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 اأكد رئي�س اللجنة الثورية العليا حممد علي احلوثي 
اأن املبع��وث الأممي لليم��ن اإ�شماعيل ول��د ال�شيخ اأغلق 
باإحاطت��ه الأخ��رة التي ت�شمنت الكث��ر من املغالطات 
اأبواب احل��ل ال�شيا�شي، قائال يف مقابلة له م�شاء الأحد، 
مع قناة ال�شاحات الف�شائية اإن ولد ال�شيخ اأ�شبح يعمل 
ل�شال��ح العدوان واأنه املت�شبب يف ع��دم ت�شلم املوظفني 
للمرتبات م�شرا اإلى اأن اإحاطته الأخرة ملجل�س الأمن 

كاإحاطته ال�شابقة التي حملت الكثر من املغالطات.
واأ�ش��اف احلوث��ي اأن ولد ال�شيخ يعم��ل منذ تعيينه 
مواقف��ه  بع���س  وا�شتح�ش��ر  الع��دوان  خدم��ة  عل��ى 
واإحاطات��ه التي من بينها حديثه يف اإحاطته بعد ت�شكيل 
املجل���س ال�شيا�ش��ي من اأن الق��وى ال�شيا�شية يف �شنعاء 
اتخذت خط��وة اأحادي��ة بت�شكيلها ملجل���س �شيا�شي مما 
ح��دا باحلكومة ال�شرعية على حد قول��ه اأن تتخذ موقفا 
موازي��ا باإ�شدار قرار بنقل البن��ك املركزي اإلى عدن اأي 
اأنه �شرعن خلطوة حكومة الفار هادي يف الت�شبب باأزمة 
روات��ب املوظفني وباملجاعة التي يعاين منها املاليني من 

اأبناء ال�شعب اليمني.
وو�ش��ف حديث ولد ال�شيخ عن الرواتب ومقاي�شتها 
بت�شلي��م ميناء احلديدة باملوؤامرة عل��ى ال�شعب اليمني 
وخاطبه بالقول اأنت غبي اإذا مازلت تعتمد يف معلوماتك 
عل��ى م�شادر جته��ل بالفعل ال�شاأن اليمن��ي، كما اعتربه 

رئي�س الثورية العليا معيقا لأي حل �شيا�شي.
كما كذب حممد علي احلوثي ما زعمه ولد ال�شيخ من 
اأن��ه جن��ح يف جتنيب ميناء احلديدة م��ن هجوم حمتمل 
للع��دوان قائ��ال اإن معرك��ة الع��دوان لحت��الل ال�شاحل 
الغربي ب��داأت منذ اأ�شهر بالتوازي مع حماولته لحتالل 
مدين��ة املخاأ ال�شاحلية موؤك��دا اأن العدوان قام يف �شياق 
حماولت��ه الفا�شل��ة الت��ي يت�ش��دى له��ا اأبط��ال اجلي�س 
واللج��ان بكل ب�شالة، بعملية اإن��زال يف احلديدة وقد مت 

اإف�شالها ومواجهتها.

متار���س  الت��ي  الع��دوان  اإع��الم  و�شائ��ل  وخاط��ب 
الت�شليل بالقول "ا�شاألوا قوى الغزو عن اأ�شراهم".

وجدد رئي�س الثورية العليا القول ولد ال�شيخ "اأغلق 
اأي فر�ش��ة للح��ل ال�شيا�ش��ي ولو كان��وا يبحثون فاحلل 

ال�شيا�شي موجود ومتاح ولكنهم ل يريدون ذلك".
واأك��د عل��ى التعام��ل الإيجاب��ي م��ع كل مب��ادرة اأو 
اأن�شط��ة اأو م�شاري��ع اإن�شاني��ة تقدم لتخف��ف من معاناة 

ال�شعب اليمني.
ويف �شوؤال له عن مواقف رو�شيا ذكر احلوثي اأن اأكرث 
موق��ف لرو�شيا ميكن اأن ن�شيد به ه��و معار�شتها للقرار 
2216 ال��ذي اأوجد الذريعة للع��دوان وندينها يف ت�شليم 

اأموال ال�شعب اليمني ملن تزعم اأنها تقاتلهم يف �شوريا.
كما نفى ا�شتهداف ناقلة النفط يف باب املندب من قبل 
اجلي���س واللج��ان ال�شعبية وو�شف اتهام��ات العدوان 
بامل�شرحية، وقال توقيته��ا ياأتي بعد اإحاطة ولد ال�شيخ 
ليق��ول للعامل لب��د من اإكمال احت��الل ال�شواحل اليمنية 

و�شاح��ل احلديدة وه��ي كذرائع تهريب اإي��ران اأ�شلحة 
لن��ا وكان��وا قبل ذلك ق��د حتدثوا عن مي��دي واأرادوا اأن 
يحتلوه��ا وما زال��وا يحاولون، مت�شائال كي��ف ميكن اأن 
متر �شفينة والعدوان هو من ي�شيطر على املياه الدولية 

ويفت�س كل ال�شفن.
وعن �شوؤال له ح��ول تقييم اأداء حكومة الإنقاذ، ذكر 
رئي�س اللجنة الثورية نقول حلكومة الإنقاذ لتن�شغلوا 
بالرتا�شق��ات احلزبي��ة وان�شغل��وا مب��ا يخ��دم الوط��ن 
ونطلب منكم اأن حتافظوا على وحدة كلمتكم واأل يكون 
هناك اتهامات فيما بينكم وا�شتمروا يف تنفيذ برناجمكم.

واأ�شاف ل نريد اأن نحم��ل احلكومة م�شالة الرواتب 
وماتقوم به م��ن خطوات من تخفيف احل�شار وحماولة 

جتميع ما ميكن جتميعه �شيء اإيجابي.
ويف ال�شي��اق القت�شادي، دعا رئي���س الثورية العليا 
ال�شع��ب اليمن��ي اإل��ى مقاطع��ة الب�شائ��ع ال�شعودي��ة 
والإماراتي��ة واخلليجي��ة غ��ر ال�شروري��ة كالع�شائ��ر 

مو�شح��ا اأن��ه برنام��ج مفي��د ج��دا خا�ش��ة يف مواجه��ة 
الع��دوان ال�شعودي��ة الأمريك��ي لأنه��ا ال�شعودية تعاين 
م�ش��اكل مالية وقد تعم��دت ق�شف امل�شان��ع وال�شركات 
اليمني��ة واإغ��راق الأ�ش��واق بب�شائعها ولب��د ملقاطعة 

ب�شائعها من التاأثر عليها.
كم��ا اأع��رب ع��ن اأمل��ه يف اأن ي�ش��در ق��رار موؤقت من 
احلكومة مبنع دخول الب�شائع ال�شعودية على الأقل يف 

ظل العدوان.
وحول الأزم��ة املالية اأو�شح حمم��د علي احلوثي ل 
يوج��د اإفال���س و�شبب الأزم��ة املالية اليمني��ة هو �شحة 
ال�شيول��ة يف العمل��ة املحلية ومنع طباع��ة العملة ونقل 
البن��ك املرك��زي لأن��ه عط��ل عملي��ات ال�شت��راد ودعم 

ال�شلع ال�شرورية.
ونف��ى رئي���س اللجن��ة الثوري��ة العلي��ا وج��ود اأي 
دور للج��ان الثورية من��ذ ت�شكل حكوم��ة الإنقاذ يف عمل 
ال��وزارات، موؤك��دا اأن��ه على كل م��ن يتذرع بذل��ك عليه 
اأن يلج��ا للقانون هناك قانون وعل��ى احلكومة اأن تزمن 
برناجمه��ا ث��م تك�شف م��ن هو ال�شب��ب يف عرقل��ة تنفيذه 

و�شنكون اأول من يردعه.
واأ�شاف كما مل نعد يف اللجنة الثورية يف مقام الرقابة 

تركنا هذه املهمة للمجل�س ال�شيا�شي ونحن ن�شاندهم.
وح��ذر كل من يدعي اأنه من اللج��ان الثورية ليعرقل 

اأي عمل تقوم به املوؤ�ش�شات احلكومية.
ويف �شي��اق اجتم��اع العا�ش��ر م��ن رم�ش��ان حلكم��اء 
وعق��الء اليمن، ذكر حمم��د علي احلوثي اأن��ه كان هناك 
ق�ش��ور يف الإب��الغ لالجتم��اع معربا عن اعت��ذاره ملن مل 
ت�ش��ل له��م دع��وات يف الجتماع��ات التح�شري��ة قائال 
فليعذرون��ا فنحن مل نتعم��د ذلك ونق��دم اعتذارنا نيابة 
ع��ن اللجان يف كل حمافظة ونتمنى م��ن كل من له عالقة 
اأو روؤي��ة مل�شارك��ة �شيا�شيني اأو اقت�شادي��ني للم�شاهمة 

فرنجو التوا�شل مع اللجان التح�شرية.
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نفى أي دور للجان في الوزارات ودعا ملقاطعة البضائع السعودية.. 

رئيس الثورية العليا: ول������������د الشي����������������خ يتآم������������ر على الشع����������ب اليم������ني

الذكرى الثانية إلطالق أول صاروخ باليستي على قاعدة امللك خالد اجلوية في خميِس مشيط

الرئيس الصماد: السعودية تريد إخضاع املنطقة 
لهيمنتها وندعو دول املنطقة للتحرر منها

اأك��د رئي�س املجل�س ال�شيا�شي الأعلى �شالح ال�شم��اد، اأن ال�شعودية تنطلق الآن من �شيا�شة تريد عربها اإخ�شاع دول 
املنطقة لهيمنتها وجعلها باملطلق خا�شعة لأ�شرة اآل �شعود يف قرارها و�شيادتها.

و�ش��دد الرئي���س ال�شماد يف ت�شريح نقلت��ه وكالة �شباأ اأن ما يح�شل من تباينات واختالف��ات بني دول العدوان ياأتي يف 
�شياق و�شاية النظام ال�شعودي يف املنطقة و�شعيه اإلى اإخ�شاع دول املنطقة لهيمنته و�شلبها حقها يف القرار وخا�شة بعد 

اأن حاز امتيازا اأمريكيا عقب زيارة الرئي�س الأمريكي ترامب اإلى اململكة.
ون�ش��ح دول املنطق��ة بالتحرر من الهيمن��ة ال�شعودية الأمريكية واحلفاظ على م�شالح �شعوبه��ا وا�شتقاللية قرارها، 
انطالقا من اإميان اليمن وحر�شه على �شيادة الدول وعدم التدخل يف �شئونها الداخلية واحرتام القانون الدويل والأعراف 

الدولية يف هذا اجلانب.
وذًك��ر الرئي���س ال�شم��اد بالتحذيرات املتكررة مل��اآلت العدوان على اليم��ن وموافقة كثر من ال��دول عليه، وا�شرتاك 

بع�شها فيه وما مثله من خرق للقانون الدويل، وانتهاك �شيادة دولة م�شتقلة.
ومتنى الرئي�س ال�شماد يف اأن تتمكن دول املنطقة من ال�شمود والثبات كما �شمد اليمن و�شعبه، الذي ل يرى اإل اخلر 

وال�شالم لكل دول العامل، واأن ت�شان كرامة الدول وال�شعوب وحتفظ ا�شتقالليتها وحقها يف اتخاذ القرار.

اأ�ش��اد جمل���س الدف��اع الوطني يف اجتماع��ه برئا�شة 
الأخ �شال��ح ال�شماد رئي�س املجل���س ال�شيا�شي الأعلى 
بالنت�ش��ارات الت��ي يحققه��ا اأبط��ال اجلي���س واللجان 
ال�شعبي��ة �ش��د الع��دوان ومرتزقته وك�ش��ر زحوفاتهم 
واإحل��اق اخل�شائ��ر الكب��رة به��م.. موؤكدا عل��ى اأهمية 

تعزيز اجلبهات وتوفر متطلباتها باأ�شرع وقت.
كم��ا اأ�ش��اد الجتم��اع باجله��ود الت��ي تب��ذل به��دف 
تطوي��ر الأداء يف املناطق الع�شكري��ة وتعزيز ال�شمود 
الأ�شط��وري للجي���س واللج��ان ال�شعبية اأم��ام حت�شيد 
الع��دو يف ال�شاح��ل الغرب��ي وتعز ويف خمتل��ف املواقع 

الأمر الذي اأف�شل كل موؤامرات العدو.
وا�شتم��ع املجل���س لتقاري��ر رئا�ش��ة هيئ��ة الأركان 
وال�شاد�ش��ة  واخلام�ش��ة  الرابع��ة  املناط��ق  وق��ادة 

وال�شابع��ة حول �شر املع��ارك مع الع��دو والرتتيبات 
اجلارية التي اأحلق��ت بالعدوان اخل�شائر الكبرة رغم 
ا�شتماتته وزجه بجيو�س م�شتاأجرة من خمتلف مناطق 

العامل.
كل  بتوف��ر  املعني��ة  اجله��ات  الجتم��اع  ووج��ه 
للجبه��ات  ال�شروري��ة  والحتياج��ات  المكاني��ات 
وع��دم ال�شم��اح لأي كان بالتالع��ب اأو التق�ش��ر واأن 
الإج��راءات  لت�شهي��ل  واح��د  كفري��ق  اجلمي��ع  يعم��ل 
الالزم��ة لتعزيز اجلبهات ودع��م ال�شمود على خمتلف 
امل�شتوي��ات ودعم اجلي���س واللج��ان ال�شعبية ورعاية 

اأ�شر ال�شهداء واجلرحى وعمل الالزم بهذا ال�شاأن.
كما وقف املجل�س اأم��ام عدد من الق�شايا املدرجة يف 

جدول اأعماله واتخذا ب�شاأنها القرارات املنا�شبة.

م���ج���ل���س ال������دف������اع ال����وط����ن����ي ي�����وج�����ه ب���ت���وف���ي���ر ك��ل 
ال��ض��روري��ة للجبهات  اإلم��ك��ان��ي��ات واالح��ت��ي��اج��ات 

بن����در الهت����ار 
يف مث��ِل ي��وم اأم���س الثالث��اء ال�شاد�ِس من يوني��و 2015م اأطلق��ت القوُة 
ال�شاروخيُة اأوَل �شاروٍخ بالي�شتٍيّ على قاعدِة امللِك خالد اجلوية يف خمي�ِس 
م�شي��ط، لتطلَق بعَدها قرابة 117 �شاروًخ��ا بالي�شتًيّا من طرازاٍت خمتلفة، 

اأهمها بركان اثنني الذي �شرَب عا�شمَة العدواِن الريا�س ثالَث مرات.
ال�شاد���س م��ن �شه��ر يونيو، ذك��رى تد�ش��ني ال�شواري��خ البالي�شتية بعد 
عملي��ة ترميمه��ا من اآث��ار خمطط التدم��ر املمنهج الذي ا�شته��دف تعطيلها 
قبي��ل ثورة احلادي والع�شرين م��ن �شبتمرب.. يف الوقت الذي راهن حتالف 
الع��دوان باأن��ه قد ا�شتكم��ل تدمر ال�شواري��خ البالي�شتية بق�ش��ف ما تبقى 
منها، فاإن القوة ال�شاروخية قد طورت من قدراتها لت�شل اإلى حد م�شاعف 

يفوق كل توقعات قوى العدوان.
برزت هذه اجلهود من خالل اإطالق مائة و�شبعة ع�شر �شاروخا بالي�شتيا 
خالل الأ�شهر املا�شية، تركزت معظمها فيما وراء احلدود حيث اأُطلق واحد 

و�شبع��ون منها باجت��اه القواعد واملع�شك��رات ال�شعودي��ة، بينما ا�شتهدف 
�شتة واأربعون �شاروخا مع�شكرات قوى الغزو واملرتزقة يف الداخل.

اأب��رز ال�شواري��خ البالي�شتي��ة الت��ي اأُعل��ن عنها، ب��ركان واح��د وبركان 
اثن��ني وي��رتاوح مداها بني ثمامنائة كيلو مرت واأل��ف كيلو مرت، ومت اإطالق 
�شت��ة �شواريخ م��ن الطرازين، ومن خاللها ك�ش��رت معادلة البعد اجلغرايف 

لعا�شمة العدوان الريا�س، حيث ق�شفت قواعدها الع�شكرية ثالث مرات.
اأي�ش��ا �شواري��خ �شكود، وقد اأطل��ق منها خم�شة �شواري��خ كلها باجتاه 
احل��دود.. كذلك �شواريخ تو�شكا، واأطلق منها ت�شعة �شواريخ، وا�شتهرت 
ب�شرب��ات نوعية اأهمه��ا �شربتي �شافر وباب املندب الت��ي اأدت اإلى م�شرع 
الع�ش��رات م��ن اجلن��ود ال�شعودي��ني والإماراتي��ني والبحريني��ني وكب��ار 
�ل�صب��اط.. قاهر و�حد �ملط��ور من �صاروخ �أر�ض جو، �أطل��ق منه �أربعون 
�شاروخا معظمها باجتاه القواعد ال�شعودية، وقاهر اثنني املطور من قاهر 

واحد اأطلق منه �شبعة �شواريخ.
اأي�ش��ا �شواريخ زلزال ثالثة واأطل��ق منها ثالثون �شاروخا، عالوة على 

اإط��الق �شبعة ع�ش��ر �شاروخا بالي�شتيا دون اأن تك�ش��ف القوة ال�شاروخية 
ع��ن نوعيتها اأو تفا�شيل اأخرى، لتبق��ى املعركة م�شتمرة ومقبلة على مزيد 

من املفاجاآت.

ن���اط���ق أن���ص���ار ال���ل���ه: ال��ن��ظ��ام��ان 
السعودي واإلماراتي يسعيان 

إلى انتزاع القرار القطري
 ق��ال الناط��ق الر�شمي لأن�ش��ار اهلل حممد عب��د ال�شالم "اإن 
النظام��ني ال�شع��ودي والإماراتي ي�شعيان اإل��ى انتزاع القرار 
القطري على طريقة �شعيهما الغا�شم والوهمي لنتزاع القرار 

الوطني لليمنيني والذي عجز عن ذلك".
واأك��د حممد عب��د ال�ش��الم، يف من�ش��ور له عل��ى �شفحته يف 
الفي���س بوك مبنا�شب��ة اجتم��اع العا�شر من رم�ش��ان لوجهاء 
وحكم��اء اليمن، اأن التح��رك ال�شعودي والإمارات��ي يوؤكد اأن 
لديهم��ا نزعة عدوانية ويتبنيان م�شاري��ع التو�شع وال�شيطرة 

حل�شاب امل�شتعمر الأمريكي.
واعترب عبد ال�شالم اأن عالقة ال�شعودية والإمارات الآخذة 
نح��و مزيد من التن�شيق مع اإ�شرائيل، ت�شكل خطرًا على جميع 

�شعوب اجلزيرة العربية واملنطقة.
ويف من�ش��وره حيا الناطق الر�شمي لأن�ش��ار اهلل حممد عبد 
ال�شالم، امل�شارك��ني يف اجتماع العا�شر من رم�شان الآتني اإلى 
العا�شم��ة �شنعاء من خمتل��ف حمافظ��ات اجلمهورية بهدف 

تعزيز اجلبهة الداخلية يف مواجهة حتالف العدوان.

ط��������ي��������ران ال����������ع����������دوان ي�����واص�����ل 
ش����ن غ����ارات����ه اإلج����رام����ي����ة ع��ل��ى 
ال���ع���اص���م���ة ص���ن���ع���اء وع������دد م��ن 

احملافظات
وا�شل ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�شعودي �ش��ن غاراته 
الإجرامية عل��ى العا�شمة �شنعاء وعدد م��ن املحافظات خالل 

ال�شاعات املا�شية.
واأو�ش��ح م�شدر ع�شكري اأن طران العدوان �شن غارة على 
جب��ل النهدي��ن يف العا�شمة �شنعاء بعد �شاع��ات من ا�شتهداف 

املنطقة نف�شها ب�6 غارات.
واأ�ش��اف امل�ش��در اأن طران العدوان ا�شته��دف بغارة قرية 
املحج��ر يف مديري��ة هم��دان مبحافظة �شنعاء، و�ش��ن 3 غارات 
على مناط��ق متفرقة من مديرية �شرواح مب��اأرب، وغارة على 

مدر�شة احلر�س يف مدينة ذمار.
وذك��ر امل�شدر اأن ط��ران العدوان �شن غارت��ني على منطقة 
البق��ع مبديري��ة كت��اف ب�شع��دة، وغ��ارة عل��ى منطق��ة يختل 
يف مديري��ة املخ��اء بتع��ز، و غ��اره على جب��ل اأعل��ى يف مديرية 
التعزية، وغارة اأخرى ا�شتهدفت املخبز الآيل يف مديرية �شالة، 
وغ��ارة على منطقة اجلند، وغارتني على جبل غراب يف مديرية 

التعزية، مبحافظة ذاتها.
واأ�ش��ار امل�ش��در اإل��ى اأن مواطن��اً اأ�شي��ب اإثر ث��الث غارات 
لط��ران الع��دوان ا�شتهدف��ت وادي اآل اأب��و جب��ارة مبديري��ة 
كت��اف يف حمافظ��ة �شعدة ، كما �شن غارة عل��ى مديرية الظاهر 

باملحافظة
ون��دد امل�ش��در ب�ش��دة ا�شتمرار حتال��ف الع��دوان الأمريكي 
حمافظ��ات  خمتل��ف  يف  املواطن��ني  ا�شته��داف  يف  ال�شع��ودي 
اجلمهوري��ة وارت��كاب اجلرائ��م املروع��ة يف ظ��ل �شم��ت دويل 

معيب.

مناورة عسكرية حتاكي 
اقتحامات مواقع العدو

وزع الإع��الم احلربي، اأم���س الثالث��اء، م�شاهد لتنفيذ 
وح��دات قتالية مناورة ع�شكرية حتاكي اقتحامات مواقع 
العدو واللتح��ام املبا�شر و�شط �شل�شة جبلية كما حتاكي 

عمليات ال�شيطرة على املواقع.
املن��اورة الت��ي اأطل��ق عليه��ا من��اورة ال�شهي��د عب��د 
الوهاب الآن�شي، ترتجم مباغتة العدو واللتحام املبا�شر 
وا�شتخ��دام اأ�شلح��ة متو�شط��ة وخفيفة وق��وات ع�شكرية 
فردي��ة تزحف باجتاه متركز الع��دو و�شط غابة كثيفة من 
الأ�شج��ار.. وحتاك��ي املن��اورة اقتحام متع��دد لتجمعات 
التجمع��ات  م��ع  املبا�ش��ر  والقتح��ام  الع��دو  ومتار���س 
الع�شكري��ة امل�ش��ادة.. كم��ا حتاك��ي ال�شيط��رة الناري��ة 

وكيفية نقل امل�شابني من و�شط �شاحة املعركة.
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ولد الشيخ غير مرحب به .. الرئيس الصماد : أي خالف 
سياسي وتصدع في اجلبهة الداخلية سينعكس سلبا 

على الشعب اليمني
اأك��د رئي�س املجل�س ال�شيا�شي الأعلى �شالح ال�شماد 
اأن املبع��وث الأمم��ي اإ�شماعيل ول��د ال�شيخ غر مرحب 
به يف اليمن، وقال" نوج��ه عربكم ر�شائلنا لالأمني العام 
لالأم��م املتح��دة الذي جاء بول��د ال�شي��خ لي�شاومنا على 
مين��اء احلدي��دة بالرواتب نقول له وب�ش��وت واحد اأن 
مبعوث��ه غر مرغوب فيه بعد الي��وم واإذا اأرادت الأمم 
املتح��دة اأن تاأت��ي مببعوث جديد، علي��ه اأن يتعامل مع 

ال�شعب اليمني بندية واحرتام".
حكم��اء  للق��اء  الفتتاحي��ة  اجلل�ش��ة  يف  ذل��ك  ج��اء 
وعقالء اليم��ن الذي دعا له قائد الثورة ال�شيد عبدامللك 
ب��در الدي��ن احلوث��ي، مب�شارك��ة وا�شع��ة م��ن خمتلف 

املحافظات وبح�شور ر�شمي وجمتمعي يوم الإثنني.
وا�ش��اف الرئي���س ال�شم��اد " على املوؤمت��ر ال�شعبي 
الع��ام واأن�شار اهلل ممثلني يف الوف��د الوطني اأن يفهموا 
اأن ه��ذا ه��و املوق��ف واأي توا�ش��ل م��ع ول��د ال�شيخ اأو 

ترحيب به بعد اليوم فلي�س له اأي قبول ".
واأردف " ر�شالتن��ا ثابت��ة نح��ن مع ال�ش��الم، ال�شالم 
امل�ش��رف الذي يحف��ظ لليمنيني عزته��م وكرامتهم، واأن 
م��ن يدي��ن م��ا ي�شميه ق�ش��ف �شال��ح واحلوثي��ني لتعز 
ال�شع��ودي  الع��دوان  م��ن  ترتك��ب  ويتنا�ش��ى جرائ��م 
الأمريك��ي، ويدي��ن ق�ش��ف ال�شواريخ اليمني��ة ملواقع 
ع�شكري��ة للع��دوان وين�ش��ى الغ��ارات اجلوي��ة عل��ى 
املدني��ني والأعيان املدني��ة، هو ما يجعلن��ا نتحدث عن 
ول��د ال�شي��خ كمبعوث غ��ر حمايد وغر نزي��ه ل يحمل 
خ��ربا ول خ��را لل�شعب اليمن��ي غر ما ميل��ى عليه يف 

عوا�شم العدوان".
وج��دد رئي�س املجل���س ال�شيا�شي الأعل��ى الرتحيب 
بال�ش��الم وم��د الي��د ل��كل مب��ادرة تف�ش��ي اإل��ى اإيق��اف 
الع��دوان ورف��ع احل�ش��ار وكذل��ك احل��وار الداخل��ي 
ال��ذي �شتت�شكل جل��ان من موؤمتر عق��الء وحكماء اليمن 
للتوا�ش��ل مع الأط��راف الأخ��رى اإن كان لديها قرار اأو 
ج��راأة ك��ون ال�شتع��داد متوف��ر لدينا لتحيي��د املناطق 
ع��ن القتال وال�ش��راع.. واأكد اأن الع��دوان ي�شتغل على 
اجلبه��ات  اخ��رتاق  الأول  امل�ش��ار  م�ش��ارات،  اأربع��ة 
فيم��ا ميث��ل امل�شار الث��اين ن�ش��ر الفو�ش��ى والإختاللت 
الأمني��ة وامل�شار الثالث حماولة تركي��ع اليمن بالورقة 
القت�شادي��ة و�ش��ول اإل��ى امل�ش��ار الراب��ع املتمث��ل يف 
تفكي��ك اجلبهة الداخلي��ة وهي امل�شارات الت��ي ميدانها 
الرئي�ش��ي ه��و املجتم��ع واأبنائ��ه وم�شائخ��ه وقبائله.. 
واأو�شح اأثر اأي اخرتاق يف اجلبهات على اأبناء ال�شعب 
ونتائ��ج الفو�ش��ى الأمني��ة ومتك��ن الع��دو م��ن رق��اب 
اأبن��اء املجتمع اليمن��ي واأن املت�شرر اأي�ش��ا من الورقة 
القت�شادي��ة هم اأبناء ال�شعب اليمن��ي .. وقال " اإن اأي 
خالف �شيا�شي وت�ش��دع يف اجلبهة الداخلية �شينعك�س 
�شلب��ا على ال�شعب اليمني ال��ذي �شيتذوق ويالتها وهو 
م��ا جعل من الأهمية اأن تق��ول القبائل كلمتها واأن يقول 
احلكم��اء كلمته��م واأن يقول��وا للق��وى ال�شيا�شي��ة اأنهم 
لن ي�شمح��وا لأحد التفريط يف ت�شحي��ات اأبناء ال�شعب 
اليمن��ي".. و�ش��دد الرئي�س ال�شماد عل��ى اأهمية حل اأي 
اإ�ش��كالت واأن يبقى عقالء اليم��ن وحكمائها رقابة على 
اأداء املجل���س ال�شيا�شي الأعلى واحلكومة كون �شرعية 
املجل�س واحلكومة م�شتمدة منهم ومن متثيلهم لل�شعب 

ومن خاللهم تر�شل الر�شائل للعامل .
واأ�شاف " ها هم رجال اليمن وحكمائه وم�شائخها يف 
اجتماع واحد ورائهم ال�شعب اليمني ومئات الآلف من 
الأعيان والوجهاء وهو ما يجعل ا�شتن�شاخ هذا ال�شعب 

هو امل�شتحيل بنف�شه " .
واأك��د ال�شتعداد لتبن��ي مبادرات �شادق��ة واأخوية 
باإط��الق جمي��ع الأ�ش��رى يف اإط��ار �شفق��ات متزامنة يف 
املل��ف الإن�شاين والعاجل وهو مل��ف الأ�شرى وتفوي�س 
حكم��اء اليم��ن بت�شكي��ل اآلي��ات التوا�شل م��ع الأطراف 
الأخ��رى اإن كان لديها القدرة على الإفراج عن الأ�شرى 

وال�شتعداد من قبلنا خالل هذا ال�شهر الكرمي للتنفيذ.
واأ�ش��ار اإل��ى ف�شائل �شهر رم�ش��ان يف اجلوانب التي 

حقق��ت النت�ش��ارات والفتوح��ات الإ�شالمية واملواقف 
التاريخي��ة الت��ي ح�شل��ت م��ع الر�ش��ول الأعظ��م عليه 
ال�ش��الة وال�شالم وما واجهه م��ن موؤامرات وحماولت 
انق��الب يف املدني��ة املن��ورة، وم��ا ي�شتوج��ب معرفت��ه 
م��ن الدللت التاريخي��ة ومن الواقع الي��وم من متويل 
الع��دوان خلالي��ا نائم��ة ميوله��ا ويتعهده��ا لإح��داث 
امل�شكالت يف املدن والأرياف لزعزعة الأمن والإ�شتقرار.
واأك��د اأهمي��ة اأن يكون ل��دى اجلميع منهجي��ة ثابتة 
و�شادق��ة ومعرف��ة اأن الع��دوان ل ميك��ن اأن ياأتي منه 
خر وهو الوعي ال��ذي يتوجب على ال�شعب اأن يتحلى 
به وكذل��ك وعي القوى ال�شيا�شي��ة .. معربا عن اأمله يف 
اأن تكل��ل اأعمال اللق��اء بالنجاح والتوفي��ق واأن ي�شبح 

دوريا ويخدم حا�شر اليمن وم�شتقبله.

رئيس الثورية العليا : اليوم الشعب اليمني بأحزابه 
ومكوناته يجتمع.. والعدوان بدولة وبأحزابه يتفرق

حي��ا رئي���س اللجن��ة الثوري��ة العلي��ا الأخ حمم��د علي 
احلوث��ي اأبن��اء ال�شعب اليمن��ي وحكماء وعق��الء اليمن .. 
وقال " نعم اأنت��م اأيها ال�شعب اليمني جتتمعون وتتحدون 
�شك��را  كلمته��م،  وتت�شت��ت  الأع��داء  كلم��ة  تتف��رق  فيم��ا 
حل�شورك��م وح�شور الأح��زاب احلرة امل�شان��دة لل�شعب 
اليمن��ي، �شك��را لكل ه��ذه الهام��ات الوطنية الت��ي رف�شت 

الإجنرار لتلك الأبواق املدن�شة".
وتابع " كلن��ا اآذان �شاغية لكل م�شاركتكم وتو�شياتكم 
ونح��ن جئنا لنك��ون �شفا واحدا نعزز الإخ��اء ونقوي فيه 
ال�ش��ف، الي��وم يعت��رب ن�ش��ر لل�شع��ب اليمن��ي اأن يجتمع 
ال�شع��ب اليمني باأحزاب��ه ومكوناته واأن يتف��رق العدوان 

بدولة وباأحزابه" .

حكماء اليمن : لقاء اليوم يكسر آلة احلرب 
العدوانية ويعزز صمود اجليش واللجان

اأك��دت كلم��ة حكماء وعق��الء اليم��ن التي األقاه��ا �شامي 
عطاء �ش��رورة توحيد اجلهود وتعزي��ز ال�شفوف لتحرير 
املحافظ��ات املحتلة وك�شر اآلة احل��رب العدوانية وتعزيز 
ال�شعبي��ة يف خمتل��ف  اأبط��ال اجلي���س واللج��ان  �شم��ود 

اجلبهات.
واأك��دت كلم��ة عق��الء اليمن �ش��رورة حتري��ر البلد من 
الحت��الل وال�ش��روع يف بن��اء دول��ة عادلة ذات �شي��ادة .. 
م�شتعر�شا ما يعاني��ه اجلنوب الذي يرزح حتت الحتالل 

من انعدام للخدمات وانت�شار اجلرائم الإرهابية املنظمة.
وق��ال" ع��دن الي��وم تع��اين من حمل��ة جتري��ف تعددها 
وتنوعها الثقايف، ويعم��ل الحتالل على تدمر مدينة عدن 
ب�ش��كل ممنه��ج ومتزي��ق ن�شيجه��ا الإجتماع��ي" .. موؤكدا 
اأهمية ا�شطالع اأبناء عدن بدورهم يف احلفاظ على املدينة 

واإف�شال خمططات العدوان .

علماء اليمن : نعاهد الله أننا شعب وأمة واحدة 
مصيرنا واحد ولن نتراجع عن وحدتنا وأخوتنا 

واألق��ى ال�شيخ حممد طاهر اأنعم كلم��ة عن علماء اليمن 
ق��ال فيه��ا " اإن اآل �شع��ود واآل زاي��د لن يفرق��وا �شعب هذا 
حال��ه واإن كل ال�شع��ارات الطائفي��ة واملناطقي��ة هي حتت 
اأق��دام اليمني��ني".. م�شيف��ا " نعاه��د اهلل اأننا �شع��ب واأمة 
واحدة م�شرنا واحد ولن نفك اأيدينا عن اأيدي بع�س ولن 

نرتاجع عن وحدتنا واأخوتنا ".
فيم��ا اأك��د الدكت��ور عبد الرحي��م احلم��ران يف كلمة عن 
العلم��اء، اأن وح��دة اجلبهة الداخلية الي��وم اأقوى من اأي 
وق��ت م�شى، رغم رهان��ات الع��دوان وحماولته احلثيثة 
ل�ش��رب اليمن من الداخ��ل .. وقال " �شم��ود �شعبنا ل�800 
ي��وم بوجه اأ�شر�س عدوان يعك�س روحي��ة عالية وعنفوانا 

�شعبيا متاأ�شال يف ال�شعب اليمني.

مشائخ اليمن : يؤكدون ضرورة رفد اجلبهات 
توعية الشباب وتثقيفهم بثقافة القرآن

اأ�ش��ارت كلمة م�شائ��خ اليمن التي األقاه��ا يحيى عبداهلل 
الرزام��ي اإل��ى اأن اإنعقاد ه��ذا اللقاء يف ال�شه��ر الكرمي ياأتي 
والأم��ة العربي��ة والإ�شالمية متر بظروف تع��د من اأخطر 
مراحلها .. وقال " نحن يف اليمن جزء من هذه الأمة نعي�س 
ه��ذا التكال��ب الك��وين �شد اليم��ن ال��ذي ي�شن علي��ه حرب 
ظامل��ة جت��اوزت كل القيم الأخالقية والأع��راف الإن�شانية 

والقانون الدويل ".
وق��ال " لق��د اأ�شب��ح م��ن ال�ش��رورة لن��ا ه��ذه الوحدة 
الأخوي��ة اأكرث من اأي وقت م�شى ولأنها حتتاج اإلى جهود 
كب��رة نق��رتح اأن يختار هذا اللقاء نخبة م��ن رجال اليمن 

تتوا�شل مع جميع الأطراف وتكون م�شتقلة يف قرارها ".
واأك��د الرزامي �ش��رورة بذل ق�ش��ارى اجلهود يف ر�س 
ال�شف��وف ورفد اجلبه��ات باملال والرج��ال وال�شتمرار يف 

توعية ال�شباب وتثقيفهم بثقافة القراآن .

وثيقة العاشر من رمضان تؤكد على وحدة الصف 
وتعزيز جبهات احلدود والداخل باملال والسالح

اأك��د امل�شارك��ون يف لق��اء العا�ش��ر م��ن رم�ش��ان حلكم��اء 
وعق��الء اليمن عل��ى اأن خي��ار الت�شدي للع��دوان ال�شعودي 
الأمريك��ي خي��ار ا�شرتاتيج��ي حت��ى حتري��ر كل املناط��ق 
املحتل��ة، كم��ا اأك��د على وح��دة اجلبه��ة الداخلي��ة ملواجهة 
الع��دوان.. وجدد امل�شارك��ون يف البيان اخلتامي الذي �شدر 
يف نهاي��ة اللق��اء كوثيق��ة، التاأكي��د عل��ى �شي��ادة وا�شتق��الل 
ووحدة اليمن ورف�س الو�شاية اخلارجية وممار�شات قوى 

الحتالل يف املحافظات اجلنوبية وال�شرقية.
ودعت وثيق��ة العا�شر من رم�شان دع��وة املغرر بهم اإلى 
الع��ودة اإل��ى جادة ال�ش��واب، وتفعي��ل الق�ش��اء مبا يحقق 
العدل، والتكافل الجتماعي وتعزيز الإخاء لتعزيز التما�شك 

يف وجه العدوان.
و�شارك يف اللقاء الذي دعا له قائد الثورة ال�شيد عبدامللك 
ب��در الدي��ن احلوث��ي وعق��د ممثلون ع��ن جمي��ع املحافظات 

اليمنية ال�22 ومن خمتلف الفئات واملكونات.
وكان��ت نق��اط وثيقة لق��اء �لعا�ص��ر من رم�ص��ان حلكماء 

وعقالء اليمن كالتي:
اليم��ن  ووح��دة  وا�شتق��الل  �شي��ادة  عل��ى  التاأكي��د   -1
وثوابته��ا الوطنية ورف���س كل اأ�ش��كال الو�شاية اخلارجية 

وكل حماولت التجزئة والتق�شيم لليمن
للع��دوان  للت�ش��دي  ال�شتم��رار  الوحي��د  خيارن��ا   -2
الأمريك��ي ال�شع��ودي على اليم��ن كخي��ار ا�شرتاتيجي لكافة 
اأبناء ومكونات وفئات �شرائح ال�شعب اليمني وال�شتمرار يف 
الن�ش��ال حتى حترير كامل الأرا�ش��ي اليمنية املحتلة �شواء 

يف املحافظات ال�شمالية اأو اجلنوبية
جلمي��ع  مطلق��ة  اأولوي��ة  متث��ل  الع��دوان  مواجه��ة   -3
موؤ�ش�شات واأجهزة الدول��ة ولكافة القوى والحزاب وفئات 
واأبن��اء ال�شع��ب اليمن��ي وع��دم ال�شماح باأي عم��ل لأي جهة 
اأو فئ��ة يكون م��ن �شاأنها خلخل��ة ال�شف واإ�شع��اف اجلبهة 

الداخلية والوقوف �شده من جميع اأبناء ال�شعب
4- تعزيز ال�شراكة الوطنية

والأح��زاب  الق��وى  جمي��ع  دور  تفعي��ل  �ش��رورة   -5
واملكون��ات ال�شيا�شي��ة ومنظمات املجتمع امل��دين يف مواجهة 

العدوان
6- دعوة املغرر بهم للعودة يف �شف الوطن

7- تفعي��ل الق�ش��اء م��ع اإ�شالح��ه للقي��ام مب�شوؤوليات��ه 
الوط��ن  اأبن��اء  جت��اه  والقانوني��ة  الد�شتوري��ة  وواجبات��ه 

ومواجهة العدوان
8- التكافل الجتماعي اأ�شا�س متني للوحدة والإخاء بني 
جميع ابن��اء �شعبنا اليمني وعامل اأ�شا�ش��ي لتما�شك اجلبهة 

الداخلية يف مواجهة العدوان
9- �شرورة توحيد اخلطاب الإعالمي الر�شمي واحلزبي 
واخلا�س و�شبطه وتوجيهه �شمن اأولوية مواجهة العدوان 
وت��رك املناكف��ات واملهاترات الت��ي ت�شاعد الع��دو يف خلخلة 

اجلبهة الداخلية
10- التاأكي��د عل��ى اأهمي��ة اللت��زام وتنفي��ذ التفاقي��ات 
املناه�ش��ة  ال�شيا�شي��ة  الق��وى  ب��ني  امل�شرتك��ة  ال�شيا�شي��ة 
للعدوان للحفاظ على وحدة ال�شف الوطني وتعزيز عوامل 

�شموده وتعزيز عوامل الإخاء
11- تعزيز اجلبهات �شواء اجلبهات الداخلية اأو جبهات 
احل��دود ورفده��ا بامل��ال وال�ش��الح واملقاتلني واج��ب ديني 
ووطن��ي وم�شوؤولي��ة اإلزامي��ة ومقد�ش��ة على جمي��ع القوى 
واملكون��ات الوطني��ة وال�شيا�شي��ة وفئ��ات واأبن��اء ال�شع��ب 

اليمني
12- الهتمام باأ�شر املراطبني يف اجلبهات واأ�شر ال�شهداء 
واجلرح��ى واملعاقني والأ�شرى من اأبط��ال اجلي�س واللجان 

ال�شعبية واجب على كل مواطن ميني ر�شميا و�شعبيا
13- دع��م وت�شجي��ع دور القبيل��ة  يف مواجه��ة العدوان 
ومبا يوؤدي اإل��ى املحافظة على اجلبه��ة الداخلية ومواجهة 

العدوان واملحافظة على ال�شف الداخلي
واخلطب��اء  العلم��اء  دور  وتعزي��ز  تفعي��ل  يج��ب   -14
واملر�شدين يف توعي��ة املجتمع باأهداف العدوان وخمططاته 

وخماطره على الوطن اأر�شا واإن�شانا
15- اأهمي��ة تعزيز وتفعيل دور املراأة يف املجتمع اليمني 
والت��ي كان له��ا دور وطن��ي وتاريخ��ي وقدم��ت الكث��ر من 

العطاءات والت�شحيات امل�شهودة يف مواجهة العدوان
16- اأهمي��ة تفعي��ل موؤ�ش�ش��ات الدول��ة �شم��ن اأولوي��ة 
مواجه��ة العدوان ومبا يعزز من حال��ة ال�شمود الجتماعي 
ويخف��ف املعاناة على اأبناء ال�شع��ب اليمني التي ت�شبب بها 

العدوان
17- ندع��و احلكومة اإل��ى مكافحة الف�ش��اد بكافة اأ�شكاله 
ومعاقب��ة كل من ثب��ت تورط��ه بارتكاب جرمية م��ن جرائم 
الف�ش��اد بح�ش��ب القان��ون وحت�ش��ني و�شبط الي��رادات مبا 
يكف��ل ت�شليم املرتبات بح�شب الإمكاني��ات وحت�شني الو�شع 
املعي�ش��ي لأبن��اء الوطن وحتمي��ل دول الع��دوان م�شوؤولية 
احل�ش��ار وما ترتب علي��ه من اإيقاف الرات��ب وتفاقم الأزمة 
املعي�شي��ة وانت�ش��ار الأوبئ��ة من خ��الل البيان��ات والوقفات 
والر�شائ��ل املوجهة اإلى اجله��ات الفاعلة دوليا مبا يكفل رفع 

احل�شار وفك احلظر
18- �ش��رورة تفعيل الجهزة الر�شمية املعنية مبكافحة 

الف�شاد والهتمام بتفعيلها
19- نعل��ن رف�شنا الكام��ل ل�شتمرار احل�ش��ار واحلظر 
اجل��وي وال��ربي عل��ى اليم��ن وندع��م كل جه��د لك�ش��ر ه��ذا 

احل�شار واحلظر الظامل
20- رف���س م��ا تق��وم به ق��وات الحت��الل يف املحافظات 
اجلنوبي��ة وال�شرقي��ة وتع��ز م��ن قت��ل وت�شري��د وا�شتغالل 
للرثوات وتدمر لأبناء تلك املحافظات ورف�س كل حماولت 
والتنظيم��ات  العنا�ش��ر  توط��ني  اإل��ى  الهادف��ة  الع��دوان 

التكفرية فيها
21- ندع��و كاف��ة اأبن��اء ال�شع��ب اليمن��ي اإل��ى الهتمام 
بجان��ب الزراعة واإحي��اء الأرا�ش��ي وا�شت�شالحها مبا يلبي 
حاجة املواطنني ومبا يع��ود باخلر على الوطن والتخفيف 
م��ن اأعب��اء احل�شار املفرو���س على بالدنا كم��ا ندعو وزارة 
الزراع��ة اإلى تكثيف اجله��ود وم�شاعدة املوطنني يف تخفيف 

هذه الغاية 
22- ندع��و الكتاب واملثقف��ني والأكادمييني والإعالميني 
وغره��م ال��ى القي��ام بدورهم يف مواجه��ة الع��دوان كل من 
موقعه فاجلميع ي�شكلون جبهة وطنية واحدة �شد العدوان.

23- ت�شي��كل جلن��ة تعم��ل عل��ى تعزيز ووح��دة ال�شف 
املجل���س  ل��دى  اللق��اء  ه��ذا  خمرج��ات  ومتابع��ة  الوطن��ي 

ال�شيا�شي وحكومة الإنقاذ.

عق���د م�ساء ي���وم الثنني بالق�سر اجلمهوري بالعا�سمة �سنعاء اأعمال لقاء حكماء وعقالء اليمن بح�س���ور الأخ �سالح ال�سماد رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى 
والدكت���ور قا�س���م لبوزة نائب رئي�س املجل�س ورئي�س جمل����س النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئي�س جمل�س الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حتبور ورئي�س اللجنة 
الثورية العليا حممد علي احلوثي.. ويف اجلل�سة الفتتاحية للقاء حكماء وعقالء اليمن الذي دعا له قائد الثورة ال�سيد عبدامللك بدر الدين احلوثي، مب�ساركة 
وا�سعة من خمتلف املحافظات وبح�سور عدد من وزراء حكومة الإنقاذ واأع�ساء جمل�سي النواب وال�سورى والقيادات الع�سكرية والأمنية والعلماء وروؤ�ساء واأمناء 

عموم الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية وقيادات املجتمع املدين .
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تلك هي اأمريكا …. تع�شق الجرام وتقتل الأبرياء 
م��ن الن�شاء والأطفال ثم تكت��ب بدمائهم مبادئ حقوق 
الن�شان يف اأروقة الأم��م املتحدة التي اأ�شبحت حائطاُ 

تتكئ علية لتنفيذ جرائمها وجمازرها الوح�شية
ه��ي اأمري��كا ولو تلثم��ت ب�شعارات حق��وق الإن�شان 
و�شع��ارات الدميقراطي��ة.. فاإنه��ا تلك الت��ي ت�شارك يف 
كل اجلرائ��م املُرتكب��ة الع��امل والت��ي اخره��ا اجلرائم 
الوح�شية بحق ال�شعب اليمني ، واثبتت اأمريكا بالقول 
والفع��ل انها هي من تقت��ل ال�شعب اليمن��ي بخالف كل 
ال�شعارات الزائفة التي تدعيها وبات ذلك جليا ال�شعب 
اليمن��ي وان كل حلف��اء حتال��ف العدوان جم��رد اأذرع 

لأمريكا …
م�ش��ى 800 يوم على الع��دوان المريكي ال�شهيوين 
ال�شع��ودي الغا�شم على اليمن الذي ق�شى على احلجر 
وامع��ن يف الج��رام يف قت��ل الب�ش��ر ، ع��دوان جت��اوز 
ح��دود الج��رام �شابقاً وال��ذي راح �شحيت��ه ع�شرات 
األف م��ن ال�شحايا الأبرياء ما بني �شهيد وجريح ُجلهم 
م��ن الن�شاء والأطف��ال ، ومازالت الة القت��ل والجرام 
المريكي��ة حت�ش��د اأرواح الأبرياء م��ن اليمنيني حتى 
كتابة هذا التقرير ، وت�شتخدم يف قتلهم احدث الأ�شلحة 
الفتاك��ة واملحرم��ة دولي��اً والعامل يف غياه��ب ال�شمت 
�شاكت��ون حت��ى دّون بع���س املحللني ب��اأن تلك احلرب 
ال�شر�ش��ة يف اليمن هي “من�شية”، وب��ات جلياً للجميع 
اإن الع��دوان المريك��ي عل��ى اليم��ن ف�ش��ل متام��اً ومل 

يحق��ق اأي اجن��از ع�شك��ري 
اأو �شيا�ش��ي �ش��وء المع��ان 
يف الج��رام والقتل والتدمر 

بحق ال�شعب اليمني املظلوم.
ويف انته��اكات �شارخ��ة للقان��ون 
الن�ش��اين ال��دويل واتفاقي��ات حماي��ة املدني��ني �شربت 
ق��وى العدوان الأمريكي ال�شعودي ب��كل تلك القرارات 
واملواثي��ق واملعاه��دات الدولي��ة عر���س احلائ��ط – 
ونفذت طائراتها احلربية ق�شفا مبا�شرا ومتوا�شاًل على 
جتمع��ات �شكانية وا�شواق جتاري��ة ومن�شئات خدمية 
وم�شاج��د و�ش��الت ع��زاء للرج��ال والن�ش��اء وقاعات 
اأف��راح ومراكز لل�شيادي��ن غرها من العي��ان املدنية 
املكتظ��ة باملدنيني ، وعم��َدت اإَل�ى تدم��ر اآلف املنازل 
وهدمها على �شاكنيه��ا، وا�شتمرت يف اإجرامها بهدم كّل 
مقومات احلياة من مدار���س، وم�شانع وم�شت�شفياٍت، 
وم�شاج��َد، ومتاح��َف، وحدائَق، وج�ش��وٍر، وطرقات، 
وموان��ئ، وخمازن غذائي��ة ومن�ش��اآت حكومية، وغر 
حكومية، ومع��امَل دينية، وفر�س ح�شار بري وبحري 
وج��وي �شام��ل ا�شتهدف امل��اَء والغذاء وال��دواء وكل 

املواد الأَ�َش�ا�شية اخلدمية.
م�ش��ى 800 ي��وم على الق�ش��ف اجل��وي املتوا�شل 
لقوى الع��دوان الأمريكي ال�شعودي ال�شهيوين الغا�شم 
م�شتخدماً خمتل��ف انواع واحدث الأ�شلحة الفتاكة مبا 
فيه��ا القناب��ل وال�شواري��خ العنقودية املحرم��ة دولياًً 
ت�شاقط��ت كما الأمطار على روؤو���س �شاكني الألف من 
املن��ازل املدنية واملن�شئات احلكومية واملرافق العامة 

التي دمرت كلياً وجزئياً.
وبالذخائ��ر العنقودي��ة املحظ��ورة الت��ي �شنعته��ا 

امري��كا اأقدم حتالف الع��دوان على ا�شتخ��دام اأ�شلحة 
حمرمة دوليا وا�شتهدف اأماكن �شكنية ومرافق خدمية 
حكومي��ة واأرا�ش��ي زراعية وا�شع��ة �شملت حمافظات 
اجلمهوري��ة ،لعل ابرزه��ا القاء قنبل��ة نرتونية ت�شمى 
)اأم القناب��ل( عل��ى ف��ج عطان كم��ا ا�شته��دف اأحياء يف 

�شتى املحافظات اليمنية بقنابل عنقودية.
وتطرقت تقارير الى ا�شتخدام قوى حتالف العدوان 
لأ�شلح��ة حمرمة دولياً وقناب��ل عنقودية ا�شتخدمت يف 
عمليات ق�شف احي��اء �شكنية يف عدة حمافظات ت�شبب 

يف �صقوط عدد كبري جدً� من �ل�صحايا �ملدنيني �لأبرياء 
ومنها حمافظة �شعده التي تعر�شت لق�شف بالأ�شلحة 
املحرم��ة دولي��اً والقناب��ل العنقودية الت��ي ت�شببت يف 
تدمر املحافظ��ة والتي ل زال بع�شه��ا منت�شرة ب�شكل 
كب��ر يف م�شاح��ات �شا�شعة م��ن الأرا�ش��ي وت�شبب يف 

كثر من حالت الوفاة.
وعندم��ا تتح��دث الأرق��ام ي�ش��اب امل��رء بالده�ش��ة 
والذه��ول ازاء ما ارتكبته ق��وى العدوان ، ففي تقارير 
ع��دة للمركز القانوين للحقوق والتنمية يبني اإح�شائية 

جرائ��م الع��دوان الأمريكي ال�شعودي الت��ي ارتكبها يف 
اليمن منذ بدء العدوان يف 26 مار�س 2015م.

