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       أمُتنا وشعوبنا العربية واإلسالمية كافة في أمس احلاجة لالستفادة 
من تاريخها لتجاوز ما تواجهه من حتديات ومخاطر 

       من الطبيعي أن يتحرك املظلومني واملضطهدين من موقع 
انتمائهم للحق للتصدي ومواجهة العدو احلقيقي لإلسالم واملسلمني

السيد القائد في محاضرته الرمضانية )غزة بدر الكبرى(
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ب��ع��د اجن������ازه امل���رح���ل���ة األول����ى 
وال�������وص�������ول إل�������ى احل����������دود م��ع 
ال����س����وري  ال������ع������راق : اجل����ي����ش 
ي���������������واص���������������ل ان����������ت����������ص����������ارات����������ه 

س����ع����ود  آل 
م����ن ال��ص��ف��ر 
إل����ى ال��ص��ف��ر 

باالنف�����������وج�������������������رافي���������������ك :
 إحصائية مرعبة ل�جرائں الع�������������������دوان خالل

محطات عسكرية واستراتيجية مينية : 

ال��������س��������ي��������د ال����������ق����������ائ����������د وع��������د 
وامل�������������ج�������������اه�������������دون ن��������ف��������ذوا 
ال����������������������وع����������������������د ال�������������������ص�������������������ادق

احل�����������ق�����������ي�����������ق�����������ة ف�������ي 
م��������دي��������ري��������ة ال�����ص�����ل�����و 
تطهيرها  بعد  بتعز 
م���������������ن امل����������رت����������زق����������ة 

يوں من 
العدوان   800

يـــــــوں الـــــفـــــــرقــــــــــــــان 
 درس احلرية ومشروعية املواجهة
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احلقيقة/ تعز / جميل املقرمي 
مديريه ال�صلو او كما يطلق عليها مديرية اللوز والتي 
ا�ص��تهرت علي م��ر الزم��ن بزراعته كانت عل��ي موعد مع 
جرائ��م مرتزقه العدوان.. الذي��ن مل يطيب لهم. ان تنعم 
ه��ذه املنطق��ة  بالأم��ان وبرغم انه��ا ظلت ف��ره من بدية 
العدوان بعيدا عن. ال�صراع. المر الذي جعل النازحون 
يتجه��ون نحو هذه املديرية املن�ص��ية طيلة. فرة النظام 
ال�ص��ابق فاخلدم��ات فيها �ص��حيحه ال ان املوطنني. وهم 

يبحثون عن المن وال�صتقرار.
جعله��م يتجهون نحن مديرية الل��وز  ال اإن ن مرتزقة 
الع��دوان مل يعجبهم امن هذه املنطقة ت�ص��للوا اليها قبل 
عام. و�ص��ل غياب تام لأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية.   
هاجمه��ا املرتزق��ة وعاثوا فيها ف�ص��اد فم��ا كان من ابطال 
اجلي�ش ال الت�ص��دي لهم وتطهري املنطقة منهم.  وعندما 
دخلن��ا ايل املديري��ة برفق��ة اجلي���ش واللجان ال�ص��عبية 
�ص��اهدنا العبث الكب��ري. من قبل ه��وؤلء املرتزق��ة الذين 
اتخذوا م��ن منازل املوطنني متار�ش و�ص��اهدنا كيف ان. 
الهايل تركوا حما�صيلهم الزراعية امام منازلهم. ونزحوا 
باأنف�صهم ايل منطقه الدمنه وكذا حمافظات اخري. خا�ش 
اجلي���ش واللجان مع��ارك عنيفة م��ع املرتزق��ة. وعملوا 

عل��ي تطهريه��ا ع��اد امل�ص��ردون ايل منازله��م..  مل ي��رق 
لق��وي ال�ص��ر. ع��ودة املواطن��ني ايل منازلهم. حيث �ص��ن 
ط��ريان الع��دوان. ع��ده غ��ارات عل��ي من��ازل املوطنني. 
ا�ص��ر بالكامل ق�ص��ت نحبها حتت النقا�ش ا�ص��رة. عمار 
عل��ي عب��ده حمود.  ا�صت�ص��هد في��ه. كل ابنائ��ه. وعددهم 
11 اطف��ال ون�ص��اء مل يتبق��ى من ه��ذه  ال�ص��رة العمار 
ال�ص��لو.  ث��اث غ��ارات ق�ص��ة علي ه��ذه الأ�ص��رة. وهم 
يجتمعون.  يف فرحة العيد لتق�ص��ي غارات العدوان علي 
كل الحام والفرحة ..املدار�ش وكذا طريق نقيل ال�صلو 
وهو ال�ص��ريان الوحيد. الذي يغذي هذه املديرية طالتهم 

غ��ارات العدوان. وبعزم وثب��ات وحتدي.  بداأت احلياة 
تع��ود رويدا رويدا والمور تتع��ايف حينها. بداء اجلي�ش 
بالتخفيف من تواجده يف هذه املديرية. كي يف�صح املجال 
امام. املواطنني. ليعي�صوا حياتهم الطبيعة....حينها عاد 
مرتزق��ه الع��دوان وعلي حني غفله م��ن اجلي�ش واللجان 
ال�صعبية. باقتحام املديرية. ومداهمة العديد من املنازل 
والتمر�ش فيها. حينها وخال �ص��اعات وبعمليه نوعيه. 
مباغت��ه متكن��ت. وح��دات اجلي���ش واللجان ال�ص��عبية. 
م��ن ا�ص��تعادة �ص��يطرتها بالكام��ل. قت��ل م��ن قت��ل منهم. 
وه��رب الباق��ون خملف��ني جث��ث قتاه��م علي الأر�ص��فة 

ويف الطرقات. منطقة ال�ص��يار واحلود و�ص��رف. ال�ص��لو 
كانت كلها براكني. غ�ص��ب امام العدوان ومرتزقته. رغم 
ال�صناد اجلوي. املكثف لتنهي. انت�صاراتهم التي مل تدم. 
ل�صاعات. قليله عرب و�صائل اعامهم. تتوايل النت�صارات 
يف كل اجلبهات مبحافظة تعز. و�ص��ط غارات ه�ص��تريية. 
علي الحياء ال�صكنية. املواطن ا�صامه القطابري مواطن 
من مديريه ال�ص��لو. ي�ص��رح لنا ظروف الن��زوح ومرارة 
المل الت��ي يتجرعه��ا بعي��دا ع��ن بيته وار�ص��ه. يف �ص��ل 
الو�ص��اع الإن�ص��انية ال�ص��عبة وعدم ت�ص��ليم املرتبات. 
ويدعوا اجلي���ش واللجان ايل ا�ص��تكمال تطهري. املديرية 

والتوج��ه ايل معق��ل التكفرييني يف منطق��ة العني مديرية 
قد���ش والت��ي يتخذها منها املرتزقة مع�ص��كرات لهم. فلن 
توم��ن املحافظ��ة بالكام��ل ال بالق�ص��اء عل��ي اوكار هذه 

اجلماعات التكفريية...
*ابو احمد ال�ص��بيحي احد ابط��ال اجلي�ش واللجان 
يوكد ان ال�ص��رب ق��د طال عن حده علي ممار�ص��ات هذه 
اجلماع��ات. وانهم عازم��ون علي تطهري ه��ذه املناطق 
التع��اون معه��م  املواطن��ني  م��ن  بالكام��ل ويطالب��ون 
والب��اغ عن اماكن هذه اجلماعات وعدم ال�ص��ماح لهم 

التمركز يف مناطقهم.....

أخبار محلية

مل تنفذ اي قوات خا�صه اأمريكية عملية حترير او ت�صفية 
ال وتخ�ص��ر املعركة �ص��واء يف اليمن او العامل رغم ال�ص��ناد 
اجل��وي الكب��ري وللمقارنة نفذت القوات اخلا�ص��ة الأمريكية 
ث��اث عمليات خا�ص��ه يف اليم��ن وحتديدا بالبي�ص��اء وماأرب 
واب��ني وف�ص��لت يف اجنازه��ا ف�ص��ل ذري��ع وخم��زي وتعترب 
ه��ي اق��وى قوات خا�ص��ه يف العامل بنظ��ر المريكيني ومن يف 
مع�صكرهم وهذا الف�صل المريكي الذريع هو بنف�ش اجلغرافيا 
التي جنح فيها ا�ص��ود القوات اخلا�ص��ة التابعة لن�ص��ار اهلل 
و يثب��ت ذل��ك ان القوات اخلا�ص��ة الأمريكي��ة والأوروبية ل 
�ص��يء امام قوات الن�صار اخلا�ص��ة والدليل لدينا هنا عملي 
ولي�ش نظري من خال العملية الع�ص��كرية النوعية بطبيعتها 
ال�ص��عبة والقا�صية واخلا�ص��ة بو�ص��ائلها ومهامها وخططها 
والتي نفذتها وحدة كوماندوز من ان�ص��ار اهلل يف منطقة لودر 
مبحافظ��ة اب��ني والت��ي تعد ه��ي البداية اجلديدة يف م�ص��رح 
املواجه��ة و التي ت�ص��ع الكوماندوز اليمن��ي يف قائمه القوات 
اخلا�ص��ة الخطر يف العامل ب�صكل حقيقي ومن�صف من بوابة 
اجناز ع�ص��كري نوع��ي و خا�ش يحققه ف��رع عملياتي مرعب 
بطبيعة مهام��ه ومناطق تنفيذها اخلطرة الذي يعد ا�ص��افه 
جدي��ده اإل��ى العمليات الدفاعي��ة اليمنية ولك��ن ذات عمليات 
خا�صه ولي�صت تقليديه.. ان كوادر منت�صبي القوات اخلا�صة 
التابعة لن�ص��ار اهلل يتميزون باإمكانياته��م البدنية والذهنية 
العالي��ة يف تنفيذ الأعمال القتالية اخلط��رية و اجلريئة ذات 
الطاب��ع الفدائي واملنجزة باإح��كام ودقه وخّفه خلف خطوط 
الع��دو و�ص��د اأه��داف الع��دو احليوي��ة يف العم��ق وعزمه��م 

ال�ص��ارم يف حتقيق املهام املوكلة اليهم مهما كانت الت�صحية 
.ل �ص��ك ان عملي��ة حتري��ر 10 ا�ص��رى من منت�ص��بي اجلي�ش 
واللجان ال�ص��عبية على ايدي ا�ص��ود القوات اخلا�صة بالقوة 
القهرية هي بالغة ال�ص��عوبة ولكن باإميان رجال ا�صود قوات 
الن�صار اخلا�ص��ة وعزمهم وب�صالتهم وت�صحيتهم و�صربهم 
ووعيهم وفطنتهم وح�ص��هم اليقظ وحرفيتهم وقدرة حتملهم 
البدين والعقلي والنف�ص��ي وعطائهم الوا�ص��ع يف العمل املتفاين 
جنحت املهمة وهذا الجناز العملياتي الكبري يف منطقة لودر 
مبحافظ��ة ابني خلق اإرباك لقي��ادة قوات الغزاة واملرتزقة و 

افقدتهم ال�صيطرة من النتيجة امليدانية املبهرة التي حتققت 
بدون خ�صائر وب�صرعه قيا�صيه…

مل يتخي��ل الغ��زاة واملرتزق��ة يوم��ا م��ا ان قوات خا�ص��ه 
تابعه الن�شار اهلل �ش��تتجاوز خطوط النار وقواعد اال�شتباك 
وكاف��ة اخلط��وط الدفاعية واخللفي��ة واللوج�ش��تية للغزاة 
واملرتزق��ة وتعرب الودي��ان واجلبال وتتخّفى طيلة ا�ش��بوع 
حتى ت�صل اإلى موقع العملية ثم تنفذ عمليه ع�صكريه خا�صه 
و م�ص��تحيلة يف عم��ق ارا�ص��ي الع��دو وفوق ذل��ك مل يعلموا 
به��ا ال بعد جناحها وع��ودة وحدة الكوماندوز الأن�ص��ارية 

اخلا�ص��ة اإل��ى قواعدها �ص��امله وبرفقتها ال�ص��رى املحررين 
من قب�ص��ة مرتزقة العدوان… لذلك �ص��كلت �ص��دمه قا�صيه 
�صواء ع�صكريه او نف�ص��يه او معنويه للغزاة واملرتزقة ومن 
جان��ب اخر ترجمت هذه العملية اخلا�ص��ة امل�ص��توى القتايل 
واخلططي الذي تتميز به القوات اخلا�ص��ة التابعة لن�ص��ار 
اهلل والتي اجنزت اخطر مهمة حترير �ص��هدتها منطقة ال�صرق 
الو�ص��ط ال وه��ي حتري��ر 10 ا�ص��رى ع�ص��كريني م��ن عمق 
ارا�ص��ي الع��دو واخراجه��م واعادته��م اإلى اهاليهم �ص��املني 

بدون خ�صائر تذكر …

نص تقرير عملية حترير األسرى:
��َن اأبطاُل اجلي���ش واللجان ال�ص��عبية يف عملية نوعية  متكَّ
وبطولية، اأم�ش الأربعاء، من حترير 100 اأ�صرى من اجلي�ش 
واللجان، كانوا يف قب�صة اأحد مرتزقة العدوان مبديرية لودر 

حمافظة اأبني منذ ما يقارب العامني.
وق��ال عبدالق��ادر املرت�ص��ى – رئي���ش اللجن��ة الوطني��ة 
لاأ�صرى واملفقودين، باأن عمليَة حترير الأ�صرى ال��)10( من 
منت�صبي اجلي�ش واللجان ال�صعبية مبحافظة اأبني، ا�صتغرقت 
اأ�ص��بوعاً كام��ًا قبل اأن يتم تنفيُذها بنجاح، مو�ص��حاً اأن هذه 
العملية تاأتي بعد ف�ص��ل الو�ص��اطات واملح��اولت عن طريق 
الكثري من امَل�َص��ايخ على مدى عاَمني، يف �ص��بيل حتريرهم من 
قب�ص��ة مرتزقة وعماء العدوان يف منطقة لودر باأبني، الذين 
رف�ص��وا الإفراَج عن الأ�ص��رى لديهم وحتريرهم، �صواٌء اأكان 

عرَب �صفقة لتبادل الأ�صرى اأَْو عرب اأية طريقة يريدونها.

واأو�ص��ح املرت�ص��ى، اأنه وعلى م��دى عاَم��ني كان يرُف�ُش 
القي��ادي املرتزق ط��ارق النجدي، التجاُوَب مع الو�ص��اطات 
من امَل�َص��ايخ بالإفراج عن الأ�صرى ال�)10( الذين بحوزتهم، 
الأم��ُر ال��ذي دفع اأبط��اَل اجلي���ش واللج��ان ال�ص��عبية تلقنَي 
املرتزقة در�ص��اً يف ال�صجاعة والرجولة من خال تنفيذ عملية 
مباغته وغري متوقعة اأّدت يف االأخري اإلى االإفراج عن االأ�شرى 

والعودة بهم اإلى اأح�صان اأ�صرهم �صاملني.
فيما يلي اأ�صماَء الأ�صرى املحررين يف لودر اأبني:

اإبراهيم اأحمد اأحمد جراد- حجة
جال غالب غالب اأحمد اللكومي- عمران

زيد ح�صن علي نا�صر املح�صي- حجة
علي حممد حممد �صعيد جبارة- عمران

حممد ح�صني اأحمد اأحمد ال�صماخ- حجة
حممد زيد حمود املعر�ش- عمران

نا�صر م�صعد نا�صر ماطر طوق- �صعدة
نا�صر نا�صر حممد قا�صم حتوم- عمران

يحيى �صالح ح�صني القطيني- �صعدة
يعقوب علي علي عبداهلل املها- حجة

يف اخلتام…ا�ص��بوع م��ن ال�ص��رب والت�ص��حية. ا�ص��بوع 
من التخطي��ط والتخفي واحلركة.. ا�ص��بوع ترجم مدى قوة 
وبراعة وحرفية رجال االن�ش��ار اخلا�ش��ّ... حتية ال�ش��ود 
املهام امل�ص��تحيلة ..وحمدا هلل على �صامة ال�صرى املحررين 

وعودتهم اإلى اهاليهم غامنني….

كوماندوز أنصار الله .. يقتحمون عمق العدو وُينجزون ُمهّمة حترير10 أسرى أشبه باملستحيلة”تقرير عسكري”

تعز: أبطال اجليش واللجان في مديرية اللوز للحقيقة “ لقد طال الصبر وعازمون على تطهير تعز بالكامل 

»اجلميع في مواجهة العدوان«.. في أمسية رمضانية في محافظة حجة 
> أحمد نصار  :يؤكد على أهمية توحيد اخلطاب اإلعالمي الوطني والعمل على احلد من آثار اخلطاب ألال مسؤول في بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي

حتت �ص��عار« اجلمي��ع يف مواجهه العدوان »نظم ابن��اء مديريه املدينة 
اليوم ا�صتمرارا  للتعبئة العامة يف مواجهه العدوان المريكي علي ال�صعب 
اليمني وتاأكيدا علي ا�ص��تمرار ودعمهم اجلبهات باملال والرجال وال�ص��اح 

حتي الن�صر من عند اهلل.
اأك��د ابناء مديريه املدينة  رف�ص��هم لكل خمططات التق�ص��يم والت�ص��رذم 
التي ت�ص��عى اإليها قوى الحتال لتفكيك  اليمن والنيل من وحدته املباركة  
جاء ذلك اأثناء انعقاد ام�ص��يه رم�صانيه ب�صاله املوؤ�ص�صة القت�صادية الذي 
عقدت م�ص��اء اليوم حتت �ص��عار اجلمي��ع يف مواجهه الع��دوان بعد انعقاد 
اللقاء املو�صع حلكماء وعقاء اليمن  الذي دعا له ال�صيد عبد امللك احلوثي 
يف العا�ص��ر من رم�ص��ان حلكماء وعق��اء اليمن . بح�ص��ور وكاء املحافظة  
د/ط��ه احلمزي ود/عبدامللك جح��اف واأ/حممد القا�ص��ي ورئي�ش جامعه 
حج��ه ومدراء عموم املكاتب التنفيذية ومدير عام املديرية د/احمد ن�ص��ار  
وامل�ص��ايخ وال�صخ�ص��يات الجتماعية .. عربوا توحيد اجلبهة الداخلية يف 
مواجهة العدوان  و�صد اأي ثغرة يحاول من خالها العدوان خلخلة ال�صف 

الداخلي وتفكيك اجلبهة الداخلية ملواجهة العدوان .. واأكد د/احمد ن�صار 
مدير املديرية اأهمي��ة توحيد اخلطاب الإعامي الوطني والعمل على احلد 
من اآثار اخلطاب  ال م�ص��وؤول يف بع�ش و�ص��ائل الإعام ومواقع التوا�ص��ل 
الجتماعي.. ودعم اجلبهات بالرجال وال�صاح والقوافل..  اكد امل�صاركون 
ب�صرورة التحرك اجلاد وامل�ص��وؤول ملواجهة امل�صاعي اخلبيثة للعدوان يف 
تفكي��ك اجلبهة الداخلية. موكدين ان ابناء مديريه املدينة جميعهم  �ص��ف 
واحد وجبه��ة واحدة يف مواجهة العدوان ول ميكن للعدوان ان ينال منها 
.. ودعم اجلبهات بالرجال واملال وال�صاح حتي الن�صر باإذن اهلل .. واكد اأ/
حممد املدومي اأن الدفاع عن الوطن وتعزيز الأمن وال�ص��تقرار م�ص��وؤولية 
اجلميع وا�صار املدومي اأن هذا اللقاء هو لتقرير ما يجب القيام به من اجل 
الوط��ن واحلفاظ علي��ه وعلى اأر�ص��ه وكرامته وعزته.. واألقي��ت يف اللقاء 

ع��دد من الكلمات من قبل مدير عام مكتب الوقاف والر�ص��اد باملحافظة اأ/
يحيي جحاف وال�صخ�صيات الجتماعية  اأ�صارت جميعها اإلى اأهمية اللقاء 
املو�ص��ع الذي عقد ب�ص��نعاء ا�ص��تجابة لدعوة قائد الثورة حلكماء وعقاء 
يف العا�ص��ر من �صهر رم�صان وما خرج به اللقاء من اخلطوات والإجراءات 
الت��ي ت�ص��اعد يف تعزي��ز ال�ص��مود والثب��ات وترفع م��ن م�ص��توى الأداء يف 
مواجه��ة الع��دوان.. واأ�ص��ادت الكلم��ات  مبواق��ف اأبن��اء مديري��ه املدينة 
وم�ص��ائخ ووجهاء ال�ص��ادقة والوفية يف مواجهة الع��دوان ورفد اجلبهات 
باملقاتلني وال�صاح والقوافل  وا�صتمرارهم يف  ال�صمود والثبات يف مواجهة 
العدوان وخمططاته التي ت�صتهدف اليمن اأر�صا واإن�صانا.. ويف الم�صية مت 
تك��رمي ا�ص��رى املحافظة ال��ذي مت حتريرهم مع عدد م��ن زمائهم يف عملية 

خاطفة للجي�ش واللجان ال�صعبية من مديرية لودر حمافظة اأبني.

محمد املدومي: الدفاع عن الوطن وتعزيز األمن واالستقرار مسؤولية اجلميع
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داف��ع مفت��ي مملك��ة ق��رن ال�ص��يطان 
قط��ع  ق��رار  ع��ن  جم��ددًا  ال�ص��عودي 
العاقات مع قطر واإغاق املنافذ الربية 
ومن��ع  بوجهه��ا  واجلوي��ة  والبحري��ة 
دخول الب�ص��ائع اإليه��ا، لكنه هذه املرة 

اعترب ذلك فائدة للقطريني اأنف�صهم!.
ر�ص��مية  اإع��ام  و�ص��ائل  ونقل��ت 
عبدالعزي��ز  ال�ص��يخ  ع��ن  بال�ص��عودية 
اأن   قول��ه  اململك��ة،  مفت��ي  ال�ص��يخ  اآل 
اتخ��ذت  الت��ي  الأخ��رية  “ الق��رارات 
بح��ق دول��ة  قط��ر مبنية عل��ى احلكمة 

للجمي��ع،  فائ��دة  وفيه��ا  والب�ص��رية، 
لإخواننا القطريني قبل غريهم”.

وجدد اآل ال�ص��يخ التاأكيد على البيان 
ال�ص��ادر يف بداي��ة الزمة م��ع قطر عن 
اأ�ص��رة “اآل ال�ص��يخ” الذي ينفي ن�ص��ب 
اأم��ري قط��ر اإلى جد الأ�ص��رة وموؤ�ص���ش 

الوهابية “حممد عبدالوهاب”.
وقال املفتي ” من يحاول اأن ينت�صب 
لل�صيخ حممد بن عبدالوهاب وهو لي�ش 

منه فعليه ترك ذلك”.
ورغم ق��رار قطع العاق��ات مع قطر 

الذي اأعلنت عنه ال�صعودية والإمارات 
اإغ��اق  ت�ص��من  وم�ص��ر  والبحري��ن 
واملج��ال  والبحري��ة  الربي��ة  احل��دود 
اجلوي وطرد رعايا قطر من تلك الدول، 
ما و�صع قطر حتت ح�صار �صامل يقر به 
الإعام الر�ص��مي ال�صعودي الذي يتابع 
باهتم��ام خلو اأرفف املح��ات التجارية 
يف قطر من الب�صائغ اإل اأن مفتي اململكة 
يوؤكد اأن القرارات بها فائدة للقطريني.

اإل��ى ذلك اتخ��ذت ما ي�ص��مى  رابطة 
العامل الإ�صامي املتحكمة بها نظام قرن 

ال�ص��يطان  قرارا باإنهاء ع�صوية يو�صف 
القر�ص��اوي يف جمم��ع الفقه الإ�ص��امي 
بعد ت�ص��نيفه على قائمة الإرهاب التي 
والإم��ارات  ال�ص��عودية  عنه��ا  اأعلن��ت 

والبحرين وم�صر.
واأ�ص��ارت الرابط��ة يف تغري��دة عرب 
توي��ر ال��ى اأنه »بن��اء على الت�ص��نيف 
ال�ص��ادر عن اململكة و�ص��قيقاتها لقوائم 
الع��امل  رابط��ة  اأنه��ت  فق��د  الإره��اب 
الإ�صامي ع�ص��وية يو�صف القر�صاوي 

يف: »املجمع الفقهي الإ�صامي«

مفتي السعودية يقول إن قرار “حصار قطر” من احلكمة وفائدة للشعب القطري! وما يسمى رابطة العالم اإلسالمي  تفصل القرضاوي من عضويتها  

بعد إجنازها املرحلة األولى والوصول إلى احلدود مع العراق..

 وحدات اجليش العربي السوري بالتعاون مع احللفاء تواصل 
تعزيز مواقعها الستكمال عملياتها ضد “داعش” في البادية-

اأجن��زت وح��دات م��ن اجلي���ش والق��وات 
املرحل��ة  احللف��اء  م��ع  بالتع��اون  امل�ص��لحة 
البادي��ة  يف  الع�ص��كرية  لعملياته��ا  الأول��ى 
بالو�ص��ول اإل��ى احل��دود ال�ص��ورية العراقية 
متابع��ة تعزيز مواقعها القتالية على احلدود 

ا�صتعدادا ل�ص��تكمال العمليات وتطهري كامل 
البادية ال�ص��ورية من وج��ود اإرهابيي تنظيم 

“داع�ش” التكفريي.
وذك��ر قائ��د مي��داين عل��ى حم��ور عمليات 
البادي��ة يف ت�ص��ريح لل�ص��حفيني م��ن اإح��دى 

احل��دود  ق��رب  للجي���ش  املتقدم��ة  النق��اط 
القي��ادة  م��ن  “وبتوجيه��ات  اإن��ه  العراقي��ة 
العام��ة للجي���ش والق��وات امل�ص��لحة بتحرير 
كل �ص��رب م��ن الرا�ص��ي ال�ص��ورية وتنظيفها 
من فل��ول الإرهابي��ني نفذت قواتنا امل�ص��لحة 
والق��وات احلليفة والرديف��ة املرحلة الولى 

من حترير وتنظيف البادية ال�صورية”.
اجلي���ش  ان  اإل��ى  املي��داين  القائ��د  ولف��ت 
العرب��ي ال�ص��وري متك��ن م��ن “تنفي��ذ مهامه 
وتنظي��ف نح��و20 الف كيلوم��ر مربع خال 

اربع ا�صابيع عرب النطاق من
املح��ور ال�صا�ص��ي وه��و “حم��ور ال�ص��ني 
التنف” وحمور ثان هو “النا�ص��رية املح�صة 
ب�ص��رية العلياني��ة الهلب��ة جبل ع���ش غراب 
احل��دود  اإل��ى  الوع��ر” والو�ص��ول  اإ�ص��ارة 
ال�ص��ورية العراقي��ة حي��ث تتواج��د وحدات 

اجلي�ش”.
واأ�ص��ار القائ��د املي��داين اإل��ى اأن “الق��وات 
امل�صلحة بالتعاون مع احللفاء نفذت عملياتها 
بهمة ون�ش��اط و�ش��ط انهيار كبري للإرهابي. 

اإل��ى اأن ا�ص��تطاعت الو�ص��ول اإل��ى احل��دود 
الدولية مع العراق ال�صقيق”.

“املرحل��ة  اأن  املي��داين  القائ��د  وب��ني 
الثاني��ة لعمليات اجلي�ش العربي ال�ص��وري 
يف البادي��ة واملراح��ل الاحق��ة ته��دف اإلى 
اللتق��اء مع الق��وات املتقدمة م��ن املحاور 
ال�صا�ص��ية التالي��ة “حم��ور �ص��بكة الزل��ف 
بريف ال�ص��ويداء” و”حم��ور تدمر املحطة 
و”حم��ور  ال�ص��خنة”  الثانية”و”تدم��ر 

باجتاه حلب م�صكنة”.
و�ص��دد القائد امليداين على اأن “جميع هذه 
املح��اور هدفه��ا الأ�صا�ص��ي هو الق�ص��اء على 
الإرهابيني يف هذه البادية الوا�صعة وبعد ذلك 
التوج��ه نحو عرو�ش الف��رات دير الزور وفك 

الطوق عن القوات املوجودة فيها”.
وكان��ت وح��دات م��ن اجلي���ش والق��وات 
امل�صلحة بالتعاون مع احللفاء متكنت يف ال�9 
من هذا ال�صهر اي قبل ثاثة ايام من الو�صول 
اإلى احلدود ال�صورية مع العراق �صمال �صرق 

التنف يف عمق البادية ال�صورية.

آل سعود من
 الصفر إلى الصفر

�صتعود ال�صعودية اإلى ال�صفر، بعد اأن يفل�صها اآل �صعود ويهجروها بعيدا رمبا اإن �صنح الوقت 
له��م بذلك، اأو البع�ش منهم، خال �ص��نوات تق��ول التحذيرات، اأن اململكة �ص��تكون على موعد مع 
اإفا���ش اخلزين��ة فيما »روؤية 2030« هي جمرد اأحام اأو على الأقل هي دعاية من النظام احلاكم 
يف الريا���ش لدف��ع مواطني اململكة واإقناعه��م باإنفاق كل ما ميلكونه على امل�ص��روع املذكور، واإل 

فاإن م�صريه الف�صل.
ل ميكن اجلزم باأن ال�صعودية جنت كل ما تريده من الوليات املتحدة الأمريكية، بعد ال�صفقة 
الرليونية التي يتوقع حولها مراقبو الداخل ال�صعودي، اأن ت�صاهم مبزيد من الفقر الذي �صيعانيه 
ال�صعب ال�صعودي خال فرة وجيزة، يقال كثريا اأن دونالد ترمب باع نظام الريا�ش ما ل ميلكه، 

ووفر ا�صتثمارات وافرة يف باده �صيكون مقابلها نق�ش حاد ف باد الدافعني، اأي ال�صعودية.
يطرح بقوة ال�صوؤال نف�صه، هنا بال�صبط ويف هذا الوقت، هل بداأ النظام ال�صعودي من ال�صفر؟، 
ومن ثم و�ص��ل اإلى مرحلة من النتعا�ش والقوة، اأم اأن كل ما يف الأمر اأنها عائلة طارئة جيء بها 
اإل��ى احلكم يف ظروف غام�ص��ة نوعا ما بعد اكت�ص��اف النفط والطاقة يف اجلزي��رة العربية، قطعا 
ف��اإن اجل��واب الثاين ه��و احلقيقة كلها، فالنظام ال�ص��عودي ولد يف املهد الربيط��اين ويف فمه معلقة 
من ذهب ا�ص��ريت على ح�ص��اب برميل النفط، وهذا الوليد الهجني، لذلك هو مل ي�ص��جل ملرحلة ما 

حجم الرثوة التي ميتلكها، او كان ميتلكها، واإل لكان ا�صتثمرها ل�صاحله ولي�ش ل�صالح الغري.
يته��دد الفق��ر اليوم اململكة ال�ص��عودية، ه��ذا الأمر بداأ يدف��ع اإلى القاقل بني ال�ص��كان الذي مل 
يكونوا موؤخرا، كما �ص��ابقا، يوازون الأ�ص��رة احلاكمة يف ت�ص��رفاتها، بل النزعة املعار�صة بداأت 
ترفع �ص��وتها مطالبة بحياة معي�ص��ية كرمية مل تعد متوفرة اإل للنظام احلاكم ومن يلتف حوله 
يف الداخ��ل بال�ص��فقات واحتكار التجارة والنفط، اأم��ا باقي القطاعات فهي تعاين قلقا �ص��ديدا من 
املقبل، ب�صبب اندثار مدخرات الباد وتعر�ش اخلزينة العامة لعجز غري م�صبوق العام املا�صي.
ما فعله النظام ال�ص��عودي �ص��يعيد اململكة اإلى نقطة ال�ص��فر، لكن حينها �صيكون قد اأ�صرف كل 
ما ميلك، الفر�ص��ة الأخرية �ص��اعت و�ص��رجع احلجاز اإلى ما كانت عليه اأيام ال�ص��حراء التي ل 
حتوي �ص��يئا، هذا الأمر قادم وخال مدة ق�ص��رية، فيما نظام الريا�ش ل يرى �ص��يئا اأمامه �صوى 

الدفع والدفع والدفع، لأنه جمنون ب�صيء ما بات معروفا.

مل تكن اخلطوة ال�شعودّية مبحا�شرة قطر خطوةجديدة على 
جريانها فال�ص��عودية مع اأمريكا ل تزال حتا�ص��ر ال�ص��عب اليمني 
منذ بدء العدوان الأمريكي ال�ص��عودي على اليمن من عام 2015، 
وبعد ا�شتنفاذ كاّفة االأوراق الع�شكرية وال�شيا�شّية واالقت�شادية 
ت�ص��عى الي��وم لحت��ال ميناء احلدي��دة املنف��ذ الوحيد لل�ص��عب 
اليمن��ي من واإلى العامل. وقبل هذا عم��دت اإلى نقل البنك املركزي 
من �ص��نعاء اإلى عدن ملحاربة ال�صعب اليمني يف لقمة ع�صيه متاماً 

كما تفعل اليوم مع اجلانب القطري.
لي�ش يف �ص��الح ال�صعودية اأن تطول الأزمة اأكرث من ذلك، ولعل 
اجلان��ب القطري بعد ك�ش��ره للح�ش��ار ع��رب البوابت��. االإيرانّية 
الرتكّي��ة، �ش��يبدو اأك��ر ارتياح��اً اأم��ام ال�ش��غوطات ال�ش��عودية 

الإماراتية الهادفة ل�صلب القرار ال�صيا�صي للدوحة.
يف ال�ص��كل ق��د يختلف الع��داء ال�ص��عودي للجانب��ني الإماراتي 
واليمني، اإل اأن امل�صمون واحد، حيث تريد الريا�ش اأن ُتبقي هذه 

الدول يف فنائها اخللفي.
يف اليمن تذّرعت ال�ش��عودّية بالدعم االإي��راين، الذريعة املعّلبة 
الت��ي حت�ش��ر عندم��ا ُي��راد تربي��ر اأي خط��وة �ش��عودّية عدائية، 
وعمدت اإلى �ش��ّن عا�ش��فة احلزم وحما�ش��رة الب��لد، االأمر الذي 
اأفرز ع�ص��رات الآلف من ال�ص��هداء واجلرحى وتف�صي الأمرا�ش، 
اإال اأّن��ه رغ��م كل ذل��ك ف�ش��لت ال�ش��عودية يف حتقي��ق اأهدافه��ا من 
العملية الع�ص��كرية، لي�ش ذلك فح�ص��ب، بل اإنها عاجزة عن تاأمني 

موقع الربوعة احلدودي.
يف قطر، اأرادت الريا�ش الأمر ذاته، حما�صرة ال�صعب، واإذا مل 
ي�ش��ّلم متيم �شيا�ش��ياً، ال بد من ا�ش��تخدام اخليار االقت�شادي عرب 
حما�صرة دولة يتقا�صى مواطنوها اأعلى م�صتوى دخل يف العامل. 
اإال اأن التط��ّور، وتغا�ش��ي اجلانب االإيراين عن االأبعاد ال�شيا�ش��ية 
وخافه القدمي مع قطر بالن�صبة ل�صوريا لأ�صباب اإن�صانية بالدرجة 

الأولى �صيحول دون حتقيق الأهداف ال�صعودية.
الي��وم، يدرك ال�ص��عب اليمني اكرث من اأي وقت م�ص��ى حقيقة 
النظ��ام ال�ص��عودي، ه��و الأمر نف�ص��ه بالن�ص��بة ل�ص��عب البحرين 
املظل��وم، ويف ح��ني تلتح��ف �ص��لطنة عم��ان والكوي��ت ال�ص��مت، 
ُو�ش��عت قطر اليوم على �ش��ّكة ال�ش��عب. اليمني والبحريني، ويف 
حال حّققت ال�شعودي ما تريد، ال ينتابنا اأّي �شك باأن الدور �شياأتي 

لحقاً لاإمارات الطاحمة لدور �صيا�صي كبري على �صاكلة قطر.

اإن م�ش��اكل واأزم��ات النظ��ام ال�ش��عودي كثرية، ورمّب��ا تعود 
اأغلبه��ا للعقلي��ة احلاكم��ة املته��ّورة الت��ي يتّزعمه��ا �ش��اب ع��دمي 
اخلربة، اإل اأن اأحد اأبرز هذه امل�ص��اكل والأزمات هي عدم ف�ص��لها 
بني ال�ص��عوب والأنظمة، فعندما تف�ص��ل يف مواجهة نظام ما تعمد 
اإلى حما�شرة �شعب باأكمله، ففي �شيا�شتهم الغاية ترّبر الو�شيلة، 
وكما بّررت لهم غايتهم يف عا�شفة احلزم قتل وجرح مئات االآالف، 
اليوم ترّبر لهم غايتهم حما�ش��رة ال�ش��عب القط��ري باأكمله، ولكن 

كما ف�صلت يف اليمن، الأمور ت�صري نحو الف�صل يف قطر.
اأّن ظاه��ر االأم��ر ه��و ح�ش��ار �ش��عودي لقط��ر واليم��ن  رغ��م 
والبحري��ن، ولحق��اً دول اأخ��رى، اإل اأن املعادلة �ص��تنعك�ش نحو 
ال�ش��عودية التي �شت�ش��بح حما�ش��رة، اإال اأّنها هي التي حتا�ش��ر 

نف�صها بنف�صها!
ل�ش��نا يف وارد الدخول يف نتائج االأزمة التي نعتقد اأّنها �شت�شب 
يف النهاية يف �شالح اجلانب القطري ب�شبب ت�شّرع الطرف املقابل، 
اإاّل اأن الن�ش��ر القط��ري ينط��وي اأي�ش��اً عل��ى خ�ش��ائر اقت�ش��ادّية 

�صخمة.

وعند الدخول يف تفا�ش��يل اخل�شائر، يبدو اأن الدوحة تتعّر�ش 
خل�ص��ائر مالي��ة كربي ج��راء هذا احل�ص��ار ، �ص��واء املالي��ة منها 
اأو اخل�ص��ائر الآني��ة الت��ي جاءت م��ن خال اإيق��اف جميع رحات 

الطريان من ال�صعودية اإلى قطر .
ورغ��م اإعان رئا�ص��ة ال��وزراء القطرية عن وج��ود احتياطات 
ك��ربى و طمئنت ال�ش��عب القطري عن عبور ه��ذة االزمة، اإاّل اأنها 
حتت��اج كمي��ة كبرية م��ن املوا�ص��ي و اخل�ص��روات و الت��ي تقوم 
با�ص��تهاكها من ال�ص��عودية و الإمارات. كذلك،  حتتاج قطر �ص��لع 
و منتج��ات م��ن الدول املحيط��ة بها و هي ال��دول املقاطعة، اإال اأّن 
وج��ود البدي��ل الإيراين الرك��ي �ص��يحول دون اأزم��ة خانقة على 

�صاكلة اليمن.
ولع��ل اخلطوة االأخط��ر على اجلان��ب القطري تتمّث��ل يف عزل 
قطاعها امل�صريف يف خطوة ت�ص��ري اإلى ا�صتنفاذ اجلانب ال�صعودية 
كاّف��ة اأوراق��ه ال�شيا�ش��ّية والناعم��ة جت��اه قط��ر، ليبق��ى اخليار 
الع�ص��كري ه��و اخلي��ار الوحي��د املتبق��ي وال��ذي ل��ن تق��دم عليه 

ال�شعودّية الأ�شباب ل�شنا يف وارد ذكرها.

بفرض احلصار على اليمن وقطر السعودية حتاصر نفسها

جيش االحتالل اإلسرائيلي يقيل أحد 
جنوده ألنه لم يقتل فتاة فلسطينية

اأق��ال جي�ش الحتال الإ�ص��رائيلي، اأحد جنوده لأن��ه مل يطلق النار على فتاة فل�ص��طينية ويقتلها 
لأنها حاولت اأن تدافع عن عر�صها بعد اأن حاول رفيقه التحر�ش بها.

واأعلن جي�ش الحتال اأنه، يف ختام حتقيق مع اجلندي الذي مل يطلق النار على الفتاة الفل�صطينية 
نوف انفيعات )16 عاما(  من بلدة  يعبد، عند مدخل م�ص��توطنة »مافو دوتان« مطلع ال�ص��هر احلايل. 
واأطلق جندي اآخر النار على انفيعات واأ�صابها بجروح  خطرية اأدت اإلى ا�صت�صهادها يف اليوم التايل.
وبح�ص��ب قرار اجلي�ش الإ�ص��رائيلي فاإن اجلندي، وهو من وح��دة كوماندوز »جميان«، مل يعمل 
بال�ص��كل املائ��م وكما  يتوقع من جندي اإ�ص��رائيلي، واأن��ه تعني عليه اأن يعمل عل��ى »حتييد« منفذة 

العملية.
يذكر اأن �ص��ديق اجلندي الإ�ص��رائيلي اأقدم على اطاق النار على الفتاة لدى حماولتها الفرار من 
املكان جريا،  كما وثق ذلك مقطع فيديو، واأ�صابها بجروح خطرية اأدت اإلى ا�صت�صهادها يف م�صت�صفى 

اإ�صرائيلي يف اليوم التايل.
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**احملطة االولى :
تتلخ�ش يف امت�ص��ا�ش العدوان وافق��اد الطريان الفعالية 
واخراج��ه م��ن دائ��رة التاأث��ري امليداين عل��ى م�ص��ار عمليات 
اجلي�ش واللجان ا�ص��افة اإلى تفادي اجلي�ش واللجان حلرب 
ا�ص��تنزاف قاتل��ه باملحافظ��ات اجلنوبية التي ح��اول الغزاة 
واملنافقني ان يجروا اجلي���ش واللجان فيها كونها حمافظات 
م�ص��لولة وجريحه ومرحبة بالغ��زاة لن النخبة اخلائنة من 
ي�ص��يطر عليها وكان الن�صحاب موؤقتا �ص��فعه للعدوان كونه 
قرار دفاعي قوي ومدرو�ش نابع من ان املحافظات اجلنوبية 
مينيه و�ص��تبقى مينيه و�ص��يدحر الغزاة منها عاجا او اجا 
واغل��ق مل��ف تغي��ري مي��زان الق��وة الربيه عرب �ص��اح اجلو 

والبحر..
**احملطة الثانية: 

اف�ص��ال عملي��ات الن��زال البح��ري للغ��زاة والت��ي تبنته 
اربع قوات بحرية منها المريكية والربيطانية وال�ص��عودية 

والإماراتية واغلق ملف البحر بخ�صائر فادحه للغزاة
**املحطة الثالثة: 

ا�ص��تطاع اجلي�ش واللجان يف خلق معادلة نريان متوازنة 
يف كل اجلبه��ات بنف���ش التاأثري وبنف�ش الق��وة وبنف�ش الداء 
مم��ا اجرب الغ��زاة على ع��دم التفك��ري يف اخلطط الع�ص��كرية 
البديل��ة وه��ي التنق��ل يف خطوط الن��ار الإيجاد ثغ��ره للتقدم 
وحتقي��ق اجن��از ع�ص��كري ب��ري.. مت اغ��اق مل��ف اخلطط 

الع�صكرية البديلة

**احملطة الرابعة:
الق�ص��ف املدفع��ي  اأ�ص��ود اجلي���ش واللج��ان م��ن  كث��ف 

وال�ص��اروخي “ال�ش��رب امل�ش��احي الوا�ش��ع واملُرّك��ز” بكل 
�ص��راوة عل��ى اجلبهات الرئي�ص��ية الكرث ا�ص��تعال وال�ص��د 
اهمية وفق اخلطط الع�ص��كرية امل�صتحدثة والعاجلة للغزها 
وهي “�ص��رواح-اجلوف” تزامنا مع خلق �ص��غط ع�صكري 
كا�صر و�صاحق للعملية الع�صكرية تلو العملية الع�صكرية تلو 
العملية الع�ص��كرية التي ركز عليه��ا الغزاة واملنافقني والتي 
تو�ص��ف ” بالهج��وم النتحاري ال�ص��امل” وتكبدوا خ�ص��ائر 
فادح��ه �ص��لت اركانه��م العملياتي��ة وخلط��ت كاف��ة اوراقهم 
ومزق��ت وح��دة املنظوم��ة الع�ص��كرية القيادي��ة وامليداني��ة 

للغزاة واملنافقني..

**احملطة اخلامسة:
ا�ش��قاط م�ش��روع غازي ا�ش��موه بتحرير تعز تله ا�شقاط 
م�ص��روع عمليات��ي اخر ا�ص��موه بتحرير البي�ص��اء للو�ص��ول 
اإلى اب وذمار وف�ص��ل تعز عن �ص��نعاء وحما�ص��رتها و تاه 
ا�ش��قاط م�ش��روع حترير اجلوف والو�ش��ول ل�ش��عده وتله 
ا�شقاط م�شروع ا�شا�شي ورئي�شي ا�شموه “بتحرير �صنعاء” 
كاف��ة ه��ذه امل�ص��اريع الع�ص��كرية العملياتي��ة انفق��ت عليه��ا 
مليارات الدولرات وح�ص��دت لها مئ��ات اللف من املقاتلني 
الغزاة واملنافقني والف الدبابات واملدرعات وا�ص��ناد جوي 
حربي ومروحي هجومي كبري وطائرات با طيار وبداأت منذ 
عام��ني بوجه التحديد وكافة هذه امل�ص��اريع �ص��حقها مقاتلي 
اجلي���ش واللجان ب��كل حرفيه وباأداء قتايل بديع وبب�ص��الة ل 
نظري لها…واغلق هذا امللف بانت�ص��ار ميني �ص��امل و�ص��قط 

احللم الغازي والوهم الرتزاقي.. 

** احملطة السادسة:
النف�ص��ية  احل��رب  وه��ي  بيني��ة  ه��ي  املحط��ة  ه��ذه 
وال�ص��تخبارية للغ��زاة الت��ي رافق��ت كل املحطات ال�ص��ابقة 
و�ص��اندتها ولك��ن توحدت اجلهود الر�ص��مية وال�ص��تخبارية 
الث��ورة  قائ��د  توجيه��ات  وف��ق  والعامي��ة  وال�ص��عبية 
ال�ص��يد القائ��د عب��د املل��ك احلوثي حفظ��ه اهلل ون�ص��ره على 
قاع��دة التع��اون اجلماع��ي والت�ص��ارك امل�ص��وؤول واجلاد يف 
الت�ص��دي لكافة انواع احلروب النف�ص��ية �ص��واء الت�ص��ليلية 
او ال�ص��تخبارية وخ�صو�ص��ا ح��رب ال�ص��ائعات والكاذيب 
م��ن اأجل حماي��ة اجلبه��ة الداخلي��ة واغلق هذا املل��ف الذي 
انت�صر فيها ال�صيد القائد وال�صعب العزيز واجلي�ش واللجان 
البوا�صل بكفاءة وجداره واقتدار وهذا نتاج الوعي والميان 
والعزم والرادة والتحرك اجلاد.. ولزالت املعركة مفتوحه 
يف ه��ذا اجلانب رغ��م النت�ص��ار ولكن ال�ص��تمرار يف حتقيق 
الن�ص��ر يف ه��ذه املحط��ة ال�صا�ص��ية والهام��ة واحل�صا�ص��ة 
�شرورة وواجب ويجب اال�شتمرار لكي تكون النتائج مينيه 

بامتياز..

