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السيد عبدالملك في محاضرتين
ضمن سلسلة محاضرات الرمضانية:

 تضبط حالة اإلنسان فيتصرف 
بمسؤولية وبشكل متطابق مع 

تعليمات اهلل تعالى

التقــوى

 وللمجاهدين هجوم كاسـح في اجلوف وضربات بالسـتية بجيـزان.. اجليش واللجان يرمسـون معالم النصر  

اندحار الغزاة  في الساحل وانتحار املرتزقة  في عسير

عطاء تربوي وروحي يساعدنا على مواجهة 
التحديات واألخطار التي تواجه األمة

شهـر رمضـان 

السيادة الوطنية.. 
وعدوان دول التحالف على اليمن

عبد الوهاب الوشلي يكتب عن :

أنصار الله 
و»القبعات اخلضراء«

البصيــــــــــــــــــــرة
والنـــــــــــــــصــــــــر

فاضل الشرقي يكتب عن : مصباح الهمداني يكتب عن :

في كلمته بحلول 
الشهر الكرمي..

 الرئيس املشاط  
يوجه رسالة 

للداخل واخلارج

!!

صاروخ بدر 1 البالستي 
يباغت قوات الغزو واالحتالل بقاعدة العند بلحج

»نكبة في ذكرى النكبة«
قييييلييييب فييلييسييطيين فييييييي  .. طيييعييينييية أخيييييييييرى 
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مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

عمران:القبض على واحد من أخطر عمالء العدوان
األقت االأجهزة االأمنية القب�ض على اأحد املطلوبني اأمنيا مبديرية حوث حمافظة عمران ، وجاء هذا االجناز 
االأمني عقب عملية ر�ص��د ومتابعة تكللت ب�ص��بط ذلك املجرم يف عملية امنية ناجحة .. حيث كان يقوم بر�صد 
وحتدي��د مواق��ع اجلي���ض واللجان ال�ص��عبية والرف��ع باالإحداثيات للعدو ال�ص��عودي االأمريك��ي ، ومن خالل 
التحقيق��ات االأولي��ة اعرتف بجرميت��ه املوكلة اإليه من قبل الع��دو .. اإلى ذلك حتفظت االأجه��زة االأمنية على 
امل�ضبوط ل�ضتكمال التحقيقات متهيدا لإحالته للجهات املخت�ضة.. وحذرت الأجهزة الأمنية �ضعاف النفو�س 
من الوقوع يف براثن اخليانة التي لن يجنوا منها �صوى اخليبة واخل�صران لوطنهم ودينهم ودنياهم ، موؤكدة 
اأنه��ا �صت�ص��رب بيد من حديد كل من ت�ص��ول له نف�ص��ه التعامل مع الغ��زاة واملحتلني واملعتدي��ن ومرتزقتهم ، 
و�ص��تخرجهم من اوكارهم اينما كانوا حتى يتم تقدميهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع .. واأ�ص��ادت االأجهزة 
االأمني��ة بكاف��ة املواطن��ني املتعاونني يف ك�ص��ف العنا�ص��ر االإجرامي��ة التي باعت �ص��مائرها وقيمه��ا الدينية 
والوطني��ة والقبلي��ة بخيانته��ا وتعامله��ا مع اأعداء الوط��ن واالأمة، مهيب��ة بجميع املواطنني ب��ذل املزيد من 
اجلهود وتكثيف التعاون مع االجهزة االمني يف �ص��بيل تثبيت االمن واال�ص��تقرار والتنكيل مبرتزقة العدوان 

وعمالئه ، باعتبار كافة ابناء املجتمع �صركاء لالأجهزة االمنية يف كافة اجنازاتها امل�صتمرة .

إب:عدد من املخدوعني يسلمون أنفسهم لألجهزة االمنية باحملافظة 
قام ثالثة من املخدوعني بت�ص��ليم اأنف�ص��هم لالأجهزة االأمنية بعد اأن تورطوا بااللتحاق مبع�صكرات العدوان 
، لكنهم ما اأن و�ص��لوا هناك حتى اكت�ص��فوا حجم اجلرمية النكراء حني يقاتل اجلندي اليمني مع من ي�ص��عى 
الحتالل بلده ، ناكثا بعهده وق�ص��مه يف حماية تراب الوطن من اأن تطاأها اقدام الغزاة واملحتلني او يرى على 
ثراه��ا و�ص��يا ، وادركوا حجم املوؤامرة التي حتاك �ص��د بلدهم وتيقنوا اأن العدو يري��د اأن يحولهم اإلى اأعداء 
لبلدهم يقاتلون يف �ص��فه خدمة مل�ص��اريع ا�ص��تعمارية الحت��الل االأر�ض وانتهاك االعرا�ض ..وحني ا�ص��تفاقت 
�صمائرهم وعقدوا العزم على ت�صليم انف�صهم ، فما راأوا من اجلي�ض واللجان واالأمن اإال خريا كما هو عهدهم . 
وقد وجهوا ن�ض��يحة �ض��ادقة ملن تورط من زمالئهم اأن ي�ضارع بالعودة اإلى اأح�ضان الوطن والدفاع عنه �ضد 

الغزاة والطامعني .

إنجازات العيون الساهرة  من تاريخ 19 شعبان  حتى 30شعبان

�ص��بط اأمن االأمانة خالل االأ�ص��بوع االأول 
من �ص��هر مايو اجل��اري 351 متهما على ذمة 
294 ق�ص��ية ..وخالل الفرتة نف�صها من مايو 
متك��ن اأم��ن االأمان��ة م��ن �ص��بط 12مطلوب��ا 

مبوجب اأوامر ق�صائية ونيابية .
كم��ا مت �ص��بط ع�ص��ابة مكونة م��ن اأربعة 
متهمني ، كانت متار�ض �ص��رقة املنازل ، حيث 
مت �ص��بط افراد الع�ص��ابة باجلرم امل�ص��هود 
متلب�ص��ني باجلرمي��ة ، باالإ�ص��افة اإلى كونهم 

من ا�صحاب ال�صوابق يف 16 ق�صية �صرقة .
ويف ال�ص��ياق ذات��ه ا�ص��تعاد ام��ن االمان��ة 
ال��ى  اعادته��ا  ومت  م�ص��روقتني  �ص��يارتني 
ا�ص��حابها .. وكان اأمن االأمانة حقق يف �ص��هر 
اأبري��ل املا�ص��ي م�ص��توًى مرتفع��ا لعملي��ات 
ال�ص��بط بن�ص��بة و�ص��لت الى ٨9 ٪ ، ومتكن 
من ا�صتعادة 6 �صيارات م�صروقة خالل اأبريل 
املا�صي ..وتاأتي تلك االجنازات االمنية التي 
يحققها رجال االأمن يف اأمانة العا�صمة ب�صكل 
مت�ص��اعد ، لتربهن على م�ص��توى االخال�ض 

وال�ص��عور بامل�ص��وؤولية الوطني��ة والكف��اءة 
العالية التي يتمتع بها رجال االمن والعيون 
ال�ص��اهرة على امن الوطن واملواطن ، وذلك 
م��ا جعل من رج��ل االأمن اهال لثق��ة املواطن 
اليمن��ي ال��ذي يب��ادر بتعاونه معه يف �ص��بيل 
تثبيت االأمن واال�صتقرار ، وتفويت الفر�صة 

على املجرمني واأعداء الوطن واالن�صانية .
كما �ص��بطت �ص��رطة العا�ص��مة ثالثة من 
، و  للعدال��ة يف ق�ص��ايا جنائي��ة  املطلوب��ني 
قد اأو�ص��ح امل�ص��در باأمن العا�ص��مة اأن اأحد 
امل�ص��بوطني كان ق��د متك��ن م��ن الف��رار من 
�ص��جن �ص��عدة مطل��ع الع��ام 2015 ، بينم��ا 
االآخري��ن هم من الفارين من �ص��جن حمافظة 

عمران يف فرباير العام 2014 .
�ص��بط رجال االأم��ن يف مديرية ال�ص��بعني 
باأمان��ة العا�ص��مة 24 كي���ض ح�ص��ي�ض كانت 
على منت �ص��يارة كيا 200٨ بحوزة �صاحبها 
املدعو ع . ج . ح .د ، الذي األقي القب�ض عليه 

مع كمية احل�صي�ض املذكورة .

وق��د مت التحف��ظ على �ص��احب ال�ص��يارة 
االإج��راءات  الإ�ص��تكمال  وامل�ص��بوطات 
القانوني��ة .. ي�ص��ار اإل��ى اأن االأجهزة االأمنية 
حقق��ت جناحا كب��ريا يف مكافح��ة املخدرات 
واالجتار به��ا ، حيث بلغت كمي��ة املخدرات 
امل�صبوطة للعام املا�ص��ي 10 اأطنان و 5٨9 
كج��م ، مقاب��ل قراب��ة 6 اأطن��ان مت �ص��بطها 
العام 2016- 2015م ، باالإ�صافة اإلى �صبط 
930 متهما العام املا�ص��ي ، مقابل 350 فقط 
م��ن املتهمني الذي��ن مت القب�ض عليه��م العام 
2016م على ذمة ق�صايا االجتار باملخدرات 
، ومت اإحال��ة كافة املتهمني مع امل�ص��بوطات 

للجهات الق�صائية املخت�صة .
ويف �ص��ياق اإجن��ازات االأجه��زة االمني��ة 
يف االأمان��ة �ص��بطت �ص��رطة العا�ص��مة كمية 
م��ن االآث��ار اليمنية بح��وزة �صخ�ص��ني اأثناء 
حماولتهم��ا لتهريبه��ا ، فقد اأو�ص��ح امل�ص��در 
باأم��ن العا�ص��مة اأن رجال االأم��ن يف املنطقة 
الغربية م��ن االأمانة متكنوا من القاء القب�ض 

عل��ى كل من املدع��و ) ع . ر . ا ( واملدعو ) م 
. ع . ا ( م��ن اه��ايل حمافظ��ة تعز ، ي�ص��تقالن 
�ص��يارة ن��وع " ب��رادو " وبحوزتهم��ا كمي��ة 
م��ن القط��ع االأثرية منه��ا 116 حجر خمتلفة 
االأحجام ملون��ة وعليها نقو�ض ، و 4٧ قطعة 
م��ن العمل��ة االأثرية ، اإ�ص��افة اإل��ى كمية من 
االأحج��ار الكرمي��ة .. واأ�ص��ار امل�ص��در اإل��ى 
اأن عملي��ة ال�ص��بط مت��ت نتيج��ة للتحري��ات 
واملتابع��ة امل�ص��بقة .. وقد مت حتري��ز االآثار 
اأحي��ل املتهم��ان ال�ص��تكمال  امل�ص��بوطة ، و 
رج��ال  �ص��بط  كم��ا   .. التحقي��ق  اإج��راءات 
مباحث العا�ص��مة �ص��خ�ض يدع��ى ) ن . م .ا 
( م��ن اأه��ايل حمافظ��ة اب ، وبحوزت��ه كمية 
م��ن الب��ارود معباأة يف �ص��والة ، ا�ص��افه الى 
ع��دد من العب��وات املتفجرة ، وق��د مت اإحالة 
املتهم لالج��راءات القانونية ، كما مت حتريز 
امل�ص��بوطات .. و اأو�ص��ح امل�ص��در مبباحث 
ملعرف��ة  جاري��ة  التحقيق��ات  اأن  العا�ص��مة 

م�صدر املتفجرات والهدف منها .

حققت االأجه��زة االأمنية يف حمافظ��ة احلديدة اجنازا 
نوعيا متثل يف �ص��بط عدد م��ن مرتزقة العدوان االأمريكي 
ال�ص��عودي ، و هم من العنا�صر اخلطرة التي كانت تعمل 
على الر�ص��د ورف��ع احداثيات لطريان الع��دوان ، ملرافق 
خدمي��ة ، ومن��ازل مواطنني ، وم�صت�ص��فيات ، و اأ�ص��واق 
عام��ة ، وم��زارع ، وحمط��ات وقود وغريها من املن�ص��اآت 
العامة واملمتلكات اخلا�صة يف مناطق متفرقة من حمافظة 
احلديدة ، وجميعها �صارت هدفا لطريان العدوان ، الذي 

ارتكب بق�ص��فه له��ا اب�ص��ع اجلرائم بح��ق املواطنني من 
ابناء املحافظة، خملفا الع�ص��رات من ال�صهداء واجلرحى 
، و دم��ر الكثري من املمتلكات ، اخلا�ص��ة والبنية التحتية 
.. وقد اعرتف املرتزقة ، بجرائمهم مو�ص��حني اأنهم قاموا 
بالتوا�ص��ل مع العدوان عرب و�ص��طاء م��ن املرتزقة ، واأن 
حتديدهم لالأهداف كان ع�ص��وائيا بغر�ض احل�ص��ول على 
االأم��وال املدن�ص��ة من العدوان .. و قد ذك��ر اأحد املرتزقة 
يف اعرتافاته انه مل ي�ص��لم وا�ص��رته من جرائم العدوان ، 

فقد ت�ص��بب الق�ص��ف ملنازل جريانه التي �ص��بق وان رفع 
باحداثياته��ا للط��ريان ، يف تدم��ري منزله واإ�ص��ابة بع�ض 
اأفراد اأ�ص��رته ..اإلى ذلك ذكرت االأجهزة االأمنية يف حمافظة 
احلديدة ، اأن �ص��بط هوؤال املرتزق��ة جاء كنتيجة للتحريات 
واملتابعة الدقيقة ، واأكدت اأنها ما�ص��ية يف تطهري املحافظة 
م��ن اخلون��ة واملرتزق��ة واملنافق��ني والعنا�ص��ر االإجرامية 
التابعة للعدوان ، و�ص��كرت كل املواطنني ال�ص��رفاء ، الذين 

ال يتوانون يف تقدمي العون لالأجهزة االأمنية.

�ص��بط اأمن حمافظة ذمار مديرية �ص��وران 
اأحد عنا�صر العمالة واالرتزاق لقوى العدوان 

االأمريكي ال�صعودي الغا�صم.
حي��ث متكن��ت االأجهزة االأمني��ة بعد عملية 
ر�ص��د ومتابعة م��ن اإلقاء القب���ض على املدعو 
ح . اإ . غ ، وال��ذي كان يق��وم بالتغري��ر عل��ى 

ث��م  وم��ن   ، ا�ص��تقطابهم  وحماول��ة  ال�ص��باب 
ار�ص��الهم اإل��ى مع�ص��كرات املرتزق��ة والغزاة 
واملحتل��ني يف عدن للقتال يف �ص��فوف العدوان 
�ص��د اأبناء ال�ص��عب اليمني .. وق��د مت التحفظ 
على املته��م الإ�ص��تكمال االإج��راءات القانونية 
، واحالت��ه للجه��ات املخت�ص��ة لين��ال جزائ��ه 

ال��رادع .. وح��ذرت االأجه��زة االأمني��ة كل من 
ت�صول له نف�صه التعامل مع العدوان ومرتزقته 
والت�ص��ليل على املواطنني والتغري��ر عليهم ، 
باأنه لن يفلت من يد العدالة ، و�ص��تطاله قب�صة 
رج��ال االأم��ن مهما حاول الت�ص��رت اأو االإختباء 
واله��روب ، و�ص��ينال العق��اب ال��رادع ج��زاء 

خيانته هلل والوطن وت�ص��حيات ال�صعب ، ولن 
ي�ضفع ملن تورط يف مثل تلك الأعمال الإجرامية 
�صوى االإ�صراع بت�صليم نف�صه لالأجهزة االأمنية 
يف منطقته ، مهيبة بكافة املواطنني االإبالغ عن 
اأي عميل ومرتزق لتح�ص��ني اجلبهة الداخلية 

وحمايتها خدمة للوطن واالأمن واال�صتقرار

أمـــانـــة الــعــاصــمــة: األجـــهـــزة األمــنــيــة تــضــبــط 367 مــتــهــمــا ومــطــلــوبــا لــلــعــدالــة وبــــارود 
وعــــبــــوات مــتــفــجــرة وتــســتــعــيــد مـــســـروقـــات وحتـــبـــط مـــحـــاولـــة لــتــهــريــب قـــطـــع أثـــريـــة

احلديدة :ضبط عدد من املرتزقة شاركوا في جرائم بشعة ارتكبها طيران العدوان 

ذمار :القبض على مرتزق خطير ميارس جرمية استقطاب املقاتلني لصفوف العدوان 

اجلوف: الألجهزة األمنية تضبط 220 كيلو حشيش 
�ص��بطت ال�صرطة يف حمافظة اجلوف كمية 220 كيلو من مادة احل�صي�ض املخدر ، وقد اأو�صح العقيد 
حممد العن�صي مدير مكافحة املخدرات يف املحافظة ان الكمية �صبطت يف عمليتني منف�صلتني ، االولى يف 
نقطة اأمنية مبديرية املتون ، حيث عرث رجال االأمن على 100 كيلو من احل�صي�ض كانت خمباأة على منت 
با���ض �ص��غري ، يقوده املدع��و ) م . م. ن ( من اهايل مديرية عتمة مبحافظة ذم��ار ،. كما مت العثور على 
120 كيلو من احل�ص��ي�ض املخدر بحوزة املدعو ) ه  . ج . اأ ( من اأهايل حمافظة عمران ، على منت �ص��ياره 
نوع هايلوك�ض كان يقودها ، وقد اعرتف املتهمون انهم قادمون من ماأرب ويحاولون ترويج احل�ص��ي�ض 
يف العا�ص��مة �ص��نعاء .. وق��د ذكر العقي��د العن�ص��ي اأن املتهمني قد اأحيلوا مع امل�ص��بوطات ال�ص��تكمال 

اإجراءات التحقيق .

أمن إب والبيضاء يضبطان ستة من املخدوعني واملرتزقة
�ص��بطت االأجهزة االأمنية مبحافظتي اإب والبي�ص��اء �ص��تة من املخدوعني واملرتزقة كانوا يف طريقهم 
لاللتحاق مبع�صكرات العدوان يف ال�صالع وماأرب .. حيث �صبط رجال االأمن يف حمافظة ماأرب مبديرية 
الر�صمة ثالثة من مرتزقة العدوان اأثناء حماولتهم التوجه اإلى مع�صكرات العدوان بال�صالع لالإن�صمام 
والقتال يف �ص��فوف العدوان .. ويف عملية اأمنية منف�ص��لة �صبط اأمن البي�صاء مبديرية املالجم ثالثة من 
املرتزقه ، وذلك بعد عملية حتري عن حترك املذكورين من حمافظة عمران اإلى مع�ص��كرات العدوان يف 
ماأرب .. وقد قامت االجهزة االمنية بالتحفظ على امل�ص��بوطني الإ�ص��تكمال التحقيقات متهيدا الإحالتهم 

للجهات املخت�صة.

حت��ت �ص��عار "مت��وت اأمري��كا واإ�ص��رائيل وحتي��ا 
القد���ض" خرج��ت االأح��رار من اأبن��ا ال�ص��عب اليمني 
ع�ص��ر الثالث��اء اإل��ى �ص��احة ب��اب اليم��ن بالعا�ص��مة 
�ص��نعاء، يف م�ص��رية جماهريية حا�ص��دة ت�صامناً مع 

ال�صعب الفل�صطيني وق�صيته العادلة.
وتقاطرت جموع احل�صود الغا�صبة اإلى �صاحة باب 
اليمن وفاًء للقد�ض وفل�ص��طني ورف�ص��اً لتهويد القد�ض 
وقرارات االإدارة االأمريكية بنقل ال�ص��فارة االأمريكية 
اإليه��ا، وتاأكي��دًا عل��ى عروبي��ة القد���ض وفل�ص��طني.. 
ورفعت جماهري ال�صعب اليمني امل�صاركة يف امل�صرية 
االأعالم الفل�ص��طينية و�ص��دحت حناجرهم بالهتافات 
املع��ربة ع��ن واحدي��ة الق�ص��ية وامل�ص��ري واملن��ددة 

باالعتداءات ال�صهيونية واجلرائم التي ترتكب بحق 
ال�ص��عب الفل�ص��طيني املق��اوم واملداف��ع ع��ن االأر�ض 
واملقد�صات.. واأكدت اجلماهري احلا�صدة على وقوف 
ال�ص��عب اليمن��ي ي��دا بي��د وكتف��ا بكت��ف مع ال�ص��عب 
الفل�ص��طيني، واأن الق�ص��ية الفل�ص��طينية حا�ص��رة يف 
وج��دان اأبناء ال�ص��عب اليمني رغم الع��دوان اجلائر 
ال��ذي يتعر���ض له اليم��ن من��ذ اأربعة اأع��وام من قبل 
اأمري��كا واإ�ص��رائيل واأعوانهم يف املنطق��ة من مرتزقة 
االأع��راب.. واألقي��ت يف امل�ص��رية ع��دد م��ن الكلم��ات 
وامل�صاركات التي اأ�ص��ارت اإلى وقوف ال�صعب اليمني 
ومت�ص��كه بالق�ص��ية املركزية لالأمة ورف�صه للم�صا�ض 
باملقد�ص��ات االإ�ص��المية رغم الع��دوان وجرائمه بحق 

ال�ص��عب اليمني ال��ذي يعاقب اليوم ملواقف��ه الداعمة 
لفل�صطني واملقد�صات االإ�صالمية.

وحم��ل امل�ص��اركون يف امل�ص��رية االأنظم��ة العربية 
املنبطح��ة وم�ص��يخات اخللي��ج امل�ص��وؤولية الكامل��ة 
فيم��ا يح��دث م��ن انته��اكات وجرائ��م بحق ال�ص��عب 
الفل�ص��طيني وجتري��ف لالأر���ض واملقد�ص��ات من قبل 
العدو ال�صهيوين ومن خلفه اأمريكا.. ودعت اجلماهري 
كاف��ة اأبناء االأم��ة االإ�ص��المية للقي��ام بواجبهم جتاه 
ق�ص��يتهم االأولى والتحرك اجلاد يف �ص��بيل االنت�ص��ار 
لل�صعب الفل�ص��طيني املظلوم وللمقد�ص��ات االإ�صالمية 
الت��ي ي�ص��عى الع��دو ال�ص��هيوين لتهويده��ا وطم���ض 

هويتها االإ�صالمية.

ونسلكه« النصر  طــريــق  نــعــرف   « ..اليمنيون  حــاشــد  مسيرة  فــي 
ي��وم  امل�ض��اط  مه��دي  الرئي���س  هن��اأ 
االأربعاء اأبناء ال�ص��عب اليمني مبنا�صبة 
كم��ا  الف�ص��يل،  رم�ص��ان  �ص��هر  حل��ول 
اأك��د عل��ى ع��دد م��ن الق�ص��ايا الت��ي تهم 
املواطنني، باالإ�ص��افة اإلى جتديد موقف 
الفل�ص��طينية..  الق�ص��ية  م��ن  ال�ص��عب 
ودعا الرئي�س امل�ض��اط يف ر�ض��الة تهنئته 
مبنا�ص��بة حلول �ص��هر رم�ص��ان املبارك، 
اإل��ى تعزيز التالحم ورفد عوامل الن�ص��ر 
والقوة اأكرث من اأي وقت م�ص��ى م�ص��ريا 
اإلى اأنه من املهم يف �ص��هر اجلهاد والقراآن 
اأن نت��زود بالتقوى ونع��ود اإلى اهلل عودة 
�ص��ادقة ون�صاأله ال�صرب والتثبيت.. وقال 
الرئي���س امل�ض��اط اأن م��ا اأجن��زه �ض��عبنا 
العظيم خالل الثالث ال�ص��نوات املا�ص��ية 
ما كان ليتم ل��وال التاأييد االإلهي والعناية 
ال�ص��عب مبختل��ف  اأبن��اء  واأن  الرباني��ة 
مكوناته �ص��اهموا يف حتقي��ق االجنازات 

خالل الثالث �صنوات املا�صية،
واأ�ص��ار الرئي�ض ال�صماد اإلى امل�صاريع 

االأمريكية يف املنطقة قائال" اجلميع يعلم 
عل��م اليق��ني طبيعة امل�ص��اريع االأمريكية 
ال�صهيونية التو�صعية والتي لي�ض اآخرها 
اقتحام امل�ص��جد االأق�ص��ى.. واأ�ص��اف اأن 
كل حماوالت الت�ص��ليل الت��ي عكف اإعالم 
اأمريكا واأنظمت��ه العميلة من داخل االأمة 
مني��ت بالف�ص��ل، الفت��ا اإل��ى اأن ال�ص��عب 
ج��راء  كب��رية  ت�ص��حيات  ق��دم  اليمن��ي 
مواقفه االأ�صيلة من الق�صية الفل�صطينية 
ومت�صكه بهذه الق�صية.. ويف ال�صياق ذاته 
اأكد الرئي�س امل�ض��اط اأن ال�ض��عب اليمني 
م�صتعد اأن يلتحم رغم العدوان احلا�صل 
عليه مع اأ�ص��قائه يف فل�ص��طني وكل حمور 
يف  ال�صيا�ص��ية  القي��ادة  واأن  املقاوم��ة، 
اليمن تدعم وتوؤي��د كل خيارات املقاومة 
واملواجه��ة الت��ي يجرتحه��ا االأبط��ال يف 

ميادين مقاومة االحتالل ال�صهيوين.
وفيم��ا يتعل��ق مب�ص��روع بن��اء الدولة 
ال�ص��عب  امل�ض��اط  "نع��د  الرئي���س  ق��ال 
اليمن��ي ب��اأن نب��ذل كل اجله��ود للتخفيف 

م��ن معانات��ه وتوف��ري احل��د الالئ��ق من 
اخلدمات واملرتبات" م�ص��يفا "ن�ص��تطيع 
بع��ون اهلل تعال��ى اأن نحول ه��ذا التحدي 
اإلى فر�ص��ة، وذلك من خالل العمل اجلاد 

لتحقيق االكتفاء الذاتي".
ويف ال�ض��ياق ذاته قال الرئي�س امل�ضاط 
تفعي��ل  يف  �صت�ص��تمر  الدول��ة  قي��ادة  اأن 
املوؤ�ص�صات الق�صائية واالأجهزة الرقابية 
ومواجه��ة  املوؤ�ص�ص��ي  العم��ل  وتفعي��ل 
الف�ص��اد والعمل بكل الطاق��ات والقدرات 
الدول��ة  بن��اء  م�ص��روع  يف  لال�ص��تمرار 
وتفعيل موؤ�ص�ص��اتها ومواجهة الفا�صدين 

واملعرقلني.
عل��ى  امل�ض��اط  الرئي���س  اأك��د  كم��ا 
الع��ادل  ال�ص��الم  ي��د  م��د  يف  اال�ص��تمرار 
ت�ص��حيات  ي�ص��ون  ال��ذي  وامل�ص��رف، 
ال�ص��عب ويحفظ مكت�ص��باته، م�ص��ريا يف 
الوقت ذاته اإلى ا�ص��تمرار رف�ض خيارات 
اال�صت�ص��الم واخلنوع وال��ذل مهما طالت 

املعركة وعظمت الت�صحيات.

في كلمته بحلول الشهر الكرمي.. الرئيس املشاط  يوجه رسالة للداخل واخلارج

رئيس اللجنة الثورية 
العليا يدعو لتشكيل جيش 

عربي وإسالمي لنصرة 
الشعب الفلسطيني

دع��ا رئي���ض اللجنة الثوري��ة العليا حممد علي احلوثي، خالل م�ص��اركته يف امل�ص��رية اجلماهريية احلا�ص��دة التي �ص��هدتها 
العا�ص��مة �ص��نعاء ع�صر الثالثاء، حتت �ص��عار " متوت اأمريكا واإ�صرائيل وحتيا القد�ض"، اإلى ت�ص��كيل جي�ض عربي واإ�صالمي 
لن�ص��رة ال�ص��عب الفل�ص��طيني..واأكد احلوثي اأن الق�ص��ية الفل�ص��طينية هي الق�ص��ية االأولى لالأمة واأن الواجب على ال�صعوب 
العربية واالإ�صالمية اأن تقف اإلى جانب الق�صية الفل�صطينية، واأن تكاتف كل اأحرار االأمة العربية واالإ�صالمية �صيحفظ حقوق 

الفل�صطينيني، موؤكدًا اأنه مهما تطاول االأعداء ف�صياأتي يوٌم يعود فيه احلق اإلى اأهله.
وحيا رئي�ض الثورية العليا اأبناء ال�ص��عب الفل�ص��طيني املقاومني االأحرار املرابطني يف �صاحات ال�صمود، مهنئاً اإياهم ب�صرف 
مواجهة كيان العدو االإ�ص��رائيلي، ونقل لهم حتيات قائد الثورة ال�ص��يد عبد امللك بدر الدين احلوثي..وت�ص��اءل احلوثي ملاذا 
ال جن��د عا�ص��فة ح��زم وال حتالف يقف اإلى جانب اإخواننا الفل�ص��طينيني؟!! يف حني نرى حتالف على ال�ص��عب اليمني من اأجل 
"�صرعية مزعومة ل�صخ�ض"؟ وملاذا ال ت�صارك دول العدوان حركات املقاومة يف الدفاع عن ق�صية القد�ض العادلة والوا�صحة؟ .
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 يحم��ل املوؤن��ة اإل��ى رفاق��ه باأنن��ا ق��د ال نع��ود ورمبا 
ن�صت�ص��هد يف الطري��ق.. يحدثن��ي باأن��ه كل ي��وم ي�ص��لك 
هذا الطري��ق وامنيته ال�ص��هادة.. كانت ال�ص��اعة 5.30 
�ص��باحا بعد ان �ص��لينا الفجر بداأنا بالتحرك م�صيا على 
االقدام.. وعند ال�ص��اعة العا�صرة كانت حرارة ال�صم�ض 
ال ترح��م وحتليق الطريان ال يتوقف وكان املقاتل الذي 
يرافقن��ي مييز بني طائرات اال�ص��تطالع اخلطرية وغري 
اخلط��رية.. وعندما حتلق طائرة الزنان��ة هنا البد من 
البح��ث ع��ن اقرب م��كان نحتمي في��ه او نق��ف باأماكننا 
دون حت��رك بو�ص��عية اجللو�ض.. كان علين��ا ان نتموه 
الأربع �ص��اعات يف الطريق نظرا لتحلي��ق طائرة الزنانة 
بينما حرارة ال�صم�ض تزداد �صخونة وبعد م�صقة كبرية 

و�صلنا اإلى املكان عند، ال�صاعة 2 بعد الظهر..
اثناء تواجدي يف حمور ال�ص��رفة ال�ص��بكة الع�صكري 
ال�ص��عودي وال��ذي يق��ع حتت �ص��يطرة ق��وات اجلي�ض 
واللج��ان ال�ص��عبية وهو من اه��م املح��اور املطلة على 
مدين��ة جنران ومن هذا املوقع نرى مدينة جنران وهي 
ال تبع��د اك��رث من 10كيلومرت وا�ص��بح م�ص��الة اقتحام 
املدينة جنران م�ص��األة قرار �صيا�ص��ي، كما توؤكد قيادات 

ع�صكرية.
الزحوفات التي يقوم بها اجلي�ض ال�صعودي مب�صاندة 
ق��وات �ص��ودانية وكذل��ك جمندي��ن ميني��ني ال تتوق��ف 

وب�ص��كل يومي، يف حماولة ال�ص��تعادة هذا املحور الهام 
ال��ذي، هو عب��ارة ع��ن �صال�ص��ل جبلية حتي��ط مبدينة 

جنران.
ع�ص��رات الغ��ارات ترافق ه��ذه الزحوف��ات وحتليق 
متوا�ص��ل لطريان اال�ص��تطالع  ولكن دون جدوى يتكبد 
فيه��ا اجلان��ب ال�ص��عودي اخل�ص��ائر الكبرية ك��ون هذه 
املواقع ذات حت�صينات دفاعية وت�صاري�ض �صعبة كما 
انها حتوي جتاويف �ص��خرية والي�صتطيع الطريان ان 
يحق��ق فيها اية انت�ص��ارات بينما تل��ك الزحوفات التي 
ي�ص��نها اجلان��ب ال�ص��عودي ال ت�ص��تطيع التق��دم �ص��ربا 
واحدا والعجيب اي�ص��ا ان عدد م��ن يتواجدون يف هذه 
املواق��ع م��ن اجلي���ض واللجان ال�ص��عبية بالع�ص��رات.. 
ي�ص��دون تل��ك الزحوف��ات الكب��رية الت��ي ي�ص��ارك فيها 
طريان االبات�ص��ي وf15 وكذلك اال�صتطالع وغريها من 
اال�ص��لحة بينما ي�ص��تخدم املقاتل اليمني ا�صلحة خفيفة 
ومنا�ص��بة ملث��ل هذه الت�ص��اري�ض.. البع�ض لن ي�ص��دق 
كي��ف ي�ص��تطيع ه��وؤالء باأ�ص��لحتهم اخلفيف��ة �ص��د هذه 

الزحوفات..
ال�ص��رفة  تدع��ى  الت��ي  اجلبلي��ة  ال�صال�ص��ل  ه��ذه  يف 
وال�صبكة الي�ص��تخدم اجلي�ض واللجان ال�صعبية عربات 
ع�صكرية او غريها وذلك كون طريان اال�صتطالع اليبتعد 
مطلقا عن �صماء املنطقة وبالتايل فانهم يعتمدون ا�صلوبا 

قتالي��ا احرتافيا وي�ص��تغلون تل��ك الت�ص��اري�ض الوعرة 
فوجود �ص��خرة معين��ة كفيلة، بان يتمرك��ز فيها مقاتل 
واح��د اليتزح��زح م��ن مكان��ه وي��وؤدي دوره يف تغطية 
او ر�ص��د حتركات اجلي�ض ال�ص��عودي ال��ذي يتمركز يف 
موق��ع الفواز الع�ص��كري وه��و املوقع الوحي��د املتبقي 
للجي�ض ال�ص��عودي يف هذا املحور وبالتايل فان اخلربات 
القتالي��ة العالية التي ميتلكها املقاتل اليمني خ�صو�ص��ا 
يف الت�ص��اري�ض اجلبلي��ة الوع��رة كان��ت كفيل��ه ب�ص��د 
مئ��ات الزحوفات التي يقوم بها، اجلانب، ال�ص��عودي.. 
ام��ا الغارات التي ت�ص��نها املقاتالت يف ه��ذا املحور فهي 
بالع�صرات ب�ص��كل يومي لكن الحتقق �صيئا يف االغلب.. 
كما ان املقاتل اليمني ميتلك عقيدة قتالية وتعد ال�صالح 

االقوى بالن�صبه له.
ومالف��ت نظري تل��ك العزمية القتالي��ة والقدرة على 
وااللت��زام  امله��ام  وتق�ص��يم  املعرك��ة  وادارة  التحم��ل 
بالتعليم��ات واملجازف��ات.. املقات��ل اليمن��ي الميكن ان 
يرتك �ص��ديقه اجلريح او ال�ص��هيد مهما كلف االمر وان 

ادى ذلك اإلى ا�صت�صهاده.
يف حم��اور اخ��رى م��ن احل��د اجلنوب��ي وحتديدا يف 
جي��زان راأي��ت البطوالت وعرف��ت معنى قول��ه تعالى) 
اأولو قوة واأولو باأ�ض �ص��ديد( وعرفت اي�صا ان اجلي�ض 
الربي��ة..  املع��ارك  اي خ��ربة يف  ال�ص��عودي الميتل��ك 
رافق��ت املقاتل��ني اليمني��ني يف احدى عملي��ات االقتحام 
الح��د املواق��ع ال�ص��عودية.. اثن��ا ع�ص��ر مقات��ل فق��ط 
يحملون ا�صلحة خفيفة وفتاكة يتبعون وحدة الهند�صة 
الع�ص��كرية ووحدة القنا�صة ووحدة االقتحام ووحدة 
الر�ص��د.. املوق��ع الذي �ص��يتم اقتحامه عب��ارة عن تبة 
حتوي رقابة وتتواجد فيه عدة اليات ع�ص��كرية اأي انه 

موقع مينح من يتمركز فيه حت�صينات دفاعية.
ب��داأ املقاتلون بالت�ص��للل و�ص��وال اإلى حمي��ط املوقع 
واخ��رون اإل��ى الق��رب من مرت���ض اجلانب ال�ص��عودي، 
اإل��ى منطق��ة ت�ص��مح  يف املوق��ع واملجموع��ة االخ��رى 
له��م بروؤي��ة االليات ال�ص��عودية وبداأت ه��ذه املجموعة 
بت�ص��ويب االلي��ات واعطابه��ا فيما املجموع��ة االخرى 
ا�ص��تبكت م��ع حامي��ة املوقع وقتل��ت منهم �ص��بعة وفر 
اخ��رون عرب اح��دى املدرع��ات املتواجدة خل��ف مبنى 

الرقابة واملجموعة الثالثة قامت بتفجري الرقابة..
 مقاتلون بهذا اال�صتب�ص��ال وهذه ال�صجاعة يقتحمون 
مواقع ذات حت�ص��ينات دفاعية حتوي ا�ص��لحة حديثة 
عبارة عن نواظري وقنا�ص��ات ومدرعات لي�ض امامك اال 

ان ترفع لهم القبعة.
نعم اقوله��ا مبلء الفم ان املقات��ل اليمني اكرث خربة 
يف التعاط��ي مع الطبيعة اجلغرافي��ة كيفما كانت وذلك 
يعود خلرباتهم املكت�صبة يف القتال، من احلروب ال�صت 
يف �ص��عدة مايثب��ت ذل��ك اال�ص��لحة التي ي�ص��تخدمونها 
والت��ي ه��ي عب��ارة ع��ن ا�ص��لحة خفيف��ة لكنه��ا فتاك��ة 
وتتنا�ص��ب م��ع الطبيع��ة اجلغرافي��ة وا�ص��ابة الهدف 
ومن هذه اال�ص��لحة �ص��واريخ الكورنيت التي ت�صتخدم 
يف تدم��ري دباب��ة االبرام��ز فخ��ر ال�ص��ناعات االمريكية 
باالإ�ص��افة اإلى ال�صواريخ ق�ص��رية املدى، وغريها من 

اال�صلحة التي ت�صتخدم يف حرب الع�صابات.
كما يتخ��ذ املقاتل اليمني ا�ص��رتاتيجية قتالية جتمع 
ب��ني احل��رب النظامي��ة وح��رب الع�ص��ابات واالخرية 
اك��رث ما يتم ا�ص��تخدامها كونها اكرث ا�ص��تنزافا للجي�ض 

ال�ص��عودي ال��ذي يعتمد بدرج��ة رئي�ص��ية على احلرب 
النظامية.

