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للقائدين .. 
وعد صادق 

وانتصار دائں

حقائــــــــــق 
وأرقـــــــــاں.. 

ع���م���ل���ي���ات م���ق���ات���ل���ي اجل����ي����ش وال����ل����ج����ان ال���ه���ج���وم���ي���ة ت���ت���ص���اع���د.. 
وت����ك����ت����ي����ك����ات����ه����ں امل�����ي�����دان�����ي�����ة ت�����ب�����اغ�����ت ال��������غ��������زاة وامل������رت������زق������ة

تعز انتحار ��بير ملرتزقة 
ال����ع����دوان ف���ي زح����ف ف��اش��ل 
ب��������اجت��������اه م����ع����س����ك����ر خ����ال����د

عـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة األقــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــزت كــــــــــــــــــيــــــــــــــــــان االحـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــال اإلســــــــــــــــــرائــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي وأوقـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــي الـــــــــــفـــــــــــخ 

يد��ان قيادة ح����������رس احل�������دود بعسي��������ر 

ص������������������������������اروخ������������������������������ا

 زل�������������زال 2

حقائق خطيرة تكشفها 
جرمية إعدام األسرى 

في الساحل الغربي 

الغزاة يتصارعون :

 االحتالل اإلماراتي يصدر قرارًا  مبنع 
كل ما له عالقة باالحتالل السعودي ..

محرر الشؤون العربية في إذاعة العدو اإلسرائيلي :

 السع�������������������ودي��������������������ة حت�����������������ولت
إلى عشيقة إسرائيل السرية 

ويستمر التنگيل
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ح��ذر رئي�س �للجنة �لثورية �لعليا حممد علي �حلوثي �أم�س 
�لأربع��اء جمي��ع �لعاملني يف �ل�سركات �لنفطي��ة �ل�سعودية من 

�لبقاء يف مو�قع عملهم، متوعد� مبفاجاأة ع�سكرية قريبة..
وق��ال �حلوث��ي يف من�س��ور عل��ى �سفحته يف “في���س بوك”: 
“�أج��د لز�م��ا علينا تاأكي��د �لدعوة لعمال �ل�س��ركات �لنفطية يف 
�ل�سعودي��ة �إلى �لبتعاد عن مو�ق��ع �لعمل يف �أ�سرع وقت حتى 
باإج��ازة بدون رو�تب، مامل فيتحملون م�سئولية �أنف�سهم، و�هلل 

خري �ملاكرين، وباإذن �هلل هناك مفاجئة قريبا”.
حتذي��ر �حلوث��ي ج��اء بع��د �أن وج��ه - يف �ملن�س��ور ذ�ته - 
دعوت��ه �لنظ��ام �ل�سع��ودي وحلفائه �إل��ى وقف �لع��دو�ن على 
�ليمن و�إنهاء �حل�سار، وتاأكيده على �أن �ل�سعب �ليمني �سيعمل 

عل��ى كل �خليار�ت �ملتاح��ة قائال: “ندعو �ململكة وحلفائها �إلى 
فك �حل�س��ار و�إيقاف �لعدو�ن، فال�سع��ب �ليمني - مبجاهديه 
و�أح��ر�ره �ل�سامدي��ن - ل��ن يقب��ل با�ستم��ر�ر �لعب��ث باأمن��ه 
و��ستق��ر�ره وح�س��اره وقطع رو�تب��ه و�لتالع��ب باقت�ساده، 

و�سيعمل بكل �خليار�ت �ملتاحة”.
وكان��ت �لقوة �ل�ساروخية �ليمنية ق��د �أعلنت م�ساء �ل�سبت 
�ملا�سي �إطالق �ساروخ بالي�ستي بعيد �ملدى على م�سايف تكرير 

�لنفط مبحافظة ينبع �ل�سعودية معلنة �إ�سابة هدفه بدقة.
وقالت يف بيان لها: “ �إن عملياتنا �ل�ساروخية �سوف ت�ستمر 
يف ت�ساع��د رد� على ��ستم��ر�ر �لعدو�ن و�حل�سار، و�إن م�سايف 

�لنفط �أ�سبحت هدفا ع�سكريا”.

رئ����������ي����������س ال����������ث����������وري����������ة ال�������ع�������ل�������ي�������ا ي�����ت�����وع�����د
ال����س����ع����ودي����ة مب����ف����اج����أة ع���س���ك���ري���ة ق���ري���ب���ة

ال��ك��ت��ل��ة ال���وزاري���ة ألن��ص��ار ال��ل��ه وح��ل��ف��ائ��ه��م ترفض 
أي إج���������راء مل���ج���ل���س ال������ن������واب ب���ح���ق زي������د وح���اش���د

�هلل  لن�س��ار  �لوز�ري��ة  �لكتل��ة  تابع��ت 
وحلفائه��م �أنباء �إحالة ع�س��و �لكتلة وزير 
�ل�سباب و�لريا�سة ح�سن زيد للق�ساء على 
خلفي��ة موقفه �لناقد للمبادرة �لتي �سدرت 
ع��ن جل�سة ملجل�س �لن��و�ب و�أي�س��اً �إحالة 
ع�س��و جمل�س �لن��و�ب �أحمد �سي��ف حا�سد 
للجن��ة �لد�ستوري��ة للتحقي��ق مع��ه ملوقفه 

�لر�ف�س للمبادرة.
و��ستغرب��ت �لكتلة يف بيان �س��ادر عنها 
تلق��ت وكالة �لأنباء �ليمني��ة )�سباأ( ن�سخة 
منه، كي��ف يغ�سب �أع�س��اء �لربملان �لذين 
�تخذو� لأنف�سهم �كرث مما يغ�سبو� لليمن؟.

وق��ال" ويف �لوقت �لذي يحيل��و� وزر�ء 
ون��و�ب �نتق��دو� مبادرته��م ي�سكت��ون ع��ن 
�أع�ساء �ملجل�س �ملوؤيدي��ن للعدو�ن و�لذي 
مل يتخ��ذ �ملجل���س بحقه��م �أي �إج��ر�ء وملمَ 
ي�سدر من��ه حتى بيان �إد�ن��ة �سد مو�قفهم 
وبع�سهم مم��ن يقود �لعملي��ات �لع�سكرية 
�س��د �ل�سع��ب �ليمن��ي وموؤ�س�ساته وخدمة 
للعدو�ن ويحر�سون على قتل �أبناء �ل�سعب 
�ليمن��ي، و�سكوته��م عمن تلطخ��ت �أياديهم 

بدماء �لأطفال و�لن�ساء و�ل�سيوخ".
رف�سه��ا  ع��ن  �لكتل��ة  ع��ربت  وفيم��ا 
للمب��ادرة، فاإنها تدين وترف���س �أي �إجر�ء 

للمجل�س بحق ع�سو �لكتلة �لوز�رية وزير 
�ل�سب��اب و�لريا�س��ة وبحق �لنائ��ب �أحمد 
�سيف حا�سد �ل��ذي باإعالنه موقفه �لر�ف�س 
للمب��ادرة نق�س �دع��اء �إجم��اع كل �أع�ساء 
�لربمل��ان �لذي��ن ح�س��رو� �جلل�س��ة �إلى ما 

ن�سب �ليه.
وذّك��رت �لكتل��ة �لوز�ري��ة لن�س��ار �هلل 
�مل��ربر  �أن  �لربمل��ان  �أع�س��اء  وحلفائه��م، 
لإعادة �لربملان هو �ل�ستفادة من �ل�سرعية 
�لد�ستوري��ة يف مو�جهة �لعدو�ن ل �لتحول 
لط��رف ثالث حماي��د ي�ساوى ب��ني �ملعتدي 

و�ليمن �ملعتدى عليه.

مببادرة من املجلس السياسي األعلى فتح وتأمني منفذ صالة – الصرمني بتعز 
مببادرة م��ن �ملجل�س �ل�سيا�س��ي �لأعلى 
مت فت��ح وتاأم��ني منف��ذ �سال��ة - �ل�سرم��ني 
)م��ن ط��رف و�ح��د( و�تخ��اِذ �لإج��ر�ء�ت 
�لالزمة لتاأمني �لطريق ل�سمان �سالمة مرور 
�ملو�طنني م��ن �ملناطق �لت��ي ت�سيطر عليها 

قو�ت �جلي�س و�للجان �ل�سعبية.
وياأتي هذ� �لعم��ل ثمرة للجهود �ملبذولة 
م��ن قبل �أبط��ال �جلي�س و�للج��ان �ل�سعبية 
و�ملو�طن��ني �لو�قع��ة منازله��م �سم��ن هذ� 

�لنطاِق �جلغر�يف.
�ملجل���سِ  جه��ود  �سي��اق  يف  ياأت��ي  كم��ا 
�ل�سيا�س��ِي �لأعل��ي لرف��عمَ �ملعان��اة من على 
كاه��ل �ملو�طن��ني يف كاف��ة �أنح��اء �لوط��ن 
�ليمن��ي �ل�سامد جر�ءمَ �لعدو�ن وبعد �سكاو 
�لكث��ري مم��ن �أرهقتهم ط��ول �مل�ساف��ات من 
و�إل��ى مدين��ة تع��ز �لت��ي فر�سها �لع��دو�ِن 

ومرتزقته.
وقال مو�طنون للمر��س��ل جميل �ملقرمي 

�إنهم ينتظ��رون قياممَ طرف مرتزقة �لعدو�ِن 
بفت��ح وتاأمني �لطريق من �ملناطق �لتي تقع 
حتت �سيطرتهم وهًم �لذينمَ �ت�سمت مو�قفهم 
�مل�ستم��رُة بنكِث �لعه��وِد و�لتفاق��اِت �لتي 

م��ن �ساأنها تخفيف معان��اة �ملو�طنني �سعياً 
منهم �إلى ك�سب مزيِد من �لمو�ل و�ملتاجرة 
باآلمهم و�لرتز�ق من �أوجاعهم. كما قالو�.
وكان ذك��ر حماف��ظ تع��ز عب��ده �جلندي 

يف ت�سريح��ات ل��ه، �أن �ملنف��ذ �سيخ�س���س 
حم��ذًر�  و�لإغاث��ي،  �لإن�س��اين  للجان��ب 
م��ن  �ملدين��ة  د�خ��ل  �مل�سلح��ة  �جلماع��ات 
��ستغالل��ه لأغر����س ع�سكري��ة �أو �مل�سا���س 

بحياة �ملو�طنني �أو تقييد حريتهم.
وق��ال �جلن��دي: �إن �فتت��اح منف��ذ �سالة 
�لأعب��اء  �لإن�س��اين �سيعم��ل عل��ى تخفي��ف 
�ملعي�سية و�لجتماعية عن كاهل �ملو�طنني، 
ا على جع��ل م�سلحة �ملو�طن  وياأتي حر�سً
فوق كل �لعتبار�ت وتر�سيخ ثقافة �ل�سالم.
م��ن  �لقادم��ون  تع��ز  �س��كان  وي�سط��ر 
�إب،  حمافظ��ات  �أو  �سنع��اء  �لعا�سم��ة 
من��ذ عام��ني لقطع �سال�س��ل جبلي��ة طويلة، 
ويحتاج��ون ل�ساع��ات م��ن �لزمن م��ن �أجل 
�لو�س��ول �إلى منازلهم و�س��ط �ملدينة، رغم 
�أن �مل�ساف��ة قبل �حل�س��ار مل تكن ت�ستدعي 
�أك��رث م��ن ن�س��ف �ساع��ة م��ن �لزم��ن، وفًقا 

ل�سكان حمليني.

ت����ش����ي����ي����ع����ًا رم�������زي�������ًا 
ألرب��������ع��������ة ش������ه������داء 
م���ن أس����رى اجل��ي��ش 
وال��ل��ج��ان ال��ذي��ن مت 
إع�������دام�������ه�������م ب���ت���ع���ز

�أق��ام �ملئات م��ن �ملو�طن��ني مب�ساركة 
م�سوؤولني ووجاه��ات �جتماعية يتقدمهم 
رئي���س �للجنة �لثوري��ة �لعليا حممد علي 
ت�سييع��ا  �سنع��اء  بالعا�سم��ة  �حلوث��ي 
رمزي��ا لأربعة �سهد�ء م��ن �أ�سرى �جلي�س 
و�للج��ان �ل�سعبي��ة �لذي��ن مت �إعد�مهم يف 
مديري��ة م��وزع مبحافظ��ة تع��ز م��ن قبل 
تتناف��ى  جرمي��ة  يف  �لع��دو�ن  مرتزق��ة 
�لإن�ساني��ة.. م��ن  �لقي��م و�لقو�ن��ني  م��ع 
جهت��ه، �عترب �لنائ��ب �لع��ام للجمهورية 
�ليمني��ة �لدكت��ور عبد �لعزي��ز �لبغد�دي 
�جلرمية �لوح�سي��ة �لتي �رتكبها مرتزقة 
�لإم��ار�ت ودو�ع�سها م��ن جر�ئم �حلرب 
�لت��ي ل ت�سق��ط بالتقادم معرب��ا عن �إد�نة 
�ل�سديدة للجرمي.. م�سدد� يف �لوقت نف�سه 
عل��ى �س��رورة قي��ام �لنياب��ات و�أجه��زة 
�ل�سب��ط بو�جبها يف توثي��ق هذه �جلر�ئم 
مب��ا للنياب��ة �لعامة م��ن مه��ام د�ستورية 

وقانونية.

ضبط عدٍد من املغرر بهم مبحافظة صنعاء
�سبطت �لأجهزة �لأمنية و�للجان �ل�سعبية يف حمافظة �سنعاء عددً� من 
�ملغرر بهم وهم يف طريقهم لاللتحاق ب�سفوف �لعدو�ن و�أدو�ته �لإجر�مية.
وق��ال م�سدر �أمني باملحافظة �إن �ملغ��رر بهم من �سحايا �أن�سطة 
�ل�ستقطاب �لتي ينفذها حتالف �لعدو�ن �لإجر�مي على �سعبنا”.. 
موؤكد� �أن كل خمططات �ل�ستقطاب �سيتم �إف�سالها وتفكيكها وهي يف 
د�ئرة �لر�سد و�لرقابة �لأمنية �لدقيقة.. ودعا �مل�سدر كافة �ملغرر 

به��م �ملن�سم��ني �إل��ى �سف �لع��دو �أن ي�ستفي��دو� من فر�س��ة �لعفو 
�ملتاحة و�أن يعودو� �إلى �أ�سرهم وذويهم .. 

مبين��اً �أن خطو�تهم �لأولى للعودة �إل��ى �سف �لوطن و�ل�سعب 
تب��د�أ بالتن�سيق مع �ملعنيني بذل��ك يف كل منطقة وفقا لآلية �لعودة 
�لت��ي �أعدتها وز�رة �لد�خلية و�أقره��ا �ملجل�س �ل�سيا�سي �لأعلى.. 
و�أ�س��اد �مل�سدر بيقظة رجال �لأمن و�للجان �ل�سعبية وجهوزيتهم 
�لعالي��ة عل��ى م��د�ر �ل�ساع��ة.. مثمناً م��ا يتحقق عل��ى �أيديهم من 
�جن��از�ت توؤكد وعيهم وحر�سهم على تنفي��ذ كافة �ملهام �ملنوطة 

بهم لتحقيق �لأمن و�ل�ستقر�ر.

�سه��دت حمافظ��ة �ملحوي��ت عر�س��ا ع�سكري��ا مهيب��ا يف فعالي��ة 
�ختت��ام �لذك��رى �ل�سنوي��ة لل�سرخ��ة وتز�منا م��ع �ل�سرخة نحو 
�لأق�سى �لذي يتعر�س لإب�س��ع و�خطر �لنتهاكات من قبل �لكيان 
�لإ�سر�ئيلي �لغا�سب �ملحتل وما�سهدته �لأيام �لأخرية من �إغالق 

لبو�بات �مل�سجد �لأق�سى �مام �لفل�سطينيني .

 وخ��الل �لعر���س �لع�سك��ري رف��ع �مل�سارك��ني هتاف��ات �سع��ار 
�ل�سرخة و�لعبار�ت �ل�ساخطة و�لناقمة باأمريكا و�إ�سر�ئيل باعثني 
بر�سال��ة لق��وى �لع��دو�ن  مفاده��ا حا�سري��ن ملو�جه��ة خمططات 
�لع��دو�ن لإف�سالها و�ل��رد عليها ولن تثنين��ا �إي ق�سية مهما كانت 

عن مو�جهة قوى �ل�سر و�لطغيان �لطامعة يف �أر�سنا و�سعبنا .

احملويت : تختتم فعاليات ذكرى الصرخة بعرض عسكري مهيب

تك��ون  ول��ن  �لأول��ى  �مل��رة  لي�س��ت 
ه��ي  �لأب�س��ع  رمب��ا  ولكنه��ا  �لأخ��رية 
ع�ساب��ة  ت�ستخدمه��ا  �لت��ي  �لطريق��ة 
�ملو�طن��ني  بح��ق  �لإجر�مي��ة   د�ع���س 
كان��ت يف  ه��ذه �جلر�ئ��م و�لف�سائ��ع  �أخ��ر 
حمافظ��ة �لبي�س��اء حي��ث قام��ت ع�ساب��ة 
ودو�ع���س �لع��دو�ن �ل�سع��ودي �لأمريك��ي 
على قتل �ح��د �ملو�طنني يف منطقة �ملنا�سح 

مديرية قيفة.

م�س��در حمل��ي يف �لبي�س��اء ق��ال ملوق��ع 
“ع��ني �حلقيق��ة”�إن ع�ساب��ات ودو�ع���س 
�لعدو�ن �لإرهابي��ة �أقدمت قبل يومني على 
قت��ل �ل�س��اب عبد�لك��رمي مقبل نا�س��ر عباد 

�ل�سعطي بطريقة ب�سعة ومروعة .
و�أك��د �مل�س��در �إن ع�ساب��ة د�ع�س قامت 
برم��ي جثة �ملغدور به عل��ى قارعة �لطريق 
بع��د قتل��ة بث��الث طعن��ات يف �لرقب��ة ومن 
ث��م �لتمثي��ل ب��ه حي��ث قام��ت بفق��ع عينيه 

 ، وب��ر �سفتي��ه و�إذني��ه ، و�سل��خ وجه��ة.
يف طريق��ة ب�سع��ة لع�ساب��ات جت��ردت م��ن 
�لأخالق و�لقيم و�لأعر�ف �لقبيلة و�لدينية 
و�لإن�سانية �أهايل �ملغدور به نا�سدو� م�سائخ 
ووجهاء قيفه خا�سة و�ليمن عامه �ن يكون 
له��م موق��ف م��ن ه��ذه �جلرمي��ة �ل�سنع��اء 
و�ن ل تق��ف بعي��دً� مم��ا حدث،مو�سح��ني 
�إن �لت�ساه��ل وع��دم ردع �ملجرم��ني �سيطال 

�إجر�مهم �جلميع.

 أدوات أمريكا في اليمن تقتل مواطنًا في البيضاء ومتثل بجثته 

ف�����ع�����ال�����ي�����ات  ت��������دش��������ن   : عــــــــــمــــــــــران 
امل����������������������������راك����������������������������ز ال����������ص����������ي����������ف����������ي����������ة

د�س��ن حماف��ظ حمافظة عم��ر�ن �لدكت��ور في�سل جعم��ان ومدير ع��ام مكتب 
�لربي��ة و�لتعليم باملحافظة �حمد �ل�سهاري ومدير �من �ملحافظة �لعميد حممد 

�ملتوكل �ليوم فعاليات �ملر�كز �ل�سيفية مبدينة عمر�ن.
ويف �لتد�س��ني �أ�سار �ملحافظ �أهمية ما�ستت�سمنه بر�مج هذه �ملر�كز �ل�سيفية 
�لت��ي ت�سغل �أوقات �لطالب مبا يفيدهم يف خمتلف �ملجالت �حلياتية و�لتن�سئة 
�ل�سبابي��ة و�لطالبي��ة وف��ق منهجي��ة �سليمة و�سحيح��ة تعك�س م��دى قدر�تهم 
�مل�ستقبلي��ة.. ونوه��ت �لكلمات �إلى �لدور �لفّع��ال و�لإيجابي مل�سامني و�أهد�ف 
ه��ذه �ملر�ك��ز �ل�سيفية �لت��ي �ست�ستم��ر على مدى �سه��ر� كام��ال وتت�سمن علوم 
ومعارف و�سلوكيات �سحيحة تهدف �إلى جت�سيد �لوعي �ل�سامل لدى �مل�ساركني 
م��ن �لط��الب و�لن���سء و�ل�سب��اب مبختل��ف �ملج��الت و�جلو�ن��ب �لجتماعية 
و�لقت�سادي��ة و�لعل��وم �ملعرفي��ة و�لثقافية.. وحثت جمي��ع �مل�ساركني يف هذه 
�لفعالي��ات �ل�سيفي��ة �إلى ��ستيع��اب جميع ما�سيت��م �إلقاءه وتعليم��ه فيها ومبا 
يحق��ق �لغايات و�لأهد�ف �ملن�سودة من �إقامة هذه �لأن�سطة و�خلروج بالثمرة 
�ملرج��وة وخا�سة حت�س��ني �مل�ستوي��ات �لتقوميية �لفكرية و�لعلمي��ة و�لأدبية 
للم�ساركني و�مل�ساركات خ��الل فرة �نعقاد هذه �لفعالية �ل�سيفية. تخلل  حفل 

�لتد�سني  فقر�ت �ن�سادية وق�سائد �سعرية نالت ��ستح�سان �جلميع.

حــــجــــةط : ت���ن���ظ���م ص���ب���اح���ي���ة ش��ع��ري��ة 
ل���������ع���������دد م�����������ن ش�����������ع�����������راء احمل������اف������ظ������ة

نظ��م مكت��ب �لثقاف��ة مبحافظة حج��ة �لثالث��اء بقاع��ة ٢٢ ماي��و باملجمع 
�حلكومي �سباحية �سعري��ة �حياها عدد من �سعر�ء �ملحافظة بعنو�ن �ليمن 
��سال��ة و�سم��وخ ويف �ل�سباحي��ة �ل�سعرية �لت��ي ح�سرها �جلان��ب �لر�سمي 

وعدد من مثقفي و�سعر�ء �ملحافظة .
 وق��د �لقيت عدد من �لق�سائ��د �ل�سعرية �ملتنوعه ماب��ني �ل�سعر �لعمودي 
و�سع��ر �لتفعيلة و�لنرث لكل من �ل�ساعر �حم��د حمود �جلربي و�ل�ساعر عابد 
�لقي�س��ي و�ل�ساع��ر علي ح�سن وهبان و�ل�ساعر علي حمم��د �لنعمي و�ل�ساعر 
عب��د �لك��رمي لط��ف �هلل و�ل�ساع��ر لط��ف �ل�س��ريف و�ل�ساع��ر م�سطف��ى �سباح 
متحورت هذه �لق�سائد حول �ليمن و�جمادها و�سموخها وماثرها و�سمودها 

يف وجوه �لغز�ة عرب مر�حل �لتاريخ حتى �ليوم
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ق��ال �لكاتب �لإ�س��ر�ئيلي جاكي خوجي مبق��ال له على 
�س��حيفة معاري��ف �إن��ه �آن �لأو�ن لإجر�ء تغيري يف �س��كل 
�لعالقة �ل�س��ائدة بني �إ�سر�ئيل و�ل�سعودية، يف ظل حاجة 

�لأخرية �ملا�سة �إلى �لإ�سر�ئيليني.
ووج��ه �نتق��اد�ت ح��ادة �إل��ى �ل�سيا�س��ة �لت��ي تتبعها 
�حلكومة �لإ�سر�ئيلية يف �لتعتيم على �لت�سالت �ل�سرية 

مع �لريا�س.
وطالب خوجي، وهو حمرر �ل�سوؤون �لعربية يف �لإذ�عة 
�لع�سكري��ة �لإ�سر�ئيلي��ة، حكومة بنيام��ني نتنياهو بعدم 
�إنكار عقد �للقاء�ت �ل�سرية مع �ل�سعوديني، و�لتاأكيد على 
�نعق��اد هذه �للقاء�ت، لأن��ه ووزر�ءه يو��سلون �حلديث 
ع��ن هذه �لعالق��ات لكنه��م مينحونها طابعا م��ن �ل�سرية، 
ويف�سلون �لتعتيم عليها باحلديث عن عالقات �إ�سر�ئيلية 

مع �لدول �خلليجية ب�سكل عام.
وخت��م بالق��ول �إنه مع م��رور �لوقت حتول��ت �إ�سر�ئيل 
�إلى �لع�سيقة �ل�سرية لل�سعودية، مما يتطلب من �إ�سر�ئيل 
�أن ت�س��ر عل��ى �إخ��ر�ج ه��ذه �لعالق��ة �إل��ى �لعل��ن خدمة 
مل�ساحله��ا، و��سف��ا �لنظام �مللك��ي يف �ل�سعودية باأنه فقد 

�حلي��اء من��ذ وق��ت بعي��د ول��ن يتاأث��ر بالك�سف ع��ن و�قع 
عالقته باإ�سر�ئيل.

لق��اء�ت �سرية: �أما حمل��ل �ل�س��وؤون �لعربية ب�سحيفة 
»هاآرت�س« ت�سفي بارئيل فقال �إن رئي�س �حلكومة بنيامني 
نتنياهو يتباهى باللق��اء�ت �لتي يجريها مع زعماء عرب، 
و�أ�س��اف �أنه متت ترجمة �لتق��ارب �لإ�سر�ئيلي مع بع�س 
�ل��دول �لعربية يف عدم م�ساه��دة �ملظاهر�ت �ملعتادة �سد 
�إ�سر�ئيل يف �س��و�رع �لقاهرة وعمان و�ملغرب على خلفية 
�لأح��د�ث يف �حلرم �لقد�س��ي، بل �إن هن��اك �سمتا م�سريا 

�سيا�سي��ا وثقافي��ا حتى �إن �لنخ��ب غري ق��ادرة على ن�سر 
جمرد بيان ��ستنكار و�حد ملا يح�سل يف �لقد�س.

ورغ��م �أن �لرئي���س �مل�س��ري عبد �لفت��اح �ل�سي�سي دعا 
�إ�سر�ئي��ل للعم��ل عل��ى ��ستعادة �له��دوء يف �حل��رم، فاإن 
�حلدي��ث ي��دور عن ت�سريح��ات ناعمة ج��د�، يف وقت �أمر 
وزي��ر �لأوق��اف �مل�سري خمت��ار جمعة خطب��اء �مل�ساجد 
بتجن��ب �حلدي��ث عن �مل�سج��د �لأق�س��ى و�لركي��ز على 
�لتعام��ل ب�سكل جيد مع �ل�سي��اح �لأجانب �لذين يزورون 

م�سر.

يف �إط��ار �حلد من �لنفوذ �ل�سع��ودي يف �جلنوب 
�لإم��ار�ت ت�س��در ق��ر�ر ب�سح��ب كل م��ا ل��ه عالق��ة 
ق��و�ت  �أ�س��درت   . �لوهاب��ي  بالفك��ر 
�ملدعوم��ة  �حل�سرمي��ة  �لنخب��ة 
�إمار�تي��ا �أم���س �لأول ق��ر�ر� ب�سح��ب 
�لت��ي  و�ملطوي��ات  و�لأ�سرط��ة  �لكت��ب 
تدع��م �لإره��اب ويف مقدمته��ا كت��ب �بن 
تيمية وحمم��د بن عبد�لوه��اب وكل ماله 
�سل��ة بالفك��ر �لوهاب��ي.. وج��اء يف تعميم 
خلطباء �مل�ساجد �سادر عن د�ئرة �لأوقاف 
مبلي�سي��ا �لنخبة �سرورة حتذير �ملو�طنني 
من �لتعام��ل معها وذل��ك بتوجيهات �لقو�ت 
�لإمار�تي��ة �ملتو�جدة بح�سرم��وت.. ويرى 
مر�قب��ون �ن �لتعميم �جلدي��د يك�سف �ل�سر�ع 
�لكب��ري ب��ني  �أتب��اع �ملذه��ب �ل�سلف��ي �ملدعوم 
م��ن �لإم��ار�ت و�أتب��اع �لوهابي��ة �ل�سعودية يف 

ح�سرموت..

تقارير

يف �لقو�ن��ني �للهي��ة و�لدولي��ة لالأ�س��ري حقوق 
يج��ب �للت��ز�م به��ا لأنه��ا تعت��رب م��ن �ل�سو�بط 
�لخالقي��ة و�لن�سانية و�لديني��ة يف جميع �ل�سنن 

و�لت�سريعات.
�أ�س��ري ح��رب ه��و م�سطل��ح يف �لقان��ون �لدويل 
�لإن�س��اين ويف �سر�ئ��ع �أخالقي��ة �أخ��رى ي�سري �إلى 
مكان��ة �ملقات��ل يف جي�س �أو ميلي�سي��ا منظمة �لذي 
�أي��دي ع��دوه، ح�س��ب �لقان��ون �ل��دويل  وق��ع يف 
�لإن�ساين، �لذي تطور تدريجيا منذ 1863، تت�سمن 
مكانة �أ�سري حرب حقوق خا�سة يتمتع بها �لأ�سري 
مثل عدم حماكمته، عدم تعر�سه للتعذيب، تالقي 
ع��الج طب��ي كام��ل، �ل�ستعانة مبنظم��ة �ل�سليب 
�لأحمر �لدولية ملر�قبة حالته �ل�سحية ولالت�سال 

باأقربائه وغريها من �حلقوق.

�م��ا يف �ليمن و�سوريا و�لع��ر�ق وبع�س �لدول 
�لت��ي ن�سب��ت فيه��ا �لولي��ات �ملتح��دة و�لكي��ان 
�ل�سهيوين ودول �وروبية حروب طائفية للحفاظ 
على م�ساحله��م �ل�سخ�سية، مل ن��رى �ي �حر�م 

من قبل بع�س �لطر�ف لالأ�سرى.
�رتكبت جر�ئم ب�سعة بحق �لن�سانية من قبيل 
�لذب��ح و�حل��رق و�لغ��رق و�ل�سح��ل يف �ل�سو�رع 
و�ع��د�م بالر�سا���س وغريها م��ن �ل�ساليب بحق 
�ل�س��رى، وم��ن �سمن ه��ذه �جلماع��ات ميكن �ن 
نذك��ر د�ع�س وجبهة �لن�س��رة يف �لعر�ق و�سوريا 

وليبيا.
لك��ن يف �ليم��ن، �جلرمي��ة �لت��ي مت��ت باإ�سر�ف 
�مار�تي��ني م��ن قب��ل �لعنا�س��ر �لتكفريي��ة بح��ق 
��س��رى �جلي���س و�للجان �ل�سعبي��ة، طرحت عدة 

��سئل��ة ل��دى �ملتابع��ني للملف �ليمن��ي، وهو ملاذ� 
جماع��ة �لف��ار ه��ادي ��ستخدمو� ��سل��وب �لذبح؟ 
ه��ل ه��م يف �حلقيق��ة جماعة تقات��ل لأج��ل �عادة 

�ل�سرعية �م ل؟
لك��ن يف هذه �جلرمية توج��د نقطة ظريفة جدً�، 
وهو نقل �لعنا�سر �لتكفريية �لجر�مية )د�ع�س( 
من �سوريا و�لعر�ق بعد ف�سلهم �لى �ليمن لتو�جد 
�لمريكي��ة وحلفائه��م بحج��ة مكافح��ة  �لق��و�ت 
�لره��اب و��سته��د�ف مو�ق��ع �جلي���س و�للج��ان 

فيها.
�ملتح��دة  �لولي��ات  �ن  �ملر�قب��ون،  وبح�س��ب 
�لمريكي��ة �ختارت تعز لكونه��ا ف�سلت يف حماولة 
�ل�سيط��رة على ب��اب �ملندب، �ي خ�س��رت معارك 
�ل�سو�ح��ل �لغربي��ة للب��الد، و�ن �لعملي��ات �لت��ي 

تنفذه��ا طائر�ت دون طيار �أمريكية يف ح�سرموت 
و�لبي�ساء و�بني �نها عمليات ت�سفية، لكن معارك 
تع��ز يف كاف��ة �جلبه��ات )�ملخ��ا، م��وزع، �سل�سلة 
جبال كهبوب و….( مع��ارك م�سريية لل�سيطرة 

على �أهم �ملمر�ت �ملائية يف �لعامل.
لك��ن يف �لنهاي��ة �ي�س��ا تبق��ى بع���س �ل�سئلة، 
وهي، هل �لوليات �ملتحدة تنجح بهذ� �مل�سروع؟ 
وه��ل �جلي�س و�للجان ي�سكلون ق��وة ر�دعة �كرب 
�ل�سر�تيجي��ة  �ملناط��ق  ��سته��د�ف  خ��الل  م��ن 
للتحالف بال�سو�ريخ �لبالي�ستية؟ و�لهم، هو هل 
ي�ستد �ل�سر�ع �خلليجي عرب �لجنحة �لع�سكرية 
�لتابع��ة لل�سعودي��ة وقط��ر )د�ع���س و�لقاع��دة( 
يف �ملناط��ق �جلنوبي��ة؟ وم��ا هو م�س��ري �ل�سعب 

�جلنوبي؟.

حقائق خطيرة تكشفها جرمية إعدام األسرى في الساحل الغربي 

الغزاة يتصارعون : االحتالل اإلماراتي يصدر 
قرارًا مبنع كل ما له عالقة باالحتالل السعودي ..

