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ل��ن��ا وأه���م ضمانة  ق���وة بالنسبة  < هويتنا اإلس��ام��ي��ة مت��ث��ل أه���م ع��ام��ل 
لفاحنا وجناحنا وعزتنا وكرامتنا والصمود في وجه العدوان

للمالئكة واألنبياء املقدسني  الله وكرمنا بأن ال نكون عبيدًا حتى  < إن شرفنا 
فكيف نسمح ألنفسنا أن نكون عبيدًا للذين ال ميلكون ذرة قداسة وشرف

< الوعي والبصيرة هي من األسس املتينة للهوية اإلميانية

 < احلرب الناعمة حرب شيطانية يعمل فيها شياطني اإلنس وشياطني 
اجلن سويًا ويهمنا أن تصبح محط اهتمام لدى العلماء واملثقفني

< الذين يدمرون إميان الناس ال يقلون خطورة عن الذين يقتلون الناس بالقنابل

< م��س��أل��ة ال���غ���از ت��س��ت��غ��ل ب��ش��ك��ل س��ل��ب��ي، واجل����ه����ات ال��رس��م��ي��ة تتحمل 
املسؤولية ألنها لم توضح أسباب املشكلة

< بعض التجار ومصاصي الدماء شيطانيون ال يرحمون وال يشفقون

< نشيد بصبر شعبنا العظيم على كل أشكال املعاناة األخرى

السيد القائد في خطابه مبناسبة جمعة رجب

< جمعة رجب مناسبة رئيسية لترسيخ الهوية وتعزيز الوعي

تفاصيل العمليات في 
جبهة نهم ..

وإحصائية خلسائر 
الغزاة واملرتزقة ..

»أنصار اهلل« في »َعْقر« اململكة..
 بأسلحة السعوديني وبّزاتهم

 بعد ثالث سنوات شعبنا العزيز يقاوں بعنفوان ويتصدى باستبسال وصمود عظيں 
في مقابلة له مع جريدة األخبار اللبنانية السيد القائد:

القوة الصاروخية 
تدشن  منضومة 

بدر  البالستية 
 بضربتني على شركة أرامكو بنجران 

ومعسكر القوات اخلاصة بجيزان

الزمان: صباح يوم االثنني ال�سادس والعشرون من شهر مارس 2018م املكان: صنعاء ميدان السبعني 

أعواٌم ثاثة...
صموٌد وتضحيٌة وقتاٌل دون هوادة

وعلى نهج اإلباء والعزة والسيادة
حدد الشعُب مساَره...

ومضى في احلرب أعواما ثاثة

 مدافعا عن أرضه وعرضه وعن الكرامة
قاصفا بالبراكني قصَر اليمامة

وهذا العام الرابع آت بالتحدي
والشعب واجليش واللجان
في كل سهل وجبل ووادي

وهذا اليمن أنزله الله إلى األرض مقبرًة لألعادي

شعبنا اليمني الثائر العظيم... 
وفاء للشهداء واجلرحى واألسرى 

واقتحاما للعام الرابع من معركة التحرر الوطني
جميعا إلى العاصمة صنعاء ومدينة احلديدة

مين مستقل مين مستقر
والدعوة عامة رجاال ونساًء

احل�ّد اجلن�وبي 
بع�د 3 سن�وات
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مؤسسة الشهيد 

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

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

أب�����ن�����اء م���ح���اف���ظ���ة ع�����م�����ران ث�����الث�����ة أع����������وام م�����ن ال����ص����م����ود أم�����ام 
ال�����ع�����دوان إف����ش����ال ك����ل م��خ��ط��ط��ات��ه ال���ت���آم���ري���ة وأب����ه����رت ال��ع��ال��م 

جامعة صنعاء حتتضن فعالية ثقافية ملؤسسة الشهيد زيد علي مصلح مبناسبة مرور 
ثالثة أعوم من الصمود في وجه العدوان حتت شعار ” وان جندنا لهم الغالبون”..

وقفات احتجاجية وفعاليات متنوعة مبناسبة مرور ثالثة أعوام من الصمود في وجه العدوان 

احلقيقة /عمران/
عبدالرحمن جمال ال�شريف 

ال�شم��ود  م��ن  اأع��وام  ثالث��ة  م�ش��ت 
الع��دوان   ه��ذا  مواجه��ة  يف  والثب��ات 
الربب��ري الغا�ش��م  ، �شطر خالله��ا اأبناء 
حمافظ��ة عم��ران �شم��ودا اأ�شطوري��ا يف 
مواجه��ه العدوان و خمططاته  التاآمرية 
�شد اأبن��اء ال�شعب اليمني ،حيث �شهدت 
املحافظ��ة حراكا  �شعب��ا ور�شميا وا�شع 
م��ن خالل تنظيم  الوقف��ات االحتجاجية 
املناه�ش��ة للع��دوان  وت�شي��ر القواف��ل 

كتائ��ب  وت�شي��ر  واملالي��ة   الغذائي��ة 
م��ن اأبنائه��ا االأح��رار  رف��دا وم�شان��دة  
للمجاهدين يف جبهات ال�شرف والبطولة  
.  وم��ا من فعالية مناه�ش��ة للعدوان اإال 

وكان اأبناء املحافظة يف املقدمة  .
كل ذل��ك ال�شم��ود الأبن��اء املحافظ��ة 
كغره��م م��ن اأبن��اء اليم��ن   االأح��رار 
ه��و االأبرز ال��ذي اأثار اإعج��اب وانبهار 
ه��ذا  ك��ون  الع��امل احل��ر  �شع��وب  كل 
ال�شم��ود اإم��ام تلك��م الهال��ة الكب��رة 
واملهول��ة م��ن حتالف��ات ال�ش��ر واليات 
ومع��دات الدمار والقت��ل التي ح�شدتها 

حتالفات ال�ش��ر العدائية بقيادة اأمريكا 
وال�شعودي��ة ،اثب��ت ان ال�شعب اليمني 
�شع��ب عزة واآبا ال يقبل الذل واخلنوع 

واال�شت�شالم.
 ثالث��ة اأع��وام م�شت ق��دم خاللها ابنا 
�شبي��ل  يف  ال�شه��داء   اأالف  املحافظ��ة  
حا�ش��وا   . والكرام��ة  والع��زة  الوط��ن 
مع��ارك الف��داء يف كل جبه��ات ال�ش��رف 
والبطول��ة  م��ن اج��ل  الذود ع��ن الوطن 
واآمن��ة وا�شتقراره واحلفاظ على مابقي 
من مكا�شب��ه ومنجزات��ه الغالية وبنيته 

التحتية .

نظم��ت موؤ�ش�ش��ة ال�شهيد زيد علي م�شل��ح اخلمي�س 5 رجب 
1439ه���، فعالي��ة ثقافي��ة وفنية بجامع��ة �شنع��اء مبنا�شبة 
ذك��رى مرور ثالثة اأعوام م��ن ال�شمود يف وجه  العدوان حتت 

�شعار ” وان جندنا لهم الغالبون”..
و�شه��دت الفعالية الثقافية والفني��ة ح�شور ر�شمي و�شعبي 
وطالب��ي  كبر حيث ح�شر الفعالية عدد امل�شوؤولني وال�شعراء 
واملثقف��ني واالعالمي��ني والط��الب وعل��ى راأ�شهم مدي��ر مكتب 
رئا�ش��ة اجلمهوري��ة االأ�شت��اذ احم��د حام��د  ووزراء الدف��اع 
واخلدم��ة املدنية والنق��ل واملوا�ش��الت وال�ش��وؤون القانونية 
واخلدم��ة املدني��ة وناطق اجلي���س ورئي�س الهيئ��ة االإعالمية 
الأن�ش��ار اهلل  وت�شمن��ت الفعالي��ة عدد من الفق��رات االإن�شادية 

وال�شعري��ة والزوام��ل التي تع��رب عن ال�شم��ود وتك�شف مدى 
مت�شك ال�شعب اليمن��ي مبوقفه وم�شواره اجلهادي يف مواجهة 

العدوان ال�شعودي االأمريكي حتى الن�شر.
والقي��ت يف الفعالي��ة ع��دد من الق�شائ��د ال�شعري��ة لعدد من 
ال�شع��راء الكب��ار ومنهم معاذ اجلنيد وعب��اد اأبو حامت وب�شام 
�شان��ع وام��ني اجل��ويف وع��دد م��ن ال�شعراء كم��ا قدم��ت فرقة 
الر�شال��ة االن�شادي��ة عدد م��ن االأنا�شي��د احلما�شي��ة واملعربة 
كم��ا قدمت فرق��ة امل�ش��رح م�شرحية هادفة عربت ع��ن املعركة 

االإعالمية بني ال�شعب اليمني ودول العدوان.
ق��دم وادار الفعالي��ة رئي�س قط��اع اإذاعة �شنع��اء الربنامج 

العام االأ�شتاذ عبدالرحمن احلمران 

�شه��دت ع��دد م��ن املحافظ��ات الع��دد من 
االأن�شط��ة املتنوع��ة  اأحي��اء لثقاف��ة اجله��اد 
واال�شت�شه��اد وتخلي��دا لت�شحي��ات ال�شهداء 
وتعب��را عن ال�شمود واالنت�شار يف مواجهة 

اأب�شع حتالف كوين عرفه التاأريخ 
ويف الوقف��ات االحتجاجي��ة الت��ي �شهدتها 
املديريات واملحافظات  مت  ا�شتنكار ا�شتمرار 
يرتكبه��ا  الت��ي  ال�شاف��رة  احل��رب  جرائ��م 
الغا�ش��م  ال�شع��ودي  االأمريك��ي   الع��دوان 
وحلفائه��م يف ح��ق �شعبنا اليمن��ي  منذ ثالث 
�شن��وات م�ش��ت ، موؤكدي��ن عل��ى ال�شم��ود 
والثب��ات واال�شتب�ش��ال يف مواجه��ة حتال��ف 
الع��دوان وال��ذود ع��ن الوط��ن الغ��ايل حتى 

الن�شر.
واأك��دت امل�شارك��ون يف الفعالي��ات اهمية 
ا�شت�شعار كافة الق��وى الوطنية وال�شيا�شية 
مل�شئولياتها يف مواجهة هذا العدوان والذود 
ع��ن الوطن واآمنة وا�شتقراره واحلفاظ على 
ما بقي من مكا�شبه ومنجزاته الغالية وبنيته 
التحتي��ة، مطالب��ة املجتمع ال��دويل بالتدخل 
العاجل اليق��اف جرائم الع��دوان ال�شعودي 
االمريك��ي يف ح��ق �شعبن��ا اليمن��ي وتوثي��ق 
م��ا يرتكه��ة ه��ذا الع��دوان من جرائ��م حرب 

خطرة وغر م�شبوقة يف حق االإن�شانية.
ويف ذات ال�شي��اق نظم��ت اأح��زاب اللق��اء 

امل�ش��رك اخلمي�س بالعا�شم��ة �شنعاء ندوة 
بعن��وان “تتبع تاريخي للع��دوان ال�شيا�شي 
واالقت�شادي والفكري على اليمن” مبنا�شبة 
م��رور ث��الث �شن��وات م��ن ال�شم��ود يف وجه 

العدوان.
وت�شمنت الن��دوة ثالثة حم��اور، املحور 
االأول حتدث عن االأبعاد ال�شيا�شية للعدوان 
عل��ى اليم��ن، واملح��ور الث��اين حت��دث ع��ن 
االقت�ش��اد الوطن��ي وم��ا حلق��ه م��ن اأ�شرار 
خلفه��ا الع��دوان خالل ث��الث �شن��وات، فيما 
حتدث املحور الثالث عن العدوان ال�شعودي 

على الهوية اليمنية.
ويف حمافظ��ة احلدي��دة نظم��ت الوح��دة 
الثقافية وملتق��ى الطالب اجلامعي �شباحية 
�شعرية لكوكبة من �شعراء حمافظة احلديدة 
والتي تاأتي بالتزامن م��ع مرور العام الثالث 
م��ن ال�شم��ود يف وج��ه ال��ة القت��ل واالجرام 
حت��ت �شع��ار �شنواج��ه الع��دوان واالجرام 
االف ال�شلق�شائ��د ال�شعري��ة الت��ي ج�ش��دت 
املالح��م البطولية لل�شعب اليمني خالل ثالث 
�شنوات ال�شمود والتحدي يف وجه العدوان.
وع��ربت الق�شائد عن الوف��اء الذي اأظهره 
�شعراء الوطن جتاه الوطن ون�شجت التناغم 
بني ال�شعراء واالأدباء يف مالحم الثقافة التي 

كانت اأحد بحور التحدي �شد العدوان.

للع��دوان  والتح��دي  ال�شم��ود  �شع��راء 
ال�شع��ودي االأمريكي يف م�شاركاته��م اأ�شادوا 
بقوة و�شالبة املقاتل اليمني املوؤمن بق�شيته 
الواث��ق بتاأييد ربه اأم��ام تكالب العامل اجمع 
يف كلم��ات تبعث ال��روح املعنوية واجلهادية 

لدفاع عن عزة وكرامة الدين والوطن.
ويف حمافظ��ة حج��ة نظ��م مكت��ب االإع��الم 
مبحافظ��ة حج��ة الي��وم اخلمي���س 5 رج��ب 
1439ه���، حف��ال تكرميي��ا ل�شه��داء االإع��الم 
احلرب��ي واملوؤ�ش�ش��ات والقن��وات االإعالمية 
العامل��ة يف املحافظة مبنا�شبة اليوم الوطني 
لالإع��الم الوطن��ي وم��رور ثالث �شن��وات من 
ال�شم��ود يف وج��ه الع��دوان وثمن��ت قي��ادة 
املحافظ��ة  ال��دور الكب��ر لالإع��الم يف �شاحة 
احلرب��ي  االإع��الم  �شه��داء  ودور  املعرك��ة 
يف نق��ل ال�ش��ورة احلقيقي��ة لهزمي��ة ق��وى 
العدوان ومرتزقته��م واالنت�شارات الكبرة 
الأبط��ال اجلي�س واللجان ال�شعبية يف خمتلف 
اجلبه��ات. ويف جمم��ل الفعالي��ات واالن�شطة 
والوقف��ات والندوات على ال�شم��ود امام اآلة 
الع��دوان التي ق�شت عل��ى كل مقدرات اأبناء 
اليمن كما �شددوا على �شرورة التحرك ورفد 
جبهات العزة والبطول��ة مبزيد من املقاتلني 
داع��ني خاللها اأبن��اء املديرية ال��ى احل�شور 

وامل�شاركة الفاعلة يف املهرجان الكبر.

ال��ب��ي��ض��اء : األج���ه���زة األم��ن��ي��ة تضبط 
أح�����د ال���ع���ن���اص���ر اإلج����رام����ي����ة ال��ت��اب��ع��ة 

لقوى االحتالل في عدن
بتوفي��ق م��ن اأهلل متك��ن رجال اآم��ن حمافظ��ة البي�شاء، من 
الق��اء القب���س على اح��د العنا�ش��ر االإجرامي��ة اخلطرة من 
مرتزق��ة العدوان ، الذي جند نف�شه للعم��ل مع قوى العدوان 
واالحت��الل يف حمافظ��ة عدن ، وق��د القي القب���س عليه خالل 
حماولته الت�شلل متنكرا الى املحافظة . هذا وقد مت احتجاز ه 

واحالته للجهات املخت�شة .

القبض على 12 من املخدوعني واملرتزقة بعملية 
أمنية مشتركة ل� أمن محافظتي صنعاء وعمران

متكن رجال االأمن من اإلقاء القب�س على عنا�شر جمندة مع 
ق��وى العدوان واالحتالل وعددهم اثنا ع�شر �شخ�شا كانوا يف 

طريقهم اإلى حمافظة ماأرب.
وق��د مت��ت عملي��ة ال�شب��ط بالتن�شي��ق امل�ش��رك ب��ني اأمن 
حمافظة �شنعاء واأمن حمافظ��ة عمران ومت اإحالتهم للجهات 
املخت�ش��ة ال�شتكم��ال االج��راءات .. ون�ش��ر االإع��الم االأمن��ي 
اعراف��ات للعنا�ش��ر توؤك��د اأن املخدوع��ني واملرتزق��ة كانوا 
ق��د تلق��وا ات�شاالت ووع��ود بالتجني��د مع مرتزق��ة العدوان 

وعمالءه يف حمافظة ماأرب.
ويف ه��ذا االإط��ار توؤك��د قي��ادة وزارة الداخلي��ة اأنها تثمن 
اليقظ��ة االأمنية التي ينتج عنها اإف�ش��ال العديد من خمططات 
الع��دوان واأدوات��ه وتقدمت قي��ادة وزارة الداخلي��ة بال�شكر 
والتقدي��ر لرج��ال االأمن على اهتمامه��م وتكاملهم مع بع�شهم 
معتربة ذلك من اأهم اأ�شباب النجاحات االأمنية الكبرة.. كما 
تثمن قيادة وزارة الداخلية جهود املوطنني وتعاونهم الدائم 
م��ن رج��ال االأمن والذي ي��دل عل��ى وعيهم الكب��ر وادراكهم 
اأهمية الت�شدي للعدوان واإف�شال اأدواته االجرامية العميلة.

ت������ع������ز: األج��������ه��������زة االم�����ن�����ي�����ة ت���ت���م���ك���ن 
ض�����ب�����ط اح����������د ق���������ي���������ادات امل�����رت�����زق�����ة 
بتوفيق من اهلل �شبطت االأجهزة االأمنية مبحافظة تعز اأحد 
قي��ادات املرتزقة ، وكان امل�ضبوط يعمل على جتنيد املرتزقة 
للقت��ال يف جبه��ات العدو ، كما اأنه اأحد االأب��واق العميلة التي 

ي�شتخدمها العدوان لرويج اأكاذيبه عرب قناة احلدث .
وق��د اأحيل املته��م للجهات املخت�شة ال�شتكم��ال التحقيقات 

معه متهيدا لتقدميه للعدال

اجل��������وف: األج�����ه�����زة األم���ن���ي���ة ت��ض��ب��ط  
م���������ائ���������ة وع��������ش��������ري��������ن ك������ي������ل������و ج�����������رام 
م����������ن م�����������������ادة احل�������ش�������ي�������ش امل�������خ�������در
�شبطت �شرطة حمافظة اجلوف مائة و ع�شرين كيلو جرام 
من مادة احل�شي�س املخدر، وقد عرث رجال مكافحة املخدرات 
عل��ى احل�شي�س بداخ��ل �شي��ارة هايلوك�س اثن��اء تفتي�شها يف 
نقط��ة اأمنية، وقد اأت�شح من خالل التحقيقات اأن الكمية كانت 

يف طريقها للتهريب اإلى االأرا�شي ال�شعودية .

بتحشيد  ي��ق��وم  م��رت��زق  يضبط  العاصمة  أم��ن 
القبض  وتلقي  ال��ع��دوان  م��ع  للقتال  بهم  مغرر 
ع���ل���ى ق����ات����ل ف����ر م����ن س���ج���ن ت���ع���ز وأخ�������ر مي����ارس 
السرقة باإلكراه منتحال شخصية رجل أمن في 

العاصمة
�شبط رج��ال االأمن يف مديري��ة ال�شبعني باأمان��ة العا�شمة 
املرتزق ) ر . م . ا ( 33عام ، والذي يعمل على جتنيد املغرور 
به��م املخدوعني ْ وار�شالهم للقتال يف �شفوف مرتزقة العدوان 

مباأرب ، وقد احيل املتهم امل�ضبوط للتحقيقات .
كم��ا متكنت االأجه��زة االأمني��ة يف مديري��ة �شع��وب باأمانة 
العا�شم��ة م��ن اإلقاء القب�س على اح��د املطلوبني لالأمن بتهمة 
القتل ويدعى قائد حممد ال�شرماين 34 عاما ، وكان املتهم قد فر 
م��ن �شجن تعز املركزي ، عندما قام مرتزقة العدوان باقتحام 
ال�شجن مطل��ع العام ٢٠15 واخ��راج ال�شجناء املحكومني يف 

الق�شايا اجلنائية منه .
وقد اودع املتهم احلجز ال�شتكمال االإجراءات القانونية

كما القت �شرطة مديرية ال�شبعني باأمانة العا�شمة القب�س 
عل��ى املدع��و ) ع . ا . ق. ( ٢5 عاما لقيام��ة بال�شرقة باالإكراه 
منتح��ال �شفة رج��ال االمن ، حيث اأقدم املته��م على نهب اأحد 
املواطن��ني العائدي��ن من الغرب��ة مبلغ 34٠٠ ري��ال �شعودي 
، وق��د �شب��ط املته��م وبحوزت��ه قطعت��ني �ش��الح كال�شنكوف 

وم�شد�س ا�شباين.
ومت اإيداع��ه احلج��ز ال�شتكم��ال اج��راءات التحقي��ق معه 
ْ متهي��دا لتقدمي��ه للعدال��ة ، كم��ا مت التحري��ز عل��ى االأ�شلحة 

امل�شبوطة بحوزته ملعرفة م�شدرها

األم�����ن�����ي�����ة  االج����������ه����������زة   : احل����������دي����������دة 
ت�������������ض�������������ب�������������ط مت��������������������������������ور ف����������������اس����������������دة 
اأف��ادت �شرط��ة مديري��ة الزه��رة مبحافظة احلدي��دة. اأنها 
�شبط��ت كمية من التمور املنتهي��ة ال�شالحية. معباأة يف 1٦3 
�شوال��ة بح��وزة املدع��و ) ا . ���س . ب ( ، بينم��ا كان يف طريقة 

لبيعها للمواطنني ، .
وقد احتجز املتهم مع التمور الفا�شدة ، ال�شتكمال اإجراءات 

التحقيق 
وح��ذرت �شرط��ة حمافظ��ة احلدي��دة م��ن اأنها ل��ن تتهاون 
م��ع اأي �شخ���س ي�شعى للك�ش��ب احلرام على ح�ش��اب �شحة 

و�شالمة املواطن اليمني

ح����ج����ة : األج������ه������زة األم����ن����ي����ة ت��ض��ب��ط 
مرتزقة يعملون على جتنيد األطفال 

للقتال في صفوف العدوان
متك��ن رج��ال اأمن مديري��ة املحاب�ش��ة مبحافظ��ة حجة من 
�شب��ط اإثنني من مرتزقة العدوان وهما املدعو ) جنيب . ن .ه 
( 3٠عام��ا ، واملدع��و ) حممد . ي . ح ( ٢4 عاما ، وكالهما من 
م��ن اهايل مديرية اجلميمة ، بع��د ان اثبتت التحريات قيامهما 
بتجني��د االأطف��ال للقتال يف �شف��وف مرتزقة الع��دوان ،. وقد 
�شب��ط املتهم��ني وبرفقتهما الطفل��ني. نبيل �ش��ادق )14 عاما 
(،. و �شامي عب��د ال�شالم )1٢ عاما( ، كانا يحاوالن ار�شالهما 

ملحافظة ماأرب

ال���رق���م  ت���خ���ص���ص  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة 
الس��ت��ق��ب��ال   )٨٠٠٠1٨٨( امل����ج����ان����ي 
ش�����ك�����اوى وب�����الغ�����ات امل����واط����ن����ني ع��ن 

املخالفات املتعلقة مبادة الغاز
تعل��ن وزارة الداخلية عن تخ�شي���س الرقم ) ٨٠٠٠1٨٨ 
( ال�شتقب��ال �ش��كاوى وبالغ��ات املواطن��ني ع��ن اأي تالعب يف 

اأ�شعار الغاز . اأو حماولة احتكاره اأو اإخفاءه
وتهي��ب وزارة الداخلي��ة باالأخوة املواطن��ني التعاون مع 

االأجهزة االأمنية وتقدمي اأي معلومات يف هذا ال�شاأن .
موؤك��دة اأنه��ا �شتطب��ق النظ��ام والقان��ون ب�شرام��ة يف حق 
كل ت�ش��ول له نف�ش��ه العبث باأمن وا�شتق��رار املواطن على كل 
امل�شتوي��ات . وعل��ى �شعي��د مت�ش��ل تعل��ن وزارة الداخلي��ة 
.اأن عل��ى جميع و�شائل نقل الغاز تركي��ب نظام اجلي بي اإ�س 
) نظ��ام حتديد املواق��ع ( و�شتحدد �شركة الغ��از فرة زمنية 
لركي��ب النظام ومن مل يلتزم ف�ش��وف تقوم االأجهزة االأمنية 

ب�شبطه . واتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة بحقه.

إنجازات األجهزة األمنية 
واللجان الشعبية في أسبوع
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احلقيقة / جمال األشول
للقبيل��ة اليمني��ة  دور وطن��ي وث��وري كبر يف مواجه��ة العدوان 
االأمريك��ي ال�شعودي االإماراتي امل�شتمر على اليمن منذ ثالثة اعوام ، 
بعد اأن كانت بع�س القبائل جتَند باملال لتقاتل وفق م�شالح �شعودية  
. . فثورة ٢1 �شبتمرب العظيمة بقيادتها احلكيمة ا�شتطاعت اأن حتول 
م�ش��ار القبيلة اليمني��ة بنحو اإيجاب��ي ، لت�شبح تقدم خ��رة رجالها 
وتتبعه��م بقوافل املال والغذاء وال�ش��الح ليقاتلوا يف جبهات الكرامة 

وال�شرف على امتداد �شاحات القتال .
كما للقبيلة اليمنية دور عظيم وبارز منذ بداية العدوان االأمريكي 
ال�شع��ودي عل��ى �شعبن��ا اليمني، حي��ث كان��ت يف ال�شف��وف االأولى 
للت�ش��دي لهذا الع��دوان يف خمتلف اجلبه��ات، وقبل الع��دوان كانت 
له��ا املواق��ف الوطنية، حيث كانت م��ن اأبرز امل�شارك��ني يف ثورة ٢1 
�شبتم��رب، وكم��ا اأن املجتم��ع اليمني متّي��ز عن غره م��ن املجتمعات 

مبحافظته على القَيم القَبلية العربية.
ها هو العام الثالث من العدوان مير ون�شتعد لدخول العام الرابع 
والقبيل��ة اليمني��ة م�شتم��رة يف ال�شم��ود والثب��ات واالإمي��ان بعدالة 

الق�شية والدفاع عن حريتنا وكرامتنا وا�شتقاللنا ".
وي��رى مراقبون اأنه مل تعد تدافع القبيلة عن �شاحاتها اجلغرافية 
يف مواجه��ة �شلط��ة الدول��ة اأو قبيلة اأخرى ب�شعور اأن��اين، بل تنا�شل 

وجتاه��د بح�س وطني وم�شئولية اإميانية ع��ن ال�شاحة ال�يم�نية ككل 
يف مواجه��ة الغ��زو واالحت��الل واأ�شبح الث��اأر ال ثاأرًا داخلي��اً ممزقاً، 
ب��ل ثاأر القبيلة ال�يمنية م��ع دول العدوان ودول الغ��زو واال�شتعمار 

العاملي.

القبائل اليمنية تلتحم وحتول ثأرها إلى حتالف العدوان 
دف��ع الع��دوان االأمريكي ال�شعودي على اليم��ن امل�شتمر منذ ثالثة 
اعوام ، والذي اقرفت مذابح وجمازر بحق ال�شعب اليمني ، القبائل 
اليمني��ة للتوحد واإ�شناد قوات اجلي���س واللجان ال�شعبية يف خمتلف 
اجلبه��ات ملواجهة هذا العدوان الهمجي ، وال��ذي فاجاأت ال�شعودية 
وحلفاءه��ا، و�شكل��ت �شدم��ة لهم،وا�شتطاع��ت تغي��ر اإ�شراتيجية 
املواجه��ة والت�شدي لها ..القبيلة اليمنية التي غرقت خالل ال�شنوات 

املا�شي��ة يف احل��روب القبلي��ة البيني��ة نتيج��ة ت�شاعد ق�شاي��ا الثاأر 
حت��ول ثاأرها اإلى الع��دوان االأمريكي ال�شع��ودي االإماراتي والقوات 
املوالي��ه له��ا ، يف خمتلف جبه��ات القت��ال التحمت ور�ش��ت �شفوفها 
لتت�شاب��ق للم�شاركة يف املواجه��ات التي تدور يف اجلبه��ات الداخلية 
وجبه��ات ما وراء احلدود .. الت�شامح واالإخاء الذي ج�شدته القبائل 
اليمنية اأنهت عدد من ق�شايا الثار بع�شها مزمنه منذ �شنوات طويلة 
، فخ��الل الثالثة االعوام �شهدت اليمن الكث��ر من اتفاقات امل�شاحلة 
ب��ني القبائ��ل واال�شر التي كانت بينه��ا ثار بع�شها من��ذ عقود طويلة 
وفق��اً لتوجيه��ات ال�شيد القائد عبدامللك احلوث��ي حفظه اهلل، الذي مت 
ت�شكي��ل جلن��ة ت�شم العديد م��ن ال�شخ�شيات االجتماعي��ة وامل�شايخ 
والوجاه��ات القبلية، ونزلت هذه اللجان اإلى خمتلف القبائل اليمنية 
ملعاجل��ة امل�ش��اكل التي كانت موج��ودة والعمل عل��ى توحيد ال�شف 
والتف��رغ ملواجه��ة الع��دوان و�شد اأية ثغ��رة من املمك��ن اأن ي�شتغلها 
الع��دوان ال�شتهداف الن�شي��ج االجتماعي ..حيث جنح��ت اللجنة يف 
معاجلة الكثر من هذه العديد من الق�شايا منها ق�شايا الثاأر واأ�شبح 
ابن��اء القبائ��ل يقاتل��ون �شف��اً واح��دًا اإلى جان��ب اجلي���س واللجان 

ال�شعبية يف جبهة واحدة ويف خندق ومر�س واحد .

مخططات العدوان ضد القبيلة : 
على مدى ثالثة اأعوام ظلت القبيلة اليمنية مبثابة �شخرة تتك�شر 
عليها خمططات حتالف العدوان ال�شتدراج القبائل اليمنية يف حروب 
عبثي��ه فيما بينها به��دف اإ�شعاف اليمن واحتالل��ه وتنفيذ م�شاريعه 
املع��دة م�شبقاً .. ال�شرب��ة القا�شمة التي ك�شرت ظه��ر ال�شعودية اأن 
القبيل��ة اليمنية اأكرث متا�شكاً وتوح��دًا، يف وجه ال�شعودية وحتالفها 
االأجرامي خ�شو�شاً بعد قيام التحالف با�شتهداف املوؤ�ش�شات واملدن 
ومن��ازل املدنيني وارتكاب املجازر ال�شب��ة يومية ف�شاًل عن احل�شار 
املطبق الذي اأف�شى اإلى قتل وجتويع االآالف من ال�شعب اليمني على 
م��دى ثالثة اأعوام م��ن عمر العدوان امل�شتمر اإل��ى اليوم .. خمططات 
ال�شعودية التي �شعت لها كانت ال�شهر املا�شي وجاءت على ل�شان ويل 
العهد ال�شعودي حممد بن �شلمان يف مقابلة له مع �شحيفة " وا�شنطن 

بو�ش��ت" بداية ال�شهر اجل��اري والتي اأكد بن �شلمان "امتالكه خلطط 
جديدة للتعامل مع قبائل اليمن �شتوؤدي للق�شاء ال�شريع على جماعة 
احلوثي" . بحد تعبره .وما هي اإلى اأيام حتى جاء الرد، على حممد 
ب��ن �شلمان من منطق��ة خارف مبحافظ��ة عمران، مرك��ز قبيلة حا�شد 
اليمنية،عرب لقاء قبل��ي وا�شع، دعا اإليه ع�شو اللجنة الثورية العليا 
ال�شي��خ �شادق اأب��و �شوارب، وفي��ه اعترب اجلميع حدي��ث حممد بن 
�شلم��ان، حديث واهم ، موؤكدي��ن اأن قبائل اليوم لي�شت قبائل االأم�س، 
ومل يع��د لل�شعودي��ة اأي نف��وذ يف اإط��ار القبيلة، واأن زم��ن االرتهان 
ول��ى، ومل تعد لهم اأي عالقة �شوى مع اأولئك امل�شايخ القليلني الذين 
ف��روا الى الريا�س مع ف��رار ال�شرعية، ويوهموهم باأنهم قادرين على 
حتري��ك القبيل��ة �شد جماعة احلوث��ي ، ويف احلقيق��ة مل يعد الأولئك 

امل�شائخ اأي وجود اأو قبول اأ�شا�شاً، طبقاً حلديث رموز قبلية. 
م��ن جانبه ، ال�شيخ �ش��ادق ابو �ش��وارب ، يف ت�شريحات لو�شائل 
االإع��الم ، اأن اإ�شراتيجي��ة حممد بن �شلمان الت��ي اأطلقها، والتي قال 
فيه��ا اإن��ه �شيقاتل اليمن��ي باليمني و�شيقات��ل القبيل��ة اليمنية بقبيلة 
اأخرى وعلى اأ�شا�س الذه��اب نحو متزيق الن�شيج املجتمعي اليمني، 
وحتركن��ا االآن اجتماعي��اً واملجتم��ع ه��و ال�شامن للق��وى ال�شيا�شية 
عل��ى حرية راأيها وفكرها حت��ت �شقف قيادتنا وكرامتن��ا وا�شتقاللنا 
ووح��دة ترابن��ا الوطن��ي وح��ق العي�س الك��رمي جلميع اأبن��اء اليمن 
والعم��ل ال�ضيا�ض��ي مكفول لكل الأح��زاب واجلميع اأكد عل��ى اإ�ضقاط 
نظري��ة حممد ب��ن �شلمان الذي ال ي��درك من هو ال�شع��ب اليمني ومن 
هي القبيلة اليمينية.. ورغم حماوالت ال�شعودية املتكررة التي كانت 
تب��وؤ بالف�ش��ل ، اقدمت حكومة ه��ادي وباإيعاز م��ن ال�شعودية اأحدث 
تغيرات ع�شكري��ة باأبعاد مناطقية بهدف ا�شتقط��اب القبائل اأبرزها 
تعيني ها�ش��م االأحمر قائدًا للمنطقة الع�شكرية ال�شاد�شة بهدف جذب 

م�شايخ حمافظة عمران التي ينتمي اإليها نحو ال�شعودية .
ليعر���س املجل���س ال�شيا�ش��ي طريق حتال��ف الع��دوان عرب لقاء 
واالإ�ش��الح  املوؤمت��ر  وحزب��ي  اهلل  ان�ش��ار  �ش��م  وا�ش��ع  ت�شاحل��ي 
وبح�ش��ور �شالح ال�شماد رئي�س املجل���س االأعلى ومب�شاركة م�شائخ 
واعي��ان ووجهاء حمافظة عمران معلن��ني الت�شالح والت�شامح وطي 
�شفحة اخلالف��ات واعتبار حتالف العدوان ال��ذي تقوده ال�شعودية 
ع��دوًا للجمي��ع.. لقاءات الت�شال��ح التي جت�شد قي��م ال�شفح واالإخاء 
بني القبائل اليمنية و�شعت حتالف العدوان يف املواجهة كما اأف�شلت 
خمططات العدوان الرامية اإلى اإحداث فتنه بني القبائل اليمنية رغم 
املح��اوالت الكثرة والعرو�س الكث��رة ال�شيما قبائل عمران وطوق 
�شنع��اء ، وال كنه��ا ب��اءت جميعها بالف�ش��ل ، فيما اأ�شهم��ت يف تعزيز 
�ضم��ود اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية م��ن جهة واإحباط تق��دم القوات 

املوالية للعدوان من جهة اأخرى .

تقارير

 اللجنة الوطنية 
ل��ش��ؤون األس��رى 
وامل������ف������ق������ودي������ن:

>  ت�������ت�������م ع�������م�������ل�������ي�������ات ال����������ت����������ب����������ادل ع�������ب�������ر وس�������������اط�������������ات م������ح������ل������ي������ة م�����������ن وج�������������اه�������������ات اج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة وم������ش������ائ������خ
احلـقـيـــقــة ـ خـــــا�ص:
اأن�سـاأت اللجنة الوطنية ل�سـوؤون الأ�رسى واملفقودين بتوجيهات قائد الثورة ال�سيد عبدامللك 
احلوثـي حفظـه اهلل وتوجيهات القيـادة ال�سيا�سـية بتاريـخ اأغ�سـط�ص 2015م، وذلك نظرًا 
لأهميـة ملف ال�رسى.. ويف اأطار املهـام املناطة بها اللجنة، فقد عملت خالل ال�سـنوات الثالث 
للعـدوان علـى املتابعة والبحث والتوثيق والتحري واإعداد قاعـدة بيانات عن جميع الأ�رسى 
واملفقوديـن والتفاو�ـص عن جميـع الأ�رسى مـن اجلي�ص واللجـان ال�سعبية يف خمتلـف اجلبهات، 
كمـا اأن اللجنة تقوم مبتابعة اأو�ساع اأ�رسانا يف �سجـون العدو الذي اعرتف بها والعمل امل�ستمر 
لإطـالق �رساحهم وك�سف م�سـري املفقودين ،كما يتم الهتمام باأ�رسى العدو من خالل توفري 
احتياجاتهم الإن�سانية من منطلق التعاليم الإ�سالمية وتقدمي الرعاية ال�سحية ومتكينهم من 

التوا�سل با�رسهم ب�سورة م�ستمرة .

مفاوضات الكويت وملف األسرى
   واأثن��اء مفاو�ش��ات الكوي��ت كان للجن��ة الوطني��ة 
لالأ�ش��رى مب��ادرة فيم��ا يخ���س مل��ف االأ�ش��رى، وهو ما 
اأكده ع�شو الوفد الوطني املفاو�س االأ�شتاذ /عبدالقادر 
املرت�شى رئي�س اللجنة الوطنية ل�شوؤون االأ�شرى بتقدمي 
ع��دة مقرح��ات ومب��ادرات للط��رف االآخ��ر وحماول��ة 
حتري��ك مل��ف االأ�شرى ومنه��ا اال�شتعداد لتب��ادل جميع 
االأ�ش��رى ل��دى الطرفني ب��دون ا�شتثناء كون ه��ذا امللف 
ل��ه بعد اإن�ش��اين ووطني بالدرجة االأول��ى ،ولكن الطرف 
االآخر ربط املفاو�شات يف ه��ذا امللف بنتائج املفاو�شات 
ال�شيا�شي��ة وم��دى جناحه��ا كم��ا ان��ه كان حري�شا على 

اطالق اأربع  �شخ�شيات فقط وهم )نا�شر من�شور هادي 
وفي�شل رجب وحممود ال�شبيحي والقيادي االإ�شالحي 
حممد قحطان ( وال يهمه م�شر باقي االأ�شرى االأمر الذي 

اأدى اإلى اإف�شال حتقيق اأي تقدم يف م�شار املفاو�شات .

إجراء أكثر من"5٠" عملية تبادل نتج 
عنها حترير "25٠٠" أسير 

  وق��د اأو�شح��ت اللجن��ة الوطنية لالأ�ش��رى يف تقرير 
�ش��ادر عنها اإجن��ازات اللجن��ة خالل �شن��وات العدوان 
الث��الث، بتمكنها م��ن حترير ع��دد) ٢5٠٠( اأ�شر �شمن 

اكرث من )5٠( عملية تبادل  من خمتلف اجلبهات.  

 وذل��ك عرب اإج��راء عمليات التفاو�س م��ع العدو عرب 
حتريك و�شاطات حملية عب��ارة عن وجاهات اجتماعية 
وم�شائ��خ الإقن��اع الع��دو باإج��راء عملي��ات التب��ادل يف 
خمتل��ف اجلبهات كما تعمل اللجنة بال�شغط علي العدو 
من خ��الل التوا�ش��ل مع  املنظم��ات االإن�شاني��ة  املحلية 
والدولية للتوا�شل مع اأهايل االأ�شرى والعمل على اإمتام 
عمليات التب��ادل  ،ونتيجة هذه اجلهود ن�شتطيع التاأكيد 
على اأن اللجنة.. باالإ�شاف��ة اإيل متابعة اأو�شاع االأ�شرى 
يف �شجون العدو وتقدمي الرعاية الأ�شرى العدو فان لدى 
اللجن��ة وحدة مكلفة. وقد اإ�ش��ارت اللجنة اإلى اأن جميع 
عمليات التفاو�س كان��ت مببادرة من قيادة اللجنة التي 
تتولى عملي��ة التوا�شل م��ع ال�شخ�شي��ات والو�شاطات 
لتحريك ملف تبادل االأ�شرى يف جميع اجلبهات وال توجد 
اأي عملي��ة تفاو�س تق��دم بها العدو عل��ى االإطالق االأمر 

الذي يوؤكد عدم اهتمام العدو با�شراهم يف ال�شجون.

أبرز الصعوبات واملعوقات :
الت��ي  وال�شعوب��ات  املعوق��ات  اللجن��ة  وخل�ش��ت 
واجهته��ا يف اإمت��ام عملي��ات التب��ادل لالأ�ش��رى ه��و عدم 
امت��الك املرتزق��ة حق الب��ت يف ملف االأ�ش��رى، والتدخل 
االإمارات��ي وال�شع��ودي والت��ي اأوقف��ت بع���س عمليات 
التب��ادل يف االآونة االأخرة، ونقل الكثر من االأ�شرى من 
جبهات الداخل اإلى ال�شعودية واالإمارات من خالل قيام 
مرتزق��ة الع��دوان بيع االأ�ش��رى ونقلهم اإل��ى ال�شعودية 
واالإمارات حيث مت نقل املئات من مارب واجلوف وتعز 

واجلنوب.

معاملة اللجنة مع أسرى العدو:

 واأ�ش��ار التقري��ر اإل��ى قي��ام اللجن��ة مبعامل��ة ا�شرى 
الع��دو م��ن منطل��ق التعالي��م الدينية واح��رام حقوق 
االإن�ش��ان وذل��ك باالهتم��ام مب��كان احتجازه��م وتق��دمي 
اخلدم��ات ال�شحي��ة جلرحاه��م و مر�شاه��م ف�ش��ال عن 
تق��دمي االأكل وال�ش��رب واملالب�س بامل�شت��وى املنا�شب.. 
وال�شماح للمنظم��ات الدولية بزيارتهم ورفع تقارير عن 

اأو�شاعهم داخل ال�شجن.
باالإ�شاف��ة اإلى ال�شماح الأ�شرى الع��دو بالتوا�شل مع 
اأهاليه��م  وذويه��م ب�ش��ورة م�شتمرة وال�شم��اح لذويهم 
بزيارتهم اإلى ال�شجن، وعدم ا�شتخدام اأ�شلوب التعذيب 

اأثناء التحقيق مع اأ�شرى العدو.

انتهاكات العدو ألسرانا 
وفيما يخ���س االنتهاكات بحق االأ�شرى اأكدت اللجنة 
اأ�شران��ا يف �شج��ون الع��دو  الوطني��ة يف تقريره��ا ب��ان 
يتعر�شون الأب�شع االنتهاكات حلقوق االإن�شان من خالل 
تعر�شهم للتعذيب اجل�شدي املبا�شر والتعذيب النف�شي، 
وعدم توفر الرعاية ال�شحية والتغذية املنا�شبة يف احلد 
االأدن��ى ومن��ع اأ�شران��ا م��ن التوا�شل م��ع اأ�شرهم ف�شال 
عن زيارته��م، كما اأن العدو يقوم باإخف��اء معظم اأ�شرانا 
يف �شج��ون غ��ر معلن��ة وال ي�شم��ح للمنظم��ات الدولي��ة 
واملحلي��ة بزي��ارة  اأ�شران��ا على االإطالق ول��دى اللجنة 
م��ا يثبت قيامها اكرث من م��رة مبنا�شدة جميع املنظمات 
العامل��ة يف اليم��ن �شواء املحلي��ة اأو الدولي��ة ب�شرورة 
زيارة اأ�شرانا وتفقد اأحوالهم ورفع تقرير عن معاناتهم.
وع��ربت اللجن��ة يف تقريرها ع��ن اأ�شفها بال��رد الدائم 
بع��دم ال�شم��اح له��م بزي��ارة ال�شج��ون من قب��ل مرتزقة 
الع��دوان يف خمتل��ف اجلبه��ات ،ونتيج��ة لغي��اب دور 

املنظمات االإن�شاني��ة يف الرقابة على �شجون اأ�شرانا لدى 
الع��دو يقدم العدو على ارت��كاب جرائم قتل وت�شفية يف 
ال�شجون بحق اأ�شرانا وقد اأثبتت اللجنة تعر�س العديد 
من اأ�شرانا للموت نتيجة الت�شفية اجل�شدية املبا�شرة اأو 
نتيج��ة االإهم��ال يف عدم تق��دمي اأي رعاي��ة �شحية لهم يف 

ال�شجون وعلى م�شتوى كل اجلبهات.

