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احلقيقة/ماأرب / عبداهلل ال�سقاف
ك��م اأ�سقط��وا �س��رواح و�سيط��رو عليها وك��م �سقطت 

باأيديهم،،،،،
بعد اأن روج اإعالم العدوان بتقدم املرتزقة و�سيطرتهم 
امللتق��ى  منطق��ة  اإل��ى  والو�س��ول  ال�سي��ق  وادي  عل��ى 
وال�سيط��رة على جبل مرث��د ب�سرواح، �سدق��وا اأنف�سهم 
وظن��وا اأنهم قد �سنع��وا ن�سرًا يك�سبوا م��ن بعده القليل 
م��ن امل��ال ال�سع��ودي، لق��د اأفرط��وا يف الك��ذب والتظليل 
حت��ى راأين��ا و�سائل اإعالمهم تكذب وتك��ذب حتى و�سلت 
اإل��ى �سوق �سرواح وق�سر بلقي�س ومن ثم عربو �سرواح 

واتقدموا اإلى خوالن الطيال وبعد هذا كله قررنا،،،،
اأن نك�س��ف احلقيق��ة للنا���س واأن ننقله��ا كم��ا ه��ي من 
املي��دان دون زي��ٍف اأو نق�س��ان فذهبن��ا اأواًل اإل��ى وادي 
ال�سي��ق �سمال �س��رواح فتجولن��ا بداخله م��ع رجال اهلل 
وو�سلنا اإلى فوق مناط��ق الزعابله واآل اأبوربا�س والتي 
تقع اأ�سفل الوادي �سرقاً باجتاه منطقة اجلدعان فلم جند 
�سوى اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�سعبي��ة الذين انده�سوا 
عندما اأخربناهم اأن املرتزقة يروجون يف و�سائل اإعالمهم 
اأنه��م قد �سيطرو عل��ى الوادي بالكام��ل وباتو على تخوم 

منطقه املحجزة.
حينه��ا اأبت�س��م املقاتل��ون ابت�سامة الن�س��ر واخربونا 
اأن املرتزق��ة قد ت�سلل��وا اإلى وادي ال�سيق قبل عيد الفطر 
املب��ارك اإال اأنه��م مل يبق��وا فيه طوياًل بع��د اأن مت دحرهم 
وا�ستع��ادة وتطهري الوادي منهم ودحره��م اإلى ما خلف 

منطقه الزعابله وال ابو ربا�س �سرقاً 

وبعد ذل��ك اأكد ابطال اجلي�س واللج��ان ال�سعبية اأنهم 
ل��ن ول��ن يتهاون��وا يف دح��ر وتطه��ري الب��الد م��ن الغزاة 
واملرتزقة مهم��ا كانت الت�سحيات واأك��دوا موا�سلتهم يف 
تطهري ما تبقى من املواقع والتباب الزالت حتت �سيطرة 

املرتزقة.
اأم��ا ق�سة جب��ل "مرثد" وم��ا روج له اع��الم العدوان 
الأك��ر من �سهر بال�سيط��رة عليه، كم وكم تغزلوا  وتغنوا 
ع��ن جبل مرث��د واهميت��ه اال�سرتاتيجي��ة واأنه��م بعد اأن 
�سيط��رو علي��ه ق��د احكم��وا ال�سيط��رة ناريا عل��ى �سوق 
�صرواح وقطعوا خطوط االمداد عن املخدرة وهيالن،،،

املهم دا�سونا بكذبهم واباطيلهم واعالمهم الكاذب 
فقررن��ا اأن نفق��ع ع��ن الفتن��ه ون��رى �سح��ة ادعائهم 
وتفني��د ادعائهم بال�سيطرة على جبل مرثد، ف�سعدنا اإلى 
جبل مرثد املطل على منطقه اجلدعان من اجلهة ال�سرقية 
واملط��ل عل��ى منطق��ه املحج��زه و�س��رواح م��ن اجله��ة 

الغربية واجلنوبية
و�سلنا اإل��ى قمة اجلبل فلم جند �سوى رجال كاجلبال 

اأكرب منه بعثو بر�سائلهم النارية للغزاة واملرتزقة 
الكلم��ة رج��ال  م��ا تعني��ه  ب��كل  في��ه رج��ال  وجدن��ا 
يتعط�س��ون لدماء من ي�سفكون دماء اأطفال اليمن ون�سائه 
عرب ط��ريان الع��دوان ال�سع��ودي االأمريكي، في��ه رجال 
يتوع��دون مرتزقة العدوان بال��زوال والهالك واملزيد من 
الهزائم النكرى وجدنا فيه رجال اأق�سموا على اأنف�سهم اأن 
ال يتزحزحوا قيد اإمنله لوكان ثمن ذلك اأرواحهم ودمائهم 
رج��ال خرج��وا من منازله��م وقرروا الرب��اط واجلهاد يف 
�سبي��ل اهلل تعالى والدفاع عن الدين وكرامة �سعبهم مهما 

كلفهم ذلك من ت�سحيه.
عل��ى العم��وم جتولنا يف قم��ة جبل مرث��د برفقة رجال 
اهلل واطلين��ا م��ن اجله��ة ال�سرقية على مناط��ق اجلدعان 
ب��الد  ال�س��رق فراأين��ا  اأق�س��ى  اإل��ى  واملخ��درة ونظرن��ا 
اجلدع��ان اأمامن��ا وحينه��ا تذكرت مرا�س��ل احلدث حممد 

العرب و�سحكت،،،
�ساألني املجاهدين ملاذا ت�سحك!

فقل��ت لهم : تذك��رت مرا�س��ل العربية واحل��دث الذي 
ق��ال اأنه قد و�سل خوالن الطيال ف�سحكوا جميعهم وقالو 
هك��ذا و�سائل اإعالم العدو دائماً ت�سنع انت�سارات وهميه 

ملرتزقتها ال وجود لها على االأر�س.
يف النهاي��ة ن��ود اأن نقول لك��م اأن رج��ال اهلل يف امليدان 
حا�س��رون وم�ستع��دون للعدو يف اأي حلظ��ه ويوا�سلون 
اأي�س��اً تطه��ري املواقع ودح��ر العدو من اغل��ب التباب يف 

منطقه املخدرة باجتاه منطقه اجلدعان 
املباغت��ة  االبط��ال هجماته��م  يوا�س��ل  ويف �س��رواح 
وا�ستهداف مواقع العدو يف تبة املطار ويف وادي الُربيعه 

وامل�سجح وكوفل 
ا�ستهداف متوا�سل وخ�سائر كبرية يتجرعها املرتزقة 
كل ي��وم يف اأر���س �س��رواح ال�سم��ود عل��ى اأي��دي اأبطال 
اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة ال�سامدين ك�سم��ود وثبات 

جبل هيالن ومرثد.
ف�س��الم اهلل على رج��ال اهلل الثابت��ون يف ال�سهول وقمم 
اجلب��ال والودي��ان وال�سح��اري، درع الوط��ن وال�سعب 

وحماة الدين.

»ص�����������������������������������������رواح وزي�����������������������������ف إع�����������������������������اں ال������������������ع������������������دو «

لل�س��وؤون  ال��وزراء  رئي���س  نائ��ب  اأك��د 
االإقت�سادية الدكتور ح�سن مقبويل على اإهتمام 
املجل���س ال�سيا�س��ي االأعل��ى  بو�س��ع ع��دد م��ن 
احللول الكفيل��ة باحلفاظ على اإ�ستمرار ت�سغيل 
واإ�س��الح  الكهرب��اء واحلف��اظ عل��ى معداته��ا 
ال�سبك��ة وتخفي���س الفاقد من التي��ار الكهربائي 

وحت�سن توريد االإيرادات.
مو�س��ع  لق��اء  يف  مقب��ويل  الدكت��ور  وتط��رق 
باحلديدة �سم وزراء االإعالم والزراعة والروة 
ال�سمكي��ة والنق��ل وحمافظ احلدي��دة اإلى قرار 
احلكومة االأخري ب�س��اأن تنظيم االإيرادات وحث 
م�سئويل ف��روع املوؤ�س�سات والهيئ��ات واملكاتب 
االإيرادي��ة عل��ى ع��دم االإحتفاظ به��ا يف خزنات 
املكاتب و�سرورة توري��د املبالغ املح�سلة اأوال 

باأول اإلى طرف البنك املركزي.
وق��ال “اإن توق��ف الروات��ب �سبب��ه العدوان 
ونق��ل البن��ك املرك��زي اليمن��ي اإلى ع��دن وعدم 
تنفي��ذ االإتفاقات التي متت بنظ��ر االأمم املتحدة 
ب�ساأن عدم اإقحام الرواتب والكهرباء واخلدمات 

االأ�سا�سية يف ال�سراعات “.
ويف اللق��اء اأكد وزير االإع��الم اأحمد حامد اأن 
ال�سعب اليمني يتعر�س لعدوان وح�سار جائر، 
م��ا يتطلب م��ن اجلميع الوقوف �سف��ا واحدا يف 

خندق الدفاع عن الوطن اأر�سا واإن�سانا .
واأ�سار اإلى اأنه �سيتم يف االأيام القادمة افتتاح 
قن��اة تلفزيونية با�سم ” تهام��ة ” تعنى بال�ساأن 
التهامي والتعريف مبا تتميز به تهامة من تنوع 
ثقايف وح�ساري وتاريخ��ي والرتويج لتهامة يف 

خمتلف املجاالت.
واحلكوم��ة  ال��وزارة  قي��ادة  اإن   ” وق��ال 
عازم��ة عل��ى اإ�ساف��ة حمط��ة الإذاع��ة احلديدة 
لت�سم��ل تغطية م�ساحات جدي��دة للقيام بدورها 

التوعوي مبخططات العدوان” .
فيم��ا ثم��ن حماف��ظ احلدي��دة ح�س��ن اأحم��د 
الهيج اجله��ود احلكومية الهادف��ة اإلى معاجلة 
املحافظ��ة وخا�س��ة يف قطاع��ات  االأو�س��اع يف 
الكهرب��اء وال�سحة واملي��اه وال��روة ال�سمكية 
والزراع��ة .. واأك��د تعاون ال�سلط��ة املحلية مع 
اجلهات املعني��ة لتح�سن االأو�س��اع باملحافظة 
املواطن��ن  عل��ى  االأعب��اء  م��ن  والتخفي��ف 

ال�سامدين يف وجه العدوان.

وزير اإلعاں : سيتں افتتاح قناة تلفزيونية باسم  تهامة  تعنى بالشأن التهامي

مباركني انتصارهم على"داعش".. أنصار الله ل�لعراقيني:
 نصركں نصٌر لكل اليمنيني واألحرار في العالں

هن��اأ املجل�س ال�سيا�سي الأن�س��ار اهلل، حكومة و�سعب العراق 
بجي�س��ه وح�س��ده ال�سعب��ي مبنا�سب��ة هزمي��ة تنظي��م داع���س 
التكفريي.. معت��ربًا انت�سار العراقين على داع�س انت�سار لكل 

اليمنين واالأحرار حول العامل.
وج��اء يف بيان للمجل�س ال�سيا�سي "يطيب للمجل�س ال�سيا�سي 
الأن�س��ار اهلل اأن يبع��ث اأطي��ب الته��اين والتربي��كات للحكوم��ة 
وال�سع��ب العراقي والأبطال اجلي�س العراق��ي ومقاتلي احل�سد 
ال�سعب��ي مبنا�سبة االنت�سار العظيم على اأدوات اال�ستخبارات 

االأمريكية املتمثلة يف تنظيم داع�س".
واعترب املجل�س ال�سيا�سي هزمي��ة داع�س يف معقله الرئي�سي 
من قبل العراقين �سربة موجعة وم�سددة للم�سروع االأمريكي 

الذي مل تكن داع�س اإال اأحد اأدواته.

واأ�س��اد املجل���س ب��� تالح��م ومتا�س��ك و�سم��ود وت�سحيات 
ال�سع��ب العراق��ي ب��كل فئات��ه ومكونات��ه وهيئات��ه الر�سمي��ة 
وال�سعبي��ة والعلمائي��ة م�س��ريا اإل��ى اأن هذا مث��ل نقطة حتول 
حقيق��ة يف �س��ري املعرك��ة م��ا اأدى اإلى اإرب��اك االأع��داء واإف�سال 

خمططاتهم، بح�سب بيان املجل�س.
واأكد املجل�س اأن �سمود ال�سعب اليمني وانت�سارات اجلي�س 
واللج��ان على الع��دوان االأمريكي وال�سع��ودي يعترب انت�سارا 
مبا�س��را وحا�سما عل��ى راأ�س االأفعى الداع��م واملمول الرئي�سي 

لداع�س وغريها من التنظيمات التكفريية.
ودعا املجل���س ال�سيا�سي �سعوب االأم��ة العربية واالإ�سالمية 
اإل��ى التحرك اجلاد والواع��ي ملواجهة املوؤام��رات واملخططات 

االأمريكية املتمثلة يف داع�س واأخواتها.

رئ����������ي����������س امل��������ج��������ل��������س ال��������س��������ي��������اس��������ي األع������������ل������������ى ي����ش����ه����د 
ح��������ف��������ل  ت��������خ��������رج ع�������������دد م����������ن ال�������ك�������ل�������ي�������ات ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة

�سه��د االأخ �سالح علي ال�سم��اد رئي�س املجل�س 
ال�سيا�س��ي االأعلى القائد االأعل��ى للقوات امل�سلحة 
ومع��ه نائ��ب رئي���س جمل���س ال��وزراء لل�س��وؤون 
االقت�سادية الدكتور ح�سن مقبويل ووزير الدفاع 
الل��واء الرك��ن حممد نا�س��ر العاطفي وع��ددا من 
ال��وزراء ورئي���س هيئ��ة االأركان العام��ة الل��واء 
وحماف��ظ  الغم��اري  عبدالك��رمي  حمم��د  الرك��ن 
احلديدة ح�سن الهيج اليوم فعالية تخرج عدد من 

الكليات الع�سكرية.
ويف االإحتف��ال الع�سكري املهي��ب الذي بداأ باآي 
من الذكر احلكيم .. األقى رئي�س املجل�س ال�سيا�سي 
االأعل��ى كلم��ة هناأ فيه��ا اخلريجن الدفع��ة ال� 50 
كلية حربية و 25 كلية بحرية و 32 كلية الطريان 
الت��ي  املتمي��زة  بالنجاح��ات  اجل��وي  والدف��اع 
حققوها خالل مراح��ل التدريب والتاأهيل النظري 
والتطبي��ق العملي وبع��د اأن اجت��ازوا م�ستويات 
االإعداد الع�سكري النوعي بكفاءة واقتدار عالين 
وب��روح معنوي��ة وثابة تعك�س م��دى ا�ستعدادهم 
الكب��ري يف رف��د وتعزي��ز خمتلف جبه��ات مواجهة 

العدوان ال�سعودي ال�سهيو اأمريكي .
وق��ال " اإنن��ا ل�سنا ع�س��اق ح��روب ول�سنا �سد 
ال�س��الم ولكنن��ا ع�س��اق حرية وكرام��ة وا�ستقالل 
ونحن مع احلوار وال�س��الم ومع اأي جهود دولية 
اأو اإقليمية تبذل بعد وقف العدوان ورفع احل�سار 
".. ودعا االأخ �سالح ال�سماد املغرر بهم يف الداخل 
اإلى احلوار وتفويت الفر�سة على العدوان واأن ال 

يبقوا مطية لهذا العدوان الغا�سم .
واأ�س��ار اإلى اأن هذا االحتف��ال ياأتي متزامنا مع 
انعق��اد اجتم��اع ملجل�س االأم��ن بخ�سو�س ت�سليم 
الوطني��ة  باملواق��ف  .. م�سي��دا  مين��اء احلدي��دة 
اأبن��اء  "اإن  وق��ال  احلدي��دة  الأبن��اء  ال�سجاع��ة 

احلديدة يع�سق��ون الت�سحية يف �سبيل الدفاع عن 
الوطن كما يع�سق امراء اخلليج احلياة ".

كم��ا دع��ا رئي���س املجل���س ال�سيا�س��ي االأعل��ى 
اخلريجن اإلى نقل ما تلقوه خالل مراحل التدريب 
والتاأهيل الع�سكري اإلى ميدان مواجهة قوى ال�سر 

والعدوان .
وخاطبه��م قائ��ال " اأيها االأبطال االإف��ذاذ واأنتم 
تتاأهب��ون الي��وم لالنط��الق اإل��ى ميادي��ن الع��زة 
والكرام��ة ومواق��ع الت�سحية والف��داء دفاعا عن 
�سي��ادة ووح��دة وا�ستق��الل الوط��ن وتق��ع عل��ى 
عاتقك��م الكث��ري م��ن امله��ام والواجب��ات الوطنية 
املقد�س��ة ويف مقدمته��ا االنت�س��ار الإرادة �سعبك��م 
والوح��دة  احلري��ة  يف  الوطني��ة  وخيارات��ه 
واال�ستق��الل وتطهري ت��راب اليمن من رج�س قوى 
الغزو واالحت��الل واأذنابه واأدوات��ه التي ال زالت 
توا�سل تاآمره��ا وعدوانها االرهاب��ي اجلبان �سد 
�سعبنا بغية حتقيق اأهدافها ومراميها اخلبيثة يف 

متزيق الوطن والنيل من وحدته املباركة ".
كم��ا اأكد اأن ال�سعب اليمني يق��ف اليوم �سامدا 
موح��د االإرادة والعزمي��ة وامل�سري يف جمابهة كل 
خمطط��ات ال�سهيوني��ة العاملي��ة يف املنطق��ة التي 
حت�س��د وعل��ى م��دى عام��ن ون�س��ف يف عدوانها 
االإجرام��ي �س��د اليمن اأر�س��ا واإن�سان��ا املزيد من 
االإخفاق��ات الع�سكرية رغ��م كل اإمكاناته��ا املادية 
والب�سري��ة .. ومتن��ى رئي���س املجل���س ال�سيا�سي 
يف خت��ام كلمت��ه للخريج��ن التوفي��ق والنجاح يف 

مهامهم الوطنية املقد�سة.
جهوزيته��م  اخلريج��ن  كلم��ة  اأك��دت  فيم��ا 
القتالي��ة العالية وا�ستعداده��م للدفاع عن الوطن 
وال�سع��ب  اهلل  معاهدي��ن   .. وكرامت��ه  وعزت��ه 
اليمن��ي والقيادة ال�سيا�سية اأنه��م �سيكونون دوما 

ال�سخرة ال�سلبة التي تتحطم عليها كافة د�سائ�س 
وموؤامرات العدوان .

واأعربوا عن ال�سك��ر والتقدير لقيادات الكليات 
وهيئ��ات التدري���س وكل من اأ�سهم وق��دم جهدا يف 

�سبيل اإعداد وتاأهيل هذه الكوكبة من اخلريجن.
تخل��ل احلف��ل عر���س ع�سك��ري مهي��ب ج�س��د 
م��ا يتمت��ع ب��ه اخلريج��ن م��ن مه��ارات تدريبية 
وت�سلي��م  اإ�ست��الم  مت  كم��ا  عالي��ة،  ومعنوي��ات 
القي��ادة ب��ن الدف��ع املتخرج��ة والدف��ع املتقدمة 
واإعالن النتائ��ج العامة وقراءة ق��رارات الرتقية 
للخريجن اإلى رتبة مالزم ثاين يف القوات امل�سلحة 

واأداء الق�سم الع�سكري .
وقام رئي���س املجل�س ال�سيا�س��ي االعلى ومعه 
وزير الدفاع ورئي�س هيئة االأركان العامة بتوزيع 
اأوائ��ل  عل��ى  التقديري��ة  وال�سه��ادات  اجلوائ��ز 

اخلريجن وتقليد الطيارين جناح الطريان .
اإل��ى ذلك نف��ذ اخلريج��ون من��اورة بالذخرية 
احلي��ة .. عك�س��ت امل�ست��وى القت��ايل واالح��رتايف 
التاأهي��ل  عملي��ة  خ��الل  املكت�سب��ة  واخل��ربات 

والتدريب النوعي املتطور .
واأظه��ر اخلريجون خالل املناورة مدى اإملامهم 
القت��ايل باإجتياز احلواج��ز وزرع الكمائن وعملية 
االإغ��ارة عل��ى االأه��داف واإقتح��ام التح�سين��ات 
واملواق��ع االإفرتا�سي��ة للع��دو ب�سرع��ة هجومية 
فائق��ة .. كما ق��دم ق�سم القنا�سة مه��ارات القن�س 
على اأهداف معادية، فيما قدم ق�سم تدريب القوات 

اخلا�سة مهارات رمي الأهداف متحركة .
ح�س��ر االإحتف��ال نائ��ب رئي���س هيئ��ة االركان 
العام��ة الل��واء الركن علي حم��ود املو�سكي وعدد 
م��ن ق��ادة الق��وى واملناط��ق والدوائ��ر واملحاور 

والوحدات الع�سكرية.
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ك�س��ف املغ��رد ال�سع��ودي ال�سه��ري »جمته��د« تفا�سيل 
ال�سعودي��ة  العالق��ة  يف  مهم��ة  �سخ�سي��ات  اعتربه��ا  م��ا 
االإ�سرائيلي��ة خالل العق��ود املا�سي��ة وكان اأبرزها العاهل 
ال�سع��ودي امللك �سلمان بن عبد العزي��ز ووزير اخلارجية 

عادل اجلبري.
وق��ال »جمته��د« يف �سل�سل��ة تغري��دات عل��ى »توي��رت« 
»وعدتك��م باحلدي��ث ع��ن ال�سخ�سي��ات املهم��ة يف العالقة 
ال�سعودي��ة االإ�سرائيلي��ة خ��الل العق��ود املا�سي��ة واإليكم 
التفا�سيل...وق��ال »مت االت�سال باإ�سرائي��ل طوال العقود 
املا�سي��ة عن طري��ق قناتن االأول��ى با�سم اململك��ة عموما 
والثاني��ة خا�س��ة ب�سلم��ان من��ذ كان اأم��ري الريا���س حتى 
ع��ن  كان��ت  االأول��ى  »القن��اة  امللك«..واأ�س��اف  ا�ست��الم 
طري��ق ع��ادل اجلب��ري )وزي��ر اخلارجي��ة احل��ايل( ح��ن 
كان �ساب��ا متدرب��ا على يد بن��در بن �سلط��ان يف �سفارتنا يف 
وا�سنط��ن حي��ث عينه م�ساعدا ل��ه ل�س��وؤون الكونغر�س«..

وتابع »جمته��د« »كانت مهمته الو�س��ول ملوؤ�س�سة اللوبي 
ال�سهي��وين امل�سه��ورة )اأيب��اك( وع��ن طريقه��ا يوؤّمن دعم 
الكونغر���س، ومن ال يعرف االأيب��اك تف�سل«، وو�سع لنكة 
من موقع ويكيبيديا عن االأيباك وهي جلنة ال�سوؤون العامة 
االأمريكي��ة االإ�سرائيلي��ة وه��ي اأق��وى جمعي��ات ال�سغ��ط 
على اأع�س��اء الكونغر�س وهدفها حتقي��ق الدعم االأمريكي 
ل�)اإ�سرائيل(..وم�س��ى »جمتهد« قائال »والأن اجلبري لي�س 
لدي��ه اأي التزام ديني اأو قومي فقد كان ال�سخ�س املنا�سب 
لع�س��ق االأيب��اك واالن�سجام معه��م ومن ث��م ت�سهيل مهمة 

بندر يف ك�سب الكونغر�س«.

»وكان من نتائج هذا االن�سجام اإن�ساء عالقات مبا�سرة 
مع م�سوؤول��ن اإ�سرائيلين وك�سب ثق��ة اإ�سرائيل وتن�سيق 

املواقف من خلف الكوالي�س للق�سايا االإقليمية« 
»وكان له��ذه العالق��ة تاأثريه��ا يف موق��ف اململك��ة م��ن 
الق�سية الفل�سطينية وموؤمتر مدريد واأو�سلو وكذلك لبنان 
واملقاوم��ة الفل�سطيني��ة فيه��ا ث��م الع��راق واإي��ران الخ«، 

بح�سب »جمتهد«.
ووا�س��ل »جمتهد« »وبع��د ا�ستالم املل��ك عبداهلل جنح 
التويج��ري الذي يوؤمن بعظم��ة اإ�سرائيل يف اإقناعه بتعين 
اجلبري �سفريا يف اأمريكا حتى ي�سهل عليه التن�سيق املبا�سر 

معهم«.
»ث��م بعد ا�ست��الم �سلمان كان ابن��ه حممد حري�سا 

على اإقن��اع )اإ�سرائي��ل( اأن �سيا�س��ة اململكة تدور 
معها ولذل��ك بادر بتعين اجلب��ري للخارجية بعد 

وفاة �سعود الفي�سل«.

جنم الصهاينة
»وكان اجلب��ري ق��د حت��ول لنج��م عن��د 

ب��� ي�سفون��ه  حي��ث  ال�سهاين��ة 
 Michael Jordan

of Saudi Arabia
يف  االأف�س��ل  النم��وذج  اأي 
ماي��كل  مث��ل  ال�سعودي��ة 
جوردان يف اأمريكا«، وفقا 

ل�»جمتهد«.

واأ�س��اف »ملن ال يع��رف مايكل جوردن ه��و العب �سلة 
اأمريك��ي ح�س��د كثريا من جوائ��ز اأف�سل ريا�س��ي واأف�سل 
الع��ب �سلة واأف�سل واأف�س��ل .. وتت�سابق علي��ه ال�سركات 

للرتويج ملنتجاتها«.
وتابع »جمتهد« »فطبقا لالإ�سرائيلين و�سهاينة اأمريكا 
يعت��رب اجلبري اأف�سل �ساب يف ال�سعودية ملا فيه من �سفات 
االن�سالخ من الدين والعروبة ومرونته يف التعامل معهم«.
واأ�س��اف »كان��ت قن��اة اجلب��ري منطلق��ة م��ن �سفارتنا 
باأمري��كا با�س��م اململكة عموم��ا، اأما القن��اة االأخرى فكانت 
خا�س��ة ب�سلمان ب��ن عبدالعزي��ز �سخ�سيا من��ذ كان اأمريا 
للريا���س«.. وك�سف »جمتهد« قائال »كان �سلمان هو املالك 
لل�سركة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق 
التي تن�سر جريدة ال�سرق االأو�سط 
وجمل��ة املجل��ة وكان��ت يف وقته��ا 
 MBC اأ�سد ع��داوة للدين من
�سلم��ان  وا�ستخ��دم   ، حالي��ا 
للمهمة �سخ�سن يف �سحيفة 

االأو�سط  ال�سرق 
ن  عثم��ا
العمري 

رئي�س التحرير وقتها وعبدالرحمن الرا�سد الذي كان كاتبا 
فيها ثم ترقى ملا تعلمون«.

»ووقع اختيار �سلمان عليهما ملا عرف عنهما من ان�سالخ 
من االلتزام الديني والقومي يوؤهلهما لهذه املهمة اخليانية 
ويبقى هو بعيدا ع��ن االت�سال املبا�سر، بح�سب جمتهد«.. 
واأ�س��اف »وتنق��ل دوائر قريبة من العم��ري والرا�سد اأنهما 
من��ذ بداية الت�سعين��ات كانا يلتقيان بانتظ��ام ب�سخ�سيات 

اإ�سرائيلية يف املغرب ممثلن ل�سلمان �سخ�سيا«.
»وكان �سلم��ان يرمي من ذلك تاأمن م�ستقبله يف ال�سلطة 
مت�سابق��ا مع اإخوانه متعهدا الإ�سرائيل اأنه �سيقدم تنازالت 
اأك��ر من اإخوانه اإذا �ساعدوه يف قفز الطابور، وفقا ملا جاء 

يف تغريدات جمتهد«.
»ومل ي��درك �سلم��ان اأن اإخوان��ه ق��د اأمن��وا اأنف�سهم مع 
اأمريكا ِواإ�سرائيل واأنه لن ي�ستطيع اأن يقفز الطابور ولذلك 

مل ي�سله الدور اإال بعد اأن بداأه الزهامير«.
وخت��م »جمته��د« تغريدات��ه بالق��ول »وكان �سلمان قد 
وث��ق عالقة ابنه حممد مع العم��ري والرا�سد لتتمة التفاهم 
م��ع اإ�سرائي��ل والأج��ل اأن يك��ون اأول مل��ك �سع��ودي يعلن 
�سف��ارة اإ�سرائيلية يف الريا�س. ولهذا ال�سبب فاإن حممد بن 
�سلمان يعت��رب الرا�سد والعمري اأ�سخا�س��ا مقد�سن عظماء 
وكاأنه��م اأمن��اء الوحي ويهابه��م وال يتعام��ل معهم تعامل 

االآمر الناهي«.
جاءت معلومات »جمتهد، يف الوقت الذي ك�سف حتقيق 
اإ�سرائيلي ال�سبت عن اأن التحول على �سعيد العالقات بن 
»اإ�سرائي��ل« واململكة العربي��ة ال�سعودية ح��دث يف بداية 

ثمانيني��ات الق��رن املا�س��ي، م�س��ريا اإل��ى اأن ه��ذا التحول 
جت�س��د اأوال يف اإق��دام الريا���س عل��ى تق��دمي �سي��غ حل��ل 
ال�سراع الفل�سطيني االإ�سرائيلي، مقابل االعرتاف العربي 

بالكيان االإ�سرائيلي.
ال�س��وؤون  معل��ق  اأع��ده  ال��ذي  التحقي��ق  وبح�س��ب 
اال�ستخبارية »يو�س��ي ميلمان«، فاإن رئي�س اال�ستخبارات 
ال�سع��ودي االأ�سبق االأمري »بندر بن �سلطان« يعد مهند�س 

العالقات مع الكيان ال�سهيوين.
وجاء يف التحقيق الذي ن�سره موقع �سحيفة »معاريف« 
االإ�سرائيلي��ة اأن »بن��در ب��ن �سلط��ان« كان الق��وة الدافعة 
داخ��ل العائل��ة املالك��ة نح��و تعزي��ز العالقات م��ع الكيان 
االإ�سرائيل��ي الإميان��ه ب�س��رورة االإفادة منه��ا يف مواجهة 
اإيران.وموؤخ��را، اأعل��ن م�سوؤول دبلوما�س��ي اإ�سرائيلي اأنه 
�سي�سجل قريب��ا تطور يف العالقات بن »اإ�سرائيل« وبع�س 
دول اخللي��ج، بينما ن�سرت �سحيفة »التاميز« اللندنية اأن 
»اإ�سرائي��ل« وال�سعودية جتريان ات�ساالت بينهما لتطبيع 
العالق��ات التجارية، واأن الريا�س ق��د تفتح مكتب م�سالح 

يف تل اأبيب.
وكان��ت »وول �سرتيت جورنال« ذك��رت اأن بع�س دول 
اخللي��ج عر�ست عل��ى »اإ�سرائيل« تطبي��ع عالقاتها معها، 
مبا يف ذلك فتح اأجوائها للطائرات االإ�سرائيلية، مقابل عدم 
البناء اال�ستيطاين خ��ارج التجمعات اال�ستيطانية الكبرية 

يف ال�سفة الغربية.
كما ذكر املوقع االإ�سرائيل��ي اأن رئي�س جهاز املخابرات 
ال�صعودية »خالد بن علي احلميدان« قام يف فرباير/�صباط 
املا�سي، بزيارة »اإ�سرائي��ل« وال�سلطة الفل�سطينية، وهي 
زيارة ت�ساف لزيارة ق��ام بها اجلرنال ال�سعودي املتقاعد 
»اأنور ع�سقي« العام املا�س��ي ل�»اإ�سرائيل«، واألقى خاللها 

حما�سرة يف موؤمتر اإ�سرائيلي ر�سمي مبدينة القد�س.

