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 { َيْعَلُموَن  اَل  َحْيُث  ْن  ِمّ {َسَنْس�َتْدِرُجُهم 
إنقالب موزاين الغزاة في الس�احل وتطهير نوعي في اجلوف وس�عير عس�ير 
يلته�م ما تبق�ى من جنجوي�د البش�ير وهزائ�م موجعة ف�ي جن�ران وجيزان 

ال��س��ي��د ع��ب��د امل��ل��ك ب��درال��دي��ن احل��وث��ي:

بات األقصى واملقدسات وفلسطني عنوانًا رئيس�يًا 
لطبيعة الصراع الشامل والكبير مع قوى الطاغوت 

معركة  ال��ي��وم  ومعركتنا  املرحلة  طبيعة  باستيعاب  معنيون   >
وع���ي وه���ذا ج���زء م��ن ال��ص��راع م��ع األع����داء وال���ص���راع ال��ي��وم ليس 
صراعا على قطعة أرض، بل صراع أعمق للسيطرة على اإلنسان

في  ح��دث  وم��ا  البحريني  للشعب  والقمع  اليمن  على  ال��ع��دوان   >
سوريا والعراق وغيرها من قبل أنظمة محسوبة على هذه األمة 

إمنا هو ميثل امتدادا خلدمة أمريكا وإسرائيل

< ي�������وم ال�����ق�����دس ه�����و ي�������وم ال�����وع�����ي ومي�����ث�����ل ف����رق����ان����ا ف�����ي ه�������ذا ال����ع����ص����ر، ول�������ن ي�����ك�����ون م�����ع األق�����ص�����ى إال م�����ن ي�����ع�����ادي ع�������دو األق����ص����ى
< أدع���������������و إلح���������ي���������اء ع���������ن���������وان ح��������رك��������ة ال�������ن�������ف�������اق ل������ك������ل م���������ن ي������ت������ع������ام������ل م���������ع أم�������ري�������ك�������ا وإس���������رائ���������ي���������ل وي�����������ع�����������ادي أح������������������رار األم���������ة

 < ال��ن��ظ��ام��ان ال��س��ع��ودي واإلم���ارات���ي ي��دف��ع��ان امل��ل��ي��ارات لتمويل 
ال��ف��ن وم��ئ��ات امل��ل��ي��ارات إل���ى اخل��زي��ن��ة األم��ري��ك��ي��ة م��ق��اب��ل خ��ذالن 

وعداء للشعب الفلسطيني  

< مهما ك��ان��ت األوج�����اع واآلالم ن��ح��ن ث��اب��ت��ون ع��ل��ى م��وق��ف��ن��ا م��درك��ون 
لئال  نضحي  أن  لنا  وش���رف  هويتنا  تستهدف  ال��ت��ي  امل��ع��رك��ة  لطبيعة 

نكون عبيدا إال لله، وأال تتمكن قوى الطاغوت من السيطرة علينا

الس�يد عبد امللك: هذا احلضور يعبر ع�ن وعي عال ويحق لألجيال الالحق�ة أن تفتخر بكم
الس�يد نصر اهلل مش�يدًا: الش�عب اليمن�ي يعبر حقيق�ة أنه أه�ل اإلميان

سيدا الشام و اليمن بعد مشاهدتهما احلضور اجلماهيري املهيب للشعب اليمني في يوم القدس العاملي
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ق��ال الرئي�س مهدي امل�ساط ل��ن نت�سابق على 
املنا�س��ب واإمن��ا �سن�سع��ى جلعل الع��ام احلايل 

عاما بالي�ستيا كما وعد الرئي�س ال�سهيد.
جاء ذلك خ��ال ح�سور الرئي�س امل�ساط حفل 
اختت��ام ور�س��ة ال�سهي��د الرئي���س �سال��ح عل��ي 
ال�سماد، التخ�س�سية التي نظمتها قيادة وزارة 
الدف��اع ورئا�سة هيئ��ة الأركان العامة لعدد من 

القادة الع�سكريني.
ويف احلف��ل األقى الرئي�س امل�س��اط كلمة بارك 
فيه��ا للم�سارك��ني م��ن القي��ادات الع�سكري��ة يف 
ور�س��ة ال�سهي��د الرئي�س �سال��ح ال�سماد بنجاح 
فعالي��ات ال��دورة الهام��ة للقي��ادات الع�سكرية 

التي انعقدت يف هذا ال�سهر املبارك.
واأ�س��اد الرئي���س امل�س��اط بالدور اله��ام الذي 
هيئ��ة  ورئا�س��ة  الدف��اع  وزارة  قي��ادة  بذلت��ه 
الأركان العام��ة يف �سبي��ل اإجناح ه��ذه الور�سة 

الهام��ة للقي��ادات الع�سكري��ة وتعزي��ز الرتبي��ة 
الإميانية وخا�سة يف اأيام �سهر رم�سان.

وق��ال" تق��ع عليك��م مه��ام كب��رة يف وزارة 
الدف��اع باعتبارك��م �سف��وة املوؤ�س�س��ة الوطنية 
وتر�سي��خ  تعزي��ز  "يج��ب  م�سيف��ا  العريق��ة"، 
العقي��دة القتالي��ة يف اأو�ساط منت�سب��ي اجلي�س 
حت��ي ل تتك��رر الأخط��اء التي رافق��ت الفرتات 
ال�سابق��ة.. واأك��د على اأهمية دع��م اجلبهات من 
كافة اأبناء ال�سعب مل��وؤازرة وتعزيز دور اأبطال 

اجلي�س واللجان.
كم��اأ اأكد اأن ا�ست�سهاد الرئي���س ال�سماد يعني 
اأي�س��ا ال�سر يف موا�سلة اخلط��ط والأهداف يف 

ال�سعار الذي رفعه يد حتمي ويد تبني.
فيم��ا اأك��د املفت�س الع��ام للق��وات امل�سلحة يف 
كلم��ة اأن جبهات الع��زة والكرامة ت�سهد كل يوم 

انت�سارات نوعية ي�سطرها وليزال الأبطال.
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توع��د وزير الدفاع الل��واء الركن حممد نا�سر 
ب�سرب��ات  واأذنابه��ا  الع��دوان  ق��وى  العاطف��ي 
�ساحق��ة ومدم��ره لي�س فق��ط يف ال�ساح��ل الغربي 
ب��ل ويف كل م��كان تتواجد فيه. موؤك��دًا ان معركة 
ال�ساحل الغربي تعد معرك��ة ال�سعب اليمني كله 
ويف طليعت��ه اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبية 
واأبن��اء القبائ��ل ال�سرف��اء الذين ي�سكل��ون اليوم 
ال�سخ��رة املنيع��ة وال��درع احل�سني �س��د قوى 

الغزو والحتال وركائزهم العميلة.
الق��وات  اأبط��ال  اأن  الدف��اع  وزي��ر  واأو�س��ح 
امل�سلحة واللج��ان ال�سعبية والق��وى املجتمعية 
ق��وى  باملر�س��اد، �س��د  يقف��ون  له��م،  امل�سان��دة 
ال�س��ر والع��دوان، دفاع��ا عن حمافظ��ة احلديدة 
وال�ساحل التهام��ي ومينائه احليوي الذي ي�سكل 
�سريان احلي��اة لل�سعب اليمني.. كم��ا اأكد اللواء 
العاطف��ي اأن اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبية 

ينتهج��ون يف معرك��ة ال�ساح��ل الغرب��ي تكتيكات 
قتالية فري��دة مثلت رعباً لقوى الغزو ومرتزقتها 
ونكل��ت مبجاميعهم وت�سكياتهم القتالية واآلتهم 
احلربي��ة يف �ساح��ات املواجه��ة، والق��ادم اأعظم 
وغ��دا لناظ��ره لقري��ب.. من جهت��ه ق��ال الناطق 
الر�سم��ي للق��وات امل�سلح��ة العمي��د الركن �سرف 
غالب لقم��ان" اإن اأبو ظبي مل تعد اآمنة بعد اليوم 
واإنه��ا يف مرم��ى ال�سواري��خ اليمني��ة".. ودع��ا 

العمي��د لقم��ان امل�ستثمري��ن يف دب��ي واأب��و ظبي، 
اإل��ى اأخ��ذ ه��ذه الت�سريح��ات على حمم��ل اجلد، 
موؤك��دًا اأن ت�سعيد، الإمارات يف ال�ساحل الغربي، 
�سيقاب��ل، بت�سعي��د اأق��وى وغر متوق��ع من قبل 
معرك��ة  وح��ول  ال�سعبي��ة..  واللج��ان  اجلي���س 
ال�ساحل الغربي اأو�سح العميد لقمان، اأن اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة متكن��وا من ا�ستع��ادة معظم 

املواقع التي �سقطت قبل اأيام بيد الغزاة.

اأك��د الرئي���س مه��دي امل�ساط عل��ى �س��رورة اإياء اأم��ن اليمن 
وا�ستقراره اأهمية ك��رى يف اأي نقا�سات اأو حوارات وعلى اأهمية 
اأن تن���س اأي اأوراق تق��دم عل��ى طاول��ة املفاو�سات عل��ى اإخاء 
اليم��ن من التواج��د الأجنبي.. جاء ذلك خ��ال ا�ستقباله املبعوث 

اخلا�س لاأمني العام لاأمم املتحدة اإلى اليمن مارتن غريفيث.
واأ�س��اف" مثلم��ا اأن اأيدين��ا عل��ى الزن��اد يف خن��دق الدفاع عن 
وطننا و�سيادته واأمنه ووحدته وا�ستقاله فاإننا اأي�سا مند اأيدينا 

لل�سام متى توفرت اجلدية لدى الأطراف الأخرى".
واأك��د الرئي�س امل�ساط تاأييد ودع��م م�ساعي املبعوث الأممي يف 
ه��ذا املجال .. وقال" كن��ا ناأمل اأن تاأتي هذه الزي��ارة وقد مت فتح 
مطار �سنعاء الدويل و�سرف مرتبات املوظفني ورفعت القيود عن 
املوان��ئ اليمنية وال�سماح للمواد ال�سروري��ة الإغاثية والغذائية 
بالو�سول اإلى املايني م��ن املواطنني اليمنيني املحا�سرين الذين 

يعان��ون اأك��ر ماأ�س��اة اإن�سانية مق�س��ودة من فع��ل الب�سر يف هذا 
الع�سر".. واأ�سار رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى اإلى اأن الآلف 
م��ن املر�سى واجلرح��ى اليوم خمرين بني امل��وت اأو الختطاف 
يف الطري��ق اإل��ى املناطق املحتل��ة ومطاري ع��دن و�سيئون وهذه 
جرمي��ة ب�سع��ة تتحملها كل الأط��راف امل�ساركة ب�س��كل مبا�سر اأو 

غر مبا�سر يف العدوان على اليمن.
و�سدد على �سرورة اأن تقوم الأمم املتحدة بدورها يف التخفيف 
من الكارثة الإن�سانية التي خلفها العدوان واإعطاء الأولوية لرفع 
احل�س��ار عن مط��ار �سنعاء واملوان��ئ اليمنية واإيق��اف العدوان 
والعب��ث بال�سي��ادة اليمنية ومق��درات البلد يف املناط��ق الواقعة 
حت��ت الحتال.. وجدد رئي�س املجل���س ال�سيا�سي الأعلى التاأكيد 
عل��ى اأن اليمن مع ال�س��ام �سام ال�سجعان يف ح��ال تو فرت النية 
لذل��ك.. كما اأك��د على �سرورة اإياء اأمن اليم��ن وا�ستقراره اأهمية 

كرى يف اأي نقا�سات اأو حوارات فمثل ما اأن اأمن دول اجلوار مهم 
لهم فاأمن اليمن الدولة امل�ستقلة ذات ال�سيادة اأولى بالهتمام.

وق��ال" نح��ن املعت��دى علين��ا ونح��ن م��ن يتدخل الآخ��رون يف 
�سوؤونن��ا ويحاولون العبث باأمن بلدنا وا�ستقراره ويجب احرتام 
اليم��ن واأمن��ه و�سيادت��ه لأن��ه مل يكن يوم��ا م�سدر تهدي��د للدول 
الأخ��رى والدول املعتدية على اليمن ه��ي م�سدر ال�سر".. م�سددا 
عل��ى اأهمية اأن تن�س اأي اأوراق تقدم على طاولة املفاو�سات على 

اإخاء اليمن من التواجد الأجنبي.
ولف��ت الرئي�س امل�ساط اإلى اأنه ل توجد اأي جدية لدى العدوان 
يف اإيق��اف عدوانه بع��د ارتكابهم جلرمية اغتي��ال الرئي�س ال�سهيد 
ال�سماد والت�سعيد الأخ��ر يف ال�ساحل الغربي وظهور الأمريكان 
والريطاني��ني يف الواجهة وتدخلهم املبا�سر يف املعركة باعرتافهم 

وهذا ي�سع عامة ا�ستفهام كبرة.

إنجازات األجهزة 
األمنية  واللجان 

الشعبية في أسبوع

� الأجه��زة الأمني��ة مبحافظة احلديدة خلية ر�سد مرتبط��ة بالعدوان ال�سعودي المركي 
على اليمن مكونة من اأربعة اأ�سخا�س، وقد اأظهرت التحقيقات اأن هذه اخللية زودت العدوان 

مبعلومات واإحداثيات وت�سببت يف ق�سف مواطنني وموؤ�س�سات خدمية وجتارية.
� �سب��ط رج��ال الأم��ن باأمانة العا�سم��ة بالتعاون مع مباح��ث العا�سم��ة ، مرتكب جرمية 
ال�سرق��ة بالإكراه �س��د احدى الفتيات ب�سارع اجلزائر . حيث اقدم عل��ى انتزاع حقيبة الفتاة 
من كتفها بالقوة وهو يقود دراجة نارية ب�سرعة ، مما اأحلق بال�سحية ا�سابات خمتلفة جراء 

�سحبها يف ال�سارع .
� األق��ت الأجه��زة الأمني��ة مبديرية اجلراحي يف حمافظ��ة احلديدة القب���س على اثنني من 
اأخطر عماء العدوان الذين جندهم يف الر�سد ورفع الحداثيات ، حيث تورطوا برفع عدد من 

الحداثيات لطران العدوان عن مزارع ومنازل املواطنني يف مديرية اجلراحي .
� �سب��ط اأم��ن مديرية املطمة مبحافظة اجلوف املدعو ) ع . ن .  ا ( من اأهايل خمر مبحافظة 

عمران ، وهو اأحد املطلوبني لاأجهزة الأمنية ،وقد احيل لاإجراءات القانونية .
� �سبط��ت الأجه��زة الأمنية من اإلقاء القب�س خلية تعمل عل��ى الر�سد والرفع بالإحداثيات 
والتجني��د ل�سال��ح الع��دوان يف اأمانة العا�سمة، وق��د تورطه اخللية يف رف��ع اإحداثيات 350 
من�ساأة ع�سكرية واأمنية وحكومية خدمية واقت�سادية وحتركات اأع�ساء يف املجل�س ال�سيا�سي 

وقيادات يف الدولة.
� �سبط��ت الأجه��زة الأمنية يف مدين��ة رداع مبحافظة البي�ساء، خلي��ة اإجرامية تعمل على 

ر�سد ورفع الإحداثيات والتجنيد ل�سالح العدوان الأمريكي ال�سعودي الغا�سم.

اأحي��ا اأبن��اء ال�سع��ب اليمن��ي يف ع��دد م��ن املحافظ��ات  ذكرى 
ا�ست�سه��اد اأم��ر املوؤمنني الإم��ام علي بن اأبي طال��ب عليه ال�سام 

باإقامة فعالية خطابية واجتماعات قبلية واأم�سيات الرم�سانية.
حي��ث اأحي��ا اأبن��اء مديريت��ي �سوران اآن���س وجه��ران والهيئة 
الن�سائي��ة بذمار ذك��رى ا�ست�سهاد الإمام علي ب��ن ابي طالب عليه 
ال�س��ام بفعالية واأم�سية ثقافية متنوع��ة.. ويف اإب فقد اأقام اأبناء 
مديريتي ال�سعر ومذيخرة، اأم�سيتان رم�سانية، فيما اأحيا امللتقى 

الإ�سامي يف جامع املوؤيد بالعا�سمة �سنعاء الذكرى.
كم��ا اأقيم��ت اأم�سيت��ان رم�ساني��ة يف كا م��ن كح��ان ال�س��رف 
ومديرية املحاب�سة يف حمافظة حجة باملنا�سبة اإلى ذلك اأقام اأبناء 
مديريات برط واحلميدات مبحافظة اجلوف اأم�سية ثقافية احياًء 

لذك��رى ا�ست�سهاد الم��ام علي عليه ال�س��ام.. كما اأقيم��ت اأم�سية 
رم�سانية بالذكرى يف حمافظة تعز.

يف ح��ني اق��ام ابناء مدين��ة رداع يف مديري��ات املاجم والعر�س 
ثقافي��ة  وفعالي��ات  رم�ساني��ة  ام�سي��ات  البي�س��اء  مبحافظ��ة 
وخطابي��ة.. ويف حمافظة احلدي��دة اقام اأبناء مديري��ات الزيدية 
والقناو���س واللحي��ة اأم�سي��ات رم�ساني��ه اإحياًء لذك��رى، ونظم 
اأبن��اء �سعدة اأم�سية رم�سانية بجامع الإم��ام الهادي )ع( اإحياًء 
للذك��رى، يف حني نظ��م اأبناء مديرية ال�سلفي��ة واأبناء مديرية باد 
الطعام يف حمافظة رمية اأم�سيتان ثقافية كا على حده باملنا�سبة.
الثقافي��ة  الفق��رات  م��ن  العدي��د  الفعالي��ات  تخل��ل  وق��د 
والن�سادي��ة الت��ي عرت عن عظم املاأ�س��اة التي حلت بالمة 

ال�سامي��ة عندم��ا قت��ل المام عل��ي ب�سي��وف حم�سوبة على 
ال�س��ام نتيجة انحراف امل�سلمني ع��ن النهج الذي اراده اهلل 

ور�سوله لهم ليكونوا اعزاء كرماء.
وق��د متحورت الكلمات يف الفعاليات ع��ن ماآثر الإمام علي عليه 
ال�سام و�سرته اجلهادية يف الإ�سام على مبداأ احلق والعدل بني 
النا���س والدعوة الى اهلل، حيث اأك��د احلا�سرون باأن ما يعي�سونه 
يف حياتهم هو امتداد مل�سروع المام علي عليه ال�سام يف ال�سابق.. 
موؤكدي��ن ب��اأن الع��دو هو واح��د منذ اأي��ام الإمام عل��ي، املنافقون 
الذي��ن حاربوا ر�سول اهلل واأهل بيت��ه والذين ياأتي اأحفادهم اليوم 
ليحارب��وا اأبناء الأمة الإ�سامية خدم��ة لأمريكا وا�سرائيل وقوى 

ال�ستكبار العاملي.

أحياء ذكرى استشهاد اإلمام علي »علية السالم « في عدد من احملافظات واملديريات

الرئيس املشاط: سنسعى جلعل العام احلالي عامًا باليستيًا كما وعد الرئيس الشهيد

وزير الدفاع: اجليش واللجان ينتهجون تكتيكات قتالية فريدة مثلت رعبًا لقوى الغزو ومرتزقتها

الرئيس املشاط خالل استقباله املبعوث األممي يؤكد: 
سيادة اليمن وأمنه وإخالء التواجد األجنبي شرطان ألي نقاشات

دفعة من الصواريخ الباليستية تضرب 
قواعد عسكرية في العمق السعودي

اأطلق��ت القوة ال�ساروخية اليمنية م�ساء اأم���س اجلمعة، دفعة �سواريخ بالي�ستية على قواعد 
ع�سكرية �سعودية يف جنران وع�سر.

واأك��د م�سدر ع�سكري اأن القوة ال�ساروخية للجي�س واللجان ال�سعبية ق�سفت قواعد ع�سكرية 
يف جنران وخمي�س م�سيط بع�سر بدفعة من ال�سواريخ البالي�ستية.

وكان��ت الق��وة ال�ساروخية ق��د اأطلقت يف 25 من ال�سه��ر املا�سي �ساروخ��ا بالي�ستياً من طراز 
بدر1 على مع�سكر م�ستحدث يف جنران.

وتت�ساع��د ال�سربات البالي�ستية ب�سكل كبر، على العمق ال�سعودي م�ستهدفتاً قواعد ع�سكرية 
واأهدافاً اقت�سادية وحيوية.

مقتل العشرات من املرتِزقة بينهم قيادات وتدمير 26 
آليًة بعمليات عسكرية واسعة في اجلوف

���َد جماهدو اجلي�س واللجان ال�سعبية مرتِزقَة العدوان الأمريكي ال�سعودي خ�سائَر ب�سريًة  كبَّ
ومادي��ة ج�سيم��ة يف حمافظ��ة اجل��وف خ��ال ال�ساع��ات املا�سية..واأو�سح م�س��در ع�سكرية اأن 
املجاهدي��ن الأبط��ال نّفذوا عمليًة هجوميًة وا�سعًة على مواق��ع منافقي العدوان يف جبهة مزوية 
يف مديري��ة املتون، انتهت بال�سيطرة الكاملة على منطقة مزوي��ة باملتون ودحر منافقي العدوان 
بعد مقتل وجرح اأعداد كبرة من املنافقني بينهم قياداٌت واإحراق خمازن اأ�سلحتهم يف املنطقة.

واأ�س��اف امل�س��در اأن مواجهاٍت عنيفًة دارت ب��ني اأبطال اجلي�س واللج��ان ال�سعبية ومرتِزقة 
َع�ف، اأ�سفرت عن م�سرع الع�سرات من املرتزقة وتدمر 13 اآليات  العدوان يف مديرية َخبِّ وال�سَّ
ع�سكرية تابعة لهم..وذكر امل�سدُر اأن وحداٍت من اجلي�ِس واللجاِن ال�سعبيِة ا�ستدرجت جماميَع 
م��ن املرتِزق��ِة يف منطقة املها�سم��ة مبديرية خب وال�سعف، ما اأ�سفر عن م�س��رع واإ�سابة عدٍد من 
املرتزق��ة بينه��م قيادات..ولفت امل�سدُر اإل��ى اأن القياديَّ مبرتِزقة الع��دوان الأمريكي ال�سعودي 
يف اجل��وف املدعو وجه اخلر بن ه�سبا لق��ي م�سرَعه مع 7 من القيادات وع�سرات من املنافقني 
خال املعارك مع اجلي�س واللجان ال�سعبية يف مديرية خب وال�سعف..واأكد امل�سدُر تدمَر خم�س 
هٍة وعب��واٍت نا�سفٍة خال العملي��ة يف املها�سمة مبديري��ة خب وال�سعف،  اآلي��ات ب�سواري��َخ موجَّ

َووتدمر 8 اآليات ع�سكرية يف مواجهات وا�سعة يف �سرين واجلروف باخلليفني.
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الإعام احلربي اليمني هو ر�سالة ع�سكرية وا�سرتاتيجية 
غايتها التوعي��ة والتثقيف ع�سكري��اً كان اأم مدنياً، وتقوية 
ات�س��ال املواط��ن اليمني بق��وات اجلي�س واللج��ان ب�سكل 
اأعم��ق ، وتعميق �سعور العام احلربي بالنتماء الوطني 
والإح�سا�س بامل�سوؤولية والأمان بال�ستناد عليه على وفق 
اخل��ط الرئي�سي بني املر�سل وامل�ستقب��ل للمادة املعرو�سة 
لاإع��ام احلربي فالت�ساركية ال�سم��ة ال�سائدة يف التوا�سل 
احلي م��ع ممار�سات الع��ام احلربي فاملاهي��ة كم�سطلح 
لاإع��ام احلربي تدخل من حيث الم��ر وحقيقته و�سفاته 
اجلوهرية اأي ما هو املتداول ع�سكريا يف اليمن بيد العام 
احلربي الأن. ومع تطور و�سائل واأدوات احلرب ال�سر�سة 
ب��ني اليم��ن والتحالف العدواين القليم��ي والدويل ، مل يعد 
م�س��رح العملي��ات مق�س��ورًا على رقعة حم��ددة من ار�س 
املعرك��ة، ب��ل اأ�سبح ي�سمل كل اأج��زاء املعركة اجلارية يف 
اليم��ن واجلزي��رة العربي��ة واملنطق��ة والع��امل ، ومن هنا 
كان على الإعام احلربي م��ع ا�ستمرار احلرب الكونية اأن 
ينق��ل بال�سوت وال�سورة كل ما ي��دور ويحدث ، �سواء يف 
�ساحة املعركة، اأو على ال�ساحات ال�سيا�سية والقت�سادية 
والجتماعي��ة املت�سل��ة باحل��رب الع�سكري��ة واملت�سمن��ة 
حتت اطار املجهود احلربي و اجلبهة الدفاعية ال�سعبية ، 
ومن ثم اأ�سبح اأداة هامة من اأدوات احلرب، كما زاد حجم 
امله��ام امللق��اة عليه فاأ�سب��ح م�سوؤوًل عن نق��ل كل ما يدور 
من اأحداث داخل مناطق احلرب، �سواء على اجلبهة اأو يف 

عمق احلرب ال�سرتاتيجية...
اأخ��ذ الإعام احلربي اليمني اأن دورًا اأ�سا�سياً يف مراحل 
املواجهة الع�سكري��ة امليدانية، حلماي��ة اجلبهة الداخلية 
واخلارجي��ة �س��واء ع��ن طري��ق الت�س��دي لل�سائع��ات اأو 
التاأث��رات ال�سلبي��ة يف ال��روح النف�سي��ة و املعنوي��ة لدى 
كل مقات��ل ومواط��ن، وا�ستثمار نتائج املع��ارك مبا يحقق 
اأه��داف الأعام احلربي املو�سوعي. وقد ا�ستخدم الإعام 
احلرب��ي اليمني خال احل��رب اجلارية و�سائ��ل واأ�ساليب 
اختلف��ت طبق��اً لظ��روف ت�ساع��د تل��ك احل��رب وطبيعتها 
وتاأثراته��ا يف �ساح��ة التلق��ي نف�سياً ومعنوي��اً ، ويف �سوء 
ال�سيا�س��ة الع�سكري��ة وال�سرتاتيجية اليمني��ة املر�سومة 
واأفكاره��ا الأيديولوجي��ة يف امل�سه��د اليمني اجل��اري، بل 
وعقيدتها الع�سكرية والإميانية فقد تعتر الت�سالت عر 
الأقم��ار ال�سناعية يف الوقت احلايل من اأهم و�سائل الإعام 
احلرب��ي داخ��ل اليم��ن ، حيث اأمكنه��ا نقل �س��ورة �ساحة 
العملي��ات مبا�س��ر، وله��ذا تاأث��ره الكب��ر يف تتب��ع الراأي 
العام للموقف ب�سف��ة توا�سلية ، ومن ثم فاإن تطور عملية 
الت�سال ال�سعبي بهذه ال�سورة، مكنتها من اأن تتفاعل مع 
احلدث اإيجابياً وتلقائياً فالإعام احلربي يف اليمني ُيعتر 

اأداة دفاعي��ه وهجومي��ه ا�سرتاتيجي��ة �سروري��ة للتعبر 
احلي املتوا�سل لاأفع��ال والإحداث وا�ستثمارها اإيجابيا، 
ولي���س من اأج��ل العمل املعن��وي فقط او الدع��م والإ�ستاد 
واملتابعة ولكن من اأجل امل�ساعدة يف اتخاذ القرار والتقدم 
نحو حتقيق الهداف املثلى لاأيقونة العامية الع�سكرية 

اليمنية التي تت�سم بالن�سباط واملهنية العالية.

أواًل: االعالم احلربي املتفاعل.
م��ن الوا�س��ح اأن تختلف �سمة التفاع��ل لاإعام احلربي 
التلفزيوني��ة  والقن��وات  املحط��ات  لتع��دد  تبع��اً  اليمن��ي 
وانت�سار ظاه��رة ا�ستخدام اليمني��ني للو�سائل التوا�سلية 
الجتماعية لاإع��ام الجتماعي )ال�سو�سي��ال ميديا( فهذا 
التن��وع والتعدد جعل عن�سر امل�ساه��دة واملتابعة بتفاعل 
ف��وري ودائم��ا ووا�س��ع ومب��ا يتنا�سب مع رغب��ة وحاجة 
املواط��ن اليمني وغر اليمني لاإعج��اب بو�سيلة ومتابعة 
والإح��داث  والخب��ار  والنت�س��ارات  الجن��ازات  اأخ��ر 
امليدانية الع�سكرية ، وطبقاً ملا هو مطلوب اجنازه واملهمة 
املح��ددة واملوكلة اإليه، فهو يه��دف يف احلرب اجلارية اأو 
قبل الإعداد لها اإلى تهيئة الظروف املنا�سبة على امل�ستوى 
الوطن��ي للعملي��ات الع�سكري��ة الوا�سعة، وتهيئ��ة الراأي 
الع��ام والق��وات امل�سلح��ة واللج��ان ال�سعبي��ة، اقت�سادياً 
و�سيا�سي��اً وع�سكري��اً ملواجهة العدوان الك��وين على اليمن 
ب�س��كل مفتوح على قاعدة احل��رب املفتوحة ، وبوجه عام 
فالتفاع��ل اليمني والعرب��ي املقاوم احلا�س��ل كبر نتيجة 
حلاج��ة ال�سارع لإخب��ار حقيقة ترف��ع املعنويات وتعطي 
احلقائ��ق وهن��ا يلع��ب العام احلرب��ي اليمن��ي التفاعلي 
دورًا يف تفعي��ل حرب��اً نف�سي��ًة �س��د الغ��زاة واملرتزق��ة و 
التطرف والتكف��ر واملناطقية واحلزبية الذي ي�سعى اليه 
الع��دو ال�سعودي المريك��ي ال�سهي��وين الرهابي حماربة 
اعامن��اً نف�سي��اً ومعنوي��اً عل��ى وف��ق ال�س��ور الجرامية 
وا�ستخ��دام كل الو�سائ��ل والعنا�س��ر العامي��ة يف خدمة 
الع��دوان الجرام��ي حم��اوًل ك�سر عزمي��ة وعقيدة احلق 
الخ��ر لاإع��ام احلربي اليمني فقد ح�س��ل الرد باملواجهة 
اعامي��اً لكن باإعطاء �سور حقيقة م�سرفة للجي�س واللجان 
ال�سعبي��ة بالتعام��ل يف �ساح��ات القت��ال واإب��راز كل القي��م 
واملبادئ الر�سينة واملثالية للجي�س واللجان ال�سعبية عن 
طري��ق العام احلرب��ي احلّي فقد تباين عم��ل العام من 
حي��ث حظر ن�س��ر اأي معلومات ع�سكري��ة اإل من م�سادرها 
املُع��رتف به��ا من الأجه��زة الع�سكري��ة املخت�س��ة ، وعند 
الت�سري��ح بن�س��ره او اذاعته��ا وذل��ك حتقيق��اً ملقت�سي��ات 
الأم��ن القوم��ي يف اليم��ن . والعم��ل امل�ستم��ر عل��ى مب��داأ 
امل�سداقية واحلقيقة خال اإذاعة اخلر و�سياغته الفعلية 

للعمليات والإحداث اجلاري��ة ، مع �سرح تطورات املوقف 
الع�سكري الدفاعي والهجومي مبا ل يخل بالناحية الأمنية 
وال�سرتاتيجي��ة املعم��ول به��ا بالتف��اق والتن�سي��ق ب��ني 
الع��ام احلربي واملوؤ�س�س��ة الع�سكري��ة الر�سمية والعمل 
عل��ى ح��ث التهيئ��ة النف�سي��ة للمواط��ن اليمن��ي م��ن اأجل 
اإزال��ة التهويل والت�سوي��ف والت�سليل والرهب��ة من تاأثر 
اأعمال وح�سية الع��دوان و الإرهاب وتوعيته بالإجراءات 
الت��ي يج��ب اأن يتخذه��ا لتاأمني نف�س��ه معرفي��اً وامل�ساركة 
يف احلف��اظ على وع��ي الآخرين مما افاد الع��ام احلربي 
اليمن��ي تفاعًا تاريخي��اً يف اإب��راز قيمة واأهمي��ة امل�ساركة 
بني املواطنني والع�سكريني يف الت�سدي لاأعمال الإعامية 
اآثاره��ا،  م��ن  والتقلي��ل  امل�س��ادة  والرتزاقي��ة  الغازي��ة 
وتوعي��ة املواطن��ني بك�س��ف اأ�سالي��ب والعي��ب واكاذيب 

الإرهاب العامي العدواين...
لق��د ُوظفت جمي��ع و�سائل الإعام احلرب��ي ، امل�سموعة 
واملرئية واملق��روءة ، وو�سائل الت�سال الدويل وغرها يف 
خدم��ة واأهمية احلرب الدفاعي��ة و حترير الر�س اليمنية 

من دن�س الغزاة وجنا�سة املرتزقة ووح�سية الرهابيني.

ثانيًا: االعالم احلربي ومصادره.
يعتم��د الع��ام احلرب��ي اليمني عل��ى م�س��ادر ر�سميه 
ر�سين��ة فه��و يجم��ع كل املعلوم��ات والبيان��ات وال�سور 
واحلقائ��ق وال�سهود والأن�سطة الع�سكرية واجلهد المني 
و األ�ستخبارات��ي م��ن كافة اجله��ات الر�سمي��ة احلكومية 
والع�سكري��ة امليدانية ويحاول اعادة انتاجها وا�ستنطاقها 
اإل��ى لغة مرئية ذات ه��دف ونتيجة ومعنى ون�سرها حملياً 
وعربي��اً وعاملي��اً بالتاأكيد على ال�س��دق بالنقل احلي وذلك 
لتزوي��د و�سائل الع��ام والعامل وال�سع��ب اليمني مبا هو 
حلظ��وي متخ��ذًا �سد الكلم��ة والآنية مثاًل ل��ه ومن الزمن 
عن��وان لل�سبط والكلمة املع��رة الهادفة خلدمة امل�سلحة 
العام��ة بالن�سر الدقيق للمعلوم��ات والتاأكيد على امل�سادر 

الر�سمي��ة لاإح��داث وقتاً بوق��ت وهنا ت�ساعد عل��ى ادراك 
م��ا يجري يف جم��الت احلرب، والرتق��اء مب�ستوى الراي 
الع��ام الذي يح��اول البع�س تهمي���س دوره وتفعيل ادوار 

ن�ساز اخرى على ح�ساب العام احلربي اليمني.
خا�س��ة القول.. ان دور الع��ام احلربي اليمني يرتكز 
مبرتك��زات الع��ام ال��ذي يخاط��ب م��ن اج��ل التو�سي��ح 
والك�س��ف ع��ن خفايا ق��د ل تكون معلن��ة مرئي��ا او �سمعياً 
فه��و ن�ساط ات�سايل ب��ني الداخل واخل��ارج بكافة احلقائق 
والإخب��ار والإح��داث الغر���س تزوي��د اجلمه��ور اليمن��ي 
امل�سته��دف باملادة التي يريد احل�س��ول عليها من امل�سادر 
الفعلي��ة ل امل�س��ادر من قن��وات م�سللة حت��اول ا�سعاف 
�سي��ادة العام احلرب��ي اليمني والت�سلي��ل عليه فقد عمل 
الع��ام احلربي مب�س��ادره على اعط��اء راأي �سائب لدى 
اجلمه��ور ع��ن م��دى قابلي��ة وكف��اءة اجله��ات الع�سكرية 

العامية املتواجدة يف �ساحات القتال.
ميكنن��ا القول هن��ا ا�ستط��اع العام احلرب��ي اليمني 
ان يحق��ق اهداف الع��ام العام فق��د افاد م��ن الو�سائل 
والتقني��ات احلديث��ة وا�ستنطاقه��ا مبف��ردات يعم��ل بها 
ميداني��اً حتى يعط��ي �سوتاً و�سورًة للمتاب��ع وامل�ساهد 
اليمن��ي ل�ساح��ة احل��رب فامل�سه��د احلقيق��ي والواقعي 
ق��د مت نقله بواقعي��ة وم�سداقي��ة ومو�سوعي��ة ومهنية 
عل��ى يد امل�سورين واملرا�سلني وكاف��ة العاملني للجهات 

العامي��ة احلربية على راأ�سها قناة امل�سرة التي وقفت 
خط��وة بخط��وة وبال�سف واخل��ط المام��ي للجبهة مع 
اجلي�س اليمني واللجان ال�سعبية ا�ستنادًا بذلك ال�سوت 
وال�س��ورة احلية فقد تب��ني ايجابيات العم��ل ال�سحفي 
ال��ذي اعطى عملية جديدة للعم��ل العامي احلربي فقد 
ع��زز دوره��م الوطن��ي واملهن��ي واأعطى احلاف��ز الكبر 
لاإع��ام ان يتعام��ل باحل��رب النف�سي��ة �س��د حم��اولت 
الع��دوان الغ��ازي الجرام��ي ال��ذي جن��د كل الو�سائ��ل 
العامي��ة باحل��رب النف�سي��ة من خ��ال القت��ل والدمار 
والعنف والتفرقة والتق�سيم، فت�سدى العام الع�سكري 
احلرب��ي وحاربه��م باملث��ل لك��ن الف��رق هن��ا ان اجلانب 
الوطني والإن�ساين الذي يتحلى به ابطال اجلي�س اليمني 
واللج��ان ال�سعبي��ة للقيم واملب��ادئ الن�ساني��ة فقد نقل 
الع��ام الكثر م��ن ال�س��ور امل�سرقة وامل�سيئ��ة للعرف 
الع�سك��ري بالتعام��ل م��ع كل �س��يء برجول��ة و�سجاع��ة 
وان�ساني��ه واأخاقي��ة ل نظر لها ونقل �س��ورة ايجابية 
لاأخاقي��ات وال�سلوكي��ات اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة 
فق��دم العام احلرب��ي اليمن��ي ر�سالة دفاعي��ه اأخاقية 
وطني��ة ان�سانية حقيقية م�ستخدم��اً العام لتحقيق هذا 

الهدف النبيل ال�سامي ال وهو اليمن اوًل ..
حتي��ة وف��اء واجال وتقدي��ر وحمبة ملنت�سب��ي العام 

احلربي اليمني »رجاًل ون�ساًء«

»حتليل عسكري«
عادًة مدر�سة اجلي�س المريكي تعتمد بالعمل الع�سكري على الفر�سيات 
الع�سكرية النظرية القارئة للخ�سم ولكن هذا النهج كانت نتائجه النهائية 
ه��ي هزائ��م تاريخية للجي���س المريكي يف بقاع العامل رغ��م اعتماد امريكا 

بحروبها على ت�سكيل التحالفات الإقليمية والدولية لتنفيذ اي عدوان....
اأجن��ّر البنتاغون المريكي اإلى اعتماد ارب��ع فر�سيات طرحها املحللني 
واملخت�س��ني بال�س��وؤون الع�سكري��ة اليمني��ة �س��واء اأولئ��ك القادم��ني من 
ا�ستخب��ارات ال�س��ي اي اي��ه اأو م��ن يكتب��ون ويحللون يف و�سائ��ل الإعام 
المريك��ي . ميكنن��ا الق��ول اإن ال�سبب الأه��م يف ذلك هو الأح��كام النظرية 
امل�سبق��ة التي ا�سطدم��ت بالواقع اليمن��ي عاوًة على بع���س »الأ�ساطر 
اخلرافي��ة  الإعامية« الت��ي تقبلها المريكيني من تقاري��ر اعراب اخلليج 

على اأنها ثوابت ع�سكريه ل جدال فيها توؤكد ح�سم املعركة...