قوى العدوان قصفت سجون أسراها :
   ومم��ا يثب��ت تهاون قوى الع��دوان بالدماء اليمنية، 
حتى ممن يقاتلون يف �شفه من مرتزقته ومنافقيه، وعدم 
اهتمام��ه باأ�شراه م��ن املنافقني الذي��ن يف قب�شة اجلي�س 
واللج��ان ال�شعبي��ة، ويح�شون بالرعاي��ة واالهتمام من 

قبل اللجنة الوطنية لالأ�شرى.
 وق��د عم��د حتالف الع��دوان عل��ى �ش��ن )٨( اإغارات 
عل��ي مقر �شجن ال�شرط��ة الع�شكري��ة  يف �شنعاء والذي 
كان ي�ش��م ع��دد ) 179( اأ�ش��را من ا�ش��رى العدوان من 
خمتلف اجلبهات ،،، حيث مت نقل االأ�شرى  بعد التن�شيق 
م��ع ال�شليب االأحمر الدويل ومطالبته��م برفع اإحداثيات 
ال�شج��ن اإلى قيادة حتالف الع��دوان لتحييد ال�شجن من 
الق�ش��ف ووافق على رفع االإحداثية اإلى قيادة التحالف 
. . وذكرت اللجنة يف تقريرها اأن ال�شليب االأحمر الدويل 
كان ق��د قام بزي��ارة ال�شجن اكرث من م��رة ورفع تقريرا 
لل�شي��ب االأحم��ر الدويل ع��ن اأو�شاع االأ�ش��رى يف �شجن 

ال�شرطة الع�شكرية .
وقد نتج عن اإغارات حتالف العدوان وقوع عدد )41( 
قتي��ال باالإ�شاف��ة اإلى عدد)٦5( جريح��ا مت معاجلتهم يف 

م�شت�شفيات العا�شمة �شنعاء.

ساح فتاك يرهب حتالف العدوان 
القبيلة اليمنية«

 أجرينا أكثر من 50 عملية تبادل وفيها تں حترير 2500 أسير
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احل��ال نف�ش��ه، اإن مل يك��ن اأ�ش��واأ، يتجّل��ى على بقية 
جبه��ات ال�شم��ال، حي��ث باتت �شح��راء مي��دي »حّمام 
دم« جلن��ود نظ��ام عم��ر الب�شر، يف حني تعج��ز القوات 
املوالية للرئي�س »املُحتَج��ز« عبد ربه من�شور هادي يف 
حمافظة اجل��وف عن الظفر باأكرث مما �شيطرت عليه من 
م�شاحات �شحراوية. على ال�شفة الغربية، لي�س و�شع 
الت�شكيالت التابعة ل�»التحالف«، والتي تلعب االإمارات 
دورًا رئي�ش��اً يف قي��ادة عملياتها، اأف�شل مم��ا تقدم. منذ 
اأ�شه��ر، حت��اول تل��ك الت�شكي��الت الو�شول اإل��ى اأبواب 
مدين��ة احلديدة، اإال اأنها كّلما تقدمت خطوة كّلما مل�شت 
�شعوبة الثبات اأمام مقاتل��ني متمّر�شني ياألفون االأر�س 
وتاألفه��م. وانتق��ااًل نح��و الو�ش��ط، دومن��ا حاج��ة اإل��ى 
االإفا�شة يف احلديث عن تعز التي يحكمها »�شتاتيكو« ال 
يزال »التحالف« غر قادر على ك�شره، يظّل امل�شهد على 
ما هو عليه. ب�شع��ة مقاتلني يرزحون منذ اأ�شهر طويلة 
يف مديري��ة نهم، عل��ى اأمل النفاذ اإل��ى �شنعاء، لكن ذلك 
االأمل ال يفتاأ ي�شعف يوماً بعد يوم مع ا�شتعادة اجلي�س 

واللجان زمام املبادرة هناك.
حتّول اجلن��وب اإلى م�شرح ل�»اجلا�شو�شية« برعاية 

اأمركا واالإمارات
هك��ذا ه��و اإذًا امل�شهد امليداين. »اإجن��ازات« حمدودة 

احل��ّد  عل��ى  كب��رة  خ�شائ��ر  توازيه��ا  ل�»التحال��ف« 
اجلنوب��ي، واإنفاق يومي على عملي��ات ال توؤتي ثمارها. 
وم��ع ذلك، ت�شتمّر ال�شعودية، بقي��ادة اأمرها حممد بن 
�شلم��ان، يف عق��د �شفقات الت�شلح م��ع الواليات املتحدة 
واململك��ة املتح��دة، اللتني ال جتدان �ش��رًا يف ا�شتدرار 
مزي��د م��ن املاليني م��ن اململك��ة، وبالت��ايل يف اإطالة عمر 
احلرب بق��در ما ت�شتطيع��ان. هذا االنقي��اد »ال�شلماين« 
الغري��ب حلال��ة »اال�شتغب��اء« الغربية يرافق��ه ت�شتت 
مل ي�شب��ق له مثي��ل يف مع�شكر القوات املحلي��ة املوالية 
ل�»التحالف«. الرمز ال�شيا�شي لهذه القوات، والذي قيل 
اإن احل��رب خي�شت بن��اًء على طلبه، يقب��ع يف الريا�س 
حت��ت ما ي�شبه »اإقام��ة جربية«، فيم��ا يتوالى وزراوؤه 
عل��ى تقدمي ا�شتقاالته��م، بعدما ا�شت�شع��روا اأن »ريع« 
3 �شن��وات م��ن التبعي��ة والتواط��وؤ على قت��ل اليمنيني 
واإفقاره��م ل��ن يع��ود اإليه��م، فجاءته��م على ح��ني غّرة 
»نوب��ة« التح�ّش���س م��ن »جمهوري��ات امل��وز«، رافعني 

البطاقات ال�شفراء بوجه ال�شعودية.
»اإن��ذار« متاأخ��ر مل يك��ن ليحدث ل��و مل يلم�س هوؤالء 
جدية الريا�س، بدفٍع من اأبو ظبي، يف توليد كيان جديد 
بديل م��ن »ال�شرعية«، ياأمل ابن �شلم��ان ومعه ويل عهد 
اأب��و ظبي، حمم��د بن زاي��د، يف اأن مينحهم��ا »االإجناز« 

املطل��وب الإنه��اء احل��رب. لكن تل��ك امل�شاع��ي ال يبدو، 
اإل��ى اليوم، اأنها �شتوؤول اإلى خالف ما اأدت اإليه اخلطط 
ال�شابق��ة، اإن مل يك��ن اأثرها ال�شلبي اأكرث م��ن نفعها. اإذ 
اإن عملية ا�ضتق��دام �ضباط موالني لنجل �ضقيق الرئي�ش 
ال�شابق، طارق حممد عبد اهلل �شالح، والتي ُتعّد مدماكاً 
رئي�ش��اً يف اخلط��ة اجلدي��دة، ال ت��زال تواِج��ه عقبات، 
�ش��واًء من قب��ل الت�شكي��الت املوالية له��ادي، اأو القوى 
اجلنوبية الراف�شة الأ�شل وجود اآل �شالح يف حمافظات 

جنوب اليمن. 
هذا التنازع لي�س �شوى وجٍه ب�شيط من وجوه تبعات 
»االحت��الل« االإماراتي - وبالدرج��ة الثانية ال�شعودي 
- للجن��وب. بع��د اأك��رث م��ن �شنت��ني ون�ش��ف �شنة من 
�شيطرة »التحال��ف« على املحافظ��ات اجلنوبية، تظهر 
االأخرة، يف معظمها، م�شرحاً ل�»اجلا�شو�شية« املرعية 
اإماراتي��اً واأمركياً، وعملي��ات االعتقال والرهيب التي 
تنفذها ميلي�شيات اأبو ظب��ي بحق الن�شطاء واملواطنني 
املعاِر�ش��ني للتواج��د االإمارات��ي، واالنف��الت االأمن��ي 
ال��ذي يوا�ش��ل ح�شد �شحاي��اه مف�ِشحاً يف املج��ال اأمام 
تنظيَم��ي »القاعدة« و»داع�س« الإع��ادة ر�ّس �شفوفهما 
وجتدي��د ن�شاطهم��ا، وا�شتباح��ة املواق��ع ذات االأهمية 
اال�شراتيجية اأو تلك امل�شتملة ثرواٍت وموارَد وحرماِن 
»ال�ش��كان االأ�شليني« من اإمكاني��ة اال�شتفادة منها على 
نح��و حقيق��ي ال يف �ش��ورة »اإعا�ش��ات« يوزعه��ا عليهم 
»الهالل االأحمر االإمارات��ي«، والت�شلط على املوؤ�ش�شات 
وامل�شالح املحلي��ة واإخ�شاعها لكلمة احلاكم الع�شكري 
االإمارات��ي. مظاهر ي�شاحبها »تفري��خ« يف االنق�شامات 
»املجل���س  ت�شكي��ل  ي��اأت  مل  الذي��ن  اجلنوبي��ني،  ب��ني 
االنتقايل«، املوايل الأب��و ظبي، اإال ليزيدهم خالفات فوق 

خالفاتهم ال�شيا�شية واملناطقية واجلهوية وغرها.
�شلم��ان حلال��ة  اب��ن  بقي��ادة  ال�شعودي��ة  ت�شت�شل��م 

»اال�شتغباء« التي ميار�شها الغرب
الي��وم، تتعال��ى االأ�ش��وات الراف�ش��ة ل�»االحتالل« 
االإمارات��ي، فيم��ا يج��د اأزالم��ه اأنف�شه��م حم�شورين يف 
دائ��رة �شيق��ة لن تف�شي به��م، يف نهاية املط��اف، �شوى 
اإل��ى ني��ل »ح�شة من الكعك��ة«، بعدما بالغ��وا يف اإغراء 
»الب�شطاء« ب�»اال�شتقالل وا�شتعادة الدولة« املن�شودة. 

ه��ذا العر�س الذي تقّيدهم به اأبو ظبي والريا�س مقابل 
الدف��ع باأبنائه��م اإلى »حم��ارق« جديدة عل��ى اجلبهات 
»احلامل��ني  اإل��ى  موّجه��ة  دع��وة  تقابل��ه  ال�شمالي��ة، 
والواهم��ني بتحقي��ق خياراته��م ال�شيا�شي��ة م��ن خالل 
االأجانب« على حد تعب��ر ال�شيد عبد امللك احلوثي، يف 
مقابلت��ه مع »االأخبار«، اإلى »�شراك��ة« جادة، ال تلعب 
عل��ى املتناق�ش��ات وال ت�شتثم��ر يف االنق�شام��ات. وه��ي 
دعوة موّجهة، كذلك، اإلى »االإ�شالحيني«، الذين و�شل 
ا�شتهدافه��م اإل��ى »حالة ط��رد بكل م��ا تعني��ه الكلمة«، 
حتى »يراجعوا ح�شاباته��م«، ويدركوا اأن »م�شلحتهم 
احلقيقي��ة هي يف العودة اإلى ح�ش��ن الوطن... ليكونوا 
�شركاء«، وف��ق ما قاله ال�شيد احلوثي اأي�شاً. فهل ت�شل 
دعوت��ه اإلى م�شامع اجلنوبيني و»االإ�شالحيني«، الذين 
اكت�شف��وا، بالتجرب��ة، اأن »ع�ش��ف« اب��ن �شلم��ان وابن 
زاي��د ال يوفر حتى »االأ�شقاء اخلليجيني« و»اأهل البيت 
الواحد«، فكيف اإذا كان االأمر متعلقاً باليمن واأهله، مع 

ما يعنيه اليمن لل�شعودية واالإمارات؟
اأم��ا يف اجتاه اخلارج، فال موق��ف اإال التذكر بعبثية 
امل�ش��ي يف احلرب، وال ج��دوى املراهنة عل��ى اإخ�شاع 

»اأن�ش��ار اهلل« مب��رور الوق��ت. ذلك اأن احلرك��ة ما�شية 
يف تعزي��ز قدراته��ا »حت��ى بل��وغ م�شتوى ال��ردع«، من 
دون اأن تعيقه��ا االأعم��ال العدائي��ة بوجوهه��ا كافة عن 
م�شعاها. ولو كانت املجازر، ومعها �شيا�شة االإفقار التي 
�شّكل قرار نقل البنك املركزي اليمني »كارثتها« االأكرب، 
ميك��ن اأن تو�شل اإلى نتيجة ل�شال��ح ال�شعودية، لكانت 
فعل��ت منذ زمن. حتٍدّ يالزمه، يف كل مرة، الت�شديد على 
»بط��الن« الذرائع الت��ي اأُعلن العدوان حت��ت �شتارها. 
فلي�س التطلع اإلى »عودة االإمامة« اإال جزءًا من الدعاية 
امل�ض��ادة الت��ي اأثب��ت انخ��راط »اأن�ض��ار اهلل« مبكرًا يف 
احل��وار اليمن��ي َغَلطه��ا، ولي���س »التمدد االإي��راين« اإال 
�شبي��اًل للهروب من االعراف ب��اأن ال�شعودية ال حتتمل 
بل��دًا م�شتق��اًل يف جواره��ا. ويف ما عدا ذل��ك، فلي�س لدى 
احلرك��ة، وفقاً مل��ا اأكد احلوث��ي، مانع م��ن »ال�شراكة« 
التي كان ادعى الوزير ال�شعودي عادل اجلبر اأن بالده 
ت�شعى الإعادة اليمنيني اإليها. فما امل�شكلة اإذًا؟ وملاذا مل 
تنتِه احلرب اإلى االآن؟ تبقى »كلمة ال�شر« يف وا�شنطن، 
الت��ي ال موؤ�ش��رات حت��ى ال�شاعة على رغبته��ا يف اإطفاء 

اللهيب امل�شتعل منذ ثالث �شنوات.

3 سنوات من »العبث« في اليمن: متى تفهں السعودية الدرس؟

منظومة بدر 1 تدشن عامًا رابعًا للردع اليمني

 تقرير / دعـــــاء �ســــودان
ًا بابًا  عنـد الثانيـة من فجر الـ26 من اآذار/ مار�ص اجلاري، ينهي العدوان على اليمن عامه الثالث، فاتحِ
رابعًا من احلرب واحل�سار و»الال نتيجة«. مت�سي ال�سعودية يف »مغامرتها« التي مل توؤّد، اإلى الآن، �سوى 
اإلـى اآلف من القتلى واجلرحـى واأ�رسار مهولة على املقلب اليمني، ودّوامة ا�ستنزاف متوا�سلة على 
املقلب ال�سعودي، ل تفتاأ الدول الغربية متعن يف ال�ستثمار فيها. تّولت اجلغرافيا اليمنية ومعها مناطق 
احلـّد اجلنوبي، على مدار ثالث �سنوات، اإلى »ثقـب اأ�سود« للقوات ال�سعودية والإماراتية وال�سودانية 
ومـن لّف لفيفها من اليمنيني. على احلدود اجلنوبية للمملكـة، اأ�سحت مناطق ع�سري وجنران وجيزان 
اأ�سبه مب�سيدة للجنود ال�سعوديني، يوا�سلون فيها عمليات الكّر والفّر من دون اأن يتمكنوا من ا�ستعادة 

ما خ�رسوه، فيما يحافظ مقاتلو اجلي�ص واللجان ب�سكل ثابت على مكت�سباتهم هناك.

عل��ى اأعتاب الع��ام الرابع من ملحم��ة ال�شمود يف وج��ه العدوان 
ال�شع��ودي االأمريكي تك�شف القوة ال�شاروخي��ة بع�شا من مفاجاآتها 
البالي�شتي��ة باإزاحة ال�شتار ع��ن منظومة �شاروخي��ة جديدة حملية 

ال�شنع اأطلقت عليها بدر واحد ق�شر املدى.
وعل��ى خ��ط الن��ار وتد�شين��ا للجي��ل االأول م��ن ه��ذه املنظوم��ة 
البالي�شتية دكت القوة ال�شاروخية �شركة اأرامكو يف جنران ب�شاروخ 
ال �ش��ك اأنه �شيخلط اوراق العدو ويرب��ك ح�شاباته لي�س الأن ال�شربة 
�شتلق��ي بظاللها عل��ى االقت�شاد ال�شع��ودي املاأزوم وجت��رب �شركات 
النف��ط االأجنبية عل��ى مراجعة عقود اال�شتثم��ار وح�شب، واإمنا الأن 
موا�شف��ات بدر واح��د �شتعمق من حالة االإخف��اق ال�شعودي وتقطع 
االأم��ل متاما يف فاعلي��ة وجدوائية البطاري��ات االأمريكية املخ�ش�شة 

العرا�س ال�شواريخ اليمنية.
ووف��ق بيان الق��وة ال�شاروخي��ة اليمنية فاإن منظوم��ة بدر تعمل 
بالوق��ود ال�شل��ب ب�شرع��ة فائق��ة تق��در باأربع��ة فا�ش��ل خم�شة ماخ 
مب��ا يع��ادل وح��دة �شرعة ال�ش��وت، وله��ا فاعلي��ة عالي��ة يف اإ�شابة 
االأه��داف، و�شنعت بجهود مركز الدرا�ش��ات والبحوث التابع للقوة 
ال�شاروخي��ة.. وبعث��ت الق��وة ال�شاروخي��ة بر�شائل متع��ددة على 
اأب��واب الع��ام الرابع م��ن ال�شم��ود، اأك��دت اأن عملياته��ا امل�شتقبلية 
�شتك��ون نوعي��ة واأن من�ش��اآت الع��دو �شتطاله��ا ال�شواري��خ م��ا دام 
العدوان واحل�شار م�شتمرين، وال �شقف المتالك قوة الردع الدفاعية 
لليم��ن كما تقول القوة ال�شاروخي��ة، وكل االإجراءات من قبل العدو 
للني��ل منه��ا �شتب��وء بالف�شل، والعه��د للقي��ادة وال�شع��ب وال�شهداء 
واالأ�ش��رى واجلرح��ى بب��ذل ق�ش��ارى اجله��ود وعل��ى االأع��داء اأن 

يح�شبوا للم�شتقبل األف ح�شاب.
وللق��وة ال�شاروخية عملية �شابق��ة على �شركة اأرامكو يف جنران 
اإذ ا�شتهدف��ت خم��ازن الوق��ود لل�شرك��ة اأواخر �شه��ر اغ�شط�س من 
الع��ام األفني و�شت��ة ع�شر ب�شاروخ زلزال ثالث��ة واإثرها ت�شاعدت 
اأعمدة الدخ��ان وا�شتمرت ل�شاعات حينه��ا وثقتها عد�شة االإعالم 
احلرب��ي لتمركز اجلي�س واللجان على م�شارف جنران منذ اأكرث 

من عامني.
وتعد اأرامكو جنران اأحد الفروع الهامة الأكرب �شركة النتاج 
النف��ط يف العامل وتبعد م�شافة ق�شرة عن املدينة ال�شناعية 

وحمطة الكهرباء التي تغذي ال�شركة.
وبحال��ة من القلق ال�شديد ي�شتقبل حتالف العدوان عاما 
رابع��ا م��ن مواجه��ة تعاظمت علي��ه اأكالفه��ا واأثمانها بعد 
اأن �ش��ارت مرافقه ومن�شاآته النفطية حت��ت مرمى القوة 

ال�شاروخية...
ومبقارن��ة الفرة الزمني��ة الق�شرة وب��ني االعوام 
الثالث��ة املا�شي��ة رغ��م احل�ش��ار اجلائ��ر والع��دوان 
ال�شاروخي��ة   الق��درات  يف  تعاظم��ا  ن��رى  ال�شام��ل 
ومق��درة عالية يف التعاطي والتعام��ل مع املتغرات 
واملع�شك��رات  االأه��داف  وحتدي��د  والتط��ورات 
ال�شعودية امل�شتهدفة والتي جتاوزت ق�شر اليمامة 
يف الريا���س حمدثة زلزاال يف جمل�س االأمن والبيت 
االأبي���س ال��ذي دائما ما يبدي تذم��ره ويعرب عن 

قلقه من هذه القدرات االآخذة يف التطور .
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الط��ران  ملقات��الت  متوا�ش��ل  وحتلي��ق  ق�ش��ف 
احلديث��ة من ال���»F 35«، وال���»F 1٦«، وال�»اأبات�شي« 
وال���»درون«... وقنابل عنقودية وفراغي��ة وان�شطارية 
وغره��ا، مل ت�ش��ّكل جميعها حاجز �ش��د يف وجه مقاتلي 
»اأن�ش��ار اهلل«، الذي��ن يتمرك��زون الي��وم عل��ى م�شارف 
مدين��ة جنران، عل��ى م�شافة ٦5 كم م��ن �شمايل حمافظة 
�شع��دة. يوؤك��د القي��ادي املي��داين يف »اأن�ش��ار اهلل« على 
»اأبط��ال اجلي���س  اأن  الغيل��ي،  جبه��ة جن��ران، حمم��د 
واللجان ال�شعبية ي�شيطرون اليوم على 1٨ األف كم مربع 
يف جن��ران، وخ��الل 3 �شن��وات من احلرب دّم��روا 1٢7 
دبابة للجي���س ال�شعودي من ال�)اأبرام��ز( وال�)براديل(، 
والعديد من املدرعات واالأطق��م واجلرافات، واقتحموا 
1٨٠ موقع��اً موزع��ة ب��ني مراك��ز قي��ادة واأب��راج رقابة 

وم�شتودعات لل�شالح«. 
وي�شي��ف الغيلي اأن »مدينة جن��ران باتت من �شمالها 
م��ن  الغرب��ي حماط��ة مبجموع��ات  الغرب��ي وجنوبه��ا 
اجلي���س واللج��ان، واأ�شبحت املدينة بني فك��ي كّما�شة، 
وعن��د �ش��دور التوجيهات من ال�شيد عب��د امللك احلوثي 
باقتحامه��ا، ف��اإن ذلك ل��ن ي�شتغرق منا �ش��وى �شاعات«، 
م�شرًا اإلى اأن »املدرعات واالأطقم واجلرافات املحرقة 
بن��ران اجلي���س اليمن��ي واللج��ان ال�شعبي��ة متناث��رة 
يف ال�شع��اب والودي��ان بنج��ران، ومل يتمك��ن اجلي���س 
ال�شعودي من �شحبها، يف وقت ينتزع فيه املقاتل اليمني 
منه��ا بع���س االأ�شلح��ة الر�شا�ش��ة واملناظ��ر الليلي��ة، 
ويح��رق املجنزرات بالو�شائل املتوافرة لديه«. ويتابع: 
»كل موقع �شعودي ُيقتَحم يعقبه ان�شحاب اإلى حميطه، 
الأن الط��ران ي�شتهدف��ه ب�شل�شل��ة م��ن الغ��ارات، وبع��د 
اأي��ام ُيدَفع بوحدات �شعودية جدي��دة للتمو�شع فيه من 
جديد، وبدورنا جن��دد الهجوم عليه و�شحق القوة التي 

بداخله«.

أعلى قمة في جيزان 
يف ع��ام ٢٠٠9، �شيط��رت »اأن�ش��ار اهلل« عل��ى جب��ال 
الدود والدخان والرميح يف جيزان، عندما �شاند الطران 
ال�شعودي نظام �شنعاء يف حربه ال�شاد�شة على �شعدة. 
ُقت��ل حينه��ا 79 �شابط��اً وجندي��اً �شعودي��اً، واأُ�ش��ر ٢٠ 
اآخرون، ومل ين�شحب مقاتلو احلركة من تلك اجلبال اإال 
بتوق��ف احلرب واالتفاق مع »اأن�ش��ار اهلل« على مناطق 
اآمن��ة وخالية من ال�شالح بني اليم��ن واململكة. ومع بدء 
ح��رب »التحال��ف« الذي تق��وده ال�شعودي��ة، ا�شتعادت 
احلرك��ة ال�شيطرة على ه��ذه اجلبال، التي ال تزال حتت 
قب�شتها اإلى اليوم. القي��ادي يف »اأن�شار اهلل«، اأبو مطهر 
القح��وم، يق��ول، ل�»االأخب��ار«، اإن »جبل الدخ��ان لي�س 
بجبل، ب��ل �شل�شلة جبال، و�ُشّميت اأعل��ى قّمة فيها با�شم 
جبل الدخان، واأغلبه��ا تقع جنوب غربي مدينة اخلوبة 
يف حمافظة احلرث، يف منطقة جيزان«. وي�شيف القحوم 
اأن »م�شاح��ة ال�شل�شلة اجلبلية التي �ُشّميت جبَل الدخان 
1٨ كلم٢، حيث يبقى جبل الرميح الواقع جنوبيه �شمن 
نط��اق الدخ��ان ك�شل�شلة جبلي��ة واحدة«، الفت��اً اإلى اأن 
»ال�شعودي��ة ا�شتحدثت م��ا يقارب 4٠ موقع��اً ع�شكرياً، 
منه��ا اأربع��ة مواق��ع رئي�شة كقي��ادة و�شيط��رة واإدارة 
عملي��ات، والي��وم جمي��ع ه��ذه املواق��ع �ش��ارت حت��ت 

�شيطرة اجلي�س واللجان ال�شعبية«.
�ضرب��ة  وال��دود  والدخ��ان  الرمي��ح  �ضق��وط  �ض��ّكل 
ال�شل�شل��ة  ه��ذه  لك��ون  ال�شعودي��ة؛  للق��وات  موجع��ة 
اجلبلي��ة - بح�ش��ب تاأكي��د القح��وم - تطّل عل��ى بلدات 
وق��رى، منه��ا اخلوب��ة، الغاوي��ة، م�شفوق��ة، ال�شان��ق، 
املعر�ش��ة، ال�شبخاية، ج��الح، الراحة، املزب��رات، ومن 
ال�شم��ال تخّول اجلي���س اليمني واللج��ان فر�س �شيطرة 

ناري��ة عل��ى وادي حم��ران. كذلك يكت�شب جب��ل الدخان 
اأهمي��ة ا�شراتيجي��ة م��ن كون��ه ي�ش��رف عل��ى جمي��ع 
الق��رى ال�شعودي��ة حتى اآخر م��دى للمدفعية وبطاريات 
ال�»كاتيو�ش��ا«. وي�ش��ر القح��وم اإلى اأنه »بع��د �شيطرة 
اجلي���س واللج��ان عليه، متّكنا من فر���س �شيطرة نارية 
�شامل��ة على �شه��ل اخلوبة الغربي ب�ش��كل كامل، ومبدى 
٢٠ كيلومرًا، ومن جبل الدود ن�شرف على بلدة اخلوبة 
من ال�ضمال الغربي«، متابعاً اأن »الع�ضرات من ال�ضباط 
واجلن��ود ال�شعوديني لق��وا م�شرعهم يف ه��ذه ال�شل�شلة 
اجلبلية، كذلك متّكن مقاتلو اجلي�س واللجان من اغتنام 
كمي��ات كبرة من االأ�شلحة اخلفيف��ة والذخائر واالأطقم 

املزودة بالر�شا�شات احلديثة«.

نزف بشري ومادي
ح��رب ا�شتن��زاف متوا�شل��ة للجي�س ال�شع��ودي منذ 
3 �شن��وات، مل ت�ش��در خاللها اململك��ة اإح�شائية ر�شمية 
باأعداد القتلى واجلرحى واالأ�شرى من قواتها، لكن �شيل 
اأخب��ار ت�شييع »�شهداء احلد اجلنوب��ي«، وتقدمي اأمراء 
جنران وع�شر وجيزان واجب العزاء ب�»ا�شت�شهادهم«، 
ال يتوق��ف يف وكالة االأنب��اء ال�شعودي��ة الر�شمية. خالل 
الفرة م��ن 1 كانون الثاين/ يناي��ر ٢٠1٨ اإلى 1٨ اآذار/ 
مار�س اجل��اري، ر�شدت »االأخب��ار« ت�شييع ٨7 �شابطاً 
وجندي��اً لق��وا م�شرعه��م يف احلد اجلنوب��ي لل�شعودية، 
فيم��ا ت�شر اإح�شاءات غ��ر ر�شمية اإل��ى »مقتل 5 اآالف 

�شابط وجندي �شعودي خالل احلرب«. 
وعلى م�شتوى اخل�شائر املادية، ك�شف، اأخرًا، موقع 
»ديفن���س وان« االأمرك��ي اأن »ال�شعودي��ة تعتزم �شراء 
15٠ دباب��ة اأبرام��ز، لتحّل حم��ل الدبابات الت��ي فقدتها 
يف احل��د اجلنوب��ي«. ويف مطلع اآذار اجل��اري، وّقع ويل 
العه��د ال�شع��ودي، حمم��د بن �شلم��ان، يف خت��ام زيارته 
لربيطاني��ا، مذكرة تفاهم ل�شراء 4٨ مقاتلة بريطانية من 
طراز »تايفون« بقيمة ع�ش��رة مليارات جنيه ا�شرليني 
)نح��و 14 مليار دوالر(، علماً ب��اأن مقاتلي »اأن�شار اهلل« 
يف جبه��ات م��ا وراء احل��دود كان��وا متكنوا م��ن اإ�ضقاط 
عدد من الطائرات التابعة ل�»التحالف«، بدفاعات قدمية 

تعود اإلى حقبة االحتاد ال�شوفياتي. 
وال يقت�ش��ر االأم��ر عل��ى اأح��دث الطائ��رات املقاتلة، 
ب��ل ط��اول الطائرات امل�ش��ّرة التي اأدخلته��ا ال�شعودية 
اإل��ى �شاحة املعرك��ة يف احلد اجلنوبي، جنب��اً اإلى جنب 
الدبابات، واملدرعات احلديثة، واملدفعية طويلة املدى، 

والقنا�شات الليزرية. املقاتل يف �شف »اأن�شار اهلل« على 
جبهة جي��زان، مطلق الربو�شي، ق��ال، ل�»االأخبار«، اإنه 
»من��ذ ب��دء املواجه��ات مع الق��وات ال�شعودي��ة، متكنت 
الوح��دة الفنية التابع��ة للجي�س واللج��ان ال�شعبية من 
اإن��زال 11 طائ��رة م�ش��ّرة، اأحجامها تتف��اوت بني املر 
وال���3 اأمت��ار، مهّمته��ا مراقب��ة ال�شع��اب واملنح��درات، 
والتق��اط الأج�ضام ال�ضغ��رة حتى اأعق��اب ال�ضجائر«، 
مو�شح��اً اأن »الوحدة الفني��ة اخرقت �شيفرات اأنظمتها 
الواحدة تلو االأخ��رى، واأنزلتها بكامل جاهزيتها، وعند 
فح�س مكوناتها تبينت دقة نظام الت�شوير املزودة به«.

متكن اجليش واللجان من إسقاط 11 

طائرة مسّيرة منذ بدء املواجهات
كذل��ك، مل تعد القنا�ش��ات الكندية حك��رًا على حر�س 
احلدود ال�شع��ودي. فاليوم، ميتلك مقاتلو »اأن�شار اهلل« 
الكثر منه��ا، وجميعها »مغامن« من الق��وات ال�شعودية 
يف جبهات ما وراء احلدود. امل�شرف امليداين يف احلركة، 
اأب��و ح�شني العراري، العائد م��ن القتال يف جبهة ع�شر، 
يق��ول، ل�»االأخب��ار«، اإن »كل موقع للق��وات ال�شعودية 
م��زود بقنا�شة كندية ذات ناظ��ور ليزري، ومداها ي�شل 
اإلى ٢٨٠٠ م��ر بفاعلية، ومع ت��وايل اقتحامات اجلي�س 
واللج��ان للمواق��ع ال�شعودي��ة واأب��راج الرقاب��ة �ش��ار 

بح��وزة املقاتل��ني يف جن��ران وع�ش��ر وجي��زان الكث��ر 
منه��ا«. ويفيد العراري باأن »اجلي�س واللجان ي�شيطران 
على مناطق ال�شفينة، و�شه��وة، واأم الرياح، والثعبان، 
وق�شب��ة، وح�شن، وفايا يف الربوع��ة بع�شر«، موؤكدًا اأن 
»الق��وات ال�شعودية ومرتزقتها ف�شل��ت يف ا�شتعادة اأٍيّ 

منها«.

قوات مستأجرة 
1٠٠ األ��ف جندي �شع��ودي بحوزتهم جدي��د م�شانع 
االأ�شلح��ة، لكنهم عجزوا ع��ن تاأمني احل��دود اجلنوبية 
للمملك��ة، وتفّوق عليهم مقاتل��و »اأن�شار اهلل« باأ�شلحتهم 
البدائي��ة، ليج��ربوا النظ��ام ال�شعودي عل��ى اال�شتعانة 
بق��وات �شوداني��ة وميني��ة م�شتاأجرة لتح��ّل حمّل قوات 
حر���س احلدود، ومع ذلك مل تفل��ح الريا�س يف الو�شول 
اإل��ى مبتغاها. فف��ي حمافظة املو�شم بجي��زان، املحاذية 
يف  ع�شك��ري  م�ش��در  ق��ال  اليمني��ة،  حج��ة  ملحافظ��ة 
املنطق��ة اخلام�ش��ة التابعة حلكومة الرئي���س امل�شتقيل، 
ل�»االأخبار«، »)اإننا( نفتق��د للكثر من الدعم يف املعارك 
الت��ي تخو�شها املنطقة اخلام�شة مبيدي �شد احلوثيني، 
وخ��الل ث��الث �شن��وات م��ن احل��رب ُقت��ل 95٠ �شابط��اً 
قاً  وجندياً مينياً، وُجرح 3 اآالف اآخرين، بينهم 3٦٠ معَوّ
توقف مركز امللك �شلم��ان لالإغاثة عن �شرف امل�شاعدات 
اخلا�شة بهم خلم�شة اأ�شهر م�شت«. وك�شف امل�شدر عن 
»مقت��ل 543 �شابط��اً وجندياً �شوداني��اً يف مواجهات مع 

احلوثيني �شمال �شحراء ميدي«.
وكم��ا اأخلت الق��وات ال�شعودي��ة مواقعها يف حمافظة 
املو�ش��م احلدودية بجيزان جن��وب غربي اململكة لقوات 
م�شتاأج��رة، ح�ش��د النظام ال�شع��ودي جماميع ال�شلفيني 
م��ن جنوب اليمن وحمافظة ماأرب اإلى منطقة اخل�شراء 
بنجران، بعد توغل مقاتلي »اأن�شار اهلل« يف عمقها. ترفع 
جماميع ال�شلفيني الفتة »حترير �شعدة«، لكنها ُتع�شكر 
خل��ف منف��ذ اخل�ش��راء يف الداخ��ل ال�شع��ودي، وت�ش��ّن 
هجماته��ا عل��ى منف��ذ البق��ع اليمن��ي بعرب��ات واأ�شلحة 
�شعودي��ة. ومع ذلك، وخالل عامني م��ن معاركها للدفاع 
ع��ن ال�شعودي��ة، »تب��ّددت« ه��ذه املجامي��ع ال�شلفية يف 
حميط منفذ البقع احلدودي، ومل يعد اأحد ي�شمع باألوية 
»املح�ش��ار« و»الفتح« و»النخبة«. لق��د التهمتها نران 
»اأن�ش��ار اهلل« يف رم��ال ال�شح��راء، لتدف��ع ال�شعودي��ة 
ب��داًل منها بالل��واء 1٠3 الذي جلبته م��ن ماأرب، ومعظم 
منت�شبي��ه من قبيلة عبيدة. �ش��ّن اللواء اأولى هجماته يف 
مطل��ع كانون الثاين/ يناير من العام اجلاري على مواقع 
»اأن�ش��ار اهلل« يف البق��ع، وبع��د �شاعات فق��ط �شقط قائد 

اللواء ذياب بن معيل��ي جريحاً بنران مقاتلي احلركة، 
وال ي��زال اإلى الي��وم يتلقى العالج يف اأح��د امل�شت�شفيات 
م��ن  الكث��ر  ليع��ود  الريا���س،  ال�شعودي��ة  بالعا�شم��ة 
منت�شب��ي الل��واء اإلى م��اأرب، ومن بقي منه��م حتا�شره 

نران »اأن�شار اهلل« يف حميط املنفذ احلدودي.

حرس ميني ملهاجمة صعدة!
مل يع��د هن��اك حر�س ح��دود �شعودي. لق��د ا�شتبدلت 
بهم اململكة 7 األوية م��ن �شلفيي اليمن، تالميذ الوهابية. 
الل��واء االأول، والثاين، والثالث، والرابع - حر�س حدود 
كتائ��ب �شلفية مت تدريبه��ا يف حمافظة ماأرب وجلبها اإلى 
مع�شك��ر الق��وات ال�شعودي��ة يف قل��ل ال�شيب��اين مبنطق��ة 
ع�ش��ر. ومنذ عام ٢٠1٦ ت�ش��ّن هجماتها على منفذ علب 
اليمن��ي �شم��ايل حمافظة �شع��دة، ومل تتمك��ن اإلى اليوم 
م��ن مالم�شة ت��راب اليمن، فهن��اك مقاتل��و »اأن�شار اهلل« 
املتح�شن��ون يف جب��ال مديرية باقم، والذي��ن يوا�شلون 
�ش��ّن هجماتهم يف العمق ال�شعودي، ويقتحمون املواقع، 

ويفّجرون اأبراج الرقابة يف الربوعة بع�شر. 
ويف كانون الثاين/ يناير املا�شي، اأخلى حر�س احلدود 
ال�شعودي مع�شكره يف مركز قي�س بجيزان، قبالة مديرية 
رازح يف حمافظ��ة �شع��دة، ملجامي��ع �شلفي��ة م��ن اليمن 
اأطلقت على نف�شها »اللواء اخلام�س وال�شاد�س وال�شابع 
- حر���س ح��دود«، و�شرع��ان ما ب��داأت بق�ش��ف مناطق 
االأزه��ور والن�شر �شم��ايل رازح باملدفعي��ة ال�شعودية. 
ومل مت���سِ �ش��وى اأ�شابيع حتى باغته��م مقاتلو »اأن�شار 
اإل��ى داخ��ل ع�ش��ر. واأظه��ر االإع��الم  اهلل« والحقوه��م 
احلرب��ي التاب��ع للحرك��ة، يف ال���14 م��ن اآذار/ مار���س 
احلايل، م�شاهد ل�»قتلى واأ�شرى مرتزقة العدوان، الذين 
حاول��وا مهاجمة رازح، فُدح��روا اإلى مع�شكر جبل قي�س 
يف ع�ش��ر، واغُتنَم��ت كميات كب��رة م��ن االأ�شلحة التي 

كانت بحوزتهم«.
هكذا ُترِتّب ال�شعودية ل�»نهب« النفط اليمني!

يف الوق��ت الذي جّندت فيه حكومة عب��د ربه من�شور 
ه��ادي 7 األوية للدف��اع عن حدود اململكة �شم��ااًل وغرباً، 
�شَرّح��ت ق��وات حر���س احل��دود م��ن مع�شكراته��ا عل��ى 
احل��دود مع ال�شعودي��ة �شرقاً. خطوة تب��نّي، الحقاً، اأن 
الغر���س منه��ا اإخالء اجل��و اأم��ام ال�شلط��ات ال�شعودية 
حمافظ��ة  م��ن  الكيلوم��رات  اآالف  مئ��ات  البت��الع 
ح�شرم��وت. يك�ش��ف مغربون مينيون يعمل��ون ل�شركة 
»ن�شما« التابعة لويل العهد ال�شعودي، حممد بن �شلمان، 
ل�»االأخب��ار«، ع��ن »ا�شتكم��ال ال�شرك��ة تعبي��د الطريق 
ال��ذي بداأت �شقه يف ع��ام ٢٠15 م، مب�شافة ٦٠ كم داخل 
ح�شرموت، وبطول 7٠٠ كم من مفرق �شرورة اإلى مثلث 
ال�شيب��ة يف ح��دود عم��ان«، م�شيف��ني اأن »ه��ذه االأر�س 
اليمني��ة �ش��ارت �شبك��ة الأنابي��ب ا�شتخ��راج النف��ط من 
باطنها«، واأن »�شعار �شركة اأرامكو ال�شعودية مو�شوع 

على كافة املداخل ونقاط التفتي�ش املوؤدية اإليها«.
كذل��ك، تك�ش��ف م�ش��ادر حملية يف حمافظ��ة اجلوف، 
ل�»االأخب��ار«، عن »منح ال�شلط��ات ال�شعودية يف جنران 
بطائ��ق تابعي��ة مل�شاي��خ قبليني يف مديرية خ��ب ال�شعف 
احلدودي��ة، والتفاو�س معهم لتمك��ني �شركة اأرامكو من 
التنقي��ب ع��ن النفط يف �شح��راء اليتمة، مقاب��ل ال�شماح 
ل�شكان املديرية بدخول اململكة ببطائق التابعية، وتنفيذ 
م�شاريع خدمي��ة وا�شتثمارية يف مناطقه��م«، متابعة اأن 
»م�شت�ش��ار الرئي�س هادي، ال�شي��خ القبلي احل�شن اأبكر، 
ه��و م��ن يتول��ى الرتي��ب لل�شلط��ات ال�شعودي��ة يف هذا 
االإط��ار«، واأن »4 كتائب من الق��وات ال�شعودية قدمت، 
يف �ضب��اط املا�ض��ي، من جن��ران اإلى مع�ضك��ر اخلنجر يف 

خب ال�شعف«.