وت�شمنت التقارير ع��دد �شحايا الق�شف اجلوي 
لط��ران الع��دوان المريكي ال�شع��ودي من الآلف 
م��ن املواطن��ني ب��ني �شهي��د وجري��ح غالبيته��م من 
ال�شيوخ والطف��ال والن�شاء ،لعل ابرزها اأن جرائم 
الع��دوان الأمريك��ي ال�شعودي عل��ى اليمن و�شلت 
ال��ى اإ�شت�شه��اد 12 األ��ف و41 مواطن��ا كح�شيل��ة 
اأولي��ة بينهم األفني و568 طف��ل و األف و870 امراأة 
،بالإ�شاف��ة ال��ى اإ�شاب��ة م��ا ل يق��ل ع��ن 20 األ��ف 
ومواطن بينهم األفني و354 طفال واألف و960 امراأة 
.. موؤكدا اأن امل�شابني ل زالوا اإلى اليوم يعانون من 
قلة الأدوية وامل�شتلزم��ات الطبية والعالج النوعي 
ب�شب��ب ح�شار حتالف الع��دوان يف ظل �شمت خمز 

ملنظمات الطفولة وحقوق الإن�شان.
وخالف��ا مل�شامني ميث��اق الأمم املتح��دة واتفاقيات 
حق��وق الإن�ش��ان والقان��ون ال��دويل الإن�ش��اين م��ا يزال 
املدني��ني م��ن الرج��ال والن�ش��اء والطف��ال يف اليم��ن 
يتعر�ش��ون للقتل املتعم��د والق�شف املبا�ش��ر ملنازلهم 
اعرا�شه��م  وقاع��ات  عزائه��م  وجمال���س  وم�شاجده��م 
و�شي��ارات ا�شعافه��م وخميم��ات نزوحه��م وا�شواقهم 
ومزارعه��م ، وتق��وم ق��وى العدوان بتج��ري ب انواع 
ال�شلحة احلديثة واخلطرة على روؤو�شهم م�شتخدمة 
ا�شلح��ة كيمائية وتدمرية فتاك��ة وحمرمة دوليا على 
خمتلف الحياء ال�شكنية واحلقول الزراعية واملناطق 
التجاري��ة يف تعمد وا�شح لق��وى حتالف العدوان على 
قتل اليمنيني واإبادته��م اإبادة جماعية ب�شورة خمالفة 

لأحكام ومبادئ القانون الدويل الإن�شاين.

عربي ودولي 4

مل ُيوق��ف دوران عجلة الزم��ن اأطماع ال�شهاينة يف 
تكري�س �شيطرتهم عل��ى القد�س املحتلة، مبا يخدم 
الأ�شاط��ر التلمودية. اأطماع تب��دو اأكرث و�شوحاً 
بع��د مرور )50( عاماً على نك�ش��ة يونيو/حزيران 
�شنة 1967، يف ظّل مراوح��ة املنتك�شني اجلدد من 
العرب الالهثني وراء »العم �شام«، على اأمل ك�شب 
ود ربيبة القوى الغربي��ة ال�شتعمارية، وبخا�شة 

الوليات املتحدة الأمريكية.
ويف اأج��واء ذك��رى النك�ش��ة، عل��ت الأ�ش��وات 
الفل�شطيني��ة جله��ة وق��ف الرهان عل��ى وا�شنطن، 
وم�ش��روع الت�شوي��ة ال��ذي ت�شتغل��ه للتعمية على 

حرب ال�شتيطان، والتهويد الآخذة يف الت�شاعد.
اجلبه��ة ال�شعبية لتحري��ر فل�شطني �شددت على 
�ش��رورة التوق��ف ع��ن الره��ان عل��ى املفاو�ش��ات 
العبثي��ة، موؤك��دة اأن اخلي��ار الوحي��د الناج��ع يف 
مواجه��ة عرب��دة الحت��الل ه��و خي��ار املقاوم��ة، 

والكفاح الوطني.
وج��ددت اجلبه��ة دعوتها اإل��ى التخل��ي الكامل 
ع��ن اتف��اق اأو�شلو، وكل م��ا ترتب علي��ه �شيا�شياً، 
واقت�شادي��اً، ملا له من مفاعيل كارثية على الق�شية 

واحلقوق الفل�شطينية امل�شروعة والثابتة.
موؤمت��ر  مق��ررات  خط��ورة  م��ن  ح��ذرت  واإذ 

الريا���س الأخ��ر، طالبت بالعمل الف��وري من اأجل 
الت�ش��دي ملخرجات تل��ك القمة عرب ت�شكي��ل اأو�شع 
حتال��ف �شعب��ي عرب��ي يجم��ع كل الق��وى التقدمية 
الطاحم��ة للتحرر، والنعتاق من رقبة الإمربيالية، 

وم�شروعها ال�شهيوين يف املنطقة.
واأ�شاف��ت »ما من �ش��ك يف اأن قمة الريا�س هدفت 
اإلى حرف التناق���س الرئي�شي يف املنطقة مع الكيان 
الغا�ش��ب، وجعله مع اإي��ران، وال�شروع يف ت�شكيل 
حتال��ف للنيل من ق��وى املقاوم��ة، واملمانعة حتت 

�شعار حماربة الإرهاب«.
ومن جانب��ه، اأكد النائ��ب الأول لرئي�س املجل�س 
الت�شريع��ي د. اأحم��د بحر اأن كل اإج��راءات التهويد 
الت��ي تعتمده��ا حكوم��ة الع��دو ل��ن تفل��ح يف طم�س 
الهوية الإ�شالمية ملدينة القد�س، ولن تزور التاريخ 

العربي فيها.
واأ�ش��اف » بال �شك؛ فاإن الحتالل يعلم اأن عمره 

عل��ى هذه الأر�س قد بات قريباً من النهاية؛ لذا فهو 
يلج��اأ ملحاولت تكري���س وجوده عرب اإق��رار املزيد 
من اإج��راءات تهويد املدين��ة، وتكثيف القتحامات 

للم�شجد الأق�شى املبارك«.
و�ش��دد بحر عل��ى اأن جميع احلقائ��ق التاريخية 
ال�شحيح��ة مل تثبت اأي ح��ق لليهود يف القد�س، ول 
حتى يف اأي �شرب من اأر�س فل�شطني املباركة بخالف 
ما يزعم ال�شهاينة، وهو ما عززه قرار منظمة الأمم 
املتح��دة للرتبي��ة والعل��م والثقاف��ة »اليون�شك��و« 
ال�ش��ادر يف 18 م��ن اأكتوبر/ت�شري��ن اأول من العام 
املن�ش��رم، والذي اأكد اأن امل�شرى ال�شريف هو مكان 

عبادة خال�ض للم�صلمني، ول �رتباط لليهود به.
وم��ن جانبه��ا، راأت »اجلبه��ة الدميقراطية« اأن 
املخاط��ر الداهمة ت�شتدعي يف ه��ذه املرحلة جتميع 
عنا�شر الق��وة الكامل��ة لل�شعب الفل�شطين��ي، بدءًا 
م��ن اإنهاء النق�شام، م��رورًا بت�شكيل حكومة وحدة 
وطني��ة، و�ش��وًل اإل��ى اإع��ادة الفاعلي��ة ملوؤ�ش�شات 

»منظم��ة التحري��ر« عل��ى اأ�شا���س برنام��ج ن�ش��ايل 
موح��د يوفر عوام��ل ال�شم��ود يف مواجهة الحتالل 

وال�شتيطان والتهويد.
ويف ال�شياق، لفت اأمني عام املبادرة الفل�شطينية 
م�شطف��ى الربغوث��ي اإل��ى اأن وت��رة ال�شتيطان يف 
ال�شف��ة املحتل��ة ق��د ارتفعت بع��د توقي��ع اتفاقات 

الت�شوية اأكرث مما كان عليه احلال خالل احلروب.
واأو�شح »الربغوث��ي« يف معر�س حديثه اإلى اأن 
ع��دد امل�شتوطنني داخل ال�شفة زاد من )111 األف( 

اإلى )750 األف( بعد اتفاق اأو�شلو.
وتاب��ع القول »م��ن احلقائق املزعج��ة اأنه وبعد 
اإ�شرائي��ل  بات��ت  النك�ش��ة،  عل��ى  �شن��ة  م��رور 50 
تخ�ش���س قرابة 42% م��ن اأرا�شي ال�شف��ة لغايات 

التو�شع ال�شتيطاين«.
امل�شت��وى  تق�ش��ر  املعطي��ات  ه��ذه  وتف�ش��ح 
الر�شم��ي العربي الذي و�ش��ل يف حمطات قريبة حد 

التاآمر على الق�شية الفل�شطينية.

نحن ال نهزں.. وهذا هو السر
عريق��ة غدت جترب��ة املقاوم��ة يف العامل. 
منذ مهامتا غاندي اإلى اليوم اأ�شيفت اإليها 
جت��ارب عدي��دة عمم��ت و�ش��ارت مناذج 
يحتذيه��ا كل من اأراد الن�شال بوجه معتد 
غا�ش��ب، اأو حاك��م ظ��امل. ه��ذه املقاومة 
�شقلته��ا جترب��ة املقاوم��ة الإ�شالمي��ة يف 
لبنان. وبعد اأن اأ�شبحت مقاومة حزب اهلل 
منوذجاً ملهماً. ها هو منوذج جديد ين�شم 
اإلى النماذج املقاومة وجدير باأن يحتذى، 
هو املواجه��ة بالأمع��اء اخلاوية. جتربة 
فل�شطيني��ة تكلل��ت بالن�ش��ر امل�شرف بعد 
اإ�شراب الأ�شرى يف ال�شجون الإ�شرائيلية 
عن الطعام، اإ�شراباً ا�شتمر41 يوماً اأجرب 
بعدها ال�شج��ان الغا�شب عل��ى الر�شوخ 
ملطال��ب الأ�ش��رى والت��ي ه��ي م��ن اأب�شط 
حقوقه��م الن�شاني��ة، كال�شم��اح باإدخ��ال 
الكتب واملالب���س وامل��واد الغذائية خالل 
زيارات منتظم��ة، واإنهاء �شيا�شة الإهمال 

الطبي وغرها من املطالب املحقة
اأ�ش��كال املقاوم��ة اإذًا لي�شت حم�شورة 
يك��ون  وح��ني  الع�شكري��ة.  بالعملي��ات 
املطل��ب ه��و حت�شي��ل الكرام��ة واحلرية 
ف��اإن الو�شيل��ة حينه��ا تتخط��ى احل��دود 
الأ�شل��وب.  يف  الإب��داع  اإل��ى  املعروف��ة 
قاع��دة ت�شب��ه اإل��ى ح��د بعي��د الق��ول اإن 
»احلاج��ة اأم الخرتاع«، ف�شارت و�شائل 
املقاوم��ة متنوعة بتن��وع انتهاكات العدو 

وممار�شاته القمعية وجرائمه
اأ�شكال املقاومة هذه تكللت باأ�شكال من 
الن�ش��ر اأي�شاً. بني ن�ش��ر ع�شكري وا�شح 
عل��ى الأر�س، ون�شر معن��وي يوؤتي اأكله 
عل��ى امل��دى الطوي��ل )متام��اً كم��ا ت�شنع 
ال�شه��ادة(، ون�ش��ر يتمث��ل مبن��ع حتقيق 
اأهداف الع��دو. والأمثلة الي��وم كثرة يف 
عاملن��ا العربي حي��ث ل يخلو بلد من جور 
املل��وك اأو اإره��اب اجلماع��ات التكفري��ة 
اأو اعت��داءات اجلي���س ال�شهي��وين. وكان 

اأهدافه��م  اإل��ى  للو�ش��ول  املقاوم��ون 
يرخ�شون الأرواح والدماء. هذا ما اأذهل 
الع��دو ال��ذي يخاف جن��وده امل��وت رغم 
اأنه��م مددج��ون باأك��رث الأ�شلح��ة تطورًا. 
وبعد ما مل�شه العدو من العقيدة الرا�شخة 
لدى املقاومني وال�شرب��ات املوجعة التي 
تلقاها بات يخاف هذه العقيدة ويحاربها 

ب�شتى الو�شائل.
اذًا هذه العقيدة هي �شر النت�شارات. 
بات مثبت��ا اأن عقي��دة اجله��اد وال�شهادة 
هي الوحي��دة القادرة عل��ى حتقيق ن�شر 
حقيقي غر  مزّيف. هذه هي العقيدة ذاتها 
الت��ي يقاتل بها اأبن��اء املقاومة ال�شالمية 
يف لبنان وفل�شط��ني يف مواجهة ال�شهاينة 
اأ�شح��اب عقيدة العن��ف والإرهاب، وهي 
التي مكن��ت اإل��ى جان��ب الإرادة ال�شلبة 
م��ن تطوي��ر التكتي��كات القتالي��ة وتطوير 
بع�س الأ�شلح��ة. ويواجه بها اأهل �شوريا 
الت��ي  التكفري��ة  اجلماع��ات  والع��راق 
جت��اوزت يف العنف والإره��اب واملجازر 
اجلي�س ال�شهي��وين الأم. ويدفع من خالل 
خمطط��ات  اليم��ن  اأبن��اء  العقي��دة  ه��ذه 
ال�شعودي��ة واأطماعه��ا فيه. بينم��ا يحمل 
اأبن��اء الث��ورة ال�شلمي��ة يف البحرين هذه 
العقي��دة م��ن دون حم��ل ال�ش��الح وعل��ى 
الرغ��م م��ن ذلك يرتفع يوم��اً بعد يوم عدد 
ال�شه��داء الذين يق�شون عل��ى اأيدي نظام 
اآل خليف��ة اجلائ��ر وج��ل مطالبه��م اإجراء 
اإ�شالح��ات يف النظ��ام ك�شياغ��ة د�شت��ور 
كام��ل  نيابي��ا  جمل�ش��ا  يت�شم��ن  جدي��د 

ال�شالحيات وحكومة منتخبة.
ومهم��ا طال��ت امل��دة ب��ات معروف��اً ان 
الن�شر حليف ا�شحاب هذه العقيدة التي 
تنط��وي عل��ى ب��ذل النف���س دون تراج��ع 
ال�ش��ن  ال�شم��ى.  وم��ن  اله��دف  لبل��وغ 
التاريخي��ة ان الن�ش��ر للمظل��وم يف نهاية 
املط��اف. ولطاملا كان املظلومون يف العامل 

يقدمون النف���س التي هي اأغلى ما ميلكون 
م��ن اجل ني��ل احلري��ة والكرام��ة. اإذا ان 
الي��ام ام��ام �شعب البحري��ن مهما متادت 
لن تبخل عليهم بالن�ش��ر واإمنا �شيل دماء 
ال�شه��داء �شيكون هو امل��وؤدي لزوال حكم 
الطغاة الذين ميعن��ون يف تهمي�س مطالب 
اأكرثي��ة ال�شع��ب ويعمل��ون عل��ى �شح��ب 
اجلن�شي��ة منهم ث��م اإيداع رم��وز احلراك 
معنوي��ات  عل��ى  للتاأث��ر   ال�شج��ون  يف 
املتظاهري��ن واملعت�شم��ني، وكل ذلك كان 
دون ج��دوى ب��ل عل��ى العك���س ه��و يزيد 

احلراك قناعة ب�شرورته واأهميت
وفيما يقات��ل ابناء اليم��ن حتت وطاأة 
احل�ش��ار والتجوي��ع والأمرا�س واآخرها 
مرتفع��ة  معنوباته��م  ،بقي��ت  الكول��را 
وارادته��م مل تهت��ز ب��ل قاتل��وا الع��دوان 
ال�شع��ودي الأمرك��ي باأق��دام حافية وما 
ذل��ك اإل قت��ال عقي��دة را�شخ��ة ل تهزه��ا 
الب��رتول والنف��ط ول  دولرات برائح��ة 
تزلزلها حتالفات دولية ول كونية تق�شف 
بطائراتها عزاًء من هنا اأو فرحة خمطوفة 

من فم احلرب ال�شعواء من هناك.
�شر الن�شر اإذًا هو هذه العقيدة املمتدة 
يف ج��ذور الأر���س والتي ت�ش��ل اإلى عنان 
ال�شم��اء. بها انت�شرت املقاومة الإ�شالمية 
لالنت�ش��ار  مه��دت  انت�ش��ارات  لبن��ان  يف 
انت�ش��ار  وحقق��ت   2000 ع��ام  الكب��ر 
2006. وبه��ا حققت املقاومة الفل�شطينية 
انت�شاراته��ا عل��ى الع��دو ال�شهي��وين عام 
2009 وعام 2012. وبه��ا �شيحقق اليمن 
والع��راق و�شوري��ا وكل بلدانن��ا العربية 
امل�شاري��ع  عل��ى  انت�شاراته��ا  اجلريح��ة 
التق�شيمية والتدمرية ل�شالح ال�شتكبار 
العامل��ي. بهذه العقي��دة وحدها �شينت�شر 
اأحرار العامل على اأ�شحاب الفكر الإلغائي 
العدواين. ولن تك��ون العاقبة اإل بتحقيق 

العدالة واحلرية..

خمسون عامًا على النكسة .. 

إسرائيل ُتكرس احتاللها وسط 
انشغال العرب وانحراف بوصلتهں !!

يوں من العدوان .. إمعان في االجراں األمريكي السعودي
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خ������ط������اب ال�����س�����ي�����د ال����ق����ائ����د 
ول���ق���اء ال��ع��اش��ر م���ن رم��ض��ان 

حسين العزي 

▪ كال املنا�شبت��ني تاأتي��ان لتوؤكدا النحي��از الدائم لل�شعب وما يحمله ه��ذا القائد ال�شهم من 
م�شاعر الثقة والعتزاز بالنف�س وال�شعب والوطن .

▪ لق��د ق��دم اأب��و جربيل الدليل وا�شحا ًعل��ى اأن التاريخ �شجل مفتوح ل��كل ما هو حقيقي 
، وب��دا م�شفق��اً على كل م��ن يلجاأ اإلى الدع��اء واملزايدة يف م�شاألة واج��ب الدفاع عن اليمن 
العزيز ، اأو يراهن على الدعاية وال�شاعة يف ت�شجيل املواقف ، اأومن قد يختبئ خلف ما قد 
يختلق��ه لنف�شه من اأعذار واهية ، اأو نظرات وقراءات مغلوطة لطبيعة ال�شراع ، اإما بدافع 

الهروب من الواجب ، اأو بدافع التربير ل�شلبية املواقف التي يعي�شها .
▪ الي��وم كل دواع��ي ال�ش��رف وامل�شوؤولي��ة حتدد بو�ش��وح جمالت الن�ش��ال ، وت�شبط 
بو�شل��ة ال�شرفاء نحو جبهات املواجه��ة والت�شدي للعدوان اخلارجي البغي�س ، ك�شاحات 
�شب��اق م�شرع��ة الأبواب اأمام كل من يجري يف عروقه وط��ن ، وي�شكن يف فوؤاده �شعب ، ويف 
ذلك فليتناف�س املتناف�شون ، فاحلقيقة ول �شواها هي اليوم يف نظر ال�شعب معيار الحرتام 
، وم�ش��روع الوط��ن املنت�شر ، ولذلك بقي��ت احلقيقة يف كل �شيء حم��ور التاريخ ، وم�شدر 
النج��اح ، رمب��ا لأنها دائماً م�شاألة اأكرب م��ن اأن ت�شطبها اإ�شاعة فارغ��ة ، اأو ت�شاهي عظمتها 

مزايدة عابرة .
▪ ويف خطاب��ه هذا امل�ش��اء ك�شف اأبو جربيل لكل ذي عينني معن��ى النتماء لهذه الأر�س 
، وم��ا يرتب��ه هذا املعنى م��ن مقت�شيات واأولويات .وبدا للمتاب��ع احل�شيف اأن ل �شيء يهم 
هذا القائد امللهم اأكرث من اأن يرانا جميعاً اإخوة مت�شامنني ومتعاونني فنربز للعدوان �شفا 
مياني��ا واح��دا كاأنه بنيان مر�شو�س .. ت�شودنا في��ه روح الإخاء والوفاء واملودة والإباء ، 
وتختف��ي معه لغة املناكفات واملزايدات وكل عوام��ل ال�شعف والفرقة ، وحتكمنا يف اإطاره 

مبادئ ال�شدق والنزاهة وال�شفافية والعدل يف القول والفعل ، وجتمعنا مبوجبه -
على الدوام - �شيم الإ�شرار على الن�شر والنت�شار لكرامة الإن�شان وم�شتقبل الوطن 

▪ ومما لريب فيه اأن الواقع اليوم يجعل من )وحدة ال�شف اليمني ( اأولوية كل �شريف 
يف ه��ذا البل��د العزيز، وغدًا اإن�شاء اهلل يح��ني موعد العا�شر من رم�ش��ان وفيه يلتقي حكماء 
اليم��ن م��ن خمتلف النتم��اءات وامل�ش��ارب ليجعلوا من ه��ذه الأولوية ثابتا وطني��اً مقد�شا 
وحينه��ا ي�شبح امل�شا�س بهذا الثابت جرمية ت�شتوجب ال�شبط ، وخيانة ت�شتوجب الردع ، 

فقط لأن اإخاءنا اأهم وميننا اأغلى .

غ���ي���ض م����ن ف���ي���ض احل��ك��م��ة
حمير العزكي

�شالم على �شيد الثائرين 
على علم احلق يف كل حني

كلم��ة ال�شي��د القائ��د حفظ��ه اهلل الليل��ة ع�شي��ة موؤمتر حكم��اء وعق��الء اليمن واملوجه��ة اإلى 
املوؤمتري��ن وم��ن خاللهم اإلى جميع اأبن��اء ال�شعب اليمني حملت العديد م��ن الر�شائل الهامة 
وك�شف��ت ال��ران عن حقيقة املواقف ومن اأه��م ما لفت انتباهي يف حديث��ه الكرمي وكله مهم ما 

يلي :
ال��رثوة املعرفي��ة والغ��زارة اللغوية يف تو�شي��ف الوقائع وت�شخي���س الأمرا�س وتقييم 

الأحداث ..
فحديث��ه عن دقائق الأمور واأب�شطها عل��ى امل�شتوى الداخلي وم�شاكل املواطنني املعي�شة 

دللة على متابعته واهتمامه الدائم .
واحلدي��ث ع��ن جتارب ال�شعوب م��ع الحتالل يف عديد م��ن الدول وع��ن تفا�شيل اأحداث 
ومواقف اليمنيني مع الحتالل الربيطاين والنتيجة النهائية واحلتمية بالن�شر لكل ال�شعوب 
احل��رة واملقاوم��ة ومتجيد التاريخ لأ�شخا���س ومواقف وعمليات املقاوم��ني ولعنة ملواقف 

العمالء واملتخاذلني واملتهاونني واملداهنني .
وكذلك حديثه عن اجلبهة املوازية كم�شطلح جديد على قامو�س ال�شيا�شة الداخلية والذي 
ح��دد اأبع��اد واأخط��ار واأدوار واأه��داف واأداء الطابور اخلام���س وعمالء الداخ��ل ومنافقيه 
ومرجفيه وكل ذلك يبني كم ال�شرر النا�شئ من تلك اجلبهة املوازية كما �شماها ال�شيد القائد .
واأخ��را حديثه عن املرتب�شني كو�شف جديد لفئ��ة نا�شئة بداأت يف الظهور على امل�شتوى 
الداخل��ي ت�ش��اف اإلى فئات املنافقني واملرجف��ني كتو�شيفات قراآنية دقيق��ة ل لب�س فيها ول 

مراء
اجلراأة يف احلق وال�شرامة يف مواجهة الباطل .

فحديث��ه ع��ن املنافقني من اذناب الع��دوان و املدللني و املرتب�شني وغرب��ان الفي�شبوك يف 
الداخ��ل وو�شفه��م بالأو�شاف الت��ي ي�شتحقونها ب��ل وي�شتحقون ماهو اأك��رث منها ب�شراحة 

مطلقة وو�شوح مطلق .
ث��م كالمه حفظ��ه اهلل عن حقيقة وواق��ع الأو�ش��اع ال�شيا�شية والقت�شادي��ة التي مل تكن 
وليدة يومها اأو نتيجة قرار الأحرار وال�شرفاء الت�شدي للعدوان ومواجهته بل كان الو�شع 

ال�شيا�شي والقت�شادي يف تردي وتدهور م�شتمر منذ ع�شرات ال�شنني .
احلدي��ث ع��ن ال�شتع��داد ملواجه��ة كل م��ا ي�شتجد عل��ى ال�شاح��ة الداخلية مب��ا ي�شتحق 
دون ت��ردد او تخ��وف من ال�ش��راع ونتائجه وما يرتت��ب عليه من عناء وم�شق��ة اعتاد عليها 

املجاهدون ب�شورة م�شتمرة .
وم��ن ذل��ك اأي�ش��ا دعوت��ه للتعاطي م��ع كل الأم��ور الداخلية ب��روح امل�شوؤولي��ة والإخاء 
والتعاط��ي معه��ا تعاطيا بن��اءا وجادا وح�شر ال��روح العدائي��ة على الع��دوان ومواجهته 
وال�شتع��داد لفت��ح النقا�س اجلاد يف كافة امللفات على امل�شتوى الداخلي دون اأي ا�شتثناءات 

وب�شفافية تامة 
واأخرا تعريفه لل�شراكة التعريف احلقيقي بامل�شاركة يف اجلهد والبذل والعمل مب�شوؤولية 

وجدية يف معاجلة كل ال�شكالت و�شول اإلى ال�شراكة يف القرار .

اأخرجن��ي �شي��د �شباب الع��رب من عزلة رم�ش��ان ولول اأن��ى اأق�شمت قبله األ اأخ��رج من عزلة 
ال�ش��وم اإل��ى اأي جمال اآخر لأبكيت الأ�شنام على الظل��م الذى تتعر�س له بلدي اليمن لي�س من 

ال�شقيق والغريب فقط ولكن من بع�س اأبنائه الذين لوثوا ثوب عروبتهم ونافقوا يف دينهم 
لقد باعوا دنياهم بدنيا غرهم ثم باعوا دينهم بدنياهم وخ�شر البيع . 

قل��ت لك��م يف مرات �شابقة وقلته على ف�شائية امل�شرة ل يوج��د الآن �شيء اأ�شمه اأمن قومي 

عربي وها هو �شيد �شباب العرب يوؤكد ما قلته . 
خط��اب ال�شي��د عبد املل��ك اليوم يوؤك��د واحلمد هلل �ش��دق روؤيتي منذ اأكرث م��ن عامني ولكن 
م��ن واق��ع عملي هو يعي�ش��ه . . حتياتي لهذا الرج��ل يف �شهر ال�شدق م��ع اهلل ، لقد قال ف�شدق 
واأوجز فاأبلغ واحرتامي لكل من يدافع عن حدود بالده وكرامتها وعزتها فقط ولو كنا يف زمن 

الرحتال لأتيت اإليكم لأحيا حياة املظلومني املحا�شرين املوؤمنني بالن�شر اأو ال�شهادة

إبراهيم سنجاب نائب رئيس حترير صحيفة األهرام املصرية يكتب عن خطاب السيد القائد  

ع�����������������ن خ���������������ط���������������اب ق���������������ائ���������������د ال���������������ث���������������ورة
عبدالملك العجري 
حت��رت واأن��ا اأفك��ر يف الكتابة حول خط��اب ال�شيد عبدامللك احلوث��ي الليلة قبيل انعقاد لق��اء العا�شر من رم�شان ب��اأي ق�شية من 
الق�شاي��ا الهام��ة والوطنية التي تطرق لها ام�شك وعلى اأيها اأعق��ب وماذا ميكن اأن ا�شيف واعتقد اأن اعادة ن�شر فقراتها يغني عن 
كل حدي��ث وا�شتعرا���س جامع مانع لتفاعالت امل�شهد ال�شيا�شي اليمني على ال�شعيدي��ن الوطني واخلارجي موزعا ما بني ر�شائل 

بعثها لكل الأطراف وما بني ن�شائح وحتذيرات تعقيبات واي�شاحات .
وتبق��ى اأه��م ر�شال��ة خلطاب الليلة اإ�شاف��ة لكلمة رئي�س املوؤمت��ر ال�شعبي البارحة و لق��اء العا�شر من رم�ش��ان الذي �شت�شارك 
في��ه كل الق��وى ال�شيا�شية ويف طليعتها اأن�شار اهلل وحلفائهم واملوؤمتر ال�شعب��ي وحلفائه والفعاليات الجتماعية من كل حمافظات 
اجلمهوري��ة اليمني��ة ،،اأنها متثل �شفعة عنيفة حرة ومبا�شرة لتحالف العدوان ومرتزقته يف الداخل واخلارج ورهاناتهم البائ�شة 
على د�شق ال�شافني بني �شركاء العمل ال�شيا�شي و النيل من ترا�س ال�شف الوطني احلزبي وال�شعبي .. وهذا كلما ظنوا اأنهم قاب 

قو�شني اأو اأدين جاءتهم �شفعة من حيث ل يحت�شبون.

خ����������ط����������اب ال������س������ي������د 
علي الصنعاني
و�ص��ع �لنقاط على �حل��روف بعناية فائقة وباأ�صل��وب و��صح وجلي 
ق��ال كل م��ا ينبغ��ي ان يق��ال ومل ي��رتك جمال للقي��ل والق��ال و�شوح 
مابعده و�ش��وح !! وجه ر�شائل قا�شية للخارج وار�شل ا�شارات قوية 

للداخل !! حدد الجتاه وار�شد اإلى الطريق !! كفى ووفى !!
خال�شته��ا : ل تنتظروا هزميتنا ول تخيفنا احلياة القا�شية فنحن 
منه��ا ر�شعن��ا !! لي���س يف مق��دور اح��د طعننا م��ن اخلل��ف !! عدونا 
التحال��ف واذنابه وبو�شلتنا نحوه فق��ط. !! ر�شوا ال�شفوف ب�شدق 
ول عي��ب يف املكا�شفة !! احلرب لن تنتهي قريب��ا مازال للمعركة بقية 
!! ال�شرب والوحدة والثبات هي اهم احلروف البجدية للن�شر وعلى 

رجال الرجال البقية !! ل مناطقية ول طائفية بل ا�شرة ميانية! !

س�������م�������ع�������ن�������ا وأط��������ع��������ن��������ا 
خط��اب ال�شي��د القائد عبداملل��ك بن ب��در الدين احلوثي 
�ش��الم اهلل علي��ه يحمل ر�شائل لأط��راف كثرة ويو�شح 
اأهمي��ة اجلبه��ة الداخلي��ة وكي��ف ي�شع��ى حل��ف ال�شر 
ال�شيطاين لإ�شعافه��ا ،وحمل اجلميع م�شوؤولية التهاون 
مع اأدوات العدوان بالداخل، وو�شح ما يقوم به اأن�شار 
اهلل م��ن جه��اد عظي��م واأن املجاهدي��ن هم م��ن ي�شحون 
ويقدم��ون الت�شحي��ات منذ وقت مبكر وب��ني ما يتناقله 
وي��روج ل��ه البع�س ح��ول ب��ث الأكاذيب ع��ن املجهود 
احلرب��ي واأعت��ربه تط��اول ومت��ادي على م��ن يقدمون 
اأرواحه��م رخي�شة، واأ�ش��ار �شماحت��ه اأن حركة اأن�شار 
اهلل هي من ه��ذا ال�شعب واأتباعها وقيادتها م�شت�شعفني 
ومن عام��ة النا�س ولي�شوا من الريا���س اأو اأبوظبي هم 
عانوا وجاهدوا و�شردوا واأوذوا وم�شتعدين لتقدمي اأي 

ت�شحية، وهذه ر�شالة ملن يحاول اأن يزايد علينا.
اجتم��اع احلكماء الذي دعا اإلي��ه ال�شيد كافة العقالء 
واحلكماء �شتكون له نتائج و�شيحدد اإجراءات العمل يف 

املرحلة القادمة مبا ي�شمن متا�شك اجلبهة الداخلية .
كم��ا قال ال�شيد ليط��رح كل مواطن ما ي�شاء وليناق�س 
ولينتق��د ولك��ن يف ج��و مفع��م بامل�شوؤولي��ة وليدرك��وا 
اأن الوط��ن يف منعط��ف خط��ر والتاآم��ر علي��ه كبر ول 
جمال للته��اون مع �شعفا النفو�س وغرب��ان الفي�س بوك 
والأغبياء احلمقى الذين يخدمون العدوان بت�شرفاتهم 
اأو  الثم��ن  واملدفوع��ة  مق�ش��ودة  والغ��ر  املق�ش��ودة 

املجانية.
الوط��ن لي���س لعبة ل��دى البع���س كي يت�ش��رف كما 
لأي  م�شتع��دون  فه��م  اهلل  لأن�ش��ار  وبالن�شب��ة  يري��د، 
تط��ورات اأو مواجهات يف الداخ��ل اأو اخلارج، وقيادتنا 
املجاه��دة تعي ما يدور و�شتتعامل بحكمة مع كل حدث 

يت��م افتعاله من قبل البع�س، وليعلم اأرباب النفاق اأننا 
ل ن�شع��ى للمال اأو الراحة اأو املكا�ش��ب كما ي�شعون لها 
واأن املجاه��د كادح و�شابر وغر مدل��ل.. ال�شيد ينادي 
جمي��ع العقالء واحلكماء ومن لديهم �شعور بامل�شوؤولية 
م��ن جميع املناطق والتي��ارات الوطنية ،واأ�شاد بعقالء 
ح��زب املوؤمتر و�شرقات��ه اأن يعملوا �شوي��ا˝ مع اأن�شار 
اهلل لعم��ل حلول ومعاجل��ات والتعامل م��ع اأي حماولة 
لإ�شعاف اجلبهة الداخلية وعدم التهاون مع اأي منافق 
وخائ��ن لهذا الوطن ،ومن وجهة نظ��ري وباعتقادي اأن 

اخلائن ل ي�شتحق غر �شيئ وحيد هو املوت.
ل جم��ال يا حلف ال�شيطان البغي�س لكم ولتعلموا اأن 

اليمن كانت و�شتظل مقربة الغزاة.

نصر الرويشان 

) احلوثي  عبدامللك  املجاهد  السيد  خطاب  في  الراقية  الُدبلوماسية  عبود أبو لحوم) 

خ���������ط���������اب ال��������ق��������ائ��������د وض��������������ع ن�����ق�����اط 
التضحيات ح��روف  على  املسؤولية 
حميد القطواني

يف البداي��ة وقب��ل كل �ش��يء اتق��دم كيمن��ي بخال���س التحي��ة 
والتقدي��ر و الع��زاز والتثم��ني ل��الأدوار العظيم��ة والهم��وم 
الوطنية وال�شامية التي يحمله��ا قائد الثورة ال�شيد عبدامللك 
ويتعاط��ى معه��ا مب�شوؤولية عالي��ة و�شمو وكف��اءة وجدارة 
وتاأيي��د اله��ي ظاه��ر ،ال��ذي كان بف�ش��ل اهلل تعال��ى �شموده 
واخال�ش��ه ومثابرته وج��ده واجتهاده مناره وق��دوه والهام 

لكل ميني حر حترك يف مواجهة العدوان ..
فعال ال�شيد القائد حفظه اهلل كان موقفه ال�شامد واملواجهة 

ملوؤام��رات الع��دوان كان مبثاب��ة حج��ر زاوي��ة لل�شم��ود و 
النت�ش��ار اليمن��ي حقيقة جلية ا�شطفته لذل��ك املواقف يف كل 
حمط��ات املواجهة مع الع��دو ال�شعواماراك��ي و�شوف ي�شهد 

تاريخ اهل الر�س واهل ال�شماء مبا هو اعظم .
وع��ن خطاب ال�شي��د القائد الذي و�شع في��ه و حدد وحدة 
اجلبه��ة الداخلي��ة وحماية ظه��ر اجلي�س واللج��ان ال�شعبية 

هدف رئي�شي وجوهري لجتماع عقالء وحكماء اليمن .
و�شخ���س اخلط��ر عل��ى وح��دة اجلبه��ة الداخلي��ة وعلى 
الوط��ن التي تخ��دم الع��دوان وتتح��رك لتمكينه م��ن احتالل 

اليمن وتفتيته وا�شتعباد اليمنيني، يف فئتني:
الول��ى الق��وى الت��ي اعلن��ت �شراح��ة خيانته��ا و مولة 
الع��دوان ال�شعواماراك��ي وجتن��دت يف �شف��ه لقت��ال ال�شعب 
اليمن��ي يف اجلبه��ات املواجه��ة الع�شكري��ة او ع��رب نفوذه��ا 
وبقاياه��ا يف اجلبهة الداخلية ..الفئة الثانية: فئة املرتب�شني 
املنافق��ني من ادعياء الوطنية ال��ذي يتحركون لطعن اجلي�س 
واللج��ان ال�شعبية يف الظهر و�ش��رب وحدة اجلبهة الداخلية 

خدمة للعدوان..
وعليه من وجهة نظر الكاتب ووحي اخلطاب وا�شتحقاقات 
مظلومي��ة ال�شع��ب وت�شحي��ات النت�شار نتق��دم بها كمقرتح 
عل��ى اللجنة املنظم��ة لتقدميها ك��ورق عمل حلكم��اء وعقالء 

اليمن رفد اجلبهات باملال والرجال.
و اتخ��اذ موقف �شريح ورادع �ش��د هذه الفئات ومن يقف 
خلفاها ويوفر لها الغطاء ال�شيا�شي والعالمي .. و ان ي�شعوا 
الق��وى الوطنية امام ا�شتحقاق الزام��ي حتديد موقف موثق 
و�شريح �شيا�شي��ا واعالميا وقانونياً من فئة املرتب�شني ومن 
يق��ف وراءه��م... واي ته��رب او تن�شل من ه��ذا ال�شتحقاق 
يجع��ل القوى املتن�شل��ة يف زاوي��ة الته��ام وال�شتفهام امام 
ال�شعب بنخبه وق��واه الوطنية واجلي���س واللجان ال�شعبية 
مب��ال لالمر من اثار.. ويبنى على ذلك املوقف �شد املرتب�شني 
تكوين جمل���س عموما حلكماء وعقالء والع��رتاف به ر�شمياً 
يكون �شم��ام امان اجلبهة الداخلية وداع��م للجي�س واللجان 
ال�شعبية وداعم للمجل�س ال�شيا�شي العلى وحكومة النقاذ.

تل��ك  عل��ى  وال�شتعرا���س  ال��رد  موق��ف  يف 
التمي��ز  واإنه��اء  اإلغ��اء  عل��ى  الهادف��ة  احلمل��ة 
والنزاه��ة وال�ش��رف ال��ذي ُعرف��ت ب��ه حرك��ة 
اأن�ش��ار اهلل من��ُذ الن�شاأة ورف�شه��ا دعوة تق�شيم 
الكعك��ة ونه��ب املال الع��ام يف زمن كان��ت اأغلب 
الق��وى تتهافت على موائد ال�شلطان، كما تهافت 
الذب��اب على ف�ش��الت املوائد، كانت م��ن نتائج 
ه��ذا الرف�س والتم�شك باملب��ادئ ورف�س الف�شاد 
باأ�شكاله املتعددة والنج��اة من م�شتنقع الف�شاد 
اأو امل�شاركة فيه على ح�شاب ال�شعب وم�شتقبل 
الأم��ة اأن وق��ع اأن�ش��ار اهلل وقيادته��ا الرباني��ة 
واخلارج��ي،  الداخل��ي  ال�شته��داف  موق��ع  يف 
وحورب��ت احلرك��ة بال�ش��الح واحل�ش��ار حتى 
اأرغم��وا عل��ى ال�شي��ام واكل الأ�شج��ار وماآ�شي 
فاقت اخليال برزت فيه��ا الوح�شية بكل معانيها 
الق��ذرة ول اإن�شاني��ة، وب��رز الإمي��ان ملواجه��ة 
اأعت�ش��م بحبل��ة  .. واأجن��ى اهلل م��ن  الطغي��ان 
ومت�ش��ك به��داة واأْب��و ورف�ش��وا اأن�ش��ار اهلل اأن 
يعي�ش��وا  اأو  بالأر���س  املف�شدي��ن  م��ن  يكون��وا 

على ح�ش��اب اأبناء هذا الوطن، ف��كان رد ال�شيد 
املجاه��د وه��و يف موقع الق��وة والثب��ات والثقة 
على املرجفني الفا�شدي��ن الذين يقلبوا احلقائق 

وهم األد اخل�شام لل�شعب.
نحن لي���س ) مدللني ( وجتل��ت الدبلوما�شية 
والنب��ل وح�ش��ن اخلطاب نحن ل منل��ك ق�شورًا 
ول فل��ل ول اأر�ش��دة داخلي��ة اأو خارجي��ة ول 
�ش��ركات ول ول ول اإل��ى اأخ��ره، ومل يقول اأنتم 
م��ن؟ - وم��ن منطلق معايل الأخ��الق واحلر�س 
على وحدة ال�شف والدعوة اإلى توحيد اجلهود 
والق��درات ملواجه��ة الع��دوان ن��اأي بنف�ش��ة من 
الت�شه��ر والتح��رمي والتج��رمي والت�شوي��ة مبا 
ميل��ك م��ن الأدلة املوج��ودة على اأر���س الواقع 

التي توؤكد حجم العبث بهذه البالد.
ورغم لغة الت�شامح اإل اأن ما وراء كلمة نحن 
لي���س ) مدلل��ني ( تعني اأن نح��ن يف موقع القوة 
والتمك��ني والق��درة لتحم��ل اإق�ش��اء الظ��روف 
وغرن��ا، م��ن عا���س حي��اه ال��رتف والق�ش��ور 
واخلدم واحل�شم وتعود على موائد مالذ وطاب 

واأتك��ىء على مال وطعام غ��رة فمن املوؤكد اأنه 
ل ميل��ك اأن يواجه��ة وي�ش��ارع م��ن تع��ود على 
�شط��ف العي���س وعا�س حي��اة التجل��د وال�شرب 
والأمي��ان - وه��ذا حتذير ودع��وة لفتح �شفحة 

جديدة واخليار بني اأيديهم.
نكتف��ي به��ذا واأنا عل��ى موعد معك��م ملتابعة 

وقراءة ما تبقى من فقرات اخلطاب.

) انتصار القيم في خطاب القائد (
ال�ش��دق والق��ول ال�شدي��د وحتقي��ق الكلم��ة 
الطيبة، ج��اأت يف كلمة ال�شي��د املجاهد عبدامللك 
احلوث��ي وه��و ي�ش��ع معاي��ر القي��م والأخالق 
والف�شيلة الديني��ة والوطنية والإن�شانية اأثناء 
ال�شيا�شي��ة  التي��ارات  ب��اأدوار بع���س  اإ�شارت��ه 
املوج��ودة يف كيان��ات الأح��زاب وعل��ى راأ�شه��ا 
املوؤمت��ر ال�شعبي يف مواجه��ة العدوان وما تقدم 
م��ن ت�شحي��ات ومواق��ف م�شرف��ة ومل ين�ش��ى 
م��ن  والقبلي��ة  الجتماعي��ة  الكيان��ات  مواق��ف 

الإ�شادة بها.

هذه القي��ادة احلكيمة والر�شيدة وامل�شوؤولة 
جه��ود  لنف�شه��ا  تخت��زل  اأن  ترف���س  الت��ي 
الآخري��ن لق��د ب��رزت يف اإطاللت��ه نك��ران الذات 
وغي��اب الأناني��ة والفردي��ة و�شيا�ش��ة الإق�شاء 
والتهمي�س، اإنه يف هذا اخلطاب ي�شجل انت�شارا 
�شيا�شاً واأخالقيا وقيمياً، وي�شع اأ�ش�س ال�شراكة 
ال�شيا�ش��ة وال�شعبية والجتماعي��ة نحو اجتاه 
حتم��ل امل�شوؤولي��ة امل�شرتكة نحو ه��ذا ال�شعب 
ال�شام��د ومواجه��ة الع��دوان ورف���س الهيمنة 
علية وي�شد املجتمع اإل��ى روح النتماء وتعزيز 
عل��ى  ويق�ش��ي  الداخلي��ة  الوح��دة  متا�ش��ك 
طموحات الع��دوان الذي يب��ذل اأق�شاء اجلهود 
والأم��وال لتفكي��ك اجلبه��ة الداخلي��ة، وي�ش��ع 
اأجندة العدوان من املرتزقة يف الداخل يف ماأزق 
رقاب��ة ال�شع��ب عليهم بع��د اأن ك�ش��ف اأ�شاليبهم 
واأنواع حتركاتهم وجعلهم يف مواجهة مبا�شرة 
له��م  �شيكون��وا   ال��ذي  ال�شع��ب  اأح��رار  ام��ام 
باملر�شاد، وهناك كثر م��ن اخلطوات والأبعاد 

الذي �شتحدث عنها تباعاً نظرًا لأهميتها.

قراءات في خطاب السيد القائد عشية لقاء العاشر من رمضان
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العدوان
اأكرث من ثمامنائة يوم من ال�س���مود والثبات اليمني التاريخي يف وجه اأخطر عدوان اأجنبي تتزعمه اأغنى واأقوى دول العامل، لكنها عجزت اأن تنتزع ا�ست�س���الم ال�سعب 
اليمن���ي بف�س���ل وحدة جبهته الداخلية من خ���الل لقاء العا�سر من رم�سان لأن تعزز من قوة املوقف الوحدوي ليكون اأكرث �سالب���ًة واأعظم �سدًة واأ�سد منعًة. حتى تعلم 
ق���وى الع���دوان يف عوا�سمه���ا املختلفة من الريا�س واأبو ظبي اإلى وا�سنطن مرورا بتل اأبيب اأن حتالفها ال�سيط���اين ول�ستكباري لن يقوى على اإخ�ساع اليمن ولو امتدت 
الثمامنائ���ة ي���وم اإلى ثمامنائة �سنة...ولن متت���د ويف �سعبنا همة الفر�سان امل�سمرين عل���ى �سواعدهم، املتوكلني على اهلل يف كل اأمورهم حت���ى اإحلاق الهزمية بتحالف 

العدوان، وانك�سار �سوكة قوى الطغيان.

