورغم �أن 
�لنف���ذ ه� من �أهم حمفز�ت ه��ذ� �ل�سر�ع �إل �أنه 
لي���ش �ملحفز �ل�حي��د خلالف حت���ل �إلى �نقالب 
�إمار�تي كامل �لأو�س��اف، مقابل �سمت �سع�دي 

�سبه مطبق �إلى �ل�ساعة.
ويع�د تاري��خ بد�ية ظه�ر �لأزم��ة للعلن �إلى 
12 �سب��اط فرب�ير �ملا�سي حي��ث عزل هادي قائد 
ق����ت حماية مطار عدن “�سالح �لعمري” وه� 
�أح��د رجال �لإمار�ت وما تب��ع ذلك من م��جهات 

تدخل فيها �لطر�ن �لإمار�تي.
�ل��رد �ل�سع�دي �أت��ى عرب ه��ادي �أي�سا، �لذي 
وبتاري��خ 27 ني�سان �أبري��ل �ملا�سي �أقال حمافظ 
ع��دن “عيدرو���ش �لزبي��دي” و�ل�زي��ر “هاين بن 
بريك” وهما من �أق�ى �أزلم �لإمار�ت يف �جلن�ب 
�ليمن��ي، فالزبيدي من قي��اد�ت �حلر�ك �جلن�بي 
�لد�ع��ي لنف�سال �جلن�ب �ليمني، وبن بريك من 
�لقي��اد�ت �ل�سلفية �لذي تعتم��د عليه �لإمار�ت يف 

م��جهة نف�ذ جماعة �لأخ��ن �مل�سلمن هناك.
ه��ذ� �لأمر ل ميكن ح�سره بخالف �إمار�تي مع 
ه��ادي، بل ه� �س��ر�ع �سع���دي �إمار�تي، فهادي 
دمية بي��د �لريا���ش �أر�دت من خالل��ه �إغاظة �أب� 
ظب��ي، عرب �إبع��اد �أزلمها م��ن مفا�س��ل �لق�ة يف 
�ليمن، و�لذي ي�ؤكد هذ� �لأمر تعين هادي �لل��ء 
عل��ي حم�س��ن �لأحم��ر نائب��ا عام��ا لقائ��د �لق��ت 
�مل�سلح��ة، و�لأخ��ر ع�س��� يف ح��زب “التجم��ع 
�ليمن��ي لالإ�س��الح” وه��� �حل��زب �ل��ذي ميث��ل 

�لأخ��ن �مل�سلمن عمليا يف �ليمن.
فالإمار�ت ترف�ش �أي وج�د لالأخ��ن �مل�سلمن 
يف م�ستقبل �ليمن، وحت��ارب نف�ذهم ب�سكل ق�ي 
يف �لد�خ��ل �ليمني ناهيك ع��ن �لد�خل �لإمار�تي، 
�أما �ل�سع�دية فت�سجع ه��ذ� �لفريق وعالقاتها به 

مميزة. ولذلك ت�ستخدمه �لي�م يف م��جهة �لنف�ذ 
�لإمار�ت��ي يف �ليمن حتا�سي��ا للدخ�ل يف م��جهة 

مبا�سرة مع �أب� ظبي.
وبالع���دة �إل��ى ق��ر�ر�ت ه��ادي فيم��ا يخ���ش 
�لزبي��دي وب��ن بريك، ف��اإن �ل��رد �لإمار�ت��ي �أتى 
�سريع��ا على خالف �ل��رد �ل�سع���دي )م��جهات 
مط��ار ع��دن( �ل��ذي تاأخ��ر لأ�سه��ر. حي��ث �سعد 
�حل��ر�ك �جلن�ب��ي �ملتحال��ف م��ع �لإم��ار�ت يف 
خط��ت و�سلت �إلى �إ�سد�ر ما �سمي باإعالن عدن 
�لتاريخي، وت�سكي��ل جمل�ش �سيا�سي �نتقايل كلف 

عيدرو�ش برت�أ�سه، وبع�س�ية بن بريك.
وك��ان ق��د �سبق ه��ذه �خلط�ة زي��ارة ملحافظ 
ح�سرم�ت “�أحم��د بن بريك” �إلى �أب� ظبي �أعلن 
خاللها تاأييده للمجل�ش �لنتقايل، يف ت�جه و��سح 

�إلى بد�ية مرحل��ة جديدة من �مل��جهة �ملفت�حة 
بن �لريا�ش و�أب� ظبي عن��نها �إمار�تيا �نف�سال 
�لنف���ذ  م��جه��ة  و�سع�دي��ا  �ليمن��ي  �جلن���ب 

�لإمار�تي ب�سكل �أكرث �سر�مة.
كل ه��ذه �لأم���ر ت�ؤكد وج�د خ��الف ج�هري 
وعميق ب��ن �ل�سع�دية و�لإم��ار�ت، خالف �أبعد 
م��ن م�ساألة ن��ز�ع عل��ى ح�س�ش ب��ن �مل�س�ؤولن 
و�مل��در�ء يف حك�مة ه��ادي، خالف يتمح�ر ح�ل 
منهجي��ة �لتفكر لدى كل م��ن �لطرفن، ويبدو �أن 
�لإمار�ت متلك �أور�ق ق�ة �أكرث من �ل�سع�دية يف 
�للعب��ة �ليمنية تري��د �أب� ظب��ي ��ستغاللها ب�سكل 

كامل.
�إبق��اء  ظب��ي  و�أب���  �لريا���ش  حت��اول  طبع��ا 
�ل�سر�ع �سمن �حللقة �لأ�سعف �أي هادي، فلي�ش 
للبلدي��ن م�سلح��ة بالدخ�ل يف م��جه��ة مبا�سرة 
ومفت�ح��ة غ��ر معروف��ة �لنتائ��ج، وخ�س��س��ا 
بالن�سب��ة للريا���ش �لت��ي ل متل��ك �أط��ر�ف ق�ية 
ميد�ني��ا، ه��ذ� م��ن جه��ة ومن جه��ة �أخ��رى فاإن 
�لربهة �ل�سيا�سية و�لعاملية تفر�ش على �لريا�ش 
�لتهدئ��ة و�سبط �لنف�ش �أم��ام �لإمار�ت وذلك من 
�أج��ل مترير زي��ارة تر�مب �ملزمعة خ��الل �لأيام 
�ملقبلة بهدوء، لتتمكن من قطف ثمار هذه �لزيارة 
�لت��ي ب��د�أ �لتح�س��ر لها ولقم��ة بع���ش �لزعماء 

�لعرب مع تر�مب.
ختام��ا، �مل�ؤ�س��ف يف �لأم��ر ه��� �أن �ليم��ن بات 
ملعبا له��ذ� �ل�سر�ع �لد�مي، �سر�ع �أودى بحياة 
�لكثرين �سمن م��جهات ب��ن حلفاء �ل�سع�دية 
و�لإم��ار�ت، و�لي���م �خلط��ر �أكرب م��ن ذي قبل، 
�إذ �أن �أب��� ظب��ي �أطلق��ت �لعن��ان ب�سك��ل فا�س��ح 
لنف�س��ال �جلن���ب �ليمن��ي ع��ن �سمال��ه وه� ما 
يرف�سه �ل�سعب �ليمني مقدم��ا �لغايل و�لرخي�ش 
يف �سبي��ل وح��دة �ليم��ن وحريتها خ��الل �أكرث من 

عامن على �لعدو�ن �مل�ستمر.

صراع الغزاة احملتلني اإلماراتي السعودي في اليمن.. أبعد من مسألة نفوذ محلي

�لق����ت �ل�سع�دي��ة ته��دم وحت��رق ع�س��ر�ت �ملنازل يف 
العوامية

قامت �لق����ت �ل�سع�دية ي�م �لثالثاء، بتفجر و�إحر�ق 
ع�سر�ت �ملن��ازل يف خمتلف �أحياء بلدة �لع��مية مبحافظة 

�لقطيف �سرق �لبالد.
وت���س��ل �لق��ت �ل�سع�دية للي���م �ل�سابع على �لت��يل 
ح�س��ار وتدم��ر بلدة �لع��مي��ة حيث �أغلقت ك��ل مد�خلها 
باخلر�سان��ات �أو �لدوري��ات و��ستق��دم �أع��د�د� كب��رة من 

�ملدرعات و�لعربات لتنفيذ �حل�سار و�قتحام �لبلدة.
و�قتحم��ت �لق����ت �ل�سع�دية يف �ساع��ات �لفجر �لأولى 
م��ن ي���م �لأربعاء �ملا�سي ح��ي �مل�س���رة �لتاريخي و�سط 
بل��دة �لع��مي��ة، و��ستقدمت ق����ت وجر�ف��ات ومدرعات 

م�سفحة لتهدمي منازل حي �مل�س�رة م�سقط �ل�سيخ �لنمر.
وبالتز�من مع حما�سرة �حلي و�إطالق �لر�سا�ش ب�سكل 
ع�س��ئ��ي على �ملباين �ل�سكنية منع��ت �ل�سلطات �ل�سع�دية 
�لط��قم �لطبي��ة و�سيار�ت �لإ�سعاف م��ن دخ�ل �لع��مية 
لإ�سعاف �جلرحى، كم��ا منعت �لإعالمين و�ل�سحفين من 

تغطية �لهج�م �لع�سكري على حي �مل�س�رة.
وحت��اول �ل�سلطات �ل�سع�دية حم��� �لذ�كرة �لتاريخية 
للع��مي��ة، بهدم ح��ي �مل�س�رة �لتاريخي �ل��ذي ي�سم �أكرث 
من 4٠٠ بناء يع�د تاريخ معظمها �إلى قر�بة 2٠٠ عام وقد 
�ُسّيدت على �لطر�ز �لقدمي، وجترب �ل�سلطات �أ�سحابها على 

نزع ملكيتها.

القوات السعودية 
تهدم وحترق عشرات 

املنازل في العوامية
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األربعاء 14 شعبان 1438 هـ 
املوافق 10 / 5 / 2017م

نهم : 
﴿ طر�ن �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي ي�سن غارة 

على حريب نهم
�سعدة : 

﴿ طر�ن �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي ي�سن غارة 
على منطقة بركان مبديرية ر�زح

ي�س��ن  �ل�سع���دي  �لأمريك��ي  �لع��دو�ن  ط��ر�ن   ﴿
غارتن على منطقة �آل جمدع مبديرية باقم

تعز : 
﴿ غارت��ان من طائرة بدون طيار على منطقة �لكنب 

يف مديرية مقبنة
حجة : 

﴿ ط��ر�ن �لع��دو�ن �لأمريك��ي �ل�سع���دي  ي�س��ن 
غارتن على منازل �مل��طنن يف فج حر�ش

حلج : 
ي�س��ن  �ل�سع���دي  �لأمريك��ي  �لع��دو�ن  ط��ر�ن   ﴿

غارتن على كر�ش             
�جل�ف : 

﴿ ط��ر�ن �لع��دو�ن �لأمريك��ي �ل�سع���دي ي�س��ن 3 
غار�ت على �جلبل �لأحمر يف مديرية �ملت�ن

اخلميس 15 شعبان 1438 هـ 
املوافق 11 / 5 / 2017م

�سنعاء :
﴿ طر�ن �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي ي�سن غارة 

على منطقة عطان
تعز : 

﴿ ط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�سع���دي �لأمريك��ي ي�س��ن 4 
غار�ت على مع�سكر خالد مبديرية م�زع

ماأرب : 
﴿ طر�ن �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي ي�سن غارة 

على مديرية �سرو�ح 
حجة : 

﴿ طر�ن �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي ي�سن غارة 
على مع�سكر 25 ميكا يف مديرية عب�ش

�سعدة : 
لط��ر�ن  غ��ارة  ج��ر�ء  بج��روح  طفل��ة  �إ�ساب��ة   ﴿
�لع��دو�ن �لأمريك��ي �ل�سع�دي عل��ى منطقة طخية 

مبديرية جمز
﴿ ��ست�سه��اد م��ط��ن م��ن �أبن��اء منطق��ة �آل �ل�سيخ 

مبديرية منبه بنر�ن حر�ش �حلدود �ل�سع�دي
حجة :

﴿ ط��ر�ن �لع��دو�ن �لأمريك��ي �ل�سع���دي ي�س��ن 4 

غ��ار�ت عل��ى مناط��ق متفرق��ة مبديريت��ي حر���ش 
وميدي

عمر�ن : 
﴿ طر�ن �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي ي�سن غارة 

على جبل �سن
جيز�ن : 

ي�س��ن  �ل�سع���دي  �لأمريك��ي  �لع��دو�ن  ط��ر�ن   ﴿
غارتن على و�دي جارة

ي�س��ن  �ل�سع���دي  �لأمريك��ي  �لع��دو�ن  ط��ر�ن   ﴿
غارتن على قرية ق�ى

اجلمعة 16 شعبان 1438 هـ
 املوافق 12 / 5 / 2017م

عمر�ن : 
﴿ طر�ن �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي ي�سن غارة 

على جبل �سن
تعز : 

﴿ طر�ن �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي ي�سن غارة 
على مع�سكر خالد مبديرية م�زع

﴿ ط��ر�ن �لع��دو�ن �لأمريك��ي �ل�سع���دي ي�س��ن 4 
غار�ت �سرق يختل مبديرية �ملخا

ي�س��ن  �ل�سع���دي  �لأمريك��ي  �لع��دو�ن  ط��ر�ن   ﴿
غارتن على �ل�ساحل �لغربي يف يختل

�سعدة : 
﴿ طر�ن �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي ي�سن غارة 

على مديرية حيد�ن
ر�زح  مديري��ة  �أبن��اء  م��ن  م��ط��ن  ��ست�سه��اد   ﴿

�حلدودية بنر�ن حر�ش �حلدود �ل�سع�دي
ماأرب :

﴿ مرتزقة �لع��دو�ن يق�سف�ن باملدفعية على منازل 
�مل��طن��ن يف مديري��ة حري��ب �لقر�مي���ش خملف��ن 

�أ�سر�ر� مادية

السبت 17 شعبان 1438 هـ 
املوافق 13 / 5 / 2017م

ماأرب:
﴿ غارة لطر�ن �لع��دو�ن �ل�سع�دي �لأمريكي على 

مديرية �سرو�ح
تعز: 

﴿ غارة لطر�ن �لع��دو�ن �ل�سع�دي �لأمريكي على 
منطقة �لربح يف مديرية مقبنة

﴿ غارة لطر�ن �لعدو�ن �ل�سع�دي �لأمريكي �سمال 
مع�سكر خالد مبديرية م�زع

�سعدة: 
● 4 غار�ت لط��ر�ن �لعدو�ن �ل�سع���دي �لأمريكي 

على مديرية �لظاهر
حجة: 

﴿ غارة لطر�ن �لع��دو�ن �ل�سع�دي �لأمريكي على 
مدينة حر�ش

جيز�ن : 
● 4غ��ار�ت لطر�ن �لع��دو�ن �ل�سع���دي �لأمريكي 

على عدة م��قع

�لأحد 1٨ �سعبان 143٨ ه�
 �مل��فق 14 / 5 / 2٠17م

احلديدة : 
ي�س��ن  �ل�سع���دي  �لأمريك��ي  �لع��دو�ن  ط��ر�ن   ﴿

غارتن على مديرية حي�ش

تعز:
﴿ غارت��ان لط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�سع���دي �لأمريكي 

على منطقة يختل �سمال �ملخا
﴿ �أك��رث من 12 غارة لطر�ن �لع��دو�ن على منطقة 

يختل باملخاء خالل �ل�ساعات �ملا�سية
حجه : 

● 3 غار�ت لط��ر�ن �لعدو�ن �لأمريك��ي �ل�سع�دي 
على مديريتي حر�ش وميدي

عمر�ن: 
﴿ غارت��ان لط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�سع���دي �لأمريكي 

على جبل �سن يف مديرية عيال �سريح
�سعدة:

﴿  ط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�سع���دي �لأمريك��ي ي�س��ن 
غارتن على منطقة �جلعملة مبديرية جمز

االثنني 19 شعبان 1438 هـ
 املوافق 15 / 5 / 2017م

تعز: 
﴿ طر�ن �لعدو�ن ي�سن غارتن على �سمال �ملخا

﴿ ط��ر�ن �لع��دو�ن �لأمريك��ي �ل�سع���دي ي�س��ن 5 
غار�ت على �سمال �ملخا منها 2 عنق�دية

�سعدة: 
﴿ ط��ر�ن �لع��دو�ن ي�س��ن غارت��ن عل��ى منطقة �آل 

�سبحان مبديرية باقم
﴿ ق�س��ف �ساروخ��ي ومدفع��ي �سع���دي ي�ستهدف 

مز�رع �مل��طنن يف مديرية �سد�
﴿ ��ست�سهاد م��طن يف منطقة �مل�سنق مبديرية �سد� 

بنر�ن حر�ش �حلدود �ل�سع�دي
ماأرب:

�آخري��ن  �أطف��ال   4 و�إ�ساب��ة   طف��ل  �إ�ست�سه��اد    ﴿
و�مر�أت��ن بق�س��ف مدفع��ي للمرتزق��ة عل��ى منطقة 

ربيح مبديرية حريب �لقر�مي�ش
احلديدة: 

﴿ غارت��ان لط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�سع���دي �لأمريكي 
على منطقة م��سج يف مديرية �خل�خة.

 الثالثاء 20 شعبان 1438 هـ 
املوافق 16-5-2017م

تعز:
غارة لطر�ن �لع��دو�ن �ل�سع�دي �لأمريكي جن�ب 

مد�ر�ش �لعمري
غ��ارة لط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�سع���دي �لأمريكي على 

مد�ر�ش �لعمري يف مديرية ذباب
ط��ر�ن �لع��دو�ن �لمريك��ي �ل�سع���دي ي�سن ثالث 

غار�ت على كهب�ب
نهم:

غ��ارة لط��ر�ن �لع��دو�ن �ل�سع���دي �لأمريكي على 
منطقة �ملعادي يف مديرية نهم

�سعدة:
من��ازل  ي�سته��دف  �سع���دي  �ساروخ��ي  ق�س��ف 

�مل��طنن يف مديرية �سد�
�ل�ساروخ��ي  �لق�س��ف  ج��ر�ء  ن�س��اء   3 ��ست�سه��اد 

�ل�سع�دي على منازل �مل��طنن يف مديرية �سد�
حجة:

ط��ر�ن �لع��دو�ن �لأمريك��ي �ل�سع���دي ي�سن غارة 
على قرية �ل�سقب مبديرية عب�ش

7جرائم العدوان
جرائم 

العدوان

�إنه زمِن �نقالِب �ل�صورِة �لذي حّوَل فيه �لأعر�ُب  �لعدَوّ �إلى �صديٍق و�ل�صديَق �إلى عدو ، و حتول �ل�صريك �إلى معار�ض ، ويف ميِن �حلكمِة و�لإمياِن يو��صُل �لعدُوّ عدو�نه .. ع�صكريًا ، و�صيا�صيًا ، و�إقت�صاديًا 
، وموؤخرً�  تف�ّصى وباُء �لكولري� وب�صكٍل مفاجيٍء ومثرٍي لالرتياب يف �صنعاء وعدد من �ملحافظات ، و�لأ�صد من �لوباء �كتفاِء �ملنظماِت بت�صريحاِت حنانِة رنانة ، مل تفّك ح�صارً� ، مل تفتح مطارً� ، مل جتلب 
خري� �أو تدفْع �صرً� ، فال دو�َء ول غذ�َء ، وحتى ل يدخل �ليمن يف نكبٍة كنكبِة فل�صطني ، حرٌيّ مبن ميار�ُض غو�يَة "�لكيِد �ل�صيا�صي" من �أِيّ طرٍف كان �أن يوظَفّ جهوَده لف�صِح �لعدو�ِن ومو�جهة ... عدو�ٌن 
مل يرحْمنا جمتمعني ، فكيف �أن تفرْقنا ، و�إلى �أن ي�صاَء �هلل ، يبقى �لفرُج مقروًنا بالعزم و�ل�صالح ، و�لتوكِل على �هلل ، ودم �ملظلومني و�آخرهم �لطفل زياد و�أخوته �مل�صابني كفيلة باأن جترف �ملعتدين �إلى 

مزبلة �لتاريخ ، فدماء �ليمنيني مقد�صة من زمن �لغارة �لأولى �إلى طلقة �لن�صر �ليماين �ملوعود �إن �صاء �هلل.

أم��ري��گ��ا ت��ق��ت��ل ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي .. ح��ق��ي��ق��ة ال ج����دال فيها
بقدر جتاهل العدوان السعودي لدماء املدنيني.. يكون توحيد كلمة اليمنيني في مواجهته

ال�������������������ع�������������������دوان حت����������������ال����������������ف  ج�������������������رائ�������������������م  ت���������س���������ت���������ن���������ك���������ر  ال�������������وط�������������ن�������������ي�������������ة  ال�������������ف�������������ع�������������ال�������������ي�������������ات   >

ن�س��اء  بينه��م  �سخ�ًس��ا   23 ��ست�سه��د 
غ��ارة  يف  �لأربع��اء،  �أم���ش  و�أطف��ال، 
لطر�ن �لع��دو�ن �ل�سع���دي �لأمريكي 
��ستهدف��ت �سي��ارة م��ط��ن يف منطق��ة 
�سعب� �أثناء ع�دته��م من �أحد �لأ�س��ق 

�ل�سعبية مبديرية م�زع غربي تعز.
و�أف��اد م�س��در �إعالمي يف تع��ز �أن غارة 
�سي��ارة  ��ستهدف��ت  �لع��دو�ن  لط��ر�ن 
نق��ل يف منطق��ة �سعب��� كانت تق��ل عدًد� 
م��ن �مل��طنن �أثن��اء ع�دتهم من �س�ق 

�لربح م��ا �أدى �إلى ��ست�سهاد 23م��طًنا 
من �أبن��اء �ملنطقة بينهم ن�س��اء و�أطفال 

كح�سيلة �ولية.
�جلرمي��ة  �ملنطق��ة  �أبن��اء  و��ستنك��ر 
�لب�سع��ة �لتي �رتكبها ط��ر�ن �لعدو�ن 
�لذي��ن  �لأه��ايل  م��ن  �ملت�س�ق��ن  بح��ق 
ر�ح�� �سحية �سلف ط��ر�ن �لعدو�ن، 
م�عزي��ن �رتفاع ع��دد �سحايا �جلرمية 
�مل��رتدي  �مل��ادي  �ل��س��ع  ب�سب��ب 
للم��طن��ن وغ��الء �ملحروق��ات ب�سبب 

�لعدو�ن و�حل�سار ما ��سطر �مل��طنن 
�إل��ى �لتكد���ش يف �سي��ارة نق��ل و�ح��دة، 
�لأم��ر �لذي ز�د م��ن ع��دد �ل�سحايا من 

�مل��طنن.
وتاأت��ي هذه �جلرمية ��ستمر�ر� مل�سل�سل 
جر�ئ��م �لع��دو�ن بح��ق �مل��طنن منذ 
بد�ي��ة �لع��دو�ن عل��ى �ليم��ن يف مار�ش 
2٠15م يف ظ��ل �سم��ت وت��ط���ؤ عربي 
بح��ق  وجر�ئم��ه  �لع��دو�ن  م��ع  ودويل 

�ليمنين.

لــــــــلــــــــعــــــــدوان غـــــــــــرب تـــعـــز اســــــتــــــشــــــهــــــاد 23 مــــــــواطــــــــًنــــــــا فــــــــي جـــــــرميـــــــة جــــــــديــــــــدة 
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ب�شائر ن�رس �شنعتها اإرادة و عزمية االأبطال من رجال 

اجلي�ض و اللجان ال�شعبية الذين حملوا على عواتقهم 

م�شوؤولية الت�شدي للم�رسوع االأمريكي اال�شتعماري 

و حماية �شيادة اليمن و كرامة اأبناءه.. و هم وحدهم 

حملة م�رسوع التحرر و اال�شتقال و على اكتافهم 

القوية وب�شواعدهم ال�شجاعة �شينه�ض امل�شتقبل 

اليمني ناف�شًا عن نف�شه غبار التبعية كا�رسًا طوق 

الو�شاية االأمريكية... هنا من جديد ن�شّطر جزءا من 

ماحم رجال اهلل و جنود ملك ال�شماوات و االأر�ض و 

هم ينكلون باأعداءه و اأعداء دينه على خمتلف اجلبهات 

خال االأ�شبوع املا�شي..

املدفعية لهيب  ال يخمد  وقذائفها جحيم يشوي جلود العشرات من الغزاة و املنافقني يومًا.. 

القوة الصاروخية

وحدة القناصة مدفعية واسناد

قذائ�ف املدفعية لهيب ال يخم�د وحمم ال تنطفئ 
متط�ر مع�شك�رات و جتمع�ات الع�دو ال�شع�ودي فيم�ا 
وراء احل�دود و جتمعات مرتزقت�ه يف الداخل وب�شكل 
مكث�ف و عل�ى نح�و ال ت�رك للع�دو جم�ااًل ليلتق�ط 
اأنفا�شه فرجال املدفعية مائكة موت يلتقطون اأرواح 
جن�ود العدو ومرتزقته ويكتم�ون اأنفا�شهم بقذائف 

مدفعيتهم امل�شددة بتوفيق اهلل وت�شديدة .
ومن جبهات ما ور�ء �حلدود  تاأتي ب�س��ائر �لن�سر 
على �أ�س��ت مد�فع رجال �ملدفعية وهم يدك�ن ي�مياً 
ع�س��ر�ت �مل��ق��ع �لع�س��كرية �ل�س��ع�دية وجتمعات 

جن���ده .. فف��ي جبهة جي��ز�ن دكت مدفعي��ة �جلي�ش 
و �للج��ان �ل�سعبية على مد�ر �أي��ام �لأ�سب�ع �ملا�سي 
م��ق��ع  �ل�س�د�ن��ه، و�ل�س���دة، و جتمع��ات جن���د 
�لع��دو يف م�ق��ع �حلث��رة، وقائ��م زبي��د و �ل�سانق، 
و�ملدف���ن و�خل�س��ل، و�ل�سبكة، و�لدخ��ان و �أ�سفل و 
�س��رق ج����ز�ت �لط��ل كم��ا مت ��سته��د�ف �ملنافقن 
يف منف��ذ �لط����ل و �خل�ب��ة وم��قع �أخ��رى وق�سف 
مترك��ز �لقنا�س��ة �ل�سع�دي��ة يف �حدى �ملن��ازل �لتي 
ح�ل�ها ثكن��ة ع�سكرية وكذل��ك دك جتمعات �جلن�د 
�ل�سع�دي��ن يف م�قع جحف��ان و يف �أم �لرت�ب و �سقط 

�لع�سر�ت من جن�د �لعدو و مرتزقته.. 