»أنصار اهلل« في »َعْقر« اململكة... بأسلحة السعوديني وبّزاتهم

احلـّد اجلنـوبي بعـد 3 سنـوات
بعـد مرور 3 �سنوات على انـدلع العدوان ال�سعودي على اليمن، تبدو ال�سـورة على احلّد اجلنوبي للمملكة 
�سديدة القتامة بالن�سبة اإلى الأخرية، على خالف ما تظهر عليه بالن�سبة اإلى »اأن�سار اهلل«. مقاتلو احلركة 
باتـوا يرابطـون على م�سارف جنران، منتظريـن اأي اإ�سارة لقتحامها، وي�سيطرون علـى املواقع ال�سرتاتيجية 
عـني القـوات ال�سعودية من اإمكانيـة ا�سـرتداد »هيبتها«. يتحـرك املقاتلون اليمنيـون، اليوم،  يف جيـزان، مانحِ
يف اأر�سهـم »امُلهـداة« - يف زمـن م�سـى - لل�سعوديـة، مرتدين بـّزات »القـوات امللكية الربيـة«، ومت�سّلحني 

بقنا�ساتهـا الكندية و»مغـامن« اأخرىاأطقم �سعودية عليهـا اآثار ر�سا�ص جتوب �سـوارع مدينة �سعدة اأق�سى 
�سمال اليمن. تمل �سعار »القوات امللكية الربية«، وتقّل م�سلحني من حركة »اأن�سار اهلل«، يق�سدون اأ�سواق 
القات وقت الظهرية، ويرتدي البع�ص منهم بزات ع�سكرية حلر�ص احلدود ال�سعودي. م�ساهد يومية �سارت 
ماألوفة لدى �سكان املحافظة، لكنها تك�سف جانبًا مما يقوم به هوؤلء املقاتلون وراء حدود بالدهم، ويف العمق 

ال�سعودي يف جنران وجيزان، على مدى 3 �سنوات.
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� جبهة لحج:
- ق�ش��ف مدفعي م�ش��دد على جتمع��ات املنافقني يف 
الرفد ووادي �شعب بالقبيطة واجلوازعة مبديرية 

طور الباحة.
- م�ش��در ع�شك��ري :عملي��ة هجومي��ة مباغتة 
على مواقع املرتزق��ة يف اجلوازعة وم�شرع 

واإ�شابة عدد منهم 
- اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة ينفذون 
هجوم��ا مباغتا على مواف��ع املنافقني 
يف جب��ل احلمام وتب��ة اخل�شراء يف 

 #القبيطة

� جبهة ميدي: 
- ق��وة اال�شن��اد املدفع��ي للجي�س واللج��ان ال�شعبي��ة ت�شتهدف 
جتمع��ات وحت�شينات املنافقني �شمال �شحراء #ميدي و�ضقوط 

عدد من القتلى واجلرحى يف �شفوفهم
- �شالح املدفعية يدك جتمعات للمنافقني �شمال �شحراء #ميدي
- الدفاع��ات اجلوية ت�شقط طائرة ا�شتطالعية تابعة للعدوان يف 

#ميدي
- �شالح املدفعية يدك جتمعات للمنافقني �شمال �شحراء #ميدي 

� جبهة نهم: 
- اط��الق �ش��اروخ زل��زال1 عل��ى جتمع��ات املنافق��ني يف 

احلول#بنهم

بشائر النصر

رصد بشائر النصر ليوم السبت 29/جماد الثاني / 5 رجب 1439 هـ الموافق 17-2018/3/22 م

ومرتزقتهم  سعود  آل  جنود  من   80 سقوط   .. ومرتزقــــــته  الكبسة  جليش  موجعة  وهزائم  قاسية  بالستية  :ضربات  أسبوع  في 
بعمليات قنص وتنفيذ 21 عملية هجومية وتدمير وإعطاب 20 آلية وشن 51عـــــــملية قصف مدفعي و17 عملية إسناد صاروخي

د�شنت القوة ال�شاروخية منظومة �شاروخية جديدة حتت اإ�شم "بدر1" وكانت 
�شركة ارامكوا بنجران اأول حمطات ال�شاروخ البال�شتي ق�شر املدى "بدر1" 
كم��ا اأطلقت الق��وة ال�شاروخية عددًا من  �شواري��خ الكاتيو�شا على جتمع 
اجلن��ود ال�شعوديني يف قيادة �شل��ة كما اأ�شتهدفت مرتزقة 
اجلي���س ال�شعودي ب�شح��راء االأجا�شر ب�شلية 
م��ن �شواري��خ الكاتيو�ش��ا بالتزام��ن م��ع 
الق�شف املدفعي ودك��ت ال�شاروخية 
مراب�س مدفعية اجلي�س ال�شعودي 
خل��ف رقابة ال��زور وكذلك رقابة 
�شواري��خ  م��ن  ب�شلي��ة  �شل��ة 

الكاتيو�شا.
العملي��ات  جان��ب  واإل��ى 
خي��ة  و ر ل�شا ا
كان  البال�شتي��ة 
رج��ال  هن��اك 
ن  ل�شتي��و با
اأبط��ال  م��ن 
جلي���س  ا
ن  للج��ا ا و
ل�شعبي��ة  ا
عملية  ينف��ذون 
اقتحام نوعية على 
رقاب��ة احلل��ق وموق��ع 

احلماد ويحرقون خمزن �ض��اح و�ضقوط قتلى وجرحى من اجلنود ال�ضعوديني 
واغتنام ا�شلحة متنوع��ة.. كما نفذ اأبطالنا عملية هجومية على مواقع املنافقني 
�شم��ال جبال عليب وترافق م��ع العملية اإ�شناد مدفعي ا�شته��دف وحت�شيناتهم 
وتعزيزاته��م وانباء ع��ن �ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفه��م فيما كانت  العملية 
الهجومي��ة الثالث��ة هجومي��ة عل��ى مواق��ع املنافق��ني يف �شح��راء البق��ع قبال��ة 
اخل�ض��راء و�ضقوط قتل��ى وجرحى يف �ضفوفهم، كما لق��ي الع�ضرات من مرتزقة 
اجلي�س ال�شعودي م�شرعه��م وجرح اأعداد منهم بعملية هجومية على مواقعهم 
�شمال جب��ال عليب.. وقال م�شدر ع�شكري اأن اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�شعبية 
بنج��ران نف��ذوا اقتحامات نوعية عل��ى راقابات العدوان ال�شع��ودي منها رقابة 
احلل��ق وتويلق ورقابة الفرع ومرا�س .. واأ�شاف امل�شدر الع�شكري اأن العملية 
�شبقه��ا مت�شي��ط مدفع��ي مكثف عل��ى جتمعات للجن��ود ال�شعودي��ني واملنافقني 
و�ضقوط عدد من القتل��ى واجلرحى يف �ضفوفهم واعطاب اآلية ع�ضكرية واغتنام 
عت��اد ع�شكري.. كما �شن �شالح املدفعي��ة عمليات ق�شف مدفعي طالت الع�شرات 
من مواقع وجتمعات وحت�شينات العدو ال�شعودي ومرتزقته حيث دك جتمعات 
مرتزق��ة اجلي�س ال�شعودي يف منف��ذ اخل�شراء وتبة الفرا�س ب�شحراء االأجا�شر 
وموقع نهوقة واملواقع املجاورة له ويف ح�شن احلماد ومع�شكر امللتقى وموقع 
ال�شبع��ة ورقابة ال�شدي�س واملخروق الكبر وعدد من املواقع يف ال�شرفة وغرب 
موق��ع ال�شبكة ووادي اآل القعي��ف.. كما متكن اأبطالنا من اح��راق اآلية ع�شكري 
للجي���س ال�شعودي يف موقع نهوقة ب�شاروخ موجه وكذلك اإعطاب اآلية ع�شكرية 
�شعودية بعبوة نا�شفة يف �شحراء البقع قبالة جنران. كما دمرت وحدة الهند�شة 

اآلية ع�شكرية تابعة للمنافقني يف �شحراء البقع وم�شرع من كان على متنها.
فيم��ا متكن اأبطال وحدة القنا�شة من قن�س جندي �شعودي �شرق موقع ال�شرفة 

وكوكذلك قن�س ومرتزق يف موقع ر�شاح

جبهة نجران :

جبهة جزيان :

جبهة عسري :

ضربة بالستية قصيرة املدى على شركة أرامكوا وتنفيذ عمليات هجومية واقتحامات نوعية 
طالت عدة مواقع وإحراق مخزن أسلحة وتدمير عدة آليات وقتلى وجرحى بالعشرات

يف الوقـت الذي ميـدد فيه الأمريكيـون م�ساركتهم يف العـدوان الإجرامي 
علـى اليمـن الـذي هـو �سناعـة وتدبـري وتخطيـط اأمريكـي كانـت القوة 

ال�ساروخيـة اليمنيـة التـي اأرعبـت العـدو ال�سهيـوين والأمريكـي ت�سجـل 
حدثـني هامني ويف توقيت ل يخلوا مـن ذكاء اأ�سرتاتيجي احلدث الأول عبارة عن 

اإ�سق�اط طائ�رة اف 15 يف �سماء �سعده وب�ساروخ نوعـي مرعب مل ت�ستطيع اأجهزة 
ردار الطائرة اكت�سافه ما يوؤكد تطور نوعي يف معركة العقول واأن العقل اليمني ل 

يقـل عن اأي دماغ يف هذا العامل وقد عرب العدو عن هلعه من نوعية ال�ساروخ الذي �رسب 
الطائـرة فيما كان احلـدث الأبرز والأهم هـو الك�سف عن منظومة بـدر ال�ساروخية ويف 

جتربـة ميدانية م�سدد على �رسكة ارامكوا ال�سعودية يف جنران اأعلنت القوة ال�ساروخية يف 
بيـان لهـا عن �ساروخ بدر1 الذي يتميز ب�رسعته الفائقة وفيمـا كان اأبطالنا من رجال اجلي�ص 

واللج�ا ال�سعبي�ة خمتلف خط�وط اال�ستباكات من جن�ران والبقع مرورًا بع�س�ر وجيزان وميدي 
وو�سـوًل اإلـى بـاب املندب جنوبـًا ومن �سحراء اجلـوف �رساقًا اإلـى اأق�سى منطقـة يف حلج و�سبوه 

ينفـذون عمليات ع�سكرية نوعيـة ويوجهون �رسبات قا�سية جلنـود اآل �سعود ومرتزقتهم 
حيـث عمليات القن�ـص النوعية يف جبهات ع�سري وجيزان اإلـى عمليات تطهري وتنكيل 

قا�سي�ة يف البي�س�اء واجلوف وتعز و�س�واًل اإلى ا�سقاط طائرة ا�ستط�اع يف ميدي ويف 
ذات الوقـت ل تـزال �سعـاب اليمـن ووديانها تفاجاأنـا ب�سيل ب�ـرسي من خريجي 
الـدورات الع�سكرية الذين �سينظمون اإلـى اأخوانهم يف ميادين ال�رسف ا�ستعدادًا 
لعـام رابع من التنكيل وتت عنـوان )واإن جندنا لهم الغالبـون( واإلى م�ستجدات 
هـذا الأ�سبـوع نكتبها لن�سيف نقطـة م�سيئـة يف تاريخ اليمن ال�سـارب ونقدم 

نبذة خمت�رسة لرجال امليدان واأبطال املالحم..

ب��در1  �ش��اروخ  ال�شاروخي��ة  الق��وة  اأطلق��ت 
البال�شت��ي ق�شر املدى والذي مت الك�شف 

عنه هذا االأ�شبوع كمنظومة جديدة 
دخل��ت اخلدم��ة بق�ش��ف �شركة 

ويتمي��ز  بنج��ران..  اأرامك��و 
ال�ش��اروخ ب�شرعت��ه الفائف��ة 

ودقته العالية.
ال�شاروخي��ة  ق�شف��ت  كم��ا 

الع��دو  مدفعي��ة  مراب���س 
ق��زع  مبع�شك��ر  ال�شع��ودي 

االإ�شع��اف  �شي��ارات  �شوه��دت 
تهرع اإل��ى املكان كما دك��ت �شواريخ 

يف  ال�شع��ودي  اجلي���س  مواق��ع  الكاتيو�ش��ا 

العبادية.
وح��دة  اأبط��ال  وبب�شال��ة  اهلل  وبف�ش��ل 
القنا�شة حتولت متار�س وخنادق 
اجلي���س ال�شع��ودي ومرتزقته 
اإل��ى مقا�ش��ل يومي��ة جلنود 
ال�ضعودي  اجلي�ش  و�ضباط 
عل��ى ي��د وح��دة القنا�ش��ة 
حتول��ت  حي��ث  اليمني��ة 
اجلن��ود  قن���س  عملي��ات 
ومرتزقته��م  ال�شعودي��ني 
ميار�شه��ا  يومي��ة  هواي��ة  اإل��ى 
القنا�ش��ون اليمنيون وعل��ى قاعدة 
م��ا نرم��ي اإال القل��ب واالإ اجلمجم��ة �شق��ط 

خالل ٦ اأيام 1٨ جندي �شعودي 
يف مواق��ع احل�شك��ول وجا�ش��غ 

ومنر وقوى ومناطق اأخرى.
كم��ا نف��ذ اأبط��ال اجلي���س واللجان 

ال�شعبية عملية هجومية نوعية على 
قرية الالحج والتباب املجاورة لها يف 

جبل قي���س وم�شرع وج��رح ع�شكريني 
�شعوديني

كم��ا ا�شته��دف �ش��الح املدفعي��ة جتمعات 
اجلن��ود ال�شعودي��ني ومرتزقته��م يف ب��رج 

ال�ش��ودة وموق��ع احل�شك��ول ويف احلث��رة 
ومع�شك��ر ق��زع بقذائ��ف املدفعي��ة ويف قري��ة 

حام�ضة و�ضقوط قتلى وجرحى.

لهي��ب ال يخم��د وجحي��م ال ي��ربد وحم��م ال تخب��و وث��رى 
يتوق��د حتت اأقدام اأبط��ال يف �شدروهم ت�شتعل جذوة اإباء 
ووهج كرامة وعنفون رجولة وبطولة يرجمها رجال اأويل 
باأ���س �شديد ويف مواط��ن الكرامة وميادي��ن النزال تتحول 
جبه��ات ع�شر اإلى عذاب �شع��ر على جنود قرن ال�شيطان 

ومرتزقته��م حيث ح�شد رجال القنا�ش��ة اجلنود اال�شباح 
وخطايف االأرواح 15 راأ�س من جنود ومرتزقة اآل �شعود يف 

مناطق متفرقة من جبهة ع�شر وخالل 7 اأيام فقط.
كما اأطلقت الق��وة ال�شاروخية �شاروخ زلزال٢ وعدد من 
قذائف املدفعية على جتمع��ات مرتزقة اجلي�س ال�شعودي 

خلف قمعة ال�شيخ.
كما �شنت مدفعية اجلي�س واللجان ال�شعبية حمم 

قذائفه��ا عل��ى مواقع وجتمع��ات جن��ود اآل �شعود 
ومرتزقتهم يف قل��ل ال�شيباين وقبالة وخلف منفذ علب 

ويف جبل املدور مبجازة وخلف موقع امل�شيال.

بدر1 البالسـتي يدك معسـكر القوات اخلاصة وقنص 18 جنديًا 
سعوديًا وتنفيذ عملية نوعية على مواقع املرتزقة بجبل قيس

قنص 15 من جنود ومرتزقة آل سعود وزلزال 2 يدك جتمعات مرتزقة اجليش السعودي في قمعة الشيخ
� جبهة الضالع:

نف��ذ جماه��دو اجلي�س واللجان ال�شعبية عملية هجومي��ة على مواقع املنافقني يف 
مري�س وتكبيدهم خ�شائر فادحة يف االأرواح والعتاد.

كما �شن �شالح املدفعية ق�شفاً مكثفاً على جتمعات للمنافقني يف نقيل اخل�شبة 
ويف مع�ضكر حلم بقعطبة و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم

كما متكنت وحدة القنا�شة من قن�س 4 من املنافقني يف نقيل اخل�شبة

� جبهة صعدة:
- الدفاعات اجلوية اليمنية تعلن اإ�شابة طائرة حربية نوع F15 يف اجواء حمافظة �شعدة
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ومرتزقتهم  سعود  آل  جنود  من   80 سقوط   .. ومرتزقــــــته  الكبسة  جليش  موجعة  وهزائم  قاسية  بالستية  :ضربات  أسبوع  في 
بعمليات قنص وتنفيذ 21 عملية هجومية وتدمير وإعطاب 20 آلية وشن 51عـــــــملية قصف مدفعي و17 عملية إسناد صاروخي

جبهة البيضاء :

جبهة تعز :

هزمية موجعة لصعاليك ودواعش أمريكا على ايدي أبطال اجليش واللجان الشعبية والقتلى بالعشرات

تنفيذ 6 عمليات هجومية نوعية وتدمير عدة آليات ومدرعات وقنص 14 منافقًا في جبهة الساحل الغربي

00 4414772021 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي

ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
ص����������������������������اروخ����������������������������ي

م�������������رت�������������زق�������������ًا 
وج������������������ن������������������ودًا 
س�������ع�������ودي�������ني 
ق���ن���ص���ه���م مت 

آل�������������������ي�������������������ة مت 
ت�������دم�������ي�������ره�������ا 

ع������������م������������ل������������ي������������ة 
ه���������ج���������وم���������ي���������ة

م�������������������������ل�������������������������خ�������������������������ص
ل�����������ل�����������ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ات 
ال�����������ع�����������س�����������ك�����������ري�����������ة

تلق��ى مرتزق��ة الع��دوان امل�شكل��ني م��ن عدة 
جن�شي��ات وم��ن خمتل��ف جماع��ات االرتزاق 
�شعالي��ك ودواع���س وقاعدة هزائ��م موجعة 
و�شرب��ات قا�شي��ة عل��ى اأي��د اأبط��ال اجلي�س 
واللج��ان ال�شعبية حيث �شنت تلك اجلماعات 
زحوف��ات فا�شلة على مواقع اجلي�س واللجان 
الذي��ن كانوا عل��ى اأهبة اال�شتع��داد ومتكنوا 
بف�ش��ل اهلل م��ن ان��زال هزائ��م قا�شي��ة عل��ى 
جمامي��ع االرت��زاق من �ش��ذاذ االآف��اق وعبيد 

املال حيث لقي كاًل من م�شرعهم:
املنافق احمد حممد �شالح هادي العريفي 

املنافق �شالح نا�شر احل�شحو�س هادي العريفي
املنافق �شالح عبدالكرمي م�شاعدهادي العريفي

القيادي املنافق تقي عبدالرب العمري كتيبة ال�شدادي
املنافق نايف حممد النم�شي ال�شريبي

املنافق �شامل �شيف اهلل ح�شني ال�شريبي
وا�شابة 

املنافق علي بن علي عبداهلل ال�شريبي

املنافق حممد �شيف اهلل ح�شني ال�شريبي
املنافق حممد علي النم�شي ال�شريبي
املنافق مبارك احمد طاهر ال�شريبي

املنافق عبدالرب الفقر ابو ظافره
املنافق عبدالقادر حممد املن�شوري

املنافق بكيل عبدالهادي وبره الطاهري
املنافق هدوان الورطه 

املنافق ح�شني العجي املن�شوري
املنافق فريد �شيف اهلل املن�شوري

احم��د  �شال��ح  العقي��د  املناف��ق  القي��ادي   -
احل�شحو�س هادي العريفي

- املنافق عبدالقادر �شامل املن�شوري 
- املنافق عيدرو�س �شامل �شالح ال�شريبي

بن��ران اجلي�س واللج��ان ال�شعبي��ة يف جبهة 
ناطع بالبي�شاء

كم��ا لق��ي القي��ادي املناف��ق ال�شي��خ م�شاع��د 
حم�شن مزاحم وكيل حمافظة البي�شاء املعني 
من قبل الع��دوان م�شرعه والقي��ادي املنافق 
املق��دم �شالح ح�شني ل�شح��ج املن�شوري على 

اأيدي اأبطال اجلي�س واللجان ال�شعبية
واأو�شح��ت م�ش��ادر ع�شكري��ة اأن 15 منافق��ا 

�شقطوا بني قتي��ل وجريح يف عمليات قن�س يف 
جبهة ناطع يوم اخلمي�س املا�شي.

وذك��ر م�شدر ع�شك��ري يف البي�شاء: اأن اأبطال 
اجلي���س واللج��ان ال�شعبية متكن��وا من ك�شر 
زحوف��ات وا�شع��ة ملنافق��ي الع��دوان باجتاه 

مديرية ناطع
- امل�ش��در الع�شك��ري: قتل��ى وجرح��ى م��ن 
املنافق��ني بينه��م قي��ادات خ��الل الزحوف��ات 

االأخرة باجتاه ناطع بالبي�شاء
- امل�شدر الع�شكري: تدمر طقم يحمل معدل 
ر�شا���س عيار ٢3 ب�ش��اروخ موجه خالل ك�شر 

املجاهدين للزحوفات باجتاه ناطع
- امل�شدر الع�شكري: الزحوفات باجتاه ناطع 
يف البي�ش��اء رافقته��ا غ��ارات جوي��ة للطران 

املعادي على املنطقة
- امل�ش��در الع�شكري: زحف املنافقني الفا�شل 
باجتاه ناط��ع بالبي�شاء ا�شتم��ر منذ ال�شباح 

حتى ال�شاعة ٦ م�شاًء دون حتقيق اأي تقدم
وم��ن جهة اأخ��رى متكن��ت االأجه��زة االأمنية 
واللجان ال�شعبية من تفكيك 3 دراجات نارية 

)مرات( كانت مفخخة يف ذي ناعم

ال ت��زال جبهة تعز ت�شهد عملي��ات نوعية وقا�شية ينفذها اأبطال 
اجلي���س واللجان ال�شعبية �ش��د جماعات اخليان��ة واالرتزاق 
فخ��الل ال�شتة اأي��ام املا�شي��ة نفذ اأبطالن��ا ٦ عملي��ات هجومية 
نوعي��ة حي��ث �شن اأبطالن��ا عملية اإغ��ارة على مواق��ع املرتزقة 
جنوب مع�ضك��ر خالد مبديرية موزع و�ضقوط قتلى وجرحى يف 
�شفوفهم واأتبعها اأبطالنا بعملية هجومية على مواقع املنافقني 
يف حيف��ان و�ضق��وط ع��دد م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �ضفوفه��م 

واغتنام ذخائر
فمي��ا نف��ذ اأبطالن��ا عملي��ة هجومي��ة نوعي��ة ثالثة عل��ى مواقع 
املرتزقة يف ال�شاحل الغربي ويكبدونهم خ�شائر كبرة و  م�شرع 
وج��رح ع��دد من منافق��ي الع��دوان يف العملي��ة الهجومية على 

مواقعهم يف ال�شاحل الغربي واإعطاب األية
كما نف��ذ اأبطالنا عملية هجومية رابعة عل��ى مواقع املرتزقة يف 

 ال�ضلو و�ضقوط عددًا من القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم
فيم��ا نفذ جماه��دو اجلي�س واللج��ان ال�شعبي��ة عمليه هجومية 
مباغته على مواقع املنافقني يف الكدحة و�ضقوط قتلى وجرحى 
يف �شفوفهم. كما نفذ جماهدي اجلي�س واللجان ال�شعبية عملية 
هجومية على مواقع املنافقني يف تبة اخلزان والغراء والقرون 

بجبهة الكدحة و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم 
كم��ا ا�شتهداف اأبطالنا طق��م يحمل معدل ٢3 للمنافقني يف جبهة 

املفالي�س مبديرية حيفان بعدد من قذائف املدفعية
ودمروا اآلي��ة ع�شكرية للمنافقني حتمل معدل ر�شا�س ب�شاروخ 
موجه يف مف��رق  مقبنة وكذلك تدمر مدرع��ة للغزاة واملرتزقة 
حتم��ل اأ�شلح��ة وذخائ��ر يف جبهة ال�شاح��ل الغرب��ي ب�شاروخ 
موج��ة واأو�شح م�ش��در ع�شكري اأن اأبطالن��ا متكنوا من تدمر 
اآلية حمملة باملرتزقة بعبوة نا�شفة يف ال�شاحل الغربي وم�شرع 
م��ن كان على متنها وذك��ر امل�شدر الع�شك��ري اأن الع�شرات من 
املرتزق��ة لق��و م�شرعه��م يف انفجار عب��وة نا�شفة به��م يف جبهة 

ال�شاحل الغربي
كم��ا دكت ق��وة اال�شناد املدفعي جتمع��ات للمنافقني يف مع�شكر 
خال��د و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفه��م و�ضيارات ال�ضعاف 
ته��رع اإل��ى امل��كان وكذل��ك دك جتمع��ات وحت�شين��ات منافقي 

العدوان يف جبل الهان بجبهة ال�شباب واإ�شابات مبا�شرة
وبف�ش��ل اهلل متكن اأبطال وح��دة القنا�شة من قن�س 14 مرتزق 

يف جبهة ال�شاحل الغربي

تنفيذ 7 عمليات هجومية 
نوعية وتدمير 12 آلية 

وقنص 12منافقًا
فلي�شتع��ل رملك اأيتها اجل��وف حتت اقدام الغزاة ولتلته��ب وديانك وقيعانك كلما 
حاول اخلونة اأن يتخذوا منها خمابئ من باأ�س االأبطال امليامني ومن اإقدام احلفاة 
ال�شادقني فما كتب التاريخ يف �شفحاته اإال حقائق عن بطوالت وكفاح االأجداد من 
اأبناء اجلوف االأحرار ورجالها االأبرار فقد دفنت الغزاة القادمني من خلف البحار 
ها هي ت�شجل تاريخاً جديدًا على اأدمي �شطور املالحم اخلالدة والعمليات النوعية 
الت��ي ي�شطره��ا رجاله��ا مبعية اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�شعبية حي��ث ال تتوقف 
العملي��ات الهجومي��ة يف هذه اجلبه��ة ال�شاخنة التي حتولت جحيم��اً على مرتزقة 
اآل �شعود وعبيد اأمريكا فقد نفذ اأبطال اجلي�س واللجان ال�شعبية خالل ال�شته اأيام 

املا�شية اأكرث من 7 عمليات هجومية كانت على النحو التايل:
اإغ��ارة على مواقع املنافقني يف وادي �ض��واق مبديرية الغيل و�ضقوط  • عملي��ة 

عدد من القتلى واجلرحى يف �شفوفهم
• عملي��ة اغ��ارة نفذها جماهدوا اجلي�س واللجان ال�شعبية على مواقع املرتزقة 

يف منطقة املها�ضمة مبديرية خب وال�ضعف و�ضقوط قتلى وجرحى
الزرق��ة مبديرية امل�شل��وب واأبطالنا  • عملي��ة اغ��ارة على مواق��ع املنافقني يف 

يكبدون العدوا خاللها خ�شائر فادحة يف العتاد واالرواح
مبديرية  اخلنجر  يف  املنافقني  مواقع  باجتاه  واللجان  للجي�س  هجومية  • عملية 
خ��ب وال�شعف وم�شدر ع�شكري يوؤك��د: عملية اجلي�س واللجان يف منطقة اخلنجر 

كبدت املرتزقة خ�شائر فادحة يف االرواح والعتاد
• عملي��ة هجومي��ة للجي���س واللج��ان عل��ى مواق��ع املرتزقة يف التب��ة البي�شاء 
مبديري��ة امل�شل��وب وم�ش��در ع�شكري يوؤك��د: العملية الهجومية خلف��ت عددا من 

القتلى واجلرحى يف �شفوف املرتزقة وانفجار طقم بعبوة نا�شفة – 
• عملي��ة اغ��ارة عل��ى مواقع املنافقني يف وادي وق��ز و�ضقوط قتلى وجرحى يف 

�شفوفهم
اإغارة على مواقع املنافقني  • اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�شعبية ينف��ذون عملية 
يف جبه��ة الهيج��ة بامل�شلوب وتدم��ر اآلية ع�شكري��ة خالل العملية بعب��وة نا�شفة 

و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم
كم��ا اأكد م�شدر ع�شكري: انك�شار زحف م�شنود بغطاء جوي يف االأجا�شر ب�شحراء 
اجل��وف وم�شرع وج��رح العديد م��ن املرتزقة-امل�شدر الع�شك��ري: تدمر اآليتني 
اإحداهم��ا حممل��ة باملرتزقة ومع��دل ٢3 واإعطاب ثالث��ة اأثناء الت�ش��دي لزحف يف 
االأجا�شر ب�شحراء اجلوف واأ�شاف امل�شدر الع�شكري: م�شرع واإ�شابة اأعداد من 
مرتزق��ة اجلي�س ال�شعودي بانك�شار زحف لهم على �شح��راء االأجا�شر يف �شحراء 
اجلوف ، امل�شدر الع�شكري: الزحف الفا�شل على �شحراء االأجا�شر ترافق مع 11 

غارة من مروحيات االأبات�شي واحلربي
 كما متكن اأبطالنا من تدمر اآلية ع�شكرية تابعة للمنافقني من قبل وحدة الهند�شة 
للجي���س واللجان ال�شعبية �شرق �شربين مبديرية خب وال�شعف وكذلك تدمر اآلية 

للمرتزقة يف جبهة �شفر احلنايا مبديرية املتون وم�شرع من كان على متنها 
كما متكن اأبطالنا اي�شاً من تدمر اآليتني ع�شكرية حتمل معدلني ٢3 تابعة ملنافقي 
العدوان بقذائف املدفعية يف جبهة  خب وال�شعف كما انفجرت اآلية ع�شكرية حتمل 

معدل 14.5 بعبوة نا�شفة يف جبهة �شربين.
وانفج��رت اآلي��ة ع�شكرية بعبوة نا�شف��ة بجبهة �شربين يف مديري��ة خب وال�شعف 
وم�شرع من كان على متنها اإ�شافة اإلى تدمر اآلية حمملة بالذخرة تابعة ملنافقي 
الع��دوان �ش��رق جبهة �شربي��ن مبديرية خ��ب وال�شعف وكذلك اإح��راق طقم تابع 

للمنافقني يحمل معدل عيار 5'14 يف وقز بامل�شلوب 
كم��ا ا�شتهدف��ت مدفعية اجلي���س وللجان ال�شعبي��ة جتمعات املنافق��ني يف مناطقة 
املها�شم��ة ويف اليتمة مبديرية خب وال�شعف كما �شقط قتلى وجرحى من املنافقني 
يف ق�ش��ف مدفعي على جتمعاتهم مبع�شكر ال�ش��الن وكربي الباحث ووادي �شواق 
و�شاب��ر كما �شقط الع�شرات من القتلى واجلرح��ى يف �شفوف املنافقني اثر ق�شف 

مواقعهم يف وادي �شدح بامل�شلوب وانفجار خمزن اأ�شلحة.
فيما �شنت قوة اال�شناد ال�شاروخي للجي�س واللجان ال�شعبية ق�شفاً على جتمعات 
املنافق��ني يف منطقة اليتمة مبديرية خ��ب وال�شعف كما اأطلقت �شلية من �شواريخ 

الكاتيو�ضا على جتمعات للمنافقني يف احلزم و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم
كم��ا متكن��ت وح��دة القنا�شة م��ن قن���س 1٢ مناف��ق يف مناطق متفرق��ة من جبهة 

اجلوف.

جبهة الجوف:
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يف اأول ح��وار لقائد »اأن�شار اهلل« ال�شي��د عبد امللك بدر الدين احلوثي 
م��ع �شحيفة غر مينية منذ ان��دالع احلرب ال�شعودية على بالده، ال اأثر 
لل�شيا�ش��ة ���� مبعناها املتع��ارف عليه عربياً ���� التي ميك��ن اأن تغّر قائدًا 
فت�شجن��ه خلف اأقف��ال مواقف تك��رث فيه��ا املواربات واحل�شاب��ات. لدى 
الرج��ل، الذي »ال ي�شكن الكهوف«، �شجاعة نادرة جتاه املواقف املحلية 

واخلارجي��ة، حتاك��ي »نق��اء ثوري��اً« ال ي��زال 
يظلل »قائ��د امل�شرة القراآني��ة« وفق ما ي�شفه 
مري��دوه. يخال��ف القائد ال�ش��اب التوقعات وال 
ي��ردد يف انتقاد مو�شكو بو�شوح، وال يتثاقل يف 
اأجوبت��ه باملواقف املدرو�شة املح�شوبة تبعاتها 
مبثقال امل�شال��ح ال�شيقة. يه��در باالإجابة على 
اأك��رث االأ�شئل��ة اإحراج��اً بلغة ت�شب��ه �شرخات 
مقاتلي��ه احلف��اة يف جب��ال اليمن. ويوؤك��د قائد 
املعرك��ة بوج��ه الع��دوان االأعن��ف عل��ى بالده 
الي��وم اأن وع��ده لقائ��د املقاومة يف لبن��ان لي�س 
كالم جمامل��ة، واأن »اآالف املقاتل��ني م��ن اأبن��اء 
القبائ��ل مت�شوق��ون للقت��ال �ش��د اإ�شرائي��ل« اإن 
اأقدم��ت على اأي حماقة، كا�شف��اً عن دور مبا�شر 
لت��ل اأبي��ب يف احل��رب عل��ى ب��الده، واهتم��ام 
اإ�شرائيلي باجلبهات املطلة على البحر االأحمر. 
وبرغ��م ث��الث �شن��وات م��ن القت��ال واحل�ش��ار 
والت�شحي��ات اجل�شام، ال تزال الثقة لدى زعيم 
احلرك��ة اليمني��ة عارم��ة بالن�ش��ر واإن تاأخ��ر، 
وب��اأن م�شاع��ي ال�شعودي��ة لن يك��ون لها م�شر 
غر الف�ش��ل، كاحلال الت��ي اآلت اإليه��ا �شيا�شات 
اململك��ة يف �شوري��ا والع��راق. يف مواقف الرجل 
حر�س بنِيّ على و�شع املعركة التي يخو�شها يف 
�شي��اق مواجهة الهجمة االأمركية الغربية على 
املنطقة. ي�شّر عل��ى »توّحد االأّمة« ومقاومتها، 
مكّثف��اً م�شطلحات��ه »الثوري��ة« الت��ي ال تفارق 
خطابات��ه، وكاأن��ه يوؤك��د اأن »اخل��ذالن« عربياً 
ودولياً لليمنيني مل يغّر هويتهم املقاِومة، التي 
كانت �شبباً من اأ�شباب احلرب عليهم، كما يقول 
يف احل��وار م��ع »االأخب��ار«، وال ياأب��ه يف الوقت 
نف�ش��ه باتهام��ات االأنظم��ة العربي��ة اجلاه��زة 
ح��ول التبعية للخارج. ي�شخر القائد ال�شاب من 
»اأوهام« ويل العهد ال�شعودي حممد بن �شلمان، 
ح��ول عزل حركة »اأن�شار اهلل« يف خريطة اليمن 

ال�شيا�شية وال�شعبية، يف الوقت الذي يخاطب فيه باقي املكونات اليمنية 
بلغ��ة متوا�شع��ة ال تّدع��ي اال�شتئث��ار بالب��الد وم�شره��ا، وتدع��و اإلى 

ال�شراكة يف بناء الدولة.
 ■■  بع��د م��رور 3 �شن��وات عل��ى ان��دالع الع��دوان، كيف 
ت�شف��ون و�ش��ع ال�شعودية، من جه��ة، وو�ش��ع »اأن�شار اهلل« 
واليم��ن عموم��اً من جهة اأخ��رى؟ اأمل ت�شب��ح احلركة معزولة 
ميني��اً، كما �شرح ويل العه��د ال�شعودي، حممد بن �شلمان، قبل 

اأيام؟
■ مب��رور ثالث��ة اأعوام منذ بداية الع��دوان االأمركي ال�شعودي على 
دولة عربي��ة م�شلمة م�شتقلة ا�شمها اليمن، ف��اإن احلديث ذو �شجون وله 
جوان��ب كث��رة، يف مقّدمتها مظلومي��ة ال�شعب اليمني الت��ي ال نظر لها 
يف املرحل��ة الراهن��ة، والتي و�شلت اإلى درج��ة اأن املوؤ�ش�شات الدولية - 
االأمركية الهوى والوالء - ومنها االأمم املتحدة 
ومنظم��ات اأخرى، ُعِرَف عنها اأنه��ا �شّماء بكماء 

عمياء جتاه مظامل اأمتنا.
 وه��ي بات��ت اليوم تع��رف بعظ��م مظلومية 
ال�شع��ب اليمني، وباأنها متثل الي��وم اأكرب كارثة 

ونكبة على وجه املعمورة.
م��ة الت��ي اّت�ش��م بها  فاال�شتباح��ة كان��ت ال�ِشّ
الطمئنان��ه  ال�شع��ودي،  االأمرك��ي  الع��دوان 
جتاه املواقف الدولي��ة واالإقليمية اأنها �شتداهن 
العتباراتها املعروف��ة، واأي�شاً لتجّرده من القيم 
االإن�شاني��ة، واأي�ش��اً لف�شله واإخفاق��ه يف حتقيق 
اأهداف��ه الع�شكري��ة بطريق��ة نظيفة، فعم��د اإلى 
املمار�ش��ات الوح�شي��ة ليجع��ل منه��ا اأ�شلوباً يف 
عدوان��ه، اآماًل اأن ي�شاعده ذل��ك يف ك�شب املعركة 
وحتقي��ق هدف��ه يف احتالل اليم��ن كل اليمن، فلم 
يتح��ّرج عن قت��ل االآالف م��ن االأطف��ال والن�شاء 
واملدني��ني يف امل��دن والق��رى بطريق��ة وح�شي��ة 
تّت�ش��ف باالإب��ادة اجلماعي��ة، حي��ث ا�شته��دف 
وا�شته��دف  باملت�شوق��ني،  املزدحم��ة  االأ�ش��واق 
املنا�شب��ات االجتماعي��ة  جتمع��ات املدني��ني يف 
كاالأعرا�س والعزاء وغرها، وا�شتهدف االأحياء 
املكتظة بال�شكان، وا�شتهدف املدار�س وامل�شاجد 

وغر ذلك.
وق��د ن�شرت و�شائ��ل االإعالم عندن��ا يف اليمن، 
واحل��ّرة منها يف املنطق��ة، م�شاه��د موثقة تعرّب 
بنف�شه��ا ع��ن حجم املاأ�ش��اة وفظاع��ة اجلرمية، 
البع���س حت��ى  يتح��رك �شم��ر  ذل��ك مل  وم��ع 
ليق��ول كلم��ة احل��ق جت��اه مظلومي��ة �شعب من 
�شعوب املنطق��ة، تربطه ببقي��ة �شعوب املنطقة 
والقومي��ة  والديني��ة  االإن�شاني��ة  الرواب��ط  كل 

واجلغرافية.
 واإل��ى جانب العدوان الع�شكري، مل َيِقّل عنه 
الع��دوان االقت�شادي باحل�ش��ار اجلائر الرامي 
اإل��ى خن��ق اأبناء �شعبن��ا وتقييد حركته��م، مبن فيهم املر�ش��ى الهادفون 
اإلى ال�شفر حتى اإلى بلدان اأنظمتها متحالفة مع العدوان كم�شر واالأردن 
للعالج، وفر�س القيود على و�شول االإمدادات واالحتياجات ال�شرورية 
االإن�شاني��ة كالغذاء وال��دواء والوقود، واملوؤامرة عل��ى البنك املركزي، 
و�ش��رب قيمة العمل��ة، وال�شعي لتجفي��ف موارد املرتب��ات التي يعتا�س 
عليه��ا موظف��و الدول��ة، وكل اأ�ش��كال اال�شته��داف الرامي��ة اإل��ى جتويع 
ال�شع��ب اليمن��ي، م��ع تدم��ر امل�شان��ع والكثر م��ن املح��الت التجارية 

واملن�ش��اآت اخلدمي��ة. وم��ع كل ذل��ك، بقي 
�شعبن��ا اليمني بكل اأح��راره من خمتلف املكونات احل��رة، وبجماهره، 
�شامدًا وثابتاً بع��ون اهلل تعالى وتوفيقه ون�شره، و�شاعياً اإلى الت�شّدي 
للع��دوان يف كل اأ�شكال��ه وجوانبه، مبا اأده�س قوى الع��دوان التي كانت 
واثق��ة من اأن حج��م العدوان وما اأحلق��ه بال�شعب اليمن��ي كفيل بانهيار 

ال�شعب وا�شت�شالمه يف غ�شون اأ�شابيع. وجنح 
�شعبن��ا بالتما�ش��ك الداخلي �شيا�شي��اً، فلم تنهر 
موؤ�ش�ش��ات الدول��ة وال البني��ة ال�شيا�شي��ة وال 
ع�شكري��اً  وبال�شم��ود  االجتماعي��ة،  املكّون��ات 
يف وج��ه �ش��ّذاذ االآف��اق الذي��ن اأت��ت به��م قوى 
الع��دوان لغ��زو البل��د م��ن ع�شرات ال��دول من 
املرتزقة، جيو�شاً وجماعات ومنظمات، وبوجه 
االآل��ة الع�شكرية والتقني��ات احلربية احلديثة 
واالإمكانات املتطورة التي اأتى بها االأمركيون 
الت��ي  به��ا املعرك��ة  اإل��ى املنطق��ة، ويدي��رون 
ت�شتخدم فيها ق��وى العدوان االأ�شلحة املحّرمة 
دولي��اً، وب�شكل مك�شوف، وب�شه��ادة الكثر من 

املنظمات، مبا فيها منظمات غربية.
والي��وم، بع��د ث��الث �شن��وات، ف��اإن �شعبنا 
كب��رة،  وفاعلي��ة  بعنف��وان  يق��اوم  العزي��ز 
له��ذا  عظي��م  و�شم��ود  با�شتب�ش��ال  ويت�ش��ّدى 
الع��دوان الغا�شم، ويط��ور قدرات��ه الع�شكرية 
لدرجة اأذهل��ت االأعداء الذين كان��وا قد اأعلنوا 
يف بداي��ة الع��دوان تدمره��م الكّل��ي للق��درات 
الع�شكرية لبلدنا، واإعالنهم ذاك موثق اإعالمياً، 
فاإذا بالنتيجة اأنهم كلم��ا ا�شتمروا يف عدوانهم، 
الع�شكري��ة،  بلدن��ا  ق��درة  وتط��ورت  ابتن��ت 
وكلم��ا تاآم��روا علي��ه يف الداخ��ل، اأ�شهموا بذلك 
يف ت�شحي��ح و�شع��ه الداخل��ي ب�ش��كل اأف�ش��ل، 
وتنظيف��ه من بقّي��ة اخلون��ة واملرّب�شني، واإن 
�ش��اء اهلل يتوّف��ق �شعبن��ا لتحوي��ل التهديد اإلى 

فر�س، والتحدي اإلى اإجناز.
اأم��ا و�شع ال�شع��ودي، فه��و بحماقت��ه بهذا 
الع��دوان وّرط نف�ض��ه يف متاه��ة اأودت ب��ه نحو 
ونح��و  اأوًل،  والإن�ض��اين  الأخاق��ي  ال�ضق��وط 
االأزم��ات وامل�ش��اكل ال�شيا�شي��ة واالقت�شادي��ة 
واالأمنية والع�شكرية التي تتفاقم يوماً اإثر يوم 

ثاني��اً، وماآالته��ا بال �ش��ك وخيمة عليه. وكم��ا ف�شل يف �شوري��ا والعراق، 
كذل��ك النتيج��ة يف اليم��ن والبحرين ب��اإذن اهلل، فاإرادة اهلل ه��ي مل�شلحة 
عب��اده املظلوم��ني، والعاقب��ة للمتق��ني. اأما ال�شع��ودي، فه��و يف مرحلة 
اال�شتن��زاف غ��ر امل�شبوق من ِقَبل من يعمل الأجله��م، ويف �شبيل التقرب 
اإليه��م ب��كل �ش��يء، وهو بنظره��م لي���س اأكرث من بق��رة حل��وب كما عرّب 
ترام��ب، يحلبونها حت��ى يجّف �شرعها ث��م يذبحونها، وهل هن��اك اأ�شواأ 
م��ن و�شٍع كهذا ومن م�شر ُر�شمت معامله ونهايته على هذا النحو؟! اأما 
اأن�ش��ار اهلل، فلي�شت م�شكلة العدوان تخ�شهم، بل هي مع ال�شعب اليمني 

بكل��ه، وهم لي�شوا منظم��ة منعزلة، بل هم تيار �شعب��ي كبر مرابط مع 
بقي��ة اأبناء ال�شعب �شمن توجه واحد وموقف واحد، ومتى كان ال�شعب 

اليمني معزواًل مينياً كما قال ابن �شلمان؟! هذه مقولة فارغة.
 ■■ معظ��م املوؤ�ش��رات تفيد بتح�شرات يق��وم بها حتالف 
الع��دوان الإط��الق عملي��ات ع�شكري��ة جدي��دة عل��ى ال�شاح��ل 
الغرب��ي، ه��ل لديك��م ك�»اأن�ش��ار اهلل« التقديرات 
نف�شها؟ وما هي ا�شتعداداتكم ملواجهة احتماالت 

من هذا النوع؟
■ املعرك��ة يف ال�شاحل اأتت برغب��ة اأمركية، 
فمعروف ع��ن االأمركيني تركيزه��م الكبر على 
املعل��وم  وم��ن  ال�شاحلي��ة،  واملناط��ق  البح��ار 
تركيزه��م يف املنطق��ة عل��ى البح��ر االأحمر وباب 
املن��دب وخلي��ج ع��دن، وه��م يدرك��ون االأهمي��ة 
اجلغرافي��ة واال�شراتيجي��ة له��ا، وق��د راأوا يف 
الع��دوان احلايل على بلدنا فر�شة ذهبية لل�شعي 
اإلى ال�شيط��رة عليها بقناع �شع��ودي واإماراتي، 
وقّف��ازات مينية من خون��ة البلد ومرتزقتها. ويف 
االأيام املا�شية، �شدرت ت�شريحات عن ع�شكريني 
اأمركي��ني تك�ش��ف طبيع��ة ال��دور االأمرك��ي يف 
معرك��ة ال�شاحل. ويهّمني اأي�شاً اأن اأو�شح اأي�شاً 
الركي��ز االإ�شرائيلي عل��ى باب املن��دب والبحر 
االأحمر، وهذا مع��روف لدى الكثر من الباحثني 
واملراقب��ني لل�ش��اأن االإ�شرائيلي، ونح��ن ر�شدنا 
اأن�شطة وم�شاركة لالإ�شرائيليني، منها يف الق�شف 
اجل��وي يف ال�شاح��ل، وله��م اأي�ش��اً دور اأ�شا�شي 
م��ع ال�ضب��اط الإماراتي��ني يف التخطي��ط وغره 
م��ن االأن�شطة التي ي�شاركون فيه��ا �شمن دورهم 

وم�شاهماتهم يف هذا العدوان.
اأم��ا من جان��ب �شعبنا اليمني، فل��م َتِزْده هذه 
العمليات م��ن الغزاة اإال وعياً بحقيقة اأطماعهم، 
و�شوء اأهدافها، وقناعًة مبوقفه وحتمية مقاومته 
وجه��اده �ش��د املعتدي��ن الغزاة املحتل��ني، وهو 
ما�ٍس يف معرك��ة التحرر والتحري��ر واال�شتقالل 
والدف��اع عن حريته وكرامته وا�شتقالله واأر�شه 
يف كل رب��وع الوط��ن، يف ال�شاح��ل ويف خمتل��ف 
اجله��ات من �شرق البالد اإلى غربها، ومن �شمالها 
اإل��ى جنوبها، وي�شع��ى اأي�شاً اإل��ى حترير البالد 
من املحتل بدعم اأبناء املناطق املحتلة وم�شاندتهم اإلى حني طرد املحتل 
االأجنب��ي اإن �ش��اء اهلل، ويوماً اإثر يوم تتك�ّش��ف احلقائق لبع�س املغّفلني 
الذي��ن توّرط��وا يف اخليان��ة، اأو كان��وا حامل��ني وتائه��ني وراء ال�شراب، 
يظن��ون اأن الغ��زاة االأجانب اأتوا فق��ط خلدمتهم والعناي��ة بهم، واليوم 
م��ا هو الواقع لديهم؟ و�شل االأمر لدرجة اعتق��ال بع�س الذين ي�شّمونهم 
»وزراء«، وكذل��ك اإخ�ش��اع عب��د رب��ه لالحتج��از واالإذالل، واالحت��الل 
املك�ش��وف والتحك��م الت��ام باملط��ارات واملوان��ئ والقواع��د الع�شكري��ة 
واملن�ش��اآت النفطي��ة واالقت�شادي��ة وغرها يف املحافظ��ات اجلنوبية من 

السيد القائد: أمري���ا وبريطانيا مستفيدتان من احلرب على اليمن
ف���������������������������ي م����������������ق����������������اب����������������ل����������������ة م���������������������������ع ص��������������ح��������������ي��������������ف��������������ة األخ�������������������������������ب�������������������������������ار ال���������������ل���������������ب���������������ن���������������ان���������������ي���������������ة :

 اأك��د قائد ث��ورة احل��ادي والع�سري��ن من �سبتم��ر ال�سيد عب��د امللك ب��در الدين 
احلوث��ي اأن اأمريكا وبريطاني��ا م�ستفيدتان من احلرب على اليم��ن، وال موؤ�سر للحل 

ال�سيا�سي.
وق��ال ال�سيد عبد امللك يف مقابل��ة مع �سحيفة اأخبار الي��وم اللبنانية ن�سرته 
يف عدده��ا ال�سادر، اجلمعة، اإنه ال توجد لدينا موؤ�سرات حاليًا على توجه 

جاّد من جانب اخلارج نحو احلل ال�سيا�سي.
واأ�سار اإلى وجود احتمال لقيام بع�ض التحركات كعملية جتميلية 
للوجه القبيح للأمم املتحدة، التي ظهر دورها على اأنه منح�سر يف 

تاأمني غطاء للعدوان، وحماولة �سرعنته وتريره
 واأكد قائد الثورة اإلى اأن �سعبنا يقاوم بعنفوان وفاعلية كبرية، 
ويت�س��ّدى با�ستب�سال و�سمود عظيم للع��دوان ال�سعودي االأمريكي 

الغا�سم.
واأ�س��ار اإل��ى تطوير الق��درات الع�سكرية لدرج��ة اأذهلت االأعداء 
الذي��ن كانوا قد اأعلنوا يف بداية العدوان تدمريهم الكّلي للقدرات 
الع�سكري��ة لبلدنا، موؤكدا اأن �سعبنا ح��ول التهديد اإلى فر�ض 

والتحدي اإلى اإجناز.
كم��ا اأكد قائد الث��ورة على التطوير امل�ستمر للق��درات ال�ساروخية، م�سريا اإلى اأن 
اله��دف هو الو�سول اإلى م�ستوى الردع، وق��ال: من اجليد لنا هذا القلق االأمريكي من 
قدراتن��ا الدفاعية.. و�سدد على �س��رورة العمل بكل ما ن�ستطي��ع للدفاع عن بلدنا 
وحماية �سعبنا من قتلة االأطف��ال والن�ساء، ومن املهم بالن�سبة اإلينا امتلك القدرة 

اللزمة ملواجهة كل معتد وطامع باأر�سنا ومتكر على �سعبنا
واأ�س��ار اإل��ى اأن املعرك��ة يف ال�ساح��ل الغربي اأتت برغب��ة اأمريكي��ة، فاالأمريكيون 
يرك��زون يف املنطقة على البح��ر االأحمر وباب املندب وخليج ع��دن، وهم يدركون 
االأهمي��ة اجلغرافي��ة واال�سرتاتيجي��ة لها، وق��د راأوا يف العدوان احل��ايل على بلدنا 

فر�سة ذهبية لل�سعي اإلى ال�سيطرة عليها بقناع �سعودي واإماراتي.
كما اأ�س��ار اإلى �سيطرة اجلي�ض واللج��ان ال�سعبية امل�ستم��رة يف اجلبهات احلدودية 
لل�سغ��ط عل��ى ال�سعودي لوقف الع��دوان، موؤك��دا اأن العمليات الع�سكري��ة يف جبهات 
احل��دود اأ�سهمت ب�س��كل كبري يف الت�س��دي للع��دوان، وو�سلت اإلى درج��ة انهيار تام 
للجي���ض ال�سع��ودي يف بع�ض املح��اور، وتكبي��ده خ�سائر هائل��ة يف قوت��ه الب�سرية. 