�إلى جبهات  �لعزة و�ل�سرف كانت وجهتهم عربو� 
�حل��دود و�جت��ازو� �ل�سي��اج، يتقدم��ون يف و�س��ح 
�لنه��ار، ويقتحمون لي��اًل �إن �ر�دو�، �أدركو� �خلطر 
فتحركو� ،وعرفو� �لعدو فانطلقو�، مل يثنيهم قعود 
�لبع���س وتخاذل �لبع���س �لآخر ،دفعه��م �لقر�ن، 
ب�س��الح �لعدو يدمرون �آليات��ه ويقتلون جي�سه، �إن 
زحفو� ه��رب �خل�سم و�سيط��رو� و�إن زحف �لعدو 
�نك�سر وتقدمو�، �أ�سلح��ة �سخ�سية ورجاُل ُب�سطاء 
ي�س��ريون م�سياً على �لأق��د�م، يحملون م��ن �لُعدة 
و�لعتاد ما ��ستطاع��ت �أج�سامهم �لنحيفة �أن تقوى 
على حمله ،يفر�سون �لأر���س ويلتحفون �ل�سماء، 
يف �للي��ل ل ينام��ون منه��م �ل�ساج��د ومنه��م �لر�كع 
وفيه��م �ملت�سرع �ملنقطع �لى �هلل بالدعاء و�خر يدُه 

على �لزناد وعيناه ترقب حتُركات �لعدو 
لي�س��و� مالئكة ومل ياأتو� م��ن �ل�سماء، ومل ياأتو� 
م��ن كوكب �آخ��ر ،لي�سو� معجزة هم تل��ك �ملجاميع 
�لب�سري��ة من �أبن��اء تلك �لقرى �ملتناث��رة يف �سفوح 
ويف  �لأري��اف  يف  �لأودي��ة  جنب��ات  ويف  �جلب��ال 
�مل��دن يف �جلب��ال ويف �ل�ساح��ل، ��سخا���س ب�سطاء 
يف  �لأول��ى  �أعماره��م  ف��ر�ت  �أم�س��و�  وعادي��ني، 
�لتنقل ب��ني �ملدر�س��ة و�ملزرعة، جمعته��م �لق�سية 
ووحده��م �له��دف و�ملوق��ف، رفع��و� �سع��ار �حلق 
فهزم��و� �لباط��ل، ُقتل��و� لتحي��ا �لأم��ة، ُي�سبه��ون 
�لذهب �ل��ذي كل ما ز�د �ل�سرب فيه ز�د بريقا وملع 

�كرث، نفو�سهم ز�كي��ة و�أخالقهم عالية وقلوبهم 
طاه��رة " منطقه��م �ل�س��و�ب وملب�سه��م 

�لقت�ساد وم�سيهم �لتو��سع " �سمعو� 
د�ع��ي �هلل فا�ستجاب��و� ولب��و� �لندى 
�لإمي��ان  ودفعه��م  �لق��ر�آن  حركه��م 
م��ن �سفاته��م �لتق��وى و�لإخال���س 
و�لإيث��ار و�ل�سرب و�لب��ذل و�لعطاء 

و�لت�سحية و�لفد�ء و�ل�سدق و�لوفاء 
و�لت�سليم و�لولء و�لإق��د�م و�ل�سجاعة 

�إن قال��و� فعلو� ي�ستمدون قوتهم من �هلل وينطلقون 
وف��ق توجيهات��ه عرفو� �هلل ح��ق معرفت��ه فهان ما 
دون��ه يف �نف�سهم �كت�سب��و� من �مليد�ن كل �خلرب�ت 
�لأكادميي��ات  بذل��ك  وفاق��و�  �لقتالي��ة  و�مله��ار�ت 
م��ن  به��م  �لتج��ارب  م��ن  و��ستف��ادو�  �لع�سكري��ة 
�ل�سجاعة و�لأقد�م ما لي�س يف غريهم يف هذ� �لكون، 
يف �لثبات كاجلبال يع�سق��ون �ل�سهادة ويت�سابقون 
عليها ويكرهون �لعي�س يف ذلة وهو�ن )��سد�ء على 
�لكفار رحم��اء بينه��م( �سرباتهم حيدري��ة يبذلون 
�أرو�حه��م وينذرون حياتهم يف �سبيل �هلل ويف �سبيل 
�لدف��اع ع��ن �مل�ست�سعف��ني وم��ن �ج��ل �أن يعي���س 

�لأخرون يف �سرف وكر�مة .
رجال عرفو� �هلل فعرفهم"

فاأحبهم و�أحبوه".. ودعاهم فلبوه"
فباعو� منه �لنف�س و�ملال وهو ��سرى"

مل تثنيهم رغبات �لهوى"
ومل يوهنهم باأ�س �لعدى"

لأنهم باهلل �أقوى".. �أملهم يف �هلل �أكرب
وخوفهم منه �أعظم".. لهم يف كل و�دي ملحمة"

ويف كل جبل مدر�سه..  ويف كل معركة �لف و�لف 
مفخرة".. �سي�سجل �لتاريخ مو�قفهم"

و�ستدر�س �لأجيال عزمهم"
فهم �لعابرين على دروب �ملجد، �ل�ساجدين فوق 

�لر�كعني، تر�ب �لنت�س��ار، �لقانتني، 
ي��ن  بد لعا �

�هلل يف �ملي��د�ن �لطاه��ر و�ملح��ر�ب �ملقد���س، يف كل 
�سهل وجبل وو�د وخندق ومر�س، رجال �لرجال، 
و�سادة �لب�سر، �لذين حمل��و� �إميانهم عتاد وعتيد، 
ن�س��ر� لدين �هلل �ملجيد، من �أقامو� مبحر�ب �لثغور 
،لي��ل نه��ار دون وه��ن �و فت��ور، �لآ�سف��ي نف�س��ا" 
و�لأوف��ى عه��د�" و�لأ�س��دق وعد�" يف زم��ن تتبدل 
في��ه �لنف�س �س��كالآ ومعني �أنا ل �أبال��غ ولن �أك�سف 
�س��رً� �أن ُقل��ت �أنه ل �أحد يف هذ� �لك��ون ي�ستطيع �أن 
يف��ي هوؤلء �لرج��ال �ل�سرفاء �حل��ق و�أن �ملُجلد�ت 
ل تت�س��ع ولو كانت �لأر�س ورًق و�لبحار مد�د ولو 
ل�سرد ق�سة و�حدة من ق�س�س �أولئك �لنفر ول غري 
�لتاأري��خ �إن كان خُمل�س قادرً� �أن يفي بُجزء ب�سيط 
م��ن تلك �لبطولت و�لت�سحي��ات �ملُنقطعة �لن�سري 

�سي��اً  وحا�سر� وم�ستقباًل .ما
ُهم  هوؤلء 

�ليمني��ني، ه��م �أولئك �لنف��ر �لذي يقتح��م ب�سالحه 
�ل�سخ�سي يف ع�سر �لتكنولوجيا �حلديثة و�حلرب 
�لإلكرونية ومب�ساندة �أح��دث �أ�سطول جوي على 
م�ست��وى �لع��امل باأكمل��ه موق��ع يف �أر���س �خل�سم 
بكام��ل ُعدته وعتاده ويقتل ويجرح وياأ�سر عدد من 
�لع�سكريني من �لطرف �لآخر وُيفجر �لآليات وُيدمر 
�لثكن��ات و�لتح�سين��ات، ويل قبل �خلت��ام �أن �أقول 
له��وؤلء �لأبطال من �أبناء �جلي���س �ليمني و�للجان 
�ل�سعبية يف ُكل �جلبهات �لذين �سطرو� تلك �ملو�قف 
و�سيط��رو� عل��ى تل��ك �ملو�ق��ع �أُقب��ل تل��ك �لأقد�م 
�حلافي��ة �لت��ي د��س��ت ف��وق ه��ام �لإمرب�طوريات 
�لعاملي��ة جمتمع��ة فاأنت��م �لأم��ل وعليك��م بع��د �هلل 
�لره��ان فكم يتمنى كل ح��ر و�سريف يف طول �لعامل 
وعر�س��ه �أن يك��ون �سعرة من �سعرك��م، �نتم �ليمن 
و�ليم��ن �نت��م، �أنت��م �ل�س��الح �حلقيق��ي، �أنتم فخر 
�لعامل و�لعامل فخور بكم، �أنتم 

�س��ل  �أ

�لإ�س��الم �ملحمدي �لأ�سي��ل، �أنتم ر�سال��ة �ل�سماء، 
�أنتم �أمل �مل�ست�سعفني يف �لأر�س، �نتم بحق �ن�سار 
�هلل ور�سوله و�أبن��اء �لأو�س و�خلزرج و�حفاد �بن 
ْحُن  اُلو� نمَ يا�س��ر و�ل�سر، �أنتم �ملعنيون يف قوله ) قمَ
ِدي��ٍد )33( �لنم��ل( بكم  اأْ���سٍ �سمَ �أُوُل��و بمَ ٍة ومَ �أُوُل��و ُق��ومَّ
خال�س �لأمة وعلى �أيديكم تتهاوى عرو�س �لطغاة 
و�مل�ستكربي��ن، �نت��م �مل�ستقبل �لو�ع��د، �نتم �لفخر 
و�لن�س��ر، بكم يتباه��ى �لأحر�ر يف �لع��امل، ومنكم 
ترتع��د فر�ئ���س �لأ�س��ر�ر، �أنت��م �لع��رب �لقحاح 
ا  ْثنمَ عمَ ا بمَ ْعُد �أُولُهممَ اءمَ ومَ � جمَ اإِذمَ ،وعد �هلل �نتم يف قوله )فمَ
ا�ُسو� ِخاللمَ  جمَ ِدي��ٍد فمَ اأْ���سٍ �سمَ ��ا �أُويِل بمَ ��اًد� لمَنمَ لمَْيُك��ْم ِعبمَ عمَ

ْفُعول )5( �لإ�سر�ء( ْعًد� ممَ انمَ ومَ كمَ اِر ومَ يمَ �لِدّ
�نتم رجال �لرجال

�نُتم �لُكرماء يف ��سلهم. 
 . قوله��م  يف  �ل�سادق��ني  و�سله��م.  يف  �لأوفي��اء 

�ل�سابرين يف �أعمالهم. �خلا�سعني لربهم
�مل�ستغفرين يف �أ�سحارهم،

رجال �لرجال، �لأباة �لأحر�ر،
ع�ساق �هلل، �ل�ساعني يف ر�ساه،

�ملبادرون �إلى �جلهاد، حماة �لدين،
و�سند �مل�ست�سعفني ،

�هلل  ف�س��الم  و�أن�س��اره.../  �هلل  جن��ود 
عليكم ورحمة وبركاته.

أبطال اجليش واللجان 
يتقدمون في وضح النهار، 
ويقتحمون لياًل إن ارادوا، 

أدركوا اخلطر فتحركوا 
،وعرفوا العدو فانطلقوا

جمعتهم القضية 
ووحدهم الهدف 

واملوقف، رفعوا شعار 
احلق فهزموا الباطل

جمعتهم القضية 
ووحدهم الهدف 

واملوقف، رفعوا شعار 
احلق فهزموا الباطل

نفوسهم زاكية 
وأخالقهم عالية وقلوبهم طاهرة 

" منطقهم الصواب وملبسهم االقتصاد 
ومشيهم التواضع " سمعوا داعي الله 

فاستجابوا ولبوا الندى حركهم القرآن ودفعهم 
اإلميان من صفاتهم التقوى واإلخالص واإليثار 

والصبر والبذل والعطاء والتضحية والفداء 
والصدق والوفاء والتسليم والوالء 

واإلقدام والشجاعة

أملهم في الله أكبر
وخوفهم منه أعظم".. لهم في كل 

وادي ملحمة"
وفي كل جبل مدرسه..  وفي كل 

معركة الف والف مفخرة"..

رج��������������������ال ال����������رج����������ال 
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�إعالن �ل�سيد يف جزء هام من خطابه بذكرى �ل�سرخة 
�لت��ي ت�سري �إل��ى �أمري��كا و�إ�سر�ئيل كعدوي��ن و��سحني 
بالمو�رب��ة، ب��اأن حت�س��ب ت��ل �أبي��ب ح�س��اب �ليم��ن يف 
�ملو�جهة �لع�سكرية �ملقبلة، و�لى �حللفاء ، هذ� �لإعالن 
�لهام يحمل ر�سائل من �حلجم �لكبري يف �أكرث من �جتاه، 
ولي���س فقط �لى ح��زب �هلل �لذي يح�س��ر ملعركة كبرية 
�سده وفق ت�سريبات �إ�سر�ئيلية تكيل �لتهم خالل �لفرة 
�ملا�سي��ة للحزب بامتالك م�سان��ع �أ�سلحة دقيقة باأنه لن 

يكون وحيد�.
ول غر�ب��ة �أن تهتم �ل�سحف �لعربي��ة خلطاب �ل�سيد 
عبد �مللك وتف��رد له م�ساحات كبرية ويت�سدر �أولوياتها 

باعتباره تهديد� جديا للكيان �ل�سهيوين.
�أول��ى �لر�سائ��ل على �ل�سعيد �ل��دويل تكمن يف توقيت 
�إط��الق �خلطاب بظل �لعدو�ن �ل�سعودي �لأمريكي على 
�ليمن، ما يعني حكم��ا �أن �لعدو�ن �لع�سكري و�حل�سار 
��سحي��ا دون قيم��ة عملي��ة بالقيا���س �ل��ى ع��ام ٢015م 
و��ستط��اع �لدمغ��ة �ليمنية �لتاأقلم و�لعم��ل يف ظل هذه 

�ملناخات �ل�سعبة.
�لعه��د  ويل  �عت��ربه  م��ا  �أن  يف   : �لثاني��ة  �لر�سال��ة 
�ل�سع��ودي م��ن �أن��ه يخو�س حرب��ا طويل��ة �لنف�س �سد 
�أن�سار �هلل، وبقدر م��ا كان هذ� �لت�سريح يثري ��ستغر�با 
لك��ون ح��رب �لنف���س �لطوي��ل تخا���س فق��ط م��ن قب��ل 

�لأط��ر�ف ذ�ت �لإمكاني��ات �ملتو��سع��ة ، ولي���س دول��ة 
تنفق مئات �ملليار�ت على حربها كما هو حال �ل�سعودية 
، ومف��اد �لر�سالة بالجتاه �ل�سعودي ه��و �أن �أن�سار �هلل 
�لي��وم لديه��م م��ن  فائ���س �لقوة م��ا يكف��ي للم�ساركة يف 
�حل��رب �لنهائي��ة �ملقد�سة ل�ستع��ادة �لقد�س و�لأق�سى 
، وح��رب �لنف�س �ل�سع��ودي لتحجيم �أن�س��ار �هلل لي�ست 
�س��وى �أ�سغاث �أحالم كما كان حلم �إركاعهم بعد �سهر �أو 

�سهرين من �لعدو�ن ودخول �سنعاء.
ويف جزء مهم م��ن �لر�سالة �إلى �ل�سعودية ف�سح �أمام 
�لع��امل ب��اأن �لعق��ل �حلربي �ل�سع��ودي ه��و �لأدنى بني 
جيو�س �لعامل، فيمني ع��دوه، ولديه ما يكفي من �لغباء 

لي�سنع �لهزمية �لذ�تية ويبعرث �ملليار�ت دون جدوى.
�لر�سال��ة �لثالث��ة: ه��ي للحلف��اء يف حم��ور �ملقاوم��ة 
وحتدي��د� ح��زب �هلل �ل��ذي كان ل��ه �ملوق��ف �لو��س��ح 
و�ل�سري��ح م��ن �لع��دو�ن عل��ى �ليم��ن بالوق��وف �إل��ى 
جان��ب �ل�سع��ب �ليمني يف �لع��دو�ن �لو�ق��ع عليه، وهو 
�أن �ليمني��ني يبادلون �لوفاء بالوف��اء مهما كانت ق�ساوة 
�لظ��رف �أو �حلرب �ملفرو�سة عليهم، و�أنهم حليف يركن 

�إليه يف �ل�سد�ئد.
وه��ذه �لر�سال��ة يف جزء منه��ا تطرق �أب��و�ب تل �أبيب 
باأن ح��زب �هلل و�ملقاومة �لفل�سطينية لن يكونا وحيد� يف 
�ملعركة ولديه من �ليمن مدد ل قبل لتل �أبيب مبو�جهته، 

و�إن م��ن خا�س �ملو�جهة �سد ع��دو�ن جتتمع عليه دول 
عظم��ى وت�سك��ت عن��ه دول �لع��امل، لي�س��ت �إ�سر�ئي��ل 

منفردة من �ل�سعوبة مبكان.
ل  كالأع��ر�ب  لي�س��ت  و�إ�سر�ئي��ل”   ”

تفق��ه فه��ي ت��درك �أن م��ن خا���س حربا 
متعددة �جلبه��ات يف ظل ح�سار م�سدد 
و�فتقاد للغط��اء �جلوي، وينت�سر هو 

بال �سك عقلي��ة ع�سكرية فذة و�إعادة 
�حل�ساب��ات يف �ملو�جهة �لتي ت�سارك 

فيها..
وللد�خ��ل ثم��ة ر�سائل ل تق��ل �أهمية 

عن ر�سائ��ل �خل��ارج للحلفاء 
و�ملرتزق��ة ب��اأن �حل��رب 

ة  مل�ستم��ر �
عل��ى 

�أن�سار 
هلل  �

مل 

تك��ن �أكرث من �أذى وه��م �ليوم ميتع��ون بالتفاف �سعبي 
يوف��ر لهم فائ�س �لق��وة �لذي مكن �ل�سي��د عبد �مللك بدر 
�لدي��ن �حلوثي من �إعالن �ل�ستع��د�د للم�ساركة �لفعلية 
ولي���س �عالن لال�سته��الك �لإعالمي �ليوم ه��م �أكرث عدد� 
وع��دة ولديهم م��ن فائ�س �لق��وة ما يكف��ي للم�ساركة يف 
و�سع �ملعادلت �لإقليمي��ة، عو�سا عن معاجلة من �تكاأ 

على �لغازي يف بلده �أو كان يف نف�سه مر�س.
هذه �لر�سائل هي ما حتدث �لرتباك لدى دو�ئر �لقر�ر 
يف و��سنط��ن وتل �أبي��ب و�لريا�س و�أب��و ظبي وتابعيهم 
م��ن حمور �أمري��كا، و�ل�سمت �ملطب��ق �إز�ئها 
با�ستثن��اء �لقلق �لإ�سر�ئيل��ي �لذي خرج 
�إلى �لعلن كون وجودها ��سحى مهدد� 
ب�س��كل �أكرب م��ن قبل ومن قب��ل �أعد�ء 
ير�كمون مزيد� م��ن �لقوة وي�ستاقون 
م��ع  �لنهائ��ي  �حل�س��م  حلظ��ة  �إل��ى 
م��ن  �لوكي��ل  ل  �لأ�سي��ل  �خل�س��م 
جن�سياته��م،  تع��دد  عل��ى  �ملرتزق��ة 
ولإدر�ك ه��ذه �لق��وى ب��اأن �ل�سي��د عبد 
�ملل��ك ل يطل��ق �لتهدي��د�ت 
ب��ل  �جلوف��اء، 

ي�ستن��د 
ل��ى  �إ
وقائع 
على 

�لأر�س.
وه��و ما �أك��ده رئي�س �للجنة �لثوري��ة �لعليا يف كلمته 
يف م�س��رية �ل�سرخ��ة نح��و �لأق�س��ى ع�س��ر �جلمعة يف 
�لعا�سمة �سنعاء باأن مناور�ت ع�سكرية حتاكي هجوما 
عل��ى مو�ق��ع ” �إ�سر�ئيلي��ة” وحرب��ا يف فل�سطني يجري 
تنفيذه��ا، وهن��اك جناح يعمل عل��ى ��ستد�مة هذ� �لعمل 
و�إن�س��اء ق��و�ت خا�س��ة معاركه��ا �حلقيقي��ة �ستج��ري 
باجت��اه �لقد�س يف معركة حا�سم��ة على م�ستوى �ملنطقة 

و�لعامل.
وه��و �أي�س��ا – �خلط��اب – مل ياأت مفاجئ��ا �أو خارج 
�سياق��ه �أو حما�س يف حلظ��ة فارقة، لك��ون �إ�سار�ت عدة 
�سدرت عن قيادة �أن�س��ار �هلل وت�سمنت خطابات �ل�سيد 
عب��د �مللك ج��زء منها يف عم��ل مقاوم للهيمن��ة �لمريكية 
و��س��رد�د �لقد���س ، كم��ا �أن��ه  �أعطى �لإ�س��ارة للجانب 
�لتنظيم��ي و�للوج�ست��ي لتنفي��ذ م��ا �أعل��ن عن��ه ف��ور� 

بالتن�سيق مع �حللفاء.
ولكون��ه خط��اب عملي تنفي��ذي ولي���س �إعالنا جمرد� 
من �لفع��ل جلهة �إطالق �إ�سارة �لب��دء للدو�ئر �لتنفيذية 
بتطبيق وتن�سيق �مل�ساركة �ليمنية مع �حللفاء يف حمور 
�ملقاوم��ة، ميك��ن �عتبار خط��اب �ل�سي��د عب��د �مللك بدر 
�لدي��ن �حلوث��ي �ملت�سمن �ع��الن �مل�سارك��ة يف �حلروب 
�لقادم��ة لتحري��ر فل�سطني م��ن �ملحطات �لت��ي �سيجري 
توثيقه��ا تاريخيا يف م�س��ار ��ستعادة �لقد���س وفل�سطني 

هويتهما �لإ�سالمية و�لعربية.
ويف �خلال�س��ات �أعل��ن �ل�سيد عبد �ملل��ك لعبا �إقليميا 
جديد� دلف �إلى �ل�ساحة �لدولية و�سيكون لوجوده يف �أي 
منطقة تاأثري� يغ��ري �ملعادلت، ويخطب وده �لكثريون، 
لكن��ه لع��ب ذو مبادئ وميك��ن �لوثوق به جله��ة �لتز�م 

بو�سلته مبادئ �لإ�سالم وتعاليم �لقر�آن.

رمبا يحتاج املراقب البعيد، او حتى القريب ن�سبيا، 
ال��ى الكثري من اجلهد واملتابعة الدقيقة للتفريق بني 
منهجي��ة وطريقة عمل ان�سار اهلل يف اليمن او حزب 
اهلل يف لبنان. طبعا لي�س املق�سود هنا لناحية ميدان 
العم��ل املق��اوم حيث التباع��د بالكام��ل يف اجلغرافيا 
ويف منطق��ة االهداف وبقعة العم��ل، وطبعا لي�س من 
ناحية ا�سماء القادة والكوادر وامل�سوؤوليني امليدانيني 
والع�سكري��ني، حي��ث اي�سا االخت��اف وا�سح وحمدد 
وال لب���س في��ه، ولك��ن رمب��ا تكم��ن �سعوب��ة التفريق 
ه��ذه يف جمموعة م��ن النقاط املهم��ة التي تدخل يف 
ا�سا���س تركيبة ومنط عمل املقاوم��ة واملواجهة لدى 
كل م��ن االثنني: احلزبني او املدر�ست��ني او الثقافتني 
او »اجلي�س��ني«!! اإذ رمبا تكون الت�س��مية االخرية هي 

االن�سب. وميكن تلخي�ص هذه النقاط بالتايل:

شارل أبي نادر        

في الصمود
لق��د فاج��اأ كل م��ن �ن�س��ار �هلل وح��زب �هلل �لع��امل �لقري��ب و�لبعيد 
بالكامل، �ول لناحية �ل�سمود مبو�جهة قوى �كرب و�قدر يف �لمكانيات 
�لع�سكرية و�ملالية و�لعالمية و�لديبلوما�سية، �ق�سد ��سر�ئيل لناحية 
ح��زب �هلل، و�لتحال��ف �لدويل �لقليم��ي �ل�سعودي لناحي��ة �ن�سار �هلل، 
وثاني��ا لناحي��ة �ثبات كل من �حلزب��ني لنف�سه يف �ية معادل��ة، تفاو�سا 
�و مو�جه��ة، وحيث كان �غلب �ملعادين لالثن��ني يجهلون بد�ية قدر�ت 
�ملو�جهة لدى حزب �هلل �و لدى �ن�سار �هلل، �قتنع هوؤلء جميعا مرغمني 
بان��ه ل جم��ال بتات��ا لتخطي ح��زب �هلل �و �ن�س��ار �هلل يف �ملي��د�ن �و يف 

�لديبلوما�سية �و يف �لتفاو�س.

في االميان
كان لناحي��ة �للتز�م �لديني �ل�سحيح و�لبعي��د عن �لت�سدد، و�لذي 
ميي��ز حركت��ي �ن�س��ار �هلل وحزب �هلل، �ث��ر ��سا�سي وج��ارف يف تكوين 
مناع��ة �خالقي��ة وديني��ة و�ن�ساني��ة ل��دى قيادت��ي ومقاتل��ي �لثن��ني، 
�ساهم��ت يف حتقي��ق �غلب �نت�سار�تهما وتفوقهم��ا يف �مليد�ن. وقد لعب 
�لعام��ل �لديني دور� مهما يف تزيني مقاتلي �لثنني بالقدرة على �لثبات 
و�ل�س��رب و�ل�سمود يف �غل��ب و��سعب و�ق�س��ى معاركهما، وحيث كان 
جن��ود ومقاتلو �جلي�سني )حزب �هلل و�ن�سار �هلل( يلتزمون ويحرمون 
�ملب��ادىء �ل�سامية �لتي يقدمها ويهبها لنا �لدين و�لميان باهلل �سبحانه 
وتعال��ى، فكان��ت د�ئم��ا معاركهما تتمي��ز بالنظافة وباح��ر�م �لن�سان 

و�لنف�س �لب�سرية.

 في تطوير القدرات القتالية
لق��د عمل �لثنان يف معارك �ملو�جهة 
كاف��ة  ويخو�سونه��ا  خا�سوه��ا  �لت��ي 
وفق مب��د�أ �لتطوي��ر �لد�ئ��م لقدر�تهما 
�كت�س��اب  لناحي��ة  �س��و�ء  �لقتالي��ة، 
�و  وتهذيبه��ا،  و�سقله��ا  �خل��رب�ت 
ق��در�ت  عل��ى  �حل�س��ول  لناحي��ة 
جتميع��ا،  ع�سكري��ة،  و�مكاني��ات 
ت�سنيع��ا، �س��ر�ء �و ت�سلم��ا م��ن دول 
حليفة، وقد ��ستفاد مقاتلو وكو�در كل 
م��ن حزب �هلل و�ن�س��ار �هلل من �ملعارك 
�لتي خا�سوها لكت�ساب خرب�ت قتالية 
�سخم��ة، يعج��ز �ي جي���س يف �لع��امل 
عن �كت�سابها يف ه��ذه �لفرة �لق�سرية 
ن�سبيا من �لزم��ن، و�ل�سبب �نخر�طهم 

يف �ملئ��ات ل ب��ل يف �لآلف م��ن �ملعارك �ل�سر�س��ة مبو�جهة جيو�س 
وجمموع��ات مدربة جيد� وجمهزة باحدث �نو�ع �ل�سلحة و�لعتاد 
�لع�سك��ري، وكل ذلك كان ي�سكل �لفر�سة �ملنا�سبة لتطوير �لقدر�ت 

و�لمكانيات فنيا وتقنيا وتكتيكيا.

 في النظرة االستراتيجية
يف متابع��ة دقيق��ة ومف�سل��ة مل�س��ار �ملو�جه��ة �لتي فر�س��ت على كل 
م��ن ح��زب �هلل و�ن�س��ار �هلل، نالحظ �ن منهجي��ة عم��ل كل منهما قامت 
��ستن��اد� �ل��ى خطط مربجمة ثابت��ة ومدرو�سة، بعيدة ع��ن �لت�سنج �و 
عن الع�سبية بالرغم من ال�سغوط الهائلة التي مور�ست على كل منهما. 

ويف مقارنة ب�سيطة بني ما تعر�س له حزب �هلل و�ن�سار �هلل على �ل�سعد 
�لع�سكري��ة و�ملالية و�لديبلوما�سية و�لجتماعي��ة كافة، وبني ما حققه 
كل منهم��ا عل��ى �سعيد �ملو�جه��ة، جند ه��ذ� �مل�سار �لثاب��ت يف �لنظرة 
�ل�سر�تيجية �لبعيدة �لروؤية، يف �ختيار �ملناورة، ويف �د�رة �لقدر�ت 
�ل�ساروخية و�ل�سلح��ة �لكا�سرة للتو�زن، ويف �ختيار قر�ر �حلرب �و 
�لتفاو���س، ويف �ختي��ار �حلليف و�لثبات مع��ه و�حر�مه و و�لهم من 

ذلك كله يف �لقر�ر�ت �مل�سريية �ل�ستباقية.

في االلتزام بقضايا االمة ومواجهة
االستكبار الصهيوني - االميركي

يف  �و  �حل��رب  يف  �هلل  �ن�س��ار  �و  �هلل  ح��زب  خط��اب  يوم��ا  يك��ن  مل 

�ل�سيا�س��ة �ل من �سمن �سقف �للتز�م بق�سايا �لمة �لعربية 
و�ل�سالمي��ة، وكان��ت د�ئما ق�سية فل�سط��ني و�حلق �ملهدور 
فيه��ا، وق�سي��ة �لتع��دي �ل�سهي��وين �لد�ئ��م عل��ى �ملقد�سات 
�ل�سالمي��ة �و �مل�سيحي��ة، هي �لق�سي��ة �لم يف خطاب وعمل 
كل م��ن �لثنني، طبعا بال�سافة لاللتز�م �لتام بق�سايا لبنان 
�و �ليم��ن وبالرغ��م م��ن تنّكر �لعدي��د من �لع��رب و�مل�سلمني 
لدورهم��ا �و ملو�قفهم��ا، كان��ت ه��ذه �لق�سية ه��ي �لبو�سلة 
�ل�سا���س �لت��ي حت��رك ��سر�تيجي��ة ومنهجي��ة ح��زب �هلل 
ا  و�ن�سار �هلل، و�نطالقا من هذه �لبو�سلة وعربها، ُخلق ونمَ

وترعرع ع�سب �ملقاومة وم�سمون �ملو�جهة لدى �لثنني.

في شخصية القائد
مبع��زل ع��ن �ل�س��وت و�للكن��ة و�لبحة �ملمي��زة، و�لتي 
ينف��رد بها كل من �ل�سيد ح�س��ن ن�سر�هلل �مني عام حزب �هلل 
�للبن��اين و�ل�سي��د عبد �مللك �حلوثي قائ��د حركة �ن�سار �هلل 
�ليمني��ة، تت�سابه �لى حد بعيد �سخ�سيتاهما، يف �خلطابات 
وطريقة �لتوج��ه و�ي�سال �لفك��رة و�مل�سمون، ويف طريقة 
�لتفكري وربط �لمور ومنهجية �لتو��سل و�لتاأثري على �مل�ستمع �و على 
�ملتاب��ع، ويف �د�رة وقي��ادة �ملو�جهة، ويف �مليد�ن حي��ث �لثنان ملمان 
وبامتياز بتفا�سيل �ملعركة كافة، لناحية �ملناورة و�لقدر�ت و�لهد�ف 
وق��وى ال�سديق وقوى العدو، ولناحية معرفة نقاط ال�سعف او القوة 
لكل مناورة �و معركة، و�ي�سا يف �ل�سيا�سة حيث ميلكان �سورة و��سعة 
ودقيقة حمليا و�قليمي��ا ودوليا، و�ي�سا يف �لت�ساور و�ل�ستماع و�لخذ 
بال��ر�أي وتقدير �ملوقف..  و�خ��ري�، تبقى نقطة م�سركة بني �لثنني قد 
تك��ون هي �له��م يف ح�سور ويف وجد�ن ويف تاري��خ �لثنني، �نها �لوعد 

�ل�سادق و�لن�سر �لد�ئم.
عــــــــــــــميد متـــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــد

تقارير

القاسں املشترك بني أنص�������ار الله في اليمن وح������زب الله في لبنان

و�س���ع خطاب ال�س���يد عبد امللك بدر الدين احلوثي ليلة اجلمعة 21 يوليو املنطقة اأمام معادلة جديدة اأ�سا�س���ها اأن اللعبة الإقليمية قد تغريت فعال، 
واأن اليمن الذي ح�سر يف قمقم لعقود منذ �سيطرة ال�سعودية عليه ب�سكل �سبه مبا�سر عقب مقتل الرئي�س اإبراهيم احلمدي يف 1977م قد خرج عن 

الطوق عمليا برغم العدوان واحل�سار الذي تفر�سه اأمريكا واإ�سرائيل عرب اأداتهما القذرتني يف املنطقة ال�سعودية والإمارات.

تقريــــــر / إبراهيــــــم الوادعــــــي

رس�����������ائ�����������ل ال�������س�������ي�������د ال������������س������������ارة وامل�������ق�������ل�������ق�������ة ل������أق������ال������ي������ں
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بإح���������������راق زورق حرب��������������������ي للغ������������������زاة 
 اليوم.. القوة البحرية اليمنية تكتب شهادة إنهاء األسطول احلربي الغازي األول بشكل كامل

�ن �ل�سربة �ل�ساروخي��ة �ليمنية مل�سايف ينبع 
�لنفطي��ة و�لتي تعد رم��ز �لطاق��ة �ل�سعودية هي 
�سرب��ه �ساروخي��ه �ساحقه و مدرو�س��ة ومنتقى 
هدفه��ا بعنايه فم��ن جانب �نها ��سته��د�ف لعمود 
�لقت�س��اد �ل�سع��ودي وه��و »�لنف��ط« وكمرحله 
�ولى وم��ن جانب �خر هي ر�سالة مينيه ع�سكريه 
عن حت��ول �ملوؤ�س�س��ة �لدفاعية �ليمني��ة من قوة 
�ل��ى لع��ب ع�سك��ري �قليم��ي  دفاعي��ه د�خلي��ه 
موؤث��ر و�ب��رز �لور�ق �لع�سكري��ة �ليمني��ة ه��ي 
�لق��وة �ل�ساروخي��ة و�لوي��ة �مل�س��اة �خلا�س��ة 
�ملدرب��ة تدري��ب ع��ايل ومت�سلحة ت�سلي��ح متطور 
و�لت��ي �ثبتت كفاءته��ا و�حر�فيته��ا و�سر��ستها 
وتفوقه��ا �مليد�ين ولي�س بال�سرورة �حلديث عنها 

بالتف�سيل ملاذ�..
لن �ل�سيد �لقائد قد ك�سف عنها بجمل خمت�سره 
كان��ت هي جوه��ر �لوع��د �ل�سادق ع��ن ��ستعد�د 
مو�جه��ه  �ي  يف  للم�سارك��ة  �لع�سك��ري  �ليم��ن 

ع�سكريه مبا�سره �سد �لكيان �ل�سهيوين �لى جانب 
ح��زب �هلل �و مقاوم��ة فل�سط��ني �جلهادي��ة وم��ن 
�ملعلوم �نها فرق ع�سكري��ه من �ملقاتلني �ملدّربني 
و�ملجهّزي��ن للمو�جهة �لع�سكري��ة �ملبا�سرة �سد 
�لكي��ان �ل�سهيوين �لى جانب حزب �هلل �و مقاومة 

فل�سطني.
�ن �حتياج��ات �لتح��ول �ليمن��ي �ل��ى �لط��ار 
�لدفاعي �لقليمي �ملق��اوم قد بد�أ بتحول �سيا�سي 
تاريخ��ي من قبل �ل�سي��د �لقائد و�لذي �أكد �ن هذ� 
�لتح��ول �سيقابل��ه ت�سعي��د ع�سكري غ��ازي �سد 
�ليمن كردة فعل من قبل حتالف �لغز�ة لذلك كان 
له��ذ� �لتحول �له��ام كا�ستحق��اق �ول وك�سرورة 
ثاني��ا و رغ��م �لع��دو�ن و�حل�س��ار يحت��اج م��ن 
�جلانب �لع�سكري �ليمني �لى ترجمه عمليه بلغة 
ع�سكري��ه �قليميه وه��ذ� ما ح��دث و�ثبتته �لقوة 
�ل�ساروخي��ة بالأم�س من خالل ��ستهد�ف م�سايف 
ينبع �لنفطي��ة بو�سط �ل�ساحل �لغربي �ل�سعودي 

و�لت��ي تبع��د ع��ن �ليم��ن 1300 ك��م ب��ني د�ئ��رة 
�لطالق ومربع �لهدف....