م����ه����ن����دس ال���ت���ط���ب���ي���ع ف������ي ال�����ع�����اق�����ات ال�����س�����ع�����ودي�����ة اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة

قب��ل اأيام قال املدير ال�سابق لوكالة اال�ستخبارات املركزية 
االأمريكي��ة )�س��ي.اآي.اأي( اجل��رنال "ديفي��د برتايو���س" اإنه 
يتعن عل��ى �سركاء وا�سنط��ن اأن يتذك��روا اأن ا�ست�سافة قطر 
لوف��ود من حرك��ة )حما�س( وحرك��ة طالب��ان االأفغانية كانت 

بطلب اأمريكي.
"ل��و جورن��ال دو  واأ�س��اف برتايو���س يف حدي��ث ملجل��ة 
دميان���س" الفرن�سي��ة اأن قط��ر ت�ست�سي��ف قي��ادة العملي��ات 

الع�سكرية االأمريكية يف ال�سرق االأو�سط.
ويعك���س ت�سريح برتايو�س يف هذا الوقت االن�سغال الكبري 
مبا يح�سل يف املنطقة وتداعيات ح�سار ال�سعودية واالإمارات 
والبحري��ن لدول��ة قطر على االأم��ن القوم��ي االأمريكي، ولذلك 

فت�سريحه يحمل ر�سائل متعددة اإلى هذه الدول.
ورغ��م اأن قطر تعد حليف��اً لوا�سنطن و�سمحت له��ا باإن�ساء 
قاع��دة "العديد" الع�سكري��ة اجلوية يف غ��رب الدوحة والتي 
تع��د من اأكرب القواعد الع�سكري��ة االأمريكية يف العامل، اإاّل اأنها 
الميكنه��ا االعتم��اد عل��ى االإدارة االأمريكي��ة املعروفة بتغيري 
مواقفها طاملا كانت هن��اك حاجة لذلك ل�سمان م�ساحلها حتى 

واإن تطلب االأمر الت�سحية باأحد حلفائها.
وله��ذا اأ�سح��ت قطر يف معر���س التهديد االأمريك��ي بعد اأن 
رّجح��ت وا�سنط��ن الوق��وف اإل��ى جان��ب الريا���س يف اأزمته��ا 
احلالي��ة مع الدوحة اإلى درج��ة اأن الرئي�س االأمريكي "دونالد 
ترامب" وّجه بنف�سه انتقادات �سديدة اإلى اأمري قطر "متيم بن 

حمد اآل ثاين" متهماً اإّياه بدعم االإرهاب يف املنطقة والعامل.
يف �سي��اق مت�سل توعد رئي�س جلن��ة ال�سوؤون اخلارجية يف 
جمل���س الن��واب االأمريك��ي "اأد روي�س" بفر���س عقوبات �سد 

قط��ر مبا يف ذلك عقوبات قد تبع��د اال�ستثمارات الدولية عنها. 
ويب��دو اأن وا�سنط��ن باتت ت�س��ري باجتاه �سّن قوان��ن الإرغام 
الدول الت��ي ال تن�سجم ولو موؤقتاً مع امل�سالح االأمريكية حتى 

واإن كانت حليفة لها ملدة طويلة.
و�سب��ق لوزير الدفاع االأمريكي "جيم���س ماتي�س" اأن وّجه 
يف اأبريل/ني�سان املا�س��ي حتذيرًا �سديد اللهجة اإلى اأمري قطر 
خ��الل لقائهم��ا على خلفي��ة دعم الدوح��ة جلماع��ة "االإخوان 

امل�سلمن".
ورغ��م اأن قط��ر ت�ست�سيف اأكرب قاع��دة ع�سكري��ة اأمريكية 
بالع��امل، اإاّل اأن غ�سب وا�سنطن من االأخرية دفعها للتفكري يف 

نقل القاعدة لدولة اأخرى.
فم��ا ه��ي االأ�سباب الت��ي تدع��و وا�سنطن التخ��اذ مثل هذه 

املواق��ف املتناق�س��ة �سواء مع قط��ر اأو غريها كم��ا ح�سل مع 
نظ��ام �سدام يف العراق، حيث دعمته اأثناء حربه �سد اإيران يف 
ثمانين��ات القرن املا�سي اإاّل اأنه��ا اأ�سقطته يف عام 2003 عندما 

دعتها م�ساحلها لذلك.
وعندم��ا انتف�س ال�سع��ب العراقي بعد ح��رب الكويت �سد 
نظ��ام �س��دام اأعطت اأمري��كا ال�سوء االأخ�سر له��ذا النظام كي 
يقم��ع االنتفا�س��ة م��ا اأدى اإلى م�س��رع االآالف م��ن العراقين 
وتدم��ري البيوت عل��ى روؤو�س �ساكنيه��ا يف كثري من حمافظات 

ومدن العراق.
وم��ن اجلدير بالذكر اأن اأمريكا وبعد خروجها م�سطرة من 
العراق يف نهاية عام 2011، عادت للتدخل يف �سوؤون هذا البلد 
م��رة اأخرى م��ن خالل دعم اجلماع��ات املتطرف��ة ويف مقدمتها 

"داع���س" الذي اقتط��ع اأجزاء كبرية من االأرا�سي العراقية 
قبل اأن يتم دح��ره والق�ساء عليه بدرجة كبرية بف�سل تكاتف 
ال�سع��ب العراق��ي وق��واه امل�سلح��ة واحل�سد ال�سعب��ي الذي 
لّب��ى نداء الفت��وى اجلهادية التي اأطلقته��ا املرجعية ملواجهة 
االإره��اب واالإرهابين يف العراق وحتديدًا يف املناطق الغربية 

ال�سّيما يف املو�سل واالأنبار و�سالح الدين.
ويب��دو اأن العقل االأمريك��ي ال يفكر �س��وى مب�ساحله، كما 
اإن النظ��ام احلاك��م يف وا�سنطن ال يراعي �س��وى الو�سول اإلى 
اأهداف��ه عل��ى ح�ساب ال��دول االأخ��رى، وال يتخذ ق��رارًا ما مل 
ي�س��ب يف غاياته التي يعتربها ترامب فر�سة وغنيمة لتحقيق 

م�سالح اقت�سادية وجتارية.
واأّما االأخ��الق والقيم واملب��ادئ واالأع��راف االإن�سانية فال 

وج��ود لها يف عق��ول وقامو�س �سا�س��ة البيت االأبي���س، ولهذا 
تراه��م ي�سارعون لتغي��ري مواقفهم دون االأخ��ذ بنظر االعتبار 
االنتق��ادات الت��ي توجه له��م يف ه��ذا االإطار، ولطامل��ا اأ�سحى 
احللف��اء القدم��اء �سحّية لقرارات ه��وؤالء ال�سا�سة ومن بينهم 
قط��ر الت��ي وقف��ت اإل��ى جان��ب اأمري��كا يف الكثري م��ن املواقف 

ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�سادية.
من خالل هذه املعطيات وغريها الكثري، بات وا�سحاً للراأي 
العام العاملي مدى االزدواجي��ة التي تنتهجها اأمريكا لتحقيق 
ماآربه��ا يف ال�سرق االأو�سط ومناط��ق اأخرى من العامل، متبعة 
يف ذل��ك املنط��ق امليكيافيلي "الغاية ت��ربر الو�سيلة" و�ساربة 
عر���س احلائط جميع املقررات والقوانن الدولية، ولهذا البّد 
جلمي��ع �سع��وب ودول العامل التحلي باأعل��ى درجات احليطة 
واحلذر، وعدم الدخول يف م�ساومات مع وا�سنطن اأو التعويل 
عليه��ا يف خال�سهم مّما ورطتهم هي بنف�سها يف االأزمات واإراقة 
الدماء و�سي��اع الروات يف اإطار م�سروعه��ا امل�سمى "ال�سرق 
االأو�س��ط الكب��ري اأو اجلدي��د" الرام��ي اإل��ى متزي��ق املنطق��ة 

والتحكم مب�سريها خدمة للكيان ال�سهيوين الغا�سب.
ومم��ا يوؤ�سف ل��ه اأن املنظم��ات الدولي��ة ويف مقدمتها االأمم 
املتح��دة وجمل���س االأم��ن الدويل تغ���س الطرف ع��ن اجلرائم 
االأمريكي��ة الأن ه��ذه املنظم��ات بات��ت اأ�س��رية الإرادة وت�سلط 
البي��ت االأبي���س ون�سي��ت م�سوؤولياته��ا ب�س��رورة الت�س��دي 
ال�سع��وب وحقه��ا يف  اإرادة  واح��رتام  والغطر�س��ة  للهيمن��ة 
تقرير م�سريها والعي�س باأم��ن وا�ستقرار بعيدًا عن اأي تدخل 
اأجنبي اأو حتالفات م�سبوهة التخدم �سوى وا�سنطن وربيبتها 

املنطقة. و�سعوب  دول  ح�ساب  "اإ�سرائيل" على 

ق�����ط�����ر من�������������وذج ..أم��������ري��������ك��������ا ت�����ض�����ّح�����ي ب����ح����ل����ف����ائ����ه����ا ك�����ل�����م�����ا دع����������ت احل��������اج��������ة ل����ذل����ك

بع��د ثالث �سنوات م��ن القتال املري��ر على جبهات احل��رب العراقية 
للتط��رف الداع�س��ي متكن الع��راق من حتري��ر اآخر معق��ل ا�سرتاتيجي 
للتنظي��م االإرهابي وهو مدين��ة املو�سل، ومع رفع العل��م العراقي على 
�سف��اف نهر دجلة يكون الع��راق قد اأزاح ال�ستار كلي��ا عن مرحلة كانت 
تهدد الن�سيج االجتماعي والوطني العراقي وتخطى اخلطر الذي �سكله 
التنظي��م على النظ��ام الذي مل يعرف الراحة من��ذ �صقوط �صدام ح�صني 
اإل��ى الي��وم. االأهم اأن ه��ذه اخلطوة هي اإعالن ر�صمي ع��ن بداية �صقوط 
م�سروع متزيق املنطق��ة الذي يقف خلفه دول ومنظمات تتخطى تنظيم 

داع�س 
م��ن املالحظات املهمة التي ترافقت مع اإعالن حترير املو�سل من قبل 
رئي���س الوزراء العراق��ي حيدر العبادي هي قلة التربي��كات التي هناأت 
ال�سع��ب العراقي بهذا االجن��از، خا�سة من املجتمع ال��دويل، هذا االأمر 
لي���س م�ستغربا واإن دل على �سيئ فهو يدل على النفاق الذي يطغى على 
ه��ذه الدول. وهنا من اجليد االإ�س��ارة اإلى موقف وزير الدفاع الربيطاين 
ال��ذي ق��ال اإن هذا االنت�سار غ��ري كاف وال يزال هن��اك الكثري الجنازه، 
م�س��ريا اإلى ع��دد امل�ساركات والطلعات الربيطاني��ة التي ق�سفت مواقع 
يف املو�س��ل يف حرك��ة ُيراد منها ت�سليط ال�سوء عل��ى اجنازات التحالف 

الدويل والتغطية على االجناز العراقي.
طبعا لي�ست وحدها الدول الغربية مل تهتم كما يجب لهذا احلدث، بل 

حتى االإعالم االأجنبي والكثري من االإعالم العربي قلل من اأهمية احلدث 
ومل ي�سل��ط ال�سوء عليه كما يجب، عل��ى الرغم من اأن العامل يعلم مدى 
اأهمية االآلة االإعالمية يف �سناعة الن�سر وبلورة االأحداث والتاأثري على 

م�ستقبل وجمريات االأمور.
اأما االأ�سباب التي اأدت لذلك فهي كثرية. نبداأ منذ بداية دخول داع�س 
للع��راق يف �سي��ف 2014م، كان جت��اوب الدول الك��ربى ودول املنطقة 
�صعيف��ا م��ع الن��داء العراقي للوق��وف اإلى جانب��ه قبل �صق��وط بغداد. 
وه��ذا يوؤكد على وجود تقاطع م�سالح له��ذه الدول مع احلدث العراقي 
املفاج��ئ، اأي اأن هذه الدول وعلى راأ�سها اأمريكا اأرادت اإ�سعاف النظام 
العراق��ي واال�ستفادة م��ن هذا احلدث على طريقته��م، حتى اأن البع�س 
يذه��ب اأبعد من ذلك حيث ي�س��كك باأن االأمريكين كان��وا يعلمون بخطة 
داع���س واأخف��وا هذا االأم��ر عن احلكوم��ة العراقية وه��ذا االأمر بحاجة 

للتاأمل.
وحده��ا اإي��ران يف حينها �سارعت اإل��ى تقدمي الدع��م للعراقين، ومع 
و�س��ول قائ��د فيلق القد���س يف احلر���س الثوري االإي��راين الل��واء قا�سم 
�سليم��اين مت ا�ستنها���س الهم��م والبداأ بدف��ع الهج��وم الداع�سي املباغت 

الذي و�سل لكيلومرتات من العا�سمة العراقية بغداد.
بع��د اأن متك��ن العراقين من اإيق��اف املد الداع�س��ي وت�سكيل احل�سد 
ال�سعب��ي بفت��وى من املرجعية ب��داأت اأمريكا واملجتمع ال��دويل واأعراب 

املنطق��ة باحلديث ع��ن ت�سكيل ائتالف �سد داع���س، وبالفعل �سكلوا هذا 
االئتالف الذي يعلم اجلميع اأنه عبارة عن �سفقة اأمريكية رابحة بكافة 
املعاي��ري، حيث اأن كل طلعة جوية اأمريكية مقبو�سة الثمن �سلفا ناهيك 
ع��ن اأن ه��ذا االئت��الف كان ل��ه يف بع���س املراح��ل التاأث��ري ال�سلبي على 
جمري��ات املعارك من خ��الل ا�ستهداف ق��وات احل�س��د ال�سعبي وقوات 
عراقي��ة اإ�سافة اإلى م�ساعدة التنظيم يف االنتق��ال من منطقة اإلى اأخرى 
ع��رب احلماي��ة اجلوية التي اأمنها له. اإ�سافة اإل��ى ذلك اأمن هذا التحالف 
�سري��ان احلي��اة للتنظيم ع��رب �سراء النف��ط العراقي ال��ذي �سيطر عليه 
التنظي��م من خالل تركي��ا ونقله كان يتم يف �سهاري��ج على مراأى طريان 

التحالف وم�سمعه.
اإذا امل�سلح��ة م��ن وجود داع���س يف العراق كانت كب��رية لالأمريكين 
واملجتم��ع ال��دويل فم��ن الطبيعي اأال يك��ون فرحا بهزمي��ة التنظيم وهو 
ال��ذي دف��ع اأكر من م��رة يف تاأخري بداي��ة العمليات يف اأك��ر من منطقة 
بالعراق. اأما اليوم وعلى وقع اجنازات امليدان ال�سوري فقد بات هناك 

اأ�سباب اإ�سافية جتعل االأمريكين قلقن من هذا االجناز.
من هذه االأ�سباب، اخلوف من �سيطرة قوات املحور الرو�سي االإيراين 

على املناطق التي تتحرر يف �سوريا، خا�سة اأن هذه القوات تتقدم ب�سكل 
كبري يف البادية وال�سرق ال�سوري وقد متكنت موؤخرا من و�سل احلدود 
العراقي��ة ال�سوري��ة جم��ددا. يخ��اف االأمريكي��ن من ت�سع�س��ع تنظيم 
داع���س داخل �سوري��ا ب�سب��ب اأخبار مقت��ل البغدادي ون�س��ر املو�سل. 
ولذل��ك اأجربوا على التدخل املبا�سر يف اجلن��وب ال�سوري للحفاظ على 
م�ساحله��م وم�سالح الكيان االإ�سرائيلي هن��اك واأتباعهم من اجلماعات 
امل�سلح��ة ال�سوري��ة. وه��م ي�سغط��ون ب�سكل كب��ري �سيا�سي��ا وع�سكريا 

لتثبيت ما عرف مبناطق وقف النار مع الرو�س.
اإذا وكم��ا يقول املثل العربي اإذا ُعرف ال�سبب بُطل العجب، فالعجب 
العج��ب اأن يفرح االأمريكين وحلفائهم بن�سر العراق وهزمية داع�س يف 
املو�سل وهم يعلمون اأن هذه اخلطوة هي املقدمة احلتمية الإنهاء وجود 
التنظيم على كامل االأرا�سي ال�سورية والعراقية. انطالقا من هذا يجب 
عل��ى حمور املقاوم��ة البقاء على حذر �سديد ور�س��د اأي حركة اأمريكية 
لاللتف��اف على هذا الن�س��ر واجها�س مفعول ال�سدم��ة التي تعر�س لها 
داع�س. والن�سر لهذا املحور بات قريبا جدا ن�سر �سيكون مقدمة للن�سر 

على الكيان االإ�سرائيلي واالأمريكين وحلفائهم يف امل�ستقبل.

حترير املوصل واحملاوالت الغربية للتقليل
من حجں انتصار الشعب العراقي على داعش 
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يف �سياق تنفيذ التحول ال�سرتاتيجي يف التكتيك الع�سكري والعملياتي لأبطال 
اجلي�ش واللجان ال�سعبية نفذ اأبطال اجلي�ش واللجان ال�سعبية عمليات هجومية 

بطولية يف خمتلف اجلبهات واملحاور من جبهات ما وراء احلدود �سماًل اإلى 
جبهات املخا وحلج و�سبوة جنوبًا فمن جبهة ع�سري وجيزان وجنران يتلقى العدو 

ومرتزقة �سفعات ميانية قا�سية وتدك مواقعه ويقن�ش جنوده ومن جبهات ما وراء 
احلدود اإلى جبهة ميدي حيث يتم يحرتق جنود ال�سودان يف زوحوفات مكررة 

تتكرر جمازرهم وف�سلهم ومن ميدي اإلى �سرواح التي ت�سدى فيها ابطالنا لأعنف 
الهجمات و�سقط ولقنوا املرتزقة درو�ش من ال�سمود والب�سالة و�سقط الع�سرات من 
قادة املرتزقة �سرعة وحما�سرة من تبقى منهم واإلى جبهة تعز التي يجد املرتزقة 

اأنف�سهم يوميًا يف حمارق املوت ومقا�سل اجلي�ش واللجان ال�سعبية واإلى اجلوف 
ونهم وحلج و�سبوة وبقية جبهات الت�سدي للغزاة واملنافقني 

ننقل ما ا�ستطعنا ر�سده من ب�سائر ن�سر كتبها اأبطال 
اجلي�ش واللجان ال�سعبية ب�سمودهم ودمائهم و�سربهم 

ت�سحياتهم..

عمليات عسكرية متعددة للجيش واللجان الشعبية في مختلف اجلبهات و احملاور                .. تكبد الغزاة واملنافقني خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم العسكري
< م����ص����رع 129 م����ن م���ن���اف���ق���ي ال������ع������دوان واجل�����ن�����ود ال���س���ع���ودي���ني وت����دم����ي����ر 20 ُال�������������ي�������������ة              وت���ط���ه���ي���ر 13 م����وق����ع خ������ال ال���س���ت���ة االي��������ام امل����اض����ي����ة ف����ي ج���ب���ه���ات اخل����ارج����ي����ة وال���داخ���ل���ي���ة 

ح��اول مرتزق��ة الع��دوان ال�سع��ودي االأمريك��ي 
م�سنودي��ن بغطاء ج��وي مكثف الزح��ف على مواقع 
للجي���س واللج��ان ال�سعبي��ة يف �س��رواح، وت�س��دى 
له��م اجلي�س واللج��ان وكبدو املرتزق��ة مئات القتلى 
واجلرح��ى، كما متكنوا م��ن ا�ستع��ادة املواقع التي 

�سيطر عليها املرتزقة.
حيث متكنت وح��دة يف اجلي�س واللجان ال�سعبية 
م��ن تدمري اآلي��ة تابع��ة ملرتزقة الع��دوان ال�سعودي 
االأمريك��ي، ولق��ي طاقمه��ا م�سرعه��م اإث��ر تفجريه��ا 
بعب��وة نا�سف��ة زرعته��ا وح��دة الهند�س��ة التابع��ة 
للجي�س واللجان يف منطقة امل�سجح مبديرية �سرواح 

مباأرب.
وكان لقي عدد كبري من املنافقن م�سرعهم وجرح 
اآخرون كما دم��رت 3 اآليات اإحداها حتمل معدل 23. 

اإثر حماولة زحف فا�سل��ة ملنافقي العدوان يف منطقة 
املخدرة بذات املحافظة.

كم��ا نف��ذت وح��دات اجلي���س واللج��ان ال�سعبية 
هجوم��ا على مواقع املرتزقة يف تبة املطار يف مديرية 
�س��رواح، موؤك��دا وق��وع خ�سائ��ر ج�سيم��ة يف عدي��د 

وعتاد املرتزقة.
وكانت وحدات اجلي�س واللجان ال�سعبية، هجوما 
مباغت��ا عل��ى مواق��ع ملرتزق��ة الع��دوان ال�سع��ودي 
االأمريك��ي يف �س��رواح مبحافظة ومتكن��وا من تاأمن 

اإحدى التباب.
كم��ا لقي 9 من مرتزقة الع��دوان م�سرعهم بنريان 
املخ��درة  منطق��ة  يف  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س 
مبديري��ة �س��رواح ، واأطلق��ت الق��وة ال�ساروخي��ة 
�سلية من �سواري��خ الكاتيو�سا على جتمع للمرتزقة 

داخ��ل مبنى قيادة املنطقة الثالث��ة، حمققة اإ�سابات 
مبا�سرة.

وقد لقي��ت اأعداد كب��رية من املرتزق��ة م�سارعهم 
خ��الل االأيام املا�سية يف ق�س��ف للجي�س واللجان ويف 

معارك يف  �سرواح من بن ال�سرعى:
القيادي املرتزق /عامر ال�سلوي- مقر املنطقة

القيادي املرتزق/ �سامي القد�سي
القيادي املرتزق  املرتزق / من�سور املغني

املرتزق/ يا�سن طه اليو�سفي
املرتزق/ فاروق االأ�سعري

املرتزق/ مازن اليو�سفي
املرتزق/ حممد قطي�س
املرتزق/ ب�سريعاطف
املرتزق/ زكريا مظفر

مخططات الغزاة ومرتزقتهم تفشل في صرواح .. والقوة                    الصاروخية تبعثر بتجمعاتهم في قيادة املنطقة الثالثة

بشائر النصر من يوم الخميس إلى الثالثاء

ج���ب���ه���ة ع�����س��رج��ب��ه��ة ج���ي���زان: 

ج���ب���ه���ة 
م��������ارب

مواقع اجليش السعودي بجيزان تشهد عمليات اقتحام  وقصف وقنص.. واإلعام احلربي يوثق العمليات
بع��د �سل�سل��ة م��ن العملي��ات الع�سكري��ة التي 
اأجهدت اجلي���س ال�سعودي يف جيزان �سقط مركز 
اجلم��امي ال�سع��ودي واحل��دودي مع اليم��ن، اإثر 
عملي��ة اقتح��ام نوعي��ة ومباغت��ة من قب��ل اأفراد 

اجلي�س واللجان ال�سعبية .
واظهرت عد�سة االعالم احلربي اأفراد اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبية وهم يتجول��ون بداخل املركز 
ال�سع��ودي عق��ب ال�سيط��رة عليه ويب��دوا املركز 

خاليا من عنا�سره ال�سعودين .
ويف امل�ساه��د تظهر اآلية يق��ول االإعالم احلربي 
اأن اجلي���س واللج��ان اأعطبوه��ا يف وق��ت �ساب��ق 
بعبوة نا�سفة وقام اجلي�س ال�سعودي بجرها اإلى 
املركز قبل اأن ي�سقط برمته يف يد اجلي�س واللجان 

ويفر اجلنود ال�سعودين.
واإلى ج��وار املبنى الرني�سي يظه��ر اأحد اأفراد 
اجلي�س واللجان وهو يعلن ال�سيطرة على املركز 
ال�سع��ودي بجيزان وجمي��ع مرافقه التي تظهرها 
كام��ريا االإع��الم احلرب��ي ، كما يعلن ب��اأن املبنى 

�سيتم تفجريه.
وق��د اأظه��رت امل�ساه��د بالفعل حلظ��ة ت�سوية 
املبن��ى الرئي���س للمرك��ز الع�سك��ري ال�سع��ودي 

باالأر�س بوا�سطة املتفجرات.
ويف امل�ساه��د ظه��ر اأبط��ال اجلي���س واللج��ان 
وه��م يعتل��ون اأطقم��ا ع�سكري��ة �سعودي��ة جرت 
ال�سيط��رة عليه��ا.. ويف �سي��اق مت�س��ل مت تدم��ري 
اآلية وم�سرع طاقمه��ا اإثر تفجريها بعبوة نا�سفة 

كان��ت زرعته��ا وح��دة الهند�سة التابع��ة للجي�س 
واللجان ال�سعبية يف موقع املو�سم بجبهة جيزان 
احلدودي��ة.. وكان��ت مدفعي��ة اجلي���س واللجان 
ال�سعبي��ة دك��ت جتمعات اجلن��ود ال�سعودين يف 
مواق��ع التبة احلم��راء و�سبكة امل�سف��ق والبيت 
االأبي�س، كما دكت موقع اأم القطب ال�سرقية بذات 

اجلبهة، حمققة اإ�سابات مبا�سرة.
كم��ا ا�ستهدفت مع�سك��ر العار�س��ة ب�سلية من 
�سواري��خ الكاتيو�س��ا ، يف ح��ن ق�سف��ت مدفعية 
اجلي���س واللج��ان رقاب��ة كر���س جوب��ح التابعة 
للجي���س ال�سع��ودي بعدد م��ن القذائ��ف. وقن�س 
جندي �سعودي يف موق��ع الكر�س، وقن�س جندي 

�سعودي اأخر يف موقع العبادية بجيزان.

بشائر النصر

اليمن��ي  اجلي���س  م��ن  وح��دة  نف��ذت 
واللجان ال�سعبي��ة كمينا حمكما ا�ستهدف 
الع���س  موق��ع  يف  ال�سعودي��ة  الق��وات 
مقت��ل  ع��ن  اأ�سف��ر  بنج��ران.  الع�سك��ري 
جندي��ن �سعودين واأ�سابت جندي ثالث 

بجراح، كما مت تدمري اآلية ع�سكرية.
يف  متخ�س�س��ة  وح��دة  دم��رت  كم��ا 
اجلي�س واللج��ان ال�سعبية بعبوة نا�سفة 
طقما ع�سكريا للجي���س ال�سعودي ما اأدى 
ال��ى تدم��ريه وم�س��رع كل م��ن كان على 

متن��ه من اجلن��ود خل��ف منطق��ة عبا�سة 
بنجران.

كما اأحرقت وح��دات اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة خم��زن اأ�سلح��ة يف موقع نهوقه 
املدفعي��ة  ا�ستهدف��ت  كم��ا  الع�سك��ري، 
جتمع��ات للجي���س ال�سع��ودي يف موق��ع 
الع���س واملخ��روق وخلف موق��ع الفواز، 
وموقع الطلعة حمققة اإ�سابات مبا�سرة.

اإل��ى ذل��ك ا�سته��دف مدفعي��ة اجلي�س 
واللج��ان جتمعات للجي���س ال�سعودي يف 

رقاب��ة ال�سدي���س ويف تب��اب خل��ف قيادة 
عليب بنجران.

كما ا�ستهدفت مدفعية اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة جتمع��ات للجي���س ال�سع��ودي 
يف موق��ع الع�س واملخ��روق وخلف موقع 
الف��واز وموق��ع ال�سبعة يف جن��ران بعدد 

من القذائف املدفعية.
�سعودي��ان  جندي��ان  لق��ي  ذل��ك  اإيل 
م�سرعهما يف عمليتي قن�س نفذها اجلي�س 
اليمن��ي واللج��ان ال�سعبي��ة �سرقي موقع 

ال�سبكة الع�سكري بقطاع جنران.
التابع��ة  القنا�س��ة  وح��دة  اأن  يذك��ر 
للجي�س واللج��ان ال�سعبية ح�سدت خالل 
الن�سف االأول من العام اجلاري 2017م، 
يف  مرتزق��اً  و63  �سعودي��اً  جندي��اً   231

جبهات جيزان وجنران وع�سري.
ويف نف���س ال�سياق لقي عدد من اجلنود 
ال�سعودين م�سارعه��م واأ�سيب اآخرون، 
كم��ا مت تدمري اآلية ع�سكرية لهم، يف ق�سف 
�ساروخي ومدفعي ا�سته��دف جتمعاتهم 

يف قطاع جنران.
كما ق�سفت �ساروخية اجلي�س اليمني 
للجي���س  جتمع��ات  ال�سعبي��ة  واللج��ان 
ال�سع��ودي يف قي��ادة �سق��ام بنج��ران، ما 
اأدى اإل��ى م�سرع وجرح ع��دد من اجلنود 

ال�سعودين وتدمري اآلية ع�سكرية.
مدفعي��ة  ق�سف��ت  نف�س��ه  الوق��ت  ويف 
جتمع��ات  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س 
ملرتزق��ة اجلي���س ال�سع��ودي قبال��ة منفذ 

اخل�سراء بنجران.

كمائن محكمة وإحراق مخازن 
أسلحة وعمليات قصف تشل 

حتركات اجليش السعودي 

ج��ب��ه��ة جن���ران 

معسكر الداير وجتمعات اجليش السعودي بعسير حتترق بنيران اجليش واللجان
توا�س��ل مدفعي��ة اجلي�س واللج��ان وال�سعبية، ا�سته��داف جتمعات اجلي���س ال�سعودي يف عدد م��ن املواقع يف جبهة 

ع�سري، حيث �سنت املدفعية ق�سفا ا�ستهدف جتمعات اجلي�س ال�سعودي يف وادي امل�سيال.
يف ح��ن اأطلق��ت القوة ال�ساروخي��ة للجي�س واللجان �ساروخن ن��وع اورغان على جتمعات للجن��ود ال�سعودين يف 
مع�سك��ر الداي��ر بع�س��ري حمققة اإ�ساب��ات مبا�سرة. كما  نف��ذت  قوة االإ�سناد املدفع��ي للجي�س واللج��ان ال�سعبية  ق�سفاً 
مدفعي��اً عل��ى جتمع��ات للجنود ال�سعودين مبواق��ع اجلوازات واجلمارك وتب��ة اخلزان ومنفذ عل��ب وحققت اإ�سابات 

م�سددة ودقيقة يف �سفوفهم.

قصف مدفعي وصاروخي على نقيل اخلشبة 
بالضالع ومنطقة كرش بلحج

ا�سته��دف اجلي���س واللجان ال�سعبية جتمع��ات ملرتزقة العدوان ال�سعودي االأمريك��ي يف نقيل اخل�سبة مبحافظة 
ال�سال��ع.. واأو�س��ح م�سدر ع�سكري اأن اجلي���س واللجان ال�سعبية ا�ستهدفوا بق�سف مدفع��ي جتمعات للمرتزقة يف 
نقي��ل اخل�سب��ة، حمققا اإ�ساب��ات مبا�سرة.. ويف حل��ج ق�سف اأبطال اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة باملدفعية جتمعات 
املنافقني املرتزقة يف منطقة كر�ش، نتج عنه �صقوط عدد من مرتزقة العدوان االأمريكي ال�صعودي بني قتلى وجرحى 

وتدمري عتاد ع�سكري تابع لهم خالل عملية الق�سف.
كم��ا اطلق��ت القوة ال�ساروخية للجي���س واللجان ال�سعبية �س��اروخ ال�سرخة 3 وعدد م��ن �سواريخ الكاتيو�سا 

وقذائف املدفعية على جتمعات ملرتزقة العدوان يف كر�س مبحافظة حلج.
يف ح��ن ك�س��ر اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية ك�سروا – بف�سل اهلل – حماولة زحف ملرتزقة العدوان ال�سعودي 

االأمريكي باجتاه التبة احلمراء يف منطقة كر�س مبحافظة حلج.

بعد التفجيرقبل التفجير
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عمليات عسكرية متعددة للجيش واللجان الشعبية في مختلف اجلبهات و احملاور                .. تكبد الغزاة واملنافقني خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم العسكري
< م����ص����رع 129 م����ن م���ن���اف���ق���ي ال������ع������دوان واجل�����ن�����ود ال���س���ع���ودي���ني وت����دم����ي����ر 20 ُال�������������ي�������������ة              وت���ط���ه���ي���ر 13 م����وق����ع خ������ال ال���س���ت���ة االي��������ام امل����اض����ي����ة ف����ي ج���ب���ه���ات اخل����ارج����ي����ة وال���داخ���ل���ي���ة 

��اَب��ُه��ْم  ��ا �أَ���صَ َ ��ٌر َف��َم��ا َوَه��ُن��وْ� لمِ ���وَن َك��ثمِ ���ُيّ بمِّ ��ٍيّ َق��اَت��َل َم��َع��ُه رمِ ��بمِ ��ن َنّ ���ن ممِّ   {َوَك���اأَيمِّ
ي��َن} ��رمِ ��ابمِ �ل�����صَّ ���ُبّ  ُي���حمِ َو�لّلُ  ��َت��َك��اُن��وْ�  ����صْ َوَم����ا  ��ُع��ُف��وْ�  ���صَ َوَم����ا  �لّلمِ  ��ي��لمِ  ��بمِ ���صَ فمِ 

مخططات الغزاة ومرتزقتهم تفشل في صرواح .. والقوة                    الصاروخية تبعثر بتجمعاتهم في قيادة املنطقة الثالثة

جبهة 
ت��ع��ز

�س���بوة جبهة 

بشائر النصر

ويف جبه��ة تع��ز �سه��دت خمتل��ف املح��اور فيه��ا 
عملي��ات ع�سكرية متنوعة للجي���س واللجان ال�سعبية 
توزعت ما بن اقتحامات وق�سف �ساروخي ومدفعي 
م��ن  البداي��ة   .. املرتزق��ة  وجتمع��ات  مواق��ع  عل��ى 
مديرية م��وزع والتي نفذ فيها اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة، عملي��ة نوعي��ة ا�ستهدف��ت مواق��ع مترك��ز 
مرتزق��ة الع��دوان جن��وب مديري��ة م��وزع بتعز، ويف 
العملي��ة قت��ل وجرح عدد م��ن املرتزق��ة وتدمري عتاد 

ع�سكري، وا�ستعادة وتاأمن 4 تباب وتكبيد املرتزقة 
خ�سائ��ر فادح��ة.. كما لق��ي عدد من مرتزق��ة العدوان 
واللج��ان  اجلي���ش  ق��وات  اإحب��اط  يف   ، م�صارعه��م 
ال�سعبي��ة حماول��ة تقدم له��م يف منطقة حيف��ان غربي 
تع��ز.. كم��ا  لقي عدد م��ن مرتزقة الع��دوان م�سرعهم 
وج��رح اأخرون اإث��ر ق�سف �ساروخ��ي ومدفعي على 

جتمع لهم �سمال املخاء.
ولق��ي 3 م��ن املرتزقة  م�سرعه��م يف مديرية �سالة 

بن��ريان  مديري��ة جب��ل حب�س��ي  اآخري��ن يف  واثن��ن 
اجلي���س واللج��ان مبحافظ��ة تع��ز.. يف ح��ن اأطلقت 
الق��وة ال�ساروخي��ة يف اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة 
�س��اروخ زلزال 2 على جتمع لق��وى الغزو واملرتزقة 
�س��رق مديرية املخا حمققة اإ�سابات مبا�سرة.. كما مت 
ا�ستهداف مراب�س مدفعية املرتزقة يف مديرية ال�سلو 
مبحاف��ظ تعز بعدد م��ن القذائف، م��ا اأدى اإلى وقوع 

اإ�سابات مبا�سرة يف قوات املرتزقة.

عمليات متنوعة ومباغتة للجيش واللجان في مختلف محاور جبهة تعز

تطهير موقع جبل عنبرة االستراتيجي والتباب املجاورة .. واملرتزقة يتكبدون خسائر جسيمة في عديدهم وعتادهمج���ب���ه���ة اجل����وف
متك��ن اأبطال اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة من ال�سيطرة عل��ى جبل عنربة 
اال�سرتاتيجي والتباب املجاورة له يف منطقة حام باجلوف، وكبدوا املرتزقة 
خ�سائر فادحة يف العدد والعتاد.. حيث لقي الع�سرات من املرتزقة م�سارعهم 
وجرح اأخرين وتفجري اآليت��ن حمملتن باملرتزقة، واغتنام اأ�سلحة ومعدات 

يف عملية تطهري اجلبل واملواقع املحيطة به يف مديرية املتون.
ويف �سي��اق مت�سل مت تدمري مدرع��ة نوع بي ام بي تابعة ملرتزقة العدوان 

ب�ساروخ موجه يف مديرية املتون مبحافظة اجلوف.
كم��ا نف��ذ اأبطال اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة عملية هجومي��ة وا�سعة على 
مواق��ع املرتزقة يف وادي �سواق، وادي ملح��ان، وادي وقز ومع�سكر ال�سالن 
يف مديري��ة امل�سلوب، وتكبي��د مرتزق��ة العدوان خ�سائ��ر ج�سيمة يف عديدهم 

وعتادهم.
ي�س��ار اإلى اأن اجلي�س واللجان ال�سعبية نفذا خالل االأيام املا�سية عمليات 

ناجح��ة ومباغت��ه لقوى النف��اق واملرتزق��ة يف مناطق وقز ومالح��ة و�سداح 
وال�سالن ووادي �سواق وحمزام بن �سربة مبديرية امل�سلوب.

وعل��ى مواقع مرتزقة العدوان يف منطقة اخلليفن مبديرية خب وال�سعف 
واأحرزوا تقدما يف جبه��ة اجلوف مكبدين املنافقن واملرتزقة خ�سائر فادحة 

يف عديدهم وعتادهم.
يف ح��ن لقي 4  م��ن مرتزقة الع��دوان م�سرعهم بن��ريان اجلي�س واللجان 

ال�سعبية يف منطقة وقزة مبديرية امل�سلوب يف اجلوف.
ويف االت��ي اأ�سماء بع���س قيادات املرتزقة التي لقي��ت م�سرعها على اأيدي 

اأبطال اجلي�س واللجان يف حام خالل االأيام القليلة املا�سية.
م�سرع قائد اللواء302 املرتزق حممد �سالح م�سعود

م�سرع قائد كتيبة االإ�سناد حممد هادي العمل�سي
م�سرع قائد كتيبة يف اللواء 203 يدعى العتمي 

م�سرع املالزم املرتزق حممد دحوه
م�سرع القيادي خالد احلا�سدي 

اإ�سابة قائد جبهة حام املنافق حممد ال�سعبي ابو يو�سف
اإ�سابة القيادي الهاملي

كما ك�سرت وحدات اجلي�س اليمني واللجان ال�سعبية ، 4 حماوالت زحف 
ملرتزقة العدوان ال�سعودي االأمريكي م�سنودة بغطاء جوي مكثف يف 

حمافظة اجلوف، فيما �سنت وحدات اجلي�س واللجان ال�سعبية هجوما 
مباغتا على مواقع املرتزقة يف املحافظة ذاتها.

ويف ال�سياق، �سن اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية عملية هجومية على 
مواقع املرتزقة يف �سفر احلنايا بحام املتون.

ومت تكبيد املرتزقة العديد من القتلى واجلرحى باالإ�سافة اإلى تدمري عتاد 
ع�سكري كان بحوزتهم.