م�سريا اإلى اأن كثريا من منت�سبي اجلي�ض ال�سعودي غري مقتنعني بالعدوان.

مقابلة

< تطوير القدرات الصاروخية مستمر وهدفنا الوصول إلى مستوى الردع

امل���������ب���������دأي  م�������وق�������ف�������ن�������ا   <
ف�������ي ال��������ع��������داء إلس�����رائ�����ي�����ل 
وم�������ن�������اه�������ض�������ة ال����ه����ي����م����ن����ة 
األم���ري���ك���ي���ة أب�������رز أس���ب���اب 

العدوان علينا 

دوٌر  ل�����إس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ني   <
مع  التخطيط  ف��ي  أس��اس��ي 

الضباط اإلماراتيني

> م��س��ت��ع��دون ل��ل��ق��ت��ال إل��ى 
ج������ان������ب ح����������زب ال������ل������ه ض���د 

العدو االسرائيلي 

ل���روس���ي���ا ح��س��اب��ات��ه��ا وال   <
نراهن عليها

> إدارة ترامب أكثر متّيزًا 
في حلب البقرة السعودية

طبيعية  ب��امل��ؤمت��ر  عالقتنا    <
وم���وق���ف���ه���م ك�����ان م���ش���رف���ًا م��ن 

خيانة ديسمبر 

اف����ت����ض����ح����وا  ال������������ش������������اّذون    <
أك����ث����ر ب���ع���د ذه���اب���ه���م ب��ش��ك��ل 
واض������ح إل�����ى ج��ب��ه��ة ال����ع����دوان 

وارمتائهم في أحضانه 

< ك���ل���م���ا ت����آم����ر األع���������داء ع��ل��ى 
ب���ل���دن���ا ف����ي ال����داخ����ل أس��ه��م��وا 
م��ن بقية  ف��ي تنظيفه  ب��ذل��ك 

اخلونة 

< ك���ل���م���ا ت����آم����ر األع���������داء ع��ل��ى 
ب��ل��دن��ا ف���ي ال����داخ����ل، أس��ه��م��وا 
بقّية  م��ن  تنظيفه  ف��ي  ب��ذل��ك 

اخلونة 
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قب��ل االأجان��ب، وحتّول اأولئ��ك العمالء اإل��ى غرباء يف بلده��م خا�شعني 
لالأجنبي املحتل ب�شكل كامل.

 ■■  بالن�شب��ة اإل��ى اجلبه��ة احلدودي��ة م��ع ال�شعودي��ة، 
ه��ل ميكن احلديث ع��ن �شيطرة دائم��ة وثابتة عل��ى م�شاحات 
م��ن جن��ران وجي��زان وع�ش��ر؟ وكي��ف تخطط��ون ال�شتثمار 

اإجنازاتكم على تلك اجلبهة؟
اجلبه��ات  يف  م�شتم��رة  �شيط��رة  هن��اك   ■
لوق��ف  ال�شع��ودي  عل��ى  لل�شغ��ط  احلدودي��ة 
ع�شكري��ة  عملي��ات  اأي�ش��اً  وهن��اك  الع��دوان، 
لل��رد على جرائم��ه بح��ق �شعبنا، وق��د اأ�شهمت 
العملي��ات الع�شكرية يف جبه��ات جازان وع�شر 
وجنران وظهران اجلنوب يف الت�شدي للعدوان 
ب�ش��كل كبر وفّعال، وو�شل��ت اإلى درجة انهيار 
املح��اور،  بع���س  يف  ال�شع��ودي  للجي���س  ت��ام 
وتكبي��ده خ�شائر هائل��ة يف قوت��ه الب�شرية التي 
خ�شر منه��ا الكثر من قادت��ه و�شباطه واأفراده 
قتل��ى وجرح��ى واأ�ش��رى، وو�ش��ل اإل��ى درج��ة 
العج��ز ع��ن املواجهة يف اأغلب حم��اور احلدود، 
وق��د وّث��ق االإع��الم احلرب��ي م�شاه��د ممت��ازة 
لبط��والت اجلي�س واللج��ان ال�شعبية يف اقتحام 
املواقع الع�شكرية للجي�س ال�شعودي، ومطاردة 
�شباط��ه وجنوده، وتدمر معدات��ه الع�شكرية. 
ون�ش��ر هنا اإل��ى اأن كثرًا م��ن منت�شبي اجلي�س 
ال�شع��ودي غ��ر مقتنعني بالعدوان عل��ى بلدنا، 
وهذا واحد من اأهم اأ�شباب عدم حتّم�شهم الكبر 
للقتال، واأما االأغبياء منهم املتحّم�شون للعدوان 
فكان��وا فا�شل��ني يف ال�شم��ود يف املواجه��ة برغم 
اأحقاده��م وتكرّبهم، وقد �شخ��ر حتى م�شوؤولون 
اأمركي��ون من �شعف الق��وة الربية ال�شعودية. 
وتقييمن��ا نح��ن للو�ش��ع وحقيق��ة االأ�شباب هو 
ه��ذا الت�شنيف ال��ذي �شرحن��اه. واأخ��رًا، عمد 
النظ��ام ال�شع��ودي اإل��ى جلب مرتزق��ة من عدة 
بل��دان، بينه��م مرتزق��ة ميني��ون و�شوداني��ون 
وباك�شتاني��ون وم��ن دول متع��ددة، للتمر���س 
به��م يف اجلبه��ات احلدودي��ة بع��د و�شول��ه اإلى 
الف�ش��ل احلقيقي والعجز الت��ام يف االعتماد على 
جي�شه يف املعركة هناك، وهذا يدل على الفاعلية 

الكبرة والنجاح املوؤّكد لعملياتنا هناك، واهلل خر النا�شرين.
نتوق��ع  ال�شاروخي��ة، ه��ل  عل��ى م�شت��وى قدراتك��م   ■■ 
مفاج��اآت جديدة اإذا طالت احل��رب اأكرث؟ وما هو املعيار الذي 

تون على اأ�شا�شه �شرباتكم البالي�شتية؟ ُتوِقّ
■ تطوير القدرات ال�شاروخية م�شتمر، باعتبارها قوة ا�شراتيجية، 
ويدًا طولى تطاول االأهداف البعيدة يف عمق مناطق العدو، ولها ال�شدى 
والتاأثر الكبر، وقد و�شلت اإلى الريا�س واإلى منطقة اأبو ظبي، واالأهم 
يف ذل��ك اأنها جنحت يف اخ��راق منظومة احلماي��ة االأمركية التي كانت 

حم��ّط ثقة لديهم، وو�ش��ول »بركان ٢« اإل��ى ق�شر اليمام��ة يف الريا�س، 
وينب��ع مب�شافة اأبعد، وهو ما اعرف به االأمركي��ون اأنف�شهم. واأخرًا، 
اأقام��وا ���� غ��ر م�شكورين �� معر�ش��اً ل�ش��اروخ »ب��ركان ٢« يف الواليات 
املتح��دة، ومن اجليد لنا ه��ذا القلق والتاأثر �� عنده��م وعند اأدواتهم يف 
املنطق��ة �� م��ن قدراتنا الدفاعية التي ناأمل بع��ون اهلل اأن ت�شل يوماً ما يف 
فاعليته��ا ودقته��ا وزخمها اإلى م�شت��وى الردع. 
فمن املهم لنا العمل ب��كل ما ن�شتطيع للدفاع عن 
بلدنا وحماية �شعبنا من قتلة االأطفال والن�شاء، 
ومن امله��م بالن�شبة اإلينا امتالك القدرة الالزمة 
ملواجهة كل معت��د وطامع باأر�شنا ومتكرب على 
�شعبن��ا، وه��ذا حق طبيع��ي لن��ا، وال �شيما اأنه 
ات�ش��ح اأن هن��اك من ي�شع��ى و�شعى فع��اًل اإلى 

تدمر بلدنا واحتالل اأر�شنا.
اأ�شب��اب  فتتن��وع  ال�شرب��ات  توقي��ت   اأم��ا 
وكذل��ك  وع�شكري��ة،  �شيا�شي��ة  ب��ني  التوقي��ت 
لالنتقام للمدنيني اإث��ر جرائم العدوان الكبرة، 
واله��دف واح��د وه��و ال�شع��ي لل�شغ��ط عل��ى 

املعتدين لوقف عدوانهم على بلدنا.
 ■■  ه��ل اأنت��م متفائل��ون باإع��ادة تن�شي��ط 
امل�ش��ار ال�شيا�ش��ي؟ وه��ل ثم��ة مب��ادرة جدي��ة 

معرو�شة عليكم اليوم؟
■ ال توج��د لدينا موؤ�شرات حالياً على توجه 
ج��اّد من جانب اخل��ارج نحو احل��ل ال�شيا�شي، 
م��ع وج��ود احتم��ال لقي��ام بع���س التح��ركات 
كعملية جتميلية للوج��ه القبيح لالأمم املتحدة، 
الت��ي ظه��ر دوره��ا على اأن��ه منح�ش��ر يف تاأمني 

غطاء للعدوان، وحماولة �شرعنته وتربيره.
التح��ركات  بع���س  تنطل��ق   فاأحيان��اً 
وامل�شاعي اخلجول��ة وال�شعيفة والت�شريحات 
)االإعالمي��ة( للتغطي��ة عل��ى التواط��وؤ ال�شلبي 
واالنحياز املف�ش��وح اإلى الع��دوان. واحلقيقة 
اأن اأم��ركا وبريطانيا هما طرف��ان م�شتفيدان يف 
الع��دوان، ويجنيان من خالله مئ��ات املليارات 
من ال��دوالرات، اإ�شاف��ًة اإلى مكا�ش��ب �شيا�شية 
وجيو�شيا�شي��ة وغ��ر ذل��ك، وال رغب��ة لهم��ا يف 
وقف العدوان بعدما اأ�شبح م�شدرًا مغرياً جدًا 

للح�شول على تلك امل�شالح.
 

■■ م��ا �شقف التنازالت الذي ميكنكم القبول به، خ�شو�شاً 
يف ما يت�شل بال�شالح؟ مبعنى اآخر: هل اأنتم م�شتعدون لت�شليم 
اأ�شلحكت��م، الثقيلة على االأقل، اإلى ط��رف ثالث ميكن اأن ُيّتفق 

عليه عرب املفاو�شات؟
■ من العجي��ب اأن ُيطَلب من اجلي�س وال�شعب اليمني املعتدى عليه، 
واملحتّل��ة اأجزاء وا�شعة م��ن اأرا�شيه، ت�شليم اأ�شلحت��ه، هذا مطلب غر 
منطق��ي بتات��اً. لق��د عر�شن��ا يف ما يخ���س الو�ش��ع الداخلي للبل��د روؤية 

من�شفة، تق�شي باأن ُت�شِلّم كل االأطراف املحلية �شالحها اإلى الدولة، على 
اأن تكون الدولة فعاًل مبوؤ�ش�شات متّثل اأبناء ال�شعب اليمني كافة، يف ظل 

�شالم وا�شتقرار وت�شوية �شيا�شية عادلة ومن�شفة.
فامل�شكل��ة اليوم يف ال�شالح اأن قوى الع��دوان قامت بت�شليح »داع�س« 
اأطلق��وا عليه��ا  اأي�ش��اً  و»القاع��دة« وجماع��ات تكفري��ة وميلي�شي��ات 

ا�ش��م »املقاوم��ة«، وه��ي ميلي�شي��ات تقاتل مع 
الع��دوان وت�شاعده الحتالل الب��الد، ومكونات 
اأخ��رى حت��ت عناوين متعددة وّف��رت لها قوى 
الع��دوان خمتلف اأن��واع ال�ش��الح احلديث مما 
ال ميتلك��ه اجلي���س والقوى احل��ّرة واملقاتلون 
االأح��رار م��ن القبائل �ش��د الع��دوان للت�شدي 
للغ��زو واالحت��الل. وه��ذا م��ا ينبغ��ي اعتباره 
م�شكل��ة كب��رة على اأم��ن البل��د وا�شتق��راره، 
عم��ان  ك�شلطن��ة  املج��اورة  البل��دان  وعل��ى 
وغرها. ولذل��ك، فالركيز على جتريد اجلي�س 
اليمن��ي املدافع عن بلده م��ن �شالحه، ويف نف�س 
الوق��ت ت�شليح »داع���س« و»القاع��دة« و�شائر 
املوالي��ة  التكفري��ة وامليلي�شي��ات  اجلماع��ات 

للعدوان مطلب عدواين ال غر.
اأداء االإدارة  كي��ف تق��راأون   ■■ 
االأمركية اجلديدة يف امللف اليمني؟ 
ب��اراك  الرئي���س  اأن  �شحي��ح  وه��ل 
ج��ون  خارجيت��ه  ووزي��ر  اأوبام��ا، 
ك��ري، كان��ا ميل��كان روؤي��ة مغايرة 
لروؤية دونالد ترامب، وهي روؤية اأقل 

انخراطاً يف هذا ال�شراع؟
اأك��رث  ترام��ب  اإدارة  اأن  براأين��ا  الف��ارق   ■
و�شوح��اً واأك��رث ا�شتغ��الاًل م��ن اإدارة اأوباما، 
الت��ي كان��ت حتر���س عل��ى اأن تغّطي اإل��ى حٍدّ 
م��ا عل��ى طبيع��ة ال��دور االأمركي بغط��اء من 
اأك��رث  ليك��ون  ترام��ب  فاأت��ى  الدبلوما�شي��ة، 
�شراح��ًة وو�شوحاً، وباعتبار طبيعة االأجندة 
االأمركية ومراحلها يكون �شلوك االإدارة لديهم 
مب��ا يتنا�شب مع ذلك. مَتَيّز ترامب يف جناحه يف 
عملي��ة حل��ب البقرة احلل��وب اأكرث م��ن اإدارة 
اأوبام��ا، واإال ف��اإدارة اأم��ركا للع��دوان كان��ت 
من��ذ بدايته، ومل تك��ن ال�شلط��ة ال�شعودية وال 

االإماراتي��ة لتدخل يف ح��رب وعدوان بهذا امل�شت��وى دون رغبة اأمركية 
واإ�ش��راف اأمركي وحماي��ة اأمركية �شيا�شية وع�شكري��ة، على اأن يكون 

قاً مل�شالح اأمركية. حُمِقّ
 ■■  على خالف امللف ال�شوري، ال تظهر مو�شكو خ�شومة 
للم�ش��روع االأمرك��ي يف اليمن، كذل��ك اإن عالق��ة »اأن�شار اهلل« 
برو�شي��ا تب��دو ملتب�ش��ة. اأي��ن يق��ف الرو���س براأيكم م��ن هذه 
احلرب؟ وهل ثمة توا�شل معهم؟ وهل اأُبلغتم بعودة ال�شفارة 

اإلى �شنعاء؟

■ للرو�ش��ي ح�شابات��ه واهتماماته و�شيا�شات��ه، ول�شنا مراهنني عليه 
وال معّولني عليه. ولعّله يدرك يف يوم من االأيام اأن جتاهله للعدوان على 
اليم��ن، وم�شاندَته لقوى العدوان، وت�شليَمه اأم��وال ال�شعب اليمني اإلى 
املرتزق��ة، مل يك��ن موقف��اً ل�شاحله. ولع��ّل نران االأمرك��ي توقظ الدب 
الرو�ش��ي م��ن �شبات��ه ال�شتوي الذي امت��د اإلى ال�شيف، وكن��ا نتمنى من 

الرو�شي يف احلد االأدنى التزام احلياد.
ف��ون التق��ارب املت�شارع بني   ■■ كي��ف تو�شّ
ال��دول اخلليجية واإ�شرائيل؟ وما املطلوب اليوم 
من وجه��ة نظركم اإزاء م�ش��روع »�شفقة القرن« 
ال��ذي يري��د ترام��ب فر�ش��ه عل��ى الفل�شطينيني 

والعرب؟
ال��دول  بع���س  ب��ني  والرواب��ط  ■العالق��ات 
اخلليجية واإ�شرائيل مل تكن جديدة وال مفاجئة، 
لك��ن ظهر اخلف��ي، وم��ا كان حت��ت الطاولة بات 
فوق الطاولة، وبات��ت مقت�شيات املرحلة ح�شب 
الظه��ور  تقت�ش��ي  اأمركي��اً  املر�شوم��ة  االأدوار 
اإل��ى العل��ن، لتنفي��ذ اخلط��وات اخلط��رة التي 
و�ش��ل به��م م�ش��ار العمال��ة اإليه��ا بع��د مقدمات 
وخط��وات متهيدية. والي��وم، فاإن علين��ا جميعاً 
ك�شع��وب عربي��ة واإ�شالمي��ة اأن ن��درك اأن اأولئك 
ل��ن يتحّرج��وا عن فع��ل اأي �ش��يء، وتق��دمي اأي 
�شيء مل�شلحة الع��دو االإ�شرائيلي، وهم ي�شعون 
لتطويع �شعوب املنطقة لتقّبل ذلك، والقوم �� كما 
يبدو �� م�شتعجلون لتق��دمي هذه اخلدمة الأمركا 
الفل�شطيني��ة  الق�شي��ة  ت�شفي��ة  يف  واإ�شرائي��ل 
والت�شحي��ة بالقد���س وال�شع��ب الفل�شطيني. اأما 
املطل��وب من اأحرار االأمة و�شعوب املنطقة، فهو 
ق يف موقف موّحد،  التحرك الفعال امل�شرك املن�َشّ
واال�شتف��ادة من جتّلي احلقائ��ق وافت�شاح قوى 
اخليان��ة، فقد ح�شح�س احلق وباتت اخليارات 
وا�شح��ة، ويف ه��ذا اإيجابي��ة كب��رة، فاخل��داع 
يف املرحل��ة املا�شي��ة كان يوؤثر ببع���س الكيانات 
واالأ�شخا���س، وحت��ى ال�شع��ب الفل�شطيني كان 
ي��رى يف البع���س ظه��رًا دافئ��اً، فظه��روا عل��ى 
حقيقتهم �� يف طعن��ه يف الظهر �� وارتباط موقفهم 
باالأمركي. وهناك نقط��ة مهمة جدًا، هي املوقف 
اة »�شفقة  من اأمركا، فاخلطوات اخلطرة املُ�شَمّ
القرن« تعتمد اأ�شا�شاً على اأمركا مع دور م�شاند لبع�س الدول العربية، 
وال��دور االأمرك��ي �ش��د االأم��ة االإ�شالمي��ة و�ش��د ال�شع��ب الفل�شطيني 
ومل�شلح��ة اإ�شرائيل وا�شح العداء وَب��نِيّ يف التاآمر، فيما ال يزال البع�س 
ي��رى يف اأمركا ال�شديق، ويف مرحلة بات فيها اخلطر وا�شحاً يف املوقف 
االأمرك��ي نف�ش��ه يف نقل ال�شف��ارة االأمركي��ة اإلى القد�س، وم��ا �شيلحق 
بذل��ك م��ن خط��وات اأمركي��ة واإ�شرائيلي��ة. وعل��ى اجلمي��ع اأن يعمل��وا 
لتوجي��ه بو�شلة الع��داء واملوقف امل�شوؤول نح��و اإ�شرائيل ونحو اأمركا 

باعتبارهما وجهني لعملة واحدة.

السيد القائد: أمري���ا وبريطانيا مستفيدتان من احلرب على اليمن
ف���������������������������ي م����������������ق����������������اب����������������ل����������������ة م���������������������������ع ص��������������ح��������������ي��������������ف��������������ة األخ�������������������������������ب�������������������������������ار ال���������������ل���������������ب���������������ن���������������ان���������������ي���������������ة :

والتحدي اإلى اإجناز.
كم��ا اأكد قائد الث��ورة على التطوير امل�ستمر للق��درات ال�ساروخية، م�سريا اإلى اأن 
اله��دف هو الو�سول اإلى م�ستوى الردع، وق��ال: من اجليد لنا هذا القلق االأمريكي من 
قدراتن��ا الدفاعية.. و�سدد على �س��رورة العمل بكل ما ن�ستطي��ع للدفاع عن بلدنا 
وحماية �سعبنا من قتلة االأطف��ال والن�ساء، ومن املهم بالن�سبة اإلينا امتلك القدرة 

اللزمة ملواجهة كل معتد وطامع باأر�سنا ومتكر على �سعبنا
واأ�س��ار اإل��ى اأن املعرك��ة يف ال�ساح��ل الغربي اأتت برغب��ة اأمريكي��ة، فاالأمريكيون 
يرك��زون يف املنطقة على البح��ر االأحمر وباب املندب وخليج ع��دن، وهم يدركون 
االأهمي��ة اجلغرافي��ة واال�سرتاتيجي��ة لها، وق��د راأوا يف العدوان احل��ايل على بلدنا 

فر�سة ذهبية لل�سعي اإلى ال�سيطرة عليها بقناع �سعودي واإماراتي.
كما اأ�س��ار اإلى �سيطرة اجلي�ض واللج��ان ال�سعبية امل�ستم��رة يف اجلبهات احلدودية 
لل�سغ��ط عل��ى ال�سعودي لوقف الع��دوان، موؤك��دا اأن العمليات الع�سكري��ة يف جبهات 
احل��دود اأ�سهمت ب�س��كل كبري يف الت�س��دي للع��دوان، وو�سلت اإلى درج��ة انهيار تام 
للجي���ض ال�سع��ودي يف بع�ض املح��اور، وتكبي��ده خ�سائر هائل��ة يف قوت��ه الب�سرية. 

م�سريا اإلى اأن كثريا من منت�سبي اجلي�ض ال�سعودي غري مقتنعني بالعدوان.

واأك��د اأن اليمن اأكم��ل 3 �سنوات من الت�س��ّدي الأكر عدوان باأق��ّل بكثري من ُع�سر 
تكاليف حرب 1994.

واأك��د ال�سي��د عبدامللك ب��در الدين على اال�ستع��داد الإر�سال مقاتل��ني يف اأي حرب 
اإ�سرائيلي��ة �س��د لبنان اأو فل�سطني م�س��ددا على اأن ذلك موقف ج��اد، م�سددا على اأن 

هناك اأعداد كبرية من رجال قبائل اليمن يطمحون للقتال �سد اإ�سرائيل.
واأك��د قائد الثورة عل��ى ر�سد اأن�سط��ة وم�سارك��ة للإ�سرائيليني يف الع��دوان على 
اليم��ن ومنها يف الق�سف اجلوي يف ال�ساحل، م�س��ريا اإلى اأنه للإ�سرائيليني دور اأ�سا�ض 

يف التخطيط مع ال�ضباط الإماراتيني.
واأ�س��ار اإلى اأن امل�سوؤولية على بقية اأبن��اء االأمة يف التعاون مع بلدنا ولي�ض التعاون 
علي��ه، داعيا اأبناء االأمة اإلى ال�سع��ي لتعزيز الروابط االأخوية وع��دم االإ�سغاء اإلى 
دع��اة الفرقة.. كما اأ�سار اإلى العلقة الطبيعية بحزب املوؤمتر وموقفهم امل�سرف من 
خيان��ة دي�سمر، الفتا اإلى اأن ال�ساّذين افت�سحوا اأكرث بعد ذهابهم ب�سكل وا�سح اإلى 

جبهة العدوان وارمتوا يف اأح�سانه، منوها اإلى اأن االأعداء اأ�سهموا بذلك.
واأكد اأنه كلما تاآمر االأعداء على بلدنا يف الداخل اأ�سهموا بذلك يف ت�سحيح و�سعه 
الداخل��ي ب�س��كل اأف�سل، وتنظيفه م��ن بقّية اخلونة واملرتّب�س��ني، وتوجه بالن�سح 

لل�سليمني من عقدة التكفري يف حزب االإ�سلح اأن يراجعوا ح�ساباتهم.
عل��ى �سعيد اآخر �سدد على ال�سعي مل�ساندة ال�سرفاء من اأبناء املحافظات اجلنوبية 
حتى حترير البلد، م�سريا اإلى اأن املناطق املحتلة �ستتحرر كما حتّررت من االحتلل 

الريطاين، لكن اإن �ساء اهلل باأ�سرع بكثري بكثري.
ولفت اإلى اأن الو�سع يف املحافظات اجلنوبية يحتاج اإلى تفاهم ومعاجلة وحلول يف 
ظل تعاون وحر�ض من اجلميع.. على �سعيد منف�سل، اأ�سار ال�سيد عبد امللك اإلى اأنه 
لرو�سيا ح�ساباتها يف اليمن، الفتا اإلى اأن ال�سعب اليمني ال يراهن عليها، م�سيفا "لعل 

نريان االأمريكي توقظ الدب الرو�سي من �سباته ال�ستوي الذي امتد اإلى ال�سيف".
 وق��ال كنا نتمن��ى من الرو�سي يف احل��د االأدنى التزام احلي��اد، م�سيفا لعله يدرك 
اأن جتاهل��ه للعدوان على اليم��ن، وم�ساندَته لقوى الع��دوان، وت�سليَمه اأموال ال�سعب 

اليمني اإلى املرتزقة مل يكن موقفًا ل�ساحله.
اة »�سفقة  ويف �سي��اق منف�سل اأكد ال�سيد عبدامللك اإل��ى اأن اخلطوات اخلطرة املُ�سَمّ
الق��رن« تعتم��د اأ�سا�سًا عل��ى اأمريكا، الفت��ا اإلى اأن ا�ستف��ادت اأمريكا كث��رياً من ف�سل 

البع�ض بني موقفه منها ومن اإ�سرائيل
 وفيما يلي ن�ض احلوار:

مقابلة

< أم����ي����رك����ا وب����ري����ط����ان����ي����ا م���س���ت���ف���ي���دت���ان م������ن احل���������رب وال م������ؤش������رات حل������ل س���ي���اس���ي< تطوير القدرات الصاروخية مستمر وهدفنا الوصول إلى مستوى الردع

م����س����ان����دة  ع�����ل�����ى  س����ن����ع����م����ل   <
األح���رار ف��ي اجل��ن��وب لتصدي 

لالحتالل وحترير البالد

مل�����ن�����ت�����م�����ي  ن�������ص�������ي�������ح�������ت�������ي   <
ي�����راج�����ع�����وا  أن  »اإلص�������������������الح« 
ي����ك����ون����وا  وأن  ح����س����اب����ات����ه����م 
شركاء في الدفاع عن وطنهم 

> ه����ن����اك س���ي���ط���رة م��س��ت��م��رة 
ل����ل����م����ج����اه����دي����ن ف�������ي ج���ب���ه���ات 
احل���دود واجل��ي��ش السعودي 

أنهار في عدة محاور 

> ال��ي��م��ن أك��م��ل 3 س��ن��وات من 
بأقّل  ع��دوان  ألكبر  التصّدي 
بكثير من ُعشر تكاليف حرب 

1994

> ب����ع����د ث��������الث س������ن������وات ش��ع��ب��ن��ا 
العزيز يقاوم بعنفوان ويتصدى 

باستبسال وصمود عظيم 

> ت��ط��وي��ر ال���ق���درات ال��ص��اروخ��ي��ة 
م��س��ت��م��ر وه���دف���ن���ا ال����وص����ول إل���ى 

مستوى الردع 

> ك��ل��م��ا اس���ت���م���روا ف���ي ع��دوان��ه��م 
اب���ت���ن���ت وت�����ط�����ورت ق�������درة ب��ل��دن��ا 

العسكرية 

مقاتلني  إلرس�����ال  اس��ت��ع��دادن��ا   <
ف�����ي أي ح������رب اس���رائ���ي���ل���ي���ة ض��د 
لبنان أو فلسطني هو موقف جاد 

> هناك أع���داد كبيرة م��ن رج��ال 
ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن ي��ط��م��ح��ون ل��ل��ق��ت��ال 

ضد اسرائيل 
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ولق��د ا�شتف��ادت اأمركا كثرًا م��ن ف�شل البع�س ب��ني موقفه منها 

ومن اإ�شرائيل، فهي تفعل كل ما يفعله العدو وحُت�َشب �شديقاً!
 ■■ حتدثتم �شابقاً عن ا�شتعدادكم الإر�شال مقاتلني من 
اأجل فل�شطني؟ هل فعاًل �شتلبون دعوة االأمني العام حلزب 
اهلل ال�شيد ح�ش��ن ن�شر اهلل اإلى اإر�شال مقاتلني اإن احتاجت 
احل��رب مع اإ�شرائيل؟ اأم اأن ذلك م��ن باب التاأييد العاطفي 

فقط؟ وكيف ميكن اأن يحدث �شيء مماثل؟
■ موقفن��ا يف اإع��الن ا�شتعدادن��ا الإر�ش��ال مقاتل��ني يف اأي ح��رب 
اإ�شرائيلي��ة �شد لبنان اأو فل�شطني ه��و موقف م�شوؤول وجاّد و�شادق 

وناب��ع م��ن مبادئن��ا، وه��و اأي�ش��اً املوق��ف 
الطبيع��ي ج��دًا، واملفر�س م��ن كل �شعوب 
اأمتنا لو بقي الو�ش��ع فيها طبيعياً و�شليماً. 
ث��م  االإ�شالم��ي،  االنتم��اء  بح�ش��ب  فنح��ن 
اأّم��ة  والرواب��ط  االعتب��ارات  كل  بح�ش��ب 
واحدة، والعدو االإ�شرائيلي ي�شكل خطورة 
فعلي��ة على كل االأمة، وهو عدو حقيقي لكل 
البلدان العربية واالإ�شالمية، ولو كان بلدنا 
يف موقع��ه اجلغرايف على حدود مبا�شرة مع 
لبن��ان اأو فل�شطني، لكّنا قد �شاركنا يف القتال 
م��ع املقاوم��ة اللبناني��ة اأو الفل�شطينية من 
دون ت��ردد، ف�شعبن��ا اليمن��ي متفاع��ل جدًا 
م��ع ق�شاي��ا اأّمته، وعلى وعي ع��اٍل باخلطر 
االإ�شرائيل��ي على االأّمة كله��ا، واإن �شاء اهلل 
�شت�شاع��ده الظ��روف للقي��ام ب��دور كبر يف 

دعم وم�شاندة االإخوة من اأبناء االأمة.
بح��رب  اإ�شرائي��ل  توّرط��ت  اإذا  وفيم��ا 
جدي��دة، فل��ن ن��ردد يف اإر�ش��ال املقاتل��ني، 
وهناك اأعداد كبرة م��ن رجال قبائل اليمن 
يطمح��ون للقتال �ش��د اإ�شرائي��ل، ويتمّنون 
اليوم ال��ذي ي�شاركون فيه جنب��اً اإلى جنب 
م��ع اإخوته��م م��ن اأح��رار االأّم��ة االإ�شالمية 
يف مواجه��ة الع��دو االإ�شرائيل��ي، وقد �شبق 
اإبالغ �شماحة االأمني العام حلزب اهلل ال�شيد 
ح�ش��ن ن�شر اهلل - حفظ��ه اهلل - بذلك. ونوّد 
االإ�ش��ارة ال��ى اأن موقفنا املبدئ��ي يف العداء 
الإ�شرائي��ل ومناه�ش��ة الهيمن��ة االأمركي��ة 
اأبرز اأ�شباب العدوان علينا، ولذلك يطلقون 
على موقفنا التو�شيفات التي يرّددونها �شد 
كل االأحرار املعادين الإ�شرائيل واملناه�شني 
للهيمن��ة االأمركي��ة، فيقول��ون عنه��م اإنهم 

اإيرانيون.
 ■■  م��ا طبيع��ة العالقة التي 

تربطك��م باإيران وحزب اهلل؟ هل هي جمرد توافق يف الروؤى 
اال�شراتيجي��ة؟ اأم حتالف �شيا�ش��ي؟ اأم تعاون عملياتي؟ 

اأم ماذا؟
■ نح��ن نعترب املوق��ف امل�ش��وؤول وال�شحي��ح والطبيعي بح�شب 
انتمائن��ا االإ�شالم��ي وبح�ش��ب امل�شلح��ة العلي��ا الأّمتن��ا وبح�ش��ب 
التحّدي��ات واملخاطر والتهديدات احلقيقي��ة على اأّمتنا وبلداننا، هو 
يف وح��دة اجلميع وتعاونهم. ونرى يف الوح��دة االإ�شالمية واالأخّوة 
االإ�شالمي��ة فري�شًة اإ�شالمي��ة، واأن احلالة ال�شليم��ة هي يف تاآخي كل 
�شع��وب اأّمتنا وتعاونه��م، وامل�شلحة احلقيقية ه��ي يف ذلك. املوقف 
ال�شاّذ الأي جهة اأو فئة - �شواء اأكان نظاماً اأم �شلطًة اأم جماعًة - هو 
ال��ذي يرى يف اأم��ركا واإ�شرائيل �شديقاً، ويرى يف اأبن��اء اأّمته عدّوًا، 

وبالتايل عالقتن��ا باجلمهورية االإ�شالمية وحزب اهلل هي يف ال�شياق 
الذي ذكرناه.

 ونح��ن باملنا�شبة نتوّجه بالدعوة ل��كّل اأبناء االأّمة 
يف ال�ّشع��ي لتعزيز الروابط االأخوّي��ة واإحيائها بني 

االأّمة وعدم االإ�شغاء اإلى دعاة الُفرقة والكراهية 
والبغ�شاء والف��ن، فدعاة العداء والتناحر بني 
اأبن��اء االأم��ة جمرم��ون حقيقيون وجن��اة على 
االأم��ة، وموقفه��م ه��و اخلاطئ وغ��ر ال�شليم، 

وي��ا عجب��اً كيف ت�شب��ح االأخ��ّوة االإ�شالمية 
والروابط املطلوب��ة �شرعاً وواقعاً بني اأبناء 
االأم��ة جرمية واحل�شاب عليه��ا كبر! بينما 

املك�ضوف��ة  والعمال��ة  املف�ض��وح  الرتب��اط 
وح��ذق  طبيع��ي  �ش��يء  واأم��ركا  الإ�شرائي��ل 

�شيا�شي وعروبة اأ�شيلة!
اإّنن��ا منّد اأيدي االإخاء والتعاون لكّل من 

يقبل بذل��ك من اأبن��اء اأّمتن��ا االإ�شالمية 
ون��رى يف اإخوتن��ا يف اجلمهورية 

وح��زب  االإ�شالمي��ة 
اإخ��وًة  اهلل 

نال��وا �شرف التحّرر وحمل��وا راية االأّمة يف وج��ه الهيمنة االأمركية 
ووقف��وا وقف��ًة �شادق��ًة مع ال�شع��ب الفل�شطين��ي يف مرحلة م��ن اأهّم 
املراح��ل واأخطرها. ويع��ود ال�شبب يف ِعداء البع�س له��م ب�شّدة اإلى 
ذل��ك، فال�شلطة ال�شعودي��ة واالإماراتية مثلها، مل تك��ن تعادي اإيران 
اأي��ام ال�ش��اه بالرغم من �شعي��ه الأن يكون �شرطي اأم��ركا يف املنطقة. 
وعندم��ا اأتت الثورة االإ�شالمية بقيادة االإم��ام اخلميني ر�شوان اهلل 
علي��ه ومّدت يد االأخ��وة االإ�شالمية بحميمّية �شادق��ة وموّدة كبرة 
وكان يف اأولوياته��ا ن�ش��رة ال�شع��ب الفل�شطين��ي ودع��م اأه��م ق�شية 
عربي��ة واإ�شالمي��ة توّجه��وا ب��كّل عدائه��م له��ا وحت��ت كّل العناوين 
لالأ�شف مل يتحّرجوا من ال�شعي الإثارة الفن 
املذهبي��ة وجت��اوزوا يف ذل��ك كل ال�شواب��ط 

ال�شرعية واالأخالقية واالإن�شانية.
والذي يريدونه الي��وم هو تكّتل وحتالف 
ويف  واإ�شرائي��ل،  الأم��ركا  املوالي��ة  الق��وى 
املقابل اأن يتفّرق بقّية اأبناء االأّمة االإ�شالمية 
م اأّي تعاون بينهم حتى بالكلمة احلق،  وُيَجَرّ
وه��ذا م��ا نعت��ربه غ��ر منطقي حت��ى يف ظّل 
املعان��اة التي يعاين منها �شعبنا من العدوان 
الظامل، فاإن امل�شوؤولية على بقّية اأبناء االأّمة 

يف التعاون مع بلدنا ولي�س بالتعاون عليه.
 ■ ■  بع��د قراب��ة 3 اأ�شه��ر عل��ى مقت��ل 
الرئي���س ال�شاب��ق عل��ي عب��د اهلل �شالح، هل 
ميكن القول اإنكم جت��اوزمت تداعيات االأزمة 
الت��ي وّلده��ا خالفك��م معه؟ وكي��ف ت�شفون 
الي��وم عالقتك��م بح��زب »املوؤمت��ر ال�شعب��ي 
الع��ام«، وكذل��ك بالقبائل الت��ي اأحدث مقتل 

�شالح انق�شامات داخلها؟
■ جنحت الدولة يف تطبيع االأو�شاع اإلى 
ح��ٍدّ كب��ر، وهن��اك اأن�شطة جّي��دة للت�شالح 
املوؤمت��ر  ب�)ح��زب(  وعالقتن��ا  االجتماع��ي 
ف��اً، وال�شاّذون  طبيعي��ة، فموقفهم كان م�شِرّ
منهم فقد افت�شح��وا اأكرث بعد ذهابهم ب�شكٍل 
وا�ش��ح اإل��ى جبه��ة الع��دوان وارمتائهم يف 
اأح�شانه. وبالن�شبة اإلى القبائل، فلم يحدث 
اأّي انق�شام��ات يف داخله��ا، وه��ي وقفت اإلى 
جان��ب الدول��ة ب��كّل ق��ّوة حل�ش��م املعرك��ة 
�شريع��اً بع��د خيان��ة الث��اين م��ن دي�شم��رب، 
واالأع��داء ف�شلوا ف�ش��اًل وا�شح��اً وذريعاً يف 

�شرب اجلبهة الداخلية واإ�شقاطها.
 ■ ■ طفت على ال�شطح، اأخرًا، اخلالفات 
بني حزب »االإ�شالح« و»التحالف«، هل ترون 
اأن »االإ�ش��الح« يتج��ه اإل��ى تغي��ر متو�شعه 
ال�شيا�ش��ي؟ وهل من ات�ش��االت بينكم وبين��ه؟ وكذلك بينكم 

وبني احلليف العربي الرئي�س لهذا احلزب، اأي قطر؟
■ م��ا يحدث اليوم من ا�شتهداف حلزب االإ�شالح و�شل اإلى حالة 
ط��رد بكّل م��ا تعنيه الكلمة م��ن اأغلب املحافظات اجلنوبي��ة، اإ�شافًة 
اإل��ى ذلك اإن�شاء كيانات بديلة يج��ري العمل من االإمارات على بنائها 
وتقويته��ا يف تع��ز واملناط��ق ال�شرقي��ة. كل ذل��ك ي�شهد عل��ى �شّحة 
حتذيراتن��ا عل��ى اأن اله��دف احلقيق��ي لق��وى الع��دوان لي���س �شوى 
اال�شتغالل الأّي طرف يختار الوقوف مع الغزاة االأجانب �شد بلده.