ا�ص��لوب املباغت��ة يف  اليمن��ي عل��ى  يعتم��د املقات��ل 
اقتحام املواقع ال�ص��عودية و�ص��ناعة الكمائن وااللغام 
اثن��اء وجود زحوفات ناهيك ع��ن اعتماده على عمليات 
القن�ض باأ�ص��لحة كندية متطورة ح�ص��لوا عليها كغنائم 
عند اقتحامهم ملواقع �ص��عودية باالإ�صافة اإلى اال�صلحة 
امل�ص��ادة للدروع هذا باالإ�ص��افة اإلى العقي��دة القتالية 

التي تعد ال�صالح االقوى.
واجماال ف��ان تقدم قوات اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية 
يف جبه��ات ماوراء احلدود، رغم الرت�ص��انة الع�ص��كرية 
ال�ص��عودية املتفوقة و�صالح الطريان يوؤكد باأن العقيدة 
القتالي��ة تلع��ب دورا كبريا يف ميدان املعركة وي�ص��عنا 
ام��ام حقيق��ة مطلقة ب��اأن املقات��ل اليمني الذي ا�ص��تغل 
اك��رب  املتوا�ص��عة والب�ص��يطة يف مواجه��ة  امكانيات��ه 
تر�ص��انة ع�ص��كرية مل تتمك��ن م��ن حماي��ة حدودها يعد 
االق��وى واال�ص��ر�ض يف العامل ويعرتف به��ذا االمريكان 

وغريهم ممن حاولوا غزو اليمن.

.. �أروي مـــــــا املقاتــــل اليمنــــي األقـــــوى فـــي العالں
�شاهــــــدتـــــه بعيـــــني

م��ن راأ���ض اله��رم« ويل االأم��ر« قائ��د الث��ورة اإل��ى اأ�ص��ا�ض الهرم 
»املواط��ن اليمن��ي« ن��درك ان اجلي�ض االمريكي ه��و القلب الناب�ض 
والعقل املخطط واليد امل�صرفة يف العدوان على اليمن فلواله حل�صم 
اليمن املعركة �ص��د مملكة ال �ص��عود وم�ص��يخات النفط ومرتزقتهم 
بغ�ص��ون ا�ص��هر. يف احلقيقة يجب ان نعرتف وه��ذا عهدنا دائما ان 
نقول ال�صدق لكي يكون اجلميع على بّينة اأن االآلة االإعالمية االكرب 
واالو�ص��ع يف زم��ن الي��وم اململوك��ة لتحال��ف الغزاة ا�ص��تطاعت ان 
حتج��ب حقائق كثرية عن ال�ص��عوب منها حقيقة م�ص��اركة اجلي�ض 
االمريكي ميدانيا يف املعركة �صد اجلي�ض واللجان ا�صافة اإلى حجب 
حقيقة ان مملكة ال �صعود وم�صيخة االمارات اعجز وا�صعف من اأن 
تواجه اليمن ع�صكريا ب�صكل منفرد ولكن من �صنن اهلل و�صنن التاريخ 
ان احلقيقة ال يدوم حجبها بل تتجلى عاجاًل ام اجاًل ..اليوم اعرتف 
البنتاغون االمريكي ر�صمياً مب�صاركة نخبة قواته الربيه والبحرية 
واخلا�ص��ة يف املعركة �ص��د اليم��ن والزالت االعرتاف��ات االأمريكية 
تتوال��ى فهناك الكثري ل��دى االمريكيني لكي يعرتفوا به عن العدوان 
باليم��ن.. ان االع��رتاف االأمريك��ي اأتى البت��زاز النظام ال�ص��عودي 
واإب��رازه ان��ه ميل��ك جي�ض عاج��ز عن حماية اأر�ص��ه ب��ل الدفاع عن 
نف�ص��ه واأنه ل��وال الق��وات االأمريكي��ة الأنه��ى اليمن احلرب باأ�ص��هر 
قليلة ل�ص��احله وهذه حقيقة ثابتة ال ميكن اخفاوؤها لكن الف�ص��يحة 
للبنتاغون االأمريكي اأنه نال احل�ص��ة االأكرب من الهزمية التاريخية 
املري��رة املذلة اأم��ام اليمن ومل يحق��ق اجلي�ض االمريكي اي �ص��يء 
ب  3اأع��وام ام��ام جماه��دي اجلي�ض واللج��ان ال�ص��عبية. ان القوة 
ال�ص��اروخية اليمني��ة وتطورها املث��ري لالهتمام االقليم��ي والدويل 
وقواع��د خو���ض احل��رب اخلا�ص��ة والتكتيكي��ة بجي��زان وجنران 
وع�ص��ري حم��ور اهتم��ام البنتاغون االأمريك��ي العتبارات ع�ص��كرية 
وا�صرتاتيجية بل ذات اأهمية كربى منها االطالع على كيفية التطوير 

والتحديث لدى دوله ناميه فقريه حما�ص��ره وا�صرار منطية خو�ض 
احلرب لدى القوه ال�ص��اعدة باليمن ودرا�ص��ة خمرجات مدر�ص��تهم 
الع�ص��كرية واال�ص��تخبارية وعمل اختبار لوحداته الع�صكرية وهذا 
نه��ج ع�ص��كري امريكي ثابت تاريخيا يف معرفة اخل�ص��وم.. ال �ص��ك 
اأن البنتاغ��ون االأمريكي« وزارة الدفاع« هو اخل�ص��م الوحيد الذي 
يدرك مدى وت�صارع تطور قوة اليمن الع�صكرية ال�صاعدة وتاأثريها 
االإقليم��ي باحلا�ص��ر وامل�ص��تقبل وحقيقتها وم��دى خطورتها كونها 
نت��اج العقيدة والفك��ر والثقافة واملعرفة واملكت�ص��بات الع�ص��كرية 
امليداني��ة املتقدمة واملثم��رة كروافد ملدر�ص��ة اأ�ص�ص��ها قائد الثورة 
ال�ص��يد القائ��د عب��د املل��ك احلوث��ي حفظ��ه اهلل ون�ص��ره كمدر�ص��ة 
ع�ص��كرية مينية وطنية حديثة. بطبيعة احلال ان م�صاركة اجلي�ض 

االأمريك��ي باملعركة بقوة قتالية ميدانية بعدة جبهات �ص��د اجلي�ض 
واللجان هو �صرف عظيم لليمن انه يخو�ض معركة �صد دولة عظمى 
ويلقنها الهزائم ويهينها ويذلها وي�ص��حق مكانتها لذلك هي م�صاركة 
مل�ص��لحة اليمن على عدة م�ص��تويات لتك�ص��ف للحمق��ى واجلهلة اأن 
حربن��ا �ص��د اأمريكا واأدواته��ا باملنطقة »ال�ص��عودية واالإمارات »و 
مرتزقة اأدواتها هي حقيقية ال غبار عليها ولي�ص��ت ادعاء من ان�صار 
اهلل او مبالغ��ة ب��ل واقع ع�ص��كري عملي جاري وم�ص��تمر مما يعني 
ذل��ك انن��ا نخو���ض حرب وطنية مقد�ص��ة �ص��د حتالف ا�ص��تعماري 
اجرامي ي�ص��عى اإلى احتالل البلد وا�ص��تعباد ال�صعب يف املقابل هل 
يتجراأ العدو ال�ص��عودي اإن��كار اأو نفي اعرتاف البنتاغون االأمريكي 
بوجود قوات اأمريكية بجيزان وجنران وع�ص��ري كحد اأدنى ت�صارك 

باملعرك��ة للدف��اع عن جي�ض العدو ال�ص��عودي وجنوب ال�ص��عودية 
واأن بجبه��ات ما وراء احل��دود مرتزقة ال�ص��ودان ومرتزقة مينيني 
راأ���ض حرب��ة والق��وات االأمريكي��ة ت�ص��ارك وتدي��ر املعرك��ة طبعا 
..يعرتف بجزء املرتزقة و�ص��يلتزم بال�ص��مت باجلزء االمريكي اذن 
ما هو دور جي�ض العدو ال�ص��عودي ال�ص��غري الذليل اإذن طاملا عاجز 
ع��ن الدفاع عن بل��ده بل الدفاع عن نف�ص��ه. .اأنها ف�ص��يحه تاريخيه 
ململكة ال �صعود ولنعاج اخلليج و�صرف تاريخي لليمن ان املواجهة 
امل�صتعرة بني اليمن واأمريكا تتجاوز ميدان احلرب اال�صتخباراتية 
اإلى الع�ص��كرية اخلا�صة وب�صرا�ص��ه حيث جتلت باعرتاف ع�صكري 
اأمريك��ي مب�ص��اركة الق��وات اخلا�ص��ة االأمريكية وم�ص��اة البحرية 
االأمريكي��ة »املارين��ز » بعدة جبهات لذلك ال�ص��ك اأن هناك خ�ص��ائر 
ب�ص��رية اأمريكية يتم التكتم عليها ب�ص��ده.. باخلتام قبعات خ�ص��راء 
اأو �ص��فراء اأو اأي ت�ص��ميه فهي ال ت�ص��كل قيمه عملي��ه فوجود قوات 
اأمريكية كبرية اأو �ص��غرية لن تغري املعادالت الع�ص��كرية يف اأر�ض 
املعركة واإمنا ت�ص��كل رفع معنويات للغزاة فقط يف املقابل �ص��يعزز 
احل�ص��د القتايل للجي�ض واللجان ال�ص��عبية و�صينت�ص��ر اليمن يف هذا 
احلرب الكونية كونها معركه مقد�ص��ه دفاعاً كرامة وحرية ال�ص��عب 
و�ص��يادة الوطن وا�ص��تقالله.. احلرب م�ص��تمرة ويف حالة ت�ص��عيد 
ويج��ب رفد اجلبه��ات باملقاتلني وتعزيز الدور االمني والع�ص��كري 
على امل�ص��توى الوطني لتحقيق االنت�ص��ار الكب��ري والنهائي فنحن 
الي��وم نخو�ض معركه �ص��د دوله عظم��ى تقود وكالئه��ا ومرتزقتها 
لذلك امل�ص��وؤولية باتت وا�ص��حة والواجب بات الزامي على اجلميع 
لك��ي نكم��ل م�ص��رية املالح��م اجلهادية يف تلق��ني االمريكيني اق�ص��ى 
الهزائ��م ونكبده��م افدح اخل�ص��ائر حت��ى يرفعون الراية البي�ص��اء 
و�ص��ريفعونها وه��م �ص��اغرون ب��اأذن اهلل الن اهلل معن��ا ونح��ن اهل 

الت�صحية واحلرب والعاقبة للمتقني...

ــــــــــــــــــي يـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــرف.. الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــاغـــــــــــون األمــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــ�ـ
فضيحة تاريخية للسعودية ومشيخات اخلليج.. وشرف تاريخي لليمن. وهزمية تاريخية للجيش األمريكي..

كتب/ كامل املعمري
الجمال للمقارنة اذا ما حتدثنا عن الرت�س��انة الع�سكرية التي متتلكها ال�سعودية وبني االمكانيات 
الع�سكري��ة املتوا�سعة التي متتلكه��ا �سنعاء.. لكن ال�سحيح اي�سا انه الجم��ال للمقارنة، بني املقاتل 
اليمن��ي واملقاتل ال�سع��ودي او من ي�سانده من املقاتل��ني االجانب.. ما اكتبه هنا ه��و مما راأته عيناي 
عن��د زيارت��ي للحد اجلنوب��ي.. �ساأحدثكم عن اخطر املح��اور القتالية، يف جبهة جن��ران والتي، ال 
تتوق��ف فيها الغ��ارات مطلقا وهو حمور ال�سرف��ة وال�سبكة.. قبل الدخول اإل��ى هذا املحور اخربين 
اح��د املرافقني ال��ذي يدلنا عل��ى الطريق ال��ذي، ي�سلكه ب�س��كل يومي م�سي��ا على االق��دام لتزويد 
املقاتل��ني باملوؤن��ة يحم��ل على ظه��ره قرابة 40 كيلو م��ن املوؤن ومي�س��ي ل�ست �ساع��ات يوميا حتت حر 
ال�سم���س حت��ى ي�سل باملوؤنة اإلى رفاقه فالطريق وعرة وال ميكن حت��ى للدراجة النارية ان ت�سلكه 

كما انها حمفوفة باملخاطر نظرا للتحليق املكثف لطريان اال�ستطالع. اخربين هذا، املقاتل الذي،
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تقرير عسيييييييييييكري
■ ال�صك اأن هذه املعارك بال�صاحل الغربي لي�صت �صوى �صفحات 
ع�ص��كرية ودرو�ض واجنازات ذهبية يف تاريخنا الع�صكري العظيم 
، حني ننظر اإلى قواتنا الع�ص��كرية البا�ص��لة االآن ويجب اأن ن�ص��ال 
اأنف�ص��نا: كيمنيني ”هل كان هناك قوة ع�ص��كرية بالعامل �ص��فكت كل 
تل��ك الدماء وقتل��ت االالف من اعدائه��ا بهذا احلج��م وبهذه املدة 
الزمنية وبهذه االمكانات الب�ص��يطة ..طبعا ال ؟ لذلك ما ا�ص��تفدناه 
م��ن هذه املعارك هو توريث الن�ص��ر التاريخ��ي الأجيالنا على اأكرب 

حتالف للغزاة باملنطقة والعامل ؟!
■ لكل انت�صار ع�صكري ثمن دامي وقا�صي يدفعه الغزاة االعداء 
من ارواحهم واآلياتهم وخزائنهم وعدوانهم الال اخالقي على اليمن 
امل�صجل بالتاريخ الع�صكري بانه بلد مقربة الغزاة ، وهنا ننظر اإلى 
بع�ض من اأ�صد املعارك فتكاً يف احلرب ، التي كانت تكلفتها اأرواحاً 
من الغزاة واملرتزقة باأعداد هائلة تخطت اخليال وت�صيب املتابع 
بال�ض��دمة. اأم�ض��ى اجلنود وال�ض��باط والقادة الغزاة واملرتزقة 
�ص��نوات كثرية م��ن حياتهم يف التدريب واال�ص��تعداد لهذه احلرب 
العدواني��ة الكونية �ص��د اليمن ، وحني اأتت ذهب تدريب ال�ص��نني 
الطويل��ة التي اأنفقها الغ��زاة واملرتزقة بطلقات قاتله من ا�ص��لحة 
املجاهدي��ن االبط��ال يف اأج�ص��اد الغ��زاة واملرتزق��ة فكان��وا جمرد 
اكوام م��ن اللحوم املحرتق��ة واملمزقة. بجبهات ال�ص��احل الغربي 
املع��ارك و�ص��من نطاق مع��ارك دامية بار�ض مفتوحة ، ي�ص��م هذا 
النطاق اجلغرايف والعملياتي جيو�ض غزاة ومرتزقة جرارة بعتاد 
واأ�ص��لحة كث��رية ومتقدم��ة والوية م�ص��اة عديدة حتظ��ى بغطاء 
ج��وي كثي��ف ودائم على مدار ال�ص��اعة ُيقتلون من اأجل ق�ص��ايا ال 
تعنيه��م اأ�ص��اًل بل تعني ا�ص��يادهم ، مما جع��ل املرتزقة جمرد رقم 
خ�صائر �ص��يعو�ض برقم اخر ب�صهولة باملال، وي�صبح �صفك دمائهم 
�ص��هاًل ك�ص��رب املياه، دعونا نلقي نظرة عن اأكرث املعارك وح�صية، 
والتي فتكت باأرواح االالف من الغزاة واملرتزقة مبعارك حمدودة 

معلومة.. قبل ايام 
■ ح��اول الغ��زاة واملرتزقة التق��دم قبل ايام عل��ى مثلث الربح 
غرب تعز بال�ص��احل الغرب��ي وبتكتيك قاتل ن�ص��بت قوات اجلي�ض 
واللجان ال�ص��عبية كمينا كبريا لق��وات الغزاة واملرتزقة املهاجمة 
م��ن خالل فتح جمال للتقدم لكي تفتج �ص��هيتهم للتقدم اكرث واثناء 

و�ص��ولهم اإل��ى قلب الكم��ني انهال��ت عليهم ال�ص��واريخ امل�ص��ادة 
لل��دروع ونريان االأ�ص��لحة الر�صا�ص��ة اخلفيفة واملتو�ص��طة من كل 
حدب و�ص��وب ارتك��ب فيهم املجاهدون جم��زرة مروعة جتاوزت 
املائ��ة واخلم�ص��ني قتيال وجريح��ا والذ بقيتهم بالف��رار ومل مي�ض 
نه��ار وليلة حتى �ص��نت قوات اجلي���ض واللجان ال�ص��عبية هجوما 
وا�صع النطاق على مدينة حي�ض من ثالثة حماور متكن املجاهدون 
من ال�صيطرة على مدينة حي�ض وحميطها ومفرق العدين وحميطه 
حي��ث اطلقت ق��وات الغ��زاة واملرتزقة ا�ص��تغاثاث للط��ريان لكي 
يوقف الهجوم الكبري ولكن دون جدوى حيث تكبدت يف هذا املعركة 
قوات الغزاة واملرتزقة خ�صائر ب�صرية واآلية جتاوزت اخلم�صمائة 
قتي��ل ومئ��ات اجلرح��ى والذت بقي��ة جحاف��ل الغ��زاة واملرتزقة 
بالف��رار يجرون وراءهم اذيال الهزمي��ة واالذالل حيث ُيعترب هذا 
اليوم االأكرث دموية يف �ص��فوف الغزاة واملرتزقة بال�صاحل الغربي 
ومبعركتني حا�صمتني، كما كانوا قد عانوا قبله من معركة ا�صتمرت 
بال�ص��هرين املا�صيني خ�ص��روا فيها 1500 قتيل وجريح وباعرتاف 
اإع��الم العدوان اثناء �ص��يطرتهم على حي�ض االده��ى من ذلك انهم 

مل يغ��ريوا تكتي��ك احلرب فكان��ت اخلطة تعتمد عل��ى غطاء جوي 
كثيف و ق�ص��ف مدفع��ي كثيف الخرتاق الدفاع��ات لقوات اجلي�ض 
واللج��ان ، ثم يقوم امل�ص��اة الغ��زاة واملرتزق��ة مبحاولة اخرتاق 
تل��ك اخلطوط، لكن الق�ض��ف اجلوي واملدفعي الغ��ازي مل يكن له 
اأثرًا تدمريياً كما هو متوقع بل ف�صل وعمليات جوية تعد �صراب يف 
�صراب ، ومبجرد تقدم قوات الغزاة واملرتزقة الربية تنهال عليهم 
الن��ريان كاملط��ر م��ن كل جانب.. متث��ل هاتني املعركت��ني الهزمية 
احلا�صمة التي عانى منها الغزاة واملرتزقة بق�صوة افقدتهم الكثري 
من التمو�ص��ع والرتكيز والتنظيم واالع��داد العملياتي اإلى جانب 
االنهيار النف�صي واملعنوي وتف�صي لغة اخليانة بني �صفوفهم ، كما 

متثل من اأق�صى املعارك 
■ الت��ي ح�ص��لت بال�ص��احل الغربي بع��ام 201٨م حق��ق فيها 
جماه��دو اجلي���ض واللج��ان اأداء ا�ص��طوريا على جمي��ع املحاور 
القتالية بال�ص��احل الغرب��ي ، تارة القيام ب�ص��د الهجمات الكثيفة 
مبحيط حي�ض وتارة ب�ص��ن هجمات ب�ص��رق حميط مع�ص��كر خالد 
باجتاه الربح ، ولكن اأحلق املجاهدون االبطال باأعدائهم اأ�صرارًا 

كثرية، وانقلبت معايري املعركة لت�ص��بح قوات اجلي�ض واللجان 
ال�ص��عبية ه��ي القوى امل�ص��يطرة على املعركة ب�ص��كل كامل واهم 
جن��اح ا�ص��رتاتيجي بامليدان الع�ص��كري ان خمطط �ص��ن الهجوم 
الوا�ص��ع على احلديدة او تعز ف�ص��ل كما ف�ص��ل باملرات ال�ص��ابقة 
طيلة الثالثة االعوام املا�ص��ية بطبيعة احلال.. ك�ص��فت م�ص��ادر 
ع�ص��كريه عن خ�ص��ائر ثقيلة لقوات الغ��زاة واملرتزقه يف املعارك 
الت��ي دارت اأم���ض اجلمع��ة على امتداد ال�ص��احل الغرب��ي والتي 
جت��اوزت ال 500 قتيل وجريح حيث ك�ص��فت م�ص��ادر ع�ص��كرية 
عديدة وو�ص��ائل اعالم معادية باأنها املعارك اال�ص��د دموية خالل 
اال�ص��بوعني املا�ص��يني ب��ل �ص��من قائمة املع��ارك اال�ص��د دموية 
خالل العام اجلاري حيث تو�ص��عت املعرك��ة بوقت واحد مبوزع 
وكهب��وب وجب��ال العم��ري وحمي��ط حي���ض اجلنوبي بال�ص��احل 
الغربي بني رجال اجلي�ض واللجان �ص��د قوات الغزاة واملرتزقة 
ا�صتب�ص��ل فيه��ا املجاهدون وحققوا انت�ص��ارات عظيم��ة وكبدوا 
الغ��زاة واملرتزقة خ�ص��ائر دامي��ة نظرا لزج الغ��زاة باالآالف من 
املرتزق��ة يف املعارك الأ�ص��باب ا�ص��رتاتيجية.. ومن جانب ك�ص��ف 
موقع املرا�صل نت املوثوق باإح�صائيات اأن ح�صيلة القتلى بلغت 
120 قتي��اًل بينهم 24 جندياً �ص��ودانياً واأكرث من 250 جريحا من 

خمتلف القوات املعادية .
■ م�ص��ريًا اإل��ى اأن��ه مت تدمري 10 اآلي��ات واإعطاب اآلي��ات اأخرى 
من جانب اخر ن�ص��ر قناة فران�ض24 تقريرا ذكرت فيه اأن ٨ جنود 
�صودانيني و15 مرتزقا اي�ص��ا قتلوا واأ�صيب الع�صرات يف املعارك 
التي دارت ب��ني مديريتي اخلوخة وحي�ض فقط حيث حققت قوات 
اجلي���ض واللج��ان ال�ص��عبية تقدماً كب��ريًا هناك باجت��اه اخلوخة 
متجاوزي��ن مدينة حي�ض امل�ص��يطر عليه��ا قبل ايام م��ن قبل قوات 
اجلي���ض واللج��ان ال�ص��عبية يف دالالت قاطع��ه ان ق��وات اجلي�ض 
واللجان ال�ص��عبية فر�صت واقع ع�ص��كري جديد بال�صاحل الغربي 
رغم الت�صعيد الع�صكري البائ�ض الفا�صل للغزاة واملرتزقة والذين 
لن يتوقفوا عن حماوالتهم يف احداث تقدم رغم اخل�ص��ائر الكبرية 
واالنهي��ار النف�ص��ي واملعنوي والعملياتي نظ��را لغياب بديل لهذه 
املحاوالت �ص��واء اال�ص��تمرار يف االنتح��ار يف املقاب��ل زادت قوات 
اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية م��ن عامل الهجوم الوا�ص��ع بني احلني 
واالخ��ر حمدث��ًة اخرتاقات هام��ة وتقدم جغ��رايف هام اي�ص��ا بني 

الفينه واالخرى حتى حترير ال�صاحل الغربي باإذن اهلل

جل��اأ املجاه��دون للكابو���ض املحمول والقاتل ال�ص��ياد 
ال��ذي ال يخط��يء هدف��ه لتدم��ري الدباب��ات واملدرع��ات 
نف�ص��ية  ر�ص��خت  ومه��ارة واحرتافي��ة  بف��ن  املتط��ورة 
خائف��ة مهزومة ماأزوم��ة لدى جيو�ض الغ��زاة واملرتزقة 
وا�ص��بحت جحافل مذع��ورة من رك��وب اآلياتها املدرعة 
خوف��اً م��ن ا�ص��تهدافها ويكونوا ه��م ال�ص��يد. فمنذ ثالثة 
اعوام وب�ص��عة ا�صهر ومع ا�ص��تداد املعارك واملواجهات 
ب��ني وحدات اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية من جهة وقوات 
جيو���ض التحال��ف الغ��ازي واملرتزق��ة واالرهابي��ني من 
جه��ة اخرى ويف جمي��ع اجلبه��ات الرئي�ص��ية “جيزان-
جنران-ع�صري-ميدي-اجلوف-مارب-�صبوه-البقع-
مارب-نهم-تعز-كر�ض-ذوباب-ب��اب املن��دب ووالخ” 
و الت��ي جت��ري فيها مع��ارك �ص��ارية ودموية ا�ص��بحت 
ال�ص��مة الب��ارزة خ��الل ه��ذه الفرتة وه��ذا يعن��ي زيادة 
زخ��م القتال ومتك��ن مقاتلي اجلي�ض واللج��ان من التمدد 
والتمح��ور يف ع��دة مناط��ق حيوي��ة ومهمة و�ص��يطرتهم 
على ا�ص��لحة خفيفة ور�صا�ص��ة وقنا�ص��ة ومعدات ثقيلة 
و�ص��واريخ متطورة م��ن جانب ومن جان��ب اخر تدمري 

واحراق واعطاب اغلبها ولها تاأثري كبري يف ت�صاعد حدة 
املواجهات الع�ص��كرية وانزال اخل�صائر بالقوات الغازية 
واالرتزاقي��ة ور�ص��م نهائي��ات للقتال يف جبهات رئي�ص��ية 
ومهم��ة وحا�ص��مة كان زخم القّوة املتطورة من اال�ص��ناد 
اجلوي والبحري للغزاة واملرتزقة نكبة ع�صكرية مدمرة 
لهم والتي انعك�ص��ت بوح�صية �ص��دهم وظّلت طيلة ثالثة 
اعوام عامل ي�ص��تهدف الروحي��ة القتالية واملعنوية لدى 
الغزاة واملرتزقة فبعيدا ع��ن االعالم فالغزاة يف امليدان 
واآلياته��م احلربي��ة الثقيل��ة يف خ��رب كان، وف��ق قواع��د 
احل��رب، فهي اكرب خ�ص��ائر تتلقاها جيو���ض منذ احلرب 
العاملية الثانية يف �ص��الح الدباب��ات واملدرعات يف معارك 
غري متكافئة هذه ه��ي احلقيقة واأقروؤوا تاريخ احلروب 
الغري متكافئة. حيث ح�ص��د ا�صود ال�ص��واريخ املوجهة 
الذين يعملون ب�ص��كل جماعي ومن�صق ومب�صرح عمليات 
�ص��يد دائري��ة ال تخرج منه��ا دبابة او مدرع��ة او مركبة 
قتالي��ة �ص��ليمة من دائرة اال�ص��تهداف اب��دا وقد ارتفعت 
ارق��ام اخل�ص��ائر م��ن دباب��ة ومدرع��ة ومركب��ة قتالي��ة 
وجرافة وكا�صحة الغام للغزاة ال�صعوديني واالماراتيني 

اإل��ى ارقام ارعبت الغزاة واملرتزق��ة وانبهر العامل وفق 
ت�ص��ريحات وحتليالت خرباء ومتخ�ص�ص��ني يف �ص��وؤون 
الدفاع والت�صليح واحلروب عن اجنازات املقاتل اليمني 
الذي ي�ص��طاد االآالت الع�ص��كرية االمريكي��ة واالوروبية 
الثقيلة واملتطورة رغم غياب الغطاء اجلوي امل�ص��اند له 
ورغم مالحقة الطائ��رات املقاتلة املتطورة و املروحيات 
الهجومي��ة املتط��ورة ل��ه ورغم كل ذل��ك ال يرتاجع حتى 
ينجز مهمته وبكفاءة عالية ولي�ض هذا فح�ص��ب بل ت�ص��ل 
حزمة �ص��يده اإلى اخلم�ض والع�صر والع�صرين والثالثني 
م��ن الدباب��ات واملركب��ات ب�ص��اعات فق��ط يعج��ز العقل 
الع�ص��كري ت�ص��ديق ذلك ولكن ه��ذا ماي ح��دث بامليدان 
م��ن قبل املقاتل اليمن��ي واكرث واأكرث م��ن ذلك بكثري مما 
�صكل �ص��دمة اقليمية وعاملية ملا يحدث ل�صالح املدرعات 
والدبابات الغازية التي اغلبها ُم�صحت من ميزان القّوة. 
بثب��ات – اداء – احرتافية – اميان – �ص��رب – تخطيط 
– جراأة – ب�صالة – ابداع ثم اجناز. حر�ض  – تن�ص��يق 
رم��اة ال�ص��واريخ املوجه��ة قاتل��ي ال��دروع املجن��زرة 
واملدرع��ة وفرق قن�ض الدروع على التهديف والت�ص��ديد 

عل��ى الدباب��ات واالآالت الع�ص��كرية الثقيل��ة ال�ص��عودية 
واالماراتي��ة املعادي��ة التي هي خارج مدى دعم امل�ص��اة 
املبا�ص��ر، ويتمثل اأحد اأ�ص��كال التاأمني الذاتي وامل�صاندة 
الذي توفره هذه الفرق الأفرادها، حيث يتكون اأفراد فرق 
قتل الدروع من بع�ض افراد امل�ص��اة املتمر�ص��ني خمالفني 
لكل قواعد العرف والعلم الع�صكري احلديث الذي يعتمد 
على وحدات ع�صكرية كاملة يف تنفيذ مهمة تدمري الدبابات 
ولكن املقاتل اليمني مع بع�ض زمالئه يحققون وينجزون 
املهمة بكل ي�صر و�ص��هولة. ميتلك ا�صود اجلي�ض واللجان 
ال�ص��عبية �ص��واريخ كونكور�ض و كورنيت الرو�صية، من 
اين وكيف وكم عددها…؟ هذا ال يهمنا، املهم ميتلكونه 
وبكمي��ات كب��ريه جدا تكف��ي اجلبهات فخ��الل اقتحامهم 
و�ص��يطرتهم على مواقع ع�صكرية فعالة يف امليدان ين�صط 
�ص��يادوا الدبابات واملدرعات باإطالق �صواريخ م�صادة 
له��ا لتدمريها وب�ص��ورة فعالة ومتط��ورة ولها دورها يف 
ح�ص��م اغلب املعارك التي ت�صتخدم �ص��د �صالح الدبابات 
واملدرعات يف مواجهة الهجمات الوا�صعة واملتعددة التي 
ي�صنها الغزاة واملرتزقة حتت غطاء جوي كبري وكثيف. 
ان امت��الك مقاتل��ي اجلي���ض واللج��ان لهذه ال�ص��واريخ 
يعد حتواًل ا�ص��رتاتيجياً يف املواجهة الع�صكرية بامليدان 
وعام��اًل رادع��اً وفع��ااًل وزادًا م��ن ق��وة ومتك��ن اجلي�ض 
واللج��ان يف املواجهة وخلقت عجز ع�ص��كري تام للغزاة 
واملرتزقة وخ�صو�ص��اً اف�صال حماوالت التقدم واال�صناد 
يف مناطق العمليات ب�ص��بب امتالك اجلي�ض واللجان هذه 

ال�صواريخ املتطورة القاتلة للدبابات واملدرعات
.اليكم معلومات عن احدى ال�ص��واريخ امل�صتخدمة من 

قبل اجلي�ض واللجان
�صاروخ_كورنيت

1-�ص��اروخ م�ص��اد للدروع موجه وم�ص��وب باأ�ص��عة 
الليزر وب�صكل ن�صف اوتوماتيكي 

2.ي�ص��وب الرامي ال�صاروخ نحو الهدف ويوجه عالقة 
ت�صويب ال�صاروخ حتى اال�صابة وي�صيب الطائرات ذات 

العلو املنخف�ض وخا�صة املروحية .
3.م�صمم للتعامل مع الدبابات من فئة ابرامز وليوبارد 

االمريكية واالوربية .
4.تفوق �ص��رعة ط��ريان ال�ص��اروخ نحو هدفه �ص��رعة 

ب��ني  م��ا  م��داه  وي��رتاوح  ال�ص��وت 
100م��رت اإل��ى 5500 م��رت ويف اللي��ل 

3500 مرت .
5.يعتم��د نظام الدفع عل��ى الوقود 

ال�ص��لب مبخرج��ني ومينحانه ميزة الدوران حول نف�ص��ه 
عند االنطالق .

6.ي�ص��تخدم نظام اال�ص��اءة عند التوجيه وميكن له ان 
يعم��ل بكل الظ��روف املناخية ودون التاأث��ر بعوامل بيئية 

خمتلفة .
٧.له راأ�ص��ان احدهما �ص��ديد االنفج��ار واالخر حراري 

الخرتاق وتدمري الهدف.
كورنيت �صاروخ  #موا�صفات 

1.الطول 1200 ملم والقطر 152 ملم .
2.ال��وزن 29 كغ��م ت�ص��مل ال�ص��اروخ داخ��ل الق��اذف 

االنبوبي مع احلامل ووحدة التوجيه الليزري .
3.وزن الراأ�ض احلربي بح�صوة جوفاء بوزن 10 كغم .
4.قدرة االخرتاق 1000 اإلى 1200 ملم واملدى 100م 
اإل��ى 5500م ويف اللي��ل 3500 م وباخلت��ام ان املعطي��ات 
الع�ص��كرية لها واقعها ونتائجها لذلك جند و�صائل احلرب 
الدفاعي��ة والهجومي��ة اليمني��ة فتاكه لي�ض يف ال�ص��الح بل 
مب�صتخدم ال�صالح وم�صتوى خربته وكفاءته ودرجة عزمه 
وب�ص��الته ومدى دقة خطط��ه وتنفيذها لذلك ن��رى الغزاة 
واملرتزق��ة يخالف��ون العل��م الع�ص��كري وقواع��د احل��رب 
نتيج��ة الهزائ��م واخل�ص��ائر فالعل��م الع�ص��كري فيه ثالث 
قواع��د حرب اما تق��دم عملياتي م�ص��تمر او دفاع عملياتي 
ثابت او تقدم تارة ثم تراجع تارة اي »كر وفر« وتختلف 
الن�ص��بية يف القاع��دة الثالثة ونتائجها لك��ن تدخل يف اطار 
حروب اال�صتنزاف فمن يتحكم بقاعدة اال�صتنزاف يتحكم 
بقواع��د احلرب لكن ل��دى اعالم الغ��زاة واملرتزقة قاعده 
رابع��ه مثريه لل�ص��خرية وهي امل��زج بني التق��دم والدفاع 
والهزمي��ة بقال��ب واح��د اي يتقدم��ون عملياتي��اً باالإعالم 
ويلوذون بالف��رار يف امليدان.. احلروب لها منطق وقواعد 
من يتجاوزها ي�ص��قط يف مربع الف�صيحة.. ل�صنا هنا ب�صدد 
مواجهة مالحقة االكاذيب والت�ص��دي لها الن �ص��الحيتها 
ايام وتتجلى حقيقة هزائمهم وخ�صائرهم باأل�صنتهم وبلغة 

اخليانة البينية وبكل مره تلو مره

بالساحل الغــــــربي.. أ�ــــثــــر املعـــــــارك دمويـــــــــــًة وفتـ�ـــــــــــًا فـــــــــــي احلـــــــــرب.. 
حتييييييول فيييييييهيييا اليييييغيييييزاة واملييييرتييييزقيييية إلييييييى أكييييييييواں ميييين الييييلييييحييييوں اليييبيييشيييريييية املييييمييييزقيييية واملييتييفييحييييييييييييييييييييميية 

الـ�ـورنيــــــت ..  وحــــــش اليمــــــن البّري املدمــــــر للدبابات واملدرعــــــات الغازية

!!

!
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خبيرفلسطيني: بن سلمان 
ملكًا.. ولكن هذه بداية 

انهيار السعودية!
اعت��رب خب��ري اإعالم��ي فل�ص��طيني اإن ويل العهد ال�ص��عودي االأمري حممد بن �ص��لمان 
يحاول تقدمي الق�ص��ية الفل�صطينية قرباًنا، الأنه فقد كل ال�صرعيات ويبحث عن �صرعية 

اأمريكّية عرب تل اأبيب.
ويف ح��وار تلفزي��وين، قال اخلبري االإعالمي يف جامعة بريزيت الفل�ص��طينّية ن�ص��اأت 
االأقط�ض اإن ابن �ص��لمان يتبنى مواقف متطرفة اأكرث من رئي�ض احلكومة االإ�ص��رائيلية 
بنيامني نتنياهو ووزير االأمن االإ�ص��رائيلي ورئي�ض حزب “ي�صرائيل بيتينو”، املُت�صدد 
اأفيغدور ليربمان، م�ص��ريًا اإلى اأن اإّن ويل العهد ال�ص��عودي �ص��اب طامح للحكم، ولكي 
ي�صل اإليه ال بد اأن تر�صى عنه الواليات املتحدة االأمريكّية، التي ال تزال غري مطمئنة 
من اأّنه ميكن اأن يكون البديل املنا�ص��ب يف حكم اململكة العربية ال�ص��عودية على الرغم 

مما قّدمه من مواقف متطرفة ومليارات.
واأ�ص��اف اخلبري االإعالمي “اإذا رجعنا اإلى التاريخ، ووجدنا الوثائق التي ن�ص��رت 
يف ثالثينيات القرن املا�صي من القيادات العربية بال ا�صتثناء وموافقتها على امل�صروع 
ال�ص��هيوين، ن�ص��تطيع اليوم اأن نفه��م ما الذي يج��ري”، الفتاً اإلى اأن بن �ص��لمان يقوم 
بالتغري��د خارج ال�ص��رب واأن اأمراء اآل �ص��عود ل��ن يقبلوا بذلك واإن كان��وا تاريخيا مل 

يقدموا الكثري للق�صايا العربية ب�صكٍل عام.
كم �صدد االأقط�ض على اأن ا�صتيالء ابن �صلمان على احلكم ب�صكٍل مفاجٍئ بداًل من ويل 

العهد ال�ص��ابق، تطّلب منه اأن يقوم بتقدمي تنازالٍت كبريٍة الإر�ص��اء الواليات املُتحّدة 
االأمريكية، معتربًا اأن “رجل اأمريكا” القوي يف اململكة ال�ص��عودية هو حممد بن نايف، 

وقد اأثبت قدرته على �صبط االأمن وحماربة االإرهاب.
وخت��م اخلب��ري االإعالمي حديثه قائ��اًل: “اإّن ويل العهد ال�ص��عودي، االأمري حممد بن 
�ص��لمان قد يكون ملكاً، ولكن اململكة العربية ال�ص��عودية لن تك��ون كما كانت، واأن هذه 
بداية انهيارها يف املبادئ واملواقف، االأمر الذي �ص��يخلق حالة من املعار�ص��ة القوية 

�صواء من االأمراء الذين �صجنوا ومّت تهمي�صهم، اأو من ال�صعب”.