الفرضية األولى..
تواف��ق عليه��ا املحلل��ون المريكي��ون ه��ي اأن كادر الق��وات امل�سلح��ة 
اليمني��ة » قادة ومقاتل��ي اجلي�س واللجان« ومعنويات��ه وقدراته التقنية 
يف احل�سي���س. وهن��اك �سل�سل��ة م��ن التطورات الت��ي دعمت ه��ذه الفكرة 
الع�سكرية يف الآونة الأخرة بعد م�سي ثاث �سنوات ون�سف من احلرب...
فاجلي���س واللج��ان ح�س��ب الفر�سية فق��دوا ذخرتهم الب�سري��ة بداية مع 
مع��ارك احل�س��ر اجلغ��رايف الهام��ي، وبل��غ النزي��ف ذروت��ه يف املحاولة 
الع�سكري��ة الأخرة .ا�ساف��ة اإلى ذلك ح�سولهم على تقارير ان الآلف من 
ال�سب��اط و�سب��اط ال�سف من اخلدم��ة الع�سكرية قد ا�ست�سه��دوا والبقية 
مل يلتحق��وا باجلبهة الع�سكرية هكذا ي�س��ردون الحام ما ي�سبع غرورهم 
وغطر�سته��م ومينحه��م الطماأنين��ة ، اإل��ى جان��ب ذل��ك تعر�س��ت منظومة 
اجلي�س واللجان اإلى هزة عنيفة ح�سب الفر�سية. كانت فكرة اأن معنويات 
وحما�س��ة اجلي�س واللجان مفقودة واأنه من ال�سعب عليهم اي املجاهدين 
جمابه��ة عمليات ع�سكريه متعددة الأوجه امام اجلي�س المريكي وادواته 
الإقليمي��ة واملحلي��ة، لكن بالواقع انه��ا �سائعات يف التحلي��ات الع�سكرية 
املبنية على املعطيات املذكورة اأعاه. وكان من املعتقد اأن اجلي�س اليمني 
واللج��ان ال�سعبي��ة �سيتخبطون يف ال�ساحل الغرب��ي و�سيفقدون ال�سيطرة 
عل��ى الو�سع هناك بزم��ن قيا�سي طاملا اأطّلت امري��كا براأ�سها الع�سكري يف 
احلرب...لك��ن بعد املعركة �سقط��ت هذه الفر�سية وو�سفه��ا ال�سيد القائد 

بانها »تكتيك �سبياين« والتكتيك ال�سبياين هو العمل الع�سكري املبني على 
فر�سي��ات نظريه خمالفه للواق��ع الع�سكري اليمني..اأم��ا الفر�سية الثانية 
ت�سمنته��ا حتليات تتحدث عن معاناة اجلي���س اليمني واللجان ال�سعبية 
من نق�س الذخ��رة النارية نتيجة ا�ستهداف الغارات اجلوية مل�ستودعات 
الذخ��رة وما اإلى ذلك. وبح�س��ب الفر�سية فاإن الق��وات امل�سلحة اليمنية 
تواج��ه م�سكلة خط��رة على �سعي��د الإم��داد اللوج�ستي نتيج��ة الرقابة 
اجلوي��ة وال�ستخبارية الأمريكية ح�سب الفر�سية، ولهذا لن تتمكن قوات 
اجلي���س واللجان م��ن القيام بعملي��ة دفاعيه طويل��ة الأم��د، و�ست�ست�سلم 
ب�سرع��ة ج��راء ال�سغ��ط الع�سك��ري الناري اجل��وي والبح��ري المريكي 
الكب��ر واخلاطف بال�ساحل الغربي والت��ي �ستكون راأ�س احلربة باملعركة 
اعامياً هي المارات وبامليدان امريكا...فيما الفر�سية ت�سطدم بالقول اأن 
اليم��ن يحل دائماً ب�سرعة امل�سكل��ة اللوج�ستية طيلة ثاث �سنوات ون�سف 
لن طبيع��ة احلرب جعلت قادة اجلي���س واللجان يخلقون بدائل ل تخطر 

على بال العدو ابدًا. وجنح اليمن يف ت�سنيع الأ�سلحة 

الدفاعي��ة والهجومية الق��ادرة على تغير �سروط اللعب��ة الع�سكرية..  
ومتكن من ادخال ال�سواريخ الذكية والبالي�ستية بعيدة املدى و الطائرات 
امل�س��رة امل�سلح��ة والتقني��ة ب�سرع��ة ف��كان لها تاأث��ر قاتل عل��ى الغزاة 
واملرتزق��ة ورغم هذه الأدلة وال�سواهد الع�سكرية بنجاح اليمن الع�سكري 
ال�سط��وري حلّل امل�سكات ومعاجل��ة العراقيل لتحقي��ق النت�سارات ال 
ان البنتاغ��ون المريك��ي لزال يوؤي��د الفر�سي��ة الولى رغم انه��ا فر�سيه 
�س��ددت �سربه قاتل��ه للغزاة واملرتزقة بال�ساحل الغرب��ي...  اما الفر�سية 
الثالث��ة خ��اب فيها اخل��راء الع�سكري��ون وال�سرتاتيجي��ون المريكيون 
ه��ي »الأ�ساطر الإعامية« الرائجة ع��ن زيادة قوة املرتزقة بعد ان�سمام 
اخلون��ة وان اخلون��ة ميتلكون خ��رة ع�سكريه لثاثني عاًم��ا، وفوق ذلك 
ف��اإن الولي��ات املتحدة �ستمدهم ع��ر المارات بال�س��اح والعتاد املتطور 
لك��ن فريق خراء اآخر يقول بالنظر اإلى الناحية الإعامية كانت معنويات 
ا على امل�ستوى النظري اما العملي فهي �سفر.  املرتزق��ة اجلدد مرتفعة جدًّ
كم��ا اأن الق��وات اخلا�س��ة الأمريكي��ة دربتهم، وذك��رت م�س��ادر ع�سكرية 

اأمريكي��ة اأن اربع��ة اآلف عن�س��ر م��ن عنا�س��ر اخلون��ة تّلق��وا تدريب��ات 
اأمريكي��ة عاجل��ه بعدن.كان��ت التوقع��ات الأمريكي��ة وف��ق و�سائ��ل اعام 
الع��دو الماراتي ت�سر اإل��ى اأن اخلونة العفافي���س �سيحققون مفاجاآت يف 
ال�ساح��ل الغربي، ومن خ��ال ذلك ُتظهر القوات اخلا�س��ة الأمريكية كيف 
دعم��ت ودربت هوؤلء املرتزقة اجل��دد ليحققوا جناًحا ف�سلت هي بتحقيقه 
ع��ر ادوات اخرى يف ثاث��ة �سنوات ون�سف وخ�سو�س��ا انهم كانوا جنبا 
اإل��ى جنب اإلى جان��ب من ا�سموهم »احلوثيني« وه��ذا يعني انهم مطلعني 
على كل �سيء.. هذه اخليبة الع�سكرية الأمريكية �سببها انها اعتمدت على 
اجلوانب النظرية واملعلومات ال�ساده اي ال�سائدة اما باجلانب العملياتي 
فه��ي حم�سورة ج��دًا باملوثوق��ني قبل فتن��ة دي�سمر وهذا م��ا اثار جنون 
اخلونة انهم خارج احللبة الدفاعية منذ اليوم الول لنهم منذ اليوم الول 
كان��وا معروفني معلومني انه��م ثعالب تلب�س جلد احلم��ان. اآما الفر�سية 
الرابع��ة. .ته��اوت يف ال�ساحل الغربي، وه��ي اأن عملية اأمري��كا الع�سكرية 
الوا�سع��ة الت��ي جعلت الم��ارات ومرتزقته��ا راأ�س حربها عل��ى امل�ستوى 
العام��ي �ستدفع ابناء تهامة لان�سمام ع�سكريا واإلى النزول اإلى ال�سارع 
والإخال بالنظام المني والجتماعي مبحافظة احلديدة لأحداث �سلل يف 
العملي��ات الع�سكرية للجي�س واللجان طامل��ا اجلبهة الداخلية يف احلديدة 
م�سلول��ة . و�ستقع الدولة اليمنية يف ماأزق حرج جراء ا�سطرارها ملواجهة 
ه��وؤلء بالقوة هك��ذا اأوهم الغ��زاة انف�سهم . لكن �سيًئا م��ن هذا مل يحدث، 
وم��رت العمليات الدفاعية بثبات وه��دوء ووعي ودعم �سعبي كامل وعلى 
راأ�سهم ابناء تهامة ، فلم يتاأثر اأي عامل من عوامل دعم العمليات الدفاعية 
الت��ي ينفذه��ا اجلي���س واللج��ان ال�سعبية..لذلك م��ن اأو�س��ح الوا�سحات 
اأن انت�س��ارات واجن��ازات جماهدي اجلي���س واللج��ان ال�سعبية ا�سقطت 
الفر�سيات الأمريكية �سقوط تاريخي وخلقت تداعيات ع�سكرية و�سيا�سية 
كب��ره عل��ى امل�ست��وى املحل��ي والقليم��ي. اأظه��رت العملي��ة الدفاعي��ة 
والهجومي��ة يف الوقت ذات��ه الأحكام امل�سبق��ة الإيديولوجية وال�سخ�سية 
لدى املحللني واخلراء الذين يكتبون عن ال�سوؤون الع�سكرية اليمنية اأنهم 
جم��رد اغبياء وحمقى وف�سله ليعلمون ماهو اليم��ن ومن هم ابنائه وهذا 
م��ا اثبته امليدان الع�سكري ان الفر�سي��ات لحظ لها يف م�سرح حرب يكون 
قائدها ال�سيد القائد عبد امللك احلوثي حفظه اهلل ورجالها قادة وجماهدي 
اجلي���س واللجان لذل��ك �سقطت الفر�سي��ات الع�سكرية الرب��ع التي كانت 

اأ�سا�س » الهجوم المريكي« بال�ساحل الغربي �سقوط ع�سكري تاريخي

أربع فرضيات عسكرية.. تّبنت » الهجوم األمريكي« بالساحل الغربي فأسقطته سقوطًا عسكريًا تاريخيًا 

اإلعالں احلربي.. أسطورة عنوانها »الوعي للمواطن والوفاء للوطن«
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بقلم/ محمد احلاضري

موؤخ��را خف��ت حدة التع��ايل يف لهج��ة وزي��ر اخلارجية 
الإماراتي اأنور قرقا�س جتاه اليمن معترا  اإياه »امتحانا 
ع�سرا« وذلك بعد اأيام قليلة من اإعان باده بدء املعركة 

لحتال حمافظة احلديدة على �ساحل البحر الأحمر.
ومع بدء تا�سي احلملة الإعامية لنت�سارات وهمية 
للق��وات الغازي��ة يف جبه��ة ال�ساحل الغرب��ي لليمن غرد 
قرقا�س قائا »نعم امتحان اليمن كان و�سيبقى ع�سرا، 
لكن��ه البت��اء ال��ذي ل خي��ار ملواجهت��ه«، يف موؤ�س��ر 

يعك�س خيبة الأمل ومرارة اخل�سارة.
 نتائ��ج معرك��ة ال�ساحل جاءت بعك���س ما ت�ستهيه 
اليمني��ون  به��ا  مي�س��ك  فرحاه��ا  الإم��ارات،  �سف��ن 
املدافع��ون ع��ن اأر�سهم اأم��ام جحافل الغ��زاة، وقد 

ا�ستع��اد اجلي�س اليمن��ي وجلانه ال�سعبية معظ��م مواقعة، 
مبختل��ف  واأتباعه��ا  الإماراتي��ة  الق��وات  اأو�س��ال  وقط��ع 
م�سمياته��م، ومت ح�س��د مئات القتلى واجلرح��ى كما دمرت 
ع�س��رات اليات املدرع��ات املزخرفة التي تتباه��ى بامتاكها 

الإمارات.
لق��د بخ�س قرقا���س اليمن حقها حينم��ا و�سفها بالمتحان 
الع�س��ر متجاه��ا حلقيقته��ا التاريخي��ة كمق��رة للغ��زاة، 
وه��ذا يدل عل��ى عدم ا�ستيع��اب الدر�س على م��دى اأكرث من 
ث��اث �سنوات والذي حتدث عنه ال�سي��د عبدامللك بدرالدين 
احلوثي مع �ساعات العدوان الأولى عندما توعد اأي جيو�س 
تاأت��ي لحتال اليمن واأن اليمن �سيثبت من جديد اأنه مقرة 

للغزاة.
ع��دم ا�ستيعاب درو�س اليم��ن طوال تلك املدة لدى �سا�سة 
الإم��ارات وا�سراره��م عل��ى خو���س »البتاء« كم��ا يقول 
قرقا�س وا�ستمرارهم يف حت�سيد �سذاذ الآفاق �سينعك�س على 

ه��ذه الدويلة فمعركة �ساحل البحر الأحمر اليمني لن تنتهي 
هناك، فللمعركة ارتدادات �ستطال ق�سور حكام الإمارات يف 

اأبو ظبي.
فناط��ق الق��وات امل�سلح��ة اليمني��ة العميد الرك��ن �سرف 
لقم��ان اأعل��ن اإن اأبو ظب��ي مل تعد اآمن��ة بعد الي��وم واأنها يف 
مرمى ال�سواريخ اليمني��ة«، داعيا امل�ستثمرين يف دبي واأبو 
ظب��ي، اإلى اأخذ ه��ذه الت�سريحات على حمم��ل اجلد، موؤكدًا 
اأن ت�سعيد، الإمارات يف ال�ساحل الغربي، �سيقابل، بت�سعيد 

اأقوى وغر متوقع من قبل اجلي�س واللجان ال�سعبية.
حماق��ة �سا�سة الإم��ارات املعتم��د اقت�ساده��ا اله�س على 
ال�سياحة وجتارة الرتانزيت، لن ي�سمد اأبدا اأمام ال�سواريخ 
اليمنية التي �سربت �سابق��ا مفاعل براكة النووي، وتخيلوا 
مع��ي امل�سه��د يف اأبو ظبي واأخواتها م��ع و�سول ال�سواريخ 
اليمني��ة تباع��ا اإل��ى ه��ذه الدويل��ة الت��ي تع��داد املهاجرين 

اأ�سعاف اأ�سعاف �سكانها الأ�سليني.

ل������ي������س »ام�������ت�������ح�������ان�������ًا ع�������س�������ي�������رًا« ب��������ل »م�������ق�������ب�������رة ل������ل������غ������زاة«

بني السطور..
مفاجأة املواجهة في اليمن

كتبت/صفا إسماعيل

■ ب��ات النخ��راط الأمريك��ي والريط��اين يف الع��دوان عل��ى 
اليمن مك�سوفاً للجمي��ع، خا�سة بعد املعارك التي جرت موؤخرًا يف 
ال�ساح��ل الغربي لليم��ن وتركت وا�سنطن فيه��ا ب�سمات وا�سحة، 

وتزامن ذلك مع اإعان وزير اخلارجية الريطاين بوري�س جون�سون 
اإر�سال ق��وات بريطانية اإلى ال�سعودية حلمايتها. واقع احلال الذي 

ي�س��ي باأنه لول تراكم الف�سل والعجز عن حتقيق اأي ن�سر يف امليدان 
اليمن��ي ملا كانت لتطل بريطانيا براأ�سه��ا وملا كانت اأمريكا لتخرج اإلى 

العلن وتقود احلرب يف ال�ساحل الغربي بنف�سها لول اأنها نف�ست يديها 
من اأدواتها اخلليجيني.

اأق��ل ما يقال عن معارك ال�ساحل الغربي اأنها حرب ع�سكرية مبا�سرة 
م��ن القيادة الأمريكية التي اأ�سرفت ميدانياً عليها ملا لها من اأهمية بالغة 

ل�»البنتاغ��ون« عل��ى امل�ست��وى ال�سرتاتيجي، عدا ع��ن اأن دول حتالف 
الع��دوان لي���س باإمكانه��ا اأن ت�س��ع خططاً ع�سكري��ة بهذا امل�ست��وى واأن 
ت�سرف عليها بهذه الطريقة املتقدمة. ورغم الإمكانيات الع�سكرية الهائلة 

والغط��اء اجلوي املكثف فقد ُمني اأع��داء اليمن بخ�سائر فادحة على اأيدي 
اجلي�س اليمني واللجان ال�سعبية، ما �سكل �سدمة كبرة لوا�سنطن.

الوا�س��ح للجمي��ع اأن وا�سنط��ن تق��وم حالي��اً بالت�سعي��د عل��ى ال�ساحل 
الغرب��ي بكل ما ميكن اأن تلقيه من ثق��ل يف امليدان قا�سدة العودة اإلى اليمن 

للهيمن��ة عليه جمددًا بتدخ��ل مبا�سر، ما يثر الت�ساوؤل ع��ن الهدف وراء هذا 
الت�سعيد وبهذا الزخم الذي قد يكون �سبه مفاجئ؟.

البع���س يرى اأن الدافع مت�س��ل بامليدان اليمني وم��ا تتكبده قوات حتالف 
الع��دوان من هزائ��م باجلملة اأمام الإجن��ازات الع�سكرية املهم��ة التي يحققها 

اجلي���س اليمن��ي، الأمر الذي وّل��د لدى اأمريكا �سع��ورًا ببدء تا�س��ي التاأثر يف 
اليمن ما يعني تا�سي اأحام واأطماع البيت الأبي�س يف البحر الأحمر.

فيما ي��رى البع�س الآخر اأن الدافع مت�سل بالأطم��اع الأمريكية والريطانية 
والإ�سرائيلي��ة بال�سيطرة على ثروات اليمن النفطية وموانئه وممراته املائية ملا 

لها من اأهمية عاملية من حيث املوقع ال�سرتاتيجي.
ثاث��ة اأع��وام ونيف انق�س��ت على بدء الع��دوان على اليمن، وكل م��ا ر�سح عن 
ال�سمود اليمني ل ي�سي باأن اأمريكا وبريطانيا واأدواتهما اخلليجيني �سي�ستطيعون 

�سلخ اأي بقعة عن اجلغرافيا اليمنية اأو ال�سيطرة عليها حتقيقاً لأطماعهم اخلبيثة، 
خا�س��ة اأن اجلي���س اليمن��ي يب��دع يف املواجه��ة كلما ابتدع��ت اأمريكا خط��ة عدوان 

جدي��دة، واملفاج��اأة الكرى التي اأذهل��ت اأمريكا وجعلتها اليوم يف ح��ال من الإرباك 
والتخبط، مفاجاأة املواجهة يف اليمن.

■  ُكت��ب لِتَهاَمة اخل�س��راء اأن حتيا مباء احلرية لُتثمر 
عط��اء وتنمي��ة اأن تواج��ه املوت واحلي��اة يف اآٍن مع��ًا، اأن 
ُت�سِط��ر بطوالته��ا الذهبي��ة باأبنائه��ا يف لقائه��ا اليوم��ي 
طيلة ثالثة اع��وام ون�سف مع املوت ورحلتها الدائمة مع 
احلياة كِتَهاَمُة ميانية عزيزة حرة ح�سينة التي تعددت 
جرائم الغزاة وتنوعت اأ�ساليبهم وتعددت طرقهم للنيل 
منه��ا ، لكنه��ا بق��ت �س��رح الن�س��ر و احلرية الت��ي تتك�سر 
والطغي��ان،  والظل��م  الع��دوان  عوا�س��ف  جنباته��ا  عل��ى 
اكت�ست تهامة باأ�سفر الرم��ل وُخ�سرة النخل واملحا�سيل 
الزراعي��ة لتكون عن��وان احلرية واالإب��اء والعزة ومبداأ 
فالغ��زاة  الع��زة واالإمي��ان،  الن�س��ر واالنت�س��ار ومنته��ى 
ومرتزقته��م م��ا زال��وا يحاول��ون اإل��ى يومن��ا ه��ذا جع��ل 
ِتَهاَم��ُة ملطخ��ٌة باالأحمر الق��اين، ولكنها تاأب��ى اأن تكون 
اأر�س��ًا للم��وت وظالل احلي��اة، واأن يحيا اأبناوؤه��ا وبناتها 
مواطنني على ُثرى ال�سهادة والت�سحية، فكانت احلياة يف 
�سبيل اهلل غاي��ة الطريق، ومنتهى االأهداف واأنبل املاآرب 
واأ�سعبه��ا عل��ى االإط��الق، َفَل��و اأن ِتَهاَمة اليم��ن العظيمة 
اخت��ارت ثوب احلداد وه��ي حرة تختار ما ت�س��اء، لعا�س 
اأفرادها بني �سندان ال�سقاء ومطرقة التعا�سة واالآالم..

لكن ِتَهاَمة تخو�س التجربة الأ�سعب، وتنف�س الركام، وتتنف�س 
ال�سع��داء، وتكن�س الآلم من طرقاته��ا وتق�سع الدخان من �سمائها 
ُمبدي��ًة ثغره��ا املائكي لأهل الأر���س جميعاً “اأن ُهن��ا ِتَهاَمة.. هنا 
ال�سم��ود والعزة واحلري��ة واحلياة والن�س��ر”.. الرغبة العارمة 
والت��وُق الكب��ر للمعي�سة الكرمي��ة األقى بظاله عل��ى اأحرار تهامة 
الوفّي��اء، مما جع��ل �سرة ثورتن��ا ال�سبتمرية بقي��ادة ويل المر 
اجللي��ل قائ��د الثورة يف ط��رق متوازي��ة تتباين �سرعته��ا بو�سوح 
ب��ني احلماي��ة والبن��اء مت�سي ثورتن��ا مكلل��ة بالهم��م والعزائم يف 
ه��ذه الطرق لتعط��ي در�ساً مهيباً بليغ��اً، يف اإمكانية النه�سة يف حني 

احل�س��ار و الدمار والحتال م�ستمر ، فُي�س��رى اأحرارنا وحرائرنا 
بتهامة املجيدة تنزع األغام الغزاة واملرتزقة واأحقادهم .. ومُيناهم 
الِتَهاَمي��ة اليماني��ة الأ�سيل��ة ت��زرع ف�سيل��ة الن�س��ر والأم��ل وحق 

الوجود الذي لن ياأخذها منا �سوى واجد الوجود جل وعا….
ِتَهاَمُة ه��ي امانة الرئي�س ال�سهيد ال�سماد يف اأعناق ابناء ال�سعب 
اليمن��ي كم��ا ق��ال ويّل المر ال�سي��د القائد عبد املل��ك احلوثي حفظه 
واهلل ون�س��ره لذلك ه��و �سبيل الوفي��اء الثائرين اإمي��ان واجتهاد، 
ت�سحي��ة وحي��اة وم��ن ثم بل��وغ امل��راد والف��وز مبعرك��ة الكرامة 

واحلرية واحلياة �سد حتالف العدوان الجرامي اجلبان ، اأما عن 
�سبي��ل الغزاة واملرتزق��ة املجرمني الظاملني املعتدي��ن فهو من بدء 
الب�سرية وبداية الإن�سانية مل يختلف ال�سبيل ابدًا ك�سبيل حماولت 
عدوانيه احتالية كثرة يف اطفاء �سم�س ِتَهاَمُة “ال�ساحل الغربي” 
.. لك��ن �سم�س ِتَهاَمُة مل تغرب قط ولن تغ��رب مادام بالعروق دماء 
وبالروؤو���س الب��اب وبالقل��وب ب�سائ��ر – بل غُربت مبج��ازر دامية 

للغزاة واملرتزقة مبحارق كرى لاآلت احلربية العدوانية..
لق��د ذاق حماة الوثنية وال�سهيوني��ة يف تهامة الوان العذاب من 

اأبنائه��ا وابناء الوطن ومل يجد �سياطني الدمار والقتل والظلم التي 
نفخه��م الكر واأثقله��م الغرور �سوى الذلل واله��وان واخل�سران، 
تتج��دد حم��ات الق�سف اجل��وي الغ��ازي الوح�س��ي الهمجي على 
ِتَهاَمة احلرة بال��دم والدمع لكن ذلك ل يزيد اأهلنا باحلديدة وزبيد 
وحي�س واملن�سورية وبيت الفقيه وكل مكان مبحافظة احلديدة اإل 
مت�س��كاً باحلق واإقب��اًل عليه واإدبارًا عن اأتب��اع ترامب وبن �سلمان 
وب��ن زاي��د املجرمني فل��ن تغرب �سم���ُس احلق يف اأع��ني املجاهدين 
الثائري��ن ولكن ال�سم�س �ستغرب كل يوم على الغزاة واأذنابهم وهم 
يتقا�سمون الهزائ��م واخل�سائر واخل�سران واحل�س��رات كما تقا�سم 
اأ�سح��اب فرعون العذاب والتعب واخليبات من قوة واميان وعزم 
نب��ي اهلل مو�سى عليه ال�سام واأتباعه فالغ��زاة واملرتزقة اليوم هم 
املعذب��ون املنهك��ون املهزومون وابناء تهامة البط��ال امليامني اإلى 
جان��ب جماهدي اجلي���س واللجان ه��م املوؤمنني ح��ق اليقني الذين 
يقول��ون يف عظم��ة ال�سم��ود )هيهات.. هيه��ات مّنا الذل��ة ( ال�سعار 
ال��ذي هتف��ت بها جم��وع اأحرارن��ا “مالنا غ��رك ي��ا اهلل ول نثق ال 
ب��ك ول��ن ننت�س��ر ال بتاأييدك” من هن��اك . من ِتَهاَم��ة البا�سلة ابتداأ 
واإلين��ا و�سل ومنته��اه يف احلديدة حيث معقل الوف��اء والت�سحية 

والخا�س…
ت��دور احلرب عنيف��ة قا�سية �ساري��ة واملقاتل املجاه��د التهامي 
هنال��ك بجبه��ات املعرك��ة ي�س��ول ويج��ول يف معرك��ة يخو�سها يف 
�سبي��ل الدي��ن والوط��ن وال�سع��ب بب�سال��ة و�سجاعة وباأ���س ، تلك 
املعرك��ة املنتهي��ة واجلاري��ة يف جبهات ال�ساحل الغرب��ي مّتكن ابن 
تهام��ة ال��ويّف البا�س��ل اإلى جان��ب املجاهدين م��ن اذاق��ة كل غازي 
ومرت��زق مّر العلق��م  والكلمة التي كان يردده��ا بالأم�س حتت وقع 
املعاناة وال�سمود قد �سارت اليوم �سعار دين باأ�سره و�سعار الأمة 
اجلدي��دة كلها”اهلل اكر” تاحم��ت الأ�سلحة وحمي القتال وفتحت 
الر���س ُجنبها ا�سنادًا وم�سارك��ة ، ال�سرخة التي دونت تاريخ ثاأر 
الأح��رار من الغزاة والق�سا�س من مرتزقته��م وجمرميهم و�سيظل 
ال�ساحل الغرب��ي مقرة للغزاة واملرتزقة منذ ب��دء التاريخ وحتى 
نهايته هك��ذا دّونت ت�سحيات ابناء تهامة اإل��ى جانب ابناء وطنهم 
القول الف�سل يف كل معركة لذلك انت بتهامة اليمن “فاخلع نعليك.. 
فرتابه��ا م��ن دم��اء �سبابن��ا ورجالن��ا.. ن�سائن��ا وفتياتن��ا.. كبارنا 
و�سغارن��ا.. اخلع نعليك فرتابها م��ن دمائنا” واّل فاملّوت لنا عادة 

وكرامتنا من اهلل ال�سهادة…
ف�سام اهلل على تهامة واأبنائها قبائل وح�سر…

بقلم/ زيد البعوه

يف ذكرى ا�ست�سه��اد الإمام علي ابن ابي طالب 
علي��ه ال�سام والتي متر علين��ا خال هذه الأيام 
ونح��ن يف مرحل��ة نح��ن اح��وج م��ا نك��ون فيها 
اإل��ى التعرف ب�س��كل عميق عل��ى �سخ�سية هذا 
الرج��ل الكامل يف اأميانه وال��ذي مل تع�سف به 
الأح��داث واملتغ��رات اإلى درجة ان��ه عندما 
اخ��ره ر�س��ول اهلل �سل��ى اهلل علي��ه واآله ان 
حليته �ستخ�سب ب��دم راأ�سه مل يرجتف ومل 
يخف ال من حاجة واحده هي التي يجب ان 
نخاف منها جميع��اً كم�سلمني األ وهي ) ايف 
�سامة م��ن ديني يا ر�س��ول اهلل؟ قال نعم( 
ق��ال اذا ل ابايل اوقعت عل��ى املوت او قع 

املوت علي..
ولأنن��ا نوؤم��ن بقول اهلل تعال��ى )ا اأيها 
الذي��ن امن��وا تق��وا اهلل ح��ق تقات��ه ول 
متوت��ن ال وانت��م م�سلم��ون( فينبغ��ي 

ان نك��ون على اعل��ى مراتب احل��ذر والنتباه لأن 
ق�سي��ة امل��وت ق�سي��ة حتمية �سوف تن��ال اجلميع 
واملجرم��ني  والطواغي��ت  والكافري��ن  املوؤمن��ني 
ولأن اخلط��اب القراآين جاء ب�س��كل مركز وا�سا�سي 
ليخاطب املوؤمنني انف�سهم اتقوا اهلل ول متوتن ال 
وانت��م م�سلمون فه��ذا ما كان يحر���س عليه الإمام 
عل��ي عليه ال�سام وما يج��ب علينا ان حر�س عليه 
لأن��ه حتى وان كنت حتمل ا�س��م موؤمن وتظن انك 
م��ن املتقني فعلي��ك ان ت�سع��ى لأن ل تاأت��ي �ساعة 

املوت ال وانت �سامن انك من امل�سلمني..
ومبا اننا الي��وم نعي�س مرحلة �سعبة وخطرة 
ي�سع��ى فيها الأعداء من اليهود والن�سارى اإلى ان 
يردون��ا بعد اميننا كافرين وكم��ا روي عن ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه واله انه قال :  )ياأتي زمان على 
اأمت��ي القاب�س على دين��ه كالقاب���س على اجلمر( 
وه��ا نح��ن نعي�س هذا الزم��ان ب��كل تفا�سيله نرى 
الكث��ر مم��ن يتحرك��ون با�س��م الإ�س��ام يرتكبون 
جرائم ب�سعة ويحلون ما حرم اهلل وي�سوهون دين 

اهلل وين�س��رون عقائد باطلة حت��ى ا�سبح الإ�سام 
جم��رد �سلعة وم�سروع �سيا�س��ي لتمرير خمططات 

اأعداء الأمة..
يق��ول ال�سهي��د القائ��د ال�سيد ح�سني ب��در الدين 
احلوثي ر�سوان اهلل عليه حول مو�سوع ايف �سامة 
م��ن ديني:- هذه هي الروؤي��ة ال�سحيحة، هذه هي 
ال�سام��ة ملن يبحث عن ال�سامة، الإن�سان ل ميكن 
اأن ي�سل��م اإذا مل ي�سل��م ل�ه دين��ه، ل يف دنياه ول يف 
اآخرت��ه، ما الذي جعلنا ُنظلم؟ ما الذي جعلنا ُنقهر 
ونحن مايني؟ منتلك الإمكاني��ات الكبرة، منتلك 
اجليو���س، منتلك ال��رثوات ال�سخم��ة والهائلة يف 
باطن الأر�س وظاهرها، منتلك رقعة ا�سرتاتيجية 
مهم��ة؟ لأن دينن��ا مل ي�سل��م لن��ا، فوجدن��ا اأنف�سنا 
مل ن�سل��م م��ن ال��ذل، مل ن�سلم م��ن القه��ر، مل ن�سلم 
م��ن النه��ب اأ�سبحت ه��ذه الأمة ذليل��ة، اأ�سبحت 
م�ست�سعف��ة، اأ�سبح��ت مقه��ورة؛ لأنه��ا مل تفك��ر 
تفك��ر قري��ن الق��راآن ))اأيف �سامة م��ن ديني؟((، 
وحينها عندم��ا تنطلق لتبحث عن ال�سامة لنف�سك 

واأنت ل تفكر يف اأن ي�سلم لك دينك فلن ت�سلم نف�سك، 
لن ي�سلم ِعْر�سك، لن ت�سلم كرامتك، ويف الأخر لن 
ت�سل��م اأنت يف الآخرة يوم تلقى اهلل، لن ت�سلم �سوء 

احل�ساب، لن ت�سلم نار جهنم..
ويف خ�سم الأحداث واملتغرات ما احوجنا اإلى 
ان نحم��ل روحية الإمام عل��ي عليه ال�سام روحية 
اأيف �سام��ة من دين��ي؟ لأنه قد رمبا اقت��ل اليوم او 
غد او هذا ال�سهر او ذاك بغارات طائرات العدوان 
الت��ي ل ت�ستثن��ي اح��دًا ويك��ون موقف��ي لي���س يف 
الجت��اه ال�سحيح وحينها اأك��ون قد خ�سرت ديني 
ودني��اي واخرتي والعياذ باهلل وكذلك بالن�سبة ملن 
ن��ذروا انف�سهم يف خدمة العدوان كمرتزقة وعماء 
�س��د �سعبه��م ووطنه��م وهم م��ن ل �سام��ة لهم ل 
يف الدني��ا ول يف الأخ��رة اما املجاهدي��ن من ابطال 
اجلي���س واللجان ال�سعبية فهم من ن�ستطيع القول 
انه��م من �سلك��وا الطري��ق ال�سحيح وه��م منهم يف 
اعلى مرات��ب ال�سامة يف دينهم وهم من لهم الأمن 

وهم مهتدون.

أسط����������ورة وف������������اء وتضحّي�������������������ة.. 
فاخلع نعليك فترابها من دمائنا تِ����������������َه����������������اَم����������������ة
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بينم��ا ل يوج��د نق���س يف م�س��دري ال�سواري��خ م��ن 
فئ��ة ال�سواري��خ التعبوي��ة ق�س��رة امل��دى مب��دى 300 
ك��م وم��ا دون ذلك ، هن��اك نق���س يف م�س��ادر ال�سواريخ 
ال�سرتاتيجية متو�سطة املدى وبعيدة املدى ، ففي معظم 
احل��الت ال��دول الت��ي ت�سع��ي للح�سول عل��ى �سواريخ 
مب��دي يتج��اوز 500 كم تواجه خيار تطوي��ر ال�سواريخ 
اإما باإمكانياتها الذاتية بالعتماد على النف�س اأو مب�ساعدة 

خارجية...
لك��ن هن��اك ا�ستثن��اءان له��ذه القاع��دة العاملي��ة 

 )2-CSS( فال�سعودي��ة التي اأ�سرتت �سواري��خ
ال�سيني��ة �سنة 1987م رغم ع��دم كفاءتها لأنها 

خرجت م��ن اخلدم��ة بال�س��ني وذات روؤو�س 
تقليدي��ه وبن�سبة خط��اأ تتجاوز500 م وهي 

امل�سم��اة �سيني��اً “ري��اح ال�س��رق” اي�سا 
بريطاني��ا  جت��اه  المريك��ي  ال�ستثن��اء 

الت��ي اعتمدت على الولي��ات املتحدة 
بالي�ستي��ة  ب�سواري��خ  لإمداده��ا 

الت��ي  تطل��ق م��ن الغوا�س��ات و 
ميكنه��ا حم��ل روؤو���س نووية...

ام��ا بالن�سب��ة لفرن�س��ا رغ��م انه��ا 
دول��ه ك��رى فه��ي ل متتلك ول 

بالي�ستي��ة  �سواري��خ  ت�سن��ع 
لعدم احلاجه له��ا رغم قدرتها 

عاب��ره  �سواري��خ  متتل��ك  ب��ل 
للقارات بتعاون امريكي حالها حال 

بريطانيا....
يوج��د بالع��امل 9 بل��دان ت�سنع 

ال�سواري��خ البالي�ستية وتعتمد على 
نف�سها بالكامل فى الت�سميم و الت�سنيع 

وهي ال�سني ورو�سيا والوليات املتحدة 
والهن��د  واإي��ران  ال�سهي��وين  والكي��ان 
واخ��رًا  ال�سمالي��ة  وكوري��ا  وباك�ست��ان 

اليم��ن رغ��م التعاون بني دول��ة واخرى من 
نف�س املحور فقط باملج��ال الدفاعي من الدول 

الت�س��ع املذك��ورة �س��واًء بالعل��ن او بال�ّس��ر بينما 
هن��اك جمموعة اأخرى من الدول مث��ل كوريا اجلنوبية 

وتركي��ا مازال��ت حتت��اج لبع���س امل�ساع��دة اخلارجي��ة 
للو�س��ول اإلى اإنت��اج ال�سواري��خ البالي�ستي��ة بينما دول 
اخ��رى تخلت ع��ن برامج التطوي��ر يف جم��ال ال�سواريخ 
البالي�ستية نتيجة ال�سغوط��ات الأمريكية...خال معظم 
�سن��وات اخلم�سين��ات كانت الولي��ات املتحدة والحتاد 

ال�سوفييتي الدولت��ني الوحيدتني اللتني متلكان �سواريخ 
بالي�ستي��ة ا�سرتاتيجي��ة يف تر�سانتهم��ا ولك��ن يف منت�سف 
ال�ستينات انت�سرت تل��ك التقنية ب�سكل �سريع حتى و�سل 
عدد ال��دول التي متتلك �سواري��خ ا�سرتاتيجية متو�سطة 
املدى بعام 2018م اإلى 16 دولة اإلى جانب الت�سع الدول 
امل�سنع��ة بينما اأخرى متتلك تلك ال�سواريخ كما ان دوًل 
اخ��رى مل تعد متلك منظومات عاملة ل�سواريخ بالي�ستية 
ومن ه��ذا املجم��وع دول متتلك �سواري��خ تعبويه مداها 
اأق��ل من 300 كم و دول اأخ��رى متلك �سواريخ ذات مدى 
300 ك��م اأو م��ا ي�سابه��ه من من��اذج مط��ورة ذات مديات 
اأط��ول وبينما دول اأخرى اإما اأنها حت�سلت عليها بطريقة 
)غ��ر �سرعية( اأو اأنه��ا مل تعد متلك اإمكاني��ات ت�سغيلها. 
ام��ا باحلديث عن ال�سواريخ التي يتج��اوز مداها 1000 
ك��م اأنخف���س ع��دد امل�ستخدم��ني لل�سواري��خ البالي�ستية 
ب�س��كل كب��ر، فق��ط ال�س��ني و الهن��د و اإي��ران و كوري��ا 
ال�سمالي��ة وباك�ست��ان واليم��ن متل��ك �سواري��خ يرتاوح 
مداه��ا بني 1000 و 2500 كم حي��ث اأن اليمن ميتلك اإلى 
اللحظة �سواري��خ ا�سرتاتيجية مب��دى 1300كم ولزال 
التطوي��ر والت�سنيع م�ستمر. اأم��ا اأمريكا ورو�سيا فتخلت 
ع��ن العتماد على ال�سواري��خ البالي�ستية رغم امتاكهما 
له��ا لن رو�سي��ا وامريكا يعتم��دان اليوم عل��ى �سواريخ 
ا�سرتاتيجي��ة جّواله”كروز” ك�سواريخ كالير الرو�سية 
وتوماه��وك الأمريكية ، اأما ال�سواري��خ العابرة للقارات 
فهي موج��ود يف ال�سني و فرن�س��ا و بريطانيا و رو�سيا 
و اأمري��كا فقط...ال�سواريخ البال�ستية ميكن ان تطور 
حملياً اأو اأن تورد م��ن اخلارج من امل�سنعني فهناك 
9 من اأ�س��ل 20 دولة هي م�سنعه لل�سواريخ 
با�ست��راد  قام��ت  م�ستخ��دم  بل��دًا  و16 

�سواريخها من اخلارج....
اليمن..

اليمن��ي  الرنام��ج  ان 
لتطوي��ر  ال�ساروخ��ي 
ال�سواري��خ وتعديلها تعديا 
جذري��ا م��ن حي��ث الق��وة 
ي��ة  مر لتد ا

وزي��ادة 

امل��دى” هي بداي��ة م�ساأل��ة تكتنفه��ا الأ�س��رار الع�سكرية 
ويلّفها الغمو�س بالن�سب��ة لل�سعودية والوليات املتحدة 
والدول العربية والكيان ال�سهيوين وخ�سو�سا انه ا�سبح 
جزء ل يتج��زاأ من حديث العام القليم��ي والعاملي عن 
ال�س��اأن اليمني. فاملعلومات عن الرنامج اليمني ل�سناعة 
ال�سواري��خ �سئيل��ة ومتقّطعة ول تخ��رج ال عر نافذة 
الع��ام احلربي وهذه ال�سرية ه��ي عامل وقائي وحمايه 
ملن�سئ��ات ع�سكرية �سناعي��ة دفاعية لزال��ت يف مرحلتها 
الولى. ولكن تعتر هذه ال�سلحة ال�ساروخية هي القوة 
ال�سرتاتيجية الرئي�سية اليوم لدى اجلي�س واللجان على 
امل�ست��وى ال�سرتاتيج��ي وال�س��د فت��كا، والع��دو اللدود 

لأعداء اليمن.
اليكم بع�س تفا�سيل :

كروز
�س��اروخ بالي�ست��ي ج��ّوال يب��غ م��داه 1300ك��م لزالت 
موا�سفاته وخ�سائ�سه حت��ت ال�سّرية ولكن هو �ساروخ 

ميني حملي...
بركان1

�سكود مت تعديله  نوع  ا�سرتاتيجي  بالي�ستي  – �ساروخ 
من تكتيك��ي اإلى ا�سرتاتيجي وتطوي��ره وزيادة مداه من 
قبل مركز البحاث و التطوير والت�سنيع احلربي اليمني:

“12.5م – طوله  800كم  من  ” اأبعد  – مداه 
– قطره ” 88�سم

طن ن�سف  حوايل  احلربي:  راأ�سه  – وزن 
قدرته التدمرية “متو�سط النفجار ”

-الوزن الإجمايل لل�ساروخ 8طن
القواع��د الع�سكري��ة  راأ�س��ه احلرب��ي لق�س��ف  – �سم��م 

املتو�سطة
بركان2

-�ساروخ بالي�ستي ا�سرتاتيجي بعيد املدى
-مطور من منظومة �ساروخ بركان1

-املدى 1300 كم
-مت تعديل��ه وتطوي��ره وزي��ادة م��داه م��ن قب��ل مرك��ز 

البحاث و التطوير والت�سنيع احلربي اليمني.
توشكا اليمن:

�س��اروخ رو�س��ي بالي�ست��ي تكتيك��ي – الفئ��ة �سي … 
املدى 185كم..الوزن 2 طن..

قاهر1
-�س��اروخ 
�س��ي  و ر

الأ�سل من نوع �سام 2 ار�س-جو
-مت تطويره مينيا لي�سبح �ساروخ بالي�ستي اأر�س اأر�س

-يعمل على مرحلتني بالوقود ال�سلب وال�سائل
-املدي250كم            -الوزن2طن

-الرا�س احلربي 200كجم”ربع طن”
-– مت التطوي��ر يف مركز الأبحاث والتطوير التابع للقوة 

ال�ساروخية اليمنية
قاهرام2

املطور قاهر1  من  – مطور 
-يتميز بدقة عالية يف اإ�سابة الهداف بن�سبة خطاأ5م

400كم – املدى 
– وزن الراأ�س احلربي: 350 كجم

– اأجري��ت له��ذا ال�ساروخ جتارب عدي��دة حتى و�سل 
لهذا امل�ستوى من الفاعلية

– مت التطوي��ر يف مرك��ز الأبحاث والتطوير التابع للقوة 
ال�ساروخية

النجم_الثاقب1:
-حملي ال�سنع

مدى “النجم الثاقب 1″ اإلى 45 كيلومرت. – ي�سل 
1″ مزود براأ�س متفجر يبلغ وزنه 50  – “النجم الثاقب 

كيلو غرام من املواد ال�سديدة النفجار.
النجم_الثاقب2:

-حملي ال�سنع
2″ اإلى 75 كيلومرت. الثاقب  “النجم  مدى  – ي�سل 

– م��زود براأ���س متفج��ر وزنه 75 كيلو غ��رام من املواد 
�سديدة النفجار.

-اأب��رز اله��داف الع�سكرية الت��ي مت ا�ستهدافها يف جبهة 
جي��زان ه��ي: العم��ود، الإم بي �س��ي، جبل ال��دود، جبل 
الدخ��ان، الرميح، برج ومرك��ز الردي��ف، مع�سكر قوزع، 
ومع�سك��ر العني احلارة، وه��و مع�سكر كب��ر وله اأهمية 
ع�سكري��ة ا�ستثنائية يف منطقة جيزان. ا�سافة اإلى قواعد 

ع�سكرية ومع�سكرات بع�سر وجنران.
منظومة الصرخة

-حملية ال�سنع
-وزن الرا�س احلربي 15-35 كجم

-املدى17كم-25كم
-يحم��ل ال�س��اروخ الواح��د من ه��ذا الن��وع �ساعقني يف 
مقدمت��ه و�ساعق��اً خلفي��اً خمفي��اً، كم��ا يتمي��ز باأن��ه قابل 

للتفجر ب�سبط توقيت ذلك بح�سب احلاجة.
منظومة زلزال
-حملية ال�سنع

زلزال1- املدى3كم-�سديد النفجار
زلزال2-املدى16كم-�سديد النفجار-وزن الرا�س 

احلربي350كجم
منظوم��ة �سواري��خ زل��زال2 حملي��ة ال�سن��ع وه��ي م��ن 
املتط��ورة  والتكتيكي��ة  احلديث��ة  ال�سواري��خ  جي��ل 
وبتقنيات تختل��ف عن التقنيات التقليدي��ة يف ال�سناعات 

ال�ساروخية.
زلزال3:

-القطر650ملم
الراأ���س  ك��م….وزن  …امل��دى65  -الط��ول6م 
ال�سابة300م…�سدي��د  احلربي500كجم…دق��ة 

النفجار. عدد ال�سظايا10الف �سظية
منظومة عاصف1

منظوم��ة �سواريخ مينية جديدة حملّي��ة ال�سنع اأطلقت 
عليها ق�سرة املدى ا�ستخدمت يف �سرب اهداف ع�سكرية 

�سعودية بنجران.
صمود

هو �ساروخ ميني حملي ال�سن��ع �سديد النفجار ..املدى 
38ك��م ..وزن الرا���س احلربي300كجم…الط��ول 4م..