**احملطة السابعة:
وهي حمطة �ص��يطنة ان�صار اهلل من قبل ال�صركاء املر�صى 
املنتفع��ني الذي��ن يحاول��ون ب��كل ا�ص��تماته تلمي��ع انف�ص��هم 

واحبارهم الف�ص��ادين وي�ص��اندهم املرتزق��ة اخلونة التائهني 
يف املنف��ى يف ال�ص��يطنة م��ن ب��اب قل��ب احلقائ��ق والت�ص��ليل 
الناب��ع م��ن احلقد والعجز والف�ص��ل وهذه ال�ص��يطنة تركزت 
ب��كل افل���ش وانحط��اط عل��ى الف�ش��اد وامل��واالة واالحتكار 
والتوجه وغريها ومن ال�صعب متريرها على ال�صعب اليمني 
وحتقيق نقطة جناح �ص��د اهل الت�صحية والفداء والوطنية 
ال��ذي يرفع��ون �ص��عار ” الوف��اء لن��ا دي��ن وهوي��ه” وف�ص��ل 
م�صروع �صيطنة ان�صار اهلل من قبل الف�صادين املرتهنني طيلة 
حياتهم وا�ص��بحوا كالطبول اجلوفاء يف كل معرك .ف�ص��لوا 
وافت�ص��حوا رغ��م ا�ص��تمرارهم يف �ص��يطنة ان�ص��ار اهلل رغ��م 
ادراكه��م ان ال�ص��عب الواعي اليوم مل يعد ال�ص��عب ال�ص��ابق 

املخدوع املغلوب على امره …
 

**احملطة الثامنة:
وه��ي حمط��ة ا�ش��قاط املجهود احلرب��ي ال�ش��عبي. حاول 
الغ��زاة من خ��ال طريانهم عرب ا�ص��تهداف املدنيني يف القرى 
واملدن وع��رب ا�ص��تهداف العرا�ش والتجمعات وال�ص��يارات 
ارادة  لك�ص��ر  وغريه��ا  وامل��زارع  واملن�ص��ئات  وامل�ص��انع 
ال�ص��عب يف التخل��ي عن دعم اجلي�ش واللج��ان وهذا الطريان 
الجرامي الذي فقد هيبته وتاأثريه كان له �ص��ند ار�ص��ي وهم 
الطابور ال�ص��ري املنافق الذي يهم�ش وي��روج بلغة مناطقية 
وتارة قبليه وتارة �ص��اليه وتارة حزبيه وين�ص��ر الراجيف 

والدع��وات مبن��ع دع��م اجلي���ش واللج��ان وف�ص��ل الغ��زاة 
واملنافقني يف هذه املحطة ف�ص��ل ذريع واعرفوا بهزميتهم يف 
و�صائل اعامهم لن العيبهم اخلبيثة مك�صوفه كونها منحطة 

ول اخاقية..

وفي اخلتام….
ان حمط��ات النت�ص��ار والجناز كان��ت ولزالت حمطات 
تفوق ع�ص��كري وا�صراتيجي ميني بامتياز وم�صتمرة اإلى ان 
يتحرر الوطن وينت�ص��ر ال�صعب العزيز.. ومن جانب ان هذه 
املحطات ال�ص��طورية التي جنحت بالوعي والعزم والرادة 
والت�ش��حية والتخطي��ط واالن�ش��باط والوف��اء واالخل���ش 
والتح��دي هي كانت كفيله بنق��ل املعركة اإلى عقر دار الغزاة 
وا�ص��بحت الدويات وامل�ص��يخات الغازية الت��ي هي ادوات 
امريكي��ة و�ص��هيوينة يف حال��ة �ص��راع قا�ص��ي فيم��ا بينه��ا 
واول ال�ص��راعات بني الم��ارات وال�ص��عودية يف املحافظات 
اجلنوبية وثانيها ال�ص��راع الماراتي-ال�ص��عودي �ص��د قطر 
وال�ص��بب هو النت�ص��ار و ال�صمود اليمني �ص��واء الع�صكري 
او ال�ص��عبي بوجه امل�ص��روع المريكي ال�ص��هيوين الجرامي 
العدواين الرهابي الفا�ص��ل واملهزوم الذي تنفذه ال�ص��عودية 

والمارات وحلفائهم يف العدوان على اليمن ….. 
اليمن ينت�صر….

ل اأدري ب��اأي ال��كام نثني مثله��م، ول اأدري 
ب��اأي اأبي��ات ال�ِص��عر ياأت��ي حقه��م فُه��م ُه��م كما 
عودون��ا عل��ى قه��ر عدوه��م، و�ص��اروا وقه��روا 
كي��د اأعدائه��م بعزمه��م، رج��ال ما هان��وا والذل 
رف�ص��وا ، وعلى الت�صحية وال�ص��هادة تعاهدوا 
هك��ذا عرفناهم »ا�ص��ود اليمن« من��ذ اأن راأيناهم 
رهبان ليل وفر�صان نهار، جباه �صاجدة واأل�صنة 

م�صبحة ..
�صباب ورجال ن�ص��اأوا يف طاعة اهلل - روؤيتهم 
تذكرن��ا ب��اهلل ويف اهلل وهلل، جب��ال اأم��ام العدو ل 
تنهار اإن تقدم العدو خطوة تقدموا اإليها املئات 
ب��ل األف اخلط��وات، فبمثله��م تفتخ��ر الأر���ش 
اليمني��ة والعربية والإ�ص��امية . اوف��وا بالعهد 
والوعد واثبتوا لأعداء ال�صعب والدين والوطن 
انه��م ا�ص��ود املي��دان واملح��راب وحمل��ة راي��ة 

الن�صر..
�ص��ورة امياني��ة وطنية ميني��ة زاهية تركها 
املقاتل��ني الآباء عل��ى مدى التاري��خ علنا نقتفي 
اأثرهم وقد �ص��ورها لنا ا�صود الو�صف والباغة 
الروع��ة  غاي��ة  اليم��ن �ص��ورًا يف  �ص��عراء  م��ن 
واجلم��ال تغنينا وكنا نح�ص��بها يف مائ��ل زماننا 
ه��ذا باأنه��ا جم��رد �ص��عر عذب في��ه م��ن خيالهم 
الكثري وهم يحدثوننا عن الأبطال الذين نا�صلوا 
م��ن اأج��ل اأن يظ��ل اليم��ن وطن��اً عزي��زا كرمي��ا 
حرًا �ص��اخماً �ص��موخ اأهله وعزتهم وقد واجهوا 
وب�صدوٍر عارية وابًا من ر�صا�ِش الأعداء......
بب�ص��الة  الأ�ص��دقاء  قب��ل  الأع��داء  �ص��هد 
وت�ص��حيات اجلندي اليمني الذى كان حا�ص��رًا 

وم�ص��اركاً يف كل احل��روب الت��ي ج��رت خ��ارج 
يف  والإقليم��ي  العامل��ي  املحيط��ني  ف��ى  اأر�ص��ه 
بامل�ص��تعمر  فعل��ه  وم��ا  واحلا�ص��ر  املا�ص��ي 
الغ��ازي اإب��ان دفاع��ه عن اأر�ص��ه وعر�ص��ه وقد 
كان ن�ص��اًل وقت��اًل دون عدًة اأو عت��اد وقد قاوم 

مبا توفر لديه من اأ�ص��لحة بي�صاء انك�صرت اأمام 
الأ�ص��لحة احلديثة ومل ينك�ص��ر ول ماتت الروح 
الن�ص��الية فيه ووجدوه �صر�ص��اً ل يهاب املوت.
فمن كل حمافظه ومديرية وقرية ووادي و�صهل 
و�ص��حراء اأقول ويقول �صعبكم لكم يا رجال اهلل 

التق��ى والنق��ى وال�ص��رف والكرم .ي��ا كتبة 
التاريخ بفرو�صيتكم وب�صالتكم وثباتكم وعزمكم 

واميانكم نقول:
يف �ص��هر ال�ص��يام والقي��ام يا �ص��ادة ال�ص��رب 
ي��ا قادة القي��ام والمام الى الم��ام يا جماهدين 

ال�ص��راء وال�ص��راء يف اخلف��اء والعل��ن ويف كل 
اإفج��اج اليم��ن وجباله و�ص��حاريه و�ص��واطئه 
يا رج��ال اجنبتكم المه��ات امل�ص��رورة والباء 
املبهوري��ن - اأنت��م خ��ري الم��ة. اأنت��م الرج��ال 
الذي��ن خلدك��م الق��ران يف اآيات��ه ب��ان اميانك��م 
را�ص��خ وعقيدتكم �ص��لبه وقتالكم قت��ال حيدرة 
واخاقك��م اخ��اق الر�ص��ول العظ��م .. رفاقكم 
�ص��نعوا املاحم الكربائية فنالوا ال�ص��هادة كما 
نالها المام احل�صني “ع” وانتم م�صروع �صهاده 
حي ينب�ش بالكرامة والعزة وال�صجاعة. �صرمت 
حدي��ث الع��امل ول حتتاجون ل�ص��هادة احد.. يا 
احي��اء ال�ص��مائر الإمياني��ة ي��ا تامذة ال�ص��هيد 
القائ��د ورجال ال�ص��يد القائد عب��د امللك احلوثي 
ون�ص��ركم  اهلل  وحفظك��م  ون�ص��ره  اهلل  حفظ��ه 
يام��ن رفعت��م الراية وحفرمت ا�ص��م الوطن باأفق 
ال�ص��ماء. اأنت��م رج��ال اهلل يف اأر�ص��ه ومائكته يف 

�صمائه وحملة راية عدله ....
يف �ص��هر ذك��ر اهلل جن��د رج��ال اهلل يف املي��دان 
يف كل مي��دان رج��ال اهلل م��ن �ص��باب و�ص��ابات 
يخو�ص��ون معركة الكرامة – ومن اأباء واأمهات 
يفق��دون فلذات اكبادهم ويحمدون اهلل ويتمنون 
اأن يلحق��وا به��م �ص��هداء ويبذل��ون م��ا تبقى من 
اأبنائه��م فداًء لأر�ص��هم هوؤلء يف اليم��ن واليمن 
فقط .يا ا�ص��ود اهلل املحت�صبة الواثبة ان زئريكم 
هز عرو�ش الظاملني وك�صر اجماد هام املجرمني 
ون�ص��ف قاع الرهابيني واملوبوئني بالو�ص��اعة 

والرخا�صة والدناءة.
جن��د  الغ��ر  »رم�ص��ان  الإرادة  �ص��هر  يف 

ا�ص��راركم اأم��ل لكل املظلومني و�ص��مودكم فخر 
لكل ال�صائمني ال�صامدين واهلل اأكرب زلزلوا عر�ش 
الغ��زاة املجرمني .هلل رجال �ص��دقوا ما عاهدوا 
اهلل علي��ه وانت��م رجال��ه الوفياء املخل�ص��ني يف 
املي��دان اأنت��م وانت��م ول �ص��واكم . اأنتم اأ�ص��ودا 
الوغى يا جبال ال�ص��رب واحل��رب كنتم .وعدمت 
ب�ص��لخ الغزاة الظلمة الفا�صدة املرتزقة اخلونة 
فاأوفيت��م يا رجال الوعد ال�ص��ادق.. قلتم يا خري 

الرجال لغري اهلل ل نحني اجلباه....
بكم �ص��نحرر اليم��ن العزيز .بلدكم ال�ص��امخ 
بكم وبكم �صنم�ص��ي للعا مين الميان واحلكمة 
بكم �ص��يموت بغيظ��ه وهزميته وحق��ده الغازي 
احلاقد .بكم يا اولياء احلق يت�صرب ال�صرب .بكم 
يا الن�صامى يا الغيارى يتحقق الن�صر لليمن. اهلل 
معكم ونح��ن معكم والعاقبة لكم يا اأهل النخوة 
والغرية والنجدة واحل�صم .. يا تيجان ال�صعب 
املتوج��ه على روؤو�ش ابنائه فخرا وعزا وكرامة 
وجمدا.. لن يهزم اليم��ن وانتم رجاله .لن يركع 
وطن��اً وانتم ُحماته .لن ين�ص��ى �ص��عبكم العزيز 
ال�ص��امد ت�ص��حياتكم وب�ص��التكم واجنازاتكم يا 
اأبنائ��ه الك��رام ال��ربرة.. انت��م العني ال�ص��اهرة 
وال�ص��يف ال�ص��ارب والرم��ح القاتل والفر�ص��ان 

الوثابة على ثغور الوطن وبواطنه
البني��ان  رج��ال  ي��ا  بك��م  ينت�ص��ر  اليم��ن 
املر�ص��و�ش يف اخلن��ادق املرامي��ة يف الداخ��ل 
والثغور...�صام اهلل عليكم اينما كنتم ..الرحمة 
لأه��ل  والن�ص��ر  للجرح��ى  وال�ص��فاء  لل�ص��هداء 

الميان واحلكمة...

في رمضان .. رجاٌل صائمون شامخون كالُبنيان ..نعرفهں في كل ميدان

محطات عسكرية واستراتيجية مينية… كانت السبب في نقل املعركة إلى عقر دار الغزاة .. 

 السيد القائد وعد وحماة الوطن نفذوا الوعد الصادق..
تقرير /أحمد عايض أحمد

كانت اال�سرتاتيجية الع�سكرية التي تبناها حتالف الغزاة واحذيتهم هو جر اجلي�ش اليمني واللجان 
ال�سعبية اإلى ملعبهم الذي ي�ستطيعون ان يحققوا فيه اجناز ولكن كانت املفاجاأة متزلزله لهم حيث 
و�سع اجلي�ش واللجان حزام دفاعي بداأ من باب املندب حتى جنوب تعز اإلى كر�ش اإلى ال�سالع اإلى 

عقبة ثره بالبي�ساء اإلى بيحان وع�سيالن �سبوه اإلى هيالن �سرواح اإلى نهم اإلى غيل اجلوف وامل�سلوب 
وخب وال�سعف وظل ا�سود اجلي�ش واللجان ال�سعبية ي�سلخون ويحرقون وي�سحقون ويدمرون ويقتلون 

ويهزمون وي�سنزفون حتالف الغزاة واملرتزقة طيلة عامني ون�سف العام يف احلزام الدفاعي ومل 
يحققوا الغزاة واملرتزقة �سوى اال�ستنزاف املميت والهزمية واخل�سران فهذا ملعب ا�سود اجلي�ش 

واللجان ال�سعبية والكلمة والقيادة وال�سيطرة بامليدان هي ال�سود الوطن بال منازع … واإلى تفا�سيل 
حمطات االنت�سارات واالجنازات اليمنية: 
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اليمن.. فقه االنتصار

كتابات

االفراط األمريكي 
والفشل املتجدد

هاشم الوادعي
من النادر بالتاريخ ان يتوفر لأحد ما توافر لأمريكا من حظوظ يف ال�صنوات الخرية وخال 

هجمة الربيع العربي وف�صل يف ا�صتثمارها.
فلق��د ا�ص��تندت حملته الى ق��وى اإقليمية كربى كركيا والى قوى �صيا�ص��ية حملية �ص��عبية 
ووا�ص��عة النت�صار، ف�صا عن توفقه ب�ص��عارات جذابة ) تغيري وحرية ودميقراطية وحماربة 
الف�ص��اد....( �ص��محت لها ب�ص��حر النخب احلداثية اي�ص��اً والأحزاب ذات التاري��خ املبني على 

التغيري فا�صتخدمها يف م�صروعه.
وكانت الظروف املحلية جد مهياأة لا�صتجابة الى اي دعوة للتغيري اأيا كان حاملها. 

ولق��د ا�ش��تمات االخوان لكي ينجحوا يف متك��. تركيا من املنطقة ويف توفري �ش��روط اعادة 
متو�صع امريكا بالعامل ملواجهة دول ال�صعود.

وايا تكن ا�ص��باب الهزمية فمن املوؤكد ان المريكي فقد ب�ص��ببها اهم العوامل التي كان يعول 
عليه��ا يف اع��ادة ترتي��ب املنطقة والتفرغ ل�ص��راعه الوجودي مع دول ال�ص��عود وعلى راأ�ص��ها 

ال�صني.
ورغ��م ذل��ك يبدو ان المريكي م�ص��ر عل��ى متابعة احلرب ب��دون ادوات جدي��ة قادرة على 
ح�ص��م املوقف باجتاه م�ص��روع متكامل ومتما�ص��ك. ويتبني يوما بعد يوم ان المريكي يراجع 
نحو اهداف تكتيكية ل تخدم ا�ص��راتيجيته العامة بقدر ما متنع خ�ص��مه من حتقيق النت�صار 

النهائي.
ما ي�صدر هنا وهنالك ل يعرب عن �صيا�صة وا�صحة بقدر ما يعرب عن تخبط كبري . 

ا�ص��رائيل فقدت الق�صم ال�صا�صي من دورها الردعي، ونواطري امريكا القدماء �صاروا بحالة 
افا�ش �صيا�ص��ي ومايل، مقابل حمور يت�ص��م بالدينامية والنمو . وال�ص��وق مل يعد مم�ص��وكاً بيد 

واحدة .
فا ميكن واحلالة هذه ان ننتظر ملعرفة �صيا�ص��ة ترامب اجلديدة فهو ا�ص��بح بحالة مل يعد 

معها ممكناً بناء اي �صيا�صة بديلة.
لقد فّرط االمريكي بكل اوراقه » ال�شرق او�شطية« وا�شتهلكها حتى الثمالة.

الوي������������������الت ف�����������ي اجلن����������وب 
واالنتصارات في الشمال مقارنات
عادل عمري
من��ذ بدء عدوان عا�ص��فة احلزم انتابت �ص��عور البع���ش من املرجفني .وكان��ت اأمنية لديهم 
اأن يت��م تطه��ري الباد م��ن احلوثيني على م�ص��مياتهم ..وكان تخي��ل ال�ص��رعية والتحالف بانهم 
�صي�ص��ربون بيد من حديد يف اليوم الول واليوم الثاين يتم ال�ص��يطرة على اليمن والق�صاء على 

املتمردين.
فكان بع�ش عمائهم ينتظر الحتفالت ويجهز ال�صموع لإعان نهاية حقبة مريرة من الظلم 
والف�صاد .وبطرد احلوثي واأعوانه. ويكون اليمن حتت امرتهم يقتلون ويذبحون كيفما �صاوؤوا. 

ولكن ا�صبحت ودافة لديهم.
فقد حاولوا بكل الو�ص��ائل وعرب ر�صائل للحر�ش القدمي واجلديد واإلى اجلي�ش بكله ليكون يف 
�ص��فهم ولكن ف�ص��لت كل تلك املخططات القبيحة وانك�ص��ف مكرهم ال�صيئ وكان ال�صعب يف تنبه 

وحذر لكل خمطط
فها هو اليمن ها هي �ص��نعاء اليوم عرو�ش اليمن تنعم بالأمن والأمان .ها هو اليوم اجلي�ش 
واللج��ان يحمون الأر�ش ويحاربون الفو�ص��ى ويحمون النا�ش وممتلكاته��م. وتقام البطولت 

والفعاليات با�صتمرار وبكل امن وامان.
وكل منه��م يح��زن ويت��اأمل ملتاعب النا���ش والبذل بكل ا�ص��تطاعة للم�ص��اعر الن�ص��انية دون 
تن�ص��يق مع التحالف لل�ص��رب وقتل الطفال والن�ص��اء ويطاردون كل من ي�صعى خلراب ودمار 
اليمن ..فكل هذه النت�ص��ارات بف�ص��ل من اهلل وبف�ص��ل اجلي�ش واللجان وكل ال�صرفاء من ابناء 

هذا الوطن ..

اما حال الشمال من اجلنوب
)) فحال ال�صمال غري، اليوم يتخبطون يف اجلنوب بحثا عن راتب وعن المن ولقمة العي�ش 
وار�صهم اليوم يلفها الظام ار�ش عارية من المن وال�صتقرار ار�ش حمتلة مهانة حتت رحمة 

العدوان اجلاثم عليها
فاأيهم��ا الأف�ص��ل. هل جاء التحال��ف ليحقق لهم نه�ص��ة عمرانية جديدة اأم ج��اوؤوا ليحولوا 
الأر�ش اإلى خراب �ص��امل وكامل وفو�ص��ى عارمة ملن هب ودب من القاعدة وداع�ش واملحتلني 
واأمل واحزان ومعي�ص��ة �ص��نكة فاقت كل مقايي�ش ال�ص��قاء لكل ار�ش اجلنوب مل يعي�ص��وا يوما 

واحدا او يتنف�صوا نف�صا واحدا بطعم احلرية ؟؟
فال�ص��راعات واخلاف��ات ورم��وز املحتل��ني ير�ص��دون ل��كل عملية تق��ع هناك يتناف�ص��ون 
ويتبايع��ون يف ق�ص��ايا للت�ص��اور والبتزاز ب��ني كل طرف واآخر ويف الخري ميوت اخل�ص��م لهم 

رغم انفه. 
فمعي�صتهم �صارت متاجرة للمحتلني وم�صالح لاإماراتي وال�صعودي والداع�صي ل غري .

اأما نحن
فنحمد اهلل على كل حال نعي�ش �ص��رفاء كرماء ن�ص��وم ون�صلي وننام ونذهب للعمل.. ب�صرف 
وعز وامن ونحن املحا�ص��رون واحلرب علينا ولك��ن حالنا غري حال عدن لقد حولوا حمافظات 
اجلنوب اإلى ثكنات قاتلة فاملتار�ش واخلوف وال�ص��رق والنهب والقتل عندهم كل يوم وداع�ش 

والقاعدة واملحتلون منت�صرون على الطرقات ي�صاعفون املحن والأزمات والعذاب باأم عينه.
فقد حتولت احلياة يف اجلنوب اإلى جحيم حياة مبعرثة والنا�ش يقتلها الأ�ص��ى والفو�ص��ى 

دون ح�صيب او رقيب
ينامون على �ش��ربات املدافع املوجعة.. وي�شحون على ازيز الر�شا�ش و�شجيج الفو�شى 

والويات والذل والعتقالت والتهجم والهانة ينامون يف العراء..
ميوتون بكل انوع العذاب فهذا هو اخل�صران بذاته للجنوب واجلنوبني..

ماذا فعل��ت قطر وماذا جن��ت الدوحة حتى 
كان الت�ص��عيد، وم��ا ه��ي الأ�ص��باب الت��ي اأدت 
الى ه��ذا الت�ص��عيد، م��اذا لو ا�ص��رت الدوحة 
على البقاء يف موقفها من الأزمة، ماذا �ص��يكون 
املوقف القطري عليه يف حال ف�ص��لت الو�صاطة، 
ماذا تقوم به الدوحة يف حال ت�ص��اعدت وترية 
اخل��اف، ماذا دفع بالأمري ال�ص��اب)متيم( اإلى 
الت�ص��عيد �ص��د اململكة، ماذا يجب اإن يقوم به 
حلفاء قطر م��ن خطوات لدعم املوقف القطري، 
مل��اذا مت قطع العاقات مع قطر، ملاذا ل تتدخل 
امري��كا لحت��واء الأزم��ة، مل��اذا اُتهم��ت قط��ر 
بتموي��ل اجلماع��ات املتطرفة)الإرهابية(،ملاذا 
ح�ص��ل الت�ص��عيد بع��د قم��ة الريا���ش، مل��اذا 
ح�ص��رت م�ص��ر نف�ص��ها يف الأزم��ة اخلليجي��ة 
ع�ص��كريا  م�ص��ر  تتدخ��ل  مل��اذا  اخلليجي��ة، 
و�صيا�ص��يا يف �صوؤون جريانها،ملاذا وقف الأزهر 
الأزم��ة،  م��ن  والإم��ارات  ال�ص��عودية  موق��ف 
ومل��اذا ل ي�ص��عى اإلى امل�ص��احلة ب��ني الطرفني 
بدل تاأجيج ال�ش��راع و�شب الزيت فوق النار، 
مل��اذا تخلى ما ي�ص��مي بالإخوان امل�ص��لمني عن 

قط��ر يف الوق��ت احل��رج والظروف الع�ص��يبة، 
مل��اذا تهرب اململكة من الف�ص��ل الذريع يف اليمن 
و�صورية اإلى البحرين وقطر، ماذا ُتريد اململكة 
بالذات من قطر، ملاذا هذا التوقيت،الت�صاوؤلت 
كث��رية والإجابة عليها تك�ص��فها الأيام القادمة 
اإل اأن من الوا�ص��ح وال��ذي مل ُيدركه امري قطر 
اأن م��ا بعد قم��ة الريا�ش لي�ش كم��ا قبلها وعهد 
الرئي���ش ترام��ب لي���ش كما كان علي��ه احلال يف 
فرة الرئي���ش اأوباما وهذا م��ا يجب على دول 
اخلليج اوال وبقية الدول العربية واالإ�ش��لمية 
ثاني��ا ان يعرفون��ه جيدا فالقم��ة يف الريا�ش مل 
تكن م��ن باب ال�ص��دفة وال�ص��عودية اليوم هي 
لي�ص��ت ال�ص��عودية بالأم�ش ومن ح�ص��ر القمة 
فق��د ادى البيع��ة وعليه ال�ص��مع والطاعة دون 
نقا�ش فال�صعودية بعد اليوم لن ت�صمح لأحد اأن 
يعمل خاف ما علية �صيا�ص��ة اململكة كانت قطر 
او غريه��ا وهي بدورها يجب اأن ُتنفذ حرفيا ما 
ميلي��ه البيت الأبي�ش عليها فهي )ال�ص��عودية( 
خ�صرت من اجل الو�صول اإلى هذا الهدف مئات 
امللي��ارات م��ن ال��دولرات وخا�ص��ت العدي��د 

من احل��روب بالوكالة عن اأمري��كا لي�ش اآخرها 
م��ا يحدث يف �ص��وريا واليم��ن اإ�ص��افة اإلى فتح 
خزائن اململكة على م�صراعيها لل�صيد الأمريكي 
علم��ا اأن قط��ر ل ت�ص��تطيع مواكب��ة اململك��ة يف 
ه��ذا ال�ص��دد ول حتظ��ى مببارك��ة الأمري��كان 
فاأمريكا راأت اأن اململكة ال�ص��عودية هي املوؤهلة 
لئن تكون ال�ص��رطي الأمريك��ي يف املنطقة وهو 
الأج��در بالقي��ام بهذه املهم��ة فال��دور القطري 
مقارن��ة بدور اململك��ة ل ُيق��ارن اإذ اأن الأخرية 
تقوم بخدمة اأمريكا واإ�ص��رائيل اكرث مما ميكن 
اأن تقوم به الدول العربية والإ�صامية العميلة 
جُمتمع��ة فالدور امله��م لتنفيذ م�ص��اريع اأمريكا 
�ص��عوديا ول ُينكره اأحد فهي من تت�صدر قائمة 
ال��دول يف الع��امل الداعم��ة للح��رب يف �ص��وريا 
للع��ام ال�ص��اد�ش وه��ي م��ن مت��ول اجلماع��ات 
الإرهابي��ة امل�ص��لحة يف العراق وه��ي من تقمع 
النتفا�ص��ة ال�ص��عبية يف البحري��ن وهي الأكرث 
ح�ص��ورا يف ليبيا وهي من ت�صن حرب بالوكالة 
عل��ى اليمن للعام الثال��ث كلفها مئات املليارات 
م��ن ال��دولرات وع�ص��رات الألف م��ن القتلى 

واجلرح��ى وعر�ص��ت اأمنه��ا القوم��ي للخط��ر 
وهذا لأجل اأمريكا واإ�صرائيل بينما يقت�صر دور 
قطر على دعم الإخوان امل�ص��لمني الذين اثبتوا 
ف�ص��لهم يف ال�ص��نوات الأخ��رية بينم��ا ل وجود 
فعل��ي لها يف ال�ص��احة اليمنية وبه��ذا لي�ش امام 
قطر للخروج من الأزمة اإل اأن تدفع لأمريكا ما 
ي�ص��اوي ما دفعت اململكة وهذا ما مل تقدر عليه 
اإ�ص��افة اإلى القبول بال�صعودية مُمثا و�صرطيا 
لأمري��كا يف املنطقة ل تت�ص��رف خ��ارج اإرادتها 
واأن تعم��ل ما تريد اململكة وتقب��ل بحقيقة)اإنه 
من �ص��لمان واأنه ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحيم،األ 
تعل��وا عل��َيّ واأتوين �ش��اغرين( او اال�ش��تمرار 
يف �شيا�ش��تها املخالفة للمملك��ة وحتمل النتائج 
املرتب��ة عل��ى ه��ذا املوق��ف وال�ص��تفادة م��ن 
اأزم��ات وانتكا�ص��ات اململك��ة الت��ي مت��ر بها يف 
املنطق��ة وهذه م��ن الفر�ش الذهبي��ة والنادرة 
ام��ام قط��ر ام��ا الراج��ع والنبط��اح وقب��ول 
لقط��ر  بالن�ص��بة  فه��و  ال�ص��عودية  الإم��اءات 
انتكا�صة و�صفعة قوية ل ت�صتطيع التعايف منها 

حتى بعد قرون .

بقلم/ زيد احمد الغرسي

تعت��رب زي��ارة ترام��ب ال��ى الريا�ش منعطف��ا خطريا 
يف تاري��خ املنطق��ة التي ت�ص��هد �ص��راعات وح��روب فهي 
بداية ف�ص��ل جديد من املوؤامرات المريكية على �صعوب 
وخريات ودول املنطقة ، ابرز عناوينها تق�ص��يم املق�ص��م 
وتفتيت دول املنطقة الى كنتونات متناحرة على ا�ص���ش 
مناطقية ومذهبية وعرقية يف �ص��ياق امل�ص��روع المريكي 
املعل��ن يف 2006م مب��ا عرف بال�ص��رق الو�ص��ط اجلديد 
. البع���ش يتعام��ل م��ع امل�ص��تجدات الخ��رية كملف��ات 
منف�ص��لة عن بع�ص��ها فهو يرى اإن ما يحدث يف �صوريا ل 
عاق��ة له يف ما يحدث ب��ني قطر وال�ص��عودية وما يحدث 
ب��ني الدولتني ل عاقة له بتفج��ريات ايران وهكذا مع اإن 
الأحداث تثبت ترابطها ب�ص��كل وا�صح وتوؤدي الى هدف 
واح��د وهو تق�ص��يم املنطقة وهذا ما نراه يف امل�ص��تجدات 
االخرية التي ج��اءت كنتائج اولية لزيارة ترامب والتي 

منها التايل :
- تق�صيم �صوريا من خال حماولة اإن�صاء دولة كردية 
يف �ص��مال �ص��وريا باحلدود مع تركيا والع��ان قبل ايام 
عن ت�ص��كيل ما ي�ص��مى القوات احلكومية املنتمية لأكراد 
�ص��وريا ملقاتلة اجلي�ش ال�صوري .ويف نف�ش الوقت العمل 
على اإقامة دولة �ص��نية يف جنوب �صوريا يف مناطق الرقة 
وما جاورها وت�ص��كيل ملي�صيات ع�صكرية جديدة فيها ثم 
تدخل الطريان المريكي �ص��د اجلي�ش ال�صوري ملنعه من 

اأي تقدم يف تلك املناق 
- تق�ص��يم الع��راق من خ��ال اعان م�ص��عود الربزاين 
حاكم كرد�ص��تان قبل ايام باإجراء ا�ص��تفتاء �صعبي لف�صل 

اقليم كرد�صتان عن العراق يف �صهر �صبتمرب املقبل .
- تق�ص��يم اليمن من خ��ال اعان ما ي�ص��مى باملجل�ش 
النتق��ايل يف جن��وب اليم��ن برعاي��ة بريطاني��ة كخط��وة 
متقدمة يف �ص��ياق ف�صل جنوب اليمن عن �صماله ثم ف�صل 
ح�ص��رموت ع��ن اجلن��وب وهكذا و�ص��ول الى تق�ص��يمه 
لكنتونات �ص��غريه مع ا�ص��تمرار المريك��ي يف حماولته 

لحتال ال�صاحل الغربي لليمن 

- اإنه��اء دولة فل�ص��طني املحتلة من خال نقل �ص��فارة 
اأمريكا من تل ابيب الى القد�ش املحتلة واعراف حما�ش 
بالدولة ال�ص��هيونية ثم قرار احلكومة ال�ص��هيونية التي 
اتخذ خال اجتماعاتها حتت امل�ص��جد الق�صى لأول مرة 
يف تاريخه��ا وال��ذي ق�ص��ى بتغي��ري فل�ص��طني دميغرافيا 
متاما ل�شالح اليهود من خلل دمج ال�شفة الغربية وغزة 
مع مديريات ا�صرائيلية تكون الغلبة فيها �صكانيا لليهود .
- العم��ل عل��ى اإث��ارة الفو�ص��ى واحل��روب يف الدول 
الت��ي ت�ص��هد نوع��ا م��ا م��ن ال�ص��تقرار كخط��وة اولى يف 
احلاقها ببقية الدول يف خمطط التق�صيم كما يعمل النظام 
ال�ص��عودي حاليا يف املنطقة ال�صرقية باململكة وكما يعمل 
النظام البحريني بت�صعيده الخري �صد �صعبه بعد اخذه 
ال�ص��وء الخ�ص��ر من ترامب اثناء زيارته للريا�ش ، مع 
العم��ل يف نف���ش الوقت على اإدخ��ال دول اخلليج نف�ش��ها 
يف �ص��راعات كم��ا يح��دث حالي��ا بني قط��ر وال�ص��عودية 
والم��ارات كما اإن التفج��ريات الخرية يف ايران تاأتي يف 

�صياق ن�صر الفو�صى يف كل بلدان املنطقة . - 
كان��ت الوليات املتح��دة المريكية تريد تنفيذ م�ص��روع 
ال�ص��رق الو�ص��ط اجلدي��د يف ع��ام 2006م والبداية من 
لبنان التي �ص��نت عليها ا�صرائيل احلرب واعلنت وزيرة 
اخلارجي��ة المريكي��ة حينه��ا بقوله��ا نحن نرى ت�ص��كيل 

�صرق او�صط جديد 
- عجزت عن ذلك بانت�ص��ار ح��زب اهلل فاأعلنت اأمريكا 
الفو�ص��ى اخلاق��ة  �صيا�ص��ة  اتخاذه��ا  ع��ام 2008م  يف 
كخط��وة متهيدية للتق�ص��يم فجاءت ثورات ال�ص��عوب يف 
2011م لركب اأمريكا موجته��ا وحترفها لتحقيق هدفها 
باإدخال الفو�ص��ى اخلاقة وهذا م��ا حدث فعا بالعدوان 
على �ص��وريا حتت م�صمى الثورة ثم لحقا العدوان على 

اليمن حتت ذريعة اإعادة ال�صرعية 
- كانت هذه مهم��ة اإدارة اوباما وبعد اإدخال املنطقة 
يف ح��روب وفو�ص��ى خاق��ة ج��اء ترامب  لبي��داء مهمته 
اجلديدة يف تق�صيم املنطقة على ا�ص�ش مناطقية وطائفية 
وعرقية �ص��من م�ص��روع ال�صرق الو�ص��ط اجلديد وهذه 

بدايات ماحمه التي ذكرتها �صابقا

خفايا زيارة ترامب للرياض 
وعالقتها مبستجدات املنطقة  !!

ب������������������ق������������������ل������������������م/ص������������������الح ال��������������������رم��������������������ام

أحمد فؤاد - اإعامي م�صري

يف كل تطور اإن�ص��اين ت�صيع ن�ص��ف احلقيقة ب�صيطنة الفعل 
ال�صابق عليه، اأو امل�صابه له، خا�صة مع اأفعال ب�صرية تخ�صع 
للتاأويل واملناق�صة، كما تتاأثر بظروف املجتمع وظروف البيئة 
الإقليمي��ة والدولي��ة.. اليمن “ال�ص��عيد” ل يعد ا�ص��تثناء من 
القاعدة، فهو حمكوم مبا يحكم غريه من املجتمعات الب�صرية.

اليم��ن العرب��ي الذي يق��اوم ظلم عدوان �ص��عودي �ص��افر، 
ع��دوان مدفوع بحق��د الأب املهوو�ش بالزعام��ة، وطمع البن 
املغرور بالقوة، ويبحث عن طريق للتوحد وا�ص��تثمار �صدمة 
احل��رب يف انتقال اإلى مي��ن موحد حديث، تاأب��ى عليه الأفكار 
املدفوعة والأقام املاأجورة اإل اأن ي�صقط يف اأتون خاف حول 

التدخل امل�صري يف �صتينات القرن املا�صي.
مطل��وب االآن م��ن اليمني.، وفًق��ا ملنّظري الف�ش��ائيات، اأن 
يتوقف��وا عن املقاومة، واأن يتنازلوا عن ال�ص��رف، لي�ص��تقبلوا 
ق��وات حممد بن �ص��لمان بالورود واليا�ص��مني، مطلوب اأي�ًص��ا 
اأن يتح��ول اليم��ن م��ن قلع��ة �ص��مود عرب��ي اإل��ى فن��اء خلفي 
حل�ص��ون الرجعي��ة، املرتبطة ولئًيا بال�ص��هيونية وع�ص��وًيا 
باأ�ص��ياد وا�صنطن.. �ص��رف املقاومة يف اليمن، وغريها، م�صتمد 

ومنعك�ش يف �صرف كل مواطن وكل امراأة وم�صتقبل طفل.

املوازنة ال�ص��عودية تعاين من عجز هو الأ�صخم يف تاريخها 
على الإطاق، و�ص��ل اإلى 326 مليار ريال، يف موازنة 2016، 
ورغ��م اأن جزءا م��ن العجز يرج��ع لراجع اأ�ص��عار البرول، 
اإل اأن �ص��فقات ال�ص��اح اجلنونية التي تعقدها ال�صعودية مع 
حليفها الأمريكي ل تدع جمال لل�ص��ك باأن اأبطال اليمن ك�ص��روا 
اليد ال�ص��عودية الطولى، املتمثلة يف �ص��نبور الريالت الطافح 
بط��ول الع��امل وعر�ص��ه.. ال�ص��عودية الت��ي مل تق��راأ التاريخ 
�ص��تدخله مث��ال لغ��رور ال��دور، بع��د انزلقها يف اأت��ون كرامة 
ملتهب، �ص��عب ل يعرف اإل ال�صاح حا وطريقا، وجتيد رماله 

وجباله القتال على مثل هوى اليمني ور�صاه.
الطرف��ني  ل��كا  جدي��دة  طف��رة  �صي�ص��هد  احل��ايل  والع��ام 
املتحارب��ني، ط��رف اآم��ن بقدرت��ه عل��ى مواجه��ة وه��م الدور 
وهزمي��ة الق��وة والتكنولوجي��ا، وط��رف يلج��اأ اإل��ى اأ�ص��واق 
العامل م�ص��تديناً لا�ص��تمرار يف تقدمي اأبنائه على مذبح رغبات 
الوريث الطائ�ش، احلكومة ال�ص��عودية تبحث عن م�صاهمني يف 
“اأرامكو”، بينما يبحث اليمني عن اأحدث ما يف جراب ال�صاح 

ال�صعودي ليدمره.
حرب اليمن ت�صبه يف اخلط العام لتطورها حرب ال�صتنزاف 

امل�صرية على جبهة قناة ال�صوي�ش، بناء وطني، ثم م�صاعدات 
الأ�ص��دقاء، ويف الأخ��ري ك�ص��رت �ص��واريخ ال�ص��وفيت باأيدي 
ال�ص��هيوين  الكي��ان  ذراع  امل�ص��ري  العرب��ي  اجلي���ش  رج��ال 

الطولى، التي ج�صدتها طائراته الأمريكية – للمفارقة.
كتب��ت ح��رب ال�ص��تنزاف طريًق��ا جدي��ًدا مل�ص��ر، يف ظرف 
ا�شتثنائي كفرت فيه االأّمة باإمكانيات االنت�شار، وتر�شم حرب 
اليمن مبداد الدم الزكي طريق اخلروج من جمتمعات اجلهالة 
والتبعي��ة للع��م �ص��ام، جن��ح ال�ص��تنزاف و�ص��تنجح الأذرع 

احلاملة لنور وطنها احلافظة لكرامته.
ل تبحث اليمن عن وقف العدوان قدر بحثها عن النت�صار، 
انت�ص��ار يفتتح م�ص��هًدا جديًدا للمقاومة، تك��ون اخليار الأول 
لكل حامل مب�صتقبل جديد، تكتب ال�صواريخ اليمنية يف طريقها 

ل�صرب قواعد العدوان حقيقة النت�صار بالدم وغلبة احلق.
احلرب على اليمن تاأتي ك�صل�ص��لة طويلة يف تاريخ الأر�ش 
اليمنية، حبة رمل على اإحدى �ص��واهق اجلبال، ال�ص��عب قادر 
على قهر التفوق ال�صعودي يف ال�صاح، وي�صتطيع رد التخطيط 

ال�صعودي اإلى نار اآكلة للبيت ال�صعودي احلاكم ذاته.

رسالة الى املقاتلني
محمد حسني العزي 

ال��ى من حتطم��ت مكائ��َد الكفر والنف��اق والعمالة حت��ت اقدامه��م... الى من 
ب�ص��طت لهم املائكة اجنحتها واأردفت مبقاتليها لهم �ص��ندا ومددا وعونا.... الى 
من �ص��الت دمائهم لكيا تهدر كرامة اأمتنا او يدن�ش �ص��رفنا الى من متر�ص��وا مع 
مائك��ة ال�ص��ماء يف خنادق الدف��اع وميدان املواجهة و�ص��اح الن��زال.... الى من 
عزف��ت بنادقهم ر�صا�ص��ا يلبي نداء امل�صت�ص��عفني.... الى من توزعوا يف �ص��هول 
بادن��ا ووديانه��ا وه�ص��ابها وجباله��ا دفاعا عن كرام��ة الوطن وجم��ده العريق 
وت�ص��ميما على موا�صلة ال�صري يف م�ص��رية اراد اهلل لها الغلبة والظهور والتمكني 
اليك��م انت��م  يا كتائب الرجال يا كتائب علي وال�ص��ر يا م��ن تنهلون من القرءان 
والهدي النبوي انتم ول غريكم ول �ص��واكم بعزمكم و�ص��ربكم وجلدكم واجلهاد 
احرقت��م جمنزراته��م واإبرامزاتهم بباأ�ص��كم رميتم وما رميت��م اذ رميتم ولكن اهلل 
رماهم .. اإلى من اأعاروا اهلل جماجمهم خلالقها وعرفوا العداء حجمهم ول حجم 
لهم امام جربوت اجلبارين .. اإلى من اكدوا للعامل انه اذا �ص��قط منا �ص��هيدا قام 
ال��ف واذا قام��وا قلبوا الطاولت وغريوا املوازين و�ص��فروا املع��ادلت،  وانت 
ي��ا �ص��عبنا العظيم ت�ص��حياتك تهون دفاع��ا عن الوط��ن فلم يكن اله��دف او تكن 
الغاية الى ن�ص��رة لق�صيتنا و ملظلوميتنا و�صنعا مل�ص��تقبلنا امل�صرق وان يعي�ش 
اليمن واهله يف امن وا�ص��تقرار فاإن من انبل اله��داف والغايات التي خرجنا من 
اجلها وقدمنا قوافل من ال�ص��هداء وجماميع من اجلرحى وخ�صنا الغمار و�صقينا 
امل�ص��ار هي ن�صرة الق�ص��ية واملظلومية هو بناء الوطن و�صنع م�صتقبله امل�صرق 
لكي ينعَم فيه �ص��عبنا بال�ص��تقرار والمن وتكون هذه امل�صرية منربا للمظلومني 
و�ص��دا ل�ص��وت اهاتهم ومعاناتهم فاآولئك اجلبناء �صربتم البيوت وامل�صاكن ،، 
�ص��ربتم اجل�ص��ور والطرقات ،، �ص��ربتم املدار�ش واجلامعات ،، �ص��ربتم الثار 
وامل��زارع وامل�صت�ص��فيات ،، ل با�ش ولأ�ص��ري ا�ص��ربوا  ما بدى لك��م يف اخلريطة 
وم��ا ظه��ر لك��م يف الحداثيات فنق�ص��م ب��اهلل العظي��م ان الرجال هم الرج��ال واأن 
الح��رار ه��م الح��رار ل تراج��ع ول انحناء ولنح��راف عن خط هذه امل�ص��رية 
القراآنية املقد�ص��ة وقائدها العظيم  ول تراجع عن اخلط القومي امل�ص��تقيم  الذي 
فيه عزة ل�ص��عبا وكرامة لأمتنا وقيمة فيه لإن�ص��انيتنا كان�صان ومنح لكامل حقنا 
يف الوج��ود واحلي��اة  ف��اإن اردمتوها �ص��لما فنح��ن اأرق قلوبا وال��ني اأفئدة واإن 
اأردمتوه��ا احلرب وهذا ما بدى لنا من خال طغيانكم وتهدميكم  للم�ص��اكن على 
روؤو�ش �صاكنيها وهذه حقيقة ان�صع من بزوغ ال�صم�ش يف رابعة النهار فنحن األو 
قوة واألو باأ�ش �ص��ديد قادرين بعون اهلل وقوته وجربوته على ان ننت�ص��ر يف هذه 
املعرك��ة فاإل��ى امامنا وقائد ثورتن��ا امللهم  نحن اجلنود املجن��دة وكتائب املوت 
اجلاهزة املجهزة  جاهزين متوثبني وحا�ص��رين لأن ن�ص��حي بالغايل والرخي�ش 
م��ن اجل ال ميتهن هذا الدين وم��ن اجل عزتنا وكرامتنا وقيمنا ومبادئنا التي ل 

م�صاومة فيها فهي خط عري�ش من خطوطنا احلمر
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ن�ص��ر موق��ع “برنت ني��وز” الإخب��اري تقريرا ال�ص��بت )3 يونيو 2017( 
بعنوان: “تدهور العاقات ال�ص��عودية القطرية يعر�ش ا�صتقرار اأ�صواق 
اإلى الت�صعيد الإعامي الأخري بني  اإ�صارة  النفط اإلى اخلطر”، وذلك يف 

الدولتني، بعد ن�صر ت�صريحات لأمري قطر اأثارت غ�صب ال�صعودية.
التقرير اأ�ص��ار اإلى ت�ص��ريح لوزير الدولة لل�ص��ئون اخلارجية الإماراتي 
اأنور قرقا�ش اعترب فيه اأن جمل�ش التعاون اخلليجي يواجه اأزمة كبرية، 
اإذ يب��دو اأن قط��ر تفت��ح اأبوابه��ا اأمام اإي��ران. واأدل��ى قرقا���ش بتعليقاته 

ال�ص��عودية والإمارات عن عل��ى توير بع��د اأقل من اأ�ص��بوع من اإعان 
خيب��ة اأملهما من قطر. وياأتي هذا ال�ص��راع 

بني ال�ص��عودية والإم��ارات والبحرين 
م��ن جهة وقطر م��ن جهة اأخ��رى بعد 

القطري��ة  الأنب��اء  وكال��ة  ن�ص��رت  اأن 
ت�ص��ريحات لأم��ري قط��ر متيم ب��ن حمد 

اآل ث��اين انتق��د فيه��ا اخلط��اب اخلليجي 
�ص��د اإي��ران. وقد نف��ت قطر ب�ص��دة هذه 
الت�صريحات، لكن احلكومات ال�صعودية 
بوق��ف  ردت  وامل�ص��رية  والإماراتي��ة 
املواق��ع الإخباري��ة القطرية وحمطات 

التلفزيون، مبا يف ذلك قناة اجلزيرة.
كانت واأو�صح التقارير اأن النتقادات العربية لقطر  لرمبا 

اأقل ق�ص��وة ل��و مل “ي�ص��ب امل�ص��وؤولون الأمريكيون الزيت عل��ى النار”. 
فق��د حذر وزير الدف��اع الأمريكي جيم�ش ماتي�ش قط��ر من دعمها جلماعة 
الإخوان امل�ص��لمني. كما ذكر ماتي�ش اأن الرئي���ش الأمريكي ترامب يدر�ش 

ت�ص��نيف الإخ��وان كمنظمة اإرهابية دولي��ة، الأمر الذي قد يك��ون له اأثر 
�ص��لبي جدا على التعاون القت�صادي والع�ص��كري بني الوليات املتحدة 
وقطر يف الأ�ص��هر املقبلة..  واعترب التقرير اأن رغبة قطر يف النفتاح على 
اإيران هي نقطة اخلاف الرئي�ص��ية مع ال�صعودية. واعترب اأن تهنئة قطر 
للرئي�ش الإيراين بعد اإعادة انتخابه موؤ�صرا على عدم ا�صتعداد قطر لدعم 
ال�ص��عودية والإم��ارات يف حروبه��ا بالوكالة مع اإيران يف اليمن و�ص��وريا 
والبحري��ن.. ورّج��ح التقري��ر اأن تت�ش��اعد ح��دة املواجه��ة والتوتر ب. 
ال�ص��عودية وقطر خال الأيام املقبلة، ومل ي�صتبعد 
وق��وع نزاع ع�ص��كري ب��ني الطرفني، م�ص��ريا اإلى 
ت�ص��اعد التوترات الدينية ب��ني الطرفني بعد 
اأن ن�ص��ر اأحفاد موؤ�ص�ش املذهب الوهابي بيانا 
ترباأوا فيه من اأ�صرة اآل ثاين احلاكمة يف قطر.
وراأى اأن ه��ذه الأزم��ة �ص��تلقي بظاله��ا عل��ى 
جمل���ش التعاون اخلليج��ي، وميكن اأن توؤدي 
اإلى حت�ص��ني العاق��ات القطري��ة الإيرانية، 
لكن��ه اأو�ص��ح ب��اأن املواجه��ة الكامل��ة ب��ني 
الطرف��ني �ص��توؤدي دون �ص��ك اإلى ال�ص��غط 
على مع��دل اللتزام احلايل لأع�ص��اء منظمة 
اأوب��ك خلف�ش الإنتاج. و�ص��تكون الدوحة قادرة 

خف���ش النتاج احل��ايل بني ال��دول الأع�ص��اء يف عل��ى تخري��ب اتفاق 
منظمة الدول امل�ص��درة للنف��ط )اأوبك( والدول غري الأع�ص��اء يف منظمة 
اأوبك. واإذا قررت الدوحة الن�ص��مام اإلى �ص��فوف اإي��ران والعراق، فاإن 

م�صتقبل اأوبك �صيكون مو�صع �صك.