 وم�شكل��ة البع�س يف ح��زب االإ�شالح هي ُعقدته��م التكفرية �شّد 
ال�شع��ب اليمني، وال �شيما من لي�س على مذهبه��م. فاأّما �شيا�شياً، فلم 
يكون��وا بحاج��ة اإلى االرمت��اء يف اأح�شان قوى الع��دوان، فال�شراكة 
متاح��ة يف البل��د كم��ا ه��و حا�ش��ل حالي��اً م��ع الق��وى 
اأن  له��م  االأف�ش��ل  وكان  للع��دوان،  املناه�ش��ة 
يكونوا اأح��رارًا �شركاء م��ع بقّية املكّونات 
يف البل��د ب��داًل م��ن اأن يكون��وا خانع��ني 
ُم�شَتَغّل��ني لالأجانب يف م��ا ال يو�شلهم 
م��ن  اأتعّج��ب  واأن��ا  نتيج��ة.  اإل��ى 
خ��ذالن اهلل له��م و�شلبه��م التوفيق، 
وحال��ة اال�شتغ��الل له��م يف املي��دان 
عجيبة جدًا ت�ش��ل اأحياناً لدرجة اأن 
يقت��ل الط��ران اأع��دادًا كب��رة منهم 
والق�ش��ف  الزح��ف،  يف  ت��رّددوا  اإذا 
ملواقعه��م يف مناط��ق متع��ّددة، ومع 
ذل��ك فلم يخ�ش��ر بقّي��ة العم��الء بقدر 
خ�شارته��م يف الوقت ال��ذي ال م�شتقبل 
له��م يف ظ��ّل العدوان يقّدم��ون معه وله 
وال  وّفقن��ا  الله��م  الت�شحي��ات.  اأك��رب 
ت�شلبنا الر�شد، ون�شيحتي لهم اأو 
منهم  لل�شليم��ني  ق��ل 
م��ن عق��دة 

التكف��ر اأن يراجع��وا ح�شاباتهم، فلن يعّو�شهم ع��ن بلدهم و�شعبهم 
اأي �ش��يء اآخ��ر، وم�شلحته��م احلقيقي��ة ه��ي يف الع��ودة اإلى ح�شن 
الوط��ن لينعم��وا باحلرّي��ة وليكونوا �ش��ركاء يف الدفاع ع��ن وطنهم 
وبنائ��ه. هذا هو امل�شتقبل احلقيق��ي، واإذا اأ�شّروا على اال�شتمرار يف 

تقدمي القرابني غر املقبولة اإلى قوى العدوان، فذلك عني اخلذالن.
َلت يف   ■ ■ ي��رى البع���س اأن حكوم��ة االإنقاذ الت��ي �ُشِكّ
�شنع��اء ف�شل��ت يف م��ا كان ماأمواًل منها. ه��ل توافقون على 
ه��ذا الراأي؟ وما هو تقييمكم لالأداء احلكومي، وال �شيما يف 

ما يتعلق باأزمة الرواتب؟
■ هن��اك ق�شور وا�ش��ح يف اأداء احلكومة 
وهن��اك  واملعاجل��ة،  املراجع��ة  ي�شتدع��ي 
الكثر من العوائ��ق وال�شعوبات، وال �شيما 
يف الو�ش��ع االقت�ش��ادي، وناأم��ل اإن �شاء اهلل 
ال�ّشع��ي اجل��اّد لتح�شني عم��ل احلكومة على 
قاعدة التقييم لالأداء من جانب الرئي�س، ويف 
�شوء ذل��ك ُتَتَّخذ االإج��راءات الالزمة، حتى 
��ر، ومن اأّي مكّون  ل��و كان بتغير وزير مق�شّ
كان من اأن�شار اهلل اأو من املوؤمتر اأو املكّونات 
االأخ��رى، وناأم��ل اإن �ش��اء اهلل بذل��ك حت�شني 

االأداء احلكومي.
ُتوّج��ه  اتهام��ات  ثم��ة   ■  ■ 
اإليكم مبن��ع الرواتب عن املوظفني 
احلرب��ي،  للمجه��ود  وجتيره��ا 
حلكوم��ة  اتهام��ات  ع��ن  ف�ش��اًل 
اأنت��م ج��زء منه��ا،  االإنق��اذ، الت��ي 
بالف�شاد ونهب اأموال الدولة. كيف 

تردون على ذلك؟
الع��دوان  ق��وى  قب��ل  م��ن  االتهام��ات   ■
عل��ى  عدوانه��ا  �شي��اق  يف  ه��ي  ومرتزقته��ا 
ال�شع��ب اليمن��ي. وحربها عل��ى اليمن لي�شت 
فق��ط ع�شكري��ة، ب��ل اقت�شادي��ة و�شيا�شي��ة 
واإعالمية، حرب �شاملة بكّل ما تعنيه الكلمة، 
وق��د ثبت ب��كّل و�ش��وح اأن الذي �شع��ى اإلى 
اال�شته��داف للموظف��ني يف الرواتب هم قوى 
العدوان ومرتزقتهم. فقد كان البنك املركزي 
يدف��ع املرتب��ات بانتظام من �شنع��اء اإلى كّل 
املحافظ��ات، حّتى املحتل��ة، وكانت املرتبات 
ت�ش��ل اإل��ى كل موظف��ي الدول��ة وامل�شجل��ني 
يف ك�ش��ف الرات��ب حّت��ى يف تل��ك املحافظ��ات 
اإل��ى ع��دن وتع��ز وم��اأرب وغره��ا اإلى حني 
التاآم��ر عل��ى البن��ك ومن��ع االإي��رادات عن��ه 
وجتمي��د اأر�شدته يف اخل��ارج. وحتّولت كّل 

عائ��دات الغاز والنفط واملنافذ الرّبي��ة والبحرية اإلى قوى العدوان 
ومرتزقته��ا، واإ�شاف��ًة ال��ى ذل��ك �شّلمت رو�شي��ا لهم اأم��وال ال�شعب 
اليمن��ي الت��ي جرى التعاق��د معها م�شبق��اً بطباعته��ا، ويف ظّل و�شع 
كه��ذا، املناطق احل��ّرة الت��ي مل تتمكن ق��وى العدوان م��ن احتاللها 
��َرة ويدّم��ر الع��دّو كل املن�ش��اآت اخلدمي��ة واالقت�شادية فيها  ا�شَ حُمَ

ب�شكٍل ممنهج ومتوا�شل، فيا ُترى على من يقع اللوم!؟
اأّم��ا املجهود احلرب��ي، فالبلد اليوم اأكمل 3 �شن��وات من الت�شّدي 
الأك��رب ع��دوان يف اأكرب ح��رب باملنطق��ة واملواجهة م��ع حتالف دويل 
واإقليم��ي في��ه اأغن��ى دول املنطق��ة باأق��ّل بكث��ر م��ن ُع�ش��ر تكالي��ف 
ح��رب عام 1994 التي كان��ت يف الداخل وا�شتم��ّرت ل�شهرين فقط... 
َفَم��ن الل�شو�س ي��ا ترى؟ هل اأولئ��ك ال�شامدون االأبط��ال يف جبهات 
القت��ال الذي��ن ت�شل به��م الظروف لدرج��ة اأن يكونوا حف��اة يف كثر 
م��ن االأحي��ان!؟ اأم االأ�شر امل�شّحي��ة بال�شه��داء واملعانية من ظروف 
معي�شي��ة �شعبة!؟ اأم الذين �شرقوا اأم��وال ال�شعب لعقود من الزمن 
ثم ارمتوا يف اأح�شان العدوان يذرفون دموع التما�شيح على ال�شعب 
ال��ذي ظلموه مرت��ني! يوم �شرق��وا اأمواله وخراته، وي��وم كانوا يف 

�شّف اأعدائه الغزاة االأجانب واهلل امل�شتعان.
 ■ ■ تتزاي��د االأ�ش��وات اجلنوبي��ة الراف�ش��ة لوج��ود 
ال�شعودي��ة واالإمارات، هل تعّدون ذل��ك موؤ�شرًا على مترد 
�شعب��ي على »التحالف«؟ وهل من توا�شل بينكم وبني تلك 

القوى وال�شخ�شيات؟ وما الذي ت�شتطيعون تقدميه لهم؟
■ نح��ن على ثقة باأن القناعة الت��ي �شي�شل اإليها اأبناء املحافظات 
اجلنوبية ه��ي حتمية التحّرر ومقاومة االحت��الل بعد افت�شاحه من 
خ��الل ممار�شات��ه االإجرامي��ة. ولالأ�ش��ف، البع�س كان��وا خمدوعني 
و�شّدقوا نتيجًة حلملٍة كبرة وهائلة من الت�شليل االإعالمي والثقايف 
اأن قوى العدوان اأتت لفعل خر وتقدمي خدمات. واليوم راأى اجلميع 
هن��اك ب��اأّم اأعينهم املط��ارات واملوان��ئ ومن�ش��اآت النف��ط والقواعد 
الع�شكرية وال�شيطرة الفعلية ع�شكرياً و�شيا�شياً واقت�شادياً من قبل 
االم��ارات مع ممار�شات اإجرامية، والنموذج القائم هناك هو احتالل 
بكّل ما تعنيه الكلم��ة، وهناك الكثر من االأحرار وال�شرفاء من اأبناء 
املحافظات اجلنوبية و�شن�شعى اإن �شاء اهلل اإلى م�شاندتهم والتعاون 
معه��م للت�شّدي لالحتالل وحتري��ر البالد كما حت��ّررت من االحتالل 

الربيطاين، لكن اإن �شاء اهلل باأ�شرع بكثر بكثر.
 ■ ■ م��ا موقفك��م م��ن الت�شكيالت اجلدي��دة التي برزت 
يف اجلن��وب عقب احل��رب، ويف مقدمه��ا »املجل�س االنتقايل 

اجلنوبي«؟ هل اأنتم م�شتعدون لقبوله �شريكاً �شيا�شياً؟
■ اأن�ش��اأت االإمارات هن��اك ت�شكيالت متع��ّددة ومتباينة ودعمتها 
لت�شتفي��د م��ن تناق�شاتها ولتعم��ل على اإثارة التناف���س بينها يف من 
يقّدم خدمة اأكرب لدعم �شيطرة االحتالل. واأّما يف ما يتعّلق بقبولنا 

بال�شراك��ة مع االأط��راف اليمنية االأخ��رى، فال مانع لدين��ا بتاتاً، بل 
نح��ن ندعو اإلى ذلك وامل�شكلة لدى البع�س اأنهم حاملون وواهمون يف 
حتقيق خياراتهم ال�شيا�شية من خالل االأجانب، بينما هدف االأجانب 
ه��و اال�شتغ��الل واال�شتثم��ار حتى يف م�ش��اكل البل��د واال�شتفادة من 
اخلالف��ات والتباين��ات لتوظيفه��ا يف ال�ش��راع. واأّما البع���س االآخر 
فلي�س لهم اأ�شاًل اأي ق�شية اأو م�شروع �شيا�شي، وهم جمّرد ت�شكيالت 
من املرتزقة الذين كل هدفهم هو احل�شول على اأموال باأي ثمن حتى 

لو كان اخليانة لوطنهم.
 ■ ■ كي��ف تقراأون م�شتقبل اجلنوب بعد اأن ت�شع هذه 
احل��رب اأوزاره��ا؟ وم��ا ه��و ال�ش��كل الذي 
ميك��ن اأن تقبل��وا ب��ه يف هذا االإط��ار؟ دولة 

فدرالية من اإقليمني اأم انف�شال اأم ماذا؟
اجلنوبي��ة  املحافظ��ات  يف  الو�ش��ع   ■
يحت��اج اإل��ى تفاه��م ومعاجل��ة وحل��ول يف 
ظ��ل تع��اون وحر�س م��ن اجلمي��ع، فنحن 
اإل��ى اليوم ن��رى انق�شاماً كب��رًا بني القوى 
اجلنوبي��ة  املحافظ��ات  يف  ال�شيا�شي��ة 
خمتلف��ة.  وكيان��ات  متباين��ة  وخي��ارات 
وبراأينا اأن االأمر يتطّلب جّوًا مالئماً وبعيدًا 
ع��ن التدّخ��الت اخلارجي��ة للو�ش��ول اإل��ى 
حل��ول عادل��ة ومن�شف��ة ومر�شي��ة الأبن��اء 

املحافظات اجلنوبية.
 ■ ■ ه��ل كان دخولك��م اجلنوب، وعدن 
الرئي���س  علي��ه  حّر�شك��م  خط��اأً  حتدي��دًا، 

ال�شابق كما يعتقد البع�س؟
م��ن  طلبن��ا  اأن  بع��د  �ش��رورة  كان   ■
االإخ��وة يف املحافظات اجلنوبي��ة منع عبد 
رب��ه )من�شور ه��ادي( والقاع��دة وداع�س 
يف  اجلنوبي��ة  املحافظ��ات  ا�شتخ��دام  م��ن 
االعتداء على املع�شكرات واالأمن والتحّرك 
الع�شكري منه��ا اإلى بقي��ة املحافظات. فقد 
�شبق عبد ربه والقاع��دة وداع�س بالتحّرك 
يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة وقام��وا باحتالل 
املع�شك��رات وكذلك مق��ّرات االأمن وذبحوا 
التح��رك  وب��داأوا  بال�شكاك��ني،  اجلن��ود 
ع�شكري��اً �شوب تعز وكان��ت كل ترتيباتهم 
باإ�شراف �شعودي للتقّدم ع�شكرياً نحو بقّية 
املحافظات. فطلبنا حتى يف خطابات متلفزة 
منعه��م م��ن ذل��ك ومنعه��م م��ن ا�شتخ��دام 
املحافظ��ات اجلنوبي��ة يف تنفي��ذ اعتداءات 
اإجرامي��ة كتل��ك التي ا�شتهدف��ت جامع بدر 
ا�شتهدف��ت  والت��ي  احل�شحو���س  وجام��ع 
اجلماه��ر يف امل�ش��رات ال�شعبية، فلم مينعوهم، م��ا ا�شطّر اجلي�س 
، فنحن على يق��ني اأن اخلطوة كانت  اإل��ى التحّرك ملنعهم. وعل��ى كٍلّ
�شروري��ة وكان لها هدف وا�ش��ح، وكّنا ن�شعى اإلى االتفاق مع اأبناء 
املحافظات اجلنوبي��ة للحفاظ على مناطقهم باأنف�شهم يف ظل الدولة، 
ولك��ن نظ��رًا مل�ش��اكل املا�ش��ي متّكن��ت قوى الع��دوان م��ن ا�شتغالل 
بع�شه��م وخداع الكثر منهم، فقّررنا االن�شحاب مع ح�شول التبا�س 
كب��ر وتاأثرات م�شاكل املا�شي، وقد اأفادت خطوة التقّدم لطرد عبد 
رب��ه وداع���س والقاعدة اإلى ف�ش��ح قوى العدوان الت��ي كانت ترغب 
بداي��ًة يف اأن يك��ون طاب��ع العدوان عل��ى بلدنا ب�شورة ح��رب اأهلية 
فف�شل��ت يف ذل��ك، وا�شطّرت اإلى الدخ��ول ر�شمّياً يف ع��دوان خارجي 

وا�شح ومف�شوح وهذه م�شاألة مهّمة جّدًا بالن�شبة اإلينا.
 ■ ■ ُتّتهمون باأنكم تريدون العودة اإلى احلكم االإمامي 
ال�ش��اليل، هل هذا �شحيح؟ اأم اأن قبولكم النظام اجلمهوري 
والعملية الدميقراطية هو موقف ثابت؟ وهل لدى »اأن�شار 
اهلل« روؤي��ة اأو من��وذج ت�شتطيع تقدميه يف م��ا يت�شل ببناء 

الدولة؟
■ جم��ّرد ادعاءات كاذب��ة ال اأ�شا�س له��ا، ونحن ن�شع��ى م�شتقباًل 
للو�ش��ول اإل��ى روؤي��ة م�شركة يف م��ا يتعّلق ببن��اء الدولة م��ع بقّية 

�شركائنا.
 ■ ■ ُتتهمون اأي�شاً من قبل خ�شومكم بتعطيل احلريات 
م�شرفيك��م  وبتحكي��م  لنفوذك��م،  اخلا�شع��ة  املناط��ق  يف 
و»جلنتك��م الثورية« يف عمل ال��وزارات بداًل من ترك االأمر 

الأ�شحابه. كيف تردون على ذلك؟
■ جم��ّرد ادع��اءات ال اأ�شا���س لها، وع��ادًة يكون االإ�ش��كال مع من 
يوؤي��دون الع��دوان وال نعلم باأّي اأحٍد يف الع��امل ت�شامح مع خ�شومه 
بقدر ما فعلن��ا، والواقع ي�شهد. فاأولئك الذين �شاركوا القتال يف فتنة 
وخيان��ة الث��اين من دي�شم��رب قد اأُفرج عنه��م يف وقت قيا�ش��ي، ما عدا 
ِقّلة قليلة ج��دًا معدودين باالأ�شابع، فهل اأحد كان �شيفعل كذلك؟ اأّما 
اللجنة الثورية فكّل حتّركها ون�ضاطها احلايل �ضعبي يف اإطار الن�ضاط 
�ش��د العدوان، وه��ي ال تتدّخل يف عمل موؤ�ش�ش��ات الدولة وال نحتاج 

اإلى ذلك اأ�شاًل فمّنا م�شوؤولون موجودون يف املوؤ�ش�شات الر�شمّية.
■ ■ اأي��ن ت�شك��ن؟ ه��ل اأن��ت يف »كه��وف �شع��دة« كما 
يقول��ون؟ وهل تق��وم بزي��ارات ل�شنع��اء؟ وكي��ف تق�شي 

يومياتك يف ظل احلرب والتخفي الدائم؟
■ اأ�شك��ن يف اأر���س اليم��ن بطريق��ة عادي��ة كاأّي مين��ّي وال اأحتاج 
اإل��ى كه��وف، وو�ش��ع حيات��ي طبيع��ي واعتي��ادي مل يختل��ف عّم��ا 
قب��ل الع��دوان اإال يف طريق��ة املقاب��الت اجلماعي��ة الت��ي نراعي فيها 

االإجراءات املتنا�شبة مع ظروف احلرب واحلمد هلل رب العاملني.
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اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل امللك 
احل��ق املبني واأ�شهد اأن �شيدن��ا حممدا عبده ور�شوله 

خامت النبيني.
الله��م �ش��ل عل��ى حمم��د وعل��ى اآل حمم��د وبارك 
عل��ى حممد وعلى اآل حممد كم��ا �شليت وباركت على 

اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد.
االأخي��ار  اأ�شحاب��ه  ع��ن  بر�ش��اك  الله��م  وار���س 

املنتجبني وعن �شائر عبادك ال�شاحلني
اأيه��ا االإخ��وة واالأخ��وات �شعبن��ا اليمن��ي امل�شلم 

العزيز، ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يف هذا اليوم املبارك اليوم االأغر واليوم التاريخي، 
اجلمع��ة االأولى م��ن �شهر رج��ب الذي يحم��ل ذكرى 
عظيم��ة من اأهم الذكريات واأقد�س الذكريات يف تاريخ 
�شعبنا اليمني امل�شل��م العزيز نتوجه بالتربيك الأبناء 
�شعبن��ا ول��كل اأمتنا ون�ش��األ اهلل �شبحان��ه وتعالى اأن 
يوفقن��ا يف االنطالق��ة االإمياني��ة يف م�ش��رة حياتنا ملا 

ير�شيه عنا اإنه �شميع الدعاء.
اعت��اد �شعبنا اليمني العزي��ز على مر التاريخ على 
االحتفاء بهذه الذكرى باعتبارها حملت حملت ذكرى 
عظيم��ة حمل��ت منا�شب��ة مهمة ه��ي ذك��رى ومنا�شبة 
اعتن��اق ع��دد كبر من اأبن��اء �شعبنا اليمن��ي لالإ�شالم 
يوم اأت��ى االإمام علي عليه ال�ش��الم وو�شل اإلى اليمن 
وكان مع��ه ر�شالة من ر�شول اهلل �شلوات اهلل و�شالمه 
علي��ه وعل��ى اآله اإلى اأبن��اء �شعبنا يدعوه��م فيها اإلى 
االإ�ش��الم وقد اجته الكثر م��ن اأبناء هذا ال�شعب نحو 
االإ�شالم بكل رغب��ة وطواعية وبوعي وقناعة واإميان 
�ش��ادق وكان��ت ه��ذه حمطة م��ن املحط��ات املهمة يف 
�شدر االإ�ش��الم و�شبقها حمطات مهمة وتالها حمطات 
اأخ��رى حتى �شمل اعتن��اق اليمنيني االإ�شالم كل اأبناء 

هذا البلد.
البداي��ة  من��ذ  هن��اك  كان 
املبك��رة لالإ�شالم من��ذ اأن بزغ 
فج��ر االإ�شالم ونوره يف العهد 
كان  املكرم��ة  مك��ة  يف  االأول 
هن��اك اأ�ش��رة اآل يا�شر وكذلك 
اآخ��رون مم��ن يح�شب��ون م��ن 
اليم��ن م��ن امل�شلم��ني االأوائل 
م��ن ال�شابق��ني يف االإ�ش��الم بل 
كان��وا اأول ال�شه��داء يف ه��ذا 
االإ�ش��الم هم اأ�ش��رة اآل يا�شر، 
يا�شر هو وال��د عمار بن يا�شر 
كان ه��و اأول �شهيد يف االإ�شالم 
وهو م��ن اليم��ن، فيع��رب هذا 
يف  مراح��ل  يف  االنتم��اء  ع��ن 
�شدر االإ�شالم �شواء فيما كان 
املرحلة املكية وما تاله اأي�شا 
يتعل��ق باالأو���س واخل��زرج، 
االأن�ش��ار الذين �شماهم اهلل يف 
كتابه باالأن�ش��ار فيما تال ذلك 
على م�شت��وى مناطق متفرقة 
يف اليم��ن ومراحل متالحقة يف 
ذل��ك الزمن كل ما ميثل ذكرى 
مهمة وعظيمة ويهمنا جدا اأن 
ن�شج��ع عل��ى االحتف��اء بهذه 
الذكرى باعتبار ذلك اأي�شا من 
االع��راف بالنعم��ة والتقدير 

للنعمة

واعت��زاز �شعبن��ا عل��ى م��ر تاريخه به��ذه الذكرى 
واإعط��اوؤه له��ذا اليوم من خ�شو�شي��ة يف االحتفاء به 
باأ�ش��كال متع��ددة وتعاب��ر متنوع��ة من بينه��ا �شلة 

االأرحام من بينها ما يعرف يف بلدنا بالرجبية واأ�شكال 
متنوع��ة م��ن االأذكار م��ن االحتفال م��ن االبتهاج من 
اإظه��ار ال�ش��رور، ه��ذا �ش��اأن عظي��م و�ش��يء اإيجاب��ي 
و�شيء مهم و�شيء مفيد ويهمنا اليوم اأن ن�شتفيد على 
نحو اأك��رث واأكرث م�شافا اإلى �شكر النعمة واالعراف 
بالنعم��ة والتقدي��ر للنعم��ة واالعتزاز مب��ا ينبغي اأن 
نعت��ز ب��ه وهناك اأي�ش��ا م�شاأل��ة مهمة يف ه��ذا الظرف 
احل�شا�س وهذه املرحلة التي نعي�شها وتعي�شها اأمتنا 
ب�شكل عام بحاج��ة اأن ن�شتفيد 
ب�ش��كل كب��ر ج��دا م��ن ه��ذه 
الذك��رى يف احلفاظ على هوية 
�شعبنا وبلدنا يف احلر�س على 
تر�شي��خ هذه الهوي��ة االأ�شيلة 
لتمت��د يف اأجيالن��ا جي��ال بع��د 

جيل.
كلمت��ي اليوم هي تركز على 
ه��ذا املو�ش��وع ب�ش��كل اأ�شا�س 
الأن��ه �شيكون لن��ا اإن �ش��اء اهلل 
ال  العاج��ل  القري��ب  يف  كلم��ة 
�شيم��ا ونح��ن عل��ى م�ش��ارف 
بداي��ة  من��ذ  الراب��ع  الع��ام 
الع��دوان االأمريكي ال�شعودي 
الغا�شم على بلدنا على �شعبنا 
و�شيكون لن��ا اإن �شاء اهلل كلمة 
يف القريب العاجل نتحدث فيها 
عن موا�شيع اأخرى ذات �شلة 
ب�شكل مبا�شر مب�شاألة العدوان 

وما يتعلق به.
الي��وم نتح��دث فيم��ا يرك��ز 
عليه يف ه��ذه الكلم��ة على هذا 
املو�شوع الرئي�شي ذو ال�شلة 
به��ذه املنا�شب��ة، جمعة رجب 
هوي��ة  االإمياني��ة  وهويتن��ا 
�شعبن��ا االإمياني��ة الت��ي يهمنا 
جدا اأي�شا اأن ندخل من خاللها 
اإلى ما نعاين منه ك�شعب ميني 
وم��ا تع��اين من��ه اأمتن��ا ب�شكل 
ع��ام من ا�شته��داف كبر وممنهج وخط��ر جدا لالأمة 
و�شعبن��ا يف الهوي��ة، يف الهوي��ة االإمياني��ة وه��ذا هو 
اأخط��ر اأ�ش��كال اال�شتهداف، ما يع��رف اليوم باحلرب 
الناعم��ة اأخطر بكثر من احل��رب ال�شلبة من احلرب 

اأ�ش��كال  اأخط��ر  الهوي��ة  اال�شته��داف يف  الع�شكري��ة، 
اال�شته��داف، واله��دف والغاي��ة من��ه ه��و ال�شيط��رة 
عل��ى االإن�شان اأ�ش��ال، ال�شيط��رة املبا�ش��رة والتحكم 
التام به��ذا االإن�شان يتم من خ��الل جتريده من هويته 
وتفريغ��ه م��ن حمت��واه املهم، م��ن حمت��واه املبدئي، 
م��ن حمت��واه االأخالقي، وحمت��واه القيم��ي، االإن�شان 
اإذا ف��رغ متاما من هذا املحت��وى مل يبق له مبادئ مل 
يب��ق له اأخالق مل يب��ق له مفاهيم �شحيح��ة و�شليمة 
ي�شب��ح جمرد دمي��ة بكل م��ا تعني��ه الكلم��ة واإن�شانا 
اأ�شب��ه باالإن�ش��ان االآيل ال��ذي يتحكم االآخ��رون فيه ما 
ي�شمى بالروبوت يتحكم فيه االآخرون متاما، االإن�شان 
هو اإن�ش��ان وقيمته االإن�شانية به��ذا املحتوى حمتوى 
الوع��ي حمت��واه من الوعي م��ن املبادئ م��ن املفاهيم 
ال�شحيح��ة م��ن القي��م الرا�شخة من القي��م العظيمة، 
لو ف��رغ منها يو�شف الق��راآن الكرمي ه��ذه احلالة من 
التفريغ اأن االإن�شان ي�شب��ح كاالأنعام اأولئك كاالأنعام 
بل هم اأ�شل، بل اأ�شواأ من االأنعام، من حق االإن�شان عن 
كرامت��ه االإن�شانية عن موؤهالته االإن�شانية عن قدراته 
االإن�شانية عن كل ما زوده اهلل به وفطره عليه كاإن�شان 
ميي��زه عن �شائر احليوان��ات، مداركه اأو�شع دوره يف 
احلي��اة اأهم ما ميتلك��ه وما زود به من تل��ك الطاقات 
والق��درات واملواه��ب تعطي��ه اإمكاني��ة الأن يك��ون يف 
ه��ذه احلي��اة على نحو اأعظم يف �شلوك��ه يف مواقفه يف 
يف حيات��ه يف نهو�ش��ه مب�شئوليت��ه يف طبيعة دوره يف 
ه��ذه احلياة، كل ه��ذا ي�شرب �شرب��ا قا�شية اإذا فرغ 
هذا االإن�شان من هذا املحتوى الذي يت�شكل من الوعي 
واملفاهي��م واملبادئ والقيم واالأخالق، فلذلك املعركة 
معن��ا م��ن جان��ب اأعدائنا �ش��واء على م�شت��وى واقع 
�شعبن��ا اليمن��ي على م�شت��وى االأمة بكله��ا التي نحن 
ج��زء منها، املعرك��ة معنا هي معرك��ة �شيطرة يعني 
يهدف اأعداوؤنا اإلى ال�شيطرة علينا، هذا عنوان جامع 
ومان��ع له��دف معركة الع��دو معنا، اله��دف الرئي�شي 
ه��و ال�شيطرة علين��ا، اإذا �شيط��ر علينا عدون��ا ب�شكل 
تام خال���س كمل م�شكلته معنا خل���س ا�شتفاد من كل 
�شي، اأر�ش��ك، ثروتك، مقدراتك، بل اأنت، اأنت بنف�شك 
ي�شتفيد منك ي�شتغلك، يحولك يف هذه احلياة اأنت وما 
ب��ني يديك، اأن��ت وما لدي��ك، اأنت وما مع��ك، اأنت وما 
متل��ك، ي�شتغل��ك يف حتقيق م�شاحله الت��ي هي ت�شكل 
خطورة عليك، بالن�شبة لك، “اإمنا هي فقط متثل فقط 
م�شلح��ة خال�شة ل��ه، يعني القوم يري��دون كما يقال 
يف التعبر املحلي واملث��ل امل�شهور، اجلمل وما حمل، 

االإن�شان وما معه، “ي�شتوا ي�شلوا الكل”، وي�شتغلون 
اجلمي��ع، ي�شتغلون الكل، ا�شتغالل لالإن�شان يف نف�شه، 
وا�شتغالل لالإن�ش��ان يف مقدراته، ا�شتغالل لالإن�شان يف 
ثروات��ه، ا�شتغ��الل لالإن�ش��ان يف كل ما ميلك��ه، ويف كل 
م��ا بني يديه، طبعا هذه كارث��ة، م�شاألة خطرة جدا، 
فيه��ا امته��ان له��ذا االإن�ش��ان يف كرامت��ه، يف ا�شتعباد 
له��ذا االإن�ش��ان، فيه��ا احتق��ار له��ذا االإن�ش��ان؛ ولذلك 
يج��ب اأن ننظ��ر اإلى م�شاأل��ة الهوي��ة، كم�شاألة يف غاية 

االأهمية، وعل��ى �شلة وعالقة 
بال�ش��راع، على عالق��ة وثيقة 
بال�ش��راع،  باحل��رب،  ج��دا 
بامل�شكل��ة، اأنه��ا متث��ل ركيزة 
اأ�شا�شي��ة لتما�شكن��ا وثباتن��ا، 
ومتثل منعة حقيقة يف احلفاظ 

علينا، ويف الدفاع عنا.
نحن اإذا فقدنا هويتنا فقدنا 
كل �شيء، اإذا بتنا و�شرنا اأمة 
ال هوي��ة له��ا اأو �شعب��ا ان�شلخ 
ع��ن هويت��ه خال���س، اعتربنا 
انتهينا، اعتربن��ا ق�شي علينا، 
ال يبق��ى لن��ا كي��ان، ال يبق��ى 
لن��ا منع��ة، ل يبق��ى ارتب��اط، 
ال يبق��ى لن��ا عوام��ل ق��وة، ال 
يبق��ى لن��ا اأي �ش��يء، نهائي��ا، 
خال�س انتهينا، يتحول النا�س 
الذي��ن ان�شلخوا ع��ن هويتهم، 
حيوان��ات  اإل��ى  يتحول��ون 
م�شت�شلمة،  عاج��زة  م�شخ��رة 
م�شتغلة، ال تفكر لها، ال اإرادة 
له��ا، ال ا�شتقالل له��ا، ال حرية 
له��ا، ال كرامة له��ا، مطوعون، 
ي�شبح االإن�شان يف هذه احلياة 
اأو  حم��ار،  اأي  ح��ال  حال��ه 
جم��ل، اأو اأي حي��وان اآخر، اأو 
كب�س، تت��وزع االأدوار بح�شب 
طبيع��ة اال�شتغ��الل، البع���س 
ي�شتغل كم��ا ي�شتغ��ل احلمار، 

البع���س ي�شتغل كما ي�شتغل اجلم��ل، البع�س ي�شتغل 
كم��ا ي�شتغل الكب�س، البع���س ي�شتغل كما ي�شتغل… 

وهكذا بقية احليوانات.
الهوية م�شاأل��ة مهمة جدا، م�شاألة يف غاية االأهمية، 

ولذل��ك نح��ن جنعل من ه��ذه املنا�شب��ة جمعة رجب، 
اجلمعة االأولى من رج��ب، منا�شبة رئي�شية لر�شيخ 
الهوية، واحلفاظ عل��ى الهوية، وتعزيز حالة الوعي 
جت��اه اأهمية الهوي��ة، للحفاظ على ه��ذه الهوية جيال 
بعد جيل، ولنقوم بالدور الذي قام به اآباوؤنا واأجدادنا 

على اأمّت وجه، مب�شتًوى جيد جًدا.
وهوي��ة �شعبنا هوي��ة اإميانية، ميك��ن اأن نعرب عن 
هذه الهوية مبا حتدث عنه الر�شول �شلوات اهلل عليه 
وعلى اآله وروي عنه حني قال: )االإميان ميان(. هذه 
اأعظ��م هوية، اأقد���س هوي��ة، اأ�شرف هوي��ة، ما هناك 
عل��ى االإط��الق اأعظم م��ن ه��ذه الهوي��ة، كل اأمة على 
وج��ه هذه االأر�س، كل فئ��ة، كل كيان، كل طائفة، كل 
جمتم��ع مرابط ل��ه هوية واح��دة، ه��ذه الهوية هي 
منط حياة، منط حياة تعتمد على عقائد، تعتمد على 
مفاهي��م تعتمد على اأعراف، على عادات، على تقاليد، 
عل��ى كذلك اأفكار معينة، ثقافات معينة، ومتثل عامال 
مهم��ا جدا يف اجتم��اع اأم��ة، يف ترابط اأم��ة، لتتجه يف 
ه��ذه احلياة اجتاه��ا واح��دا، جتمعها تل��ك العقائد، 
العقائ��د واالأع��راف والتقالي��د  م��ن  املنظوم��ة  تل��ك 

وال�شلوكيات، واالهتمامات والعادات …الخ.
وم��ا م��ن اأمة يف ه��ذه االأر���س، ما من اأم��ة اإال ولها 
هوية، اإم��ا هوية �شحيحة، واإال هوي��ة خاطئة، واإال 
هوي��ة خمتلطة، فيها �ش��يء من االأ�شي��اء ال�شحيحة، 
ومزي��ج م��ن االأ�شي��اء اخلاطئ��ة، حتى اأحيان��ا مزيج 
من اخلرافة، وبع�س االأم��م، بع�س ال�شعوب، بع�س 
الكيانات يف ق�شم كبر من عقائدها ومفاهيمها وعادتها 
واأعرافه��ا جان��ب كب��ر يعتم��د على اخلراف��ة، ولكن 
تبقى مت�شبث��ة، مقتنعة، الذي يجمعه��ا، الذي يجمع 
ذل��ك ال�شع��ب، اأو يجمع تل��ك االأم��ة، اأو يجمع �شكان 
ذل��ك البلد ه��ي تل��ك الع��ادات والتقالي��د واالأعراف، 
والعقائ��د، ذلك النم��ط من احلياة ال��ذي ي�شتند اإليها 

ويعتمد عليها.
م��ن نع��م اهلل علين��ا وه��ي 
تك��ون  اأن  عظيم��ة،  نعم��ة 
هويتن��ا ك�شعب مين��ي وكاأمة 
م�شلم��ة هي الهوية االإميانية، 
ه��ذه الهوية الت��ي اإن حافظنا 
يف  عليه��ا  حافظن��ا  عليه��ا 
عليه��ا يف  االنتم��اء، حافظن��ا 
االلت��زام، حافظن��ا عليه��ا من 
خ��الل الوع��ي به��ا، حافظن��ا 
عليها يف تنقيتها من ال�شوائب 
اإليه��ا  الت��ي تدخ��ل  الدخيل��ة 
ولي�ش��ت منها، �ش��واء ما كان 
منه��ا ب�ش��كل عقائ��د اأو اأف��كار 
اأو �شلوكيات اأو عادات، وهي 
دخيلة، لي�شت منها، لي�شت يف 
اأ�شله��ا، اإمن��ا دخل��ت من هنا 
اأو هناك، وه��ذا �شتحدث عنه 
يف �شي��اق حديثنا، اإن حافظنا 
حافظن��ا  الهوي��ة  ه��ذه  عل��ى 
عل��ى اأعظ��م هوية متث��ل اأهم 
واأعظم م��ا ميك��ن اأن نتما�شك 
ب��ه، ما ميك��ن اأن يحافظ على 
وجودن��ا، م��ا ميك��ن اأن ميثل 
اأهم عام��ل ق��وة بالن�شبة لنا، 
اأهم �شمانة لفالحنا وجناحنا 
وعزتن��ا  وقوتن��ا  و�شالحن��ا 
وكرامتن��ا ومنعتن��ا، واأهم ما 
ميكن واأعظ��م ما ميكن اأن نعتمد عليه ون�شتند اإليه يف 
مواجهة كل التحديات، وكل االأخطار، مهما كانت، فال 
تتمك��ن من اأن ته��ّد كياننا، وال اأن ت�شق��ط كياننا، وال 
اأن تق�شي على وجودنا كاأمة عظيمة، و�شعب عظيم.

خطاب

جمعة رجب مناسبة رئيسية لترسيخ الهوية وتعزيز الوعي
ال�������������س�������������ي�������������د ال���������������ق���������������ائ���������������د ف�������������������ي خ�������������ط�������������اب�������������ه مب�����������ن�����������اس�����������ب�����������ة ج�����������م�����������ع�����������ة رج�������������������������ب )دخ��������������������������������������ول ال����������ي����������م����������ن����������ي����������ني اإلس��������������������������������ام(

ال����ي����م����ن����ي ع���ل���ى  < اع�������ت�������اد ش����ع����ب����ن����ا 
االح������ت������ف������ال ب�������ذك�������رى ج����م����ع����ة رج�����ب 
كبير  ع��دد  اعتناق  ذك���رى  باعتبارها 

من اليمنيني لإلسام

< اجت������ه ال���ك���ث���ي���ر م����ن أب����ن����اء ش��ع��ب��ن��ا 
اليمني باالجتاه لإلسام بكل طواعية 

ووعي صادق

<م��ن��ذ ب���زوغ فجر االس���ام ف��ي مكة 
املكرمة كان هناك أسرة آل ياسر أول 

الشهداء في السام وهم من اليمن

< ن���ش���ج���ع ع����ل����ى االح�����ت�����ف�����ال ب���ه���ذه 
الذكرى باعتبارها تقديرًا للنعمة

<  اح���ت���ف���اء ش��ع��ب��ن��ا ب���ه���ذه ال���ذك���رى 
ب���أش���ك���ال م���ت���ع���ددة ُت���ع���رف ب��ال��ّرج��ب��ي��ة 

شيء عظيم وإيجابي ومفيد

< في هذه املرحلة احلساسة 
ال���ت���ي ت��ع��ي��ش��ه��ا أم���ت���ن���ا ع��ل��ي��ن��ا أن 
ن���س���ت���ف���ي���د م������ن ه��������ذه ال�����ذك�����رى 
ب����احل����ف����اظ ع����ل����ى ه�����وي�����ة ش��ع��ب��ن��ا 

وترسيخ هذه الهوية األصيلة

< أم��ت��ن��ا ت��ع��ان��ي م��ن اس��ت��ه��داف 
وما  االميانية  الهوية  في  خطير 

يعرف باحلرب الناعمة

< ال��ه��دف م��ن احل��رب الناعمة 
ه����������ي ال�������س�������ي�������ط�������رة امل�������ب�������اش�������رة 
وال�����ت�����ح�����ك�����م ال�������ت�������ام ب�����االن�����س�����ان 
وجت��ري��ده م��ن محتواه األخ��اق��ي 

والقيمي

< قيمة االن��س��ان هي مبحتواه 
واملفاهيم  واملبادئ  الوعي  من 

الصحيحة والقيم

< هويتنا االسامية متثل أهم عامل قوة بالنسبة لنا وأهم ضمانة لفاحنا وجناحنا وعزتنا وكرامتنا والصمود في وجه العدوان

< إن شرفنا الله وكرمنا بأن ال نكون عبيدًا حتى للمائكة واألنبياء املقدسني فكيف نسمح ألنفسنا أن نكون عبيدًا للذين ال ميلكون ذرة قداسة وشرف
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وه��ذا املو�ش��وع مو�ش��وع يف غاي��ة االأهمي��ة، اأنا 
اأق��ول ل�شعبن��ا العزي��ز: هناك �شع��وب اأخ��رى لديها 
يف هويته��ا يف معتقداته��ا يف اأفكاره��ا يف ثقافاتها ق�شم 
كب��ر من اخلراف��ة، ومع ما و�شل الب�ش��ر اإليه يف هذا 
الع�ش��ر من تق��دم ومن تط��ور حت��ى يف العلوم وغر 
ذل��ك ال تزال تت�شب��ث بتلك اخلراف��ات وهي خرافات، 
مل تتن�ش��ل منه��ا ومل تتن��ازل عنه��ا، �شع��ب هن��ا اأو 
هن��اك، معروف الي��وم، معروف الي��وم اأن هناك دول 
م��ن الدول الك��ربى، يف م�شاف ال��دول الكربى تعتمد 
يف هويته��ا الثقافي��ة والفكرية ويف عاداته��ا واأعرافها 
عل��ى ق�شم كبر م��ن اخلرافات، ه��ي مت�شبثة بها بكل 
ت�ضب��ث، ل تف��رط فيها اأبدا، لأنها تعي م��اذا يعني اأن 
تف��رط فيها، كيف مين لها اأن ت�ضقط كاأمة، اأو ك�ضعب، 
اأو كدول��ة، اأو كبل��د مع��ني، ل��ه الي��وم ح�ش��وره يف 
ال�شاح��ة العاملي��ة، اإذا فقدت خ�شو�شيته��ا الثقافية، 
خ�شو�شيت��ا الفكرية، خ�شو�شياته��ا يف احلياة التي 
ت�شتند اإل عقائد معينة، اإلى اأعراف معينة اإلى عادات 
معين��ة، اإذا فقدتها خال�س، تتف��كك، تتبعرث، ت�شقط، 
تنمحي، تذوب، تتال�ش��ى، تبتلعها الكيانات االأخرى، 
ال��دول االأخ��رى، وت�شيطر عليه��ا وت�شتح��وذ عليها، 
فه��ي جتعل من ت�شبثه��ا بهويتها املعتم��دة على ق�شم 
كب��ر من اخلرافة، ولرمبا يعرفون، يعرف الكثر من 
مفكريهم، من كبارهم، من قادتهم، يعرفون اأنه عبارة 

عن خرافات، ولك��ن يقد�شون 
ويت�شبث��ون  اخلراف��ات  تل��ك 
به��ا، للحف��اظ عليه��ا ككي��ان، 
كاأمة، كبل��د، كدولة، ك�شعب، 
يتبع��رث،  يتف��كك،  ال  حت��ى 
يتال�ش��ى، ويتمك��ن االآخ��رون 
م��ن ال�شيطرة علي��ه، يرون يف 
الت�شبث بها حفاظا على كيانك 

ككيان.
ما بال��ك حينما تك��ون هذه 
يف  عظيم��ة  هوي��ة  الهوي��ة 
اأ�شله��ا، واإن �شابه��ا �شيء ما 
م��ن اخللل والدخي��ل ولكن يف 
اأ�شله��ا، يف ما ه��ي عليه، فيما 
فيه��ا م��ن عقائ��د، م��ن اأفكار، 
م��ن ثقاف��ات، م��ن �شلوكيات، 
عظي��م،  اأ�ش��ل  ه��ذا  االأ�ش��ل 
وال��ذي دخل ميك��ن اأن ينقى، 
الأنه مل ي�شل بعد اإلى الق�شاء 
عل��ى االأ�شالة ه��ذه، االأ�شالة 
موجودة،  حا�ش��رة،  ممت��دة 
والدخي��ل  الي��وم،  قائم��ة 
وا�ش��ح، ال ي��زال اإلى ح��ٍدّ ما 
يعاين من ال�شع��ف، يعاين من 
اله�شا�شة، يعاين من الغرابة، 
ن�شع��ر به كدخيل على هويتنا 
وعل��ى ثقافتنا، عل��ى حياتنا، 
عل��ى عاداتن��ا، عل��ى اأعرافنا 
و�شلوكياتن��ا، التي توارثناها 
جي��ال بع��د جي��ل، من��ذ �شدر 

