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رسالة السيد / عبدامللك بدر الدين احلوثي  مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

نبارك لشعبنا اليمني املسلں العزيز ولگافة املسلمني حلول شهر رمضان املبارك
> زي��ارة ترامب إلى مملكة قرن الشيطان تصب في مصلحة أمريكا وتستفيد منها حتمًا إسرائيل
> أدع�����و ش��ع��ب��ن��ا ال���ع���زي���ز إل����ى االس���ت���م���رار ف���ي رف����د اجل���ب���ه���ات ب��امل��ق��ات��ل��ن األب���ط���ال
> أدعو حكماء وعقالء البلد إلى اجتماع وحدوي أخوي في العاشر من شهر رمضان املبارك لتعزيز اإلخاء ووحدة الصف الداخلي 

> أدعو إلى تفعيل األجهزة الرقابية وتصحيح وضعها وتفعيل الرقابة الشعبية كعامٍل إضافي 

▪وف���������د م�����ن ح����گ����وم����ة ال������ه������ارب ه���������ادي ي���ل���ت���ق���ي ب�����وف�����د إس����رائ����ي����ل����ي ف�����ي اإلگ������������وادور
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قبائل حاشد ونهم 
تعلن النفير العام في 

مواجهة العدوان
 اأعلن��ت قبائل نه��م مبحافظة �صنعاء النفري الع��ام يف مواجهة 

العدوان ال�صعودي الأمريكي.. 
واأكدت قبائل نهم يف لقاء قبلي ال�صتعداد لرفد جبهات ال�صرف 
والبطول��ة باملزيد م��ن الرجال والعتاد.. داعية كاف��ة القبائل اإلى 

دعم املرابطني يف اجلبهات دفاعا عن الأر�ض والعر�ض.
واأك��د م�صائ��خ واأبن��اء نه��م، عل��ى اأهمي��ة تعزي��ز ال�صطفاف 
والتالح��م ودع��م اأبطال اجلي���ض واللجان ال�صعبي��ة املرابطني يف 

ميادين ال�صمود والبطولة يف مواجهة الغزاة واملحتلني.
اإلى ذل��ك اأعلنت قبائل حا�صد مبحافظة عم��ران النفري العام يف 
مواجه��ة العدوان ال�صعودي الأمريكي ووقوفها اإلى جانب اأبطال 

اجلي�ض واللجان ال�صعبية.
واأكد اأبناء حا�صد يف لقاء قبلي ال�صتعداد لرفد جبهات ال�صاحل 
الغرب��ي بامل��ال والرج��ال دفاعا عن الوط��ن واأمن��ه وا�صتقراره.. 
منددي��ن بالإرهاب الأمريكي على اليمن.. ويف اللقاء اأ�صاد حمافظ 
عم��ران الدكتور في�صل جعم��ان، مبواقف اأبناء حا�صد الوطنية يف 

الدفاع عن الوطن يف خمتلف املراحل.. 
م�صرًيا اإلى اأن قبائل حا�صد تقوم بدورها مع القبائل الأخرى يف 

مواجه��ة العدوان واإف�صال خمططات��ه التي ت�صتهدف اليمن اأر�صا 
واإن�صانا.

فيم��ا اأك��د اأمني ع��ام حملي املحافظ��ة �صال��ح املخلو�ض وقوف 
قبائ��ل حا�صد �صفا واح��دا يف مواجهة الع��دوان وخمططاته التي 

ت�صتهدف اليمن ونهب ثرواته.
واأك��د بيان �صادر عن اللق��اء القبلي ا�صتمرار ال�صمود والثبات 

يف مواجهة الغزاة مهما بلغت الت�صحيات.
واأ�ص��ار البي��ان اإل��ى ا�صتع��داد وجاهزي��ة قبائ��ل حا�ص��د لرفد 

اجلبهات بالرجال والعتاد للدفاع عن الوطن واأمنه وا�صتقراره.
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عبدالس������ام : ال صحة ملا ورد في 
بي������ان املبعوث األممي ع������ن إجراء 

أي لقاء معنا أو مع من ميثلنا
نفى الناطق الر�صم��ي لأن�صار اهلل ورئي�ض وفدهم املفاو�ض حممد عبد ال�صالم  
ي��وم اخلمي���ض ما ورد يف بيان املبعوث الأممي اإ�صماعي��ل ولد ال�صيخ باأنه اأجرى 
لق��اءات مع الوفد الوطني اأو مع من ميثله خالل زيارته للعا�صمة �صنعاء اأم�ض 

الأول.
وكت��ب عب��د ال�ص��الم يف تغريدة 
له عل��ى �صفحت��ه يف "تويرت" : "ل 
�صح��ة مل��ا ورد يف بي��ان املبع��وث 
الأممي ع��ن اإج��راء اأي لق��اء معنا 
اأو م��ع م��ن ميثلن��ا ب��اأي �ص��كل من 
الأ�صكال خالل زيارته الأخرية اإلى 

العا�صمة �صنعاء".
غ��ادر  ق��د  ال�صي��خ  ول��د  وكان 
�صنع��اء اأم���ض بع��د رف���ض الوف��د 
الوطن��ي اللق��اء ب��ه ب�صب��ب ع��دم 
الت��زام الأم��م املتح��دة بتعهداته��ا 
ال�صع��ب  مبعان��اة  واملتاج��رة 
اليمن��ي واأبرزها روات��ب املوظفني 
وا�صتم��رار اإغ��الق مط��ار �صنع��اء 

ب�صبب ح�صار العدوان.
وكان اأك��د حمم��د عب��د ال�ص��الم 
الثن��ني املا�صي على احلر�ض على 
ال�ص��الم، مع��را ع��ن اأ�صف��ه لع��دم 

اإيفاء الأمم املتحدة بتعهداتها.
واأ�ص��ار عبد ال�صالم يف من�صور له 
على �صفحته يف "في�صبوك" اإلى اأن 
ا�صتم��رار اللقاءات م��ع الأمم املتحدة باتت جزءا م��ن العبث طاملا وهي عاجزة 
ع��ن فع��ل اأي �صيء حتى تف��ي بتعهداته��ا الإن�صانية والأخالقي��ة اأو تعلن موقفا 
�صريحا حتمل فيه املعتدي امل�صوؤولية الكاملة جتاه ما فعله وما زال بحق اأبناء 

ال�صعب اليمني.
و�ص��دد ناط��ق اأن�ص��ار اهلل عل��ى احلر�ض عل��ى ال�ص��الم واإيجاد حل��ول كاملة 

و�صاملة، موؤكدا اأن ذلك هو اخليار الثابت والدائم لل�صعب اليمني.
وعقب عبد ال�صالم قائال: "لكن جتربتنا الطويلة مع الأمم املتحدة اأثبتت اأنها 
غ��ري ق��ادرة على فعل �صيء واإمنا تتحرك اإذا رغبت ق��وى العدوان منها التحرك 
كلم��ا زاد ال�صغط ال�صعب��ي الدويل والإقليمي عليهم لإيه��ام العامل اأن ثمة عملية 
تفاو�ض �صيا�صية قائمة"..  واأكد اأنه كلما جتاوبنا مع خارطة اأو م�صروع تقدمه 
الأم��م املتحدة ترتاجع قوى العدوان عن الوفاء ب��اأي التزام واإزاء ذلك ت�صمت 
الأم��م املتح��دة ول حترك �صاكنا واإمن��ا تنتظر جولة جدي��دة اأو م�صار ع�صكري 

لعله يفر�ض على ال�صعب اليمني اأن يرفع راية ال�صت�صالم".
وعر ناطق اأن�صار اهلل عن اأ�صفه لتواطوؤ الأمم املتحدة ب�صكل كبري يف ت�صهيل 

احل�صار القت�صادي ونقل البنك املركزي وغريها من املمار�صات.

اليمني��ة يف  القبائ��ل  م��ن  العط��اء  يتوا�ص��ل 
معرك��ة النف���ض الطوي��ل حتى النت�ص��ار، حيث 
قدم ابناء عزلة بن��ي مالك مبديرية بني ح�صي�ض 
قافل��ة غذائي��ة وعدد من املوا�ص��ي رفدا جلبهات 

القتال.
كم��ا تق��دم اأبن��اء مديري��ة �صنع��اء القدمي��ة 
بقافل��ة غذائي��ة واأخ��رى مالي��ة لرف��د جبه��ات 
القت��ال، جمددي��ن ا�صتمراره��م برف��د اجلبه��ات 
وحتدي احل�صار املفرو�ض على ال�صعب اليمني 

اأيا تكن الت�صحيات.
وبح�ص��ور وزي��ر الزراع��ة وال��ري مت تقدمي 
قافلة غذائية يف حمافظة احلديدة مقدمة لأبطال 
اجلي���ض واللجان ال�صعبي��ة من ال��وزارة.. اإلى 
ذل��ك ق��دم اأبن��اء مديري��ة ال�صف��راء مبحافظ��ة 
�صع��دة قافل��ة غذائي��ة ومالية لأبط��ال اجلي�ض 
واللج��ان ال�صعبية يف اجلبهات، كما نظموا وقفة 
احتجاجي��ة �ص��د �صم��ت الأم��م املتح��دة حيال 
ا�صتمرار جرائ��م الع��دوان.. ويف ذات املحافظة 
قدم اأبناء مديرية منبه احلدودية قافلة متنوعة 
م��ن املال واملواد الغذائي��ة معززين ذلك العطاء 
باإر�ص��ال املقاتل��ني اإل��ى جبهات القت��ال خلو�ض 
معركة الكرامة. . قدم��ت قبيلة �صحار مبحافظة 

�صع��دة  قافلة غذائية دعم��ا ورفدا للمقاتلني من 
اأبن��اء اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة يف اجلبهات 

مبنا�صبة �صهر رم�صان الكرمي.
وقدم اأبناء مديرية مقبنة مبحافظة تعز قافلة 
مالية رمزي��ة لأبطال اجلي�ض واجل��ان ال�صعبية 
املرابط��ني يف ميادي��ن اجله��اد املقد�ص��ة..  نظ��م 
القط��اع الن�صائي مبديرية كعيدن��ة بحجة وقفة 
م�صلحة رف�صاً لالإرهاب الأمريكي ودعماً لالأبطال 

املقاتلني يف ميادين البطولة وال�صرف.
�صمل��ت  قافل��ة  قدم��ن  املجتمع��ات  الن�ص��اء 
الكع��ك والفطائ��ر والكي��ك املحلي دعم��اً لأبطال 
اجلي�ض واللجان ال�صعبي��ة املرابطني يف جبهات 
القتال، موؤك��دات على موا�صلة الرفد والإ�صناد، 
ومثمن��ات ال��دور البط��ويل لالأبط��ال املدافع��ني 
ع��ن الأر���ض والعر���ض والوط��ن �ص��د الغ��زاة 

واملحتلني واملرتزقة من اأتباعهم.

تقدمي قوافل غذائية للجيش واللجان الشعبية من عدة مناطق

�صخ��ر الناط��ق الر�صم��ي با�ص��م حكوم��ة الإنقاذ 
الوطني وزير الإع��الم اأحمد حامد من الإ�صاعات 
واملزاع��م الكاذبة التي روج��ت لها بع�ض و�صائل 
اإعالم الع��دوان ال�صعودي الأمريكي حول دخول 
اأ�صلح��ة كيماوي��ة اإلى اليم��ن، مدعي��ة اأن جهات 

خارجية قامت باإدخالها .
واأكد وزير الإع��الم يف ت�صريح لوكالة الأنباء 
اليمني��ة )�صباأ(- اأن ه��ذه الدع��اءات الكاذبة ل 
ي�صدقه��ا العقل ول املنطق، والواقع يثبت كذبها 

وعدم واقعيتها اأ�صال.
وق��ال ” يعل��م القا�ص��ي وال��ّداين اأن العدوان 
ال��ذي ي��روج ه��ذه الأكاذي��ب لأه��داف ونواي��ا 
خبيث��ة، يفر�ض ح�ص��ارا مطبقا عل��ى اليمن جوًا 
وبحرًا وبرًا منذ اأكرث م��ن عامني، وت�صرف الأمم 
املتحدة ومعها قوات العدوان وباأحدث التقنيات 
والتكنولوجي��ا على ذلك احل�ص��ار ومراقبة كافة 
املنافذ واملم��رات البحرية والرية واجلوية ول 

ت�صمح حتى بدخول الحتياجات ال�صرورية”.
واأ�ص��اف ” فكي��ف �صتم��ر مث��ل ه��ذه امل��واد 
م��ن خ��الل اأ�صي��اج ح�صاره��ا املطبق، ه��ذا على 
اإفرتا���ض جماراة تلك الإدعاءات، واإل فلي�ض من 
املنطق اأن ي�صعى ال�صعب اليمني بجي�صه وجلانه 
ال�صعبي��ة اإل��ى اإ�صتهداف نف�صه، كم��ا روجت تلك 

الأخبار الكاذبة”.
وجي�ص��ه  اليمن��ي  ال�صع��ب  كان  ” اإذا  وق��ال 

وجلان��ه ال�صعبية تورع و�صه��د بذلك العامل بكله 
ع��ن اإ�صتهداف��ه بال�صواري��خ حت��ى املدني��ني يف 
املناط��ق التي تنطل��ق منها طائ��رات و�صواريخ 
ال�صعودي��ة  الأرا�ص��ي  يف  الع��دوان  ومدفعي��ة 
فكي��ف  اليمن��ي،  ال�صع��ب  اأبن��اء  لإ�صته��داف 
�صت�صته��دف حا�صنتها الإجتماعي��ة واأهم عوامل 
�صموده وهم املواطنني من اأبناء ال�صعب اليمني 

؟!
واأ�ص��اف مت�صائ��ال ” م��ا ه��ي امل�صلح��ة التي 
�صيجنيه��ا ال�صع��ب اليمن��ي واجلي���ض واللج��ان 
ال�صعبي��ة جراء مثل هذا العمل الإجرامي خا�صة 
يف املناط��ق التي حددتها تلك الأكاذيب مبحافظة 
ال��ذي  بالتحدي��د  التوقي��ت  ه��ذا  ويف  احلدي��دة 
ت�صع��ى فيه اأمري��كا وقوى الع��دوان ل�صتهدافها 
؟، بالتاأكي��د ل توج��د اأي م�صلح��ة اإطالق��ا �صوى 
خدم��ة اأمريكا وقوى الع��دوان يف اإيجاد الذريعة 
له��م لإ�صتهداف احلديدة ل غري، ومن هنا تت�صح 
جلي��ا الأه��داف والنوايا اخلبيثة م��ن وراء هذه 
املزاع��م والأكاذي��ب ويف هذا التوقي��ت بالتحديد 

ومن تخدم، واجلهة التي تقف وراءها”.
وج��دد وزير الإعالم التاأكي��د على عدم �صحة 
.. حم��ذرا م��ن  ه��ذه املزاع��م جمل��ة وتف�صي��ال 
الأه��داف املبطنة من وراء ه��ذه الأخبار الكاذبة 
والت��ي ق��د يكون منه��ا التمهي��د لإرت��كاب جرائم 
وجم��ازر با�صتخدام مثل ه��ذه الأ�صلحة املحرمة 

�ص��د املدنيني يف تك��رار لنف���ض ال�صيناري��و الذي 
ح�ص��ل يف �صوري��ا موؤخرا، به��دف خلق املررات 
الت��ي  املنطق��ة  ل�صته��داف  الواهي��ة  والذرائ��ع 
ذكرتها تلك الأخب��ار الكاذبة، وحتميل م�صوؤولية 
تل��ك اجلرائ��م ال�صع��ب اليمني وجي�ص��ه وجلانه 

ال�صعبية.
كم��ا اأكد اأن هذه الأكاذيب ل��ن حتقق مبتغاها 
ول��ن تنطل��ي على اأح��د ول��ن ي�صدقها اأح��د، كما 
اأنه��ا لن تنال من �صمود ال�صعب اليمني ولن تبث 
اخل��وف لدي��ه ول��ن تدفعه لإخ��الء مدن��ه وقراه 

ب��ل �صيظل ثابت��ا �صاخم��ا يف حمافظات��ه و�صهوله 
وجباله ووديانه ك�صموخ جباله الروا�صي.

واعتر الناطق الر�صمي باإ�صم حكومة الإنقاذ 
الوطن��ي ه��ذه الدع��اءات تبط��ني ل�ص��ر ونواي��ا 
خبيث��ة لأمريكا وقوى الع��دوان خا�صة اأنه لي�ض 
غريب��ا عليه��ا مثل ه��ذه الأفع��ال الإجرامية فهي 
متار���ض القت��ل و�صفك الدماء على م��دى اأكرث من 
عام��ني يف اليمن وا�صتخدمت يف العدوان عليه كل 

اأنواع الأ�صلحة املحرمة دوليا باعرتافها.
وح��ذر اأمري��كا ونظ��ام اآل �صع��ود والإمارات 
وبقي��ة قوى العدوان من اإ�صتخدام هذه الأ�صلحة 
املحرم��ة والإقدام على اأي خط��وة يف هذا ال�صاأن 
.. حمم��ال الإدارة الأمريكي��ة امل�صوؤولي��ة الكاملة 
ع��ن اأي ا�صتخ��دام له��ذه الأ�صلحة كونه��ا الداعم 
الأول واملدب��ر واملوجه واملخط��ط واملبا�صر لهذا 

العدوان، وامل�صدر ملثل هذه الأ�صلحة املحرمة.
ودعا ال�صعوب العربية والإ�صالمية واملجتمع 
ال��دويل والأمم املتح��دة واملنظم��ات الدولية اإلى 
القي��ام مب�صوؤولياته��ا الأخالقي��ة بال�صغ��ط على 
دول الع��دوان ملنع مثل هذه اخلط��وات والنوايا 
ال�صري��رة واإيق��اف ا�صتخ��دام جمي��ع الأ�صلح��ة 
املحرم��ة، وكذا ال�صغط عل��ى اجلهات التي تبيع 
لها تل��ك الأ�صلحة اإلى اإيقاف �صفقاتها الإجرامية 
الت��ي  ال�صع��ارات  تل��ك  والت��ي تتناف��ى م��ع كل 

يرفعونها.

الرئيس الصماد : من منطلق اإلعتماد على الله نعمل للوصول إلى انتصار بحجم صبر وتضحيات الشعب 
هن��اأ الأخ �صال��ح ال�صماد رئي���ض املجل���ض ال�صيا�صي الأعلى 
اأبناء ال�صعب اليمني احل��ر الأبي ال�صامد واأبناء الأمة العربية 

والإ�صالمية بحلول �صهر رم�صان املبارك.
واأك��د رئي���ض املجل���ض ال�صيا�ص��ي الأعل��ى يف خط��اب وجهه 
مبنا�صب��ة حل��ول �صهر رم�ص��ان اأهمي��ة ا�صتغالل �صه��ر رم�صان 
املب��ارك يف اأعم��ال الر والإح�ص��ان والتكاف��ل والهتم��ام باأ�صر 

الفقراء واملحتاجني وال�صهداء واملرابطني والأ�صرى.
وق��ال " اإنن��ا يف ه��ذه املرحل��ة من تاري��خ ال�صع��ب اليمني 
العزيز اأ�صد ما نكون بحاجة للرتكيز على هذه القيم الإن�صانية 
الراقية وا�صتح�صارها ملا يعانيه �صعبنا يف كل املحافظات من 
ق�ص��اوة الظروف و�صلف العدوان وخا�ص��ة يف ظل الأو�صاع 
القت�صادي��ة ج��راء احل�ص��ار الغا�صم والإ�صته��داف املمنهج 

لالقت�صاد الوطني ".
واأ�ص��اف " لق��د اأثبت��ت الأح��داث باأنكم ال�صع��ب املقاوم لكل 
املح��ن والرزاي��ا التي فر�صته��ا على اليمن و�صعب��ه قوى البغي 
والهيمن��ة وال�صتكب��ار العامل��ي يف عدوانها وح�صاره��ا ل�صعب 

عزي��ز حر اأبي ، وها انت��م ت�صتقبلون �صهر رم�ص��ان املبارك بكل 
ثبات و�صمود و�صر".

وتاب��ع " اإنن��ا نعم��ل ب��كل ق��وة وجه��د ممك��ن وم��ن منطلق 
الإعتماد على اهلل من اأجل الو�صول اإلى النت�صار الذي ي�صتحقه 
ال�صع��ب اليمني بحجم �صره وت�صحيات��ه، كما نعمل اأي�صا من 
اأج��ل الو�ص��ول اإلى ال�ص��الم العادل ال��ذي يكفل كرام��ة ال�صعب 
اليمني وا�صتقالله وحريته ووحدته ويحفظ ن�صيجه الجتماعي 
وهويته اجلامعة امل�صتهدف��ة ب�صدة يف هذه الهجمة الظاملة على 

املجتمع اليمني ول ناألو جهدًا من اأجل حتقيق ذلك".
اإل��ى  اليمن��ي  ال�صع��ب  اأبن��اء  ال�صم��اد  �صال��ح  الأخ  ودع��ا 
ال�صتمرار يف رفد اجلبهات بالرجال واملال وقوافل الكرم لتعزيز 

ال�صمود وحتقيق النت�صار املن�صود.
كم��ا دعا ال�صع��وب العربي��ة والإ�صالمية اإل��ى التحرك اجلاد 
والعمل��ي يف مواجه��ة خمطط��ات الأع��داء والت�ص��دي مل�صاريع 
التمزي��ق والتفتيت والفو�صى اخلالقة الت��ي ُت�صتهدف بها الأمة 

من قبل اأمريكا واإ�صرائيل والأنظمة العميلة.

وزير اإلعام دول العدوان تروج لدخول أسلحة كيماوية ألهداف ونوايا خبيثة
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ب��ارك ال�صي��د عب��د املل��ك بدرالدي��ن احلوث��ي 
لل�صع��ب اليمن��ي وكاف��ة امل�صلم��ني حل��ول �صه��ر 

رم�صان املبارك.
ودعا ال�صيد عبد امللك بدرالدين احلوثي اأبناء 
ال�صع��ب ال��ى التزود من ه��ذه املحط��ة الإميانية 
ملواجه��ة كل التحدي��ات خ�صو�ص��اً وه��و يواجه 
ق��وى الطاغ��وت املتمث��ل يف الع��دوان ال�صعودي 

الأمريكي.
كم��ا دعا ال�صيد عبد امللك حكم��اء وعقالء البلد 
اإل��ى اجتماع وحدوي اأخ��وي يف العا�صر من �صهر 

رم�صان املبارك.
واأ�ص��ار ال�صيد القائد اأن ل ه��دف لقوى النفاق 
يف املنطق��ة اإل التخري��ب واإث��ارة الف��ن تنفي��ذا 

لالأجندة الأمريكية والإ�صرائيلية.
واأو�ص��ح ال�صيد عب��د امللك بدرالدي��ن اأن قوى 
النف��اق وعل��ى راأ�صه��ا النظ��ام ال�صع��ودي تري��د 
حتوي��ل الأم��ة الإ�صالمي��ة اإل��ى قطع��ان ب�صري��ة 

م�صلوبة الإرادة.
كم��ا دع��ا ال�صيد عب��د امللك بدرالدي��ن احلوثي 
الأح��رار يف اأمتنا اإلى تعزي��ز التعاون والت�صامن 

يف الت�صدي لقوى ال�صتكبار. 

ن�ض التهنئة:-
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ق��ال اهلل تعالى يف كتاب��ه الكرمي: )يا اأيها الذين 
اآمنوا كتب عليكم ال�صيام كما كتب على الذين من 

قبلكم لعلكم تتقون( �صدق اهلل العظيم.
نب��ارك ل�صعبن��ا اليمني امل�صل��م العزيز ولكافة 
امل�صلم��ني حل��ول �صه��ر رم�ص��ان املب��ارك، �صه��ر 
ال�صي��ام و�صهر اخلريات وال��ركات، الذي اأراده 
اهلل لعباده املوؤمنني حمطة تربوية، ومو�صم خري 
ورحم��ة وبرك��ة، وله اأهميت��ه الكب��رية يف تنمية 
الع��زم وال�صر وق��وة الإرادة، واإحياء ال�صعور 

الإن�صاين والإح�صا�ض مبعاناة الآخرين.
ونحن يف هذه املرحلة التي يواجه فيها �صعبنا 
ق��وى الطاغ��وت والإج��رام املعتدي��ن عليه بغري 
ح��ق وعل��ى راأ�صه��ا النظ��ام ال�صع��ودي ب��اإدارة 
واإ�صراف اأمريكي مبا�صر، فاإن �صعبنا امل�صلم الذي 
ق��ال عن��ه الر�ص��ول �صل��ى اهلل عليه واآل��ه و�صلم: 
]الإمي��ان ميان[ حرٌي بالت��زود من هذا ال�صهر 
املبارك، من عطائ��ه الروحي والرتوبي والإمياين 
ما يزيده عزما و�ص��را وت�صميما وقوة اإرادة يف 
مواجهة كل التحديات، وما يزيده اإميانا ويجعله 
اأكرث عط��اًء واأرقى وعيا وب�ص��رية يف �صهر نزول 
الق��راآن الك��رمي يف مواجه��ة احلمل��ة الت�صليلي��ة 
الظالمي��ة من الق��وى الظالمية ال�صال��ة ال�صاعية 
ب��كل الو�صائل اإلى تزييف الوع��ي وقلب احلقائق 

وخداع ال�صذج وفاقدي الب�صرية.
اإن كل م��ا ت�صه��ده املنطق��ة من اأح��داث وعلى 
راأ�صه الع��دوان الأمريكي ال�صع��ودي على اليمن 
ومظلومي��ة ال�صع��ب يف البحري��ن وم��ا يجري يف 
�صوري��ا والع��راق اإ�صاف��ة لبقية البل��دان قد قدم 
كل الأدل��ة الدامغة والراه��ني اجللية واحلقائق 
الوا�صح��ة الفا�صح��ة الت��ي تك�ص��ف حقيقة قوى 
النف��اق يف املنطق��ة الت��ي لي���ض له��ا من ه��دف اإل 
التخري��ب واإث��ارة الف��ن، ولي���ض له��ا م��ن دور 
اإل تدم��ري املنطق��ة وتفكي��ك كي��ان الأم��ة واإثارة 
طائفي��ة  عناوي��ن  حت��ت  املفتعل��ة  النزاع��ات 
ومناطقي��ة وتري��رات م�صطنع��ة ل اأ�صا�ض لها، 
وحقيقة الأمر لي���ض اإل تنفيذ الأجندة الأمريكية 
بل��دان  م��ن  املق�ص��م  تق�صي��م  يف  والإ�صرائيلي��ة 
املنطق��ة وجتزئة املج��زاأ وتقطي��ع اأو�صال الأمة 
وا�صتنزافه��ا اإل��ى ال�صف��ر يف اإمكاناته��ا وقدراتها 
وطاقاته��ا الب�صري��ة واملادي��ة يف ح��روب عبثية، 
وتغي��ري توجهه��ا يف معاداة اأعدائه��ا الوا�صحني 

وعل��ى راأ�صهم اإ�صرائي��ل اإلى مع��اداة من يعادي 
اإ�صرائي��ل، وتطويع �صعوب املنطق��ة واإخ�صاعها 
باملطل��ق لل�صيط��رة الأمريكي��ة الإ�صرائيلي��ة بكل 
م��ا ميثل��ه ذلك م��ن ارت��داد ع��ن املب��ادئ والقيم 
الإ�صالمي��ة، وبكل ما ي�صكله ذلك من خطورة على 
الأم��ة ل �صابق��ة له��ا يف وجوده��ا ككي��ان م�صتقل 
واأخالقيات��ه وم�صروع��ه  امل�صتقل��ة  مب��ادوؤه  ل��ه 
احل�صاري النابع من ا�صتقاللية مبادئه واأخالقه، 
وب��كل م��ا يرتتب على ذل��ك من م�ص��ادرة حلرية 
�صعوبن��ا و�صل��ٍب لإرادته��ا وت�صيي��ع حلا�صرها 

وم�صتقبلها.
اإن قوى النفاق وعلى راأ�صها النظام ال�صعودي 
تري��د لالأمة الإ�صالمية، الأمة التي ورثت الأنبياء 
والر�صال��ة الإلهي��ة، اأم��ة الق��راآن الك��رمي، اأقد�ض 
واأه��دى وثيق��ة ت�صتفي��د وتهت��دي به��ا الب�صرية 
وخال�ص��ة كت��ب اهلل وم�صم��ون وحي��ه، وكلماته 
الت��ي خاط��ب به��ا الب�صري��ة مب��ا في��ه الهداي��ة 
له��ا، واخلال���ض والنم��اء الأخالق��ي، والتعاليم 
ال�صامن��ة ل�صع��ادة الب�صرية، الأمة الت��ي لها كل 
هذا الإرث الذي ميكنها اإذا ا�صتفادت منه وعادت 
اإلي��ه م��ن قي��ادة الب�صري��ة وال�صري به��ا يف طريق 
اخلري والر�صد، والرتقاء بها ح�صاريا واأخالقيا.
تري��د ق��وى النف��اق حتوي��ل ه��ذه الأم��ة اإل��ى 
قطع��ان ب�صرية م�صلوب��ة الإرادة، خا�صعة لقوى 
ال�صر وال�ص��الل، مطوعة لأ�ص��واإ جمرمي العامل، 
واأجن���ض واأرج���ض الب�صر الذين جت��ردوا من كل 
القي��م الإن�صاني��ة ول ه��َمّ لهم اإل النه��ب ملقدرات 
ال�صعوب و�صحق الكرامة الإن�صانية، واأي جناية 
على الأم��ة اأكر من هذه اجلناي��ة، واأي موؤامرة 

عليها اأ�صواأ من هذه املوؤامرة.
�صعبن��ا  اأبن��اء  بح��ق  الفظيع��ة  اجلرائ��م  اإن 
اليمن��ي امل�صل��م وبح��ق �صعوب املنطق��ة �صيما يف 
البحري��ن والعراق و�صوريا مب��ا فيها قتل الآلف 
م��ن الأطف��ال والن�ص��اء وتدمري مق��درات احلياة 
واإه��الك احل��رث والن�ص��ل مبا ل مثيل ل��ه يف بقية 
اأنح��اء املعم��ورة يدل ب��كل و�صوح عل��ى حقيقة 
الأه��داف امل�صوؤومة لقوى النف��اق واأ�صيادها من 
قوى ال�صتكبار، كما جتلى ذلك اأي�صا اأثناء زيارة 
ترام��ب اإلى مملك��ة قرن ال�صيطان ب��كل ما �صهدته 
من �صفق��ات وموؤام��رات ت�صب كله��ا يف م�صلحة 
اأمري��كا وت�صتفيد منها حتم��ا اإ�صرائيل، وقد وجه 
ترام��ب تهم��ة الإره��اب لالأح��رار املجاهدي��ن يف 
فل�صطني ولبنان م��ن على منر النظام ال�صعودي 
ونق��ل اإل��ى الكي��ان الإ�صرائيلي الإجرام��ي واأمام 
الكام��ريات لي�صم��ع وي��رى كل الع��امل م��ا اأ�صماه 
بامل�صاعر اجليدة جتاه اإ�صرائيل من قيادة النظام 
ال�صعودي، وبالتايل ف��اإن �صعوبنا امل�صلمة احلرة 
العزي��زة معني��ة بالوع��ي بطبيع��ة معركتها مع 
قوى النفاق التي هي اليوم مف�صوحة اأكرث من اأي 
وقت م�صى، واأن تت�صدى ملوؤامراتها واعتداءاتها 
بكل قوة معتمدة على اهلل القوي العزيز ومتوكلة 
عليه وكفى باهلل ولي��ا وكفى باهلل ن�صريا، وما من 
خي��ار لأمتن��ا اإل التحم��ل للم�صوؤولي��ة والتح��رك 
اجلاد كي حتظ��ى مبعونة اهلل ون�صره كما اأثبتت 
ذل��ك النت�ص��ارات الت��ي حتقق��ت يف كث��ري م��ن 
الوقائ��ع امل�صهودة من لبنان اإلى فل�صطني يف غزة 
اإل��ى �صوريا والع��راق اإلى مين الإمي��ان ال�صامد 
يف عام��ه الثالث يف مواجهة اأعت��ى عدوان ت�صهده 

ال�صاحة العاملية اليوم.
واإننا يف َمْقدم وحلول هذا ال�صهر املبارك لنوؤكد 

على التايل:
تعزي��ز  اإل��ى  اأمتن��ا  يف  الأح��رار  ندع��و  اأول: 
التع��اون والت�صامن يف الت�صدي لقوى ال�صتكبار 
واأياديها م��ن قوى النفاق التي حتاول اأن تتحرك 
يف كل بل��د م��ن بلدان املنطق��ة متحالفة ومتعاونة 

على الإثم والعدوان.
ثانيا: اأدع��و �صعبنا العزيز اإل��ى ال�صتمرار يف 
رفد اجلبهات باملقاتلني الأبطال للت�صدي لالأعداء 
الغ��زاة املحتلني وعمالئهم اخلون��ة املجرمني يف 

�صعيهم لحتالل ما تبقى من هذا البلد.
بلدن��ا  يف  الفاعل��ة  املكون��ات  اأدع��و  ثالًث��ا: 
واملناه�ص��ة للع��دوان اإل��ى احلفاظ عل��ى وحدة 
ال�ص��ف واإف�ص��ال امل�صاع��ي ال�صيطاني��ة لالأع��داء 
الرامية اإلى تفكيك اجلبهة الداخلية لت�صهيل مهمة 
الأعداء يف ح�صم معركته��م وال�صيطرة على البلد 
بع��د اأن ف�صلوا ف�صال ذريعا نتيجة ل�صمود �صعبنا 
ووحدة �صف مكوناته وت�صحياته الكبرية، واإن 
اأي م�صا���ض بوح��دة ال�ص��ف هي خدم��ة مبا�صرة 

لالأعداء وخيانة حمققة لل�صعب اليمني.
ويف ه��ذا ال�صي��اق اأدع��و حكماء وعق��الء البلد 
اإل��ى اجتماع وحدوي اأخ��وي يف العا�صر من �صهر 
رم�صان املبارك يوؤكد على تعزيز الإخاء ووحدة 
ال�ص��ف ويرف���ض الّني��ل م��ن اجلبه��ة الداخلي��ة 
ويوؤكد على الأولوية املطلقة يف الت�صدي للعدوان 
ويدر���ض املزيد من اخلط��وات والإجراءات التي 
ت�صاع��د يف تعزي��ز ال�صم��ود والثب��ات وترفع من 

م�صتوى الأداء يف مواجهة العدوان.