موقع ذا ميدل ايست آي البريطاني :

يكشف عن انقالب وشيك يقوده اللوبي السعودي في واشنطن لإلطاحة باألمير القطري

صحيفة الغارديان :

ال��������س��������ع��������ودي��������ة 
مت�����ول اإلره�������اب 
ف�������ي ب����ري����ط����ان����ي����ا

ذكرت �ش��حيفة الغارديان الربيطانية اأن نتائج 
التحقيق��ات الت��ي ترعاه��ا حكوم��ة لن��دن حول 
م�ص��ادر متويل اجلماعات الوهابي��ة الإرهابية 
العاملة يف اململك��ة املتحدة قد تبقى خمفية اإلى 
االأب��د، ب�ش��بب طبيع��ة النتائ��ج التي تو�ش��لت 

اإليها.
الداخلي��ة  وزارة  ف��اإّن  للمعلوم��ات،  ووفق��اً 
الربيطاني��ة ل��ن تك�ص��ف اأي��ة معلوم��ات ح��ول 
املخاب��رات،  اإليه��ا  تو�ش��لت  الت��ي  النتائ��ج 
نظ��رًا لطبيع��ة النتائج احل�شا�ش��ة جدًا، و�ش��ط 
ترجيحات باحتواء النتائج على اإ�شارات تك�شف 

النق��اب عن تورط ال�ش��عودية، احلليف الوثيق 
للمملكة املتحدة والراع��ي الأول لاأيديولوجية 

التكفريية الوهابية يف العامل.
ويف هذا ال�صياق، كتب املتحدث با�صم الليرباليني 
الدميقراطي��ني توم بريك، اإلى رئي�ص��ة الوزراء 
وزي��ر  من�ص��ب  تول��ت  والت��ي  م��اي،  تريي��زا 
الداخلي��ة وقت ب��دء التحقيق يف ع��ام 2016-، 

مطالباً اإياها باإجابات.
ويف معر���ش توجه��ه ال��ى ماي، ق��ال بري��ك اإّن 
م��ن  هجومه��م  ا�ص��توحوا  الإرهابي��ني  جمي��ع 
الفكر الوهابي املت�ص��دد، م�ص��يفاً انه لي�ش �ص��رًا 
اأّن ال�ش��عودية، عل��ى وجه اخل�ش��و�ش، توفر 
التموي��ل ملئ��ات امل�ص��اجد يف اململك��ة املتحدة، 
مع تبني تف�ص��ري وهابي مت�صدد جدًا، ويف كثري 
م��ن الأحيان يتجذر التط��رف الربيطاين يف هذه 

املوؤ�ص�صات.
ال��ذى  الوق��ت  ف��ى  النتق��ادات  ه��ذه  وتاأت��ي 
تتعر�ش في��ه حكومة ماي لن��ريان النتقاد من 
زعيم حزب العم��ل املعار�ش جريميي كوربني 
ب�ص��بب موا�ص��لة �صيا�ص��اتها اخلارجي��ة التى 

تعزز التطرف.

متابعات صحفية

صحيفة الجزيرة السعودية:

 قطر ستدفع ثمن سياساتها باهظًا
قالت �ص��حيفة اجلزيرة ال�ص��عودية اأن قطر �ص��تدفع وب�ص��كل باهظ ثمن �صيا�ص��اتها ومواقف التي تعر�ش اأمنها واأمن 

جريانها ودول املنطقة للخطر.
واأكدت ال�ص��حيفة ال�ص��عودية اأن ا�صتمرار مترد واإ�ص��رار الدوحة على �صيا�صات ، وت�صر مب�صاحلها، �صيوؤدى لدفعها 
ثمًن��ا باهًظا، م�ص��رية اإلى دع��وة البيت الأبي�ش قطر اإلى اللتزام مبا وقعت عليه فى مذكرة التفاهم التى مت التو�ص��ل 

اإليها فى قمة الريا�ش الأخرية، التى ت�صمنت اإن�صاء اآلية للر�صد والتحقق من عدم متويل التنظيمات املتطرفة.
واأوردت ال�ص��حيفة ال�ص��عودية اأن اأم��ري قطر ال�ص��ابق، حمد بن خليفة اآل ثاين، كان ُي�ص��ر دوًما عل��ى جتاهل ما يعيق 

التمويل القطري لتنظيم القاعدة وحلركة حما�ش.
ونوه��ت ال�ص��حيفة الى ت�ص��ريحات نائبة م�صت�ص��ار الأمن القومى فى البي��ت الأبي�ش، دينا باول، الت��ي قاتل فيها اإن 
التفاق على اإن�ص��اء مركز ملكافحة التطرف بالريا�ش يت�صمن اأق�صى التعهدات بعدم متويل منظمات الإرهاب، موؤكدة 
اأن وزارة اخلزانة الأمريكية �ص��تقوم مبوجب ذلك، وبالتعاون مع دول جمل�ش التعاون، بر�ص��د اللتزامات التنفيذية 
للجمي��ع، واعت��ربت ب��اول، توقيع قط��ر على هذا التعه��د، اإجناًزا، واأ�ص��ارت اإلى اأن قط��ر، تلك الإمارة ال�ص��غرية يف 

اجلزيرة العربية، كانت دوًما متمردة على اأي ترتيبات تت�صل مبكافحة الإرهاب.
واأو�ص��حت اأن اأهمي��ة مذك��رة التفاهم تكمن يف اأن جميع املوقع��ني عليها، ومنهم قطر، التزموا بتفا�ص��يل يعرفون اأنها 

حتدد م�صئولياتهم عن معاقبة كل من ميول الإرهاب، مبن يف ذلك الأفراد.

ن�ص��رت جملة »اأمريكان كون�ص��رفيتف« المريكية مقال لكبري حمرريها 
دانيال لري�ص��ون، قال فيه ان احلرب الوح�صية املدعومة من الوليات 
املتحدة على اليمن م�صتمرة ول تزال الأو�صاع املروعة يف اليمن تزداد 

�صوءًا.
وذك��رت الأم��م املتح��دة ان الوفي��ات الناجم��ة ع��ن الكول��ريا يف اليمن 
الت��ي مزقتها احلرب ارتفعت الى مئات ال�ص��خا�ش، وان اكرث من ربع 
اليمنيني يواجهون املجاعة، وتزوج ال�ص��ر فتياتها ال�ص��غريات ل�صراء 

الطعام.
وا�صار لري�صون اأن الكارثة الإن�صانية التي تلتهم �صعب اليمن الآن هي 

كوارث من �صنع الن�صان متاما.
وي��رى لري�ص��ون انه ل يزال من املمكن منع ه��ذه الكارثة من اأن تزداد 
�ص��وءًا اإذا كان هن��اك �ص��غط كاف عل��ى الأط��راف املتحارب��ة لوق��ف 
القت��ال اإلى جانب توفري التمويل الكايف جلهود الإغاثة ورفع احل�ص��ار 

ال�صعودي الذي يجوع الباد لأكرث من عامني.
وبح�ص��ب الكاتب، خافا لبع�ش ال�ص��راعات الأخرى التي ل متلك فيها 
الولي��ات املتح��دة والق��وى الغربي��ة الأخرى �ص��وى تاأثري �ص��ئيل اأو 
معدوم، ف��اإن احلرب على اليمن هي حرب ي�ص��نها العماء الأمريكيون 

ويغذيها الدعم الأمريكي والربيطاين للحكومات املتدخلة.
واأكد الكاتب اأن لدى وا�ص��نطن نفوذًا كبريًا ميكن اأن ت�ص��تخدمه يف كبح 

جماح التحالف الذي تقوده ال�ص��عودية ورمبا وقف حملتها معا، ولكن 
فقط اإذا كانت م�صتعدة ل�صتخدامها. وحتى الآن، مل تكن اإدارة اأوباما 

ول ترامب على ا�صتعداد للقيام بذلك.
وبح�ص��ب الكات��ب ف��اإن لدى الولي��ات املتح��دة واحلكوم��ات احلليفة 
م��وارد واف��رة ميكنه��ا ا�ص��تخدامها للتخفي��ف م��ن م�ص��قة املايني من 

اليمنيني واملجاعة.
و�صدد لري�صون ان معاناة اليمنيني هي يف املقام نتيجة تدخل التحالف 
ال��ذي دعمته حكومتنا اإلى اأق�ص��ى درجة، وبالت��ايل هناك التزام خا�ش 
على احلكومات امل�صوؤولة عن هذا لت�صحيح �صيا�صاتها املخزية ودعمها 

لهم.
واأ�ص��اف لري�ص��ون ان اليمنيني يقتلون ويجوعون ب�ص��بب قرار اأحمق 
مبحاول��ة اإعادة فر�ش قيادة فقدت م�ص��داقيتها على اليمن، و�ص��اعدت 
الولي��ات املتح��دة عل��ى خلق اأ�ص��واأ اأزم��ة اإن�ص��انية يف الع��امل برغبة 

م�صللة يف »طماأنة« الدول العميل امل�صوؤولة عن تدمري الباد.
وقال لري�ص��ون يف ختام مقاله ان اليمنيني مل يفعلوا اأي �ص��يء بنا، ومل 
يهددون��ا او يه��ددوا جريانه��م حتى ُت�ص��ن عليهم حرب وح�ص��ية، وهم 
�ص��حايا حلرب �ص��نيعة يتعذر الدف��اع عنها ويتجاهله��ا معظم العامل. 
ويف الوق��ت نف�ص��ه، فاإن بع�ش اأقوى احلكوم��ات يف العامل - مبا يف ذلك 

حكوماتنا - ت�صعى اإلى الربح من املوت والدمار.

كونسرفيتف«: »أمريكان 
 اليمنيون ضحايا حرب شنيعة يشنها عمالء واشنطن

ال���س���ع���ودي���ة  ف�����ي  ال����دمي����ق����راط����ي����ة  ع�����ن  س��������ؤال  ال��ي��وم:  البحرين 

ي����������خ����������رس امل���������ت���������ح���������دث ب����������اس����������ں اخل����������ارج����������ي����������ة األم�������ري�������ك�������ي�������ة
�ص��مت ك�ص��مت اأه��ل القبور ووج��وم ب��ان على حميا 
املتحدث با�صم اخلارجية الأمريكية ال�صفري �صتيوارت 
جون��ز، الذي خر�ش ل�ص��انه يف معر�ش اإجابته ل�ص��وؤال 
وجهه له �صحفي حول روؤية الإدارة الأمريكية للعملية 
الدميقراطية يف ايران مقارنة بجارتها ال�صعودية وعن 

عاقة الدميقراطية مبكافحة الإرهاب.
�صمت مطبق ا�صتمر لأكرث من اربعة ع�صر ثانية هو 
الأطول يف تاريخ املوؤمترات ال�صحفية وقبل اأن يجيب 

متلعثما مبا ل�صاأن له بال�صوؤال.
�ص��مت ك�ص��ف عج��ز اخلارجي��ة الأمريكي��ة ونفاق 

الإدارة الأمريكي��ة الت��ي تتهجم على باد �ص��ارك اأكرث 
من اأربع��ني مليون من ناخبيها يف انتخاب ثامن رئي�ش 
للجمهوري��ة خ��ال اأقل م��ن اأربع��ة عقود، فيم��ا تثني 
على نظ��ام ل يعرف مواطنيه لون �ص��ناديق الإقراع 
ويج��ري فيه تداول احلك��م بالوراثة الت��ي يبايع فيها 

املواطنون �صورا لولة الأمر.
واأم��ا فيم��ا يتعل��ق مبكافح��ة الإره��اب فم��ا انفكت 
و�ص��يلة  الدميقراطي��ة  ان  تدع��ي  الأمريكي��ة  الإدارة 
م��ن و�ش��ائل مكافح��ة اإال يف ال�ش��عودية ودول اخلليج 
القمعي��ة فه��ي حال��ة ا�ص��تثنائية ل ميل��ي ترامب على 

قادته��ا و�ص��عوبها م��ا يجب عليه��م فعله بزعم��ه، فهم 
م�صتثنون بف�صل النفط واإن اأ�ص�صوا الإرهاب ودعموه 
لإن هذا الإره��اب يخدم امل�ص��الح الأمريكية يف تدمري 
العامل العربي وهو ي�صغل م�صانع الأ�صلحة الأمريكية، 
فم��ا يهم اأمريكا هو حليب ال�ص��عودية ال�ص��حري الذي 
حوله��ا من دولة داعمة لاإرهاب ال��ى حماربة له طاملا 
انه��ا ت��وؤدي فرو�ش الطاع��ة لل�ص��يد الأمريك��ي، واما 
م��ن يح��ارب الإرهاب ويوؤم��ن بالدميقراطي��ة ويطبق 
مبادئها فهو اإرهابي طاملا انه ل يحني راأ�صه للكاوبوي 

الأمريكي.

ك�ص��ف موقع ذا ميدل اي�ص��ت اآي الربيطاين 
ع��ن حت��ركات للوبي ال�ص��عودي يف وا�ص��نطن 
لاإطاحة بالأمري القط��ري، على خلفية التوتر 
الأخري الذي �ص��هدته العاقات بني ال�صعودية 
وقطر، اأ�ص��وة مبر�ص��ي الرئي�ش ال�صابق مل�صر 

الذي انتهى به املطاف بالعزل وال�صجن.
اللوب��ي  لرئي���ش  تغري��دة  املوق��ع  ونق��ل 
ومق��ره  الأن�ص��اري،  �ص��لمان  ال�ص��عودي، 
القط��ري  الأم��ري  دع��م  اإن  قول��ه  وا�ص��نطن، 
»املزع��وم« لإي��ران �ص��يدفع بالأم��ري القطري 
ه��ذا  اأن  واعت��رب  مر�ص��ي،  م�ص��ري  ملواجه��ة 

الهج��وم م��ن قب��ل الأن�ص��اري تط��ور خطري، 
وتهديد بالنقاب.

كما نقل تهديد اآخر لأن�ص��اري، وهو رئي�ش 
جلن��ة العاقات العام��ة الأمريكية، لأمري قطر 
ع��رب تغري��دة قال فيه��ا »اإلى اأمري قط��ر: فيما 
يتعلق بحديثكم املتعل��ق باحلكومة الإيرانية 
املت�صددة، واإهانتك خلادم احلرمني ال�صريفني، 
نذكرك اأن الرئي�ش مر�ص��ي عمل ال�ص��يء نف�صه 

وانتهى به املطاف معزول وم�صجونا«.
اأن  املفارق��ات  م��ن  اأن��ه  املوق��ع  واعت��رب 
الأن�ص��اري دعا اإ�ص��رائيل للم�ص��اهمة يف روؤية 

ال�ص��عودية 2030، ويف الوق��ت ذات��ه، يق��وم 
ب�ش��بب  قط��ر  يف  القي��ادة  باإ�ش��قاط  بالتهدي��د 

عاقتها مع اإيران.
ي�ص��ار اإلى اأن اخلافات القطرية ال�صعودية 
لي�ص��ت الأول��ى من نوعه��ا لكنه��ا تختلف هذه 
امل��رة يف �ص��دتها ودرج��ة تنظيمه��ا وتوقيته��ا 
الت��ي تاأتي بعد قمم الريا���ش وزيارة الرئي�ش 
الأمريكي ترامب، كما اأنها تختلف عن �صابقتها 
بتبن��ي كربى و�ص��ائل الإعامي��ة الغربية لها، 
الأم��ر الذي يرك ت�ص��اوؤل مهما ه��و هل انتهى 

دور قطر ال�صيا�صي يف املنطقة.

وق��ع “ب��رن��ت ن��ي��وز” اإلخ���ب���اري: ت����ص����اع����د ح�����د األزم����������ة ب�����ني ق��ط��ر 

وال����س����ع����ودي����ة ومب������ا ي����ن����ذر ب���ن���ش���وب ن�������زاع م���س���ل���ح ب�����ني ال���ط���رف���ني
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العدوان على اليمن يرتد على ال�سعودية بتفاقم اأو�ساعها الداخلية، وقد اأفادت االأنباء الواردة من املناطق ال�سرقية عن انفجار يف منطقة القطيف الواقعة حتت احل�سار والقب�سة االأمنية 

اخلانقة لقرابة �سهر، ودائما ي�سعى النظام املتهالك اإلى ن�سر روايات مغلوطة تقدم مواطنيه االأبرياء باأنهم اإرهابيون، فيما النظام نف�سه هو من ميار�ش االإرهاَب واالإجرام داخليا وعلى م�ستوى 

املنطقة با�ستمرار عدوانه الغا�سم على اليمن، وطعن االأمة من اخللف بتعزيز عالقاته مع الكيان االإ�سرائيلي، و�سرقة الرثوات وتبديدها ل�سالح اخلزينة االأمريكية.. ما يفر�ش م�سوؤوليًة تاأريخيًة 

على اأحرار هذه االأمة اأن يكونوا عند م�ستوى التحدي، ويعلنوها ب�سجاعة.. كفاكم يا اآل �سعود ا�ستهتارا، واآن اأواُن اأن ترحلوا اأو ُترجموا كما ُيرجُم ال�سيطان جرائمالعدوان

آخر إحصائية لشهداء وجرحى العدوان33,395
آالف  أل������ق������ى  ال����������ع����������دوان 
ال�����ق�����ن�����اب�����ل ال����ع����ن����ق����ودي����ة 
وں800احمل���������رم���������ة ع������ل������ى م�����دى

ي

ب���������ت���������ع���������ز س���������������وف���������������ت���������������ي���������������ل  ف���������������������ن���������������������دق  ت���������������س���������������ت���������������ه���������������دف  غ�����������������������������������������ارة   17 ب������������������������������������  ح�����������������������������������������دود  ب�������������������������ال  ه�������������س�������������ت�������������ي�������������ري�������������ا   >

كن��ا نتوقع اأن حترك اجلرائم التي ارتكبها 
بني �ص��عود �ص��د اأبناء ال�ص��عب اليمني، على 
م��دار اأكرث من 800 يوم متوا�ص��لة، م�ص��اعر 
ال�ص��عوب العربي��ة، لكنها خذل��ت اأبناء اليمن 
مبوقفها املخزي واملذل املتمثل يف عدم حتريك 
اأي �صاكن للتعبري عن مواقف راف�صة ومنددة 
بالع��دوان. تلك ال�ص��عوب مل جتروؤ حتى على 
ال�ص��جب والتنديد، وكاأن الأم��ر ل يعنيها، اأو 
اأن ال�ص��عب اليمن��ي ل ينتم��ي اإلى �ص��كان هذا 
الكوكب، ولي�ش �ص��عباً عربيا م�صلماً تفاعل مع 
كل م��ا حدث لتلك ال�ص��عوب يف اأثن��اء مرورها 
ببع���ش الأزم��ات ال�صيا�ص��ية. تلك ال�ص��عوب 
اأ�صبحت وكاأنها خمدرة ومل حترك م�صاعرها 

�صور القتل والتدمري لليمن و�صعبه.
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة   ●•
قري��ة املحج��ر يف مديري��ة  ال�ص��عودي عل��ى 

همدان
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة   ●•

ال�صعودي على جبل النهدين
الأمريكي  العدوان  غ��ارات لطريان   8 ●•

مديري��ة  يف  الراق��ي  تب��اب  عل��ى  ال�ص��عودي 
همدان

الع��دوان الأمريكي  •● غارت��ان لط��ريان 
ال�صعودي على منطقتي النهدين وعطان

الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة   ●•
ال�ص��عودي عل��ى مع�ص��كر �ص��بوة يف منطق��ة 

ال�صواد

•● ط��ريان الع��دوان ي�ص��ن غارتني على 
مع�صكر يحي�ش يف مديرية اأرحب.

•● غ��ارة لطريان العدوان على مع�ص��كر 
يحي�ش مبديرية اأرحب

وجرح  وام��راأة  اأطف��ال   3 ا�صت�ص��هاد   ●•
4 اآخري��ن يف الغ��ارة الت��ي ا�ص��تهدفت من��زل 

املواطن علي املهدي ب�صارع اخلم�صني

استشهاد 3 أطفال وامرأة وجرح 4 آخرين في غارة استهدفت منزل مواطن بصنعاء
ص�����������������������������������ن�����������������������������������ع�����������������������������������اء م�����������������������������������������������������������أرب

ح������������������������������ج������������������������������ة 

ص�������������������������������������ع�������������������������������������دة 
�ص��عودي  ومدفع��ي  �ص��اروخي  ●ق�ص��ف 

ي�صتهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  ●غارت��ان 

ال�صعودي على منطقة البقع مبديرية كتاف
●غارة لط��ريان العدوان على منطقة الربقة 

يف اآل �صامل مبديرية كتاف
●غ��ارة لط��ريان الع��دوان على منطق��ة لية 

مبديرية الظاهر 
اآل  عل��ى  �ص��عودي  �ص��اروخي  ●ق�ص��ف 

اجلعوان مبديرية حيدان
●طريان العدوان ي�صن غارتني على مديرية 

الظاهر 
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  ●غارت��ان 

ال�صعودي على مع�صكر كهان
منطق��ة  عل��ى  الع��دوان  لط��ريان  ●غ��ارة 

املاحيط مبديرية الظاهر
●اإ�صابة 3 مواطنني وتدمري حمات جتارية 

يف ح�صيلة اأولية لغارة العدوان على منطقة 
غمر مبديرية رازح

●طريان العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 
5 غارات على مندبة مبديرية باقم 

●غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�صعودي 
على طخية مبديرية جمز

●غارة لط��ريان العدوان عل��ى منطقة مران 
مبديرية حيدان

●غارت��ان لط��ريان الع��دوان عل��ى منطق��ة 
املاحيط مبديرية الظاهر

●طريان العدوان ي�صن غارتني على مدر�صة 
باملاحيط يف مديرية الظاهر

●غارة لط��ريان العدوان ت�ص��تهدف الطريق 
الع��ام امل��وؤدي ملنطقة م��ران التابعة ملديرية 

حيدان
�ص��عودي  ومدفع��ي  �ص��اروخي  ●ق�ص��ف 

ي�صتهدف مناطق متفرقة من مديرية �صدا

●غارات��ان لط��ريان الع��دوان عل��ى الطريق 
الرابط بني حيدان والظاهر

●غارت��ان لطريان الع��دوان عل��ى العقبة يف 
منطقة مران مبديرية حيدان

●طريان العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 
6 غارات على البقع مبديرية كتاف 

●غاره لطريان العدوان الأمريكي ال�صعودي 
على مديرية الظاهر.

الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارات   3●
ال�صعودي على منطقة مندبة 

●غ��ارة لط��ريان الع��دوان عل��ى منطق��ة اآل 
جمدع مبديرية باقم

●غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�صعودي 
ا�صتهدفت الطريق العام يف منطقة مران

●طريان العدوان ي�صن  4 غارات على البقع 
مبديرية كتاف

●غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�صعودي 

على منطقة املاحيط مبديرية الظاهر
●غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�صعودي 

على وادي �صعري مبديرية باقم
●غ��ارة لط��ريان الع��دوان عل��ى املاحي��ظ 

مديرية الظاهر 
●ق�ص��ف �ص��اروخي ومدفعي �صعودي على 

مناطق متفرقة من مديرية رازح
● اإ�ص��ابة طفل بجروح نتيجة انفجار قنبلة 
وادع��ة  منطق��ة  يف  الع��دوان  خملف��ات  م��ن 

مبديرية ال�صفراء
● 3 غارات لطريان الع��دوان على املاحيط 

مبديرية الظاهر
●طريان العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 

غارتني على منطقة الثعبان يف مديرية باقم
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  ●3غ��ارات 

ال�صعودي على مديريتي حيدان والظاهر

إصابة طفل بجراح خطيرة جراء انفجار قنبلة عنقودية للعدوان في صعدة

الأمريكي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة   ●•
ال�صعودي ا�صتهدفت مديرية �صرواح

غ��ارة على  ي�ص��ن  العدوان  •● ط��ريان 
�صوق مديرية �صرواح

الأمريكي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة   ●•
ال�ص��عودي على منطقة ال�صرب يف وادي 

حباب مبديرية �صرواح
•● غ��ارة لطريان الع��دوان على اخلط 

العام مبديرية �صرواح
الأمريكي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة   ●•

ال�صعودي على مديرية �صرواح
الأمريكي  العدوان  لط��ريان  غارتان   ●•

ال�صعودي على مديرية �صرواح
•● 7 غارات لطريان العدوان الأمريكي 
يف  متفرق��ة  مناط��ق  عل��ى  ال�ص��عودي 

مديرية �صرواح
•● 3 غارات لطريان العدوان الأمريكي 

ال�صعودي على مديرية �صرواح
عل��ى  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارات   9  ●•

مديرية �صرواح

أكثر من 30 غارة استهدفت مديرية صرواح مبأرب خالل األسبوع املاضي
بعد مرور اأكرث من عامني على بدء عدوان 

التحالف املكون من ع�سر دول حليفة 
الأمريكا بقيادة ال�سعودية على اليمن، ف�سل 

هذا العدوان يف حتقيق انت�سار حا�سم، وكل 
ما ا�ستطاع التحالف حتقيقه هو زيادة نفوذ 

تنظيم داع�ش االإرهابي باليمن، وحتويل 
البالد اإلى دولة تعاين من الفقر واجلوع 

،،وانعدام االأمن.
● 5 غارات لطريان العدوان الأمريكي 

ال�صعودي على مديريتي حر�ش وميدي
● 5 غارات لطريان العدوان الأمريكي 

ال�صعودي على مديرية حر�ش
● 4 غارات لطريان العدوان الأمريكي 

ال�صعودي على مديرية حر�ش
● 7 غارات لطريان العدوان الأمريكي 

ال�صعودي على مديريتي حر�ش وميدي

● 6 غارات لطريان العدوان الأمريكي 
ال�صعودي على مديريتي حر�ش وميدي

● 6 غارات لطريان العدوان الأمريكي 
ال�صعودي على مديريتي حر�ش وميدي 

● ط��ريان الع��دوان ي�ص��ن غ��ارة على 
قطي��ع م��ن الأغن��ام ونف��وق ع��دد منها يف 

وادي خدلن مبديرية م�صتباء.

تفشي وباء الكوليرا 
بني النازحني في 

مديرية عبس بحجة

الأمريك��ي ت����������������������������������������������ع����������������������������������������������ز  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة   ●•
ال�صعودي على منطقة اجلند يف مديرية التعزية

اأعلى يف  العدوان على جبل  •● غارة لطريان 
مديرية التعزية 

•● غ��ارة لطريان العدوان ا�ص��تهدفت املخبز 
الآيل يف مديرية �صالة

الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة   ●•
ال�صعودي على منطقة يختل يف مديرية املخا

الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غارت��ان   ●•
ال�صعودي على جبل غراب مبديرية الوازعية 

اأطلقها مرتزقة  اإثر قذيفة  ا�صت�ص��هاد طفل   ●•
العدوان على منزل يف حي �صوفتيل 

•● طريان العدوان ي�صن غارة على تبة هائل 

يف منطقة �صالة
غ��ارات عل��ى  ي�ص��ن 3  الع��دوان  •● ط��ريان 

منطقة احلوبان يف مديرية التعزية
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة   ●•

ال�صعودي على اللواء22حر�ش يف منطقة اجلند
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غارت��ان   ●•

ال�صعودي على منطقة اجلند مبديرية التعزية
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غارت��ان   ●•

ال�صعودي على منطقة حوزان مبديرية ذباب
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارة   ●•

ال�صعودي �صرق يختل يف مديرية املخا
•● طريان العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 
غارة ا�ص��تهدفت �ص��يارة مواطن يف منطقة �ص��عبو 

مبديرية الوازعية واأنباء عن �صحايا
خ��ط  عل��ى  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارات   3  ●•

النقيل يف ال�صلو 
•● غ��ارة لطريان الع��دوان على جبل املنعم 

يف ال�صباب
•● طريان العدوان الأمريكي ال�صعودي ي�صن 

17 غارة على فندق ال�صوفتيل
الأي�صر  كتفه  �صنوات« يف  اإ�صابة طفل »7   ●•
بر�ص��ا�ش املرتزقة مبنطقة ال�صريبات يف مديرية 

مقبنة واإ�صعافه اإلى م�صت�صفى الربح
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ريان  غ��ارات   4  ●•

ال�صعودي على مديريتي ذباب واملخا

اس���������������ت���������������ش���������������ه���������������اد 
ط�����ف�����ل وج�������������رح آخ�����ر 
مرتزقة  برصاصات 
ال��������������ع��������������دوان ب����ت����ع����ز  

م��������ح��������اف��������ظ��������ات

ط��ي��ران ال���ع���دوان يستمر ف��ي اس��ت��ه��داف 
والعامة اخل��اص��ة  وممتلكاتهم  املدنيني 

اجلوف : 
اإ�صابة طفان ورجل جراء  ق�صف مرتزقة العدوان بقذائف الهاون على   ●•

منازل املواطنني يف مديرية املتون
اإ�ص��ابة 3 مواطنني بجروح يف غارة لطريان العدوان ا�ص��تهدفت �صيارة   ●•

يف طريق اليتمة مبديرية خب وال�صعف

جيزان : 
الدود جبل  على  ال�صعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارتان   ●•

ذمار : 
•● غ��ارة لط��ريان الع��دوان الأمريك��ي ال�ص��عودي على مدر�ص��ة احلر�ش يف 

املدينة

تضرر منازل املواطنني في منطقة ضبوعة 
مبديرية نهم إثر قصف مدفعية املرتزقة

ال�صوداء التبة  على  غارات   4 ي�صن  العدوان  طريان   ●•
املرتزقة مدفعية  ق�صف  اإثر  نهم  مبديرية  �صبوعة  منطقة  يف  املواطنني  منازل  ت�صرر   ●•

احلول ومنطقة  ال�صوداء  التبة  على  العدوان  لطريان  غارات   5  ●•
بارق بني  على  غارتني  ي�صن  ال�صعودي  الأمريكي  العدوان  طريان   ●•

م�صورة مبنطقة  غارات   4 ي�صن  ال�صعودي  الأمريكي  العدوان  •●طريان 
بارق بني  منطقة  على  ال�صعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارات   4●•

ن���������������������������������ه���������������������������������م 

جرائم العدوان
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اأعل��ن الدفاعات اجلوي��ة التابعة 
للجي�ش واللجان ال�ص��عبية اخلمي�ش 
املا�ص��ي عن متكنها من �ص��رب طائر 
F16 للعدوان فوق �صماء العا�صمة 
�صنعاء ب�ص��اروخ اأر�ش جو متطور 
قا�ص��مة  باأنه��ا  و�ص��فت  خط��وة  يف 
وخط��رية عل��ى الع��دوان الأمريكي 

نائ��ب  اأعل��ن  وق��د  ه��ذا  ال�ص��عودي 
واللج��ان  اجلي���ش  با�ص��م  الناط��ق 
ال�ص��عبية باأنه �ص��يتم حتييد �ص��ماء 
اليمن تدريجياً واأن اجلي�ش واللجان 
ال�ص��عبية متكن��وا من تطوي��ر نظام 
�صاروخي م�ص��اد للطائرات وميتلك 

نظاماً ت�صوي�ش متطور..

وكان ال�ص��يد القائد عبد امللك بدر 
الدين احلوثي قد ك�صف يف 

يف 11 فرباي��ر من الع��ام اجلاري 
ويف منا�ص��بة اأ�ص��بوع ال�ص��هيد، ع��ن 
جم��رى  �ص��تحول  جدي��دة  مفاجئ��ة 
احل��رب، متثلت املفاج��اآت يف تطوير 
الدف��اع اجل��وي الت��ي ت��رك اثره��ا 
وغ��ريت   ، الواق��ع  يف  وفاعليته��ا 
املعادلت الع�ص��كرية ، حم��ذرًا دول 
ع��ن   ، حين��ة  يف  الع��دوان  حتال��ف 
وا�ص��راتيجية  ع�ص��كرية  مفاج��اآت 
الدف��اع  منظوم��ة  يف  وتطوي��رات 
اجل��وي وال�ص��ناعات ال�ص��اروخية 
حتال��ف  املقات��ات  ل�ص��تهداف 

العدوان الأمريكي ال�صعودي .
وه��و ما ن��راه الي��وم من ا�ش��قاط 
مقات��ات حربية حديثة ب�ص��واريخ 
مينية ال�ص��نع والتطوير ا�صتطاعت 
تدمري وا�ش��قاط الطائ��رات احلربية 
منه��ا طائ��رات من ط��راز “اف16● 

و”اف 15● وغريها من املقاتات.

اإنهم غ�سُب من القهار على اأعدائِه نزلوا كفاهُم من عظيم الباأ�ش اأنهم قدموا 
االرواح على كف احلرية فداء .. فحينما ُتزجمر رياح املوت غا�سبة ويعلوا على 

َع�سِفها �سوت الر�سا�ِش وُتقدح �سواعق احلق يف كل بارقة قد ا�ستوجبت منا وقع 
الق�سا�ش فاعلموا اأنهم َقِدموا... رجال عاهدوا �سدقوا اإلى الهيجاء قد نزلوا 

مابني اأ�سَو�ش ماجٍد �سعُب املرا�ش غ�سنفر وبطٌل ي�سقي العدى حتُف الردى ب�ِسنانه 
وحد احل�سام الباتُر قد اأ�سرجوا للمجد �سهوة جيادهم وتو�سحوا لها باملرهفات 

البي�ش واالأ�سل ال�سمُر فطاأطاأت ل�سدة باأ�سهم اأ�سد الرثى وغيلها 
والرا�سيات ال�سلُد ، فكان الن�سر حليفهم وقائدهم وعنوانًا ل�سوالتهم 

اإنهم وبكل فخر رجال اهلل من اأبطال اجلي�ش واللجان ال�سعبية .. فـ 
)�سبحان ربنا اإن كان وعد وربنا ملفعوال(

جبهة عسير:
ت����س����ح����ق جت���م���ع���ات  3 ص��������واري��������خ غ�����������راد 
امل��ن��اف��ق��ني ف��ي ع��ل��ب.. وم��دف��ع��ي��ة اجليش 
وال��ل��ج��ان تنسف م��واق��ع ال��ع��دو ف��ي عسير
عل��ى جبهة ع�ص��ري كانت ليايل واأياماً ح�ص��وماً على جنود 
اآل �ص��عود ومرتزقتهم فرج��ال املدفعية يف هذه اجلبهة خال 
الأيام املا�ص��ية ومنذ يوم اخلمي�ش املا�ص��ي �ص��نوا عمليات 
مت�ص��يط مكثفة توا�ص��لت خال الأيام املا�ص��ية على مواقع 
وجتمعات جنود اآل �صعود ومرتزقتهم فقد ا�صتهدفت مدفعية 
اأبطالن��ا بجحيمها جتمعات اجلي�ش ال�ص��عودي ومرتزقته يف 
منف��ذ علب وال�ص��بكة واجلم��ارك ويف موق��ع الهنجر وموقع 
امل�صيال وخلف موقع امل�صيال ويف قلل ال�صيباين ومنفذ علب.

كم��ا نف��ذ رج��ال الق��وة ال�ص��اروخية البوا�ص��ل �ص��ربة 
�ص��اروخية نوعي��ة على جتمع��ات للمنافقني اخلا�ص��رين يف 
منفذ علب ب 3 �ص��واريخ نوع )غراد( بالتزامن مع الق�صف 
املدفعي لتتناثر اأج�ص��ادهم وتتبعرث اأحامهم ومل يغن عنهم 

اآل �صعود من عذاب اهلل �صيئا.
كم��ا متكن اأبط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�ص��عبية يف اجلبهة 
نف.�صها من اإف�صال حماولت ت�صلل متكررة ملرتزقة اجلي�ش 

ال�صعودي �صرق منفذ علب

جبهة جيزان: 
)زل��������������������������������������زال2(  ص�������������������واري�������������������خ   4
وص������������������اروخ ص�������م�������ود وص������ل������ي������ة م���ن 
ص������������واري������������خ غ�����������������راد وك������ات������ي������وش������ا 
نفذت الق��وة ال�ص��اروخية للجي�ش واللجان ال�ص��عبية يف 
جبهة جيزان �ص��ربات نوعية و�صاعقة على العدو ومرتزقة 
املنافقني يف بوابة املو�صم و�صرقها وغربها حيث ق�صفت �صرق 
بوابة املو�صم ب�2 �صواريخ نوع زلزال 2 فيما دكت جتمعات 
العدو مرتزقته غرب املو�صم ب� �صاروخني نوع غراد و�صلية 
من �ص��واريخ الكاتيو�صا اأما جنوب بوابة املو�صم فقد ن�صفها 

اأبطال ال�صاروخية ب��صاروخني نوع )زلزال2( 
��فعت ب�ص��اروخ  اأم��ا بواب��ة املو�ص��م نف�ص��ها فقد تلقت �صُ
)�صمود( . وعلى ذات ال�صعيد ويف ذات اجلبهة كانت وحدة 
القنا�ص��ة على موعد من ح�ص��د 3 جنود �صعوديني يف موقع 
املعري�صه يف اخلوبه و يف تبة ال�صربة ويف موقع الفري�صة.

ه��ذا وقد دك��ت املدفعية حت�ص��ينات اجلي�ش ال�ص��عودي 
�ص��مال موقع احلو�ش يف اخلوبة بعدد من القذئف بي ع�ص��ره 

وكذلك دكت جتمعات للمنافقني يف منفذ الطوال.