االإ�شالم االأول.
م�شكل��ة  هن��اك  طبع��ا 
و�شنتحدث عنها، يعني هناك 
م��ن له��م خ�شوم��ة م��ع ه��ذه 
الهوي��ة، اإما الأ�شب��اب فكرية، 
وعقائدي��ة، مثلم��ا ه��و ح��ال 
القوى التكفري��ة، اأو اأ�شباب 
عن��ده  البع���س  �شيا�شي��ة، 
عق��دة �شيا�شي��ة م��ن تاريخنا 
 14٠٠ م��دى  عل��ى  اليمن��ي، 
ع��ام، يعت��رب كل ه��ذا الزمن، 
كل ما فيه غلط يف غلط، وعلى 
اآباءنا  غر ال�شواب، ويعترب 
العظماء  واأجيالن��ا  اليمنيني، 
على م��ر التاريخ، من��ذ �شدر 
الي��وم  اإل��ى  االأول  االإ�ش��الم 

عل��ى غلط، اإل��ى مرحل��ة �شيا�شية معين��ة، اأو مرحلة 
ثقافي��ة اأو عقائدي��ة معين��ة، وبعدها يعت��رب امل�شاألة 
ال باأ���س، “بداأت ت�شرب”، هذا ه��و التفكر لدى بع�س 
التكفريني، الذي يعترب االإ�شالم علي اليمن اأتى لي�س 
م��ن يوم اأ�شلمت اأ�شرة اآل يا�شر ومن معها، ولي�س من 

يوم اأ�شلم االأن�شار، ولي�س من يوم اأن اأ�شلمت الوفود 
اليمني��ة تباعا، ولي�س منذ اأن ق��دم علي بن طالب اإلى 
اليمن، ولي�س منذ اأن اأتي معاذ بن جبل اإلى اليمن، ال، 
ال، هذه كلها عندها فرة غلط، كل املا�شي عنده غلط، 
كل ه��ذا التاري��خ غل��ط، معقد 
من��ه جدا، امل�شاأل��ة هي منذ اأن 
اأتي الفكر التكفري اإلى اليمن، 
ب��داأ و�ش��ول االإ�ش��الم من يوم 
التكفري��ني، ومطلوب  و�ش��ل 
م��ن اليمني��ني اأن يعت��ربوا كل 
ه��ذا التاريخ تاريخ��ا خاطئا، 
وكل  وخال���س،  وظالمي��ا، 
�شيء غل��ط يف املا�ش��ي! ما به 
اال م��ا قب��ل االإ�ش��الم، واإال من 
يوم ج��اء التكفريون، �شربت 
االأم��ور! ال باأ���س! اأو مرحلة، 
معين��ة،  �شيا�شي��ة  حقب��ة  اأو 
ال. ه��وؤالء يف االأزم��ة، النا���س 
الذي��ن عنده��م ه��ذه النظ��رة، 
الذي��ن لهم خ�شوم��ة مع هوية 
�شعبن��ا على م��ر تاريخه، منذ 
واإل��ى  االأول  االإ�ش��الم  �ش��در 
الي��وم، عندهم م�شكل��ة واأزمة 
حقيق��ة ب�شبب عقدته��م، الأنهم 
التاري��خ  به��ذا  ي�شطدم��ون 
بكله، ي�شطدم��ون بهذا االإرث 
املجي��د  امل�ش��رف،  العظي��م 
ل�شعبنا العزيز، وي�شبحون يف 
م�شكلة، وله��ذا يعي�شون اأزمة 
نف�شية، عقدة نف�شية، والكثر 
منا�ش��ب اأن يتعال��ج حت��ى يف 
م�شايف االأمرا�س النف�شية، مع 
معاجلة ثقافي��ة وفكرية تهون 
عليه��م، الأنه��م دائم��ا معقدون 
على �شعبنا اليمني، وم�شتائني 
من��ه، وم�شتائني م��ن تاريخه، 
االأجي��ال  كل  م��ن  وم�شتائ��ني 
املا�شي��ة، كله��ا معقدين، منها 
عق��د، ولك��ن ال يهمن��ا اأمرهم، 
يهمن��ا ه��ذا ال�شع��ب العظيم، 
ه��ذا ال�شعب الذي يرى يف هذه 
عل��ى  االمت��داد  ويف  االأ�شال��ة 
اأ�شا�شها جمًدا و�شرًفا، وخًرا، 
وال يتحرج م��ن هذا، ولي�س له 
م�شكل��ة م��ع تاريخ��ه، وال مع 
هويته، اأبدا، لي�س له م�شكلة ال 
مع علي بن اأبي طالب، وال مع 
معاذ بن جبل، وال مع املراحل 
التاريخية ودوره العظيم فيها 

عرب االأجيال.
نح��ن الي��وم نق��ول: هويتن��ا االإمياني��ة )االإمي��ان 
مي��ان(، واالإمي��ان ما ه��و؟ هل ه��و عبارة ع��ن منتج 
حملي ن�ش��دره يف اليم��ن؟ ون�شدره اإل��ى بقية العامل 
مثلما يطلق على احللي��ب حليب مياين اأو منتج اآخر؟ 
ال. ه��ل ه��و عب��ارة عم��ا يف بلدنا م��ن اأ�ش��كال مادية، 

، ال.  جب��ال، اأو اأ�شجار، اأو �شيئا متج�شًدا ب�شكل مادٍيّ
االإميان مبادئ، االإميان قيم، االإميان اأخالق، االإميان 
مفاهي��م، تنزل اإلى واقع احلياة، تبنى عليها احلياة، 
االإمي��ان مواقف، االإميان مواق��ف، فاالإميان منظومة 
متكاملة من املبادئ والقيم، واالأخالق وال�شلوكيات، 
واالأعمال واملواقف، وم�ش��ار حياة، وم�شروع حياة، 
وبالت��ايل نحن معنيون اإل��ى اأن نرتبط دائما فيما نحن 
عليه من عقائد، من مواقف، من �شلوكيات، من اأعمال 
يف من��ط حياتنا، يف �شكل حياتن��ا، يف واقع حياتنا، اأن 
ننطل��ق بناًء على هذه الهوية، بناًء على هذا االنتماء، 
واأن نح�ش��ب ح�شاب��ه يف كل �ش��يء، واأن ننطل��ق م��ن 
يف  اأعمالن��ا،  يف  �شلوكياتن��ا  يف  �ش��يء،  كل  يف  خالل��ه 
ت�شرفاتن��ا، يف اجتاهاتنا، يف مواقفن��ا، يف اأعمالنا، اأن 
ننطل��ق منطلق��ا اإمياني��ا، والقراآن الكرمي ق��دم لنا عن 
ه��ذا االإميان كيف هو، موا�شف��ات املوؤمنني كيف هي، 
اآيات كث��رة تتحدث ع��ن املوؤمن��ني، يف روحيتهم، يف 
مبادئهم، يف اأخالقه��م، يف �شلوكياتهم، يف اهتماماتهم، 
يف جوانب كث��رة، حتدث عنها الق��راآن الكرمي، والأن 
احلدي��ث ع��ن ه��ذا اجلانب حدي��ث وا�ش��ع اإن امتدت 
بن��ا احلياة وواتتن��ا الظروف �شنتح��دث اإن �شاء اهلل 
يف �شهر رم�ش��ان عن �شيء من ه��ذه املوا�شيع، ولكن 
يهمن��ا الي��وم الأن الوق��ت ال يت�ش��ع للحدي��ث الكامل، 
احلدي��ث ال�شامل عن هذا املو�ش��وع الوا�شع والكبر 

واملهم، نتحدث باخت�شار.
ننب��ه اأن الهوي��ة االإميانية واالإمي��ان يف مبادئه، يف 
قيم��ه، يف اأخالق��ه، هو ميث��ل اأهم عام��ل واأقوى عامل 
مواجه��ة  يف  ال�شم��ود،  يف  الثب��ات،  يف  التما�ش��ك،  يف 
التحدي��ات، يعن��ي له��ذا املو�شوع عالق��ة مهمة، فيما 
نعاين من��ه الي��وم، يف الت�شدي للع��دوان، يف مواجهة 
التحدي��ات الت��ي نعي�شه��ا يف ه��ذه املرحل��ة، بق��در ما 
تتع��ز ه��ذه الهوية، تر�ش��خ ه��ذه الهوي��ة، وننطلق 
م��ن خاللها بقدر ما نكون اأق��وى، يف واقعنا املعنوي، 
والعمل��ي، واأعظم متا�شكا، واأ�شّد ثباًتا يف مواجهة كل 
هذه التحديات، واأق��در على �شناعة االنت�شار يف هذا 

ال�شراع، يف هذه امل�شاكل، يف هذه التحديات.
االإميان ل��ه مبادئ مهمة وعظيمة، كلها متثل عامال 
مهم��ا يف اأن تك��ون قوي��ا يف ه��ذه احلي��اة، يف اأن تكون 
متما�ش��كا، كفرد وك�شع��ب وكاأمة، تع��زز هذه احلالة 
م��ن املنعة، والقوة، وال�شمود، وت�شاعد على املوقف 
املطل��وب، املوقف ال�شحيح، املوقف الذي يبنى عليه 

الن�شر.
اأول ه��ذه املب��ادئ التي يق��وم عليها االإمي��ان مبداأ 
عظي��م ومهم ومقد���س حتدثنا عنه كث��را فيما م�شى 
م��ن الكلم��ات واملنا�شب��ات، ويهمن��ا اأن نتح��دث عنه 
با�شتمرار، ال غنى للحديث عنه يف اأي ظرف، وال يف اأي 
منا�شبة، املبداأ العظيم هو مبداأ التحرر من العبودية 
للطاغ��وت، ومن العبودية لغر اهلل �شبحانه وتعالى، 
وه��ذا مبداأ رئي�شي جدا، الأن الذي يهدف اإليه اأعداوؤنا 
�ش��واء االأمريكي��ون اأو االإ�شرائيلي��ون، عمالوؤهم، هم 
يهدف��ون اإل��ى ال�شيط��رة علينا على نح��و اال�شتعباد، 
ي�شيط��ر علي��ك متام��ا، ال يبقى ل��ك ال ق��رار، ال روؤية، 
ال مب��داأ، علي��ك اأن تعمل يف هذه احلي��اة الذي يريده، 
علي��ك اأن تتحرك يف هذه احلياة كما يريد لك، عليك اأن 
تقف املوقف الذي يريده، عليك اأن تت�شرف الت�شرف 
الذي يريده، هك��ذا يجردك من كل حالة العبودية هلل، 

ال يبق��ى توجه��ك يف هذه احلي��اة انطالقا م��ن اإميانك 
ب��اهلل �شبحانه وتعال��ى، الذي يجعل��ك تتحرك يف هذه 
احلي��اة بن��اء عل��ى اأوام��ر اهلل، توجيه��ات اهلل، على 
القي��م االإلهية، على املب��ادئ االإلهية، على االلتزامات 

االإمياني��ة، ال. “اتركها اتركها 
خال���س” فق��ط م��ا اأراده منك 
ه��و، هذه حال��ة ا�شتعب��اد! ما 
اأراده ل��و �ش��ادم مبادئ��ك، لو 
خال��ف اأخالق��ك، ل��و تناق���س 
االإمياني��ة طبع��ا،  قيم��ك  م��ع 
االإمياني��ة طبع��ا، ل��و ع�شيت 
وتعال��ى،  �شبحان��ه  اهلل  في��ه 
ل��و خالف��ت كتابه، ل��و خالفت 
منهج��ه، ل��و خالف��ت فطرت��ك 
اأخالق��ك،  قيم��ك،  االإن�شاني��ة، 
فاملطل��وب من��ك اأن تفعل ذلك. 
اأ�ش��ال الربنامج ال��ذي يتحرك 
عليه اأع��داء الب�شري��ة، اأعداء 
االأمريكي��ني  م��ن  االإن�شاني��ة 
وعمالئه��م،  واالإ�شرائيلي��ني 
ول��و  عمالئه��م  موق��ف  الأن 
انتم��وا اإل��ى االأم��ة االإ�شالمية 
لي���س �ش��وى جم��رد حال��ة من 
التبعي��ة التامة، فموقفهم تابع 
يف االأ�شا���س للموقف االأمريكي 
للتوج��ه  واالإ�شرائيل��ي، 
وهذا  واالإ�شرائيلي،  االأمريكي 
هو التح��رك ال�شيط��اين بكل ما 

تعنيه الكلمة.
فه��ذه احلالة م��ن ال�شيطرة 
واال�شتعب��اد ه��ي تتناف��ى مع 
االإميان باهلل �شبحانه وتعالى، 
االإميان ب��اهلل يعتم��د على هذا 
املب��داأ العظي��م ال��ذي يحررك 
م��ن كل اأ�شكال العبودية، واهلل 
ه��ذا  ك��ّرم  �شبحان��ه وتعال��ى 
االإن�ش��ان مل ُي��رْد ل��ه اأن يكون 
عبدًا الأحد يل اأح��د اإال هلل، الأنه 
ه��ذه هي احلقيقة اهلل هو الذي 
خلقك هو الذي فطرك هو الذي 
اأوج��دك ه��و ويّلْ نعمتك يف كل 
م��ا اأنعم ب��ه واملالك احل�شري 
ل��ك، ل�ش��َت مل��كاً الأي اأح��د يف 
املال��ك  هلل،  اإال  الوج��ود  ه��ذا 
احل�شري لك، فاأنت ل�شت ملكاً 
الأي اأح��د يف هذا الكون، ولذلك 
اهلل �شبحان��ه وتعالى كّرم هذا 
االإن�شان ومل يجعله عبدًا حتى 
للمالئك��ة وحتى لالأنبياء والأي 

طرف يف هذه الدنيا.
وجن��د اأن اهلل �شبحانه وتعالى قال يف كتابه الكرمي 
ْرَباًب��ا  ��نَي اأَ ِبِيّ ْن َتَتِّخ��ُذوا امْلَالِئَك��َة َوالَنّ ) َوال َياأُْمَرُك��ْم اأَ
ْذ اأَْنُتْم ُم�ْشِلُموَن ( املالئكة املالئكة  ُمُرُكْم ِباْلُكْفِر َبْعَد اإِ اأََياأْ
الكائن��ات املقد�شة والعظيمة تل��ك املالئكة يف عظمتها 
و�شموها وطبيع��ة دورها، االأنبياء كذلك وهم �شفوة 

الب�ش��ر وخ��رة الب�شر واأزك��ى الب�شر واأعظ��م الب�شر 
واأرقى الب�شر لي�س املطلوب اأن نتخذهم اأرباباً وال اأن 
نكون عبي��دًا لهم وال اأن يكونوا ه��م املعنيني بالتحكم 
فين��ا يف هذه احلياة وال�شيط��رة علينا يف هذه احلياة 
وف��ق مايريدون��ه ه��م، ه��م من عنده��م ه��م ، ال، ومل 
يريدوا ذل��ك هم اأ�شا�شاً وال يبتغ��ون ذلك وال يطلبون 

ذلك وال ي�شعون لذلك.
االأنبياء م��ا بالك عندما ياأتي �ش��ّر الربية، االأطغى 
واالأظلم واالأ�ش��ّر واالأ�شواأ من النا�س فريدون هم اأن 
يكون��وا هم االأرب��اب اأن ير�شموا لنا م�ش��ار حياتنا اأن 
يتحكم��وا فين��ا يف هذه احلياة، فال يبق��ى لنا قرار وال 
اإرادة وال اأي �شيء اإال كما يريدون اأن نخ�شع باملطلق 
الإمالءاته��م علينا يف كل �شاأن م��ن �شوؤون حياتنا، هذه 
م�شيب��ة هذه كارث��ة، اإذا كان اهلل �شّرفنا وكّرمنا حتى 
م��ن اأن نك��ون عبي��دًا ملالئكت��ه املقد�ش��ني والأنبيائ��ه 
املكّرم��ني، كيف نر�ش��ى الأنف�شن��ا اأن ي�شتعبدنا من ال 
ميتلك��ون ذرة من القدا�شة م��ن ال ميتلكون اأقل ن�شبة 
م��ن اخلر وال�ش��رف، م��ن ال ينظ��رون اإلين��ا مبثقال 
ذرة م��ن عني الرحمة واخل��ر واإرادة اخلر، من هم 

ينظرون اإلينا بكل ِعداء بكل حقد.
لو ناأت��ي مثاًل كيف ه��ي نظرة االأنبي��اء اإلى النا�س 
ه��ي النظرة الت��ي علمهم اهلل، نظرة اإل��ى هذا االإن�شان 
بتك��رمي نظرة اإل��ى هذا االإن�شان برحم��ة بخر باإرادة 
اخل��ر، حر���س عل��ى �شم��و 
كرام��ة  عل��ى  االإن�ش��ان  ه��ذا 
ه��ذا االإن�شان يحمل��ون اإرادة 

اخلر لهذا االإن�شان.
ال�شيئ��ون  اأولئ��ك  اأم��ا 
االأعداء الذي��ن ي�شعون اليوم 
من��ا  وي�شلب��وا  لي�شتعبدون��ا 
كل �ش��يء احلري��ة والكرام��ة 
يف  بن��ا  ويتحكم��وا  واالإرادة 
م�ش��ار حياتن��ا وي�شع��ون اأن 
اإمالءاته��م  علين��ا  يفر�ش��وا 
يف  حياتن��ا،  �ش��وؤون  كل  يف 
يحق��دون  ه��م  ال��ذي  الوق��ت 
ي��رون  ال  يحتقرونن��ا  علين��ا 
وال  اعتب��ارًا  وال  كرام��ة  لن��ا 
يري��دون لنا خ��رًا وكل همهم 
وكل اإرادتهم فيم��ا يفر�شونه 
علينا يف اإمالءاتهم يف مطالبهم 
يف قراراته��م ح�شاب��ات كله��ا 
فق��ط  مل�شاحله��م  خا�شع��ة 
وم�شال��ح  ه��م،  مل�شاحله��م 
عمياء م�شالح لي�شت م�شالح 
بالق��در  لي�ش��ت  م�شروع��ة 
باحل��د  لي�ش��ت  امل�ش��روع 
امل�ش��روع، ل��و كان��ت بالق��در 
امل�ش��روع  واحل��د  امل�ش��روع 
م��ن الطبيعي، هن��اك م�شالح 
ومناف��ع م�شرك��ة فيم��ا ب��ني 
الب�ش��ر نظمها اهلل فيم��ا بينهم 
اأن  البع���س  لبع�شه��م  واأراد 
بع�شه��م  خدم��ة  يف  يكون��وا 
بع�شه��م  ونف��ع  البع���س 
البع���س وم�شلح��ة بع�شه��م 
اأن  يتعاون��وا  اأن  البع���س 
يعملوا جميع��اً خلر بع�شهم 
البع���س ،لك��ن امل�شاألة لي�شت 

من هذا القبيل بتاتاً.
امل�شاأل��ة هي اأطم��اع هائلة 
ا�شتعماري��ة  اأطم��اع  ج��دًا 
اأطم��اع  امل�شتكربي��ن  اأطم��اع 
م��ن  واملت�شلط��ني  الطغ��اة 
يريدون اال�شتح��واذ على كل 
�شيء ال�شيطرة على كل �شيء 
ي�شحق��وك  اأن  يري��دون  م��ن 
اأن  اإن�شانيت��ك  ي�شحق��وا  اأن 
ي�شحق��وا كرامت��ك اأن ي�شتاأثروا بكل �ش��يء عليك، اإذا 
اأعطوك قلياًل من فتات الفتات فقط وفقط بالقدر الذي 
ت��وؤدي فيه دورك ال��ذي هو دور ال�شعي��ف امل�شتعبد 
اخلادم الذي يفعل كل �شيء مل�شلحتهم، وهكذا بالقدر 
الذي يبقي لك وجودك كخادم وجودك كعبد لهم حتى 

ت�شتغل لهم يعني، توا�شل دورك كعبد لهم.

خطاب

ل������ه وإال ف����ه����و ي����ه����ني ن��ف��س��ه < ال����ق����ي����م����ة اإلن�����س�����ان�����ي�����ة ق����ي����م����ة ع���ظ���ي���م���ة ف������ي ال�����ه�����وي�����ة اإلمي������ان������ي������ة وع�����ل�����ى اإلن�������س�������ان أن ي����ت����ف����اع����ل إي�����ج�����اب�����ي�����ًا م������ع ت�����ك�����رمي ال�����ل�����ه 
< األم��ري��ك��ي ق����ادم إل���ى ب��ق��ي��ة ال��ع��ال��م ال ب��ح��ري��ة وال ب��ف��ع��ل خ��ي��ر ب���ل ق����ادم ليستعمر وي��س��ت��ح��م��ر وي��ن��ه��ب وي�����دوس ال��ك��رام��ة اإلن��س��ان��ي��ة وي��س��ي��ط��ر س��ي��ط��رة مطلقة

 < إذا فرغ االنسان من محتواه 
االن��������س��������ان��������ي ي�����ص�����ب�����ح االن��������س��������ان 
كاألنعام ويخسر ما ميزه الله به 

عن احليوانات

م����س����ت����وى  ع�����ل�����ى  امل������ع������رك������ة   >
ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي واألم�������������ة ه���ي 
م����ع����رك����ة س����ي����ط����رة ع���ل���ي���ن���ا وه�����ذا 
ع�����ن�����وان ج�����ام�����ع ل�����ه�����دف م���ع���رك���ة 

العدو معنا

ع��ل��ي��ن��ا  ال������ع������دو  س���ي���ط���ر  إذا   >
أن��ه أنهى  ل��ه  ه��ذا يعني بالنسبة 

معركته

< األع������داء ي���ري���دون اس��ت��غ��ال 
االن������س������ان وم�������ا م����ع����ه واس����ت����غ����ال 
االن����س����ان ف���ي ن��ف��س��ه وم���ق���درات���ه 

وثرواته

مل����س����أل����ة  ن����ن����ظ����ر  أن  ي�����ج�����ب   >
بعاقة  ترتبط  كمسألة  ال��ه��وي��ة 
وث��ي��ق��ة ج�����دًا ب���احل���رب وال���ص���راع 

ومتثل ركيزة أساسية لصمودنا

م����ن����اس����ب����ة  رج������������ب  ج�����م�����ع�����ة   >
تعزيز  ال��ه��وي��ة  لترسيخ  رئيسية 
ال�������وع�������ي جت����������اه أه�����م�����ي�����ة ال�����وع�����ي 

واحلفاظ عليها جيًا بعد جيل

< كل أمة على وجه األرض لها 
هوية واحدة وهي منط حياة

< ك��ل أم���ة ل��ه��ا ه��وي��ة صحيحة 
ب���ني  م����خ����ت����ل����ط����ة  أو  خ�����اط�����ئ�����ة  أو 

الصحيحة واخلاطئة

ال�����ش�����ع�����وب  ي�����ج�����م�����ع  ال�������������ذي   >
ال������ع������ادات  ت����ل����ك  ه������ي  األم����������ة  أو 
ال��ت��ي  األع���������راف  أو  ال���ت���ق���ال���ي���د  أو 

تستند عليها

< من نعم الله علينا أن تكون 
هويتنا كشعب ميني هي الهوية 

اإلميانية املسلمة

< ه��وي��ت��ن��ا االس���ام���ي���ة مت��ث��ل أه��م 
عامل قوة بالنسبة لنا وأهم ضمانة 

لفاحنا وجناحنا وعزتنا وكرامتنا

ال����ش����ع����وب ه���وي���ت���ه���ا  ب����ع����ض   >
خ��راف��ي��ة وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن��ه��ا 
ال���ش���ع���وب  ه������ذه  أن  إال  خ�����راف�����ة 
حتافظ عليها وتتشبث بها ألنها 
تعلم أنها ستنمحي وتسقط إذا 

تخلت عن هويتها هذه

ال����ه����وي����ة االس����ام����ي����ة  < أص�������ل 
عظيم وما دخل ميكن أن ُينقى
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ولذل��ك جند اأن هذا املب��داأ العظيم مبداأ التحرر من 
العبودي��ة للطاغوت من العبودية لغ��ر اهلل �شبحانه 
وتعال��ى مبداأ ي�شمن لنا من خ��الل مت�شكنا به اإمياننا 
به قناعتنا به تر�ّشخه يف اأنف�شنا ووجداننا وم�شاعرنا 
وواقع حياتنا ميّثل َمَنْعة وح�شانة وقوة يف الت�شدي 
لكل م�شاعي اأولئك يف اال�شتعباد لنا وال�شيطرة التامة 
علين��ا يف اأنف�شن��ا يف حياتنا يف قراراتن��ا يف مواقفنا يف 

�شلوكنا يف هذه احلياة ويف م�شارات حياتنا هذه.
وفعاًل فعاًل ميث��ل هذا املبداأ مب��داأً �شامناً للتحرر، 
مب��داأ عز مب��داأ كرام��ة هذا مب��داأ يقوم علي��ه االإميان 
بكل��ه عالقتنا حت��ى يف دين اهلل عالقتنا مث��اًل باالأنبياء 
عالقتن��ا بهم لي�س كاأرباب، كه��داة كقدوة كقادة وهم 
عبيد عالقتنا به��م عالقة العبيد بالعبيد، هم اأ�شمى يف 
عبوديته��م منا اأكرث عبودية هلل منا من خالل حتررهم 
الت��ام والكامل من كل اأ�ش��كال العبودية االأخرى ومن 
خ��الل اإذعانه��م املطل��ق هلل �شبحان��ه وتعال��ى اأك��رث 
عبودية منا عالقة العبيد بالعبيد ولي�س عالقة العبيد 
باالأرب��اب املتكربين املتغطر�ش��ني املت�شلطني الطغاة 

كما �شاأن االآخرين قوى الطاغوت .
مب��داأ اآخر م��ن املب��ادئ الرئي�شية االإمياني��ة مبداأ 
عظي��م ومب��داأ مه��م ه��و القيم��ة االإن�شاني��ة والقيم��ة 
االأخالقية، م��ن اأهم مايف االإميان اأنك اإن�شاناً ال تعي�س 
حالة اال�شتهتار بهذه احلي��اة بكل مافيها بنف�شك اأنت 

كاإن�ش��ان وبوجوده،  لالإن�شان 
فال متتلك تف�شرًا لهذا الوجود 
اإال تف�ش��رًا مادي��اً وترى هذا 
االإن�شان ووجود هذا االإن�شان 
وحي��اة ه��ذا االإن�ش��ان كماهو 
ح��ال اأي حي��وان اآخ��ر، ه��ذا 
التف�ش��ر موجود عن��د الكثر 
م��ن االأط��راف من ال��دول من 
ال�شع��وب م��ن الثقاف��ات اأنها 
المتتل��ك اإال التف�ش��ر امل��ادي 
للوجود الب�ش��ري فال يختلف 
ع��ن  االإن�ش��ان  ه��ذا  وج��ود 
وج��ود جم��ل مثال اأو ث��ور اأو 
اأي حي��وان  اأو  ق��رد  اأو  عن��ز 
اآخ��ر، كائ��ن موج��ود اله��دف 
من وج��وده اأن ي��اأكل ليعي�س 
ويعي���س لياأكل، ي��اأكل ي�شرب 
يت��زاوج يعي���س يف ظ��ل ه��ذا 
اجل��و يعن��ي كل االهتمام��ات 
تتفرع عن ه��ذا، مافي�س �شيء 
اآخر اأب��دا ولي�س ل��ه اأي قيمة 
وال لوج��وده اأي قيمة وال اأي 
ه��دف �شاٍم وال كرام��ة، ال، يف 
االإميان يف املب��ادئ االإميانية 
احلق��ة الت��ي هي ح��ق �شدق 
وحقيقي��ة وعظيم��ة ومقد�شة 
تف�ش��ر الوجود االإن�ش��اين هذا 
بوجود م�ش��وؤول اأتى ليتحمل 
م�شوؤولي��ة يف هذه احلياة وله 
كرامة وله قيم��ة اهلل �شبحانه 
وتعال��ى ه��و القائ��ل يف كتابه 
َبِن��ي  ْمَن��ا  َكَرّ الك��رمي: (َوَلَق��ْد 
اآَدَم( القيم��ة االإن�شاني��ة قيمة 
عظيم��ة يف االإ�ش��الم يف الهوية 
االإمياني��ة ه��ذا االإن�ش��ان ه��و 
كائن عظيم عليه اأن يحرم هو 
واإال ه��ان اإذا مل يكن م�شتعدا 
اأن يح��رم دوره م�شوؤوليت��ه 
اأن يتفاع��ل اإيجابيا مع تكرمي 
اهلل ل��ه يه��ون هو يه��ني نف�شه 
ي�شق��ط نف�ش��ه يدن���س نف�ش��ه 
اإذا  لك��ن  اعتب��اره،  ي�شق��ط 
هو تفاع��ل م��ع اإن�شانيته بكل 
ماتعني��ه ه��ذه االإن�شانية بكل 
خ�شائ�شها وفطرتها ودورها 
ووجوده��ا العظي��م واملقد�س 

وامل�ش��وؤول واملهم وفق التعليمات االإلهية �شما باأعظم 
وباأ�ش��رف وباأعلى من امل�شت��وى االعتيادي فلالإن�شان 
كرامت��ه اإن�ش��ان لوبقي باحل��د االأدنى م��ن فطرته فما 
بال��ك اإذا تكام��ل اإذا �شما اإذا ارتقى يف م��دارج الكمال 
فهو ي�شم��و اأعظم واأعظم حتى ي�شب��ح له �شاأن عظيم 

حت��ى عند اهلل �شبحانه وتعالى، االإن�شان مطلوب منه 
يف ه��ذه احلي��اة اأن يعي هذا املب��داأ كرامته االإن�شانية 
الأن هن��اك اأ�شياء كثرة مت�س ه��ذه الكرامة يف واقعه 
اإذا انحط عن اإن�شانيته غن فطرته عن القيم واالأخالق 
التي من املفر���س اأن يتحلى بها بطبيعة ما مكنه اهلل 
واأكرم��ه اهلل وهي��اأه اهلل ل��ه وبطبيع��ة ما اأن��اط اهلل به 
م��ن م�شئوليات وواجبات والتزام��ات يف هذه احلياة 
اإذا انح��ط م���س ه��و بكرامت��ه االإن�شاني��ة، ال ينبغ��ي 
اأن يعي���س كاحليوان��ات االأخ��رى ال، علي��ه التزامات 
اأخالقي��ة مثال لي�س له اأن يك��ون اإباحيا يف هذه احلياة 
ك�شائ��ر احليوان��ات االإباحي��ة الأن و�شعه يختلف اهلل 
كرم��ه يف تكوين��ه ويف اإمكانياته ويف دوره ويف م�شرة 
حيات��ه يف اأ�شي��اء كثرة ج��دا ويتعام��ل كحيوان من 
احليوانات االأخرى هو مي�س بكرامته االإن�شانية وهو 
يتحمل م�شئولية ه��ذا الت�شرف اخلاطئ وهو يتحمل 
م�ضئولي��ة ه��ذا النحطاط ال��ذي اأ�ضقطه ع��ن اعتبار 

االإن�شان وعن كرامته االإن�شانية.
القيم��ة هذه واحد مما يتعل��ق بها اأن لي�س اأن يعبد 
نف�ش��ه لغر اهلل اإذ هو عبد نف�شه لغر اهلل اأهان تلقائيا 
ب�شكل طبيعي ي�شبح اإن�شانا هينا يف هذه احلياة وهو 
متحمل امل�شئولية عن هذا الهوان عن هذه االإهانة عن 
ه��ذا النحط��اط اإذا هو خ��رج عن فطرت��ه التي فطره 
اهلل عليه��ا مب��ا فيها م��ن قيم عظيم��ة، مثال ب��اع نف�شه 
ب��اع مواقف��ه يف ه��ذه احلي��اة 
ه��و يتحم��ل امل�شئولي��ة يف اأنه 
انحط بنف�شه اأ�شقط نف�شه عن 
اعتباره االإن�شاين، اإذا هو م�س 
باالأخ��الق والقيم وااللتزامات 
الت��ي فر�شه��ا علي��ه �شم��وا به 
تكرميا له ل�شلتها مب�شئولياته 
يف ه��ذه احلي��اة الأن االإن�ش��ان 
عليه م�شئوليات كبرة يف هذه 
احلي��اة حتتاج اإلى زكاء نف�س 
حتتاج اإلى طهارة حتتاج اإلى 
�ش��الح حتتاج اإلى قيم عظيمة 
اإل��ى اأخ��الق كرمي��ة وت�شم��ى 
مب��كارم االأخ��الق اإذا مل يلتزم 
م��كارم االأخ��الق انح��ط ه��و ، 
فالهوي��ة االإميانية ننطلق فيها 
ونح��ن نح���س بقيم��ة اأنف�شن��ا 
ال  الكرام��ة  به��ذه  من���س  ف��ال 
اأنف�شن��ا  بتعبي��د  وال  اأخالقي��ا 
لغ��ر اهلل �شبحانه وتعالى وال 
بكل االنحراف��ات امل�شيئة اإلى 
اإن�شانية ه��ذا االإن�شان وكرامة 
االنحراف��ات  االإن�ش��ان  ه��ذا 
يف  االنحراف��ت  االأخالقي��ة 
الواق��ع العمل��ي كل م��ا مي���س 

ب�شرف وكرامة هذا االإن�شان.
اال�شتهت��ار  حال��ة 
واالنف��الت والفو�ش��ى يف هذه 
واخل�ش��ة  والدن��اءة  احلي��اة 
وال�ضق��وط  والنحط��اط 
املب��االة  وع��دم  الرذائ��ل  يف 
واخل��روج ع��ن حال��ة تقدي�س 
واالأخ��الق  العظيم��ة  القي��م 
الكرمية هذه حالة ان�شالخ من 
االإمي��ان و�شذوذ ع��ن االإميان 
وخروج عن االإميان اإلى حالة 
الف�ش��ق واال�شتهت��ار والفجور 
ه��ذا  بكرام��ة  مت���س  حال��ة 
ال�شتعباد  وت�شتغ��ل  االإن�ش��ان 
�شهول��ة،  ب��كل  االإن�ش��ان  ه��ذا 
االإن�ش��ان اإذا اأ�شب��ح يف واق��ع 
حياته على ه��ذا النحو منفلتا 
عابث��ا م�شتهرا ال يبقى ملكارم 
االأخ��الق قيمة لدي��ه وال يبقى 
اعتب��ار  االإن�شاني��ة  للكرام��ة 
تائه��ا  اإن�شان��ا  ي�شب��ح  عن��ده 
تافها وبالتايل ي�شهل ظلمه ا�شتعباده قهره، ا�شتغالله، 
التحك��م ب��ه اللعب ب��ه ي�شبح األعوب��ة يف هذه احلياة 
ويعرف االآخرون كيف ي�شتغلون ليجعلوا منه جمرد 
األعوب��ة يف هذه احلياة ولذل��ك ت�شتغل قوى الطاغوت 
ال�شيطاني��ة �شم��ن برناحمه��ا ال�شيط��اين لال�شتهداف 

للنا���س من ه��ذا اجلان��ب، �ش��رب القيم��ة االإن�شانية 
ماي�شب��ح عن��دك لنف�ش��ك اأي قيمة ت��رى نف�شك جمرد 
حي��وان ع��ادي ال��ذي ي�شت��ي ي�شريك ا�ش��راك الذي 
يدف��ع يف �شوي��ة فلو�س ويعطي��ك بع�س اإغ��راءات اأو 
ي�شتميل��ك م��ن هنا اإلى هن��ا فياأخذ ب��ك وي�شيطر عليك 
وي�شتحوذ علي��ك ويتحكم بك اإما برغيب اأو برهيب 
يطوع��ك باأب�ش��ط االأ�شي��اء خال���س تن�ش��ى انتم��اءك 
هويت��ك ارتباط��ك ب��اهلل كرامت��ك االإن�شاني��ة تن�شاه��ا 
ويلع��ب بك كيفما ي�شاء ويريد ويدف��ع بك اأينما ي�شاء 
ويري��د، الي��وم األي���س النا���س اأو البع�س م��ن النا�س 
يعان��ون م��ن ه��ذه امل�شكل��ة يعن��ي ماعن��ده ال كرامة 
والقيم��ة عر�س نف�شه للبيع م��ن ي�شريه من ي�شري 
حيات��ه موقفه حتركه يف هذه احلي��اة، نحن عانينا يف 
ه��ذا العدوان من بع�س املرتزق��ة اأنهم اأ�شبحوا على 
ه��ذا النحو ا�شراه��م ال�شعودي ب�شوي��ة فلو�س واال 
االإماراتي ب�شوية فلو���س واأ�شبحوا عبيدا ال اأمر لهم 
وال خي��ار لهم وال قرار لهم خال���س ما بال اأي�س ي�شتي 
من��ه هاه ت�شتي كذا اأفعل كذا �شرب كذا �شرنا .. واتخذ 
نف�س املوقف خال�س ا�شرى ماعاد معه يف نف�شه قرار 
وال اإرادة اأبدا عبد بكل ماتعنيه الكلمة. البع�س اأي�شا 
ي�شيع��ون ويتهيون يف ه��ذه احلي��اة وين�شلخون عن 

هويتهم االإميانية حينما ال يعد لكل مكارم االأخالق
اأي قيم��ة عنده��م، النحطاط ال�ضق��وط يف الرذائل 
ال�ضقوط والعياذ باهلل يف الفواح�ش ال�ضقوط الأخاقي 
يعترب عادي عندهم خال���س تافه �شايع ما عاد عنده 
اأي �ش��يء مهم يف ه��ذه احلياة وال قدا�ش��ة ل�شيء وال 
اأهمي��ة ل�ش��يء وال كرام��ة ل�ش��يء وال اأي اعتبار الأي 

�شيء.
واح��د م��ن املب��ادئ املهم��ة واالأ�ش���س والركائ��ز 
املتينة يف الهوية االإمياني��ة واالنتماء االإمياين الوعي 
والب�ش��رة واأن يك��ون االإن�ش��ان م�شتن��را بنور اهلل 
اإن�شان��ا ذكي��ا اإن�شان��ا واعي��ا اإن�شان��ا ال يعي���س حالة 
ال�شذاج��ة يف ه��ذه احلي��اة فيخ��دع ب��ل ب�شاط��ة م��ن 
ق��وى الطاغوت الت��ي تعتمد على اخل��داع والت�شليل 
كاأ�شل��وب رئي�ش��ي يف ال�شيط��رة عل��ى اأف��كار النا���س 
ومفاهيمه��م الي��وم هن��اك ما يع��رف ب�شناع��ة الراأي 
الع��ام هن��اك الي��وم �شع��ي لال�شتحواذ عل��ى املفاهيم 
لل�شيطرة عل��ى االأفكار بل على عملي��ة التفكر نف�شها 
وتوجيهه��ا والتحكم به��ا وفق م�ش��ارات تر�شم اليوم 
ه��ذه حالة خطرة جدًا احلال��ة االإميانية متثل منعة 
وح�شان��ة وتغل��ق عند االإن�شان ه��ذه الثغرة ال يبقى 
اإن�شان��اً �شاذج��ا غبي��اً م�شتحم��رًا متقب��اًل ل��كل �ش��يء 
منخدع��اً بق��وى الطاغ��وت ال، عندُه حال��ة من الوعي 
م��ن الت�شميم م��ن التقييم، م��ن التقييم حت��ى للواقع 
الب�ش��ري لي���س جم��رد اإن�شان �ش��اذج واأحم��ق وغبي 
ي�شم��ع م��ن كل الب�ش��ر م��ن ج��اء كلمه و�شح��ك عليه 
و�شح��ك علي��ه ويتقب��ل م��ن اأي طرف ال اأن��ت تعرف 
هويت��ك من اأنت وما هي ارتباطاتك حتى يف ثقافتك يف 
تفك��رك يف نظرت��ك يف مفاهيمك، لديك قن��وات ماأمونة 
و�شليم��ة تت��زود منه��ا بقناعات��ك بعقائ��دك باأف��كارك 
بثقافت��ك بتقييمك ولديك وعي جتاه االأخر من هو هذا 
االأخر؟ تعرف من هي قوى الطاغوت؟ ماهي اأهدافها؟ 
ماهي م�شاريعها؟ ما ال��ذي ت�شعى له؟ ما الذي تريده 
من��ك؟ الحظوا البع���س اليوم حني ينظ��ر اإلى اأمريكا 
ب��كل �شذاج��ة اأن اأمري��كا تعني احلري��ة تعني حقوق 
االإن�شان تعني الرقي واحل�شارة تعني الدميقراطية 
واآتي��ة اإلينا بكل هذه نظ��رة �شذاجة ونظرة ا�شتحمار 
ب��كل ماتعنيه الكلمة الذي يحمل هذا التفكر هو حمار 
يف تفك��ره ولكن لي�س ل��ُه اأذان كاأذان احلمار يحركها 
وذنب كذنب احلمار يحركه ولكنه حمار بكل ما تعنيه 
الكلم��ة يف نظرت��ه وتفك��ره، غب��ي ب�شكل رهي��ب جدًا 
واالأمريكي ي�شخر من��ه ويهزئ به االأمريكي قادم اإلى 
بقية العامل ال بحري��ة وال بدميقراطية وال بفعل خر 
وال باإح�شان وال بحقوق اإن�شان وال وال، قادم لي�شتعمر 
بقية العامل لي�شتعم��ر وي�شتحمر وي�شتغل وي�شتحوذ 
وينهب وي�شيطر ويدو�س الكرامة االإن�شانية وي�شيطر 
�شيط��رة مطلق��ة، منطلقا من ه��ذه الروؤية ال��ذي مثاًل 
ميك��ن اأن ينظر اإل��ى اإ�شرائيل ك�شدي��ق حميم وودي 

ووو هذه النظرة ال�شاذجة الغبية.
م��ن اأه��م م��ايف االإمي��ان االإمي��ان الواع��ي االإميان 
اآخ��رون  �شنع��ه  ال��ذي  االإمي��ان  ولي���س  ال�شحي��ح 
ليك��ون و�شيل��ة للتطويع و�شيلًة م��ن و�شائل التطويع 
واال�شتحم��ار ال ه��ذاك اإمي��ان مزي��ف االإمي��ان عل��ى 
ال�ش��كل التكف��ري على الطريق��ة التكفرية هو مزيف 

هو و�شيل��ة للتطوي��ع واال�شتغالل لي���س اأكرث هند�س 
خ�شي�ش��اً ليك��ون و�شيل��ة معينة يف و�شائ��ل التطويع 
وم��اأرُب اأخ��رى عملي��ة الت�شوي��ه لالإ�ش��الم يف �شكل��ه 
احلقيق��ي واحل�شاري والراقي والعظيم والتحرري، 
عل��ى كٍل من اأهم م��ايف االإ�شالم اأنه دي��ن النور اهلل هو 
ُل َعَلىٰ َعْبِدِه  القائ��ل يف كتابه الكرمي )ُه��َو اَلِّذي ُيَن��ِزّ
وِر( اإن  ُلَماِت اإَِل��ى الُنّ ��َن الُظّ َن��اٍت ِلُّيْخِرَجُكم ِمّ اآَي��اٍت َبِيّ
اهلل ُيري��د لك كموؤمن اأن تكون م�شتنرا يف هذه احلياة 
واعي��اً م�شتب�شرًا التكون �شاذج��ا اأحمقاً غبياً التكون 
كال�شح��ن الالق��ط ي�شتقبل كل اأ�شكال الب��ث ويتقبلها 
تدخ��ل اإلي��ه وت�شل اإل��ى ال�شا�ش��ة ال تعرف م��ن اأنت 
وتع��رف منهم اأعدائ��ك تعرف هويت��ك وتعرف هوية 
االآخري��ن ي�شن��ع عندك وعي��ا عالياً وب�ش��رًه كبرًة 
وم�شاحة وا�شعة يف االإ�شالم يف القراآن م�شاحة وا�شعة 
ه��ي مفاهيم هي اأفكار هي عقائ��د هي حالة من التقييم 
هي ت�شنيفات هي تقييم هي تو�شيح هي هدى ب�شائر 
ن��ور يعطيك فهم��ا �شح�شحاً حتى ع��ن م�شئوليتك يف 
احلياة عن واق��ع احلياة عن النا�س ع��ن ال�شراعات 
عن االأحداث، اأ�شياء كثرة جدًا هي تاأخذ هذا اجلانب 
م�شاح��ة تغطي هذا امل�شاحة من اجلوانب املهمة جدًا 
يف االإمي��ان االإح�شا���س بامل�شئولي��ة جت��اه االآخري��ن 
وجت��اه الواقع اأن��ت التعي�س كموؤم��ن يف هذه احلياة 
حال��ة م��ن ع��دم االإح�شا���س بامل�شوؤولي��ة يعن��ي ترى 