الرسائــــــل الداخليـــــــــــة واخلارجيـــــــة
النتصـــار حــــــزب الله في املعر�ـــــــة االنتخابيـــــة

�سدرت النتائ��ج الر�سمية لالنتخابات اللبناني��ة، معلنة بدء مرحلة �سيا�سية جدي��دة بح�سول حزب اهلل وحلفائه عل��ى االأغلبية يف املجل�س 
النياب��ي )67 مقع��داً م��ن اأ�س��ل 128( وتلقي ال�سعودي��ة وحلفائها �سفعة قوي��ة بخ�سارتهم االأكرثي��ة التي كانوا يتمتع��ون بها �سابقًا، حي��ث ُمني رئي�س 
احلكومة �سعد احلريري )احلليف االأبرز لل�سعودية( بالهزمية الكربى يف تاريخه بخ�سارة اأكرث من ثلث مقاعده النيابية، منهية احتكار تياره االأزرق 
للتمثيل ال�سني يف لبنان، العالمة الفارقة يف هذه النتائج كانت اأي�سًا اخل�سارة التي ُمنيت بها قوى الرابع ع�سر من اآذار، من اجلنوب اإلى اجلبل وال�سمال 
وب��ريوت والبق��اع، بالرغم من الدعم والتمويل الذي تتلقاه من اخل��ارج وال�سيما عن طريق العائلة احلاكمة يف ال�سعودي��ة التي كانت ترى فيها االأمل 

نحو ا�ستعادة نفوذها مرة اأخرى يف مواجهة حزب اهلل.

الهادئ��ة يف حمي��ط  اللبناني��ة  و�ص��ّكلت االنتخاب��ات 
م�ص��تعل انت�ص��ارًا كبريًا جلميع اأبناء ال�ص��عب اللبناين، 
وتر�ص��يخاً لدعائم الدميوقراطّية يف هذا البلد ال�ص��غري 
على م�ص��احته الكب��رية يف تاأثريه، هذا االنت�ص��ار الذي 
حققت��ه املقاوم��ة وحلفاوؤه��ا ي��وم اأم�ض حم��ل يف طياته 
ر�ص��ائل كث��رية عل��ى ال�ص��عيدين اخلارج��ي والداخلي 

وهي على ال�صكل التايل:
على الصعيد الداخلي:

اأواًل: ا�ص��تطاع القان��ون الن�ص��بي اأن يعطي كّل حزب 
اأو جمموع��ة �صيا�ص��ية مقاع��د داخ��ل املجل���ض النياب��ي 
ت��وازي قوت��ه االنتخابي��ة، حمقق��اً العدالة ب��ني جميع 
االأطراف يف التمثيل، و�ص��اهم هذا القانون بتغيري توّزع 
االأوزان يف املجل���ض النياب��ي باإتاح��ة املج��ال اأمام قوة 
جمتمعي��ة �ص��غرية لتمثيل نف�ص��ها يف املجل���ض النيابي، 
وهذا ين�صحب على االأقليات التي ت�صيع اأ�صواتها حتت 
قواع��د توؤمنها القوانني االأخرى، كقانون ال�ص��تني وهذا 
يخ��رج لبنان م��ن الثنائي��ات والتكت��الت التقليدية التي 
ظه��رت بعد الطائف وحتى يومنا ه��ذا والتي اأظهرت اأن 
عداءها ومناكفاته��ا العنادية التعطيلية جعل عملها اإذا 
م��ا عملت، غري منتج طوال عقود من ا�ص��تالمها احلكم.. 
ثاني��اً: مل تفل��ح امللي��ارات ال�ص��عودّية االإمارتية يف ثني 
بيئ��ة حزب اهلل ع��ن مواقفها الرا�ص��خة جتاه �صيا�ص��ات 
احلزب يف الداخل واخلارج، ال بل ف�صلت يف جذب البيئة 
التي كانت حم�ص��وبة عليها �ص��ابقاً، عرب ن�ص��بة م�صاركة 
متدنّية جدًا يف بريوت، وكانت �ص��ادمة يف نتائجها حيث 
ح�صد مر�صح حزب اهلل عن املقعد ال�صيعي اأ�صواتاً اأكرث 
من الرئي�ض احلريري يف بيئته ال�صنية، كما اأن التيارات 
االإ�ص��المية املتورط��ة يف احل��راك ال�صيا�ص��ي النا�ص��ط 
يف لبن��ان واملنطق��ة منذ عقد تعّر�ص��ت لهزمية قا�ص��ية، 
حيث مل ت�ص��تطع التيارات ال�ص��لفية يف ال�صمال وبريوت 

والبقاع و�ص��يدا، اأن حت�ص��ل على ن�ص��بة من االأ�صوات 
تكفي لنيلها مقعدًا واحدًا يف الربملان اللبناين، ويف مقابل 
ف��اإن الن�ص��ب فاق��ت ال�ص��تني باملئ��ة يف البيئة املناف�ص��ة 
كبعلب��ك واجلنوب التي ح�ص��د فيها التحال��ف الوطني 
)حتالف حزب اهلل وحركة اأمل( العالمة الكاملة وهذا ما 
يظهر التاأييد ال�ص��عبي للمقاومة يف حربها على االإرهاب 

ويف م�صاريعها الداخلية واخلارجية.
على الصعيد اخلارجي:

وبعيدًا عن الر�ص��ائل الداخلّية التي حملها االنت�ص��ار 
الكب��ري حل��زب اهلل وحلفائ��ه يف ه��ذه االنتخاب��ات، ل��ن 
تقت�ص��ر تبع��ات االنت�ص��ار ال�صيا�ص��ي عل��ى احل�ص��ور 
النياب��ي »املق��اوم« يف املجل���ض اللبن��اين فح�ص��ب، ب��ل 
�ص��رُتخي هذه النتائج ظالله��ا على امل�ص��هدين االإقليمي 

والدويل.
اأواًل: حاول��ت كلٌّ م��ن ال�ص��عودية واأمري��كا زعزع��ة 
��ّخ  مكان��ة حَتاُل��ف ِق��وى املُقاومة داخ��ل لبنان، عرب �صَ
��دد وفر���ض العقوبات  والرات يف هذا ال�صَّ ِملي��ارات ال��دُّ
االقت�ص��ادية على موؤيدين للمقاومة يف اخلارج، اإ�صافة 
اإل��ى التهديدات املتكّررة للعدو ال�ص��هيوين للبنان ب�ص��ّن 
ح��رب مهول��ة عل��ى لبن��ان ب�ص��بب ح��زب اهلل يف �ص��بيل 
اإ�ص��عاف مَتثيِل��ه ال�صيا�ص��ي يف الرَبمل��ان اللُّبن��اين ولكن 
��خرة الَوع��ي اللُّبناين،  َمت على �صَ ُجهوده��م َه��ذِه حَتطَّ
حيث التف اللبنانيون حول مقاومتهم موؤمنني بها ِغطاًء 
�ِصيا�ص��ياً مِلح��َور املُقاَوم��ة وه��ذا م��ا اأكده االأم��ني العام 
حل��زب اهلل يوم اأم�ض خ��الل خطاب متلفز حيث و�ص��ف 
النتائ��ج اأنها »انت�ص��ار �صيا�ص��ي ومعن��وي كبري خليار 
املقاومة الذي يحمي �صيادة البلد«، معتربًا اأن »تركيب 
املجل���ض النياب��ي اجلديد ي�ص��ّكل �ص��مانة وق��وة كبرية 
حلماي��ة هذا اخلي��ار اال�ص��رتاتيجي وحلماي��ة املعادلة 

الذهبية، اجلي�ض وال�صعب واملقاومة«.

ثاني��اً: اأظه��رت نتائ��ج االنتخاب��ات النيابي��ة اأي�ص��اً 
ت�ص��ويه  وال�ص��عودية يف  االأمريكي��ة  املح��اوالت  ف�ص��ل 
�ص��ورة ح��زب اهلل اخلارجية، وه��ذا ما قالت��ه الباحثة 
حنني غدار يف مقالها على �ص��فحة معهد وا�ص��نطن حتت 
عنوان: »حزب اهلل« �صيكون الفائز االأكرب يف االنتخابات 
اللبنانية، وطالبت حنني يف نهاية مقالها املجتمع الدويل 
با�ص��تمرار م�ص��اعيه من اأجل تقوي���ض املقاومة يف لبنان 
حيث قالت »لتقوي�ض حزب اهلل ب�صكل اأكرب، يتعني على 
امل�ص��وؤولني الغربيني ف�ص��ح الف�ص��اد الداخلي للحزب - 
وهو االأمر الذي ي�ص��كو منه ال�صيعة اللبنانيون بالفعل، 
ف��ال يجب ال�ص��ماح ل� »حزب اهلل« بت�ص��وير نف�ص��ه على 
اأن��ه يح��ارب الف�ص��اد بينم��ا هو �ص��الع يف الوقت نف�ص��ه 
باأعمال الف�ص��اد، ومن املرّجح اأن يوؤدي ن�ص��ر املعلومات 
اال�ص��تخبارية عن الك�ص��ب غري امل�ص��روع الذي يقوم به 
حزب اهلل واأن�صطته االإجرامية اإلى تقوي�ض م�صداقيته، 
وبالفعل، ت�ص��تهدف العديد من الدول الغربية متويالت 
ح��زب اهلل« الأن��ه منظمة اإرهابية، ويج��ب اأاّل تخفف من 
مثل هذه ال�ضغوط ملجرد فوز احلزب باأغلبية برملانية«.

ختام��اً، ه��و انت�ص��ار جدي��د حتقق��ه املقاوم��ة اأم��ام 
امل�صروع ال�ص��عودي االإ�ص��رائيلي االأمريكي يف املنطقة، 
فبع��د انت�ص��اراتها يف امليادين الع�ص��كرية، ها هي اليوم 
حتق��ق انت�ص��ارها ال�صيا�ص��ي ليتكامل م�ص��روعها الذي 
اأ�ص��بح ع�صّياً على اخلرق والك�صر، اإال اأن ال�صوؤال الذي 
يط��رح نف�ص��ه االآن ه��و ح��ول اخلط��وة املقبل��ة الأمريكا 
وحلفائه��ا والت��ي بنظ��ر البع���ض ل��ن تك��ّف عن �ص��رب 
راأ�ص��ها باحلائ��ط، بل �صت�ص��تمر بتكرار معزوفاتها �ص��د 
املقاوم��ة ودعم االأطراف املعادية لها يف الداخل الأنها لن 
جتد ا�ص��رتاتيجية جديدة غري ت�ص��ويه �صورة املقاومة 

داخلياً وخارجياً.

»نكبة في ذكرى النكبة«
فيييليييسيييطييين قيييييليييييب  فيييييييي  .. طييييعيييينيييية أخيييييييييييرى 

وبينما كان الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب يوؤكد 
وقوف بالده االأبدي اإلى جانب “اإ�ص��رائيل” ودعمها 
يف ت�ض��فية الفل�ضطينيني، بقي اجلميع يراقب �ضقوط 
ال�ص��هداء يف الطرف االآخر، لرت�صم نكبة جديدة على 
جبني االأمة، ومن �ص��وء حظن��ا اأن النكبة بقيت نكبة 
لك��ن م��ا ت�ص��ميه “اإ�ص��رائيل” ب�”عي��د اال�ص��تقالل” 
وال��ذي بني على قت��ل وتهجري ماليني الفل�ص��طينيني 
اأ�ص��اف رونق��اً جديدًا لبهجته��م باالإج��رام واأكد من 
جدي��د اأن احل��ق ال ميكن امل�ص��اومة علي��ه، وما اأخذ 

بالقوة لن ي�صرتد اإال بالطريقة نف�صها. 

ملاذا يعتبر نقل السفارة نكبة جديدة؟!
يف النظام ال�صيا�ص��ي العاملي تعّد �ص��فارة اأي دولة 
جزء من اأر�ض الدولة التي تقام عليها هذه ال�صفارة، 
وهذا يعني اأن البلد الذي ي�صت�ص��يف �صفارات بلدان 
اأخ��رى ي�ص��مح للبلدان االأخرى بو�ص��ع ممثل لبلدها 
يف مركز �ص��يادة البلد امل�صيف، هذا املركز احلكومي 
“ال�ص��فارة” م��ن جهة يكون لت�ص��هيل العالقات بني 
البلد امل�ص��يف وال��دول االأخرى، وم��ن جهة اأخرى، 
ال�صت�ص��افة �ص��وؤون مواطني الدولة ال�صيف يف البلد 

امل�صيف.
ين���ضّ النظ��ام ال��دويل عل��ى اأن �ص��فارة اأي بل��د 
يج��ب اأن تكون يف العا�ص��مة امل�ص��يفة، وميكن للبلد 
ال�ص��يف اأن يبني قن�ص��ليات لبل��ده يف املدن االأخرى 
للبلد امل�ص��يف عندما تكون هناك �ص��رورة لذلك، اأما 
ال�ص��فارة فيجب اأن تكون يف عا�صمة الدولة امل�صيفة 
ح�ص��رًا، حي��ث يت��م فيها وم��ن خاللها اإجن��از جميع 

العالقات ال�صيا�صية على اأعلى م�صتوى.
ال�ص��فارة  نق��ل  ب��اأن  الق��ول  ومم��ا تق��دم ميكنن��ا 
اإل��ى القد���ض ه��ي اع��رتاف علن��ي بالقد�ض عا�ص��مة 

ل�”ا�صرائيل”.

القدس من الناحية القانونية الدولية
ين���ضّ القان��ون ال��دويل وبن��اًء عل��ى الق��رار 242 
عام 196٧ ال�ص��ادر عن االأمم املتح��دة، فاإن القد�ض 
هي العا�ص��مة الر�ص��مية لفل�ص��طني، وج��اء يف القرار 
اأن القد�ض ال�ص��رقية هي عا�ص��مة الفل�صطينيني ولكن 
الق��رار مل ياأِت على اأي بند يقول باأن القد�ض الغربية 
ه��ي عا�ص��مة “اإ�ص��رائيل”، واأي�ص��اً ويف كل قرارات 
االأم��م املتح��دة الت��ي حتم��ل اأرق��ام 252)196٨(، 
و26٧ )1969(، و29٨ )19٧1(، و33٨ )19٧3(، 
و446 )19٧9(، و465 )19٨0(، و4٧6 )19٨0(، 
و4٧٨ )19٨0(، و2334 )2016( اأك��دت عل��ى اأن 

القد�ض ال�صرقية هي عا�صمة فل�صطني.

ترامب ال يعير أهمية للقوانني الدولية
من يحا�ص��ب ترامب؟!، والرجل ال يتوانى حلظة 
ع��ن خ��رق القوانني الدولي��ة االآنفة الذك��ر دون اأن 
يهتز له �ص��عرة �صقراء واحدة، علماً اأنه مل ي�صتطع 
اأٌيّ من الروؤ�ص��اء ال�ص��ابقني اأن يلتف على القوانني 
ال�صابقة الذكر ويتجراأ باالعرتاف بالقد�ض عا�صمة 

ل�”اإ�صرائيل”.
ومل يتوقف خرق ترامب للقانون الدويل عند هذا 
احلّد، فف��ي الفرتة الت��ي اتخذ فيها ترام��ب القرار 
بنقل ال�ص��فارة “6 نوفمرب 201٧” �ص��ارعت م�صر 
لرف���ض الق��رار يف بياني��ني منف�ص��لني م��ن وزارة 
م�ص��ر  ودع��ت  امل�ص��رية،  والرئا�ص��ة  اخلارجي��ة 
جمل�ض االأمن جلل�صة طارئة فى ٨ دي�صمرب ملناق�صة 
ما اأف�ص��ى اإليه القرار من ن�ص��ف لعملية ال�ص��الم يف 
ال�صرق االأو�صط، واأكد مندوب م�صر باالأمم املتحدة 
عم��رو اأبو العطا  يف كلمته حينها اأمام املجل�ض على 
ا�ص��تنكار القاهرة باالع��رتاف االأمريك��ي، واتخاذ 
هذه القرارات االأحادية املخالفة لل�صرعية الدولية، 
م�ص��ددًا على اأن الدولة امل�صرية �صتظل على عهدها 

للتو�صل ل�صالم �صامل وعادل باملنطقة.
وتقدمت حينها م�صر بقرار الإبطال قرار ترامب، 
وعل��ى الرغ��م م��ن موافق��ة 14 بل��دًا م��ن اأع�ص��اء 
جمل�ض االأمن اخلم�ص��ة ع�ص��ر على هذا القرار، فقد 
ا�ص��تخدمت اأمريكا حق النق�ض “الفيتو” �ص��د هذا 

القرار ومل ت�صمح بتمريره.
بع��د ه��ذا االإجراء، ب��داأت ال��دول االإ�ص��المية يف 
�ص��ياغة م�صروع قرار �صد قرار ترامب يف اجلمعية 
العام��ة لالأمم املتح��دة، متت املوافق��ة عليه يف 21 
دي�ص��مرب 201٧، مبوافق��ة 12٨ ع�ص��وًا دائم��اً يف 
 / 10-A / ES“ االأم��م املتح��دة، حت��ت عن��وان

.”22.L
م��ن خالل ما تق��دم ميكنن��ا اأن نقول ب��اأن ترامب 
الذي وقف اأمام حائط املبكى يف �صيف 201٧ وقام 
باإم�ص��اء قان��ون نق��ل ال�ص��فارة اإلى القد���ض، يوؤكد 
للم��رة االأل��ف باأنه يق��ف اإل��ى جانب ال�ص��هاينة يف 
ال�صراء وال�صراء وال يعري اأي اأهمية للفل�صطينيني 

وحقوقهم امل�صروعة.
انتقال ال�ص��فارة ه��و نكبة جديدة للفل�ص��طينيني 
يف ذك��رى النكب��ة الأن��ه مع ابت��الع القد�ض �ص��تكون 
الق�ص��ية الفل�ص��طينية يف مه��ّب الري��ح، الأن القد�ض 
الق�ص��ية  اإنه��اء  يري��دون  وه��م  فل�ص��طني  تعن��ي 
الفل�ص��طينية من خالل ابتالع القد���ض، للتمهيد اإلى 
“�ص��فقة القرن” الذي يخطط لها ترامب ليل نهار 
لت�ص��فية الق�ص��ية وتقدمي ن�ص��ر جماين لل�ص��هاينة 

بتعاون اإقليمي خليجي غري م�صبوق.

اأبكيتينا �سبعني عامًا واأنرِت لنا طريق املقاومة والتحرير، واليوم يحا�سرونِك لكي يجففوا الدم 
يف عروقنا ويثبطوا هممنا عن متابعة الطريق؛ هذا الطريق الذي �سلكه اأبناوؤك يف غزة مقّدمني 

اأرواحهم فداًء لِك لي�سقط الع�سرات منهم بني قتيل وجريح مقابل اأن تبقى راية فل�سطني مرفوعة 
اأبد الدهر.. فعلتها وا�سنطن ونقلت �سفارتها اإلى القد�س موّجهًة طعنًة يف ال�سميم لالأمة االإ�سالمية 

جمعاء، فاحتًة جرحًا جديداً ونكبة جديدة يف ذكرى النكبة ال�سبعني، يف مقابل ذلك مل يبخل 
اأبناء غزة يف تقدمي اأرواحهم فداًء لعا�سمتهم ومنارتهم التي لن يطفئ �سعاع النور فيها، ومل يبخل 

ال�سهاينة اأي�سًا يف توجيه الر�سا�س احلي نحو اأبناء غزة لي�ست�سهد منهم اأكرث من 52 فل�سطينيًا 
بينهم �ستة اأطفال بالر�سا�س احلي، ويجرح منهم 2410 جروحهم متفاوتة اخلطورة.
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السيادة الوطنية.. 
وعدوان دول التحالف على اليمن
عبد الوهاب الوشلي

اإن للدول��ة الوطني��ة ك�صخ�ص��ية اعتبارية 
اأركان ُمن�ص��اأة ُتعد اأ�ص�ص��اً �ص��رورية لت�صييد 
بنائه��ا الوطن��ي وكيانه��ا ال�صيا�ص��ي ونظامها 
العالق��ات  م�ص��رح  يف  ودوره��ا  االجتماع��ي 
الدولية ك�صخ�ض اأ�صيل من اأ�صخا�ض القانون 
ال��دويل، وع�ص��و فري��د يف املنظم��ة االأممي��ة، 
وموؤ�ص�ض رئي�صي للمنظمات الدولية، ودعامة 

اأ�صا�صية لبنيان النظام الكوين.
كما اأن لل�صلطة ال�صيا�صية عنا�صر اأ�صا�صية 
الزم��ة لفعلي��ة وجوده��ا كرك��ن ا�صا�ص��ي من 
اأركان الدول��ة، لتمث��ل ال�ص��عب وتع��رب ع��ن 
االرادة الوطني��ة، وتدي��ر ال�ص��وؤون العام��ة 
واخلارجي��ة  الداخلي��ة  ال�صيا�ص��ة  وت�ص��وغ 
اأم��ن  وحتف��ظ  م�ص��احلها،  وترع��ى  للدول��ة 
وا�ص��تقرار املجتم��ع وتداف��ع عنه، وت�ص��ون 
�ص��يادة الدول��ة وا�ص��تقاللها ال�صيا�ص��ي، دون 
تدخ��ل خارج��ي.. وتتمث��ل اأركان الدول��ة يف 
ال�ص��عب واالإقليم وال�ص��لطة، وح��ني توافرها 
ميك��ن قي��ام الدول��ة مبفهومها الب�ص��يط الذي 
يعن��ي جمموعة م��ن االأفراد ت�ص��توطن اإقليماً 
ال��دوام وله��ا �صخ�ص��ية  عل��ى وج��ه  معين��اً 

معنوية ونظام حكومي.
وه��ي بذل��ك تع��د مفهوم��اً الإركان واقعي��ة 
وحقيقة فعلية ال متلك غريها من الدول اإزائها 
�صوى االإقرار بوجودها واالعرتاف ب�صيادتها 
وا�صتقاللها، فتثبت حينها ال�صيادة اخلارجية 
للدول��ة، كما هو احلال املفرت���ض للجمهورية 
اليمني��ة كدول��ة ذات �ص��يادة خارجي��ة يحرم 
انتهاكه��ا اأو التدخ��ل يف �ص��وؤونها، ناهي��ك عن 
االعت��داء اأو الو�ص��اية عليه��ا وتقييد حريتها 

الوطنية وقتل وا�صتباحة دم �صعبها.
كم��ا تتمث��ل عنا�ص��ر ال�ص��لطة يف ال�ص��يادة 
وال�صرعية واالخت�صا�ض والقوة. وبتوافرها 
ميكن اجلزم بوجود �صلطة يتجلى بها  املعنى 
وال  ال�صيا�ص��ي،  مبفهومه��ا  لل�ص��لطة  الفعل��ي 
ينق�ص��ها �ص��وى النظ��ام وال ي�ص��وبها �ص��وى 
االفتق��ار الأ�ص��ا�ض الوطني��ة، ليكتم��ل املعن��ي 
االجتماع��ي  ببعده��ا   ال�ص��لطة  وتتج�ص��د 
واأ�صا�ص��ها الوطني، كما ه��و الواقع املفرت�ض 
حل��ال الدول��ة اليمني��ة ك�ص��لطة ذات �ص��يادة 
داخلية وقرار وطني، تعلو به م�صالح الوطن 

على غريها من امل�صالح.
اإن حقن��ا يف �ص��ون ال�ص��يادة الوطنية التي 
ا�ص��تباحها املعتدي ه��و حق مكف��ول ومطلب 
ع��ادل وم�ص��ار جدي ي�ص��تند يف جوه��ره على 
و�ص��يادة  ثوري��ة  وقي��ادة  وطني��ة  مقوم��ات 

�صعبية وقوى واأ�ص�ض داخلية.
ِق��وام  الريا���ض   ك�ص��لطة  �ص��لطًة  واإن 
االإره��اب وق��وى  العم��الء وعنا�ص��ر  قوته��ا 
االرت��زاق وط��ريان املحت��ل وم�ص��اندة دول 
الع��دوان اللوج�ص��تية والع�ص��كرية ودعمه��ا 

امل��ايل وقيادتها احلربي��ة وقرارها ال�صيا�ص��ي 
وت�ص��ليلها الدويل، جلديٌر بها العمالة وحقيق 
به��ا التبعي��ة لقوى الت�ص��لط والهيمن��ة كاأداٍة 

رخي�صة لعدواٍن خا�صر.
االع��رتاف  �ص��رعيته  كه��ادي،  دمي��ًة  واإن 
اخلارج��ي، وقوت��ه م�ص��اندة دول الع��دوان، 
وموارد حكومته معونات امل�ص��تعمر، وقراره 
ال�صيا�ص��ي ره��ن م�ص��الح املعت��دي، واإقلي��م 
�صيادته فنادق الريا�ض، و�صاحة حكمه ف�صاء 
االإع��الم، خللي��ٌق ب��ه اخليانة وح��رٌي به بيع 

الوطن  كغطاٍء زائف لعدواٍن ماكر.
اإن م��ا تقرتف��ه اأي��ادي الع��دوان واأدوات��ه 
الرخي�ص��ة م��ن ا�ص��تهداٍف وح�ص��ي للمدنيني 
العام��ة  واملمتل��كات  املحمي��ة  واالأعي��ان 
واخلا�صة  يف اإطار �صيا�صية ممنهجة  اأمريكية 
اإمارتي��ة �ص��هيونية، عل��ى نط��اق  �ص��عودية 
وا�صع وا�صرار متعمد، غايتها اإرهاب ال�صعب 
وك�ص��ر ارادته و�ص��موده واإخ�ص��اعه، لدليل 
قاط��ع عل��ى اإفال���ض دول الع��دوان وتخبطها 
وه�ص��تريتها وهمجيته��ا وفقدانه��ا لل�ص��يطرة 
ورعبه��ا ال�ص��ديد م��ن ال��رد ال�ص��اعق لقوتنا 
البا�صلة و�صعبنا ال�ص��جاع، ودليل قاطع على 
اأن م�ص��ار ال�ص��الم حيلة جديد واأكذوبة جلية 
يك�ص��فها واقع اأبعاد احلل الذي ال ياأخذ بعني 
االعتب��ار واقعية احل��رب العدائي��ة وحقيقة 
اأغرا�ص��ها وفعلية اطرافه��ا و وكالة اأدواتها، 
بل تع��رب عن عجز وتبعي��ة وتواطوؤ وانحياز 
اأمم��ي خمج��ل يعك�ص��ه ه��ذا ال�ص��مت القبيح 
للموؤ�ص�ص��ات واملنظم��ات الدولي��ة املت�ص��دقة 
بحقوق االإن�صان وقيم الدميقراطية واحلرية 
والعدالة و�ص��يادة القانون وكرامة االإن�ص��ان 
اأي��ادي  وقدا�ص��ة احلي��اة.. ومهم��ا تلطخ��ت 
الع��دوان االآثم��ة واأوغل��ت ومتادت يف �ص��فك 
ال��دم اليمن��ي وا�ص��تهداف مق��درات ال�ص��عب 
االقت�ص��ادية  ومقومات��ه  التحتي��ة  وبنيت��ه 
وموؤ�ص�ص��ات دولته ورموزه الوطنية وقيادته 
الثورية، فلن تك�ص��ر اإرادة ال�ص��عب ال�ص��لبة 
ويقني��ه القطع��ي وقراره ال�ص��ارم يف امل�ص��ي 
نح��و حتقيق غايت��ه ونيل حريته وا�ص��تقالله 
و�ص��ون �ص��يادته وقطع يد العدوان الغا�ص��م 

ودحر املحتل وحماية الوطن.
الهيمن��ة  زم��ن  اأن  ال�ص��عب  اأدرك  فلق��د 
والت�ص��لط واال�ص��تغالل واال�ص��تعباد قد ولى 
اإلى غري رجعة، وعرف من هو عدوه احلقيقي 

وماهي اأغرا�صه وحقيقة اأطماعه.
اإن م��ن واجبن��ا جميع��اً اأن ن�ص��حذ الهم��م 
ون�صاعف اجلهود للدفاع عن الوطن والكرامة 
وال�ص��يادة واال�ص��تقالل واأن نوا�صل ال�صمود 
والعمل اجلاد يف اإطار حتقيق م�صروع رئ�صنا 
ال�صهيد �صالح ال�صماد )يد تبني ويد حتمي(، 

واأنا على دربه ما�صون.

أنـــصـــار الــلــه و»الــقــبــعــات اخلـــضـــراء«

البصيــــــــــــــــــــرة والنــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــر!

فاضل الشرقي

مصباح الهمداني

اأعل��ن البنتاغ��ون اأن فرقا خا�ص��ة م��ن قواته ت�ص��مى "بالقبعات 
اخل�ص��راء" ت�ص��ارك يف احل��رب والع��دوان على اليم��ن، وتتواجد 
يف االأرا�ص��ي اليمني��ة، وتنت�ص��ر يف احل��دود ال�ص��عودية اليمني��ة، 
ويعملون معا اإلى جنب اجلي�ض ال�صعودي واال�صتخبارات لتحديد 
االأه��داف، والر�ص��د الدقيق، وتق��دمي املعلومات، وتتبع من�ص��ات 
اإطالق ال�ص��واريخ البالي�صتية وحتديدها وا�ص��تهدافها وتدمريها، 
وحتفظ البنتاغون على عدد هذه القوات، وحتديد اأماكن تواجدها 
يف االأرا�ص��ي اليمنية، واكتفى بالتاأكيد على ا�ص��تمرار امل�ص��اركة يف 
احل��رب.. اأوال: م��ن حي��ث الت�ص��مية "بالقبع��ات اخل�ص��راء" فهي 
تعن��ي: منط من اأمن��اط القيادة بالقبعات، وت�ض��ميتها باخل�ض��راء 
فهي تعني التميز واالإبداع، والتحرك والعمل بدون حدود اأو رقابة 
ح�ص��ب ما هو معرف يف فن القيادة، وهذا يعني اأن تخ�ص��ي�ض هذا 
الن��وع م��ن القوات للم�ص��اركة يف احلرب على اليم��ن يعني التدخل 
املتمي��ز، واالإبداع  اال�ص��تخباراتي والفن��ي واملعلوماتي، واأن هذه 
الفرق اأي�ص��ا تتحرك بدون حدود وال �ص��وابط اأو رقابة، واأنها ذات 

مهام نوعية، وطبيعة حرة، ومفتوحة تتحرك يف اأي مكان يف العامل، 
وله��ا ح��ق الت�ص��رف ب��دون اأي قي��ود، واأن تعم��ل ما ت�ص��اء، وهذا 
اعرتاف خطري جدا، وتدخل هو االأول من نوعه للقوات االأمريكية، 
وت�ص��عيد خطري جدا يك�ص��ف حقيق��ة اأن هذه احل��رب اأمريكية كما 
يق��ول ويعتق��د اأن�ص��ار اهلل واأح��رار اليمن من��ذ الي��وم االأول، واأن 
االأم��ور ب��داأت تتك�ص��ف نوعا م��ا نظرا مل��ا يحيط بهذا الع��دوان من 
خفايا واأ�ص��رار دقيقة جدا، ويك�ص��ف هذا اأنن��ا يف حرب مفتوحة بال 
�ص��وابط عل��ى االإطالق، ورمبا هو ت�ص��عيد م�ص��اعف عل��ى ما كان 
يف املا�ص��ي، وهذا ي�صتدعي بالن�ص��بة لنا املزيد واملزيد من احليطة 
واحل��ذر، واأخ��ذ كل االحتياط��ات الالزمة على م�ص��توى القيادات، 
وعلى م�ص��توى العمل امليداين، وعلى امل�ص��توى اللوجي�صتي اأي�صا، 
واالأخذ بكل الطرق، والو�ص��ائل، واالأ�ص��اليب، واالأ�ص��باب العلمية، 
والدميغرافية، والتمويه، والدفاع ال�صلبي بكل اأ�صكاله واألوانه ويف 

كل الظروف.. 
ثانيا: اأن هذا التدخل يك�ص��ف ف�صل التدخل واحل�صم الع�صكري 

م��ا دفع نحو الت�ص��عيد التقني، والعلم��ي، والتكنولوجي املتطور 
جدا م��ع دخ��ول الع��ام الراب��ع للع��دوان االأمريكي ال�ص��عودي.. 
ثالث��ا: ه��ذه الفرق والق��وات لن تخي��ف املقاتل وال�ص��عب اليمني 
عل��ى االإط��الق، واملقات��ل اليمن��ي ق��ادر ب��اإذن اهلل عل��ى حتوي��ل 
القبعات "اخل�ص��راء" اإل��ى "حمراء" وكتل من النار بكل ب�ص��اطة 
و�ص��هولة، فمن �صهل اهلل له وي�صر على يديه اإحراق اأحدث االآليات 
واملدرع��ات مب��ا فيه��ا "االإبرام��ز" وحتويله��ا اإل��ى رم��اد بقطعة 
القبعات، و�صعبنا ويف  اأمام هذه  "والعة" لن يعجز  "كرتون" و 
مقدمتهم اأن�صار اهلل يتلهفون ويتطلعون �صوقا للمواجهة املبا�صرة 
م��ع االأمري��كان وال�ص��هاينة، واالأح��داث وتطوراتها �ص��تقود اإلى 
ذل��ك �ص��واء يف ه��ذه احل��رب اأو يف غريها م��ن احل��روب القادمة، 
والتي �ص��تنتهي بحرب مبا�ص��رة م��ع اأمريكا واإ�ص��رائيل كما تقول 
كل املقدمات واالإرها�ص��ات، و�صيتحول �ص��عار:  "املوت الأمريكا"  
"املوت الإ�صرائيل" من موت معنوي اإلى موت حقيقي ليق�صي اهلل 

اأمرا كان مفعوال، اإنه على كل �صيء قدير.

مكتب الرئاسة!
اإن احلدي��ث ع��ن جرمية الي��وم الُبَدّ ل��ُه من تو�ص��يف جغرايف 
وزم��اين ، خا�ص��ًة للكث��ري ممن ال يعرف��ون املكان، فمكتب رئا�ص��ة 
اجلمهوري��ة، يق��ع يف قل��ب العا�ص��مة �ص��نعاء؛ يف تقاطع اأ�ص��هر 
�ص��ارعني يف �ص��نعاء واأكرثهما اكتظاًظ��ا وهما �ص��ارعي الزبريي 
والتحرير، والزمان وقت الظهرية وداخل املبنى 1200 موظف.. 
اإَنّ املكان يف ازدحامه؛ ي�ص��به ال�ص��وارع املحيط��ة بربج خليفة يف 
دب��ي ليلة عيد ال�ص��نة! كانت ال�ص��وارُع مليئ��ة بالنا�ض، واملحالت 
التجاري��ة مفتوح��ة، واملدار���ض ح��ول املبن��ى ممتلئ��ة بالطالب، 
واملوظفون يف مكاتبهم ، ومثلهم من املراجعني... اأقبلت الطائرات 
وق�صفت املبنى بال�ص��ربة االأولى، وما اإن توافَد امل�صعفون الإنقاِذ 
جريٍح يف هذا ال�صارع، اأو مللمة اأ�صالء امراأٍة يف هذا املنزل، اأو حمَل 
طفٍل انك�ص��رت �ص��اقه، اأو م�ص��اعدة طالب ينزُف من راأ�صه؛ حتى 
ج��اءت الطائرات ل�ص��رب امل�ص��عفني، يف عادٍة و�ص��فالٍة مل تفعلها 

دولة على االإطالق...
انق�ص��َع الُغب��ار، وهناك من مي�ص��ُح الدم��اَء من �ص��اقه ويقول" 

ا �صامدون"  خرجُت من بني الركام، ولكَنّ
واآخر مي�صُك يده امل�صابة ويقول"�صننطلُق للجبهات" 

وثالٌث يقول"لن تزيدنا هذه ال�صربات اإال قوة" 
ورابٌع يقول" معاذ اهلل اأن يكون هوؤالء الوهابيون م�صلمون"...
انق�ص��ع الغبار، وامتالأت امل�صت�ص��فيات باجلرحى وامل�صابني؛ 
لي�َض فيهم اإيرايٌن واحد، وال �ص��نغايل، وال �ص��وداين، وال عماين ، وال 
رو�ص��ي.. جميعهم مينيون؛ ه��ذا من رمية، وهذا تع��ز، وهذا من 

اإب، وذاك من �صنعاء، واآخر من مارب، وهكذا .. 
بينه��م بائع الدواء، وفيهم العام��ل، ومنهم املوظف.. اجتمعوا 

حتت �صقِف امل�صت�صفى، وكُلّ واحٍد منهم ُيردد 
رزقنا"  اأماكِن  اإلى  القاِتُل  فجاءنا  القتال،  اعتزلنا  " لقد 

وُيجي��ُب اآخ��ر بع��َد زفرٍي ح��ار"واالآن لع��ن اهلل م��ن تخَلَّف عن 
اجلبه��ات بامل��اِل والرج��ال".. انق�ص��ع الُغب��ار؛ عن م��اآت البيوت 
املت�ص��ررة يف ال�ص��وارع املحيطة، فمنها ما تهدم بالكلية، ومنها ما 
ت�ص��رر جزئًيا؛ فالنوافذ حتطمت، واالأبواب انخلعت، ومل ي�صلم 
بيُت من االأذى بامتداد ال�ص��وارع املحيطة.. انق�ص��ع الُغبار، وكُلّ 
واح��ٍد من��ا ُيقدر ال�ص��حايا باملئات، ب��ل من يعرُف تلك ال�ص��وارع 
وقَت الذروة �صيقدر العدد باالآالف؛ لكَنّ عناية اهلل كانت حا�صرة، 

ورحمة اهلل كانت م�صتقرة، وف�صل اهلل كان عظيما، فقد و�صل عدد 
ال�صهداء واجلرحى حتى االآن ثمانون.. ومازال البحُث جاٍر حتت 

االأنقا�ض.
انق�ص��َع الُغبار، وال�صهاينة يف فل�صطني، واليهود يف كل العامل؛ 
ي��زدادون اإعجاًب��ا بخ��ادم احلرمني وابن��ه املهف��وف، وبابن زايد 
املغ��رور، ويتمتمون بالدعاء لهذين املطيت��ني الطائعني اخلانعني 
الذليل��ني، وه��م يرونهم��ا ينف��ذان املهم��ات ب��كل دن��اءة وحقارٍة 

ووح�صية؛ يف �صعٍب عربٍي م�صلٍم اأ�صيل.
انق�ص��َع الُغب��ار، لك��َنّ العارفني ب�ص��وؤون احلرب يعلم��ون باأَنّ 
رجال الرجال يف اجلبهات قد ه�ص��موا جماجم الغزاة، فلم يُعد بيد 

الغازي، اإال اأن )ي�صفَع( مبثل هذه اجلرائم فوق االأبرياء.
انق�صع الُغبار، وما زالْت دماء رئي�صنا ال�صماد تغلي يف �صرايني 
واأوردة ثالث��ني ملي��ون ميني، وماهذه اجلرمي��ة اإال حطًبا للمزيِد 
من الغليان، ووقوًدا لقوافَل الفر�ص��ان، ونداًء الأبناء مين االإميان، 
باالنط��الق اإل��ى ميادي��ن الع��زة، وجبه��ات الرجولة، و�ص��احات 

البطولة.. و�صَيعلُم الغزاة عما قريب؛
اأي��ن �صي�ص��تقر به��م مركبهم الط��ايف فوق �ص��يل دم��اء اليمنيني 

االأطهار االأحرار االأخيار!