الوزن الكلي 1000كجم…عدد ال�سظايا10الف �سظية
بدر1

�ساروخ بالي�ستي متط��ور �سناعه مينيه حمليه بلغ مداه 
الق�س��ى 250ك��م وف��ق العملي��ات البالي�ستي��ة باجت��اه 
العم��ق ال�سعودي والتي ا�ستهدفت قواعد ع�سكريه تابعه 

للعدو ال�سعودي بخمي�س م�سيط
اليمن��ي  ال�سواريخ..ال�سع��ب  بواب��ة  م��ن  باخلت��ام 
مُيّه��د طريق��ه ليناف���س الكب��ار يف �سناع��ة ال�سواري��خ 
ال�سرتاتيجي��ة لكي يبقى ق��وة ع�سكرية اقليمية من رحم 
ف��رتة الع��دوان واحل�س��ار، ه��ذه ال�ستف��ادة والفائ��دة 
العظمى، ما م��ن بلد �ُسن عليه عدوان اقليمي او عاملي ال 
وا�سب��ح قوة ع�سكري��ة اقليمية او عاملي��ة اذا امتلك هذا 
البل��د قائد فّذ و�سج��اع وحكيم ووطن��ي وويف وخمل�س، 
لذل��ك عندم��ا نتكّل��م عل��ى امل�س��روع ال�ساروخ��ي اليمني 
يف احلا�س��ر امل�ستع��ر املمتد اإل��ى امل�ستقب��ل الزاهر، ولو 
ب�سورة تقريبيه بع��د انق�ساء مّدة ع�سر �سنوات �سيكون 
ح��ال اليمن يف ت�سنيع ال�س��اح حال مهيمن يف املنطقة اذا 
بقى على هذه الوترة يف الت�سنيع احلربي. لذلك ل �سرر 
الي��وم م��ن �سخرية الخرين ولك��ن يف ال�سن��وات القريبة 
�سيدرك��ون ان �سخريته��م كان��ت اأك��ر خط��اأ يرتكبونه يف 
حياته��م فالبداية ب�سيطة ولكن ه��ي ال�سا�س يف كل �سيء 

لانطاقة الدفاعية الكرى ....

 امل���ج���اه���دون ت��ف��ّن��ن��وا ب��س��ل��خ ج��ل��د ال����غ����زاة م���ن حل����وم امل����رت����زق����ة.. وأب���دع���وا 
ب��اص��ط��ي��اد ال���ط���ائ���رات وال����دب����اب����ات وامل������درع������ات.. ن���ت���ائ���ج دام����ّي����ة وه����زائ����ں م���ري���رة
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اأبط��ال اجلي�س واللج��ان تعّلموا يف اأكادميي��ات الكرامة 
وع��زة النف���س وال�سجاع��ة والإميان باهلل وحتمي��ة الن�سر 
والثق��ة بالق��درات الذاتي��ة، والف��وز بال�سه��ادة، والتطل��ع 
اإل��ى النتق��ال م��ن دار الفن��اء اإل��ى دار البقاء، ع��ر اأق�سر 
الط��رق اإلى ال�سه��ادة، والقتال حت��ى نيلها، وله��ذا �سادوا 
وارتق��وا اإلى اأعل��ى درجات ال�سرف، وهب��ط الآخرون اإلى 
اأدن��ى درج��ات الذل واله��وان من غ��زاة ومرتزق��ة .. خطاأ 
ف��ادح اأرتكبه كل من ت�سّور، اأن��ه كان بالإمكان، اأن تنت�سر 
قوات الغزاة واملرتزقة يف ال�ساحل الغربي ، التي �ساندتهم 
ا�سلحة اجلو والبحر الأمريكي��ة وال�سهيونية وال�سعودية 
والإماراتي��ة يف الأ�سابيع الأخرة بغارات جوية ه�سترية 
لإ�سناد القوات الريه الغازية والرتزاقية. فثمة معطيات 
واقعية ك�سفت الواق��ع الع�سكري بحذافره، حيث اأ�سارت 
اإل��ى ما �سار اإليه و�سع ال�ساحل الغربي، التي مل يبَق منها 
�س��رًا واح��دًا اّل وكان الهج��وم الع�سك��ري الكا�سح له اثر 
يف ال�س��ر اجلغرايف والذي نفذته ق��وات كبرة من اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة املدعوم��ة بالق��وات اخلا�س��ة الّري��ه 

والبحرية اليمنية..
لقد ح��ّول املجاهدون خال اليام املا�سي��ة واإلى اللحظة 
جغرافي��ا املعرك��ة بال�ساح��ل اإل��ى جهّنم حم��راء ل يفّر منها 

ع��د وللوطن وال�سع��ب ..بالأ�سا�س الع�سك��ري ملعارك اليام 
املا�سي��ة ، ه��و اختال مي��زان القوى ل�سال��ح ا�سود اجلي�س 
واللج��ان الذي��ن �سجل��وا تفوق��اً كا�سح��اً بني اأب��رز جتلياته 
اخت��ال يتعل��ق بالع��دد والت�سلي��ح والذخائ��ر والإمكان��ات 
الحتياطي��ة والإمداد بامل��وارد الب�سري��ة واملادية باملعركة 
الرّي��ة، بل اإن اخت��ال موازين القّوه كان��ت �سادمة للغزاة 
واملرتزقة الذين كان��وا يف ذروة ن�سوتهم وفرحتهم وانقلبت 
الآي��ة اإلى نواح وب��كاء وعويل وف��رار وكارثية متعددة بني 
الغزاة واملرتزقة ب�ساحات املعركة.. خابت توقعات املحللني 
واملخت�سني بال�سوؤون الع�سكري��ة �سواء اأولئك القادمني من 
الأو�ساط ال�ستخباراتية اأو من يكتبون ويحللون يف و�سائل 
الإع��ام. ميكنن��ا القول اإن ال�سبب الأه��م يف ذلك هو الأحكام 
امل�سبقة عاوة على بع�س »الأ�ساطر« التي تقبلها البع�س 
عل��ى اأنها ثواب��ت ل جدال فيه��ا ولكنهم تعر�س��وا ل�سدمات 
قا�سي��ة م��ن املفاجاأة الع�سكري��ة التي �سنعه��ا املجاهدون..
اأ�سقطن��ا طائراته��م وفجرن��ا دباباته��م واأحرقن��ا مدرعاتهم 
واأدخلن��ا م�ساة الغ��زاة واملرتزق��ة اإلى مفرم��ة ع�سكرية مل 
يخرج منها ع�سو ب�س��ري �سليم منهم ، هكذا تناقل اليمنيون 
الجن��ازات – النت�س��ارات- بالأم�س واليوم وم��ا قبلهما ، 
واأدمع��ت عيونهم فرحا وع��زة و اإباء ، ووزع��وا الب�سارات 
لأج��ل النت�س��ارات... فمع الهزائم واخل�سائ��ر التي تكبدها 
الغ��زاة واملرتزقة ، عاد امل�سهد الع�سكري اإلى مربعه الأول، 
يف حروب الأ�سيل »المريكي« الأ�سا�سية املبا�سرة، فامل�سهد 

مل يعد يحتمل وجود الكومبار�س القليمي ، �سقطت الأقنعة 
الع�سكرية وظه��ر اأ�سحاب امل�س��روع الع�سكري احلقيقيون 
�سراح��ًة ووقاحة ، فاأمريكا تخطط وت�سرف وتدير وت�سارك 
م��ن اجل��و والبح��ر باملعرك��ة و«ال�سعودي��ة والم��ارات« 
ُتغ��ر وُتهاجم كو�سائ��ل ثانوية طاملا ظّل��ت واجهه ع�سكرية 
رئي�سي��ة باملعرك��ة . اأي ذهوٍل واأي خيب��ة ٍ واأّي هزمية واّي 
خ�سائ��ر يناله��ا الغ��زاة واملرتزق��ة .. فبع��د ث��اث �سن��وات 
ون�س��ف للحرب على اليمن ، انظ��روا و�ساهدوا ايدي العدو 
ال�سع��ودي والماراتي ترجت��ف و ترتنح ، وتخ�سى مما ّالت 
اإلي��ه نتائج املعارك واملواجه��ات!، ومن رحم هزميتهم ومن 
عمق خوفهم يج��ن جنونهم ويفق��دون اأع�سابهم، بت�سليلهم 
يحتم��ون م��ن الف�سيح��ة الع�سكري��ة ، ويكذب��ون لي�س��دق 
اأنف�سه��م ، وباأوهامه��م يت�س��دون للمجاهدين م��ن دون دعم 
اأمري��كا ح�س��ب زعمه��م !.. لكن احلقيق��ة امليداني��ة تكمن يف 
مكان ّاخر ، ف�سراخ الغزاة مل يلق ّاذانا ً �ساغية يف اي مكان 
، وعج��زت وا�سنط��ن ع��ن طماأنته��م وحمايته��م ، ولأن حزم 
و�س��دق وباأ�س اليم��ن هزم نفاق وعنجهي��ة وتهديد وتهويل 
اأمري��كا، ولن النظام ال�سعودي اأو�س��ك ان يعرتف بانت�سار 
اليم��ن ، ولأن الم��ارات تع��رف اأنه��ا �سترتاج��ع �ساغرة ً و 
جمرة ً عل��ى ت�سفية مرتزقته��ا ال اأن اأمريكا اأجرتهم على 
النتح��ار مّرة اخرى بال��زج مبا تبقى م��ن املرتزقة لانتقام 
م��ن ف�سلهم وهزميتهم ...هكذا ه��م �سباع ال�ستعمار ياأكلون 

جرامزتهم ال�سغرة يف الخر.

وال��������������ي��������������م��������������ن ال������������ب������������ل������������د ال��������������ت��������������اس��������������ع ع��������������امل��������������ي��������������ًا ف�����������������ي ص������������ن������������اع������������ة ال�����������������ص�����������������واري�����������������خ ال��������ب��������ال��������ي��������س��������ت��������ي��������ة

ن�������������ظ�������������ام�������������ًا ص����������������اروخ����������������ي����������������ًا مي��������ت��������ل��������ك��������ه��������ا ال��������ي��������م��������ن

س����م����ف����ون����ي����ة 
ال�����س�����اح�����ل ال�����غ�����رب�����ي..
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وختم ال�سيد عبد امللك برقيته بالقول "يحق لكل الأجيال 
الاحقة اأن تفتخر بكم".

وكان��ت جماه��ر ال�سع��ب اليمن��ي اأحي��ت منا�سب��ة يوم 
القد�س العامل��ي مب�سرات �سعبية حا�س��دة يف العا�سمة 
�سنع��اء وخمتلف حمافظات ومناطق اجلمهورية و�سط 
تفاعل �سعبي كبر يعك�س م��دى ارتباط ال�سعب اليمني 
بقيادت��ه وق�سيت��ه ق�سي��ة الع��رب وامل�سلم��ني الأولى.. 

وهنا نر�سد بع�س منها يف التايل:

صنعاء: مسيرات جماهيرية كبرى إحياء ليوم 
القدس العاملي

�سه��دت العا�سم��ة �سنع��اء، ع�س��ر اجلمع��ة، م�س��رة 
جماهرية كرى اإحياء لي��وم القد�س العاملي، مب�ساركة 
جماهري��ة حا�س��دة ه��ي الأكر عل��ى م�ست��وى املنطقة 
العربية.. ورفع امل�ساركون يف امل�سرة اأعام اجلمهورية 
اليمنية والأعام الفل�سطينية ولفتات احلرية املناه�سة 
ل�سيا�س��ة الأمريكي��ة يف املنطقة والافت��ات التي تو�سح 

مدى مت�سك ال�سعب اليمني بق�سيته الأولى الأق�سى.
وب��داأت امل�س��رة باآي��ات م��ن الذك��ر احلكي��م والن�سي��د 
الوطن��ي، واألق��ي خاله��ا ع��دد م��ن الكلم��ات والق�سائد 
ال�سعرية اأ�سارت اإلى ارتباط ال�سعب اليمني بالأق�سى، 
واأن ال�سع��ب اليمن��ي حا�سر للت�سحي��ة يف �سبيل حترير 
القد�س.. و�سهدت امل�سرة ح�س��ورا ن�سائيا لفتا، حيث 
اكتظ��ت امل�ساح��ات املخ�س�س��ة له��ن مبئ��ات اآلف م��ن 
الن�س��اء.. واألقي��ت يف امل�س��رة كلمات وق�سائ��د �سعرية 
اأ�س��ارت اإل��ى اأن اليم��ن ب��ذل اآلف ال�سه��داء للت�س��دي 
اأر�س��ه،  الأمريك��ي ودفاع��ا ع��ن  ال�سع��ودي  للع��دوان 
وموؤك��دة على امل�س��ي يف خيار الت�س��دي للعدوان حتى 
الن�سر.. واألق��ى م�سوؤول املل��ف الفل�سطيني لأن�سار اهلل 
ح�س��ن احلم��ران كلمة اأ�سار اإل��ى اأن معرك��ة الوعي هي 

التي نخو�سها منذ وطاأ ال�سهاينة اأر�س فل�سطني.
واأ�سار اإلى اأن تطبيع بع�س الأنظمة العربية والإن�سانية 
م��ع كيان العدو ال�سهي��وين لي�س بجديد، ب��ل ظهرت اإلى 
ال�سطح وعاقاتهم قدمية، حم��ذرا من م�سروع اإ�سرائيل 
الكرى التي ت�سم مكة واملدينة، م�سرا اإلى اأن من فرط 

يف القد�س �سيفرط يف مكة واملدينة.

ودعا اأح��رار العامل لأن يكون هذا الع��ام عام لفل�سطني، 
واإلى تفعيل املقاطعة للب�سائع الأمريكية والإ�سرائيلية، 
اإلى خيار املقاومة بال�ساح فما اأخذ بالقوة ل ي�سرتد اإل 
بالق��وة.. واألقى ال�ساعر معاذ اجلني��د ق�سيدة حما�سية 
مثل��ت ر�سالتني للمقاومني يف القد���س واملقاومة يف لبنان 
حت��دث، واأكد فيه��ا تلبي��ة اليمانيني لن��داء القد�س رغم 

العدوان على اليمن.
 

إحياًء ليوم القدس العاملي .. أبناء محافظة 
صعدة يخرجون في مسيرة جماهيرية حاشدة 

خرجت يف مدين��ة �سعدة �سمال الب��اد، ع�سر اجلمعة، 
م�سرة جماهرية حا�سدة اإحياء ليوم القد�س العاملي.

ورغ��م حتلي��ق ط��ران الع��دوان ال�سع��ودي الأمريكي 
يف �سم��اء املحافظة فق��د جتمع مئ��ات الآلف يف ال�ساحة 
الك��رى للمدين��ة رافع��ني اأع��ام اجلمهوري��ة اليمني��ة 
املناه�س��ة  احلري��ة  ولفت��ات  الفل�سطيني��ة  والأع��ام 
لل�سيا�سة الأمريكي��ة يف املنطقة..واألق��ي خالها عدد من 
الكلمات والق�سائ��د ال�سعرية والأنا�سيد احلما�سية التي 
ربطت بني �سمود ال�سعب اليمني والق�سية الفل�سطينية، 
واأن اأع��داء ال�سع��ب اليمني ه��م نف�سهم اأع��داء الق�سية 

الفل�سطينية، وموؤكدة اأن فل�سطني قبلة الأحرار.
واأك��دت كلمة امل�سرة على اأن اأي توجه بامل�سارعة نحو 
اليهود والن�سارى ممن يف قلوبهم مر�س نهايته احلتمية 

ه��ي الن��دم واخل�سارة..ودع��ت اإل��ى التح��رك ب��كل جد 
اإلى معرك��ة الن�سر، واإلى مقاطع��ة الب�سائع الأمريكية 
والإ�سرائيلي��ة، م�س��رة اإلى اأن املعرك��ة التي يخو�سها 

ال�سعب اليمني هي معركة �سد الطاغوت.

احلديدة : خترج  في مسيرة جماهيرية إحياًء ليوم 
القدس العاملي 

�سه��دت مدين��ة احلدي��دة عل��ى �ساح��ل البح��ر الأحمر، 
ع�س��ر اجلمع��ة، م�س��رة جماهرية كرى اإحي��اًء ليوم 
القد�س العاملي.. وجتمع مئات الآلف من اأبناء حمافظة 
احلدي��دة ال�ساحلي��ة و�س��ط املدين��ة حامل��ني الأع��ام 
املناه�س��ة  احلري��ة  ولفت��ات  والفل�سطيني��ة  اليمني��ة 
ملقاطع��ة  والداعي��ة  املنطق��ة  يف  الأمريكي��ة  ل�سيا�س��ة 

الب�سائع الأمريكية والإ�سرائيلية.
 واألقى ال�ساعر اأ�س��د با�س ق�سيدة �سعرية اأ�ساد ب�سمود 
ال�سعب اليمني ودفاع��ة عن ال�ساحل وبهبة القبائل واأن 

اليمن �سينت�سر يف معركته.
كم��ا األقيت كلمات دعت لف�س��ح اأدوات اأمريكا يف املنطقة 
ودوره��ا يف بيع الق�سية الفل�سطينية، كما دعت للنهو�س 

لتحرير الأق�سى.
وعر�ست �سمن فعاليات امل�سرة فقرة اإن�ساديه بعنوان 
لبي��ك ي��ا اأق�س��ى اأك��دت عل��ى حتمي��ة الن�س��ر وحترير 

الأق�سى على يد جي�س الأن�سار.

واأك��د بيان امل�سرة على اأن الق�سية الفل�سطينية �ستبقى 
الق�سية الأولى واملركزية، م�سرا اإلى اأن اليد التي تقتل 
يف فل�سط��ني هي نف�سها التي تقت��ل يف اليمن وما الإمارات 

وال�سعودية اإل اأدوات بيد اأمريكا.
ودع��ا اإلى مقاطع��ة الب�سائع الأمريكي��ة والإ�سرائيلية، 
مباركا �سربات املقاوم��ة الفل�سطينية ، وم�سيدا بالزخم 
ال�سعب��ي املتوا�س��ل لل�سع��ب الفل�سطين��ي يف م�س��رات 

العودة.

مسيرة جماهيرية حاشدة بذمار إلحياء يوم القدس العاملي
�سه��دت مدينة ذم��ار م�س��رة جماهري��ة حا�سدة 
لإحي��اء ي��وم القد�س العامل��ي، وتندي��دا با�ستمرار 

العدوان ال�سعودي الأمريكي.
ورف��ع امل�سارك��ون يف امل�س��رة الافت��ات املعرة 
عن املنا�سبة واملوؤكدة عل��ى الت�سامن مع ال�سعب 
الفل�سطين��ي حتى ا�ستعادة كافة حقوقه واأرا�سيه 
املغت�سبة والرف���س لاحتال ال�سهيوين لاأرا�سي 
املقد�سة اأولى القبلتني وثالث احلرمني ال�سريفني.

ون��ددوا با�ستم��رار العدوان ال�سع��ودي الأمريكي 
عل��ى اليمن ومواق��ف الأمم املتح��دة املخزية اإزاء 
اجلرائ��م الت��ي ارتكبها وما ي��زال حتالف العدوان 
بحق اليمن اأر�سا واإن�سانا وكذا ا�ستمرار احل�سار 
الدولي��ة  القوان��ني واملواثي��ق  لكاف��ة  يف خمالف��ة 

والإن�سانية.
واأكد بيان �سادر عن امل�سرة اأن اإحياء يوم القد�س 
العاملي ياأتي انطاقا من واقع ال�سعور بامل�سئولية 
جت��اه الق�سي��ة الرئي�سية كونها الق�سي��ة املركزية 

لل�سعوب العربية والإ�سامية.
واأ�س��ار اإل��ى اأن القد���س �ستظل العا�سم��ة الأبدية 
لفل�سط��ني .. لفتا اإلى اأهمي��ة ال�سطفاف ال�سعبي 
ملواجه��ة املوؤام��رات الأمريكي��ة ال�سهيوني��ة التي 
ت�سته��دف الأمة العربي��ة والإ�سامي��ة، والوقوف 
اإلى جانب ال�سعب الفل�سطيني يف مواجهة الحتال 
ال�سهي��وين حت��ى حتري��ر كام��ل اأرا�سي��ه واإقام��ة 
دولته كامل��ة ال�سيادة وعا�سمته��ا القد�س.. ولفت 
البي��ان اإلى �سرورة تفعيل املقاطع��ة القت�سادية 
لكل الب�سائع واملنتجات الأمريكية والإ�سرائيلية .

أبناء احملويت وحجة وتعز  يخرجون في 
مسيرات جماهيرية إحياًء ليوم القدس العاملي

اأبن��اء حمافظ��ات املحوي��ت  احت�س��د الآلف م��ن 
وحج��ة وتعز يوم اجلمع��ة يف م�سرات جماهرية 
يف مراك��ز املحافظ��ات اإحياء ليوم القد���س العاملي 
ت�سامناً مع ال�سعب والق�سية الفل�سطينية وجتديد 

الرف�س لحتال الأرا�سي واملقد�سات الإ�سامية 
وهتف امل�ساركون يف امل�سرات ب�سعارات مناه�سة 
للكيان ال�سهي��وين، موؤكدين رف�سهم لتهويد القد�س 
وح��ق ال�سع��ب الفل�سطين��ي يف حتري��ر اأرا�سي��ه 

واإقامة دولته الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س.
ال��دول  �سم��ت  ا�ستم��رار  امل�سارك��ون  وا�ستنك��ر 
العربي��ة والإ�سامي��ة ومواقفها املخزي��ة واملهينة 
م��ن التطورات والنته��اكات التي جتري يف القد�س 

ال�سريف.
ودع��ت امل�س��رات اإل��ى وح��دة الأم��ة الإ�سامي��ة 
اإزاء  الكلم��ة  وتوحي��د  وال��ذل  اخلن��وع  ورف���س 
الق�سي��ة الأم وت��رك اخلاف��ات وال�سراعات التي 
ي�ستفي��د من خاله��ا الكي��ان ال�سهي��وين يف تو�سيع 
املحتل��ة  الأرا�س��ي  يف  ال�ستيطاني��ة  م�ساريع��ه 

وم�ساعفة انتهاكاته للمقد�سات الإ�سامية.

السيد نصر الله يشيد باخلروج الكبير 
واملشرف لليمنيني  في يوں القدس العاملي 

اأ�س��اد الأم��ني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل باخلروج الكبر وامل�سرف لليمني��ني يف العا�سمة �سنعاء و�سعدة واحلديدة، موؤكدًا باأن �سنعاء 
هي العا�سمة العربية الوحيدة التي تخرج فيها مظاهرة بهذه ال�سخامة.

وق��ال ال�سي��د " خرجت مظاهرات �سخمة يف �سعدة واحلديدة التي تواجه اأكر ح�سد اأمريكي وعدواين لإ�سقاطها"، موؤكد اأن ال�سعب اليمني يعر حقيقة 
اأن��ه اأه��ل الإميان، عندما يخذله العرب ويقتلوه ويجوعوه فيخرج مبئ��ات الآلف ليدافع عن ق�سية العرب الأولى، مو�سحاً اأنهم هم العرب احلقيقيون ل 

الدجالون الذين يقتلون الأطفال والن�ساء.
كم��ا اأك��د ال�سي��د ن�سر اهلل اأن القد�س �ستتحرر و�ستعود لأهلها وهذا اإميان قطعي وعقائدي وتاريخي واأن القد�س هي حقيقة وجوهر ورمز ال�سراع القائم منذ 

اأكرث من 70 عاماً.. م�سرًا الى يوم احلرب الكرى قادم وهو اليوم الذي �سي�سلي فيه امل�سلمون جميعاً يف القد�س.
جاء ذلك يف كلمة له مبنا�سبة يوم القد�س العاملي وحيا خالها الفل�سطينيني يف غزة وكل دول العامل الذين خرجوا حتت ال�سم�س يف م�سرات يوم القد�س العاملي، 

لفتاً اإلى رغم م�ساعي اأعداء القد�س لإماتة يوم القد�س نرى احت�ساد اجلماهر ال�سخمة يف خمتلف دول العامل"، موؤكد اأن ق�سية القد�س موجودة وحية بقوة يف 
�سمائر ووجدان وعقول وقلوب اأبناء الأمة وعلى امتداد العامل.

في ي�وم
 الق��دس

 العامل�ي .. 

قائ�د الث�ورة يش�يد باحلض�ور املش�رف .. والس�يد نص�ر اهلل يثمن

فلسطني هنا  اليمن  من 
بعث ال�شيد عبد امللك بدرالدين احلوثي برقية اإعزاز وتقدير لل�شعب اليمني على احل�شور امل�شرف يف 

منا�شبة يوم القد�س العاملي.. وقال ال�شيد عبدامللك "اأحيي بكل اإعزاز وتقدير احل�شور اجلماهـريي 
امل�شرف الوا�شع ل�شعبنا يف منا�شبة يوم القد�س العـاملي".. واأ�شاف ال�شيد "ح�شوركم يفوق اأَيّ ح�شور يف اأي 
بقعة اأخرى يف العامل العربي بالرغم من الظروف ال�شعبة".. وخاطب ال�شيد عبد امللك جماهري ال�شعب 

اليمني "ح�شوركم يعّب عن وعي عال وتفاعل واإح�شا�س حي وا�شت�شعار للم�شئولية ويعّب عن القيم 
العظيمة التي تتحلون بها من حرية واإباء ووفاء ويعّب عن الدافع الإمياين".
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العدوان
جرائــم وانتهاكات يرتكبهــا العدوان الأمريكي ال�شــعودي بحق اأبناء ال�شــعب اليمني جرائم

اأغلــب �شحاياها اأطفــال ون�شاء، يف ظل �شمت وتواطوؤ دويل ب�شــكل غري م�شتغرب لأنهم 
مرتهنــون لل�شيطــان الأكب ـ اأمريــكا ـ  وهذا يهون اأمــام اأحرار اليمن مــن املجاهدين اإذا ما 
قارنــاه  مبوقف من يتغنون با�شم الإ�شالم والعروبة وحب الوطن واليمن، بينما هم يقفون 

يف �شف العدوان �شواء يف اجلبهات اأو ال�شكوت واخلنوع واجللو�س مع اخلوالف.

ومــع تزايــد جرائــم العدوان بحــق اليمنيــن، ويف مقابــل ذللك يــزداد ال�شعب قــوة و�شمودا 
واندفاعــا نحو مع�شكرات التدريــب والتاأهيل واجلبهات لتنكيل بالغــزاة ومنافقيهم.. ومن هنا 
نعمــل يف �شحيفة احلقيقة على ر�شــد ون�شر جرائم العدوان لقرائنا من املجاهدين يف اجلبهات 
ب�شــكل اأ�شبوعي لتكون لهم عامــال ودافعا قويا ملواجهة وردع العدو بكل �شــدة وباأ�س، والتنكيل 

بهم اأ�شد تنكيل بدون رحمه اأو �شفقة.      

عشرات الشهداء واجلرحى وأضرار مادية في املمتلكات بغارات العدوان على عدد من احملافظات 

االثنني: شهداء وخسائر 
مادية في املمتلكات جراء 
غارات للعدوان على  حجة 

وصعدة واحلديدة
الع��دوان  اآخ��ر يف غ��ارة لط��ران  ا�ست�سه��د مواط��ن وج��رح 
ال�سع��ودي الأمريكي على اخلط العام مبديرية عب�س مبحافظة 

حجة والذي وا�سل غاراته يف عدد من املحافظات.
يف مديري��ة نهم التابع��ة ملحافظة �سنعاء �سن ط��ران العدوان 

ال�سعودي الأمريكي غارة على منطقة املجاوحة.
ويف احلدي��دة �س��ن 3غ��ارات على ك�س��ارة ال�سم��ري مبديرية 
باج��ل، فيما �سن��ت طائرة بدون طي��ار اأمريكية 3 غ��ارات على 

منطقة راأ�س عي�سى مبديرية ال�سليف.
ويف حمافظة �سعدة �سن ط��ران العدوان ال�سعودي الأمريكي 
غ��ارة على مديرية غمر احلدودية وغارت��ني على حفار مياه يف 
منطق��ة اآل عمار مبديرية ال�سف��راء ومثلهما على الطريق العام 
مبنطق��ة مران مبديرية حيدان، فيما ا�ستهدف ق�سف �ساروخي 
ومدفعي �سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح احلدودية.

يوا�سل طران العدوان ال�سعودي الأمريكي �سن غاراته على خمتلف املحافظات خملفا اأ�سرارا مادية يف املمتلكات.
يف �سعدة بلغ عدد غارات العدوان ال�سعودي الأمريكي  على منطقة الطلح مبديرية �سحار 4غارات دون وقوع اإ�سابات.

و�سن طران العدوان غارة على مديرية �سدا احلدودية وغارة على منطقة جعملة مبديرية جمز.
ودمر العدوان منزل مواطن بق�سف �ساروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من مديرية منبه احلدودية.

ويف احلدي��دة �س��ن غارة على مزرعة مواطن يف قرية اجلربة العلي��ا مبديرية الدريهمي، كما �سن غارة على مزرعة 
لأحد املواطنني يف مديرية املرواعة ما اأ�سفر عن اأ�سرار مادية يف املمتلكات، و�سن العدوان غارتني على 

منطقة العرج مبديرية ال�سليف.
اأم��ا يف تع��ز ف�سن ط��ران العدوان 4 غ��ارات على جب��ل العويد بقري��ة احلجار و�س��وق الأحد بعزلة 

الأخلود مبديرية مقبنة، و�سن غارة على منطقة ال�سباب.
ويف حجة �سن العدوان غارة على منزل مواطن يف منطقة املحرقة مبديرية عب�س.

الأمريك��ي  ال�سع��ودي  الع��دوان  ط��ران  وا�س��ل 
�س��ن غارات��ه، عل��ى خمتل��ف حمافظ��ات اجلمهوري��ة 
خملف��ا �سه��داء وجرحى واأ�س��رار مادي��ة يف ممتلكات 
املواطن��ني.. فف��ي حمافظ��ة �سعدة ا�ست�سه��د مواطن 
متاأث��را بجراح اأ�سيب بها ج��راء ق�سف �ساروخي من 
الع��دوان ال�سع��ودي عل��ى مديري��ة رازح احلدودية، 
كما ا�ست�سهدت ام��راأة واأ�سيب رجل وزوجته بق�سف 
�ساروخ��ي ومدفعي �سعودي على ذات املديرية. فيما 
تعر�س��ت مناط��ق متفرق��ة م��ن مديرية منب��ه لق�سف 

مدفعي و�ساروخي �سعودي.
و�سن طران العدوان غارة على منطقة غمار مبديرية 

رازح احلدودية.
ويف عم��ران �س��ن طران الع��دوان غارة عل��ى مديرية 
حرف �سفي��ان.. و�سن طران الع��دوان 5 غارات على 

مديرية ميدي يف حجة.

اجلمعة: أربعة مواطنني ضحايا 
قصف سعودي و سلسلة غارات 

على ثالث محافظات

يوا�سل طران العدوان ال�سعودي الأمريكي �سن غاراته على 
خمتل��ف املحافظات خملفا �سهداء وجرحى واأ�سرارا مادية يف 

املمتلكات.
يف �سع��دة ا�ست�سهد 9 مواطنني بينه��م ن�ساء واأطفال واأ�سيب 
اآخ��رون بغ��ارة لط��ران الع��دوان ال�سع��ودي الأمريكي على 

منزل مواطن يف الع�سة مبدينة باقم.
واأ�سيب 3 مواطنني جراء الق�سف ال�ساروخي واملدفعي على 
مناط��ق متفرق��ة من مديرية منب��ه احلدودي��ة.. و�سن طران 
العدوان غارة على مديرية غمر احلدودية.. ويف احلديدة �سن 
ط��ران العدوان ال�سع��ودي الأمريكي 15 غ��ارة على مديرية 

التحيتا خال �ساعات يوم الأحد.
و�س��ن غارت��ني عل��ى مط��ار احلدي��دة ال��دويل و3 غ��ارات من 
طائرة بدون طي��ار اأمريكية على منطقة راأ�س عي�سى مبديرية 

ال�سليف.
ويف مديرية نهم �سن العدوان غارة على منطقة املجاوحة.

الثالثاء: طيران العدوان 
يستهدف أحياء مكتظة 

بالسكان في العاصمة صنعاء
وا�س��ل طران العدوان ال�سعودي الأمريك��ي، �سن غاراته على خمتلف املحافظات 

خملفا اإ�سابات واأ�سرارا مادية يف املمتلكات.
فف��ي العا�سمة �سنع��اء اأ�سي��ب 9 مواطنني بينه��م امراأتان اإثر 3 غ��ارات لطران 
الع��دوان �سنها على حي �سكن��ي يف اجلراف ال�سرقي، كما �سن 3 غارات على منطقة 

حدة و�سط العا�سمة م�ستهدفاً �سركة بك ون للغاز.
و�سن طران العدوان غارة على مديرية نهم.

ويف �سعدة �سن طران العدوان 11 غارة على منطقة العطفني وغارة على منطقة 
اأ�سي��ق و3 غارات على منطقة البق��ع مبديرية كتاف، كما �سن غارتني على الطريق 
العام مبنطقة مران يف مديرية حيدان وغارتني على منطقة الأزهور مبديرية رازح 

احلدودية.
وتعر�س��ت مناط��ق متفرق��ة من مديري��ات منبه وباق��م و�سدا احلدودي��ات لق�سف 

�ساروخي ومدفعي �سعودي.
ويف عمران �سن طران العدوان ال�سعودي الأمريكي على منطقة العم�سية مبديرية 

حرف �سفيان.
ويف احلديدة �سن طران العدوان غارتني على منطقة اجلبانة مبديرية احلايل.

اأما يف اجلوف فقد �سن طران العدوان 3 غارات على مديرية املتون.
ويف جنران �سن طران العدوان غارة على موقع الطلعة.

يوا�س��ل طران الع��دوان ال�سعودي الأمريك��ي �سن غاراته 
عل��ى خمتلف املحافظات خملف��ا م�سابني واأ�سرارا مادية يف 

املمتلكات.
يف �سع��دة، اأ�سيب��ت ام��راأة بجروح ودمر من��زل اإثر ق�سف 
�ساروخي ومدفعي �سعودي على مناطق متفرقة من مديرية 
�س��دا احلدودية، كم��ا اأ�سيب م�سور امل�س��رة الزميل اأحمد 
ح�س��ن حمطان بج��روح اأثناء تغطيته الإجن��ازات امليدانية 

للجي�س واللجان ال�سعبية يف مديرية املتون باجلوف.

غ��ارة   14 الع��دوان  ط��ران  �س��ن  احلدي��دة  حمافظ��ة  يف 
ا�ستهدف��ت �سوق��ا �سعبيا راأ�س حممية ب��رع اأدت اإلى اإحراق 
خم��ازن مواد غذائية وكذلك حمات جتارية ونفوق عدد من 
املوا�س��ي كان��ت يف ال�سوق.. كما �سن غارت��ني على مديريتي 
احل��وك والدريهم��ي وغارت��ني عل��ى مديرية اللحي��ة.. ويف 
حمافظة اجلوف �سن طران العدوان 7 غارات على مديرية 
املت��ون.. اأما يف حمافظ��ة �سنعاء فقد �سن ط��ران العدوان 

ال�سعودي الأمريكي غارة على مديرية نهم.

اخلميس: سقوط جرحى  وأضرار مادية في املمتلكات لسلسلة غارات للعدوان 

من�ازل  يس�تهدف  الع�دوان  طي�ران  األربع�اء: 
ومزارع املواطنني في عدة محافظات

بقصف  املمتلكات  وتضرر  ووالدها  طفلة  إصابة  السبت: 
س�عودي على صع�دة وغارات عل�ى احلدي�دة وصنعاء

ش�خصًا   12 م�ن  أكث�ر  وإصاب�ة  األح�د:  استش�هاد 
. صعدة  عل�ى  الع�دوان  بغارات  وأطف�ال  نس�اء  بينهم 

ال�سع��ودي  الع��دوان  ط��ران  يوا�س��ل 
وا�ستهداف��ه  غارات��ه  �س��ن  الأمريك��ي 
ال�ساروخي واملدفعي على خمتلف املناطق 
واملحافظ��ات مكثف��ا ق�سف��ه عل��ى حمافظة 
�سع��دة.. حي��ث اأ�سيبت طفلة م��ع والدها 
ا�ستهدفه��م  �سع��ودي  �ساروخ��ي  بق�س��ف 

مبنزلهم الواقع مبديرية الظاهر.
بق�س��ف  املواطن��ني  ممتل��كات  وت�س��ررت 
�ساروخ��ي ومدفعي �سع��ودي على مناطق 
متفرق��ة م��ن مديري��ات رازح ومنب��ه و�سدا 

احلدودية.
وكان ط��ران العدوان ال�سعودي الأمريكي 

�سن 5 غ��ارات على مديرية ميدي مبحافظة 
حجة.

ويف احلدي��دة �سن ط��ران العدوان غارتني 
على منطقة املغرف مبديرية التحيتا.

وا�ستهدف ناقلة مياه تابعة لأحد املواطنني 
بغارة يف قرية غول مبديرية نهم.



حت��ول ت�سعي��د الع��دوان ومرتزقته��م يف ال�ساح��ل الغربي اإلى 
ا�ستنف��ار ع�سك��ري و�سعب��ي كب��ر يف خمتلف اجلبه��ات واملحاور 
وكان��ت جبه��ة اجلوف من اأب��رز اجلبه��ات التي وجه فيه��ا اأبطال 
اجلي���س واللج��ان عمليات �ساحقة للمرتزقة وخ��ال الأيام القليلة 
املا�سي��ة متكن رجال اجلي�س واأبطال اللجان من ك�سر زحف مكثف 
للمنافق��ني باجتاه القعي��ف مبديرية خب وال�سع��ف و�سقوط قتلى 
وجرح��ى يف �سفوفهم. وبف�س��ل اهلل وعونه � متكن اأبطالنا من ك�سر 
6 زح��وف مكثفة ملرتزقة العدوان على مناطق �سرين واخلليفني 
واملها�سمة مبديرية خب وال�سعف . واأكد م�سدر ع�سكري: م�سرع 
وج��رح ع�سرات من مرتزقة العدوان خال انك�سار زحوفاتهم على 
مديري��ة خ��ب وال�سع��ف. واأ�ساف امل�س��در الع�سك��ري: اأن اأبطال 
اجلي���س واللج��ان متكن��وا م��ن تدم��ر 10 اآلي��ات للع��دوان اأثناء 

الت�سدي لزحوفات املرتزقة على مديرية خب وال�سعف
ا�ستمرت على مديرية خب  • واأك��د امل�سدر: زحوف املرتزقة 

وال�سع��ف منذ فجر ا الثاثاء حتى الظه��رة قبل اندحارهم وفرار 
م��ن تبقى منهم رغ��م ال�سناد املكثف من ط��ران العدوان كما لقي 
ع��دد من املنافق��ني م�سرعهم اإثر ا�ستهداف اآليته��م يف جبهة اليتمة 
مبديرية خ��ب وال�سعف وكذلك تدمر مع��دل 23 ملنافقي العدوان 

وم�سرع طاقمه يف جبهة اليتمة مبديرية خب وال�سعف.
واإل��ى جان��ب الت�سدي لزحوف��ات املرتزقة �س��ن اأبطال اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة 3 عملي��ات هجومي��ة . حي��ث كان��ت العملي��ة 
الهجومي��ة الأولى على مواقع املنافقني يف الأجا�سر و�سقوط قتلى 
وجرح��ى يف �سفوفهم كم��ا كانت العملي��ة الهجومي��ة الثانية على 
مواق��ع املرتزق��ة يف جبه��ة مزوي��ة حيث اأك��د م�سدر ع�سك��ري اأن 
اأبطال اجلي���س واللجان نفذوا عملية هجومية وا�سعة على مواقع 
املرتزق��ة يف جبهة مزوية مبديرية املتون واأكد امل�سدر الع�سكري: 
م�س��رع 14 مرتزقاً بينهم قيادات وج��رح الع�سرات خال العملية 
النوعي��ة يف جبه��ة مزوي��ة واأ�س��اف امل�س��در الع�سك��ري: مت��ت 

ال�سيط��رة على مناطق عرق مزوي��ة وبيت مه�سم وحما�سرة قرية 
العبيد خال العملية الوا�سعة يف جبهة مزوية. فيما كانت العملية 
الهجومي��ة الثالثة على مواق��ع املرتزقة يف املتون حيث اأكد م�سدر 
ع�سك��ري اأن جماه��دو اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة نف��ذوا عملية 
هجومي��ة عل��ى مواقع املنافقني يف احلزمة ب��� املتون و�سقوط عدد 

من القتلى واجلرحى يف �سفوفهم

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 
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مرتزقة السودان من جحيم ميدي إلى سعير عسير 
قتلة جامدة غرب مجازة جلنجويد البشير وعمليات 

هجومية ألبطالنا بعلب وتباب مجازة
مل يتعل��م مرتزق��ة ال�س��ودان من دور���س ميدي وما ج��رى لهم على يف 
�سحرائه��ا فعل��ى ما يب��دوا اأنه��م اختاروا النتح��ار هذه امل��رة يف جبال 
ع�سر حيث ذكرت م�س��ادر ع�سكري اأن اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية 
يف جبه��ة ع�س��ر وجهوا �سربة قا�سية ومنكلة ملرتزق��ة اجلي�س ال�سوداين 
غرب جمازة، حيث ن�س��ر الإعام احلربي �سور وم�ساهد ملقتل الع�سرات 
م��ن مرتزق��ة ال�سودان بعد زحف فا�سل لهم عل��ى مواقع اجلي�س واللجان 
غ��رب جم��ازة.. امل�س��در الع�سكري اأك��د م�سرع وجرح عدد م��ن مرتزقة 

اجلي�س ال�سعودي بينهم �سودانيون خال ك�سر زحفهم غرب جمازة.
كم��ا نف��ذ املجاهدون عملي��ة اإغارة على ع��دد من التباب الت��ي يتمركز 
فيه��ا مرتزق��ة اجلي�س ال�سع��ودي يف جم��ازة و�سقوط قتل��ى وجرحى يف 
�سفوفهم..وبالتزام��ن م��ع تنفي��ذ عملي��ة هجومية على مواق��ع املنافقني 

قبالة منفذ علب ومت التنكيل بهم و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم
وم��ن جهة اأخرى متكن اأبطالنا من اإعطاب طقم ع�سكري ومقتل جندي 
�سع��ودي يف طري��ق الروعة بالربوع��ة اإ�سافة 
اإل��ى قن���س جندي��ني �سعوديني 
الع��روان  رقاب��ة  يف 

بالربوعة.