واللج��ان  اجلي���ش  عملي��ات  تت�ص��اعد 
ال�ص��عبية يف جبه��ة جن��ران وتتح��ول اإل��ى 
معرك��ة مفتوح��ة ت�ص��تنزف الع��دو يومي��اً 
الع�ص��رات من جن��وده واآلياته وحتول اأيام 
الع��دو وليالي��ه اإل��ى كابو�ش رع��ب فا تكاد 
ترك القوة ال�صاروخية اأو مدفعية اجلي�ش 
واللج��ان له فر�ص��ة ليلتقط اأنفا�ص��ه فخال 
الأي��ام املا�ص��ية �ص��نت القوة ال�ص��اروخية 
الع��دو  جتمع��ات  عل��ى  قا�ص��ية  �ص��ربات 
ومرتزقت��ه حي��ث ن�ص��فت مواق��ع للجن��ود 
ال�صعوديني يف املخروق و يف ذور عني قبالة 
اخل�ص��راء وال�ص��دي�ش وال�ص��بعة والطلعة 
ب�ص��لية م��ن �ص��واريخ الكاتيو�ص��ا حمقق��ة 

ا�صابات مبا�صرة.
اأم��ا مدفعي��ة اجلي�ش واللجان ال�ص��عبية 
فق��د كانت اأيامها يف جن��ران اأيام حامية فقد 
اأحرقت خمزن اأ�ص��لحة ج��وار رقابة احلمر 
بق�ص��ف مدفعي م�ص��دد فيم��ا دكت جتمعات 
املنافق��ني قبالة اخل�ص��راء وق�ص��فت موقع 
املخ��روق الكب��ري وموقع نهيق��ة وجتمعات 
ويف  املخ��روق  غ��رب  ال�ص��عودي  اجلي���ش 
موقعي الهجلة وال�ص��بعة وغربي الفواز و 

ال�صدي�ش.. 
كما متكن��ت وحدة القنا�ص��ة املرابطة يف 
جبه��ة جنران من قن�ش جندي �ص��عودي يف 

موقع الطلعة

 جبهة نجران:
ق��ص��ف ص���اروخ���ي وم��دف��ع��ي وإح������راق م��خ��زن أس��ل��ح��ة وق��ن��ص ج��ن��دي س��ع��ودي 

بشائر النصر

صنعاء:

صاروٌخ متطوٌر ُيسقط طائرة F16  سعودية في سماء صنعاء
عل��ى جبهة تعز ي�ص��جل رج��ال اهلل يومياً 
ماحم بطولية على طريق التحرير وتنظيفها 
م��ن ب��وؤر الإره��اب وال�ص��تقطاب الوهاب��ي 
التكف��ريي الدموي وبعد اأن نفد �ص��رب اأبناء 
تعز الأحرار من ت�صلط اجلماعات الإرهابية 
و�ص��عاليك ال�ص��عودية والإم��ارات حتركوا 
ال�ص��عبية  واللج��ان  اجلي���ش  جان��ب  اإل��ى 
وخال الأ�ص��بوع املا�ص��ي من �ص��هر رم�صان 
كان��ت هناك عمليات ك��ربى للجي�ش واللجان 
ال�ص��راع  عل��ى خمتل��ف حم��اور  ال�ص��عبية 
يف تع��ز خ�صو�ص��اً يف الت�ص��ريفات وال�ص��لو 
وغريها من �ص��احات ال�ص��راع ال�ص��اخن فقد 
متك��ن اأبطالنا الأ�ص��او�ش م��ن جي�ش وجلان 
الزحوف��ات  ع�ص��رات  ك�ص��ر  وم��ن  �ص��عبية 
وتكبيد املرتزقة خ�ص��ائر قا�صية وكبرية فقد 
ك�ص��روا زحفاً باجتاه جنوب غ��رب العمري 
و�ش��مال يختل يف مديرية املخا و�شقوط قتلى 
وجرحى كا ت�صدى اأبطالنا لزحوفات اآخرى 
وا�صعة باجتاه الأقرو�ش و ال�صباب و جبل 
حب�صي و ال�صلو و  ال�صقب و تبة ال�صاحلني 

و  الكدحة و�شقوط اأكر من 80 من املرتزقة 
بني قتيل وجريح وهذا بع�ش اأ�ص��ماء من لقو 

م�صرعهم :
القيادي: منري عبداهلل �ص��ام اليو�صفي من 

قيادات حزب ال�صاح 
القيادي ها�صم احل�صا�ش 

املنافق ا�صام يو�صف فارع
 • املرتزق حممد فهمي ) اأبو الرباء (  من 

قيادات كتائب ما ي�صمى احل�صم 
 • املرتزق �صدام �صعيد حممد �صعيد 

 • املرتزق بكر احلمادي.
 • القيادي املرتزق وهيب احلمريي

الربكاين  • جال 
 • ابو�صرور الفقيه 

 • عبد اهلل الربيهي .
 • القيادي هزاع عبدالغني

 • ا�صيل اجلرادي
 • اأ�صيل عبدالعزيز الرهن

 • جوهر عبداهلل مهيوب
 • �صمري عبدالودود

جبهة تعز: 
العشرات منهم قتلى  العدوان وسقوط  انتحار جماعي ملرتزقة 
وج��رح��ى واجل��ي��ش وال��ل��ج��ان يتمكنون م��ن تطهير م��واق��ع جديدة

جبهة مأرب: 

مأرب عاصمة األجداد تعصف باملرتزقة اخلونة ومصرع 
ع������دد م�����ن امل���ن���اف���ق���ني ف�����ي ض�����رب�����ات ص����اروخ����ي����ة م��وج��ه��ة

يف ماأرب عا�ص��مة الأجداد وع�ص��مة الأحفاد، يف 
م��اأرب التاريخ وال�ص��موخ ي�ص��جل اأبط��ال اجلي�ش 
واللج��ان ال�ص��عبية بط��ولت تاريخية �ص��تحفظها 
ماأرب يف ذاكرة تاريخها كما حفظت لنا تاريخ �ص��باأ 
ورجالها ذو الباأ�ش ال�ص��ديد فعلى �ص��رح �صرواح 
والعق��ال  امل��ال  عبي��د  اخلون��ة  املرتزق��ة  يتلق��ى 
�ص��فعات من باأ�ش اجلي���ش واللجان وموتاً مل يذق 
مثله اآن�صاً ول جان فرجال املدفعية كالعادة كاأنهم 
مقام��ع من حديد تط��ال جتمعات ومواق��ع الغزاة 
املنافقني فقد ن�ص��فت مواقعهم يف مديرية �ص��رواح 
ودمرت طقم ع�صكري تابع لهم يف تبة املطار بنف�ش 

م�������ح�������ارق ك������ب������رى ي�����ت�����ع�����رض ل�����ه�����ا م������رت������زق������ة ال����������ع����������دوان ف�������ي م����خ����ت����ل����ف اجل����ب����ه����ات
واجل�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان ي�����ص�����ّع�����دون ع���م���ل���ي���ات���ه���ں ف�����ي م���خ���ت���ل���ف احمل����������اور واجل����ب����ه����ات
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الثالثة الكتيبة  ق��ائ��د  ذي��ب��ة  اب��و  اجلليل  عبد  العقيد/  م�صرع   .4
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6. م�����ص��رع ال��ع��ق��ي��د /حم���م���د امل�������رادي ق���ائ���د ك��ت��ي��ب��ة احل�����ص��م

الثانية الكتيبة  عمليات  قائد  ر�صح  /اب��و  املدعو  الرائد  م�صرع   .7
8. م�����ص��رع امل���ق���دم امل���دع���و/ م����ربوك احل����اوري

ال���ل���واء  ح����رب  ارك������ان  م�����ص��رع   .9
ال���ص��ول امل���دع���و/  ال���ق���ي���ادي   310

امل���دع���و/  ال���ع���ق���ي���د  م�������ص���رع   .10
امل���ره���ب���ي ق����ائ����د ك��ت��ي��ب��ة ال���ف���رق���ان

»اأح��م��د  امل��دع��و/  العقيد  اإ���ص��اب��ة    .11
ال�������ص���ه���اري ق���ائ���د ال��ك��ت��ي��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة

م��ن�����ص��ور  ال���ع���ق���ي���د/  م�������ص���رع    .12
وه�����ا������ش ق�����ائ�����د ك���ت���ي���ب���ة االح����ت����ي����اط

اب���و  امل�����دع�����و/  ال���ع���ق���ي���د  اإ�����ص����اب����ة   .13
ري����ا�����ش رك������ن ا����ص���ت���ط���اع ال������ل������واء310

كتيبة قائد  الهنومي  /ظافر  العقيد  م�صرع    .14
ع���ب���د  ال�����ع�����ق�����ي�����د/  م�����������ص�����رع    .15
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جنوبي ف��رح��ان  ع��ل��ي  ع��ب��داحل��اف��ظ  ط��ي��ار/  امل��ق��دم  م�����ص��رع   .20
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مل تكن نهم كما يحلوا للعدوان ومرتزقته ت�سميتها بوابة �سنعاء بل اأ�سبحت فعاًل بالن�سبة للعدوان ومرتزقته بوابة 
جهنم وم�سيدة مفتوحة من دخلها يقول اأين املفر وال مفر من بط�ش اهلل وتنكيل رجاله املوؤمنني الثابتني.. فعلى 

الرغم من تزييف اعالم العدو حلقائق ما حدث ويحدث يف نهم واعالنها منطقة حمررة لع�سرات املرات فاإن 
ما توؤكده عد�سة االإعالم احلربي الأبطال اجلي�ش واللجان ال�سعبية على العك�ش متامًا اإذا تفاجئنا باإح�سائيات 

عن جمازر يعر�ش له اأحذية العدوان وتال�سي الوية وكتائب بقادتها واأفرادها .. اأخريًا ك�سفت م�سادر اإعالمية 
عن اإح�سائية خل�سائر املنافقني يف نهم خالل ثالثة اأ�سهر ال غري واإلى كتابة هذا اخلرب بلغت 114 �سريع ومئات 

اجلرحى وهذا قائمة باأ�سماء املنافقني الذين لقوى حتفهم يف هذه اجلبهة البا�سلة:

نهم:
م�����ح�����ارق ن���ه���ں ت���ل���ت���ه���ں أب��������رز ق������ي������ادات م���رت���زق���ة 
3 أشهر 114 خ��الل  ال��ع��دوان واحلصيلة م��ص��رع 

واللجــــان ال�سعبية مــــن الت�سدي بكل هذا وقد متكــــن اأبطال اجلي�ش 
جــــدارة واقتدار لع�ســــرات الزحوفات 

خالل االأيام املا�سية ونكلوا باملنافقني 
اأ�ســــد تنكيل وقتلــــوا قادتهــــم وبعرثوا 

باأج�سادهم وهذا بف�سل اهلل �سبحانه 
وتعالى الذي اأعز جنده وهزم املنافقني 

وحــــده. العــــدوان  اأذيــــال  املرتزقــــة 

بشائر النصر

الجوف: 
رجال اجلوف ومب�ص��اندة اأبط��ال اجلي�ش واللجان ال�ص��عبية يكتب��ون تاريخ جديد 
للجوف تاريخ ت�صطره بطولت و�صولت وجولت تاريخ من �صهامة واإباء وحتدي 
و�ص��مود وثبات وهم يواجهون �صذاذ الآفاق وحثالة النفاق والرتزاق وبعملياتهم 
البطولي��ة يقدمون درو���ش من باأ�ش الرجال امليامني وهم ينكل��ون بالغزاة واأذيالهم 
اأ�ص��د تنكي��ل وميزق��ون جتمعاتهم �ص��ر ممزق واثق��ني باهلل م�ص��تمدين منه الن�ص��ر 

والعون ففي الأيام املا�صية كانت عملياتهم يف جبهة اجلوف كالتايل:
�ص��ن اأبط��ال اجلي�ش واللجان ال�ص��عبية عملية نوعية ت�ص��تهدف مواق��ع املرتزقة يف 
منطقتي اجلروف واملقاطع مبديرية الغيل و�ش��قوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم كما 
�ص��نوا اأي�ص��اً عملية هجوم نوعية وخاطفة على د�ص��م املنافقني يف اخلنجر مبديرية 
خب وال�صغف.. وفيما متكنت وحدة القنا�صة من قن�ش 2 مرتزقة يف مع�صكر ال�صان 

هم القيادي املنافق حممد متعب واملنافق حميد �صعيد دومان النويف.
ويف املقاب��ل متكنت وحدة الهند�ص��ة م��ن تدمري اآلية تابعة ملرتزق��ة العدوان بعبوة 
نا�ص��فة يف وادي هراب بالأطراف ال�ص��مالية ملديرية احلزم، اإ�ص��افة اإلى تدمري طقم 
للمنافق��ني يف وادي ه��راب واإلى جانب وحدة الهند�ص��ة �ص��نت القوة ال�ص��اروخية 
ق�ص��فاً �ص��اروخياً مكثف��اً على مواق��ع مرتزقة الع��دوان يف منطقة العقب��ة مبديرية 
خب وال�ص��عف وجتمعاتهم �ص��مال �ص��رق مديرية احلزم .. وقد تزامن مع الق�ص��ف 
ال�ص��اروخي ق�ص��فاً مدفعياً لذات املواقع اإ�صافة ملواقع املرتزقة مبنطقة �صربين يف 

مديرية خب وال�صعف.

لحج : 
○ م�شرع وجرح عدد من املنافق. يف حماولة اإحباط حماولة ت�شلل لهم يف جبهة القبيطة

● مدفعية اجلي�ش واللجان ت�صتهدف جتمعا ملرتزقة العدوان يف كر�ش

ميدي:
اإ�ش��قاط طائرة ا�ش��تطلع ودك مواقع وجتمعات املرتزقة يف �شاحل و�شمال �شحراء 

ميدي
● ا�ص��تهداف جتمعات ملرتزقة اجلي�ش ال�صعودي يف �ص��احل و�صمال �صحراء ميدي 

بعدد من قذائف املدفعية
○ اإ�شقاط طائرة ا�شتطلع تابعة للعدوان يف ميدي

● مدفعية اجلي�ش واللجان ت�ص��تهدف جتمعات مرتزقة اجلي�ش ال�صعودي وم�صرع 
اثنني منهم �صمال �صحراء ميدي

● ا�صتهداف جتمعات ملرتزقة اجلي�ش ال�صعودي يف �صاحل و�صمال �صحراء ميدي
●- مت اإ�ص��تهداف جتمعات ملرتزقة اجلي�ش ال�ص��عودي يف �ص��احل و�ص��مال �صحراء 

ميدي

الضالع: 
● اجلي���ش واللجان ي�ص��تهدفون بقذائف املدفعية مواق��ع املرتزقة يف منطقة يعي�ش 

يف مري�ش
● م�صرع 3 من مرتزقة العدوان يف منطقة يعي�ش مبري�ش

شبوة: 
● تدمري اآلية تابعة ملرتزقة العدوان بكمني يف منطقة ال�صفراء

و  الكدحة و�شقوط اأكر من 80 من املرتزقة 
بني قتيل وجريح وهذا بع�ش اأ�ص��ماء من لقو 

م�صرعهم :
القيادي: منري عبداهلل �ص��ام اليو�صفي من 

قيادات حزب ال�صاح 
القيادي ها�صم احل�صا�ش 

املنافق ا�صام يو�صف فارع
 • املرتزق حممد فهمي ) اأبو الرباء (  من 

قيادات كتائب ما ي�صمى احل�صم 
 • املرتزق �صدام �صعيد حممد �صعيد 

 • املرتزق بكر احلمادي.
 • القيادي املرتزق وهيب احلمريي

الربكاين  • جال 
 • ابو�صرور الفقيه 

 • عبد اهلل الربيهي .
 • القيادي هزاع عبدالغني

 • ا�صيل اجلرادي
 • اأ�صيل عبدالعزيز الرهن

 • جوهر عبداهلل مهيوب
 • �صمري عبدالودود

 • هيثم ها�صم مهيوب
 • مراد عبد القيوم

 • حممد عبدالوهاب ال�صقبي
 • عبد ال�صام عبيد ال�صقبي

 • عبدالعزيز عبدالغني علي

وقد �صن رجال املدفعية من اأبطال اجلي�ش 
ق�ص��فاً  تع��ز  جبه��ة  يف  ال�ص��عبية  واللج��ان 
مدفعياً عنيفاً على مواقع وجتمعات املرتزقة 
ودم��روا طق��م ع�ص��كري تاب��ع للمنافق��ني يف 
جتمع��ات  دك  وكذل��ك  املخ��ا  �ص��مال  يخت��ل 
للمنافق��ني مبنطقت��ي امل�ص��ابي والربكنة يف 
جه��ة حمري خلف مع�ص��كر الت�ص��ريفات بعدد 
م��ن قذائ��ف اله��اون و جتمع��ات مبنطقت��ي 
امل�صابي والربكنة يف جهة حمري. و يف جبهة 

الكدحة 
كما متك��ن اجلي�ش واللجان ال�ص��عبية من 
ا�ص��تعادة وتاأمني كام��ل املناطق التي حاول 
مرتزقة العدوان التقدم اإليها يف ال�ص��لو بعد 
اأن لقنوهم خ�صائر قا�صية يف العديد والعتاد.

جبهة تعز: 
العشرات منهم قتلى  العدوان وسقوط  انتحار جماعي ملرتزقة 
وج��رح��ى واجل��ي��ش وال��ل��ج��ان يتمكنون م��ن تطهير م��واق��ع جديدة

جبهة مأرب: 

مأرب عاصمة األجداد تعصف باملرتزقة اخلونة ومصرع 
ع������دد م�����ن امل���ن���اف���ق���ني ف�����ي ض�����رب�����ات ص����اروخ����ي����ة م��وج��ه��ة

يف ماأرب عا�ص��مة الأجداد وع�ص��مة الأحفاد، يف 
م��اأرب التاريخ وال�ص��موخ ي�ص��جل اأبط��ال اجلي�ش 
واللج��ان ال�ص��عبية بط��ولت تاريخية �ص��تحفظها 
ماأرب يف ذاكرة تاريخها كما حفظت لنا تاريخ �ص��باأ 
ورجالها ذو الباأ�ش ال�ص��ديد فعلى �ص��رح �صرواح 
والعق��ال  امل��ال  عبي��د  اخلون��ة  املرتزق��ة  يتلق��ى 
�ص��فعات من باأ�ش اجلي���ش واللجان وموتاً مل يذق 
مثله اآن�صاً ول جان فرجال املدفعية كالعادة كاأنهم 
مقام��ع من حديد تط��ال جتمعات ومواق��ع الغزاة 
املنافقني فقد ن�ص��فت مواقعهم يف مديرية �ص��رواح 
ودمرت طقم ع�صكري تابع لهم يف تبة املطار بنف�ش 

املديرية بقذيفة بي 10 ط كما ا�شتهدفت جتمعاتهم 
يف مع�صكر كوفل.

وفيم��ا كان��ت ال�ص��واريخ املوجه��ة تلته��م عدد 
م��ن اآلي��ات املنافقني اخلون��ة حيث دمر �ص��اروخ 
موج��ه مدرع��ة واآليت��ني يف كوف��ل واآخر دم��ر اآلية 
بوادي ربيعة وم�ص��رع من كان عليها ومن �ص��من 

ال�صرعى:
 • القيادي املنافق عبدالنا�صر الحرق 

 • واملنافق جال الحرق
الحرق  عو�ش  على  • واملنافق 

 • واملنافق �صالح بالغيث 

م�������ح�������ارق ك������ب������رى ي�����ت�����ع�����رض ل�����ه�����ا م������رت������زق������ة ال����������ع����������دوان ف�������ي م����خ����ت����ل����ف اجل����ب����ه����ات
واجل�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان ي�����ص�����ّع�����دون ع���م���ل���ي���ات���ه���ں ف�����ي م���خ���ت���ل���ف احمل����������اور واجل����ب����ه����ات
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ق���ال قائ���د الثورة ال�س���يد عبداملل���ك بدرالدين احلوث���ي اإن النظام 
ال�سعودي ي�سعى بكل ما اأوتي من قوة اإلى اأن يكون هو عمود اخليمة 
يف املنطق���ة و�سرطي اأمريكا يف ال�سف العربي واأن ي�سادر على كل 

الأنظمة العربية الأخرى حق اتخاذ القرار.
واأ�س���اف ال�سي���د عبد املل���ك يف حما�سرة له، ي���وم الثالثاء 
الفائت �سمن �سل�سل���ة حما�سراته الرم�سانية« يريد النظام 
ال�سع���ودي اأن ينف���رد هو بالزعامة عل���ى الأمة العربية ولكن 
لي����س ليك���ون زعيما حقيقيا له م�سروع���ه الذي يخدم الأمة 
العربي���ة اأو الأم���ة الإ�سالمي���ة اإمنا ليكون �سرطي���ا لأمريكا 
يف املنطق���ة وحتت الزعام���ة الأمريكية والقي���ادة الأمريكية 

ولي�سري الأمة �سمن الأجندة الأمريكية«.
واأو�سح »اأن القطري اليوم بني خيارين اإما اأن يذعن بالكامل 
ويخ�س���ع بالكامل للزعامة ال�سعودي���ة وباإذلل وخنوع مطلق 
اأو اأن يتما�س���ك وي�ستفيد م���ن طبيعة التناق�سات القائمة يف 
املنطق���ة فيحافظ على توجهاته وعل���ى قرارته وعلى ارادته 

�سمن اأي خيارات يرى لنف�سه اأن يتحرك فيها«.
وذكر اأنه �ستت�سح ماآلت هذه الأحداث يف الأيام اأو الأ�سابيع 

القادمة.
ويف لق���اء العا�س���ر من رم�سان حلكماء وعق���الء اليمن، قال 
ال�سي���د عبد امللك اإن الجتم���اع كان موفقا وحا�سدا وكبريا 
وح�س���ره اأغل���ب رج���ال اليمن م���ن حكمائ���ه وعقالئه ومن 
خمتل���ف املكون���ات، موؤكدا اأن الجتم���اع اأكد وحدة ال�سف 

والكلمة �سد العدوان ومتا�سك اجلبهة الداخلية.
واأ�س���ار اإل���ى اأن احل�س���ور احلا�س���د والوا�سع ل���ه ر�سالته 

الكبرية وهو يعرب عن اأخالقيات ال�سعب اليمني ويدل 
اأن���ه ل ميك���ن لأي اأحد اأن ي�ستغبي���ه فل�سنا �ُسذجا ول 

األعوبة بيد العدو حتى يفرقنا بكل ب�ساطة.
واأع���رب ال�سيد عبدامللك عن اأمله يف اأن ت�ستمر اجلهود 

داخ���ل كل املكونات وبني اأو�ساط كل الفئات للحفاظ على 
خمرج���ات الجتماع ولك���ي تكون هناك م�س���ارات عمل 

لتنفيذها.

ويف ما يلى ن�ش املحا�صرة :

ِ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��.، واأَ�ش��َه�ُد اأْن اَل اإل��َه اإاَلّ اهللُ امَلِل��ُك احل��ُقّ 
��دًا عبُده وَر�ُش��ْوُله خامُت النبي.. َمّ املُب.، واأ�شَهُد اأن �شيَدنا حُمَ

��ٍد  َمّ ��ٍد وب��اِرْك على حُمَ َمّ ����ٍد وعلى اآِل حُمَ َمّ ��ِلّ على حُمَ الّلهم �شَ
��َلّْيَت وباَرْكَت على اإبراهي��َم وعلى اآِل  ����ٍد، كما �شَ َمّ وعل��ى اآِل حُمَ
��َحاِبِه  �شْ ��اك عن اأَ اإبراهي��َم اإنك حميٌد جمي��ٌد، وار�َش الَلُّهم بِر�شَ

الأخياِر املنتَجبني وعن �صائِر ِعَباِدك ال�صاحلني.
�َلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة اهلِل َوَبَرَكاُته،  َها االإِْخَوُة واالأخواُت.. ال�َشّ اأَُيّ
ا ومنكم ال�شياَم والقيام و�شالح االأعمال اإنه �شميع  ْل اهللُ مَنّ وتقَبّ
الدع��اء، قب��ل اأن نوا�ص��َل حديَثنا يف �ص��ياق املوا�ص��يع الثقافية 
والربوية ويف �ص��ياق احلديث عن املو�ص��وع الأخ��ري الذي هو 
خط��ر ال�ص��يطان وما يت�ص��ل بذل��ك، لن��ا يف بداية ه��ذا احلديث، 
تعليقان موجزان، اأولهما عن اجتماع الأم�ش اجتماع العا�صر من 
�ص��هر رم�ص��ان املبارك، اجتماع ُحَكَماء وُعَقاء ووجهات اليمن، 
���ّف الداخلي وحدة  �َد من جديد وح��دة ال�شَّ االجتم��اع ال��ذي اأََكّ
الكلمة �ص��د العدوان الأجنبي متا�ص��ك اجلبهة الداخلية ل�صعبنا 
اليمني امل�صلم العزيز يف مواجهة هذا اخلطر وهذا التحدي الذي 

يعاين منه هذا البلد.
ق��اً وحا�ش��دًا وكب��ريًا  بحم��د اهلل كان االجتم��اُع اجتماع��اً موَفّ
وتداع��ى اإلي��ه وح�ص��ر في��ه اأغل��ُب رج��ال ه��ذا البل��د واأغل��ب 
عقلئ��ه وحكمائ��ه وقياداته، م��ن خمتل��ف املَُكّونات ال�شيا�ش��ية 
والجتماعي��ة وم��ن العلم��اء وم��ن الأكادميي��ني وم��ن خمتل��ف 
اأطياف هذا ال�ص��عب، هذا احل�صور احلا�صد الكبري الوا�صع بهذا 
امل�ش��توى، الذي عرّب عن جميع املَُكّونات 
احلرة يف هذا البلد، هو ح�ص��ور 
مهم له ر�صالته الكبرية وله 

دللته املهمة.
 

أصواُت الُفرقة 
أصواٌت 

شيطانية
حينم��ا ن�ص��َمُع 
بع���ش  يف 
ع��ن  الأوق��ات 
بع�ش الأ�صوات 
يف  ز  لن�ص��ا ا
ع��ن  البل��د،  ه��ذا 
الأ�ص��وات  بع���ش  
الت��ي  ال�ص��يطانية 
اأن  ميك��ن 

والأ�ص��وات  الُفرق��ة  اأ�ص��وات  �ص��يطانية،  اأنه��ا  عنه��ا  نق��ول 
التخريبي��ة، اأ�ص��وات الكراهي��ة اأ�ص��وات البغ�ص��اء، اأ�ص��وات 
الع��داوة، الأ�ص��وات املعربة ع��ن احلقد، املعربة ع��ن الغباء، 
واأحياناً املع��ربة عن اخليان��ة والعمالة، التي ت�ص��عى بكل ُجهد 
�ّف الداخلي، و�ش��ت ال�شمل، والتفريق ب. اأَْبَناء البلد  ل�شت ال�شَّ
الواحد الذين يحملون الَه��ّم الواحد ويواجهون اخلطر الواحد، 
لرنى اأنه هذا �صوت ن�صاز �صوٌت ل يعرب عن اإَراَدة هذا ال�صعب، 
وال يعرّب عن القيادات الفاعلة يف هذا  ال�ش��عب، وعن التوجهات 
الفاعلة واحلا�ص��رة يف ال�صاحة يف هذا البلد، واأن الذي يعرب عن 
��ه لدى اجلميع يف ه��ذا البلد لدى جمي��ع املَُكّونات  حقيق��ة التوُجّ
احل��رة لدى جمي��ع ال�صخ�ص��يات الفاعلة والقي��ادات الفاعلة يف 
ه��ذا البل��د، هو ما ع��رب عنه اجلمي��ع بالأم�ش من ت�ص��اُمٍن وَتاآٍخ 
واجتماٍع للكلمة وتوحٍد بكل ما تعنيه الكلمة يف املوقف �ص��د هذا 

العدوان الغا�صم الظامل.
 

َقنا العدُوّ بكل بساطة لن يفِرّ
نح��ن �ش��عداء حقيق��ًة عندم��ا ن��رى ُكّل ه��ذا التفاعل م��ن ُكّل 
ُ حقيقة عن اأَْخَلقيات هذا ال�ش��عب  املَُكّونات وهذا هو الذي ُيَعرِبّ
انه عن وعيه، ويدل بو�ص��وح عل��ى اأنه ل ميكن لأحد اأن  ع��ن اإمْيَ
ي�ص��تغبي هذا ال�صعب، واأن ي�صتغفَل اأَْبَناء هذا البلد، يعني ل�صنا 
يف هذا البلد كقوى حرة وكيانات فاعلة، ل�ص��نا �صذجاً ول اأغبياء 
ول األعوبًة بيد العدو حتى يفرقنا بكل ب�ص��اطة، اأَْو ي�ص��غلنا عن 
ن��ا املهم، وعن �ش��غلنا ال�ش��اغل وع��ن م�ش��وؤولياتنا احلقيقية  َهِمّ
وع��ن اأولوياتن��ا املُلّحة، باأ�ش��ياَء تافهٍة وباأ�ش��اليَب تافهٍة اأَْو عن 
طريق بع���ش الُعَمَاء واخلَونة املند�ص��ني بني ال�ص��فوف الذين 
يعمل��ون عَمَل ال�ص��يطان بالتفرق��ة واإثارة النزاع��ات والكراهية 
والبغ�ش��اء والعداوة، اإن �ش��اء اهلل بع��د هذا االجتماع ت�ش��تمُرّ 
اجُلُهود داخَل ُكّل املَُكّونات وب. اأَْو�َشاط ُكّل الفئات للحفاظ على 
خمرج��ات ه��ذا الجتماع وحتى كما قلنا ما قب��ل الجتماع حتى 
تكوَن هناك م�ص��اراُت عمل، ي�ص��رك فيها اجلمي��ع، يتعاون فيها 
اجلمي��ع تعزز على الدوام من هذه الوح��دة ومن هذه الروابط، 
وحتافظ على هذا اجلو من االإخاء والتعاون، ثم تعالج �ش��منياً 
الكث��ري من الإ�ص��كالت والكثري م��ن العوائق يف الواق��ع العملي 
وت�صاعد على اإن�صاج الآراء والأفكار الازمة ملواجهة التحديات 

التي نعاين منها.
 

االنشقاُق اخلليجي لم يكن مفاجئًا
ثاني��اً: كان هناك فيما ا�ص��تجد اخلطوة الوا�ص��حة املعروفة 
لل�ش��عودّية واالإم��ارات والبحري��ن ومعهما بع���ش الدول جتاه 
قط��ر، وه��ذا الن�ص��قاق لل�ص��ف يف املوق��ف اخلليج��ي والتوجه 
اخلليج��ي لدى بع�ش دول اخلليج مل يكن مفاجئاً، يعني �ش��بقه 
���ٌر اإعلم��ي وا�ش��ح وحم��لت دعائي��ة متبادل��ة، م��ن اأهّم ما  توُتّ
ي��دل عليه ما ط��راأ يف املوقف بالأم���ش، من اأهم ما ي��دل عليه هو 
اأن النظام ال�ش��عودّي ي�ش��عى بكل ما اأوتى من قوة اإلى اأن يكون 
�ّف العربي،  هو عمود اخليمة يف املنطقة، و�شرطي اأمريكا يف ال�شَّ
�ّف العربي على ُكّل  واأن ي�شادَر على ُكّل االأنظمة االأُْخ�َرى يف ال�شَّ
الزعم��اء االآخرين على ُكّل القادة االآخرين اأي قرار، اأن ي�ش��ادر 
عليه��م َحَقّ اتخاذ القرار، اأَْو اأن يخالفوه ولو مب�ش��توى ب�ش��يط 
�ة العربية  يف اأي توج��ه، اأن ينف��رد هو بالزعامة عل��ى االأَُمّ
ولك��ن ليك��ون زعيم��اً حقيقي��اً ل��ه م�ص��روعه 
ال��ذي يفر�ش اأن يكون م�ص��روعاً لاأمة 
العربي��ة بكله��ا اأَْو للم�ص��لمني اأجم��ع 
ل، اأمن��ا ليكون هو �ص��رطي لأمريكا 
الأمريكي��ة  الزعام��ة  وحت��ت 
الأمريكي��ة  القي��ادة  وحت��ت 
�ة �شمن االأجندة  ولي�ّشري االأَُمّ

الأمريكية.
 

قطر بني خياَرين
ه��و  الي��وَم  القط��ري 
بني اأح��د خياَري��ن: اإما 
بالكام��ل  يذِع��َن  اأن 
��َع بالكام��ل  ويخ�صَ
م��ة  عا للز
ال�ش��عودّية 
م��ة  عا لز
م  لنظ��ا ا

ال�ش��عودّي وباإذالل وخنوع مطلق.. اأَْو اأن يتما�َشَك وي�شتفيَد من 
طبيعة التناق�ص��ات القائمة يف املنطقة فيحافظ له على توجهاته 
وعل��ى قرارات��ه وعلى اإرادته �ص��من اأي��ة خيارات يرى لنف�ص��ه 
اأن ي�ش��ري فيه��ا اأَْو يتَح���ّرك فيه��ا يعني هو ب. حال��ة من حالت. 
�صتت�ص��ح ماآلتها ه��ذه الأحداث والتوجهات لرمبا الأ�ص��ابيع اأَْو 
االأيام القادمة، الداللة املهمة بالن�ش��بة لنا اأن النظام ال�ش��عودّي 
م�ص��كلته دائما مع الآخرين م�ص��كلة ا�ص��تحواذ و�ص��يطرة بغ�ش 
النظ��ر عن طبيعة توجه��ات الآخرين اأَْو خياراته��م اأَْو قراراتهم 
ق��د يلتقي معها قد يختلف معها قد تكون اأحياناً يف نف�ش ال�ص��ياق 

والتوجه لكنه يريد اأن يخ�صعها له باملطلق.
 

التشكيالُت الشيطانية الكثيرة
وناأت��ي ملو�ص��وعنا الرئي�ص��ي كن��ا حتدثن��ا يف املحا�ص��رات 
املا�ص��ية وعل��ى م��دى ع��دد منه��ا يف ع��دة حما�ص��رات منها عن 
خطر ال�ص��يطان كمو�ص��وع مهم ج��دًا حتدث عنه الُق���ْراآن الكرمي 
كثريًا، وله اأهميته بالن�ص��بة لنا كب�ص��ر لعاقته الكبرية بواقعنا 
ولتاأثريات��ه ال�ص��لبية واخلطرية يف حياتن��ا ويف حياتنا يف الدنيا 

وم�صتقبلنا يف الآخرة.
اآخر ما حتدثنا عنه يف املحا�ص��رة املا�صية هو عن الت�صكيات 
ال�ص��يطانية حتدثن��ا عن الأن�ص��طة ال�ص��يطانية الوا�ص��عة وهذه 
االأن�ش��طة مل تعد اأن�شطًة فردية اأَْو حَت�ّركاً فردياً، اإبلي�ش ي�شتغُل 
لوح��ده ويتعب لوح��ده ويتَح���ّرك لوحده يف الو�ش��ط الب�ش��ري 
ال��ذي يتك��ون اليوم حت��ى من ملي��ارات، ل، اأن�ص��طة ال�ص��يطان 
اأن�ص��طة وا�ص��عة، وحتت عناويَن كثرية ومتعددة، حتدثنا عن 
َب�ح له كما قال الُق�ْراآن الكرمي ذرية،  هذه التفا�ص��يل، وبالتايل اأَ�صْ
قبي��ل، حزب، كذلك اأتباع جنود يعني ت�ش��كيلت كثرية يتَح�ّرك 
��َب�ح يتَح�ّرك يف ُكّل االجتاهات، له على امل�ش��توى  �ش��منها، واأَ�شْ
ُ عنه �شوته  التثقيفي، وعلى امل�ش��توى االإغوائي، �ش��وُته املعرِبّ
ال��ذي يخُدُمه، �ص��وته ال��ذي يعمل ل�ص��احله، له على م�ص��توى 
الت�ص��كيات الع�صكرية، ح�ص��وره الع�صكري، ال�ص��يطان حا�صر 
على امل�ص��توى الع�صكري على �ص��كل كبري من خال جنوده، من 
خال اجلبهات الع�ص��كرية، التي ت�ص��تغل ل�صاحله فيما متار�صه 
م��ن ظلم من طغيان من ج��ربوت من عدوان، وفيما ت�ص��عى اإلى 
حتقيق��ه م��ن اأَْه��َداف �ص��يطانية هي مل�ص��لحة ال�ص��يطان �ص��من 

الأجندة ال�صيطانية و�صمن املخططات ال�صيطانية.
 

صوُت الشيطان قد يكون: محاضرة دينية َأْو سياسية مغوية
قراأن��ا يف املحا�ص��رة املا�ص��ية قوله لإبلي���ش “َوا�ْص��َتْفِزْز َمِن 
ْوِتَك َواأَْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك َو�َصاِرْكُهْم  ا�ْصَتَطْعَت ِمْنُهم ِب�صَ
��ْيَطاُن اإِاَلّ ُغُروًرا”  يِف ااْلأَْمَواِل َوااْلأَْواَلِد َوِعْدُهْم ○ َوَما َيِعُدُهُم ال�َشّ
فاإذا ال�ص��يطان له �ص��وته، ق��د يكون هذا ال�ص��وت اأغنية ماجنة 
مف�ص��دة، ق��د يكون ه��ذا ال�ص��وت حما�ص��رة �صيا�ص��ية مغوية، 
حت��اول اأن تلب���ش عل��ى النا���ش واأن ت�ص��نع قناع��ات مغلوطة 
لدى الراأي العام، قد يكون هذا ال�ص��وت اأَْحَياناً حما�صرة با�صم 
اأنه��ا حما�ص��رٌة ديني��ة، فيها اف��راء الك��ذب على اهلل �ُص��ْبَحاَنُه 
َوَتَع�اَل��ى، فيه��ا كذلك الت�ص��ليل حت��ت عناوين دينية، و�ص��نع 
مفاهيم حم�ص��وبة على الدين ولي�ص��ت من الدين يف �ص��يء، فيها 
اأَْحَيان��اً حت��رمي ما اأح��ل اهلل، وفيها يف بع�ش احل��الت الأُْخ�َرى 
حتلي��ل م��ا ح��رم اهلل وحت��ت العن��وان الدين��ي، ق��د يك��ون هذا 
ال�ش��وت اأَْحَيان��اً معرّبًا كذلك عن اأح��داٍث اأَْو عن وقائ��َع اأَْو عن 
مواق��َف ولكن بطريقة خاطئة، فيها ظل��م فيها تلبي�ش للحقائق، 
فيه��ا خمادعة للنا�ش، فيها دف��ع للنا�ش، نحو موقف باطل، نحو 
موقف خاطئ، فال�ص��وت ال�صيطاين �ص��وت اإغوائي، وت�صليلي، 
ب��اأي لغ��ة كان، باأي عن��وان كان، حت��ت اأي غط��اء كان، ما دام 
ُلّ اأَْو يغوي اأَْو يف�شد، ما دامت نتيجُته نتيجًة يف هذا االجتاه  ُي�شِ
فه��و �ص��وت �ص��يطاين كما قلن��ا، بوق نف��خ فيه ال�ص��يطان، كذلك 
الن�ش��اط الع�ش��كري يف كثري من احل��االت كم يف ه��ذه الدنيا من 
وقائع واأحداث كانت ظاملة حَت�ّركت فيها جيو�ش، حَت�ّركت فيها 
قوى ع�ش��كرية، اأَْو مواقف ع�ش��كرية، وكانت ظامل��ة، ظلماً الأُّمة 
من الأَُمم، اأَْو ل�ص��عب من ال�صعوب، اأَْو لقوم من الأقوام، اأعتدي 
عليهم بغري حق، ُظلموا بغري وجه حق، ُقتل منهم و�صحي منهم 
بالكث��ري الكثري بغري وجه حق، ه��ذه الأحداث والوقائع الظاملة 
الت��ي ل �ص��رعية له��ا لح��ق فيه��ا، والتي هي ملمار�ص��ة ظل��م اأَْو 
لإخ�ص��اع قوم لطاغوت اأَْو م�صتكرب اأَْو ظامل اأَْو باأي من الأ�صكال 
ه��ذه هي يف نهاية املطاف اأن�ص��طة �ص��يطانية، عمليات ع�ص��كرية 
�ص��يطانية، اأَْو ه��ي هادف��ة اإل��ى اإ�ص��كات �ص��وت ح��ق اأَْو هادفة 
ك  اإلى ال�ش��د عن �ش��بيل اهلل، واحليلولة ب. الب�ش��ر وب. التم�ُشّ
بتعليم��ات اهلل، وتوجيه��ات اهلل مب��ا فيها من قي��م، فيما فيها من 
اأَْخ��َاق، فيما فيها من مبادئ، فيما فيها م��ن تعليمات، تقوم بها 
حياته��م بالعدل وباحلق وبالق�ص��ط، في�ص��عى هذا ال�ص��غل اإلى 
ال�ش��د عن ذلك، يف مواجهة ُكّل عمل خريي �شادق، م�شلح نافع 

كذلك، هذا ح�صل كثري وكثري يف تاأريخ الب�صرية.
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ال�ش��عودّي وباإذالل وخنوع مطلق.. اأَْو اأن يتما�َشَك وي�شتفيَد من 
طبيعة التناق�ص��ات القائمة يف املنطقة فيحافظ له على توجهاته 
وعل��ى قرارات��ه وعلى اإرادته �ص��من اأي��ة خيارات يرى لنف�ص��ه 
اأن ي�ش��ري فيه��ا اأَْو يتَح���ّرك فيه��ا يعني هو ب. حال��ة من حالت. 
�صتت�ص��ح ماآلتها ه��ذه الأحداث والتوجهات لرمبا الأ�ص��ابيع اأَْو 
االأيام القادمة، الداللة املهمة بالن�ش��بة لنا اأن النظام ال�ش��عودّي 
م�ص��كلته دائما مع الآخرين م�ص��كلة ا�ص��تحواذ و�ص��يطرة بغ�ش 
النظ��ر عن طبيعة توجه��ات الآخرين اأَْو خياراته��م اأَْو قراراتهم 
ق��د يلتقي معها قد يختلف معها قد تكون اأحياناً يف نف�ش ال�ص��ياق 

والتوجه لكنه يريد اأن يخ�صعها له باملطلق.
 

التشكيالُت الشيطانية الكثيرة
وناأت��ي ملو�ص��وعنا الرئي�ص��ي كن��ا حتدثن��ا يف املحا�ص��رات 
املا�ص��ية وعل��ى م��دى ع��دد منه��ا يف ع��دة حما�ص��رات منها عن 
خطر ال�ص��يطان كمو�ص��وع مهم ج��دًا حتدث عنه الُق���ْراآن الكرمي 
كثريًا، وله اأهميته بالن�ص��بة لنا كب�ص��ر لعاقته الكبرية بواقعنا 
ولتاأثريات��ه ال�ص��لبية واخلطرية يف حياتن��ا ويف حياتنا يف الدنيا 

وم�صتقبلنا يف الآخرة.
اآخر ما حتدثنا عنه يف املحا�ص��رة املا�صية هو عن الت�صكيات 
ال�ص��يطانية حتدثن��ا عن الأن�ص��طة ال�ص��يطانية الوا�ص��عة وهذه 
االأن�ش��طة مل تعد اأن�شطًة فردية اأَْو حَت�ّركاً فردياً، اإبلي�ش ي�شتغُل 
لوح��ده ويتعب لوح��ده ويتَح���ّرك لوحده يف الو�ش��ط الب�ش��ري 
ال��ذي يتك��ون اليوم حت��ى من ملي��ارات، ل، اأن�ص��طة ال�ص��يطان 
اأن�ص��طة وا�ص��عة، وحتت عناويَن كثرية ومتعددة، حتدثنا عن 
َب�ح له كما قال الُق�ْراآن الكرمي ذرية،  هذه التفا�ص��يل، وبالتايل اأَ�صْ
قبي��ل، حزب، كذلك اأتباع جنود يعني ت�ش��كيلت كثرية يتَح�ّرك 
��َب�ح يتَح�ّرك يف ُكّل االجتاهات، له على امل�ش��توى  �ش��منها، واأَ�شْ
ُ عنه �شوته  التثقيفي، وعلى امل�ش��توى االإغوائي، �ش��وُته املعرِبّ
ال��ذي يخُدُمه، �ص��وته ال��ذي يعمل ل�ص��احله، له على م�ص��توى 
الت�ص��كيات الع�صكرية، ح�ص��وره الع�صكري، ال�ص��يطان حا�صر 
على امل�ص��توى الع�صكري على �ص��كل كبري من خال جنوده، من 
خال اجلبهات الع�ص��كرية، التي ت�ص��تغل ل�صاحله فيما متار�صه 
م��ن ظلم من طغيان من ج��ربوت من عدوان، وفيما ت�ص��عى اإلى 
حتقيق��ه م��ن اأَْه��َداف �ص��يطانية هي مل�ص��لحة ال�ص��يطان �ص��من 

الأجندة ال�صيطانية و�صمن املخططات ال�صيطانية.
 

صوُت الشيطان قد يكون: محاضرة دينية َأْو سياسية مغوية
قراأن��ا يف املحا�ص��رة املا�ص��ية قوله لإبلي���ش “َوا�ْص��َتْفِزْز َمِن 
ْوِتَك َواأَْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك َو�َصاِرْكُهْم  ا�ْصَتَطْعَت ِمْنُهم ِب�صَ
��ْيَطاُن اإِاَلّ ُغُروًرا”  يِف ااْلأَْمَواِل َوااْلأَْواَلِد َوِعْدُهْم ○ َوَما َيِعُدُهُم ال�َشّ
فاإذا ال�ص��يطان له �ص��وته، ق��د يكون هذا ال�ص��وت اأغنية ماجنة 
مف�ص��دة، ق��د يكون ه��ذا ال�ص��وت حما�ص��رة �صيا�ص��ية مغوية، 
حت��اول اأن تلب���ش عل��ى النا���ش واأن ت�ص��نع قناع��ات مغلوطة 
لدى الراأي العام، قد يكون هذا ال�ص��وت اأَْحَياناً حما�صرة با�صم 
اأنه��ا حما�ص��رٌة ديني��ة، فيها اف��راء الك��ذب على اهلل �ُص��ْبَحاَنُه 
َوَتَع�اَل��ى، فيه��ا كذلك الت�ص��ليل حت��ت عناوين دينية، و�ص��نع 
مفاهيم حم�ص��وبة على الدين ولي�ص��ت من الدين يف �ص��يء، فيها 
اأَْحَيان��اً حت��رمي ما اأح��ل اهلل، وفيها يف بع�ش احل��الت الأُْخ�َرى 
حتلي��ل م��ا ح��رم اهلل وحت��ت العن��وان الدين��ي، ق��د يك��ون هذا 
ال�ش��وت اأَْحَيان��اً معرّبًا كذلك عن اأح��داٍث اأَْو عن وقائ��َع اأَْو عن 
مواق��َف ولكن بطريقة خاطئة، فيها ظل��م فيها تلبي�ش للحقائق، 
فيه��ا خمادعة للنا�ش، فيها دف��ع للنا�ش، نحو موقف باطل، نحو 
موقف خاطئ، فال�ص��وت ال�صيطاين �ص��وت اإغوائي، وت�صليلي، 
ب��اأي لغ��ة كان، باأي عن��وان كان، حت��ت اأي غط��اء كان، ما دام 
ُلّ اأَْو يغوي اأَْو يف�شد، ما دامت نتيجُته نتيجًة يف هذا االجتاه  ُي�شِ
فه��و �ص��وت �ص��يطاين كما قلن��ا، بوق نف��خ فيه ال�ص��يطان، كذلك 
الن�ش��اط الع�ش��كري يف كثري من احل��االت كم يف ه��ذه الدنيا من 
وقائع واأحداث كانت ظاملة حَت�ّركت فيها جيو�ش، حَت�ّركت فيها 
قوى ع�ش��كرية، اأَْو مواقف ع�ش��كرية، وكانت ظامل��ة، ظلماً الأُّمة 
من الأَُمم، اأَْو ل�ص��عب من ال�صعوب، اأَْو لقوم من الأقوام، اأعتدي 
عليهم بغري حق، ُظلموا بغري وجه حق، ُقتل منهم و�صحي منهم 
بالكث��ري الكثري بغري وجه حق، ه��ذه الأحداث والوقائع الظاملة 
الت��ي ل �ص��رعية له��ا لح��ق فيه��ا، والتي هي ملمار�ص��ة ظل��م اأَْو 
لإخ�ص��اع قوم لطاغوت اأَْو م�صتكرب اأَْو ظامل اأَْو باأي من الأ�صكال 
ه��ذه هي يف نهاية املطاف اأن�ص��طة �ص��يطانية، عمليات ع�ص��كرية 
�ص��يطانية، اأَْو ه��ي هادف��ة اإل��ى اإ�ص��كات �ص��وت ح��ق اأَْو هادفة 
ك  اإلى ال�ش��د عن �ش��بيل اهلل، واحليلولة ب. الب�ش��ر وب. التم�ُشّ
بتعليم��ات اهلل، وتوجيه��ات اهلل مب��ا فيها من قي��م، فيما فيها من 
اأَْخ��َاق، فيما فيها من مبادئ، فيما فيها م��ن تعليمات، تقوم بها 
حياته��م بالعدل وباحلق وبالق�ص��ط، في�ص��عى هذا ال�ص��غل اإلى 
ال�ش��د عن ذلك، يف مواجهة ُكّل عمل خريي �شادق، م�شلح نافع 

كذلك، هذا ح�صل كثري وكثري يف تاأريخ الب�صرية.
 

مواَجهُة دعوة احلق عن طريق املستجيبني للشيطان
ال�ش��يطاُن يواِج��ُه ُكَلّ دع��وة ح��ق وخ��ري و�ش��ادقة يف ه��ذه 
االأر�ش ب. اأَْو�َش��اط الب�ش��رية، يواجُهها ع��ن طريق اأتباعه عن 
طريق امل�صتجيبني له، عن طريق من يتمكن من اإغوائهم، ملنعها 
حتى ع�ص��كرياً، ي�صد عنها، يواجهها اإعامياً، ثقافياً، اجتماعياً، 
فكري��اً، �شيا�ش��ياً، ولك��ن حتى ع�ش��كرياً، ُكّل ح��ركات الهداية يف 
واقع الب�ص��رية، وعلى راأ�ص��ها ويف طليعته��ا الأنبياء، وخامتهم 
ه��و حمم��د بن عب��داهلل �ص��لوات اهلل عليه وعل��ى اآله و�ص��لم، ما 
قبله من ر�ش��ل واأنبياء حَت�ّركوا يف اأَْو�َشاط الب�شر لهداية الب�شر 
لتزكية الب�ص��ر لإ�ص��اح واقع الب�صر لهداية العباد اإلى ربهم اهلل 
�ُش��ْبَحاَنُه َوَتَع�اَل��ى لهدايتهم اإلى �ش��راط العزي��ز احلميد واإلى 
ال�شراط امل�شتقيم، من الذي وقف �شد هوؤالء االأنبياء؟ َمن الذي 
عاداهم؟ من الذي �ص��عى اإلى �صد الب�ص��رية عن ال�صتجابة لهم 

وحتى عن الإ�صغاء لهم وال�صتماع لهم اأحياناً.
��َب�َح معه كثرٌي من ال�ش��ياط.، الذين حَت�ّركوا  ال�ش��يطاُن اأَ�شْ
معه؛ ِلأَن حالة الإغواء لاإْن�َص��ان، وحالة الإغواء داخل، داخل 
اجلن اأنف�صهم، وحالة الت�صليل قد ت�صل مثًا بالبع�ش من الذين 
تاأث��روا بال�ص��يطان متكن م��ن اإغوائهم متكن من اإ�ص��الهم، اإلى 
م�ص��تويات متفاوتة منها م�ص��توى يتجرد فيها الإْن�َصان مثًا من 
ُكّل عنا�ش��ر اخل��ري ميوت فيه ال�ش��مري، تنعدم في��ه ُكّل حاالت 
اخل��ري، يتعطل، يخرب كما اجلهاز ال��ذي يخرب متاما، يتعطل 
ع��ن ُكّل ح��االت اخلري ومعاين اخلري، يف وجدانه ويف اإح�شا�ش��ه 
ويف اأعماقه ويكمن فيه ال�صر حالة الغواية، حالة ال�صال، حالة 
الف�ص��اد، حتى ت�ص��بح هي احلالة التي حتكمه يف داخله، حتكم 
وجدانه، حتكم م�ص��اعره، ت�ص��يطر على تفكريه، وت�ص��يطر على 

توجهاته يف احلياة.
 

إنساٌن بدرجة شيطان
اإذا و�ص��ل الإْن�َص��ان يف توجه��ه، يف تفك��ريه، يف م�ص��اعره، يف 
اهتماماته، اإلى درجة فقد فيها عن�ص��َر اخلري من داخله فحينها 
و�ص��ل اإلى �صيطان اإلى مرتبة �ص��يطان اإلى درجة �صيطان؛ لأنه 
حينها ال�ص��يطاُن مل يعد بحاجة اإلى اأن ين�ص��غل ب��ه، ليغوَيه اأَْو 
��َب�ح جاهزًا،  ليدفَعه نحو الف�ص��اد اأَْو ليوؤثر عليه، ل خا�ش، اأَ�صْ
َب�ح  مل يعد عنده اهتمامات جيدة ول اإيجابية ول �ص��احلة، اأَ�صْ
قراُره وتوّجُهه االأ�ش��ا�ش، نحو ال�شر نحو الف�شاد نحو الطغيان، 
ه��ذه احلالة من الغواية وهذا امل�ص��توى من النحراف ي�ص��بح 
فيها الإْن�َص��ان والعياُذ باهلل �ص��يطان من ال�صياطني، من �صياطني 
الإْن��ش اإن كان اإن�صياً اأَْو من �صياطني اجلن اإن كان جنياً، وحينها 
ي�ش��بح هو من يتَح�ّرك يف االآخرين، ما عاد يحتاج ال�شيطان اإلى 
��َب�ح هو عن�ص��َر �صر يف  اأن ين�ص��غل به ليغويه اأَْو ليوؤثر فيه، اأَ�صْ
هذه احلياة ُعن�ص��ر اإ�صال يف هذه احلياة عن�صر اإف�صاد يف هذه 
احلياة واجته هو اإلى العمل على اإغواء الآخرين، على اإ�ص��ال 
َب�ح حينها �صيطانا  الآخرين على التاأثري �صلبا على الآخرين، اأَ�صْ

من ال�صياطني.
 