القناصة اليمنية تدشن موسم 
جنود   8 بقنص  الـــرؤوس  قطف 
خـــالل  مـــنـــافـــق   15 و  ســـعـــوديـــني 

األسبوع املاضي.
متك��ن �لرجال �لثابتن �مل�ؤمنن يف وحدة �لقنا�س��ة و �لذين �عتادت �أياديهم �لطاهرة 
�ل�سج���د �لط�ي��ل على قب�س��ات قنا�ساتهم و �لت�سبيح �ملت���سل عل��ى �لزناد من قن�ش 
ثماني��ة جن���د �سع�دي��ن 2 منهم خلف قي��ادة حر�ش �حلدود يف �لرب�ع��ة و بع�سر و2  
يف رقاب��ة �لف����ز وم�ق��ع �لطلعة بنج��ر�ن و 4�آخري��ن يف م�قعي �لدفين��ة و�لفري�سة و 
�لعبادية بجيز�ن.. كما مت قن�ش 15 منافق يف جبهات �لد�خل 7 منهم يف مع�سكر �ل�سالن  

يف �أوقات متفرقة  وو يف �لغيل   و2 يف منفذ علب و5 �آخرين يف يف يكتب يف �ملخا بتعز.
كم��ا مت ��ستهد�ف ن�عي مدفعي مل�سن��ع ��سمنت جيز�ن و ��ستعال 
�لن��ر�ن في��ه.. �أم��ا عل��ى جبه��ة جن��ر�ن فق��د دك رج��ال �ملدفعي��ة 
�لب���س��ل م��قع �لعدو و جتمعات جن���ده ومرتزقته على مد�ر �أيام 
�لأ�سب���ع �ملا�سي يف م��قع �لع�ش، وم�قع م�ستحدث خلف �ل�سبعة، 
و�ملخروق، و �ل�سديد، و �لطلعة، و �لتبة �حلمر�ء.. ورقابة �حلمر�ء 
وتب��ة �لقطرين كما مت �إحر�ق خم��زن �أ�سلحة �لعدو يف م�قع �حلمر�ء 
و�سق��ام .. و بف�س��ل �هلل �سقط �لع�س��ر�ت من جن�د �لع��دو ومرتزقته 

�ملنافقن �سرعى وجرحى..
و عل��ى جبهة ع�سر �لتي حت�لت �إل��ى �ساعات و �أيام ع�سرة على 
جن���د �لع��دو �ل�سع�دي��ة فقد دك��ت �ملدفعية م��ق��ع و جتمعاتهم يف 
�جل����ز�ت، و �ل�سبك��ة، و �لرب�عة، ومنفذ عل��ب، و مع�سكر �حل�سار 
بعل��ب، وم�قع قمعة �ل�سيخ، و �لهنجر، و خلف �لهنجر، م�قع �لزج، 
و��سع��ر، و م��ق��ع �سرق �لرب�ع��ة، وم�قع م�ستح��دث يف �لثعبان، و 

��ستهد�ف جتمعات جن�د �لعدو �سرق �لرب�عة.
و م��ن جبهات �حل��دود �إلى جبهات �لد�خل وزجم��رة �أف��ه مد�فع 

رج��ال �ملدفعي��ة ل ته��د�أ فم��ن جبهة تع��ز  دكت �ملدفعي��ة جتمعات " 
�جلنج�ي��د" �ل�س�د�ني��ن �سم��ال ناب�س��ة يف مديري��ة م���زع و�سق��ط 
�لع�س��ر�ت منهم قتل��ى و جرحى بينهم �سباط كم��ا مت دك حت�سينات 
�ملنافقن �سم��ال �ملخا و ��ستهدفت �ملدفعية م��قع �لغز�ة و �ملنافقن 
يف ذو ب��اب و ��ستع��ال �لنر�ن يف �أحدهم... �إ�ساف��ة �إلى دك جتمعات 

�ملنافقن يف �لل��ء وتبة �لعلم ومن�سة �لدفاع �جل�ي ببر با�سا. 
و يف ميدي مت ��ستهد�ف م��قع وجتمعات �ملنافقن �سمال �سحر�ء 
مي��دي و منف��ذ �لط��ل.. �أما يف جبهة �جل�ف فق��د ��ستهدفت �ملدفعية 
جتمع��ات �ملنافقن يف منطقة �سفر �حلنايا باملت�ن و يف ن�بة �سابر يف 

�لغيل و غرب �ملدينة بالتز�من مع ق�سف �ساروخي.
و يف ماأرب  مدفعية �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية ت�ستهدف حت�سينات 
للمنافق��ن يف منطق��ة �لزغن وغرب �ملطار، و جتمع��ات �أخرى ب��دي 

ملحان ب�سرو�ح.
و يف �ل�سال��ع دكت �ملدفعية جتمعات �ملنافقن يف مديرية جنب قبل 

تطهرها بالكامل.

مـــــصـــــنـــــع إســــــمــــــنــــــت جـــــــــيـــــــــزان يـــــحـــــتـــــرق!

كالع���ادة ال تتوق���ف قوتن���ا ال�صاروخية و هي 
تقدم املفاجاآت اليومية و ال يعرتي رجالها الوهن 
و اجلم���ود و ه���م يوجه���ون ال�رضب���ات القاتلة و 
املنكلة بجنود ال�صيطان و اأوليائه بل جبهة حامية 
و قلوب مرتبطة باهلل و اأقدام ثابته و عيون يقظة 
ترت�ص���د جتمع���ات الغ���زاة و املنافقني لت�ص���ليهم 
زالزله���ا وبراكينها و عذابها االأليم.. واإن اهلل مع 

مع ال�صابرين.. 
و يف جبه���ات م���ا وراء احل���دود كان احل�ص���ور 
ال�ص���اروخي ه���و االأك���ر حي���ث وجه���ت الق���وة 
عل���ى  م�ص���ددة  و  نوعي���ة  �رضب���ت  ال�ص���اروخية 
جتمعات للجنود ال�ص���عوديني غرب بوابة املو�صم 
بجيزان تال ذلك دك مواقع  ال�ص���دي�س و املخروق 
الكب���ر وموق���ع الطلع���ة و خلف ال�ص���بكة ومبنى 
قي���ادة �ص���قام ورقابة ظلي���م بنجران ب�ص���واريخ 

و  قتل���ى  �ص���قط  و  الكاتيو�ص���ا 
جرحى يف �ص���فوف جنود العدو 

يف العمليتني ال�صاروخيتني.
للعملي���ات  بالن�ص���بة  و 
جبه���ات  يف  ال�ص���اروخية 
الداخ���ل فق���د متكن���ت القوة 

اهلل  بف�ص���ل   - ال�ص���اروخية 
و عون���ه - م���ن توجي���ه �رضبة 

نوعي���ة و قاتل���ة لتجمعات الغزاة 
يف تع���ز و اجلوف حيث دكت القوة 

و  للغ���زاة  جتمع���ات  ال�ص���اروخية 
املنافق���ني �ص���مال املخ���ا.. كم���ا دكت 
اأي�ص���ا جتمع���ات املنافق���ني يف نوبة 
�صابر يف مديرية الغيل و جتمعات 

اأخرى غرب املدينة يف اجلوف.

ثنائيــــــان مــــــن نــــــوع الزلــــــزال 2 و برفقــــــة صــــــاروخ الصمــــــود يلتهمان جتمعــــــات ومواقــــــع العدو في 
املوســــــم بجيــــــزان و عشــــــرات الكاتيوشــــــا حتــــــرق الغــــــزاة و املنافقــــــني شــــــمال املخــــــا و اجلــــــوف
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﴿ �حباط حماولة ت�سلل للمنافقن و�سق�ط قتلى 
وجرح��ى يف �سف�فه��م  �ثر �نفجار عب���ة نا�سفة يف 

و�دي �س��ق بالغيل.
﴿ �جلي�ش و�للجان �ل�س��عبية ي�س��تعيدون تاأمن 
�لتب��ة �ل�س���د�ء وعدد م��ن �لتب��اب يف و�دي م�زع 

و�سق�ط قتلى وتدمر �آليات تابعة للمرتزقة.
﴿ ك�س��ر زح��ف للمنافق��ن باجتاه تبت��ي �لقرون 

و�لثنى ع�سر مبنطقة �لكدحة  وتدمر �آلية و�سق�ط 
قتلى وجرحى يف �سف�فهم بتعز.

﴿ قتل��ى وجرحى يف �س��ف�ف �ملرتزق��ة �إثر عملية 
ن�عية للجي�ش و�للجان �ل�سعبية ��ستهدفت م��قعهم 

يف مديرية �ملت�ن باجل�ف.
﴿ �نك�سار زحف ملرتزقة �لعدو�ن يف منطقة كهب�ب 

وخ�سائر كبرة يف �سف�فهم بلحج.

عملية نوعية للجيش و اللجان في جنران
 �جلي�ش و�للجان �ل�س��عبية ينف��ذون عملية ن�عية 
م�قع��ي  عل��ى  143٨ه-  �س��عبان   15 �خلمي���ش  يف 
�لف����ز و�لقيادة بنجر�ن ، �لعملية �أدت �إلى م�س��رع 
وجرح عدد من �لع�س��كرين �ل�سع�دين وتدمر �آلية 
، �لط��ر�ن �حلرب��ي و�ملروحي �س��ن �سل�س��لة غار�ت 

لإعاقة تقدم �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية.

نسف و تدمير العشرات من اآلليات و مصرع أكثر من 40 مرتزقًا بينهں قيادات ميدانية
تدمير آليات و خسائر العدو البشرية

وحدة القناصة

�جلي���ش  ملرتزق��ة  تابع��ة  ع�سكريت��ن  �آليت��ن  تدم��ر   
�ل�سع�دي ب�س��ريخ م�جهة �سمال �سحر�ء ميدي.

 وح��دة �لهند�س��ة تدم��ر �آلي��ة حممل��ة باملرتزق��ة بعب�ة 
نا�سفة يف منطقة �ل�سالن مبديرية �لغيل.

﴿ تدمر �آلية ع�سكرية تابعة لق�ى �لغزو بقذيفة مدفعية 
�سمال �ملخاء.

﴿ تدمر جر�فة تابعة ملرتزقة �لعدو�ن ب�ساروخ م�جه 
�سرق يختل يف �ملخا.

تدمر �آلية للمنافقن يف منطقة �لكدحة.
﴿ تدم��ر مدف��ع ب��ي ع�س��رة تاب��ع ملرتزق��ة �لع��دو�ن يف 

�لأطر�ف �ل�سمالية �ل�سرقية حلريب �لقر�مي�ش مباأرب.

مصرع عشرات املرتزقة
﴿ م�س��رع ٦ م��ن �ملنافق��ن يف تب��ة �لدف��اع �جل���ي و2 

�خرين يف �ل�سباب بنر�ن �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية.
﴿ م�س��رع 3 م��ن �ملرتزق��ه يف مناط��ق متفرق��ة مبديرية 

�سرو�ح مباأرب.
﴿ م�سرع �ثنن من �ملرتزقة يف تعز.

 م�س��رع �ح��د �ملنافق��ن يف منطق��ة �جلحملي��ة  بن��ر�ن 
�جلي�ش و�للجان �ل�سعبية

﴿ م�س��رع �لقيادي �ملنافق ح�سن حممد عبد�هلل  �ملن�س�ري 

يف جبه �ملخا ي�م �م�ش على يد �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية.
 م�س��رع 2 م��ن �ملنافقن بنر�ن �جلي�ش و�للج��ان �ل�سعبية 

يف �جل�ف.
﴿ م�س��رع 2 م��ن �ملنافقن �سم��ال �ملخا بن��ر�ن �جلي�ش 

و�للجان �ل�سعبية
﴿ م�سرع 2 من �ملنافقن بنر�ن �جلي�ش و�للجان بتعز.

﴿ م�س��رع 4 م��ن �ملنافق��ن يف و�دي ربيع��ة و�ملخ��درة 
وهيالن بنر�ن �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية.

﴿ م�س��رع 2 م��ن �ملنافق��ن �حدهم��ا يف و�دي �سال��ة 
و�لخر بالربعن بنر�ن �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية.

﴿ م�س��رع �لقي��ادي �ملناف��ق �سال��ح حمم��د ر��س��د بن 
جح��زه �لجدع��ي يف نه��م بن��ر�ن �جلي���ش و�للج��ان 

�ل�سعبية بنهم.

حصــــــاد العمليــــــة النوعيــــــة التــــــي نفذهــــــا اجليش و 
اللجان مبديرية موزع لتعز

م�سرع �ملنافق نائف �سامل علي قزقز �ل�سبيحي
م�سرع �ملنافق جابر �س�بل �مل�س�يل �ل�سبيحي

��سابة �ملنافق عبد�للطيف علي حممد عمر �ل�سبيحي
��سابة �ملنافق �أحمد ف�سل �أحمد �سالح �ل�سبيحي 

��سابة �ملنافق عادل حممد ح�سن �ل�سبيحي

��سابة �ملنافق عبد �سعيد منذوق �ل�سبيحي 
��سابة �ملنافق �أحمد �سامل �سالح �ل�سبيحي

��سابة �ملنافق منت�سر عبد�هلل �أحمد �ل�سبيحي 
��سابة �ملنافق حميد حممد عبد�هلل �ل�سبيحي

��سابة �ملنافق �أزهر حيدرة علي حممد �ل�سبيحي
��سابة �ملنافق �أحمد عبده �سليمان �ل�سبيحي 

��سابة �ملنافق �ملنافق نا�سر علي �أحمد علي �ل�سبيحي 

��سابة �ملنافق علي �لزغر �س�يل �ل�سبيحي 
��سابة �ملنافق علي يحيى �مل�س�يل �ل�سبيحي 

��سابة �ملنافق جميل �سعيد عبد�هلل �لعبادي �ل�سبيحي 
��سابة �ملنافق �سعيد �سامل علي فريد �ل�سبيحي

�إ�سابة �ملنافق �أحمد �أحمد طار�ش �مل�س�يل �ل�سبيحي 
�إ�سابة �ملنافق �أمن �مل�س�يل �ل�سبيحي 

�إ�سابة �ملنافق �أحمد حيدر �مل�س�يل �ل�سبيحي

القناصة اليمنية تدشن موسم 
جنود   8 بقنص  الـــرؤوس  قطف 
خـــالل  مـــنـــافـــق   15 و  ســـعـــوديـــني 

األسبوع املاضي.
متك��ن �لرجال �لثابتن �مل�ؤمنن يف وحدة �لقنا�س��ة و �لذين �عتادت �أياديهم �لطاهرة 
�ل�سج���د �لط�ي��ل على قب�س��ات قنا�ساتهم و �لت�سبيح �ملت���سل عل��ى �لزناد من قن�ش 
ثماني��ة جن���د �سع�دي��ن 2 منهم خلف قي��ادة حر�ش �حلدود يف �لرب�ع��ة و بع�سر و2  
يف رقاب��ة �لف����ز وم�ق��ع �لطلعة بنج��ر�ن و 4�آخري��ن يف م�قعي �لدفين��ة و�لفري�سة و 
�لعبادية بجيز�ن.. كما مت قن�ش 15 منافق يف جبهات �لد�خل 7 منهم يف مع�سكر �ل�سالن  

يف �أوقات متفرقة  وو يف �لغيل   و2 يف منفذ علب و5 �آخرين يف يف يكتب يف �ملخا بتعز.

كسر زحوفات ومحاوالت تسلل

ضربات أبطالنا القاتلة أفشلت زحوفات الغزاة واملنافقني وخيبت آمالهں 

تدمير آليات

�ل�سعبي��ة  �للج��ان  و  �جلي���ش  �أعل��ن 
ي���م �لثنن 19 �سعب��ان تطهر مديرية 
"جنب" يف �ل�سالع  بالكامل من �ملنافقن 
وم�س��رع وجرح �لع�س��ر�ت يف �سف�فهم  
و ياأت��ي ذلك بعد خ�سائ��ر متتالية تلقاها 
فل���ل �لرت��ز�ق و �لنف��اق عل��ى م��د�ر 
�لأيام �ملا�سي��ة يف نف�ش �ملديرية.. وهذ� 
وق��د متكن �جلي���ش و �للج��ان �ل�سعبية 
م��ن تاأمن �ملديرية بالكام��ل و ما �لن�سر 

�إل من عند �هلل �لعزيز.

الــضــالــع  : أبــطــال اجليش والــلــجــان الشعبية 
يطهرون مديرية جن من منافقي العدوان

إسقاط طائرة  استطالعية في ميدي
متكنت �لدفاعات �جل�ية للجي�ش و�للجان �ل�سعبية، �لي�م 
�لأحد 1٨ �سعبان 143٨ه�، من �إ�سقاط طائرة ��ستطالع تابعة 

للعدو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي يف مديرية ميدي.
و�أو���س��ح 
م���������ش����در 
�أن  ع�سكري 

�لدفاعات �جل�ية 
للجي�ش و�للجان �ل�سعبية متكنت من �إ�سقاط 

ميدي  يف  للعدو�ن  تابعة  ��ستطالع  ط��ائ��رة 
م��قع  ف�ق  حتليقها  �أثناء 

�جل����ي���������ش 
و�ل���ل���ج���ان 

�ل�سعبية.
�أن  �أبطال �جلي�ش و�للجان ي���ذك���ر 

�ل�سعبية ��سقط�� �لأ�سب�ع �ملا�سي طائرة ��ستطالع جت�س�سية لق�ى 
�لعدو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي �سمال �سحر�ء ميدي.

ثنائيــــــان مــــــن نــــــوع الزلــــــزال 2 و برفقــــــة صــــــاروخ الصمــــــود يلتهمان جتمعــــــات ومواقــــــع العدو في 
املوســــــم بجيــــــزان و عشــــــرات الكاتيوشــــــا حتــــــرق الغــــــزاة و املنافقــــــني شــــــمال املخــــــا و اجلــــــوف
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�لق�سد م��ن �لهج�م ه��� تدمر �لعدو، وق��د يت�سمن 
�ل�ستي��الء عل��ى �أر���ش ذ�ت �أهمية تعب�ي��ة �أو تطهر 

ق��ت �لعدو حلرمانه من �أية م�سادر معينة.
تت�سمن �لعمليات �لهج�مية �مل�سطلحات �لتالية:

*منطق��ة �حل�س��د :� ه��ي �ملنطق��ة �لتي تتجم��ع فيها 
�لقطاع��ات و�لآلي��ات من كاف��ة �ل�سف���ف لتت�جه هذه 
�لقطاع��ات منه��ا �إلى منطق��ة �لتجمع وتتطل��ب منطقة 
�حل�س��د طرقاً جي��دة و�سهل��ة وم�ست�رة ع��ن �ملر�قبة 
�أن تك���ن خ��ارج م��دى  �لأر�سي��ة و�جل�ي��ة ويج��ب 
مدفعي��ة �مليد�ن وبعيدة �إلى �خلل��ف مبا يكفي لتجنب 

�إعطاء �لعدو �أية دلئل على عملية �لهج�م.
*منطق��ة �لتجمع :� هي �لأر���ش �ملخ�س�سة لل�حدة 
لحتالله��ا متهيدً� حلرك��ة �أخرى لالأم��ام وتنتخب هذه 
�ملنطق��ة ع��ادة م��ن �لقائ��د �لأعلى م��ن �خلارطة وذلك 
ل�سم��ان ع��دم �نتخابها م��ن قبل وحدت��ن يف �آن و�حد، 
�أو ع��دم �ق��رت�ب مناط��ق جتمع �ل�حد�ت م��ن بع�سها 
�لبع�ش �أو عدم تقاطع �لطرق �إليها عند م�ساحة منطقة 

�لتجمع لكتيبة م�ساة ح��يل كيل� مرت مربع تقريباً.
*منطق��ة �لت�سكي��ل :� ه��ي �ملنطق��ة �لتي تنفت��ح فيها 
قطاع��ات �لهج���م جلمي��ع �أ�سلحته��ا، و�لت��ي تاأخذ بها 

�لت�سكيلة �لنهائية للمعركة.
*خ��ط �لب��دء :� ه��� �خلط �ل��ذي جتت��ازه �لقطاعات 
�ملهاجم��ة يف وق��ت مع��ن ”�ساع��ة �ل�سف��ر“ مبتدئ��ه 
بالهج�م وق��د يك�ن خط �لبدء �حلافة �لأمامية ملنطقة 
�لت�سكي��ل وق��د يك�ن بعيدً� قلياًل �إل��ى �لأمام من منطقة 

�لت�سكيل.
*�ساعة �ل�سفر:� هي �ل�قت �لذي تقطع به �لقطاعات 
�ملقتحم��ة خط �لب��دء وحت�س��ب جمي��ع �لت�قيتات من 

�ساعة �ل�سفر وخا�سة ت�قيتات خط �لنار.
* �ساع��ة )ك( :� هي �ل�قت �لذي تقطع فيه �لقطاعات 
�ملقتحم��ة خ��ط �لب��دء �لث��اين يف �ملرحل��ة �لثاني��ة م��ن 
�لهج���م، وقد يك�ن حتديد �ساع��ة )ك( وتقدير �ل�قت 
�ل�سحي��ح له��ا �سعب��اً عند �ل�س��روع يف �لهج���م جلهل 
�لتط�ر�ت �لتي �ستحدث يف �ملرحلة �لأولى وحتدد بعد 

�لإنتهاء من �ملرحلة �لأولى.
� �ملر�ح��ل:� ك��ل م�جة م��ن م�جات �لقتح��ام جتتاز 
خط بدء معن يف �ساعة �سفر معينة لتحتل هدفاً معيناً 

ت�سمى مرحلة.
*السرايا الالحقة:

ه��ي �ل�سر�ي��ا �لتي تتب��ع �سر�يا �لقتح��ام للمحافظة 
على زخم �لهج�م وتك�ن م�ستعدة للقيام مبعاجلة �أية 
�أم���ر طارئة خ��الل عملية �لقتح��ام و�لتطهر وتعترب 
م�س�ؤول��ة ع��ن و�ج��ب �ل�ستع��د�د للمهم��ة خ��الل هذه 

�ملرحلة.
*سرايا االقتحام :

هي �ل�سر�يا �لت��ي تخ�س�ش ل�سيطرة على �أهد�ف كل 
مرحلة من مر�حل �لهج�م.

*�سر�يا �لحتياط :
ه��ي �ل�سر�يا �لتي تخ�س�ش ل��ج��ب �لحتياط خالل 
�لعملية وتبقى هذه �ل�سر�يا �حتياطاً يف يد �لقائد حيث 
تثبت على خ��ط �لبدء وتبقى جاهزة ملعاجلة �أي ف�سل 

ل�سر�يا �لقتحام.

أنـــــواع الهجــــــوم

� �ل�سريع :� ي�سن �لهج���م �ل�سريع �سد م��قع �لعدو 
�ل�سعيفة و�ملح�س��رة ب�سكل �سري��ع، وتعترب �ل�سرعة 
�سرورية ولذلك فال�قت �ملخ�س�ش للك�سف و�لتخطيط 
يجب �أن يك�ن ق�سرً�، وق�سد �لهج�م يف هذ� �لن�ع من 
�ملعارك ه��� �لتغلغل يف دفاعات �لع��دو �لغر حم�سنة 
باأ�س��رع ما ميكن لفك معامل تعب�ي��ة، وبهذ� فاإن �ملجال 
و��س��ع �أم��ام �لق��ادة لالإب��د�ع و�ملن��اورة، �أم��ا ن��ر�ن 

�لإ�سناد �ملن�سقة فهي غالباً غر مت�فرة.
� �ملدبر:� ي�سن �سد دفاعات �لعدو �لق�ية و�ملح�سرة 
جيدً� ويتطلب ك�سفاً وتخطيطاً ب�سكل مف�سل، �إن �ل�قت 
�ل��ذي ي�ستغرق��ه هذ� �لن���ع �س�ف يعتم��د على درجة 
حت�سر �لعدو مل��قعه �لدفاعية �أما �لق�سد من �لهج�م 
�ملدبر فه��� �لتغلغل يف دفاعات �لعدو �ملخ�س�سة ولكي 
ي�سمح للقطاع��ات �ملتحركة �أن تخ��رتق بعمق وتدمر 
ق����ت �لع��دو ويف هذ� �لهج���م تك�ن ق��درة �لقطاعات 
�ملقتحم��ة عل��ى �ملناورة حم��دودة ولك��ن تع��ش هذه 
�ل�سلبي��ة بزي��ادة ن��ار �لإ�سناد �لت��ي تقدمه��ا �ملدفعية 

و�لدروع و�سالح �جل� ...

* تسلسل التخطيط :
تتب��ع ه��ذه �ل�سري��ة عندم��ا ت�ستل��م �أم��رً� بالهج���م 
�إجر�ء�ت معينة فيما يق�م قائد �ل�سرية ب��سع �خلطة 
تق���م �ل�سرية يف ه��ذ� �ل�قت باأعمال معين��ة ت�ؤدي �إلى 
�إدخ��ال �ل�سرية يف �لعم��ل باأقل تاأخر ممك��ن وباأق�سى 
درجة م��ن �لكفاءة، ويق���م �لقائد بتقدي��ر م�قفه على 
�س���ء �ملعل�مات �لت��ي ��ستلمها من قائ��د �لكتيبة ومن 
�لك�س��ف �ل�سخ�س��ي بع��د �أن ي�س��در �لأم��ر �لإن��ذ�ري 

ل�سريته.

خطة االقتحام :
عل��ى قائد �ل�سري��ة �أن يق��رر نتيجة تقدي��ره للم�قف 
خط��ة �حلرك��ة م�سن��دة بخط��ة ن��ار م�سان��دة وتعترب 

�لب�ساطة هي �لأ�سا�ش لكال �خلطتن.
يعطي �لهدف �لنهائي عادة لقائد �ل�سرية من قبل قائد 
�لكتيب��ة ولكن على قائ��د �ل�سرية �أن يق��در �ل�سع�بات 

�لتي تعرت�ش تقدمه يف �ل��س�ل �إلى �لهدف �لنهائي.

�إن �لعم��ل �ملطل���ب �إجر�وؤه م��ن قبل كتيب��ة �مل�ساة 
ي�سمل �ملر�حل �لتالية:

أواًل: التحضيــــــــــر :
 �لعم��ل يف منطق��ة �لتجمع:�  تدخل �مل�س��اة و�لآليات 
�ملقاتل��ة �ل�سروري��ة و�أ�سلحة �لإ�سن��اد منطقة �لتجمع 
خالل فرتة �لك�سف و�إ�س��د�ر �لأو�مر وي�سمل �لعمل يف 

منطقة �لتجمع ما يلي: 
ترتيبات �إد�رية كتقدمي وجبة �ساي �أو طعام �ساخنة 

و�سرف �لذخرة.
حت�سر وجتهيز �لأ�سلحة و�ملهمات.

�لتنظي��م و�إعادة �لتجميع للعملية و�يجاز �لقطاعات 
و�إجر�ء جتارب ومتارين �إذ� �سمح �ل�قت.

�مل�ست�دع��ات و�ملهمات �لغر مطل�بة ف���رً� وب�سكل 
مبا�سر يف عملية �لهج�م ترتك يف منطقة �لتجمع.

تتجمع �ل�سر�يا و�لف�سائل هنا ح�سب �لرتتيب �ملقرر 
�أن تك�ن به يف منطقة �لت�سكيل.

*احلركة من منطقة التجمع 
إلى منطقة التشكيل:

يجب �أن تك�ن �لطريق �أو �لطرق �إلى منطقة �لت�سكيل 
م�ؤ�س��رة ب��س�ح وعن��د �ل�سرورة يج��ب تاأمن دلئل 

للقي��ام ب��ج��ب �لدلل��ة وميك��ن ��ستعم��ال �لأ�سرط��ة 
و�لأ�س�ي��ة يف �لليل، عندما تتعاون �لدروع مع �مل�ساة 
يف �لعملية يعترب تاأثر �لطرق ومنطقة �لت�سكيل نف�سها 
م��ن و�جب �مل�ساة ولكن م�سح�بن ب�سابط �رتباط �أو 
م�جهن من وحد�ت �لدروع �لفرعية �مل�سرتكة وميكن 

�إجر�ء هذ� بعد �لك�سف �لكامل. 
*العمل في منطقة التشكيل: 

تنفتح قطاعات �لقتحام و�أ�سلحة �لإ�سناد بالت�سكيلة 
�لنهائية لالقتحام. 