ج���ب���ه���ة ن��ه��م 

لق��ي ع��دد م��ن مرتزق��ة الع��دوان م�سرعه��م وج��رح اآخرون 
واحرقت اآلية تابع��ة لهم يف عملية هجومية نفذها اأبطال اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبية على مواقعهم فيما ق�سفت املدفعية تعزيزات 

املرتزقة يف وادي منلة بحريب نهم.
وكان اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة �سنوا هجوم��ا مباغتا على 
مواقع املرتزقة يف منطقة يام بنهم بعد ق�سف مدفعي و�ساروخي 

موقعن خ�سائر فادحة يف �سفوفهم وعتادهم.
كما اأف�سل اجلي���س واللجان ال�سعبية حماولة ت�سلل للمرتزقة 
اإل��ى مواقعه��م مبحاذاة العق��ران بذات املديرية، حي��ث اأ�سفرت 

ذلك عن �صقوط قتلى وجرحى يف �صفوف املرتزقة.
ويف �سي��اق مت�سل لق��ي عددًا من مرتزقة الع��دوان ال�سعودي 

االأمريك��ي م�سارعه��م وج��رح اآخ��رون ، يف عمليت��ن هجوميتن 
للجي���س اليمني واللجان ال�سعبية ا�ستهدف��ت مواقع املرتزقة يف 

اأطراف مديرية نهم �سمال �سرق حمافظة �سنعاء.
حي��ث لق��ي ع��ددًا م��ن منافق��ي الع��دوان م�سارعه��م وج��رح 
ع��دد اآخ��رون خالل عملي��ة الهجومية التي نفذه��ا اأبطال اجلي�س 
واللجان ال�سعبية على مواقع املرتزقة يف مناطق املنارة و�سعب 

اجلرجور بنهم.
ياأت��ي هذا يف ح��ن نفذت وح��دات اجلي�س واللج��ان ال�سعبية 
عملية هجومية اأخ��رى ا�ستهدفت مواقع املرتزقة باجتاه منطقة 

العقران يف نهم، موؤكدا وقوع قتلى وجرحى يف �سفوفهم.

اجليش واللجان ينفذون هجمات على مواقع املرتزقة .. ويقطعون تعزيزاتهم

قصف جتمعات املرتزقة في عسيان وتامني عدد من املواقع
ق�سف��ت مدفعي��ة اجلي�س واللجان ال�سعبية، جتمعات ملرتزقة العدوان ال�سعودي االأمريك��ي واآلياتهم مبحافظة �سبوة جنوب �سرق البالد.. 
حي��ث ا�ستهدف��ت مدفعية اجلي���س واللجان ال�سعبية بقذائ��ف املدفعية جتمعات واآلي��ات مرتزقة العدوان يف منطقة ال�س��اق مبديرية ع�سيالن، 
موؤك��ًدا حتقي��ق اإ�سابات مبا�سرة.. يذكر اأن اأعداد كبرية م��ن مرتزقة العدوان قتلوا خالل االأيام املا�سية اإث��ر عمليات نوعية للجي�س واللجان 
مبديريتي بيحان وع�سيالن متكنوا خاللها من تاأمن عدة مواقع يف �سبوة.. اجلدير بالذكر بان وحدات اجلي�س واللجان ال�سعبية، اأعطبت اآلية 
ع�سكري��ة ثاني��ة ملرتزقة العدوان ال�سعودي االأمريكي يف منطقة حيد بن عقيل مبديري��ة ع�سيالن حمافظة �سبوة جنوب البالد.. وكانت وحدات 

اجلي�س واللجان ال�سعبية قد اأعطبت، يف وقت �سابق ، اآلية ع�سكرية للمرتزقة يف منطقة حيد بن عقيل مبديرية ع�سيالن.

متكنت وح��دات القنا�س��ة التابع��ة للجي�س واللج��ان ال�سعبية 
م��ن قتل اأح��د مرتزقة الع��دوان اأثناء حماولته الت�سل��ل اإلى مواقع 

احلاجب ويف منطقة قيفة بالبي�ساء.
وق�سف��ت مدفعية اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة جتمعات مرتزقة 
الع��دوان يف مديرية ذي ناع��م باملحافظة، موقع��ة خ�سائر يف عديد 

وعتاد املرتزقة.
وقد لقي القيادي املرتزق �سالح علي الربا�سي ، م�سرعه بنريان 

اجلي�س واللجان ال�سعبية يف مديرية ذي ناعم.

م������ص������رع أح���������د ق��������ي��������ادات امل������رت������زق������ة ب����ن����ي����ران 
ن���اع���م م�����دي�����ري�����ة ذي  ف������ي  اجل�����ي�����ش وال������ل������ج������ان 

جبهة 
ميدي

نف��ذت مدفعي��ة اجلي�س واللج��ان ال�سعبية ق�سفاً مكثفا عل��ى جتمعات منافقي ومرتزق��ة العدوان �سمال �سح��راء ميدي وحققت 
اإ�سابات مبا�سرة يف �سفوفهم.

يذك��ر اأن اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�سعبي��ة متكنوا االيام املا�سي، من اإف�سال حماولة زحف ملرتزق��ة اجلي�س ال�سعودي، ودمروا 
اآلية ع�سكرية تابعة لهم بعبوة نا�سفة �سمال �سحراء ميدي.

البي�ساء جبه���ة 

قصف جتمعات مرتزقة اجليش السعودي شمال صحراء ميدي
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تقرير_ع�سكري:
من املتون الى امل�سلوب الى الغيل الى خب وال�سعف 
تزلزل االقدام احلافيه االر���س بتقدمها الثابت وترفع 
الروؤو���س ال�سعث��اء ن�سرها ب�سموخ �سارخ��ًة االأل�سنة 
بالوعد والوعيد »بندقي يف مييني واجلعب يف �سمايل..  
يرحب املوت واال مّدنا اهلل بن�سره« فكيف لهذه اال�سود 
اليماني��ة ان ترتاج��ع وخ��ط ات�سالها ب��اهلل مبا�سر. بل 

تنت�سر وتنت�سر وتكمل انت�سارها.....
فبع��د �سيط��رة اجلي���س واللجان على جب��ل عنربه 
وحميط��ه اجلغ��رايف ا�سبحت االهمي��ة اال�سرتاتيجية 
جلب��ل العن��ربة وا�سح��ه جغرافيا وعملياتي��ا م�سافة 
الي��ه املواقع الع�سكرية الت��ي مت ال�سيطرة عليها خالل 
االأي��ام املا�سي��ه يف جب��ال ح��ام مبديري��ة املت��ون ب��ان 
االأهمي��ة ترتك��ز �سيطرته على �سدب��ا املحاذية للمجمع 
احلكوم��ي باحلزم الذي ب��ات ا�سود اجلي���س واللجان 

على بعد ب�سع كيلومرتات من مركز املحافظة....
ا�ساف��ة الى ذل��ك فخ��الل ال�ساعات املا�سي��ة و بعد 
انهي��ارات دراماتيكي��ة للمرتزق��ة والت��ي جعلته��م يف 
دائرة ع�سكريه �سيقة كخال�س��ة لك�سب معركة ارادها 
املرتزق��ة والغ��زاة ، ل��ذا فنتائجه��ا احلقيقي��ة كان��ت 
ا�سرتاتيجي��ة ل�سال��ح ا�س��ود اجلي���س واللج��ان. الن 
العملي��ات الهجومي��ة املباغت��ة فر�س��ت ايق��اع التقدم 
واالجناز بال�س��كل ال�سريع يف جبه��ات اجلوف وال�سك 
كان مفاج��ئ و�س��ادم بق��وه عل��ى املرتزق��ة مم��ا ادى 
الى تكب��د املرتزقة و االإرهابي��ن خ�سائر كربى فكانت 
خ�سائره��م بالع��دد والعت��اد وباملعن��ى اال�سرتاتيجي 

مبثابة خ�سارة معركة م�سريي��ة دفعت م�سار املعركة 
ال��ى م�سار جديد وممي��ت للمرتزقة . وهي جولة كربى 
م��ن النزال �سد اع��داء اليمن اداره��ا اجلي�س واللجان 

ال�سعبية بدقة وحنكة واحرتافيه وب�سالة...
انه��ا اجن��ازات ع�سكري��ه لي���س بال�سه��ل حتقيقه��ا 
اي�س��ا الأن امليدان الوا�س��ع واملفت��وح كان �سعباً امام 
اي خط��ط ع�سكري��ة ويزي��ده �سعوب��ة وج��ود اع��داد 
كبرية م��ن املرتزقة والغزاة والدع��م اجلوي الكبري ، 
لك��ن التَّ�سمي��م واالإرادة والعزم واخلط��ط العملياتيه 
العظيم��ة كانت اك��رب حمرك ل�سح��ق املرتزقة والغزاة 
امل�سنودي��ن بالغط��اء اجل��وي واملروح��ي عل��ى ايدي 
ا�سود الوطن ، ورغم الهجمات املتكررة باآالف املرتزقة 
حتقي��ق  م��ن  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س  ا�ستط��اع 
االجنازات الع�سكرية الكربى وابدوا �سربا وت�سحية 
واقداما عظيما وجناع��ة يف اخلطط كان ابرزها التقدم 
ال�سريع واخلاطف وتطهري ع�سرات املواقع الع�سكرية 
والت��ي كان لها وقٌع �ساعق عل��ى املرتزقة واالرهابين 
والغ��زاة ، فب��داأت تتقل�س م�ساح��ة ال�سيطرة وتوالت 
اخلرائط التي تظهر الت�سييق التدريجي لتعلن اقرتاب 
حلظ��ة احلقيق��ة، وذه��اب كل التح�سي��د والتحفيز من 

قادة املرتزقة �سدى....
العمليات:

انته��ت العمليات الع�سكري��ة الهجومية من مرحلتها 
االول��ى والت��ي نفذته��ا ت�سكي��الت اجلي���س واللج��ان 
بجبه��ات املت��ون وامل�سل��وب والغيل وخ��ب وال�سعف 
ب�س��كل مباغ��ت م��ن ح�س��د املئ��ات م��ن املرتزق��ة بن 

قتي��ل وجريح وتدمري ع�سرات االلي��ات الع�سكرية بن 
مدرعه واليه ع�سكري��ه خفيفة والى بع�سا من اجلانب 
التف�سيل��ي حي��ث متك��ن ا�س��ود اجلي���س واللج��ان من 
اإ�ساب��ة قائد جبه��ة حام املنافق حمم��د ال�سعبي وعدد 
من مرافقيه ومتكنوا من تطهري �سبعة مواقع ع�سكريه 
كانت بقب�سة املرتزقة بجبهة �سربين واغتنام اأ�سلحة 
خفيف��ة ومتو�صط��ة وح��رق خيامه��م و�صق��وط 30 بن 
قتل��ى وجرحى وجمموعة كبرية م��ن االأ�سرى. ا�سافة 
ال��ى ذل��ك م�سرع امل��الزم املرتزق خمت��ار ح�سن دومل 
عل��ى اأيدي جماهدي اجلي�س واللجان يف جبهة مزويه. 
وم�س��رع القيادي املرت��زق اأحمد برمي��ان �سنيج على 
اأي��دي جماهدي اجلي�س واللج��ان بجبهة وقز وجمددا 
ال��ى جبهة حام متك��ن ا�سود اجلي���س واللجان من قتل 
قائد اللواء302 املرتزق حمم��د �سالح م�سعود- وقتل 
قائ��د كتيبة االإ�سناد حممد ه��ادي العمل�سي .وا�سطياد 
قائ��د كتيب��ة يف الل��واء 203 يدع��ى ابو حمم��د العتمي 
.وامل��الزم املرت��زق حمم��د دح��و ه. والقي��ادي خال��د 
احلا�س��دي واإ�ساب��ة قائ��د جبهة ح��ام املناف��ق حممد 
ال�سعب��ي ابو يو�س��ف واإ�سابة القي��ادي الهاملي ..كما 
متكن اأبطال اجلي���س واللجان من تطهري اأربعة مواقع 
ع�صكريه يف جبال حام باملتون و�صقوط ع�صرات القتلى 
واجلرحى من املرتزقة بينهم القيادي حممد دحوه كما 

مت تدمري اآليتن .. 
اي�سا �سن اأبطال اجلي�س واللجان مرة اخرى عملية 
ع�سكريه وا�سعة على مواق��ع املرتزقة بامتداد جبهتي 
الغي��ل وامل�سل��وب ومت تكبدهم خ�سائ��ر ب�سريه واليه 

كب��رية وال�سيط��رة على 9 مواق��ع ع�سكري��ه متقدمة . 
حيث ك�سفت م�س��ادر اعالميه انها �سوهدت 4 �سيارات 
ا�سع��اف ته��رع باجت��اه م�ست�سف��ى احل��زم و�سيارتن 
باجتاه مارب خ��الل الت�سدي لزح��ف املرتزقة باجتاه 
جبل العنربة بعد ال�سيطرة عليه من قبل ا�سود اجلي�س 
واللجان وف�سل الزحف وتكبد املرتزقة خ�سائر كبريه. 
وم��ن جان��ب اخ��ر ا�ستهدف��ت وح��دة املدفعي��ة جتمع 
للمرتزق��ة يف وادي هراب بقذائ��ف املدفعية واإ�سابات 

مبا�سرة .
يف اخلت��ام ال �س��يء ُي�ساه��ي اللقط��ات التلفزيونية 
املرتجمة لالإجنازات واالنت�سارات التي يبثها االإعالم 

احلرب��ي اليمني على م�ستوى ق��وة اللقطة وخطورتها 
واأهميته��ا والت�ساقه��ا باحل��دث الع�سك��ري املي��داين ، 
امل�س��ورون واملرا�سلون امليداني��ون التابعون لالأعالم 
احلرب��ي املرافقن للجي���س واللج��ان ال�سعبية تفوقوا 
وانت�س��روا على جميع م�س��وري ومرا�سل��ي القنوات 
ووكاالت االأنب��اء العاملة االإقليمي��ة والعاملية املرافقة 
احلرب��ي  االع��الم  يك�سف��ه  فم��ا  واملرتزق��ة.  للغ��زاة 
�س��وى واق��ع ع�سكري مين��ي منت�س��ر واجلوف حتكي 
انت�ساراته��ا بلغته��ا ونكهته��ا عل��ى ايق��اع خ��ارج عن 

املاألوف....
اليمن ينت�سر......

تقارير

اقتح��ام موقع ع�سكري �سع��ودي ا�سرتاتيجي حممي من 
الط��ريان احلربي واملروحي لي���س باالأمر ال�سهل على واقع 
الن��ار واملخا���س العملياتي العنيف فاالقتح��ام يحتاج الى 
جه��ود وخط��ط وتكتي��كات وثب��ات واراده وع��زم وهذا ما 
حتّلى به ونفذه ا�س��ود الوطن الإجناح عملية اقتحام موقع 
اجلمامي فكانت نقطة انت�سار جديده ي�سجلها ا�سود اجلي�س 
واللجان ال�سعبية �سد اجلي�س ال�سعودي املُجهد املُ�ستنزف 
امل��اأزوم يف عق��ر داره ونقط��ه قاتل��ه م��ن نق��اط الهزمي��ة 
اال�سرتاتيجية التي ت�ساف الى ر�سيد املوؤ�س�سة الع�سكرية 
ال�سعودية التي باتت م�سخره امام ال�سعوب واالأنظمة.. مل 
تع��د احلقائ��ق خافيه على اي مواطن �سع��ودي او خليجي 
او عرب��ي يبحث عن احلقيق��ة بعيدا عن الزي��ف واالفال�س 
والت�سلي��ل االعالمي الذي تنتهج��ه و�سائل االعالم الغازية 

والرتزاقيه...
بال�س��وت وال�س��ورة ..دالئ��ل تك�سف وحتك��ي وترتجم 
ق�س��ة االق��دام احلافي��ه الت��ي دا�س��ت على موق��ع اجلمامي 
الع�سك��ري ال�سع��ودي اال�سرتاتيج��ي يف حمافظ��ة جي��زان 

وحّولت��ه الى قاع��اً �سف�سف��ا وا�سبح يف خ��رب كان .. حيث 
اأو�س��ح م�س��در ع�سك��ري ب��وزارة الدف��اع اليمني��ة لوكالة 
االأنب��اء اليمني��ة )�سب��اأ( اأن وح��دات ع�سكري��ه م��ن ا�س��ود 
اجلم��امي  موق��ع  اقتحم��وا  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س 
الع�سك��ري بجي��زان ما اأدى اإلى مقتل وج��رح الع�سرات من 

اجلنود ال�سعودين وتدمري حت�سيناتهم ...
فبعد �سل�سلة من العمليات الع�سكرية التمهيدية الناجحة 
الت��ي اأجه��دت اجلي���س ال�سع��ودي يف املحي��ط اجلغ��رايف 
للجم��امي كان اجلم��امي لقمه �سائغه لرج��ال الوعد ال�سادق 
ف�سقط مركز اجلمامي ال�سعودي ، اإثر عملية اقتحام مباغتة 
م��ن قب��ل ا�س��ود اجلي���س واللج��ان �س��د وح��دات اجلي�س 
ال�سع��ودي املتمركزة التي متزقت ب��ن قتلى وجرحى والذ 
بقيته��ا بالفرار حيث اظهرت عد�سة االعالم احلربي لتوثيق 
العملي��ة الع�سكري��ة الهجومية الناجحة م��ن خالل ت�سوير 
املجاهدي��ن االبطال وهم يتجولون بداخل املركز ال�سعودي 
عق��ب ال�سيطرة عليه ويب��دوا املركز الع�سك��ري ال�سعودي 
خالي��ا من بقية عنا�سره ال�سعودي��ن الفاّرين .ويف امل�ساهد 

تظه��ر عد�سة االعالم احلرب��ي اآلية ع�سكريه يق��ول االإعالم 
احلرب��ي اأن اجلي���س واللج��ان اأعطبوه��ا يف وق��ت �ساب��ق 
بعب��وة نا�سفة وقام اجلي���س ال�سعودي بجره��ا اإلى املركز 
قب��ل اأن ي�سق��ط برمته يف يد اجلي�س واللج��ان ويفر اجلنود 

ال�سعودين.
واإل��ى ج��وار املبنى الرئي�س��ي يظهر اأحد اأف��راد اجلي�س 
واللجان وهو يعلن ال�سيطرة على املركز ال�سعودي بجيزان 
وجمي��ع مرافقه التي تظهرها كام��ريا االإعالم احلربي ، كما 
يعلن باأن املبنى �سيتم تفجريه. وقد اأظهرت امل�ساهد بالفعل 
حلظة ت�سوية املبنى الرئي�سي للمركز الع�سكري ال�سعودي 
باالأر���س بوا�سطة املتفجرات. ويف امل�ساه��د امل�سورة ظهر 
�سادة احلرب »رجال اجلي�س واللجان« وهم يعتلون اأطقما 
ع�سكرية �سعودية جرت ال�سيطرة عليها. وهكذا دائما ومنذ 
عام��ن ون�سف العام تدو�س اقدام ال�سع��ث الغرب الطاهرة 
على رقاب جن��ود و�صباط اجلي�ش ال�صعودي يف كل معركه 
بجبهات ما وراء احلدود.. وللحرب رجال وللميدان حديث 

ميايّن �سّيق باللغة الع�سكرية املنت�سرة...

يف احلقيق��ة يليق باملقاتل اليمن��ي اأن يكون ا�سطورياً .. بل اأن االأ�سط��ورة ا�ستحقاق له ..ونحن 
هنا ال نتلم�س لالأ�سطورة معنى ايجابيا ، بل ان ذلك املعنى متج�سدا به ع�سكريا واخالقيا وان�سانيا 
ووطني��ا ومياني��ا وثقافيا ، فلي�س من مقاتل على وجه االأر�س يحقق كل هذه االنت�سارات يف عامن 
ون�س��ف �سد 17 دول��ه اقليميه وعامليه على راأ�سه��ا »امريكا وال�سعودية« فك�س��ر رقابها يف معارك 
�ساّري��ه وقط��ع �سيقانها وجعلها تزحف عل��ى االر�س على بطنها باالإكراه وه��ي ت�سرخ »17 دوله 
معادي��ه » من فداح��ة اخل�سائر ومرارة الهزائ��م وعلقم االذالل و�ُسّمية االإهان��ة ، فهو ما اأن يخرج 
منت�س��رًا �ساخم��اً من معركة، حت��ى ي�سعى النت�س��ار يف معركٍة اأخ��رى، ف�سارت حيات��ه الدفاعية 

الع�سكرية اجلهادية كرنفااًل من انت�سارات اأ�سطورية متتالية...
املقات��ل اليمني يف اجلي�س واللجان ال�سعبية تتحدث عن��ه /ميدي /جيزان/ وجنران /ع�سري /
م��ارب واجلوف /املخا /ذوباب /كر�س /تعز /البي�س��اء /�سبوه /نهم /�سرواح: احاديث ا�سّرت 
القلوب وازكت العقول وا�سعلت الوجدان واحيت ال�سمائر ورفعت الوطن وال�سعب الى ثريا املجد 
واف��ق الكرامة وجعل��ت الب�سائر موجهات مل�سالك الوعد ال�سادق ، لقد اأ�سبح املجاهد اليمني اأكر 
بهاًء ودهاًء واحرتافيًة وب�سالًة وخربًة وهو يقاتل اأعتى قوى االإرهاب واال�ستعمار يف هذا العامل ، 
ويطهر اأر�س اليمن من دن�سهم �سربًا �سربًا . ولو فح�سنا ماهية الثورة الع�سكرية يف وجدان املقاتل 
اليمني الكت�سفنا خال�سة النور والعلم واالميان والوطن واالن�سان يف هذه الثورة اجلهادية �سواء 
ال�سلوكي��ة او الفكري��ة التي منت يف زمن قيا�سي وتطورت وا�سبح��ت مكتملة االركان ورا�سية على 
موان��ئ التنفي��ذ والتقدم وحتقيق االهداف. ه��ذه اخلال�سة اتت من رحم الع��زة والكرامة واالباء 
وال�سم��وخ واالعت��زاز .هذه اخلال�سة ه��ي من العقي��دة الع�سكري��ة القراآنية والثقاف��ة الع�سكرية 
اجلهادي��ة التي انتجها و�ساغها ونظّمه��ا ورتّبها و�سححها وا�سقاها ال�سيد القائد املجاهد عبدامللك 
احلوث��ي حفظ��ه اهلل ون�س��ره .انها عقيدة وثقاف��ة كانتا ُخال�سة الن��ور والعلم واملعرف��ة والثقافة 
واالمي��ان ت�سكل��ت يف م�سلكن االول عقلي والثاين �سلوكي .االول نظري والثاين تطبيقي. االول قويل 
والث��اين عملي .اذن يتبع القول الع�سكري دائما التطبيق الع�سكري ..لذلك كانت �سخ�سية وم�سرية 

املقات��ل اليمني اأ�سطورية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وبكل ما ترتجمه التجارب من دالئل .كيف 
ال. ومدر�سة القائد الع�سكرية هي التي تخّرج منها بامتياز وجداره...

بالفط��رة بروفي�س��ور يف الدراي��ة واملعرف��ة الع�سكري��ة واجلغرافي��ة يف ال�سح��راء واجلب��ال 
وال�سواطئ - ا�سد املالحم يف طبيعة متغطر�سة ال تقبل الغريب على ظهرها فهو لي�س مقاتل فح�سب 
بل ملك احلرب “ابداع عملياتي -تكتيك ع�سكري فعال – احرتافيه وخّفه يف خو�س املعركة – قوة 
وثب��ات و�سالب��ه وتاأقلم غري م�سبوق -اجن��ازات وانت�سارات تعجز االق��الم ان تكمل و�سفها الن 
الكلم��ة له ب��كل جداره يف ثغور الوطن وبواطن��ه وعلى او�سحة زوايا جغرافي��ة الوطن غري كافيه 
. ومل��اذا .الآ. والعقي��دة الع�سكري��ة يف املعركة ه��ي املحرك اال�سا�س��ي له وهي الت��ي تر�سخ الثبات 
والق��وة والب�سالة وال�سجاعة يف وجدانه ا�سافة الى اخل��ربة والتاأهيل والتدريب امل�سبق للتعامل 
م��ع اي جغرافيا �سواء �سحراوية او جبلية ا�سافة الى ذلك ميتلك قناعة ومعتقد مكتمل انه القوة 
الرئي�سي��ة واملعتم��د علي��ه يف خو�س احلرب العاملية ب��دون ا�سناد جوي او بح��ري معه مما حّفزه 
عقليا وج�سديا على بذل جهود اكرب وخا�سة انه يقاتل من اجل �سعب وعر�س ودين ووطن وق�سية 
عادلة لذلك كبدا الغزاة واملرتزقة اكرب اخل�سائر يف االرواح واملعدات الع�سكرية البحرية والربيه 
واجلوي��ة املتط��ورة.. يخو�س معرك��ة ب�سالحه ال�سخ�سي �سد الة حرب ثقيل��ة ومتطورة وكبريه 
ت�س��رب وتق�سف من االر���س وال�سماء والبحر بالليل والنهار بكل جنون وه�سترييا ووح�سيه وبال 
�سق��ف ومل تك�سر ارادته اب��دا ابدًا.. بل حتداها وواجهها وخا�س ال�سج��ال �سدها فقهرها وك�سرها 
ودمرها واحرقها وجعلها عربه ملن تعترب...الي�س املقاتل اليمني هو ا�سطوري ..وثوره ع�سكريه يف 

بحر العوامل ...نعم هو امللك يف ميدانه.. �سالم �سالم 
عل��ى املقات��ل اليمني اينما كان وال��ى مقامه املقد���س ...الرحمة لل�سهداء وال�سف��اء للجرحى ... 

اليمن ينت�سر......

جمامي جيزان.. داست عليها أسود الوعد الصادق ......
فجعلتها قاعًا صفصفا ُمخضّبه بدماء اجليش السعودي

م�������ن م�����ي�����ادي�����ن اجل�������ه�������اد / أح������م������د ع������اي������ض أح����م����د

امُلقات�ل اليمني ..أسطورة ألبس أمريكا وآل سعود ثوب اإلذالل و الهزمية 

قياصرة النصر بجبهات اجلوف... يغرسون بيارق اإلجنازات على نغمة »الوفا  ما تغير - عهد االحرار باقي«
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جرائمالعدوان

يوا�س��ل حتال��ف الع��دوان ال�س��عودي الأمريكي  وللي��وم ....... عل��ى التوايل عدوانه��م الهمجي 
والالاأخالقي على اليمن فيما ا�ستمرت يف �سيا�سة العقاب اجلماعي �ساربة بعر�ض احلائط كافة القوانني 
واملواثي��ق الدولي��ة، التي تكف��ل حماية املدني��ني يف اأوقات احلرب، فيم��ا توا�سل خمالفاته��ا الفا�سحة 
لقواعد القانون الدويل الأ�سا�سية ال�سرورة والتنا�سب والتمييز. فقد وا�سل حتالف العدوان اأعمال ق�سفه 
اجلوي والربي والبحري، م�س��تهدفة مزيدا من املنازل ال�س��كنية، واملن�س��ئات املدني��ة، موقعة مزيدا من 
ال�س��حايا يف �س��فوف املدنيني ف�ساًل عن اإحلاق الدمار واخلراب ال�س��امل يف ممتلكاتهم. ليوؤكد املوؤكد بان 

دول حتالف العدوان على اليمن 
يحف��ل  التاري��خ الع�س��كري لدول حتالف الع��دوان بثابتة رئي�س��ية  تكاد ل تغادر اعتمدت يف  �س��لب 
العقيدة الع�س��كرية جلميع حتالف العدوان  و متثلت  بارتكاب املجازر خارج ميدان املعركة بهدف  التاأثري 

على املقاتلني لك�سر ارادة القتال لديهم و تثبيطهم و حملهم على الفرار من املواجهة ، ثم  لرتويع بيئتهم 
ال�س��عبية الت��ي ينتمون اليها لت�س��غط عليهم لالمنتاع عن القتال طلبا لل�س��المة  ، تق��وم بذلك من اجل 
الت�سريع بح�سم املعركة   مع  حتقيق الجناز الع�سكري الذي يبتغيه املعتديني  من احلروب التي يدخلونها 

.ومل يعرفوا اإن كل املجازر تزيد من عزم ال�سعب على احل�سد ملواجهة العدوان 
وت�ستمر  دول التحالف  “ا�سرتاتيجية املجازر ” ب�سكل اكرث وح�سية  خا�سة بعد �سل�سلة النت�سارات 
ال�س��طورية الت��ي يحققها اأبطال اجلي�ض واللجان ال�س��عبية يف خمتلف اجلبه��ات وبالذات يف عمق العدو 
ا�س��اف لأهدافها  عنا�س��ر جديدة  تتمثل بال�س��عي حلجب الهزمية يف امليدان و النتقام من ال�سعب الذين 
ينتمي اليه الرجال الذين يقاومونها و مينعونها من  حتقيق اهداف حربها العدوانية ، و بالتايل باتت املجازر 
يف منط��ق حتال��ف العدوان دليال او قرينة على اخفاق او خ�س��ارة او عجز ع�س��كري قت��ايل  ، فرتدة فعل  

العدوان خارج امليدان انتقاما  من ذوي املقاتلني و �سعبهم حتى تف�سد عليهم فرحة انت�سارهم يف املواجهة 
امليدانية ، او جتعل ثمن ن�سرهم  باه�سا ب�سكل يطيح بربيقه الى احلد الق�سى .

هذا الح�سا�ض بالف�سل دفع دول حتالف العدوان الى اللجوء الى املجازر يف ن�سختها الوح�سية املطورة  
فبلغت بها  حدا غري م�س��بوق يف وح�س��يته و �س��راوته ، حد بات من ال�سهولة مبكان و�سفه بانه عمل من 

اعمال البادة اجلماعية و اجلرائم �سد الن�سانية 

و لن املج��ازر بات��ت القرينة و الدليل على الف�س��ل والإخفاقات لتحال��ف العدوان، فاأننا 
نبحث الن عن م�س��مون هذا الخفاق الذي  انتج  جنون العدوان و دفع جي�س��ه  الى  القيام 
بجرائمه  و انتهاك  كل  ما  ميت الى الخالق و الدين  و احلق و القانون ب�سلة  بر�سد جرائم 

حتالف العدوان من يوم اخلمي�ض 12 �سوال اإلى يوم الثالثاء 17 �سوال 1438ه��

�سن ط��ريان العدوان االأمريكي ال�سع��ودي اأكر من 200 
غ��ارة ه�ستريية على عدد من املديري��ات يف حمافظة �سعدة 
خ��الل �سهر يوني��و املن�سرم خملف��اً اأ�سرار ج�سيم��ة ب�سرية 

ومادية كبرية مبمتلكات املواطنن.
وم��ن خالل الر�سد ال�سهري ملرك��ز �سعدة االإعالمي لعدد 
غارات الع��دوان االأمريكي ال�سعودي عل��ى حمافظة �سعدة 
يت�سح اأن حتالف العدوان �سن اأكر من 200 غارة على عدد 
م��ن املديريات خ��الل �سهر يونيو املن�س��رم ، خلفت عددا من 
ال�سه��داء واجلرحى ودمارًا يف من��ازل املواطنن واملمتلكات 
العام��ة واخلا�س��ة التي ي�ستهدفه��ا طريان الع��دوان ب�سكل 

مبا�سر يف ظل تواطئ دويل غري م�سبوق.
فف��ي مديرية كت��اف التي نالها هذه امل��رة الن�سيب االأكرب 
م��ن الغ��ارات ، حيث �سن طريان الع��دوان على املديرية 47 

غارة .
ويف مديري��ة الظاهر الت��ي جاءت يف املرتب��ة الثانية لعدد 

الغارات ، حيث �سن طريان العدوان على املديرية 42 غارة 
.

اأم��ا مديرية باق��م فتحل املرتبة الثالث��ة حيث �سن طريان 
الع��دوان 38 غارة عل��ى مناطق متفرقة م��ن املديرية .. كما 
ا�ستهدف طريان العدوان مديرية �سدا ب� 27 غارة ، فيما �سن 

طريان العدوان 17 غارة على مديرية حيدان
ويف مديري��ة �سح��ار فقد ا�ستهدفها ط��ريان العدوان ب� 12 
غ��ارة ، و�سن 10 غ��ارات على مديرية �سع��دة ، و 8 غارات 

على مديرية رازح .
كما �سن طريان العدوان 4 غارات على مديرية ال�سفراء ، 

و 3 غارات على مديرية جمز ، وغارتن على مديرية منبه.
ي�س��ار اإل��ى اأن حتال��ف الع��دوان االأمريك��ي ال�سع��ودي 
ي�سته��دف اأبن��اء ال�سعب اليمن��ي ال�سامد منذ ال���26 مار�س 
2015م، م�ستخدم��ا خمتلف االأ�سلح��ة املحرمة دوليا خملفاً 

االآالف ال�سهداء واجلرحى معظمهم اأطفال ون�ساء.