رابًع��ا: اأدعو املرتزقة اإلى مراجعة ح�صاباتهم 
اخلاطئ��ة ومواقفه��م الت��ي اأحلقت به��م العار يف 
الدني��ا والآخ��رة وقّلدْته��م و�ص��اَم اخليان��ة، كما 
ة م��ن الإن�صانية وامتالك  اأن�صحه��م بالتحّلي بذَرّ
احل��د الأدن��ى م��ن اجل��راأة يف التعاط��ي مع ملف 
الأ�صرى واإجراء عملي��ة التبادل لالأ�صرى كافة يف 
هذا ال�صه��ر املبارك كملف اإن�ص��اين قبل اأي اعتبار 

اآخر.
خام�ًصا: اأدعو كل املي�صورين واخلرّيين يف هذا 
البل��د اإلى العناية الق�ص��وى بالتكافل الجتماعي 
ورعاية الفقراء واملحتاجني من كل فئات ال�صعب 
ويف املقدمة اأ�صر ال�صهداء واجلرحى والنازحني.

�صاد�ًصا: اأدع��و اجلهات الر�صمي��ة اإلى العناية 
الق�ص��وى للقي��ام مب�صوؤوليتها يف خدم��ة ال�صعب 
والت�ص��دي للعدوان وال�صعي ب��كل اهتمام لإعانة 
املوظف��ني الذي��ن ُحرم��وا م��ن مرتباته��م بفع��ل 
موؤام��رات ومكائ��د الأع��داء على البن��ك املركزي 
القت�صادي��ة  واحل��رب  احل�ص��ار  واإج��راءات 
وتواط��وؤ الأم��م املتح��دة وت�صليم رو�صي��ا ملئات 
امللي��ارات من اأموال ال�صعب اليمني اإلى املرتزقة 
والقاع��دة وداع���ض، وعل��ى املكون��ات املمثلة يف 
احلكوم��ة وعل��ى راأ�صه��ا املوؤمتر ال�صعب��ي العام 
ممث��اًل بخم�ص��ة ع�صر وزي��ًرا واأن�ص��ار اهلل وبقية 
املكون��ات والأح��زاب يف بقية ال��وزارات ال�صعي 
اجل��اد لتفعي��ل وتر�صي��د الأداء احلكوم��ي ب��كل 
اإخال���ض وج��د وم�صداقي��ة وم�صوؤولي��ة وت��رك 
املماح��كات والتهام��ات واملناكف��ات ال�صبيانية 
والالم�صوؤول��ة والت��ي ل فائدة منه��ا، ومردودها 
احلكوم��ي  الأداء  وتراج��ع  ت��دين  �ص��وى  لي���ض 

وت�صرر ال�صعب.
الرقابي��ة  الأجه��زة  تفعي��ل  اإل��ى  اأدع��و  كم��ا 
وت�صحي��ح و�صعه��ا وتفعي��ل الرقاب��ة ال�صعبي��ة 
كعام��ٍل اإ�صايف م�صاع��د ل�صمان احلد م��ن الف�صاد 

املايل.
�صابًع��ا: نوؤكد ثبات �صعبن��ا يف موقفه الإن�صاين 
والإ�صالم��ي والقوم��ي جت��اه الق�صي��ة املركزي��ة 
و�صعًب��ا  مقد�ص��اٍت  فل�صط��ني  ق�صي��ة  لالأم��ة، 
واأر�ص��ا، وت�صامنن��ا م��ع الأ�ص��رى الفل�صطينيني 
يف مظلوميته��م الت��ي َعِميت عن روؤيِته��ا واإدراِكها 
عي��ون وقل��وب م��ن يّدع��ون الي��وم يف عدوانه��م 
عل��ى اليمن اأنهم حمل��ة راية العروب��ة والإ�صالم 
وحم��اة الأم��ن القوم��ي العرب��ي، فل��م يكون��وا 
�ص��وى خونة ل �صوَت له��م ول موقَف لهم ي�صاعد 
ال�صع��َب الفل�صطين��ي بقدر ما ه��م يقدمون خدمة 
كبرية لإ�صرائيل بفِتنه��م وحروبهم العبثية التي 

ت�صتهدف الأمة.
ثامًنا: نوؤك��د ت�صامننا الإن�صاين والأخالقي مع 
�صع��ب البحري��ن املظل��وم ورم��وزه م��ن العلماء 
والقادة، واإدانتنا للجرائم الفظيعة التي مُيار�صها 
النظام الطاغية املج��رم بحق هذا ال�صعب امل�صلم 

العزيز.
ويف اخلت��ام نتوج��ه اإل��ى اهلل العل��ي القدير اأن 
ُيثب��َت ويوؤي��َد رجاَل بلدن��ا الأع��زاء املرابطني يف 
ميادي��ن ال�ص��رف والبطول��ة جه��اًدا يف �صبيل اهلل 
ودفاًعا ع��ن �صعبهم ووطنهم واأن ميَدهم بالن�صر 
ويكتَب له��م الأج��ر واأن يرحَم �صهداَءن��ا وي�صفَي 
جرحان��ا ويف��َك اأ�صران��ا واأن َيكب��َت اأع��داء بلدنا 
واأمتن��ا واأن يجعل دائرة ال�ص��وء عليهم ويخّيب 
اآماله��م ويك�صر �صوكتهم اإن��ه ن�صري امل�صت�صعفني 
وقاه��ر امل�صتكري��ن ونعم املولى ونع��م الن�صري 
واأن يب��ارك لن��ا يف �صه��ره املب��ارك ويوفقن��ا فيه 
ملر�صات��ه جهاًدا وعطاًء وقياًم��ا و�صياًما وتزوًدا 
للتق��وى واكت�صاًب��ا للمغف��رة واملثوب��ِة والأج��ِر 

الكرمي.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

يبارك للشعب اليمني وكافة املسلمني حلول شهر رمضان املبارك
التحدي������ات كل  ملواجه������ة  الش������هر  م������ن  الت������زود  الطاغ������وت  ق������وى  يواج������ه  وه������و  بش������عبنا  ح������ري   <

> ال ه������دف لق������وى النفاق ف������ي املنطقة إال التخريب وإث������ارة الفنت تنفي������ذًا لألجندة األمريكية واإلس������رائيلية

السيد / عبدامللك بدر الدين احلوثي في رسالته مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

<  قوى النفاق وعلى رأس������ها النظام الس������عودي تريد حتويل األمة اإلس������امية 
إلى قطعان بشرية مسلوبة اإلرادة

< زي������ارة ترام������ب إل������ى مملكة ق������رن الش������يطان تصب كله������ا في مصلح������ة أمريكا 
وتستفيد منها حتمًا إسرائيل
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الريا���ض، وعق��ب توقيع��ه عل��ى  الأول يف  يف يوم��ه 
اتفاقي��ات اأغدقت عل��ى اخلزينة الأمريكي��ة نحو ن�صف 
ترلي��ون دولر، مل يك��ن بو�ص��ع ترام��ب التعب��ري ع��ن 
�صعادت��ه اإل بالكلم��ات التالية: “كان يوم��اً هائاًل مئات 
الولي��ات  ال�صتثم��ارات يف  م��ن  ال��دولرات  ملي��ارات 

املتحدة ووظائف، وظائف، وظائف”
احتفاليات��ه  كلف��ة  دف��ع  لرتام��ب،  الهائ��ل  الي��وم 
ال�صعودي��ون مبختل��ف طبقاته��م، ع��دا فئ��ة واحدة ل 
ُي�صم��ح امل�صا���ض مبخ�ص�صاته��ا، ه��ي اأم��راء عائلة ابن 
�صعود. فقراء اململك��ة ازدادوا فقرًا، والطبقة الو�صطى 
وحت��ى املي�ص��ورة بات��ت مطالب��ة بتغطي��ة م��ا خ�صرته 
اخلزين��ة ال�صعودي��ة الت��ي تع��اين اأ�صا�صاً م��ن عجز! مل 
يك�ص��ب ال�صعودي��ون وظائ��ف ول وع��دوا با�صتثمارات 

مقابلة.
املوازن��ة  يف  قيا�ص��ي  عج��ز  اأول  ع��ن  الإع��الن  من��ذ 
ال�صعودي��ة لع��ام 2016، كان الرتكي��ز الر�صم��ي عل��ى 
�صيا�ص��ات تنفي���ض اجلي��وب ال�صعودي��ة، ت��ارة حت��ت 
عنوان التق�صف، وت��ارة حتت عنوان روؤية 2030 التي 
طّب��ل لها الإع��الم ال�صع��ودي واعدًا مب�صتقب��ل زاهر اإن 

دفع ال�صعوديون ما يف جيوبهم.
ويف الوقت الذي كان فيه ويل ويل عهد ال�صعودية حممد 
ب��ن �صلم��ان ي�ص��رف ن�صف ملي��ار دولر ل�ص��راء يخت، 
كل��ن الإع��الم الداخل��ي ي��رّوج لروؤي��ة جب��ي ال�صرائب 
واخل�صخ�ص��ة واإل فم�ص��ري اململك��ة “اإفال���ض” حتمي 
خ��الل �صن��وات. مل يق��دم اأّي من اأبن��اء العائل��ة الأكرث 

ا�صتح��واذًا وبال من��ازع على ال��رثوة ال�صعودية اأياً من 
خم�ص�صاته��م يف �صبي��ل حت�صني الظ��روف القت�صادية 
لبالده��م. مل يت��م التعر���ض ملخ�ص�ص��ات الأم��راء، ول 
حت��ى مطالبتهم بدف��ع �صريبة ما، ب��ل كان النفاق على 
عادت��ه، باملقابل كان يخرج اأم��راء العائلة ملطالبة اأبناء 
ال�صع��ب لتغطية عجز فر�صته �صيا�ص��ات اإغداق العائلة 
على اخل��ارج، يف ح��روب الأمراء املتنقل��ة على النفوذ 

وعلى العر�ض.
يق��ول اأم��ري منطق��ة حائ��ل عبدالعزي��ز ب��ن �صع��د بن 
عبدالعزي��ز يف ت�صريح��ات اأخ��رية ل��ه: “اعتمدت على 
نف�صي من عمر 13 عاماً… واحتفظ باأول ريال ك�صبته”. 
ل ُيعلم ما اذا كان ابن �صاللة عبدالعزيز اآل �صعود يرّوج 
لنف�ص��ه كاأم��ري كادح مقاب��ل �ص��ور الب��ذخ الت��ي حتيط 
بالعائل��ة، ول يعلم اإذا ما كان ميني الفقراء باأن يحلموا 
باأن الريال من �صاأنه اأن يتحول اإلى امراطوريات مالية 
يوم��اً ما. وبغ�ض النظ��ر عن مق�صد الأم��ري، فقد �صكلت 
ت�صريحات��ه ا�صتف��زازًا لل�صارع ال�صع��ودي املختنق من 

تداعيات الأزمة املالية.
عل��ى “توي��رت” عّل��ق ح�صاب “نح��و احلري��ة” على 
كالم الأم��ري ال�صع��ودي بالقول: “الأم��راء قاموا ببناء 
اإمراطورياته��م املالي��ة عن طري��ق اإختال���ض اإيرادات 
النف��ط واإحت��كار التج��ارة، وم��ن ث��م يتبجح��ون باأنهم 

ناجحني و�صنعوا اأنف�صهم من ال�صفر!”
اختال���ض اي��رادات النف��ط واحت��كار التج��ارة �صنع 
العائل��ة  بالفع��ل امراطوري��ات مالي��ة تقت�ص��ر عل��ى 

احلاكمة يف ال�صعودية، و�صاهم على خط مواز برت�صيخ 
الفقر واحلرمان يف مملكة تعود على النفط. �صور الفقر 
واحلرم��ان يف ال�صعودي��ة، تنت�صر يومي��اً على ح�صابات 

�صعودية وحتى يف ال�صحف التابعة للمملكة.
�صحيفة “احلياة” ال�صعودية حتدثت اليوم عن حالة 
والفقر  بالدي��ون  املحا�صرة  “اأم حمم��د” ال�صعودي��ة، 
واملر���ض والإيج��ار. امل��راأة املقيم��ة يف اإح��دى الق��رى 
ال�صرقي��ة يف حمافظة الأح�صاء ق��ررت اأن تكتفي بتناول 
امل��اء واخلبز م��ع اأبنائه��ا، وفق م��ا نقل��ت “احلياة”. 
تكتب اجلرائد عن حالت الفقر، دون اأن ت�صائل. تطالب 
مي�ص��وري احل��ال بتقدمي عون لأم حمم��د ول ت�صري اإلى 
اأم��ري اأو عائل��ة كان غناه��م الفاح���ض يقتط��ع م��ن درب 
اأبن��اء البلد. يف اأحد التعليق��ات على اخلر �صاأل مواطن 
�صع��ودي م�صتنك��رًا: “ه��ل يعق��ل اأن يجري ه��ذا يف بلد 
اخل��ري؟”… دون اأن يو�ص��ح اأي خ��ري يق�صد؟ هل هو 
اخلري ال��ذي اأغرق جيوب ترام��ب؟ اأم ذلك الذي حترم 

منه جيوب وبطون ال�صعوديني؟
“العر�ص��ة  يرق���ض  ال�صع��ودي  املل��ك  كان  وفيم��ا 
النجدية” اإلى جانب اأكرث رئي�ض اأهان ال�صعوديني، كان 
ينت�ص��ر فيديو التقط �صابقاً يف حي العليا بالريا�ض يظهر 
اإم��راة �صعودية برفق��ة طفلها تنب�ض �صن��دوق نفايات، 
كان اله��دف التذكري بجوع ال�صعوديني، بعد ان ا�صتفزه 
خر عقد اتفاقيات بن�صف ترليون دولر ذهبت جليوب 
الأمريكي��ني، ن�ص��ر الفيدي��و وعل��ق: “اإم��راة �صعودية 
برفقة طفلها تنب�ض �صندوق نفايات بحثاً عن 460 مليار 

دولر”.
�صع��ودي اآخر، ق��رر يف اأج��واء الحتف��اء برتامب اأن 
يلتق��ط �ص��ورة لرجل �صع��ودي م�صن يف بي�ص��ه التابعة 
ملنطق��ة ع�ص��ري يف اململك��ة ال�صعودية، يقي��م يف �صيارته 
القدمي��ة على اأح��د ال�صوارع العام��ة يف املنطقة. طارقاً 
اأب��واب ال�صعودي��ني وغريه��م لروؤي��ة حقيق��ة الداخ��ل 

ال�صعودي الذي ل يعريه العالم اهتماماً.
ينق��ل ح�ص��اب “نح��و احلري��ة” �ص��ور تعك���ض الفقر 
امل�صتفح��ل يف اململك��ة، وين�ص��ر معلوم��ات ع��ن اأ�صم��اء 
املعتقلني يف �صجون اململكة ب�صبب اآرائهم، وينتقد ب�صدة 
التطبيل لزيارة ترامب واملطلوب منها، ثم يف�صر امل�صهد 
باإيج��از: “اآل �صع��ود، يحل��ون جمي��ع م�ص��اكل الع��امل 

بامل�ال، ما عدا م�صاكل �صعبهم يحلونها بالفتاوى”!

وح��دات ع�صكري��ة امريكي��ة قوامه��ا ال��ف جن��دي 
اتخذت مواقع لها يف دول��ة المارات، واأقامت واحدا 
من مع�صكراتها على بعد ثالثني كيلومرت من العا�صمة 

اأبو ظبي، ويف تل��ك املنطقة تتواجد مع�صكرات �صركة 
ب��الك ووت��ر الرهابي��ة التي تق��وم بتدري��ب مرتزقة 
حل�صاب دولة خليجية، لر�صالها الى �صاحات عربية، 

تتعر�ض ملوؤامرة بهدف تدمريها ثم تق�صيمها.
وتق��ول دوائ��ر دبلوما�صي��ة اأن الدارة المريكي��ة 
برئا�صة دونالد ترامب تدعم بقوة �صيا�صات المارات 
يف املنطق��ة ودوره��ا الرهاب��ي يف تدم��ري ال�صاح��ات 
العربية، وتدعم كذلك، تدخلها وم�صاندتها للع�صابات 
الرهابية يف �صوريا واليم��ن وليبيا، وك�صفت الدوائر 
ع��ن اأن القي��ادة الماراتي��ة ب��داأت بدف��ع مرتزقة من 
جن�صي��ات خمتلف��ة، يتدرب��ون يف مع�صك��رات �صرك��ة 
بالك ووتر الرهابي��ة للم�صاركة نيابة عن جنودها يف 
احل��رب الربرية امل�صتمرة على اليمن، بعد اخل�صائر 
الفادحة التي حلقت بوحداتها الع�صكرية املر�صلة الى 
اليم��ن، وت�صيف هذه الدوائ��ر اأن القيادة الماراتية، 
تق��وم ب�ص��خ ارهابيني ال��ى عدة �صاح��ات عربية بعد 
تلقيه��م التدري��ب يف مع�صكرات بالك ووت��ر الرهابية 

املقاومة على اأر�ض المارات.

: التق��ى ممثلون للف��ار عبدر ربه من�صور هادي وحكومت��ه الوزير الإ�صرائيلي بال 
حقيب��ة اأيوب الق��را يف العا�صمة الأكوادورية على هام���ض الحتفال بتاأدية الرئي�ض 

الأكوادوري اجلديد اليمني الد�صتوري.
ويف خ��ر تناولته و�صائل الإعالم العرية ونقلته قناة املادين الف�صائية، اأفاد باأن 
الوزير الإ�صرائيلي بال حقيبة اأيوب القرا التقى مبمثلني لهادي و�صفهم بامل�صئولني و 
عدد من الدول اخلليجية بينها قطر و�صلطنة عمان » وجمهورية ال�صحراء الغربية« 
يف العا�صمة الأكوادورية على هام�ض الحتفال بتاأدية الرئي�ض الأكوادوري اجلديد 

اليمني الد�صتورية.
وو�ص��ف الق��را، املنتم��ي اإل��ى ح��زب الليك��ود، لقاءات��ه باملمثل��ني ال��ذي و�صفهم 
بامل�صئول��ني  »بالودي��ة«، م�ص��رًيا اإلى لقائ��ه برئي���ض حكومة جمهوري��ة ال�صحراء 

الغربية عبد القادر الطالب عمر، ما اعتره القرا »مفاجاأة«.
كما عر القرا عن تفاجئه من »التعامل الدافئ الذي قابلني به ممثلو دول اخلليج، 
الذي��ن توقع��وا تب��ادل الزيارات بعد زي��ارة ترامب« اإل��ى املنطق��ة، واأ�صاف »هذه 
ه��ي امل��رة الأولى بعد �صنوات من العم��ل يف املجال ال�صيا�صي، بع��د توافق دول من 

التحالف بقيادة ال�صعودية اللقاء بي علناً ممثاًل عن اإ�صرائيل«.
ورّج��ح القرا »اأن يكون ال�صبب بذلك هو الدع��م املعنوي الذي التقطته ال�صعودية 

من زيارة ترامب اإليها«.

عالمية 4
فقراء السعودية ينبشون النفايات بحثًا عن 450 مليار دوالر

مم��ث��ل��ون ل��ل��ف��ار ه�����ادي وح��ك��وم��ت��ه ي��ل��ت��ق��ون وزي�������ًرا إس��رائ��ي��ل��ًي��ا 
ف����ي األك�����������وادور واألخ�����ي�����ر ي���ص���ف ال���ل���ق���اء ب���أن���ه ك�����ان » َوِدّي�����������ًا «

معسكرات لتدريب املرتزقة في أبو ظبي وضخهم إلى ساحات عربية

أيار.. صيحة النصر التي دوى 
صداها في فلسطني

وال�صعب��ي  امل�صل��ح  للن�ص��ال  كان  ان  بع��د  و 
ح�ص��ور زاخ��ر ابق��ى ج��ذوة ال�ص��راع م�صتعل��ة 
زم��ان النتفا�ص��ة الول��ى وم��ا تالها م��ن عمليات 
ا�صت�صهادي��ة فري��دة يف منت�ص��ف الت�صعين��ات فان 
�صط��وة التن�صي��ق المن��ي وحال��ة الرك��ون الت��ي 
دهم��ت قطاًعا كبرًيا من �صعبنا ب�صبب التداعي على 
الوظائف احلكومية واملكت�صب��ات النفعية �صاهمت 
ل�صال��ح  واجلهادي��ة  الثوري��ة  ال��روح  تغيي��ب  يف 
اعطاء الفر�ص��ة ملا ا�صموه عملية الت�صوية ال�صلمية 
وال�ص��الم الع��ادل وق��د مرت تل��ك ال�صن��وات ثقيلة 
كئيب��ة لنه مع كل ي��وم كان ينق�صي كانت تتال�صى 
اوه��ام ال�صيادة املمنوحة من عدون��ا ويحل مكانها 
مركب ثقايف انهزام��ي عنوانه القبول بالأمر الواقع 

مهما كان دنيئا لننا ل منلك خياًرا اآخر !
يف احد العتقالت عام 1999 وهي اكرث ال�صنوات 
اأمنا للكيان ال�صهيوين داخ��ل الرا�صي املحتلة قال 
يل �صاب��ط المن الذي يحقق معي: لقد جربنا خيار 
املقاوم��ة ل�صن��وات طوال �صابقا وها ه��ي قد انتهت 
بن��ا لطاولة املفاو�صات فال تتعال��وا علينا بحما�صة 
زائ��دة لنكم ل��ن حت�صل��وا على اكرث مم��ا ح�صلنا 
علي��ه! يومه��ا اأجبته من وح��ي املعرك��ة املحتدمة 
يف اجلن��وب اللبن��اين قائال: ه��ذا لنك��م ا�صتعجلتم 
القط��اف وعجنتم واجبك��م بالم��اين النفعية، لهذا 
انتهى بكم احلال للقبول بنفحات عدونا وما دفعكم 
له��ذا املربع النكد ه��و انكم و�صعتم حدا فا�صال بني 
ق�صيتك��م وحا�صنته��ا احلقيقية وقبلت��م مبن رعى 
الوج��ود ال�صهي��وين كحاك��م و قا���ضٍ وجعلت��م من 
حالف عدوكم وخذلكم وتاآم��ر عليكم ظهريًا ورديفاً 
ورداًء، فم��ا كان منه��م ال ان دفعوك��م لفخ او�صلوا 
واوقعوك��م يف ا�صر املواطن ثم تخلوا عنكم مكتفني 

باإلقاء اوراق نقدية ل جتلب عزًا ول كرامة.
كان��ت العمليات العظيم��ة يف جنوب لبنان مبثابة 
منب��ه وطني ي�صب��ط اإيق��اع املقاوم��ة الفل�صطينية 
وبداي��ات  الول��ى  النتفا�ص��ة  زم��ان  خ�صو�ص��ا 
الت�صعين��ات ومع �صيح��ة الن�صر الت��ي انطلقت يف 
ايار ع��ام 2000 ف��ان ال�صع��ب الفل�صطين��ي وقواه 
ا�صتيقظ��وا على ن�ص��ر حقيقي حرر اأر�ص��اً واأ�صقط 
يف  ويغر���ض  الر�صم��ي  النظ��ام  يهاب��ه  كان  جي�ص��اً 
وج��دان الأم��ة با�صتحال��ة جمابهته، نع��م فلقد كنا 
عل��ى موع��د م��ع ن�ص��ر املقاومة الت��ي ل متل��ك اإل 
اإرادته��ا و�صموده��ا و�صرها لتثب��ت ه�صا�صة هذا 
الكي��ان امله��زوم ال��ذي اح��اط نف�سه بهال��ة البط�ش 
لل�صعفاء، ومن بعد ن�ص��ر ايار فان عنوان املرحلة 
تب��دل م��ن القب��ول والذع��ان ام��ام البط���ض ال��ى 
الن�ص��ر م��ع ال�ص��ر وان زم��ن الهزائم ول��ى وجاء 
زمان النت�صارات.. و�صقط��ت اأوهام ال�صا�صة التي 
اأكبوه��ا �صعياً منهم لقمع روحن��ا الوطنية وا�صكان 
اخلن��وع فوق جثثن��ا ومنع ال�صم�ض م��ن ال�صروق. 
ولك��ن �صم�ض الكرامة التي اطل��ت علينا من ال�صمال 

م��رددة )هيهات منا الذلة( اعادت لوجدان الحرار 
�ص��ورة لطامل��ا ارادوا �صطبه��ا م��ن قامو�صن��ا انه��ا 
�ص��ورة املج��د والباء ال��ذي ل يتن��زل ال على من 
كان اهال له فك��رًا وروحاً وعطاًء واخال�صاً و�صرًا 

ووعياً وب�صرية..
كان �صعبنا على موعد مع هبة الق�صى الأولى ثم 
تلتها حماولت لك�صر حالة اجلمود يف الفعل الوطني 
تتوج��ت بالنتفا�ص��ة الثاني��ة انتفا�ص��ة الق�ص��ى 
الفع��ل امل�صل��ح  ال�صعبي��ة وامل�صلح��ة والت��ي كان 
احلا�صر القوى عر �صل�صل��ة عمليات ا�صت�صهادية 
الو�صائ��ل  وتط��ورت  الحت��الل  جلن��ود  وكمائ��ن 
لت�صمل القذائ��ف املوجهة والعبوات ال�صخمة التي 
ا�صقطت اقوى �صالح �صهي��وين وهو دبابة املريكافا 
وتوا�صل التطوي��ر للق��درات ال�صاروخية لتتحول 
بري��د  �صن��دوق  ال��ى  ال�صهيوني��ة  امل�صتوطن��ات 
ي�صتقب��ل يف كل �صب��اح وم�صاء �صواري��خ وقذائف 
املقاومة حت��ى انتهى بقطعان م�صتوطنيه وجنوده 
للف��رار من جحي��م غزة وانتظار امل��وت املحتم عند 

كل مفرتق طرق يف ال�صفة ويف عمقنا املحتل .
25 ايار مل يكن جمرد ن�صر مرحلي او مكاين ميكن 
جت��اوزه لنه كان مبثاب��ة كلمة ال�صر الت��ي اطلقها 
�صن��اع الن�ص��ر يف جنوب لبن��ان لتم��الأ الف�صاء ول 
يعيه��ا ال اآذان اخلوا���ض من املوؤمن��ني التي كانت 
فل�صط��ني دوم��ا قبل��ة الن�ص��ر ول��ول ح�صوره��ا يف 
اذهان واأفئدة املجاهدين يف لبنان ملا حتقق الن�صر 
ومل��ا افتت��ح باب خي��ر من جدي��د حلامل��ي الراية 

احلقيقة بالن�صر اينما توجهت .
ن�ص��ر ايار م��ا زال متجددا يف عطائ��ه، وبركاته ل 
تنقطع فلوله ملا كان هناك �صاهد على امكان الغلبة 
للك��ف املت�صل��ة بحقها عل��ى احلدي��د املدجج الذي 
يق��ذف اللهي��ب عل��ى خيم��ة ال�صم��ود املقامة فوق 

ار�صنا وتاريخنا وحقنا ودمنا.
ن�صر ايار جاء ليك�صر ظهر م�صروع املحق لال�صيل 
واحالل��ه ب�ص��رق او�ص��ط جدي��د خ��ايل م��ن احلياة 
الكرمي��ة وامل�صتقبل احلقيق بوارثني النور. و بهذا 
الن�صر اعي��د ترميم وبناء دع��وة النبياء والر�صل 
وكل الح��رار والث��وار يف هذا الع��امل لينطلق اهل 
الع��زم وير�صم��وا خارط��ة العامل بعي��دا عن ارادة 

ال�صيطان وريادته التي اردت الب�صرية املهالك.
مب��ارك ن�صرك��م ي��ا �صن��اع الن�صر وحمل��ة راية 
الف��داء والباء ولن ينقلكم الزم��ان ال الى �صاحات 
تنتظركم لت�صيئوا عتمتها ومت�صحوا عن وجهها كل 
هم وغم وكرب ول ابقانا اهلل ليوم ل تطل فيه علينا 

هامات مل حتِن لغري اهلل جباهها.
ال�صالم على امة حزب اهلل

ال�صالم على �صيد الن�صر ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل
ال�ص��الم عل��ى الرواح الطاهرة الت��ي حلت بفناء 
الت�صحي��ة وعل��ى الج�صاد التي انتخب��ت الفناء يف 

�صبيل احلق .

كانت او�س�لو طام�ة وطنية اأمّلت بن�س�النا الوطني الفل�س�طيني، فاملمثل الر�س�مي واجلامع للحركة 
الوطنية الفل�س�طينية اختتم الت�سحيات والعطاءات ب�سفقة �سيا�سية اأهدرت 80% من الوطن وقامرت 
يف البقية على طاولة مفاو�س�ات يت�س�ول فيها اأ�س�حاب احلق من مغت�س�به �س�وارع التفافية بعيدة عن 

قطعان الغزاة الذين كانوا يبداأون يومهم باغت�ساب االر�ض ويختتمونه بقتل ا�سحابها.
�س�نوات الكاآبة التي �س�بقت عام 2000 هيمنت فيها او�س�لو عل�ى الواقع وبعد ان �س�قط قناع االأماين 
والوعود وانك�سف للجميع ب�ساعة االرادة ال�سيطانية التي امعنت يف ال�سلب حتى �سادرت منا �سمرينا 

الوطني بعد ان اغت�سبت حقنا وزورت الوقائع يف جرمية مل ي�سهد التاريخ االن�ساين مثيلاً لها
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إع������داد وإم�����������داد مليادي��������ن اجله��������اد ..

 مناورات ودفعات عس��رية وقوافل مالية وغذائية متواصلة
تتوا�س�ل عمليات رفد اجلبهات باملقاتلني اال�س�داء عقب خ�س�وعهم لدورات ع�س�كرية مكثفة متخ�س�س�ة  يف اجلانب الع�سكري 

والثق�ايف ، حي�ث ت�س�هد معظم اجلبهات تواف�د كبري من قبل املتخرج�ني من الدورات الع�س�كرية ، فما بني احلين�ة واالأخرى يتم 

االعلن عن تخرج دفعات ع�س�كرية ، حيث يتم اختتام الدورة بتنفيذ مناورات ع�س�كرية متنوعة .. ومن هنا �س�نعر�ض عليكم 

عدد من املناورات والدفاعات الع�س�كرية املتخرجة واملتخ�س�س�ة بكل الفنون القتالية ، وكذلك قوافل العطاء املادية والغذائية 

املقدمة ال�سعب اليمني اإلى املجاهدين من اجلي�ض واللجان ال�سعبية يف اجلبهات لهذا اال�سبوع . 

 مناورة عسكرية حتت شعار "عباد 
الرحمن أمل املستضعفني"

حي��ث قامت وح��داٌت ع�صكري��ٌة متخ�ص�صة مبن��اورٍة حتَت 
�صعاِر "عباُد الرحمِن اأمُل امل�صت�صعفني" يف مواجهِة العدواِن 

ال�صهيواأمريكي، و�صبق املناورة عرو�ض ع�صكرية. 
وقدمت الوحدات الع�صكرية املتخ�ص�صة مهارات جماعية 

وفردية توؤكد على لياقة وقوة املقاتلني املتدربني.
وقب��ل انط��الق املن��اورة كان التخطيط لقتح��ام املواقع 
ون�ص��ب الكمائن وتطبيق كل امله��ارات، وقبل كل ذلك كانت 

اآيات الهدى حا�صرة يف الروح والوجدان.
ة العملية وُدر�صت  بعد ذلك تاأهب املقاتلون ومت جتهيز ُعَدّ
جغرافية الهدف امل�صته��دف وُجمعت املعلومات عن مواقع 
الع��دو املفرت�ض، والت��ي يتوا�صل ر�صده��ا بعناية، وما اإن 

حانت اإ�صارة البدء حتى ا�صتعلت املعركة.
واأك��د املقاتلون بعد املناورة اأنه��م �صيكونون حجر عرثة 
اأمام قوى الغزو واملرتزقة يف خمتلف اجلبهات و�صيلقنونهم 

درو�صا قا�صية.
واأ�صاف��وا: "اإن��ا جاه��زون للقت��ال م�صتاق��ون لل�صه��ادة، 
ونق��ول لأع��داء اهلل، اأنت��م توليت��م ترام��ب وجعلت��م ثقتكم 
وقوتك��م ب��ه واعتم��دمت علي��ه، ونح��ن تولين��ا اهلل ور�صوله 

و�صوف نثبت لكم يف امليدان من هو املنت�صر".

مناورة "البأس اليماني" في مواجهة 
اإلرهاب األمريكي

حي��ث  تخرجت دفعة ع�صكرية قتالية، من اأحد مع�صكرات 
التدري��ب منفذة مناورة الباأ���ض اليماين يف مواجهة الإرهاب 
الأمريك��ي..ويف املن��اورة ج�صد اخلريجون م�صه��دًا متكاماًل 
ع��ن القدرات واملهارات التي تلقوها خالل الدورات القتالية 
وعك�ص��وا واقع التدري��ب واقعاً عمليا تنطق ب��ه اأفعالهم يف 

امليادين واجلبهات.
وا�صتعر�صت الدفعة املتخرجة طرق القن�ض بو�صعياتها 
املختلف��ة والتي كب��دت الع��دو املفرت�ض خ�صائ��ر فادحة يف 
عدي��دة، فيما ينف��ذ اثنان من املقاتلني الأ�ص��داء عملية تقدم 
مدرو�ص��ة م��ع التن��اوب يف التغطي��ة الناري��ة والتعامل مع 

الأهداف املفرت�صة للعدو بدقة متناهية.
وعل��ى طريقة وح��دات التدخ��ل ال�صريع نف��ذ اخلريجون 
ا�صتعرا�ص��ا قتاليا جمع ما بني لغ��ة الإ�صارة الع�صكرية بني 
الأف��راد والتعام��ل ال�صري��ع مع الأه��داف والتق��دم بطريقة 
عمودية وب�صكل منتظم ج�صدت روحية العمل اجلماعي بني 

املقاتلني.

قافلة من أبناء ضاع ووادي ظهر 
بهمدان دعما للجيش واللجان الشعبية

�ص��رًي م�صائخ ووجه��اء واأبن��اء منطقتي �ص��الع ووادي 
ظهر مبديرية همدان حمافظة �صنعاء قافلة غذائية ومالية 

دعم��ا للجي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة املرابط��ني يف جبه��ات 
ال�صرف والبطولة.

وخ��الل ت�صي��ري القافل��ة الت��ي ت�صمن��ت م��واد غذائي��ة 
وموا�ص��ي ومياه ومبل��غ اثنني مليون ري��ال وجموهرات.. 
اأك��د اأبن��اء �ص��الع ووادي ظه��ر اأن القافل��ة تاأت��ي يف اإطار 
ا�صتم��رار الدعم لأبط��ال اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية الذين 

يدافعون عن الوطن.
واعت��روا تق��دمي القافل��ة اأق��ل م��ا ميك��ن مل��ن يقدم��ون 
اأرواحه��م ودماءه��م رخي�صة يف �صبيل الدف��اع عن الوطن 

واأمنه وا�صتقراره.
وا�صتنكرت قبائل وادي ظهر و�صالع يف وقفة احتجاجية 
تندي��دًا باجلرائ��م الت��ي يرتكبه��ا حتال��ف الع��دوان بحق 
ال�صع��ب اليمني وم��ا يفر�صه من ح�صار جائ��ر يتنافى مع 

املواثيق والأعراف والقوانني الدولية والإن�صانية.