تق���م �لقطاعات �ملقتحم��ة و�أ�سلح��ة �لإ�سناد باإمتام 
�لتح�سر�ت �لنهائية للهج�م.

يج��ب �أن يك�ن �ل�قت �ل��ذي تق�سيه �لق�ة يف منطقة 
�لت�سكي��ل ق�س��رً� ق��در �لإمك��ان و�إذ� تعر�س��ت خالل 
وج�دها يف منطقة �لت�سكي��ل لرماية كثيفة وم�ؤثرة من 
قبل �لعدو فيعترب تنفي��ذ عملية �لهج�م يف هذه �حلالة 

م�سك�ك به ويف خطر. 

ثانيًا: االقتحــــــــــام
*يج��ب �أن تبقى �لنقاط �لتالية عالقة يف �لذهن خالل 

مرحلة �لقتحام.
�إن �لنجاح �سيعتمد على مدى حتقيق �ملفاجاأة وعلى 
تركيز �لق���ة �حلا�سمة بتف�ق على �لنقاط �ملنتخبة يف 

جبهة العدو. 
�أن تك���ن �لقطاع��ات �ملهاجم��ة منظمة م��ن قطاعات 

�قتحام وقطاعات لحقة. 
يج��ب ت�حي��د م�س��ادر �لن��ر�ن لل��دروع و�ملدفعية 
و�أ�سلح��ة �مل�س��اة �ملت��سطة بخ��ط نار م�ؤث��رة لإ�سناد 

�لقطاعات �ملقتحمة. 
يج��ب �أن حتافظ �لقطاعات �ملقتحم��ة على قربها من 

�لنار �ل�ساترة. 
جتت��از �لقطاع��ات �لأمامي��ة خ��ط �لب��دء يف �ساع��ة 
�ل�سف��ر و�أن تتح��رك ر�سا�س��ات �سر�يا �لقتح��ام و�أية 
ر�سا�سات ��سافية �إذ� مت تخ�سي�سها للعملية لالأمام مع 
�لقطاعات �ملقتحمة ح�سب خطة �حلركة لتلك �ل�سرية. 
م��ع �أخ��ذ �مل�سافة بن خ��ط �لبدء و�له��دف و�إمكانية 
�ملقاوم��ة  مد�ف��ع  ت��س��ع  �لعتب��ار  بع��ن  �لت�س��رت 
و�لر�سا�سات �لتي تق�م بدور �لإ�سناد للعملية يف م��قع 
منتخبة على خط �لبدء �أو �أن تتحرك لالأمام �إلى م��قع 

منا�سبة يف �ل�قت �لذي يقرره قائد �ل�سرية �مل�س�ؤول. 
ير�فق����  �أن  �لأمامي��ن  �ملالحظ��ة  �سب��اط  عل��ى 
�لقطاع��ات �ملقتحم��ة ليك�ن���� قادري��ن عل��ى م�ساغلة 
�لأهد�ف �لطارئة �أثن��اء �لهج�م وجاهزين لطلب �لنار 

�لدفاعية خالل �إعادة �لتنظيم. 
ل��ن يك�ن هن��اك خ��ط �قتح��ام يف �لهج���م �لنهاري، 
�ستتاب��ع �لقطاع��ات �ملقتحم��ة تقدمه��ا ب�سرع��ة �ل�سر 
�لع��ادي )�أو كم��ا ه��� مق��رر م��ن ق��ادة �لت�سكي��الت �أو 
�ل�ح��د�ت( م��ن خ��ط �لب��دء �إل��ى �له��دف حت��ت �ستار 
م��ن ن��ر�ن �ملدفعية و�س��الح �جل� و�ل��دروع و�أ�سلحة 
�مل�س��اة �لغ��ر م�سرتك��ه يف �لقتحام. وعندم��ا تنقطع 
ن��ر�ن �لإ�سناد فعلى �لقطاعات �أن جتتاز �إحدى �أو كال 

�لطريقن �لتاليتن لالندفاع خالل �لهدف:
�إذ� ك��ان �لعدو قد تاأثر من �لرماية و�أ�سبح غر قادر 
عل��ى �ملقاوم��ة ب�سكل م�س��اد ولي���ش باإمكان��ه �لرماية 
ب�سكل دقيق على �ملهاجمن فعل��ى �لقطاعات �ملهاجمة 
)�ملقتحمة( يف هذه �حلالة �أن جتتاح �لهدف من م�سافة 

قريبة.
يف بع���ش �حلالت يح��دث �أن يخب��� �لهج���م �أو �أن 
يت�ق��ف ب�سك��ل م�ؤق��ت نتيج��ة رماي��ة �لع��دو �لدقيقة 
و�مل�ؤثرة ففي هذ� �مل�ق��ف على �لقطاعات �ملقتحمة �أن 
ت�ؤ�س���ش تف�ق حملي بنر�ن جمي��ع �لأ�سلحة )�أ�سلحة 
�مل�ساة( �ملت�فرة و�أن تدف��ع بالهج�م م�ستخدمة �لنار 

و�حلركة عرب �لهدف. 
خ��الل �إع��ادة �لتنظي��م عل��ى �له��دف يج��ب �أن تق�م 
�لقطاع��ات �ملقتحم��ة بالبح��ث عن نق��اط �سعف �لعدو 
حي��ث ي�سمح ه��ذ� بالت��سع لت��سي��ع وتعميق �ملنطقة 
�ملحتل��ة من قب��ل �ملهاجمن وبهذ� ي�سب��ح من �ل�سعب 

على �لعدو �أن يقاتل معركته ح�سب ما خطط لها. 

ثالثًا: التطهيــــــــــر:
يج��ب �أن ميت��زج �لقتح��ام مبرحل��ة �لتطه��ر حيث 
�أف�س��ل ما ت��سف به هذه �ملرحل��ة )�ملهار�سة( وخالل 

هذه �ملرحلة:
�سيك�ن �لعدو منهمكاً نتيج��ة تطهر �حتياطه ب�سكل 

متتابع من قبل �ملهاجمن. 
�سيتح��رك �ملهاجم��ن لالأمام �إل��ى �أهد�فه��م �لنهائية. 
�ستنته��ي هذه �ملعركة �إم��ا بحركة �سريع��ة لالأمام و�أن 

تت�سمن �سل�سلة من �لعمليات.
بعد �لنته��اء من �لقتحام و�لتطه��ر على �ل�حد�ت 
�ملهاجم��ة �أن تعيد تنظيمه��ا على �لهدف بعد �لنجاح يف 

�ل�سيطرة . 

رابعًا: إعـــــــادة التنظيم
عن��د �نتهاء مرحل��ة �لتطهر يج��ب �لقي��ام بالأعمال 

�لتالية لإعادة �لتنظيم على �لهدف بعد �ل�سيطرة :
يجب �أن تتحرك �لقطاع��ات ب�سرعة للم��قع �مل�زعة 

عليها بخطة م�سبقة.
يجب �أن يبد�أ �حلفر ف���رً�. و�أح�سر �أ�سلحة �لإ�سناد 

لالأمام. 
يج��ب �أن يك���ن ق��د مت ت�سبي��ط �ل�ُس��رُت �لدفاعي��ة. 
وحت�س��ن �مل��ق��ع و�ملحافظة على �لتما���ش مع �لعدو 
باإر�س��ال دوري��ات ونق��اط مر�قب��ة لالأم��ام، وحتدي��د 

�لنق�ش يف �لذخرة. 

استراتيجيات الهجوں واالقتحاں في اخلطط العسـ�رية

يعتقد �لبع�ش �ن �سالح �ملدفعية ل �أهمية له يف 
�ملعرك��ة مثل �ملدرعات و�لطائ��ر�ت وهذ� مفه�م 
خاط��ىء جمل��ة وتف�سيال .. �س��الح �ملدفعية ه� 
�أهم ��سلحة �لدعم يف �ملعركة �لتي ت�فر �لتغطية 
�لنر�نية �لكثيف��ة و�لغزيرة للم�ساة و�ملدرعات 
�لرئي�س��ي يف  �لقت��ال  �أ�سلح��ة  �لل��ذ�ن يعت��رب�ن 
�ملعرك��ة وع�سبه��ا وباقي �ل�سلح��ة من مدفعية 
وط��ر�ن ودف��اع ج���ي تخدمهم��ا وت�ف��ر لهما 

�لدعم �لنر�ين و�لتغطية.

 *  املدفعية منها نوعان وهي أ - املدفعية 
امليدانية  ب - املدفعية الصاروخية .

�أوَل :�  �ملدفعية �مليد�نية تنق�سم �إلى �لآتي :
�أ - مد�ف��ع �لهاوت��زر  ومتتل��ك ز�وي��ة �طالق 
كب��رة وتك���ن نر�نها غ��ر مبا�س��رة �أو خارج 
نط��اق �لروؤية ومدياتها بعيدة وت�ستخدم يف دعم 
�ملدرع��ات و�مل�ساة و�عرته��ا متعددة و��سهرها 
�لعيار )155( ملم �ملدمر للدبابات وهناك �أعرة 

ت�سل �إلى )2٠3( ملم �أي�سا ..
�سبطان��ة  ذ�ت  وتك���ن  �له��اون  مد�ف��ع   - ب 

ق�س��رة ي�ستخدم يف �ل�س��رب �لنر�ين �لعم�دي 
لدعم وح��د�ت �مل�ساة و�لق��ت �خلا�سة وميتلك 
ع��دة �أعرة �سغ��رة ومت��سط��ة وكبرة ت�سل 

�إلى )12٠( ملم ..

ثانيَا :ـ املدفعية الصاروخية  :
�ملدفعي��ة �ل�ساروخي��ة تعتم��د عل��ى �لقذ�ئف 
ذ�ت �لدف��ع �ل�ساروخ��ي �أو �ل�س��ري��خ �ملطلقة 
م��ن ق����ذف متع��ددة �مل���س��ر مث��ل �لرو�سية 
�ملتع��ددة  باملدي��ات  وتتمي��ز  �لمريكي��ة  و 
وق��درة �لتغطي��ة �لنر�نية �لكثيف��ة �أو �لغر�ق 
�ل�ساروخ��ي و�ل�س��رب �مل�ساحي وه��ي �سديدة 
و�مل��دن  �ملزدحم��ة  �ملناط��ق  �س��د  �لفاعلي��ة 
و�لدفاع��ات  و�ملدرع��ات  �جلن���د  وجتمع��ات 

�جل�ية و�ملطار�ت .. 

أهــمــيــة املــدفــعــيــة وأنــواعــهــا 
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�نتهاك��ات ل ت��س��ف - و��ستهت��ار دويل - و�س��ر�خ ل يجرح 
�ل�سمائ��ر ه��ذ� ما عليه �حل��ال يف فل�سطن �أما �لكي��ان �ل�سهي�ين 
�إبع��اد �لع��رب خ�س��س��ا  فق��د جن��ح يف �لف��رتة �لأخ��رة يف 
و�مل�سلم��ن عم�م��ا ع��ن ق�سيته��م �ملركزية)فل�سطن(من خالل 
�غر�قه��م يف ق�ساي��ا و�سرع��ات ثان�ي��ة �بعدتهم كلي��ا وحرفت 
�لب��سل��ة �لتي كان��ت متجهة باجتاه فل�سط��ن وذلك عن طريق 
�لن�س��رة  �لإرهابية)�لقاعدة-د�ع�ش-جبه��ة  �جلماع��ات  زرع 
وغره��ا( �ملنط�ية حتت �ل�هابي��ة �لقابعة يف بالد جند �ملم�لة 
�سع�ديا و�لتي )�ل�هابية( �أخذت على عاتقها م�سئ�لية ت�طن 
�لكي��ان �ل�سهي�ين على �لأر��س��ي �لفل�سطينية بدع��م وم�ساندة 
ق�ى �ل�ستكبار �لعاملي �ملتمثلة فى ر�أ�ش �ل�سر �أمريكا وحليفتها 

بريطانيا �أول من جلبت �ليه�د �إلى �أر�ش فل�سطن 
�إن �إ�سر�ئي��ل تعت��رب نف�سه��ا ف���ق �لقان���ن �ل��دويل، ومتار�ش 
�سيا�س��ة �لقت��ل �ملتعمد جت��اه �لأ�س��رى �لفل�سطيني��ن، علما �أن 
�لج��ر�م �لإ�سر�ئيل��ي يت��م بغط��اء دويل، وه��� �ل��ذي ر�أت فيه 
�إ�سر�ئيل �س�ء �أخ�سًر لتنفي��ذ م�ساريعها �ل�ستعمارية و�إحلاق 
يز�ل���ن  ل  �لذي��ن  �لفل�سطيني��ن  �لأ�س��رى  �آلف  بح��ق  �لأذى 
يرزح���ن خل��ف �لق�سبان ’ يتجرع���ن �أمل �له����ن و�ل�ستبد�د 
م��ن حمتل �ثم ’ ي�سلبه��م �دين حق�قهم �لدمي��ة يتجرع�ن كاأ�ش 
�لأمل و�لف��ر�ق ب��ال جمي��ب يف ظ��ل �سم��ٍت مطبق �ح��ال حياتهم 
�ل��ى كاب����ش ل نهاي��ة ل��ه، ب��ل يفتق��ر �ل�س��رى يف �سج���ن هذ� 
�ملُحت��ل �ل��ى �حلد �لدنى من �س��روط �حلي��اة ويتعر�س�ن ليل 
ونهار ل�ست��ى �أن��ع �لتعذيب �ملمنه��ج و�ملعاملة �لتي حتط من 
�لكر�م��ة بق�سد �لتخلي عن حق�قه��م ومعاقبتهم على خط��تهم 
�لحتجاجية �ملتمثلة ف��ى معركة �حلرية و�لكر�مة)�لإ�سر�ب( 
كم��ا يهدف �ملُحت��ل �ل�سهي�ين �إلى تعذي��ب �ملعتقلن �ثناء فرتة 
ق�سائه��م ملحك�مياتهم �ل��ى �سهر وعيهم وك�سر مب��د�أ �لت�سامن 
بينه��م و�لنيل من �ر�دتهم ودفعهم للتخلي عن حق�قهم �ملكف�لة 
له��م مب�جب �لقان�ن �لدويل علم��ا �أن �لقان�ن �لدويل غر �ساري 
�ملفع���ل على �لكي��ان �ل�سهي�ين حتى �للحظة وخ��ر دليل على 

ذل��ك ه� م��ا يتعر�ش ل��ه �لآلف �لأ�س��رى �لفل�سطيني��ن لل�سهر 
�لث��اين د�خل �ملعتق��الت �لإ�سر�ئيلي��ة دون �ي م�سان��دة ر�سمية 
�و �سعبي��ة لق�سيتهم مع عد�لة هذه �لق�سي��ة و�حقية �أ�سحابها 
�س�ي م��ا �ساهدته �لعا�سمة �سنعاء وبع�ش �مل�سر�ت يف لبنان 

وت�ن�ش و�لبحرين ور�سميا يف جمه�رية �إير�ن �لإ�سالمية.
يف �سج���ن �لحت��الل ل ي�ج��د �ل ع��دة كلمات ه��ي ) تعذيب 
- ترهي��ب - حرم��ان - ع��زل - �نف��ر�دي - �س��رب - تفتي�ش ( 
ولي�ش هناك من رقيب ول ح�سيب لأفعالهم وت�سرفاتهم فاأمريكا 
ه��ي �حلا�سنة �لر�عية لهم و�ل��دول �لعربية من�سغلة ل�ستكمال 
ربيعه��ا �ل��ذي ب��ات خريف��ا و�ملنظم��ات �لدولية �عن ب��ال روؤية 

حينما يتعلق �لمر بق��ت �لحتالل.
�إن معان��اة �لأ�س��رى �لفل�سطيني��ن يف �ل�سج���ن و�ملعتق��الت 
يقت�س��ر عل��ى  �لإ�س��ر�ب ل  �لإ�سر�ئيلي��ة خا�س��ة يف ظ��روف 
�لتعذي��ب �لنف�س��ي و�جل�س��دي و�لعت��د�ء�ت �ملختلف��ة عليه��م 
فح�س��ب، لكنه��ا ت�سل �إلى ح��د �لقتل �لبط��يء و�ملتعمد بفعل ما 
تنتهجه �ل�سلطات �ل�سر�ئيلية م��ن �سيا�سة �إهمال طبي بحقهم، 
م��ا ي���ؤّدي �إل��ى ��ست�سه��اد �ملئات منه��م، يف وقت ل ي��ز�ل مئات 
�آخرون ينتظ��رون هذ� �مل�سر �إ�سافة �إل��ى �لأمر��ش �خلطرة 
�لت��ي �أنهك��ت �أج�ساده��م دون �أن تق��دم له��م م�سلح��ة �ل�سج�ن 
�لإ�سر�ئيلي��ة �لعالج �لالزم، بل �إّنها ت�سع جملة من �لعر�قيل يف 
وج��ه وز�رة �لأ�سرى �لفل�سطيني��ة و�مل�ؤ�س�سات �حلق�قية ذ�ت 

�لعالقة �لتي حتاول �ل��س�ل لهم من �أجل تقدمي �لعالج.
�لفل�سطيني��ن،  �لأ�س��رى  يعت��رب  �ل�سر�ئيل��ي  �لحت��الل  �أّن 
وخ�س��س��اً �ملر�س��ى، قتل��ى بيده، م��ن خالل �سيا�س��ة �لهمال 
�لطب��ي �ملتعمد، و�لتعذي��ب �لنف�سي و�جل�سدي بكاف��ة �أ�سكاله، 
كما يق�م �لحتالل مبعاقب��ة �لأ�سرى من خالل �ملكابرة و�إد�رة 
�لظه��ر �أم��ام مطالب �لأ�س��رى وبع���ش �ملن��اور�ت و�للتفافات 
�لت��ي يق�م به��ا و�لتي تق�سي مبن��ع �ملحامن و�أه��ايل �ملعتقلن 
م��ن زي��ارة �ملعتقالت وك�سر وح��دة �مل�قف لالأ�س��رى من خالل 
بع���ش �ل�سائعات باأن ُهناك �أ�سرى تخل���� عن �لإ�سر�ب �حدها 

ما قيل عنه��ا ت�سريبات م�س�رة لالأ�سر م��رو�ن �لربغ�ثي �لتي 
ل ��سا���ش له��ا �إ�ساف��ة �إلى �لع��زل �لنف��ر�دي �ل��ذي ُيعترب من 
�أق�س��ي �أن��ع �لعق�بات �لتي تلجاأ �إليها �إد�رة م�سلحة �ل�سج�ن 
�لإ�سر�ئيلي��ة �س��د �لأ�س��رى، لي�ش يف فرت�ت �لإ�س��ر�ب فح�سب 
حيث يتم �حتجاز �لأ�سر ب�سكل منفرد يف زنز�نة معتمة و�سيقة 
لف��رت�ت ط�يلة من �لزمن ل ي�سمح له خاللها �للتقاء بغره من 
�ملعتقل��ن وقد ق�سى بع�ش �لأ�سرى �سن����ت ط�يلة يف زنازين 
�نفر�دي��ة معزول��ن عن �لع��امل �خلارجي كلًي��ا، وخرج�� منها 
م�سابن باأمر����ش نف�سية وع�س�ية خطرة، �أ�سف �إلى ذلك نقل 
�أ�سخا�ش من �مل�سربن �لى جهات جمه�لة ويف ظروف غام�سة، 
علم��ا �أن �لأ�س��رى يعي�س�ن معاناة با�ستم��ر�ر ولي�ش فقط �أثناء 
فرت�ت �لإ�سر�ب �ملفت���ح عن �لطعام فُهناك �لكثر من �ملر�سي 
م��ن فرت�ت ط�يل��ة، ويرجع �ل�سب��ب �لرئي�ش يف تل��ك �لأمر��ش 
ه� �س�ء �لأو�س��اع �ل�سحية د�خل �سج�ن ومعتقالت �لحتالل 
وع��دم ت�ف��ر �لأدوي��ة �لالزم��ة للمر�س��ى، وق�س��اوة �ل�س��روط 
�حلياتية و�ملعي�سية و�س���ء �لتغذية كماً ون�عاً وقلة �لعنا�سر 
�لغذ�ئية �لأ�سا�سية فيه، و�ملعاملة �لال  �إن�سانية، و�س�ء ظروف 
�لحتج��از، و�إطال��ة ف��رت�ت �لع��زل �لنف��ر�دي وع��دم �إج��ر�ء 

فح��سات طبية دورية  لالأ�سرى .
�لأنظم��ة �لعربية)�لعربي��ة( �لعميلة خ�س��س��ا و�لإ�سالمية 
عم�م��ا يعمل���ن على ق��دم و�ساق مع نظ��ام �ل �سع���د ليل نهار 
يف جتهي��ز مر��سيم ��ستقب��ال ويل �أمرهم]تر�م��ب[ �لذي يق�سد 
�ململكة �ل�سع�دية هذه �لأيام لي�ش لغر�ش �حلج و�لعمرة و�إمنا 
�لغر���ش منها منع �حلج و�إن مل يكن ه��ذ� معلًن و�إنهاء �لق�سية 
�لفل�سطينية و�لتطبيع �لعلن��ي مع �إ�سر�ئيل ودعم �لإرهاب بدل 
�لق�س��اء عليه وحمارب��ة كل من يقف �س��د �ل�ستعمار �لأمريكي 
�و يعادي �لكيان �ل�سهي���ين ويقف مع �لفل�سطينين وق�ساياهم 
و�لأيام �لقادمة �س�ف تك�سف �لكثر من خفايا و�أ�سر�ر �لأنظمة 
�لعربي��ة و�لإ�سالمية وعالقتها بنظ��ام �لبيت �لأبي�ش وتل �أبيب 

و�لرتباط �ل�ثيق بينهما لعق�د ط�يلة وغد� لناظره قريب.

ه��ي �لنهاية �ملعل�مة �ياها �لت��ي تك�ن بد�يتها 
بعناوي��ن لمعة بر�قة �سرعان ما تتبخر وتك�سف 
ع��ن �ل�سدم��ة �لقادمة ل حمالة، م��ن “�لتحرير” 
و”احل��زم” و”�عادة �لمل ” وغرها �لكثر من 
�لكاذيب �لتي تخفي خلفها حقائق خمجلة لهدف 
و�حد ب��د�أت �ول��ى “ثماره” تظه��ر على �لر�ش 
لتفت��ح نقا�سا من ن�ع �خ��ر عن خطر د�هم �سياأتي 

على �لخ�سر و�لياب�ش .
جمرب �نا على فتح “جرح” �ليمن جمدد� وحتت 
عن����ن جديد عري�ش هذه �ملرة وه�”�لتق�سيم ” 
�ل��ذي مل يعد ممكن��ا �لبتة جتاهل��ه �وطرحه من 
باب “�لتحذي��ر ” ملا ه� قادم يف �مل�ستقبل ذلك �ن 
�ليام �حلالية ف�سحت �مل�ست�ر وك�سفت “الوجه 
�حلقيق��ي ” ملخططات “احلزم” ومن يقف خلفها 

.
�لن مل يع��د ممكن��ا �حلدي��ث بنف���ش �لن�س��ق 
�ل�ساب��ق وبالأخ�ش �ن كل من �أعرب عن ت�ج�سه 
من��ذ �لي�م �لول ويف عز “هي��ام” �لكثرين بذلك 

�مل�ل���د “الع��اق ” با�س��م “�لتحال��ف �لعرب��ي” 
ه�ج��م و�ستم و�ته��م باأقدح �لنع���ت و�ل�سفات، 
فاي��ن �ختف��ى �لع��الم �لذي طب��ل وزمر ل��ه منذ 

�لي�م �لول يا ترى؟
ه��ذه �مل��رة ل يقت�سر �حلديث ع��ن “�لعربية” 
و�لقن����ت �ملحلي��ة �لغارقة يف �لدج��ل و�لكذب، 
لك��ن ماذ� ع��ن قن����ت عربية ر�سمي��ة “�حتفت” 
بغزو �ليم��ن م�ست�سلمة “لالأطروحة �ل�سع�دية” 
وهي عاجزة حتى عن رف��ع �ليد للمناق�سة كحال 

تلميذ ك�س�ل يف قاعة �لدر�ش؟
وهن��ا �تذكر جي��د� كيف خرجت علين��ا �لقيادة 
وه�”�لتحال��ف  م�ساب��ه  بط��رح  �ل�سع�دي��ة 
�ل�سالمي” مع مفاج��اأة �و بالأحرى “ف�سيحة” 
م��ن �لعيار �لثقيل �ن �غلب �ل��دول �لتي ذكرت يف 
ذل��ك �لتحال��ف مل تت��م ��ست�سارتها ��س��ال وتلقت 

�خلرب مثلها مثل �جلميع.
�ملهم حن نق�م بج�ل��ة و��سعة على �ل�سا�سات 
ب��ان  معل�م��ة  بخال�س��ة  �سنخ��رج  �لعربي��ة 

“�ملنمق”  �لعن��ن  “�لغلبية” منخرطة يف ذلك 
فيم��ا يتعلق بح��رب �ليمن، �ل�س���ؤ�ل هنا: ملاذ� ل 
تكلف ه��ذه �ملحط��ات نف�سه��ا عن��اء “�لجتهاد” 
و�لتق�س��ي ونحن نتحدث عن بلد تنه�سه �ملجاعة 
و�لمر����ش �لفتاكة و�س�ؤ�يل هن��ا م�جه للقن��ت 
�خلا�س��ة بالطبع }مب��ا �ن �لر�سمية مغل�ب على 

�أمرها{؟
م��ن وجهة نظ��ري �ننا دخلن��ا  غم��ار “مرحلة 
“التطبي��ق  �ل�سابق��ة لن  م��ن  جدي��دة” �أخط��ر 
�لعمل��ي ” للمخطط��ات ب��ات ينف��ذ عل��ى �ر���ش 
�ل��ق��ع، وهن��ا ل��ن �خ����ش يف �لتفا�سي��ل ب��ن 
م�س�ؤولي��ة ط��رف على ح�س��اب �لخ��ر �وتنحية 
�سخ���ش يدي��ن بال�لء لحده��م يف منطقة معينة 
لن �ملح�سل��ة �لتي تهمن��ي �سخ�سيا وه��ي �لبلد 
�لذي  ي�سر نح��� ”�ملعل�م” ولن �كتب �ملجه�ل 
وك��ل ه�ؤلء لي�س�� �س�ى “كر�كيز﴿ حترك ميينا 
وي�س��ار� و�جلميع يالم يف خ��ر�ب وتق�سيم �ليمن 

وت�سريد �أهله .

�ساأع���د لنقطة ظلت �لطاغية يف �لعالم �لعربي 
ح���ل كل �سخ�ش ميل��ك �ل�سجاعة عل��ى �ل�ق�ف 
�س��د �لغز�ة ومن ميلك�ن �لف�س��اء و�له��ء وهنا 
لب��د من �لت�قف عند من���ذج عربي م�سرف �أعتز 
بانن��ي �حد تالمذته وه� رئي���ش حترير �سحيفة 
ر�أي �لي���م �ل�ستاذ عبد �لب��اري عط��ن �لذي ل 
يخ�سى يف ق�ل كلمة �حلق ل�مة لئم مهما تفنن�� 

يف كيل �لتهم ون�سر �لكاذيب عنه.
وك��م ت�سع��دين تعليق��ات �ليمني��ن �لح��ر�ر يف 
حق��ه وه��م يدرك�ن ك��م يتج�سم يف �سبي��ل م�قفه 
�س��د �لظلم، �أخ�سى �ن يك���ن �ل�قت قد فات على 
“��ستفاق��ة” �لعالمين �لعرب �لخرين  ونحن 
نق��ف �م��ام  �سيناري��� �خ��ر بع��د �لع��ر�ق وليبيا 
و�س�ريا و�لكارثي �ن �لمر ينفذ  “باأيدي عربية” 
ومبارك��ة عربية وك��ل من يرفع �س�ت��ه جماهر� 

باحلقيقة ي�سنف “عدوا” �وعميال وخائنا..
لعنة �ليمن �ستالحقكم ..