وحشية وجرائں  فضائحية  إخفاقات 

اكثر من 200 غارة شنها طيران العدوان على 
محافظة صعدة خال شهر يونيو املاضي

الخميس 12 شوال 1438
والموافق 6_7_2017م

تع��ز :  ● اإ�سابة ام��راأة بجروح جراء اعتداءات مرتزق��ة العدوان على 
منازل املواطنن يف مديرية موزع

● غارة لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مديرية الوازعية
● طريان العدوان ال�سعودي االأمريكي ي�سن 4 غارات على منطقة الربح 

يف مديرية مقبنة
● 8 �سه��داء وجرح��ى يف غ��ارات ط��ريان الع��دوان عل��ى �س��وق ال��ربح 

كح�سيلة اولية وحريق يف ممتلكات املواطنن
احلدي��دة :   ● طريان الع��دوان ال�سعودي االأمريكي ي�سن 4 غارات على 

املعهد املهني مبديرية اللحية
�سع��دة :  ● 5 غارات لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مناطق 

متفرقة مبديرية �سدا
حج��ة :  ● ط��ريان الع��دوان ال�سع��ودي االأمريك��ي ي�سن 4 غ��ارات على 

مديريتي حر�س وميدي
نهم : ● غارتان لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مديرية نهم

جي��زان : ● 4 غ��ارات لطريان الع��دوان ال�سعودي االأمريك��ي على جبل 
الدود

الجمعة 13 شوال 1438
والموافق 7_7_2017م

اجلوف :  ● 3 غارات لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مديرية 
املتون

تعز :  ● غارة لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مديرية موزع
● طريان العدوان ال�سعودي االأمريكي ي�سن غارة �سرق املخا

احلدي��دة :  ● طريان العدوان يلق��ي قنابل �سوتية  و�سط حتليق مكثف 
�سمال مديرية املراوعه

● ط��ريان الع��دوان ي�سته��دف بث��الث غ��ارات مزرع��ة للدواج��ن تابعة 
ملواطنن يف منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا

حجة :  ● 6غارات لطريان العدوان على مديريتي حر�س وميدي
م��اأرب : ● غ��ارة لط��ريان الع��دوان ال�سع��ودي االأمريكي عل��ى مديرية 

�سرواح

السبت 14 شوال 1438
والموافق 8_7_2017م

�سعدة :  ● ط��ريان العدوان ال�سعودي االأمريكي يلقي قنبلة �سوتية يف 
�سماء املدينة 

● ق�س��ف �ساروخ��ي ومدفع��ي �سع��ودي ي�سته��دف مناط��ق متفرقة من 
مديرية رازح

اجل��وف :  ● غارتان لطريان العدوان ال�سع��ودي االأمريكي على مديرية 
املتون

عم��ران :  ● 6 غ��ارات لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مديرية 
حرف �سفيان

م��اأرب :  ● 3 غارات لطريان العدوان ال�سع��ودي االأمريكي على مديرية 
�سرواح

نه��م : ● طريان العدوان ال�سع��ودي االأمريكي ي�سن غارتن على مديرية 

نهم
�سب��وة :  ● غارتان لط��ريان العدوان ال�سعودي االأمريك��ي على مديرية 

ع�سيالن
حجة :  ● 4 غارات لطريان العدوان على مديريتي حر�س و ميدي

تعز :  ● غارتان لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على منطقة الربح 
مبديرية مقبنة 

● 3 غ��ارات لطريان الع��دوان ال�سعودي االأمريكي عل��ى مديرية ال�سلو 
دون اأي اأ�سرار

● ب��وارج الع��دوان تق�سف عددًا من املناط��ق يف مديرية موزع باأكر من 
20 �ساروخاً

األحد 15 شوال 1438
والموافق 9_7_2017

اجلوف :  ● 4 غارات لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مديرية 
الغيل

نهم : ● غارتان لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مديرية نهم
�سعدة :  ● غارة لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على منطقة البقع 
● غارت��ان لط��ريان الع��دوان ال�سع��ودي االأمريك��ي ا�ستهدف��ت منزال يف 

مديرية باقم
● ت�س��رر م��زارع املواطنن يف مديري��ة رازح ج��راء اي�ستهدافها بق�سف 

�ساروخي �سعودي
حج��ة : ● ط��ريان الع��دوان ال�سع��ودي االأمريك��ي ي�سن 3 غ��ارات على 

مديريتي حر�س وميدي
احلدي��دة : ● بوارج العدوان ال�سعودي االأمريكي متنع �سفينة املازوت 

»فريو« املخ�س�سة لكهرباء احلديدة من الو�سول اإلى املينا

األثنين 16 شوال 1438هــ والموافق 10_ 
يوليو _2017م

�سنعاء :  ● 3 غارات لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على اإدارة 
االأمن يف رمية حميد مبديرية �سنحان

ماأرب : ● 6 غارات لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مناطق 
متفرقة من مديرية �سرواح

اجلوف :  ● غارتان لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مديرية 
احلميدات

�سعدة : ● غارتان لطريان العدوان ال�سعودي على البقع واأم الرياح 
مبديرية كتاف

جيزان : ● غارة لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على منطقة 
جيزان

الثالثاء 17 شوال 1438هــ والموافق 
11_7_2017م

اجلوف : 
● 3 غارات لطريان العدوان ال�سعودي االأمريكي على مديرية املتون

حجة :
● طريان العدوان ال�سعودي االأمريكي ي�سن 6 غارات على مديريتي 

حر�س وميدي
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.. شموخ وإباء رغں احلرب والدمار وهمجية العدوان  ص���ع���دة ال���س���اں
استطاع / عاب�������������������������������د ح���������������م�������������زة
يف اأي��ام عي��د الفطر املب��ارك وبالتزام��ن مع زيارة اأح��رار اليم��ن للجبهات كان 
ل�سحيفة احلقيقة �سرف زيارة مدينة ال�سالم �سعدة وعلى الرغم مما �ساهدناه 
م��ن اآث��ار للدم��ار واخل��راب ال��ذي اجت��اح بفع��ل الع��دوان الثالث��ي االأمريكي 
ال�سع��ودي االإ�سرائيل��ي معظ��م املب��اين واملن�س��اآت واالأ�س��واق واملوؤ�س�س��ات 
احلكومي��ة ال ت��زال �سع��دة هي �سع��دة باأنفته��ا و�سموخه��ا وقوته��ا ورباطة 
جاأ�س اأهلها ما مييزه��ا نقاوة هوائها وخ�سوبة تربتها وجودة منتجاتها وقوة 
و�سالب��ة اأهلها و�سدقهم واإخال�سهم وا�ستعدادهم للب��ذل والت�سحية يف �سبيل 
م��ا يوؤمن��ون به �ساأل��ت بع�س االإخوة ممن نزلن��ا �سيوفاً عنده��م ونحن نتبادل 
احلدي��ث حول هذه املمي��زات  ما ال�سر الذي جعل من �سعدة واأبنائها يتميزون 
يف كل �سيء يف الكرم والرجلة واالإقدام واالإخال�س والوفاء والتفاين والت�سحية 
اأج��اب على �س��وؤايل ب�سرع��ة واخت�س��ار �سديد والوؤه��م وحمبتهم الأه��ل البيت 
وفع��ال فم��ن يقراأ التاريخ يج��د باأن اأبناء �سع��دة من اأكر النا���س ت�سيعاً باأهل 
البي��ت عليهم ال�سالم وم��ن اأكرهم جهادًا وت�سحية يف �سبي��ل اهلل حتت رايتهم 
من��ذ ق��دوم االإمام الهادي عليه ال�سالم اإلى اليمن واإلى اليوم وهذا بدوره اأثر يف 
نف�سياته��م وتطبعوا باأخالقهم وم��ن تطبع باأخالق قوم فهو منهم وهل هناك من 
ه��و اأكرم واأ�سجع واأ�س��دق واأخل�س واأوفى من اأهل البيت عليهم ال�سالم ثم اإن 
اأه��ل البي��ت فيه��م من هو علم هدى وفيه��م من هو عامل رب��اين وفيهم من هو ويل 
م��ن اأولي��اء اهلل ومعروف عن االأع��الم واالأولياء وال�ساحل��ن اأن اهلل ي�ستجيب 
لدعوته��م فما يدرينا هنا باأن هوؤالء االأعالم واالأولياء وال�ساحلن من اآل حممد 
�سل��وات اهلل علي��ه وعل��ى اآله  فيهم من مد ي��ده اإلى ال�سماء ودع��ا اهلل بال�سالح 
واخل��ري والربك��ة الأهل �سعدة نحن ال ن�ستبعد ذلك بل ومل�سناه يف زيارتنا لهذه 
املحافظ��ة ففي الوقت الذي تتعر�س الأب�سع ع��دوان همجي اإجرامي وطائرات 

حتال��ف العدوان ال تكاد تفارق �سماوؤها واأ�سوات االنفجارات ال تكاد تغادر 
اأر�سه��ا ويف الوق��ت الذي دمرت مبانيه��ا واأ�سواقها ومدار�سه��ا وقتل الكثري 
م��ن اأطفاله��ا ون�سائها ويف �سبيل نيل عزتها �سحت بخ��رية اأبنائها وجدناها 
مليئ��ة برجاله��ا وخرياته��ا وجدن��ا االأ�سواق فيه��ا مليئة باأج��ود منتجاتها 
الزراعية وحركة البيع وال�سراء ن�سطة ب�سكل عجيب االأمن متوفر اأكر من 

اأي حمافظ��ة اأخرى ال وجود فيها للقتل وال�سرق��ة وال�سفه والقيل والقال 
واختالق االأكاذيب الكل يعمل والكل يجاهد والكل م�ستعد للت�سحية ويف 
جمال���س املقي��ل راأيناهم يطبقون الربنام��ج اليومي لرج��ال اهلل واإن كان 

له��م من حديث فعن عظمة امل�سروع الذي يتحركون فيه وما يحققه اأبطال 
اجلي�س واللج��ان ال�سعبية من انت�سارات عظيم��ة واأنت يف �سعدة حت�س 
باالأم��ان واالإميان معاً وتدرك باأن من قدمت االآالف من اأبنائها ال ميكن اأن 
ت�ست�سل��م اأو ترتك لدخيل اأو لعمي��ل اأن ي�سق بنفاقه 

وحدة �سف اليمنين �سحيح اأن االآالف من اأبناء �سعدة هجروها اإلى اجلبهات 
و االآالف ا�ست�سهدوا وهم يدافعون عن اأر�سهم وعزتهم وكرامتهم لكن ما راأيناه 
يف زيارتن��ا م��ن كثافة �سكاني��ة والتزام دين��ي وانت�سار هدي الق��راآن وحب حد 
الع�سق للم�سرية القراآنية اأده�سنا واأكد لنا باأن �سعدة ال تزال حتتفظ بال�سيء 

الكثري من االأوراق حلماية الثورة ال�سعبية و�سد الغزاة واملنافقن

زيارة مقام اإلمام الهادي يحيى بن احلسني عليه السام 
زرن��ا جامع االأمام اله��ادي وعند �سريحه قراأنا م��ا تي�سر لنا من  

القراآن الكرمي والدع��اء وا�ستذكرنا تاريخ هذا االإمام العظيم 
وجه��اده وكراماته ومتنيت يف نف�س��ي واأنا اأدعو له واأدعو 

اهلل ب��اأن يلحقن��ا ب��ه �ساحل��ن اأن يتذك��ر م��ن يرتب���س 
الي��وم بحفيده ال�سي��د عبد امللك بدر الدي��ن احلوثي ما 
ال��ذي حل باأج��داده عندما خذلوا االإم��ام الهادي عليه 

ال�س��الم وث��اروا عليه يف �سنع��اء وكيف 
اأن القرامط��ة بع��د خروج��ه منه��ا 

واالأطف��ال  الرج��ال  قتل��وا 
و�سبوا الن�س��اء وا�ستحلوا 

وارتكب��وا  احلرم��ات 
ذلك  تذك��رت  املحرمات 
وقلت اإذا كان القرامطة 
وهم م��ن اأ�سول مينية 
انتمائه��م  ويدع��ون 
لالإ�س��الم فعلوا كل ذلك 

�سنع��اء  �س��كان  بح��ق 
باالأمريكي��ن  فكي��ف 

ئيلي��ن  ا �سر الإ ا و
وب��الك  واجلاجنوي��د 

ووت��ر و�س��ذاذ االآف��اق م��ا الذي 
من��ر �سيفعلون��ه اإن �س��دق اليمني��ون ونحن 

مبرحل��ة من اأ�سعب املراحل كالم اخلونة والعمالء واملند�سن وتخاذلوا عن 
الدف��اع عن اأر�سهم واأعرا�سهم نعتقد اأن االأمريكين وال�سهاينة و�سهاينة 
الع��رب ل��ن يرحموا اأحدا ول��ن يكون جرمه��م وف�سوقهم و�سفهه��م اأقل من 
جرم وف�سوق و�سفه القرامطة الذين نكل بهم االإمام الهادي يف ما بعد وكان 
ل��ه الف�س��ل بعد اهلل يف تخلي�س اليم��ن من �سرهم و�س��وء عقائدهم واأفكارهم 

م��ن ال�سال��ة اإن اليمنين معني��ون مبراجعة التاري��خ واال�ستفادة 
�سنع��اء  �س��كان  تخ��اذل  حادث��ة  خ�سو�س��ا  ع��ن االأح��داث 
ن�سرة االأم��ام الهادي ففيها عربة والعاق��ل من اتعظ بغريه 
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وحدة �سف اليمنين �سحيح اأن االآالف من اأبناء �سعدة هجروها اإلى اجلبهات 
و االآالف ا�ست�سهدوا وهم يدافعون عن اأر�سهم وعزتهم وكرامتهم لكن ما راأيناه 
يف زيارتن��ا م��ن كثافة �سكاني��ة والتزام دين��ي وانت�سار هدي الق��راآن وحب حد 
الع�سق للم�سرية القراآنية اأده�سنا واأكد لنا باأن �سعدة ال تزال حتتفظ بال�سيء 

الكثري من االأوراق حلماية الثورة ال�سعبية و�سد الغزاة واملنافقن

زيارة مقام اإلمام الهادي يحيى بن احلسني عليه السام 
زرن��ا جامع االأمام اله��ادي وعند �سريحه قراأنا م��ا تي�سر لنا من  

القراآن الكرمي والدع��اء وا�ستذكرنا تاريخ هذا االإمام العظيم 
وجه��اده وكراماته ومتنيت يف نف�س��ي واأنا اأدعو له واأدعو 

اهلل ب��اأن يلحقن��ا ب��ه �ساحل��ن اأن يتذك��ر م��ن يرتب���س 
الي��وم بحفيده ال�سي��د عبد امللك بدر الدي��ن احلوثي ما 
ال��ذي حل باأج��داده عندما خذلوا االإم��ام الهادي عليه 

ال�س��الم وث��اروا عليه يف �سنع��اء وكيف 
اأن القرامط��ة بع��د خروج��ه منه��ا 

واالأطف��ال  الرج��ال  قتل��وا 
و�سبوا الن�س��اء وا�ستحلوا 

وارتكب��وا  احلرم��ات 
ذلك  تذك��رت  املحرمات 
وقلت اإذا كان القرامطة 
وهم م��ن اأ�سول مينية 
انتمائه��م  ويدع��ون 
لالإ�س��الم فعلوا كل ذلك 

�سنع��اء  �س��كان  بح��ق 
باالأمريكي��ن  فكي��ف 

ئيلي��ن  ا �سر الإ ا و
وب��الك  واجلاجنوي��د 

ووت��ر و�س��ذاذ االآف��اق م��ا الذي 
من��ر �سيفعلون��ه اإن �س��دق اليمني��ون ونحن 

مبرحل��ة من اأ�سعب املراحل كالم اخلونة والعمالء واملند�سن وتخاذلوا عن 
الدف��اع عن اأر�سهم واأعرا�سهم نعتقد اأن االأمريكين وال�سهاينة و�سهاينة 
الع��رب ل��ن يرحموا اأحدا ول��ن يكون جرمه��م وف�سوقهم و�سفهه��م اأقل من 
جرم وف�سوق و�سفه القرامطة الذين نكل بهم االإمام الهادي يف ما بعد وكان 
ل��ه الف�س��ل بعد اهلل يف تخلي�س اليم��ن من �سرهم و�س��وء عقائدهم واأفكارهم 

م��ن ال�سال��ة اإن اليمنين معني��ون مبراجعة التاري��خ واال�ستفادة 
�سنع��اء  �س��كان  تخ��اذل  حادث��ة  خ�سو�س��ا  ع��ن االأح��داث 
ن�سرة االأم��ام الهادي ففيها عربة والعاق��ل من اتعظ بغريه 

واإن بقي لنا من كالم ف�سنكتفي بنبذة خمت�سرة من تاريخ �سعدة االإباء وال�سموخ 
والعزة .

تاريخ صعدة احلضاري والديني 
تع��ود �سعدة مدينة ال�س��الم خلوالن بن عمرو 
ب��ن حلاف بن ق�ساع��ة و�سميت �سعدة 
الأن مل��كاً من ملوك حم��ري بنى له 
فيه��ا بناء عاٍل فلم��ا راآه امللك 
ع��ده ، ف�سميت  قال لقد �سّ

بذلك �سعدة 
�سع��دة  مدين��ة  اأم��ا 
فريج��ع  احلديث��ة 
اإل��ى)  تاأ�سي�سه��ا 
الثال��ث  الق��رن 
الق��رن   � الهج��ري 
التا�س��ع امليالدي ( 
اإلى االإم��ام الهادي 
اإلى احلق يحيى بن 
احل�س��ن ب��ن القا�سم 
الناحي��ة  يف  وتق��ع 
للعا�سم��ة  ال�سمالي��ة 
�سنع��اء، وتبع��د عنها 242 
كيلومرتًا تقريب��اً، وحتظى هذه 
املدين��ة باأهمّي��ة اقت�سادّي��ة ودينّي��ة 
كبرية كونها حلقة الو�سل بن اليمن، وجند، 
واحلج��از، باالإ�سافة اإلى معامله��ا االأثرّية اإذ حتتوي على 
العدي��د من املع��امل االأثرّية مثل جامع اله��ادي، واجلبانة القدمي��ة، واحل�سون 
املختلف��ة مث��ل ح�س��ن الق�سلة، وال�سن��ارة املوجود عل��ى جب��ل وادي العبدين، 
وال�سم��ع، والقلع��ة، باالإ�ساف��ة اإلى ح�س��ن اأم ليلي التاريخي وكله��ا ذات طابع 
معماري متميز ي��دل على اأ�سالتها العربية واالإ�سالمي��ة وارتباطها الوثيق باأهل 

الدول��ة البي��ت عليهم ال�سالم حيث ظلت لق��رون عديدة عا�سمة 
الزيدي��ة ومنب��ع العلم ومنه��ا تخ��رج الكثري من 

االأئمة االأع��الم وقادوا الكثري م��ن الثورات 
�سد الغزاة والظاملن وامتدت العديد منها 

لت�سمل اليمن وخارج اليمن  .
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ساح الكاشينكوف االسم العلمي 
 ) 47 - ak ( : للبندقية هو

مميزات الساح : 
�س��الح الكال�سنك��وف يعترب من اأف�س��ل اأ�سلحة 
االقتح��ام االآلية من حيث الق��وة والتحّمل ، لذلك 
جتده ُي�ستخ��دم يف اأكر من اأربعن جي�س نظامي 
يف الع��امل ، واأكر احل��ركات الثورية واجلهادية 

ت�ستخدم هذا ال�سالح لكفاءته ومتانته . 
مواصفات الساح :

النوع بندقية اقتحام أوتوماتيكية ) صلي 
) – فردي 

* أجزاء الساح : 
1- ال�سبطان��ة - حلم��ة الغ��از - اأنبوب��ة الغاز 
- واقي��ة الي��د - الفري�س��ة - ال�سعرية - حجرة 
 - امل�سد�سي��ة  القب�س��ة   - املخ��زن   - االإنفج��ار 
جمموع��ة الزن��اد - االأخم���س - غط��اء الب��دن � 
جمموع��ة االأق�س��ام ، وتتك��ون من ) عم��ود املدك 
- جمموع��ة االإب��رة - فتحة دخ��ول الناب�س ( - 
ناب�س االإرجاع - �سيخ التنظيف - ج�سم ال�سالح 
- احلرب��ة ، ول��كّل �س��الٍح حربٌة خا�س��ٌة به ، ويف 
بع�سه��ا اإمكاني��ة ق���س االأ�س��الك ال�سائك��ة ، ويف 

بع�سها تكون احلربة ثابتة مع ال�سالح . 
* إجراءات األمان :

2-وّج��ه   ) ال�ساج��ور   ( املخ��زن  اأخ��رج   -1
ال�سبطانة اإل��ى اأعلى 3- افتح االأمان 4- ا�سحب 
جمموع��ة االأق�س��ام مرت��ن ، وانظ��ر اإل��ى حجرة 
االإنفج��ار فق��د تك��ون الطلق��ة عالق��ة 5- ا�سغط 

الزناد . 
وه��ذه االإج��راءات ُتعم��ل دائم��اً قب��ل تخزي��ن 
ال�سالح ، وقبل اإعطاءه اأي �سخ�س ، وعند ا�ستالم 

ال�سالح ، وقبل تنظيفه ، وقبل الفك والرتكيب . 
ولو الحظن��ا جمي��ع االأخط��اء والق�س�س التي 
حدثت اأثناء التعامل مع ال�سالح لوجدنا م�سدرها 
واحد ، وهو : عدم عمل اإجراءات االأمان وتوجيه 

ال�سالح اإلى الغري ولو بق�سد املزاح .
* الفك والتركيب :

1- بع��د عمل اإجراءات االأمان ا�سغط على قفل 
غطاء البدن ثم ارفع الغطاء اإلى اأعلى .

2- ادف��ع القف��ل اإل��ى االأم��ام ليخ��رج ناب���س 
االإرجاع . 

3- ا�سح��ب جمموع��ة االأق�س��ام اإل��ى اخلل��ف 
لتخرجها متاماً من البدن . 

4- اأدر جمموع��ة االإب��رة بزاوي��ة )90ْ( ليت��م 

حتريرها من جمموعة االأق�سام . 
5- ارفع اأنبوب��ة الغاز ، ويوجد 

قيٌد لها على جنب الفري�سة .
6- ا�سح��ب �سي��خ التنظي��ف 

اإلى االأ�سفل ثم اإلى االأمام .
7- افت��ح قفل واقي الي��د برفعه اإلى 

اأعلى ثم قّدمُه قلياًل اإلى االأمام ليتم فتحه .
8- ا�سغط الزر املوجود على قاعدة ال�سعرية 

ثم اأدر خمفف االرتداد باجتاه عقارب ال�ساعة .
· قاعدٌة مهمة يف الفك والرتكيب )) اآخر قطعة 

ُتَفّك هي اأول قطعة ُتَرّكب (( . 
* احلركة امليكانيكية :

1- بع��د �سح��ب جمموعة االأق�س��ام اإلى اخللف 
االأق�س��ام  تتق��دم   ، نهاي��ة جمراه��ا  اإل��ى  لت�س��ل 
بوا�صط��ة دفع الناب�ش امل�صغ��وط ، وتقوم بدفع 
طلق��ة معها اإلى بيت النار حيث تت�سّبث بوا�سطة 

الظفر . 
2- عند تقدم االأق�سام اإلى االأمام تدور جمموعة 
االإبرة ) 35ْ ( مما يوؤدي اإلى اإحكام االإغالق على 

الطلقة يف حجرة االنفجار . 
3- عند ال�سغط على الزناد تتحرر املطرقة من 

الالقط الرئي�سي بقوة ناب�سها . 
4- تط��رق املطرقة على االإب��رة والتي بدورها 

ق  الكب�سول��ة ، فتنفج��ر تط��ر
ل��ة  لكب�سو في�ستعل البارود الذي ا
بداخل الطلقة . 

5- عند ا�ستعال البارود يزيد ال�سغط فينطلق 
املقذوف . 

6- يدف��ع الغاُز الناجُت م��ن االنفجار املقذوَف ، 
واأثناء م�سريه يف ال�سبطانة يخرج جزء من الغاز 
املوج��ود يف ال�سبطانة من حلمة الغ��از لي�سطدم 
االأق�س��ام  جمموع��ة  ترج��ع  ث��م  وم��ن   ، بامل��دّك 
اإل��ى ال��وراء ، اأم��ا املق��ذوف فيقوم بال��دروان يف 
ال�سبطان��ة – ب�صب��ب اخلط��وط احللزوني��ة - ، 
وفائ��دة هذا الدوران : اأن��ه ي�ساعد املقذوف على 

اخرتاق الهواء ، ويطيل مدى املقذوف .
7- اأثن��اء رج��وع جمموع��ة االأق�س��ام ي�سطدم 
الظرف الف��ارغ بل�سان طرد الظرف الفارغ ) وهو 
نتوء �سغ��ري يف ج�سم ال�سالح من الداخل يف جهة 
الي�س��ار ( ، ف��اإذا ا�سط��دم الظ��رف الف��ارغ به��ذا 
الل�س��ان خرج من جه��ة اليمن ، وتع��ود املطرقة 

اإلى اخللف . 
8- توا�س��ل جمموع��ة االأق�س��ام رجوعه��ا اإلى 
نهاي��ة م�سارها ، ثم تعود م��رًة اأخرى بف�سل قوة 
ناب���س االإرج��اع لتاأخ��ذ طلق��ًة اأخ��رى ، وتعود 

احلركُة لتتكرر . 

ثقافة عسكرية

اخل��داع الع�سكري هو جممل االإجراءات الت��ي تتخذ لغر�س اإخفاء 
العملي��ات احلقيقية عن العدو ودفعه اإل��ى التوجه نحو عمليات غري 
حقيقي��ة ، وت�ستيت قواه ب�س��كل ي�سمح للعمليات احلقيقية اأن حتق�ق 
نتائ���ج فاع�لة ف�ي خلخ�ل��ة ت�وازن ق�وات العدو ما ي�وؤدي اإلى انهياره 

مادياً ومعنويات .

واخلدعة وسيلة تهدف إلى حتقيق ثاثة أهداف 
رئيسية تتمثل في :

1 � ت�سلي������ل الع������دو وو�سائ�����ط ا�ستطالعه .
2 � اعداد القوات لتحقيق مبداأ املباغتة 

3 � اإعاقة العدو يف حماولته للتقدم .

االأ�س����س واملب���ادئ الع������امة للخداع يف العمليات احلربية :
م��ن املع��روف اإَنّ املباغتة ) املفاجاأة ( ل�ه��ا تاأثي�ر كبي�ر ، ف�ي نتائج 
املع��ارك احلربية بحكم اإنها اأحد مبادئ احل��رب االأ�سا�سية، ودورها 
رئي�س��ي وحا�سٌم ف�ي حتقي�ق الن��س��ر، ف�ي اأي �س�راع م�سلح، فالقائد 
ال��ذي ينج��ح يف تطبي��ق و�سائل اخل��داع ب�س��ورة جي��دة يتمكن من 
اإنتزاع املبادرة من الع��دو املتفوق علي�ه ، وبذل�ك تته�ياأ ل�ه الظ�روف 
املنا�سب���ة الإحل���اق الهزمية بق���وات الع���دو املتفوقة، باأق��ل قدر من 
القوات والو�سائل امل�ستخدمة ، ويف اأق�سر وقت ممكن، وباأقل خ�سائر 
يف الق��وات. واخلداع اإح��دى الطرق الرئي�سة ، التي ميكن عن طريقها 
حتقي��ق املفاجاأة يف املعرك��ة ، بدءًا من مرحلة االإع��داد للمعركة اإلى 

اإدارتها ، اإلى اأن ي�سل اإلى فر�س االإرادة على العدو.
ولق��د ا�ستخدم اخلداع م��رات عديدة ، يف املا�س��ي، وبالرجوع اإلى 

الوثائ��ق التاريخي��ة جن��د اأن اخلداع يف احل��رب لع��ب دورًا رئي�سياً 
وحيوياً يف التاأثري على نتائج ال�سراعات عرب التاريخ .

اخل��داع هو علم ع�سك��ري قائم عل��ى تن�سيق االإج��راءات اخلا�سة 
باإخفاء احلقائق الإقن��اع العدو باجتاه مغاير للعم�ل الفعل�ي ، تق�وده 
اإل��ى اإتخ��اذ الق��رارات اخلاطئ��ة، الت��ي توؤدي اإل��ى تهيئ��ة الظروف 
املنا�سبة، الإعداد القوات واإ�ستخدامها لتحقيق االأهداف املخطط لها .

وينقسم اخلداع إلى جزئيني رئيسيني هما :�� 
� اخلداع السلبي :

 و يعن��ى ال�سرية واالأمن، والعمل على حرمان العدو من احل�سول 
عل��ى معلوم��ات حقيقية عن القوات ، وذلك باإن�س��اء مواقع ومعدات، 
حتاكى القوات احلقيقية اأمام و�سائل اال�ستطالع الب�سري واحلراري 

والراداري، كاإقامة مواقع هيكلية ملختلف االأ�سلحة .
� اخلداع اإليجابي :

 و يعن��ى اإخ��رتاق و�سائ��ل جمع وحتلي��ل املعلومات املعادي��ة ، ولفت 
اإنتباهه��ا اإل��ى اأه��داف خادعة، مما ي��وؤدي اإل��ى بناء تقدي��رات وقرارات 

خاطئة .
ولك��ي تنج��ح و�سائل اخل��داع يف حتقيق اله��دف يجب االإع��داد اجليد 
واملن�س��ق لكل االإجراءات الت��ي تتخذ ملراقبة الع��دو ، ومتابعة قدراته ، 
واإمكانات��ه وطبيعة معتقدات��ه ، وم�ستواه االإدراكي م��ع اإ�سباغ ال�سدق 
عل��ى املعلومات املر�سل��ة للخ�سم لكي تتفق اإج��راءات اخلداع مع اخلط 
الطبيع��ي املحتم��ل لالأحداث، وذلك باأن تكون واقعي��ة، مع عدم املبالغة، 
واأن ت�سل االإجراءات اإلى العدو عن طريق القنوات الطبيعية للمعلومات 
ولو اأدى ذلك لالإف�ساح عن بع�س احلقائق مبا ال ي�سر باخلطة االأ�سا�سية 

كذل�ك يج�ب اأن تتع�دد قن�وات االإت�س�ال م�ع الع�دو و�س�واًل اإل�ى حتقي�ق 
يف��ة يج��ب اأن ت�سل اإلى الع��دو باأكر  اخل���داع الكام���ل فاملعلوم��ات املَزّ
م��ن و�سيل��ة، م��ع م�سايرة هذه االإج��راءات للواق��ع، ليقوم الع��دو ببناء 
تقديراته اخلاطئ��ة والإمتام ذلك، ت�ستغل كافة قنوات االت�سال لت�سري�ب 
يف���ة م�ن خالل�ه��ا، مب�ا يوؤك���د للع�دو �س�ح��ة م�ساهدات�ه  املعلوم���ات املَزّ
ومعلومات���ه ، ك�م��ا اأن ال�سيطرة احلازمة واملركزية عل��ى ك�ل اإج�راءات 
اخل���داع، بوا�س�ط��ة متخ�س�س��ن ، وع��دم ال�سم��اح لغري القي��ادة العليا 
لتنفيذ اأي اأعمال خداعية غري خمططة، حتى ال يوؤدي ذلك اإلى الت�سارب، 
وك�س��ف خطة اخلداع وال�سرية التامة خلط��ط اخلداع هي اأف�سل و�سيلة 
ت��وؤدي اإلى جن��اح العمل واملق�سود هو فر�س �ستار م��ن االأمن وال�سرية، 

حول احلقيقة امل��راد خداع الع�دو 
�سري���ة  وكذل���ك  عن�ه��ا، 
نف�سه��ا،  اخل��داع  خ�ط��ة 

حت��ى ال ت��وؤدي اإلى نتائج عك�سي��ة ، واأي عمل ناجح يحت��اج اإلى تن�سيق 
وت�سافر اجلهود .

 وم��ن هنا جن��د اأن خطة اخل�داع حتت���اج اإل����ى تن�سي���ق ك�ل اجله�ود 
واالإج�����راءات اخلداعي�����ة بي����ن العنا�سر املن�فذة ك����ل ح�س��ب ال��دور 
املر�س�����وم ل����ه م��ع مراع��اة اأي تعدي��الت، ق��د تط��راأ على اخلط��ة، من 
حي��ث تنفي��ذ االإج��راءات والتوقي��ت وم��كان التنفي��ذ الأن اأي تعار�س يف 
االإج���راءات، والتوقي�ت ومك�ان التنف�يذ، �س���وف ي�وؤدي اإلى ك�سف خطة 

اخلداع.
ومعل��وم اأن خط��ة اخل��داع تب��داأ قبل ب��دء العملي��ات احلربي��ة بوقت 
طويل، وت�ستمر اأثناء اأعمال القتال وبعد انتهائها، بهدف حتقيق مكا�سب 
حمددة، تهي��ئ اأن�سب الظروف 
االأه��داف  لتحقي��ق 

املخطط لها .

الكاشنكوف أجزاءه ومزاياه وطريقة فكه وتركيبه

طائ��رات اواك���س هي طائ��رات االنذار 
التحك��م  املبك��ر وتعن��ي حرفي��ا، نظ��ام 
االواك���س  طائ��رات   ، املبك��ر  واالإن��ذار 
ت�ستخ��دم نوعن من الطائ��رات : طائرة 
م��ن ن��وع )E-3(، والتي ميلكه��ا �سالح 
اجلو االأمريكي، والقوات امللكية العربية 
 )2C-E( الث��اين ال�سعودي��ة، والن��وع 
التي تتبع البحري��ة االأمريكية املعروفة 

با�سم عن ال�سقر .

أواكس

للوالي��ات املتح��دة  الق��وات اجلوي��ة  ب��داأت 
با�ستخ��دام E-3 وطائ��رات االإن��ذار املحمولة 
ج��وا الت��ي تتبع نظ��ام التحك��م يف ع��ام 1977 
، وبع��د ع�س��ر �سن��وات م��ن ت�سمي��م النموذج 
االأول ، متت التنمية ، واالختبارات . الواليات 
املتح��دة لديه��ا حالي��ا اأ�سطوال م��ن 33 طائرة 
اأواك���س ، وهي االأكرب يف الع��امل . الناتو ميتلك 
17 ، واململك��ة املتح��دة لديها �سبع��ة واململكة 

العربي��ة ال�سعودية لديها خم�س��ة ، وفرن�سا 
لديها اأربعة .

الطائ��رة اأواك���س هي تعدي��ل الطائرة بوينج 
707 ، وه��ي الطائرة التجارية التي تتميز بقدم 
الثالثن الكبري باالإ�سافة اإلى التناوب الهوائي 
والتي �سنت على �سطحه . هذا التناوب الهوائي 

الذي 
ميك��ن 

اكت�ساف 
م�ساح��ة  �سم��ن  االأخ��رى  للطائ��رات  وتتب��ع 
175،000 مي��ل مرب��ع )450،000 كم 2( ، كما 
انها حتلق على اأي ارتفاع اأو على اأي ت�ساري�س 

وت�سم��ح   ،
للطائ��رات اأواك���س بالك�س��ف عن 
الطائ��رات الت��ي ال ت��زال خمفي��ة ع��ن ال��رادار 
االأر�س��ي . تنق��ل الطائ��رات ” مي��زة حا�سمة ، 
تن���س عل��ى ا�ستخ��دام ه��ذه املع��دات للك�سف 
املتط��ور كلم��ا دع��ت احلاج��ة ؛ اواك���س ميكن 
ن�سره��ا ب�سرعة الى ال�سراع الع�سكري “بغ�س 
النظ��ر عن ال�س��دة” وفقا ل�سرك��ة بوينغ ، التي 
تعترب اأواك�س باإعتبارها “معيار العامل الأنظمة 

االإنذار املبكر املحمولة جوا .”

طائرات اإلنذار املبكر … أواكس

اخل����������������������������������������������������������������داع ال����������������ع����������������س����������������ك����������������ري
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كل االكاذي��ب باالإم��كان امل��رور عليها م��ن باب اننا ال جن��د انف�سنا بن 
�سجيجك��م، وباعتبارك��م اهل له��ذه املناكف��ات ، وباعتباره��ا جبهتكم 

الوحيدة واملف�سلة ولكن  . . . 
عندم��ا تكذب��ون على املجاهدي��ن اولئ��ك العظماء الذي��ن يدافعون عن 

�سرف هذه االمة ويقدمون ارواحهم فداء  لهذا الوطن الغايل .
عنده��ا فقط �سنقف امام من�سوراتكم ون�س��د انوفنا لنقول من هنا مرت 

قذارة احدهم . . . 
فان��ت ته��ن نف�سك عندم��ا تتحدث او تتعر���س الأولئ��ك العظماء متاما 
كالعاهرة عندم��ا تتحدث عن ال�سرف فكيف تتحدث عن �سيئ انت فاقد 

له .
ثالث �سنوات مل تطا اقدامك جبهة �سوى جبهة االكاذيب 

ثالث �سنوات وانت تنت�سر يوميا يف جبهتك املف�سلة 
ثالث �سنوات وانت مرابط وبقوة يف جبهة اخل�سا�سة 

الفي�سب��وك  تتج��اوز  ان  ت�ستطي��ع  ال  وان��ت  �سن��وات  ث��الث 

ومعجبيك لي�س الأنك ال تريد بل الأنك ال تقدر وهنا يكمن الفارق . . . 
فه��ل عرفت يوما معن��ى ال�سجاعة ملن يقف ببندقيت��ه يف وجه االبرامز 

والf16 وكل ما ال تتخيله من العتاد االحدث يف العامل .
هل عرفت يوما معنى البذل باملال والدم يف �سبيل اهلل

ه��ل جرب��ت يوما عقي��دة احلق وان��ك تودع ابن��اءك. . ام��ك وابوك . .  
زوجت��ك . . وجمي��ع ا�سرتك لتقول لهم انا ما�س��ي لل�سهادة لي�ستقبلوك 

�سهيدا بالزغاريد .
هل جربت يوما الرباط و�صط قي�ش ال�صحراء وحتت ال�صم�ش الالهبة .
ه��ل �سالت نف�س��ك اي تاأييد الهي و ت��وكل عليه الذي يجع��ل من هوؤالء 

النفر ي�سمدون ويدحرون جحافل العامل طوال ثالث �سنوات .
عندم��ا �ستعرف معن��ى الرجولة و�سيك��ون باإمكانك الكتاب��ة عن رجال 

الرجال يا عدمي الرجولة .