اأن��ك غ��ر معن��ي ب�ش��يء مالك 
دخ��ل من �ش��ي مالك ه��م ب�شي 
يح�ش��ل مايح�ش��ل يف الواق��ع 
م��ن حولك ظلم اإج��رام طغيان 
م�ش��اكل حتى ا�شتهداف يطالك 
مب�شوؤولي��ة  ت�شع��ر  م��ا  اأن��ت 
جتاه ذلك ال، احلالة االإميانية 
هي حال��ة تر�ش��خ فيها بعمق 
ير�ش��خ فيه��ا بعم��ق ال�شعور 
نف�ش��ك  جت��اه  بامل�شوؤولي��ة 
حول��ك  م��ن  الواق��ع  وجت��اه 
وجت��اه  ب��ل  االأم��ة  وجت��اه 
الب�شري��ة واالإن�شاني��ة، وه��ي 
م�شاألة مهم��ة جدًا الأن البع�س 
يعي�س حال��ة اال�شتهتار وعدم 
وال  بامل�شوؤولي��ة  االإح�شا���س 
يبايل ال يب��ايل ب�شيء والبع�س 
يعت��رب نف�ش��ه م�شلم��اً عظيماً، 
علي��ه  اهلل  �شل��وات  الر�ش��ول 
وعلى اآله يقول يف ن�س م�شهور 
بني االأم��ة ومعروف بني االأمة 
)م��ن مل يته��م باأم��ر امل�شلمني 
فلي���س  امل�شلم��ني  باأم��ور  اأو 
م��ن امل�شلمني( اأو م��ن ال يهتم 
بح�شب االختالف يف الروايات 
الواردة امل�شمون واحد فلي�س 
�شم��ع  وم��ن  امل�شلم��ني،  م��ن 
منادي��اً ين��ادي ي��ا للم�شلم��ني 
فل��م يجب��ه فلي���س مب�شلم من 
مل يهت��م باأم��ر امل�شلمني فلي�س 
منه��م، االنتم��اء ه��ذا يجعل��ك 
تعي���س االإح�شا�س الأنه يربطك 
بهذه االأم��ة كل �شيء كل �شيء 
م�شرك حياتك اخلر وال�شر، 
البوؤ�س والنعيم، ال�شر والنفع 
م�ش��رك مرتب��ط به��ذه االأمة 
تنك��رت  اإذا  والواق��ع  وبه��ذا 
ه��ذه  م��ن  تته��رب  كن��ت  اإذا 
امل�شوؤولية ل��ن يعفيك ذلك عما 
�شيطال��ك نتيجة ه��ذا التن�شل 
�شت�شحق��ك  امل�شوؤولي��ة  ع��ن 
االأحداث  و�شتطال��ك  االأحداث 
اإم��ا ب�شره��ا اأو باأخطارها ولن 
يعفيك التن�شل عن امل�شوؤولية 
ولن ينفع��ك لن يجدي��ك �شيء 

ول��ن ينفعك ب�شيء، اأن��ت واحد من هذه االأمة، اإذا كٌل 
من��ا يف هذه االأم��ة تن�شل عن م�شوؤوليت��ه وتفرج على 
االآخري��ن اإمنا هو يهيئ الظروف الأن ياأتي عليه الدور 
وهو يف حالة م��ن االنفراد والعجز وال�شعف لي�شحق 
بكل ب�شاطة وبكل �شهولة، اإذا كٌل منا اأح�س بامل�شوؤولية 
جت��اه االآخر فتعاونا وتكاتفنا وت�شافرت جهودنا كنا 

يف منع��ة كنا اأقوياء كان موقفن��ا قويا وجمديا وفعااًل 
وو�شلن��ا اإلى نتيج��ة عظيمة، لك��ن اإذا كاًل منا تن�شل 
ع��ن امل�شوؤولية هياأنا الظ��روف الأن ن�شحق يف النهاية 
ب��كل ب�شاطة، اليوم الحظوا األي�س امل�شلمون يف العامل 
باأك��رث من مليار م�شل��م .. اأمة كبرة كب��رة جدا من 
حي��ث العدد من حيث اجلغرافي��ا من حيث االإمكانات 
والق��درات املادي��ة من حي��ث الوفرة الب�شري��ة لكنها 
�شعيف��ة اأم��ة �شعيف��ة ال تعي���س يف واقعه��ا اليوم يف 
ال�شاح��ة العاملية وال حت�شر يف ال�شاحة العاملية بثقل 
م�شتت��ة �شيء منه��ا مرتبط يف تبعية عمي��اء باالأعداء 
هن��اك و�ش��يء منه��ا باالأع��داء هن��اك و�ش��يء منه��ا 
باآخري��ن هناك مم��ن لي�س لهم اهتمام باأم��ر هذه االأمة 
وال يفك��رون فيها، وق�شم كبر باقني هكذا يف حالة من 
الف��راغ يف حالة من ال�شتات يف حالة م��ن اال�شت�شالم، 
يف حال��ة من االنتظار ال�شلبي ملاآالت االأمور اأين تتجه 
واأي��ن �شت�شل بهذه االأم��ة هناك دول وهن��اك كيانات 
يف االأر���س ال متتلك ما متتلكه اأمتن��ا االإ�شالمية ال من 
حي��ث املنهج العظي��م الذي فيما ل��و مت�شكت به االأمة 
ارتقى بها واعتزت ب��ه وعظمت به وا�شتقوت به، وال 
من حيث ه��ذه القيم واالأخالق واملبادئ العظيمة وال 
من حيث الت��ي ابتعدت عنه االأمة ف�شعفت بابتعادها 
عنها وال من حيث اأي�شا اجلغرافيا املهمة يف موقعها يف 
هذه االأر�س وال من حيث القدرات املالية واالإمكانات 
واملقايي�س  االعتب��ارات  ب��كل 
ال  وال��دول  الكيان��ات  بقي��ة 
ال��دول  متتلك��ه  م��ا  متتل��ك 
االإ�شالمي��ة وتلك الدول اليوم 
اأقوى ح�شورا اأكرب تاأثرا بل 
اأمتنا اليوم لي�شت فقط غائبة 
عن امل�شهد العاملي يف اأن تكون 
قوة فاعلة موؤثرة من موقعها 
ه��ي  ا�شتق��الل  حال��ة  وم��ن 
عليه.. ال، ه��ي غائبة عن هذا 
اإل��ى متاأث��رة ال موؤث��رة واإلى 
م�شَتهدف��ة ال ُم�شتهدف��ة واإلى 
م�شحوق��ة ولي�ش��ت يف املوقع 
املتق��دم الت��ي تتجه في��ه اإلى 
بقي��ة الع��امل بح�ش��ور فاعل 
وموؤث��ر مل�شلحته��ا ومل�شلحة 
الب�شرية من حولها، ثم تعي�س 
حالة �شعبة ه��ذه احلالة من 
ال�شع��ف من اال�شته��داف لها 
م��ن االخراق لها م��ن التاأثر 
فيها م��ن اقتطاعها بكل اأ�شكال 
اال�شتقط��اع  اال�شتقط��اع، 
كث��رة  م�شاح��ات  اجلغ��رايف 
وتوؤخ��ذ،  عليه��ا  اأخ��ذت 
االقتطاع الب�شري اال�شتحواذ 
عل��ى كيان��ات عل��ى جماعات 
اأنظم��ة  عل��ى  دول  عل��ى 
عليه��ا  التام��ة  وال�شيط��رة 
وحتريكه��ا كاأدوات ال تبق��ى 
ونابع��ة  م�شتقل��ة  انطالقته��ا 
بهوي��ة ه��ذه االأم��ة واإمنا من 
خ��الل م��ا يع��رب ع��ن م�شالح 
م��ن  اأ�شا���س  عل��ى  االآخري��ن 
هذه القاع��دة انطالقة ت�شمن 
االآخري��ن  م�شال��ح  حتقي��ق 
امل�شال��ح  باالأم��ة  ال�ش��ارة 
العمي��اء واال�شتكباري��ة هكذا 
هو الواقع، االإ�شالم واالإميان 
ننطل��ق  االإمياني��ة  الهوي��ة 
فيها نح���س فيه��ا بامل�شئولية 
نحم��ل  ب��ل  االآخري��ن  جت��اه 
اإرادة اخل��ر جت��اه االآخرين 
جت��اه  االإن�ش��اين  االإح�شا���س 
االآخري��ن �شيم��ا م��ن جتمعنا 
به��م ه��ذه الهوي��ة االإح�شا�س 
باالأخ��وة االإمياني��ة ” اإمن��ا املوؤمنون اإخ��وة” ت�شل 
حال��ة االإح�شا���س باالآخر من حولك ال��ذي جتمعك به 
ه��ذه الهوية اإلى هذه الدرجة م��ن االإح�شا�س االإخوة 
ل��كل ما تعنيه االأخ��وة، االإح�شا���س بامل�شئولية جتاه 
االآخري��ن والواق��ع حت�س بدورك به��ذه احلياة عليك 
م�شئولي��ة يف اإقامة احل��ق والع��دل يف مواجهة الظلم 

< ال���غ���رب ع��ب��ر ال��ه��ج��م��ة اإلع���ام���ي���ة ع��ل��ى م���واق���ع ال���ت���واص���ل اإلج���ت���م���اع���ي واإلن���ت���رن���ت ي�����روج ل��إلب��اح��ي��ة واخل��ل��ي��ع��ة ال��س��ي��ئ��ة ج�����دًا ح��ت��ى ت��ن��ش��أ رواب������ط غ��ي��ر ش��رع��ي��ة

ال��دور للتجار الغاز كما ك��ان قبل حربهم على الشركة على األق��ل ك��ان هناك جهة واح��دة تتحمل املسؤولية لكنهم أصابوها بالشلل وحولوا  العمل لشركة  ت��رك املرتزقة مسؤولية  لو   >

<  هويتنا االميانية "االميان ميان"

< االمي�������ان م����ب����ادئ وق���ي���م وأخ�����اق 
وم�����ف�����اه�����ي�����م ت����ب����ن����ى ع����ل����ي����ه����ا احل�����ي�����اة 

واالميان مواقف

< االمي�����������ان ه������و أق����������وى ع�����ام�����ل ف��ي 
التماسك والصمود في وجه العدوان

ب���ه���وي���ت���ن���ا  ن����ت����م����س����ك  ب������ق������در م�������ا   >
ه���ذا يجعلنا أك��ث��ر مت��س��اك��ًا ف��ي وج��ه 

التحديات

< االمي��ان يقوم على مبدأ مقدس 
للطاغوت  العبودية  من  التحرر  وه��و 

ولغير الله سبحانه وتعالى

ل��ل��س��ي��ط��رة  < أع������داؤن������ا ي����ه����دف����ون 
يبقى  ف��ا  االستعباد  نحو  على  علينا 

لنا ال قرار وال رؤية

< ح����ال����ة ال���س���ي���ط���رة واالس���ت���ع���ب���اد 
تتنافى مع االميان

< ال�����ل�����ه س����ب����ح����ان����ه وت�����ع�����ال�����ى ك����رم 
ع��ب��دًا  ي���ك���ون  ال  أن  وأراده  االن����س����ان 

ألحد إال له عز وجل

< ه�����ن�����اك م�����ن ل����ه����م خ����ص����وم����ة م��ع 
الهوية االسامية سياسيًا أو عقائديًا 

كاجلماعات التكفيرية

كرم  وتعالى  سبحانه  الله   >
االن�����س�����ان ول������م ي���ج���ع���ل���ه ع���ب���دًا 

حتى للمائكة واألنبياء

ألن  ي������س������ع������ون  <األع�����������������������داء 
الوقت  في  حريتنا  من  يسلبونا 
ال����������ذي ي����ح����ت����ق����رون����ن����ا ف����ي����ه وال 

يريدون لنا اخلير

< م������ا ي������ري������ده األع�������������داء م��ن��ا 
على  مبينة  علينا  وام��اءات��ه��م 

مصاحلهم فقط

ال��ي��وم ه��ي مسألة  < املسألة 
أط��م��اع امل��س��ت��ك��ب��ري��ن وال��ط��غ��اة 
على  السيطرة  يريدون  الذين 

كل شيء

< مبدأ التحرر من العبودية 
للطاغوت هو مبدأ عز وكرامة 

ويقوم عليه اإلميان كله

والقيمة  االنسانية  القيمة   >
األخ����اق����ي����ة ه�����ي م�����ن امل����ب����ادئ 

الرئيسية في االسام

< إن ش���رف���ن���ا ال���ل���ه وك���رم���ن���ا ب�����أن ال 
نكون عبيدًا حتى للمائكة واألنبياء 
أن  ألنفسنا  نسمح  فكيف  املقدسني 
ن��ك��ون ع��ب��ي��دًا ل��ل��ذي��ن ال مي��ل��ك��ون ذرة 

قداسة وشرف
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والطغيان يف الرحمة واخلر اإلى اآخره.
كذلك م��ن الركائز املهم��ة الوعي بطبيع��ة الوجود 
الب�ش��ري واإنن��ا نعي���س يف ه��ذه احلي��اة يف مي��دان 
اهلل  االإله��ي  االختب��ار  مق��ام  م�شئولي��ة واختب��ار يف 
يختربن��ا م��ا نواج��ه م��ن حتدي��ات ه��ي اختب��ار م��ا 
نواج��ه اأي�شا يف ه��ذه احلياة ما يعطين��ا اهلل وميكننا 
فيه نعي���س حالة امل�شئولية واالختب��ار كيف �شنعمل 
كي��ف �شنفعل هل �شنطي��ع اهلل �شبحان��ه وتعالى؟ هل 
�شنتعامل مب�شئولية هل �شنلتزم باأخالقنا وقيمنا تلك 
الت��ي ننتمي اإليها، هذه املجموع��ة من املبادئ وهناك 
الكثر من املب��ادئ ال يت�شع الوقت للحديث عنها، من 
القي��م حتى القيم العملية مث��ال قيمة ال�شرب من اأعظم 
القي��م ال�ش��رب العملي ال�ش��رب يف مقام العم��ل يف مقام 
الت�شحي��ة يف مقام العطاء يف مقام التحمل للم�شئولية 
يف مقام النهو�س بامل�شئولية من اأعظم القيم العملية، 
وكم هناك من قي��م ومبادئ اإميانية لي�س املقام يت�شع 

لال�شتيعاب لها واحلديث عنها بكلها.
كٌل منا عندما يعود اإل��ى لقراآن الكرمي عندما يعود 
اإل��ى قيمنا الدينية اإلى تعاليمنا االإ�شالمية التي علمنا 
اهلل بها كاأمة يعرفها كلها قيم عظيمة ت�شمن لنا النجاح 
والف��الح والقوة العزة واملنع��ة والرابط والتكاتف 
وجتع��ل منا اأمة قوية منتجة حا�شرة بفاعلية كبرة 
يف ال�شاح��ة العاملي��ة، كله��ا ت�ش��كل منظوم��ة ت�شن��ع 

متا�شكا قوة �شمودا ح�شورا 
فاعال يف هذه احلياة ح�شورا 
ناجحا يف هذه احلياة �شالحا 
ه��ذه  واق��ع  يف  واإ�شالح��ا 

احلياة خرا يف هذه احلياة.
ولك��ن كلما فرطن��ا فيها اأو 
ابتعدن��ا عنه��ا اأو بحثن��ا ع��ن 
البديل ال��ذي يقدمه االآخرون 
لنا وهو بدي��ل ال ين�شجم باأي 
ح��ال م��ن االأح��وال م��ع هذه 
واالأخ��الق  واملب��ادئ  القي��م 
�شعفن��ا  كلم��ا  خ�شرن��ا  كلم��ا 
كلما تال�ش��ى كياننا كاأمة كلما 
متكن االآخ��رون من ال�شيطرة 
وا�شتعبادن��ا  علين��ا  التام��ة 

واال�شتغالل لنا.
تتج��ه  ح��رب  هن��اك 
الهوي��ة  ه��ذه  ال�شتهدافن��ا يف 
فيم��ا بق��ي منه��ا واإال قد دخل 
م��ا يوؤث��ر عليها لك��ن ميكن اأن 
نعال��ج كل هذا، ه��ذه احلرب 
الناعم��ة  باحل��رب  ت�شم��ى 
اإلى اال�شتح��واذ علينا  تهدف 
يف الفكر يف التوجه يف املفاهيم 
يف ال�شلوكيات والتحكم ب�شكل 

كامل بنا.
كم��ا  االإن�ش��ان  ي�شب��ح 
قلن��ا كاالإن�ش��ان االآيل يحرك��ه 
االآخ��رون كي��ف م��ا ي�شاءون 
ويري��دون، احل��رب الناعم��ة 
ه��ي احل��رب ال�شيطانية التي 
ي�شتغل عليها �شياطني االأن�س 
واجلن االإن�س م��ع بع�س كما 
الك��رمي:  الق��راآن  يف  اهلل  ق��ال 
واجل��ن  االأن���س  )�شياط��ني 
يوح��ي بع�شه��م اإل��ى بع���س 

زخرف القول غرورا(.
احل��رب ال�شيطاني��ة ه��ذه 
اأن  ويج��ب  ج��دا  خط��رة 
اليمن��ي  جمتمعن��ا  يكت�ش��ب 
وجمتمعن��ا االإ�شالم��ي ب�شكل 
ع��ام املنع��ة حت��ى يتح�ش��ن 
منه��ا  ينتب��ه  وحت��ى  منه��ا 
ت�شتهدف االإن�شان بكل اأ�شكال 
داخله،  االإن�ش��ان  اال�شتهداف 
وحت��دث االأعداء عنه��ا، مثال 

هن��اك اليوم منهم منظرون له��ذا النوع من احلروب، 
هن��اك يف اأمري��كا كتابات هن��اك مدار�س هن��اك اأبحاث 
هن��اك درا�ش��ات هن��اك م�شاري��ع عم��ل ك��ربى له��ذا 
الن��وع م��ن احلرب هن��اك ل��دى االإ�شرائيل��ي كذلك يف 

الغ��رب كذلك، يعني هذه االأم��ر حقيقي نحن ال ندعي 
وه��ذا م�شطلح ه��م ا�شتخدموه ه��م واإال فهي احلرب 

ال�شيطانية بكل ما تعنيه الكلمة.
م�شطل��ح احل��رب الناعم��ة ه��و م�شطل��ح اأمريكي 
م�شطل��ح غرب��ي م�شطل��ح اعتم��دوه ه��م ويرتبط به 
م�شاري��ع عم��ل وا�شع��ة، نتح��دث ع��ن ه��ذه احل��رب 
باخت�شار اأي�ش��ا ويهمنا اأن ت�شبح هذه امل�شاألة حمط 
اهتمام لدى العلماء واملُثقفني واالأكادمييني ولدى كل 
املتنورين والواعيني لركزوا على هذا املو�شوع �شيما 
ونحن يف هذا ال�شهر ممكن اأن ن�شتفيد من هذا العنوان 
الرئي�ش��ي الل��ي ه��و احلف��اظ عل��ى الهوي��ة وتاأ�شيل 
وتر�شي��خ هذه الهوية لدى االأجيال لنكون اأوفياء مثل 
ما كان اآباوؤنا واأجدادنا ال ننف�شل وال ننف�شم عن هذا 
املا�ش��ي العظي��م الأنه من ال ما�شي ل��ه ال م�شتقبل له، 
احلرب الناعمة ت�شتهدف النا�س يف املبادئ واملفاهيم 
يف مبادئك، والحظ��وا مثال عندنا اليوم يف اليمن هناك 
�شغ��ل كبر ومتن��وع ووا�شع ومن جه��ات كثرة الأن 
القطاع��ات ال�شيطانية متنوعة ووا�شعة ” وال�شيطان 
اأق�ش��م اأن ياأت��ي لالإن�شان عن مينيه وع��ن �شماله ومن 
خلف��ه ومن اأمامه من كل اجله��ات حتت كل العناوين 
ت�شتغ��ل وله��ذا عناوي��ن منها تاأت��ي كعناوي��ن دينية 
بالعن��وان الديني، ياأتي ي�شتغل ل��ك بالعنوان الديني 
هن��اك اليوم عندنا يف اليم��ن اأ�شكال كثرة من احلرب 
املب��ادئ  يف  ت�شتهدفن��ا  الت��ي 
املب��ادئ  يف  حت��ى  واملفاهي��م 
االنتم��اء  يف  حت��ى  الرئي�شي��ة 
الكلي لالإ�ش��الم، اليوم ا�شتجد 
ن�ض��اط  اليمني��ة  �ضاحتن��ا  يف 
جديد ياأتي �شمن هذه احلرب 
حت��رك  البهائي��ة  ن�ض��اط  ه��و 
يف  الي��وم  امل�شتج��د  البهائي��ة 
�شاحتن��ا اليمني��ة ه��ذا القادم 
وه��ذا الواف��د ال�شيط��اين اإل��ى 
بلدن��ا يطع��ن يف االإ�ش��الم بكل 
�شراحة وو�ش��وح ي�شن حربا 
فكري��ة �شد االإ�ش��الم ت�شليلية 
�ش��د االإ�ش��الم كدي��ن وي�شعى 
اإل��ى اإقناع البع���س باخلروج 
ع��ن االإ�ش��الم واالرت��داد ع��ن 
االإ�ش��الم والكفر به��ذا االإ�شالم 
ويلق��ى ه��ذا الن�ض��اط اهتماما 
ورعاي��ة ودعم��ا وم�شاندة من 
الغرب ما اإن مثال تقوم الدولة 
القانوني��ة  �شالحياته��ا  م��ن 
اإج��راء،  ب��اأي  والد�شتوري��ة 
الربيط��اين ي�شي��ح واالأمريكي 
ي�شي��ح  والفرن�ش��ي  ي�شي��ح 
ال��كل  ي�شي��ح،  واالأوروب��ي 

ي�شيح من هناك..
اأي��ن من�ض��اأ ه��ذا الن�ض��اط؟ 
من�ضاأ هذا الن�ض��اط وانطاقته 
ومنبع��ه يتجه م��ن مدينة عكا 
يف فل�شطني املحتل��ة. اإ�شرائيل 
حتت�ش��ن هذا التح��رك، ترعى 
ه��ذا التح��رك، توؤم��ن يف ه��ذا 
الكامل��ة  احلري��ة  التح��رك 
لينطل��ق م��ن هناك، م��ن داخل 
هذه الرعاي��ة االإ�شرائيلية اإلى 

بقية العامل.
تركي��زه  كل  ويتح��رك 
يف  االإ�ش��الم  عل��ى  الطع��ن  يف 
الت�شوي��ه لالإ�ش��الم يف ال�شع��ي 
لالإ�ش��الم  املنتم��ني  دف��ع  اإل��ى 
االإ�ش��الم  ه��ذا  ع��ن  للخ��روج 
ه��ذا  االإ�ش��الم،  به��ذا  والكف��ر 
�شم��ن احل��رب الناعم��ة، هذا 
ا�شتهداف عدواين ي�شتغل �شد 
االإ�ش��الم الإخ��راج االأم��ة م��ن 

االإ�شالم والكفر به.
�ش��كل اآخ��ر االأحمدي��ة، كذل��ك ت�شب��ه البهائي��ة يف 
الطع��ن يف االإ�ش��الم، يف اإخراج النا�س ع��ن االإ�شالم يف 
الكف��ر باالإ�شالم، يف الكفر بخ��امت النبوة.. واالأنبياء.. 

ور�شول اهلل حممد �شلوات اهلل عليه وعلى اله.

الإحلاد كذلك، ن�ضاط، هناك من ين�ضط ويتحرك يف 
هذا االجتاه.

التب�شر بالن�شراني��ة الإخراج اأبناء �شعبنا واأمتنا 
عن االإ�ش��الم، وكذلك على نف�س النم��ط اأ�شكال كثرة 
ج��ًدا لكن اإلى ه��ذه الدرج��ة اإلى هذا امل�شت��وى، هذه 
احل��رب �شر�ش��ة وخط��رة له��ذه الدرج��ة ث��م حتت 
العن��وان االإ�شالمي، كم تاأتي من اجتاهات لت�شتهدفنا 
كما ه��و احل��ال بالن�شب��ة للتكفريني حت��ت العنوان 
االإ�شالمي، ي�شتغلون مل�شخ الهوية االإميانية واالجتاه 
االإن�ش��اين اجت��اه اآخر ي�شب��ح فيه مطوًع��ا �شمن تلك 
اجلماع��ات التكفري��ة مرتبًطا يف نهاية اأم��ره بالنظام 
ال�شع��ودي والنظ��ام االإمارات��ي امت��داًدا لل�شيط��رة 
االأمريكية املبا�شرة. فهم اأ�شابع يف الذراع ال�شعودي 

يف اجل�شد االأمريكي وال�شهيوين.
امل�ضاأل��ة له��ا ن�ضاط اأي�ًضا وا�ض��ع، اأو�ضع من هكذا، 
يف مواق��ع التوا�شل االجتماعية ياأتي مثال البث بكثر 
م��ن االأفكار بكثر م��ن املفاهيم اإم��ا ت�شكيك يف مفاهيم 
واإما زرع ملفاهيم اأخرى باطلة متناق�شة مع قيمنا مع 
اأخاقن��ا... ن�ض��اط وا�ضع وامل�ضوؤولي��ة اليوم كبرة، 
اأوال عل��ى املجتمع االإ�شالم��ي اأن يكون مدرًكا لطبيعة 
هذه احلرب الأن هذا االإدراك �شيجعل االإن�شان متنبًها 
ح��ذًرا م�شتيقًظا حت��ى ال يعي�س حال��ة ال�شذاجة، كما 
قلنا كال�شحن الالقط م��ا و�شل اإليه تقبله وما �شمعه 
تاأث��ر به، يعي���س حالة التثبت التب��ني االنتباه الوعي 
باملب��ادئ  ال�شحيح��ة  باملفاهي��م  يتح�ش��ن  اليقظ��ة، 
ال�شحيح��ة وتر�شخ لدي��ه حتى يحتمي به��ا من هذا 

االخراق.
الر�شم��ي  اجلان��ب  عل��ى  كب��رة  م�شوؤولي��ة  هن��ا 
والنخ��ب  العلمائ��ي  واجلان��ب  ال�شعب��ي  واجلان��ب 
واملتنوري��ن والواعني واملثقف��ني اأن يتحركوا يف هذه 
احل��رب ويف هذا امل�ش��ار بالتحديد على نح��و ن�شق.. 

وب�شكل كبر ويف كل حقول املعرفة.
هن��اك اأي�ش��ا �ش��كل م��ن اأ�ش��كال احل��رب الناعم��ة 
ي�شتهدفن��ا يف االأخ��الق والقي��م، ي�شع��ى اإل��ى تدني�س 
النفو�س م��ن اأعظم ما يف االإ�ش��الم واالإميان والتزكية 
للنف�س الب�شري��ة والتطهر للنف���س الب�شرية وال�شمو 
بالنف���س الب�شري��ة ع��ن الرذائ��ل ع��ن الفواح���س عن 
اخل�شائ�س التي تدمر املجتمع، مثال املفا�شد االأخالقية 
الفواح���س تدمر الن�شي��ج االجتماعي تف��كك االأ�شرة، 
اإذا تفكك��ت االأ�شرة تفكك املجتم��ع اإذا مل يعد اأمر هذا 
املجتم��ع قائماً على النظ��ام االأ�ش��ري املرابط، واإذا 
دمرت ه��ذه اللبن��ات االجتماعية دم��ر املجتمع بكله.

كيف ت�شبح العالقات والروابط اإذا مل تبق حمفوظة 
ب�شياجه��ا ال�شرع��ي واالأخالق��ي فيعي���س الرج��ل يف 
غريزته اجلن�شية مع زوجته فح�شب، على �شرع اهلل، 
على دين اهلل طاه��رًا �شليماً وتعي�س هي كذلك طاهرة 

�شليمة ..
ويبني��ان اأ�شرة من واق��ع هذه العفة وه��ذا الطهر 
وه��ذا ال�ش��رف اإذا تفكك��ت ه��ذه الرواب��ط ودخل��ت 
العالقات غر ال�شرعية، واأ�شبح الرجل على عالقات 
غ��ر �شرعي��ة هنا وهن��اك، ام��راأة هنا وام��راأة هناك 
خ��ارج هذا االإط��ار ال�شرع��ي واالأخالق��ي واأ�شبحت 

املراأة كذلك انتهى املجتمع .
اآفات وم�شائب ال اأ�شر حم�شنة ومرابطة �شتبقى 
..ال�ش��رف وال كرام��ة وال �شم��و يف النفو�س..النفو�س 
تدن���س تنحط، ي�شب��ح االإن�ش��ان تافهاً خ�شي�ش��اً نذاًل 
�شيئ��اً، ال قدا�ش��ة عنده ل�شيء وال اح��رام ل�شيء وال 
كرامة ل�ش��يء، �شاقطاً ميك��ن اأن ي�شتعب��ده االآخرون 
ب��كل ب�شاطة، حت��ى نظرته اإلى احلي��اة تتغر واقعه 
العمل��ي واحليات��ّي يتغ��ر. ه��ذه حال��ة م��ن التدمر 
للنظ��ام  و  لالأ�ش��رة  وا�شته��داف  ..تدم��ر  للمجتم��ع 
االأ�ش��ري يف االإ�شالم الذي يبن��ي اأ�شرة موحدة عفيفة 
اأخ��وة  واأم زوج��ة وزوج  “اأب  �شاحل��ة متما�شك��ة 
واأبن��اء” بينه��م كل الرواب��ط االأ�شري��ة العظيم��ة .. 
تفكي��ك للن�شيج االجتماعي ثم ي�شبح جمتمعاً مبعرثًا 
مفرق��اً م�شتتاً ال يجمعه اأي روابط وال اأي اأوا�شر وال 
اأي عالق��ات اإال العالق��ة احل��رام الت��ي ال قدا�شة فيها 
وال رحم��ة فيها وال خر فيها وال �شرف فيها وال ثمرة 

طيبة لها.
هن��اك تركي��ز عل��ى هذا اجلان��ب من خ��الل مواقع 
التوا�شل االجتماعي من خالل اخراق اجلو املحافظ 

يف املدار�س واجلامعات ..
والتاأ�شي�س لعالقات غر �شليمة غر م�شروعة غر 

م�شتحب��ة لدى البع���س تدخل كثقافة ينظ��ر البع�س 
اإليه��ا اأنه��ا متثل ح�ش��ارة .. اإن احل�ش��ارة هي هكذا 
..عالق��ات غر مرتبطة غ��ر من�شبطة غ��ر اأخالقية 
رواب��ط غ��ر �شرعية، مفا�شد ورذائ��ل، ونحن ال نرنو 
به��ذا الكالم الط��الب والطالبات، الكث��ر منهم �شرفاء 
ولكنن��ا نتح��دث كي يكون��وا منتبه��ني الأن هن��اك من 
ي��روج اليوم، من يروج لهكذا عالقات غر �شرعية وال 
اأخالقي��ة م��ن يروج حلالة م��ن االنف��الت يف العالقات 
لفو�ضى يف الختاط والعاقات، لفو�ضى يف الروابط 
والتوا�ش��ل وانخالع��اً وان�شالخ��اً ع��ن كل الرواب��ط 
ال�شرعي��ة واالأخالقي��ة التي حتم��ي املجتم��ع امل�شلم 
وحتاف��ظ عليه وت�شون��ه .. ت�شون امل��راأة وحتافظ 
عليه��ا لتك��ون عفيف��ة طاهرة �شريف��ة كرمي��ة اأ�شيلة 
تكون نواة الأ�شرة عظيمة وحتمي الرجل كذلك ليكون 
اإن�شان��اً عفيف��اً زكياً �شاحل��اً طاه��رًا �شريف��اً نظيفاً .. 
فيك��ون اأي�شاً مع تل��ك املراأة نواة الأ�ش��رة تبنى على 
هذه القي��م العظيمة تعي�س حال��ة الرابط.. الروابط 
املقد�ش��ة لق��د جع��ل اهلل الرابط��ة يف نظ��ام االأ�ش��رة 

االإ�شالمية رابطة مقد�شة �شليمة نظيفة.
الي��وم الغ��رب ي��روج ع��رب بع���س املنظم��ات عرب 
الهجم��ة االإعالمي��ة، الهجم��ة الت��ي تاأتي ع��ن مواقع 
التوا�شل االجتماعي ع��ن مواقع يف االإنرنت الهجمة 
الفظيع��ة  القبيح��ة  ال�شنيع��ة  اخلليع��ة  االإباحي��ة 

ال�شيئة  اخلط��رة  ال�شيطانية 
ليدم��ر كل ه��ذا  ..ياأت��ي  ج��دًا 
اجل��و، ياأت��ي ليدم��ر كل ه��ذه 
املحافظة، ياأت��ي لُيَعلم النا�س 
الفو�شى يف الروابط الفو�شى 
يف  والفو�ض��ى  الخت��اط،  يف 
التوا�ش��ل، وهكذا حت��ى تن�شاأ 

روابط غر �شرعية.
بالتعالي��م  ��د  التقُيّ يج��ب 
االإ�شالمي��ة، باالأخ��الق والقيم 
حتم��ي  الأنه��ا  االإمياني��ة 
جمتمعن��ا وت�شون��ه وحتافظ 
عل��ى قوته ومتا�شك��ه، ويجب 
يف  االنف��الت  اأن  نع��ي  اأن 
ب��ني  والعالق��ات  الرواب��ط 
الرجل وامل��راأة لي�س ح�شارة 
اأب��دًا، اإمنا هو خ�ش��ة، اإمنا هو 
دناءة، اإمنا هو انحطاط، اإمنا 
ه��و تدم��ر للمجتم��ع امل�شل��م 
يف االأ�ش��رة امل�شلم��ة، متزي��ق 
للن�شيج االجتماعي االإ�شالمي.
ذل��ك  اأن  نع��ي  اأن  ويج��ب 
ح��رب بكل م��ا تعني��ه الكلمة، 
اإ�ضقاط لاإن�ض��ان حتى ي�ضبح 
تافه��اً  مائع��اً  �شاقط��اً  اإن�شان��اً 
حق��رًا ن��ذاًل ال �ش��رف عنده ال 
اأهمي��ة عن��ده ل�شيء اأب��دًا، هو 
اأخالقي��اً،  �شاقط��اً  ي�شب��ح  اأن 
ه��ل يبق��ى عن��ده كرام��ة؟ هل 
يبق��ى عنده �ش��رف؟ هل يبقى 
عن��ده غ��رة؟ هل يبق��ى عنده 
حمية؟ ه��ل يبقى عن��ده اإباء؟ 
هل يبقى عنده عزة؟ هل يبقى 
عنده َمَنع��ة؟ .. ال، من ي�شبح 
�شاقط��اً اأخالقي��اً يف العالق��ات 
غ��ر ال�شرعية ما ب��ني الن�شاء 
م��ن  �ش��كل  اأي  اأو  والرج��ال 
اأ�ش��كال الفواح�س واالإباحة ال 
يبقى لدي��ه اإح�شا�س ال بكرامة 
وال �شرف وال عزة وال اإباء وال 
غ��رة وال حمي��ة وال اأي �شيء 
من هذه االأ�شياء عندها ي�شبح 
رخي���س  لال�شتعب��اد،  قاب��اًل 
النف�س وقاباًل لال�شتعباد اأي�شاً 
�ش��كل اآخر من اأ�ش��كال احلرب 

الناعم��ة، ي�شتهدف ك�ش��ر االإرادة وال��روح املعنوية 
لدينا، اإ�شعارنا بال�شعف والعجز وال�شعة واحلقارة 
واال�شت�شالم واأننا ال �شيء، وتكبر قوى الطاغوت يف 
اأنف�شنا واأمام اأعيننا، ف�شرى يف اأمريكا واإ�شرائيل، يف 
عمالء اأمريكا واإ�شرائي��ل من كيانات هنا وهناك �شيئاً 

كب��رًا عظيم��اً ومهم��اً، اإما بنظ��رة اال�شتق��واء يعني 
ترى فيه��م اأقوياء ج��دًا واأنت �شعيف ج��دًا ال �شيء، 
اأو اال�شتعظام احل�شارة القوة العظمة املدري ما هو 

ذاك .. ال..
هناك املعيار االأ�شا�شي يف النظرة التي يربينا عليها 
االإمي��ان ويربينا عليها االإ�شالم يف ثقافته يف مبادئه يف 
اأخالقه يف قيمه، هي نظرة تنطلق من املعاير القيمية 

واالأخالقية:
و اإمن��ا االأم��م االأخ��الق م��ا بقي��ت ف��اإن ه��ُم ذهبت 
اأخالقه��م ذهب��وا االأم��م ت��وزن به��ذا املي��زان مبيزان 
االأخ��الق والقي��م، النا���س يوزنون مبي��زان االأخالق 
والقي��م، هذا املي��زان االإن�شاين، هذا املي��زان واملعيار 
االإله��ي الذي اأرادنا اهلل اأن نزن به االآخرين واأن ننظر 
اإل��ى االآخري��ن من��ه َكَناف��ذٍة نط��ّل منه��ا عل��ى واق��ع 
الب�شري��ة، القوة العظمة املنع��ة يف ال�شعوب بقدر ما 
متتل��ك بق��در ما تك��ون حرة عزي��زة كرمي��ة متم�شكة 
مبب��ادئ واأخ��الق وقي��م عظيم��ة، ي�شعون اإل��ى ك�شر 
ال��روح املعنوي��ة واإل��ى اإ�شعارن��ا بالعج��ز بال�شعف 
بال�شع��ة واأي�ش��اً بالياأ���س و يحاول��ون اأن يبثوا فينا 
روح الهزمية.. هذا �شيء يحر�شون عليه حتى يف ظل 
ه��ذا العدوان هناك �شغل كبر عل��ى مواقع التوا�شل 
االجتماع��ي ع��رب القن��وات الف�شائية، ح��رب نف�شية 
�شر�ش��ة حرب اإعالمية �شر�شة، اإرجاف تهويل وهكذا، 
�شعي الإره��اب النا�س و�شعي 
ل��زرع روح اخل��وف و الياأ�س 
وال�شعف يف نفو�شهم االإميان 
ه��و يعبوؤك بال��روح املعنوية 
العالي��ة ج��دًا ت�شع��ر بالق��وة 
واأنك مع اهلل واهلل معك وتعتز 
وتوؤم��ن  ومبادئ��ك  بقيم��ك 
ق�شيت��ك  وبعدال��ة  مبوقف��ك 
وتك��ون قويا جدا بهذا، ثم هو 
عوام��ل  كل  م��ن  يخل�ش��ك 
ال�شغط النف�شي، ما كان منها 
ثقافي��ا، م��ا كان منه��ا اأي�ش��ا 
نتيج��ة للواق��ع ال�شلوكي، كل 
العوام��ل املوؤثرة �شلب��ا التي 
�شع��ورك،  حتط��م  حتطم��ك 
يخل�ش��ك منه��ا واحلديث عن 
هذا اجلانب يطول ويطول، يف 
والكرام��ة  الع��زة  �شع��ور 
واالإباء واملنع��ة، والثقة باهلل 
واالعتم��اد عل��ى اهلل والتوكل 
عل��ى اهلل اإلى اآخ��ره، يعملون 
�شم��ن ه��ذه احل��رب الناعمة 
االهتم��ام  روح  اإمات��ة  عل��ى 
فيك، اأو �شرف حالة االهتمام 
نح��و اأ�شي��اء تافه��ة، يعني ال 
تهتم ب�شيء، يطبعا هذا يعود 
اإلى مو�شوع امل�شوؤولية الذي 
حتدثن��ا عن��ه �شابق��ا، تك��ون 
اإن�شان��ا م�شتهرا يف احلياة ما 
�ش��يء عن��دك مه��م، ي��ا اأخ��ي 
ما�ش��ي  ي�ش��دوا،  يتقاتل��وا، 
عن��دك اهتمام، ت�شاهد مثال اأو 
ماآ�ش��ي  واقع��ك  يف  يح�ش��ل 
م��ا  كب��رة  اأح��داث  كث��رة، 
تلتف��ت اإليه��ا، اأو ي�شرف هذا 
االهتم��ام اإلى اأ�شي��اء اأخرى، 
متوت��ر  اأن��ت  كب��ر،  اهتم��ام 
االأع�ش��اب وت��كاد اأن تنفج��ر 
لك��ن  كب��ر  اهتم��ام  وعن��دك 
ب�ش��يء  اأو  ثانوي��ة،  بق�شي��ة 
هام�شي اأو ب�ش��يء جزئي، اأو 
ب�ش��يء فرع��ي، تن�ش��ى ما هو 
اأه��م، تغف��ل عما ه��و اأكرب، ال 
تلتف��ت اإليه��ا اأ�ش��ال، احلال��ة 
بن��ي  ع��ن  اهلل  ذكره��ا  الت��ي 
اإ�شرائي��ل، ل��ن ن�شرب على طع��ام واحد، �ش��ربوا اأن 
يذبح فرعون اأبناءه��م واأن ي�شتحي ن�شائهم، �شربوا 
على القهر والذل، �شربوا على كل �شيء، لكن امل�شاألة 
الت��ي قال��وا لن ي�ش��ربوا عليها، قالوا ل��ن ن�شرب على 
طعام واحد، ال بد من الب�شل، وال بد من القثاء، ال بد 

امل�������������������������������س�������������������������������ؤول ب���������������������������������ال���������������������������������وج���������������������������������ود  االن���������������������������������س���������������������������������ان���������������������������������ي  ال�������������������������������������������وج�������������������������������������������ود  ت���������������������ف���������������������س���������������������ر  االمي���������������������������������ان���������������������������������ي���������������������������������ة  امل�������������������������������������������ب�������������������������������������������ادئ   >
اإلن��������������������������������س��������������������������������ان��������������������������������ي��������������������������������ة ك������������������������������������������رام������������������������������������������ت������������������������������������������ه  ي������������������������������������ع������������������������������������ي  أن  االن���������������������������������������������������������������س���������������������������������������������������������������ان  م������������������������������������������������������ن  م������������������������������������ط������������������������������������ل������������������������������������وب   >

ي��ع��ي��ش االن���س���ان  ي��ن��ب��غ��ي أن  <ال 
ف��ي احل��ي��اة ك��احل��ي��وان��ات ألن عليه 

التزامات كثيرة

لغير  ع��ب��د االس��ن��ان نفسه  إن   >
ال����ل����ه ي���ص���ب���ح ان�����س�����ان�����ًا ه����ي����ن����ًا وه����و 

يتحمل مسؤولية هذا الهوان

<ع�����ل�����ى االن�������س�������ان م����س����ؤول����ي����ات 
كبيرة ف��ي ه��ذه احل��ي��اة حت��ت��اج إلى 
زك�������اة ن���ف���س وط�����ه�����ارة واالل�����ت�����زام 

مبكارم األخاق

<حالة االنفات واالستهتار هي 
حالة انساخ وشذوذ عن االميان

<  ق���وى ال��ط��اغ��وت ت��ع��م��ل ضمن 
ب����رن����ام����ج����ه����ا ال����ش����ي����ط����ان����ي ل���ض���رب 

القيمة االنسانية

< ال�����وع�����ي وال����ب����ص����ي����رة ه�����ي م��ن 
اإلميانية  للهوية  املتينة  األس��س 
< هناك شكل من احل��رب الناعمة 
البشرية  النفس  لتدنيس  يسعى 
وال��ف��واح��ش  األخ��اق��ي��ة  باملفاسد 

التي تدمر النسيج االجتماعي

االن���س���ان  ي���ك���ون  أن  ي���ج���ب   >
التصنيف  م���ن  ب��ح��ال��ة  م��ت��م��ت��ع��ًا 

وال يكون ساذجًا وغبيًا

السيد عبدامللك بدرالدين 
ي����ع����رف  أن  ي�����ج�����ب  احل���������وث���������ي: 
االن���س���ان م���ا ه���ي أه�����داف ق��وى 
ال��ط��اغ��وت وم���ا ه��ي مشاريعها 

وماذا تريد منك

< االمي�������ان ع���ل���ى ال��ط��ري��ق��ة 
التكفيرية مزيف هو وسيلة 
ل����ت����ط����وي����ع وت�����ش�����وي�����ه ص������ورة 
اإلسام التحرري احلضاري

< الله يريد االنسان واعيًا 
وم��س��ت��ب��ص��رًا ت��ع��رف م��ن أن��ت 

ومن أعداؤك

باملسؤولية  اإلح��س��اس   >
جتاه الواقع واالخرين هو من 
الهوية  اجلوانب املهمة في 