الدنيا مقلوبة من ان�صحاب ترامب من االتفاقية 
الدولي��ة االأممية، لكن��ي مل اأنقلب م��ع من انقلب، 
ومل اأعر املو�ص��وع اأي اأهمية، اإمنا اأم�ص��يُت وقًتا 

اأُقِلُّب ب�صري وب�صريتي يف اأمرين مهمني؛ 
االأول اأين خاطبُته؛ 

يف قربه!       يف ق�صره!        يف منزلته!
ه و�صاألته: وهو عنَد جِدّ

-من اأنباأك بهذا قبَل اأكرث من عقٍد من الزمان؟ 
-اأُيّ ب�ص��ريٍة لدي��ك، واأُيّ ح���ضٍ عرف��اين كنَت 
َث قري��ن القراآن  متتلك��ه؟ ي��ا اأعزائ��ي: لق��د حت��َدّ
ع��ن هذه االتفاقي��ة قبل اأكرث من عق��ٍد من الزمان، 
وه��و يخاطُب اإي��ران وُيعاتبها يف حما�ص��رة له.. 
وي�ص��ري له��ا اأَنّ االتف��اق م��ع ه��وؤالء ال ُيجدي وال 
ينفع، مادامت اإ�ص��رائيل ال�ص��هيونية مل تدخل يف 
االتفاقية، واأنه يجب حذو كوريا ال�صمالية والتي 

رف�صت االتفاقية...
واأنا ُهنا ال اأُملُح حلدي��ث قرين القراآن اإاَلّ لنعلَم 
علم اليقني اأن لدينا قيادة ِعرفانية عارفة، وبقليل 
من املراجعة ُندِرْك اأَنّ ما قاله القائد ال�ص��هيد، منذ 
عقد من الزمان؛ مثل البذور املدفونة والتي نبتت 

يف زماننا حنَي حَلّْت ظروفها...
وان�ص��حابه؛  ترام��ب  ي�ص��تغرقنا  ال  ولك��ي 
وال��ذي ال اأرى في��ه اإال خط��وة جريئة م��ن تاجٍر 
جب��ان ال�ص��تنزاف البق��ر احلل��وب ب�ص��كل كبري، 
َح �صابًقا؛ ومثَل هذا  و�صفط)٧000 مليار( كما �صَرّ
الرقم؛ ي�صتدعي مثل هذه الفقاعة الكبرية، والتي 
�صتنتهي بال�صفط ثم املفاو�صات مع اإيران -اأذكى 
جدي��دة  �ص��يغة  اإل��ى  والو�ص��ول  املفاو�ص��ني- 
ال تختل��ف ع��ن االأول��ى اإال �ص��كاًل، وقد ي�ص��احب 
ه��ذه ال�ص��فطة الك��ربى، حزم��ة م��ن ال�ص��واريخ 
ُهن��ا وُهن��اك، كتدلي��ٍك مدرو���ض الحت��الب البق��ر 
املتعو���ض... والث��اين اأه��م م��ن االأول؛ وه��و ماذا 
يج��ري؟ حدث��وين عن عظم��اء اجلبهات، ع��ن تلَك 
االأقدام التي �صرُف م�ص��ُح غبارها اأكرب من كر�صي 

الرئا�صة كما قال الرئي�ض ال�صهيد.. 
ماذا يفعلون، ماذا يحققون، كيف ُينكلون؟ 

اإنها حلَق��اٌت من االإجناز واالإبداع.. من جيزان 
اإل��ى جنران وع�ص��ري، ثم اإلى ال�ص��احل وما اأدراك 
ُث االأنب��اء املوؤك��دة اأَنّ حوايل  م��ا ال�ص��اِحل! تتحَدّ
100 مرت��زق هلكوا يف عمليِة التفاٍف واحدة، واأن 

ُهن��اَك قبيل��ة جنوبية تكاد اأن ينته��ي رجالها وهم 
يت�صاقطون قتلى يف وَحل العمالة واالرتزاق! 

يف ال�صاِحل اجتمعت قطعان البقر مع الغنم مع 
احلمري مع الفئران؛ لريكَب اأحدهم مدرعة واآخر 
دباب��ة، وثالث طقم، فال البق��ر ُتطيق احلمري، وال 
احلم��ري تاأمتُر باأم��ر الغنم، وال الفئران ترت�ص��ي 
ال�ص��ري م��ع البقر، خلي��ٌط رديء ال يجمعه �ص��وى 
الَعل��ْف.. ويف املقاب��ل كانت الب�ص��رية حا�ص��رة، 
وال�ص��واعُد م�صمرة، ومت ال�ص��يد بطرٍق متعددة، 
وجديدة، ح��ريت القطعان القادمة، واأ�ص��بَح كل 
ف�ص��يل يتهُم الف�ص��يل االآخ��ر باإلقائ��ه يف التهلكة، 

فالبقُر تتهم احلمري، والغنُم تتهم الفئران...
واحلقيق��ة اأنهم وقعوا يف م�ص��يدِة اأويل الباأ�ض 

والقوة، واأولو الب�صرية والربهان..
وقع��وا اأم��اَم ُعظم��اء ال ي��روَن �ص��وى الوطن، 
ومل يدن�ص��وا جيوبهم برياِل غاٍز اأو درهِم طامع..  
وقع��وا اأماَم اأ�ص��بال واأ�ص��ود ورج��ال اليمن احُلر 
االأبي... وكان��ت املُح�ص��لة اأن ذاَق نعاُل الغزاة، 
بهزائ��م  ومن��وا  اأمرِه��م  وب��ال  املُحت��ل؛  وعبي��د 
منك��رة... وترافق��ت هزائمه��م بازده��ار جت��ارة 

ب�ص��كٍل  املحيط��ة  االأ�ص��واق  يف  اجلدي��د  ال�ص��الح 
كبري، وباأ�ص��عاٍر زهي��دة، يف مفارقٍة ال حت��دُث اإاَلّ 

يف اليمن...
وترقب��وا االإع��الم احلرب��ي، وه��و ي��زف لن��ا 

االأخبار املظفرة، بال�صوت وال�صورة...
اإنن��ا نث��ق ب��اهلل؛ ثق��ًة ت��وازي اجلب��ال، ونثُق 
برجالنا العظم��اء يف كل جبهة؛ من ال�ص��اروخية 
اإل��ى الت�ص��نيع اإل��ى البحري��ة اإل��ى اجلوي��ة اإلى 
الربي��ة؛ باأنه��م ُنخب��ُة هذا الع�ص��ر، ورج��ال هذا 
الزم��ن، وق��ادُة ه��ذه املرحل��ة، ولهم ح�ص��اباتهم 
الدقيق��ة، ونظرتهم البعي��دة، وخططهم املُحكمة، 
والت��ي ُتع��ُدّ عدته��ا وت�ص��دد �ص��ربتها، يف الوق��ت 
والزمان املنا�ص��ب، وما �صربات ال�صاحل اجلبارة 
من حي�ض اإلى موزع، واإحراق مع�ص��كر الدفاعات 

اجلوية يف جيزان؛
التنكيلي��ة  العملي��ات  مئ��ات  م��ن  واح��دة  اإال 

ا ملوعودون باإذن اهلل بن�صٍر كبري! امل�صددة.. واإَنّ
الله��م احف��ظ القائد العل��م، والرئي���ض البطل، 
وجمي��ع االأ�ص��داء االأقوي��اء العظم��اء يف جبه��ات 

العزة والبطولة والعر�ض واالأر�ض وال�صرف!

�ص��معُت يوًما اأحَد العلماء العاملني املجاهدين؛ اأحمد �ص��الح الهادي وهو 
يقول مب��ا معناه" حفظت القراآن وفهمته واأقراأه منذ �ص��غري وحتى االآن، 
وبعَد اأن جاء ال�ص��يد ح�ص��ني، وبداأ يف�صر االآيات؛ �ص��عرُت وكاأيِنّ الأول مرة 
دتها اآالف  اأق��راأ تل��ك االآيات، ب��ل وكاأين الأول مرٍة اأ�ص��معها، مع اأين رمب��ا رَدّ

املرات..."
هذه الكلمة، لهذا العامِل ترتدد يف اأذين كَلّما راأيُت �ص��ورًة لل�صيد، اأو �صمعُت 
ُر ب��كل جوارحي اأماَم  مقال��ًة لُه اأو عنه، ولي�َض �ص��ًرا اإن قلُت لُكم؛ اأين اأت�ص��َمّ

املقتطفات ال�صوتية الق�صرية، والتي تبثها امل�صرية، قبل كل ن�صرة...
دت منذ عام  وم��ا ب��ني قول العامل �ص��الح، هن��اَك مق��والت ملناوئ��ني؛ ت��رَدّ
2002، ولك��م اأن تتخيل��وا اأنه��ا م��ا ت��زال ت��رتدد حت��ى اللحظة، باأ�ص��كال 
اٍت عربي��ٍة وعاملية منها: "احلوثي  متع��ددة، وباأل�ص��ٍن كثرية، بل ويف حمَطّ
�ص��احر، كالم��ه �ص��حر، املالزم خط��ر، تف�ص��ريات احلوثي للق��راآن عجيبة، 
امل�ص��رية القراآنية �صتبتلع العامل، املالزم ت�صيطر على العقل..." وكثري من 

الكالم قيل ومازال ُيقال، و�صُيقال.
وم��ع مَرّ به قائد امل�ص��رية، وما مَرّ عليه وعلى اأ�ص��حابه؛ م��ن ظلٍم وحرٍب 
واجتثاث كاِمْل؛ و�ص��َل اإلى قتله وا�صت�ص��هاده �ص��ربا، اإاَلّ اأن��ك اليوَم ترى 
بذرَة زرعه قد اأثمَرْت يف قلوب املاليني، وجتاوزت حدوَد غاره وبيته املبني 
من طني، بل اأ�ص��َبَحْت مالزمه ُتقراأ يف م�ص��ارق االأر���ض ومغاربها، واأفاجاأ 
مبغربي وعراقي وجزائري، ولبناين و�صوري و�صعودي، وفل�صطيني..الخ 

ي�صت�صهُد باأقوال احل�صني بن بدر الدين، وي�صهُد له باحلكمِة والعرفان.

َق ما تذوق��ه االآخرين، واأقُف على اأ�ص��راِر اليقني، فقد جل�ص��ُت  ولك��ي اأتذَوّ
باإخب��ات، وا�ص��تمعُت باإن�ص��ات.. واأخ��ذُت اإح��دى الثمار، من مالزم �ص��يد 
االأحرار، وبعَد فهمها وقراءتها؛ قررُت م�ص��اركتكم، وتقدميها لكم، بطريقٍة 
خمت�ص��رة..ولكن ماذا ج��رى! لقد حاول��ُت وحاولْت، اأن اأخت�ص��ر امللزمة 
واأقدمه��ا لك��م، لكني مل اأ�ص��تطع..نعم مل اأ�ص��تطع.. وكنُت كم��ن يحاول اأن 
يف�ص��ل ذرتي الهيدروجني واالأك�صجني من املاء، ثم ي�صقي االآخرين ماء... 
كانت امللزمُة ع�صاًل خال�ًصا، و�صراًبا �صائًغا، ال مَتَلّ من قراءتها، وال ترتوي 
من �صل�صبيلها.. جتُد كلماتها تت�صلُل اإلى قلبك، وكاأنها ملت�صقٌة بخاليا دمك، 
وجتُد ب�ص��اطة اجُلَمْل ت�صري يف خاليا عقلك؛ كذبذباٍت كهرومغناطي�صية... 
يف حما�ص��رٍة له بعنوان"واإذ �صرفنا اإليَك نفًرا من اجلن" يقراأ احل�صني بن 
دتها ومررُت عليها بال تاأمٍل وال توقف وال  ب��در الدين اآيات طاملا قراأتها ورَدّ
تدبر، ومل اأكن اأعرُف اأَنّ بها من الكنوز واالأ�صرار واحلكمة ما ك�صفه لنا...

ِنّ َي�ْصَتِمُعوَن  َن اجْلِ َلْيَك َنَفًرا ِمّ َرْفَنا اإِ ْذ �صَ واالآيات من �صورة االأحقاف هي " َواإِ
نِذِريَن  َي َوَلّْوا اإَِلىٰ َقْوِمِهم ُمّ ا ُق�صِ ��ُتواۖ  َفَلَمّ ��ُروُه َقاُلوا اأَن�صِ ا َح�صَ اْلُقْراآَن َفَلَمّ
َا َبنْيَ  ًقا مِلّ ِدّ ا �َص��ِمْعَنا ِكَتاًبا اأُنِزَل ِمن َبْعِد ُمو�َصىٰ ُم�صَ )29( َقاُلوا َيا َقْوَمَنا اإَِنّ

�ْص��َتِقيٍم )30( َيا َقْوَمَنا اأَِجيُبوا َداِعَي  ِقّ َواإَِلىٰ َطِريٍق ُمّ َيَدْيِه َيْهِدي اإَِلى احْلَ
ْن َعَذاٍب اأَِليٍم )31( ن ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُكم ِمّ ِ َواآِمُنوا ِبِه َيْغِفْر َلُكم ِمّ اهلَلّ

ومع عدم قدرتي على اخت�ص��ارها اإال اأين �صاأ�صرُد لُكم )بع�ًصا( مما ا�صتفدت 
منها يف 26 فائدة ،هي كالتايل: -ملاذا ذكر اهلل عز وجل الق�صة!

-كيف يكون االإن�صات!
-الفرق بني جل�صة واحدة �صحيحة، وبني االآالف من اجلل�صات بال ثمرة!

-الف�صل بني امل�صاعر والواجب!
-التخلي عن االأنا العالية!              -اأف�صل طريقة لنقل احلقيقة!

-اأقوى و�صائل االإي�صال؛ احلديث عن و�صيلة االت�صال!
-كيفية اال�صتفادة من الطريقة املنهجية للجن يف حياتنا اليومية والدينية!

-تقدمي ال�صخ�صية قبل الر�صالة ي�صبب ف�صلهما مًعا!
-بالقدمي ن�صنع احلديث، وباالأ�صل ن�صل املعرفة)يف الدين واحلياة؛ مثاًل 

احلديد واملعادن قدمية ومنها ن�صنع احلديث...وهكذا(
-اأقوى حُمرك، واأعظم َبَرَكة للتاأثري يف الكالم �صيئني!

-من انطلَق من االأنا؛ لن ي�صَل كالمه للنا�ض!

-اأك��رُث م��ا ال نكرتُث له؛ هو اأكرُث ما نحُن بحاجٍة اإليه! وهذا ما فهمته اجِلْن 
ومل يفهمه الكثري منا! -امل�صرية هي م�صرية عمل، واحلياة كلها م�صرية!

-ذكُر امل�صَدْر دليٌل على نقاء اجلوهر!
-الفهم-والثقة- واالفتخار؛ ثالثة عواِمْل اإن هبَط م�صتواها �صقطت االأمة!

-القراآن نور ي�صيء لك الدرب قبل اأن يهجم عليك العدو!
-العدو �صياأتيك اإما بف�صاده باأدواته اأو بنف�صه!

-املنتظر وال�صامت؛ يكون اأول لقمة �صائغة للعدو!
-االأمريكيون �صياأتون لليمن! )املحا�صرة يف 2002(

-اخلوالف اأكرث املت�صررين !
-العدو ي�صنع لك قادة لُتن�صَت اإليهم بداًل من القراآن!

-زراعة االإرهاب وت�صميده وتكبريه؛ ليكون ذريعة لالحتالل!
-ال�صعار مفتاح القوة ملواجهة امل�صتكربين!

-املثبط هو اإن�صان منهزم من الداخل، وغري واثق بوعد ربه!
-اإميانك باأنك م�صت�صعف، ميدك بحبل القوي املتني!

خامتة:
ال�ص��يء يوؤن���ض القل��َب، من حدي��ٍث ينطلق من القل��ب، في�ص��تقر يف القلب، 
ولي�ض هناَك اأعذب من حديث ال�صادقني، و�صل�صبيل العارفني، الذين ي�صبُق 
تطبيقهم تنظريهم، وتقاوم مداميك اأبنيتهم؛ اأعا�صري اأعداء اهلل واأعدائهم، 

ويبذلون يف �صبيل مبادئهم؛ اأرواحهم ودمائهم...
اإَنّ �صاعًة من زمن تق�صيها يف قراءة؛

أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراُر َمــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــَزَمــــــــــــــــــــــة !
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العدوان
العدوان السعودي األمريكي يرتكب عددا من املجازرجرائم

بحق أبناء الشعب اليمني أغلب ضحاياه نساء وأطفال 
جرائم وانتهاكات يرتكبها العدوان االأمريكي ال�سعودي بحق اأبناء ال�سعب اليمني اأغلب 
�سحاياها اأطفال ون�ساء، يف ظل �سمت وتواطوؤ دويل ب�سكل غري م�ستغرب الأنهم مرتهنون 
لل�سيط��ان االأك��رب � اأمري��كا �  وه��ذا يهون اأم��ام اأح��رار اليمن م��ن املجاهدين اإذا م��ا قارناه  
مبوق��ف من يتغن��ون با�سم االإ�سالم والعروب��ة وحب الوطن واليمن، بينم��ا هم يقفون يف 

�سف العدوان �سواء يف اجلبهات اأو ال�سكوت واخلنوع واجللو�س مع اخلوالف.

وم��ع تزايد جرائم العدوان بحق اليمني��ني، ويف مقابل ذللك يزداد ال�سعب قوة و�سمودا 
واندفاعا نحو مع�سكرات التدريب والتاأهيل واجلبهات لتنكيل بالغزاة ومنافقيهم..

وم��ن هنا نعمل يف �سحيف��ة احلقيقة على ر�س��د ون�سر جرائم الع��دوان للمجاهدين يف 
اجلبه��ات ب�س��كل اأ�سبوعي لتكون  عام��ال ودافعا قويا لرجال الرج��ال للتحرك يف مواجهة 

وردع العدو بكل �سدة وباأ�س، والتنكيل بهم اأ�سد تنكيل بدون رحمه اأو �سفقة.      

�صن طريان العدوان ال�صعودي االأمريكي 3٧ غارة على  
عدد من املحافظات، ما اأدى اإلى ا�صت�ص��هد واإ�ص��ابة 16 
مواطنا معظمهم ن�صاء واأطفال وتدمري منازل املواطنني 

وامل�صنع الوحيد للزجاج يف اليمن.
فق��د �ص��ن طريان الع��دوان غارت��ني على من��زل مواطن 
اإل��ى  اأدى  م��ا  �ص��نعاء  مبحافظ��ة  االأزرق��ني  مبنطق��ة 

ا�صت�صهاد �صتة واإ�صابة �صتة اآخرين معظمهم اأطفال.
كما �ص��ن طريان العدوان غارت��ني على مقر النقل الثقيل 
وغارت��ني على تبة التلفزيون وا�ص��تهدف بغارتني مطار 

�صنعاء الدويل.
ويف مديرية نهم وا�صل طريان العدوان ارتكاب جرائمه 
حي��ث ا�صت�ص��هدت ثالث ن�ص��اء واأ�ص��يبت رابع��ة جراء 

غارتني على مزرعة يف قرية عيال حممد.
 كم��ا دمر ط��ريان الع��دوان بثالث غ��ارات اأول م�ص��نع 
للزج��اج يف اليمن مبنطقة ثومة، و�ص��ن طريان العدوان 

غارتني على املديرية نف�صها.
ي�ص��ار اإل��ى اأن ط��ريان الع��دوان �ص��ن 10 غ��ارات على 
مناط��ق متفرقة مبديرة باقم وث��الث على منزل مواطن 

مبنطقة اآل بيان مبديرية �صحار مبحافظة �صعدة.
وتعر�ض مناطق متفرقة مبديري��ة منبه والظاهر وباقم 
ومنطقة الغور مبديرية غمر ب�صعدة لق�صف �صاروخي 
ومدفع��ي �ص��عودي خل��ف اأ�ص��رار مب��زارع وممتل��كات 
املواطنني.. كما   ا�صت�صهد مواطن واأ�صيب ثالثة اآخرين 

بانفج��ار قنبل��ة من خملفات الع��دوان يف منطقة احليمة 
ال�صاحلية مبديرية التحيتا مبحافظة احلديدة.

ويف حمافظ��ة حج��ة �ص��ن ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي 
ال�ص��عودي ت�ص��ع غارات على مناطق متفرقة مبديريتي 

حر�ض وميدي.

اخلميس: استشهاد وإصابة 16 مواطنًا 
معظمهم نساء وأطفال بغارات طيران العدوان

السبت: 22غارة وقصف صاروخي ومدفعي مكثف للعدوان على احملافظات
االأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان   �ص��ن 
حمافظ��ات  عل��ى  غ��ارة   34 ال�ص��عودي 
�ص��عدة ، احلديدة وحجة ، وا�ص��تهدف 
حر���ض احل��دود ال�ص��عودي املواطن��ني 

فيما تعر�صت املناطق احلدودية لق�صف 
�ص��اروخي ومدفع��ي مكثف م��ا اأدى اإلى 

ا�صت�صهاد واإ�صابة خم�صة مواطنني.
 90 م��ن  باأك��رث  الع��دوان  ق�ص��ف  فق��د 

�ص��اروخاً وقذيف��ة مناط��ق متفرق��ة من 
مديرية رازح احلدودية ، مبيناً اأن امراأة 
اأ�ص��يبت واح��رتق من��زل اإث��ر الق�ص��ف 

ال�صاروخي واملدفعي على املديرية .
كم��ا ا�صت�ص��هد مواطن من اأبن��اء مديرية 
رازح بن��ريان حر�ض احلدود ال�ص��عودي 
يف مديري��ة منبه احلدودية ، وتعر�ص��ت 
و  منب��ه  مديري��ة  م��ن  متفرق��ة  مناط��ق 
لق�ص��ف  غم��ر  الغ��ور مبديري��ة  منطق��ة 
ويف   .. �ص��عودي  ومدفع��ي  �ص��اروخي 
ط��ريان  �ص��ن  اأي�ص��اً  �ص��عدة  حمافظ��ة 
الع��دوان غ��ارة عل��ى منطقة عك��وان يف 
مديرية ال�ص��فراء و غارت��ني على منطقة 
م��ران مبديري��ة حي��دان و غ��ارة عل��ى 
منطق��ة بن��ي مع��اذ مبديري��ة �ص��حار .. 
وا�صتهدف طريان العدوان مديرية رازح 

بعدة غارات حيث �صن ثالث غارات على 
مناط��ق احلجل��ة و ب��ركان و بن��ي معني 
و�ص��ت غ��ارات عل��ى منطقة االأزه��ور .. 
اإل��ى ذل��ك ا�صت�ص��هد ثالثة مواطن��ني اإثر 
غارة لطريان العدوان ا�ص��تهدفت مزرعة 
مبديرية اجلراح��ي يف حمافظة احلديدة 
، كم��ا �ص��ن غ��ارة عل��ى منطقة ال�ص��احل 
مبديري��ة الدريهمي و غ��ارة اأخرى على 

مديرية اللحية .
و�صن الطريان املعادي غارة على جزيرة 
الر�صة التابعة ملديرية ال�صليف وغارتني 
على منطقة راأ�ض عي�صى باملديرية نف�صها 
، وا�ص��تهدف ب�صبع غارات منطقة اجلاح 
مبديرية بي��ت الفقيه .. يذك��ر اأن طريان 
العدوان �ص��ن ثمان غارات على مديريتي 

حر�ض وميدي مبحافظة حجة .

 �ص��ن ط��ريان الع��دوان االأمريكي ال�ص��عودي 22 غارة على حمافظتي �ص��عدة 
والبي�صاء ، فيما تعر�صت مديريتي رازح ومنبه احلدوديتني لق�صف �صاروخي 

ومدفعي �صعودي، اأدى اإلى ت�صرر ممتلكات املواطنني واإحدى املدار�ض . 
فقد �ص��ن اأن ط��ريان العدوان 20 غ��ارة على منطقة املهاذر مبديرية �ص��حار يف 

حمافظة �صعدة ، وا�صتهدف بغارتني منطقة قيفة مبحافظة البي�صاء .
واأ�ص��ار اإلى حدوث اأ�ص��رار مادية باإحدى املدار�ض جراء الق�ص��ف ال�صاروخي 
واملدفع��ي ال�ص��عودي عل��ى مديري��ة رازح احلدودي��ة ، كما تعر�ص��ت مناطق 
متفرق��ة من مديرية منبه لق�ص��ف مماثل ما اأدى اإلى وقوع اأ�ص��رار يف ممتلكات 

املواطنني .

االثنني: 22 غارة لطيران العدوان على محافظتي صعدة والبيضاء

ا�صتهدف طريان العدوان االأمريكي ال�صعودي حمافظتي 
�ص��عدة وحج��ة ب��� 30 غ��ارة، فيم��ا ا�ص��تهدف مرتزقة 
العدوان منازل ومزارع املواطنني يف حمافظة اجلوف .
فقد �ص��ن اأن طريان الع��دوان يف حمافظة �ص��عدة غارة 
على مبنى املحكمة يف مديرية رازح ما اأدى اإلى تدمريها 
، وغ��ارة على منطقة غافرة وثمان غ��ارات على منطقة 

احل�صامة مبديرية الظاهر .
و�صن الطريان غارتني على منطقتي اآل بيان و بني معاذ 

يف مديرية �صحار ، و غارتني على منطقة مران يف مديرية 
حي��دان ، كم��ا �ص��ن اأرب��ع غ��ارات عل��ى منطق��ة عكوان 

مبديرية ال�صفراء وغارتني على تويلق .
وا�صت�ص��هدت ام��راأة وجرح��ت طفل��ة جراء ا�ص��تهداف 
مرتزق��ة الع��دوان ملن��ازل و مزارع  املواطنني مبديرية 
املت��ون يف حمافظة اجلوف .. كم��ا  اأن الطريان املعادي 
�ص��ن خم���ض غ��ارات على امل��زرق وفج حر���ض وخم�ض 

غارات اأخرى على مديرية ميدي مبحافظة حجة .

ومرتزقت��ه  ال�ص��عودي  االأمريك��ي  الع��دوان  وا�ص��ل 
ا�ص��تهداف املواطن��ني واملمتل��كات العام��ة واخلا�ص��ة 
.. حي��ث اأ�ص��يب مواطن��ني بغ��ارة لط��ريان الع��دوان 
ا�ص��تهدفتهم مبنطقة املجازين يف م��ران مبديرية حيدان 
حمافظ��ة �ص��عدة ، و�ص��ن الط��ريان ت�ص��ع غ��ارات على 
منطق��ة امله��اذر وغ��ارة على منطق��ة االأزق��ول مبديرية 
�ص��حار .. كما �ص��ن الطريان غارة على مديرية الظاهر ، 
وق�صف العدوان بع�صرات القذائف وال�صواريخ مناطق 

متفرقة من مديرية رازح احلدودية  .
ي�ص��ار اإلى اأن مرتزقة العدوان ا�صتهدفوا مديرية املتون 

مبحافظة اجلوف باالأ�صلحة الثقيلة .
كم��ا اأن ط��ريان العدوان ا�ص��تهدف بغارة زورق��اً الأحد 
ال�ص��يادين قبال��ة مين��اء احليم��ة مبديري��ة التحيت��ا يف 
حمافظ��ة احلديدة ، و�ص��ن ت�ص��ع غ��ارات عل��ى مناطق 

متفرقة مبديريتي حر�ض و ميدي  يف حمافظة حجة
و�ص��ن الط��ريان املع��ادي غارت��ني عل��ى منطق��ة حباب 
مبديري��ة �ص��رواح يف حمافظ��ة م��اأرب ، و غ��ارة عل��ى 

منطقة املدفون يف مديرية نهم .
و�صن طريان العدوان االأمريكي ال�صعودي غارتني على 

وادي جارة  يف جيزان .

األحد: العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف 
املواطنني واملمتلكات العامة واخلاصة

اجلمعة: طيران العدوان يشن  30 غارة على 
صعدة وحجة واملرتزقة يستهدفون املواطنني
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 وللمجاهدين هجوم كاسـح في اجلوف وضربات بالسـتية بجيـزان.. اجليش واللجان يرمسـون معالم النصر  

اندحار الغزاة  في الساحل وانتحار املرتزقة  في عسير

ك�ص��ف م�ص��در ع�ص��كري اإح�ص��ائية ثقيل��ة خل�ص��ائر 
مرتزق��ة االإم��ارات التي ت�ص��م ق��وات جنوبي��ة وقوات 
طارق عفا�ض والقوات ال�صودانية يف املعارك التي دارت 
خالل االأ�ص��بوع املا�ص��ي على امت��داد ال�ص��احل الغربي 

والتي جتاوزت 120 قتياًل واأكرث من 250 جريحاً.
واأو�ص��ح امل�ص��در اأن مع��ارك هي االأعن��ف منذ فرتة 
طويل��ة دارات يف جبه��ات ال�ص��احل يف م��وزع وكهب��وب 
والعم��ر وحي���ض بني ق��وات اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية 
م��ن جهة ومرتزقة العدوان من اجلهة االأخرى، م�ص��ريًا 
اإل��ى اأن االإمارات زج��ت باالآالف يف املع��ارك يف حماولة 
منه��ا للف��ت االأنظ��ار ع��ن اأزمته��ا م��ع حكومة ه��ادي يف 
جزيرة �صقطرى غري مبالية باخل�صائر الب�صرية واملادية 

الكبرية التي عر�صت قواتها لها
واأكدت م�صادر ع�صكرية واإعالمية اأن ح�صيلة القتلى 
خ��الل االأيام املا�ص��ية من اأتب��اع االإم��ارات بلغت 120 
قتي��اًل بينهم 24 جندياً �ص��ودانياً واأكرث من 250 جريحا 
من خمتلف القوات املوالية لالإمارات، م�صريًا اإلى اأنه مت 

تدمري 10 اآليات واإعطاب اآليات اأخرى.
وكانت قناة فران�ض24 ك�ص��فت اأن ٨ جنود �صودانيني 
و15 م�صلحاً مرتزقاً قتلوا واأ�صيب الع�صرات يف املعارك 
الت��ي دارت ب��ني مديريت��ي اخلوخة وحي���ض فقط حيث 
حقق��ت قوات اجلي���ض واللجان ال�ص��عبية تقدم��اً كبريًا 
هناك، ما يوؤكد حجم اخل�ص��ائر املهولة التي تكبدتها تلك 
القوات الغازية.. ون�ص��رت م�ص��ادر اإعالمية اإح�ص��ائية 
باأ�ص��ماء بع���ض القتل��ى واجلرحى وعدد ه��م 9٨منافقا 
واللج��ان  اجلي���ض  م��ع  امل�ص��تمرة  املواجه��ات  خ��الل 
ال�ص��عبية يف جبه��ة #ال�ص��احل الغربي منذ بداية �ص��هر 

مايو احلايل بينهم قيادات
القتلى: 

1( القي��ادي املناف��ق/ خال��د قماطه ابو مهن "ال��ذراع االمين 
للمرتزق طارق عفا�ض" 

2( القي��ادي املنافق/ يا�ص��ر احمد �ص��الح ال��داودي "قائد ما 
ي�صمى الكتيبه الثالثه بلواء العمالقه"

3( القي��ادي املناف��ق/ العنق��ي "قائد كتيبة مبا ي�ص��مى اللوء 
االأول عمالقة"

4( القي��ادي املنافق/ عمق��ي احلبهي "قائد ما ي�ص��مى بكتيبة 
املوت"

5( القيادي املنافق/ رائد احمد �ص��عيد "قائد ما ي�صمى بفريق 
امل�صح باللواء  الثالث عمالقة"

6( القيادي املنافق/ نبيل ال�صفياين 
٧( القيادي املنافق/ ح�صام ح�صني قايد الزبيدي

٨( املنافق/ احمد علوي املطوع املرادي
9( املنافق/ بالل ال�صبيحي

10( املنافق/ عبداهلل حممد فارع علي �صعيب
11( املنافق/ عيدرو�ض روي�ض اجلرمل

خسائر جسيمة ومقتلة كبرى للمرتزقة مبعارك الساحل..
مقتل 120 مرتزقًا بينهم 24 سودانيًا وإصابة أكثر من 250 آخرين

جبهة تعز

ضربات صاروخية بالستية ومدفعية وتدمير جرافتني وإسقاط طائرة جتسس أمريكية

انتكاسة قاسية للمـرتزقة قبالة منفـذ علـب 
ومصرع قائد ما يسمى لواء احلزم وعملية هجومية تسفر عن مقتل العشرات من املرتزقة وتدمير 5 آليات

بطش شديد باملرتزقة وتدمير دبابة و7 آليات وقنص 8 من جنود ومرتزقة آل سعود

■ متكن��ت قوات اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية من توجيه 
�صربات خاطفة و�صريعة ملرتزقة اجلي�ض ال�صعودي قبالة 
جب��ل قي���ض حيث حاول املرتزقة ب�ص��كل متك��رر من تنفيذ 
حماوالت ت�ص��لل وزحف فتلقاهم اأبط��ال اجلي�ض واللجان 
ال�ص��عبية ووجهوا لهم �ص��ربات قا�ص��ية حيث اأكد م�صدر 
ع�ص��كري عن خ�ص��ائر ب�ص��رية فادحة يف �ص��فوف مرتزقة 

اجلي�ض ال�صعودي خالل حماوالتهم الفا�صلة.
واإلى جانب ذلك �ص��ن �ص��الح املدفعية �ص��ربات م�صددة 

ودك جتمع��ات مرتزقة اجلي�ض ال�ص��عودي يف ملحمة وقلة 
ال�ض��خف ومعري�ض��ة وتاأكيد عن �ض��قوط قتل��ى وجرحى 
يف �ص��فوفهم كم��ا ق�ص��فت املدفعية جتمع��ات للمنافقني يف 

احلثرية ومنفذ الطوال.
كم��ا ق�ص��فت ال�ص��اروخية اإل��ى ال�ص��ربات البال�ص��تية 
املل��ك  اأرامك��وا وقاع��دة  الت��ي طال��ت خزان��ات توزي��ع 
في�ص��ل الع�ص��كرية بجيزان جتمعات للجنود ال�صعوديني 
ومرتزقته��م يف بواب��ة املو�ص��م وخل��ف منف��ذ الط��وال ويف 
موقع الغاوية ب�ص��واريخ الكاتيو�صا بالتزامن مع الق�صف 

املدفع��ي. كما متكن ابطال اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية من 
تدم��ري جرافت��ني ب�ص��واريخ موجه��ة يف املح��روق وجبل 

ع�ص��كري  م�ص��در  واأف��اد  اأبط��ال االمبي�ص��ي..  اأن 
متكن��وا  ال�ص��عبية  واللج��ان  ي��وم االثنني اجلي���ض 
تابعة املا�ض��ي من اإ�ض��قاط طائرة جت�ض�ضيه 

للع��دوان ال�ص��عودي 
يف وادي جارة

مي��داين  تاأكي��د  يف  عل��ى اإع��ادة قوات اجلي���ض واللجان ■ 
بن��اء  تكتيكها الع�صكري املباغت والقائم ال�ص��عبية 
املن��كل  ال�ص��رب  واملوجع للعدو حيث تلقى اجلي�ض عل��ى 

االأي��ام املا�ص��ية يف جبه��ة جن��ران ال�صعودي ومرتزقته خالل 
جماه��دي  م��ن  �ص��ديد  اجلي�ض واللجان ال�صعبية ومني العدو بط���ض 

ومادي��ة  ب�ص��رية  قا�صية فقد متكن اأبطالنا من تدمري دبابة بخ�ص��ائر 
الطلعة وم�ص��رع من كان على متنها وكذلك ب�ص��اروخ موجه يف 

تدم��ري اآلية ع�ص��كرية غرب ال�ص��دي�ض با�ص��تهداف 
مدفع��ي واعطاب معدل 14.5 يف ال�ص��رفة ب�ص��اروخ موجه كما 
متكن��وا م��ن تدمري طقمني ع�ص��كريني يف �ص��حراء البقع و�ص��حراء 

االأجا�صر بعبوات نا�صفة

وقال م�صدر ع�صكري اأن اأبطال اجلي�ض وجماهدي اللجان ال�صعبية متكنوا بف�صل اهلل وتاأييده من ك�صر 
زحف وا�صع ملرتزقة اجلي�ض ال�صعودي باجتاه �صل�صلة جبال اأ�صيق

واأكد امل�ض��در الع�ض��كري: �ض��قوط قتلى وجرحى وتدمري اآلية ع�ض��كرية خالل انك�ضار الزحف باجتاه 
�صل�صلة جبال اأ�صيق.