وب��كل  �س��ارع  �ل�سع��ودي  �لع��الم  �ن  ل�س��ك 
حماق��ه وغب��اء �ل��ى ت�سوي��ر م��ا ح��دث مب�سايف 
ينب��ع �لنفطية ه��و �نفجار حم��ول كهربائي كبري 
بامل�س��ايف مم��ا �دى �ل��ى ��ستع��ال �لن��ري�ن عل��ى 
�لع��الم  �ن  يعل��م  و�جلمي��ع  و��سع��ه  م�ساح��ه 
�ل�سعودي ومن يتحالفه مع��ه يحاول �لتقليل من 
�سان �ل�سربة �ل�ساروخية و�ل�سخرية منها وهذ� 
نهج��ه �لعالمي منذ بد�ي��ة �لعدو�ن.. ف��اذ� كان 

ه��ذ� �لعالم �مل��اأزوم �مل�س��دوم �ملتخبط يتحدث 
ع��ن �ملع��ارك �لعنيف��ة يف جن��وب �ل�سعودية هي 
ح��االت ت�سلل وان اجلنود وال�سباط ال�سعوديني 

يقتلون 
�ما من لدغة عق��رب �و �سربة �سم�س �و �سلو� 
�لطريق وبكل وقبح يحتقرون جنودهم و�سباهم 
�حي��اء و�م��و�ت ..فكي��ف �سيو�سف ه��ذ� �لعالم 
�لفا�سل ما حتدثه �ل�سربات �ل�ساروخية �ليمنية 

..من �ل�سعب �خفاء �حلقائق ....
 hن �ل�سرب��ة �ل�ساروخية �ليمني��ة لربكان ٢�

ج��اءت كثاأر ف��وري لالأ�س��رى �ل�سه��د�ء �لذين مت 
ذبحه��م بكل وح�سيه من قبل �لمار�ت ومرتزقتها 
�م��ام �لكامري� وكتاأكيد ��سايف على �ن �ليمن لي�س 
بالبلد �لذي ير�جع �مام �لت�سعيد�ت �لع�سكرية 
�لر�سائ��ل  بع��د  كان��ت طبيعته��ا، ل�سيم��ا  مهم��ا 
�لمريكية �لتي �ر�سلت لأدو�ت �مريكا �لعدو�نية 
“�لمار�ت و�ل�سعودية” يف رفع �سقف �لت�سعيد 
�لع�سك��ري �س��د �ليم��ن. و�ن ��ساب��ة �ل�سو�ريخ 
�ليمني��ة لأهد�فه��ا باتت بدق��ة متناهي��ه وبن�سبة 
خط��اأ لي�س��ت بالن�سب��ة �ب��دً�، بالرغ��م م��ن �نه��ا 
�ه��د�ف �سغرية، �ست�س��ع كل �لأهد�ف �حليوية 
و�ل�سر�تيجي��ة �ملعادي��ة يف �جلزي��رة �لعربي��ة 
حت��ت رحم��ة ه��ذه �ل�سو�ريخ... وعل��ى حتالف 
�لغز�ة �ن يح�سبو� للقادم �لف ح�ساب و�ن �سقف 
�لعمليات �ل�ساروخية �ليمنية �نتقلت �لى مرحلة 
م��ا بعد بع��د �لريا�س فه��ل تكون �لم��ار�ت هدفا 
ع�سكريا هذ� ما �ستجي��ب عنه �لقوة �ل�ساروخية 

�ليمنية �لبا�سلة...
يف �خلتام....مرحل��ة م��ا بع��د #�لريا���س هي 
تد�سني مرحلة جديده للقوة �ل�ساروخية �ليمنية 
و�لت��ي �سردته��ا يف بيانه��ا وجعل��ت حم��وره �ن 
م�سايف �لنفط #�ل�سعودية �أ�سبحت هدفا ع�سكريا 
ول�سك �ن هذ� �لبيان له تاأثري �قليمي ودويل كون 
�ملن�سئ��ات �لنفطي��ة �ل�سعودية له��ا �هميه عامليه 

و��ستهد�فها �ستجعل �لعامل يف حالة تاأثري 
قا�س��ي ج��دً� ..�ذن �ل�سي��د �لقائد ي�س��رد كلمته 
و�ملوؤ�س�س �لع�سكرية ترجم �لكلمة ب�سكل فوري 
فكان��ت �لقوة �ل�ساروخية هي �ل�سباقة يف ترجمة 

�لكلمة على �مل�ستوى �لعملي ..و�لقادم �عظم

املنشآت احليوية السعودي������ة أه��������داف عسك�����ري������ة  مشروعة..  
وص������اروخ بركانH2 أش���ع���ل ال���ن���ي���ران ب���رم���ز ال��ط��اق��ة ال��س��ع��ودي��ة »م��ص��اف��ي ي��ن��ب��ع «..  
ورس�������������������������ائ�������������������������ل م��������������رع��������������ب��������������ة ب�������������اجل�������������م�������������ل�������������ة ل�����������������ل�����������������داخ�����������������ل واخل��������������������������������������������������������ارج...

لذل��ك كم��ا غاب��ت منظوم��ات �لباتري��وت �ل�ساروخي��ة للدفاع 
�جل��وي �لتابعة للغز�ة يف عقر د�رهم ب�سكل �سبه كامل و��سبحت 
خ��ارج �حل�سابات �لدفاعي��ة �لغازية وفرع ع�سك��ري غري موثوق 
ب��ه. �لي��وم ن�ستطيع �لق��ول �ن �ل�ساطيل �حلربي��ة �لغازية غابت 
بو�ق��ع 8 م��ن 10 م��ن م�س��رح �ملعرك��ة و��سبح��ت خ��ارج �طار 
�لتاأث��ري �لعمليات��ي وخارج مي��ز�ن �لقوة �لع�سكري��ة وباتت قوة 
له��ا ح�سور ميد�ين بعيد �ملدى تفر���س ح�سار� بحريا على �ل�سفن 
�لغري ع�سكريه لكي ل تر�سو� يف �حلديدة ولكنها بعيده عن م�سرح 
�لعمليات �لع�سكرية وهذ� بف�سل ب�سالة و�حر�فية وكفاءة ��سود 
�لبحري��ة �ليمنية �لذين كبدو� ��ساطي��ل �لغز�ة �خل�سائر �لفادحة 
يف �سف��وف �لقطع �لبحرية �لغازية مما جعلها عاجزة عن �حد�ث 

�ي تغيري جزئي يف �ملعركة 
�ليوم......�أحرق��ت �لق��وة �لبحري��ة للجي�س �ليمن��ي و�للجان 
�ل�سعبي��ة، �لي��وم �لثن��ني، زورق��ا حربي��ا تابعا لق��وى �لعدو�ن 

�ل�سعودي �لأمريكي يف �ل�ساحل �لغربي للبالد.
و�أك��د م�س��در ع�سكري يف �لق��و�ت �لبحرية و�لدف��اع �ل�ساحلي 
لالإعالم �حلرب��ي �ليمني عن �حر�ق زورق حربي لقوى �لعدو�ن 
قبال��ة �ل�ساح��ل �لغرب��ي �إثر ��ستهد�ف��ه من قبل و�لق��وة �لبحرية 

للجي���س و�للجان �ل�سعبية ب�ساروخ �ر�س-بحر متطور و�أو�سح 
�مل�سدر �لع�سكري �ليمني �أن �لزورق �حلربي �لتابع للعدو�ن كان 

يف مهمة ت�سوي�س على �لر�د�ر�ت �ليمنية...
�ذن بات��ت �ل�ساطي��ل �لغازي��ة يف حال��ة عج��ز كام��ل ومل تعد 
متتلك �لقدرة �لع�سكرية للتقدم �لى �ل�سو�طئ �ليمنية و��سبحت 
مذع��ورة م��ن �ل�سته��د�ف و�ل�سو�ه��د كث��ريه على ذل��ك منها �ن 
�حل�س��ور �لعمليات��ي لل�سفن �حلربية �لغازي��ة باتت غائبه ب�سكل 
�سب��ه كام��ل ومل تع��د تعم��ل �ل م��ن �ماك��ن حم�س��ورة وبعي��ده 
م�ستخدم��ة �ل�سو�ريخ �لبعي��دة و�ملدفعية �لثقيل��ة بعيدة �ملدى 

�ما �لتو�جد �لعملياتي �لقريب فاأ�سبح يف خرب كان ..
بطبيع��ة �حلال �ن �خ��ر �جناز�ت ��سود �لبحري��ة �ليمنية قبل 
�جن��از �ليوم هو ما ن�سره �لعالم �حلربي ، يف ٢5 يونيو �ملا�سي، 
ع��ن ��سته��د�ف �سفينة �إنز�ل حربي��ة تابعة لقوى �لع��دو�ن قبالة 
�سو�ح��ل مديري��ة �ملخ��ا جنوب غ��رب حمافظة تع��ز. و�سبق ذلك 
�لجناز �لبحري �لكبري .�جناز �خر وهو ��ستهد�ف �سفينه حربيه 
�إمار�تي��ة يف 14يونيو٢017 بو��سط��ة �ساروخ �ر�س-بحر كانت 
تتمركز قبالة �سو�حل #�ملخا و�سبق ذلك �أن ��سود �لبحرية �ليمنية 
متكن��و� منذ بدء �لعدو�ن على �ليمن م��ن ��ستهد�ف �لع�سر�ت من 

�لقطع �لبحري��ة �لثقيلة و�ملتو�سطة من �سفن وفرقاطات وزو�رق 
و�لتي ��سبحت م�سجله �ما غارقه �و خرده..

�ن ��سود �لبحرية �ليمني��ة �لتابعة للجي�س و�للجان ميار�سون 
لعبة �خل��د�ع �لعمليات��ي يف ��سته��د�ف �ل�سفن �حلربي��ة �لغازية 
��ا وحموريا يف  وباأ�سالي��ب قت��ال غ��ري تقليدي��ة وله��م دوًر� رئي�سًيّ
�ل�سر�تيجي��ة �ليمنية �لدفاعي��ة لإد�رة دفة هذه �حلرب ل�سالح 
�لتف��وق و �لنت�س��ار �ليمني ، وت�سعى وح��د�ت �جلي�س و�للجان 

�لبحري��ة لك�س��ر هيب��ة �لأ�سط��ول �خلام���س �لأمريك��ي �مل�سان��د 
لالأ�سط��ول �حلرب��ي �لغ��ازي �لقليم��ي يف �لبحر �لحم��ر، بركيز 
جهودها لتدمري و�إغ��ر�ق قطع بحرية رئي�سية فيها ك�سفن �لمد�د 
و�ملدم��ر�ت و�لفرقاطات  و�ل��زور�ق �حلربي��ة �لثقيلة … �إلخ- 

وهذ� ما حدث منذ �ليوم �لول وحتى �ليوم ..و�لقادم �أعظم

�ليمن ينت�سر......

من مياديــــــن اجلـــــــهـــــــــاد

 أحم�������������د عاي������ض أحم�������������د

�س���هادة انهاء ال�س���طول احلرب���ي الغازي كانت هي البرز والوثق والو�س���ح من خالل اغراق او اعطاب قوام���ه العددي من القطع 
البحري���ة وم���ن املوؤكد ان ا�س���طول حربي غازي اخر بداأ مهامه منذ فرته ل�س���د الفراغ احلا�س���ل من الهزائم واخل�س���ائر التي نالها 
ال�سطول الغازي الول املُدّمر و�سيكون م�سريه التدمري اي�سا. رمبا �سعوب الغزاة ل يح�سبون خ�سائر جيو�سهم وا�ساطيلهم البحرية 
نتيجة الرقابة و احل�سار والت�سليل والتحريف العالمي الكبري لكن قادتهم يدركون حجم اخل�سائر القا�سية لذلك يخفونها بكل ما 

اوتوا من قّوه عن �سعوبهم خوفا من الرتدادات العك�سية التي �ستنهي وجودهم.. لكن لبد للحقائق ان تنك�سف..

الكلم���ة الهام���ة الت���ي وجهه���ا ال�س���يد القائ���د عبداملل���ك احلوثي حفظ���ه اهلل كر�س���ت احلقيقة 
ال�س���رتاتيجية التي �سبق لالأمني العام حلزب اهلل ال�سيد املقاوم ح�سن ن�سراهلل اإعالنها موؤخرا 
ع���ن تو�س���ع املحور املقاوم يف ال�س���نوات الأخرية من ملحمة الدفاع ال�س���رعي اجله���ادي العروبي 
اال�ص���امي عن املنطقة وبلدانها و�ص���عوبها �ص���د االأخطبوط اال�ص���تعماري االمريكي ال�ص���هيوين 
والوهابي ال�سعودي الرجعي. هذه الكلمة لل�سيد القائد اتت من منطلق القوة العملية ومن التحول 
الع�سكري ال�سرتاتيجي القوي للجي�س واللجان والذي ك�سف باأن العقل احلربي الغازي هو الأدنى 
والعجز والف�سل بني جيو�س العامل، في�سخر من عدوه ال�سر�س، ولديه ما يكفي من الغباء والعجز 

وال�سعف لي�سنع الهزمية الذاتية ويبعرث املليارات دون جدوى من اجل انقاذ نف�سه.
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جرائمالعدوان

ميع���ن حتالف العدوان ال�ش���عودي الأمريكي ومنافقيه يف قتل ال�ش���عب 
اليمني من دون هوادة، وترتكب املجازر بحق اأطفاله ون�ش���ائه و�ش���يوخه، 
ا�شاف���ة اإلى احل�شار املطبق واخلان���ق ومنع دوخل الأدوية والأغذية مما 
ت�شب���ب بكارثة �شحية ه���ي الأخطر بالعامل وتف�شي وباأ الكولرياء لتو�شح 
حقيق���ة م���رة  اإن ما �شببه الع���دوان على اليمن م���ن ماأ�شي هو عار على 
الإن�شانية ح�شب فولفغانغ جامان رئي�س منظمة “كري انرتنا�شونال” غري 

احلكومي���ة  ولتوؤكد حقيق���ة دامغة ر�شخها الع���دوان ال�شعودي الأمريكي 
عل���ى  اليم���ن وه���ذه اجلرائم  و اأبرزته���ا ب�شورة جلية اأم���ام الراأي العام 
العاملي وهي اأن �شعار "حقوق الإن�شان  يف العامل" الذي طاملا رفعته الأمم 
املتح���دة  افت�شح اأم���ره و بانت �شوءته وظهر عل���ى حقيقته التي تختلف 

متاما عن الدعاءات باأنها حتمي حقوق 
لق���د جت���ردت المم املتحدة كما جترد حتالف الع���دوان  من كل القيم 

الإن�شانية و الأخالقية و حتى الع�شكرية يف العدوان املتوا�شل منذ عامني 
ون�شف واأكرث  �شد اأطفال و ن�شاء و مدار�س اأطفال و جامعات و م�شاجد 
و م�شت�شفيات و مراكز �شحية وخميمات نزوح ومنازل وطرقات وج�شور 
و�ش���دود وابار مياة وكل مقومات احلياة  مبا يتعار�س متاما مع الأعراف 
و القوان���ني الدولي���ة كافة مم���ا ي�شتدعي حماكم���ة المم املتحدة نف�شها 

وحتالف العدوان .

حت�����ال�����ف ال��������ع��������دوان ال������س������ع������ودي األم������ري������ك������ي ي������واص������ل ج�����رائ�����م�����ه ب��ح��ق 
امل������دن������ي������ني وي������ك������ث������ف غ���������ارات���������ه ع������ل������ى ص�������ع�������دة ان������ت������ق������ام������ا ل����ه����زائ����م����ه

شهي�������������������������������������������دة و 

صحيفة احلقيقة ت��واص��ل رص��ده��ا األس��ب��وع��ي جل��رائ��م ال���ع���دوان وامل��ن��اف��ق��ني وإل���ى أب���رز ه���ذه اجل��رائ��ں
الثالثاء 24 شوال 1438ه�

واملوافق 18/يوليو/2017م
�جلوف :  ● غارة لطري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي 

�لأمريكي على مديرية �ملتون
تع��ز :  ● ط��ري�ن �لع��دو�ن يرتك��ب جم��زرة 

ب�سعة بحق �لنازحني يف مديرية موزع
● ح�سيلة جرميتي موزع ٢٢ �سهيدً� و�سهيدة 

بينهم 4 جثث متفحمة مل يتم �لتعرف عليها
● من بني �سهد�ء جرميتي موزع 15 من �أ�سرة 

�لربيق بينهم 7 ن�ساء
● ف��رق �لنقاذ مل تتمكن م��ن �نت�سال جثامني 

�ل�سهد�ء ب�سبب �لتحليق �ملكثف
�لع��دو�ن  لط��ري�ن  غ��ار�ت   3  ●   : م��اأرب 
�ل�سع��ودي �لأمريك��ي عل��ى مناط��ق متفرقة من 

مديرية �سرو�ح
�لع��دو�ن  لط��ري�ن  غ��ار�ت   3  ●   : �سع��دة 

�ل�سعودي �لأمريكي على مديرية �سد�
● ق�س��ف مدفع��ي و�ساروخي �سع��ودي على 

منطقة �لغور مبديرية غمر
�سع��ودي  ومدفع��ي  �ساروخ��ي  ق�س��ف   ●

ي�ستهدف منطقة �آل �ل�سيخ مبديرية منبه
● طري�ن �لعدو�ن �ل�سع��ودي �لأمريكي يلقي 

قنابل �سوئية على مديرتي ر�زح و�لظاهر
● ق�س��ف �ساروخي �سعودي عل��ى منطقة �آل 

عمر مبديرية منبه

األربعاء 25 شوال 1438 ه�
واملوافق 19/يوليو/2017م

�سعدة :  ● ق�سف مدفعي �سعودي على عزلة 
عيا�س مبديرية منبه

�ل�سع��ودي  �لع��دو�ن  لط��ري�ن  غارت��ان   ●
�لأمريكي على مديرية كتاف

● �إ�ساب��ة طفل يف �نفجار قنبل��ة عنقودية من 
خملف��ات �لع��دو�ن يف منطق��ة عك��و�ن مبديري��ة 

�ل�سفر�ء
● طري�ن �لع��دو�ن �ل�سعودي �لأمريكي ي�سن 

غارتني على مديرية �ل�سفر�ء
حجة :  ● 4 غار�ت لطري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي 

�لأمريكي على مديريتي حر�س وميدي
�ل�سع��ودي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن   ●   : �جل��وف 
�لأمريك��ي ي�س��ن غارة عل��ى �لأط��ر�ف �ل�سرقية 

للمتون

اخلميس 26 شوال 1438ه� 
واملوافق 20_يوليو_2017م

�ل�سع��ودي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن   ●   : �سع��دة 
�لأمريكي ي�سن غارتني على مديرية �ل�سفر�ء

�لأمريك��ي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن   ●   : م��اأرب 
�ل�سعودي ي�سن غارتني على مديرية �سرو�ح

تع��ز :  ● �أك��رث من 15 غارة لطري �ن �لعدو�ن 
على مع�سكر خالد و�ملو�قع �ملجاورة له

�لمريك��ي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن   ●   : جي��ز�ن 
�ل�سعودي ي�سن غارة على جبل �لدود

اجلمعة 27 شوال 1438 ه�
واملوافق 21/يوليو/2017م

حج��ة :  ● غارة لطري�ن �لع��دو�ن �ل�سعودي 
�لأمريكي على مديرية م�ستباء

�لع��دو�ن  لط��ري�ن  غ��ارة   15 م��ن  �أك��رث   ●
حر���س  مديريت��ي  عل��ى  �لأمريك��ي  �ل�سع��ودي 

وميدي
م��اأرب :  ● غارة لط��ري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي 

�لأمريكي على مديرية �سرو�ح
�حلدي��دة :  ● ��ست�سه��اد 8 �سيادي��ن وفقد�ن 

�ل�سع��ودي  �لع��دو�ن  لط��ري�ن  غ��ارة  يف  �آخ��ر 
�لأمريكي ��ستهدفت زورقا لهم يف �ساحل �خلوخة

�سعدة : 
● �أ�س��ر�ر يف ممتل��كات �ملو�طن��ني �إثر ق�سف 
�ساروخي ومدفعي �سعودي على مناطق متفرقه 

من مديرية منبه
جنر�ن :

�لمريك��ي  �لع��دو�ن  لط��ري�ن  غ��ار�ت   6  ●
�ل�سعودي على موقع �ل�سبكة

السبت 28 شوال 1438 ه�
واملوافق 22/يوليو/2017م

�سعدة :  ● غارة لطري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي 
�لأمريك��ي عل��ى �لطري��ق �لعام يف منطق��ة بركان 

مبديرية ر�زح
● ��ست�سه��اد مو�ط��ن بنري�ن حر���س �حلدود 

�ل�سعودي يف منطقة عيا�س مبديرية منبه
�ل�سع��ودي  �لع��دو�ن  لط��ري�ن  غ��ار�ت   4  ●

�لأمريكي على منطقة �لبقع مبديرية كتاف
حجة : ● طري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي �لأمريكي 

ي�سن 16غارة على مديريتي حر�س و ميدي
�حلدي��دة :  ● 4 غ��ار�ت لط��ري�ن �لع��دو�ن 
�ل�سعودي �لأمريكي على مطار_ �حلديدة �لدويل

● طري�ن �لع��دو�ن �ل�سعودي �لأمريكي ي�سن 

غارتني على جزيرة_ كمر�ن
نه��م : ● غارتان لطري�ن �لع��دو�ن �ل�سعودي 

�لأمريكي على مديرية نهم

األحد 29 شوال 1438ه�
 واملوافق 23/يوليو/2017م

�لع��دو�ن  لط��ري�ن  غارت��ني   ●   : �سع��دة 
�ل�سع��ودي �لأمريك��ي على جبل �لع��ني مبديرية 

�ساقني
● غارة لطري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي �لأمريكي 

على منطقة �لغور مبديرية غمر
منطق��ة  عل��ى  �لع��دو�ن  لط��ري�ن  غارت��ني   ●

�ل�سيفي 
● طري�ن �لع��دو�ن ي�سن 4 غار�ت على م�ستل 

مكتب �لزر�عة يف منطقة �لعند مبديرية �سحار
● غارة لطري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي �لأمريكي 

على منطقة �جلعملة مبديرية جمز
● طري�ن �لع��دو�ن �ل�سعودي �لأمريكي ي�سن 

4 غار�ت منطقة �سخية يف مديرية جمز
● غارة لطري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي �لأمريكي 

على منطقة �آل_�سامل مبديرية كتاف
● طري�ن �لعدو�ن ي�س��ن غارتني على مديرية 

�لظاهر 
● طري�ن �لع��دو�ن �ل�سعودي �لأمريكي ي�سن 

غارة على �لبقع 
�سع��ودي  ومدفع��ي  �ساروخ��ي  ق�س��ف   ●

ي�ستهدف منطقة �لغور مبديرية غمر
�لأمريك��ي  �ل�سع��ودي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن   ●

ي�ستهدف �ملدينة ب 3 غار�ت
نه��م : ● 3 غار�ت لطري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي 

�لأمريكي على مديرية نهم
م��اأرب : ● 3 غ��ار�ت لط��ري�ن �لع��دو�ن على 

مناطق متفرقه يف مديرية �سرو�ح
�ل�سع��ودي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن   ●   : عم��ر�ن 
�لأمريكي ي�سن 6 غار�ت على مدر�سة_�لثالياء يف 

مديرية �ملد�ن و �إ�سابة �مر�أتني وطفل
�ل�سع��ودي  �لع��دو�ن  لط��ري�ن  غارت��ني   ●

�لأمريكي ت�ستهدف �ملعهد �ملهني يف خمر
حجة : ● طري�ن �لعدو�ن �لمريكي �ل�سعودي 

ي�سن 13 غارة على مديريتي حر�س و ميدي 
�جلوف :  ● غارة لطري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي 

�لأمريكي على مديرية �ملتون
ع�سري :  ● غارة لط��ري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي 

�لأمريكي على �لربوعة

 الثالثاء 2 ذو القعدة 1438ه�
واملوافق 25_7_2017م

تع��ز : ● غارتني لطري�ن �لعدو�ن على منطقة 
يختل يف مديرية �ملخا

● ��ست�سه��اد طفلة و�إ�ساب��ة 1٢ �آخرين بينهم 
4 ح��الت حرج��ة ح�سيل��ة جرمية �لع��دو�ن يف 

�لكديحة
● ��ست�سه��اد �مر�أة بنري�ن قنا�سة �ملرتزقة يف 

منطقة �لرمة �سرق يختل مبديرية �ملخا
�سب��وة : ● غارة لطري�ن �لعدو�ن على منطقة 

�ل�ساق يف مديرية ع�سيالن
حجة : ● 3 غار�ت لطري�ن �لعدو�ن �ل�سعودي 

�لأمريكي على مديريتي حر�س و ميدي
ومدفع��ي  �ساروخ��ي  ق�س��ف   ●  : �سع��دة 
�سعودي ي�ستهدف منطقت��ي �لغور مبديرية غمر 

و �آل_�ل�سيخ مبديرية منبه
● ط��ري�ن �لعدو�ن ي�سته��دف مناطق متفرقة 

من مديرية ر�زح بالقنابل �لعنقودية

جــــــــريــــــــحــــــــًا فــــــــــي غــــــــــــــــارة لـــــــــلـــــــــعـــــــــدوان اســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت ســـــــيـــــــارة 
12تــــــــــقــــــــــل نـــــــــــــــازحـــــــــــــــن مبــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة الــــــــــكــــــــــديــــــــــحــــــــــة بـــــــاملـــــــخـــــــا
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كتابات

لطامل��ا حاولت �ل�سيا�س��ة �لأمريكية يف �ملنطقة �أن تن�س��ي �ل�سعوب عرب �أنظمتها 
ق�سيتها �ملركزية و�لأولى ق�سية �لقد�س �ملحتل وهذه �لق�سية هي �لق�سية �لف�سل 
ب��ني م��ن �رمت��و� يف �ح�س��ان �لغرب و�أخ�سع��و� كل م��ا يف �لدين من قي��م ومبادئ 
و�أخ��الق وتعالي��م كبار عظام بع��د ت�سوييها لتخ��دم �أ�سيادهم و�أولي��اء �أمورهم يف 
�لغ��رب وب��ني م��ن حمل��و� �أرو�حهم عل��ى �أكفهم دفاعا ع��ن مقد�سات ه��ذه �لأمه يف 
مقدمته��ا ق�سي��ة �لقد�س �ملحتل هذه �لق�سية �لتي من �ملح��ال و�مل�ستحيل �أن تغيب 
ع��ن ذ�كرتهم �أو �أن ت�ستبعد من �سمن �أولوية �هتماماتهم فهذه �ل�سيا�سة قد �سلكت 
و��ستخدم��ت �أ�ساليب متع��ددة ومتنوعه حيث و�أن كل �أ�سل��وب من هذه �ل�ساليب 
يحم��ل كيفي��ة وور�س��ة عمل خمتلف��ة متاما ع��ن ور�س وكيفي��ات �أعم��ال �ل�ساليب 
�لأخ��رى وكل هذه �ل�ساليب وما حتتويه من تف�سي��الت وور�س �أعمال مكثفه كلها 
ذ�ت �أهد�ف و�أبعاد ومر�مي و�حده موحده ت�سرب �لمه يف عمق ق�سيتها �ملركزية 
ت�سربه��ا يف �قد���س ما متلك دينها حريتها وكر�متها وعزه��ا و��ستقاللها فانطلقت يف 
�أعماله��ا �بت��د�ء بتدخالتها �لع�سكرية و�حتاللتها �ملبا�س��رة جلزر وبحار ومو�نئ 
وبح��ار ومناطق ذ�ت �هميه وبعد ��سر�تيجي ح�سا���س على �مل�ستويني �ل�سيا�سي 
و�لقت�س��ادي �لعاملي��ني ر�أت موؤخ��ر� �أن �أ�سلوب �لحتالل و�لتدخ��الت �لع�سكرية 
�ملبا�س��رة �أن��ه �أ�سل��وب ق��دمي وباه�س ومكل��ف فاأخ��ذت بالأ�سالي��ب �لع�سرية هو 
�س��ر�ء �لذمم و�ل��ولء�ت و�خ�ساع �لأنظمة ل�سيا�ساتها �لت��ي تهدف ب�سكل �أو باأخر 
�إل��ى متييع ون�سيان هذه �لق�سية ه��ذه �ل�سيا�سة ولالأ�سف تطبق وباحلرف و�لن�س 
�لو�ح��د ومث��ل هذه �لأم��ور مل تعد مبيت��ه وغري و��سح��ه بل مك�سوف��ه وم�ساهده 
ومعلن��ه من خالل �لغوغائية و�لتمزق و�لتفكك �ملري��ب �حلا�سل يف �ملنطقة �أعمال 
ه��ذه �ل�سيا�سة متو��سلة وبجهد حثيث من خالل �لول��وج يف خطط وتد�بري لكيفية 
ن�سي��ان هذه �لق�سية ولكن ح�سل مال يتوقعه �لأعد�ء هو جمله من �لت�سحيحات 
هذه �لت�سحيحات للمفاهيم مل تاأتي يف �جو�ء من �لرومان�سية بل �ساحبها حتديات 
وروفق��ت.. بت�سحي��ات ج�سام �دت �إل��ى تغيري و��سح وكب��ري وملمو�س يف �لو�قع 
ه��ذه �لت�سحيحات �سفرت �ملعادلت وغريت �ملو�زي��ن وقلبت �لطاولت و�حدثت 
ربكه يف غرف عمليات �لعدو و�خلت بتد�بريه و�طاحت مبخططاته فلكي تنزع هذه 
�لأم��ه قدمها من �لوحل وتتخل�س من م�ساكلها ونز�عاتها عليها �أن تقف وقفه جاده 
وتنطلق �نطالقه �سادقه يف �سل قياده و�حده ومنهج و�حد وهدف و�حد ولتنطلق 
وعلى بركة �هلل كتائب �حلق �لى �لقد�س بنف�س �لهمه وذ�ت �لعزم يقول �هلل ) و�هلل 

متم نوره ولو كره �لكافرون(

ل����ن ي��ت��غ��ي��ر اجت�������اه ال��ب��وص��ل��ة
مـــــحـــــمـــــد حـــــســـــن الـــــعـــــزي

أحـــــــمـــــــد حـــســـن

بقلـــــــــــم   

ن���������زه���������ة إل��������������ى ال������ش������م������ال
مــحــمــد الــصــفــي الــشــامــي بقلـــــــــــم   

ه��م �لرج��ال �لبو��س��ل يف �لت�سدي للع��دو�ن وهم وبه��م �رتفعت ر�ي��ة �ل�سالم 
عاليتا. مو�قف �سجلها تاريخ �لع�سر فلكل �ساهد بطولتهم فيا رجال �هلل .

لق��د رفعتم روؤو�سنا عالي��ا. وعندما ن�ساهد كم تقتحم��ون �ملو�قع لتنكيل بالعدو 
ي�سل �ل�سعور بكم �لى كل ميني حر يف �لد�خل و�خلارج بالفخر و�لعزة و�ل�سجاعة 
و بالر�ح��ة و�لطمئنان وهم يرون �أنكم �أيها �لرجال تقفون على �لثغور و�جلبهات 
يف �ليم��ن حفظاً على كل ميني وعل��ى �لأمان و�ل�ستقر�ر فاأنتم �أيها �لنبالء �ل�سرفاء 
�لف�س��الء �ملجاه��دون �لقدي�سون . لق��د ��سطفاكم �هلل و�أختارك��م لتكونو� يف مو�قع 
�ل�س��رف و�لبطول��ة .وعلى �يديكم يتحق��ق �لن�سر للم�ست�سعفني م��ن عباده.. �أنتم 
يف �ملو�ق��ع �لأمامي��ة وه��ذ� �سرف عظيم وجه��اد كبري يكتب �هلل لك��م �لأجر فاأنتم يف 
�ل��ذروة �لعلي��ا م��ن �لرجال .�أ�س��األ �هلل �أن يجعل لك��م �لن�سر و�لأج��ر نحن نحبكم 
ونفتخ��ر ونعت��ز بكم يا رج��ال �هلل و�ن�سار دين��ه. نقد�سكم فانت��م �لقدي�سون يلهفنا 
�ل�س��وق ل�سماع ��سو�تكم و�نتم تدو�س��ون �لعدو باأقد�مكم �لطاهرة. وتنزف دموع 

�عيننا مل�ساهدة بطولتكم و�نت�سار�تكم �لعظيمة. فانتم �لربانيون حقا.
�لأمه��ات و�لإب��اء و�لزوج��ات و�لأبن��اء يف �لبي��وت كله��م يلهج��ون بالدعاء لكم 
و�ل��كل يتحدث فيكم نعي�س ون�سعر بوجودنا معكم .فاأنتم �أهلنا وفخرنا ورجالنا و 
�أ�سودنا �لذين بهم نفتخر وبهم نعتز و�إليهم بعد �هلل نلجاأ و�إياهم نحب ل �أحرمنا �هلل 
�سجاعتكم ول ف�سلكم ول �جللو�س بينكم فبدنوكم �حلياه ظلمه وظالم فانتم �لنور 
و�لب�س��رية و�جله��د و�لبذل و�جله��اد و�أ�س��األ �هلل �أن ميدكم بن�س��ره و�أن يعينكم 

ويثبت �قد�مكم.
ي��ا رجال �جلي�س و�جل��ان �ل�سعبية �نت��م �ملجاهدون يف �سبي��ل �هلل �سد �لأعد�ء 
�لغ��ز�ة �ملعتدين عل��ى �ليمن �ملحتلني �لطامعني يف �ر�س �ليم��ن �لغالية و�لعزيزة 
فه��م يري��د زعزعة �أمن �ليمن كل��ه ون�سر �لفو�سى و�لرعب وقت��ل �لآمنني من �أبناء 
�ليم��ن. ح��ب �ليم��ن هو غري��زة و�لدفاع عن��ه فر�س عل��ى كل من هو ق��ادر للجهاد 
�أخالقي��اً وديني��اً، لأن �لدفاع ع��ن �ليمن هو دفاع عن �لإن�س��ان �ليمني وعن ذ�كرته 

وعن عقله وعن هويته وتاريخه وجمده ،�نتم �أ�سود �ليمن ورجاله و�بطاله 
يامن �سحيتم باأرو�حكم لأجل دينكم ووطنكم �ليمن �لعزيز. فانتم يف جتارة مع 

�هلل ببذلكم وجهادكم وت�سحياتكم و��ستب�سالكم.
تركت��م �أطفالك��م من �أجل �إع��الء كلمة �هلل تركت��م �لدنيا خلف ظهورك��م من �أجل 
�لدف��اع ع��ن �أرو�ح �لبرياء م��ن �لطفال و�لن�س��اء و�مل�ست�سعف��ني. �سهرمت لينعم 
�ل�سع��ب بلذيذ �لنوم و�لعي���س بكر�مة �أ�سابكم كل بال وعانيت��م �ملتاعب و�لنف�سية 

و�جل�سدية ليبقى �ل�سعب �ليمني يف خري و�أمن و�سالم
في��ا جن��ود �هلل و�ن�س��اره �أيه��ا �ل�سرفاء �أيه��ا �لرج��ال �أيها �لأبط��ال �ملخل�سون 
�لحر�ر .كم نلتم من �ل�سرف و�لأجر �لعظيم كما وعد بذلك رب �ل�سماو�ت و�لر�س 
باجرك��م وحفظك��م وعزتكم .�أيه��ا �لأ�ساو�س �لأبط��ال نحن فخورون بك��م وقلوبنا 
معك��م و�أل�سنتنا تلهج بالدعاء فاهلل يحفظك��م ويرعاكم ويحر�سكم ويوؤيدكم بن�سره 

�إنه على كل �سيء قدير.