األربعاء 5 رمضان 1438 ه�
املوافق 31 / 5 / 2017م

تعز: 
● طران العدوان �شن 4 غارات على منطقة يختل 

�شمال املخاء خالل ال�شاعات املا�شية
● طران الع��دوان يلقي قنابل عنقودية على جبل 

ناب�شة �شرق مديرية املخا
● ط��ران الع��دوان يع��اود ق�ش��ف مع�شك��ر خالد 

مبديرية موزع بغارتني 
�شعدة: 

● ق�ش��ف �شاروخ��ي ومدفعي �شع��ودي ي�شتهدف 
مناطق متفرقة من مديرية رازح

● ق�ش��ف مدفع��ي �شع��ودي ي�شته��دف منطق��ة اآل 
ال�شيخ مبديرية منبه

م��ران  عل��ى منطق��ة  الع��دوان  لط��ران  غ��ارة   ●
مبديرية حيدان

● 3 غارات لطران العدوان على وادي اأبو جباره 
وغارتان على مديرية كتاف

حجة: 
● ط��ران الع��دوان ي�شن 12 غارة عل��ى مديريتي 

حر�س وميدي خالل ال�شاعات املا�شية
● غاره لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي على 

مزرعة الزنداين مبديرية حران
�شبوة: 

● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي على 
منطقة ال�شاق يف مديرية ع�شيالن

نهم:
● غارت��ان لطران الع��دوان الأمريك��ي ال�شعودي 

على منطقة بني بارق يف مديرية نهم
ماأرب: 

● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي على 
مديرية �شرواح

اخلميس 6 رمضان 1438 ه� 
املوافق 1 / 6 / 2017م

احلديدة : 
● ط��ران العدوان الأمريكي ال�شعودي ي�شم غاره 

على منطقة كيلو 16
● غارت��ان لطران الع��دوان الأمريك��ي ال�شعودي 

على مديرية حي�س
�شعدة: 

● غارت��ان لطران الع��دوان الأمريك��ي ال�شعودي 
على منطقة مذاب مبديرية ال�شفراء

● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي على 
منطقة اآل جمدع مبديرية باقم

● ق�ش��ف �شاروخ��ي ومدفعي �شع��ودي ي�شتهدف 
منطقتي اآل ال�شيخ واآل عمر مبديرية منبه

ماأرب: 
● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي على 

مديرية �شرواح
حجة:

● 15 غارة لطران الع��دوان الأمريكي ال�شعودي 
عل��ى مديريت��ي حر���س ومي��دي خ��الل ال�شاع��ات 

املا�شية
تعز: 

● طران العدوان الأمريكي ال�شعودي ي�شن غارة 
على منطقة يختل مبديرية املخا

اجلمعة 7 رمضان 1438 ه�
 املوافق 2 / 6 / 2017م

�شعدة: 
● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي على 

منطقة مندبة مبديرية باقم
● ا�شت�شه��اد مواط��ن واإ�شاب��ة 4 اآخري��ن بن��ران 
حر�س احلدود ال�شعودي يف املنطقة احلدودية باآل 

ال�شيخ مبديرية منبه
تعز: 

● ط��ران الع��دوان ي�ش��ن 4 غارات عل��ى مع�شكر 
خالد وغارة على منطقة الهاملي يف مديرية موزع

ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�شع��ودي ي�ش��ن 3 
غارات على مع�شكر خالد

حجة: 
● 7 غ��ارات لطران الع��دوان الأمريكي ال�شعودي 
عل��ى مديريت��ي حر���س ومي��دي خ��الل ال�شاع��ات 

املا�شية
ماأرب: 

● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي على 
مديرية �شرواح

السبت 8 رمضان 1438 ه�
 املوافق 3 / 6 / 2017م

حجة : 
● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي على 

منطقة دوار م�شتباء
تعز : 

● 6 غ��ارات لطران الع��دوان الأمريكي ال�شعودي 
على مدار�س العمري يف مديرية ذباب

● ط��ران الع��دوان يدم��ر بغ��ارة حمط��ة للغاز يف 
منطقة الربح مبديرية مقبنة

● ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�شع��ودي ي�شن 5 
غارات على مديرية املخا

● غ��ارة لط��ران الع��دوان على من��ازل املواطنني 
اأ�شفل تبة هائل يف مديرية �شالة

�شنعاء : 
● غارت��ان لطران الع��دوان الأمريك��ي ال�شعودي 

على النهدين
�شعدة : 

● ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�شع��ودي ي�شن 5 
غ��ارات عل��ى امل�شت��ل الزراع��ي مبنطق��ة العن��د يف 

مديرية �شحار
● اإ�شاب��ة مواطن يف غارة العدوان التي ا�شتهدفت 

منطقة قحزة �شمال املدينة
● غ��ارة لط��ران الع��دوان على م�ش��روع املياه يف 

منطقة احلمزات مبديرية �شحار
● ط��ران الع��دوان ي�ش��ن غارتني عل��ى منطقة اآل 

�شبحان مبديرية باقم
● 5 غارات لطران العدوان على وادي اأبو جبارة 

واملليل والطلعة مبديرية كتاف
احلديدة : 

● ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�شع��ودي ي�شن 3 
غارات على مديرية اخلوخة 

ماأرب : 
● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�شعودي على 

مديرية �شرواح
جيزان : 

● مروحي��ة الع��دوان تلق��ي قناب��ل �شوئي��ة عل��ى 
ال�شريط احلدودي

الع��دوان ي�ش��ن غارت��ني عل��ى موق��ع  ● ط��ران 
احلثره. 
جنران : 

● ط��ران الع��دوان ي�ش��ن 3 غارات عل��ى منطقتي 
املليل والطلعة

األحد 9 رمضان 1438 ه
� املوافق 4 / 6 / 2017م

تعز : 
● جرح مواطنني اثنني اإثر غارة ا�شتهدفت املخبز 

الآيل يف جولة الق�شر مبديرية �شالة
● طران العدوان ي�شن غارة على منطقة الزهاري 

يف املخا
● غارتان لطران العدوان على مديرية �شالة 

● غارت��ان لطران العدوان �شمال يختل يف مديرية 
املخا

● غارة لطران العدوان على جبل اأعلى يف منطقة 
احلوبان مبديرية التعزية

ذمار : 
● غ��ارة لطران العدوان عل��ى مدر�شة احلر�س يف 

املدينة 
�شعدة :  

● غارت��ان لطران العدوان عل��ى امل�شتل الزراعي 
يف منطقة العند 

● غ��ارة لط��ران الع��دوان عل��ى قه��رة الن���س يف 
مديرية �شحار

● غ��ارة لطران العدوان عل��ى منطقة اآل �شبحان 
يف مديرية باقم

● غارت��ان لطران الع��دوان الأمريك��ي ال�شعودي 
على منطقة ال�شوح مبديرية كتاف

● ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�شع��ودي ي�شن 4 
غارات على البقع مبديرية كتاف

ماأرب : 
● 3 غ��ارات لطران الع��دوان الأمريكي ال�شعودي 

على مناطق متفرقة من مديرية �شرواح

اإلثنني 10 رمضان 1438ه�
 املوافق 2017-6-5

ذمار :
● ط��ران العدوان ال�شع��ودي الأمريكي ي�شتهدف 

بغارة حديقة هران يف املدينة
�شنعاء:

● 6 غ��ارات لطران الع��دوان ال�شعودي الأمريكي 
على منطقة النهدين

�شعدة :
● اإ�شاب��ة مواط��ن اإث��ر 3غارات لط��ران العدوان 

ا�شتهدفت وادي اآل اأبو جبارة مبديرية كتاف
● طران العدوان ال�شعودي الأمريكي ي�شن غارة 

على مديرية الظاهر
 تعز:

● غارت��ان لطران الع��دوان المريك��ي ال�شعودي 
على مديرية �شالة مبحافظة تعز

حجة:
● 4 غ��ارات لطران الع��دوان ال�شعودي الأمريكي 

على مديرية حر�س
مارب:

● 4 غ��ارات لطران الع��دوان ال�شعودي الأمريكي 
على مديرية �شرواح

جيزان:
● غارت��ان لطران الع��دوان المريك��ي ال�شعودي 

على موقع العمود 

ت����������������غ����������������ط����������������ي����������������ة أمم���������������������������ي���������������������������ة ع���������������������ل���������������������ى ج��������������������������������رائ��������������������������������م ال������������������������������������������ع������������������������������������������دوان ف��������������������������������ي ال��������������ي��������������م��������������ن

اإلس�������������رائ�������������ي�������������ل�������������ي ال���������������ك���������������ي���������������ان  م�������������ص�������������ال�������������ح  ل�������������ت�������������أم�������������ن  أت�������������������������ى  ال�������������������������ع�������������������������دوان  حت����������������ال����������������ف   >

وول�����������������������������د ال������������ش������������ي������������خ ل�����������������ں ي������������ع������������د م�����������������رغ�����������������وب ف������ي������ه 
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ِجْيِم ْيَطاِن الَرّ اأُُع�ْوُذ ِباهلِل ِمْن ال�َشّ
ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الَرّ ِب��ْش���ِم اهلِل الَرّ

احَلْم��ُد هلل َرِبّ العامل��ني، واأَ�شَه���ُد اأْن َل اإل��َه اإَلّ اهللُ امَلِل��ُك احلُقّ املُبني، 
��دًا عبُده وَر�ُش��ْوُله خامُت النبيني. َمّ واأ�شَهُد اأن �شيَدنا حُمَ

��ٍد وعلى اآِل  َمّ ��ٍد وباِرْك عل��ى حُمَ َمّ ����ٍد وعلى اآِل حُمَ َمّ ِلّ على حُمَ الّله��م �شَ
َلّْي��َت وباَرْكَت على اإبراهي��َم وعلى اآِل اإبراهي��َم اإنك حميٌد  ����ٍد، كم��ا �شَ َمّ حُمَ
َحاِبِه الأخي��اِر املنتَجبني وعن �شائِر  اك عن اأَ�شْ جمي��ٌد، وار�َس الَلُّه��م بِر�شَ

ِعَباِدك ال�شاحلني.
َل  ���اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة اهلِل َوَبَرَكاُته، وتقَبّ َها الإِْخَوُة والأخواُت.. ال�َشّ اأَُيّ
اهللُ من��ا ومنك��م ال�شي��اَم والقي��ام و�شال��ح الأَْعَم��ال، حديثنا الي��وم لي�س 
عل��ى ح�ش��ب الت�شل�شل ال��ذي كنا عليه فيم��ا يتعلق باملوا�شي��ع الرئي�شية 
�ام املا�شية، نتح��دث يف هذه الكلمة مبنا�شبة  الت��ي حتدثنا عنها خالل الأََيّ

ر ليوم الغد، اإن �شاء اهلل. �اَن املبارك املقَرّ اْجتَماع العا�شر من �شهر َرْم�شَ

�ِفّ ومتاسك اجلبهة الداخلية اْجتَماٌع لوحدة الَصّ
وه��ذا الْجتَماع الذي كنا ق��د دعونا اإليه لهدٍف وا�ش��ح وحتت عنواٍن 
���ِفّ الداخل��ي ومتا�ش��ك اجلبهة  وا�ش��ح ه��و )احلف��اظ عل��ى وح��دة ال�شَّ
الداخلي��ة، والعم��ل عل��ى تعزي��ز املوق��ف الداخل��ي يف مواجه��ة العدوان 
���ّدي للعدوان(، وهذا الهدف نعتربه هدف��اً م�شروعاً وهدفاً مقد�شاً  والت�شَ
وهدفاً مهم��اً يعنينا ك�شعب ميني نت�شدى لهذا الع��دوان اجلائر، وبالتايل 
كن��ا نتوّق��ع التفاع��ل الإْيَج�اب��ي ال��ذي مل�شن��اه ون�شك��ره ونقدره م��ن ُكّل 
الق��وى واملَُكّون��ات يف اجلبهة الداخلية �شواًء احلزبي��ة وال�شيا�شية منها، 
ويف طليعته��ا املوؤمت��ر ال�شعبي العام والأَْح��َزاب واملَُكّون��ات اأَْو املَُكّونات 
الْجتَماعي��ة من علم��اء ومن اأكادمييني ومن َم�َشاي��خ ووجاهات وخمتلف 
الفئ��ات ال�شعبية التي اأبدت تفاع��اًل وا�شتجابًة م�شك��ورًة ومقدرًة نثمنها 

بكل اإجالل واإكبار واحرتام.

استغالٌل عدواني لتوظيِف مشاكل البلد القائمة
نع��رف كلن��ا يف هذا البلد اأنه من��ذ بداية الع��دوان الأمريكي ال�شعودّي 
الأَْجَن�ب��ي عل��ى بلدن��ا علينا ك�شع��ٍب ميني م�شل��م، �شعت ق��وى العدوان 
�ْو�ش��اً بع��د اأن واجه��ت ال�شعوب��ات واأدرك��ت ه��ي �شعوب��َة ه��ذه  وُخ�شُ
املعرك��ة عليه��ا و�شعوب��ة حتق��ق اأَْه�َدافه��ا من ه��ذا الع��دوان �شعت اإلى 
��َرّ اإلى عدوانها  اخ��رتاق الو�شع الداخلي يف هذا البلد و�شَعت اإل��ى اأن جَتُ
ويف �شفها البع�َس من املَُكّونات والبع�س من القوى و�شعت اإلى ا�شتغالل 
وتوظي��ف امل�ش��اكل الت��ي كان��ت قائم��ًة يف ه��ذا البل��د، وبال��ذات امل�شاكل 
ال�شيا�شي��ة الكبرة واإلى اأن ت�شتغَلّ البع�َس م��ن املَُكّونات التي اأرخ�شت 
نف�َشه��ا وباعت �شعَبها واآثرت امل�شالَح والعتب��ارات الفئوية اأَْو احلزبية 
اأَْو امل�شاحل��ح ال�شيق��ة عل��ى ح�ش��اب امل�شال��ح الُكْب���َرى والهتمام��ات 
الُكْب���َرى وامل�شوؤولي��ات الكربى، وهذا اأمٌر يفعل��ه ُكّل حمتٍل وكل غاٍز وكل 

معتٍدٍ اأَْجَن�بي على اأي بلد �شواًء يف احلا�شر اأَْو يف املا�شي.

حقائق التأريخ: الغازي يفكك البلد َويُجُرّ إلى صفه ضعاف النفوس
والتاأري��خ ي�شهد بذلك يف ُكّل مناطق الدنيا ويف ُكّل املراحل، وعلى مدى 
الزم��ن يف التاأريخ كله كان اأي غ��اٍز اأَْجَن�بي واأي حمتٍل ي�شعى لحتالل بلد 
م��ا وال�شيطرة على �شعب ما يعَمُد وي�شعى اإل��ى تفكيك ذلك البلد واإلى اأن 
ي�شتاأج��ر واأن ي�شتجل��ب واأن يجر اإلى �شفه �شع��اف النفو�س من اخلونة 
واملعقدي��ن واأ�شح��اب العتب��ارات وامل�شالح ال�شيقة الذي��ن يكونون يف 
الع��ادة قدد فق��دوا اإلى حٍدّ كب��ر ارتباطهم ب�شعبه��م وارتباطهم باأمتهم، 
َب�َح��وا ماأزوم��ني لدرج��ة كب��رة ومعَقّدين لدرجة كب��رة، وعندهم  واأَ�شْ
كذل��ك اإفال�س عل��ى امل�شتوى الأَْخ�اَلق��ي، في�شعى اإل��ى اأن ي�شتفيَد منهم يف 

تفكيك اجلبهة الداخلية واأن يخرتَق من خاللهم ذلك البلد.
ح�ش��ل ه��ذا يف ُكّل البل��دان ويف ُكّل املناطق يف احلا�ش��ر �شهدنا على ما 
ح�ش��ل يف فل�شطني وم��ا ح�شل يف لبنان، حي��ث عمدت اإ�شرائي��ُل اآنذاك اأن 
��َد حتى على امل�شتوى الع�شك��ري ولي�س فقط على امل�شتوى ال�شيا�شي  جتِنّ
��د ب��الآلف من يقاتل اإل��ى �شفها ويقف اإل��ى جانبه��ا، و�شهدنا ذلك يف  جتِنّ
بل��دان اأُْخ���َرى، �ش��واًء يف املنطق��ة العربي��ة اأَْو يف خارج املنطق��ة العربية 
وخ��ارج الع��امل الإ�ْشاَلمي كيف كان��ت القوى الأَْجَن�بي��ة حتظى وحت�شل 
عل��ى البع���س من ِرخا���س النفو���س، البع�س كق��وى وُمَكّون��ات اأَْو حتى 
عل��ى امل�شتوى الف��ردي، يتجه البع�س لعتب��ارات متنوعة فيقُف يف �شف 

الأَْجَن�بي �شد بلده.

من استقراء التأريخ: قوى حرة تتصدى للمحتل 
وتعاني وتطَعُن في الظهر

اأي�ش��اً �شهدن��ا يف واقعنا احلا�ش��ر ويف زمننا هذا وفيم��ا ا�شتقراأناه من 
التاأري��خ كي��ف كانت القوى احل��رة وال�شريفة والعزي��زة وامل�شتقلة التي 
تت�ش��دى للعدوان عل��ى �شعبها وعلى بلدها وتت�ش��ّدى للمحتل الأَْجَن�بي، 
وكي��ف كانت تع��اين الكثر والكثر مثاًل كان البع���س يتاآمرون عليها، كان 

البع�س يتخذون منها مواقَف �شيئًة، كان البع�س يطعنونها يف الظهر، كان 
البع���س لهم مواقُف �شلبية منها، ويف النهاية عندما تنت�شر وعندما ت�شل 
اإلى نتيجتها احلا�شمة التي هي نتيجة موؤكدة وهي نتيجة الن�شر ونتيجة 
الطرد للمحتل الأَْجَن�بي ونتيجة الف�شل الذريع للغازي الأَْجَن�بي، فيما بعد 
ياأتي التاأريخ لي�شجل املوقف ال�شريف والعظيم وامل�شوؤول للقوى احلرة، 
ْي�شاً احلا�ش��م كَخَوَنة اأَْو  والآخ��رون ياأت��ي التاأريُخ ليتخ��َذ موقَفه منه��م اأَ

متخاذلني اأَْو مثبطني اإلى اآخره..

فئٌة أخرى ُتؤِثُر الصمت والتذبذب: املترِبّصون اجلبناء املرتابون من إْمَك�انية النصر على احملتل
و�شهدن��ا ون�شهد اأَْي�شاً كيف اأن هناك فئ��ة هذه الفئة تكون موجودة يف 
ُكّل بلد ت�شهد احتالًل وغزوًا اأَْجَن�بياً هي فئة املرتّب�شني اجلبناء ال�شعفاء 
الذي��ن يوؤثرون اإلى َحٍدّ كبر ال�شمت والنتظ��ار ملاآلت ونتائج الأحداث، 
�ّدي  ودائم��اً يكون��ون هم مرتابني جت��اه اإْمَك�اني��ة الن�شر واإْمَك�اني��ة الت�شَ
�ْو�شاً اإذا كان هذا الغازي املعتدي له قوة ع�شكرية  للمحتل الأَْجَن�بي، ُخ�شُ
�شخمة وله اإْمَك�انيات كبرة، فدائماً يكونون مرتابني يف اإْمَك�انية ال�شمود 
يف مواجه��ة ه��ذا املعت��دي فيوؤث��رون اأن يكون موقفه��م متذبذب��اً ويكونن 
اإل��ى َح�ٍدّ م��ا متغا�شياً ومتجاه��اًل لطبيعة الأحداث وير�ش��دون الأحداث 
اإن �شجل��وا مواق��ف وطنية بارزة قوي��ة يف مواجهة الأجنب��ي حاولوا اأن 
ي�شّجل��وا بع�شاً من املواقف التي تت�ش��ُم �شيئاً ما بالإْيَج�ابية واأن يتوّددوا 
اإل��ى القوى هذه التي تت�شدى للمعتدي واإن لحظ��وا يف ظروٍف معينة اأَْو 
ماً ل�شال��ح الأَْجَن�بي هذا حاول��وا اأَْي�شاً اأن ي�شجلوا  يف اأح��داث معينة تقُدّ
بع���س املواقف ال�شلبي��ة �شد الداخ��ل، واملواقف املتوددة م��ن الأَْجَن�بي 
املعتدي ويحاولون اأن يعر�شوا اأنف�شهم يف املزادات العلنية ليقولوا وفق 
ر�شائل معينة واأ�شوات معينة ومواقف معينة: )ها نحن يا اأيها الأَْجَن�بي 

حا�شرون؛ لأن نبيَعَ منك كما باع الآخرون من قبلنا(.

 اليمن ليس استثناًء: البعض ناصروا احملتل وقاتلوا جنودًا خاضعن إلمرة 
ضباط بريطانين

ه��ذه حالة وه��ذا الت�شنيُف لثالث فئات عادًة م��ا تكون فئات موجودة 
يف ُكّل بل��ٍد ي�شهد عدواناً اأَْجَن�بياً، وي�شتهدف��ه غاٍز اأَْجَن�بٌيّ وحمتل اأَْجَن�بي، 
ه��ذه احلال��ة موجودة وبالتايل ل��ن نكون ا�شتثناًء يف ه��ذا البلد ول يف هذه 
املرحل��ة ول يف مواجه��ة ه��ذا الع��دوان الأَْجَن�بي، حت��ى يف تاأريخنا نحن 
ك�شع��ٍب ميني اأيام الحتالل الربيطاين، اليوم كلنا جنمع يف هذا البلد على 

اإدان��ة الحتالل الربيطاين وعلى تو�شيفه باأنه كان احتالًل اأَْجَن�بياً وغزوًا 
اأَْجَن�بي��اً واأنه كان عدواناً بكل م��ا تعنيه الكلمة، واأن امل�شوؤوليَة والواجَب 
���ّدي لذلك  احلتم��ي والواج��ب الأَْخ�اَلق��ي والوطن��ي والإْن�َش��اين هو الت�شَ
الحت��الل، وُن�شيُد كلنا يف هذا البلد بالذين وقفوا �شد هذا الحتالل. ولكن 
م��ا ال��ذي كان قائم��اً اآنذاك؟ ما ال��ذي كان يحدث اأمام الحت��الل الربيطاين 
وعل��ى مدى اأكرث م��ن مائة وع�شرين عاماً يف اجلن��وب، البع�س وقفوا مع 
ه��ذا الحت��الل ونا�شروه والبع�س من اأَْبَناء �شعبن��ا قاتلوا معه قاتلوا يف 
�صف��ه وقاتلو� جنودً� جمندة جنود� خا�صعني لإم��رة �صباط بريطانيني، 
اأم��ره قائده الذي يديره ياأمره يوجهه حتى ليوجه بندقيته �شد منهم من 
اأَْبَناء بلده من هم مينيني ومن هم جنوبيني �شابط بريطاين ياأمره ويوجهه 
ويحركه اإلى هذه اجلبهة اأَْو تلك اأَْو لي�شتهدف اأولئك من اأَْبَناء بلده يف تلك 

املحافظة اأَْو تلك املنطقة اأَْو تلك القرية اأَْو يف تلك املدينة.

وفي الشمال أيضًا: البعض ذهب إلى عدن حتت العباءة البريطانية 
وليحتضَن احملتل ومشروعه

والبع�ُس �شيا�شّياً ارتبطوا باملحتل الربيطاين ووقفوا يف �شفه وتاآمروا 
مع��ه وحتركوا حتت مظلته يف اجلن��وب ويف ال�شمال اأي�شاً، البع�س ذهب 
ليجل���س هن��اك يف ع��دن حت��ت العب��اءة الربيطاني��ة وليحت�شَن��ه املحتل 

الربيطاين ويحت�شن م�شروَعه يف ال�شمال.

 شبيهٌة باحلالة اليوم
فكان��ت احلال��ة اآنذاك اأثناَء الحت��الل الربيطاين �شبيه��ًة باحلالة اليوم 
رًة للمحتل ومقاتلة يف �شفه،  اأن تق��َف بع�ٌس من الت�شكيالت والقوى منا�شِ
توج��ه بندقيته��ا اإلى الداخل، تقت��ل من يريد منها الربيط��اين اأن تقتل واأن 
تق��ف بع�ُس الق��وى اإعالميا، ت��ربرر الحتالل الربيط��اين، متجد الحتالل 
ة خطوة يقوم بها املحتُلّ الربيطاين وتطِبّل لأية مواقف  الربيطاين ت�شيد باأَيّ

من جانب الربيطاين.

البعُض ارتباطهم بالغازي غير مباشر
والبع���سُ وقف��وا �شيا�شّي��اً ب�ش��كل مبا�ش��ر ووا�ش��ح و�شري��ح وموؤيد 
�رتب��اط ت��ام و�لبع���ض �رتب��اط ب�ص��كل غ��ري مبا�ص��ر، مبعنى ذه��ب �إلى 
ْخ�َرى  الربيط��اين ون�ّشق مع الربيطاين، ولكن ح��اول اأن يجعَل له عناويَن اأُ

اأجندة، اأَْعَماًل اأُْخ�َرى، ولكن كانت م�شاألة التن�شيق وا�شحة ومعلنة اأَْي�شاً 
و�شريح��ة يعني يذهب اإلى ع��دن وي�شتقبله الربيطاين ويحت�شنه ويبارك 
م�شروع��ه واأن�شطته وجهوده ما قبل الحت��الل الربيطاين اأي�شاً، الحتالل 
الرتك��ي البع�ُس وقفوا مع املحت��ل الرتكي اأّيدوه، قاتل��وا معه، ن�شروه، 
بارك��وا خطواته بارك��وا جرائمه وبرروا له ُكّل ما يفع��ل من قتل من نهب 
م��ن ُكّل اأ�شكال واأ�شن��اف اجلرائم برروا ذلك كله �شرعن��وه، اأ�شافوا اإليه 

عناوين معينة وطبعوه بطابع ديني اإلى اآخره.

اجلو اأمامنا اليوم لي�س غريباً: التاأريخ ي�شّنف كل موقف

فه��ذا اجل��ُوّ الذي ن��راه اليوم اأمامنا لي���س جوًا غريب��اً ل على م�شتوى 
التاأري��خ يف بلدنا ول عل��ى م�شتوى الواقع من حولن��ا يف بقية البلدان ويف 
بقي��ة املناطق وعلى م��دى الزمن وم��دى التاأريخ فيما بعد ياأت��ي التاأريخ 
ليتخ��ذ موقفا خمتلفا، ي�شّنف ُكّل الذين وقفوا اإلى جانب املحتل الأَْجَن�بي 
املعتدي ونا�ش��روه ع�شكرّياً و�شيا�شّياً واإعالمي��اً وحتت اأي عنوان وباأي 
فهم باخلون��ة والُعَم�اَلء واملرتزق��ة واملجرمني وميجد ويثمن  تربي��ر ي�شِنّ
عالي��اً موقف القوى احلرة التي ت�ش��دت للمعتدي الأَْجَن�بي املبطل الظامل 
وياأتي لي�شجل مواقفها وبطولتها واأيامها ووقائعها التاأريخية وي�شيد بها 

ويربز موقفها هذا يح�شل يف ُكّل الدنيا.

 في ظل العدوان: نعاني من فئتن
الي��وم نح��ن و�شنظُلّ نعاين يف ه��ذا البلد ما دام هذا الع��دوان الأَْجَن�بي 
قائم��اً، نعاين من فئت��ني يف هذا البلد، الفئة الأولى: هي التي اتخذت موقفاً 
�شريح��اً ووا�شحاً بان�شمامها اإلى �شف ه��ذا الأَْجَن�بي، وت�شكلت �شيا�شّياً 
وع�شكرّي��اً واإعالمي��اً يف �شف��ه فذهب��ت ت�شكيالته��ا الع�شكري��ة حتت اإمرة 
�صباط��ه، كما يح�ص��ُل �ليوم هناك �صباط �صعودّي��ون و�صباط �إَماَر�تيون 
يف م��اأرب ويف �جلن��وب ويف �ملخاء ويف تعز، �صب��اط معروفون.. �ملرتزقة 
ه��وؤلء الذين يحاولون اأن يتحدث��وا حتت عناويَن وطنية هم يعرفون من 
ياأمره��م م��ن ينهاهم من يقودهم م��ن يوؤدبهم وملن يخ�شع��ون ولإمرة من 

يخ�شعون امل�شاألة وا�شحة.

 تغطيٌة العمالة بضجيج إعالمي َوكالم مزخرف والواقع مختلف
ال�شته��الُك الإعالم��ُيّ وال�شجي��ج والنف��اق والكالم املزخ��رف، �شيٌء 
هناك، لكن الواقع وا�شح جّدًا ول ي�شتطيع اأحد اأن يغّطي عليه ثم املوقف 
م��ن بدايته موقف وا�شح جّدًا، يعني بداأ هذا العدوان الأَْجَن�بي على نحو 
وا�ش��ح ل خف��اَء فيه ل غمو���سَ فيه ولي���س مب�شتوى ب�شي��ط ومتوا�شع 
وخف��ي وعملي��ة ليلية �شرية حت��ت جنح الظالم ما اأحد ع��رف من ورائها، 
ل، اأت��ى ه��ذا التحالف الأَْجَن�بي بقوى اأَْجَن�بي��ة وا�شحة و�شريحة وبّينة 
ليعل��َن من وا�شنط��ن عدواناً اأَْجَن�بّي��اً على اليمن على ه��ذا البلد، ووجوه 
ه��ذا العدوان وجوه وا�شحة م��ن وا�شنطن اأعلن واأعلن��ت اأمريكا موقفها 
ال�شريح يف رعاية هذا العدوان ويف اإَداَرة هذا العدوان ويف الإ�شراف على 
ه��ذا الع��دوان ويف تزويده مبا يلزم م��ن ال�شالح مقابل امل��ال طبعاً؛ لأنها 
تري��د اأن ت�شتفيد يف ُكّل الجتاهات وباحلماي��ة ال�شيا�شية يف جمل�س الأمن 
والأَُم����م املتحدة وباحلماية اأَْي�ش��اً والإَداَرة الع�شكرية الالزمة من خالل 
توف��ر ال�شواري��خ القناب��ل الطائرات العت��اد احلربي ب��كل اأ�شنافه ومن 
خ��الل الإَداَرة العملياتية يف غ��رف العمليات يف الريا�س ويف الإَماَرات ويف 
اريرتي��ا ويف غرها م��ن البلدان التي تق��ع فيها اأََه�ّم غ��رف العمليات التي 
ت�ش��رف وتدير العملي��ات احلربية على بلدن��ا، ثم اأتى ال�شع��ودّي النظام 
ال�شع��ودّي ليكون هو معنياً بعملية التنفيذ ب�شكل وا�شح و�شريح ومعَلن 
يعن��ي ه��و ل يخفي ذلك هو يعلن��ه هو الي��وم ق�شيته الُكْب���َرى التي يبذل 
فيه��ا ُكّل ُجهده وي�شخ فيها بكل اإْمَك�اناته واأمواله ويحرك فيها ُكّل قدراته 
الإعالمية واإْمَك�اناته الإعالمية الع�شكرية والقت�شادية وال�شتخباراتية 
َب�َحت  وي�شتغ��ل بكل م��ا اأوتي وبكل ما ميلك وب��كل و�شوح حتى اأنه��ا اأَ�شْ

الق�شية البارزة عاملياً اليوم.

ليس خافيًا على العالم: العدوان رأسه األمريكي والعمالء مجرد أحذيته احمللية
ه��ذا الع��دوان الي��وم براأ�ش��ه الأمريك��ي وبوجه��ه ال�شع��ودّي وباأنفه 
الإَماَرات��ي وباأذرع��ه وت�شكيالته من القوى التي اأطلق��ت على نف�شها قوى 
التحالف هو اليوم اأمر وا�شح على امل�شتوى العاملي على امل�شتوى الدويل 
على امل�شت��وى الإْقلْيميي على امل�شتوى املحلي ولي�س خافياً ول �شرياً ول 
غام�ش��اً ول متخفي��اً حتت عناوي��َن اأُْخ�َرى اأبدًا، وا�شح ج��ّدًا جدًا، يعني 
م��ن اأَْكَب�ر الوا�شحات، و�شناأت��ي لنو�شح ملاذا نحتاج اأن نقول هكذا وملاذا 
ن�شط��ر اإلى اأن نكرر الوا�شح الأو�شح الذي هو وا�شح كال�شم�س �شحيح 
وا�ش��ح جدًا.. بالرغم من ذلك ت��ربز بع�س الأن�شطة بع�س العناوين التي 
تتعاط��ى مع ه��ذا الع��دوان الأَْجَن�بي الوا�ش��ح براأ�ش��ه الأمريكي بوجهه 
ال�شع��ودّي والإَماَراتي واأذرعه وت�شكيالته الأَْجَن�بية واأ�شابعه واأحذيته 

ولي�شت اأ�شابعه اأحذيته املحلية له من هذا البلد احلذاء احلذاء ميني، 

يتبع

< متاسك اجلبهة الداخلية للعام الثالث كان سببًا وراء فشل قوى 
العدوان في حتقيق أهدافها

< تشكل احلكومة، وقبلها املجلس السياسي األعلى إجناٌز سياسي 
عزز من متاسك الوضع الداخلي هو يحتاج إلى تعزيز أكبر

م������������ق������������دس  وم��������������������������ش��������������������������روع  ع�������������ظ�������������ي�������������م  ه������������������������������دف  ال�����������������داخ�����������������ل�����������������ي�����������������ة  اجل���������������ب���������������ه���������������ة  مت�������������������اس�������������������ك   >

ن������ح������م������ل أرواح�������������ن�������������ا ع�������ل�������ى أ�ف�������ن�������ا< شركاء جميعًا في الهم واملوقف  واملسؤولية والعمل والقرار   ق�������������وں  ن�������ح�������ن   >

السيد القائد عشية لقاء حگماء وعقالء اليمن



اأم��ا الرجل واليد والراأ�س والوجه وال�شع��ر والأظافر والأ�شنان واملخالب 
كله��ا خارجية من هذا البل��د احلذاء احلذاء ميني، فاإًذا هذا العدوان الوا�شح 
جّدًا الذي يعرب عن نف�شه ُكّل يوم اإعالمّياً و�شيا�شّياً وبخطوات عملية ع�شكرية 
ووا�ش��ح عن��د اإط��الق ُكّل عملي��ة يف ثنايا هذا الع��دوان ما �شبق م��ن عمليات 
ا�شتهدف��ت اأية منطقة من مناطق اجلنوب اأَْو اأية منطقة من املناطق ال�شرقية 
اأَْو مث��اًل عملي��ات املخاء اأَْو اأية عملية، من ال��ذي يعلن عنها؟ من الذي يتحدث 
عنه��ا؟ م��ن الذي يعرب عنها؟ من الذي يظهر بكل و�ش��وح مديرًا لها واآمرًا فيها 
وحم��ركا لها؟ ه��و الأَْجَن�ب��ي وا�شح ياأتي ناط��ق با�شم قوى الع��دوان ت�شدر 
بيان��ات، يعني من اأَْكَب���ر الوا�شحات، و�شناأتي لنو�شح مل��اذا نحتاج اأن نقول 
هك��ذا وملاذا ن�شطر اإلى اأن نك��رر الوا�شح الأو�شح الذي هو وا�شح كال�شم�س 
�شحي��ح وا�ش��ح جدًا.. بالرغم من ذلك تربز بع���س الأن�شطة بع�س العناوين 
الت��ي تتعاطى مع ه��ذا العدوان الأَْجَن�ب��ي الوا�شح براأ�ش��ه الأمريكي بوجهه 
ال�شع��ودّي والإَماَرات��ي واأذرعه وت�شكيالت��ه الأَْجَن�بي��ة واأ�شابعه واأحذيته 

ولي�شت اأ�شابعه اأحذيته املحلية له من هذا البلد احلذاء احلذاء ميني، 
اأم��ا الرج��ل والي��د والراأ�س والوج��ه وال�شع��ر والأظاف��ر والأ�شنان 

واملخال��ب كلها خارجية من هذا البلد احلذاء احلذاء ميني، 
ف��اإًذا هذا الع��دوان الوا�شح ج��ّدًا الذي يع��رب عن نف�شه 
ُكّل ي��وم اإعالمّي��اً و�شيا�شّي��اً وبخطوات عملي��ة ع�شكرية 

ووا�ش��ح عند اإطالق ُكّل عملية يف ثنايا هذا العدوان ما 
�شبق م��ن عمليات ا�شتهدفت اأي��ة منطقة من مناطق 
اجلن��وب اأَْو اأي��ة منطقة م��ن املناطق ال�شرقي��ة اأَْو 
مث��اًل عملي��ات املخاء اأَْو اأية عملي��ة، من الذي يعلن 
عنها؟ من الذي يتحدث عنها؟ من الذي يعرب عنها؟ 
من ال��ذي يظهر بكل و�ش��وح مديرًا له��ا واآمرًا فيها 
وحمركا لها؟ هو الأَْجَن�بي وا�شح ياأتي ناطق با�شم 
ق��وى الع��دوان ت�ش��در بيان��ات، يعن��ي م�شاألة من 

اأو�شح الوا�شحات.

تعاطي أشباه احلمير: إشكاالت داخليٌة ال 
طرَف خارجيًا فيها

بطريق��ة  يتعاط��ى  اأن  البع���سُ  يح��اِوُل  ولك��ن 
خمتلف��ة، ياأت��ي اأ�شب��اه احلم��ر؛ ولأن م��ن الظل��م 
��َف البع���س باأنهم حمر،  الف��ادح للحم��ر اأن ن�شِنّ
لك��ن ياأتي اأ�شب��اه احلمر؛ ليتعاطى م��ع الأحداث 
وكاأن �شياق��اً اآخ��ر و�ش��كاًل اآخ��ر وواقعاً اآخ��ر، كاأن 
الأح��داث لي���س فيه��ا ط��رف خارج��ي يعن��ي كاأنك 
اأم��ام م�شكل��ة داخلي��ة فياأتي البع�س ويق��دم نف�شه 
من اأب��و اأذان كاحلمر يعني اأ�شب��اه احلمر هوؤلء 
فيتعاط��ى وكاأن هناك جمرد م�شاغب��ات واإ�شكالت 
داخلي��ة لين�شح هوؤلء الذي��ن يف الداخل اأن يرتكوا 

م�شاغباتهم واإزعاجهم لل�شعب اليمني.

 َوْهم احليادي ال ينسجم مع الفطرة َوالوطنية:
ينصح الطرفن ويتجاهل عدوانًا صريحًا ومعلنًا من 

األجنبي!
وياأت��ي البع�ُس ليقدم عنواناً حيادياً اأنه نحن ما 
يجري الي��وم هو جمرد م�شاغبات ب��ني البع�س من 
اأَْبَن��اء ه��ذا البل��د امل�شاغبني وامل�شاك�ش��ني فين�شح 
الطرف��ني هوؤلء م��ن امل�شاغبني يف ه��ذا البلد ليكفوا 
ع��ن اإزعاجه��م لل�شع��ب اليمن��ي واآذيته��م لل�شعب 
اليمني ويحاول اأن يتجاهل ُكّل هذا العدوان الكبر 
املعل��ن ال�شري��ح الوا�ش��ح ال��ذي تنطق ب��ه مئات 
الو�شائ��ل الإعالمي��ة م��ن قنوات و�شح��ف ومواقع 
وتعقد له قمم واْجتَماعات دولية واإْقلْيمية ويتحدث 
عنه زعماء العامل على امل�شت��وى الدويل والإْقلْيمي 
وتتح��رك له جيو���ٌسٌ باأكمله��ا وله وقائ��ُع واأحداٌث 
وا�شح��ة عربت عنها جرائم كب��رة �شد الإْن�َشانية 
واأح��داث كبرة وا�شحة ُكّل ه��ذا الو�شوح الكبر 
ج��دا، ُكّل هذه الأحداث التي مالأت ال�شاحة العاملية 
والإْقلْيمي��ة واملحلي��ة ياأت��ي البع���س ليح��اول اأن 
يغم���س عيني��ه اأمامه��ا، اأن يتجاهله��ا، اأن يتنك��ر 
له��ا، اأن يو�شف م��ا يجري وما يح��دث بتو�شيفات 
اأُْخ���َرى وعناوين اأُْخ�َرى لي��ربر لنف�َشه اأن يكون له 
موق��ٌف اآخر موقف ل ين�شجم مع امل�شئولية الدينية 
ول ين�شِج��ُم مع الفطرة الإْن�َشاني��ة ول ين�شجم مع 
الواج��ب الوطني ول ين�شجم م��ع اأي اعتبار ميكن 
اأن ت�شتن��د اإليهه كاإْن�َشان يعني �شواًء اأردته اعتبارًا 

ْو اأي��اً كان  اإْن�َشانّي��اً اأَْو ديني��اً اأَْو وطني��اً اأَْو �شيا�شّي��اً اأَ
يعن��ي ليتخ��ذ له موقف��اً خياني��اً موقف اخليان��ة املوقف 
ال��ذي يتن�ش��ل فيه ع��ن امل�شئولي��ة املوق��ف الالم�شوؤول 

املوق��ف ال��ذي من�ش��اأه اإم��ا حال��ة انهزامي��ة؛ لأن البع�س 
جب��ان جبان مبا تعني��ة الكلمة مرعوب ل ميتلك م��ن ال�شجاعة ما 

يهيئ��ه ول يخوله اأن يتبن��ى املوقف امل�شئول �شد هذا العدوان فيكون 
ل��ه موق��ف م�شّرف من ه��ذا العدوان ل.. ه��و جباٌن �شعيٌف مه��زوُم النف�س 

ومت�شب��ع بالروحية النهزامي��ة ممتلئ بها متحكمة فيه ل يجروؤ على اأن يكون 
ل��ه موقف �شريح من هذا العدوان بكل ما قد حدث من هذا العدوان من جرائم 
فظيع��ة ين��دى لها جب��ني الإْن�َشانية جرائ��م م�شه��ودة اأ�شواق األقي��ت القنابل 
وال�شواري��خ على املت�شوقني فيها على املئات من اليمنيني فيها اأ�شواق عادية 
لي�ش��ت �شاح��ات حرب لي�ش��ت جبهات حرب اأ�ش��واق فيها مت�شوق��ون مينيون 
م��ن خمتلف اأَْبَناء ه��ذا ال�شعب يف خمتلف حمافظات هذا البل��د اإذا اأنت ماأزوم 
مناطقي��اً فحتى على م�شت��وى املناطق ما من حمافظة يف ه��ذا الوطن ويف هذا 

البل��د اإل و�شه��دت جمازر املاأزوم��ني مناطقياً مل ن�شمع له��م �شوتا حتى جتاه 
م��ا يح��دث يف مناطقهم جمازر فظيعة وجرائم فظيع��ة حدثت يف تعز مل ن�شمع 
�شوت��ا واح��دا يتاأمل م��ن املاأزومني حت��ت العن��وان املناطقي م��ن املخبولني 
واملو�شو�ش��ني مناطقي��اً مل ن�شمع �شوت ملاذا ي��ا قوى العدوان تقتل��ون اأَْبَناء 
تعز يف الأ�شواق ويف امل�شاكن ويف امل�شاجد ويف املدار�س ل.. مهما كانت فداحة 
العدوان مهما كانت فظاعة تلك اجلرائم مهما كان م�شتوى ما اأحدثت من نتائج 
من تدمر ومن قتل ومن جرح ومن اإعاقات طاملا والذي فعل ذلك هو العدوان 
اخلارج��ي ه��و الأمريكي ال�شع��ودّي الإَماَراتي طبيعي ليفعل م��ا يفعل تنتهي 
م�شاأل��ة تع��ز تعز تع��ز تعز تعز الت��ي ي�شتخدمه��ا البع�س كاأ�شل��وب مناطقي 

واأ�شلوب يحاول دائماً اأن يعزز حالة التفكيك لأو�شال هذا البلد.

منطق مناطقي: اخليانة حقيقة أمرهم
حينم��ا حت��دث يف اجلنوب ح�شلت يف حلج وح�شل��ت يف اأبني وح�شلت 
يف ع��دن وح�شلت يف �شب��وة مامن حمافظة يف اجلنوب اإل وقد ارتكبت 
فيه��ا ق��وى الع��دوان جرائ��م قت��ل جماع��ي للنا���س يف الأ�شواق 
وامل�شاك��ن مل ن�شم��ع �شوت��اً ول كلم��ة وكذلك اذه��ب اإلى 
م��اأرب اذهب اإل��ى اجلوف اأذه��ب اإلى تهام��ة املاأزومني 
مناطقياً واملو�شو�شني واملر�ش��ى الذين حملوا العنوان 
املناطق��ي لتقطي��ع اأو�شال هذا البل��د اأي �شيء يفعله 
املعتدي الأَْجَن�ب��ي ل يتكلمون عنه مهما كان فظيعاً 
ول��و كان كيفما كان م��ا عندهم م�شكلة مل��اذا؟؟ لأنه 
يف حقيق��ة احل��ال م��ا عنده��م اعتب��ارات حقيقي��ة 
اأب��دًا عنده��م عناوي��ن يرفعونه��ا للتربي��ر عناوين 
يجعل��ون منها حلافا يغطون ب��ه جوهرهم احلقيقي 
وه��و اخليان��ة حقيقة موقفهم وه��و اخليانة حقيقة 
اأمره��م وه��و اأنه��م يفعل��ون م��ا يفعل��ون م��ن اأجل 
الأَْجَن�بي ويف ظل الأَْجَن�ب��ي ومل�شلحة الأَْجَن�بي ثم 
بقي��ة العناوي��ن ت�شي��ع.. ت�شيع عناوي��ن �شيا�شية 
راأيناه��ا �شاع��ت عناوين ومطالب كان��وا يتحدثون 
به��ا لي��ال ونه��ارا �شاع��ت الب��ارز الي��وم يف موق��ف 
بع�س القوى لي�س �ش��وى ال�شغل اخلال�س مل�شلحة 
الأَْجَن�ب��ي ي�شتغلون لالأَْجَن�بي ق�شاياهم وعناوينهم 
وم�شاكلهم ه��ل احتلت اإلى اليوم! مل حتتل هل فعل 
الأَْجَن�ب��ي واخلارج��ي ه��ذا املعت��دي له��م �شيئا لها 
ه��ي، هل حل م�شكالتهم تلك؟ مل يحلها لهم اأبدا وهي 
خارجة عن نطاق اأجندت��ه واهتماماته الفعلية هذا 
املعت��دي الأَْجَن�بي الأمريك��ي اأول والربيطاين ثانيا 
ال�شع��ودّي والإَماَرات��ي والأدوات الإْقلْيمي��ة ثالث��ا 
كله��م ل يهمهم اأبدا م�شاكل اأحذيتهم التي لب�شوها يف 
الداخ��ل اليمني ل يف ال�شم��ال ول يف اجلنوب ول يف 
ال�شرق ول يف الغرب ول حتت عنوان من العناوين 
العن��وان املذهب��ي ول  ال�شيا�ش��ي ول  العن��وان  ل 
املناطقي ول اأي عنوان من العناوين ول العناوين 
الْجتَماعية الأَْجَن�بي له اأجندة وا�شحة له اأَْه�َداف 
حقيقي��ة وفعلي��ة معروف��ة لأي متاأم��ل لأي متفه��م 
لأي م�شتقرئ وع��ارف بطبيعة القوى املعتدية وما 
ال��ذي اأرادت��ه وتريده يف ه��ذا البلد حت��ى عناوينها 
الإْقلْيمية افت�شح��ت افت�شحت فيها عنوان القومية 
العربي��ة والأم��ن القوم��ي العربي افت�شح��وا وقال 
عنه��م ترامب ونقل عن قيادة النظ��ام اأنها تعرب عن 
م�شاعرها الإْيَج�ابية جت��اه اإ�شرائيل جتاه اإ�شرائيل 
وحت��دث الإ�شرائيل��ي ع��ن اأمن��ا م��ا يفعل��ه النظام 
ال�شع��ودّي يف اليمن ويف املنطق��ة اإمنا ميثل م�شالح 
م�شرتك��ة، اأي اأم��ن قوم��ي عربي م�شال��ح م�شرتكة 
م��ع الإ�شرائيل��ي اإذا اأن��ت تفعل ما تفعل��ه هو ميثل 
م�شلح��ة حقيقية فعلي��ة لإ�شرائيل فاأي��ن هو الأمن 

القومي العربي؟.
 

انقشعت ُكّل األحلفة: عدوان َأْجَن�بّي 
جتاه بلد مستقل

�شاعت العناوين كله��ا افت�شحت وانق�شعت ُكّل 
الأحلف��ة ُكّل الأغطي��ة كله��ا باتت امل�شاأل��ة وا�شحة 
ج��ّدًا ولحظ��وا من��ذ بداي��ة الع��دوان اإل��ى الي��وم، 
الع��دوان من اأ�شل��ه وف�شل��ه كان عدوان��اً خارجياً 
اأَْجَن�بّي��اً جت��اه بل��د م�شتقل ه��و اليم��ن اجلمهورية 
اليمني��ة، ث��م مار�س من��ذ يومه الأول ومن��ذ غاراته 
الأول��ى واإلى اليوم مار���س اأب�شع واأفظ��ع اجلرائم 
بحق ه��ذا ال�شعب اليمن��ي القتل اجلماع��ي لل�شعب 
اليمن��ي، الآلف م��ن الأطف��ال والن�ش��اء قتل��وا اآلف 
موؤلف��ة جمازر م�شهودة وثقتها و�شائل الإعالم وعر�شت 
اأم��ام مراأى وم�شمع العامل جم��ازر م�شهودة اآلف موؤلفة 
من الأطفال والن�شاء قتلوا، يف خمتلف ربوع هذا البلد قتلوا 
حت��ى يف الأ�ش��واق ويف امل�شاجد ويف املدار���س ويف امل�شاكن الآمنة 
الت��ي دمرت بال�شواريخ والقنابل يف داخل ه��ذا البلد لي�شت يف مناطق 
ال�شتب��اك داخ��ل مدينة �شنع��اء ويف �شنعاء اإل��ى عمران اإل��ى �شعدة اإلى 
خ��ارج مناطق ال�شتباك يف عمق القرى واملدن يف هذا البلد، وقتلوا بغر وجه 
حق، وجرائ��م م�شهودة وكثرة وفظيعة اعرتفت به��ا الأَُم��م املتحدة بالرغم 
م��ن انحيازها التام اإلى قوى الع��دوان واعرتفت بها اأَْي�ش��اً منظمات معروفه 
منه��ا منظمات اأمريكية ومنظمات اأوربي��ة، اأ�شلحة حمرمة دوليا حتدثت عنها 
و�شائل الإعالم يف اأمريكا ويف بريطانيا ويف خمتلف مناطق اأوروبا وا�شتخدمت 
يف ه��ذا البلد و�شورت ونقلت، كل �شيء وا�ش��ح ُكّل �شيء ثابت ُكّل �شيء بني، 
ل غمو���س يف �ش��يء ول خف��اء يف �شيء، مع ذلك يف هذا البل��د من مل ن�شمع لهم 

�شوت��ا، جتاه ما حدث لجتاه ُكّل هذه املجازر الوح�شية التي قتلت فيها اآلف 
موؤلف��ة من اأَْبَناء هذا ال�شعب اأطفال ون�شاء كبار و�شغار، وجرائم وا�شحة يف 
الأ�شواق يف ال�شالت يف منا�شبات الأعرا�س كذلك اْجتَماعات العزاء يف خمتلف 
املنا�شب��ات لهذا ال�شعب، ول �شوتاً �شمعناه للبع�س، البع�س قد يطلق �شوتاً 
�شعيف��اً ج��ّدًا ويرتافق مع �شوته هذا األف األف موق��ف �شلبي �شد القوى التي 
تت�شدى لهذا العدوان، ليقول للعدوان: اأنا اأحرجت فاأدنت هذه اجلرمية التي 
كان��ت ف�شيع��ة جّدًا جدًا ومن ثم اأنا يف املقابل قد اتخ��ذت موقفاً اأق�شى واأعلى 
واأو�ش��ح واأ�شد من القوى التي تت�شدى لعدواننا،، البع�س كان ياأتي ليحاول 
اأن يحمل القوى الداخلية القوى التي تت�شدى لهذا العدوان، القوى احلرة يف 
ه��ذ� �لبلد، يحمله��ا �مل�صئولية يف جر�ئم معينة، ثم يهت��دي يعني يوّرط نف�صه 
ي��ورط حاله، فال يلبث �ملعتدي �أن يع��رف بها حدث يف �ل�صالة �لكربى، كيف 
اأن البع���س حاول��وا اأن يغط��وا واأن ي��ربروا واأن ين�شبوا ه��ذه اجلرمية اإلى 
الق��وى احل��رة التي تت�شدي لهذا الع��دوان، بعد ذلك افت�شح��وا؛ لأن العدو 

نف�شه اعرتف، اعرتف اأنه من ارتكب هذه اجلرمية.

املواقف احلرة تستند إلى حقائق واضحة
وم��ع ُكّل ه��ذا الو�ش��وح لك��ن امل�شاأل��ة هي عل��ى هذا 
النح��و دائم��اً ق��وى اخليان��ة، يف ُكّل بل��د التي تق��ف اإلى 

جانب الأَْجَن�ب��ي وتنا�شر املحتل والغازي، دائماً هي 
مف�شوحة عل��ى هذا النحو وموقفه��ا �شعيف، دائماً 
ه��ي تتبن��ى مواق��ف ل م�شئول��ة ومواق��ف م�شوهة 
ومواق��ف ل ت�شتن��د اإل��ى الواق��ع، حتت��اج يف تربير 
مواقفها اإل��ى اأن تتنكر للحقائق الُكْب���َرى وللق�شايا 
الوا�شحة ج��ّدًا ودائماً ت�شتن��د املواقف احلرة اإلى 
الوا�شحات والق�شايا البين��ات وال�شواهد الدامغة 
احلقيقي��ة التي مت��الأ �شمع الدني��ا وب�شرها، الأمور 
ه��ي عل��ى ه��ذا النح��و، الإْن�َش��ان احلر ال��ذي يقف 
املوق��ف ال�شري��ف وامل�شئ��ول ي�شتن��د اإل��ى حقائ��ق 
وا�شحة بكل و�شوح، ل غمو�س فيها والآخرون اإما 
املرتب�ش��ون واملاأزومون، واملهزوم��ون وال�شعفاء 
واملتهربون واملتن�شلون عن امل�شئولية، اأَْو اخلونة 
اأن ي��ربروا  ال�شريح��ون والوا�شح��ون يحاول��ون 
مواقفه��م واأن يغطوا على حقيقة فعلهم وعلى �شوء 
و�شناع��ة موقفهم بالتنك��ر للحقائ��ق الوا�شحة هذا 
ه��و امل�شهد دائماً ويف ُكّل بل��د ويف واقعنا، يف ُكّل بلد 

يواجه عدوانا اأَْجَن�بّياً ظاملاً.

