
صحيفة سياسية ثقافية اجتماعية شامـلة

16 صفحة |  العدد )9(  | االثنين 28 شعبان  1439هـ | الموافق 14 مايو 2018م

تشارك بشكل مبــاشر فـــــي 
العـــــــدوان عــلى اليــمن..

في خطوة استباقية 
ذمار تدشن اكبر حملة لدعم القوة الصاروخية

؟! علــى الشعب اليـمني..حــرب أمريكـا  البيولوجـية

ذمار تشـــهد ترتيبات واســـتعدادات عالية الســـتقبال الشهر الكريم

خفايا العدوان تتكشف 
باحتالل جزيرة

وترامب ينقل سفارة بالده للقدس بتواطؤ عربي وأممي.

في ذكرى النكبة  لفلسطين 
الشعــــوب تــثـــأر

بمناسبة قدوم شهر التقوى والجهاد  تتقدم أسرة تحرير صحيفة الشعب  
بأسمى عبارات التهاني لقائد الثورة 

 السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي 

وكافة المجاهدين والمرابطين في الجبهات
وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم شهر التقوى والجهاد ..

أعاده اهلل علينا وعلى الجميع بالخير والُيمن والبركات. . 
وكل عام والجميع بخري

اليمنيةسقطرى

خروج امريكا من االتفاق النووي فرصة ذهبية إليران 
ومحور المقاومة وضربات صاروخية عىل الجوالن المحتل
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ن  ا بعنف��و
توؤك��د  و�صم��ود 

امل��راأة الذمارية ح�صوره��ا يف معركة احلرية 
واال�صتقالل فلم تكتفي بتق��دمي فلذات اكبادها 
وح�ص��ب بل ت�صل م�صتمرة يف جودها وعطائها 

ونظالها املتوا�صل.
احل��داء  مديري��ة  حرائ��ر  نظم��ن  حي��ث 
مبحافظ��ة ذمار بالتن�صيق مع الهيئة الن�صائية 
الأن�ص��ار اهلل باملحافظ��ة، ي��وم اخلمي���س 24 
�صعب��ان 1439ه��� املوافق 10 ماي��و، 2018م 
، وقف��ة احتجاجي��ة وف��اءا وعرف��ان للرئي�س 
ال�صهي��د �صال��ح ال�صم��اد وتندي��دا باجلرائ��م 
الب�صع��ة وامل�صتمرة بح��ق ال�صعب اليمني من 
قبل الع��دوان ال�صع��ودي االأمريك��ي واأدواته 
القذرة..والقي��ت يف الوقفة العديد من الكلمات 
�صع��ار املع��رة ع��ن بطول��ة و ت�صحيات  واالأ
وجه��اد الرئي�س ال�صهيد، وموؤكدة على امل�صي 
مب�ص��روع ال�صهيد الرئي�س ال�صم��اد “يد تبني 

ويد حتمي”.
امل�صاركات يف الوقفة وجهن التحية لالأبطال 
من اأبناء اجلي�س واللج��ان ال�صعبية والقبائل 
ال�صريف��ة ال�صام��دة يف وج��ه الع��دوان وم��ن 
القت��ال  ميادي��ن  يف  االنت�ص��ارات  ي�صط��رون 

ذودا ع��ن كل مقد���س يف اليم��ن ودم��اء �صعبه 
واأعرا�صه.

ولف��ن اإل��ى اأن جرائ��م الع��دوان الت��ي مل 
ت�صتثن الن�ص��اء يف بيوته��ن، ت�صتوجب النفري 

اإل��ى اجلبه��ات للرد عل��ى العدوان فاق��د القيم 
امل��راأة  ب��اأن  موؤك��دات  والدي��ن،  واالأخ��الق 
الذماري��ة حا�صرة للمواجهة مت��ى ما اقت�صى 

املوقف ذلك.
وخالل الوقفة قدمن حرائر مديرية احلداء 
)قافل��ة الرئي�س ال�صهيد ال�صماد( احتوت على 
املواد غذائية واحللويات باالإ�صافة اإلى مبالغ 

مالية قمن بجمعها دعماُ للقوة ال�صاروخية .
القافل��ة  ه��ذه  اأن  واأك��دن حرائ��ر احل��داء 
املقدم��ة منه��ن للق��وة ال�صاروخية ل��ن تكون 

االأول��ى ولي�صت االأخرية حتى تطهري كل �صر 
م��ن االأرا�ص��ي اليمنية من املرتزق��ة املنافقني 

والغزاة .
ال�صاروخي��ة  الق��وة  ابط��ال  �صك��رن  كم��ا 
موؤك��دات  الع��دوان  لعا�صم��ة  ل�صربه��م 
عل��ى دعمه��م ب��كل مايل��زم لتطوي��ر الق��درات 
ال�صاروخية لك��ي ت�صتطيع ال�صرب املتوا�صل 
لالأه��داف اال�صرتاتيجي��ة يف خمتل��ف عوا�صم 
ال��دول التي �صاركت يف الع��دوان على ال�صعب 

اليمني .

وقفة إحتجاجية وقافلة غذائية لحرائر الحداء بذمار دعما للقوة الصاروخية.

إجتماع قيادة فرع األمن المركزي بالمحافظة مع 
القيادات األمنية التابعة للفرع .

اجتم��ع قائ��د االم��ن املرك��زي مبحافظة ذم��ار العقي��د حم��زة عبدالوهاب 
الوري��ث �سباح يوم ال�سبت مع قيادات و�سب��اط ومنت�سبي الأمن املركزي يف 
املحافظة .. الإجتماع ح�سره العديد من قادات الكتائب واملناطق من �سباط الأمن املركزي وقيادات 

الوحدات االأمنية التابعة لقوات االمن املركزي .
 ودع��ى الوري��ث جمي��ع القي��ادات االأمنية ال��ى التحرك اجلاد ملواجه��ة قوى الع��دوان و�صرورة 
ا�صتنها���س اجلميع للقيام مب�صئولياتهم وال جمال للتخاذل واجلمود والتن�صل عن امل�صئولية يف هذه 

الظروف احل�صا�صة .

خاص

خاص

بحضور محافظو المحافظات الجنوبية:

احتفال كرنفالي بمناسبة العيد  
الـ28 للوحدة اليمنية بذمار  

احتف��ت ال�صلط��ة املحلية مبحافظ��ة ذمار بالعي��د ال� 28 
الإع��الن الوحدة اليمنية بح�صور حمافظو خم�س حمافظات 
ميني��ة اإل��ى جان��ب حماف��ظ حمافظة ذم��ار ال�صي��خ حممد 

ح�س��ني املقد�س��ي وه��م: حنني قطين��ة حمافظ حمافظ��ة �سنع��اء، وط��ارق م�سطفى �سالم 
حماف��ظ حمافظة عدن، ولقمان بارا�س حمافظ حمافظة ح�صرم��وت، واأحمد غالب الرهوي 

حمافظ حمافظة اأبني، وها�صم ال�صوقطري حمافظ حمافظة �صقطرى.
ويف احلف��ل ال��ذي احت�صنت��ه قاع��ة فل�صطني بجامع��ة ذمار، األقي��ت العديد م��ن الكلمات 
الت��ي ا�ص��ادت بتالحم اليمني��ني و�صمودهم، والذي ياأت��ي ترجمة حقيقية للوح��دة اليمنية 
اخلال��دة والرا�صخة. واأك��دت جميعها على �صرورة ر�س ال�صف��وف ورفد اجلبهات، ودعم 
الق��وة ال�صاروخي��ة اليمنية التي بات��ت كابو�صا يوؤرق ق��وى العدوان. واأ�ص��اد املحافظون 
باالإنت�ص��ارات الكب��رية الت��ي يحققه��ا اجلي�س وجلان��ه ال�صعبية يف خمتلف جبه��ات العزة 
والكرام��ة، و حال��ة االإفال�س احلقيقي للعدوان يف االأخ��الق والقيم، وتخبطه املك�صوف بعد 
هزائمه وخيباته املتتالية، مما دعاه يفرط يف الق�سف والقتل، ويجعل من الأطفال والن�ساء 
واالأ�ص��واق والطرق��ات اأهداف��ا م�صروعة لنواياه وماآرب��ه اخلبيثة. وقد األقي��ت يف الفعالية 
ق�صيدة �صعري��ة نالت اال�صتح�صان، وتزينت القاعة بعبارات و�صعارات هادفة، اختزلت يف 

معانيها كل اأبجديات الوطنية وال�سموخ.
وعل��ى هام���س الفعالي��ة االإحتفالي��ة، اأفتتح حمافظ��و املحافظات ومعه��م حمافظ ذمار، 
معر�س��ا ت�سكيليا يوثق جرائم العدوان، نفذه ط��الب وطالبات عدد من املدار�س واملكونات 
ال�صبابي��ة. وقد احتوى املعر�س على لوحات فني��ة واأعمال ت�صكيلية وجم�صمات فنية ترز 
يف جممله��ا اآث��ار الع��دوان واحل�سار وتوث��ق املجازر الت��ي ارتكبها الع��دوان، اإ�سافة اإلى 
حج��م الدمار الذي طال البن��ى التحتية واملن�ساآت العامة واخلا�سة مب��ا فيها دور العبادة 

وامل�صت�صفيات واملدار�س واجلامعات واملعاهد والطرق العامة.
ح�ص��ر االإحتفالية االأ�صتاذ حممد البخيتي ع�صو املكت��ب ال�صيا�صي الأن�صار اهلل، والعميد 
عل��ي احلربي مدي��ر اأمن املحافظ��ة، ووكالء املحافظ��ة حم�صن هارون وحمم��د عبدالرازق 
وحمم��ود اجلبني، واالأ�صتاذ ح�صن عب��د الرزاق ع�صو جمل�س ال�ص��ورى، واأع�صاء ال�صلطة 
املحلية ومدراء املكاتب التنفيذية باملحافظة، و�صخ�صيات اأكادميية واجتماعية وع�صكرية، 

ونخبة من النا�صطني واالإعالميني، وموظفي جامعة ذمار وكلياتها.

افتتاح معمل المكتبة اإللكترونية بجامعة ذمار
افتتح رئي�س جامعة ذمار الدكتور طالب طاهر النهاري  معمل املكتبة الإلكرتونية مقدم هدية من �سركة مين موباي.

وخ��الل الفتتاح اأك��د رئي�س اجلامعة اهمية املعمل لت�سغيل املكتبة اللكرتونية التي �ست�سه��م يف رفد التعليم الأكادميي باحل�سول على 
البحوث العلمية واملراجع واملعلومات التي يحتاجها الباحثني والطالب.

واأ�ص��اد ب��دور �صرك��ة مي��ن موباي��ل يف دع��م العملي��ة 
التعليمي��ة واالإ�صه��ام الفاعل يف تنفيذ ورعاي��ة االأن�صطة 

ال�صبابية والطالبية والعلمية.
املكتب��ة  اأجه��زة  عل��ى  احلف��اظ  اأهمي��ة  اإل��ى  ولف��ت 
االإلكرتوني��ة وتطويره��ا مب��ا ي�صم��ن تق��دمي اخلدم��ات 

البحثيه للطالب والباحثني ب�صكل دائم .
م��ن جانبة اأو�ص��ح امل�ص��وؤل االإجتماع��ي ب�صركة مين 
موباي��ل اأحم��د الذبح��اين اأن ال�صرك��ة قدم��ت 14 جه��از 
كمبيوت��ر حمم��ول ملعم��ل املكتب��ة باجلامع��ة لالإ�صهام يف 

االرتقاء بالتعليم اجلامعي واالأكادميي .
ح�سر الفتتاح نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون الطالب 
الدكت��ور ن�صر احلجيلي وم�صاع��د نائب رئي�س اجلامعة 

لل�صوؤون االأكادميية الدكتور عادل العن�صي .

واأو�ص��ح م�ص��در اأمن��ي اأن االأجه��زة االأمني��ة وبعد ر�ص��د ومتابعة 
متكن��ت من اإلق��اء القب�س على اأح��د املرتزقة الذي كان يق��وم بالتغرير 
عل��ى ال�سباب وحماول��ة ا�ستقطابهم ومن ث��م اإر�سالهم اإل��ى مع�سكرات 
املرتزق��ة والغ��زاة واملحتلني يف ع��دن لالن�صمام اإلى �صف��وف العدوان 

�صد اأبناء ال�صعب اليمني.
واأ�ص��ار امل�ص��در اإلى اأن االأجه��زة االأمنية اأحالة املته��م اإلى اجلهات 
املخت�ص��ة لينال جزائه الرادع .. حمذرا كل من ت�صول له نف�صه التعامل 

مع العدوان ومرتزقته والت�سليل على املواطنني اأو التغرير بهم.
واأك��د امل�صدر اأن رجال االأمن باملر�صاد لكل من يحاول زعزعة االأمن 
واال�صتق��رار اأو الت�صرت على العم��الء واملرتزقة و�صتطال يد العدالة كل 

من يخون الوطن وت�سحيات ال�سعب اليمني .
كم��ا اأك��د امل�سدر الأمني اأنه لن ي�سفع ملن ت��ورط يف مثل تلك الأعمال 

االإجرامي��ة �ص��وى االإ�صراع بت�صلي��م نف�صه لالأجه��زة االأمنية يف منطقته 
.. مهيب��ا باملواطن��ني الإبالغ عن اأي عميل اأو مرت��زق لتح�سني اجلبهة 

الداخلية وحمايتها خدمة للوطن والأمن وال�ستقرار.

ضوران: أجهزة األمن تضبط أحد مرتزقة العدوان

ضبطت األجهزة األمنية بمديرية ضوران محافظة ذمار أحد 
عناصر المرتزقة التابعة لقوى العدوان األمريكي السعودي.

خاص

افتتـــاح معـــرض تشـــكيلي وفني
 للهيئـــة النســـائية بمديريـــة جهران

الهيئ��ة خاص افتتح��ت 
الثقافي��ة  الن�صائي��ة 
العام��ة مبديرية جه��ران يف حمافظة ذمار معر�صا 
فنيا احتوي على �صور جرائم العدوان ال�صعودي 
االأمريك��ي على ال�صع��ب اليمن��ي وجم�صمات فنية 

لل�صناعات الع�صكرية اليمنية.
املعر���س مت تنظيم��ه م��ن قب��ل ن�ص��اء مديري��ة 
جهران كو�صيلة الإظه��ار مظلومية ال�صعب اليمني 
لكافة �صرائ��ح املجتمع ومت في��ه جتهيز جم�صمات 
فنية لبع�س ال�صناع��ات الع�صكرية التابعة للقوة 

ال�صاروخي��ة وبع���س املن�صئ��ات وامل�صاجد التي 
مت تدمره��ا من قبل ط��ران الع��دوان ال�سعودي 

االأمريكي.
واأك��دت امل�ص��اركات والزائ��رات للمعر�س على 
اأن امل��راأة اليمنية �ستظل الى جان��ب الرجل ثابته 
و�صام��دة يف مواجهة ق��وى الغزو واالرتزاق ولن 
تبخ��ل يف الدف��ع بالرج��ال نح��و اجلبه��ات ودع��م 
وا�صناد اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية بالقوافل 
الغذائي��ة و�صت�ص��ارك الرج��ال يف �صناع��ة الن�صر 

املوعود من قبل اهلل لعباده امل�صت�صعفني .



3العدد )9(  | االثنين 28 شعبان  1439هـ | الموافق 14 مايو 2018م متابعات

*حرب مفتوحة* 
 يف خطاب الق�صم الذي اأداه يف جمل�س النواب االأربعاء 
25 اأبري��ل 2018م، حم��ل الرئي���س امل�س��اط الولي��ات 
املتحدة م�صوؤوليَة الع��دوان ال�صعودي وجرمية اغتيال 
ال�صم��اد يف احلديدة م��ع �صتة من رفاق��ه، وكل اجلرائم 
الت��ي �سبقت وحلق��ت، واأكد الرئي�س امل�س��اط، اأن العدو 
ذه��ب باغتيال ال�صم��اد اإلى حرب مفتوح��ة، حممال اإياه 

عواقب ما اأراد من تلك احلرب العدوانية.

*ما بعد اغتيال الرئيس ليس كما قبله*
به��ذه الر�صالة القوي��ة ال�صادقة الت��ي وجهها  فخامة 
الرئي���س مه��دي امل�ساط لق��وى العدوان؛ بع��د اغتيالهم 
رجل احلوار وال�صالم؛ موؤكدا لهذه القوى العدوانية اأن 

جرائمها هذه لن متر دون ح�صاب.
 وه��و ماترجمته فعلي��ا قواتن��ا ال�صاروخية ب�صورة 
�صبه يومية، بدفعات بال�صتية دقيقة جتاه اأهداف حيوية 
واقت�صادي��ة، يف الريا���س وجي��زان وغريه��ا م��ن املدن 

ال�صعودية؛ خمرتقة كل اأنظمة احلماية االأمريكية.
الرئي�س امل�ساط ي��درك حجم امل�سوؤولية الكبرة التي 
تقت�صيه��ا ا�صتحقاق��ات مرحل��ة مابعد الرئي���س ال�صهيد 
ال�سم��اد؛ ولذل��ك يتعاط��ى الرئي���س امل�س��اط م��ع ه��ذه 
املهم��ة العظيمة التي كلف بها باعتباره��ا م�سوؤلية ثابتة 

وم�صتمرة على عاتق امل�صروع التحرري الذي يحمله.

*تعزيز اليقظة والجاهزية القتالية*
 يت�صدر اجلزء االأول من م�صروع بناء الدولة اليمنية 
احلديث��ة، م�ص��روع »ي��ٌد حتمي...ويٌد تبن��ي«؛ اأولوية 
اهتمام��ات الرئي�س مه��دي امل�س��اط؛ ومتابعته احلثيثة 
لتفعي��ل املوؤ�ص�ص��ة الع�صكرية، واإعادة بناءه��ا، وتاأهيل 
املنت�صبني اإليها، مبا يتالءم ومتطلبات املرحلة الراهنة.

خالل لقاءاته االأخرية مع وزير الدفاع، ورئي�س جهاز 
االأم��ن القومي؛ وعدد من القيادات الع�صكرية واالأمنية، 
ملناق�س��ة تط��ورات الأو�س��اع عل��ى ال�ساح��ة الوطنية، 
وت�صعي��د حتال��ف الع��دوان يف خمتل��ف اجلبه��ات، وما 
اليمن��ي وتدم��ري  ال�صع��ب  بح��ق  م��ن جرائ��م  يرتكب��ه 
مقدرات��ه، والإطالع على م�ست��وى الإداء واجلاهزية يف 
خمتل��ف املناط��ق الع�سكري��ة، و�سر عملي��ات التدريب 
والتاأهيل ملنت�صبي اجلي�س واللجان ال�صعبية مبا يواكب 

التطورات الع�صكرية يف خمتلف اجلبهات.
ويف اللق��اء اأ�س��ار الرئي�س امل�ساط اإل��ى اأن ما يتعر�س 
ل��ه الوطن من عدوان ح�سار جائر يتطلب بذل املزيد من 

اجله��ود وتعزيز م�صت��وى اليقظة واجلاهزي��ة القتالية، 
م�صي��دا مب��ا ي�صط��ره اجلي���س واللج��ان ال�صعبي��ة م��ن 
مالح��م بطولي��ة يف مواجهة ق��وى الع��دوان ومرتزقته، 
ومبا حتقق��ه الق��وة ال�صاروخي��ة والدف��اع اجلوي من 
اإجنازات نوعية، كان له��ا اأثرها الفاعل يف تغير معادلة 

وا�صرتاتيجية املعركة.

*القبيلة صمام أمان الدولة*
    بع��د ث��ورة ال 21 من �سبتمرب اأثبت القبيلة اليمنية 
فاعليته��ا الكب��رية،  يف بن��اء الدول��ة؛ وذلك مب��ا متتلكه 
من مقوم��ات التالح��م واال�صطف��اف، وعوام��ل الوعي، 
والتح��رك الفاع��ل يف احلف��اظ عل��ى مكت�صب��ات الثورة؛ 

والدفاع عن الوطن، ورفد اجلبهات.
 القبيل��ة اليمني��ة كانت حم��ل اهتمام وره��ان ال�صهيد 
الرئي�س �سالح ال�سماد، وكذلك خلفه امل�ساط الذي د�سن 
اأولى لقاءاته مب�سائخ مديريات طوق العا�سمة �سنعاء

عل��ى  االأو�ص��اع  ملناق�ص��ة   ، 2018م  ابري��ل   30 يف، 
ال�ساحة الوطنية يف ظل ت�سعيد العدوان وما يرتكبه من 
جرائم ين��دى لها جبني االإن�صانية و�صوال اإلى ا�صتهداف 
ا�صته��داف  وك��ذا  ال�صم��اد  �صال��ح  ال�صهي��د  الرئي���س 
امل�صيع��ني، وتط��رق اللق��اء اإل��ى دور م�صائ��خ ووجهاء 
مديري��ات طوق �سنعاء يف تعزي��ز ال�سطفاف والتالحم 
الوطني ومتا�س��ك اجلبهة الداخلية يف مواجهة العدوان 
وموؤامراته الت��ي ت�صتهدف اليمن اأر�صا واإن�صانا، م�صيدا 
ب��دور كافة م�صائ��خ واأبناء القبائل الذي��ن �صطروا اأروع 
ورفده��م  الع��دوان  مواجه��ة  يف  االأ�صطوري��ة  املالح��م 
امل�صتم��ر جلبه��ات العزة وال�ص��رف والبطول��ة ودورهم 

الفاعل يف اإف�صال كافة خمططات العدوان.
واأ�س��ار الرئي���س امل�ساط اإل��ى اأن اليم��ن مير بظروف 
�صعب��ة وا�صتثنائية، ما يتطلب من اجلميع اليقظة وبذل 
املزيد من اجلهود مبا يتوافق مع طبيعة التحديات خالل 
املرحل��ة الراهن��ة وتعزي��ز التكاف��ل االجتماع��ي ور�س 

ال�صفوف يف مواجهة العدوان ال�صعودي االأمريكي.

 *الحديدة... أولوية التنمية* 
خ��الل العق��ود املا�صي��ة؛ والت��زال تهام��ة االأر���س 
واملجاع��ة،  والنه��ب،  املظلومي��ة،  تعي���س  واالإن�ص��ان، 
واملعان��اة، وتفتق��ر الأب�صط مقوم��ات التنمي��ة والعي�س 
الك��رمي؛ االأم��ر ال��ذي اأدرك��ه وتنبه ل��ه فخام��ة ال�صهيد 
الرئي�س �صالح ال�صماد بعد توليه قيادة البالد،  واإيالئه 
ه��ذه املحافظ��ة اهتمام��ا خا�ص��ا؛ ومتابع��ة م�صتم��رة، 
وزيارتها اأكرث م��ن مرة، ليعطي ويقدم ويبذل، ويالم�س 

احتياجات اأبناءها، ... مل ينزل اإليها ليقتطع له اأر�صية؛ 
اأو ينه��ب بيت��ا، كما فع��ل ال�صابقون؛ ولكنه ق��ّدم روحه 
ودمائ��ه الزكي��ة الطاه��رة يف �صبي��ل اهلل واالهتمام بهذه 

املحافظة والدفاع عنها. 
    اإل��ى ذل��ك يوا�سل فخام��ة الرئي���س امل�ساط، خطى 
�صلف��ه، يف البناء والتح��رر، واالهتمام به��ذه املحافظة، 
فف��ي الأول من ماي��و التقى الرئي���س امل�ساط مع حمافظ 
احلدي��دة، تط��رق اللق��اء اإل��ى خط��ط وبرام��ج ال�صلطة 
املحلي��ة باملحافظة، ومتطلبات التنمية، واحتياجاتها يف 
اجلوان��ب ال�صحية، والتعليمية، واخلدمات االأ�صا�صية، 
موؤك��دا على اإعطاء » اأولوية كبرية ملحافظة احلديدة يف 
جان��ب التنمية والبنى التحتي��ة، واأن تكون وجهه مهمه 
ال�صتقط��اب االإ�صتثم��ارات يف خمتلف املجاالت كونها من 
املحافظ��ات الواعدة لرفد القت�س��ادي الوطني نظرا ملا 

متتلكه من مقومات ا�صتثمارية واعدة.«

*إنفاذ القانون، ومباشرة األعمال من المكاتب*
 يف اأول لق��اء للرئي�س امل�ساط مع حمافظي املحافظات 
يف الث��اين من �صه��ر مايو احل��ايل 2018م، األزمه��م باإنفاذ 
القان��ون دون حماب��اة حت��ى عل��ى اأنف�صه��م، ومبا�ص��رة 
اأعمالهم من مكاتبهم، ولي�س من منازلهم وعر تلفوناتهم، 
ف��ال بد م��ن املرابطة كم��ا االأبط��ال يف متار�صه��م، وكٌلّ يف 
حمافظت��ه لت�صيري اأموِر النا���س ومعاجلِة ق�صاياهم اأوال 
باأول، واالبتعاد عن املزاجي��ة والالمباالة، قائال »لنبداأ 
مرحل��ة و�سفح��ة جديدة م��ن الن�ساط والعم��ل والبناء 
وموا�صل��ة م�صروع الرئي���س ال�صهيد فنحن معنيني اأكرث 
م��ن اأي وق��ت م�صى بح�صد كل اجله��ود ورفع اجلاهزية 
اإل��ى اأق�ص��ى احل��دود يف اإع��ادة موؤ�ص�ص��ات الدول��ة اإلى 
دوره��ا املطلوب واملاأمول الذي يري��ده �صعبنا العزيز يف 
كل حمافظ��ات اجلمهوري��ة وه��ذا يعد اأي�صا م��ن الوفاء 
للرئي���س ال�صهيد ولت�صحيات �صعبنا«، م�صيفا »يجب اأن 
نتخل��ى يف اأعمالنا عن املزاجية والالمب��االة واأن نرابط 
يف اأعمالن��ا وحمافظاتنا واأن نعمل وفق النظام والقانون 
يف كل حتركاتن��ا ونثبته يف واقعنا ونح��ن ملزمون بذلك 
ف��كل حمافظ ميثل رئي���س اجلمهورية وميث��ل الدولة يف 
حمافظته ومن رجال الدولة يجب اأن يبداأ بناء الدولة«.

م�صددا  على اأهمية اأن يبقى املحافظني يف حمافظاتهم 
ومتابع��ة �سوؤونها و�سوؤون املواطن��ني ومتابعة الإدارة 
التابع��ة له��م وال�صلطات املحلي��ة يف املديري��ات ورفدها 
ودعمه��ا مب��ا حتتاجه يف تنفي��ذ مهامه��ا ويف نف�س الوقت 
مراقب��ة وتقيي��م اأعمالها .. وقال« لك��ن يجب اأن نن�صبط 
كمحافظ��ني ونلت��زم بالقوان��ني واللوائح حت��ى ين�صبط 

االآخرين«.

*إعادة البناء والترميم* 
خالل هذا اللقاء الذي ح�ص��ره رئي�س احلكومة وعدد 
ال��وزراء، اأ�س��ار امل�س��اط اإل��ى اأن البل��د يع��اين  ح�سارا 
للع��ام الراب��ع، ويخو���س حربا كوني��ًة مفرو�ص��ة عليه 
اأمريكيا و�صعوديا، والعدو مرتب�س لوهن هنا اأو �صعف 
هناك متمادي��ا يف جرائمه با�صته��داف ال�صغري والكبري، 
والرئي���س واملروؤو���س، وي�ص��ن الغ��ارات عل��ى املدنيني 
واالأماك��ن العام��ة يف اأفظ��ع م��ا ظه��رت علي��ه الواليات 
املتح��دة بوج��ه �صع��ودي كالح، ورغ��م تل��ك الوح�صية 
العاملي��ة فم��ا ا�صتطاع��ت ك�ص��ر اإرادة ال�صع��ب اليمن��ي 
ول الني��ل م��ن عزميت��ه واإميان��ه وثقته بالن�س��ر، وهذا 
ملوؤ�ص�ص��ات الدولة اأكُر دافع وحمف��ٍز الأن تعيد النظر يف 
اأدائها و�صلوكها مبا يجعلها يف خدمة �صعب ما كان لها اأن 

تبقى لواله ولوال �صموُده وت�صحياُته.