بقلـــــــــــم   

 :عندما تت�سادم �لأنظمة مع م�ساحلها �خلا�سة ومع 
ما يجب عليها جتاه �سعوبها فميز�ن �لعقل يقول تغليب 
م�سلحة �ل�سع��وب على م�سالح ق��ادة �لأنظمة وو�سع 
�مل�سلح��ة �لعامة يف �أولويات �لق��ر�ر�ت �لرئي�سية �لتي 
تخ���س م�سلح��ة �لبلد لك��ن يف عاملنا �لعرب��ي �ل�سورة 
مغاي��ره متام ملا يظهر لنا �أنه يف �سالح �سعوبنا �لعربية 
�ملغلوبة على �مرها فبع�س ولي�س كل زعاماتنا �لعربية 
تق��دم م�سال��ح ق��ادة �حلك��م عل��ى م�سلح��ة �سعوبه��ا 
ومتار���س �ب�س��ع �ن��و�ع �ل�سطه��اد و�لعم��ال �لنكر�ء 
بح��ق كل م��ن يخال��ف توجهها ه��ذ� ول��و كان �لثمن �ن 
يفقدوه حياته �إ�سافة �لى عر�سه وماله �لكالم هنا لي�س 
جز�ف �أو تاأوي��ل و�إنا حقيقه نعي�سها يف عاملنا �لعربي 
ولن�س��رب مث��ال ب�سيط لذل��ك �ل�سعودية تعت��رب ر�عية 
�ل�سالم وحاميه لأقد�س مقد�سات �مل�سلمني وهي �لكعبة 
�مل�سرف��ة وم��ا حلق بها م��ن �ملع��امل �لإ�سالمي��ة �لهامه 
كاملدين��ة �ملنورة وغريها وك��ذ� دورها �لكبري يف تنظيم 
مو��س��م �حلج و�لعمرة و�لتي هي جوهر حديثنا يف هذ� 
�ملق��ام فكل عام يفد �لى مك��ة �لألف من �أفو�ج �حلجيج 
وك��ذ� �لر�غب��ني يف تاأدي��ة �سعرية �لعمرة �س��و�أ يف �سهر 
رم�س��ان �أو مو�س��م �حلج تاأت��ي �لى ذلك �مل��كان �أفو�ج 
�مل�سلم��ني �لتو�ق��ة �ل��ى �أد�ء فري�س��ة �حل��ج و�لعمرة 
جمت��ازه كل �لعر�قي��ل �لت��ي و�سعه��ا نظ��ام �ل�سعودية 
يف وج��ه �أبناء �ل�سالم و�لتي مل تك��ن موجوده من عهد 
�لنب��وة وما حلقها من �أزمنه يف �سوره مقيته ل�ستغالل 
ه��ذ� �حل��دث �لكب��ري لإبت��ز�ز �أبن��اء �ل�س��الم وخدم��ة 
مل�سال��ح هذ� �لنظ��ام �لعمي��ل. فمن متاه��ات �ملعامالت 

�لر�سمي��ة يف �ل�سف��ار�ت لتق��دمي طلبات �حلج��اج وكذ� 
�ل��وكالت �خلا�س��ة بتفوي��ج �حل��ج ومن��ح �لت�ساريح 
لتل��ك اجلهات بعد معانات مريره لتوفيت ال�سروط التي 
تك��ون يف �أك��رث �لحيان غري منطقيه م��رور� باخلطو�ت 
�لخ��رى و�لت��ي تك��ون �أك��رث تعقي��د لأن م�سارها مادي 
بح��ت ل يخدم �ل من و�سعو� تلك �لقو�نني �لتي ترب�أت 
منه��ا عد�ل��ة �ل�سم��اء بالإ�سافة �ل��ى �إل��ز�م �لر�غبني يف 
�أد�ء فري�س��ة �حلج و�لعمرة بدفع مبالغ كبريه كر�سوم 
لتغطية نفقات �حل��ج ح�سب زعم �ل�سلطات هناك و�لتي 
تك��ون يف �غل��ب �لحيان ف��وق طاقة �لكثري م��ن �لنا�س 
فيحرمون من �أد�ء فري�سة �حلج لعدم قدرتهم على دفع 
�لم��و�ل �لكبرية �لت��ي تفر�سها �ل�سعودي��ة على هوؤلء 
بالإ�ساف��ة �ل��ى فر�س عدد معني لكل دول��ه م�سموح لهم 
بالدخول لتاأدية �لفري�س��ة وهي �عد�د تختلف من دولة 
�ل��ى �أخ��رى وغالبا م��ا تفر���س �مل�سالح طبيع��ة �لعدد 
�ل��ذي تنال��ه كل دوله وكذ� �لع��رق �أو �ملذهب يف �سوره 
جلي��ه للمملك��ة لعدم قبوله��ا بتعدد �لع��ر�ق و�ملذ�هب 
�لإ�سالمي��ة بالإ�ساف��ة �لى ب��روز �لطبقي��ة �ملقيتة �لذي 
متار�س��ه �ل�سلط��ات هن��اك بح��ق �حلج��اج و�ملعتمرين 
وتخ�سي���س �أماكن ر�قيه وقريب��ه من �حلرم تعترب من 
�لدرجة �لول��ى لأ�سحاب �لفخام��ة و�ل�سمو و�جليوب 
�لعام��رة يف حني يحرم �لكثري من �أبناء �ل�سالم من هذه 
�ملي��ز�ت وجتن��ي �ململكة ملي��ار�ت �مللي��ارت �سنويا من 
مو�س��م �حل��ج ول يعرف حت��ى �لن ما ه��و م�سري تلك 
�لمو�ل �ل�سخمة وم��ن �مل�ستفيد منها وفيما يتم �نفاقها 
يف �لوق��ت �لذي ل��و �أنفقناها على �أبن��اء �ل�سالم لق�ست 

عل��ى �لفقر يف كل �لبالد �لعربية ومل��ا بقي فيها جائع �و 
حمتاج و�ذ� نظرنا �لى �لو�سع �لقت�سادي �ل�سيئ �لذي 
تعي�س��ه �لكثري م��ن �ل�سر يف �ل�سعودي��ة ووقوع �لكثري 
منه��ا حتت خ��ط �لفق��ر يف بل��د يعت��رب �لول يف ت�سدير 
�لنف��ط ف�س��وف ت�س��اب ب�سدمه كب��ريه لك��ن �ذ� نظرنا 
بعني �لب�س��رية لوجدنا �لإجابة عل��ى ت�ساوؤلت �لكثري 
حول م�سري �مو�ل �حلج �لتي يتم جنيها من قبل �لنظام 
�ل�سع��ودي ولعل �حلرب �لتي �سنتها جارت �ل�سوء على 
�ليم��ن خ��ري �ساهد عل��ى م�سدر �لم��و�ل �لطائل��ة �لتي 
يتم بها �سر�ء �سفق��ات �ل�سالح من �مريكا وكذ� توظيف 
�لع��الم �لعربي بكافة قنو�ته ع��د� قله من تلك �لقنو�ت 
�لتي حافظة عل��ى م�سد�قيتها يتم حت�سيد تلك �لقنو�ت 
و�لق��الم و�لرب�م��ج مبا يخدم ه��ذه �لغ��ده �ل�سرطانية 
و�جلرثوم��ة �لتي يجب ��ستئ�سالها من ج�سد �لمه فمن 
هذه �لبوؤرة يتم ت�سدير �لرهاب �لى كل مكان وح�سنه 
ورعايت��ه وباأم��و�ل �مل�سلم��ني �لتي حتت يده��ا يتم قتل 
�مل�سلمني وباأي��ادي �مل�سلمني باأم��و�ل �حلجيج ت�سري 
�ل�س��الح لتقت��ل �لطف��ال و�لن�س��اء يف �ليم��ن وت�سدي��ر 
�لقتل��ة م��ن �لدو�ع���س �لى �سوري��ا و�لع��ر�ق وت�سخري 
كل �لطاق��ات �لب�سري��ة و�ملادي��ة حلماي��ة مل��وك وقادة 
ه��ذه �ململك��ة وب��ذل �م��و�ل �مل�سلم��ني خلدم��ة �أعد�ئهم 
ومتكينه��م من �لبالد �لعربية وجعل بنوك �أروبا متخمه 
باأم��و�ل �أل �سع��ود و�أمر�ئها يف ح�ساب��ات لهم فيها فاقت 
ح��دود �خليال �مل��ادي فمتى ت�ستيقظني ي��ا �أمة �ل�سالم 
حلقيق��ة هوؤلء �لل�سو�س �ملارقني على �سريعة �هلل متى 

ت�ستيقظني. 

لي���س �لفق��ر �مل��ادي ه��و �سب��ب �لتعا�س��ة ولكن��ه �لفقر 
وم�سايقته��م  لعب��اده  �لظل��م  �هلل  يح��ب  ول  �لأخالق��ي 
وحرمانهم بل و�سعت رحمته كل �سيء ومن ل يفهم �لأمور 
ول يفك��ر �ل من خالل معدته و�معائه فعليه �ن ياأكل عقله 
ويلته��م قلب��ه فقد رمب��ا ي�ساعده ذل��ك على �لتفك��ري ب�سكل 

�إيجابي ومن�سف و�ليكم �لفرق بني فقريين:-
تلتهب جيوب �لبع�س باأنفلونز� �لفقر �ملدقع فتوؤثر على 
جيوبه �لأنفية وقف�سة �ل�سدري ثم ي�ستفحل �ملر�س في�سل 
�لى روح��ه ونف�سيته فيحولها �لى �سيطان �رعن ي�سب هذ� 
وي�ستم ذ�ك ويتهم هذ� ويح�سد ذ�ك ويكره �لنا�س من حوله 
وين�سى بل ويتغافل عن �لحد�ث �لتي جتري و�لتي �ثرت 
على جف��اف جيبه �لد�خلي وخزنت��ه �ل�سرية مل يبادر �لى 
�س��الة �ل�ست�سق��اء �لتي تدر �ملال وتثم��ر �لغنى و�ملتمثلة 
يف �لعم��ل و�خلروج م��ن حالة �لف��ر�غ و�لعم��ل بالأ�سباب 
ويط��رق باب �هلل �لذي ل يرد من عنده �حد �ل وقد ق�سيت 
حاجت��ه يريد �ن ينزل �هلل له كنوز م��ن �ل�سماء ويريد ممن 
حول��ه �ن يبادرو� �لى �لنف��اق عليه بدون �أي وجه حق ل 
�سلة قر�به ول مقابل عمل ول من باب �ل�ستحقاق ويف كل 
�حل��الت �عط��وه �م مل يعطو� هم حم��ط �سخرية و�حتقار 
لدي��ه بل لي�س لهم ل ف�سل ول �حر�م فهو يرى نف�سه فوق 

�لخري��ن وير�هم �سبب فق��ره وتعا�سته يعي�س حالة فر�غ 
عملي رغم كرثة �لعمال �لتي هو قادر على عليها وي�ستغل 
حت��ى يت�سب��ب �لع��رق من ج�س��ده يف �لت�سوي��ة و�لتحقري 
و�لتذم��ر و�ل�سخري��ة مل��ن حول��ه ويحمله��م م�سوؤولي��ة ما 
يح�س��ل له ل هو �ن�سف نف�سه ول �ن�سف �لخرين ول هو 
�حرم نف�س��ه و��سلم �لخرين �سره لقد بات عن�سرً� �سلبياً 
للغاي��ة لي���س فقط عل��ى �ملجتمع م��ن حوله ب��ل حتى على 
قلبه وعقله ول�سانه وكل �أع�ساء ج�سده وحتى على منزله 
و�أهل��ه وغرفة نوم��ه وفر��سه وحتى �أحالم��ه �لتي ينتجها 
�ل�سيطان ويبثه��ا له خالل نومه لقد ��سبح لعنة تتحرك يف 
اأو�س��اط النا�س تفوح منها رائحة كريهة توؤذي نف�سها ومن 
حولها ول ي�سعنا �ل �ن ندعو� �هلل لها بالهد�ية و�لتوفيق..
وهن��اك نوع �خر م��ن �لنا�س �س��ار �مل��ال بالن�سبة لديه 
جم��رد ذكريات وتغلغ��ل �لفقر يف عم��وده �لفقري و�لنخاع 
�ل�سوك��ي ت�ستطيع �ن ترى خالي��ا �لدم �لبي�ساء و�حلمر�ء 
على بعد م�سافه يف ج�سمه ثيابه رثة وبالية وج�سمه هزيل 
و�سوته منخف���س و�سعره يت�ساق��ط وعيونه بني �حلمرة 
و�ل�س��و�د من �س��دة �ل�سعف �جل�سدي لك��ن عندما تقرب 
منه جتد يف د�خله روح �هلل وت�سمع يف جوفه �سر�خ �لثو�ر 
�لحر�ر ويف قلبه ت�سمع مناجاة زين �لعابدين وبكاء �مري 

�ملوؤمن��ني يح��ب كل من حول��ه �لبت�سامة ل تف��ارق �سفتيه 
رغ��م ذبوله��ا ول�سان��ه يله��ج بذك��ر �هلل يتمن��ى للنا���س كل 
�لنا���س �خلري ول يح�سد �حدً� ومل تب��در منه �إ�ساءة بحق 
�ح��د ت�ستطيع �لق��ول عنه �نه من �لذي��ن ل ي�ساألون �لنا�س 
�حلاف��ا فق��ط وفقط يح�سبه��م �جلاهل �غنياء م��ن �لتعفف 
�م��ا �لعاق��ل و�لو�عي فهو يعرف �نه فق��ري ويف تلك �حلالة 
ل يحتق��ر �لأخري��ن ول يعتربه��م �سب��ب فق��ره ب��ل يبحث 
ع��ن عمل لي�سد رم��ق جوع��ه وي�سقي عط�سه عم��ل �سريف 
بع��رق جبينه مو�قف��ه كله��ا �إيجابية ويف م�سلح��ة �لنا�س 
وطاع��ة �هلل من حوله ي��رون فيه جوه��رة ثمينة مت�سي يف 
�للي��ل فت�سيء ملن حولها وت�س��ري يف �لنهار فتوؤن�س وح�سة 
�لبائ�سني و�ملحرومني بتو��سعه و�ح�سن �أخالقه و�سدقه 
م��ع �هلل ومع نف�سه وم��ع من حوله وهذ� �لن��وع من �لب�سر 
ي�ستح��ق �ن نعطي��ه دمائن��ا لت�سق��ي �أوردت��ه �لعط�سان��ة 
وحلومن��ا لتك�سي عظامه �لنحيل وندع��و �هلل �ن يرزقه من 

حيث ل يحت�سب..
تباين��ات وف��و�رق و�سنن �لهي��ة وف�سلن��ا بع�سكم على 
بع���س يف �ل��رزق ليتخذ بع�سك��م بع�ساً �سخري��ا ومن كان 
و�عي��اً فلياأكل باملع��روف ومن كان مري�س��اً فليتق �هلل ربه 

ومن كان غنياً فلينفق مما �تاه �هلل.

ل�س��ت كاتباً حمرف��اً ، ول �أُجيد كتابة 
قطعة �إن�سائية �أدبي��ة بحذلقة وباأ�سلوب 
ينم عن مه��ارة وبر�عة ، وير�ودين �ل�سك 
�أن م��ا �أود �لب��وح ب��ه �سيكتم��ل ويتهيكل 
وي�سب��ح حق��اً متج�سدً� و ذو كي��ان ، �إل 
�أنن��ي �أظن �أن بو�سعي �ملحاولة ، فاأمامي 

�لوقت �لكايف لذلك .
و�إي�س��اح  �لأم��ر  �س��رح  ميكنن��ي  ل 
بو�سعك��م  لك��ن   ، بدق��ة  لك��م  تفا�سيل��ه 
�لتح��رك برفقت��ي يف رحل��ة نح��و �أق�سى 
�ل�سم��ال ، ولتطمئ��ن قلوبك��م ، لن يتمكن 
�أح��د من ر�سدنا ، فلم يع��د حر�س حدود 
�لع��دو متو�جدين على �مت��د�د �ل�سريط 
ع�س��ر�ت  تر�جع��و�  فق��د   ، �حل��دودي 
�لكيلو م��ر�ت ، �إل �أنه يل��زم عليكم �خذ 
بندقياتك��م ، كوننا مقبل��ون على مغامرة 
بعد �أن نتجاوز �لأ�سالك �ل�سائكة ونقطع 
م�ساف��ة طويل��ة �س��وب �أر�س��ي �لع��دو 

�ل�سعودي .
�أنت �أيه��ا �حلد�ثي يا م��ن تقر�أ بربطة 
�سع��رك  وت�سفيف��ة   ، �ل�سغ��رية  عنق��ك 
�لغبية ، قد يكلف��ك �لأمر حياتك للمجيء 
وتع��اين  �ل�سعوب��ات  �ستو�ج��ه   ، معن��ا 
كث��ريً� ، فنح��ن يف خ�سم معرك��ة حامية 
�لوطي���س ، وميكن��ك م��ن �لآن �أن تع��ود 

�أدر�جك ، وتختبئ حتت جناح �لظالم .
هي��ا حترك��و� باإمكانن��ا �لآن �مل�س��يء 
قدم��ا �إلى �لأم��ام ، و�أنا عل��ى ثقة �أن هذ� 
�سيكل��ف �لع��دو مبلغ��اُ هائاًل م��ن �ملال ، 
وتك��ون �أ�سب��ه باللكمة �لت��ي مل يتوقعها 
، وتلقي��ه �أر�ساً ، و�خل��وف �لذي ر�أيناه 
يف عي��ون �سغارنا ، ن�ستطي��ع �أن نر�ه يف 
�أع��ني جنوده��م .. �سيك��ون يف ��ستقبالنا 
هناك �ل�سعث �حلفاة مبالحمهم �لقروية 
ي��وم  ذ�ت  �سب��اح  ��ستيقظ��و�  �لذي��ن   ،
ووجدو� ذلك �لزي �لع�سكري مل ينا�سبهم 

، و�رتدو� �أثو�بهم �ليمنية �لب�سيطة �لتي 
ل تقب��ل �لكي ، ولكن �سربة و�حدة منهم 
�أق��وى بكثري م��ن جميع تهدي��د�ت �لبيت 
�لأبي���س .. على كل ح��ال ، هل ت�سعرون 
�لنظ��ام  �أن  �أدركت��م  �أن  بع��د  بالبهج��ة 
�ل�سع��ودي �أقحم نف�سه يف مغامرة باهظة 
�لثمن ، وحربا لي�س �أهال خلو�س غمارها 
، و�أن �سرب��ة قوية و�ح��دة فقط �أوقعته 
�أر�س��ا ، و�أ�سقط��ت جمي��ع تل��ك �ملو�قع 

�لع�سكرية من �خلريطة . 
�أيها �جلن��دي �ل�سع��ودي ، هنا ي�سكن 
�خلوف ، كن م�ستعد� يف �أي وقت ، فاأنتم 

مك�سوف��ون كما ط��ري يف طاول��ة بلياردو 
، وق��د ي�س��ل �إليك �ل��دور يف قائمة �سائد 
�جلرذ�ن ، وياأخ��ذ ر�أ�سك من بعد 1000 
ي��اردة بقنا�ست��ه ، وير�سل��ك �إل��ى خانة 
�سحيف��ة  يف  �سورت��ك  لتظه��ر  �لوفي��ات 
�لغ��د .. �لعد�وة مع �ليم��ن خطرية جد� 
، ويل��زم عل��ى م��ن جت��ر�أ عل��ى ذل��ك �أن 
يح�سد �لعقاب ، وهذه هي �لنتيجة �لتي 
مل يح�س��ب �لع��دو �ل�سع��ودي ح�سابها ، 

�أجل.. �أنها �حلقيقة �ملطلقة .
بع��د  �ساأع��ود  �لع��دو..  �ُسح��ق  لق��د 

برهة..!

بــــقــــلــــم/ زيــــــــد الــــبــــعــــوه بقلـــــــــــم   

ج������ن������ود ال������ل������ه وأن�������ص�������اره
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل عـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــريبقلـــــــــــم   



الخميس | 2017/7/27م املوافق 4 ذو القعدة 1438هـ العدد )224( بشائر النصر8

ا�س����تباقًا ملرحلة ت�س����عيد قادمة يزمع العدو تنفيذها وفقًا 
مل����ا اأ�س����ار اإلي����ه قائد امل�س����رية وربان دف����ة املواجهة �س����ّعد 
رجال امليدان وفر�سان ال�سالح والكفاح من اأبطال اجلي�س 
واللجان ال�س����عبية عملياتهم الهجومية والنوعية الكا�سحة 
ملواق����ع الع����دو دك حت�س����يناته وتنفي����ذ الكمائ����ن النوعية 
وعملي����ات اللتفاف و تنفيذ الغ����زوات والهجمات اخلاطفة 
بالتزامن مع الق�سف ال�ساروخي واملدفعي امل�سدد بتوفيق 
اهلل يجد العدو نف�س����ه مره اأخرى يف مرمى فوهات مدفعية 
اأبطالنا وحت����ت رحمة �س����ربات القوة ال�س����اروخية واأمام 
�س����فا قنا�س����ة رجالنا فعل����ى خمتلف اجلبه����ات ذاق العدو 
ومرتزقته خالل الأ�سبوع املا�سي الوان من العذاب والباأ�س 
الرباين على اأيدي جنود اهلل ورجاله و�سقط الع�سرات قتلى 
وجرح����ى وتدمري اآليات وتطهري مواقع ودك حت�س����يناتهم 
وقن�����س روؤو�س قادتهم فاإلى ح�س����يلة الأيام املا�س����ية مبا 

تي�س����ر ر�سده من ب�سائر ن�سر �سنعها 
الأبطال يف ميادين ال�سجال والنزال.

عمليات أبطالنا الهجومية والنوعية تتصاعد .. وتكتيكاتهں امليدانية تباغت العدو ومرتزقته

نف��ذ �أبطال �جلي���س و�للجان �ل�سعبية خ��الل �لأيام �ملا�سي��ة عمليتني هجوميتني 
نوعيت��ني �لعملية �لأول��ى على تبتني يف موق��ع �لطعلة �ل�سع��ودي و�لعملية �لثانية 
عل��ى موقع �ل�سبكة قبال��ة منفذ �خل�سر�ء وم�سرع و�إ�ساب��ة �لع�سر�ت من �ملرتزقة 

�ملنافقني.. 
وبح�س��ب �لإعالم �حلرب��ي فقد دكت مدفعية �جلي�س و�للج��ان �ل�سعبية عددً� من 
مو�ق��ع �لعدو �ل�سع��ودي ومرتزقته خالل �لأي��ام �ملا�سية حي��ث �أ�ستهدفت عمليات 
�لق�س��ف �ملدفعي جتمعات وحت�سينات و�آليات �لع��دو يف م�ستحدث �ل�سبكة وموقع 
�لطلع��ة ورقاب��ة �ل�سدي�س وموق��ع ذو رعني ومنف��ذ �خل�سر�ء وغ��رب موقع �لفو�ز 
و�س��رق �سالطح موقع عبا�س��ه ويف موقعي �ل�سبعة و�لهجل��ة ومر�ب�س �ملدفعية يف 
موق��ع عاكفة وقي��ادة موقع �لفو�ز وقد متك��ن �أبطال �ملدفعية �أي�س��اً من تدمري �آلية 

يف موقع �ل�سبعة و��ستهد�ف طقم ع�سكري وطاقمه ما بني موقعي �سلة و�لطلعة.
كم��ا متكن �أبطال وحدة �لهند�س��ة من تفجري �آلية ع�سكرية �سعودية بعبوة نا�سفة 

وم�سرع طاقمها قبالة منفذ �خل�سر�ء

 وبت�سديد من �هلل متكنت وحدة �لقنا�سة 
من قن�س جندي��ني �سعوديني يف موقع 

موق��ع  يف  �آخ��ر  ومرت��زق  �لف��و�ز 
�لطلعة

عملي��ات  جان��ب  و�إل��ى 
�لقن���س و�لق�س��ف فقد �سن 

�أبط��ال �ل�ساروخية ق�سفاً 
ب�سور�ي��خ  �ساروخي��اً 
موق��ع  عل��ى  �لكاتيو�س��ا 
�إ�ساب��ات  و  �سالط��ح 

مبا�سرة.

اجل����ي����ش وال����ل����ج����ان ي����ص����ّع����دون ع���م���ل���ي���ات���ه���م ال���ه���ج���وم���ي���ة وامل���دف���ع���ي���ة 
وال�����ص�����اروخ�����ي�����ة وأس������ب������وع ج���ه���ن���م���ي ع����ل����ى ج�����ن�����ود ال�����ع�����دو وم���رت���زق���ت���ه

من 25 شوال – 1 ذو القعدة 1438 هـ الموافق 20-24 يوليو 2017م

ج��ب��ه��ة 
ت���ع���ز:

جبهة 
جنران: 

ع�����م�����ل�����ي�����ة ه������ج������وم������ي������ة ن�������وع�������ي�������ة وك��������س��������ر زح��������وف��������ات 
ك�������ب�������رى وت������دم������ي������ر آل��������ي��������ات وال������ق������ت������ل������ى ب�����ال�����ع�����ش�����رات

ت�سه��د جبه��ة تع��ز ت�سعي��د �ساخ��ن 
للجي���س و�للج��ان �ل�سعبي��ة حي��ث �سهد 
�لأ�سبوع �ملا�س��ي عمليات نوعية وثبات 
منقطع �لنظ��ري.. فبالرغم من �ملحاولت 
و�لرت��ز�ق  �لغ��زو  لق��وى  �مل�ستميت��ه 
الأبطالن��ا  االأمامي��ة  اخلط��وط  اخ��راق 
�سم��ودً�  يالق��ون  �أنه��م  �إل  �لبو��س��ل 
يك�س��ر كل �أحالمهم ويدف��ن كل �آمالهم يف 
حتقيق �أي �إجناز يذك��ر ف�سمن ع�سر�ت 

�لزحوف��ات �لفا�سل��ة �س��ن �لع��دو زحف��اً 
و��سعاً على مع�سكر خالد ��ستمر �لزحف 
من بع��د �لظهر و حتى �مل�س��اء مب�ساركة 
�لط��ري�ن �حلرب��ي وطائ��ر�ت �لأبات�سي 
وق�س��ف م��ن �لب��و�رج �حلربي��ة باجتاه 
�ملع�سك��ر ولك��ن �أبطال �جلي���س و�للجان 
كان��و� له��م باملر�ساد فنكلو� به��م وتلقو� 
هزمي��ة قا�سي��ة ترك��و� جث��ث قتاله��م يف 
م�سرح �ملو�جه��ات بعد �نك�س��ار �لزحف 

ومتكن �لرج��ال �مليامني م��ن تدمري عدة 
�آلياتكم��ا �سق��ط قتلى وجرح��ى و�غتنام 
عت��اد يف عملي��ة هجومي��ة عل��ى مو�ق��ع 
ومو�ق��ع  �ل�س��ود�ء  �لتب��ة  يف  �ملرتزق��ة 

بجو�رها مبديرية حيفان
وباملقاب��ل متك��ن �أبطالن��ا �أي�س��اً م��ن 
�لت�س��دي ملحاولة زحف باجتاه منطقتي 
مديري��ة  يف  �ل�س��ود�ء  و�لتب��ة  �سب��ون 
�لت�سدي ملحاولة ت�سلل  #حيفان وكذلك 
باجت��اه الت�سريفات و�سق��وط الع�سرات 
من �ملنافقني قتلى وجرحى. كما �نفجرت 
عب��وة نا�سف��ة مبجموع��ة م��ن �ملرتزق��ة 
حاول��و� �لت�سلل باجتاه منطق��ة �لكدحة 
مبديري��ة �ملعاف��ر. كم��ا تلق��ى �ملرتزق��ة 
خ�سائ��ر كب��رية يف �سفوفه��م وعتاده��م 
خ��الل �نك�س��ار زح��ف له��م باجت��اه تب��ة 
�ل�ساحلني ، �لزحف كان م�سنود� بغطاء 

جوي مكثف.
�لر�دع��ة  �لعملي��ات  جان��ب  و�إل��ى 
�س��الح  �س��ن  فق��د  لأبطالن��ا  و�لنوعي��ة 
�ملدفعي��ة ق�سف��اً م�س��ددً� عل��ى جتمعات 
�ل�سل��و  مديري��ة  يف  �ملنافق��ني  ومو�ق��ع 
ويف مناطق حيف��ان وكالبة و�ل�سقب ويف 

ع�سيف��ره مبنطقة �جل��ره ويف منطقة 
�حلريقية مبديرية ذباب.
كم��ا �سق��ط �أك��رث م��ن 

�سرع��ى  مناف��ق   15
يف عملي��ات متفرقة 

تع��ز  بجبه��ة 
عرف منهم : 

ع  م�س��ر
ف��ق  ملنا �
حم��ن  لر � عبد

�ملتحري
ع  م�س��ر

حمم��د  �ملناف��ق 
يحيى �ملتحري

�ملناف��ق  م�س��رع 
عمر حممد ناجي

�أ�س��رف  �ملناف��ق  ��ساب��ة 
عبده علي

��سابة �ملنافق ر�مي حممد دبو�ن
كم��ا متك��ن رجالن��ا يف جبه��ة تعز من 
تدم��ري 3 �آلي��ات حممل��ة باملرتزقة �سرق 

مديرية موزع 

�سن��ت مدفعية �أبطالنا يف ع�سري ق�سفاً 
مكثف��اً عل��ى مو�ق��ع �لع��دو وجتمعات��ه 
ن�سم��ة  موق��ع  �ملدفعي��ة  و��ستهدف��ت 
غرب��ي  �سع��ود  �آل  جن��ود  وجتمع��ات 
و�ملجم��ع  �ل�سيب��اين  قل��ل  ويف  �لربوع��ة 
�حلكومي يف �لربوع��ة وتبة عامر ومنفذ 

علب.
فيما �سن �أبطالنا عملية هجومية على 

و�ح��ر�ق  ن�سم��ة  موق��ع 
خم��زن اأ�سلح��ة و�سق��وط 
�لع�سر�ت قتلى وجرحى.

�أبط��ال  متك��ن  كم��ا 
� بف�سل  وح��دة �لقنا�س��ة 

�هلل وت�سدي��دة � م��ن قن���س 
3 جن��ود �سعودي��ني يف موق��ع 

ن�سمة ورقابة �لهنجر.

عملية هجومية نوعية على 
موقع نشمة واحتراق مخزن 

أسلحة وقنص 3 جنود

جبهة ع�سري: 

14 12 8
موقعًا مت ق�صفه مدفعيًا

عملية 
هجومية 
ونوعية

عمليات 
ق�صف 

�صاروخي
جندي �صعودي ومرتزق 

مت قن�صهم 

ج��ب��ه��ة 
ج��ي��زان:

ق�����ص�����ف م�����دف�����ع�����ي وص����������اروخ����������ي م����رك����ز 
س���������ع���������ودي���������ني ج�������������ن�������������ود   3 وق�������������ن�������������ص 

40

�سن��ت مدفعي��ة �بطال �جلي���س و�للجان �ل�سعبي��ة ق�سفاً مدفعي��اً مركزً� على 
جتمع��ات و�آليات �لع��دو �ل�سع��ودي يف موقع �جلر�س��ب و�ن�سحاب بع�س 
�لآلي��ات ور�س��د ل�سيار�ت ��سعاف هرعت �إل��ى �ملوقع كما طال �لق�سف 
�ملدفع��ي مرك��زي �ل�سل��ة وعوجبة �ل�سعودي��ني ويف موق��ع �لقنبور 

ومنفذ �لطو�ل.
كم��ا �سنت �لق��وة �ل�ساروخي��ة �أي�س��اً ق�سف��اً �ساروخياً على 
مع�سك��ر �لزعي��ر ومع�سك��ر �لعط��ار حمقق��ة �إ�ساب��ات مبا�سرة 
و�إط��الق �ساروخ زل��ز�ل 1 وعدد من �سو�ري��خ �لكاتيو�سا على 

بو�بة #�ملو�سم.
فيم��ا متكنت وح��دة �لقنا�سة من قن�س 3جن��ود �سعوديني يف 

مفرق �لطو�ل.

ج������������������ب������������������ه������������������ة حل����������������������ج: 
اإحب��اط زحف للمرتزقة باجتاه االأطراف ال�سرقية #لكهبوب بعد 
م�س��رع و�إ�ساب��ة ع��دد منهم  ، ��ستم��ر منذ �ساعات �لفج��ر �إلى �ل� 9 

�سباحاً و�نتهى بالف�سل �لذريع
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م�سددً�  ق�سفاً  و�للجان  �جلي�س  �ساروخية  �سنت 
�ملرتزقة  لآليات  جتمعات  ��ستهدف   � �هلل  بتوفيق   �

ب�سو�ريخ كاتيو�سا يف حريب نهم.
فيما �أكدت م�سادر ع�سكرية  م�سرع 
�ملرتزق/عبد�ل��رز�أق  �لقي��ادي 
�لهم��د�أين بر�سا�س �جلي�س و�للجان 

�ل�سعبية يف #نهم

قصف صاروخي ومدفعي 
مسدد ومصرع قيادات ميدانية

جبهة نهم: 

بشائر النصر

عمليات أبطالنا الهجومية والنوعية تتصاعد .. وتكتيكاتهں امليدانية تباغت العدو ومرتزقته

ِذيَن َكَفُروا ُيَقاِتُلوَن ِف �َسِبيِل  ۖ  َواَلّ ِ ِذيَن اآَمُنوا ُيَقاِتُلوَن ِف �َسِبيِل الَلّ قال تعالى {اَلّ
ِعيًفا} الن�ساء76 ْيَطاِن َكاَن �سَ َنّ َكْيَد ال�سَّ ْيَطاِنۖ  اإِ اُغوِت َفَقاِتُلوا اأَْوِلَياَء ال�سَّ الَطّ

جبهة 
مارب

م�������ن�������اف�������ق�������ني   7 وم�����������������ص�����������������رع  ه����������ج����������وم����������ي����������ت����������ان  ع���������م���������ل���������ي���������ت���������ان 
وإع����������������������ط����������������������اب آل�������������ي�������������ت�������������ني ب�����������ق�����������ص�����������ف م�������������دف�������������ع�������������ي م����������س����������دد

جبهة 
�سبوة: 

جبهة 
اجلوف

متك��ن �أبطال �جلي�س و�للج��ان �ل�سعبية �ملر�بطني يف جبهة �سبوة 
م��ن تلقني زمر ة �لنفاق و�لرتز�ق �سفع��ات قاتلة حيث ت�سدو� 

ل��كل حماولته��م �لفا�سل��ة يف �لزح��ف عل��ى مو�قعه��م فخ��الل 
حماولتني فا�سلت��ني ت�سلل لهم باجتاه موقع جندلة يف �ل�ساق 
بع�سي��الن حتولت �إل��ى مقتلة له��م و�سقط منه��م �لع�سر�ت 
قتلى وجرحى كما متك��ن �أبطال وحدة �لهند�سة من تفجري 

طقم تابع للمرتزقة بعبوة نا�سفة مبديرية ع�سيالن
ه��ذ� وقد �سنت مدفعي��ة �جلي�س و�للجان ق�سف��اً م�سددً� 
عل��ى جتمع��ات �ملرتزق��ة و�آلياته��م يف مديري��ة #ع�سي��الن 

حمققة �إ�سابات مبا�سرة .. 
كما �سن �أبطالنا عملية هجومية على مو�قع �ملرتزقة يف منطقة 

�ل�سفر�ء خلفت قتلى وجرحى يف �سفوفهم وغنائم متنوعة.

كالعادة ي�ستم��ر �أبطال �مليد�ن وفر�سان 
يف  �جل��وف  بجبه��ة  و�لغ��زو�ت  �ملالح��م 
�لتنكي��ل مبرتزق��ة �لعدو و�أحذي��ة �لغز�ة 

عل��ى خمتل��ف �ملناط��ق �ل�ساخنة حيث 
�سن �أبطالنا 4 عملي��ات هجومية نوعية 

�لعملية �لأولى ��ستهدفت مو�قع �ملرتزقة 
يف مع�سكر �ل�س��الن ومو�قع جماورة  تكبد 
�لع��دو�ن خ�سائر يف �لعت��اد و�لأرو�ح فيما 
��ستهدفت �لعملي��ة �لثانية مو�قع �ملرتزقة 

باجتاه مع�سكر �ل�سالن مبديرية �مل�سلوب 
و�سق��وط قتلى وجرحى تل��ى ذلك عمليتني 
��ستهدف��ت مو�ق��ع �ملرتزق��ة يف  نوعيت��ني 
مبديري��ة  و�لهيج��ة  مزوي��ة  منطقت��ي 

�ملتون.
�أبط��ال  متك��ن  كم��ا 
�ملدفعية من ت�سديد 
ته��م  با �سر

تل��ة  لقا عل��ى �

جتمعات ملرتزق��ة �لعدو�ن يف و�دي هر�ب 
و يف �لعقب��ة مبديرية خ��ب و�ل�سعف بعدد 

من �لقذ�ئف.
كم��ا �سن��ت �لق��وة �ل�ساروخي��ة ق�سفاً 
ب�سو�ري��خ  جتمعاته��م  عل��ى  �ساعق��اً 
�لكاتيو�س��ا مبحيط جمم��ع و�سمال �حلزم. 
كم��ا متك��ن �أبطالن��ا منتدم��ري �آلي��ة تابعة 
للمرتزقة يف منطق��ة �سربين مبديرية خب 

و�ل�سعف.