يف غم��رة ن�سوة الفرح الت��ي �سعر بها الغزاة وهم 
يتقدم��ون يف �سواح��ل تهام��ة داخ��ل املدرع��ات وحتت 
غطاء جوي ال �سابق له ويف منطقة مك�سوفة ال غطاء 
الأبطالن��ا فيها وبعد تقدمهم ب�س��ع كيلومرتات �سارعت 
اأبو ظبي واحلت عل��ى املبعوث االممي �سرعة التحرك 
اإل��ى �سنع��اء فيم��ا زاد ال�سغ��ط املي��داين يف ال�ساح��ل 
عل��ى معتقدي��ن اأن املبع��وث لن ي�سل �سنع��اء �سوى على 
وق��ع احتالل احلديدة ليلقي �س��روط اال�ست�سالم على 
حكوم��ة �سنعاء وذل��ك ما مل يتحقق فما وما مل يخطر 
بب��ال الغ��زاة اأن تقدمه��م مل يكن �سوى كم��ا قال قائد 
الثورة "تكتيك �سبياين" اإذ �سرعان ما ا�ستفاد اجلي�س 
واللجان من تهور الغ��زاة ومرتزقتهم وقاموا بهجمات 
م��ن خالله��ا تقطي��ع  ا�ستطاع��وا  خاطف��ة ومعاك�س��ة 
اأو�س��ال الغزاة وانزال بهم قت��ال وتنكيال وتدمريا نتج 
ع��ن ذلك �سق��وط املئ��ات م��ن املرتزق��ة ودف��ن كتائب 
باأكمله��ا وا�س��ر الع�س��رات وتدم��ري واح��راق ع�س��رات 
االآلي��ات واغتنام اآليات ومدرعات ع��دة وتطهري اأغلب 
املواقع التي تق��دم اإليها الغزاة ومرتزقتهم فيما هبت 
قبائ��ل اليم��ن للدف��اع ع��ن احلدي��دة وتواف��دت مئات 
ال�سي��ارات حممل��ة بالرج��ال امل�سلحني ما دف��ع الغزاة 
بالتو�س��ل الأمري��كا الإنقاذه��م م��ن حمرق��ة ال�ساح��ل 
الغرب��ي واعرتافه��م بتغ��ري موازي��ن املعرك��ة ل�سال��ح 
اأبط��ال اجلي�س واللجان.. وعلى وق��ع معركة ال�ساحل 
الغرب��ي تفج��رت كل اجلبهات غ�سب��ًا يف وجوه حثالة 
االرت��زاق حي��ث �س��ن اأبط��ال اجل��وف عملي��ات نوعية 
ووا�سع��ة طهرت ع��ددًا من املواقع وكذل��ك يف البي�ساء 
كم��ا تلق��ى الغزاة مقتل��ة كربى يف كاًل م��ن جنران بعد 
زحوفات فا�سلة وهجمات نوعية وكذلك يف ع�سري التي 
تلق��ى فيه��ا جنجويد الب�س��ري مقتلة دامي��ة كما حاول 
الع��د ال�سغ��ط على جب��ل الدخ��ان وال�سبك��ة بجيزان 
فلق��ي الع�سرات من املرتزقة حتفه��م وال زالت ميادين 
ال�سرف �ساخن��ة واأبطالنا من اأ�ساو�س اجلي�س واللجان 
يعلم��ون العامل درو�سًا يف ال�سمود وقتال االأبطال واإلى 
موجز ب�سائر الن�سر لالأيام االأربعة املا�سية نكتبها من 
ملحم��ة الن�سر الت��ي �سلجها اأبطالن��ا مبختلف ميادين 

ال�سرف والبطولة.

ق����ن����ص
من أك��ث��ر 

في جبهات جيزان وتعز واجلوف ونهم

وحدة
38القناصة
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��

ناف
م

المستجدات
تطهير مديرية املتون

 وتدمير 21 آلية ومقتل قيادات في عمليات نوعية كبيرة في اجلوف

عسري: 

�سه��دت جبهة جن��ران خال الأي��ام املا�سي��ة عمليات 
�ساخن��ة و�سّع��د اأبطالن��ا من جماهدي اجلي���س واللجان 
ال�سعبية عملياته��م البطولية واملنكلة حيث �سنوا عملية 
هجومي��ة عل��ى جتمع��ات مرتزق��ة اجلي���س ال�سع��ودي 
غرب موقع ال�سدي�س واأك��د م�سدر ع�سكري �سقوط قتلى 
وجرح��ى يف �سف��وف مرتزق��ة اجلي�س ال�سع��ودي خال 
العملي��ة الهجومية غ��رب موقع ال�سدي���س رافق العملية 
ق�س��ف �ساروخ��ي  ال�سدي���س  موق��ع  غ��رب  الهجومي��ة 
ومدفع��ي. . كم��ا باغت اأبطال اجلي���س واللجان ال�سعبية 
اجلي���س ال�سع��ودي ومرتزقت��ه بعملية هجومي��ة اأخرى 
عل��ى مواقعه��م يف موقع املفت��اح بالطلع��ة و�سقوط قتلى 
وجرح��ى يف �سفوفه��م.. كم��ا نف��ذ اأبطالنا عملي��ة نوعية 
ثالث��ة خلف��ت  اأع��داد م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �سفوف 
مرتزق��ة اجلي���س ال�سع��ودي يف �سح��راء الأجا�سر قبالة 
جن��ران.. كما ت�سدى اأبطالنا ملحاول��ة زحف فا�سلة على 
جب��ال اأ�سيق حي��ث اأكد م�س��در ع�سك��ري انك�سار زحف 
ملرتزقة اجلي�س ال�سعودي على منطقة اأ�سيق قبالة منفذ 
اخل�س��راء واأ�س��اف امل�سدر الع�سك��ري: م�سرع وجرح 
اأع��داد م��ن املرتزق��ة اإث��ر تفج��ر حق��ل األغام به��م خال 
الزح��ف الفا�سل على منطقة اأ�سيق.. امل�سدر الع�سكري: 

الق��وات املعادية مل حتقق اأي تق��دم ميداين رغم م�ساندة 
طران الع��دوان احلربي بغارتني عل��ى منطقة اأ�سيق.. 
كم��ا لقي عددًا م��ن مرتزقة اجلي�س ال�سع��ودي م�سرعهم 
واإ�ساب��ة ع��دد خ��ال حماولة ت�سل��ل فا�سلة غ��رب موقع 
ال�سدي���س.. كم��ا متكن اأبطالن��ا من تدم��ر 5 اآليات خال 

عمليات ع�سكرية للجي�س واللجان ال�سعبية 
ال�سدي�س غرب  �سعودي  جندي  • قن�س 

جتمع��ات  املدفع��ي  ال�سن��اد  �س��اح  دك  كم��ا 
للمنافق��ني يف القي��ادة وع��دة تب��اب قبال��ة منف��ذ 

اخل�س��راء حمققة ا�سابات مبا�سرة و�سقوط قتلى 
وجرح��ى يف �سفوفه��م و�سيارات ال�سع��اف تهرع 
اإل��ى امل��كان وا�سته��دف جتمعات مرتزق��ة اجلي�س 
ال�سعودي يف تب��ة القيادة وقبال��ة منفذ اخل�سراء 
و�س��رق وعوع بقذائ��ف املدفعي��ة وم�سرع وجرح 
عدد م��ن املرتزقة اإث��ر دك املدفعي��ة لتجمعاتهم يف 
تبت��ي القيادة والرملي��ة ويف اجلم��ارك قبالة منفذ 
اخل�س��راء كم��ا مت اط��اق �سلي��ة م��ن �سواري��خ 

الكاتيو�سا على جتمعات للجنود 

نجران: 
عملي��ات هجومي�ة نوع���ية 

على جتمعات اجليش السعودي ومرتزقته غرب السديس والطلعة وصحراء 
3األجاشر وانكسار عدة زحوفات فاشلة ملرتزقة اجليش السعودي وتدمير 5 آليات

عملي��ة  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال  �س��ن 
هجومي��ة وا�سعة عل��ى مواق��ع املرتزقة باجت��اه التبة 
ال�س��وداء و التباب املجاورة مبديري��ة الوازعية .واأكد 
م�س��در ع�سك��ري �سق��وط قتل��ى وجرحى م��ن املرتزقة 
خ��ال العملي��ة الهجومي��ة باجت��اه التب��ة ال�س��وداء و 
التباب املج��اورة مبديري��ة الوازعية.واأ�ساف امل�سدر 
التب��ة  الهجومي��ة باجت��اه  العملي��ة  الع�سك��ري �سب��ق 
ال�س��وداء والتباب املجاورة مبديرية الوازعية مت�سيط 
مبختل��ف الأ�سلح��ة املتو�سطة .كما �س��ن اأبطال اجلي�س 
واللج��ان عملية ع�سكري��ة وا�سعة عل��ى مواقع مرتزقة 
العدوان يف قرية العري�س ومفرق الوازعية وخلف التبه 

ال�سوداء و �سمال الوازعية

 واأك��د م�س��در ع�سك��ري �سق��وط قتل��ى وجرحى من 
املرتزقة اإثر العملية الع�سكرية يف قرية العري�س ومفرق 
الوازعية وخلف التبه ال�س��وداء و �سمال الوازعية.كما 
متك��ن اأبطالن��ا من تطهر ع��دد من املواق��ع املطلة على 
خ��ط اإمدد املرتزقة وم�سرع عدد منهم يف التبة احلمراء 
مبديري��ة الوازعي��ة اإث��ر عملي��ة ع�سكري��ة نوعية .ومت 
تدم��ر اآلي��ة ع�سكري��ة تابع��ة للمنافقني بعب��وة نا�سفة 
يف#الوازعية وم�سرع من كان على متنها..وذكر م�سدر 
ع�سك��ري اأن جماهدو اجلي�س واللجان ال�سعبية متكنوا 
م��ن ك�سر زحف��ني للمنافقني باجت��اه تبي�سع��ة والعنني 
يف جب��ل حب�س��ي و�سقوط عدد من القتل��ى واجلرحى يف 

�سفوفهم ولذ من تبقى بالفرار دون اإحراز اأي تقدم

3 عمليات هجومية واس�عة ويتصدون  أبطال اجلي�ش واللجان ينف�ذون 
7 زحوفات فاشلة وخسائر بش�رية ومادية قاسية في صفوف املرتزقة ل�  الجوف تعز

عمليات عسكرية نوعية على مواقع املرتزقة في الوازعية والتصدي 
لزحفني فاشلني باجتاه جبل حبشي وقتلى املرتزقة بالعشرات



ال�سيط��رة على مناطق عرق مزوي��ة وبيت مه�سم وحما�سرة قرية 
العبيد خال العملية الوا�سعة يف جبهة مزوية. فيما كانت العملية 
الهجومي��ة الثالثة على مواق��ع املرتزقة يف املتون حيث اأكد م�سدر 
ع�سك��ري اأن جماه��دو اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة نف��ذوا عملية 
هجومي��ة عل��ى مواقع املنافقني يف احلزمة ب��� املتون و�سقوط عدد 

من القتلى واجلرحى يف �سفوفهم

9 بشائر
النصر

السبـــــت
2018/6/9م املوافق 25 رمضان 1439هـ  العدد )267(

إنقالب موزاين الغزاة في الساحل وتطهير نوعي في اجلوف وسعير عسير 
يلته�م ما تبقى م�ن جنجويد البش�ير وهزائم موجعة في جن�ران وجيزان 

•بتوفي��ق  م��ن اهلل) �سبحانه وتعال��ى( �سن اأبطال 
العملي��ات  م��ن  ع��ددا  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س 
الهجومي��ة عل��ى مواق��ع مرتزق��ة الع��دوان يف ال�ساحل 
الغرب��ي وكان��ت بحمد اهلل ناجح��ة ومنكل��ة باأعداء اهلل 
اأبرزه��ا م��ا نفذته وح��دات خا�س��ة من اأبط��ال اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة م�سن��ودة باأبط��ال تهام��ة واأبن��اء 
القبائل، ق�ست عل��ى كتيبة كاملة من الغزاة واملرتزقة 
يف منطقة الفازة جنوب��ي مديرية التحيتا وكذلك كتيبة 
املدع��و "اأب��و ه��ارون من م��ا ي�سم��ى الل��واء اخلام�س 
عمالق��ة" ومتكن��وا م��ن الق�ساء عل��ى قي��ادات الكتيبة 
واأفراده��ا بالكام��ل وذل��ك بع��د عملي��ة ا�ستخباراتي��ة 
ومعلوماتي��ة دقيقة كما نفذ جماه��دو اجلي�س واللجان 
عملي��ة هجومي��ة وا�سع��ة يف منطق��ة الطائ��ف جن��وب 
الدريهم��ي ومتكنوا من تطهره��ا بالكامل وكذلك عملية 
اأخرى على مواقع املنافقني �سرق اجلاح و�سقوط قتلى 
وجرح��ى يف �سف��وف املنافقني كما اأك��د م�سر ع�سكري 
تطه��ر خم�سة مواقع كان املنافقني متمركزين فيها بعد 

عملية نوعية نفذها اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية 
واإل��ى جان��ب ذلك متكن جماه��دو اجلي���س واللجان 
الزحوف��ات  م��ن  ك�سرع��دد  م��ن  اهلل  بع��ون  ال�سعبي��ة 
املكثفة للغزاة واملنافق��ني �سرق اجلاح ومنطقة الفازة 
ال�ساحلي��ة جنوب احلدي��دة  ترافق مع��ه اإ�سناد جوي 

لطران العدوان بكل اأنواعه دون حتقيق اأي تقدم.
و اأكد م�سدر ع�سكري تابع للجي�س واللجان ال�سعبية 
ع��ن اإحراق وتدمر: 6 اآلي��ات واغتنام 6 واإعطاب اآلية 
اإمارتيت��ني  ع�سكريت��ني  مدرعت��ني  تدم��ر  و  و�سي��ارة 
مبنطق��ة الفازة ب�ساروخني موجه��ني وم�سرع من كان 

على متنهما واإعطاب مدرعة اأخرى
كما متك��ن اأبطالنا بعد �سل�سلة من العمليات النوعية 
من تطهر اجلاح بالكامل و�سقوط الع�سرات من القتلى 
واجلرحى والأ�سرى وتدمر عددًا من الآليات واغتنام 
اأخريات وذل��ك ما اأكده م�سدر ع�سك��ري فجر اخلمي�س 

املوافق 22 رم�سان 1439ه�
واأك��د اأي�سا م�س��در ع�سكري تاب��ع للجي�س واللجان 

ال�سعبية : عن اأ�سر اأكرث من 26 منافقا يف جبة ال�ساحل 
الغرب��ي . و�سق��وط اأك��رث م��ن 122 منافق��ا ب��ني قتي��ل 
وجري��ح بينه��م القي��ادي املناف��ق يو�سف ب��ن حم�سار 
ال��داوودي احلدي اليافع��ي ) اركان الكتيبة الولى يف 

اللواء اخلام�س عمالقة(
احلمي��دي  عم��ر  ق��رادي  مان��ع  املناف��ق  القي��ادي   -2

ال�سبيحي
3- القيادي املنافق �سيف اهلل املحمودي

4- القيادي ال�سيخ املنافق نا�سر علي الحمدي
5- القيادي ال�سيخ املنافق �سعيد اأحمد كليب احلقي�سي

6- املنافق نايل �سالح الذيب
7- املنافق منت�سر عبده علي الك�سر امل�سويل الوازعي

8- املنافق حممد �سامل نا�سر �سنظور اليافعي
9- املنافق مازن اليافعي

10- املنافق عبيد زين احلقي�سي
11-املنافق �ساح عبداهلل من�سور احلقي�سي

12- املنافق ي�سلم علوي الحمدي
13- املنافق ح�سني عمر البطاطي اليزيدي اليافعي

14- املنافق عبداهلل اخل�سر مثنى
15-املنافق احمد حممد علي زين

16- املنافق �سامل عبد حم�سن
17- املنافق عبداملح�سن ال�سبيحي
18- املنافق عبدالر�سول ال�سبيحي

19- املنافق جال جمعان ال�سبيحي
20- املنافق �سامل عبده حم�سن اليافعي
21- املنافق اخل�سر عبد �سالح اليافعي

22- املنافق احمد حممد علي زين اليافعي
23- املنافق عبداهلل اخل�سر مثنى اليافعي

24- املنافق ع�سكر علي عبده الناخبي اليافعي
25- املنافق جمال عبده حم�سن الناخبي

26- املنافق احمد قا�سم احمد اليافعي
27- املنافق ي�سلم احمد علي اليافعي

28- املنافق عبده �سيخ �سالح اليافعي
29-  املنافق اني�س قا�سم راجح الناخبي.

30- املنافق منت�سر عبده علي الك�سر امل�سويل الوازعي
كم��ا اأك��دت م�سادر ع�سكري��ة عن م�س��رع املنافق العقيد 
رك��ن ناج��ي ال�سباري قائد م��ا ي�سمى الكتيب��ة الأولى يف ما 

ي�سمى حرا�س اجلمهورية
كم��ا قامت وحدة القنا�سة بقن�س 6 من الغزاة 
واملرتزقة يف مناطق متفرقة من ال�ساحل الغربي .

كم��ا دكت الق��وة ال�ساروخية التابع��ة للجي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة ب�سرب��ة �ساروخي��ة م�سددة 
يف  املرتزق��ة  جتمع��ات  زل��زال_1  ب�ساروخ��ني 
ال�ساح��ل الغرب��ي حمقق��ة اإ�ساب��ات مبا�س��رة يف 

�سفوف الأعداء

دم��ر اجلي���س واللج��ان ال�سعبية يوم 
اخلمي�س 21 اآلية تابعة ملرتزقة العدوان 
يف ك�سر زحف وعملية بطولية على مواقع 
املرتزق��ة يف اجلوف، ليبلغ ع��دد الآليات 
الت��ي دمرت خ��ال الثاثة اأي��ام املا�سية 
يف اجل��وف اإل��ى 29 اآلي��ة، بع��د عملي��ة 
ا�ست��دراج املرتزق��ة يف جبه��ة املها�سم��ة 
الثاث��اء املا�سي، والتي مت خالها تدمر 
ع�سك��ري  م�س��در  واأو�س��ح  اآلي��ات..   8
اأن اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة خا�سوا 

معارك عنيفة يف جبهة املها�سمة مبديرية 
خ��ب وال�سعف مت خاله��ا تدمر 13 اآلية 
منها خم�س اآلي��ات حتمل معدلت ومقتل 

عدد كبر من املرتزقة بينهم قيادات.
كم��ا لق��ي ع��دد كب��ر م��ن املرتزقة يف 
مع��ارك مماثل��ة يف �سري��ن واجل��روف 
باخلليف��ني مت خاله��ا تدمر ثم��ان اآليات 
وقت��ل ع��دد م��ن املرتزق��ة بينه��م كذل��ك 
قيادات اأثناء املواجهة. كما اأحرق خمزن 
اأ�سلح��ة ملنافق��ي العدوان �س��رق مديرية 

املت��ون. واأو�س��ح امل�س��در الع�سكري اأن 
تدم��ر 21 اآلي��ة مت ب�سواري��خ موجه��ة 
تخل��ي  اإل��ى  م�س��را  نا�سف��ة  وعب��وات 
املرتزق��ة ع��ن جث��ث مقاتليها وف��رار من 
تبق��ى م��ن �ساح��ة املعركة و�س��ط انهيار 
كبرة حلق��ت بقوات املرتزقة يف اجلوف 

عقب هذه العملية.
ياأت��ي هذا بعد �ساعات من تنفيذ عملية 
هجومي��ة على مواقع مرتزقة العدوان يف 
جبهة احلزم��ة مبديرية املت��ون ما اأ�سفر 

عن �سق��وط قتلى وجرح��ى يف �سفوفهم. 
كما قتل واأ�سيب عدد من مرتزقة العدوان 
اإث��ر �س��د زح��ف لهم عل��ى منطق��ة طيبة 
ال�سم باجلوف. جدي��ر بالذكر اأن وحدة 
خا�سة م��ن جماه��دي اجلي���س واللجان 
ال�سعبية ا�ستدرجت ي��وم الثاثاء اأعداد 
كب��رة م��ن مرتزق��ة الع��دوان يف منطقة 
املها�سم��ة واأوقعت فيه��م قتلى وجرحى 
ودم��رت 8 اآليات ع�سكرية خ��ال انك�سار 
الزحوف يف مديري��ة خب وال�سعف.. كما 

اأعل��ن اجلي�س واللج��ان ال�سعبية بجبهة 
اجلوف عن تطهر مديرية املتون وجبهة 
مزوي��ة م��ن مرتزقة اجلي���س اآل �سعود.. 
وكان اجلي���س واللجان ق��د اأعلنوا بداية 
رم�س��ان وق��ف اأط��اق الن��ار يف مديرية 
املت��ون م��ن ج��اب واح��د ولك��ن الطرف 
الآخ��ر مل يلتزم وظل ي�سته��دف املدنيني 
ف��كان اأن ق��ام اأبطالن��ا بعملي��ة هجومية 
وا�سع��ة نكلت باملنافقني وطهرت الأر�س 

من دن�سهم.

تطهير مديرية املتون
 وتدمير 21 آلية ومقتل قيادات في عمليات نوعية كبيرة في اجلوف

الساحل الغربي: 

قتل�ى وجرح�ى باملئ�ات وتدمي�ر وإح�راق العش�رات م�ن اآللي�ات واملدرعات 
وتطهير عش�رات املواقع وغنائم عسكرية وأس�رى في صفوف املنافقني املرتزقة  

)وجاءهم املوت من كل مكان(

■ لحج:
واللجان  للجي�س  هجومية  • عملية 
يف  املنافق��ني  مواق��ع  عل��ى  ال�سعبي��ة 

جبهة #كر�س
ومدفع��ي  �ساروخ��ي  • ا�سته��داف 
الع��دوان يف  عل��ى جتمع��ات ملنافق��ي 

جبهة احلوميي #بكر�س
• اإف�س��ال حماول��ة ت�سل��ل ملنافق��ي 
العدوان يف منطق��ة #ال�سريجة بكر�س 

وم�سرع واإ�سابة اأعداد منهم

■الضالع:
واللج��ان  اجلي���س  مدفعي��ة   •
جتمع��ات  ت�سته��دف  ال�سعبي��ة 
املنافق��ني يف مع�سك��ر ال�سدري��ن ب� 

مري�س،

■ نهم
�سف��وف  يف  وجرح��ى  قتل��ى   •
املنافق��ني اثر كمني حمكم نفذته وحدة 

الهند�سة يف منطقة #احلول.

■ميدي
اآليت��ني  تدم��ر  الهند�س��ة  • وح��دة 
حممل��ة مبرتزق��ة اجلي���س ال�سعودي 
�سح��راء  �سم��ال  نا�سفت��ني  بعبوت��ني 
وجريح قتيل  بني  و�سقوطهم  #ميدي 

اإبرامز  ن��وع  • تدم��ر دبابت��ني من 
باأجت��اه تبة البلبه ب��� حر�س وم�سرع 

واإ�سابة من كان على متنهن.

اخل�س��راء حمققة ا�سابات مبا�سرة و�سقوط قتلى 
وجرح��ى يف �سفوفه��م و�سيارات ال�سع��اف تهرع 
اإل��ى امل��كان وا�سته��دف جتمعات مرتزق��ة اجلي�س 
ال�سعودي يف تب��ة القيادة وقبال��ة منفذ اخل�سراء 
و�س��رق وعوع بقذائ��ف املدفعي��ة وم�سرع وجرح 
عدد م��ن املرتزقة اإث��ر دك املدفعي��ة لتجمعاتهم يف 
تبت��ي القيادة والرملي��ة ويف اجلم��ارك قبالة منفذ 
اخل�س��راء كم��ا مت اط��اق �سلي��ة م��ن �سواري��خ 

الكاتيو�سا على جتمعات للجنود 

عملي��ات هجومي�ة نوع���ية 
على جتمعات اجليش السعودي ومرتزقته غرب السديس والطلعة وصحراء 

األجاشر وانكسار عدة زحوفات فاشلة ملرتزقة اجليش السعودي وتدمير 5 آليات

مقتل عشرات من جنود آل سعود
 ومرتزقتهم في زحوفات فاشلة على الشبكة والدخان 

وتدمير دبابتني و4 آليات وأسر عدد من املرتزقة
ل زال العدو ال�سعودي ميني نف�سه با�ستعادة مواقعه التي �سيطر عليها اأبطالنا يف جبهة جيزان م�ستعيناً بلفيف من 
املرتزقة الذي ا�سرتاهم من جميع ا�سقاع الأر�س حيث �سن العدو ال�سعودي ومرتزقته حماولت زحف فا�سلة انتهت 
بانتكا�ساته��م وهزائه��م ومقتل الع�سرات منهم حيث اأحب��ط اأبطالنا حماولة ت�سلل ملرتزق��ة اجلي�س ال�سعودي باإجتاه 

جبل عزان. كما ك�سر اأبطالنا حماولة زحف وا�سعة جلنود �سعوديني ومرتزقتهم �سرق جبل ال�سبكة قبالة اخلوبة
وق��ال م�س��در ع�سك��ري اأن حماولة ا�ستع��ادة جبل ال�سبك��ة ال�سع��ودي ا�ستمرت ل�ساع��ات وم�سرع واإ�ساب��ة عدد من 
اجلي���س ال�سع��ودي واملرتزقة. وبف�سل اهلل � اأنك�سر زحف ثال��ث للجي�س ال�سعودي ومرتزقته باجت��اه جبل الدخان حيث 
ذك��ر م�س��در ع�سكري م�س��رع واإ�سابة اأعداد من مرتزق��ة اجلي�س ال�سعودي خال ك�سر الزحف عل��ى جبل دخان بجيزان 
كما اأكد امل�سدر الع�سكري اأن اأبطالنا متكنوا من اأ�سر اأعداد من مرتزقة اجلي�س ال�سعودي يف عملية الت�سدي للزحف على 

واآلي��ة يف جب��ل دخان بجيزان واأ�س��اف امل�سدر اأن جماهدي اجلي�س واللجان متكنوا اأي�ساً من تدمر دبابة �سعودية 
بعد الزحف على جبل دخان بجيزان اإ�سافة اإلى تدمر دبابة ابرامز �سعودية ب�ساروخ موجه قبالة جبل دخان 

ع�سك��ري  م�س��در  اأك��د  ق��ال  اأخ��رى  جه��ة  وم��ن  الفا�سل��ة..  الزح��ف  ط عملي��ة  �سق��و
قبال��ة  له��م  فا�س��ل  ت�سل��ل  املنافق��ني يف حماول��ة  قتل��ى وجرح��ى يف �سف��وف 

جبل قي�س ولذ البقية بالفرار. كما دمر اأبطال اجلي�س واللجان اآليتني ع�سكريتني 
يف الرم�س��ة وم�س��رع وجرح م��ن كان على متنه��ن اإ�سافة اإلى تدم��ر اآلية ع�سكرية 
للمنافقني يف منفذ الطوال ب�ساروخ موجة وم�سرع وجرح من كان على متنها واإلى 
جان��ب ذلك دم��ر اأبطالنا اآلية ع�سكري��ة �سعودية حمملة بالأف��راد يف قرية املبخرة 

وم�سرع واإ�سابة من كان على متنها
كم��ا لق��ي الع�س��رات  من مرتزق��ة اجلي�س ال�سع��ودي م�سرعه��م باإطاق 

�ساروخ زلزال 1 وقذائف مدفعية على جتمعهم باملنتزه يف اخلوبة

جزيان: 

3 عمليات هجومية واس�عة ويتصدون  أبطال اجلي�ش واللجان ينف�ذون 
7 زحوفات فاشلة وخسائر بش�رية ومادية قاسية في صفوف املرتزقة ل� 
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االستقبال بالورود!
��اُد �سادًقا وهو يِعُد اأبن��اء احلديدة باأنه معهم  ك��م كان ال�سهيُد ال�سمَّ

و�سيفديهم بدمه، ولن يكونوا وحَدهم. 
وك��م كان اأبناء احلديدة �سادقني؛ يف ُحزنهم واأملِهم، وهم يروَن دماء 

ال�سماد تروي اأر�سهم الطاهرة..
ولهذا؛ مل ترتوي الأر�س التهامية بدم ال�سهيد ال�سماد فقط، بل �سَرْت 
تل��ك القطرات الطاهرة يف �سرايني واأوردة كل اأبناء احلديدة، بل جميع 
اأبناء تهامة، وكلُّ واحٍد منهم يقول«�سناأُخذ بثاأرَك يا رئي�سنا البطل«...

َدقوه..وخ��اَب ظ��نَّ الأمريك��ي واجلنجوي��دي  ��اد ف�سَ �سدَقه��م ال�سمَّ
وال�سع��ودي والإمارات��ي؛ ح��نَي �ساه��دوا اأبن��اء تهام��ة ي�ستقبلونه��م 

باحلارق اخلارق، ل بالفل والورود؛ كما �سورهم الأمريكي!
اذ الآف��اق من كل ب��اد، حت��َت اأ�سماء كث��رة، وعناويٍن  اجتم��ع �ُس��ذَّ
خمتلف��ة، وجن�سياٍت متع��ددة، ومعهم من املدرع��ات والآليات ما يكفي 
لجتياح ق��ارة باأكملها..ويف املرة الأولى ُهزموا، ويف الثانيِة نكلوا، ويف 
الثالث��ِة �سحقوا.. ولك��نَّ املُم��ول ال�سعواإماراتي مل يرح��َم امل�ست�سفيات 
الت��ي امتاأت ُجثًثا، ومل ُي�سفق بالقبيل��ة التي مل يُعد فيها من الرجال اإل 
بع��دد الأ�ساب��ع، ومل تاأخذه الراأفة مبئ��ات اجلثث املرمي��ة يف ال�ساحل 

وال�سحراء.
فاأغرقهم الغازي املُمول؛ بوعوده الكثرة هذه املرة، وح�سَد القنوات 
العاملية واملحلية، وا�ستاأجر اأرخ���س الب�سر، لإ�سعال و�سائل الو�سائط 
الجتماعي��ة، وخا�س��ة الفي�سبوك)لليمن( وتويرت)للع��رب(؛ ولاأمانة 
َق  والإن�س��اف اأنه جنَح يف اإ�سعال احلرائ��ق يف العامل الفرتا�سي، وحقَّ
الغاية الُكرى يف احلرب الإعامية النف�سية؛ خا�سًة يف الإطار العربي، 
وب��داأ الكث��ر من املحلل��ني ي�ستبق��ون الأخبار مببالغ��ات مل تخطر ببال 

املف�سبكني اأنف�سهم.
وخ��رَج القائ��د ال�سي��د لَيقول كلم��ًة يف خ�سم ه��ذا ال�س��خ الإعامي؛ 
وحينه��ا ت�سمرِت العيون خلطابه، وتوقفت الأف��كاُر عند حميِط كلماته، 
ِت الأب�سار عند تو�سيحاته، وا�ستب�سرِت القلوب عند تطميناته.. وارتدَّ
واإلى ُهن��ا؛ كاَن هناك قوٌم؛ ل يعرفون في�سبوك ول تويرت، ول �سيء 
م��ن هذا القبيل، واإمنا ت�سلهم كلمة القائِد برًدا و�ساما؛ فتزيُد حديدهم 
ق��وة، ور�سا�سه��م ت�سدي��دا، وقلوبه��م يقيًن��ا، واأقدامهم ثبات��ا.. كانوا 
ُهن��اَك ل يعبئ��ون بك��رثِة الطائ��رات، ول بعدي��د املدرع��ات، ول بتعدد 
اجلن�سيات..مي��ر يومهم بذكٍر وقراآن ودع��اء، وتخطيط وتنفيذ.الواحُد 
منه��م على الرمال كجبٍل يوقفها ع��ن الزحف، والواحد منهم على اجلبِل 

كجبٍل فوق جبل..
َد باأن تكوَن معركة ال�ساِحل معركته، وباأن كل  وكان الأمريك��ي قد تعهَّ
الت�سكي��ات متعددة اجلن�سي��ات والقوميات والعرقي��ات حتَت حذائه، 
وحت��َت اإمرته..وبداأ بالفعل غطاءه اجل��وي باأكرث من خم�سمائة غارة.. 
واأم��َر العبي��د من املرتزق��ة بالزح��ف، فا�ستقبله��م الأبط��ال مبخططاٍت 
�سُتدر���ُس يوًم��ا م��ا يف جامع��ات الع��امل كله��ا.. نتيجة ه��ذه املخططات 
تتلخ���س يف الت��ايل: يف الوجب��ة الأولى �سقوط ح��وايل خم�سمائة مرتزق 

بينهم قيادات بارزة جنوب حي�س و�سمال اخلوخة..
مل يقتن��ع الأمريك��ي بتلك الوجبة الد�سمة، فوج��ه العبيد اإلى حمرقٍة 
ثانية؛ والتي بداأت من �سمال اخلوخة اأي�سا؛ ولكنهم هزموا �سر هزمية 

وعادوا بحوايل 130 قتيل وتدمر 18 مدرعة واآلية..
وج��ه الأمريك��ي عبي��ده ال�سع��اودة والإماراتي��ني؛ بهج��وم كب��ر 
و�سام��ل؛ وبالفع��ل ح��رَّك العبي��د مرتزقته��م م��ن كل ح��دٍب و�س��وب، 
ْف، وب��داأ الهجوم وال��ذي ا�ستمر  وا�ستعل��ْت القن��وات ب�سجي��ٍج ل يتوقَّ
ح��وايل 36 �ساعة ب��دون توقف، حت��ى قاَل اأح��َد امل�ساي��خ املرتزقة«لقد 
تقدمن��ا ع�سرات الكيلومرتات بدون مقاوم��ة، ومل يبَق بيننا وبنَي مطار 
احلديدة اإلَّ 18 كم »..ومل يكن يعلم املرتزقة اأو العبيد اأو الأ�ساء باأن 
املخطط قد تغر، وباأن علماء الرمال والأ�سجار من اأبناء تهامة الأحرار 
ق��د اأدلوا بدلوه��م؛ وكانت النتيجة حوايل 120 قتي��ل ومئات اجلرحى، 
وعل��ى راأ�سهم املرتزق عبد الرحمن اللحجي قائد اللواء الثالث معالقة، 

ورئي�س عمليات اللواء عبد اهلل زغينة..وكثر من قادة الكتائب..

ومت تدمر 15 مدرعة لأحد الأرتال، ثم 6 مدرعات لرتل اآخر..
ومل يكتف��ي الأبط��ال به��ذا الإذلل وك�س��ر �سوك��ة الأمريك��ي وعبي��ده 
الأق��زام؛ فق��د اختت��م املعرك��ة ب��دق اخل�س��وم وذل��ك باإط��اق دفعة من 
ال�سواري��خ البالي�ستي��ة عل��ى الألوي��ة املهزوم��ة والكتائ��ب املنك�سرة يف 
ال�ساح��ل الغربي، والت��ي جتمعت لل�سكوى والأن��ني، وال�ستماع خلطاب 
التوبي��خ الأمريك��ي؛ فباغتته��م ال�سواري��خ اليماني��ة امل�س��ددة؛ لت�ستت 
�سمله��م امل�ستت؛ ولت��زرع يف قلوبهم البغي�سة املزيد م��ن البغ�ساء، وكل 
واح��د منه��م ي�س��ر باخليان��ة اإل��ى الآخ��ر.. ولأن املعركة ق��د تداعت لها 
القبائل التهامية كلها والقبائل اليمنية معها بعد خطاب الن�سر الذي األقاه 
ال�سيد القائد، فكان لبد من حتليٍة لهذه املعركة الكبرة؛  فحلََّقت معجزة 
الت�سني��ع الع�سكري؛ واإب��داع الأي��ادي اليمنية امللهمة.. حلَّ��َق الطران 
امل�سر لر�س��َد كباَر الغزاة يف غرِف نومه��م، ومراب�ِس قيادتهم، وي�سب 
عليهم �سالي��ات ال�سواريخ وُي�ست��ت �سملهم امل�ستت، ومي��زق اأج�سادهم 

النج�سة، ويقت�سَّ لأطفال ون�ساء اليمن الأطهار..
ويف اإح�سائي��ة غر �سامل��ة للمعركة الأخرة ؛ فق��د و�سل عدد قتلى 

وجرحى الغزاة ومرتزقتهم اإلى 1200، وتدمر حوايل 100مدرعة..
وفيما الغزاة ونعالهم ومرتزقته��م يجرون اأذيال اخليبة واخل�سران 
والهزمي��ة؛ ما يزاُل اأبن��اء تهامة الأبط��ال ي�ستقبلون امل��دد والعتاد كل 

�ساعة..
وكم يحق لنا الفخر اأن نرى الوزراء الأحرار وامل�سئولني الأخيار؛ يف 
مقدمة الأبطال يف معركة ال�ساحل الغربي، والذي اأق�سَم كل رجاله، وكل 

حبة رمٍل من رماله، وكل قطرٍة من مائه؛
اأن تواج��ه الغ��زاة وعبيده��م ومرتزقته��م؛ وجتع��ل م��ن اأج�سادهم 

طعاًما للحيات وال�سواري والن�سور

ي�ستك��رثون عل��ى اأن�سار اهلل اليمنيني ما يحّقق��ون من انت�سارات 
وازن��ة وما ياأتونه من اخرتاقات ا�سرتاتيجية لها ما بعدها. جماعة 
عمرها �سنوات ت�سم��ن كّل هذا احل�سد حولها وتفّكك اأنظمة م�سالح 
مت�سّبث��ة منذ عق��ود وتقدر عل��ى جغرافيا طاملا خّربته��ا املخابرات 
واأحاط��ت به��ا الأطم��اع. تقاوم حلفا دولي��ا ل ينق�س��ه ال�ّساح فهو 
م�سّنع ال�ساح الأّول ول ينق�سه املال فخزائن اخلليج رهن ا�سارته 
ول تنق�س��ه مرتزقة داخل وخ��ارج. لي�س هّينا باملّرة ما تنجزه هذه 
اجلماع��ة منذ اأكرث من ثاث �سنوات. لي�س هّينا باحل�سابات اليمنية 

رفة ول باحل�سابات العربية والدولية. ال�سّ
هن��اك اأثمان طبعا وهذا هو در�س اليمنيني: ل �سيء من دون ثمن 
اأّم��ا ال�ستقال بالقرار واخل��روج من الو�ساية فيحت��اج كّل الثمن. 
يك��ون الآخ��رون اأذكى ب��كّل تاأكيد اإن ه��م ظفروا ب�س��يء معتر من 
دون دف��ع ثمن. اإلى اأن يكون ذلك ون��راه اليمنيون اأذكى من غرهم 
ومبراح��ل. خ��ال الت�سعيني��ات كان حزب اهلل ينح��ت طريقه وكان 
ج��ّل حميطه العربي يرقب معاركه �ساخ��را فكيف جلماعة اأن تنجح 
حيث ف�سلت دول. تبنّي �سنة 2006 اأّن قّلة تقدر على اإ�سرائيل عندما 
تكون م�سّممة وموؤمنة بحظوظها واأّن الكرثة ل تقدر لأّنها مل حتّدث 
نف�سها يوما مبقاومة ا�سرائيل. بعدها اأ�سبحت الكرثة ال�ساخرة من 
القّل��ة واملثّبطة لها لعنة لها لأنها عّرتها وك�سفت عمالتها وهي التي 
كانت حجّتها اأّنه��ا تبني ما يلزم من القّوة وبعدها تتقّدم لإ�سرائيل. 
ب��ل اكت�سفن��ا اأّن هذه الكرثة كانت متّول جمه��ود ال�سهاينة احلربي 

وهم ي�ستهدفون القّلة.
م��ا كان مع ح��زب اهلل انتقال من الت�سعينيات اإل��ى الألفني يو�سك 
اأن يتك��ّرر م��ع اأن�سار اهلل. نف���س القوانني التاريخي��ة ونف�س الروؤية 
ونف�س البناء النف�سي والأخاقي ونف�س الهند�سة. وعليه فاإن الفرح 
ال�سع��ودي المارات��ي باخرتاق على ه��ذه اجلبهة اأو تل��ك لن يغّر 
م��ن املعركة ونتائجه��ا �سيئا. ظاه��رة اأن�سار اهلل غ��ر قابلة للك�سر 
لأّنها تتقّدم على خ�سومه��ا بالكيفية ولأّن خ�سومها يراهنون كثرا 
عل��ى كّميتهم. هناك بن��اء معنوي تربوي يجع��ل الأولوية لليمنيني 
وي�ساع��ف �سرهم ويزيد من باأ�سهم. يف النهاي��ة يجب اأن ل نن�سى 

اأّن الفيتناميني قهروا الأمريكيني.