واأ�ص��اف« اأنت��م تعرف��ون م��دى وحج��م اال�صتهداف 
ال��ذي طال الدولة يف املراح��ل ال�سابقة وم�ستوى الرتهل 
ال��ذي و�صل��ت اإلي��ه وكذلك حج��م التدمري ال��ذي ح�صل 
ملوؤ�ص�صاته��ا من قب��ل العدوان الغا�صم عل��ى بلدنا ونحن 
معني��ني اليوم باإع��ادة بنائه��ا وترميمها واإع��داد خطط 
مزمن��ة وااللت��زام بها وه��ذا ما كان قد وجه ب��ه الرئي�س 

ال�صهيد وزراء حكومة االإنقاذ«.
وتاب��ع« يجب اأن نق��وم مب�صوؤولياتنا وبدورنا يف هذه 
املرحلة بالذات على اأكمل وجه حتى يعرف اأعداءنا باأن 
اجلمهورية اليمنية وهذا ال�صعب ال ميكن اأن يك�صرهم ال 

عدوان وال غريه«.

*خطة لتفعيل الرقابة ومحاسبة المقصرين* 
ورئي�ص��ي  املحافظ��ات،  مبحافظ��ي  اجتماع��ه  خ��الل 
احلكوم��ة واجلهاز املركزي للرقاب��ة واملحا�صبة، ك�صف 
الرئي���س *امل�ساط* عن خطه ملكافحة الف�ساد.. وت�سكيل 
جلان م�صرتكة من اجله��از املركزي للرقابة واملحا�صبة، 
ووزارتي املالية، واالإدارة املحلية، للنزول ميدانياً اإلى 
كل موؤ�ص�ص��ات الدول��ة، وحما�صب��ة املق�صري��ن، اجلميع 
حت��ت طائل��ة القانون، مبا فيه��م الرئي���س، ل تهاون مع 

اأحد مهما كان من�صبه وانتمائه.
 م�صيفا » اأن هذه اخلطة �صتكون بال�صكل الذي ير�صي 
�صمائرن��ا و�صعبنا«، وق��ال« �صتعلن هذه اخلطة يف وقت 
قري��ب و�سنك��ون كلن��ا حت��ت طائل��ة القان��ون و�سيكون 

الرئي�س اأولكم وهذا ما يجب اأن نكون عليه«.
واجله��از  املالي��ة  وزارة  اأن  اإل��ى  الرئي���س  واأ�ص��ار 

املرك��زي للرقاب��ة واملحا�صب��ة ووزارة االإدارة املحلية 
معني��ني بت�صكيل جل��ان ميداني��ة يف اأقرب وق��ت للنزول 
اإل��ى موؤ�ص�ص��ات الدول��ة، واأ�صاف » �صنعم��ل على تلبية 
املتطلب��ات الالزمة لتفعي��ل موؤ�ص�صات الدول��ة باحلدود 
املمكن��ة واأي�ص��ا املحافظ��ات واللج��ان ه��ذه معنية اأوال 
يف  وامل�صوؤول��ني  املحلي��ة  ال�صلط��ات  متطلب��ات  بتلبي��ة 
املحافظات وبقية موؤ�ص�ص��ات الدولة وبعدها مناق�صة ما 
عليهم اأن يقوموا به وحما�صبة املق�صرين واملتالعبني«.

وحت��ى ل تك��ون ه��ذه اللج��ان جم��رد ر�س��د وتوثيق 
وتقاري��ر تظهر بعد اأ�صهر لالأر�صف��ة فقط، البد اأن ترتجم 
فعلي��ا عل��ى اأر�س الواق��ع، ذلك م��ا اأ�صار الي��ه حمافظو 
املحافظ��ات؛ يف هذا اللقاء اإلى اأن م��ا حتدث به الرئي�س 
امل�ساط هو ما يريده اجلميع باأن تقوم الأجهزة الرقابية 
بدوره��ا يف الرقاب��ة واملحا�صبة امل�صاحب��ة، ال اأن تتاأخر 
مث��ل كل م��رة اإلى م��ا بعد �صن��وات بحي��ث ال ي�صبح لها 

فائدة.

*مسؤولية تكاملية* 
 يتطل��ب م��ن موؤ�ص�ص��ات الدولة كاف��ة؛ ترجمة عملية 
ملمو�ص��ة لتوجيه��ات وخطاب��ات االأخ  الرئي���س مه��دي 
امل�س��اط، كٌل من موقعه وم�سوؤوليت��ه؛ �سواٌء الع�سكري 
واالأمن��ي، كم��ا يف اجل��زء االأول من م�صروع بن��اء اليمن 
اجلدي��د )ي��د حتم��ي(، اأو اجل��زء امل��دين من��ه؛ املتعلق 

بالبناء يف كافة املجاالت )يد تبني(.
واحلمايُة مهم��ٌة ج�صورٌة مي�صي فيها ال�صعب اليمني 
عل��ى م�صار حترري جرى ويجري عل��ى جنباته نهر من 

الدم والدمع.
والبن��اُء مهمٌة م�صتندة اإلى االأولى ومالزمٌة لها تالزم 
الظ��ل ل�صاحب��ه، ف��ال قيمة ملع��ارك ع�صكري��ة ال تنعك�س 
يف تاأ�صي���س مدامي��ك الدولة، وال مدامي��ك ُتبنى لدولة ال 

تخو�س بنف�صها مهمة الدفاع.

*األمل والطموح* 
 يع��ول ال�صع��ب اليمن��ي على ه��ذه النم��اذج القيادية 
الفري��دة، التي و�صلت ال��ى غرفة القي��ادة، وهي حتمل 
م�صروع��ا جديدا، وتتحرك بروؤي��ة جادة باجتاه حتقيق 
غاي��ات �سامي��ة، وياأم��ل الكثر م��ن الجن��ازات التي مل 

حتققها اأنظمة �صابقة يف اأوقات اال�صتقرار والرتف .

الرئيس المشاط... يواصل معركة البناء والتحرر الوطين

الرئيس المشاط: كلنا تحت طائلة القانون، وأنا أولكم
  اعداد/ أمين النهمي* 
على العهد والدرب، وذات اخلطى التي اأ�س�سها، واأر�سى مداميك بناءها، وعمدها 
بدمائه الزكية الطاهرة ال�سهيد الرئي�س �سالح على ال�سماد... *مهدي املرحلة* 
يوا�س��ل امل�س��وار، بنف�س الكف��اءة والنزاهة، م�س��خرا كل اجله��ود والإمكانيات يف 
جت�سيد م�سروع »نحمي ونبني«  وعلى الرغم من حمدودية الفرتة،  التي مل تكن 
كافية لتقييم اأداء الرئي�س امل�ش��اط، وحتركاته، لكن��ه بهذه االفتتاحية القوية 
التي فاجاأ العدوان قبل اأن يفاجئ  اليمنيني املكلومني، بعد ا�ست�سهاد هامة املجد 
وال�شمود، واأيقونة الن�شر، فقد برهن فخامة الرئي�س امل�شاط اأن ال �شيء تغري يف 

قيادة معركة التحرر الوطني، رغم ا�ستمرار التحديات والأخطار.
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تدشين مركزي
د�سن��ت احلملة الإثنني املا�سي بح�س��ور ع�سو املكتب 
ال�صيا�ص��ي الأن�ص��ار اهلل حمم��د نا�ص��ر البخيت��ي وحمافظ 
املحافظ��ة حمم��د ح�ص��ني املقد�ص��ي، وم�ص��رف اأن�صار اهلل 
مبدين��ة ذم��ار اأبو جن��م الدي��ن جبه��ان ووكالء املحافظة 
حمم��د حممد عبدالرزاق وحم�صن هارون وحممود اجلبني 
وع��دد من قي��ادات ال�صلط��ة املحلية والتنفيذي��ة وم�صائخ 
و�صخ�صي��ات اإجتماعي��ة باملحافظة، اأك��دوا جميعهم على 
اأهمية دع��م القوة ال�صاروخية لتطوير قدراتها لردع قوى 
الع��دوان والرد عل��ى جرائمهم بحق اليم��ن اأر�صا و�صعبا 

وح�صارة وتاريخ. 
التد�ص��ني  حف��ل  يف  القي��ت  الت��ي  الكلم��ات  واأ�ص��ارت 
اإل��ى املواق��ف الوطني��ة لأبن��اء ذم��ار يف خمتل��ف املراحل 
 .. االأمريك��ي  ال�صع��ودي  الع��دوان  ملواجه��ة  والظ��روف 
الفت��ة اإل��ى اأن حمافظة ذم��ار قدمت اآالف ال�صه��داء دفاعا 

ع��ن �سيادة ووحدة الوط��ن واأمنه وا�ستقراره. 
ودع��ت اجلميع اإلى التفاعل مع احلملة 

املديري��ات  عم��وم  يف  وجلانه��ا 
وامل�صاهمة يف حتقي��ق اأهدافها 

يف رف��د الق��وة ال�صاروخي��ة 
لتطوي��ر  ال��الزم  بالدع��م 
الو�صيلة  كونه��ا  قدراته��ا 
ق��وى  ل��ردع  الفاعل��ة 
الع��دوان وتعزي��ز جهود 
اجلي�س واللجان ال�صعبية 

البطول��ة  معرك��ة  يف 
والكرامة. وحث امل�صاركون 

عل��ى  اجلمي��ع  احلمل��ة  يف 
امل�صارك��ة يف حمل��ة الترعات كل 

بق��در ا�صتطاعت��ه، مبين��ني اأن الترع 
مهما كان رمزيا يعك�س مدى ال�صمود والثبات 

يف مواجه��ة العدوان خا�صة يف ظل الظ��روف االقت�صادية 
ال�صعبة وانقطاع املرتبات.

تدشين المديريات
يف مديري��ة احلداء د�صنت قبائل املديرية يوم االأربعاء، 
احلمل��ة ال�صعبية لدعم الق��وة ال�صاروخية، موؤكدين على 
االإ�صتم��رار يف التعبئ��ة والتح�صي��د ورفد اجلبه��ات، وفاء 
لرج��ال الق��وة ال�صاروخي��ة اليمنية الذين ميرغ��ون اأنف 
العدو بالرتاب، ويذيقونه كاأ�س العار واخلزي والهزمية.

ضوران آنس
 من جهتها د�صنت قبائل مديرية �صوران اآن�س يف منطقة 
حدق��ة حملة الترعات، بح�صور قي��ادات ال�صلطة املحلية 
وعدد كبري من ال�صخ�صيات االجتماعية وال�صيا�صية، وقد 
اثم��رت احلملة عن ت�سكيل جل��ان ميدانية جلمع التربعات 
وار�صالها الى القوة ال�صاروخية لتطوير قدراتها وحتقيق 

�صربات موجعة لدول العدوان.

جبل الشرق
 ويف مديري��ة جبل ال�صرق د�صن اأبن��اء املديرية احلملة 
ال�صعبي��ة لدع��م الق��وة ال�صاروخي��ة اليمني��ة يف اجتماع 
مو�صع لل�صلطة املحلية و�صخ�صيات �صيا�صية واجتماعية، 
موؤكدي��ن على موا�صلة الدعم واال�صناد لكل االأبطال الذين 

يدكون ويردعون قوى العدوان واالرتزاق.

ميفعة عنس
ويف مديري��ة ميفع��ة عن�س د�صن اأبن��اء املديرية احلملة 
ال�صعبية لدعم القوة ال�صاروخية بح�صور املحافظ حممد 
ح�ص��ني املقد�صي وعدد من قيادات املحافظة، ويف التد�صني 
اأك��د املحاف��ظ املقد�ص��ي اأن احلمل��ة تاأتي لرف��ع معنويات 
اأبط��ال القوة ال�صاروخي��ة وتاأكيدا عل��ى النجاحات التي 
حتققه��ا الق��وة ال�ساروخي��ة واآخره��ا اإط��الق دفع��ة من 

ال�صواري��خ البال�صتية اإلى عا�صمة الع��دوان. واأ�صار اإلى 
اأهمية تفاعل خمتلف ال�سرائح الجتماعية لإجناح احلملة 
وتعزي��ز ال�صمود يف مواجه��ة غطر�صة الع��دوان واإف�صال 
خمططات��ه. وحث على تعزيز وحدة ال�صف والتالحم بني 
اأبن��اء املنطق��ة للحفاظ على االأم��ن واالإ�صتقرار ومواجهة 
اأي حم��اوالت ت�صعى جلر املنطقة نحو العنف والفو�صى. 
واألقي��ت خ��الل التد�ص��ني كلمات اأك��دت يف جممله��ا اأهمية 
اإجن��اح احلملة ودع��م جهود الق��وة ال�ساروخية لتحقيق 

املزيد من النجاحات.

قالوا عن الحملة
ي��رى االأخ اأم��ني النهمي اأن��ه كما اأُعلن ع��ن اأهداف هذه 
احلمل��ة ال�صعبي��ة الكبرية لدعم الق��وة ال�صاروخية، اأنها 
تاأتي يف اإطار ال�ست�سع��ار بامل�سوؤولية الدينية والوطنية، 
عل��ى  وال��رد  ال��ردع،  حتقي��ق  يف  ال�صعبي��ة  وامل�صارك��ة 
جرائ��م الع��دوان، وانت�ص��ارا لل�صعب اليمن��ي، وم�صاركة 

تطوي��ر  فاإن يف  ال�صاروخي��ة؛  الق��وة 
ه��ذه احلمل��ة ال�صعبية؛ 
نتائجه��ا،  له��ا  �صيك��ون 
االيجابي��ة  وردوده��ا 
امل�صتوي��ني  عل��ى  املثم��رة، 
واخلارج��ي،  الداخل��ي 
الداخلي؛  امل�صتوى  فعلى 
�صتعمل ه��ذه احلملة على 
رفد اجلبه��ات، وم�صاندة 
اجلي�س واللجان ال�صعبية 
امليداني��ة،  اإجنازاته��ا  يف 
التي تعزز املعنويات الأولئك 
كم��ا  العظم��اء،  املجاهدي��ن 
�صتكون دعما، وتاأيي��دا، ومباركة، 
وابتهاج��ا بعظم��ة الجن��ازات النوعية 
ال�صاروخي��ة،  الق��وة  اأحرزته��ا  الت��ي  الهائل��ة 
الت��ي قلب��ت معادل��ة املواجه��ة  مبنظوماته��ا املتع��ددة، 

وموازين القتال.
اأم��ا على امل�صت��وى اخلارجي، ف��اإن احلمل��ة ال�صعبية، 
تاأت��ي يف اإط��ار مواجه��ة احل��رب الإعالمي��ة الت��ي ي�سنها 
الع��دوان ال�صع��ودي االأمريكي، وكذا اإي�ص��ال ر�صالة لهذه 
الق��وى االإجرامي��ة؛ اأن ال�صع��ب اليمن��ي بع��د اغتيالك��م 
رئي�ص��ه، اأ�ص��د باأ�ص��ا، واأذكى ن��ارا، واأقوى ع��ودا، واأكرث 
قوت��ه  ي�صان��د  �صع��ب  قب��ل،  ذي  م��ن  وتوح��دا  متا�ص��كا 
ال�ساروخي��ة، ويفخر مبا حققته م��ن اإجنازات؛ ويطالبها 
بتوجي��ه مزيد من البال�صتيات جت��اه املن�صاآت االقت�صادية 
احليوي��ة لل�صعودي��ة واالإم��ارات؛ ترجم��ة ملعادلة الردع 
ال�سرتاتيجي التي اأطلقها فخامة ال�سهيد الرئي�س ال�سماد 
يف الذك��رى الثالث��ة لل�صمود مبي��دان ال�صبع��ني؛ »اوقفوا 

غاراتكم... نوقف �صواريخنا«.

بين نهج ونهج
االأخ��ت اأم��ة اهلل الكا�صمي ت��رى اأن ال�ص��رورة حتتم 
الوق��وف موقف ق��وي وموحد خلف الق��وة ال�صاروخية 
وخياراته��ا القادم��ة التى تنف��ذ و�صية ال�صهي��د الرئي�س 
ال�صم��اد بان يكون عامنا عاما بال�صتيا بامتياز. و�صحيح 
اأن البع���س يتمن��ى اأن ي��رى ردا ميني��ا ه�صتريي��ا ي�صل 
والطائ��ف،  ج��دة  وكل  و�صوارعه��ا  الريا���س  مل�صاك��ن 
يتمن��ى اأن يراه��ا مث��ل ماو�صل��ت الي��ه �صع��دة وحجة 
وحر�س، لكن العقالنية واحلكم��ة القراآنية التى غر�صها 
ال�سي��د القائ��د عب��د امللك ب��در الدين احلوث��ي حفظه اهلل 
ه��ي العقلي��ة التى حتكم ال��رد اليمن��ي ال�صاروخي على 
ار���س العدوال�صعودي االرهابي. فهن��ا يكمن الفرق بني 
اال�صيل والعظيم وه��و اليمن وبني عدمي اال�صل والنذل 
ال�صع��ودي، وهن��ا الفرق بني الرثيا وه��ي اليمن والرثى 
وهي كيان بني �صعود، هنا الفرق بني النهج القراآين وبني 

النهج ال�صيطاين.

الوفاء للشهيد
االأخ عب��د الك��رمي جبهان م�صرف مديري��ة ذمار يتحدث 
ع��ن ه��ذه احلمل��ة قائ��ال: يف ح��ني تتزاي��د همجي��ة دول 
الع��دوان ال�صع��ودي االأمريك��ي باإرت��كاب اأب�ص��ع اجلرائم 
بح��ق املدني��ني، مل يك��ن لليمني��ني ح��ل �صوى دع��م القوة 
ال�صاروخي��ة والت��ي متث��ل الي��د الطولى لل�صع��ب اليمني 
لتاأدي��ب ه��وؤالء املعتدين. وبه��ذا بداأ اأبن��اء حمافظة ذمار 
بتد�ص��ني حمل��ة الت��رع لدعم الق��وة ال�صاروخي��ة ابتداء 
م��ن مركز املحافظة ثم اإنتق��ال احلملة اإلى عموم مديريات 
املحافظ��ة. كذلك تعد هذه احلملة من ب��اب الوفاء لل�صهيد 
الرئي���س �صالح ال�صماد حني توعد العدوان باأن يجعل من 

هذا العام عاما بال�صتيا باإمتياز. وهنا نلحظ اإقباال متناميا 
من ال�صرفاء من اأبناء ذمار كبارا و �صغارا رجاال و ن�صاءا 
يقين��ا منهم ب��اأن املخل�س لهم من ه��وؤالء الطغاة هو اهلل و 
الق��وة ال�صاروخية، لذلك �صيك��ون لهذه احلملة �صداها يف 
ربوع الوطن باإذن اهلل تعال��ى، وال�سكر مو�سول ملن تبنى 

هذه الفكرة من قيادة املحافظة.

النساء جنباً إلى جنب
االأخ��ت اأم حمم��د تتح��دث اأي�ص��ا عن ه��ذه احلملة 
بالق��ول: كان من كلمات الرئي���س ال�سهيد ال�سماد »يد 
حتمي ويد تبن��ي«، والتي �صطرت بحق معنى اجلهاد 
والت�ص��دي للعدوان ال�صهيوين ال�صع��ودي على ميننا 
احلبي��ب. فكان��ت هذة احلمل��ة التي اأطلق��ت قبل اأيام 
لدع��م الق��وة ال�صاروخي��ة اأق��ل واجب نقدم��ة مع يد 
احلماية الر�صنا وعر�صنا. والهيئه الن�صائيه الثقافية 
العامة مبحافظة ذمار يف كل مديرياتها �صت�صارك بقوة 
ب��اأذن اهلل يف هذه احلملة العظيمة وخا�صة انه كان لنا 
ال�س��رف العظي��م يف ه��ذه املحافظة الت��ي اأطلقت منها 
الكلم��ات البال�صتية م��ن هذا الرئي���س ال�صهيد ال�صماد 
قب��ل ا�صت�صه��اده يف زيارته للمحافظة » ع��ام بالي�صتي 
باإمتي��از »يف و�ص��ف الع��ام الراب��ع من الع��دوان على 
اليم��ن. و�صنك��ون م�صارك��ني ب��اإذن اهلل من خ��الل هذه 
احلملة يف جعل هذا العام نكاال الأعداء اهلل ومن ايدهم، 
وهذا واجب ديني ووطني يتحمل م�سوؤليته كل موؤمن 
وموؤمن��ة �س��ادق مع اهلل وحم��ب لوطن��ه وغيورعلى 
ار�ص��ه وعر�ص��ه. وي�صرن��ا ع��ر �صحيف��ة ال�صعب ان 
نتوجه بال�صك��ر هلل اأوال على ن�صره وتاأييده لنا ولقائد 
م�سرتن��ا، ثم لقوتنا ال�ساروخية الت��ى نثق كل الثقة 
باأنها �صتلقن اآل �صعود وكل من ت�صول له نف�صه اق�صى 
درو�س احلرب من خالل اإطالق ال�سواريخ البال�ستية 
ملواقعهم االإ�صرتاتيجي��ة والع�صكرية واأن ت�صيبهم يف 
مقتل له��م ولغروره��م وبجاحتهم ليحاول��وا مراجعة 
اأنف�سه��م يف متاديه��م وغيه��م م��ن قت��ل ن�س��اء واطفال 
اليم��ن. واأنن��ا واثق��ون م��ن قدرته��م عل��ى الت�سني��ع 
والتطوي��ر لتل��ك ال�صواري��خ التي �صرته��ب كل اأعداء 
الع��امل ب��اإذن اهلل �صبحانه وتعال��ى. ونوؤكد لرجالنا يف 
كل ميادين ال�صرف والعزة اننا �صنوا�صل الدعم باملال 
والدع��اء والدفع بالرجال م��ا ا�صتطعن��ا، و�صنوا�صل 
اهلل  معاهدي��ن  للجبه��ات  والدع��م  القواف��ل  اخ��راج 
ور�صول��ه واعالم الهدى باأننا يف درب اجلهاد ما�صون، 

وعلى خطى ال�صهداء �صائرون.

بإختصار
يعلق الأخ حممد عبا���س بالقول املخت�سر:دعمك للقوة 
ال�صاروخي��ة يعن��ي حتقي��ق ال��ردع، وال��رد عل��ى جرائم 
الع��دوان انت�ص��ارا لل�صعب اليمن��ي. وكذل��ك امل�صاركة يف 

تطوير القوة ال�صاروخية.

مديرية جهران
ويف مديري��ة جه��ران د�صن��ت قبائ��ل املديري��ة احلمل��ة 
ال�صعبي��ة لدعم القوة ال�صاروخية حتت �صعار "يد حتمي 
.. ويد تبن��ي" بلقاء قبلي مو�ص��ع يف مدينة معر بح�صور 
قي��ادات واأع�ص��اء ال�صلطة املحلي��ة والتنفيذي��ة وم�صائخ 
و�سخ�سي��ات اجتماعي��ة وجم��ع غف��ر م��ن املواطن��ني. 
واألقيت خ��الل التد�صني كلمات اأ�ص��ارت اإلى اأهمية احلملة 
يف تعزي��ز ق��درات الق��وة ال�صاروخية ملواجه��ة العدوان 
وال��رد على جرائمه. كما �صكر امل�صارك��ون يف اللقاء ابطال 
الق��وة ال�صاروخية ل�صربه��م لعا�صمة الع��دوان موؤكدين 
عل��ى دعمهم ب��كل مايل��زم لتطوي��ر الق��درات ال�صاروخية 
لك��ي ت�صتطيع ال�صرب املتوا�ص��ل لالأهداف اال�صرتاتيجية 
يف خمتل��ف عوا�صم ال��دول التي �صارك��ت يف العدوان على 

ال�صعب اليمني.

قبائل الحداء
ويف ذات ال�صي��اق د�صنت قبائ��ل وادي خمدرة وعبيدة 
ال�صفل��ى مبديرية احل��داء احلمل��ة ال�صعبية لدع��م القوة 
اأك��دت  كلم��ات  التد�ص��ني  خ��الل  واألقي��ت  ال�صاروخي��ة. 
يف جممله��ا اأهمي��ة اإجن��اح احلمل��ة ودع��م جه��ود الق��وة 
ال�صاروخي��ة لتحقيق املزيد من النجاحات، واأكدت اأهمية 
ت�صاف��ر اجله��ود للحفاظ على االأم��ن واال�صتقرار وتعزيز 
قي��م االإخ��اء والت�صام��ح والتكات��ف والرتاح��م ب��ني اأبناء 
املجتمع، وتوحي��د ال�صفوف يف مواجهة العدوان واإف�صال 
خمططات��ه. موؤكدي��ن عل��ى موا�صل��ة الثب��ات وال�صم��ود 
ورف��د اجلبهات مبزيد من املقاتلني ومطالبني اأبطال القوة 
ال�صاروخي��ة مبزيد من ال�صرب��ات املوجعة واملوؤملة لدول 
الع��دوان وهم على ا�صتعداد ببذل الغايل والنفي�س لتطوير 
القدرات ال�ساروخية مل��ا من �ساأنه اأخذ ثاأر كل ميني �سفك 

دمه وتهدم منزله.

المنار ومغرب عنس
ويف مديريت��ي املن��ار ومغ��رب عن�س توا�صل��ت عمليات 
تد�ص��ني احلملة ال�صعبية لدعم الق��وة ال�صاروخية، حيث 
اأك��دت القبائ��ل خ��الل اللقائ��ني ا�صتعداده��م الت��ام لدع��م 
اأبط��ال الق��وة ال�صاروخية والت�صني��ع الع�صكري لتطوير 
وتنمي��ة ق��درات ال�صواري��خ اليمني��ة لت�ص��رب عوا�ص��م 
ال��دول الت��ي جت��راأت على �ص��رب اليم��ن اأر�ص��ا واإن�صانا 
وقت��ل ن�س��اء واأطف��ال اليم��ن وت�سري��د املالي��ني. واأك��دت 
قبائ��ل املن��ار ومغرب عن�س عل��ى موا�صلة رف��د اجلبهات 
النت�س��ار.  حت��ى  وال�س��الح  وامل��ال  املقاتل��ني  بالرج��ال 
وا�صتنك��روا اجلرائ��م الب�صعة التي يرتكبه��ا حتالف ال�صر 
يف اليم��ن اخره��ا عائل��ة يف االأزرقني ب�صنع��اء وا�صتهداف 
دار الرئا�ص��ة يف التحرير وغريها من اجلرائم التي ارتكبها 
موؤخرا يف حمافظة �صعدة داعني كل قبائل اليمن الى مزيد 
من الثبات وال�صم��ود ورفد اجلبهات، فال�صعب اليمني لن 
يف��رط بدم��اء ال�سهداء ول ميك��ن ان يرتاجع ال��ى الوراء 

والتنازل عن عزته وكرامته.