 ليسوا سواء: حتركات متفاوتة 
للواقفن ضد العدوان

ف��اإذن نح��ن بع��د ُكّل الذي ق��د م�شى من��ذ بداية 
بلدن��ا  اأن  كي��ف  لحظن��ا  الي��وم،  واإل��ى  الع��دوان 
النح��و  ه��ذا  عل��ى  موقف��ه  كان  كي��ف  الداخ��ل  يف 
معظ��م ه��ذا ال�شعب معظ��م اأَْبَن��اء هذا ال�شع��ب ُكّل 
ال�شرف��اء والأح��رار يف هذا البل��د اأو�شحوا موقفهم 
وكان موقفه��م موقف��اً م�شئ��وًل وطبيعي��اً �ش��د هذا 
الع��دوان الأَْجَن�بي على هذا البل��د، وهم يتحركون 
ومب�شتويات متفاوتة بالتاأكي��د مب�شتويات متفاوتة 
يعن��ي لي���س ُكّل الذين وقف��وا يف هذا البل��د �شد هذا 
الع��دوان على م�شتوى واحد يف حتملهم للم�شئولية 
يف اهتمامه��م ويف حتركه��م ويف جديته��م ل البع���س 
�ّدي لهذا  يعني حتركوا ب��كل ما ي�شتطيعون يف الت�شَ
الع��دوان وحترك��وا، وم��ن خمتل��ف الفئ��ات يعني 
املوقف متفاوت ل��دى اجلميع ولدى خمتلف الفئات 

واملَُكّونات.

موقف مئة باملائة: ضحى وقدم شهداء
لي�ش��وا �شواء لي���س ُكّل النا�س �ش��واء يف موقفهم 
لي�س ُكّل الذين وقفوا املوقف امل�شئول على م�شتوى 
واحد ودرج��ة واحدة يف مدى حتمله��م للم�شئولية 
وتفاعله��م، ل، البع�س بع�س الأ�ش��ر لو تاأتي تتاأمل 
يف واقعه��ا قدم��ت معظ��م اأبنائها �شهداء ه��ل هوؤلء 
عل��ى م�شت��وى واح��د ه��م وبع���س الأ�ش��ر التي مل 
يلح��ق بها �شوكة واح��دة يف ت�شديها لهذا العدوان، 
البع�س ي�شح��ون ويعانون وبكل اإباء وبكل �شموخ 
وب��كل عزة وبكل م�شئولية، موقفهم مئة باملائة �شد 
ه��ذا الع��دوان وما عن��ده فيها ل اإل ول ك��ذا ول اأي 
ت��ردد ول اأي تذب��ذب ول اأي �ش��يء موق��ف �شريح 

ووا�ش��ح، و�شحوا البع�س �شحوا ت�شحيات كبرة 
وت�شحي��ات ج�شيمة وت�شحيات عظيمة وقدموا الرجال 

قبائ��ل قدمت اأعداد كبرة من ال�شهداء اأ�شر قدمت اأعداد 
كبرة م��ن ال�شهداء مناط��ق �شيبقى التاأري��خ م�شجاًل لها 

موقفه��ا اأنه��ا كانت يف طليع��ة املوقف يف ه��ذا ال�شعب ويف هذا 
البلد، والبع�س اأَْي�ش��اً م�شتوى معاناتهم وت�شحياتهم على امل�شتوى 

القت�شادي كبر م�شتوى حتملهم امل�شوؤولية وهم يتحركون.

ضد العدوان ومنشغٌل باهتمامات أخرى
البع���س �شّجل موقف��اً، �شحيٌح البع�ُس قال: اأنا �شد ه��ذا العدوان.. ولكن 
ان�شغالت��ه ثانية اهتماماته ثانية وكرث اهلل خره اأنه قد �شجل موقف �شد هذا 
الع��دوان واإن كان من�شغاًل باهتمامات لكنه قد �شجل موقفاً ومن ناحية اأُْخ�َرى 
ه��و ل يثبط ل يخ��ّذل ل ي�شيء اإلى الآخرين الذين هم يبذل��ون ُكّل جهدهم ُكّل 
�ّدي له��ذا العدوان ل ي�شئ  طاقته��م ويتحركون بكل قواه��م واإْمَك�اناتهم للت�شَ

اإليه��م ل يطعنه��م يف الظهر ل يتاآمر عليه��م ل ي�شاوم على روؤو�شهم ل، يف احلد 
الأدن��ى �شج��ل موقف��اً م�ش��وؤوًل و�شريفاً وح��رًا وي�شه��م اأحياناً ق��د يح�شر يف 
مظاه��رة اأَْو م�شرة �شعبي��ة اأَْو اْجتَماع، البع�س اإ�شهامات��ه اأكرث ي�شهم مادياً 
يف قوافل الكرم ي�شهم بكلمات م�شكورة وحرة وم�شوؤولة، ي�شجع يبارك جهود 

هوؤلء النا�س وت�شحيات هوؤلء النا�س.

مواقُف مشبوهة: يقف مع العدوان بطريقة مختلفة
اإ�شهام��ات النا���س متفاوت��ة ه��ذه م�شاأل��ة معروف��ة نعرفها يف الداخ��ل، ُكّل 
من��ا يع��رف بع�شنا البع�س ونع��رف كاًل مب�شتوى موقف��ه وم�شتوى جمهوده 
وم�شت��وى دوره وم�شت��وى عط��اءه وت�شحيات��ه، البع���س ل، له��م مواق��ف 
م�شبوهة، مرتب�س ما له اأي موقف اأبدًا �شد هذا العدوان، وعلى العك�س، بدًل 
ع��ن اأن يكون له موقٌف �شريح ووا�شح وم�ش��وؤول ي�شرفه اأمام اهلل والتاأريخ، 
يفيده يوم القيامة يوم يقوم النا�س لرب العاملني، حني ي�شاأله اهلل، ماذا كان 
موقف��ك جتاه اأولئك الذين قتلوا ب�شواريخهم وقنابلهم اآلف الأطفال 
والن�ش��اء من اأَْبَناء بلدك ومن اأمتك؟ م��اذا كان موقفك حني اأتى 
الآخ��رون واأهلك��وا احلرث والن�شل وتاآم��روا على �شعبك 
وحاربوه اقت�شاديا وانت�ش��رت مبحاربتهم القت�شادية 
املجاع��ات واملعان��اة، عان��ى املاليني من اأَْبَن��اء �شعبك، 
م��اذا كان موقف��ك م��ن اأولئ��ك الذين اأهلك��وا احلرث 

والن�شل؟.

جبهة موازية: ُكّل جهدها ضرب 
القوى الواقفة ِضَدّ العدوان

البع���سُ ما كان له اأي موق��ف، ويف نف�س الوقت 
حم��رج من اأن يكون له موقٌف �شريح وا�شح لتاأييد 
الع��دوان، ولكن يوؤيد الع��دوان ويقف مع العدوان 
بطريق��ة خمتلف��ة، اأوًل: ل يتبن��ى اأي موق��ف م��ن 
الع��دوان، ثاني��اً: يعمل بكل ما اأوت��ي من قوة يف – 
ن�شتطي��ع اأن نق��ول اإنه��ا جبهة موازي��ة – اجلبهة 
املوازي��ة جلبه��ة الع��دوان، هذه اجلبه��ة املوازية 
جلبهة الع��دوان هي جبهة تبذل ُكّل جهدها ل�شرب 
الق��وى الت��ي تق��ف �شد الع��دوان، ولك��ن ل حتمل 
عن��واَن العدوان، ول ت�شرح بو�ش��وح بان�شمامها 
اإل��ى �ش��ف الع��دوان؛ لأن ه��ذا يحرجها ث��م يهيئ 
الفر�ش��ة ل�شربه��ا ب��كل و�ش��وح يعني م��ا حتتاج 
الق��وى احلرة اإلى تردد ل�شربه��ا، هذه اجلبهة هي 
جبهة الذين يف قلوبهم مر�س، هذه اجلبهة هي جبهة 
املرتب�شني، يعني ما عنده اأي موقف فعلي حقيقي 
وا�شح وم�شوؤول جت��اه العدوان، ويف نف�س الوقت 
�ّدي  ٍدّ لهذا العدوان وكمتف��رغ للت�شَ له من��ك كُمَت�شَ
له��ذا الع��دوان وكمتحم��ل للم�شوؤولي��ة، تعمل بكل 
م��ا ت�شتطي��ع جدية وب��كل م�شوؤولي��ة ملواجهة هذا 
الع��دوان، له منك مائ��ة األف األف موق��ف، م�شغول 
يطع��ن يف ظه��رك دائماً واأب��دًا، يثر ل��ك الكثر من 
امل�شاكل، وبطريقة غر م�شوؤولة اأبدًا، بطريقة غر 
م�شوؤول��ة نهائي��ا، لحظ��وا نحن نقول م��ن موقعنا 
يف امل�شوؤولي��ة وكق��وى موقفها وا�ش��ح و�شريح يف 
���ّدي له��ذا العدوان، م��ا ي�شتطي��ع ي�شكك ول  الت�شَ
ي�شتطيع اأحد يزايد علين��ا، موقفنا موا�شح، اإن مل 
�ّدي لهذا العدوان فمن  يكن موقفنا وا�شحا يف الت�شَ

الذي يت�شدى لهذا العدوان.

معتادون للصراع.. لسنا مدللن من فئة متخمة 
عاشت متربعة على الكراسي

نح��ن يف طليع��ة ه��ذا ال�شع��ب وم��ن اأَْبَن��اء هذا 
���ّدي لهذا العدوان،  ال�شع��ب ونحن نتحرك يف الت�شَ
ل منان��ع نهائياً م��ن النقا���س يف اأية ق�شاي��ا اأَْو اأية 
موا�شي��ع اأَْو فت��ح اأي��ة ملف��ات ملعاجل��ة الو�ش��ع 
الداخل��ي اأَْو امل�شاكل الداخلي��ة، حا�شرون، ونحن 
وب��كل و�ش��وح نق��ول، ل�شن��ا قوم��اً مدلل��ني، نحن 
معت��ادون لل�ش��راع، نح��ن اأَْبَن��اء ال�ش��راع، نح��ن 
جناهد ونقاتل ونح��ارب ومتعودون على مواجهة 
نح��ن  حجمه��ا،  كان  مهم��ا  والتحدي��ات  امل�ش��اكل 
ل�شن��ا اأَْبَناء الق�شور ول اأَْبَناء الف��اّلت ول�شنا اأَْبَناء 
�ّش�ش��ات  الأر�ش��دة يف البن��وك، ول�شن��ا اأَْبَن��اء املُوؤَ
وال�ش��ركات العمالقة، نحن م��ن اأَْبَناء هذا ال�شعب، 
من حفات��ه ومن فقرائه ومن رجال��ه، من الكادحني 
في��ه وم��ن املتعودي��ن اأن نعي���س في��ه ُكّل امل�ش��اكل، 
ولدن��ا يف ه��ذا البلد بني الأزم��ات ون�شاأنا ب��ني امل�شاكل، 
وع�شن��ا يف جمي��ع الظ��روف، ل�شنا م��ن اأَْبَن��اء الريا�س، 
ول�شن��ا من اأب��و ظبي، ول�شن��ا اأَْي�ش��اً من الفئ��ة املرتفة يف 
ه��ذا البلد، واملتنعمة الت��ي عا�شت منذ مراح��ل، اأَْو منذ ع�شرات 
ال�شن��ني مرتبع��ة عل��ى الكرا�شي ومتخم��ة ومتنعمة يف الفل��ل وذاهبة 
واآيب��ة يف �شفريات اإل��ى اأوروبا واإلى اأمريكا ومن هنا اإل��ى هنا اإلى هنا، ل، 
ع�شن��ا احلروب، ع�شن��ا امل�شاكل ع�شنا ع�ش��رات ال�شنني والأب��واق الإعالمية 
م��ن جهات متعددة وباأ�شكال متعددة وباأ�ش��وات متعددة طائفيا، لنا ع�شرات 
ال�شن��وات وهن��اك من يقول عن��ا راف�شة م�شركون كاف��رون، اأخطر من اليهود 
والن�ش��ارى، يجب الق�شاء عليهم، قتالهم اأََه�ّم واأولى من ال�شالة، هذا �شوٌت 
لي�س جديدًا على م�شامعنا، ن�شمعه منذ كنا اأطفاًل و�شمعه اآباوؤنا قبلنا، اأَْي�شاً 
النب��ز والهم��ز واللم��ز �شيا�شيا، هذا م��ن طفولتي اأنا ومن ه��م يف جيلي ونحن 
ن�شمع الهم��ز واللمز حتت م�شميات وعناوين �شيا�شية، ُكّل املرحلة ال�شيا�شية 
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< أن�������ا أش����ك����ر ك�����ل امل�����ك�����ون�����ات ل���ت���ج���اوب���ه���ا م�����ع ال������دع������وة الج����ت����م����اع ال����ع����اش����ر م�����ن رم�����ض�����ان وف�������ي ال���ط���ل���ي���ع���ة امل�����ؤمت�����ر ال���ش���ع���ب���ي ال����ع����ام

ف���ي  ن�����ت�����ح�����رك  ون�������ح�������ن    >
ال��ع��دوان،  لهذا  التصدي 
ال منانع نهائيًا من النقاش 
أي  أو  ق������ض������اي������ا  أي  ف��������ي 
مواضيع أو فتح أي ملفات 
الداخلي  ال��وض��ع  ملعاجلة 

أو املشاكل الداخلية

م���دل���ل���ن،  ق�����وم�����ًا  ل���س���ن���ا    >
ن��ح��ن م��ع��ت��ادون ل��ل��ص��راع ، 
نحن أب��ن��اء ال��ص��راع ، نحن 
جن���اه���د ون���ق���ات���ل ون���ح���ارب 
مواجهة  على  ومتعودون 
امل�����ش�����اك�����ل وال����ت����ح����دي����ات 

مهما كان حجمها

أب�������ن�������اء  ل������س������ن������ا  ن�������ح�������ن    >
الفيالت  أبناء  وال  القصور 
ول����س����ن����ا أب������ن������اء األرص���������دة 
ف���ي ال��ب��ن��وك، ول��س��ن��ا أب��ن��اء 
امل����ؤس����س����ات وال���ش���رك���ات 

العمالقة

أب������ن������اء ه����ذا  ن����ح����ن م������ن    >
ال��ش��ع��ب، م��ن ح��ف��ات��ه وم��ن 
ف������ق������رائ������ه وم����������ن رج������ال������ه، 
م����ن ال���ك���ادح���ن ف���ي���ه وم���ن 
فيه  نعيش  أن  املتعودين 

كل املشاكل

ي������������رى  ال  م�����������������ن   >
ال����ع����دوان وي��ت��ع��اط��ى 
م�����ع األح�����������داث ع��ل��ى 
أنها مشكلة داخلية 

فهم أشباه حمير

< حزب اإلص��الح الذي 
ي������ق������دم ن����ف����س����ه ح�����زب�����ًا 
وطنيًا وإسالميًا يسرق 
غاز م��أرب، وهو يسرق 

الشعب اليمني

ل��ه��ا  > أع�����م�����ال اإلن������س������ان 
نتائج ه��ذه سنة من سنن 
ال��ل��ه ه���ذا ق���ان���ون إل��ه��ي ال 
ي��ن��ف��ك ع���ن واق�����ع إن��س��ان��ي 
لها  السيئة  ال��ت��ص��رف��ات   ،
ح��ت��م��ا ارت����������دادات س��ي��ئ��ة 
ي���ج���ل���ب���ه���ا اإلن������س������ان ع��ل��ى 
ن��ف��س��ه وع���ل���ى ال����واق����ع من 

حوله

ج���ب���ه���ة  ج�������ان�������ب  إل�����������ى    >
ال������ع������دوان ه����ن����اك ج��ب��ه��ة 
م��������������وازي��������������ة  ت���������ب���������ذل ك����ل 
ج���ه���ده���ا ل����ض����رب ال���ق���وى 

التي تقف ضد العدوان



املا�شي��ة ليال ونهارا، وم��ا كادت يعني على مدى ع�ش��رات ال�شنوات ما كادت 
مت��ر بنا ليلة ول كاد مي��ر بنا يوم اإل ون�شمع الهمز واللمز مب�شميات وعناوين 
�شيا�شي��ة، ثم بقية الأ�شاليب، ُكّل ال�شتائم وجه��ت اإلينا، ُكّل التهامات وجهت 
واأطلق��ت علين��ا، ُكّل اأ�ش��كال واأن��واع التحري���س وج��ه �شدنا، ل�شن��ا مدللني، 
متعودي��ن، احلم��د هلل متع��ودون، متع��ودون جّدًا، وه��ذا التع��ود اأفادنا رمبا 
له��ذه املرحلة، يعن��ي لو كنا مثال خ��الل املرحلة املا�شي��ة ل ن�شمع اأي �شوت 
يج��رح م�شاعرن��ا ول ن�شمع اأي كالم ي�ش��يء اإلينا ول ن�شم��ع باأية تهمة توجه 
لن��ا، لكنا مع ما اأتى اليوم من قوى الع��دوان على امل�شتوى العاملي والإْقلْيمي 
واملحل��ي، لكن��ا مرهقني جّدًا بكل ما ن�شمع ولكانت ه��ذه م�شكلة علينا، ولو كنا 
متنعم��ني ومدللني ومرتفني ونعي�س حالة البع�س التي عا�شوها يف اخلليج اأَْو 
يف بلدن��ا، كذل��ك لكانت م�شكلة علينا، لكن ل، ه��ذه الأحداث مل تاأت لنا بجديد، 
وعل��ى العك�س نحن اليوم نعي���س و�شعا اأف�شل، اأف�شل م��ن ُكّل املراحل التي 

م��رت، و�هلل نعي���ض و�صع��ا �أف�ص��ل يف ُكّل �جلو�نب، يعن��ي ل كان وطء هذه 
الأح��داث وحجمها واأذاها ووجعها بال�شكل الذي ي�شدمنا واأتى ونحن 

مرتو�شني ول متعودين، ل، متعودين لكل �شيء، متعودين جّدًا جدًا 
ج��دًا، نعتاد اجلبال، نعتاد الودي��ان، نعتاد اأن نعي�َس يف اأي 

ظروف، ما من جديد، ونعت��اد على الت�شحية، نحن اأهل 
الت�شحية وحا�شرون للت�شحية، ونحن قوم يف عقيدتنا 

ويف روحيتنا ويف اأَْخ�اَلقن��ا نحمل اأرواحنا على اأكفنا، 
ونوؤمن بامل�شوؤولية وتربينا على امل�شوؤولية، فل�شنا 
مدللني، ول يعني عندما نقول يا جماعة يف الو�شع 
الداخلي، الأف�شل لنا يف هذا البلد واملوقف احلكيم 
والأَْخ�اَلق��ي  والوطن��ي  وامل�ش��وؤول  وال�شحي��ح 
واملوقف الذي تفر�شه علينا امل�شوؤولية من جانب، 
وتفر�ش��ه علينا امل�شلحة اإن كان اأح��د يفهم ما هي 
امل�شلح��ة، األ نتعام��ل م��ع م�شاكلن��ا الداخلية ول 
همومنا الداخلية ول ق�شايانا الداخلية، ل نتعاطى 
معه��ا باأ�شلوب عدائ��ي، ل نتعاطى معه��ا باأ�شلوب 
مناكفات ومزاي��دات وم�شاوم��ات، تعالوا لنتعامل 
معه��ا ب��روح امل�شوؤولية، نناق�شها نع��رف اأ�شبابها، 
نعرف خلفياتها، ندر�س احللول لها بروح م�شوؤولة، 
بروح م�شوؤولة، ننتق��د الأخطاء بكل �شجاعة وبكل 
م�شوؤولي��ة، لكن يبقى ن�شاطنا العدائي يبقى جهدنا 
�ّدي لهذا العدوان الذي ي�شكل علينا  الأَْكَب�ر يف الت�شَ
خطورة كبرة جّدًا علين��ا ك�شعب ميني وكيمنيني 
من ُكّل القوى واملَُكّون��ات ولي�س على طرف واحد، 
ه��ذا العدوان الرامي واله��ادف اإلى ال�شتيالء على 
بلدنا بكله واحتالله بكله، واإلى الدو�س على كرامة 
هذا ال�شع��ب باأجمعه من دون اأي متييز �شواء اأنت 
م��ن اأن�ش��ار اهلل اأَْو من املوؤمتر ال�شعب��ي العام، من 
اأي ح��زب م��ن اأي قبيلة، م��ن اأي حمافظ��ة من اأي 
منطق��ة، يري��د اأن يدو�س عل��ى كرامتك، الي��وم ُكّل 
اأولئ��ك الذين ان�شم��وا اإلى �شف الع��دوان األي�شوا 
يف موقع الهوان؟ األي�ش��وا يعي�شون و�شعية اأمرهم 
فيه��ا ل اأم��ر له��م، ل كرامة له��م ل قرار له��م، الأمر 
فيها لالإمارات��ي، الأمر فيها لل�شعودّي، والأمر على 
الإَماَراتي وال�شعودّي لالأمريكي، فاإذن عندما ناأتي 
لنقول دائم��اً يا جماعة، ل نرغب ب��اأن تكون وحدة 
�شفنا الداخلي عر�شة للتمزيق وعر�شة لالإ�شعاف 
له��ا من خالل التعاطي باأ�شلوب املناكفات واأ�شلوب 
املزاي��دات والت�ش��رف ال��ذي ه��و اأ�شب��ه م��ا يكون 
بت�شرف عدائي، يعني لي�س ت�شرفا م�شوؤول فياأتي 
الي��وم ليتج��راأ علين��ا اأَْو ليت�شجع علين��ا اأَْو ليزيد، 
ليزي��د امل�شاألة وكاأنن��ا مدلل��ني، ل، معتادين ن�شمر 
ون�شارع ُكّل من ي�شارعنا، لكن لي�س هذا ل�شاحلنا 

يف هذا البلد.

 أخاطب القوى الداخلية من موقف املسؤولية ال 
موقع االنزعاج

امل�شوؤول��ة  الق��وى  م��ع  واأحت��دث  اأنا�ش��د  اأن��ا 
الق��وى املهم��ة يف ه��ذا البل��د، والقوى الت��ي عادت 
ياأت��ي البع���س مم��ن ينتم��ي اإليه��ا لي�شتخ��دم هذا 
الأ�شلوب ويت�شرف على هذا النحو، ياأتي البع�س 
ليت�ش��رف بهذه الطريقة، الت�ش��رف ال�شيء امل�شني 
الالم�ش��وؤول، ف��اإذن اأن��ا اأقول لكل الق��وى الداخلية 
م��ن موق��ف امل�شوؤولية لي���س من موق��ع النزعاج، 
معت��ادون جدًا، وه��ذه الدنيا هي عل��ى هذا النحو، 
فيها ال�شتامون وال�شبابون وفيها غربان الفي�شبوك 

وفيه��ا من ُكّل �ش��كل، اأبواق، اأب��واق �شيطانية تبقى 
تك��ذب لي��اًل ونه��ارًا وت�شت��م لي��اًل ونه��ارًا، ه��ذا �ش��يء 
�شيبق��ى قائماً يف الدني��ا ول غرابة في��ه، ول نتفاجاأ به، 

لك��ن يهمنا يف و�شعن��ا الداخلي اأن نتعاط��ى مع املعنيني 
لأنه حتى القوى الأُْخ�َرى، املوؤمتر ال�شعبي العام فيه الرجال 

الأوفي��اء، فيه الأح��رار فيه الوطني��ون بكل ما تعني��ه الكلمة، وفيه 
ق��وى وتي��ارات م�شوؤولة بكل م��ا تعنيه الكلمة ن�شيد به��ا ول ن�شكك اأبدا 

مبوقفه��ا الوطني وامل�شوؤول، بقية الأَْحَزاب بقية املَُكّونات فيها الأوفياء فيها 
ال�شرفاء فيها اجلادون بكل ما تعنيه الكلمة، واملدركون لطبيعة هذه الظروف 
وه��ذه املرحلة، والواعون جي��دا، يف املوؤمتر ال�شعبي العام ويف اأن�شار اهلل، يف 
ُكّل الأَْح��َزاب واملَُكّونات فيها الواعون جيدًا اأن من اأََه�ّم ما حتر�س عليها قوى 
العدوان وت�شعى له قوى العدوان هو تفكيك اجلبهة الداخلية، قوى العدوان 
الي��وم ماأزومة وُمعانية واأكرث م��ن اأي وقت م�شى، نحن يف العام الثالث وهي 

مل ت�شتطع اأن حت�شم معركتها ول اأن تنجز اأَْه�َدافها من هذا العدوان.

�ّف الداخلي إجناٌز عزز من وحدة الَصّ
اأََه���ّم عام��ل يف ف�شل ق��وى العدوان ه��و متا�شك اجلبه��ة الداخلية، اجلبهة 
الداخلية كُمَكّونات رئي�شية وعلى طليعتها املوؤمتر ال�شعبي العام واأن�شار اهلل 
بفعل وع��ي القادة يف هذي��ن املَُكّونني، امل�شوؤول��ون والوطنيون واحلري�شون 
والواع��ون يف هذين املَُكّونني، وبفعل موقف بقية املَُكّونات والقوى والأَْحَزاب 
�ّف  يف ه��ذا البل��د، الت��ي تدف��ع باملَُكّونني دائم��اً اإلى احلف��اظ على وح��دة ال�شَّ
الداخل��ي والتما�شك الداخلي وتزايد اللحمة الداخلية، والتن�شيق امل�شرتك يف 
املواقف و�شوًل اإلى ما كان من اإجناز مهم وكبر يف املو�شوع ال�شيا�شي عندما 
تو�شل��ت املَُكّونات البارزة يف ه��ذا البلد، املوؤمتر ال�شعب��ي العام واأن�شار اهلل 
و�شركاوؤهم��ا وحلفاوؤهم��ا اإلى هذا الإجناز الكبر يف ت�شوي��ة الو�شع الر�شمي 
ويف ت�شكي��ل احلكومة وقبلها املجل���س ال�شيا�شي الأعلى، ه��ذا اإجناز عزز من 
���ّف الداخل��ي والتما�شك الداخل��ي، ولكن هذا الإجن��از يحتاج  وح��دة ال�شَّ
اإل��ى حمافظة عليه واإلى تعاون م�شتم��ر فيه، �شحيٌح لدينا الكثر من 
امل�شاكل يف هذا البلد على م�شتوى واقعنا الداخلي وم�شاكل فاقم 
منه��ا وعزز منه��ا وزاد من تعقيداتها الع��دوان اخلارجي، 
م�شاكلن��ا القت�شادية، ويف مقدم��ة م�شاكلنا القت�شادية 
م�شكل��ة املرتب��ات، فاق��م منها على نح��و اأَْكَب���ر وزاد من 
تعقيده��ا ب�ش��كل اأ�شد، الع��دوان اخلارج��ي احل�شار 
القت�شادي، ما عملته قوى العدوان بالبنك املركزي 
م��ن تاآم��ر عليه، م��ن جتمي��ع لأر�شدت��ه، اإجراءات 
كث��رة �َشَلّ��ت م��ن فاعليت��ه واأ�شعف��ت م��ن قدرته، 
كذل��ك ما يجري منه��م من حرب اقت�شادي��ة �شاملة، 
م��ن املعل��وم يف ُكّل الدنيا اأن احلروب له��ا تاأثراتها 
�ْو�شاً اإذا كان بلدًا معانياً من  على القت�شادي وُخ�شُ
ذي قب��ل وم�شت�شَعفاً وُدم��رت مقدراته القت�شادية 
وحو�ش��ر مث��ل ما هو احلال م��ع بلدن��ا، بلدنا اليوم 
يحا�ش��ر حت��ى عل��ى م�شت��وى الرح��الت للمر�شى، 
رح��الت للخ��ارج لنق��ل املر�ش��ى ونق��ل اجلرح��ى، 
ه��ذا ممن��وع علي��ه الي��وم ومن قب��ل كان عل��ى نحو 
حم��دود ومب�شايقات واإج��راءات تع�شفية وكثرة، 
ه��ذا البل��د اأك��رث مناف��ذه الربي��ة والبحري��ة حتت 
الحت��الل والباقي منها حما�شرا، اأما على امل�شتوى 
اجلوي فمحا�شر متام��ا، وما ي�شل اإليه ي�شل حتت 
اإجراءات قوى العدوان وما يخرج منه يخرج حتت 
اإجراءات قوى العدوان، ا�شتهدفت فيه ُكّل مقدراته 
القت�شادي��ة واحليوية، كم من امل�شانع وال�شركات 
واملتاجر دمرت بفعل من؟ قوى العدوان، ب�شواريخ 
ق��وى الع��دوان، بقنابل ق��وى الع��دوان، اأَْو املوارد 
ذات الطبيع��ة القت�شادي��ة الواع��دة واملفيدة اأين 

هي اليوم؟
 

اإلصالح يسرق عوائد البترول والغاز
النف��ط يف َم��اأرب، النف��ط يف َم��اأرب الي��وم حتت 
ت�ش��رف م��ن؟ من ال��ذي ي�شرق��ه؟ من ال��ذي ي�شرق 
البرتول والنفط يف َماأرب ويف �شبوة ويف ح�شرموت؟ 
ق��وى الع��دوان ومرتزقته��ا، حزب ال�ش��الح اليوم 
َم��اأرب و�ش��رق بامللي��ارات عوائ��د  ي�ش��رق م��وارد 
الب��رتول يف َم��اأرب، الغ��از يف َماأرب الي��وم من الذي 
يتحكم به؟ من الذي ي�شرقه؟ ملاذا ي�شطر املواطن يف 
م��ن  حمافظ��ة  اأي��ة  يف  اأَْو  �شع��دة  يف  اأَْو  �شنع��اء 
حمافظ��ات هذا البلد اإلى اأن ي�شرتي اأ�شطوانة الغاز 
اإن توف��رت اأحيانا باأك��رث من اأربع��ة اآلف يف معظم 
ال�شه��ور، باأكرث م��ن اأربع��ة اآلف ري��ال ميني؛ لأن 
ح��زب ال�شالح ال��ذي يقدم نف�شه اأن��ه حزب وطني 
واإ�ْشاَلم��ي ي�شرق هذه املبال��غ باإجراءاته، ب�شرقاته 
يف َم��اأرب وه��و يتحكم حتت مظلة ق��وى العدوان يف 
َماأرب، هو الذي ي�شرقك اأيها املواطن، هو وراء هذه 
احلال��ة التي اأنت تعاين منها، مع اأن البع�س ينتمون 
اإل��ى هذا احل��زب، ولكن نتائج �شرق��ات هذا احلزب 
ه��ي عل��ى اجلمي��ع يف ه��ذا البلد مم��ن ينتم��ون اإليه 
وممن ل ينتمون اإليه، اعرف من هو خ�شمك، حينما 
ياأت��ي البع�س، حتى قوى الع��دوان هي اليوم وبكل 
عل��ى  ت�ش��اوم  اأَْي�ش��اً  املتح��دة  والأَُم����م  و�ش��وح 
املرتب��ات، ويقول��ون �شلم��وا لن��ا مين��اء احلدي��دة 
ُت�ش��رف لكم املرتب��ات، امل�شاألة وا�شح��ة، الذي هو 
وراء ُكّل ه��ذه امل�ش��اكل وا�شح، وه��و اليوم ي�شاوم 
عليه��ا، ي�شاوم��ون عل��ى املرتب��ات، ي�شاومون��ا يف 
الو�ش��ع القت�شادي، لكن ياأتي البع�س من الدجالني 
والكذابني واملفرتين ليحمل الربيء ذنب املذنب، ليقوَل 
للق��وى املظلومة، الي��وم القوى احلرة يف ه��ذا البلد، ُكّل 
والق��رى  امل��دن  يف  البل��د،  ه��ذا  يف  الأح��رار  املواطن��ني 
والودي��ان، ُكّل الأ�شر احلرة والعزيزة يف ه��ذا البلد، يف املدن 
والق��رى والوديان تع��اين، يف مقدمة من يعاين ه��ي القوى احلرة، هي 
الق��وى امل�شوؤولة، وكثر من الأ�شر التي قدمت �شهداء هي اليوم من اأكرث 
النا�س معاناة، هل اأن الذين لهم موقف من هذا العدوان ل يعانون، بال، هم يف 
مقدم��ة من يعانون، املقاتل يف اجلبه��ة يعاين، وبع�س املقاتلون من اأن�شار اهلل 
ل ميتل��ك حت��ى الأحذية يف اجلبهة وهو ثابت ومرابط و�شابر يف اجلبهة حتى 
ل��و مل ميتلك احل��ذاء، ياأت��ي البع�س ليتكلم ع��ن املجهود احلرب��ي وي�شكك يف 
مو�ش��وع املجه��ود احلربي ويحاول اأن يثر النقمة عل��ى اأي دعم اأَْو اإْمَك�انات 
ت�شل اإلى هذا املقاتل الويف ال�شابر الذي حمل روحه على كفة وبقي يف اجلبهة 
يقات��ل ذلك الذي اأتى من خارج البالد اأَْو م��ن داخل البالد مع الأَْجَن�بي لكي ل 

يحت��ل ه��ذا البلد كي ل يرتك��ب جرائم الإبادة اجلماعية بح��ق هذا ال�شعب لو 
متك��ن ك��ي ل ي�شقط ه��ذا البلد حت��ت الحتالل بكله ك��ي ل يفقد ه��ذا ال�شعب 
ا�شتقالل��ه وحريته ه��ذا ال�شابر املرابط يف اجلبهة ال��ذي يدافع عن حرية هذا 
ال�شعب عن ا�شتقالل هذا البلد عن كرامة هذا الوطن ياأتي البع�س ليحاول اأن 
يث��ر النقم��ة جتاه اأية اإْمَك�ان��ات فتذهب اإلى هذا املقات��ل فياأتي البع�س ليثر 
البلبل��ة ع��ن املجه��ود احلربي وعن م��ا يذهب لدع��م اجلبهات نح��ن نقول اأي 
اإ�ش��كالت فعلية اأي��ة اإجراءات ل�شم��ان ال�شفافية مرحبون به��ا اأية اإجراءات 
ملحارب��ة الف�شاد نحن اأول من يدعمها ويقف اإلى �شفها لكن اإجراءات م�شوؤولة 
اإجراءات فعلية اإجراءات عملية ولي�س الأ�شلوب الذي يقت�شر على التحري�س 
واإ�شاع��ة التذمر واإث��ارة البلبلة والقالقل هذا اأ�شل��وب �شوقي واأ�شلوب نفاقي 
واأ�شل��وب مر�ش��ي غر �شحي اأب��دًا تعالوا عملياً لندر���س ُكّل الإجراءات التي 
ت�شم��ن ال�شفافية وحتارب الف�شاد وت�شمن النقاء يف اجلانب املايل ويف املوارد 
ويف الإْمَك�ان��ات وتبق��ى الأمور على ماهي علي��ه يف حقائقها اأن املتحمل الأول 

للم�شوؤولي��ة يف ُكّل م�شاكلنا القت�شادية هي قوى العدوان التي حاربتنا 
ودمرتن��ا وا�شتنزف��ت اإْمَك�اناتن��ا الب�شيط��ة واملتوا�شع��ة يف �شبي��ل 

���ّدي له��ا يا اخوة لو ناأتي ل��و ناأتي اإلى م��ا احتاج اإلية  الت�شَ
البل��د يف حرب 94 اخل�شائر يف ح��رب 94 ومل تدخل فيها 
الق��وى اخلارجية ب�شكل مبا�شر حرب 94 كم كلفت البلد 

اأ�شهر ا�شهر عديدة اأَْو قرابة �شهرين فعليني من احلرب 
اإل��ى اأربعة اأ�شهر ك��م كلفت البلد م��ن خ�شائر اأربعة 
اأ�شهر بالكثر من بداية الأزمة اإلى نهايتها كم كلفت 
البل��د ح��رب مل تدخ��ل فيها الق��وى اخلارجي��ة اأما 
الي��وم تاآمرت عل��ى بلدنا اأغنى واأق��وى دول العامل 
اأت��ت اأمري��كا وبريطاني��ا متاآمرة واأت��ت بع�س دول 
اخللي��ج الأغنى يف الع��امل الإ�ْشاَلمي واملنطقة ومن 
اأغنى الدول يف العامل اأتت تتاآمر وتتحرك �شد بلدنا 
ب��كل قدراته��ا واإْمَك�اناتها كيف نفرت���س اأن نتحرك 
نح��ن يف بلد كان من��ذ عقود يعي�س م�ش��اكل داخلية 
واأزم��ات اقت�شادي��ة ما هو اأن الو�ش��ع القت�شادي 
كان يف البل��د على م��ا يرام وكنا نناف���س اخلليج اأَْو 
نناف���س بقي��ة البل��دان يف م�شتوى حت�ش��ن و�شعنا 
القت�ش��ادي نح��ن بل��د غن��ي لك��ن �شعب��ه فق��ر ل 
م��وارده كان ي�شتف��اد منه��ا يف املا�ش��ي ول بني��ة 
اقت�شادي��ة فعلي��ة وحقيقي��ة كنا قد حتقق��ت لنا يف 
املا�ش��ي واأتت هذه الأحداث ونح��ن يابان ثانية اأَْو 
�شني ثالث��ة ل كلنا نعرف م��ا كان عليه و�شع بلدنا 
مل��اذا؛ لأن البع�س يتعاط��ى وكاأن هذا البلد كان يف 
ُكّل ما م�شى بخر واأموره �شابر والقت�شاد على ما 
يرام فقط جالنا �شوية م�شاغبني يف هذا البلد حمقوا 
علينا الأم��ور اإنا هلل واإنا اإلي��ه راجعون فيحاول اأن 
يحر�س �ش��د اأن�شار اهلل بالدرج��ة الأولى بالدرجة 
الأول��ى اأك��رث التحري�س ياأت��ي �شد اأن�ش��ار اهلل، اأَْو 
يح��اول البع�س اأن يحملهم م�شئولية م�شاكل البلد، 
ه��ذا البلد ه��و بلدن��ا َجميع��اً امل�شئولي��ة علينا فيه 
َجميعاً وبالذات القوى التي لها موقف من العدوان، 
معنية بحكم امل�شوؤولية ولي�س لأحد حق اأن يتن�شل 
ع��ن  يتن�ش��ل  ط��رف  واأي  امل�شئولي��ة  ه��ذه  ع��ن 
امل�شئولي��ة ل يعفي��ه تن�شله من اآثاره��ا ونتائجها، 
يعني ما م��ن خيار لنا يف هذا البلد اإل اأن ن�شمد، اإل 
اأن نثب��ت، اإل اأن نتوحد، اإل اأن نتعاون اإل اأن ننظر 
بعني امل�شئولية، وبعق��ل احلكمة، اإلى و�شعنا اإلى 
م�شاكلن��ا اإل��ى التحدي��ات اأمامن��ا، اإل��ى معاناتن��ا، 
فنتج��ه ب��كل م�شئولي��ة وبعق��ل احلكم��ة ملعاجل��ة 
ق�شايان��ا بكله��ا، م�شاكلن��ا بكلها، ننظ��ر يف و�شعنا 
القت�شادي، م��ا هي م�شاكلة ولكن من دون اأكاذيب 
واف��رتاءات تاأت��ي كدج��ال ومف��رتي لت��ربئ ق��وى 
الع��دوان وت��ربئ عمالئه��ا الذي��ن ي�شرق��ون اليوم 
النف��ط يف ماأرب، والغاز يف م��اأرب، وكذلك يف �شبوة 
وح�شرم��وت تاأتي اإل��ى من ل هم ل��ه اإل ليقاتل عن 
بل��ده وعن �شرف �شعبه وكرام��ة وطنه � لتقول اأنت 
املتحمل للم�شئولي��ة، هذا الف�شيلة وهذا املَُكّون من 
ه��ذا البل��د الذي ق��دم يف طليع��ة هذا ال�شع��ب اأكرث 
ال�شه��داء، واأكرث اأ�ش��ر ال�شهداء من��ه واأكرث النا�س 
معاناة هم منه فتاأتي ل تقول اأنت عليك امل�شئولية، 
ه��ات يل. ه��ات يل واأع��ط يل واأن��ت علي��ك ُكّل �شيء، 
م�ش��وؤول معك بقدك مل�شتوى م�شئوليتك، امل�شئولية 
يف رقابن��ا جميع��ا، يف م�شتوى واح��د اإذا اأنا اأحترك 
فبداف��ع  من��ك،  اأك��رث  يتح��رك  ذاك  اأَْو  من��ك  اأك��رث 
م�شئولي��ة رمب��ا عن��ده اأح�شا���س بامل�شئولي��ة اأكرث 

منك، فق��ط، واإل امل�شئولية علينا جميع��اً، اأمام اهلل، 
نحن َجميعاً م�شلم��ون، علينا م�شئولية اأن نقف �شد هذا 
الظلم، هذا الباطل هذا املنكر، هذا الطغيان، على اأنف�شنا 

عل��ى بلدن��ا، على �شعبنا، عل��ى اأجيالنا، م��ن ياأتي ليعترب 
نف�ش��ه غر م�شئ��ول باأي اعتب��ار اأنت ل م�شئولي��ة عليك، اأنت 

ل�ش��ت اإْن�َشاناً ل�ش��ت يف موقع التكليف، ل�شت م�شلم��اً، ل�شت مينياً، اإذا 
اأن��ت مين��ي م�شلم م��ن هذا البل��د، بال علي��ك م�شئولي��ة بقدر م��ا علي من 

م�شئولي��ة، وعلي��ك اأن تفع��ل ُكّل م��ا ت�شتطي��ع يف مواجه��ة هذا الع��دوان هذا 
الطغي��ان ه��ذا الظلم، ه��ذا املنكر ال��ذي فعل ُكّل ال��ذي فعل ببلدن��ا وب�شعبنا، 
والذي يهدف اإلى اأن ل يبقي لنا ل حرية ول كرامة ول ا�شتقالل، علينا َجميعاً 
م�شئولي��ة ويج��ب اأن نتعام��ل م��ع ه��ذه امل�شوؤولية بع��ني امل�شوؤولي��ة وبعقل 
�اَن، من ُكّل  احلكم��ة، وبالتايل نح��ن اليوم اأمام اْجتَماع العا�شر من �شه��ر َرْم�شَ
املَُكّون��ات واأن��ا اأ�شكرها ويف الطليعة املوؤمتر ال�شعب��ي العام الذي اأثمن واأقدر 
عل��ى نحو كبر جتاوبه مع هذه الدعوة، واأرى اأن علينا َجميعاً اأن نتفاعل مع 

ه��ذا املو�ش��وع يف ُكّل املَُكّونات وم��ن ُكّل الجتاهات، لكن اأمام ه��ذا الْجتَماع 
العا�ش��ر اأنا اآمل يف هذا الْجتَماع العا�شر اأن يدر�س املجتمعون واقعنا احلايل، 
املهم��ة وا�شحة يف ه��ذا الْجتَماع، الرتكيز على وح��دة وال�شف، نحن اأقوياء 
و�شامدون وثابتون يف هذا البلد بقدر ما نحافظ على متا�شك اجلبهة الداخلية، 
اجلبه��ة الداخلي��ة قد تكون معر�ش��ة مل�شاعي وبال �شك، ق��د للتحقيق، بال �شك 
معر�ش��ة مب�شاعي من قوى الع��دوان ال�شعودّي والإَماَرات��ي قبلها الأمريكي، 
عليها الربيطاين، ُكّل هذه القوى هي ت�شعى اإلى تنخر �شفنا الداخلي ب�شو�شها 
املتعفن، من خالل بع�س امل�شبوهني، يعني البع�س قد يعطى مثال اأربعة األف 
دولر خم�ش��ة األ��ف دولر، ووظيفت��ه وعمل��ه اأن يعم��ل على اإث��ارة امل�شاكلة 
الداخلي��ة، اأن يفكك ال�شفا لداخلي، اأن يث��ر اأي م�شاكل داخلية ت�شغل النا�س 
�ّدي للعدوان، رحمة بقوى العدوان التي عانت وهي يف عامها الثالث  عن الت�شَ
وبكلفة هائل��ة جّدًا اقت�شادية ع�شكرية على راأ�شها ومل تنجز اأَْه�َدافها، فاأي�شا 
�ّف  لت�شه��ل اأمامه��ا املهام لتحتل ه��ذا البلد لتفكيك اجلبه��ة الداخلي��ة اأَْو ال�شَّ
�لد�خل��ي، �لبع���ض ي�صتغ��ل �إعالمّياً و�لبع���ض �ْجتَماعياً، ب��ني �أو�صاط 
املجتم��ع، يح��اول اأن ي�شرب ال�شلم الْجتَماع��ي ويثر حرب، ما بني 
قبيل��ة واأُْخ���َرى، وي�شغل النا���س ثم ينادون م��ن يف جبهات 
احلرب من يت�ش��دون للعدوان من اأَْبَناء القبائل اأن ياأتوا 
واأب��دوا اليوم باملعرك��ة الداخلية، القبيل��ة الفالنية مع 
القبيل��ة الفالني��ة، اأَْو املنطق��ة الفالني��ة، م��ع املنطق��ة 
الفالنية، من يتاأمر اليوم على ال�شلم الْجتَماعي، من 
�ّف الداخلي، هو  يعمل لأثارة القالقل والفنت يف ال�شَّ
يعم��ل ل�شال��ح الع��دوان ب��ال �شك، يبق��ى اأم��ا اأنها 
َب���َح ي�شتلم كما هو حال البع�س من خم�شة األف  اأَ�شْ
دولر م��ن الإَم��اَرات اأَْو ال�شعودّي��ة اأَْو من اأقل على 
ح�ش��ب �شلع��ة الرج��ل ومب�شتوى تاأث��ره، البع�س 
تخزينة قات � وب��ا يجي يكتب من ي�شتوا من �شتائم 
�ّف الداخلي،  وم��ن كالم، ي�شتهدف وي�شيئ اإلى ال�شَّ
بخيان��ة  بتاأم��ر  ي�شتغ��ل  َب���َح  اأَ�شْ البع���س  ولك��ن 
مق�ش��ودة، بخيان��ة مق�ش��ودة.. البع���س ل غب��ي 
اأحم��ق متبل��د، ل اأح�شا���س عن��ده بامل�شئولي��ة، ل 
اإح�شا�س عنده بامل�شوؤولية، ول ميتلُك ل اإميانياً ول 
اأَْخ�اَلقي��اً ول اإْن�َشاني��اً، ما ي�شحح عن��ده اهتماماته 
واأولويات��ه، فمع ُكّل الذي قد حدث حلد الآن لي�شت 
�ّدي له ول  اأولويات��ه، مو�ش��وع الع��دوان ول الت�شَ
مو�ش��وع املوقف م��ن ُكّل م��ا تفعله ق��وى العدوان 
وم��ن جرائم، ما ي��زال �شغر النف���س �شغر الفكر 
الأَْخ�اَلق��ي  امل�شت��وى  �شئي��ل  الهتم��ام،  �شغ��ر 
والقيم��ي، وال��روح فاللتف��ات عن��ده اإل��ى الأم��ور 

مب�شتواها.