كتابات

* بع��د هزمي��ة اجلي���س اال�سرائيلي املدع��وم حينها 
امريكي��ا و�سعوديا واماراتي��ا يف حرب متوز 2006م 
ام��ام ح��زب اهلل اللبن��اين ال��ذي �سبقت ومه��دت لتلك 
احلرب حمط��ات اهمها اعالن وزيرة خارجية امريكا 
كندلي��زا راي���س يف 2002م ع��ن ع��زم امري��كا ر�س��م 
خارط��ة للمنطق��ة م��ن جديد وف��ق م�س��روع ال�سرق 
االو�س��ط اجلديد واغتي��ال الرئي�س رفي��ق احلريري 
ليمثل ذلك االغتي��ال �سغطا يخرج من خالله اجلي�س 
ال�س��وري م��ن لبنان ليك�س��ف ظهر ح��زب اهلل للجي�س 
اال�سرائيلي الذي مل ميعن كثريا يف ح�ساب املعركة .
* وبعد ث��ورات الربيع العرب��ي يف 2011م والتي 
العربي��ة  لل�سع��وب  ملح��ة  كان��ت متث��ل �س��رورة 
للتخل���س من انظم��ة منبطحة وفا�س��دة ارتهنت يف 
كل قرارات بلدانه��ا لل�سيا�سات وامل�سالح االمريكية 
ال��ذي رك��ب موجته��ا االخ��وان امل�سلم��ن يف بع�س 
الدول العربي��ة ويف بلدان اخرى كان االخوان ميثل 
ركيزتها وحمركها وهو م��ا جعل امريكا توكل تنفيذ 
م�سروعه��ا التفتيت��ي ال��ى تنظيم االخ��وان معتمدة 
يف ذل��ك على قط��ر وتركي��ا كمراكز حتك��م وعمليات 
للتنظيم العاملي لالإخوان ومع ف�سل التنظيم يف م�سر 
وليبي��ا واخفاقه يف تون���س واليمن ويف ظ��ل ت�سارع 

االح��داث احلالي��ة يف املنطق��ة وال�سع��ي احلثي��ث 
ل��الإدارة االمريكي��ة للت�سري��ع يف فر���س م�سروعه��ا 
»ال�س��رق االو�س��ط اجلدي��د« ال��ذي �سيعي��د تق�سيم 
ور�س��م مع��امل املنطق��ة وف��ق مقت�سي��ات االهداف 
والتي من اأهمها تنازل االنظمة املنبطحة يف املنطقة 
ع��ن الق�سي��ة الفل�سطينية كق�سي��ة مركزية مع بقاء 
ودميوم��ة االحت��الل اال�سرائيل��ي كواق��ع وكدول��ة 
طبيعية لها عالقات مع كل الدول املجاورة وحتويل 
بو�سل��ة العداء نحو ايران واليمن والعراق وحزب 
اهلل وح��ركات املقاومة الفل�سطيني��ة وباقي مكونات 
حم��ور املقاوم��ة واملمانع��ة للم�س��روع االمريكي يف 
املنطق��ة ، وم��ن خ��الل ذلك ي�سه��ل ب�س��ط ال�سيطرة 
اال�ستعماري��ة عل��ى كل مق��درات وث��روات البل��دان 
وال�سع��وب اال�سالمي��ة وانت��زاع قراره��ا ال�سيادي 
وال�سيا�س��ي والتي يخط��ط االمريكي ال��ى تق�سيمها 
وف��ق معايري طائفي��ة وعرقية ومناطقي��ة وجهوية 
ع��رب اخل��ادم االمريك��ي املخل�س وال��ري باملنطقة 
املتمث��ل حاليا بالنظام ال�سعودي ومن انطوى حتته 

مما ي�سمى بدول االعتدال ال�سني .
الع�سك��ري  التدخ��ل  ال��ى  االم��ر  ذل��ك  تع��دى   *
االمريك��ي اال�سرائيل��ي املبا�س��ر موؤخ��را يف �سوري��ا 

لفر���س واق��ع عمليات��ي مي��داين لالأك��راد ال�سورين 
كقوة ع�سكرية على االر�س متتد من اق�سى ال�سمال 
ال�س��وري الى مدينة الرقة بالق��رب من و�سط البالد 
لكن مامل يح�سب ح�سابه االمريكان هو �سرعة ح�سم 
اجلي���س العربي ال�سوري ملعرك��ة البادية وو�سوله 
ال��ى احلدود مع الع��راق �سرق��ا ويف املقابل و�سول 
القوات العراقية وطالئع من قوات احل�سد العراقية 
ال��ى احل��رود م��ع �سوريا غرب��ا وهو ما ب��دد اجزاء 
حمورية من ه��ذا امل�سروع وهو االمر الذي عزز من 
ال�سغ��ط االمريك��ي عل��ى ادواته لتوحي��د جهودهم 
حت��ت العباءة ال�سعودية حتى ال تتبدد اجلهود مما 
دف��ع النظام ال�سع��ودي الى اع��الن موقفها املعادي 
للنظام القط��ري وح�سد بع�س الدول يف املنطقة الى 
تبن��ي ذل��ك املوق��ف بع��د ان رف�ست قط��ر االنطواء 

حتت االرادة ال�سعودية .
* ويف املقاب��ل وبع��د ان عج��زت داع���س امل�سنعة 
امريكيا واملمول��ة �سعوديا وقطري��ا وفق اعرتافات 
وزيرة اخلارجية ال�سابقة هيالري كلنتون والرئي�س 
االمريكي احلايل ترامب عن مترير م�سروع التق�سيم 
وف��ق قاع��دة الفو�س��ى اخلالق��ة يف و�س��ط وغ��رب 
الع��راق فقد �سارع��ت الواليات املتح��دة االمريكية 

ال��ى اإعطاء اقليم كرد�ستان العراق ال�سوء االخ�سر 
يف ح��ق االنف�س��ال ع��ن الدول��ة العراقي��ة وتقري��ر 
امل�س��ري وف��ق ا�ستفت��اء يت��م الرتتي��ب ل��ه يف �سه��ر 

�سبتمرب املقبل .
* ويف ليبي��ا تتك�سف االو�ساع املحتدمة اليوم بن 
الف�سائل الليبية مع اعالن القارديان الربيطانية عن 
م�سروع التق�سي��م االمريكي لليبيا وحماولة االدارة 
االمريكي��ة اقن��اع االوروبي��ن القب��ول ب��ه وب��روز 
ث��الث دوي��الت مت�سارع��ة مت��ول كل واح��دة منها 
ع�سكريا دولة خليجية حي��ث تت�سكل دويلة »برقة« 
يف ال�س��رق، و«طرابل���س« يف الغ��رب، و«ف��زان« يف 

اجلنوب .
* وهنا يف اليمن وبعد ف�سل الفار هادي من تق�سيم 
البل��د وف��ق مقت�سي��ات امل�س��روع االمريك��ي ال��ذي 
�س��وق ل��ه �سفريه احلايل ل��دى وا�سنط��ن وامن عام 
موؤمتر احل��وار الوطني ومدير مكتبه ال�سابق احمد 
عو�س ب��ن مبارك وبعد ا�ستم ه��ذا امل�سروع بتحرك 
اجلماه��ري اليمني��ة الراف�س��ة ل��ه يف �سبتمر 2014م 
تدخل��ت امري��كا مبا�س��رة وعرب ادواته��ا يف املنطقة 
املتمثل��ة بالنظام ال�سع��ودي واالماراتي ع�سكريا يف 
مار���س 2015م لفر�س هذا امل�س��روع كواقع ميداين 

ويوما بع��د اآخر و�سنة بعد اأخرى تتك�سف احلقائق 
وتتبخ��ر اآم��ال الغ��زاة واملحتل��ن ومرتزقته��م من 

مترير هذا امل�سروع .
* ام��ا يف ار�س احلجاز وجن��د واملناطق ال�سرقية 
واجلنوبي��ة ململك��ة النظ��ام ال�سعودي في��ربز ر�سم 
النظ��ام  االمريكي��ة  االدارة  تدف��ع  اآخ��ر  وت�سكي��ل 
النظ��ام  انته��اج  ع��رب  فر�س��ه  باجت��اه  ال�سع��ودي 
ال�سعودي ل�سيا�سات االق�س��اء واال�ستهداف الكبري 
لغ��ري املنتمن للفك��ر الوهاب��ي يف كل مناطق اململكة 
وم��ن حي��ث ال ي��رى ه��ذا النظ��ام وال يح�س��ب الأي 
تبعات تنتجه تلك ال�سيا�سات واملمار�سات العدائية 
والت��ي تعدت الداخ��ل ال�سعودي لت�س��ل الى الدول 
والع��راق  واليم��ن  ك�سوري��ا  واملج��اورة  القريب��ة 
وال�سع��ب البحرين��ي واخريا قط��ر ويف نف�س الوقت 
ت�ستنزف اململكة ع��رب ملكها �سلمان االموال الطائلة 
والت��ي توجه نح��و امري��كا ا�سرت�ساء له��ا يف �سبيل 
املوافق��ة االمريكي��ة عل��ى تن�سيب جنل��ه حممد بن 
�سلم��ان على احلكم ويف نف���س الوقت تهدر العالقات 
ال�سعودي��ة الداخلي��ة لال�س��رة املالك��ة ات��كاال على 
املوقف االمريكي الذي يعد داخل اال�سرة هو احلكم 

والفي�سل واملوجه وال�ساغط .

من جديد مشروع الشرق األوسط اجلديد إلى الفشل ..

سجون "أبو غريب" ولكن هذه املرة
 في جنوب اليمن

تثبت التجارب ال�سابقة اأن من يرحب ويّهلل باملحتل الغازي الحتالل 
اأر�س��ة ووطنه �سيدفع الثمن غالياً عل��ى الكارثة التي حّلت به ، فبعد 
دخ��ول املحتل الغ��ازي تطفو على ال�سطح الكث��ري والكثري من جرائم 
التعذيب وال�سجون ال�سرية التي يقوم بها ، ناهيك عن انت�سار جرائم 

اغت�ساب الن�ساء بن الفينة واالأخرى.
وه��ذا هو ح��ال يف جنوب اليمن بع��د اأن تواطاأت بع���س القيادات 
اجلنوبي��ة وهياأت ال�ساح��ة لالحتالل االإماراتي ال�سع��ودي االأمريكي 
ليب�سط �سيطرته على ار�سهم حتت ذريعة اإعادة ما ي�سمى بال�سرعية 
اأبناء  اأبن��اء املحافظات اجلنوبية �سد  ت  اأ�ساًل"، وحر�سّ "املنتهي��ة 
اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة واأن��ه مبجرد خ��روج اجلي���س واللجان 
ال�سعبية فاإنهم �سيحظ��ون باالأمن واال�ستقرار... الخ ، فلم ن�سمع عن 
االم��ن واال�ستقرار الرخ��اء والدميقراطية بعد دخ��ول الغزاة والتي 
كان��ت تت�سّدق به قوى العدوان ال�سع��ودي االإماراتي االأمريكي جتاه 
اأبن��اء اجلن��وب ؛بل �سمعن��ا و�ساهدن��ا اأمنه��م ودميقراطيتهم جتلت 
بو�سوح عرب �سجون �سرية واأ�ساليب تعذيب وح�سية وكانت خرياتهم 
عبارة عن عب��وات نا�سفة و�سيارات مفخخة هنا وهناك تفتك باأرواح 
اأبناء اجلنوب ناهيك عن الزج بهم يف معارك الدفاع عن جنوب مملكة 
ال�س��ر حتت يافطة ق�سيتهم اجلنوبي��ة التي تال�ست واأ�سبحت �سراب 

بقيعة بعد تفريطهم ب�سيادة وطنهم وكرامة ار�سهم .
ويف تفا�سي��ل ذلك ،ن�سرت وكال��ُة »اأ�سو�سييتد بر�س« االأمريكية يف 
اأواخر يونيو املا�سي حتقيقاً ا�ستق�سائياً ك�سفت فيه عن وجود �سبكة 
م��ن ال�سج��ون ال�سرية يف جن��وب اليمن، تديرها الق��وات االإماراتية ، 
م�س��رية اإل��ى اختفاء مئات االأ�سخا�س يف تل��ك ال�سجون بعد اعتقالهم 
تع�سف��اً ،وب�س��كل يعي��د اإَل���ى االأذه��ان م��ا كان يحدُث يف �سج��ن “اأبو 
غريب” بالع��راق، وك�سف التحقيُق عن جرائم تعذيب فظيعة حتدث 
بداخ��ل ه��ذه ال�سج��ون خ�سو�س��اً واأن الوكال��َة نّبهت اإَل���ى م�ساركة 
اأَمريكي��ة كب��رية ، وذلك من خالل وجود قوات م��ن اجلي�س االأَمريكي 
وخرباء اأَمريكين ع�سكرين ويقومون بتعليم القوات االإماراتية عدَة 

اأ�ساليَب لعمليات اال�ستجواب والتعذيب.
وخالفاً ملا كان يتوهم به بع�س اأبناء اجلنوب ممن رحبوا باملحتل 
الغ��ازي ،نق��ل تقري��ر »اأ�سو�سييت��د « عن �سجن��اء �سابق��ن تعر�سهم 
ل�"التعذيب الوح�سي"، م�سريين اإلى اأّنهم كانوا ُيحا�سرون مع�سوبي 
االأعن باأع��داد مكتظة يف حاويات �سحن مت تلطي��خ جدرانها بالرباز، 
على م��دى اأ�سابي��ع، كما نقلت تقاري��ر �سحفية ت�سمن��ت ت�سريحات 
ملعتقل��ن �سابق��ن ا�ستجوبته��م بع��د االإف��راج عنه��م من بع���س تلك 
املراك��ز ال�سرية، اأكدوا اأنهم تعّر�س��وا لل�سرب، واالعتداء اجلن�سي، 
والتعذي��ب، ، وقال��ت »اأ�سو�سييت��د« اأن "تقني��ة الدجاج��ة امل�سوية" 
ه��ي اإحدى الط��رق امل�ستخدمة داخل ال�سج��ون االإماراتية ال�سرية يف 
اجلن��وب، وهي طريقٌة يتم فيها رب��ط ال�سحية على عمود اأفقي "مثل 
اآل��ة �س��واء الدج��اج " ث��م تدوي��ر ال�سحي��ة با�ستم��رار ف��وق النار!، 
وذل��ك يف اإع��ادة ملا كان ينقل عن اأحداث معتق��ل غوانتنامو االأمريكي 

ال�سهري.
اإن ال�سواه��د التي اأوردتها »اأ�سو�سييت��د« جتعل من هذه ال�سجون 
ن�سخ��ًة مطابقًة مل��ا كان يحدث يف الع��راق، ولي�َس م��ن املبالغة القول 
اأن االأم��ر يتفوق على "اأب��و غريب" يف االإْج���رام والب�ساعة طاملا واإن 
امل��درب اأمريك��ي واملُع��ذب مرت��زق الأمريك��ي، ولعلن��ا ل��ن نن�سى كل 
م��ا ارتكب��ه االأمريكي��ن م��ن جرائ��م ب�سع��ة وال اأخالقية م��ن تعذيب 
وتنكي��ل واهانة واإذالل وانتهاك �س��ارخ ووا�سح حلقوق االإن�سان يف 

افغانت�سان ،والعراق وباالأخ�س يف �سجن اأبو غريب كخري �ساهد على 
اإجرام االأمريكين وطغيانهم بحق اأبناء االأمة العربية االإ�سالمية .

اإن م��ا ج��رى عل��ى العراقي��ن يف "�سج��ن ابوغري��ب" كان ب�سب��ب 
تفريطه��م ب�سيادة بلده��م وتخاذلهم يف اتخاذ موق��ف �سارم وم�سرف 
�س��د تواجد االأمريكي��ن يف بالدهم ، واإنها لعم��ري كارثة عظمى فعاًل 
اأ�سابت اليمنين يف اجلنوب بال ا�ستثناء، عندما يحّلون �سجناء اأذالء 
يف تلك ال�سجون القمعية االأمريكية يف اأرا�سيهم اليمنية، فلن حتميهم 
هتافاته��م بالرتحي��ب باملحت��ل الغ��ازي ، وال ع�سويته��م يف حكوم��ة 
املرتزق��ة ، ول��ن ي�ستطي��ع الق��ادة ال�سيا�سي��ن ، وال م�سائ��خ القبائل 
، اإط��الق �سراحه��م بكفالة  اأو �سمان��ه من تلك ال�سج��ون ، ولن تطلق 
�سراحه��م املنظمات احلقوقية املحلية وال الدولية ،الأن من باع وطنة 
وار�س��ة �سيكون جزائ��ه اخلزي واملذل��ة ،وهذا هو نتيج��ة تفريطهم 
وتخاذلهم وعدم اتخاذهم ملوقف �سارم وم�سرف �سد تواجد املحتلن 

والغزاة يف اليمن.
 ولطامل��ا واأن الق��وات االإمارتي��ة  وال�سعودي��ة احتل��ت اجلن��وب 
اليمن��ي باإيع��از وا�س��راف اأمريك��ي مبا�سر فب��دون ادنى �س��ك اأن تلك 
الق��وات املحتلة �ستق��وم با�ستخدام االأ�سالي��ب االأَمريكية يف االحتاَلل 
وب�س��ط نفوذها وقمع كل م��ن يعار�سها ومن �سمنها �سجون التعذيب 
واأ�سالي��ب التعذي��ب الوح�سية ، وه��ذا يعيُد لالأذه��ان ف�سيحة �سجن 
"اأبو غريب" االأَمريكي يف العراق ولكن هذه املرة لي�س �سجناً واحدًا 
واإمن��ا 18 ن�سخة م��ن "اأبو غريب" ، ال�سّيم��ا واأن »اأ�سو�سييتد« قالت 
باأنها ر�سدت ما ال يقل عن 18 �سجناً �سرياً يف اأنحاء اجلنوب اليمني، 
ه��و رقٌم غري ب�سيط بالن�سب��ة اإَل�ى جنوب اليم��ن ، واأن هذه ال�سجون 
موزع��ة على عدد من مناطق نفوذ املرتزق��ة، واأن بع�َس املعتقلن مت 

نقُلهم اإَل�ى قاعدة اإماراتية يف اأرترييا.
وبعد م��دة ق�سرية جدًا م��ن حتقيق »ا�سو�سيت��د«، فتَحت منظمة 
»هيومن رايت���س ووت�س« امِللف ب�سكل اأَكَب�ر ون�س��رت تقريرًا مو�سعاً 
ك�سفت فيه عن عدٍد من اأب�سع اجلرائم التي ترعاها القوات االإماَراتية 
والق��واُت التابعة له��ا يف اليمن، واأّكدت وجود �سجون �سرية من بينها 
اثن��ان تديرهما االإمارات، واأخرى تديرها قوات اأمنية مينية مدعومة 
من االإمارات، وقالت املنظمة اأن حمافظتي عدن وح�سرموت ت�سهدان 
����د تقرير املنظمة  ح��االت احتج��از تع�سفي واإخفاء ق�س��ري، حيث اأََكّ
وج��ود ال�سجون ال�سرية والتعذيب فيها، م�س��رية اإلى اأنها وّثقت 49 

حالة.
وك�صاه��د عل��ى الت��ورط االأَمريكي يف جرائ��م التعذي��ب الوح�صية 
اء الكوجنر�س االأَمريكي بالتحقيق يف اأمر  جاءت مطالبات بع�س اأَْع�سَ
ال�صجون ال�صرية يف اليمن وم�صاركة ال�صباط االأَمريكيني يف التعذيب، 
ويف �سي��اق ذل��ك قالت م�ست�س��ارَة االأم��ن القومي يف منظم��ة »هيومن 
رايت���س ووت�س« لورا بيرت ، باأن االأمر ميثل تذكريًا موؤملاً ب� “م�ساركة 
وكال��ة اال�ستخبارات املركزي��ة االأَمريكية واجلي���س االأَمريكي ب�سكل 
مبا�س��ر يف برامج تعذيب م�سابه��ة يف فرتات �سابقة”، وو�سفت ذلك ب� 

امل�سوؤولية”. عن  تن�سل  “حماولة 
وبرغ��م اأن اأمريكا نف��ت ر�سمياً توّرَطها يف هذه ال�سجون وما يحدث 
بداخله��ا اإال اأن وجود احلقيقة الدامغة التي توؤكد اأن ُكّل دول حتالف 
الع��دوان ال ت�ستطيع اأن تفعل اأي �سيء يف اليم��ن اإال باإ�سراف وايعاز 
مبا�سر م��ن االإَدارة االأَمريكية، فاأننا ل�سنا بحاجة الإثبات ذلك ،فاالأمر 
اأ�سب��ح اأكث���ر و�سوحاً يف م��ا ارتكبه االأمريكيون م��ن جرائم وح�سية 
واتباع اأ�ساليب تعذيب وح�سية يف �سجون "اأبو غريب" و"غونتاموا".

بقل�����������������������م /
ح���������زام مح���������مد األس��������������د

ب�����ق�����ل�����م   أح�����م�����د ي����ح����ي����ى ال���دي���ل���م���ي 

ب����������ق����������ل����������م   م��������������������راد راج��������������������ح ش����ل����ي

ب����ق���ل������������م   زيد البعوه
هل حدث��ت نف�سك يوماً وان��ت يف قمة مرتفعة 

مبالم�سة ال�سحب؟
عندم��ا  رئتي��ك  م�ساع��ر  ع��ن  ع��ربت  وه��ل 
ت�ستن�سق الهواء العليل يف ال�سباح الباكر؟..

وهل ترجمت حديث قلبك عندما يخفق ب�سده 
حتى حت�س وكاأنه يط��رق �سدرك وي�ستاأذنك 
او  احزن��ك  م��اء  ام��ر  اج��ل  م��ن  باخل��روج 

ا�سعدك؟..
ه��ل اتخذت م��ع نف�سك ق��رارًا ذات يوم �سديد 
احلرارة وانت عط�سان ان ت�سقي فوؤادك مباء 
بارد وتغ�سل كليتيك مباء كالزالل ان ال تكون 

�سبباً يف عط�س احد اولياء اهلل؟..
وه��ل فك��رت يوم��اً كان��ت الري��ح تعب��ث فيه 
ير�س��ل  اهلل  ان  النا���س  وممتل��كات  بال�سج��ر 
الرياح لواقح وير�سلها لتثري �سحاباً وير�سلها 

كعذاب لقوم جمرمون؟..
وه��ل تاأمل��ت يوم��اً كان الغب��ار في��ه يحجب 
الروؤي��ة ويت�سب��ب يف �سيق التنف���س وعرقلة 
ال�س��ري وتكدي��ر امل��زاج ان ال تك��ون �سبباً يف 

معاناة احد من عباد اهلل؟.. 
وه��ل م�سحت عيني��ك �سباح ذات ي��وم اثناء 
اال�ستيق��اظ لكي تفتحه��ا ولك��ي تت�سح لديك 
الروؤية اكر وتذكرت ان هناك من فقد ب�سره 
و�سار الليل والنهار بالن�سبة له �سواء ب�سبب 

طواغيت ظلمه �سلبوه نعمة من نعم اهلل ؟..
كثريًا من االأ�سئلة حتفه��ا عالمات اال�ستفهام 
ال�س��وارع  يف  ت�ساف��ر  االجتاه��ات  كل  م��ن 
واالحياء ال�سكني��ة واملدن والقرى والوديان 
واجلبال وال�سحاري والبحار ال يجيب عليها 
اح��د رغم انها تبحث عن اجابة من الب�سر فال 

يلتف��ت اليها اح��د اال ثلة م��ن املوؤمنن الذين 
يعرف��ون جي��دًا ان من عل��م ادم اال�سماء كلها 
مل يعلمه ذل��ك اال لهدف فيه جناته و�سعادته 
وه��م  اال  واالأخ��رة  الدني��ا  يف  واأوالده  ه��و 

املجاهدون يف �سبيل اهلل..
يف  ال�سح��ب  يالم�س��ون  الذي��ن  املجاهدي��ن 
راأ���س كل موقع ع�سكري و�س��اروا معها على 
عالقة قوي��ه كعالقة الرجل باأه��ل بيته عالقة 
م�سحون��ة بالر�سا���س والب��ارود ورغم ذلك 
�س��ار االأم��ر ماألوف��اً لديهم من اج��ل اهلل ومن 

اجل امل�ست�سعفن من عباده..
املجاهدي��ن الذين متتلئ اجهزته��م التنف�سية 
والقناب��ل  القذائ��ف  نتيج��ة  بالب��ارود 
وال�سواري��خ الت��ي يلقيه��ا ط��ريان العدوان 
عليه��م ف�س��ار اله��واء العلي��ل بالن�سب��ة لهم 
جمرد ذكريات نتيجة الغارات التي مل تتوقف 
منذ اكر من عامن ف�سار الغبار بالن�سبة لهم 
جزاأً م��ن حياته��م اليومية من اج��ل اهلل ومن 

اجل امل�ست�سعفن من عباده..
املجاهدي��ن الذي��ن تخف��ق قلوبه��م ب�س��ده يف 
كل معرك��ة خوف��اً من التق�س��ري ولي�س خوفاً 
من مالق��اة العدو تخفق قلوبه��م يف الليل من 
خ�سي��ة اهلل ويف النه��ار م��ن خ�سي��ة ان يتقدم 
الع��دو ب�سب��ب تق�س��ري فجعلوا م��ن حياتهم 
�سدًا منيع��اً يحول بن ارادة الطغاة يف اذالل 

املوؤمنن وا�ستعبادهم..
املجاهدين الذي��ن مي�سون ع�سرات ال�ساعات 
حت��ت ح��رارة ال�سم���س يف املناط��ق احلارة 
للم��اء يف داخله��م حت��ى  ويتعم��ق العط���س 
تناديه��م اجهزتهم واع�سائه��م ا�سقونا باملاء 

�سقاك��م اهلل برحمت��ه وعفوه في�سرب��ون املاء 
الغ��ري بارد لغر�س اال�ستم��رار يف احلياة من 

اجل اجلهاد ..
املجاهدي��ن الذين ي�سكنون اعايل اجلبال التي 
ت�سكنها الريح العا�سفة وبطون الوديان التي 
ت�سكنها الثعابن ال�سام��ه وظهور ال�سحاري 
الت��ي رمله��ا رقيق ال��ى درجة ان��ه ي�سل الى 
االمعاء في�ستوطنها بداًل من الطعام والبحار 
الت��ي يف ظاهره��ا اجلمال ويف باطنه��ا الظلمة 
واخلوف يتل��ذذون بهذا الأنهم يعلمون ان كل 
خمم�س��ة ومعاناة يف �سبي��ل اهلل ورائها ن�سر 

واجر..
املجاهدي��ن الذي��ن �ساف��ر بع�سهم ال��ى عامل 
امللك��وت االأعلى �سهي��دًا والبع�س االخر نذر 
قدمي��ه او ب�س��ره او يدي��ه او اح�سائ��ه م��ن 
اج��ل ان يح�سلوا على ر�سوان اهلل والبع�س 
االخر ال ي��زال يف حكم قوله تعالى ومنهم من 

ينتظر..
واللج��ان  اجلي���س  ابط��ال  م��ن  املجاهدي��ن 
ال�سعبي��ة اليمني��ة الذين رفع��وا راأ�س اليمن 
عالي��اً ج��دًا الى درج��ة ان طائ��رات العدوان 
 f16 �ال�سع��ودي االأمريكي من الرتن��ادوا وال
واملي��ج وال�سبح تبحث عن ه��ذا الراأ�س على 
م��دى عامن واكر لتنال من��ه وجتعله يركع 
لالأمري��كان وال�سهاين��ة وعبيده��م من حكام 
ومل��وك اخللي��ج ومل ت�ستط��ع ال��ى ح��د االن 
بف�س��ل اهلل وبف�س��ل جهوده��م وت�سحياته��م 
و�سربهم وثباتهم و�سموده��م و�سدقهم مع 
اهلل فكان��وا وال يزالون ارق��ى واف�سل واكمل 

ما خلق اهلل من الب�سر.

أرقى وأعظم ما خلق الله من البشر

ما بني جبهة الفيسبوك وجبهة رجال الرجال
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على الرغم من حماوالت زيادة الوعي هذه، قامت اإدارة ترمب باتخاذ موقف 
عدائي اكرث بخ�صو�ش النقاط املختلفة التي مت طرحها يف النقا�ش:

اأواًل، ق��ررت اإدارة ترمب تقدمي الدعم ل�سن هجم��ات جديدة بهدف اال�ستيالء 
عل��ى مين��اء احلديدة، حيث قال ريك���س تيلر�سون وزير اخلارجي��ة االأمريكي يف 
ال�سه��ر املن�سرم للجن��ة الكونغر�س: “نح��ن نعمل مع دولتي االإم��ارات العربية 
املتح��دة واململك��ة العربي��ة ال�سعودية للتو�سل اإل��ى اتفاق ح��ول الطريقة التي 
�سنتمك��ن م��ن خاللها ال�سيط��رة على هذا امليناء” واأ�سار اإل��ى اأن بالده تعتقد اأنه 

ميكن “و�سع امليناء حتت �سيطرة جهة ثالثة”.
ثانياً، قررت اإدارة ترمب تزويد احلكومة ال�سعودية بالذخائر املوجهة بدقة، 
حيث كتب يف �سحيفة نيو يورك تاميز اأن ” امل�سئولن يف اإدارة ترمب ا�ستغرقوا 
�ساع��ات طويل��ة قبل الت�سوي��ت الإجراء مكامل��ات هاتفية وجل�س��ات اإعالمية مع 

املنتخبن كي ي�سمح جمل�س ال�سيوخ بهذه ال�سفقة”.
وعل��ى نطاق او�س��ع، ق��ررت اإدارة ترمب اأي�س��اً امل�سي قدم��اً يف دعمها الذي 
تقدمه لق��وات التحالف كي ت�ستمر يف تنفيذ عملياتها الع�سكرية �سد احلوثين يف 
اليمن على الرغم من درايتها الكاملة بخطر املجاعة الذي يرتب�س باليمنين، فقد 
اأو�س��ح تيلر�سون اأنه ” ينبغي على احلوثين معرف��ة اأنهم لن يحظوا اأبدًا باليد 

العليا ع�سكرياً ولكنهم لن يفهموا ذلك اإال عند �سعورهم بالتمكن الع�سكري، ولهذا 
ال�سبب من املهم اال�ستمرار يف ال�سغط عليهم”.

واأخريًا، اتخذت اإدارة ترمب موقفاً �سارماً اإزاء العديد من اجلوانب الرئي�سة 
يف ح��رب اليم��ن، فبداًل م��ن اأن حتاول تقلي��ل اخل�سائر يف �سف��وف املدنين، واأن 
توؤم��ن �سبكات توزيع املواد الغذائية والت�س��دي خلطر املجاعة عن طريق وقف 
دعمه��ا للعملي��ات الع�سكرية ال�سعودي��ة، ت�سعى وا�سنطن اإل��ى ا�ستمرار معاناة 

ال�سعب اليمني

“باك�ست��ان الي��وم” اأن اململك��ة ال�سعودي��ة و  راأت �سحيف��ة 
ب�سكل �سمني اأو �سريح، وقالت اإن املفاجاأة  “اإ�سرائيل” تعاونتا 
الوحي��دة ه��ي كي��ف متكن��ت ال�سعودي��ة “م��ن التظاه��ر بقلقه��ا 
للفل�سطيني��ن يف خ�س��م ال�سراكة مع م�سطهديه��ا، يف حن ك�سبت 

اأي�ساً اإحرتام الدول املناه�سة الإ�سرائيل ب�سدة مثل باك�ستان.”
وقال��ت ال�سحيف��ة اإّنه عل��ى الرغم م��ن اأن اململك��ة ال�سعودية 
“مل تع��رتف ر�سمي��اً باإ�سرائيل، اإال اأن االدعاء بالعداء يف�سل يف 
مواجه��ة الدالئ��ل ال�ساحقة عل��ى التعاون ال�سيا�س��ي والع�سكري 
ال�سعودي��ة”.  العربي��ة  واململك��ة  اإ�سرائي��ل  ب��ن  واالقت�س��ادي 
واأ�ساف��ت: “حت��ى عندم��ا يتب��ادل امل�سوؤول��ون م��ن كال البلدين 
علن��ا الت�سريح��ات ال�ساخن��ة، فاإن��ه ال يتطل��ب �س��وى القليل من 
ال�سيا�سي��ة للمملك��ة العربي��ة  اأن االأه��داف  اأن نالح��ظ  امله��ارة 
ال�سعودي��ة واإ�سرائيل تتما�سى دائماً تقريباً”.. وذّكرت ال�سحيفة 
الباك�ستاني��ة اأّن��ه يف العام 2013، حتدث��ت �سحيفة “تاميز اأوف 
لن��دن” ع��ن اتفاق ب��ن ال�سعودي��ة وكي��ان العدو، ي�سم��ح للعدو 
“با�ستخ��دام القواع��د اجلوي��ة للمملك��ة يف غارة جوي��ة حمتملة 
عل��ى اإيران”. ونقلت عن تقرير �ساب��ق اأي�ساً اأن ال�سعودية عّدلت 
اأنظمته��ا الدفاعي��ة ال�ساروخية لل�سم��اح للطائ��رات االإ�سرائيلية 
بامل��رور عرب املجال اجل��وي ال�سع��ودي دون اأن تتعر�س الأذى.. 
ونقل��ت “باك�ست��ان الي��وم” اأّنه يف ع��ام 2014، وخ��الل جل�سة يف 
جمل���س العالقات اخلارجية يف وا�سنطن، وك�سف ممثلو اجلانبن 
اأنه��م عق��دوا لقاءات �سري��ة حول “طموح��ات اإي��ران النووية”. 
وت�ّسربت ت�سريح��ات اأمريكية يف حينها ك�سفت عن اأن ال�سعودية 
دع��ت الوالي��ات املتحدة اإل��ى “قطع راأ�س الثعب��ان” ب�سن �سربة 

ع�سكرية �سد ايران.