كما متكن اأبطالنا من تدمري 3 اآليات ع�صكرية حمملة باملنافقني يف غرب ال�صدي�ض و�صحراء االجا�صر
ويف ذات ال�ص��ياق متك��ن اأبطالن��ا من توجيه �ص��ربات �ص��اروخية ومدفعية م�ص��ددة حيث ا�ص��تهدفت 
ال�ص��اروخية واملدفعية جتمعات للجي�ض ال�ص��عودي واملنافقني غرب ال�صدي�ض ويف ال�صبكة ويف �صحراء 

البقع
واإلى جانب ذلك قال م�ص��در خا�ض بوحدة القنا�ص��ة اأن اأبطال القنا�صة متكنوا من قن�ض ٨ من جنود 

ومرتزقة اآل �صعود يف ال�صبكة ورقابة مرا�ض وغرب موقع ال�صدي�ض.
كما اأكدت م�صادر ع�صكرية اأن املالزم املنافق/ عبدال�صالم مقبل الع�صملي لقي م�صرعه بنريان اجلي�ض 

واللجان ال�صعبية يف جبهة البقع

جبهة جزيان

جبهة عسري

جبهة نجران

متك��ن اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية من اإف�ص��ال زحف وا�ص��ع 
ملرتزقة اجلي�ض ال�صعودي على جبل �صعري قبالة منفذ علب 

وقال م�صدر ع�ص��كري اأن اأبطال اجلي�ض واللجان ال�صعبية ت�صدو 
بكل ب�ص��الة ملحاولة زحف املرتزقة على جبل �صعري واأكد اأن الزحف 
الفا�ص��ل اأنقلب نكبة للمرتزقة واأ�ص��فر عن م�ص��رع  وجرح الع�صرات 

منهم خالل الزحف الفا�صل على جبل �صعري
واأ�ص��اف امل�ص��در رغم عن ترافق الزحف على جبل ع�ص��ري ب 1٧ 
غ��ارة لطريان العدوان ومت�ص��يط مبختلف اأنواع االأ�ص��لحة اإال اأنهم 

ف�صلوا ف�صاًل ذريعاً بتوفيق اهلل وعونه.
واأك��د امل�ص��در الع�ص��كري اأن من �ص��من ال�ص��رعى خ��الل الزحف 

الفا�ص��ل القي��ادي املناف��ق/ ه��ادي ناجي فار���ض احلزم��ي "قائد ما 
ي�ص��مى ل��واء احلزم". كم��ا نفذت ق��وات اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية 
عملي��ة هجومي��ة نوعي��ة على مواق��ع مرتزقة اجلي�ض ال�ص��عودي يف 
التباب ال�صود التي يتمركز بها مرتزقة اجلي�ض ال�صعودي موقعة بهم 

خ�ضائر ب�ضرية قا�ضية و�ضقوط اأعداد كبرية منهم قتلى وجرحى.
كم��ا اأك��د امل�ص��در الع�ص��كري: تدمري اآليت��ني ع�ص��كريتني ملرتزقة 
اجلي���ض ال�ص��عودي يف العملي��ة النوعي��ة عل��ى مواقعه��م يف التباب 

ال�صود.. 
كما اأ�ص��تهدف �ص��الح املدفعية بالتزامن مع الق�ص��ف ال�ص��اروخي 

جتمعات للمنافقني يف الباب ال�صود قبالة منفذ علب



9 بشائر
النصر

الجمعة
2018/5/18م املوافق 3 رمضان 1439هـ العدد )264(

األمساء:
العنزي االيداء  �صند  عاي�ض  عواد  عبداهلل  • العريف/ 

اال�صلمي اجلباري  علي  حممد  • الرقيب/ 
اجلعفري اأحمد  جربان  بن  حمد  رقيب/  • وكيل 

الزيلعي  حمرق  اأحمد  • خالد 
وإصابة:

العمري  �صالح  • احمد 
اخلم�صي رقيعة  ابو  �صجاع  املجيد  • عبد 

 وللمجاهدين هجوم كاسـح في اجلوف وضربات بالسـتية بجيـزان.. اجليش واللجان يرمسـون معالم النصر  

اندحار الغزاة  في الساحل وانتحار املرتزقة  في عسير

ك�ص��ف م�ص��در ع�ص��كري اإح�ص��ائية ثقيل��ة خل�ص��ائر 
مرتزق��ة االإم��ارات التي ت�ص��م ق��وات جنوبي��ة وقوات 
طارق عفا�ض والقوات ال�صودانية يف املعارك التي دارت 
خالل االأ�ص��بوع املا�ص��ي على امت��داد ال�ص��احل الغربي 

والتي جتاوزت 120 قتياًل واأكرث من 250 جريحاً.
واأو�ص��ح امل�ص��در اأن مع��ارك هي االأعن��ف منذ فرتة 
طويل��ة دارات يف جبه��ات ال�ص��احل يف م��وزع وكهب��وب 
والعم��ر وحي���ض بني ق��وات اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية 
م��ن جهة ومرتزقة العدوان من اجلهة االأخرى، م�ص��ريًا 
اإل��ى اأن االإمارات زج��ت باالآالف يف املع��ارك يف حماولة 
منه��ا للف��ت االأنظ��ار ع��ن اأزمته��ا م��ع حكومة ه��ادي يف 
جزيرة �صقطرى غري مبالية باخل�صائر الب�صرية واملادية 

الكبرية التي عر�صت قواتها لها
واأكدت م�صادر ع�صكرية واإعالمية اأن ح�صيلة القتلى 
خ��الل االأيام املا�ص��ية من اأتب��اع االإم��ارات بلغت 120 
قتي��اًل بينهم 24 جندياً �ص��ودانياً واأكرث من 250 جريحا 
من خمتلف القوات املوالية لالإمارات، م�صريًا اإلى اأنه مت 

تدمري 10 اآليات واإعطاب اآليات اأخرى.
وكانت قناة فران�ض24 ك�ص��فت اأن ٨ جنود �صودانيني 
و15 م�صلحاً مرتزقاً قتلوا واأ�صيب الع�صرات يف املعارك 
الت��ي دارت ب��ني مديريت��ي اخلوخة وحي���ض فقط حيث 
حقق��ت قوات اجلي���ض واللجان ال�ص��عبية تقدم��اً كبريًا 
هناك، ما يوؤكد حجم اخل�ص��ائر املهولة التي تكبدتها تلك 
القوات الغازية.. ون�ص��رت م�ص��ادر اإعالمية اإح�ص��ائية 
باأ�ص��ماء بع���ض القتل��ى واجلرحى وعدد ه��م 9٨منافقا 
واللج��ان  اجلي���ض  م��ع  امل�ص��تمرة  املواجه��ات  خ��الل 
ال�ص��عبية يف جبه��ة #ال�ص��احل الغربي منذ بداية �ص��هر 

مايو احلايل بينهم قيادات
القتلى: 

1( القي��ادي املناف��ق/ خال��د قماطه ابو مهن "ال��ذراع االمين 
للمرتزق طارق عفا�ض" 

2( القي��ادي املنافق/ يا�ص��ر احمد �ص��الح ال��داودي "قائد ما 
ي�صمى الكتيبه الثالثه بلواء العمالقه"

3( القي��ادي املناف��ق/ العنق��ي "قائد كتيبة مبا ي�ص��مى اللوء 
االأول عمالقة"

4( القي��ادي املنافق/ عمق��ي احلبهي "قائد ما ي�ص��مى بكتيبة 
املوت"

5( القيادي املنافق/ رائد احمد �ص��عيد "قائد ما ي�صمى بفريق 
امل�صح باللواء  الثالث عمالقة"

6( القيادي املنافق/ نبيل ال�صفياين 
٧( القيادي املنافق/ ح�صام ح�صني قايد الزبيدي

٨( املنافق/ احمد علوي املطوع املرادي
9( املنافق/ بالل ال�صبيحي

10( املنافق/ عبداهلل حممد فارع علي �صعيب
11( املنافق/ عيدرو�ض روي�ض اجلرمل

12( املنافق/ نا�صر احمد علي ل�صرم املجنحي
13( املنافق/ �صالح �صالح حممد �صوبه الداودي

14( املنافق/ ا�صعد عبده �صامل ال�صبيحي
15( املنافق/ با�صم عبد علي الطبال اجلزري

16( املنافق/ بديع من�صور نعمان دحم�ض البكريي
1٧( املنافق/ ح�صان عبد احلميد ح�صن زين اآل ال�صيخ اأحمد

1٨( املنافق/ عبد اهلل بن حممد النقا�ض الذرحاين
19( املنافق/ عبد امللك بن عبد احلميد الداوود ي احلدي

20( املنافق/ عبداهلل �صالح قائد العطوي
21( املنافق/ عدنان ثابت �صالح اخلليفي

22( املنافق/ ماجد احمد علي احلزي العطوي
23( املنافق/ حممد احمد كرعم

24( املنافق/ حممد عبد اهلل املر�صدي الناخبي
25( املنافق/ حممد عبداهلل النقا�ض اليافعي

26( املنافق/ حممد علي قيدعه
2٧( املنافق/ حممود علي البطر االغربي

2٨( املنافق/ مرجتى احمد �صالح
29( املنافق/ احمد عبده عثمان العطري

30( املنافق/ ا�صيد جنيب طرق العكمو�صي
31( املنافق/ جازم مبعوث الزنقري

املناف��ق/  �صالح عبدربه مو�صى احليك32( 
 )3 �ص��دام 3 املنافق/ 

ح�ص��ني 
مك�ص��ر 

البي�صاين
34( املنافق/ عبدالنبي �صامل حممد البي�صاين

35( املنافق/ عالء عارف علي حمود الربا�صي
36( املنافق/ حممد اأحمد مو�صى البي�صاين

3٧( املنافق/ مو�صى اأحمد مو�صى احليك البي�صاين
3٨( املنافق/ مو�صى عبدربه مو�صى البي�صاين
39( املنافق/ نا�صر عبدالغني اأحمدالبي�صاين

40( املنافق/ احمد عمر �صالح الكلدي اليافعي
41( املنافق/ الكادح احلريبي

42( املنافق/ ح�صام عبدال�صمد كرو اللحجي
43( املنافق/ عبداهلل علي من�صور النخعي

44( املناف��ق/ ع�ص��مت عبداملجي��د حمم��د قا�ص��م اليو�ص��في 
الكلدي اليافعي

45( املنافق/ علي نا�صر علي النفيلي اللحجي
46( املنافق/ غفران احمد حممد م�صينعي اللحجي

4٧( املنافق/ قحطان ي�صلم �صعيد ال�صرواب الكلدي اليافعي
4٨( املنافق/ حم�صن اأبو بكر علي البارق احلدي اليافعي

49( املنافق/ نافع �صعيد الزرنوقي
50( املنافق/ يون�ض حممد نا�صر احمد هادي اللحجي

51( املنافق/ احمد حممد عو�ض املاجوحي اليافعي
52( املنافق/ �صهاب عبداهلل نعمان احمد

53( املنافق/ انور عبداهلل عو�ض احمد جمبا
54( املنافق/ ع�صام ثابت حممد مر�صد ال�صبيحي
55( املنافق/ عماد ابراهيم حيدر ال�صبيحي

56( املنافق/ فوزي عبده �ص��الح حممد 
االزرقي

5٧( املناف��ق/ ماج��د عبدال�ص��الم احمد 
الزغري ال�صبيحي

5٨( املناف��ق/ حمم��د نبيل �ص��امل عو�ض 
ال�صحريي ال�صبيحي

59( املنافق/ هيبان امني عثمان احمد. 

60( املنافق/ وليد عبداخلالق �صعيد البارقي اليافعي
61( املنافق/ جميد را�صد العلقمي ال�صبيحي

62( املنافق/ علي اجلليد ال�صبيحي
63( املنافق/ لقمان جمال ال�صبيحي

64( املنافق/ مامون ال�صعبي ال�صبيحي
65( املنافق/ مهيل نا�صي ال�صبيحي

66( املنافق/ ه�صام حممد ال�صبيحي
6٧( املنافق/ وهيب اخلليفي ال�صبيحي

6٨( املنافق/ يا�صر ثابت امل�صويل ال�صبيحي
69( املنافق/ يا�صني �صعيد ال�صبيحي

٧0( املنافق/ حكيم اخل�صر املريدي
٧1( املنافق/ اأ�صامه جمدي عبدالقادر اللحجي

٧2( املنافق/ �صفوان با�صاذي
٧3( املنافق/ ممدوح الزيدي

٧4( املنافق/ عبود ف�صل جامع احلو�صبي
٧5( املنافق/ عبدالرحمن جمال حمروق

٧6(  املنافق/ وائل علي الرا�صني
٧٧(  املنافق/ عبدالغني �صالح ح�صني الداوودي

٧٨( املنافق/ كاظم فريد القادري
٨0( املنافق/ عبداحلكيم خ�صر ثابت اليهري اليافعي

امل�صابني:
1( القيادي املنافق/ �صميخ جراده ابو عائ�صه "القائم باأعمال 

حمدي �صكري"
2( القيادي املنافق/ عبد الفتاح االربد "قائد �صريه"

3( القي��ادي املنافق/ منيف حمم��د علي " قائد الكتيبة االولى 
اللواء الثاين عمالقة"

4( املنافق/ فهد حممد �صعيد
5( املنافق/ ا�صامه ف�صل املطريف

6( املنافق/ ب�صام علي �صالح املطريف
٧( املنافق/ جمال الكعلويل

٨( املنافق/ حيد مليط
9( املنافق/ �صهيم حممداحمد علي �صالح الربيهي

10( املنافق/ فهيم �صعيد مر�صد علي
11( املنافق/ مطلق ح�صن يا�صني

12( املنافق/ منيف ف�صل �صالم املطريف
13( املنافق/ علي عبداهلل علي من�صور ال�صبيحي

14( املنافق/ حمرو�ض ال�صبيحي
15( املنافق/ مك�صيم �صامل �صعيد احلاج ال�صبيحي

16( املنافق/ امني عبداهلل الزغري االغربي
1٧( املنافق/ علي احلداد االغربي

1٨( املنافق/ علي من�صور االغربي
كم��ا مت تدمري 3 اآليات ع�ص��كرية وتدمري 3مدرعات ور�ص��ا�ض 
عي��ار 50 للمنافق��ني ب�ص��واريخ موجه��ة يف جبه��ة ال�ص��احل 

الغربي وم�صرع من كان عليهن للمنافقني 

خسائر جسيمة ومقتلة كبرى للمرتزقة مبعارك الساحل..
مقتل 120 مرتزقًا بينهم 24 سودانيًا وإصابة أكثر من 250 آخرين

إعالم العدو السعودي
 يعترف مبصرع 4 من جنوده في 

جبهات ما وراء احلدود

جبهة ميدي

جبهة الجوف

جبهة البيضاء

جبهة مارب

جبهة نهم

نف��ذ اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية 
عملية هجومية عل��ى مواقع املنافقني يف 
حام املتون وم�ص��رع الع�صرات منهم كما 
متك��ن اأبطالنا من تدمري 5 اآليات ملرتزقة 
العدوان بجبهتي �ص��ربين واملها�صمة يف 
مديري��ة خب وال�ص��عف بعبوات نا�ص��فة 
واأكد م�ص��در ع�صكري م�ص��رع املنافق/ 
ط��ارق عل��ي ال�ص��ايف بن��ريان اجلي���ض 

واللجان جبهة خب وال�صعف
ال�ص��اروخية  الق��وة  اأطلق��ت  كم��ا 

�ص��اروخ ن��وع زل��زال2 عل��ى جتمع��ات 
حمقق��ة  الغي��ل  مديري��ة  يف  للمنافق��ني 
اإ�ضابات مبا�ضرة و�ضقوط قتلى وجرحى 

يف �صفوفهم

�صن �ص��الح املدفعية �ص��ربات موؤملة على جتمعات املرتزقة �صمال 
�صحراء ميدي واإعطاب 3 اآليات وطقم ع�صكري 

عمليـة هجوميــة خاطـفة 
على مواقع املرتزقة في حام املتون ومصرع العشرات منهم وتدمير 5 آليات 

• م�ص��رع املنافق/ طالل علي فرج احلداد بنريان اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية يف 
جبهة ناطع

• م�ص��رع املناف��ق/ عبدالهادي احم��د النهمي املرادي بن��ريان اجلي�ض واللجان 
ال�صعبية يف جبهة قانية

ناطع جبهة  يف  العدوان  ملنافقي  تابعة  اآليتني  • اإعطاب 

عب��داهلل  جماه��د  املناف��ق/  م�ص��رع   •
ح�صني القبي�صي املرادي

بن��ريان اجلي���ض واللج��ان ال�ص��عبية يف 
جبهة املخدرة

جتمع��ات  ت�ص��تهدف  مدفع��ي  • ق�ص��ف 
مبديري��ة  الظه��ور  جبه��ة  يف  للمنافق��ني 

اجلدعان
م�صرع كاًل من:

بن م�ص��اعد  • املنافق/ حم�ص��ن عبداهلل 

العقيلي
• املنافق/ حممد مناع حميالن الغامني 

واإ�صابة:
• املناف��ق/ جماه��د ب��ن حممد �ص��قران 

العقيلي
العقيلي �صماخ  نايف  • املنافق/ 

العقيلي �صعنون  ناجي  • املنافق/ 
بن��ريان اجلي���ض واللج��ان ال�ص��عبية يف 

جبهة �صرواح

• م�ص��رع املنافق/ اأحمد م�ص��عد عبدربه بالل العوا�صي بنريان اجلي�ض واللجان 
ال�صعبية يف جبهة نهم

واللجان  اجلي�ض  بنريان  ال�صيادي  راجح  ناجي  عبده  املنافق/  القيادي  • م�صرع 
ال�صعبية يف جبهة نهم
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لق��د مّثلت املنطق��ة االإ�ص��المية والعربية نقطة البداية يف �ص��ن هذه احل��رب من قبل 
الوالي��ات املتح��دة، فبعد ا�ص��محالل دور الدول الكربى يف هذه املنطق��ة التي تعد اأهم 
املناط��ق ذات االأولوية اجليو�ص��رتاتيجية والعقائدية واالقت�ص��ادية، خ�صو�ص��اً بعد 
تال�ص��ي دور االحتاد ال�صوفياتي، اأخذت هذه الهيمنة يف املغاالة يف ممار�صاتها ا�صتنادًا 
اإلى مبداأ ال�صعور بالقلق من بروز قوى اأخرى تهدد �صطوتها فيها وهذا ما وّلد الكراهية 

والنفور يف هذه البلدان من ال�صيا�صة االأمريكية.
فبعد اأحداث11 ايلول )�صبتمرب( 2001 تبّنت اأمريكا �صيا�صية جديدة يف املنطقة هي 

بناء �صرق اأو�صط جديد ينعم باالأمن واال�صتقرار وتتحقق فيه الدميوقراطية.
من هنا بداأ االإدراك االأمريكي لواقع املنطقة و�صرورة التغيري من الداخل ولي�ض من 
اخلارج، فبداأ التحول االأمريكي من التدخل املبا�ص��ر اإلى التدخل غري املبا�صر، وهذا ما 
يعي�ص��ه العراق اليوم: تاأجيج اإعالمي يغذي التناح��ر املذهبي والعرقي بني القوميات 
واملذاه��ب، ودعم طرف على ح�ص��اب طرف اأخر وجعل اجلمي��ع متناحرين ويف الوقت 
نف�صه اجلميع يف حاجة اإلى الراعي االأمريكي لهذا التناحر، وتبني ا�صرتاتيجية تنظيم 

االأدوار واالإ�صراف على م�صاراتها يف ال�صراع.
 وم��ن خالل م�ص��روع احل��رب الناعمة يف العراق الي��وم حققت اأم��ريكا ما مل حتققه 
حربه��ا يف اإ�ض��قاط النظ��ام ومل يكلفها ذلك اإي �ض��حايا يف الأرواح واملع��دات كما كانت 

تكلفها قبل عام 2010، بل اإنها اأبعدت االتهام املبا�ص��ر والعنيف الذي كان موجهاً اإليها 
م��ن احتالل وتواجد ع�ص��كري اأحرج �ص��معتها ومواقفها يف العامل، ف�ص��اًل عن ت�ص��دير 
الكثري من االأ�ص��لحة واملعدات الع�ص��كرية اإل��ى العراق وهذا ما ع��اد عليها بالكثري من 

املردودات املادية.

والقيم واملبادئ  العقول  تستهدف  األمريكية  الناعمة  • احلرب 
اإن هذا االأ�ص��لوب من احلرب فتي يف نوعه، لكنه اأ�ص��د فتكاً يف املمار�صة واال�صتعمال، 
فاأمريكا ال ت�صتهدف من خالله املدن والواحات واجلبال، كما يف احلروب ال�صابقة التي 
ت�ص��نها الدول الكربى على االأخرى، بل ت�ص��مل العقول واملبادئ والقيم التي تعاي�ص��ت 
عليها ال�ص��عوب منذ زمن طويل، اإذ حتاول ا�صتبدالها بقيم ومبادئ تلبي اأهداف الدول 
الراعي��ة لها، بل جتعل ال�ص��عوب نف�ص��ها تتنافر م��ن قيمها وتتجه اإل��ى القيم االأخرى، 
والعامل االإ�ص��المي، ومن �صمنه العربي، معّر�ض يف كل موروثه االأدبي واالأيديولوجي 
والدين��ي للخط��ر، وال توج��د ح��دود وزمان وم��كان لهذه احل��رب الأنها ال تنح�ص��ر يف 
�صورية والعراق ولبنان، بل ت�صمل كل بلد ي�صمع فيه لالإ�صالم �صوت وتطفح من �صهوله 

و�صحاريه وجباله اإمدادات الطاقة ال�صوداء.

ح�ص��د ا�صود ال�ص��واريخ املوجهة الذين يعملون 
ب�ص��كل جماع��ي ومن�ص��ق ومب�ص��رح عملي��ات �ص��يد 
دائري��ة ال تخ��رج منه��ا دباب��ة او مدرع��ة او مركبة 
قتالي��ة �ص��ليمة م��ن دائ��رة اال�ص��تهداف اب��دا وق��د 
ارتفعت ارقام اخل�ص��ائر من دبابة ومدرعة ومركبة 
قتالية وجرافة وكا�ص��حة الغام للغزاة ال�ص��عوديني 
واالماراتي��ني الى ارق��ام ارعبت الغ��زاة واملرتزقة 
وانبه��ر العامل وف��ق ت�ص��ريحات وحتليالت خرباء 
ومتخ�ص�صني يف �صوؤون الدفاع والت�صليح واحلروب 
عن اجن��ازات املقات��ل اليمني الذي ي�ص��طاد االآالت 
الع�صكرية االمريكية واالوروبية الثقيلة واملتطورة 
رغم غياب الغطاء اجلوي امل�ص��اند له ورغم مالحقة 
الطائرات املقاتلة املتطورة و املروحيات الهجومية 
املتط��ورة ل��ه ورغ��م كل ذلك ال يرتاج��ع حتى ينجز 
مهمت��ه وبكفاءة عالية ولي�ض هذا فح�ص��ب بل ت�ص��ل 
حزم��ة �ص��يده ال��ى اخلم���ض والع�ص��ر والع�ص��رين 
والثالث��ني م��ن الدباب��ات واملركبات ب�ص��اعات فقط 
يعجز العقل الع�ص��كري ت�ص��ديق ذل��ك ولكن هذا ما 
يحدث بامليدان م��ن قبل املقاتل اليمني واكرث واأكرث 
من ذلك بكثري مما �ص��كل �ص��دمة اقليمي��ة وعاملية ملا 
يح��دث ل�ص��الح املدرع��ات والدباب��ات الغازية التي 

اغلبها ُم�صحت من ميزان القّوة.
ثب��ات – اأداء – احرتافي��ة – اإمي��ان – �ص��رب – 
تخطيط – تن�ص��يق – ج��راأة – ب�ص��الة – اإبداع ثم 
اإجن��از. حر���ض رم��اة ال�ص��واريخ املوجه��ة قاتلو 
ال��دروع املجن��زرة واملدرع��ة وفرق قن���ض الدروع 
عل��ى التهدي��ف والت�ص��ديد عل��ى الدباب��ات واالآالت 
الع�صكرية الثقيلة ال�ص��عودية واالماراتية املعادية 
الت��ي هي خارج مدى دعم امل�ص��اة املبا�ص��ر، ويتمثل 
اأحد اأ�ص��كال التاأمني الذاتي وامل�ص��اندة الذي توفره 
هذه الف��رق الأفرادها، حي��ث يتكون اأف��راد فرق قتل 
الدروع من بع�ض افراد امل�ص��اة املتمر�صني خمالفني 
ل��كل قواعد العرف والعلم الع�ص��كري احلديث الذي 
يعتم��د على وحدات ع�ص��كرية كامل��ة يف تنفيذ مهمة 
تدم��ري الدباب��ات ولك��ن املقات��ل اليمن��ي م��ع بع�ض 
زمالئه يحققون وينجزون املهمة بكل ي�صر و�صهولة.
ميتلك مقاتلو اجلي�ض واللجان ال�صعبية �صواريخ 
كونكور�ض وكورنيت الرو�ص��ية، من اين وكيف وكم 
عددها…؟ ه��ذا ال يهمنا، امله��م ميتلكونه وبكميات 
تكف��ي اجلبهات فخ��الل اقتحامهم و�ص��يطرتهم على 
مواق��ع ع�ص��كرية فعال��ة يف امليدان ين�ص��ط �ص��يادو 
الدبابات واملدرعات باإطالق �ص��واريخ م�ص��ادة لها 

لتدمريه��ا وب�ص��ورة فعال��ة ومتطورة وله��ا دورها 
يف ح�ص��م بع�ض املعارك التي ت�ص��تخدم �ص��د �ص��الح 
الدبابات واملدرعات يف مواجهة الهجمات الوا�ص��عة 
واملتعددة التي ي�صنها الغزاة واملرتزقة حتت غطاء 

جوي كبري وكثيف.

امل�صتخدمة من  • موا�ص��فات �ص��اروخ كورنيت 
قبل اجلي�ض واللجان

لل��دروع موج��ه وم�ص��وب  1-�ص��اروخ م�ص��اد 
باأ�صعة الليزر وب�صكل ن�صف اوتوماتيكي .

2.ي�صوب الرامي ال�ص��اروخ نحو الهدف ويوجه 

عالقة ت�ص��ويب ال�صاروخ حتى اال�ص��ابة وي�صيب 
الطائرات ذات العلو املنخف�ض وخا�صة املروحية.

3.م�ص��مم للتعام��ل م��ع الدبابات من فئ��ة ابرامز 
وليوبارد االمريكية واالوربية .

4.تف��وق �ص��رعة ط��ريان ال�ص��اروخ نح��و هدفه 
�ص��رعة ال�ص��وت ويرتاوح مداه ما بني 100مرت الى 

5500 مرت ويف الليل 3500 مرت .
ال�ص��لب  الوق��ود  عل��ى  الدف��ع  نظ��ام  5.يعتم��د 
مبخرجني ومينحانه ميزة الدوران حول نف�صه عند 

االنطالق .
6.ي�ص��تخدم نظام اال�ص��اءة عند التوجيه وميكن 
ل��ه ان يعم��ل ب��كل الظ��روف املناخي��ة ودون التاأثر 

بعوامل بيئية خمتلفة .
٧.ل��ه راأ�ص��ان احدهم��ا �ص��ديد االنفج��ار واالخ��ر 

حراري الخرتاق وتدمري الهدف.
الط��ول 1200 ملم والقط��ر 152 ملم .. الوزن 29 
كغم ت�ص��مل ال�ص��اروخ داخل الق��اذف االنبوبي مع 
احلام��ل ووحدة التوجي��ه اللي��زري .. وزن الراأ�ض 
احلرب��ي بح�ص��وة جوف��اء ب��وزن 10 كغ��م .. قدرة 
االخرتاق 1000 ال��ى 1200 ملم واملدى 100م الى 

5500م ويف الليل 3500 م .

ســـــالح الـ�ـــــــورنيت… �ـــــــالشينـ�ـــــــوف القـــــــرن الواحد والعشـــــــريـــــن

احلرب الناعمة... استراتيجية أمير�ـــية جديدة للتأثير على شعوب املنطقة

 احلـــــــــــرب الــــــنــــــاعــــــمــــــة.. والــــــــشــــــــرق األوســـــــــــــط اجلـــــديـــــد

تراجعت �ص��معة اأمريكا يف العامل عموماً والعامل االإ�ص��المي 
خ�ضو�ض��اً نتيجة ال�ض��تخدام املفرط للقوة الع�ضكرية، حيث 
حّملتها احلروب التي �ص��نتها، واملعاي��ر املزدوجة يف املواقف 
واالأفع��ال الت��ي تبنته��ا م��ن ن�ص��ر الدميوقراطي��ة والتعددية 
وحقوق االإن�ص��ان التي بررت بها �ص��ن هذه احل��روب، تكاليف 
باهظة اأو�صلتها اإلى حافة الهاوية، من تراكم الدين العام الذي 

هدد م�صتويات الرفاهة لل�صعب االأمريكي، والتكاليف الب�صرية 
الت��ي خلفته��ا بفقدانها اآالف من اجلنود خ��ارج حدودها، لذلك 
اجتهت نحو خيار ا�ص��رتاتيجي اآخر هو احلرب الناعمة، الأنها 
�ص��وف ال تقدم فيها الكثري من الت�ص��حيات ب��ل القائمون عليها 
وهم ال�ص��عوب امل�ص��تهدفة نف�ص��ها، فال حاج��ة لالنغما�ض فيها 
وتك��ون بعيدة ع��ن النقد والتوج���ض من �ص��عوب العامل التي 

اأ�صحت ترف�ض االأ�صلوب االأمريكي يف اإدارة النظام العاملي.
ع�صكرية قوة  اإلى  حتتاج  ال  الناعمة  • احلرب 

وُيع��د مفه��وم احل��رب الناعمة م��ن املفاهيم اجلدي��دة التي 
ا�صتحدثت يف عامل احلروب وذلك با�صتخدام و�صائل واأ�صاليب 
للتاأث��ري يف االآخري��ن تخل��و م��ن اال�ص��تخدام املبا�ص��ر للق��وة 
الع�ص��كرية، وه��ذا م��ا ع��رّب عنه جوزي��ف ناي املتخ�ص���ض يف 
ال�ص��وؤون الع�ص��كرية ووكيل وزارة الدفاع االأمريكية ال�صابق 
ال��ذي حت��دث ع��ن احل��رب الناعم��ة بقول��ه: »ا�ص��تخدام كل 
الو�ص��ائل املتاح��ة للتاأث��ري يف االآخرين با�ص��تثناء اال�ص��تخدام 

املبا�صر للقوة الع�صكرية«.
لقد الحظ املخت�صون اإن الواليات املتحدة مل حتقق النتائج 
الت��ي م��ن اأجله��ا �ص��نت الكثري م��ن احل��روب، وه��ي الهيمنة 
وال�ص��يطرة، لذل��ك وج��دت اأن املدخ��الت يف ا�ص��تخدام الق��وة 
الع�صكرية املبا�صرة تفوق بكثري املخرجات التي حتققها، وهذا 
ما ا�ص��تدعى اإعادة النظر يف تلك املدخالت وتنظيمها من جديد 
وتوجيهه��ا مبا يحق��ق التاأثر املتمث��ل يف ال�ص��يطرة والهيمنة، 
بالتحول من احلرب ال�ص��لبة اأو احلرب اخل�ص��نة اإلى احلرب 
الناعم��ة التي تتميز بقلة التكاليف واملوارد وباأق�ص��ر ال�ص��بل، 
خ�صو�ص��اً اأن العامل يعي�ض اليوم ت�ص��ابقاً يف اخت�ص��ار الزمان 

واملكان والتكاليف.
هن��اك مب��داأ يق��ول اإن الق��وة الع�ص��كرية اأي��اً كان تاأثريه��ا 
و�ص��طوتها تبق��ى تعاين م��ن ال�ص��عف اأو هي ال�ص��عف بعينه، 
وه��ذا م��ا ا�ص��تنتجه اخل��رباء والباحث��ون م��ن تل��ك الق��وة 
املهولة لالحتاد ال�ص��وفياتي ال�ص��ابق وكيف مار�ص��ها يف فر�ض 
هيمنت��ه واإرادت��ه عل��ى العديد م��ن ال�ص��عوب واحلكومات يف 

اأوروبا ال�ص��رقية واآ�ص��يا وغريهما، لكنها �ص��رعان م��ا اآلت اإلى 
الت�ص��ظي واالن�ص��طار ففقدت الدولة ال�صوفياتية كيانها ب�صبب 
ا�ص��تخدامها املجرد ال��ذي مل يكن متوازناً م��ع مقومات اأخرى 
حت��د م��ن تاآكلها وانهياره��ا وبالت��ايل انهيار منظوم��ة الدولة، 
كم��ا اأرجع بع�ص��هم اأ�ص��باب تبني القوة الناعم��ة اإلى اخلوف 
والتوج���ض م��ن �ص��ياع مثلث الق��وة الذهب��ي الذي ينح�ص��ر 
يف املب��ادىء وامل��وارد وال�ص��لطة. ومتث��ل هذه املعاير اأ�ص���ض 
الق��وة ف��اإن اأح�ص��ن توظيفه��ا ميك��ن احلدي��ث ع��ن ق��وة واإن 
اأ�ص��يء ا�صتخدامها يح�صل ال�ص��عف يف قوة اإي دولة وتتحول 
القوة اإلى �ص��عف، وهذه متثل اأحد املنطلقات الرئي�ص��ة لتبني 
ا�ص��رتاتيجية الق��وة الناعمة. لقد عّدت التغ��ريات االأخرية يف 
البل��دان العربي��ة من االأ�ص��باب التي دع��ت اإلى اع��ادة تنظيم 
ا�ص��تخدام القوة لغر�ض الهيمنة وال�صيطرة عليها ب�صبب تاآكل 
و�ص��يخوخة الكثري من االأنظمة ال�صيا�صية فيها، وتعرث البديل 
االأمريك��ي ال��ذي فر�ص��ته يف الع��راق بع��د التدخل الع�ص��كري 
املبا�ض��ر يف اإ�ض��قاط النظام القائم فيه عام 2003، والذي غرق 

يف الفو�صى والعنف واحلرب الطائفية.
ان املرتكزات التي تقوم عليها احلرب الناعمة هي:

1- ا�صتخدام االأ�صاليب االأقل تكلفة قيا�صاً اإلى تكلفة االأ�صاليب 
الع�صكرية واالأمنية.

2- اعتم��اد الط��رق الت��ي ت�ص��تدرج االآخري��ن م��ن دون اأدن��ى 
مقاومة.

3- ا�ص��تخدام البدائل التي غالباً ما ترتك اأثارًا ايجابية بعيدًا 
عن االأ�صاليب ال�صدامية.

مختارات



11 الجمعة 2018/5/18م املوافق 3 رمضان 1439هـ العدد )264(

ك�ص��ف اإعالم العدو االإ�ص��رائيلي اليوم االأحد، اأن “�ص��فارة العدو 
االإ�ص��رائيلي يف القاهرة �صتقيم الثالثاء املقبل، حفال مبنا�صبة ذكرى 

قيام اإ�صرائيل، وذلك للمرة االأولى منذ اأكرث من عقد من الزمن”.
وبح�صب موقع “i24NEWS” ال�صهيوين فاإن الفعالية �صتعقد 
يف فندق “ريتز كارلتون” يف قلب القاهرة، م�ص��ريا اإلى اأن “ال�صفارة 
الت��ي تعم��ل حالي��ا يف مق��ر اإقامة ال�ص��فري، اأر�ص��لت مئ��ات الدعوات 
اإل��ى ال��وزراء والربملاني��ني وال�ص��فراء االأجان��ب ورج��ال االأعم��ال 

وال�صخ�صيات الثقافية وال�صحفيني يف القاهرة”.
واأفاد باأن “ال�صيف االإ�ص��رائيلي بن اأديريت �صي�صافر اإلى القاهرة 

برفقة اثنني من م�صاعديه، الإعداد اأطباق ال�صيافة للمدعوين”.
ونق��ل موقع TVعرب��ي عن املوق��ع االإ�ص��رائيلي، قول��ه اإنه “يف 
ال�ص��نوات االأخ��رية مل تقم اأي فعالية ر�ص��مية اإ�ص��رائيلية، ب�ص��بب 

التحذي��رات م��ن التعر���ض للهجم��ات”، اإل��ى جانب االأح��داث التي 
اأعقب��ت ث��ورة يناي��ر 2011، وم��ا نت��ج عنها م��ن اقتح��ام اجلمهور 

الغا�صب ملبنى �صفارة العدو االإ�صرائيلي يف القاهرة.
واأ�صاف املوقع اأن “املندوبني االإ�صرائيليني يف العا�صمة امل�صرية 
داأبوا على جتنب االأ�ص��واء والظهور، ب��ل اإنهم عادوا اإلى القد�ض”، 
الفت��ا اإلى اأنه “قبل عامني فقط مت تعيني �ص��فري اإ�ص��رائيلي جديد يف 
القاه��رة وه��و ديفيد جوبرين.. وي��رى اإعالم العدو االإ�ص��رائيلي اأن 
العالق��ات امل�ص��رية االإ�ص��رائيلية ت�ص��هد تعاون��ا اأمنيا واقت�ص��اديا 
متطورا منذ االنقالب الع�ص��كري يف م�صر وتويل عبد الفتاح ال�صي�صي 
رئا�ص��ة البالد.. ي�ص��ار اإلى اأن ال�ص��حفي الربيطاين، ديفيد هري�صت، 
تن��اول يف مقال اأهمية عبد الفتاح ال�صي�ص��ي بالن�ص��بة الإ�ص��رائيل من 

وجهة نظره، يف ظل ال�صباق الرئا�صي القريب يف م�صر.
وراأى هري�ص��ت يف مقال��ه عل��ى “ميدل اإي�ص��ت اأي”، اأن ال�صي�ص��ي 
ال��ذي و�ص��فه ب�”امل�ص��تبد” م��ازال “قادرا عل��ى لعب دور ل�ص��الح 
اإ�ص��رائيل واأمريكا واململكة العربية ال�ص��عودية، بينما لن يكون ذلك 
يف مقدور �ص��فيق اأو عنان اأو اأي بديل اآخر قادم من داخل املوؤ�ص�ص��ة 
الع�ص��كرية”.. واأعترب الكاتب هري�ص��ت اأن ال�صي�صي “�صيكون اأقرب 
اإلى نب�ض ال�صارع واأكرث ان�صجاما مع الراأي العام يف م�صر، واملهمة 
املناطة بال�صي�ص��ي هي تروي�ض راأي ال�صارع العربي ل�صالح التنازل 
عن القد�ض الإ�ص��رائيل”، وفق قول��ه.. اإلى ذلك لفت الكاتب الربيطاين 
اإل��ى اأنه “اإذا كانت هن��اك عقبة كاأداء تعرت�ض ذلك، فاإن هذه العقبة 
ال توج��د داخ��ل نخب ال��دول العربية احلديث��ة واإمنا داخ��ل الراأي 

العام العربي”.

ك�صفت وكالة اأ�صو�صيتد بر�ض االأمريكية 
لالأنب��اء ع��ن لق��اء جم��ع �ص��فري م�ص��يخة 
االإم��ارات يف الوالي��ات املتح��دة يو�ص��ف 
العتيب��ة برئي���ض حكومة كي��ان االحتالل 
االإ�ص��رائيلي بنيامني نتنياهو خالل زيارة 
اآذار املا�ص��ي  اإل��ى وا�ص��نطن يف  االأخ��ري 
االأم��ر الذي يعك���ض طبيع��ة العالقة التي 
تربط بني بع�ض االأنظمة اخلليجية وكيان 

االحتالل.
نتنياه��و  تن��اول  فق��د  للوكال��ة  ووفق��ا 
الع�ص��اء يف اأح��د املطاع��م وكان ال�ص��فري 
االإمارات��ي موج��ودا يف امل��كان وحني علم 
العتيبة بوجود نتنياهو دعاه اإلى طاولته 
م�صرية اإلى اأن اجلانبني “حتدثا يف بع�ض 

االأمور ال�صيا�صية”.
وياأتي الك�ص��ف عن اللقاء ب��ني نتنياهو 
والعتيب��ة بع��د يوم��ني من ترحي��ب وزير 
خارجية النظام البحريني خالد بن حمد اآل 
خليفة بالعدوان االإ�صرائيلي على �صورية 
االأمر الذي اأ�ص��اد به وزير االت�ص��االت يف 
حكوم��ة االحت��الل االإ�ص��رائيلي اأيوب قرا 
حيث و�صف موقف النظام البحريني باأنه 
ي�صكل “دعما تاريخيا” حلكومة االحتالل 

االإ�صرائيلي.
وكان��ت �ص��حيفة هاآرت�ض االإ�ص��رائيلية 

ك�ص��فت يف اآب ع��ام 2016 ع��ن م�ص��اركة 
من��اورة  يف  االإمارات��ي  اجل��و  �ص��الح 
ع�ص��كرية وا�ص��عة يف الوالي��ات املتح��دة 
حت��ت ا�ص��م “العل��م االأحمر” اإل��ى جانب 
طائرات وقوات برية م��ن قوات االحتالل 

االإ�صرائيلي.
كما ك�ص��فت و�ص��ائل اإع��الم اإ�ص��رائيلية 
اأخ��رى ع��ن افتت��اح ممثلي��ة دبلوما�ص��ية 
عا�ص��مة  اأب��و ظب��ي  يف  االحت��الل  لكي��ان 

م�ص��يخة االإمارات يف اأعقاب زيارة املدير 
االإ�ص��رائيلية  ل��وزارة اخلارجي��ة  الع��ام 

دوري غولد اإلى اأبو ظبي.
ي�ص��ار اإل��ى اأن العالق��ة ب��ني االحت��الل 
االإ�ص��رائيلي وبع���ض االأنظم��ة اخلليجية 
انتقل��ت من املرحلة ال�ص��رية اإل��ى مرحلة 
التطبيع العلني مع تبادل زيارات الوفود 
ب��ني الطرف��ني واالإع��الن عن تع��اون عال 

على خمتلف امل�صتويات.