4 ع����م����ل����ي����ات ه����ج����وم����ي����ة ن����وع����ي����ة وق�����ص�����ف ص�����اروخ�����ي 
م������زل������زل ع����ل����ى جت����م����ع����ات امل������رت������زق������ة مب����ج����م����ع احل������زم
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موقعًا مت ق�صفه مدفعيًا

زحوفات
منافقًا لقو  مت ك�صرها

م�صرعهم

�آلية ع�صكرية مت 
تدمريها

يف جبه��ة ماأرب يتج��رع �لعدو �ملرتزق 
خيبات��ه ونك�سات��ه قبل �أن يتج��رع �ملوت 
�ملهني على �أي��دي �أبطال �جلي�س و�للجان 
�ل�سعبي��ة حيث �سه��د �لأ�سبوع �ملا�سي 
بالع��دو  نكل��ت  بطولي��ة  عملي��ات 
�ملناف��ق لقي �لكثري م��ن �فر�ده 
�أبطالنا  م�سارعهم حيث نف��ذ 
عمليت��ني هجوميت��ني عل��ى 
مو�قع �ملرتزقة يف مديرية 
ع��ن  �أ�سفرت��ا  �س��رو�ح 
�أع��د�د  وج��رح  م�س��رع 
كب��رية م��ن �ملرتزق��ة يف 
تبة_�ملط��ار و هيالن كما 
�ملنافق��ني  م��ن   7 �سق��ط 
مديري��ة  يف  �سرع��ى 

�سرو�ح يف عمليات �أخرى.
وفيم��ا نفذت مدفعي��ة �جلي�س و�للجان 
ق�سف��اً م�س��ددً� عل��ى مو�ق��ع وجتمع��ات 

وحت�سين��ات �ملنافق��ني ب�س��رو�ح ��سفر 
�لق�سف عن �عطاب �آليتني ع�سكريتني

عل��ى رمال مي��دي تبددت �أحالم �لع��دو�ن �نك�سرت معنوياته 
وخ��ارت ق��و�ه جلب له��ا �ملرتزق��ة فدفنه��م رج��ال �هلل يف ميدي 

ى  �س��ر � كتائب م��ن �جلي�س �ل�س��ود�ين فلم يعد و
وتظ��ل مي��دي و�حدة م��ن �أروع �سوى خربهم 
ئ��ق  حلقا ع��ن �ندم��اج معي��ة �هلل �
ن��ه  ل �سبحا مين��ي  بباأ���س 
ق��ت مثيل له حيث  حر �
�أج�س��اد �آلف 

�ملنافق��ني  م��ن 
وحتطم��ت  و�لغ��ز�ة 

مئ��ات �لآلي��ات ول ز�ل��ت 
مي��دي تق��دم درو���س �ل�سمود 

�لي��وم على طاولة �لثبات و�لتحدي 
وجن��وده  �هلل  رج��ال  �أ�سج��ع  وباأي��دي 

فخ��الل �لأ�سب��وع �ملا�سي �سق��ط ع�سر�ت 
�ملرتزقة م�سرع وج��رح وتدمري �آليات يف 
�سد زحف ث��اين ملرتزقة �لع��دو�ن باجتاه 
�ل�سب��اح  من��ذ  ��ستم��ر  مي��دي  �سح��ر�ء 
وحت��ى �مل�ساء مب�ساركة �لطري�ن �حلربي 
وطائ��ر�ت �لأبات�سي.. كم��ا دكت �ملدفعية 
مو�قع وجتمعاتهم �سمال �سحر�ء ميدي.

�لق��وى  �أطلق��ت  ذل��ك  جان��ب  و�إل��ى 
�ل�ساروخي��ة �س��اروخ زل��ز�ل1 و�سلي��ة 
جتمع��ات  عل��ى  �لكاتيو�س��ا  �سو�ري��خ 

مرتزق��ة �جلي���س �ل�سع��ودي �سم��ال �سح��ر�ء مي��دي وتدم��ري 
�آلية تابع��ة ملرتزقة �جلي���س �ل�سعودي ب�س��اروخ موجه �سمال 

�سحر�ء #ميدي
وكان لوحدة �لقنا�سة ح�سورها �لقوي يف مالحم ميدي حيث 
قن�س��ت 3 منافقني �سمال �سحر�ء ميدي و م�سرع �لقيادي �ساكر 
عل��ي �أحمد �لغزي��ر �أركان حرب كتيبة �ملدفعي��ة باللو�ء �لعا�سر 

يف جبهة #ميدي

م�����الح�����م ب���ط���ول���ي���ة ألب������ط������ال م�����ي�����دي وم����ص����ائ����د اجل���ي���ش 
وال����������ل����������ج����������ان حت�������ص�������د ال����������ع����������ش����������رات م�����������ن امل�������رت�������زق�������ة

40
جبهة البي�ساء:

يف جبه��ة �لبي�ساء جبهة �ل�سمود و�لثبات و�لتحدي كان لأبطالنا 
من بو��سل �جلي�س و�للجان �ل�سعبية عمليات متو��سلة �سد مرتزقة 
�لع��دو حيث �سنت �ملدفعي��ة ق�سفاً مكثفاً عل��ى جتمعات وحت�سينات 
و�آلي��ات مرتزقة �لعدو�ن يف مديرية �لز�هر كما �سقط �لعديد من �ملنافقني 

قتلى وجرحى يف عملية هجومية على مو�قع �ملنافقني يف ذي ناعم

ج��ب��ه��ة 
م��ي��دي: 

عملية هجومية ألبطال اجليش في ذي ناعم وقصف 
مدفعي يدك حتصينات املرتزقة

عمليات هجومية صاعقة وضربات مدفعية مسددة 
وكسر زحفني فاشلني ومقتل العشرات
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مت  للدباب��ات،  م�س��اد  رو�س��ي  �س��اروخ 
ت�سميمه من ط��رف مكتب �لت�سميم �لهند�سي 
 KBP Instrument �لرو�س��ي 
Design Bureau، و ذل��ك ليح��ل حمل 
�لقدمي��ة،  �لرو�سي��ة  �ل�سو�ري��خ  ت�سكيل��ة 
للتعام��ل م��ع دباب��ات �لقت��ال �لرئي�سية لدول 
 M1Aحلل��ف �لأطل�سي م��ن فئ��ة �أبر�مز ٢�
 LEOPARD و ليوبارد ABRAMS
ميك��ن  كم��ا   ،LECLERC لوكل��ري  و   ٢
�إ�ستخد�م��ه �سد �لأه��د�ف �لطائ��رة �لبطيئة 

كطائر�ت �لهيلكوبر.

تاريخ التطوير :
مت �لإع��الن �لر�سمي عن دخ��ول هذ� �لنظام 
للخدم��ة يف �جلي���س �لرو�س��ي يف �أكتوبر �سنة 
1994، بينما مت �لبدء يف تطويره �سنة 1988 
كنظ��ام �أ�سا�س��ي يف ت�سلي��ح وح��د�ت �مل�س��اة 
وباإمكان��ه �لتعام��ل م��ع خلي��ط م��ن �لأهد�ف 
�لربية �لثابتة و �ملتحركة كالدبابات و عربات 
�لقت��ال �ملدرعة و �ملخاب��ئ و �لتح�سينات، و 
ذل��ك �إعتماد� على نظ��ام توجيه ليزري ن�سف 

�أتوماتيكي �سهل .

خصائص عامة :
تف��وق �سرعة طري�ن �ل�س��اروخ نحو هدفه 
�سرع��ة �ل�سوت، و ي��ر�وح مد�ه ما بني 100 

م��ر و 5500 مر )3500 مر ليال(، و يعتمد 
نظ��ام �لدفع عل��ى �لوق��ود �ل�سلب مبخرجني 
للع��ادم ب��كل جانب م��ن �ل�س��اروخ مينحانه 
مي��زة �ل��دور�ن ح��ول نف�س��ه عن��د �لإنطالق 
نح��و هدف��ه مم��ا يزي��د م��ن ��ستق��ر�ره خالل 
�لط��ري�ن و ذل��ك بالعتم��اد عل��ى زعان��ف يف 
�ملقدمة و �ملوؤخرة تنفتح مبا�سرة بعد خروج 

�ل�ساروخ من �لقاذف.
 Kornet ي�ستخ��دم �س��اروخ �لكورني��ت
و  للت�سوي��ب  �للي��زري  �لتوجي��ه  نظ��ام 
�إ�ساب��ة �له��دف، بحي��ث يق��وم �لر�م��ي بع��د 
حتدي��د �لهدف بتوجي��ه �سعاع �للي��زر نحوه 
لإ�ساءت��ه بينم��ا يق��وم جه��از ��ست�سع��ار فى 
�جل��زء �خللفى م��ن �ل�س��اروخ برك��وب هذ� 
�ل�سع��اع يف �إجتاه �لهدف و يوف��ر هذ� �لنظام 
�حلماية �سد �لتد�بري �لإلكرونية �مل�سادة و 
ميك��ن �ل�ساروخ من �لعم��ل يف كافة �لظروف 
�لظروف �ملناخية و دون �لتاأثر بعو�مل بيئية 
متعلق��ة مب�س��رح �لقتال، و به��ذ� �لأ�سلوب يف 
�لتوجيه يكون �لر�مي جمرب� على �لإ�ستمر�ر 
يف �إ�س��اءة �له��دف �إل��ى �أن يحق��ق �ل�ساروخ 
�لإ�ساب��ة، و يحم��ل �ل�ساروخ ر�أ�س��ا تر�دفيا 
�سدي��د �لإنفج��ار من ن��وع ذو ق��درة �إخر�ق 
تدمريية تر�وح بني 1000-1٢00 ملم فيما 
يخ�س �لدروع �لتفاعلية �ملتفجرة، كما يتوفر 
�ل�س��اروخ بر�أ���س حرب��ي ح��ر�ري م��ن نوع 

متفجر�ت �لوقود �جل��وي للتعامل مع ي�سمى 
بالأهد�ف �لناعمة كالتح�سينات و �ملخابئ و 

جتمعات �لقو�ت و مر�ب�س �لر�سا�سات.
و يت�س��كل �لنظ��ام يف جممل��ه م��ن �لق��اذف 
�لأنبوب��ي �ل��ذي يحت��وي عل��ى �ل�س��اروخ و 
�حلام��ل �لثالثي �لقو�ئ��م ووحدة �لت�سويب، 
وميكن حمل��ه و �إ�ستخد�مه من طرف جنديي 
م�ساة، من جهة �أخرى بالإ�سافة �إلى �لن�سخة 
�ملحمول��ة، مت دم��ج �لنظ��ام عل��ى جمموع��ة 

متنوعة من عربات �لقتال �ملدرعة.

املواصفات العامة للصاروخ :

�لطول : 1٢00 ملم.
�لقطر : 15٢ ملم.

�ل��وزن : ٢9 كلغ��م ت�سمل �ل�س��اروخ د�خل 
وح��دة  و  �حلام��ل  م��ع  �لأنبوب��ي  �لق��اذف 

�لتوجيه �لليزري.
وزن �لر�أ�س �حلربي : ح�سوة جوفاء بوزن 

10 كلغ.
ق��درة �لإخ��ر�ق : 1000-1٢00 مل��م من 

�لدروع �ملتجان�سة.
�مل��دى : 100 مر و 5500 مر )3500 مر 

ليال(

الوظيفة العامة للمدفعية وخصائصها القتالية
�لناري��ة  �لق��وة  �ملدفعي��ة  تع��د 
�ل�سارب��ة �لأ�سا�سي��ة للق��و�ت �لربي��ة، 
وه��ي ق��ادرة عل��ى �لتاأث��ري يف خمتل��ف 
�لأه��د�ف �ملك�سوف��ة و�مللتجئة )�سمن 
�لثابت��ة  �لأه��د�ف  وكذل��ك  م�سات��ر(، 
و�ملتحركة، �لأر�سية و�لعائمة، �ملرئية 

)�ملر�سودة( وغري �ملرئية.
يف  ومكانه��ا  �ملدفعي��ة  دور  ُيح��دد 
�ملعركة �مل�سركة �حلديثة ��ستنادً� �إلى 
�ملهام �لتي تنفذها، وهي مرهونة �أ�سا�ساً 
�لقتالي��ة،  وخو��سه��ا  مبو��سفاته��ا 
�لت��ي تتلخ�س يف �سرع��ة �لرمي �ملقّدرة 

بع��دد �لطلق��ات �لت��ي يطلقه��ا �ملدفع يف 
�لدقيقة �لو�حدة، ومدى �لرمي �لكبري، 
و�لق��وة �لنارية، و�ملرون��ة يف �ملناورة 
بالن��ري�ن ونق��ل �لرم��ي م��ن ه��دف �إلى 
�آخ��ر وتركيزه��ا، م��ع دق��ة �لإ�ساب��ة، 
�إ�ساف��ة �إلى �لقدرة �لكبرية على �لتنقل 
و�ملن��اورة يف حق��ل �ملعرك��ة، وتن��وع 
مدت��ه،  وط��ول  �لأه��د�ف  يف  �لتاأث��ري 
وتن�سيق نري�ن �ملدفعية ومناورتها مع 
وحد�ت �ل�سنوف �لأخ��رى وقطعاتها، 
ودعمه��ا ناري��اً يف �أي وق��ت ويف جمي��ع 

�أحو�ل �لطق�س.

مبادئ استخدام املدفعية
م��ن  �لأ�سا�سي��ة  �لكتل��ة  ت�ستخ��دم 
�لجتاه��ات  عل��ى  ونري�نه��ا  �ملدفعي��ة 
�لأك��رث �أهمي��ة يف مي��د�ن �لقت��ال، وهي 
قادرة على فت��ح رمايات فورية وفّعالة 
عل��ى �أه��م �لأه��د�ف �ملعادي��ة، وتقدمي 
�لدعم �لناري للقو�ت �لعاملة يف �مليد�ن 
و�لتع��اون معها ومع �لط��ري�ن ونري�ن 

�لأ�سطول �لبحري.

انواع املدفعية :
ت�سن��ف �ملدفعي��ة تبًعا حلجمه��ا �إلى 
متو�سط��ة  ومدفعي��ة  خفيف��ة  مدفعي��ة 

ت�سنيفه��ا  وميك��ن  ثقيل��ة.  ومدفعي��ة 
ح�س��ب م�س��ار �ملقذوف )خ��ط منحٍن(. 
فاملدف��ع ي�ستخدم م�س��ار مقذوف م�ستو 
عن��د �سرع��ة فوهي��ة عالية ج��ًد�، بينما 
�لهاوتزر ي�ستخدم م�سار مقذوف قو�سي 
ع��اٍل، وي�ستخدم �سد �لأهد�ف �ملختفية 

خلف �ملو�نع.

املهام التي تنفذها املدفعية
معرك��ة  �حلديث��ة  �ملعرك��ة  تع��ّد 
م�سرك��ة لميكن بلوغ �لن�س��ر فيها �إل 
بال�ستخد�م �مل�س��رك و�ملن�سق جلميع 
�سنوف �لق��و�ت حيث حتت��ل �ملدفعية 
مكاناً مرموق��اً لقدرتها على تنفيذ �ملهام 
�لنارية �ل�سرورية يف �ملعركة �مل�سركة 
�لأه��د�ف  تدم��ري  و�أهمه��ا  �حلديث��ة، 
و�لأغر��س �ملعادية. و��ستنادً� �إلى ذلك 

فاملدفعية ميكن �أن تنفذ مايلي:
1- تدم��ري و�إبط��ال �سر�ي��ا �ملدفعي��ة 
�جل��وي  �لدف��اع  وو�سائ��ط  و�له��اون 
وغريها من �لو�سائط �لنارية �ملعادية.

�حلي��ة  �لق��وى  و�إبط��ال  تدم��ري   -٢
يف  و�ملتو�سع��ة  �ملك�سوف��ة  �ملعادي��ة 
خمتلف �مل�ساتر، ومن��ع مناورة �لقوى 
�ملعادي��ة  �لناري��ة  و�لو�سائ��ط  �حلي��ة 

وعرقلة تنفيذ �لأعمال �لهند�سية.
�ملعادي��ة  �ملن�س��اآت  تخري��ب   -  3

�لدفاعية �لد�ئمة و�مليد�نية.
ر�ع �سد �لدبابات و�لأهد�ف  4 - �ل�سّ

�ملدرعة.
5 - تدمري حمطات �لر�د�ر و�لو�سائط 
�لال�سلكي��ة و�لفني��ة �ملعادي��ة ومقر�ت 

�لر�سد و�لقيادة و�سل عملها.
�لع��دو  �حتياط��ات  يف  �لتاأث��ري   -  6

ومنعها من �لتدخل يف �لقتال.
7 - �إ�س��اءة �أر���س �ملعرك��ة و�إعماء 

�لعدو.
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ص��������������������������اروخ غ�������������راد
يعت��رب �ساروخ غ��ر�د )BM-٢1( من �أكرث �ل�سو�ري��خ �مل�ستخدمة ع�سكريا 
يف �حل��روب و�لنز�ع��ات �لإقليمي��ة، نظر� مل��د�ه �لق�سري ولفعاليت��ه �لتدمريية، 
وخا�سة ل�سعره غري �ملرتفع، مقارنة بالأ�سلحة �ملتطورة �لأخرى �لتي تو�جهه.. 
وي�ستق �ساروخ "غر�د" من �لتطوير �ملتو��سل �لذي جرى على قاذفة �سو�ريخ 
كاتيو�س��ا �ل�سه��رية و�لذي ينطلق م��ن على من�سة حتمل �أربع��ني �أ�ستونا، وهي 
�ملن�س��ة �ل�سهرية با�س��م "�أرغن �ستال��ني" و�ملحمولة على عرب��ة خا�سة مدرعة 
)جمه��زة بزج��اج و�ق م��ن �لدخ��ان �لكثي��ف �ل��ذي ينبعث م��ن غب��ار �لطرقات 
و�ل�سح��ارى وم��ن دخان دوي �نفج��ار �ل�سو�ريخ عند �إطالقه��ا(، و�لتي متلكها 
بع�س �جليو�س و�ملنظمات �لع�سكرية �لعربية. ولد �أول �ساروخ "غر�د" يف �لعام 
1963 وجرى توزيعه على دول �أع�ساء حلف و�ر�سو وعلى حو�يل خم�سني دولة 
�أخرى، كما منحت بع�س �لدول، ومنها ت�سيكو�سلوفاكيا �ل�سابقة وم�سر، �متياز 
ت�سنيعه على �أر��سيها.. ويعت��رب �ساروخ "غر�د" ن�سخة متطورة عن �ساروخ 
"كاتيو�س��ا"، وهو م�سنف يف د�ئرة �سو�ريخ �أر�س-�أر�س وي�ستمد ميكانيكية 
عمل��ه م��ن �أول �ساروخ �ألقت��ه �أملانيا على �مل��دن �لربيطانية يف �حل��رب �لعاملية 
�لثاني��ة)v-٢(. وو�سل مدى �ساروخ "غر�د" بعد �لتطوير �لأول �إلى حدود ٢0 
كيلوم��ر�، كما �أجري��ت حت�سينات على فعالية قدرت��ه �لتدمريية على �لرغم من 
حجم عياره �ل�سغري. و�أب��رز �لتطوير�ت �لتي �أجريت طالت �أ�سطو�نة �لنطالق 
�لت��ي حف��رت ب�سكل حلزوين كي تزيد من �سرعته ودق��ة �إ�سابته للهدف كما طالت 

�أي�سا �ملزيج �ملتفجر باأنو�ع خمتلفة، مبا فيها متفجر�ت كيميائية وجرثومية.

املدفعية �سنف رئي�سي من �سنوف القوات ميلك الو�سائل النارية التدمريية الأ�سا�سية املعدة لدعم اأعمال قتال ال�سنوف 
الأخرى بنريانها. وم�س���طلح املدفعية ي�س���مل املدافع وقواعد اإطالق القذائف ال�س���اروخية املوجهة من خمتلف الأنواع 
واحلجوم والعيارات، اإلى جانب القوات املتخ�س�سة با�ستخدام هذه الأ�سلحة. وال�سالح املدفعي اأو قطعة املدفعية �سالح 
اأكرب واأثقل بكثري من اأن ُي�سَنّف �سالحًا �سغريًا اأو خفيفًا. ويختلف احلد الأدنى للحجم والعيار باختالف ت�سليح القوات 
املعنية، لكن امل�س���طلح يطلق عموما على اأي مدفع اأو قاذف ي�س���تخدم ذخرية يزيد عيارها على 25.4مم )1 بو�س���ة( 

وغري خم�س�س للرمي يدويًا اأو من الكتف.
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تطبيع باجلملة
�سابقاً، كانت متّر م�ساهد �لتطبيع بني �لفينة و�لأخرى، 
�إل �أن �لطف��رة �لأخ��رية، وعل��ى �ك��رث من �سعي��د توؤكد 
ب��دء �ملرحل��ة �لإ�سر�ئيلي��ة يف �مل�سهد �خلليج��ي، نكتفي 
بذك��ر �أربعة ناذج م��ن هذ� �لتطبيع �ل��ذي �ت�سم بلهجة 
�سعودّية �سديدة �مليوعة جتاه �إغالق �مل�سجد �لأق�سى يف 
وجوه �مل�سلمني متاماً، يف ظل �سمت للموؤ�س�سات �لدينية 

�لر�سمية:
- وزي��ر �لدول��ة �ل�سعودي ل�سوؤون �خللي��ج �لفار�سي 
�إ�سر�ئيل لبالده يف  "عد�وة  "ثام��ر �ل�سبهان"، قارن بني 
�ملا�سي من جهة، و�لأزمة �لتي تعي�سها دول �حل�سار مع 
قط��ر من جهة �أخرى، و��سف��اً �لدوحة - دون �أن ي�سميها 
- باأنه��ا "�أ�سد كره��اً لهم من �إ�سر�ئي��ل". �ل�سعودّية �لتي 
�أر�دت �سابق��اً �إظه��ار �ير�ن على �أّنها ع��دّو �لأّمة بدًل من 
�لكيان �لإ�سر�ئيل��ي �أّو �أن  �إير�ن، �أبرز �لد�عمني للق�سية 
�لفل�سطيني��ة، �أعظ��م خط��رً� وكر�هي��ة للع��رب، ت�سع��ى 
لت�ستخ��دم �للهج��ة نف�سها م��ع قطر. هناك نه��ج �سعودي 
و��سح يف متييع �خلالف مع �لكيان �لإ�سر�ئيلي، و�إبعاده 
عن �لو�جهة، �أي تبديل �أولويات �لعد�ء و�لأعد�ء ب�سكل 

تدريجي.
- �لد�عية �ل�سع��ودي "�أحمد بن �سعيد �لقرين"، ورغم 
كاّف��ة �لنتهاكات �لتي حت�سل بحّق �ل�سعب �لفل�سطيني، 
كتب ع��دة تغريد�ت عن �سرورة ت��رك �مل�سلمني �مل�سجد 
�لأق�س��ى لليهود بحجة �حلفاظ عل��ى دماء �لفل�سطينيني 
فيم��ا ي��ر�ه "حلظة �سعف" ق��د تقود �إل��ى "تهلكة"، على 
ن  ح��د قوله. وقال �لقرين يف �إح��دى تغريد�ته �ملثرية: "ممَ
�أعظم حرم��ة عند �هلل، دم �مل�سل��م �لفل�سطيني �أم �مل�سجد 
ن قال �إن �ملوت يف  �لأق�س��ى؟ �تقو� �هلل يف دم��اء �لنا�س، ممَ
�سبيل �لأق�س��ى ��ست�سهاد؟". فاإذ� مل يكن �ملوت يف �سبيل 
قبل��ة �مل�سلم��ني ��ست�سهاد، فه��ل �ملوت يف �سبي��ل حكم �آل 
�سع��ود ��ست�سه��اد؟ مل��اذ� مل يقّدم ه��ذه �لن�سيحة جلنود 
ب��الده �لذي��ن ميوت��ون يف �ليم��ن؟ �أي��ن حر���س �لد�عية 

�ل�سعودي على دماء �ل�سعب �ليمني �مل�سلم؟
-ك�سف��ت �سحيفة "هاآرت���س" �لعربية، عن لقاء �سري 
ب��ني رئي�س �لوزر�ء �لإ�سر�ئيل��ي بنيامني نتنياهو ووزير 
�خلارجي��ة �لإمار�تي �ل�سيخ عبد �هلل ب��ن ز�يد �آل نهيان. 
و�أ�ساف��ت �ل�سحيف��ة �لعربي��ة يف حتقي��ق ح�س��ري �إلى 
�أن �للق��اء �ل�سري بني نتنياهو وب��ن ز�يد مت عام ٢01٢، 
يف مدين��ة نيوي��ورك �لأمريكي��ة، وقال��ت "هاآرت�س": بعد 

�سن��و�ت من �حلديث عرب و�سط��اء، �جتمع نتنياهو وبن 
ز�ي��د بد�خل فن��دق �إقامة رئي�س �ل��وزر�ء �لإ�سر�ئيلي يف 

مدينة نيويورك، يف يوم ٢8 �سبتمرب/�أيلول ٢01٢.
-�نطل��ق و�سم��ان قب��ل �أ�سابي��ع على موق��ع "توير" 
يروجان للتطبيع �ل�سعودي مع "�إ�سر�ئيل"، ولقيا تفاعاًل 
و��سع��اً من �أ�س��و�ت �سعودية يف خطوة غ��ري م�سبوقة؛ 
�إذ كان �لت�سري��ح بهذ� �لأمر علن��اً من قبيل "�لتابوهات" 
)�ملحرمات( قبل و�سول ويل �لعهد �ل�سعودي "حممد بن 
�سلم��ان"، �إلى مثلث �ل�سلطة يف �ململكة، �لذي �أُطيح باأحد 

�أ�سالعه موؤخرً�.

مشروع بن سلمان
ه��ذ� �ل��د�أب �ل�سعودي ياأت��ي يف �إطار م�س��روع �لأمري 
حممد ب��ن �سلم��ان للو�سول �إل��ى �حلكم �ل�سع��ودي. كل 
�ل�س��وء  لأن  �ملرحل��ة،  ه��ذه  يف  �ست�ستخ��دم  �لأ�سلح��ة 
�لأخ�س��ر �لأمريكي لل�سعودية، و�لإم��ار�ت بدرجة �أقل، 
م��ا كان لي�س��ل لول �مللي��ار�ت �لتي ح�س��ل عليها تر�مب 
�إب��ان زيارته �إلى �ملنطقة، وكذلك �ل�سفقة �ل�سرّية مع بن 

�سلمان لتطبيع �لعالقات مع �لكيان �لإ�سر�ئيلي.
يخط��ئ م��ن يعتق��د �أن ب��ن �سلم��ان بالرج��ل �ل�ساذج، 
ل�ست �أق�سده ك�سخ�س حتدي��دً�، نظرً� لكونه يعتمد على 

ع�س��ر�ت �مل�ست�ساري��ن يف كاّف��ة �ملج��الت، �إل �أن جنون 
�لعظم��ة �مل�ساب به �لرجل، كاخلرف �لذي �أ�ساب و�لده 
�ملل��ك �سلمان، �أقحمه يف متاهات ل مفّر منها، ويف مقّدمتها 
�لع��دو�ن �ل�سعودي على �ليم��ن. �لق�سد هناك بن �سلمان 
يّت��كاأ عل��ى م�ست�ساري��ن �إعالمي��ني م��ن �لدرج��ة �لأولى، 

بخالف م�ست�ساريه �ل�سيا�سيني و�لع�سكريني.
روؤي��ة ٢030 �لت��ي ُقّدمت يف �لعامل �لغرب��ي وحتديدً� 
�لأمريك��ي، عل��ى �أّنها نقط��ة حت��ّول يف �ل�سعودية )هناك 
�لع�س��ر�ت ب��ل �ملئات م��ن �لتقارير �لإعالمّي��ة �لمريكية 
تدع��م ه��ذه �لروؤي��ة(، غ��ّززت م��ن �أور�ق ب��ن �سلمان يف 
�لإد�رة �لمريكية، بل كانت �لق�سة �لتي ق�سمت ظهر "بن 
نايف"، و�سمح��ت ل�"بن �سلمان" يف �لو�س��ول �إلى ولية 
�لعه��د وتنحي��ة �بن عّم��ه حممد ب��ن ناي��ف، وو�سعه يف 
�لإقامة �جلربية كما ك�سفت وكالة رويرز موؤخرً�، وقبل 

�سحيفة "نيويورك تاميز".
�لي��وم، يعمد ويل �لعه��د �ل�ساب حممد ب��ن �سلمان �إلى 
�ل�ستعان��ة بامل�ست�ساري��ن �لإعالمي��ني �أنف�سه��م، �لذي��ن 
حّر�س��وه على تق��دمي روؤي��ة ٢030، و��ستخ��د�م ذر�ئع 
ع��ّدة يف تربي��ر خطو�ت��ه نح��و �لتطبي��ع، وف��ق �لتفاق 
�ل��ذي �أبرم مع �لرئي�س تر�مب �إثر زي��ارة بن �سلمان �إلى 
�لبيت �لأبي�س، و�أق��ّرت تفا�سيله �أثناء �لقمة �ل�سعودية 

�لأمريكية يف �لريا�س.

مل تك��ن ردة �لفع��ل �لإ�سر�ئيلي��ة عل��ى �لعملي��ة 
ة، خ�سو�س��اً �أنها  �لفل�سطيني��ة �لت��ي ج��رت مفاِجئمَ
ج��اءت لُتعرِبّ ع��ن حجم �لأث��ر �لكبري �ل��ذي تركته 
�لعملي��ة، وهو ما يعني جناحها يف حتقيق �ملطلوب 
و�إي�س��ال �لر�سائل. وهنا فاإن تل �أبيب �لتي �سارعت 
�إثب��ات  قاع��دة  �لق��وة عل��ى  كعادته��ا ل�ستخ��د�م 
�لوجود، وقع��ت مرة جديدة يف �لف��خ �لفل�سطيني، 
�ل��ذي �سياأتي بنتائج لن تكون كما ت�ستهي �ل�سلطات 
�لإ�سر�ئيلي��ة. فكيف ميكن ق��ر�ءة �لعملية؟ وما هي 

�ملقاربة �ل�سحيحة للرد �لإ�سر�ئيلي؟
�س��الة  �إلغ��اء  �لإ�سر�ئيلي��ة  �ل�سلط��ات  ق��ررت 
�جلمعة، وذلك لأول مرة يف تاريخ �مل�سجد �لأق�سى 
�لقد���س ع��ام  من��ذ �لحت��الل �لإ�سر�ئيل��ي ملدين��ة 
1967. وج��اء �لقر�ر بعد �أن �أجرى رئي�س �لوزر�ء 
�لإ�سر�ئيلي بنيامني نتنياهو م�ساور�ت �أمنية مع ما 
ي�سمى بوزير �لأمن �لد�خلي جلعاد �أرد�ن، ورئي�س 
�ل�ساباك ومفت���س �ل�سرطة ومن�سق �سوؤون �ملناطق 
بويل موردخاي حيث قررو� �إغالق �مل�سجد �لأق�سى 
�ملبارك على �أن تقوم �سرط��ة �لحتالل �لإ�سر�ئيلي 

بعملي��ة مت�سي��ط وبح��ث للتاأك��د م��ن ع��دم وج��ود 
�أ�سلح��ه د�خل �حل��رم �لقد�سي و�مل�سج��د �لأق�سى. 
وه��و ما قوب��ل بدعوة مفتي �لدي��ار �ملقد�سة �ل�سيخ 
حمم��د ح�س��ني جمي��ع �ملقد�سي��ني للن��زول ل�س��الة 
�جلمع��ة وع��دم مترير �سيا�س��ة �لع��دو �لإ�سر�ئيلي 
مبنع �ل�سالة يف �مل�سجد �لأق�سى �ملبار، �لأمر �لذي 

دفع �سلطات �لحتالل لعتقاله.
لق��د ��ستطاعت �ملقاومة بهذه �لعملية �لتقليل من 
�أهمية �ملنظومة �لأمنية �حلديدية للعدو ويف �ملكان 
�ل��ذي تريد تل �أبي��ب �أن ُي�سب��ح عا�سمة لالحتالل. 
وه��و م��ا يج��ب �لوق��وف عن��ده ملا ل��ه م��ن دللت 
تتخط��ى �لعم��ل �لأمن��ي �ملُحك��م، ل �سيم��ا م�ساأل��ة 
�لتقليل من �أهمية �لإجر�ء�ت �لإ�سر�ئيلية �ملتخذة.
ثانياً: جاءت �لعملي��ة لرد على �سيا�سة �لتهويد 
و�ل�ستيط��ان و�لقت��ل �لتي ت�سلكه��ا حكومة �لعدو. 
وه��و م��ا يعني ف�س��ل كل حم��اولت �لكي��ان لفر�س 
�ل�سيا�سات �لتهويدية �خلا�سة بالحتالل و�إخ�ساع 
�لو�ق��ع �لفل�سطين��ي. حي��ث ُتعترب �لعملي��ة جو�باً 
ُيع��رب عن ر�أي كاف��ة �ل�سعب �لفل�سطين��ي �لر�ف�س 

للغة �لإخ�ساع.
�لفع��ل  ردة  ُتعت��رب  تق��دم،  مل��ا  بن��اءً�  ثالث��اً: 
�لإ�سر�ئيلي��ة طبيعي��ة كنتيج��ة لل�س��دى �ملُ��دوي 
�ل��ذي تركت��ه عملية �لأق�س��ى، و�لت��ي ُتعترب مهمة 
من حي��ث �لتوقيت و�مل��كان و�لرمزي��ة، �لى جانب 
ما حملت��ه م��ن دللت ع�سكرية و�أمني��ة و�سيا�سية 
وديني��ة. خ�سو�س��اً ما يتعل��ق مب��كان �لعملية �أي 
�مل�سج��د �لأق�س��ى وم��ا يعني��ه ذل��ك فيم��ا يخ���س 
�لذ�ك��رة �لعربي��ة و�لإ�سالمي��ة ومركزي��ة �لق�سية 

�لفل�سطينية.
ر�بع��اً: �سع��رت ت��ل �أبي��ب �أن �لعملي��ة �أحدث��ت 
�لعربي��ة  و�ل�سع��وب  لالأم��ة  �إيجابي��ة  �سدم��ة 
و�لإ�سالمي��ة وحلركات �ملقاومة كاف��ة. �لأمر �لذي 
�سُيف�س��ل كل ما �سعت وت�سعى له تل �أبيب منذ فرة 
ويتعل��ق مبحاولتها �إ�ستمالة �ل�س��ارع �لعربي. مما 
جع��ل �ل�سلطات تذهب لفر���س ح�سار ع�سكري كرد 

فعل لإثبات �لوجود و�لقوة.
�ل�سلط��ات  ت�ستفي��د  �أن  ميك��ن  خام�س��اً: 
�لإ�سر�ئيلية من حالت �لتطبيع �لعربي، و�لذي 

تعت��ربه تل �أبيب نقطة ق��وة لها. يف حني ك�سرت 
�لعملي��ة م��ن �أهميت��ه، حي��ث �أع��ادت �لبو�سلة 
�لإ�سر�ئيلي��ة يف  �ل�سلط��ات  و�أدخل��ت  للقد���س، 
نف��ق �لت�س��ادم م��ع ق�سي��ة �ل�سع��وب �لعربية 

و�لإ�سالمية �ملركزية.
�إذن، وق��ع �لإحتالل �لإ�سر�ئيل��ي يف فخ �ملقاومة 
�لفل�سطينية. فلن تك��ون ردة �لفعل �لإ�سر�ئيلية �إل 
�سبي��اًل لوح��دة �لفل�سطينيني ووقوفه��م خلف خيار 
�ملقاوم��ة. يف حني �سيكون �مل�س��ار �لت�ساعدي �لذي 
ي�سلكه �لإحتالل �سبباً ل�س��د ع�سب �ل�سارع �لعربي 
و�لإ�سالمي، جتاه �خلي��ار�ت �لإ�سر�ئيلية �ملتعدية 
عل��ى مقد�سات �لأمة. مما يعني �أن �ملقاومة جنحت 
يف ��ست��در�ج �لع��دو �لإ�سر�ئيل��ي �لى �مل��كان �لذي 
تري��ده. ��ستدرجت��ه �ل��ى �لنقطة �لتي ل��ن ت�ستطيع 
ن��د�ء�ت  �أو  �لعرب��ي  �لتطبي��ع  م�ساع��ي  كل  مع��ه 
�ل�س��الم، من تغي��ري �لوجه �حلقيق��ي �لب�سع للكيان 
�لإ�سر�ئيل��ي. هك��ذ� كان��ت ر�سائل عملي��ة �لأق�سى 
�سبب��اً يف ��ستفز�ز �لكي��ان �لإ�سر�ئيلي، و�أوقعت تل 

�أبيب يف �لفخ �لفل�سطيني!