هن��اك منوذج يت�سّكل عر �ساحات غ��زة ولبنان واليمن والعراق 
و�سوري��ا اأي�سا بفعل وق��وف الغرب وال�سهيوني��ة وراء اجلماعات 
الرهابية ورهان عليها مف�سوح وحتويلها اإلى مارينز متخفي. هذا 
النم��وذج يقوم على حم��ل ال�ساح وال�سطدام املفت��وح باملتنفذين 
الإقليمي��ني والدوليني. ه��ذا النموذج يف عنفاون��ه الآن ويتقّدم على 
اأك��رث من جبهة ويو�س��ك اأن يعّم. يع��ّم لأنه منوذج ق��وي ويكت�سب 
خ��رة وحنك��ة ولأّنه تقريب��ا يتحّرك يف الف��راغ فما عاد ل��ه مناف�س 
حقيق��ي. ه��ذا النموذج ميتل��ك روؤية يف التغير ق��د نرف�سها ونحتّج 
عليه��ا و�سول اإلى �سّبها ولعنها ولك��ن واقعا هي التي تتجّلى اليوم 
اأك��رث جاذبي��ة وفاعلي��ة. جاذبيتها من فاعليتها ل م��ن ر�سم لها على 

الورق.
يف تون���س نتح��ّرك من��ذ �سن��وات بروؤي��ة اأخ��رى مبفاهي��م اأجمل 
واأرّق ومف��ردات قّدت من ع�س��ل. طّيب نحن بركة ما نحن فيه رهن 
»�سال��وم« كامرا �سهيون ورهن �سناديق وموؤ�س�سات اهلل اأعلم اإلى 
اأين تاأخذ البلد. اذا اأخذته اإلى خر قلنا اأنه خر وحمدنا اهلل كثرا. 
م��اذا اإذا مل يك��ن خرا؟ اأعتق��د اأّن هناك عاقة مبا�س��رة بني الربيع 
العرب��ي وظاهرة احلوثي. عاق��ة ل كما يفهمها الكثرون. اأعتقد اأن 
ه��ذه الظاهرة مل تتحّرك لإف�سال ربيع مين��ي ول عربي. هي ظاهرة 
ا�ستفادت من بلوغ ربيع اليمنيني حّده وانك�ساف خطط امل�ستثمرين 
فيه. تٌوجت مبادرة خليجية ربيع اليمنيني وهذا يف حّد ذاته مفارقة 
لأّن كّل م�سائ��ب اليمني��ني املتتالية اإمّنا مرّدها اإل��ى جرة خليجية 
ظامل��ة معتدية على اليمنيني. ب�سيط املنطق يقول اأّن ثورة مينية ل 

تكون اإل بقدر ما تكون على ال�سعوديني.
وتعميم��ا اأ�س��األ: هل تك��ون ثورة عربي��ة اإذا مل تكن ث��ورة على 
ا�ستعمار ل ي��زال متحّكما و�سهيونية ترّب�ست ول تزال؟ ليت ثورة 
هك��ذا تكون فا اأح��د يحّب رائحة البارود. ولي���س احلديث هنا عّما 
اأ�سته��ي واأري��د. األح��ظ اأّن الأج��واء عربيا اإلى احلن��ق والإحباط 

اأقرب واأّن هكذا اأجواء تفتح على حوثية قد تت�سّكل ت�سّكات خمتلفة 
ولكّنها تلتق��ي يف الهند�سة وروؤية التغير. ا�ستوقفني ت�سريح لأحد 
الليبي��ني الي��وم وه��و يعّلق عل��ى اجتم��اع ال�سيا�سي��ني الليبيني يف 
باري���س التي لعب��ت طائراتها دورا ب��ارزا يف ا�سقاط نظ��ام القذايف. 
قال: ليبيا حتت��اج الى حركة حوثية. ل اأعتقد اأّن الّرجل كان يق�سد 
تزييد الليبي��ني اذ احلوثيون �سيعة زيدية ول اأعتقد اأّنه كان يق�سد 
ا�ستدعاء احلر���س الثوري اليراين. اأعتقد اأّنه ي�سف حال بلد ت�سّقه 
الجندات وتخرتقه امل�ساريع ويحتاج جي�س حترير من اجلميع. ل 
اأعتقد اأي�س��ا اأّن الليبيني �سي�ساركون بكثافة يف انتخابات هم وعدوا 

اليوم بها من باري�س ويف ذلك اأكرث من دللة.
ميك��ن للم��رء اأن يك��ون دميقراطي��ا حّت��ى النخ��اع وكاف��را ب��كّل 
�س��اح ويعرتف من ف��رط ما ترى عين��ه اأّن باد الع��رب ذاهبة اإلى 
احلوثي��ة ل اإل��ى الدميقراطي��ة واأّن الهيمنة ترف���س اأن حت�سر اإلى 
جغرافي��ا العرب بعد الدميقراطية. ل. هي وم��ا تريد وتطلب وبعد 
ذلك دميقراطية. ماذا تك��ون الدميقراطية عندما تكون هكذا؟ تكون 
بب�ساط��ة خيانة وطن. اأخ�سى �سدق��ا اأن يكون العرب بني خيارين: 
خي��ار بني م��ا ي�سب��ه الوطن وب��ني الاوط��ن. يف النهاي��ة ل يختلف 
و�سعنا كث��را عن مقاطعة عّبا�س يف رام اهلل. اأن�سار اهلل يخو�سون 
مغامرة الوطن وه��ذا �سرف لهم ول ب�سّبهم ول يكرههم اإل من فّرط 
بوطنه ويزهو ويفتخر. اإل اذا �سّدقنا اأنهم واقعون حتت الحتال 
ال�سف��وي. اآل �سع��ود الذي��ن يجه��دون لبي��ع القد���س وفل�سط��ني ل 
يخت�سون ال يف الحتال ال�سفوي وقد كانوا قبل اخلميني يركعون 

وي�سجدون لل�ساه.
تنوي��ه: ل اأق��در على حمل �ساح ول اأفّك��ر يف بعث تنظيم يقتب�س 
من حزب اهلل ول اأن�ساره. ما دّونته من بارد الو�سف والتحليل ولو 
راأي��ت اأن اأكتب ما ي�سادف املزاج واحلل��م والهوى لكتبت عك�س ما 

كتبت متاما.

الي��وم اأبناء جلدتنا م��ن املحافظات اجلنوبية 
وجن��ران  وجي��زان  ع�س��ر  يف  باملج��ان  قتل��ى 
و�س��رواح ونه��م وتع��ز وكل ال�ساح��ل الغربي، 
وه��م  ومفقودي��ن،  وجرح��ى  و�سرع��ى  قتل��ى 
كانوا كذل��ك يف حروب �سع��دة ال�ستة يف املقدمة 
�سحايا رخي�سة لل�سلطة الظاملة وهنا ال�ستثناء 
مقبول، اأبن��اء اجلنوب اليوم يف ال�ساحل الغربي 
دم رخي���س ال�سع��ر والعزة والكرام��ة، يقاتلون 
بدون ه��دف معلن، هدف وطني مين��ي اأو قومي 
عرب��ي اأو اإ�سامي �سعودي اأو اإ�سامي اإخواين اأو 
تكف��ري اأو حت��ى ارتزاق مايل مغ��ري وجمزي، 
اإنه��م يقاتلون بعر���س وهمي اإمارات��ي �سعودي 
اأمريكي بريطاين لنيل ا�ستقال اجلنوب الريطاين 

القدمي اجلديد.
ه الدين  ه��دف ا�ستعم��اري قدمي جديد، ل ُيق��رَّ
ه الأعداء  والوطنية والقومية والإن�سانية، وُيقرَّ
قدمي��اً وحديثاً، وعلى الورق فقط، كطعم جاذب 

لأبن��اء اجلنوب املعانني من ظل��م �سلطة �سنعاء 
7يولي��و94م، ظل��م خط��ط ل��ه اخل��ارج مبك��رًا 
ل�ستثم��اره موؤخ��را، وم��ن يتحال��ف م��ع العدو 
وينف��ذ له الرغبة الأول��ى ين�ساع تالي��اً وتلقائياً 
لتنفي��ذ كل رغب��ات الأع��داء �س��د اأبن��اء الوطن 

الواحد والعقيدة وحتى الأ�سرة الواحدة.
التكفريون بكل م�سمياتهم واألوانهم الوهابية 
وتتطاي��ر  وينتح��رون  يقاتل��ون  والإخواني��ة 
اأ�سائهم يف كل الجتاه��ات ظانني الذهاب للجنة 

واحلور العني…اإلخ.
واجلنوبي��ون ُيقتل��ون وَينتح��رون يف ال�سمال 
والو�سط وحتى ع�س��ر وجنران وجيزان خارج 
احل��دود ال�سطري��ة ال�سابقة ول يعتق��دون باأنهم 
حت��ى  ول  التكف��ري  الإ�س��ام  جَلّن��ة  ذاهب��ون 
ملاقاة ح��ور العني ول للدفاع عن وطن ملكي اأو 

جمهوري مل يعلن حتى يعرتف به.
كان اجلنوب��ي يقتل ال�سم��ايل يف عدن ويعتره 
حُمت��ل وبلغة مناطقي��ة وعن�سرية والتكفر كان 
ل��ه ن�سيب، فت��م ذبح اأف��راد من الأم��ن املركزي 
وقتل اأف��راد من مع�سكرات احلر���س اجلمهوري 

م��ن الر واجلو والبحر بال�سع��ودي والإماراتي 
والأمريك��ي، وانتهت مع�سك��رات الأمن املركزي 
بالقت��ل  اجلن��وب  م��ن  اجلمه��وري  واحلر���س 
والذبح والتنكيل وحتى التمثيل، وما تبقى منهم 
احت�سنتهم ثورة21�سبتم��ر ومنهم ال�ساحلون 
يف اجلبه��ات �س��د الع��دوان، ومنه��م الطاحلون 
حر���س عفا���س واأمن ط��ارق املتحالف��ون مع من 
ل وَمثَّل بهم واأطلق عليهم كل �سفات  طردهم ونكَّ

النعرات الغر اأخاقية.
نع��م حتالف��ت عن�سري��ة اجلنوب م��ع حر�س 
واأم��ن �سم��ال العائل��ة من اأج��ل متزي��ق الوطن 
وال�سع��ب بعرو���س كيان��ات انف�سالي��ة لن ترى 
الن��ور بهم �سلب��اً اأو اإيجابياً، اإنه��ا دماء رخي�سة 
منق��ادة باخل��ارج حلق��د وح�سد داخل��ي اأوجده 
اخل��ارج وبه��م، اإن��ه �سع��ف الإمي��ان و�سع��ف 
املناع��ة الوطني��ة اأو�س��ل الق��وم اإل��ى ال�سياع، 

�سياع بالدنيا والآخرة
رت��ب ع�سكري��ة عالي��ة من ل��واء وعقي��د حتى 
مازم وجندي، رت��ب ونيا�سني واأو�سمة �سمالية 
وجنوبي��ة تقاتل لي�س من اأجل اليمن ول ال�سعب 

اليمني ول العقيدة الإ�سامية احلقة.
والعب��اد  الب��اد  تق�سي��م  �سبي��ل  يف  ُتقت��ل 
وبقي��ادة اأمريكي��ة بريطانية معلن��ة، ل يقاتلون 
م��ن اأج��ل اليم��ن و�سعب��ه، ول يقاتل��ون لأج��ل 
حتري��ر فل�سط��ني، ول يقاتل��ون اأدوات اأمري��كا 
وال�سعودية، واإمنا يقاتلون ب�سعارات عن�سرية 
ومناطقي��ة وانف�سالي��ة وتفكي��ك ع��رى ال�سع��ب 
والوطن والأمة العربي��ة والإ�سامية، �سعارات 
واأهداف اليهود بن��ي �سهيون، “طنجرة وجدت 
غطاها” طارق عفا�س وهيثم طاهر اأعداء الأم�س 
اإخوان اليوم والطباخ �سعودي اإماراتي، واللحم 
جنوب��ي جنوبي والقليل �سم��ايل عفا�سي طارقي، 
والبهارات بنظر الإعام اخلليجي وجتار الكلمة 
والتاريخ، وامل�ستهلك ال�سباع والكاب ال�سالة، 
وامل�ستفي��د لي���س جمه��ول، جنوبي��ون لتحري��ر 
احلدي��دة والدفاع عن جنران، واجلنوب حُمتل، 
لي�س��ت لغ��ز ول اأحجية، بل ا�ستعب��اد للعاهرات 
اد ق��واد العاه��رات، والقيادة  وا�ستحم��ار للُق��وَّ
لليهود والأمريكان يف كل زمان ومكان، والعاقبة 

للمتقني.

يف احل��د اجلنوبي -كم��ا ي�سمي��ه ال�سعاودة- 
ماتت احليل��ة، وانعدم��ت الو�سيل��ة، واأ�سبحت 
مملك��ة ال�سيط��ان ت�ستجدي )اللي ي�س��وى واللي 
ي�س��وى( ولك��ن دون ج��دوى، وم��ن ك��رثة  م��ا 
اجلن�سي��ات وتعددها اأ�سبح وجود املرتجم مهًما 
كوج��ود الطبيب واملمر���س، كان اآخر الوا�سلني 

هم الأمريكان اأ�سحاب القبعات اخل�سراء..
لك��ن يب��دو اأن رج��ال اهلل مل ميهلوه��م حت��ى 
ل�ستعرا���س ع�ساته��م؛ و)قبعوه��م( ب�سرعة، 
وا�ستلب��وا قنا�ساتهم الرائعة قبل اأيام يف اقتحام 

موقع اإم بي �سي يف جيزان.
ولأن املعركة بالفعل حامية الوطي�س، ورجال 
اهلل الأبط��ال العظم��اء؛ يرتجم��ون حما�س��رات 
القائ��د عملًي��ا؛ لأولئ��ك امللفلف��ني؛ بالقنا�س��ات 

والقذائف والر�سا�سات..
ومع ذلك فاململكة مل تتوقف يف البحث عن حاٍم 

جدي��د؛ يحم��ي حدودها، اأو بالأ�س��ح ين�سم اإلى 
القطعان الهائمة عل��ى وجهها يف جنران وجيزان 
وع�سر..وج��اء ت�سريح وزير خارجية بريطانيا 
بوري�س جون�سون باإر�س��ال قوات اإلى ال�سعودية 
حلمايتها م��ن التهديدات القادمة من اليمن ليوؤكد 
ح�سور جنوده يف املعرك��ة الكونية الدائرة على 
اليم��ن.. وليت الوزير يعلم ب��اأن ل�سان حال جبال 

جنران وع�سر، و�سهول جيزان يقول؛
مرحًب��ا بالريط��اين بجان��ب اأخي��ه الأمريك��ي 
وبقي��ة  والإمارات��ي  وال�سع��ودي  وال�س��وداين 

اجلن�سيات الأرخ�س..
ول�سان ح��ال املقات��ل اليمني البط��ل يقول لهم 

جميًعا؛ 
�ساه��دوا املقط��ع الأخ��ر والذي بث��ه الإعام 
احلرب��ي مل��ا وراء جبال وع��وع ف�ستج��دون فيه 

مامح البطل اليمني...

اخليم��َة  وراأي��ُت  املقط��ع  �ساه��دُت  وح��ني 
النا�سعة البيا�س؛ قلُت يف نف�سي؛ اإن كان للغباء 

قاع ف�ساحبه هو قائد تلك الكتيبة..
رب��اين  وتوفي��ق  اإله��ي،  تدب��ر  الأم��َر  اأن  اأو 

للمجاهدين..  باهلل عليكم!
خيم��ة بي�ساء، ينعك���ُس �سووؤها قوًيا عند اأقل 
اإ�سع��اع، ثم يتكد�س فيه��ا ويف اأخواتها الع�سرات 
م��ن املرتزقة م��ن جن�سيات متع��ددة؛ وغالبيتهم 
املن�سوب��ة؛  اخلي��ام  وح��ول  ال�س��ودان؛  م��ن 
يتمرك��ز الع�س��رات يف جمموع��ات متفرق��ة حول 
ال�سخ��ور الكبرة، وتتوافد الأطق��م الواحد تلو 
الآخ��ر اإل��ى ذات امل��كان.. وفيما عي��وُن املوؤمنني 
تر�سده��م..  امل�ستغفري��ن  امل�سبح��ني  الذاكري��ن 
وبعدها ي�سدر التوجي��ه ب�سربهم، تنطلُق قذيفٌة 
من �ساروٍخ موج��ه، وت�ستقر يف اأحد املجموعات 
املتكتل��ة، فتحيُل عظامه��م اإلى ِع�س��ي متطايرة، 

ث��م ُي�س��دد امل�س��دد �سرب��ًة ثانية يحرق به��ا اأحد 
الأطقم، وتتطاير منه املتفجرات؛ لت�سارك القتل 

والتنكيل يف جحافل الرتزاق...
وم��ن �سدة الغب��اء اأو الرع��ب اأوالذعر؛ هرب 
البع���سُ اإل��ى اخليم��ة النا�سع��ة ومل يخرج��وا 
منه��ا؛ فيم��ا قذائ��ف وقنا�س��ات املوؤمن��ني تنزل 

عليهم حتى ا�ستعلِت احلرائُق يف كل مكان...
اإنه منظٌر تتجلى فيه اآيات القوي اجلبار؛

وهو ي�سدد �سرب��ات اأوليائه املوؤمنني، ويثبت 
اأقدامه��م، ويقذف الرعب والذل يف قلوب اأعدائهم 

من املرتزقة امل�ستاأجرين...
وفيم��ا احلرائق تت�ساعُد م��ن اخليام والأطقم 

واجلثث املتفحمة يف جنران، 
كانت هناك حرائ��ٌق اأخرى يف ع�سر؛ حيث مت 

اإ�سقاط طائرة جت�س�س، 
وحري��ٌق اأك��ر يف جحف��ان بجي��زان، حيث مت 
اإ�سق��اط طائرة اأبات�س��ي اأمريكية متطورة وهاك 

جميع طاقمها..
اإنها اإيقاعات الن�سر، ول �سيء �سوى الن�سر؛ 
ب��اإذن اهلل! �سك��ًرا هلل، وللقائد، ولرج��ال امل�سرة 

وال�سرة والتاريخ!

مصباح الهمدانيما خل�������������������������������ف وع��������������������������������������������������وع!

منصر الهديلي

جميل أنعم العبسي

س��������������������ؤال أن������������ص������������ار ال������ل������ه

ق��ت��ل��ى ف��ي ك��ل ج��غ��راف��ي��ا ال��ي��م��ن الطبيعية وب����دون أه���داف أبناء احملافظات اجلنوبية..
معلنة.. استحمار أم استعباد أم أوهام استعمارية
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اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلم��د هلل رب العامل��ني، واأ�سهد اأن ل اإل��ه اإل اهلل امللك 
احل��ق املب��ني واأ�سه��د اأن �سيدنا حمم��دًا عب��ده ور�سوله 
خ��امت النبي��ني، الله��م �س��ل على حمم��د وعل��ى اآل حممد 
وب��ارك عل��ى حممد وعل��ى اآل حممد كما �سلي��ت وباركت 
على اإبراهي��م وعلى اآل اإبراهيم اإن��ك حميد جميد وار�س 
الله��م بر�ساك عن اأ�سحابه الأخيار املنتجبني وعن �سائر 

عبادك ال�ساحلني.
اأيها الإخوة والأخوات..

 ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
�سعوبن��ا الإ�سامي��ة يف موع��د ي��وم غ��ٍد اجلمع��ة م��ع 
منا�سب��ة ي��وم القد�س العامل��ي الذي دعا الإم��ام اخلميني 
ر�سوان اهلل عليه الأمة الإ�سامية كافة وامل�سلمني يف كافة 
اأنح��اء الأر�س اإلى اإحيائه كي��وم للقد�س، بهدف احلفاظ 
عل��ى الق�سية حي��ة يف وج��دان ال�سعوب، وبه��دف اأي�ساً 
اإحياء ال�سع��ور بامل�سوؤولية جتاه ه��ذه الق�سية، وبهدف 
ال�سع��ي لتنمي��ة الوعي وتر�سيخه جت��اه طبيعة ال�سراع 

وما ي�سكله العدو الإ�سرائيلي من خطورة على الأمة.
وق�سية الأق�سى واملقد�س��ات وفل�سطني �سعباً واأر�ساً 
هي تعنينا كاأمة اإ�سامي��ة ب�سكل مبا�سر، وموقع الق�سية 
يع��ر عن��ه ي��وم القد�س ال��ذي اخت��اره الإم��ام اخلميني 
ر�س��وان اهلل علي��ه يف �سه��ر رم�س��ان، يف اآخ��ر جمعة من 
�سه��ر رم�سان، ليك��ون ذلك بنف�سه معرًا ع��ن اأهمية هذه 
الق�سي��ة وعن موقعها وعن مرتبتها يف �سلم امل�سوؤوليات، 
وعن طبيعة هذه امل�سوؤولية باعتبارها م�سوؤولية اإميانية 
ديني��ة تت�سل مب�سوؤولياتن��ا الديني��ة وبالتزامنا الديني، 
وج��زء م��ن م�سوؤولياتن��ا وواجباتن��ا الت��ي فر�سه��ا اهلل 
�سبحان��ه وتعالى، فهي فري�س��ة دينية والتفريط بها خلل 

كبر يف التزامنا الديني والإن�ساين والأخاقي.
وعندم��ا نع��ود اإلى ه��ذه امل�ساأل��ة ونتاأمل جي��دًا ندرك 
الأهمي��ة الكرى لإحياء هذا اليوم والثمرة املهمة لإحياء 
هذا اليوم، وقد ب��ات ال�سراع مع العدو الإ�سرائيلي ومع 
الأمريك��ي، بات موقع الق�سية ه��ذه الأق�سى واملقد�سات 
وفل�سط��ني �سعب��اً واأر�س��اً، ب��ات عنوان��اً وعام��ة فارقة 
ومعلم��اً اأ�سا�سياً لطبيعة هذا ال�سراع مع األد اأعداء الأمة 
م��ع قوى الطاغوت وال�ستكبار، وب��ات عنواناً رئي�سياً يف 
ه��ذا ال�سراع له كل ه��ذه الأهمية، ونح��ن اليوم معنيون 
كاأم��ة اإ�سامي��ة، وبال��ذات ونح��ن يف مرحل��ة ح�سا�س��ة 
وا�ستثنائي��ة وم�سري��ة ويف ظل ت�ساع��د يف هذا ال�سراع 
وبلوغ��ه اإلى م�ستويات كبرة وح��ادة، معنيون بال�سعي 
ال��دءوب لأن ن�ستوع��ب ب�س��كل كب��ر كل ما نحت��اج اإليه 

ونحن نخو�س معركة الوعي اأوًل يف هذا ال�سراع.
 الأمة الإ�سامية تعاين من حالة ت�سوي�س كبرة وحالة 
ت�سلي��ل غر م�سبوق وحالة اإلهاء رهيبة تهدف اإلى اإبعاد 
الأم��ة ع��ن ه��ذه الق�سية وته��دف اإل��ى ح��رف بو�سلتها 
واإل��ى التاأث��ر عليه��ا، واإن�سائه��ا، واإل��ى اإبعاده��ا عملياً 
ع��ن الهتم��ام بهذا املو�س��وع نهائي��اً، وه��ذا نف�سه جزء 
م��ن ال�سراع وج��زء من املعرك��ة القائمة، فاأع��داء الأمة 
يتجه��ون ب��كل جهد اإل��ى اأن ل متتلك الأم��ة الوعي الازم 
الوعي ال�سحيح الفهم ال�سحيح عن طبيعة هذه املعركة، 
وع��ن حقيقة هذه الق�سية وعم��ا تعنيه وعما يرتتب على 
التفريط بها والإخال بها من نتائج خطرة جدًا متتد اإلى 

واقع الأمة بكله.
الق�سي��ة الفل�سطيني��ة الي��وم لي�س��ت ق�سي��ة منف�سلة 
خا�س��ة بقط��ٍر مع��ني، وه��ي يف اأبعاده��ا يف خطورته��ا يف 
اأهميته��ا ل تتعدى هذا القط��ر، ونظرتنا كاأم��ة اإ�سامية، 
نظرتن��ا كم�سلمني من العرب ومن غ��ر العرب كم�سلمني 
يجمعن��ا هذا العنوان وحت��ى كب�سر يف موقعه��ا الإن�ساين 
كاأكر مظلومية قائمة لها اأمد بعيد اأمد طويل زمن طويل، 
نح��ن معنيون اأن ننظر نظرة �سحيح��ة اإلى هذه الق�سية 

اإلى اأنها تعنينا من كل اجلوانب والأبعاد.
فل�سط��ني  يف  واملقد�س��ات  ال�سري��ف  الأق�س��ى  موق��ع 
والأق�س��ى ال�سري��ف ه��و م�س��رى النب��ي �سل��ى اهلل عليه 
واآل��ه و�سل��م وهو معلم مقد���س من مقد�سات ه��ذه الأمة، 
وهن��اك مقد�س��ات اأخ��رى اإل اأنه يف طليعته��ا والأهم فيها 
واهلل �سبحان��ه وتعالى حينما ق��دم الربط يف كتابه الكرمي 
ب��ني امل�سجد احل��رام وامل�سجد الأق�سى م��ن خال عملية 
الإ�س��راء الت��ي اأ�س��رى فيه��ا بنبي��ه ويف الآي��ة املبارك��ة 

َراِم  ��َن امْلَ�ْسِجِد احْلَ �ْس��َرى″ ِبَعْبِدِه َلْيًا ِمّ )�ُسْبَح��اَن اَلِّذي اأَ
ى( هذا الربط بني املعلمني املقد�سني،  ْق�سَ اإَِلى امْلَ�ْسِجِد اْلأَ
امل�سج��د احل��رام وامل�سج��د الأق�س��ى، ل��ه دلل��ة مهمة.. 
دلل��ة مهم��ة يجب اأن تك��ون حا�سرة يف وج��دان الأمة يف 
وع��ي الأم��ة ويف اهتم��ام الأمة.. ونح��ن لو اأتين��ا لنفرط 
به��ذا املعل��م املقد���س والعظي��م، معن��اه اأن الأم��ة مهياأة 
للتفري��ط باأي �سيء اآخر م��ن مقد�ساتها باأي معلم اآخر من 
مقد�ساته��ا، واملقد�س��ات م�ساألة هام��ة يف العتبار الديني 
اإذا �سقط��ت من واقع اهتمام الأمة معناه اأن الأمة تعي�س 
اأزم��ة حقيقي��ة يف وعيه��ا الدين��ي، يف التزامه��ا الدين��ي، 
يف هويته��ا الديني��ة، يف انتماءه��ا الدين��ي، يف التزاماته��ا 
الدينية، ومعناه اأن الأمة تفرط باأهم ما ميكن اأن يجمعها 
واأن يوحد �سفها واأن يجمع كلمتها وبعامل رئي�سي ميكن 
اأن تعتم��د عليه كدافع لها نح��و القيام مب�سوؤوليتها ونحو 

مواجهة الأخطار والتحديات.
ومبقد�ساته��ا  املهم��ة  بق�ساياه��ا  فرط��ت  اإذا  الأم��ة 
ومببادئه��ا ومب��ا يعر ع��ن هويته��ا وعن اإميانه��ا معناه 
اأنها بات��ت اأمة �سعيفة منتهية، وتفرغت من حالة الوعي 
والإمي��ان واملب��ادئ والقي��م وكل م��ا يع��ر ع��ن اأ�سي��اء 
اأ�سا�سية الأمم اإذا تركتها اإذا تخلت عنها انتهت واندثرت 

وتا�س��ت وباتت ب��دون هوية ب��دون اأ�س�س، بدون 
مقوم��ات حتفظ لها وجوده��ا، وتعّر عن 

م�سروعه��ا وعن هويته��ا، وعن 
م��ا يت�سل مببادئه��ا وقيمها، 
اليه��ود اأنف�سه��م ه��م �سعوا 
م�ساأل��ة  تك��ون  اأن  اإل��ى 
واملقد���س  املقد�س��ات 

الديني��ة  والعقي��دة 
واملبداأ الديني اأن متثل 
بالن�سب��ة له��م قاع��دة 
رئي�س��ي،  ومنطل��ق 
رئي�سي��اً  ومنطلق��اً 

يتحركون من خاله 
لحت��ال فل�سطني، 

والغرب �ساندهم 

يف ذلك ب��دءًا من الريطانيني الذي��ن كان لهم دور رئي�سي 
ج��دًا يف ذل��ك ثم ورث ه��ذا ال��دور الأمريكي��ون، وكان يف 
كل مراح��ل التاري��خ ويف كل املحطات من��ذ بداية احلركة 
ال�سهيوني��ة واإل��ى الي��وم هن��اك دور اآخ��ر اأي�س��اً يت�سع 
لي�سم��ل ع��ددًا م��ن دول الغ��رب وم��ن ال��دول الأوروبية 
ب�س��كل عام، فهذه الق�سية لها اأهمية ا�سرتاتيجية،.ق�سية 
ارتب��اط الأم��ة بها يعن��ي متا�سكها والتفافه��ا نحو عملية 
جامع��ة، نح��و ق�سي��ة جامعة، نح��و مب��داأ رئي�سي، نحو 
م�ساألة تعر ع��ن هويتها عن دينها عن مبادئها عن قيمها، 
فلها ه��ذه الأهمية الكب��رة، التفريط به��ا ي�سكل خطورة 
كبرة جدا، يوؤدي اإل��ى اأن ن�سبح اأمة ل جتمعها ق�سية، 
ول يحفزه��ا اأي �سيء مهما كان عظيم��ا مهما كان مقد�سا، 
مهم��ا كان مهما، بالتايل ن�سبح اأمة جاهزة للتخلي عن كل 
ق�ساياها عن كل اهتماماتها، واأمة مطوعة وفري�سة �سهلة 
ل�سيط��رة اأعدائه��ا عليه��ا، ث��م اأ�سبحت ق�سي��ة الأق�سى 
واملقد�س��ات وفل�سط��ني �سعب��ا واأر�س��ا وعنوان��ا ومعلما 
اأ�سا�سي��ا لل�سراع مع قوى الطاغ��وت وال�ستكبار متمثلة 

مع اأمريكا واإ�سرائيل ومن يدور يف فلكهما.
وال�س��راع اليوم �سراع كبر وخط��ر ومهم وح�سا�س 
وامل�ساأل��ة فيها لي�ست م�ساألة قطع��ة اأر�س يت�سارع عليها 
الب�سر، كل يريد اأن ي�ستحوذ عليها، واحد من امل�سائل هو 
ه��ذه امل�ساأل��ة، واحدة م��ن نتيجة اأو نتائج ه��ذا ال�سراع 
اأن ي�سيط��روا على الأر���س، ولكن املحور يف هذا ال�سراع 
ال��ذي يرتك��ز حول��ه ه��ذا ال�س��راع ه��و اأو�س��ع واأ�سم��ل 
واأعم��ق واأبعد واأكرث ح�سا�سي��ة واأهمية، قوى الطاغوت 
وال�ستكب��ار ه��ي ت�سع��ى اإل��ى ال�سيط��رة علين��ا كاأم��ة، 
ال�سيط��رة عل��ى ه��ذا الإن�سان بنف�س��ه، وال�سيط��رة على 
اأر�س��ه ومقدرات��ه، وال�سيطرة التام��ة، ت�سبح ال�سيطرة 
اجلغرافي��ة جزء م��ن العملية، جزء م��ن العملية ولي�ست 
كله��ا، ونح��ن ن�ساه��د الي��وم يف �ساحتن��ا الإ�سامي��ة اأن 
امل�ساح��ة الأو�س��ع يف الحتال وال�سيط��رة هي ال�سيطرة 
عل��ى الإن�س��ان، ال�سيط��رة اجلغرافية ل ت��زال حلد الآن 
حم��دودة، وميك��ن لاأم��ة اأن ت�سع��ى ل�ستعادته��ا، واإذا 
توف��رت العنا�س��ر الرئي�سي��ة التي نحت��اج اإليه��ا لتحمل 
ه��ذه امل�سوؤولي��ة فم��ن ال�سهل ج��دا اأن نت��دارك ما فرطت 
في��ه الأم��ة يف ال�ساب��ق، واأن ن�ستعيد كل ج��زء من اأر�س 
اأمتنا، ولك��ن اجلانب الأهم والأو�س��ع والأكرث ح�سا�سية 
ه��و ال�ساحة الإن�سانية، ال�ساح��ة الب�سرية نف�سها، العدو 
ي�سع��ى وحقق نتيجة ل باأ�س بها اإل��ى حد الآن يف احتال 
الإن�س��ان نف�س��ه، احتال فك��ره، احتال ثقافت��ه، احتال 

ن�س��ان نف�سيت��ه، التطويع لهذا  الإ
وال�سيطرة عليه 

وال�ستغال 
ل��ه 

وال�ستعب��اد ل��ه، وه��ذه يف ثقافتن��ا القراآني��ة الإ�سامية 
الديني��ة م�ساأل��ة يف غاي��ة الأهمي��ة، الطاغ��وت ه��ذه ه��ي 
امل�سكل��ة معه اأن��ه ي�سعى دائم��ا، الطاغ��وت وال�ستكبار 
ي�سع��ى اإلى ه��ذه ال�سيط��رة عل��ى الإن�س��ان وال�ستعباد 
ل��ه وال�ستغ��ال ل��ه، ا�ستغ��ال ل��ه يف نف�س��ه ويف اأر�س��ه 
ويف مقدرات��ه ويف ثروت��ه ويف كل �س��يء، وه��ذه هي حالة 
ال�ستعب��اد، والق��راآن الك��رمي والدين الإ�سام��ي العظيم 
ه��و يف اأول ما يقدمه لهذا الإن�سان اأن يحرره يف نف�سه ويف 
فكره، ويف واقع حياته، وبالتايل يتبع ذلك اأر�سه وثرواته 
واإمكاناته، ومقدراته، ما اأعطاه اهلل �سبحانه وتعالى وما 
خول��ه في��ه، اأن يحرره من �سيطرة الطاغ��وت وا�ستغاله 
وا�ستعب��اده وا�ستحواذه، وهذه متثل رحمة عظيمة بهذا 
الإن�سان وقيمة عظيمة لهذا الدين، قيمة عظيمة للقراآن 
الك��رمي، قيمة عظيم��ة للر�سال��ة الإلهي��ة، ونحن نرى 
اليوم يف �ساحتنا الإ�سامية من متكنت قوى الطاغوت 
وال�ستكبار م��ن ال�سيطرة عليهم يف اأنف�سهم، يف موقفهم 
يف ثقافته��م، يف اجتاههم، كيف اأ�سبحوا يف حالة عبودية 
ب��كل م��ا تعنيه الكلم��ة، ويف حالة من ال�ستغ��ال ال�سيئ 
ج��دا وامله��ني واملخ��زي، كاأدوات خانع��ة يتحك��م 
به��ا الطاغ��وت وال�ستكب��ار ويحركها 
كيفم��ا �س��اء واأراد وي�ستغله��ا، 
 ، ي�ستغله��ا و
ا  �سبح��و فاأ
يف اأنف�سهم 
ل  خ��و
وعبي��دا 

واأ�سبحت اإمكاناته��م وما باأيديهم وما حتت هيمنتهم من 
الإمكان��ات اأ�سبحت كله��ا يف خدمة الطاغ��وت ويف خدمة 
ال�ستكب��ار الذي جنح يف حتقي��ق ذلك ويف احل�سول على 

ذلك.
نح��ن كاأم��ة اإ�سامية ن��رى ب��كل و�سوح م��ن يتاأمل يف 
ال�ساح��ة اليوم اأمنا ت�سع��ى اإليه اأمريكا وم��ا ت�سعى اإليه 
اإ�سرائي��ل ه��و ه��ذا، ال�سيط��رة علين��ا يف ه��ذه املنطق��ة، 
وال�سيطرة على العامل، طموح الأمريكي هو ال�سعي على 
ال�سيط��رة على بقي��ة اأبناء الب�سر، بقي��ة العامل الب�سري، 
بقي��ة املجتم��ع الب�س��ري، وال�سع��ي لل�سيط��رة عل��ى كل 
م��ا حت��ت ه��ذا املجتمع الب�س��ري م��ن مق��درات وثروات 
وخرات وال�ستغ��ال له وال�سيطرة علي��ه وال�ستحواذ 
علي��ه وال�ستعب��اد له��ذا الإن�س��ان يف اأي بقع��ة م��ن بقاع 
املعمورة هذه، اإمنا يف �سدارة املوقف نحن كاأمة اإ�سامية 
يف املنطقة العربية يف املقدمة لعتبارات هامة جدا تتعلق 
بح�سا�سي��ة واأهمية هذه البقع��ة اجلغرافية واحل�سا�سية 
جت��اه مبادئ وعقائد هذه الأمة التي لو عادت اإليها بوعي 
ميك��ن اأن تك��ون، بل ل �س��ك اأنها �ستكون مب��ادئ حتررية 
حت��رر هذه الأمة وتفي��د يف حترير بقي��ة ال�سعوب وبقية 

اأبناء الب�سرية.
نح��ن عندما ننظر اإل��ى امل�ساألة من ه��ذا املنظور ندرك 
اأي�س��ا قيمة هذه املعركة وقيمة املوقف فيها، واأن امل�ساألة 
م�ساأل��ة هوي��ة وحري��ة وا�ستق��ال، ونح��ن نخو�س هذه 
املعرك��ة من هذه املنطلق��ات الرئي�سية ونرى فيها معركة 
م�سري��ة اإذا فرطن��ا فيه��ا فرطن��ا بحريتن��ا وا�ستقالن��ا 
وهويتن��ا، وخ�سعنا حلالة م��ن ال�ستعباد، وامل�سخ لهذه 
الهوي��ة، والتطويع والتغير ال��ذي ي�ساعد على تدجيننا 
وحتويلن��ا اإلى اأمة خانعة لأعدائها واإلى جمرد قطيع من 
الب�س��ر لي�س له يف ه��ذه احلياة من دور ول من ر�سالة ول 
من قيمة اإل اأن يوؤدي خدمة لعدوه، واأن ي�ستغل ويتحرك 
يف كل م��ا ميث��ل خدم��ة لذل��ك العدو، ه��ذا ما ي�سع��ى اإليه 
ال�سهاين��ة، هذا ما ي�سعى اإلى الأمريكيون، هذا ما ت�سعى 
اإليه قوى الطاغ��وت وال�ستكبار، امل�ساألة هي هذه بكل ما 
تعني��ه الكلمة، ولها كل هذه الأهمية، ولهذا هي تتجه اإلى 
املنطقة بكلها، وما اأرادوا من فل�سطني اإل اأن تكون قاعدة 
ومرتك��زا لهذه النطاقة الت��ي تتجه اإل��ى املنطقة بكلها، 
وكل اأبن��اء الأمة هم م�ستهدف��ون يف هذه املعركة، ويتجه 
اإليه��م، تتجه اإليهم ق��وى الطاغوت ب��كل موؤامراتها وبكل 
م�ساريعها واأن�سطتها العملية ال�ساملة، وتتحرك لتحقيق 

هذا الهدف حتت كل العناوين.
م��ن اأهم ما يف القراآن الكرمي اأنه يقدم لنا وهو كتاب اهلل 
ال��ذي جعله ن��ورا وفرقانا وب�سائ��ر، واإذا كان هذا النور 
وه��ذا الفرقان وه��ذه الب�سائر ل تقدم لنا م��ا ي�ساعدنا يف 
ظ��ل معرك��ة كهذه، يف ظ��ل حتديات كهذه، يف ظ��ل اأخطار 
كه��ذه، يف ظ��ل واقع كهذا، ب��كل ما فيه بكل م��ا ي�سكله من 
خط��ورة بالغ��ة علين��ا كاأم��ة اإ�سامي��ة وعل��ى الب�سر من 
حولن��ا ب�س��كل ع��ام، اإذا كان ل يفيدنا يف ذل��ك فمعناه اأنه 
ل ي�ستح��ق اأن يو�س��ف بهذا التو�سي��ف واأن يكون له كل 
ه��ذه الأ�سم��اء وكل ه��ذه العناوي��ن، ولكن فع��ا هو نور 
اهلل ال��ذي يجلي كل الظلمات وال��ذي يك�سف كل الظلمات، 
وه��و الب�سائر التي تفند كل الباط��ل وكل ال�سال ويقدم 
لن��ا احلقيق��ة جت��اه كل عملي��ة التلبي���س والت�سليل التي 
متار�سه��ا ق��وى الطاغ��وت وال�ستكب��ار متمثل��ة باأمريكا 
واإ�سرائي��ل وم��ن ي��دور يف فلكهم��ا، عندما نع��ود اإلى هذا 
الكتاب املقد�س، اإلى هذا النور، اإلى هذه الب�سائر كم فيه 
م��ن اآي��ات حتدثت عن ه��ذا الفريق من اأه��ل الكتاب الذي 
ي�سكل خط��ورة بالغة على الب�سري��ة بكلها، بل حتى على 
بقي��ة الن�سارى، على النا���س بكلهم، هو اجتاه ميثل �سرا 
كب��را عل��ى الب�سري��ة بكلها، اجت��اه ميثل الطغي��ان، هو 
المتداد للتح��رك ال�سيطاين بكل اأ�ساليب��ه بكل اجتاهاته، 
يف عملي��ة الت�سلي��ل، يف عملي��ة الإف�س��اد، يف عملية الفنت، 
يف عملي��ة الطغيان، يف عملي��ة الظلم والقه��ر وال�ستعباد 
والإذلل، كل العناوين ال�سيطانية التي يتحرك ال�سيطان 
فيه��ا بعدائيته للب�سر هم امتداد له يف التحرك فيها، وهذه 
ه��ي احلال��ة ال�سحيح��ة وهذا ه��و التو�سي��ف ال�سحيح 
له��ذا ال�س��راع يف جذوره واأبع��اده وعناوين��ه احلقيقية 
وم�سارات��ه الفعلية، ول��و اأن العدو ي�سعى بكل جهد وكما 
قلن��ا كجزء من املعركة اإل��ى اأن يطبع هذا ال�سراع بطابع 
اآخر واأن يقدم ل��ه عناوين اأخرى، واأن يقدم له تف�سرات 
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■ معني������ون باس������تيعاب طبيع������ة املرحلة 
ومعركتنا الي������وم معركة وع������ي وهذا جزء 

من الصراع مع األعداء

■ اليهود سعوا إلى أن تكون املقدسات 
واملبدأ الديني منطلقا الحتالل فلس������طن 
مبس������اندة الغ������رب ب������دءا م������ن البريطاني������ن 

وورثهم األمريكيون

عل������ى  صراع������ا  لي������س  الي������وم  الص������راع   ■
قطع������ة أرض، ب������ل ص������راع أعمق للس������يطرة 

على اإلنسان

■ السيطرة اجلغرافية ال زالت محدودة 
واخلط������ر  اس������تعادتها،  لألم������ة  وميك������ن 

احلقيقي هو السيطرة على اإلنسان

يس������عى  واالس������تكبار  الطاغ������وت   ■
كل  ف������ي  واس������تغالله  اإلنس������ان  الس������تعباد 

مقدراته

س������يطرة  حت������ت  الي������وم  نراه������م  م������ن   ■
الطاغوت هم في وضعية مخزية كأدوات 

خانعة يحركها كيف يشاء

املرحلة  طبيعة  باس������تيعاب  ■ معني������ون 
ومعركتنا الي������وم معركة وع������ي وهذا جزء 

من الصراع مع األعداء

■ اليهود سعوا إلى أن تكون املقدسات 
واملبدأ الديني منطلقا الحتالل فلس������طن 
مبس������اندة الغ������رب ب������دءا م������ن البريطاني������ن 

وورثهم األمريكيون

عل������ى  صراع������ا  لي������س  الي������وم  ■ الص������راع 
قطع������ة أرض، ب������ل ص������راع أعمق للس������يطرة 

على اإلنسان

■ السيطرة اجلغرافية ال زالت محدودة 
واخلط������ر  اس������تعادتها،  لألم������ة  وميك������ن 

احلقيقي هو السيطرة على اإلنسان

يس������عى  واالس������تكبار  الطاغ������وت   ■
كل  ف������ي  واس������تغالله  اإلنس������ان  الس������تعباد 

مقدراته

س������يطرة  حت������ت  الي������وم  نراه������م  م������ن   ■
الطاغوت هم في وضعية مخزية كأدوات 

خانعة يحركها كيف يشاء
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اأخرى، واأن يقدم ل��ه تريرات اأخرى، واأن يقدم له اأي�سا 
وي�سن��ع له اأي�سا امتدادات ي�سعى م��ن خالها اإلى ف�سل 
ذهنية الأمة ع��ن حقيقة هذا ال�سراع وماآلته وما ي�سكله 
من خطورة علينا كاأمة اإ�سامية وعلى الب�سر من حولنا.