معادلة رادعة
االأخ االأ�صت��اذ بن��در الدحمل��ي يعل��ق عل��ى اأهمية هذه 

احلملة يف دعم القوة ال�ساروخية اليمنية حيث يقول:
يتزاَيُد موؤخرًا عدُد االأَْه�َداف االقت�صادية ال�صعودّية 
التي ت�صرُبه��ا البال�صتيات اليمنية، وه��ذا يعطي ُبعدًا 
جدي��دًا ومهماً للعمليات ال�صاروخية العابرة للحدود، 
فبالرغ��م من اأن و�ص��ول ال�صواريخ اإل��ى ُعمق اململكة 
يعتُر بحد ذاته ردعاً قوياً، اإال اأن ا�صتهداف االقت�صاد 
ال�صعودّي يوجه ذلك ال��ردع ب�صكل مبا�صر اإلى العمود 
الفق��ري لنظ��ام اململكة برمت��ه، انطالقاً م��ن حقيقة اأن 
ال�سعودّي��ة، لي�ست يف النهاية دول��ة قوية واإمنا طفرة 
ث��روات، منج��م، اأَْو كم��ا ي��روق لرتام��ب اأن ي�سميها: 
بقرة حل��وب. ت�صتطي��ُع ال�صعودّي��ُة اأن ت�صرتي املزيد 
م��ن جيو�س العامل ومرتِزقت��ه واأ�صلحته، واإْن كان هذا 
ل يفيُده��ا اإل يف اإطال��ة اأمد احل��رب ال�ستنزافية التي 
تواجهه��ا، ولي���س يف حتقي��ق الن�ص��ر، لك��ن لي���س من 
ال�صه��ل عليها االآن تعوي���س اقت�صادها، يف ظ��ل اإَداَرة 
املدل��ل “ب��ن �صلمان” ال��ذي يحم��ل هو بنف�ص��ه معوال 
كب��ريا لهدم ذل��ك االقت�ص��اد.. كما اأن الع��امل لن مينح 
ال�صعودّي��ة اقت�ص��ادا بدي��ال، مثلم��ا مينحه��ا مرتِزق��ة 
يقاتل��ون بالنياب��ة ع��ن جي�صه��ا. بالت��ايل ف��اإن توجي��َه 
الن��ريان البالي�صتية على اقت�صاد ال�صعودّية- واإْن بداأ 
ب�صكل حمدود- يعادُل الهزائَم الع�صكرية التي تتكبدها 
يف املي��دان، وعندم��ا يتوازى �ص��رب اقت�ص��اد اململكة 
م��ع �صرب جيو�صه��ا يف اجلبهات، ت�صب��ح فر�صة هذه 

املعادلة اأَْكَب�ر يف حتقيق نتيجة حا�صمة.

متابعات

فــــــــــ�ؤاد اجلنــــــــــيد

تناولنا يف العدد املا�س��ي من �سحيفتكم »ال�س��عب« اأن حمافظة ذمار ت�ستعد 
لإطالق اأكرب حملة لدعم القوة ال�ساروخية اليمنية، ورفد اجلبهات باملقاتلني. 
واأن هذه احلملة تاأتي ترجمة مل�سروع الرئي�س ال�سهيد �سالح ال�سماد »يد تبني 
وي��د حتمي« الذي د�س��نه مطل��ع العام الرابع م��ن الثبات وال�س��مود. وبالفعل 
ترجمت ذلك عمليا، فقد �س��هدت ذمار تد�سني وا�س��ع لهذه احلملة، حيث اأكد 
اأبناوؤها، اأن هذه احلملة لن تكون الأخرية، واإمنا غي�س من في�س البداية التي 

�ست�ستمر حتى حتقيق الن�سر وطرد العدوان الغازي واملحتل.

هكذا دشنت ذمار الحملة الشعبية لدعم 

القوة الصاروخية اليمنية..
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الرسالة األولى:- 
■ التاأكيد ململكة االجرام على �ص��دق قائد الثورة ال�صيد عبد 
امللك بدر الدين احلوثي يف كل كلمة يقولها وجديته يف كل حتذير 
يوجه��ه، وف�صل منظومات ال�صعودية الدفاعية �صد ال�صواريخ 
اليمنية واأن ا�صحاب القبعات اخل�صراء االمريكية، واخلرات 
الربيطاني��ة املنت�س��رة على ط��ول احلد اجلنوب��ي، وامل�ساركة 
يف الع��دوان عل��ى اليم��ن عاج��زون بخراته��م وتكنولوجيتهم 
احلديث��ة وك��رثة اعداده��م ع��ن �ص��د ال�صواري��خ البالي�صتية 
اليمنية وعن الق�صاء عليها واأن القوات االمريكية والريطانية 

يعدوهم وما يعدهم ال�صيطان اإال غرورا.

الرسالة الثانية: -
■ ان ه��ذه الدفعة هي بدية الرد على اغتيال الرئي�س ال�صهيد 
املجاه��د �صالح ال�صماد �ص��الم اهلل عليه، وعلى جرائم العدوان 
وجم��ازره الوح�صية، واأن الرئي�س ال�صهيد �صيظل حا�صرًا وفياً 
بوعوده، و�صادقاً بعهوده كلها، ويف ميادين املواجهة والبناء، 
وم��ا هذه الدفع��ة البالي�صتية م��ن الراكني اليماني��ة اإال تاأكيدا 
اأن الع��ام الرابع هو ع��ام بالي�صتي و�صدقاً لق��وى العدوان مبا 

وعدها.

الرسالة الثالثة: -
■ الق��وة ال�صاروخي��ة ع��ززت م��ن �ص��رب اه��داف حيوي��ة 
واقت�صادي��ة يف ال�صعودي��ة، والتاأكي��د لنظ��ام اآل �صعود املجرم 
ب��اأن من�صاأته االقت�صادية هدفاً م�صروعاً ،ويف مرمى ال�صواريخ 
البالي�صتية وكذلك ميثل ذلك حتذيرا اأخريًا لل�صركات االجنبية 
العامل��ة يف مملكة الج��رام واأن على تلك ال�سركات ان تن�سحب 
اإن كانت حري�صة على موظفيها وروؤو�س اموالها قبل ان تطالها 
ال�صواري��خ البالي�صتي��ة، باالإ�صافة الى اأن عل��ى تلك ال�صركات 
اأن تنظ��ر الى االهداف املق�صوفة وتاأخ��ذ الدرو�س كيف تعامل 
براكني تو ات�س مع كل هدف لتعي وتتب�صر وتنجو من خطر ال 
يبقي وال يذر قبل فوات االوان، ومعنى ذلك ان اقت�صاد اململكة 
�صينهار م��ع ا�صتمرار الق�صف وان روؤو���س االموال �صتغادرها 

وان البعثات الدبلوما�صية �صتتخوف من البقاء فيها

الرسالة الرابعة:-
■ تاأكي��د موا�صل��ة �صم��ود ال�صع��ب اليمني وا�صتم��راره يف 

مواجهة العدوان، بكل و�صائل الدفاع املتاحة باالإ�صافة الى اأن 
توقي��ت اإطالق ال�سواريخ البالي�ستية جاء بعد ان اأمعن العدو 
يف لعبت��ه االجرامية القذرة وا�صتباحت��ه للمحظور وا�صتهدافه 
ال�صوارع العامة داخل املدن اليمنية عموما و�صنعاء على وجه 
خا�س، فكان الرد مزلزاًل مفاأدة ان على �صكان الريا�س اي�صا ان 
ي�ص��دوا اأذانهم ويفتحوا اأفواههم �صد هذا النظام الطاغي الذي 

ي�صتهدف املدنيني مبا�صرة وان يتوقف عن اجرامه الوح�صي.

الرسالة الخامسة:-
■ ان اط��الق دفع��ة من بركان تو ات�س وبه��ذه العداد ي�سر 
ال��ى خم��زون ا�صرتاتيج��ي كبري م��ن ه��ذه ال�صواري��خ بحوز 
الق��وة ال�صاروخية، وموؤ�ص��ر يوؤكد اأن لديه��ا مفاجئات مرعبة 
ومنظوم��ات جدي��دة رمبا تكون اق��وى من منظوم��ة بركان تو 
ات���س و�صتعلن عنه��ا االيام القادمة ان �ص��اء اهلل، وان اليمنيني 
بات��وا ميتلكون ع��دد من ال�صواري��خ البالي�صتي��ة بعيدة املدى 

و�صي�صتم��رون يف ق�ص��ف الريا�س بوترية عالي��ة باالإ�صافة الى 
اأن لديهم من�س��ات اطالق �سواريخ باأعداد كافية وي�ستطيعون 
حتريكه��ا ب�صهول��ة وي�ص��ر رغ��م وج��ود كل و�صائ��ل التج�ص�س 
االمريكية العمالقة واحلديثة ومعنى ذلك ان الريا�س �صت�صبح 
مث��ل جن��ران تزوره��ا ال�سواري��خ البالي�ستي��ة ب�س��كل م�ستمر 

و�صت�صمع دول العامل �صراخكم ولن يلتفت الى �صراخكم احد

الرسالة السادسة:- 
■ اثبات الف�سل الدائم ملنظومة الدفاع الأمريكية الباتريوت يف 
الت�صدي لل�صواريخ اليمنية والتي لطاملا تغنى بها االأمريكيني، 
وج��اءت ال�سواري��خ اليماني��ة واأثبت��ت اأنه��ا اوه��ن م��ن بي��ت 
العنكبوت، ومن جانب اخر اتت هذه ال�صواريخ ب�صكل جماعي 
ودخل��ت العم��ق ال�صعودي وه��ي ت�ّصل زامل “وي��ن الباتريوت 

وينه”، وزامل “�صواريخنا تعزف لك املوت يا �صلمان”.

الرسالة السابعة:-
■ ان اأخبار ق�صف الريا���س �صت�صبح امرًا اعتيادياً روتينياً 
ولن ت�صفي غليل ال�صع��ب اليمني الذي �صيطالب قيادته بق�صف 
اماك��ن ابعد، ول��ن يجد حينها مل��وك قرن ال�صيط��ان مكاناً امناً 
ل��ن يطاله الق�ص��ف يف اململكة، باالإ�صافة ال��ى ان ق�صف دبي او 
ابوظبي �صي�صبح هو اخلر ال��ذي �صي�صتاق له اليمنيني ويهتم 
ل��ه الع��امل، و�صيعل��م بني �صعود وعي��ال زاي��د اأن كلمة اهلل هي 
العلي��ا واأن كلم��ة ترم��ب ه��ي ال�صفل��ى، وان رج��ال اهلل لي�صوا 

كاتباع الطاغوت.

البدر 1 في الليل الحالك يبعث برسالة أخرى
■ ظهر البدر 1 يف الليل احلالك وعزم الرحيل الى مملكة قرن 
ال�سيط��ان بعد ان اأزعجه خرب وجود ق��وات اأمريكية يف جنران 
ف�ّص��د رحالة وبعث بر�صالة اأخرى الى مقر املعلومات واحلرب 

اللكرتونية التابع للعدوان يف جنران
ويف تفا�سي��ل ذلك: اعلنت الق��وة ال�ساروخية ا�ستهداف مقر 
املعلوم��ات واحلرب اللكرتونية التابع للعدوان يف جنران فما 

هو مركز املعلومات؟ وما اهميته؟ ودالالت هذا اال�صتهداف؟  
يقول ال�صحفي واملحلل ال�صيا�صي زيد الغر�صي اأن املركز يعد 
اهم مركز متقدم للعدوان يف اإدارة وحتريك طائرات ال�ستطالع 
والطائ��رات ب��دون طي��ار امل�ستخدمة �س��د اليم��ن ، اإلى جانب 
كون��ه املركز االه��م لتوجيه اقمار التج�ص���س وتلقى املعلومات 
م��ن العمالء على االر�س. كم��ا يقوم املركز بع��دة اعمال مهمة 
لتحقيق عدة اهداف فيما يتعلق باحلرب االلكرتونية وعمليات 

ال�ستطالع والتي منها:- 
■ مراقب��ة حمط��ات االت�ص��ال الال�صلكي والال�صلك��ي متعدد 

القنوات 
■ التحكم باأنظمة الرادار الع�سكرية لتحقيق التايل:- 

- لالإنذار وتوجيه النريان.
- لالإنذار واملراقبة ال�صاحلية.

- لتوجيه مراكز ال�صيطرة اجلوية.
- لقيادة نريان املدفعية وت�صحيحها.

- ملراقبة التحركات االأر�صية.
■ مراقب��ة اأنظمة الك�صف والتوجي��ه الكهروب�صرية مبختلف 

انواعها التلفزيونية واحلرارية والليزرية والب�صرية ...
وي�ص��ري الغر�ص��ي اأن دالالت ا�صته��داف هذا املرك��ز فهو جاء 
بع��د اع��الن وزارة الدف��اع االمريكية انها ار�صل��ت قوات نخبة 
اأمريكية للقيام مبهام  ” الكرتونية”  للت�صدي ل�صواريخ اليمن 
البالي�ستي��ة  وحتدي��د مواقع اطالقها ، اإل��ى جانب امل�ساركة يف 
�صد الهجمات الرية اليمنية داخل االرا�صي ال�صعودية  ح�صب 

قول وزارة الدفاع االمريكية اجلمعة املا�صية.
ومتث��ل هذه ال�صرب��ة �صفعة قوية لالأمريكي��ني وف�صل كبري 
خلرائه��م الذي��ن قالوا انه��م �صيوقف��ون ال�صواري��خ اليمنية 
وبالت��ايل فتعت��ر هزمية تقني��ة جديدة الأمريكا بع��د هزميتها 
يف اخ��رتاق منظوم��ة الباتري��وت وحتييده��ا ع��ن الت�ص��دي 
لل�صواري��خ البال�صتي��ة اليمني��ة ... وي�صتم��ر التف��وق التقني 
لليم��ن عل��ى التكنلوجي��ا االمريكي��ة الت��ي ظهر عجزه��ا امام 

العقول اليمنية ...

متابعات

الرسائل العاجلة
 التي بعثها الشعب اليمني وقيادة الحكيمة على متن دفعة البراكين اليمانية

ف�ي  و�سح النهار، انطلقت بحفظ اهلل دفعة �سواريخ بال�ستية من طراز بركان H2 و�سربت 
ه��ذه املرة عمق اململكة ال�س��عودية، وحّطت رحالها يف اهداف اقت�س��ادية ح�سا�س��ة يف عا�س��مة 
الع��دوان الريا���س ويف ميناء من اهم مواين قرن ال�س��يطان، وق�س��فت اهدافها بدق��ة متناهية، 
وحققت ا�سابات مبا�سرة لتلك الهداف حمدثة �سربة موجعة واأليمة لقوى العدوان وازلمه..
وكالعادة اعلنت ال�سعودية العرتا�س مبا ت�سمنه من ت�سارب بني �ساروخ و�ساروخني وكالعادة 

اأي�سًا وقعت يف تناق�سات كبرية وارباك يلخ�س الف�سل الدائم للباتريوت..
�س��يقول قادة العدوان اأنها ثالثة ورابعهم بدرهم، و�س��يقولون اأنهم ا�سقطوا خم�سة و�ساد�سهم 
بدره��م دج��ال بالكذب، وهذه الرباك��ني املباركة مل ُيعلن عن عددها، وما يعل��م عددها اإل قائد 

الثورة والقوة ال�ساروخية بل اُعلن اهدافها وهي امليناء اجلاف ومن�سئات اقت�سادي 
اآخري يف مملكة الجرام.

وه��ذا ما تفعله القوة ال�س��اروخية املباركة يف كل مرة يوغل هذا العدو ال�س��يطاين 
يف حق��ده واأجرام��ه وه��ي بداية الرد احلقيق��ي على جرائم وجم��ازر مملكة الجرام 

وزعيمة حلف ال�سيطان. 
وعل��ى الرغم من عدم معرف��ة عددها، اإل اأن الهم من هذا كله هو الر�س��ائل التي 

بعثها ال�س��عب اليمني وقيادة احلكيمة على منت دفعة الرباكني البالي�س��تية لتو�س��لها 
لقوى العدوان، وبني �س��هيون والمريكان، وهي ر�س��ائل مهمة وقوية و�سرورية، واأهم 

تلك الر�سائل التي حملتها دفعة الرباكني اليمانية هي :- 

جرافيك ال�سعب ©
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صحوة متأخرة
م��ا يوؤ�صف كثريا ه��و ال�صحوة املتاأخ��رة الأولئك الذين باع��وا انف�صهم 
ووطنه��م بدراه��م وريالت النف��ط اخلليجي، وظل��وا ي�سفق��ون للتواجد 
االإمارات��ي يف مدينة ماأرب على اأنه حتري��را، ويباركون خطواته املتعرثة 
نح��و �صنع��اء. الي��وم ي�صح��و اأولئ��ك املغ��رر به��م م��ن مرتزق��ة الداخل 

واخل��ارج، وين��ددون مب��ا تفعل��ه االإم��ارات يف جزي��رة �صقط��رى، 
ويعدون ذلك احتالال مرفو�صا، فقد ادركوا اأخريا اأن العدوان 

مل يك��ن �صم��اء ل��� املالئك��ة، وال وحي��ا ل��� االأنبياء، ب��ل كان 
وك��رًا لل�سياطني، ومرت�س��اً للقتلة الأفاك��ني، واأن ال�سراع 

ال�صع��ودي االإمارات��ي يف جن��وب اليمن ما ه��و اإال م�صرحية 
متفق عليها ينتهي ف�صلها االأخري باإمت�صا�س خريات اجلنوب 

وطم���س معامل��ه واآثاره، متاما كم��ا فعلت الطائ��رات ال�سعودية 
والإماراتي��ة يف كل زواي��ا ال�سمال اليمن��ي، وق�سفت باإفراط احلجر 

والب�ص��ر؛ حتى املوتى يف مقابرهم مل ي�صلموا من جرعات القنابل وحمم 
ال�صواريخ.

الموقف الرسمي
اخلارجي��ة  ب��وزارة  م�سوؤول��ة  م�س��ادر  حتدث��ت 

اليمني��ة “باأن��ه يت��م ع��ن كث��ب متابع��ة التقاري��ر الإعالمي��ة املوثوق��ة 
الت��ي تتحدث ع��ن قيام اإم��ارة اأب��و ظبي باإر�ص��ال ق��وات ع�صكرية 

اإ�سافي��ة اإل��ى مطار ومين��اء �سقطرى وطرد 
الق��وات اليمني��ة امل�صوؤول��ة ع��ن حمايتهما. 

واعت��ر امل�ص��در اأن تل��ك اخلط��وة “تف�ص��ح 
حقيق��ة العدوان وزيف االدعاءات املتكررة بدعم ما 

ي�صم��ى �صرعية الريا�س ويوؤكد حقيقة ا�صتمرار دولتي العدوان ال�صعودي 
االإمارات��ي يف احتالل اأجزاء من االأرا�صي واجل��زر اليمنية، وباالأخ�س يف 
املحافظ��ات اجلنوبية”. مو�صحا اأن دول العدوان حتاول فر�س ال�صيطرة 
والت�صرف كاأمر واقع على تلك االأرا�صي واجلزر كاأجزاء تابعة لها، بينما 
يف واق��ع االأمر ينطب��ق على تلك االأرا�صي واجلزر املحتلة املادة رقم ) 42 
( م��ن اتفاقية الهاي للعام 1907 والتي تذكر باأنه ” تعتر اأرا�صي الدولة 
حمتل��ة حني تكون حتت ال�صلطة الفعلية جلي�س العدو”. واأكد امل�صدر اأنه 

م��ا كان لي�صتمر الع��دوان ال�صع��ودي االإماراتي للعام الراب��ع على التوايل 
دون دع��م اأمريكي مبا�صر، اأدى اإلى ارتكاب جرائ��م حرب واإبادة جماعية 
بحق ال�سع��ب اليمني، وتدمر ممنهج لكافة مقدرات��ه القت�سادية وبنيته 

التحتية.

مكونات الجنوب تستنكر
ح��ذر اللقاء ال��دوري ملك��ّون احلراك اجلنوب��ي ال�صلم��ي امل�صارك يف 
موؤمت��ر احل��وار الوطن��ي املوق��ع عل��ى اتف��اق ال�سل��م وال�سراكة 
الوطني��ة، دول��ة الإم��ارات م��ن تداعي��ات املمار�س��ات 
العدواني��ة يف حمافظ��ة اأرخبيل �صقط��رى، وذلك يف 
لق��اء مو�ص��ع عق��د ب�صنع��اء به��ذا اخل�صو�س. 
رئي���س  راأ�ص��ه  ال��ذي  اللق��اء،  بي��ان  ودع��ا 
جمل���س ال��وزراء عب��د العزيز ب��ن حبتور، 
اأبن��اء املحافظ��ات اجلنوبي��ة وال�صرقي��ة 
الع��دوان  م��ن  موقفه��م  حتدي��د  اإل��ى 
واالحت��الل، والتوقف ع��ن ادعاء متثيل 
اأبناء املحافظ��ات اجلنوبية وال�صرقية 
ومظلوميته��م.. موؤكدا الرف�س القاطع 

مل��ن ميثل قوات االحت��الل يف املحافظات اجلنوبي��ة وال�صرقية. معترا كل 
م��ن يتعاون اأو يت�ص��ل مب�صروع العدوان واالحتالل ج��زء منهما.. م�صريا 
اإل��ى اأن امل�سروع الوطني ال��ذي يقاوم العدوان من��ذ اللحظة الأولى حذر 
من��ذ البداي��ة املرحبني باملعتدين باأنهم غدا �صي�صرب��ون كاأ�س العلقم جراء 

هذا املوقف.

سقطرى ستبقى يمنية
اأكد رئي�س اللجنة الثورية العليا حممد علي احلوثي اأن جزيرة �سقطرى 
ميني��ة و�صتبق��ى ميني��ة. ور�ص��دت "ال�صعب" تغري��دة له عل��ى "تويرت" 
ب�ص��اأن التوتر يف جزيرة �صقط��رى، ن�صها " �صقطرى مينية و�صتبقى مينية، 
وم��ا تعمله �صقط��رى االآن يف�صح زيف العناوين الت��ي زعمت االإمارات اأن 

جميئها لتنفيذها يوؤكد ذلك، وف�صل م�صروعكم وا�صح للعيان يف اليمن".

أدوات الالمشروع
يق��ول االأ�صتاذ فا�ص��ل ال�صرقي م�صرف اأن�صار يف املحافظة "ال يوجد اأي 
م�ص��روع لدويلة االمارات ه��ادف ووا�صح وم�صتقل ت�صع��ى وت�صحي من 
اأجل حتقيقه، مثلها مثل اململكة ال�صعودية والتي ا�صتحي دائما اأن ا�صميها 
العربي��ة، ه��ذه الدول ت�صعى خلدم��ة اأجندة اأمريكي��ة وا�صرائيلية فقط ال 
غري، وحكام واأمراء وملوك هذه الدول جمرد اأدوات بيد اال�صتعمار قدميا 

وحديثا، وهم اأ�صال نبتة ا�صتعمارية يف منطقتنا، وجذورهم ت�صهد بذلك.

ويتساءل الشرقي ساخرا:
كي��ف لالمارات وال�صعودية وبقية احللفاء اأن يكونوا اأ�صحاب م�صاريع 
تو�سعية ونواي��ا امرباطورية، وهم اأ�سغر واأحقر من يف هذا العامل وعلى 
"اطم��اع ال�ستعم��ار الأمريك��ي والربيط��اين  كل امل�ستوي��ات. وي�سي��ف: 
ال�صم��ايل  ب�صقي��ه  واليم��ن  �صقط��رى  يف  واجلدي��د  الق��دمي  واال�صرائيل��ي 
واجلنوب��ي اأه��داف ا�صرتاتيجية ل��دى دول ال�صر املذك��ورة، وال�صعودية 

والمارات وقطر من يدفع ثمن هذه الفاتورة."

مخطط مبكر
خمط��ط ا�سقاط وا�ستئ�سال جزيرة �سقطرى مبيت منذ مدة، وقد بداأت 
ف�صوله ي��وم اأعلنها عبد ربه حمافظة م�صتقلة به��دف التمهيد ال�صتقطاعها 
عن الأرا�سي اليمني��ة ح�سب الرغبة وال�سهية الأمريكية. طبعا لي�س لأنها 

حممية طبيعية، ول لأجل الأع�ساب، والأ�سماك، واملرجان...
وامنا ملوق��ع ا�سرتاتيجي مهم جدا جدا ج��دا يف اخلليج العربي، وتكاد 
تك��ون هي املوق��ع اال�صرتاتيج��ي الوحيد ع�صكري��ا، واأمني��ا، واقت�صاديا، 
و�صيا�صي��ا، واأي�صا للتحكم باأهم املواقع البحري��ة اال�صرتاتيجية يف البحر 
العرب��ي، بعد م�صيق باب املندب يف البحر االأحمر، الذي تكمن االأهمية من 

الناحية االقت�صادية والتجارية بالن�صبة له.

إلى الحضن اإلسرائيلي
اأمري��كا وبريطاني��ا تري��دان جزي��رة �صقط��رى م��ن اأج��ل عي��ون واأم��ن 
و�صالمة ا�صرائيل، وال�صعودية واالمارات هما االأدوات التنفيذية لل�صيادة 
االإ�صرائيلي��ة يف املنطقة، وت�صعيان لالرمت��اء يف احل�صن االإ�صرائيلي علنا، 
وخطوات، التطبيع ت�صري ب�صكل مت�ص��ارع، وقادم االأيام �صن�صهد اتفاقيات 
معلنة و�صريحة لقيام حتالف كبري وا�صرتاتيجي بني ا�صرائيل واالمارات 

وال�صعودية وبرعاية اأمريكية ترامبية..

قشة ستقصم ظهر البعير.
اأه��م ما يف االأم��ر اأن �صقطرى قد تكون الق�صة الت��ي ق�صمت ظهر البعري، 
ف��ال االم��ارات �صتخرج منه��ا، وال ال�صعودية �صتقبل بذل��ك، وال االأمريكان 
واالأمم املتحدة ببعيد عما يجري ويحدث.. بينما يفكر من ي�صمون اأنف�صهم 
بال�صرعي��ة اأن بامكانه��م احلدي��ث عن احلري��ة، واال�صتق��الل، واالحتالل، 
وال�ستعم��ار، وحتقيق �س��ي من ذلك ب��كل ب�ساطة، لأنهم كان��وا يعتقدون 
اأن ه��ذا التحال��ف ما ق��ام اإال من اأجل �ص��واد عيونهم، ي��وم ن�صحهم ال�صيد 
عبداملل��ك بدرالدين اأنه جاء من اأج��ل االحتالل واال�صتعمار خدمة الأمريكا 

وا�صرائيل.

اتصاالت مع األهالي
اأجري��ت ات�صاالت هاتفية مع من اأعرفه��م من اأبناء �صقطرى اأ�صاألهم عن 
طبيع��ة م��ا يجري فكان ال��رد باأن اأبن��اء �سقطرى لن يقبل��وا على الإطالق 
بالإحت��الل والإ�ستعم��ار مهم��ا كان الثمن، ول��ن يفرطوا بالهوي��ة اليمنية، 
واأنها �صتت�صكل مقاومة من اأبناء �صقطرى الإخراج الغزاة بالقوة، موؤكدين 

يل اأن هذا هو موقف و�صرف اأبناء �صقطرى االأحرار،
واأ�صاف��وا اأن االإم��ارات ظلت على مدى �صنت��ني تعمل يف �صقطرى حتت 
يافط��ة املنظم��ات وامل�صاع��دات االإن�صاني��ة والطبي��ة حتى ظن��وا اأنهم قد 
متكن��وا م��ن �ص��راء والءات وذمم اأبن��اء اجلزي��رة، اإال اأن املفاج��اأة كانت 

�صادمة لالإمارات بهذا الرف�س ال�صعبي املطلق.
م��ع مرور الوقت تتك�صف احلقائق، وتت�صح االأمور، وتنقلب ال�صورة، 
وال زال هن��اك فر�ص��ة ب�صيط��ة ملراجع��ة املواق��ف، وت�صحي��ح االأخطاء، 

وتقوميها ملن كان له قلب اأو األقى ال�صمع فهو �صهيد.