وقال��ت ال�سحيف��ة اإن��ه يف الوق��ت ال��ذي يك��ن في��ه الطرف��ن 
ال�سع��ودي واالإ�سرائيل��ي العداء الإي��ران، فغنهم��ا يت�ساركان مع 

حليف م�سرتك هو “الواليات املتحدة”.
ولفتت ال�سحيفة اأن االأزمة اخلليجية االأخرية مع قطر، عززت 
م��ن التق��ارب ال�سعودي-االإ�سرائيل��ي، خ�سو�ساً اأن��ه يف االتهام 
ال�سع��ودي لقطر بدعم االإره��اب، “املنظمة االإرهابية التي تطالب 
اململكة العربي��ة ال�سعودية قطر ب�سحب دعمه��ا لها هي حما�س”، 

وفق ما ذكرت “باك�ستان اليوم”.
وه��و م��ا دف��ع بوزي��ر احل��رب ال�سهي��وين للق��ول اإن االأزم��ة 
اخلليجي��ة “فر�س��ة للتعاون”. وقال��ت ال�سحيف��ة الباك�ستانية: 
اأن هذا االعتق��اد متبادل، فرئي�س املخاب��رات ال�سعودية  “يب��دو 
ال�ساب��ق االأم��ري تركي الفي�س��ل قال: ال �س��يء باإمكان��ه اأن يوقف 

االحتاد بن املال االإ�سرائيلي والعقل ال�سعودي”.
وراأت ال�سحيف��ة اأن تعين حمم��د بن �سلمان ويل العهد اجلديد 
“ه��و خ��رب طيب ملزيد من العالق��ات االقت�سادية والع�سكرية بن 
ال�سعودي��ة واإ�سرائيل. وقد دعا وزي��ر اال�ستخبارات اال�سرائيلي 
ي�سرائي��ل كات���س ودي��ا امللك ال�سع��ودي وويل العه��د اجلديد اإلى 
ت��ل ابيب لبحث م�ساحلهم��ا امل�سرتكة. وذك��رت �سحيفة التاميز 
اأن الدولت��ن جتريان حمادثات بالفعل الإقام��ة عالقات اقت�سادية 
اأق��وى”.. واأ�س��ارت ال�سحيف��ة الباك�ستاني��ة اأن العن�سر الوحيد 
ال��ذي م��ن �ساأن��ه اأن يحي��ط ال�سراك��ة املحتملة ب��ن الطرفن هو 
“فل�سطن”. وتابعت اأن االهتمام ال�سعودي بفل�سطن املحتلة هو 
يف انخفا���س. ولفتت اإلى اأن االأزم��ة املالية التي ع�سفت بفل�سطن 
ع��ام 2011 كان مرده��ا نق���س يف امل�ساع��دات الت��ي تعه��دت به��ا 

البلدان العربية بقيمة 600 مليون دوالر

“باكستان اليوم” عن العالقات السرية مع “إسرائيل”:

 كيف كسبت السعودية احترام باكستان؟

االإ�سرائيل��ي  العم��ل  ح��زب  رئي���س  ك�س��ف 
-املعار���س- اإ�سح��اق هرت�س��وغ االأح��د اإن��ه التقى 
مع رئي�س احلكومة بنيام��ن نتنياهو قادة يف العامل 

العربي.
وق��ال  هرت�س��وغ “اإلتقي��ت زعم��اًء مل تره��م عن 
اإ�سرائيلية”، م�سيفاً “العملية ال�سيا�سية التي كانت 
يف ي��دي كان��ت �سخمة ومتن��ح الدول��ة الفل�سطينية 

االأمل”. 
واأك��د هرت�س��وغ اأنه “لي�س م�ستع��دًا اليوم للقيام 
ب��اأي خط��وة م��ن جان��ب واح��د”. واأ�س��ار اإل��ى اأنه 
الي��د. وبالعمل  “يوج��د حتال��ف بدي��ل يف متن��اول 

ال�سحيح ميكن تفكيك ائتالف نتنياهو”. 
و�سبق��ت ت�سريحات هرت�سوغ تاأكيدات من ع�سو 
الكني�س��ت االإ�سرائيل��ي ال�ساب��ق ع��ن ح��زب كادميا 
روين ب��اروؤون باأّن م�سوؤولن اإ�سرائيلين و�سعودين 

عق��دوا �سل�سل��ة م��ن اللق��اءات”. وق��ال ب��اروؤون يف 
ح��وار له مع قناة “الكني�س��ت” اإنه “مل يح�سر هذه 
االجتماع��ات ولكنه��ا كان��ت مهمة ج��دًا”. . واأ�ساف 
“اأن��ا اأعرف عددًا من اللقاءات التي ح�سلت.. مرة 
عق��د اجتماع هن��ا ومرة عق��د اجتماع هن��اك، ومرة 
اجتم��ع م�س��وؤول كبري م��ع ذاك امل�س��وؤول وهكذا”، 

م�ستطردًا “اأنا اأوؤيد هذه االإجتماعات”. 
وكان��ت �سحيف��ة هاآرت�س االإ�سرائيلي��ة قد ن�سرت 
تقري��رًا لل�سحف��ي االإ�سرائيل��ي �سم��دار ب��ريي اأك��د 
في��ه اأن “اجلرنال ال�سع��ودي املتقاع��د اأنور ع�سقي 
�سخ�س حمّن��ك ولي�ست لديه حواج��ز الإجراء حوار 
مع اإ�سرائيلين”، مفرت�ساً اأنه “يف مملكة ال�سعودية 
املغلقة واملنغلقة، ع�سقي مل يكن لي�سمح لنف�سه بهذا 
م��ع اإ�سرائيل م��ن دون احل�سول على �س��وٍء اأخ�سر 

من اأعلى النوافذ يف الريا�س”.

ك�س��ف مركز تن�سي��ق امل�ساحلة يف �سوريا يوم الثالث��اء، عن وجود اأدلة 
دامغ��ة على ا�ستخ��دام اإرهابي��ي تنظيمي “داع���س”  و”جبه��ة الن�سرة” 
اأ�سلح��ة غربية ال�سنع، واأكد اأن اإم��دادات االأ�سلحة اإلى تنظيمات االإرهاب 

تاأتي من م�سادر �سّتى منها اإ�سرائيل واأوكرانيا.
وبح�س��ب ما نقلت��ه �سبوتنيك ج��اء يف تقرير االأم��م املتح��دة: اإن الكيان 
االإ�سرائيل��ي يق��وم باإم��داد االرهابي��ن الذي��ن يقاتلون الق��وات احلكومية 

ال�سورية يف مرتفعات اجلوالن باالأموال واالأ�سلحة ب�سكل منتظم.
واأف��اد مركز تن�سيق امل�ساحلة يف �سوري��ا: اإن وزارة الداخلية الكويتية 
اكت�سف��ت اأن موّردي االأ�سلحة ي�سرتون اأ�سلحة وذخرية اأنظمة املدفعية يف 

اأوكرانيا وينقلونها اإلى تنظيم داع�س عرب تركيا.
واأ�سارت ال�سحيفة الى اأن بلغاريا �سكلت اأكرب م�سدر لت�سليح االرهابين 
يف �سوري��ا. واأ�سهم 15 جهاز خمابرات غربية يف تنظيم “التيار البلغاري”. 
ومتك��ن �سحفي��ون بلغاريون من اكت�س��اف اأهم و�سيلة لنق��ل االأ�سلحة اإلى 
مقاتل��ي “داع�س” وجبه��ة الن�سرة” وه��ي �سفينة “ماري��ان دانيكا” التي 

ترفع العلم الدامناركي.

ك�سف موقع جاين��ز الربيطاين، املتخ�س�س يف 
ال�س��وؤون الع�سكري��ة، اأن االإم��ارات قامت ببناء 
بن��اء قاع��دة ع�سكري��ة له��ا يف جزي��رة “ميون” 

اليمنية القريبة من م�سيق باب املندب.

وذك��ر املوق��ع، اأن �س��ور االأقم��ار ال�سناعية 
ت�س��ري اإل��ى اأن االإم��ارات تن�س��ئ َمدرج��ا كبريا 
عل��ى اجلزي��رة الواقعة ب��ن اليم��ن وجيبوتي، 
لدع��م  قاع��دة  اأبوظب��ي تبن��ي  اأن  اإل��ى  م�س��ريًا 

عملياته��ا الع�سكري��ة يف جن��وب اليم��ن ولتعزيز 
�سيطرته��ا على م�سيق باب املن��دب ذي االأهمية 

اال�سرتاتيجية.
وق��ال املوق��ع الع�سكري الربيط��اين، اإن �سور 
االأقم��ار ال�سناعي��ة تظهر عمليات بن��اء املدارج 
وت�سري اإلى اأن تلك االأعمال مل تبداأ قبل اأكتوبر/ 
ت�سري��ن الثاين املا�سي، الأن ال�س��ور التي ت�سبق 

ذلك ال�سهر مل تكن تظهر وجود عمليات بناء.
اإن�س��اء االإم��ارات قاعدة ع�سكري��ة يف جزيرة 
مي��ون اليمني��ة قرب ب��اب املن��دب ، ياأتي يف ظل 
االحتالل اجلاري اليوم على اليمن �سمن حتالف 
الع��دوان عل��ى اليمن ، الذي تع��د االإمارات اأحد 

الدول الرئي�سية فيه .
وكانت جملة “نيوزويك” االأمريكية ، ا�سارت 
اإلى اإن هذه القاعدة الع�سكرية �ستمنح االإمارات 
ال�سيط��رة الكاملة على اأحد اأهم الطرق البحرية 
اال�سرتاتيجي��ة يف العامل ، وتق�س��د م�سيق باب 

املندب

متابعات صحفية

موقع جاينز البريطاني يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن 
القاعدة العسكرية اإلماراتية في جزيرة ميون اليمنية !

وكالة سبوتنيك الروسية : أدلة تفضح تسليح “تل أبيب 

وعواصم غربية” لداعش وجبهة النصرة

هرتسوغ: التقيت ونتنياهو زعماء عربًا لم ترهم عني إسرائيلية

موقع فرنسي: واشنطن وراء استمرار معاناة الشعب اليمني رغم معرفتها بفشل احلرب

اإلذاعة البريطانية “بي بي سي”: 

ت����ف����ض����ح وت�������ع�������ري ت�����������ورط ال����س����ع����ودي����ة 
ب���������دع���������م اإلره������������������������اب ف�����������ي ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا
ك�سفت هيئة االإذاعة الربيطانية “بي بي �سي” يوم االأربعاء املا�سي يف تقرير نقلته عن موؤ�س�سة بحثية اأن هناك �سلة وثيقة بن 

ال�سعودية والتطرف واالإرهاب يف بريطانيا.
وبح�سب التقرير الذي اأعدته ون�سرته “موؤ�س�سة هرني جاك�سون لالأبحاث” فقد تبن اأنه يوجد هناك �سلة وا�سحة ومتنامية بن 
منظمات اإ�سالمية تتلقى دعما من اخلارج ومنظمات تروج للكراهية وتنظيمات جهادية تروج للعنف، ودعت املوؤ�س�سة، املتخ�س�سة 

يف ال�سوؤون اخلارجية اإلى اإجراء حتقيق عام يف الدور الذي تلعبه ال�سعودية ودول خليجية اأخرى.
كما ورد يف التقرير الذي �سدر يوم اأم�س االأربعاء اأن عددا من دول اخلليج الفار�سي يقدمون متوياًل مل�ساجد وموؤ�س�سات تعليمية 
اإ�سالمي��ة ا�ست�ساف��ت واعظ��ن ين�سرون خطاب الكراهية و التطرف، ويق��ول التقرير اإن ال�سعودية على راأ���س قائمة الداعمن، واإن 
اأ�سخا�سا وموؤ�س�سات قاموا بن�سر الفكر الوهابي، كما ي�سري التقرير اإلى اأن هناك حاالت تدار فيها املوؤ�س�سات من ال�سعودية مبا�سرة.
ه��ذا وج��اء التقرير يف وقت ح�سا���س، حيث وجهت ال�سعودية واالإم��ارات والبحرين وم�سر اتهامات لقط��ر بدعم االإرهاب، وهو 

االتهام الذي قال التقرير اإنه ينطوي على نفاق.

ك�س��ف �سف��ري الكي��ان االإ�سرائيلي لدى 
اليون�سكو عن اتفاقه مع �سفري دولة عربية 
ال تقيم عالق��ات دبلوما�سية مع بلده، على 
الت�سوي��ت �س��د طل��ب فل�سط��ن ت�سجيل 
اخللي��ل واحل��رم االإبراهيم��ي على الئحة 
ال��رتاث العامل��ي.. وبح�س��ب م��ا ن�س��رت 
“املواقع العربية”، فقد كان االعتقاد لدى 
ال�سفري العربي يف اليون�سكو اأن الت�سويت 
�سيكون �سريا، وقدم وعدا ل�سفري تل اأبيب 
يف اليون�سكو �ساما هاكون باأن ي�سوت �سد 
الطل��ب الفل�سطين��ي، وبع��ث بر�سالة بعد 
الت�سويت يربر فيها االأ�سباب التي دفعته 
للت�سوي��ت ل�سال��ح الطل��ب الفل�سطيني.. 
وج��اء يف ر�سال��ة االعت��ذار، باأن��ه مل يكن 
هن��اك اأي خي��ار اأمام��ه �س��وى الت�سويت 
ل�سال��ح ت�سجي��ل مدين��ة اخللي��ل واحلرم 
االإبراهيمي، وباأن االأج��واء كانت �سديدة 
التوت��ر، ورد علي��ه هاك��ون بالق��ول: “اأنا 

اأدرك ذل��ك �سديق��ي، بالن�سب��ة يل وكاأن��ك 
�سوتت ل�سالح اإ�سرائيل”.

ي�س��ار اإلى اأن منظمة اليون�سكو �سجلت 
اخللي��ل واحل��رم االإبراهيم��ي على الئحة 
جلن��ة  ت�سوي��ت  بع��د  العامل��ي،  ال��رتاث 

الرتاث عل��ى اإدراجها �سم��ن الدورة 41، 
والت��ي عق��دت يف بولن��دا.. و�سوت��ت 12 
دول��ة ل�سال��ح الطل��ب الفل�سطيني يف حن 
ع��ن  دول   6 وامتنع��ت  دول   3 عار�ست��ه 

الت�سويت.

المواقع العبرية:  سفير عربي يعتذر للكيان 
اإلسرائيلي ألنه صّوت لصالح فلسطني!
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وا�ستمر ال�سراع ال�سيا�سي الراأ�سمايل على امل�سالح وعلى 
النف��وذ، وكان لكل طرف رجاالته من احلكام وَمن دار بفلكهم 
م��ن الرجاالت والتنظيمات، وقامت اإ�سرتاتيجية اأمريكا نحو 
الق�سي��ة الفل�سطيني��ة عل��ى ح�سره��ا بن “ع��رب فل�سطن” 
واليهود. و�سم��ن ذلك ال�سراع، ظّل��ت الق�سية على ال�ساحة 
الدولي��ة تتمح��ور ح��ول اإقامة قاع��دة �س��د امل�سلمن حتول 
دون توا�سل بالد امل�سلمن اجلغرايف، وذلك يف اإطار ال�سراع 

احل�ساري مع االإ�سالم.
وعل��ى مذب��ح ذل��ك ال�س��راع، ظ��ل اأه��ل فل�سط��ن وقودا 
لن��اره احلارق��ة طيل��ة عقود طويل��ة، حيث حترّك��ت ماكينة 
االإجرام اليهودية م�سحونة بطاقة الغرب ال�سليبي، واأراقت 
ع�ساباته��ا املجرم��ة دماء امل�سلمن يف مذاب��ح متكررة، كانت 
تفر���س اأر���س فل�سط��ن بجماج��م امل�سلم��ن متهي��دا لن�س��اأة 
الكي��ان اليه��ودي، وذلك يف ظ��ل تقاع�س حكام وق��ادة العرب 
بهم  الذي��ن ت�سّلموا مقاليد االأمور من ج��رناالت ا�ستعمار ن�سّ
يحر�س��ون م�ساحله بعد رحيل قوات��ه، وظّلت جامعة الدول 
العربية �ساهدة زور على تلك اجلرائم ال�سيا�سية والع�سكرية 

بحق فل�سطن واأهلها، وم�ساركة يف التاآمر عليها:
قب��ل احلرب االأول��ى امل�سم��اة “بالنكبة”، كان��ت قيادات 
الع�ساب��ات اليهودية قد اأعدت اخلط��ط الع�سكرية منذ مطلع 
ع��ام 1945، ور�سم��ت ع�سابات الهاجانا خط��ة �ُسّميت خطة 
اأي��ار 1946. وبداأت املذاب��ح قبل احلرب عام 1947، منها ما 
متّث��ل يف اأعمال تفجريية للحاف��الت، كما ح�سل يف حيفا ورام 
اهلل يف 1947/1/12، ومنه��ا م��ا متث��ل يف تفج��ري قنابل، كما 
ح�س��ل يف مقهى بوابة دم�سق يف القد���س يف 1948/12/29، 
ومنها هج��وم ع�سابات الهاجانا وغريه��ا على القرى واملدن 
الفل�سطيني��ة، مث��ل مذبح��ة قري��ة ال�سي��خ يف ق�س��اء حيفا يف 
1947/1/31 التي ا�ست�سه��د فيها اأكر من 600 من االأطفال 
 ،1948/1/22 يف  ي��ازور  ومذبح��ة  والن�س��اء،  وال�سي��وخ 
ومذبح��ة دير يا�سن غربي القد���س يف 1948/4/9، ومذبحة 
حيف��ا يف 1948/4/22 )مذاب��ح يف فل�سط��ن(، وهدف��ت تلك 
اجلرائ��م واالعت��داءات اإل��ى ب��ّث الرع��ب واخل��وف يف اأه��ل 
فل�سطن، من اأجل دفعهم على هجرة قراهم ومدنهم، لت�سهيل 

اإقامة الدولة اليهودية على اأنقا�سهم.

 وبالطب��ع ال تع��دم االأم��ة اجلن��ود املخل�س��ن واالأبطال، 
فاحتدم��ت املع��ارك يف البداي��ة وا�ستم��رت مبا يه��زم عزمية 
�ساليه��ود، فتدخلت القوى الدولية )اأمري��كا وبريطانيا( عرب 
جمل���س االأم��ن،  وفر�س��ت الهدن��ة االأول��ى يف 1948/6/11 
مل��دة اأربع��ة اأ�سابي��ع، وقد ت�سمن��ت حظر تزوي��د اأي طرف 
باالأ�سلحة، فيما كانت الغاية منها متكن الع�سابات اليهودية 
من احل�سول على ال�س��الح من بريطانيا والواليات املتحدة، 
وهذا ما مت بالفعل )حرب 1948(، وهو ما تاأكد مع ا�ستئناف 
املع��ارك م��ن جدي��د يف 1948/7/8، حي��ث “كان للجي���س 
االإ�سرائيل��ي الي��د العلي��ا واتخ��ذت املع��ارك م�س��ارا خمتلفا 
وتعر�ست القوات العربية ل�سل�سلة من الهزائم” )بدء الهدنة 
االأولى يف فل�سطن، النكبة الفل�سطينية والفردو�س املفقود(.

الع�ساب��ات  ومتكن��ت   ،1949/1/7 يف  القت��ال  وانته��ى 
اليهودي��ة امل�سلح��ة، الت��ي ت�سكلت عل��ى اأر���س فل�سطن من 
املهاجري��ن مثل اليهود املتطوعن  م��ن هزمية �سبعة جيو�س 
)من م�سر واالأردن، والعراق، و�سويا، ولبنان، وال�سعودية 
اإ�سافة للمقاتلن الفل�سطيني��ن(، على نحو فا�سح. وقد كان 
اإيق��اع الهزائم الفظيع��ة مق�سودا لقتل ال��روح املعنوية عند 
االأم��ة، وينقل �ساحب كتاب )النكبة الفل�سطينية والفردو�س 
املفق��ود( حديثا لوزير الدولة الربيط��اين )هيكتور نيل( يوؤكد 
ذل��ك، حي��ث قال بع��د الهدن��ة االأول��ى: “ال بد م��ن ا�ستئناف 
القت��ال واإراقة الدماء يف فل�سطن لُي�سلم العرب باالأمر الواقع 

ويعرتفون بكيان دولة اإ�سرائيل”.
ويف �سن��ة 1963، كان��ت دول��ة اليهود ت�س��ّر على حتويل 
جم��رى نه��ر االأردن )حي��ث كانت ق�سي��ة املياه م��ن الق�سايا 
اال�سرتاتيجي��ة لذل��ك الكي��ان، وظل��ت كذل��ك حت��ى الي��وم(، 
ف�س��ارت �سوري��ا تهدد باإ�سع��ال حرب �سامل��ة، وتوافقت مع 
الع��راق عل��ى ذل��ك، وبينم��ا ا�ستع��دت الدولت��ان للهجوم يف 
حال��ة حتويل جم��رى نهر االأردن، �سع��ت اأمريكا ملنع حدوث 
تل��ك احل��رب جري��ا خل��ف م�ساحله��ا، فحرك��ت جم��ال عبد 
النا�س��ر ليعال��ج املوق��ف، ع��رب عق��د موؤمت��ر القم��ة العربي 
االأول: ون�سط��ت اأمري��كا من خالل موؤمت��رات احلكام العرب 
الإحب��اط التوجه نحو حرب جدي��دة، واأكد احلكام العرب يف 
موؤمتراته��م )1964 و1965( عدم النّي��ة للحرب: اإذ ت�سمن 

موؤمت��ر القم��ة العرب��ي الع��ادي الثال��ث ال��ذي ُعق��د يف الدار 
البي�ساء يف املغرب يف اأيلول 1965 “تاأييد نزع ال�سالح وحل 
امل�ساكل الدولية بالط��رق ال�سلمية” )تاريخ القمم العربية(، 
كما اأّكد جمال عب��د النا�سر �سمن خطابه امل�سهور يف املوؤمتر 
الفل�سطين��ي ع��ام 1965 اأن��ه ال يري��د اأن يح��ارب )التعلي��ق 

ال�سيا�سي حلزب التحرير بتاريخ 1966/11/7(.
وكانت دولة اليهود تخطط ملهاجمة �سوريا، لتفر�س عليها 
معاه��دة ع��دم اعت��داء يف الع��ام 1965، ولكي ترف��ع الروح 
املعنوي��ة لليهود، لكّن اخلط��ة مل تتم يف حينها، حيث اأر�سلت 
اأمريكا مبعوث��ا خا�سا ملنعها من احلرب وحماولة اإر�سائها، 
ك��ي ُتبقي اأمريكا على دفع م�سروعه��ا لفل�سطن �سمن طريقه 
املر�س��وم، فا�ستجابت “اإ�سرائيل” بتاأجي��ل احلرب ال باإلغاء 
خطته��ا ب�ساأنه��ا )التعليق ال�سيا�سي-ح��زب التحرير بتاريخ 

.)1965/9/18
و�سم��ن االأج��واء التناف�سية بن اأمري��كا وبريطانيا حول 
ق�سي��ة فل�سط��ن، ظه��رت ب��وادر ح��رب م�سطنع��ة جدي��دة 
-خطط��ت له��ا بريطانيا- قب��ل عام من حدوثه��ا، بعدما ظلت 
اأمري��كا تدفع باجتاه احلل ح�سب روؤيتها بحل الدولتن، فيما 
حاولت بريطانيا عرقلة احلل والدفع نحو روؤيتها بحل الدول 
الواح��دة )كما جددتها يف م�سروع بورقيبة عام 1965(، ويف 
ظ��ل احلال��ة ال�سيا�سي��ة “الدفاعي��ة” من بريطاني��ا، خططت 
بريطاني��ا للحرب للتخل�ش م��ن ال�صغ��وط ال�صيا�صية بحيث 
يق��وم االأردن بت�سلي��م ال�سف��ة الغربية، ومن اأج��ل جّر م�سر 
نح��و احلرب ليتورط جم��ال عبد النا�ص��ر يف هزمية تزلزله، 
وخ�سو�س��ا اأنه كان يدفع يف اجتاه اإن�ساء الكيان الفل�سطيني 
ح�سب امل�س��روع االأمريكي، فكان ال بد م��ن اإ�سعاف �سعبيته 

بن النا�س.
وفيم��ا متخ�س ع��ن “النكبة” قي��ام دولة اليه��ود، جاءت 
“النك�س��ة” يف ح��رب 1967 فر�ّسخت ذلك الكيان، واأحدثت 
تغي��ريا يف االأج��واء ال�سيا�سي��ة ويف جمري��ات االأح��داث من 
بعده��ا، و�سّن اليه��ود عدوانا عل��ى م�س��ر واالأردن و�سوريا 
يف 1967/6/5، ونت��ج عن��ه احتالل اليهود لل�سف��ة الغربية 
وقط��اع غ��زة و�سبه جزي��رة �سين��اء وه�سبة اجل��والن، مع 
حتطي��م معنوي��ات اجليو���س العربي��ة واأ�سلحته��ا، ومتك��ن 
اليه��ود من اإع��ادة ر�سم م�سه��د القوة باالنت�س��ار على ثالثة 
جيو���س عربي��ة خ��الل �ست��ة اأي��ام، وبالت��ايل تروي��ج دعوى 
“اإ�سرائي��ل الت��ي ال تقهر”. فيما كان��ت الهزمية يف احلقيقة 
نتيج��ة تاآم��ر احلكام: وقد نقل��ت �سحيفة الي��وم ال�سابع عن 
وزير احلربية امل�سري االأ�سبق اأمن هويدي الذي األف كتاب 
“حرب يونيو 67 اأ�سرار وخفايا”، قوله اأن اجليو�س العربية 
املف��رتى عليه��ا كانت �سحي��ة لقيادتها قب��ل اأن تكون �سحية 
لعدو واجهته، االأمر الذي يجعلنا نوؤكد والكالم هنا لهويدي، 
اأن “اإ�سرائي��ل” مل ُتواج��ه حت��ى الي��وم بالق��درة العربي��ة 
احلقيقي��ة، فالق��درة موجودة ومتوافرة، ولك��ن ا�ستخدامها 
بالطريق��ة ال�سحيحة وفى الوقت ال�سحيح غائب، �سواء عن 

ق�سد اأو جهل.
و�سمن حتليل اأ�سباب الهزمية حتدث بع�س املحللن عن 
�سعف اجلاهزي��ة واالإعداد لدى م�سر، الت��ي باغتها اجلي�س 
اليه��ودي ب�سرب��ات جوي��ة ا�ستباقي��ة ا�ستهدف��ت القواع��د 
اجلوي��ة امل�سرية ودمرت اجلزء االأكرب م��ن ال�سالح اجلوي 
امل�س��ري )مما اعتربه البع�س ال�سب��ب املبا�سر يف الهزمية(، 
لك��ن احلقيقة املّرة اأن جم��ال عبد النا�سر اأ�سدر قرارا مبكرا 
لوقف احلرب، فيما ا�ستمرت قيادات اجلي�س فيها، وكذلك مت 
�س��دور القرار بان�سحاب اجلي���س االأردين مبكرا من املعركة، 
وذلك بعد اليوم الثاين للح��رب. وتخاذلت القيادة ال�سيا�سية 
ال�سوري��ة، ومت الك�سف عن تاآمرها، حي��ث اأعلن وزير الدفاع 

ال�س��وري حاف��ظ اأ�سد اآنذاك يف البالغ رق��م 66 �صقوط مدينة 
القنيط��رة �سب��اح الي��وم ال�ساد���س، ومت �س��دور اأوامر اإلى 
اجلي���س ال�س��وري باالن�سح��اب، فيم��ا ظ��ل ت�س��دي اجلنود 
ال�سورين للتقدم “االإ�سرائيل��ي” م�ستمرا، وخا�سوا معارك 

عنيفة خالل نهار ذلك اليوم )حرب 1967(.
واأدت تل��ك الهزمية اإلى تغيري جوه��ري يف �سياق الق�سية 
الفل�سطيني��ة، و�س��در عن جمل���س االأمن الق��رار رقم 242 يف 
ت�سرين الثاين ع��ام 1967، وهو يدعو “اإ�سرائيل” -ب�سياغة 
ملتوي��ة- اإل��ى االن�سح��اب م��ن “اأرا���س” احتلته��ا يف تل��ك 
احلرب، وعودة الالجئن اإلى ديارهم. ومن ثم �سيطرت على 
احلدي��ث ال�سيا�سي نغمة “االن�سحاب اإل��ى حدود الرابع من 
حزي��ران ع��ام 1967” مما �س��ار خطابا �سيا�سي��ا مت�ساعدا، 
حت��ى �س��ار الي��وم “م�سروع��ا وطني��ا”، وتط��ور اخلط��اب 
نح��و اللغة القانوني��ة، واأخذ يبعد عن اأية اإ�س��ارات كق�سية 

ع�سكرية للجيو�س:
ومتح��ور موؤمتر القمة العربية الرابع يف اآب 1967، الذي 
عق��د بعد “النكب��ة” حول “اإزال��ة اآثار الع��دوان من االأر�س 
العربية”، و�سار احلديث عن “احلقوق” ال عن “احلروب”! 
اإذ ت�سم��ن البيان اخلتامي لذلك املوؤمت��ر “�سرورة موا�سلة 
العم��ل العربي املوحد من اج��ل �سيانة احلق املقد�س ل�سعب 
فل�سطن يف وطن��ه”، وك�سف املوؤمتر عن توّجه مبكر من قبل 
احلكام العرب لت�سليم ق�سية فل�سطن للفل�سطينين، وح�سر 
دور ال��دول العربي��ة بالعم��ل )ال�سيا�س��ي( عل��ى ان�سح��اب 
اإ�سرائي��ل م��ن االأرا�س��ي الت��ي احتلتها يف احل��رب االأخرية. 
و�س��ارت الق�سي��ة �سيا�سي��ة ال ع�سكري��ة، اإذ ق��رر املوؤمت��ر 
توحي��د اجله��ود “يف العمل ال�سيا�س��ي على ال�سعي��د الدويل 
والدبلوما�سي الإزالة اآث��ار العدوان وتاأمن ان�سحاب القوات 

االإ�سرائيلية من االأرا�سي العربية”.
وم��ع اأن موؤمتر اخلرط��وم اأّكد على “املب��ادئ االأ�سا�سية 
التي تلتزمه��ا الدول العربية وهي ع��دم ال�سلح مع اإ�سرائيل 
اأو االع��رتاف به��ا وع��دم التفاو�س معها”، مم��ا �سار يعرف 
بالالءات الثالث��ة، اإال اأن احلقيقة اأن مبداأ “الالءات الثالثة” 
كان موجه��ا �سد امللك ح�سن ملنعه م��ن تنفيذ معاهدة �سلح 
�سري��ة م��ع اليه��ود ت�سرب��ت االأخب��ار حولها يف ذل��ك الوقت، 
ومنعه من اأن يعمل منفردا يف ق�سية فل�سطن، اإذ طفت اأخبار 

مفاو�س��ات املل��ك ح�س��ن مع اليه��ود عرب حماف��ظ القد�س يف 
حينه، وقد �سّرب التلفزيون الربيطاين يف ن�سرته االإخبارية يف 
9/26 عن مرا�سله يف القد�س اأنه “يف نباأ عاجل من القد�س اأن 
مفاو�سات �سرية حماطة بجو من الكتمان ال�سديد جترى االآن 
ما بن احلكومة االإ�سرائيلية وبن احلكومة االأردنية منفردة 
ع��ن باق��ي الدول العربي��ة وذلك عن طري��ق �سديق �سخ�سي 

لالأ�سرة املالكة االأردنية”.
وعل��ى الرغ��م من عل��و اخلط��اب ال�سيا�سي ل��دى االأنظمة 
العربي��ة جت��اه الكيان اليه��ودي بلغة احلق��وق ال احلروب، 
ظّل��ت بريطانيا م�سرة على اأن حل ق�سية فل�سطن –وق�سايا 
املنطق��ة- يجب اأن يتم من خالل احلرب، على غرار العدوان 
الثالث��ي على م�سر ع��ام 1956، وحرب 1967، بينما ر�سمت 
اأمري��كا م�ساحلها اال�ستعماري��ة على اأ�سا�س الق��وة الناعمة 
دون احل��رب، ولذلك ظل��ت اأمريكا تعمل عل��ى جتنب اإ�سعال 

حرب، من اأجل م�ساحلها اال�ستعمارية.
وعل��ى الرغ��م من الرعاي��ة املبكرة من قبل اأمري��كا للكيان 
اليه��ودي اإال اأن قادت��ه ظل��وا عل��ى ارتباط ق��وي بربيطانيا، 
ولذل��ك ظ��ل الكي��ان اليه��ودي م�س��در توت��ر اأمن��ي واإ�سعال 
للحرب –يف �سياق التوج��ه الربيطاين- وتكررت االعتداءات 
اليهودي��ة يف العام 1968 عل��ى االأردن، حتت ذريعة اإحباط 
الفدائي��ن الفل�سطينين، وا�ستخدم��ت اأمريكا القوى الناعمة 
وال�سغ��ط عل��ى ق��ادة اليه��ود لعرقل��ة املخط��ط الربيطاين، 
ولذل��ك ظل��ت اإ�س��ارات بوادر احل��رب تعل��و وتنخف�س. ويف 
ه��ذا ال�سياق ح�سلت معركة الكرامة يف اآذار من العام 1968 
بع��د تقّدم اليهود نح��و االأردن، وت�سدى الفدائيون واجلي�س 
االأردين لهم بب�سالة مما ا�سطرهم لالن�سحاب الكامل من اأر�س 
املعرك��ة تاركن وراءهم -والأول م��رة- خ�سائرهم وقتالهم 

دون اأن يتمكنوا من �سحبها معهم.
ويف ظل التوجه الربيطاين الإ�سعال املنطقة بحرب جديدة، 
وم��ع ح�سول حتركات ع�سكري��ة بريطانية يف البحر االأبي�س 
املتو�س��ط، تكاثف��ت املن��اورات ال�سيا�سي��ة م��ن قب��ل اأمريكا 
ُت�سّخ��ر فيه��ا عمالءه��ا م��ن اأج��ل م�ساحله��ا اال�ستعمارية ال 
حفظ��ا للدم��اء، فعمل��ت على حتري��ك اأعمال �سيا�سي��ة دولية 
نحو احللول ال�سلمية، التي حترك جمال عبد النا�سر كعّراب 
دويل لها، فزار مو�سكو يف متوز من العام 1968، ومن ثم زار 
يوغو�سالفي��ا لالجتماع برئي�سها تيت��و )الذي �سبق اأن حترك 
مبب��ادرة نحو حل الق�سية ح�سب امل�س��روع االأمريكي(، ومت 

تغطية الزيارة حتت عنوان التزود بال�سالح.
وك��رر عبد النا�س��ر زيارته ملو�سك��و من اأج��ل نف�س غاية 
احل��ل ال�سلم��ي الذي كان يق��وم على اعرتاف م�س��ر بالدولة 
اليهودية وفت��ح قناة ال�سوي�س اأمام املالحة “االإ�سرائيلية”، 
فيما يتم اإرجاع قطاع غ��زة مل�سر، واأن تت�سلم احلدود قوات 
دولي��ة تراب��ط يف اجلان��ب امل�س��ري، واأن تكون �سين��اء كلها 
حت��ى ح��دود القن��اة ال�سرقية منزوع��ة ال�سالح، م��ع ت�سليم 
ق�سية فل�سطن للمجل�س الوطني الفل�سطيني، يف �سياق تخلي 

االأنظمة العربية عن الق�سية.
وحت��ت تاأث��ري الق��وة الناعمة الأمري��كا وافق ق��ادة يهود 
عل��ى احلل��ول املطروح��ة، م��ع اإ�سراره��م عل��ى اأمري��كا من 
اأج��ل الرتاج��ع عن تدويل القد���س، فوافقت اأمري��كا يف حينه 
بحيث تبقى القد�س موح��دة �سيا�سيا وع�سكريا واأمنيا حتت 
�سلط��ة “اإ�سرائيل” فيما تك��ون االإدارة املدينة واالقت�سادية 

والدينية لالأردن.