الق��راآن الك��رمي ك��م حت��دث ع��ن ه��ذا الفريق م��ن اأهل 
الكت��اب، اأنه��م ي�سع��ون يف الأر���س ف�س��ادا، اأنه��م اأ�س��د 
النا���س عداوة للذين اآمنوا، اأنه��م يتجهون لت�سليل الأمة 
وت�سليل الب�سرية بكلها، وعندما يقول عنهم اأنهم ي�سعون 
يف الأر���س ف�س��ادا، ه��ذا يع��ر عن ه��ذه اخلط��ورة التي 
ي�سكلونه��ا عل��ى الواقع الب�سري بكله وعل��ى خمتلف اأمم 
الأر�س مبختل��ف دياناتها وتوجهاتها، هم م�سدر �سال، 
م�س��در �س��ر، وم�س��در باط��ل وم�س��در خط��ر، وم�س��در 

الب�سري��ة  ي�سته��دف  ف�س��اد 
يحاول��ون  ه��م  ث��م  بكله��ا، 
به��ذا  الآخري��ن  يطبع��وا  اأن 
لإط��اق  فياأت��ون  الطاب��ع، 
ه��ذه امل�سمي��ات والعناوي��ن 
ي�سف��ون  الآخري��ن،  عل��ى 
الآخري��ن باأنهم مثل��ث ال�سر، 
اأو م�س��در ال�س��ر اأو غر ذلك 
من امل�سميات اأو الإرهاب كما 
�سنع��وا موؤخ��را يف الرتكي��ز 
عل��ى ه��ذا العن��وان ورفع��ه 
ليطلقوه على م��ا يحلوا لهم، 
على من ي�س��اءون ويريدون، 
يقدم��وا  اأن  يحال��ون  وه��م 
له��ذه  خ��ر  كجه��ة  اأنف�سه��م 
للتلبي���س وللت�سليل  الدني��ا، 
وللخداع، وللجهة يقدمون يف 
الذهنية العام��ة، وير�سخون 
يف الذهني��ة العام��ة، اإلى اأنها 
اأو عل��ى اأنها الأج��در بقيادة 
هيمنته��ا  واأن  الب�سري��ة 
عل��ى  وتغلبه��ا  و�سيطرته��ا 
الواق��ع الب�س��ري ج��زء م��ن 
اإ�ساح ه��ذا الواقع الب�سري 
ولتعمي��م حال��ة اخل��ر فيه، 
ولإ�س��اح واقع هذا املجتمع 
ي��رون  والنا���س  الب�س��ري، 
ب��اأم اأعينهم اأن��ه كلما اجتهت 
ق��وى الطاغ��وت وال�ستكبار 
متمثل��ة يف اأمري��كا واإ�سرائيل 
�سيطرته��ا  تعزي��ز  اإل��ى 
عل��ى  هيمنته��ا  وا�ستح��كام 
يف  بقع��ة  اأي  وعل��ى  الع��امل 
ه��ذا الع��امل اإمنا تاأت��ي معها 
بالف��نت، اإمن��ا تاأت��ي لتمار�س 
وال�ستعباد،  والقه��ر  الظل��م 
اإمنا تاأتي باخل��راب والدمار 
والظل��م والطغيان واملفا�سد، 
اإمن��ا ت�سح��ق �سع��وب ه��ذه 
املنطقة، ومعركتها وا�سحة، 
وت�سرفاته��ا  واأفعاله��ا 
وا�سح��ة وبين��ة، وامل�ساه��د 
واملاأ�ساوي��ة  الدموي��ة 
ن�ساهده��ا  الت��ي  والكارثي��ة 
م��ن  بقع��ة  كل  التلف��از يف  يف 
بق��اع عاملن��ا الإ�سام��ي اإمنا 
ه��ي نتاجهم اإمنا ه��ي اآثارهم 
اإمن��ا هي خمططاتهم اإمنا هي 
موؤامراته��م، اإمنا ه��ي نتائج 
ما ي�سع��ون لفعل��ه وحتقيقه 
يف منطقتن��ا ويف الع��امل م��ن 
حولن��ا، هذه ه��ي حقيقة هذا 
ال�س��راع ولهذا بات��ت ق�سية 

الأق�س��ى وفل�سطني بات��ت عنوانا لهذا ال�س��راع ال�سامل، 
له��ذا ال�س��راع الوا�سع، له��ذا ال�س��راع ال��ذي ي�ستهدفنا 
كل ه��ذا ال�سته��داف، ب��كل ه��ذه الأه��داف، وي�سعى اإلى 
ال�ستح��واذ عل��ى كل �س��يء، ال�ستحواذ علي��ك كاإن�سان، 
يحتل فكرك، يحتل توجهك، يطوعك، يجعلك عبدا م�ستغا 
خادم��ا ل��ه يف هذه احلي��اة، وجودك يف ه��ذه احلياة لي�س 
ل��ه اأكرث من هذا املعن��ى، ول ميتلك اأكرث م��ن هذا الدور، 
وهذا ما ل ميكن اأن نقبل به نحن كم�سلمني، كاأمة م�سلمة، 
ثقافتن��ا ب��ل الكث��ر م��ن الب�س��ر ل يتقب��ل بذل��ك بفطرتهم 
الإن�ساني��ة الإن�س��ان ت��واق بفطرته التي فط��ره اهلل عليها 
للحري��ة للكرام��ة للعزة لل�سع��ي للحفاظ عل��ى م�ساحله 
احلقيقي��ة ويتجه للدفاع عن نف�س��ه ومواجهة اأعدائه من 
ي�سع��ون اإلى اإحلاق الأذى به م��ن ي�سكلون خطورة عليه 
ه��ذه م�سال��ة فطرية وله��ذا هناك اأم��م اأخ��رى يف الأر�س 
ت�سع��ى لأن تبني نف�سها لأن تكون ممتنعة ومتح�سنة من 
هذه احلالة من ال�ستعباد والهيمنة وال�ستحواذ والقهر.
عندم��ا ناأت��ي لنتاأمل ه��ذه املرحلة وما يج��ري يف بقية 
املنقط��ة م��ا يج��ري عندن��ا يف اليمن ه��ذا الع��دوان الذي 

نح��ن نع��اين من��ه يف الع��ام الرابع، م��ا يج��ري يف مناطق 
اأخ��رى يف املنطقة �سواًء يف بلدان اأخ��رى �سواًء ما يجري 
يف البحري��ن اأو م��ا يج��ري كل املظامل القائم��ة يف املنطقة 
وكل الواق��ع الت��ي تعي�سه املنطق��ة يف اأزمات��ه ال�سيا�سية 
وم�ساكل��ه القت�سادي��ة اإمن��ا هي يف جوهره��ا يف حقيقتها 
امت��داد له��ذا ال�س��راع وج��زًء من��ه ول تنف�س��ل عنه ول 
تنف�س��ل عنه ولهذا ل ميث��ل جتاهل الكثر من اأبناء الأمة 
للق�سي��ة الفل�سطيني��ة م�ساأل��ة فل�سط��ني مب�ساأل��ة القد�س 
والأق�سى وفل�سطني �سعبا واأر�سا، التجاهل لذلك ل ميثل 
ح��ًا لاأمة ل يجعل الأمة مبعزل ع��ن امل�ساكل ل، ولو اأن 
ذل��ك حتى ل��و كان �سيمثل حًا لهذه الأم��ة اأن ي�سكت عنها 
اأعدائه��ا ل ميك��ن اأن يكون ه��ذا مقب��وًل يف التزامات هذه 
الإن�سانية  وم�سوؤوليته��ا  الأمة 
ولك��ن  والأخاقي��ة  والديني��ة 
حتى م��ع ذلك امل�سكل��ة م�سكلة 
عل��ى  بالغ��ة  خط��ورة  ت�س��كل 
الأم��ة بكله��ا ومتتد اإل��ى الأمة 

بكلها.
ما يجري يف بقية املنطقة هو 
جزٌء اأ�سا�سٌي من هذا ال�سراع، 
امل�سكل��ة فيه اأن حرك��ة النفاق 
ونح��ن �سنو�س��ف بالتو�سيف 
القراآين احل��ق والذي له اأهمية 
كب��رة ج��دا ويج��ب اأن تعود 
اإلي��ه الأم��ة كم��ا نك��رر يف كثر 
م��ن كلماتنا ومواقفنا لأنها اأمة 
الق��راآن م��اذا يعن��ي اأن تنتمي 
اإلى ه��ذا الكتاب اإلى هذا الدين 
اإل��ى ه��ذه الر�سال��ة ث��م تتنك��ر 
لتل��ك التو�سيف��ات والت�سميات 
عنه��ا  ع��ر  الت��ي  واملواق��ف 
ي�سه��ل  ه��ذا  الك��رمي  الق��راآن 
لتل��ك الق��وى اأن تتح��رك وهي 
مبعزل عن ذل��ك العار الذي قد 
تقلدت��ه بخيانته��ا لاأمة حركة 
النف��اق يف هذه الأم��ة هي التي 
ي�ستفي��د منها الي��وم الطاغوت 
وال�ستكبار ليجع��ل منها اأداًة 
تعم��ل ل�ساحله لتنفي��ذ الكثر 
يف  وموؤامرات��ه  اأجندت��ه  م��ن 
داخ��ل ه��ذه الأم��ة وم��ا تفعله 
تتح��رك  وم��ا  تعمل��ه  وم��ا 
في��ه ول��و اختلف��ت العناوي��ن 
نهاي��ة  اإمن��ا ه��و يف  وتع��ددت 
املط��اف ميثل اأجن��دة حقيقية 
خلدم��ة  موؤك��دة  وموؤام��رات 
وال�ستكب��ار  الطاغ��وت  ق��وى 
فالع��دوان على اليم��ن والقمع 
لل�سع��ب البحرين��ي وامل�ساكل 
يف بقي��ة املنطق��ة م��ا ح��دث يف 
�سوري��ا وم��ا ح��دث يف العراق 
وما ت�ستهدف ب��ه دول املنطقة 
بكلها بكل امل�ستويات والأ�سكال 
وحت��ت كل العناوين من قوى 
ه��ذه  عل��ى  معين��ة حم�سوب��ة 
الأم��ة م��ن اأنظمة تق��دم نف�سها 
عل��ى اأنه��ا جزء من ه��ذه الأمة 
بل حتاول اأن تق��ود هذه الأمة 
واأن ت�ستح��وذ عل��ى الق��رار يف 
داخل ه��ذه الأمة اإمنا هو ميثل 
وم�ساري��ع  لأجن��دة  امت��دادًا 
وال�ستكب��ار  الطاغ��وت  ق��وى 
اإمنا يخ��دم اأمري��كا واإ�سرائيل 
اأمري��كا  م�سلح��ة  يف  وي�س��ب 
النظ��ام  وارتب��اط  واإ�سرائي��ل 
ال�سع��ودي والنظ��ام الإماراتي باأمريكا الي��وم وعاقتهما 
باإ�سرائي��ل بات يتج��ه وي�سب يف هذا الجت��اه بات جزءًا 
م��ن العملي��ة ال�ستهدافي��ة له��ذه الأم��ة، بات ج��زءًا من 
املعرك��ة الت��ي ت�ستهدف ه��ذه الأمة ب��ات ج��زءًا رئي�سيا 
م��ن ه��ذا الن�س��اط ال��ذي يه��دف اإل��ى تطويع ه��ذه الأمة 
واإخ�ساعه��ا بالكام��ل ل�سالح اأمري��كا واإ�سرائي��ل ل�سالح 
الطاغ��وت وال�ستكب��ار ال��ذي يعم��ل على طم���س هويتنا 
واإل��ى ا�ستعبادنا واإلى ا�ستغالنا واإل��ى ال�سيطرة التامة 
علينا وال�ستحواذ الكامل علينا لنكون خوًل وعبدًا عبيدًا 
وخ��وًل ولتكون اأم��واًل وثرواتن��ا ومقدراتن��ا واأوطاننا 

ثروًة وغنيمة لذلك العدو.
ه��ذا هو التو�سيف احلقيق��ي وال�سادق واحلق لكل ما 
يج��ري من اأحداث، اأم��ا كل العناوين الأخ��رى لي�ست اإل 
عناوي��ن للخداع وكج��زء اأي�ساً من املعرك��ة ت�ساعد على 
تفتيت هذه الأمة على بعرثة هذه الأمة على اإ�سعاف هذه 

الأمة على ا�ستنزاف هذه الأمة ملا يحقق تلك الأهداف.
الق��راآن الكرمي ح��ّرم ومنع منعاً بات��اً يف موقفه الديني 
واإلزام��ه الديني من الولء لأعداء الأم��ة من الولء لذلك 

الفري��ق فريق ال�سر فري��ق اخلطر من داخ��ل اأهل الكتاب 
ال��ذي ي�سكل خطورة كبرة عل��ى بقية اأهل الكتاب وعلى 
الب�سري��ة بكلها ولكن��ه ي�سكل خطورة رئي�سي��ة على هذه 
الأمة الإ�سامي��ة التي يرى يف عقائده��ا العظيمة واملهمة 
عقائد حتررية حت��رر الأمة حترر الب�سرية من الطاغوت 
حت��رر هذا الإن�س��ان وحتمي هذا الإن�س��ان وحت�سن هذا 
الإن�سان يف نف�سه وفكره و�سلوكه واأخاقه وم�سار حياته، 
وه��ذه متثل م�سكلة جوهرية ورئي�سية مع قوى الطاغوت 
الت��ي جتع��ل �سم��ن اأ�ساليبه��ا الرئي�سي��ة يف ال�ستح��واذ 
عل��ى هذا الإن�س��ان ال�سيط��رة على فكرة التاأث��ر عليه يف 
�سلوكه التاأثر عليه يف م�سار حياته التوجيه له يف ن�ساطه 

وم�ساره يف احلياة وفق ما يخدمها ويحقق اأهدافها.
نُكْم  القراآن الكرمي حني قال يف اآيٍة مهمة ) َوَمن َيَتَوَلُّهم ِمّ
ُه ِمْنُه��ْم ( بعد اأن نهى نهياً �سريحاً وا�سحاً عن الولء  َفاإَِنّ
لهم عن الرتب��اط معهم يف هذه الأجندة واملوؤامرات �سد 
ه��ذه الأم��ة عن هذه العاق��ة التي نراها الي��وم يف طبيعة 
الرتباط للنظ��ام ال�سعودي والرتباط للنظام الإماراتي 
باأمري��كا واإ�سرائيل هذا هو الولء الذي حّرمه القراآن هذا 
ه��و الولء الذي ميثل خيانة لاأمة هذا هو الرتباط الذي 
ي�س��كل خطورة كب��رة جدًا على الأم��ة يف كل �سيء، لأنه 
يتي��ح املج��ال لن�س��اط عدائي م��ن داخل الأم��ة من و�سط 
الأمة من واقعها الداخلي حتت عناوينها حتت اأ�سمائها، 
ي�س��كل خط��ورة كبرة على ه��ذه الأم��ة يف التفرقة بينها 
يف اإ�سع��اف موقفه��ا يف ا�ستنزافها يف اأ�سي��اء كثرًة جدًا، 

وحالة من التلبي�س.
 الكث��ر م��ن النا���س مل يحظ��وا بالوعي الق��راآين الازم 
مل يتح�سن��وا بالثقافة القراآني��ة ومل يحملوا حالة الوعي 
جت��اه الواق��ع، الواق��ع القائ��م الواق��ع العامل��ي والواقع 
الإقليم��ي والواق��ع املحل��ي م��ن حوله��م، زمن ط��ول من 
التدجني والت�سلي��ل والتلبي�س قامت به لعبت فيه اأنظمة 
ال�س��وء واأنظمة اجلور اأ�سوء لعب��ة ولعبت بهذا الإن�سان 
ودجنت��ه وهياأته، وعندم��ا اأتت هذه املرحل��ة احل�سا�سة 
واملحوري��ة وامل�سري��ة يف الأم��ة كان الكثر م��ن النا�س 
يف حال��ة غفل��ة وتيه وينق�سه��م الكثر م��ن الوعي فاأثرت 
فيه��م العناوي��ن الت��ي ُرفع��ت للخ��داع، عناوي��ن الفتنة 
املذهبية والطائفية عناوين قومية ُحركت يف غر م�سارها 
ال�سحي��ح للتلبي���س فق��ط وللخ��داع، عناوي��ن مناطقي��ة 
عناوي��ن وعناوين كث��رة، حترك��ت يف ال�ساحة مدعومة 
ولكنه��ا حتقق م�سال��ح فعلية قال الإ�سرائيل��ي اأنها متثل 
م�سال��ح ل��ه، اأمل يقل الإ�سرائيلي اأن الع��دوان على اليمن 
ميث��ل م�سلح��ًة له؟! وم��ا يقوم ب��ه النظ��ام ال�سعودي يف 
عدوان��ه على اليم��ن ميثل م�سلح��ًة م�سرتك��ًة بينه وبني 

النظام ال�سعودي؟! بلى قال ذلك وبات وا�سحاً ذلك.
الي��وم نح��ن معني��ون باأن نحم��ل الوعي جت��اه امل�سار 
التخريب��ي وال�سلبي حلركة النف��اق يف الأمة وحلركة كل 
الذين يف قلوبهم مر�س من اأبناء الأمة الذين يتحركون يف 
ن�ساطه��م يف م�ساعيه��م يف موؤامراته��م يف اأجندتهم وفق ما 
يحقق خدمة حقيقية ووا�سحة لإ�سرائيل واأمريكا وباتوا 

اليوم مك�سوفني اأكرث وا�سحني اأكرث وبينني اأكرث.
النفاق يف القراآن هو هذا الولء هو هذا الرتباط لأعداء 
الأمة وتقدمي ه��ذه اخلدمات لهم، والعداء لاأمة يف مقابل 
اتخ��اذ اأولئك اأ�سدقاء، األي�ست الي��وم اأمريكا �سديقة لهم 
ب�سكل �سريح ووا�س��ح؟! واأكرث من �سديقة هي �سيدتهم 
هي قائدتهم، األي�ست اإ�سرائيل �سديقة وحليفة لهم وب�سكل 
وا�س��ح، األي�س��وا يتجه��ون بكل عدائي��ة اإلى اأبن��اء الأمة 
واإلى اجتاه��ات وا�سحة من اأبناء الأم��ة وب�سكل �سريح 
ووا�س��ح، اأمري��كا واإ�سرائي��ل اأ�سدق��اء له��م واجتاهات 
اأخرى من اأبناء الأمة ع��دوة لهم يعادونها وي�ستهدفونها 
ب��كل ما ي�ستطيعونه وكجبهة مرتبطة باأمريكا واإ�سرائيل، 
املوقف موحد والجتاه واحد وامل�سار واحد، فال�سعودي 
ه��و يف نف�س امل�س��ار الأمريكي و�سمن املوق��ف الأمريكي، 
امل�سطلحات واحدة العناوين واحدة واملوقف والجتاة 
الواح��د، النظام الإماراتي جتد نف�س الجتاه من تعتره 
اأمري��كا ع��دوًا من ت�سع��ى اأمريكا اإلى حماربت��ه من تطلق 
جتاهه عناوين وتريرات يتخذون نف�س املوقف ويطلون 
نف���س العناوي��ن ونف���س التري��رات يتحرك��ون يف نف���س 
الجتاه بكل ما يف ذلك العناوين الأ�سماء الأ�ساليب وهكذا 

حركة واحدة اجتاه واحد موقف واحد.
ه��ذا ما يجب اأن نعيه جيدًا حتى ل ينخدع البع�س من 
النا�س بالعناوي��ن الثانوية والهام�سي��ة والتريرية فاإذا 
اأت��ى العنوان املذهبي واإذا اأتى النظام ال�سعودي ليحرك 
البع���س يف ا�سته��داف ح��ركات املقاوم��ة اأو يف ا�ستهداف 
�سع��وب هذه الأمة هذا ال�سعب اأو ه��ذا ال�سعب من اأبناء 
الأمة حتت عنوان طائف��ي ومذهبي ليقول راف�سة وكفار 
وجمو�س، لنفهم اأن امل�سالة لي�ست كذلك، امل�ساألة اأن الهدف 
الرئي�س��ي اإخ�ساع ه��ذا ال�سعب لأمريكا وعم��اء اأمريكا، 
وتفتي��ت هذا البل��د ل�سالح ا�ستح��واذ اإ�سرائيل و�سيطرة 
اإ�سرائي��ل، لنفهم الأمور بحقائقه��ا، اإذا اأتى لرفع عنوان 
القومي��ة العربي��ة والعروبة وحمارب��ة الفر�س وحماربة 
م��دري ماه��و ذاك وال��كام حول ه��ذه العناوي��ن لنعرف 
اأن امل�ساأل��ة لي�ست كذلك اأب��دا، امل�ساألة معاداة من تعاديه 
اأمري��كا فاإي��ران كبلد اإ�سام��ي وال�سعب الإي��راين ك�سعب 
م�سل��م ُيَع��اَدى مل��اذا؟ وُي�ستهَدف مل��اذا؟ لأن��ه مل يخ�سع 

لأمريكا ومل يخ�سع لإ�سرائي��ل ولأنه يتبنى ق�سايا الأمة 
الك��رى ويقف اإلى جانب ال�سع��ب الفل�سطيني واملقاومة 
اللبناني��ة هذه ه��ي امل�سكلة احلقيقي��ة، ولي�س يف اإ�سامنا 
اأن نع��ادي قوماً معين��ني لعرقهم اأو لخت��اف لغتهم هذا 
لي���س من الإ�سام يف �سيء هذا هو من العناوين اجلاهلية 
غ��ر املقبولة، واأما اأن ياأتي اأحد ليكف��ر �سعباً يكفر �سعباً 
م�سلم��اً بكله فه��ذه اإ�ساءة وه��ذه جناية خلدم��ة اأمريكا، 
اأ�س��ل الق�سي��ة وحقيقتها هو اأن ال�سعب الإي��راين ُيَعاَدى 
لهذين ال�سبب��ني ك�سعب حر مل يخ�سع للهيمنة الأمريكية 
والإ�سرائيلي��ة وي�سان��د ال�سع��ب الفل�سطين��ي وح��ركات 
املقاوم��ة يف فل�سطني وحركات املقاوم��ة يف لبنان وحزب 

اهلل اللبناين هذه هي امل�سالة بحقيقتها.
ُي�سَتهدف  اليمن��ي  ال�سع��ب 
ملاذا؟ لتوجهه احلر املناه�س 
للهيمن��ة الأمريكي��ة املع��ادي 
التوج��ه  ه��ذا  لإ�سرائي��ل 
التح��رري هو اأ�س��ل م�سكلتنا 
اأرادوا  الذي��ن  الآخري��ن  م��ع 
م��ع  علين��ا  ي�ستح��وذوا  اأن 
بقي��ة �سع��وب املنطق��ة وكم��ا 
ق��وى  م�ساع��ي  �سم��ن  قلن��ا 
الطاغ��وت وال�ستكب��ار الت��ي 
يف  علين��ا  ال�سيط��رة  تري��د 
كل م��ا ميثل��ه ذل��ك م��ن تهديد 
لكرامتن��ا  حلريتن��ا  لهويتن��ا 
ل�ستقالن��ا ملبادئن��ا، لأن ذلك 
ميث��ل حال��ة م��ن ال�ستعب��اد 
ل�سال��ح الطاغ��وت وه��ذا اأمر 
انتمائن��ا  م��ع  كلي��اً  يتناق���س 
الديني والإ�سامي ) َفَمن َيْكُفْر 
ِ َفَقِد  اُغ��وِت َوُيوؤِْم��ن ِب��اهلَلّ ِبالَطّ
ا�ْسَتْم�َس��َك ِباْلُع��ْرَوِة اْلُوْثَقى″ 

اَم َلَها (. َل انِف�سَ
 ولذل��ك متثل الي��وم ق�سية 
فل�سط��ني وامل�سج��د الأق�س��ى 
عنوان��اً  متث��ل  واملقد�س��ات 
له��ذا ال�س��راع متث��ل عنوان��اً 
لهذه الق�سي��ة التي هي ق�سية 
الأمة بكله��ا، امل�ساألة اأن هناك 
ل�ستعب��اد  حقيق��ي  �سع��ي 
اجلمي��ع وال�سيطرة على الكل 
وال�ستح��واذ عل��ى كل �س��يء 
وطم���س ه��ذه الهوي��ة هويتك 
يبق��ى  كم�سل��م  احلقيقي��ة 
م�سم��ون  ل  �س��كًا  اإ�سام��ك 
ل��ه اإ�سام��اً ل يح��ررك اإ�ساماً 
عّب��دك  اإ�سام��اً  مل يعّب��دك هلل 
للطاغ��وت عل��ى نحو م��ا عليه 
اإ�سام��اً  ال�سع��ودي  النظ��ام 
لأمري��كا  لرتام��ب  يخ�سع��ك 
يحول��ك  اإ�سام��اً  لإ�سرائي��ل 
اإل��ى اأداة يف ي��د اأمريكا ويف يد 
اإ�سرائي��ل لدرج��ة اأن ت�سحي 
بروح��ك يف خدمته��م وت�سم��ي 
ذل��ك  وتعت��ر  جه��ادًا  ذل��ك 
ا�ست�سه��ادًا، يف اللحظ��ة الت��ي 
اأن��ت ت�سح��ي بحيات��ك حال��ة 
من الت�سليل م��ن التلبي�س من 
اخل��داع تتح��رك فيه��ا ق��وى 
الطاغ��وت ومعه��ا م��ن داخ��ل 
الأم��ة حركة النف��اق يف داخل 
ويف  منافق��ون  اإنه��م  الأم��ة 
قلوبه��م مر�س، هذا م��ا يقوله 
الق��راآن ال��ذي نح��ن نوؤمن به 
ون�سدقه ه��ذا تو�سيفه وهذه 

ت�سميته.
ولذل��ك هم ي�ستحقون بج��دارة وعي��د اهلل للمنافقني يف 
َد  اِر َوَلْن جَتِ ْرِك الأ�ْسَفِل ِمَن الَنّ الق��راآن ) اإَِنّ امْلَُناِفِقنَي يِف الَدّ
ًرا ( هم ي�ستحقون م�ست��وى الدور التخريبي يف  َلُه��ْم َن�سِ
الأم��ة ه��و ما ن��راه اليوم هي ه��ذه املاأ�ساة الت��ي نعي�سها 
ك�سع��ب مين��ي ه��ذه املاأ�س��اة الكب��رة ج��دًا الآلف ب��ل 
ع�س��رات الآلف م��ن ال�سهداء واجلرح��ى واملعاقني، هي 
ه��ذه النكب��ة التي تع�سيه��ا الأمة يف خمتل��ف اأقطارها هي 
نتاج ذلك الدور التخريبي لقوى النفاق وحركة النفاق يف 
داخل الأمة الت��ي ا�ستغلت حتت كل العناوين، العناوين 
الدينية والعناوين القومي��ة والعناوين ال�سيا�سية ولكن 
يف�سحه��ا القد���س يف�سحه��ا الأق�سى الذي ظه��رت اليوم 
وا�سح��ًة يف تاآمرها علي��ه، اأومل يظهر النظ��ام ال�سعودي 
والنظ��ام الإماراتي ومن معهما وم��ن يف �سفهما من الأمة 
اأمل يظه��روا يف موق��ٍف خم��ٍز ومتواط��ئ م��ع املوؤام��رات 
امل�ستم��رة؟! عل��ى فل�سطني عل��ى الأق�سى عل��ى القد�س، 
وكيف ظهر موقفهم خمزي��اً ومك�سوفاً فيما ي�سمى ب�سفقة 
الق��رن وفيم��ا يتعل��ق بانتق��ال ال�سف��ارة الأمريكي��ة اإلى 

الأق�س��ى اإل��ى القد�س اإلى مدينة القد���س، كيف ظهروا يف 
موق��ٍف خمٍز، اأمل يظه��روا وا�سح��ني يف عدائهم حلركات 
بالإره��اب،  له��ا  وتو�سيفه��م  فل�سط��ني؟!  يف  املقاوم��ة 
وزي��ر اخلارجية ال�سع��ودي الإعام اخلليج��ي يف بع�س 
من��ه يو�س��ف ح��ركات املقاوم��ة يف فل�سط��ني يو�سفه��ا 
بالإره��اب، ي�سن عليها حملة ت�سويهي��ة وعدائية يتعامل 
معها بعدائي��ة وبا�ستهداف ميار�س عليه��ا ال�سغوط بكل 
الأ�س��كال بكل الأ�س��كال ميار�سون ال�سغ��وط عليها وعلى 
ال�سع��ب الفل�سطين��ي م��ن حولها وعلى �س��كان قطاع غزة 
ميار�س عليهم ال�سغط مل��اذا يف ظل املوقف ل�سالح الدعم 
الإ�سرائيل��ي والدع��م الأمريكي وال�سته��داف لهذه الأمة 
وال�ستهداف ال�سعب الفل�سطين��ي وال�ستهداف ل�سعوب 
واإخ�ساعه��ا  بكله��ا  املنطق��ة 
وتروي�سه��ا لأجن��دة اأمري��كا 
ل��ه  ت�سع��ى  وم��ا  واإ�سرائي��ل 

اأمريكا واإ�سرائيل.
ال�سدي��د  الع��داء  ذل��ك   
ج��دا ال��ذي يتج��ه ب��ه النظام 
�س��د  مع��ه  وم��ن  ال�سع��ودي 
حزب اهلل يف لبن��ان ملاذا ولأي 
�سب��ب وم��ن وقت مبك��ر حتى 
م��ن قب��ل اأح��داث �سوري��ا من 
وقت مبكر اإمنا هو يف ظل هذه 
الرتباط��ات والأجن��دة التي 
يتحرك فيها النظام ال�سعودي 
وم��وايل  لأمري��كا  كم��وايل 
لإ�سرائيل تربط��ه بهما اأجنده 
مواق��ف  توجه��ات  م�ساري��ع 
املح��رم  ال��ولء  ذل��ك  ال��ذي 
ال��ذي حرم��ه الق��راآن و�س��دد 
يف حترمي��ه له اإل��ى درجة اأن 
َيَتَوَلُّه��م ِمنُك��م  يق��ول }َوَم��ن 
��ُه ِمنُه��م{ ]املائدة: 51[  َفاإَِنّ
يح�سب عند اهلل من ال�سهاينة 
موقفه موقفه��م يح�سب معهم 
وتعال��ى  �سبحان��ه  اهلل  عن��د 
ويت�سب��ث  يحم��ل  كان  ول��و 
اإ�سامي��ة وطقو�س  بعناوي��ن 
الحتف��اظ  يح��اول  ديني��ة 
به��ا  يخ��ادع  ك�سكلي��ات  به��ا 
الآخري��ن }َوِم��َن الّنا���سِ َمن 
ِ َوِبالَيوِم الآِخِر  َيقوُل اآَمّنا ِباهلَلّ
وؤِمن��نَي{ ]البقرة:  َوم��ا ُهم مِبُ
8[ امل�ساأل��ة كم��ا ق��ال عنه��ا 
اآَمنوا  َ َواَلّذيَن  }ُيخاِدعوَن اهلَلّ
َوم��ا َيخَدع��وَن اإِّل اأَنُف�َسُه��م{ 
9[ ت�سبح م�ساألة  ]البق��رة: 
متث��ل  ل  اعتيادي��ة  �سكلي��ة 
ح�سا�سي��ة ب��ل ي�ستف��اد منه��ا 
اأي�س��ا  وت�ستغ��ل  كغط��اء 
للتلبي�س على كثر من النا�س 
ال�س��ذج الذين ينخدعون بتلك 
ال�سكلي��ات وبتل��ك العناوين، 
عدائهم ال�سدي��د وتاآمرهم من 
ف��رتات مبكرة عل��ى حزب اهلل 
وحماولتهم بكل جهد وبن�ساط 
اإعام��ي و�سيا�س��ي واأكرث من 
ذل��ك حت��ى تثقيف��ي يف العداء 
حلزب اهلل هو الت�سويه حلزب 
كل  اهلل  حل��زب  والع��زل  اهلل 
م�سكلتهم مع حزب اهلل ما يقوم 
ب��ه ح��زب اهلل م��ن دوٍر عظيم 
مواجه��ة  يف  كب��ر  واإ�سه��ام 
الت�س��دي  ويف  اإ�سرائي��ل 
للهيمنة الأمريكية يف املنطقة، 
يف الت�سدي مل�سروع الطاغوت 
وال�ستكب��ار يف ال�سيطرة وال�ستحواذ علينا كب�سر وعلى 
اأر�سنا وثرواتنا ومقدراتن��ا، هذا هو جوهر امل�سكلة هذا 
م��ا يج��ب اأن تعيه اأمتنا يف ي��وم القد�س، الع��داء لل�سعب 
البحرين��ي والظل��م لل�سع��ب البحرين��ي يف املقاب��ل يق��ف 
نظ��ام اآل خليفة و�سلط��ة اآل خليف��ة يف البحرين يف املربع 
ذلك مرب��ع اخليانة والعمالة والنف��اق والولء املك�سوف 
والعلن��ي وال�سريح لأمريكا واإ�سرائي��ل امل�ساألة وا�سحة 
وجتل��ت يف ه��ذه الفرتة على نح��و غر م�سب��وق وهي يف 
ال�ستم��رار يف جتليه��ا وو�سوحه��ا حت��ى تك��ون امل�ساألة 
يف نهاي��ة املطاف ب��ني مع�سكرين واجتاه��ني ل ثالث لهما 
النفاق ال�سريح والجتاه الآخر والذي ين�سجم ويتم�سك 
بهوية هذه الأمة وينطلق من خال هذه الهوية التحررية 
بكلم��ا تعني��ه الكلم��ة هوي��ة جتعلن��ا اأح��راًر يف مواجهة 
قوى الطاغوت وال�ستكبار. الي��وم امل�ساألة وا�سحة جدا 
فحركة النف��اق يف عدائها حلركات املقاومة يف فل�سطني يف 
تو�سيفه��ا له��ا بالإرهاب يف حربها الإعامي��ة وال�سيا�سية 
وح�ساره��ا املادي له��ا يف م�سايقتها لل�سع��ب الفل�سطيني 

من  هي  األمة  هذه  في  النفاق  ■ حركة 
يس������تفيد منه������ا ق������وى االس������تكبار لتنفي������ذ 

مؤامرته داخل األمة

للش������عب  والقمع  اليمن  على  ■ العدوان 
البحرين������ي وما ح������دث في س������وريا والعراق 
وغيره������ا م������ن قب������ل أنظم������ة محس������وبة على 
ه������ذه األمة إمن������ا هو ميثل امت������دادا خلدمة 

أمريكا وإسرائيل

والنظام  السعودي  النظام  ■ ارتباط 
اإلماراتي بأمريكا وعالقتهما بإس������رائيل 
بات جزءا م������ن املعركة التي تس������تهدف 

األمة

■ عناوين الفتنة الطائفية واملذهبية 
والقومي������ة واملناطقية عناوين تضليلية 

حتقق لقوى االستكبار أهدافه

 ■ أل������م يق������ل اإلس������رائيلي أن الع������دوان 
عل������ى اليمن ميث������ل مصلحة مش������تركة مع 

السعودي؟!

م������ع  الس������عودي  النظ������ام  مش������كلة   ■
حزب الله ه������و دوره الكبير في مواجهة 
"إسرائيل" والتصدي ملشروع الطاغوت 

واالستكبار

معني������ون بإعط������اء أهمي������ة كب������رى ملعرك������ة 
وترس������يخ الفهم ألبعاد الصراع مقابل جهود 
كبي������رة تبذلها حرك������ة النفاق لفص������ل ذهنية 

األمة عن حقيقة املعركة

لترس������يخ  العملي������ة  باخلط������وات  االهتم������ام 
حالة السخط ضد أمريكا وإسرائيل، وتفعيل 

املقاطعة للبضائع واملنتجات سالح مؤثر

بأعداء  واالرتب������اط  ال������والء  ه������و  ■ النف������اق 
األمة، و أمريكا صديقة وسيدة تيار النفاق 

م������ن  يتخ������ذون  واإلمارات������ي  ■ الس������عودي 
مواق������ف األمريكي مرجعا له������م للتحرك معه 

في ذات االجتاه واملسار

ألنه  يستهدف  املسلم  وش������عبها  ■ إيران 
ح������ر ل������م يخض������ع ألمري������كا وإس������رائيل ويق������ف 
إل������ى جان������ب الش������عب الفلس������طيني واملقاومة 

اللبنانية  

أص������ل  ه������و  التح������رري  ش������عبنا  توج������ه   ■
املشكلة مع قوى الطاغوت واالستكبار 

بحركة  األم������ة  داخ������ل  أمري������كا  ■ تتح������رك 
النفاق بعناوين يفضحها القدس واألقصى 

الس������عودي  للنظ������ام  املخ������زي  ■ املوق������ف 
واإلماراتي أظهره������م واضحن في عدائهم 
حل������ركات املقاومة في فلس������طن ومؤخرا في 
صفق������ة القرن ونق������ل الس������فارة األمريكية إلى 

القدس

حمل������ة  يش������ن  الس������عودي  اإلع������الم   ■
عدائية وتش������ويهية على ح������ركات املقاومة 

الفلسطينية لصالح اإلسرائيلي

< يوم القدس هو يوم الوعي وميثل فرقانا 
في هذا العصر، ولن يكون مع األقصى إال من 

يعادي عدو األقصى

< ل������ن يك������ون م������ع فلس������طن إال م������ن يع������ادي 
م������ع  أن������ا  يق������ول  م������ن  أم������ا  وأمري������كا،  إس������رائيل 
فلس������طن وصديقت������ي إس������رائيل فه������و كاذب 

ومنافق وعميل

< النظامان السعودي واإلماراتي يدفعان املليارات لتمويل الفن ومئات املليارات إلى اخلزينة األمريكية مقابل خذالن وعداء للشعب الفلسطيني  
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يف خذلنه��ا الكبر لل�سعب الفل�سطين��ي يف كل �سيء حتى 
على م�ست��وى امل�سان��دة املادية يدفع النظ��ام ال�سعودي 
والإماراتي ملي��ارات الدولرات لإث��ارة الفنت يف اأو�ساط 
الأمة وللتخريب ولإث��ارة البغ�ساء والكراهية ويقدمون 
مئ��ات املليارات اإل��ى اأمريكا اإلى اخلزان��ة الأمريكية اإلى 
جي��وب الأمريكي��ني ويقدمون اخلدمات الكب��رة ل�سالح 

الإ�سرائيلي ويخذلون ال�سعب 
يف  يع��اين  ال��ذي  الفل�سطين��ي 
كل اأو�ساع��ه يع��اين اقت�ساديا 
ويع��اين يف كل الجتاهات، اأما 
خذلنهم الكب��ر ملقاومته فهو 
اأكرث من خ��ذلن عداوة وتاآمر 
ومك��ر و�سغ��ط وكي��د و�سعي 
اإل��ى  املقاوم��ة  ه��ذه  لإجب��ار 
التخل��ي ع��ن نهجه��ا والتخلي 
يف  والدخ��ول  �ساحه��ا  ع��ن 
�سفق��ات وم�ساوم��ات ه��ذا ما 
ذل��ك  كل  يف  ه��م  ل��ه  ي�سع��ون 
التخريبي��ة  باأجندته��م  ه��م 
يف املنطق��ة ب�س��كل ع��ام باتوا 
مك�سوف��ني ووا�سح��ني ب�سكل 
كب��ر، يف املقاب��ل م��اذا علين��ا 
جبه��ة  املنطق��ة  يف  هن��اك 
كب��رة وقوي��ة ومتقدم��ة هي 
وال�ستق��ال  التح��رر  جبه��ة 
ه��ي الجت��اه ال��ذي ين�سج��م 
كل الن�سج��ام م��ع هوي��ة هذه 
الأم��ة، م�سوؤوليتن��ا ك�سع��وب 
م�سوؤوليتنا كاأحرار جتاه هذه 
الق�سية جتاه هذا املعلم املهم 
والعن��وان الرئي�س��ي للق�سية 
اجلامع��ة وال�ساملة والكبرة 
التي ت�سمل الأمة وتعني الأمة 
بكلها جملة من النقاط نتحدث 

عنها باخت�سار.
ب��اأن  معني��ون  نح��ن  اأوًل 
ن�سع��ى ون�سر ب�س��كل م�ستمر 
الق�سي��ة  ه��ذه  اإحي��اء  عل��ى 

واإحي��اء ه��ذا العنوان كعن��وان رئي�س��ي اأن امل�سكلة واأن 
الق�سي��ة احلقيقي��ة الت��ي ترتب��ط به��ا الأمة ه��ي العداء 
لأمري��كا واإ�سرائيل واأننا مرتبطون بهذه امل�سوؤولية جتاه 
الأق�سى واملقد�س��ات وفل�سطني �سعبا واأر�ساً كم�سوؤولية 
رئي�سية وق�سية اأ�سا�سية لاأمة حتتل الأولوية الرئي�سية 
بالن�سب��ة لاأم��ة لأن القوم وحركة النف��اق يف الأمة يف ظل 
ن�ساطها املرتبط بق��وى الطاغوت وال�ستكبار هي ت�سعى 
اإلى اإن�سائن��ا واإلهائنا عن ذلك متاما فف�سلها يف ذلك يعتر 
انت�سار لاأمة وقوة وتقدم يف املوقف، اأي�سا ال�ستمرار يف 
م�ساندة ح��ركات املقاومة بكل الأ�سكال �سواًء يف فل�سطني 
اأو ح��زب اهلل يف لبن��ان الذي ي�ستهدف ب�س��كل كبر مبا يف 

ذلك الت�سويه له اإعامياً.
نح��ن معني��ون الي��وم يف بقي��ة �سع��وب املنطق��ة اإل��ى 
امل�سان��دة ب��كل اأ�سكال امل�سان��دة �سيا�سي��اً اإعامياً وحتى 
ثقافي��اً ب��كل اأ�س��كال امل�ساندة ب��كل ما ميك��ن وت�ستطيعه 

�سعوب املنطق��ة من م�ساندة حل��ركات املقاومة، اجلبهة 
الي��وم جبه��ة قوي��ة جبه��ة التح��رر وال�ستق��ال حم��ور 
املقاوم��ة حم��ور قوي يف ه��ذه املرحل��ة ول��و اأن ال�سراع 
�ساخ��ن ال�س��راع �ساخن لك��ن الأمور متجلي��ة ووا�سحة 
وتتطل��ب ال�ستمرار يف خو�س ه��ذه املعركة بكل اأبعادها 