عملية األقصى استفزت كيان االحتالل اإلسرائيلي وأوقعته في الفخ 

وزير خارجية اإلمارات تسلل عبر 
مصعد اخلدم ملقابلة نتنياهو في 

أحد الفنادق مبدينة نيويورك
ك�سف��ت �سحيف��ة »هاآرت���س« �لعربي��ة �ليوم �جلمعة ع��ن لقاء �سري ُعق��د بني وزير 
خارجي��ة �لإم��ار�ت �ل�سي��خ عبد�هلل بن ز�ي��د �آل نهي��ان ورئي�س �حلكوم��ة �لإ�سر�ئيلية 
بنيام��ني نتنياه��و يف فندق بنيويورك يف �سبتمرب ٢01٢ بتن�سي��ق من �سفري �لإمار�ت يف 
و��سنط��ن.. وقالت هاآرت�س �إن �ثنني من كبار �لدبلوما�سي��ني �لغربيني، طلبا �أل ُيك�سف 
عن ��سميهما ب�سبب ح�سا�سية �مل�ساألة، �أكد� �أن نتنياهو وبن ز�يد �لتقيا �سًر� يف نيويورك 

وت�ساركا �لر�أي ذ�ته ب�ساأن خمتلف �لق�سايا �ل�ساخنة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط  .
ووفًق��ا لل�سحيف��ة �لعربي��ة، ُعق��د �لجتم��اع يف ٢8 �سبتم��رب ٢01٢، �أثن��اء �جتماع 
�جلمعي��ة �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك. وقبل �لجتماع بيوٍم و�حد، �ألقى نتنياهو 
خط��اب »�خلط �لأحم��ر« ب�ساأن وقف �إنت��اج �لأ�سلحة �لنووية �لإير�نية وق��ال فيه �إنمَّه 
يتعنيمَّ على �ملجتمع �لدويل و�سع خٍط �أحمر لربنامج �إير�ن للتخ�سيب �لنووي ومنعها 

من �حل�سول على ما يكفي من �ليور�نيوم �ملخ�سب لبناء �سالٍح نووي.
ومن��ذ ب��دء نتنياهو وليته �لثانية لرئا�سة �لوزر�ء يف ع��ام ٢009 كانت �لجتماعات 
بينه وكبار �مل�سوؤولني �خلليجيني نادرًة جًد�، وحاول ترتيب �جتماعات معهم؛ خا�سة 
�ل��دول �لت��ي مل تك��ن جتمعها عالق��ات دبلوما�سية ر�سمية م��ع »�إ�سر�ئي��ل« �آنذ�ك، مثل 

�ل�سعودية و�لإمار�ت و�لبحرين.

العتيبة وبن زايد دخال الفندق خلسة
وبح�س��ب �لدبلوما�سي��ني �لغربي��ني، ر�فق �ل�سف��ري �لإمار�تي يف �لولي��ات �ملتحدة 
»يو�سف �لعتيبة« وزير �خلارجية عبد�هلل بن ز�يد �إلى �لجتماع، ودخال �لفندق خل�سة 
ع��ن طري��ق موقف �ل�سيار�ت �ملقام حتت �لأر�س، و�قتي��د� �إلى جناح نتنياهو يف طابق 
عل��وي يف �لفن��دق عرب م�سع��د للخدم.. وحينها، ر�ف��ق �مل�ست�س��ار �لإ�سر�ئيلي ل�سوؤون 
�لأم��ن �لقومي »ياك��وف �أميدرور« نتنياه��و يف �لجتماع بجان��ب �ل�سكرتري �لع�سكري 

لرئي�س �لوزر�ء �جلرن�ل يوهانان لوكر.

اجتماع ودي
وقال �لدبلوما�سيان �للذ�ن تلقيا تقارير عن �لجتماع �إنمَّه كان ودًيا وتطرمَّق يف معظمه 
�إل��ى �مل�ساألة �لنووي��ة �لإير�نية، وتناول �ل�ساأن �لفل�سطيني قلي��اًل.. و�أعرب »بن ز�يد« 
ع��ن تقديره خلطاب نتنياهو �أمام �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، و�تفق �جلانبان على 
ق�ساي��ا متعلقة بامل�ساأل��ة �لنووية �لإير�نية، بح�سب »هاآرت���س«.. وذكر �لدبلوما�سيان 
ل��ت يف �أنمَّ دولة �لإم��ار�ت �لعربية  �أنمَّ ر�سال��ة وجهه��ا عبد�هلل بن ز�ي��د �إلى نتنياهو متثمَّ

ة  ملتح��د كانت مهتمة بتح�سني �لعالق��ات مع »�إ�سر�ئيل«؛ لكنها �
ل ت�ستطي��ع فعل ذلك ب�سكٍل علن��ي ما د�م �ل�سالم 
ًد�.. بع��د ذلك تو�لت  م��ع �لفل�سطيني��ني جُمممَّ
�للق��اء�ت ب��ني �جلانب��ني، ويف �سبتم��رب 
�خلارجي��ة  وزي��رة  �سارك��ت   ،٢016
�لإ�سر�ئيلي��ة �ل�سابق��ة ت�سيب��ي ليفن��ي 
يف غ��د�ٍء �سغ��ري يف نيوي��ورك مع »بن 
�أثن��اء  ويف  �س��رف..  ك�سيف��ِة  ز�ي��د« 
�لغد�ء، قال وزير �خلارجية �لإمار�تي 
�إنمَّ بالده ودوًل خليجية �أخرى ترغب يف 
حت�سني عالقاتها م��ع »�إ�سر�ئيل«؛ لكنها 
مل تكن لتتخ��ذ خطو�تها نحو �لتطبيع قبل 
�أن ُتظهر »�إ�سر�ئيل« رغبًة حقيقية يف �لتقدم 
نحو تبني ح��ل �لدولتني م��ع �لفل�سطينيني، 

بح�سب »هاآرت�س«.  

تطبيع باجلملة مع إسرائيل في عهد بن سلمان 
املرحلة  علني.  ب�شكل  ا�شرائيل  مع  التطبيع  املرحلة  اإلى  الدخول  قّررت  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  بع�س  اأن  يبدو 
اجلديدة تقت�شي رفع م�شتوى التطبيع الإعالمي واحلديث عن لقاءات �شرّية �شابقة، وبالتايل و�شع الق�شية الفل�شطينية، 

مبا تعنيه فل�شطني للعرب وامل�شلمني، خلف ظهورهم.
اليوم، بدت اأ�شوات التطبيع ال�شعودي الإماراتي مع الكيان الإ�شرائيلي اأكرث و�شوحاً، ل�شّيما يف ظل الأزمة اخلليجية 
جهة  من  قطر  بني  القائم  ال�شراع  اإطار  يف  املو�شوع  هذا  على  للت�شويت  الإعالمية  اجلزيرة  باإمرباطورية  دفعت  التي 

وال�شعودية والإمارات والبحرين من جهة اأخرى.
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�ته��م �ل�سفري �لربيط��اين �ل�سابق لدى �لريا�س �ل�سري “ولي��م باتي” �ل�سعودية 
بتعزيز �لتطرف يف �أوروبا.

ووفق��ا لتقري��ر ن�سرته �سحيفة “غاردي��ان” �لربيطانية �خلمي���س )13 يوليو 
٢017( ف��اإن بات��ي ق��ال “قد ل ت��درك �لريا���س �أن دعمها لنوع معني م��ن �لإ�سالم 
ي��وؤدي �إل��ى �لتط��رف”، م�سيف��ا “�إن �لريا���س ق��د ل تك��ون على بّينة م��ن عو�قب 

متويلها”.
وكان �ل�س��ري ويلي��ام بات��ي ي�سغل من�س��ب �سف��ري بريطانيا ل��دى �ل�سعودية يف 

�لفرة من ٢006 �إلى ٢010.
وق��ال �إن “�ململك��ة �لعربي��ة �ل�سعودية مت��ول �مل�ساجد يف جمي��ع �أنحاء �أوروبا 

و�لتي �أ�سبحت بوؤر� للتطرف”.
وتاأتى ت�سريحاته فى �لوق��ت �لذى ن�سرت فيه �حلكومة هذ� �لأ�سبوع ملخ�سا 
موجز� لتقرير �سدر عن وز�رة �لد�خلية حول متويل �لتطرف يف �ململكة �ملتحدة، 

ومل يتم ن�سر �لتقرير �لكامل “لأ�سباب �أمنية”.
و�أكد باتي �أنه ل يعتقد �أن �ل�سعودية متول ب�سكل مبا�سر �جلماعات �لإرهابية، 
و�إن��ا مت��ول �أيديولوجية ت��وؤدي �إل��ى �لتطرف، وق��د ل يكون قادته��ا على در�ية 
بنتائجها. وقال “�إنه �مر غري �سحي، ونحن بحاجة �إلى �لقيام ب�سيء حيال ذلك”.

وق��ال “�إن �ل�سعودي��ني مل يقدرو� متاما �أثر متويلهم لق��ر�ءة معينة لال�سالم يف 
�لدول �لتي ين�سطون فيها. �إنها لي�ست بريطانيا و�أوروبا فقط”.

و�أ�س��اف “ه��ذ� حو�ر يج��ب �أن جنريه، فهي ل مت��ول �لإره��اب. �إنهم ميولون 
�سيئ��ا �آخر، �لأم��ر �لذى قد يوؤدى �إل��ى �أن ي�سبح �لطريق متطرف��ا وي�سبح مغّذيا 

لالإرهاب”.
و�أو�سح باتي �أن ما تقوم به �لر�بطة �لعاملية لل�سباب �لإ�سالمي ور�بطة �لعامل 

�لإ�سالمي هو متويل �مل�ساجد وتعزيز �لأيديولوجية �لوهابية �ل�سلفية.
وطال��ب بالو�س��وح يف تعريفات متوي��ل �لإرهاب وباإجر�ء “ح��و�ر عري�س مع 
�خللي��ج حول ما نفكر ب��ه”. و�أ�ساف �أن هناك �أي�سا “مو�طنني خليجيني منفردين 

حتدو� حكوماتهم لتمويل �لإرهاب”.
وفيم��ا يتعل��ق بالأزمة �لقطرية �أع��رب باتي عن �عتق��اده “�أن �لد�فع �حلقيقى 
للن��ز�ع لي���س متوي��ل قط��ر لالإره��اب، ب��ل �إن هن��اك �ختالف��ا و��سع��ا ف��ى �لروؤية 
�ل�سيا�سي��ة ح��ول �لأخ��و�ن �مل�سلم��ني”، م�سيف��ا “�نه��ا معركة من �أج��ل م�ستقبل 

�ل�سرق �لأو�سط”.

)موقع the Drive( ( اليوناني :

بع�����د تدمي�������رها بص��������اروخ مي���������ني.. 
سفين����ة سويف��������ت اإلماراتي�������ة تب�����������اع

 ف���������ي س���������وق للخ���������ردوات بالي������ون������ان
ظه��رت �ل�سفين��ة �لإمار�تي��ة �سويفت �لتي دمرته��ا �ساروخية �جلي�س و�للج��ان �ل�سعبية يف �ل� ٢ م��ن �أكتوبر يف باب 

�ملندب على �إحدى �ملو�نئ �ليونانية يف �إطار عقد يت�سمن �ل�ستفادة من بع�س قطعها يف �سوق ت�سليح.
ون�س��ر موق��ع the Drive( ( �ليوناين مقاًل �أعده �ل�سحف��ي “ تايلر روجوي” وحمل عنو�ن “ �لطو�فة �لتي دمرت 

قبال��ة �ليم��ن تظه��ر يف �ليون��ان”، م�س��ري� �إلى وجود عق��د جديد هو �ل�ستف��ادة مما تبقى منه��ا يف �سوق “ 
تدع��ى  يوناني��ة،  �سرك��ة  �إن  �ملوق��ع  وق��ال  �لت�سلي��ح”.. 

�سيجيت���س، وتعمل يف ت�سغيل �لعّب��ار�ت يف �ليونان 
ومتتل��ك 11 �سفينة يف بحر �أيجه ه��ي من ��سرت ما 

تبقى من �سفينة �سويفت.
و�أو�س��ح �لتقري��ر �أن �ل�سفينة �سحب��ت �إلى ميناء 
ع�س��ب �لإرت��ريي بع��د �لهج��وم وبقيت هن��اك لعدة 
�أ�سهر قبل �أن تظهر فجاأة يف ميناء �إليو�سي�س باليونان، 

بع��د �أن �سحبت ع��رب �لبح��ر �لأحمر وقن��اة �ل�سوي�س 
و�لبح��ر �ملتو�س��ط.. وذك��ر �ملوق��ع �أن �ل�سفين��ة �لت��ي 
و�سفه��ا بامل�سوؤومة ��ستدعت �هتم��ام مو�قع �لتو��سل 

�لجتماع��ي يف �ليون��ان، حيث ت��د�ول نا�سطون �سورها 
على نطاق و��سع �لأ�سبوع �ملا�سي.

وياأت��ي ظهور ه��ذه �ل�سفين��ة بعد حماول��ة يائ�سة من 
يف حتال��ف �لع��دو�ن للتخفي��ف م��ن حج��م �خل�سائ��ر �لت��ي  ل�سيم��ا  له��ا  تتعر���س 

قطعه��ا �لبحري��ة، منه��ا فرقاطة �ملدينة �لتابع��ة للبحرية �ل�سعودية، نهاي��ة يناير ٢016 و�لتي زع��م �لنظام �ل�سعودي 
�إ�سابته��ا �إ�ساب��ة خفيفة.. وكانت �لقو�ت �لبحرية و�لدفاع �ل�ساحلي وخفر �ل�سو�حل �ليمنية، قد حذرت يف وقت �سابق، 
بو�رج �لعدو�ن من ��ستخد�م �ملمر �لدويل لق�سف �أهد�ف مدنية يف �ليمن، م�سرية �إلى كفاءتها يف �لدفاع عن �ملياه �ليمنية.  
وتع��د �سفين��ة “�سويف��ت” �للوج�ستية – �سفينة حربية فائق��ة �ل�سرعة من طر�ز “٢ )�إت�س �أ���س يف-٢(” توؤدي عدة 
وظائ��ف، مث��ل �ل�ستك�ساف، ونق��ل �لقو�ت و�ملع��د�ت، وحتديد مو�قع �لألغ��ام، و�ل�سيطرة على �لعملي��ات �لع�سكرية، 

وكانت يف �ل�سابق تابعًة للبحرية �لأمريكية.

قال��ت جملة “كون��ر جمازين” �لأملاني��ة �إنه يف 
ظ��ل �لأو�ساع تع�س��ف حاليا باخللي��ج �لفار�سي، 
من �ملحتمل �أن يتو�سع ه��ذ� �ل�سر�ع ويتحول �إلى 
مو�جه��ة ع�سكري��ة بالنظر �إل��ى �لتحالفات بني كال 
�ملجموعتني )�لقطريني، مبا يف ذلك تركيا �لإخو�نية 
و�أتباعه��م م��ن جه��ة و�ل�سعودي��ني و�لإمار�تي��ني 
و�سركائه��م من جه��ة �أخرى(، وكذل��ك �ل�سر�عات 
�لأخ��رى �مل�ستعرة يف �ملنطق��ة )ول�سيما تلك �لتي 

لها عالقة بالعدو �للدود لل�سعودية، �إير�ن(.
�خلارجي��ة  وزي��ر  لتحذي��ر  �ملجل��ة  ولفت��ت 
�لأمل��اين، زيغم��ار غابري��ل يف حديث��ه م��ع �سحيفة 
“فر�نكفورت��ر �أجلماينه” عق��ب عودته من جولة 
خليجية، م��ن �أن �خلطر يكمن يف “�أن هذ� �ل�سر�ع 
“وقد باتت  ق��د يتحول �إلى حرب”. وتاب��ع قائال: 

�ل�سر�م��ة يف �لتعام��ل ب��ني �لدولت��ني �ل�سقيقت��ني 
ودول �جل��و�ر تتخ��ذ م�سل��كا مث��ري� لالنتب��اه”.. 

و�أ�س��ارت �ملجل��ة �إل��ى �أن �سب��ب دعم تركي��ا لقطر 
ه��و �أن كال �حلكومت��ني تنتميان جلماع��ة �لإخو�ن 
�مل�سلم��ني. م�سيف��ة �أنه رغ��م �أن جماع��ة �لإخو�ن 
�مل�سلم��ني و�ملذهب �لوهابي �ل�سع��ودي )�ل�سلفي( 
يتبع��ان نف���س �لتعاليم �لتي يف �لق��ر�آن ولكن هناك 
تناف���س بني �جلماعت��ني على �لهيمن��ة على �لعامل 
�لإ�سالم��ي �ل�سن��ي.. و�أ�سافت �أن م��ن �ملحتمل �أن 
تدخ��ل �إي��ر�ن يف ح��ال قامت حرب خليجي��ة، لأنها 
�ستكون فر�سة منا�سب��ة لتوجيه �ل�سربة �لقا�سية 
لنظام �حلكم �لوهاب��ي يف �لريا�س. �أما بخ�سو�س 
عالقته��ا بالإخ��و�ن �مل�سلمني ف�ستك��ون حمايدة ل 
�سيم��ا و�أن طه��ر�ن حتافظ عل��ى  عالقاتها �جليدة 
م��ع �أنقرة من �ساأنه��ا �أن حتقق له��ا �ل�ستفادة من 

فر�س جديدة يف �ملنطقة.

قالت وكالة “بلومبريغ” �لقت�سادية �لأمريكية 
�إن كي��ان �لعدو ي�سعى لإقن��اع �ل�سعودية لل�سماح 
ل��ه بت�سيري رح��الت خا�سة للحجاج م��ن مطار بن 
غوري��ون �إلى �لأر��سي �ل�سعودي��ة، تاأ�سي�ساً على 
“جه��ود �إد�رة �لرئي���س �لأمريكي دونالد تر�مب 

لتعزيز �لتعاون بني �لدولتني”.
ونقلت �لوكالة �لأمريكية عن وزير �لت�سالت 
�ل�سهي��وين �أي��وب ق��ر�  �أن��ه “عو�س��اً ع��ن قط��ع 
م�ساف��ة �ألف ميل بالبا�سات، م��رورً� ببحر �لأردن 
و�ل�سح��ر�ء �ل�سعودي��ة، ف��اإن �إ�سر�ئي��ل تاأم��ل يف 
�أن ُيت��اح له��ا ت�سيري رح��الت �حلج��اج �مل�سلمني، 
مبا�س��رة من مط��ار بن غوري��ون يف ت��ل �أبيب �إلى 

�ململكة”.
وذك��رت �أن��ه قبل �سهري��ن فقط، ك�س��ر �لرئي�س 
�لأمريك��ي �لقاع��دة بالرحل��ة �جلوية �لن��ي نقلته 
مبا�سرة من �ل�سعودية �إلى �لأر��سي �ملحتلة، “يف 
ح��ني لي�س هناك عالق��ات دبلوما�سية طبيعية بني 
البلدي��ن اأو حتى خطوط جوية، رغم التقارب بني 
�لبلدي��ن يف �ل�سنو�ت �لأخرية ب�سب��ب �إير�ن �لتي 

متثل لهما عدوً� م�سركاً”.

“�لو�قع تغري”، قال قّر� يف مقابلة �أجرتها معه 
“بلومبريغ”، و�أ�ساف: ” هذ� هو �لوقت �ملنا�سب 
لتقدمي هذ� �لطلب، و�أعم��ل جاهدً� عليه”.. وتابع 
ق��ر� �إن “ت�سهي��ل و�س��ول �حلجاج �إل��ى مكة، هو 
�أح��د �ملقرحات �ل�سر�ئيلي��ة �لتي تطرحها مقابل 
تقدميه��ا تن��ازلت للتفاو���س للفل�سطينيني. ومن 
بني �لق�ساي��ا �لأخرى رفع بع�س �لقيود �لتجارية 
وحت�سني قنو�ت �لت�سالت مع �خلليج و�ل�سماح 

لطائ��ر�ت �لنق��ل �جل��وي �لإ�سر�ئيلية، مم��ا يوفر 
�لوق��ت و�ملال على �لرحالت �جلوي��ة �إلى �آ�سيا”، 

بح�سب قر�.
وك�س��ف �لوزير �ل�سهيوين �أّن��ه طرح �ملو�سوع 
على م�سوؤول��ني حكومي��ني يف �ل�سعودية و�لأردن 
ويف دول �أخ��رى، وق��ال: “�إنهم م�ستع��دون للقيام 
بذل��ك، لك��ن �لأم��ر لي��ز�ل ح�سا�س��اً ولي��ز�ل قيد 

�لتفاو�س”.
ويف �سي��اق مت�سل، تنقل “بلومب��ريغ” �أن عدد 
�ل�س��ركات �لإ�سر�ئيلية �لتي باتت تعمل يف �ل�سوق 
�ل�سعودي��ة و�خلليجي��ة يف تز�ي��د، �إل �أن معظمها 
يخفي �أ�سولها. ونقلت عن م�سوؤولني “�إ�سر�ئيليني 
�أن �أكرث �ملنتجات �ل�سر�ئيلية رو�جاً هي �ملتعلقة 
مبجال �لدف��اع �لإلكروين و�لتكنولوجيا �لزر�عية 

وحتلية �ملياه.
ب��ني  �لتجاري��ة  �لعالق��ات  �أن  ق��ر�  يج��زم 
�ستتعم��ق، “حت��ى  خليجي��ة  “�إ�سر�ئي��ل” ودول 
ولو �نه��ارت جهود �ل�سالم”. ويق��ول: �إن عالقات 
“�إ�سر�ئي��ل” مع �لدول �لعربي��ة ل ميكن �أن تبقى 

رهينة �لق�سية �لفل�سطينية.

قال رئي�س �ل��وزر�ء �ملاليزي �ل�ساب��ق مهاتري حممد، 
�إن �ي حتال��ف يف مكافح��ة �لره��اب يج��ب �ن يكون مع 

�لدول �لتي ل تخو�س �ي حرب.
وبح�س��ب م��ا ن�س��ره موق��ع “ف��ري ماليزي��ا تودي” 
)�لح��د 16 يوليو/مت��وز ٢017( قال مهاتري �ن �ململكة 
�لعربي��ة �ل�سعودي��ة لي�س��ت �سري��كا منا�سب��ا ملاليزيا يف 
تعزي��ز �لعت��د�ل يف �لع��امل �لإ�سالم��ي �أو يف مكافح��ة 

�لإرهاب.
وعندم��ا �س��وؤل رئي�س �ل��وزر�ء �ل�ساب��ق مهاتري على 
ق��ر�ر �حلكوم��ة باملو�فق��ة عل��ى تق��دمي قطع��ة �ر���س 
م�ساحته��ا 16 هكتارً� فى بوتر�جايا من �جل �قامة مركز 
�ملل��ك �سلمان لل�س��الم �لدويل، ق��ال �ن �ي تعاون من هذ� 
�لقبي��ل ميك��ن �ن يك��ون فق��ط مع دول��ة ل تخو���س �أي 

حرب، وهو �سرط قال ان الريا�س ف�سلت يف حتقيقه.
وق��ال “�ن �ي تع��اون )ملحاربة �لره��اب( يجب �ن 
يك��ون م��ع دول غري متورط��ة يف �حل��رب، ولكننا نعمل 

�لن مع دولة ت�سارك بو�سوح يف �حلرب.
وتخو���س �ململك��ة �لعربي��ة �ل�سعودية حالي��ا حملة 
ع�سكري��ة يف �ليم��ن من��ذ �ك��رث م��ن عام��ني، وق��د د�نت 
جماع��ات حقوق �لن�سان عملي��ات �لق�سف �لتي تقودها 

�ل�سعودية يف �ليمن و�لتي قتلت فيها ع�سر�ت �للف من 
�ملدنيني، ونزح �كرث من ثالثة ماليني �سخ�س.

وق��د برز موؤخ��ر� �أن ر�بط��ة �لع��امل �لإ�سالمي، وهي 
منظم��ة متولها �حلكوم��ة �ل�سعودية ب�س��كل كبري لدعم 
�ل�س��ورة �لإ�سالمي��ة للمملك��ة يف جمي��ع �أنح��اء �لعامل، 

ت�سارك �أي�سا يف �ملركز �جلديد.
 وق��د عملت هذه �ملجموعة منذ عقود كعن�سر رئي�سي 
يف �لريا���س م��ن خ��الل ن�سر �مل��و�د �لإ�سالمي��ة ومتويل 
�مل�ساجد و�ملر�كز �لإ�سالمية من �آ�سيا �إلى �أوروبا، و●ي 
مرتبط��ة �رتباطا وثيقا بالعديد من �جلماعات �لو●�بية 

�ملت�سددة، مبا يف ذلك طالبان و�لقاعدة ود�ع�س.
بح��ث  موؤ�س�س��ة  موؤخ��ر�  ��سدرت��ه  تقري��رً�  لك��ن 
بريطاني��ة �ته��م منظم��ة “ر�بط��ة �لع��امل �لإ�سالم��ي” 
بن�س��ر “�يديولوجيات متطرف��ة” ومرتبطة باجلماعات 

�مل�سلحة مثل تنظيم �لقاعدة وطالبان ود�ع�س.
وق��ال �لربوفي�س��ور زكاري �ب��وزه م��ن كلية �حلرب 
�لوطني��ة ومقرها و��سنط��ن “�ن �ل�سعودي��ني ين�سرون 
�لوهابي��ة يف جمي��ع �نح��اء �لع��امل وخ�سو�س��ا جنوب 
�س��رق ��سي��ا من �ل�س��الم �ل�سافعي �لك��رث ت�ساحما �لى 

�لن�سخة �لكرث ت�سدد�”.

مجلة “كونتر مجازين” األلمانية: 

حرب اخلليج اجلديدة قادمة وهذه هي الدول املشاركة فيها

وكالة “بلومبيرغ” االقتصادية األميركية: 

السعودية مطاراتها لطائرات النقل اجلوي اإلسرائيلية قريبًا

موقع »فري ماليزيا تودي« عن مهاتير محمد:

 السعودية متورطة في اليمن وليست 
شريكًا مناسبًا حملاربة اإلرهاب

س���ف���ي���ر ب����ري����ط����ان����ي س����اب����ق ل�������دى ال������ري������اض ي���ّت���ه���م 
السعودية بتعزيز التطّرف في أوروبا
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آل������������������� س�����������ع�����������ود ص�������ن�������ي�������ع�������ة ال��������ي��������ه��������ود 
اليه���ود عمد اليه���ود يف الق���رن التا�شع 
ع�ش���ر املي���الدي يف بريطانيا اإل���ى تقدمي 
لأم���راء  واملل���ذات  والم���وال  اجل���واري  
بريطاني���ا ورجاله���ا امل�شوؤول���ني وبع���د ان 
ا�شتطاعوا ال�شيط���رة على بريطانيا بداأوا 
بدع���م كل من لدي���ه ميول يهودي���ة اأو من 
ا�ش���ل يه���ودي يف الع���امل.. وم���ن اأجل اأن 
تق���وم اإ�شرائي���ل يف فل�شط���ني ق���ام اليهود 
الذين �شيطروا على املخابرات الربيطانية 
باإقام���ة عر�س اآل �شع���ود يف جزيرة العرب 
ويف �شبيل ان�شاء العر�س ال�شعودي واأوكلوا 
المر لل�شري بر�شي كوك�س لي�شخر الأخري 
كل امكانيات بريطانيا ونفوذها يف املكتب 

الهندي لدعم ابن �شعود. 

حي��ث من��ح �ليه��ودي بر�س��ي كوك���س لق��ب 
“�ل�س��ري” ووع��ده بتنفي��ذ كل �ق��ر�ح يبدي��ه 
لتفاني��ه  يف تبن��ي “�بن �سعود” م��ن هنا يت�سح 
م��دى �ل��دور �ل��ذي لعب��ه �ليه��ود يف دع��م عب��د 
بريطاني��ا،  با�س��م  و�ولده  �سع��ود  �آل  �لعزي��ز 
بينم��ا بريطانيا “�لعظمى” جم��رد ��سم يتالعب 
ب��ه �ليه��ود ويختف��ون حت��ت عظمت��ه �لكاذبة، 
ّحتى مزقو� �لوح��دة �لعربية و�حتلو� فل�سطني 
و�مل�سيخ��ات  و�لم��ار�ت  �لعرو���س  و�قام��و� 
و�ل�سلطن��ات و�لكيانات �لعربي��ة �لهزيلة، �نهم 

�ليهود
�لذين حكمو� بريطانيا وقاتلو� �لعرب با�سمها 
وبجيو�سها وخلقو� �لعرو�س و�ليهود هم �لذين 

�أ�س�س��و� �ملخاب��ر�ت �لمريكي��ة، و�أ�سبحت لهم 
�لهيمنة على �أعلى �لدو�ئر �لر�سمية �لمريكية، 
و�ي حاك��م ل يعجبهم  يقومون بقتله ول غر�بة 
بع��د ه��ذ� �ن ت�سخ��ر �أمري��كا �مكانيته��ا خلدمة 
�سع��ود  �آل  وي�سخ��ر  فل�سط��ني،  يف  �ل�سهاين��ة 
�مكاني��ات بالدن��ا خلدم��ة �أمري��كا وبريطاني��ا، 
كونهم مدينون لهاتني �لدولتني يف تو�سع نفوذهم 
يف �جلزي��رة  ، ب�س��م مناط��ق جن��د، و�خل��رج، 
و�حلري��ق، و�حلوطة، و�لأفالج، وبلد�ن و�دي 
�لدو��س��ر، وحقق جناحات كب��رية يف حربه مع 
�إم��ارة حائل و�آل ر�سي��د  حتى �أعلن عبد �لعزيز 

نف�سه �سلطاًنا على جند يف �لعام 19٢1م.
وبعده��ا كتب �إل��ى لندن يخربه��ا بذلك، وهو 

جتاوب��ت مع��ه �حلكوم��ة �لربيطاني��ة ر�سمًي��ا 
ل��ه  ر�سمًي��ا  �عرف��ت  19٢1م  �سبتم��رب   ٢ ويف 
ومل��ن يخلف��ه من ذريت��ه بلقب "�سلط��ان جند". 
وبعده��ا بعام  حدث��ت لقاء�ت �لعق��ري، برعاية 
�إجنليزي��ة، و�لتي مت فيها ت�سوي��ة �حلدود بني 
جن��د و�لعر�ق، وب��ني جند و�لكوي��ت، و�نتهت 
�إل��ى توقي��ع معاه��دة �ملحم��رة، ث��م معاه��دة 
حد�ء ب�س��اأن �حل��دود بني جند و�م��ارة �سرقي 
ع��ام 1344ه���/19٢5م، ومعاه��دة  �لأردن يف 
بح��رة ب�ساأن �حلدود بني جن��د و�لعر�ق يف عام 

1344ه�/19٢5م.
ونتيج��ة �لنجاح �ل�سع��ودي يف توحيد معظم 
�أج��ز�ء �جلزيرة حتت قيادته، مت �إلغاء �تفاقية 

د�ري��ن، وتوقي��ع معاه��دة ج��دة 19٢7، �لت��ي 
�ع��رف فيها �لتاج �لربيطاين ب�"�ل�ستقالل �لتام 
�ملطل��ق ملمال��ك �ساح��ب �جلاللة مل��ك �حلجاز 
�لفريق��ان  فيه��ا  وتعه��د  وملحقاته��ا"  وجن��د 
باملحافظة على ُح�سن �لعالقات، مع �لتعهد باأل 
ت�سكل �أي دولة قاعدة �أن�سطة معادية لنظريتها، 

و�لتعاون على حماربة �لإجتار بالرقيق.
وتكل��ل هذ� �لتعاون بلقاء تاريخي بني رئي�س 
�لوزر�ء �لربيط��اين ون�ست��ون ت�سر�سل مع �مللك 
عبد �لعزيز يف �لفي��وم مب�سر، تناول فيه كيفية 
�لتع��اون مًع��ا خ��الل �حل��رب �لعاملي��ة �لثانية 
بالإ�سافة �إل��ى �ُسُبل حل �لق�سي��ة �لفل�سطينية، 

و�لتي كانت �آخذة يف �لت�ساعد �آنذ�ك.

حت��ى �أن �جلي���س �ل�سع��ودي كان��ت نو�ت��ه 
�لنظامية �لأولى على يد بعثة ع�سكرية بريطانيا 

غر�ست بذرته يف مدينة �لطائف عام 1947م.
وكان �لأم��ري طالل بن عبد �لعزيز �آل �سعود، 
و�ل��د رجل �لأعمال �ل�سع��ودي �لأمري �لوليد بن 
ط��الل، قد �أكد يف حو�ر تليفزيوين �سحة ما تردد 
ع��ن تقا�سي �ملل��ك عبد �لعزيز ر�تًب��ا �سهرًيا من 
لن��دن ق��دره 5 �آلف جنيه �إ�سرلين��ي، لتع�سيد 
دعائ��م ملك��ه، يف ظل �أزم��ة خانق��ة كان يعي�سها 
ل�سعف مو�رد بالده، فيم��ا قبل ع�سر �لبرول، 
و�لت��ي كان��ت جمرد �سح��ر�ء �سا�سع��ة ل تكفى 
مو�ردها �أب��ًد� ل�سنع �إمارة قوي��ة مثل جري�نها 

يف �ل�سام وم�سر.

م�����اذا تعرف عن املنظمات اليهودية الصهيونية واملاسونية ؟...

�ملا�سونية لغة معناها �لبناوؤون �لأحر�ر 
، وه��ي يف �ل�سطالح منظمة يهودية �سرية 
هد�م��ة ، �إرهابية غام�سة ، حمكمة �لتنظيم 
ته��دف �إل��ى �سم��ان �سيط��رة �ليه��ود على 
�لع��امل وتدع��و �إل��ى �لإحل��اد و�لإباحي��ة 
و�لف�ساد ، وتت�سر حتت �سعار�ت خد�عه ) 
حرية - �إخاء - م�ساو�ة - �إن�سانية ( . جل 

�أع�سائه��ا من �ل�سخ�سيات �ملرموقة يف 
�لعامل ....