ض������������ح������������ي������������ة ال��������������ت��������������خ��������������اذل 
اإلس�������������������ام�������������������ي وأط��������������م��������������اع 
ال����رأس����م����ال����ي����ة ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة 

ق�سي��ة فل�سط��ن ارتبط��ت ب�س��راع �سيا�س��ي وح�ساري ب��ن الأم��ة الإ�سالمية 
ك مب�ساعر �سليبية كامنة يف الأعماق، ون�ساأت ق�سية  والغرب الراأ�س��مايل املحَرّ
فل�س��طن حن التقت امل�س��الح الراأ�س��مالية النفعية مع تطلعات اليهود لإن�س��اء 
“وطن قومي”، وتبّنت القوى الغربية “دولة اليهود” كاأداة ا�ستعمارية، بعدما 
كان��ت روؤيته��ا ال�س��تعمارية تق��وم اأ�سا�س��ا عل��ى تدويل فل�س��طن.. وفيم��ا ظّلت 
تتناف�س على ال�س��احة الدولي��ة روؤيتان “للحل”: روؤي��ة بريطانية قائمة على 
ح��ل الدول��ة الواح��دة التي جتم��ع العرب واليه��ود، تكّون��ت بذرتها مع اإ�س��دار 
بريطاني��ا للكت��اب الأبي�س ل�س��نة 1939، وتر�ّس��خت مع الأحداث، و�س��ول اإلى 
م�س��روع بورقيب��ه. وه��ي ت�س��اعدت يف �س��ياق عرقلة تق��ّدم امل�س��روع الأمريكي 
للح��ل، والقائم على حل الدولتن )مع تدويل القد�س(. ويعترب قرار التق�س��يم 
ال�س��ادر عن الأمم املتحدة يف العام 1947 ممهدا لتلك الروؤية الأمريكية، التي 
تبلورت بو�س��وح مع منت�س��ف القرن املا�س��ي، عندما خرجت اأمريكا من عزلتها، 
ثم قررت اأن تتفرد مبعاجلة امللفات ال�س��اخنة، ح�س��ب تو�سيات دبلوما�سييها يف 
ال�س��رق الأو�س��ط خالل موؤمترهم يف ا�س��تانبول عام 1950. وبع��د تبلور “مبداأ 
اإيزنه��اور” )وغايته م��لء الفراغ الذي ترك��ه زوال نفوذ بريطانيا وفرن�س��ا من 
ال�س��رق الأو�س��ط(، بداأت خط��وات اأمريكا العملية ملحاول��ة تنفيذ احلل اأواخر 
حك��م اأيزنه��اور )1959-1960(، عندم��ا تبّن��ى الرئي���س الأمريك��ي اآيزنه��اور 

تو�سيات موؤمتر ا�ستانبول.
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أس�����������ل�����������وب ال�������������ق�������������ران ال����������������ري��������������ں ف�����������ي اإلرش�������������������������اد وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����ں 
نح��ن نريد اأن نتعلم من خالل الق��راآن الكرمي: اأ�ساليب القراآن، 
ومنهجي��ة القراآن الكرمي؛ هذا مم��ا يحتاج  اإليه االإن�سان بالن�سبة 
لنف�سه، ومما نحتاج اإليها يف تعليم االآخرين يف تعليم النا�س نف�س 

اأ�سلوب القراآن يف اخلطاب .
اأول ]�س��ورة البقرة[: ذكر فيه��ا املتقن، ذكر فيها نوعية من 
الكافرين، وذكر اأي�سا نوعية اأخرى: املنافقن . واأ�سلوب القراآن 
الك��رمي عندم��ا يذكر فئات معين��ة، اأو عندما يذك��ر متقن ويذكر 
موؤمنن ويذكر منافقن وكافرين هو يف نف�س الوقت ياأتي بنماذج 
م��ن اأعماله��م، ياأت��ي باأ�سي��اء تع��رب ع��ن م�ساعرهم، وم��ا بداخل 
اأنف�سه��م، اأعني: يجلِيّ املنافقن، ويذك��ر يف نف�س الوقت االأ�سياء 
الت��ي قد تكون م��ن العوامل التي توؤدي باالإن�س��ان اإلى اأن ي�سبح 
منافق��ا. املتقون كذلك يذكر املتقن، ويبن التقوى ما هي، ويبن 
اأي�س��ا اأعم��ال املتقن كيف ه��ي تكون � عادة � م�ساع��ر املتقن، ما 
ياأت��ي فقط باملتق��ن باملوؤمن��ن بالكافرين باملنافق��ن، وما ندري 

، يو�سح. كيف، يبِنّ
نتلم���س يف باقي ال�س��ورة �سيئا من التف�سيل مل��ا جاء يف اأولها: 

املتقون ذكره��م، مثال جاء احلديث من خالل هذه االآيات بال�سكل 
الذي يوح��ي للنا�س باأن االإن�سان مفطور اأ�سا�ساً على احلر�س اأن 
يق��ي نف�سه م��ن اأي �سر، م��ن اأي اأمل، من اأي ع��ذاب، وهذه نقطة 
هام��ة جدًا ه��ي ق�سية ملمو�سة ل��دى النا���س: اأن كل واحد يكون 

حري�ساً على اأن يقي نف�سه .
اإذًا ه��ذه تعت��رب ق�سية م�ساع��دة جدًا ملن يتحدث م��ع النا�س، 
مل��ن يعمل على اأن يرتقي بنف�سه اإلى درجة املوؤمنن املتقن، واأن 
نع��رف اأن االإن�س��ان نف�سه باأن��ه مفطور على احلذر عل��ى اأن يقي 
نف�س��ه مما ه��و �سر، من الع��ذاب، من االأ�سياء الت��ي هي �سر، هو 

فقط يحتاج اإلى تذكري م�ستمر، تذكري م�ستمر. 
فعندم��ا تذكر االإن�سان بق�سي��ة، اأن فيها خطورة عليه، تقدمها 
ب�سكل وا�سح، تبن له طريقة الوقاية منها، هنا يوجد جتاوب يف 
داخل نف�سيته، عادة يوجد جتاوب، وهذه من االأ�سياء املهمة: اأن 
ا�َس َعَلْيَها{ ِ اَلِّتي َفَطَر الَنّ ه��ذا الدين كما قال اهلل عنه:}ِفْطَرَت اهلَلّ
ه��ذه ت�ساعدن��ا على اإزالة مفهوم � تقريباً � ق��د يكون نتيجة اأننا ال 
ن�ستق��ري فط��رة النا�س وتكون النتيجة عند ه��ذا ال�سخ�س: ]اأن 

ه��وؤالء ما ر�سيوا ي�سمعوا، وال ر�سيوا يفهموا وال يريدوا احلق 
وال ، وال[ بالطريقة هذه يكون �سريعاً اإلى اأنه يتوقف !.

 ال، اإفهم: اأن االإن�سان هو مفطور على اأن يقي نف�سه فعليك اأنت 
اأن تط��ور اأ�سلوبك فتعرف كي��ف تخاطبه حتى يتبن له فعال: اأن 
الق�سي��ة الفالنية ت�سكل خطورة عليه، تبن له: اأن عمال معينا اأو 
تق�س��ريًا يف عم��ل معن يوؤدي ب��ه اإلى اأن ي�سق��ى يف هذه احلياة، 
ي��وؤدي به اإلى اأن يغ�سب اهلل عليه، يوؤدي به اإلى اأن يعذب يف نار 

جهنم، ثم تبن له ما ي�سكل وقاية من هذه وبا�ستمرار. 
االإن�سان بحاجة اإلى التذكري امل�ستمر، التذكري امل�ستمر، ومعك 
يف داخ��ل كل اإن�س��ان ما ي�ساعد عل��ى تفهم وتقبل م��ا تقدمه اإليه، 
واإذا كن��ا قديري��ن على تقدمي االأ�سي��اء للنا���س، واأعتقد ال يوجد 
اأح��د يعت��رب قدي��رًا اإذا مل يك��ن خماطباً للنا���س بالق��راآن نف�سه، 
الق��راآن هو اأعلى اأ�سل��وب يف اخلطاب لالآخرين، هو اأبلغ موعظة، 
اأرق��ى تذكري، اأو�سح تبي��ن، يذكر كيف نخاطب النا�س، بل كيف 
نخاط��ب اأنف�سن��ا. ه��ذه ق�سية اأ�سا�سي��ة الزم التذك��ري امل�ستمر ، 

التذكري امل�ستمر .

جان��ب اآخ��ر: اخلط��اب يف ال�سورة ب��داأ يف اأول ال�س��ورة � فيما 
�سمعن��ا باالأم���س من الت��الوة � اأمل ياأت في��ه � اإذا �سحت العبارة 
� لهج��ة قا�سية ح��ول الكافرين، وح��ول املنافقن؟ ث��م جاء بعده 
ُكُم اَلِّذي َخَلَقُكْم  ا�ُس اْعُبُدوا َرَبّ َها الَنّ بعب��ارة لطيفة ورقيقة:}َيا اأَُيّ
َواَلِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن{ اإذًا اأمل يتحدث هنا عن التقوى؟ 
وج��اء بعبارة لطيفة ورقيقة؟ ه��ذه من الناحية النف�سية اأ�سلوب 
م��ن االأ�ساليب الهامة. عندما تخطب يف النا�س وتكون خطبتك من 
اأولها اإلى اآخرها كله كالما �ساخنا مثل بع�س اخلطباء! هذا لي�س 
اأ�سلوب��ا �سحيحاً.  عندما تكون يف فقرة م��ن الفقرات يف مو�سوع 
م��ن املوا�سي��ع تتح��دث بلهج��ة قا�سية منا�س��ب ج��دًا تنتقل اإلى 
اأ�سلوب اآخر لطيف تقول: ]اأيها االإخوة: نحن يجب اأن نكون كذا 
........[ ، باأ�سل��وب لطيف بحيث يكون له وقع يف النفو�س، لكن 
تاأتي بطريقة واحدة، روتن واحد يف اخلطبة: اإما �سدة من اأولها 
اإلى اآخرها، اأو كالم بارد، واأ�سلوب متثاقل، متثاقل من اأولها اإلى 
اآخره��ا، هذا غري �سحي��ح . تقليب املو�سوع بخطاب ما بن �سدة 

ولن من االأ�ساليب املوؤثرة 

االإن�س��ان بطبيعته هو مفطور عل��ى اال�ستقرار، 
اإذًا ه��و بحاج��ة اإل��ى م��كان ي�ستقر في��ه، ويالحظ 
واح��د نف�سه متى ما كان هناك م��كان مرتفع يكون 
النا�س راغب��ن اأن تكون م�ستقرة فيكون كل واحد 
يريد يحاول ي�سِلّح له مكان ي�ستقر فيه هذه فطرة 
عن��د االإن�س��ان، ف��اهلل جع��ل االأر���س ه��ذه جعلها 
فرا�س��ا، ب�سطه��ا وجعلها فرا�سا للنا���س ي�ستقرون 

عليها. 
ْخَرَج  َماِء َماًء َفاأَ َم��اَء ِبَناًء َواأَْنَزَل ِم��َن ال�َسّ }َوال�َسّ
َمَراِت ِرْزقاً َلُكْم{ اإذًا اهلل �سبحانه وتعالى  ِبِه ِمَن الَثّ
عندم��ا يدعونا اإل��ى اأن نعبده هو اأي�س��اً يذكر هذا 
ال�سيء: اأننا مملوكون له، ثانياًً اأن نلحظ ما يقدمه 
لن��ا اإذا فين��ا مع��روف � اإذا �سحت العب��ارة �، اإذا 
فين��ا معروف ونقدر ل��ه �سبحانه وتعالى ما اأ�سبغ 
ب��ه علينا من النعم وما تف�س��ل به علينا، وما بذله 
م��ن اإح�سان لنا. هنا جاء باأ�سي��اء جملية: االأر�س 
،ال�سم��اء ،امل��اء ، امل��اء م��ن الناحي��ة التف�سيلي��ة 
وا�س��ع ج��دًا يف اال�ستخ��دام ومتع��دد االأغرا���س 

بالن�سبة لالإن�سان يحتاج اإليه ب�سكل كبري جدًا .
َماِء َماًء{ هو ال��ذي اأنزله هو  }َواأَْن��َزَل ِم��َن ال�َسّ
ينزله مل يقل:]معكم ماء يف ال�سماء دبروا نفو�سكم 
فكروا كيف تعملون حتى تطلعوا وحت�سروه ![ 
ال.. ه��و ينزله هو، �سح��اب ي�سوقه حممل مبالين 
االأطن��ان م��ن امل��اء وينزل��ه ه��و، وعندم��ا ينزله 
ينزل��ه بطريقة ما توؤثر، ال ياأت��ي ينزله � مثال � كتاًل 
د اأو ينزله قط��رات كبرية مثل  م��ن الثل��ج اأو ال��رَبَ
اخلزانات، مثل ال�سخرات، اأو وادي يفتحه علينا 
من اأعلى .. ينزل ب�سكل قطرات تنزل على االإن�سان 
م��ا توؤثر عليه، على االأ�سج��ار، على الفواكه، على 
الثمار، على البيوت ،....ما توؤثر، ثم تراها تتجمع 
هذه القطرات لتعرف الفارق: اأن يف اإنزال املطر يف 
كيفي��ة اإنزاله مظهر م��ن مظاهر رحمة اهلل �سبحانه 

وتعال��ى باالإن�س��ان، رعاية. الحظ ه��ذه القطرات 
عندما تتجمع، اإذهب وقف قبل الوادي كيف يعمل 
ال��وادي؟ األي�س هو يج��رف ال�سخرات؟ �سيجرفك 
ويو�سلك البحر . كيف لو فتح املطر عليك بال�سكل 
ه��ذا؟ اأو ياأت��ي اإل��ى بالد وفت��ح عليه��م وادي من 
ال�سماء يجرف اأموالهم ويدمر بيوتهم ومزارعهم. 
ِم��َن  ِب��ِه  َفاأَْخ��َرَج  َم��اًء  َم��اِء  ال�َسّ ِم��َن  }َواأَْن��َزَل 
َمَراِت{ الثمرات املتعددة املتنوعة "ِرْزقاً َلُكْم"  الَثّ
رزقا لكم، هذا ال��رزق خملوق لكم، اأنتم بحاجة يف 
تكوي��ن اأج�سادك��م اإليه، ومن�سجم ه��ذا الرزق مع 
ْنَدادًا  ِ اأَ ّ َعُل��وا هلِلَ حاجتك��م، يلبي حاجتكم }َف��ال جَتْ
َواأَْنُت��ْم َتْعَلُم��وَن{  كيف جتعلون له اأن��دادًا؟ ياأتي 
ليعم��ل ل��ه �سج��رة، اأو يعمل ل��ه �سنم��اً، اأو يعمل 
ل��ه اأي �سيء اآخ��ر يعبده ويجل�س عن��ده ويتم�سح 

به وي�سميه اإله!! لي���س هو الذي خلقه، ولي�س هو 
ال��ذي اأنزل له م��ن ال�سماء م��اء، ولي���س هو الذي 
اأخرج به من الثمرات خمتلف اأنواعها}ِرْزقاً َلُكْم{ 

فكيف جتعلون له اأندادا؟.
ْنُت��ْم َتْعَلُموَن{ اأنتم  ِ اأَْن��َدادا َواأَ ّ َعُلوا هلِلَ }َف��ال جَتْ
تعلمون االأ�سياء هذه، وهذه الق�سية معروفة عند 
االإن�س��ان: اأن اهلل ه��و ال��ذي خلق��ه، االإن�سان على 
تعاقب االأجيال ق�سي��ة معروفة لديهم: اأن اهلل هو 
ال��ذي خلقهم وخلق االأر�س وخلق ال�سماء، وجاء 
يف اآي��ات اأخ��رى يبن ه��ذه، ا�ستبيان عم��ل القراآن 
الك��رمي ا�ستبي��ان لالأمم كله��ا تقريباً م��ن عهد نوح 
اإل��ى اأي��ام ن��زول الق��راآن الك��رمي واإذا كل النا�س � 
فع��اًل � مقرين باأن اهلل هو ال��ذي خلقهم، وهو الذي 
ين��زل م��ن ال�سماء م��اء، وهو الذي ينب��ت الزروع 

واالأ�سجار . 
اإذًا نلح��ظ ه��ذا من ناحي��ة املنه��ج واالأ�سلوب، 
واأن ه��ذا جان��ب مه��م ج��دًا يف تذك��ري النا�س، ويف 
الدف��ع بهم اإلى عبادة اهلل �سبحانه وتعالى، تذكري 
النا���س ب��اهلل ومب��ا اأنع��م ب��ه عليهم، تذك��ري حتى 
باالأ�سياء التي تب��دو عند النا�س اأ�سبحت بديهية، 
مل يع��ودوا يلتفت��ون اإليها، االأر�س ه��ذه على هذا 
َماَء ِبَناًء{  النحو:}َجَع��َل َلُكُم ااْلأَْر�َس ِفَرا�ساً َوال�َسّ
ر حتى بنعمة ال�سم�س. االإن�سان اأحيانا قد تكون  ذِكّ
الق�سي��ة عن��ده ت�سبح عادي��ة؛ الأنه األفه��ا يومياً، 
��ر اأنف�سن��ا ونذك��ر بع�سنا  يومي��اً، نح��اول اأن نذِكّ
بع���س بالنع��م مب��ا فيها النع��م التي ق��د اأ�سبحت 
مل تع��د توؤثر فينا ق��د هي طبيعي��ة وبديهية لدينا 
مل تع��د تثري لدين��ا اأّي تذك��ر؛ الأن امل�ساألة يف دفع 
النا���س اإلى العبودية هلل ال تتطل��ب منك اأن تبحث 
ع��ن غوام�س االأ�سي��اء، بل بالوا�سح��ات، خاطب 
النا�س بالوا�سحات، اأعن��ي: باالأ�سياء التي هم قد 

األفوها متاما.

أساليب متعددة خوفنا 
الله بها لنؤمن 

الكاف��رون مل يكون��وا موؤمن��ن بجهن��م وال موؤمنن بكث��ري من االأ�سي��اء التي تقدم 
اإليه��م ماذا يقول لهم؟ األي�س هو يخوفهم من الن��ار؟ يخوفهم من النار. اإذًا التخويف 
ه��ذا يعن��ي ماذا؟ يوجد هناك قابلية له، ال يوج��د اأحد تخوفه من �سيء وال يخاف يف 
اأعماق��ه، يف اأعم��اق نف�سه، يخوفهم من النار وعلى م��اذا؟ وعلى هذا النحو اأي: على 
ا�ستخ��دام � اإذا �سح��ت العبارة � ه��ذا االأ�سلوب  يخوفهم بجهن��م حتى لو مل يكونوا 
ق��د اآمن��وا به��ا؛ الأن املو�س��وع اأنه ياأت��ي تخويف بجهن��م، ب�سوء احل�س��اب، زبانية 
ُلّوُه{ يخوف مبا ح�سل عل��ى االأمم املا�سية،  ِحي��َم �سَ جهن��م }ُخُذوُه َفُغُلّ��وه ُثَمّ اجْلَ
االإن�سان حتى كحالة نف�سية لديه عندما ياأتي له تخويف من هنا ومن هنا  ومن ذا وذا 
...اأ�سياء كثرية حتى ال ترتك له الفر�سة اأنه ينطلق ليقول: اإنه كذب.. كذب.. كذب.. 

كذب ...اإلى اآخره . البد ما توؤثر فيه البد ما توؤثر يف نف�سيته .
 اأنت ت�ستطيع انك جتعل االإن�سان يتاأثر فال ترتك له املجال يتفرغ مع نف�سه ليكِذّب 
فق��ط، يكذب ، يك��ذب، ويجل�س مطمئن��اً وكاأن ما هناك �سيء. وه��ذه ق�سية معروفة 
عندم��ا ياأت��ي اأ�سخا�س يقوم��ون بتخويف اأح��د ]قال��وا: �سياأتي .. وقال��وا، وقالوا، 
وقال��وا ذا، ذا ...[ اأ�سياء كثرية يخوفونه بها، �سريتبك بتعدد االأ�سياء التي تخوف 
به��ا، هذه تفي��ده؛ الأنها تن�سي��ه م�ساألة اأنه يك��ذب، ت�ستطيع اأنك مت��الأ ذهنيته؛ ولذا 
ج��اء القراآن الكرمي بهذا االأ�سلوب، اأمل يخوفهم مبا اأتى على االأمم املا�سية؟ خوفهم 
بعقوب��ات فيما يتعلق مبعي�سته��م، يخوفهم مبا كان يح�سل عل��ى االأمم املا�سية من 
اجتي��اح، اأعني: عذاب يجتاحهم نهائيا، خوفهم اأي�سا ب�سدة املعي�سة، بنق�س الرزق 
ونق���س الربكات، خوفهم بجهن��م، خوفهم حتى ب�سرب املالئكة له��م عند النزع عند 
��ى اَلِّذيَن َكَفُروا امْلَالِئَك��ُة َي�ْسِرُبوَن ُوُجوَهُه��ْم َواأَْدَباَرُهْم{  ْذ َيَتَوَفّ امل��وت} َوَل��ْو َتَرى اإِ

يخوفهم عند البعث كيف �سيقولون، يخوفهم يف �ساحة احل�ساب كيف �سيح�سل .
 ل��ذا جت��د قائم��ة من التخوي��ف وا�سعة ج��دًا، هذه القائم��ة الوا�سعة ج��دًا يوجد 
هن��اك يف النف�س ما يتقبله��ا، يوجد هناك يف النف�س ما يجعل االإن�سان � فعاًل � يتاأثر بها 
تخوي��ف متع��دد؛ الأنه جمبول على اأن يخاف مما فيه �سر، مما فيه اأمل، مما فيه �سر، 

مما فيه ما هو عذاب له. 

اهلل �سبحان��ه وتعال��ى ه��و رب النا���س، وملك 
النا�س، واله النا�س، البد اأن يكون قد فطرهم على 
معرفت��ه، وهذه ق�سي��ة يقول فيه��ا االإمام حممد 
ب��ن القا�س��م: لي�س فقط االإن�سان ب��ل � تقريباً � كل 
خملوقاته: اأن اهلل غرز فيها معرفته اأي: االإميان 
باأن��ه موجود، االإمي��ان باهلل اإله ا�سم��ه]اهلل[ اأو 
على ح�سب اختالف اللغات، املهم اأنه يف الذهنية 
واح��د، وهذه من االأ�سي��اء العجيبة لدى الب�سر: 
اأنه يف الذهنية واحد، هذه هي من اأهم االأ�سياء يف 

جمال الدعوة اإلى اهلل مع اأمم متعددة اللغات .
 عندم��ا بع��ث ر�س��ول اهلل )�سل��وات اهلل علي��ه 
وعل��ى اآله( وهو يدعو اإل��ى اهلل، اإلى توحيد اهلل، 
اإل��ى عبودية اهلل، و�سم��ع به الفر���س، و�سمع به 
الروم، �سمع به اأفارقة، اأ�سحاب لغات اأخرى هل 
ميك��ن الأحد منهم اأن يتبادر اإلى ذهنه باأن حممدًا 
ه��ذا يدعو اأن معه اإلهاً عربي��اً؟ اأنه يدعو اإلى اله 
عرب��ي؟ عارفن اأن��ه يدعو اإل��ى ماذا؟ اإل��ى االإله 
الذي ه��و يف ذهنيتهم جميعاً واح��د، يف ذهنيتهم 
جميعاً الفر���س والروم واالأفارق��ة وغريهم .. ال 
يقول��ون هم فعاًل: اإن هذا نب��ي يدعو اإلى اله ثاين 
عرب��ي، ال. عارفن باأن��ه يدعو اإل��ى اهلل الذي هو 
يف الذهني��ة واح��د واإن اختلف��ت تعبرياتهم فيما 
يتعل��ق مباذا؟ برتجمة ا�سمه الذي هو علم لذاته 

�سبحانه وتعالى ]اهلل[. 
هذه ق�سي��ة اأعني: هي قاعدة هام��ة جدًا جدًا 
يف مو�س��وع الدعوة اإلى اهلل. ل��و مل تكن هناك يف 

الذهنية هذه احلالة الواحدة التقاء لدى الب�سر، 
التق��اء ذهن��ي مبعرف��ة اهلل �سبحان��ه وتعالى ملا 
�سلح��ت دع��وة، وال جتاوب اأح��د، ولفهموا اأنك 
تدع��و قد مع��ك اإله ثاين تدع��و اإلى ال��الت اأو اإلى 
الع��زى  اأو اإل��ى .... لكن هو هنا عارف اأنك تدعو 
اإلى االإله الذي ه��و يعرفه، الذي خلق ال�سموات 
واالأر�س وخلقه و.و... هو يعرب عنه مبا ي�ساوي 

كلمة: ]اهلل[ على ح�سب اللغة، لغته .
َتْعَلُم��وَن{  َواأَْنُت��ْم  اأَْن��َدادًا   ِ ّ هلِلَ َعُل��وا  جَتْ }َف��ال 
كلم��ة اأن��دادًا: مماثل��ن اأو اأ�سي��اء اأخ��رى �سواء 
ب�سكل اآله��ة اأو حتى طاعة اأ�سخا���س، اأحياناً قد 
يجع��ل النا�س هلل اأندادًا من طواغيتهم، اأو جتعل 
ه��واك اأنت ن��دًا هلل، اأي عندما ت�سبح اأنت تطيعه 
وتع�س��ي اهلل، ت�ستجي��ب ل��ه وال ت�ستجي��ب هلل، 
توؤم��ن ب��ه وتتعام��ل م��ع اهلل وكاأنك كاف��ر به اأمل 
َخَذ اإَِلَهُه َهَواُه{ جتعله وكاأنه اإله؟}اأََراأَْيَت َمِن اَتّ
)الفرق��ان: م��ن االآي��ة43( االإن�س��ان هن��ا اأعني: 
يف العبارة ه��ذه مثلما تقول: عب��ارة �سخرية اأو 
ْن��َدادًا{ اإذا  ِ اأَ ّ َعُل��وا هلِلَ عب��ارة ا�ستنكار}َف��ال جَتْ
كان العرب��ي االأول، اأو االإن�سان االأول مثاًل يعمل 
اأندادًا اأحج��ارًا اأو اأ�سجارًا هي ق�سية قد ت�سدق 
عل��ى غريه��م مم��ن يجعل��ون اآخرين م��ن الب�سر 
اأنف�سه��م اأن��دادًا هلل . النا���س مثال احل��كام الذين 
ينظرون اإلى رئي�س اأمريكا فيخافونه وال يخافون 
اهلل، يطيعون��ه فيم��ا ه��و مع�سي��ة هلل األي�سوا قد 
جعل��وه ندًا، جعل��وا منه اإله؟ وه��ذه نف�سها ذكر 

يف القراآن ما يوؤكدها يف مو�سوع ال�سيطان نف�سه، 
اإن اهلل �سم��ى الب�سر الذين مي�سون على و�ساو�س 
ال�سيط��ان، ويتبعون خطوات ال�سيط��ان �سماهم 
عابدي��ن ل��ه }اأَمَلْ اأَْعَه��ْد اإَِلْيُكْم َي��ا َبِن��ي اآَدَم اأَْن ال 
ُه َلُكْم َع��ُدٌوّ ُمِبٌن{   ال يكون  ْيَطاَن اإَِنّ َتْعُب��ُدوا ال�َسّ
فقط يف ذهنيتنا اأن��دادًا اأولئك االأولن الذين كان 

معهم اأ�سنام، ميكن اأ�سناما من الب�سر!
 وقد تخافه اأكر مما تخاف ذلك ال�سنم احلجر 
وقد تك��ون تخ�سع ل��ه وتطيعه وذهن��ك متوجه 
اإليه بخوف ورغبة نا�سيا هلل �سبحانه وتعالى هنا 
كاأنك جتعله ندًا هلل، كاأنك جتله مماثال هلل فتعطيه 
م��ا هو هلل وما هو خمت�س به. والأن امل�ساألة اأنه ال 
يوج��د �س��يء يف الواقع ما ميك��ن اأن يكون ندا هلل 

على االإطالق، لكن اأنتم جتعلون ! 
يقول للنا�س: فال جتعلوا. اأنت الذي تاأتي اإلى 
�س��يء اآخر فتجعله يف تعاملك معه يف رغبتك اإليه 
ورهبت��ك من��ه وطاعتك ل��ه بال�سكل ال��ذي وكاأنه 
ن��د هلل اأي: جعلت له من نف�س��ك، عّبدت له نف�سك 
وتوجهت اإلي��ه اأنت بال�سيء ال��ذي كان يجب اأن 
يك��ون هلل اأي قد جعلته اأنت وكاأنه مماثل هلل، وند 
هلل ، وه��ذه ت�س��دق يف الق�سي��ة التي ه��ي تعترب 
خ��ارج خ��ط اهلل ، خ��ارج �ص��راط اهلل امل�صتقيم ، 
االإن�ص��ان عندم��ا يك��ون خارج��ا عن �ص��راط اهلل 
امل�ستقي��م يك��ون معر�سا فع��ال للحالة ه��ذه: اأن 
يجع��ل هلل اأندادا �سواء هواه اأو اأ�سخا�سا اآخرين 

اأو كيفما كان .

معرفة الله فطرة فطر الله الناس عليها

ش�������������������������������������������������������������������������������������������������ر ال�������ن�������ع�������ں 
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نعود من جديد اأمام هذه الأحداث لنقول: هل نحن م�س��تعدون اأن ل نعمل �س��يئًا؟.  ثم اإذا قلنا نحن م�س��تعدون اأن نعمل �س��يئًا فما هو اجلواب على من يقول: ]ماذا نعمل  . 
اأقول لكم اأيها الخوة ا�سرخوا ، األ�ستم متلكون �سرخة اأن تنادوا: 

لالإ�سالم[ الن�سر   / اليهود  على  اللعنة  لإ�سرائيل/  املوت   / لأمريكا  املوت  اأكرب/  ] اهلل 
األي�ست هذه �سرخة ميكن لأي واحد منكم اأن يطلقها؟. بل �سرف عظيم لو نطلقها نحن الآن يف هذه القاعة فتكون هذه املدر�سة ،وتكونون اأنتم اأول من �سرخ هذه ال�سرخة 

التي بالتاأكيد - باإذن اهلل -  �ستكون �سرخة لي�س يف هذا املكان وحده، بل ويف اأماكن اأخرى ، و�ستجدون من ي�سرخ معكم � اإن �ساء اهلل � يف مناطق اأخرى: 

ط�������������������������������������اع�������������������������������������ة ال���������������������������������������������������رس���������������������������������������������������ول م��������������������������������������������ن ط�������������������������������������اع�������������������������������������ة ال����������������������ل����������������������ه 

ال������������دف������������ع ب�����������اآلخ�����������ري�����������ن إل����������������ى ال��������������ق��������������رآن األس��������������ل��������������وب ال���������ن���������اج���������ح ف������������ي ال����������دع����������وة  

عندم��ا نطيع اأحدا وهو يهدينا اإل��ى اهلل ونحن على �صراط 
اهلل امل�ستقي��م ف��ان امل�ساأل��ة كلها: نح��ن وهو يف اجت��اه ملاذا ؟ 
َ{ هل هنا كانت  �ُس��وَل َفَقْد اأََط��اَع اهلَلّ لطاع��ة اهلل }َم��ْن ُيِطِع الَرّ
ه��ذه امل�ساألة �س��واء بالن�سبة لل�سيطان اأنه م��ن يطع ال�سيطان 
فق��د اأط��اع اهلل؟! ال،الأن ال�سيط��ان خط اآخر وطري��ق اأخرى.
ح�سن��اً   ال�سيطان األي�س �سيئا غ��ري اهلل؟ وحممد )�سلوات اهلل 
علي��ه وعل��ى اآله( اأي�سا �س��يء اآخر غري اهلل معل��وم، لكن ملاذا 
كانت هذه طريقة ميكن واأنت عليها جتعل االآخرين اأندادًا هلل، 
وتك��ون يف نف�س الوقت �سااًل ويكون م�سريك جهنم؟ الأنه خط 
اآخ��ر، اأم��ا هذا اخلط وفي��ه اأنبياء اهلل �سبحان��ه وتعالى وفيه 
اأولي��اوؤه عندم��ا ن�س��ري يف خطهم عندم��ا ن�سري بعده��م عندما 
نتبعه��م اإمن��ا ه��و يف ال�سي��اق اأويف امل�سار هذا يف م�س��ار ماذا؟ 
�ص��راط اهلل، طاعة اهلل، اإتباعا هلل  واهت��داء بهدي اهلل ....اإلى 

اآخره .
ْن  ْلَنا َعَل��ى َعْبِدَنا َفاأُْتوا ِب�ُسوَرٍة ِمّ ا َنَزّ }َواإِْن ُكْنُت��ْم يِف َرْيٍب مِمَّ
ِمْثِلِه{ هناك حتدث عن الريب يف البداية }َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب 
ِفي��ِه{ اإذًا ه��ذا اأ�سلوب م��ن االأ�ساليب ، اأول �س��يء قدم اأنه ال 
يوج��د ريب يف ه��ذا القراآن فق��ط}َواإِْن ُكْنُت��ْم يِف َرْيٍب{ اأعني: 
ه��ذا اأ�سل��وب فيه فارق م��ن ناحية التاأثري على م��ن تخاطبه، 
ل��و تاأتي العب��ارة من اأولها ما قد قدم نف��ي من الريب الختلف 
التاأثري عن اأ�سلوب}َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِلْلُمَتِّقَن{ ثم 
ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا{  ��ا َنَزّ يذك��ر بعد فيقول: }َواإِْن ُكْنُتْم يِف َرْيٍب مِمَّ
ل��كان الفارق فيما يتعل��ق بالتاأثري لي�س على هذا النحو اأعني: 
ْلَنا َعَلى  ��ا َنَزّ ل��و جاء من البداية يق��ول:}َواإِْن ُكْنُتْم يِف َرْيٍب مِمَّ
َعْبِدَن��ا{ من ناحية التاأث��ري يف النف�س يختلف فع��ال اأعني: لن 
ي�س��ل اإلى م�ستوى التاأثري الذي يرتكه االأ�سلوب القراآين؛ الأنه 

اأول �س��يء يربه��ن على اأن هذا الكتاب ال ري��ب فيه، ثم يقول: 
اإذا عندك��م ري��ب فهناك الطري��ق:}َواإِْن ُكْنُت��ْم يِف َرْيٍب{ ريب 
يعن��ي: ت�سكك وتردد وا�سطراب ] من عن��د اهلل واأحيانا كاأنه 
لي���س من عند اهلل، هل ه��و من عند اهلل، اأو لي�س من عند اهلل [ 

تردد يف املو�سوع .
ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا{ األي�س هنا يربهن  ا َنَزّ  }َواإِْن ُكْنُتْم يِف َرْيٍب مِمَّ
بالن�سب��ة للق��راآن اأن��ه من عنده من��زل على عب��ده ر�سول اهلل ) 
ْلَنا َعَلى  ا َنَزّ �سلوات اهلل عليه وعلى اآله (} َواإِْن ُكْنُتْم يِف َرْيٍب مِمَّ
 ِ ��ْن ِمْثِلِه َواْدُعوا �ُسَهَداَءُك��ْم ِمْن ُدوِن اهلَلّ َعْبِدَن��ا َفاأُْتوا ِب�ُسوَرٍة ِمّ
اَر اَلِّتي  ُقوا الَنّ اِدِقَن َف��اإِْن مَلْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاَتّ اإِْن ُكْنُت��ْم �سَ
ْت ِلْلَكاِفِريَن{  هذا � عادة � يقدم  َجاَرُة اأُِعَدّ ا�ُس َواحْلِ َوُقوُدَها الَنّ
باأن��ه � يقولون � حت��دي ،األي�سوا ي�ستخدم��ون االأ�سلوب هذا؟: 
حت��دي ! ال ، العب��ارة لي�ست بال�سكل هذا، ه��ذه تراها ما تزال 

ا�ُس  َها الَنّ ُيّ يف اإط��ار هذا االأ�سلوب الرقيق اللطيف من عند} َيا اأَ
ُك��ُم اَلِّذي َخَلَقُك��ْم َواَلِّذيَن ِمْن َقْبِلُك��ْم َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن { اْعُب��ُدوا َرَبّ
ْلَنا َعَلى  ��ا َنَزّ اإل��ى اآخ��ر االآيات  ثم ق��ال:}َواإِْن ُكْنُت��ْم يِف َرْيٍب مِمَّ
ْن ِمْثِلِه{ هذا اأ�سل��وب مهم جدًا، لي�ست  َعْبِدَن��ا َفاأُْت��وا ِب�ُسوَرٍة ِمّ
امل�ساأل��ة م�ساأل��ة حتدي ، بل العبارة نف�سه��ا ما هي الئقة � على 
ح�س��ب ما اأفهم � لي�ست الئقة: ]اهلل يتحدى ![ هي اأ�سلوب من 
اهلل �سبحان��ه وتعال��ى هو توجيه وهداي��ة وتبين لي�س حتديا 
الأط��راف وكاأنها اأطراف تعترب مماثلة اأو مكافئة اأو.....! الكل 
عبيد له الكل خا�سعون له لي�س اأحد منهم يف مقام اأن يتحداه ، 
ما اأحد من خملوقات اهلل يف مقام اأن يتحداه اهلل فيقال : حتداه 
! اأن��ت اإمنا تتحدى االأقران ، التحدي اإمن��ا يكون لالأقران ولالأ 
كفاء ، ال يكون التحدي ملن هم لي�سوا اأقران وال اأكفاء ... بل هم 

عبيد خا�سعون له وال اأحد منهم يعجزه .