قافلة مالية وغذائية للمرابطني باجلبهات 
من أبناء أرحب بصنعاء

ق��دم اأبناء قبيل��ة اأرحب ، قافلة مالي��ة وغذائية متنوعة 
دعماً للمرابطني باجلبهات، وموؤكدين وقوفهم �صفا واحدا 
يف مواجه��ة الع��دوان ورف�صه��ا لالإره��اب الأمريك��ي على 
اليم��ن.. واأك��دت قبائ��ل اأرح��ب يف لقاء قبل��ي حا�صد حتت 
�صع��ار "ل لالإرهاب الأمريكي عل��ى اليمن" ا�صتعدادها رفد 
جبهات ال�صرف والبطولة بالرجال واملال وتقدمي املزيد من 
الت�صحيات يف �صبيل الدفاع عن الوطن واأمنه وا�صتقراره.

وج��دد اأبناء اأرحب التاأكيد عل��ى جهوزيتهم لدعم جبهة 
ال�صاحل الغربي ملواجهة الغزاة واملحتلني.

ودع��ا بيان �صادر عن اللق��اء الأمم املتحدة اإلى اخلروج 
ع��ن �صمتها والقي��ام بدورها جتاه ما يتعر���ض له ال�صعب 
اليمن��ي من عدوان وح�صار جائ��ر يتنافى مع كل الأعراف 
اأو�ص��اع  خال��ف  الإن�ص��اين  ال��دويل  والقان��ون  واملواثي��ق 

اقت�صادية �صعبة وتوقف مرتبات املوظفني.
وطالب البي��ان املجتمع الدويل والأمم املتحدة بال�صغط 
عل��ى دول حتالف العدوان لرف��ع احلظر اجلوي عن مطار 

�صنعاء الدويل.

قبائل همدان تقدم قافلة "الصمود" 
الغذائية دعما ألبطال اجليش واللجان

�ص��رّي اأبن��اء وم�صائخ واأعي��ان القطاع الغرب��ي مبديرية 
همدان حمافظة �صنعاء، قافلة غذائية دعما لأبطال اجلي�ض 

واللجان ال�صعبية املرابطني يف جبهات العزة والكرامة.
واأك��دت قبائ��ل القط��اع الغرب��ي اأن القافل��ة التي حملت 
ا�صم "ال�صمود" واحت��وت على املواد الغذائية والع�صائر 
واملي��اه والأم��وال، �صيتبعه��ا قوافل اأخ��رى حتى حتقيق 
الن�صر، داع��ني كافة القبائل اليمنية لرفد اجلبهات باملزيد 

من القوافل والرجال والعتاد وال�صالح.
واأدان بيان �صادر خالل ت�صيري القافلة، ا�صتمرار املجازر 

الت��ي يرتكبها العدوان ال�صعودي الأمريكي وتدمري البنية 
التحتي��ة ومق��درات الوطن واحل�ص��ار البحري واجلوي، 

وال�صمت الأممي املطبق.

قافلة من أبناء عزلة ُغضران في بني 
حشيش للجيش واللجان

�ص��رَيّ اأبناء عزلة ُغ�ص��ران من قبيلة بن��ي ح�صي�ض قافلة 
غذائية كبرية اإلى املجاهدين يف اجلبهات واحتوت القافلة 
املقدم��ة م��ن اأبن��اء عزل��ة غ�ص��ران يف بن��ي ح�صي���ض على 
م��واد متوينية وروؤو�ض الأغن��ام والأبقار لإعالن موا�صلة 

املعركة ورفد اجلبهات باملال والرجال.
واأكد اأبناء عزلة غ�ص��ران على جهوزيتهم وا�صتعدادهم 
م��ا  ب��كل  الع��دوان  ومواجه��ة  ال�صاح��ل  معرك��ة  لدع��م 

ي�صتطيعون، م�صريين اأن الن�صر حليف ال�صعب اليمني.
قبيل��ة بن��ي ح�صي�ض �صبت كلم��ات اأبنائها عل��ى العمالء 
ن��ارًا حامية موؤكدين ب��اأن ل نكو�ض عن درب الو�صول اإلى 

اخلال�ض
ويف وقف��ة له��م بعثوا اإل��ى قائد ث��ورة ال�صع��ب بر�صائل 
العهود بالثبات يف وج��ه من ُيكرمون جمرمي العامل وقتلة 

الأطفال وحمتلي الأوطان.

أبناء مديرية احلصن يسيرون قافلة 
غذائية للجيش واللجان الشعبية

�ص��رًي اأبن��ا مديري��ة احل�ص��ن مبحافظ��ة �صنع��اء قافلة 
غذائي��ة دعماً لأبطال اجلي�ض واللج��ان ال�صعبية املرابطني 
يف جبه��ات الع��زة وال�صرف..وخ��الل ت�صي��ري القافلة التي 
�صملت م��واد غذائية ومياه وع�صائر وموا�ص��ي، اأكد اأبناء 
املديري��ة اأن هذه القافلة �صيتبعه��ا قوافل اأخرى .. داعيني 

كافة القبائل اإلى رفد اجلبهات باملال والرجال.
ودعوا كافة القبائل اإل��ى اإ�صتمرار دعم اجلي�ض واللجان 

ال�صعبية املرابطني يف خمتلف اجلبهات دفاعا عن الوطن.
اأبن��اء مديرية بن��ي �صعد باملحويت ي�ص��ريون قافلة دعم 

للجي�ض واللجان ال�صعبية
�ص��رّي اأبناء مديري��ة بني �صعد مبحافظ��ة املحويت قافلة 
غذائي��ة دعم��اً للجي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة املرابط��ني يف 

جبهات العزة وال�صرف.
وخ��الل ت�صيري القافلة اأ�صاد وكي��ل املحافظة اأحمد قليلة 
ومدي��ر عام املديرية علي امللحاين مبواق��ف اأبناء وم�صائخ 
بن��ي �صعد ووقوفه��م اإلى جان��ب اأبطال اجلي���ض واللجان 

ال�صعبية .
واأك��دا اأن القافل��ة حتتوي عل��ى مواد غذائي��ة وفواكه، 
الإ�صتع��داد ت�صي��ري مزي��د من قواف��ل الدع��م للمرابطني يف 
البطولي��ة يف  املالح��م  اأروع  ي�صط��رون  الذي��ن  اجلبه��ات 

ميادين العزة والكرامة.

تنفي��ذًا لتوجيهات ال�صي��د عبدامللك بدرالدي��ن احلوثي قائد الث��ورة ال�صعبية 
باإ�ص��الح وتفق��د او�ص��اع ال�صجن��اء والفراج عن املغ��رر بهم م��ن العائدين من 
جبه��ات حتالف الع��دوان ممن ع��ادوا اإلى ج��ادة ال�صواب، توا�صل��ت عمليات 
الف��راج ع��ن املغرر بهم ممن ع��ادوا اإلى جادة ال�صواب خ��الل ال�صهر املا�صية 
، ويف ال�صب��وع املن�ص��رم مت الف��راج  عما يزيد ع��ن 359  �صخ�ًصا من املغرر يف 
حمافظ��ات البي�ص��اء واحلديدة واإب ورمية، تنفيذا لق��رار العفو العام ال�صادر 
عن املجل�ض ال�صيا�صي الأعلى بناء على توجيهات قيادة الثورة وا�صتقبال ل�صهر 

الرتاحم �صهر رم�صان املبارك.
حيت اأفرج مبحافظة البي�صاء عن 145 �صخ�ًصا من املغرر بهم بح�صور جلنة العفو 
باملحافظ��ة تنفي��ذا لتوجيه��ات قيادة الث��ورة وا�صتقبال ل�صهر الرتاح��م �صهر رم�صان 
املب��ارك.. وجاء الإفراج ع��ن املغرر بهم �صمن العفو الع��ام وتعزيز اللحمة الداخلية 

بعد �صمانات بعدم عودة املغرر بهم اإلى �صفوف العدوان.
اإلى ذلك مت الإفراج عن 90 �صجينا مبحافظة احلديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة 

ال�صيد عبد امللك بدر الدين احلوثي.
 كم��ا اأفرج��ت جلن��ة العفو الع��ام مبحافظ��ة اإب، ع��ن 102 اأ�ص��ريًا من املغ��رر بهم 
مبنا�صبة قدوم �صهر رم�صان املبارك وبناًء على توجيهات قائد الثورة ال�صيد عبدامللك 

بدرالدين احلوثي.
املف��رج عنهم عروا عن �صكرهم لقيادة الثورة، داعني من يقف يف �صف العدوان من 
املغرر بهم بالعودة اإلى ح�صن الوطن، وموؤكدين على الوقوف بجانب اأبطال اجلي�ض 

واللجان ال�صعبية.
يف ح��ني افرجت ال�صلط��ات املحلية يف حمافظة  رمية عن 32 �صخ�ًصا من املغرر بهم، 

تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة وا�صتقبال ل�صهر الرتاحم �صهر رم�صان املبارك.

عمًا بتوجيهات السيد القائد .. اإلفراج عن  359 شخًصا من املغرر خال أسبوع
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اأ�سبوعااً ا�ستثنائيااً �سّطر فيه رجال اهلل وجنوده ملحم بطولية 

�سيكتبها الزمن تاريخااً من املجد والعزة ويف ميدان الرهانات كان 

هناك حثالة االأعراب املنافقني يفر�سون وجوههم يف الريا�ض ليهودي 

البيت االأبي�ض وحا�سيته يف مرا�سيم تن�سيبه �سيدااً جديدااً لهم الأنهم 

يراهنون على اأمريكا واإ�رسائيل وعلى النقي�ض كان جي�سنا العظيم 

وجلاننا البا�سلة ومن خلفهم ال�سعب اليمني العظيم املراهنني على اهلل 

القوي العزيز �سوتااً من حديد ونار راف�سااً لزمن العبودية واالإذالل 

�سوتااً مزجمرااً من اأفواه املدافع واأزيز ال�سواريخ ممثلاً وحيدااً لكل 

حر على اخلريطة العربية واالإ�سلمية يرف�ض الركوع حتت اأقدام 

اليهود والن�سارى.. ويف ميادين الوغى كان لرجال اهلل ح�سورااً طغى 

على قممهم القميئة، واأ�سبوعااً من جحيم على العدو ومرتزقته فمن 

طائرة  �إ�سقاط  "ترمب" �إلى  م�ستقبلي  مقدمة  يف  كان  "بركان2" الذي 

اف 15 مبنظومة دفاع جوي دخلت اخلدمة حديثا اًاإلى ع�رسات العمليات 

الع�سكرية النوعية من خمتلف الوحدات والت�سكيلت القتالية واإليكم 

ب�سائر الن�رس لهذا االأ�سبوع ن�سجلها باأحرف من فخر ومبثابة بيان ن�رس 

ِكيِم } َ َعِزيِز احلحْ ُ اإِاَلّ ِمنحْ ِعنِد اهلّلِ الحْ �رسحْ {َوَما الَنّ

القوة الصاروخية

قوتنا ال�صاروخية باأ�ض �صديد ويد من حديد ت�صفع وجوه اآل �صعود وحترق جنودهم 
ومرتزقته��م وتدك مع�صكراتهم ويف هذه الأ�صبوع اأر�صل��ت قوتنا ال�صاروخية �صاروخها 
البالي�صت��ي املرعب "بركان2" اإلى بوابة ق�ص��ور اآل �صعود ليقول لهم ول�صيدهم اليهودي 
اأن زم��ن العبودي��ة والإذلل قد ول��ى واإن "هيهات مّنا الذلة" هي راي��ة الأحرار على مر 

التاريخ ولن ترهبنا ل اأمريكا ول اأذيالها فمن مع اهلل ل ميكن اأن يخاف غريه.
وعلى جبهات احلدود كانت قوتنا ال�صاروخية حا�صرة ب�صرباتها النوعية واملركزة 
على مواق��ع وجتمعات اجلنود ال�صعوديني ومرتزقتهم وقد كان جلبهة جنران الن�صيب 
الأكر من ال�صربات ال�صاروخية املزلزلة والنوعية فقد ا�صتهلت ق�صفها ال�صاروخي منذ 
بداي��ة الأ�صبوع املا�صي وخ��الل اأيام الأ�صبوع بق�صف م�صن��ع اأ�صمنت جنران ومع�صكر 
بليال��ني بع��دد من �صواري��خ الكاتيو�ص��ا كما مت اإطالق �ص��اروخ زل��زال2 على جتمعات 
مرتزقة اجلي�ش ال�سعودي قبالة منفذ اخل�سراء و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم تبع 
ذل��ك اإط��الق �صاروخ نوع اأروغان عل��ى جتمعات للمنافقني يف �صل��ه وا�صابات مبا�صرة 

ودك��ت �صواري��خ كاتيو�ص��ا عل��ى جتمعات للجي���ض ال�صع��ودي يف مركز ق��وة جنران و 
مراب�ض مدفعية اجلي�ض ال�صعودي غرب مع�صكر رجالء و حت�صينات اجلي�ض ال�صعودي 
غ��رب الف��واز و على موقع م�صتح��دث يف ال�صبكة و على موقع م�صتح��دث يف ال�صدي�ض  و 
عل��ى جتمع لآليات وجنود اجلي�ض ال�صعودي خلف مع�صكر ال�صويله كما مت اأي�صاً ق�صف 
ي�صته��دف حت�صينات اجلي�ض ال�صعودي يف رقابة احلم��ر وموقع امل�صتحدث خلف رقابة 
ال�صدي���ض و موق��ع الطلعة ال�صم��ايل ومراب�ض مدفعية اجلي�ض ال�صع��ودي يف قرية الزور 
حمقق��ة اإ�ساب��ات مبا�سره و�سقوط الع�س��رات من القتلى واجلرح��ى يف �سفوف اجلنود 

ال�صعوديني ومرتزقتهم.
ويف جبه��ة ع�صري وجهت القوة ال�صاروخية �صرباتها لتجمعات اجلي�ض ال�صعودي يف 

مع�صكر احلاجر.
اأما يف جبهة الداخل  فقد دكت القوة ال�صاروخية ب�صاروخ زلزال 2 جتمعات للمرتزقة 

املنافقني يف وادي ملح بنهم وجتمعات لهم �صرق املخا بتعز.

بركان 2 يضرب  الرياض  وزلزال 2 يدك جتمعات جنود العدو ومعسكراته بنجران

مدفعي��ة اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة مقام��ع من 
حديد تدك مواقع وجتمعات جنود العدو ومرتزقته 

رجال املدفعية ه��م القوة التي اآلت على نف�صها اأن 
تذي��ق العدو من باأ�صها ما يجعله على اقتناع تام باأن 
الت��ويل لليه��ود والن�صارى ل يغني عنه��م من اهلل من 
�ص��يء واأن امل�صارعة فيهم ه��ي م�صارعة نحو الزوال 
حيث اأثبتت هذه القوة ومن ذو بداية العدوان اأن لها 
مقامع من حديد ما تذر من �صيء اأتت عليه اإل جعلته 
كالرمي��م واأنه��ا ل ت��زال حا�ص��ره يف املي��دان تذي��ق 
العدو م��ن حمم نريانها ما لن ين�صاه على مر التاريخ 
فعل��ى جبه��ات ما وراء احل��دود ومن جبه��ة جيزان 
دك��ت املدفعي��ة �صمن عملية ك��رى مواق��ع الدفينة 
وقائ��م زبيد والكر�ض والق��رن باخلوبة ورقابة موقع 
الق��رن وجتمعات ع�صكرية �صعودي��ة جنوب الكري 
ويف مواق��ع متفرقة �صم��ال اخلوبة وجتمع��ا للجنود 
ال�صعوديني يف موقع ال�صودانة  ومنفذ الطوال وكذلك 
دك  جتمعات وحت�صينات للجي�ض ال�صعودي يف قرية 
املدر�صه ومع�صكر وعالن وموقع كر�ض جوبح و على 

معهد الق��رن والكر�ض وجتمعات اجلنود ال�صعوديني 
يف موقعي املنتزه والعبادية و�سقوط الع�سرات منهم 
قتلى وجرح��ى، كما دك��ت املدفعية اأي�ص��اً جتمعات 
املرتزق��ة يف اخلوبة ال�صمالي��ة بعد اأن قامت بجمعهم 
فيها وقتلى وجرح��ى يف �صفوفهم.. ويف جبهة ع�صري 
ق�صف��ت املدفعي��ة جتمع��ات اجلن��ود ال�صعوديني يف 
جمم��ع الربوع��ة ورقابة النم�صا وجتمع��ات للجي�ض 
ال�صع��ودي واملنافق��ني يف ج��وازات وموق��ع الطل��ة 
وجتمعات بقلل ال�صيباين ومنفذ علب حمققة اإ�صابات 
مبا�ص��رة... اأما عل��ى جبهة جنران فق��د تلقى العدو 
ومرتزق��ة اأق�صى ال�صربات  على م��دى اأيام الأ�صبوع 
املا�صي حي��ث دكت املدفعية جتمع��ات وحت�صينات 
للجي���ض ال�صع��ودي يف خل��ف موقع الطلع��ة و موقع 
ورقابة الفواز ومراب���ض مدفعية اجلي�ض ال�صعودي 
خل��ف ال�صبك��ة وجتم��ع له��م �صم��ال ال�صبك��ة وغرب 
املخ��روق وجتمعات للجن��ود ال�صعوديني يف مع�صكر 
رج��الء وتبة احلمر  وجتمع��ات اجلنود ال�صعوديني 
يف مبن��ى قي��ادة موقع �صق��ام كما ا�صتهدف��ت مدفعية 

اجلي�ض واللجان جتمعات للمنافقني مبنفذ اخل�صراء 
و�صوه��د حري��ق بامل��كان ودك��ت  جتمع��ات للجن��ود 
ال�صعوديني يف م�صتحدث ال�صدي�ض ويف موقع ال�صبعة 
و جتمعات ع�صكري��ة �صعودية �صمال ال�صبكة ورقابة 
الفواز وخلف مع�صكر الثويلة وموقع ال�صبعة وكذلك 
جتمعات اجلي�ض ال�صع��ودي ومرتزقته مبوقع �صرق 
الطلع��ة كما دك��ت املدفعي��ة اأي�صاً موق��ع م�صتحدث 
خل��ف الع���ض بعدد م��ن القذائ��ف وا�صتهدفت جتمعا 
للجي���ض ال�صع��ودي وحت�صينات��ه يف موقع املخروق 
الكب��ر و�سقوط الع�س��رات من اجلن��ود ال�سعوديني 

ومرتزقتهم �صرعى وجرحى.
اأم��ا عل��ى اجلبه��ات الداخلي��ة فق��د كان لرج��ال 
املدفعي��ة ح�صورهم يف خمتل��ف اجلبهات حيث دكت 
مدفعيته��م فقد كانت عملياته��م املوفقة � بتوفيق اهلل � 

على النحو التايل:
اجل��وف : ○ املدفعي��ة تدك جتمع��ات املرتزقة يف 
�صايلة العر�صي بالغيل وعار�صة حام وجممع املتون 

حمققة اإ�صابات مبا�صرة

تع��ز : ○ ق�صف مدفعي ي�صتهدف جتمعات الغزاة 
واملرتزق��ة �صم��ال املخ��اء وقن�ض مرت��زق يف ال�صلو 

واآخر يف �صالة
○  ق�ص��ف مدفع��ي ي�صته��دف جتمع��ات للمنافقني 
خل��ف التبه احلمراء  �سرق املخ��اء و�سقوط عدد من 
القتلى واجلرح��ى يف �صفوفهم و�صي��ارات الإ�صعاف 

تهرع اإلى املكان. 
○ ق�صف مدفعي مكثف ي�صتهدف جتمعات الغزاة 

واملرتزقة �صمال املخا وقتلى وجرحى يف �صفوفهم
م��ارب : ○ ا�صته��داف جتمع ملرتزق��ة العدوان يف 

وادي ملح مبديرية �صرواح
يف  الع��دوان  مرتزق��ة  حت�صين��ات  ا�صته��داف   ○
ب��ي9  بقذائ��ف  �ص��رواح  مبديري��ة  الزغ��ن  منطق��ة 

واإ�صابات مبا�صرة
حري��ب  يف  للمنافق��ني  جتمع��ات  ا�صته��داف   ○

القرامي�ض حمققة ا�صابات مبا�صرة
○ ا�صته��دف جتمع للمنافق��ني يف وادي اخلانق يف 

حريب القرامي�ض حمققة اإ�صابات مبا�صرة.

○ ا�صته��داف جتمعات للمنافق��ني يف وادي ربيعة 
والزغ��ن وتب��ة احلماج��رة  وم�ص��رع مناف��ق يف تبة 

املطار مبديرية �صرواح
مي��دي : ○ ا�صته��داف جتمع��ات مرتزق��ة اجلي�ض 

ال�صعودي �صمال �صحراء
○ ق�ص��ف مدفع��ي ي�صته��دف جتمع��ات للمنافقني 
�صم��ال �صح��راء مي��دي واعط��اب طقم يحم��ل معدل 
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○ مدفعي��ة اجلي���ض واللجان ت�صته��دف جتمعات 

للمنافقني �صمال �صحراء ميدي
ال�صال��ع : ○  اجلي���ض واجلان ي�صته��دف بقذائف 

املدفعيه موقع القهره مبنطقة مري�ض
نه��م: ○ ا�صته��داف جتمع��ات مرتزق��ة الع��دوان 
بقذائف املدفعية يف حريب نهم وم�صرع اأحد املرتزقة 

على اأيدي اجلي�ض واللجان
○ ا�صته��داف جتمعات ملرتزق��ة العدوان يف وادي 
مل��ح غرب املدفون بقذائف املدفعية وم�صرع اأحدهم 

�صمال القتب مبديرية نهم

مدفعية اجليش واللجان الشعبية مقامع من حديد ماتذر من شيء أتت عليه إال جعلته كالرميں
مدفعية واسناد

وحدة القناصة

اأ�صبح رجال وح��دة القنا�صة الأبطال كابو�ص��اً يجثم على قادة 
اجلي���ض ال�صع��ودي ومرتزقت��ه ورعب ممي��ت يالح��ق جنودهم يف 
جبه��ات م��ا وراء احل��دود ويف جبه��ات الداخ��ل على حد �ص��واء .. 
فم�ص��اف قنا�صة رج��ال اهلل ل تف��ّوت فر�صة ور�صا�صته��م ل تخطاأ 
ولطامل��ا �صبكت جنديني �صعوديني يف طلقة واح��دة ك�صورة ودليل 
ح��ي يعطين��ا در�ص��اً يف املعنوي��ات وامله��ارات الع�صكري��ة وبراعة 

القن���ض التي اأكت�صبها رجال القنا�صة من مي��دان ال�صرف ومدر�صة 
الرجول��ة حت��ى اأ�صبحوا �صندًا قوي��اً لرجال امليدان وي��دًا كخطافة 
تلتقط اأرواح جنود عبيد اليهود وحثالة الرتزاق وخالل الأ�صبوع 
املا�ص��ي كان القنا�ص��ة حا�ص��رة يف مي��دان اجله��اد وال�صتب�ص��ال 

وكانت عمليات القن�ض التي بلغتنا كما يلي:
جيزان :  ○ قن�ض 9 جنود �صعوديني واحد �صمال موقع املعاينة 

وجندي يف موقع الزقلية واآخر يف تبة ال�صرة و5 جنود �صعوديني 
يف موقعي الدفينية والكر�ض واآخر يف موقع الدفينية

ع�صري : ○ قن�ض  5 جنود �صعوديني الأول يف موقع ن�صمة والثاين 
خل��ف قي��ادة حر�ض احل��دود �صرق الربوع��ة والثالث غ��رب مدينة 

الربوعة و2 اآخرين يف رقابة موقع الهنجر
اجلوف:  ○ قن�ض 4  منافقني يف مع�صكر ال�صالن

م��ارب:   ○  قن���ض 5 منافق��ني احده��م يف حري��ب القرامي�ض و4 
اآخرين يف مناطق متفرقة ب�صرواح.

تعز : ○ قن�ض 2 منافقني واحد يف ال�صلو واآخر يف �صالة
مي��دي: ○ قن�ض 4 من املنافقني بنريان اجلي���ض واللجان �صمال 

�صحراء ميدي

رجال القناصة كابوس مرعب يواجه جنود العدو ومرتزقته ويحصدون 14 جنديًا سعوديًا و14 منافقًا

ِه َما َل َيْرُجوَن{ ُهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن َوَتْرُجوَن ِمَن الَلّ }َوَل َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْوِم إِن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن َفِإَنّ



السبت |2017/5/27 م الموافق 1 رمضان 1438هـ العدد )215(

ع�ص��ري : ○  تدمري مدرعة ب�ص��اروخ موجه وا�صتهداف 
جتمعات اجلنود ال�صعوديني �صرق الربوعة

جي��زان : ○ تدم��ري اآلي��ة ع�صكري��ة �صعودي��ة حممل��ة 
باجلنود يف كمني حمكم مبوقع الفري�صة

○ عملي��ة نوعي��ة ا�صتهدف��ت اآلي��ات حممل��ة باجلن��ود 
ال�صعودي��ني وتدم��ري اآلي��ات حفر تابعة له��م يف منطقة بني 

مالك 
○ ا�صتهداف جرافة �صعودية يف موقع قائم زبيد 

○ ا�صتهداف معدل50 وم�صرع طاقمه مبوقع الكر�ض 
جن��ران : ○ تدم��ري مدرع��ة �صعودية من ن��وع براديل يف 

موقع الفواز وم�صرع طاقمها
○ كم��ني حمك��م لطق��م �صع��ودي يف طريق��ه ال��ى �صل��ه 

وم�صرع من على متنة
اجل��وف : ○ اإعطاب اآلية ملرتزقة العدوان جنوب �صرق 
�صف��ر احلنايا باملت��ون وا�صتهداف جتمع��ات لهم غرب تبة 

غ�صب بقذائف الهاون.
○ اإعطاب اآلية ملرتزقة العدوان 

○ اإعط��اب اآلي��ة تابع��ة للمرتزق��ة يف منطق��ة الكدحة يف 
مديرية املعافر

○ تدم��ري اآلي��ة حممل��ة باملرتزق��ة يف منطق��ة �صرين 
مبديرية خب وال�صعف

○ اإعطاب طقم ملرتزقة العدوان بعبوة نا�صفة زرعتها 
وحدة الهند�صة يف وادي �صواق مبديرية الغيل

�صب��وة:  ○ تفجري طقم ملرتزقة الع��دوان بعبوة نا�صفة 
زرعتها وحدة الهند�صة مبديرية ع�صيالن

تع��ز :  ○ ك�ص��ر زح��ف ملرتزق��ة الع��دوان �صم��ال املخا 
وتدم��ري اآلية واغتنام ر�صا�ض عي��ار 14.5  وقتلى وجرحى 

من املرتزقة
مي��دي :  ○ متك��ن اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة 
بف�ص��ل اهلل ومتكين��ه م��ن تدم��ري 25 اآلية ع�صكري��ة لقوات 
الغ��زو والحتالل وم�صرع اعداد كبرية من املرتزقة بينهم 
�صوداني��ني اثناء الت�صدي لزحوف��ات كبرية ووا�صعة على 

�صحراء ميدي .

مص������رع أكثر من 35 منافق ف������ي جبهات الداخل 
بينهم قيادي ميداني 

تع��ز : ○ م�ص��رع22 مناف��ق اثن��ني يف تبة 
يف   9 و  اجل��وي  الدف��اع 

اجلحملية بن��ريان 3 يف �صارع الرعني و5 مبناطق وواحد 
يف �ص��ارع الأربع��ني وث��اين يف ال�صما�ص��ي واآخ��ر يف منطق��ة 

ال�صباب متفرقة بنريان اجلي�ض واللجان 
م��ارب : ○ م�ص��رع6 مرتزق��ة يف مناط��ق متفرق��ة م��ن 

مديرية �صرواح على اأيدي اجلي�ض واللجان ال�صعبية
نه��م : ○ م�صرع 3 من مرتزقة العدوان بر�صا�ض وحدة 

القنا�صة يف �صل�صلة جبال يام مبديرية نهم.
○ م�صرع العقيد املنافق املكلف بقيادة مرتزقة العدوان 
يف جبه��ة نه��م املدعو غيالن مهيوب �ص��ران ب�صربة مدفعية 

م�صددة من قبل اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية.
اجلوف: ○ م�صرع اثنني من منافقي العدوان يف مديرية 

الغيل على ايدي اجلي�ض واللجان ال�صعبية.
ال�صال��ع: ○ م�صرع اثنني من املرتزق��ة بنريان اجلي�ض 

واللجان يف مواجهات بقرية بعي�ض يف مري�ض.

7بشائر النصر

عمليات نوعية .. دك، وتدمير، واقتحامات وكسر زحوفات وخسائر العدو املادية والبشرية بالعشرات
كان اأ�صبوعاً قا�صياً على العدو ومرتزقته 
ب��كل م��ا تعني��ه الكلم��ة فعملي��ات خاطف��ة 
وهجم��ات متوا�صل��ة ومنكله نفذه��ا رجالنا 
الأبط��ال م��ن اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة � 
بتوفي��ق اهلل وعونه � عل��ى خمتلف اجلبهات 
وبجمي��ع املح��اور اإ�صاف��ة ل�ص��د زحوف��ات 
واإف�ص��ال ت�صل��الت وخ�صائ��ر كب��رية للع��دو 
مادي��ة وب�سري��ة و�سق��وط الع�س��رات قتلى 
وجرح��ى وتدم��ري اآلي��ات واغتن��ام اأ�صلحة 
وم��ن ب�صائر الن�صر لأي��ام الأ�صبوع املا�صي 

ما يلي:
جن��ران : ○ م�ص��رع وج��رح ع�صكري��ني 
�صعوديني ومرتزقة يف انك�صار حماولة زحف 
له��م باجت��اه تب��ة اأم الع�ص��ب �صم��ال جبال 
عليب رغم الغطاء اجلوي والق�صف املكثف 

جيزان:  ○ عملية نوعية ا�صتهدفت اآليات 
حممل��ة باجلنود ال�صعودي��ني وتدمري اآليات 

حفر تابعة لهم يف منطقة بني مالك 

○ اجلي�ض واللجان ال�صعبية يغريون على 
مواقع الدفينية وقائم زبيد والكر�ض والقرن 
باخلوب��ة ويق�صفون بقذائف املدفعية ب�صكل 
مكثف و�سق��وط قتلى وجرح��ى يف �سفوفهم 

، تدم��ري رقابة موقع الق��رن واإحراق خمزن 
اأ�صلحة يف موقع الكر�ض خالل عملية الإغارة 

و�صيارات الإ�صعاف تهرع للمكان
تعز :  ○ انك�صار زحف للمنافقني باأجتاه تبة 

جملي وتبة القرونة يف الكدحة مبديرية املعافر 
وتدم��ر مدرعت��ني و�سق��وط ع��دد م��ن القتل��ى 

واجلرحى يف �صفوفهم
البي�ص��اء:jub ○ انك�صار زحف مرتزقة 
الع��دوان عل��ى موقع��ي املختب��ي وكعوا�ض 
مبنطقة ذي ناعم و�سقوط قتلى يف �سفوفهم

ال�صعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ض   ○  : نه��م 
ي�صن��ون هجوما على مواق��ع املرتزقة �صمال 
القت��ب وتباب املريح��ات وقتلى وجرحى يف 

�صفوفهم
○ انك�صار عدة زح��وف ملرتزقة العدوان 
باجت��اه مواقع اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية 
يف املدف��ون والقرن باأط��راف نهم ، الزحوف 
ج��وي  غط��اء  حت��ت  ل�صاع��ات  ا�صتم��رت 
ومدفع��ي مكث��ف وخلف��ت خ�صائ��ر يف عدي��د 

وعتاد املرتزقة
تع��ز :  ○ ك�ص��ر زح��ف ملرتزق��ة العدوان 
�صم��ال املخ��ا وتدم��ري اآلية واغتن��ام ر�صا�ض 

عيار 14.5  وقتلى وجرحى من املرتزقة
○ اإف�ص��ال حماول��ة ت�صل��ل للمرتزقة على 
مواق��ع اجلي���ض واللجان ال�صعبي��ة يف قرية 

العنني مبديرية جبل حب�صي
○ انك�صار زحف مرتزقة العدوان باجتاه 
الق�ص��ر والبن��ك ومدر�ص��ة �ص��الح الدين يف 
مديري��ة اجلحملية و�سق��وط قتلى وجرحى 

يف �صفوفهم 
○ اإف�صال حماولة ت�صلل للمرتزقة باجتاه 
تب��ه القنا�صني والتبة احلم��راء مبنطقة يام 
وقت��ل وجرح ع��دد م��ن املرتزقة وف��رار من 

تبقى منهم
ميدي : ○ متكن اأبطال اجلي�ض واللجان 
ال�صعبي��ة بف�ص��ل اهلل ومتكين��ه م��ن تدمري 
11 اآلي��ة ع�صكرية لقوات الغزو والحتالل 
وم�ص��رع اعداد كبرية م��ن املرتزقة بينهم 
�صوداني��ني اثن��اء الت�صدي لزح��ف وا�صع 
عل��ى قرية املخازن يف ميدي .. وبف�صل اهلل 

باءت حماولتهم بالف�ص��ل الذريع ومت ك�صر 
الزحف .

م��ن  املرتزق��ة  م��ن  الع�ص��رات  م�ص��رع   ○
�صمنه��م قي��ادات خ��الل ك�ص��ر الزح��ف الأخري 

�صمال �صحراء ميدي
اجل��وف : ○ اجلي���ض واللج��ان ال�صعبية 
ي�صتهدف��ون بعملية ع�صكري��ة نوعية مواقع 
املرتزق��ة يف وادي �ص��واق مبديري��ة الغيل ، 
�سق��وط قتلى وجرح��ى يف �سف��وف مرتزقة 
واللج��ان  اجلي���ض   ○ �صب��وة:   الع��دوان. 
عل��ى  مباغت��ا  هجوم��ا  ينف��ذون  ال�صعبي��ة 
واعط��اب  ع�صي��الن  يف  للمنافق��ني  مواق��ع 
مدرعه بعبوة نا�صف��ه زرعت من قبل وحدة 
الهند�سة و�سقوط عدد من القتلى واجلرحى 

يف �صفوفهم.

تدمير أكثر من 30 آلية خال أسبوع ..ومصرع أكثر من 35 منافقًا في جبهات الداخل

كسر زحوفات

تدمير آليات

ميدي تبتلع اجلنجويد السوداني 
وحصيلة املجزرة التاريخية 83 بني 

قتيل وجريح بينهم 4 ضباط وتدمير 
أكثر من 25 آلية في زحفهم الفاشل

ن�ص��ر الإع��الم احلرب��ي م�صاهد للمج��زرة التي تعر���ض لها زحف كب��ري ملرتزقة اجلي�ض 
ال�ص��وداين واآلياته��م يف �صح��راء ميدي وخ��الل زحفهم الكب��ري ت�صدى لهم اأبط��ال اجلي�ض 
واللج��ان ال�صعبي��ة واأحالوا مي��دي اإلى مقرة جماعي��ة لهم ولآلياته��م وح�صب م�صدر يف 
اجلي���ض اليمن��ي فقد ق��درت خ�صائر اجلي�ض ال�ص��وداين يف ميدي اإلى اأكرث م��ن 83 بني قتيل 
وجري��ح بينهم 4 �سباط وما زالت حت��ى حلظة كتابة هذه اخلرب ع�سرات اجلثث منهم بيد 

اجلي�ض واللجان ال�صعبية اإ�صافة الى تدمري اأكرث من 25 اآلية.. 