، وأدوات الــــعــــــدوان
ستمنى بالفشل الذريع سقطرى

مل  يتفاجئ اليمنيون الأحرار مما يجري يف جزيرة �سقطرى اليمنية، فهم مت�سلحون بالوعي 
العمي��ق وال��ري منذ الي��وم الأول للع��دوان، ويدركون اأهداف��ه ومغازيه رغم الرته��ات الرثة التي 
ت�س��دق بها، والتي جعلته متناق�س��ا يف توجهاته املريبة واأهدافه املزعومة، فهو ي�س��ن حرب اإبادة 
اأحرقت الأخ�س��ر والياب�س يف اليمن للعام الرابع على التوايل حتت ذريعة اإعادة �س��رعية �س��رابية 
ومفق��ودة، ويقوم بنهب ما تبقى من جم��ال يف الطبيعة اليمنية، ناهيك عن املعادن واملوارد والآثار 

ال�ساربة يف عمق التاأريخ اليمني الأ�سيل.

اليمنية

اليوم ينّفذ الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب وعده بنقل 
�صف��ارة بالده اإل��ى القد�س بالتزامن م��ع الذكرى ال�صبعني 
لتاأ�صي���س الكي��ان االإ�صرائيل��ي وكذل��ك الذك��رى ال�صبعني 
ل�"النكب��ة" و�ص��ط ردود اأفع��ال متفاوتة م��ن دول العامل 

و�صعوبها وزعمائها.
وحاول��ت احلكوم��ة االإ�صرائيلي��ة اإلى اأبعد ح��ّد اإقناع 
اأك��رب عدد ممك��ن من زعم��اء العامل حل�سور ه��ذا احلدث 
اال�صتثنائ��ي، حي��ث دع��ت اخلارجي��ة االإ�صرائيلي��ة 86 
�صف��ريًا، للم�صاركة يف املرا�صم، من املقرر اأن يلبي نحو 30 
منه��م الدعوة، ومن بني ال�صف��راء الذين اأكدوا ح�صورهم 
ه��ذه الفعالي��ات املرتق��ب تنظيمه��ا االأحد املقب��ل، �صفراء 
بلغاري��ا، هنغاري��ا وت�صيكي��ا، كما اأعلن��ت 10 دول اأخرى 
رف�صه��ا امل�صارك��ة الأ�صب��اب مبدئي��ة واأخ��رى فني��ة منها 
م�ص��ر، رو�صيا، النم�صا، اأملانيا، مالط��ا، املك�صيك، بولندا، 

ال�صويد والرتغال، اإيرلندا.
وم��ن املق��رر اأن ت�صارك اإيفان��كا ترامب، ابن��ة الرئي�س 
االأمريك��ي دونال��د ترام��ب و�صه��ره وم�صت�ص��اره جاري��د 
كو�ص��ر، ووزير اخلزان��ة االأمريكي��ة �صتي��ف منوت�صني، 
و�صيكتف��ي �صاحب الق��رار ترامب مبباركة ه��ذه املرا�صم 

عر كلمة م�صّجلة مبقطع فيديو، حيث �صيوجه من خاللها 
التهنئة ل� "اإ�صرائيل".

كيف �صيكون الّرد العربي واالإ�صالمي على 
هذا احلدث اخلطري؟!

اأوًل: املوق��ف العرب��ي والإ�سالم��ي كان م��ن املمكن اأن 
يك��ون م�سّرفاً وموؤثرًا ومعرقاًل لتخ��اذ مثل هذه اخلطوة 
ل��ول توجي��ه طعن��ة يف الظه��ر م��ن قب��ل بع���س الأنظمة 
العربي��ة واالإ�صالمي��ة لكل الع��رب وامل�صلم��ني، فجميعنا 
ي��رى كي��ف تزحف بع�س ال��دول العربي��ة الأداء التحية ل� 
"االإ�صرائيل��ي" والتقّرب من��ه و�صواًل للتطبيع معه على 
ح�صاب اأبناء عمومتهم الفل�صطينيني الذين كانت ق�صيتهم 
االأ�صا���س بالن�صب��ة له��ذه االأنظمة، ب��ل مّت بن��اء ال�صيا�صة 
العربي��ة عل��ى اأ�صا�س الق�صي��ة الفل�صطيني��ة التي جمعت 
العرب حول ق�صية واحدة وهي وحدتهم وكان لها الف�صل 

يف اإبقاء "اجلامعة العربية" حية حتى �صنني قريبة.
اأم��ا اليوم فالظروف ال�صيا�صية تغ��رّيت وما كان يجمع 
الع��رب يف االأم���س اأ�صب��ح يفّرقه��م، اأولي���س م��ن املخزي 
واملعي��ب اأن حت�صر �صخ�صيات عربي��ة واإ�صالمية يف يوم 

افتتاح ال�سف��ارة الأمريكية يف القد�س، هل يعقل باأن حجم 
النحط��اط الأخالقي و�سل اإلى هذا احل��د؛ اإيدي كوهني 
وه��و اإعالمي "اإ�صرائيلي" ق��ال عر تغريدة له على موقع 
"توي��رت" اإن��ه �صين�صر �صور واأ�صم��اء �صخ�صيات عربية 
وخليجي��ة �صت�ص��ارك يف حفل نقل ال�صف��ارة االأمريكية اإلى 
مدينة القد�س، واأ�صاد كوهني بت�صريحات وزير اخلارجية 
البحرين��ي خالد بن اأحمد الداعمة ل� "اإ�صرائيل" يف ق�صفها 
الأهداف اإيرانية يف �صوريا، ولكن ال نعلم ما هو موقف ابن 

اأحمد يف حال رّدت عليه طهران باملثل.
ال�صعودية تلتزم ال�صمت وال تنب�س ببنت �صفة حيال ما 
يجري، وعلى ما يبدو اأن ال�صكوت عالمة على "الر�صى"، 
وكاأن م��ا يجري ال يعنيها وهو يف احلقيقة حمور وجودها 
ال��ذي �صرتى نتائج��ه عاجاًل اأم اآجاًل، لكونه��ا تتحالف مع 
"ال�صيط��ان" الذي ميلك قدرة عالية على االإغواء، ولكن 
اهلل اأعل��م م��اذا �صيح�ص��ل بها بعد ه��ذا االإغ��واء، وهل ما 
تفعل��ه ي�صتح��ق كل ه��ذا االنحراف ع��ن الهوي��ة العربية 
واالإ�صالمي��ة اأم اإن امل�صال��ح ال�صخ�صي��ة اأ�صبحت اأ�صمى 

من مبادئ الدول واالأمة.
ولك��ن يبق��ى االأم��ل موج��ودًا يف ظ��ل وج��ود �صع��وب 

مقاوم��ة ل تر�س��ى بالنبطاح اأمام الع��دو ول تقبل الذل، 
وق��د قدمت بع�س ال�سعوب العربي��ة اأمنوذجاً يحتذى به 
يف ه��ذا املج��ال، وما زال الع��دو يح�صب له��ا األف ح�صاب، 
الأنه��ا كّونت لنف�صها �صخ�صية، وكياناً ووجودًا على عك�س 
م��ن كان ميتلك كل االإمكانات ولكن��ه ال ميلك اأي �صخ�صية 

يف هذا العامل �صوى كونه "تابعاً".
القد���س  يف  حقه��م  ع��ن  يتنازل��وا  ل��ن  الفل�صطيني��ون 
و�صيعرون عن غ�صبهم باأ�صّد اللهجات، ويف الغد �صيخرج 
االآالف منهم للتعبري عن رف�صهم لنقل ال�صفارة االأمريكية 
اإل��ى القد���س، و�صي�صانده��م اإخوانهم يف لبن��ان واالأردن، 
حيث �صتخرج مظاهرات م��ن هاتني الدولتني وتتجه نحو 
احلدود مع فل�صط��ني املحتلة، ومن املب�ّصر جدًا اأن تخرج 
تظاه��رات من 46 دولة اأي�صاً للتنديد بقرار ترامب املتخذ 

يف 6 دي�صمر 2017.
ثاني��اً: الحت��الل الإ�سرائيل��ي �سيتخ��ذ كل الإجراءات 
والحتياط��ات الالزمة ملنع ح��دوث اأي خلل يف هذا اليوم 
ال�صعي��د بالن�صب��ة ل��� "ايفان��كا" واأ�صدقائه��ا ال�صهاين��ة 
والتعي���س بالن�صبة لكل من ال ي��زال يوؤمن باحلق والعدل 
يف ه��ذا الع��امل، ومبا اأن احل��ق ال ياأت��ي اإال بالقوة مع من 

اغت�ص��ب االأر�س وم��ا زال يتو�ّص��ع يف احتالل��ه كان ال بّد 
م��ن الفكر املقاوم الذي مل ولن يتخل��ى عنه الفل�صطينيون 
ال�سرف��اء يف غ��زة وال�سف��ة وغره��ا م��ن املناط��ق، وهم 
يعلم��ون جيدًا باأن املقاومة هي احل��ل الوحيد ال�صرتجاع 

احلق املغت�صب.
لن تخيف الفل�صطينيني الوحدات الع�صكرية التي �صيتم 
م�صاعفته��ا يوم غد ح��ول قطاع غ��زة ويف ال�صفة الغربية 
املحتل��ة و�صتخ��رج مظاه��رات ب��االآالف احتجاج��اً عل��ى 
نق��ل ال�صفارة، التي دّم��ر قرارها عملية ال�ص��الم واألغى ما 
اتفق علي��ه من حل الدولت��ني الفل�صطيني��ة وال�صهيونية، 
وهنا تثب��ت �صحة كالمنا للمرة االألف ب��اأن "اإ�صرائيل" ال 
تع��رف معنى ال�صالم وال ميكن اأن ُيبنى ال�صالم مع القتلة 

واملجرمني، لذلك ال بديل عن خيار املقاومة.
ختام��اً، �صع��ادة اإيفان��كا ترام��ب الت��ي ع��ّرت عنها يف 
�صفحتها عل��ى "االن�صتغرام" على خلفية افتتاح ال�سفارة 
الي��وم، لن تدوم طوياًل و�ستعود مع حقائب مكياجها التي 
لن تنفعها يف ر�صم ابت�صامة اأخرى لها يف ظل غليان �صعوب 
الع��امل وغ�صبهم الذي �صيعرون عن��ه اليوم يف 46 دولة 

حول العامل.

في ذكرى النكبة الشعوب تثأر لفلسطين وترامب 
نقل السفارة ورسم مستقبل جديد للشرق األوسطينقل سفارة بالده للقدس بتواطؤ عربي وأممي.

خفايا العدوان تتكشف باحتالل جزيرة
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تحديات ال تنتهي
التحدي��ات  م��ن  مزي��دا  الوط��ن  واج��ه  كلم��ا   
وال�صع��اب، ت�صتهدفه حمالت اأخرى م�صادة، هدفها 
الكيل مبكيالني، وال�صع��ى لهدمه وتدمريه، ومفاقمه 
معانات��ه، واثخ��ان جراحه. مل ترتك ق��وى العدوان 
اإل طرقت��ه، ول ناف��ذة للتجوي��ع  ب��اب للج��رم  اإي 
والرتكي��ع اإال وجل��ت منه��ا يف و�ص��ح النه��ار. بداأت 
م�صواره��ا بخلق ا�صط��راب مايل يف ال�ص��وق املالية، 
وارتفاع �صعر �صرف العملة ال�صعبة ب�صكل مفاجئ، 
ارتفع��ت مع��ه اال�صعار ب�ص��كل جنوين، اقل��ق النا�س 
وزاد م��ن توتره��م، وا�صتغل الطاب��ور اخلام�س هذه 
االأو�ص��اع لكي��ل االتهام��ات يف ا�صخا���س بعينه��م، 
وت�سوي��ر الو�س��ع بالكارث��ي واملتاأزم، م��ع حماولة 
اغف��ال اال�صباب احلقيقي��ة يف مثل هذه االزمات ومن 
يق��ف وراءه��ا، واالأه��داف الت��ي يرتجاه��ا العدوان 
منه��ا. ولأننا جمتم��ع عاطفي؛ جتتاحن��ا ال�سائعات 
�صريع��ا، وحتتوين��ا ون�صدقها م��ن دون تريث، لكن 
يف املقاب��ل نح��ن �صعب كرمي وعظي��م ياأبى اخل�صوع 
اأو الرك��وع لق��وى الع��دوان، ومرتزقت��ه واأدوات��ه 
الت��ي توا�صل ح�صاره��ا وحربها للع��ام الرابع على 
الت��وايل، ومتار�س يف عدوانها اأب�صع واقذر االأ�صاليب 

واجلرائم واالإنتهاكات.

الورقة اإلقتصادية
الع��دوان ف�سل��ه يف حتقي��ق اي  اثب��ت  بع��د ان 
انت�ص��ار يف جبه��ات القتال، ومن��ي بهزائم وخ�صائر 
كب��رية مل تكن يف ح�صبانه، يح��اول جاهدا اخ�صاع 
ت�صيي��ق  خ��الل  م��ن  ال�صام��د،  اليمن��ي  ال�صع��ب 
اخلناق عل��ى اقت�صاده وموارده وتدمري ا�صتقراره 
التموين��ي، ف�صه��د ال��دوالر ارتفاع��ا غ��ري م�صبوق 
مقاب��ل الري��ال اليمن��ي، و�صاحبه ارتف��اع ال�صعار 
امل�صتق��ات النفطية والغاز املن��زيل واملواد الغذائية 
ال�سا�سي��ة، مم��ا ت�سبب يف خلق حال��ة من الفو�سى 
والقل��ق وال�سخ��ط ل��دى املواطن��ني خ�سو�س��ا مع 

اقرتاب �صهر رم�صان.

مل يك��ن ذل��ك االرتف��اع كما يق��ول خ��راء اقت�صاد 
ناجت��اً ع��ن �س��وء ادارة، او �سل��ل يف امل��وارد، وامنا 
ا�صتم��رار للح�ص��ار االقت�ص��ادي على اليم��ن، ومنع 
البن��وك العاملي��ة التعام��ل م��ع البن��وك املحلية بعد 
نق��ل البن��ك املرك��زي اليمني اإل��ى عدن.. اإل��ى جانب 
احتياجات التجار الى توفري  متطلبات �صهر رم�صان 
من املواد الغذائية امل�صتوردة التي حتتاج ما يقارب 
100مليون دوالر كحد ادنى، وهو ما ت�صبب باختفاء 
العمل��ة ال�صعب��ة م��ن ال�ص��وق املالية، وخل��ق حالة 

ارباك واقالق للمواطنني.

اإلحتكار والجشع..عدوان
لي���س هناك اأ�س��د واأ�سواأ ممن يقت��ل النا�س وي�سفك 
الدم��اء، �ص��وى ذل��ك املحتك��ر واملتاج��ر باالأزم��ات، 
وامل�صتغ��ل لالأو�ص��اع م��ن اج��ل االرت��زاق والك�صب 
ال�صري��ع غري امل�صروع .. وهو م��ا اتفق عليه اجلميع 
م��ن جه��ات حكومية وجت��ار وم�صرفي��ني، معترين 
اأي متالع��ب باأ�صع��ار ال�صلع والعمل��ة، عدوا لل�صعب 
م��ن منطل��ق التكامل واحلر���س اجلماعي عل��ى اأمن 
وا�صتق��رار البيئ��ة االقت�صادي��ة اليمني��ة الت��ي متثل 
وط��ن اجلمي��ع يف الواق��ع القت�س��ادي، ومب��ا يعود 
بالفائ��دة احلقيقية على القطاع اخلا�س الذي يخ�صر 
اأو  كل �ص��يء يف ح��ال ف�ص��دت البيئ��ة االقت�صادي��ة 

اأ�صابها اال�صطراب.

روحانية ال توصف
ب�س��كل  الوط��ن  حمافظ��ات  كاف��ة  يف  اليمني��ون 
ع��ام، واأبن��اء ذم��ار ب�صكل خا���س، ي�صتقبل��ون �صهر 
رم�ص��ان املب��ارك ا�صتقب��اال خا�ص��ا، لكون��ه حمط��ة 
دينية روحية يتزود من��ه املوؤمنون بالزاد الروحي، 
الق��راآن  م��ن مع��ني  فينهل��ون  االإمياني��ة،  والطاق��ة 
الك��رمي، ويكرثون التالوة والذك��ر، ويعمرون بيوت 
اهلل بال�ص��الة والقيام والدع��اء. وينعك�س هذا اجلو 
االمياين الروح��ي على معامالت النا���س وعالقاتهم، 
فتنت�صر قيم الرتاح��م والت�صامح، ويلتقي اأهل احلي 
�صغريه��م وكبريهم يف بيوت اهلل ي��وؤدون ال�صلوات، 

ف��ريى بع�صه��م بع�ص��ا يف ملتق��ى تغ�ص��اه مالئك��ة 
اهلل.. وف��وق كل ذلك، يوا�صي الغن��ي الفقري بالزكاة 
وال�صدقات، وي�صعى اأهل اخلري يف فك كرب االآخرين 
واعانته��م عل��ى نوائ��ب الده��ر، فيتحق��ق التكاف��ل 

والرتاحم يف اأ�صمى معانيه.

عادات وتقاليد
ل�صه��ر رم�ص��ان ع��ادات وتقالي��د حياتي��ة خا�ص��ة 
متي��زه عن غ��ريه.. كم��ا اأن ه��ذه الع��ادات احلياتية 
تختل��ف م��ن حمافظة اإل��ى اأخرى، ورمبا ق��د تختلف 
ال�ص��ورة داخ��ل املحافظ��ة الواح��دة. واملالحظ اأن 
هن��اك بع�س العادات والتقالي��د تو�سك على الندثار 
لوجود بدائل وفرتها التكنولوجيا، كامل�صحراتي مثال 
ال��ذي بداأ دوره يرتاجع.. بينما ا�صتطاعت الكثري من 
ه��ذه العادات ال�صمود والبق��اء ومقاومة كل املظاهر 

الدخيلة.

طبيعة الحياة
يف اأزق��ة مدين��ة ذم��ار م��ا زال��ت احلي��اة ت��دب يف 
�صوارعه��ا، لتت�صاع��د �صيئ��اً ف�صيئاً، قب��ل اأن تتوقف 
متام��اً قبي��ل اأذان املغ��رب بلحظ��ات حي��ث يتف��رق 
النا���س ب��ني املن��ازل وامل�صاج��د، لتبدو ذم��ار حينها 
كمدين��ة مهج��ورة للحظ��ات قب��ل اأن يتدف��ق النا���س 
جم��ددًا يف االأ�ص��واق كج��داول املاء. تع��ج االأ�صواق 
باحلركة واملت�صوقني ولكنها تعاين من �صعف قدرتهم 
ال�صرائية كم��ا يقول اأحد الباع��ة ل�«ال�صعب«، وعلى 
رغ��م ا�صتم��رار الباع��ة يف عر�س كثري م��ن املنتجات 
واملاأك��والت ال�صعبي��ة املخ�ص�ص��ة ل�صه��ر رم�ص��ان، 
اإال اأن حرك��ة البي��ع وال�صراء تراجع��ت اإلى حد غري 
م�صب��وق كانعكا���س مبا�ص��ر للتده��ور االقت�ص��ادي، 
وانخفا���س �سع��ر العمل��ة الوطني��ة اأم��ام العم��الت 

االأجنبية.

الشوارع واألسواق
االأ�ص��واق واملحال التجارية ت�صهد ازدحاما �صديدا 
قبي��ل رم�صان ،حيث يتجه النا���س ل�صراء حاجياتهم 
الرم�ساني��ة.. وه��ذا الزدح��ام يظ��ل ط��وال ال�سه��ر 
الك��رمي وخا�صة يف الفرتة الواقعة بني �صالة الع�صر 
وموع��د االإفط��ار، وكذل��ك بع��د �ص��الة الع�ص��اء، اأما 
ف��رتة ال�سباح فتكاد تخلو ال�س��وارع فيها من املارة، 
خ�صو�ص��ا واأن ال��دوام الر�صم��ي يبداأ عن��د احلادية 

ع�صرة ظهرا.

طقوس اإلفطار
لالإفط��ار طقو���س خا�سة، حيث يحم��ل ال�سائمون 
قبي��ل اأذان املغرب وجب��ة افطاره��م ويتوجهون بها 
نح��و امل�صج��د، ويتجمع��ون عل��ى هيئ��ة حلق��ات يف 
اأماك��ن خم�ص�صة ومعدة �صلفا حول وجبات االإفطار 
ال�صريع��ة التي مت جمعها، ويدع��ون اليها غريهم من 
الزائري��ن والغرب��اء ع��ن احل��ي. وج��رت الع��ادة يف 

اأرياف ذمار، على فر�س �صفرة كبرية يف فناء امل�صجد، 
يلتقي عليها ال�صائمون، حيث تر�صل وجبات االإفطار 
من بيوت القرية املج��اورة للم�صجد.. وقد حتمل كل 
اأ�ص��رة وجبة افطاره��ا اإلى امل�صجد وتدع��و اليها من 

ت�صاء من احلا�صرين.

مائدة رمضان
ت�صم املائدة الذمارية يف وجبة االفطار اأو الع�صاء 
يف رم�س��ان �سنوف��ا م��ن الطعم��ة ومنه��ا البطاط��ا 
امل�صلوقة ب�صكل رئي�ص��ي، وكذلك »ال�صفوت« وقوامه 
»اللح��وح« والل��ن.. و«اللح��وح« خب��ز ط��ري ل��ني 
ي�صن��ع من دقي��ق القم��ح اأو ال��ذرة الرومي��ة، حيث 
تو�صع العجينة على وع��اء فخاري اأو معدين لتطبخ 
على ن��ار هادئة حتى تن�صج، وبعده��ا يتم ترتيبه يف 
اإن��اء عري���س على �س��كل طبقات رقيقة ي�س��اف اإليها 

اللن واخل�سار املهرو�سة.
وهن��اك »بن��ت ال�صحن« حيث يت��م ت�صكيل عجينة 
مكون��ة م��ن الدقي��ق املخلوط��ة بال�سم��ن والبي���س 
واخلم��رية وحبة الرك��ة على هيئ��ة اقرا�س رقيقة 
ج��دا، ث��م تو�س��ع يف الف��رن حت��ى تن�س��ج، وبعدها 
ي�س��اف اليه��ا الع�س��ل.. ف�س��ال ع��ن اطب��اق اخ��رى 
منه��ا »ال�صلت��ة« وقوامه��ا االرز واللح��م واخل�ص��ار 
املهرو�س��ة واحللب��ة املخفوقة، وتف�س��ل طباختها يف 
ان��اء من الفخار حتى يحتف��ظ بدرجة احلرارة خالل 
االأكل. ومن الوجبات الرم�صانية اأي�صا »الع�صيدة«، 
وهي وجبة �صعبية �صهلة التح�صري، وتنت�صر يف عدد 
من املدن اليمني��ة. وتتكّون من الدقيق االأبي�س الذي 
ُيخل��ط باملاء، ليك��ّون �س��كاًل متما�سًكا رطًب��ا. ُي�ساف 

حوله، اأو داخله، الزبادي املفلفل اأو املرق.
وتعم��ل ربات البيوت على تهيئ��ة املواد الرئي�صية 
للطه��ي مثل الطحني باأنواعه، ومن��ه الذرة والطحني 
االأحم��ر للع�صي��دة، اإ�صاف��ة اإل��ى احلب��وب كالقم��ح 
املق�ص��ور واللوبيا والبه��ارات، وكذلك تنظيف املنزل 
وتزي��ني بع���س الزواي��ا في��ه.. وتت�صم��ن ال�صف��رة 
الذماري��ة ب�س��كل �سبه يوم��ي طب��ق الأرز بالبهارات 
املطب��وخ  اأواالأرز   ، اللح��م  اأو  والدج��اج  املتنوع��ة 
بال�صل�ص��ة والبه��ارات واملحل��ى بالب�ص��ل االأحم��ر 
والل��وز والزبي��ب، وتختل��ف ط��رق طب��خ الأرز بني 
مدين��ة واأخ��رى ح�س��ب رغب��ة القاطن��ني. كل ذل��ك 

اإل��ى جانب الأطب��اق الثانوية الأخ��رى كال�سنبو�سة 
والرواين والفطائر وغريها.

ساعة العودي
وال نن�ص��ى قب��ل اأن نغادر ه��ذه املدين��ة، اأن نعرج 
على �ص��وق هام و�صهري وهو �صوق القات الذي يزداد 
ازدحاما خ��الل رم�صان وخا�صة بع��د �صالة الع�صر 
و�ص��الة الع�ص��اء، حي��ث يقب��ل النا���س عل��ى �صرائه 
باعتب��اره م��ادة منبهة تبع��ث على الكي��ف، وت�صاعد 

على ال�صهر يف الليايل الرم�صانية.
ويتج��ه النا�س بع��د �صالة الع�صاء اإل��ى جمال�صهم 
الت��ي ت�صمى »املقايل« حيث متت��د ال�صهرة مع القات 
اإل��ى �صاع��ة متاأخرة من الليل، وال يخل��و ال�صمر على 
ه��ذه االأغ�صان من احلديث ع��ن ال�صيا�صة واخلو�س 
يف الق�صاي��ا املحلي��ة، ناهي��ك عن متابع��ة م�صتجدات 
االأخب��ار على �صا�ص��ات التلفزة، وك��ذا متابعة بع�س 
والرام��ج  والتاريخي��ة،  الكوميدي��ة  امل�صل�ص��الت 
امل�صابقاتي��ة.. كم��ا ان ال�صمر يعد منا�صب��ة ي�صتغلها 

اليمنيون حلل م�صاكلهم وق�صاياهم.

ضيف عزيز
اإنَّ االأم��ة االإ�صالمية جمعاء يف االأي��ام القليلة القادمة 
ت�صتقب��ل �صيفاً عزيزا ووافدًا كرميا تت�صّوف القلوب اإلى 
جميئه، وتتطلع النفو�س اإل��ى قدومه؛ اإنه �صيٌف حبيٌب 
عل��ى قلوب املوؤمن��ني، عزيٌز عل��ى نفو�صه��م، يتبا�صرون 
مبجيئ��ه ويهنئ بع�صهم بع�صا بقدوم��ه، وكلهم يرجون 
ل ما فيه من خري وبركة؛  اأن يبُلَغ هذا ال�صيف، واأن ُيَح�صِّ
اأال وهو �صه��ر رم�صان املبارك �صهر اخلريات والركات، 
�صهر الطاع��ات والقربات، �صهر ال�صي��ام والذكر وتالوة 
القراآن، �صهر اال�صتغفار والدعاء واملناجاة، �صهر اجلود 
وال�صخ��اء والب��ذل والعط��اء واالإح�صان، �صه��ٌر تعددت 
خريات��ه وتنوع��ت بركاته وعظمت جم��االت الربح فيه، 
ذلك��م ال�صه��ر العظيم املب��ارك الذي خ�ص��ه اهلل جّل وعال 
مبيزات كرمية وخ�صائ���س عظيمة ومناقب جّمة متيزه 

عن �صائر ال�صهور.

إقبال صادق على اهلل
اإن الف��رح بقدوم هذا ال�سهر ومعرفة ف�سله ومكانته 
مل��ن اأعظم االأم��ور املِعينة على اجل��د واالجتهاد فيه، 
ومل ي�صيِّع كثري من النا�س الطاعة يف هذا ال�صهر الكرمي 
واالإقب��ال على اهلل جّل وعال اإال من جه��ٍل منهم بقيمته 
ومكانت��ه، واإال لو عرف امل�صلم هذا ال�صهر حقَّ معرفته 
وؤ وا�صتعد  اأ ل��ه اأح�صن التهيُّ وع��رف قدره ومكانته لتهيَّ
له اأطي��ب ال�ستعداد، ولبذل ق�س��ارى و�سعه وجهده 
واجتهاده يف �صبيل اهلل والقيام بعبادة اهلل على الوجه 
ال��ذي ير�صي ال��رب تبارك وتعال��ى. وال�ص��وؤال الذي 
يطرح نف�س��ه يف هذه الأيام؛ كي��ف ن�ستقبل هذا ال�سهر 
الكرمي؟. كيف نتهّياأ لهذا املو�صم العظيم؟. كيف ن�صتعد 
لهذا ال�صهر املبارك؟.ولي�س ا�صتقبال هذا ال�صهر بتبادل 
باقات الورد والزهور، وال باإلقاء االأنا�صيد واالأراجيز، 
وال بتهيئ��ة املالع��ب وال�ص��االت، وال بجْم��ع �صنوف 
اأن��واع املطاعم وامل�صروب��ات واملاأك��والت؛ اإن التهّيوؤ 
له��ذا ال�صهر الكرمي تهّيوؤٌ للطاع��ة، وا�صتعداٌد للعبادة، 
واإقب��اٌل �سادق على اهلل جّل وع��ال، وتوبة ن�سوح من 

كل ذنب وخطيئة.