اجتماع املكونات َومسار عمل مستمر
لحظ��وا يف اْجتَم��اع العا�ش��ر اأنا اآم��ُل من القوى 
املجتمع��ة من ُكّل املَُكّونات ومن ُكّل الأطياف يف هذا 
البل��د، اأن تدُر���َس ُكّل الإج��راءات الالزم��ة لتفعي��ل 
للع��دوان،  ���ّدي  الت�شَ الداخل��ي يف  ودع��م املوق��ف 
وتعزي��ز الَوح��دة الداخلية واحلف��اظ على اجلبهة 
الداخلي��ة م��ن الت�شدع وتدر���س امل�ش��اكل البارزة 
امل�شكلة القت�شادية، ول باأ�س تدر�س واإذا مل تنجز 
ذل��ك يف اْجتَماعه��ا الأول، ميكن اأن يبق��ى لها م�شار 
عمل، م�شار عم��ل م�شتمر، ال�شبل ال�شامنة ملواجهة 
الف�ش��اد، لل�شفافية املالي��ة؛ لأن البع�س وهو دن�س 
وه��و ل�س وهو �ش��ارق، ياأتي لي�ش��يء اإلى املقاتلني 
يف اجلبه��ات اإلى املجهود احلربي اإلى من يت�شدون 
للع��دوان، اأي م�ش��اكل داخلي��ة يرغ��ب اأي ُمَكّون يف 
اأن تفت��ح فلتفت��ح يف جو م�شئ��ول، اأي ق�شايا يرغب 
اأي ط��رف اأن تناق�س.. تناق�س، يف ج��و م�شوؤول، يف 
ج��و اأخوي يف جو يحر�س على اأن ي�شل اإلى نتيجة 
واقعي��ة وفعلية، وعملي��ة، اأما الأ�شل��وب ال�شوقي 
الأ�شل��وب ال��ال اأَْخ�اَلق��ي، ال��ذي فيه ثرث��رة وبلبلة 
وقالق��ل واإ�شاعة تذمر و�شياح بالف��ارغ، اأما غربان 
الفي�شب��وك اأم��ا الأن�شط��ة امل�شبوهة ف��ال، ل لي�شت 
م��ن قيمنا ولي�ش��ت م��ن اأَْخ�اَلقنا، �شيجتم��ع حكماء 
اليمن �شرف��اء اليمن، النا�س الذي��ن لديهم اإح�شا�س 
بامل�شوؤولي��ة، النا�س الذين يعي�شون الهم احلقيقي، 
اله��م ال�شعبي الهم الوطن��ي، هم الإْن�َش��ان اليمني، 
ال��ذي يري��د اأن ينظ��ر يف التحدي��ات الت��ي يواجهها 
مب�شوؤولي��ة ويف امل�ش��اكل الت��ي يعي�شه��ا ليعاجله��ا 
مب�شئولي��ة ويف الق�شاي��ا التي يع��اين منها ليتعاطى 
معها مب�شئولي��ة واأن يخرجوا بتداب��ر واإجراءات 
وم�ش��ارات عمل، لي�س املق�شود فق��ط اأن يجتمعوا ثم 
يعودون اإلى منازلها اأَْو اإلى مناطقهم وانتهى املو�شوع، 
اأن يخرج��وا مب�شار عمل، ومقررات وم�شار عمل وا�شح، 
ُكّل ه��ذا امل�ش��ار العمل يهدف بالدرج��ة الأولى يف مقرراته، 
ويف تفا�شيل��ه، اإل��ى احلفاظ عل��ى متا�شك اجلبه��ة الداخلية كهدف 
عظي��م وم�ش��روع ومقد���س، وحكي��م ومه��م، واأ�شا�ش��ي لق��وة املوقف 
�ّدي للعدوان، واأي�شاً لدرا�شة ُكّل الإجراءات والو�شائل التي ت�شاعد  وللت�شَ
�ّدي للعدوان، وتطوير ما نحتاج اإلى تطويره،  على الرتقاء يف الأداء يف الت�شَ
���ّدي للعدوان،  م��ن و�شائ��ل واأ�شالي��ب واأدوات عمل، ومنهجية عم��ل يف الت�شَ
املق�ش��ود اأن ن�شرتَك َجميع��اً يف الهم واملوقف وامل�شوؤولي��ة والعمل، والقرار، 

هذا هو املق�شود.
�اَلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة اهلِل َوَبَرَكاُته.. َوال�َشّ
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< م��ن يتآمر ال��ي��وم على السلم االج��ت��م��اع��ي، ويعمل إلث���ارة ال��ق��الق��ل وال��ف��ن ف��ي ال��ص��ف ال��داخ��ل��ي ه��و يعمل لصالح ال��ع��دوان ب��ال شك

<  لسنا من أبناء الرياض، 
ول�����س�����ن�����ا م�������ن أب����������و ظ����ب����ي، 
ول���س���ن���ا أي����ض����ًا م����ن ال��ف��ئ��ة 
في  واملتنعمة  املترفهة 
ه����ذا ال��ب��ل��د ال���ت���ي ع��اش��ت 

منذ عشرات السنن

ل��ك��ل  ن����ح����ن م�����ت�����ع�����ودون   >
ش���������يء، م�����ت�����ع�����ودون ج����دا 
جدا ج��دا، نعتاد اجلبال، 
أن  نعتاد  ال��ودي��ان،  نعتاد 
نعيش ف��ي أي ظ���روف، ما 
م��ن ج��دي��د، ون��ع��ت��اد على 

التضحية

<  نحن قوم في عقيدتنا 
وف�������������ي روح�������ي�������ت�������ن�������ا وف�������ي 
أخ���الق���ن���ا ن��ح��م��ل أرواح����ن����ا 
ع������ل������ى أك�������ف�������ن�������ا، ون������ؤم������ن 
ب����امل����س����ؤول����ي����ة وت���رب���ي���ن���ا 
امل��س��ؤول��ي��ة، فلسنا  ع��ل��ى 

مدللن

العدائي  نشاطنا  ليكن   >
وج�������ه�������دن�������ا األك���������ب���������ر ف���ي 
ال��ت��ص��دي ل��ه��ذا ال��ع��دوان 
ال���������������ذي ي�����ش�����ك�����ل ع���ل���ي���ن���ا 
خطورة كبيرة جدًا علينا 

كشعب ميني

م��ن اجتماع  امل��ق��ص��ود   >
ال���ع���اش���ر م���ن رم���ض���ان أن 
نشترك جميعا في الهم 
وامل����وق����ف وامل���س���ؤول���ي���ة 

والعمل والقرار

< أنا أشكر كل املكونات 
ل���ت���ج���اوب���ه���ا م����ع ال����دع����وة 
الج�����ت�����م�����اع ال�����ع�����اش�����ر م��ن 
رم����ض����ان وف�����ي ال��ط��ل��ي��ع��ة 

املؤمتر الشعبي العام

< م���ن ي��ت��آم��ر ال���ي���وم على 
ال�����س�����ل�����م االج�����ت�����م�����اع�����ي، 
وي���ع���م���ل إلث��������ارة ال��ق��الق��ل 
وال�����������ف�����������ن ف�����������ي ال������ص������ف 
ال��������داخ��������ل��������ي ه���������و ي���ع���م���ل 

لصالح العدوان بال شك

ح����ك����م����اء  س����ي����ج����ت����م����ع   >
بتدابير  ليخرجوا  اليمن 
وإج���������������راءات وم�����س�����ارات 
ع�������م�������ل واض�����������������ح ي����������ؤدي 
إل����������ى مت������اس������ك اجل����ب����ه����ة 
الداخلية كهدف عظيم 
وم������������ش������������روع وم�������ق�������دس 

وحكيم
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يف اأعظ�م امليادي�ن قرب�ة اإل�ى اهلل يوا�ش�ل اأبط�ال اجلي��ش واللج�ان ال�ش�عبية 
عملياتهم اجلهادية �شد امل�ش�تكربين املعتدين ويف اأجواء ال�شهر الف�شيل يق�شون 
اأوقات�ه يف ميادين ال�رصف واجلهاد والت�ش�حية موؤمنون ب�ش�دق وع�د اهلل النا�رص 
واملع�ز لأوليائ�ه وامل�ذل لأعدائه.. وخالل ه�ذه الأي�ام والليايل املبارك�ة نفذوا 
الكثري من العمليات اجلهادية املوفقة و�رصبوا اأعداء اهلل واأعداء الإن�شانية من اأولياء 
ال�ش�يطان واأحذيته�م �رصبات م�ش�ددة وموفقة بتوفيق اهلل �ش�بحانه وتعالى .. 
و�ش�نوا عمليات هجوم باغتت العدو ونكلت به .. كما �شدو الكثري من زحوفات 
املنافق�ن و�ش�حقوا الع��رصات منهم بينه�م قياداته�م امليدانية الت�ي باعت دينها 
وقيمه�ا بدراهم مع�دودات.. ويف هذا الأ�ش�بوع ن�زف لكل الأبط�ال املرابطن يف 
�ش�بيل اهلل وكل اأحرار �ش�عبنا اليمني ب�شائر الن�رص التي �ش�نعها اهلل �شبحانه 
على اأيدي جنوده واأوليائه من اأبطال اجلي�ش واللجان ال�ش�عبية )ولين�رّصن اهلل من 

ين�رصه اإن اهلل لقوي عزيز( �شدق اهلل العظيم.

على جبه��ة جيزان رج��ال اإميان وثبات و�ش��رب .. رجال 
ح��زم وعزم .. رج��ال اأن �شربوا نكل��وا واأن غزوا ظفروا 
واأن هجموا �ش��ردوا .. رجال قال عنهم اهلل �شبحانه )واإن 
جندنا لهم الغالبون( فهم جنوده وعباده ... ويف �شهر اهلل 
�شه��ر الأعمال العظيم��ة .. واأي عمل اأعظ��م اجلهاد ودفع 
الظل��م ...كان له��م �شولت اإميانية وج��ولت ميانية �شد 
اخلون��ة من جن��ود ال�شيط��ان ق�شف��اً ون�شفاً فمن��ذ بداية 
الأ�شبوع الث��اين من �شهر رم�شان دك��ت مدفعيتهم مواقع 
الع��دو وجتمعات جن��وده يف موقع الكر���س وحت�شينات 

مبوق��ع الفري�شة جتم��ع اآلياته وجن��وده يف قرية اأم ودك 
جراف��ات  يف موقع �شرق��ان وم�شتحدث املعزاب ومت�شيط 
احلم��راء  والتب��ة  الغاوي��ة  مبوق��ع  جن��وده  جتمعات��ه 
و�شودانة وتب��ة رباحة ويف قامي زبي��د وا�شتهداف جتمع 
اآلي��ات يف قري��ة املبخرة وموق��ع املعنق وموق��ع اخل�شل 
اخلوبة وجتمع للجنود يف ثرية اأم الرتاب واحرتاق اآليات 
و�صق��وط قتلى وجرحى و�صي��ار�ت �لإ�صعاف هرعت �إلى 
موقع اأم الرتاب. . كما اأرغمت مدفعية اجلي�س واللجان 3 
اآليات للجي�س ال�شعودي اخلائن من لالن�شحاب من موقع 

الكر���س.  اإ�شافة اإلى تدمر مع��دل 50 وم�شرع طاقمه يف 
ق�شف مدفعي ا�شتهدف الغاوية.

فيما حال��ة الرعب واخلوف داخ��ل مع�شكرات اجلي�س 
ال�شع��ودي م��ن اأ�شود ولي��وث اجلي���س واللج��ان دفعته 
لإر�ش��ال مروحية لتلق��ي القنابل ال�شوئي��ة على ال�شريط 

احلدودي. 
كم��ا متكنت وحدة القنا�شة من قن�س 3 جنود �شوديني 2 

منهم يف موقع الكر�س واآخر يف موقع ال�شبكة.

مصرع 13 جنديًا سعوديًا وإحراق مخزن أسلحة وتدمير عشرات اآلليات
جيزان

صواريخ الكاتيوشا تدك جتمعات العدو في السديس وقصف مدفعي 
يطال العشرات من مواقع وجتمعات اجليش السعودي ومرتزقته

ق��ن��ص ج��ن��دي��ني س��ع��ودي��ني ومت��ش��ي��ط م��دف��ع��ي عنيف
حت����ص����ي����ن����ات����ه دك  ال���������ع���������دو  وجت�������م�������ع�������ات  مل���������واق���������ع   

نجرانعسير

رباعية قاسية لزلزال2 تزلزل املرتزقة بنهم وأحذية العدوان يعترفون مبذبحة اللواء 310

يف جبه��ة جن��ران رج��ال ع��زم وح��زم .. 
رجال ميامني .. رجال فالح و�شالح رجال 
ل يعرف��ون الوه��ن ول يرتاجعون بل كل 
ي��وم يقدم��ون للع��دو درو���س ومعاين من 
والب�شال��ة  والف��داء  الرجول��ة  قوامي���س 
اأ�شبح��ت ودي��ان  والت�شحي��ة .. رج��ال 
و�شعاب وجبال جنران تفتخر بهم وت�شهد 
له��م برجولته��م وه��ي ل زال��ت حتتف��ظ 
بو�شم��ات بنادقهم وهتافاتهم )�شلم نف�شك 
يا �شع��ودي( وعلى ثرى جن��ران اليمنية 
كان اليمنيون ي�شومون ب�شحبة بنادقهم 

وقذائف مدفعيتهم ترتل ت�شابيح ال�شمود 
والتنكي��ل باأولي��اء ال�شيط��ان م��ن جن��ود 
وعبي��د اآل �شع��ود فخالل الأي��ام املا�شية 
دك��ت مدفعي��ة اأبط��ال اجلي���س واللجان 
ال�شعبية مواق��ع وحت�شينات وجتمعات 
جن��ود واآليات العدو ال�شع��ودي وعبيده 
من املنافقني واملرتزقة يف رقابة ال�شدي�س 
وموق��ع الطلع��ة ومواق��ع م�شتحدث��ة يف 
ال�شبكة وموقع الفواز واملخروق وموقع 
�لع���ض و�ص��رق �خل�صر�ء و�صق��وط قتلى 
وجرحى واإحراق اآليات وهروب جماعي 

للجنود والآليات م��ن اأغلب املواقع.. كما 
متك��ن رج��ال القنا�شة املرابط��ني يف ذات 
اجلبه��ة م��ن قن���س جن��دي �شع��ودي يف 

موقع الطلعة.
كم��ا مت تدم��ر اآلي��ة وم�ش��رع م��ن عليها 
ب�شاروخ موجه قبال��ة منفذ اخل�شراء .. 
و�شاروخي��ة اجلي�س واللج��ان ت�شتهدف 
جتمع��ات للجن��ود ال�شعودي��ني يف مواقع 
ب�شواري��خ  ال�شدي���س  يف  م�شتحدث��ة 
الكاتيو�ش��ا حمققة � بف�ش��ل اهلل � اإ�شابات 

مبا�شرة.

ع�شر تتحول اإلى مدن وقرى اأ�شباح ل يرى فيها اإل خطايف 
الأرواح م��ن رجال اجلي���س واللجان ال�شعبي��ة املرابطون 
ب��كل ثبات وا�شتب�ش��ال يف ميدان العزة ينكل��ون باأعداء اهلل 
وي�شلون جنود ال�شيطان واأذياله حر جهنم فمدفعيتهم من 
حمي��م ل ت�شوم يف رم�ش��ان ولته��داأ اأو تتوقف عن ق�شف 
موف��ق وم�ش��دد � بتوفي��ق اهلل � ملواق��ع وجتمع��ات واآليات 
جنود اآل �شعود ومرتزقتهم املنافقني فخالل الأيام املا�شية 
دكت منفذ علب وق�شفت جتمعات اجلي�س ال�شعودي يف قلل 
ال�شيباين والربوع��ة وكانت �شربات م�شددة وحمدثة قتلى 

وجرح��ى ورع��ب كبر داخ��ل مع�شكرات الع��دو  كما دكت 
اأي�ش��اً جتمعات جن��ود قرن ال�شيطان يف عل��ب واجلوازات 
وال�شبك��ة وموقع رقاب��ة النم�شاء ورقاب��ة امل�شناء �شرقي 
�لربوع��ة وقيادة حر���ض �حلدود موق��ع �ل�صبعة و�صقوط 
قتل��ى وجرحى.. كم��ا متكن رج��ال اهلل من اإعط��اب اآلية يف 
منف��ذ عل��ب اأثناء حماول��ة �شحبها بعدم��ا تركوها يف زحف 

�شابق.
كما متكن رجال القنا�شة املرابطني يف ذات اجلبهة من قن�س 

جنديني �شعوديني  يف منفذ علب

يف جبه��ة نهم نوعية م��ن املوؤمنني وثقوا ب��اهلل و�شدقوا بوعده ف��كان اهلل بجانبهم 
ي�ش��دد �شرباته��م ويثبت اأقدامه��م ويزيدهم ه��دى وب�شرة .. رج��ال ربانيون مل 
توهنه��م احل��رب ومل تك�شر عزميتهم التحديات بل حتول��وا اإلى جنود هلل يقدمون 
اأروع ال�ش��ور واأبلغه��ا ع��ن املوؤمن��ني احلقيقني الذي��ن ي�شنون اأنه��م مالقوا اهلل. 
ويوؤمنون باأن اهلل اأقرب اإليهم من حبل الوريد لذلك راأينا كيف انعك�شت معنوياتهم 
الإمياني��ة ورحيتهم اجلهادية على م�شار املعارك وعملي��ات التنكيل التي يقومون 

به��ا �شد م��ن باعوا اأنف�شهم م��ن ال�شيطان واأوليائ��ه من اليه��ود والن�شارى.. ففي 
جبه��ة نهم وخ��الل الأيام املا�شية من �شهر رم�شان املب��ارك  �شن رجال اهلل بجبهة 
نه��م هجوم عنيف ومباغ على مواقع املرتزقة يف اأط��راف نهم وخ�شائر يف عديدهم 
وعتادهم ، هجوم اجلي�س واللجان تركز على مواقع املرتزقة ما بني املنارة وعيدة 

يف اأطراف نهم ومت ا�شتعادة ال�شيطرة على عدة مواقع...
 كم��ا �شن��ت الق��وة ال�شاروخية �شرب��ة قا�شية باإط��الق 4 زل��زال 2�شواريخ على 

جتمعات مرتزقة العدوان يف وادي ملح واأ�شفل فر�شة نهم.
وعل��ى ذات ال�شعي��د اعرتفت قيادة املرتزقة املنافقني مبذبح��ة اللواء 310 الذي 
ن��كل ب��ه رجال اهلل م��ا يوؤكد ما ن�شرت��ه احلقيقة يف الع��دد ال�شابق وذك��رت مواقع 
�شحفي��ة اأن قي��ادات الت��زاق اعرتفت موؤخ��رًا باملقتل��ة التي تعر�س له��ا قيادات 
و�صب��اط وجن��ود �لل��و�ء 310 يف حم��اولت زحفه��م عل��ى مواقع ابط��ال اجلي�س 

واللجان ال�شعبية يف نهم .

نهم

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

باألرقام انتكاسات وهزائم قاسية للمنافقني في تعز ونهم ومدفعية اجل���������������������������������������������������������يش واللجان تدك حتصينات وجتمعات العدو فيها وراء جبهات احلدود
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تعز أيامًا حسومًا على املرتزقة واملنافقني وسقوط أكثر من 135 منافقًا وغازيًا خالل أيام شهر رمضان املبارك
يف تع��ز ل زال اأبطال اجلي���س واللجان 
املحافظ��ة  اأبن��اء  ال�شعبي��ة مب�شان��دة 
الأح��رار ينكلون باملنافق��ني واملرتزقة 
ويح�ش��دون اأرواحهم ب�شكل يومي ويف 
عمليات مت�شارعة ونوعية توؤذن بن�شر 
قريب باإذن اهلل وتوفيقه على اجلماعات 
وخان��ت  اهلل  خان��ت  الت��ي  اخلائن��ة 
اأبن��اء اأخوانهم من اأبناء تع��ز البا�شلة 
فخالل الأي��ام املا�شية لقي الكثر منهم 
م�شرعه��م  حيث قتل واأ�شيب  اأكرث من 
37 مرت��زق م��ن املجاميع الت��ي ف�شلت 
يف زحفه��ا باإجت��اه الق�ش��ر اجلمهوري 
ومع�شك��ر الت�شريف��ات وخ��الل زح��ف 
واح��د وب�شاع��ات واحدة  ب��ني القتلى 
املنافقني بع�س القيادات منهم القيادي 
املرتزق��ة "لوؤي ال�ش��وايف" فيما اأ�شيب 

القي��ادي املرت��زق "اإبراهيم اجلندي". 
وق��د متك��ن اأبط��ال اجلي���س واللج��ان 
ع��دة  زحوف��ات  ك�ش��ر  م��ن  ال�شعبي��ة 
ومتوا�شل��ة لأزلم الع��دوان املنافقني 
ومع�شك��ر  اجلمه��وري  الق�ش��ر  عل��ى 
الت�شريف��ات. كم��ا اأكد م�ش��در ع�شكري 
اجلي���س  اأبط��ال  �شيط��رة  ا�شتم��رار 
واللج��ان ال�شعبي��ة ومعهم اأبن��اء تعز 
اجلمه��وري  الق�ش��ر  عل��ى  ال�شرف��اء 
ومع�شك��ر الت�شريف��ات �شيط��رة كامل��ة 
وقد متك��ن اأي�شاً اجلي���س واللجان من 
تدم��ر اآليات اأثناء زحوف��ات املنافقني 
منها مدرعة بق�شف مدفعي غرب موقع 

الت�شريفات.
كم��ا �شقط اأكرث من 28 منافق يف منطقة 
ب��ر با�ش��ا و اجلحملي��ة و ا�شته��داف 

ال�شب��اب   يف  املنافق��ني  حت�شين��ات 
واجلحملية بعدد من القذائف املدفعيه

فيما متكنت الدفاع��ات اجلوية التابعة 
للجي���ض و�للجان �ل�صعبي��ة من �إ�صقاط 
طائ��رة ا�شتط��الع تابع��ة للع��دوان يف 
منطقة العمري بذباب غربي تعز.. ويف 
ذات اجلبهة وجهت القوة ال�شاروخية 
�شفعة اأخرى لذيول النفاق والرتزاق 
باإط��الق �ش��اروخ زل��زال2 وع��دد م��ن 
�شواري��خ الكاتيو�ش��ا عل��ى جتمع��ات 

للمنافقني يف مديرية موزع.
واللج��ان  اجلي���س  اأن  ذك��ره  اجلدي��ر 
ال�شعبي��ة متكن��وا الأربع��اء املا�شي 5 
رم�ش��ان من التنكيل بالغزاة واملرتزقة 
يف جبه��ة املخ��ا اإث��ر زحف �شن��وه على 
مواق��ع اجلي���س واللج��ان ولق��ي ع��دد 

كب��ر م��ن مرتزقة الع��دوان ال�شعودي 
الأمريك��ي م�شارعه��م وج��رح اآخرون 
ب��ارزة وق��ال م�ش��دٌر  قي��ادات  بينه��م 
ع�شك��ري اأن اأكرث م��ن 25 مرتزقاً قتلوا 
فيم��ا ج��رح 48 اآخري��ن خ��الل ت�شّدي 
ال�شعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال 
لزح��ف نفذه الغ��زاة واأذياله��م باجتاه 
جب��ل ناب�شة �ش��رق املخا حت��ت غطاء 
ج��وي كثي��ف وف��ره ط��ران الع��دوان 
ال��ذي �شن عددًا من غارات��ه الإجرامية 
مطلقاً يف البع�س منها قنابل عنقودية .

واأك��د امل�ش��در اأن م��ن ب��ني القتل��ى يف 
�شفوف الع��دو؛ قائد الزح��ف املرتزق 
عائ��د احلميدي ال�شبيح��ي والذي لقي 
م�شرع��ه هو وجمي��ع مرافقي��ه ؛ لفتاً 
اإل��ى اأن م�شرع ال�شبيح��ي اأثار موجة 

ذعر وهل��ع يف �شف��وف املرتزقة وعلى 
اإثر ذلك مل يجدوا حاًل ملا اأ�شابهم �شوى 

الفرار اجلماعي .
وح�ش��ل موق��ع اأف��ق نيوز عل��ى بع�س 
اأ�شم��اء ال�شرعى من قي��ادات املرتزقة 

وهم :-
1 - القي��ادي التكف��ري / اأب��و فار���س 

العدين قيادي يف تنظيم “داع�س”
عبدالق��ادر   / املرت��زق  القي��ادي   -  2

ال�شبيحي
3 - القيادي املرت��زق / يا�شر القطيبي 

الردفاين
عبدالك��رمي   / املرت��زق  القي��ادي   -  4

العلقمي
رم��زي   / املرت��زق  القي��ادي   -  5

ال�شبيحي

حلج:
اأطلقت الق��وة ال�شاروخية للجي�س واللج��ان ال�شعبية الإثنني 
�شلي��ة �شواريخ على جتمعات املرتزق��ة يف حلج، واأكد م�شدر 
ع�شك��ري اأن اجلي���س واللجان اأطلقوا �شواري��خ كاتيو�شا على 
جتمع��ات املرتزق��ة يف مديري��ة كر�س م��ا اأدى اإلى وق��وع قتلى 
وجرحى يف �شفوفهم. واأ�شاف امل�شدر اأنه مت م�شاهدة �شيارات 
الإ�شع��اف تهرع للم��كان اإثر العملي��ة. وكان اجلي���س واللجان 

ال�شعبي��ة ق��د نفذوا كمني حمك��م نتج عنه تدم��ر طقم ع�شكري 
تابع للمنافقني وم�شرع من كان على متنه غرب كهبوب

مأرب
● م�شرع 4 من املنافقني يف مناطق متفرقة من مديرية �شرواح

● قن�س اأحد املنافقني يف مديرية �شرواح
اإح��راق اآلية تابعة ملرتزقة الع��دوان يف وادي ربيعة مبديرية 

�شرواح
البيضاء: 

● عملي��ة نوعية للجي���س واللجان ال�شعبي��ة ا�شتهدفت مواقع 
املرتزقة اأ�شفل عقبة مكرا�س

الضالع :
قن�س احد املنافقني يف مري�س بنران وحدة القنا�شة.

اأك��دت وح��دات اجلي���س اليمن��ي واللج��ان 
ال�شعبي��ة يف جبه��ة مي��دي احلدودي��ة اأنه��ا 
متكنت من قتل وجرح اأكرث من 380 �شابطا 
وجندي��ا �شودانيا حاولوا التقدم من الداخل 
ال�شع��ودي باجتاه الأرا�ش��ي اليمنية خالل 

�شهر مايو املن�شرم.
واأو�شح امل�شدر اأن 136 �شابطا وجنديا 
�شودانيا قد قتلوا يف �شحراء ميدي فيما بلغ 
ع��دد اجلرحى 244 كم��ا مت تدمر واإعطاب 

ع�شرات الآليات الع�شكرية التابعة لهم.
واللج��ان  اجلي���س  دفاع��ات  ومتكن��ت 
�ل�صعبي��ة من �إ�صق��اط 3 طائ��رات ا�شتطالع 
يف  الأمريك��ي  ال�شع��ودي  للع��دوان  تابع��ة 

�شحراء ميدي يف ال�شهر ذاته.
وكانت عد�شة امل�شرة قد وثقت يف ال� 22 
من �شه��ر ماي��و املا�شي م�شاه��د جلثث عدد 
م��ن اجلنود ال�شودانيني مالق��اة يف �شحراء 

ميدي وتدمر اآلي��ات ع�شكرية لهم بعد ك�شر 
حماولة تقدم داخل الأرا�شي اليمنية.

جدي��ر ذك��ره اإل��ى اأن اجلي���س واللج��ان 
ال�شعبي��ة متكن��وا – بف�ش��ل اهلل - من ك�شر 
عدة زح��وف للعدوان ال�شع��ودي الأمريكي 
خالل �شهر مايو بغطاء جوي مكثف وق�شف 
البارجات �شمال �شحراء ميدي، ومل يتمكن 
العدوان من حتقيق اأي نتائج على الأر�س.
ال�شع��ودي  الع��دوان  اأن  اإل��ى  ي�ش��ار 
الأمريكي ا�شتقدم اآلف اجلنود ال�شودانيني 
وزج به��م يف جبه��ات القتال �ش��واء يف جبهة 
ميدي �شم��ال اليمن اأو يف جبهة املخا جنوب 

غرب البالد.
وفيم��ا �شن��ت مدفعي��ة اجلي���س واللجان 
ال�شعبي��ة ق�شف��اً مدفعي��اً عنيف��اً ومتوا�شاًل 
طوال الأيام املا�شية على جتمعات ومواقع 

املرتزقة املنافقني يف �شاحل و�شمال ميدي

األزوال وقصص الزوال... آخر إحصائية 
لنكبة اجليش السوداني في ميدي 380 

بني قتيل وجريح

الصاروخية تدك جتمعات املنافقني بلحج ومصرع 5 منافقني في مأرب وعمليات نوعية في البيضاء وقنص منافق في الضالع

 هجمات مباغتة وخاطفة ينفذها أبطال اجليش واللجان الشعبية على مواقع املنافقني وسقوط العشرات منهم قتلى وجرحى

ميدي

الجوف

تعز:

جبهات مارب ولحج و الضالع البيضاء: 

أبطالنا بشبوة: أّمنوا التبة 
السوداء ونفذوا عمليات نوعية 

وقنصوا 2 منافقني
لزال اأبط��ال ورج��ال اجلي���س واللجان يف حمافظ��ة �شبوة 
يقدم��ون مفاجاآتهم الرم�شانية وه��م ينكلون بفلول اخليانة 
والنفاق يف خمتلف ميادين املواجهة فقد متكنوا خالل الأيام 
�ملا�صي��ة من �إحر�ق �آلي��ة للمنافقني و�صقوط قتلى وجرحى 
ووق��وع اأ�شرى يف �شفوفه��م خالل عملية نوعي��ة ا�شتهدفت 
مواقعهم يف املحطة مبديرية ع�شيالن وذكر م�شدر ع�شكري 
اأن اجلي�س واللجان ال�شعبية متكنوا � بف�شل اهلل � من تاأمني  
التبة ال�ش��وداء يف مديرية ع�شيالن ب�شكل كامل كما قتل اأحد 
املنافق��ني يف ع�شيالن بن��ران اجلي�س واللج��ان ال�شعبية.. 
واإل��ى جانب الإجن��از النوعي يف تاأمني التب��ة ال�شوداء فقد 
متكنت وح��دة القنا�شة يف جبهة �شب��وة البا�شلة من قن�س 
2 م��ن املنافق��ني يف مديرية ع�شيالن اإ�شافة اإل��ى تدمر اآلية 

بعبوة نا�شفة زرعتها وحدة الهند�شة يف منقطة ال�شفراء.

شبوة:

نف��ذ اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�شعبية عمليات هجم��ات مباغتة باغت��ت جنود النفاق 
والرت��زاق واأحذي��ة العدوان يف مواقعهم وحت�شيناتهم الت��ي مل تغني عنهم من باأ�س 
اهلل على اأيدي ابطالنا من رجال اجلي�س واللجان واأبناء اأجلوف والأوفياء الذين نفذوا 
ث��الث عمليات هج��وم مباغت على مواق��ع املنافقني يف منطقة وق��ز مبديرية امل�شلوب 
ومت اعطاب معدل 12.7 وقتلى وجرحى يف �شفوفهم تبعها عملية مباغتة نفذها اأبطال 
اجلي���س واجلان ال�شعبية على مواقع املرتزقة يف تباب ح��ام الأ�شفل العملية املباغتة 
على مواقع املرتزقة يف تباب حام خلفت خ�شائر كبرة يف عديد وعتاد مرتزقة العدوان 
و اأكد م�شدر ع�شكري ان وحدات متخ�ش�شة يف اجلي�س واللجان ال�شعبة نفذت هجوما 

مباغت��ا عل��ى مواقع املنافقني يف نوب��ة �شابر يف مديرية الغيل واأ�شف��ر الهجوم عن قتل 
وج��رح اع��داد كب��رة من املنافق��ني واغتن��ام كميات م��ن الأ�شلحة، حي��ث يعترب هذا 
الهجوم الثاين خالل �شاعات بعد مهاجمو مواقع املنافقني يف منطقة تباب حام الأ�شفل.
فيم��ا كان��ت مدفعي��ة اجلي�س واجلان ق��د اأ�شتهدف��ت املنافق��ني يف نوبة �شاب��ر بالغيل 

و�صقوط جرحى وقتلى يف �صفوفهم.
وذك��ر م�ش��در ع�شك��ري اأن �شاروخي��ة اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة دك��ت جتمع��ات 
للمنافق��ني يف جممع �حلزم ب�صو�ري��خ �لكاتيو�صا و�صقوط عدد م��ن �لقتلى و�جلرحى 

يف �شفوفهم.

باألرقام انتكاسات وهزائم قاسية للمنافقني في تعز ونهم ومدفعية اجل���������������������������������������������������������يش واللجان تدك حتصينات وجتمعات العدو فيها وراء جبهات احلدود
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
احلم��دهلل رب العامل��ني، واأ�شه��د ان ل اإل��ه اإل اهلل املل��ك احل��ق املب��ني، 
واأ�شهد اأن �شيدنا حممد عبده ور�شوله خامت النبيني، اللهم �شل على حممد 
واآل حمم��د وب��ارك على حممد وعل��ى اآل حممد، كما �شلي��ت وباركت على 
اإبراهي��م وعل��ى اآل اإبراهي��م اإنك حميد جمي��د، وار�شى الله��م بر�شاك عن 

اأ�شحابه الأخيار املنتجبني وعن �شائر عبادك ال�شاحلني.
اأيه��ا الأخ��وة والأخ��وات ال�ش��الم عليك��م ورحم��ة اهلل وبركات��ه، م��ن 
املعل��وم اأن م��ن اأهم عوامل النحراف لدى الإن�ش��ان وتخرجه عن التقوى 
وتوؤث��ر عليه وجت��ره اإلى مع�شية اهلل �شبحانه وتعال��ى، عامالن اأ�شا�شيان 
ورئي�شي��ان اأولهم��ا هوى النف���س، ورغباتها، و�شهواته��ا، وميولها، ولذلك 
ف��اإن �شه��ر رم�شان املب��ارك فيما فر���س اهلل فيه م��ن �شيام وفيم��ا فيه من 
بركات واأجواء وذكر هلل �شبحانه وتعالى وعوامل كثرة روحية وتربوية 
م�شاع��دة، ت�شاعد الإن�شان على ال�شيطرة على هوى النف�س، وعلى التحكم 

برغبات النف�س و اأهواءها و�شهواتها.
هناك اأي�شا عامل اآخر موؤثر تاأثرا �شلبيا، يتفاوت تاأثره بقدر ما يكون 
الإن�ش��ان منجرا وراء ه��وى نف�شه و�شهوات نف�ش��ه، ورغبات نف�شه، عادة 
عندما يكون الإن�شان خا�شعا للتاأث��رات النف�شية لهوى النف�س و�شهواتها 
ورغباته��ا ومنج��را وراء ذلك، يدخ��ل على اخلط اإن �ش��ح التعبر، عامال 
اآخر، الكثر من النا�س قد يغفل عن هذه امل�شاألة، والغفلة عنها خطرة جدا، 
حينم��ا تكون يف حلظة معين��ة اأو يف ظرف معني تعي���س ال�شغط النف�شي، 
�شغط الهوى �شغ��ط الرغبة �شغط ال�شهوة �شغط امليول والرغبات التي 
جت��رف بك اأو تدفع ب��ك اأو توؤثرعليك نحو الع�شي��ان اهلل �شبحانه وتعالى 

نحو اخلروج عن خط ال�شتقامة وعن التقوى.
ففي كثر من الأحيان قد ل تكون وحدك، قد ل تعي�س يف تلك احلالة اأو 
يف ذلك الظرف لوحدك، هناك من يتدخل، هناك من ي�شتغل اإلى ان يدفع بك 
اأكرث فاأكرث، واأن يجرك اإلى املزيد من حالة النحراف، وي�شعى اإلى التاأثر 
علي��ك اأكرث فاأكرث حتى تندف��ع وتنجر اإلى املع�شي��ة هلل �شبحانه وتعالى، 
هذا الطرف من هو، هذا الطرف هو اأعدى عدو لك، وقد ياأتي اإليك يف اأماكن 
كث��رة، قد ياأتي اإل��ى منزلك، قد يدخ��ل اإليك اإلى غرفتك، ق��د ياأتي اإليك يف 
احلال��ة الت��ي تعي�س فيها وتعترب نف�ش��ك يف حالة خلوة، اأو انف��راد اأو اأنك 
تعي���س لوحدك، وجتل�س لوح��دك، ياأتي اليك وينظم اإلي��ك يف تلك اجلل�شة 
الت��ي اأن��ت فيها، تفكر وت�ش��ول لنف�شك وتعي�س حالة م��ن الهاج�س النف�شي 
والتاأث��ر النف�شي واعتمال الرغبة النف�شية، نح��و مع�شية هنا اأو ت�شرف 
خاط��ئ هناك، اأو اجن��رار اإلى �شهوة هناك، من خالل مع�شية اهلل �شبحانه 

وتعالى.
ه��ذا العدو هو الذي حذرن��ا منه القراآن كثرًا وكث��رًا، يحمل لنا عداًء 
�شدي��دا، ويحر�س على اأن يب��ذل ق�شارى جهده، يف الإغ��واء لنا والإغراء 
لنا باملع�شية، والإ�شالل لنا واجلر لنا اإلى هاوية، اإلى �شخط اهلل �شبحانه 

وتعالى، هذا العدو هو ال�شيطان الرجيم.

القرآن الكرمي حتدث عن الشيطان حديث واسع، ومهم في 
نفس الوقت، ولكن هناك غفلة عنها كبيرة

احلدي��ث يف الق��راآن الكرمي ع��ن ال�شيطان حديث وا�ش��ع، ومهم يف نف�س 
الوقت، وهي من امل�شائل التي باتت وا�شحة لدى الب�شرية كاملة، ولكن يف 
نف���س الوقت هناك غفلة عنها كبرة، ويف كثر م��ن الأحيان يغفل الإن�شان 
ع��ن ال�شتح�شار لهذه امل�شاألة، يف ذهنيته ويف نف�شيته، يف كثر من مقامات 
الإن�ش��ان، املقامات املهمة، املقام��ات احل�شا�شة، املقام��ات اخلطرة عليه، 
املقام��ات الت��ي ق��د يندفع فيه��ا يف مع�شي��ة، اأو يق�ش��ر فيه��ا يف واجب اأو 
يتن�ش��ل فيها عن م�شئولي��ة، يغفل عن ال�شتح�ش��ار يف ذهنيته لهذا العدو 
ال��ذي قد يح�شر معه يف كثر من اللحظات ويف كثر من الأوقات و يف كثر 
م��ن املواقف، ل�شت لوح��دك هو حا�شر اإلى جانبك، ه��و طرف يوؤثر عليك، 
ي�شاه��م اإم��ا يف دفع��ك اإلى مواقف اأو يف دفع��ك اإلى ت�شرف��ات اأو يف التاأثر 
علي��ك يف كثر من الأمور، ويف كثر من الت�شرفات ويف كثر من القرارات، 

هو طرف موؤثر اإلى جانب هوى النف�س.
اهلل �شبحان��ه ق��ال يف كتاب��ه الكرمي" ي��ا اأيه��ا النا�س" خط��اب للب�شرية 
كله��ا، مل��اذا؟ لأن ال�شيطان هو ع��دو للب�شرية بكلها، وي�ش��كل خطورة على 
كل اإن�ش��ان، عل��ى النا���س جميع��ا، لي�س هو خ�ش��م لطرف دون ط��رف، اأو 
لبع���س من الب�شر بينما هو �شديق وخمل�س ونا�شح ومهتم بنا�س اآخرين 
اأو بالبع���س م��ن الب�شري��ة، ل.. خطورت��ه خطورة على اجلمي��ع وعداوؤه 
ع��داء للنا���س جميع��ا، وم�شع��اه م�شع��اه يف ج��ر الب�شري��ة اإل��ى الهالك ل 
ي�شتثن��ي اأحد، " يا اأيها النا���س" واهلل �شبحانه وتعالى هو ربنا جميعا هو 
ال��ذي يريد ل��كل عباده اخلر ويريد ل��كل عباده الفالح، ويري��د لكل عباده 
النج��اة، وه��و يقدم هديه ون�شح��ه لكل عباده، ويهيئ ل��كل عباده اأ�شباب 
النج��اة، واأ�شب��اب الفالح لذلك هو هن��ا يوجه نداءه اإل��ى الب�شرية جميعا 
اإلى النا�س بكلهم "ياأيها النا�س اإن وعد اهلل حق "وعد اهلل �شبحانه وتعالى 
بالآخ��رة، باجلزاء، باحل�شاب واجلزاء على الأعمال، اجلزاء باخلر على 
اخل��ر، واجلزاء على ال�شر باحل�شاب والعقاب، وعٌد حق ل يختلف اأبدا، 
فكون��وا يف م�شت��وى امل�شئولي��ة، كونوا مدرك��ني اأنكم يف مق��ام امل�شئولية، 
اهلل �شيحا�شبك��م، اهلل �شيجازيكم، على اأعمالك��م، فكونوا متنبهني، وكونوا 
مدرك��ني لأعمالك��م، ول تكون��وا متهاون��ني وغافلني ع��ن ت�شرفاتكم، وعن 
اأعمالكم، "فال تغرنكم احلياة الدنيا ول يغرنكم باهلل الغرور" ل تعي�شوا يف 
ه��ذه احلياة مغرورين، غافلني عن م�شئوليتكم، غر منتبهني لت�شرفاتكم، 
ومق�شري��ن فيم��ا عليك��م م��ن واجبات يف ه��ذه احلي��اة، فتتحمل��ون بذلك 
الأوزار، وتتحملون بذلك النتائج ال�شيئة، لغفلتكم واإهمالكم وجتاوزاتكم 
" ول يغرنكم باهلل الغرور" ل يغرنكم باهلل فتغفلون عن اهلل �شبحانه وتعالى 

ول تتنبه��ون مل�شئوليتكم اأم��ام اهلل �شبحانه وتعال��ى، وتتهاونون باهلل فال 
تبال��ون بتحذي��ره، ول بنهي��ه ول باأم��ره، ول بتوجيهات��ه ول بوعده، ول 
بوعي��ده، فتتهاون��ون جتاه اهلل �شبحانه وتعال��ى "ل يغرنكم باهلل الغرور" 
الغرور الذي ي�شعى اإلى اأن يغركم، اإلى اأن يخدعكم اإلى اأن يجعلكم غافلني 
ول مبال��ني ول متنبه��ني، واأن يبعدكم عن الإح�شا���س بامل�شئولية، من هو 
ه��ذا الغرور ال��ذي ي�شعى اإلى اأن يغرك��م واأن يخدعك��م "اإن ال�شيطان لكم 
ع��دو" ال�شيطان ه��و عدو لكم يحمل لكم حالة الع��داء ال�شديد وهو يتعامل 
معك��م من منطلق هذه العداوة، يتحرك �شدكم وي�شتهدفكم، من خالل هذا 
الع��داء، ف� ي�شتغل �شغله الكب��ر �شغله املخادع �شغل��ه ليغركم ويخدعكم 
م��ن منطلق حالة الع��داء ال�شديد لكم "فاتخذوه ع��دوا" "اإمنا يدعو حزبه 
ليكون��وا من اأ�شحاب ال�شع��ر" فاتخذوه عدوا هذه احلال��ة هي املفقودة 
ل��دى اأغلبية الب�ش��ر، يف الوقت الذي ال�شيطان ع��دو للب�شر جميعا وللنا�س 
كاف��ة، اأغل��ب الب�شري��ة واأغل��ب النا�س ل يتخذون��ه عدوا ب��ل الكثر منهم 
يوالون��ه، بل الكثر منه��م ي�شلون منه اإلى حد العبادة ل��ه، اإلى درجة اأن 
يطيعوه يف مع�شية اهلل �شبحانه وتعالى، اأن يتنكروا هلل ربهم اخلالق لهم، 
املنع��م عليهم، املكرم له��ذا الإن�شان، واملنعم على ه��ذا لإن�شان، وامل�شخر 
له��ذا الإن�ش��ان م��ايف ال�شماوات وم��ايف الأر�س، ال��ويل لكل نعم��ة على هذا 
الإن�ش��ان وهذا الإن�شان ياأتي ليتنكر لربه اخلالق له املنعم عليه املكرم له، 
ث��م يطي��ع عدوه فيما هو م��اذا ؟ فيما هو م�شلحة له فيم��ا هو خر له؟ ل.. 
فيم��ا هو �ش��رف له؟ ل.. فيما ي�شبب له اخلزي يف الدنيا والآخرة الهوان يف 
الدني��ا والآخ��رة، غ�شب اهلل و�شخ��ط اهلل، فيما هو �شر ل��ه فيما يو�شله يف 
نهاي��ة املط��اف اإلى عذاب اهلل اإل��ى ال�شعر اإلى جهنم والعي��اذ باهلل، يطيع 
ع��دوه ال��ذي هو فيما دعاك اإلي��ه وفيما يجرك اإليه من منطل��ق العداوة ملا 
فيه �شر لك، ملا فيه خطورة عليك، فتجيب ال�شيطان وتنجر وراء ال�شيطان 
نحو مافيه خطورة عليك و�شر عليك وتع�شي اهلل �شبحانه وتعالى وتتنكر 
هلل �شبحان��ه وتعال��ى جتاه ما هو خر لك، ف�شل ل��ك، نعمة عليك، م�شلحة 

حقيقية لك.
غباء كبر من جانب الإن�شان ال�شيء الذي يريده اهلل منا جتاه ال�شيطان 
اأن نع��ي ع��داوة ال�شيطان لنا واأ�شاليبه العدائي��ة لنا، وطريقته يف احلرب 
لأن��ه يف ح��رب م�شتمرة معنا ح��رب اأعلنها من الي��وم الأول يوم اأن وقعت 
م�شكلت��ه مع هذا الإن�شان واأعل��ن حربه على هذا الإن�شان ومل يتوقف يوما 
م��ن الأيام عن ه��ذه احلرب، ح��رب �شرو�س، حرب معلن��ة، حرب كبرة 
ي�شنه��ا ال�شيط��ان ول يتوقف فيها اأبداأ عن ال�شته��داف لهذا الإن�شان �شغل 
م�شتم��ر يف اللي��ل والنهار وعمل دوؤوب يف ال�شتهداف له��ذا الإن�شان، بينما 
الكث��ر م��ن النا�س يعي�س حال��ة الغفلة عن ه��ذه احلرب وعن ه��ذا العدو 
وع��ن ما يعمله هذا الع��دو وعن مكائد هذا العدو، فيغفل ولرمبا الكثر من 
النا���س مت��ر عليه لرمب��ا ال�شنون من عم��ره وهو غافل ل ينتب��ه بامل�شتوى 
املطل��وب له��ذا العدو يف مكائ��د هذا الع��دو لال�شتهداف من ه��ذا العدو له، 
يف اللي��ل والنه��ار، فاتخذوه ع��دوا هذه احلالة غائبة اتخ��اذه عدوا ي�شكل 
حماي��ة لك م��ن �شره، من خطره، م��ن مكائده، اأنت اإذا مل تع��ي عداوته لك 
وت�شتوع��ب خطورة هذا العدو ثم حتمل يف نف���س الوقت العداء له العداء 
احلقيقي النابع م��ن وعيك بخطورته ب�شوءه، ب�شره، مبخاطره، مبكائده، 
فتحم��ل هذا العداء نحوه وتاأخذ احتياطاتك الالزمة من هذا العدو وتكون 
متنبه��ا يف كل الأوق��ات يف كل الظروف يف كل احل��الت يف كل املقامات التي 
ينبغ��ي فيه��ا ال�شتح�شار ذهني��ا ونف�شيا بخط��ورة هذا الع��دو والنتباه 
م��ن هذا الع��دو واجلهوزية الدائم��ة للت�شدي لهذا العدو ه��ذه احلالة اإذا 
فقدتها فاأنت من الهالكني، فاأنت يف حالة خطرة مبا تعنيه الكلمة و�شيتمكن 
ه��ذا الع��دو من ح�شم معركته مع��ك ومن ال�شيطرة عليك وم��ن الإيقاع بك 
يف �شراك��ه، ي�شطادك ال�شيط��ان ي�شطادك فتكون �شحي��ة لغفلتك، �شحية 
لإهمال��ك، �شحي��ة حلالة الغ��رور التي ع�شته��ا، وانعدام التنب��ه واليقظة 
جت��اه هذا الع��دو، اإمنا يدعو حزبه ليكونوا م��ن اأ�شحاب ال�شعر هو عدو 
لهذه الدرجة حتى لو اأردت الت�شالح معه، واأردت اأن تكون من حزبه واأل 
تكون يف �شراع معه ول يف م�شكلة معه، وان�شممت اإلى حزبه لأن ال�شيطان 
ل��ه حزب ح��زب كبر واأع�شاء ه��ذا احلزب واملنتمون اإلي��ه كرث من اجلن 
وم��ن الأن�س اأعداد كب��رة لرمبا باملليارات من�شم��ون لهذا احلزب، حزب 
ال�شيطان، ولكن الذي��ن ان�شموا اإلى حزبه ودخلوا يف �شفه وا�شتجابوا له 

ومل يقرروا اأن يتخذوه عدوا بل اتخذوه وليا �شواًء باإدراك وانتباه ومعرفة 
وع��ن عمد وق�شد اأو م��ن دون انتباه، تلقائيا على نح��و عملي اأ�شبحوا يف 
واقعه��م العمل��ي والنف�شي وطريقته��م يف احلياة ي�ش��رون يف خطه وعلى 
نهج��ه وحتت اأمره وتوجيهاته ويف امل�شل��ك الذي يدعوهم اإليه ويتجه بهم 
في��ه عملي��ا، لأن البع�س والكث��ر الأغلبية من الب�شرية ه��م يتجهون على 
ه��ذا النحو يعن��ي ب�شكل تلقائ��ي من خ��الل غفلتهم وع��دم انتباههم وعدم 
اإ�شغائه��م اإل��ى حتذي��رات اهلل �شبحان��ه وتعال��ى وتنبيه��ات اهلل �شبحانه 
وتعال��ى، بهوى النفو���س ورغبات النفو�س، اجتهوا ورائ��ه وان�شموا اإلى 
�شف��ه واأ�شبح��وا يف حزبه، خال���س ت�شبح يف حزبه تن�ش��م اإلى �شفه هل 
يقدر لك هذا اجلميل؟ هل هو يتفاعل ايجابيا ويلتفت على نحو ايجابي مع 
كل اأولئ��ك الذي ان�شموا يف حزبه واأ�شبحوا من �شحبة وجمعه واأتباعه؟ 
ل... ل يحم��ل له��م اإرادة اخلر وليقدر لهم ذلك وليرعى لهم هذا اجلميل 
ول يعتربه اأبدا، ول تتغر احلالة العدائية نحوهم مبا اأنهم اآثروا طاعته 
ف��وق طاعة اهلل �شبحانه وتعالى واتبع��وه وخالفوا اهلل واأطاعوه وع�شوا 
اهلل، حتى احلالة العدائية نحوهم ل تتغر يبقى عدوا ويبقى كل اهتمامه 
وكل �شعي��ه وكل جه��ده وكل اهتمامه اأن يو�شلهم اإل��ى اأين؟ وهم خلفه يف 
طريقه على توجيهاته وعلى اأمره وعلى كيفما يريد لهم اأن يكونوا يذهبون 
ويتجهون، اإمنا يدعو حزبه الذي ان�شم اإليه الذي اأ�شبح يف �شفه ليكونوا 
م��ن اأ�شح��اب ال�شعر، يري��د اأن يذهب بهم اإلى جهنم اإل��ى جهنم، فاإذا هو 
ع��دو خطر لأن الت�شالح معه ل ينفع والن�شمام اإلى حزبه واإلى �شفه ل 
يفي��د ل ي�شلمك من �ش��ره ول يخرجك من حالة اخلط��ورة، ل.. تن�شم اإلى 
�شف��ه فاأن��ت ت�شهل عليه مهم��ة الإيقاع بك والإهالك ل��ك والإي�شال بك اإلى 
جهن��م والعياذ باهلل اإمنا يدع��و حزبه ليكونوا من اأ�شح��اب ال�شعر. نداء 
اآخ��ر مه��م من اهلل �شبحانه وتعال��ى لكل بني اآدام ولرمبا ه��ذا النداء �شبق 
يف كت��ب �شابق��ة قبل القراآن الكرمي ومع اأنبي��اء اهلل ال�شابقني اأي�شا )َيا َبِني 
ِة َينِزُع َعْنُهَما ِلَبا�َشُهَما  َنّ َن اجْلَ َبَوْيُكم ِمّ ْخَرَج اأَ ْيَطاُن َكَما اأَ ُك��ُم ال�َشّ اآَدَم َل َيْفِتَنَنّ
ا َجَعْلَنا  ُه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث َل َتَرْوَنُهْم ● اإَِنّ َيُهَم��ا �َشْواآِتِهَم��ا ● اإَِنّ ِلُرِ
ِمُنوَن( يا بن��ي اآدم كل بني اآدم لأن ال�شيطان  ْوِلَي��اَء ِلَلِّذيَن َل ُيوؤْ َياِط��نَي اأَ ال�َشّ
يعادي كل بني اآدم اأنت من بني اآدم خال�س ال�شيطان عدو لك عدو لك معه 
مع��ك م�شكلة و�شياأت��ي احلديث عن هذه امل�شكلة وع��ن �شبب هذه امل�شكلة 
وكيف تطور هذا العداء وكيف اأ�شبحت هذه امل�شكلة كبرة بني اآدم وبنيه 
وال�شيط��ان، )ي��ا بن��ي اآدم ل يفتننكم ال�شيط��ان(، هو عدو ي�شع��ى اإلى اأن 

يفتنكم، هذه هي طريقته معكم.
ه��ذا هو اأ�شلوبه يف عدائه لكم، كم��ا عمل مع اأبويكم، مع اأبينا واأمنا اآدم 
وح��واء عليهما ال�شالم حينما �شعى اإلى الإيقاع بهما، اإلى الفتنة بهما، اإلى 
اإخراجهم��ا من اجلن��ة، و�شناأتي للحدي��ث عن هذه امل�شاأل��ة، )ينزع عنهما 
لبا�شهم��ا لريهما �شواءتهما اإنه يراكم هو وقبيله من حيث ل ترونهم(، هو 
يراك��م �شواء راأي العني اأو حتى يرى املداخل والثغرات التي ت�شكل ثغرة 
ميكن اأن ينفذ من خاللها يف التاأثر عليكم، كال املعنيني قد يكونا مق�شودين 
يف الآي��ة وهم��ا واردين عل��ى كل حال، قد تكون يف ظ��رف معني ترى نف�شك 
حلال��ك، ول تظ��ن اأن اإل��ى جانبك من ي�شتغ��ل يف تلك اللحظ��ة معك، واأنت 
تعتم��د يف �شخ�شيت��ك ويف تفكرك ويف هواج�شك الداخلي��ة نوازع ال�شر اأو 
ن��وازع املع�شية، ن��وازع ال�شهوة نحو ما هو ع�شيان هلل �شبحانه وتعالى، 
اأنت ل ترى من يقف يف تلك اللحظة اإلى جانبك، قد يكون اإلى جانبك �شيطان 
اأو اأك��رث اأحيان��ا، ق��د ي�شل احل��ال يف بع�س الأحيان يف بع���س الظروف يف 
بع���س املراحل املهمة واحل�شا�ش��ة يف اأن يكون اإلى جانبك جمموعة حتى، 
جمموع��ة م��ن ال�شياطني، كل منهم يو�شو�س لك، كل منه��م يحاول اأن يوؤثر 
يف نف�شيت��ك، اأن يوج��د عن��دك قناع��ة وتوجه��ا واندفاعا نح��و موقف خطاأ 
اأو ت�ش��رف خطاأ اأو فع��ل هومع�شية هلل �شبحانه وتعال��ى، )اإنه يراكم هو 
وقبيل��ه(، مع جماعت��ه، معه جي�س من ال�شياطني من اجلن كذلك، اأي�شا له 
اأن�شار اآخرون �شياأتي احلديث عنهم اإن �شاء اهلل يف �شياق الكالم، اإنه يراكم 
هو وقبيله، اإبلي�س لي�س لوحده ي�شتغل بني بني اآدم، ل، اأ�شبح معه ذرية، 
اأ�شب��ح مع��ه قبي��ل يعني اأن�ش��ار، جنود، جي���س كبر، اأع��داد هائلة جدا 
تتح��رك معه �شمن توجيهاته وباأ�شاليب��ه وخططه وبراجمه التي ُي�َشغلهم 
فيه��ا يف ال�شتهداف لبني اآدم وال�شغل م��ع بني اآدم للتاأثر عليهم والإيقاع 
به��م، )اإنه يراكم ه��و وقبيله من حيث ل ترونهم(، فق��د تغفلون عنهم وقد 

ل ت�شاهدونه��م يف بع���س اللحظات واحل��الت التي هم فيه��ا اإلى جانبكم، 
متواج��دون بينكم ويعمل��ون عملهم وي�شتغل��ون �شغله��م يف التاأثر عليكم 
والإيقاع بكم، يقول اهلل �شبحانه وتعالى: )واإذ قلنا للمالئكة ا�شجدوا لآدم 
ف�شج��دوا اإل اإبلي���س كان من اجلن فف�ش��ق عن اأمر رب��ه اأفتتخذونه( معه 
ذري��ة ومعه اأتباع ُك��رُث، ومعه جي���س طويل كبر عري���س، عديد وا�شع، 
)اأفتتخذون��ه وذريته اأولي��اء من دوين وهم لكم عدو بئ���س للظاملني بدل(، 
اأفتتخ��ذون اإبلي���س وذريته من اأن�ش��اره واأتباعه وجمعه اأولي��اء، اأولياء 
تتولونه��م تطيعونه��م، توؤثرون طاعتهم فوق طاع��ة اهلل �شبحانه وتعالى، 
تعر�ش��ون عن اهلل ربك��م املنعم عليكم وتتخذون الع��دو الألد الذي ي�شعى 
لإ�شقائك��م واإهالككم وتوريطك��م تتخذونه وليا؟ وتتخ��ذون ذريته اأولياء 
لك��م؟ بئ�س للظامل��ني بدل، هذا هو الدبور، هذا هو الغب��اء هذا هو ال�شقاء، 
ه��ذه ه��ي الغفلة، هذا ه��و الهوان، غب��اء بكل م��ا تعنيه الكلم��ة، اأن تتخذ 
ع��دوك الذي يري��د الإيقاع بك ويري��د الإهالك لك، يريد النتق��ام منك وليا 
تت��وله تتطيعه، تتج��ه وراءه وتع�ش��ي اهلل �شبحانه وتعال��ى، ناأتي الآن 
اإل��ى نقطة مهم��ة، اإبلي�س ه��ذا ومن معه م��ن ال�شياطني، ال�شيط��ان الكبر 
فيهم، �شيطانهم الأول، ثم من معه من ال�شياطني من اجلن، و�شياأتي اأي�شا 
احلدي��ث عن �شياطني الإن���س، ما ق�شته؟ من هو هذا اإبلي�س؟ ما ق�شته، ما 
�شب��ب م�شكلت��ه الكبرة هذه مع اآدم وم��ع بني اآدم؟ مل��اذا يعادينا كل هذا 
الع��داء؟ وما اأ�ش��ل م�شكلته معنا؟ القراآن الكرمي حت��دث عن ذلك كثرا يف 
�ش��ور متعددة، الق�شة قدمي��ة واحلكاية قدمية جدا وموجودة منذ وجود 
ه��ذا الإن�شان يف اأول وجوده حينما خلق اهلل النوع الب�شري، الإن�شان، اآدم 
عليه ال�شالم عندما خلقه اهلل �شبحانه وتعالى، اأبا الب�شر، اآدم عندما خلقه 

اهلل �شبحانه وتعالى واأراد اهلل اأن ي�شتخلف الإن�شان يف الأر�س.