اأ�صقط��ت وح��دة الدفاع اجل��وي للجي�ض واللجان ال�صعبي��ة،  ال�صبت املا�صي، طائرة تابع��ة للعدوان ال�صعودي 
الأمريك��ي من ط��راز اإف 15 بنجران، بعد �صاعات من ا�صته��داف القوة ال�صاروخية العا�صم��ة ال�صعودية الريا�ض 

ب�صاروخ بال�صتي من نوع بركان2..
 واأف��اد م�ص��در ع�صكري   باأن وحدة الدف��اع اجلوي متكنت – بف�صل اهلل وت�صديده – من اإ�سقاط طائرة من طراز 

جنران. يف  و�صقوطها  منا�صب  ب�صالح  �صعدة  حمافظة  �صمال  للعدوان  تابعة   f15
وتاأت��ي عملي��ة اإ�سق��اط طائرةال��� f15 للع��دوان ال�صع��ودي الأمريكي بعد �صاع��ات من �صربة �ص��ارخ بركان22 

البال�صتي الذي ا�صتهدف العا�صمة ال�صعودية الريا�ض.. 
وكانت الدفاعات اجلوية للجي�ض واللجان ال�صعبية اأ�صقطت يف ال� 24 من فراير من العام اجلاري طائرة من نوع 

جنران. جبهة  يف  الأمريكي  ال�صعودي  للعدوان  تابعة    F16
ويف ال��� 29 دي�صم��ر اأ�صقط��ت وحدات اجلي���ض اليمني واللجان ال�صعبي��ة مروحية نوع اأبات�ص��ي تابعة للعدوان 

ال�صعودي الأمريكي يف ذات اجلبهة.

إسقاط طائرة اف 15 بنجران واجليش اليمني يكشف عن منظومة دفاع جوية متطورة
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اخلوخة : مدينة السياحة واالقتصاد دمرها العدوان 
  الي��وم وبالتزام��ن م��ع زي��ارة ترام��ب للبقرة احلل��وب والتهدي��د الأمريك��ي باجتياح 
ال�صاح��ل الغربي واحتالل حمافظة احلديدة قمنا بزي��ارة جبهة املخا وقبل الدخول اإليها 
نزلن��ا �صيوف��اً عند بع�ض الأ�صدق��اء يف مديرية اخلوخة ال�صاحلية الت��ي تتمتع ب�صواطئ 
طويل��ة وطبيع��ة �صاح��رة واإطالل��ة على البح��ر الأحمر يف غاي��ة اجلم��ال والروعة وهي 
املديري��ة التي نالها الن�صيب الأوفر من العدوان وقدمت يف �صبيل الدفاع عن الوطن قافلة 
م��ن ال�صه��داء ما حلظناه ونحن نتنقل ب��ني اأحياء املدينة هو �صجاع��ة اأبنائها  وكيف اأنهم 
ميار�ص��ون حياته��م الطبيعية رغم �ص��رب الطائرات والب��وارج والتحلي��ق امل�صتمر على 
م��دار ال�صاع��ة واأنت تتاأمل يف وجوه النا���ض حت�ض بالطيبة  والتوا�ص��ع والألفة واملحبة 

والح��رتام م��ا هناك م�صاكل اأو تنافر فيما بينهم اأو مع املجاهدين  الكل م�صتعد للت�صحية 
وال��كل جممع على �صرورة مواجهة العدوان، جل�صنا مع الكثري منهم وحتدثنا مع الكثري 
واأ�صعدن��ا ما هم عليه من وعي واإدراك ملخططات الغزاة وما يكنونه من كره واحتقار ملن 
ير�ص��ى بالحتالل اأو يعم��ل ل�صاحله، ولأن �صهر رم�صان الكرمي عل��ى الأبواب فقد مل�صنا 
ا�صتع��دادًا غري م�صبوق ل�صتقباله من خالل فتح ع�صرات املجال�ض الرم�صانية املخ�ص�صة 
لق��راءة الق��راآن وتفه��م معانيه والدع��اء والت�صبي��ح وال�صتغف��ار، ومل�صنا اأي�ص��ا تعاوناً 
وتكاتفاً واهتماماً بتح�صني املدينة ونظافتها حيث تزامنت زيارتنا مع وجود حملة نظافة 
كب��رية الكل �ص��ارك فيها لإزالة القمام��ة والأو�صاخ املرتاكمة يف �ص��وارع واأحياء املدينة، 
اأخرن��ا م�ص��رف املديرية باأن تعاون اأبن��اء املديرية مع املجاهدي��ن �صاعدهم على اإجناح  
م�صروع��ني للمي��اه  لتزويد الأهايل باملياه العذبة والثالث قي��د التنفيذ، ومت موؤخرًا افتتاح 

مركز اجلمارك لإدخال �صحنات الب�صائع اخلارجية  والعمل ل زال قائما على تطويره. 
يف املا�ص��ي كانت اخلوخة منطقة من اأهم املناطق ال�صياحية والقت�صادية يتقاطر اإليها 
ال��زوار من داخل اليم��ن وخارجه وكان فيها مراك��ز واأ�صواق جتارية كب��رية ت�صل اإليها 
الب�صائ��ع م��ن خمتلف دول العامل، وما اإن جاء الع��دوان الأمريكي حتى حول منتجعاتها 
واأ�صواقها وموانئها ومراكزها التجارية اإلى اأكوام من خراب، ا�صتهدف كل �صيء وق�صى 
عل��ى كل م��ا هو جميل حت��ى مراكز الإنزال ال�صمك��ي ا�صتهدفها وا�صتهدف ق��وارب ال�صيد 
وقت��ل ال�صيادين، وهذا ب��دوره اأثر ب�صكل كب��ري على احلياة املعي�صي��ة للمواطنني ولول 
حر���ض املجاهدي��ن على توفري ما تي�صر م��ن ال�صالل الغذائية الت��ي ح�صرنا عملية توزيع 

كميات كبرية منها  على اأ�صر ال�صهداء والأ�صر الفقرية حلدث جماعة ل �صمح اهلل. 

زيارة جبهة املخا
يف الي��وم الثال��ث كنا قد اأكملن��ا التن�صيق م��ع املعنيني لدخول جبه��ة املخا، وبعك�ض 
الزي��ارات ال�سابقة اتعبتنا هذه الزيارة نظ��رًا لتعدد اخلطوط الدفاعية  املتواجدة بني 
مديريت��ي اخلوخة واملخا, والتي يزيد عدده��ا عن �سبعة خطوط وكل خط دفاعي �سبه 
منف�ص��ل ع��ن الثاين له قيادته واآليات��ه و�صالحه، وب�صعوبة و�صلن��ا اإلى مقدمة اجلبهة 
حي��ث يراب��ط هن��اك الآلف من اأ�ص��ود اليمن و�صف��وة الرج��ال الذين تاج��روا مع اهلل 
فربح��ت جتارته��م ونالوا �ص��رف الدفاع عن الوط��ن مبا ي�صدرونه م��ن مواقف بطوليه 
جعل��ت اأح��رار العامل يخلع��ون قبعاتهم احرتاما ًوج��الًل ل�صموده��م العظيم  يف وجه 
الغطر�ص��ة الأمريكية، ما حلظناه يف اجلبهة هو حماولة الغزاة اإحداث اأي خرق يحفظ 
له��م ولو قلياًل من ماء الوجه امل�صكوب حت��ت بيادات اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية، 
�صحي��ح اأنهم يف الأ�صهر املا�صي��ة ا�صتطاعوا التقدم  اإلى مدينة املخ��ا والتمركز �صمالها 
لكنهم دفعوا ثمن ذلك غالياً من دماء مرتزقتهم، اأ�صبحوا ب�صبب تهورهم مك�صويف الظهر 
وم��ا من ي��وم مير اإل وهناك اأكرث م��ن عملية نوعية ينفذها املجاه��دون بطول ال�صل�صلة 
اجلبلي��ة املمت��دة من كهبوب والعمري اإلى جبل النار ويخت��ل، هذه العمليات املتنوعة 
ما بني غزوة وكمني و�صرب مدفعي و�صاروخي اأنهكت الغزاة وجعلتهم يدركون باأنهم 
اأدخل��وا اأنف�صه��م يف حرب ا�صتن��زاف يواجهون من الأمام واخللف وم��ا من يوم مير اإل 

مضى عام والعام 
الثاني وأربعة أشهر 
على بداية العدوان 

األمريكي لم يستطع 
خاللها أن يحقق أي 

شيء إال هدم املساكن 
واملصانع واملدارس 

واملستشفيات واملنشآت 
واجلسور وقتل األطفال 

والنساء والعجزة في 
مجازر وحشية أظهرت 

للعالم قبح الوجه 
األمريكي وأظهرته مع 

حلفائه  وأدواته عاجزًا 
عن حتقيق ما كان قد 

وعد وتوعد به من 
اجتياح اليمن واحتالله 
في األسابيع األولى من 

بداية العدوان.
 قبل عام وثمانية أشهر 

زارت صحيفة احلقيقة 
جبهة كرش والوازعية 

وبعدها بأشهر زارت 
جبهة العقبة واخلنجر 
وصبرين باجلوف وقبل 

أربعة أشهر تقريبًا 
زارت جبهة كهبوب 
ومع كل زيارة  كانت 

تنقل لقرائها ما تشاهده 
من استعدادات كبيرة 

ألبطال اجليش واللجان 
الشعبية ملواجهة 

الغزاة وخوض معركة 
النفس الطويل ومع كل 
زيارة كانت تراهن على 

الصمود وعدم االنكسار 
أو التراجع أمام جحافل 

القوات الغازية .

اس���ت���ط���اع خ����اص :

استط��������������������������������الع/

ع���������������������اب���������������������د ح�������������م�������������زة

> ف���ي زي�������ارات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ب�����دأت ب��ج��ب��ه��ة ك����رش وال����وازع����ي����ة وب���ع���ده���ا ج��ب��ه��ة ال��ع��ق��ب��ة واخل���ن���ج���ر وص���ب���ري���ن ب���اجل���وف وق���ب���ل أرب���ع���ة أش���ه���ر ت��ق��ري��ب��ا زارت ج��ب��ه��ة ك��ه��ب��وب واآلن ف���ي امل���خ���ا وم���ع���ن���وي���ات امل���ج���اه���دي���ن ت���الم���س ال���س���م���اء وع���زائ���م���ه���م أش����د ص���الب���ة م���ن )احل����دي����د(.

> املقاتلون 
من جميع 

احملافظات في 
جبهة الساحل 

استعدادًا للمعركة

احل��ق��ي��ق��ة ف����ي امل���خ���ا ال��غ��������������زاة ُي���ط���ب���خ���ون ع�����������������ل��ى ص��ف��ي��ح س��اخ��ن

> ال مير يوم  إال وهناك أكثر من عملية نوعية ينفذها املجاهدون بطول السلسلة 
اجلبلية املمتدة من كهبوب والعمري إلى جبل النار ويختل هذه العمليات املتنوعة ما 

بن غزوة وكمن وضرب مدفعي وصاروخي أنهكت الغزاة
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مركز اجلمارك لإدخال �صحنات الب�صائع اخلارجية  والعمل ل زال قائما على تطويره. 
يف املا�ص��ي كانت اخلوخة منطقة من اأهم املناطق ال�صياحية والقت�صادية يتقاطر اإليها 
ال��زوار من داخل اليم��ن وخارجه وكان فيها مراك��ز واأ�صواق جتارية كب��رية ت�صل اإليها 
الب�صائ��ع م��ن خمتلف دول العامل، وما اإن جاء الع��دوان الأمريكي حتى حول منتجعاتها 
واأ�صواقها وموانئها ومراكزها التجارية اإلى اأكوام من خراب، ا�صتهدف كل �صيء وق�صى 
عل��ى كل م��ا هو جميل حت��ى مراكز الإنزال ال�صمك��ي ا�صتهدفها وا�صتهدف ق��وارب ال�صيد 
وقت��ل ال�صيادين، وهذا ب��دوره اأثر ب�صكل كب��ري على احلياة املعي�صي��ة للمواطنني ولول 
حر���ض املجاهدي��ن على توفري ما تي�صر م��ن ال�صالل الغذائية الت��ي ح�صرنا عملية توزيع 

كميات كبرية منها  على اأ�صر ال�صهداء والأ�صر الفقرية حلدث جماعة ل �صمح اهلل. 

زيارة جبهة املخا
يف الي��وم الثال��ث كنا قد اأكملن��ا التن�صيق م��ع املعنيني لدخول جبه��ة املخا، وبعك�ض 
الزي��ارات ال�سابقة اتعبتنا هذه الزيارة نظ��رًا لتعدد اخلطوط الدفاعية  املتواجدة بني 
مديريت��ي اخلوخة واملخا, والتي يزيد عدده��ا عن �سبعة خطوط وكل خط دفاعي �سبه 
منف�ص��ل ع��ن الثاين له قيادته واآليات��ه و�صالحه، وب�صعوبة و�صلن��ا اإلى مقدمة اجلبهة 
حي��ث يراب��ط هن��اك الآلف من اأ�ص��ود اليمن و�صف��وة الرج��ال الذين تاج��روا مع اهلل 
فربح��ت جتارته��م ونالوا �ص��رف الدفاع عن الوط��ن مبا ي�صدرونه م��ن مواقف بطوليه 
جعل��ت اأح��رار العامل يخلع��ون قبعاتهم احرتاما ًوج��الًل ل�صموده��م العظيم  يف وجه 
الغطر�ص��ة الأمريكية، ما حلظناه يف اجلبهة هو حماولة الغزاة اإحداث اأي خرق يحفظ 
له��م ولو قلياًل من ماء الوجه امل�صكوب حت��ت بيادات اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية، 
�صحي��ح اأنهم يف الأ�صهر املا�صي��ة ا�صتطاعوا التقدم  اإلى مدينة املخ��ا والتمركز �صمالها 
لكنهم دفعوا ثمن ذلك غالياً من دماء مرتزقتهم، اأ�صبحوا ب�صبب تهورهم مك�صويف الظهر 
وم��ا من ي��وم مير اإل وهناك اأكرث م��ن عملية نوعية ينفذها املجاه��دون بطول ال�صل�صلة 
اجلبلي��ة املمت��دة من كهبوب والعمري اإلى جبل النار ويخت��ل، هذه العمليات املتنوعة 
ما بني غزوة وكمني و�صرب مدفعي و�صاروخي اأنهكت الغزاة وجعلتهم يدركون باأنهم 
اأدخل��وا اأنف�صه��م يف حرب ا�صتن��زاف يواجهون من الأمام واخللف وم��ا من يوم مير اإل 

ويتم اإحراق عدد من اآلياتهم وقتل الع�صرات من مرتزقتهم، وهذا ما جعل امللوك العبيد 
يجوبون خالل الأ�صهر القليلة املا�صية م�صارق الأر�ض ومغاربها بحثاً عن مرتزقة جدد 
م��ن ال�صودان وال�صنغال واجلنجويد ومن �صتى بق��اع الأر�ض ليحافظوا على متا�صكهم 
وليف��وا مب��ا وعد به �صيده��م الأمريكي من دخ��ول احلديدة واحتالله��ا، ولكن كيف لهم 
ذل��ك ونح��ن يف زيارتنا جلبهة ال�صاحل �صاهدنا اآلف الرج��ال املدججني مبختلف اأنواع 
الأ�صلح��ة فيهم التهامي وال�صنعاوي وال�صعدي واجلويف واملاأربي والتعزي والعمراين 
واحلجي والذماري وما من يوم مير اإل وهناك دفعات جديدة من املقاتلني ت�صل تباعاً 
م��ن خمتل��ف املحافظ��ات اإلى جبه��ة ال�صاحل، كيف لهم ذل��ك وهم ل يزال��ون على مدى 
عام��ني عاجزين عن حماية مرتزقته��م واآلياتهم من كمائن وهجم��ات املقاتلني اليمنيني 
ومل ي�صتطيعوا اأن يتقدموا �صرًا يف كهبوب والعمري وميدي، لقد انهكتهم مبا هم عليه 
م��ن وهن وفتور جبهة املخا فكيف بجبهة اخلوخ��ة وحي�ض وراأ�ض عي�صى وبيت الفقيه 
والدريهم��ي والتحيتا واحلدي��دة وكل جبهة من هذه اجلبهات حتت��اج اإلى اأ�صعاف ما 

لديهم من �صالح واآليات ومرتزقة.
التقين��ا ببع���ض الإخوة املجاهدي��ن وعند حماولتن��ا رفع معنوياته��م باحلديث عن  
قوتهم وما ميتلكونه من �صالح وعتاد، اأجاب اأحدهم بالقول يا �صيدي نحن هنا ل نعول 
عل��ى الك��رثة اأو القوة ول ال�ص��الح اأو العتاد ثقتنا باهلل كب��رية وتوكلنا عليه كبري وقد 
راأين��ا من رعايته ون�صره لن��ا ما يجعلنا نثبت ون�صتب�صل ونقات��ل حتى يحكم اهلل بيننا 
وب��ني الق��وم الظامل��ني ، وفع��اًل فما هم عليه م��ن �صم��ود وا�صتب�صال وم��ا حلظناه وهم 
يتبادل��ون احلديث ويرددون النكتة ويتحملون حرارة ال�صم�ض وي�صمدون يف متار�صهم 
رغ��م ال�ص��رب وا�صتداد املعارك يدل على اأنهم من النوعية الذين عرفوا اهلل وعرفوا اأنه 
ل اإل��ه اإل هو واأنه الغالب على اأمره  واأنه��م هم املوعودون بن�صره وخالفته يف اأر�صه، 
وقب��ل اأن ن�صتكمل عملنا من ت�صوير وا�صتط��الع �صاألنا من كان برفقتنا منهم اإن كان لهم 
حاج��ة ميكن ق�صاوؤها، اأجابوا بال�صكر والمتنان فقط اأخرونا باأن نبلغ عر �صحيفتنا 
�صالمه��م لكل املجاهدين وكل حر �صريف يهمه اأمر �صعبه واأمته كما طلبوا منا باأن نحث 
النا���ض يف �صه��ر رم�ص��ان الكرمي عل��ى  الدعاء لهم بالتوفي��ق والن�صر والغلب��ة واإحياء 
املجال���ض الرم�صانية بالإكثار من الذكر وال�صتغف��ار وقراءة القراآن الكرمي حتى نكون 

جميعاً يف هذا ال�صهر الكرمي حمط رعاية اهلل ون�صره وتوفيقه وغلبته. 

> ف���ي زي�������ارات م��ت��ن��وع��ة ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة ب�����دأت ب��ج��ب��ه��ة ك����رش وال����وازع����ي����ة وب���ع���ده���ا ج��ب��ه��ة ال��ع��ق��ب��ة واخل���ن���ج���ر وص���ب���ري���ن ب���اجل���وف وق���ب���ل أرب���ع���ة أش���ه���ر ت��ق��ري��ب��ا زارت ج��ب��ه��ة ك��ه��ب��وب واآلن ف���ي امل���خ���ا وم���ع���ن���وي���ات امل���ج���اه���دي���ن ت���الم���س ال���س���م���اء وع���زائ���م���ه���م أش����د ص���الب���ة م���ن )احل����دي����د(.

احل��ق��ي��ق��ة ف����ي امل���خ���ا ال��غ��������������زاة ُي���ط���ب���خ���ون ع�����������������ل��ى ص��ف��ي��ح س��اخ��ن

> ال مير يوم  إال وهناك أكثر من عملية نوعية ينفذها املجاهدون بطول السلسلة 
اجلبلية املمتدة من كهبوب والعمري إلى جبل النار ويختل هذه العمليات املتنوعة ما 

بن غزوة وكمن وضرب مدفعي وصاروخي أنهكت الغزاة
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جرائم 
العدوان

حلبه���م ملي���ارات ال���دوالرات، وقال لهم ال ميكن الأمريكا اأن حتارب نيابة عنكم، وانتهى من كلمته داعيا لهم باأن يبارك اهلل فيه���م، مرددين بعده.. اآمني، لتنتهي قمم االنبطاح يف الريا�ض 
بانك�ص���اف امل�صارك���ني بال وزن وال قيمة لوال احلماية االأجنبية، م�صجلني اأنف�صهم جمموعًة من رعايا احلظرية االأمريكية، معت�صمني بحبل ترامب، زاعمني باأنه حبل اهلل اعت�صموا به.. وما 
اعت�صموا اإال بحبل ال�صيطان، واإن كيد ال�صيطان كان �صعيفا، وهو ما يلقي بامل�صوؤولية التاأريخية على �صعوب هذه املنطقة اأن حتدد وجهتها، واأن تتحرك قبل فوات االأوان، وهذا �صعبنا اليمني 
وبعد مرور اأيام قليلة على الذكرى ال�صابعة والع�صرين من قيام وحدته مل ينل منه الياأ�ض اأن يظل حامال لواء الوحدة بني ال�صعوب العربية واالإ�صالمية ملواجهة تهديد اأمريكي يتعاظم خطُره 
باخ���راق ب���الد احلرمني واتخاذها من�صًة للهدم والفو�صى، مب�صرا بع���امل اأمريكي ال اإ�صالم فيه وال عروبة اإال مبا ُير�صي البيت االأبي�ض ويوافق هوى اإ�صرائيل.. منتقال اإليها يف زيارة يقدم 

لها التهاين بقيام حلف اإ�صرائيلي �صعودي. .يظنونه �صيغري م�صار التاأريخ.. و�صُيهزمون.

عواقب جسيمة ناجتة عن احلصار اجلوي والبحري والبري على اليمن
جرائم العدوان دليل واضح وصريح على فشله وهمجيته وسقوطه

األربعاء 21 شعبان 1438 ه� املوافق 17 / 5 / 2017م
•اجلوف: 

•○ طريان العدوان �صن غارة على منطقة الفي�ض 
مبديرية املتون

•نهم:
•○ ط��ريان الع��دوان ي�ص��ن غ��ارة ويلق��ي قناب��ل 

�صوئية على منطقة حريب نهم مبديرية نهم
•○ ط��ريان الع��دوان �ص��ن 4 غارات عل��ى منطقة 

حريب نهم يف مديرية نهم خالل ال�صاعات املا�صية 
•ماأرب:

الأمريكي  ال�صع��ودي  الع��دوان  غ��ارة لطريان   ○•
بالقرب من �صوق �صرواح

الأمريكي  ال�صع��ودي  الع��دوان  غ��ارة لطريان   ○•
على منطقة املطار مبديرية �صرواح

•حجة: 
البليه��ي  اإ�صماعي��ل  امل�ص��رية  اإ�صاب��ة م�ص��ور   ○•
للع��دوان  جت�ص�صي��ة  لطائ��رة  غ��ارة  يف  بج��روح 
ا�صتهدفت طاق��م القناة يف مثلث عاه��م بحجة اأثناء 
التحرك لتغطية عمل فريق اإغاثي يف مديرية حر�ض

•تعز: 
ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 

غارتني على منطقة  العمري
اأك��رث من 20 �صهيدا وعدد من اجلرحى بينهم   ○•
اأطف��ال ون�ص��اء يف الغ��ارة الت��ي ا�صتهدف��ت �صيارة 

مواطنني من اأبناء مديرية الوازعية
 : •�صعدة 

ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 
غارة على مديرية باقم

•○ 3 غارات لطريان العدوان ال�صعودي الأمريكي 
على منطقة اجلعملة مبديرية جمز

•ع�صري: 
الأمريكي  ال�صعودي  العدوان  لط��ريان  •○ غارتان 

على الربوعة

اخلميس 22 شعبان 1438 ه� املوافق 18 / 5 / 2017م
•تعز: 

الأمريكي  ال�صعودي  العدوان  لط��ريان  •○ غارتان 
جنوب مع�صكر خالد مبديرية موزع 

الأمريكي  ال�صع��ودي  الع��دوان  غ��ارة لطريان   ○•
على منطقة العمري مبديرية ذباب

اآخرين يف غارة  ا�صت�صه��اد مواط��ن وج��رح 5   ○•
ا�صتهدفت حم��ل لتغيري زيوت ال�صي��ارات يف منطقة 

الرح مبديرية مقبنة
الكمب منطقة  يف  ال�صتطالع  لطريان  غارات   3  ○•

على  العدوان  غارات  ارتفاع ح�صيل��ة �صحايا   ○•
حمكمة مقبنة البتدائية اإلى 12 �صهيدا

الأمريكي  ال�صع��ودي  الع��دوان  غ��ارة لطريان   ○•
على مديرية الوازعية

•○ ب��وارج الع��دوان تق�ص��ف مدر�ص��ة ال�صاذيل يف 
منطقة الرمة �صرق يختل وتدمرها بالكامل

•حلج: 
الأمريكي  ال�صع��ودي  الع��دوان  غ��ارة لطريان   ○•

على منطقة كهبوب
�صنعاء:  •حمافظة 

الأمريكي  ال�صع��ودي  الع��دوان  غ��ارة لطريان   ○•
على منطقة م�صورة يف مديرية نهم

•ماأرب: 
ي�صن غارتني على  ال�صعودي  الأمريكي  •○ طريان 

املخدرة ب�صروح 
الأمريكي  ال�صعودي  العدوان  لط��ريان  •○ غارتان 

غرب تبة املطار مبديرية �صرواح 
•حجة: 

غ��ارة عل��ى مزرع��ة  ي�ص��ن  الع��دوان  •○ ط��ريان 
مواطن يف منطقة اجلر مبديرية عب�ض

•○ ط��ريان العدوان ال�صع��ودي الأمريكي ي�صن 4 
غارات على مديريتي حر�ض وميدي
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•ماأرب: 

•○ ط��ريان الع��دوان ي�صن غارت��ني على املخدرة  
مبديرية �صرواح 

ال�صتطالع على مديرية حريب  لط��ريان  •○ غارة 
القرامي�ض

 : •�صنعاء 
•○ط��ريان الع��دوان ي�ص��ن غ��اره عل��ى الك�ص��ارة 

مبديرية همدان
•○ 3 غارات لطريان العدوان ال�صعودي الأمريكي 

على منطقة عطان
 : •حجة 

املزرق   عل��ى  ي�ص��ن غارتني  الع��دوان  •○ ط��ريان 
وق�ص��ف مدفع��ي �صع��ودي ي�صته��دف قري��ة وعالن 

باملزرق يف مديرية حر�ض. 
•○ 7 �صهداء يف مزرعة مواطن مبنطقة اجلر  و3 
اآخ��رون يف بن��ي ح�ص��ن مبديرية عب���ض يف جرميتني 

لطريان العدوان
•�صعدة: 

الع��دوان ت�صته��دف خميم��ات  •○ غ��ارة لط��ريان 
البدو يف منطقة بني بحر مبديرية �صاقني

ال�صع��ودي الأمريك��ي ي�صن  الع��دوان  •○ ط��ريان 
غارتني على منطقة الفرع مبديرية كتاف

•اجلوف: 
•○ غ��ارة لط��ريان الع��دوان على مديري��ة املتون 

والتحليق م�صتمر
•تعز: 

•○ غ��ارة لط��ريان الع��دوان على منطق��ة الكدحة 
مبديرية املعافر

•○ غارة من طائرة بدون طيار على مع�صكر خالد 
مبديرية موزع

•جيزان: 
الأمريكي تق�صف  ال�صعودي  العدوان  •○ مروحية 

ب�15 �صاروخا قرية قمر
قمر قرية  على  العدوان  لطريان  غارة   ○•
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 : •�صعدة 

ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 
غارتني على مديرية رزاح

•○ ط��ريان الع��دوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 3 
غارات على منطقة اآل ذرية مبديرية �صحار

يلقي  ال�صع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان  •○ ط��ريان 
قنبلة �صوتية يف �صماء مديرية حيدان

•○ ط��ريان الع��دوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 4 
غارات على منطقة اجلعملة مبديرية جمز

ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 
غارتني على مديرية الظاهر

ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 
غارتني على منطقة الفرع مبديرية كتاف

ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 

غارة �صمال مدينة �صحيان
غ��ارة  واإ�صاب��ة زوجه��ا يف  ام��راأة  ا�صت�صه��اد   ○•
لط��ريان الع��دوان الأمريك��ي ال�صع��ودي ا�صتهدفت 

خيمة اأحد البدو مبديرية جمز
العنقودي��ة  بال�صواري��خ  ي�صته��دف  الع��دوان   ○•
ال�صكني��ة يف مدين��ة �صع��دة  الأحي��اء   م��ن  ع��ددا 

ومناطق متاخمة للمدينة
 : •�صنعاء 

ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 
غارة على منطقة بيت بو�ض جنوب العا�صمة

•○ �صهيدان و4 جرحى اإثر الغارة التي ا�صتهدفت 
بناية قيد الإن�صاء يف بيت بو�ض جنوب العا�صمة

 : •تعز 
للع��دوان  طي��ار  ب��دون  طائ��رة  م��ن  غارت��ان   ○•
الأمريك��ي ال�صع��ودي ا�صتهدف��ت �ص��وق ال��رح يف 

مديرية مقبنة
•○ ط��ريان الع��دوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 5 

غارات على مديرية الوازعية
ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 
غارتني بالقرب من م�صت�صف��ى الرح العام مبديرية 

مقبنة
 : •حجة 

•○ ط��ريان الع��دوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 6 
غارات على مديريتي حر�ض وميدي 

 : •نهم 
ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 

غارتني على جبل يام
ال�صع��ودي الأمريك��ي ي�صن  الع��دوان  •○ ط��ريان 

غارتني على جبل احلول 
 : •جيزان 

ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 
غارتني على وادي جارة وموقع العمود

 : •جنران 
ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 

غارتني على موقع ال�صدي�ض
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•م��اأرب :  •○ ا�صت�صه��اد طف��ل متاأث��را بجروح��ه 
ج��راء ق�صف مدفع��ي للمرتزق��ة على بن��ي ُربيح يف 

حريب القرامي�ض يف وقت �صابق
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان   ○•   : •�صنع��اء 
ال�صع��ودي ي�ص��ن 3 غ��ارات على منطق��ة بني رجام 

يف مديرية بني ح�صي�ض
•○ ا�صت�صه��اد 4 مواطنني يف الغارات على منطقة 

بني رجام يف مديرية بني ح�صي�ض
بن��ي ح�صي�ض كانت يف  امل�صتهدفة يف  ال�صي��ارة   ○•
طريقها لإ�صع��اف جريح وا�صت�صهد اإلى جانب ثالثة 
م�صعف��ني يف الغ��ارة الثالث��ة لطريان الع��دوان على 

منطقة بني رجام
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان   ○•   : •�صع��دة 

ال�صع��ودي ي�ص��ن غارت��ني بطيارة ب��دون طيار على 
مديرية باقم

•○ الع��دوان يق�ص��ف بثالث��ة �صواري��خ عنقودية 
منطقتي العطفني وطيبة الإ�صم مبديرية كتاف   

•○ ط��ريان الع��دوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 6 
غارات على مديرية جمز

 : •نهم 
ي�صن  ال�صع��ودي   الأمريكي  الع��دوان  •○ ط��ريان 

غارة على جبل احلول
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�صهداء و5 جرحى حالتهم خطرية   3  ○•   : •تعز 
ج��راء �سق��وط قذيف��ة ه��اون اأطلقه��ا املرتزقة علي 

حي اجلملة يف �صالة
اآخر  ام��راأة ب�صظاي��ا ه��اون يف ق�صف  اإ�صاب��ة   ○•

ملرتزقة العدوان على حي اجلملة ب�صالة
ال�صع��ودي ي�صن  الع��دوان الأمريك��ي  •○ ط��ريان 

غارتني على مديرية مقبنة
•○ ط��ريان الع��دوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 3 

غارات �صرق يختل مبديرية املخا
الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان   ○•   : •�صع��دة 

ال�صعودي ي�صن 9 غارات على مديرية جمز
•○ ط��ريان الع��دوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 3 

غارات على مديرية الظاهر
•○ طريان العدوان الأمريكي ال�صعودي  •ماأرب : 
ي�ص��ن غ��ارة ا�صتهدف��ت من��زل يف منطق��ة الرم�ص��ة 

مبديرية �صرواح
•حجة :  •○ طريان العدوان الأمريكي ال�صعودي 

ي�صن 3 غارات على مديرية ميدي
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•�صع��دة : ط��ريان العدوان الأمريك��ي ال�صعودي 
ي�ص��ن غارت��ني عل��ى منطق��ة البق��ع وغارت��ني على 

منطقة الماره يف مديرية كتاف
•اجل��وف : ا�صت�صه��اد مواط��ن بر�صا���ض مرتزقة 

العدوان يف منطقة الباطن مبديرية املتون
•نه��م : طريان العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 

غارة على التبة ال�صوداء 
ال�صعودي  الأمريكي  الع��دوان  : طريان  •�صنع��اء 

ي�صن غارة على منطقة عطان غرب العا�صمة 
•ط��ريان العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن غارة 

على جبل النهدين يف العا�صمة
•ماأرب: طريان العدوان ال�صعودي الأمريكي ي�صن 

3 غارات على منطقة املخدرة يف �صرواح.
وتاأتي هذه املجازر يف �صياق جرائم العدوان وحرب 
الإب��ادة اجلماعي��ة الت��ي ينفذه��ا حتال��ف العدوان 
الأمريك��ي ال�صع��ودي الهمج��ي بحق اأبن��اء ال�صعب 
اليمني بع��د اأن عجز عن تنفيذ خمططاته الدنيئة يف 

اليمن.
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الع��راب  : جن�ض ينتم��ون الى ف�صيل الب�صرية  �صوى ان واقعهم 
} له��م قل��وب ل يفقهون به��ا � ولهم اع��ني ل يب�صرون به��ا � ولهم 
اآذان ل ي�صمع��ون به��ا {  تعبري عن ق�صوره��م يف فهم ال�صياء من 
حوله��م مبعن��ى انهم اق��رب �صبها بالأنع��ام  يقطن��ون بادية جند 
وم��ا حولها من املناطق ، اجالف بطبعه��م جبلوا على املخالفة و 
الع�صي��ان نتيجة داء خبي��ث ا�صاب قلوبهم هو ) مر�ض القلوب ( 
كان من تبعاته ان جعلوا من قيم الدين )ال�صالم( و�صيلة لإ�صباع 
رغباته��م ونزواتهم الذاتية وموقعهم القدمي احلديث من الت�صلط 

والهيمنة. 
من �صفاته��م ان عدائهم التاريخي ل يتج��اوز حدود اجلغرافيا 

والنتماء العقدي وابناء اجللدة الواحدة.
قبل 1438 �صنة هجرية �صرفهم اهلل بر�صالة خامت الأنبياء حممد 

)�ض( بها ختم اهلل الر�صالت وبها من اهلل 
عليهم تكرميا وف�صال وكمال. 