تامي��ز”  “�ص��اندي  �ص��حيفة  اأك��دت 
الكي��ان  ب��ني  التحال��ف  اأن  الربيطاني��ة، 
العربي��ة  ال��دول  وبع���ض  االإ�ص��رائيلي 
اأ�ص��بح اأكرب م��ن اأن يتم حجب��ه، الفتة اإلى 
اخلط��وة التطبيعي��ة العلني��ة الت��ي اأقدمت 
عليه��ا االإمارات والبحري��ن مع تل اأبيب من 
خالل امل�صاركة يف �ص��باق درجات يف القد�ض 

املحتلة.

وحّلل��ت ال�ص��حيفة الربيطاني��ة يف تقرير 
ملرا�ص��لها يف القد���ض، اأن�ص��ل فيف��ر، طبيع��ة 
التحالفات العربية اجلديدة مع “اإ�صرائيل” 
منا�ص��بة  دعم��ت  عربي��ة  دواًل  اإن  وقال��ت 
ريا�ص��ية مهم��ة انطلق��ت م��ن ب��اب ياف��ا يف 
القد�ض، م�ص��رية هنا اإلى �ص��باق الدراجات 
“غريوا دا الاإتاليا” والذي بداأ يوم اجلمعة 
و�ص��ارك في��ه املتناف���ض الربيط��اين كري���ض 

ج��ريوم ومتناف�ص��ون اآخ��رون انطلق��وا يف 
املرحل��ة االأول��ى م��ن ال�ص��باق م��ن بواب��ة 
ياف��ا وعرب �ص��وارع القد�ض التي يق��ول اإنها 

عا�صمة “اإ�صرائيل” املتنازع عليها.
واأك��دت ال�ص��حيفة اأن العالق��ات ب��ني تل 
ابيب وبع�ض االأنظمة العربية ت�صهد مرحلة 
انف��راج مع اأنه��ا ال تعرب عن تق��دم نحو حل 
النزاع بني “االإ�ص��رائيليني” والفل�صطينيني 
ب�ص��اأن القد���ض نف�ص��ها.. وفقاً لل�ص��ور التي 
مت تداوله��ا فق��د ظه��ر ع��دد م��ن الدرج��ات 
يف  والبحريني��ة  االإماراتي��ة  وال�ص��يارات 
القد�ض املحتلة وقد حملت كل �ص��يارة ا�ص��م 
الدولة ا�صتعدادًا للم�صاركة يف الرايل، ما اأثار 
غ�صب الفل�صطينيني الذين اعتربوا اخلطوة 
امت��دادًا جل�ص��ور التطبي��ع والتوا�ص��ل بني 

بع�ض االأنظمة العربية وكيان االحتالل.

تعر�صت العا�صمة ال�ص��عودية الريا�ض ومنطقتي جيزان وجنران، 
الي��وم االأربع��اء، لدفعة �ص��واريخ بالي�ص��تية ق�ص��رية وطويلة املدى 
اأطلق��ت م��ن اليمن عل��ى اأهداف ع�ص��كرية واقت�ص��ادية، ع��ززت ماأزق 
القيادة ال�ص��عودية خ�صو�ص��اً بعد الك�ص��ف عن وجود ق��وات اأمريكية 

ت�صاعد يف التعامل مع ال�صواريخ اليمنية.
واأعلن��ت القوة ال�ص��اروخية يف اأوق��ات متفرقة من الي��وم االأربعاء 
ا�صتهداف مع�ص��كر القوات الدفاعات اجلوية يف جيزان ب�صاروخ بدر1 
البالي�صتي ق�صري املدى وبعد ذلك اأعلنت اإطالق دفعة �صواريخ طويلة 
امل��دى من طراز بركان 2H على مين��اء الريا�ض اجلاف وعدة اأهداف 
اقت�ص��ادية مل ت�ص��مها يف العا�ص��مة ال�ص��عودية قبل اأن تعلن يف امل�صاء 
اإطالق �ص��اروخ بدر1 اآخر على مركز املعلومات واحلرب االلكرتونية 
يف جنران.. من جانب اآخر، قال خبري ع�ص��كري ل� املرا�صل نت اإن القوة 
ال�صاروخية اليمنية جنحت يف اإرباك القيادة ال�صعودية من خالل عدم 
اإف�ص��احها ع��ن عدد ال�ص��واريخ الت��ي اأطلقتها على الريا���ض، ودفعت 
ناطق التحالف لالإعالن ع�ص��وائياً عن �صاروخني اأحدهما زعم �صقوطه 
يف منطقة �ص��حراوية، مو�صحاً اأن القوة ال�صاروخية اأرادت اأن جتعل 
ال�ص��عودية تزعم ما ت�ص��اء كي تك�ص��ف الحقاً عرب االإع��الم احلربي عن 
عدد ال�ص��واريخ التي مت اإطالقها لت�صع م�صداقية الدفاعات ال�صعودية 
يف املحك بعدما داأبت الريا�ض اأن تعلن اعرتا�ض نف�ض عدد ال�ص��واريخ 
التي يعلن اجلانب اليمني اإطالقها.. وكان خرباء اأمريكيون ك�صفوا عقب 
املرات ال�ص��ابقة التي تعر�صت الريا�ض لق�صف �صاروخي اأن الدفاعات 
اجلوية )الباتريوت( ف�صلت يف الت�صدي لتلك ال�صواريخ معتمدين على 
مقاطع الفيديو التي ن�صرها الن�صطاء حلظة و�صول ال�صواريخ اليمنية 
وحماولة ال�صواريخ الدفاعية اعرتا�صها.. وراأى اخلبري الع�صكري يف 
حديثه ل� املرا�ص��ل ن��ت اأن اإعالن البنتاغون االأمريك��ي قبل اأيام  وجود 
قوات اأمريكية اخلا�ص��ة )القبعات اخل�ص��راء( يف احلدود ال�ص��عودية 
ت�صاعد يف التعامل مع ال�صواريخ اليمنية وحتديد خمابئها ال�صتهدافها، 

راأي يف ذلك حماولة اأمريكية لرفع معنويات اجلانب ال�ص��عودي يف ظل 
تنامي الهجمات ال�ص��اروخية اليمنية وخ�صو�صاً اأن التحالف زعم قبل 
اأكرث من ثالثة اأعوام، اأي بعد اأيام من بدء احلرب، اأنه متكن من تدمري 
ال�ص��واريخ اليمنية.. واأ�ص��اف اأن القوة ال�ص��اروخية اأرادت اأن تزيل 
�ص��عور ال�صعوديني باإيجابية وجود القوات االأمريكية من خالل تكثيف 
اإط��الق ال�ص��واريخ اأواًل وكذلك اختيارها الي��وم االأربعاء ثالثة اأوقات 
متفاوتة فجرًا وظهرًا وم�صاًء  الإطالق ال�صواريخ على جيزان وجنران 
والريا���ض، وبالت��ايل اأو�ص��لت ر�ص��الة باأنه��ا متتل��ك اآلي��ة ناجحة ملنع 
االأمريكي��ني من تقييد هجماتها ال�ص��اروخية وكذلك اإحراج االأمريكيني 
اأنف�ص��هم واإظهارهم يف موقف العاجز عن احلد من ا�صتهداف ال�صعودية 

بال�صواريخ البالي�صتية.
وفيم��ا حتاول الريا���ض اأن تقلل من خطورة الهجمات ال�ص��اروخية 
عل��ى اقت�ص��ادها، اإال اأن تقاري��ر غربي��ة اأك��دت اأن ال�ص��عودية ق��ررت 
تاأجي��ل طرح �ص��ركة اأرامك��و النفطية يف البور�ص��ة العاملي��ة اإلى اأجل 
غ��ري م�ص��مى، بعدما كان مقررًا له��ا اأن تطرح يف يونيو املقبل، م�ص��رية 
اإلى اأن التاأجيل جاء ب�ص��بب انخفا�ض القيمة التقديرية لل�صركة ب�صبب 
خطورة الهجمات ال�صاروخية التي اأثرت اأي�صاً على اإقبال امل�صتثمرين 

وال�صركات االأجنبية على اال�صتثمار يف ال�صعودية.

متابعات صحفية

ي��وم  ال�ص��عودية،  البور�ص��ة  �ص��هدت 
االأربع��اء، تراجع��اً ه��و االأك��رب م��ن نوع��ه 
خ��الل ثالثة اأ�ص��ابيع ب�ص��بب التوت��ر الناجت 
عن ق��رار الرئي�ض االأمريكي االن�ص��حاب من 
االتفاق النووي وتعر�ض ال�صعودية لق�صف 
�صاروخي من اليمن طال العا�صمة الريا�ض 
وبح�صب وكالة رويرتز، اأغلقت البور�صة 
ال�ص��عودية عند اأدنى م�صتوياتها يف اأكرث من 
ثالثة اأ�ص��ابيع اليوم االأربعاء، بينما �صجلت 
معظم اأ�ص��واق االأ�ص��هم اخلليجي��ة االأخرى 
توت��رات  �ص��غطت  حي��ث  �ص��عيفا،  اأداء 

جيو�صيا�صية على ال�صوق.
لل�ص��وق  الرئي�ص��ي  املوؤ�ص��ر  وهب��ط 
ال�ص��عودية 1.٧ يف املئ��ة اإل��ى ٧٨٧٨ نقط��ة 
م�ص��جال اأدن��ى م�ص��توى ل��ه من��ذ 15 اأبريل 
ني�ص��ان. وتراجع ال�صهمان القيادان م�صرف 
التج��اري 2.3  الراجح��ي والبن��ك االأهل��ي 

و2.2 باملئة على الرتتيب.
وانخف���ض �ص��هم جمموعة �ص��امبا املالية 
2.٨ يف املئة، رغم ت�ص��جيل املجموعة زيادة 

6 يف املئ��ة يف �ص��ايف رب��ح الرب��ع االأول م��ن 
العام، متوافقة مع توقعات املحللني.

واأ�ص��ارت روي��رتز اإل��ى اأن املوؤ�ص��ر كان 
ق��د ارتف��ع يف اأوائ��ل التعامالت اإل��ى ٨034 
نقط��ة، لك��ن املعنويات �ص��اءت بفع��ل اأنباء 
ب��اأن احلوثي��ني يف اليم��ن اأطلقوا �ص��واريخ 

بالي�صتية على الريا�ض.

كما لفت��ت الوكالة اإلى تاأثري قرار الرئي�ض 
االأمريك��ي دونال��د ترام��ب االن�ص��حاب م��ن 
االتفاقية النووية مع اإيران، على البور�صة 
ال�ص��عودية، م�ص��رية اإل��ى اأن الق��رار مث��ل 
خط��وة اأذك��ت خم��اوف م��ن ات�ص��اع نطاق 
ال�صراع يف اليمن ومناطق اأخرى �صاخنة يف 

املنطقة.

رويترز: صواريخ اليمن تهوي بالبورصة السعودية ألدنى مستوياتها

موقييييييييييييييع i24NEWS الصيييييهيييييييييييييييييييييييييونييييييييييييي:

 إعالم العدو اإلسرائيلي يتحدث عن حفل رسمي لسفارته بالقاهرة 

وكالة »أسوشيتد برس« األمريكية : 

مأدبة عشاء جتمع نتنياهو بسفيري اإلمارات والبحرين بواشنطن

غلوبيييييييييييييييييييييييييال ريسيييييييييييييييييرش: 

من هں اخلوذات البيضاء .. ومن ميولهں!!

صنيييييييييييييييييييييييدي تيييييييييييايييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييييييز: 

التحالف بني إسرائيل وبعض الدول العربية أكبر من إمكانية إخفائه

املراسل نت:  صواريخ اليمن تطيح بـ»القبعات اخلضراء« األمريكية وتضع السعودية في مأزق حقيقي

ق��ال موق��ع “غلوبال ري�ص��ري�ض” الكندي اليوم الثالث��اء اإنه ومع 
اق��رتاب اأمري��كا من احلرب ال�ص��املة يف �ص��وريا، يب��دو اأن حكومات 
الغ��رب تبن��ي معلوماتها اال�ص��تخباراتية، على ادعاءات ا�ص��تخدام 
االأ�ص��لحة الكيميائية من قبل احلكومة ال�صورية، مب�صاعدة جمموعة 

اإن�صانية “حمايدة” ت�صمى اخلوذات البي�صاء.
ال �ص��ّك اأنك �صمعت عن اخلوذات البي�صاء، وقد مت االإ�صادة بهم يف 
و�ص��ائل االإعالم كاأبطال، وبح�ص��ب ما ورد اأنقذت اأكرث من 100000 
�ص��خ�ض اعتبارًا من اأبريل 201٨. ولكن من هم اخلوذات البي�ص��اء؟ 

هل هي منظمة �صرعية اأم بيادق متّول لغر�ض تغيري النظام؟
على الرغم من جتميد متويل اأمريكا االأخري للم�صاعدات االإن�صانية 
ل�ص��وريا، اإال اأن اأمري��كا توا�ص��ل متوي��ل املجموعة املث��رية للجدل، 
املعروف��ة با�ص��م “اخل��وذ البي�ص��اء”.. تّدع��ي اخلوذات البي�ص��اء 
باأنه��ا كي��ان حمايد يف �ص��وريا، حي��ث يقول��ون اإنهم فقط ي�ص��اعدون 
النا�ض الذين يعي�ص��ون يف و�ص��ط حرب اأهلية.. ووفق��اً ملوقعهم على 
االإنرتن��ت، فاإن الدفاع املدين ال�ص��وري، املّلقب باخلوذات البي�ص��اء، 
ت�ص��ّكل يف “اأواخر 2012- اأوائل 2013” وهم عبارة عن جمموعات 

منظمة ذاتياً.
بع��د اأن اأدرك��وا اأنهم بحاج��ة اإل��ى التدريب، ذه��ب 20 منهم اإلى 
تركيا يف مار�ض 2013 للتعلم من �ص��ابط �ص��ابق يف اجلي�ض الربيطاين 
يدعى جيم�ض لو مي�ص��ورييه، والذي ُين�صب اإليه الف�صل يف امل�صاعدة 

على ت�صكيل هيكل وعمليات اخلوذ البي�صاء.
ومتكن لو مي�ص��ورييه من متويل هذا الربنامج التدريبي من خالل 
م��اي داي ري�ص��كيو، وهي منظمة غري هادفة للرب��ح مقّرها يف هولندا 
وممول��ة من من��ح احلكومات الهولندي��ة والربيطاني��ة والدمناركية 
واالأملاني��ة.. وقد مت متويل هذه ال�ص��ركة من قب��ل الوكالة االأمريكية 
للتنمي��ة الدولي��ة منذ �ص��نوات، وحتمل �ص��جاّلً من حاالت الف�ص��ل يف 
دعم ما ي�ص��مى بالتدخالت االإن�ص��انية، مبا يف ذلك ليبيا.. ويف اخلتام 
قال املوقع من الوا�ص��ح اأي�ص��اً اأن اخلوذات البي�ص��اء لها �صالت مع 
منظمات متولها احلكومات التي ت�ض��عى، وتعمل لإ�ض��قاط احلكومة 
ال�ص��ورية واإن�ص��اء نظ��ام جديد يف �ص��وريا، وم��ع ذلك، فاإن و�ص��ائل 
االإعالم واحلكومة لدينا تت�صرف وكاأن املعلومات الواردة من ذوي 

اخلوذات البي�صاء تاأتي من مراقب غري متحيز.



محاضرةالجمعة 2018/5/18م املوافق 3 رمضان 1439هـ العدد )264(12

شهر رمضان يحل على األمة هذا العاں في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقت الذي تواجه الكثير من التحديات واألخطار
السيد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي  في أولى محاضراته الرمضانية : – 

< نيييييحيييييتييييياج إليييييييييى اغيييييتييييينيييييام فييييييرصيييييية شيييييهييييير رميييييييضيييييييان وصييييييييييياميييييه وقييييييييييياميييييه مييييييين أجيييييييييل اليييييتيييييمييييياسيييييك فيييييييي ميييييواجيييييهييييية احليييييييييييرب اليييينيييياعييييميييية

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

احلم��د هلل رب العامل��ني، واأ�ص��هد اأن ال اإله اإال 
اهلل امللك احلق املبني، واأ�ص��هد اأن �صيدنا حممدا 
عبده ور�ص��وله خ��امت النبيني، اللهم �ص��ل على 
حممد وعل��ى اآل حممد وبارك على حممد وعلى 
اآل حمم��د، كم��ا �ص��ليت وباركت عل��ى اإبراهيم 
وعل��ى اآل اإبراهي��م اإن��ك حمي��د جمي��د، وار�ض 
اللهم بر�ص��اك عن اأ�ص��حابه االأخيار املنتجبني 

وعن �صائر عبادك ال�صاحلني.
اأيه��ا االإخ��وة واالأخ��وات، �ص��عبنا اليمن��ي 
اهلل  ال�ص��الم عليك��م ورحم��ة  العزي��ز،  امل�ص��لم 

وبركاته:
املب��ارك،  رم�ص��ان  �ص��هر  حل��ول  مبنا�ص��بة 
�ص��هر اخلري والرحمة والفالح، �ص��هر ال�ص��يام، 
نتوجه اإلى اأبناء اأمتنا االإ�ص��المية كافة بالتهاين 
والتربي��كات، ون�ص��األ اهلل �ص��بحانه وتعالى اأن 
يحله علينا باخلري وال��ربكات، واأن يوفقنا فيه 
مل��ا ير�ص��يه عنا من �ص��الح االأعمال اإنه �ص��ميع 

الدعاء.
�ص��هر رم�ص��ان املب��ارك الذي اأتى ه��ذا العام 
التحدي��ات  م��ن  الكث��ري  في��ه  تواج��ه  واالأم��ة 
اليمن��ي  ل�ص��عبنا  بالن�ص��بة  وه��و  واالأخط��ار، 
امل�ص��لم العزي��ز للم��رة الرابع��ة عل��ى الت��وايل 
ال�ص��عودي  االأمريك��ي  الع��دوان  وه��و يف ظ��ل 
الغا�ص��م، بل وياأتي هذا املو�ص��م وهذا العدوان 
يف ذروت��ه، االأمة ب�ص��كل ع��ام و�ص��عبنا العزيز 
�ص��من هذه االأم��ة يف مواجهة ه��ذه التحديات، 
اجلمي��ع اأحوج م��ا يكونون اإلى اال�ص��تفادة من 
هذه املحطة ال�ص��نوية الرتبوي��ة املعطاءة، من 
ه��ذا املو�ص��م االإلهي ال��ذي جعله اهلل �ص��بحانه 
وتعالى من ف�صله مو�صم خري ورحمة وبركات، 
وفتح في��ه لعباده اآفاق اخل��ري، واآفاق الهداية 
واآف��اق الفالح والنج��اح، ولكن بطبيعة احلال، 
ه��ذا ال بد فيه م��ن جانبنا نحن كاأمة اإ�ص��المية، 
كم�ص��لمني رج��اال ون�ص��اء يف مق��ام التكلي��ف اأن 
نحر�ض على اال�ص��تفادة من هذه الهبة االإلهية، 
من هذه النعمة االإلهية العظيمة، اأن ن�ص��تثمرها 
واأن ن�ص��تفيد منه��ا واأن ن�ص��تغلها باأق�ص��ى م��ا 
ميك��ن م��ع االعتماد عل��ى اهلل �ص��بحانه وتعالى 
واال�ص��تعانة ب��ه ج��ل �ص��اأنه ليوفقن��ا وليعيننا 
وليهدينا، فاالإن�ص��ان بحاجة دائمة اإلى التوفيق 
االإلهي يف كل عمل �صالح، ويف كل اجتاه خري، ال 
بد لالإن�ص��ان من اال�ص��تعانة باهلل واالعتماد على 

اهلل �صبحانه وتعالى.
االأم��ة بح�ص��ب ثالثة اعتب��ارات وامل�ص��لمني 
ب�ص��كل عام بح�ص��ب ثالثة جوانب، يهم اجلميع 
اأن ي�ص��تفيدوا م��ن ه��ذا ال�ص��هر املب��ارك، نح��ن 
كاأم��ة اإ�ص��المية نواج��ه حتدي��ات واأخطار غري 
م��ن  الكب��رية  الع�ص��كرية  الهجم��ة  م�ص��بوقة، 
جان��ب اأعداء االأم��ة التي ت�ص��تهدفنا �ص��واء يف 
بلدن��ا يف اليمن، اأو ت�ص��تهدف اأمتنا واملوؤامرات 
الكب��رية، وكلنا راأينا و�ص��اهدنا ما اأقدمت عليه 
االإدارة االأمريكية يف نقل �ص��فارتها اإلى القد�ض، 
اإل��ى مدين��ة القد�ض كخط��وة عدواني��ة متقدمة 
ت�صتهدف االأمة يف ق�ص��يتها الكربى، يف ق�صيتها 
املركزية، وتهدف اإلى النيل من مقد�ص��ات االأمة 

االإ�ص��المية، ومن اأخطر ما ُت�ص��تهدف فيه االأمة 
اأن ُت�ص��تهدف يف مقد�ص��اتها، ه��ذا جان��ب خطري 
م��ن جوان��ب اال�ص��تهداف لالأم��ة، ث��م يف موقع 
مدينة القد�ض من الق�ص��ية الرئي�صية واملركزية 
لالأم��ة يف مواجهة اأمريكا واإ�ص��رائيل، الق�ص��ية 
الفل�ص��طينية، موق��ع مدين��ة القد���ض م��ن ه��ذه 
الق�ص��ية ه��و املركز يف ه��ذه الق�ص��ية، هو اللب 
يف ه��ذه الق�ص��ية، موق��ع ح�ص��ا�ض ج��دا يف هذه 
الق�صية، ا�صتهداف على م�صتوى الق�صية ب�صكل 
ع��ام وا�ص��تهداف يف جانب اأ�صا�ص��ي وح�ص��ا�ض 
منها، اخلطوة االأمريكية هذه غري جديدة ، غري 
غريبة على اأمريكا، اأمريكا م�ص��اركة وم�صاهمة 
م��ع اإ�ص��رائيل جنبا اإلى جنب من��ذ زمن طويل، 
يف كل ما جرى ويجري يف فل�ص��طني واالأق�ص��ى، 
ومدين��ة القد���ض، ويف كل م��ا ج��رى ويجري يف 
ال�صاحة االإ�صالمية ب�صكل عام واملنطقة العربية 
يف اأقطاره��ا التي �ص��هدت اأح��داث كبرية، كل ما 
يف املنطق��ة م��ن موؤام��رات ومكائ��د وخمططات 
ت�ص��تهدف النيل من اأمتنا االإ�صالمية، يف املنطقة 
العربية وخارج املنطقة العربية، كلها ت�ص��رتك 
فيها اأمريكا واإ�ص��رائيل، واإمنا داأب البع�ض من 
اأبن��اء االأمة عل��ى حماولة التفريق ب��ني اأمريكا 
واإ�ص��رائيل يربر الأنف�ص��هم طبيعة عالقاتهم مع 
اأمري��كا، واإال فاأمريكا واإ�ص��رائيل وجهان لعملة 
واح��دة، وهم��ا ثنائيان ي�ص��كالن اخلطر الكبري 
على اأمتنا االإ�ص��المية، وارتبط بهم ثالثي ال�صر 
م��ن اأبن��اء اأمتن��ا وه��م املنافقون، فكان��وا فعال 
اإ�ص��افة يف اخلط��ورة عل��ى ه��ذه االأم��ة وطرفا 
رئي�ص��يا يف كل املوؤام��رات واملكائ��د واالأجن��دة 
الت��ي ت�ص��تهدف االأمة، فاأمتنا االإ�ص��المية اليوم 
واالأخط��ار،  التحدي��ات  ه��ذه  تواج��ه  وه��ي 
وتخو���ض معركتها ع�ص��كريا واأمنيا و�صيا�ص��يا 
واإعالمي��ا واقت�ص��اديا وفكريا وثقافي��ا ويف كل 
املج��االت هي اأح��وج ما تك��ون من اال�ص��تفادة 

من هذا ال�ص��هر املبارك يف كل ما اأعد اهلل فيه من 
عوام��ل تربوي��ة م�ص��اعدة اإلى حد كب��ري لالأمة 
فيما حتتاج اإليه، وهي يف مقدمة ما حتتاج اإليه 
حتتاج اإلى هذا العطاء الرتبوي الذي يحفل به 
�صهر رم�صان املبارك الذي هو عطاء ملن ي�صتفيد 
منه، ملن ي�ص��عى ويحر�ض على اأن يكت�صبه واأن 

يغتنمه من هذا ال�صهر املبارك.
اإل��ى  ه��ذه  التحدي��ات  مواجه��ة  يف  نحت��اج 
ال�ص��رب، اإلى الع��زم، اإلى الق��وة املعنوية، اإلى 
الطاق��ة االإمياني��ة، ونحتاج اإلى الب�ص��رية اإلى 
الوع��ي، اإل��ى الفه��م ال�ص��حيح، اإل��ى املعرف��ة 
م��ن  للواق��ع  للع��دو،  وال�ص��حيحة  ال�ص��لمية 
حولنا، مل�صوؤولياتنا، ملا علينا اأن نعمل، للحلول 
والروؤى واالأفكار ال�صحيحة التي ت�صاعدنا على 
التحرك ال�ص��حيح والت�ص��رف ال�صحيح، وهذا 
بال��ذات، وهذا يف احلقيقة م��ن اأهم ما يقدمه لنا 
�صهر رم�ص��ان املبارك، اإذا نحن اجتهنا برتكيز 
واهتم��ام وعناي��ة، نكت�ص��ب م��ن �ص��يام �ص��هر 
رم�صان املبارك العزم، القوة، ال�صرب، التحمل، 
ال�ص��دائد  مواجه��ة  يف  والتجل��د  اجلل��د  كذل��ك 
واملح��ن واملتاعب وال�ص��عوبات، نكت�ص��ب من 
�ص��هر رم�صان املبارك، من خالل العودة القوية 
ج��دا اإل��ى الق��راآن الك��رمي، العناي��ة بتالوت��ه، 
العناي��ة بتدبر اآياته، االإ�ص��غاء لهديه، الرتكيز 
على نوره، ن�ص��تفيد الوعي، ن�ص��تفيد ونكت�ص��ب 
الب�ص��رية النافذة حتى نرى بن��ور اهلل، وحتى 
تزول عنا غ�ص��وات العمى، وحتى نرى االأ�صياء 
عل��ى حقيقته��ا، ون�ص��تهدي بهدى اهلل �ص��بحانه 
وتعال��ى فيما فيه من اإر�ص��اد، من تعليمات، من 
تقيي��م، من تب�ص��رة اإل��ى غري ذلك، ث��م بالقرب 
من اهلل �ص��بحانه وتعالى، بالدعاء، باال�صتعانة 
باهلل، نكت�ص��ب الرعاية االإلهي��ة، بالقرب من اهلل 
�ص��بحانه وتعال��ى نحظ��ى برعاية من��ه، بعون 
من��ه، باألط��اف من��ه، ونحن الفق��راء اإل��ى اهلل، 

الفق��راء اإلى رحمته، اإل��ى عونه، اإلى لطفه، اإلى 
توفيق��ه، اإلى ن�ص��ره، اإل��ى تاأيي��ده املحتاجون 

حاجة مطلقًة اإلى ف�صله.
الدني��ا  ماأدب��ة اهلل خل��ري  ه��و  ال�ص��هر  فه��ذا 
وخل��ري االآخ��رة للف�ص��ل كل��ه للف��الح للنجاح، 
واالإن�ص��ان جت��اه الواق��ع العام وجت��اه واقعه 
ال�صخ�ص��ي حت��ى فيم��ا يعاني��ه عل��ى م�ص��توى 
واقع��ه ال�صخ�ص��ي م��ن هم��وم واآالم وم�ص��اكل 
وحتدي��ات،  و�ص��عوبات  وعوائ��ق  ومعان��اة 
امل�ص��اكل والهموم ال�صخ�صية امل�صاكل والهموم 
العامة الق�ص��ايا الكثرية الت��ي تعنيك اأنت هذه 
ه��ي فر�ص��تك لالإقبال اإل��ى اهلل اإلى رب��ك الكرمي 
اإلى رحمته الوا�ص��عة التي و�ص��عت كل �ص��يء، 
ه��و ينادينا ه��و يدعونا ه��و الذي فت��ح لنا هذا 
االأفق وهذه الواحة من ف�ص��له ورحمته وكرمه 
فلندخل اإلى هذه الواحة واحة الرحمة واخلري 

والفالح.
اهلل �صبحانه وتعالى قال يف كتابه الكرمي :

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
��َياُم َكَما  ّ َها اَلِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صِ ) َيا اأَُيّ
ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِم��ن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن ( هكذا 
قال �ص��بحانه وتعال��ى "َلَعَلُّك��ْم َتَتُّقوَن" �ص��يام 
�صهر رم�صان ي�ص��كل يف عطائه الرتبوي يف اأثره 
النف�ص��ي واملعن��وي يف اإيجابيات��ه املكت�ص��بة يف 
واقع االإن�صان يف اأعماله وت�صرفاته واجتاهاته 
يف احلي��اة ُي�ص��كل وقاي��ة، االإن�ص��ان ال�ص��عيف 
االإن�ص��ان ال��ذي ته��دده االأخط��ار والتحدي��ات، 
واالإن�ص��ان الذي يجني كثريًا على نف�ص��ه ب�صوء 
ت�ص��رفاته بكثري اأخطائ��ه بتجاوزات��ه باأعماله 
ال��اّل م�ص��وؤولة يجني عل��ى نف�ص��ه ويجني على 
اأث��ره  يف  ال�ص��يام  ه��ذا  حول��ه،  م��ن  املجتم��ع 
الرتبوي النف�ص��ي ي�صحح م�صرية هذا االإن�صان 
يف اأعماله وت�صرفاته حتى تكون اأكرث م�صوؤوليًة 
اأك��رث اتزان��اً وا�ص��تقامًة فيما يدفع عن��ك وبيل 

واألميية  اليمني  للشعب  يييبييارك   >
اإلسييييامييييييييية حييييلييييول شيييهييير رميييضيييان 

املبارك.

األميية  على  يحل  رمييضييان  شهر   >
هييذا العام في الوقت الييذي تواجه 

الكثير من التحديات واألخطار.

< يييأتييي شهر رمييضييان والييعييدوان 
الييسييعييودي األمييريييكييي عييلييى شعبنا 

في ذروته.

< األمييييية اإلسيييامييييييية بييحيياجيية إلييى 
االستفادة من محطة شهر رمضان 

املعطاءة.

< نيييحييين كييييأميييية إسييييامييييييييية نيييواجيييه 
حتييديييات غييييير مييسييبييوقيية ميين أعيييداء 
اليييييييييميييين أو عييلييى  األمييييييييية سيييييييييواء فييييييي 

مستوى األمة.

< نييقييل اليييسيييفيييارة األمييريييكييييية إلييى 
اليييييييقيييييييدس هيييييييي خييييييطييييييوة عيييييدوانييييييييييية 
تيييسيييتيييهيييدف اليييينيييييييييل مييييين ميييقيييدسيييات 

األمة اإلسامية.

الييييييقييييييدس ميين  < ميييييوقيييييع مييييدييييينيييية 
الفلسطينية موقع املركز  القضية 

واللب.

ليييييسييت  < اخليييييطيييييوة األمييييريييييكييييييييية 
مشاركة  ألنها  أمريكا  على  غريبة 
جيييرى  مييييا  كييييل  فييييي  “اسرائيل”  مييييع 
فييي فلسطن والييسيياحيية اإلسييامييييية 

واملنطقة

< أجيييييييور األعيييييميييييال تيييضييياعيييف فييي 
شيييهييير رميييييضيييييان املييييييبييييييارك سييبييعييون 
ضييييعييييفييييًا فييييييي أقييييييييل تييييقييييدييييير بييحييسييب 

احلديث النبوي

للمجاهدين  اليييدعييياء  نيينييسييى  ال   >
فيييييي اجلييييبييييهييييات بيييالييينيييصييير واليييتيييأييييييييد 

والتسديد

< علينا أن نحرص في شهر رمضان على التقرب من القرآن واستلهام الوعي والبصيرة من هداه ونوره
< فلنركز على الييدعيياء فييي شهر رمييضييان وطييلييب املييغييفييرة واليينييصيير والييتييوفيييييق وطييلييب خير الييدنيييييا واآلخيييرة
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وعواقب اأخطاءه وت�ص��رفاته ال�ص��يئة ي�ص��كل 
وقاي��ة من ع��ذاب اهلل �ص��بحانه وتعالى ي�ص��كل 
وقاي��ة للنتائ��ج احلتمية التي يدفعها االإن�ص��ان 
كثمن باه�ض على انحرافاته على اأخطائه على 
معا�ص��يه وخمالفات��ه لتوجيهات اهلل �ص��بحانه 

وتعالى.
االإن�ص��ان اأح��وج مايكون اإل��ى التقوى اأحوج 
مايكون اإلى ال�صيطرة على نف�صه على ت�صرفاته، 
ال�ص��يطرة عل��ى هذه النف���ض يف مق��ام الرغبات 
وال�ص��هوات، وال�ص��يطرة عل��ى ه��ذه النف�ض يف 
مقام التحديات وال�ص��عوبات ففي تلك ويف تلك 
يحتاج اإلى ال�ص��رب يحتاج اإلى التما�صك يحتاج 
اإلى امَلَنَعة والقوة والتحّمل حتى ي�ص��يطر على 
نف�ص��ه ليثب��ت يف مواجه��ة الرغب��ات وليثبت يف 
مواجه��ة التحدي��ات، هذا ه��و عطاء ال�ص��يام، 
لكن اإن ا�صتح�ص��ر االإن�صان اإن اأدرك هذه القيمة 
ه��ذا االأثر ه��ذه االإيجابية اأما اإذا كان االإن�ص��ان 
غافاًل ال ي�صتفيد �صيئاً اإذا كان االإن�صان ال يرى يف 
ال�صيام اإال و�صيلًة لتحريك ال�صهية للطعام حتى 
يتح�صر يف �صهيته ونهمه و�صغفه بالطعام حلني 
ياأت��ي اللي��ل فينق�ض متوثباً اإل��ى مائدة الطعام 
فيلتهم اأق�ص��ى ما ي�ص��تطيعه من الطعام حينها 
ال ي�ص��تفيد �صيئاً من �صيام �ص��هر رم�صان، واإذا 
كان ال ي��رى يف ليايل �ص��هر رم�ص��ان املب��ارك اإال 
فر�صة لل�صهرات لي�صيع كل اأوقاته وهو مت�صّمر 
بعيونه بب�صره نحو �صا�صات التلفاز اأو منكباً ال 
يرفع راأ�ص��ه على مواقع التوا�صل االجتماعي، 
اله��وى  اأخ��الء  م��ع  اأو من�ص��غاًل هن��ا وهن��اك 
واأ�ص��دقاء ال�ص��ياع فهذه هي الكارث��ة هذه هي 
الطامة، تتحول تلك الليايل املباركة ليايل اخلري 
لي��ايل الهداي��ة، ليايل ممكن اأن تعمرها بالو�ص��ل 
م��ع اهلل باالإقب��ال اإلى اهلل بروح��ك، روحك التي 
حتت��اج اإلى هذا االطمئن��ان الذي لن يتوفر وال 
يتوفر اإال باأن تعي�ض جو االإميان جو االت�ص��ال 
النف�ص��ي واملعن��وي باهلل �ص��بحانه وتعالى جو 
التوج��ه بالروح والوجدان وامل�ص��اعر واحل�ض 
والذه��ن نحو الذك��ر هلل �ص��بحانه وتعالى، واإال 
لن تكت�صبه من اأي �صيء اآخر اإمنا تزداد �ُصعارًا 
وتزداد تلهفاً و�ص��دًة نح��و املزيد واملزيد مما ال 
يو�ص��لك اإل��ى نتيج��ة اإذا اجته��ت يف اأي اجتاه 

اآخر .
هذا الفراغ الروحي الذي ي�ص��عر به االإن�صان 
ويتعب��د ب��ه االإن�ص��ان ويع��اين منه االإن�ص��ان ال 
ي�ص��ده وال ي�ص��بعه اإال االإقبال اإل��ى اهلل، حاجة 
فطرية حاجة فطرية اإذا اأراد االإن�صان اأن ي�صده 
بالله��و والغفلة وال�ص��ياع وا�ص��تهالك االأوقات 
الثمين��ة جدًا التي هي من اأه��م ما اأعطاك اهلل يف 
حياتك وما وهبك يف عمرك فاأهدرتها واأ�ص��عتها 

ت�صيع بدون نتيجة بدون فائدة بدون ثمرة.
ثم االإن�ص��ان اأي�ص��اً واالأمة االإ�ص��المية ب�صكل 
عام فيما تواجهه يف هذا الع�ص��ر من ما ي�ص��مى 
باحل��رب الناعمة حرب �ص��عواء، حرب كبرية 
وخطرية ت�ص��تهدف االأمة يف ثقافتها، ت�صتهدف 

االأمة يف روحيتها، ت�صتهدف االأمة مل�صخ هويتها 
االإ�ص��المية الإبعادها اأكرث واأك��رث واأكرث عن كل 
مبادئه��ا العظيم��ة وقيمه��ا واأخالقها الفا�ص��لة 
والكرمي��ة الإبعادها وم�ص��خ هويتها ع��ن كل ما 
يف دينه��ا م��ن مب��ادئ عظيم��ة اأو اأخ��الق مهمة 
اأو قي��م اأو اأعم��ال عظيمة، حرب الإف�ص��اد االأمة 
ومتيي��ع االأم��ة وت�ص��ييع االأمة وم�ص��خ ثقافة 
االأمة وت�صليل االأمة، حرب االإف�صاد والت�صليل 