ال���������رم���������امرغـــــــں الـــــــعـــــــدوان لــــــن نـــنـــســـى فــلــســطــني ص���������������اح   / ب������ق������ل������م 

ع�����������������������������������ادل ال������������ع������������وف������������ي

يف ك��ل عام ويف مثل هذ� �لي�م 15 اأي��ار 194٨يحيي �ل�سعب �لعربي 
�لفل�سطين��ي ذكرى �لنكبة �لتي حلت به و�لت��ي ي�سادف �لي�م ذكر�ها 
ال��� ٦9 ومل��ن ل يعلم فقد �س��رد حينها نح� 75٠ �ألفاً م��ن �لفل�سطينين 
�إل��ى خ��ارج �أر�سه��م وط��ردو� م��ن بي�تهم و�لي���م ووف��ق �لإح�ساء 
�لفل�سطيني فاإن عدد �لفل�سطينين يبلغ نح� 12،7 ملي�ن ن�سمة يعي�ش 
غالبيته��م يف �ملخيمات و�ل�ست��ات. و�حلقيقة �لتي ل جد�ل فيها �أن هذ� 
�ل�سع��ب تعر�ش لإح��دى �أ�س��أ عمليات �لتطه��ر �لعرقي و�لت�سريد يف 
�لتاريخ. لكن رغم �سن��ت �ل�سياع و�لكبت ل ز�ل �ل�سعب �لفل�سطيني 
متم�سك��ا ًبق�سيته، ون�ساله �مل�ستمر �لذي �أ�سه��م يف �إبقاء تلك �لق�سية 
حي��ًة ع��رب �لأجي��ال �لفل�سطينية �لت��ي تعاقب��ت ورغ��م �أن غالبية من 
عاي�س���� مر�رة �لنكبة قد ق�س�� �إل �أنهم ترك���� �إرثاً لالأجيال �لالحقة 
بت�ثيق �لكث��ر من ق�س�ش ما جرى من قتل وت�سريد وجمازر �رتكبت 
بحقه��م و�حلث عل��ى �لتم�سك بحق �لع�دة وحتمي��ل �أمانتها من جيل 
�إل��ى جي��ل.. و�لتم�س��ك باإحي��اء �لذكرى �سن�ي��اً خط���ة بخط�ة على 
�لطريق �ل�سحيح ودليل قاطع على �أنه لن ي�سيع حق مهما طال �لزمن 
وور�ءه مطالب فال�سعب �لفل�سطيني ل ولن ين�سى حقه طال �لزمان �أم 
ق�س��ر و�لع�دة �آتية �ساء من �ساء و�أبى من �أبى ومهما تكالبت حلقات 
�خلط�ب و�ساقت �ل�سبل . لكن ما يق�ش �مل�ساجع وما يفت من �للحمة 
�لفل�سطيني��ة �خلالفات ما بن عدد م��ن �لف�سائل و�أهمها ما يجري بن 
حركتي "فتح" و"حما�ش" وكلي �أمل باأن يتم ر�أب �ل�سدع بن جناحي 
�ل�طن �ل�سف��ة و�لقطاع �ل�سامدين ومل �ل�سم��ل �لفل�سطيني �ملهدورة 
حق�ق��ه حتى �للحظة لتبقى كلمة �ل�سعب �لفل�سطيني هي �لعليا يف كل 
�ملحافل �لدولية و�لإقليمية و�ملحلية فالفرقة تق�د �إلى �لهاوية وتزيد 
م��ن معاناة �سعبن��ا �لذي طال �نتظ��اره ومل يتمكن حت��ى �للحظة من 
جني ثمار ت�سحياته �جل�سام �لتي قدمها وما ز�ل يقدمها لظروف ف�ق 
طاق��ة �أه��ل �ملنطقة قاطبة وع��دم �ل�سماح لأي جهة كان��ت �أن تتالعب 
بح��ق �لع���دة �ملقد�ش. وت�ست��د �لأزم��ات يف فل�سط��ن، يف ظل طبخة 
�أمريكي��ة حت��اك يف �مل��ئ��د �مل�ستديرة �ساط��ت ر�ئحتها ب�س��اأن ملفات 
�ل�ستيط��ان و�لأ�س��رى وحق �لع���دة ويف ظل �إ�س��ر�ب �لكر�مة �لذي 
يخ��س��ه �أ�سرى �حلري��ة يف �سج�ن �لحتالل من��ذ 17 �أبريل/ ني�سان 
�ملا�س��ي، للمطالب��ة بحق�قه��م ، ويف ظ��ل ��ستد�د �خلطر عل��ى �لقد�ش 
و�مل�سج��د �لأق�سى �ملبارك وح�س��ار �لفل�سطيني��ن يف �سطري �ل�طن 
غزة و�ل�سفة �لغربية �لأول د�خل �سجن كبر و�لثاين حتيط به �جلدر 
و�ملغت�سب��ات و�ل�س��رع �للتفافية . ما ي�سنع��ه �ل�سباب �لفل�سطيني 
يف �لد�خ��ل �لفل�سطيني وما يقدمه من ت�سحي��ات ي�ؤكد �رتباطه برثى 
وطنه وبتم�سكه بنيل حق�قه كاملة غر منق��سة وكذ� �حلال بالن�سبة 
مل��ن هم يف �ل�ستات م��قفه��م �لد�عمة و�سالبته��م و��ستعد�دهم �لد�ئم 
لل��ذود ع��ن مكت�سب��ات �ل�سع��ب و�ل�طن ي�ؤك��د مت�سكه بح��ق �لع�دة 
�إل��ى فل�سطن �لب��سلة �لتي تتجه نح�ه��ا عي�نهم وقل�بهم . ويف هذ� 
�ملقام �أقف �إجالًل و�إكبارً� ل��الأم و�لأخت و�لإبنة و�جلدة �لفل�سطينية 
�لل��ت��ي م��ا فتئن من زر�عة ح��ب �ل�طن لالأجي��ال �ملتالحقة ومن كال 
�جلن�س��ن فهن ير�سع��ن �أطفالهن بحب فل�سطن وهذ� م��ا �أ�سهم يف �أن 

تك�ن فل�سطن وجهة �جلميع.

بقلم: عبداحلميد الهمشري
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عندم��ا تنق��ل وكالة �لنب��اء �لعاملي��ة “رويرتز﴿ عن 
م�س���ؤول �مريك��ي كب��ر ق�ل��ه “�ن �ل�لي��ات �ملتحدة 
�لمريكي��ة عل��ى و�س��ك ��ستكم��ال �سل�سلة م��ن �سفقات 
�ل�سلحة للمملك��ة �لعربية �ل�سع�دي��ة تزيد قيمتها عن 
1٠٠ ملي��ار دولر، وميك��ن �ن ترتف��ع �لقيم��ة �ل��� 3٠٠ 
ملي��ار دولر يف �ل�سن��ت �لع�سر �ملقبلة لتعزيز قدر�تها 
�لدفاعي��ة يف وق��ت حتاف��ظ عل��ى �لتف���ق �ل�سر�ئيل��ي 
�لع�سكري”، فان علينا �ن ن�سدقها، و�ن ننتظر �لعالن 
�لر�سم��ي �ثن��اء زي��ارة �لرئي���ش دونال��د تر�م��ب �ل��ى 

�لريا�ش �ل�سبت �ملقبل.
يف عل��م �ل�سحاف��ة، ل تاأت��ي مثل ه��ذه �لت�سريبات من 
قبي��ل �ل�سدف��ة، ول تتعل��ق مطلق��ا مبه��ارة �ل�سح��ايف 
�ل��ذي جاء به��ا، فاملخرب �ل�سحايف يك���ن جمرد �ملتلقي 
يف ه��ذه �حلالة، و�ن هن��اك طرفا �خت��ار �ي�سال �خلرب 
�و �ملعل�م��ة يف �ل�ق��ت �ملنا�سب ل��ه، ولتحقيق �لغر�ش 

�لذي يريده.
�ختيار �لرئي�ش تر�مب للعا�سمة �ل�سع�دية �لريا�ش 

لك��ي تك�ن حمطته �خلارجية �لولى بعد ت�ليه �حلكم، 
مل يكن ب�سبب مكانتها �لدينية �و �ل�سيا�سية، �و تزعمها 
للع��امل �ل�سالمي، و�منا لنها ت�ستطي��ع دفع �لثمن، �و 
�لر�س���م �ملطل�ب��ة، ل �كرث ول �قل، وه��ا نحن نتعرف 

عليه من خالل ما ن�سرته هذه �ل�كالة �لعاملية.
***

ل جن��ادل يف �ن �ل�سع�دي��ة بحاج��ة �ل��ى �ل�سلح��ة، 
ولكن لي�ش بهذه �لن�عي��ة، ولي�ش بهذ� �لثمن، فال�سفقة 
ل ت�س��م طائ��ر�ت �مريكية م��ن ط��ر�ز �ف 35 احلديثة 
�ملتط���رة عل��ى �سبي��ل �ملث��ال ل �حل�سر، و�من��ا عق�د 
�سيان��ة، ومن�س��ات �سفن، ومظل��ة �س��ري��خ دفاعية، 
مث��ل باتري���ت، وله��ذ� حر�ش �مل�س���ؤول �لكب��ر �لذي 
�س��رب هذ� �خلرب �لى �لتاأكيد باأن هذه �ل�سفقة لن مت�ش 

�لتف�ق �لع�سكري �ل�سر�ئيلي.
ل نفه��م مل��اذ� يت��م �لتاأكي��د با�س��م ��سر�ئي��ل يف ه��ذه 
�ل�سفق��ة، و�حلر�ش عل��ى �لتاأكيد ب��ان �مريكا حري�سة 
عل��ى ��ستمر�ر تف�قها �لع�سك��ري، فالقدر�ت �لع�سكرية 

لي�س��ت  �لق��ل،  �لعه��د �حل��ايل عل��ى  �ل�سع�دي��ة، ويف 
خم�س�س��ة خل��ش ح��رب يف فل�سطن لنه��اء �لحتالل 
�ل�سر�ئيل��ي للمقد�س��ات، و�من��ا حل��روب “مفرت�سة” 
�سد �ير�ن، ونق�ل مفرت�سة، لن �د�رة �لرئي�ش تر�مب 
ت�ستخ��دم �خلط��ر �لي��ر�ين ك�”فزاعة” حلل��ب �لم��ل 

�ل�سع�دية.
�لمر حمم��د بن �سلمان، ويل ويل �لعه��د وزير �لدفاع 
�ل�سع���دي، و�ملل��ك �ملت���ج، مل ينط��ق مطلق��ا با�س��م 
��سر�ئي��ل �و فل�سطن منذ ت�ليه مهام من�سبه يف �ي من 
ت�سريحات��ه ومقابالته �لتلفزي�ني��ة، ونتحدى �ن ياأتي 

من يق�ل لنا عك�ش ذلك؟
�لرئي�ش تر�مب طالب �ل�سع�دية ودول �خلليج بدفع 
ثم��ن �حلماي��ة �لمريكية له��ا، فه� يرى كرج��ل �عمال، 
وتاج��ر، �ن ه��ذه �حلماي��ة ل ميك��ن �ن تك���ن جمانية، 
ولهذ� ج��رى �لتفاق، مثلما ه� �حل��ال يف كل �ل�سفقات 
�لتجاري��ة، على طريقة �لدفع، وطريق��ة �لدفع هنا تتم 
ع��ن طريق �سفقات، بع�سها ع�سك��ري، مثلما ه� �حلال 

يف �سفق��ة �ل�سلحة ه��ذه، و�لبع�ش �لآخ��ر ��ستثماري، 
حيث تعهد �لمر بن �سلمان �ثناء زيارته �لى و��سنطن 
قب��ل �سهرين، ب�سخ 2٠٠ مليار دولر يف م�ساريع �لبنى 
�لتحتي��ة �لمريكية عل��ى مدى �ربع �سن����ت، هي مدة 

�د�رة �لرئي�ش تر�مب �لولى، ورمبا �ل�حيدة.
�ل�س���ؤ�ل ه� م��ن �ي��ن �ستاأتي �لم����ل �لت��ي �ستمكن 
�لقي��ادة �ل�سع�دية من �ليفاء به��ذه �لتعهد�ت، ت�سديد 
ثم��ن �ل�سفق��ات �لع�سكري��ة؟ فبي��ع 5 باملئة م��ن ��سهم 
�سرك��ة �ر�مك��� ل يغط��ي رب��ع ه��ذه �لتعه��د�ت، ثم �ن 
�لعج��ز يف ميز�نية �ل�سع�دية للعام �حلايل يقدر بح��يل 
٨4 ملي��ار دولر، ي�س��اف �ليها ح����يل 13 مليار دولر 
ه��ي قيمة �لرت�ج��ع عن قر�ر وقف �لع��الو�ت و�لبدلت 

مل�ظفي �لدولة.
***

م��اذ� ع��ن م�ساريع �لبن��ى �لتحتي��ة �ل�سع�دية؟ ماذ� 
ع��ن رفاهية �مل��ط��ن �ل�سع�دي؟ ماذ� ع��ن دعم �ل�سلع 

و�خلدمات �ل�سا�سية؟

�نه��ا ��سئل��ة �سعب��ة وحم��رم طرحه��ا، خا�س��ة م��ن 
قب��ل �لقت�سادي��ن �ل�سع�دي��ن و�ه��ل �خل��ربة، لك��ن 
ميك��ن �لجاب��ة بك��ل ب�ساطة، و�لق���ل �نه يف ظ��ل تاآكل 
�لنف��اق  يف  �ل�س��ر�ف  نتيج��ة  �ملالي��ة  �لحتياط��ات 
�لع�سك��ري و�حلرب��ان يف �س�ري��ة و�ليم��ن، و�لطاب���ر 
�لط�ي��ل م��ن �حلك��ام �لطامع��ن بالم����ل، لي���ش �مام 
قي��ادة �ململك��ة �ل �ح��د خياري��ن، �لقرت����ش و�ملزيد 
من��ه، من �لد�خل و�خلارج، عرب طرح �سند�ت للخزينة 
�ل�سرك��ات  وبي��ع  �ل�س���ل،  ت�سيي��ل  �و  �ل�سع�دي��ة، 
�لعامة يف �طار �سيا�س��ة “تخ�سي�ش”، وطرح 5 باملئة 
م��ن ��سه��م �ر�مك� هي �خلط���ة �لول��ى يف �سل�سلة من 
خط����ت مماثلة، ت�سمل �سركات ك��ربى ممل�كة للدولة 

و�ل�سعب و�لقائمة ط�يلة.
�ململكة �لعربي��ة �ل�سع�دية تفقد حاليا �مرين مهمن، 
�ملالي��ة  ق�ته��ا  و�لث��اين  معظمه��ا،  �و  هيبته��ا،  �لول 
�لناعمة، وهذه خ�سارة كربى من �ل�سعب تع�ي�سها يف 

جميع �لح��ل.

تبقى فلسطني 
البوصلة التي تهوي 

إليها القلوب

في الذكرى 69 للنكبة 
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بع��د عام��ن م��ن �لهجم��ات �لع�س��ئي��ة و�جلر�ئ��م 
�ل�ح�سي��ة �لدم�ي��ة �لت��ي �رتكبت بحق �ليم��ن �لفقر، 
�أ�سبح �حلكام �ل�سع�دي�ن �لآن على و�سك جر �ل�ليات 
�ملتحدة �أعمق يف �ل�سر�ع �ليمني مع هج�مهم �ملخطط 
عل��ى مين��اء �حلدي��دة �لذي ي�سيط��ر علي��ه �حل�ثي�ن 
وحلفاوؤه��م و�لذي يعترب حاليا �ملك��ان �لرئي�سي لتدفق 
�مل�ساع��د�ت �لدولية �إلى �ل�سكان �جل�عى �ملحا�سرين. 
و�إذ� جن��ح �ل�سع�دي�ن يف �إقن��اع تر�مب على غزوهم، 
فم��ن �مل�ؤكد �أنهم �سيح�ل�ن �ل��سع �ملاأ�ساوي يف �ليمن 
�إلى كارثة كربى، على �لرغم من حملتهم �لدعائية �لتي 
يبيع�نها ملنظم��ات �لإغاثة و�ملجتمع �لعاملي باأنه عمل 

خري.
ويع��د �لهج�م �ل��سي��ك على �حلدي��دة، �لذى يبدو 
�أنه تلقى م��فقة وزير �لدفاع �لأمريكي جيم�ش ماتي�ش 
يف ج�لت��ه �لأخ��رة للمنطقة، جزء� م��ن حملة و��سعة 
لإنه��اء �حلرب �مل�ستم��رة منذ �أكرث من عام��ن ل�سالح 
�لتحال��ف بقي��ادة �ل�سع�دية - ودميه��م �لذين يقبع�ن 

يف �ملنفى.
وم��ن �ل���سح �أن �حلملة لال�ستي��الء على �حلديدة 
لي�س��ت �س�ى �خلط���ة �لأولى �لتي مته��د �إلى �سنعاء 
�ل��قعة على م�سافة 3٠٠ كيل�مرت. و�لنتيجة �ملبا�سرة 
له��ذه �حلمل��ة هي تعر���ش حي��اة نح� 7 مالي��ن مدين 
ميني خلطر �سديد، ومما ل�سك �أن �حل�ثين وحلفاءهم 
�ليمني��ن �س���ف يقاوم���ن ب�سر�م��ة �سد �لغ��ز�ة. �إن 
�لتاريخ �لط�يل لل�سر�ع��ات �لإقليمية و�ل�سيا�سية بن 
�لبلدي��ن، ه� طاب��ع كاريكات�ري من قب��ل �ل�سع�دين 
وق�ة حمايتهم �لأمريكية لت�س�ير �ل�سر�ع �حلايل على 

�أنه حرب بال�كالة بن �ل�سع�دية و�إير�ن.
لك��ن كما يق���ل �ملث��ل: »�حلقيق��ة ه��ي �أول �سحية 

عندما تعلن �حلرب«..
وفيم��ا يتعل��ق مب�سارك��ة �ل�لي��ات �ملتح��دة �لت��ي 
تقت�س��ر حاليا على �لغار�ت �جل�ي��ة و�حلرب �ل�سرية 
�سد تنظي��م �لقاعدة يف �ليمن وتقدمي �لدعم �لل�ج�ستي 
حلملة �حل��رب �ل�سع�دية، فاإن عملي��ة �ل�ستيالء على 

مين��اء �حلديدة �ستحت��اج بالتاأكيد �إل��ى م�ست�ى جديد 
من �لتز�م �لق��ت �لأمريكية �لتي قد ت�ؤدي �إلى هجمات 
م�س��ادة �سد �لق����ت �لأمريكي��ة، وبالت��ايل تخرج عن 

نطاق �ل�سيطرة.
�إن �أمرك��ة �ل�س��ر�ع �ليمني، �ل��ذي يد�فع عنه وزير 
�لدف��اع ماتي���ش، يحم��ل خماطر كب��رة عل��ى م�سالح 
�ل�لي��ات �ملتح��دة يف �ل�س��رق �لأو�س��ط، وخا�س��ة يف 
�لع��ر�ق، حيث ترتف��ع �مل�ساعر �مل�ؤي��دة للح�ثين بن 
�ل�سيع��ة �لعر�قي��ن. حت��ى بدون ذل��ك، ف��اإن �ل�ليات 
�ملتح��دة تتعر���ش خلط��ر مث��ل ه��ذه �ل��ردود �لهائلة، 
و�ستك���ن غارق��ة يف م�ستنقع �ليم��ن، و�لتي ل ميكن �أن 

تنتهي �إل من خالل �ملفاو�سات �ل�سيا�سية.
وم��ع ذل��ك، وب��دل م��ن �لتفاو���ش �حلكي��م، ح��دد 
�ل�سع�دي���ن �لآن نظرتهم على زي��ارة تر�مب �ملخطط 
لها، عل��ى �أمل �إقن��اع تر�مب با�ستخد�م ه��ذه �ملنا�سبة 
لكبح �لب�ق �لإير�نية، و�مل��فقة على دعمهم يف خطتهم 
�ل�همية »�إعادة ت�حيد �ليمن« حتت �أيدي �مليلي�سيات 
�مل��لي��ة لل�سع�دي��ة برئا�سة �لرئي���ش �ل�سابق من�س�ر 
هادي. يف �ل��قع، ل �سك �أن �حل�ثين وحلفاءهم �س�ف 
ينتقم�ن من خالل �سن �ملزيد من �لهجمات �ل�ساروخية 
د�خ��ل �ململك��ة �لعربية �ل�سع�دية، مم��ا يجعل �حلرب 

على �ل�سع�دين �أنف�سهم.
حرب �ليمن �لآن لديه��ا �أوجه ت�سابه تاريخية ق�ية 
مع ح��رب فيتنام �سابق��ا، وت�ستح��ق �ملر�جعة من قبل 
�إد�رة تر�مب قبل �أن تقع يف �لفخ �ل�سع�دي. يجب على 
ماتي���ش وتر�م��ب �أن ي�ستمع��ا �إلى حث �لأم��م �ملتحدة 
عل��ى مث��ل ه��ذ� �لهج���م �ل��ذي لن يب��دد �س���ى جه�د 
�حلرب على �لإرهاب ويفيد تنظيم �لقاعدة و�ملنظمات 

�لإرهابية �لأخرى �لعاملة يف �أجز�ء من �ليمن �لي�م.

مجلة »يوراسيو ريفيو« األمريكية: على ترامب أن يتعظ من حرب 

فيتنام قبل أن يقع في الفخ السعودي ومستنقع اليمن

متابعات صحفية 12

�أن  ع��ن  )�ملن���ار(  ل���  خا�س��ة  م�س��ادر  ك�سف��ت 
�لت�س��الت بن �مللك �ل�سع���دي �ل�هابي �سلمان بن 
عبد�لعزي��ز م��ع ��سر�ئيل، ب��د�أت عملي��ا يف �سهر �آذ�ر 
من �لع��ام 1995 عندما كان حاكم��ا للريا�ش، وقالت 
�مل�س��ادر �أن مبع�ث��ا للملك �ملري���ش، حاكم �لريا�ش 
�آن��ذ�ك و�سل �ل��ى مطار تل �أبيب ع��ن طريق �لقاهرة 
ي���م �خلمي���ش يف �لثال��ث و�لع�سري��ن من �سه��ر �آذ�ر 
ع��ام 1995، وقابل م�س�ؤول��ن �سيا�سين وع�سكرين 
ي�م �خلمي�ش وقب��ل ظهر ي�م �جلمعة، قبل �أن يتلقي 
برئي���ش وزر�ء ��سر�ئي��ل �آنذ�ك ��سح��ق ر�بن م�ساء 
ي���م �ل�سبت �خلام�ش و�لع�سرين من �آذ�ر، يف “فيال” 

عل��ى �لبحر يف مدين��ة هرت�سليا، و�سب��اح ي�م �لأحد 
�لتق��ى مدير مكتب ر�بن �يت��ان هابر مع م�فد �سلمان 
.”Daniel Herzliya“ بن عبد�لعزيز يف فندق

وذك��رت �مل�س��ادر �أن ��سح��ق ر�ب��ن �سل��م �مل�فد 
�ل�سع�دي ر�سالة �لى �سلمان بن عبد�لعزيز، �حت�ت 
�لت��ي  و�لخط��ار  �ل�هاب��ي،  للنظ��ام  ن�سائ��ح  عل��ى 
تته��دده و�لرغب��ة �ل�سر�ئيلي��ة يف تعزي��ز �لعالق��ات 
م��ع �لريا���ش، ويف �لر�سال��ة �أي�سا حتذي��ر�ت للنظام 
�ل�سع���دي وتخ�يف��ه م��ن �ي��ر�ن وحتري���ش عليها 

و�لتنبه يف م���سم �حلج.
بعد ذلك غادر م�فد �سلمان بن عبد�لعزيز مطار تل 

�أبيب عائد� �ل��ى �لريا�ش عرب �لقاهرة، حامال ر�سالة 
�ليه من ��سحق ر�بن رئي�ش وزر�ء ��سر�ئيل �آنذ�ك.

وجرت بعد ذلك، �ت�سالت وعقدت لقاء�ت كثرة 
ب��ن �سلمان بن عبد�لعزي��ز �لذي يقف �لن على ر�أ�ش 
�لنظ��ام �ل�سع���دي وب��ن م�س�ؤول��ن ��سر�ئيلين من 
�مل�ست�ي��ن �ل�سيا�س��ي و�لع�سكري، لت�س��ل �للقاء�ت 
يف عه��ده ب��ن تل �أبي��ب و�لريا���ش درج��ة �لتحالف، 
لي���سل جنل��ه حممد بن �سلمان �مل�س����ر �لذي بد�أه 
و�لده، وكالهم��ا على خطى م�ؤ�س�ش �ململكة �ل�هابية 
عبد�لعزي��ز �آل �سع�د �لذي بارك “�سك” منح �ليه�د 

دولة يف فل�سطن.