مناسبات

اإ�ستطـــــالع/فــــــــ�ؤاد اجلنـــــــيد

يطل رم�س��ان هذا العام، ك�س��ابقوه من الأعوام، يحل علينا �س��يفا 
كرميا وعزيزا، ومعه ن�س��ائم اخلري و�س��نابل الربكات. ت�ستقبله ذمار 
ومثله��ا باق��ي املحافظ��ات اليمني��ة، والوطن ي��رزح حتت ع��دوان ل 
ينتمي لهذا الكوكب الكروي، وح�سار مطبق من اجلهات الأربع، مبا يف 
ذلك اجلو والبحر. �س��هر جديد بزمانه، لكنه غري جديد باحداثه، 
واإن كان هناك من جديد، فهو الثبات امل�س��اعف، وال�س��مود الأ�س��د، 

والإنت�سارات املتتابعة التي تثلج �سدور قوم موؤمنني.

الكريــــم الشــــهر  الســــتقبال  عاليــــة  واســــتعدادات  ترتيبــــات  تشــــهد  ذمــــار 



مزاعم كاذبة
كان الع��دو ال�صعودي واالماراتي يررا حربهما على 
اليم��ن انه لدواعي حماية الم��ن الوطني والقليمي من 
التهدي��دات االإيراني��ة باال�صاف��ة ال��ى ذريع��ة االنقالب 
وع��ودة ال�صرعية، ولكن يف �صوء امل�صارات التي اخذتها 
احلرب وك�صفها لكثري م��ن احلقائق التي ت�صتبعد متاما 
�سحة تلك املزاعم، واجته ب�سطاء التفكر من املواطنني 

الى اعطاء العدوان هذه التف�صريات 
وجتليت احلقيقة بو�سوح كال�سم�س يف كبد ال�سماء يف 
اأن اأب��رز االأ�صباب االأكرث و�صوح��ا يف �صن العدوان على 
اليم��ن هي اأن الدول اخلليجية وعل��ى راأ�صها ال�صعودية 
واالمارات تنوبان ع��ن امريكا وا�صرائيل يف خو�س هذه 
الع��دوان ال��ذي ه��و ع��دوان بالدرج��ة االأول��ى من اجل 
ا�صرائي��ل وحماية امل�صالح االأمريكية من ال�صحوة التي 
تفج��رت عند كثري من ال�صرف��اء يف املنطقة وبروز قيادة 
ق��ادرة على حتريك ال�صعوب �ص��د هيمنة قوى الطغيان 

واجلروت امريكا وا�صرائيل. 
ولي���س م��ن امل�صتغ��رب ان تخو���س ه��ذه الدوي��الت 
الع��دوان بالنيابة عنهما الن ق��وى الطغيان تلك تتعامل 
معهم��ا كوالي��ات تابع��ه لهم��ا وق��د اقت�ص��ت م�صلحتها 
ان تب��دو احل��روب الت��ي ي�صعالنه��ا يف املنطق��ة حروبا 
عربي��ه عربيه وان حتم��ل هذه الدويالت عنه��ا التبعات 
والقانوني��ة  واالخالقي��ة  والب�صري��ة  االقت�صادي��ة 
وال�صيا�صي��ة للع��دوان كم��ا فعل��ت يف �صوري��ا والع��راق 
وليبي��ا وخ�سو�س��ا ان امري��كا تع��رف خماط��ر دخولها 

املبا�صر يف حرب مع اليمنيني املت�صوقني ملواجهتا. 
وم��ن مظاهر كون احلرب هي حرب اأمريكا واإ�صرائيل 
فظاع��ة م��ا ترتكب��ه ادواته��ا م��ن جرائ��م غ��ري م�صبوقة 
وب��دون ادنى خ��وف او وّجل من التبع��ات القانونية بل 
وم��ع ثق��ه كب��ره ان جميع املنظم��ات الأممية مب��ا فيها 
جمل�صي االأمن وحقوق االن�صان لن حترك �صاكنا، بل هي 
من �صتتولى ال�صرعنه والتغطية لهذه االنتهاكات، ومثل 
ه��ذا اي�صا ال يح��دث بهذه ال�ص��ورة اإال عندم��ا تتواجد 
ال�صط��وة والنف��وذ االأمريك��ي واالإ�صرائيل��ي، وتعلمن��ا 
ح�صب االأح��داث املتعاقبة يف العامل ان مثل هذا ال�صلف 
ال يح��دث اإال عندم��ا تك��ون احل��رب هي ح��رب من اجل 
امل�صال��ح االأمريكي��ة واالإ�صرائيلي��ة، اال اإن البع���س من 
قا�ص��ري الوعي كان غ��ري مقتنع باأنه “ع��دوان اأمريكي 
�صع��ودي �صهي��وين” ، وكان ما يزال يف قلب��ه �صك عندما 
ُيقال ل��ه اأن “اأمريكا واإ�صرائيل” ق��د عزمت وقررت �صن 
الع��دوان على اليمن وما النظام ال�صع��ودي واالإماراتي 

اإال ادوات بيد اأمريكا واإ�صرائيل.
وم��ع اطالة اّمد الع��دوان تال�سى ذل��ك الوهم وال�سك 
ل��دى كل م��ن كان ال ي��زال يف قلب��ة ادن��ى �ص��ك وانعك�س 
لي�صب��ح يق��ني  ب��اأن “اأمري��كا واإ�صرائيل” هي م��ن تُدير 
الع��دوان على بلده��م وتقت��ل الن�ساء والطف��ال وتهلك 
احل��رث والن�س��ل ، فكانت مدة ثالثة اأع��وام م�ست على 
عدوان قوى ال�صر “اأمريكا واإ�صرائيل والنظام ال�صعودي 
واالمارات��ي” كفيلة بك�صف الكثري م��ن احلقائق وك�صف 
ال�صت��ار ع��ن املُعتدي��ن احلقيق��ني واهدافه��م احلقيقية 
للع��دوان الغا�صم بعد اإن حاول��وا اخفائها خلف عناوين 

زائفة وخزعبالت باطلة باتت ل تنطلي على وعي الكثر 
من اليمنيني، فذهبت ادعاءات اخلونة واملرتزقة ادراج 

الرياح بفعل العديد من احلقائق التي انك�سفت.

كشف المستور
ادت وقاح��ة ترامب الى ك�ص��ف امل�صتور الذي ات�صح 
جلّي��اً م��ن خالل ما اق��ره البنتاغون م��ن م�صرتكه جنود 
امريكي��ني يف العدوان وتواجدهم يف احلدود ال�صعودية 
ناهيك عن التقارير االإعالمية التي بينت بع�س تفا�صيل 
م�صاركه امريكا يف العدوان، ويقول العديد من املحللني 
ان ترام��ب يعاين م��ن امرا�س نف�صي��ه ووو..الخ، اإال اأن 
ال�ص��ي اجليد يف ترامب انه ك�صف ب�صراحة عن �صيا�صيه 
ب��الده دون خمادع��ه او مراوغه وقاله��ا �صراحة عندما 
اعلن ان�صحاب امريكا من االتفاق النووي انه لن ي�صمح 
لبل��د تقول املوت لأمريكا من امتالك �سالح نووي، وهذا 
الت�صري��ح ال يجب املرور من��ه مرور الكرام فقط بل هنا 
يح��ب علين��ا التاأم��ل لهذا جي��دا واجراء عملي��ة ع�صف 
ذهني �صريع لالأحداث منذ بدء العدوان على اليمن فمنذ 
الوهلة االول��ى من العدوان واالآن تعال��وا نعر�س عدد 

من ال�سواهد املوؤكدة ملا ذهبنا اليه:

أمريكا تشارك بشكل رئيس في العدوان على اليمن
اإن حتالف ق��وى العدوان من الدول اخلليجية وعلى 
را�صه��ا ال�صعودية واالمارات لن جت��روا على �صن هكذا 
عدوان وارتكاب جمازر وح�صيه بحق ال�صعب اليمني يف 
و�ص��ح النهار وعلى مراأى وم�صم��ع من العامل اجمع من 

دون املوافقة والدعم االأمريكي.
ومن��ذ الوهل��ة االول��ى، ظه��رت م�صارك��ه اأمري��كا يف 
العدوان ال�صيما وان العدوان اُعلن من وا�صنطن، اإال ان 
�صيا�ص��ه املراوغة الإدارة الرئي���س اال�صبق اوباما حالت 
دون اي�س��اح م�سارك��ه امري��كا يف العدوان عل��ى اليمن، 
فم��ن وا�صنطن كان اإعالن الع��دوان االأمريكي ال�صعودي 
ال�صهي��وين على ل�ص��ان �صف��ري ال�صعودية اآن��ذاك “عادل 
اجلب��ري” ال��ذي �سرح فيم��ا بعد اأن��ه يت��م التن�سيق مع 
االمري��كان دقيقة بدقيقة يف عدوانهم على اليمن ، مرورًا 
باإع��الن وزير اخلارجي��ة االأمريكية حينه��ا جون كريي 
ب�س��كٍل �سري��ٍح اأثن��اء زيارت��ه للريا���س م�سارك��ة بالده 
يف الع��دوان عل��ى اليم��ن ناهيك ع��ن ت�صريح��ات بع�س 
امل�صوؤول��ني االأمريكي��ني واالإ�صرائيليني الت��ي ُت�صري الى 

�صلوع “اأمريكا واإ�صرائيل” يف العدوان.
حينه��ا اعلنت القيادة احلكيمة يف اليم��ن باأنه عدوان 
الث��ورة  اك��د قائ��د  اأمريك��ي بالدرج��ة االول��ى، حي��ث 
ال�سعبي��ة ال�سي��د عبداملل��ك ب��در الدي��ن احلوث��ي مرارًا 
وتك��رارًا اأن هذا العدوان هو ع��دوان  اأمريكي �صهيوين، 
وم��ا النظ��ام ال�صع��ودي وحلفائ��ه �ص��وى اأدوات لتنفيذ 
خمطط��ات “اأمري��كا واإ�صرائيل” التدمريي��ة يف املنطقة ، 
ففي اول خطاب له بعد العدوان ، ك�صف ال�صيد القائد اأن 
ه��دف العدوان هو تنفيذ م�ص��روع “اأمريكي اإ�صرائيلي” 
ع��ن طري��ق النظم��ة اخلليجي��ة وعل��ى راأ�سه��ا النظام 
ال�صعودي واالماراتي ومن �صار معهم ، ويرتجم مطامع 
اأمريكي��ة اإ�صرائيلي��ة ملوق��ع اليم��ن اجلغ��رايف وجزرة ، 
ال �صيم��ا وان اأمري��كا واإ�صرائي��ل لديهم مطام��ع يف اليمن 
مبوقع��ه اجلغرايف اال�صرتاتيجي املهم ،حيث ان التالقي 
ال�صع��ودي � االمريك��ي – االإ�صرائيل��ي ينعك�س يف اليمن 
وحتديدًا يف باب املندب ، ليت�صح اركان املخطط التاأمري 
لثالثي قوى ال�س��ر “اأمريكا والعدو االإ�صرائيلي والنظام 
ال�صيطرة  اليمن واحتالله واحكام  ال�صعودي” لتدم��ري 
عل��ى باب املن��دب خدمة مل�صال��ح الع��دو االإ�صرائيلي يف 
املق��ام االأول ، ال �صيم��ا بعدم��ا اعت��ر الرئي���س اال�صبق 
لهيئ��ة االأركان العامة جلي�س الع��دو االإ�صرائيلي “بيني 
غانت���س” اأن القل��ق م��ن م�صالة ب��اب املن��دب تعتر لتل 
ابي��ب اخطر م��ن النووي االيراين م�صيف��اً “علينا تعزيز 

قدراتنا ملواجهة التطورات يف امل�صتقبل”.
اأب��رز م��ا تناولت��ه و�صائل اع��الم اجنبي��ة وباالأخ�س 

امريكية حول م�صاركة اأمريكا يف العدوان على اليمن
ال يت�ص��ع املق��ام هن��ا ل�ص��رد جمي��ع احلقائ��ق ، ولكن 
نذكر ابرز م��ا تناولته و�صائل اع��الم اجنبية وباالأخ�س 
امريكي��ة ح��ول م�صاركة اأمري��كا يف الع��دوان على اليمن 
ومنه��ا م��ا اأك��ده موق��ع “التورن��ت” االأمريك��ي على اأن 
ال�صعودي��ة لي�ص��ت امل�صوؤول��ة الوحي��دة ع��ن ارت��كاب 
اجلرائ��م يف اليم��ن ب��ل ت�صاركه��ا اأمري��كا ودول اأخرى، 
وه��ذا ما اأ�ص��ار اإليه ال�صينات��ور “كري�س م��وريف” الذي 
اته��م وا�صنطن بامل�صاركة يف قت��ل اليمنيني. وقال موريف 
يف مقابل��ة تلفزيوني��ة على �صبكة ال��� CNN االأمريكية 
اأن هن��اك ب�صم��ة لب��الده يف كل حياة يفقده��ا املدنيني يف 
اليمن جراء العدوان، واأ�ساف: “رغم اأن ال�صعودية هي 
م��ن تلقي القنابل من طائراته��ا فهم ل ي�ستطيعون القيام 
بذل��ك دون م�صاعدتنا، فهي ذخريتنا وبيعت لل�صعوديني 
وتق��وم طائراتنا بتزوي��د املقات��الت ال�سعودية بالوقود 
ج��وًا، اإل��ى جان��ب اأن ا�صتخباراتن��ا تق��وم مب�صاع��دة 

الريا�س وتقدمي خارطة لالأهداف”.
ون�ص��رت �صحيف��ة “ديفن���س ون” االأمريكي��ة تقريرًا 
ت�صمن حتركات البحرية االأمريكية احلالية وامل�صتقبلية 
يف البح��ر االأحم��ر وباب املن��دب، اإ�صافًة الى م��ا اأ�صماه 
خماوف الوالي��ات املتحدة وحلفائها من تنامي القدرات 
الع�صكرية البحري��ة للجي�س اليمني واللجان ال�صعبية.. 
كم��ا ك�صفت جملة “ذا وي��ك” االأمريكية عن دعم اأمريكي 
للت�صعيد الع�صكري االأخري يف ال�صواحل الغربية لليمن، 
واال�صته��داف امل�صتمر مليناء احلديدة، واعترت املجّلة 
اأن الرئي���س “ترام��ب” مل يبادر فقط اإل��ى احلفاظ على 
النه��ج الذي كان معمواًل به يف عهد ب��اراك اأوباما، جلهة 
“دعم احلرب ال�سعودية الكارثية يف اليمن”، بل ذهبت 
اأبع��د من ذلك يف اإظهار “كل اإ�صارة دعم وتاأييد يف اجتاه 

املزيد من الت�صعيد” هناك.
تع��رتف  )الِبنتاغ��ون(  االأمريكّي��ة  ف��اع  الدِّ وزارة 
بامل�سارك��ة يف الع��دوان على اليم��ن ، اجته البع�س ممن 
يحمل��ون يف دمائه��م هرم��ون العمال��ة واالرت��زاق ال��ى 

القول: اين هي امريكا ياحوثيني؟؟!!!
وه��ذا ال�ص��وؤال الغبي �صل متك��رر دائماً م��ن اأمرا�س 
النفو���س ال��ى اإّن جاء اجل��واب على ل�ص��ان »البنتاغون 
المريكي« بالقول: »البنتاغ��ون«.... القوات  االأمريكية 
املنت�ص��رة يف  ال�صعودي��ة توف��ر الدع��م حلماي��ة ح��دود 
اململك��ة!، البنتاغون....ل��ن نك�ص��ف ع��ن حج��م قواتن��ا 
اخلا�ص��ة داخل اليمن، ولدينا قوات ت�صاعد يف العمليات 
لل�صعودي��ة   ودعمن��ا  واللوج�صتي��ة  االإ�صتخباري��ة 
م�ستم��ر!.. بعد اأكَث من ثالِث اأع��وام من الإنكار، اأعلنت 
اأمري��كا �صراح��ة ع��ن نف�صها ك�صري��ك يف الع��دوان على 
اليم��ن ، حي��ث جاء الإعالن الأمريكي ع��ن طريق وزارة 
الدف��اع االمريكي��ة “البنتاج��ون” والت��ي حتدث��ت بكل 
وقاحة باأنها ل��ن تك�صف عن حجم قواتها اخلا�صة داخل 
اليم��ن، م�صرية اإلى اأن هذه الق��وات ت�صاعد يف العمليات 
اللوج�صتي��ة واال�صتخباري��ة وكذل��ك ت�ص��ارك يف تاأم��ني 
احلدود ال�صعودية على حد تعبريها، موؤكدة يف ال�صياق 
ذاته اأن دعمها لل�صعودية يف حربها على اليمن �صي�صتمر. 
. ه��ذه الت�صريحات االأمريكي��ة ال�صادرة عن البنتاجون 
ج��اءت عقب معلومات ن�صرته��ا �صحيفة نيويورك تاميز 
االأمريكي��ة اأك��دت فيها م�صارك��ة قوات خا�ص��ة اأمريكية 
يف م�صاع��دة ال�صعودي��ني على تدمري م��ا اأ�صمتها خمابئ 
حيفة يف تقريرها  ال�صواري��خ يف اليمن، حيث قال��ت ال�صَّ
“الُقبَّع��ات اخل�صراء”  ا�سم  عليه��ا  اأطلقت  ُق��وات  “اأن 
��د ُقوات “اأن�صار  انخرط��ت يف َمعاِرك يف �سمال اليمن �سِ
اهلل” يف تاأكي��د وا�ص��ح واع��رتاف �صريح عل��ى م�صاركة 
الط��ريان االأمريكي يف ا�صتهداف اليمني��ني حتت �صماعة 
ا�صتهداف خمابئ ال�صواريخ ، وهو االأمر الذي يف�صر لنا 
تلك��م النزعة االإجرامية لالأمري��كان الذين يديرون غرف 
عملي��ات العدو ويدفعون به الرت��كاب املجازر واملذابح 
الب�سري��ة يف ح��ق ن�ساء واأطف��ال اليمن دومن��ا �سفقة اأو 
رحم��ة اأو ا�صت�صعار لفداح��ة وب�صاعة هذه اجلرائم التي 

يندى لها جبني االإن�صانية.
ح ياأِت��ي بعد َثالث  ري��ح والوا�سِ ه��ذا الع��رتاف ال�سَّ
�صنوات من االإنكار واالكتفاء بالَقول باأن الّدور االأمريكي 
��ر عل��ى َتزوي��د طاِئ��رات َحربّية  يف ح��رب اليم��ن َيقَت�سِ
�صعودّية بالوقود يف اجلو، وَبيع �صفقات اأ�صلحة وَذخاِئر 

حديثة للمملكة، وتبادل امَلعلومات اال�صتخبارية.
والي��وم ظهر ال��دور االأمريكي يف الع��دوان على اليمن 
وال��ذي مل يك��ن مقت�ص��را على تزوي��د مقات��الت النظام 
ال�صع��ودي وحتالفه��م الع��ري بالوق��ود ، وتزويده��م 
باأحدث االأ�صلحة والعتاد احلربي عر �صفقات االأ�صلحة 

املرمة بني اجلانبني وال على الدعم اللوج�صتي واإر�صال 
اخلراء وامل�صت�صارين، �صار االأمريكي اليوم هو الالعب 
الرئي�صي يف هذا الع��دوان وهو من يقوم بر�صد وحتديد 
االأه��داف وه��و م��ن يق��وم بق�صفه��ا بوا�صط��ة الط��ريان 
احلرب��ي، اأو عر الطائ��رات اال�صتطالعي��ة املقاتلة التي 
مت ن�صره��ا يف �صماء اليمن لر�صد حتركات اأبطال اجلي�س 

واللجان ال�صعبية وقيادات الدولة. 

مالزم أمريكي يعمل قائداً عاماً لقيادة الطيران 
اإلماراتي ومتهم بجرائم الحرب في اليمن 

 ”BuzzFeed News“ ن�ص��رت جمل��ة بي��ز في��د
االأمريكي��ة تقريرًا اأع��ده مرا�صل التحقيق��ات واملحرر يف 
املجل��ة، ال�صحفي االأمريكي “اآرام رو�صتون”، املخت�س 
بال�صوؤون الع�صكرية وترجمة وائل �صاري ون�صر التقرير 
حت��ت عنوان “: ه��ذا الأمريك��ي يعمل كج��رال جلي�س 
اأجنبي متهم بجرائم احلرب يف اليمن..وك�صفت �صحيفة 
بيز في��د االأمريكي��ة اأن جي�س دولة االحت��الل االإماراتي 
ة الطران  يدار بقي��ادة �سباط اأمريكيني كب��ار، واأن ُق�وَّ
االإماراتي��ة يقودها اجلرال االأمريك��ي �صتيفن توماجان 
ال��ذي يتواجد االآن يف اليمن، متهم��ة اإياهم بامل�صاركة يف 

اجلرائم املرتكبة �صد املدنيني اليمنيني.
واأو�صحت ال�صحيفة، اأن �صتيفن توماجان يتواجد يف 
اليم��ن لالإ�صراف عل��ى تنفيذ العملي��ات اجلوية، م�صرية 
اأنه يدي��ر ف��رع املروحي��ات الع�صكري��ة االإماراتية التي 
تق��وم بعمليات ع�صكرية يف العدوان على اليمن واملتهمة 
بارت��كاب جرائم حرب �صد املدني��ني.. وبح�صب م�صادر 
�ة، ك�صف��ت ال�صحيفة اأن اجلرال الطيار  اإماراتي��ة َخا�صَّ
�صتيف��ن توماج��ان ه��و قائ��ُد االأركان العام��ة للط��ريان 
معظ��َم  َويدي��ر  االإمارات��ي  االحت��الل  لدول��ة  امل�ص��رتك 
طائ��رات الهليكوب��رت القتالية الع�سكري��ة الأمريكية مثل 
ه��وك” والتي تنت�صُر  “اأبات�ص��ي” َو”�صينوك” َو”بالك 
حالًي��ا يف االأجواء اليمنية، م�صيفًة اأن توماجان م�صوؤوٌل 
ع��ن التدري��ب واال�صتع��داد القت��ايل َوتنفي��ذ جميع مهام 
الط��ريان القتالية..واأ�صاف��ت ال�صحيف��ة، اأن العديَد من 
كبار الع�صكريني االأمريكي��ني يتواجدون يف اليمن واأنهم 
ات  يت�صاع��دون يف اأعداده��م ب�ص��كل كب��ري �صم��ن الُق���وَّ
االإماراتي��ة، وا�ص��ارت اإلى اأن “توماج��ان” ظهر مبقطع 
فيديو ُن�ص��ر يف موقع وزارة الدفاع االأمريكية وهو يقول 
القائ��د العام لقيادة الطريان امل�صرتكة يف االإمارات  “اأنا 
العربي��ة املتح��دة”، م�صيف��اً ب��اأن “دولة االإم��ارات هي 
دول��ة �صغ��رية ج��دًا، ونح��ن – ويعني االإم��ارات – ال 
منتل��ك الأر�س التي متتلكونه��ا اأنتم – اأي االأمريكيني – 
الأداء مثل هذا النوع من الفعاليات التدريبية، لذلك نحن 
بالتاأكيد نقدر ال�صياف��ة التي اأظهرمتوها جتاه االإمارات 

العدد )9(  | االثنين 28 شعبان  1439هـ | الموافق 14 مايو 2018م8

تشارك بشكل مبــاشر فـــــي 
واليكم األدلةالعـــــــدوان عــلى اليــمن..

�أمريكا تقتل �ل�شعب �ليمني... هذه هي �حلقيقة �لتي مل يعد بالإمكان �إنكارها 
�أو جتاهلها، ولهذ� �شار لز�ما علينا �أن ن�شرخ باملوت لأمريكا، وعندما نقول �ملوت لأمريكا 

فنحن نق�شد �ملوت لل�شيا�شة �لأمريكية ل �ل�شعب �لأمريكي، لل�شغط على �لإد�رة �لأمريكية 
و�إجبارها على تغيري �شيا�شتها �لرعناء ب�شيا�شة متزنة ومعتدلة قائمة على �لحرت�م �ملتبادل 
وعدم �لتدخل يف �شوؤون �لدول و�لأنظمة و�حرت�م �لقو�نني و�للو�ئح و�ملعاهد�ت و�لتفاقيات 

�لدولية.. �إن ت�شريحات �لإد�رة �لأمريكية مب�شاركتها �لع�شكرية يف �لعدو�ن على �ليمن 
�لذي ي�شنه حتالف �لعدو�ن بقيادة �ململكة �ل�شعودية و�لإمار�ت منذ �أكرث من ثالث �أعو�م مل 

تك�شف لنا �شيئا جديد�ً، و�إمنا �أكدت وو�شحت بجالء ما كان باإمكان �أي عاقل �أن ي�شتنبطه 
من جملة موؤ�شر�ت �شيا�شية وقر�ئن مادية ل ح�شر لها توؤكد �مل�شاركة �لع�شكرية �لأمريكية 

�ملبا�شرة يف هذ� �لعدو�ن على �ليمن.
إعداد/ أحمد يحيى الديلمي



وجتاه جنودي”.