والت�صييع اأخطر حرب تواجه االأمة اليوم.
يف مواجهة هذه احلرب حتى نك�ص��ب التقوى 
التي �ص��تحفظ لنا التما�ص��ك الروحي والرتبوي 
والنف�ص��ي ولنكت�ص��ب الوعي والب�ص��رية التي 
�صنتح�صن من خاللها يف املفاهيم والوعي نحتاج 
اإلى اغتنام فر�ص��ة �ص��هر رم�ص��ان واال�صتفادة 
من �ص��هر رم�ص��ان اال�ص��تفادة من �ص��يامه من 
قيام��ه من �ص��الح االأعم��ال فيه م��ن اجلهاد فيه 
من االإح�ص��ان فيه من كل القرب املقربة اإلى اهلل 
فيه، واأي�ص��اً اإلى الق��راآن اإلى الهدى اإلى الوعي 
والب�ص��رية الت��ي ن�ص��تفيدها من خ��الل القراآن 

وثقافة القراآن الكرمي.
ث��م االإن�ص��ان حت��ى بغ��ري النظ��ر اإل��ى ه��ذه 
التحدي��ات واالأخطار والهجمة غري امل�ص��بوقة 
على االأمة، وبغ�ض النظر كذلك عن هذه احلرب 
الناعمة حرب الت�صليل واالإف�صاد التي ت�صتهدف 
االأم��ة، بالنظر اإل��ى الواقع االعتي��ادي للحياة 
النف�ض الب�ص��رية ت�ص��تقر دائماً اإل��ى العناية بها 
النف�ض الب�ص��رية ح�صا�ص��ة جدًا وتعي�ض واقعاً 
فيه الكثري من املوؤثرات التي توؤثر عليها يف هذه 
احلي��اة يف واق��ع احلياة الكثري مم��ا يوؤثر على 
النف�ض الب�ص��رية، وكما ج�ص��د االإن�ص��ان يحتاج 
اإلى عناية م�صتمرة به .. غذاًء وتنظيفا و�صحة 
اأ�ص��ياء كث��رية جدا،النف���ض كذلك بحاج��ة اإلى 
عناية م�ص��تمرة عناية م�ص��تمرة بها، اأتى �صهر 
رم�ص��ان املب��ارك ليكون من اأهم الو�ص��ائل التي 
ي�صتعني بها االإن�صان على العناية بنف�صه عملية 
تو�صيب للنف�ض الب�صرية تنقية تنظيف ت�صليح 
جتهيز ور�ص��ة تدخل فيها النف�ض الب�ص��رية من 
خ��الل العناي��ة بها واال�ص��تثمار لهذه الفر�ص��ة 
املباركة ثم يتجه االإن�ص��ان اإلى اإ�ص��الح الكثري 
م��ن ما قد تخ��رب يف هذه النف�ض الب�ص��رية كاأي 
جهاز يدخل يف حالة عناية الإ�صالحه وتو�صيبه 
والعمل على معاجلة ما فيه من خلل وهكذا، فال 
ينبغي اأن نفوت هذه الفر�ص��ة الثمينة من خالل 
ال�صيام نف�صه والعناية فيه بتقوى اهلل �صبحانه 
وتعال��ى واجتناب، اجتناب م��ا يحبط االأعمال 
نحن بحاجة اإلى اأن نتقي اهلل �صبحانه وتعالى، 
ورد يف معنى احلديث عن ر�ص��ول اهلل �ص��لوات 
اهلل علي��ه وعل��ى اآله رب �ص��ائم لي���ض لديه من 
�ص��يامه اإال اجل��وع والظماأ لي�ض ل��ه ال اأجر وال 
قرب��ة اإل��ى اهلل وال اأث��ر نف�ص��ي وال اأث��ر معنوي 
وال اأثر وجداين وال تاأثري يف اأعماله وت�ص��رفاته 
وال اأي �ص��يء هو ذلك بنف�ص��ه قبل �صهر رم�صان 
وبعد �ص��هر رم�ص��ان البع�ض يتخ��رب اأكرث من 

كرثة ما يقرتف يف �ص��هر رم�ص��ان من املعا�صي 
والذن��وب ويدن�ض نف�ص��ه وينته��ك حرمات هذا 
ال�ص��هر يف نهاره ويف لياليه يخرج حمماًل بعبء 
جديد اإ�صايٍف وفظيع ومثقل وخطري جدا يحتمل 
به االآثام والعياذ باهلل والتبعات ال�ص��يئة، ال بد 
م��ن تقوى اهلل �ص��بحانه وتعالى العناية اأي�ص��ا 
يف ه��ذا ال�ص��هر املب��ارك بالق��راآن الكرمي )�ص��هر 
رم�ص��ان ال��ذي اأن��زل فيه الق��راآن ه��دى للنا�ض 
وبين��ات م��ن اله��دى والفرق��ان( لنحر�ض على 
اال�صتفادة يف هذا ال�صهر املبارك من القراآن ومن 
ثقافة القراآن فنكت�صب املزيد واملزيد من الوعي 
والب�ص��رية وما ي�ص��دنا اإلى اهلل وما يرتك اأثره 
العظيم فينا تربويا ونف�صيا وهذا جانب اأ�صا�ض 
ج��دا، احل��رب الت�ص��ليلية احل��رب االإعالمي��ة 
التثقيفي��ة والفكري��ة م�ص��تعرة ج��دا  احل��رب 
وهوج��اء وكبرية للغاية ال يتح�ص��ن االإن�ص��ان 
منه��ا اإال بن��ور الق��راآن وبهدى الق��راآن وبثقافة 
القراآن، ث��م العناية بالدع��اء واالإقبال اإلى اهلل، 
هذا �ص��هر عظيم ي�ص��تجاب فيه الدعاء ملن اأقبل 
اإلى اهلل وا�ص��تجاب هلل ا�ص��تجب هلل ي�ص��تجب لك 
)فلي�ص��تجيبوا يل( ق��ال اهلل �ص��بحانه وتعال��ى 
)واإذا �صاألك عبادي عني( يف نف�ض اآيات ال�صيام 
)ف��اإين قري��ب اأجي��ب دع��وة الداع��ي اإذا دع��ان 
فلي�ص��تجيبوا يل وليوؤمنوا بي لعلهم ير�ص��دون( 
ال بد من اال�ص��تجابة هلل واالإقبال اإلى اهلل ونركز 
يف الدعاء على امل�ص��ائل املهم��ة الدعاء باملغفرة 
الدعاء بالعفو طلب الرحمة طلب الن�ص��ر طلب 
العون طل��ب الهداية طل��ب التوفيق طلب خري 
الدنيا واالآخرة، كذلك اإذا االإن�ص��ان له م�ص��اكل 
�صخ�ص��ية ق�ص��ايا ملح��ة يف واقعه ال�صخ�ص��ي 
ميك��ن اأن يدعو اإل��ى اهلل ويتقرب اإل��ى اهلل واهلل 
قريب من عباده ي�صمع دعاء من دعاه ما يحتاج 
ال اإلى و�ص��اطات وال يحتاج اإل��ى، اأمور من هنا 
وهن��اك ومتاعب ي�ص��مع دعائك ب�ص��كل مبا�ص��ر 
اإذا دعوت��ه لك��ن فا�ص��تجب هلل ي�ص��تجب لك اهلل 
)فلي�ص��تجيبوا يل( ق��ال اهلل �ص��بحانه وتعال��ى 
العناي��ة بجوانب االأعم��ال ال�ص��احلة االأعمال 
يف  وامل�ص��وؤوليات  الواجب��ات  م��ن  ال�ص��احلة 
املقدم��ة يحر���ض االإن�ص��ان عل��ى االهتم��ام بها 
والنوافل املقربة اإلى اهلل �صبحانه وتعالى كذلك 
ب�صكل اإ�صايف، اهلل جل �صاأنه ي�صاعف االأجر على 
االأعمال وورد عن النبي �صلوات اهلل عليه وعلى 
اآله ما يفيد اأن احلد االأدنى يف م�ص��اعفة الثواب 
يف �ص��هر رم�ص��ان اإلى �صبعني �ص��عفا، ثم هناك 
جمال مفتوح ووا�ص��ع هذا احلد االأدنى ح�ص��ب 
ما اأفاده احلديث عن الر�صول �صلوات اهلل عليه 
وعلى اآله وف�ص��ل النافلة فيه كف�ص��ل الفري�صة 
يف غريه وف�ص��ل الفري�ص��ة فيه �ص��بعني �صعفا، 
فاملجال مفتوح وبع�ض االأعمال هي م�صاعفة من 
االأ�ص��ا�ض اأ�ص��عافا كثرية مثل االإنفاق يف �صبيل 
اهلل هو من االأ�ص��ا�ض م�صاعف ب�صبعمائة �صعف 
��وِعفت هذه االأ�صعاف اإلى �صبعني  فكيف اإذا �صُ
م��رة يف ما ه��ي عليه من م�ص��اعفة كم �ص��تطلع 

فر�ص��ة كبرية للتقرب اإلى اهلل �صبحانه وتعالى 
باالأعم��ال ال�ص��احلة، مم��ا يحر���ض االإن�ص��ان 
علي��ه االإح�ص��ان االإنف��اق يف �ص��بيل اهلل العناية 
بالفق��راء وامل�ص��اكني وال�ص��عفاء واملحتاج��ني 
واملكروبني هذا م��ن اأعظم االأعمال واأهم القرب 
اإلى اهلل �ص��بحانه وتعالى واهلل قال ) واأح�صنوا 
اإن اهلل يحب املح�ص��نني( ويف اآي��ة اأخرى )واهلل 
يحب املح�ص��نني( مهم االإح�ص��ان اآي��ات كثرية 
حتث عل��ى ال�ص��دقات عل��ى العناي��ة بالفقراء 
وامل�ص��اكني والفئ��ات املحتاجة واملت�ص��ررة يف 
ظل ظ��روف العدوان هناك الكث��ري من املعانني 
جدا بحاجة اإلى العناية بهم، من اأعظم االأعمال 
اأي�صا اجلهاد يف �صبيل اهلل عمل عظيم وعمل مهم 
واالأم��ة يف هذه املرحل��ة و�ص��عبنا العزيز وهو 
يواجه العدوان االأمريكي االإ�ص��رائيلي بحاجة 
اإل��ى اجله��اد يف �ص��بيل اهلل يف مواجه��ة ق��وى 
الغ��زو والع��دوان الظامل��ة املتعدي��ة بغري حق 
والت�صدي لهذا العدوان بنية �صادقة و�صاحلة 
وا�صتجابة هلل �صبحانه وتعالى وعناية وحتركا 
م��ن اأجل عب��اد اهلل امل�صت�ص��عفني جه��اد عظيم 
وقرب��ة عظيمة اإل��ى اهلل �ص��بحانه وتعالى، هذا 
الع��دوان الظامل الذي على راأ�ص��ه اأمريكا الذي 
اعرتفت به موؤخرا مب�ص��اركتها املبا�صرة واأنها 
اأر�ص��لت للم�ص��اركة يف هذا العدوان من اأ�صمتهم 
باأ�ص��حاب القبعات اخل�صراء واإلى اآخره، هذا 
الع��دوان ال��ذي وراءه اإ�ص��رائيل داعمة موؤيدة 
ب�ص��كل �صريح م�صاهمة م�ص��اركة ب�صكل وا�صح 
هذا العدوان الذي ميار�ض اأب�صع اجلرائم بحق 

�صعبنا العزيز، الت�صدي له قربة
اإل��ى اهلل جهاد يف �ص��بيل اهلل وعمل عظيم من 
اأهم واأعظم االأعمال ميكن لل�صباب ا�صتثمار هذا 
ال�ص��هر املبارك يف امل�ص��اهمة الفاعلة يف اجلهاد 
يف �ص��بيل اهلل وال يفوتن��ا اأي�ص��ا اأن نح��ث على 
اأن يك��ون من اأه��م ما يركز فيه �ص��عبنا العزيز 
للمجاهدي��ن  الدع��اء  واملوؤمن��ات  واملوؤمن��ون 
بالن�ص��ر والعون والتثبيت والتاأييد، هم اأي�صا 
االأخ��وة يف اجلبه��ات لي�ص��تغلوا فر�ص��ة ه��ذا 
ال�ص��هر الك��رمي بالتق��رب اإلى اهلل فيم��ا هم فيه 
من �ص��رب وم�ص��ابرة وثبات وجهاد وت�صحية 
ولي�صرعوا دائما اإلى اهلل بالدعاء وليكرثوا من 
ذك��ر اهلل �ص��بحانه وتعالى، نحن مب�ص��يئة اهلل 
�صنحر�ض خالل هذا ال�صهر املبارك كما يف العام 
املا�ص��ي اأن يكون لن��ا بعون اهلل واإذا �ص��محت 
الفر�ص��ة اإن�ص��اء اهلل �صل�ص��لة من املحا�ص��رات 
التي نركز فيها على موا�صيع تربوية واإميانية 
وموا�ص��يع مهمة و�صنحر�ض اإن�ص��اء اهلل على 
عدم التطويل يف كثري منها باإذن اهلل ون�صاأل اهلل 
�ص��بحانه وتعالى اأن يوفقنا واإياكم ملا ير�صيه 
عنا اإنه �صميع الدعاء وهو اأرحم الراحمني واأن 
يتقبل من ومنكم يف هذا ال�ص��هر املبارك �صيامه 
وقيامه و�صالح االأعمال فيه اإنه �صميع الدعاء.

 وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

شهر رمضان يحل على األمة هذا العاں في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقت الذي تواجه الكثير من التحديات واألخطار
السيد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي  في أولى محاضراته الرمضانية : – 

< احليييييييرب الييينييياعيييمييية تيييسيييتيييهيييدف األمييييييية فيييييي ثيييقيييافيييتيييهيييا وروحيييييييييتييييهييييا مليييسيييخ هيييوييييتيييهيييا وإبيييييعيييييادهيييييا عييييين قيييييييميييهيييا وميييبيييادئيييهيييا

الييييييييلييييييييه إلييييييييييييييييييييى  اإلقييييييييييييييييييبييييييييييييييييييال  إال  ييييييييييييييسيييييييييييييده  ال  اإلنييييييييييييييييييسييييييييييييييييييان  بيييييييييييييييه  ييييييييييشيييييييييعييييييييير  اليييييييييييييييييييييييييذي  الييييييييييييييييييروحييييييييييييييييييي  الييييييييييييييييييفييييييييييييييييييراغ    >

< الييينيييفيييس اليييبيييشيييريييية حيييسييياسييية وحتيييييتييييياج إلييييييى عييينيييايييية ميييسيييتيييميييرة وشييييهيييير رميييييضيييييان هيييييو مييييين أهييييييم وسيييييائيييييل اليييعييينيييايييية بييييهييييذه اليينييفييس

أبييينييياء األمييية  مييين  الييبييعييض  < دأب 
على التفريق بن أمريكا واسرائيل 

لكي يبرروا عاقاتهم مع أمريكا

أمييييريييييكييييا وإسيييييرائيييييييييييل وجييييهييييان   >
لعملة واحييدة، وارتبط بهما ثاثي 

الشر املنافقون في هذه األمة

التحديات  مواجهة  في  نحتاج   >
إلى الصبر والعزم والقوة املعنوية 
واليييييطييييياقييييية اإلمييييييانييييييييييية والييييبييييصيييييييييرة 

ومعرفة العدو ومسؤولياتنا

< نيييسيييتيييليييهيييم مييييين شيييهييير رميييضيييان 
اليييييصيييييبييييير واجليييييييليييييييد واليييييتيييييحيييييميييييل فيييي 
ميييييييواجيييييييهييييييية الييييييييشييييييييدائييييييييد واحملييييييييين 

والصعوبات

اليييليييه  بييييياليييييقيييييرب ميييييين  نيييكيييتيييسيييب   >
شهر  في  اإللهية  الرعاية  ودعييائييه 
رمضان املبارك ونحن الفقراء إلى 

عون الله ولطفه ونصره

فييييرصيييية  < شيييييهييييير رمييييييييضييييييييان هييييييييو 
لييإقييبييال إليييى الييلييه تييعييالييى والييدخييول 

في رحمته الواسعة

< صيييييييييام شيييهييير رمييييضييييان يييشييكييل 
وقيييييايييييية لييييإنييييسييييان اليييضيييعيييييييف اليييييذي 

تهدده األخطار والتحديات

< اإلنسان أحوج ما يكون إلى التقوى 
والييييسيييييييييطييييرة عيييليييى نيييفيييسيييه وتيييصيييرفييياتيييه 
فييييي مييييقييييام الييييرغييييبييييات والييييشييييهييييوات وفيييي 

التحديات والصعوبات

<  من ال يرى في رمضان إال انتظار اإلفطار والسهر وإضاعة الوقت على شاشات التلفاز ومواقع التواصل االجتماعي 
فهذه هي الكارثة والطامة
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وتعال��ى حينم��ا جعل التق��وى هدفا اأ�صا�ص��يا 
ورئي�ص��يا يف عملي��ة ال�ص��يام لقوله �ص��بحانه 
وتعال��ى: )ي��ا اأيه��ا الذي��ن اآمنوا كت��ب عليكم 
ال�ص��يام كما كتب على الذي��ن من قبلكم لعلكم 
تتق��ون(، التقوى مب��ا يرتتب عليه��ا من خري 
كب��ري لالإن�ص��ان ومبا ينت��ج عن التفري��ط فيها 
والغفل��ة عنه��ا والالمب��االة به��ا م��ن نكب��ات 
وكوارث واأخطار وخ�ص��ران رهيب لالإن�ص��ان، 
التق��وى له��ا اأهميتها الك��ربى، ولذل��ك حينما 
نع��ود اأيها االإخ��وة واالأخوات اإل��ى التاأمل يف 
القراآن الكرمي، اإلى التاأمل يف ال�ص��رائع االإلهية 
والفرائ���ض االإلهية ثم التاأم��ل يف واقع حياتنا 
ن��درك فع��ال ال�ص��رورة الق�ص��وى واحلاج��ة 
امللحة للعناية بهذا اجلانب، االإن�ص��ان يحتاج 
حاجة ما�ص��ة من العناية بنف�ص��ه اإلى العناية 
بتزكيته��ا واإ�ص��الحها اإل��ى العناي��ة بتق��ومي 
�ض��لوكها وت�ض��رفاتها، هذا اجلان��ب اإذا فرط 
فيه��ا املجتم��ع امل�ص��لم نتج ع��ن ذلك خ�ص��ائر 
الفو�ص��ى واالنف��الت يف  م��ن  كب��رية، حال��ة 
الت�ص��رفات واالأعم��ال وال�ص��لوكيات، يرتتب 
عليها حالة رهيبة جدا من امل�ص��اكل واالأزمات 
وال�ص��راعات والف��نت واالنحراف��ات الرهيبة 

التي تدمر واقع املجتمع امل�صلم.
 اهلل �ص��بحانه وتعال��ى حينما فر���ض علينا 
�صيام �ص��هر رم�صان وقدم لنا اإ�صافة اإلى ذلك 
الكث��ري من الربام��ج الرتبوية التي ت�ص��اعدنا 
على تزكية اأنف�صنا، هو ربنا اخلالق لنا العليم 
بن��ا، والعلي��م باأنف�ص��نا وما حتت��اج اإليه هذه 
النف���ض الب�ص��رية فيما ي�ص��اعدها على تهذيب 
نف�صها على تزكية نف�صها، هو �صبحانه وتعالى 
القائل يف كتابه الكرمي: )اأال يعلم من خلق وهو 
اللطي��ف اخلب��ري(، ه��و العليم بهذا االإن�ص��ان 

والعليم مبا يحتاج اإليه هذا االإن�صان يف تزكية 
نف�ص��ه، يف اإ�ص��الح واقعه، واإذا جئن��ا للتاأمل 
يف واق��ع جمتمعنا امل�ص��لم واأمتنا االإ�ص��المية 
جن��د اأنه��ا يف اأم�ض احلاجة فع��ال، اجلميع بال 
ا�ص��تثناء اإلى هذا اجلانب، اإل��ى التقوى واإلى 
اله��دى، التق��وى لت�ص��بط م�ص��رية احلياة يف 
الت�ص��رفات واالأعمال واملواقف وال�صلوكيات 
وم��ا اإلى ذل��ك، واله��دى للن��ور، والب�ص��رية 
والوعي، النور الذي ي�صيئ لنا الطريق فرنى 
من خالله احلق واحلقائق ون�صري يف االجتاه 
ال�ض��حيح يف ال�ضراط امل�ض��تقيم املو�ضل اإلى 
ر�ص��ى اهلل �ص��بحانه وتعالى اإلى ال�صالمة من 
ع��ذاب اهلل، اإل��ى الفوز مب��ا وعد به �ص��بحانه 
وتعال��ى به عب��اده املوؤمن��ني من خ��ري الدنيا 
واالآخرة، جانبان اأ�صا�ص��يان رئي�صيان حتتاج 
اإليهما االأمة، يحتاج اإليهما املجتمع الب�ص��ري 
موق��ع  اإن�ص��ان يف  كل  اإليهم��ا  يحت��اج  كاف��ة، 
التكليف ومقام امل�صوؤولية، تقوى ت�صبط لهذا 
االإن�ص��ان حالة الت�صرفات واالأعمال، فيتعامل 
ويعمل ويت�صرف مب�صوؤولية، ب�صكل �صحيح، 
ب�ص��كل �ص��ليم، ب�ص��كل متطابق م��ع توجيهات 
اهلل �ص��بحانه وتعال��ى، ويتجن��ب الكث��ري من 
الت�ص��رفات واالأعمال واملزال��ق واالنحرافات 
اخلاطئ��ة املدم��رة التي يجن��ي بها االإن�ص��ان 
على نف�ص��ه، ويجني بها على الواقع من حوله 
وعلى النا���ض من حوله، والن��ور التي يخرج 
االإن�ص��ان م��ن حال��ة الظلم��ات وحال��ة العمى 
وحالة التخبط، وحالة االجتاه يف املزالق، يف 
الردى واله��الك، فلي�ض هناك، يعني ال ينبغي 
اأن يك��ون هن��اك نظ��رة ا�صتب�ص��اطية الأهمي��ة 
هذه امل�ص��األة، وكاأن منا�ص��بة �ص��هر رم�ص��ان، 
وكاأن  رم�ص��ان،  �ص��هر  يف  ال�ص��يام  وكاأمن��ا 

العودة ب�ض��كل اأكرب لتعزيز الرتباط بالقراآن 
الكرمي يف �صهر رم�صان اأمور هام�صية ال اأهمية 
له��ا، اأو اأم��ور اعتيادي��ة، ل��و ننظ��ر يف واق��ع 
ال�ص��احة االإ�صالمية، هي �ص��احة مزدحمة اإلى 
ح��د االزدح��ام يف الكثري من الفئات النا�ص��طة 
والفئ��ات  ال�ص��احة،  يف  الفاعل��ة  واحل��ركات 
الت��ي تتحرك حت��ت عناوين متع��ددة، برامج 
كثرية، اأن�صطة كثرية، عناوين كثرية، حركة 
وا�ص��عة يف ال�صاحة االإ�ص��المية حتت خمتلف 
العناوين، ولكن هناك �صعف ونق�ض ملحوظ 
يف كثري من اأقطار اأمتنا االإ�ص��المية يف كثري من 
املناط��ق، يف كثري م��ن االجتاهات، يف الرتكيز 
على ه��ذا اجلانب، جان��ب التزكي��ة للنفو�ض، 
يف  الروح��ي،  اجلان��ب  الرتب��وي،  اجلان��ب 
�ص��كلها ال�ص��حيح املتطابق مع القراآن الكرمي، 
يف �ص��كله البناء وامل�ص��لح وال�صحيح والبناء 
والنافع واملوؤثر الذي يقوم ال�ص��لوك وي�صلح 
االأعمال، ويتجه باالإن�ص��ان االجتاه ال�صحيح 
يف روؤيت��ه يف موقف��ه، يف ت�ص��رفه، يف اأعماله يف 
التزام��ه، واحلالة التي نعاين منها يف �ص��احتنا 
االإ�ص��المية الفو�ص��ى الرهيبة، املزيد واملزيد 
م��ن االنف��الت، التاأث��ر واالجن��ذاب باالأعداء، 
اأع��داء االأم��ة االإ�ص��المية الذي��ن ي�ص��تهدفون 
اأمتن��ا مبا يبعدها ع��ن اأخالقها ع��ن قيمها عن 
دينه��ا، ع��ن التزاماته��ا االأخالقي��ة والديني��ة 
واالإمياني��ة، حال��ة رهيب��ة تع��اين منه��ا االأمة 
وينت��ج عنه��ا كذل��ك تاأث��ريات �ص��يئة يف واقع 
احلياة، ثم تكرث االأزمات وامل�صاكل واملتاعب، 
اأمة اأمتن��ا اليوم، ن�ص��تطيع اأن نقول عنها اأمة 
متعبة بكرثة م�ص��اكلها وكرثة اأزماتها وكرثة 
حمنه��ا، وك��رثة خالفاته��ا ونزاعاته��ا، واقع 
م�ض��غوط ج��دا، اإذا جئن��ا لنتعام��ل م��ع هذا 

الواقع مب�ص��اريع �صيا�ص��ية، كذلك اأن�ص��طة ال 
نرك��ز فيه��ا على اجلان��ب الرتب��وي واجلانب 
االأخالقي وتزكي��ة النف�ض، وال نركز فيها على 
الهدى وت�ص��حيح الروؤي��ة والنظرة والفكرة، 
فل��ن ننجح ولن نفلح ولن ن�ص��ل اإل��ى نتيجة، 
ما اأكرث احلراك ال�ضيا�ضي والن�ضاط ال�ضيا�ضي 
واالأن�ص��طة املتنوع��ة واملختلفة يف ال�ص��احة، 
وم��ا اأكرث احلركات حت��ت عناوين كثرية كما 
قلن��ا اإل��ى حد االزدح��ام واإل��ى ح��د االإرباك، 
يعني الكثري من اأبناء االأمة ي�ص��ل بهم احلال 
اإل��ى االإرب��اك م��ن زحم��ة امل�ص��اريع واالأفكار 
والعناوي��ن واالأن�ص��طة، فئات امل�ص��تقطبة يف 
ال�ص��احة، ما عاد ي��دري اأين يتجه، كذا اأو هنا 
اأو هن��اك، كل ينادي��ه كل يدع��وه، كل ي�ص��عى 
اإلى ا�ص��تقطابه، كل ي�ص��عى اإل��ى اإقناعه، هذا 
يقدم له م�ص��روع من هنا وم�ص��روع من هناك، 
وهذا عنوان من هنا، واالآخر عنوان من هناك 
وهكذا ازدحام، والكل حتت عناوين م�صلحة 
االإن�ص��ان وحل م�ص��اكل هذه االأمة اإلى اآخره، 
ع��ي و�ص��اًل بليل��ى وليل��ى ال تقر لهم  ) وكل يَدّ

بذاكا(.
العناوي��ن كله��ا العناوي��ن اجلذاب��ة تنزل 
اإلى ال�ص��احة واالأن�ص��طة املزدحمة تزدحم يف 
ه��ذه ال�ص��احة، نق��ول البد البد ل�ص��الح واقع 
حياتنا لننظر ه��ذه النظرة، اجلانب الرتبوي 
واالأخالقي وجانب التزكية والعناية باجلانب 
الروحي بال�ص��كل ال�صحيح والهدى لت�صحيح 
النظرة والفكرة والروؤية واالجتاه وت�صويب 
وتر�ص��يد االجت��اه يف م�ص��ار احلي��اة، جانبان 
اأ�صا�ص��يان ولي�ص��ا هام�ص��يان اأبدًا، البد منهما 
يف ت�ص��حيح الواق��ع وحل امل�ص��اكل والتغيري 
نح��و الواق��ع االإيجاب��ي نح��و واق��ع اإيجابي 
البد منهما لو كان هناك يف ال�ص��احة ماكان من 
اأن�ص��طة �صيا�ص��ية وبرامج �صيا�صية وحركات 
�صيا�صية وزحمة عناوين وم�صاريع اإلى اآخرة 
لن جتدي �ص��يئاً لن تنفع اأبدًا يف اإ�صالح واقع 

هذا االإن�صان.
 ولذلك اهلل �ص��بحانه وتعالى يف رعايته لهذا 
االإن�صان جعل م�صاحة وا�صعة تتجه نحو هذا 
اجلانب حركة االأنبياء والر�ص��ل )�صلوات اهلل 
و�ص��المه عليه��م ( وم�ص��امني الكت��ب االإلهية 
وم�صاحة وا�صعة من حمتوى الر�صالة االإلهية 
تتجه نح��و هذا االإن�ص��ان وتركز ب�ص��كل كبري 
واأ�صا�ص��ي عل��ى هذي��ن اجلانب��ني تزكية نف�ض 
ه��ذا االإن�ص��ان، اإ�ص��الح ه��ذا االإن�ص��ان تربية 
هذا االإن�ص��ان على م��كارم االأخالق معاجلة ما 
يعانيه من امل�ص��اوئ واملوؤثرات ال�صلبية على 
نف�ص��يته على روحه على تفك��ريه على اأعماله 

على ت�صرفاته.
االإن�ص��ان حت��ى ال يحم��ل  له��ذا  والهداي��ة 
االأفكار اخلاطئ��ة والقناع��ات املغلوطة التي 
تتج��ه ب��ه وتق��وده يف م�ص��ريته يف احلي��اة يف 
االجت��اه اخلاط��ئ واهلل �ص��بحانه وتعالى هو 
ربن��ا العليم بنا والعليم مبا نحتاجه والرحيم 
بنا واللطيف اخلب��ري، اللطيف الذي يعلم مبا 
خف��ي يف اأعم��اق اأنف�ص��نا ويعلم به��ذه النف�ض 

محاضرة

 التقوى تضبط حالة اإلنسان فيتصرف مبســــــــــــــــــــــــــــؤولية وبشكل متطابق مع تعليمات الله تعالى
احملاضرة الرمضانية الثانية للسيد عبدامللك بدرالدين احلوثي للعام 1439هي:

الييييييينييييييياس ميييييييييين  الييييييكييييييثييييييييييييير  يييييييغييييييفييييييل عيييييينييييييهييييييا  ميييييسيييييتيييييقيييييبيييييليييييه اآلتيييييييييييييييييي وهيييييييييييييييييذه احليييييييييياليييييييييية  يييييييحييييييسييييييب حيييييييييسييييييييياب  < عيييييييليييييييى اإلنييييييييييييسييييييييييييان أن 

 < جييعييل الييلييه تييعييالييى الييتييقييوى 
هيييدفيييًا فيييي عييمييلييييية اليييصيييييييام ملا 
يييتييرتييب عييليييييهييا مييين خييييير كبير 

لإنسان

< اإلنسان يحتاج إلى العناية 
بييييتييييزكييييييييية نييييفييييسييييه وإصيييياحييييهييييا 

وتقومي سلوكها

الكثير  لنا  الله تعالى  < قدم 
التي تساعد على  الييبييرامييج  ميين 

تزكية أنفسنا

< أمتنا اإلسامية ومجتمعنا 
اإلسييييييييياميييييييييي بيييييييأميييييييس احلييييياجييييية 
لييلييتييقييوى واليييهيييدى لييلييفييوز بخير 

الدنيا واآلخرة

اإلسيييييييامييييييييييييييية  الييييييييسيييييييياحيييييييية   >
مزدحمة باحلركات والعناوين 
امليييييتيييييعيييييددة وميييييييع ذليييييييك هييينييياك 
ضييييييعييييييف فيييييييييي جييييييييانييييييييب تييييزكييييييييية 

النفوس بشكل بناء

رهيبة  انفات  حالة  نعاني   >
فييي أمييتيينييا اإلسييامييييية واجنييذابييًا 

ألعداء األمة

ليييييإنيييييسيييييان ليييينييييكييييبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات وكييييييييييييييييييييوارث وخييييييييييسييييييييييران كيييييبييييييييييير  بييييييالييييييتييييييقييييييوى تييييييييييييييؤدي  <  الييييييييياميييييييييبييييييييياالة 
< ميييييييييييييييييزان احليييييييييييق ييييييضيييييبيييييط تيييييييصيييييييرفيييييييات اإلنييييييييييسييييييييييان ليييييييييييييكييييييون بيييييياملييييييسييييييتييييييوى املييييييينيييييييشيييييييود فييييييييي اإلسيييييييييييام

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

احلمد هلل رب العاملني، واأ�ص��هد اأن ال اإله اإال 
اهلل امللك احلق املبني، واأ�صهد اأن �صيدنا حممدا 
عبده ور�ص��وله خامت النبيني، اللهم �صل على 
حممد وعلى اآل حممد وبارك على حممد وعلى 
اآل حممد، كما �ص��ليت وبارك��ت على اإبراهيم 
وعل��ى اآل اإبراهي��م اإنك حميد جمي��د، وار�ض 
اللهم بر�صاك عن اأ�صحابه االأخيار املنتجبني 

وعن �صائر عبادك ال�صاحلني.
اأيه��ا االإخ��وة واالأخ��وات، �ص��عبنا اليمني 
امل�ص��لم العزي��ز، ال�ص��الم عليك��م ورحم��ة اهلل 

وبركاته.
حديثن��ا يف هذا الي��وم هو امت��داد حلديثنا 
باالأم���ض ع��ن التقوى وعن اأهميته��ا وعن اأهم 
�ص��بحانه  ف��اهلل  عليه��ا،  امل�ص��اعدة  العوام��ل 
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الب�ص��رية واملوؤث��رات فيه��ا وم��ا حتت��اج اإليه 
واخلب��ري بهذا االإن�ص��ان وما يحت��اج اإليه هذا 

االإن�صان.
اإذا جئنا اإلى عملي��ة التقوى وتعزيز حالة 
يف  الإن�ض��ان  ل��دى  وامل�ض��وؤولية  الن�ض��باط 
ت�ص��رفاته واأعماله ومواقف��ه، فهناك جوانب 
واق��ع  االلت��زام يف  عل��ى  ت�ص��اعده  متع��ددة 
انتمائنا االإ�ص��المي يعني اأنت كم�ص��لم تنتمي 
اإلى الدين االإ�صالمي، االإ�صالم هذا فيه احلالل 
واحل��رام فيه الواجبات وامل�ص��وؤوليات وفيه 
املحظ��ورات التي تنبه على اأن جتتنبها وفيه 
ما يزن لك ت�صرفاتك واأعمالك مبوازين مهمة، 
مي��زان احل��ق مي��زان الع��دل مي��زان اخل��ري 
عناوين رئي�صية ومهمة ت�صبط لك ت�صرفاتك 
يف هذه احلي��اة كيف تكون وعلى اأي اأ�ص��ا�ض 
تكون ثم ح�صابات واعتبارات اأخرى ت�صاعدك 
عل��ى االلتزام به��ا يعرفك باحل��الل واحلرام 
املحظ��ور ال��ذي يج��ب اأن تتجنبه وم��ا عليك 
اأي�ض��اً اأن تلت��زم ب��ه ويحوط واقع��ك العملي 
ب�ص��ياج م��ن االأخالق حت��ى تكون هي ب�ص��كل 
�صوابط ت�صبط لك ت�صرفاتك واأعمالك مكارم 
االأخالق وحما�ص��ن ال�ص��فات وحميد اخلالل 
ث��م هو يربطك يف ذل��ك باعتبارات كربى اأولها 
تقوى اهلل �ص��بحانه وتعالى. نحن كم�ص��لمني 
نوؤمن باجلزاء نوؤمن اأن اهلل �ص��بحانه وتعالى 
يجازينا على اأعمالنا اإن خريا فخري واإن �صرًا 
فعقاب، وهذه م�ص��األة مهمة جدًا كلما تر�ص��خ 
لدى االإن�ص��ان االإميان باجل��زاء على االأعمال 
وعلى اأن اهلل �صيحا�صبه ويجازيه على اأقواله 
واأعماله على اأفعاله وت�ص��رفاته حينها يدرك 
جي��دًا اأن علي��ه اأن يكون متنبه��اً ملا يعمل وملا 
يقول ومنتبهاً اإلى ت�ص��رفاته الأنه �صيحا�ص��ب 
عليه��ا و�ص��يجازى عليه��ا وي�صت�ص��عر رقاب��ة 
اهلل �ص��بحانه وتعال��ى علي��ه وله��ذا يقول اهلل 
َها  �ص��بحانه وتعال��ى يف كتاب��ه الكرمي ) ي��ا اأَُيّ
َمْت  ا َقَدّ َ َوْلَتنُظْر َنْف�ٌض َمّ ُق��وا اهلَلّ اَلِّذيَن اآَمُنوا اَتّ
��ا َتْعَمُل��وَن  َ َخِب��رٌي مِبَ َ اإَِنّ اهلَلّ ُق��وا اهلَلّ ِلَغ��ٍد َواَتّ
َ َفاأَن�َصاُهْم  )1٨( َوال َتُكوُنوا َكاَلِّذيَن َن�ُص��وا اهلَلّ
ْوَلِئَك ُهُم اْلَفا�ِصُقوَن )19( ال َي�ْصَتِوي  اأَنُف�َصُهْم اأُ
��َحاُب  ِة اأَ�صْ َنّ ��َحاُب اجْلَ ��اِر َواأَ�صْ ��َحاُب الَنّ اأَ�صْ

ِة ُهُم اْلَفاِئُزوَن ( َنّ اجْلَ
واأك��رب  ح�ص��اباته  اأول  امل�ص��لم  فاالإن�ص��ان 
ح�ص��اباته جت��اه ت�ص��رفاته واأعماله يح�ص��ب 
ح�ص��اب اهلل اأن يتجنب م��ن االأعمال واالأفعال 
واالأق��وال والت�ص��رفات ما ي�ص��بب له �ص��خط 
اهلل وعق��اب اهلل ومق��ت اهلل، الأن��ه يوؤم��ن باهلل 
ويوؤم��ن اأن اهلل يج��ازي ويحا�ص��ب ويف��ّرق يف 
واق��ع عباده بني املح�ص��ن وامل�ص��يء واملطيع 
والعا�ص��ي وقد حدد ذلك يف كتابه الكرمي ومن 
خالل ر�ص��له واأنبيائه �صلواته و�صالمه عليهم 

ب�صكل تام.
ولذل��ك حديثن��ا الي��وم هو حدي��ٌث متهيدي 
ملحا�ص��رات تتلو اإن �ص��اء اهلل هذه املحا�صرة 
نركز فيها على احلديث عن اجلزاء واحل�صاب 
ه��ذا اجلانب امله��م للغاية وال��ذي هو بحاجة 

اإلى اهتمام.