�ص��وى ان الطابع العرابي كان ول يزال هو املتحكم يف تفا�صيل 
نواياه��م  كاأع��راب ، اذ مل ي��راوح تفكريه��م ع��ن ه��ذا امل�ص��روع 
الله��ي بداية �صوى انه جاء ليق�صي نفوذهم، ويحد من كريائهم 
ومقامه��م، فكانت مواجهته امل�صلح��ة خيارهم متمثلة يف حروب ) 
بدر � واحد � والحزاب � و حنني � و..و.. وغريها ( ويف عام الفتح 
من ال�صنة العا�صرة هجرية، �صاءت اقدار العراب)  الطلقاء ( ان 
يدخلوا ال�صالم ، لي�ض عن دافع القناعة والف�صل وامنا ل�صببني :
الول : هربا من �صيف حممد � �ض � الذي ا�صبح واقع املتغريات 

} ومن يبتغي غري الإ�صالم ديناً فلن يقبل منه {
والثاين : ان م�صروعهم ال�صيا�صي والت�صلطي ل ميكن ا�صتعادته 
ال مب�صاحب��ة عام��ل الزم��ان وامل��كان والقناع��ات، له��ذا كان من 
الالزم الدخول فيما دخل فيه النا�ض ك�صرورة لنجاح موؤامرتهم ، 
فمنه ي�صتطيعون  حتديد موقعهم الت�صلطي ، وكانت املرحلة هذه 

مرحلة التمهيد والتاأ�صي�ض .

وله��ذا مل يكن  ن�صيبه��م من هذا النتماء وال�ص��رف يف ظل راية 
ال�ص��الم باأك��رث من نط��ق ) ال�صهادت��ني ( ، لحبا فيه��ا ول اميانا 
مب�صامينه��ا ب��ل لتحقيق م��ا يظن��ون انه��ا �صلبتهم اي��اه منهجية 

الر�صالة وتكاملها ، والتي ل تن�صجم بحد مع نزواتهم . 
ومن باب ال�ص��رورات تعاي�صوا مع الر�صال��ة وعا�صوا اجوائها 
لكن بنف�صيات العراب،  الذين خاطبهم اهلل } قل مل توؤمنوا ولكن 
قول��وا ا�صلمنا وملا يدخل المي��ان يف قلوبكم { ، فالطابع العدائي 
م��ن ال�صالم لزال هو امل�صيطر عل��ى قرارهم ال�صيا�صي وثقافاتهم 
وتفكريه��م يف التعاطي مع املجريات ، وال��ذي فر�صته التحولت 

ومنها ال�صالم يف الو�صول الى اهدافهم من احلكم والهيمنة  .
وبدل من توظيف قي��م الدين كنعمة الهية وكمال ديني ووجود 
فقد اخت��اروا طري��ق املمار�صات والتح��ركات امل�صبوه��ة يومها، 
م�صتفيدي��ن م��ن �صماح��ة ر�ص��ول اهلل � ���ض �  و نظ��را ل�صقوطه��م 
الروح��ي والنف�ص��ي ، فق��د كان موقعه��م م��ن تل��ك الج��واء ه��و 
ل�صتغ��الل الظ��روف وا�صتثمارها و�ص��ول الى النتائ��ج فيما بعد 
رحي��ل ر�ص��ول اهلل � ���ض �  دون معار�ص��ة  ، او تنك��ر البع�ض من 
نفوذهم كدخيل عل��ى اخالقيات ال�صالم، وذلك من خالل ما كانوا 
ق��د عملوا على تاأهيله م��ن عوامل متكنهم من العودة الى غاياتهم 

واهدافهم من الت�صلط واحلكم والهيمنة .
واميان��ا منه��م بال��ذات ال�صيطاني��ة الكامن��ة يف اعماقه��م، فق��د 
جعل��وا م��ن ال�صالم �صت��ارا لتمري��ر موؤامراته��م، فل��م يكونوا يف 
البيئ��ة املحمدي��ة باأكرث م��ن عامل هدم، و�صم��وم تنفثها يف جوهر 
ذل��ك اجل�ص��د الذي هو يف ال�صل قائم عل��ى ا�صتبعادهم عن الطهر 
الجتماع��ي ، املتمثل يف ر�صال��ة اخلال�ض من الطاغوت وا�صياعه، 

باعتبارهم �صر ل ين�صجموا بحال مع قيم هذه الر�صالة. 
وق��د جت�صدت  هذه النوايا يف دورهم من اختالق عامل ال�صقاق، 
وزرع فتيل الفتنة ، وخل��ق الوهن والفتور يف الو�صط الجتماعي 
عن اللتزام وال�صتقام��ة ، و التقليل من قيمة التوجيهات اللهية 

حين��ا ، والتحري�ض على الع�صيان حينا ، و�صلب روحية احرتام 
�صخ�ض ر�صول اهلل � �ض � يف الو�صط الجتماعي حينا اأخر .

او�صلته��م يوم��ا ال��ى اته��ام ر�صول اهلل بع��دم الع��دل يف توزيع 
ال�صدق��ات لكن ان يعطوا منه��ا ر�صوا وتال�صت تلك التهم ، ويوما 
ال��ى المع��ان يف  اذية ر�صول اهلل بل والقول عن��ه بانه ) هو اأذن ( 
اي �صماع ل قوال النا�ض بعيدا عن احلقيقة ، و�صول الى حماولة 
التخل���ض م��ن �صخ�ض ر�ص��ول اهلل � �ض � وت�صفيت��ه ج�صديا وذلك 
اثناء  �صعوده ببغلته عر طرق عقبة تبوك ذات املمرات ال�صيقة 
واملنحدرات ال�صديدة بان اأتفق البع�ض  على تنفري بغلته  لرتميه 
ع��ن ظهرها عر تلك املنح��درات ال�صاهقة التي م��ن امل�صتحيل ان 
يق��در ل��ه ال�صالم��ة ، وف�ص��ح اهلل م�صروعهم وك�صف ع��ن نواياهم 

وجناه اهلل �صبحانه .
واملث��ري هنا انه��م ي��رون وكاأن �صخ�ض ر�صول اهلل حي��ا قد ابطاأ  
عنهم امام تنفيذ م�صروعهم فكان احلل يف ت�صفيته واخلال�ض منه 

.
لك��ن اي��ن موق��ف اع��راب الي��وم م��ن  اع��راب الم���ض ؟ وه��ل 
للتح��ولت اأثرها يف العودة بالأعراب الى ابجديات تاريخهم ؟ ام 
انها النف�صيات جبلت على مر�ض القلوب فتوارثته جيال بعد جيل 

حتى �صار طبع ؟ 
ام انه��ا ال�صن��ة اللهي��ة يف حال ق��وم جعلوا م��ن ما�صيهم الآثم  
تاريخا واجمادا حتى �صاروا يتوارثونه كمعتقد  ؟ اأم انها لعنات 
ال�صم��اء تطاردهم عر تاريخهم ال�صود ملا اقرتفوه من اآثام ليتلى 
فيه��م) العراب ا�صد كفرا ونفاقا واجدر ال يعلموا حدود ما انزل 

اهلل ( .
فهم بلغة القراآن الكرمي ا�صد كفرا ونفاقا. .

لكن ملاذا ا�صد ؟ لنهم اجلن�ض الكرث خطرا من بني المم و الذي 
كان يخاف��ه ر�ص��ول اهلل ة � �ض � اكرث على امته كونه الذي يتحدث 

بلغة القوم وان كان ب�صورة مغايرة عن قيم الر�صالة .

م��ن ل يعرفك فهو ينكر العظمة اأو يجهل 
احلرية..

م��ن ل يعرفك فهو جاه��ل مبعنى التفاين 
وغبي بكل املعاين..

م��ن ل يعرف��ك فحتم��اً ل يع��رف �صيئاً من 
�صيء ا�صمه الإباء بل خلقاً ا�صمه الت�صحية..

م��ن ل يعرفك فه��و ل يعرف من هو ول يف 
اأي زم��ن ه��و ناهي��ك اأن يع��رف ما يجب 

عليه هو..
اأنت يا عب��د اهلل اأكر من اأن يقال 
فيك، واأكمل م��ن اأن يكتب عنك، 

واأو�صع من اأن ت�صتقراأ بروؤو�ض الأقالم.
اأن��ت ي��ا عب��د اهلل اأ�ص��رف م��ن اأن يت�ص��رف 

بالكتابة عنك، فاأنت اأ�صهر من نار على علم.
اأيه املوؤيدي الأب��ي لقد تركت مال ي�صتطيع 
ترك��ه اإل اأمثالك وتوجهت اإل��ى جبهة هي لك 
وح��دك وملن �ص��ار على درب��ك فنل��ت و�صاماً 
كن��ت متنيته من قب��ل وكرامة ه��ي اأرفع مما 
تركت��ه هن��ا يف ه��ذه الدني��ا الفاني��ة، فحينما 
ولدت لتحي��ا كذلك مت لتحيا ولك��ن �صتان ما 
ب��ني احليات��ني م��ن وج��وه اخل��الف واأ�ص�ض 
الخت��الف فما اأروع��ك حينما تق��رر فتم�صي 

وم��ا اأذكاك عندما تقارن فتحكم ب��ل ما اأنبلك 
يوم ع�صقت فنلت ما رغبت، و�صموت فعلوت 
ما متني��ت وعقبى لك وحلظ��ك العظيم الذي 
�صما ب��ك نحو مراتب العظم��ة فخلد ذكرك يف 

الذاكرين.
واأخ��ريًا اأي��ه املوؤي��دي )عب��د اهلل ب��ن يحيى( 
ل ي�صعن��ا نح��ن يف ذكرى اأربعيني��ة ا�صت�صهادك 
اإل اأن اأق��ول لك اإّن��ا على درب��ك ودرب ال�صهداء 
الغ��رور  ب��اهلل  يغرن��ا  ل��ن  �صائ��رون  العظم��اء 
و�صنوا�ص��ل ال��درب ونلب�ض ال�ص��ر ولن نرح 

اأر�صنا حتى يحكم اهلل لنا وهو خري احلاكمني.

وال������ي������وں  األم������������س  ب��������ني   : األع�������������������راب   إس�����������م�����������اع�����������ي�����������ل ال����������ع����������ج����������ري   

بقلم: قاسم البهكلي

ال������������رم������������امال����������������ره����������������ان اخل�������������اس�������������ر ؟  ص�������������������الح   / ب��������ق��������ل��������م     

دول التحال��ف م��ن البداي��ة وم��ن اللحظة 
للع��دوان ظه��رت عاج��زة واأب��دت  الأول��ى 
ف�صله��ا وانك�ص��ف م��ا هي علي��ه ه��ذه الدول 
م��ن ال�صع��ف مبا يف ذل��ك الولي��ات املتحدة 
الأمريكية الراع��ي الر�صمي و�صاحبة القرار 
اختف��ت  واإن  اليم��ن  عل��ى  للع��دوان  الأول 
وت�ص��رتت يف بداي��ة الأم��ر ]اأمري��كا[ وراء 
اململكة ال�صعودي��ة اإل اأن هذا لن ومل يعفيها 
م��ن امل�صارك��ة املبا�صرة واحل�ص��ور الفعال 
عل��ى كل الأ�صع��دة يف احل��رب الدائرة على 
الأرا�ص��ي اليمني��ة حتى الي��وم اإل اأن حالها 
لي���ض باأح�ص��ن حال م��ن ال��دول امل�صاركة يف 
العدوان فهي ف�صلت بكل ما للكلمة من معنى 
واإن كان��ت احلرب ل ت��زال قائمة وم�صتمرة 
ويع��ود ال�صب��ب يف ذل��ك الف�صل الذري��ع اإلى 
رهان امريكا على اأنظمة عربية ه�صة وركيكة 
اإدارة  ت�صتطي��ع  ل  بينه��ا  فيم��ا  ومنق�صم��ة 
�صوؤونه��ا الداخلي��ة فكيف ت�صتطي��ع التغلب 
على الأزمات واإدارة ال�صيا�صات والتحديات 
اخلارجية ومواجهة ال�صراعات والنزاعات 
وه��ذا م��ا تفاج��ئ به��ا النظ��ام يف وا�صنط��ن 
اأن الأخ��رية  اإذ  وحكوم��ة البي��ت الأبي���ض 
كان��ت ت��راء يف اأنظمة ]م��ع اأنه��ا ل ت�صتحق 
اأن نطل��ق عليه��ا ه��ذه الت�صمي��ة[ دوي��الت 
اخللي��ج ولي��ات ل اك��رث تابع��ة للولي��ات 
املتح��دة الأمريكية حالها كح��ال اإ�صرائيل يف 
املنطقة ته��دف من خاللها اأمري��كا الى ب�صط 

نفوذها وال�صيطرة الكاملة على اأهم املناطق 
يف املنطق��ة والعامل برا وبح��را بدون منازع 
دون اأن يكلف هذا اأمريكا حتى دولرا واحدا 
ورغم اأن هذه الدول حديثة الولدة واملن�صاأ 
اإل اأن اأمري��كا وج��دت فيها م��ا مل جتده ولن 
جتده يف هذا الك��ون فقررت من عقود طويلة 
من الزمن حتويل ه��ذه الدويالت الى قواعد 
ع�صكري��ة مهامه��ا بالدرج��ة الأول��ى حماي��ة 
التواج��د الأمريك��ي يف املنطق��ة اإ�صاف��ة اإلى 
حماية الأمن القومي الإ�صرائيلي والت�صدي 
ل��كل من ت�صول له نف�صه امل�صا�ض باأمن الكيان 
ال�صهيوين الغا�صب وق��د اأخذت اأمريكا على 
عاتقها ت�صليح هذه الدويالت باأ�صلحة حديثة  
ومتط��ورة يف �صفقات فاق��ت مئات املليارات 
لي���ض اآخره��ا م��ا مت التوقي��ع علي��ة يف قم��ة 
الريا�ض ب��ني الرئي�ض الأمريك��ي] ترامب[ 
وبني زعماء دول اخلليج من �صفقات جديدة 
فاق��ت الن�ص��ف تلري��ون دولر �صريط��ة اأن 
ل ُت�صتخ��دم ه��ذه الأ�صلح��ة اإل بع��د موافقة 
حكومة البي��ت الأبي�ض اإ�صافة اإلى اأن يكون 
لإ�صرائيل حق التف��وق احل�صري يف املنطقة 

يف جمال الت�صلح 
بع��د اأن راأت اأمريكا انبط��اح ملوك واأمراء 
اخلليج والت�صليم والنقياد الأعمى حلكومة 
الت��ي  الأ�صلح��ة  وحج��م  الأبي���ض  البي��ت 
متتلكها ه��ذه الدوي��الت ويف مقدمتها اململكة 
ال�صعودي��ة عمدت اإلى ا�صتغ��الل هذا النفوذ 

من خالل توجيه هذه احلكومات والتحكم بها 
عن بع��د عر الرميوت وتوجيهها يف الجتاه 
ال��ذي يخ��دم اأه��داف اأمري��كا وال�صهيوني��ة 
تتحرك مت��ى �صاءت الأخ��رية وتتوقف متى 
اأرادت يف الزمان واملكان وح�صب الأولويات 
لنظ��ام البي��ت الأبي�ض وهذا م��ا علية احلال 
يف اليمن و�صورية م��رورا بالبحرين و�صول 
اإل��ى العراق وه��و ما ُي�صمى بح��رب الوكالة 
اإذ اأن ه��ذه الأنظمة تخو���ض احلروب نيابة 
ع��ن الغري]امري��كا[ بدون اي ه��دف فُهناك 
م��ن ُيق��رر وُيخطط وهي عليه��ا اإن ُتنفذ دون 
اأن ت�ص��األ حت��ى ع��ن ال�صبب الذي م��ن اأجله 
كان��ت احل��رب ُهن��ا اأو ُهن��اك اإل اأن ه��ذا لن 
ُيجدي فقد ظهر عل��ى ال�صطح  بوادر لهزمية 
امل�ص��روع الأمريكي يف املنطق��ة ففي العراق 
قريب��ا ل��ن يبق��ى لأمري��كا اي تواج��د بع��د 
الق�صاء على اجلماع��ات الإرهابية امل�صلحة 
وم��ا علية احلال يف �صوري��ا هو ذاته فالنظام 
ال�ص��وري وحلفائه باتوا على خطوة واحدة 
م��ن الن�صر واإحلاق الهزمية النكراء باأمريكا 
واأدواتها اإ�صافة اإلى دفن نوايا اأمريكا ودول 
التحاُل��ف ال�صع��و امريك��ي يف ت��راب اليم��ن 
بع��د اخل�صارة املدوية ل��دول التحاُلف للعام 
الثال��ث عل��ى الت��وايل وهن��ا مكم��ن اخلط��اء 
املتمثل يف ره��ان امريكا على اأنظمة عربية ل 
ت�صتطي��ع اإدارة بلدانها وكذل��ك الرهان على 
الإرهابية)القاعدة—داع�ض— اجلماعات 

الن�ص��رة( وبه��ذا تكون اأمري��كا متجهة نحو 
الت��ي  اال�ستعم��اري  مل�سروعه��ا  ال�سق��وط 
خطط��ت ل��ه م��ن عق��ود طويل��ة كم��ا يتدرج 
الرهان اخلا�ص��ر تنازليا من خالل رهان دول 
ال�صع��ودي  النظام��ني  يت�صدره��ا  التحاُل��ف 
والماراتي على ق��وى داخلية رهنت نف�صها 
م��ن زمن لي�ض بالقريب له��ذه الأنظمة]حزب 
اجلنوبي��ة  الق��وى  وبع���ض  الإ�ص��الح[ 
العميل��ة الت��ي اعتادت عل��ى العي�ض يف كنف 
املُحت��ل اخلارج��ي وه��و م��ا ين��ذر ب�سق��وط 
علي��ة  م��ا  وه��و  النظام��ني  لهذي��ن  م��دوي 
الواقع واملي��دان ونكون اأم��ام �سقوط ثالثي 
يب��دا ب�سقوط امل�س��روع االأمريك��ي و�سقوط 
اأدوات اأمري��كا يف املنطق��ة ]ال�صعودي��ة—
االإمارات[و�سق��وط اأدوات  اأدوات  اأمري��كا 
يف اليمن]ح��زب الإ�صالح—القوى العميلة 
من اأبن��اء اجلنوب[ويبق��ى الرابح الوحيد 
اليمن��ي  ال�صع��ب  اأبن��اء  م��ن  ال�صرف��اء  ه��م 
العظي��م الذين ت�صدوا له��ذه القوى جمتمعة 
ب��كل ب�صال��ة و�صجاع��ة يراهن��ون عل��ى ملك 
ال�صماوات والأر�ض ل يثنيهم عن هذا اخليار 
اي �ص��يء مهما كانت النتائ��ج املرتتبة عليه 
فالن�صر باإذن اهلل تعالى حليف امل�صت�صعفني 
م��ن اأبن��اء ه��ذا ال�سع��ب اليمن��ي وال�سقوط 
لأمريكا واأدواتها يف املنطقة واخلزي والعار 
للخون��ة يف الداخ��ل ول نامت اع��ني اجلبناء 

واملرتب�صني والعافية للمتقني .

فه��������ل م�������ن مدك�������ر 
 إبراه�����������������يم أب����������و حس�������������������ن 

يف ظ��ل الو�ص��اع احلالي��ة والع��امل ينظ��ر الى م��ا يحدث  م��ن اح��داث ويتدخل مبا 
تفت�صي��ه م�صاحله هنا يف اليمن الر�ض والن�صان ن��رى قوى عامليه كاأمريكا يف املقدمة 
ومعه��ا ا�صرائي��ل واململكة ال�صعودية وم��ن معها من مكونات النف��اق يت�صدرون قائمة 
الع��دوان عل��ى ال�صعب اليمني العرب��ي امل�صلم ونرى �صمودا عجيب��ا وغري عادي امام 
حتال��ف وتاآمر عاملي واقليمي رهيب وامام هذه العنجهية يقف كل املحللني واملراقبني 
ال�صيا�صيني والع�صكريني جتاه هذا ال�صمود وينده�صون غري مدركني ان يف هذه احلرب 
الظاملة �صر كبري البع�ض لالأ�صف ال�صديد ل يدركه لأن النظرة املادية هي التي ت�صتغرق 
كل تفكريهم وحتليالتهم ولهذا فهم ل يدركون معنى التاأييد اللهي وان املدد اللهي لن 
يك��ون حليفا اإل للمظلومني امل�صتب�صرين الواعي��ني  وت�صتمر احلرب رغم مرور الوقت 
ال��كايف ليفه��م الع��دوان ان هذه احلرب خا�ص��رة ل حماله ليق�صي اهلل ام��را كان مفعول 

ولتبقى �صعلة احلق متقدة دليال على ان الباطل لبد ان ينك�صر .
ان يف ه��ذه احل��رب �صواه��د عدي��دة توق��ظ الغافلني م��ن �صباتهم وحج��ه اأي�صا على 
الظامل��ني ليهل��ك من هلك عن بينه ويحيى من حيي عن بين��ه و�صوف ي�صجل التاريخ ان 
اليمني��ني انت�صروا رغم الت�صحي��ات ورغم اجلراح العميقة الت��ي يراها الحرار اخف 
وط��اأة عليهم من ان ي�صت�صلموا ملن باعوا كرامته��م وباعوا �صمائرهم لأحقر النا�ض من 

اليهود والن�صارى وعمالئهم
ان ال�صم��ود والتح��دي وال�ص��ر ر�صعه ال�صع��ب اليمني من معينه ال�ص��ايف من نبع 
اله��دي الق��راآين فها هو الطفل اليمن��ي يتحدى اأمريكا وي�صرخ يف وجهه��ا القبيح اأمرا ل 
يجروؤ عليه ع�صاق ال�صلطة وحكام التبعية العمياء وهكذا اجليل الآتي جيل متحرر من 
قي��ود ال�صلطة املنحرفة ومتمرد على انظمة الكب��ت واخلنوع يرى ان احلرية يف تعبيد 
نف�ص��ه لرب ال�صماوات والر���ض جيال يع�صق ال�صهادة ويرى اأنه��ا و�صام عظيم مينحه 
اهلل احباب��ه م��ن عباده ي�صم��دون يف وجه اعتى الق��وى ويرون انف�صه��م جبال ي�صعب 

اهتزازها.

معرك��ة الأبط��ال بجنوب موزع يف تعز اأ�صط��ورة جديدة يف احلرب! لقد 
خا�صوه��ا دون اأن ي�صتخدموا اأي �ص��الح موجه، وحتى العبوات والألغام 
مل ي�صتخدموه��ا مطلق��ا، لقد حارب بوا�ص��ل اليمن بع��د اأن جعلوا عتادهم  
الع�صكري جانبا، فقط باإرادة اليمني وب�صالته وهو يحطم م�صاريع الغزاة 

واأذنابهم من خونة اليمن وقد ح�صدت العملية نتائج باهرة ومدوية.
1_ ال�صيطرة على موقع ع�صكري هام وا�صرتاتيجي.

 2_ اإحراق 5 مدرعات ع�صكرية وطقمني ع�صكريني وبالولعات.
3_ �صقط اأكرث من ع�صرين مرتزقا بني قتيل وجريح.

يف عتم��ة اللي��ل كانت املعرك��ة الأولى حي��ث اقتحم بوا�ص��ل من اجلي�ض 
واللج��ان ال�صعبي��ة املوقع وفر�ص��وا �صيط��رة كاملة علي��ه ودون خ�صائر 
تذك��ر، و حني ح��اول العدو �صباح��ا اأن يفع��ل �صيئا.. لع��ق الهزمية مرة 

اخرى!
لق��د لعقها مرت��ني، مرة يف الليل واأخ��رى يف ال�صب��اح، ومل يغري الغطاء 

اجلوي املكثف معادلة امليدان التي �صنعت ليال!
اأما ال�صر.. فريويه جماهد ممن خا�صوا املعركتني بجملة واحدة: )نحن 
ب��اهلل كل �صيء(، هذه ال�صيحة لأحد بوا�صل اليم��ن وهو ي�صارك يف اإحراق 

اآليات العدو يف جنوب موزع بتعز ت�صعرك بقوة وطاقة رائعة.
اأح��د املجاهدي��ن ردد اجلملة ال�صهرية الت��ي قالها ال�صيد عب��د امللك بدر 
الدين احلوثي يف خطاب �صابق له ))الولعات_لهم_باملر�صاد((! نحن هنا 
اأم��ام حرب اأخرى ي�صنها املقاتل اليمني �صد العدو وهي احلرب النف�صية، 
فبع��د اأن ينج��ح املقات��ل ب�صحق العدو وتطه��ري املواقع ع�صكري��ا، يبا�صر 
تنفي��ذ احلرب النف�صية وبجم��ل ق�صرية مدوية تعر ع��ن اليمني ال�صامخ 

وال�صجاع!
اأما مغاوير الإعالم احلربي فيكملون املهمة، كل �صيء يوثق بعد�صاتهم! 

اإنهم ينفذون بدورهم معركة اأخرى �صد اأعداء الوطن.
تت�ص��ع �صظاي��ا معرك��ة جن��وب م��وزع فتخ��رك كي��ف اأن كل قتالها من 
مغفل��ي اجلنوب من ال�صبيحة الذي��ن يهرقون دمهم يف الوقت الذي يقت�صم 
ناف��ذو حزب ال�صالح كعكعة املنا�ص��ب يف اجلنوب ويحظون مبختلف ما 

يعتقدونها امتيازات خيانة اليمن!
م��ن هن��ا ن�صتطي��ع الإ�ص��ارة اإل��ى اأن العملي��ة الع�صكرية لأبط��ال اليمن 
يف تع��ز ناجح��ة بكل املقايي���ض وحققت نتائ��ج قا�صية من حي��ث  التوقيت 
وو�صائ��ل التنفيذ، لقد نفذت بعد حدي��ث اإعالمي عن م�صاعي جديدة لبعث 
املفاو�ص��ات.. كر�صالة تتخطى املناو�ص��ة ال�صيا�صية وتوؤكد اأن عتاد العدو 

�صاقط.
اأمام اإرادة املقاتل اليمني وبندقيته، بل قل وولعة مقاتليه التي عادة ما 

تلتقط من خمابئ العدو!
ه��ذه املعركة اخلاطفة بع��د هدوء خالل الفرتة املا�صي��ة، بداية جديدة 
ملواجه��ات �صاخن��ة �صيجهد الع��دو خاللها كثريا يف م��والة اإعداد اخلطط 

الدفاعية! �صيكون القادم اأعظم وما الن�صر اإل من عند اهلل.

ع����ب����داحل����م����ي����د ال����غ����رب����ان����ي

حني تخاض احلرب 
بدون ساح !
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م��ع بدء زي��ارة الرئي�ض الأمريك��ي دونالد ترامب 
اإل��ى ال�صعودية يوم  ال�صب��ت، 20 مايو 2017، فاإن 
الكات��ب ال�صحايف املعروف �صعي��د جنفي يف�ّصل اأن 
ي�ص��يء “جملة م��ن الن�صائح” الت��ي يدعو ترامب 
لأخذه��ا بعني العتبار اأثناء ه��ذه الزيارة التي قال 
مراقب��ون ب��اأن ال�صعودي��ني “جهزوا له��ا على نحو 
وا�ص��ع، ويتاأمل��ون اأن متنحهم املزيد م��ن الدعم يف 
ظ��ل الو�صع املحل��ي والإقليمي غ��ري امل�صتقر الذي 
يواجهون��ه”.. وق��ال جنف��ي يف مق��ال ن�ص��ره اليوم 
الهندي��ة   ”thecitizen“ �صحيف��ة  يف  ال�صب��ت 
امل�صتقل��ة، ب��اأن ويل ويل العهد ال�صع��ودي حممد بن 
�صلم��ان، ال��ذي يق��ف وراء تنظي��م زي��ارة ترامب، 
“�صيح��اول اأن ُيثب��ت للع��امل ال�صن��ي باأ�ص��ره باأن��ه 

اأن على ترامب،  اإل  يخ�ص��ع للنف��وذ ال�صع��ودي”. 
يقول املقال، اأن يتحقق بنف�صه من بع�ض احلقائق، 
مقرتح��ا الكاتب الإط��الل على املو�ص��وع من خالل 
باك�صتان التي ت�ص��م اأكرث من 20 باملئة من ال�صكان 
ال�صيع��ة.. وج��اء يف املق��ال ب��اأن حمم��د ب��ن �صلمان 
علي��ه اأن يعلم جيدًا باأن رئي���ض اجلي�ض الباك�صتاين 
ال�صاب��ق، اجل��رال راحي��ل �صريف، وال��ذي يراأ�ض 
الآن “القوات الإ�صالمي��ة” التي ترعاها ال�صعودية 
�صم��ن م��ا ُي�صم��ى بالتحال��ف الع�صك��ري الإ�صالمي 
)اأن راحي��ل �صريف( ن�صاأ داخ��ل اجلي�ض الباك�صتاين 
ال��ذي اعت��اد عل��ى اأن ين�صد خ��الل تدريباته بهتاف 
“يا علي يا علي”، يف اإ�صارة اإلى الإمام علي بن اأبي 
طال��ب، واأ�صار املقال اإلى اأن ه��ذا الهتاف يتعار�ض 

م��ع العقي��دة الوهابي��ة التي يرتك��ز عليه��ا النظام 
ال�صع��ودي.، وينتقد املقال “املغالط��ة” التي تقول 

باأن “ال�صعوديني هم قادة ال�صنة يف العامل”، ويرى 
ذلك “بعيدا ع��ن احلقيقة”، وو�صَع الكاتب ترويج 
هذه “املغالطة” يف �صياق ما تقوم به ال�صعودية من 
تاأ�صي�ض جبهة وقيادتها بغر�ض “مناه�صة اإيران”. 
واأو�ص��ح ب��اأن ال�صعوديني هم اأتب��اع حممد بن عبد 
الوه��اب، وي�صمل اأتباع ابن عب��د الوهاب اأ�صخا�صا 

مثل اأ�صامة بن لدن وتنظيم القاعدة والتكفرييني.
ويدع��و املق��ال ترام��ب اإل��ى اأن يعل��م عب��د رب��ه 
من�صور ه��ادي “الذي يعي���ض يف الريا�ض، اإلى حد 
كبري، حت��ت احلماي��ة ال�صعودي��ة، يف الوقت الذي 
يدع��ي باأنه رئي�ض اليمن، وحتيط��ه عالمة ا�صتفهام 

كبرية ب�صاأن �صرعيته”

انتقدت جملة “اأمريكان كون�صرفيتف” 
الإدارة  تقري��ر جدي��د،  الأمريكي��ة يف 
الأمريكي��ة بزيارة الرئي�ض ترامب اإلى 
ال��دول املجرم��ة الت��ي ترتك��ب جرائم 

حرب بحق ال�صعب اليمني.
م��ن  تكث��ف  الت��ي  املجل��ة،  وقال��ت 
تقاريرها وت�صل��ط ال�صوء ب�صكل كبري 
على احل��رب التي تقوده��ا ال�صعودية 
اإن��ه  اأمري��كا �ص��د اليم��ن،  مب�صاع��دة 
وبينم��ا ي�صتع��د ترام��ب للذه��اب اإلى 
اأول  يف  ال�صعودي��ة  العربي��ة  اململك��ة 
رحل��ة خارجي��ة له، ت�صتع��د الوليات 
املتحدة لبي��ع ال�صعودي��ني الكثري من 
الأ�صلح��ة: وتعمل الولي��ات املتحدة 
عل��ى  ال�صعودي��ة  العربي��ة  واململك��ة 
عق��د �صفق��ة م��ن �صفق��ات الأ�صلح��ة 
وا�صتثم��ارات مالي��ة ته��دف اإل��ى رفع 
التع��اون القت�ص��ادي والأمن��ي ب��ني 
وا�صنطن والريا���ض بعد عدة �صنوات 
من التوت��ر يف العالق��ات الدبلوما�صية 

الأمريكية مع اإيران.
املحتمل��ة،  التفاق��ات  وت�صم��ل 
املقرونة بال�صيد ترامب املقرر و�صوله 
اإل��ى اململك��ة العربي��ة ال�صعودية هذا 
ل��ه خ��ارج  اأول حمط��ة  اأو  الأ�صب��وع 
الوليات املتح��دة منذ توليه من�صبه، 
نظام��ا للدفاع ال�صاروخ��ي والأ�صلحة 

الثقيل��ة التي رف�صت اإدارة اأوباما بيع 
ال�صعودي��ة اأو علقته��ا ب�صبب خماوف 
يف  ال�ص��راع  يف  الريا���ض  دور  ب�ص��اأن 
اأمريكي��ني  مل�صوؤول��ني  وفق��ا  اليم��ن، 

و�صعوديني.
لوكال��ة  م�صتق��ل  لتقري��ر  ووفق��ا 
رويرتز، تق��در قيمة �صفقات الأ�صلحة 
دولر.  ملي��ار   300 ع��ن  يق��ل  ل  مب��ا 
وحقق اأوباما الرق��م القيا�صي ال�صابق 
يف تقدمي مبيعات الأ�صلحة لل�صعوديني 
عل��ى  دولر  ملي��ار   115 م��ن  باأك��رث 
مدى ثم��اين �صن��وات، ولك��ن اإذا كانت 
ه��ذه التقديرات �صحيحة ف��اإن ترامب 
�صيتجاوزه قريب��ا وي�صبح اأكر عامل 
الع�ص��ور..  كل  يف  �صع��ودي  متك��ني 

ه��ذه  تق��دمي  اأن  املجل��ة  واعت��رت 
ال�صفق��ات ميث��ل تاأيي��د اإدارة ترامب 
لل�صعودي��ني و�صلوكه��م الأخري، ومن 
املوؤك��د اأن يتم تف�ص��ريه على اأنه �صوء 
اأخ�صر م��ن وا�صنط��ن ملوا�صلة القيام 
مب��ا كان��وا يفعلون��ه لليم��ن. وترافق 
مبيع��ات ه��ذه ال�صلح��ة م��ع زي��ارة 
ترامب للريا���ض ار�صال اأ�ص��واأ ر�صالة 
ممكن��ة وتعمي��ق التواط��وؤ المريك��ى 
فى احل��رب الت��ى تقوده��ا ال�صعودية 
فى الوقت الذى حتت��اج فيه الوليات 
املتح��دة الى التخل�ض من تلك احلرب 

الوح�صية والكارثية.
ولفت��ت املجل��ة ان اغ��داق الريا���ض 
باأ�صلح��ة جديدة يثري بع���ض الأ�صئلة 

الأ�صا�صي��ة:. 1( مل��اذا يج��ب اأن تكافاأ 
احلكوم��ة الت��ي تزع��زع ال�صتقرار يف 
املنطقة ب�ص��كل فعال بالو�صائل الكفيلة 
لفع��ل املزي��د م��ن ذل��ك؟. 2( م��ا ه��ي 
اأهداف ال�صيا�صة اخلارجية الأمريكية 
التي يتم تقدميها من خالل اإلقاء املزيد 
م��ن الأ�صلحة على اجلي���ض ال�صعودي 
غ��ري املوؤه��ل ب�ص��كل وا�ص��ح؟. 3( م��ا 
فائ��دة الوليات املتحدة من احل�صول 
عل��ى عالق��ة اأق��وى م��ع عمي��ل متهور 
يرتكب جرائم احلرب ب�صكل روتيني؟

تقوده��ا  الت��ي  احل��رب  اأن  مب��ا   )4
ال�صعودية عل��ى اليمن عززت القاعدة 
وقات��ل  العربي��ة،  اجلزي��رة  �صب��ه  يف 
اجلزي��رة  �صب��ه  يف  القاع��دة  تنظي��م 
جنب��ا  الأحي��ان  بع���ض  يف  العربي��ة 
اإل��ى جن��ب م��ع الق��وات املدعومة من 
التحال��ف، كي��ف ميك��ن ال�صتم��رار يف 
دعم حرب ال�صعوديني يجعل الوليات 

املتحدة اأكرث اأمنا
وختم��ت املجل��ة بالق��ول: ل نعتق��د 
اأجوب��ة  اأي  لديه��ا  ترام��ب  اإدارة  اأن 
جيدة على ه��ذه الأ�صئلة، ولكن يجب 
عل��ى اأع�ص��اء الكونغر���ض اأن يطالبوا 
بتقدميه��ا ويج��ب اأن متن��ع املزيد من 
تل��ك  تك��ن  اإذا مل  الأ�صلح��ة  مبيع��ات 

الإجابات جاهزة.
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“ميدل إيست آي” البريطاني: 

آل سعود في ورطة 
كبيرة.. جزية مغرية 

لترامب وماهي 
تداعيات احلرب في 

اليمن
ن�صر موقع “ميدل اإي�صت اآي” الريطاين تقريرا حتدث 
في��ه ع��ن العالق��ة ال�صعودي��ة الأمريكية، م�ص��ريا اإلى 
اأن اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة تعهدت موؤخ��رًا بدفع 
مبل��غ 300 ملي��ار دولر يف �صفق��ات دف��اع عل��ى مدى 
العقد املقب��ل و 400 مليار دولر يف ا�صتثمارات البنية 
التحتي��ة الأمريكية على الرغ��م من حالة التق�صف التي 
فر�صته��ا احلكوم��ة ال�صعودي��ة، والرق��م الأخري وفقا 
لبع���ض التوقعات ميكن اأن يرتف��ع اإلى تريليون دولر 

من ال�صتثمار يف القت�صاد الأمريكي.
واأ�ص��اف املوق��ع الريطاين يف تقري��ر ترجمته وطن 
اأن��ه م��ع قدومه اإل��ى الريا�ض ي��وم اجلمع��ة، �صيحمل 
ترامب اأكر �صفقة اأ�صلحة يف تاريخ الوليات املتحدة. 
واأك��د ترام��ب على اأنه �ص��وف يلتزم بوع��ده يف الدفاع 
ع��ن اململكة، واإذا كانت هناك ح��رب مع اإيران �صتكون 

الوليات املتحدة هي التي حتاربها.
وذك��ر املوق��ع اأن ال�صعودي��ون عل��ى عك���ض الأمري 
البال��غ م��ن العمر 31 عاما، ل ي�صتطيع��ون �صراء يختا 
اأو �صل�صل��ة م��ن اجل��زر يف املالدي��ف، بل ه��م يراقبون 
اأنف�صه��م عاجزون عن �ص��راء احتياجاتهم بينما ي�صكب 

امللك الكثري من املال على الأمريكيني.
كم��ا اأن معدل البطالة الر�صم��ي يف اململكة بلغ 12 يف 
املئ��ة، ويف الواقع احلقيقي هو اأعلى بكثري ويكافحون 

لتوظي��ف الأطب��اء يف امل�صت�صفيات واأك��ر �صندوق يف 
اململكة يحاول دفع معا�صات العاملني يف القطاع العام، 
وق��د اأعلنت موؤ�ص�ص��ة املعا�صات الأ�صب��وع املا�صي اأن 

احتياطياتها قد ا�صتنزفت.
وكان اأعل��ن نائب وزير القت�ص��اد حممد التويجري 
اأن اململك��ة ق��د خف�صت عجزه��ا يف الرب��ع الأول باأكرث 
م��ن الن�صف ب�صبب التق�صف، بينما يف وقت �صابق حذر 
م��ن اأن اململكة �صتفل�ض يف غ�صون اأربع �صنوات اإذا ظل 
�صعر النفط ب��ني 40 دولرا و 45 دولرا للرميل. كما 

حذر �صندوق النقد الدويل اململكة من الإفال�ض.
وهن��اك �صببان حمتمالن وراء دف��ع اململكة لالأموال 
لرتام��ب بينما متنعه��ا عن مواطنيه��ا، الأول �صخ�صي 
م��ن حممد ب��ن �صلم��ان الذي يدف��ع اجلزية اأم��ال يف اأن 
يك��ون املل��ك املقبل، والث��اين هو �صبب جماع��ي بعد اأن 
ح�صل��ت اململك��ة عل��ى �صدمة م��ن اإدارة اأوبام��ا التي 
جعلت ال�صالم مع اإيران هدفها الرئي�صي، واأنها ل تريد 

اأن ت�صعر بهذا الأمر مرة اأخرى.