)المنـار( المقدسية: تكشف: 22 عامًا على االتصاالت السرية بني 
إسحاق رابني وسلمان بن عبدالعزيز

موقع “نيو ستيت مان”: يجب  وقف صادرات األسلحة إلى السعودية

�لإم��ار�ت  يف  �لإع��الم  وو�سائ��ل  �ل�سحاف��ة  ت���س��ل 
هج�مه��ا على حزب �لإ�س��الح )�لخ����ن �مل�سلمن( على 
وقع �ل�سر�ع �ل�سع���دي �لإمار�تي يف �ليمن و�لذي �رتفع 

من�س�به باإعالن جمل�ش حكم جن�بي بدعم �إمار�تي.
ومت ر�س��د مق��اًل ن�سرت��ة �سحيف��ة �لحت��اد �لر�سمي��ة 
يف �لإم��ار�ت للكات��ب �لإمار�ت��ي �لدكت���ر �س��امل حميد، يف 
عدده��ا �ل�سادر �لي���م �لأحد، و�سف فيه ح��زب �لإ�سالح 

باملرتزقة.
وق��ال �لكاتب �أن م��ن يتطاول عل��ى �لإم��ار�ت يف �ليمن 
ه��م تيار �خ����ن �مل�سلمن �لذي��ن قال �أن ب��الده “و�سعت 
له��م حدً� وك�سف��ت م�ؤ�مر�ته��م وطرق �بتز�زه��م” م�شيفاً 
�أن “من يتطاول عل��ى �لإمار�ت من �لفرع �لإخ��ين �ليمني 
ه��م جمم�عة تفرغ���� للهذيان م��ن فنادق تركي��ا وغرها، 
دون �أن يقدم���� لبلده��م �أي جه��د يذك��ر �س���ى �ملكايد�ت 
�لإعالمي��ة و�لكتابات �حلاقدة، بل كان�� م�ساهمن يف متدد 

�حل�ثين” بح�سب ق�له.
و�أ�ساف �أن حرب ��ستعادة �ل�سرعية �أ�سبحت بالن�سلة 
لتي��ار �لخ��ن “فر�سة لالرت��ز�ق و�ملتاجرة و�لبحث عن 
غنائم وم��قع حك�مي��ة وهمية. و�أبرز مثال على �لتطاول 
�لإخ��ني��ة �س��د �لإمار�ت م��ا ترثثر ب��ه �إخ��نية مغم�رة 
ح�سلت على ن�ب��ل باخلطاأ )ت�كل كرمان(، وتكر�ش وقتها 

ومالها من �إ�سطنب�ل للهذيان ب�سكل يثر �سخرية �ملتابعن 
�ملن�سف��ن �لذي��ن يحاول�ن تنبيهه��ا �إلى �أنه��ا تكتب بحقد 
وجتهل ت�سحي��ات �لإمار�ت وما قدمته حتى �لآن من �أجل 

�ليمن”.
و�أك��د �لكات��ب �لإمار�ت��ي �أن��ه “وم��ن خ��الل م��ق��ف 
مرت�كم��ة وردود �أفعال مت�سابهة، نالحظ �أن تيار �لإخ��ن 
�ملتاأ�سلم��ن يف �ليمن ه��م �لطرف �ل�حيد �ل��ذي يعمل على 
ت�س�ي��ه دور �لإمار�ت، بدليل �إط��الق �لعنا�سر �لإخ��نية 
�ملقيم��ة يف تركيا حملة م�سع�رة �سد �لإمار�ت على م��قع 
�لت���سل �لجتماعي ط��ل �لأيام �ملا�سية، حتت مربر�ت 

و�دعاء�ت كاذبة”.
و�أ�س��ار �لكات��ب �إل��ى �أن م��ن ح��ق �جلن�بي��ن يف �ليمن 
�ختي��ار �خلط��ت �لتي يرونها م�سرً� �إلى �أن “ما يعلنونه 
من خي��ار�ت �سيا�سية وما ي�سكل�نه م��ن تكتالت وجمال�ش 
فه��ذ� �س��اأن يخ�سه��م، ول ميك��ن لأح��د �أن ميل��ي عليهم ما 

يفعلونه”.
وتاب��ع قائاًل: “�إذ� �أر�د �لإخ����ن �ملفل�س�ن وغرهم �أن 
نذكرهم باخللفيات �لتي يتح��رك على �أ�سا�سها �جلن�بي�ن 
من تلقاء �أنف�سهم فال مانع. لكن هل يتذكر �لإخ��ن �أن �أحد 
قادته��م �أطلق فت�ى بتكفر �جلن�بي��ن و�إباحة دمائهم يف 

حرب عام 1994؟

صحيفة االتحاد الرسمية  اإلماراتية : 

تـــــــيـــــــار اإلخـــــــــــــــــــوان فــــــــي الــــــيــــــمــــــن مــــجــــرد 
مـــــــرتـــــــزقـــــــة يــــــبــــــحــــــثــــــون عـــــــــن غـــــنـــــائـــــں!

شبكة )CNBC( اإلخبارية: 

السعودية تستثمر 40 مليار دوالر 
لتطوير البنية التحتية األمريكية!

قال��ت �سبك��ة )CNBC( �لإخباري��ة �لأمريكي��ة �أن 
�ل�سع�دي��ة تخط��ط ل�ستثم��ار 4٠ ملي��ار دولر لتط�ير 
�لبني��ة �لتحتي��ة �لأمريكي��ة، م�س��رة �إل��ى �أن �لإع��الن 
ع��ن ذلك �سيتز�م��ن مع زيارة �لرئي���ش �لأمريكي دونالد 

تر�مب �إلى �ل�سع�دية �لأ�سب�ع �ملقبل.
يف  �ست�ستثم��ر  �ل�سع�دي��ة  �أن  �ل�سبك��ة  و�أو�سح��ت 
م�س��روع حي����ين �إ�ساف��ة �إل��ى تط�ي��ر �لبني��ة �لتحتية 
�لطاق��ة  ل�زي��ر  ت�سري��ح  �إل��ى  و�أ�س��ارت  �لأمريكي��ة. 
�ل�سع���دي خال��د �لفال��ح يف مار���ش �ملا�سي وج��اء فيه 
�لتحتية  �لبنية  �ل�سع�دية تعترب  �لعربية  “�أن �ململك��ة 

�لأمريكية على وجه �خل�س��ش ��ستثمار� جذ�با”.
وق��ال �لفال��ح “�إن برنام��ج �لبني��ة �لتحتي��ة للرئي�ش 
تر�م��ب و�إد�رت��ه ه��� �أم��ر حم��ط �هتمامنا لأن��ه ي��سع 
حمفظتنا �ل�ستثماري��ة ويفتح قناة جديدة ل�ستثمار�ت 
�آمن��ة ومنخف�س��ة �ملخاط��ر وعائ��د�ت �سحي��ة نطم��ح 

اليها”.
وك��ان �لبيت �لأبي�ش �أ�سدر بيانا عقب زيارة ويل ويل 
�لعهد �ل�سع�دي، حممد بن �سلمان، �لى و��سنطن مار�ش 
�ملا�س��ي وج��اء في��ه “�أن �لرئي�ش يدعم تط�ي��ر برنامج 
�أمريكي-�سع���دي تق���م ب��ه جمم�عات عم��ل م�سرتكة 
بن �ل�ليات �ملتح��دة و�ل�سع�دية، يف جمال �ل�سناعة، 
و�لبني��ة �لتحتي��ة، و�لتكن�ل�جي��ا”. و�أو�س��ح �لبي��ت 
�لأبي�ش �أن هذ� �لربنامج من �ملحتمل �أن ي�سل �إلى 2٠٠ 
مليار دولر من �ل�ستثم��ار�ت �ملبا�سرة وغر �ملبا�سرة 

فى �ل�سن��ت �لأربع �لقادمة.

و�أو�سح��ت �ل�سبك��ة �أن �سندوق �ل��رثو�ت �ل�سيادية 
�ل�سع�دية �سيمّ�ل هذه �ل�ستثمار�ت.

وتاأت��ي ه��ذه �خلط��ط يف وقت تع��اين في��ه �لعديد من 
مناطق �ل�سع�دية من تهالك يف �لبنية �لتحتية ف�سال عن 
تف�س��ي �لفقر و�أزم��ة �ل�سكن �لتي يع��اين منها قطاع كبر 

من �مل��طنن.

ك�س��ف م�ق��ع “ني��� �ستي��ت م��ان” ع��ن ع��زم ح��زب 
�لعم��ال �لربيطاين فر�ش حظ��ر على �س��ادر�ت �لأ�سلحة 
�لربيطاني��ة �إلى �ل�سع�دي��ة. و�أو�سح �مل�قع �أن م�سروع 
�لبي��ان �لرئي�س��ي �خلا���ش باحل��زب �سيت�سم��ن “تعهدا 

بخف�ش مبيعات �لأ�سلحة �إلى �ل�سع�دية”.
وم��ن �ملق��رر �أن يت��م حظ��ر ت�سدي��ر �لأ�سلح��ة �إل��ى 
�ل�سع�دي��ة حت��ى تت��م �مل��فقة عل��ى �لتحقي��ق يف كيفية 
�ل�سيا�س��ة  بي��ان  يت�سم��ن  كم��ا  �ليم��ن.  يف  ��ستخد�مه��ا 
�ل�لي��ات  نق��د� م��سع��ا حلك�م��ة  للح��زب  �خلارجي��ة 
للتدخ��الت  نهاي��ة  ب��س��ع  يتعه��د  و�س���ف  �ملتح��دة، 
�حلك�م��ة  قب��ل  اخلارجي��ة “�لأحادي��ة �جلان��ب” م��ن 

الربيطانية.
بي��ع  �سيت��م وق��ف  ومب�ج��ب �ملقرتح��ات �حلالي��ة، 

�لأ�سلحة حت��ى ت�سمن �لتحقيق. وم��ن �ملحتمل �أن تزن 
نيا جريفي��ث وزيرة �لدفاع �لظل �لعمالي��ة ور�ءها، وقد 
�أدرج��ت بالفع��ل �إ�س��ارة �إلى �لنات��� يف ق�س��م “بريطانيا 
�لعظم��ى” يف �لبي��ان �ل��ذى يغط��ي �ل�س���ؤون �خلارجية 

و�لدفاع و�لتنمية.
و�ستت��م مناق�س��ة بيان ح��زب �لعم��ل �لذى كتب��ه �إلى 
حد كب��ر �ندرو في�س��ر رئي�ش �سيا�س��ة جرميي ك�ربن 
وتعديل��ه و�عتماده من قب��ل �للجنة �لتنفيذي��ة �ل�طنية 

حلزب �لعمال.
ومعظم �ملقرتح��ات �ستك�ن م��س��ع نقا�ش ب�سيط مع 
�لقي��ادة �ملت�ق��ع �أن ت��ف��ق عل��ى معظ��م �لق�سايا. ومع 
ذلك، ف��اإن �لدفاع م�ساألة حمل جت��اذب مع جلنة �ملمثلن 

للعاملن يف قطاع �سناعة �لأ�سلحة.
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وما كاد مردخاي ي�سمع بهذ� �ل�سم حتى �أخذ يعانق كل و�حد منهم 
بحر�رة وي�سمه �إلى �سدره مّدعيا بانه من نف�ش �لقبيلة و�أّنه جاء �إلى 
�لع��ر�ق منذ مدة ب�سبب خ�سام وقع بن و�لده و�أفر�د من �لقبيلة وقد 

��ستقّر به �ملطاف يف �لب�سرة…..
وما �أن خل�ش من �سرد رو�يته �لتي �ختلقها حتى �أمر خدمه بتحميل 
رز فط��ارت عق�ل  �إب��ل �أبن��اء عم�مت��ه �ملزع�م��ن بالقمح و�لتم��ر و�لأ

�سي�خ �لع�سرة لهذ� �لكرم وقد �سدق�� باأنه �بن عم لهم .
وما �أن عزم ركب قبيلة عنزة على �لرحيل حتى طلب منهم �ليه�دي 

مردخ��اى �أن ير�فقه��م �إل��ى ب��الده �ملزع�م��ة فرحب به �لرك��ب �أح�سن 
ترحيب… وهكذ� و�سل مردخاي �ليه�دي �إلى جند حيث عمل لنف�سه 
�لكثر من �لدعاية عن طريقهم على �أ�سا�ش �أنه �بن عم لهم و لكّنه وجد 
م�سايقة من عدد كبر من �أبناء جند ملعرفتهم بتاريخ قبائلهم و �سّكهم 

يف �سدق رو�يته….
ح�ساء وهناك حرف ��سمه  مما ��سطّره �إل��ى مغادرة �لق�سيم �إلى �لأ

�إلى “مرخان بن �إبر�هيم”.
وكان��ت ميزت��ه و�أهل��ه �أنه��م على ع��ادة يه���د �لّدومن��ة يعتمرون 

�لطر�بي���ش �حلم��ر�ء وُيطلق���ن حلاه��م ويحلق�ن روؤ�سه��م )لذلك كان 
�لبدو ُيطلق�ن على �آل �سع�د �أحفاد ُحمر �لطر�بي�ش(

ثم �نتقل �ليه�دي “مردخ��اي بن �إبر�هيم بن م��سي” 
�إل��ى مك��ان قرب �لقطي��ف فاأطلق عليه ��س��م �لدرعية 

وبعد ذلك عم��ل مردخاى على �لت�س��ال بالبادية 
��ب نف�سه عليها  لتدعي��م مركزه �إلى ح��د �إنه ن�سّ

ملك��ا لكن بع�ش �لقبائل عرف�� ب��در �جلرمية 
�ليه�دي��ة وحاول���� قتل��ه لكن��ه جن��ا منهم و 
ع��اد �إلى جند م��رة �أخ��رى حتى و �س��ل �إلى 
�أر���ش �ملليب��د ق��رب �لريا�ش فطل��ب �جلرة 

م��ن �ساح��ب �لأر�ش ف��اأو�ه و�أج��اره لكن هذ� 
�ليه�دي مردخاى مل ينتظر �أكرث من �سهر حتى 

قتل��ه و ��ست�لى عليها و�أطلق عليها �إ�سم �لدرعية 
مرة �أخرى، و تظاه��ر باعتناق �لإ�سالم ودفع لتّجار 

�لّدي��ن ورّو�ت �لأن�س��اب بالّذه��ب و�لف�ّس��ة ليدع�� له و 
ليزّيف�� �لّتاريخ و يزورو� يف �لأن�ساب ويختلق�� له ن�سبا ي�سله 

ببك��ر ب��ن و�ئل من بن��ي �أ�سد بن ربيع��ه ويزعم�ن �أّنه م��ن �أ�سل �لّنبي 
�لعربي حممد بن عبد �هلل بن عبد �ملّطلب �ش.

وق��د عّمر مرخاي �لذي �أ�سبح ��سم��ه مرخان بن �إبر�هيم بن م��سى 
ب��ن ربيعه بن مانع بن ربيعه �ملريدي وينته��ي ن�سبه �إلى بكر بن و�ئل 

من بني �أ�سد بن ربيعه….

عّم��ر �لدرعية و�أخذ يت��زوج بكرثة من �لن�س��اء و�جل��ري و�أجنب 
عددً� من �لأولد و�أخذ ي�سميهم بالأ�سماء �لعربية �ملحلية 
وقد �جنب �بنه �ملقرن �لذي جاء معه من �لب�سرة 
ب��دوره  �أجن��ب  “حمم��د” ث��م  �أ�سم��اه  ول��دً� 
�أ�سماه  بدوره ولد�  �أجنب  “�سع�د” �لذي 
“حمّمد” �سار يف ما بعد �إماما للم�سلمن، 
وه��� �ل�س��م �لذي عرف��ت ب��ه عائلة �آل 
�سع�د �أي “حممد بن �سع�د”……

ومن هنا بد�أ تاريخ �لعائلة �ليه�دية 
�لتي �أ�سبح ��سمها �آل �سع�د….

�لتق��ى حمم��د ب��ن �سع�د ب��ن حممد 
بن مق��رن بن مرخ��ان ) 1744 – 17٦5 
م ( ب�ساح��ب �لدع���ة �ل�هابية حممد بن 
عبد �ل�هاب ب��ن �سليمان بن علي بن �سل�مان 

قرق�زي ) 17٠3 – 1792(
�ساحب �لدع���ة �ل�هابية و �لذي ينح��در ه� �لآخر 
م��ن �أ�س��رة يه�دي��ة من يه���د �لّدومن��ة �لذين ف��رو� م��ع �مل�سلمن من 
�إ�سباني��ا �إل��ى تركي��ا و �ند�س���� باأمر م��ن زعيمهم �سبات��اي زيفي على 
�لإ�س��الم بق�سد �لإ�ساءة �إليه و لتخري��ب �لق�مية �لعربية و�لإ�سالمية 
و �لّتغلغ��ل يف �ملجتمع �لعربي و�لّتنّف��ذ يف دوله…. هل عرفتم ملاذ� �آل 

�سع�د �سلم ملن �سامل “�إ�سر�ئيل” وحرب على من حارب �ليه�د….
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ترامب اختار السعودية كمحطة أولى ألول زيارة له للخارج .. اخللفية والهدف

تك���ن  �أن  �جلدي��د  �لأمريك��ي  �لرئي���ش  �خت��ار 
�ل�سع�دي��ة حمطت��ه �لأول��ى يف زيار�ت��ه �خلارجية. 
وه��� م��ا ينط�ي عل��ى �لعديد م��ن �ل��دللت، وتقف 
خلف��ه �لعديد م��ن �لأ�سب��اب ويهدف لتحقي��ق ماآرب 
عدة. فاختيار �ملحطة �لأول��ى للرئي�ش �لأمريكي، مل 
يكن �سدفة. وه� ما �سنح��اول تبيينه يف هذ� �لتقرير 
يف ح��ن ميكن �خت�س��ار �لزيارة باأنه��ا حمطة ل��سع 
�حلج��ر �لأ�سا���ش لل�سيا�سة �لأمريكي��ة جتاه �ملنطقة 
و�لهادفة جلعل �ملنطقة �س�قاً ل�سرت�تيجيات �أمريكا 
عل��ى �ل�سعد �ل�سيا�سي��ة و�لع�سكري��ة و�لقت�سادية 
و�لأمني��ة. فم��ا ه��ي خلفي��ات و�أه��د�ف �لنطالق��ة 
�لأمريكي��ة دولي��اً عرب �ل�سع�دية؟ وم��ا هي �لدللت 

�لتي يجب �ل�ق�ف عندها؟

اخللفيات واألهداف
ع��دة م�سائل ميك��ن من خاللها ت��سي��ح �خللفيات 
��ل �لأهد�ف.  �لت��ي تدف��ع للزيارة، وه��ي نف�سه��ا مُتِثّ

ُن�سر لها يف �لتايل:

�أوًل: ت�سع��ى و��سنط��ن لتثبي��ت �خت��الف �سيا�سته��ا 
ع��ن �لإد�رة �لأمريكي��ة �ل�سابق��ة ع��رب �إظه��ار �عتمادها 
عل��ى �حللي��ف �ل�سع���دي �لغائب ع��ن �أب��رز �لتاأثر�ت 
�لإقليمي��ة. وهنا يجب حلاظ �أن م�ساأل��ة �ختيار �ملحطة 
�لأولى لزيارة �لرئي�ش  �لأمريكي دولياً، حتظى بدر��سة 
م��ن مر�ك��ز �لق��ر�ر �لأمريك��ي، وه� م��ا يعن��ي �أن تقييم 
�أه��د�ف ودللت �لزيارة ي�ستحق �ل�ق�ف عنده، بغ�ش 

�لنظر عن نتائجه �ملت�قعة.
ثانياً: من خالل قر�ءة �ل�سطفاف �ل�سيا�سي �حلا�سل 
يف �ملنطق��ة، ميك��ن مالحظ��ة �أن �ل�ساح��ة �لإقليمي��ة ل 
��ن �أياً من �لأطر�ف �لقادرين على حتقيق �لطم�ح  تت�سَمّ
�لأمريك��ي بال�كال��ة. وه� م��ا ��ستدعى �س��رورة �إعادة 
تعزي��ز و��سنط��ن  حل�س�ره��ا ع��رب �لتاأ�سي���ش ل�سبك��ة 
م��ن حلفائه��ا بالعتماد عل��ى �لأ�س���ش �ملعت��ادة طائفياً 
ومذهبي��اً. م��ع �لأخ��ذ بع��ن �لعتب��ار �أن �ل��قع �حلايل 
ن حلفاء لأمريك��ا هم على عالقة علنية مع �لطرف  يت�سَمّ

�لإ�سر�ئيلي.
ثالث��اً: �إن �ختي��ار �ل�سع�دي��ة ولي���ش غره��ا، ج��اء 
�مل�سلم��ن  مرجعي��ة  ُتعت��رب  باأنه��ا  تتعل��ق  لأ�سب��اب 

�ل�سن��ة �سيا�سي��اً. وه�  م��ا يجعلها يف م�ق��ع �لقادر على 
�لتحري���ش، و�لتجيي�ش وتاأمن �ملق�م��ات �لتي تت��فق 
م��ع روؤي��ة �لرئي���ش �لأمريك��ي �جلدي��د. و�ل��ذي مل يكن 
خطابه ي�ماً بعيدً� ع��ن �لعن�سرية و�لتحري�ش. يف حن 
تتحم��ل �لريا���ش م�س�ؤولي��ة �لتح�سر لزيارت��ه و�إقناع 
�ل��ر�أي �لع��ام �لعرب��ي و�لإ�سالم��ي ب��اأن دونال��د تر�مب 
يحرتم �مل�سلمن وه� �ختار �أن يبد�أ ج�لته �لدولية من 

�ل�سع�دية.
بت�سدده��ا  �ل�سع�دي��ة  �ل�سيا�س��ة  ل��ت  �سَكّ ر�بع��اً: 
به��ا دلي��اًل كافي��اً ل���سنط��ن، لختي��ار �لريا���ش  وتع�سُّ
كُمدي��ر ُمطيع لل�سيا�سة �لتنفيذي��ة �لأمريكية يف �ملنطقة، 
و�لقائم��ة عل��ى �إير�ن ف�بيا ، وحماول��ة �سرب �ل�س�رة 
�لنا�سعة  �لتي ��ستطاعت طهر�ن ن�سجها لدى �ل�سع�ب. 
فاله��دف �لأمريك��ي �لأول ه� ح�سار �ي��ر�ن، عرب �لأد�ة 

�ل�سع�دية وحلفائها.
�ل�سع�دي��ة  �لعالق��ات  �إحي��اء  �إع��ادة  �إن  خام�س��اً: 
كط��رف  للريا���ش  �لأمريك��ي  وتن�سي��ب  �لأمريكي��ة، 
حم�ري، ل يهدف فقد لأ�سباب �سيا�سية حالية وع�سكرية 
�ل�سيا�س��ات  م��ع  تتما�س��ى  �قت�سادي��ة  ب��ل  م�ستقبلي��ة، 

�لأمريكية �ل�سابقة يف جعل �ل�سيا�سات �لتنفيذية للحلفاء 
�س��د �سع���ب �ملنطق��ة، فر�س��ة لتفعيل جت��ارة �ل�سالح 

�لعاملية وجعل �ملنطقة �س�قاً لل�سالح �لأمريكي.
مل�سروعه��ا  للت�س�ي��ق  �أمريك��ا  ته��دف  �ساد�س��اً: 
�ل�سرت�تيج��ي �ملتعل��ق بال�سر�ع �لعرب��ي �لإ�سر�ئيلي، 

�لفل�سطين��ي  �ل�س��الم  م�س��روع  ط��رح  جتدي��د  ع��رب 
�لإ�سر�ئيل��ي �سم��ن �لروؤي��ة �لأمريكية، و�ل��ذي �سيك�ن 
ثمناً لإعادة دور �ل�سع�دية يف �لإقليم.  وه� ما ي�سب يف 
خانة �لطرف �لإ�سر�ئيلي وُيظهر حجم �لتاآمر �لذي تق�م 

به �لأنظمة �لعربية جتاه �سع�ب �ملنطقة.

يدعي اآل �شعود اأنهم ينت�شبون اإلى قري�ض واأنهم من قبيلة عنزة العربّية مع اأنهم كاذبون يف 
ذلك وال هدف لهم من وراء هذا االدعاء  ‘ال تغطية موؤامرتهم على االأّمة وعلى اأ�شلهم اليهودي…
فه�م من يه�ود الدومنة املنحدر من يهود بني قينقاع التي حارب�ت وغدرت بر�شول اهلل �ض…. 
يف عام 1473 م بداأ تاريخ انت�شاب بنى قينقاع للعرب حني �شافر ركب من ع�شرية امل�شاليخ من 
قبيل�ة عن�زة العربّية الّنجدّية جللب احلبوب م�ن العراق ويف الب�رسة ذهب اأف�راد الركب ل�رساء 
حاجاته�م من تاجر حبوب يه�ودي ا�شمه “مردخاى بن اإبراهيم بن مو�ش�ى” واأثناء مفاو�شات 

البيع �شاألهم اليهودي عن اأ�شلهم فابلغوه باأنهم من قبيلة عنزة…

الــــتــــالــــي: فــــــي  لــــهــــا  اإلشـــــــــــــارة  ميــــكــــن  دالالت  عــــــــدة 
�أوًل: تف�سح زيارة تر�مب، �حلقيقة �لتي �سعت �ل�سع�دية لإخفائها، ح�ل دورها �ملُخادع يف �ل�سر�ع 
�لعربي �لإ�سر�ئيلي وتاآمرها �سد ق�سايا �سع�ب �ملنطقة. وه� ما ل �سك �أن �ل�سيا�سة �ل�سع�دية ف�سحته، 
ل �سيم��ا تلك �ملتعلقة مبلف��ات �ملنطقة حتديدً� �س�ريا و�لعر�ق، بالإ�ساف��ة �لى �لعدو�ن �ل�سع�دي على 
�ليم��ن. لكن يجب عدم �إغف��ال �أن �لزيارة �ستاأتي بعد ظه�ر �لعالقات �ل�سع�دي��ة �لإ�سر�ئيلية �لى �لعلن 
و�حلدي��ث �لعرب��ي ب�سرورة تعزيز ه��ذه �لعالقات. لتك���ن �لريا�ش منطلقا ل���سنط��ن �جلديد لتحقيق 

�ملاآرب �لإ�سر�ئيلية.
ثاني��اً: ُتب��ِنّ �لزيارة حج��م �لإفال�ش �لأمريك��ي يف �ملنطقة. فال�ع�د �لتي �أبرزه��ا تر�مب خالل حملته 
�لإنتخابي��ة و�لت��ي هاجم فيه��ا �ل�سع�دي��ة، تتناق�ش مع ت�جهات��ه �جلديدة. وه� ما يعن��ي �أن �لتخبط 
�لأمريك��ي �حل��ايل يف �ل�سيا�سة �خلارجية، يع�د لرهانات و��سنطن �جلديدة �لفا�سلة و�لتي �أجربتها على 
�إع��ادة �إحي��اء �سيا�ساتها �لقدمية، جت��اه حلفائها. حيث ل متتلك �أي بدي��ل، ل �سيما بعد ف�سل حماولتها 

ل�سرب �حللف �لرو�سي �لإير�ين �ل�سرت�تيجي.
ثالث��اً: ت��دل �لزيارة عل��ى ف�سل �ل�سيا�س��ة �لأمريكي��ة لإ�سعاف �إير�ن. حي��ث �أن ما قامت ب��ه �لإد�رة 
�لأمريكية �ل�سابقة من حماولة جلعل �لتفاق �لن�وي فر�سة لإز�لة مكامن �لق�ة �لتي متتلكها �جلمه�رية 
�لإ�سالمية، ف�سل. وه� ما ميكن  �إثباته من خالل ع�دة �إد�رة �لعهد �جلديد لالعتماد على كل من �لريا�ش 
وت��ل �أبي��ب و�للت��ن عار�ستا ب�سدة �خلي��ار �لأمريكي �ل�سابق جت��اه طهر�ن، ل �سيما ر�س���خ و��سنطن 

لت�قيع �لتفاق �لن�وي معها.
�إذن، لي���ش بعي��دً� ع��ن و�ق��ع �حلال �ل��ذي تعانيه �ل�سيا�س��ة �لدولي��ة �لأمريكية، تاأتي زي��ارة دونالد 
تر�مب �لى �لريا�ش. فاختيار �لريا�ش لي�ش ملكانتها بقدر ما ه� حماولة لت�جيه �لب��سلة من جديد نح� 
�سيا�س��ات �لتجيي���ش و�لتحري���ش �لطائفي و�لذي ل ميكن �أن تنجح به��ا �إل �ل�سع�دية. يف حن ُينتظر ما 

�ست�ؤول �إليه �لزيارة و�لتي لن تاأتي باخلر حتماً، ل�سع�ب هذه �ملنطقة!