الق��راآن يوجه االإن�س��ان اإذا كان عنده اأي ري��ب ، يوجهه � اإذا 
عند االإن�سان اأي ريب � اأنه يحاول اأن ياأتي ب�سورة. اتركه يرجع 
اإل��ى القراآن ، عندما تربز اأنت اأحيانا قد ما تنفع اأنت، بل رمبا ما 
يتوف��ق االإن�سان؛ الأن��ك عندما تربز اأن��ت يف االأخري وعندك نوع 
من ال�سعور وكاأنك اأنت ت�ستطيع اأكر من القراآن لن تتوفق، هذه 

ق�سية ، ما توفق ]املعتزلة[، ح�سل هذا ال�سعور

عندم��ا ياأت��ي مث��ال ت�سكي��ك يف معتق��دات معين��ة اأو يف اأحكام 
معين��ة، فيم��ا يتعل��ق بق�سية امل��راأة، بالن�سب��ة للمواري��ث، اأو 
بالن�صب��ة الأ�صي��اء اأخ��رى ب�صرط اأن يك��ون االإن�ص��ان عارفاً كيف 
الق�سية يف الق��راآن نف�سه، قل له: القراآن تناوله على هذا النحو، 

ونح��ن ملزم��ون باأن نطيع اهلل، وهذا الكتاب هو من عند اهلل �  هو 
موؤم��ن ب��اهلل هو � اإذا عن��دك ريب باأن هذا الق��راآن هو من عند اهلل 
فاأت ب�سورة من مثله اأنت اأو اأي واحد عنده ريب. حاول تدفعه 
اإلى اأنه يرجع للقراآن ، ال اأن حتاول اأنك تبعد القراآن وتربز اأنت 
فيما بينك اأنت واإياه ، بل حتاول كيف جترجره اإلى القراآن. هذه 
واح��دة من الو�سائ��ل كيف جتر االآخري��ن اإلى الق��راآن، واتركه 
يرج��ع اإلى القراآن �سواء هو، اأعن��ي: يف اأي تاأهيل لديه مثال: هو 
قان��وين ، اأو اقت�س��ادي، اأو تربوي، اأو فيل�س��وف، اأو كيفما كان، 
ب��ل تعت��رب و�سعيته اأقرب اإلى اأنه يفهم اأك��ر من  العامي منهم، 

فاتركه هو يرجع اإلى القراآن . 
عندما ترى العبارة هنا هل فيها �سيء بالن�سبة ملحمد )�سلوات 

ْلَنا َعَلى َعْبِدَنا{  ا َنَزّ ْن ُكْنُتْم يِف َرْيٍب مِمَّ اهلل علي��ه وعلى اآله(؟} َواإِ
فارجع��وا اإلى كذا ....؟ بل قال لهم: اأنتم فاأتوا ب�سورة من مثله. 
هذا ي�سمى توجيها اإلى ق�سية هي تعترب حاًل يجرهم اإلى القراآن 
ليتفهموه ولن يخرج اأح��د بعد القراآن وهو مرتاب اإذا كان ينظر 
مبو�سوعي��ة، بل بنظرة طبيعية ال يك��ون عنده من قبل قد �سار 
عب��ارة عن �سيطان ويدخ��ل اإلى القراآن وعن��ده اأهداف �سيا�سية 
معين��ة، عنده عداوات معينة اأعني: عب��ارة عن �سيطان يحاول 
....هن��ا ممك��ن يخرج من الق��راآن فا�سي؛ الأنه ال ميك��ن ي�ستفيد 
منه! لكن اإذا رج��ع االإن�سان مبو�سوعية، بل بنظرة طبيعية، ال 
حتام��ل لدي��ه، ال يوجد حتامل لدي��ه، فلن يخرج م��ن القراآن اإال 

وهو م�سدق بهذا القراآن .

اِدِقَن{ جمعوا  ْن ُكْنُتْم �سَ ِ اإِ  }َواْدُع��وا �ُسَهَداَءُكْم ِم��ْن ُدوِن اهلَلّ
كل طاقاتك��م وكل اأوليائك��م الذين تدعونه��م وتعتربونهم اأندادًا 
هلل واآله��ة من دون اهلل، وه��م اأي�ساً اجعلوه��م يتحركون معكم . 
ح�سناً عندما يرجع اإلى القراآن ونف�سه اأنه ال ي�ستطيع لوحده، يف 
نف���س الوقت لفت ذهنه اإلى الذين يعتربه��م لهم مكانة يف نف�سه،  
�سه��داء، يعن��ي : اأ�سناما اآلهة مثاًل اأن��دادًا كيفما كانوا، ف�سله يف 
املو�س��وع هو: اأن يخ��رج من القراآن وقد �س��ار منبهرًا بالقراآن، 
يف نف���س الوق��ت ين�سف االآخري��ن. هذا يوجد فيه ن��وع تنبيه اأو 
��ع اأ�سحابك كلهم األئ��ك الذين اأنت  نوع لف��ت لنظره باأنه: ]وجِمّ
تعترب اأن��ت واإياهم خطاً لوحدك��م واأندادًا، جمعه��م كلهم[ اإذًا 

اأنت عندما تنبهر بهذا األ�ست �سترتكهم كلهم؟ 

ب����������������������������������������������������اغ����������������������������������������������������ة ال�������������������������������������������������������������������������ق�������������������������������������������������������������������������رآن ال�����������������������������������ك�����������������������������������ري�����������������������������������ں
يف مو�س��وع بالغة الق��راآن الك��رمي وف�ساحته 
اأحيان��ا ال يعرف باأنه على اأرق��ى م�ستوى اإال من 
ه��م ممار�سون له��ا هم اأعني: اأدب��اء يف اللغة مثال 
�سعراء اأو نا�س معاي�سون للغة والأ�ساليب اللغة: 
خطب��اء مثال و�سع��راء هوؤالء الذين ق��د يلم�سون 
فع��ال باأنه ف��وق؛ الأنهم يعرف��ون � تقريباً � حدود 
البالغ��ة عل��ى ح�س��ب معرفته��م، لك��ن بالن�سب��ة 
للجماه��ري اأو للعامة الذي��ن ي�سمعون منهم، وهم 
يف جمتمع فيه اخلطب الراقية والق�سائد الراقية 
اأعن��ي: جمتم��ع ف�ساح��ة وبالغ��ة األي���س هكذا؟ 
األي���س قد يح�سل معه ارتياب نوع��ا ما باأنه فعال 
هذا كالم ف�سيح وبليغ لكن رمبا حممد كواحد من 

الف�سحاء البلغاء؟ .
ف��اإذا افرت���س اأن هن��اك ري��ب يف اأن��ه: هل هو 

م��ن عند اهلل اأو بع�سه اأوم��ن حممد اأو.....؟ فهنا 
يقول اهلل �سبحانه وتعالى فاأتوا ب�سورة من مثله 
، اجع��ل ل��ك م�سروع��ا اأنك تاأت��ي ب�س��ورة مثله. 
مثلم��ا قلنا �سابق��ا ال�سيء الطبيعي مل��ن يفكر باأن 
يعم��ل �سيئا مماثال ل�سيء اأنه اأواًل يطلع على ذلك 
ال�سيء ويعرفه األي�س هكذا؟ عندما يقول:}َفاأُْتوا 
ِب�ُس��وَرٍة{ األي���س املفرت�س اأنهم �سيع��ودون اإلى 
الق��راآن الك��رمي يت�سفحونه م��ن اأوله اإل��ى اآخره 
ويتفهمون��ه وي�ستمعون��ه عل��ى اأ�سا���س يعرفون 
كي��ف االأ�ساليب حتى ياأتي ب�س��ورة مثله! القراآن 
�سيبهره، الق��راآن �سيجعله يوؤمن ويقتنع ويقول: 
م��ا ميكن اأبدًا اأعني: اأن��ه �سيتلم�س فيه ما يجعله 

موؤمنا بدرجة عالية .
 لي���س املو�سوع مو�سوع حتدي، هو مو�سوع 

توجي��ه تربوي. بل جاء مثل ه��ذا بالن�سبة للنبي 
)�سل��وات اهلل عليه وعلى اآله(}َف��اإِْن ُكْنَت يِف �َسٍكّ 
��ا اأَْنَزْلَنا اإَِلْيَك َفا�ْساأَِل اَلِّذي��َن َيْقَراأُوَن اْلِكَتاَب ِمْن  مِمَّ
َقْبِل��َك{ اأمل يقل هكذا لنبيه هو )�سلوات اهلل عليه 
��ا اأَْنَزْلَن��ا اإَِلْيَك  وعل��ى اآله(}َف��اإِْن ُكْن��َت يِف �َسٍكّ مِمَّ
ِل اَلِّذيَن َيْق��َراأُوَن اْلِكَتاَب ِم��ْن َقْبِلَك{،}َواإِْن  َفا�ْس��اأَ
ْلَنا َعَل��ى َعْبِدَنا َفاأُْتوا ِب�ُسوَرٍة  ا َنَزّ ُكْنُت��ْم يِف َرْيٍب مِمَّ
��ْن ِمْثِل��ِه{ �ستبح��ث وتخرج واأن��ت مقتنع ولن  ِمّ
تبح��ث حتى تاأتي ب�س��ورة وال ن�سف �سورة. من 

الناحية العملية فعال ال ي�ستطيع اأحد .
 قالوا اأن اأربعة اأ�سخا�س يف اأيام االإمام ]جعفر 
ال�س��ادق[، )اب��ن املقف��ع(، وثالث��ة اأ�سخا���س 
اآخرين ما اأذكرهم، اتفقوا واأمتروا فيما بينهم اأن 
كل واح��د ياأتي مبث��ل �سورة من الق��راآن ويلتقوا 

بع��د ف��رتة، التقوا بع��د ف��رتة واإذا كل واحد قد 
�سحرت��ه اآية واح��دة من االآي��ات ، جل�س حمتارًا 
فيها م��رتددًا يف فهم بالغتها انبهر ج��دًا باأ�سلوبها 
الراق��ي وبالغته��ا الراقي��ة حت��ى انبه��روا فل��م 
يع��د اأحد منهم يفك��ر يعمل �سيئ��ا نهائيا، رجعوا 
وه��م منبه��رون م��ن الق��راآن نف�س��ه. اإح��دى هذه 
االآيات}َوِقي��َل َي��ا اأَْر���سُ اْبَلِعي َماَءِك َوَي��ا �َسَماُء 
��َي ااْلأَْمُر َوا�ْسَتَوْت َعَلى  اأَْقِلِعي َوِغي�َس امْلَاُء َوُق�سِ
امِلَِن{ )هود:44(  وِدِيّ َوِقي��َل ُبْعدًا ِلْلَقْوِم الَظّ اجْلُ
ب�سرعة عر���س مرحلة، عرَبّ عن حادث كبري جدًا 
ْم��ُر{ . الث��اين  ��َي ااْلأَ بعب��ارات خمت�سرة،}َوُق�سِ
ج��اء باآية، والثالث، والرابع، كل واحد جاء باآية 
وق��ال: جل���س يفكر يف هذه االآي��ة بهرته وانده�س 

ن�سي امل�سروع حقه الذي جاء الأجله ! 

م��ن الناحي��ة العملي��ة بالن�سب��ة للنا���س ه��ذا 
�س��الح ، �س��الح مهم ج��دًا اأغفله امل�سلم��ون؛ الأنه 
نح��ن نن�سى باأن اهلل هو اأعل��م منا! وهذه امل�سكلة 
وهذا م��ن الغرائب، يرتك القراآن هناك ويربز هو 
ه��و! ن�سي هذا املو�سوع ! وه��ذا املو�سوع تكرر 
يف الق��راآن الكرمي ور�س��ول اهلل )�سلوات اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه( كان ي�ستخدمه هو ، ه��ذا القراآن اهلل 
ْن  نف�سه يوج��ه به��ذا االأ�سلوب}َفاأُْتوا ِب�ُس��وَرٍة ِمّ
ِمْثِل��ِه{ عندم��ا ياأت��ي مث��ال اآخري��ن يقول��ون لك: 
االأحكام الفالنية والت�سريع الفالين يف االإ�سالم هو 
ك��ذا وفيه كذا....قل ل��ه: يا اأخي هذا م��ن القراآن 
وه��ذا من عند اهلل اتف��ق اأن��ت واهلل، الحظ كتابه 

وابحث كيف تاأتي ب�سورة من مثله.



اك��د االأم��ن الع��ام حل��زب اهلل ال�سي��د ح�س��ن 
ن�سراهلل يف كلمته عرب �سا�سة املنار التي خ�س�سها 
للحدي��ث ع��ن االنت�س��ار الكب��ري يف املو�سل وعدد 
من املو�سوعات الداخلي��ة، ان االنت�سار العراقي 
ال��ذي اأعلن عن��ه رئي�س ال��وزراء حي��در العبادي 
انت�س��ار عظي��م وال ميك��ن التقليل م��ن �ساأنه وهو 
نتيج��ة انت�س��ارات مرتاكمة. وا�س��ار ان املو�سل 
اأكرب مدين��ة كان ي�سيط��ر عليها داع���س وعا�سمة 
دولة اخلالفة املزعوم��ة ومنها اأعلن م�سروع قيام 
امل�سروع التكفريي، موؤكدا ان االنت�سار يف املو�سل 
انت�س��ار عظي��م وكب��ري ج��دًا  وحتري��ر املو�س��ل 
خطوة عظيمة ومتقدم��ة على طريق الق�ساء على 
داع���س، وما جرى يف الع��راق واملو�سل ال يرتبط 
فقط مب�سري العراق و�سعبه واإمنا يرتبط مب�سري 

االأمة و�سعوب املنطقة.
وع��اد ال�سيد ن�س��ر اهلل باحلديث ال��ى ما جرى 
عن��د احت��الل داع���س اج��زاء كب��رية م��ن العراق 
فاأ�س��ار ال��ى ان املحن��ة كان��ت كب��رية ج��دا عل��ى 
العراقي��ني وح�صلت حينها حال��ة ذهول واحباط 
وحجم ما ح�سل كان �سخما جدا. وا�ساف: جاءت 
فت��وى املرجعية الدينية ، املرج��ع الديني اآية اهلل 
العظم��ى ال�سيد عل��ي ال�سي�ستاين بوج��وب الدفاع 
وموجهة داع�س ب��كل قوة وكانت فتوى املرجعية 
ه��ي املف�س��ل احلا�س��م والبداي��ة احلا�سم��ة لهذه 
النهايات اجلميلة واالنت�سارات الكربى، ومتكنت 
هذه الفتوى م��ن ا�ستنها�س ال�سعب واخراجه من 
حال��ة الذه��ول والياأ���س، وهذا مم��ا ادى لتا�سي�س 

ح�س��د �سعبي مبارك �سكل ق��وة للعراق الى جانب 
الق��وات العراقي��ة، كم��ا  ج��اء املوق��ف احلا�س��م 
للجمهورية اال�سالمية وعل��ى راأ�سها االمام القائد 
اخلامنئ��ي وم�سارع��ة قي��ادات كب��رية باحلر���س 
الث��وري للح�سور الى بغ��داد واال�ستعداد لتقدمي 
اي دع��م وم�سان��دة م��ن اجلمهوري��ة اال�سالمي��ة، 
ويبق��ى االه��م التفاع��ل ال�سعبي م��ن كل املناطق 

واالنتماءات.
ولف��ت الى ان ع��دم اال�سغاء ال��ى اخلارج هو 
نقط��ة مهم��ة ج��دا الن دوره كان تثبي��ط العزائ��م 
والقول للعراقي��ن انكم لن ت�ستطيع��وا االنت�سار 

على داع�س واثارة اخلالفات بن العراقين.
وتوجه ال�سيد ن�سر اهلل بالتهنئة والتربيك الى 
اية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين وجميع املراجع 
الذين ايدوا هذا املوقف والفتوى والى امل�سوؤولن 

احلكوم��ة  رئي���س  ال��ى  وباالخ���س  العراقي��ن 
الدكتور حيدر العب��ادي وجميع القيادات الدينية 
وال�سيا�سي��ة واالمني��ة وقيادات احل�س��د ال�سعبي 
وكل املجاهدين وعموم ال�سع��ب العراقي ال�سابر 
ال��ذي انت�سر دم��ه على ال�سيف وعوائ��ل ال�سهداء 
واجلرح��ى وامل�سح��ن، به��ذا الن�س��ر التاريخي 
امل��وؤزر ، والى كل من �ساند العراق يف معركته ويف 
مقدمته��م اجلمهورية اال�سالمي��ة و�سماحة االمام 

القائد ال�سيد اخلامنئي.
يك��ون  العراقي��ة  املناط��ق  ام��ن  ان  واك��د 
باالجتث��اث النهائ��ي له��ذا التنظيم وه��ذا الوجود 
االرهاب��ي القاتل واملجرم وهذا م��ا يجب ان يبقى 
اولوي��ة. وا�سار ال��ى ان الع��راق و�سوريا ولبنان 
و�سع��وب املنطقة والدول اخلائفة من داع�س اأمام 

فر�سة تاريخية.
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العدد )222(

 هذا شعاره الشعار يهدف إلى استنهاض األمة ملواجهة التحديات الكبرى 
واملخاطر اجلسيمة التي تهدد وجودها نتيجة الهجمة األمريكية االسرائيلية 

غير املسبوقة وإلى تصليح وضع األمة بالعودة إلى القرآن والتثقف بثقافته 
واالقتداء به وإلى التحرك العملي وفق خطوات متعددة كان من بينها الشعار

ّص���������������������ب ي�����������اغ�����������ي�����������ث اجل������������������زاي������������������ل ب�����������اجل�����������زاي�����������ل
ه��������������������اْت ُط��������������وف��������������ان ال��������ق��������ص��������اي��������د وال��������������زوام��������������ل
إن���������ت���������ِف���������ض وإس���������ت���������ْن���������ِه���������ض أب�����������ن�����������اء ال������ق������ب������اي������ل
ي���������اق���������ب���������اي���������ل ك���������ي���������ف ت��������ه��������ن��������ان��������ا امل�����������ق�����������اي�����������ل؟؟
ال����������ق����������ب����������اي����������ل ش����������رع����������ه����������ا ت������������رع������������ى اجل��������م��������اي��������ل
ت������������رف������������د اجل�����������ب�����������ه�����������ات ب�����������������أن�����������������واع ال����������ق����������واف����������ل
س������اف������ل ُك��������������������ِل  إس���������ت���������ب���������اِح���������ه  األط��������������ف��������������ال  دم 
ال������������ع������������واي������������ل ح��������������ْي��������������ُرُه��������������م ف������������������وق ال���������ع���������واي���������ل
ق�������ص�������ُف�������ُه�������م ف��������������������������وِق امل������������������������دارس وامل�����������ن�����������ازل
ق���������ص���������د م���������ع���������ت���������وة ال���������ت���������ح���������ال���������ف ب�������اجل�������ح�������اف�������ل
ي�������������ح�������������اول ال  ي�������������������ح�������������������اول  ال  الي����������������������ح����������������������اول 
الت�����������������خ�����������������اُذل الت����������������������راُج����������������������ع  ت�������������������ف�������������������اِوض  ال 
ش��������ام��������ل ح��������������������رب  ن�������������س�������������وي  ال  م�������������ّن�������������ا  ع����������ه����������د 
ض�����������دن�����������ا ي��������س��������ت��������خ��������دم��������وا ش���������ت���������ى ال���������وس���������اي���������ل
ُق�������������������������������درة اجل������������������ّب������������������ار ق����������������اِص����������������م ك����������������ل ق��������ات��������ل
إت������������ك������������ل������������ن������������ا ب��������������������ه وج���������������ه���������������زن���������������ا ال��������������������������������زالزل
ت م�����ح�����اي�����ل س�������اق�������ه�������ا ال��������������رح��������������مٰن وات����������������ع����������������ِدّ
وال������������������دالي������������������ل ف�������������ال�������������وق�������������ائ�������������ع  ر  ِي����������������������������������������������زِوّ ال 
ط�����������امل�����������ا ال����������������������ُع����������������������ْدوان واص����������������������ل ب���������ان���������واص���������ل
���������������ر اش���������������ب���������������اه احل�������������وام�������������ل ي����������ام����������ح����������اي����������د خ���������������ِبّ
ُمن���������������������اضل كّم����������������ن  وب��������������������������������������ه  غال������������������ي  والوطن 
الَبواسل ياْلرجاجي��������������������������������������������������ل  ين���������������������������������������������������اِدي  ذِي 
الّسواحل ل  اجَلراِم�������������������������������������ل  اه����������������������������������ِل  يا  الّنكف 
كاِمل إْنس�������������������������������������������������������������������������َان  إال  ماَله������������������������������������ا  واملهّمه 
قابل ِللُذل  مْن  الع�������������������������������������������������������������������������������������ِز  َمايع�������������������������������������������ْيش 
عاق���������������������ل ف�������������������������������������وق  يْزحف  مْهبول  ِي  وَماِتِ
عواِمل ِعّدة  ِله  الّنصر  َيِرْي��������������������������د  مْن 
ش�������ام�������ل واالل  ل�������ل�������ن�������ب�������ي  ���������������������ي(  ���������������������وِلّ و)ال���������������������َتّ
ب�������������داي�������������ل ال  وال�������������������ك�������������������رام�������������������ه  ف����������������������امل����������������������روه 
ي�����������������اح�����������������ي�����������������اه ب��������������ع��������������ز ي���������������������ا إّم�����������������������������������ا ن����������ق����������ات����������ل

ب��������اجل��������زي��������ل��������ه اجل������������زي������������ل������������ه  ع�������������ش�������������اق  وأرو 
واْغ���������������������������ِرق ال��������س��������اح��������ه ب������ف������ْي������ض������ك واحل�����ل�����ي�����ل�����ه
ِش�������������������ب ن�����������������������ارك ب��������������ن األق��������������������������������وام األص��������ي��������ل��������ه
ط����������امل����������ا ال��������������غ��������������ازي ي������������ح������������اول ي������س������ت������م������ي������ل������ه!!
واجل�������������م�������������اي�������������ل ش�������������������رع ن���������������ام���������������وس ال������ق������ب������ي������ل������ه
ت������������رع������������د أم�����������ري�����������ك�����������ا وس�����������ل�����������م�����������ان اخل��������ذي��������ل��������ه
ك������������ل س����������اف����������ل وال�����������������������دم ال���������ط���������اه���������ر ق������ت������ي������ل������ه!!
ك���������ل ّض���������رب���������ه وال��������ن��������س��������اء ف�����ي�����ه�����ا احل�����ص�����ي�����ل�����ة!!
ث�����������������ار ن�������ق�������س�������م ن�������������آخ�������������ذه م�������������ن ج���������ي���������ل ج�����ي�����ل�����ه
ر ن������ف������ط )ص�������اف�������ر(و)امل�������س�������ي�������ل�������ة(؟! ب��������اي��������ص��������ِدّ
م���������ام���������ع���������ه م��������������ن ح�����������رِب�����������ن�����������ا غ���������ي���������ر ال������ف������ش������ي������ل������ه
ك���������������ل م���������������ن ل���������������ه ث��������������������ار ب�����������ان�����������ْش�����������ِف�����������ي غ�����ل�����ي�����ل�����ه
ب��������������ال��������������ع��������������َي��������������ارات اخل���������ف���������ي���������ف���������ه وال�������ث�������ق�������ي�������ل�������ه
ق�����������������ال�����������������وا ال�������������غ�������������اي�������������ه ت�����������������ب�����������������ّرر ل�������ل�������وس���������������ي�������ل�������ه
وك������ي������ل������ه رب�����������������ي  م�������������ن  م�������������اخ�������������اب  ان  اق�����������س�����������م 
ال���������������ص���������������واري���������������خ ال����������ق����������ص����������ي����������ره وال���������ط���������وي���������ل���������ه
ه ي������ارح������ي������ل������ه م�����������ن ُرب����������������������ّى ال���������ط���������اي���������ف وِج�����������������������������َدّ
م������������اه������������دف ص�����������اروخ�����������ن�����������ا ك�������ع�������ب�������ة خ������ل������ي������ل������ه!!
ل���������������ه!! جن���������������ي  م���������ع���������ن���������ا  ������������������ن������������������ا  رِبّ ق��������������������وة  دام 
امل�������������ه�������������م�������������ه ف�������������������ي وط�������������������ّن�������������������ا م�������س�������ت�������ح�������ي�������ل�������ه
النِح����������ْي����������ل����������ه االضالع  حتِت  أْزهر  ُحبه 
والعم�������������������������������������������������������������ِْيله حْتِش�������������������������������������������د  الَغاِزي  ُقوة 
َذِلْيَله ي���ّح�������������������������������������������ش���ده���ا  أساِطْي�������������������������������������له  حي�����������������ْث 
ِحْيله وف�������������������������������ِْيه  ع���������������������������������ز  وِفْي�������������������������������������ه  ِدْين  ِفْيه 
صمْيله!! شّرق  م����������������������������������������������������ن  ال�������������������������������������ذل  ومايعيش 
ْ����ل����ه!! ِ ه����ب����ي������������������������������ م�������ن  ُي�������ه�������زم  م�����ع�����ق�����ول  وَماِتِي 
َدِليله!! و)ال������ط������اع������ه(  ْك�����������������ر(  )الّثبات()ال�����������������ًذّ
وال������������ق������������ي������������اده ب�������ال�������ع�������ل�������م واه��������������������ل ال�����ف�����ض�����ي�����ل�����ه
وال�����������������ش�����������������رف وال��������������ع��������������ز م��������������ا ن������������رض������������ا ب�������دي�������ل�������ه
س����ب����ي����ل����ه ف������������ي  ش������������ه������������اده  ه������������ي  ُق�������ت�������ل�������ن�������ا  وإن 

للشاعر/ أمني اجلوفي

السواحل

لي���س هن��اك م��ا تخفية قي��ادات حركة 
وتوجهاته��ا  حتركاته��ا  يف  اهلل  اأن�س��ار 
له��م ظاه��ر وباط��ن كم��ا يزع��م  ولي���س 
البع���س والت�سكي��ك يف توجهاته��م نح��و 
االجت��اه االجتماع��ي ياأت��ي م��ن منطل��ق 
�صعورهم بال�صيق واالإحباط من ثمار ما 
جتنية قي��ادة احلركة الن��اجت من �سحة 

هذا التوجه.
فمن بداية الن�ساأة �سعت قيادة احلركة 
اإل��ى اإ�س��الح ذات الب��ن داخ��ل الو�س��ط 
االجتماع��ي وتعمي��ق الهوي��ة االإمياني��ة 
الث��اآرات  عل��ى  والق�س��اء  والوطني��ة 
والنزاع��ات واإطفاء ن��ريان احلروب بن 
القبائ��ل واحلفاظ عل��ى وح��دة الن�سيج 
االجتماعي وخلق اأُ�س�س التعاي�س وخلق 
والتع��اون  ال�سف��وف  ل��ر���س  االأج��واء 
والتما�س��ك والرتاح��م والرف��ع م��ن قيمة 
القيم والف�سيل��ة واالعت�سام واالإح�سان 
والتوجيه��ات  االإمياني��ة  القاع��دة  عل��ى 
الرباني��ة وامل��وروث القيم��ي واالأخالقي 
ورف��ع  اليمن��ي،  املجتم��ع  يف  االأ�سي��ل 
م�ستوى ال�سعور بامل�سوؤولية )م�سوؤولية 
الف��رد اأم��ام نف�س��ة واأ�سرت��ه وجمتمع��ة 
ودين��ة ووطنه واأمت��ه(، ورف���س الظلم 

باأ�سكال��ه املختلف��ة واخلروج م��ن دائرة 
اال�ست��الب  وم��ن  والفردي��ة  مب��االة  اال 
وعق��دة  الظل��م  وقابلي��ة  واال�ست�س��الم 
وال��روح  ال�س��الم  دائ��رة  اإل��ى  النق���س 
الثابت��ة  ال�سادق��ة  والوقف��ة  اجلماعي��ة 
لتحقي��ق العزة والكرامة وحتقيق الذات 
من واقع ال�سعور االإمياين والثقة بالنف�س 
ملواجه��ة اأع��داء االأمة وحتقي��ق القدرة 
وال�سع��ي لتمك��ن االأم��ة م��ن ا�ستقالله��ا 
و�سيادته��ا وامتالك قراره��ا واإيجاد مامل 
يك��ن موج��ود اإل��ى الوج��ود بنعم��ة م��ا 
اأودع اهلل م��ن ق��دره يف النفو�س والعقول 

والتفرغ لبناأ االأمة.
واحلدي��ث يف ه��ذا اجلان��ب ق��د يطول 
وانعكا�ساته موجودة على اأر�س الواقع.
امل�س��رية  قي��ادة  ورف���س  ُكف��ر  اإن 
الع�س��ر  ل�سيا�س��ة  واأتباعه��ا  القراآني��ة 
اأو مب��ا ي�سم��ى )ال�سيا�س��ة ف��ن(، املمكن 
واملرت�سخ��ة يف ذهنية الزعامات العربية 
والنخ��ب ال�سيا�سي��ة القائمة على مفهوم 
ا�ستق��رار الدولة واحلك��م واملُلك اأن هذا 
اال�ستقرار لن يتم بدون اأن يعمل احلاكم 
على متزيق الن�سيج االجتماعي واإ�سغال 
ال�سع��ب بقوته وم�ساكل��ة و�سيا�سة فرق 

ت�س��د و�س��رب مراك��ز الق��وى الطامع��ة 
باحلك��م ببع�سه��ا وع��زل املجتم��ع ع��ن 
الق��رار  ومراك��ز  الفعلي��ة  ال�سراك��ة 
وت�سوي��ف وعي��ه وجتهيل��ه وغريها من 
الو�سائ��ل ال�سيطاني��ة الت��ي ت�سلب االأمة 
اإرادتها وتغذي��ة ال�سراعات االجتماعية 
وو�ساي��ا  ا�ستعماري��ة  مفاهي��م  ه��ي 
العربي��ة  الدكتاتوري��ة  اإل��ى  ون�سائ��ح 
والُنخ��ب ال�سيا�سي��ة به��دف اال�ستي��الء 
ال�سع��وب  ه��ذا  مب�س��ري  احلك��م  عل��ى 
وقراره��ا  �سيادته��ا  ون��زع  وبخرياته��ا 
و�سلب هويته��ا، لهذا توجه��ات امل�سرية 
وقيادته��ا الر�سي��دة تركز عل��ى اجلانب 
االجتماع��ي وبناءه من منطلق اأنه مكمن 
قوة االأمة ونهو�سها وانعتاقها من واقع 
االنحطاط والرتاجع ل�صالح اأعداء االأمة 
العربي��ة واالإ�سالمي��ة ول�سال��ح �سعوب 
الهيمنة اال�ستعماري��ة، فوحدة املجتمع 
واإيجاد احلميمة ب��ن احلاكم واملحكوم 
وال�سراك��ة الفعلي��ة ع��رب ال�س��ورى فيها 
�ستتوفر عوامل النهو�س باالأمة يف جميع 
املج��االت فم��ربر قل��ق بع���س االأطراف 
ال�سيا�سي��ة من هذا التوج��ه اإفتعاالت يف 

غري حملها.

السيد نصر الله: االنتصار في املوصل يرتبط مبصير األمة.. ) قراءة في النشاط االجتماعي ألنصار الله (
ع����������������������������ب����������������������������ود اب��������������������������������������������و حل����������������������وم

مص������رع أربع������ة منافق������ني 
نوعي������ة  عملي������ة  ف������ي 
ف������ي  واللج������ان  للجي������ش 

مديرية الغيل باجلوف 
لق��ي 4 منافقن م�سرعهم بن��ريان اجلي�س 
واللجان ال�سعبية يف وادي ال�سواق مبديرية 
الغيل وقال م�سدر ع�سكري اأن املنافقن لقوا 
م�سرعه��م يف كم��ن حمك��م نف��ذه املجاهدي��ن 
ويف تع��ز ا�سيب القي��ادي املنافق نبيل العبد 
اأحد قي��ادات ما ي�سم��ى كتائب اب��ى العبا�س 
مدفعي��ة  ق�سف��ت  ذل��ك  اإل��ى  الكدح��ة..  يف 
اجلي�س واللج��ان ال�سعبية  جتمعات للجنود 
ال�سعودي��ن يف موقع املع��زاب و�سمال موقع 

جوبح يف جيزان 

الع������دوان  طي������ران   : م������أرب 
امللح������ق  من������زل  يس������تهدف 
العس������كري بسفارة الهارب 

هادي في الرياض 
ال�سع��ودي  الع��دوان  ط��ريان  ا�سته��دف 
عل��ي  ب��ن  ناج��ي  ال�سي��خ  من��زل  االأمريك��ي 
الزايدي امللحق الع�سك��ري لل�سفارة اليمنية 
بال�سعودي��ة املع��ن من الفار ه��ادي كما �سن 
ط��ريان الع��دوان غارت��ن عل��ى ف��ج حر�س 

بحجة.

عدن : ق������وات إماراتية تعتدي بالض������رب املبرح على 
نساء جنوبيات أمام معسكر تدريب بالبريقة

قال��ت م�سادر حملي��ة ان قوات اماراتي��ة  اعتدت 
اليوم بال�سرب املربح على ن�ساء جنوبيات من ابناء 
عدن امام بوابة مع�سكرتدريبي يف مديرية الربيقة .

واو�سح��ت امل�سادر ان عدد م��ن امهات املختفن 
ق�س��را نفذن وقف��ة احتجاجي��ة قرب بواب��ة مع�سكر 
التحال��ف بالربيق��ة، ما دفع بالتحالف ال��ى ا�ستقدام 
ق��وات ن�سائي��ة ومن ث��م االإعت��داء عليه��ن بال�سرب 

املربح ح�سب امل�سادر ، واحتجاز بع�سهن.
ويطالنب عدد من ن�ساء عدن قوات امارتية بالك�سف 
ع��ن م�سري ابنائه��ن الذين تعر�س��وا لالختطاف من 
قبل قوات اماراتية واخ��رون اعتقلوا من قبل قوات 
احلزام االأمني بعدن بتهم كيدية ، وبدون اأجراء اي 

حماكمة للمعتقلن .
وع��رب ع�سرات الن�سطاء عن �سخطهم الكبري جتاه 

ممار�سات القوات االإماراتية ، بحق ن�ساء اجلنوب .
وقال��وا يف من�س��ورات على �سفحاته��م يف �سبكات 

التوا�سل االجتماعي "في�س بوك" 
اليم��ن  الإنق��اذ  اأت��ى  ال��ذي  التحال��ف  ه��و  ه��ذا 
واإ�ستع��ادة الدول��ة؟!! ه��ذه ه��ي طريق��ة االإمارات 
لدع��م اجلنوبين الإ�ستع��ادة دولته��م وحياتهم؟ هل 
ه��ذه هي نهاي��ة كفاحه��م الن�سايل ل�سن��وات، اإعتداء 
على الن�س��اء اجلنوب واختط��اف اأبنائهم و�سجنهم 
وتعذيبه��م، ه��ذه هي طريقتك��م الإ�ستع��ادة دولتكم، 

بالقتل واالإرهاب؟!!
وا�ساف��وا :اأيه��ا اجلنوبي��ون.. ال وق��ت للمكابرة 
والعن��اد... وحدكم اخلا�س��رون واملت�سررون، ومن 
�سيدفعون الثمن غاليا.. ووحدكم من بيده اإيقاف كل 

هذا العبث والفو�سى.

م������أرب: تدمي������ر جراف������ة ملرتزق������ة الع������دوان واس������تهداف 
آلياتهم مبديرية صرواح

  دم��ر اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبي��ة اأم�س االأربعاء جرافة تابعة 
ملرتزق��ة الع��دوان االأمريك��ي ال�سع��ودي مبنطق��ة املخ��درة مبديري��ة 
�س��رواح مباأرب..واأو�س��ح م�سدر ع�سكري باملحافظ��ة اأن وحدات من 
اجلي���س واللج��ان ا�ستهدفت ب�س��اروخ موجة جرافة تابع��ة للمنافقن 

املرتزقة مبنطقة املخدرة، ما اأ�سفر عن اإحرتاقها وم�سرع من عليها.
واأ�سار امل�سدر اإل��ى اأن مدفعية اجلي�س واللجان ال�سعبية ا�ستهدفت 
جتمع��ا الآلي��ات املرتزقة مبنطق��ة الزغن واملخ��درة، حمقق��ة اإ�سابات 

مبا�سرة.