�لأفكار و�ملعتقد�ت
يكف��رون ب��اهلل ور�سل��ه وكتبه 
وب��كل �لغيبي��ات ويعتربون ذلك 

خزعبالت وخر�فات
و��ستعم��ال  �جلن���س  �إباح��ة 

�ملر�أة كو�سيلة لل�سيطرة
�لأخالقي��ة  �ملب��ادئ  ته��دمي 
و�لفكرية و�لدينية ون�سر �لفو�سى 

ولنحالل و�لإرهاب و�لإحلاد
عل��ى  �ل�سيط��رة  عل��ى  �لعم��ل 
تنفي��ذ  ل�سم��ان  �ل��دول  روؤ�س��اء 
�أهد�فه��م �لتدمريي��ة• �ل�سيطرة 
�لب��ارزة يف  �ل�سخ�سي��ات  عل��ى 
خمتل��ف �لخت�سا�س��ات لتكون 

�أعمالهم متكاملة

و�لأباطي��ل  �ملختلف��ة  �لأخب��ار  ب��ث 
و�لد�سائ���س �لكاذب��ة حت��ى ت�سب��ح كاأنه��ا 
حقائ��ق لتحوي��ل عقول �جلماه��ري وطم�س 

�حلقائق �أمامهم
دعوة �ل�سباب �إلى �لنغما�س يف �لرذيلة 
وتوف��ري �أ�سبابه��ا: له��م و�إباح��ة �لت�سال 
�لزوجي��ة  �لعالق��ات  وتوه��ني  باملح��ارم 

وحتطيم الرباط االأ�سري

�لدع��وة �إلى �لعق��م �لختياري وحتديد 
�لن�سل لدى �مل�سلمني

�لدولي��ة  �ملنظم��ات  عل��ى  �ل�سيط��رة 
بروؤ�سها م��ن قبل �أحد �ملا�سونيني كمنظمة 
�لأم��م �ملتح��دة للربية و�لعل��وم و�لثقافة 
ومنظم��ات �لأر�س��اد �لدولي��ة ، ومنظمات 

�لطلبة و�ل�سباب و�ل�سابات يف �لعامل
��ستعمال �لر�س��وة باملال و�جلن�س 
م��ع �جلميع وخا�س��ة ذوي �ملنا�سب 
خلدم��ة  ل�سمه��م  �حل�سا�س��ة 
�ملا�سونية و�لغاية عندهم تربر 

�لو�سيلة ...
�ل�سهيوني��ة  ب��ني  �لف��رق 

و�ملا�سونية :
�ل�سهيوني��ة قرين��ة �ملا�سونية 
لك��ن �ل�سهيوني��ة يهودي��ة بحتة، 
يف �سكله��ا وم�سمونه��ا وتخ��دم �إيل 
بطري��ق  �ليه��ود  �أه��د�ف  خدم��ة 
فه��ي  �ملا�سوني��ة  �أم��ا  مبا�س��ر. 
يهودي��ة مبطنة، تظه��ر �سعار�ت 
حرك��ة  وه��ي  عام��ة.  �إن�ساني��ة 
علماني��ة �إحلادي��ة �سرية، تخدم 
�ليه��ود بط��رق غ��ري مبا�س��رة، 

وتهيئ �لظروف لليهود...

امل�����������������������اس�����������������������ون�����������������������ي�����������������������ة...... املـــنـــظـــمـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــعــاملــيــة
�ملنظم��ة �ل�سهيوني��ة �لعاملية : هي منظمة تاأ�س�ست �سنة 1897 بهدف ت�سجيع �لهجرة �ل�سهيونية نحو 
فل�سط��ني وهي كحرك��ة دينية تهدف �إيل متكني �لعن�س��ر �ليهودي من متلك �أر���س فل�سطني وقهر جلري�نها 
�لأعد�ء، وتركيز �سلطة �لعامل �لروحية و�حل�سارية يف �سهيون ومن �أ�س�س �لفكر �ل�سهيوين �أن �ليهود هم 
�سع��ب �هلل �ملخت��ار، فاأرو�ح بني �إ�سر�ئي��ل جزء من �هلل ،و�لأرو�ح �لأخ��رى �أرو�ح �سيطانية كما �أن �لدنيا 
مل��ك لالإ�سر�ئيل��ي ومن حقه �أن يت�سلط وتكون له �ل�سيادة عل��ي �لعامل؛ لكونه �سعب �هلل �ملختار وفل�سطني 
ه��ي �له��دف �لأ�سا�س لليهود، ففيها يجب �أن تقوم دولته��م ؛ لأنها �أر�س �مليعاد... ويف بروتوكولت حكماء 
�سهي��ون �فت�سح��ت نيات  نيات �ليه��ود �لإجر�مية، وجّن جنونه��م خوفاً وفزع��اً، ور�أو� �لعامل يتنبه �إلى 
خططه��م �ل�سريرة فهبو� يف كل مكان يعلن��ون �أن �لربتوكولت لي�ست من عملهم، لكنها مزيفة عليهم، ولكن 
�لع��امل مل ي�سدق مز�عم �ليهود لالتفاق��ات �لو��سحة بني خطة �لربتوكولت و�لأحد�ث �جلارية يف �لعامل 
يومئ��ذ، وه��ذه �لتفاقات ل ميك��ن �أن حتدث م�سادفة مل�سلح��ة �ليهود وحدهم، وهي �أدل��ة بينة �أو قر�ئن 
�أكي��دة ل �سبي��ل �إل��ى �إنكارها �أو �ل�سك فيه��ا، فان�سرف �لنا�س ع��ن مز�عم �ليهود، و�آمن��و� �إميانا وثيقاً �أن 

�لربوتوكولت من عملهم، 

خطة اليهود للسيطرة على العالم
1 � ه��دم �حلكوم��ات وذلك باأغر�ء �مللوك با�سطهاد �ل�سعوب و�أغر�ء �ل�سعوب بالتمرد على �مللوك وذلك 

بن�سر مبادئ �حلرية و�مل�ساو�ة ونحوها مع تف�سريها تف�سري� ً خا�سا ً ي�ستحيل حتقيقه
٢ � ن�سر �لفو�سى  و�لإباحية عن طريق �جلمعيات و�لفن و�ملر�ق�س و�مل�سل�سالت و�ملحافل �ملا�سونية  

�3 � �لتعامل مع غري �ليهود كقطع �سطرجن يف �يدي �ليهود ي�سهل ��ستمالتهم و��ستعبادهم باملال و�لن�ساء 
�و �غر�ئهم باملنا�سب ونحوها

4 � �ل�سع��ي لل�سيط��رة عل��ى كل و�سائ��ل �لطبع و�لن�س��ر و�ل�سحاف��ة و�ملد�ر�س و�جلامع��ات و�مل�سارح 
ودورها و�ل�سينما ودورها وفنون �لغو�ية و�مل�ساربات يف جميع �نحاء �لعامل 

5 � �ل�سيط��رة عل��ى �لقت�ساد �لعامل��ي و�حتكار �لذهب كونه � �قوى من ق��وة �لعمل و�لإنتاج و�لرثو�ت 
�لأخرى

6 � �لعم��ل عل��ى �ح��د�ث �لأزم��ات �لقت�سادية �لعاملي��ة حتى ل يرتاح �لع��امل �بد� وير�س��خ يف �لنهاية 
لل�سيطرة �ليهودية ....
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تفعيل وثيقة الشرف القبلي أحد احللول
 لتجرمي وعزل من يقف في صف العدوان 

تقارير

 تقرير-احلقيقة   
يعي���س �ليم��ن عام��ة �لثالث يف ظ��ل عدو�ن 
�سم��ود  مع��ه  يتز�م��ن  �سع��ودي،  �أمريك��ي 
مي��اين منقطع �لنظ��ري، و �نت�س��ار�ت ومالحم 
�أ�سطوري��ة باأيادي جماه��دي �جلي�س و�للجان 
و�جلبه��ات  �ملح��اور  خمتل��ف  يف  �ل�سعبي��ة 

�لد�خلية و�خلارجية .
 وم��ع �لهز�ئ��م �ملتتالي��ة لتحال��ف �لع��دو�ن 
و�إخفاقه ع�سكري��اً و�سيا�سياً و�قت�سادياً ، عمد 
حتالف �لع��دو�ن �إلى عملية ��ستقطاب و��سعة 
ب��ني اأو�س��اط املجتم��ع واملكون��ات ال�سيا�سية 

و�لع�سكرية و�لإعالمية و�لقبلية . 
م��ن  �لعدي��د  �لع��دو�ن  حتال��ف  ج��ر  وق��د 
�لقي��اد�ت �ملح�سوب��ة عل��ى �أح��ز�ب ومكونات 
�سد �لعدو�ن، يف حني تعمد هذة �لأحز�ب على 
�لت�س��ر و�إعطاء �ملربر�ت للخون��ة �ملح�سوبة 
عليها ، كما تعمل على منع �أي حترك قانوين �و 
جمتمعي �سد من خانو� وطنهم، وتعاملو� مع 

دول �أجنبية لتدمري بلدهم.
وه��ذ� مما نب��ه �إلية قائ��د �لث��ورة �ل�سعبية 
�ل�سي��د عبد�ملل��ك بدر�لدي��ن �حلوث��ي منذ بدء 
�لع��دو�ن و�سول �إل��ى خطابه �لأخ��رية �لذي 
و�س��ع في��ه النق��اط عل��ى احل��روف وه��ذا ما 

�سنتطرق �ليه فيما يلي .  

من خطاب قائد الثورة الشعبية " تفعيل الردع 
القانوني" ضد من يقف في صف العدوان 

حي��ث �أكد قائ��د �لثورة �ل�سعبي��ة يف خطابه 
�لأخري باأن �جلميع يف كل �مل�ستويات و�ملو�قع 
ويف كل �لجتاه��ات معني��ون مبو�جه��ة حال��ة 
�ل�ستقط��اب ل�سالح �لع��دو�ن، ب��كل �لو�سائل 
لتجرمي �خليان��ة، وتفعيل �لردع �لقانوين، �سد 

�ل�سا�س��ة، و�لع�سكريني،و�أبن��اء �لقبائل، ممن 
خانو� وطنهم.

�لإج��ر�ء�ت  �تخ��اذ  �لث��ورة  قائ��د  ودع��ا 
�لقانوني��ة �لعقابي��ة �سد م��ن �ن�سمو� يف �سف 
�لع��دو�ن، وتفعيل �لقان��ون �ليمني  مبا يتعلق 
باخليان��ة �لعظم��ى ، م�س��ري� �إلى �ن��ه ل يحق 
لأحد �أن يحمي �أولئك �خلونة من �أى �إجر�ء�ت 

قانونية �سدهم.
و�إذ� ما تطرقنا �إلى قانون �لعقوبات �خلا�س 
باجلر�ئ��م �ملتعلق��ة باأم��ن �لدول��ة �سنج��د بان 
�مل����ادة)1٢5( تن���س على �ملعاقب��ة بالإعد�م 
ل��كل من �رتكب فعال بق�س��د �مل�سا�س با�ستقالل 
�جلمهوري��ة �أو وحدته��ا �و �سالم��ة �أر��سيه��ا 
ويجوز �حلكم مب�سادرة كل �أو بع�س �أمو�له .

تعم��د  م��ن  كل  بالإع��د�م  يعاق��ب  وكذل��ك 
�رتكاب فعل بق�س��د �أ�سعاف �لقو�ت �مل�سلحة 
كاعط��اب �أو تعطيل �حد �ملو�قع �أو �لقو�عد �أو 
�ملن�ساآت �لع�سكرية �و �مل�سانع �أو �لبو�خر �أو 
�لطائر�ت �أو طرق �ملو��سالت �أو و�سائل �لنقل 
�أو �ملر�ف��ق �أو �لذخائ��ر �أو �مل��وؤن �أو �لأدوي��ة 
�أو غ��ري ذلك مم��ا �عد للدفاع ع��ن �لبالد �أو مما 
ي�ستعمل يف ذل��ك �أو �أ�ساء �سنعها �أو �إ�سالحها 
�أو جعلها غري �ساحل��ة ولو موؤقتا لالنتفاع بها 

فيما �أعدت له �أو �ن ين�سا عنها �سرر
٢� �أذ�ع �أخب��ار �أو بيانات �أو �إ�ساعات كاذبة 
�أو مغر�س��ة �أو عمد �لى دعاية مثرية وكان من 
�س��ان ذلك كله �إحل��اق �ل�س��رر بال�ستعد�د�ت 
�لعملي��ات  �و  �لب��الد  ع��ن  للدف��اع  �حلربي��ة 
�حلربي��ة للقو�ت �مل�سلح��ة �أو �إثارة �لفزع بني 
�لنا�س �أو �أ�سعاف �لروح �ملعنوية يف �ل�سعب .
3� �ف�سي �سر� من �أ�سر�ر �لدفاع عن �لبالد .

بع���س  �أو  كل  مب�س��ادرة  �حلك��م  ويج��وز 
�أمو�له .

كما  يعاقب بالإعد�م:�
1� �ليمني �ل��ذي يلتحق باأي وج��ه بالقو�ت 
�مل�سلحة لدولة يف حالة حرب مع �جلمهورية .

٢� م��ن �سلم �حد �أف��ر�د �لقو�ت �مل�سلحة �لى 
�لع��دو �أو �ساعد �حد �أ�سر�ه عل��ى �لعودة �لى 

�سفوفه .
3� من �أم��د �لعدو باجلن��د �أو �لأ�سخا�س �أو 

�لأمو�ل �أو كان له مر�سد� .
بع���س  �أو  كل  مب�س��ادرة  �حلك��م  ويج��وز 

�أمو�له .
�إلى ذلك  يعاقب بالإعد�م:

1� كل م��ن �سع��ى لدى دول��ه �أجنبية �أو �حد 
ممن يعملون مل�سلحتها �أو تخابر معها �أو معه 
وكان من �سان ذلك �لإ�سر�ر مبركز �جلمهورية 
�أو  �لدبلوما�س��ي  �و  �ل�سيا�س��ي  �و  �حلرب��ي 

�لقت�سادي .
٢� كل م��ن �سل��م دول��ة �أجنبي��ة �أو �حد ممن 
يعمل��ون مل�سلحتها باأية �س��ورة وباأية و�سيله 

�أخب��ار �أو معلوم��ات �أو �أ�سي��اء �أو مكاتبات �أو 
وثائق �أو خر�ئ��ط �أو ر�سوما �أو �سور� �أو غري 
ذل��ك مما يكون خا�سا بامل�سال��ح �حلكومية �أو 
�لهيئات �لعامة �أو �ملوؤ�س�سات ذ�ت �لنفع �لعام 
و�سدر �مر من �جله��ة �ملخت�سة بح�سر ن�سره 

�أو �إذ�عته .
3� كل م��ن �سل��م دول��ة �أجنبي��ة �أو �حد ممن 
يعمل��ون مل�سلحتها �أو �أف�سى �ليها �أو �ليه باأية 
و�سيل��ه �س��ر� من �أ�س��ر�ر �لدفاع ع��ن �لبالد �أو 
تو�س��ل باي��ة طريقه �ل��ى �حل�س��ول على �سر 
م��ن هذه �ل�س��ر�ر بق�س��د ت�سليم��ه �أو �إف�سائه 
لدولة �جنبية �أو لأحد ممن يعملون مل�سلحتها 
وكذلك كل من �تلف مل�سلحة دوله �سيئا يعترب 
�سر� من �أ�سر�ر �لدفاع �أو جعله غري �سالح لن 

ينتفع به .

اخلالصة 
بع��د �لتع��رف عل��ى �لن�سو���س �لقانوني��ة 
و�لعقابي��ة �لتي وردة يف �لقانون �ليمني ب�سان 
من يخ��ون وطنه وبل��دة وي�س��رب �ملعلومات 
�لع�سكري��ة وي�س��ارك دول �أجنبي��ة يف تدم��ري 
وغزو بلدة، و�لتي تعترب بحكم �لقانون خيانة 
عظمى ويعق��ب عليها بحكم �لإع��د�م ، نالحظ 
باأن دعوة �ل�سي��د �لقائد بتفعيل �لردع �لقانوين 
مل تاأت��ي م��ن ف��ر�غ، و�إن��ا �أت��ت بدر�ي��ة مبا 

يت�سمنه �لقانون �ليمني.
ولهذ� وج��ب على �جلميع �أحز�ب ومكونات 
و�سعب �لوقوف وقفة جادة و�ملطالبة بتفعيل 
قان��ون �ل��ردع وتطبي��ق �لن�سو���س �لقانونية 
�لت��ي ت�سمنه��ا �لقان��ون �ليمني �س��د من وقف 
يف �س��ف �لع��دو�ن و�س��ارك يف �حت��الل بل��دة 
وتدمريه ، �أين كان �نتمائه �حلزبي �أو �لفئوي 

�أو �ملجتمعي.  

أهمية تفعيل الردع القانوني ضد من يقف في صف العدوان

تقريــــــــــر- احلقيقـــــــــــــة   
مع ��ستم��ر�ر �لعدو�ن �لأمريكي �ل�سعودي على 
�ليمن يعمل حتالف �لعدو�ن على ��ستقطاب �لكثري 
م��ن �أبناء �ل�سع��ب �ليمني للعم��ل ل�سالح �لعدو�ن 
، وق��د انخرط الكث��ر م��ن ال�سا�س��ة والع�سكريني 
و�أبن��اء �لقبائل يف �سف �لع��دو�ن يف خيانة عظمى 

يعاقب عليها �لقانون �ليمني و�لعرف �لقبلي .
ولذل��ك لزم على �جلمي��ع �لوقوف ب��كل قوة مع 
تفعي��ل �ل��ردع �لقان��وين ووثيق��ة �ل�س��رف �لقبل��ي 
لتج��رمي وحماكمة كل �خلونة �لذين وقفو� يف �سف 

�لعدو�ن يف تدمري و�حتالل بالدهم .
وتاأت��ي دع��وة �ل�سيد �لقائ��د يف خطاب��ة �لأخري 
بذك��رى �ل�سرخة ب�سرورة تفعيل �ل��ردع �لقانوين 
�لقبل��ي كح��ل يوق��ف عملي��ات  �ل�س��رف  ووثيق��ة 

�ل�ستقطاب �لتي يعمل عليها �لعدو�ن. 
حيث دعاء �ل�سيد �لقائد �إلى رفع وترية �لتفاعل 

�لجتماع��ي �سم��ن وثيق��ة �ل�س��رف �لقبلي مل��ا لها 
�أهمية يف معاقبة �خلونة يف �لو�سط �ملجتمعي .

ومل��ا للقبيل��ة �ليمني��ة م��ن دوٍر ب��ارز يف �سن��ع 
�لتاريخ ودفع �لطامعني و�لغز�ة وملا لها من تاأثرٍي 
بال��ٍغ يف ت�سي��ري �سوؤون �ملجتم��ع �ليمني يف خمتلف 
��اح على  فمَّ نو�ح��ي �حلي��اة ومكانته��ا و�سيته��ا �لنمَّ
�مل�ستوى �لإقليمي و�لدويل مما يقت�سي �لعمل على 
تفعي��ل دوره��ا �لإيجاب��ي يف جمال �لدف��اع و�لأمن 
وتنظي��م �سئونه��ا لتهيئته��ا للم�سارك��ة �لفاعل��ة يف 
�ل��ر�أي و�سن��ع �لق��ر�ر، وللحف��اظ عل��ى ثو�ب��ت 
�ملجتم��ع وحت�س��ني �أد�ء �ملنظوم��ة �لجتماعية يف 
مو�جه��ة �لتحدي��ات و�ملوؤ�م��ر�ت �لت��ي ت�سته��دف 
�لوط��ن و�لأم��ة، فق��د �أتت وثيق��ة �ل�س��رف �لقبلي 

لترجم ذلك على �ر�س �لوقع.
حي��ث ين�س مب��د�أ �لتكافل �لجتماع��ي يف وثيقة 
�ل�س��رف �لقبل��ي يعل��ن فيها �أبن��اء �ليم��ن �لأحر�ر 
على �لنه��ج �لرب��اين �ملحمدي �أمة و�ح��دة قائمون 

وثابت��ون عل��ى مب��د�أ �لإي��و�ء و�لإيث��ار و�لإنفاق 
و�جله��اد يف �سبي��ل �إعالء كلم��ة �هلل ون�سرة �حلق 
ودفع �لظلم و�لطغيان و�إغاثة �مللهوف و�ملنكوبني 
و�ملت�سررين من �لعدو�ن لي�سمع �لعامل منا ويرى 
من تكافلنا وتر�حمنا ما يوؤكد �نت�سابنا �إلى �أ�سالفنا 
�ملوؤ�س�س��ني  �لفتوح��ات  ق��اد�ت  �لأقح��اح  �لع��رب 
له��ذه �ملبادئ ووفق��امَ للت�سريع �ل��ذي �أ�سدره �سيد 
�خلل��ق حممد �سلى �هلل عليه و�ل��ه و�سحبه بقوله 
يف �سحيف��ة �ملدينة )هذ� كتاب من حممد �لنبي بني 
�مل�سلم��ني �ملوؤمن��ني من قري���س و�أهل ي��رثب ومن 
تبعه��م وحلق به��م وجاهد معهم �أنه��م �أمًة و�حدُةّ 
م��ن دون �لنا�س و�أن �أيدي �ملوؤمنني �ملتقني و�حدُة 
على كل ظامل منهم يبغي �أو يبتغي د�سيعًة ظلٍم �أو 
�ث��ٍم �أو ع��دو�ٍن �أو ف�ساٍد بني �ملوؤمن��ني ولو كان �أبا 

�أحدهم �أو �بنه �أو �أخاه (.
كم��ا جتم��ع قبائ��ل �ليم��ن �أن �خلون��ة و�لعمالء 
مدرعني بالعيب وملب�سني باجلرم و�لعار حتى و�ن 

مت��ت �أي ت�سوي��ة �سيا�سية وتلحق به��م �لعقوبات 
�ملتع��ارف عليه��ا يف �لو�سط �لقبلي وم��ن ذلك عدم 
�إي��و�ء �لعائ��ب ول يقب��ل �لعائ��ب يف �أي تعامل �إل 
عائ��ٌب مثل��ه و�نه��م جمردين م��ن حق��وق �لأخوة 
و�ل�سح��ب و�حلمى و�ملغ��ارم و�ملج��ورة و�ملحد 
و�ن  �لبت��ة،  �ملجتم��ع  مكان��ة يف  و�أي  و�ملو�طن��ة 
فعلهم م�ساٍو لفعل �لقائم��ني بالعدو�ن وم�ساركون 
و�ليمني��ون  �ليم��ن  ��ت �س��د  ُ�رُتِكبمَ يف كل جرمي��ة 
وُيع��د ُجرمهم �ملرتك��ب بغياً على �لأم��ة كما هو يف 
�مل�سطل��ح �ل�سرع��ي و�أع��ر�ف �لقبائ��ل ونامو���س 
�لعقالء وكل منهم جار �لطلق �أي منفي من �لأر�س 

ما مل يوؤخذ بنا�سيته.
�إل��ى ذل��ك تطال��ب �لقبائ��ل �ليمني��ة �ل�سلط��ات 
�لر�سمي��ة و�لق�سائي��ة بتطبي��ق �لقان��ون و�ن��ز�ل 
�لعقوبات �لر�دعة �سد �مل�ساركني يف �لعدو�ن على 
�ليمن و�لد�عمني و�ملحر�سني و�ملوؤيدين له وفق ما 
ن�ست علي��ه �أحكام �ل�سريع����ة �لإ�سالمية و�مل�و�د 

1٢9،1٢8،1٢7،1٢6،1٢5، م��ن قانون �لعقوبات 
رقم)1٢( ل�سنة1991م يف حق �مل�سار �إليهم �أعاله، 
وغريه��ا م��ن �مل��و�د �لعقابي��ة وم��ا ورد يف قو�نني 
ومنظم��ات  و�لأح��ز�ب  و�ملطبوع��ات  �ل�سحاف��ة 
�ملجتم��ع �ملدين، وكذ� �س��ن �أو حتديث قانون ين�س 
بو�سوح على جترمي �خلونة و�لعمالء وجتريدهم 
م��ن �حلقوق �ملالية و�لوظيفية ومتثيل �ليمنيني يف 
�أي من �ملحافل �لر�سمية �أو �ل�سعبية و�مل�ساركة يف 
�أي فعاليات �أو ت�سكي��ل مكون �سعبي �أو �قت�سادي 
بطريق��ة مبا�س��رة �و غري مبا�سرة وب��اأي �سكل من 

�لأ�سكال.
وكل قبيل��ة م�سئول��ة ع��ن حفظ �م��ن و��ستقر�ر 
�ساحته��ا وح��دود �لوط��ن كل��ه ك�ساح��ة عامة لكل 
قبائ��ل �ليمن، وعلى �لقبيل��ة �أو �جلهة �لتي ينتمي 
�إليه��ا �لعائ��ب )�خلائ��ن �و �لعمي��ل �و �ملخ��رب( 
�تخ��اذ كل �لإج��ر�ء�ت �لالزمة �س��ده مع �جلهات 

�لر�سمية �و �ل�سعبية.
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علين��ا �أن نتحدث ع��ن كلمة ]�جله��اد[ ؛لأن كلمة 
بة بعينها، ُيو�سع وير�سخ  ]�جلهاد[ هي �لآن حمارمَ
ب��دًل منه��ا كلم��ة ]�إره��اب[، ف��اإذ� كان �هلل �أر�د م��ن 
�جله��اد �أن تك��ون كلمة �س��رمَّف بها ذل��ك �ل�سر�ع �لذي 
كان �لع��رب يتعودون عليه، �أمل يكن �لعرب متعودين 
��ا بالعرب لأن  فيم��ا بينهم عل��ى �لقتال و�لتناحر؟. �سممَ
 } ْوِمكمَ ِلقمَ ِذْكٌر لمَكمَ ومَ ُه لمَ �إِنمَّ �لإ�سالم جاء �سرف للع��رب }ومَ
من �لآية44(حتى �ل�سر�ع �لذي كان يدور بينهم عمل 
عل��ى �أن يتحول �إلى �س��ر�ع مقد�س فاأ�ساف �إليه ��سماً 
مقد�س��اً ف�سماه ]جه��ادً�[، �إذً� فبدًل م��ن �أن تتقاتلو� 
فيم��ا بينك��م وتتناحرون فيما بينك��م تعالو� �إلى حيث 
يك��ون �سر�عكم ويكون قتالكم �سم��وً� و�سرفاً ورفعة، 
ون�س��رً� للح��ق، ون�س��رً� للن��ور �إل��ى كل �أقط��ار �لدنيا 
ف�سم��اه جه��ادً� يف �سبيل��ه �سم��اه ]جه��ادً�[ وجعل��ه 
�سن��ام دين��ه، وجعله مفت��اح جنته، وجعل��ه ركناً من 
�أركان دين��ه،  ب��ل جعله علماً لقم��ة �لذوبان يف حمبته 
ا  همَ ا �أمَُيّ �سبحان��ه وتعال��ى، �أومل يقل �هلل عن �أوليائ��ه }يمَ
اأِْتي  ��ْوفمَ يمَ �سمَ ��ْن ِديِنِه فمَ ��دمَّ ِمْنُكْم عمَ ْرتمَ ْن يمَ ُن��و� ممَ �لمَِّذي��نمَ �آممَ
ٍة  ِعزمَّ لمَ��ى �مْلُوؤِْمِننيمَ �أمَ ِذلمٍَّة عمَ ُه �أمَ ونمَ ُيِحُبّ ُه��ْم ومَ ��ْوٍم ُيِحُبّ ُ ِبقمَ �هللمَّ
اُفونمَ  خمَ ل يمَ ِ ومَ ِبي��ِل �هللمَّ اِه��ُدونمَ يِف �سمَ اِفِري��نمَ ُيجمَ لمَ��ى �ْلكمَ عمَ
��ِسٌع  ُ ومَ �هللمَّ اُء ومَ �سمَ ��ْن يمَ ِ ُيوؤِْتيِه ممَ ّ �ْسُل �هللمَ ِلكمَ فمَ ��ةمَ لِئٍم ذمَ لمَْوممَ
ِلي��ٌم{  ي��وم كان �لع��رب فيم��ا بينهم يث��ور بع�سهم  عمَ
على بع���س، يتناحرون فيم��ا بينهم، يغ��زو� بع�سهم 
بع�س��اً هاه��و يعطيه��م �سر�عاً م��ن نوع �آخ��ر ي�سميه 
]جه��ادً� يف �سبيل��ه[، يجعله علماً عل��ى �لذوبان يف 
��ه{  هذ� �جله��اد �ملقد�س،  ونمَ ُيِحُبّ ُه��ْم ومَ حمبت��ه } ُيِحُبّ

ه��ذ� �مل�سطلح �لق��ر�آين �لهام، هذ� �ملب��د�أ �لذي ترتبط 
به ع��زة �لأمة وكر�مته��ا، وترتبط به حيوي��ة �لقر�آن 
و�لإ�س��الم، يرتبط به وجود �لأمة كلها وهويتها هاهو 
يتعر���س لأن ُيب��ّدل، كما ُبّدلنا نح��ن يف و�قعنا، قعدنا 
وه��م من يتحركون يف �لبحار، وهاهم يحولون �جلهاد 
ة نحن نرددها، ويجعلونها كلمة  �إلى كلم��ة ت�سبح �ُسبمَّ
�أمريكية ت�سفي �ل�سرعية على �أي �سربة �أمريكية لأي 
جه��ة. ُتبدل كلمة ]جهاد[ بكلم��ة ]�إرهاب[ فمن هو 
جماه��د فه��و �إرهابي، ومعن��ى �أنه �إرهاب��ي �أنه من قد 
وقع من جانب��ه ما يعطي �أمريكا �سرعي��ة �أن ت�سربه، 
م��ا يعطي عمياًل من عم��الء �أمريكا �سرعية �أن ي�سربه،  
ونح��ن من نبارك تلك �ل�سرب��ة، �سنقول: ]هو �إرهابي 
فلي�س��رب، من �ل��ذي قال له �أن يهتف به��ذ� �ل�سعار يف 
ه��ذ� �جلامع؟، ه��و �إرهاب��ي فلي�سرب، م��ن �لذي قال 
ل��ه �أن يتح��دث ع��ن �جلهاد؟، ه��و �إرهاب��ي فلي�سرب، 
من �ل��ذي قال له �أن يفت��ح مدر�سة هنا يرب��ي �ل�سباب 
فيها عل��ى روح �لقر�آن؟ و�لذي روح��ه �جلهاد �إذً� هو 

�إرهابي فلي�سرب[. 
�ألي�س��ت �لأمور تتغ��ري وتنعك���س؟. فامل�سطلحات 
تتغ��ري، ونح��ن نتغ��ري فعلين��ا �أن نقع��د وه��م �لذي��ن 
يتحرك��ون يف �ل��رب و�لبحر، وجهادنا علي��ه �أن مُي�سخ 
وتو�س��ع ب��دًل عن��ه كلم��ة ]�إره��اب[ ؛لننظ��ر �إل��ى 

�جلهاد �أنه �سب��ة، و�أنه عملية تعطي �ل�سرعية لأولئك 
�أن ي�سرب��و� �مل�سلم��ني ب��دل �أن يكون هو مب��د�أ يعطي 
�ل�سرعية للم�سلمني �أن ي�سربو� �أولئك �ملجرمني �لذين 
هم �إرهابي��ون حقيقيون. �أمل يقل �هلل �سبحانه وتعالى 
ْوِم �ْلآِخِر{ ملن  ل ِباْليمَ ِ ومَ ِمُنونمَ ِباهللمَّ اِتُل��و� �لمَِّذينمَ ل ُيوؤْ }قمَ
ه��و هذ� �خلطاب؟. �ألي�س للع��رب و�مل�سلمني؟. قاتلو� 
م��ا هو �لقتال يف �سبي��ل �هلل؟. �ألي�س هو �جلهاد؟، هاهو 
اِتُلو� �لمَِّذينمَ ل  يق��ول للم�سلمني �إن �جلهاد هو هك��ذ� }قمَ
ممَ  رمَّ ا حمَ ُمونمَ ممَ ِرّ ل ُيحمَ ْوِم �ْلآِخ��ِر ومَ ل ِباْليمَ ِ ومَ ُيوؤِْمُن��ونمَ ِب��اهللمَّ
ِقّ ِم��نمَ �لمَِّذينمَ �أُوُتو�  ِديُنونمَ ِدينمَ �حْلمَ ل يمَ �ُسوُل��ُه ومَ رمَ ُ ومَ �هللمَّ
 } اِغُرونمَ ُهْم �سمَ ��ٍد ومَ ْن يمَ ةمَ عمَ ْزيمَ تمَّى ُيْعُطو� �جْلِ ��ابمَ حمَ �ْلِكتمَ
ه��ذ� ه��و �جله��اد،  �جله��اد �سرعي��ة لنا  نتح��رك على 
�أ�سا�س��ه يف �س��رب �أولئك �ملف�سدين �لذي��ن ل يوؤمنون 

باهلل ول باليوم �لآخر 
وه��م يف و�قعهم ل يحرم��ون ما ح��رم �هلل ور�سوله 
وه��م ل يدين��ون دين �حل��ق، �إن من و�ج��ب �لأمة �أن 
و�جله��اد   � جتاهده��م  �أن  �أي  تقاتله��م  �أن  حتاربه��م 
�سرعي��ة لهم هنا � حت��ى يعطي �أولئ��ك  �جلزية عن يٍد 

وهم �ساغرون. �ألي�س �لو�قع يتغري �لآن؟. 
كلم��ة  �إل��ى  �لآن  تتح��ول  ]�جله��اد[  كلم��ة  �إن 
]�إرهاب[ فاملجاهد هو �إرهابي، وكلمة ]جهاد[ هي 

كلمة ]�إرهاب[. 

�إذً� ف��اإذ� ما �سمحنا نحن �مل�سلمني لالأمور �أن تتغري 
من حولنا، فاإنه �ملكر، �ملكر يف كل �سيء، �ملكر يف و�قع 
حياتن��ا، �ملك��ر حتى ملف��رد�ت لغتن��ا �لعربي��ة،  كلمة 
]�إرهاب[  كلمة  كلمة عربية، وحت��ى  ]جه��اد[ هي 
ه��ي كلمة عربية، �أول�سن��ا ن�سمع زعماء �لعرب هم من 
يطالب��ون �لرئي�س �لأمريكي � وه��و �إجنليزي يف لغته � 
يطالبونه باأن يفتح قامو�س لغته ليف�سر للعرب مفردة 

عربية هي كلمة ]�إرهاب[؟.
كلمة )�إره��اب( هي كلمة د�خل كتاب عربي، عندما 
ْعُتْم  ا ��ْستمَطمَ ُهْم ممَ و� لمَ ِعُدّ �أمَ يق��ول �هلل �سبحانه وتعالى }ومَ
 ِ ْي��ِل ُتْرِهُب��وَن ِب��ِه َع��ُدَوهّ الَلهّ ٍة َوِم��ْن ِرَب��اِط اخْلَ ِم��ْن ُق��َوهّ
ُكْم{)�لأنف��ال: من �لآية60( �أ�سبحنا يف و�قعنا  ُدومَّ عمَ ومَ
ل نع��رف مع��اين مفرد�تن��ا �لعربي��ة، يطال��ب زعم��اء 
�لع��رب �لرئي���س �لأمريكي وهو لي�س عرب��ي �أن تف�سر 
�سماحته وف�سيلته مف��ردة عربية هي كلمة )�إرهاب(، 
]قول��و� لنا ماذ� تري��دون بكلمة )�إرهاب(؟[، �ألي�س 

هذ� هو �ل�سوؤ�ل �لذي يردد؟.
مل��اذ� ل نرجع نحن �إلى �لق��ر�آن و�إلى لغتنا لنعرف 
م��ا هي كلمة ]�إره��اب[؟ وما عالقتنا به��ا؟ و�أمام من 
يج��ب �أن يك��ون �لنا���س �إرهابي��ني؟ وما ه��و �لإرهاب 
�مل�س��روع؟ وم��ا هو �لإره��اب �لذي لي���س مب�سروع؟. 
حت��ى نحن كلن��ا مثقفونا وزعماءنا مل جن��روؤ على �أن 

نق��اوم ذلك �لنحر�ف يف معنى هذه �لكلمة  �أن نقاومه 
 ِ ��ُدومَّ �هللمَّ و�أن نر�س��خ معن��اه �لق��ر�آين. }ُتْرِهُب��ونمَ ِب��ِه عمَ
ُكْم{)�لأنف��ال: من �لآية60( كلمة ]�إرهاب[ يف  ُدومَّ عمَ ومَ
�لقر�آن �لكرمي تعني �أن على �مل�سلمني �أن يعدو� �لقوة 
ب��كل ما ي�ستطيعون، بل و�أن يلحظ��و� حتى �ل�سكليات 
و�أن يلحظ��و� حت��ى ]�ملر�ب��ط[ �لت��ي ه��ي يف �لأخري 
ُدومَّ  �ست��زرع �لهزمي��ة يف نف���س �لع��دو }ُتْرِهُبونمَ ِب��ِه عمَ
ُك��ْم {�إن عليك��م �أيها �مل�سلم��ون � هكذ� يقول  ُدومَّ عمَ ِ ومَ �هللمَّ
�لق��ر�آن �لك��رمي � �إن عليكم �أيه��ا �ملوؤمن��ون �أن تعملو� 
بكل ما ت�ستطيعون على �أن ترهبو� �أعد�ء �هلل، هذ� هو 
�لإره��اب �مل�سروع، لكننا بدل �أن نتحدث عن �لإرهاب 
�مل�سروع نحن من ن�سمع يف و�سائل �لإعالم و�لزعماء، 
ون�سمح باأن تردد كلم��ة )�إرهاب( مبعناها �لأمريكي 
ولي�س مبعناها �لق��ر�آين. �ألي�س هذ� من �لغباء؟. �ألي�س 

هذ� من مظاهر تغري �لأمور وتعكي�س �حلقائق؟. 
�إن علين��ا �أيها �لأخوة �أن نتحدث د�ئماً عن �جلهاد، 
حتى �أولئك �لذي لي���س لديهم �أي روح جهادية عليهم 
�أن يتحدث��و� عن كلمة )جه��اد(؛ لأن كلمة ]جهاد[ يف 
نف�سها، كلمة  ]جهاد[ يف معناها هي تتعر�س حلرب، 
�أ�سبحنا نحن ُنح��ارب كاأ�سخا�س، وحُت��ارب �أر�سنا 
كاأر�س، وحُتارب �أفكارنا كاأفكار، بل �أ�سبحت �حلرب 
ت�س��ل �إل��ى مفرد�تن��ا، �أ�سبح��ت �ألفاظن��ا حت��ى ه��ي 
ل �أعد�ءنا يتوجه �إلى حربنا  حُتارب، كل �سيء م��ن ِقبمَ
يف كل �سيء يف �ساحتنا، �إلينا �سخ�سياً، �إلى �قت�سادنا، 
ِمن��ا، �إلى لغتنا، �إلى  �إل��ى ثقافتنا، �إلى �أخالقنا، �إلى ِقيمَ

م�سطلحاتنا �لقر�آنية، �إلى م�سطلحاتنا �لعربية.