�لدللت �لتي يجب �ل�ق�ف عندها

كان��ت بريطانيا هي من ت�سنع �جل���سي�ش و�ملل�ك وما عليهم �إل �لطاعة و�ل�لء ل�سيدهم 
�لربيطاين…ج���ن ك�ملان، من م��ليد 1935م، وه� م�ؤلف وحمل��ل لل�س�ؤون �لعاملية، وكان 
�سابط��ا، ووكي��ل �ملخابر�ت �لربيطاني��ة MI٦ ، وقد كتب �لعديد من �لكت��ب، ت�سل �إلى 12 

كتاباً.
يق�ل �لدكت�ر ج�ن ك�ملان:

بعد �حلرب �لعاملية �لأولى، �أ�سبحت �حلاجة ملحة، لكميات �سخمة من �لنفط، فت�جهت 
�لأنظار �لربيطانية، مبا�سرة، �إلى �ل�سع�دية، و�لعر�ق، و�إير�ن، وكان ل بد من ب�سط هيمنة 
تقليدي��ة ديني���������ة، ل�سم��ان م�ساحلها، لذل��ك بادرت بريطاني��ا بدعم، دع�ة حمم��د بن عبد 
�ل�ه��اب، وي�سج��ل �جلا�س��ش �لربيطاين، همف��ر، يف مذكر�ته، تفا�سيل ذل��ك �لدعم، ومتكنت 
�حلمالت �ل�هابية �لع�سكرية، من ب�سط �سيطرتها على م�ساحات، هائلة يف �جلزيرة �لعربية، 
مببارك��ة بريطاني��ة، و��ستم��رت بريطانيا يف تق��دمي �مل�ساع��د�ت �ملالية، لل�سع�دي��ة منذ عام 

1٨٦5، لتت����عمق �لرو�بط بينهما….
يف �آخ��ر ع��ام 1915 ق��ام پر�سي ك�ك���ش، كبر �ل�سب��اط �ل�سيا�سين يف �جلي���ش �لربيطاين 
بتجني��د فيلب��ي ك�زير �لتم�يل يف �إد�رة �لحتالل �لربيط��اين يف بغد�د وكان من مهام �ل�ظيفة 
حتدي��د �لرو�تب و�ملبالغ �لتي ُت�س��رف للم��طنن لقاء خدماته��م وممتلكاتهم. وكان �لهدف 

يتك���ن م��ن جزئن: )1( تنظيم ث�رة عربية �سد �لعثماني��ن؛ )2( حماية �آبار �لنفط بالقرب 
من �لب�سرة و�سط �لعرب، و�لتي كانت �مل�سدر �ل�حيد للنفط لالأ�سط�ل �لربيطاين.

و�لث�رة �لعربية قامت بناء على وعد من بريطانيا باإن�ساء دولة عربية م�حدة، �أو �حتاد 
عربي، من حلب �إلى عدن.

يف ن�فم��رب 1917، ُ�ر�سل��ت بريطاني��ا “ج���ن فيلب��ي” �أو �ل�سي��خ عب��د �هلل فيلب��ي !!، ه� 
م�ستع��رب، م�ستك�س��ف، كاتب، وعميل خمابر�ت مبكتب �مل�ستعم��ر�ت �لربيطاين. �أر�سلته �إلى 
قل��ب �جلزيرة �لعربية على ر�أ�ش بعثة �إلى �بن �سع���د �سيخ �لقبيلة �ل�هابي و�لعدو �للدود 
لل�سري��ف ح�سن �حلاكم �لها�سمي للحجاز، لكن بعد �لنت�سار على �لعثمانين فاإن فيلبي كان 
يف�س��ل �بن �سع�د على �ل�سريف ح�س��ن ك�”ملك للعرب”، وكان ذلك ثاين حنث يف ذ�ت �ل�سهر 
من قبل بريطانيا ل�عدها بتاأييد �ل�سريف ح�سن على �أن يك�ن ملكاً للعرب من حلب �إلى عدن؛

�حلنث �لأول: متثل يف وعد بلف�ر باإقامة وطن ق�مي لليه�د يف فل�سطن.
و�حلنث �لثاين: وعد بريطانيا لل�سريف ح�سن �أن يك�ن ملك �لعرب……

بع��د و�س�ل فيلبي للريا�ش بفرتة وجي��زة �أعلن �بن �سع�د عن نيته �لإطاحة بالها�سمين 
ع��ن ُمل��ك �حلجاز. عمل فيلبي م�ست�س��ارً� )على ر�تب �ملخاب��ر�ت �لربيطانية( لبن �سع�د يف 

ب�سط نف�ذه يف خمتلف �أرجاء �جلزيرة �لعربية ومنها �حلجاز.

ويف ع��ام 1925 عينه �بن �سع�د م�سئ�ًل عن تت�يجه ملكاً على �ململكة �لعربية �ل�سع�دية 
�ملن�ساأة لت�ها.

ويق�ل ج�ن ك�ملان �أي�سا:
�أر�دت بريطانيا حماربة �لق�ى �ل�طنية �لتحررية، يف �لدول �لعربية �مل�ستعمرة، ف�جدت 
يف �لأ�س�لي��ة �لإ�سالمي��ة �سالته��ا، و��ستخدمت جماع��ة �لإخ��ن يف ذلك، يف تل��ك �لفرتة قام 
ح�س��ن �لبن��������ا، بتاأ�سي�ش حرك��ة �لإخ��ن �مل�سلم��ن، يف م�سر، ع��ام 192٨م، بدعم بريطاين 
مبا�س���ر، �إذ قام��ت �سرك��ة قن��اة �ل�س�ي���ش، �لربيطاني��ة، بتم�ي��ل �لبنا وجماعت��ه، يف خطة، 

و�سعتها �ل�ستخبار�ت �لربيطانية، لتعزيز �لأ�س�لية �لإ�سالمية.
وهك��ذ� كان��ت بريطانيا هي من ت�ؤ�س�ش وتدعم �حلرك��ات �لدينية �ملتطرفة وكان قادة هذه 
�لتنظيم��ات كالعبي��د �أمام �لق��ادة �لربيطانين و�ساأ�س��رب مثال على خ�س�ع ه���ؤلء �لعبيد 

خ�س�عا كامال لل�سيد �لربيطاين….
يق�ل �لقن�سل �لربيطاين ديك�س�ن يف كتابه ))�لك�يت وجار�تها(( �ل�سفحة 274 :

�إن �مللك عبد �لعزيز كان يخاطب بر�سي ك�ك�ش كاأنه �أ�ستاذه ومربيه!!!
يق�ل �مللك عبد �لعزيز لبر�سي ك�ك�ش باحلرف:

))�أن��ت مثل �أبي و�أمي فقد �سنعتني من �ل�سفر و�أو�سلتني �إلى ما و�سلت �إليه(( .. وحن 
ح�س��ل خالف بينهما ح�ل م�ساأل��ة �حلدود قال له بر�سي ك�ك�ش بلهج��ة �ل�سيد : ))�أنا �لذي 
�أح��ّدد �حلدود((.. عندها �نهار عبد �لعزيز وقال لبر�سي ك�ك�ش :))ل� �أمرتني بالتنازل عن 

ن�سف مملكتي لنّفذت �أمرك!!((.

بريطانيا و صناعة اإلخوان  و اجلواسيس و امللوك العبيد
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خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوه فـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــوه 
]�س���رة  ي���م �لقيام��ة حت��دث �هلل يف 
كتاب��ه  �أوت��ي  عم��ن  يتح��دث  �حلاق��ة[ 
ا  بيمينه، وعمن �أوت��ي كتابه ب�سماله،)َفاأََمّ
َمْن �أُوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُق�ُل َهاوؤُُم �ْقَر�أو� 
ِكَتاِبَيْه �إِيِنّ َظَنْنُت �أَيِنّ ُمالٍق ِح�َساِبَيْه َفُهَ� يِف 
ٍة َعاِلَي��ٍة( ي�ساأل من  َي��ٍة يِف َجَنّ ِعي�َس��ٍة َر��سِ
ي�ؤت��ى كتاب��ه ور�ء ظهره م��اذ� يق�ل؟ )َيا 
َلْيَتِن��ي مَلْ �أُوَت ِكَتاِبَيْه َومَلْ �أَْدِر َما ِح�َساِبَيْه 
َيَة( ليت �أن تلك �مل�تة  َيا َلْيَتَها َكاَنِت �ْلَقا�سِ
�لأول��ى كانت هي �لقا�سية ف��ال �أبعث ول 
��ي �ُسْلَطاِنَي��ْه( �ل�سلط��ان  َعِنّ �أح�سر)َهَل��َك 
�ل��ذي كنت في��ه، �أو �ل�سلط��ان �لذي كنت 
�ألتج��ئ �إليه يف �لدنيا هل��ك عني.)َما �أَْغَنى 
��ي �ُسْلَطاِنَيْه(. مايل مل  ��ي َماِلَي��ْه َهَلَك َعِنّ َعِنّ
يغن عني، مل يدفع عني �سيئا، �لذي كنت 
�أجمع��ه يف �لدنيا و�أحر�ش على جمعه من 
حالل ومن حر�م، وكنت �أبخل �أن �أ�سرف 
منه و�أنفق من��ه يف �سبيل �هلل مل يغن عني 

�سيئا، مل يدفع عني �سيئا.
)ُخ��ُذوُه َفُغُلّ���ُه( يق��ال للمالئكة خذوه 
فغل���ه، وكانت هذه �لآية من �لآيات �لتي 
ي�سرخ منها �لإمام علي عليه �ل�سالم وه� 
يت��اأوه، يت�س���ر خط���رة �مل�ق��ف عندما 

يق��ال للمالئكة:)ُخ��ُذوُه َفُغُلّ���ُه( قال: فيا 
له من ماأخ�ذ. حال��ة �سديدة جدً�، وحالة 
رهيبة جدً�، عندما يقال للمالئكة:}ُخُذوُه 
ُلّ�ُه ُث��َمّ يِف �ِسْل�ِسَلٍة  ِحي��َم �سَ َفُغُلّ���ُه ُثَمّ �جْلَ
ُه َكاَن  َذْرُعَه��ا �َسْبُع���َن ِذَر�عاً َفا�ْسُلُك���ُه �إَِنّ
ِ �ْلَعِظي��ِم َول َيُح���شُّ َعَل��ى  ل ُي�ؤِْم��ُن ِب��اهلَلّ
َطَع��اِم �مْلِ�ْسِك��ِن َفَلْي���َش َل��ُه �ْلَي��ْ�َم َهاُهَن��ا 
َحِمي��ٌم َول َطَع��اٌم �إَِلّ ِمْن ِغ�ْسِل��ٍن ل َياأُْكُلُه 
اِطُئ�َن( كان يف �لدنيا ل ي�ؤمن باهلل  �إَِلّ �خْلَ

العظيم.
نحن ن�ؤمن باهلل، �ألي�ش كذلك؟ لكن كيف 
ه��ذ� �لإمي��ان؟ �إمي��ان ل ي�س��اوي �سيئ��ا، 
�لإميان باهلل �ل��ذي يجعلك تخاف غر �هلل 
�أك��رث مما تخاف م��ن �هلل لي�ش �إميانا باهلل، 
�لإن�س��ان �مل�ؤمن باهلل ه��� من يك�ن خ�فه 
من �هلل �أعظ��م من خ�فه من غره، ه� من 
يك���ن رج��اوؤه يف �هلل �أعظم م��ن رجائه يف 
غ��ره، �مل�ؤمن باهلل ه��� من يعي���ش د�ئما 
حال��ة �لتذكر هلل، �حلر���ش على ر�سا �هلل، 
�خل���ف من بط���ش �هلل، �لرغب��ة فيما عند 
�هلل، �لإميان باهلل ه��� �إميان عملي يبعث � 
متى ما كان �إميانا �سادقا � ه� يبعثك على 
�لعم��ل، يبعث يف نف�سك �خل�ف، يبعث يف 

نف�سك �لرجاء، يبعث يف نف�سك �لرغبة.
�أما �إميان من هذ� �لن�ع جمرد ت�سديق، 
نح��ن نق�ل: ك��ان �لكاف��رون م�ؤمنن باهلل 
عل��ى ه��ذ� �لنح���، �أمل يك�ن���� م�ؤمن��ن 
ْلَتُه��ْم َم��ْن َخَلَقُه��ْم َلَيُق�ُلَنّ  باهلل؟)َوَلِئ��ْن �َساأَ
ُ( كان �جلاهلي�ن ي�ؤمن�ن باهلل مبعنى  �هلَلّ
�أنهم عارف�ن باأن هناك �إله ��سمه:]�هلل[، 
ه��� �لذي خلق �ل�سم����ت و�لأر�ش، وه� 
�ل��ذي يدبر �سئ���ن �ل�سم��او�ت و�لأر�ش، 
وه� �لذي ين��زل �ملطر، كل ه��ذه �لأ�سياء 
ه��م كان���� م�ؤمن��ن به��ذه، فق��ط كان���� 
يق�ل���ن: ل، لي���ش وحده، بل هن��اك �آلهة 

�أخرى.
�إذ� ما �أ�سب��ح �إمياننا يف و�قعه كاإميان 
�لكافري��ن، �أي: �إميان مبج��رد وج�د �هلل، 
ولي���ش ور�ء ه��ذ� �لإمي��ان �أي �س��يء يف 
نف��سن��ا، يف و�ق��ع حياتن��ا، فع��ال يك���ن 
�لنا�ش ممن ل ي�ؤمن���ن باهلل �لعظيم،)َول 
َيُح���شُّ َعَلى َطَعاِم �مْلِ�ْسِكِن( كان يف �لدنيا 
بخي��ال، ول حت��ى يح��ث �لآخري��ن عل��ى 
�إطعام �مل�سكن؛ لأنه ل�سعف �إميانه باهلل، 
�أو لنع��د�م �إميان��ه باهلل ل يتذك��ر م�ساألة 
ث����ب فرج��� م��ن عمل��ه ه��ذ� م��ا يقربه 

�إل��ى �هلل ويح�س��ل عل��ى �لأجر عن��د �هلل.
)َفَلْي���َش َلُه �ْلَيْ�َم َهاُهَن��ا َحِميٌم( �أي مقرب 
يف �لقيام��ة ميكن �أن ينفعك،)َول َطَعاٌم �إَِلّ 
اِطُئ�َن( يقال:  َلّ �خْلَ ُكُلُه �إِ ِم��ْن ِغ�ْسِلٍن ل َياأْ
�لغ�سل��ن هذ� ه�: ع�س��ارة �أهل �لنار من 

�لقيح و�ل�سديد، نع�ذ باهلل.
ي�م �لقيامة.. يج��ب �أن نتاأمل كثرً� يف 
كت��اب �هلل، فرنجع �إلى �لق��ر�آن كم ورد يف 
�س��رح تفا�سيل ذلك �مل�قف �لرهيب، كيف 
تناول �لقر�آن �لك��رمي �حلديث عن جهنم، 
حت��ى �س�ره��ا وقدمه��ا ب�س���رة كاملة، 
ت�سخي�ش كامل جلهن��م حتى كاأنك تر�ها، 
حت��دث ع��ن وق�دها، حت��دث ع��ن لهبها، 
حت��دث عن �سررها، حتدث عن �أهلها وهم 
ي�سطرخ���ن فيه��ا، حت��دث ع��ن �أب��بها، 
حتدث ع��ن مغالقه��ا، حتدث ع��ن دخانها 

عن طعامها، عن �سر�بها، ت�س�ير كامل.
ل��� تاأت �أنت �أو �أي و�حد منا يحاول �أن 
يجمع م��ا ذكره �لقر�آن �لك��رمي من �لآيات 
يف جهن��م، ثم �سعه��ا يف ورقة تك�ن �أمامك 
ت��رى كيف تت�س�ر جهن��م وتر�ها �س�رة 
متكاملة، تربز لك �س�رة ذهنية من خالل 

هذ� �لت�سخي�ش �لقر�آين يف �آيات متعددة.

الـــتـــفـــريـــط يــهــيــئ الـــســـاحـــة لــلــظــاملــني 
 نح��ن يف ه��ذ� �لع�س��ر م��ن �أمامن��ا ر�سي��د هائل من 
�لأحد�ث، �أمامك كرب��الء، و�أمامك ي�م �حلرة، و�أمامك 
ي�م �سرب �لكعب��ة، و�أمامك ��ست�سهاد زيد، و��ست�سهاد 
�أ�سح��اب ]َف��ْخ[، و�أمام��ك �لأح��د�ث تل��� �لأح��د�ث 
�لرهيب��ة �لت��ي تك�سف ل��ك ع��ق��ب �لتفري��ط و�ل�سالل 
و�لتق�س��ر و�جله��ل، �أ�سبحت مثاًل �ساه��دً�.  من و�قع 
�حلياة ت�ستطيع �أن ت�سربه مثاًل �أمام كل ق�سية تتحدث 
عنه��ا، �إذ� كنا نحن ل نفهم بعد ول نعي و�أمامنا ر�سيد 
م��ن ه��ذه �لأح��د�ث ، �أمامنا كرب��الء �لتي نح��ن يف هذ� 

�لي�م نتحدث عنها، ون�ستلهم �لعرب منها. 
ه��ذ� �حل��دث نف�س��ه �إذ� مل تك��ن �أن��ت، و�أن��ت يف هذ� 
�لع�س��ر م��ن يفهم �لأم���ر � و�أمامك ه��ذ� �لر�سيد � فاإنك 
�أ�س�ء ممن خرج يقاتل �حل�سن ، فاإنك �أ�س�ء ممن خرج 

يقاتل �حل�سن . 
و�إذ� ك��ان �أولئك لتفريطهم هي�ؤو� �ل�ساحة لأن يت�لى 
يزي��د فاأنت هن��ا لتفريطك �ستهي��اأ �ل�ساح��ة لأن حتكمها 
�أمريك��ا وحتكمها �إ�سر�ئي��ل ، فيحكمها �ليه���د، �أولي�ش 
�ليه���د �أ�س�ء من يزيد؟ �إن من يه��يء �ل�ساحة لتحكمها  
�أمريكا ، من يهيئ �ل�ساحة لتحكمها �إ�سر�ئيل ، من يهيئ 
�ل�ساحة لتحكمها ثقافة �مللع�نن من �ليه�د و�لن�سارى 
ب��دل ثقاف��ة �لق��ر�آن هم �أ�س�ء مم��ن �سه��رو� �سي�فهم يف 

وجه �حل�سن . 

لأنها كلها حالة عربية و�حدة ، كلنا نحن �لعرب حالة 
َ َجْهَرًة{  ِمَن َلَك َحَتّى َن��َرى �هلَلّ مرت�سخ��ة لدينا:}َل��ْن ُن�ؤْ
))لتح��ذّن َحْذَو بني �إ�سر�ئيل(( ، ه��م قال��:}َلْن ُن�ؤِْمَن 
َ َجْهَرًة{)�لبقرة: من �لآية55( ونحن  َلَك َحَتّى َنَرى �هلَلّ
كاأننا نق�ل: لن ن�ؤمن لك يا علي عندما تق�ل: ))و�هلل �إين 
لأخ�س��ى �أن ُي��َد�ل ه�ؤلء �لق�م منك��م؛ لجتماعهم على 
باطله��م وتفرقك��م عن حقك��م(( لن ن�ؤمن ل��ك حتى نرى 
معاوية جهرة ف�ق منربن��ا فنعلم �أنه فعاًل �أنه قد �أُِدْيَل 

منا.
ل��ن ن�ؤمن لك ي��ا ح�سن ، لن ن�ؤمن لك ي��ا علي �إل بعد 
�أن ن��رى يزيد ف���ق منربنا، لن ن�ؤمن لك �إل بعد �أن نرى 
�سيف يزيد م�سه�رً� على رقابنا، لن ن�ؤمن لك حتى نرى 
�أمريك��ا ونرى �لأمريك��ي ي�جه بندقيته �إل��ى �سدورنا، 
ل��ن ن�ؤم��ن لك حت��ى ن��رى ن�ساءن��ا يخرج��ن متربجات 
كالأوربيات يف �س��رعنا، لن ن�ؤمن لك حتى نرى �لقر�آن 
��َزّق �سفحات��ه يف م�ساجدنا، لن ن�ؤم��ن ... لن ن�ؤمن..  مُتَ
ه��ي �حلال��ة �لعربي��ة �لتي �سرب��ت �لع��رب ، و�سربت 
�لق��ر�آن ، و�سربت �لدي��ن، نحن نعي�سها ]ل��ن ن�ؤمن لك 
حت��ى نرى �هلل جهرة ( يج��ب �أن نن�سف هذه �لكلمة من 
م�ساعرن��ا ومن عق�لنا ومن �أذهاننا ]�أنني ل �أ�سدق �إل 
عندم��ا �أرى �لأ�سي��اء ماثل��ة[ �إذ� كنت من ه��ذ� �لن�ع 
�إذً� �أمام��ك عل��ى طاولة �لتاريخ �ل�س��ه��د �حلية لهذه، 

�أل يكفي��ك �س��ه��د حي��ة عل��ى م��دى ]  14٠٠ عام؟[. 
�أل تكفي��ك �س��ه��د �إذ� كنت ممن يري��د �أن يرى �لأ�سياء 
ة [ ،  �أوًل؟ هاه��ي �أمامك كربالء، هاه��ي �أمامك ] �حَلَرّ
هاهي �أمامك �سرب �لكعبة، هاهي �أمامك �لأحد�ث. تلك 

�لأحد�ث هي مثٌل على كل ما نحدثك عنه. 
�إذ� كن��ت ل تريد �أن تكتفي به��ذه �ل�س��هد � �لتي هي 
�س��ه��د حي��ة، �أح��د�ث جت�س��دت يف �لتاري��خ ب��ل تريد 
�أ�س�ء  �أي�ساً  فاأن��ت   � �لأحد�ث  م��ن  ]م�دي��اًل[ جديدً� 
َ َجْهَرًة{، �أولئك  ممن قال��:}َلْن ُن�ؤِْمَن َلَك َحَتّى َنَرى �هلَلّ
�لذي��ن خرج���� لي�سهرو� �سي�فه��م يف وجه �حل�سن هم 

ملع�ن�ن، �أل�سنا نلعنهم؟. 
نعترب �أنهم �رتكب�� جرمية من �أفظع جر�ئم �لب�سرية 
عل��ى ط���ل تاريخه��ا، لكنه��م يف �ل��قع مل يك��ن �أمامهم 
ر�سي��د م��ن �لأح��د�ث، و�لأمثل��ة �حلي��ة، وه��م كمثلنا 
نح��ن وهم عرب مم��ن يعي�س���ن يف �أنف�سهم وترت�سخ يف 
�أنف�سه��م ]ل��ن ن�ؤمن لك حتى نرى م��ا حتدثنا عنه ماثاًل 
�أم��ام �أعيننا[ نحن ن�ساهد يف �لتاريخ �لأمثال �لكثرة، 
�إذ� كنت �أنت تريد �أمثاًل جديدة فاإنك �أنت �أي�ساً تعي�ش 
حال��ة يجب �أن ت�سخر فيها من نف�س��ك، تريد ]م�دياًل[ 
جديدً� من �لأحد�ث، تلك �أحد�ث ما�سية بالية، �أنا �أريد 
�أحد�ث��اً جديدة، �أريد �أن �أرى تل��ك �لأحد�ث ماثلة �أمام 

عيني فاأمل�سها و�أ�ساهدها، و�أح�ش ب�طاأتها �أنا!. 

فاعلم أنه ال إله إال الله 
جميعن��ا يق���ل ل �إله �إل �هلل لك��ن هل علمنا باأنه ل �إل��ه �إل ه� كعلم ر�س�ل �هلل 
�سل����ت �هلل عليه وعلى �أله �أو كعل��م �لإمام علي عليه �ل�سالم؟ .. ل. ل� كنا نعلم 
�أن��ه ل �إل��ه �إل �هلل لنطلقن��ا يف هذه �لدني��ا �س��ريخ ل �أحد ي�قفن��ا �أبدً�، ول �أحد 
يخيفن��ا �أب��دً�، ول �أحد يخدعن��ا �أبدً�، ول �أح��د ي�ستطيع �أن يظلنا �أب��دً�، ول �أحد 
ي�ستطي��ع �أن يقهرن��ا �أبدً�. لكن��ا نالحظ باأن درجة علمنا باأن��ه ل �إله �إل ه� هابطة 
جد�، كلمة ت�سرفك عن من ه� ل �إله �إل ه� وعن طريقه، �ألي�ش هذ� يدل على �أنك 

تفقد �لعلم بكله، �أو �أنك متدين جد� يف علمك به؟. 
�ألي�ش عندما ينقدح يف نف�سك خ�ف من غر �هلل فترت�جع يدل على �أنك �سعيف 

يف علمك باأنه ل �إله �إل ه�.
�إن معن��ى ل �إل��ه �إل ه��� يرتبط بها كلما تق��دم، وكلما ميك��ن �أن ت�ستعر�سه يف 
�لق��ر�آن �لك��رمي، ه� �خلالق، ه� �لر�زق، ه� �لذي �سيجم��ع �لنا�ش لي�م �لقيامة، 
ه��� �ل��ذي بي��ده �لنار، بي��ده �جلنة، ه� �ل��ذي وعد �أولي��اءه ب�ع���د كثرة، ه� 
�سادق �ل�عد و�ل�عيد، ه� �لرحمن �لرحيم، ه� عامل �لغيب و�ل�سهادة، ه� �لذي 
يعلم �ل�سر يف �ل�سم��ت و�لأر�ش، ه� .. ه� .. �إلى �آخره . فعندما تخاف من غر 

�هلل فعال يدل على �سعف ، �سعف علمك باأنه ل �إله �إل ه�.
فنح��ن ل� �سردنا �أياما جل�سات ط�يلة نر�سخ يف �أنف�سنا ل �إله �إل ه�، ول� �سنة 
كامل��ة يرت�س��خ يف نف��سن��ا ب�سكل و�ع ل �إل��ه �إل ه�، وكلمة: ل �إل��ه �إل �هلل لكانت 

�ل�سنة هذه قليل يف مقابل ما نح�سل عليه من تر�سيخ معنى: ل �إله �إل �هلل.
عندم��ا ياأت��ي �سخ���ش يعطيك مبل��غ من �مل��ال، ويجندك �س��د �أولي��اء �هلل، �أو 
ي�سرف��ك عن نهج �حلق، �أو تدخ��ل معه يف باطل، �ألي�ش هذ� يدل على �أنك ل تعلم 
�أن��ه ل �إل��ه �إل ه���؟ �أنه ل �إل��ه �إل �هلل؟ فان�سرفت عن نهج �هلل �ل��ذي و�سف نف�سه 
به��ذه �لأو�ساف �لعظيمة، من له ملك �ل�سماو�ت و�لأر�ش، ورغبت يف مبلغ زهيد 
م��ن �مل��ال قدم لك من هنا �أو من هنا مقابل ولء معن، �أو م�قف باطل تدخل فيه، 

�أو عمل باطل تق�م به، �ألي�ش هذ� يدل على �أنك ل تعلم باهلل، ول ت�ؤمن باهلل؟
ُه ل  فاعل��م.. هكذ� يق�ل �هلل لر�س�له )�سل��ت �هلل عليه وعل��ى �آله(:}َفاْعَلْم �أََنّ

ُ{ وه� من يعلم، لكنها لها عمقها �لبعيد، �لبعيد، �لبعيد. �إَِلَه �إَِلّ �هلَلّ
ما �لذي يجعلنا �سعفاء، خائفن، مت�ج�سن، غر �سادقن مع بع�سنا بع�ش، 
غ��ر متعاونن على �ل��رب و�لتق�ى ل ننفق يف �سبي��ل �هلل، نف��ش �سعيفة، نف��ش 

مهزومة.. ما ه�؟ 
�أنن��ا ل نعل��م مبا يريد �هلل منا �أن نعلم �أنه ل �إله �إل ه�، فه� من نرغب فيه، ه� 
من نخافه، ه� من نت�جه بت�جيهاته، ه� من نقبل �إر�ساد�ته، لأنه ل �إله �إل ه�.

ك��ل و�ح��دة مما �أر�سدك �إليها ميكن �أن تق�ل ور�ئه��ا: لأنه ل �إله �إل ه�، �أنا لن 
�أخ��اف �إل �هلل مل��اذ�؟ لأن��ه ل �إله �إل ه���، �أنا لن �أرغب �إل فيه، مل��اذ� �سرتف�ش كل 
�س��يء وترغ��ب يف �هلل وحده؟ لأنه ل �إله �إل ه�، �أي لي���ش هناك من ه� جدير باأن 
�أ�أله �إليه فاأرج�ه، �أو �أخافه.. �إل من؟ �إل �هلل عندما �أثق به �أعظم من ثقتي بغره 

لأنه ل �إله �إل ه�.