أن تعَمَل إلضالل اآلخرين تتحول إلى شيطان
هذا معنى اأن تتحول اإلى �ص��يطان، اأن تتحول يف هذه احلياة 
اإلى عن�صر مف�صد اأَْو م�صل تعمل اأنت لإغواء الآخرين اأَْو لت�صليل 
��َب�حت حينها عن�ص��رًا  الآخرين واإ�ص��الهم، اأَْو لإف�ص��ادهم فاأَ�صْ
�َد الُق���ْراآن هذه احلقيقة  �ش��يطانياً، عن�ش��رًا �ش��يطانياً، ولذلك اأََكّ
وه��ي من اأه��م احلقائق التي يج��ب اأن نعَيه��ا؛ ِلأَن البع�ش من 
النا���ش ق��د يكون ل��دى الكثري م��ن املجتمعات يحظ��ى باحرام 
كب��ري، �صخ�ص��ية فاعل��ة، موؤث��رة، ويتبع��ه الكثري م��ن النا�ش، 
وي�ص��معه الكث��ري من النا���ش، ويتفاعل معه الكثري م��ن النا�ش، 
كلمته م�ص��موعة، وراأيه حمط ثقة الكثري من الآخرين بدون اأي 
تدقيق فيه ول مراجعة له، فيوؤثر يف الكثري من النا�ش، ينظرون 
��َب�ح يف واقعه �ص��يطاناً  اإلي��ه حت��ى نظرة حمرمة مع اأنه قد اأَ�صْ
�َد  من ال�ش��ياط. ولو اأنه اإْن�َش��ان، اإْن�َشان �ش��يطان هذه حقيقة اأََكّ
عليها الُق���ْراآن الكرمي ناأتي للحديث عنها قال اهلل يف كتابه الكرمي 
ا( من هم اأع��داء االأنبياء الذين  )َوَكَذ○ِل��َك َجَعْلَنا ِل��ُكِلّ َنِبٍيّ َعُدًوّ
يعمل��ون للت�ص��دي لاأنبياء يف دع��وة الأنبياء وحرك��ة الأنبياء 

وعمل الأنبياء يف هداية الب�صر واإ�صاح الب�صر واإنقاذ الب�صر؟.
 

البعض ال يفهم أن هناك شياطنَي من اإلْن�س
�ص��ياطني الإْن����ش واجلن، هكذا يق��ول اهلل �ُص��ْبَحاَنُه َوَتَع�اَلى 
�ص��ياطني الأن���ش، بع���ش النا�ش ل يفه��م ل ي�ص��توعب اأن هناك 
�ص��ياطني م��ن الإْن��ش يا اأخي اهلل هو ال��ذي يخربنا بذلك اهلل، هو 
َها االإْن�َش��ان  الذي يقول لنا ذلك �ش��ياط. االإن�ش، افهم افهم يا اأَُيّ
هناك �ص��ياطنَي اإن�ش، اإْن�َص��ان قد يكون رئي�ص��اً، قد يكون زعيماً، 
قد يكون مثقفاً، قد يكون اأكادميياً، قد يكون �صخ�ص��يًة حمرمة، 
زعيماً �صيا�ص��ياً، قد يكون قائدًا ع�صكرياً، قد يكون باأية �صفة من 
ال�ش��فات، ب. اأَْو�َشاط الب�شر، تراه اإْن�َش��اناً وقد تنظر اإليه على 
اأن��ه حمرم ميجده الكثري، يعظمه الكثري، وهو يف حقيقة احلال 

�ص��يطان، �ص��ياطني الإْن����ش واجلن وهناك اأَْي�ص��اً �ص��ياطني من 
اجلن، كذلك يلعبون هذا الدور االإغوائي والت�شليلي يف اأَْو�َشاط 
الب�ش��ر هذا الن�ش��اط التخريب��ي لتخريب النا���ش تخريب حياة 
النا�ش واإف�ص��اد النا�ش واإف�صاد حياة النا�ش، يلعبون هذا الدور 
ال�صلبي، �ص��ياطني الإْن��ش واجلن، هوؤلء ال�صياطني من الإْن��ش 
َلى● َبْع���شٍ ُزْخُرَف اْلَق��ْوِل ُغُروًرا(،  واجلن )ُيوِح��ي َبْع�ُص��ُهْم اإِ
يعني يتبادل��ون فيم��ا بينه��م الكث��ري م��ن الأف��كار ال�ص��يطانية 
والقناعات والو�ص��او�ش ال�ص��يطانية، هي عملية ميكن اأن نطلَق 
عليها يف امل�صطلحات الع�صكرية الدعم املتبادل، يعني هناك من 
�ص��ياطني الإْن��ش َمن ي�ص��تفيد من �ص��ياطني اجلن يو�صو�صون له 
بفك��رٍة معينٍة، فكرة �ص��يطانية تطبيقها يف واق��ع احلياة وراءه 
�ص��ر، وراءه ف�صاد، وراءه �ص��ال، وراءه خراب، فكرة معينة، 
يعن��ي ه��م يتبادل��ون العملي��ة التفكريي��ة ه��ذه �ص��ناعة اأفكار 
قناع��ات، توجهات، يبنى عليها مواقف، يبنى عليها �صيا�ص��ات، 

يبنى عليها ت�صرفات، يبنى عليها اأعمال واأعمال كبرية.
 

أفكار شيطانية تلقى القابلية بني َأْوَساط املجتمع
)ُيوِحي َبْع�ُص��ُهْم اإَِلى● َبْع�ٍش ُزْخ��ُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا(، يوحي 
بع�ص��هم اإل��ى بع�ش ه��ذه الأف��كار اأَْو تل��ك الأفكار ال�ص��يطانية 
وتزي��ن حت��ى تلقى له��ا القابلي��ة لها ب��. اأَْو�َش��اط املجتمع ب. 
اأَْو�َش��اط النا�ش وتطبع بطابع م�ش��لحي اأحياناً، اأَْو طابع ديني 
ْو اأي طابع، تلب�ش بقما�ش مزّين بغطاء مزّين،  اأَْحَياناً اأُْخ���َرى، اأَ
بوجه جتميلي، عملية جتميلية تدِهُن بها تغطى بها، حتى تلقى 
رواجاً وقابليًة ب. اأَْو�َش��اط النا���ش، فتلقى َكثريًا من املتفاعل. 
معها وامل�ص��تجيبني لها واملرتاحني لها التي قد يعتربونها فكرة 
ممتازة اأَْو روؤية جميلة، اأَْو يعتربونها عبارًة عن م�صروع عملي 
مهم للغاية، اأَْو م�ص��لحة �صخ�ص��ية، اأَْو جماعية موؤك��دة، اأَْو اأياً 
كان وهنا هناك اأَْي�صاً من �صياطني اجلن من قد ي�صتفيد من بع�ش 
�ص��ياطني الإْن��ش؛ ِلأَن الإْن�َص��ان.. الإْن�َص��ان منحه اهلل �ُص��ْبَحاَنُه 
َوَتَع�اَلى مدارك وقدرات وطاقات مهمة على امل�صتوى الإدراكي، 
على امل�ص��توى التفكريي، على م�صتوى الإبداع الفكري، اخليال 
الوا�ص��ع، التفكري الوا�ص��ع، القدرة على الإنت��اج، اإنتاج الأفكار 
والتخطيط العملي عند الإْن�َصان جمال وا�صع ولرمبا البع�ش من 
�ص��ياطني الإْن��ش يتفوق على الكثري من �ص��ياطني اجلن في�صبح 
بع���ش �ص��ياطني الإْن��ش اأ�ص��تاذًا مهما ي�ص��تفيد من��ه الكثري من 
�صياطني اجلن ويتلقون منه الكثري من الروؤى واخلطط  العملية 
لكي ي�ص��تغلوا على اأ�صا�ص��ها ومن خالها مع جمتمعات اأُْخ�َرى، 
جمتمعات ب�صرية، مثًا قد ي�صتفيدون من بع�ش �صياطني الإْن��ش 
�ْو�ص��اً اأن  يف قارة اآ�ص��يا بع�ش الأف��كار واخلطط العملية وُخ�صُ
الإْن�َص��ان اأعرف بواقعه الإْن�َص��اين واأكرث ُقْرباً يف تفكريه بالطابع 
الب�شري ومن الواقع الب�شري فيتَح�ّرك البع�ش منهم ي�شتفيد اأَْو 
َب�ح  يف قارة اأُْخ�َرى ي�ص��تفاد من �ص��يطان من �صياطني الإْن��ش اأَ�صْ
اأ�ص��تاذًا للكثري من �ص��ياطني اجلن، يتلقون منه وي�ص��معون منه 
ويتاأمل��ون يف خططه العملية وت�ص��رفاته ما ي�ص��تفيدون منه يف 

�صغلهم ال�صيطاين مع جن اآخرين اأَْو اأن�ش اآخرين.
الآي��ة الُق�ْراآنية عندم��ا يقول اهلل �ُص��ْبَحاَنُه َوَتَع�اَل��ى )ُيوِحي 
َبْع�ُص��ُهْم اإَِل��ى● َبْع�ٍش( وهنا يف هذه الآية بداأ بالإن�ش �ص��ياطني 
���ِدّي  االإْن����ش واجل��ن رمب��ا؛ اِلأَن دوره��م مثًل اأو�ش��ح يف الَتّ�شَ
لاأنبي��اء وحرك��ة الأنبي��اء ودع��وة الأنبياء �ص��واًء اأي��ام حياة 
االأنبياء ووجودهم املبا�شر ب. اأَْو�َشاط الب�شر، اأَْو ما بعد رحيل 
الأنبياء يف مواجهة دعوتهم؛ لأنه ميكن اليوم لبع�ش �ص��ياطني 
الإْن��ش اأن يكون عدوًا لر�صول اهلل حممد �صلوات اهلل عليه وعلى 
اآله، وخ�ص��ماً؛ لأنه ما هي م�صكلتك مع ر�صول اهلل حممد؟ ما هي 
م�صكلتك التي كنت �صتواجهه من اأجلها واأثناء ح�صوره املبا�صر 
وحياته املبا�ص��رة بني اأَْو�َصاطنا كب�ص��ر؟ دعوته ر�صالته مبادئه 
قيمه ر�ص��ول اهلل حممد هو خ�ص��م للظلم والظامل��ني، اأنت كظامل 
بالتاأكيد �ص��تكون خ�صما لر�صول هلل و�صيكون خ�صماً لك هو عدو 
للمجرمني واأنت كمجرم بالتاأكيد �ص��تكون يف الطرف الآخر الذي 
د ونزاع موؤكد مع ر�شول  هو على خ�ش��ومة موؤكدة و�شراع موؤَكّ

اهلل حممد �صلوات اهلل عليه وعلى اآله.
 

أعداء األنبياء هم الذين ال يريدون للبشر أن يصلحوا
ا( اأعداء  ف��اإًذا االآي��ة تق��ول )َوَكَذ○ِل��َك َجَعْلَنا ِل��ُكِلّ َنِبٍيّ َع��ُدًوّ
الأنبي��اء، اأع��داء الر�ص��الة الإلهي��ة، اأع��داء الإْن�َص��انية، اأعداء 
الب�ص��رية، ه��م الذي��ن ل يري��دون للب�ص��ر اأن ي�ص��لحوا ول اأن 
ت�ص��لَح حياتهم اأن يهتدوا، ول اأن ت�صتقر اأو�صاعهم، ل يريدون 
اأن يتحقق يف واقع الب�ص��رية العدل واخلري والزكاء وال�ص��اح 
والطه��ر وال�ص��رف والف�ص��ل والرتق��اء الإْن�َص��اين، واأن يتحقق 
لاإْن�َص��ان كماله يف هذه احلياة وا�ص��تقراره يف هذه احلياة وفق 
منه��ج اهلل ال�ش��الح النافع الذي تعمر به احلياة وت�ش��لح عليه 
احلياة وت�صتقر به احلياة، ل يريدون ذلك عندهم �صعٌي دوؤوب 
للحيلول��ة دون ذلك، فال�ص��ياطني م��ن الإْن��ش بكل اأ�ص��كالهم من 
الزعماء والعلماء والعقاء والقادة بكل م�ص��توياتهم، �ص��ياطني 

الإْن����ش واجل��ن يتبادلون فيما بينه��م الآراء واخلربات الأفكار 
ي�ص��نعونها ويقدمونها اإل��ى املجتمعات ق��ول مزخرفا يدخلون 
في��ه بع�ش م��ا يغ�ش ال�ص��ذج الب�ص��طاء فيغويهم ويوؤث��ر فيهم، 
)ُيوِح��ي َبْع�ُص��ُهْم اإَِل��ى● َبْع�ٍش ُزْخ��ُرَف اْلَقْوِل ُغ��ُروًرا( زخرف 
الق��ول، الق��ول املنمق املزخ��رف الذي لي�ش ه��و يف حقيقته قوًل 
َل، لي�ش يف جوهره وم�ش��مونه الفعلي واحلقيقي  جميًل اإمنا ُجِمّ
مفيدًا ونافعاً و�ص��حيحاً و�ص��ليماً، ل وفيه اآفات، فيه �ص��لبيات، 
في��ه م�ص��ار عل��ى النا�ش، في��ه ما ي�ص��ل النا�ش، في��ه ما يحرف 
احلقائ��ق، ولكن��ه يغطى م��ا في��ه اأَْو ُتغطى ما فيه من م�ص��اوئ 
ويغط��ى على ما فيه من م�ص��ار بعملية جتمي��ل، عملية زخرفة 
كاملكي��اج الذي قد يغطي وجه��ا قبيحا، )ُيوِحي َبْع�ُص��ُهْم اإَِلى● 
َبْع�ٍش ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغ��ُروًرا(، يف عملية غرور، عملية خمادعة، 
��َغى○ اإَِلْيِه  وَن، َوِلَت�شْ َك َما َفَعُلوُهۖ  َفَذْرُهْم َوَما َيْفرَتُ )َوَلْو �َش��اَء َرُبّ
ُفوا َما ُهم  ��ْوُه َوِلَيْقرَتِ �شَ ِمُن��وَن ِبااْلآِخَرِة َوِلرَيْ اأَْفِئ��َدُة اَلِّذي��َن اَل ُيوؤْ
ُفوَن(، بناء على ذلك ي�شبح لل�شيطان ت�شكيلته الوا�شعة،  ْقرَتِ ُمّ
��َب�حوا  مع��ه �ص��ياطني اأول، �ص��ياطني يعني ين�ص��طون وقد اأَ�صْ
ه��م م�ص��ادر اإ�ص��ال واإغ��واء وت�ص��ليل واإف�ص��اد وتخريب، ثم 
مع��ه الأتب��اع يعن��ي م��ن م�ص��توى اآخ��ر، يعن��ي دون م�ص��توى 
ال�ص��ياطني، اأولئ��ك الأعداد الهائل��ة من املخدوع��ني، من الذين 
متكن هو و�صياطينه وم�صاعدوه ومعاونوه من �صياطني الإْن��ش 
واجل��ن، من الإيق��اع بهم، الإغواء لهم، الت�ص��ليل لهم وال�ص��ري 
بهم يف طريق ال�ص��يطان وهم اأع��داد هائلة واأعداد كبرية، ندخل 
اإل��ى الن�ص��و�ش الُق�ْراآني��ة التي تتحدث ع��ن هذا، اهلل �ُص��ْبَحاَنُه 
ُ َعَلْيِهْم  ��َب اهلَلّ َوَتَع�اَلى يقول: )اأَمَلْ َتَر اإَِلى اَلِّذيَن َتَوَلّْوا َقْوًما َغ�شِ
َم��ا ُه��ْم ِمْنُك��ْم َول ِمْنُه��ْم َوَيْحِلُفوَن َعَل��ى اْلَكِذِب َوُه��ْم َيْعَلُموَن(، 
ويتح��دث يف عدة اآيات عنهم اإلى اأن يقول يف اآخرها: )ا�ْص��َتْحَوَذ 
��ْيَطاِن  وَل○ِئَك ِحْزُب ال�َشّ ِ ○ اأُ ��ْيَطاُن َفاأَن�َش��اُهْم ِذْكَر اهلَلّ َعَلْيِهُم ال�َشّ
ا�ِش��ُروَن(، حت��دث هن��ا ع��ن  ��ْيَطاِن ُه��ُم اخْلَ ○ اأَاَل اإَِنّ ِح��ْزَب ال�َشّ
املنافقني، املنافقون هم فئة تنتمي اإلى الإ�صام، يعني ي�صهدون 
اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممدا ر�صول اهلل، قال يف اآية اأُْخ�َرى عنهم: 
ُ َيْعَلُم  ِ ○ َواهلَلّ َك َلَر�ُش��وُل اهلَلّ )اإَِذا َجاَءَك امْلَُناِفُقوَن َقاُلوا َن�ْش��َهُد اإَِنّ
ُ َي�ْش��َهُد اإَِنّ امْلَُناِفِقَ. َلَكاِذُبوَن(، املنافقون فئة  َك َلَر�ُش��وُلُه َواهلَلّ اإَِنّ
وا�صعة تنتمي لاإ�صام، دوافعها النفاقية خمتلفة، البع�ش منها 
دافع��ة اجُل��ن، البع�ش منه��ا دافعه الُبخ��ل والطمع واحلر�ش 
اجل�ص��ع دافعه مادي، البع�ُش منها ل، عنده ارتياب، عنده �صك 
انية، عنده �ص��ك يف وعد اهلل بالن�ص��ر  يف القناع��ة الديني��ة والإمْيَ
لعب��اده املوؤمن��ني وامل�صت�ص��عفني، يعن��ي عن��ده حال��ة ارتياب 
و�ص��ك، البع���ش منها له اعتب��ارات اأُْخ�َرى حتدث عنه��ا الُق�ْراآن 
الك��رمي َكث��ريًا يف �ص��ورة التوبة ويف �ص��ورة املائدة ويف �ص��ورة 
الن�ص��اء ويف �ص��ورة البقرة حديث وا�ص��ع، ل يت�صع املجال هنا، 
اإن �ص��اء اهلل اإذا اأ�صعفتنا الظروف واأمكنتنا الفر�صة اإن �صاء اهلل 
نتحدث عن النفاق واملنافقني يف حديث مفرد عن هذا. املنافقون 
هم فئة ا�ص��تغواها ال�ص��يطان، واختالها يف الولء، تولوا قوما، 
َب�ح ولوؤهم لأعداء  هذه م�صكلة املنافقني، م�صكلة يف ولئهم، اأَ�صْ
�ة،  �ة املتاآمري��ن على االأَُمّ �ة االإ�ش��لمية، يوال��ون اأعداء االأَُمّ االأَُمّ
املحارب��ني لاأم��ة امل�ص��تهدفني لاأم��ة، يف دينه��ا ويف هويتها ويف 
�ة وا�شحون،  عزتها ويف اأر�شها وعر�شها وا�شتقللها، اأعداء االأَُمّ
اأعداء وا�صحون ومعروفون، كانوا فيما م�صى اأقواماً معروفني 
واليوم اأقواماً معروفني، مثًا اإ�ص��رائيل عدو �ص��ريح ووا�ص��ح 
لاأمة، اليهود ال�صهاينة اأعداء وا�صحون لاأمة، ل ميكن اأبدًا اأن 
يقول الإْن�َصان عنهم اأ�صدقاء اإل اإذا افرى وكذب، اأمريكا اأَْي�صاً 
الي��وم عدو �ص��ريح ووا�ص��ح لاأمة، عدو م�ص��تكرب وم�ص��تعمر 
�ة  �ة واإخ�شاع االأَُمّ وانتهازي وي�شعى بكل جهده اإلى تركيع االأَُمّ

�ة اإلى اآخره. والهيمنة على االأَُمّ
 

َمن يوالي أعداء أمته يعتبر في جميع األعراف خائنًا
حالة الختال هذه كان فيها ولء لليهود، تولوا قوماً غ�ص��ب 
اهلل عليهم، هم اليهود، غ�ص��ب اهلل عليهم، ما هم منكم ول منهم، 
ف��ا ه��م كانوا مع املوؤمنني م��ن املوؤمنني، يف �ص��ف املوؤمنني ول 
اأنهم يف اأ�ص��لهم يهود، ل اأ�صلهم م�ص��لم وي�صلي وعنده م�صاجد 
واإل��ى اآخره، ولكن عن��ده انحراف يف الولء، كيف و�ص��لوا اإلى 
ه��ذا النحراف اخلطري يف ولئهم؟ انحراف ميثل خيانة، خيانًة 
لاأم��ة؛ ِلأَن ال��ذي ي��وايل اأعداء اأمت��ه يعترب يف جمي��ع الأعراف 
خائن��اً، م��ن يوايل الع��دو الذي ي�ش��تهدف اأمت��ه و�ش��عبه يف ُكّل 
ْيَطاُن  �شيء يعترب خائناً بل �ش��ك، اهلل قال: )ا�ْشَتْحَوَذ َعَلْيِهُم ال�َشّ
ِ(، هوؤالء غفلوا عن اهلل، ولو ذكروه بالل�ش��ان،  َفاأَن�َش��اُهْم ِذْكَر اهلَلّ
لكن باجلن��ان بالفوؤاد، بالقلب بامل�ص��اعر، يف اأعماقهم لي�ش هناك 
ح�ص��ور هلل يف عظمت��ه يف قوته يف قدرته، يف وعده ال�ص��ادق، ل، 
غفلة عن اهلل، العدو يف اأنف�ص��هم اأكرب م��ن اهلل، ووعيده اأكرب من 
وع��د اهلل ووعي��ده، ولذل��ك هم خافوا م��ن العدو اأك��رث وراأوا يف 
العدو اأنه الأكرب يف ال�صاحة الأكرث ح�صورا يف ال�صاحة، الأقوى 
يف ال�ص��احة، واأنه ل خي��ار لهم اإل اخليانة، واأن يدخلوا �ص��من 
اأجندته واإال فقدوا ُكّل �شيء، هكذا هي نظرة املنافق.، فاأن�شاهم 

ذكر اهلل، مل يح�ص��بوا ح�ص��اب اهلل، ل يف قوة اهلل، ل يف قدرة اهلل، 
ول يف وعده ول يف وعيده، وراأوا العدو كبريًا، فح�صبوا ح�صاَب 
اأن يدخلوا �صمن اأجندته لي�صلموا، ت�صلم لهم دنياهم، ت�صلم لهم 
م�ص��احلهم الوهمية، منا�ص��بهم اإن كانوا يف مواقع، املنا�ص��ب، 
فح�ص��بوا ه��ذا احل�ص��اب وغفل��وا ع��ن اهلل �ُص��ْبَحاَنُه َوَتَع�اَل��ى، 
��َب�حوا بذلك  �شْ ��ْيَطاِن( اأَ ، اأُوَل○ِئَك ِحْزُب ال�َشّ ِ )َفاأَن�َش��اُهْم ِذْكَر اهلَلّ
حزب��اً لل�ص��يطان، كي��ف تتح��ول م��ن ح��زب ال�ص��يطان؟ اختال 
الولء، اأكرب م�ص��كلة لدى الكثري من الب�ص��ر التي بها ح�صبوا من 
ح��زب ال�ص��يطان ه��ي املعية، مع م��ن اأنت يف ه��ذه احلياة؟ هذا 
ال��ذي يحدد انتماَءك احلزبي، هناك يف هذا العامَل، يف هذا العامل 
بكله، هناك فقط حزبان رئي�شيان، تدخل �شمنهما ُكّل الت�شكيلت 
يف هذا العامل، واحد منهما ا�ص��مه حزب ال�صيطان، بغ�ش النظر 
عن التفا�ش��يل عن ُكّل الت�ش��كيلت الداخلة واملن�ش��وية حتته، 
ق��د يكون حتت هذا احلزب م�ص��ميات كثرية، م�ص��ميات حزبية، 
م�ص��ميات مذهبية، وتكتات ذات عناوين �صيا�صية ذات عناوين 
اقت�ص��ادية، ذات عناوي��ن كثرية، لكن اإطاره��ا الأعلى، اإطارها 
الأك��رب، اإطارها الأو�ص��ع حزب ال�ص��يطان، هذا احلزب ي�ص��مل 
ُكَلّ َم��ن هم مع ال�ش��يطان، املعية، ب. قو�ش��.، ب��. هلل. ب. 
معكوف��ني، املعي��ة، مع من اأن��ت يف هذه احلي��اة، الطريق الذي 
ت�ص��لكه، الأعمال والت�ص��رفات والتوجهات حددت مع من اأنت، 
اإذا كانت اأعمالك ت�صرفاتك توجهاتك يف هذه احلياة، م�صارك يف 
هذه احلياة هو م�شار اهلل، طريق اهلل، �شراط اهلل، تعليمات اهلل، 
وتوجيه��ات اهلل، اأوام��ر اهلل، تعبد نف�ص��ك هلل، تتجه هذا الجتاه 
اأن��ت يف ه��ذا املوقف، اأنت يف النه��ج الذي طليعته وعلى راأ�ش��ه 
الأنبي��اء وورثة الأنبياء من امل�ص��لحني واله��داة فاأنت هنا من 
حزب اهلل، اأما اإذا ت�صرفاتك واأعمالك وتوجهاتك يف هذه احلياة 
يف طريق ال�صيطان ومع اأولياء ال�صيطان فاأنت هنا مع ال�صيطان، 
��ْيَطاِن(، الذين  وبالتايل ت�ش��بح من حزب��ه، )اأُوَل○ِئَك ِحْزُب ال�َشّ
ح�ص��ل عندهم هذا النحراف يف ولئهم فتولوا قوما غ�ص��ب اهلل 
عليه��م كان ولئهم لليهود اأعداء الإ�ص��ام به��ذا اهلل.. يعني هذه 
لي�ص��ت مناكفات ولي�ص��ت مواق��َف من اأي ط��رف.. نحن نتحدث 
حديث��ا عام��ا.. ن�ص��األ اهلل اأن يوفقن��ا واأن يهدين��ا ِلأَن نك��وَن يف 
طريقه ومن حزبه واأل نكون من حزب ال�ص��يطان واأن يجرينا.. 
يعني ل نق�ص��د هن��ا مناكفات مع اأي طرف نتح��دث حديثاً عاماً 

وُكُلّ منا عليه اأن ينتبه لنف�شه.
 

ْيَطاِن هؤالء هم ِحْزُب الَشّ
الذي��ن تولوا اليهود باأن كانوا معه��م يف اأجندتهم باأن تاآمروا 
معهم �ص��من خططهم هوؤلء �صماهم من؟ اهلل.. اهلل �صماهم حزب 
��ْيَطاِن  اَل اإَِنّ ِحْزَب ال�َشّ ��ْيَطاِن ○ اأَ ال�ص��يطان “اأُوَل○ِئَك ِحْزُب ال�َشّ
ا�ِص��ُروَن”.. م�صرُيهم كلهم اخل�ص��ران مع اأن ح�صاباتهم  ُهُم اخْلَ
كلها اعتمدت ح�شاب امل�شلحة هذه م�شكلتهم، يعني رّكزوا على 
امل�ص��الح بغباء، وبح�ص��ابات خاطئة، فكان اجتاههم اخل�صران 
ولي���ش امل�ش��الح، ف��اإًذا ُكُلّ الذي��ن مع ال�ش��يطان يف ت�ش��ّرفاتهم 
��َب�حوا  واأعمالهم ومواقفه��م هوؤلء عندهم اختال يف الولء اأَ�صْ
من حزبه.. اهلل يقول يف اآية اأُْخ�َرى “اإنا جعلنا ال�صياطني اأولياء 
َتُه  َيّ للذي��ن ل يوؤمنون” ويقول يف اآي��ة اأُْخ�َرى “اأََفَتَتِّخُذوَن��ُه َوُذِرّ
اأَْوِلَياَء”.. امل�ص��كلة هنا يعني ت�ص��بح اإم��ا اأن تكون متولياً هلل يف 
ت�صرفاتك ومواقفك.. الت�ص��رف العمل، اللتزام يف هذه احلياة 
فيم��ا تفع��ل، وفيما ت��رك، ويف املوق��ف اأَْي�ص��اً اإما م��ع اهلل واإما 
��ْيَطاِن”.. يف النهاية  م��ع ال�ص��يطان.. يقول “َفَقاِتُل��وا اأَْوِلَياَء ال�َشّ
ت�ص��بح املفا�صلة مفا�صلة ومقاطعة ومباينة؛ ِلأَن هناك اأجندًة 
متعار�ص��ًة، هن��اك م�ص��ارات متباينة يف هذه احلي��اة، توجهات 
مت�ص��ادة يف هذه احلياة، التوجهات ال�ص��يطانية يف الت�ص��رفات 
واملواق��ف وال�صيا�ص��ات والأعمال مت�ص��ادة متباينة متناق�ص��ة 
م��ع التوجهات الت��ي على راأ�ص��ها الأنبياء وامل�ص��لحون يف هذه 
احلياة، وبالتايل ت�ص��ل امل�ص��األة اإلى ال�ص��راع الع�ص��كري؛ ِلأَن 
ال�ص��يطان يف النهاية يحرك من معه، يحركهم يف مواقف عدائية، 
مواق��ف عدواني��ة، مواق��ف ظامل��ة، يقتل��ون يعتدون ي�ص��فكون 
الدم��اء بغ��ري ح��ق يتَح�ّرك��ون �ش��د االآخري��ن ويحاول��ون اأن 
يقهروهم واأن ي�صتعبدوهم ب�صطوة وجربوت القوة الع�صكرية، 
ْيَطاِن” الطرف الآخر �صرى  فالذي يح�ص��ل “َفَقاِتُلوا اأَْوِلَياَء ال�َشّ
َع لهم حتى ولو قاتلوك  نف�َصك م�صطرًا اإلى اأن تقاتَلهم واأل تخ�صَ
ِعيًفا” مهما  ْيَطاِن َكاَن �شَ َنّ َكْيَد ال�َشّ اإِ ْيَطاِنۖ   اأَْوِلَياَء ال�َشّ “َفَقاِتُلوا 
كانت ت�ص��كياته وقواه يف هذه الأر�ش من الإْن��ش واجلن لكن يف 

النهاية هي ت�صكيات �صعيفة وكيده �صعيف.
ويبق��ى لن��ا اإن �ص��اء اهلل حما�ص��رٌة واح��دٌة ل�ص��تكمال هذه 

املوا�صيع، هذا املو�صوع بالذات.
َقَنا واإّياكم ملا ُير�شيه عّنا،  ُل اهلَل �ُشْبَحاَنُه َوَتَع�اَلى اأن ُيَوِفّ َن�ْشاأَ
ن نكون من حزبه، ومع اأوليائه و�ش��د ال�ش��يطان،  َقَنا؛ اِلأَ اأن ُيَوِفّ
و�ص��د ح��زب ال�ص��يطان ومن خ�ص��وم ال�ص��يطان ومن خ�ص��وم 
َل منا ومنكم ال�شياَم والقيام و�شالح  اأولياء ال�ش��يطان واأن يتقَبّ

َعاء. ُه �َشِمْيُع الُدّ االأعمال، اإَنّ
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 وفيما يلي َن�َشّ املحا�شرة:
ِجْيِم ْيَطان الَرّ اأُُع�ْوُذ ِباهلِل ِمْن ال�َشّ

ِح�ْي�ِم ْح�َم�ِن الَرّ ِب��ْش���ِم اهلِل الَرّ
احَلْمُد هلل َرِبّ العامل.، واأَ�ش��َه�ُد اأْن اَل اإلَه اإاَلّ اهللُ امَلِلُك 
��دًا َعْبُده وَر�ُش��ْوُله  َمّ احلُقّ املُب.، واأ�شَهُد اأن �ش��يَدنا حُمَ

خامُت النبيني.
��ٍد وباِرْك على  َمّ ��ٍد وعل��ى اآِل حُمَ َمّ ��ِلّ على حُمَ الّلهم �شَ
��َلّْيَت وباَرْك��َت على  ����ٍد، كم��ا �شَ َمّ ����ٍد وعل��ى اآِل حُمَ َمّ حُمَ
اإبراهي��َم وعل��ى اآِل اإبراهي��َم اإن��ك حميٌد جمي��ٌد، وار�َش 
َحاِبِه االأخياِر املنتَجب. وعن �شائِر  اك عن اأَ�شْ الَلُّهم بِر�شَ

ِعَباِدك ال�صاحلني.
���َلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة اهلِل  َها االإِْخَوُة واالأخواُت.. ال�َشّ اأَُيّ
ا ومنكم ال�ش��ياَم والقيام و�شالح  ْل اهللُ مَنّ َوَبَرَكاُته، وتقَبّ

الأعمال يف هذا ال�صهر الكرمي.
قب��ل اأن نب��داأ باحلدي��ث يف �ص��ياق موا�ص��يعنا الت��ي 
نتح��دث عنه��ا يف املحا�ص��رات املا�ص��ية نعل��ن بع���شَ 

املواقف من بع�ش امل�صتجدات التي طراأت:
اأوًل: ن�ص��تنكُر ون�ص��ُجُب القراَر العدائ��ي للكونغر�ش 
الأمريك��ي لنق��ل �ص��فارة اأمريكا يف فل�ص��طني املحتلة اإلى 
القد���ش، ونعت��ربه موقف��اً معادياً لاإ�ْص��َام وامل�ص��لمني، 
وياأت��ي يف �ش��ياق الدع��م والتبّن��ي للكي��ان االإ�ش��رائيلي 

ال�صهيوين الغا�صب.
ثانياً: ن�صتنكر ون�ص��جب العتداءات الإجرامية التي 
ا�ص��تهدفت مرق��د الإمام اخلمين��ي رحم��ه اهلل والربملان 
يف اإيران ونتقدم بالعزاء واملوا�ص��اة اإلى اأ�ص��ر ال�صهداء 

واإلى ال�صعب الإيراين امل�صلم وقيادته الر�صيدة.
ثالثا: ن�ص��تنكر ون�ص��جب العتداءات اليومية بالقتل 
والتخري��ب والتدم��ري والتهج��ري التي ميار�ص��ها النظاُم 
ال�ص��عودي بحق الأهايل املظلوم��ني يف العوامية، ونوؤكد 
ت�ش��اُمَننا االإْن�َش��اين واالأَْخَلقي معهم ومع ُكّل املظلوم. 

يف اململكة ويف املنطقة ويف العامل.
 

ْيَطاني يصل للمشاركة في  النشاُط الَشّ
األموال َواألوالد

وناأت��ي الآن للحديث يف �ص��ياق املو�ص��وع الرئي�ص��ي 
��ْيَطاين، ع��ن  للمحا�ش��رات املا�ش��ية، وه��و اخلط��ُر ال�َشّ
��ْيَطان ومن معه من �ش��ياط. اجل��ن واالإن�ش،  خطِر ال�َشّ
ه��ذا اخلطر الذي ي�ص��ُل اإل��ى الدرجة الت��ي حتدث عنها 
القراآن الكرمي يف قول اهلل �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى: )و�صاِرْكهم 
��ْيَطاين يف امتداداته  يف االأم��وال واالأوالد(، الن�ش��اُط ال�َشّ
وتاأثريات��ه ي�ص��ل اإلى ه��ذه الدرج��ة، اإلى امل�ص��اركة يف 
الأموال ويف الأولد، امل�صاركة يف الرثوة الب�صرية، �صواًء 
يف الرج��ال يف النا���ش، يف الرجال والن�ص��اء اأَْو حتى على 
م�ص��توى املال، امل�ص��اركة يف املال م�صاركة وا�صعة جدًا، 
ا م��ن االأموال ويف  وكث��ري من االأم��وال ومبالغ هائلة جًدّ
هذا الزمن ب�صكل كبري هي ت�صب يف الجتاه الذي يريده 
��ْيَطان، يعن��ي كثري من االأعم��ال االإجرامي��ة مُتول،  ال�َشّ
ت�ص��ب فيها كثري من املبالغ والإْمَكان��ات املادية، واملال 
ُل كث��ري من اجلرائم،  ي�ش��َمُل ُكّل االإْمَكان��ات املادية، مُتَوّ
ال�ص��يئة والنحراف��ات،  مُت��ول كث��ري م��ن املمار�ص��ات 
ا  املفا�شد اأي�شاً، املفا�ش��د االأَْخَلقية، واأن�شطة كثرية جًدّ
هي اأن�ص��طة اإجرامية اأَْو اأن�صطة مف�صدة اأَْو م�صلة متول، 
اأَْكَث���ر الأ�ص��ياء هي حتت��اج اإلى متوي��ل، اأَْكَث�ر الأ�ص��ياء 

اأَْكَث���ر االأن�ش��طة، ولرمب��ا ُكّل االأن�ش��طة يف حياة الب�ش��ر 
حتتاج اإل��ى اإْمَكانات، الإْمَكانات ه��ذه حتتاج اإلى املال، 
��ْيَطان ي�ش��بح  وتعتم��ُد ب�ش��كل رئي�ش��ي على املال، فال�َشّ
�ص��ريكاً يف كث��ري من الأم��وال من خال متوي��ل كثري من 
الأن�صطة واجلرائم واملفا�ص��د بها، فلذلك ميكن اليوم اأن 
نقوَل اإنه ي�ص��بح �ص��ريكاً اأ�صا�ص��ياً يف ميزانيات �ص��خمة 
لكثري من الدول ولدى الكثري من املُوؤَ�ّش�ش��ات واملنظمات 
وكل الت�ص��كيات التي لها اأن�ص��طة اإجرامية اأَْو اإف�ص��ادية 
اأَْو ت�ص��ليلية متول وتعتمد على التمويل املايل، �ص��ريك، 
�ش��ريك لدول، �ش��ريك ملُوؤَ�ّش�شات، �ش��ريك ل�شخ�شيات يف 
ماله��ا، حيث ت�ش��ّخر الكثري من االأم��وال يف الوجهة التي 
��ْيَطان ال يحت��اج اإل��ى اأن�ش��طة  ��ْيَطان، فال�َشّ يريده��ا ال�َشّ
ا�ص��تثمارية مبا�ص��رة، اإبلي�ش ل يحتاج اإلى اأن ين�صئ له 
اأن�ص��طة ا�ص��تثمارية ليمول اأن�ص��طته، ل، هو ي�صتفيد من 
الأموال املوجودة لدى الب�ص��ر، م��ا يحتاج اإلى اأن يعمل 
له �ص��ركة، �ص��ركة اإبلي�ش الك��ذا وكذا، التي لها اأن�ص��طة 
اقت�ص��ادية حتى ي�ص��تطيَع اأن يقوَم بعملية التمويل، ل، 
ُكّل اأن�شطة متول من دون تعب، وال وجع راأ�ش، يعني ما 
يحتاج اإلى ن�ش��اط خا�ش به حتى يح�ش��ل على اإْمَكانات 
اقت�ص��ادية ميول بها م�صاريعه الإف�ص��ادية والت�صليلية 
واالإجرامية، ون�ش��اطه يف حياة النا�ش ن�شاط وا�شع من 
�ص��فك الدم��اء واجلرائم والبغ��ي والعت��داءات والظلم 
اإل��ى املفا�ص��د القت�ص��ادية والنهب وال�ص��رقات والغ�ش 
والبتزاز اإلى اآخره، اإلى املفا�صد الأَْخَاقية من التدني�ش 

ون�صر املفا�صد وتفكيك الأ�صر اإلى اآخره.
 

ْيَطاُن يغوي واإلْنَسان يدَفُع ثمن الغواية الَشّ
اأن�ص��طٌة وا�ص��عٌة ومتنوع��ٌة ومتع��ددة، فاإبلي���ش مل 
يحت��ْج لتمويل اأن�ش��طته يف ُكّل املج��االت، املجال الثقايف 
والفكري، الت�ص��ليل في��ه، املفا�ص��د الأَْخَاقي��ة اجلرائم 
البغ��ي، والظل��م واالعت��داءات، يف ُكّل ه��ذه مل يحت��ج 
اإل��ى ن�ش��اط اقت�ش��ادي لتموي��ل اأعمال��ه، ومل يحتج الأن 
يبيَع وي�ص��رَي ويعمَل اأن�ص��طًة مبا�ص��رًة يف هذا املجال، 
يج��ي مع��ه مفر���ش يف ُكّل �ش��وق، دكان اأَْو بقالة هن��ا اأَْو 
هن��اك تابعة لإبلي�ش لتمويل اأن�ص��طته، ل، يعتمد يف هذه 
امل�ش��األة على ال�ش��راكة يف اأم��وال ُكّل الذين ي�ش��تجيبون 
ل��ه، فيدفعهم هم اإلى الإنف��اق، ينفقون اأمواًل كثرية ول 
يق�ص��رون يف ذل��ك وباندفاع كب��ري، يعن��ي عندما تلحظ 
كما قّدم النظام ال�ش��عودي لرتامب عندما اأتى يف زيارته 
الأخ��رية اإلى اململك��ة، كم دفع؟ مئ��ات املليارات، مئات 
امللي��ارات التي �ص��تدفع اإلى اأمريكا ه��ل هي يف فعل خري 
وم�ص��لحة عامة لاأمة ولاإ�ْص��َام وامل�صلمني ولل�صعب يف 
، اإذا ُدعم  اململك��ة، ال، لي�ش��ت لفعل خري وال لطرف خ��رِيّ
به��ذه الأموال وامتلك هذه الأموال كان ذلك يف حمله ويف 
مكان��ه املنا�ص��ب، ل، لي�ش الأم��ر كذلك، ف��اإذن اإبلي�ش ل 
يحتاُج اإلى اأي ن�ش��اط ذاتي على امل�ش��توى االقت�شادي 
لتمويل اأعماله وت�ص��رفاته و�صيا�صاته واأن�صطته، ل، هو 
يدف��ع لهوؤلء الب�ص��ر اإل��ى اأن ميولوا ه��م واأن ينفقوا هم 
عل��ى تلك الأعم��ال الإجرامي��ة، ولحظوا هذا موؤ�ص��ف، 
ا بالن�ش��بة للإْن�َش��ان؛ اِلأَن االإْن�َش��ان هو  ه��ذا موؤ�ش��ف جًدّ
��ْيَطان يغويه، واالإْن�َش��ان اأَْي�ش��اً  يدفع الثمن اأي�ش��اً، ال�َشّ
يدف��ع ثمن هذه الغواية، ثم��ن هذه الغواية، ويدفع ثمناً 
ويدفع اأم��واًل كثرية على ما يتحمل ب��ه الوزر وعلى ما 
يتحم��ل به العذاب، ولهذا ياأت��ي التعبري القراآين عن هذه 
احلال��ة للإْن�َش��ان وهو ي�ش��رتي الع��ذاب، ُكّل م��ن يدفع 

من الب�ص��ر م��اًل يف غواية اأَْو يف دفع باط��ل اأَْو يف ارتكاب 
اإثم هو ي�ص��ري بها عذاباً لنف�ص��ه، األي�صت هذه خ�صارة، 
خ�ص��ارة، اأنت ت�ص��ري من جهنم، تدفع لأن ت�صري من 
ع��ذاب اهلل، تدفع لأن حت�ص��ل من ع��ذاب اهلل يف ناره، يف 
جهن��م، اأنت تدف��ع اأحياناً لأن تنال عذاب��اً اإلهياً عاجًا يف 
الدني��ا؛ لأن عذاَب اهلل جزء منه يف الدنيا واجلزء الأَْكَب�ر 
منه والعذاب الأَْكَب�ر والأبدي يف الآخرة، فالإْن�َص��ان هو 
بنف�ص��ه ياأتي ليدفع، قد يدفع على امل�ص��توى ال�صخ�صي، 
ق��د يدفع عل��ى امل�ص��توى اجلماعي م��ن ميزاني��ة دولة، 
م��ن ميزانية ُموؤَ�ّش�ش��ة من ميزانية منظم��ة، تاجر كبري، 
جمموع��ة دول اأحيانا، متول هي، متول عدوان��ا اأَْو اإثماً 
اأَْو بغياً اأَْو اإجراماً اأَْو اإف�ص��ادًا يف الأر�ش، م�ص��روع عملي 
وا�صع يدخل �صمنه الكثري والكثري من اجلرائم واملظامل 
واملفا�ص��د، يرتب على ذلك اإثم كب��ري وعقوبات كبرية، 
و�ص��اركهم يف الأموال فتكون اأنت متدخًا يف هذه الأموال 
يف ماذا ت�ص��رف حتى يف الأولويات والهتمامات وتدفع 
ه��ذه الأم��وال يف ه��ذا ال�ص��ياق، والأولد، الكثري يعني 
م��ن النا���ش �ص��يوجهون ويحرك��ون، الطاق��ة الب�ص��رية 
الكبرية، العديد الب�صري النا�ش، جيو�ش، ب�صكل جيو�ش 
ب�ص��كل قوى عامل��ة، قوى عاملة يف اأي جم��ال، يف املجال 
َبح م�ش��تفيدًا من ذلك كله، من  ��ْيَطان اأَ�شْ االإعلمي، فال�َشّ
ال��رثوة الب�ص��رية يف �ص��قها العددي، اجليو���ش الأفراد، 
الق��وى العاملة، ويف �ص��قها املادي، الإْمَكان��ات الفلو�ش، 
خمتلف اأنواع الإْمَكانات، لو ناأتي اإلى اإْمَكانات ع�صكرية، 
اإْمَكانات اقت�ص��ادية، اإْمَكانات اإعامية اإْمَكانات متنوعة، 
َبح �صريكاً يف القوى  ي�ص��اركهم يف الأموال والأولد، فاأَ�صْ
العامل��ة، يف اجليو���ش ُت�ص��غل حي��ث يري��د اأن ت�ص��غل، 
حي��ث يدف��ع اأن ت�ص��غل، حيث يح��رك اأن ت�ص��غل، حيث 
يو�ص��و�ش ويزين اأن ت�ص��غل، ويف القوى الإعامية، معه 
ح�ص��ته من الإعاميني والإعاميات والقوى الإعامية، 
م��ن يتحدثون وي�ص��تغلون لي��ل ونهار يف نف���ش الجتاه 
ال��ذي يري��ده، اإما الت�ص��ليل واإم��ا الإغواء، )و�ص��اركهم 
يف الأم��وال والأولد(، يعن��ي م��ا يحتاج اإلى اأن ي�ص��نع 
���ة واأن ينتج ل��ه كائن��ات جديدة، ال،  ل��ه �ش��ناعة َخا�شَّ
بي�ص��تغل باحلا�ص��ل بالب�ص��ر اأنف�ص��هم وباأموالهم ذاتها، 
ميتد اأَْي�ش��اً هذا الن�ش��اط كما قلنا يف ُكّل االجتاهات ومن 
اأبرزه��ا وم��ن اأهمها الن�ش��اط الع�ش��كري، ل��ه اهتمامات 
ع�ص��كرية وا�ص��عة، وكثري من املفا�ص��د يف ه��ذه احلياة، 
والنحراف��ات يف ه��ذه احلي��اة ُتدع��م وتك��ون مدعومة 
ع�ص��كريا، وت�ص��تند اإلى قوة جربوت وهيمنة وت�ص��لط، 
هذا يثبتها ويفر�ص��ها كم�ص��ارات مهاب��ة يف هذه احلياة، 
ل��ه �ص��غله يف هذا الجت��اه، ويحر�ش على اأن ين�ص��ط يف 
التعبئ��ة الع�ص��كرية لقوى ال�ص��ر التي تعمل ل�ص��احله، 
وحك��ى اهلل لنا جزءًا من هذه الأن�ص��طة، قال جل �ص��اأنه: 
��ْيَطاُن اأَْعَماَلُه��ْم(، وقال: )ال َغاِلَب َلُكُم  َن َلُهُم ال�َشّ )َواإِْذ َزَيّ
ا���شِ َواإِيِنّ َجاٌر َلُكْم(، ه��ذه عملية حتري�ش  اْلَي��ْوَم ِمَن الَنّ
للمقاتل��ني الذي��ن �ص��يقاتلون م��ن اأجل��ه، يف خدمته فيما 
يفي��ده يف مواجه��ة احل��ق يف مواجهة الدي��ن يف مواجهة 
الإ�ْص��َام، يف مواجهة الهدى، ويزين لهم ذلك وي�صجعهم 
عل��ى ذلك، وي�ص��عى اإلى رف��ع معنوياتهم وحتري�ص��هم 

وتعبئتهم والتخويف اأي�صاً.
 