الحظوا يف واقعنا العام كم�صلمني نحن ُنقّر 
به��ذا، كل م�ص��لم اأ�ص��اًل ال يتم له اإ�ص��المه وال 
يعت��رب م�ص��لماً اإال اإذا اآمن ب��اهلل واليوم االآخر 
واحل�ص��اب واجلزاء واجلنة والنار، و�صّدق 
اهلل يف وع��ده ووعي��ده يف الدني��ا واالآخ��رة ما 
وعد به وما توعد به يف الدنيا وما وعد به وما 
توعد به يف االآخرة، هذا اجلانب املهم جدًا اأن 
نح�ص��ب ح�ص��اب اهلل عند اأي عم��ل فيما نعمل 
وفيما نرتك اأي�صاً فيما تفعل وفيما ال تفعل اأن 
حت�ص��ب ح�صاب اهلل وقبل كل �صيء الأنه رقيٌب 
علي��ك وهو الذي يجازيك اأن��ت اإن اأطعته كان 
جزاوؤه لك ج��زاء املطيعني واإن ع�ص��يته كان 
جزاوؤه لك جزاء الع�صاة، اتقوا اهلل فاح�صبوا 
ح�ص��ابه عند اأعمالكم وعند ت�صرفاتكم وجتاه 
م�ص��وؤولياتكم الأن��ه الرقيب عليك��م وهو الذي 

�صيجازيكم.
االإن�صان هو اإذا مل يح�صب ح�صاب اهلل فاأين 

�صيكون ؟ ماهي ح�صاباته االأخرى ؟ 
عادًة االإن�ص��ان هو يعي�ض حالة الغفلة واإذا 
عا���ض حال��ة الغفل��ة وا�ص��تحكمت علي��ه هذه 
الغفل��ة حت��ى ن�ص��ي اهلل فلم يح�ص��ب ح�ص��اب 
واملواق��ف  والت�ص��رفات  االأعم��ال  جت��اه  اهلل 
فه��و حينئٍذ يتحرك ب�ص��كٍل مزاج��ي وغريزي 
كاحلي��وان وراء رغب��ات ه��ذه النف�ض وميول 
ه��ذه النف���ض، يف حالتها الغريزي��ة واملزاجية 
وه��ذا ما يعرّب عنه القراآن الكرمي باتباع هوى 
النف���ض ه��ذه حال��ة خطرية ج��دًا الأنه��ا حالة 
غ��ري واعية وغري من�ص��بطة وغري م�ص��وؤولة، 
احلال��ة الغريزي��ة البحت��ة لالإن�ص��ان وحال��ة 
الرغب��ات البحت��ة للنف���ض واملي��ول النف�ص��ية 
البحتة هي غري م�ص��وؤولة يعن��ي ال تتحرك اأو 
لي�ص��ت من�صبطة ب�صابط امل�ص��وؤولية ب�صابط 
احلكمة ب�ص��ابط احلق ب�ص��ابط االأخالق، ال، 
حينها يكون االإن�ص��ان كاأي حيوان اآخر اأين ما 
مالت به نف�صه مال اأين ما مالت به رغباته مال 
اأين ما اجتهت به ميوله يف حالة ال�صهوة اأو يف 
حالة الغ�ص��ب واالنفعال م��ال تبع لذلك وهذا 
ماال يريده اهلل لهذا االإن�ص��ان الذي هو يف مقام 
امل�ص��وؤولية ويجب اأن ي�صبط غريزته وميوله 
وحالة ال�صهوة والغ�صب واالنفعال وامل�صاعر 
امل�ص��وؤولية  ب�ص��ابط  ي�ص��بطها  اأن  النف�ص��ية 
والتقوى واالأخالق وال�ص��رع في�ص��يطر عليها 
عن��د هذا احل��د، ولهذا نتعلم يف �ص��يام �ص��هر 
رم�ص��ان اأن نتحك��م باأنف�ص��نا ومننعه��ا اأثناء 
ال�صيام حتى عن الطعام وعن ال�صراب مننعها 
ع��ن امللذات والرغب��ات حتى فيما هو حالل يف 
غري ال�ص��يام ملاذا كعملية تروي�ص��يه للتحكم 
بالنف�ض اأمام الرغبة واأمام ال�صهوة هذا �صيء 
َ َوْلَتنُظْر  ُقوا اهلَلّ نحتاج اإليه يف واقع احلياة )اَتّ
َمْت ِلَغٍد( اح�ص��ب ح�صاب م�صتقبلك  ا َقَدّ َنْف�ٌض َمّ
االآت��ي واالأبدي والكب��رية وامله��م والعظيم، 
وه��ذه هي احل��ال التي يغفل عنه��ا الكثري من 
النا���ض حت��ى من هم مق��رون مق��رون بها مقر 
بالقيام��ة مقر بالبعث مقر باجلنة ومقر بالنار 
ومقر باحل�صاب وال�ص��وؤال واجلزاء مقر بهذا 
ويعرتف به ولكن يف كثري من احلاالت ين�صى 

يغفل فيت�ص��رف بعي��دا عن ه��ذه االعتبارات 
وعن هذه احل�ص��ابات ويتعامل كما قلنا بهوى 
نف�ص��ه بغرائزه برغباته بانفعاالته ب�ص��هواته 
غاف��ال ع��ن ه��ذه احل�ص��ابات واالعتب��ارات، 
ولذلك نحن �صرنكز اإن �صاء اهلل يف املحا�صرات 
القادمة على م�ص��األة اليوم االآخر واحل�ص��اب 

واجلزاء واجلنة والنار وما اإلى ذلك.
اأن يفك��ر االإن�ص��ان جي��دا وبجدي��ة  يج��ب 
عم��ا قدم��ه لغد عم��ا قدم��ه مل�ص��تقبله االأبدي 
والدائ��م لالآخرة، ماه��ي االأعم��ال التي عملها 
والت�ص��رفات الت��ي يت�ص��رف بها كي��ف هي يف 
مي��زان ح�ص��اب االآخ��رة هل هي خ��ري هل هي 
ر�ص��ى هلل هل هي ا�ص��تجابة هلل ه��ل هي طاعة 
هلل �صبحانه وتعالى فيما اأمرنا اأن نعمل وفيما 
اأمرن��ا اأن نتحمله من م�ص��وؤوليات وفيما نهانا 

عنه اإلى اآخره..
َ( يوؤكد على م�ص��األة التقوى اإن  ُقوا اهلَلّ )واَتّ
اهلل خبري مبا تعملون فهو يعلم ما نعمل وخبري 
مب��ا نعم��ل كل م��ا الأعمالنا م��ن تاأث��ريات وما 
يرتتب عليها من نتائج م�ص��توى هذه االأعمال 
وم�صتوى اأثرها يف واقع احلياة مقيا�ض العمل 
عند اهلل مقيا�ض كبري ووا�ص��ع يدخل فيه حتى 
اأثر هذا العم��ل اأثر هذا العمل يف واقع احلياة 
وم��ا يرتتب علي��ه )َواَل َتُكوُنوا َكاَلِّذيَن َن�ُص��وا 
نُف�َصُهْم( ن�صوا اهلل فلم يح�صبوا  َ َفاأَن�َص��اُهْم اأَ اهلَلّ
ح�ص��ابه عن��د كثري م��ن ت�ص��رفاتهم عند كثري 
م��ن مواقفه��م عن��د كث��ري م��ن اأعماله��م كانت 
ح�ص��اباتهم كلها مرتبطة بهوى النف�ض بعيدة 
عن اهلل �صبحانه وتعالى وعن امل�صوؤولية اأمام 
اهلل جل �ص��اأنه فعوقبوا باأن اأن�ص��اهم اأنف�ص��هم 
فاأهمل��وا اأنف�ص��هم اأهملوه��ا تربوي��اً اأهملوها 
يف اأن يعمل��وا لنجاتها من ع��ذاب اهلل اأهملوها 
يف اأن ياأمن��وا له��ا م�ص��تقبلها االأب��دي والدائم 
اأهملوه��ا مما فيه اخلري لها يف الدينا واالآخرة 
هذه حالة من اخل��ذالن اخلذالن اخلطري جدًا 
الذي يعاقب به االإن�ص��ان اأولئك هم الفا�صقون 
ِة  َنّ َحاُب اجْلَ اِر َواأَ�صْ ��َحاُب الَنّ )اَل َي�ْص��َتِوي اأَ�صْ

ِة ُهُم اْلَفاِئُزوَن(. َنّ َحاُب اجْلَ ٰ اأَ�صْ
امل�ص��ري ال��ذي يتج��ه اإلي��ه االإن�ص��ان حتما 
ب��دون �ص��ك اإم��ا اأن يك��ون اإل��ى اجلن��ة واإم��ا 
اأن يك��ون اإل��ى الن��ار ه��ذه ق�ص��ية حم�ص��ومة 
وحمتوم��ة وحقيقة ال �ص��ك فيها اإم��ا اأن تتجه 
نح��و اجلن��ة واإم��ا اأن تتج��ه اإل��ى الن��ار اأنت 
معني اأن تتاأكد من نف�صك اأن تتاأكد من اأعمالك 
اأن تتاأك��د م��ن ت�ص��رفاتك اأن تتاأك��د جيدا من 
م�ص��ارك يف هذه احلياة اإل��ى اأين يتجه بك وال 
تخدع نف�صك ال تغر نف�صك ال تتعامل مع نف�صك 
باالأماين واملخادعة للنف�ض اأنه ال باأ�ض اإن �صاء 
اهلل االأمور طيبة واحلال ال�ص��كلية يف االنتماء 
لالإ�صالم واهلل غفور رحيم وتن�صى العودة اإلى 
الق��راآن الكرمي الع��ودة اإل��ى اهلل حتى تطمئن 
اإلى اأنك يف االجتاه ال�ص��حيح الذي ي�ص��ل بك 
فع��ال اإل��ى اجلن��ة والنجاة م��ن الن��ار وفعاًل 
حالة الال مباالة والغفلة هي حالة تبدو وكاأن 
االإن�ص��ان ال يبايل �صواء عنده كان م�صريه اإلى 
اجلن��ة اأم اإلى الن��ار ولهذا يخاطبن��ا اهلل بهذا 

اخلط��اب الذي يدعونا للده�ص��ة الده�ص��ة من 
غفلة هذا االإن�صان عندما يقول اهلل )ال ي�صتوي 
اأ�ص��حاب النار واأ�صحاب اجلنة( الحظوا كم 
ه��ي غفلة هذا االإن�ص��ان لدرجة اأن يقول اهلل له 
هك��ذا اأن يتخاطب معه به��ذا التعبري اأنتبه ما 
هو �ص��وى اأ�ص��حاب اجلن��ة واأ�ص��حاب النار 
حتى تكون متنبه��ا ال تع�ض هذه الغفلة وهذه 
الالمب��االة وه��ذا الت�ص��اهل والته��اون وكاأن 
امل�ص��األة عادي��ة و�ص��ابر واأينم��ا كان االجتاه 
م��ا به م�ص��كلة ال هناك امل�ص��األة خط��رية جدا 
حالة الغفلة حالة خطرية جدا على االإن�ص��ان 
وله��ذا ق��ال اهلل )اقرتب للنا�ض ح�ص��ابهم وهم 
يف غفلة معر�ص��ون هي ه��ذه حالة الغفلة التي 
جتع��ل االإن�ص��ان ال يبايل م��ا كاأن اأمامه اجلنة 
والن��ار وال كاأنه قادم عل��ى هذا العامل االأبدي 
الذي خريه خريًا لي�ض مثله خري و�ص��ره �ص��ٌر 
لي���ض مثله �ص��ر وكالهم��ا اأب��دٌي ال نهاية له يف 
غفل��ة حالة غفل��ة ان�ص��غال باالأم��ور االأخرى 
ب�ص��كٍل كبري وب�ص��كٍل يغف��ل فيه االإن�ص��ان عن 
هذه االأم��ور املهمة عن هذا امل�ص��تقبل االأبدي 
ع��ن ه��ذه احل�ص��ابات واالعتب��ارات الكبرية 
ج��دا والهام��ة للغاي��ة ي�ص��ل يف النهاي��ة اإلى 
حال��ة اإعرا���ض اإعرا�ض عن االآخ��رة اإعرا�ض 
عن امل�ص��وؤولية اإعرا�ض عما ميكن اأن ي�ص��بب 
ل��ه االإعرا���ض عنه بالو�ص��ول اإلى ن��ار جهنم 
والعياذ باهلل وحتى اهلل يذكرهم يعر�صون عن 
َدٍث  ْ ِهم حُمّ ِبّ ��ن َرّ ��ن ِذْكٍر ِمّ ِتيِهم ِمّ تذك��ريه )َماَياأْ
اإِاَلّ ا�ْص��َتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبوَن الهية قلوبهم( هي 
هذه حالة اللهو االن�ص��غال النف�ص��ي والذهني 
والقلبي تن�ص��غل دائما يف ذهنيتك يف م�صاعرك 
يف تفكريك يف هذه االأم��ور احلياتية وتنغم�ض 
وتغ��رق يف هذا االن�ص��غال فال تعطي م�ص��احة 
وجزًءا من تفكريك من اهتمامك من ذهنيتك يف 
هذه االأم��ور الكبرية مع اأن باالإمكان اأن يكون 
االإن�ص��ان مهتماً يعن��ي اإلى جانب ان�ص��غاالته 
الذهنية النف�صية الفكرية باأمور احلياة باأمور 
املعي�ص��ة مبتطلبات احلياة مب�ص��اكل احلياة 
ميكن��ه اأن يعط��ي يف نف���ض الوق��ت م�ص��احة 
وجزءا م��ن اهتمامه م��ن تفكريه م��ن ذهنيته 
م��ن ان�ص��غاله له��ذه امل�ص��ائل املهم��ة التي من 
اخلط��ورة اأن يغف��ل عنه��ا واأن يعر���ض عنها 
واأن ال يب��ايل به��ا حينه��ا اإمنا ي�ص��يع حتى يف 

ان�صغاالته االأخرى وال تو�صله اإلى نتيجة.
 يلعب��ون احلال��ة الت��ي عليها االإن�ص��ان من 
الالمب��االة باأمور كبرية اأمور م�ص��ريية اأمور 
اأبدي��ة اأمور ه��ي اأكرب ما ينتظر هذا االإن�ص��ان 
ثم ين�ص��غل بكث��ري من االأم��ور الت��ي ال اأهمية 
لها ال ي�ص��نف االإن�صان واقع حياته وبرناجمه 
اليوم��ي كم اأنت ت�ص��يع م��ن وقتك وك��م اأنت 
ت�ص��يع من ت�ص��رفاتك واأعمال��ك يف اأعمال هي 
يف اأ�ص��لها هام�ص��ية عبثي��ة غ��ري مهمة اأ�ص��اًل 
يف الوق��ت ال��ذي اأنت ال تتذك��ر وال تلتفت اإلى 
االأم��ور الكب��رية ث��م اإن كل بقي��ة االأم��ور يف 
مقابل هذه امل�ص��ائل املهم��ة للغاية هي مبنزلة 
اللع��ب اأم��ام اجلد، ه��ذا اللهو للقل��وب وهذه 
الغفلة يج��ب اأن يتنبه االإن�ص��ان واأن يعاجله 

اأن ن�ص��تفيد م��ن هذا ال�ص��هر املبارك من �ص��هر 
الع��ودة  م��ن  قيام��ه  رم�ص��ان يف �ص��يامه يف 
القوي��ة اإل��ى القراآن الكرمي حلل هذه امل�ص��كلة 
حت��ى ال يبق��ى قلبك دائم��ا الهياً غافال ب�ص��كل 
تام عن هذه امل�ص��ائل املهمة اإن �صاء اهلل ندخل 
يف املحا�ص��رة القادمة يف احلديث عن م�ص��األة 
احل�ص��اب واجلزاء ونبداأ باحلديث عن اليوم 
االآخ��ر وما حتدث به القراآن الكرمي ب�ص��اأنه يف 

بع�ض مما حتدث عنه القراآن الكرمي. 
يوفقن��ا  اأن  وتعال��ى  �ص��بحانه  اهلل  ن�ص��األ 
واإياك��م اإل��ى م��ا في��ه ر�ص��اه واأن يتقب��ل منا 
ومنكم ال�ص��يام والقيام و�صالح االأعمال واأن 
يرحم �ص��هداءنا االأب��رار واأن ي�ص��في جرحانا 
واأن يفرج عن اأ�ص��رانا واأن ين�ص��رنا بن�ص��ره 

اإنه �صميع الدعاء.
 وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

 التقوى تضبط حالة اإلنسان فيتصرف مبســــــــــــــــــــــــــــؤولية وبشكل متطابق مع تعليمات الله تعالى
احملاضرة الرمضانية الثانية للسيد عبدامللك بدرالدين احلوثي للعام 1439هي:

اآلخيييييييييييييييييييييييييرة فيييييييييييييييييييي  األبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدي  مليييييييييسيييييييييتيييييييييقيييييييييبيييييييييليييييييييه  قييييييييييييييييدمييييييييييييييييه  عيييييييييييييميييييييييييييا  بيييييييييييييجيييييييييييييديييييييييييييية  اإلنييييييييييييييييييييييسييييييييييييييييييييييان  ييييييييييييفيييييييييييكييييييييييير  أن  ييييييييييييييجيييييييييييييب   >

< األمة في هذه املرحلة متعبة، 
وتييييييعييييييانييييييي ميييييييين زحييييييميييييية األنييييشييييطيييية 

املتعددة إلى حد اإلرباك

< ال بيييد ليييصييياح واقيييييع حييييياتيينييا أن 
باجلانب  ليياعييتيينيياء  بييالييتييقييوى  نعتني 
مسار  لتصويب  والييهييدى  الييروحييي، 

احلياة

واليييييييرسيييييييل  األنيييييييبييييييييييييييياء  حيييييييركييييييية   >
وميييضيييامييين الييكييتييب اإلليييهييييييية تتجه 
نييحييو اإلنيييسيييان وتيييركيييز عييلييى تييزكييييية 

نفسه وهدايته

< اإلسييييام حيييدد لييإنييسييان مييا هو 
امليييسيييميييوح وميييييا هييييو احملييييظييييور لييكييي 

يضبط تصرفاته

نييحييسييب  أن  جييييييييدًا  املييييهييييم  مييييين   >
حيييسييياب اليييليييه فيييييمييا تييفييعييل وفيييييمييا ال 

تفعل ألنه قريب وسيحاسب

< إن ليييم يييتييجييه اإلنيييسيييان لييتييقييوى 
اليييليييه فيييي كيييل تييصييرفيياتييه فيييإنيييه مييل 

لرغباته وغريزته كحالة احليوان

< اإلنسان معني أن يتأكد من نفسه وأعماله وتصرفاته وأن ال يخادع نفسه ويوهمها بأن األمور تسير كما يرام
< مييين اخلييييطييييورة أن ييينييشييغييل اإلنييييسييييان عييين أميييييور اآلخييييييرة األبييييدييييية بيييأميييور دنيييييييويييية تييافييهيية وغييييييير مهمة



تخرجت دفعة ع�ص��كرية قتالية با�ص��م” 
دفع��ة الرئي�ض ال�ص��هيد �ص��الح ال�ص��ماد.. 
ون�ص��ر االإع��الم احلرب��ي �ص��ورا للعر���ض 
بالذخ��رية  قتالي��ة  ومن��اورة  الع�ص��كري 
احلية، وفقا للتكتيكات الع�صكرية املكت�صبة 
وفقا لق��درات املقاتلني الت��ي حتاكي اأر�ض 
املعرك��ة.. يف حني تخرجت دفعة ع�ص��كرية 
كب��رية اأخ��رى حمل��ت نف�ض اال�ص��م "دفعة 
الرئي�ض ال�صهيد" وقد وزع االإعالم احلربي 
الدفع��ة  حج��م  اأظه��رت  و�ص��ور  م�ص��اهد 
وم�ص��توي االع��داد القت��ايل الذي اكت�ص��به 

املقاتل��ون خالل ال��دورة الع�ص��كرية.. كما 
تخرجت دفعة ع�صكرية جديدة من القوات 
اخلا�ص��ة حتت ا�ص��م " ي��د حتم��ي " وذلك 
يف اط��ار م�ص��روع الرئي�ض ال�ص��هيد �ص��الح 
ال�ص��ماد ، ال��ذي اأ�ص�ص��ه حت��ت �ص��عار ي��د 
حتمي ويد تبني الذي ي�صعى لبناء اجلي�ض 
واالأم��ن .. وق��د اظهرت ال�ص��ور وامل�ص��هد 
التي وزعه��ا االإعالم احلربي حفل التخرج، 
وال��ذي ت�ص��من من��اورة ع�ص��كرية اأظهرت 
الق��درات القتالية لديه��م، واجادتهم لتنفيذ 

خمتلف العمليات.

■ ما ي�ص��طره اأبطال اجلي�ض واللجان من انت�صارات �صاحقة، 
اأمام كل ما ميتلكه العدوان من تر�ص��انة متطورة من االأ�ص��لحة، 
وجمموعة م��ن املرتزقة واخلونة، ممن يحارب��ون مع العدوان 

من اأجل املال..
■ ما مييز اأبطالنا من اجلي�ض واللجان ال�صعبية عن املرتزقة 

واخلونة، باأنه��م يحاربون من اأجل الدفاع عن 
الوطن والعر�ض، مت�ص��لحني ب�ص��الح ال�صموخ 
والع��زة، �ص��الح  حتط��م اأمامه اأقوى ا�ص��لحة 
العامل فتكا، ومل تقاوم تلك االأ�ص��لحة �صرا�ص��ة 
اأبط��ال اجلي���ض واللجان، من يت�ص��لح ب�ص��الح 
اهلل لن يعرف االنهزام وال الرتاجع، ي�ص��تمر يف 

الرتبع على عر�ض الن�صر والعزة والكرامة.
■ اأ�ص��بح مقاتل اجلي�ض واللجان ال�صعبية 
يت�ص��در القائم��ة العاملي��ة باأف�ص��ل واأ�ص��ر�ض 
مقاتل عرفته الب�صرية، ومل يتحقق هذا اال عند 
م�ص��اهدة املواج��ه ب��ني اأقوى مدرع��ة بالعامل 
يت��م تعطيبها بوالعة، هكذا ارت�ص��مت �ص��ورة 

املقاتل اليمني عند �صعوب العامل..
■ املكان��ة العاملي��ة التي و�ص��ل له��ا مقاتل اجلي���ض واللجان 
م��رت مبنعطفات اأوله��ا واأهمها الرتباط ب��اهلل ومن ثم بالأر�س 
والقي��ادة الت��ي ه��ي االإلهام وم�ص��در فخ��ر للمقات��ل االأقوى يف 

العامل.
■ نق��ف عاجزي��ن متاما اأم��ام تلك الت�ص��حيات الت��ي يقدمها 

رج��ال الرج��ال يف ميادي��ن ال�ص��رف والعزة. والتي ال ن�ص��تطيع 
ترجمته��ا اإلى كلمات كونها ال تو�ص��ف اأو تت�ص��ف بكونها حتمل 

العمق احلقيقي ملعنى احلياة الكرمية،
■ وم��ا يرفع من�ص��وب الفخ��ر واالعت��زاز لن��ا اأوال كيمنيني،   
ولكل ال�ص��عوب العربية واالإ�ص��المية، مبا يتحقق على االأيادي 
الطاه��رة العفيفة، عندما يتم بثه��ا من املتار�ض 
للع��امل، لي�ص��ت املتار���ض اأو التح�ص��ينات التي 
يعرفه��ا ويطوره��ا كل دول الع��امل، هي متار�ض 
متوا�صعة ومتوا�ص��عة جدا بالن�صبة لتلك التي 

يعتمد عليها العامل.
■ متار���ض ي�ص��ع منها نور القراآن واأ�ص��وات 
الذك��ر واال�ص��تغفار، متار���ض تتوه��ج بالن��ور 
ال�ص��اطع من وج��وه املجاهدي��ن، حتجب روؤية 
الع��دو الغ��ازي، وتك�ص��ف حج��ب الن��ور، مل��ن 

يدافعون عن عز وكرامة و�صموخ اليمن.
■ هك��ذا ملن يريد ب��اأن يعرف من هم جماهدو 
اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية مم��ن قلبوا موازين 
وقوان��ني احل��روب، وه��م انف�ص��هم مم��ن جعلوا 
اأكرب ال�صركات امل�صنعة الأ�صلحة احلروب باأن تعيد ح�صاباتها، 
وهم اأنف�ص��هم من �صمدوا يف وجه العدوان الغا�صم للعام الرابع 

تواليا.. 
■ ومن يرافق القراآن والذكر هو من يكتب لهم الن�صر والعزة 

وال�صموخ، هذا ما وعدنا به ربنا.
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الييييتييييصييييدي ليييييليييييعيييييدوان اليييييييييذي اعييييتييييرفييييت أمييييريييييكييييا ميييييؤخيييييرًا 
من  هو  "إسييرائيييييل"  وتسانده  فيه  املباشرة  مبشاركتها 

أعظم األعمال في شهر رمضان املبارك.

األسمى غايُتنا  احل��قِّ  ظ��ه��ورَ  ألنَّ 
الُعظمى جبهُتنا  اإلنساِن  وُحرِّيَة 

انتخابُنا ج��اء  األف���اُك  دارت  إذا 
ُظلما ُملئت  إن  األرض  خاُص  فنحُن 

تقودنا فتحاً  اهلل  عنيُ   ) الُقدس   ( إلى 
ا ضمَّ وما   ) احلرام  البيت   ( من  ولكنْ 

) األقصى ( ولن يُفِلَح الورى فلن يُنَصرَ 
ا أُمَّ تُعدْ  لم   .. ُمحتّلٌة   ) الُقرى  أُمُّ   ( و 

نِفاقُُهْم  ) ق��ادم��ون  َّ��ا  إن ب���)  يضجُّ 
سهما أطلقوا  وال   .. شبراً  قدموا  وما 

مدائناً قطعنا   .. قُلنا  إذا  ونحُن 
ا جمَّ بأنظمٍة  وزل��زل��ن��ا   .. إليها 

وإننا  .. حتماً  )الُقدس(  انتصار  فنحُن 
مهما  .. طغت  مهما  إلسرائيل  زواٌل 

■ ■ ■
جهالًة  منهم  األع���راُب  يهزأُ  بَِنا 

ا همَّ لها  رأتنا   ) أمريكا   ( ولكنَّ 
بعيدةً عنكم   ) إسرائيل   ( قيل  وكم 

ى ُحمَّ رأسها  في  املوت  شعارُ  وظلَّ 
ربِّهم نور  عن  الُعمَي  بهادي  فلسَت 

ا (( و )) ال تُسِمُع امْلَوْتَى وال تُْسِمُع الُصمَّ
آمنوا  ب��اهلل   .. اهلل  ِخ���داع  أرادوا 

سنيناً .. وبالطاغوت لم يكفروا يوما !!
) ) صرخًة  و  رفضاً  ما كان  إذا صوتُُهم 

ا ُمغتمَّ الُظلَم  يرتضي  أنيناً  سيبقى 
■ ■ ■

ل�) مكََّة ( كم َحّجوا .. وطافوا با ُهدىً
ُدوا الرَْجما .. وال َجسَّ اً  فا أحسنوا حجَّ

جبهاتنا ف��ي  احل���جَّ  ن���ؤدي  ون��ح��ُن 
َّا مل  .. بها  ُطفنا   .. الفتُح  يحنيُ  َّا  ومل

فلذاتنا من   ..  ) اهلل  بيت   ( حجارةُ 
فإن غُيَِّب ) األنصارُ ( عنها اشتكت يُتما

احتالها عند  احل��ي��ادي��ني  ولسنا 
لنقبَل باستهداف ) كعبتنا ( الَعصما !!

زوالكم نحُن   .. األرض  طغاة  يا   .. نعم 
وهما يكُن  لم   .. شعبنا  من  تخوفكم 

م��رٍّة أول   ) للبيت   ( دخ��ل��وا  كما 
رَغما أنفكم  عن   ) األنصارُ   ( سيدخلُه 

انقضى املقاومة  عصرُ   .. للِعدا  فُقل 
األدمى املواجهة  عصرُ   .. جاءكُم  وقد 

نصبُتم أمام ) البيت ( .. ) ساعَة ( حتفكم

ختما  .. ميقاتها  حسب  أتينا  قد  وها 
تعلمونُه ال��ذي  الوعد  على  أتينا 

أوَمى كُلَّما  تأجيلهِ  في  وتَسعوَن 
دورةً دارَ  إن   .. احل��ق  زم���ان  ألنَّ 

.. وُمسَتخِلَفاً قوما ! أتى ُمهِلكاً قوماً 
■ ■ ■

ومسجداً  أرضاً   ) الُقدَس   ( أَن  يُظنُّون 
اإلثما يحمُل  ال��ذي  الظنُّ  هَو  وه��ذا 

لديننا اختبارٌ  األول��ى  الِقبلُة  هَي 
ائتما من  ص��اةَ  األُخ���رى  تقبُل  ب��هِ 

تَنزُّهاً ال��رس��ول  إس���راُء  ك��ان  وم��ا 
علما بِها  نُحيَط  كي  ولكنْ   .. إليها 

وغايٌة وانتِماٌء  دينٌ   ) الُقدُس   ( هَي 
األسما  من  املعاني  اهلل  يُخِرُج  بها 

■ ■ ■
وِح��زبُ��ُه رب��ي  أن��ص��ارُ  التقى  إليها 

املَا يغيض  حتى   ) إسرائيل   ( يُدكَّاِن 
زالزٌل قامت  األبطال   ) غ��زة   ( وم��ن 

نوما ترقَُّبها  ظ��ن��وا  مب��ن  تُطيُح 
سُنشِعُل من ) لبنان ( جبهَة حسمها

ونفتُح في ) اجلوالن ( ِضدَّ الِعدا ) نِهَما (
زحوفنا عانِق   ) السوري  جيشنا   ( فيا 

ويا ) حشدنا الشعبيَّ ( زِد عزمنا عزما
عروقنا  ُم��ّدت  اجمل��د   ) ع��راُق   ( إليِك 

الِسلما  يرفُض  ث��ائ��راً  عربياً  دم��اً 
ثورةً  قُدِّسِت   ) البحرين   ( ث��ورة  ويا 

ا  َصمَّ صخرٍة  في   ِّ العز طريقَ  نََحتِّ 
بغى  من  اهلل   ) عّواميُة   ( سُتسقُط 

سيقطفهم صدرُ ) القطيف ( الذي يُرَمى 
فجرُنا  يبزُغ  األح��رار   ) مغرب   ( ومن 

ومن ) تونس ( اخلضراء نستقبل احلُلما 
وإننا   .. تنادت  الُعظمى   ) جزائرنا   (

نرى الزحَف آٍت من ) جزائرنا ( الُعظمى
( حاكماً ) مصر  يا  الذُلُّ  لئن صار فيِك 

األعمى جذعهِ  من  األح��رارُ  سيجتثُُّه 
■ ■ ■

إننا العروبة  قلب  يا   ) فلسطني   (
لننضّما إل��ي��ِك  شراييناً  ن��ع��ود 

التي ُمهمُتنا   ) األقصى   ( فُحرية 
َّ��ا َت  .. ل��ُه  وقلنا  أوص��ان��ا  اهلل  بها 

  هــــــــــــــَي الُقــــــــــــــدس
للشاعر / معاذ الجنيد

اأمريكا  ي�ص��ارع.  احلوث��ي  كان  ■ اإذا 
االأم��ة  والأج��ل  اهلل  الأج��ل  واإ�ص��رائيل 
االإ�ص��المية ف��ال غراب��ة اأن جت��د اأفواج��ا 
م��ن املرتزق��ة واملحتال��ني با�ص��م. القل��م 
من ي�ص��خرون اأقالمهم. �ص��ده واأل�صنتهم 
عموم��ا. مل ينه�ض م�ص��روع ومنهج لالأمة 
االإ�صالمية وا�ص��ح املعامل وقوي االأركان 
مث��ل هذا امل�ص��روع اال�ص��المي. االأ�ص��يل 
اإنهم اأن�ص��ار اهلل وقائد م�ص��ريتنا القراآنية 
الذين يت�ص��دون لقوى اال�صتكبار العاملي 
اأمري��كا. واإ�ص��رائيل وينك�ص��ون اعالمه��ا 
م��ن  املجاهدي��ن  الرج��ال  اق��دام  حت��ت. 
اجلي���ض واللج��ان اترك��وا اأن�ص��ار اهلل يا 
بقاي��ا الفك��ر املتحج��ر ي��ا �ص��دنة املطبخ 
له��م بالن�ص��ر  الق��ذر وادع��وا  االإعالم��ي 
�ص��رف  ع��ن  يدافع��ون  فه��م  والتوفي��ق 
وكرامة االأم��ة وقفوا مع. دينكم ووطنكم 
�ص��د االأعداء احلقيقني م��ن باعوا الوطن 
هويت��ه  نفط��ه  �ص��جره  حج��ره  تاريخ��ه 
اترك��وا اأن�ص��ار اهلل يا ان�ص��ار ال�ص��يطان 
واحفظوا اأقالمك��م التي تخد�ض بحقارتها 
يف لوح��ة الع��ز والرجول��ة كل اكاذيبك��م 
عل��ى. اأن�ص��ار  اهلل ال تزي��د. الرج��ال اال 

اميان��ا مب��دى قذارتك��م اأن�ص��ار القي��ادة 
ال�ص��يد  اله��دى  بعل��م  ممثل��ة  االمياني��ة 
عبداملل��ك ب��در الدي��ن ر�ص��وان اهلل علي��ه 
تل��ك القيادة املخل�ص��ة هلل و لالأمة وللدين 
وامل�ص��روع املناه���ض للظلم واال�ص��تكبار 
م��ن  ينته��ي  ان  يج��ب  ال��ذي  االمريك��ي 
االر���ض من خالل اإقام��ة العدل وحماربة 
املا�ص��ونية اليهودية الت��ي تخطط وتقتل 

وتدم��ر كل امل�ص��لمني بت�ص��خري اأمري��كا. 
واملال ال�صعودي املدن�ض �صخروا اأقالمكم 
على ال�ص��يطان. ترامب ومن حتالف لقتل 
االبري��اء واح��ب اأن اأذكرك��م اأن الك��ذب 
يهدي الفجور واأن الفجور يهدي اإلى النار 
ف��ال تتعبوا اأنف�ص��كم. م�ص��روع هداية اهلل 
مل�صرية اأن�صاره برغم كل املحاوالت التي 
حاول��ت اطف��اءه يف مران اله��دى مل تفلح 
وهي منطلق��ة بعناي��ة اهلل لتحقيق العدل 
مهم��ا حدثت م��ن حماوالت يائ�ص��ة لقوى 
الع��امل كلها الت��ي ال تعلم واأنت��م تعلمون 
باأنن��ا. نح��ن اأه��ل اليم��ن اأهل امل��دد نحن 
اأويل قوة واأويل با�ض �ص��ديد ……اأ�صال 
اهلل الهداي��ة لنا جميعا. واأ�ص��اله التوفيق 
والثبات والن�ص��ر والع��زة والتمكني لكل 
اليمنيني من �ص��لكوا طريق احلياة تنفيذا 

الأوامر اهلل املعز اخلالق النا�صر القوي
 اهلل اأكرب

املوت الأمريكا
املوت الإ�صرائيل

اللعنة على اليهود
الن�صر لالإ�صالم

الي��وم  فج��ر  ال�ص��اروخية  الق��وة  ا�ص��تهدفت 
اخلمي�ض، ب�ص��اروخ بالي�ص��تي نوع "بدر1" قاعدة 

العند الع�صكرية يف حمافظة حلج جنوب البالد.
واأف��اد م�ص��در ع�ص��كري يف القوة ال�ص��اروخية 

"امل�ص��رية نت" اأن �ص��اروخية اجلي���ض واللجان 
ال�ص��عبية اأطلقت �صاروخا بالي�ص��تيا نوع "بدر1" 
عل��ى قاع��دة العند الع�ص��كرية التي ت�ص��يطر عليها 

قوى الغزو واالحتالل يف حمافظة حلج.
يذكر اأن قاعدة العند الع�ص��كرية ت�ص��يطر عليها 
ق��وات  ان�ص��حاب  الغ��زو واالحت��الل من��ذ  ق��وى 
اجلي�ض واللجان ال�ص��عبية نهاي��ة العام 2015م، 
وتتخذه��ا الق��وات الغازي��ة قاع��دة ع�ص��كرية لها 
تنطل��ق منه��ا ال�ص��تهداف اأبن��اء ال�ص��عب اليمني 
يف تع��ز وجبه��ة ال�ص��احل الغرب��ي، حيث ينت�ص��ر 
فيه��ا جنود �ص��عوديون واإماراتيون و�ص��ودانيون 

باالإ�صافة اإلى املرتزقة.

اأ�ص��قطت الدفاعات اجلوية اليمنية م�ص��اء الي��وم االأربعاء، طائرة ا�ص��تطالع تابعة 
للعدوان ال�صعودي االأمريكي مبحافظة �صعدة �صمايل البالد.

واأك��د م�ص��در ع�ص��كري اأن الدفاع��ات اجلوي��ة التابع��ة ملجاهدي اجلي���ض واللجان 
ال�ض��عبية متكن��ت بع��ون اهلل من اإ�ض��قاط طائ��رة ا�ض��تطالع تابعة للع��دوان يف مديرية 
منب��ه احلدودية غربي حمافظة �ص��عدة.. ُيذكر اأن الدفاع��ات اجلوية للجي�ض واللجان 
قد متكنت يف نهاية �ض��هر اأبريل املا�ض��ي من ا�ض��قاط طائر جت�ض�ضية للعدوان يف مديرية 
باقم احلدودية، كما متكنت يف 19 مار�س املا�ض��ي من اإ�ض��قاط طائرة جت�ض�ض��ية تابعة 
للعدوان يف مديرية ميدي احلدودية، وا�ص��قطت طائرة جت�ص���ض اأخرى تابعة للعدوان 

قبالة منفذ علب بع�صري يف 14من ال�صهر نف�صه.

بقلں/محمد عياش قحيں 
وكيييييييييييييييييييييييييييييييييييل مييييييييييييحييييييييييييافييييييييييييظيييييييييييية احليييييييييييييييييدييييييييييييييييييدة

يــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــى دعـــــــــــــــبـــــــــــــــوش

عن موقف أنصار الله وأقالں مرتزقة العدوان..

معسكرات التدريب والتأهيل ترفد اجلبهات بعدد من الدفعات العسكرية

صاروخ بدر 1 البالستي يباغت قوات الغزو واالحتالل بقاعدة العند بلحج

إســـــقـــــاط طـــــائـــــرة اســــتــــطــــالع لـــــلـــــعـــــدوان فـــــي صـــعـــدة

متارس الشرف والكرامة....!!!!