)ال إله إال الله( ثمرة ترسيخها
م�ؤك��د �أننا مت��ى ما علمنا باأنه ل �إله �إل �هلل  ف�سنجده��ا �أمامنا يف كل م�قف من 
م��ق��ف �حلي��اة، �سنجدها هي من ت�جهنا  �إلى �هلل، هي من جتعلنا  تعت�سم باهلل 

َر�ٍط ُم�ْسَتِقيٍم(،  . ِ َفَقْد ُهِدَي �إَِلى �سِ ْم ِباهلَلّ )َوَمْن َيْعَت�سِ
فلنعم��ل د�ئما عل��ى �أن نر�سخ يف �أنف�سنا: ل �إله �إل ه�، كم كنا نقر�أ �آيات، نحن 
نقر�أه��ا جميع��ا ومن��ر عليها م��رور �لك��ر�م، ناأخذ عربة م��ن هذه �إذ� كن��ا يف هذه 
�جلل�س��ة يب��دو وكاأننا نريد �أن ننطل��ق يف حديث �آخر ]هذ� �س��يء معروف ل �إله 
�إل �هلل، ول �إل��ه �إل ه���[! فخ��ذ عربة م��ن �أن يخاطب �هلل نبي��ه حممد )�سل��ت 
ُه ل �إَِلَه �إَِلّ  َنّ �هلل علي��ه وعل��ى �آله( وه� من ه� يف معرفته باهلل فيق���ل له:}َفاْعَلْم �أَ
ُ{، ل��� علمن��ا ول� علم �مل�سلم�ن مع�سار ما علمه ر�س�ل �هلل )�سل��ت �هلل عليه  �هلَلّ
وعلى �آله( من �أنه ل �إله �إل ه� حللت �مل�سكلة بكلها �لتي �سببها �أزمة �لثقة باهلل؛ 

لأن �هلل بد� لنا وكاأنه لي�ش �إلها، بل ظهرت �آلهة �أخرى نحن ناأله �إليها ونرف�سه.
 �أ�سبحن��ا �أ�س����أ م��ن �مل�سركن �أ�سبحن��ا يف و�قعنا يف تعاملنا م��ع �هلل وثقتنا 
باهلل �أ�س��أ من �مل�سركن كان �مل�سرك�ن يعبدون �آلهة متعددة ويعدون �هلل و�حدً� 
منها، ويرج�نه ويرج� هذ� ويرج� هذ�، وقد يرج� �هلل �أكرث �أما نحن �أ�سبحنا يف 
و�قعنا � وه� �لذي يدل على عدم ثقتنا باهلل � �أ�سبح عندما يق�ل �هلل:)َوَما �أَْنَفْقُتْم 
ِم��ْن �َس��ْيٍء َفُه��َ� ُيْخِلُفُه( ل نثق به كم��ا نثق ب��حد منا عندما يق���ل: �أعطني �ألف 
ريال و�أنا �ساأرده غدً�.. �ألي�ش كذلك؟ هذ� يدل �أننا مل نعد نتعامل مع �هلل � تقريبا � 

كاإله �إل فقط نذكر جمرد ��سمه وهذ� يعترب حجة على �أنف�سنا ي�م �لقيامة.
يعدن��ا �ل�ع���د �ل�سادقة ف��ال نثق! ل� ياأتي عل��ي عبد �هلل فيق���ل: حترك و�أنا 
ور�ءك �أل�س��ت �ستتحرك؟ ل� ياأتي فيق���ل لك: �نطلق �أنت و�أنا ور�ءك �سد �أمريكا 
و�إ�سر�ئي��ل �أل�ستم �ستنطلق�ن ب�سرعة، وتاأخذون �أ�سلحتكم وتتحرك�ن؟. لكن �إذ� 
قال �هلل ذلك نق�ل: نحن خائف�ن من علي عبد �هلل، خائف�ن من فالن �إذ� ما حتركنا 
�س��د �ليه�د و�لن�سارى، يعني هذ� ماذ�؟ يعني: �أن ثقتنا باهلل �سعيفة �أي �أننا مل 
نع��د نتعام��ل مع �هلل كما نتعامل مع علي عبد �هلل! �أ�سب��ح علي عبد �هلل يف �ل��قع 
ه��� �إل��ه بالن�سبة لنا نخافه ونرج���ه �أكرث مما نخاف ونرج��� �هلل، �ألي�ش هذ� ه� 
�ل��ق��ع؟ حت��ى يف مقام �لرغبة وم��ا �أكرث، وما �أكرث ما ينح��رف �لنا�ش بالرتغيب 

و�لرتهيب و�سببه ه� �أنهم مل يرت�سخ يف �أنف�سهم �أنه ل �إله �إل ه�.
�إذ� ك��ان �هلل ق��د قال لك �أن��ه ميكن �أن يك�ن ه��ك �إله. . م��ا �لذي �سيعمل ه��ك 
�ألي���ش رغبات ي�سدك �إل��ى رغبات معينة، ه� نف�سه ما يعم��ل �لآخرون من خارج 
نف�س��ك �أنت جتعلهم �آلهة عندما تخاف وترغب يف مقابل ما خ�فك �هلل منه ورغبك 
ب��ه، �ألي���ش �هلل ه��� �لذي ميلك �جلنة ونح��ن نعلم هذ�؟ �ألي�ش ه��ذ� �سحيحا؟ ه� 
م��ن ميل��ك �جلنة ونحن ن�ؤمن به��ا، لكن متى ما �أتت رغبات م��ن �آخرين من جتار 
�أو م�سئ�ل��ن �أو م��ن �أ�سخا���ش �آخرين ننطل��ق ور�ءها ونرتك �جلن��ة على ماذ� 
ي��دل هذ�؟ يدل على �أن �إمياننا كله �إمي��ان �أج�ف و�سطحيات كلها هكذ�، �إميان ل 

يتجاوز تر�قينا مل ي�سل �إلى �أعماق نف��سنا.

 �ن مم��ا يت�ج��ب علين��ا يف ه��ذ� �لزمن 
�ل��ذي تكالب علينا �أعد�ء �لأمة من �ليه�د 
و�لن�س��ارى �أن نع���د �إل��ى تاري��خ �أه��ل 
�لبيت، وندر�سه در��س��ة حقيقية و�قعية 
حتى جن��د �أنهم ما كان�� يث�رون يف وجه 
�لطغ��اة �لظاملن من �أج��ل �أن ي�سل�� �إلى 
�ل�سلط��ة، و�أنه��م كان�� ع�س��اق �سلطة بل 
�إنه��م كان����  ع�ساق حق، هم م��ن قال لهم 
جدهم � وه� ي��س��ي �حل�سن � )) وُخ�ْش 
�لغمر�ت للحق حيث كان (( خ�ش غمر�ت 
�مل���ت من �أجل �حلق حيث كان، هذه هي 

طريقتهم.
وعندما نعرف �أن �لإ�سالل �لذي تبناه 
معاوي��ة طيل��ة �أي��ام �إمارته، ث��م بعد �أن 
�أ�سب��ح يحم��ل لق��ب خليفة يحك��م �لبالد 
�لإ�سالمي��ة بع��د ��ست�سه��اد �لإم��ام عل��ي 
)علي��ه �ل�س��الم(، ثم م��ن بع��د ��ست�سهاد 
�لإم��ام �حل�سن )عليه �ل�سالم( ر�أينا كيف 

ح���ل ذل��ك �ملجتم��ع �إلى جمتم��ع ينا�سر 
�لباطل، ويقف يف �سف �لباطل.

�جلان��ب  يك���ن  كي��ف  �أي�س��اً  ور�أين��ا 
لي�س��ت - يف  �أن �جلر�ئ��م  �لآخ��ر وه���: 
�لع��ادة - ه��ي نتيج��ة عمل ط��رف و�حد 
فقط، �ملجرم���ن من جهة، و�ملُ�سل�ن من 
جه��ة يجن���ن ، و�ملفِرّط���ن و�ملق�سرون 
و�ملت��ن�ن و�لال�إبالي�ن هم �أي�ساً يجن�ن 

من طرف �آخر. 
فاجلرمية م�سرتكة من �أول ي�م ح�سل 
�لنح��ر�ف مب�سرة هذه �لأم��ة عن هدي 
�لق��ر�آن ، وهدي ر�س���ل �هلل )�سل��ت �هلل 
علي��ه وعلى �آله(، وككيف ميكن �أن ي�سمع 
�لنا���ش منطق �حلق ث��م نر�هم يف ي�م من 

�لأي��ام يقف���ن يف وج��ه �حل��ق، يف �س��ف 
�لباط��ل ، ه��ذ� ه� �ل��ذي ح�س��ل بالن�سبة 

لأهل �لعر�ق. 
معاوية �أ�سل �أهل �ل�سام فكان�� قاعدة 
لإمارت��ه وخالفته، وقاع��دة خلالفة �بنه 
يزيد، وكان�� جي�ساً ق�ياً يتحرك�ن لتنفيذ 
�أهد�ف��ه، و�أهل �لعر�ق من جانب �آخر. ما 
�لذي ح�سل؟ . �أمل يع�ش علي بينهم �سنن 
خالفت��ه ماعد� �لأيام �لأول��ى منها كان يف 
�لعر�ق، .. عل��ي ببالغته.. ، علي مبنطقه 
.. ، علي ب�حج�ته.. ، علي مبعرفته وعلمه 
�ل���سع  )) باب مدينة �لعلم (( و،ه� من 
ك��ان د�ئما ً يتحدث مع �أه��ل �لعر�ق ، من 
كان د�ئماً ي�ج��ه ويتحدث وير�سد ويعِلّم 

ر وينذر من ع��قب �لأم�ر ..  ويحِذّ
فلم��اذ� ر�أين��ا �أه��ل �لع��ر�ق يقف�ن هم 
قب��ل �أهل �ل�سام يف �س��ف يزيد يف م��جهة 
�حل�س��ن نف�س��ه؟! �إن��ه �لتفري��ط، لي���ش 
فق��ط �لتفريط �أمام �حل��دث ، بل �لتفريط 
نعطيه��ا  ف��ال  �لت�جيه��ات  ن�سم��ع  ي���م 
معين��ة،  حادث��ة  حت�س��ل  �أن  �أهميته��ا، 
فتتقاع���ش ، تقاع�س��ك ، قع���دك ،�إمنا ه� 
نتيج��ة لتفريط��ك �لأول ي�م كن��ت ت�سمع  
ت�جيه��ات علي، ي���م كنت ت�سم��ع �إنذ�ر 
َكَم تت�ساقط من  علي، ي�م كنت ت�سمع �حِلِ
فم عل��ي كالدرر ، فتنظر �إليها و كاأنها َبَعر 

، ل تهتم بها. 
�لتفريط، .. �لتفري��ط �إمنا هذ� منبعه: 
ي���م �أن ي�سمع �لنا�ش �لك��الم، وي�سمع�ن 
�لت�جيهات، وي�سمع���ن منطق �حلق ثم 
ل يهتم���ن ول يبال���ن، ول يعط���ن ك��ل 

ق�سية ما ت�ستحقه من �لأهمية.

أهل البيت )ع( عشاق حق ال عشاق سلطة
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إذا ل������م يك������ن الن������اس إلى مس������توى أن يتبخ������ر النفاق أمامه������م، أن يتبخ������ر التضليل أمامه������م فإنهم هم قب������ل أعدائهم من 
س������يجنون على أنفس������هم وعلى الدين، وعلى األمة، كما فعل الس������ابقون، كما فعل أولئك الذين كانوا في ظل راية اإلمام 

علي، وفي ظل راية احلسن، وفي ظل راية احلسني، وفي ظل راية زيد )عليهم السام(.

اخللود في جهنم 
عندم��ا تع��رف �أن جهن��م ه��ذه �مله�ل��ة �ل�سدي��دة، 
و�أيقن��ت باأن هذه جهنم �لتي م��ن دخلها ل يخرج منها 
اَر َلِف��ي َجِحيٍم  �أب��د� )�إَِنّ �ْلأَْب��َر�َر َلِف��ي َنِعي��ٍم َو�إَِنّ �ْلُفَجّ

يِن َوَما ُهْم َعْنَها ِبَغاِئِبَن( خل�د. َلْ�َنَها َيْ�َم �لِدّ َي�سْ
قال���� عن �أح��د �لعلماء � وقد م��ات قبل فرتة رحمه 
�هلل � قال���� عنه: كان ينظر �إلى م�ساألة �خلل�د يف جهنم 
ه��ذه فيق�ل ه��ي وحدها �ل�سيء �ل��ذي يخيف. �خلل�د 
يف جهن��م ه��� �ل�سيء �لذي يخي��ف جدً�. ل��� �أن �لبقاء 
يف جهن��م �ألف �سن��ة، خم�س��ة �آلف �سنة، وهن��اك �أمل 
يف �خل��روج منه��ا لكان��ت �مل�ساأل��ة ما ت��ز�ل هينة، لكن 
�خلل���د � نع���ذ باهلل من �خلل���د يف قعر جهن��م � وه� 
�ل�س��يء �ل��ذي ت�ؤكده �لآي��ات �لكرمية:)َخاِلِدي��َن ِفيَها 
�أََب��دً�(  �خلل���د معن��اه: �أن متر �آلف �ل�سن��ن )لِبِثَن 
ِفيَه��ا �أَْحَقاباً( �أحقاب��اً متتابع��ة، �آلف �ل�سنن، ملي�ن 
�سن��ة، ملي�ن��ن �سنة، ملي��ار �سنة، �خلل���د يف جهنم � 

نع�ذ باهلل � هي �حلالة �ملزعجة.
ولهذ� جت��د �لآخرين من عبيد �لدنيا كيف يحاول�ن 
�أن يتهرب�� عن �خلل�د يف جهنم فينطلق�ن �إلى �ل�سفاعة 
لأهل �لكبائ��ر، �أو �لبقاء يف جهنم فقط مبقد�ر ما عمل، 
و�أ�سياء م��ن هذه يدل على فهم مغل���ط للقر�آن �لكرمي 
وملنهجي��ة �لقر�آن �لك��رمي، يف حديثه عن �لعق�بات مبا 
فيها �لنار، فاأنت لن تقعد يف جهنم �إل مبقد�ر ما عملت، 
لي�س��ت �مل�ساألة على ه��ذ� �لنح�، �أنت عمل��ك ه� �لذي 

�أو�سلك �إلى جهنم حقيقة، لكن ماذ�؟. 
ه��ل تظ��ن ب��اأن �لأعم��ال ت�س��در ث��م ينظ��ر �إل��ى كم 
ي�س��اوي، كم �لعق�بة �لالزمة عل��ى هذ� �لعمل �لفالين، 

في�ساف هذ� �إلى هذ� ثم ينظر كم �ستبقى.
�إن �مل�ساأل��ة م��ن �أ�سا�سها ه� �أن��ك عندما تعر�ش عن 
ه��دي �هلل تتح���ل �إلى �إن�س��ان خبيث، ه��ل تعلم�ن �أن 
كل مع�سية لي���ش فقط ينظر �إليها من خالل �أنها جمرد 
�ق��رت�ف لعمل يف خارج �إط��ار �سخ�سيتك، كل مع�سية 
ت��رتك �أثرً� عل��ى نف�سك، كل مع�سية تر�س��خ ن�سبة من 
�خلب��ث يف نف�س��ك، وهك��ذ� و�ح��دة بعد و�ح��دة حتى 
حتيط ب��ك خطيئات��ك، فت�سبح خبيث��ا، ت�سبح خبيثا 

فعال.
�هلل يف ي�م �لقيامة حتدث باأنه �سيك�ن متييز �لنا�ش 
عل��ى �أ�سا�ش خبي��ث �أو طيب يف �لأخ��ر، �أهل �ملح�سر 
يتمي��زون �إل��ى فريقن فق��ط، خبيث وطي��ب، �خلبيث 
كل��ه يجمع��ه فركمه فيجعله يف جهن��م جميعا، يجعل 

�خلبيث مقره جهنم.
ولأن��ه فع��ال �مل�ساألة ه��ي مرتبطة بهذ� ه��� بخبثك 
�أن��ت، �أ�سبح��ت �إن�سانا خبيث��ا، لي�س��ت �مل�ساألة �أعمال 
�قرتفته��ا ينظ��ر �إليه��ا من خ��الل �أنها �أ�سي��اء يف خارج 
�إط��ار �سخ�سيت��ك، ل ؛ لأنها قد ترك��ت �أثرها �لكبر يف 
نف�س��ك حتى �أ�سبح��ت خبيثا �إلى  درج��ة �أن جهنم ل� 
تبقى فيها مليار �سنة ثم تخرج لعدت �إلى ما نهيت عنه 
و� َلَعاُدو�  �سابق��ا، �أمل يق��ل �هلل عن �أه��ل �لنار )َوَل��ْ� ُرُدّ
مِلَا ُنُه�� َعْنُه( مل��اذ�؟؛ لأن نف��سهم قد خبثت، نف��سهم 
�أ�سبح��ت خبيث��ة، ف��اإذ� ما خرج���� �ألي�س�� ق��د ن�س�� 
�لأعم��ال �ل�سابقة، وقد لبث�� يف جهنم حتى مليار �سنة 
يف جهن��م، لكن �لنف����ش كانت قد بلغ بها �خلبث درجة 
�أن جهن��م ل ميكن جلهن��م نف�سه��ا �أن تطهرها فتح�لها 

�إلى نف��ش طيبة فعال.

النفس على الطاعة زيـــادة فــي اإلميــان  قهر 

مـــــــخـــــــافـــــــة الـــــــــلـــــــــه صـــــــــمـــــــــام أمـــــــــــــــــان اإلميـــــــــــــان 

كث��ر� ما حذرنا �هلل من ق�س�ة �لقل�ب، ق�س�ة 
�لقلب)َفَطاَل َعَلْيِهُم �ْلأََمُد َفَق�َسْت ُقُل�ُبُهْم(  نح�سر 
كل ي���م �خلمي�ش، نح�س��ر كل ليل��ة، نح�سر كل 
جمع��ة، وك��ل منا�سب��ة ، وك��ل كلمة نع���د منها 
كم��ا �أتين��ا �إليها، ي�سبح هذ� جم��رد روتن ن�سر 
وجن��ي مث��ل ط��الب �ملدر�س��ة، يذه��ب ويع���د، 
يذهب ويع�د، ثم تنظر م��اذ� ��ستفاد وقد �أ�سبح 
يف �ل�س��ف �ل�ساد���ش ف��رت�ه ل ي�ستطي��ع �أن يقر�أ 
ول يكت��ب، حالة �لروتن هذ� �ملتج��دد، حالة �أن 
ت�سمح لنف�س��ك تاأتي وتع�د مثلم��ا جئت، وهكذ� 
يك���ن غ��د� مثل �لي���م وبعد غ��د مثل غ��د ، هذه 
نف�سها حالة ت�ساعد على ماذ�؟ �أن ت�سبح �لكلمات 
ل �أث��ر له��ا يف نف�س��ك، فيق�س��� قلب��ك؛ لأنك ترتك 
لالأ�سي��اء �لأخ��رى �ملجال لأن ترت�س��خ يف نف�سك، 

لأن تعمل على �أن يق�س� قلبك.
و�مل��ع��ظ �أنت �لت��ي تري��د �أن ت�سمعها �لي�م 
لي�س��ت غر �لت��ي �سمعتها �أم�ش، و�ل��ذي �سمعته 
ثال��ث ي�م ه��� �ل��ذي �سمعت��ه �أول ي���م، وهكذ� 
ت�سب��ح �مل�ساألة هكذ� عندك، حتى يق�س� قلبك فال 
يعد �سيء ينفعك، لهذ� ق��ال �هلل �سبحانه وتعالى 
 ُ ا �مْلُ�ؤِْمُن�َن �َلِّذي��َن �إَِذ� ُذِكَر �هلَلّ َ ع��ن �مل�ؤمنن:)�إِمَنّ
َذ� ُتِلَي��ْت َعَلْيِهْم �آَياُت��ُه َز�َدْتُهْم  َوِجَل��ْت ُقُل�ُبُه��ْم َو�إِ

�إِمَيان��اً((. و�أن��ت ترى نف�سك باأن��ك ل تزيد �إمياناً 
من كل كلم��ة ت�سمعها حتى ول� من طفل ل تزد�د 
�إميانا من كل كلمة ت�سمعها فاعرف باأنك متعر�ش 
للخط���رة �لت��ي تعر�ش له��ا بن���� �إ�سر�ئيل، �أنه 
�سيط�ل عليك �لأم��د وهكذ� كلمة بعد كلمة و�أنت 
ل ت��زد�د �إميان��ا فيق�س��� قلب��ك، وتخب��ث نف�سك 

وحينئذ ل ينفع فيك �سيء.
يج��ب �أن نعم��ل عل��ى �أن نك���ن م��ن ه���ؤلء 
�مل�ؤمن��ن، ولنقهر نف��سنا �أن نفر�ش على �أنف�سنا 
�أن ن��زد�د �إميانا من ك��ل �آية ن�سمعها من �آيات �هلل 
تتل��ى علين��ا، من كل تذك��ر ن�سمعه ب��اهلل لنا، �أن 
نزد�د �إميانا، �إفر�ش على نف�سك �أن تزد�د �إميانا، 
�ش  �إفر���ش عل��ى نف�سك �أعم��ال تنطلق فيه��ا، رِوّ
د نف�سك على �أن تعم��ل، و�أن تر�سخ  نف�س��ك، وع��ِ�ّ
يف نف�س��ك �لإمي��ان، وت��زد�د �إميانا خ�ف��ا من �أن 
ت�سب��ح �لأ�سياء ل تنفع فيك، ثم يف �لأخر يق�س� 
قلبك )ُثَمّ َق�َسْت ُقُل�ُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك( من بعد تلك 

�لآيات.
 ه��ذه حالة خطرة جد� يتعر�ش لها �لإن�سان، 
حت��ى بع��د �لآي��ات �لقاه��رة، مثلما ح�س��ل لبني 
�إ�سر�ئي��ل عندما نتق �هلل �جلبل ف�قهم كاأنه ظلة، 
وعندم��ا ر�أو� �آي��ات م��ن ه��ذ� �لن���ع �ملزعج، ثم 

�أعاد �هلل �جلب��ل ، فعادو� �إلى ذلك �مل�سلك �لأول، 
�لنف���ش ه��ي �لنف�ش، ق�س��ت قل�بهم م��ن بعد ذلك 

فهي كاحلجارة �أو �أ�سد ق�س�ة. 
وميك��ن �أن نف�سر هذه �حلال��ة �لتي نحن عليها 
�أن �لق��ر�آن �لكرمي �لذي ق��ال �هلل عنه:)َل��ْ� �أَْنَزْلَنا 
عاً  ِدّ َه��َذ� �ْلُق��ْر�آَن َعَلى َجَب��ٍل َلَر�أَْيَتُه َخا�ِسع��اً ُمَت�سَ
ِ( �أن قل�بنا رمبا تك�ن قد �أ�سبحت  ِمْن َخ�ْسَيِة �هلَلّ

�أق�سى من �حلجارة. 
ِلَلِّذي��َن  َي��اأِْن  تل��ن)�أَمَلْ  �أن  عل��ى  فلنعم��ل  �إذً� 
ِ َوَم��ا َنَزَل ِمَن  �آَمُن���� �أَْن َتْخ�َس��َع ُقُل�ُبُه��ْم ِلِذْكِر �هلَلّ
(. يح��اول ك��ل و�ح��د من��ا �أن يعر���ش يف  ��ِقّ �حْلَ
قائم��ة و�حدة ما ذكره �هلل عن جهنم، و�عر�ش يف 
قائمة �أخ��رى ما ذكره �هلل ع��ن �جلنة، �عر�ش يف 
قائم��ة ثالثة �أه��ل ي�م �لقيام��ة و�سرتى �ل�سيء 
�ل��ذي يزعج��ك، �ل�س��يء �ل��ذي يخيف��ك، �ل�سيء 
�ل��ذي ي�سد رغبت��ك، عندما ترى �جلن��ة وما ذكر 
�هلل ع��ن �أو�سافه��ا، وم��ا وع��د �مل�ؤمن��ن فيها من 
ُكْم  �لنعي��م �لعظيم و�لدرجات �لعالي��ة. )َلَيْجَمَعَنّ
 ِ َدُق ِمَن �هلَلّ �سْ �إَِل��ى َيْ�ِم �ْلِقَياَمِة ل َرْي��َب ِفيِه َوَمْن �أَ
َحِديثاً(، فلنحاول �أن ن�ستعر�ش ي�م �لقيامة � من 
خ��الل �لقر�آن � على �ل�سكل �لذي ذكرناه ع�سى �أن 
ي�ساع��د ه��ذ� �لأ�سل�ب يف �أن تخ�س��ع قل�بنا لذكر 

�هلل، يف �أن نق��اوم �لق�س�ة �لت��ي يف �لقل�ب، يف �أن 
ن��زد�د �إميانا من كل ما ن�سم��ع، يف �أن نزد�د وعيا 

من كل ما ن�سمع فيك�ن �إميانا �سادقا.
ُه َكاَن ل ُي�ؤِْمُن  ول نك�ن ممن قال �هلل عنهم:)�إَِنّ
ِ �ْلَعِظيِم( وه� كان يحلف باهلل يف كل مق��ت،  ِباهلَلّ
ويحل��ف باهلل على كل �سلعة يبيعها، ويحلف باهلل 
بع��د كل كالم يق�له م��ن �أجل �أن ي�سدق��ه هذ� �أو 

هذ�.
نح��ن بحاج��ة �إلى �إمي��ان ر��س��خ �إل��ى �إميان 
ُ �َسِهيٌد  ُيّ �َس��ْيٍء �أَْك��رَبُ �َسَه��اَدًة ُق��ِل �هلَلّ و�ٍع )ُق��ْل �أَ
َبْيِن��ي َوَبْيَنُكْم َو�أُوِحَي �إِيَلَّ َه��َذ� �ْلُقْر�آُن ِلأُْنِذَرُكْم ِبِه 
ِ �آِلَهًة �أُْخَرى  َنّ َم��َع �هلَلّ ُكْم َلَت�ْسَهُدوَن �أَ �إَِنّ َوَمْن َبَل��َغ �أَ
ِني َبِريٌء  ا ُه��َ� �إَِلٌه َو�ِح��ٌد َو�إَِنّ َ ُق��ْل ل �أَ�ْسَه��ُد ُقْل �إِمَنّ
ُيّ �َس��ْيٍء �أَْك��رَبُ �َسَه��اَدًة(  ��ا ُت�ْسِرُك���ن( )ُق��ْل �أَ مِمَّ
�أعظ��م �سهادة، ه��ي �سهادة �هلل، �سه��ادة �هلل على 
ت�حيده، �سه��ادة �هلل على �سدق وعده ووعيده، 
�سه��ادة �هلل على �أنه �سينجز م��ا وعد به �أولياءه، 
�سه��ادة �هلل باأنه رحي��م بعباده فكل م��ا ير�سدهم 
�إليه ويهديهم �إليه ه� من منطلق رحمته، �سهادة 
�هلل باأن��ه �لقائم بالق�سط، ويريد منك �أن تك�ن من 
�لقائمن بالق�سط لتك�ن من �أوليائه؛ لأن �أولياءه 

هم من ينطلق�ن يف �حلياة وفق هد�يته.