ْيَطان.. له شكالن تأثيُر الَشّ
ي�ص��عى على اللعب مثل ما يعم��ل عمله على الإغراء، 
��ْيَطاُن  ا َذ○ِلُكُم ال�َشّ َ اأَْي�ش��اً يلعب لعبته يف التخويف، )اإِمَنّ

ْوِلَي��اَءُه َف��َل َتَخاُفوُه��ْم(، يق��ول اهلل �ُش��ْبَح�اَنُه  ُف اأَ ُيَخ��ِوّ
وؤِْمِنَ.(، ال ت�ش��محوا وال  ن ُكنُتم ُمّ َوَتَعاَل��ى: )َوَخاُفوِن اإِ
��ْيَطان يف اإثارة  تفتحوا جمااًل الأن تكون حمطة تاأثري ال�َشّ
املخ��اوف، وهك��ذا ل��ه ن�ص��اطه الوا�ص��ع ال��ذي ميكن اأن 
��ْيَطاين له  نوج��زه يف اأنه يتجه يف اجتاه.، الن�ش��اط ال�َشّ

�صكان:
ال�ص��كل الأول: الدفع بنا كب�ص��ر والدفع اأَْي�صاً باجلن 
اأَْي�ص��اً يف ع��امل اجل��ن، الدفع لنا وال�ص��عي معن��ا لدفعنا 
للتع��دي حل��دود اهلل وخمالف��ة اهلل فيم��ا نهان��ا عن��ه من 
نواه��ي، مثل ما نه��ى اهلل اأبانا اآدم عليه ال�ص��ام عن اأكل 
ال�ص��جرة فاأت��ى لدفعه اإل��ى اأكلها وزين ل��ه ذلك وقدم له 
�ص��ورة مغلوطة عن املو�ص��وع لتحفيزه لذلك وتغريبه 
فيه، فهذا ن�شاط وا�شع ي�شمل جوانب كثرية، ُكّل املفا�شد 
وكل املظامل وكل املنكرات هي يف هذا الجتاه، التي نهانا 

اهلل عنها فياأتي هو لدفعنا اإلى فعلها والتورط فيها.
ال�ص��كل الآخر: املع�ص��ية لأوامر اهلل، نح��ن يف ميدان 
هذه احلياة ويف مقام امل�ص��وؤولية فيها خماطبون من اهلل 
�ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَل��ى باأم��ر ونهي، هنا كما اأمرن��ا به، وهنا 
كم��ا نهانا عن��ه، ما اأمرن��ا اأن نعمله م��ن التزامات عملية 
م��ن م�ص��وؤوليات من اأعم��ال مهم��ة يف هذه احلي��اة ذات 
قيمة ذات اأهمّية، ذات �ش��لة ب�ش��لح حياتنا وا�شتقرار 
حياتن��ا، ذات �ص��لة با�ص��تجابتنا هلل وتعبيد اأنف�ص��نا هلل 
�ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى، وهناك ما نهانا اهلل �ُصْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى 
عنه من املعا�ص��ي من املظامل من املفا�صد، من املنكرات، 
��ْيَطان يعمل اإما اأن يورطك يف املنكرات واملعا�ش��ي  فال�َشّ
واملفا�ص��د يف اأي ن��وع منها، اأي نوع ميكن اأن ت�ص��تجيب 
له، ق��د تكون اإْن�َص��انا متنزها ومرفعا ع��ن الدن�ش وعن 
ال�ش��قوط يف الرذائ��ل واملفا�ش��د االأَْخَلقي��ة، ولكن لديك 
طم��ع مادي مث��ا، ما عنده م�ص��كلة، ما عن��دك قابلية اأن 
تت��ورط يف الزن��ا يف الف�ش��اد االأَْخَلق��ي يف تل��ك الرذائل، 
خا���ش تركك من ه��ذا اجلانب، دفع بك اإل��ى حيث اأنت 
متيل، مثًا يف املطام��ع املادية، عندك طمع مادي، طماع 
تريد ال��رثوة باأي حال م��ن الأحوال، باأي اأ�ص��لوب باأي 
طريق��ة، دفع��ك من هذا الجت��اه، اأَْو اأن��ت مرفع يف هذا 
اجلان��ب، لك��ن اأن��ت اإْن�َص��ان كبري النف���ش ولديك اأَْي�ص��اً 
طم��وح ونزعة لا�ص��تعاء وتريد اأن يكون ل��ك اعتبارك 
املعنوي و�ص��احب قرار و�ص��لطة ونهي اإلى اآخره، دخل 
اإليك من هذا املدخل فيدفعك اإلى اأن تعتمد على و�ص��ائل 
هي و�ص��ائل ع�ص��يان هلل �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى، و�ص��ائل هي 
غ��ري نظيف��ة غري �ص��لمية، اإلى اآخ��ره، ما عن��دك تقبل يف 
ه��ذا ول عن��دك ا�ص��تجابة يف ه��ذا اجلانب خا�ش �ص��لم 
معك وخطى معك يف اأن تكون ملتزماً برك املفا�صد برك 
املعا�ص��ي، برك املظامل ه��ذه واأن تكون اإْن�َص��اناً ملتزماً 
يف العبادات الروحية، عندك التزام بال�ص��اة وال�ص��يام 
والزكاة واحلج ان ا�ش��تطعت اإليه �ش��بيًل، ولكن �شياأتي 
لك من نافذة اأخ��رى ويطلع عليك منها ويحاول اأن يوؤثر 
علي��ك ه��ي اأن تقع��َد ع��ن اأوامر م��ن اأوامر اهلل �ص��بحانه 
تعال��ى، اأن��ت مل تقب��ل ب��اأن ت��زين اأَْو ت�ص��رق اأَْو ت�ص��رب 
اخلم��ر اأَْو متار�ش اأياً من تلك املفا�ص��د والرذائل وعندك 
ع��زم والتزام يف �ص��اتك و�ص��يامك وزكات��ك وحجك ان 
ا�صتطعت اإلى اآخره، ل باأ�ش، مي�صي معك يف هذه الأمور 
وياأتي لك من اجتاه اآخر، كيف تتن�ص��ل عن م�ص��وؤوليات 
اأخ��رى يف احلي��اة، ع��ن واجب��ات اأخ��رى يف احلي��اة، 
ف��ا اأن��ت تريد اأن جتاهد يف �ص��بيل اهلل ول اأن��ت تريد اأن 
تنفق يف �ص��بيل اهلل، ل اأنت تريد اأن يكون لك موقف �ص��د 
املنكر �ص��د الباط��ل، تنهى عن املنك��ر وتاأمر باملعروف، 

تنطل��ق يف �ص��ق امل�ص��وؤولية يف هذه احلياة، اأمامك �ص��ق 
امل�ص��وؤولية، جان��ب كام��ل م��ن الدي��ن، يف ه��ذه احلياة 
مظ��امل يف هذه احلياة مفا�ص��د، يف هذه احلياة قوى �ص��ر 
متار�ش اجلربوت �ش��د عباد اهلل، كم يح�ش��ل يف ُكّل يوم 
على يدها من جرائم متنوعة واأ�صكال متنوعة من البغي 
والعدوان، عليك اأوامر، عليك م�ص��وؤولية، وهناك اأوامر 
من اهلل �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى تاأمرك اأن يكون لك موقف منها 
وم��ن ذويها، فتاأتي امل�ص��وؤولية علينا يف الأمر باملعروف 
والنه��ي عن املنكر واجلهاد يف �ص��بيل اهلل واأن نحمل الهم 
جتاه عباد اهلل األ يظلموا، األ يقهروا، اأن نقف موقفاً من 
املت�ص��لطني عليهم فياأتي ليقعدك عن هذه امل�ص��وؤوليات، 
اإذا اأقعدك عن هذه امل�ص��وؤوليات اأنت هنا تع�صي اهلل لأن 
اأمام��ك اأوامر ملزمة من اهلل مئ��ات الآيات مئات الأوامر 
والتوجيهات من اهلل �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَل��ى التي تاأمرك باأن 
يكون لك موقف يف هذه احلياة من الظاملني من املف�صدين 
من امل�ص��تكربين الطغاة لي���ش هناك يف دين اهلل ول هناك 
جم��ال اأن تك��ون حيادي��اً ب��ني اخل��ري وال�ص��ر تق��ول اأنا 
�صاأحايد لن اأكون مع ال�صر ولن اأكون مع اخلري اأن تكون 
حيادياً ب��ني احلق والباطل تقول اأنا �ص��اأحايد لن  اأكون 
مع الباطل ويف نف�ش الوقت لن اأكون مع احلق، اأن تكون 
حيادي��اً ب��ني الظل��م والعدل تق��ول اأنا لن اأكون يف �ص��ف 
الظلم ولن اأكون يف �ص��ف العدل اأنا اأريد اأن اأكون يف هذه 
احلياة حمايدا ل اأحتمل م�ص��ئولية ول اأدخل يف م�ص��كلة 
ولي���ش يل موقف من اأي اأحد يف ه��ذه الدنيا ول جتاه اأي 
مو�ص��وع يف هذه الدنيا ول اأريد اأن اأحتمل اأية م�صئولية 
جت��اه اأي �ص��يء يف ه��ذه الدنيا يعني ك��ن جم��ادًا اإًذا اأَْو 
�صخرة اأَْو �َص��يئاً اآخر، ل ميكن اأنت اإْن�َصان، اأنت متحمل 
للم�ص��ئولية، عليك م�ص��ئولية كبرية يف هذه احلياة، اإما 
اأن تكون يف جانب اخلري واإل فاأنت تلقائيا يف جانب ال�صر 
قعودك، �ص��متك، ا�صت�ص��امك، تن�ص��لك عن امل�صئولية، 
ل�ص��الح من؟ ل�صالح املف�ص��دين الظاملني املجرمني الذين 
يفيده��م هذا، يفيدهم اأن يكون الآخرون متن�صل�ص��ن عن 
امل�ص��ئولية ث��م ماذا �ص��تعمل مع الآي��ات القراآني��ة التي 
اأمرك اهلل فيها باجلهاد واجلهاد �ص��د من ؟ �ص��د الظاملني 
امل�ص��تكربين املعتدين املجرمني الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر م�ص��ئولية تعنين��ا جتاههم بالتاأكي��د فاإقعادك 
عن جانب امل�ص��ئولية جناح لل�ص��يطان عليك جناح كبري 
وناف��ذة خطرية ينجح فيها مع الكث��ري من النا�ش الذين 
��ْيَطان مع  عليه��م اأن يتاأملوا كت��اب اهلل جيدا، ينجح ال�َشّ
الكثري من النا�ش وجنح مع الكثري من النا�ش يف اإغوائهم 
واإ�صالهم ويوم القيامة تتجلى اخل�صارة الكربى للكثري 
من الب�ص��ر، يوم القيامة نح�صر َجميعاً يف �صاحة املح�صر 
اأمام اهلل �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى وتقف الب�صرية بكلها منذ اآدم 
اإل��ى اآخر اإْن�َص��ان خلق��ه اهلل �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَل��ى، يف مقام 
احل�ص��اب واجل��زاء يتجلى كم هن��اك من اأع��داد كثرية 
��ْيَطان م��ن اإ�ش��للها واإغوائها يتوجه اهلل  ا متكن ال�َشّ جًدّ
َلْيُكْم َيا  ْعَهْد اإِ ي��وم القيامة بخطابه وندائه لبني اآدم )اأَمَلْ اأَ
ِبٌ.، َواأَِن  ُه َلُكْم َعُدٌوّ ُمّ َنّ ��ْيَطاَنۖ  اإِ َبِني اآَدَم اأَن اَلّ َتْعُبُدوا ال�َشّ
َلّ ِمنُكْم ِجِبًلّ  �ْشَتِقيٌم، َوَلَقْد اأَ�شَ َراٌط ُمّ اْعُبُدويِن ○ َه○َذا �شِ
َكِث��رًياۖ  اأََفَلْم َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن( يتح�ص��ر الكثري من الب�ص��ر 
وين��دم ُكّل الذي��ن متكن م��ن اإ�ش��للهم واإغوائهم حينما 
يرون اأنف�ص��هم يف مقام اخل�ص��ران الكبري والهاك الكبري 
ْيَطان من غوايتهم  حيث املوعد موعد ُكّل الذين متكن ال�َشّ
واإ�ص��الهم ومل يتوب��وا اإلى اهلل ومل ينيب��وا اإلى اهلل ومل 
ي�ص��لحوا يف هذه الدنيا ماتوا على غوايتهم وهلكوا على 
�ص��الهم، كلهم موعدهم النار العذاب الأبدي اإلى جهنم 
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ال����س����ي����د ع����ب����د امل�����ل�����ك احل������وث������ي ي���س���ت���ن���ك���ر ق����������رار ال����ك����وجن����رس 
األم����ري����ك����ي واالع��������ت��������داءات اإلج����رام����ي����ة ف����ي إي��������ران وال���ع���وام���ي���ة

محاضرة

األق��ى ال�ضي��ُد عبُداملل��ك احلوث��ي م�ض��اء الأربعاء املا�ض��ي حما�ضرته 
الرم�ضانية الثامنة بعنوان )اإن ال�ضيطان لكم عدو( اجلزء اخلام�س.

ويف البداية ا�ستنكر ال�سيُد القائد القراَر العدائَيّ للكونغر�ش االأمريكي بنقل �سفارة اأمريكا يف فل�سطني 
املحتلـــة اإلـــى القد�ش واعتربه موقفـــًا معاديًا لالإ�ســـالم وامل�سلمني ياأتـــي يف �سياق الدعـــم والتبني للكيان 

االإ�سرائيلي ال�سهيوين الغا�سب.
كمـــا ا�ستنكـــر ال�سيـــد القائد االعتـــداءات االإجرامية التـــي ا�ستهدفـــت مرقد االإمـــام اخلميني رحمه 
اهلل والربملـــان يف اإيـــران وتقـــدم بالعزاء واملوا�ساة الأ�ســـر ال�سهداء واإلى ال�سعب االإيـــراين امل�سلم وقيادته 
الر�سيـــدة.. واأدان ال�سيُد القائُد االعتداءاِت اليوميـــَة بالقتل والتخريب والتدمري والتهجري التي ميار�ُسها 
النظـــام ال�سعودّي بحق االأهايل املظلومني يف العوامية، موؤكـــدًا الت�ساُمَن االإن�ساين واالأخالقي معهم ومع 

كل املظلومني يف اململكة ويف املنطقة ويف العامل.

ـــَل ال�سيُد القائـــد يف حما�سرته الرم�سانية احلديث عن خطـــر ال�سيطان ومن معه من �سياطني  ووا�سَ
اجل���ن والإن�س، حي���ث ي�شل الن�ش���اط ال�شيط���اين يف امتداداته وتاأثريات���ه اإلى امل�شارك���ة يف الأموال ويف 

الأولد.. وخل�س ال�شيد عبدامللك احلوثي ن�شاط ال�شيطان الوا�شع يف اجتاهني:
الأول: الدف��ع بنا كب�ض��ر والدفع اأي�ضا باجلن اأي�ضا يف ع��امل اجلن، للتعدي حلدود اهلل 

وخمالفة اهلل فيما نهانا عنه من نواهي.
والث��اين: املع�ضي��ة لأوام��ر اهلل، حي��ث يعم��ل ال�ضيط��ان عل��ى اأن يورط��ك يف املنك��رات 

واملعا�ضي واملفا�ضد يف اأي نوع منها.
واأ�ســـار ال�سيد القائد اإلى �سبـــل الوقاية من تاأثريات ال�سيطان وكل اأعوانـــه من اجلن واالإن�ش باأمرين: 
االأول: االإميـــان باهلل واليوم االآخر. والثاين: باال�ستعاذه من ال�سيطان الرجيم ومن ُكّل همزات ال�سياطني 

وو�ساو�سهم وتاأثرياتهم.
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ْيَطان من أتباعه تبرؤ الَشّ
القراآُن الكرمي يحكي لنا م�صهدًا من اأهم امل�صاهد يف يوم 
القيامة هذا امل�ص��هد �صيكون بعد انق�صاء احل�صاب، تبداأ 
عملي��ة احل�ص��اب على امل�ص��توى الفردي على امل�ص��توى 
اجلماع��ي عل��ى امل�ص��توى الع��ام للب�ص��رية بع��د اجناز 
عملية احل�ص��اب يتحدد من هم اإلى النار ومن م�ص��ريهم 
اإل��ى جهنم والعي��اذ باهلل، ومييزون عمن م�ص��ريهم اإلى 
اجلن��ة فالأنبي��اء وم��ن يف خ��ط الأنبياء من ال�ص��احلني 
املوؤمن��ني م��ن الناج��ني م��ن الفائزي��ن ميي��زون حلالهم 
وميت��از املجرم��ون والهالك��ون وال�ص��الون والغ��اوون 
ْيَطان كبريهم اإبلي�ش  واملنحرفون مع ال�ش��ياط. مع ال�َشّ
حلاله يف جنبه وجانب من املح�ص��ر يف �ص��احة احل�ص��اب 
قبل الذهاب اإلى جهنم ولكن بعد اإجناز عملية احل�ص��اب 
ومتيز ُكّل اجتاه وكل طرف اإلى اأين �شيتجه يلقي اإبلي�ش 
كلمت��ه م��ع ُكّل اأولئك الذي��ن كان قد متكن م��ن اإغوائهم، 
حيث �ص��يجتمعون اأمام��ه اأمام ذلك ال��ذي اأغواهم الذي 
اأو�ص��لهم على ذلك امل�ص��ري ال�ص��يء اإلى جهن��م والعياذ 
ب��اهلل فما هي تل��ك اخلطب��ة؟.. الق��راآن الك��رمي حكى لنا 
��ْيَطان مَلَّا  عنه��ا يق��ول اهلل �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَل��ى “َوَقاَل ال�َشّ
��َي اْلأَْم��ُر”.. ملا ق�ص��ي الأمر احل�ص��اب اكتمل حتدد  ُق�صِ
م�ش��ري ُكّل اإْن�َش��ان اإلى اأين وح�ش��م هذا امل�شري.. ح�شم 
 َ م��ا عاد يف امل�ص��األة ل مراجعة ول اأخ��ذ ول رد.. “اإَِنّ اهلَلّ
”.. وعدكم اهلل وع��د احلق وعدكم  ��ِقّ َوَعَدُك��ْم َوْع��َد احْلَ
عل��ى اأعمالكم ال�ص��احلة يف اجلنة وتلك هي اجلنة وبات 
م�ص��ري الذين ا�ص��تجابوا هلل واأطاعوه اإليها ووعد بالنار 
وتوعد بها من ع�ص��اه وتعنت عليه واأطاع اإبلي�ش.. بات 
الأمر وا�ص��حا بات امل�صري حم�صوماً وحمددًا ول اإ�صكال 
ْخَلْفُتُك��ْم “الأم��اين الغ��رور اخل��داع  ُك��ْم َفاأَ في��ه “َوَوَعدُتّ
وعوده يف الدنيا وعوده حتى يف الآخرة ميني البع�ش.. 
ما هي م�ص��كلة اهلل غفور رحيم �ص��يكن اأن يكون هناك اإما 
�ص��فاعة اأَْو خمرج اأي اعتب��ارات “ووعدتكم فاأخلفتكم” 
ن  ��ْيَطانية تل�ش��ت “َوَم��ا َكاَن يِلَ َعَلْيُكم ِمّ ُكّل الوع��ود ال�َشّ
�ُص��ْلَطاٍن”.. اأنا مل اأجربكم مل اأك�صركم يف طريق جهنم يف 
��ْيَطان ما اأجرب اأحدا وال ك�ش��ره  طريق اخلطاأ وفعل ال�َشّ
ن �ُش��ْلَطاٍن اإِاَلّ اأَن  ك�ص��را للع�ص��يان “َوَم��ا َكاَن يِلَ َعَلْيُكم ِمّ
��ْيَطان اأنا ما غ�شبت  َدَعْوُتُكْم َفا�ْص��َتَجْبُتْم يل”.. يقول ال�َشّ
اأح��د ل اأح��د ي�ش��يح عل��ّي وال اأح��د يزع��ل فق��ط دعوة 
��ْيَطان يدعو يو�ش��و�ش  دعوتك��م.. وهذا الذي يعمله ال�َشّ
يكذب عليك يزين لك لكنه ل ميلك القدرة على ان يجربك 
“َفَا  َفا�ْش��َتَجْبُتْم يل”.. امل�صكلة عندكم  َدَعْوُتُكْم  اأَن  “اإِاَلّ 
َتُلوُم��ويِن َوُلوُم��وا اأَنُف�َص��ُكم”.. يف ذلك الي��وم يقول هكذا 
ِرِخُكْم” ل  �شْ ا اأََنا مِبُ لوموا اأنف�ص��كم اأنتم من ا�صتجبتم “َمّ
اأعمل لكم اأي �ص��يء ول اأنقذكم ول اأغيثكم اأنتم متجهون 
 ..” ��ِرِخَيّ �شْ نُتم مِبُ اإل��ى العذاب الدائ��م والرهيب “َوَما اأَ
يعن��ي اأنتم اأَْي�ص��اً لن تفعلوا يل �َص��يئاً ول��ن تغيثوين ولن 
ا اأَ�ْش��َرْكُتُموِن ِمن َقْبُل  تدفع��وا عني �َص��يئاً “اإِيِنّ َكَف��ْرُت مِبَ
��ْيَطان يتنكر له��م َجميعاً ويقول  “.. وهك��ذا يتنك��ر ال�َشّ
لهم لن اأفَيكم ب�ص��يء ولن اأنفعكم ب�ص��يء ولن ادفع عنكم 
�َص��يئاً ولن اأغيثكم اأي اإغاث��ة واأنا اأبراأ منكم واجهوا هذا 
امل�ص��ري ال�صيئ هذا امل�ص��ري الفظيع الذي اأنتم متجهون 
اإليه وحتملوا م�ص��وؤولية ما و�ص��لتم اإلي��ه لأنكم اأنتم من 
ا�ص��تجبتم.. يتنكر لهم هذا بالتاأكيد �صيكون بالن�صبة لهم 
ح�صرات واأ�صف واآلم وغي�ش �صديد وهو يتنكر لهم بعد 

اأن و�صولوا اإلى ما و�صلوا اإليه.
 

ْيَطان ُسُبُل الوقاية من تأثيرات الَشّ
��ْيَطان واأ�ش��اليبه وما يت�ش��ل بذلك  ال��كلم ح��ول ال�َشّ
ا وحديثنا يف هذه املحا�ش��رة واملحا�ش��رات  وا�ش��ع جًدّ
ال�ص��ابقة لن ي�صتق�ص��ي ذل��ك اإمنا هو اإن �ص��اء اهلل ذكرى 
واإمن��ا احلدي��ث يف الق��راآن الكرمي وا�ص��ع واحلديث عن 
النبي �صلوات اهلل عليه وعلى اآله وا�صع احلديث يف هذا 
الأمر وا�صع وميكن لاإْن�َصان اأن ي�صتفيد الكثري الكثري من 
خال الق��راآن الكرمي املحا�ص��رات والدرو�ش على اآخره 
بع��د ُكّل ما قد حتدثنا يف املحا�ش��رات املا�ش��ية ويف هذه 
املحا�ص��رة يهمن��ا الآن اأن نتح��دث ع��ن �ص��بل الوقاية؛ 
لأنه��ا النتيجة التي نريد الو�ص��ول اإليه��ا.. كيف نحافظ 
��ْيَطان من  على اأنف�ش��نا ونحمي اأنف�ش��نا من تاأثريات ال�َشّ
تاأث��ريات اإبلي���ش وكل اأعوان��ه من اجل��ن والإن�ش.. هذا 

ا ناأتي اإلى نقاط وباخت�شار. مو�شوع مهم جًدّ
��ان ب��اهلل  ��ان ب��اهلل والي��وم الآخ��ر.. الإمْيَ اأوًل: الإمْيَ
انك ب��اهلل كلما ازداد  �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَل��ى، كلم��ا ازداد اإمْيَ
خوفك من اهلل وحمبتك هلل �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى ا�صت�صعارك 
انية  لعظم��ة اهلل وحي��اوؤك م��ن اهلل.. ه��ذه النتائ��ج االإمْيَ
اني��ة اخل��وف م��ن اهلل واملحب��ة هلل  وه��ذه الثم��رة الإمْيَ
واحلي��اء م��ن اهلل كله��ا عوامل ت�ص��اعد عل��ى الطاعة هلل 
واال�ش��تقامة عل��ى منه��ج اهلل واحل��ذر م��ن مع�ش��يته 
ان باليوم الآخر م�صاألة يف غاية  م�ص��األة مهمة جدًا.. الإمْيَ
ان��ك باجلن��ة والنار واحل�ش��اب واجلزاء  االأهمّي��ة.. اإمْيَ
انك باجلزاء ب�ش��كل عام اأن ُكّل مع�شية عليها جزاء  واإمْيَ
و�ص��تدفع ثمنها يف الدني��ا والآخرة اأبون��ا اآدم دفع فورا 
ثمن ع�صيانه وخمالفته اأكل تلك ال�صجرة وب�صرعة �صقي 
انك ويقينك باجلزاء على  واأُخ��رج من اجلنة وعان��ى اإمْيَ
املع�ص��ية هذا ي�ص��اعدك على اللتزام.. ما دمت �ص��تدفع 

الثمن ثمناً خطريًا وكبريًا ي�صاعدك على اللتزام.
��ْيَطان الرجيم  ثانياً: اال�ش��تعاذة ب��اهلل تعالى من ال�َشّ
وهمزاته��م  ال�ش��ياط.  هم��زات  ال�ش��ياط.  ُكّل  وم��ن 
وو�صاو�ص��هم وتاأثرياتهم وهذه م�ص��األة مهم��ة اهلل علمنا 
اإياه��ا يف القراآن الكرمي واأكد عليه كثريا يف القراآن الكرمي 
و�ص��واء يف احلالت والظروف التي يح�ش الإْن�َصان فيها 
اأنه عر�ص��ة للتاأثري واأنه هناك �صغل عليه للتاأثري عليه يف 
حالت الإغراء اأَْو حالة الغ�ص��ب اأَْو احلالت واملقامات 
الت��ي ت�ص��تغل يف التاأثري على الإْن�َص��ان مقام��ات الإغراء 
النف�ص��ي اإغراء ال�ص��هوة مقام��ات ميكن اأن يك��ون هناك 
�ص��غل ل�صياطني اجلن اأَْو �صياطني الإْن��ش لإغوائك تبادر 
اإلى ال�صتعاذة اهلل �ُصْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى قال يف كتابه الكرمي 
َك ِمَن  ��ا َينَزَغَنّ ا ينبهن��ا على ذل��ك “َواإَِمّ يف اآي��ة مهم��ة جًدّ
��ِميُع اْلَعِليُم”..  ُه ُهَو ال�َشّ َنّ ۖ  اإِ ِ ��ْيَطاِن َنْزٌغ َفا�ْش��َتِعْذ ِباهلَلّ ال�َشّ
��ْيَطان نزغ �ش��واٌء اأكان هذا يف مقام  واإما ينزغنك من ال�َشّ
الغ�صب ف�ص��يحاول اأن يرفع من وترية غ�صبك ويدفعك 
للتج��اوز يف حال��ة الغ�ص��ب تل��ك اأَْو يف حال��ة ال�ص��هوة 
والرغب��ة النف�ص��ية والهوى النف�ص��ي وامليول النف�ص��ية 
يحاول اأن ي�ص��عر في��ك هذه الرغبات ويزي��د من وطاأتها 
علي��ك لتتجاوز اإل��ى احلرام اأَْو يف ح��الت اأخرى حالت 
الر�ش��ى النف�ش��ي وحاالت املخاوف اأَْي�ش��اً ُكّل احلاالت 
ا  ��ْيَطان فا�ش��تعذ ب��اهلل “َواإَِمّ الت��ي يدخل م��ن خللها ال�َشّ
ِميُع  ُه ُهَو ال�َشّ ، اإَِنّ ِ ��ْيَطاِن َنْزٌغ َفا�ْشَتِعْذ ِباهلَلّ َك ِمَن ال�َشّ َينَزَغَنّ
اْلَعِليُم”.. اأَْي�صاً يف اآية اأخرى يقول اهلل تعالى فيها “َوُقْل 
ُعوُذ ِبَك َرِبّ اأَْن  ��َياِطِ.* َواأَ َرِبّ اأَُع��وُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت ال�َشّ

َيْح�ُصُروِن”.
 

ْيَطان الرجيم” معنى “أعوُذ بالله من الَشّ
ويهمن��ا هنا اأن نو�ص��ح معن��ى ال�ص��تعاذة ما معنى 
ْيَطان الرجيم.. ما معنى “اأَُعوُذ ِبَك ِمْن  اأعوُذ باهلل من ال�َشّ
��َياِطِ.”.. اأعوذ يعني األتجئ اإليك معت�ص��ماً  َهَمَزاِت ال�َشّ
وحمتمي��اً بحمايتك وامنعنا بك يا رب.. ال�ص��تعاذة عي 
التج��اء لاحتم��اء اأنت تلتجئ اإل��ى اهلل ليحميك بحمايته 
ليدفع عنك.. التجاء املعت�صم الائذ امل�صتجري الذي يفر 
اإل��ى اهلل ليدفع عنه هذا اخلطر.. ليدفع عنه هذا ال�ص��وء 
ليدف��ع عن��ه هذا ال�ص��ر.. فلذلك ك��ن واعيا مب��ا يعنيه ما 
تعنيه ال�صتعاذة ما يعنيه هذا التعبري لتعرب من اأعماق 
ْيَطان الرجيم”  نف�صك من اأعماق قلبك “اأعوذ باهلل من ال�َشّ
يعن��ي األتج��ئ اإل��ى اهلل ف��ارا اإلي��ه حمتميا ب��ه وحمتميا 
بحمايت��ه ممتنع��ا ب��ه وم�ص��تجريا ب��ه ليحم��ني ليدف��ع 
��ْيَطان  ��ْيَطان وو�ش��او�ش ال�َشّ ��ْيَطان وتاأثري ال�َشّ عني ال�َشّ
وو�ص��او�ش ال�ص��ياطني م��ن اجل��ن وم��ن الإن���ش.. فهذا 
معنى ال�صتعاذة وهذه م�صاألة مهمة جدا.. اهلل �ُصْبَح�اَنُه 
َوَتَعاَلى اأَْي�صاً يف �صورة من اأهم ال�صور يف القراآن وهي من 
هداي��ا اهلل لن��ا يف كتابه الكرمي ومن نعمه علينا.. �ص��ورة 
ا�ِش  ِحيِم “ُق��ْل اأَُعوُذ ِبَرِبّ الَنّ ْحَمِن الَرّ ِ الَرّ النا�ش ِب�ْش��ِم اهلَلّ
ا�ِش  َنّ ا�ِش * ِمْن �َشِرّ اْلَو�ْشَوا�ِش اخْلَ ا�ِش * اإَِلِه الَنّ * َمِلِك الَنّ
ا�ِش  ِة َوالَنّ َنّ ا�ِش * ِمَن اجْلِ ُدوِر الَنّ * اَلِّذي ُيَو�ْش��ِو�ُش يِف �شُ
“.. هذه ال�صورة فيها التجاء قوي اإلى اهلل التجاء كبري 
ا�ِش  ا���شِ * َمِلِك الَنّ التجاء بت�ص��رع.. “ُق��ْل اأَُعوُذ ِبَرِبّ الَنّ
ا�ِش”.. هذا التجاء بت�ص��رع اإلى اهلل �ُص��ْبَح�اَنُه  * اإَِل��ِه الَنّ
َوَتَعاَلى من موقع ربوبيته واإلوهيته وملكه.. اأنت يا رب 
واأن��ت الرب واأنت الإله واأنت امللك األتجئ اإليك اأفر اإليك 
اأحتم��ي بك من �ص��ر الو�ص��وا�ش اخلنا�ش ال��ذي يزرع يف 

�صدري حالة النحراف اإلى ما هو ع�صيان لك.
 

سورُة الناس تعلمنا مسألتني مهمتني
ولحظوا هذه ال�ص��ورة من اأهم ال�ص��ور التي ت�ص��نع 
ا امل�ش��األة  عندن��ا وعي��اً الأن تعلمنا م�ش��األت. مهمت. جًدّ
الأولى هي اللتجاء اإلى اهلل والعت�ص��ام به ليحمينا من 
�ص��ر هذا الغزو الذي يغزوا �ص��دورنا ه��ذه التاأثري الذي 
ي�صل اإلى اأنف�صنا فينحرف بنا نحو املع�صية اأَْو ال�صال 
اأَْو الإغواء وهذه م�ص��األة مهم يف اللتجاء اإلى اهلل يف ذلك 
لناأخ��ذ حذرنا اأَْي�ص��اً لأن��ه يعلمنا اأن هناك م�ص��درين اأَْو 
م�ص��دران لهذا الو�ص��وا�ش لأن��ه علمنا اأن نقول من �ص��ر 

الو�صوا�ش اخلنا�ش الذي يو�صو�ش يف �صدور النا�ش”..
 

املوسوسون من الناس ُكْثٌر
اأي��ن هو ه��ذا الو�ص��وا�ش اخلنا�ش الذي يو�ص��و�ُش يف 
�ص��دور النا���ش يغزوهم اإل��ى قلوبهم يغزوا م�ص��اعرهم 
والدواف��ع  واملي��ول  التوجه��ات  قلوبه��م  يف  ي�ص��نع 
��ْيَطانية.. اهلل يقول “من اجلن��ة والنا�ش”.. لحظوا  ال�َشّ
يا اإخ��وة “من اجلنة والنا�ش”.. هناك مو�صو�ص��ون من 
النا�ش ولي�ش فقط من اجلنة “من اجلنة والنا�ش” هناك 
م�ص��ادر خطرية للو�صو�ص��ة من النا�ش اأنف�ص��هم.. هناك 
مو�صو�ص��ون كرث ول �ص��يما يف زمننا ه��ذا.. اليوم امتلك 
املو�صو�ص��ون يف �ص��دور النا�ش ما مل يك��ن موجودًا لدى 
�شياط. االإْن��ش واجلن يف ُكّل ما م�شى من التاأريخ رمبا.. 
اليوم الب�ص��رية اأَْكَث���ر حاجة واأم�ش حاج��ة على الوعي 
بخطورة هذه امل�ص��األة خط��ورة املو�صو�ص��ني واملعرفة 
باملو�صو�ص��ني يف الجتناب  له��م واحلذر منهم.. لي�ش اأن 
ا�ِش  ا�ِش * اإَِلِه الَنّ ا�ِش * َمِل��ِك الَنّ ُعوُذ ِبَرِبّ الَنّ تق��ول “ُقْل اأَ
* ِمْن �َش��ِرّ اْلَو�ْش��َوا�ِش” ثم اأنت الذي يبقى متطلعاً اإليهم 

م�صغياً لهم م�صتمعاً لهم يف ليلك ونهارك.
 

وسائُل إعالم موسوسة للتضليل واإلغواء 
ونشر املفاسد

الي��وم ي��ا اأيه��ا الإخ��وة وي��ا اأيته��ا الأخ��وات واهلل 
ينطبق على كثري من و�ص��ائل الإع��ام ينطبق عليها هذا 
التو�ص��يف القراآين.. و�ص��ائل اإعام مو�صو�صة يف �صدور 
النا�ش من  النا�ش “من اجلنة والنا�ش”.. اليوم بالتاأكيد 
م��ا هن��اك قن��وات اإعامية م��ن اجل��ن.. لكن م��ن النا�ش 
ه��و هنا حذرنا من اجلن��ة والنا�ش.. ا�ص��معوا وعوا من 
اجلن��ة والنا�ش.. اليوم املو�صو�ص��ون يف �ص��دور النا�ش 
ميتلكون قنوات اإعامية ما كان منها خم�ص�صاً للت�صليل 
ال�صيا�ص��ي والإعام��ي والفكري والثقايف.. م��ا كان منها 
خم�ص�ص��اً لاإغواء ون�صر املفا�ص��د الأَْخَاقية.. اليوم مل 
تع��اِن الب�ش��رية يف ُكّل ما قد م�ش��ى م��ن تاأريخها مثل ما 
تعاين اليوم من الن�شاط الهائل لن�شر املفا�شد االأَْخَلقية.. 
قنوات تن�ص��ر هذه القنوات م�صاهد خليعة لن�صر املفا�صد 
الأَْخَاقي��ة وتدمري القي��م الأَْخَاقية، الع��راء واجلرائم 
تن�ص��ر الي��وم يف قن��وات كث��رية ج��دًا يج��ب احل��ذر من 
م�ص��اهدة هكذا قنوات اأَْو اأي و�صائل اأخرى يف الإنرنت، 
الإنرن��ت الي��وم في��ه الكثري والكث��ري من الو�ص��ائل من 
املواقع وال�ش��فحات املخ�ش�شة اأَْو التي لها هذا الن�شاط 
تن�ص��ر مفا�ص��د اأَْخَاقي��ة وتغ��وي يف اجلان��ب الأَْخَاقي، 
فتدن���ش النفو���ش وتنت�ص��ر املفا�ص��د والزن��ا واجلرائ��م 
الأَْخَاقي��ة اإلى مناطق كثرية من العامل، اإلى اأ�ص��خا�ش 
واأن  ي�ص��غوا  واأن  يتورط��وا  اأن  قب��ل  كان��وا  كثريي��ن 
يرتبطوا بو�ص��ائل اإعامية من ه��ذا النوع كانوا نزيهني، 
كان��وا �ص��ريفني، كانوا طاهري��ن، كان��وا حمافظني على 
اأنف�ص��هم من الدن�ش وحمافظني على اأعرا�ص��هم و�صرفهم 
من الدن�ش، ولكن كان الذي جرهم اإلى ف�صاد اأَْخَاقي هو 
متابعة قنوات ف�ص��ائية ن�ص��رت م�ص��اهد مغرية فا�ص��دة 
مف�ص��دة اأَْو يف الإنرن��ت مواقع على الإنرنت ال�ص��باب 
اليوم وال�ص��ابات يجب اأن يكون��وا حذرين جدًا منها، اأن 
يحم��وا اأنف�ص��هم منها م��ن البداية، ل تذه��ب لتدخل اإلى 
موق��ع يف النرن��ت فتتطل��ع اإليه فيو�ص��و�ش يف �ص��درك 
فيغويك وي�صرب فيك القيمة املعنوية الأَْخَاقية، وزكاء 
النف�ش، �صرف النف�ش، طهارة النف�ش، فيغويك ومع هذا 
ن�ش��اط كبري للتوا�ش��ل والتعارف وب�شكل اأعمى وب�شكل 
غري من�صبط ين�صط مثًا يف مواقع التوا�صل الجتماعي 
ين�ص��ط الكثري من ال�صياطني، الذين لهم هذا العمل وهذا 
ال�ص��غل يعمل على الإيقاع بالآخرين اإما �صيطان يحاول 
اأن يوقع بالكثري من الفتيات يوقعهم يف الف�صاد الأَْخَاقي 
اأَْو �صيطانة توقع بالكثري من ال�صباب يف الف�صاد الأَْخَاقي 
فتبداأ باملرا�صلة التي فيها املراودة والو�صو�صة والتزيني 
للمع�صية والإغراء باملع�صية حتى الإيقاع يف املع�صية، 
هذه اليوم واحدة من اأفظع الآفات املنت�صرة واخلطرية 
ا على ال�ش��باب وال�ش��ابات وعلى الرجال والن�ش��اء  ج��ًدّ
جميعاً، ويجب احلذر منها ب�ص��كل كبري والحتماء منها 
واحل��ذر من��ذ البداية منها، فالذي يو�ص��و�ش يف �ص��دور 
النا���ش من اجلن��ة والنا�ش، اليوم ميتلك الو�ص��ائل التي 
ْكَث���ر م��ن ما ق��د م�ص��ى يف تاأريخ  ت�ص��اعده عل��ى َذل��ك باأَ

الب�صرية.
 