تداعيات احلرب في اليمن
جمي��ع اأمراء اململكة ل يقول��ون �صيئا عما يحدث يف 
اليم��ن، ول ي��زال حممد ب��ن نايف م�ص��وؤول عن احدى 
الق��وات الع�صكري��ة الث��الث يف اململك��ة، وه��ي وزارة 
الداخلي��ة القوية التي ت�صيطر عل��ى احلدود، ومل يكن 
من غ��ري املاألوف بالن�صب��ة للزوار الأجان��ب املدعوين 
م��ن قبل حممد بن �صلمان ق�ص��اء حلظات حرج ليجري 

ا�صتجوابهم يف نظام مراقبة حممد بن نايف
واأي��د ويل العه��د يف البداي��ة احلمل��ة اجلوي��ة التي 
اأطلقه��ا ابن عمه الأ�صغر وزي��ر الدفاع �صد احلوثيني 
يف اليمن، ولكن هناك �صائعات قوية الآن حول اخلالف 
الذي حدث بني الفار عبد ربه من�صور هادي واحلليف 
الع�صكري الرئي�صي للوليات املتحدة الأمري حممد بن 

زايد ويل عهد اأبوظبي.
وبع��د الكلمات ال�صاخنة ب��ني هادي وحممد بن زايد 
يف فراي��ر املا�ص��ي ب�صبب مط��ار ع��دن، انف�صل حلفاء 
حممد بن زاي��د اليمنيني عن الرئي���ض املنفي، وق�صموا 
الق��وات الت��ي حت��ارب يف اليم��ن اإل��ى ف�صيل��ني عل��ى 
الأق��ل، وت�صببت �صيا�صة حممد ب��ن �صلمان يف حالة من 
الفو�صى باليمن وهو يعتمد على هادي كم�صدر �صرعي 

ل�صرباته اجلوية، وفقا لو�صف املوقع.

مجلة “أمريكان كونسرفيتف” األمريكية:

مل���������اذا ت���ق���ي���م واش����ن����ط����ن ع�����اق�����ة ق�����وي�����ة م������ع ع���م���ي���ل م���ت���ه���ور 
ي�����رت�����ك�����ب ج��������رائ��������م ح����������رب ف��������ي ال�����ي�����م�����ن ب����ش����ك����ل روت�����ي�����ن�����ي؟

»ت���ب���وك«  ف����ي  اس���رائ���ي���ل���ي���ة  ح���رب���ي���ة  ط����ائ����رات   : المقدسية  المنار 

وب�����������ن س������ل������م������ان ي����س����ت����ض����ي����ف وف����������������دًا ع������س������ك������ري������ًا إس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ًا
اأك��دت م�ص��ادر خا�صة ل� )املن���ار( اأن وفدا ع�صكريا واأمني��ا ا�صرائيلي��ا زار اململكة الوهابية 
ال�صعودي��ة يف ال�صاد���ض والع�صري��ن من �صهر ني�ص��ان املا�صي، واأم�صى هن��اك يومني، التقى 
خ��الل هذه الزيارة باملل��ك ال�صعودي بح�صور جنله حممد بن �صلم��ان، وعقد اجتماعا مطول 
عل��ى انفراد مع وزير الدفاع ال�صع��ودي، وجتول الوفد ال�صرائيلي يف املنطقة احلدودية بني 

ال�صعودية واليمن.
وقالت امل�صادر اأن �صت طائرات حربية ا�صرائيلية حطت بعد عودة الوفد ال�صرائيلي الى تل 
اأبي��ب يف مطارات ع�صكرية �صعودية من بينه��ا مطار “تبوك” الع�صكري، ويف الونة الخرية 
اأي�صا نقلت طائرات نقل ع�صكرية ا�صرائيلية �صحنات اأ�صلحة الى اململكة الوهابية ال�صعودية، 
حتدث��ت امل�ص��ادر عن اأن هذه ال�صلحة ار�صلت الى �صاح��ة املعارك يف اليمن، يف اطار احلرب 

الجرامية الربرية التي ي�صنها حتالف برئا�صة ال�صعودية �صد ال�صعب اليمني.

موقع )nrg( :»الصهاينة« في 

دبي دون احلاجة إلى فيزا

ذك��ر موق��ع )nrg( الى ان��ه بات بام��كان ال�صرائيلي��ني الذهاب يف 
اج��ازة الى دب��ي دون احلاجة الى فيزا، كما ميكنه��م احلجز يف فندق 

5 جنوم موجود يف الر�ض الدولية من خالل احلجز يف مطار دبي.
وا�صاف املوقع انه الى جانب هذا الفندق “هوتلز كومبايند” يعمل 
135 مطعم��اً. كما يق��ام يف املطار م�صرح جتري علي��ه عرو�ض لف�صل 

الفنانني الدوليني.
“يف كل  وينق��ل املوق��ع عن اإيال �صيغ��ل من “هوتلز كومباين��د” انه 
�صن��ة يق��وم اآلف ال�صرائيلي��ني باتخ��اذ دب��ي حمط��ة يف طريقهم الى 
تايالند، الهند او ا�صرتاليا ول �صبب لال�صراع مبغادرة المارة اذا كان 

ميكن ال�صتمتاع بالتجربة اجلميلة التي يوؤمنها املكان”.
وا�ص��ار املوقع ال��ى انه على الرغم م��ن عدم احلاجة ال��ى الفيزا، ل 
توج��د رح��الت جوية مبا�ص��رة من “ا�صرائي��ل” الى دب��ي، لكن ميكن 

الو�صول اليها برحالت رخي�صة مع �صركات دولية متعددة. 

ك�صف��ت �صبكة قن��وات “CNN” الأمريكية، م�ص��اء ال�صبت، عن م�صدر 
مل ت�صم��ه اأن البيت الأبي�ض بداأ البحث باإج��راءات تتعلق بتنفيذ قرار عزل 
الرئي���ض م��ن من�صب��ه على خلفي��ة عالقته برو�صي��ا ودور مو�صك��و يف فوزه 
بالبحث عن  الأبي���ض  البي��ت  بالنتخاب��ات.. وقال��ت CNN ان حمام��و 

اإجراءات عزل الرئي�ض من من�صبه
وقال مرا�صل ال�صبكة يف اإفادة للقناة الناطقة باللغة الإجنليزية ور�صدها 
املرا�ص��ل ن��ت : ” بب�صاط��ة اإن ذل��ك يع��د اج��راءًا حت�صريياً يف ح��ال وقوع 
الحتم��ال البعيد ومن غ��ري املرجح ان يحت��اج الرئي���ض ملعار�صة حماولة 
عزله”.. ونقل مرا�صل �صي اإن اإن عن م�صدرين مل ي�صمهما وقال اإنهما خا�صا 
عملي��ة النقا�ض لهذه الإجراءات، اإن جه��ود البحث ل تزال غري ر�صمية وان 
الب��دء به��ا جاء ل�صب��اب احتياطية، م�صريي��ن اإلى اأن امل�صوؤول��ني يف البيت 
الأبي���ض يعتق��دون اأن ترام��ب يحظى بدع��م احلزب اجلمه��وري ولذلك لن 
تط��رح ورق��ة عزله حالي��اً”.. ومنذ اإقال��ة الرئي�ض الأمريك��ي دونالد ترامب 

ملدي��ر مكت��ب التحقيقات الف��درايل المريكي )اف ب��ي اآي( جيم�ض كومي يف 
9 ماي��و اجل��اري الذي كان يحق��ق ف �صالت حمتملة ب��ني رو�صيا واحلملة 
النتخابي��ة لرتامب والتي ميكن ان تكون قد �صاع��دت الأخري للو�صول اإلى 
البيت الأبي�ض، واحلديث يف الوليات املتحدة يرتكز حول اإمكانية الإطاحة 
برتام��ب على خلفية الق��رار الذي بات يو�صع يف مقارنة مع “ف�صيحة ووتر 
غي��ت” التي اأطاح��ت بالرئي���ض الأمريكي ريت�ص��ارد ني�صكون ع��ام 1986م 

املتعلقة بالتج�ص�ض على احلزب الدميوقراطي.
اأخطر قرار  باأنه  �صبكة CNN الأمريكية و�صفت قرار الإقالة يف حينه 

لرتامب خالل 100 يوم من رئا�صته
واعت��رت �ص��ي ان ان ان اآن��ذاك اإقالة الرئي���ض الأمريك��ي دونالد ترامب 
لرئي���ض مكت��ب التحقيقات الفي��درايل جيم�ض كومي، ه��ي اأكرث خطوة “غري 

متوقعة وخطرية”منذ توليه الرئا�صة .
وكت��ب مرا�ص��ل ال�صبكة كري���ض �صيليزا يف حين��ه يق��ول، اإن اإقالة ترامب 

للم�ص��وؤول عن التحقي��ق يف تدخل دول��ة اأجنبية يف النتخاب��ات الأمريكية، 
ير�ص��ل “اإ�ص��ارة تق�صع��ر له��ا الأب��دان” يف جمي��ع اأنح��اء البريوقراطي��ة 

واملجتمع الأمريكي.
وق��ال كب��ري املحلل��ني القانوني��ني يف CNN، جيف��ري توب��ني، اإنه غري 
مقتن��ع بفكرة اأن كومي اأقيل ب�صب��ب التحقيق يف اخلادم الإلكرتوين اخلا�ض 
بكلينت��ون، وا�صفاً الأم��ر باأنه “مناف للعقل”. وو�صف توبني هذه اخلطوة 

باأنها “اإ�صاءة ا�صتخدام لل�صلطة من قبل رئي�ض الوليات املتحدة.
واأ�ص��اف توبني: “هذا لي�ض �صيئاً �صمن التقالي��د ال�صيا�صية الأمريكية،” 
وق��ارن ب��ني اإقالة كوم��ي واإقالة الرئي���ض ريت�صارد نيك�ص��ون للمدعي العام 

اخلا�ض، اأر�صيبالد كوك�ض، خالل ف�صيحة ووترغيت.
وتاب��ع توب��ني: “هذا لي�ض طبيعياً، هذه لي�ص��ت ال�صيا�صة املعتادة،” رغم 
اأن��ه اأ�ص��اف اأن ترام��ب مل يكن لدي��ه ال�صلط��ة القانونية لإقال��ة مدير مكتب 

التحقيقات الفيدرايل.

صحيفة “thecitizen” الهندية المستقلة: تدعو ترامب للتحقق من املغالطة املزعومة بشأن »قيادة« السعودية للعالم السني

شبكة CNN: البيت األيبض يبدأ بحث إجراءات عزل الرئيس ترامب من منصبه 
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والي��وم يتمك��ن اليمني��ني م��ن قت��ل مئ��ات اجلن��ود 
ال�صوداني��ني والإماراتيني وال�صعودي��ني والبحرينيني 
وداي��ن  ووت��ر  والب��الك  والباك�صتاني��ني  وامل�صري��ني 
جروب، وغريهم يف اليمن القاهر جلميع القوى الغازية 

..
�ص��ن التحال��ف الهمج��ي للح��رب على اليم��ن وحماية 
اإ�صرائي��ل حربا �صر�صة قذرة ظامل��ة �صد ال�صعب اليمني 
الذي اأعلن حتريره م��ن الو�صاية الأمريكية ال�صعودية 
املفرو�ص��ة علي��ه منذ ع�ص��رات ال�صنني واتف��ق اجلي�ض 
اليمن��ي واأن�ص��ار اهلل على حترير اليمن م��ن ال�صتعمار 
ورفعوا �صعار امل��وت لأمريكا، املوت لإ�صرائيل، اللعنة 
علي اليه��ود، الن�ص��ر لالإ�صالم، وتوع��د ال�صعب اليمني 
قوات التحالف للحرب علي اليمن والدفاع عن اإ�صرائيل 
بهزمي��ة �صاحق��ة مماثل��ة لهزمي��ة اجلي���ض امل�صري يف 
ال�صتين��ات، وق��ال اليمني��ني لق��وات حتال��ف الع��دوان 
الع�صري �صنفعل بكم ما فعلناه بامل�صريني و�صتخرجون 
من اليمن يف اأكفان و�صرت�صلون جثث هامدة، ومنذ اأيام 
قال اح��د الأمريكيني اأن اجلي�ض ال�صعودي منهار، واأكد 
اأن اجلن��ود ال�صعودي��ني يف��رون اأم��ام اأبط��ال اجلي���ض 
واللجان ال�صعبية، كما تفر الفئران من القطط، وقال اأن 
اأي ر�صا�صة تطلق من الأرا�صي اليمنية على الأرا�صي 
ال�صعودي��ة تت�صب��ب يف فرار مئات اجلن��ود ال�صعوديني 
م��ن مواقعهم وق��د متكن اجلي���ض واللجان م��ن حترير 
ع�ص��رات املواق��ع ال�صعودي��ة وه��م الآن عل��ى م�صارف 
جن��ران وع�صري، وبعد اأي��ام �صيتمكنون م��ن حتريرهم 
اأن �ص��اء اهلل .. يقول تعالى كم م��ن فئة قليلة غلبت فئة 
كثرية ب��اأذن اهلل واهلل مع ال�صابري��ن، وقريبا �صت�صحب 
ع�صاب��ات التحال��ف الع�صري من تبقى م��ن قواتها على 

قيد احلياة من اليمن.

الدول اليمنية قبل املياد
ظه��رت ال��دول اليمنية قبل املي��الد كنت��اج لتوحيدها 

كاأمث��ال ن�ص��ق وثيل جنران وغريها ث��م ظهرت بعد ذلك 
دول معني و�صباأ وحم��ري وح�صرموت ، وقد تطورت يف 

تلك الدول الزراعة والتجارة واحلرف .
وم��ن مت وف��رت الوحدة القت�صادي��ة يف اليمن القدمي 
وه��ي ال�صرح الأ�صا�صي الذي كانت تنه�ض على اأ�صا�صه 

الوحدة ال�صيا�صية باجتاه تطور املجتمع القدمي .
وبالرغم من التوا�صل احل�صاري فقد كانت انتكا�صات 
ورغب��ات يف النف�صال ع��ن ال�صلط��ة املركزية بني فرتة 
اإل��ى ح��روب متوالي��ة ل  اأدى  واأخ��رى، الأم��ر ال��ذي 
تنته��ي مردها اإلى الأه��واء والأطماع ال�صخ�صية وحب 
ال�صيط��رة وتغلي��ب امل�صال��ح اخلا�ص��ة ، اإ�صاف��ة اإل��ى 
املخاطر التي كانت حتيق بالدولة اليمنية من اخلارج .
حي��ث ح��اول اليونان وال��روم احلد من تف��وق اليمن 
جتاري��ا وال�صتي��الء عل��ى ط��رق جتارته��ا وم��ن اأبرز 
احلمالت الأجنبية على اليمن القدمي احلملة الرومانية 
يف عام 24 قبل امليالد .. والتي �صنتها لأ�صباب اقت�صادية 
و�صيا�صي��ة فقد جهزوا جي�صاً قوامه ع�صرة اآلف جندي 

بقيادة ” اليو�ض جالو�ض “.
وق��د متك��ن الغ��زاة الروم��ان م��ن احتالل ع��دة مدن 
مينية م�صتغل��ني ال�صراعات الداخلية ، لكنهم ف�صلوا يف 
اخ��رتاق اأبواب مدنية ماأرب العا�صمة ال�صبئية ، وذلك 
ل�ص��دة الرد القا�صي يف املدينة وعلى طول الطريق الذي 
قطع��ه اجلنود الروم��ان ، وق��د ا�صتخ��دم اليمنيون كل 
الأ�صلح��ة والر�صائ��ل ملقاومة الغ��زاة الأجانب حتى مل 
يع��د اإلى م�صر التي كان الرومان قد احتلوها يف عام 30 
قبل امليالد، اإل جمموعة قليلة من الغزاة الرومان ودفن 
اجلي���ض الروم��اين يف الرم��ال اليمنية ، وم��ن خالل هذه 
امللحم��ة التاريخي��ة �ص��د الغزاة �صمي��ت اليمن مبقرة 

الغزاة “.
ومن بعد تلك الهجمة ال�صر�ص��ة الرومانية على اليمن 
برزت �صرورة الوحدة ال�صيا�صية الواحدة لليمن وقيام 
�صلط��ة مركزي��ة لعموم اليم��ن ك�ص��رورة حتمية ملحة 
حتتمها معطيات التط��ور القت�صادي وال�صيا�صي الأمر 

ال��ذي اأدى اإل��ى حتقيق ذل��ك يف القرن الراب��ع امليالدي 
عند قيام ملوك �صب��اأ وذو ريدان وح�صرموت ومينت ” 
ال�صحر ” حاليا واإعدامهم يف اجلبال والتهائم والإ�صافة 
الأخرية متت يف الق��رن اخلام�ض امليالدي ، ومل تتوقف 
ه��ذه املحاولت يف مل �صمل الب��الد املتفرقة يف ظل قيادة 

مركزية موحدة ت�صمل جميع اأطراف البالد اليمنية .

اليمن عصية أماں أي غزو 
ي�صه��د تاري��خ اليم��ن، عل��ى اأن الب��الد كان��ت على مر 
الع�ص��ور ع�صي��ة اأم��ام اأي غ��زو اأجنبي، حت��ى الدولة 
العثمانية يف اأوج قوتها، مل ت�صتطع احتالل البالد ب�صكل 

كامل، حتى �صمي اليمن ب� "مقرة الأنا�صول".
ا�صتحق��ت اليمن بج��دارة لقب "مق��رة الأنا�صول"، 
لك��رثة اجلن��ود الأتراك الذي��ن قتلوا فيه��ا. حيث تقول 
الأغني��ة امل�صهورة "ل يوجد يف ال�صماء غيوم، بل يوجد 
دخان، ما هذا البكاء والأنني، انه �صوت نائحة، نعم من 
يذه��ب لليمن ل يعود ثانية". هذه كلمات اأحدى اأغنيات 
"مي��ن توركو�ص��و"، اأ�صه��ر الأغاين الرتكي��ة احلزينة، 
وهي حتكي تاريخ الأيام الع�صيبة التي عا�صها اجلنود 

الأتراك يف اليمن.
يف ع��ام 2011 بك��ى الرئي�ض الرتك��ي ال�صابق عبد اهلل 
غ��ول اأمام مقابر واأحفاد من تبقى من الأتراك يف اليمن، 
و ذل��ك عندما غنت ل��ه حفيدات الأت��راك اليمنيات نف�ض 

الأغنية "ملاذا؟ لأنهم يذهبون لليمن ول يعودون". 
يف امل�صتقب��ل �صي�صاف اإلى األق��اب اليمن لقب " مقرة 
بن��ي �صع��ود " و" املق��رة ال�صوداني��ة "، و كم��ا فع��ل 
الرئي���ض الرتك��ي ال�صابق اأمام قب��ور اأج��داده، �صياأتي 
اأحفاد الغ��زاة اجلدد ليبكوا على قبور اأجدادهم يف بالد 

اليمن.

اليمن مقبرة لكل أنواع الغزو 
الطائفي واملذهبي

ُهن��اك جه��ات خارجي��ة تري��د اأن ت�صتمت��ع وتتل��ذذ 
مبناظ��ر اليمني��ني وه��م يقطع��ون ويقتل��ون بع�صه��م 
البع���ض، ول تريد ال�صتقرار له��ذا ال�صعب الأبي باأي 
ثم��ن كان..  اإننا اأم��ام منعطف تاريخ��ي مهم يف تاريخ 
اليم��ن احلديث ،، تاري��خ اليمن الذي ُيول��د الآن،، لذا 
تق��ع علينا م�صئولية كب��رية وج�صيمة ويجب علينا اأن 
نتحملها واأن نكون بح�صب ظن اأجيالنا القادمة، واأن ل 
نكون و�صم��ة عار واأقزاما اأمامهم وهم يقروؤون تاريخ 

اليمن اليوم ،،،
اليم��ن الآن بحاج��ة لنا اأك��رث من اأي��ة مرحلة م�صت 
واإن مل نتحمل م�صئوليتنا اليوم ف�صنندم طوال العمر، 
و�صنك��ون ال�صب��ب يف تعا�صة الأجي��ال املتالحقة ،، بل 
باإذن اهلل �صنكون حمل مقولة " احلكمة ميانية " ،، اأول 
عل��ى اجلميع اللتفاف ودعم احلكومة اجلديدة ،، لن 
املرحل��ة احلالية تتطلب منا ذل��ك ،، والثورة الآن هي 
ال�صغ��ط على احلكوم��ة عر الدع��م والإلتفاف حولها 
وحماول��ة تفعي��ل اآلياته��ا وتغي��ري الواق��ع واإ�صالحه 
عره��ا ،، احلكوم��ة احلالية برغم �صع��ف الإمكانيات 
وع��دم تهيئة الظروف له��ا ولكن باإمكانه��ا عمل الكثري 
،، اإن وج��د اللتف��اف حوله��ا م��ن اجلمي��ع ،، و�صيت��م 
اإ�صالحه��ا داخلي��ا واإ�صالح الكثري م��ن م�صاكل الوطن 
احلالي��ة ،، بحي��ث يتم حل امل�ص��اكل الطارئة والتي قد 
تت�صب��ب مب�ص��اكل اأك��ر واأك��رث، كل ث��ورة ل ميكن اأن 
حتق��ق اأهدافها يف طرفة ع��ني ولكنها حتتاج للوقت بل 
ومت��ر يف اأوق��ات اأحلك من وق��ت قيام الث��ورة، ولذلك 

حتتاج لل�صر واملرابطة .
معا نحو التغيري ودحر الغزاة واملحتلني ،، ولكن لن 
يحدث التغي��ري ما مل نتكاتف ونتح��د جميعا ،، ولنكن 
يدا واحدة باإذن اهلل، حاولوا املف�صدين من قبل اإ�صعال 
ح��رب مناطقي��ة ،، يف اأرا�ص��ي اليم��ن الغ��ايل ،، ولكن 
ال�صع��ب اليمني رف�صها ولف�صه��ا وجتاوزها واأخمدها 
... والي��وم حت��اول قوى الغ��زو اإ�صعال ن��ريان حرب 
طائفي��ة مذهبية ،، وباإذن اهلل �صيخمده��ا �صعبنا الأبي 

.. بل قد اأف�صلها ..
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اقترب النصر والتحالف اإلجرامي حلماية إسرائيل سيعلن انسحابه من اليمن قريبًا
اليم����������������ن مقب�������������رة الس����������ودان����������ين

تقرير / محمد محسن احلمزي
على مر الع�س�ور يعجز الغزاة من احتلل اغلب االأرا�سي اليمنية، نظرا للرد 
القا�س�ي وال�س�ديد الذي ي�س�نه اليمنيني على املحتلني، فقد متكن�وا من هزمية 
املحت�ل الرتك�ي واالجنلي�زي ومل يتمكن االجنلي�ز من احتلل كامل االأرا�س�ي 
اليمني�ة، ومتكنوا اأي�س�ااً م�ن قتل االآالف من اجلن�ود امل�رسيني املحتل�ني لليمن يف 

ال�ستينات و�سحب عبدالنا�رس جي�سه املهزوم يف اليمن دون حتقيق اأي نتائج، 

مملكة بني سعود تدمر املنطقة وتشوه صورة اإلسام احملمدي األصيل
مل يعد مقبول من ال��دول الإ�صالمية والعربية ال�صكوت عن دور 
مملك��ة بني �صع��ود يف تدم��ري املنطق��ة وت�صويه �ص��ورة الإ�صالم 

املحمدي الأ�صيل.
م�ص��در املوقف ه��ذا، لي�ض من منطل��ق  مناه�ص��ة ورف�ض نظام 
بن��ي �صعود، ب��ل من منطل��ق مو�صوع��ي، يدفع باجت��اه �صرورة 
ح�ص��م الأمة خليارها، وحذف نظ��ام بني �صعود من �صجل املنطقة 

والعامل، لتاريخه الأ�صود امللطخ بالدماء واخليانات منذ ن�صاأته.
مبراجع��ة ب�صيطة جند اأن “بريطانيا العظم��ى” هي من اأن�صاأت 
كيان بن��ي �صعود، ومبراجعة ب�صيطة اأخ��رى، جند اأن “بريطانيا 
العظم��ى” ذاته��ا ه��ي م��ن اأن�ص��اأت الكي��ان ال�صهي��وين الغا�ص��ب 

لفل�صطني والأق�صى.
واإذا م��ا طرحنا ال�صوؤال ع��ن هدف اإن�ص��اء ال�صعودية، جند انه 
حم��دد بنقطتني تلتقيان متاما مع اأه��داف اإن�صاء الكيان ال�صهيوين 

املحتل،  وهما:
1- تدم��ري اخلالف��ة العثماني��ة واأي دول��ة اأ�صالمي��ة وعربي��ة 
)بريطاني��ا دعمت بني �صع��ود بكل الإمكان��ات والأ�صلحة ملحاربة 

العثمانيني ومتكنوا منهم(.
2- ت�صوي��ه وتدني�ض �صورة الإ�ص��الم املحمدي الأ�صيل وحمو 
تاريخ��ه )بريطانيا روجت الفكر الهدام ملحمد بن عبد الوهاب مع 
�صيا�صة بني �صع��ود، فاأجنب الطرفان لقيطا ا�صمه التكفري والفن 

املذهبية.
ومنه��ج بن��ي �صع��ود يف عملي��ة التدم��ري املمنه��ج لآث��ار النبي 
وال�صحاب��ة و�ص��ول اإلى حماولة نب�ض ق��ره )�ض(،… و�صول 
اإل��ى اإجناب داع���ض وليد الوهاب��ي ال�صعودي، وكم��ا هو وا�صح 

وم�صه��ود يف ال�صته��داف ال�صع��ودي ملعامل الإ�ص��الم و رموزه يف 
اليمن ويف خمتلف الأقطار الإ�صالمية..

يف املقاب��ل ننظر ما قدمت ال�صعودي��ة للعامل العربي والإ�صالمي 

عل��ى م��دى عمره��ا…. ملن يرغ��ب فلرياج��ع التاري��خ .. وملحة 
خمت�ص��رة تكف��ي لك��ي جن��د اأن بن��ي �صع��ود اغت�صب��وا الأر�ض 
ونهب��وا ثروات جند واحلج��از، وفتحوا ع�ص��رات احلروب كلها 

�صد امل�صلمني، وقتلوا وذبحوا واحرقوا اآلف امل�صلمني يف اأماكن 
متفرقة على امتداد اجلزيرة العربية.

مل يدعم��وا الق�صي��ة الفل�صطيني��ة ب��ل كانوا دائم��ا يبحثون عن 
خم��ارج لالحت��الل والدلي��ل مبادرت��ان �صعوديت��ان للت�صوي��ة يف 
ثمانين��ات الق��رن املا�ص��ي واأوائ��ل الق��رن احل��ايل، و�ص��ول اإلى 
فت��ح عملي��ات التطبيع م��ع الإ�صرائيلي والتن�صي��ق معه من فوق 
الطاول��ة، ومل يكتفوا بذلك وح�صب بل عمل��وا قمة عربية برئا�صة 
ترام��ب.. وم��ا يوؤك��د اأن ه��دف الكيان��ني الوهاب��ي وال�صهي��وين 
واح��دة هو اأن اجلماعات التكفريي��ة الإرهابية التي تعتنق الفكر 
الوهاب��ي، وعل��ى راأ�صه��ا داع���ض واأخواته��ا “جبهة فت��ح ال�صام 
الن�صرة �صابق��ا” مل تنفذ اأي عملية “ا�صت�صهادية” �صد الحتالل 
الإ�صرائيل��ي، مقابل تنفيذ اأكرث من ع�ص��رة اآلف عملية انتحارية 
�صد امل�صلمني والع��رب يف �صوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا 

وم�صر وتون�ض… الخ.
األ يطرح هذا عالمة ت�صاوؤل عن احد؟

بني �صع��ود مل ي�صعوا ال�صهاينة واجلماع��ات التكفريية، على 
لئحة الإرهاب، بل و�صعوا املقاومة الإ�صالمية يف لبنان عليها،..
مفت��ي ال�صعودي��ة، يكف��ر الإيراني��ني، اأي ان��ه يكف��ر املذاه��ب 
الإ�صالمي��ة جميعا مبا فيها املذاه��ب الأربعة لن ال�صعب الإيراين 

هو خليط من كل هذه املذاهب.
ه��ل يكف��ي ه��ذا الخت�ص��ار للدلل��ة عل��ى ال��دور ال�صع��ودي، 

التدمريي التخريبي الفتنوي، و�صرورة و�صع حد فا�صل له؟؟
اإذا كانت هذه هي ال�صعودية التي تدمر وتكفر امل�صلمني جميعا، 

فما املنتظر منها ..؟
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املتقي من يعيش 
مشاعر التقوى 

املتق����ي دائمًا هو من يعي�ش م�ش����اعر التق����وى، دائم اخلوف من اهلل، 
دائم����ًا يعم����ل كل ما يقيه من عذاب اهلل، كل ما يقيه من �ش����خط اهلل ، كل 
م����ا يقيه من غ�ش����ب اهلل ومقته ، هذا هو التق����ي، والتقي هو من نف�شه 
يقظ����ة  من م�شاعره يقظة كلها مليئة باخلوف من اهلل �شبحانه وتعالى 
باخل�شي����ة هلل �شبحانه وتعالى وبالتايل فهو ال�شخ�ش الذي يوؤتي ماله 
يتزكى من اأجل اأن يتزكى يزكي نف�شه اأمام اهلل يطهرها يجعلها روحًا 
ى} وعندما  �شامي����ة طاه����رة ت�شمو تتكام����ل {اَلِّذي ُيوؤِْت����ي َماَل����ُه َيَتَزَكّ
ا توؤتي واأنت ال توؤتي هلل،  يوؤت����ي ماله هذه ق�شية اأخرى ، لو توؤت����ي كَمّ
وال ابتغ����اء وجه اهلل، واإمنا م����ن اأجل اأن يقولوا: فالن، اأو من اأجل اأن 
يك����ون امل�����روع الفالين يف قب�شة ي����دك، اأو اأن تك����ون اأنت من تهيمن 
عل����ى اأ�شاتذة املدر�شة الفالنية، اأو على مدير امل�روع الفالين، ليكون 
ال�شيء يف قب�شتك، اأو تكون اأنت املهيمن عليه، اأو اأي اعتبارات اأخرى 
ال قيم����ة له����ا، ال قيمة له����ا ، وعندما تعطي من اأج����ل اهلل، وابتغاء وجه 
اهلل ف�شيكون كثريًا ما تقدمه و�شينميه اهلل و�شيعتربه �شيئًا كثريًا لك.