االسامية

ألم������ر  ي�����ه�����ت�����م  ل���������م  م���������ن   >
املسلمني فليس منهم
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م��ن الثوم، ال ب��د من العد���س، هذه م�شاأل��ة لن ن�شرب 
عليه��ا اأبدا، ولن نتنازل عنه��ا بتاتا، هذه روحية لدى 
الكث��ر من النا�س، لن ن�ش��رب يف م�شائل معينة ثانوية 
جزئي��ة، وغفلة كلية عن الق�شايا الكبرة، بارد جتاه 
الق�شاي��ا املهم��ة، بارد، ما عنده��ا التفات��ة اإليها، لكن 
حام��ي وع�ش��ر اإذا جت ق�شي��ة فرعية جزئي��ة هنا اأو 
هناك، هذه من اجلوانب التي يركزون عليها وت�شاعد 
يف نف���س الوق��ت، ه��ي ت�شاع��د عل��ى ال�شيط��رة عل��ى 
االإن�ش��ان، اللعب به، التحكم ب��ه اإذا كان من�شرفا عن 
الق�شاي��ا املهمة، ي��رك لالأعداء اأن يتحكم��وا فيه كما 
ي�ش��اءون ويري��دون، في�شلون اإلى حي��ث يريدون اأن 
ي�شلوا يف ا�شتعباد على هذا االإن�شان وال�شيطرة على 
ه��ذا االإن�ش��ان، عل��ى كل ح��ال اأ�شب��ح ه��ذا العنوان 
العامل،  اليوم يف  الناعم��ة” عنوانا رئي�شيا  “احلرب 
ت�شتغ��ل علي��ه ال��دول واملكون��ات والق��وى والفئات، 
يجب اأن ن�شعى يف هذا البلد ونحن نواجه العدوان يف 
معركت��ه الع�شكرية اإلى الت�ش��دي �شمن هذه احلرب 
الناعمة لكل اأ�شكال اال�شتهداف واأن يتحرك جنود هذا 
العلم��اء،  م�شوؤوليته��م،  ويف  واجبه��م  يف  املي��دان 
املثقف��ون، املتن��ورون، الواع��ون، االأكادميي��ون، يف 
االإعالمي��ون،  النا�شط��ون  اجلماع��ات،  يف  املدار���س 
اجلمي��ع جن��ود هذا املي��دان، عليه��م اأال يكون��وا اأقل 
املي��دان  جن��ود  م��ن  �ش��ربا  واأ�شع��ف  ا�شتب�ش��اال 

اأولئ��ك  الع�شك��ري، 
يف  ال�شام��دون  امل�شتب�شل��ون 
الطائ��رات،  مواجه��ة 
الذكية  والقنابل  وال�شواريخ 
ال�شاروخي��ة  والراجم��ات 
الت��ي  احلديث��ة  واملدفعي��ة 
و�شائ��ل  كل  باللي��زر،  تعم��ل 
الفتك والتدم��ر هم �شامدون 
يف مواجهته��ا، اأن��ا اأنا�ش��د كل 
رجال ميدان احلرب الناعمة، 
تكون��وا  ال  ب��اهلل،  اأنا�شده��م 
اأ�شع��ف واأق��ل اهتماما يف هذا 
املي��دان م��ن اأولئ��ك ال�شرفاء 
واالأبط��ال العظ��ام واالأخي��ار 
وال�شامدي��ن وال�شابري��ن يف 
امليدان الع�شكري، واإن كانوا 
هم اأي�ش��ا م�شتهدفني باحلرب 
يف  هن��اك  لكنه��م  الناعم��ة، 
�شموده��م وثباته��م العظيم، 
اأنت��م  تكون��وا  اأن  عليك��م 
�شامدون يف حربك��م الثقافية 
والفكري��ة واالإعالمية واملنرب 
االإعالم��ي الي��وم من��رب مهم، 
من��رب مه��م، مواجه��ة اأي�ش��ا 
حلرك��ة اجلمود الت��ي ت�شعى 
لتجميد ال�شعب اليمني يف ظل 
بع���س  الراه��ن،  الو�ش��ع 
عل��ى  املح�شوب��ة  التي��ارات 
جال�ش��ة  والتدي��ن،  الدي��ن 
يف  يجل�ش��وا  النا���س  توع��ظ 
البي��وت وم��ا له��م حاج��ة من 
�ش��يء، وما يدخل��وا يف �شيء، 
ال ي�شم��ح له��ذه التي��ارات اأن 
واأن  ال�شاح��ة  عل��ى  ت�شيط��ر 
لتجمي��د  ال�شاح��ة  يف  تن�ش��ر 
النا���س، الأن معنى هذا تكبيل 
للنا���س،  وتدج��ني  للنا���س 
لي�شيط��ر  للنا���س  واإخ�ش��اع 
عليهم العدو بكل ب�شاطة، من 
ي�شع��ى الأن يحول �شعبنا اإلى 
مزرع��ة دجاج، دواج��ن التي 
تنتظ��ر حت��ى يوؤت��ى بال�شكني 
فه��و يجني على ه��ذا ال�شعب 
م��ن  ال�شع��ب،  ه��ذا  ويظل��م 
روح  ن��زع  اإل��ى  ي�شع��ى 
واالإح�شا���س  امل�شوؤولي��ة 

بامل�شوؤولي��ة يف ه��ذا ال�شع��ب ه��و ظ��امل، والظامل��ون 
الثقافي��ون، والظامل��ون يف احل��رب الناعم��ة ال يقلون 
اأبدا عن اأولئك املجرمني الذين قتلوا النا�س بقنابلهم، 
م��ن يدم��رون اإمي��ان النا���س ال يقل��ون �ش��وءا و�شرا 

وخط��ورة عمن يقتلون النا�س بقنابلهم، على كل حال 
اجلان��ب االإعالم��ي ل��ه �شلة كب��رة به��ذا املو�شوع، 
هن��اك اأي�شا عل��ى امل�شت��وى الثقايف عملي��ة ت�شليلية 
كبرة ويف كل امل�شتويات جتاه الواقع جتاه االأحداث 
ينبغي االلتفات اإليها، على كل 
اأكرثن��ا يف احلدي��ث ع��ن ه��ذا 
املو�ش��وع وال��كالم عنه كثر، 
ناأم��ل من االآخرين االهتمام اإن 
�شاء اهلل، يبق��ى لنا كلمة قليلة 
اإن �ش��اء اهلل، هن��اك الفعالي��ة 
م��رور  فعالي��ة  ج��دا،  املهم��ة 
ثالثة اأعوام واال�شتعداد للعام 
الراب��ع يف الت�ش��دي للعدوان، 
ه��ذه الفعالية مهمة، احل�شور 
الوا�شع فيه��ا يعرب عن �شمود 
�شعبن��ا، ع��ن متا�ش��ك �شعبنا، 
عن ق��وة واإرادة ه��ذا ال�شعب 
اأن ث��الث �شن��وات م��ن القت��ل 
والتدم��ر واال�شته��داف ب��كل 
اأ�ش��كال اال�شته��داف مل تك�ش��ر 
الأن��ه  ال�شع��ب  ه��ذا  اإرادة 
“وهلل  والأن��ه  مي��ان،  االإمي��ان 
العزة ولر�شول��ه وللموؤمنني” 
باإميان��ه  ال�شع��ب عزي��ز  ه��ذا 
تنك�ش��ر  ال  �شام��د،  وبالت��ايل 
اإرادت��ه، مهم��ا كان حج��م هذا 
العدوان، �شمد كل هذه الثالث 
الت�شحي��ات  ق��دم  ال�شن��وات، 
�شعب��ا  بق��ي  لكن��ه  الكب��رة، 
عظيم��ا وعزي��زا وين��ال �شرف 
ولي���س  والثب��ات،  ال�شم��ود 
اال�شت�ش��الم  ومذل��ة  مهان��ة 
اخلن��وع،  و�شع��ة  والعج��ز 
اليوم نحن معنيون باحل�شور 
الكب��ر يف الفعالي��ة املركزي��ة 
كل  م��ع  والتفاع��ل  ب�شنع��اء 
والرتيب��ات  االإج��راءات 
ل�شاحله��ا، للتعب��ر ع��ن ه��ذا 
ال�شمود، عن هذا التوحد، عن 
هذا الثبات، وم��ا يهمني اأي�شا 
اأن اأ�ش��ر اإل��ى م�شاأل��ة م�شكلة 
الغ��از، اأزم��ة الغ��از �شيم��ا يف 
اأمانة العا�شمة هي اأزمة يقال 
عنه��ا الكثر ويقال فيها الكثر 
اإعالمي��ة  حمل��ة  وهن��اك 
ومعاناة، هذه املعاناة ت�شتغل 
من قب��ل البع�س ب�شكل �شلبي، 
اأن��ا اأود اأن اأو�ش��ح تو�شيح��ا 
بالالئم��ة  واألق��ي  خمت�ش��را 
ال  باأنه��ا  الر�شمي��ة  للجه��ات 
تو�شح مبا يكفي جتاه هذه امل�شاألة، ما هو �شبب اأزمة 
الغاز والنق�س يف توفر مادة الغاز، اأوال من اأين يوؤتى 
مب��ادة الغ��از؟ من ماأرب. ثانيا، م��ن املعني يف الفرة 
املا�شي��ة مب�شاأل��ة الغ��از وتوف��ر الغاز، ه��ي �شركة 

الغ��از، �شركة ر�شمي��ة متواجدة يف �شنع��اء، وكانت 
تتحم��ل فيم��ا م�ش��ى باالإتي��ان بالغ��از وتوف��ر مادة 
الغ��از، حورب��ت ه��ذه املوؤ�ش�شة وج��رت اأ�ش��كال من 
عملية اال�شته��داف لها حتى اأ�شبحت يف �شنعاء �شبه 
م�شلول��ة ما ت�شتطيع تقوم ب��دور فعال، ودور حقيقي 
يف توفر مادة الغاز، بعدما حتكم اأولئك من ماأرب يف 
عمله��ا ومل يعطوه��ا ه��ي ك�شرك��ة ومل يوف��روا له��ا 
ك�شركة ومل يركوا لها حرية العمل ك�شركة م�شوؤولة، 
املا�ش��ي، �شايقوه��ا  االأم��ر يف  علي��ه  كان  م��ا  مبث��ل 
وحاربوها وا�شتهدفوها بكل اأ�شكال اال�شتهداف حتى 
اأ�شابوه��ا بال�شل��ل، حت��ول هذا ال��دور اإل��ى التجار، 
امل�ش��وؤول ع��ن ه��ذا م��ن؟ امل�ش��وؤول عن ه��ذا مرتزقة 
العدوان، لو تركوا ل�شركة الغاز امل�شوؤولية كما كانت 
يف املا�ش��ي متام��ا وتركوا م�ش��ار هذا العم��ل كما كان 
علي��ه احل��ال يف الفرات املا�شية ما قب��ل حربهم على 
ال�شرك��ة باالأق��ل يبق��ى هن��اك جهة وا�شح��ة حمددة 
تتحم��ل امل�شوؤولية، اإن ق�ش��رت اأو فرطت اأو تهاونت 
حو�شبت، لكنهم اأ�شابوه��ا بال�شلل وعطلوا دورها ثم 
حول��وا الدور ب��دال من ذلك اإلى التج��ار، التجار فيهم 
البع�س م��ن النا�س اجليدين العقالء، الذين يتفهم اأن 
ي�شتفي��د وينتف��ع ويف نف���س الوقت ينفع ه��ذا ال�شعب 
الذي يع��اين ويتفهم ظ��روف هوؤالء النا���س وقد يقنع 
الكث��ر م��ن  الرب��ح، وفيه��م  مبن�شب��ة معقول��ة م��ن 
وم�شا�ش��ي  واالنتهازي��ني  والل�شو���س  الطماع��ني 
الدم��اء، الذي ل��ن يبايل يف �شبيل احل�ش��ول على اأكرب 
ق��در من الربح حتى لو مات النا���س جوعا، وحتى لو 
بلغ��ت معاناته��م كيفما بلغ��ت، ما عن��ده م�شكلة، اأهم 
�شيء يح�شلوا على ن�شبة هائلة من الربح، اأتت ق�شة 
املقط��ورات ه��ذه، الت��ي توف��ر م��ادة الغ��از، وتق��وم 
بعملي��ة نق��ل الغ��از، جتم��ع يف امل�شاألة ع��دة عوامل، 
العامل االأول اإ�شاب��ة موؤ�ش�شة الغاز بال�شلل يف عملها 
عم��ا كان عليه يف املا�شي، وعليه��ا م�شوؤولية اأن تقدم 
�شرح��ا كامال ع��ن ذلك، وعلى اجلان��ب االقت�شادي يف 
م�شوؤولي��ة الدول��ة اأن ي�شرع ه��ذا ب�شكل ت��ام واإال لن 
اأ�شك��ت عنهم اأن��ا، اثنني، االنتهازي��ني والطماعني من 
�ش��اروا  الباق��ي  لك��ن  التج��ار،  كل  ولي���س  التج��ار 
ب�شرته��م، يقل كيف اأبي��ع برخي�س وه��وؤالء بايعني 
باأرب��اح كب��رة اأ�شيء اربح مثلهم، فاأت��ى هوؤالء على 
اأ�شا���س اأنهم ي�شتح��وذوا اأو ي�شتغلون ه��ذه املعاناة 
وبن��اء على ما، من ال��ذي هياأ هذا الظ��رف يف الدرجة 
االأولى؟ يف الدرجة االأولى من عطل عمل �شركة الغاز، 
من اأ�شاب �شركة الغاز بال�شلل هو الذي حول العملية 
التي تتحول اإلى عملية جتارية من خالل التجار، اأتى 
هوؤالء الن�شاب��ني من التجار والطامع��ني وم�شا�شي 
الدم��اء الذي��ن ال اإن�شاني��ة فيهم وال رحم��ة وال �شفقة 
واإذا تركوا فيهم جهنميون، ح�شبنا اهلل ونعم الوكيل، 
ما يرحموا وما ي�شفقوا، اإذا تركوا، م�شالة خطرة اأن 
يركوا، يعني ما ب��ا ي�شفوا يف ال�شعب نهائيا، ي�شاف 
اإلى ذلك تلعب بعملية التعبئة، مثال التعبئة يف ماأرب 
تخ�شع حل�شابات فيها اأالعيب كثرة، عدة حمافظات 
منع��ت ح�شته��ا الر�شمي��ة، يعن��ي منع��ت ح�شته��ا، 
حمافظة كذا خال�س، يعني ما عاد ي�شرف لها ح�شة، 
اإمن��ا ي�ش��دق عليه��ا بن�ش��ب معين��ة م��ن املحافظات 
االأخرى لت�شل اإليها بع�س القاطرات، قاطرات الغاز، 

امل�شكل��ة الي��وم اأي�ش��ا فيه��ا تق�ش��ر عل��ى اجله��ات 
امل�شوؤول��ة يف الدولة، مبعنى بو�شعه��ا اأن تفعل �شيئا 
اأن تخف��ف من ه��ذه املعاناة، االأمر يحت��اج اإلى ماذا؟ 
طامل��ا واملرتزقة عطل��وا دور �شركة الغ��از واأ�شابوه 

امل�شاأل��ة  حول��وا  بال�شل��ل، 
للتح��ول مل�شاأل��ة جتاري��ة م��ن 
خ��الل التج��ار، التج��ار فيه��م 
واأ�شخا���س  فم�شتغل��ة  اأط��را 
وطامع��ني  انتهازي��ني 
وم�شا�شي دم��اء، املرتزقة يف 
ماأرب م��ن خالل كل ه��ذا ومن 
خالل عمليات تقطع بني احلني 
واالآخر، يحجز لك ويتقطع لك 
عل��ى قواط��ر، مث��ال يف بع���س 
االأحي��ان القواط��ر التي تتجه 
�شنع��اء،  العا�شم��ة  اإل��ى 
يحجزوه��ا يوم��ني ثالث��ة اأيام 
اأربعة اأيام اأ�شبوع، قلك قطاع، 
ال�شيط��رة  مناط��ق  يف  قط��اع 
التابعة للمرتزقة، ما ت�شتطيع 
وتق��وم  اإليه��ا  ت�ش��ل  الدول��ة 
ه��ذا  ف��ك  يف  مب�شوؤوليته��ا 
القطاع، يخلي النا�س يتعذبوا 
يف �شنعاء، مرتاح، الأنهم ما يف 
ذرة من االإن�شانية وال ذرة من 
بامل�شوؤولي��ة،  االإح�شا���س 
مرتزق، بايع، باع وطنه بكله، 
خليه من عاد يه��م اأمر النا�س، 
�شنع��اء  يف  اأ�شرت��ه  حت��ى 
الي��وم  هم��ه،  م��ا  متعذب��ة 
امل�شوؤولي��ة على اجلميع، اأوال 
هناك م�شوؤولي��ة اأ�شا�شية على 
املرتزق��ة من ي��وم عطلوا عمل 
بال�شل��ل  واأ�شاب��وه  ال�شرك��ة 
به��ذه  ي�شمح��ون  ي��وم  وم��ن 
التقطع��ات وم��ن ي��وم قطعوا 
ح�ش�س عل��ى حمافظات ومن 
يوم يتلعبون يف عملية التعبئة 
ومن ي��وم يتلعب��ون باالأ�شعار 
حين��اً وحني��اً اآخ��ر وم��ن يوم 
ا�شالي��ب كث��رة ي�شتخدمونها 

يف االإ�شرار بالنا�س.
التج��ار  عل��ى  امل�شوؤولي��ة 
يف ه��ذا االأ�شل��وب االنته��ازي 
والظ��امل  وامل�شتغ��ل  القبي��ح 
يف  الدول��ة  عل��ى  امل�شوؤولي��ة 
املوؤ�ش�ش��ات  عل��ى  �شنع��اء 
اجله��ات  عل��ى  احلكومي��ة 
املعني��ة الت��ي مل تب��ذل جه��دًا 

كبرًا ي�شاعد على التخفيف من هذه املعاناة املطلوب 
دور م�ش��رك ر�شم��ي و�شعب��ي املرتزق��ة ه��م اأولئ��ك 

جمرمني وطغاة فيما بقي.
مطل��وب اأن يك��ون هن��اك تع��اون اأن��ا اأوال اأن�ش��ح 
التج��ار اتق��وا اهلل واإذا مل تتقوا اهلل فانت��م �شتكونون 

يف خ�شوم��ة معنا ومع ال�شعب ل��ن ن�شكت عنكم حتى 
اأين اأفك��ر اأن يتم عملي��ة ح�شر دقيقة ج��دًا للتجار من 
يلتزم منهم فال باأ�س من ال يلتزم يتعاون عليه ال�شعب 
ويتع��اون علي��ه اجله��ات الر�شمية يك��ون عر�شة الأن 
يق��رح جو من مره يخ�شر كل �شيء، خال�س لن ي�شكن 
عن��ه ال�شع��ب لك��ن امل�شاأل��ة ال ينبغ��ي فيه��ا ت�شرف 
منفل��ت الأن ه��ذا �شينال جت��ار اأبري��اء اأو متفهمني او 
م�شتعدي��ن للتفاهم، الدول معني��ة باالأ�شا�س والنا�س 
يعينوه��ا، بالغ��ات اإذا ع��رف اأي اإن�ش��ان ب��اأي تاج��ر 
يخب��ي مقط��ورات الغ��از م�شوؤولية وواج��ب �شرعي 
علي��ه يبلغ يت�ش��ل باجلهات املعنية اجله��ات املعنية 
حتدد اأرقام وتعلنها من عرف مقطورات غاز اأو تاجر 
يخباأ غاز اأو يبيع باأكرث من ال�شعر املحدد يبلغ يت�شل 
األ��ووه ف��الن عنده قاط��رة وال عنده يبي��ع باأغلى وال 
يخباأ الغ��از ومكانه كذا ويقدم م��ا لديه من معلومات 
الدولة عليه��ا اأن تتعامل ب�شكل عاجل و�شريع وتتخذ 
اإجراءاته��ا التج��ار ميكن الكث��ر منه��م يتعقلوا وبه 
فيه��م نا�س فيهم خر اإمنا ق��د بيقل بني العوران اعور 
عين��ك ال ب��ني الع��وران خلي��ك �شحيح خلي��ك مب�شر 
وال تع��ور عينك الأنه با يج��ي من يعور الثانية ورجع 
تتحول اأعمى خلي لك عينك وخلي ي�شلموا لك الثنتني 
عيون��ك الثنتني ال عد تع��ور عينك، فاملو�شوع يحتاج 
اإل��ى اهتمام وجدية اأكرب م��ن اجلانب الر�شمي تعاون 
خ��ر  في��ه  َم��ْن  التج��ار  م��ن 
منه��م، تعاون م��ن املواطنني 
عملي��ة  اأي  ع��ن  بالبالغ��ات 
عملي��ة  اأي  يعن��ي  تخبئ��ة 
اإخفاء، من ُيخبي يك�شفوه من 
يبيع باأكرث يبلغوا به، تعاون 
يف �شال�ش��ة حت��رك القاطرات 
يف النق��اط الأمني��ة، ل م�ضاألة 
اجلهات التي هي جهات اأمنية 
وال اجله��ات التي ه��ي جهات 
معنية باأم��ور مالية يجوز لها 
اأن ُتعرق��ل حرك��ة القاط��رات 
تتخ��ذ اإج��راءات ال باأ���س، ما 
املطل��وب حالة م��ن االنفالت، 
الأن البع���س اإم��ا تفريط واإما 
اإفراط اإما اإف��راط واإجراءات 
تبط��ئ م��ن حرك��ة القاطرات 
واإال فاّلت��ه، تتج��ه القاطرات 
م��ن خّب��ى خّب��ى ماه��و �شح 
م�ش��وؤول  عم��ل  يج��ي  ك��ذا، 
يج��ي اإج��راءات �شل�ش��ة لكن 
دقيق��ة قوية فعالة، هذا ممكن 
ه��ذا مت��اح، مراقبة ح��ركات 
القاطرات التاأكد من و�شولها 
�شره��ا  حرك��ة  م��ن  التاأك��د 
اليحت��اج اإل��ى اأن حُتجز اأيام 
اأو اأوق��ات طويلة يف نقاط هنا 
اأو هن��اك اأو معاب��ر هن��اك اأو 
هناك ال امل�شاألة ماحتتاج كذا.
م��ع كل هذا نحن ن�شيد بكل 
اإع��زاز ب��كل تقدي��ر بال�ش��رب 
الكب��ر ل�شعبن��ا العزي��ز على 
م��ن  وغره��ا  املعان��اة  ه��ذه 
املعان��اة ولك��ن ه��ذه املعاناة 
يجب اأن تتفهم يجب اأن يكون 
هناك جهد كبر وجّدية عالية 
يف التخفيف من هذه املعاناة، 
واإن �ش��اء اهلل بقي��ة احلدي��ث 

ياأتي يف الكلمة القادمة.
اأ�شال اهلل �شبحانه وتعالى 
اأن  ير�شي��ه،  مل��ا  يوفقن��ا  اأن 
يوفقن��ا للحفاظ عل��ى هويتنا 
عل��ى  واالنط��الق  االإمياني��ة 
اأ�شا�شه��ا يف واق��ع حياتنا بكل 
حت��ى نك��ون جمتمع��اً عظيماً 
وحت��ى ننطلق وفق ق��ول الر�شول �شل��وات اهلل عليه 
وعلى اآل��ه ) االإميان ميان واحلكمة ميانية ( ونحتاج 
اإل��ى حكم��ة مع اإميان م��ع بع�س، ن�ش��األ اهلل التوفيق 

وال�شداد.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

أم����������������ري����������������ك����������������ا ع�������������������ل�������������������ى  أس���������������������������������اس���������������������������������ًا  ت��������������ع��������������ت��������������م��������������د  ال���������������������������������ق���������������������������������رن«  »ص�������������������ف�������������������ق�������������������ة  ��������������������������������اة  امُل��������������������������������س��������������������������������َمّ اخل����������������������������ط����������������������������رة  اخل���������������������������������ط���������������������������������وات   >
إس������������������رائ������������������ي������������������ل وم������������������������������������ن  م���������������ن���������������ه���������������ا  م������������������وق������������������ف������������������ه  ب���������������������������ني  ال������������������ب������������������ع������������������ض  ف������������������ص������������������ل  م���������������������������ن  ك���������������������ث���������������������ي���������������������رًا  أم���������������������ري���������������������ك���������������������ا  اس������������������������ت������������������������ف������������������������ادت   >

< إذا دخلت العاقات الغير شرعية 
سواء للرجل أو املرأة انتهى املجتمع

اس������ت������ه������داف األس������������رة وال����ن����ظ����ام   >
األس������ري ف���ي االس������ام ه���و م���ن أش��ك��ال 
احل��������رب ال���ن���اع���م���ة ل���ت���ف���ك���ي���ك ال��ن��س��ي��ج 

االجتماعي

< ه��ن��اك م���ن ي����روج ل��ل��ع��اق��ات ال��غ��ي��ر 
ش����رع����ي����ة وال������ف������وض������ى ف������ي االخ�����ت�����اط 

والروابط والتواصل

< لقد جعل ال��ل��ه ال��راب��ط��ة ف��ي نظام 
األسرة االسامية سليمة ونظيفة

<م������ن ي���ص���ب���ح س����اق����ط����ًا أخ����اق����ي����ًا ف��ي 
ال���ع���اق���ات ال��غ��ي��ر ش��رع��ي��ة ب���ني ال���رج���ال 
والنساء ال يبقى له ال شرف وال عزة وال 

حمية فيصبح قابًا لاستعباد

<  ق��وة الشعوب ه��ي بقدر م��ا تكون 
حرة عزيزة كرمية متمسكة باملبادئ 

والقيم واألخاق

ف��ي��ن��ا  ي���ب���ث���وا  ي����ح����اول األع���������داء أن   >
روح ال���ه���زمي���ة ع��ب��ر احل�����رب ال��ن��ف��س��ي��ة 
اإلعامية الشرسة من تهويل وإرجاف

< اإلمي��ان يشعر االن��س��ان بالروحية 
ال�����ق�����وي�����ة وي����خ����ل����ص����ه م������ن ك������ل ع����وام����ل 

الضعف النفسية

< ي��ع��م��ل األع��������داء ع���ل���ى إم����ات����ة روح 
االهتمام في االنسان

< ي��ع��م��ل أع���داؤن���ا أي���ض���ًا ع��ل��ى ص��رف 
االه���ت���م���ام ع����ن امل���واض���ي���ع األس���اس���ي���ة 
وج�����ع�����ل االن�������س�������ان م������ت������وت������رًا م������ن أج����ل 

موضوع ثانوي

< ج���ن���ود م����ي����دان اإلع��������ام ال ي��ج��ب 
أن ي���ك���ون���وا أق����ل اس���ت���ب���س���ااًل م���ن ج��ن��ود 

امليدان العسكري

< ال���ذي���ن ي����دم����رون إمي�����ان ال���ن���اس ال 
ي���ق���ل���ون خ����ط����ورة ع����ن ال����ذي����ن ي��ق��ت��ل��ون 

الناس بالقنابل

ال��واس��ع في فعالية مرور  < احلضور 
ث�����اث�����ة أع�����������وام م������ن احل���������رب ي���ع���ب���ر أن 
م��ن��ذ 3 س��ن��وات  االس��ت��ه��داف املستمر 

لم يكسر إرادة شعبنا

والتماسك  ال��ص��م��ود  ع��ن  للتعبير   >
وال���ت���وح���د وال���ت���ف���اع���ل م����ن االج��������راءات 
امل��ق��ام��ة في  الفعالية  ف��ي  ال��وت��رت��ي��ب��ات 

صنعاء

<مسألة الغاز تستغل بشكل سلبي، 
واجلهات الرسمية تتحمل املسؤولية 

ألنها لم توضح أسباب املشكلة



ق�����������ائ�����������د اس�������ت�������ث�������ن�������ائ�������ي 
وخ����ط����اب اس���ت���ث���ن���ائ���ي ..

فضل إسماعيل أبوطالب
هكذا يتجلى لنا ال�شيد عبدامللك وللعامل اأجمع كقائد مياين عظيم ورجل ا�شتثنائي 
ب��كل املقايي���س وهكذا يتك�شف للعامل يوما بعد يوم حج��م هذا الرجل وعمق روؤيته 

و�شدق اإميانه ومدى حكمته و�شجاعته ..
لقد كان خطابه الليلة فل�شفيا وواقعيا وا�شراتيجيا يف اآن واحد حدد فيه مالمح 
الهوي��ة اليمانية االإمياني��ة االأ�شيلة وتاريخه��ا ومدلوالته��ا ومقت�شياتها الثقافية 
وال�شلوكي��ة والعملي��ة وعالقتها ببن��اء االأم��ة وم�شتقبلها وطبيع��ة املخاطر التي 
تواجهه��ا يف املرحلة الراهنة والتحدي��ات امل�شتقبلية التي �شتعر�س م�شرها نحو 

التقدم والعزة والقوة ..
لق��د ك�شف بدقة متناهي��ة حقيقة نوايا وم�شاعي واأه��داف االأعداء وطريقتهم يف 
التفك��ر والتعبر وطبيعة حتركهم، ور�شم ا�شراتيجية دقيقة و�شاملة وعملية يف 

كيفية مواجهتها والت�شدي لها.
حق��ا اإنه رج��ل ا�شتثنائي جاء يف اأه��م مرحلة تاريخية مرت به��ا اليمن واأكرثها 

ح�شا�شية وخطورة يف ظل التطورات والتحوالت التي ت�شهدها املنطقة والعامل.
فه��و عل��ى حداثة �شن��ه من يق��ود معركة الدف��اع املقد�س عن ال�شع��ب واالأر�س 
واملق��درات، وه��و يق��ود معركة التح��رر الوطني اأم��ام جحاف��ل دول اال�شتكبار يف 

املنطقة والعامل دفاعا عن الكرامة وال�شيادة واال�شتقالل.
باالإ�شاف��ة اإل��ى كونه �شخ�شيا يتولى معركة الوع��ي ومعركة الدفاع عن الهوية 

والتاريخ اأمام كل حماوالت امل�شخ والطم�س والت�شويه.

فاحت��������ة الع�����������اں الراب���������ع!
عل��ى كل جب��ل، ويف كل �شه��ٍل وَتْل؛ يقُف رج��اٌل اأقدامهم يف االأر���س، وهممهم يف 

ال�شماء، ي�شميهم االأعداء "حوثيني" ون�شميهم " ميانيني".. 
ه��ُم املج��د، وُه��م الِع��ز، وهم الفخ��ر، وهم االأ�ش��ود، وه��م بحٍق وفخ��ٍر "رجال 

الرجال".. 
م��َت وجَه��َك �شراُه��م، واأينم��ا اأرخي��َت �شمع��َك �شت�شم��ُع اأخبارُهم،  واأينم��ا مَيّ

�شيملوؤون ناظريَك عزًة و�شموخا، و�شي�شبعون �شمعَك طماأنينًة وافتخارا..
لتُه اأياٍد  من �شعدة..ُيزف خرب عاِجل.. ُي�شفي ال�شدر، وُينِك�ُس راياِت الِكرْب، �شَجّ

ماهرة، وقلوٌب عامرة، وعقوٌل حا�شرة...
م��ن �شع��دة جاء النباأ ب�ش��رِب طائ��رة اإف 15، وكاأنَّ العام الراب��ُع ياأبى اإال اأن 
يفتت��َح اأيامه ب�ض��رب الطائرات الأمريكية، واإ�ضقاَط الهيب��ِة الأ�ضطورية، والتي مل 
تتعود ال�ضقوط، ومل تُذق مرارة التنكيل، يف اأي بقعٍة يف العامل؛ كما ذاقتها يف جبال 

و�شهول و�شواطئ اليمن على مدار ال�شنوات الثالث املا�شية...
حتيًة بحجم الطائراِت املحرقة، وبعدِد املجنزارِت امل�شتعلة، وبعدِد البارجاِت 
امللتهب��ة، وبع��دد املواق��ع املتطاي��رة؛ الأولئ��َك العظم��اء االأ�ش��داء، يف الت�شنيع، 

والتدريب، والتخطيط، والت�شديد...

الأحـــد 
  2018/3/25م املوافق 

9 رجب 1439هـ 
العدد )257(

احل�����رب ال��ن��اع��م��ة أخ���ط���ر ب��ك��ث��ي��ر وأش�����د ض������راوة م���ن احل����روب 
ال��ع��س��ك��ري��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ت���دّم���ر روح امل��ج��ت��م��ع وع��ق��ي��دت��ه 
وإمي�����ان�����ه، ومب���ح���اف���ظ���ة األم������ة ع���ل���ى م���ب���ادئ���ه���ا وأخ���اق���ه���ا 
انتصرت با شك في معركتها العسكرية واحلضارية.

الصواريخ التي تں إطالقها على دول العدوان ومعسكرات الغزاة ومنافقيهں في الداخل واخلارج
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مجنحة

 طراز 
ً
صاروخا

زلزال3 البالستي
صواريخ 

 صاروخ توشكا اسكود

صاروخ قاهر-1 
البالستية

 من منظومة بركان 
ً
 صاروخا

البالستية.. منها 4 صواريخ 
بركانH2 ، و 6 صواريخ 

بركان1، و 3 صواريخ بركان2

منظومة بدر1

7422

44513

62132

بعد دكه  بالباليستي اليمني.. 
تأجيل افتتاح مفاعل براكة اإلماراتي

اأك��دت وكال��ة روي��رز يف خ��رب عاج��ل له��ا 
ع��ن تاأجي��ل افتت��اح مفاع��ل براكة الن��ووي يف 
التدري��ب”،  يف  “م�ش��اكل  بذريع��ة  االإم��ارات 
دون اأن تك�ش��ف ال�شبب احلقيق��ي وراء تاأجيل 
وال��ذي ياأت��ي نتيجة ا�شته��داف �شاروخ ميني 
ل��ه يف وقت �شاب��ق.. وكان��ت ا�شتهدف��ت القوة 
ال�شاروخية للجي�س واللجان ال�شعبية املفاعل 
ب�ش��اروخ جمن��ح م��ن ن��وع  ك��روز يف ال3 من  
�شه��ر دي�شمرب م��ن العام املا�ش��ي، حيث اأكدت 
الق��وة ال�شاروخي��ة يف بيان يف حينه��ا اإ�شابته 

املفاعل بدقة عالية.
وجاء �شرب املفاع��ل االإماراتي بعد جتربة 

اأغ�شط���س  �شه��ر  نهاي��ة  لل�ش��اروخ  ناجح��ة 
التج��ارب  م��ن  �شل�شل��ة  �شم��ن  املا�ش��ي، 
يجريه��ا ق�ش��م البح��وث والدرا�ش��ات يف القوة 
ال�شاروخي��ة يف �شي��اق م�ش��روع ي�شع��ى لردع 
الع��دوان واحليلول��ة دون ارتكاب��ه مزيدا من 
اجلرائم..يذك��ر اأن مفاعل براك��ة النووية يقع 
يف املنطق��ة الغربي��ة الإم��ارة اأبوظب��ي وتبع��د 
نح��و 53 كيلوم��ًرا اإل��ى اجلن��وب الغربي من 
مدين��ة الروي�س، وهو هدف ا�شراتيجي للقوة 
ال�شاروخية اإلى جانب مفاعالت نووية اأخرى 
تزمع ال�شعودية بناءه��ا وفق ما اأعلنته وكالة 

رويرز يف ال� ٢٠ من دي�شمرب املا�شي.

واللج��ان  اجلي���س  جماه��دو  ان  ع�شك��ري  م�ش��در  • اك��د 
نه��م  جبه��ة  يف  و�شامل��ة  نوعي��ة  بعملي��ة   قام��وا  ال�شعبي��ة 
نفذوه��ا خ��الل االأ�شبوعني املا�شي��ني وبعد التخطي��ط لها وفق 

ا�شراتيجية ع�شكرية دقيقة، 
•  حققت جناحا اأ�شاب العدو بال�شدمة والذهول واأفقدته 
الق��درة عل��ى مللم��ة �شتات��ه وا�شتجم��اع ق��واه، ومتك��ن ابطال 
اجلي���س واللج��ان ال�شعبي��ة ا�شتع��ادة اأغلب م��ا كان العدو قد 
�شيط��ر عليه خ��الل عام ٢٠17م، حيث تكبد الع��دو يف العمليات 

االخرة خ�شائر فادحة يف االأرواح والعتاد.
اأكرث من 1٢٠ قتيال  • وبلغ��ت خ�شائره االأولية يف االأرواح 
بينه��م قي��ادات كب��رة وم��ن �شمنه��م قائد ل��واء حف��ظ ال�شالم 
وع��دد من ق��ادة الكتائب ومئ��ات اجلرحى ومت اأ�ش��ر عدد كبر 
م��ن مرتزق��ة الع��دوان، وتدم��ر اأكرث م��ن 1٠ اآلي��ات مبختلف 
اأنواعها واغتنام اأعداد كبرة من االأ�شلحة املختلفة، حيث متت 
العملية باجتاه قطاعات العدو االمين واالي�شر واالو�شط.. من 

ثالثة حماور رئي�شية.
• واأو�شح��ت القي��ادة امليداني��ة ان العملي��ات االأخرة يف 
نه��م مت��ت  بناء على خط��ة مركزة ل�ش��ل الع��دو وحركته يف كل 
االجتاهات وباالعتم��اد على املعلوم��ات اال�شتخباراتية ووفق 
ث��الث مكونات ح��دد املكون االأول غرفة عملي��ات العدو ومواقع 
قيادات��ه واأ�شالي��ب احلماية والتاأمني ومواق��ع القوة وال�شعف 
، فيم��ا اعتم��د املك��ون الثاين على قط��ع طرق االم��داد والتموين 
يف توقي��ت حم��دد فيم��ا قام املك��ون الثالث عل��ى القي��ام بعملية 
هجومية �ضاملة على خطوط الدفاع وحت�ضينات العدو و�ضول 
ال��ى الق�شاء على متر�شات��ه وال�شيطرة عل��ى كل املواقع التي 

كان قد حت�شن فيها.
• كم��ا قام��ت الق��وات اخلا�ش��ة مبهامه��ا املح��ددة وتنفيذ 
عملي��ات ا�ش��ر القي��ادات ومواجه��ة اأي مقاوم��ة حمتملة خارج 
والتكتي��ك  اال�شراتيجي��ة  وحقق��ت   ، املتوقع��ة  التكتي��كات 
التنفيذي للعمليات وتوظي��ف البيئة والتغرات اجلوية ارباكا 
للعدو وقدراته واربكا دعم طران العدوان ال�شعودي االأمريكي 
ل��ه .. وا�شتهدف ط��ران العدوان بع��دد من الغ��ارات قياداته، 
ونت��ج ع��ن اال�شتهداف م�ش��رع القي��ادي املع��روف باحلاوري 

وع�شرات من قوته.
•وفيما_يلي_تف�شيل_للمحاور_واملناطق_التي_�شملته��ا_

العمليات.
 • املحور االأول من اجتاه يام:

• حي��ث نف��ذ جماهدو اجلي���س واللجان ال�شعبي��ة عمليات 

هجومي��ة وا�شعة عل��ى مواقع العدو من جه��ة حمور اجلر�شب 
م��ن ع��دة م�ش��ارات.  االول من �شمال �ش��رق �شل�شل��ة االن�شاب 
باجت��اه جبل رياعني ومتت ال�شيطرة على جبل رياعني و�شوال 
الى غول �شاحب وقد مت خاللها  قطع طرق امداد العدو من جبل 
حلب��ان ودوة من جبل رياع��ني، وترافق مع ذلك التحرك هجوم 
م��ن موقع طحنون باجتاه مواق��ع عدن والتباب املحيطة وجبل 

االدمغ ومتت ال�شيطرة عليها والتباب املحيطة بها.
• امل�ش��ار الث��اين يف القط��اع االمي��ن م��ن جه��ة ي��ام تزامن 
م��ع حت��رك امل�ش��ار االأول ب��داأ الهج��وم باجت��اه مواق��ع العدو 
الب��زي ، وتراف��ق م��ع  يف �شل�شل��ة مواق��ع ال�ش��وداء وموق��ع 
ه��ذا الهجوم هجوم  عل��ى مواقع العدو باجت��اه �شل�شلة مواقع 
االن�ش��ب وجبل احل�شني وقد متت ال�شيطرة  على هذه املواقع 

بالكامل.
العدو: قلب  اجتاه  من  الثاين  • املحور 

• نف��ذ جماهدو اجلي�س واللجان عملي��ات هجومية باجتاه 
مواق��ع العدو يف �شل�شلة البيا���س ومتكنوا خاللها من ال�شيطرة 

على موقع عيا�س والتباب املحيطة بها.
 • املحور الثالث من اجتاه مي�شرة العدو:

 • نفذت جماهدو اجلي�س واللجان ال�شعبية عمليات هجومية 
مت خالله��ا ال�شيط��رة على  مواقع الع��دو يف �شل�شلة جبال عيدة 
ال�شرقي��ة والغربي��ة واملن�ش��اع ومتكن��ت م��ن ال�شيط��رة عليها 
بالكام��ل. وق��د ح��اول الع��دو ا�شتعادة ه��ذه املواق��ع واملواقع 
ال�شابق��ة من خ��الل الزحوف��ات املتوا�شل��ة ل15 يوم��ا متتالية 
حت��ت غطاء جوي مكثف، اإال اأن حماوالته باءت بالف�شل الذريع 
اأمام ال�شم��ود االأ�شطوري ملجاهدي اجلي�س واللجان ال�شعبية، 
حيث اأجربوه على الراجع واالنك�شار خائبا يف كل حماوالته.

وكانت قوة اال�شتطالع والعمليات اال�شتخباراتية والتحليل 
العمليات��ي اليوم��ي للجي�س واللجان ال�شعبية ق��د اأعادوا تقييم 
مي��دان املعركة يف نهم موؤخ��را واكت�شاف الثغ��رات والتكتيكات 
الت��ي ي�شتخدمها الع��دوان يف حماولته التمو�ش��ع يف نهم ب�شكل 
جديد اال ان العمليات االأخرة للجي�س واللجان ال�شعبية ك�شفت 
اأي�ش��ا عن حالة االرباك التي ت�شود قي��ادة املرتزقة وحماولتهم 
التن�ش��ل من م�شئولية الهزائم املتتالي��ة وخا�شة االأخرة منها 
يف جبه��ة نه��م ..كما ك�شفت عملي��ات الر�ش��د ا�شتنزاف خمزون 
الذخائ��ر يف معرك��ة نهم االأخرة م��ن �شعبة الت�شلي��ح يف ماأرب 
والطلب��ات املحلة التي رفعت لدول حتال��ف العدوان لتزويدهم 
بالذخائ��ر. وكان��ت املعلومات اال�شتخباراتية ق��د اكدت ت�شكيل 
جلن��ة خا�ش��ة من قب��ل العدوان للتحقي��ق مع ما مي�ش��ى بقادة 
املناطق الثالثة وال�شابعة وقادة الوحدات على ذمة م�شئوليتهم 
يف خ�ش��ارة مواق��ع هامة يف نهم واخل�شائ��ر الفادحة التي حلقت 

بهم ومبقاتليهم وا�شتنزاف الذخائر والعتاد احلربي.
• كم��ا ك�شف��ت املع��ارك االأخرة يف نهم ع��ن العجز الكبر 
ال��ذي يواجه��ه املعت��دون يف تعزيز مواقعهم وعجزه��م التام يف 
املواجه��ة عندم��ا يغيب اال�شن��اد اجلوي من طائ��رات العدوان 
ال�شع��ودي االأمريكي التي اأ�شبحت تق�شف ب�شكل ع�شوائي بعد 

الطلبات املتكررة التي تتلقاها من مرتزقتها.
وق��د اكد قادة وافراد اجلي���س واللجان ال�شعبية على الروح 
املعنوية العالية الت��ي يتمتع بها االبطال يف جبهة نهم، وفائ�س 
القوة الب�شرية واملادية يف اجلبهة مما يجعلها قادرة على تنفيذ 
ا�شراتيجي��ة ا�شت��دراج الع��دو وا�شتنزافه يف مع��رك ة النف�س 

الطويل دون ان تركه يحقق اأي انت�شار يذكر.
وما الن�شر اإال من عند اهلل. .

 وإحصائية خلسائر الغزاة واملرتزقة ..
.. ن����������������ه����������������م  ج��������������ب��������������ه��������������ة  ف������������������������ي  ال���������������ع���������������م���������������ل���������������ي���������������ات  ت��������������ف��������������اص��������������ي��������������ل 