خلق اجلان كان قبل خلق االنسان
قب��ل جميء الإن�ش��ان كان اهلل �شبحانه وتعالى ق��د خلق املالئكة وخلق 
اأي�ش��ا بع��د املالئك��ة وقب��ل خل��ق الإن�ش��ان، خلق اجل��ن، قال ج��ل �شاأنه: 
)واجل��ان خلقن��اه من قبل(، يعني من قبل خل��ق الإن�شان ومن قبل جميء 
الإن�ش��ان، خل��ق اهلل املالئكة قب��ل اجلن هذا موؤكد، وخل��ق اهلل بعد املالئكة 
وقب��ل خلق الإن�شان، خلق خلقا اآخر هم اجل��ان، )واجلان خلقناه من قبل 
من ن��ار ال�شموم(، املالئكة خملوقات خمتلفة عن��ا، يعني لي�شت خملوقات 
ب�شري��ة مركب��ة من نحو ما ُركبنا منه، بالن�شبة لن��ا كب�شر خلقنا من الطني 
وب�شكلي��ة معين��ة وبنوعي��ة معينة وباأج�ش��ام معينة، املالئك��ة خملوقات 
خمتلف��ة عنا، اجلان اأي�شا خملوقات خمتلفة عنا، لي�شت على نحو تركيبنا 
واأج�شامن��ا وَخْلِقنا، خملوقات خمتلفة، وم��ن عن�شر خمتلف، نحن خلقنا 
اهلل �شبحان��ه وتعال��ى من طني ه��ذه الأر�س، اأم��ا اجلان فخلقه��م كما قال 
تعالى: )واجلان خلقناه من قبل من نار ال�شموم(، من احلرارة، خملوقات 
خلقها اهلل من اللهب، يعني من احلرارة، حرارة خال�شة لي�س فيها �شوائب 
من الدخان اأو �شوائب اأخرى، فخلقهم اهلل تعالى منها، لكن خملوقات ذكية 
مفكرة عندها اإرادة عندها رغبة، عندها تفكر، عندها َمَلَكة وقدرة، عندها 
اأي�ش��ا طاقة تق��در اأن تفعل اأفعال كث��رة، ت�شنع اأ�شياء كث��رة اأن تعمل 
اأعم��ال كثرة حك��ى اهلل عنها يف ق�شة نبيه �شليم��ان، كيف اأن البع�س فيها 
كان م�شخ��را م��ع نبي اهلل �شليم��ان يف اأعمال خمتلفة، البع���س للغيا�شة يف 
البح��ر وا�شتخراج لآلئ البحر، البع�س منها يف ال�شناعة، البع�س منها يف 
اأعم��ال البناء، مبعنى اأنها خملوقات لديها طاق��ة عملية ت�شتطيع اأن تعمل 

اأعمال كثرة.
م��ن اجل��ن كان هن��اك اإبلي�س، هو من اجل��ن كما قال يف ه��ذه الآية: )اإل 
اإبلي���س كان من اجلن(، م��ن اجلن، اإبلي�س هذا َعَب��د اهلل �شبحانه وتعالى، 
ولف��رتة طويل��ة، لفرتة زمنية طويل��ة، يف بع�س الرواي��ات اآلف ال�شنني، 
بق��ي لآلف ال�شن��ني يعبد اهلل �شبحان��ه وتعالى ويتقرب اإل��ى اهلل �شبحانه 
وتعال��ى حتى اأ�شب��ح يف م�ش��اِفّ املالئكة، وَقَط��ن يف ال�شم��اء، ان�شم اإلى 
�شف��وف املالئك��ة يف ال�شم��اوات ليتعبد اهلل ب��ني املالئكة حت��ى اأ�شبح من 
ه به املالئكة،  ه مب��ا ُتوَجّ �شم��ن املالئكة، ُيوؤَمر مب��ا ُتوؤَمر به املالئكة وُيوَجّ
ويعي���ض �جلو �لعبادي �لعظيم �ملقد�ض يف �ل�صماو�ت بني �أو�صاط �ملالئكة، 
يعن��ي اأنه ارتق��ى يف عبادته اإلى هذه الدرجة، بعد زم��ن طويل، بعد اآلف 
�ل�صن��ني وهو قاطن ب��ني �أو�صاط �ملالئكة وبعد حني من �لدهر وزمن طويل 
من��ذ اأن خلق اهلل ال�شماوات والأر���س اأعلم اهلل مالئكته باأنه �شي�شتخلف يف 
الأر���س خليفة، قال اهلل جل �شاأنه للمالئكة: )اإين جاعل يف الأر�س خليفة(، 
وقب��ل هذا كان اهلل �شبحانه وتعالى قد اأعلم املالئكة عن الإن�شان واأعطاهم 
بع���س املعلومات عن ه��ذا الإن�شان وعن دوره على الأر���س وما �شيعمله 
عل��ى ه��ذه الأر�س، طبعا ه��ذا بالن�شبة للمالئك��ة كان هذا مث��را وكان له 
ة كبرية يف �أو�صاط  �ص��دى، و�أثار - ن�صتطيع نقول �إن �صح �لتعبري - �صَجّ
املالئكة، ما ق�شة هذا امل�شتخلف يف هذه الأر�س؟ ماذا �شيعمل فيها؟ قالوا: 
)اأجتع��ل فيها من يف�شد فيها وي�شفك الدماء ونح��ن ُن�شِبّح بحمدك ونقد�س 
ل��ك(، عل��ى العموم اأن املالئك��ة اقتنع��ت يف الأخر وهداه��ا اهلل يف الأخر 
واأعطاه��ا الدلئ��ل على جدارة هذا الإن�شان بال�شتخ��الف يف الأر�س، واأن 
طبيع��ة الدور الإن�شاين وطبيع��ة ال�شتخالف لالإن�ش��ان يف الأر�س تختلف 
عم��ا ينا�ش��ب املالئك��ة وعن طبيع��ة املالئكة وع��ن دور املالئك��ة، اأنه دور 
يختل��ف، ل تتنا�ش��ب مع��ه املالئك��ة لتك��ون هي الت��ي ت�شتخل��ف على هذه 
الأر���س، ل، اأن ال��ذي يتنا�ش��ب بطبيع��ة خلق��ه وتركيبه وم��ا ينا�شبه هو 
الإن�ش��ان، هو الإن�شان الذي يتنا�ش��ب معه هذا الدور، و�شلت املالئكة اإلى 
قناعة تامة، واعتذرت من اهلل �شبحانه وتعالى قالوا: )�شبحانك ل علم لنا 
اإل م��ا علمتن��ا اإنك اأنت العليم احلكيم(، و�شلم��وا هلل ت�شليما تاما جتاه هذا 
الأمر، ولكن بعد ذلك اأتى الأمر من اهلل �شبحانه وتعالى وبعد اأن خلق هذا 
الإن�شان، بعد اأن خلقه اأعده جهزه واأتى به لال�شتخالف على هذه الأر�س، 

هذا هو العدو  الذي حذرنا منه القرآن ويحرص على أن يبذل قصارى جهده  في اإلغواء واإلغراء لنا باملعصية 
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اأت��ى الأمر م��ن اهلل �شبحانه وتعالى للمالئكة بال�شج��ود لآدم عليه ال�شالم، 
املالئكة هي فيما هي عليه من اإميان باهلل �شبحانه وتعالى، هي تعي�س حالة 
اخل�شوع املطلق هلل تعالى والطاعة التامة هلل جل �شاأنه، حكى اهلل �شبحانه 
وتعال��ى م��ا وقع، قال ج��ل �شاأنه: )واإذ ق��ال ربك للمالئك��ة اإين خالق ب�شرا 
م��ن طني ف��اإذا �شويت��ه ونفخت فيه من روح��ي فقعوا ل��ه �شاجدين ف�شجد 
املالئك��ة كلهم اأجمعون(، املالئكة بكلهم، بكل م�شتوياتهم، لأنهم م�شتويات 
متع��ددة، املالئكة هم على م�شتويات حتى يف مقامهم عند اهلل وف�شلهم عند 
اهلل، ولطبيع��ة دوره��م ومكانته��م وجم��الت عملهم كذلك، كله��م، يعني ما 
منه��م م��ن اأحد تعنت ع��ن اأمر اهلل �شبحان��ه وتعالى ول ح��اول اأن يتن�شل 
ع��ن ذلك ول يقدم تربيرات للتمن��ع من ذلك لأنه من املالئكة الذين هم على 
م�شت��وى اأعلى اأو على م�شت��وى اأعظم اأو غر ذلك، )ف�شج��د املالئكة كلهم 

اأجمعون اإل اإبلي�س.

أول معصية لله سبحانه وتعالى
 كانت بامتناع إبليس عن السجود 

اإبلي�س امتنع عن ال�شجود، وكانت هذه كما يفهم من الن�شو�س القراآنية 
كانت هذه هي اأول مع�شية هلل �شبحانه وتعالى، اأول ع�شيان واأول خمالفة 
لتوجيه��ات اهلل �شبحان��ه وتعالى، اإبلي���س، اإبلي�س ذل��ك العابد املوجود يف 
�ل�صماو�ت �ملتعبد بني �أو�صاط �ملالئكة وبني �صفوف �ملالئكة كان له موقف 
خمتل��ف، اإبلي�س ا�شتكرب، اإل اإبلي�س ا�شتكرب، ع�ش��ى اهلل �شبحانه وتعالى 
ب�شبب ال�شتكبار، املع�شية بحد ذاتها هي ا�شتكبار، تعنت ومتنع عن اأمر 
اهلل �شبحان��ه وتعالى، وكل خملوقات اهلل لي�س لها اإل اأن تطيع اهلل �شبحانه 
وتعال��ى، لي���س لها احل��ق اأن متتنع ع��ن طاعة اهلل فيم��ا ياأمر ب��ه، اإبلي�س 
ا�شتك��رب، يعني ع�ش��ى اهلل �شبحانه وتعالى تكربا، اعت��رب اأنه ل يليق به، 
اأَنّ ه��ذا حٌطّ من مقامه، حط من مكانته، حط من اعتباره وقدره اأن ي�شجد 

لآدم.
اإبلي���س ا�شتكرب يعن��ي ع�شى اهلل �شبحانه وتعالى تك��ربًا، اعترب اأنه ل 
يلي��ق ب��ه اأن هذا حٌط من مقامه ح��ٌط من مكانته حٌط م��ن اعتباره وقدره، 
اأن ي�شجد لآدم واأن ُيوؤمر بال�شجود لآدم ) اإَِلّ اإِْبِلي�َس اأََبى● َوا�ْشَتْكرَبَ َوَكاَن 
ِم��َن اْلَكاِفِريَن ( كفر بذلك حني رف�س اأمر اهلل �شبحانه وتعالى وتعنت على 
اهلل وع�ش��ى اهلل �شبحان��ه وتعال��ى، وه��ذه انتكا�ش��ة كبرة ج��دًا وحتّول 
�شيء للغاية من مقام عظيم من العبادة والتقرب اإلى اهلل �شبحانه وتعالى 
لدرج��ة اأنه التحق باملالئكة هناك يف ال�شماوات واأ�شبح بني اأو�شاطهم ويف 
ذلك املقام املقّد�س من العبادة هلل �شبحانه وتعالى بني �شف املالئكة حتول 
اإل��ى كافر، اإل��ى عا�شي، وهذا بالتاأكيد كان مفاج��ئ للمالئكة عليهم ال�شالم 
و�صّبب خل�صومة بني �أو�صاط �ملالئكة وبالتاأكيد �أن �ملالئكة ��صتغربت منه 
تفاجئ��ت مبوقف��ه، خا�شمته ناق�شته حاول��ت اأن ُتعيده اإل��ى اأن ينتبه اإلى 
ر�ش��ده، اإلى اأن يراج��ع نف�شه ولهذا قال اهلل ) َم��ا َكاَن يِلَ ِمْن ِعْلٍم ( يخاطب 
النب��ي حممدًا ليق��ول لأولئك الأخرين ) َم��ا َكاَن يِلَ ِمْن ِعْلٍم ِبامْلَ��اَلإِ اْلأَْعَلى● 
ُم��وَن( امل��الأ الأعل��ى ه��م هن��اك املالئك��ة واإبلي���س اأي��ام كان بني  اإِْذ َيْخَت�شِ
اأو�شاطهم اإذ يخت�شمون هذه احلالة من الإخت�شام مابني ابلي�س واملالئكة 
م��ن حول��ه، بالتاأكيد اأنهم فوجئ��وا مبوقف��ه وان�شدموا ب��اأول مع�شية هلل 
�شبحان��ه وتعالى وانده�ش��وا كيف هذا العابد، هذا ال��ذي تقرب هذا الذي 
التح��ق ب�شف املالئك��ة كيف يت�شرف هذا الت�شرف، كي��ف يع�شي اأمر اهلل 
كي��ف ل ي�شتح��ي م��ن اهلل اأي��ن عبادت��ه لآلف ال�شنني؟ كي��ف مل تقربه من 
اهلل �شبحان��ه وتعالى؟ كيف مل تزكي نف�شه؟ كي��ف مل تعزز يف وجدانه ويف 
روح��ه الإنك�شار هلل اخل�شوع هلل الطاع��ة هلل الت�شليم هلل؟، كيف فجاأة يظهر 
عل��ى هذا النحو من التجروؤ على اهلل من العنت من ال�شوء حالة �شيئة جدًا 
ظه��ر يف نف�شه حالة �شيئة ج��دًا، ظهر بعيدًا عن احلال��ة التي يفرت�س مبن 
بق��ي يعبد اهلل اآلف ال�شنوات احلالة التي يفرت���س اأن يكون عليها احلالة 
الروحاني��ة احلال��ة الإميانية احلال��ة الكبرة من الن�ش��داد نحو اهلل، من 
التعظيم لل،ه من املحبة هلل، من اخل�شوع هلل �شبحانه وتعالى، فكيف ظهر 
عل��ى نحٍو خمتل��ف وكاأنه لي�س بذلك العابد ويف ذل��ك امل�شتوى من العبادة 
ويف ذل��ك �جلو �جل��و �لعجيب جو روح��اين جو يف �ل�صم��او�ت بني �أو�صاط 
الأع��داد الهائل��ة من مالئكة اهلل يف جو الذكر الدائ��م هلل والت�شبيح الدائم هلل 

والإقب��ال الدائ��م اإلى اهلل �شبحان��ه وتعالى كل تلك احلال��ة الروحية كيف 
اختف��ت فجاأة من باطن هذا املخلوق من وج��دان هذا الكائن، وكيف تغر 
كل ه��ذا التغ��ر تغر وانعكا�س وانقالب يف حالته ب�ش��كل عجيب، هذا يدل 
على اأن خلاًل ما كان موجودًا وكامناً فيه مل ي�شلح بتلك العبادة على مدى 
ذل��ك الزمن الطويل ومل يتغر اأب��دًا، بل اإن ذلك اخللل لرمبا تفاقم وتعاظم 

وكرب مع الوقت.

مشكلة إبليس كانت هي الكبر
اإذن ماهي امل�شكلة ماهي م�شكلة اإبلي�س ؟! كيف مل ي�شتفد كيف مل يزكوا 
كي��ف مل ينتفع بذلك اجل��و العبادي بذلك الزمن الطوي��ل من العبادة بذلك 
اجل��و الروح��اين والإمياين الذي كان يعي���س فيه لزمن طويل ج��دًا م�شكلة 
اإبلي���س كانت هي الك��رب هي اأنه بالزمن الطويل الذي عبد اهلل فيه وذكر اهلل 
في��ه وعا���ض فيه يف جو �لعبادة بذلك �ملقام �لرفي��ع بني �أو�صاط �ملالئكة مل 
تزك��و نف�ش��ه الذي كان يعظم في��ه مل يكن اهلل من خالل عبادت��ه هلل.. نف�شه 
كان��ت ه��ي الت��ي تعظ��م.. كان ي�شع��ر باأنه يكرب يك��رب كان يك��رب يف نف�شه، 
الجت��اه ال�شحيح اإل��ى اهلل �شبحانه وتعالى يف العب��ادة والطاعة والقربه 
ب�ش��كل �شليم ب�شكل �شحيح بتوجه �شحي��ح اأنه كلما زاد قربك من اهلل كلما 
ا�شتقم��ت اأكرث كلما عبدت اهلل اأكرث كلما م�ش��ى بك الزمن واأنت يف الجتاه 
ال�شلي��م م��ن العب��ادة والقرب��ة اإل��ى اهلل، اأن يعظ��م اهلل يف نف�ش��ك اأن تزداد 
�شع��ورا باخل�شوع هلل باخل�شوع هلل بالت�شاوؤل اأم��ام اهلل �شبحانه وتعالى، 
اأن ت�شغ��ر دائم��ا عن��د نف�ش��ك واأن يعظ��م اهلل �شبحانه وتعال��ى يف نف�شك، 
اإبلي�س كان ي�شت�شعر اأنه يكرب يكرب ينتفخ كما البالون ينتفخ ينتفخ اإلى اأن 
ق��رح قرح يف يوم من الأيام.. هذه احلالة م��ن ال�شعور بالكربياء والعظمة 
وجن��ون العظمة اأو الت�شخم النف�شي والت�شخ��م الذاتي تفاقم وبرز وكرب 
اإل��ى اأن اأتت مرحلة الختبار التي ك�شفت ذل��ك وجلت كل ذلك وات�شح بها 
كل ذل��ك لأن اهلل يخت��رب عباده �ش��واًء من اجلن اأو من الإن���س الكل يف مقام 
الختبار، وقد تخ�شع حلالت الختبار يف مراحل حياتك الختبار املتنوع 

يف كل مرحلة من مراحل حياتك يختربك اهلل اختبارا جتاه جانب معني.
ق��د ياأتي لك اختبار جتاه اجلانب املعن��وي، قد ياأتي لك اختبار يالم�س 
جانبا معينا لدى نف�شك، اهتماما معينا لدى نف�شك، نقطة ح�شا�شة يف نف�شك 
تتن��وع الختب��ارات يف مراحل احلي��اة ويف الطري��ق "اإل اإبلي���س ا�شتكرب 
وكان م��ن الكافري��ن" ومل ينفع فيه ن�شح املالئكة له ول خ�شامهم معه ول 
ماكان بينه وبينهم من النقا�س واجلدال والأخذ والرد، يف الأخر كلمه اهلل 
�شبحان��ه وتعال��ى.. اهلل تكلم مع اإبلي�س قال له ق��ال اهلل "يا اإبلي�س مامنعك 
اأن ت�شج��د مل��ا خلق��ت بيدي" ماه��و املانع ل��ك اأن ت�شج��د.. اهلل يخاطبه ملا 
خلق��ت بي��دي.. اأي ملا خلق��ه اهلل لي�س �شنيعة لإل��ه اآخر اأو لكائ��ن اآخر اأو 
اأن اهلل �شبحان��ه وتعال��ى اأوكل مهمة خلقه اإلى اأحد م��ن املالئكة ل.. خلقه 
اهلل ونف��خ فيه من روحه.. كائن خلق��ه اهلل وكرمه اهلل �شبحانه وتعالى "ملا 
خلق��ت بيدي ا�شتكربت اأم كنت من العالني قال اأنا خرمنه خلقتني من نار 
وخلقت��ه من طني".. ح��اول اأن يناق�س اهلل وح��اول اأن يجعل لنف�شه احلق 
يف ع�شيان��ه هلل وتعنت��ه على اهلل واأن��ه هو امل�شي��ب واأن اهلل هو املخطئ.. 
لحظ��وا حال��ة ال�ش��الل التي و�ش��ل اإليها ه��ذا الكائن هذا املخل��وق حالة 
رهيب��ة ج��دا م��ن ال�شالل والباط��ل.. ف��اإًذا اأ�شبح ل��ه م�شكلة ه��ي م�شكلة 
التك��رب.. التك��رب والغ��رور والعج��ب بذات��ه والتع��ايل عل��ى اهلل �شبحان��ه 
وتعال��ى وعلى اأمره واملع�شية هلل �شبحان��ه وتعالى من منطلق اأنه يعترب 
نف�ش��ه امل�شيب ويعترب اأن اهلل هو املخطئ.. اإبلي�س بعد هذه امل�شكلة وبعد 
ه��ذه الورط��ة التي و�شل فيها ملع�شيته هلل �شبحان��ه وتعالى اهلل جل �شاأنه 
ط��رده من ال�شم��اوات ومن ذلك املق��ام الذي هو فيه.. "ق��ال فاخرج منها" 
ط��رده ط��ردا ب�شكل مهني له "اخ��رج منها مذموما مدح��ورا" .. برع طرده 
من ال�شماوات واأنزله منها ومل ي�شمح له بالبقاء فيها لأن ال�شماوات �شاحة 
مقد�ش��ة لي�شم��ح فيه��ا بتواجد الع�ش��اة "قال فاخ��رج منها فاإن��ك رجيم" 
اهلل �شبحان��ه وتعال��ى طرده منها وجعله على ال��دوام مطرودا لي�شمح له 
بالع��ودة اإليها ف��اإذا حاول يف اأي حلظة من اللحظ��ات اأن يعود اإليها يرجم 
يرج��م بال�شهب وكانت هذه اإهانة كبرة له ومثلما حتول من حالة الطاعة 
اإلى حالة املع�شية طرد من ذلك املقام العظيم والرفيع واملهم بني �شفوف 

املالئك��ة ليك��ون كائنا لقيم��ة له ل احرتام ل��ه ل �شرف ل��ه ل ف�شيلة له ل 
قد�شي��ة له ب��ل كائنا مذموما خم��ذول مط��رودا رجيما خا�شئ��ا ذليال �شيئا 
ا�شتب��دل القد�شي��ة بال�ش��وء اأ�شب��ح �شيئ��ا واأ�شب��ح رجيما اأ�شب��ح كذلك 
ا�شتب��دل القرب��ة اإلى �شبحان��ه وتعالى واملكانة العالية ب��ني �شف املالئكة 
مب��اذا؟.. كما ق��ال �شبحان��ه وتعالى"واإنك علي��ك لعنتي اإلى ي��وم الدين" 
اأ�شب��ح ملعونا مطرودا م��ن ال�شاحة املقد�شة يف ال�شم��اوات ومطرودا من 
م��كان القرب��ة اإل��ى اهلل �شبحانه وتعال��ى وملعونا مطرودا م��ن رحمة اهلل، 
ملعون��ا مبعنى مطرودا من رحمة اهلل �شبحانه وتعالى ليرحمه اهلل اأبدا.. 
بعي��دا عن رحمة اهلل، ل ينال��ه اأي خر من اهلل اأبدا.. كل تدبر اهلل معه من 
منطل��ق اأن اهلل �شبحان��ه قد طرده من الرحمة وط��رده من املحبة ليحظى 
باملحب��ة م��ن اهلل ول بالرحمة من اهلل ولبخر م��ن اهلل .. كل تدبر اهلل معه 
عل��ى اأ�شا���س غ�شب اهلل علي��ه.. تدبر يزيده فيما هو في��ه من البتعاد عن 
رحمة اهلل من الولوغ يف ال�شر يف ال�شوء يف الرج�س يف البتعاد عن اخلر يف 
البتع��اد عن الطهارة يف البتعاد عن ال�ش��الح فاليزداد اإل �شوًء وليزداد 
م��ن اهلل اإل مقت��ا وليزداد اإل �ش��را وليزداد اإل ابتع��ادا عن كل ماهو خر 
و�ش��رف وف�ش��ل والعياذ ب��اهلل" واإن عليك لعنتي اإلى ي��وم الدين".. يعني 
يبقى ملعونا ومطرودا من رحمة اهلل �شبحانه وتعالى اإلى يوم القيامة يوم 
احل�ش��اب يوم اجلزاء ليلقى اآن ذاك ح�شابه وج��زاءه ويكون م�شره اإلى 
جهنم ليكون هو يف النار كبر اأهل النار اأعوذ باهلل ويتحول يف هذه احلياة 
اإل��ى رم��ز لل�شر، رمز للف�شاد، رمز للجرمية، يك��ون هو قائد املطرودين من 
رحم��ة اهلل وكبره��م كبر اأه��ل الرج�س، اأه��ل املع�شية، اأه��ل ال�شر، اأهل 

الف�شاد، اأهل الطغيان، اأهل الإجرام، كبرهم هو.
لحظ��و� ه��ذه �حلال��ة م��ن �أو�ص��اط �ملالئك��ة يف �ل�صم��او�ت �إلى هذ� 
امل�شت��وى ال��ذي انح��ط اإلي��ه و�شق��ط فيه وه��وى اإلي��ه والعي��اذ باهلل.. 
طبع��ا ه��ذه احلال��ة التي و�ش��ل اإليه��ا جعلته يحم��ل حق��دا فظيعا جدا 
وع��داء �شدي��دا ملن؟.. لآدم وبنيه لأنه يعت��رب اأن �شبب م�شكلته هذه هي 
اآدم وبن��ي اآدم.. ه��ي الإن�ش��ان اأن الذي �شبب ل��ه لأن يخ�شر هذه املكانة 
وه��ذا املقام املقد�س ب��ني املالئكة يف ال�شماوات واإل��ى اأن ي�شبح خا�شئا 
ومط��رودا وخمذول ول�شرف له ولقد�شي��ة له وهومتكرب.. لحظوا مع 
ك��ربه وتكربه ه��و يري��د اأن يبقى �شيء كب��ر ومهم هناك.. ه��ذا الكائن 
ا�شتك��رب ع��ن اأن ي�شج��د لآدم ويري��د ان يبقى هناك كب��ر و�شخم ع�شر 
هن��اك، لكن النتيجة كانت نتيجة معاك�شة لق��د فقد كل مكانة وكل �شرف 
ل تبق��ى امل�شاأل��ة يف ح��دود اأنه يتنازل عل��ى ح�شب ماي��راه هو هو يظن 
ه��و ويتوه��م هو بال�شج��ود لأدم مل يبقى ل��ه اأي �شرف اأ�ش��ال اأي مكانة 
اأ�شال اأي قدر اأ�شال اأي اعتبار اأ�شال ونزل اإلى اأحط م�شتوى ، الى اأحط 
م�شت��وى، وفقد كل �شي، ه��ذاك الت�شيخام الذي في��ه والتكرب والتعايل، 
مل يبق��ى ل��ه اأي اأعتب��ار نهائيا هو حم��ل حقدا �شديدا ج��دا ، اإ�شافة اإلى 
ذاآلك اأ�شبح مطرودا من رحمة اهلل ، واأ�شبح م�شره اإلى غ�شب اهلل اإلى 
جهن��م والعي��اذ باهلل ، وخ�ش��ر كل �شي كل ما ياأمله ويري��ده ويبتغيه من 
علو املكان والرفعة والعتبار والقدر وعلو املنزلة، فقد كل �شي واأ�شبح 
مطرودا ورجيما وخا�شئا والعياذ باهلل ومذموما ومدحورا و ملعونا ول 
يحظ��ى بالحر�م، ول يحظى بالحر�م، حتى ل ب��ني �أو�صاط �ملالئكة 
ول ب��ني �أو�صاط �جلن حتى منه��م يف �صف �ل�صيطان ل يحرمونه �إ �صال 
الآن مث��ال الع�ش��اة من الب�شر ه��م حم�شوبون على اأنه��م يف �شفه واأنهم 
م��ن حزب��ه ولكن يف نف�س الوق��ت ل يحظى باحرتام حت��ى بينهم ول بني 
�أو�ص��اط حزبه ،�لكل من بن��ي �أدم يهود ون�صارى وم�صلمني ووثنيني كل 
الب�ش��ر يلعن��ون ال�شيطان يلعن��ون اإبلي�س ول يحظى ب��اأي احرتام لدى 
�أحد فهو ل يحظى بالحر�م ل بني �أو�صاط �لب�صر ول بني �أو�صاط �جلن 
ول بني �أو�صاط �ملالئكة و�لنظرة �ليه بني �لكائنات �ملفكرة و�ملدركة �أنه 
كائن رجيم ملعون رج�س خبيث يت�شم ويعرف بخبثه برج�شه بع�شيانه 
ب�شوئ��ه مذموما لدى اجلمي��ع ل يحظى باأي احرتام ل��دى اجلميع اأبدا، 
فعن��ده حالة من الع��داء ال�شديد جدا جدا جدا وهو حقود خملوق ناري 
قريب م��ن اأن يحقد واأن يحتفظ بحالة �شديدة من احلقد ولذلك لحظوا 
بع��د اأن ط��رده اهلل �شبحان��ه وتعالى قال ل��ه واأن عليك لعنت��ي الى يوم 
الدين كان له طلب معني قال ربي هو يعرتف باهلل يعرتف باجلنة والنار 
وبربوبي��ة اهلل عل��ى كل اخلل��ق يقول هلل ربي يا ربي يذع��ن بعبوديته هلل 

يق��ر يقر بعبوديته هلل واأن اهلل رب لكل الكائنات واملخلوقات واإبلي�س هو 
يعرف ب��اهلل وبقدرته وبعلمه وعظمته وعزته وه��و اأي�شا يوؤمن باجلنة 
والن��ار بالإقرار يعني يقر ويعرف هذا يعرف اإن هناك جنة ونار وبعث 
وح�ش��اب وجزاء يعرف به��ذا امل�شائل بكلها، ولك��ن معرفة مل ينتفع بها 
الكث��ر م��ن النا�س يعرف يقر ل��ك باهلل ومالئكته ور�شل��ه وكتبه ويقر لك 
اأي�شا باجلنة والنار والبعث واحل�شاب لكن اإقرار مل ينبني عليه اإميان 
ول تاأث��ر يف النف���س ول يف العم��ل ول يف ال�شتقام��ة ق��ال ربي يدعو اهلل 
دعاء ه��ذا اأنظرين يعني اأمهلني ل تعاجلني باملوت والهالك فاأنظرين اإلى 
ي��وم يبعث��ون يعني اأتركني مهل��ة اأعي�س الى يوم القيام��ة قال فانك من 
املنظرين الى يوم الوقت املعلوم اهلل اأمهله من منطلق غنى اهلل �شبحانه 
وتعالى اهلل غني يعني ل ي�شكل بقاء اإبلي�س على قيد احلياة اأي خطورة 
عل��ى اهلل ول اأي م�شكل��ة هلل ول اأي تاأث��ر عل��ى اهلل ه��و الغن��ي احلمي��د 
والق��وي العزيز والعلي العظي��م جل �شاأنه فماهن��اك اأي تاأثرات ميكن 
اأو خطورة ميكن اأن ي�شكلها با�شتمرار اإبلي�س يف احلياة لزمن طويل قال 
فاإن��ك من املنظرين اإلى يوم الوقت املعل��وم مبعنى اأن اهلل اأعطاه ف�شحة 
اإل��ى يوم الوقت املعلوم هنا يختلف املف�ش��رون على يوم الوقت املعلوم 
البع�س يقول اأنه يوم القيامة ويقولون بناء على ذلك باأن اإبلي�س �شيبقى 
عل��ى قيد احلي��اة حتى تقوم القيامة ثم ميوت م��ع الكائنات التي متوت 
اأول ما تقوم القيامة، البع�س يقول ل قد يكون هذا يوما قبل يوم القيامة 
اهلل اأعلم الذي يظهر من خالل الن�شو�س القراآنية اأنه �شيعمر زمنا طويال 
واأن املهل��ة هذه مهلة طويلة، هو بع��د ذلك قال يعني اإبلي�س فبعزتك هو 
هن��ا يق�ش��م واأق�شم بعزة اهلل لأن��ه يعترب اأنُه ق�شم كب��ر ق�شم كبر وهو 
حاق��د يعن��ي ُيريد اأن يق�شم على ما �شي�شعى ل��ُه ق�شم لكن ق�شم كبر قال 
فبعزت��ك لحظوا ه��ذا الكائن عارف عارف باهلل وع��ارف حتى بعزة اهلل 
لأغوينهم اأجمعني اإل عبادك منهم املخل�شني وهو ُهنا يق�شم اأنُه �شينتقم 
اأ�ش��د واأق�شى انتقام من بني اآدم فما هو هذا النتقام هو يعترب اأن اأخطر 
واأق�ش��ى م��ا ميكن اأن يفعل��ُه ببن��ي اآدم به��ذا الإن�شان هو الإغ��واء لهذا 
الإن�ش��ان اإذا متكن من اإغواء ه��ذا الإن�شان فاإنُه بذلك يكون قد انتقم منه 
اأ�شد انتقام ميكن لأنه �شيودي به اإلى ال�شقاء يف الدنيا واإلى جهنم جهنم 

يو�شلُه اإلى جهنم وبهذا يعترب نف�شُه انتقم اق�شى انتقام.

أخطر ما ميكن أن يفعلُه ابليس باإلنسان أن يوصلُه إلى 
جهنم والعياذ بالله وسخط الله في الدنيا واآلخرة

وفع��اًل هذا يعترب اأخطر اأخطر ما ميكن اأن يفعلُه بالإن�شان اأن ي�شبب لُه 
م��ا يو�شل��ُه اإلى جهنم والعياذ باهلل و�شخط اهلل يف الدنيا والآخرة وهو هنا 
ي�شتثن��ي اإبلي���س ا�شتثنى يف ق�شمه يعني جلل ليحل��ف فجر قال اإل عبادك 
منه��م املخل�شني مبعن��ى اأنُه هناك م��ن ل يقدر على اإغوائه��م هناك من مل 
يتمكن من اإغوائهم ول من ال�شيطرة عليهم ول من الإيقاع بهم مبا يو�شلهم 
اإل��ى جهنم الذين عبدوا اأنف�شهم هلل واخل�ش��وا اأنف�شهم هلل �شبحانُه تعالى، 
اهلل �شبحان��ُه وتعال��ى قال )فاحلُق واحل��ق اأقوله لأم��الأن جهنم منك ومن 
تبع��ك منهم اأجمع��ني( مبعنى اأن هذا ل يوؤثر عل��ى اهلل �شيئا حينما يتمكن 
اإبلي���س من اإغواء اأعداد كبرة من الب�شر م��ن بني اآدم هذا لن ينق�س على 
اهلل م��ن ملك��ه مثقال ذرة ولن يوؤثر على اهلل ب�شي وًل ي�شر اهلل ب�شيء، اإمنا 
�شيتجل��ى جربوت اهلل وقدرتُه وعذاب��ُه وبط�شُه بتعذيبهم قال )قال فاحلق 
واحل��ق اأقول( وق��د يكون هذا اأي�شا ق�شم م��ن اهلل �شبحانه وتعالى لأمالن 
جهنم يعني قبلك اأنت وهوؤلء الذين ميكن اأن يتبعوك اأن ت�شتغويهم لأمالأن 

جهنم منك وممن تبعك منهم اأجمعني م�شركم جهنم وقبلكم جهنم.
 ُنتم اإن �شاء اهلل ما بقي من احلديث لأنه مايزال هناك الكثر من احلديث 
ح��ول هذا املو�شوع يف املحا�شرة القادم��ة اإن �شاء اهلل، ن�شاأل اهلل �شبحانه 
وتعال��ى اأن ُيجرن��ا ويجركم من تاأث��رات ال�شيط��ان وكل ال�شياطني من 
الإن���س واجل��ن واأن يوفقن��ا واإياكم ملا فيه ر�ش��اه اإنُه �شمي��ع الدعاء واأن 
يتقب��ل من��ا ومنكم يف هذا ال�شهر الك��رمي �شيامنا وقيامن��ا و�شالح الأعمال 
واأن يكتبنا يف هذا ال�شهر الكرمي من عتقائه ونقذائه من النار، ن�شاألُه اأي�شا 
اأن ين�ش��ر �شعبنا املظلوم ويرحم �شهدائنا الأبرار واأن ي�شفي جرحانا واأن 

يفك اأ�شرانا اإنُه �شميع الدعاء وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلم��د هلل رب العاملني، واأ�شهد األ اإل��ه اإل اهلل امللك احلق املبني واأ�شهد 
اأن �شيدن��ا حمم��دا عب��ده ور�شوله خ��امت النبي��ني، اللهم �ش��ل على حممد 
وعل��ى اآل حممد، وب��ارك على حممد وعلى اآل حممد، كم��ا �شليت وباركت 
عل��ى اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد، وار�س اللهم بر�شاك عن 

اأ�شحابه الأخيار املنتجبني وعن �شائر عبادك ال�شاحلني.
اأيه��ا الإخ��وة والأخ��وات، ال�شالم عليك��م ورحمة اهلل وبركات��ه، كنا يف 
حديثن��ا بالأم�س ب�ش��اأن العدو الأل��د لالإن�ش��ان وللب�شرية وه��و ال�شيطان، 
ال�شيط��ان الرجيم نعوذ باهلل من��ه ومن كل �شياطني الإن�س واجلن، حتدثنا 
يف اآخ��ر ما و�شلنا اإلي��ه يف حما�شرة الأم�س كي��ف كان موقفه ما بعد الأمر 
م��ن اهلل �شبحان��ه وتعالى بال�شجود، وهو كان يف م�ش��اِفّ املالئكة، و�شمن 
املالئكة متواجدا يف ال�شماء، كيف اأنه ع�شى اهلل �شبحانه وتعالى وا�شتكرب 
وكان من الكافرين كما ورد يف الآيات القراآنية، وكيف اأن اهلل �شبحانه طرده 
م��ن ال�شماء ولعنه وخ�ش��ر خ�شارة كبرة جدا، خ�ش��ر مقامه خ�شر دينه، 
خ�ش��ر اإميانه، خ�شر عالقته مع اهلل �شبحان��ه وتعالى، خ�شر القد�شية التي 
كان فيه��ا يف م�شاف املالئكة، و�شار اإلى مطرود وملعون وخ�شيء ورجيم 
و�ش��يء ورمز لل�شر ورمز للع�شي��ان، فكانت خ�شارته خ�شارة كبرة جدا، 
وكان لذلك نتيجة وتاأثر يف مدى حقده لآدم ويف مدى تركيزه على النتقام 
م��ن الإن�شان ب�ش��كل كبر، فاتخذ ق��راره بالعداوة لالإن�ش��ان والنتقام من 
الإن�شان، من اآدم وبنيه، لذلك قال مق�شما: )قال فبعزتك لأغوينهم اأجمعني 
اإل عب��ادك منه��م املخل�ش��ني(، اهلل �شبحانه وتعالى ح��دد امل�شر احلتمي 
لإبلي���س وم��ن تبعه من بني اآدم، م��ن تبعه من اجل��ن، اأن يكون م�شرهم 
جهن��م والعي��اذ باهلل، )قال فاحل��ق واحلق اأقول لأم��الأن جهنم منك وممن 
تبع��ك منهم اأجمعني(، اأي�شا يف ن�س ق��راآين اآخر يقول اهلل �شبحانه وتعالى 
حاكي��ا مقولة اإبلي�س: )قال فيما اأغويتني لأقعدن لهم �شراطك امل�شتقيم ثم 
لآتينه��م من بني اأيديه��م ومن خلفهم وعن اأميانهم وع��ن �شمائلهم ول جتد 

اأكرثهم �شاجدين(، .

اإلنسان خلق على النحو الذي يكون فيه القابلية للخير والقابلية للشر
هنا نتحدث عن نقطة مهمة، يجب الوعي بها والفهم لها، هل اأن ال�شيطان 
ه��و العامل الرئي�ش��ي احل�شري ل�شالل م��ن ي�شل من الب�ش��ر وغواية من 
يغ��وى من الب�شر، واأنه لول ال�شيطان ولول وج��ود اإبلي�س ون�شاطه الذي 
ميار�ش��ه يف اإ�ش��الل الب�ش��ر اأن الب�ش��ر �شيكونون كله��م مهتدين و�شاحلني 
وطيب��ني، امل�شاأل��ة لي�ش��ت كذل��ك، الإن�ش��ان خل��ق يف نف�شيت��ه وطبيعت��ه 
وقدرات��ه، مداركه ورغباته و�شهوات��ه على النحو الذي يكون فيه القابلية 
للخر والقابلية لل�شر، اهلل �شبحانه وتعالى قال يف كتابه الكرمي عن النف�س 
الب�شري��ة: )ونف�س وما �شواها فاألهمها فجورها وتقواها قد اأفلح من زكاها 
وق��د خاب من د�شاها(، يقول عن الإن�ش��ان هديناه النجدين، الإن�شان لديه 
بنف�ش��ه قابلية وميول واإمكانية اأن يتج��ه يف طريق احلق واخلر والزكاء 
وال�ش��الح والتقوى والر�شد والهداية اإل��ى اآخره، طريق احلق وما يتبعه 
عل��ى م�شت��وى القيم والأخالق اإلى اآخره، اأو طري��ق ال�شر، طريق ال�شوء، 
طريق الع�شيان، طريق الفجور، الإن�شان لديه القابلية لهذا، نف�شيته لديها 
القابلي��ة لالجتاهني، اإما اجتاه اخلر واإما اجتاه ال�شر، اإما اجتاه التقوى 
وال�شتقام��ة وال��زكاء والطه��ارة اأو اجتاه الفج��ور والدن���س والع�شيان 
وم�شاوئ الأخالق، وقد يتجه الإن�شان، يعني حتى لو مل يكن ثمة اإبلي�س، 
ولو مل يكن ثمة �شياطني، البع�س قد يتجه يف طريق ال�شر وطريق الفجور 
وميي��ل اإليها، وي�شر فيها، ولكن هناك اأي�شا عامل ي�شاعد على ذلك، يعني 
ال�شيط��ان عام��ل ي�شاعد عل��ى املزيد م��ن النزلقة نحو طري��ق ال�شر نحو 
طري��ق الفجور نحو التوغل فيها، ويف نهاي��ة املطاف يعترب الوعي مب�شاألة 
ال�شيطان واأنه عدو مبني وي�شعى اإلى جرك اإلى طريق الفجور والع�شيان 
وه��و ال�شر وال�ش��الل، يعترب الوعي بهذا عامال اإيجابي��ا ومهما، يف النهاية 
م��ا تعترب م�شاألة وج��ود ال�شيطان اأنه متث��ل كارثة على الإن�ش��ان واأن اهلل 
�شبحان��ه وتعالى ظلم هذا الإن�شان والعياذ باهلل، ل، و�شلط عليه ال�شيطان 

ي�شل��ه ويغوي��ه، م�شكني ابن اآدم الذي ُترك لت�شلي��ط ال�شياطني واإ�شاللهم 
واإغوائه��م، واإل كان �شيك��ون �شاحل��ا وموؤمنا ومن اأه��ل اجلنة، ومل يكن 

لي�شل اإلى جهنم، ل. 

الشيطان حتول إلى رمز وكبير ألهل الضالل ألهل الباطل والفجور، رمز لهم
ال�شيط��ان يف النهاي��ة حتول اإلى رمز وكبر لأه��ل ال�شالل لأهل الباطل 
لأه��ل الفج��ور، رمز لهم، جهة معينة ياأوي اإليها يتج��ه اإليها هذه الفئة من 
النا���س الذين اجتهوا جهة الفجور والع�شي��ان، وُجعل لها اإمكانية التاأثر 
ب�ش��كل كبر عليه��م، فرمزيت��ه لل�شر، رمزيت��ه للفجور، رمزيت��ه للطغيان، 
رمزيت��ه للدن�س وامل�ش��اوئ من موقعه كعدو لالإن�ش��ان وعلى خ�شومة مع 
الإن�ش��ان تعت��رب هذه امل�شاأل��ة عامال م�شاع��دا لالإن�شان عل��ى ال�شتقامة اإن 
وع��ى بها، ما دامت تلك الطريق طري��ق النحراف، طريق الفجور، طريق 
الع�شيان، ما دام على راأ�شها عدوك وخ�شمك اللدود الذي ي�شمر لك ال�شر، 
والذي يريد بك ال�شر، والذي ي�شعى اإلى اإهالكك، ما دام على راأ�شها عدوك 
هذا ي�شاعدك على ال�شتقام��ة، عامل ي�شاعدك على الجتناب لها، الإن�شان 
بفطرته، هو عندما يحمل العداء لطرف اآخر وي�شبح بينه وبني طرف اآخر 
ع��داوة حقيقة وم�شكلة حقيقية، هو فطري��ا يجتنب ذلك العدو، يبتعد عن 
�شالل ذلك العدو، يح�شل ما بينه وبني ذلك العدو متايز وتباين، تباين يف 
التوج��ه، تباين يف املوقف، مقاطعة اإلى اآخره، ولذلك ما اإن يحمل الإن�شان 
الوع��ي بعداوة ال�شيطان ويحمل الع��داوة يف املقابل اإل ويكون ذلك عامال 
م�شاع��دا ل��ه عل��ى زكائ��ه عل��ى �شالحه عل��ى هدايت��ه، على اجتن��اب تلك 
الطريق، طريق الفجو طريق الع�شي��ان، طريق الدني�س طريق امل�شاوئ، 
طري��ق ال�شرور بعامل مهم ه��و العداوة ما بينها وب��ني ال�شيطان والعداء 
لل�شيطان، لذلك كانت م�شاألة فاتخذوه عدوا، م�شاألة مهمة م�شاألة اإيجابية، 
م�شاأل��ة مفيدة م�شاأل��ة م�شاعدة على ال�شتقامة، ولذل��ك كان الذي ينق�شنا 
كب�شر هو الوعي الالزم الكايف مب�شاألة عداء ال�شيطان لنا، ال�شتح�شار لهذه 
امل�شاأل��ة يف الذهنية، يف املقامات التي حتتاج اإل��ى ا�شتح�شار لهذه امل�شاألة 

يف الذهني��ة، ل نغف��ل عنها يف املواقف التي يجب اأن نتذكرها، املواقف التي 
ي�شع��ى ال�شيط��ان اإل��ى اإغوائنا واإلى اإ�شاللن��ا واإلى جرنا اإل��ى الع�شيان، 
ل، ال�شتح�ش��ار يف اأوق��ات كث��رة ويف تل��ك اللحظات احل�شا�ش��ة بالذات، 
اللحظ��ات التي تكون فيها عر�شة لالإغ��واء وللوقوع يف الع�شيان، اإما على 
امل�شتوى ال�شخ�شي اأو على م�شتوى املوقف اأو عند حالة الغ�شب، اأو عند 
حال��ة الإغراء املادي، اأو عند اإغراء ال�شهوة، كل اللحظات واحلالت التي 

تكون فيها عر�شة لالإغواء من ال�شيطان.