وبكل و�سائلها واأدواتها امل�سروعة.
باإعط��اء  اأي�س��اً  معني��ون 
اأهمي��ة كبرة ملعرك��ة الوعي 
حلقيق��ة  الفه��م  وتر�سي��خ 
واأبع��اد ه��ذا ال�س��راع وهذه 
نقط��ة رئي�سي��ة لأن الأع��داء 
ي�ستغل��ون عليه��ا هناك جهود 
حرك��ة  تبذله��ا  ج��دا  كب��رة 
النفاق ت�سغ��ل فيها منظومتها 
واإمكاناته��ا الإعامية الهائلة 
وكذلك ن�ساطها وفق الطريقة 
م��ن  والتعليمي��ة  التثقيفي��ة 
خال كل الأ�ساليب والو�سائل 
اإل��ى ف�س��ل ذهني��ة الأمة عن 
حقيق��ة املو�سوع ع��ن حقيقة 
عناوي��ن  وفر���س  الق�سي��ة 
خمادع��ة ترتب��ط به��ا الأم��ة 
وحت��رك من خاله��ا وت�سبح 
ه��ي و�سيل��ة لل�سيط��رة عل��ى 
النا���س والتحري��ك لهم ب�سكل 
عبث��ي وفو�س��وي وم�سته��رت 
اأمري��كا  اأه��داف  يخ��دم  مب��ا 
املنطق��ة،  يف  واإ�سرائي��ل 
فمعرك��ة الوع��ي هام��ة ج��دا 
حلقيق��ة  الفه��م  وتر�سي��خ 
م�ساأل��ة  ال�س��راع  واأبع��اد 
الهتم��ام  الأهمي��ة  غاي��ة  يف 
باخلط��وات العملية برت�سيخ 
ال�سخ��ط  حال��ة  وتفعي��ل 
اإ�سرائي��ل  �س��د  والع��داء 
واأمري��كا الرتب��اط بخطوات 
عملي��ة امل�ساأل��ة مهم��ة نح��ن 
دائما نحث على تفعيل م�ساألة 
املقاطعة للب�سائ��ع واملنتجات الأمريكي��ة والإ�سرائيلية 
ه��ذا عم��ل مفي��د وموؤث��ر وذو اإيجابي��ة ويجع��ل الإن�سان 
يح�س اأنه يخو�س هذه املعركة عملياً يف اأي بلٍد هو يف اأي 
�سعب هو، اأنت يف اليمن اأو اأنت يف تون�س اأو اأنت يف م�سر 
اأو يف اأي بلد اإذا اأنت تلتزم مبقاطعة الب�سائع واملنتجات 
الأمريكي��ة والإ�سرائيلية اأنت تعي�س فعلياً وتبا�سر موقفاً 
عملي��اً فتعي���س فعلياً يف املوق��ف هذه خط��وة نوؤكد عليها 
ومهم��ة اأن حتظ��ى بتوعي��ة ون�س��اط توعوي كب��ر واإذا 
ات�سعت دائرتها فلها تاأثرها الكبر، بالتاأكيد تفعيل حالة 
ال�سخ��ط والعداء وترجمتها �سمن اأن�سطة متعددة �سمن 
الهتافات املعرة عن هذه العداء وال�سخط هذا اأمر يظهر 
اأن��ه مزعج فعًا لق��وى النفاق وق��وى الطاغ��وت بنف�سها 
اأب��دو انزعاج��اً �سديدا من هت��اف املوت لأمري��كا واملوت 
لإ�سرائي��ل الهتافات املع��رة عن حالة ال�سخ��ط والعداء 
ينزعج��ون منها يريدون للجميع اأن ي�سمتوا واأن ي�سكتوا 

ثم ترتف��ع اأ�سوات بالعداء جلهات واأطراف اأخرى داخل 
ه��ذه الأمة فا ينطلق �س��وت بال�سخط والع��داء لأمريكا 
واإ�سرائيل يف املقابل تتجه اأ�سوات كثرة وترفع عقرتها 
حتى متًا اأو�ساط هذه الأمة بال�سجيج بالعداء وال�سخط 
جت��اه هذا الط��رف اأو ه��ذا الطرف م��ن اأبناء ه��ذه الأمة 
مم��ن تعادي��ه اأمري��كا وت�سخط علي��ه اإ�سرائي��ل وت�سعى 
ل�ستهداف��ه واإزاحته باعتب��اره ميثل اإعاق��ة وم�سكلة لها 
يف تنفي��ذ اأجندته��ا وموؤامراته��ا، الرتكي��ز عل��ى الع��ودة 
اإل��ى الق��راآن الك��رمي نحن يف �سه��ر رم�سان املب��ارك الذي 
اأن��زل فيه الق��راآن، الق��راآن الكرمي الذي الع��ودة الواعية 
له��ذا الكتاب الع��ودة العملية اإلى هذا الكت��اب هي عودة 
اإل��ى اهلل �سبحان��ه وتعال��ى والأمة يف مرحل��ة حتتاج اإلى 
القراآن ل�سناعة الوعي لا�ستب�سار والقراآن ير�سم املعامل 
الوا�سح��ة اأم��ام ه��ذه الأم��ة، من ه��م اأعداوؤه��ا؟ من هم 
اأ�سدقاوؤه��ا؟ ما ه��ي م�سوؤولياتها ما ه��ي اجتاهاتها التي 
ينبغي اأن تركز عليه��ا؟ ما هي م�سوؤولياتها؟ ويقدم اأي�سا 
يف عطائ��ه الرتب��وي واملعن��وي ما حتت��اج اإلي��ه الأمة يف 
حتم��ل امل�سوؤولية وكذلك للتحمل يف مواجهة هذا ال�سراع 
ب��كل ما يحت��اج اإليه اجلمي��ع يف مواجهة ه��ذه التحديات 

والأخطار.
 العناية اأي�سا باإحياء يقوم القد�س العاملي، ناأمل يف 
ي��وم الغد اإن �ساء اهلل اإحي��اء متميزا وح�سورا �سعبيا 
وا�سع��ا لإحي��اء منا�سب��ة يوم القد���س العامل��ي، واأنا 
اأتوج��ه اإلى �سعبنا العزيز، ناأمل م��ن كل اأبناء الأمة، 
وناأم��ل من كل املناطق، م��ن كل �سعوب هذه املنطقة، 
ولك��ن بع���س ال�سع��وب و�سعيته��ا معروف��ة، مكبلة 
ومدجنة وخانعة والبع�س ظروف �سعبة جدا، القليل 
فيه��ا م��ن الأحرار مم��ن ل يتمكنون اأن يك��ون لهم هذا 
ال��دور اأو هذا املوقف ويعرون عن��ه باأ�سكال اأخرى، 
لكنا يف �سعبنا اليمني العزيز ناأمل اإن �ساء اهلل اأن يكون 
احل�سور ي��وم الغد يف �سنعاء وكذل��ك يف احلديدة يف 
املحافظات التي �ستقام فيها فعاليات ح�سورا متميزا، 
معرا عن وعي هذا ال�سعب، عن اأ�سالة هذا ال�سعب، 
ع��ن مبدئية ه��ذا ال�سعب، عن فهم��ه حلقيقة املعركة، 
ع��ن معرفته مبن هم الأعداء وم��ن هم الأ�سدقاء، عن 
اأخاق��ه وقيم��ه، ع��ن عزته واإبائ��ه، عن حريت��ه التي 
يتم�س��ك به��ا ويت�سب��ث به��ا، عن وفائ��ه لق�ساي��ا اأمته 
الك��رى، عن اإميانه بقد�سي��ة املقد�سات، وعن عاقته 
الروحي��ة والإمياني��ة والوجداني��ة به��ا، ع��ن عاقته 
الأخوي��ة ال�سادق��ة ب��كل اأبن��اء اأمته ومن ه��م �سعب 
فل�سط��ني، عن مت�سكه بحق��وق اأمت��ه، وحقوق �سعب 
اأمت��ه ومنها اأر���س فل�سط��ني، وعن عدائ��ه لإ�سرائيل 
ووعيه مبا ي�سكله العدو الإ�سرائيلي من خطورة على 
الأمة بكلها، وعن وعيه بالدور الأمريكي الذي ي�سعى 
الكث��ر م��ن املنافق��ني اإل��ى الف�س��ل بينه وب��ني الدور 
الإ�سرائيل��ي ثم الرتباط به باعتباره دورا اإيجابيا يف 
ال�ساح��ة العاملية، وهم ال�سيط��ان الأكر وراأ�س ال�سر 
واإ�سرائي��ل ربيبتهم، ال�سعب اليمني ماأمول منهم وهو 
ال�سع��ب ال�سام��د الذي هو الي��وم يف الع��ام الرابع يف 
معرك��ة احلرية والإباء والع��زة والكرامة واأن يكون 

ح�سورهم يوم الغد ح�سورا مميزا.
اإن �ساء اهلل يف �سنعاء اأنا اأاأمل من اجلميع اأن يح�سروا 
ب�س��كل كب��ر يف الفعالية يف �سنعاء للم�س��رة ب�سنعاء يف 

احلدي��دة كذل��ك، يف الفعالي��ات التي �ستق��ام يف حمافظات 
ومناطق متعددة.

نحن يف هذا البلد ك�سعب ميني مين الإميان مين العزة 
مي��ن احلرية والكرامة والإباء مهم��ا كانت اأوجاعنا مهما 
كان��ت اآلمن��ا ومهم��ا كان��ت ال�سغ��وط ومهم��ا كان حجم 
امل�سكل��ة نحن على ثب��ات يف موقفنا هذا ه��ذا بالن�سبة لنا 

موقف مبدئ��ي وموقف اإن�ساين 
التزاماتن��ا  �سم��ن  وموق��ف 
الدينية، ثم نح��ن نعي حقيقة 
املعرك��ة مهم��ا ق��ال الآخرون 
واهلل اإن اأك��ر م�سكلة لاآخرين 
معنا يف هذا التوجه التحرري 
وال�ستق��ايل ال��ذي ن�س��ر فيه 
على احلرية والعزة والكرامة 
واأل نخن��ع لأمريكا واإ�سرائيل 
تقب��ل  اأن  بالإم��كان  كان  واإل 
بنا اأمريكا وتقبل بنا اإ�سرائيل 
كاأداة وخ��دم مثل الآخرين ثم 
اإذا كان لن��ا فيم��ا بع��د �سراع 
يك��ون �سمن �س��راع الأدوات 
اأنهم اأي�س��ا يحتفظون ب�سراع 
الأدوات يف حالته��ا التناف�سية 
ملن يقدم خدم��ات اأكرث هنا اأو 

هناك لأمريكا واإ�سرائيل.
�سعبن��ا  ي��ا  البع���س  �س��اء 
ه��ذه  يف  لأنف�سه��م  العزي��ز 
احل�سا�س��ة  املرحل��ة 
وامل�سري��ة  والتاريخي��ة 
لأمتن��ا اأن تكون جهودهم واأن 
تك��ون اهتماماته��م، اأن تك��ون 
خ�سائره��م الب�سري��ة واملادية 
بكله��ا  اهتماماته��م  تك��ون  اأن 
اأن تك��ون ت�سحياته��م ل�سالح 
بالوه��م  واإ�سرائي��ل  اأمري��كا 
بالغل��ط باخلطاأ اأولئ��ك الذين 
فهم��وا اأن الع��زة هنال��ك م��ن 
يري��د مكا�س��ب �سيا�سي��ة م��ن 
يريد مكا�سب مادية من ي�سعى 

بحقد من يف قلوبهم مر�س من يجمعهم كلهم عنوان واحد 
"النفاق ويف قلوبهم مر�س" اجتهوا يف ذلك الجتاه هم يف 
ذلك الجتاه يخ�سرون يعان��ون يتعبون ياأملون وخ�سروا 
خ�س��ارات رهيب��ة ج��دا ودفعوا ثمن��ا باهظا ج��دا النظام 
ال�سعودي كذلك النظ��ام الإماراتي كذلك اأدواتهم املحلية 
والإقليمي��ة كذلك، كل الذين هم اليوم يف ال�سف الأمريكي 
ك��م تلقوا م��ن خ�سائر وك��م انهزموا من هزائ��م هزميتهم 
الكب��رة واملدوي��ة جدا يف �سوري��ا ويف الع��راق هزائمهم 
وخ�سائره��م الكب��رة حل��د الآن عندن��ا يف اليم��ن، �س��اوؤا 
لأنف�سه��م اأن ي�ستم��روا يف ذل��ك الدور ال�سلب��ي التخريبي 
ال��ذي تقلدوا ب��ه العار يف الدنيا والآخ��رة، �سئنا لأنف�سنا 
ك�سعب عزيز وحر ووواٍع واأبي وموؤمن باإمياننا بعقائدنا 
مببادئنا باأخاقنا بكرامتنا بفطرتنا الإن�سانية اأن نخو�س 
معرك��ة التح��رر وال�ستق��ال، الدف��اع ع��ن حريتن��ا عن 
كرامتن��ا ع��ن هويتنا ع��ن اإمياننا عن عزتنا ع��ن وجودنا 

احل��ر وجودن��ا املع��ر عن��ه اإ�سامن��ا وقيمن��ا واأخاقنا 
نح��ن ن�سر عل��ى هذا التوج��ه التحرري لنقب��ل اأبدا بكل 
الطواغيت وكل امل�ستكرين يف هذا العامل ول لأذنابهم اأن 
ي�ستعبدون��ا ول منكنهم اأبدا من ال�سيطرة علينا، ن�سحي 
مهم��ا كان حج��م الت�سحيات و�س��رف لنا اأنن��ا ن�سحي يف 
�سبي��ل ان ل نكون عبي��دا اإل هلل ويف �سبيل اأن نكون اأحرار 
واأن ل تتمك��ن قوى الطاغوت 
ال�سيط��رة  م��ن  وال�ستكب��ار 
علين��ا ل علين��ا يف اأنف�سن��ا يف 
ثقافتن��ا يف توجهن��ا يف اأعمالنا 
م�سري��ن  نك��ون  ل  حت��ى 
ول  احلي��اة،  ه��ذا  يف  له��م 
ول�ست�سام  بالإذع��ان  علين��ا 
النف���س  وت�سلي��م  واخلن��وع 

والأر�س لهم.
معني��ون  نح��ن  الي��وم 
مبوا�سل��ة ه��ذه املعرك��ة من 
ه��ذا الواق��ع من ه��ذا املفهوم 
م��ن ه��ذه ال�سع��ة الت��ي ن��رى 
وكل  الأبع��اد  ه��ذه  كل  له��ا 
احلقيقي��ة،  العناوي��ن  ه��ذه 
ي��وم القد�س هو ي��وم الوعي، 
الأق�س��ى من جدي��د والقد�س 
م��ن  وفل�سط��ني  جدي��د  م��ن 
جدي��د ت�س��كل عام��ة فارق��ة 
ومهم��ة م��ع عام��ات اأخ��رى 
ومتث��ل فرقان��ا مهم��ا يف ه��ذه 
الع�س��ر  ه��ذا  ويف  املرحل��ة 
تك�س��ف حقيق��ة اجلميع الذي 
ه��و يف الجتاه لب��د اأن يكون 
م��ع الأق�س��ى �سادق��ا يعادي 
عدوها لن يك��ون مع الأق�سى 
اإل م��ن يعادي ع��دو الأق�سى 
ل��ن يكون مع فل�سط��ني اإل من 
ويع��ادي  اإ�سرائي��ل  يع��ادي 
اأمري��كا اأما م��ن يق��ول اأنا مع 
فل�سط��ني و�سديقتي اإ�سرائيل 
اأن��ا م��ع الأق�س��ى و�سديق��ي 
احلمي��م نتنياه��و اأو ليرمان اأو اأي يه��ودي من هناك من 
ال�سهاينة فهو كاذب و�ساذج وخمادع ومف�سوح ومنافق 
وعميل، واأنا اأطلب من اجلميع ممن ي�ستجيبون لنا طبعا 
اإحياء هذه العناوين والت�سميات والتو�سيفات القراآنية، 
ل��كل عماء اأمري��كا واإ�سرائيل اإنها حرك��ة النفاق فب هذه 
الأمة واإنها تلعب الدور التخريبي وال�سلبي يف داخل هذه 
الأمة ل�سالح اأمري��كا واإ�سرائيل اإنهم فقط وفقط الذين يف 
قلوبهم مر���س )فرتى الذين يف قلوبه��م مر�س ي�سارعون 

فيهم( يوالونهم ويعادون اأحرار الأمة.
ن�س��األ اهلل �سبحان��ه وتعالى اأن ين�سرن��ا بن�سره كاأمة 
اإ�سامية يف كل الأقطار ويف كل املناطق ويف فل�سطني اأي�سا 

ولتحرير القد�س واملقد�سات.
اأن يرح��م �سهداءن��ا الأب��رار، واأن ي�سف��ي  ن�س��األ اهلل 

جرحانا واأن يفرج عن اأ�سرانا اإنُه �سميع الدعاء.
وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

■  م������ن خ������الل القرآن الكرمي تتحقق لنا التقوى التي بها الوقاية بأنفس������ها  من عذاب الله 
س������بحانه وتعالى  والتي بها الوقاية ألنفس������نا من الش������ر واخلزي والضالل، ومن كل ما يسبب 

الهوان في الدنيا واآلخرة.

■ ما أعظم التقوى وما أهمية التقوى، وما أهم التقوى، وما أهم أن يس������عى اإلنسان بكل 
جهده وباالعتماد على الله وباالس������تعانة بالله س������بحانه وتعالى لكي يكون واحدا من عباد 

الله املتقن.

■ ميثل القرآن الكرمي للمتقن املرجعية والوثيقة األساسية التي يعتمدون عليها 
اُب الاَ  ِلكاَ اْلِكتاَ بش������كل رئيس������ي، فال ميكن أن تتحقق التقوى إال بهذا، فالله يقول: »ذاَ

» ِقناَ ْلُمتاَّ ْيباَ ِفيه ُهًدى ِلّ راَ

■ الق������رآن الكرمي له عظمة وقيمة أنه من الله س������بحانه وتعال������ى ومن إبداعه من 
علم������ه م������ن حكمت������ه برحمت������ه برحمته أرح������م الراحمن وال������ذي يريد لن������ا بحكم 

رحمته لنا ما فيه اخلير لنا ما فيه الس������عادة والفوز والس������مو والكرامة 
لنا.

■ التعام������ل مع القرآن ال يأتي ف������ي حالة منفصلة عن 
الل������ه، كت������اب نعكف علي������ه هن������اك ون������رى أن تعليماته 

بالل������ه عل������ى  تعليم������ات هن������اك منفصل������ة ال تربطن������ا 
العك������س هي تربطنا بالل������ه األخذ بها يترتب عليه 
تدخل إلهي في ش������ؤون حياتنا بالرعاية بالهداية 

بالرحمة بالتوفيق باملعونة. 

■ عالق������ة املتقن في القرآن الكرمي ه������ي عالقة االهتداء عالقة االهتداء، واالهتداء فيه 
فه������م ومع������ه تأثر والت������زام معه تفاعل والت������زام عملي وهذه مس������ألة من أهم املس������ائل على 

اإلطالق.

■� عالق������ة املتق������ن بالقرآن عالقة اهت������داء فهم يعودوا إليه ليسترش������دوا به ليتنوروا به 
ليس������تبصروا به يتخذون املوقف الذي يوجه إلي������ه القرآن يلتزمون بالعمل 

الذي يأمر به الله في القرآن ينتهون عما نهى الله عنه في القرآن .

■ عالقة البعض بالقرآن الكرمي عالقة النظرة إليه كوثيقة إلهية 
محترمة ننظر إليها باحترام بقدر من االحترام الرمزي ما ش������اء الله 
الق������رآن كتاب الل������ه، لكن عمليًا ف������ي مواقفك رؤيت������ك حتى تفكيرك 
نظرت������ك هذا القرآن كتاب مليء بالهداي������ة اإللهية نور الله رؤيتك 
تقييم������ك نظرتك إلى احلي������اة إلى األحداث مواقفك ه������ل تعتمد فيها 
عل������ى ه������ذا الكتاب؟ قال ال، أن������ا انتمي إلى احلزب الفالن������ي لنا رؤانا 
املعين������ة كي������ف هو موقف������ك كيف ه������ي رؤيت������ك كيف هي 
اجتاهات������ك ف������ي ه������ذه احلي������اة كي������ف أعمال������ك 
تصرفاتك القرآن يا أخي ما ش������اء الله كتاب 
محترم وميس������ح عليه ، لكن لن ينظر إليه 

ككتاب هداية أبدًا.

■ البعض ال بأس نحن س������نأخذ من 
القرآن الق������رآن كتاب مه������م الله أمرنا 
ف������ي الق������رآن نصل������ي كي������ف م������ا نصلي 
وأمرنا لكن أمرنا جناهد مانش������تي 

جناه������د أمرنا ننفق مانش������تي ننف������ق والءاتنا هل ه������ي محكومة بهذا الق������رآن ال لها اعتبارات 
أخ������رى لها نظ������رة أخرى لها اس������تراتيجية ثانية، مواقفن������ا هل تعتمد على ه������ذا الكتاب؟ ال، 

املسألة ثانية ويحاول يخارج نفسه ويغالط نفسه.

■ كثي������ر من الفئات مثل احلركة الوهابية والنظام الس������عودي يهتم������ون بالقراءة  باللفظ 
والتجوي������د واإلدغ������ام هم بعي������د عن مضمون اآلي������ة القرآني������ة واهتم بتجويده������ا ولكنُه لم 
يهتد بها يا أيها الذين أمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياااااااء املد املتصل سيهتم 
به ومن.. بعضهم أولياء بعض.. س������يهتم باملس������ألة ويبذل فيها اهتمام������ًا كبيرًا هذه حالة 

مأساوية لدى األمة اإلسالمية.

■ رمب������ا كثي������ر من أبناء األمة اإلس������المية يتلو ما تيس������ر من القرآن الك������رمي وهو مصر على 
االس������تمرار ف������ي الظلم هو م������ن ضمن الظاملن كم ي������ا ظاملن وكم يا مواق������ف ظاملة، البعض 
من الناس في القرآن الكرمي يتولى أعداء األمة وهذه خيانة يتولى أمريكا ويتولى إس������رائيل 
ه������ذه خيانة كبيرة لألمة وقضي������ة خطيرة تصل في درجة خطورتها إلى مس������توى قول الله 

تعالى: )ومن يتولهم منكم فإنه منهم(.

■  كل الذي������ن يب������دون اهتماما بالتجويد والقراءة والطباع������ة والتالوة للقرآن الكرمي وهو 
ف������ي حالة من التبعية ألعداء األم������ة حالة من التبعية ألمريكا وإس������رائيل لليهود والنصارى 

أمريكا وإسرائيل هؤالء ال ميكن أبدا أن يكونوا مهتدين بالقرآن الكرمي على اإلطالق .

■ النظام الس������عودي يتحرك وف������ق الرؤية األمريكية ضمن املوق������ف األمريكي اإلماراتي 
يفع������ل كذل������ك، م������ن يرتبط������ون بالنظام الس������عودي س������واء ح������ركات إس������المية مطاوع������ة أئمة 
مساجد خطباء عسكرين إعالمين سياسين هم في نفس االجتاه، اجتاه النظام السعودي 

والنظام اإلماراتي ضمن االجتاه األمريكي ضمن البوصلة األمريكية واإلسرائيلية .

م������ق������ت������ط������ف������ات ه���������ام���������ة م�����������ن احمل������������اض������������رة ال�������رم�������ض�������ان�������ي�������ة ال�������ث�������ان�������ي�������ة ع���������ش���������رة ل������ل������س������ي������د ال��������ق��������ائ��������د ع�������ب�������دامل�������ل�������ك ب�����������درال�����������دي�����������ن احل�����������وث�����������ي )ال���������ت���������ق���������وى 1(

< األمة أحوج م������ن أي وقت مضى 
إل������ى  والعملي������ة  الواعي������ة  للع������ودة 
الوع������ي  لصناع������ة  الك������رمي  الق������رآن 

وحتمل املسؤولية
 

< الكثي������ر م������ن املنافقن يس������عون 
إل������ى الفص������ل ب������ن ال������دور األمريك������ي 
والدور اإلسرائيلي لتبرير االرتباط 

باألمريكي

الص������ف  ف������ي  يقف������ون  م������ن  كل   >
األمريكي يتلقون خسائر كبيرة في 

اليمن وهزائم في سوريا والعراق

واآلالم  األوج������اع  كان������ت  مهم������ا   >
نحن ثابتون عل������ى موقفنا مدركون 
لطبيع������ة املعرك������ة التي تس������تهدف 

هويتنا

< ش������رف لنا أن نضح������ي لئال نكون 
ق������وى  تتمك������ن  وأال  لل������ه،  إال  عبي������دا 

الطاغوت من السيطرة علينا

ب������ن  الي������وم  املعرك������ة   >
معس������كري النفاق والتحرر وال 

ثالث لهما

< جبهة التحرر واالستقالل 
كب������رى  جبه������ة  املنطق������ة  ف������ي 

عليها مسؤوليات كبيرة

< نح������ن معني������ون بأن نس������عى 
األقص������ى  عن������وان  إلحي������اء 
ألمري������كا  والع������داء  وفلس������طن 

وإسرائيل كقضية رئيسية

مح������ور  املقاوم������ة  مح������ور   >
ق������وي ف������ي ه������ذه املرحل������ة وإن 
كان الصراع س������اخنا، ويتطلب 
االستمرار في خوض املعركة 

بكل أدواتها املشروعة

> أدع����������������������و إلح��������������ي��������������اء ع��������������ن��������������وان ح�����������رك�����������ة ال�����������ن�����������ف�����������اق ل���������ك���������ل م��������������ن ي��������ت��������ع��������ام��������ل م��������������ع أم�����������ري�����������ك�����������ا وإس��������������رائ��������������ي��������������ل وي����������������ع����������������ادي أح���������������������������رار األم��������������ة
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1- ف������ي ظ������ل مرحل������ة كه������ذه تواج������ه األم������ة ه������ذه األخط������ار نحت������اج 
لالس������تفادة من التاريخ، ال س������يما تاريخنا، واس������تلهام ال������دروس والعبر 
من������ه، واالقتداء بقدوتنا وهادينا رس������ول الله صل������وات الله عليه وعلى 

آله،

األنف������ال،  س������ورة  ف������ي  القرآن������ي  الع������رض  حس������ب  ب������در  ومعرك������ة   -2
وباعتباره������ا واقع������ة مهمة جدا كما س������ماها الله بي������وم الفرقان، فكانت 

فعال، كانت حدثا فارقا واستثنائيا ومصيريا غير وجه التاريخ

3- ل������م يك������ن بإمكان رس������ول الل������ه صل������وات الله علي������ه وعل������ى آله في 
مواجه������ة تلك التحديات أن ينكفئ على نفس������ه وأن يتجاهل الواقع من 
حوله، وأن يعتكف في مسجده يتفرغ للدعاء والذكر ثم ال يتحرك وال 
يتجه إلى هذا الواقع، وال يتحرك ملواجهة هذا التحدي، ال، هذا بحد 

ذاته درس مهم

4- البعض عندهم قصور في فهم معنى االلتجاء إلى الله س������بحانه 
وتعال������ى، فااللتج������اء إلى الل������ه عندهم حالة منفصلة ع������ن العمل وحتمل 
املس������ؤولية، وحال������ة يبررون به������ا تنصلهم عن املس������ؤولية، ويجعلون 
من حالة الدعاء والذكر وسيلة لتبرير تنصلهم عن حتمل املسؤولية، 
وه������ذا أم������ر غير صحي������ح، ل������و كان متاحا ألحد ل������كان متاحا لرس������ول الله 

صل������وات الل������ه عليه وعل������ى آله، ال������ذي هو أعظ������م الناس قرب������ة إلى الله 
واستجابة لدعائه

ْرُجو اللاَّهاَ  اناَ ياَ ْن كاَ ٌة مِلاَ ������ناَ ساَ ٌة حاَ ِه ُأْس������واَ ّ ُس������وِل اللاَ ُكْم ِفي راَ اناَ لاَ ْد كاَ قاَ 5- )لاَ
ِثيًرا(، والبعض ركزوا جدا في س������ياق هذه  ������راَ اللاَّهاَ كاَ كاَ ذاَ ِخراَ واَ ������ْوماَ اآْلاَ اْلياَ واَ
اآلية على التأس������ي في األمور البسيطة جدا والسهلة جدا، مطلوب أن 
نتأس������ى بالرس������ول في كل األحوال، في كل ما يطلب منا االقتداء به فيه، 

مما كان يؤديه في مقام القدوة،

6- ما ينبغي ألحد من أمة هذا الرس������ول صلوات الله عليه وعلى آله 
أن يتخلف عن رس������ول الله الذي حتمل املس������ؤولية، الذي جاهد الذي 
عان������ى الذي ضحى، الذي صبر وصابر، الذي واجه التحديات الكبيرة، 
ال������ذي صمد وثبت ف������ي مواجهة ق������وى الطاغوت واالس������تكبار العاملية 

واحمللية واإلقليمية حسب التعبير السياسي املعاصر،

7- م������ا يتعل������ق باحلرك������ة العامة ف������ي هذه احلي������اة التي يترت������ب عليها 
إم������ا الع������دل وإما الظل������م، إما اخلير وإما الش������ر، إما الصالح وإما الفس������اد، 
فيعتب������ر ال، هذه مس������ألة ثاني������ة، ال يرتب������ط فيها ال مببادئ اإلس������الم وال 
بقيم������ه وال بأخالق������ه وال بضوابطه الش������رعية، وال مبقاص������ده العظيمة 
والرحيم������ة واحلكيمة، وإمنا يتح������رك فيها مبزاج نفس������ه، أو باعتبارات 

ثاني������ة، وه������ذا حال كثير من أبناء األمة اإلس������المية ولألس������ف الش������ديد، 
ولألسف الش������ديد، يعتبر أنه في مس������ألة الوالء والعداء يوالي من أراد، 
يوال������ي ترام������ب، ويوال������ي نتنياهو، م������ن قبل يوال������ي ش������ارون وإال بوش، ما 
عنده مش������كلة في هذا أن يقف مع أي ط������رف في هذا العالم، فيما يعزز 
نفوذه وس������يطرته، فيقف مع أمريكا فيما يعزز نفوذها وسيطرتها على 
أبناء أمته، ما عنده مش������كلة في هذا، يعتبر ه������ذا أمرا طبيعيا ال عالقة 
له باإلس������الم وال بالدي������ن وال باملبادئ وال باألخ������الق وال بالتعليمات وال 

بشرائع وال بأي شيء،

8- فئ������ة املنافق������ن وفئة الذين ف������ي قلوبهم م������رض كان عملهم في 
الس������احة التخذيل والتثبيط واالنتقاد الشديد والتشكيك في جدوى 
املعركة يقلك ما به فايدة مابه فايدة أبدا خالص ما أمام الناس خيار 
إال االستسالم اخلروج واحلركة واملوقف مغامرة وانتحار وعمل عبثي 
ال جدوى له ال فائدة له ال نتيجة منه وهذه الفئة تتحرك في الس������احة 
ف������ي كل زم������ان ف������ي كل زم������ان فئ������ة املنافق������ن وفئ������ة الذين ف������ي قلوبهم 
م������رض تتحرك في الس������احة للتخذي������ل للتثبيط لإلرج������اف للتهويل لهز 
املعنوي������ات لكس������ر اإلرادة في كل عصر وفي كل زمن وال س������يما إذا كان 

هناك حتديات كبيرة وأحداث كبيرة وأحداث مصيرية

9-  ل������م يعتمد ف������ي حركته صلوات الل������ه عليه وعلى آل������ه  على نظرة 

التكافؤ املادي والتكافؤ في العدد والعدة فيما بينه وبن العدو كانت 
إمكان������ات العدو كبيرة وكان عددهم أكثر وكانت إمكانيات املس������لمن 
إمكاني������ات متواضع������ة وكذل������ك كان عدده������م أق������ل فم������ا ال������ذي اعتم������د 
ُكم  باَّ غيثوناَ راَ س������تاَ عليها الرس������ول واملؤمن������ون معه يقول الله }ِإذ تاَ
ُه  ُه اللاَّ لاَ عاَ ما جاَ ِة ُمرِدفناَ * واَ الِئكاَ ُكم ِبأاَلٍف ِمناَ املاَ ُدّ ّني مُمِ ُكم أاَ جاباَ لاَ اس������تاَ فاَ
ّ اللاَّهاَ  ِه ؟ ِإناَ ّ صُر ِإاّل ِمن ِعنِد اللاَ ا الناَّ ماَ ّ ِبِه ُقلوُبُكم ؟ واَ ِئناَ طماَ ِلتاَ ِإاّل ُبش������رى؟ واَ
كي������ٌم{ ]األنف������ال: 9-10[ يأتي الدع������اء وتأتي االس������تغاثة بالله  زي������ٌز حاَ عاَ
س������بحانه وتعالى وااللتجاء إلى الله سبحانه في هذا السياق العملي مع 
التح������رك مع العمل مع حتمل املس������ؤولية وال بد من هذا اجلانب أيضا ال 

بد من الدعاء ولكن مع حتمل املسؤولية

10- ميثل اجلانب املعنوي اجلانب الرئيسي للمعركة وللصراع وفي 
مواجهة التحديات ويعطيه القرآن أهمية كبرى وهي مسألة بديهية 
ل������دى البش������ر الذين أجمعوا ف������ي كل الدنيا أن اجلانب املعنوي رئيس������ي 

جدا في معادلة الصراع واملواجهة

11- الش������واهد على مر التاريخ وفي زمننا هذا عشناها وشاهدناها 
ورأيناه������ا ف������ي واقعن������ا وف������ي واقع غيرن������ا تثبت غي������ر ذلك ميك������ن هزمية 
الع������دو األق������وى ع������دًة واألكث������ر ع������ددًا إذا توف������رت ف������ي واق������ع املؤمن������ن 

واملستضعفن أسباب وعوامل النصر املعنوية والعملية،

� هن������اك الكثير م������ن الناس ممن ليس������ت عالقتهم بالق������رآن الكرمي 
عالقة اهتداء به، اعتماد بش������كل رئيس������ي عليه، اعتماد عليه سواء 
كمنه������ج حياة، أو اعتم������اد عليه في حتديد املس������ؤوليات والواجبات 

في هذه احلياة.

� قال اإلمام علي عليه السالم: "كتاب الله تسمعون به وتبصرون 
ب������ه وتنطقون به"، كتاب الله على هذا األس������اس، يكون هو املعتمد 
ف������ي االنطالق������ة إلى واقع ه������ذه احلي������اة، في الرؤي������ة ف������ي التقييم، في 

املوقف في الوالء، في العداء، في النظرة العامة.

املب������ادئ  جوان������ب  املب������ادئ،  جوان������ب  اإلمياني������ة،  اجلوان������ب  كل   �
والعقائ������د، جوان������ب املرتك������زات األخالقي������ة والقي������م، كله������ا مرتبطة 
بالعم������ل، مؤداه������ا وثمرتها في العم������ل ويعود إلى العم������ل، ويعود إلى 
االلت������زام العملي، ويع������ود إلى االهتم������ام العملي، ونتيجته������ا عملية، 

نتيجتها الطبيعية السليمة املنطقية.

� من أراد أن ينصب نفس������ه معبرا عن القرآن الكرمي وعن اإلسالم 
نصب نفس������ه مجرد أن يتحرك، يحفظ نصوص معينة طرق معينة، 

آيات معينة، وخالص س������ابر، كل واحد يتحرك من عنده، فازدحمت 
الساحة اإلسالمية.. وكثير منهم ميثلون حالة اختراق في الساحة 

اإلسالمية، من أعدائها. 

� أهدنا الصراط املس������تقيم الله له ص������راط له طريق هذا الطريق 
هو اإلس������الم في منهجه العظيم املتمثل في القرآن الكرمي وتعاليم 

إسالمية وهذا الطريق له معالم وله أعالم وله منهج، أعالمه.

� اليوم القوى التكفيرية التي هي ذات ارتباط بالدور األمريكي 
واإلس������رائيلي وبات واضحا ج������دا ومثبتا بكل الدالئ������ل تأتي ويأتي 
البع������ض منها ليتح������دث ويقدم أحيان������ا حتى نص������وص قرآنية مثال 
اآلي������ات التي تتحدث عن الكافرين في الق������رآن يتحرك بها خلدمة 
أمري������كا وإس������رائيل ض������د املس������لمن ويطل������ق عليه������م الكافرين ثم 
يق������رأ كل اآليات القرآني������ة التي تتحدث عن اجلهاد في س������بيل الله 
فيحرك األمة أفواجا في الس������احة في املي������دان لتقاتل حتت الراية 

األمريكية.

� عن������وان اجله������اد ف������ي س������بيل الله عن������وان عظي������م عن������وان مقدس 

ول������ُه مس������اره املرتبط بالقيم باملب������ادئ باألخالق بضوابط ش������رعية 
وأخالقية ودينية وإميانية عظيمة منزهة طاهرة صاحلة مستقيمة 
وم������الذ للمظلومن من عباد الله مالذ للمس������تضعفن م������ن عباد الله 
يكون وس������يلة ينطلقون من خاللها بشكل صحيح وسليم ومنضبط 

وراقي يأتون ليرفعونُه في التحرك خلدمة أمريكا وإسرائيل.

� الق������وى التكفيري������ة ماعنده������م أي مش������كلة جت������اه كف������ر أمري������كا 
وإسرائيل الذي هو كفر مثل شر على البشرية وخطورة كبيرة على 
البش������رية بكله������ا، كفر املس������تكبرين الذين يس������عون إل������ى هدم قيم 
اإلس������الم وطمس معامله واالس������تحواذ على األمة اإلس������المية وظلم 
عب������اد الل������ه بكلهم، ظل������م الناس ظلم البش������ر في كل أقط������ار األرض، 
أولئك ال اجتهوا إلى تكفير املس������لمن واستهداف املسلمن خدمًة 

ألمريكا وخدمًة إلسرائيل.

� املنهج اإلس������المي ف������ي قرآنه في تعاليمه في ش������رعه في أحكامه 
ف������ي أعالم������ه ف������ي قدواته ه������و يبني له������ذه األم������ة اس������تقاللية ثقافية 
وفكرية وأخالقية وعملية ويحدد لها مشروعها الرئيسي في هذه 

احلياة واهتماماتها في هذه احلياة لتؤدي دورا متميزا وإيجابيا.

� م������ن أعظ������م الن������اس جناي������ة عل������ى األمة هم م������ن يس������عون في هذا 
الزم������ن إل������ى أن يجعلوا م������ن أمتنا بكلها ب������ل قدراتها ب������كل مقدراتها 
بكل ثرواتها مبوقعها ببش������رها بإمكاناتها بطاقتها بكل ما تختزنه 
م������ن طاقة مج������رد أداة ألمري������كا مجرد مغن������م ألمريكا مجرد س������احة 
مفتوحة ألمريكا تعبث فيها وتتلعب فيها وتتحرك فيها كما تش������اء 

وتريد.

� أن الق������رآن الك������رمي من خ������الل حتديده للصراط لألع������الم للمعالم 
لالجتاهات العامة يغلق املجال على األدعياء وعلى النفوذ األجنبي 
في الساحة اإلسالمية ويساعد على االستقامة الثقافية والفكرية 

والنظرة الصحيحة واالجتاه الصحيح في احلركة في احلياة.

� أن املنه������ج اإلس������المي ف������ي قرآن������ه ومنهج������ه بش������كل ع������ام يبن������ي 
اس������تقاللية تخلص األمة من التبعية ال تكن األمة اإلسالمية مجرد 
أمة تابعة تابعة ملن للمغضوب عليهم أو للضالن تابعة الجتاه من 

هذه االجتاهات إما الجتاه الصهاينة أو الجتاه الضالن التائهن.

مقتطفات هامة من احملاضرة الرمضانية السادسة عشرة للسيد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي ) غزوة بدر الكبرى (

مقتطفات هامة من احملاضرة الرمضانية الثالثة عشرة للسيد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي )التقوى 3( 

 مقتطفات هامة من احملاضرة الرمضانية الثانية عشرة للسيد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي )التقوى 2( 

< مس������ألة االهتداء بالقرآن الكرمي لها جوانب متعددة ألن املس������ألة في نهاية املطاف هي 
أخذ بأسباب الهداية ووسائل الهداية، أما الهادي فهو الله سبحانه وتعالى، وهو القائل عن 

الِم(، . ُه ُسُبلاَ الساَّ اناَ عاَ ِرْضواَ باَ ّ ِن اتاَ ُه ماَ ّ ْهِدي ِبِه اللاَ القرآن الكرمي نفسه: )ياَ

< أن������ت تنش������د الهداية م������ن الله، تطل������ب الهداية من الل������ه، ترجو الهداية م������ن الله، ولهذا 
علمنا الله في كتابه الكرمي في أول سورة منه وهي السورة التي نقرأها في كل صالة أن نقول: 

(، فال بد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ِقيماَ ْستاَ اطاَ امْلُ راَ ا الِصّ )اْهِدناَ

< القرآن الكرمي فيه كثير من احلقائق الغيبية التي ال نشاهدها أو اآلتية في قادم الزمن، 
ل������م نصل إليه������ا بعد، أو تلك احلقائق املتصلة أو املرتبطة بس������ن إلهية فيما يتعلق 

بأعمال الناس وتصرفاتهم واجتاهاتهم في هذه احلياة وحتى بنفسياتهم.

< نحن نقر بالغيب كمس������لمن هذه حالة ضرورية حتى لالنتماء لإلس������الم، 
نقر بالغي������ب مثال، نقر باآلخرة، نقر باجلنة والن������ار، نقر أيضا مبا حتدث عنه 
الق������رآن الكرمي من حقائق كثي������رة، ونعترف بصدق وعد الله ووعيده، هذه 

حالة ال بد منها كحالة أساس������ية في مصداقية اإلنسان في انتمائه لإلسالم، 
وإال يكون من اجلاحدين.

< حقائق قرآنية مهمة تتعلق باملس������ؤولية، تتعلق 
بواق������ع احلي������اة، تتعلق مب������ا نعمله، م������ا نتركه، 

حقائ������ق كثيرة في الق������رآن إذا ل������م نتجاوز 
مرحل������ة اإلق������رار واالعتراف إلى مس������ألة 

اإلمي������ان واليق������ن والقط������ع والتصديق 
والوث������وق فأزم������ة الثقة س������تؤثر على 
م������دى اإلتب������اع للق������رآن وعل������ى مدى 

م������دى  وعل������ى  بالق������رآن  التمس������ك 

االهتداء بالقرآن، ثم ينتج عن ذلك عصيان لله، أو عدم التفاعل مع تلك احلقائق، ينتج عنه 
مخالفات في الواقع العملي، تودي باألمة، تهلك األمة.

نُصُروا اللاَّهاَ  ُنوا ِإن تاَ ������ا الاَِّذيناَ آماَ هاَ ُيّ ا أاَ < حينما يقول الله س������بحانه وتعالى في كتابه الكرمي )ياَ
ُكْم(، الله س������بحانه وتعالى يقدم لنا في ه������ذه اآلية املباركة طريقة  اماَ ������ْت أاَْقداَ ِبّ ُيثاَ نُصْرُك������ْم واَ ياَ
معين������ة إذا س������رنا عليها يتحقق لن������ا النصر في مواجه������ة أعدائنا، ونحن أمة لن������ا أعداء، أعداء 
حاق������دون عليها، أعداء طامع������ون بها، أعداء متآمرون عليها، أعداء يحاربونها بكل الوس������ائل 
واألس������اليب، أع������داء هجمتهم عليها هجمة رهيب������ة وهائلة في كل زمن لي������س في هذا العصر 

فقط منذ صدر اإلسالم.