َزى} اأنا  ى َوَم����ا اِلأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَم����ٍة ُتْ ����ِذي ُيوؤِْت����ي َماَلُه َيَتَزَكّ  {اَلّ
ال اأعط����ي من اأجل اأن يكافئني اآخ����ر، اأنا ال اأعطيه مبجرد املكافاأة على 
اإح�ش����ان قدمه اإيل ، هذا �شيء اآخر، وهو من االأعمال ال�شاحلة اأي�شًا، 
ه����و م����ن االأعمال ال�شاحل����ة اأن تكافئ على االإح�شان ال����ذي قدم اإليك، 
لك����ن هنا فيما يتعلق بجانب املال الذي يقدمه االإن�شان ويكون له اأثره 
الكب����ري يف تربي����ة نف�شه، يف تني����ب نف�شه من هذه الن����ار التي تتلظى ، 
َزى اإِاَلّ اْبِتَغاَء َوْجِه  ه����و م����ن يعطي ماله {َوَما اِلأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَم����ٍة ُتْ
����ِه ااْلأَْعَل����ى َوَل�َش����ْوَف َيْر�َش����ى}  من اأج����ل اهلل ، كان يف اأي����ام ر�شول  َرِبّ
اهلل )�شل����وات اهلل علي����ه وعلى اآل����ه( يوم كان الق����راآن يتنزل كان هناك 
اأ�شخا�ش يعطون مبالغ كبرية من املال، لكن ياأتي ليقول: رمبا، ع�شى 
تن����زل يَفّ اآي����ة تذك����رين وتذكر ما قدم����ت، ومل تنزل فيهم اآي����ة واحدة ، 
وعندم����ا ق����دم االإمام عل����ي )علي����ه ال�ش����الم( وفاطمة الزه����راء قدموا 
اأقرا�ش����ًا من ال�شعري مل�شك����ن ويتيم واأ�شري وبه����ذه الروحية: ابتغاء 
َره اهلل يف القراآن الكرمي يف �شورة كاملة  وج����ه اهلل، ومن اأجل اهلل، �ش����َدّ
ِ ال ُنِريُد ِمْنُكْم  ا ُنْطِعُمُك����ْم ِلَوْجِه اهلَلّ َ ؛ الأن����ه هكذا كان ل�شان حالهم {اإِمَنّ

َنا َيْومًا َعُبو�شًا َقْمَطِريرًا}  . ا َنَخاُف ِمْن َرِبّ َجَزاًء َوال �ُشُكورًا اإَِنّ
 فكان����ت الثالث����ة االأقرا�ش ال�شعري هذه هي م����ا جعلت تلك ال�شدقة 
تخّل����د وُتتلى قراآن����ا، مرتلة فيهم يف خمتلف االأقط����ار وجياًل بعد جيل 
اإلى نهاية اأيام الدنيا ، وهناك اأ�شخا�ش اأعطوا كميات اأخرى من املال 
لك����ن م����ن اأجل اأن يق����ال ولي�ش حتى م����ن اأجل اأن يق����ول االآخرون، بل 
م����ن يري����د من اأجل اأن يقول اهلل له �شيئًا وين����زل اآية يف القراآن تذكر له 
م����ا قدم فيدخ����ل التاريخ كما يقول����ون ، ال. اهلل �شبحان����ه وتعالى يريد 
االإن�ش����ان اإذا اأنف����ق ينفق به����ذه الروحية وبهذه امل�شاع����ر ، ونحن كما 
قل����ت �شابقًا بحاج����ة اإلى كل عمل �شالح بحاجة اإل����ى كل ذرة من عمل 
�شالح تر�شد لنا عند اهلل �شبحانه وتعالى لنفوز بها فت�شهم يف جناتنا 

، نحن قادمون على يوم الف�شل.

احلسرة التي تواجه اإلنسان عند املوت  

ي���وّف إليكں ال��ل��ه  ف��ي سبيل  وم��ا تنفقوا 

موؤك��د اأن الإن�ص��ان عندما يقبل عل��ى املوت اأول ما 
َلى اأََجٍل  ْرَتِن��ي اإِ يتذك��ر ال�صدقة يق��ول: {َرِبّ َلْول اأََخّ
��نَي} عندما يهجم  احِلِ ُك��ْن ِمَن ال�صَّ َق َواأَ َدّ َقِري��ٍب َفاأَ�صَّ
امل��وت علي��ه اأوًل وه��و ف��وق فرا�ص��ه اأو يف اأي مكان 
يف اأي بقع��ة م��ن هذه الدنيا ب�صرع��ة، ب�صرعة يتح�صر 
� وه��ي اأول ح�ص��رة � رب ل��و اأن��ك متهلن��ي اأ�صبوع��ا 
اأ�صبوع��ني، ي��وم اأو يومني، واأنا م�صتع��د اأن اأت�صدق 
واأك��ن م��ن ال�صاحل��ني ، األي�صت هذه ح�ص��رة؟ ناهيك 
ع��ن احل�صرات يوم الف�صل، يوم القيامة، عندما يقدم 
الإن�ص��ان و�صحيفته خالية اإل م��ن الأعمال ال�صوداء، 
اإل م��ن القبائح، اإل من الف�صائ��ح، اإل من الكفر بنعم 
اهلل، اإل م��ن ال�ص��د عن �صبيل اهلل ، فيك��ون من ي�صيح 
عندم��ا يوؤتى كتابه ب�صمال��ه ، من وراء ظهره ، يقول: 

{َيا َلْيَتِني مَلْ اأُوَت ِكَتاِبَيْه}
حت�ص��ر اأول ح�ص��رة عندما �صاهد امل��وت وعالمات 
َق  َدّ �صَّ َل��ى اأََجٍل َقِري��ٍب َفاأَ ْرَتِني اإِ امل��وت}َرِبّ َل��ْول اأََخّ

نَي{ هن��اك ينك�ص��ف لالإن�صان اأنه  احِلِ َواأَُك��ْن ِم��َن ال�صَّ
�صيع حياته و�صيع عم��ره ، وهناك ينك�صف لالإن�صان 
اأن��ه �ص��يء واح��د فقط ال��ذي كان لو اهتم ب��ه ووفره 
لنف�ص��ه ل��كان مرتاح��اً عندم��ا ياأتي��ه امل��وت ، ف��ريى 
ب�صارات النجاة ب�صارات ال�صعادة، فيقال له لو عر�ض 
علي��ه اأن يعود اإل��ى اأهله ويبقى لرف���ض، عندما يرى 
ب�صارات مب��ا وعده اهلل �صبحان��ه وتعالى به، وهو ما 
زال فوق فرا�ص��ه ، هناك يرى الإن�صان عندما يتح�صر 

اأنه فقد الأعمال ال�صاحلة، الأعمال ال�صاحلة.
 ولحظ��وا ه��ذه الآية التي هي تع��ر عن احل�صرة 
الت��ي تواج��ه الإن�ص��ان عندم��ا ي��رى مالئك��ة املوت ، 
َق َواأَُك��ْن ِمَن  ��َدّ حتدث��ت ع��ن اجلان��ب امل��ايل: {َفاأَ�صَّ
��نَي} ليقول لن��ا نحن ، حتدث عن ظاهرة هي  احِلِ ال�صَّ
فين��ا جميعاً ]اأنا موؤمن[ لكن ل مي��د يده ، ليقول لنا 
هنا اأي�صاً: ل تت�صور ، ل تعتقد اأنه من املمكن اأن تكون 
موؤمن��اً �ص��ادق الإمي��ان ول تعرتف باأن امل��ال ي�صكل 

املحك الرئي�صي يف ق�صي��ة الإميان ، يف �صدق الإميان 
، يف �ص��دق العبودي��ة هلل �صبحانه وتعال��ى ، اإذا اأنت 
تقول لنف�صك: اأنت موؤمن ، اأو اأقول اأنا لنف�صي: موؤمن 
، ولكني ل اأبذل مايل، ل اأعطي، ل اأعطي يف �صبيل اهلل، 
ل اأدعم الأعمال ال�صاحلة، ل اأدعم امل�صاريع اخلرية 
، فل�ص��ت مبوؤمن، ل�صت مبوؤمن ، ما اأكرث ما حتدث اهلل 
ع��ن اجلانب املايل يف القراآن الكرمي ، ودليل وا�صح اأن 
ذل��ك امليت الذي يتح�ص��ر تذكر جانب امل��ال ، ظهر له 
اأنه يب��دو اأن املال كان يعتر عن�ص��رًا مهماً يف م�صاألة 

النجاة، يف م�صاألة النجاة يوم يلقى اهلل .
َق} وهو من كان قبل ل ميد  َدّ  اأمل يتذكر هنا:{َفاأَ�صَّ
ي��ده اإلى جيبه، ول يخرج ري��اًل واحدًا يف �صبيل اهلل، 
يف دع��م الأعمال ال�صاحلة ، يف دعم املراكز الإ�صالمية 
، يف العم��ل عل��ى اإع��الء كلم��ة اهلل؟ تذك��ر هن��ا عندما 
نَي} يبدو اأن املال  احِلِ َق َواأَُكْن ِمَن ال�صَّ َدّ يقول:{َفاأَ�صَّ

كان مهماً، وفعاًل هو مهم ، 

هناك �صورة يف القراآن باأكملها جاءت 
 ِ يف اجلان��ب امل��ايل لوح��ده ..ِب�ْص��ِم اهلَلّ
َذا َيْغ�َصى  ِحي��ِم {َوالَلّْي��ِل اإِ ْحَم��ِن الَرّ الَرّ
َك��َر  َلّ��ى َوَم��ا َخَل��َق الَذّ َذا جَتَ َه��اِر اإِ َوالَنّ
َواْلأُْنَث��ى} ثالثة اأمي��ان، األي�صت ثالثة 
اأمي��ان؟ من الذي ُيْق�ِص��م هنا، من الذي 
يق�ص��م؟ هو اهلل ، مل��اذا يق�صم، األي�ض هو 
اأ�ص��دق القائلني؟ يف الواق��ع اإن ق�صية 
امل��ال بالن�صب��ة لن��ا، لو يحل��ف ع�صرة 
اأميان ما يهتز لواحد را�ض ، يوؤكد بثالثة 
اأميان، وهو اأ�ص��دق القائلني، وهو من 
ل يحت��اج اإل��ى اأن يق�ص��م }َوَم��ا َخَل��َق 
َك��َر َواْلأُْنَث��ى{ اأق�صم بكل خملوقاته  الَذّ
{اإَِنّ �َصْعَيُك��ْم َل�َصَتّ��ى}  عملك��م يف ه��ذه 
الدني��ا خمتل��ف متن��وع ، وكل عم��ل له 
غاية ، وكل �صائ��ر على طريق له نهاية 
، اإم��ا اإل��ى اجلنة واإم��ا اإلى الن��ار {اإَنّ 
َقى}  ا َمْن اأَْعَطى َواَتّ ��ى َفاأََمّ �َصْعَيُكْم َل�َصَتّ
اأعط��ى م��اذا؟ األي���ض ه��ذا حديث��اً ع��ن 
املال؟ بع��د اأن ذكر اأن اأعمالنا خمتلفة، 
وحتدث م��ن بداية العمل اإل��ى غايته ، 
ا َمْن  ابت��داأ يف احلديث ع��ن امل��ال }َفاأََمّ
اأَْعَطى{ اأعطى ماله واتقى اهلل ، اأعطى 

��ا  يف �صبي��ل اهلل ابتغ��اء وج��ه اهلل {َفاأََمّ
�ْصَنى}   َق ِباحْلُ َدّ َق��ى َو�صَ َمْن اأَْعَطى َواَتّ
وما اأعجب ه��ذه الآية ، عودن��ا القراآن 
 َ ُقوا اهلَلّ الك��رمي اأن يقدم دائماً كلم��ة: اَتّ
األي���ض هذا هو منطق الق��راآن؟ لكن هنا 
َقى  ق��دم اجلان��ب املايل عل��ى كلم��ة َواَتّ
ليك�ص��ف لن��ا اأهمية العط��اء يف حتقيق 
التقوى ، يف حتقيق الإميان، يف حتقيق 
اأو الو�صول اإل��ى الغاية املهمة، الغاية 
ا  الت��ي ه��ي ف��وز وف��الح وجن��اة {َفاأََمّ
�ْصَنى{  َق ِباحْلُ َدّ َق��ى َو�صَ َمْن اأَْعَطى َواَتّ
بج��زاء اهلل ، اهلل يق��ول لن��ا يف الق��راآن 
الكرمي: {َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن �َصْيٍء يِف �َصِبيِل 
ُتْظَلُم��وَن}  َواأَْنُت��ْم ل  اإَِلْيُك��ْم  ُي��َوَفّ   ِ اهلَلّ
يعطي��ك اهلل اأك��رث مم��ا اأعطي��ت هن��ا يف 
الدنيا قب��ل الآخ��رة َواأَْنُت��ْم ل ُتْظَلُموَن 
ل تنق�ص��ون مثق��ال ذرة مم��ا اأعطيتم ، 
بل ي�صاعف لك��م ، لكن هل نحن ن�صدق 
به��ذه احل�صنى؟ احل�صن��ى معناها هنا 
اجل��زاء املرتبط باجلانب املايل لالإنفاق 
، واجلزاء املوعود بالأعمال ال�صاحلة 

ب�صكل عام .
 اجل��زاء املرتبط باجلانب املايل مثل 

قوله تعال��ى: {َوَم��ا اأَْنَفْقُتْم ِم��ْن �َصْيٍء 
َفُه��َو ُيْخِلُفُه كلمة: َفُه��َو ُيْخِلُفُه ت�صاوي 
�ْصَن��ى اجلزاء  َق ِباحْلُ ��َدّ احل�صن��ى َو�صَ
احل�ص��ن {َوَم��ا ُتْنِفُق��وا ِم��ْن �َص��ْيٍء يِف 
ِ ُيَوَفّ اإَِلْيُكْم} يوف اإليكم: هو  �َصِبيِل اهلَلّ
اجل��زاء من جه��ة اهلل �صبحانه وتعالى 
ب�صبب��ه اأي�ص��اً، اأو ه��ي م��ن م�صادي��ق 
�ْصَنى{ هل نحن  َق ِباحْلُ ��َدّ كلمة: }َو�صَ
ن�ص��دق بهذه؟ اأك��رث النا���ض ل ي�صدق 
بهذا وهو يعلم اأن اهلل �صبحانه وتعالى 
هو مل��ك ال�صم��وات والأر���ض، هو من 
والأر���ض،  ال�صم��وات  خزائ��ن  بي��ده 
كل  يجف��ف  اأن  ي�صتطي��ع  م��ن  فه��و 
مناب��ع اأرزاقن��ا اإذا م��ا اأم�ص��ك القط��ر، 
قط��ر ال�صماء املط��ر تتجف��ف كل منابع 
اأرزاقن��ا، وت�صح��ب وجوهن��ا، وجتف 
جيوبن��ا ، وحت��ى مطابخن��ا ومنازلن��ا 
ومالب�صن��ا ، كله��ا، كله��ا اإل��ى الأدن��ى 
فاالأدن��ى اإلى االنحط��اط, اإلى الذبول , 

األي�ض هذا معروفاً ووا�صحاً؟.
 ه��ذا ال��ذي بي��ده كل �ص��يء ل ن��كاد 
ن�ص��دق بوعده، ل ن��كاد ن�صدق بقوله: 
َفُه��َو ُيْخِلُف��ه  {ُي��َوَفّ اإَِلْيُك��ْم َواأَْنُت��ْم ل 

ُتْظَلُم��وَن}؛ له��ذا اجلانب امل��ايل، لي�ض 
فق��ط مرتب��ط بالي��وم الآخ��ر ، ق�صي��ة 

مهمة فيما يتعلق ب�صدق اإمياين باهلل.
 هل اهلل عن��دي عظيم؟ هل اهلل عندي 
م�صدق؟ هل اهلل حمبوب لدي اأعطيه ما 
�صاألني؟ اأقدم م��ن اأجله ما يطلب مني؟ 
ف��اإذا مل اأكن على هذا النحو فمعناه اأن 
املائ��ة الريال هي عن��دي اأحب من اهلل ، 
املائة الريال عندي اأغلى من اهلل ، املائة 
الريال عندي اأعظم مما وعدين به اهلل يف 
ه��ذه الدنيا ويف الآخ��رة ، فحتى اإمياين 
ب��اهلل واإميانك اأنت ب��اهلل، اجلانب املايل 
ي�صتطي��ع اأن يق�ص��ي علي��ه، ي�صتطي��ع 
اأن يه��زه ؛ وله��ذا كان��ت ق�صي��ة مهمة 
ْعَطى  ا َمْن اأَ َمّ فقدمها يف هذه الآي��ة: }َفاأَ
َق��ى{ )الليل:5( يي�ص��ر من البداية  َواَتّ
بعدما ق��ال: اأعمالكم خمتلفة اجتاهني، 
بداي��ة الجتاه ه��و الجت��اه الإيجابي 
الذي هو الغاية احل�صنة يبداأ باجلانب 
َق  َدّ َقى َو�صَ ا َمْن اأَْعَط��ى َواَتّ امل��ايل }َفاأََمّ
ُرُه ِلْلُي�ْصَرى} يف  �ْصَن��ى} {َف�َصُنَي�ِصّ ِباحْلُ

الدنيا ويف الآخرة .

م��ن اأهم م��ا يجب علينا اأن نبذل من اأجل��ه كل جهودنا هو 
العم��ل الذي نق��دم فيه ي��وم القيامة على اهلل ونح��ن اآمنون 
ِل  في��ه اهلل �صبحانه وتعالى يقول عن القيامة {اإَِنّ َيْوَم اْلَف�صْ
َكاَن ِميَقات��اً}  فم��ا اأكرث ما تكرر يف القراآن احلديث عن اليوم 
الآخ��ر يوم القيامة، يوم احل�ص��ر، يوم الف�صل، يوماً عبو�صاً 

قمطريرًا، يف األفاظ خمتلفة واألقاب متعددة.
��ِل َكاَن ِميَقات��اً} موع��دًا ل ب��د اأن ياأتي،   { اإَنّ َي��ْوَم اْلَف�صْ
موؤق��ت، حمدد، يوم الف�ص��ل بني اخلالئق، ي��وم الف�صل بني 
املختلف��ني، ي��وم الف�صل ب��ني من يعت��رون اأنف�صه��م هنا يف 
الدني��ا اأذكياء فينطلقون لل�صد عن �صبيل اهلل وي�صخرون من 
اأولي��اء اهلل وي�صخرون من املوؤمن��ني يحتقرونهم، يحتقرون 
جهوده��م، وم�صاريعه��م، وَي�ِصُمونه��م بالتغف��ل، وي�صمونهم 
بالغباء، يوم الف�صل �صيتجلى من هو الذكي ويتجلى من هو 
اخلا�صر ومن هو الرابح ، يف�صل بيني وبني هذا ، يف�صل بني 
اخلالئق كاأمم، ويف�صل بني ال�صعوب كطوائف ، ويف�صل بني 
القبيل��ة الواحدة وبني الأ�ص��رة الواحدة وبني الأ�صخا�ض ، 
ب��ني الثنني وب��ني اجلماع��ات وب��ني ال�صعوب وب��ني الأمم 
، يف كل م��ا كان��وا في��ه يختلف��ون، يف كل ما كان��وا فيه هنا يف 

الدني��ا يتمايزون من اأجله، يت�صاج��رون، يتبني يوم القيامة 
م��ن ه��و الرابح ومن هو الناجي ، من ال��ذي كان تقياًّ يف هذه 
الدني��ا حقيقة وم��ن هو اخلا�صر ومن هو الغب��ي ، ذلك الذي 
ريًا}   الأذكياء  �صي�صرخ {مِلَ َح�َصْرَتِني اأَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َب�صِ
هن��ا يف الدني��ا يعت��رون اأنف�صه��م اأذكياء يعت��ر نف�صه ذكيا 
اأن��ه ا�صتط��اع اأن يح�صن عالقت��ه مع م�صئول مع��ني، اأ�صبح 
مقرب��ا م��ن امل�صئ��ول الف��الين ، واأ�صب��ح وجيه��ا واأ�صبح له 
نف��وذ ، وعلى ح�صاب دينه على ح�صاب اإخوانه على ح�صاب 
وطنه فيعتر نف�صه ذكياً واأولئك اأغبياء ما ا�صتطاعوا مثلي 
اأ�صخا�ض لهم  ]يكون��وا ب�صار يح�صنوا عالقتهم في�صبحوا 
نفوذه��م وميك��ن تدعمهم اجله��ات الثاني��ة ، وميكن يح�صل 
له��م ، وميك��ن، وميك��ن [ امل�صاأل��ة ه��ي اأنه يج��ب اأن يكون 
ذكاوؤك عل��ى ه��ذا النحو تقدم على اهلل واأن��ت ب�صري ل تقدم 
ْعَم��ى} ما دريت يل مبخرج  عليه اأعم��ى {َرِبّ مِلَ َح�َصْرَتِني اأَ
يف ه��ذا اليوم واأنا كنت يف الدني��ا اأرى نف�صي ب�صريًا ذكياًّ {
َقاَل َكَذِلَك} هكذا واقعك {اأََتْتَك اآَياُتَنا َفَن�ِصيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم 
ُتْن�َصى} فتكون اأعمى ل تعرف لنف�صك خمرجاً ، واإن كنت يف 
الدني��ا ترى نف�صك ذكي��اً وعبقرياً ، هذا هو الغباء ، كل �صيء 

تب��ذل م��ن اأجله دينك فاأن��ت غبي ، كل �صيء تب��ذل من اأجله 
دينك ف�صتلقى اهلل خا�صرًا اأعمى واإن كنت يف هذه الدنيا ترى 
ِل َكاَن ِميَقاتاً َيْوَم ُيْنَفُخ  نف�ص��ك ذكياً وعبقرياً {اإَِنّ َي��ْوَم اْلَف�صْ
��وِر َفَتاأُْت��وَن اأَْفَواجاً}  رغماً عنكم رغماً عنا نبعث من  يِف ال�صُّ
قبورنا ، ن�صاق اأفواج��اً اأفواجاً اإلى �صاحة احل�صر ، فتاأتون 
وِر} البع�ض م��ن النا�ض يقول  اأفواج��اً {َيْوَم ُيْنَف��ُخ يِف ال�صُّ
ال�ص��ور هو اآل��ة ينفخ فيها ملك من مالئك��ة اهلل ب�صوت قوي 
جدًا يف النفخة الأولى ميوت اخلالئق املتبقون يف هذه الدنيا 
، ويف النفخ��ة الآخرة يبعث اجلمي��ع يبعث اجلميع فتاأتون 
ْفَواج��اً َوُفِتَحِت  ��وِر َفَتاأُْت��وَن اأَ اأفواج��اً {َي��ْوَم ُيْنَف��ُخ يِف ال�صُّ
َم��اُء َفَكاَنْت اأَْبَواباً} يتحدث عن اأهوال هذا اليوم ، يقول  ال�َصّ
لالإن�ص��ان ارج��ع اإل��ى نف�صك األ�ص��ت ترى نف�ص��ك عندما تاأتي 
رع�ص��ة ، عندما ياأتي ك�صوف ، عندما تاأتي عوا�صف �صديدة 
، عندم��ا ياأتي مط��ر غزير جدًا ، األي�ض يح�ص��ل عند الإن�صان 
خ��وف خا�صة عندم��ا تاأتي ه��زات اأو زلزل؟ يح�صل خوف 
عند الإن�صان {اإَِذا ُزْلِزَلِت اْلأَْر�ُض ِزْلَزاَلَها َواأَْخَرَجِت اْلأَْر�ُض 
اأَْثَقاَلَه��ا}   يتح��دث اهلل عن زلزلة �صدي��دة جدًا ، يتحدث عن 
اأه��وال القيام��ة ، ع��ن مظاه��ر مرعب��ة يف ذلك الي��وم ، يقول 

لالإن�ص��ان اإن��ك عندما ت��رى اأول مظهر من ه��ذه املظاهر فاإنك 
م��ن �صت�صتح�صر يف نف�ض اللحظة ما �صتق��دم عليه فيمكن اأن 
   { تق��ول اأو يقول اجلميع {َيُق��وُل اْلأِْن�َصاُن َيْوَمِئ��ٍذ اأَْيَن امْلََفُرّ
عندم��ا تاأتي الزلزل ، عندما جتتمع ال�صم�ض والقمر ، عندما 
]يتخرب��ط[ كل نظ��ام هذا الكون {َيُق��وُل اْلأِْن�َصاُن َيْوَمِئٍذ 
��َك َيْوَمِئ��ٍذ امْلُ�ْصَتَقُرّ  َل��ى َرِبّ اأَْي��َن امْلََف��ُرّ اأي��ن املف��ر َكاَلّ ل َوَزَر اإِ
َر}   هك��ذا ق�صية النفخ  َخّ َم َواأَ ا َق��َدّ ��اأُ اْلأِْن�َص��اُن َيْوَمِئٍذ مِبَ ُيَنَبّ
يف ال�ص��ور يذك��رك باأن��ه ي��وم اأهوال��ه �صديدة ، وم��ن عادة 
الإن�ص��ان يف حالة الأهوال ال�صديدة يراجع ح�صاباته وينظر 
َماُء َفَكاَنْت  اإل��ى امل�صري ما الذي �صيقدم عليه؟ {َوُفِتَحِت ال�َصّ
َباُل  ِت اجْلِ َ اأَْبَواب��اً}   تت�صقق ال�صماء تتفطر ال�صم��اء {َو�ُصرِيّ
َفَكاَن��ْت �َصَراباً}حت��ول كال�ص��راب ، ه��ذا هو ي��وم القيامة ، 
مظاه��ر يوم الف�صل ، ي��وم الف�صل ماذا وراءه؟ هل من وراء 
ي��وم الف�ص��ل عندم��ا يظهر لنا اأن��ه كان ظلم فالن��اً اأو اعتدى 
عل��ى فالن ]ن�صري نحن وفالن ناأخذ تبيع ون�صري نق�صد فالن 
اأو نح��ط جيهانن��ا عنده واملالئكة تق�صده عل��ى طيبة نف�صه 
وانته��ى املو�صوع؟[ ل. وراءه جهن��م وراءه اجلزاء {اإَنّ 

ادًا} َم َكاَنْت ِمْر�صَ َجَهَنّ
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الغاي������ة من ش������رعية الصيام تروي������ض النفس على الصبر .. أن يستش������عر اإلنس������ان هذه الغاية من ش������رعية 
الصيام، يستش������عر أنه يتجلد، ويتصبر، ويتحمل، ليعلم نفس������ه، يعلمها أنه هو الذي سيسيطر عليها بناءًا 

على توجيهات الله، بينات الله، هدى الله ."

ش��������������ه��������������ر رم��������������������ض��������������������ان ال���������������������������������ذي أن���������������������������������زل ف��������������ي��������������ه ال�����������������ق�����������������رآن 

إيجابيات الصياں 

يف الآي��ات الت��ي ذكر اهلل فيه��ا ت�صريع ال�صيام ذك��ر بالن�صبة ل�صهر 
َناٍت  ا�ِض َوَبِيّ رم�ص��ان اأنه ال�صهر {اَلّ��ِذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ُه��دًى ِللَنّ
ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن} ويدل على  عظمة القراآن الكرمي واأهميته اأن 
يكون ال�صهر الذي اأنزل فيه هو مو�صع عبادة، هي تعتر ركناً من 

اأركان الإ�صالم وهي ال�صيام.
مبنا�صب��ة نزول الق��راآن يف �صه��ر رم�صان اأ�صبح �صه��ر رم�صان 
�صه��رًا مقد�صاً و�صه��رًا عظيماً وهذه الأهمية، اأهمي��ة القراآن الكرمي 
ه��ي تتمثل يف اأهمية وعظم��ة البينات والهدى الت��ي هي م�صامني، 
وه��ي الغاي��ة م��ن اإنزال��ه، والبين��ات واله��دى ه��ي يف الأخري ملن 
؟ للنا���ض. في��دل على احلاج��ة املا�ص��ة، احلاجة امللح��ة بالن�صبة 
للنا�ض، حاجتهم اإلى هذه البينات، وهذا الهدى. اأن تكون الفري�صة 
الت��ي فر�صت يف هذا ال�صه��ر العظيم هي ال�صيام، وهو ال�صهر الذي 
اأن��زل في��ه الق��راآن، يدل على اأن هن��اك عالقة ما ب��ني ال�صيام، وما 
ب��ني الق��راآن الكرمي م��ن حيث اأن م��ا يف القراآن الكرمي م��ن البينات 
واله��دى، اأن اللتزام بهذه البينات والهدى، اأن القيام بالدين على 
اأ�صا���ض هذا القراآن العظيم يحتاج م��ن الإن�صان اإلى اأن تكون لديه 
ق��وة اإرادة، وكبح ل�صهوات نف�صه، وتروي�ض لنف�صه على ال�صر، 

وعلى التحمل.
فال�صي��ام له اأثره يف هذا املجال، يف جمال تروي�ض النف�ض. لأنك 
يف اأثن��اء نهار �صه��ر رم�صان تكب��ح �صهوات نف�ص��ك، وتعود نف�صك 
ال�ص��ر، والتجلد، والتحم��ل، تعود نف�صك اأنك اأن��ت الذي ت�صيطر 
عليه��ا، اأنك الذي ت�صيطر عليها. فم��ن املهم جدًا بالن�صبة لنا عندما 
ن�ص��وم يف �صه��ر رم�ص��ان، عندم��ا ن�ص��وم اأن ي�صت�صع��ر الإن�ص��ان 

ه��ذه الغاية م��ن �صرعية ال�صيام، ي�صت�صعر اأن��ه يتجلد، ويت�صر، 
ويتحم��ل، ليعلم نف�صه، يعلمها اأنه ه��و الذي �صي�صيطر عليها بناءًا 
عل��ى توجيهات اهلل، بين��ات اهلل، هدى اهلل. تع��ود نف�صك اأنت الذي 
تقهرها، وتخ�صعها لهدى اهلل وبيناته. ل يكون �صهر رم�صان ندخل 
اإل��ى هذا ال�صهر بعفوية، ونخ��رج دون اأن نح�ص�ض اأنف�صنا باأننا قد 
قهرناها، من خالل نهار �صهر رم�صان، عندما نح�ض باجلوع، عندما 
نح���ض بالعط�ض نقول: ل. األي�صت ه��ذه عملية ت�صلط على النف�ض؟ 

نوع من الرتوي�ض للنف�ض؟ وللج�صم بكله على ال�صر؟.
 لأنه هك��ذا بالن�صبة للقراآن الكرمي، بالن�صبة لبينات اهلل وهداه، 
يحتاج من الإن�صان اإلى اأنه يخ�صع نف�صه يف جمال ال�صتجابة لها، 
واللت��زام به��ا، والقيام بها، وه��ي تعتر فرتة ق�ص��رية بالن�صبة 
لل�صن��ة، �صهر واحد من ال�صن��ة، كلها تعتر ف��رتة ق�صرية. ولهذا 
�ص��رع اأي�صاً على �صبيل التطوع �صيام اأي��ام اأخرى، ك�صيام ال�صت 
ال�صر، و�صيام الثالث البي�ض من كل �صهر، اإ�صافة اإلى اأن ال�صيام 
كم��ا يذكر الأطب��اء: اأنه ل��ه فوائد كبرية م��ن الناحي��ة ال�صحية. 
ومعن��ى ه��ذا: باأن دين اهلل يتن��اول بناء الإن�صان م��ن كل جهة، اأن 
يف ت�صريع��ات اهلل ما الهدف منها اأو م��ن اأهدافها: اجلانب ال�صحي 
بالن�صبة جل�صم الإن�صان، واجل�صم ال�صحيح، واجل�صم ال�صليم، اأو 
نقول: ال�صح��ة، و�صالمة اجل�صم هي اأي�صاً هامة يف جمال اللتزام 
به��دى اهلل، يف جم��ال العم��ل يف �صبي��ل اهلل، يف اإقامة دي��ن اهلل. هذه 
ت�صاعدنا على َفهم: اأن م�صاألة املر�ض، اأنه ل ي�صح اأن نقول دائماً: 
املر�ض، كل مر�ض نن�صبه اإلى اهلل، ونحن نرى يف ت�صريعاته ما هي 

ذات اأهمية كرى يف جمال �صحة اجل�صم. 