في الختام
مع م��روِر ثالث��ة اأع��وام عل��ى الع��دوان الأمريكي 
ال�صع��ودي ال�صهيوين عل��ى اليمن ، اأ�صب��ح وا�صحاً 
كال�صم�س يف كبد ال�صماء اأن اأمريكا وا�صرائيل هي من 
تعتدي على ال�صعب اليمني وتقتلهم وترتكب اب�صع 
املج��ازر الوح�صي��ة بحقهم واإن اختلف��ت الو�صائل 
فيم��ا م�ص��ى ، فه��ي كان��ت تقتله��م ، “وم��ا زالت 
الت��ي �صنعته��ا امل�صماة  تقتله��م” ع��ر ادواتها 
بالقاع��دة وداع�س وعمالئها طيلة املدة ال�سابقة 
بعملي��ات انتحارية ت��ارة ، وعمليات اغتياالت 
الت��ي  اجلرائ��م  ع��ن  ناهي��ك   ، اخ��رى  ت��ارة 
ارتكبته��ا بطائراته��ا بدون طي��ار ، وهي الن 
تقلته��م جمددًا بعدوانه��ا الغا�صم الذي اُعلن 
م��ن وا�صنط��ن ولكن ب�ص��ورة اأك��رث اجراماً 
واأكرث وح�صية ومبراء وم�صمع من الكل بال 
ا�ستثن��اء ،غر مكرتث��ة باملواثيق الدولية 
وقوان��ني حقوق االن�صان التي �صربت بها 
عر���س احلائط..بعد تو�صي��ح وبيان ان 
امري��كا ت�ص��ارك يف الع��دوان على اليمن 
يبق��ى الت�س��اوؤل :مل��اذا ت�س��ارك امريكا 
يف العدوان على اليم��ن؟ االإجابة على 
ه��ذا الت�ص��اوؤل ال حتتاج ال��ى حتليل 
دقي��ق ف�صراحة وحماق��ه ترامب قد 
و�صحت ذل��ك يف ان ال�صبب الرئي�س 
ه��و عب��ارة امل��وت الأمري��كا الت��ي 

ترعب امريكا يف م�صاجعها.
ال�صع��ب  ادرك  فق��د  وختام��اً 
اليمن��ي بثقافت��ه القراآنية ب�صكل 
يكاد يكون مطلق من هم اعدائه 
ا�صاب��ع  ووج��ه  احلقيقي��ني 
فاحت�ص��د   ، �صوبه��م  االته��ام 
ال�صعب اليمن��ي يف مظاهرات 
احتجاجي��ة  ووقف��ات 
ومهرجانات ولقاءات قبلية 
للتنديد  �ص��ور  ومعار���س 
واملج��ازر  باجلرائ��م 
الوح�صي��ة الت��ي يرتكبها 
االمريك��ي  الع��دوان 
ال�صهي��وين  ال�صع��ودي 
منذ ثالثة اأعوام حتت 
وامم��ي  دويل  غط��اء 
وك�س��ف   ، مف�س��وح 
االأمريك��ي  ال��دور 
االإب��ادة  ح��رب  يف 
ي�صنه��ا  الت��ي 
العدوان  حتال��ف 
 ، اليم��ن  عل��ى 
ي��ف  لتعر ا و
ر  ز ملج��ا با
ح�صي��ة  لو ا
الت��ي يرتكبها 
ن  ا و لع��د ا

بح��ق 
املدني��ني يف 

اليمن
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علــى الشعب اليـمني..
حــرب أمريكـا البيولوجـية

؟!
واليكم األدلة

ل غر�بة يف �أن ُي�شَدم �لبع�ض �لآن حني يعرف �أن �أغلب �لأوبئة 
و�لفريو�شات و�مليكروبات �لتي �جتاحت �لعامل يف �ل�شنو�ت �لأخرية 

وح�شدت �أرو�ح �لآلف كانت “ُم�َشنَعة” وُم�شتخَدمة يف حروب بيولوجية 
قذرة، و�لتي تكمن خطورتها يف �أنه ل توجد و�شائل �شهلة للحماية من 
�آثار هجماتها �ملميتة . ومن �ملعتاد عر�ض �ل�شلحة �لبيولوجية كـ«قنبلة 

�لفقر�ء �لنووية«، ويكفي رزم كمية قليلة من �لبكترييا �أو �لفريو�شات 
يف قنبلة رخي�شة �لثمن، وج�شم �لإن�شان �لذي ي�شاب بها ي�شبح »كالفرن 

�لذري« �لذي يكون وبنجاعة بكترييا �أو فريو�شات تخدم مر�شلها من خالل 
�شرعة �لعدوى، لنعرف �لآن فظاعة �لأ�شلحة �لبيولوجية، 

الفق��راء  اأ�صلح��ة  باأنه��ا 
الرهيبة،  املدمرة  ال�صامتة 
م��ن ح��روٍب ح�صم��ت  فك��م 
الرخي�ص��ة  االأ�صلح��ة  به��ذه 
براع��ة  عل��ى  تعتم��د  الت��ي 
التفكري والتدبري، وا�صتعمالها 
الذع��ر والف��زع والقل��ق  يب��ث 

باملجتمعات املعادية.
نظ��رة  م��ن  لن��ا  الب��د  وهن��ا 
نتج��رد  تاأم��ل  تفح���س، ووقف��ة 
فيه��ا م��ن االأه��واء، ون�ص��ع فيها 
هذه االأ�صلح��ة املرعبة، وتاريخها 
اأرواح  وح�س��د  بالظل��م،  املمتل��ئ 
الأبرياء على ب�س��اط احلقيقة لرى 
اأن ال��دول امل�صتك��رة وعل��ى راأ�صها 
اأمري��كا، كان��ت �صاحب��ة الري��ادة يف 
ال�صري��رة  االأ�صلح��ة  ه��ذه  ا�صتخ��دام 
وم��ا  كان��ت،  العلي��ا  غاياته��ا  الأن 
زال��ت، قه��ر ال�صع��وب، وا�صتعباده��ا، 
االأ�صلح��ة  فماه��ي  خرياته��ا...  ونه��ب 

البيولوجية؟ 
ُتعتر اال�صلحة البيولوجية االأكرث فتكا 
ب��ني خمتل��ف االأ�صلح��ة، وهو ي�صم��ل كافة 
االأ�صاليب والو�صائل التي قد ُت�صتخدم لن�صر 
اجلراثي��م اخلبيث��ة والأمرا���س والأوبئ��ة 

املعدية والفتاكة يف �صفوف العدو.
التاريخ االسود ألمريكا في 
استخدامها لألسلحة البيولوجية

تعت��ر الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة دولة 
ذات �سج��ل مميز يف اإنت��اج الأ�سلحة البيولوجية 
وا�صتخدامه��ا الفعل��ي �ص��د الب�ص��ر واملحا�صي��ل 
الزراعية اإ�صافة اإلى بيع ه��ذه االأ�صلحة لعمالئها 
يف حربه��م �ص��د املعار�ص��ني، وا�صتخدم��ت القوى 
اال�صلح��ة  اأمري��كا  راأ�صه��ا  وعل��ى  اال�صتعماري��ة 
البيولوجي��ة منذ زمن طويل كو�سيل��ة للق�ساء على 
مناف�صيه��م وال�صغ��ط عل��ى بع���س البل��دان، فخالل 
القرون املا�صية اقدمت الوالي��ات املتحدة االأمريكية 
الكيميائي��ة  اال�صلح��ة  م��ن  الكث��ري  ا�صتخ��دام  عل��ى 
للمناط��ق  ا�ستعماره��ا  عملي��ة  خ��الل  والبيولوجي��ة 
ال�صمالي��ة من القارة االمريكية وذل��ك بعدما ايقنت باأن 
االأ�صلح��ة التقليدي��ة مل جتدي نفع��اً ومل ت�صاعدهم على 
هزمي��ة ال�صكان االأ�صليني، وله��ذا فلقد ن�صجت الكثري من 
املوؤام��رات وق��رروا توزيع الكث��ري من الهداي��ا واملالب�س 
املليئ��ة بالفريو�ص��ات ال�صامة والقاتلة الت��ي حتمل الكثري 
م��ن االمرا�س كالكول��ريا والتيفوئيد وال�ص��ل على ع�صرات 

االالف من اأولئك الهنود ليتم الق�صاء عليهم.
وبداأت الواليات املتحدة يف عام 1943، بالقيام بالعديد 
من التجارب البيولوجية ل�صناعة اأ�صلحة كيميائية فتاكة 
وذل��ك بن��اًء عل��ى تعليم��ات »فرانكل��ني روزفل��ت« رئي�س 
الواليات املتحدة يف ذلك الوقت وقد ا�صتمرت هذه التجارب 
والبح��وث ل�صن��وات عدي��دة حتى انته��ت احل��رب العاملية 
الثاني��ة وخ��الل تل��ك الف��رتة، جنح��ت الولي��ات املتحدة يف 
اإن�صاء خم��زون �صخم من اال�صلح��ة البيولوجية والكيميائية 

وم��ن اكرث االأ�صي��اء الغريبة واملثرية للج��دل يف تلك التجارب 
البيولوجي��ة الت��ي قام��ت بها الوالي��ات املتحدة ه��ي قيامها يف 
ع��ام  1956 باإج��راء جتربة بيولوجي��ة يف املناطق التي يقطن 
فيه��ا ال�صود، حي��ث قامت احلكوم��ة االمريكية بن�ص��ر بكترييا 
»اجلم��رة اخلبيثة« يف تلك املناطق مم��ا اأدى اإلى مقتل الكثر 

من ا�صحاب الب�صرة ال�صوداء.
قام اجلي�س االأمريكي وخالفاً للمعاهدات الدولية با�صتخدام 
اأ�صلحة بيولوجية يف العديد من حروبه مثل حرب كوريا وحرب 
فيتن��ام والعدي��د م��ن الهجمات اجلرثومي��ة ال�سري��ة �سد كوبا 
بهدف �س��ل الطاقة الب�سري��ة عن طريق الت�سب��ب باأمرا�س غر 
قاتل��ة ولكنه��ا ُمقِعدة لليد العاملة اأو ع��ن طريق بث ميكروبات 
مهلكة للمحا�صيل الزراعية التي يعتمد عليها االقت�صاد الكوبي، 
وه��ذا االأمر اأ�صارت اإلي��ه �صحيفة الوا�صنط��ن بو�صت خطاأً عام 
1979م، ويف ع��ام 1981 اعلن��ت احلكومة الكوبي��ة ر�صميا اأنه 
مت ت�صخي���س 300 ال��ف من مواطنيها م�ساب��ني مبر�س »حمى 
ال�صنك« عقب الهجوم البيولوجي الذي �صنه اجلي�س االأمريكي 

على مناطق متفرقة من كوبا.
البيولوجي��ة  اال�صلح��ة  املتح��دة  الوالي��ات  ا�صتخدم��ت  كم��ا 
والكيميائي��ة خ��الل حربها م��ع فيتنام وخالل احل��رب التي �صنتها 
اأمري��كا واحتاللها للعراق واأفغان�صتان، وهنالك الكثري من الدالئل 
الت��ي توؤك��د ا�صتم��رار اأمريكا يف ا�صتخ��دام االأ�صلح��ة البيولوجية 
�ص��د كل من يهدد م�صاحله��ا كما ح�صل يف ح��رب اخلليج الثانية، 
فق��د اأ�صارت بع���س الدرا�صات والتي قام به��ا الروفي�صور جارث 
نان�ص��ي  الدكت��ورة  وزوجت��ه  تك�صا���س  جامع��ة  م��ن  نيكل�ص��ون 
ب��اأن الوالي��ات املتح��دة تخف��ي ا�صتخدامه��ا مليكروب��ات م��ن نوع 
امليكوبالزم��ا ال��ذي يحدث اأعرا�س ما اأطلق علي��ه باأعرا�س حرب 
اخللي��ج الت��ي ظهرت عن��د العديد م��ن اجلن��ود االأمريكيني، وقد 

تعر�س الروفي�صور نيكل�صون وزوجته للمالحقة والعديد 
م��ن العقب��ات االأكادميية كعقوبة عل��ى حما�صراتهم 

املتكررة حول هذا املو�صوع.

انتشار وباء الكوليرا في 
اليمن جزء من حرب 

بيولوجية 
عل��ى  م�س��ت  اأع��وام  ثالث��ة 
الع��دوان الهمج��ي الت��ي ت�صن��ه 
عل��ى  الع��دوان  حتال��ف  ق��وى 
ال�صع��ب اليمني دم��رت فيه البلد 
ع��ن بك��رة اأبيه��ا بكام��ل بنيته��ا 
التحتي��ة حي��ث دم��رت املدار�س 

وامل�صت�صفي��ات واملزارع وم�صانع 
املي��اه  توزي��ع  و�صب��كات  االدوي��ة 

الط��رق  و�صب��كات  والكهرب��اء  والغ��از 
احل�ص��ار  فر���س  ومت  واجل�صور..ال��خ، 

اجلوي والبح��ري والري ملنع و�صول اية 
م�صاع��دات حت��ى االإن�صانية منها م��ن الغذاء 

واالدوي��ة وامل�صتلزمات الطبية االأ�صا�صية وكل 
هذا مب�صاع��دة اأمريكي��ة وا�صح��ة وبا�صرتاك ما 

ي�صم��ى »باملجتمع الدويل« واالأم��م املتحدة التي مل 
حترك �صاكنا اأمام املاأ�صاة االإن�صانية التي يعاين 

منه��ا اأهل اليمن ال ب��ل اأنها لعبت دورا قذرا 
بامل�صاهمة يف تردي االأو�صاع االإن�صانية 

وتفاقمها ب�صكل حاد. 

وخ��الل العدوان الغا�صم انت�صر وب��اء الكولريا يف اليمن وبلغت 
اأعداد امل�صابني بهذا الوباء ما يقرب من 11 األف حالة ونقلت بع�س 
و�صائ��ل االعالم عن حالة االكتظاظ الغري م�صبوقة يف امل�صت�صفيات 
اأو ما تبقى منها حيث جتد امل�صابني يف املمرات وخارج امل�صت�صفى 
لع��دم ق��درة امل�صت�صفي��ات لتق��دمي �صرائ��ر للمر�ص��ى وامل�صابني، 
ال�صيم��ا مع �صحة االدوي��ة وامل�صتلزمات الطبي��ة ب�صبب احل�صار 

اخلانق التي تفر�صه قوات حتالف العدوان. 
ومم��ا نود اأن ن�سر اليه هنا هو اأن يك��ون انت�سار وباء الكولرا 
ه��و جزء من حرب بيولوجية على هذا البلد و�صعبه وذلك بعد ان 
عج��زت الة ا الع��دوان الهمجية على اليمن ان ترك��ع هذا ال�صعب 
الب��ي وتفر���س علي��ه ال�ست�س��الم بع��د ان ث��ار عل��ى العبودي��ة 
والتبعي��ة الت��ي كبلت��ه ونهب��ت ثروات��ه ومقدرات��ه لعق��ود م��ن 
الزم��ن، فل��م ترتك قوى الع��دوان على اليمن �صالح��اً اإال وجربته، 
حتى ال�س��الح البيولوجي الفت��اك ا�ستخدمته لالنتق��ام من �سمود 
وب�صال��ة واإرادة ال�صع��ب اليمني ال��ذي عجزت اأ�صلحته��م الفتاكة 

و�صواريخهم عن ك�صرها.
واال�صلح��ة البيولوجية هي من االأ�صلح��ة املحرّمة دوليا والتي 
مُين��ع ا�ستخدامه��ا وتطويره��ا حت��ت طائل��ة املالحق��ة القانونية 
الدولي��ة، اال اأن هذا يختلف متاماً يف العدوان االأمريكي ال�صعودي 
على اليم��ن ذلك البلد الذي يعي�س يف جماه��ل العامل، فالق�صة هنا 
تختل��ف متام��اً، فالقانون الدويل وجمل�س االأم��ن ومنظمات حقوق 
االن�صان، بل ودول العامل اأجمع ال تق�صد بهذا القانون قوى حتالف 
العدوان بزعامة اأمري��كا وال�صعودية، التي ا�صتطاعت ومن 

خالل املال املدن�س �صراء ذمم العامل.
وبالتاأمل جي��دًا يف انت�صار العديد من االأوبئة 
والأمرا���س املعدي��ة املتف�صي��ة ومنها وباء 
وم�صت��وى  والدفتريي��ا  الكول��ريا 
ه��ذه المرا���س وطريق��ة فتكها 
بال�صعب اليمني ي�صري ويوؤكد 
اأن هن��اك خطباً م��ا وراء هذه 
لي���س  االأم��ر  واأن  الق�صي��ة، 
جمرد امرا���س انت�صرت ب�صبب 
ال��ذي  والغ��ذاء  ال��دواء  نق���س 
افتعلته��ا ق��وى حتال��ف الع��دوان 
واملنظمات االإن�صاني��ة الدولية التي 

مت�صي يف فلكها.
ويف تاأكي��د ه��ذا االأم��ر، نقل موقع 
تقري��رًا  الغرب��ي  في��ذر«  »ليرت��ي 
والوب��اء  الكول��ريا  اأن  اإل��ى  ي�ص��ري 
يف اليم��ن ناج��م ع��ن هج��وم اأمريكي 
�صع��ودي يف موؤام��رة م�صرتك��ة، وحّمل 
املوق��ع اأمري��كا امل�صوؤولي��ة املبا�ص��رة عن 
الهج��وم البيولوجي، حي��ث اأن ال�صعودية 
ال متتلك هذه االأ�صلحة واخلرات، بل اأن 
جترب��ة اأمريكية قد متت حتت وطاأة 
وكذل��ك  القائم��ة،  احل��رب 
اأمري��كا  ف��اإن  االأم��ر 
تتحمل م�صوؤولية 
عن  مبا�ص��رة 

الدع��م وامل�صاركة يف تدمري البنية االأ�صا�صي��ة يف البالد من �صمنها 
امل�صت�صفيات واملدار�س وحمطات املياه. 

 Global« لالأبح��اث  ري�صري���س  غلوب��ال  موق��ع  ن�ص��ر  كم��ا 
Research” تقريرا حول التعاون االأمريكي مع ال�صعودية يف 
�ص��ن حرب بيولوجية �صد املدنيني يف اليمن، وا�صتخدام االأمرا�س 
ك�سالح لقت��ل اليمنيني، وح�سب التقرير، فاإن��ه ومنذ مار�س/ اآذار 
العام 2015م، حتى اليوم، وذكر التقرير اأنه حتى اليوم قد عر�س 
له��ذه االأوبئة خالل ه��ذه احلرب حوايل 400 األ��ف �صخ�س، ولفت 
اإلى اأن هذ االأمرا�س ه��ي ب�صبب باكترييا تنتجها اأ�صلحة ت�صنعها 

الواليات املتحدة.
ولك��ي تكون الكول��ريا اأكرث فعالي��ة فيج��ب اأن تنت�صر من خالل 
اإمدادات املياه، وهذا م��ا يجري حاليًّا يف اليمن، فقد ُدّمرت العديد 
م��ن البنى التحتي��ة اليمنية واأنظم��ة ال�صرف ال�صح��ي باالإ�صافة 
الى تدمري امل�صت�صفيات والعيادات ال�صحية يف هذا البلد قد و�صع 
�ص��كان اليم��ن اّلذين يفوق عددهم ال 25 ملي��ون �صخ�س بدون اأّية 
مناع��ة يف مواجه��ة انت�ص��ار االأوبئة، وه��ذا االأوبئ��ة التي ت�صيب 
اليمني��ني ميكن اأن تدفع العديد م��ن اليمنيني الى املوت خالل اأيام 

قليلة فقط، 
وق��ال خ��راء وباحث��ون انه��م ال ي�صتبع��دون اأن يك��ون وب��اء 
الكول��را الذي انت�سر على نطاق وا�سع يف �سنعاء وبع�س مناطق 
�صم��ال اليم��ن ن��اجت ع��ن ا�صتخ��دام ق��وات التحالف ال��ذي تقوده 
ال�سعودي��ة اأ�سلح��ة جرثومي��ة م�سرين اإلى اأن الأبح��اث العلمية 
توؤك��د اأن الكول��ريا م��ن االمرا���س الت��ي ميك��ن اأن تنت�ص��ر نتيجة 
ا�صتخ��دام مثل هذه االأ�صلحة يف احل��روب، وا�صاف الباحثون اأنه 
�صب��ق كذلك واأن مت ت�صجيل العديد من حاالت الت�صوهات اخللقية 
ملوالي��د يف حمافظات �صعده وحجة واحلديدة وتعز، وهي ناجتة 
ع��ن ا�صتخ��دام التحالف بقي��ادة ال�صعودي��ة ا�صلح��ة كيميائية يف 

حربها �صد اليمن.
مل يكت��ف ه��وؤلء بتجرب��ة ال�س��الح البيولوج��ي عل��ى ال�سع��ب 
اليمني ب��ل مار�سوا طيلة ثالثة اأعوام �سيا�سة ال�ستهداف املمنهج 
للمن�س��اآت ال�سحية م��ن خالل الق�سف الذي طاوله��ا اأكث من مرة 
م��ن جه��ة، وم��ن جهة اأخ��رى من خ��الل من��ع اإدخ��ال امل�صاعدات 

الكافية الطبية والغذائية.
ولك��ن م��ع ه��ذا فان االم��ر ل��ن يك��ون م�صتغرب��ا اإذا م��ا ناق�صنا 
الق�سية ب�سكل مو�سوع��ي من خالل معرفتنا بالأطراف املنخرطة 
يف هذه الع��دوان الربري وتاأريخهم االأ�ص��ود املا�صي واحلا�صر، 
فالولي��ات املتحدة منخرط��ة ب�سكل كبر مبا�س��ر يف هذا العدوان 
تزويده��ا لل�صعودي��ة بالذخائ��ر واالأ�صلحة املتط��ورة والطائرات 
وال�صواري��خ املوجه��ة الت��ي مل تتوان��ى ع��ن ا�صتخ��دام القناب��ل 
العنقودي��ة يف املناط��ق الهل��ة بال�س��كان ال��ى جان��ب الأ�سلح��ة 
والذخائر وال�صواريخ التي يدخل يف تركيبها اليورانيوم املن�صب 
وال��ذي ت�ص��در عنه اال�صعاع��ات النووية والت��ي اأدت الى حدوث 
العدي��د من ح��الت موت الجنة وه��و ما وثقته بع���س املنظمات 

الطبية الغري حكومية العاملة يف اليمن. 
وال نن�ص��ى اأن الوالي��ات املتح��دة قد ا�صتخدم��ت يف حربها على 
فيتن��ام يف �صبعين��ات الق��رن املا�ص��ي قناب��ل الناب��امل والقناب��ل 
العنقودي��ة واالأ�صلح��ة الكيماوي��ة واب��ادت ق��رى باأكمله��ا به��ذه 
االأ�صلحة الكيماوية... هي من امدت ال�صعودية بالقنابل واالأ�صلحة 

الفتاكة التي ت�صتخدمها يف اليمن. 
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أوراق طهران حال اإلنسحاب اإلمريكيحلفاء جدد وإعادة تخصيب:
خروج امريكا من االتفاق النووي فرصة ذهبية إليران ومحور المقاومة وضربات صاروخية عىل الجوالن المحتل

مل تنفك �لقياد�ت �لإير�نية �لروحية و�ل�شيا�شية و�لع�شكرية 
و�لربملانية عن �لتهديد �ليومي، �إن مل نقل على مد�ر �ل�شاعة 
يف فرتة �لأ�شابيع �لتي �شبقت يوم �لتا�شع من �ل�شهر �جلاري، 
�ليوم �لذي �أعلن فيه �لرئي�ض �لأمريكي دولند تر�مب قر�ره 

بالن�شحاب من �لتفاق �لنووي �لإير�ين، وجميعها كانت 
تهديد�ت باتخاذ وتبني مو�قف مماثلة، ترد على تد�عياته 

وب�شرعة ومن نف�ض �لعيار.

الموقف الرسمي
كان الفت��ا ما قاله الرئي���س االإيراين ح�صن روحاين يف اجتماع جماهريي 
يف مدين��ة م�صه��د قبل يومني من قرار ترامب، عندما املح اإلى اإمكانية عدم 
ان�صح��اب ب��الده من االتف��اق يف حال ان�صحب��ت اأمري��كا، والتعوي�س عن 
ذل��ك مبوقف واإجراءات و�سمانات تتعه��د بها باقي الإطراف التي وقعت 
االتفاق، ومازال��ت تتم�صك به خا�صة فرن�صا واأملانيا وبريطانيا باالإ�صافة 
لل�صني ورو�صيا، هذا املوقف يبدوا انه كان الراجح لدى القيادة االإيرانية 
م��ن قمة اله��رم  املر�صد حت��ى الرملان م��رورا باحلكومة، حت��ى الع�صكر 
واحلر���س الثوري واملحافظني عموما اأف�صح��وا املجال لتلك الفر�صة قبل 

اإعالن املوقف الإيراين بالن�سحاب املقابل، وذلك ل�سببني:
اأول: بداف��ع اإظه��ار الوح��دة والتما�س��ك اأم��ام ه��ذا احل��دث الكب��ر، 
وم��ن ثمة حماول��ة عزل وحتيي��د وتخفيف وط��اأة اثر وتداعي��ات القرار 
الأمريك��ي، لك��ن تبني هذا املوقف الإيراين ج��اء م�سروطا من قبل القيادة 

الإيراني��ة، وال�سرط يتلخ�س يف اأن تتخذ ال��دول الأوروبية التي �سارعت 
�صركاته��ا باإجراء عقود �صخمة مع اإيران يف �صتى املجاالت لال�صتفادة من 
اال�صتثم��ارات بعيد االتف��اق، موقفا وا�صحا وعمليا يحف��ظ االتفاق على 
املب��داأ الذي قام علي��ه وهو املعادلة االإيرانية »راب��ح رابح«، وقد ظهرت 
ه��ذه املطالب يف كلم��ة املر�صد االأعل��ى للثورة االإ�صالمي��ة علي اخلامنئي 
وقائ��د احلر���س الث��وري اللواء حمم��د علي جعف��ري وخطي��ب اجلمعة 
احم��د خامتي املح�سوب على التي��ار املحافظ، مع الإ�س��ارة  لعدم ثقتهم 
بال��دول االأوروبي��ة الثالث، حيث �صكك��وا م�صبقا باإمكاني��ة ان تقوم  هذه 
ال��دول باتخاذ موقف جاد وحا�ص��م يف وجه االإدارة االأمريكية املن�صحبة، 
ونعتوه��ا بالدول املنافقة والت��ي �صت�صعى نحو م�صاحله��ا التي بالتاأكيد 
�صتك��ون يف الفلك االأمريكي رغم اخلالفات والتباين يف وجهات النظر التي 

يظهرها االإعالم .

الدبلوماسية حاضرة
اإن القي��ادة االإيرانية التي مل تتخذ قرار الرد بعد، قد اأف�صحت املجال 
للدبلوما�صية اأن تتحرك، الأنها تعرف اأن هذه الق�صية لي�صت من الق�صايا 
الت��ي ت�صتجوب ال��رد االنفع��ايل ال�صريع، ب��ل هي من اخلط��ورة مبكان 
تقت�صي الرتوي والتاأين والعمل على تفعيل اجلهد الدبلوما�صي يف تقزمي 
الق��رار االأمريكي، وعزله واإبطال مفعوله، فاجلهد الدبلوما�صي، فيه من 
الق��وة والثقة لدى القي��ادة االإيرانية يف الت�صدي لنق�ص��ه، خا�صة واأن 
الواليات املتح��دة لي�صت كل العامل باملفه��وم ال�صيا�صي االإيراين خا�صة 
مع وج��ود الرئي�س االأمريكي املتهور دونالد ترام��ب، فاأول قرار اتخذه 
ترامب وهو االن�صحاب م��ن »اتفاقية باري�س ملكافحة التغري املناخي«، 

وق��راره الث��اين بفر�س ر�صوم جمركي��ة اإ�صافية على ا�صت��رياد ال�صلب، 
وق��راره الثال��ث بنق��ل ال�صف��ارة االأمريكية من ت��ل اأبيب  اإل��ى القد�س،  
باالإ�صاف��ة للح��رب االقت�صادية الت��ي اأ�صعلها ترامب م��ع ال�صني، هذه 
القرارات اأث��ارت حفيظة الدول الأوروبية واحلليفة للوليات املتحدة، 
واأوجدت جدل وا�سعا يف اأو�ساطه��ا، لذلك ميكن للدبلوما�سية الإيرانية 
اأن ت�ستفي��د من ه��ذه احلالة، وهي فر�س��ة لتجريد هذا الق��رار من اأثره 
ومفعول��ه خالف��ا خلط��ط االإدارة االأمريكي��ة التي ت�صعى للبن��اء عليه، 
واإجب��ار اإيران للع��ودة لطاول��ة املفاو�ص��ات ومناق�صة م�صاأل��ة القدرة 
ال�صاروخي��ة والو�ص��ع االإقليم��ي املتوت��ر يف ال�صرق االأو�ص��ط، والذي 
حتق��ق في��ه اإيران تقدم��ا يف اأكرث من �صاح��ة، االأمر ال��ذي يقلق الدوائر 
االأمريكية والغربية، فالقرار ح�صب هذه اخلطط له ما بعده، وهو بداية 
�سيا�س��ة اأمريكية جديدة اأكث ت�سددا جتاه طه��ران، التي بداأت حت�سد 
كثري من املكا�صب يف ال�صرق االأو�صط على ح�صاب امل�صالح االأمريكية يف 

العراق و�صوريا ولبنان واليمن.