الشيطان توعد مقسما )ألقعدن لهم صراطك املستقيم(
ناأت��ي لنتح��دث على �شوء ه��ذا الن�س الق��راآين: )قال فبم��ا اأغويتني(، 
يعن��ي مبا اأن��ه �شلك طريق الغواية و�شقط يف طري��ق الغواية وهذه كارثة 
وم�شكل��ة كب��رة وخ�شارة رهيب��ة، ولي�س هو اأن اهلل هو ال��ذي اأغواه، اهلل 
خذل��ه طرده من �شاحة الرحم��ة، فهو توعد مق�شما )لأقع��دن لهم �شراطك 
امل�شتقي��م( ه��ذا اأول، هن��ا حت��ددت طبيع��ة احلرب م��ا ب��ني الب�شر وبني 
ال�شيط��ان وحقيق��ة وطبيعة ال�شراع ما ب��ني الب�شر وب��ني ال�شيطان، هذه 
حرب��ه معن��ا، وه��ذه طريقت��ه يف ال�شته��داف لن��ا، )لأقعدن له��م �شراطك 
�مل�صتقي��م(، �أقع��د ل�صدهم، عملية �ل�ص��د لنا عن �ص��ر�ط �هلل �مل�صتقيم، يف 
كل م��ا فيه��ا م��ن اأعمال، كل م��ا فيها من مواق��ف، كل ما فيها م��ن التزامات 
�أخالقي��ة، �ل�ص��ر�ط �مل�صتقيم هو منه��ج حياة، منهج حي��اة، فيه ما نعمل 
وفي��ه ما ن��رتك، يعن��ي التزام��ات عملي��ة، اأن نعمل �شيئ��ا اأن ن��رتك �شيئا 
اآخ��ر، فيه التزامات اأخالقية، فيه مواقف، في��ه ت�شحية، فيه كل ما �شرعه 
�هلل لن��ا و�أمرن��ا به، هذ� ه��و عبارة عن �ل�ص��ر�ط �مل�صتقي��م، �أ�صبه بطريق 
من�ش��ي فيه��ا، يعني منهج حي��اة، لأن احلياة هذه حرك��ة، م�شرة نتحرك 
فيه��ا، م�شرة نتج��ه فيها فيما نعم��ل، فيما ن�شحي فيما نقف��ه من مواقف، 
فيم��ا نلتزم��ه م��ن التزام��ات، فمن اأهم م��ا يركز علي��ه ال�شيطان ه��و ال�شد 
لن��ا والتخذي��ل لنا والتثبيط لنا ع��ن كل عمل �شالح مه��م، وعن كل خطوة 
عملي��ة مهمة نك�شب ر�ش��ا اهلل وفيها اخلر لأنف�شن��ا، ال�شد يقعد قدامك يف 
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الطري��ق، يح��اول اأن يردك اأن ُيَخذلك، اأن يثبط��ك اأن يدفعك نحو التقاع�س 
نح��و التخاذل، نحو الفتور، اأن يفقدك العزم، الهتمام التوجه التمام، )ثم 
لآتينه��م من بني اأيديهم ومن خلفهم وعن اأميانه��م وعن �شمائلهم(، هو هنا 
يتح��دث ع��ن كل الأ�شالي��ب والو�شائل به��دف التاأثر علين��ا والإغواء لنا، 
مل��اذا؟ هو يع��رف اأن طبيعة النف���س الب�شرية تتفاوت من اإن�ش��ان اإلى اآخر 
يف املي��ول والرغبات والتوجهات والهتمامات مب�شتويات متفاوتة، النا�س 
الب�ش��ر بطبيعته��م، هذا الإن�شان ق��د تكون عنده توجه��ات معينة، الرتكيز 
عل��ى اأ�شياء معين��ة، اهتمام��ات معينة، مث��ال البع�س م��ن النا�س طموح، 
يحر���س ويرغ��ب اأن يكون له اعتبار، دور معن��وي، اأهمية وجاهة �شهرة، 
�شمعة، هو �شي�شتغل عليه يف هذه امليول، يف هذه الرغبات، يف هذا التوجه، 
�شيدخ��ل ل��ه من ه��ذا املدخ��ل و�شيدفع��ه لأن يتجه يف ه��ذا اجتاه��ا �شلبيا 
ويعتم��د على و�شائل �شلبية وت�شرفات فيه��ا مع�شية هلل �شبحانه وتعالى، 
البع�س ل، توجهاته وطموحه ورغباته على نحو زائد ماديا، طماع، يريد 
امل��ال، يري��د اأن يك�شب ثروة كب��رة، اجتاهه يف احلياة نح��و هذا اجلانب 
الرئي�ش��ي واأكرث م��ن اأي اهتمامات اأخ��رى ورغبات اأخ��رى، ويتفوق على 
كث��ر م��ن النا�س يف ه��ذا الجتاه، �شيدخل ل��ه من هذا املدخ��ل، البع�س ل 
مث��ال، اأكرث ميول��ه، اأكرث رغباته نحو جوانب اأخالقي��ة مثال، يرغب مثال يف 
املتعة اجلن�شية الرغبة اجلن�شية امليول اجلن�شي، وتركيزه على نحو اأكرث 
يف ه��ذا اجلانب، يركز علي��ه يف هذه امل�شاألة، وهكذا كل اإن�ش��ان مثاًل اإن�شان 
مع��ني مثاًل عن��ده غ�شب عنده انفع��ال عنده �شدة يح��اول اأن يدخل له من 
هذا املدخل، وهكذا يدخل لكل اإن�شان من املدخل الذي ينا�شبه حتى اأحياًنا 
م��ن العناوي��ن الدينية، البع�س مث��اًل قد يكون له توجه دين��ي واعتبارات 
ديني��ة فيغوي��ه من ه��ذا اجلانب، ل يتجه اإلي��ه يف م�شاألة لي�س ل��ه اإليها اأي 
التف��ات ولن يتفاع��ل معه��ا اأي تفاعل و�شيجعل��ه يناف�س مث��اًل يف املقامات 
الديني��ة والعتبار الديني واملقام الديني، يحر�س على اأن يكون له �شمعة 
ديني��ة واأن يك��ون م�شهورًا على اأنه اإما عامل ديني عظيم اأو عابد من العباد 
امل�شهوري��ن وذوي ال�شمعة الراقية والعالية ويدفع��ه اإلى الرياء بعبادته 
اأو الري��اء بعلم��ه الدين��ي اأو الرياء يف مقامه الدين��ي اأو يدفعه اإلى ال�شعي 
لل�شهرة حتى تكون ال�شهره مبتغى له وبعنوان ديني فهو يدخل لكل اإن�شان 
م��ن اجلانب الذي مييل اإليه، يتفاعل معه يرغ��ب فيه يتجه نحوه ويحاول 
اأن ينف��ذ اإليه ب�شكٍل يدفعه فيه اإلى ما هو مع�شية هلل �شبحانه وتعالى، اإلى 
ماهو خروج عن خط ال�شتقامة عن التوجيهات والتعليمات الإلهية اإلى ما 
ه��و خروٌج اأي�شاً عن اللتزامات واحلدود التي حدها اهلل �شبحانه وتعالى 
اِنِهْم َوَعْن  ْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن اأَمْيَ لالإن�ش��ان، وهو عندما يقول )ِمْن َبنْيِ اأَ
�َشَماِئِلِه��ْم( اإذا اأتى لك من جانب مل تتفاعل معه �شيبحث عن جانٍب اآخر قد 
تتفاع��ل معه، ولن ي�شتفي��د ال�شيطان يف ذلك ال من خ��الل هوى نف�شك اأنت 
ميل��ك اأن��ت، النحراف من جانب��ك اأنت لن يجربك لن يغ�شب��ك غ�شًبا عنك 
ولن يق�شرك ق�شرا وياأخذ بيدك رغًما عنك يف الجتاه اخلطاأ يف اأي جمال من 
املج��الت، جمالت دينية جمالت دنيوية جمالت اأخالقية جمالت تتعلق 

باللتزامات الأخالقية اإلى اأي جانب من اجلوانب.
ه��و ي�شتفيد فقط وفقط من رغبتك اأنت من انحراف��ك اأنت، قابليتك اأنت 
م��ن تفاعلك اأن��ت وانزلقت��ك اأنت عندم��ا متيل اأن��ت نح��وه، فيدفعك اأكرث 
ُه َلْي�َس َل��ُه �ُشْلَطاٌن َعَلى  وي�شجع��ك على ذلك اأك��رث، وهذه م�شاألة مهم��ة ) اإَِنّ
ا �ُشْلَطاُنُه َعَلى اَلِّذيَن َيَتَوَلّْوَنُه َواَلِّذيَن  َ ُلوَن اإِمَنّ ِهْم َيَتَوَكّ اَلِّذي��َن اآَمُنوا َوَعَلى َرِبّ
ُه��م ِب��ِه ُم�ْشِرُكوَن( هو م��ا ميتلك �شلطًة علي��ك اأنت فياأخذ بي��دك رغًما عنك 
وي�شوقك �شوًقا، النحراف يف اأي جمال من جمالت النحراف ل، هو ياأتي 
ل��ك فقط من حيث ترغب اأنت فاإذا ملَت ازداد بك كياًل اإذا انحرفت ازداد بك 

انحراًفا، و�شناأتي للحديث عن هذه امل�شالة.

اإلنسان ُخلق ليكون خليفًة في األرض
عل��ى العم��وم ب��داأ معركت��ه اأول معرك��ة خا�شه��ا م��ع اأبين��ا اآدم واأول 
منازل��ة واأول عملي��ة لالإغواء والهجوم عل��ى هذا الإن�شان ب��داأت مع اأبينا 
اآدم علي��ه ال�ش��الم، الق��راآن حك��ى لنا ذلك اهلل ج��ل �شاأنه بع��د اأن خلق اأبانا 
اآدم علي��ه ال�شالم وخلق زوجته ح��واء اأ�شكنهما جنة، جنًة لال�شتقرار فيها 
وابتداء احلياة فيها تتوفر فيه��ا املتطلبات الأ�شا�شية للحياة وال�شرورية 
للحي��اة، طبع��اً لي�ش��ت جن��ة امل��اأوى جن��ة الآخ��رة ل، جنة امل��اأوى التي 
عر�شه��ا ال�شماوات والأر�س والتي من دخلها ل��ن يخرج منها اأبدًا، ل، لأن 
الإن�ش��ان من الأ�شا���س ُخلق ليكون خليفًة يف الأر���س، البع�س من املثقفني 
والبع���س م��ن اخلطباء، والبع���س من املتعلم��ني يقدم امل�شاأل��ة وكاأن اهلل 
�شبحان��ه وتعال��ى اأ�شكن اأبانا اآدم علي��ه ال�شالم جنة امل��اأوى جنة الآخرة 
اجلن��ة التي هي دار املتقني دار اجلزاء، دار اجلزاء، جزاء املوؤمنني الذين 
اآمن��وا وعملوا ال�شاحلات وا�شتقاموا على نهج اهلل وطريق اهلل وطاعة اهلل 
�شبحانه وتعالى، وب�شبب م�شكلة اإبلي�س وما عمله مع اآدم اأُخرج اأبونا اآدم 
من اجلنة وابتلينا بالأر�س هذه والدنيا واحلياة يف الدنيا كاإجراء عقابي، 
ل، ال�شتخ��الف لآدم وبنيه عل��ى الأر�س لي�س اإج��راًء عقابًيا على العك�س 
ه��ذا ه��و التكرمي ه��ذه م�شاألة حك��ى اهلل كي��ف اأن املالئك��ة يف البداية كانوا 
يرغب��ون ه��م اأن يكونوا م��ن ُي�شتخلف على ه��ذه الأر�س املالئك��ة قالوا هلل 
�شبحانه وتعالى اأجتعل فيها يعني يف الأر�س خليفة من يف�شد فيها وي�شفك 
الدم��اء ونح��ن ن�شب��ح بحم��دك ونقد�س ل��ك، مل��اذا ل ت�شتخلفن��ا نحن على 
الأر���س ولي�س الب�شر، الإن�شان ابت��داًء خلقه اهلل ليكون خليفًة له يف اأر�شه 
)اإِيِنّ َجاِعٌل يِف اْلأَْر�ِس َخِليَفًة( لي�س اإجراًء عقابًيا واهلل �شبحانه وتعالى اأعد 
الأر���س لرمبا هي اأعجب الكواك��ب يف هذا الكون يف هذا العامل عامل الدنيا، 
الع��امل الأول قبل عامل الآخرة، وهياأها تهيئًة عجيبًة لالإن�شان واأودع فيها 
من عجيب نعمه ومن اخلرات الوافرة جدًا، ما اأنعم به على هذا الإن�شان 
وك��رم به هذا الإن�ش��ان واأتاح من خالل ذل��ك لالإن�ش��ان دوًرا متميًزا يف هذا 
الع��امل ويف ه��ذا الكون، ف��كان هذا الإن�شان ه��و العن�شر الأب��رز يف طبيعة 

دوره كخليفة هلل �شبحانه وتعالى يف اأر�شه ويف هذا العامل.
اأ�شك��ن اآدم اجلنة جنة ي�شتق��ر فيها تتوفر فيها متطلبات احلياة حتى ل 
يحتاج اإلى اأن يكابد م�شاق هذه احلياة وم�شوؤولياتها منذ اللحظة الأولى، 
يعن��ي نف��خ فيه ال��روح وي�شغله م��ن اأول حلظة، ياهلل يله��م اهلل ي�شرح يكد 
وي��زرع ويتعب وي�شتغل ويعمل على توفر متطلبات حياته، ل، اهلل رحيم 
اأراد لآدم اأن ي�شتق��ر اأوًل واأن يرت��اح حتى حت�شل ل��ه ذرية تعينه واأولد 
وبن��ون ي�شتغلون مع��ه يف هذه احلياة يعملون مع��ه يف هذه احلياة ولكن، 
اأ�شكنه اهلل وزوجه حواء عليها ال�شالم اجلنة )َوَيا اآَدُم ا�ْشُكْن اأَنَت َوَزْوُجَك 
امِلِنَي(،  َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الَظّ َة َفُكاَل ِمْن َحْيُث �ِشْئُتَما َوَل َتْقَرَبا َه●ِذِه ال�َشّ َنّ اجْلَ
َلّ  ق��ال اأي�شاً لآدم عليه ال�شالم )َواإِْذ ُقْلَن��ا ِلْلَماَلِئَكِة ا�ْشُجُدوا ِلآَدَم َف�َشَجُدوا اإِ
ُكَما ِمَن  اإِْبِلي���َس اأََب��ى● * َفُقْلَنا َيا اآَدُم اإَِنّ َه●َذا َعُدٌوّ َلّ��َك َوِلَزْوِجَك َفاَل ُيْخِرَجَنّ
َك َل َتْظَماأُ ِفيَها  وَع ِفيَها َوَل َتْعَرى● *  َواأََنّ ��ِة َفَت�ْشَق��ى● *  اإَِنّ َلَك اأََلّ جَتُ َنّ اجْلَ

َوَل َت�ْشَحى●(.
اأخ��رب اهلل اآدم عليه ال�شالم واأخرب زوجته حواء معه كذلك اأن ال�شيطان 
ع��دٌو لهما و�شيعمل عل��ى اإخراجهما من تلك اجلنة التي ه��ي ُم�شتَقر مريٌح 
��وَع ِفيَها َوَل َتْعَرى●(  َلّ جَتُ للحي��اة تتوفر فيها متطلبات احلي��اة )اإَِنّ َلَك اأَ
كل م��ا حتتاجه من طعامك متوفر يف هذه اجلن��ة خمتلف اأنواع الطعام فال 
وَع ِفيَها  حتت��اج اإلى اأن تعاين ول تك��د لتح�شل على طعامك )اإَِنّ َل��َك اأََلّ جَتُ
َوَل َتْع��َرى●( ما حتتاج اإليه م��ن املالب�س متوفر مالب�س جاهزة  ما حتتاج 

��َك َل َتْظَماأُ ِفيَها  تع��اين وتتعب اإلى اأن توف��ر لنف�شك ولزوجتك املالب�س )َواأََنّ
َوَل َت�ْشَح��ى●( فكل م��ا حتتاج اإليه من ال�شراب واملي��اه متوفر اأي�ًشا، ول 
ت�شح��ى ل تتع��ب بني ح��رارة ال�شم�س وحت��ت اأ�شعة ال�شم���س واأنت تكد 
وتعم��ل وت�شتغل لتوف��ر احتياجاتك الأ�شا�شية حليات��ك، ل من طعام ول 

من مالب�س ول من �شراب.
وجن��ة تتوف��ر فيه��ا احتياجاتهم��ا من ه��ذه الل��وازم للحياة م��ن طعام 
و�ش��راب ومالب���س ب�شكٍل وا�شع يعني ه��و لي�س �شيئاً حم��دودًا )َوُكاَل ِمْنَها 
َرَغ��ًدا( قال اهلل رغدًا يعني وا�شع��اً وهنيئاً ومتوفرًا برفاهية وراحة، ولكن 
هن��اك �شج��رة واح��دة يف تلك اجلنة ب��ني كل ما فيها من اأ�شج��ار بني كل ما 
فيه��ا من احتيجات متوف��رة ووا�شعة، ولي�شت �شيئاً ي�ش��رًا اأو حمدودًا.. 
�شجرة واحدة منعا منه��ا ول تقربا هذه ال�شجرة،، �شجرة واحدة اختلف 
املف�ش��رون ع��ن ماهية ه��ذه ال�شجرة وحقيقة ه��ذه ال�شجرة لي���س هذا هو 
امله��م... ال�شج��رة ه��ذه ق��ال اهلل )ول تقربا ه��ذه ال�شج��رة( وحددها لهما 
بالإ�شارة والتو�شيح هذه ال�شجرة.. فتكونا من الظاملني.. تظلمان اأنف�شكما 

وجتنيان على اأنف�شكما باملع�شية هلل اأوًل وبالإخراج من اجلنة ثانياً..
فوسوس إليه الشيطان

 ال�شيط��ان اأت��ى بع��د اأن ط��رد م��ن ال�شم��اء ذهب ال��ى هذه اجلن��ة الى 
اأدم علي��ه ال�ش��الم وذلك ليب��داأ عمله الع��دواين �شد الن�ش��ان وال�شتهداف 
له��ذا الن�شان.. فما ال��ذي عمل؟؟ فو�شو���س اإليه ال�شيط��ان.. ال�شغل الذي 
يعتم��د عليه ال�شيطان والو�شيلة التي يعمل عليه��ا اإلى اإغوائنا هي ماذا؟؟ 
الو�شو�ش��ة يو�شو�س لن��ا يحاول اأن يزرع يف نفو�شنا ويف روعنا ويف تفكرنا 
مفاهي��م مغلوط��ة نظرة مغلوطة ت�صور مغلوط ع��ن �لأمور.. يزين لنا من 
خالله ويرغب لنا من خالله ويرغبنا من خالله لفعل اأ�شياء معينة بناًء على 
اأوه��ام لي�شت �شحيحة.. لحظوا يف و�شو�شته الى اأدم ما الذي ركز عليه.. 
ق��ال يا اأدم هل اأدلك على �شجرة اخللد وملك ل يبلى.. قدم �شورة عن هذه 
ال�شج��رة لي�ش��ت �شحيح��ة نهائًيا �شورة غ��ر واقعية وهمي��ة خيالية اأن 
ه��ذه ال�شجرة التي نهيتما عنها �شجرة لها �شر عجيب هي �شجرة اخللد اذا 
اكلتما منها ل��ن متوتا �شتبقيان على قيد احلياة لالأبد.. والن�شان بطبيعته 
ينف��ر من امل��وت ويرغب يف البق��اء الدائم ل يرغب يف امل��وت يريد اأن يبقى 
عل��ى قي��د احلياة لالأبد ما مي��وت نهائياً.. فدخل لهما من ه��ذا املدخل الذي 
ي�ش��كل رغبة لديهما.. وهو اخللد )هل اأدلك على �شجرة اخللد( �شر احلياة 
الأب��دي �شج��رة اذا اأكلتها ل متوت نهائياً وملك واأي�ش��اً اذا اأكلتما من هذه 
ال�شج��رة فهذا �شمان مللك اأبدي ل يبلى ل يبلى ملك متجدد وملك م�شتمر.. 
فه��و يركز يف و�شو�شته لالإن�شان على ما ه��و مرغوب لدى الإن�شان وي�شنع 
�ش��ورة خيالية لالإن�شان ووهمية ل حقيقة لها.. وه��ذه امل�شاألة م�شاألة كان 
باإم��كان اآدم م��ن كل العتبارات اأوًل باعتب��ار اأن ال�شيطان عدو فال ي�شدقه 
ول يتفاع��ل مع��ه نهائياً.. اثن��ني باعتب��ار اأن اهلل قد نهاهم��ا ويف مقاربتهما 
واأكلهم��ا من هذه ال�شجرة مع�شي��ة هلل �شبحانه وتعالى.. ثم اإن املعرفة اأن 
احلي��اة بيد اهلل ولي�س يف �شجرة تاأكل منها ول ع�شر ت�شربه اأو اأكل تاأكله 
فتبق��ى على قيد احلياة لالأبد ل.. على العم��وم ا�شتمر ا�شتمر يف حماولته 
ه��ذه ا�شتم��ر ب�شكل مكثف وت��ردد عليهما كث��رًا و�شعى كث��رًا لدرجة اأنه 
كم��ا اأخربنا اهلل يف الق��راآن الكرمي وقا�شمهما اأنه لهما مل��ن النا�شحني يعني 
اأق�شم لها باهلل وحلف على ذلك اأنه نا�شح لهما اأنه نا�شح لهما واأن ما يقوله 
ب�ش��اأن هذه ال�شجرة ه��و ن�شيحة وحر�س على م�شلحتهم��ا.. هذا اأ�شلوب 
خط��ر يعني �شناأتي اإلى كيف �شي�شتخدمه اأولياء ال�شيطان من بقية اأعداء 
الب�شري��ة اأ�شلوب خداع اأ�شلوب خداع.. وكما يروى اأنه بعد اأن اأق�شم لهما 
ب��اهلل تاأثرا كثرا و�شدقاه مع اأن اهلل حذرهما منه، يعني كان من املفرت�س 

بتحذي��ر اهلل لهم��ا منه األ يقبال منه اأبدا واأن ل ي�شدقان��ه نهائيا واأل يلتفتا 
اإلي��ه نهائي��ا واأن ينظ��را اإليه كع��دو، وبالتايل مل يكن نا�شح��ا لهما ومل يرد 
لهم��ا اخلر اأب��دا، وقا�شمهم��ا اإين لكما مل��ن النا�شحني، حل��ف اإنها ن�شيحة 
واأق�شم اإنه��ا ن�شيحة وبحر�س عليهما، فدلهما بغ��رور يعني ا�شتدرجهما 
ا�شتدرجهم��ا واأزلهم��ا حت��ى �شقطا واأوق��ع بهما، غرور وخ��داع ا�شتخدمه 
وتورط��ا واأكال من ال�شجرة فلم��ا ذاق  ال�شجرة بدت لهما �شوءاتهما عندما 
ذاق ال�شج��رة كانت ورطة كبرة ووقعا يف املع�شي��ة، خالفا النهي الإلهي 
لأن اهلل نهاهم��ا ع��ن الأكل منه��ا، وكانت النتيج��ة اأن اأخرجا من تلك اجلنة 
ونزع��ت عنهم��ا حت��ى مالب�شهم��ا مل ي�شمح لهم��ا حتى باخل��روج باملالب�س 
م��ن تلك اجلنة وطفق��ا يخ�شفان عليهم��ا من ورق اجلن��ة، وناداهما ربهما 
اأمل اأنهكم��ا ع��ن تلكم ال�شج��رة؛ واأقل لكما اإن ال�شيط��ن لكما عدو مبني فاهلل 
�شبحان��ه وتعالى مل يكن م��ن جانبه اأي تق�شر ؛نهى نهيا وا�شحا عن تلك 
ال�شج��رة ف��كان واجبهم��ا اأن يلتزما  بذل��ك واأن ل يتجاوزا النه��ي الإلهي، 
حذرهما من ال�شيطان ونبههما على عداوته واأنه عدو مبني لن ي�شعى معهما 
اإل من منطلق الع��داوة كعدو وفيما ي�شر بهما كذلك حذرهما اأنه �شي�شعى 
اإلى اإخراجهما من اجلنة؛ من خالل اأن يدفعها اإلى فعل ما ي�شبب  لهما ذلك 
فكان��ت حجة اهلل تام��ة؛ طبعا اأبونا اآدم عليه ال�شالم ت��اب اهلل عليه وهداه 
للتوب��ة وا�شطفاه وانتجبه وهداه وخرج من الإثم  كاإثم؛ ومن الزلل كزلل 
ولك��ن مل يعد اإلى تل��ك اجلنة حتى توبته لن ُتعده اإلى تلك اجلنة، مل تدفع 
عن��ه ما �شتدفع عنه من متاعب ابتداء حت��ى ي�شتقر و�شعه يف هذه الأر�س 
وهب��ط م��ن اإلى هذه الأر���س ليتحمل اأعب��اء هذه احلي��اة يف كل متطلباتها 
واحتياجاته��ا ه��ذه احلادثة باعتبارها اأول حادث��ة وقعت فيها خمالفة من 
الب�شر؛ وكانت متثل در�شا مهما حتى لآدم فيما بعد بالتاأكيد �شياأخذ حذره 
ب�شكل اأكي��د من ال�شيطان فيما بعد هذه احلادث��ة و�شينتبه واأ�شبحت هذه 
العملي��ة عملية تدريب لآدم؛ ينتبه م��ن خاللها، ي�شتيقظ من خاللها يخرج 
م��ن حالة الغفلة والب�شاط��ة جتاه هذا العدو وياأخذ ح��ذره من هذا العدو 
فيم��ا هو اأخطر وفيما هو اأكرث خطورة، ولكن فيها درو�س مهمة لنا كب�شر؛ 
لبني اآدم ولهذا اأتى اخلطاب لنا يا بني اآدم ل يفتننكما ال�شيطان كما اأخرج 
اأبويكم��ا م��ن اجلنة؛ لأن��ه �شي�شتمر يف نف���س الأ�شلوب ويف نف���س الطريقة 
وعداوت��ه لبني اآدم عداوة م�شتمرة وع��داوة �شديدة وعداوة على اأ�شد ما 
يك��ون، وهو القائل اأي�شا :)اأراأيتك  هذا الذي كرمت علي( لأنه حينما اأمره 
اهلل بال�شج��ود لآدم كان ه��ذا تكرميا؛ تكرميا لآدم وتكرمي��ا لالإن�شان ب�شكل 
ع��ام لبني اآدم، اهلل كرمنا كبن��ي اآدم وكاإن�شان عليه عندم��ا اأمره بال�شجود 
لن��ا وه��و يريد اأن ي�شئ اإلينا، اأن يدن�شنا اأن ي�شق��ط عنا هذه الكرامة وهذه 
العتب��ار من خ��الل اأن يورطنا مع��ه يف املع�شية قال: )اأراأيت��ك  هذا الذي 
كرم��ت علي لئن اأخرتن��ي اإلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته اإل قليال(، يعني 
لآخذنه��م باحلن��ك لآخذنهم بلجامه��م، اأجلمهم واآخذه��م يف الطريق اخلطاأ 
َم َجَزاوؤُُكْم َجَزاًء  نحو الطريق اخلطاأ، ) َقاَل اْذَهْب َفَمن َتِبَعَك ِمْنُهْم َفاإَِنّ َجَهَنّ

ْوُفوًرا(، نكتفي بهذا املقدار من احلديث يف حما�شرة اليوم. َمّ
ن�ش��األ اهلل �شبحان��ه وتعال��ى اأن ُيجرن��ا واإياكم من ال�شيط��ان الرجيم، 
وللحدي��ث تتمة، �شنتح��دث اإن �شاء اهلل يف املحا�ش��رة القادمة بتوفيق اهلل 
وب��اإذن اهلل، ن�ش��األ اهلل �شبحان��ه وتعال��ى اأن يوفقنا واإياكم يف ه��ذا ال�شهر 
املب��ارك لطاعت��ه ومل��ا ير�شي��ه واأن يجرنا واإياك��م من نزغ��ات ال�شياطني 
وهم��زات ال�شياط��ني واأن يعينن��ا واإياكم عل��ى حتم��ل م�شوؤولياتنا يف هذه 
احلي��اة، يف كل م��ا في��ه مر�شاة ل��ه �شبحان��ه وتعال��ى، اأن ين�ش��ر �شعبنا 
املظل��وم واأن يرحم �شهداءنا الأبرار، واأن ي�شف��ي جرحانا واأن يفك اأ�شرانا 

اإنه �شميع الدعاء.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

اأعوذ  باهلل من ال�شيطان الرجيم
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، واأ�شهد األ اإله اإل اهلل امللك احلق املبني، واأ�شهد اأن 
�شيدن��ا حممدًا عبده ور�شوله خامت النبي��ني، اللهم �شِل على حممد وعلى اآل 
حمم��د، وبارك على حممٍد وعلى اآل حممد، كما �شليت وباركت على اإبراهيم 
وعل��ى اآل اإبراهي��م اإن��ك حمي��د جمي��د، وار�َس الله��م بر�شاك ع��ن اأ�شحابه 

الأخيار املنتجبني وعن �شائر عبادك ال�شاحلني.
اأيه��ا الإخ��وة والأخ��وات، ال�شالم عليك��م ورحمة اهلل وبركات��ه، حديثنا 
م�شتم��ٌر حول الع��دو الألد للب�شري��ة بكلها ولالإن�شان وه��و ال�شيطان الرجيم 
نعوذ باهلل منه، كّنا يف حديثنا بالأم�س و�شلنا اإلى ماعمله ال�شيطان يف بداية 
حرب��ه على الإن�شان ويف بداي��ة منازلته ومعركته مع الإن�شان، وطبيعة هذا 
ال�ش��راع وطبيعة ه��ذه احلرب وو�شائلها واأ�شاليبه��ا يف معركته الأولى مع 

اأبينا اآدم عليه ال�شالم.
اله��دف الأ�شا�شي لل�شيطان يف عداوت��ه لالإن�شان ومعركتة مع الإن�شان اأن 
ُي�شقي هذا الإن�شان اأن يت�شبب يف �شالل هذا الإن�شان ويف عذاب هذا الإن�شان 
واأن تك��ون عملي��ة النتق��ام من ه��ذا الإن�شان هي م��ن خالل الإيق��اع به اإلى 
م��ا ي�شب��ب له �شخ��ط اهلل وغ�شب اهلل وع��ذاب اهلل باعتبار اأن��ه ل �شيء اأ�شد 
م��ن عذاب اهلل �شبحان��ه وتعالى، فال�شيطان يريد اأن يوقع��ك فيما ي�شبب لك 
ع��ذاب اهلل �شبحان��ه وتعالى وال�شق��اء الأبدي يف الدني��ا والآخرة، هو يعمل 
من خالل اأ�شاليبه وحربه التي ميكن اأن ت�شمى �شمن م�شطلحات هذا الزمن 
م�شطلح��ات هذا الع�شر باحل��رب الناعمة واإن كان��ت امتداداتها يف احلياة 
وت�ش��ل اإلى كل املجالت مبا يف ذل��ك احلروب الع�شكرية وغرها، وعلى كٍل 
عرفنا بالأم�س كيف عمل مع اأبينا اآدم عليه ال�شالم كيف كان اأ�شلوبه معتمدًا 
عل��ى اخلداع، وعلى الغرور فدلهما بغ��رور، وعلى املخادعة وحاول حتى 
عل��ى اأن يك�شب ثقة اأبينا اآدم من خالل ق�شمه له ولأمنا حواء عليهما ال�شالم 
عندم��ا قال اهلل �شبحانه وتعالى يحكي لنا كيف عمل ) َوَقا�َشَمُهَما اإِيِنّ َلُكَما مَلَِن 
ِح��نَي( اأق�شم لهما وحلف لهما لي�شدقاه وبالتايل يقدمان على الأكل من  ا�شِ الَنّ
ال�شجرة، النتيجة كانت نتيجة موؤ�شفة اأخرجا من اجلنة دخال يف اأعباء هذه 

احلي��اة ومعاناة هذه احلياة لكنهما توفقا للتوبة وتدارك اخلطيئة وبالتايل 
مل متت��د عملية الإيقاع بهما لل�شق��اء الأبدي والدخول يف غ�شب اهلل �شبحانه 
وتعال��ى والعي��اذ باهلل، هذه نقط��ة اأي�شاً لها مايلحق بها م��ن بع�س امل�شائل 
املهم��ة نتح��دث عنها اإن �ش��اء اهلل حينما ن�ش��ل اإلى اآخر احلدي��ث حول هذا 

املو�شوع.
الأ�شلوب ذاته مع بقية الب�شرية مع بقية النا�س اأ�شلوب التزيني اخلداع 
العم��ل عل��ى الإيق��اع بالإن�شان م��ن خالل اللعب عل��ى رغبات ه��ذا الإن�شان 
واآم��ال هذا الإن�ش��ان و�شهوات هذا الإن�شان، واهتمام��ات هذا الإن�شان يركز 

ال�شيطان يف عمله على ذلك وهذا ما �شنتحدث عنه.

يقول الشيطان وألضلنهم  وعملية التضليل في كل املجاالت 
 �هلل �صبحان��ه وتعال��ى حك��ى لن��ا ع��ن طبيع��ة �لن�ص��اط �ل�صيط��اين يف 
ِخَذَنّ  َتّ ال�شته��داف لالإن�شان قال اهلل ج��ل �شاأنه وقال يعني اإبلي�س: )َوَق��اَل َلأَ
��ا( �شاأخذ منهم ح�شة كب��رة يل، فماذا يريد من  ْفُرو�شً يًبا َمّ ِم��ْن ِعَب��اِدَك َن�شِ
ه��ذه احل�شة ماذا يريد من هذا الن�شيب ماذا يريد من هذا التجمع الب�شري 
ُكَنّ  ُه��ْم َفَلُيَبِتّ ُه��ْم َوَلآُمَرَنّ َيَنّ َمِنّ ُه��ْم َوَلأُ َلَّنّ ال��ذي ي�شعى اإل��ى ا�شتقطاع��ه ) َوَلأُ�شِ
ن  ا ِمّ ْيَط��اَن َوِلًيّ ِ َوَم��ن َيَتِّخِذ ال�َشّ َنّ َخْل��َق اهلَلّ ُ ُه��ْم َفَلُيَغ��ِرّ ْنَع��اِم َوَلآُمَرَنّ اآَذاَن اْلأَ
ْيَط●ُن  يِهْم ٱ َوَما َيِعُدُهُم اٱل�َشّ ِنّ ِبيًنا * َيِعُدُهْم َومُيَ ِ َفَق��ْد َخ�ِش��َر ُخ�ْشَراًنا ُمّ ُدوِن اهلَلّ
ي�ًشا( هو يقول  ��ُم َوَل َيِجُدوَن َعْنَه��ا حَمِ اإَِلّ ُغ��ُروًرا* اأُوَل●ِئ��َك َماأَْواُه��ْم َجَهَنّ
ولأ�شلنه��م عملي��ة الت�شلي��ل يف كل املج��الت هي عملي��ة رئي�شي��ة بالن�شبة 
لل�شيط��ان واأ�شلوب اأ�شا�شي يعتمد علي��ه يف حربه معنا كب�شر ويف ا�شتهدافه 

لنا كب�شر، الت�شليل على امل�شتوى الثقايف والفكري .
وكث��ر م��ن الأفكار وكثر من الثقاف��ات ال�شالة التي ت�ش��ل الإن�شان لأن 
الإن�ش��ان يف واقعه العمل��ي وال�شلوكي واحليات��ي ويف مواقفه ويف قراراته، 
يف توجهات��ه يف احلي��اة، ه��و ينطل��ق م��ن خ��الل ثقاف��ات واأف��كار، الإن�شان 
لي���س خملوق��اً اآلياً ي�شتغل ب��دون روؤية بدون ثقافة بدون فك��رة، قبل العمل 
هن��اك فك��رة، الإن�ش��ان ينطلق يف واقع ه��ذه احلياة من فك��رة معينة يف اأي 
جم��ال م��ن املج��الت ويف اأي اجتاه من الجتاه��ات، فك��رة اأوًل يبنى عليها 

عم��ل اأو موق��ف اأو ت�ش��رف اأو �شلوك ثاني��اً، فلذلك ال�شيطان ياأت��ي اأوًل اإلى 
الفكرة التي �شتنطلق من خاللها يف الواقع العملي، ولذلك اأ�شلوبه يف التزيني 
يعن��ي اأن��ه ي�شعى اإل��ى اأن يوج��د لديك ت�ش��ورًا معيناً وفك��رًة معينة جتاه 
اأي عم��ل مع��ني، حتى يحب��ب اإليك ذلك العم��ل ويرغبك يف ذل��ك العمل ولأن 
كل الأعم��ال ال�شيطاني��ة كل الأعم��ال ال�شيئة يف هذه احلي��اة هي يف حقيقتها 
مطبوعُة ب�شوؤها يعني كل الأعمال التي نهانا اهلل �شبحانه وتعالى عنها وكل 
الت�شرف��ات الت��ي حذرن��ا اهلل �شبحانه وتعال��ى منه��ا وكل املحرمات يف هذه 
احلي��اة يف واقعها احلقيقي هي �شيئة مطبوعٌة بطابع ال�شوء هي قبيحة هي 
�شنيعة، ل ت�شتح�شنها الفطرة التي فطرنا اهلل عليها لأن اهلل �شبحانه وتعالى 
فيم��ا اأمرنا به وفيما اأحّل لنا وفيم��ا اأذن لنا وفيما رّخ�س لنا وفيما اأباح لنا، 
كل ه��ذا يف اإطار الطيبات من كل الأ�شياء الطيب��ات من الأعمال الطيبات مما 
اأحل��ه اهلل لن��ا �شبحانه وتعالى، الأ�شي��اء الطيبة الأ�شي��اء احل�شنة الأ�شياء 
اخل��ّرة الأ�شياء املفي��دة الأ�شياء ال�شاحل��ة، فالطي��ب وال�شالح واحل�شن 
واخلر هو كله يف هذا الإطار يف اإطار ما اأمر اهلل به وفيما اأحله وفيما اأباحه، 
وال�ش��وء واخلبيث وال�شر والقبيح وال�شني��ع والف�شيع هو يف الإطار الآخر 
الأ�شياء التي نهانا اهلل عنها، لو ناأتي مثاًل اإلى دائرة التحرمي والتحليل مابني 
احل��الل واحل��رام، احلالل ه��و الطيبات، احل��رام هو اخلبائث، ل��و ناأتي يف 
م�شاألة الأعمال والت�شرف��ات وال�شلوكيات كذلك، الأ�شياء التي اأمرنا اهلل بها 
واأر�شدن��ا اإليها الأعمال ال�شاحلة، التي له��ا اأثٌر �شالح يف نف�شيتك يف احلياة 
م��ن حول��ك، يف الواقع من حول��ك، وانعكا�شاتها �شاحل��ة ونتائجها �شاحلة 
وامتداداته��ا �شاحل��ة، ويف الجت��اه الآخر الأ�شي��اء التي حرمه��ا اهلل علينا 
وحذرن��ا منها الأعمال ال�شيئ��ة التي لها اآثار �شيئة يف النفو�س يف الوجدان يف 

الواقع من حولك يف النا�س من حولك وهكذا.
ف��اإًذا ال�شيطان عندما ي�شعى اإلى اأن يبعدنا عن الأ�شياء الطيبة والأ�شياء 
ال�شاحلة والأ�شياء احل�شنة اجلميلة يف هذه احلياة، املفيدة يف هذه احلياة، 
النافع��ة يف هذه احلياة، ال�شاحل��ة يف هذه احلياة التي تنفع الإن�شان وتفيد 
حيات��ه و�شوؤونه وت�شتق��ر بها �شوؤون حياته، ويح��اول اأن يذهب بنا باجتاه 
الأ�شي��اء ال�شيئة التي انعكا�شاتها �شيئة علين��ا يف حياتنا ويف �شوؤون حياتنا 

ويف ا�شتق��رار حياتن��ا ويف نف�شياتن��ا ويف واقعنا كيف يعم��ل ؟ هو يحاول اأن 
يزي��ن اأن يّزين القبي��ح اأن يزين اخلبيث اأن يزين ال�شي��ئ يجعل من ال�شيء 
ال��ذي هو �ش��يء تنف��ر منه فطرُت��ك وينفر من��ه وجدان��ك ومتقت��ه نف�ُشك لو 
انطلق��ت عل��ى فطرته��ا، اأن يخدعك، فيق��دم �شورة ح�شنة و�ش��ورة جميلة 
لل�ش��يء ال�شي��ئ الفظيع الذي ه��و يف واقعه فظي��ع �شنيع، ومتقت��ه النف�س، 
تكره��ه النف���س، تنفر من��ه النف���س بفطرتها، فيعم��ل عمليات تزي��ني ويقدم 
�شورة خمتلفة و�ش��ورة خمادعة وحيثيات لالأمور، حيثيات ترغبك يف ذلك 
ال�ش��يء، كيف عمل مع اأبينا اآدم علي��ه ال�شالم، �شجرة لي�س لها اأي �شيء من 
تل��ك الآثار التي حكى عنه��ا اأو احليثيات والعتبارات الت��ي قدمها، قال هل 
اأدل��ك على �شجرة اخللد، يعني قدم اعتبارات اأخرى غر واقعية، ل حقيقة 
له��ا، لي�ش��ت ب�شجرة خلد، لكن هو ي��درك اأن هذا املو�ش��وع مو�شوع جذاب 
لأبينا اآدم، لالإن�شان بفطرته، مو�شوع موؤثر مو�شوع جذاب، �شيتفاعل معه، 
فال�شيط��ان عندم��ا يريد الإيقاع بك اإلى جرمية معين��ة اأو اإلى ت�شرف معني 
�شي�شع��ى اإل��ى اأن يجعل اعتبارات مقنع��ة لنف�شك، مزين��ة لنف�شك، حم�شنة 
لنف�ش��ك، يعطيك مثال مكا�شب لهذا العم��ل، مكا�شب مغرية للنف�س اأو دوافع، 
يح��رك يف نف�شك اعتبارات معينة اإما اعتبارات الغ�شب اأو اعتبارات القيمة 
ال�شخ�شي��ة، القيم��ة ال�شخ�شي��ة العتب��ار ال�شخ�ش��ي، اأو اأي داف��ع معني 
يعطي��ك قناعة يف نهاية املطاف للو�شول بك اإلى الدخول الفعلي يف الت�شرف 

الذي نهاك اهلل تعالى عنه.

الشيطان يشتغل بالتضليل حتى حتت العناوين الدينية  
 وعملي��ة الإ�ش��الل عملية ثقافية عملية فكري��ة، وعملية �شنع قناعات يف 
النفو�س وت�شرفات خاطئة عن الأمور وهو ي�شتغل على ذلك حتى بالت�شليل 
حت��ت العناوي��ن الدينية اإذا لزم الأم��ر ما عنده م�شكلة، والي��وم الكثر من 
الب�ش��ر، جزء كثر من قناعاتهم وم�شاح��ات وا�شعة من ت�شوراتهم، وكمية 
هائلة من اأفكارهم ذات طابع ديني وبا�شم الدين والتدين، �شواًء عند اليهود 
�شواًء عند الن�شارى، �شواًء عند امل�شلمني، �شواًء عند خمتلف امللل والنحل، 
ي�شن��ع عنده��م ثقافات، ب��ل ي�شتغل اأحيانا م��ن خالل الو�شائ��ل والعناوين 

املحا�ضرة الرتبوية الرم�ضانية اخلام�ضة )اإن ال�ضيطان لكم عدو ( اجلزاء الثالث- لل�ضيد عبدامللك احلوثي - رم�ضان 1438هـ 2017-06-03

ال��ش��ي��ط��ان مي�����ارس ع��م��ل��ي��ة اإلض������الل حت���ت ع��ن��اوي��ن دي��ن��ي��ة وب���اس���ں ال���دي���ن وال��ت��دي��ن
ال���ع���س���ك���ري  أو  ال����س����ي����اس����ي  أو  ال�����دي�����ن�����ي  امل������وق������ع  خ��������الل  م������ن  س�����������واًء  ال����ش����ي����ط����ان����ي  ال������وع������د  وراء  ي�����ن�����ج�����رون  ال������ذي������ن  أك�����ث�����ر  م������ا   >
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الصيام له أثره في هذا املجال، في مجال ترويض النفس. ألنك في أثناء نهار شهر رمضان تكبح شهوات نفسك، وتعود نفسك الصبر، 
والتجلد، والتحمل، تعود نفسك أنك أنت الذي تسيطر عليها، فمن املهم جدًا بالنسبة لنا عندما نصوم في شهر رمضان، عندما نصوم 
أن يستشعر اإلنسان هذه الغاية من شرعية الصيام، يستشعر أنه يتجلد، ويتصبر، ويتحمل، ليعلم نفسه، يعلمها أنه هو الذي يسيطر 

عليها بناءًا على توجيهات الله، بينات الله، هدى الله. تعود نفسك أنت الذي تقهرها، وتخضعها لهدى الله وبيناته.