< الل������ه يق������دم لنا طريق������ة ويعدن������ا بوعده الص������ادق ال������ذي ال يتخلف وال 
يتب������دل أننا إن������ا أخذنا به������ا انتصرنا ينصرنا ه������و وهو القائل ف������ي آية أخرى 
ال غاِل������باَ لاَُكم{ هذه حقائق مهم������ة واألمة التي  ������ُه فاَ ّ نُصرُك������ُم اللاَ }ِإن ياَ
تواج������ه التحدي������ات واألخطار الكبيرة ج������دا وتعصف به������ا األخطار من كل 
اجت������اه هي في أمس احلاجة إلى نصر الله إلى معون������ة الله إلى أن يدفع الله 

عنها أعداءها وتلك األخطار.

< م������ا ال������ذي دفع كيانات م������ن داخل األم������ة أنظم������ة دول جماعات 
إل������ى االرمتاء في أحضان أعداء األم������ة إلى الوالء ألمريكا 
وإسرائيل لم يؤمنوا بهذه احلقائق رأوا في أمريكا 
ع������دوا ال ميك������ن أن تنتص������ر األمة ف������ي مواجهته 
كذل������ك  إس������رائيل  ف������ي  ورأوا  يقه������ر  ال  ع������دوا 
ع������دوا ال ميك������ن أن يقه������ر ورأوا أن خياره������م 
ه������و النف������اق اخلي������ار النفاق������ي ال������والء ألعداء 
االرتب������اط  أحضانه������م  ف������ي  االرمت������اء  األم������ة 

بأجندتهم سياسة.

< حزب الله في لبنان كيف بدأوا حتركهم بعد االحتالل اإلسرائيلي للبنان من أي ظرف من 
أي مس������توى من أي واق������ع بأي إمكانات كيف كانوا منذ انطالقاته������م واثقن بالنصر رهانا على 

ماديات اعتمادا على ماديات، ال، اعتمادا على الله سبحانه وتعالى على هذا الوعد اإللهي .

< م������رور أكث������ر م������ن ثالث س������نوات وتكبد قوى الع������دوان خس������ائر هائلة وهزائمه������ا في أغلب 
املع������ارك ف������ي أغل������ب الزح������وف إذا ه������ي متكنت ف������ي معرك������ة معينة فهي ف������ي معرك������ة ومعركة 

انهزمت وإذا هي جنحت في معركة معينة بسبب خلل أو تقصير أو قصور أو أسباب معينة.

< شعبنا اجته األحرار فيه واملؤمنون فيه معتمدون على هذا الوعد اإللهي عندهم إميان 
بهذه احلقيقة وعندهم س������عي باألخذ بأسبابها، لو حتققت هذه احلالة من اإلميان باحلقائق 
القرآنية لكانت هي كفيلة بحد ذاتها أن تتجه أمتنا وأن يتجه املسلمون كافة اجتاها مختلفا 
ف������ي مس������يرة حياتهم اجتاها مس������تقاًل ملا كان عاملنا اإلس������المي س������احة أمام النف������وذ األمريكي 

واإلسرائيلي.

<  الصالة وس������يلة لتزكي������ة النفس لكن إذا أديت قيمة ولهذا لم يق������ل الذين يصلون الكثير 
يصل������ون والقلي������ل يقيم������ون الصالة الص������الة القيمة التي حتييها وتس������تفيد منها أن������ت في أثرها 

العظيم في شدك إلى الله سبحانه وتعالى وفيما تتركه من أثر نفسي معنوي.

<  )وباآلخرة هم يوقنون( واليقن باآلخرة مسألة مهمة جدا ألن حالة اإلقرار حالة قائمة 
في واقع كل املنتس������بن لإلس������الم ولك������ن الذي مييز املتق������ن هم اليقن اليق������ن باآلخرة الذي 

ترك أثرا عظيما في أنفسهم من اخلوف من الله والرغبة إلى الله سبحانه وتعالى.

< اإلنس������ان والبش������ر بش������كل ع������ام في هذه احلي������اة يخرج������ون من هذه احلي������اة إما برب������ح وإما 
بخس������ارة إما بفوز وإما بخس������ارة عاقبة أمرهم احلتمية هي هذه إما أن يكون كسبك في هذه 
احلياة س������عيك في هذه احلياة مس������يرتك في هذه احلياة توصلك إلى الف������وز وإما أن تخرج بك 

إلى اخلسارة.
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� في ش������هر رمض������ان املبارك وهو ش������هر الرحمة واخلي������ر والبركات، 
وأت������اح الل������ه في������ه لإلنس������ان فرص������ة عظيم������ة ومهم������ة للت������زود بالتقوى 
وإلص������الح نفس������ه ولتزكي������ة نفس������ه، كم������ا فتح ل������ه آف������اق العم������ل الصالح 
واملضاعف������ة علي������ه باألج������ر واحلس������نات، وفت������ح ل������ه أبواب االس������تجابة 
للدع������اء، وهي������أ له من ظروف اإلقبال إلى الله س������بحانه وتعالى ما لرمبا 

ليس في غيره من الشهور.

� ليلة القدر ملاذا س������ميت بليلة القدر، يقول املفس������رون أنها مبعنى 
ليل������ة تقدي������ر األم������ور وقضائه������ا، وكما في س������ورة الدخ������ان، }فيها 
كي������ٍم{، يعني يفصل كل أمر حكي������م، مبقتضى حكمة  م������ٍر حاَ ُق ُكُلّ أاَ ُيف������راَ
الله سبحانه وتعالى وعلى ضوء تدبيره احلكيم، الله سبحانه وتعالى 

هو املدبر لشؤون السماوات واألرض ولشؤون البشرية بكلها.

� كثي������ر م������ن الناس ما ال������ذي يصرفهم عن الله؟! ما الذي يش������دهم 
نح������و الطاغوت ؟ هو الوهم، الوهم، هو الس������ير وراء الس������راب واخليال 
والوهم والغرور هي الوعود الشيطانية واألمانّي الشيطانية، يظن أن 
بإمكانه أن يعتز مثاًل يطلب العزة فيسير ورائهم وراء الطاغوت لينال 

العزة والعزة لله جميعًا.

� اإلنس������ان كما قلنا دائمًا مهووس بالربح واخلسارة بهذا الهاجس 

هاجس الربح واخلس������ارة يخاف ويخش������ى اخلس������ران ويس������عى لنفس������ه 
������ديٌد{ ، فاإلنس������ان  يِر لاَشاَ ������ِبّ اخلاَ يري������د اخلي������ر }حِلُ

يس������عى ويغلط ويهن ف������إذا كان لدى اإلنس������ان هذا 
الوع������ي هذا اإلميان هذا اليقن أن كل األمور بيد 

الله سبحانه وتعالى هو املدبر وهو املقدر .

أن  اس������توعب  إذا  فه������م  إذا  اإلنس������ان   �
اجتاه������ه ف������ي ه������ذه احلي������اة وف������ق توجيه������ات 

الل������ه وتعليم������ات الل������ه ومتس������كه به������دى الل������ه 
في������ه الس������المة ل������ه م������ن الض������الل م������ن 

الضي������اع في ه������ذه احلياة، 
ع������ن  االنح������راف  وم������ن 

نه������ج الل������ه ف������ي هذه 
والس������المة  احلي������اة 
م������ن الش������قاء حتى 

عل������ى املس������توى 
النفسي يحس 

ف������ي  بأن������ه 
ع������ز  طري������ق 

طريق  في 

خير في طريق شرف في طريق سمو للنفس والكرامة.
 

� م������ن أهم املس������ائل التي يفت������رض أن يركز اإلنس������ان عليها 
ف������ي آخر ش������هر رمض������ان أن ينجيه الله م������ن النار م������ن عقابه 
من س������خطه من مقته من عذاب������ه وأن يعتق رقبته من النار 
ومن كل ما يس������بب للوص������ول إليها من األعم������ال واألقوال 
والتصرف������ات واملواق������ف أن ينجي������ه الله من ذل������ك ويركز 

على االهتداء بالقرآن .

� عل������ى مس������توى واق������ع األمة يفت������رض أن 
اإلنسان يطلب من الله يتضرع 
إل������ى الل������ه بالنص������ر لعباده 
املس������تضعفن والف������رج 
له������م والهداية لهم 
لهم  والتوفيق 
لهم  والع������ون 
لهم  واليس������ر 
آخ������ره،  إل������ى 
يدف������ع  وأن 
ش������ر  عنه������م 

األشرار وأن يبطل كيد األعداء إلى آخره. 

� فيم������ا يتعلق بليلة الق������در وهي ليلة تقدير األم������ور وقضائها وليلة 
تتص������ل بالتدبي������ر اإللهي، اإلنس������ان يع������رف أن ه������ذه الليلة أيض������ا ليلة 
مباركة ومضاعف فيها األجر على العمل وفيها بركة كبيرة جدًا فيما 
يتعل������ق باألجر والثواب ومضاعُف فيها األج������ر على العمل وفيها بركة 
كبي������رة جدًا فيما يتعلق باألجر والثواب ومضاعفة العمل إلى آالف إلى 

عشرات اآلالف في األضعاف.
 

� م������ن امله������م أن يع������ي اإلنس������ان جي������دًا أن الطريق������ة الصحيح������ة هي 
االهتمام بالعش������ر األواخر بكلها وليس فقط ليلة احلادي والعشرين 
أو ليل������ة الثالث والعش������رين أو ليلة الس������ابع والعش������رين أو ليلة التاس������ع 
والعش������رين بل العش������ر األواخ������ر بكلها ه������ذه هي الطريق������ة الصحيحة 
وهي التي ركز عليها قدوتنا ومعلمنا وهادينا رسول الله صلوات الله 
عليه وعلى أله كان يتجه إلى االهتمام بالعشر األواخر بكلها ويعظم 

فيها إقباله واهتمامه وكثرة عبادته والتجائه إلى الله سبحانه.

� وال ننس������ى ال ننسى الدعاء للمجاهدين في اجلبهات ال ننسى أيضا 
قيمة األعمال اجلهادية قيمة اإلحسان كأسباب للتوفيق والقربى من 

الله سبحانه وتعالى.

مقتطفات هامة من احملاضرة الرمضانية السابعة عشرة للسيد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي ) ذكرى استشهاد اإلمام علي عليه السالم (

مقتطفات هامة من احملاضرة الرمضانية الثامنة عشرة للسيد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي ) ليالي القدر (

اإلمام علي عليه الس�الم مبنزلته العظيمة في اإلس�الم ودوره احملوري في اإلس�الم منذ بزغ فجر اإلسالم 
وامت�داد ه�ذا ال�دور إل�ى نهاي�ة تاري�خ األم�ة مث�ل اس�تهدافه ف�ي تل�ك الليل�ة خس�ارة عظيم�ة ل�م تع�وض أب�دا عل�ى ه�ذه األمة.

في العش�ر األواخر يفت�رض أن نرك�ز فيها بش�كل كبير عل�ى التوجه بالدعاء حن�و اهلل س�بحانه وتعالى
 بااللتجاء إلى اهلل سبحانه وتعالى، وفيه ليلة عظيمة ومهمة امسها ليلة القدر، ليلة القدر حتدث عنها القرآن الكرمي بصفتها ليلة مهمة واستثنائية.

"أنت مني  الله علي������ه وآله وس������لم:  الل������ه صل������ى  ل������ه رس������ول  ■  ق������ال 
مبنزل������ة ه������ارون م������ن موس������ى إال أن������ه ال نب������ي بع������دي"، ه������ذا الن������ص نص 
مه������م، وامله������م فيه أن نتفه������م داللته، يج������ب أن ن������درك أن هذا النص 
يحدد لنا طبيعة العالقة مع اإلمام علي عليه الس������الم، من هذا املوقع 

احملدد، من هذه املنزلة احملددة.

التعبئة  نتيجة املش������اكل املذهبي������ة، نتيجة  الناس  م������ن  ■ الكثي������ر 
اخلاطئ������ة، نتيجة اجله������د الكبير ال������ذي بذلته حركة النف������اق في األمة 
ينظ������ر إلى اإلم������ام علي عليه الس������الم نظرة عادية، ش������خص عادي مثل 
بقي������ة الصحاب������ة، صحابي م������ن بقية الصحابة، املس������ألة ليس������ت كذلك 

أبدا، أبدا، وإال كان هذا النص نصا ال معنى له وال داللة له

للتاريخ  األخي������رة  احلقبة  ف������ي  هي  البش������ر  آخر  ه������ي  األم������ة  ■ ه������ذه 
البش������ري خت������ام النب������وة خت������ام الكت������ب اإللهي������ة ه������و يعني ذل������ك و يدل 
عل������ى ذل������ك، النص������وص القرآنية هي تؤك������د ذلك، فرس������ول الله صلوات 
الل������ه عليه وعلى آله ُيدرك أن أكبر مش������كلة لألمة في داخلها س������تكون 

م������ن خالل حرك������ة النفاق الت������ي ميكن أن تتزاي������د أنش������طتها وأن تتقوى 
حركتها في داخل األمة فتشكل خطورة بالغة على األمة في كل شيء.

لهداية  عمله  ضمن  قدم  آله  وعلى  عليه  الله  صلوات  ■ فالرسول 
األم������ة وحركت������ه لهداية األمة، م������ا ميثل ضمان������ة، ضمانة أساس������ية لها 
ملواجهة الزيف ملواجهة التحريف ملواجهة التش������ويش ملواجهة كل 
مس������اعي االنحراف التي س������تتحرك بها قوى النفاق في داخل األمة من 
بع������د وفاته وفي كل زمن إلى قيام الس������اعة، فقال عن اإلمام علي عليه 

السالم ) ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق(.

واالضط������راب  بالتش������ويش  اإلس������المي  املنه������ج  يتهم������ون  ■ الذي������ن 
وااللتب������اس ولي������س في������ه م������ا ميي������ز وال يب������ّن واألح������داث كذل������ك والواقع 
كذل������ك وأن األم������ة ه������ذه ترك������ت في ه������ذه احلالة م������ن العم������ى والتخبط 
هم يتهمون الله يتهمون الله في حكمته يتهمونه في عدله يتهمونه 

في رحمته يتهمونه في علمه.

- ال يس������تطيع املنافق������ون أن ينس������جموا أب������دا م������ع اإلمام عل������ي عليه 
الس������الم ه������م ال يحبونه وهذه أصال������ة اإلمام علي عليه الس������الم أصالة 
اإلم������ام عل������ي التي ال تقبل النف������اق واملنافقن أصالة عجيب������ة جدًا وآية 
هذه آية ما يتحمل حتى لو جامل مجاملة يش������وبها الكثير من التنقص، 
يعن������ي إذا أضط������ر اضط������رارًا يقولك اإلم������ام علي صح رج������ل جيد ولكن 

ولكن ولكن....

- يبق������ى لنا أن يكون ضم������ن اهتماماتنا التثقيفي������ة والتعليمية 
وتربيتن������ا حت������ى ألجيالن������ا أن يك������ون ضم������ن اهتماماتن������ا ه������ذه ه������و 
عل������ٌي عليه الس������الم فيما قاله الرس������ول صلى الله علي������ه وآله عنه 
فيما قدم������ه هو في حركته في هديه في علم������ه لألمة فيما قدمه 
التاريخ عنه وفي كل مراحل حياته مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سابقا ومخلصا ومقدما ألرقى منوذج في االتباع واالقتداء 
والتمسك والطاعة واالهتداء وااللتزام وفيما بعد ذلك كعالمة 
فارق������ة ميثل امت������دادا أصي������ال لإلس������الم ومنهجه ورس������الته ونبيه 

صلوات الله عليه وعلى آله.

<  رص������د اجلانب الفني في اجليش واللجان الش������عبية خالل األي������ام املاضية حتركات لطائرات 
اسرائيلية في سماء احلديدة.

<  من يحظى موقفه برعاية أمريكية ومباركة اسرائيلية ال ميكن أن يكون جهة حق.
<  مس������ؤوليتنا أن نتحرك وندافع عن بلدنا في وجه عدوان هو ابتدأنا وارتكب بحقنا أبش������ع 

اجلرائم وأهلك احلرث والنسل.
< النش������اط التكفي������ري الذي يوص������ف العناوين الدينية ف������ي خدمة الباطل يتضح أمره بش������كل 

سريع كافتضاح العالقة اجليدة بن التكفيرين في سوريا و كيان العدو.
< التكفيري������ون يدعون "اجلهاد في س������بيل الله في أكثر من 11 جبه������ة داخل اليمن" وهم في 

الواقع عمالء وخدم ألمريكا واسرائيل.
< أح������د ق������ادة التكفيري������ن في أفغانس������تان اعترف أنه قاتل إل������ى جانب األمريكي������ن وبإيعاز من 

املخابرات األمريكية.

< واج������ب األم������ة أن متتل������ك جمي������ع عوامل 
الق������وة لتتمك������ن م������ن حماي������ة نفس������ها مثله������ا 

كسائر األمم
< ال يقب������ل الصهاين������ة ألي ط������رف عربي أو 
إس������المي أن يك������ون قويًا بالش������كل الذي يخل 

بتفوقهم العسكري.
< ُبلين������ا ف������ي الس������احة اإلس������المية باجت������اه 
التدج������ن والتوح������ش األعم������ى ال������ذي ميثله 
التكفيري������ون .. بع������ض املنتس������بن لإلس������الم 
وفس������قهم  جرائمه������م  ف������ي  يتفوق������ون 
والنص������ارى  اليه������ود  عل������ى  وطغيانه������م 

والبوذين
< بع������ض علم������اء الدين يقدمون اإلس������الم 
ًص������ا مقتص������را عل������ى ت������رك الغيبة  قاَ دين������ا ُمنتاَّ
اجله������ادي  اجلان������ب  ويتجاهل������ون  والنميم������ة 

الذي اشتمل عليه معظم القرآن.
املنظم������ات  بع������ض  نش������اط  م������ن  نح������ذر   >
الدولي������ة العامل������ة حت������ت عناوي������ن مخادع������ة 
تهدف لتدج������ن األمة ومتييعها وإش������غالها 

باألمور التافهة.
يعانيه������ا  الت������ي  املظلومي������ة  كل  رغ������م   >
الشعب الفلس������طيني تأتي منظمات تدعوه 

ألن يكون مساملا ووادعا!
< هناك منظمات مهمتها تش������ويه صورة 
وفلس������طن  لبن������ان  ف������ي  املقاوم������ة  ح������ركات 

وإظهارها بأنها حركات عنيفة.
< مل������اذا ال تتوج������ه املنظم������ات املش������تغلة 
بنش������ر ثقافة التدج������ن إلى أمري������كا والغرب 
العن������ف  ت������رك  إل������ى  لتدعوه������م  وإس������رائيل 

والتخلي عن األسلحة الفتاكة. 
< م������ا إن وق������ع الع������دوان عل������ى  اليم������ن حتى 
ورف������ض  الس������الم  باس������م  منظم������ات  هجم������ت 

العنف تشتغل بن أوساط الناس.

م���������ق���������ت���������ط���������ف���������ات ه�������������ام�������������ة م����������������ن احمل�������������������اض�������������������رة ال�����������رم�����������ض�����������ان�����������ي�����������ة االل����������������راب����������������ع����������������ة ع��������ش��������رة 
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مقتطفات هامة من احملاضرة الرمضانية اخلامسة عشرة للسيد 
ال��ق��ائ��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���درال���دي���ن احل���وث���ي ) غ�����زوة ب����در ال��ك��ب��رى (
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ع��ل��ي��ن��ا أن ن�����درك ال��ق��ي��م��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ل��ل��ش��ه��ادة ال��ت��ي 
ت��ع��ت��ب��ر م���ع���راج���ًا إل����ى ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى وه��ي 

مرحلة انتقال إلى ضيافة الله.

رجال اهلل لي�س لهم مثيُل
بهذي الأر�س بل هو م�ستحيُل

اأجابوا ال�ساحَل الغربي �سراعاً
فكر بحُرنا والأرخبيُل

رجال  اأرعبوا الغازين فتكاً
ومن عزماتهم اأودى العميُل

رجال اأده�سوا الدنيا �سمودًا
نعم وازداد يف الغازي العويُل

اأحالوا نار ) اأمريكا( �ساماً
كاأن رفيقهم فيها ) اخلليُل(..!
فيا اأر�س ) احلديدِة( باركيهم

ويا اهلل يا نعم الوكيُل… .

ـــــــــــــُت: قـــــــــــــل

هل ميكن ان نعلي من قيمة العقل واإن بح�ساب امل�سلحة يف النظر 
لاإحداث اجلاري��ة وتقييمها بعيدا عن الهواء وال�سغائن ورغبات 

الثاأر و�سطوة التاأثر احلزبي.
اق�سد حتدي��دا ماله عاقة باملعارك اجلاري��ة يف ال�ساحل الغربي 
ونتائجه��ا يف ظ��ل عا�سفة م��ن الإ�ساعات والت�سلي��ل حول جمريات 
املواجه��ات واق��رتاب �ساعات احل�س��م يف مماثلة �ساذج��ة ملحافظة 
احلديدة مبديرية اخلوخة او املخا.. ومن حيث املبداأ فاأن اأي دماء 
مينية تراق هي خ�سارة فادحة ي�سعب تعوي�سها ولذا فاأن من يظن 
اإثم��ا ان ح��رب احلديدة �ستك��ون نزهة او معركة خاطف��ة فاإمنا هو 
�س��اذج او يخ��ادع نف�سه وللتذكر فاأن مدين��ة ل تتجاوز ب�سع كيلو 

مرتات مربعة كميدي جتاوز القتال فيها العامني ون�سف.
وم��ع ذلك دعون��ا نتجاوز وع��ود تبخرت بال�سيط��رة على امليناء 

واملطار وال�سيطرة على املدينة خال �ساعات ونفرت�س ان مثل هذه 
الوع��ود حتقق��ت.. لنناق�س ق�سي��ة هامة تتعلق بامل��دن التي �سيطر 
عليه��ا حتالف الريا�س � ابوظبي � ومدى �ساحيتها لتكون النموذج 

الذي �ستكون عليه احلديدة.
ولنب��داأ مبحافظ��ة ع��دن اخلارجة ع��ن �سلط��ة الدول��ة والتي مل 
حت�سل على تنمية ول على امن ول حتى على حرية اإذ تعي�س انفاتا 
امنيا مبقابل اعتقالت وتعذيب خارج القانون وتكميم الأفواه بينما 
املج��اري الطافحة �س��ارت احد �سور مديرياته��ا املاألوفة والأخطر 
م��ن ذلك كله منهجي��ة التفتيت التي طالت ول ت��زال ن�سيج املجتمع 

اجلنوبي بقبائله ومناطقه حتت عناوين دينية وحزبية.
ام��ا ميناء عدن فم�س��ره ا�سواأ حال من املدين��ة بعد ان و�سعت 
الإم��ارات يدها علي��ه وقامت بتقوي�سه حتى ان��ه ل ي�سمح مل�سوؤول 

بدرج��ة نائب رئي���س وزراء ووزي��ر داخلية بدخول��ه ومثله املطار 
دون اذن م��ن قواته��ا على الرغ��م من كون ادارتهما عن��وان ل�سيادة 
اأي دول��ة.. اي�سا هل ميك��ن ان نب�سر مطار احلدي��دة مب�سر مطار 
الري��ان يف امل��كا الذي اغلقت��ه قوات ابوظب��ي وحولته اإل��ى معتقل 

لأبناء ح�سرموت.
م��اذا عن تعز املق�سمة �سوارع��ا وحارات بني امل�سلحني حتى انها 
�س��ارت �ساحة اقتت��ال بني اطراف مقاومته��ا ومناطق امنة لل�سحل 
وتقطي��ع الروؤو�س فيما ابناءها حتت طائلة الرعب امل�ستمر انتظارا 

لنفجار ليعلمون متى حتني �ساعته.
ولذا اقول ملطبلي اقتحام احلديدة فقط نطلب منوذجا مقنعا كي 
يطمئن اأبناءها وبقية خلق اهلل على حا�سر وم�ستقبل هذه املحافظة 

ثم لكل حادثة حديث.

اأو�سح��ت القيادي��ة اجلنوبي��ة ه��دى العط��ار ال��دور ال��ذي 
�سيلعب��ه  ط��ارق حممد �سالح ه��ي اإبادة اجلنوبي��ني امل�ساركني 
يف مع��ارك ال�ساح��ل الغرب��ي .. وقال��ت الكاتب��ة و الأديبة هدى 
العطا���س يف تدوين��ة على موق��ع التوا�س��ل الجتماعي امل�سغر 

توي��رت، اإن الأخبار التي يتم تداولها ع��ن �سقوط قتلى وجرحى 
جنوبي��ني يف ال�ساح��ل الغرب��ي يق��ف وراءه��ا ط��ارق عفا���س .. 
واأ�سارت القيادية هدى اإلى اأن طارق �سالح يرتب�س باجلنوبيني 
من اأجل الإب��ادة بهم، م�سرة اإلى اأن الإبادة �ستاأتي يف ظل قتال 

اجلنوبي��ني حت��ت قي��ادة عدوهم )ط��ارق عفا�س(، حي��ث قالت 
:”تق��ول الخبار جرحى وقتلى كرث يف مع��ارك ال�ساحل الغربي 
اغلبه��م جنوبيني. هل يرتب�س طارق الحمر اأبادتنا؟ )عندما – 

يقاتل – اجلنوبيني – حتت – قيادة – عدوهم(”.

رس������ال������ت������ن������ا إل�����������ى س������ل������م������ان ح������رب
الشاعر/زيد النعمي

���س��ع��ب��ي  اأن  ������س�����ع�����ودا  ب����ل����غ  األ 
وِخ�������رة اأخ�������ب�������ار  احل���������رب  يف  ل������ه 
ون�����ح�����ن رج�����ال�����ه�����ا ح����ق����ا واأن�����ت�����م 
رج���������ال م����راق���������س وم�����ل�����وك خ���م���رة
ث��������رى وط�����ن�����ي اأع����������ز م������ن ال����رثي����ا 
امل����ج����رة ����س���ه���ب  ����س���م���وخ���ن���ا  ودون 
وم���ع���رك���ة ال�������س���واح���ل �����س����وف ت��ب��ق��ى 
ل�����ك�����م ول������غ������رك������م ع�����ظ�����ة وع�������رة

غ�����اٍز اأي  ع����ن����ا  ال�����ت�����اأري�����خ  �����س����ل����وا 
اأم������ره ن���ق�������س  ال��������رثا مل  ه������ذا  ع���ل���ى 
ك���������ذاك مي��������وت م������ن ي�����غ�����زو ث����ران����ا
ون�������س���ل���ب روح���������ه ون������دو�������س ق����ره
ر�����س����ال����ت����ن����ا اإل���������ى �����س����ل����م����ان ح����رب 
ل�����ي�����وم ال������دي������ن ������س�����اري�����ة وم������رة
ي�������س���ب �����س����رام����ه����ا وي�������س���ي���ب ف��ي��ه��ا
وم����ن����ه����ا ك������ل ج����ل����م����ود و�����س����خ����رة

ف���ل���ي���ك���ت���ب ال������ت������اري������خ ب�������أح�������رف م�������ن ن���������ور ع���ن 
ال��ي��م��ان��ي وع����ن ب���ط���والت���ه ف���ي م���ي���دان ال��ق��ت��ال
عل�������������������ي القح��������������وم
ي�سط��ر اجلي�س واللجان ال�سعبي��ة ماحم بطولية وا�سطورية يف ال�ساحل الغرب��ي حيث وهم يت�سدون جلحافل 
الع��دوان م��ن �سوداني��ني والقاعدة وداع���س واماراتي��ني و�سعودي��ني ومرتزقة من ب��اك ووتر وميني��ني تزامن 
ت�سعيده��م م��ع غطاء ج��وي مكثف وق�سف م��ن البارجات البحري��ة ومع ا�س��راف ودعم وا�سن��اد مبا�سر امريكي 

ا�سرائيلي من تقنيات واقمار �سناعية وبطائرات حديثة وقنابل متطورة .. 
فالتحي��ة كل التحي��ة لرجال الرجال من ابطال اجلي�س واللجان ال�سعبية الذين ك�سروا جروت امريكا وحثالتها 
م��ن العرب��ان واثبتوا للعامل كل الع��امل ان اليمن ع�سية على املحت��ل والغازي واثبتوا اي�س��ا عظمة وقوة وباأ�س 

اليماين الذي ل يهاب املوت وياأبى الذل والمتهان ..
فليكت��ب التاري��خ باأح��رف من نور عن اليم��اين وعن بطولته يف مي��دان القتال وعن �سم��وده وعنفوانه ورباطة 

جاأ�سه و�سابة ارادته .

رئيس حترير صحيفة الوسط يكتب عن:

ك�������������������������ت�������������������������ب /ج�������������������������������������م�������������������������������������ال ع�������������������ام�������������������ر

 منوذج الوضع الذي قدمه 
العدوان ومرتزقته  حتالف 
ف������ي م����ن����اط����ق س���ي���ط���رت���ه���ں

وِمْي؟ َت�سُ اأَومَلْ   ..  ) ُبنُدِقْي   ( فديُتِك 
!؟ ال��ك��رمِي  بال�سهِر  اأح�����َس�����س��ِت  اأم���ا 

ت��راين اأم���ا   .. ف��ي��ِه  اأح�َس�سُت   .. َب��ا 
��َح��ًة ع��ل��ى راأ������سِ اخُل�����س��وِم ��ِبّ ُم�����سَ

اأ����س���وُم ع��ن امل���ن���اِم ن��ع��ْم .. ول��ك��ْن
��وِم ع��ل��ى الأع�����داِء اأُف�����ِرُط يف ال��ُد���سُ

َط��ف��ح��ُت و) ج��ن��ج��وي��دًا ( وُم��رت��َزق��اً 
) الق�سيِم   ( جي�ُس  معدتي  واأ�سبَع 

بطني  ) ال�سنغال   ( من  انتَفَخْت  اإذا 
��وِم��ْي اأب��وظ��ب��ٍي ( حُلُ ُع م��ن )  اأَُن������ِوّ

وَدْع��ن��ي  .. م��ع��اً  وع��ن��َك  ��ي  ع��ِنّ ْم  ف�سُ
النعيِم ه���ذا  م��ن  ال��ن��ف�����َس  ���ي  ���ِهّ اأُ����سَ

ِزن�����ادي ع���ن  مي���ي���َن���َك  ُت���ب���ِع���د  ول 
ف���ن���ح���ُن مُن��������ُرّ ب����ع����ن����اٍق ح��م��ي��ِم

�����ُك وامل�����وائ�����ُد ُم���ق���ِب���اٌت اأَاأُم�����������سِ
ع���ِة اجُل�������س���وِم !؟ ب����اأرت����اٍل ُم���ن���َوّ

��ُم ي��ا اب���ن اأُم���ي وه���ل ���س��اَم��ْت ج��ه��َنّ
ع��ن املُ��ت��واف��دي��َن اإل���ى اجل��ح��ي��ِم ؟!

����وا ُزرق������َة ال����ن����راِن ب��ح��رًا وَظ����ُنّ
��ُم��وِم ! اأت����وا .. ف����اإذا ِب��ه��ا ن���اُر ال�����سَّ

ن��ع��ْم اأف����ط����رُت ب��ط�����س��اً ب���الأع���ادي
ل�����ُت ال�����ُغ�����زاَة اإل�����ى رم��ي��ِم وَح�����َوّ

����ي َلأُط������ِع������ُم األ�������َف ط���ٍر ول����ِك����ِنّ
ال���ُت���خ���وِم ِت���ل���َك  َخ���َلّ���ف���ُت يف  مِب����ا 

ب��اأ���س��اً ب���اهلل  وِزْد   .. ن��ف�����س��اً  ف��ِط��ْب 
���ح ب���ا����س���ِم رح���م���ٍن رح��ي��ِم ���ِبّ و����سَ

���������َك ح���اِم���ل���ي ورف����ي����ُق درب����ي لأَنّ
ي���زي���ُد زك�����اُء ن��ف�����س��َك م���ن ُع��زوم��ي

ع��ل��ي��ه��م ط���َل���ق���ات���ي  اهلل  وي����رم����ي 
وم���ا ه���َو ) ق���وُل ���س��ي��ط��اٍن رج��ي��ِم (

����ل وا���س��ع��ل اجل���ب���ه���اِت ن����ارًا ت����َوَكّ
"ُختومي" اط��ب��ع  اجِل��ب��اه  ِت��ل��َك  ويف 

��ا اأَنّ ال��دي��ن (  ب��در  اب��ن  وِث���ْق خلف ) 
املُ�ستقيِم ال�����س��راِط  ع��ل��ى  ن�����س��ُر 

ث��اث��اً وُق������ْل   .. ج��ب��ه��ت��ان  اأم���ام���ي 
) اأور�سليِم   ( من  �سرختي  وت�سمُع 

ع���ل���ى ك����ل ال�������س���اِح ف����خ����رُت مَلّ����ا
) ال��ُرج��وِم  ��اِع  ��َنّ ���سُ  ( ب�سِفّ  ب���رزُت 

ِق��ت��ايل وغ����دا   .. ب��غ��اي��ت��ي  ���س��م��وُت 
لأج�����ل ال���دي���ن وال�����ِذك�����ِر احل��ك��ي��ِم

������اُر ب��اأ���س��ي ل���ه���ذا ب���������اَرَك اجل������َبّ
و����س���اَع���َف ط��ل��ق��ت��ي ع��ن��د ال��ه��ج��وِم

ب��وج��ِه ال���ط���ائ���راِت رف��ع��ُت راأ���س��ي
َع م���ن ُق���دوم���ي واأرب����ك����ُت املُ���������دَرّ

نف�سي ون�سبُت   .. م�ساِنعي  ن�سيُت 
العظيِم  ) ال��ي��م��ِن   ( اإل���ى  ُم��ف��اِخ��رًة 

املعايل اخ��ت��زل  ال���ذي  ال�سعِب  اإل���ى 
���َد جم������َدُه ف����وق ال���ُن���ج���وِم و����س���َيّ

ُج���ذوٍر فعن   .. �سمخُت  اإن  فِفيهم 
ق����دمِي واإمي����������اٍن   .. ف����ٍة  ُم���������س����ِرّ

ع��زم��ي وخ�����َفّ  ه������داأُت  ت����َرين  واإْن 
�������َك ي���ا ن��دمي��ي ف�����ِزد م���ن ِذك������ِر رِبّ

�سوقاً  ) ��اِد  ال�����س��َمّ  ( ع��ن  ث��ن��ي  وح��ِدّ
وح��ِلّ��ق ِب���ْي م��َع ) ُل��ط��ِف ال��ق��ح��وِم (

�������اِت ال�����س��ح��اي��ا ����������رين ب�������اأَنّ وذِكّ
ي��ت��ي��ِم اأو  ث��ك��ل��ى  ك������ِلّ  ودم����ع����ِة 

���ه���ِن���ي ع��ل��ى وج����ِه الأع�����ادي ووِجّ
اخُل�������س���وِم يف  ف���دي���ُت���َك  ���ت���ن���ي  وث���ِبّ

تُلمني ل   .. �����ُد  اأَُع�����ِيّ دع��ن��ي  ِب���ه���ْم 
ع���ن ال��ت��ن��ك��ي��ِل وال��ب��ط�����ِس الأل���ي���ِم

ُي����اُم ع��ن اجل���رائ���ِم ق����وُم ) ع����اٍد (
! ال��ع��ق��ي��ِم  ال���ري���ِح  ل����وٌم ع��ل��ى  ول 

واق����ِت����ح����ام����اً ًا  �������س������َدّ هلل  ف����ُق����م 
.. ُق����وم����ي  هلل  ُج��ع��ب��ت��ي  ي����ا  وُق������ل 

مني ج�����اَء  م���ا  يف  اأخ����ط����اأُت  واإن 
��ه��ن��ي اإل����ى ال���ق���وِل ال�����س��ل��ي��ِم !! ف��ن��ِبّ

ك�����اُم�����ِك ي�����ا رف����ي����ق����ُة م���ن���ط���ق���ٌيّ
وراأُي�������ِك م��ث��ُل ن�����ارِك يف ال�����س��م��ي��ِم

اأي���اأت���ي���ن���ا ال���ِع���دا م���ن ك�����ِلّ اأر������سٍ
! م�����اٍء ح��م��ي��ِم  م���ن  ُي�����س��ق��وَن  ول 

ن�سفاً ��ئ��ِت  ���سِ م���ا  ����ِدي  َع����ِيّ ف��دي��ُت��َك 
�����������ي ك�������َلّ م�����رت�����زٍق اأث����ي����ِم وُدِكّ

��ِف��ي��ِه��ْم ��ِيّ ���ُة ���سَ ِق�������َرًى ي���ا ُب���ن���دق���َيّ
��ل��وا اإل����ى ���س��ع��ٍب ك����رمِي ! ف��ق��د و���سَ
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أمريكا تعترف واسرائيل تؤكد 
وبريطانيا تصرح وكثير من خلف 

الكواليس يعملون 
كتبت/ خديجه احمد  من سوريا
بعد تك�س��ف احلقائق عند بدء الهج��وم على �ساحل 
اليم��ن الغرب��ي �سن��وا اأنهم ق��اب قو�س��ني اأو ادنى من 
ال�سيط��رة عل��ى مين��اء احلدي��دة ال�سرتاتيج��ي اراد 
اجلمي��ع اب��راز دورة لك��ي يح�س��ل عل��ى ح�ست��ه من 
ال�سط��و عل��ى مين��اء احلدي��دة و�سواحله��ا باعتبارها 
اهم ميناء ا�سرتاتيج��ي على امتداد البحر الحمر فهل 
عرفتم الهدف امريكا وتوابعها ت�سعى لتثبيت وجودها 
يف ه��ذه املنطق��ة ال�سرتاتيج��ي اي مين��اء احلديدة ل 
زال��ت امري��كا ت�ستعمل الوهابي��ة الى الي��وم يف خدمة 
م�ساريعه��ا من خال الوقائع يف مع��ارك ال�ساحل قامت 
امريكا بتجميع قطع��ان ال�سلفيني والقاعدة وداع�س يف 
مع�سك��رات وتدريبه��م لأج��ل معركة ال�ساح��ل وهو ما 
ي�سم��ى بالعمالقة هوؤلء هم عب��اره عن ادوات اأمريكية 
حتركه��ا وفق احلاجه فا يغرنك��م عناوين الدين التي 
يرفعونه��ا بل ه��ي و�سيلة ل�ستغ��ال احلمقى وال�سذج 
كوق��ود مل�ساريعه��ا ه��ذه حقيق��ة ال�سلفي��ني والقاعدة 
وداع�س انهم �ساح امري��كا القوى يف تدمر ال�سعوب 
وا�ستعماره��ا انه��م �سل��ع رخي�سة يقاتل��ون جنبا الى 
جنب مع المريكي الذي قتل اللف امل�سلمني بل واخذ 
القد���س م�ست�سغ��ر لكل حثالت الب�سري��ة من العراب 
ف��اأي دين تنتمون الي��ه واي اله توؤمنون ب��ه انكم ا�سد 
م��ن الوثن��ني �س��ركا وم��ن امللحدي��ن كف��را .. يف اليمن 
ب��ات امل�سروع اك��رث و�سوحا بعد انك�س��اف املغالطات 
ح��ول دور امري��كا وال�سهاين��ة والريطاني��ني .. فمن 
ي�سلم ار�س��ه لهوؤلء فقد �سلم �سرف��ه وكرامته فاأمريكا 
ما وط��اأت ار�س ال واحالتها الى دم��ار دائم و�سيطرة 
ابدي��ه امل��وت دون ار�سك��م ا�س��رف م��ن روؤي��ة اع��ام 
وجن��ود امري��كا عليه��ا لأن��ه حينه��ا ا�سبح��ت مملوكا 
ومباح��ا وم�ستباح��ا له��م .. يف افغان�ست��ان اغت�س��ب 
المريكي��ني اكرث من خم�سه الف اأم��راأه اما يف مناطق 
�سيطرته��ا ب�سوري��ا �ساأف��رد لك��م من�س��ورا كام��ا ع��ن 
انتهاكاته��ا بحق اهلنا هناك .. احلدي��دة هي اخت�سار 

لتاريخ وحا�سر وم�ستقبل اليمن

آزال ال����ج��������������������������اوي
ق��ال مو�س��ى دي��ان وزي��ر احل��رب ال�سهي��وين ان 
»الع��رب ل يق��روؤون واذا ق��روؤوا  ل يفهم��ون« هذه 
ال�سيئ��ة الت��ي اورده��ا املر�سال ديان ه��ي ح�سنة يف 
اليم��ن ،. فقد قراأ وا�ستمع لاإع��ام ال�سعب العراقي 
والليب��ي م��ن قب��ل و مت ا�سق��اط بغ��داد وطرابل���س 

نظري��ة  تطبي��ق  ومت  واملق��روء  املرئ��ي  بالإع��ام 
ال�سدمة لرتوي�س ال�سعوب هناك .

ام��ا يف اليمن فقد تعر�ست نظري��ة ال�سدمة لأكر 
�سدم��ة فاملقاتلون وعم��وم ال�سعب ل يق��روؤون ول 
ي�ستخدمون النت وان ا�ستخدموا النت البطيئ جدًا 
وقروؤوا ل يفهمون )يحتاج��ون ملرتجم عربي عربي 
( وان قروؤوا وفهموا فهم ل ي�سدقون حتى يخرهم 

ال�سي��د ، الزعيم ،الرئي�س ، القائ��د وان اخرهم بان 
ال�سماء �ستنطبق على الر�س لن ي�سطدموا لأن ذلك 
يح�س��ل يف اليمن كل خم�س دقائق ان مل يكن اقل من 
ذلك .. ن�سيحة لوج��ه اهلل تعاإلى لأي واهم باحتال 
اليمن ان يرتك العلوم احلديثة كلها ويذهب ملراجعة 
التاريخ القدمي جدًا ج��دًا ما قبل احل�سارات والذي 
�سيخ��ره ان اليم��ن ام املقابر لي�س للغ��زاة فح�سب 
وامنا لأهلها اي�ساً وذلك ال�سيء الوحيد الذي يفهمه 
اه��ل اليم��ن ومل يفهم��ه الجان��ب الطامع��ون ام�س 
واليوم ... �سنحفر قبوركم حتت قبور من �سبقوكم 

فار�سنا عميقة جدًا جدًا.

ال����ق����ي����ادي����ة اجل����ن����وب����ي����ة ه�������دى ال����ع����ط����ار : اجل���ن���وب���ي���ون ي���ق���ات���ل���ون حت����ت ق����ي����ادة ع���دوه���م

لشاعر اليمن الكبير/ 

معاذ اجلنيد ُب�����ن�����ُدِق�����ْي ( ف����دي����ُت����ِك ) 

ن�����ظ�����ري�����ة ال������ص������دم������ة ت����ف����ش����ل ف�������ي ال���ي���م���ن 