حلفاء جدد
الفعل الدبلوما�صي الذي تقدم احلراك االإيراين لن يكون يف املقدمة على 
ال��دوام يف ه��ذا ال�صاأن اإن مل ينجح، هناك �صقف زمني حدد بعدة اأ�صابيع، 
ف��اإن مل ي�صتط��ع حتقيق الهدف، فاإن القيادة االإيراني��ة �صتلجاأ اإلى اتخاذ 
مواق��ف اأخرى، فهي لن تقف مكتوفة االأيدي اأمام هذا القرار، ولن ت�صمح 
باملماطل��ة الأوروبية واإف�ساح املجال للحفاظ عل��ى التفاق قائما اإر�ساء 
مل�صاحله��ا التي الزالت م�صاحلها عميقة ووا�صع��ة مع الواليات املتحدة 
االأمريكي��ة، فموق��ف اإم�صاك بطيخت��ني يف يد واحدة لن يك��ون مقبوال من 
اإي��ران، واإن خياراته��ا كث��رية ومتنوع��ة، خا�ص��ة واأن فنائه��ا االآ�صيوي 
الوا�ص��ع خلفها في��ه احلليفتني ال�صني ورو�صي��ا، وعالقتها بدول الرك�س 
ودول اأمري��كا الالتيني��ة �صي�صاعدها عل��ى التقليل من اإ�ص��رار وتداعيات 
الق��رار االأمريك��ي االقت�صادي��ة خا�صة، واأن م��ا جنته م��ن وراء االتفاق 
اقت�صادي��ا مع ال��دول االأوروبية وال�ص��ركات االأمريكية مل يك��ن بال�صيء 
الكبري ح�ص��ب خراء ومراقبني والتيار املحاف��ظ يف اإيران، الذي عار�س 

ق�صم كبري منه هذا االتفاق يف حينه و�صككوا يف جدواه.

أوراق رابحة
اخلال�ص��ة اأن ال��رد االإيراين على االن�صحاب االأمريك��ي من االتفاق اعد 
ل��ه من االأوراق الكثرية، وم��ن كافة االأنواع وامل�صتوي��ات، الدبلوما�صية 
الورق��ة الأولى التي ي�سهل على الالعب الذك��ي طرحها على الطاولة، اأما 
االأوراق االإيراني��ة االأخرى فهي مرفوعة وجاهزة لتنزل على الطاولة يف  
الوق��ت الذي تراه القيادة االإيرانية منا�صبا، وعلى كل امل�صتويات ويف كل 

اجله��ات، ف�سيا�سة غزل ال�سجاد رغم طول اأناتها ودقتها وذكاء حرفييها، 
مل تف�س��ل، بل بقي��ت حتافظ على جناحه��ا على م�ستوى  العق��ود الأربع 

التي تلت جناح الثورة.

خسائر أوروبية
م��ن املتوق��ع ان تتاأث��ر �س��ركات اوروبي��ة واأمريكي��ة، بق��رار الرئي�س 
االأمريك��ي دونالد ترامب ب�صاأن االن�صحاب من االتف��اق النووي االإيراين، 
واإع��ادة فر���س العقوبات عل��ى طهران. واأ�س��ارت تقارير اإل��ى اأن �سركة 
»بوين��ج« االأمريكي��ة �صتفق��د اتفاق��ا لبي��ع 80 طائرة للخط��وط اجلوية 
االإيراني��ة بقيم��ة تقدر نحو 17 مليار دوالر، بينم��ا �صتفقد �صركة �صناعة 
الطائ��رات االأوروبي��ة »ايربا���س« عقود بي��ع 100 طائ��رة ب�سفقة تقدر 
بنحو 25 مليار دوالر، و�صتفقد �صركة »توتال« العاملية للنفط، عقدا قدر 
بنح��و 5 مليارات دوالر للم�صاع��دة يف تطوير حقل غاز جنوبا. و�صتخ�صر 
�صركة »�صيمن�س« االأملانية مذك��رة تفاهم لتطوير قطاع ال�صكك احلديدية 
االإيراني��ة، حيث ت�صم اتفاق��ا بانتاج 50 قاطرة ديزل و�سراء اإيران ل� 70 
قاطرة كهربائية من اأملانيا، كما �ستفقد �سركة »بيجو« الرائدة يف �سناعة 
ال�صيارات الفرن�صية، موقعها يف �ص��وق ال�صيارات االإيراين الذي ت�صتحوذ 

علي 30% منه.

ـ بن سلمان رسائل ل
ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الإيراين، حمم��د جواد ظري��ف، اإن هن��اك ثالثة 
�صيناريوه��ات حمتمل��ة اأمام اإيران يف ح��ال ان�صحاب اأمري��كا من االتفاق 
الن��ووي. واأو�ص��ح ظري��ف، اأن "ال�صيناري��و االأول ه��و اأن تن�صح��ب من 
االتفاق الن��ووي اأي�صا، واأن تنهي التزامها مب�صم��ون االتفاق وت�صتاأنف 
"ال�صيناريو الثاين  اأن  اإل��ى  تخ�صي��ب اليوراني��وم بقوة". واأ�صار ظريف 
ي�صتخل���س من اآلي��ة اخلالف والن��زاع يف االتفاق الن��ووي، حيث ت�صمح 
جلمي��ع الأطراف تق��دمي �سكوى ر�سمية يف اللجنة الت��ي مت ت�سكيلها للبت 
يف انته��اك م�صم��ون االتف��اق". ولفت اإل��ى اأن بالده قدمت حت��ى االآن 11 
�صك��وى اإلى هذه اللجنة، وق��د مت اإبالغ م�صوؤول��ة ال�صيا�صة اخلارجية يف 
االحت��اد االأوروبي التي ترتاأ�س ه��ذه اللجنة، حاالت االنتهاك التي قامت 
به��ا اأمريكا" م�ص��ريا اإلى اأن "الهدف الرئي�صي من ه��ذه العملية هو اإعادة 
اأمري��كا اإلى االلتزام مب�صمون االتفاق النووي". وقال الوزير االإيراين اإن 
اإيران من املحتمل  اإن  الثالث هو االأكرث جدية وقوة، حيث  "ال�صيناريو 
اأن تتخ��ذ الق��رار ب�ص��اأن االن�صحاب من معاه��دة "اإن بي ت��ي" )احلد من 
انت�صار االأ�صلحة النووية(، فهي من املوقعني على هذه املعاهدة". وحذر 
ظريف من اأنه "اإذا اأرادت اأمريكا الق�صاء على االتفاق النووي، فعليها اأن 
تواجه عواقب ذلك، فما هو مهم الإيران حتقيق منافع االتفاق النووي".

منذ �غت�شاب �لكيان �لإ�شر�ئيلي لأر�ض 
فل�شطني �لعربية، و�لأمن �لإ�شر�ئيلي يعترب من �أهم 
�لأمور �لتي ت�شغل عقول قادة هذ� �لكيان وحليفتهم 

�أمريكا، فهم يعلمون �أن هناك عالقة كبرية بني 
��شتمر�ر وجوده و�أمنه �لد�خلي وحميطه �خلارجي، 

ويف �شبيل حتقيق ذلك وّظف �لكيان �لغا�شب كل 
قدر�ته �لد�خلية و�خلارجية، و�تبع �شيا�شة �فتعال 

�حلروب وتنفيذ �لغتيالت وبّث �لفنت يف �لدول 
�ملجاورة لإبعاد �خلطر �خلارجي عن جبهته �لد�خلية، 
لدرجة �أن �جلي�ض �لإ�شر�ئيلي �شّن وحده �شبعة حروب 

على جبهات خمتلفة منذ �غت�شابه لأر�ض فل�شطني.

شّن الحروب، سياسة »إسرائيل« األبدية
تعتر �صيا�صة احلروب والتخطيط لها من اأهم االأ�صاليب 
التي يتبعها الكيان ال�صهيوين يف �صبيل حتقيق اأهدافه، لذلك 
ي�صع��ى هذا الكيان با�صتمرار اإلى زي��ادة قدراته الع�صكرية 
يف جم��ال االإنتاج الع�صكري، وا�صت��رياد املعّدات الع�صكرية 
املتط��ورة من اأج��ل اإن�صاء جي���س ع�صكري يتمت��ع بقدرات 
عالي��ة يف جمي��ع املج��االت اجلوي��ة والبحري��ة والري��ة. 
وبالرغ��م م��ن اأن اجليو���س الكال�صيكي��ة ال ت�ص��ن ح��روب 
ع�صابات، اإال اأنه يف ال�صنوات املا�صية اأقام الكيان الغا�صب 
ع��دة من��اورات حتاك��ي ه��ذا الن��وع م��ن احل��روب، وذلك 
ب�صب��ب ف�صل��ه يف ع��دة مواجهات م��ن هذا الن��وع كاحلرب 
الت��ي ا�صتمرت 33 يوماً مع لبنان وحرب 22 يوماً يف غزة.. 
اإن اأه��داف الكي��ان االإ�صرائيلي كانت دائم��اً ت�صّب يف �صبيل 
�سمان بق��اء »اإ�سرائيل« واأمن مواطنيه��ا، وكانت �سيا�سته 
الهجومية ا�صتباقية ملنع الهجمات على »اإ�صرائيل«، ووفقاً 

ال�صرتاتيجيتها االأمني��ة والدفاعية، ال يجب على »اجلي�س 
االإ�صرائيل��ي« اأن يتلق��ى الهزمية يف اأي ح��رب ي�صّنها، لذلك 
�صع��ى هذا الكيان اإل��ى جّر اأر�س املعركة اإل��ى اأر�س العدو 

ومنع قوات العدو من دخول اأرا�صيه.

الرجعيون العرب، ونار األزمات في المنطقة
يف املا�س��ي، جن��ح ه��ذا الكي��ان يف تنفي��ذ العدي��د من 
ا�صرتاتيجيات��ه الع�صكرية واالأمنية يف ال�صاحة العربية، 
وذل��ك ب�صبب �صعف ووالء قادة العرب الرجعيني الذين 
وقف��وا مكت��ويف االأي��دي بل اأخ��ذ بع�صهم يطّب��ع عالقاته 
معه، وا�صتمر يف اتباع ا�صرتاتيجياته حتى ظهور حمور 
املقاوم��ة الذي �صاه��م ب�صكل كبري بهزميت��ه فاحتاً ف�صاًل 

جديدًا من ال�صراع العربي »االإ�صرائيلي«.
ومب��ا اأن املوق��ع اجلغ��رايف ال�صيا�صي ومكان��ة الدولة 
حتدي��د  يف  كب��ريًا  دورًا  يلعب��ان  والع��امل  املنطق��ة  يف 
اال�صرتاتيجي��ة الع�صكرية للبالد، ف��اإن الكيان ال�صهيوين 
يواج��ه العديد م��ن التحدي��ات يف هذا ال�ص��دد، فحدوده 
حماطة بال��دول العربية والإ�سالمي��ة، ويبلغ عدد �سكان 
ه��ذا الكيان حوايل 8 ماليني ن�صمة، موزعني على م�صاحة 
مب��ا  حما�صري��ن  مربع��اً،  كيلوم��رتًا   28023 االأر���س 
جمموع��ه 968 كيلومرتًا من احلدود م��ع م�صر واالأردن 
ولبن��ان و�صوري��ا وقط��اع غ��زة وال�صفة الغربي��ة، لذلك 
ميكن اعتبار هذا الكي��ان حما�صرًا من امل�صلمني والعرب 
باأعداد كب��رية �صمن بقعة �صغرية جميع حدودها قابلة 

لال�صتعال يف اأي حلظة.
تغري العقي��دة االإ�صرائيلي��ة من »املواجه��ة الوقائية 

والق�صاء« اإلى »حماولة احلفاظ على الوجود«
هناك فرق كبري ب��ني ا�صرتاتيجية الدفاع االإ�صرائيلية 
وال��دول املحيط��ة ب��ه يف املنطقة، فم��ن وجه��ة نظر هذا 
الكي��ان، ل��ن يك��ون هن��اك خامت��ة للح��روب، وال ميك��ن 

تخي��ل اأي وق��ت ميكنك في��ه التغلب على الع��دو ب�صربة 
قا�صي��ة لتنعم بعده��ا بال�صالم، لكن عل��ى العك�س متاماً، 
ت��رى الدول املجاورة له��ذا الكي��ان اأن معركتهم القادمة 
م��ع اإ�صرائيل هي املعركة االأخ��رية التي �صتدّمر ومتحي 
»اإ�صرائي��ل« م��ن الوج��ود، وم��ع ه��ذا الواق��ع، واجهت 
�صلط��ات هذا الكيان دائماً احل��رب والتهديدات، والقيود 
الدميوغرافية واالإقليمية واالقت�صادية التي ت�صببت لهم 
بالكث��ري من ال�صعف، ومن اأج��ل مواجهة هذه التحديات 
ق��ام ق��ادة الع��دو بتغي��ري اال�صرتاتيجي��ات ال�صهيونية 
ب�صكل ملح��وظ يف ال�صنوات االأخرية، وعو�صاً عن اتباع 
�صيا�ص��ة املواجهة الوقائية من اأج��ل التخل�س من حمور 
املقاوم��ة، عم��د االإ�صرائيليون اإل��ى اتب��اع ا�صرتاتيجية 
احلف��اظ عل��ى الوجود عر دعمه��م ملجموع��ات اإرهابية 
راديكالي��ة داخ��ل حم��ور املقاوم��ة م��ن اأج��ل اإلهائه قدر 

امل�صتطاع عن املواجهة املبا�صرة مع الكيان العري.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق اأخ��ذ الكي��ان االإ�صرائيل��ي يفّع��ل 
عالقات��ه م��ع بع�س ال��دول العربي��ة والعاملي��ة يف �صبيل 
تقوي��ة موقف��ه واال�صتفادة منه��ا يف �صراعات��ه القادمة، 

واأخذ اأي�ص��اً يخطط لتوجيه �صرب��ات مدرو�صة مبا�صرة 
ملح��ور املقاوم��ة، ك�ص��رب مطار »ت��ي ف��ور« الع�صكري 
يف �صوري��ا وال��ذي كان ي�ص��م ع��ددًا م��ن اال�صت�صاري��ني 
االإيراني��ني، اإال اأن هذا الهجوم كان خطاأً ح�صابياً �صخماً، 
الأن االإ�صرائيليني اأنف�صهم يعلمون اأن االإيرانيني �صريّدون 
عليه��م يف وقت ومكان ال ميكن التنب��وؤ بهما، وبذلك يكون 
اأدخ��ل نف�ص��ه يف معرك��ة وجودي��ة  ق��د  »االإ�صرائيل��ي« 

مبا�صرة كان بغنًى عنها.

ادعاءات حقوق اإلنسان
بالطب��ع، يج��ب اأن ت�صاف اأزمة ال�صرعي��ة اإلى م�صكالت 
ه��ذا الكيان، فعل��ى الرغم من اجلهود الكب��رية التي يبذلها 
قادته��ا لالعرتاف ب��ه ر�صمي��اً يف العامل، الي��زال عدد كبري 
م��ن دول الع��امل ترى يف هذا الكي��ان، كيان��اً غا�صباً الأر�س 
الفل�صطيني��ني ال�صرعي��ة.. ويع��اين ه��ذا الكي��ان اأي�صاً على 
ال�سعي��د الداخل��ي م��ن اأزم��ات اأخ��رى له��ا تاأث��ر كب��ر 
عل��ى االأم��ن والقبول الع��ام له��ذا الكي��ان، فباالإ�صافة اإلى 
الف�س��اد ال��ذي تت��ورط في��ه الطبق��ة احلاكم��ة وق��ادة هذا 

الكي��ان، يعاين هذا الكيان انق�سام��ات طبقية كبرة، فهناك 
�صدام��ات ال تنتهي و�صراعات خفي��ة وعلنية بني الطبقات 
املختلف��ة داخل املجتم��ع »االإ�صرائيل��ي«، وخ�صو�صاً بني 
الطبقت��ني الرئي�صيتني داخل هذا املجتمع العن�صري، وهما 
اأن اليهود االأ�صكناز هم  “االأ�صكناز” و”ال�صفاردمي”، ومبا 
من و�صل��وا فل�صطني اأواًل، فقد و�صعوا اأ�صا�س الكيان على 
غرار املجتمعات االأوربي��ة التي عا�صوا فيها، وهذا جعلهم 
ي�صعرون باأنهم اأرقى من اليه��ود ال�صرقيني، وحتّول االأمر 
بع��د ذلك ل�صراع بني الطبقتني، اتخ��ذ �صتى اأ�صكال العنف 
والف�ص��ل العن�ص��ري.. ختام��اً، تتنب��اأ العدي��د م��ن مراكز 
االأبحاث العاملي��ة بزوال »اإ�صرائيل« م��ن الوجود، ويقول 
الكاتب االأمريكي املعروف هري كي�صنجر يف كتابه االأخري 
والذي يحمل عنوان »النظام العاملي« اإن الكيان ال�صهيوين 
ال ميك��ن ل��ه اأن ي�صتمر يف الوج��ود، وقد يت��م الق�صاء عليه 
بحل��ول ع��ام 2025، الأن ال�صهاينة بح��د ذاتهم مل يعودوا 

يوؤمنون ببقاء هذا الكيان.

الوقت التحليلي

استراتيجـــــية »إسرائيــــــــل« الجديدة:    

؟! الحفاظ على الوجود
من الهجوم إلى
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خرج��ت وا�صنط��ن من االتف��اق الن��ووي. ومعه��ا بداأ 
الع��امل ُيطل��ق حتليالته ح��ول الآث��ار والنتائ��ج. اأ�سئلُة 
عدي��دة طرحها العامل خالل يومني متحورت حول �سوؤاٍل 
مرك��زي: هل املنطقة على �سفر ح��رب؟ وكاأننا ل نعي�س 

احلرب!
باالأم���س تدحرجت االأمور نحو ت�صعيٍد ع�صكري كانت 
�صاحت��ه ه�صب��ة اجل��والن ال�صوري��ة. مل يك��ن م��ا ح�صل 
منف�ص��اًل عن اأحداٍث �صبقته م��ن االعتداءات االإ�صرائيلية 
على حم��ور املقاوم��ة يف �صوريا و�صواًل ال��ى االن�صحاب 
اًل يف م�صار  ل حتُوّ االأمريك��ي من االتفاق النووي. لكنه �صَكّ
ال�ص��راع �صُيعي��د خل��ط االأوراق من جدي��د. فكيف كانت 

معادلة جبهة اجلوالن اأولى ر�صائل القوة؟
من��ذ التا�صع م��ن ابري��ل / ني�صان متار�س "ت��ل اأبيب" 
�صيا�ص��ة الت�صعيد الع�صكري يف �صوري��ا وُترفقه بت�صعيٍد 
�صيا�ص��ي واإعالم��ي اقليم��ي. كل ذل��ك به��دف من��ع حمور 
املقاومة بح�صب ادعائها، من تركيز التواجد الع�صكري يف 
املنطقة املوازية للحدود ال�صمالية لالأرا�صي الفل�صطينية 
املحتل��ة. مار�ص��ت "تل اأبي��ب" الت�صعي��د الع�صكري عر 
ا�صتهدافه��ا غ��ري مرة مراك��ز يتواج��د فيه��ا م�صت�صارون 
اإيراني��ون م��ن ق��وة احلر�س الث��وري. منذ ذل��ك الوقت، 
اأدخل��ت القي��ادة االإ�صرائيلي��ة نف�صه��ا يف لعب��ة مبا�ص��رة 
مفتوح��ة م��ع اإي��ران، انتظ��ر فيه��ا االإ�صرائيلي��ون ال��رد 
حتى اأيقن��وا اأنهم دخلوا مقامرة �صتك��ون نتائجها عليهم 
عك�صية. اأدخلهم االإنتظار يف نفٍق من اله�صترييا والتخُبّط 

عك�صه اال�صتنفار االأمني والع�صكري.
�صهٌر من االإنتظار دف��ع نتنياهو ليفقد �صره يف انتظار 
ل  ال��رد االإي��راين، ومُيار���س ا�صلوب��ه املع��روف بالت�ص��ُوّ

ال�صيا�ص��ي عر توجهه الى مو�صكو اأم�س، ولقائه الرئي�س 
الرو�صي. خرجت �صحيفة "هاآرت�س" لت�صتهزئ بتوقعات 
رئي���س احلكومة، واأ�صارت يف مقال حتت عنوان "�صتندم 
)ا�صرائيل( على رهان نتنياهو ال�صيئ على بوتني" لتوؤكد 
اأن نتنياه��و �صمع لغة رو�صي��ة قا�صية و�صلت حلد تعبري 
اجلانب الرو�صي عن اأن الت�صعيد االإ�صرائيلي يف �صوريا ال 
يقل عن كونه "َلِعب خطر بالنار" وعلى "تل اأبيب" حتمل 

م�صوؤولية خياراتها ونتائج ت�صعيدها ب�صكل منفرد.
ع��رب  الت�سعي��د،  ممار�سته��ا  اأبي��ب"  "ت��ل  ع��اودت 
ا�صته��داٍف مدفعي ملواق��ع يف حمافظة القنيط��رة، وبلدة 
ر ومواقع اأخرى، و�صقطت ع�صرات ال�صواريخ على  َح�صَ
اأه��داف اإ�سرائيلي��ة ع�سكري��ة نوعي��ة يف اجل��ولن وهي: 
مركز اال�صتط��الع الفني واالإلك��رتوين، مقر وحدة اجلمع 
ال�ص��وري 9900 احلدودي��ة، مرك��ز عملي��ات الت�صوي�س 
االلك��رتوين، مرك��ز التن�ص��ت عل��ى ال�صب��كات ال�صلكي��ة 
والال�صلكي��ة يف ال�صل�صل��ة الغربي��ة و حمط��ات ات�ص��ال،  
مر�س��د وح��دة ال�س��الح ال��ربي املُوج��ه، مق��ر القي��ادة 
الع�صكري��ة االإقليمية للواء 810،  مقر قيادة قطاع كتائب 
حرمون، املقر ال�صتوي للوحدة اخلا�صة "البن�صتيم". يف 
املقابل زعمت ت��ل اأبيب باأنها رَدّت عر ا�صتهداف م�صادر 

النريان، ومواقع معادية.
مل يكن ما ح�صل فجر اليوم يف اجلوالن اأمرًا عادياً. بل 
اإن القراءة االأولية كافية لُتظهر حتواًل يف م�صار ال�صراع، 

ن�سر لدللته عرب التايل:
اأوًل: ا�ستعل��ت جبه��ة اجل��ولن لأول م��رة من��ذ ع��ام 
1974. وه��و م��ا ُير�ص��ل ر�صال��ة وا�صحة جلي���س العدو 
االإ�صرائيل��ي ب��اأن اأي مواجهة �صتبداأ م��ن حيث انتهت كل 

املواجه��ات ال�صابقة، و�صتكون جبهة اجلوالن احل�صا�صة 
بالن�صبة للكيان، جبهة حرب حتمية. ما يعني الكثري على 
ال�صعيد اجليوع�صكري بالن�صبة للح�صابات االإ�صرائيلية.
ثانياً: ال�ستهداف مدرو�س حيث اأن املراكز املُ�ستهدفة 
ترتب��ط بقيادة اجلو وال��ر الع�صكرية. وهو ما له العديد 
م��ن الدالالت خ�صو�صاً ملا تعنيه هذه املراكز يف ح�صابات 
احل��رب واملي��دان والتحك��م يف عمليات الر�ص��د وتغذية 

املعركة ب�صكل مبا�صر برًا وجوًا.
��م املق�س��ود للجي���س الإ�سرائيل��ي  ثالث��اً: عَك���س التكُتّ
وجه��از الرقاب��ة الع�صكرية ح��ول ع��دد ال�صواريخ التي 
�صقط��ت واأنواعه��ا واالأماك��ن الت��ي �صقط��ت فيه��ا حال��ة 

التخُبّط اأمام جناح عملية الرد نوعاً وكماً.
ت عن خيارها  رابعاً: فهمت "ت��ل اأبيب" الر�صالة وعَرّ

ع��دم الت�سعي��د من خ��الل دعوتها امل�ستوطن��ني للخروج 
م��ن املالج��ئ والبق��اء قريب��ني منه��ا. وه��و يعن��ي ف�صل 
فر�صي��ة الت�صعيد االإ�صرائيلي والتزام ال�صقف الع�صكري 

الطبيعي حتى االآن.
اإذن، ي�صه��د �صه��ر مار���س/ اأيار احلايل حت��والٍت على 
ال�صعيدي��ن ال�صيا�ص��ي والع�صك��ري لي�ص��ت ببعي��دة عما 
ح��دث باالأم�س. خ��روج اأمريكا من االإتف��اق النووي كان 
خط��وة لو�ص��ع امل�صتقب��ل اأم��ام �صيناريوه��ات عدي��دة 
مفتوح��ة. لكنها �صيناريوهات �صتنتهي حتماً بالعودة الى 
لغ��ة الت�صوي��ات، حيث ُي��درك اأ�صحاب الق��رار اأن حمور 
املقاومة قادر على قل��ب املعادالت واإخراج الكثريين من 
اللعب��ة االإقليمي��ة. من هنا يج��ب قراءة نتائ��ج اخلروج 
االأمريك��ي بربط��ه بال�صيا�ص��ة الت��ي �صيَتّبعه��ا الالعب��ون 

االأ�صا�صيون ك��رد فعل وهو ما يعني اأن 
�سل��وك الأط��راف ُيحدد اخلي��ارات. يف 
احلقيقة �صع��ت اأمريكا الإعطاء حلفائها 
الغربيني فر�صة �صيا�صية )بني 3 الى 6 

اأ�سه��ر( للجوء الى ت�سويات مع طه��ران قد حُتقق اأف�سل 
م��ن االتف��اق احلايل..وكذل��ك اأعط��ت وا�صنط��ن حلفاءها 
لتحقي��ق  فر�س��ة ع�سكري��ة  القارع��ني طب��ول احل��رب، 
�ص��يء يف مع��ادالت امليدان ما قد ُي�صاه��م يف تعزيز اأوراق 

وا�صنطن امل�صتقبلية.
يف املقاب��ل، ج��اء الرد االإي��راين على الفر�صت��ني حُمكماً 
��دت ت�صريح��ات قائ��د الث��ورة القاعدة  ومدرو�ص��اً وج�َصّ
االأ�صا�صي��ة لذلك. عل��ى ال�صعيد ال�صيا�ص��ي الدبلوما�صي، 
ينطلق االإيرانيون من حقيقة اأن اأف�صل ما ميكن اأن يح�صل 
علي��ه الغرب كان هذا االإتفاق. وعلى ال�صعيد الع�صكري، 
اأراد حم��ور املقاوم��ة باالأم���س اإي�ص��ال ر�صالة لت��ل اأبيب 
مفاده��ا اأنه��ا لن حُتق��ق اأي �ص��يء ع�صكري ول��و خرجت 
اأمريكا م��ن االإتفاق، وبالت��ايل باتت اإي��ران وحلفاوؤها هم 
م��ن يتحكم بقواعد اللعبة. ف��� �صيا�صياً، �صُتدرك وا�صنطن 
قريب��اً اأنها اأخطاأت الرهان بع��د اأن اأ�صقطت ورقة االتفاق 
الدبلوما�سي��ة واأعط��ت طه��ران الفر�س والذرائ��ع لكافة 
اخليارات املفتوحة ال �صيما ابتزاز اأوروبا واإظهار وجهها 
القبيح. ع�صكرياً، فاإن ما جرى باالأم�س يعني بدالالته باأن 
احل��رب اإن ا�صتعلت �صتبداأ من امل��كان املوجع لتل اأبيب، 
و�صتك��ون حتم��اً خا�صرة له��ا وحللفائها وه��و ما قد مينع 

وقوعها. ويف كال احلالتني، باتت النتيجة معروفة.