الديني��ة والأدوات الديني��ة، في�شتغل مث��اًل عند الأحب��ار والرهبان، القراآن 
الك��رمي يحذرنا ويحكي لنا اأن الكثر، يعن��ي الأغلبية ال�شاحقة من الأحبار 
والرهب��ان، الأحب��ار والرهب��ان العلم��اء والعب��اد ي�شتغل��ون وف��ق ال�شغل 
ال�شيط��اين، )لياألك��ون اأم��وال النا���س بالباط��ل وي�ش��دون ع��ن �شبي��ل اهلل( 
ي�ش��دون ع��ن �شبي��ل اهلل وهو ب�شف��ة َحرْب يعن��ي عامل، عامل دي��ن، وب�شفة 
راه��ب، يعن��ي عابد م��ن العب��اد، وزاهد من الزه��اد ذو �شف��ة دينية ومقام 
دين��ي واعتب��ار دين��ي، وي�شتغل با�ش��م الدين، ويق��دم ما يقدمه ع��ن الدين 
وبا�ش��م الدي��ن، فيلقى القابلية الكب��رة والت�شبث القوي ب��ه باعتباره دينا 
تدي��ن به النا���س، وتتم�شك ب��ه النا�س، تقرب��ا، قربة ديني��ة وباعتبار ديني 
وباندف��اع ديني، وهو ي�شتغ��ل حتت كل العناوين، �شيعم��ل حتت العنوان 
الدين��ي، وبالو�شائل الدينية وبالعناوين الديني��ة وبع�س امل�شائل التي هي 
�شيطانية بكل ما تعنيه الكلمة ت�شبح ح�شب ما قدمت من علماء ال�شوء ومن 
م�شلني ومبطل��ني واجبا دينيا، عندما تلحظ مثال ما يعمله الدواع�س اليوم 
�شيذه��ب اإلى ام��راأة، امراأة م�شكينة م�شاملة، موق��ف ال�شالم من امل�شاملني، 
يح��رم ال�شتهداف للم�شامل��ني، )فاإن اعتزلوك��م فلم يقاتلوك��م واألقوا اإليكم 
ال�شل��م فما جع��ل اهلل لكم عليه��م �شبيال(، ما يج��وز لك اأن ت�شته��دف اإن�شانا 
م�شامل��ا، مال��ك علي��ه اأي وجه ح��ق، ما عن��ده ما ي�شتدع��ي اأن توؤخ��ذه واأن 
تعاقب��ه، يقت��ل لك ام��راأة، يقتل طف��ال، ينفذ عملي��ة انتحاري��ة يف جتمع من 
النا���س، قد يك��ون هذا التجم��ع يف �شوق، قد يك��ون هذا التجم��ع يف م�شجد، 
ق��د يكون هذا التجم��ع الب�شري يف مدر�ش��ة، قد يكون ه��ذا التجمع الب�شري 
يف منا�شب��ة ب�شري��ة اأو دينية اإن�شانية، اإلى غر ذل��ك، في�شتهدف هذا وذاك، 
وعن��ده اأنه يعم��ل قربة دينية واأن��ه ي�شحي بروحه وحيات��ه، هكذا ال�شغل 
ال�شيط��اين، ي�شتغل بكل العناوين، بكل الو�شائ��ل، لكن يكون ال�شغل يف اأدنى 
تاأمل وحترر وتفهم ومعرفة بحقيقة هذا الدين باأهداف هذا الدين، باملبادئ 
العامة للدين احلق، تكون امل�شاألة وا�شحة مف�شوحة لأنها يف نهاية املطاف 
�شغ��ل �شيط��اين، امل�شتفيد منها يف واق��ع احلال يكون طرف��ا وا�شحا، مثل ما 
نلح��ظ الي��وم كيف اأن اأمريكا واإ�شرائيل على راأ���س وتقع يف الهرم من موقع 
كل هذه الت�شكيالت التي تعمل كل هذا العمل يف بلداننا ولو اأنها تعمل حتت 
عناوي��ن دينية، الداع�ش��ي والقاعدي وكل الف�شائ��ل التفكرية ذات الطابع 
التكفري الوهابي، يف نهاية املطاف كلها حتت العباءة ال�شعودية، العباءة 
ال�شعودي��ة تقع يف نهاية املطاف - ولو اأن الأمريكي لي�س له عباءة – حتت 

البنطلون الأمريكي.
 على كل، امل�شاألة يف نهاية املطاف امتداداتها ال�شيطانية تكون وا�شحة، 
لك��ن البع���س من النا���س ل ينظر اإلى الأم��ور يف ماآلته��ا ول يف امتداداتها، 
ول م��ن منابعها، يكتفي بق�ش��ر النظر بالعنوان، ينخ��دع البع�س بعنوان، 
والبع�س ين�شد ويخدع باأب�شط الو�شائل باأب�شط الأ�شاليب، اأو ينجر بعوامل 
اأي�ًش��ا اأخرى ومرغبات اأخرى، يجتمع عليه مرغبات مادية وعناوين دينية 
اأو اإلى غر ذلك، لي�س هذا فح�شب، العنوان الديني ي�شتغل عليه ال�شيطان، 
ي�شتغ��ل ب��ني كل فئات الب�شرية، ا�شتغ��ل يف الن�شارى ا�شتغ��ل لدى اليهود، 
ي�شتغل لدى امل�شلمني حت��ت العناوين الدينية والت�شليل الديني، الت�شليل 
امل�شب��وغ ب�شبغة ديني��ة، املطبوع بطاب��ع ديني، الذي يح��اول اأن يتحرك 
حت��ت العناوين الدينية، و�شناأتي اإلى مزيد م��ن التفا�شيل عندما ناأتي اإلى 
الت�شكي��الت ال�شيطاني��ة يف الداخل الب�شري، ويف الواق��ع الب�شري، يهمنا اأن 
نلح��ظ الن�س القراآين الذي يحك��ي لنا اأن ال�شيطان يقول: )ولأ�شلنهم(، فهو 
�شي�شتغ��ل لالإ�شالل، وبه��دف الإ�شالل حت��ت العناوين الديني��ة، وي�شتغل 
حت��ت عناوين اأخرى، عناوين قومية، عناوين وطنية، عناوين ذات اأهمية 
عل��ى امل�شتوى الفردي ك�شخ���س كاإن�شان لك اآمال��ك ال�شخ�شية، لك اأهدافك 
ال�شخ�شي��ة، ل��ك طموحات��ك ال�شخ�شي��ة، لدي��ك رغبات��ك ال�شخ�شي��ة، من 
امل�شت��وى الفردي اإلى امل�شتوى اجلماعي، اإل��ى امل�شتوى العام، اإلى الطابع 
اجلماع��ي ال��ذي قد يكون مهم��ا بالن�شبة مثال لفئة معينة م��ن الب�شر، �شعب 
معني، بلد معني، اأهل منطقة معينني، فئة معينة، حزب معني، مذهب معني، 
ي�شتغل حتت كل العناوين، حتت كل العناوين، وهدفه الت�شليل، الت�شليل 
الذي يبداأ، وهذه قاعدة اأ�شا�شية، يبداأ من الفكرة، من النظرة من الت�شور، 
م��ن القناعة الت��ي �شتنطلق من خاللها اإل��ى العمل، ولأ�شلنه��م، فالأ�شلوب 
ال�شيط��اين اأ�شلوب ت�شليل لالإن�شان، يعني اأن يق��دم لك عنوانا خاطئا، لي�س 
حقيقي��ا، روؤي��ة خاطئ��ة، لي�شت حقيقي��ة لي�ش��ت �شائبة، ت�ش��ورا مغلوطا 
ع��ن الأمور، لي���س ت�شورا �شليما، اإما يف اله��دف والغاية والنتيجة يقدم لك 
هن��اك، اأو يف حقيق��ة امل�شاألة يقلب لك �شورة احلقيق��ة، ال�شورة احلقيقية 
للمو�ش��وع، فيقدم لك الهدى �ش��الل وال�شالل هدى، واحلق باطال والباطل 
حقا، )اإنهم اتخذوا ال�شياطني اأولياء من دون اهلل ويح�شبون اأنهم مهتدون(، 
ويح�شب��ون اأنهم مهتدون "ولأمنينهم" وهذه امل�شاأل��ة من اأهم امل�شائل على 
الإط��الق التي ي�شتغل عليها ال�شيط��ان، الأماين هي تلحظ الرغبات الب�شرية 
الرغب��ات الإن�شانية ما تهواه وتتمناه وترغب به كاإن�شان، ال�شيطان ي�شتغل 
عل��ى هذا اجلان��ب �شغل مكثف ويق��دم لك املزي��د من الأم��اين، يعني مينيك 
ب�ش��يء هو رغبة لك وميثل رغبة لك ولكنه لن يو�شلك اإليه، اإمنا مثاًل ي�شول 
ل��ك من خالل ت�شرف معني اأن��ه �شيو�شلك اإلى تلك الأمنية واأنه �شيحقق لك 
تل��ك النتيج��ة واأنه �شيو�شلك اإلى ذل��ك الأمر املرغوب ال��ذي ترغبه نف�ُشك، 
هن��ا يفرت���س اأن يك��ون الإن�شان ح��ذرًا اأمام الرغب��ات والأمني��ات، اإذا اأتى 
ال�شيطان من هذه الناحية احر�س على اأن تكون اإن�شاناً واقعياً ل ُت�شتغوى، 
ل ُت�شتغوى ول تتجه وراء هذه الأماين يف هذه احلياة )ولأمنينهم( اأ�شلوبه 
يف الأ�شي��اء املرغوبة والأ�شياء التي متثل اأماين هو اأ�شلوب له اأبعاد متعددة 
اأبع��اد متع��ددة ومتنوعة مثاًل، �شيقدم ل��ك اأمورًا مرغوبة مث��ل ما عمله مع 
اأبين��ا اآدم عندم��ا ق��ال له عن تل��ك ال�شجرة اأنه��ا �شجرة اخلل��د وهي لي�شت 

كذل��ك فيقدم لك عن اأ�شياء كثرة اأنها تلبي ل��ك رغبات معينة وهي لن تلبي 
ل��ك تل��ك الرغبات، اإ�شاف��ة اإلى ذلك �شيح��اول، اأوهو يح��اول يف العادة اإلى 
اأن يبع��دك عن اجلان��ب الواقعي، عن الهتمام��ات الواقعية عن الت�شرفات 
الواقعي��ة وميدد وي�شوف لك اآماًل بعي��دة، مثاًل من الأماين التي يركز عليها 
ال�شيطان اأنك فيما بعد �شوف تتجه اإلى اهلل �شوف ت�شتقيم، �شوف تعمل على 
مراجع��ة ح�شاباتك وتغير واقع��ك ال�شلبي يف ت�شرفات��ك واأعمالك ال�شيئة 
وتت��وب وتني��ب اإلى اهلل �شبحان��ه وتعالى، اأو مثاًل من الأم��اين التي يحاول 
اأن يغري��ك بها اأن��ه ماهناك م�شكلة جتاه بع�س الت�شرف��ات وبع�س الأعمال 
اأنت ل زلت م�شلماً تهتم ببع�س الأعمال الإ�شالمية وبع�س الت�شرفات واأنت 
ت�شل��ي واأن��ت تعمل واأنت، واهلل غفور رحيم واهلل �شيغف��ر لنا هذه الأ�شياء، 

فال تتعامل مب�شوؤولية لت�شحيح و�شعك وتقومي ت�شرفاتك واأعمالك.

)وألمنينهم وآلمرنهم فليبتكن آذان األنعام وآلمرنهم فليغيرن خلق الله(
 تدخ��ل يف ت�شرفات فيها حتليل وفيه��ا حترمي وفيها حتى يف التعامل مع 
م��ا خل��ق اهلل �شبحان��ه وتعال��ى طبع��اً يف )فليبتك��ن اآذان الأنع��ام( ه��ذه 
الت�شرف��ات ح�شل��ت، ح�شل��ت مث��اًل لدى بع���س العرب لدى بع���س الكفار 
وامل�شركني اآنذاك يف اجلاهلية قبل الإ�شالم يف �شياق التحليل والتحرمي اأنهم 
كان��وا يحرمون الأنعام فيقطع��ون اآذان البع�س منها كعالمة على حترميها 
وه��ي ح��الل، فم�شاألة ال�شغ��ل ال�شيطاين يف احلالل واحل��رام فيدفع البع�س 
مث��اًل اإل��ى اأن يحرم��وا ما اأح��ل اهلل واأن يحلوا ما ح��رم اهلل، ت�ش��ل اإلى هذا 
امل�شت��وى يحكي القراآن الكرمي يف ن�س مه��م الأ�شلوب الرئي�شي الذي يعتمد 
علي��ه ال�شيطان يف اإغواء الإن�شان وا�شتدراج��ه اإلى املعا�شي يقول )يعدهم 
ومينيه��م( ال�شيط��ان ي�شتخدم اأ�شل��وب الوع��ود، الوعود املغري��ة الوعود 
اجلذاب��ة الوعود الت��ي يركز فيها على م��ا ميثل اأماًل بالن�شبة له��ذا الإن�شان 
ورغب��ة بالن�شبة له��ذا الإن�شان ويلب��ي اهتمامات معينة لدى ه��ذا الإن�شان 
مث��اًل: عندك رغبة اأن حت�شل عل��ى وظيفة اأو اأن ت�شل اإلى من�شب اأو يكون 
ل��ك اعتب��ار معني اأو قيمة معنوية معينة �شيقدم ل��ك وعودًا واأحالماً وردية 
ح��ول هذا املو�ش��وع ثم يجرك اإلى و�شائ��ل اإلى اأ�شاليب اإل��ى ت�شرفات اإلى 
اأعمال لتحقيق هذا الهدف، هي اأعمال فيها ظلم اأو فيها مع�شية، فيها خروج 
ع��ن احل��د الأخالقي، ع��ن القيم عن الأخالق، ع��ن التعليم��ات الإلهية، فيها 
مع�شي��ة هلل باأي �شكل من الأ�شكال، قد ياأت��ي اإليك ويعدك بالغنى، بالرثوة، 
بط��ول الي��د، اأن حت�شل عل��ى اأم��وال، اأن حت�شل على ممتل��كات، من خالل 
ت�شرفات معينة فيها معا�شي فيها ظلم، فيها غ�س فيها خداع، فيها دخول يف 
�ملعا�ص��ي �لتي تتعلق بالن�صاط مثاًل �لتج��اري، �أو �صلوكيات عملية معينة، 
وهك��ذا ياأت��ي ليقدم ل��ك وع��دًا بالراح��ة وال�شتق��رار، ال�شتق��رار النف�شي 
والراحة النف�شي��ة والتنعم يف هذه احلياة، والو�شول اإلى ال�شعادة يف هذه 
احلياة، فت�شل اإل��ى موقع معني من مواقع امل�شوؤولية العامة، اأو من موقع 
املن�شب، من�شب معني، يتحقق لك فيه العتبار ال�شخ�شي، ت�شبح �شخ�شا 
مهما، والرثوة املادية، وتتحقق لك مطالبك ورغباتك من موقع ال�شلطة، من 
موق��ع املن�شب، م��ن موق��ع الأهمية اإل��ى اآخره، لرمب��ا العن��وان الرئي�شي 
والأمنية الكبرة الت��ي يركز عليها ال�شيطان مع الإن�شان هي ال�شعادة، هي 
تلبي��ة الرغب��ات والحتياجات املادية واملعنوية، اأن حتظ��ى بالأهمية واأن 
تتوف��ر ل��ك احتياجات��ك ورغباتك ومتطلبات��ك يف هذه احلياة ب��دون م�شقة، 
وب��دون حدود معينة لأن الإن�شان رغباته ت��زداد ومطالبه واآماله تتزايد يف 
ه��ذه احلي��اة، وطبعا يتف��اوت هذا م��ن �شخ�س اإل��ى اآخر، البع���س اآمالهم 
وطلباته��م ورغباتهم كبرة يف هذه احلياة، البع���س متو�شطة، البع�س يف 
احل��د الأدن��ى، لكن��ه يلع��ب، ال�شيط��ان يلع��ب لعبته م��ع اجلمي��ع، فيمني 
اجلمي��ع، لأن��ه م��ن خالل ه��ذه الطريقة، م��ن خالل ه��ذا املوقف ت�ش��ل اإلى 
رغبت��ك، تتحقق لك اآمال��ك، واأحيانا تعر�س اآمال تف�شيلية، مثال البع�س قد 
يك��ون لديه اآمال انتقامية، يريد اأن ينتقم من هذا ال�شخ�س اأو ينتقم من هذا 
الط��رف اأو من تلك اجلهة املعينة فرى يف موقف معني، هو موقف باطل بال 
�ش��ك اأنه يلبي ل��ه هذه الرغبة، فق��د ين�شم اإلى ذلك املوق��ف الباطل وهكذا، 
فالأم��اين والوعود الوهمية واملخادعة التي يتعم��د عليها ال�شيطان يف لعبته 
م��ع الإن�ش��ان وما اأك��رث الذي ينج��رون، عل��ى م�شت��وى الآم��ال ال�شيا�شية 
والرغب��ات ال�شيا�شية، وعلى م�شتوى الآم��ال ال�شيا�شية البحتة، والأطماع 
املادي��ة البحت��ة، وما اأكرث الذي��ن ينج��رون وراء الوعد ال�شيط��اين والوهم 
ال�شيطاين واملخادعة ال�شيطانية، على م�شتوى اعتبارات معنوية، اعتبارات 
معنوي��ة، �ش��واًء من خ��الل املوقع الدين��ي اأو املوق��ع ال�شيا�ش��ي اأو املوقع 
الجتماع��ي، اأو اأي موقع، اأو املوق��ع الع�شكري، يف اأي موقع كان الإن�شان، 
يف النهاية تتف��اوت التوجهات بح�شب الطبائع والرغبات، اأما نهاية امل�شاألة 
نهايته��ا واح��دة، يعدهم ومينيه��م وما يعده��م ال�شيطان اإل غ��رورا، الذي 
يجم��ع الوعد ال�شيطاين مع كل الب�شر يف كل م�شتوياتهم وتوجهاتهم واآمالهم 
وطموحاته��م، نهاية الوع��د ال�شيطاين غرور، ل ت�شل اإل��ى �شعادة، ل ت�شل 
اإل��ى راحة حقيقية، بل ت�شل يف نهاية املطاف اإلى �شقاء، اإلى تبعات كبرة، 
اإلى اأعباء كبرة، مثال البع�س قد يكدح وي�شعى ويعمل امل�شتحيل من اأجل 
اأن ي�ش��ل اإلى موقع �شيا�شي معني، اإل��ى ال�شلطة مثال، �شلطة يف اأي م�شتوى 
م��ن م�شتويات ال�شلطة، رئي�شا وزيرا، حمافظ��ا، مديرا، �شرطيا، اأي موقع، 
اأي م�شتوى من م�شتويات ال�شلطة، تتفاوت الطموحات والرغبات، ويتفاوت 
الواق��ع يعني الفعلي ال��ذي ي�شل اإلي��ه الإن�شان، والذي ميك��ن لالإن�شان اأن 
ي�ش��ل اإلي��ه، قد يظلم، قد يرت�شي، قد يقتل، قد يك�شب املال احلرام، قد يفعل 
الأ�شي��اء الكث��رة، لأن��ه يرى يف اأن��ه لو و�شل اإل��ى هذا امل�شت��وى، اإلى هذا 
املن�ش��ب اإلى ه��ذه ال�شلطة، لو و�ش��ل اإلى ذلك �شرتاح �ش��رى يف نف�شه يف 

واق��ع ذو �ش��اأن ذو اأم��ر ذو �شلطة ذو اأهمية تتوفر ل��ه املتطلبات املادية ويف 
نف���س الوقت مع العتبار املعنوي ي�شبح له اأمر ي�شبح له �شلطة ي�شبح له 
�ش��اأن ي�شبح له ق��رار و�شل و�شل مثاًل اأ�شبح رئي�ش��ا، اأ�شبح ملكا، اأ�شبح 
اأم��را، اأو اأ�شبح وزي��را، اأو اأ�شبح حمافظا، اأو اأ�شب��ح يف اأي م�شتوى من 
امل�شتوي��ات التي طم��ع يف الو�شول اإليها البع�س مثال ق��د ي�شلون اإلى ذلك، 
لكن��ه مل ي�شعر يوم��ا بالراحة.. بقي دائما يعاين من م�ش��اكل كثرة غارقا يف 
هم��وم كثرة ب��ل ت�شاعفت همومه يف احلياة وت�شاع��ف اإح�شا�شه باخلطر، 
اأ�شب��ح يح�س بخط��ورة كبرة اأ�شبح مت�شايقا يف اأك��رث اأوقاته، مهموما يف 
اأكرث اأوقاته، اأ�شبح يعي�س تبعات لأعماله واأ�شبح اأمام مثال خماطر كثرة 
وت�شرفات هي ت�شكل خطورة حتى على م�شتوى التزامه الديني والإمياين، 
واأ�شب��ح يعي���س م�شاكل كث��رة وهموم ل اأول له��ا ول اآخ��ر، في�شبح ذلك 
الإن�شان العادي الب�شيط الذي ل يحمل اأي م�شوؤولية بهذا امل�شتوى مرتاحا 
اأح�ش��ن منه واأف�ش��ل منه قرير العني، ومرتاح الب��ال، وليحمل تلك الهموم 
الكث��رة واملخاطر الكبرة الت��ي متالأ فكره، ونف�ش��ه، و�شعوره، ووجدانه 
لي��ال ونه��ارا.. مثال البع�س قد يطمع اإلى اأن يح�ش��ل على الرثوة املادية اأن 
ي�شب��ح تاجرا كبرا وذا ثروة هائلة جدا ملاذا؟.. لأنه يرى اأن ذلك �شيحقق 
له ال�شع��ادة النف�شي��ة، والرغبة النف�شي��ة، الطمئنان النف�ش��ي وال�شعادة 
النف�شي��ة، مب��ا تعنيه الكلمة، فيك��دح جلمع املال من ح��الل وحرام وي�شرق 
وينه��ب بعناوين واأ�شاليب كث��رة ويغ�س ويدخل يف معامالت حمرمة كثر 
م��ن املعام��الت املحرمة ومي�ش��ي جزًءا كب��ًرا من عمره �شن��ني طويلة من 
حيات��ه، وردح��ا م��ن الزمن وه��و ي�شتغل به��ذه الطريق��ة وبتل��ك الأ�شاليب 
الكث��رة ويبذل جهودا كبرة جدا على امل�شتوى النف�شي والذهني والبدين، 
ويف النهاي��ة ي�شب��ح لديه ثروة هائل��ة، مليارات من املال ولك��ن يرى نف�شه 
يعي�س هما كبرا ج��دا، ان�شغالته الذهنية والنف�شية وهواج�شه واملخاطر 
لدي��ه املخاطر على هذه الأم��وال على هذه التجارة كيف لتنهار، عنده قلق 
عل��ى هذه الرثوة لتنهار ل يتح��ول اإلى فقر ليفل�س وعنده كذلك حتديات 
كب��رة، لأنه يف هذه الدنيا م��ن يكرب اأكرث يف هذه الدنيا يف مالها اأو يف ثروتها 
اأو يف �شلطانه��ا ي�شبح همه اأكرب، التحديات عليه اأكرب، املخاطر عليه اأكرب، 
الهموم عليه اأكرب، الأمور املقلقة له اأكرث، في�شبح دائم الهم دائم الن�شغال 
النف�ش��ي الذهني الفكري، وتك��رب املخاطر عليه تكرب املخاطر بقدر ما كربت 
ثروت��ه بقدر م��ا ك��ربت املخاطر علي��ه، خماطر اأمني��ة، خماط��ر ع�شكرية، 
خماط��ر �شيا�شي��ة، خماط��ر مادي��ة جتاري��ة، معر���س لالإفال���س، ومعر�س 
ملخاط��ر اأمنية عل��ى نف�شه وعلى حيات��ه على ثروته، في�شب��ح قلقا اإلى حد 
كب��ر اأي�شاً ان�شغالته تتكاثر حتى ما ي�شبح له اأي وقت يرى فيه نف�شه اأن 
ميك��ن ل��ه اأن يرتاح واأن يه��داأ اأي�ش��ا متطلباته يف احلياة تك��رب يريد ويريد 
ويري��د ويحتاج ويحتاج متطلبات كثرة جدًا ج��دا وغالية الثمن ومرتفعة 
ال�شعر، نوعية فال يعي�س حالة الطمئنان والرتياح النف�شي وارتياح البال 
والتهن��ي مب��ا يف يده مثل البع�س م��ن النا�س الب�شطاء ال��ذي يعي�س بقناعة 
ولديه اإمكانيات ب�شيطة يف هذه احلياة واهتمامات مادية متوا�شعة، يعي�س 
قري��ر الع��ني والبال وهادئ النف�س و�شعيدا مب��ا يتوفر له، مبا يتي�شر له من 
متطلب��ات هذه احلياة وله كنز عظيم هو كن��ز القناعة، فيكون ذلك قد عا�س 
تبع��ات ما جمع تبعات احلرام وما اأخطر تبع��ات احلرام والكثر يقع فيها 
الكث��ر م��ن النا�س، الكث��ر من اأ�شحاب امل��ال، الكثر م��ن اأ�شحاب اجلاه، 
الكث��ر م��ن اأ�شحاب ال�شلطة والدني��ا، هذه القليل منهم ه��و الذي ركز على 
احل��الل اقتنع باحلال حمل الهم الطيب، النوايا الطيبة الآمال الطيبة يعني 
كان هم��ه �ش��رت احلال وكان هم��ه اأن يتمكن ليب�شط ي��ده يف اخلرات ينفق، 
يعط��ي، يق��دم لنف�شه ولآخرته ومل�شتقبله عند اهلل. قلي��ل هم الذين على هذا 
النح��و وع��د ال�شيطان هو غرور هو وهم يجعل��ك دائما تلهث وراء ما تريده 
وراء ه��ذه ال�شع��ادة، وراء ه��ذه الرغبة، وراء هذه الأغني��ة، تلهث وتكدح 
ب�ش��كل م�شتمر..الي��وم الكث��ر مثال من ملوك ه��ذه الدنيا م��ن ال�شالطني من 
الزعماء من القادة ل مل ي�شل بعد اإلى ما اأمل، ل يزال ي�شعى ول يزال مثال 
ب��ذل جهدا كب��را اإلى اأن ي�شل اإل��ى من�شب معني ثم هو يب��ذل جهدا كبرا 
وجبارا ويحمل همه يف الليل والنهار كيف يحافظ على ما قد و�شل اإليه، اأو 
كيف يحقق لنف�شه املزيد، و�شل اإلى رتبة ويل ويل العهد كيف ي�شل اإلى ويل 
العه��د كي��ف ي�شل اإلى امللك كي��ف ي�شل اإذا و�شل اإلى املل��ك.. كيف يحافظ 
عل��ى ه��ذه ال�شلطة، كي��ف يواجه الكثر م��ن التحديات الت��ي تعرت�شه هنا 
وهناك، فيعم��ل ويعمل الكثر من اجلرائم واملحرمات واملعا�شي والذنوب 
والك��وارث، لكن مل يهنئ مل يهنئ مبا قد و�شل اإليه ولن يهنئ، كل الو�شائل 
املحرم��ة لت�شلك اإل��ى اأن تهنئ اأبدا، مبا ت�شل اإليه. ق��د ت�شل اإلى م�شتوى 
مع��ني اإمكاني��ات معين��ة مادية، قد ت�ش��ل اإلى ث��روة معينة، ق��د ت�شل اإلى 
من�شب معني، لكن دون اأن تهنئ، هذه �شنة اهلل يف هذه احلياة. من يعتمدون 
عل��ى و�شائ��ل حمرمة ل ي�شلون اإل��ى اأهدافهم احلقيقية. ق��د ل يكون جمرد 
ال�شلط��ة لن تكون اأبدا هي بحد ذاتها بغية لالإن�شان اأو هدف لالإن�شان لكن ما 
وراء ال�شلطة، كل الذين اأرادوا الو�شول اإلى ال�شلطة اأرادوا من ال�شلطة ما 
وراءه��ا واأرادوا من املال م��ا وراءه اأرادوا الراحة اأرادوا ال�شعادة اأرادوا 
اأن يهن��اأوا مب��ا و�شلوا اإليه لكن كما ورد عن النبي �شلوات اهلل عليه واآله يف 
معن��ى حديث نبوي لنذكره بالن�س ولكن ببع�س الن�س واملعنى "ماحاول 
ام��روؤ �شيئ��ا مبع�شي��ة اهلل اإل كان اأبعد له مما رجا" اأبع��د اأبعد بكثر يعني 
لتهن��ئ اأب��دا ب�ش��يء ت�شل اإليه م��ن خالل و�شائ��ل حمرمة فيه��ا ع�شيان هلل 
�شبحان��ه وتعالى.. فاإًذا ال�شيطان اأ�شلوبه الت�شليل هو يعتمد على الت�شليل 
والت�شلي��ل ه��و يف الفكرة ه��و يف الت�شور هو يف القناعة الت��ي �شتتجه عمليا 
بناًء عليها اأ�شبح عندك ت�شور معني قناعة معينة فكرة خاطئة عن اأ�شلوب 
مع��ني ع��ن عمل مع��ني عن موقع مع��ني اأنه من خالل��ه �شيتحقق ل��ك ماتريد 

حتقيق��ه مم��ا ي�ش��كل وميثل رغب��ة نف�شي��ة ل��ك مادي��ة اأو معنوية..التزيني 
اأ�شل��وب اأ�شا�شي بالن�شبة لل�شيط��ان وبو�شيلة الإ�شالل والأماين يعتمد على 
ه��ذه الو�شائل ب�شكل كب��ر جدا. ن�شل اإلى نقط��ة لأنه اأي�شا لي��زال اأمامنا 
الكث��ر م��ن املح��اور حول ه��ذا املو�شوع الكب��ر ممكن اأن نتح��دث عنها يف 

حما�صر�ت قادمة لكن و�حدة من �لنقاط.. 

أصبح إلبليس ذرية ،جنود، أعوان، أتباع، قبيل، أنصار، 
شياطني كثر وأعوان كثر

اإبلي���س بداأ وحده بداأ م�ش��واره وحده ومعركته الأولى خا�شها مع اأبينا 
اآدم لوح��ده وب�شكل مبا�ش��ر فيما بعد اأ�شبح لإبلي�س ذري��ة ،جنود، اأعوان، 
اأتب��اع، قبي��ل، اأن�شار، �شياطني كرث واأعوان كرث من اجلن من عامله لأنه من 
ع��امل اجلن من اجلن فهناك الكثر من ال�شياطني من �شياطني اجلن ي�شميهم 
الق��راآن الك��رمي ويقول اهلل عنهم �شياطني اجلن من اجل��ن، ولرمبا هم اأعداد 
هائل��ة جدا وين�شر يف الأر�س فرقا كثرة. يعني الي��وم اإبلي�س ما عاد عنده 
�شغ��ل ي�شرح وح��ده يالحق بني اآدم اأمام��ك اأكرث من �شتة ملي��ار يذهب من 
عن��د هذا اإلى عند هذا وي�شاف��ر اإلى ال�شعودية اإلى مدري اأين.. رمبا مهمات 
خا�شة اأو نوعية مع بع�س ال�شخ�شيات يبا�شر بع�س الأدوار، اإبلي�س يعني 
يق��وم بزي��ارة مث��ال اإلى ملك من املل��وك اأو اأمر من الأم��راء ويوؤكد عليه يف 
توجيه��ات معينة اأو دوافع معين��ة اأو مو�شوع كبر ومهم يعني املوا�شيع 
الت��ي يرى �شرورة التدخ��ل املبا�شر فيها ين�شر يف الأر�س فرق كبرة يعني 
باملالي��ني من �شياطني اجلن واأ�شبح يف عامله هناك تخ�ش�شات يف الأحاديث 
ع��ن النب��ي �شلوات اهلل عليه وعل��ى اآله ما يفيد هذا يعن��ي �شياطني معينني 
عنده��م تخ�ش�س يف جم��ال معني.. مثال املجال ال�شيا�شي رمب��ا هناك اأعداد 
كب��رة من ال�شياط��ني املتخ�ش�ش��ني يف املو�شوع ال�شيا�ش��ي، هناك اآخرين 
متخ�ش�ش��ني يف املو�شوع الأخالق��ي لن�شر الف�شاد الأخالق��ي، هناك اآخرين 
متخ�ش�ش��ون مث��ال يف مو�ش��وع الإغ��راءات والف��نت ون�شر امل�ش��اكل ما بني 
الب�شرية، يف كل جم��ال متخ�ش�شون ين�شر منهم اأعداد كبرة وي�شتلم منهم 
تقاري��ر يومية.. ما الذي ق��د عملوه ما الذي قد اأجنزوه وما الذي قد حققوه 
على امل�شتوى اليومي.. وهكذا �شغل و�شبكات وا�شعة اأ�شبح له كما قال اهلل 
ِه اأََفَتَتِّخُذوَنُه  ْمِر َرِبّ ِنّ َفَف�َشَق َعْن اأَ ْبِلي�َس َكاَن ِم��َن اجْلِ �شبحان��ه وتعالى:) اإَِلّ اإِ
ْوِلَي��اَء ِم��ْن ُدويِن( بني قو�ش��ني "وذريته" عنده ذري��ة واأتباع كرث  َت��ُه اأَ َيّ َوُذِرّ
م�شتغل��ني اأي�ش��ا قال )اإنه يراك��م هو وقبيله( "هو وقبيله" ه��وؤلء اأن�شاره 
م��ن اجلن �شياطني اجل��ن الذين هم معه ي�شتغلون مع��ه من حيث لترونهم 
اآيات اأخرى يتحدث القراآن عن اأن�شار ال�شيطان عن اأتباعه عن حزبه، حزب 
ال�شيط��ان يعني اأكرب م��ن اأي حزب من م�شمياتن��ا يف الواقع الب�شري حزب 
ك��ذا اإل حزب كذا ح��زب ي�شمل الكث��ر والكثر من الأح��زاب والأ�شخا�س 
وكث��ر م��ن اأع�شاء هذا احل��زب يتحركون يف عموم مناط��ق الأر�س و�شتى 
اأقط��ار الأر���س اأولئك حزب ال�شيطان اهلل يقول هك��ذا األ اإن حزب ال�شيطان 
ه��م اخلا�ش��رون، �شناأتي ماه��ي عناوين البطاق��ة لالنتماء اإل��ى هذا احلزب 
�شناأتي اأي�شا يف احلديث ع��ن هذه الت�شكيالت الوا�شعة لأ�شحابه ت�شكيالت 
ع�شكرية وت�شكيالت �شيا�شية ت�شكيالت متنوعة ت�شتغل �شغل وا�شع يف �شتى 
جمالت احلي��اة ون�شاطهم الوا�شع، على العموم املجالت التي يركز عليها 
ال�شيطان اهلل �شبحانه وتعالى ق��ال يف كتابه الكرمي )َوا�ْشَتْفِزْز َمِن ا�ْشَتَطْعَت 
ْوِتَك َواأَْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِل��َك َو�َشاِرْكُهْم يِف اْلأَْمَواِل َواْلأَْوَلِد  ِمْنُه��ْم ِب�شَ
ْيَطاُن اإَِلّ ُغُروًرا اإن عبادي لي�س لك عليهم �شلطان  َوِعْدُه��ْم ● َوَما َيِعُدُهُم ال�َشّ
وكفى بربك وكيال ( �شوت ال�شيطان ال�شوت الإغوائي �شوت الإغواء جزء 
من��ه ن�ص��اط �إعالمي ن�صاط �إعالم��ي و��صع ميثل �صوت��ا لل�صيطان كل �صوت 
ي�ش��ل وكل �شوت يغوي هو �ش��وت �شيطاين هو يوؤدي خدم��ة لل�شيطان هو 
ب��وق ينفخ فيه ال�شيطان �شواء كان با�شم الدين اأو حم�شوبا على غر الدين 
اأو حت��ت عنوان �شيا�شي اأي عنوان، كل �شوت اإغوائي يف�شد نف�شيتك يف�شد 
زكاءك يدن���س نف�شيتك.. هن��اك مث��ال اأغاين لها ه��ذه النتيجة عل��ى الإن�شان 
تدن���س نف�شي��ة الإن�شان جتر الإن�ش��ان اإلى الف�شاد والإغ��واء على امل�شتوى 
الأخالق��ي اأو على امل�شتوى الثقايف الفك��ري على م�شتوى القناعات الثقافية 
الديني��ة حت��ى كل �ش��وت يغوي��ك اأو �ش��وت ي�شل��ك ه��و من ه��ذا ال�شوت 
ْوِتَك " هو �شوت �شيطاين هو بوق نفخ فيه  "وا�ْشَتْفِزْز َمِن ا�ْشَتَطْعَت ِمْنُهم ِب�شَ
ال�شيطان فاأغوى اأو اأ�شل "َواأَْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك".. عنده ت�شكيالته 
�لع�صكري��ة �ل�صخم��ة وقوته �لع�صكري��ة �ل�صخمة �لتي يحركه��ا يف �أو�صاط 
النا���س ول��و اأن املعن��ى املج��ازي هن��ا يوؤدينا اإل��ى مدلول حقيق��ي، مدلول 
جمازي يو�شلنا اإلى مدلول حقيقي.. هناك جنود لل�شيطان والقراآن اأكد هذه 
ْجَمُعوَن".. هوؤلء كلهم  احلقيقة يف �ش��ورة ال�شعراء اأي�شاً "َوُجُنوُد اإِْبِلي�َس اأَ

اإلى جهنم. عنده جنوده عنده اأن�شاره، البع�س برتب وم�شميات.. 

ختامًا
ناأتي اإلى احلديث عن هذه التفا�شيل اإن �شاء اهلل يف املحا�شرة القادمة.. 
ن�شاأل اهلل �شبحانه وتعالى اأن يوفقنا واإياكم يف هذا ال�شهر املبارك لأن نكون 
م��ن عب��اده ال�شاحلني الذين لي���س لل�شيطان عليه��م �شلط��ان ولتاأثر.. اأن 
يوفقنا بتوفيقه اأن يهدينا بهديه اأن يجعلنا من املتم�شكني بكتابه اأن ين�شرنا 
بن�ش��ره ويوؤيدنا بتاأييده ويعيننا بعونه ويع�شمنا من ال�شيطان وتاأثراته 
كل ال�شياط��ني من �شياط��ني اجلن ومن �شياطني الإن�س اإن��ه �شميع الدعاء.. 
ن�ش��األ اهلل اأن يرح��م �شهدائن��ا الأب��رار واأن ي�شفي جرحان��ا واأن يفك اأ�شرانا 
واأن يف��رج عن �شعبنا املظل��وم اإنه �شميع الدعاء.. وال�ش��الم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته. 



اجلي���س  م��ن  وح��دات  متكن��ت 
اهلل  –بف�ش��ل  ال�شعبي��ة  واللج��ان 
رم�ش��ان   11 الثالث��اء  -،اأم���س 
1438ه���،  م��ن تاأم��ني جب��ل را�شان 

مبحافظة تعز.
اأن  ع�شك��ري  م�ش��در  واأو�ش��ح 
اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة طهروا 
جب��ل را�ش��ان يف مديري��ة الوازعي��ة 
الأمريك��ي  الع��دوان  مرتزق��ة  م��ن 

اجلي���س  تق��دم  بع��د  ال�شع��ودي 
واللج��ان م��ن منطق��ة ق��رن غ��راب، 

وكبدوهم خ�شائر كبرة.
قتل��ى  وق��وع  امل�ش��در  واأك��د 
املرتزق��ة  عنا�ش��ر  م��ن  وجرح��ى 
تابع��ة  ع�شكري��ة  اآلي��ات  وتدم��ر 
له��م، واغتنام عت��اد ع�شكري، خالل 
مهاجمة وح��دات اجلي���س واللجان 

لتجمعاتهم يف املنطقة.

قائد الثورة الشعبية السيد /

 عبدالملك بدر الدين الحوثي

نحن قوم يف عقيدتن��ا ويف روحيتنا ويف �أخالقنا نحمل 
�أرو�حن��ا عل��ى �أكفن��ا، ونوؤم��ن بامل�سوؤولي��ة وتربينا على 

�مل�سوؤولية، فل�سنا مدللني ، وال �أبناء �لق�سور.
األربعاء 
 |2017/6/7 م

 الموافق 12 رمضان 
1438هـ العدد )217(

ص������ف������ي������ر ال���������ط���������اب���������ور اخل�������ام�������س
▪كن��ا نظن اأن اجلبه��ات الداخلي��ة وجبهات 
ما وراء احل��دود بعد زيارة الرئي���س الأمريكي 
لل�شعودية �شت�شهد ت�شعيدًا ع�شكرياً وزحوفات 
كب��رة ل مثي��ل له��ا خا�ش��ة واأن ه��ذه الزيارة 
حظي��ت باهتم��ام �شع��ودي مبال��غ في��ه مل يحظ 
زار  واأن  �شب��ق  اأمريك��ي  رئي���س  اأي  مبثله��ا 
اأن  امللف��ت  ال�ش��يء  قبل.لك��ن  م��ن  ال�شعودي��ة 
مل  ومرتزقته��م  للغ��زاة  الع�شك��ري  الت�شعي��د 
يك��ن باحلجم الذي توقعن��اه ومل يكن مب�شتوى 
الت�شعي��د ال��ذي كان يب��داأ ع��ادة بالتزام��ن مع 
زيارة اأ�شغر م�ش��وؤول اأمريكي لل�شعودية وهذا 
ب��دوره يقودنا اأوًل ملعرف��ة اأن الهدف الأ�شا�شي 
م��ن زي��ارة ترامب هي حل��ب ما تبق��ى يف �شرع 
البق��رة احللوب وثانياً اأن الغزاة ومرتزقتهم يف 
الداخ��ل مل يعودوا بال�شكل ال��ذي كانوا عليه يف 
ال�شابق من التما�شك والقوة واأن ال�شعب اليمني 
ممثاًل بجي�شه وجلانه جنح يف جرهم اإلى معركة 
ا�شتن��زاف هو م��ن يتحكم فيه��ا ويديرها بنجاح 
كب��ر واحرتافية عالية وما حمرق��ة اجلنجويد 
يف �شحراء مي��دي الأ�شبوع املا�شي  والعمليات 
النوعي��ة التي ينفذها املقاتل��ون اليمنيون بطول 
ال�شاح��ل الغربي  وما ح�شل من جمازر جماعية 
لق��ادة املرتزقة م��ع املئات م��ن جنودهم  يف نهم 
و�ش��رواح واجل��وف لدلي��ل وا�ش��ح اأن ال�شحر 
اأنقل��ب عل��ى ال�شاح��ر واأن الغ��زاة ومرتزقته��م 
اأ�شبح��وا يف املوقف الأ�شع��ف ومل يعد باأيديهم 
م��ا يقدمون��ه اإل الره��ان لالأ�ش��ف عل��ى �شف��ر 
الطاب��ور اخلام�س الذي ب��داأ بالتزامن مع زيارة 
ترام��ب ب�شن حملة اإعالمية كب��رة ل�شيطنة من 
حملوا على عاتقهم م�شوؤولية الدفاع عن الوطن 

ويف �شبي��ل اأن يعي���س ال�شع��ب اليمن��ي بكرام��ة 
قدموا الغايل والنفي�س .

▪ل ندري م��ا الذي دفع ه��ذا الطابور لتحمل 
ه��ذه املهمة ال�شعب��ة يف الوقت الذي يفرت�س به 
اأن يك��ون اأكرث وعي��اً واإدراكاً بحقيق��ة ال�شراع 
م��ن  اأن  يع��رف  وبالت��ايل  املتغ��رات  وطبيع��ة 
عج��زت دول ك��ربى عل��ى راأ�شه��ا اأم الإره��اب 
الع�شكري��ة  برت�شانته��ا  هزميت��ه  ع��ن  اأمري��كا 
وب�شيجه��ا التكف��ري ل ميك��ن اأن يه��زم بنعيق 
اإعالمي مبتذل طاملا �شمعناه وردده حد الغثيان 
الآن�ش��ي وتوكل كرمان وغرهما كثر من خدمة 
املعب��د الأمريكي واملت�شولني اليوم بعد هروبهم 

من اليمن يف �شوارع الريا�س وتركيا.
▪اإن الو�ش��ع ل يحتم��ل واملرحل��ة ح�شا�ش��ة 
ج��دًا وعليه ف��اإن اأمام الطاب��ور اخلام�س فر�شة 
وفر�ش��ة نقول عنها ذهبية يف مراجعة ح�شاباته 
وال�شتف��ادة م��ن رحم��ة ال�شعب واأخ��ذ العربة 
م��ن امل��اآل ال�شيئ ال��ذي و�ش��ل  اإلي��ه الإخوجن 
ودول حتال��ف العدوان وما ه��ي عليه اليوم من 
ت�ش��دع وان�شق��اق واأزم��ات اقت�شادي��ة خانق��ة 
ب�شب��ب عدوانها عل��ى اليمن. علي��ه اأن يدرك اأن 
من اأجاد مبهاره عالية اللعب مع الكبار �شي�شهل 
علي��ه اللعب مع ال�شغار وي��درك اأي�شا اأنه مهما 
طب��ل واته��م ولع��ب عل��ى املتناق�ش��ات وذرف 
دم��وع التما�شيح لن ي�شتطي��ع اأن يحقق لتحالف 
العدوان ما مل ي�شتطع حتقيقه بقوته الع�شكرية 
اأن يح��ول ب�شف��ره الإعالم��ي  ول��ن ي�شتطي��ع 
دون انت�ش��ار ال�شع��ب اليمن��ي ونيل��ه للحري��ة 

وال�شتقالل وال�شيادة على تراب وطنه الغايل.

عاب����د حم������زة

جحيٌم اأنَت ُقلي ، اأم ُتراُب
جميع الزاحفني اإليك ذابوا
اأتاَك املُعتدون وُهم اأُنا�ٌس

وعادوا من ثراك وُهم �شباُب
اأتوا والدمُّ داخلهم حياٌة

وعادوا وهَو خارجهم ِخ�شاُب
ودّباباتهم كانت حديدًا

ولكن يف يديك لها احتطاُب
لعمُرَك ُقّلهم اأن »الأبات�شي«
باأعني جي�شك العاتي ُذباُب
فمن جاءوا باأرُجلهم اإلينا
باأرُجل غرهم ُحِمَل الإياُب

كاأنك غابٌة ُملئت اأ�شودًا
كم انتحرت لتدخلها الكالُب
اأرادوا من �شواحلك اقرتاباً

و�صرط �ملوت زحٌف ، و�قر�ُب
لأنَّ املوؤمنني عليَك �ُشوٌر

وعنُي اهلل يا وطني ِحجاُب
متى ما اأعلنوا حرباً علينا

ي�شيُل لكلِّ مقربٍة ُلعاُب
ت�شوقهُم الذنوُب اإليك جهاًل

ف�شوُء احلظِّ ذنٌب ، واكِت�شاُب
واإن ظلُّوا الطريَق اإليك يوماً

هُم املنايا ، واحِلراُب تُدلُّ
روا قالوا و�شلنا متى ما ُحو�شِ
ومن ثغر الردى جاء اجلواُب
اإليَك املوُت بو�شلُة الأعادي

بِه يتاأكدون اإذا اأ�شابوا
لأن ال�شعب كل ال�شعب جي�ٌس

ذخرتُه الهدايُة ، والكتاُب
لأنك حتتهم يا كل �شرٍب

لنار جهنم احلمراء باُب
على اأعتابك احرتقت جيو�ٌس
وحتت ترابك اختلطت ِرقاُب
فما بكت ال�شما حزنا عليهم
ومل يفرح بهم اإل الُعقاُب

وظنوا الن�شَر اأمرًا ع�شكرياً

وخابوا ، ثم ظنوا ، ثم خابوا
جحيٌم اأنَت .. اأم اأنَّ املنايا

لها يف ) باب مندبَك ( انِتداُب
اأراد اهلل اأن نق�شي عليهم
فكلُّ اإرادٍة اأخرى �شراُب
مع اهلل الطبيعُة قاتلتهم

وحارَبْت ال�شواحُل ، وال�ِشعاُب
وتقرتُب البوارُج منك خوفاً
وي�شُدُق خوُفها حقاً ُت�شاُب
ُغزاُة ال�شاحل الغربيِّ حمقى

متوُج بهم براكنٌي ِغ�شاُب
�شالحهُم الثقيُل اأخفُّ منهم

وجي�شهُم العميل به ا�شطراُب
اأجي�ٌس ذاك ؟ اأم �شاعي بريٍد !
بِه حملوا ال�شالح لنا وغابوا
ُجنوٌد ُفّرغوا من حمتواهم
تقدمهم رجوٌع ، وان�شحاُب
كاأنَّ ُمدّرعات الغزو َر�شٌم
كاأنَّ كتائب الغازي ِثياُب

كاأنهُم امتطوا »اآلت رك�ٍس«
ت�شاوى زحفهم ، والنت�شاب

غزونا يف اأماكنهم ، وماتوا
عليها ، واله�شاُب هَي اله�شاُب

فُعذرًا يا ق�شر العمر اإنا
نهايتك التي ل ُت�شتطاُب

حُماٌل اأنت يا وطني حُماٌل
عاُب عاٌب منك هّدتهم �شِ �شِ

كاأّن قيامًة اأُولى اأُقيمت
عليهم فيك وابتداأ احل�شاُب

وقد يبكي امل�شيُب على �شباٍب
وفيك بكى على ال�شيب ال�شباُب

و�ُشّرت اجلباُل وهل �شوانا
�شماريٌخ ت�شر ول تهاُب
وقاتلت الرياُح مع رجاٍل

من الأن�شار اإن نظروا اأذابوا
لُهم باهلل اإمياٌن عميٌق

للشاعر / معاذ الجنيد

.... بوصلة األعادي ......

أبطال اجليش واللجان الشعبية يؤمنون جبل راس��ان ويتقدمون باجتاه قرن غ��راب بتعز

جيزان : القوة الصاروخية تستهدف مركز الصيابة السعودي 

واملدفعية  الصاروخية  القوة   : عسير 
ت�����������دك م��������واق��������ع وجت������م������ع������ات اجل����ي����ش 

السعودي غربي مدينة الربوعة
وا�شل��ت الق��وة ال�شاروخي��ة واملدفعي��ة ل��دى اجلي���س اليمن��ي واللج��ان 
ال�شعبية، اأم�س الثالثاء، ق�شف مواقع وجتمعات القوات ال�شعودية يف ع�شر 
اأف��اد م�ش��در ع�شكري ب��اأن مدفعي��ة اجلي�س واللج��ان ال�شعبي��ة ا�شتهدفت 
جتمع��ات جن��ود �شعوديني غرب��ي مدينة الربوع��ة يف ع�شر حمقق��ة اإ�شابات 

مبا�شرة.

مصرع 12 من مرتزقة العدوان في محافظة تعز
لقي عدد من مرتزقة العدوان الأمريكي ال�شعودي م�شرعهم، اأم�س الثالثاء 11 رم�شان 1438ه�، 

بنران اجلي�س واللجان ال�شعبية مبحافظة تعز.
واأكد م�شدر ع�شكري مقتل 12 من مرتزقة العدوان يف مواجهات متفرقة مع اأبطال اجلي�س واللجان 
ج��وار منطق��ة الت�شريفات والبنك املرك��زي مبدينة تعز.. وذكر امل�شدر اأن ط��ران العدوان الأمريكي 

ال�شعودي ا�شتهدف بغارة املخبز الآيل يف مديرية �شالة، و�شن على جبل اأعلى يف مديرية التعزية.

م��������������ن��������������اورة “ال����������������������������والء ل����ل����س����ي����د 
ل��ل��ت��ن��ك��ي��ل  اس������ت������ع������دادًا  القائد” 
ب�����ال�����غ�����زاة وأزالم�������ه�������م امل���ن���اف���ق���ني
تخرج��ت دفع��ة ع�شكرية قتالية، من اأح��د مع�شكرات التدريب منف��ذة مناورة بعنوان 
“الولء لل�شيد القائد”، ج�ّشد اخلريجون فيها م�شهدًا متكاماًل عن القدرات واملهارات التي 

ْوها خالل الدورات القتالية. تلَقّ
ونفذت الوحدة القتالية املتخرجة وبكفائه عالية مناورة قتالّية م�شتخدمة ذخائر حية 
لأ�شلح��ة خفيفة ومتو�شطة ملواجهة اأ�شعب الظروف البيئية التي تعك�س �شالبة وجالدة 

املقاتل اليمني.
وقب��ل انط��الق املن��اورة كان التخطيط لقتح��ام املواقع ون�شب الكمائ��ن وتطبيق كل 
املهارات والتكتيكات حا�شرا وعلى قدر عال من الرتابط والتناغم الذي ج�شد روح العمل 

اجلماعي والواقع العملي للتدريب.
ويف ختام الدورة القتالية اأكد املجاهدون اأنهم �شيظلون كما هو عهد ال�شعب بهم �شمام 

اأمان هذا البلد وحجر عرثة اأمام م�شاريع وخمططات قوى الغزو والحتالل.

ل���������ل���������ع���������دوان  ت���������اب���������ع���������ة  آل�����������ي�����������ة  ت���������دم���������ي���������ر   : اجل���������������������وف 
وم��������������ص��������������رع ط���������اق���������م���������ه���������ا  ف��������������ي م�������ن�������ط�������ق�������ة ص������ب������ري������ن
دم��ر اأبط��ال اجلي���س واللجان ال�شعبي��ة – بعون اهلل -، الي��وم الثالثاء 11 رم�ش��ان 1438ه�، اآلي��ة ع�شكرية تابعة 
لقوى العدوان الأمريكي ال�شعودي مبحافظة اجلوف.. واأو�شح م�شدر ع�شكري اأن وحدة الهند�شة الع�شكرية التابعة 
للجي���س واللجان ال�شعبية دم��رت اآلية ع�شكرية تابعة لقوى العدوان بوا�شطة عبوة نا�شفة يف منطقة �شربين .. موؤكدا 
م�ش��رع طاقمه��ا على الفور.. وكان اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�شعبية ق��د دمروا يوم اأم�س الثنني اآلي��ة ع�شكرية تابعة 

ملرتزقة العدوان الأمريكي ال�شعودي يف وادي �شواق مبديرية الغيل باملحافظة عينها.

للجي���س  ال�شاروخي��ة  الق��وة  ا�شتهدف��ت 
واللج��ان ال�شعبية، ام�س الثالث��اء 11 رم�شان 
1438ه���، مرك��ز ال�شياب��ة ال�شع��ودي يف قطاع 

جيزان، حمققة اإ�شابات مبا�شرة.
واأف��اد م�شدر ع�شكري اأن �شاروخية اجلي�س 
واللج��ان دكت ب�شلية م��ن �شواريخ الكاتيو�شا 

مرك��ز ال�شياب��ة ال�شع��ودي بجيزان، م��ا اأ�شفر 
ع��ن �صق��وط قتل��ى وجرح��ى يف جي���ض �لع��دو 
ال�شع��ودي.. واأك��د امل�شدر ا�شتم��رار العمليات 
الع�شكرية داخل العمق ال�شعودي حتى يتوقف 
اأبن��اء  بح��ق  ال�شع��ودي  الأمريك��ي  الع��دوان 

ال�شعب اليمني ال�شامد.