الوسوسة حتت عناوين دينية
اأَْي�ش��اً اال�ش��تقطاب اليوم هناك ن�ش��اط مث��ًل للجانب 
التكفريي لا�صتقطاب والإغواء من خال و�صائل الإعام 
والو�صو�صة يف �ص��دور النا�ش، الو�صو�صة حتت عناوين 
ْيَطان اأن يغويك حتت  دينية، بالتاأكيد اأهم �شيء عند ال�َشّ
عنوان ديني اأَْو غري ديني حتى لدرجة اأن تذهب لتنفجر 
بنف�صك يف م�صجد اأَْو يف �صوق اأَْو يف مدر�صة اأَْو يف م�صت�صفى 
اأَْو بني اأي جتمع ب�ص��ري، واأنت تعترب نف�صك اأنك تتقرب 
اإل��ى اهلل بذلك وتظن اأن احل��ور العني بانتظارك يف اأقرب 
��ْيَطان  حلظ��ة ف��ور اأن تنفجر هن يف حالة ا�ش��تقبال، ال�َشّ
يهمه اأن يغويك والذي يو�ص��و�ش يف �صدور النا�ش اليوم 
ميتلك و�ص��ائل اإع��ام متنوع��ة ميتلك ال�ص��حيفة ميتلك 
الكتاب يتحرك بالقلم يتح��رك باملذياع يتحرك بالقنوات 
الإعامية يتحرك يف النرنت يتحرك يف مواقع التوا�صل 
الجتماعي، فاإًذا اهلل �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى يف �صورة النا�ش 
وه��ي من اأهم ال�ص��ور، الت��ي يجب اأن ن�ص��تفيد منها واأن 
نعيه��ا واأن ننتف��ع بها لأنه��ا يا اإخوتي كم��ا قلت وكررت 
علمتن��ا م�ص��األتني مهمت��ني اأولهم��ا اللتج��اء اإل��ى اهلل 
والتجاء بت�ص��رع ووعي واإدراك خلطورة هذه امل�صالة، 
ق��ل اأعوذ برب النا�ش مل��ك النا�ش اله النا�ش التجئ اإليك 
واأن��ت رب��ي ورب ُكّل النا�ش واأنت اإلهي واإل��ه ُكّل النا�ش 
واأن��ت امللك مل��ك النا�ش َجميع��اً التجئ اإلي��ك بربوبيتك 
مبلكك باإلوهيتك اأن حتميني اأن حتمي �صدري اأن حتمي 
��ْيَطانية،  قلب��ي اأن حتمي نف�ش��ي م��ن ُكّل التاأث��ريات ال�َشّ
�ص��واٌء اأكان��ت من خ��ال ج��ن اأَْو اإن���ش وبكل و�ص��ائلهم 
واأ�ص��اليبهم وعناوينهم، ثم عملياً عملياً ل جتل�ش ت�صخر 
يف قناة ف�ص��ائية فيها م�ص��ل اأَْو مغوي، من ي�صلك ثقافياً 
ا اأَْو كذل��ك اأَْخَلقيا تبقى متطلع��اً اإليه تعطيه  اأَْو �شيا�ش��ًيّ
�ص��معك وب�ص��رك وتفت��ح له قلبك ث��م اأنت تعترب نف�ص��ك 
اأن��ك ل��ن تتاأثر م��ا يدريك اأن��ك لن تتاأث��ر قد تتاأثر، �ُص��به 
على امل�ص��توى ال�صيا�ص��ي قد توؤثر عليك وخ�صو�ص��اً اأن 
ْو �ش��به على  ا اأَ الكث��ري ينق�ش��هم الوعي اإلى حد كبري جًدّ
امل�ص��توى الدين��ي وحت��ت العناوي��ن الديني��ة ق��د توؤثر 
علي��ك فتتح��ول اإل��ى داع�ص��ي تكف��ريي متزم��ت متعنت 

متحجر غبي �ص��م بكم عمي ت�صبح اآله �صيطانية بطريقة 
اأخرى، اأَْو قد تخ�ص��ر زكا نف�ص��ك، طهارة نف�صك، وتف�صد 
وتخ�ص��ر �صرفك، عر�صك، ح�ص��انتك، منعتك الأَْخَاقية، 
تتحول اإلى اإْن�َصان مائع تافه حقري متدن�ش تدن�ش �صرفك 
واأَْخَلق��ك تتورط يف الرذائل واملفا�ش��د االأَْخَلقية، اأَْو قد 
تنم��ى عندك حال��ة الطمع امل��ادي والإف�ص��اد املادي هو 
اليوم من اأخطر و�ص��ائل الإف�صاد الكثري اليوم رخي�صون 
يبيع��ون ذممه��م، يبي��ع ولئ��ه ي�ص��رى بامل��ال ليتولى 
طرفا �ص��يطانيا اأَْو ليقف موقفا باطا اأَْو لينحاز يف �ص��ف 
الباطل فيقاتل يف �ص��ف الباطل فال�ص��تعاذة بوعي باهلل 
��ْيَطان الرجي��م م��ن همزات  �ُش��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَل��ى م��ن ال�َشّ
ال�ش��ياط.، ُكّل �ش��غلهم ال��ذي يعم��د اإل��ى التاأث��ري على 
نف�ص��يتك وتوجهات��ك بالإغراء اأَْو حني الغ�ص��ب اأَْو حني 
املخ��اوف اأَْو يف حلظة م��ن اللحظات، حتى املخاوف هي 
واح��دة من الو�ص��ائل التي يحركها يرج��ف عليك يخيفك 
يجعلك تتن�ص��ل عن امل�صوؤولية اأَْو ل تثبت يف موقف حق 
اأَْو اإلى اآخره اأَْو تخنع لباطل وتخ�ص��ع لطاغية اأَْو جمرم 
فال�ص��تعاذة هي م�ص��األة مهمة علمنا اإياها اهلل �ُص��ْبَح�اَنُه 
َوَتَعاَلى ويجب اأن ن�ص��تفيد منها وبوعي اأي�ص��ا.. اأَْي�ص��اً 
��ْيَطان واال�شتح�ش��ار لذلك يف  ثلثة الوعي بخطورة ال�َشّ
الذه��ن يف ُكّل االأح��وال املهمة يعني تنبه عل��ى اأن هناك 
عدو يعمل على اإغوائك ولديه اأن�ص��ار �صياطني من اجلن 
واالإْن����ش ال تغفل عن هذه امل�ش��األة ويف ُكّل احلاالت التي 
ت�ص��تدعي ذل��ك اإذا اأنت يف حالة غ�ص��ب فتذك��ر اأن هناك 
ْيَطان و�ش��يحاول اأن ي�شتغل هذه احلالة فكن متنبها  ال�َشّ
ل ي�ص��تغويك اأثناء غ�ص��بك اإذا اأنت ا�ص��تثارت يف نف�صك 
وحتركت يف نف�ص��ك الرغبات �ص��واء رغب��ات الطعام اأي 
�ص��هوة ورغبة حتركت فيك ال�ص��هوة اجلن�صية اإلى غري 
ذل��ك تذكر اأن هن��اك عدوا �صي�ص��عى اإل��ى اإغوائك فتنبه 
وخذا احتياطك وانتباهك وهكذا اأي حلظة من اللحظات 
��ْيَطان على اخلط �ش��يطان من  الت��ي قد يدخ��ل فيه��ا ال�َشّ
�ص��ياطني اجل��ن اأَْو �ص��يطان م��ن �ص��ياطني الإْن����ش تنبه 
َنّ اَلِّذيَن  وحتذر وله��ذا يق��ول اهلل �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَل��ى” اإِ
َذا ُهْم  ُروا َف��اإِ ��ْيَطان َتَذَكّ ��ُهْم َطاِئ��ٌف ِمَن ال�َشّ َق��ْوا اإَِذا َم�َشّ اَتّ
ْيَطان يف مثل  ُروَن”.. الذين اتقوا قد ي�شتهدفهم ال�َشّ ُمْب�صِ
هذه احلالت عند حالة غ�ص��ب عند احلالة التي تتحرك 
فيه��ا الغريزة غريزة النف�ش رغبة جن�ص��ية رغبة طعام 
رغبة �ص��راب رغبة راح��ة اأي رغبة م��ن الرغبات فياأتي 
��ْيَطان كما قلن��ا ويدخل على اخلط ويبداأ يو�ش��و�ش  ال�َشّ
ويح��اول اأن ي�ص��تميل امليزة الإيجابية ع��ن الذين اتقوا 
هي التذكر ال يعي�شون حالة الغفلة الدائمة حتى يتورط 
ْيَطان منه ثم ينتبه على ح�شب  يف املع�ش��ية ثم يترباأ ال�َشّ
تعبرينا املحلي ي�ش��كع براأ�ش��ه.. ال يتنبه قبل ال�شقوط 
��ْيَطان على اخلط  م��ا قب��ل الوق��وع، اأول م��ا يدخ��ل ال�َشّ
يو�ص��و�ش يزين، تخرج امل�صاألة عن �صياقها الطبيعي هذا 
يت�ص��ح لك قد تتحرك فيك رغبة من الرغبات مثًا الرغبة 
اجلن�صية اأول ما يخرج تفكريك عن الو�صع الطبيعي عن 
التفكري يف زوجتك مثًا اأَْو التفكري اإذا مل تكن قد تزوجت 
يف اأن تت��زوج واجته��ت خواط��رك نحو احل��رام خا�ش 
��ْيَطان  الو�ش��ع مل يعد طبيعي��ا اأعرف هنا بداأ يدخل ال�َشّ
اأح��ذر م��ن البداية ف��اإذًا تذك��ر انتبه ل تتج��ه فتغرق يف 
التفك��ري نحو اخلط��اأ نحو املع�ص��ية نح��و النحراف ل 
اأنتبه وتذكر واأ�ص��بط و�ص��عك ول تدخل حتى فيما قبل 
ذل��ك مثل البع���ش الذي قد يب��داأ ليلبي ه��ذه الرغبة من 
خال الدخول يف و�ص��ائل اإعام �صيئة وم�صاهدة م�صاهد 
خليع��ة اأَْو مغ��ازلت اأَْو ر�ص��ائل �ص��لبية اأَْو غري ذلك ل.. 
��ْيَطان م��ن بدايتها و�ش��ناأتي اإلى نقطة  اقط��ع طريق ال�َشّ
مهمة اأَْي�ص��اً يف ه��ذا اجلانب )اإن الذين اتقوا اإذا م�ص��هم 
ْيَطان يتدخل اأَْو يدخل على  ��ْيَطان( بداأ ال�َشّ طائف من ال�َشّ
اخل��ط يف اأي حلظة من حلظاته الت��ي يركز عليها حلظة 
غ�صب حلظة �صهوة حلظة رغبة اأي حلظة من اللحظات 
ْيَطان  تذكروا عرف ما هذا الو�ش��ع طبيعي عرف اأن ال�َشّ
ب��داأ يدخ��ل على اخلط ف��اإذا هم مب�ص��رون انتب��ه واأخذ 
ْيَطان الرجيم و�شرف نف�شه  حذره وا�شتعاذ باهلل من ال�َشّ
وذهنيت��ه عن ذلك الجت��اه اخلاطئ واإخوانه��م اإخوان 
ال�ص��ياطني جماعته��م قد تاأث��ر بهم ميدونه��م يف الغي ثم 
ل يق�ص��رون يعني يدفع��ون بهم اأَْكَث���ر ويجرونهم اأَْكَث�ر 
ويغرقونهم اأَْكَث�ر بدون اأي تق�ص��ري لياألون جهدا يف ذلك 
��ْيَطان  حت��ى يوقعونهم يف الع�ش��يان والعياذ باهلل، فال�َشّ
يدخ��ل على اخلط لك��ن ويو�ص��لهم اإلى الأمور ال�ص��يئة 
والعياذ باهلل، فالنتباه الوعي باخلطورة ال�صتح�ص��ار 

يف الذهن التذكر عند اللحظات احل�صا�صة.
��ْيَطان:  رابعاً: احلذر من االجنرار وراء خطوات ال�َشّ
��ْيَطان عنده ا�ش��رتاتيجية م��ع ابن اآدم هي اأ�ش��لوب  ال�َشّ
��ْيَطان مث��ًل ل��و يط��رح ل��ك بع�ش  اخلط��وات يعن��ي ال�َشّ
املوا�صيع منذ اللحظة الأولى هو يعرف اأنك لن تقبل ذلك 
نهائياً، ولكن يجرك �َص��يئاً ف�َص��يئاً خطوة خطوة اأ�صلوب 
ْيَطان مع  ْيَطانية ا�شرتاتيجية ال�َشّ من اأهم االأ�ش��اليب ال�َشّ
الإْن�َص��ان هي ه��ذه اخلطوات اأ�ص��لوب اخلطوات خطوًة 
فحطوة فقد ياأتي كيف يو�ص��لك مثًا اإلى جرمية الف�صاد 
الأَْخَاق��ي قد لو طرح عليك امل�ص��األة و�ص��و�ش لك بها من 
ان ل  اللحظ��ة الأول��ى قد تنفر نف�ص��ك لي��زال في��ك الإمْيَ
ي��زال في��ك احلي��اء، ل ت��زال عن��د العفة، لي��زال عندك 
ال�ص��رف، عن��دك عوام��ل تتح�ص��ن به��ا، عن��دك حواجز 
حتتم��ي به��ا ولكن يب��داأ بتدني�ش نف�ص��ك �َص��يئاً ف�ص��يئا، 
مغازلة م�ص��اهد خليعة، اأ�ص��ياء لها مردودها ال�ص��لبي يف 

تدني���ش نف�ص��ك، يف �ص��رب زكاء نف�ص��ك، يف حتطيم هذه 
احلواجز، كيف يحطم عندك حاجز احلياء �َص��يئاً ف�َصيئاً 
ويرّو�ش��ك قليًل قليًل كيف ي�شرب فيك احلمية والغرية 
وال�ص��رف واملروؤة �َص��يئاً ف�ص��ئيا خطوة فخطوة وهكذا 
حت��ى ي�ص��لك اإل��ى املفا�ص��د الأَْخَاقي��ة اأَْو الجنرار مع 
اأه��ل الباط��ل عاق��ات تتنمى ه��ذه العاقات اإل��ى هدايا 
اإلى اإغراءات مادية اإلى مكا�ص��ب اإلى �صداقة زائدة اإلى 
تاأثري كلمة تدُخل كلمة تخرج حتى ت�ص��ل اإلى الن�صمام 
اإل��ى �ص��فهم عوامل كثرية، الإ�ص��غاء اإلى �ص��الهم اإلى 
منابرهم الإعامية والثقافية �َص��يئاً ف�َصيئاً اأ�صياء معينة 
هي عب��ارة عن خطوات اهلل يق��ول )ول تتبعوا خطوات 
��ْيَطان يتك��رر هذا يف  ��ْيَطان( ال تتبع��وا خطوات ال�َشّ ال�َشّ
ا َياأُْمُرُكم  َ القراآن الكرمي فاإنه ياأمر بال�شوء والفح�شاء )اإِمَنّ
ِ َما اَل َتْعَلُموَن(  ��وِء َواْلَفْح�َش��اِء َواأَن َتُقوُلوا َعَلى اهلَلّ ِبال�ُشّ
��ْيَطان فاعرف  فاإًذا ما دام واأنت عرفت ا�ش��رتاتيجية ال�َشّ
كيف حتاربه، كيف تواجه��ه كيف حتتمي منه اأحذر من 
خطوات��ه ل تتجه معه ول تتحرك معه ول تنجر معه يف 
اخلطوة الأولى لأنك �صتنجر بعدها للخطوة الثانية بعد 
اخلطوة الثانية اخلطوة الثالثة حتى يو�صلك اإلى حيث 
مل تك��ن اأنت تتوقع اأبدا اأن ت�ص��ل، اأحذر اهلل ينبهنا بهذا 
��ْيَطان  يعلمنا بهذا هو الرحيم بنا ال تتبعوا خطوات ال�َشّ
واأن��ت اإذا ح��ذرت منه م��ن اخلطوات الأولى �ص��تحتمي 
فيما عداها من اخلطوات و�ص��يبقى الفا�ص��ل واحلواجز 
وال�ص��دود كب��رية فيم��ا بين��ك وب��ني الوق��وع يف املهالك 

والعياذ باهلل.
خام�ًص��ا: الأخ��ذ باأ�ص��باب الرعاية والتوفي��ق الإلهي 
وعوامل ال�ص��اح وال��زكاء، هذه م�ص��األة مهمة هناك من 
الأعمال ما تزيدك �ص��احاً وتزيدك طهرًا وتزيدك هدايًة 
وتزي��دك توفيق��اً واإقباًل اإل��ى اهلل ونفورًا من املع�ص��ية 
للرذائ��ل  ومقت��اً  للع�ص��يان  وكره��اً  للف�ص��وق  وكره��اً 
ا ال�ش��لة  واملفا�ش��د، ه��ذا يعطي��ك ح�ش��انة كب��رية جًدّ
القيم��ة ولي�ش اأي �ص��اة ال�ص��اة القيمة ال�ص��اة التي 
لَة  ت�ص��دك اإلى اهلل ال�ص��اة التي تطهر نف�صيتك “اإَِنّ ال�شَّ
ُ َيْعَلُم  ْك��رَبُ َواهلَلّ ِ اأَ َتْنَهى َعِن اْلَفْح�َش��اِء َوامْلُْنَك��ِر َوَلِذْكُر اهلَلّ
��َنُعوَن” الإكثار م��ن ذكر �ُص��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى، هذا  َما َت�صْ
ا، اجله��اد يف �ش��بيل اهلل باإخل���ش اإذا مل يك��ن  مه��م ج��ًدّ
باإخا���ش ل��ن يفي��َدك ولن ينفعك ل��و وقف��ت اأي مواقف 
م��ا  اأدراك   وم��ا  الإح�ص��ان  اأي عم��ل وهك��ذا،  وعمل��ت 
الإح�صان، ال�صدقات التي هي باإخا�ش وبدون رياء ول 
مقا�ص��د اأخرى، كثري م��ن الأعمال اأر�ص��دنا اهلل اإليها هي 
�صبب للمغفرة �ص��بب لزكاء النف�ش �صبب لطهارة النف�ش 
�ص��بب لأن يحيط��ك اهلل بالهداي��ة بالتوفي��ق بالت�ص��ديد 
الهتم��ام بالق��راآن الك��رمي بتدبر بتاأم��ل، جمال�ش الذكر، 
جمال�ش ال�ص��اح، امل�ص��اجد التي فيها خ��ري ولي�ش فيها 
م�ص��لون اأما م�ص��اجد ال�ص��ال وال�ص��رار فه��ي خطرية 
ا وخطورتها رهيبة للغاية يجب احلذر منها، وهكذا  ج��ًدّ
الأخذ باأ�صباب الرعاية والتوفيق الإلهي وعامل ال�صاح 
والزكا وهي جمال وا�ش��ع ت�ش��مل ُكّل االأعمال ال�ش��احلة 

واإن كانت تتفاوت يف ذلك.
�صاد�ًص��ا: الوع��ي ب��اأن اهلل اأغنان��ا ع��ن احل��رام يعني 
لحظوا ق�صَة اآدم عليه ال�صام اهلل اأعطاه جنة كاملة فيها 
العي�ش الوا�ش��ع والرغد ال��كايف ما يلب��ي ُكّل احتياجاته 
��َك اَل َتْظَماأُ ِفيَها  ��وَع ِفيَها َواَل َتْعَرى○، َواأََنّ )اإَِنّ َل��َك اأَاَلّ جَتُ
َواَل َت�ْش��َحى○( يتوفر ل��ه ُكّل املطالب واالحتياجات من 
ماب�ش من طعام من �ص��راب اأحل اهلل لنا الطيبات وحرم 
علين��ا اخلبائ��ث الطيب��ات ُكّل الطيبات اأحله��ا لنا وحرم 
علينا اخلبائث، فيما اأخل ما يغني ويكفي ويلبي حاجتك 
اأن��ت كاإْن�َص��ان �ص��حيح عن��دك حاج��ة غريزي��ة حاجتك 
اجلن�ص��ية ه��ي غريزة فيك وحتت��اج اإل��ى اأن تلبيها لكن 
باحلال تزوج اإذا مل تكفك الأولى تزوج بالثانية وح�صن 
عاقتك بزوجتك مبا يلبي حاجتك منها هي كذلك الزوجة 
تكتفي بزوجها ويف احلال ما يغني عن احلرام وي�صون 
من احلرام ب�ص��رف كذلك يف املاأكولت يف امل�ص��روبات يف 
احللل ما يغني عن احلرام اأ�شف اإلى ذلك يف ُكّل �شئون 
احلي��اة لنعي جيدا اأن للحرام والع�ص��يان مغبة فظيعة 
وثمن باهظ ل ي�ص��تحقه واهلل ل ي�ص��تحقه ل��و مل يكن اإل 
جهن��م جهن��م، يعن��ي ما هن��اك من احل��رام ما ي�ص��تحق 
انك و�ص��رفك  اأن ت�ص��حي في��ه ولأجله بعاقتك باهلل واإمْيَ
وطهارتك و�ص��احك ونبل��ك وعدلك وقيمك واإْن�َص��انيتك 
وت�ص��حي باجلنة وتدخل جهنم من اأجله، املعا�ص��ي لها 
ثمن ثمن عاجل يف الدنيا وثمن اآجل يف الآخرة ذكر نف�صك 
بهذا حتى ل تخ�ص��ر اخل�ص��ارة كبرية جدًا، ومن اآخر ما 
ْيَطان لكم عدو  نذكر به قول اهلل �ُشْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى )اإن ال�َشّ
فاتخذوه عدوا( كلما ر�ص��خت يف نف�صك العداء لل�صيطان 
وال�ص��ياطني كلهم، من اجلنة والنا���ش كلما احتميت من 

تاأثريهم يف الإغواء والت�صليل ويف �صائر ذلك.
ه��ذه النق��اط والعنا�ش��ر فيها اإن �ش��اء اهلل م��ا يفيَدنا 

َجميعاً.
ُل اهلَل �ُش��ْبَح�اَنُه َوَتَعاَل��ى اأن يحمَينا من تاأثري ُكّل  َن�ْش��اأَ
َقنا ملا ير�شيه عنا  ال�ش��ياط. من اجلن واالإْن��ش، اأن يوِفّ
َعاء، اأن يتقبَل منا ومنكم ال�ش��ياَم والقياَم  ُه �َش��ِمْيُع الُدّ اإَنّ
و�ص��الَح الأعم��ال واأن يكتَبن��ا يف �ص��هره الك��رمي هذا من 

ُعتقائه وُنقذائه وطلقائه من النار.
�َلُم َعَل�ْيُكْم َوَرْح�َمُة اهلِل َوَبَرَكاُته.. َوال�َشّ

محاضرة
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اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

احلم��د هلل رب العامل��ني، واأ�ص��هد اأن ل اإل��ه اإل اهلل 
املل��ك احلق املبني، واأ�ص��هد اأن �ص��يدنا حمم��دا عبده 
ور�ص��وله خامت النبيني، اللهم �صل على حممد وعلى 
اآل حمم��د، وب��ارك عل��ى حمم��د وعل��ى اآل حممد كما 
�ص��ليت وبارك��ت عل��ى اإبراهي��م وعل��ى اآل اإبراهيم، 
اإنك حميد جميد، وار�ش اللهم بر�ص��اك عن اأ�صحابه 

الأخيار املنتجبني وعن �صائر عبادك ال�صاحلني.
اأيه��ا الإخوة والأخ��وات، ال�ص��ام عليكم ورحمة 
اهلل وبركات��ه، وتقّبل اهلل منا ومنكم ال�ش��يام والقيام 

و�صالح الأعمال يف هذا ال�صهر املبارك.
اليوم ال�ص��ابع ع�ص��ر من �ص��هر رم�ص��ان يف ال�صنة 
الثاني��ة للهجرة هو يوم عظي��م ويوم تاريخي جميد، 
وي��وم فا�ص��ل يف تاري��خ الأمة الإ�ص��امية ويف تاريخ 
الب�ص��رية بكله��ا، يوم م��ن اأي��ام اهلل، يوم اأ�ص��ماه اهلل 
�صبحانه وتع اإلى يف كتابه الكرمي بيوم الفرقان، )وما 
اأنزلن��ا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان(، 
يوم فارق وفا�ص��ل وا�صتثنائي، ويوم كان فيما بعده 
وفيم��ا قبل��ه يوما مميزا، يوما فا�ص��ا ب��كل ما تعنيه 
الكلم��ة، الذك��رى املهمة، ذك��رى غزوة ب��در الكربى 
اأتت يف �صهر رم�صان، كما اأي�صا ذكرى اأخرى مهمة يف 
التاريخ الإ�صامي هي ذكرى فتح مكة كاأنت يف الثامن 

من �صهر رم�صان.
اأمُتن��ا الي��وم فيما تواجهه من حتديات و�ص��عوبنا 
العربي��ة امل�ص��لمة و�ص��عوبنا الإ�ص��امية كاف��ة فيما 
ّ احلاجة من  تواجه��ه من حتديات وخماطر يف اأَم���شِ
ال�ص��تفادة من تاريخها، ومن اأهم ما ت�ص��تفيد به من 
تاريخها ال�صتفادة من ال�صرية النبوية ومن الوقائع 
املهمة التي كاأنت يف عهد النبي حممد �ص��لى اهلل عليه 
وعلى اآله و�ص��لم، الأ�صوة والقدوة الذي قال اهلل عنه 
يف كتاب��ه الك��رمي: )لقد كان لكم يف ر�ص��ول اهلل اأ�ص��وة 
ح�ص��نة مل��ن كان يرجو اهلل والي��وم الآخ��ر وَذَكر اهلَل 
كث��ريا(، غزوة بدر الك��ربى، ما اأهم م��ا يتعلق بهذه 
احلادثة من درو�ش وعرب؟ نحن بال�تاأكيد لن ندخل يف 
كل التفا�صيل املتعلقة بهذه الواقعة املهمة واحلادثة 
التاريخي��ة املهم��ة، يهمن��ا البع���ش م��ن الدرو���ش، 
البع�ش م��ن العرب التي نرى اأنف�ص��نا باأم�ش احلاجة 
اإليها، مع اأنه من املهم على امل�ص��توى التثقيفي وعلى 
امل�ش��توى التعليم��ي يف اأو�ش��اط االأم��ة االإمل��ام بهذه 
احلادثة يف تفا�صيلها، لأن يف كل جزئية من تفا�صيلها 
ع��ربة ودر�ش، ولك��ن مقام احلديث يف حما�ص��رة اأو 
كلم��ة، الوقت في��ه عادة يك��ون �ص��يقا والركيز فيه 

عادة على الأهم فالأهم.

� قريش العدو األول للرسالة اإلسالمية 
م��ا ه��ي طبيعة هذه امل�ص��كلة ومع م��ن؟ كل الذين 
يقراأون التاريخ الإ�ص��امي ويعرف��ون بداية الدعوة 
الإ�ص��امية، ال��كل يع��رف اأن م��ن وقف من��ذ اللحظة 
الأول��ى ع��دوا للر�ص��الة الإ�ص��امية وعدوا لاإ�ص��ام 
وعدوا للم�ص��لمني، منذ البداية كان هو قري�ش، �صكان 
مك��ة، كانوا �ص��اكنني يف مكة املكرم��ة، وقري�ش قبيلة 
كبرية من كربيات القبائل العربية تندرج فيها قبائل 
فرعي��ة وبط��ون متع��ددة، وتتمتع قري���ش مبكانة يف 
الواقع العربي ونفوذ على م�ص��توى املنطقة العربية 

وعلى م�صتوى بقية القبائل العربية، قري�ش كانوا هم 
قوم النبي �صلوات اهلل عليه وعلى اآله، وقري�ش كانوا 
هم ذرية نبي اهلل اإ�ص��ماعيل عليه ال�صام، ومتركزهم 
يف مك��ة املكرم��ة حي��ث توج��د الكعبة وحي��ث توجد 
م�ش��اعر احل��ج اأعطاهم مكان��ة واعتبارا يف الو�ش��ط 
العربي بكله، واأتاح لهم ظروفا ا�ص��تثنائية من حيث 
ال�ص��تقرار، من حيث الزعامة العتبارية يف الو�صط 
العربي، من حيث الرخاء القت�ص��ادي نتيجة اأن اهلل 
�ص��بحانه وتع اإلى اأراد ل�صكان تلك البقعة املحرمة، 
بقع��ة الكعبة وبقعة م�ش��اعر احل��ج اأن يعي�ش اأهلها 
رغ��د العي�ش �ص��من دعوة نب��ي اهلل اإبراهي��م وحكمة 
اهلل �ص��بحانه وت��ع اإل��ى مل��ا ي�ص��اعده ذلك، ا�ص��تقرار 
ولو ن�ش��بي جتاه احلج وجتاه احلج��اج، احلج كان 
فري�ص��ة متوارثة من��ذ عهد نب��ي اهلل اإبراهيم وقائمة 
يف اأو�ش��اط العرب، مكة حتظى باحرتام لدى العرب 
كاف��ة، م�ش��اعر احلج م�ش��اعر ال زال��ت متوارثة لدى 
الع��رب وَيِف��ُدون من �ش��تى املناطق يف مو�ش��م احلج 
اإلى احلج، وكذلك التقدي�ش للكعبة واحرتام مكاأنتها 
الدينية حالة قائمة يف الو�صط العربي توارثها العرب 
وع��رب الأجيال من��ذ عهد نبي اهلل اإبراهي��م وعهد نبي 

اهلل اإ�صماعيل عليهما ال�صام.
قري���ش م��ن ه��ذا املوق��ع، م��ن موقعه��ا ومكاأنتها 
املحرم��ة يف الو�ص��ط العرب��ي، ومبا متثل��ه من قوة 
اعتباري��ة، ق��وة رمزية قوة ع�ص��كرية، رخاء ومتكن 
الر�ص��الة  م��ن  �ص��لبي  موق��ف  له��ا  كان  اقت�ص��ادي، 
الإ�ص��امية ب�صبب البع�ش من زعمائها الذين راأوا يف 
الإ�ص��ام اأنه يهدد مكاأنتهم التي ت�صتند اإلى ممار�صات 
ظامل��ة، وت�ص��تند اإل��ى �ص��لوكيات ظامل��ة وخاطئ��ة، 
املادي��ة  ال��رثوة  عل��ى  تعتم��د  م�ص��طنعة  وجاه��ة 
وتعتم��د عل��ى الوجاه��ة والنف��وذ الذي هو م�ص��تمد 
م��ن املمار�ص��ات الظامل��ة، م��ن القم��ع م��ن التكرب من 
الغرور، فاأن ياأتي الإ�صام مببادئه العظيمة باأخاقه 
مبنهجيته التي حترر الب�صر من كل اأ�صكال ال�صتغال 
وال�ص��تعباد، راأى اأولئ��ك الزعم��اء يف الإ�ص��ام دينا 
يه��دد نفوذه��م ال��ذي هو حالة م��ن ال�ص��تعباد، هذه 
م�ص��كلتهم، يعن��ي مل يكن الإ�ص��ام خط��را ظاملا، ول 
خط��را طاغي��ا، ول خطرا، ول حالة �ص��لبية ت�ص��تفز 
الآخري��ن فيتخ��ذون منه��ا موقف��ا معادي��ا حمقا، ل، 
هن��اك امل��اأ الذي��ن له��م نف��وذ هو نف��وذ ا�ص��تعبادي 
وا�ص��تغايل ظامل للم�صت�ص��عفني من حولهم، وله من 
ينا�ص��ره وله من يوؤيده اإما طمع��ا واإما خوفا، فراأوا 
يف الإ�ص��ام حالة تهدد هذا النفوذ هذا ال�صتغال هذا 
ال�صتعباد، هذه ال�ص��يطرة الظاملة، وهذه الإمكانات 
املادي��ة، ال��رثوة املادي��ة الت��ي جُتمع بكل الو�ص��ائل 
املحرم��ة والظامل��ة والباطلة، وهن��اك عوامل دخلت 
اإل��ى هذا اجلان��ب، لكن يعت��رب هذا املوق��ف جوهريا 
واأ�صا�ص��يا يف امل�ص��كلة، فكان موقفهم من الإ�صام منذ 
اللحظة الأولى موقفا معاديا، وحتركوا �صد الإ�صام 
يف مك��ة والنب��ي �ص��لوات اهلل عليه وعلى اآل��ه ما قبل 
الهج��رة يتحرك يف مكة، حتركوا بكل عداء، بالدعاية 
الإعامي��ة املعتم��دة عل��ى الأكاذي��ب والف��راءات 
وكذل��ك بالرهي��ب، فكان��وا يعتقلون امل�صت�ص��عفني 
الذي��ن ينتم��ون اإل��ى الإ�ص��ام ويقوم��ون بتعذيبهم، 
وت�ص��ل حالة التعذي��ب يف بع�ش الأحي��ان اإلى القتل 
مثلما ح�ص��ل ليا�ص��ر وزوجته حيث ا�صت�ص��هدا حتت 
التعذيب، وت�صل احلالة اأي�صا من املمار�صات هذه يف 

التعذيب وال�صجن وال�صطهاد واملقاطعة واحل�صار 
القت�ص��ادي وكل اأ�ص��كال ال�ص��تهداف ت�صطر الكثري 
من امل�ص��لمني اإلى الهج��رة من مك��ة، فهاجر البع�ش 
منهم اإلى احلب�ص��ة، ومع ذلك ا�ص��تمر النبي �صلوات 
اهلل عليه وعلى اآله و�صلم يقيم احلجة عليهم ويتحرك 
بدعوة االإ�شلم يف اأو�شاط مكة وي�شتفيد من التواجد 
يف مك��ة ملج��يء الع��رب اإليه��ا م��ن كل البل��دان وكل 
القبائل العربية، ي�صتفيد من هذا املوقع وي�صتفيد من 
مو�شم احلج الإي�شال �شوت االإ�شلم اإلى اأو�شع نطاق 
ممكن، مل ياأُل اأولئ��ك الزعماء، زعماء بني اأمية واأبو 
جه��ل ومن اإليه��م، مل ياألوا جهدا يف حماربة الإ�ص��ام 
بكل الأ�صكال ومع طول الفرة وتو�صع نطاق الدعوة 
الإ�صامية وانزعاجهم اأ�ص��د من تنامي الإ�صام، ولو 
اأن��ه كان يف املرحل��ة املكية تناميا حم��دودا، لكن كان 
مزعج��ا بالن�ص��بة له��م، فتحركوا بكل جهد، وو�ص��ل 
الأمر اإلى ال�صعي لقتل النبي �صلوات اهلل عليه وعلى 
اآله وت�صفيته، تاآمروا عليه، ودر�صوا ثاث خيارات، 
اإما ال�ص��جن والعتقال للنبي �صلوات اهلل عليه وعلى 
اآل��ه، اإم��ا النف��ي، اإم��ا القت��ل، واأق��روا يف اجتماعه��م 
امل�ص��هور يف دار الن��دوة اإجراء القت��ل، وخيار القتل 
والت�ص��فية للنبي �صلوات اهلل عليه وعلى اآله و�صلم، 
ف�ص��لت املهمة التي اأ�ص��ندوها اإلى عدد من فر�صانهم، 
اختاروه��م من خمتل��ف القبائل والبط��ون يف قري�ش، 
وكاأنت العملية امل�صهورة التي فدى الإمام علي عليه 
ال�ص��ام ر�ص��ول اهلل بنف�ص��ه فيها يف ليل��ة املبيت على 
فرا�ش النبي �ص��لوات اهلل عليه وعلى اآله، وجناه اهلل 
بالطبع، جنى اهلل الإمام عليا، الر�ص��ول �ص��لوات اهلل 
عليه وعلى اآله متكن من الهجرة اإلى املدينة املنورة 
وا�ص��تقبله الأن�ص��ار اليماني��ون، الأو���ش واخلزرج 
واأووه ون�صروه، وحملوا راية الإ�صام معه، ما بعد 
هج��رة النب��ي �ص��لوات اهلل عليه وعلى اآل��ه من مكة، 
مل تتوق��ف قري�ش ع��ن عدائها لاإ�ص��ام، يف م�ص��توى 
املمار�ص��ات الإجرامية، ممار�ص��ات القمع والتعذيب 
وال�ص��طهاد للم�صلمني الذين هم حتت الأ�صر وحتت 
العتقال يف مكة نف�صها، وحتت ال�صت�صعاف والقهر، 
اأ�ص��ف اإل��ى ذلك كل م��ن ميكن اأن ي�ص��هر اإ�ص��امه يف 
مكة �ص��يكون هدفا اإما للقتل واإما لاعتقال والتعذيب 
وال�ص��طهاد اإل القلي��ل الن��ادر الذي��ن له��م حماي��ة 
لعتبارات اأ�صرية اأو قومية اأو نحو ذلك، وهم حالت 
قليلة، ولكن لي�ش على هذا امل�ص��توى فح�صب، قري�ش 
كاأنت مهتمة وكاأنت م�صتمرة يف عدائها لاإ�صام ما بعد 
الهجرة للنبي اإلى املدينة، وبداأت بتحركها الوا�ص��ع 
يف املحي��ط العرب��ي، م�ص��تفيدة م��ن عاقاته��ا وم��ن 
نفوذها ب. اأو�ش��اط القبائل، فحر�ش��ت على ح�شار 
الإ�صام وح�ص��ار امل�ص��لمني يف املدينة املنورة، واأن 
تن�ش��ط ب. اأو�شاط القبائل العربية حتى تكون بكلها 
مقاطع��ة لاإ�ص��ام ومقاطعة للم�ص��لمني وعاملة على 
فر�ش حظر اقت�ص��ادي، وهذا ما مل يركز عليه الكثري 
من املوؤرخ��ني، مع اأن هذا مذك��ور يف التاريخ مذكور 
يف ال�ص��رية كيف ن�صطوا على فر�ش حظر اقت�صادي، 
واأن تك��ون احلرك��ة التجارية للم�ص��لمني من املدينة 
يف الأ�ص��فار والتنق��ل اإل��ى املناطق العربي��ة الأخرى 
حمفوف��ة باملخاطر وُعر�ص��ة لا�ص��تهداف وعر�ص��ة 
للقم��ع وعر�ص��ة للقت��ل، وه��ذا يف املرحل��ة الأول��ى 
�ش��بب �ش��ائقة للم�ش��لم. يف املدين��ة املن��ورة ونتج 
عنه املعاناة، اأ�ص��بحت م�ص��األة ال�ص��فر للتجارة اإلى 

اأي م��ن املناط��ق البعيدة يف الواق��ع العربي مغامرة 
وخماط��رة وميك��ن األ يع��ود امل�ص��لم ال��ذي ي�ص��افر 
يف جت��ارة، اإما ل�ص��راء ب�ص��اعة واإما لبيع ب�ص��اعة، 
وحت��ى عملي��ة ال�ص��تهداف بالقت��ل م�ص��األة واردة، 
بداأت قري�ش اأي�صا تعد العدة للحرب الع�صكرية على 
النبي �ص��لوات اهلل عليه وعلى اآله وبداأت بالتح�صري 
لعملية ع�ص��كرية وا�صعة ت�ص��تهدف النبي وامل�صلمني 
اإل��ى املدينة، وبداأت �ص��من خطواتها ه��ذه بالإعداد 
القت�ص��ادي، اأع��دت لقافل��ة جتاري��ة كاأنت م��ن اأهم 
القواف��ل التجارية وم��ن اأكربها، مل��اذا؟ قالوا لتكون 
هذه القافل��ة قافلة التموين للعملية الع�ص��كرية التي 
�صتتحرك للق�صاء على النبي �صلوات اهلل عليه وعلى 
ك ه��ذه القافلة  اآل��ه وعلى امل�ش��لم. يف املدينة، وحَرّ
زعيُم ال�ص��رك وامل�صركني اأبو �صفيان بنف�صه، هذا يدل 
عل��ى مدى الأهمي��ة الكبرية لهذه القافل��ة التجارية، 
قافل��ة التموي��ن للعملي��ة الع�ص��كرية وانطلق��ت هذه 
القافلة التجارية التي هي ذات طابع ع�صكري ولهدف 

ع�صكري، 

� النظام السعودي يجعل من السيطرة 
على بيت الله احلرام وسيلة دعائية له 
فاإذن نحن اأمام عدو وا�ص��ح، عدو حارب الإ�صام 
من يومه الأول، فنت وعذب وحارب اإعاميا و�صايق 
��ر واأخذ االأموال ونهب املمتلكات يف مكة، وعمل  وهَجّ
كل �صيء، عدو �صريح عدو وا�صح، عدو متحرك بكل 
اأن�ص��طته العدائية التي قتل فيها وعذب فيها و�ص��جن 
فيها وتاآمر فيها وفعل كل ما ي�ص��تطيعه فيها و�ص��ول 
اإل��ى �ص��عيه اجلاد والفعل��ي لقتل النبي �ص��لوات اهلل 
علي��ه وعل��ى اآله، عدو وا�ص��ح وعدو �ص��ريح وعدو 
مب��ني، كم��ا يق��ول اهلل �ص��بحانه وت��ع اإل��ى يف القراآن 
عن ال�ص��يطان، عدو مب��ني، حمل راية ال�ص��رك، راية 
الطغي��ان راي��ة الظل��م، راي��ة الطاغوت راي��ة الكفر، 
راي��ة العداوة لاإ�ص��ام وامل�ص��لمني ونبي الإ�ص��ام، 
وحترك م�ص��تفيدا من قوته الع�ص��كرية م��ن اإمكاناته 
املادية، التي كاأنت اإمكانيات �ص��خمة اآنذاك وموقعه 
الجتماع��ي العتباري ال��ذي حاول اأن ي�ص��تغل فيه 
تواج��ده يف مكة يف بيت اهلل احل��رام، كما يفعل اليوم 
النظام ال�ص��عودي الذي ي�ص��وق لنف�ص��ه ويجعل من 
�ش��يطرته عل��ى م�ش��اعر احل��ج وعلى الكعب��ة البيت 
احلرام و�ص��يلة دعائي��ة، وبدل من اأن يكون �ص��ادقا 
فيما ي�ص��مي به نف�ص��ه اأنه خادم للحرمني ال�ص��ريفني، 
هو م�صتغل للحرمني ال�صريفني، فهو ميار�ش من خال 
ذلك دعاية اإعامية، مار�صها قبله اأولئك، فحاأولوا اأن 
يجعل��وا من ه��ذا من مكاأنتهم هذه وم��ن موقعهم هذا 
و�ص��يلة دعائية خلداع الكثري من النا�ش اآنذاك، واهلل 
قال يف كتابه الكرمي: )وم��ا كانوا اأولياءه اإن اأولياوؤه 
اإل املتق��ون(، ق��ال اأي�ص��ا: )م��ا كان للم�ص��ركني اأن 
يعمروا م�ص��اجد اهلل �ص��اهدين على اأنف�صهم بالكفر(، 
ف��اإذن هذا الع��دو اللدود الذي ابت��داأ بالعداأوة يف كل 
اأ�ص��كالها قت��ا و�ص��جنا وتعذيب��ا وا�ص��تهدافا دعائيا 
وحربا اقت�ص��ادية من الطبيعي اأن يتحرك امل�صلمون 
للت�ص��دي له��ذا العدو، اهلل جل �ص��اأنه اأن��زل يف كتابه 
التاري��خ  املرحل��ة اجلدي��دة يف  ت�ص��مى  مل��ا  الك��رمي 
اجله��اد  مرحل��ة  الع�ص��كرية،  املرحل��ة  الإ�ص��امي، 
مرحلة التحرك الع�ص��كري للت�صدي لهذا العدو اأنزل 

قوله �ص��بحانه وتع اإل��ى يف كتابه الكرمي: )اأُذن للذين 
ُيقاتل��ون باأنه��م ظلم��وا واإن اهلل على ن�ص��رهم لقدير 
الذي��ن اأخرجوا م��ن ديارهم بغري ح��ق اإل اأن يقولوا 
ربنا اهلل ولول دفع اهلل النا�ش بع�صهم ببع�ش لهدمت 
�ص��وامع وبيع و�ص��لوات وم�ص��اجد يذكر فيها ا�ص��م 
اهلل كث��ريا ولين�ص��رن اهلل م��ن ين�ص��ره اإن اهلل لق��وي 
عزي��ز(، اأُذن للذين يقاتلون باأنهم ظلموا، اإن اهلل اأراد 
لعباده املظلومني وامل�ص��طهدين وامل�ص��تهدفني حتى 
ع�ص��كريا بغري ح��ق ميتلكه اأعداوؤهم يف ا�ص��تهدافهم، 
من موق��ع املظلومية، الذي��ن يقاتل��ون باأنهم ظلموا، 
من موق��ع املظلومية من موقع املعت��دى عليهم بغري 
ح��ق، اأراد اهلل له��م اأن يتحرك��وا اأن يت�ص��دوا له��ذا 
اخلط��ر له��ذا ال�ص��تهداف، اإن اهلل جل �ص��اأنه ل يريد 
لعباده املظلومني امل�ص��طهدين وبالذات عندما يكون 
ال�ص��طهاد لهم وال�ص��تهداف لهم من موقع اأنتمائهم 
للحق، ذنبهم هو اأنتماوؤهم للحق، ذنبهم هو حتررهم 
م��ن هيمنة الطاغوت ومن �ص��يطرة امل�ص��تكربين، من 
�ص��يطرة الظاملني، من �صيطرة الطغاة وامل�صتكربين، 
فيكون هذا ذنب كبري بالن�ص��بة له��م، الذين اأخرجوا 
م��ن ديارهم بغ��ري ح��ق اإل اأن يقولوا ربن��ا اهلل، هذه 
حالة حترر، حترر، امل�صت�صعفون يتحررون فيها من 
ال�ص��يطرة للطغاة للم�ص��تكربين للظاملني للمجرمني، 
وللم�ص��تكربين مب��ا تعني��ه الكلم��ة الذين ي�ص��تندون 
اإل��ى نفوذهم اإل��ى جربوتهم اإلى قوته��م املادية، اإلى 
�ص��يطرتهم الع�ص��كرية اإل��ى تكربه��م اإل��ى حر�ص��هم 
عل��ى اأن يكون��وا هم امل�ص��يطرين �ص��يطرة تامة على 
وللحري��ة  ل��اإرادة  وامل�ص��ادرين  النا���ش،  النف��وذ 
وللكرامة للنا�ش، اأذن لهوؤلء املظلومني باعتبار اأنهم 
مظلوم��ني م��ن موقعهم يف املظلومي��ة اأُذن لهم من اهلل 
اأن يقاتل��وا، اأن يتحرك��وا ب��كل ما ي�ص��تطيعون وبكل 
الط��رق امل�ص��روعة للت�ص��دي لاأعداء، فهنا يو�ص��ف 
املوقف م��ن املظلومني، امل�ص��تندين يف مظلوميتهم يف 
اأنتمائهم للحق ويف حتررهم للطواغيت وامل�صتكربين 
والظامل��ني واملجرمني، ليك��ون هذا بالن�ص��بة لأولئك 
�ص��ببا يف ا�ص��تهدافهم وظلمه��م، اأُذن له��م م��ن اهلل اأن 
يقاتل��وا، اأن يدافع��وا ع��ن اأنف�ص��هم ع��ن حريتهم عن 
كرامته��م، اأن يدافعوا عن اأنتمائه��م للحق فا يقبلوا 
باأن ُيظلموا واأن ُي�ص��تهدفوا واأن ُيقهروا، واأن يتحكم 
الطاغ��وت حت��ى يف هويتهم حت��ى يف اأنتمائهم وحتى 
يف ثقافتهم وحت��ى يف خياراتهم يف هذه احلياة، فاأنت 
اأم��ام �ص��رعية اإلهي��ة، اأم��ام اإذن م��ن اهلل رب النا���ش 
مل��ك النا�ش اإله النا���ش، امللك العظي��م، ولذلك النبي 
�ص��لوات اهلل علي��ه وعلى اآله ومن معه من امل�ص��لمني 
ه��م حترك��وا ب��دءا م��ن ه��ذه ال�ص��رعية، ال�ص��رعية 
الإلهي��ة، الإذن الإله��ي، اإذن اهلل لعب��اده، املظلومني 
يف مواجه��ة ظامليه��م، اإذن اهلل لعب��اده املنتمني للحق 
املتحرري��ن به��ذا الأنتم��اء اإل��ى احل��ق م��ن هيمن��ة 
الظامل��ني وهيمن��ة امل�ص��تكربين و�ص��يطرة الطاغوت 
يف الدف��اع عن اأنتمائه��م هذا وهويتهم ه��ذه، اأذن اهلل 
له��م فتحرك��وا بهذه امل�ص��روعية، وهذا ركن اأ�ص��ا�ش 
يف اجله��اد يف �ص��بيل اهلل، الإذن الإله��ي امل�ص��روعية 
الإلهي��ة، وه��ي امل�ص��روعية احلقة، هي امل�ص��روعية 
ال�ص��ادقة، ه��ي امل�ص��روعية احلقيقي��ة والفعلية، ما 

عداها كام يف كام.
كي��ف حتظى بالإذن الإلهي؟ حينما تكون مظلوما، 
الظ��امل اإذا اتخذ ق��رارا باحلرب، امل�ص��تكرب الطاغي 

السيد القائد/عبد امللك بدر الدين احلوثي في محاضرته الرمضانية »غزوة بدر الكبرى« في اجلزء األول : 

الدين دين عمل ودين حركة وتضحية وجهاد

محاضرة

اأو�ســـح ال�سيـــد عبدامللـــك بدرالديـــن احلوثـــي يف حما�سرة »غزة بـــدر الكـــربى اأن النظام 
ال�سعـــودي ي�سوق لنف�ســـه ويجعل من �سيطرته علـــى م�ساعر احلج وعلى الكعبـــة البيت احلرام 
و�سيلـــة دعائية، وبدال من اأن يكون �سادقا فيمـــا ي�سمي به نف�سه اأنه خادم للحرمني ال�سريفني، 
هـــو م�ستغـــل للحرمني ال�سريفـــني، فهو ميار�ش من خـــالل ذلك دعاية اإعالميـــة، مار�سها قبله 
اأولئك )قري�ش(، فحاولوا اأن يجعلوا من هذا من مكانتهم هذه ومن موقعهم هذا و�سيلة دعائية 
خلـــداع الكثري مـــن النا�ش اآنـــذاك، واهلل قال يف كتابه الكـــرمي: )وما كانوا اأوليـــاءه اإن اأولياوؤه 
اإال املتقـــون(، قـــال اأي�سا: )ما كان للم�سركـــني اأن يعمروا م�ساجـــد اهلل �ساهدين على اأنف�سهم 
بالكفـــر(، فاإذن هذا العـــدو اللدود الذي ابتـــداأ بالعداوة يف كل اأ�سكالها قتـــال و�سجنا وتعذيبا 

وا�ستهدافا دعائيا وحربا اقت�سادية من الطبيعي اأن يتحرك امل�سلمون للت�سدي لهذا العدو.