بع�ش �لنا�ش وجبة و�حدة د�سمة على �أيدي �أحد �لنا�ش 
�ل��ذي ه��� يف طريق باط��ل ت�سده عن �حل��ق وجبة و�حدة 
د�سمة ي�ؤثرها ول يخاف تلك �ل�جبات �ملرة �ل�سديدة �لتي 
تغل��ي يف �لبط�ن كغلي �حلميم، ي�ؤث��ر تلك �ل�جبة �لد�سمة 
عل��ى تلك �ل�جبات �لعظيم��ة يف �جلنة. على ماذ� يدل هذ�؟ 
�ألي�ش ه��ذ� يدل على �سعف �إميان، �سع��ف �إميان فيمن؟ يف 
�هلل �ل��ذي ميلك �جلنة و�لنار، �أي: �أننا ننطلق مع �لآخرين 
فنتعام��ل معه��م كاآلهة، بل و�أ�سبحنا ل نع��د �هلل يف تعاملنا 
معهم كاإله. �ألي�ش �لنا�ش يخاف�ن عندما يق�ل �أحد: يجب �أن 
يك���ن لنا م�قف من �إ�سر�ئيل م��ن �أمريكا، يجب �أن ن�سرخ، 
يج��ب �أن نح��ذر م��ن �أن يرت�س��خ �لرع��ب منه��م يف �أو�ساط 
�لنا���ش، يج��ب �أن نخ��اف م��ن �أن تك���ن كلمة:]�إره��اب[ 
فت�سبح هي �لكلمة �لتي ت�سيطر على �أذهان �لنا�ش فت�سبح 
م��ربرً� �سيئاً ج��دً� �أمام كل ويل م��ن �أولي��اء �هلل �أن ي�سرب. 

يق�ل �لنا�ش: هذ� �إرهابي فلي�سرب .
عندم��ا نق�ل: يج��ب �أن نتحرك ون�س��رخ يف وجه �أمريكا 
و�إ�سر�ئيل ونلعن �ليه���د، ونرفع ذلك �ل�سعار يف كل مكان. 
يق�ل�ن:]نح��ن نخاف م��ن �لدول��ة، �لدولة �ستق���م �سدنا 
نحن �سنكلف على �لنا�ش �لدولة �ست�سرب �لنا�ش[ �إذً� �أنت 
مل تعل��م �أنه ل �إله �إل ه� خذ هذه قاعدة وهي �لقاعدة �لتي 
�أعطاه��ا حممد )�سل��ت �هلل عليه وعل��ى �آله( ك�سمام �أمان 
يف ك��ل م�قف، متى ما ب��رز �خل�ف �أمامك فاإمن��ا يربز كاإله 
�آخر، متى ما برزت �ملرغبات �لأخرى لك لتتخلى فاإمنا تربز 
كاآلهة �أخرى فاعلم �أنه ل �إله �إل ه�  وحترك هنا، و�علم �أنه 
ل �إل��ه �إل ه� و�ترك ه��ذ�، و�علم �أنه ل �إل��ه �إل ه� و�نطلق 

هذه قاعدة مهمة.
ولنعم��ل جميعا على تر�سيخ ه��ذه يف نف��سنا ب�سكل كبر 
م��ن خالل تاأملن��ا لكت��اب �هلل �سبحانه وتعال��ى، ومن خالل 

درو���ش متتابعة ل قيمة لأي حديث �إذ� مل نحاول بكل جهد 
 َ �أن نت�ل��ى �هلل، لأن ه��ذه ه��ي �أول خط���ة )َوَمْن َيَت��َ�َلّ �هلَلّ
ِ ُهُم �ْلَغاِلُب�َن( ل ميكن  َوَر�ُس�َلُه َو�َلِّذيَن �آَمُن�� َفاإَِنّ ِحْزَب �هلَلّ
�أن نتقافز على هذه وحدة، وحدة حتى ن�سل �إلى عند )َفاإَِنّ 
ِ ُهُم �ْلَغاِلُب�َن( فن�سل �إلى هذه، ل، وحدة، وحدة.  ِحْزَب �هلَلّ
نت�ل��ى �هلل.. كي��ف نت�ل��ى �هلل؟ حت��ى نرى �أنف�سن��ا عظيمي 
�لثق��ة باهلل، ث��م �نطلق �إل��ى ر�س�له، ث��م �نطلق �إل��ى �لذين 
�آمن�� ثم �ست�سبح فعال �أنت و�إخ��نك حزب �هلل و�ستك�ن�ن 

�أنتم غالب�ن .
بع���ش �لنا�ش بع���ش �ل�سباب مت��ى ما تعل��م و�سمع من 
يق���ل: ي��ا جماعة نحن يج��ب �أن نتحرك، يج��ب �أن نعمل ، 
يق���ل: م��اذ� نعم��ل؟ لكن قل ل��ه: تع��ال �عر���ش يل وعيك، 
�عر���ش يل فهم��ك �لإمي��اين، �عر���ش يل نظرت��ك �إل��ى �لدين 
ونظرت��ك �إلى �حلياة حت��ى �أعرف باأنه ق��د تر�سخ يف د�خل 
َلّ �هللُ( فمتى ما تعر�ست مل�سائب  ُه ل �إَِلَه �إِ نف�سك )َفاْعَل��ْم �أََنّ
ل�سد�ئ��د �ستك�ن هينة عندك لأنها ج��اءت من �آلهة �أخرى ل 
قيم��ة له��ا عندك، ولأنه��ا �أ�سي��اء ب�سيطة ل �أثر له��ا عليك يف 
مقاب��ل م��ا تخافه من �هلل �لذي ل �إل��ه �إل ه� وهي جهنم، ثم 

�ملرغبات �لأخرى.
�أنت بعد مل متر مبر�حل فجرب نف�سك.. مرغبات تعر�ش 
علي��ك، ومرهب��ات تعر�ش عليك حتى نع��رف مدى متكن ل 
�إله �إل ه� يف نف�سك وترت�سخ معنى: ل �إله �إل ه� يف نف�سك.
وهكذ� �لق��ر�آن �لكرمي عندما يحدثنا كي��ف نك�ن �أن�سارً� 
لدين��ه ه� ي�ؤهلنا يف نف���ش �ل�قت، بد�أ من ت�لي��ه ه�، لأنها 
ثالث��ة �أ�سياء من�سي فيه��ا ب�سكل و�ع يف ت�لين��ا، ت�لينا هلل، 
ت�لينا لر�س�له )�سل��ت �هلل عليه وعلى �آله(، ت�لينا لالإمام 

علي )عليه �ل�سالم(. 
نحن بحاجة �إلى �إمياننا باهلل يف كل جمالت حياتنا، نحن 

بحاج��ة �إلى �إمياننا باهلل يف ه��ذ� �لع�سر �أعظم من �أي ع�سر 
م�س��ى حتى ل نك�ن عر�سة للم�سلن، و�فهم، و�جعل هذه 
ع��ربة �أن يق�ل �هلل �سبحانه وتعال��ى لر�س�له )�سل��ت �هلل 
ُ( �أ�سحاب علم  ��ُه ل �إَِل��َه �إَِلّ �هلَلّ علي��ه وعلى �آل��ه( )َفاْعَلْم �أََنّ
�لكالم يعتربونها من �لأدلة على وج�ب �لنظر، ه� �أن ي�سل 
�إل��ى �ليقن، وهل كان ر�س�ل �هلل )�سل����ت �هلل عليه وعلى 
�آل��ه(مل ي�سل �إلى درجة �ليقن ب��اهلل؟. ر�س�ل �هلل )�سل��ت 
�هلل عليه وعلى �آله( ه� عظيم �لثقة باهلل، يقينه باهلل عظيم، 

لكن �مل�ساألة مهمة، �مل�ساألة و��سعة �لأعماق.
ح��اول �أن ت�سغله��ا �سه��رً� و�حدً�، و�نظر كي��ف �ست�سبح 
ُه ل  ح��اول �أن تاأخذ ورق��ة يف جيبك و�كتب فيها:)َفاْعَل��ْم �أََنّ

ُ(  و�سِغلها �سهرً� و�نظر كيف �ستك�ن �أنت. �إَِلَه �إَِلّ �هلَلّ
عل��ى  علي��ه و�عر���ش  �عر���ش  يرغب��ك  م��ن  ك��ل  �أم��ام 
ُ{ و�نظ��ر كيف �أنه ل �أحد  ��ُه ل �إَِلَه �إَِلّ �هلَلّ نف�سك:}َفاْعَل��ْم �أََنّ
ي�ستطي��ع �أن ي�ؤث��ر في��ك �أب��دً�. م��ن يخ�فك م��ن يرغبك من 
ين�سح��ك باأ�سي��اء �أخ��رى قد مت�سك به��ا لتعلم �أنه��ا مبثابة 
جي���ش لت�سغل م�ساعرك يف كل م��قفك يف كل ميادين �حلياة 
كله��ا يف جمال ن�سر دين �هلل، ويف جم��ال مقارعة �أعد�ء �هلل، 
ويف جم��ال حت�سن نف�سك م��ن �أي �سالل. �فع��ل ذلك �سهرً� 
حت��ى تعرف �أثره��ا، �أو �أ�سب�ع��ا و�حدً� تذك��ر نف�سك بهذه 
ُ(، لأن��ه عادة حت��ى رمبا بعد كل  َل��َه �إَِلّ �هلَلّ ��ُه ل �إِ َنّ )َفاْعَل��ْم �أَ
در���ش ن�سمع��ه ل ياأتي ن�سف �للي��ل �إل و�لإن�س��ان قد هبط 
كث��ر م��ن روحيته �لتي ك��ان عليها وه� هن��ا �أو هنا يف هذ� 
�ملكان �أو يف تل��ك �لقاعة، يهبط ]�لأمبر[ �أي: �أنها حتدث 
�أ�سياء د�خلية، يت�جه ذهنك �إلى �أ�سياء خارجية ت�ؤدي �إلى 
هب�ط معن�يات��ك وتاأثر�تك �لنف�سية من خالل ما �سمعت، 
فلت�سغ��ل فاعلم �أن��ه ل �إله �إل �هلل  ترتكك على حالة �سليمة 

م�ستقيمة .



طهر �أبطال �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية 
�لأربع��اء  �أم���ش  ي���م   ،- �هلل  – بع���ن 
�لتب��اب  �ح��دى  143٨ه���،  �سعب��ان   21
�ل�سرت�تيجي��ة يف �سح��ر�ء �لبق��ع قبالة 

جبال عليب بنجر�ن.
م��ن  وح��د�ت  م�س��در ع�سك��ري” �أن 
�سن��ت  �ل�سعبي��ة  و�للج��ان  �جلي���ش 
هج�ماً مباغتاً عل��ى م��قع جي�ش �لعدو 
�ل�سع���دي و�ملرتزق��ة يف �ح��دى �لتباب 
ب�سح��ر�ء �لبق��ع قبال��ة جب��ال علي��ب .. 
م�ؤك��دً� �أن �لعملي��ة �أ�سف��رت ع��ن تطهر 
�لتب��ة ب�سك��ل كام��ل وم�س��رع و�إ�ساب��ة 
�لع�س��ر�ت م��ن �لع�سكري��ن �ل�سع�دين 

ومرتزقتهم و�غتنام عتاد ع�سكري.
ولف��ت �مل�س��در �إل��ى �أن جي���ش �لعدو 
�ل�سع���دي و�ملنافقن �ملرتزق��ة حاول�� 
�لزحف باجتاه �لتب��ة بعد تطهرها، لكن 
�أبطال �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية ت�سدو� 

م�سارك��ة  م��ن  �لرغ��م  عل��ى  للمحاول��ة 
ط��ر�ن �لع��دو�ن �لبات�س��ي و�حلرب��ي 
و�ل�ستط��الع �ل��ذي �سن �سل�سل��ة غار�ت 

ه�سترية على �ملنطقة.
وعل��ى ذ�ت �ل�سعيد �قتحمت وحد�ت 

م��ن �جلي���ش و�للج��ان �ل�سعبي��ة، �لي�م 
�لأربع��اء21 �سعب��ان 143٨ه���،  م�ق��ع 
�س��رق �لطلع��ة يف قط��اع جن��ر�ن مكبدة 

�لعدو خ�سائر فادحة.
�أن  و�أك��د م�س��در ع�سك��ري بنج��ر�ن 

�لع�س��ر�ت م��ن مرتزق��ة �لع��دو�ن لق���� 
م�سرعه��م و�أ�سيب �آخرون خالل �قتحام 
�أبط��ال �جلي���ش و�للج��ان م�ق��ع �س��رق 
�لطلع��ة، مبين��اً �أن بقي��ة �ملرتزقة لذو� 
بالفر�ر من �مل�قع خملفن جثث قتالهم.

�لق���ة  �أن  �إل��ى  �مل�س��در  ولف��ت 
�ل�ساروخية للجي���ش و�للجان �ل�سعبية 
�لع��دو  جي���ش  جتمع��ات  ��ستهدف��ت 
�ل�سع�دي يف طلع��ة رجال، ومبنى قيادة 
�سقام وم�ق��ع رقابة �ل�سدي���ش بنجر�ن، 
م��ا �أ�سفر ع��ن �سق�ط قتل��ى وجرحى من 
جن�د �لعدو.. ي�سار �إلى �أن جي�ش �لعدو 
�ل�سع���دي و�ملرتزق��ة يتكب��دون خ�سائر 
فادح��ة يف �لأرو�ح و�لعت��اد �لع�سك��ري 
د�خل �لعمق �ل�سع�دي وذلك يف �إطار رد 
�جلي�ش و�للج��ان �ل�سعبي��ة على جر�ئم 
�لعدو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي بحق �أبناء 

�ل�سعب �ليمني �ل�سامد

جنـــــران :أبــــطــــال اجلـــيـــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة يـــطـــهـــرون إحـــــدى الـــتـــبـــاب قــبــالــة جـــبـــال عليب  
ويقتحمون  موقعًا شرق الطلعة في جنران ومصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان

قائد الثورة الشعبية السيد /

 عبدالملك بدر الدين الحوثي

نح��ن ننفت��ح ونرحب بالتعاط��ي مب�ضئولية م��ع اأي م�ض��اكل اأوق�ضايا داخلي��ة، ما عندنا 
م�ضكلة اأبدا، التعاطي بروح م�ضوؤولة ومعاجلة �ضحيحة ولي�س من خالل التعاطي النفاقي 
الإعالم��ي، هذرفه هذرفه هذرفه، حتري�س، حتري�س، هذا �ضغ��ل ل�ضالح الأعداء، ومن 

ي�ضتغل على هذا النحور هو منافق عميل يعمل خلدمة الأعداء بكل و�ضوح .
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1438هـ العدد )214(

قصيدة x صورة
م��ن )�ل����ق����ر�آن( ب��ان��ق��ر� )�حل��ق��ي��ق��ة(

لأن�����ا يف زم����ن ك�����س��ف �حل���ق���ائ���ق..
ع����الق����ت����ن����ا م������ع رب��������ي ع��م��ي��ق��ة

�حل��ر�ئ��ق.. �سبينا  )�لب���ر�م���ز(  ويف 
ه����� �لإمي��������ان ع���روت���ن���ا �ل���ث��ي��ق��ة

و����س���ع���ب���ي د�ئ����م����ا ب�����اهلل و�ث������ق..
����س��ت��ق��م��ن��ا يف ط��ري��ق��ه ع��ل��ى �حل����ق 

ز�هق.. �لي�م  �أ�سحى  �لباطل  وحلف 
وع�������س���ر �ل��ه��ي��م��ن��ة م��اب��ان��ط��ي��ق��ه

وق��ب��ل �حل���ق ل ي���ج��د ع�����ئ���ق..!!

الشاعر/  ضيف الله سلمان

ملـــــــن يــــنــــكــــر احلــــقــــيــــقــــة هـــــــــذه احلـــقـــيـــقـــة 
�نفج��ر �لبع�ش يف وجه �أن�س��ار �هلل هكذ� فجاأة وبدون 
مقدمات متهمن لهم جز�فاً بالف�ساد و�ملح�س�بية و�لعبث 
باملال �لعام وبدًل من �أن يقدم�� دلياًل و�حدً� يثبت �سحة 
م��ا يدع���ن �كتف���� بالتعميم وحماول��ة ن�سب م��ا �أحلقه 
�لع��دو�ن �لأمريك��ي باليم��ن م��ن دمار وخ��ر�ب وح�سار 

وظنك عي�ش �إلى �أن�سار �هلل
ل يهمنا هنا ما يروج�ن له فاحلقائق و��سحة و�س�ح 
�ل�سم���ش ولن ندخل معهم يف مهات��ر�ت �إعالمية لن تخدم 
�إل �لع��دو �خلارج��ي ولكن نحب �أن نط��رح عليهم بع�ش 
�لأ�سئل��ة �لهامة ويف مقدمتها كيف كان��ت �ل��سعية �لتي 
�سبق��ت دخ���ل �أن�س��ار �هلل �لعا�سمة �سنع��اء و�أين كان 
م�قعه��م م��ن �لف�س��اد �لذي �ق��رتن ��سمه با�س��م �ليمن يف 
ذل��ك �ل�ق��ت وم��ن �ل��ذي ك��ان يحك��م �ليم��ن ويتحكم يف 
قر�ر�ت��ه وما ه��� م�قفهم م��ن �لتحرك��ات �لأمريكية قبل 
جناح �لث�رة �ل�سعبية وماذ� كان ردهم على ت�سريحات 
�ل�سف��ر �لأمريكي �ل�ساب��ق "فر�ستاي��ن" ل��سائل �لإعالم 
باأن��ه يفتخ��ر باأنه �أ�سب��ح �حلاكم �لفعلي لليم��ن وما هي 
�لإجر�ء�ت �لتي �تخذوها �سد �لقاعدة عندما كانت تقتل 
وتفج��ر وتغت��ال وتخط��ف وتث��ر �لرع��ب و�خل�ف بن 

�أو�ساط �لنا�ش..؟.
يا ه�ؤلء ل نح��ب �أن نك�سف �مل�ست�ر و�أن ندخل معكم 
يف تفا�سي��ل لي�س��ت يف �ساحلك��م ولك��ن نري��د �أن ن��سح 
لكم ب��اأن جتنيكم على �أن�سار �هلل جماف��اة للحقيقة وظلم 
ل مثي��ل له فهم لي�س�� فا�سدي��ن ول مت�سلطن ول ع�ساق 
منا�سب �أو دعاة حرب جلب�� كما تزعم�ن لليمن �ل�سقاء 
وكل ما يف �لأمر �أنهم �أر�دو� �أن نعي�ش نحن و�أنتم بكر�مة 
�أغا�سهم و�أثار حميتهم �لأمريكي وهم ي�ساهدونه يحكمنا 
ويتحك��م يف قر�ر�تن��ا �مل�سري��ة و�أن ي�ساه��دو� �لقاعدة 
تقتل �ليمني��ن باجلمل��ة و�لتق�سيد �آملهم و�أث��ار حميتهم 
تدف��ق �لق����ت �لأمريكي��ة �إل��ى �ليم��ن و�ملارين��ز وه��م 
يتمرت�س���ن يف تب��اب �سع��ن و�ل�سف��ارة �لأمريكية وهي 
تن�س��ر �ل�سف��ه و�ملج���ن و�لنح��الل �لأخالق��ي وحتاول 
�إدخال��ه �إلى كل بيت مل يرق لهم ومل ي�سمح لهم �سمرهم 
�أن ي�ساه��دو� �آل��� �سع���د وه��م يقتطع�ن كل ع��ام �أجز�ء 
و��سعة م��ن �لأر��سي �ليمنية و�جلن�د �ل�سع�دين وهم 
يالحق���ن �آلف �ليمني��ن ويقتل�نه��م ويحرق�ن �لبع�ش 
منهم ويجرجرونهم �إلى �سج���ن مظلمة مكبلن بالأغالل 

ل ل�سيء �إل لأنهم كان�� يبحث�ن عن لقمة عي�ش كرمية.

ي��ا ه���ؤلء ل ن��دري بالرتغي��ب �أم بالرتهي��ب تنكرمت 
للجمي��ل و�أنك��رمت �أن �أن�س��ار �هلل م��دو� �إليك��م �أيديهم يف 
�ل�ق��ت �ل��ذي ك��ان �لإخ����ن و�لأمريكي���ن م��ن ور�ئهم 
يتهي�ؤون لإحلاقك��م بالأنظمة �لتي �أجهزت عليها �لقاعدة 
ود�ع���ش يف �لع��ر�ق وليبي��ا وت�ن���ش م��ا �ل��ذي جعلك��م 
تغتاظ���ن م��ن �أن�س��ار �هلل و�أنت��م تعرف�ن باأنه��م �أنقذو� 
�ليمن من �حت��الل �لأمريكين و�سف��ه �لإخ��ن و�سكاكن 
د�ع�ش و�أ�سبحنا نحن و�أنتم يف ظل ت��جدهم ننعم باأمن 
د�خل��ي قل �أن ي�جد له مثي��ل يف �أي دولة من دول �لعامل 
ه��ل �أغ�سبكم �أنه��م �أهان�� �ملارين��ز �لأمريكي و�أخرج�ه 
م��ن �ليم��ن وك��ادو� يف وق��ت قيا�س��ي �أن يطه��رو� �ليم��ن 
م��ن دن���ش �لقاعدة ل��� مل تتدخ��ل �أمريك��ا ومعها حتالف 
دويل مك���ن م��ن �أك��رث من 2٠ دول��ة لإعادة حي��اة �ملذلة 
و�لمتهان و�لعب�دية مل��ن �سربت عليهم �لذلة و�مل�سكنة 
ك�ن���� من�سفن وحتدث�� �إن كنت��م �سادقن مع �هلل ومع 
�ل�سعب ع��ن �لعدو�ن و�أهد�ف��ه و�جلر�ئم �لت��ي �أرتكبها 
ول ز�ل يرتكبه��ا بحق �لأطف��ال و�لن�ساء و�ل�سي�خ وعن 
�سم���د �ل�سعب �ليمن��ي وما حققه من �إجن��از�ت عظيمة 
يف جمال �لت�سنيع وحمارب��ة �لإرهاب �لأمريكي حتدث�� 
ع��ن مظل�مية �ل�سعب �ليمني و�لنت�سار�ت �لتي يحققها 
باأنك��م  �ل�سعبي��ة و�فتخ��رو�  �أبط��ال �جلي���ش و�للج��ان 
�أ�سبحت��م �لي���م رقماً �سعب��اً ي�سعب جت��اوزه حتى ل� 
�جتمع �سدك��م كل �أ�سر�ر �لدنيا وق��د �جتمع�� ومع ذلك 
هزم�� وعجزو� عن �ل�ق�ف يف وجه �ملقاتل �ليمني �لذي 
دمر �آلياتهم ونكل بجي��سهم وغز�هم �إلى عقر د�رهم هذ� 
�ل��ذي ك��ان يج��ب �أن تفتخرو� ب��ه وتكتب�� عن��ه بدًل من 
ب��ث �ل�سم���م و�سقلبة �حلقائ��ق و�لعك�ف عل��ى خلخلة 
وح��دة �ل�سف �لد�خل��ي مبا تثرونه م��ن �سبهات و�هية 
مل ت�ستطيع���� �أن تقدم���� دلياًل و�ح��دً� يثبت �سحة ظلم 
وف�س��اد و��ستبد�د من يقدم�ن �لغ��ايل و�لنفي�ش يف �سبيل 
�أن يعي�ش �أبن��اء هذ� �ل�طن بعزة وكر�مة نحن لدينا من 
�حلقائق �لكث��ر ول زلنا نحتفظ بال�س��يء �لكثر ولكننا 
نريد مما قلناه �أن تع�دو� لر�سدكم و�أن ل تك�ن�� �سحية 
مل��ن ل يريد لكم �خلر ول يريد �إل هالككم و�إحلاقكم مبن 

�سبقكم من �لبلهاء �ملغفلن

عاب�������د حم���������زة

لقي �لع�سر�ت من مرتزقة �لعدو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي م�سرعهم و�أ�سيب 
�آخرون، �أم�ش �لأربعاء 21 �سعبان 143٨ه�، بعملية ع�سكرية ن�عية للجي�ش 

و�للجان �ل�سعبية مبحافظة ماأرب
و�أو�س��ح م�س��در ع�سك��ري �أن �أبط��ال �جلي���ش و�للج��ان �ل�سعبي��ة نفذو� 
عملي��ة ع�سكري��ة ن�عية على �رت��اب �ملنافقن يف جبل فاط��م مبديرية حريب 
�لقر�مي�ش، م�ؤكدً� م�سرع وجرح �أعد�د كبرة من �ملنافقن �ملرتزقة وتدمر 

حت�سيناتهم وعتادهم �لع�سكري يف �ملنطقة.
ولف��ت �مل�سدر �إلى �أن مدفعي��ة �جلي�ش و�للجان دك��ت جتمعات �ملنافقن 
يف منطق��ة �خلانق يف �ملديري��ة عينها، ما �أ�سفر عن  �سق���ط قتلى وجرحى يف 

�سف�ف �ملرتزقة.
وت�سهد خمتلف جبهات �لت�س��دي للغزو و�لحتالل عمليات ن�عية لأبطال 
�جلي���ش و�للجان �ل�سعبية �لذين يكبدون ق�ى �لعدو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي 

منافقيهم  خ�سائر فادحة يف �لأرو�ح و�لعتاد.

مـــــأرب : مـــصـــرع وإصــــابــــة الـــعـــشـــرات مـــن املــنــافــقــني بعملية 
عــســكــريــة لــلــجــيــش والـــلـــجـــان مبـــديـــريـــة حـــريـــب الــقــرامــيــش

بينهم قيادي بارز.. مقتل عدد من منافقي العدوان في نهم 

�أكد �مل�س��در م�سرع و�إ�سابة ع��دد من �ملرتزقة 
يف عملية ن�عية للجي�ش و�للجان يف جبهات تعز .

حي��ث متكنت وحدة �لقنا�سة م��ن قن�ش ثمانية 
من مرتزقة �لع��دو�ن �ل�سع�دي �لأمريكي يف و�دي 
�سال��ة ، �لأربع��ن ، �جلحملي��ة مبدين��ة تع��ز ، و 

منطقة يختل باملخا .
ون���ه �مل�س��در �إل��ى م�سرع ع��دد م��ن �ملرتزقة 
وج��رح �أك��رث م��ن 17 �آخري��ن يف هج���م مباغ��ت 

للجي���ش و�للج��ان عل��ى م��قعه��م جن���ب م���زع 
يف تع��ز ، وُع��رف م��ن بن �لقتل��ي �ملرتزق��ن نائف 
�سامل علي قزق��ز �ل�سبيحي وجاب��ر �س�بل �مل�س�يل 

�ل�سبيحي .
ولفت �مل�س��در �إل��ى �أن ق�سفا مدفعي��ا ��ستهدف 
جتمع��ات �ملرتزقة يف �لل����ء ، تبة �لعل��م ، من�سة 
�لدفاع �جل�ي يف بر با�سا ، فيما �ندلع حريق باأحد 
م��قع �ملرتزقة يف منطقة �حلريقية مبديرية ذباب.

عــمــلــيــات واســعــة فــي أكــثــر مــن مــحــور بــتــعــز وخــســائــر 
كبيرة في صفوف املرتزقة

متك��ن �أبطال �جلي���ش و�للج��ان �ل�سعبي��ة من تكبي��د �لعدو�ن 
�ل�سع���دي �لمريك��ي خ�سائ��ر فادح��ة يف نه��م .. ون�س��ر ن�سط��اء 
�إعالمي��ن يف م��ق��ع �لت���س��ل �لجتماع��ي من�س���ر�ت حزين��ة 
و�أخ��رى م�ستب�س��رة مبقتل �لقيادي �لبارز �سال��ح حممد ر��سد بن 

جحزه �لجدعي بنر�ن �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية يف جبهة نهم.