نح��ن ن��رى يف ت�صريعاته ما ه��ي بحاجة للنهو�ض به��ا اإلى اأج�صام 
�صحيح��ة و�صليم��ة، كاجله��اد يف �صبي��ل اهلل، ه��ذه متنافي��ة م��ع 
اأن نق��ول: اأن اهلل ه��و ال��ذي ي�ص��ب الأمرا���ض �صباً عل��ى النا�ض، 
اأو الإن�ص��ان املوؤم��ن، عالم��ة اأن��ك موؤم��ن عندم��ا ي�ص��ب اهلل عليك 
الأمرا���ض، وامل�صائ��ب �صباً �صب��اً كما يف بع���ض الروايات. ولهذا 
جت��د اأن كثريًا من الأ�صياء املوجودة يف هذه الأر�ض من النباتات، 
واملع��ادن، وحت��ى ال�صم�ض والهواء، يك��ون لها اأثر كب��ري. اأعني: 
تعت��ر اأدوية، ن�صبًة كبريًة جدًا من املوجودات يف حميط الإن�صان 
فيها اأدوية، هي نف�صها تدل على  اأنه مراد لالإن�صان اأن يكون ج�صمه 

�صليماً، اأن يكون �صحيح البدن. 
لأن كث��ريًا م��ن امل�صئوليات يف دين اهلل حتت��اج اإلى هذا ال�صيء، 
اإلى �صح��ة اجل�صم، اإذا كان اجل�صم منهك تتاأث��ر اأي�صاً يف الغالب. 
اأعن��ي بالن�صب��ة لغالب النا���ض، تتاأثر حت��ى اهتمام��ات الإن�صان، 
تق�ص��ر نظرت��ه، يكون قريب��اً من املل��ل وال�صج��ر. اإذا كان ج�صمه 
�صليم��اً كان��ت ذهنيت��ه �صافية، متفتح��ة. ويف نف���ض الوقت تعتر 
�صح��ة اجل�ص��م نعمة كبرية عل��ى الإن�صان، نعم��ة كبرية. ويجب 
اأن يع��رف اأي اإن�ص��ان من��ا باأن��ه، اأي نعمة هو فيها مب��ا فيها نعمة 
اجل�صم، نعمة �صحة الب��دن، اأنه يرتافق معها م�صئولية. اإذا كنت 
ذكياً، اإذا كان لديك حافظة قوية، اإذا كان ج�صمك �صليماً فهي تعتر 
نعم��اً يجب اأن توظفه��ا يف �صبيل اهلل. ودي��ن اهلل �صبحانه وتعالى، 
والعم��ل يف �صبي��ل اإع��الء كلمت��ه جمال وا�ص��ع ج��دًا ي�صتوعب كل 
الق��درات، وي�صتوعب كل املواه��ب، وهذا من النعمة الكبرية على 
الإن�صان: اأن يكون متمكناً من اأن يوظف كل طاقاته يف جمال تعتر 

عائداته كلها له يف الدنيا ويف الآخرة، األي�صت هذه نعمة كبرية ؟.
 اإذا مل يتذك��ر الإن�ص��ان ه��ذه النعم��ة ق��د يح�صل العك���ض، اإذا 
كان ذكي��اً، اإذا كان عن��ده نف���ض طموح��ة، وذكاء يف نف���ض الوقت، 
ه��ي حال��ة اإيجابي��ة، اإذا وظفها يف ه��ذا املج��ال، اإذا مل يوظفها يف 
ه��ذا املجال، اإذًا اأ�صب��ح معر�صاً قد يتح��ول ذكاوؤه اإلى �صر عليه، 
وعلى النا�ض، قد يتحول اإلى منافق، وغالباً ما يكون املنافقون من 
طبق��ة الأذكياء، يف الغالب ما يك��ون املنافقون من طبقة الأذكياء، 
اأم��ا الغبي امل�صكني هو ل ي�صتطي��ع باأن يكون عنده خرة يف جمال 
ال��ذكاء والت�صليل اأو اخلداع، اأو اأ�صياء من هذه. لكن الغبي يكون 
�صحي��ة هذا، متى ما اأ�صبح الذكي منافقاً كان الغبي نف�صه ُعر�صة 
لأن ي�ص��ل، لكن بالن�صبة ملن نق��ول: غبي هو يف الواقع اإن�صان قابل 
لأن تتط��ور معارفه، وتتفت��ح ذهنيته، اأن يعطيه اهلل نورًا فيتحول 

اإلى اإن�صان فاهم، اإلى اإن�صان ذكي. 
اإذا توجه، وم�صاألة التوجه هي ق�صية يعرفها كل اإن�صان، الذكي 
من النا�ض، والب�صيط يف ذكائه ي�صتطيع اأن يفهم، اأن يكون خمل�صاً 
هلل، اأن يك��ون م�صتجيب��اً هلل، اأن يلت��زم به��دي اهلل، حينها �صيح�صل 
َ َيْجَعْل  عل��ى م��ا وعد اهلل به من كان على هذا النح��و {اإِْن َتَتُّقوا اهلَلّ
َلُكْم ُفْرَقانا}  بنوا اإ�صرائيل عندهم نوع من الذكاء، باقي املوؤهالت، 
باق��ي موؤهالت، وراثة الكتاب، عنده��م نوع من الذكاء، لكن لحظ 
كي��ف اأ�صبحوا ميثل��ون �صرًا كبريًا على الب�ص��ر، وعلى اأنف�صهم يف 
املقدم��ة، عندما مل يوظف��وا ذكاُءهم يف ال�صتجاب��ة هلل، ويف العمل 

يف �صبيل اهلل.

فليستجيبوا لي  
عندما يك��ون املوؤمنون بال�صكل الذي ينقطعون 
ع��ن ت��ويل اأي طرف اآخ��ر اإل ت��ويل اهلل �صبحانه 
وتعال��ى، وم��ن اأمر بتوليه��م يف �صبي��ل توليه، 
اأو كمظاه��ر لتولي��ه لأن النا���ض يتولون من هو 
قري��ب منه��م، من لي�ض هناك حج��اب فيما بينه 
وبينه��م، من ي�صمعه��م يف اأي م��كان كانوا، ويف 
اِع اإَِذا  اأي و�صعي��ة كان��وا {اأُِجي��ُب َدْعَوَة ال��َدّ
َدَعاِن}. كل داع ولي���ض نقول: القبيلة الفالنية 
.. يتجمع��ون، ويكلف��ون واحدًا لأن��ه �صنحتاج 
لذل��ك نتجمع كلنا لأنه لو اأن كل واحد يدعو من 
عن��ده، وكل واح��د يدعو بحاجت��ه، وكل واحد 
يدعو بكذا، رمب��ا تختلط. اهلل �صبحانه وتعالى 
هو عليم، وحكي��م ل تلتب�ض عليه الأ�صوات.{
اِع اإَِذا َدَع��اِن}. اأي داع، وكل  اأُِجي��ُب َدْعَوَة الَدّ
داع مبفرده. عندما ترى النا�ض يف عرفات، هذه 
من الآيات العجيبة، وهي من مظاهر �صعة علم 
اهلل، والنا�ض يف عرفات يدعون، كل واحد يدعو 
بلهجات متع��ددة، وبلغات متعددة، واأ�صوات 
خمتلفة، وكل واح��د يدعو ! لو ت�صجل جمموع 
اأ�صواته��م مل��ا عرف��ت اأن��ت رمبا كلم��ة واحدة 
اِع  متيزها ت�صمع �صجة فقط.{اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
اإَِذا َدَعاِن}ه��ذا تذكري لالإن�ص��ان كاإن�صان، الفرد 
الواح��د من النا���ض، اأن يعرف ب��اأن باإمكانه اأن 
يدعو اهلل وهو قريب منه، ل يحتاج لأن يتجمع 
مائ��ة �صخ���ض ث��م نق��ول: نري��د نكل��ف واحدًا 
ميثلنا م��ن اأجل يدعو لنا، فاإذا دعونا كلنا فاإنه 

لن ي�صمعنا، ل.
اِع اإَِذا َدَع��اِن َفْلَي�ْصَتِجيُبوا  {اأُِجيُب َدْع��َوَة الَدّ
يِل} ه��ذا الأ�صا���ض يف اإ�صتجاب��ة الدع��وة، وهي 
ق�صي��ة منطقي��ة، اأعن��ي ق�صي��ة طبيعي��ة، ه��ي 
احل��ق، اأن��ك تري��د م��ن اهلل اأن ي�صتجي��ب لكل ما 
تدعوه به، واأنت يف نف�ض الوقت ل ت�صتجيب له ! 
هذه لي�صت ق�صي��ة �صحيحة.{َفْلَي�ْصَتِجيُبوا يِل} 
فيم��ا دعانا اإلي��ه ن�صتجيب له، ومم��ا دعانا اإليه، 
اأن ندع��وه. الدعاء ه��ام، الدعاء يجعل م�صاعرك 
قريب��ة من اهلل، الدع��اء يعر ع��ن اأن نف�صيتك يف 
حالة م�صتمرة يف اللتجاء اإلى اهلل، والتوكل على 

اهلل، وال�صتعانة باهلل.
الإن�صان الذي يذهل عن مو�صوع الدعاء معنى 
ه��ذه باأن��ه م��اذا ؟ م�صيطر على م�صاع��ره ن�صيان 
اهلل، عندم��ا تك��ون ذاه��اًل ع��ن الدع��اء هلل األ�صت 
بطبيعة احلال يف  كثري مما مير بك �صتتلفت ميني 
و�صمال واإلى النا�ض، واإل��ى النا�ض كيفما كانوا، 
وتكون حري�صاً على اأن تق�صي حاجتك ولو على 
ي��د اإن�صان ل يق�ص��ي حاجتك اإل مب��ا يقابلها من 
دينك؟. فعندما يك��ون الإن�صان منقطعاً اإلى اهلل، 
ويدع��و اهلل با�صتمرار، وكلم��ا مر به من ظروف، 
كلم��ا مر ب��ه من مه��ام، يف كل اأمر م��ن اأموره، يف 
كل ق�صي��ة من ق�صاي��اه دائم اللتج��اء اإلى اهلل، 
هذه نف�صها متثل حالة من ال�صتغناء عن اأطراف 
رمب��ا قد يكون رجوعك اإليهم فيه اإذلل لك، وفيه 

بيع لدينك، وفيه دخول يف باطل.

{َفْلَي�ْصَتِجيُب��وا يِل َوْلُيوؤِْمُن��وا ِب��ي} م�صاأل��ة 
الإمي��ان باهلل كما نق��ول اأكرث من م��رة: النا�ض 
جميع��اً موؤمنون باهلل، موؤمن��ون باأن الذي خلق 
ال�صم��وات والأر���ض ه��و اهلل، واأن الذي خلقنا 
ه��و اهلل، واأن ال��ذي يدبر �صئوننا ه��و اهلل، لكن 
يوج��د هنا مطلب يف الآية ه��ذه، واآيات اأخرى، 
تذك��ري ب��اأن املطل��وب اإمي��ان حقيق��ي، واإميان 

واعي.
اأنت عندما يقول اهلل �صبحانه وتعالى لك: اأن 
توؤم��ن به، اأن توؤمن ماذا ؟ يعني اأنه اإلهنا. وما 
يرتت��ب على هذه الق�صية م��ن اأ�صياء كبرية يف 
عالقتك ب��ه، ويف عالقتك باحلياة هذه كلها، اأنه 
الإله، اأنه امللك، اأنه رحيم، اأنه عزيز، اأنه قوي، 
كلم��ا تعن��ي اأ�صم��اوؤه احل�صنى، اإمي��ان عملي، 
اإمي��ان واعي. هذا الإمي��ان الذي يجعلك ب�صكل 
تنقطع اإلى اهلل �صبحانه وتعالى، وتنطلق بقوة 
يف ه��ذه احلياة، عندما يدع��وك اإلى اأن تن�صره 
َها اَلِّذيَن  كما قال �صبحانه وتعالى يف اآية:{َيا اأَُيّ
ِ }األي�صت هذه دعوة من  اَر اهلَلّ اآَمُنوا ُكوُنوا اأَْن�صَ
جه��ة اهلل يري��د من��ا اأن ن�صتجيب ل��ه فيها ؟ هي 
ق�صي��ة، ق�صية ال�صتجابة متوقف��ة على ن�صبة 
الإمي��ان ل��دي ولدي��ك، الإمي��ان به. ف��اإذا كنت 
موؤمناً حقيق��ة باهلل �صبحانه وتعال��ى، باأنه هو 
مل��ك ال�صم��وات والأر�ض، وله م��ا يف ال�صموات 
وم��ا يف الأر���ض، وهو الغالب عل��ى اأمره، وهو 
القاهر فوق عباده، وهو القوي، وهو العزيز .

العم��ل يف �صبيل اهلل هو بال�صكل ال��ذي تزداد اأنت 
فهم��اً، ومعرف��ة، وذكاء، وفطن��ة اأعن��ي: لي�صت 
عملي��ة تق��ول: اأنه��ا ت�صتنف��د طاقات��ي. ه��ذه من 
الأ�صي��اء العجيب��ة يف دين اهلل قد تك��ون كثرٌي من 
الأعم��ال مثاًل، كثرٌي من امله��ام، ت�صتنفد طاقاتك، 
اأم��ا العمل يف �صبيل اهلل فه��و بال�صكل الذي تتنمى 
معه، وتنموا معه مواهبك، طاقاتك فعاًل. األي�صت 
ه��ذه نعم��ة اأي�ص��اً كب��رية ؟ نعمة اأخ��رى كبرية 
ُ ِبُكُم اْلُي�ْصَر  جدًا. له��ذا قال يف الأخري:{ ُيِري��ُد اهلَلّ
وا  ُ َة َوِلُتَكِرّ َول ُيِري��ُد ِبُكُم اْلُع�ْص��َر َوِلُتْكِمُلوا اْلِع��َدّ
َهَداُك��ْم} تعظمون��ه، وتكرون��ه،  َم��ا  َعَل��ى   َ اهلَلّ
وجتلون��ه، وتقد�صون��ه عل��ى هدايت��ه لك��م، على 
م��ا هداك��م اإليه. ه��ذه تعني: ب��اأن الإن�ص��ان كلما 
وجد �صيئ��اً من هدى اهلل، يج��ب اأن ي�صتح�صر يف 
ذهنيت��ه: اأن يك��ر اهلل عل��ى م��ا هداه اإلي��ه، مهما 
بدت الق�صية كبرية اأمامك، يحاول كل اإن�صان اأن 
ين�ص��ف من ذهنيته ا�صتثقال اأي �صيء، ل.النظرة 
ال�صحيح��ة هو يف مقابل ما يبدوا وكاأنه �صاق، ما 
يبدو وكاأن��ه �صعب، ما يبدو وكاأن النف�ض حت�ض 
بن��وع من العن��ا يف �صبيل اأدائه، يج��ب اأن تلحظ 
باأن��ه م��ن النوع ال��ذي يجب اأن تك��ر اهلل على ما 

هداك اإليه.
{َوَلَعَلُّك��ْم َت�ْصُك��ُروَن} لي�ض هن��اك يف دين اهلل، 
لي���ض هن��اك يف ما ه��دى اهلل النا���ض اإلي��ه، ما هو 
خ��ارج عن هذه القاعدة، وعن م��ا يجب اأن تنظر 
اإلي��ه على هذا النحو، ما ه��ي الق�صية التي ميكن 
اأن جتعله��ا م�صيب��ة ؟ كل ت�صريع م��ن ت�صريعات 
اهلل، كلم��ا ه��دى اهلل النا���ض اإليه هو كل��ه من هذا 

الن��وع، من النوع ال��ذي يجب اأن تك��ر اهلل على 
اأن ه��داك اإلي��ه، وت�صك��ره يعني ه��ذا يف الأخري: 
اأن��ه نعمة كبرية عليك، نعمة كبرية عليك. األي�ض 
ال�صيام يبدو وكاأن��ه يريد اأن جنوع ونظماأ طول 
النه��ار ؟ فتنظ��ر اإليه باأنه يعن��ي: ق�صية م�صيبة 
علين��ا ؟ ل. يجب اأن تك��ر اهلل على ما هداك اإليه، 
اأن �صرع لك هذه الفري�صة لأنه عندما ي�صرع �صيئاً 
ل��ك، وي�ص��رع لعباده، ف��كل ما ي�صرعه له��م، كلما 
يهديه��م اإليه، كلم��ا هو نعمة كبرية ج��دًا عليهم، 

نعمة عظيمة جدًا عليهم .
ال�صي��ام ل��ه اأث��ر فيما يتعل��ق ب�صف��اء وجدان 
الإن�ص��ان، وذهنيت��ه، ويح���ض الإن�ص��ان يف �صه��ر 
رم�ص��ان، األي���ض النا���ض يح�صون وكاأنه��م اأقرب 
اإل��ى اهلل م��ن اأي وقت اآخر ؟ ه��ذه فر�صًة للدعاء، 
تالح��ظ كيف اأن ال�صيام مهم فيما يتعلق بالقراآن 
الك��رمي، الق��راآن الكرمي مهم فيم��ا يتعلق مبعرفة 
اهلل حت��ى يجعلك ت�صعر بالق��رب من اهلل �صبحانه 

وتعالى.
اإذًا فم��ن الإيجابيات الكب��رية له: اأن تلم�ض يف 
نف�صيت��ك �صف��اء لذهن��ك، م�صاع��رك م�صاعر دين، 
م�صاع��ر ق��رب م��ن اهلل، اأن تدع��و اهلل �صبحان��ه 
وتعالى{َواإَِذا �َصاأََلَك ِعَباِدي َعِنّي َفاإِيِنّ َقِريٌب}هذه 
من النعم العظيمة ل يحتاج الإن�صان اأوًل يبحث 
عن جهاز ات�صال، يبحث كم الرقم التابع لل�صماء 
الفالني��ة، اأو حتتاج اإلى اأن ت�صعد اإلى اأعلى قمة 
م��ن اجلبال تدعوه. اأينم��ا كنت، ويف اأي و�صعية 
كن��ت، فه��و قريب من��ك. هذه م��ن الأ�صي��اء التي 

ينفرد بها املوؤمنون 



ترّنَ الكوُن من ق�صف الريا�ض فَما
اأحلى ) الراكني ( ملا حت�صُر الِقَمَما

مَلّا اأتى من ُبطوِن الُعهر قادُتُهم
جاء اليمايُنّ من منظومة الُعَظما
ما بني تقدمِي اأو تاأجيِل جل�صتهم

تاهوا ، ولكَنّ بال�صتّينا ح�َصما
اليوم اأبدى اليمانيون موقفهم

فكادت الأر�ُض منهم اأن ت�صري �صما
▪ ▪ ▪

اإَنّ امللوك الذين ا�صتكروا وعَلوا
اإن جاء فرعونهم �صاروا لُه خَدما

اأتى لي�صاأَل عن �صعبي وقّوتِه
كيف ا�صتطاَع انت�صارًا بعدما ُظِلما
يا �صرخة املوت ُرِدّي عن ت�صاوؤلِه
ولُت�صِعلي الأر�َض با�صتقبالِه ِحَمَما

تّرجت بقرُة النفِط احللوب لُه
وما ارت�صى غريُه �صرُع ) الريا�ض ( َفَما

تزّينت ) جند ( ُحباً فيه وافرَت�َصت
كرامَة ال�صعب �ُصّجادًا ملن َقدما

ت ُت�صارُع يف ذبح ) القطيف ( لُه م�صَ
كما َنَوت ذبحنا من اأجلِه كَرما
وفاخرت كل اأبقار اخلليج مبن
قد جاءها اليوم حاّلباً ، وُملَتِهما
العاُر لي�ض برتحيب امللوك بِه

العاُر حني تغنى با�صمِه الُعَلما !!
▪ ▪ ▪

اأتى ليعقد لالإ�صالم قمتُه
اإيِنّ اأرى ذلك الإ�صالم ُمّتهما

قارون اأ�صحى اإمام امل�صلمني بِه
ما يا ِقّمٌة ما راأينا فيِك حُمرَتَ

اأتى لكي مينَح الإرهاَب �ِصرَعتُه
عاً �ِصرعة احُلكم الذي ان�صرما ُموِدّ

اأراد ِقبلتنا الأولى حمّطتُه
يُبُثّ منها �ُصموماً تبلغ الأُمَما

ِه داع�ٌض ، يف قلبِه ِفَنٌ يف كِفّ
يف �صدرِه حقد كل الأر�ض قد جَثما

اأتى ليدعم حرب املجرمني على
�صعبي الذي من �صوى اجلبار ما ُدِعما

فكانت الكلمة الأولى بقّمتهم
لل�صيف ) ُبركان ( حَيّا اجلمَع وابت�صما

لُه ) الريا�ض ( اأباحت كل ثروتها
وظّل من ُبخلها يف البذل ُمن�صِدما

ولِ� ) الإمارات ( ُيومي حاِجباُه لها
ًا ، فُت�صبُح خمزوناتها عَدما �ِصَرّ

اإَنّ ) الإمارات ( يا من لي�ض يعرفها
هَي احلماقاُت لكْن ترتدي عَلما

▪ ▪ ▪
اإَنّ احلماقَة مَلا اأ�صبحت رُجاًل

غدا رئي�صاً لأمريكا يفي�ُض عمى
اأتى لينه�َض اأوفى الأ�صدقاء لُه

فقد ت�صاوى لُه الأ�صحاُب ، والُغرما
تها دًا ُقبح اأمريكا ، وِخ�َصّ جُم�ِصّ
وكا�ِصفاً كّل ُخبٍث كان ُمنَكِتما

فذاَك �ِصم�صاُر اأمريكا اإذا احتجبت
وذاَك قّواُد اإ�صرائيل يف الُزَعما

كم باعوا الُقد�ض حتت الطاولت لُه
من فوقها اليوم باعوا الُقد�َض ، واحلَرما

كانوا القبيحني اإجراماً وُهم عرٌب
ما باُلَك اليوم ملا اأ�صبحوا عَجما

لذلك اهلل ُمنذ البدء قال لنا
كونوا ِجوارًا ملن لن يحفظوا الِذمما
عت كونوا مييناً لُركن البيت اإن خ�صَ

قري�ض ذًل وظّلت تعُبد ال�صنما
فيا فل�صطني من ترجني ُن�صرتهم

ُهُم العدُوّ احذريهم واقطعي الَرِحما
ُهُم الطغاُة ، الُبغاُة ، املجرمون بهم

ُب املُحتُلّ واحتزما ت�صّجَع الغا�صِ
كاأنُهم من �ِصوى الإن�صان قد ُخِلقوا

فالكُلّ جاَء من الإن�صان ُمنَتِقما
▪ ▪ ▪

د يف الإ�صالِم ُحقنتُه اأتى ُيجِدّ
ّب على جرح العراق دما وكي ي�صُ

ُمذ اأقلقت ثورُة ) البحرين ( م�صجعُهم
وِحلفُهم من جحيم الثورِة ا�صطرما

ي�صعى لإطفائها جهاًل ، فُي�صعلها
لأنها ثورة الأحرار ، والُكَرما

اأتى لأَنّ ) دم�صق ( املجد �صاخمٌة
ًا ، وطاغوت اأمريكا قد انهزما ِعَزّ

يوُدّ اإ�سقاَط ) حزب اهلل ( , فابَت�ِسموا
كم �صاَءْت الريُح هَزّ الُطود فابت�صما

ي�صعى لإخ�صاَع �صعبي ، فا�صخروا عجباً
بع�ُض ال�صخافات �صارت فجاأًة ِقَمَما
ل زالت ال�صاُم �صيفاً يف خوا�صرهم
ما زلَت يا ح�صدنا ال�صعبّي ُمقَتِحما
ويف ) اجلزائر ( �صعٌب ثائٌر َيِق�ٌض
اإن ناَدت الثورُة الُعظمى لُه هَجما
ما زلت يا موطن الإميان ُمنت�صرًا

لأّن فيَك قلوباً حتمُل الِقَيما
ُهم اأ�صعلوا احلرب لكْن نحُن نح�صمها
من يبداأُ احلرَب يف الأن�صار ما َخَتما

فليعلم الغرُب ، والأعراُب اأّن ُهنا
�سعباً باإ�سقاط اأمريكا قد التزما 

للشاعر / معاذ الجنيد تقرير عسكري:
تعلو اأورك�صرتا الباأ�ض ال�صديد ل�صود اجلي�ض 
واللجان  ال�صعبي��ة يف امليدان القد�ض، وتتحول 
زجمرة اجلن��ود وال�سب��اط املجاهدين االوفياء 
البوا�صل  اإل��ى �صمفونية انت�ص��ارات ذهبية، من 
مي��دي  ونهم و �ص��رواح وتعز واملخ��ا وجنران 
وجي��زان واجل��وف و�صبوة –  تتح��دث النريان 
امل�صبوب��ة  �صّبا على جيو���ض الغزاة واملرتزقة 
يف اجلبه��ات  الت��ي  حتول��ت ال���� 72 �صاع��ه الى  
�صاع��ات دموّية  متكن ا�صود الوطن  الغيارى من 
�صلخ ما يقارب ال�� 500 قتيل وجريح  من الغزاة 
واملرتزق��ة حي��ث و ح�ص��ة ال�صد م��ن  اخل�صائر 
من اجلي�ص��ني ال�ص��وداين وال�صع��ودي  الغازيني  
وتدم��ري 64 مدرع��ه ودباب��ه وطق��م ع�صكري  يف 
مع��ارك م�صتقله بني هجومية للغ��زاة واملرتزقة 
خ�صروا فيها املعركة وهجوميه للجي�ض واللجان 
وانت�ص��روا فيه��ا  ودفاعي��ة للجي���ض واللج��ان 
وانت�ص��روا  فيه��ا وه��ذا النت�ص��ارات يف حالتي 
الهجوم والدفاع كانت قوانني الإدارة وال�صيطرة 
والتخطيط لقادة اجلي�ض واللجان حا�صرة بثقة 
ودق��ة وتنظيم ترجمه��ا ا�صود اجلي���ض واللجان 
بثبات وان�سباط واميان وعزم و�سجاعة  فكانت 

النتائج ا�صطورية … والى بع�ض التفا�صيل:

نهم
الع��دوان  مرتزق��ة  م��ن   78 واأ�صي��ب  قت��ل 
ال�صع��ودي الأمريكي بينهم قي��ادات خالل عملية 
�ص��د اأبط��ال اجلي�ض واللج��ان ال�صعبي��ة لزحف 
له��م باجت��اه جبال ي��ام يف نهم. واأو�ص��ح م�صدر 
ع�صك��ري  اأن وحدات اجلي���ض واللجان ال�صعبية 
ت�صدت لزحف مرتزقة العدوان، م�صنودا بغطاء 
جوي باجتاه تبتي القنا�ص��ني واحلمراء بجبال 
ي��ام، موقع��ا الع�صرات م��ن القتل��ى يف �صفوفهم 

بينهم قائ��د ما ي�صم��ى الكتيبة الرابع��ة مبلي�صيا 
املرتزق��ة املدع��و حمم��د احل�صين��ي وع��ددا من 
مرافقيه. ومن جانب اخر ك�صف  م�صدر ع�صكري 
عن م�صرع العقيد املنافق املكلف بقيادة مرتزقة 
الع��دوان يف جبه��ة نه��م املدع��و غي��الن مهي��وب 
�ص��ران ب�صرب��ة مدفعي��ة م�صددة من قب��ل اأبطال 
اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة وم�ص��رع اخري��ن  
اأطلق��ت  ذل��ك  ال��ى  ا�صاف��ة   .. مب��كان تواج��ده 
الق��وة ال�صاروخي��ة للجي�ض واللج��ان ال�صعبية 
�صاروخ زلزال 2 على جتمعات ملرتزقة العدوان 

ال�صعودي الأمريكي بوادي ملح بنهم.

صرواح
نف��ذ ا�صود  اجلي�ض واللجان ال�صعبية عمليات 
نوعي��ة كب��د خالله��ا جي���ض الع��دو ال�صع��ودي 
ومرتزقت��ه خ�صائ��ر فادح��ة يف الأرواح والعت��اد 

خالل ال�صاعات املا�صية .
مرتزق��ا   32 ان  ع�صك��ري  م�ص��در  واأو�ص��ح 
بينهم قائد الكتيب��ة الأولى يف اللواء 203 التابع 
للع��دوان العقيد املرتزق �صالح الفقع�ض احلداء 
بينه��م  اآخري��ن   20 واأ�صي��ب  م�صرعه��م  لق��وا 
القي��ادي املرت��زق حم��د ب��ن وهي��ط العبيدي يف 
اأرب��ع عمليات نوعية للجي���ض واللجان ال�صعبية 
يف �ص��رواح مبحافظة ماأرب. اأن وحدات اجلي�ض 
واللج��ان ال�صعبية متكنت يف عملي��ة وا�صعة من 
تطه��ري تب��ة القا�صي وثالثة مواق��ع جماورة لها 
واغتن��ام اأ�صلح��ة متنوعة وعت��اد ع�صكري كبري 
بعد فرار املرتزقة من مواقعهم. ومن جانب اخر 
اأو�صح م�ص��در ع�صكري، اأن وحدات من اجلي�ض 
واللج��ان هاجم��ت مواق��ع املرتزقة الع��دوان يف 
تبة املط��ار واأطراف منطقة املخدرة ما اأدى اإلى 
�سق��وط 40 م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �صفوفهم 
وتكبيده��م خ�صائر كب��رية يف العت��اد  الع�صكري  

جت��اوزت ال�� 13 مدرعه وطق��م ع�صكري .واأ�صار 
امل�ص��در  اي�صا اإل��ى اأن مدفعية اجلي�ض واللجان 
ا�صتهدف��ت جتمع��ات مرتزقة الع��دوان يف وادي 
منل��ة مبحافظ��ة ماأرب واإح��راق طق��م للمرتزقة 
يف وادي ربيع��ة ب�صرواح واإح��راق طقم اآخر يف 

املخدرة.

تعز:
م�ص��رع 38  وج��رح الع�ص��رات م��ن مرتزق��ة 
الع��دوان يف مدينة تعز على اأيدي ا�صود اجلي�ض 
واللج��ان ال�صعبي��ة اإث��ر الت�ص��دي لزح��ف كبري 
ملرتزق��ة الغزو  باجتاه مواق��ع اجلي�ض واللجان 
يف البن��ك وماج��اوره حيث مثلت ه��ذه اخل�صائر 

�صربه قا�صية وموؤملة لقوى الغزو والعدوان .

جيزان :
يف  �صع��ودي  و�صاب��ط  جن��دي    17 م�ص��رع 
كم��ني وعمليتني ع�صكريتني وتدم��ري ثالثة اطقم 
ع�صكرية ا�صافة الى قن�ض ثالثة جنود �صعوديني 
موزعني على مواقع الدفينية والفري�صة وموقع 
ملحم��ة .. واي�صا  مت قن�ض جندي �صعودي اخر  

يف الدفينية ، واآخر يف الكر�ض

جنران ..
م�ص��رع وجرح 6 جن��ود �صعوديني ب�صاروخ 
و�صي��ارة  املخ��روق  غرب��ي  ا�صتهدفه��م  موج��ه 

الإ�صعاف تهرع للمكان ..

اجلوف
لق��ي عدد 28  من مرتزق��ة العدوان م�صرعهم 
ال�صعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ض  ا�ص��ود  باقتح��ام 
الغي��ل  مبديري��ة  ال�ص��الن  مبع�صك��ر  مواقعه��م 
مبحافظة اجلوف. واأ�صار امل�صدر اإلى اأن اجلي�ض 
اآلي��ة ع�صكري��ة  ا�صتهدف��وا  ال�صعبي��ة  واللج��ان 
للمرتزق��ة بالأط��راف ال�صرقي��ة ملديري��ة املتون 

م��ا اأدى اإل��ى احرتاقه��ا وم�صرع م��ن كانوا على 
متنها وعددهم 12 مرتزق  ويف عمليه اخرى  لقي 
عدد م��ن مرتزقة العدوان م�صرعه��م با�صتهداف 
اجلي���ض واللج��ان ال�صعبي��ة اآلي��ة ع�صكري��ة لهم 
مبنطق��ة اخلليفني مبديرية خب وال�صعف ومقتل 
م��ن فيها م��ن املرتزقة -ا�صافة ال��ى ذلك م�صرع 
واإ�صاب��ة عدد 13 م��ن مرتزقة العدوان يف هجوم 
نوع��ي للجي���ض واللج��ان ال�صعبية عل��ى مواقع 

املرتزقة  بوادي �صواق مبديرية الغيل.

شبوه
نفذت وحدات من اجلي���ض واللجان ال�صعبية 
هج��وم مباغ��ت عل��ى مواق��ع ملرتزق��ة العدوان 
القتل��ى  م��ن  ب�صح��راء ع�صي��الن وكبدته��م 24 
اأن اجلي���ض  اإل��ى  واجلرح��ى. واأ�ص��ار امل�ص��در 
ع�صكري��ة   اآلي��ة  اعطب��وا  ال�صعبي��ة  واللج��ان 

ومدرعه للمرتزقة خالل العملية الهجومية

اخلتام:
ان ه��ذه العمليات الع�صكري��ة الكرى التي 
تكلل��ت بانت�ص��ارات ثقيلة احلج��م وامل�صتوى 
هي اقوى ر�صائل ع�صكرية مينيه تعر احلدود 
ال��ى اجلي���ض المريك��ي والإدارة المريكي��ة 
ا�صافة ال��ى ان نتائجها كانت  ترتجم م�صتوى 
يف  الق��ّوي  والتح�ص��ري  والتجهي��ز  الع��داد 
املوؤ�ص�صة الدفاعية اليمنية لأ�صوء الحتمالت 
الع�صكرية اجلدي��دة بعد عامني ون�صف العام 
م��ن احل��رب الدفاعية �ص��د حتال��ف العدوان 
القليم��ي ال��دويل حقائ��ق ميني��ة م��ن امليدان 
تك�ص��ف ان اللغة الدفاعي��ة لتزال ترفع �صقف 
الالحم��دود و�صتكون ا�صقف ن��ريان التنكيل يف 
معرك��ة ال�صتنزاف  حا�صم��ة و�صتجني الويل 
والثب��ور واخل�ص��ران والهزمي��ه م��ن جدي��د 

للغزاة واملرتزقة .

قائد الثورة الشعبية السيد /

 عبدالملك بدر الدين الحوثي

اتوج��ه ل��كل االبطال من اجلي���س واللجان ال�ش��عبية ان اقد�س 
مي��دان وا�ش��رف واق��ع يعي���س في��ه االن�ش��ان يف �شه��ر رم�ش��ان 
املب��ارك هو ميدانكم حيث انتم ترابط��ون يف الوديان وال�شعوب 

وال�شحارى حيث انتم يف اعظم ميدان قربة الى اهلل.
السبت 
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..... منظومة الُعظماء .....

املائ������ة ف������ي   50 ص������رف  ب������دء 
الفائ������ت إبري������ل  مرت������ب  م������ن   

بداأت مكاتب الريد يف عدد من املحافظات ب�صرف خم�صني باملائة من مرتب 
�صه��ر اأبري��ل الفائ��ت وذل��ك بع��د اأن اأ�ص��درت وزارة املالية تعميم اإل��ى البنك 
املرك��زي اليمن��ي، ب�صرف ذل��ك جلميع موظف��ي الدولة واملتقاعدي��ن املدنيني 

والع�صكريني. 
وكان تعمي��م وزارة املالي��ة اأ�ص��ار الى اأن هذه اخلطوة تاأت��ي نتيجة ملا طراأ 
من تط��ور ايجابي للجه��ود وامل�صاعي التي بذلتها املالي��ة وامل�صالح واجلهات 
الإيرادي��ة تكللت باإمكانية توفري موارد لتغطي��ة ن�صبة 50 باملائة من املرتبات 

بدل من 30 باملائة.

72 ساعة من أوركسترا اجليش واللجان الدفاعية – تعزف سمفونية “البأس الشديد” في مسرح احلرب..

حقائق مينية من امليدان ونتائج أسطورية تتكلں بلغة املفاجآت

إجناز جديد لألجهزة األمنية 
واللجان الشعبية بالبيضاء

متكنت الأجه��زة الأمنية واللجان ال�صعبي��ة مبحافظة البي�صاء 
من �صب��ط عنا�صر اإجرامية جندها الع��دوان ال�صعودي الأمريكي، 

لتنفيذ عمليات اإرهابية..
اأن الأجه��زة الأمني��ة واللج��ان ال�صعبي��ة �صبط��ت   واأو�ص��ح 
عنا�صر اإجرامية جندها العدوان لزرع عبوات وتفخيخ مبتفجرات 
اأمني��ة  ومق��رات  اجتماعي��ة  و�صخ�صي��ات  مواطن��ني  ل�صته��داف 

وع�صكرية وطرق ومن�صاآت.. 
واأك��د امل�ص��در اأن الأجه��زة الأمني��ة باملر�ص��اد لكل م��ن يحاول 

زعزعة الأمن وال�صتقرار وال�صكينة العامة.