 اهلل جـــل �ساأنـــه اأنزل يف كتابه الكـــرمي ملا ت�سمى املرحلـــة اجلديدة يف التاريـــخ االإ�سالمي، 
املرحلـــة الع�سكرية، مرحلة اجلهاد مرحلة التحرك الع�سكـــري للت�سدي لهذا العدو اأنزل قوله 
�سبحانـــه وتعالى يف كتابـــه الكرمي: )اأُذن للذيـــن ُيقاتلون باأنهم ظلمـــوا واإن اهلل على ن�سرهم 
لقدير الذين اأخرجوا من ديارهم بغري حق اإال اأن يقولوا ربنا اهلل ولوال دفع اهلل النا�ش بع�سهم 
ببع�ـــش لهدمت �سوامـــع وبيع و�سلوات وم�ساجد يذكر فيها ا�ســـم اهلل كثريا ولين�سرن اهلل من 
ين�ســـره اإن اهلل لقوي عزيز(، اأُذن للذين يقاتلـــون باأنهم ظلموا، اإن اهلل اأراد لعباده املظلومني 
وامل�سطهديـــن وامل�ستهدفني حتى ع�سكريا بغري حق ميتلكه اأعداوؤهم يف ا�ستهدافهم، من موقع 
املظلومية، الذين يقاتلون باأنهم ظلموا، من موقع املظلومية من موقع املعتدى عليهم بغري حق، 

اأراد اهلل لهم اأن يتحركوا اأن يت�سدوا لهذا اخلطر لهذا اال�ستهداف.
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اإذا اتخذ قرار باحلرب ل �ص��رعية اأبدا لقراره، �صواًء 
حظي مبوافقة دولية، �ص��واًء �ص��انده جمل�ش الأمن، 
�صواًء �صاندته الأمن املتحدة، �صواًء جتتمع من اأجله 
اجلامعة العربية، �ص��واًء اجتم��ع من اأجله طواغيت 
هذه الأر�ش، وكل امل�ص��تكربين يف ه��ذه الأر�ش وكل 
املجرم��ني يف هذه الأر�ش �ص��واًء حمل �ص��فة رئي�ش، 
�ص��فة ملك، �ص��فة زعيم، �ص��فة دولة، �صفة حكومة، 
�ص��فة جي���ش، ل تكت�ص��ب ال�ص��رعية م��ن ال�ص��فة ما 
تكت�ص��ب م��ن ال�ص��فة، ت�ص��مي نف�ص��ك رئي���ش فيكون 
لت�ص��رفك �ص��رعية تفعل ما ت�ص��اء وتريد لو اأردت اأن 
تقتل كل اأطفال الدنيا مل ي�صبح هناك م�صكلة، اأو ملك 
اأو نظ��ام اأو �ص��لطة ل.. ال�ص��رعية تع��ود اإلى حقيقة 
الفعل يف دافعه ويف ممار�ص��اته، فلذلك لحظوا كاأنت 
ه��ذه املظلومي��ة للم�ص��لمني للنبي �ص��لوات اهلل عليه 
وعل��ى اآله، كاأن��ت مظلوميتهم يف اأنه��م معتدى عليهم 
وحورب��وا من��ذ الي��وم الأول م��ن م�ص��رية الإ�ص��ام 
واأعت��دي عليه��م بغ��ري وجه ح��ق بال�ص��جن وبالقتل 
وبالتهجري ثم باملاحقة وال�ص��تهداف وامل�ص��ايقات 
واملوؤام��رات واملكائ��د اإل��ى حيث قد هاج��روا، كاأنت 
م�ص��روعيتهم التي ع��رب عنها الق��راآن »باأنهم ظلموا« 
لحظ��وا معي باأنهم ظلموا« مظلوم ميتلك ال�ص��رعية 
الإلهي��ة ه��ذه ال�ص��رعية احلقيق��ة باأنه��م ظلم��وا ويف 
اأنهم م�ص��تهدفون لأنتمائهم للحق وحتررهم من قوى 
الطاغ��وت امل�ص��تكربة، الظامل��ة، املجرم��ة، املبطلة، 
الت��ي تري��د اأن ت�ص��تحوذ عليهم اأن ت�ص��تعبدهم واهلل 
ل ياأذن لعباده اأن يقبلوا بال�ص��تعباد اأبدا اأبدا، هذه 
مب��ادئ كبرية يف الإ�ص��ام م��ا اأحوج �ص��عوبنا اليوم 
اإل��ى اأن تت�ص��بث بها اأن تتم�ص��ك بها كل التم�ص��ك لأن 
ال�ص��بيل اليوم اإلى حتريرنا ك�ص��عوب نحن �ص��عوب 
مظلومة نحن �صعوب مقهورة، نحن �صعوب التحدي 
ال��ذي نواجه��ه من الآخري��ن لي�ش حتديا عل��ى اأمننا 
واقت�ص��ادنا وا�ص��تقرارنا هذا التح��دي هو حتٍد على 
حريتن��ا على كرامتنا، ال�ص��بيل اليوم اإل��ى اأن منتلك 
احلري��ة واأن ن�ص��ل اإلى التحرر ك�ص��عوب اإ�ص��امية 
و�صعوب عربية م�صطهدة لن يكون اإل بهذه املبادئ، 
لن يكون اإل به��ذه القيم، لن يكون اإل بهذه املنهجية، 
لن يكون اإل من هذا الطريق طريق الر�ص��ول �صلوات 
عليه وعلى اآله طري��ق التحرر احلقيقي واإل اإذا كان 
اأب��و جهل وكان اأبو �ص��فيان وكاأنت ق��وة قري�ش ومن 
معه��ا اآن��ذاك متثل الق��وة الطاغي��ة امل�ص��تكربة قوة 
الطاغوت الذي ي�ص��عى اإل��ى اأن يتحكم يف النا�ش واأن 
ي�ص��يطر عل��ى النا�ش ال�ص��يطرة املطلقة، اأن ي�ص��ادر 
حريته��م اأن ميتل��ك عليهم حت��ى عبوديتهم هلل فيكون 
اأم��ره ه��و الأعلى وتك��ون كلمته هي الأعل��ى وتكون 
اإرادته هي الأعلى حتى فوق التوجيه الإلهي، فيكون 
ه��و الذي ياأخذ مقام الربوبي��ة، مقام الربوبية، نكون 
له ما يريده فينا فح�صب هو الذي نلتزم به وهو الذي 
نطيع��ه هذه ه��ي الربوبي��ة عندما يريد اأن ي�ص��تحوذ 
علينا ا�ص��تحواذا كاما، ي�ص��ادر فيه علينا كل اإرادة 
كل موق��ف كل توج��ه واأن م��ا ياأمرنا ب��ه ويوجهنا به 
ويري��ده، لنا فعلينا الإن�ص��ياع التام ل��ه واإل واجهنا 
الكثري من التهم وكنا يف دائرة ال�ص��تهداف ويف حمط 
ال�صتهداف بكل اأ�ص��كاله، فاإًذا اليوم اأمتنا الإ�صامية 
�ص��عوبنا امل�صت�ص��عفة هي يف اأم�ش احلاجة اأن تعود 
من موقعها اليوم وهي ت�ص��عى للتح��رر وهي تواجه 
التحدي��ات من هذا املوقع تعود اإلى غزوة بدر عودة 
من ي�ص��تفيد من هذه املبادئ، من هذه القيم، من هذه 
املدر�ص��ة، عودة من يرى يف النبي �ص��لوات اهلل عليه 

واآله القائد والقدوة والأ�صوة هذا اأوًل.

� النبي هو القدوة في تقدمي النموذج 
احلقيقي للمسلمني ولإلسالم، 

النبي �ص��لوات اهلل علي��ه واآله وهو يتحرك يف هذه 
املرحل��ة اجلدي��دة، املواجهة الع�ص��كرية من ظروف 

متوا�ص��عة، قل��ة اإمكانات، وقلة ع��دد، وقلة عدة، يف 
جو حماط بالرتهيب من واقع اال�شت�شعاف والقهر، 
ه��ذا ميث��ل در�ص��ا مهم��ا لن��ا نح��ن يف اأم���ش احلاجة 
لا�ص��تفادة من��ه، بالتاأكيد يف ظروف كه��ذه من واقع 
ال�صت�ص��عاف يف مواجهة القوة املتمكنة امل�ص��تكربة 
ذات الع��دد والع��دة الق��درة والإمكان��ات والهيب��ة 
والنفوذ وال�ص��يطرة الإعامية تلقى بع�ش امل�ص��اكل 
وله��ذا نتح��دث على اأ�ص��ا�ش اأننا �صن�ص��تمر اإن �ص��اء 
اهلل �ص��من �صل�صلة حما�ص��رات اإما ثاث حما�صرات، 
اأو بق��در م��ا ن�ص��تطيع اأن نل��م باأهم ما يف املو�ص��وع، 
الي��وم البداي��ة نتحدث ع��ن بداية املوق��ف اهلل يقول 
للنب��ي �ص��لوات اهلل علي��ه واآل��ه: )كم��ا اأخرجك ربك 
من بيت��ك باحل��ق واإن فريقا من املوؤمن��ني لكارهون. 
يجادلون��ك يف احل��ق بعدما تبني كاأمنا ي�ص��اقون اإلى 
املوت وهم ينظرون( الآية من �صورة الأنفال. �صورة 
الأنف��ال وثق��ت لن��ا وقعة ب��در ولكن �ص��من التوثيق 
الق��راآين التوثي��ق العظي��م ال��ذي يجعل م��ن الواقعة 
واحلادثة مدر�ص��ة غني��ة كل الغنى بكل م��ا نحتاجه 
اإلي��ه من معرفة م��ن درو�ش تربوي��ة عقائدية وكذلك 
م��ن تعليم��ات مهمة ع��ن اجله��اد يف �ص��بيل اهلل وعن 
الت�صدي للم�ص��تكربين والطغاة والظاملني من اأعداء 
اهلل، ف�ص��كلت ه��ذه ال�ص��ورة اأو قدم��ت لن��ا الواقع��ة 
تقدميا ن�صتفيد منه يف كل املراحل، يف كل الظروف، يف 
مواجهة كل التحديات وكل الأعداء وكل امل�صتكربين 
وكل ق��وى الطاغ��وت، ناأت��ي هن��ا اإلى الن���ش القراآين 
وما اأجمل الن�ش الق��راآين وما اأكرب الفارق بينه وبني 

�صياغة وتقدمي املوؤرخني واأ�صحاب ال�صري.
)كما اأخرجك ربك م��ن بيتك باحلق( لحظوا نرى 
هنا ال�ص��ياق اأو الآية من �ص��ورة الأنف��ال بالتاأكيد يف 
�ص��ياق وقع��ة ب��در، ولذلك نح��ن ل ن��رى راأي بع�ش 
املف�ص��رين وبع���ش اأ�ص��حاب ال�ص��ري اأن الآي��ة هن��ا 
يق�ص��د به��ا واقع��ة اح��د ل.. املق�ص��ود به��ا بالتاأكيد 
وقع��ة ب��در وهي يف �ص��ياقها و�ص��ورة الأنف��ال وثقت 
لن��ا واقعة ب��در »كما اأخرجك ربك م��ن بيتك باحلق« 
النب��ي �ص��لوات اهلل عليه واآله من موقع��ه العظيم يف 
دي��ن اهلل، ر�ص��ول ونبيا م��ن موقع الأ�ص��وة والقدوة 
والتدي��ن، ه��ذا فيه در�ش مهم ج��دا، لحظوا هناك يف 
�ص��احتنا العربية يف �ص��احاتنا الإ�ص��امية، يف واقعنا 
ال�ص��عبي ُر�ص��مت �ص��ورة منطية عن الدين والتدين 
لي�ص��ت واقعية اأب��دا ُحذفت منها امل�ص��ئولية العامة، 
��ور اجلهاد يف  ُحذف��ت منها الهتمامات العامة، بل �صُ
�ص��بيل اهلل والتحرك الع�ص��كري والت�ص��دي لاأعداء، 
��ور فيه وكاأنه ل �صلة له من  والتحرر من الأعداء �صُ
قريب ول من بعيد بالدي��ن والتدين وكاأن التدين هو 
حالة من اخلنوع وال�صت�صام واخل�صوع والنعزال 
عن �ص��ئون هذه احلياةن وعن اأح��داث هذه احلياة، 
وعن ظروف هذه احلياة، وعن م�صاكل هذه احلياة، 
وال�ص��ورة النمطية لاإن�ص��ان املتدين ه��و ذلك الذي 
يذهب اإلى امل�صجد ويعود اإلى منزله ول �صاأن له باأي 

�صيء من اأحداث هذه احلياة وظروف هذه احلياة.
هن��اك الي��وم يف واق��ع الأمة فئ��ة وا�ص��عة حتمل 
هذا الت�ش��ور املغلوط بالتاأكيد، ويف ذهنيتها �ش��ورة 
منطي��ة عن املتدينني هي ال�ص��ورة التي عليها بع�ش 
املتدين��ني اجلهل��ة يف ه��ذا الزم��ن وقب��ل ه��ذا الزمن 
م��ن الذي��ن يحول��ون الدي��ن رهباني��ة وانع��زاًل عن 
امل�ص��وؤوليات العام��ة وعن الهتمام��ات العامة وعن 
امل�ص��اكل الكربى وع��ن التحدي��ات والأخط��ار، دين 
لي���ش فيه اأي موق��ف جتاه اأي ظ��امل ول اأي ظلم ول 
اأي م�ص��تكرب ول اأي خط��ر ول اأي حت��د، ينع��زل فيه 
الإن�ص��ان، فيذهب اإلى امل�ص��جد ليوؤدي �ص��لواته، له 
�ص��كل معني، له ماب�ش معينة، له �صيما معينة، يبدو 
عليه��ا، حالة من البهطل��ة، حالة من اخلن��وع، حالة 
من الإبقاء للراأ�ش نحو الأ�صفل، حالة معينة وله زي 
مع��ني و�ص��كل معني، منط معني! اأ�ص��بح ه��و النمط 

املتدين!

اأم��ا ذلك ال��ذي يذهب من املنتمني لاإ�ص��ام، عنده 
اهتم��ام باأمر اأمت��ه، عنده التفاته ج��ادة اإلى الواقع، 
عنده اإدراك للمخاط��ر والتحديات واملظامل والأمور 
الفظيع��ة والرهيب��ة التي ت�ص��كل حتدياً �ص��امًا على 
الأم��ة بدينه��ا ودنياه��ا، عن��ده اأمل وهم باأمت��ه، هذا 
�صيا�ص��ي! ه��ذا ما ي�ص��لح! ه��ذا مل يع��د متدين��اً كما 

ينبغي!
وفعًا نح��ن يف واقع النتماء الديني اأمام اأ�ص��كال 
متعددة، واأمام �ص��كل ياأخذ ه��ذا التوجه هذا النمط، 
هذا امل�ص��ار من التدي��ن، احلال��ة النعزالية عن الهم 
الع��ام وع��ن امل�ص��وؤوليات العام��ة، ع��ن التحدي��ات 
وع��ن الأخطار! هذا منط �ص��لبي، ه��ذا ل ميثل الدين 

بحقيقته.

� توظيف الدين شكاًل ال مضمونًا عمل 
سيئ يخل مببادئ اإلسالم وقيمه 

وأخالقه العظيمة 
هناك منوذج اآخر اأي�ص��اً �صلبي، يف غاية ال�صلبية، 
ه��و النم��وذج ال��ذي ي�ص��تغل الدين عنوان��اً ويوظف 
الدي��ن �ص��كًا ولكن��ه بعي��د كل البعد عن مب��ادئ هذا 
الدين احلقيقية، عن اأخاقيات هذا الدين احلقيقية، 
عن هذا الدين كم�صروع حقيقي للحياة، هذا النموذج 
نراه اأي�ص��اً، مث��ل ما علي��ه النموذج الداع�ص��ي، هذا 
منوذج ي�ص��تغل الدين، وي�ص��تغل �صكليات من الدين، 
�ص��عائر وعناوي��ن معين��ة، ولكنه بعيد ع��ن املبادئ 
الب��ارزة  الأخاقي��ات  ع��ن  الدي��ن،  له��ذا  الك��ربى 
الوا�ص��حة العظيمة املهمة لهذا الدين، عن امل�ص��روع 

الفعلي لهذا الدين.
نرى النظام ال�ص��عودي الذي يلب���ش عباءة الدين 
وعباءة الإ�ص��ام كحالة ا�صتغالية توظيفية �صكلية، 
ثم يفت�صح.. يفت�صح، وهذه الفئة هي مف�صوحة لأنها 
خملة مببادئ رئي�ص��ية يف الإ�صام واأخاقيات كبرية 
يف الإ�ص��ام وم�ص��ارات وا�صحة لاإ�ص��ام، وميكن اإن 
�صاء اهلل اأن نتحدث عن بع�ش التفا�صيل بهذا ال�صاأن.
فاإذًا النموذج العتزايل الذي يح�ص��ب نف�ص��ه على 
الإ�ص��ام ث��م يته��رب ع��ن امل�ص��وؤوليات واملواقف يف 
ه��ذا الإ�ص��ام، يري��د اإ�ص��ام ب��دون مواق��ف! هذا ل 
يقت��دي بالنب��ي، النبي هو ه��ذا رجل يتح��رك حامًا 
ْخَرَجَك  للم�ص��وؤولية، يتحرك للت�صدي لاأعداء، )َكَما اأَ
(، ماب�ش ابق��ى يف بيتك ما لك  ��ِقّ ��َك ِمْن َبْيِت��َك ِباحْلَ َرُبّ
َك ِمْن  حاج��ة، ومن بيتك اإلى م�ش��جدك! )اأَْخَرَج��َك َرُبّ
َبْيِت��َك( خَرّجه من بيت��ه، يا اهلل.. ا�ش��رح.. األهم اهلل.. 

َك ِمْن َبْيِتَك(. حترك.. جاهد.. )اأَْخَرَجَك َرُبّ
كل اأ�ص��حاب مب��داأ »من منزلك اإلى م�ص��جدك.. ما 
ل��ك حاجة.. ما لك دخل.. ل تدخل نف�ص��ك يف م�ص��اكل 
النا���ش االآخرين.. �ش��ِلّ و�ش��م.. زّكي ت�ش��دق.. قم 
به��ذه ال�ص��عائر.. وات��رك ل��ك م��ن ه��ذه امل�ص��اكل يا 
اأخي«!! ه��وؤلء لهم منوذج اأو لهم توجه يختلف عما 
كان عليه الر�ص��ول القدوة والأ�ص��وة يف تقدمي الدين 

وتعاليم الدين.
ثانياً: املتن�صلون عن امل�صوؤولية واملتهربون منها، 
والذين يعفون اأنف�ص��هم بكل ب�صاطة، يعطون اأنف�صهم 
ترخي�ص��اً! ه��وؤلء »منكت��ني« عل��ى ح�ص��ب تعبرينا 
املحل��ي، يعط��ي نف�ص��ه ترخي�ش! ويعفي نف�ص��ه بكل 
راح��ة بال م��ن امل�ص��وؤولية! خا�ش.. اأن��ا ل اأريد اأن 
اأحتم��ل اأي م�ص��وؤولية يف هذه احلياة! اأنا �ص��اآخذ من 
هذا الإ�صام �صاته و�ص��يامه وبع�ش ال�صعائر فيه، 
بع���ش اللتزام��ات في��ه، باحل��دود الت��ي اعتاده��ا، 
وباملق��دار ال��ذي ل ي�ص��ايقني، ول اأحتم��ل في��ه اأي 
م�ص��اق كب��رية اأو اأ�ص��ياء ل تعجبن��ي! ل دخل يل ول 
عاق��ة يل ل مب�ص��اكل ل باأح��داث ل مب�ص��وؤوليات ل 
مبواق��ف!! يريد الراحة لنف�ص��ه، ل يريد اأن يدخل يف 

م�صوؤوليات لها �صكل معني من املعاناة اأو امل�صاق!!

ل.. ي��ا اأخ��ي اإذا اأنت تنتم��ي لاإ�ص��ام، انظر نبي 
الإ�ص��ام مبقام��ه العظيم مبكانت��ه ومنزلت��ه العالية 
ع��ن اهلل مل يعف��ى من امل�ص��وؤولية، مل يرخ���ش له اأن 
يبقى يف منزله يف بيته ويتن�ص��ل عن املهام والأحداث 
ويرهن، ولرمبا لو قبل بهذا امل�ص��ار، م�صار الرهبنة 
اأمك��ن اأن يدهن مع الأع��داء واأن ُيحتوى، واأن يكون 
كم��ا حال النظام ال�ص��عودي، حالة دينية ولكن حتت 
الحت��واء، ت�ص��لي.. ل باأ���ش.. لك��ن وت�ص��تغل لأبو 
جهل.. ت�ص��رح تنف��ذ اأجندت��ه وموؤامرات��ه ومكائده، 
وبوق��اً ل��ه، وداعي��ة ل��ه، وُتخ�ص��ع الأمة مل�ص��احله 

وموؤامراته.. ل باأ�ش!! حالة احتوائية!!
لك��ن ل، الإ�ص��ام يف جوهرة احلقيق��ي التحرري، 
بني قو�ص��ني، بني معكوفني، بني هالني »التحرري«. 
��َك(، اهلل، اأمر اإلهي، اأمر من اهلل،  عموم��اً، )اأَْخَرَجَك َرُبّ
ومل يكن حتى اجتهادًا �صخ�ص��ياً ول راأياً �صخ�ص��ياً، 
اأن��ه هك��ذا الإ�ص��ام، دين مواق��ف، دين حري��ة، دين 

كرامة.
ل تنتظ��ر يف بيت��ك، يف داخل منزلك، اإلى اأن ي�ص��ل 
الع��دو اإل��ى منزل��ك فيدو�ص��ك بحذائ��ه، ويخ�ص��عك 

ويهينك وي�صتهدفك.
ه��و دين مبادرة، فيه م�ص��ارعة، في��ه حترك باإباء 
وعزم وجد و�صدق وروحية عالية وكرامة للت�صدي 
للعدو، هذا الذي يريده اهلل، هذا الذي يوجه اإليه اهلل 

�صبحانه وتعالى.
( هذه اأي�ش��اً  ِقّ َك ِم��ْن َبْيِتَك ِباحْلَ )َكَم��ا اأَْخَرَج��َك َرُبّ
م�ص��األة مهمة للغاية واأ�صا�ص��ية يف التحرك، اأن يكون 

باحلق.
التح��رك ظلم��اً.. لي���ش باحل��ق، التح��رك عدواناً 
جائ��رًا.. لي���ش باحل��ق، التح��رك يف �ص��ف الطغ��اة 

وامل�صتكربين.. لي�ش باحلق.
نحن قلنا يف العدوان علينا على بلدنا، هذا عدوان 
على راأ�ص��ه اأمري��كا، اأعلى رايه في��ه، اأعلى راأ�ش فيه 
مدّبر، اأعلى قيادة فيه موجه، هي اأمريكا، بالتاأكيد لن 
يكون ما حتتها، ل يف م�صتوى ال�صعودي والإماراتي، 
ول يف م�ص��توى املنافق��ني م��ن بلدن��ا والت�ص��كيات 
املنطلقة معهم من بلدن��ا، لن تكون باحلق.. اأبدًا، لن 

تكون اأمريكا جهة حق.

� اجلنب مشكلة ومن اجلنب التحرك 
ملعارضة مشروع يتحرك باحلق 

هنا اهلل جهة ح��ق، اهلل اأذن للمظلومني باحلق، اأن 
يتحركوا يف مواجهة الظاملني، اأذن لعباده املتحررين 
م��ن ق��وى الطاغ��وت وال�ص��تكبار اأن تت�ص��دى مل��ن 
ي�ص��عى م��ن ق��وى الطاغ��وت لإركاعه��ا وال�ص��يطرة 
عليه��ا والتحك��م به��ا، اأذن يف التحرك، ه��ذه باحلق، 
�ص��رعية حقيقي��ة، باحلق، فكان حت��ركاً معتمدا على 
احلق وحمقاً باإذن من اهلل ي�ص��تند اإلى مبادئ، يعتمد 
عل��ى قيم، يتح��رك ل ظاملاً ول معتدي��ا ول باطا ول 
لفر�ش فر�ص��يات باطلة، فر�صيات جائرة، فر�صيات 
م�صتكربة، فر�صيات ا�صتعبادية، ل.. )واإن فريقا من 
املوؤمنني لكاره��ون. يجادلونك يف احل��ق بعدما تبني 
كاأمن��ا ي�ص��اقون اإلى امل��وت وهم ينظ��رون( البع�ش 
كان��وا م��ن املنت�ص��بني لاإ�ص��ام كان��وا كاره��ني لهذا 
التحرك و�ص��جلوا موقفاً اعرا�صيا ل حظوا، �صجلوا 
موقفاً اعرا�ص��يا يف الإ�ص��ام وذهبوا ليجادلوا من ؟ 
ليجادلوا النبي �ص��لوات اهلل وعلى اآله، هذه م�ص��كله 
اجلن واخلوف خطرية جدًا، جتعلك م�صتعد جتادل 
ر�ص��ول اهلل يعن��ي ل�ص��ك يف اأن اخليار ال��ذي يحدده 
النب��ي باأمر م��ن اهلل، والق��رار الذي اأتخ��ذه باأمر من 
اهلل �ص��بحانه وتعال��ى اأنه قرار حمق وقرار �ص��حيح 
وموقف �ص��ليم، ه��ذا اأمر بديهي اأمام ر�ص��ول اهلل اأنت 
كم�ص��لم تنظر اإلى املوقف وتتطل��ع اإلى املوقف الذي 
في��ه ر�ص��ول اهلل يتحرك متخ��ذًا بقراره باأم��ر من اهلل 
اأن��ه قرار حق و�ص��حيح مب��ا تعنيه الكلمة و�ص��ليم، 

لكن العامل النف�ص��ي خطري جدًا العامل النف�صي حالة 
اخلوف ال�ص��ديد، القلق ال�ص��ديد، ال�ص��غط النف�صي، 
العتبارات واحل�ص��ابات الطويلة والعري�صة جتعل 
الإن�ص��ان ب�ص��بب ه��ذه املخاوف ي�ص��ك اإم��ا يف القرار 
اأو حت��ى لو مل ي�ص��ك يف الق��رار وراأه قرارًا �ص��حيحاً 
وقد ات�ص��ح اأنه قرار �ص��حيح يبقى عن��ده اعرا�ش 
علي��ه وحماول��ة للتن�ص��ل عن��ه اأوثن��ي القي��ادة عن 
اتخ��اذ ه��ذا القرار وت�ص��جيل موق��ف )واإن فريقا من 
املوؤمن��ني لكارهون يجادلونك يف احل��ق بعدما تبني( 
يجادلونك، يجادلون ر�ص��ول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 
و�ص��لم يف احلق لي�صوا م�صيبني يف موقفهم نقول اأنهم 
ي�ص��ححون عل��ى النبي انحرافه حا�ص��اه، �ص��لوات 
اهلل علي��ه وعلى اآل��ه من موقعه مع�ص��وما وحمفوظا 
م��ن اهلل وم�ص��ددا من اهلل وموؤي��دًا م��ن اهلل، ولكن هم 
يجادلون��ه فيم��ا هو ح��ق فيما ه��و عليه م��ن املوقف 
احلق والق��رار احلق بعدما تب��ني لحظوا وقد تبني 
ه��ذا احل��ق مل تكن امل�ص��األة خافية عليهم وم�ص��تبهة 
عليهم وملتب�ص��ة عليهم ل، قد ات�ص��ح له��م لكن هكذا 
املغلوط��ة  واحل�ص��ابات  الزائ��دة  املخ��اوف  تفع��ل 
ال�ص��اغطة التي جتعل البع�ش م��رددًا متذبذبا يرى 
يف القرار ق��رارًا متهورا ومت�ص��رعا ويحاول اأن يثني 
علي��ه ويردد احل�ص��ابات املتعلقة باإمكان��ات الأعداء 
وقدراته��م وم��ا ميك��ن اأن يرت��ب عل��ى ه��ذا القرار 
م��ن ح�ص��ابات واعتب��ارات و�ص��يفتح م�ص��كلة كبرية 
و�صيح�ص��ل ك��ذا وهكذا، حت��رك النبي �ص��لوات اهلل 
عليه وعل��ى اآله كان عليه ه��ذا العرا�ش من بع�ش 
املوؤمن��ني، وكان اأمام��ك فئ��ة اأخ��رى اأي�ص��ا غري فئة 
املوؤمنني واملنت�ص��بني يف الإ�صام، الفئة الأخرى هذه 
هي فئ��ة املنافقون، فئة املنافق��ني والذين يف قلوبهم 
مر�ش وهي اأي�ص��ا ت�ص��جل لها موقفها عن��د الأحداث 
عن��د امل�ص��تجدات عن��د املواق��ف، لب��د اأن يظه��ر ما 
يعرب عنها يف اأو�ش��اط ال�ش��احة، )اإذ يقول املنافقون 
والذي��ن يف قلوبهم مر�ش غر هوؤلء دينهم( املنافقون 
والذي��ن يف قلوبه��م مر���ش �ص��جلوا موقف��اً خمتلف��اً 
موقفاً م�ص��يئاً حتى واعتربوا املوؤمنني الذين نه�صوا 
للتحرك بامل�ص��ئولية والقيام بامل�ص��ئولية والقيام مبا 
عليه��م القيام ب��ه اعتربوهم مغروري��ن وخمدوعني، 
خمدوعني بدينهم مببادئه��م تلك بتوجيهات اهلل تلك، 
ومنخدعني وغري واقعيني ول فاهمني ول اإلى اآخره، 
)وم��ن يتوكل عل��ى اهلل فان اهلل عزيُز حكي��م( فالنبي 
حترك بالرغم من كل هذه احلالة القائمة يف ال�صاحة، 
فهناك يف ال�ص��احة منافقون والذين يف قلوبهم مر�ش، 
يثبطون وي�صيعون حالة التذمر، ي�صككون يف املوقف 
اأن  يحاول��ون  العزائ��م  م��ن  يوهن��وا  اأن  يحاول��ون 
يرجفوا، اأن يخيفوا، اأن ين�صطوا يف ال�صاحة على هذا 
النح��و، ويف املقابل اأي�ص��ا يف البع�ش من املنت�ص��بني 
لاإميان من داخل الفئ��ة املوؤمنة مرددون يف املوقف 
وي�ص��جلون اعرا�ص��اتهم وينتق��دون وعنده��م تلك 
احل�ص��ابات الطويلة والعري�صة واملخاوف الكثرية، 
النبي حترك بالرغم من كل ذلك، )يجادلونك يف احلق 
بعدما تبني كاأمنا ي�ص��اقون اإلى املوت وهم ينظرون( 
يعن��ي حقيقة الأمر هي املخاوف التي �ص��غطت على 
نف�ص��ياتهم، فدفعته��م لت�ص��جيل ذل��ك املوق��ف كاأمن��ا 
ي�ص��اقون اإلى املوت كاأن امل�صاألة خا�ش ذاهبون اإلى 
امل��وت ليموتوا، م��ا عندهم اأمل يف الن�ص��ر ما عندهم 
اأم��ل يف اأن تك��ون الأم��ور ل�ص��احلهم )واإذ وع��د ك��م 
اهلل اإح��دى الطائفت��ني اأنها لكم وت��ودون اأن غري ذات 
ال�صوكة تكون لكم. ويريد اهلل اأن يحق احلق بكلماته 
ويقط��ع دابر الكافري��ن ليحق احلق ويبط��ل الباطل 

ولو كره املجرمون(.
نكتفي بهذا املقدار بهذه املحا�ص��رة ون�ص��تكمل اإن 
�ص��اء اهلل يف املحا�ص��رة القادمة ن�ص��األ اهلل اأن يوفقنا 
واإياك��م مل��ا فيه ر�ص��اه وال�ص��ام عليك��م ورحمة اهلل 

وبركاته.. 

محاضرة

والذي يدل على ال�ضقاء الذي وقعت فيه هذه الأمة اأن الإمام علي �ضلوات اهلل عليه ي�ضقط �ضهيدًا يف 
عا�ضم��ة دولته، يف باب حمرابه، يف ِفَناِء م�ضج��ده، و�ضط هذه الأمة، وب�ضيٍف حم�ضوب على هذه الأمة، 
ومبوؤامرات من قبل من اأ�ضبح فيما بعد خليفة يحكم هذه الأمة، والكل حتت عنوان ]اإ�ضالم وم�ضلمني .. 

اإن هذا يدل على ماذا؟. يدل على انحراف عن اخلط ال�سوي، عن ال�سراط امل�ستقيم
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األهم من الصحيح 
�ص��حيح اأن تاآم��ر ال�ص��عودية م��ع الإم��ارات على 
قطر مل يكن لياأتي لول وجود �ص��وء اأخ�صر ومباركة 
اأمريكي��ة بعد اأن وج��دت اأمريكا يف التق��ارب الإيراين 
القطري الأخ��ري خطرًا يهدد وجوده��ا كدولة حمتلة 
للخلي��ج الغني مب��وارده وثرواته الهائل��ة من النفط 

والغاز واملعادن الثمينة 
�ص��حيح اأن ال�ص��عودية منهك��ة اقت�ص��ادياً وتريد 
من قطر اأن ت�ص��اعدها يف جتاوز حمنتها القت�ص��ادية 
واأن تدف��ع ما خ�ص��ها ولو بالقوة من اخل�ص��ائر التي 
حلقت بها يف التعدي والعدوان على اليمن وما قامت 
ب��ه موؤخرًا م��ن دفع مئات امللي��ارات لأمريكا ل ميكن 
تعوي�صها اإل بال�صيطرة الكاملة على الرثوة النفطية 

والغازية الهائلة لقطر 
�ص��حيح اأن الثعل��ب الإمارات��ي حمم��د ب��ن زاي��د 
مهند���ش الأزمة ال�ص��عودية القطري��ة بعد جناحه يف 
الت�ص��لق اإل��ى هرم ال�ص��لطة ال�ص��عودية ع��رب الأمري 
الدا�ص��ر حمم��د بن �ص��لمان ال��ذي مين علي��ه مبكرمة 
تقدمي��ه لاأمريكي��ني كرج��ل خائ��ن وعمي��ل ميكن اأن 
يعتم��دوا عليه يف نهب ما تبقى م��ن ثروات باده ويف 
مترير م�صاريعهم و�صن احلروب واإثارة الفنت ون�صر 
ال�ص��فه واملجون والنحال القيمي والأخاقي بدون 

حتفظ اأو �صوؤال ملاذا وكيف. 
�صحيح و�صحيح و�ص��حيح ولكن الأ�صح والأهم 
م��ن كل �ص��حيح اأن اأمريكا واإ�ص��رائيل وال�ص��عودية 
والإم��ارات وقطر ومن حتالف معهم من عبيد العبيد 
دخل��وا بجرائمه��م التي ل حت�ص��ى ول تعد يف حرب 
مع اهلل مبا�ص��رة واأن اهلل �صبحانه وتعالى يعد العدة 
لو�ص��ع ح��د له��ذه اجلرائ��م الت��ي فاق��ت بب�ص��اعتها 

ووح�صيتها جرائم  كل جمرم من الأمم املا�صية 
األ يكف��ي اأن مئ��ات املاي��ني قتلوا على ي��د اأمريكا 
وعبيده��ا ومرتزقته��م يف اليمن وفل�ص��طني و�ص��وريا 
والع��راق وليبي��ا ولبن��ان واأفغان�ص��تان والبو�ص��نا 
وفيتن��ام واليابان ويف كث��ري من البلدان منهم من قتل 
مدافعا عن وطنه وكرامته ومنهم من قتل يف م�صجده 
وداخ��ل بيته م��ع اأطفاله ون�ص��ائه ومنهم م��ن قتل يف 
الأ�ص��واق ويف الطرق��ات وداخل ال�ص��الت والأماكن 
العام��ة حتى يف بيت اهلل احلرام مل ي�ص��لم الآلف من 
احلجاج قتل��وا على يد هوؤلء الظامل��ني األ يكفي هذا 
ويكف��ي اأنهم على مدى مائة عام نهب��وا ثروات الأمة 
واأفقروه��ا وزيف��وا وعيه��ا وحرفوا دينها وم�ص��خوا 
عق��ول اأبنائه��ا  وحول��وا الكث��ري منه��م اإلى م�ص��وخ 

�صالني ل يعرفون اهلل ول يهتدون �صبيا
اهلل �ص��بحانه وتعال��ى اأخربن��ا يف كتاب��ه الك��رمي 
باأن��ه اأهلك الأمم املا�ص��ية لأن البع���ش منهم غرق يف 
الرذيل��ة والبع�ش اأ�ص��رف يف القتل وبع�ص��هم امتهن 
الغ���ش واأكل الرب��ا ومنه��م م��ن اأهلك��ه اهلل لأن��ه ظلم 
وتكرب وكذب الر�صل اأما هوؤلء الطغاة املجرمون فقد 
اأ�ص��رفوا يف القتل وغرقوا يف الرذيلة وامتهنوا الغ�ش 
واأكل��وا الرب��ا وظلم��وا وطغ��وا وجت��ربوا وتع��دوا 
ح��دود اهلل وارتكبوا من اجلرائم ما كانت كل واحدة 

منها لوحدها تكفي لإهاك اأمة من الأمم 
اإن كل الدلئ��ل واملوؤ�ص��رات توؤك��د اأن الكي��ل طفح 
واأن اأمري��كا بجرائمها وتعديها حل��دود اهلل واهاكها 
للح��رث والن�ص��ل وقتله��ا للنف���ش الت��ي ح��رم اهلل قد 
جت��اوزت اخلطوط ال�ش��فراء واحلمراء واأ�ش��بحت 
حماط��ة من خلفها واأمامها وفوقه��ا وحتتها مبكر اهلل 
وما انتكا�ص��تها اليوم يف �ص��وريا والع��راق وهزميتها 
يف اليمن وت�ش��دع حلفها الوهابي االإخواين يف اخلليج 
اإل موؤ�ص��ر لظهور ت�ص��ونامي عظيم ق��ادم ليجتثها مع 
ف�ص��ادها م��ن الأر�ش ويلحقه��ا مع قومه��ا بقوم نوح 
وع��اد وثمود وغريهم كثري ممن جاءهم اأمر اهلل بياتاً 

وهم نائمون .

عابد حمزة

ل��ي��ك��ن ن��ش��اط��ن��ا ال���ع���دائ���ي وج��ه��دن��ا األك���ب���ر ف���ي ال��ت��ص��دي ل��ه��ذا 
ال���ع���دوان، وم���ن ي��ت��آم��ر ال��ي��وم ع��ل��ى ال��س��ل��م 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 ي��ع��م��ل ل��ص��ال��ح 

العدوان بال شك.. 

مص������رع وإصاب������ة العش������رات م������ن املرتزقة 
مبحاولة تسلل فاشلة بأطراف نهم

  �ص��قط الع�ص��رات من مرتزقة العدوان الأمريكي ال�صعودي 
ب��ني قتلى وجرح��ى، اأم�ش الثاث��اء، جراء حماولتهم الت�ص��لل 

باجتاه مواقع اجلي�ش واللجان ال�صعبية يف اأطراف نهم.
واأكد م�ص��در ع�صكري اأن وحدات اجلي�ش واللجان ال�صعبية 
كبدت املرتزقة خ�ص��ائر كبرية يف الأرواح والعتاد بعد حماولة 

ت�صلل فا�صلة باجتاه منطقة ال�صافح باأطراف نهم.
ولفت امل�ص��در اإلى اأن مرتزقة العدوان الأمريكي ال�صعودي 
ف��روا م��ن املنطقة تاركني جث��ث قتاهم يف الوديان وال�ص��عاب 

جراء ال�صربات القوية لأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية.

إم  ت������و  قاه������ر  ص������اروخ  إط������الق 
واحت������راق مخ������زن لألس������لحة تاب������ع 

ملرتزقة اجلوف
وزع الإعام احلربي م�صاهد تظهر ت�صاعد اأعمدة الدخان من 
اأحد مواقع املرتزقة يف مع�صكر اخلنجر مبديرية خب وال�صعف 
باجلوف.. وكان��ت مدفعية اجلي�ش واللجان ا�ص��تهدفت اأماكن 
متركز املرتزقة مبع�ص��كر اخلنجر وحققت اإ�ص��ابات مبا�ص��رة 
با�ص��تهدافها خم��زن اأ�ص��لحة م��ا اأدى اإلى تفجر م��ا بداخله من 

ذخائر واأ�صلحة وت�صاعد األ�صنة اللهب واأعمدة الدخان منه.
وكان��ت الق��وة ال�ص��اروخية للجي���ش واللج��ان ال�ص��عبية 
اأطلقت �ص��اروخا بالي�ص��تيا من نوع قاهر تو اإم متو�صط املدى 
حمل��ي ال�ص��نع يوم الثن��ني على جتم��ع لقي��ادات املرتزقة يف 

منطقة اجلر باجلوف.

إعطاب مدرعة ومصرع عدد من 
املرتزقة شمال املخا

 لق��ي عدد م��ن مرتزقة العدوان م�ص��ارعهم وج��رح اآخرون 
اأم�ش الثاثاء، كما مت اعطاب مدرعة لقوى الغزو �ص��مال يختل 
يف مديري��ة املخ��ا مبحافظة تع��ز.. واأفاد م�ص��در ع�ص��كري اأن 
وحدة الهند�ص��ة الع�ص��كرية التابعة للجي�ش واللجان ال�صعبية 
متكنت من تدمري مدرعة للمرتزقة بعبوة نا�ص��فة �ص��مال يختل 

يف املخا، ما اأدى الى مقتل وجرح من كان على منت املدرعة..
واأ�ص��اف امل�صدر الع�ص��كري عن م�ص��رع اثنني من مرتزقة 
الع��دوان بر�ص��ا�ش ق��وات اجلي�ش واللجان ال�ص��عبية �ص��مال 
مديري��ة املخا بتعز.. يذكر اأن اأعداد من مرتزقة العدوان لقوا 
م�ص��ارعهم خال الأي��ام املا�ص��ية، يف عمليات ع�ص��كرية نفذها 

اجلي�ش واللجان ال�صعبية �صرق يختل مبديرية املخا.

 15 م������ن  أكث������ر  وج������رح  مص������رع 
جنديًا س������عوديًا في جيزان في 
عملية نوعي������ة ألبطال اجليش 

واللجان في جيزان 
لقي اأكرث من 15 من جنود العدو ال�صعودي يف عملية نوعية لأبطال 

اجلي�ش واللجان ال�صعبية بقطاع جيزان .
واأو�ص��ح م�ص��در ع�ص��كري بجي��زان اأن وحدات من رج��ال اجلي�ش 
واللج��ان ال�ص��عبية نفذت عملية هجومية �ص��د مواق��ع الدفينية وقائم 
زبيد والكر�ش يف اخلوبة ال�ص��مالية ما اأدى اإلى م�صرع وجرح اأكرث من 

15 جندي �صعودي .
واأ�ص��ار امل�ص��در اإل��ى اأن وح��دات متخ�ص�ص��ة يف اجلي���ش واللجان 
ال�ص��عبية دمرت طقم ع�ص��كري يف بيت العظم باخلوبة، ودكت موقعي 
ال�صبكة وامل�صتحدث مكبدة العدو خ�صائر فادحة يف الأرواح والعتاد .

إحصائية 
مرعبة 

حلصيلة 
 800

يوم من 
العدوان

مصرع عدد من مرتزقة العدوان بقصف مدفعي في معسكر التشريفات بتعز

متكن اأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية من تدمري اآلية ع�صكرية حمملة 
باملرتزقة الذين اأرخ�ص��وا اأنف�ص��هم بحفنة من املال ال�صعودي يف مديرية 

�صرواح مبارب.
ويظهر يف امل�صاهد التي وزعها الإعام احلربي حلظة ا�صتهداف الآلية 
الع�ص��كرية ب�صاروخ م�ص��اد للدروع اأثناء مرورها من اأمام الأماكن التي 

يتمركز فيها اأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية.
وكانت الإ�ص��ابة مبا�ص��رة ودقيق��ة واأدت اإلى م�ص��رع غالبية الأفراد 

الذين كانوا ي�صتقلون الآلية امل�صتهدفة.

تدمير آلية محملة باملرتزقة في صرواح مارب ومصرع طاقمها

لق��ي عدد من مرتزقة العدوان م�ص��رعهم اأم�ش الثاثاء، 
يف مديرية �صالة كما قتل عدد اأخر يف ق�صف مدفعي للجي�ش 

واللجان ال�صعبية �صرقي مدينة تعز.
واأفاد م�ص��در ع�ص��كري اأن 4 من مرتزق��ة العدوان لقوا 
م�ص��ارعهم بر�ص��ا�ش قوات اجلي�ش واللجان ال�ص��عبية يف 
مديرية �ش��الة مبدينة تعز.. واأ�ش��اف امل�ش��در عن �شقوط 
قتلى وجرحى يف �صفوف مرتزقة العدوان يف ق�صف مدفعي 
للجي�ش واللجان ا�ص��تهدف حت�صيناتهم يف اأطراف مع�صكر 
الت�ص��ريفات �ص��رقي مدين��ة تع��ز.. وكان اأبط��ال اجلي���ش 
واللج��ان ال�ص��عبية ك�ص��روا يف وقت �ص��ابق حماولة زحف 
ملرتزق��ة الع��دوان يف منطق��ة ال�ص��باب غربي مدين��ة تعز، 

موقعني قتلى وجرحى يف �صفوف املرتزقة.

الأمني��ة  الأجه��زة  متكن��ت 
واللجان ال�صعبية، اأم�ش الثاثاء 
18 رم�ص��ان 1438ه�، من تفكيك 
اإب  حمافظ��ة  يف  نا�ص��فة  عب��وة 
اأن  اأمن��ي  م�ص��در  واأو�ص��ح   ..
الأجه��زة الأمنية واللجان فككت 
عب��وة نا�ص��فة كان��ت مزروعة يف 
منطق��ة وه��رات مف��رق مديري��ة 
ذي ال�ص��فال بالق��رب م��ن مدينة 
القاع��دة مبحافظ��ة اإب .. ولف��ت 
امل�ص��در اإل��ى اأن العب��وة كان��ت 
مزروعة بجان��ب الطريق قبل اأن 
يتم ال�صتباه بها واباغ الجهزة 
املعنية الت��ي حتركت على الفور 
ومت اأخذ العب��وة اإلى مكان خايل 

من ال�صكان .

واأ�ص��ار امل�ص��در اإلى ان العبوة 
)�ص��غاطة(  ع��ن  عب��ارة  كان��ت 
بداخله��ا TNT و�ص��ظايا وجهاز 
حتك��م عن بع��د ؛ لفتا اإل��ى انه مت 
ال��ذي  الهند�ص��ة  ق�ص��م  ا�ص��تدعاء 
ا�ص��تطاع اإيقافه��ا وتفكيكها ب�ص��كل 
ناج��ح .. ودعا امل�ص��در املواطنني 
اإل��ى التع��اون يف الإب��اغ ع��ن اأي 
م�ص��بوهة  حت��ركات  اأو  اأج�ص��ام 
الأمني��ة  الأجه��زة  اأن  موؤك��دًا   ،
واللجان ال�ص��عبية ل��ن تاألوا جهدا 
يف مواجه��ة العنا�ص��ر الإجرامي��ة 
الت��ي ت�ص��عى اإل��ى زعزع��ة الأم��ن 
وال�ص��تقرار ومتابعة و�ص��بط كل 
من ت�ص��ول له نف�صه امل�ص��ا�ش باأمن 

الوطن وال�صكينة

قصف صاروخي ومدفعي تفكيك عبوة ناسفة في مديرية ذي السفال مبحافظة إب  
يستهدف جتمعات العدو 

السعودي بنجران
ا�صتهدفت القوة ال�ص��اروخية واملدفعية 
للجي���ش واللجان ال�ص��عبية، ام���ش الثاثاء 
جي���ش  جتمع��ات  1438ه���،  رم�ص��ان   18
الع��دو ال�ص��عودي يف قطاع جن��ران، حمققة 
اإ�ص��ابات مبا�ص��رة.. واأفاد م�ص��در ع�صكري 
ال�ص��عبية  واللج��ان  اجلي���ش  اأبط��ال  اأن 
املدفعي��ة  وقذائ��ف  بال�ص��واريخ  ق�ص��فوا 
جتمع��ات اجلي�ش ال�ص��عودي يف م�ص��تحدث 
ال�ص��دي�ش، و �صمال ال�ص��بكة بنجران.. واأكد 
امل�ش��در �ش��قوط قتلى وجرحى من اجلنود 
ال�صعوديني وتدمري حت�ص��يناتهم وعتادهم 

الع�صكري يف املواقع امل�صتهدفة.