�إن �هلل �أر�د له��ذه �لأمة هكذ� �أن تكون �أمة تتحرك يف �لعامل كله لتاأمر 
باملع��روف وتنهى ع��ن �ملنكر، لكنها قع��دت و�أولئك يتحرك��ون. وملاذ� 
يتحرك��ون؟. ه��ل لياأمرون باملع��روف وينهون ع��ن �ملنك��ر �أم لين�سرو� 
�لباط��ل و�لف�س��اد و�لقه��ر و�لظلم و�لذل��ة و�خلزي لكل �أبن��اء �لب�سرية 

وللعرب خا�سة؟. 
ه��ذه �أ�سياء موؤ�سفة، هذه حقائق نحن ن�ساهدها. يف �حلج يوم �أن بد�أ 
�مل�سلم��ون يهتفون بالرب�ءة من �مل�سركني، ي��وم �أن بدءو� يعملون على 
�أن يعود �حلج �إلى �أ�سالته �لإ�سالمية؛ لأن �حلج يف �أول عملية لإعادته 
�إل��ى حج �إ�سالمي �إنا كان يوم �أر�سل �لر�سول )�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل��ه( �لإمام علي �بن �أبي طالب )�سل��و�ت �هلل عليه( ليعلن �لرب�ءة من 

�مل�سركني بتل��ك �لع�سر �لآيات �لأولى من �سورة بر�ءة؛ ليعلن �لرب�ءة 
م��ن �مل�سرك��ني، بل ليعل��ن �حلرب عل��ى �مل�سركني ولي�س فق��ط �لرب�ءة 
منه��م،  كان��ت تل��ك ه��ي �أول عملي��ة لتحوي��ل �حل��ج �إلى ح��ج �إ�سالمي 
و�سبغ��ه ب�سبغة توح��ي بالأهد�ف �ملق�س��ودة من ور�ء تل��ك �لعبادة 
�لعظيم��ة �لت��ي ه��ي �حل��ج،  فعندما ب��د�أ �مل�سلم��ون يهتف��ون ب�]�ملوت 
لأمري��كا و�مل��وت لإ�سر�ئيل[ يف �حل��ج باأمر من �بن عل��ي عليه �ل�سالم 
�ٌن  �أمَذمَ �ل��ذي هتف برب�ءة فق��ال �سبحانه وتعالى حاكياً تلك �ل��رب�ءة }ومَ
ِريٌء ِمنمَ �مْلُ�ْسِرِكنيمَ  مَ بمَ ّ ِ �أمَنمَّ �هللمَ ِجّ �ْلأمَْكربمَ ْوممَ �حْلمَ ا�ِس يمَ �ُسوِلِه �إِلمَى �لنمَّ رمَ ِ ومَ ِمنمَ �هللمَّ
�ُسوُل��ُه {بر�ءة من �هلل، وبر�ءة من ر�سوله )�سلو�ت �هلل عليه وعلى  رمَ ومَ
�آل��ه(، وبر�ءة من علي )عليه �ل�سالم(، قر�أه��ا علي )عليه �ل�سالم( كلها 

بر�ءة من �مل�سركني. 
ي��وم �أن حترك �بن علي )عليه �ل�سالم( �لإمام �خلميني )ر�سو�ن �هلل 
عليه( ليعيد �حلج �إلى �أ�سالته عرف �أولئك �لذين ل يريدون للعرب �أن 
يتحرك��و� قيد �أنلة لأد�ء �لو�جب �مللقى على عو�تقهم من �هلل �سبحانه 
ا�ِس{ �سدر �ملنع  ْت ِللنمَّ ٍة �أُْخِرجمَ رْيمَ �أُممَّ وتعالى يف مثل هذه �لآية }ُكْنُتْم خمَ

وحدث ما حدث يف �حليلولة دون �أن يردد ذلك �ل�سعار. 
ونحن �لعرب ل نفهم، وهذه هي ب�ساطتنا، وهذ� هو ما جعلنا �سحية 
لليهود، نحن د�ئماً من نعمل حدً� لأعمال �ملف�سدين، ون�سع حدً� للف�ساد 
�أنه �إنا �سي�سل �إلى هنا فقط، ول نعلم باأن �لف�ساد ل ينتهي، �أن �لف�ساد 
ل ح��د ل��ه، �أن �لف�ساد ل يتوقف عند نقطة معين��ة، �أن �لظلم و�لباطل ل 
يتوقف عند نقطة معينة. من �لذي كان يت�سور �أن بالإمكان �أن ت�سل بنا 
��ع يف م�ساجدنا من ترديد مثل ه��ذ� �ل�سعار؟. �أولي�س  نمَ �حل��ال �إلى �أن ُنْ
�لأم��ر ق��د و�س��ل �إلى ذلك؟. لق��د ُعمم هن��ا يف �ليمن عل��ى �مل�ساجد �أن ل 
يتح��دث �لنا���س فيه��ا عن �أمري��كا، وكنا ل نت�س��ور �إل �أنه فق��ط ُمنع يف 

�حلج. 
عندم��ا جاء �ملنع يف �حل��ج جتاوب �مل�سلمون ومل يكونو� يهتمو� باأن 
عليه��م �أن يقف��و� موقف��اً يجعل �أولئ��ك ييئ�سون م��ن �أن با�ستطاعتهم �أن 
يوقفون��ا ع��ن �أد�ء �لو�ج��ب �لإلهي �مللقى على عو�تقن��ا نحن �لعرب يف 
ا�ِس{لكنا هكذ� قلنا ل باأ�س  ْت ِللنمَّ ٍة �أُْخِرجمَ رْيمَ �أُممَّ مثل قوله تعالى }ُكْنُتْم خمَ
بذل��ك يف �حل��ج. بعد �حلج ما �لذي ح�سل؟. من��ع يف �مل�ساجد، فقلنا :ل 
باأ���س فامل�ساجد هي للعبادة، كما قال �أولئ��ك: ]�حلج هو عبادة، و�أنت 
علي��ك �أن تذك��ر �هلل فق��ط ول تتعر�س ل�سيء[. �سنق��ول نف�س �ل�سيء : 
]ه��ذه م�ساجد وما دخ��ل �مل�ساجد ب�)�ملوت لأمريكا و�ملوت لإ�سر�ئيل 
و�للعن��ة عل��ى �ليه��ود( ونحوه��ا[. ه��ل �مل�ساج��د �أعظ��م م��ن �لقر�آن 
�لك��رمي؟. �لقر�آن �لكرمي مل��يء بتلك �لآيات �لتي تلع��ن �لظاملني وتلعن 
�لفا�سق��ني وتلعن �ليهود و�لن�سارى ملا كانو� عليه من ع�سيان و�عتد�ء 
�ُودمَ  اِن دمَ لمَى ِل�سمَ �ْسر�ئيلمَ عمَ ِني �إِ ُرو� ِمْن بمَ فمَ يف مث��ل هذه �لآية }ُلِعنمَ �لمَِّذي��نمَ كمَ

} ْعتمَُدونمَ اُنو� يمَ كمَ ْو� ومَ �سمَ ا عمَ ِلكمَ مِبمَ مَ ذمَ ْرميمَ ى �ْبِن ممَ ِعي�سمَ ومَ

موؤك��د �أننا نتلك �سرعية �إلهية قر�آنية، ونقع��د عن �لتحرك يف �سبيل 
�أد�ءها، ويف �لتحرك على �أ�سا�سها ، ونرى كيف �أن �أولئك يحتاجون �إلى 
ل��و� من جديد، ويعملو� على �أن يخلق��و� �سرعية من جديد، ثم  ّ �أن يوؤ�سِ
متى ما ُوِجدت هذه �ل�سرعية فاإنهم ل يقعدون كما نقعد �إنهم يتحركون، 
�أولي�س هذ� هو ما ن�ساهد؟. لقد تبدل كل �سيء، لقد تغري كل �سيء فنحن 
م��ن نقع��د و�ل�سرعية �لإلهي��ة موجودة، وه��م من يتحرك��ون على غري 

ُلون ثم يتحركون ول يقعدون.  ّ ُعون وُيوؤ�سِ ِرّ �أ�سا�ٍس من �سرعية فُي�سمَ
�إن علينا �أيها �لخوة �أن نتحدث د�ئماً حتى ل نرك كلمة ]�إرهاب[ 
مبعناه��ا �لأمريك��ي �أن تر�سخ يف بالدنا، �أن ت�سيط��ر على �أذهان �لنا�س 
يف بالدن��ا �أو �أن ت�سب��ق �إلى �أذهان �لنا�س،  علين��ا �أن نحارب �أن تر�سخ 
ه��ذه �لكلم��ة، لأن ور�ء تر�سخها ماذ�؟. ور�ء تر�سخه��ا ت�سحية بالدين 
وت�سحي��ة بالكر�مة وبالعزة وبكل �سيء، حينئٍذ �سُي�سرب �أي عامل من 
علماءن��ا �سيقاد علماوؤنا باأقد�مهم �إلى �أعماق �ل�سجون، ثم يعذبون على 
�أيدي خرب�ء يه��ود، �لذين ميتلكون �أفتك و�سائ��ل �لتعذيب على �أ�سا�س 
ماذ�؟. ]�أنه �إرهابي[. فيك��ون �لنا�س جميعاً هم من �أ�سبحو� ي�سلمون 
ن �أُطلق��ت عليه � بح��ق �أو بغري حق �  �أن كلم��ة ]�إرهاب��ي[ هي كلم��ة ممَ
��ذ بحقه �لعقاب، ومن ه��و �ملنفذ �مل�سلمون  فمَّ ه��و من ي�سب��ح �أهاًل لأن ُينمَ

�أم �لأمريكي��ون؟. �لأمريكي��ون �أو عمالوؤه��م ينف��ذون ما يري��دون عمله 
فيعذبون علماءنا.

وكل م��ن ي�سرخ ليعي��د �لنا�س �إلى �لعمل بكتاب �هلل هو �أي�ساً عندهم 
�إرهابي، وكل من يدر�س �لنا�س يف مدر�سة علوم �لقر�ن هو �أي�ساً عندهم 
�إرهابي، و�أي كتاب يتحدث عن �أن �لأمة هذه عليها �أن تعود �إلى و�جبها 

و�أن ت�ست�سعر م�سئوليتها هو �أي�ساً عندهم �إرهابي. 
�أومل ن�سمع جميعاً –�أيها �لأخوة- �أنه عندما جاء �ملبعوث �لأمريكي 
�إلى �ليمن د�ر �حلديث بينه وبني �لرئي�س حول )�سرورة �لتعاون على 
مكافح��ة �لإره��اب، وجذور �لإره��اب، ومناب��ع �لإرهاب(. ه��ل تركو� 
م�سطلح��اً �آخ��ر مل ي�سلو� �إليه؟. منابع �لإره��اب، وجذور �لإرهاب هو 

�لقر�آن �لكرمي باملعنى �لأمريكي لكلمة ]�إرهاب[ هو �إرهابي. 
ه��ل ن�سمح بكلمة )جذور �إرهاب، ومنابع �لإرهاب( �أن يكون معناها 
�لق��ر�آن �لكرمي وعلم��اء �لإ�سالم وم��ن يتحركون على �أ�سا���س �لقر�آن؟. 

�إن �حلقيق��ة �أن منابع �لإرهاب وجذور �لإره��اب هي �أمريكا، �إن منابع 
�لإره��اب وج��ذور �لإره��اب �لإجر�مي  ه��م �أولئك �لذين ق��ال �هلل عنهم 
اد�{ ه��م �أولئك �لذي��ن لف�سادهم لعتد�ئهم  �سمَ ��ْونمَ يِف �ْلأمَْر���سِ فمَ �ْسعمَ يمَ }ومَ
لع�سيانه��م لبغيه��م جع��ل منهم �لق��ردة و�خلنازير. �ألي�س��و� هم منابع 
�لإرهاب وج��ذور �لإرهاب؟. �ألي�سو� هم م��ن ي�سنعون �لإرهاب يف هذ� 
�لعامل؟.  من هو �لإرهابي؟ هل هو �أنا و�أنت �لذي ل ميلك �ساروخاً ول 
ميتلك قذيفة ول ميتلك م�سنعاً لالأ�سلحة ول ميتلك �سيئاً �أم �أولئك �لذي 

ي�سنعون �أفتك �لأ�سلحة؟. 
م��ن هو �لإرهابي �أن��ا و�أنت �أم �أولئ��ك �لذين ي�ستطيع��ون �أن يثريو� 

�حلروب و�مل�ساكل يف كل بقعة من بقاع �لعامل؟. 
م��ن هو �لإرهابي �أن��ا و�أنت �أم �أولئك �لذي��ن ي�ستطيعون �أن يفر�سو� 
عل��ى �أي �سعب من �ل�سع��وب �مل�سلمة �مل�سكين��ة �أي عميل من عمالءهم 
ليدو�سه��ا بقدم��ه ولينف��ذ فيه��ا م��ا تري��د �أمري��كا تنفي��ذه؟. �إنه��م ه��م 

�لإرهابي��ون، �إنه��م منابع �لإره��اب وهم جذور �لإره��اب. �إنهم كما قال 
عنه��م �لإم��ام �خلمين��ي رحم��ة �هلل علي��ه � وه��و �سخ�س مل يك��ن يتكلم 
كالم��اً �أجوفاً � قال عن �أمريكا �إنه��ا ]�ل�سيطان �لأكرب[ و�هلل حتدث عن 
�ل�سيطان �أن عمله كله ف�ساد، عمله كله �سر بالنا�س، كله �سر، كله باطل 
وبغي، مل يكتِف باأن يوقع بالنا�س �ل�سر يف هذه �لدنيا بل �إنه كما قال عنه 
ِعرِي{ �إنهم  اِب �ل�سمَّ حمَ ُكوُنو� ِمْن �أمَ�سْ ُه ِليمَ ْدُعو ِحْزبمَ ا يمَ مَ ّ �سبحانه وتعالى }�إِنمَ
ه��م �لإرهابيون، ومن هناك ِمن عندهم منابع �لإرهاب، وبلد�نهم جذور 
�لإره��اب، وثقافتهم هي �لإرهاب، وهي من تخ��رج �لإرهابيني. �ألي�ست 
�لثقاف��ة �لقر�آنية هي من تن�س��ئ جياًل �ساحلاً؟، م��ن تر�سخ يف �لإن�سان 
�لقي��م �لفا�سلة و�ملب��ادئ �لفا�سلة؟ ؛كي يتحرك يف ه��ذه �لدنيا عن�سرً� 
خ��ريً� يدع��و� �إلى �خل��ري وياأمر باملع��روف وينهى عن �ملنك��ر وين�سح 
لالآخرين؟. يهتم مب�سالح �لآخرين؟. ل ينطلق �ل�سر ل على يده ول من 

ل�سانه؟. �ألي�س هذ� هو ما ي�سنعه �لقر�آن؟.  

ثقافي

لنق��ول له��م: اإذا كنت��م ال تري��دون من خال ما تعر�س��ون اأن حتدثوا يف اأنف�س��نا اأن ن�س��رخ يف وجه اأولئك الذين ي�س��نعون باأبناء االإ�س��ام ما 

تعر�س��ونه اأنتم علينا يف و�س��ائل اإعامكم فاإنكم اإمنا تخدمون اليهود والن�س��ارى وتخدمون اأمريكا واإ�س��رائيل مبا تعر�س��ون فعًا؛ الأنكم اإمنا 

َعة تريدون حينئٍذ مبا تعر�سون اأن تعززوا يف نفو�ص اأبناء االإ�سام يف نفو�ص امل�سلمني الهزمية واالإحباط وال�سعور بالياأ�ص وال�سعور بال�سَّ

ال������������������������������������ب������������������������������������راءة م���������������������������ن امل���������������ش���������������رك���������������ني 

ت���ل���غ���ى  أن  ي������ج������ب  األم��������ري��������ك��������ي  ب������امل������ع������ن������ى  إره������������������اب  ك�����ل�����م�����ة 

وإن���������������������������������������ه ل��������������������ذك��������������������ر ل������������������������ك ول�������������ق�������������وم�������������ك 
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هناك حالة استقطاب في اجتاهني: خ��روج من 
إل��ى جبهة العدو، واجت��اه آخ��ر بالتثبيط  اليمن 

والتخدير في الداخل.

م��ن جعال ال��ع��زِّ  رب���ك ربِّ  ���ش��ب��ح��ان 
ِبِه الطغاةُ  احتار  ال��ذي  ال�شعار  ه��ذا 
لأن�������ُه ج������اَء ب����ال����ق����راآن ُم���رت���ب���ط���اً
م���ن ال��ط��واغ��ي��ت ح��ارب��ن��ا اأئ��م��ت��ُه��م
واأخ��ط��ره��ا اأم��ري��ك��ا  م�شاريع  اأده���ى 
اإلى ج��اه��زون  اأنَّ��ا  ح�شابَك  فاح�شب 
هنا حا�شرون  اأنَّ��ا  ح�شابَك  واح�شب 
ل��ق��د جت���ّه���َز ���ش��ع��ب��ي ك���ي ي��واج��ه��ك��م
مواقعنا ح��ّددن��ا   ) فل�شطني   ( ويف 
موِكَبنا العزِّ   ) دم�شق   ( يا  فلرتقبي 
اإل��ى ال�شعار  رف��ع  م��ن  ال��ي��وم  ف�شعبنا 
���َدهُ ُن�������شِّ ك����ي  اإّل  رف���ع���ن���اهُ  وم�����ا 
ف�����ش��رخ��ٌة ي����وم ي��ل��ق��ان��ا حُت���ي���ُط ب��ِه
ِقَيٌم  ، م��وق��ٌف   ، ���ش��الٌح  ال�شعار  ه��ذا 
منهجنا  ، اهلل  ���ش��ب��ي��ل  يف  ج��ه��ادن��ا 
هويتنا  ، ال��ع��ايل  وعينا   ، م�شروعنا 
م��ن ك���ان ي��رج��و ل��ق��اء اهلل ُم��ن��ت��ف��ِع��اً
ب��ِه اخ��ت��ي��ار  ل  ف���ر����ٌس  ال������رباءةَ  اإنَّ 
ُمكتماًل الإمي���ان  يحمل  اأن  �شاء  م��ن 
كمن ال�شعار  رفع  راف�شاً  يزل  مل  من 
لو يعلم النا�ُس ، لو تدري ال�شعوُب مدى
وت���رف���ع���ُه اإل  اأُّم������������ٌة  ب����َق����ت  مل�����ا 
لو ت�شرخ اليوم يا �شعب ) العراق ( بِه
ل�َشاَرت ) القد�س ( تدري من يُنا�شرها
يف�شحهم احل�شر  كيوم  ال�شعار  هذا 
وارفع فديتَُك ) حزب اهلل ( �شرختنا
لنا ال�����ش��ع��ار  ب��رتدي��د  ���ش��ن��ف��وك��م  اإن 
منهجنا ن��ح��ُن  واأن��تُ��م   ، اأن��ت��م  فنحُن 
ثقٍة ( عن  ن�شر اهلل   ( ِرهانَك  راِه��ن 
بجانبها تلقانا   ) الُقد�س   ( اإلى  اأ�ِشر 
وِقف لِ� ) وا�شنطن ( احلمقاء ُمعترِباً
اأن�����ش��ار عرتتِه هنا   ) ط��ه   ( اأن�����ش��ار 
جاهزةٌ  ) الدين  ب��در  اب��ن   ( ل�  كتائٌب 
ُهنا ب��الإل��ه  �شعبي  احل��رَب  �شيح�شُم 
ها نحُن نقت�سُّ لِ�) البحرين ( ما اقرتفت
بنا  ) القطيُف   ( ي�شتدُّ  نحن  وفزعٌة 
ُج���ن���داً حت���ت راي���ت���ِه اخ���ت���ارن���ا اهلل 
ُف��ِر���ش��ت وم�����ش��وؤول��ي��ٌة   ، وذاك جم���ٌد 
ح��ا���ش��ا ون���ح���ن ال��ي��م��ان��ي��ني ي��ع��رف��ن��ا
ت��ع��م��ق��ت ب���ه���دى ال����ق����راآن اأن��ف�����ش��ن��ا
م�����ش��ريت��ن��ا يف  ����ش���ّف���اً  اهلل  اأح���بَّ���ن���ا 

ه���ذا ال�����ش��ع��ار ���ش��الح��اً ي��ع��رُب ال���دول
اأت������ى ب����ال ط���ل���ق���ٍة ، ل���ك���ن���ُه َق���تَ���ال
من مل مُيت من مدى تاأثريه .. رحال
ل��يُ�����ش��ب��َح امل����وُت ل���الأذن���اب حُم��تَ��م��ال
ف�شال وانطَوت   ، واأُعيقت   ، فت  تك�شَّ
حترير ) لبنان ( و ) الأق�شى ( وما �شَمال
ول  ) ال��ري��ا���س   ( ُذلُّ  ي��ُغ��رنَّ��ك��م  ف��ال 
ال ُمت�شِّ  ) ب� ) حزب اهلل  جنباً جلنٍب 
م��ت��ى اأردن�����ا .. ه��دان��ا ربُّ��ن��ا ���ُش��بُ��ال
ولتم�ِس يا ) ح�شدنا ال�شعبّي ( حُمتفال
نُ��ِق��ال ق��د  اإ���ش��رائ��ي��ل  ف���وق  تطبيقِه 
َب ل��ل��ب��اغ��ي ب����ِه الأج����ال وك����ي نُ����ق����رِّ
و���ش��ي��ح��ٌة ي����وم ي��ل��ق��ى ربَّ������ُه وج��ال
ث���ق���اف���ٌة م���ا ارت�����ش��ي��ن��ا غ�����ريهُ ب��دل
اختُِزل ال��ذي  معنانا   ، احل��ق  اإمياننا 
و�شال ال��ذي  الإل��ه��يُّ  �شعبي  ���ش��اروخ 
فلي�شرخ الآن .. ير�شى عنُه اإن �ُشِئال
امتثال من  الوثقى  ال��ُع��روة  بها  يلقى 
ُمكتمال بالطاغوت  الكفر  فليُِظهَر 
ُهَبال يُ�شقطوا  اأن  واأب��وا   ، اآمنوا  قد 
ت����اأث����ريِه ����ش���ّد اأم���ري���ك���ا وم����ا َف��َع��ال
ب�����ش��رخ��ٍة جت��م��ع الأق��������واَم وامِل���لَ���ال
مل���ا ب��َق��ت ف��ي��َك اأم��ري��ك��ا ت���رى اأم���ال
ُمنتَعال ل���الأع���داء  ك���ان  وم���ن   ، ح��ق��اً 
يا ) قد�س ( فلت�شُرخي كي تعريف الُعمال
عمال ج�����ش��دت��ه��ا  م���ن  اأول  ف���اأن���ت 
مثال اأخ��ط��اأوا  م��ا   ، لكم  �شنفونا  اأو 
انف�شال م��ا  اهلل  �شبيل  يف  م��وح��ٌد 
ب���اأن���ن���ا خ����ري م����ن ل���بَّ���ى وم�����ن ب���ذل
وُخ�س بنا البحر تلقى البحر ُم�شتعال
قد ح�شال  ) اإ�شرائيل   ( مو�شوع  باأنَّ 
وم���ن اأت����ى ب��ال��ي��م��ان��ي��ني م���ا ان��خ��ذل
خلاَل بها  اأبقى  ما  الأر���سَ  نا�َشَر  لو 
وي�����ش��رِتدَّ ب���ِه الأق�����ش��ى م��ت��ى دخ��ال
افتعال وم��ا  ظلماً  بها  ال��دع��يِّ  اأي���دي 
ب����اهلل ن��ن�����ش��ر م���ق���ت���ولً ، وم��ع��ت��ق��ال
ُحِمال اأكتافنا  على  ال�شعوب  ن�شُر 
اعتزل اأو   ، �شعبي  لها  ا�شتقاَم  ��ا  اإمَّ
والُر�ُشال احلّق  ن�شرنا  كم  ال�شما  رب 
ك����اأن����ُه ب��ا���ش��م ���ش��ع��ب��ي وح������دهُ ن��زل
الُعقال منظومة  ي��ا  ال�شفَّ  ف��وح��دي 
20 / 7 / 2017 م

للشاعر /معاذ اجلنيد

رجال الدفاع اجلوي 
يسقطون طائرة 

استطالع بنجران

��سقط��ت �لدفاعات �جلوي��ة للجي�س و�للجان �ل�سعبي��ة، �لثالثاء �ملا�سي 
طائرة ��ستطالع تابعة للعدو�ن �ل�سعودي �لأمريكي يف جنر�ن.

و�أو�سح م�سدر ع�سكري باأن �لدفاعات �جلوية للجي�س و�للجان �ل�سعبية 
��سقطت طائرة ��ستطالع تابعة للعدو�ن قبالة منفذ �خل�سر�ء.

ياأتي ذلك يف �سي��اق معركة �لتنكيل بالعدو�ن 
�جلي���س  �أبط��ال  يخو�سه��ا  �لت��ي  ومرتزق��ة 
و�للج��ان �ل�سعبي��ة وذل��ك رد� عل��ى ��ستم��ر�ر 
�لعدو�ن و�حل�سار على �ل�سعب �ليمني منذ مار�س 

.٢015

إفشال محاولة تقدم لعناصر التحالف السعودي شمال صحراء ميدي

أبطالنا يقتحمون موقع النشمة بعسير ويدمرون دبابة بجيزان وينفذون كمينًا نوعيًا بنجران

م�ساه��د  �حلرب��ي  �لع��الم  وزع 
لعنا�س��ر  تق��دم  حماول��ة  �ف�س��ال 
�لتحال��ف �ل�سعودي �سم��ال �سحر�ء 

ميدي .
�لغط��اء  كثاف��ة  �مل�ساه��د  وتظه��ر 
�جلوي لطري�ن �لتحالف بالتز�من مع 
حم��اولت بائ�س��ة لعنا�س��ر �ملرتزقة 

يف حم��اولت للتق��دم باإجت��اه مو�قع 
و�للج��ان  �ليمن��ي  �جلي���س  مترك��ز 
مي��دي..  �سم��ال �سح��ر�ء  �ل�سعبي��ة 
حيث �أ�سفر �لتقدم ع��ن فر�رهم، فيما 
دّكت مدفعية �جلي���س و�للجان عدد� 
م��ن مو�قع قوى �لتحالف بالعديد من 

�لقذ�ئف حمققة ��سابات مبا�سرة.

نف��ذ �أبطال �جلي�س و�للج��ان �ل�سعبية 
بجبهة ع�سري عملي��ة �قتحام نوعية على 
موق��ع �لن�سم��ة �لع�سك��ري ومتكن��و� من 
�ل�سيط��رة عل��ى �ملوق��ع و�إح��ر�ق ع��دة 
�آليات و�غتنام �أ�سلح��ة وقد وزع �لإعالم 

�حلرب��ي �س��ور م��ن م�ساه��د لحقتح��ام 
�ملوق��ع وتظه��ر �ل�س��ور �أبطالن��ا وهم يف 
مهم��ة �لقتح��ام وم�سه��د لح��ر�ق �آليه 
خلفه��ا �جلي���س �ل�سع��ودي بع��د ف��ر�ره 
.. كم��ا متك��ن �أبطالن��ا بجبة جي��ز�ن من 

تدمري دباب��ة "�بر�مز" و�لت��ي تعترب من 
فخر �ل�سناع��ات �لأمريكي��ة وهي لي�ست 
�لأول��ى م��ن نوعها ول��ن تك��ون �لأخرية 
فم��ن يعتم��دن عل��ى ق��وة �هلل ويثقون به 
ل ميك��ن �أن تهزمه��م �أي ق��وة �أخ��رى.. 

ويف جبه��ة جن��ر�ن متكن �أبط��ال �جلي�س 
و�للجان �ل�سعبية م��ن تنفيذ كمني نوعي 
وحمك��م �أ�سته��دف �آلي��ة ع�سكري��ة تابعة 
للجي���س �ل�سع��ودي يف جنر�ن مم��ا �أ�سفر 

عن تدمريها ومقتل طاقمها.

تعز انتحار كبير ملرتزقة العدوان في زحف فاشل باجتاه معسكر خالد 

ق�������ص�������ف م�������دف�������ع�������ي وص�������������اروخ�������������ي مل����������واق����������ع وجت��������م��������ع��������ات امل�����ن�����اف�����ق�����ني 
ف���������ي م���������������أرب واجل������������������وف وحل������������ج وم���������ص���������رع ق����������ي����������ادات ف���������ي ن���ه���ں

جتمع��ات  ��سته��د�ف  مت  كم��ا 
مبنطق��ة  �ل�سي��ق  و�دي  يف  �ملرتزق��ة 
�ملخ��درة، يف مديري��ة �س��رو�ح مبحافظ��ة م��اأرب ، 
�لع��دو�ن يف  ��سته��د�ف جتمع��ات مرتزق��ة  وكذل��ك 
منطق��ة �خلليف��ني و�لتب��ة �حلم��ر�ء مبديري��ة خ��ب 

و�ل�سع��ف بجبهة �جل��وف.. كما �سن��ت �ل�ساروخية 
ق�سفاً �ساروخياً ��ستهدف جتمعات ملرتزقة �لعدو�ن 
يف مديرية �لقبيطة بلحج ب�سلية �سو�ريخ كاتيو�سا.

ويف جبه��ة نهم لق��ي �ملنافق �ملرت��زق / علي عبده 
�لبح��م قائد كتيبة �حل�سم �لتابعة للو�ء 55  م�سرعه 
عل��ى �أي��دي �أبطال �جلي���س و�للج��ان �ل�سعبية.. كما 

�أ�سي��ب �ملنافق �أركان حرب �لل��و�ء نف�سه وذلك على 
�أي��دي �أبطال �جلي�س و�للج��ان �ل�سعبية ليلة �أم�س يف 
جب��ل �ملن�س��اع بجبهة نهم.. كما لق��ي كل من �ملنافق 
قائد �ل�سرية �لأولى يف �لكتيبة �لثانية من �للو�ء 1٢1 
�ملرتزق/ فريد �لعر�سي ، ،و�ملنافق / طه �ل�سرعبي 

م�سرعهما يف جبل �لقرن.

و�للج��ان  �جلي���س  �أبط��ال  متك��ن 
�ل�سعبي��ة يف جبه��ة تع��ز م��ن �سح��ق 
�لع�سر�ت من مرتزقة �لعدو�ن وتدمري 
ع��دد م��ن �لآلي��ات يف �لت�س��دي لزحف 
�ل�ساع��ات  يف  �ملرتزق��ة  نف��ذه  فا�س��ل 
�لأخ��رية م��ن ي��وم �لأربع��اء باجت��اه 
�أن  ذك��ره  �جلدي��ر  خال��د..  مع�سك��ر 
�ملرتزق��ة �ملنافقني ومن جلبهم �لغز�ة 
نفذو� �لعديد من �لزحوفات يف حماولة 
�ل�سيط��رة عل��ى مع�سك��ر خال��د ولك��ن 
�أبطالن��ا كانو� له��م باملر�ساد وت�سدو� 
ل��كل حماولته��م  ب��كل ق��وة وب�سال��ة 
ودفنوه��م م��ع �أح��الم �أ�سيادهم حتت 
ت��ر�ب نعاله��م.. ويف ذ�ت �ل�سياق لقي 
�لي��وم  ذ�ت  منافق��ني م�سرعه��م يف   5
�لعملي��ات  يف  �جلحملي��ة  منطق��ة  يف 

�لع�سكرية �لتي ينفذونها.

القوة الصاروخية تدك قيادة 
حرس احلدود بعسير بصاروخي 

زلزال 2 واإلصابات دقيقة
�أطلق��ت �لق��وة �ل�ساروخي��ة �لتابع��ة للجي���س �ليمن��ي و�للج��ان 
�ل�سعبي��ة �لأربع��اء ٢6 يولي��و ٢017م، �ساروخني من ن��وع زلز�ل٢ 
بالتز�م��ن م��ع ق�س��ف مدفع��ي عل��ى جتمع��ات �جلي�س �ل�سع��ودي يف 
ع�س��ري.. م�س��در ع�سكري �أك��د �أن �ل�ساروخ��ني �أ�سابا �له��دف بدقة، 
و��ساف �مل�س��در �ن �ملدفعية �ليمنية ��ستهدف��ت حت�سينات �جلي�س 
�ل�سع��ودي ومرتزقته بالإ�سافة �لى �إعط��اب دبابة �سعودية بعدد من 
قذ�ئف �ملدفعية قبالة منفذ علب يف ع�سري.. كما مت ��ستهد�ف جتمعات 
للجن��ود �ل�سعوديني خلف مع�سكر �حل�سارة من قبل مدفعية �جلي�س 

�ليمني و�للجان �ل�سعبية بعدد من قذ�ئف �ملدفعية.
فيم��ا متكن��ت قنا�س��ة �جلي���س و�للج��ان من قن���س �أح��د مرتزقة 

�لعدو�ن قبالة منفذ علب بع�سري.
ياأت��ي هذ� ردً� عل��ى �جلر�ئم �لتي يرتكبها �لنظ��ام �ل�سعودي بحق 
�ملدنيني من �بناء �ل�سعب �ليمني بغار�ته �جلوية �لتي ل تفارق �سماء 

�ليمن.

صرخة اخلالص