العهد االخباري

االندبندنت: كيف تدّمر أمريكا الشرق األوسط
ك�صف��ت �صحيف��ة االندبندن��ت الريطانية يوم ال�صبت عن قي��ام اأمريكا بالتدخل يف �ص��وؤون دول املنطقة بغية 

اإحلاق اأ�صرار ج�صيمة بال�صرق االأو�صط.
حي��ث قالت ه��ذه ال�صحيفة الريطاني��ة على ل�صان الكاتب الب��ارز »باتريك كوك��رون« اإن ترامب قام ب�صكل 
منهج��ي بتفكيك النقاط الثابتة يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية، وبالتايل فاإن درجة التاأزم ال�سيا�سي يف ال�سرق 
االأو�صط ترتفع با�صتمرار، وكما يقول اأحد املعّلقني، فاإن هناك »اأجزاًء متحركًة« ال ميكن التنبوؤ بها اأكرث من اأي 

وقت م�صى يف االأزمات املختلفة، وهي اأجزاء قد تنفجر يف اأي حلظة.
وتابع��ت ال�سحيفة الربيطانية بالقول: �سهد هذا الأ�سبوع ان�سح��اب اأمريكا من التفاقية النووية الإيرانية، 
واإط��الق »اإ�سرائيل« غ��ارات جوية مكّثفة على اأهداف يف �سوريا، وقد يح��دث الأ�سبوع املقبل تطورات خطرة 
بنف���س الق��در: يف 12 اأيار / مايو فهناك االنتخابات الرملانية العراقي��ة التي من املرجح اأاّل يفوز فيها اأي حزب 

باأغلبية، ويخ�صى العراقيون اأن تكون بالدهم ال�صاحة التي تكافح فيها اأمريكا من اأجل التفوق.
وه��ذا �سي�ساع��د على ظه��ور الأ�سئل��ة العملية بع��د النتخابات: عل��ى �سبيل املث��ال، كيف �سيك��ون م�ستقبل 

اأمريك��ي يف  اآالف جن��دي ومق��اول ع�صك��ري   10
الع��راق؟، وجودهم لي���س �صرورياً كم��ا كان قبل 
هزمية تنظي��م »داع�س« االإرهاب��ي، بينما تفر�س 
اأمريكا عقوبات اقت�صادية �صارمة على اإيران، هل 
�صتعاق��ب االأفراد والبنوك وال�ص��ركات يف العراق 
ب�صبب التعامل مع اإيران؟ لدى اإيران كل احلوافز 
لتوجي��ه ج��زء م��ن اأعماله��ا ع��ر بغ��داد، حي��ث 
�صيتعنّي على اأمريكا اأن ت�صري بخطا خفيفة لتفادي 

ا�صتعداء احللفاء املحليني.
وق��ال الكات��ب: ويف غ�س��ون يوم��ني م��ن بداية 
االنتخاب��ات العراقي��ة، �ص��وف تنتق��ل ال�صف��ارة 
اإل��ى  اأبي��ب  ت��ل  م��ن  »اإ�صرائي��ل«  يف  االأمريكي��ة 
القد���س، حيث �صرتف��رف االأع��الم »االإ�صرائيلية« 
واالأمريكي��ة يف كل �ص��ارع و�صتك��ون هن��اك 150 
لوح��ة اإعالنية �صخمة يوجد عليها �صورة دونالد 

ترام��ب، �صيحدث ه��ذا يف 14 مايو، وهو نف�س اليوم الذي �صي�صري فيه ع�ص��رات االآالف من الفل�صطينيني يف غزة 
ملحاولة اخرتاق ال�صياج املحيط بهم.

وتاأت��ي املظاه��رة يف نهاية �صبعة اأ�صابي��ع من االحتجاجات امل�صم��اة »م�صرية العودة الك��رى« التي �صعى 
الفل�سطيني��ون فيه��ا اإلى اإعادة تاأكي��د حقهم يف العودة اإلى الأر�س التي طردوا منه��ا يف عام 1947، حيث �صقط 
1700 جري��ح يف الحتجاج��ات حتى الآن، كانت عملية ال�سالم بني »اإ�سرائي��ل« والفل�سطينيني حتت�سر طوياًل، 
لكن ترامب يقول ب�صراحة للفل�صطينيني اإنهم ال يعتمدون على �صيء وال ميكنهم توّقع اأي �صيء من الدبلوما�صية.
ه��ذا وتابع��ت ال�سحيفة الربيطانية بالقول: يكمن اخلطر يف اأن ترام��ب، مثل الكثر من ال�سخ�سيات القومية 
القوي��ة االأخرى، �صيبالغ يف ت�صخيم نفوذه من احلدود ال�صرقية الأفغان�صتان اإلى البحر االأبي�س املتو�صط، واإن 
موقف اأمريكا لي�س قوياً، اإنه ينظر اإلى القوى املحلية مثل »اإ�صرائيل« وال�صعودية، لكنهم ي�صتطيعون اأن يفعلوا 
اأق��ل مما يت�س��وره، فهناك ثمن دبلوما�سي يج��ب دفعه لتجاهل احللف��اء الأوروبيني واحللف��اء الآخرين الذين 
مّل��وا من ا�صرت�صاء ترامب..تكم��ن امل�صكلة يف اأن روؤية ترامب لل�صرق االأو�صط تتك��ون من دعامات من الدعاية 
املحافظ��ة اجلدي��دة الت��ي تكملها وجهات نظ��ر الزعم��اء »االإ�صرائيلي��ني« وال�صعوديني، قد يتخي��ل اأن الق�صية 
الفل�صطيني��ة �صتختف��ي، رغم رف�صها العنيد لفع��ل ذلك خالل القرن املا�صي، وقد يعتق��د اأنه ميكن ف�صل العراق 
�صيا�صي��اً، لكن هذا لن يحدث، يبدو اأنه يتوق��ع اأن توؤدي العقوبات االقت�صادية اإلى تغيري النظام اأو اال�صت�صالم 

من قبل اإيران، لكن ال يوجد �صبب لالعتقاد باأن ذلك �صيحدث.

الوقت التحليلي

عربي ودولي

بعد خروج واشنطن من االتفاق: جبهة الجوالن أولى معادالت القوة

■ م��ا �صهدت��ه جبه��ة اجلوالن ال�ص��وري املحت��ل »م�صاء 
الأربع��اء - فج��ر اخلمي���س املا�س��ي« كان اأ�سبه باإطالق 
�صفارات االإنذار لبدء حرب اإقليمية، ال اأحد يعلم اإلى اأي 
مدى �صت�صل نريانها، خا�صًة اأن املناخ ال�صيا�صي العاملي 
ه��ذه االأيام م�صح��ون اإلى ح��ّد االنفج��ار نظ��رًا لقرارات 
الرئي���س االأمريك��ي املته��ورة، ومغامرات بع���س زعماء 

دول املنطقة لإثبات �سخ�سياتهم »املعدومة اأ�سا�ساً«.
فج��ر اخلمي���س املا�ص��ي اأعل��ن املتحدث با�ص��م جي�س 
الحت��الل ال�سهي��وين ع��ن اإط��الق نح��و 20 �صاروخ��اً، 
ه�صب��ة  يف  »اإ�صرائيلي��ة«  ع�صكري��ة  مواق��ع  ا�صتهدف��ت 
اجل��والن م�صدرها االأرا�صي ال�صوري��ة، وحّمل املتحدث 
اإي��ران م�صوؤولية االعتداء، وقال اجلي���س »االإ�صرائيلي« 
اإن��ه مت ا�صته��داف قواع��د ع�صكري��ة »اإ�صرائيلي��ة« ع��دة 
بال�صواري��خ، وبع�صه��ا مت اعرتا�صه. م��ن جهته حتدث 
اإع��الم العدو ع��ن اإطالق نح��و 40 �صاروخاً م��ن �صوريا 

باجتاه مراكز لالحتالل يف اجلوالن.
الكي��ان االإ�صرائيلي حاول التخفي��ف من حدة ال�صربة 
الع�صكري��ة الت��ي وجه��ت اإلي��ه، حي��ث فر�ص��ت الرقاب��ة 
الع�صكري��ة ال�صهيوني��ة احلج��ب ع��ن اأي معلومة حول 
ال�صواريخ الت��ي ا�صتهدفت مراكز ع�صكرية »اإ�صرائيلية« 
يف اجل��ولن، ولك��ن اإط��الق �سف��ارات الإن��ذار ومطالبة 
ن��ة ل يوحي  امل�ستوطن��ني الن��زول اإل��ى املالج��ئ املح�سّ
اأبدًا ب��اأن االأمور كانت ت�صري مل�صلحة العدو االإ�صرائيلي، 
وكان وا�صح��اً م��ن التعتي��م املق�صود على ه��ذه ال�صربة 
اأن »اإ�صرائي��ل« تاأمّل��ت م��ن وقعه��ا، ولكنه��ا عمل��ت على 
امت�صا���س ال�صدمة، والتخفيف من حّدتها الإظهار نف�صها 
باأنه��ا �صي��دة املوق��ف يف الوقت ال��ذي كان��ت ال�صواريخ 
القادم��ة م��ن االأرا�ص��ي ال�صوري��ة ت��دّك اأك��رث املواق��ع 

الع�سكرية ح�سا�سيًة يف اجلولن، ونذكر منها:

� مركز ع�صكري رئي�صي لال�صتطالع الفني وااللكرتوين
� مقّر �صّرية حدودية من »وحدة اجلمع ال�صوري 9900«

� مركز ع�صكري رئي�صي لعمليات الت�صوي�س االلكرتوين
� مركز ع�صكري رئي�ص��ي للتن�صت على ال�صبكات ال�صلكية 

والال�صلكية بال�صل�صلة الغربية
� حمطات ات�صاالت الأنظمة التوا�صل واالإر�صال

� مر�سد لوحدة اأ�سلحة دقيقة موجهة اأثناء عمليات برية
� مهبط مروحيات ع�صكرية.

� مقّر القيادة الع�صكرية االإقليمية للواء 810.
� مقّر قيادة قطاع كتائب ع�صكرية يف حرمون.

� املقّر ال�صتوي للوحدة الثلجية اخلا�صة »البن�صتيم«
م��اذا ميكنن��ا اأن ن�صتقراأ من العملي��ة الع�صكرية االأخرية 

يف اجلوالن؟!
اأوًل: وا�س��ح جدًا اأن ال�سربة الع�سكرية التي وجهتها 
�صوري��ا اإل��ى كي��ان االحت��الل ج��اءت حم��دودة واأتت يف 
اإط��ار التحذير لكيان الحتالل ب��اأن زمن امتالككم لقواعد 
اال�صتب��اك ول��ى اإلى غ��ري رجعة، وق��د راأين��ا ذات االأمر 
عندم��ا اأ�سقطت الدفاعات اجلوي��ة ال�سورية »طائرة اف 
16 اإ�صرائيلية«، وهناك معلومات من م�صادر مّطلعة باأن 
ال�صواريخ ال�صورية التي �صقطت على مراكز ح�صا�صة يف 
اجلوالن املحت��ل دّمرت مركزًا ع�صكرياً رئي�صاً لال�صتطالع 

الفني وااللكرتوين لكيان االحتالل بالكامل.
ثاني��اً: انك�سار هيب��ة »اإ�سرائيل« به��ذا ال�سكل وتكرار 
ه��ذا االأم��ر خ��الل االأ�صه��ر القليل��ة املا�صية، يوح��ي باأن 
املنطق��ة مّتجه��ة نحو حت��ول ا�صرتاتيجي مه��م يف ميزان 
الق��وى ومع��ادلت ال��ردع، وميكننا هن��ا اأن نّذكر بنجاح 
ح��زب اهلل ال�صيا�ص��ي يف لبنان والذي مث��ل �صربة قا�صمة 
للمح��ور املعادي ملحور املقاومة، وما كان موؤملاً للعدوان 
ال�صهيوين الف�صل الكبري يف اأجهزة اال�صتطالع االإ�صرائيلية 

ف�صاًل عن الهزمية ال�صيا�صي��ة والع�صكرية التي تعّر�صت 
له��ا يف هذه ال�صربة، ونقلت و�صائ��ل اإعالم »اإ�صرائيلية«، 
ي��وم اخلمي���س ع��ن معلق��ني اأمني��ني اأن اال�صتخب��ارات 
ف�صلت هذه امل��رة يف احل�صول على معلومات م�صبقة عن 

الهجوم.
ثالثاً: كان الوا�سح من كالم امل�سوؤولني »الإ�سرائيليني« 
اأنهم غري م�صتعدين للت�صعيد وتاأزمي االأمور اأكرث، وهناك 
قلق وا�صح من االإمكانات الع�صكرية التي تظهرها �صوريا 
ب��ني احلني واالآخ��ر، وال اأحد ينكر باأن اإي��ران تظهر علناً 
دعمه��ا للحكومة ال�صورية وتبدي تعاونها معها يف جميع 
املجاالت وه��ذا االأمر يقلق ال�صهاين��ة ب�صكل كبري، لذلك 
جن��د امل�سوؤول��ني الإ�سرائيليني ي�سارع��ون لتوجيه التهم 
اإل��ى اإيران عند اأي منا�صبة دون حت��ى وجود دالئل على 
ذل��ك، ونظرًا خلروج اجلي���س ال�صوري منت�صرًا يف جميع 
معاركه مع امل�صلحني واجلماعات االإرهابية التي تدعمها 
»اإ�صرائي��ل« يف �صوريا، لذلك وجد ال�صهاينة اأن الت�صعيد 
لي�س يف م�صلحتهم، وقد حتدث بكل �صراحة وزير الدفاع 
الإ�سرائيل��ي اأفيغدور ليربمان بعد ال�سرب��ة الع�سكرية: 
اأن » اإ�صرائي��ل ال تريد ت�صعي��د االأو�صاع وناأمل اأن يكون 
»ه��ذا الف�سل ق��د انتهى«، ويف نف�س ال�سي��اق �سّرح وزير 
الداخلية »االإ�صرائيلي« ع�صو املجل�س الوزاري امل�صّغر 
اآريه درعي قائاًل: »اإ�سرائيل ل تريد حرباً ول تهرول اإلى 

معركة«.
رابع��اً: »اإ�سرائيل« اأعلنت عجزها �سمنياً عن مواجهة 
اإيران لذلك تتحرك �صيا�صياً ودبلوما�صياً لتحري�س جميع 
ال��دول التي تبدي تعاط��ف معها �سد طه��ران، وت�ستغل 
ترام��ب و�سه��ره  الأمريك��ي دونال��د  الرئي���س  تعاط��ف 
كو�س��ر معها، ويظه��ر ب�سكل جلي تاأث��ر رئي�س الوزراء 
االإ�صرائيلي بنيامني نتنياهو يف قرارات ترامب، مثل قرار 
نقل ال�صف��ارة اإلى القد�س واالع��رتاف باالأخرية عا�صمة 
ل��� »ا�صرائيل«، وكذلك االأمر بالن�صب��ة لقراره االن�صحاب 
من االتفاق النووي االإيراين، ف�صاًل عن حتري�س حلفائها 

اجلدد مثل »ال�صعودية واالإمارات« ملعاداة اإيران.
ختام��اً؛ اإ�صرائيل قلقة وهذا وا�صح جدًا يف اعتداءاتها 
املتكررة على �سوريا والتي مل توؤِت ثمارها حتى اللحظة، 
ويظه��ر هذا القل��ق اأي�صاً يف حت��ركات نتنياه��و املكوكية 
اإل��ى رو�صيا التي تربطها مع اإي��ران عالقات ا�صرتاتيجية 
ممي��زة به��دف ال�سغ��ط عليها ق��در الإم��كان ومنعها من 
�صن ح��رب، وج��والت نتنياهو و�صل��ت اإل��ى اأوروبا وال 
ن�صتبع��د اأن ت�صل اإلى بع�س البلدان العربية اإذا اقت�صت 
ال�سرورة لكبح جماح طهران التي تبدي قوة وثباتاً كلما 

زادت ال�سغوط عليها.

الوقت التحليلي

»عملية الجوالن« ومدخلية العبور إلى رّد أوسع

!
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من هدي القرآن
مقتطفات

القراآن  حتمل  اأن  اهلل  واإلى  القراآن  اإلى  اإ�ساءة  الأ�سياء  اأعظم  ومن 
نف�س  ويف  الكرمي  القراآن  وُتعّلم  الكرمي  القراآن  تتعلم  اأن  الكرمي، 
ال�قت تبدو اإن�سانًا هزياًل، �سعيفًا يف م�اقفك من اأعداء اهلل. القراآن 
وحل�ل  �سحيحة  روؤى  كله  �سرف،  كله  عزة،  كله  ق�ة،  كله  الكرمي 
اأن  مب�ست�ى  يك�ن�ا  اأن  نهجه  على  ي�سريون  من  كل  تعطي  �سحيحة 

ي�سرب�ا اأعداء اهلل كيفما كان�ا وكيفما كانت ق�تهم.

ال�سيد/ ح�سني بدر الدين احلوثي -عليه ال�سالم

ـــرآن بــالــصــيــام ـــق عــالقــة ال
اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
احلم��د هلل رب العاملني و�صلى اهلل و�صل��م على �صيدنا حممد وعلى 

اآله الطيبني الطاهرين. 
الله��م اهدن��ا وتقبل منا اإنك اأن��ت ال�صميع العليم، وت��ب علينا اإنك 

اأنت التواب الرحيم. 
يف االآي��ات التي ذكر اهلل فيه��ا ت�صريع ال�صيام ذك��ر بالن�صبة ل�صهر 
َناٍت ِمَن  ا�ِس َوَبِيّ رم�ص��ان اأنه ال�صهر }اَلِّذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُق��ْراآُن ُهدًى ِللَنّ
اْلُهَدى َواْلُفْرَق��اِن{ )البقرة: من الآية185( ويدل على عظمة القراآن 
الك��رمي واأهميته اأن يك��ون ال�صهر الذي اأنزل فيه ه��و مو�صع عبادة، 

هي تعتر ركًنا من اأركان االإ�صالم وهي ال�صيام. 
مبنا�صب��ة نزول القراآن يف �صهر رم�صان اأ�صبح �صهر رم�صان �صهًرا 
مقد�ًص��ا و�صهًرا عظيًما وهذه االأهمية، اأهمية القراآن الكرمي هي تتمثل 
يف اأهمي��ة وعظم��ة البينات واله��دى التي هي م�صام��ني، وهي الغاية 
م��ن اإنزاله، والبينات والهدى هي يف االأخري مل��ن؟ للنا�س. فيدل على 
احلاج��ة املا�صة، احلاجة امللحة بالن�صبة للنا���س، حاجتهم اإلى هذه 
البين��ات، وهذا الهدى. اأن تكون الفري�صة التي فر�صت يف هذا ال�صهر 
العظي��م ه��ي ال�صيام، وهو ال�صهر ال��ذي اأنزل فيه الق��راآن، يدل على 
اأن هن��اك عالقة ما ب��ني ال�صيام، وما بني الق��راآن الكرمي من حيث اأن 
م��ا يف القراآن الكرمي م��ن البينات والهدى، اأن االلت��زام بهذه البينات 
واله��دى، اأن القي��ام بالدين على اأ�صا���س هذا الق��راآن العظيم يحتاج 
م��ن االإن�ص��ان اإلى اأن تكون لدي��ه قوة اإرادة، وكب��ح ل�صهوات نف�صه، 

وتروي�س لنف�صه على ال�صر، وعلى التحمل. 

الصيام له أثره في مجال ترويض النفس
فال�سي��ام له اأثره يف هذا املجال، يف جمال تروي�س النف�س. لأنك يف 
اأثن��اء نهار �سهر رم�سان تكبح �سهوات نف�سك، وتعود نف�سك ال�سرب، 
والتجل��د، والتحمل، تعود نف�ص��ك اأنك اأنت الذي ت�صيط��ر عليها، اأنك 
ال��ذي ت�صيط��ر عليه��ا. فمن امله��م جًدا بالن�صب��ة لنا عندم��ا ن�صوم يف 
�صه��ر رم�ص��ان، عندما ن�ص��وم اأن ي�صت�صعر االإن�صان ه��ذه الغاية من 
�صرعي��ة ال�صي��ام، ي�صت�صعر اأنه يتجل��د، ويت�ص��ر، ويتحمل، ليعلم 
نف�ص��ه، يعلمها اأنه هو الذي �صي�صيطر عليها بناًءا على توجيهات اهلل، 
بينات اهلل، هدى اهلل. تعود نف�صك اأنت الذي تقهرها، وتخ�صعها لهدى 
اهلل وبينات��ه. ال يك��ون �صهر رم�ص��ان ندخل اإلى ه��ذا ال�صهر بعفوية، 
ونخ��رج دون اأن نح�ص���س اأنف�صن��ا باأننا ق��د قهرناها، م��ن خالل نهار 
�سهر رم�سان، عندما نح�س باجلوع، عندما نح�س بالعط�س نقول: ل. 
األي�ص��ت هذه عملي��ة ت�صلط على النف�س؟ نوع م��ن الرتوي�س للنف�س؟ 

وللج�صم بكله على ال�صر؟
 الأن��ه هك��ذا بالن�صبة للق��راآن الكرمي، بالن�صبة لبين��ات اهلل وهداه، 
يحت��اج من االإن�ص��ان اإلى اأنه يخ�صع نف�صه يف جم��ال اال�صتجابة لها، 
وااللت��زام به��ا، والقي��ام به��ا، وه��ي تعتر ف��رتة ق�ص��رية بالن�صبة 
لل�صنة، �صهر واحد من ال�صنة، كلها تعتر فرتة ق�صرية. ولهذا �صرع 
اأي�ًص��ا على �صبيل التطوع �صيام اأي��ام اأخرى، ك�صيام ال�صت ال�صر، 
و�صي��ام الث��الث البي���س من كل �صه��ر، اإ�صاف��ة اإل��ى اأن ال�صيام كما 
يذك��ر الأطب��اء: اأنه له فوائد كب��رة من الناحي��ة ال�سحية. ومعنى 
ه��ذا: باأن دين اهلل يتناول بناء الإن�سان من كل جهة، اأن يف ت�سريعات 
اهلل م��ا الهدف منها اأو من اأهدافه��ا: اجلانب ال�سحي بالن�سبة جل�سم 
الإن�س��ان، واجل�سم ال�سحيح، واجل�سم ال�سلي��م، اأو نقول: ال�سحة، 
و�صالمة اجل�صم هي اأي�ًصا هامة يف جمال االلتزام بهدى اهلل، يف جمال 
العم��ل يف �سبي��ل اهلل، يف اإقامة دي��ن اهلل. هذه ت�ساعدنا عل��ى َفهم: اأن 
م�ساألة املر�س، اأنه ل ي�سح اأن نقول دائًما: املر�س، كل مر�س نن�سبه 
اإل��ى اهلل، ونحن نرى يف ت�صريعاته م��ا هي ذات اأهمية كرى يف جمال 

�صحة اجل�صم. 
ال�سيام وغره من الت�سريعات ل تخرج من �سياق قوله عز وجل: 

}َوَلَعَلُّكْم َت�ْسُكُروَن{،
نح��ن نرى يف ت�صريعاته ما ه��ي بحاجة للنهو�س به��ا اإلى اأج�صام 
�سحيح��ة و�سليمة، كاجلهاد يف �سبيل اهلل، هذه متنافية مع اأن نقول: 
اأن اهلل ه��و ال��ذي ي�ص��ب االأمرا���س �صًب��ا عل��ى النا���س، اأو االإن�صان 
املوؤمن، عالمة اأنك موؤمن عندما ي�صب اهلل عليك االأمرا�س، وامل�صائب 
�صًب��ا �صًبا كما يف بع�س الروايات. ولهذا جت��د اأن كثرًيا من االأ�صياء 
املوج��ودة يف هذه االأر�س م��ن النباتات، واملع��ادن، وحتى ال�صم�س 
واله��واء، يكون لها اأثر كبر. اأعني: تعترب اأدوية، ن�سبًة كبرًة جًدا 
م��ن املوجودات يف حمي��ط االإن�صان فيها اأدوية، ه��ي نف�صها تدل على 

اأنه مراد لالإن�صان اأن يكون ج�صمه �صليًما، اأن يكون �صحيح البدن.
الأن كث��رًيا م��ن امل�صئولي��ات يف دي��ن اهلل حتتاج اإلى ه��ذا ال�صيء، 
اإل��ى �سح��ة اجل�س��م، اإذا كان اجل�سم منه��ك تتاأثر اأي�ًس��ا يف الغالب. 
اأعني بالن�سبة لغالب النا���س، تتاأثر حتى اهتمامات الإن�سان، تق�سر 
نظرت��ه، يكون قريًبا من امللل وال�صج��ر. اإذا كان ج�صمه �صليًما كانت 
ذهنيته �صافية، متفتحة. ويف نف�س الوقت تعتر �صحة اجل�صم نعمة 
كب��رية على االإن�صان، نعمة كبرية. ويج��ب اأن يعرف اأي اإن�صان منا 
باأنه، اأي نعمة هو فيها مبا فيها نعمة اجل�صم، نعمة �صحة البدن، اأنه 
يرتافق معه��ا م�صئولية. اإذا كنت ذكًي��ا، اإذا كان لديك حافظة قوية، 
اإذا كان ج�صم��ك �صليًم��ا فه��ي تعتر نعًم��ا يجب اأن توظفه��ا يف �صبيل 
اهلل. ودي��ن اهلل �صبحانه وتعالى، والعمل يف �صبيل اإعالء كلمته جمال 
وا�ص��ع ج��ًدا ي�صتوعب كل الق��درات، وي�صتوع��ب كل املواهب، وهذا 
م��ن النعمة الكبرة على الإن�سان: اأن يكون متمكًنا من اأن يوظف كل 
طاقات��ه يف جمال تعترب عائداته كلها له يف الدنيا ويف الآخرة، األي�ست 

هذه نعمة كبرية؟
 اإذا مل يتذك��ر االإن�ص��ان هذه النعم��ة قد يح�صل العك���س، اإذا كان 
ذكًي��ا، اإذا كان عنده نف�س طموح��ة، وذكاء يف نف�س الوقت، هي حالة 
اإيجابي��ة، اإذا وظفه��ا يف ه��ذا املج��ال، اإذا مل يوظفها يف ه��ذا املجال، 
��ا قد يتح��ول ذكاوؤه اإلى �صر علي��ه، وعلى النا�س،  اإًذا اأ�صب��ح معر�صً
ق��د يتحول اإلى منافق، وغالًبا ما يكون املنافقون من طبقة الأذكياء، 
يف الغال��ب ما يكون املنافقون من طبق��ة الأذكياء، اأما الغبي امل�سكني 
ه��و ال ي�صتطيع باأن يكون عنده خرة يف جم��ال الذكاء والت�صليل اأو 
اخل��داع، اأو اأ�صي��اء من هذه. لك��ن الغبي يكون �صحي��ة هذا، متى ما 
اأ�صبح الذكي منافًقا كان الغبي نف�صه ُعر�صة الأن ي�صل، لكن بالن�صبة 
ملن نقول: غبي هو يف الواقع اإن�سان قابل لأن تتطور معارفه، وتتفتح 
ذهنيت��ه، اأن يعطي��ه اهلل نوًرا فيتح��ول اإلى اإن�صان فاه��م، اإلى اإن�صان 

ذكي. 
اإذا توج��ه، وم�صاألة التوجه هي ق�صية يعرفه��ا كل اإن�صان، الذكي 
م��ن النا���س، والب�صيط يف ذكائه ي�صتطيع اأن يفه��م، اأن يكون خمل�ًصا 
هلل، اأن يك��ون م�صتجيًب��ا هلل، اأن يلت��زم به��دي اهلل، حينه��ا �صيح�ص��ل 
َ َيْجَعْل  ُق��وا اهلَلّ عل��ى ما وع��د اهلل به من كان عل��ى هذا النح��و }اإِْن َتَتّ
�ُسوَن ِبِه{  َلُكْم ُفْرَقاًنا{ )الأنفال: من الآية29( }َوَيْجَعْل َلُكْم ُنوًرا مَتْ
)احلدي��د: من الآية28( بنوا اإ�صرائي��ل عندهم نوع من الذكاء، باقي 
املوؤهالت، باقي موؤهالت، وراثة الكتاب، عندهم نوع من الذكاء، لكن 
الح��ظ كيف اأ�صبحوا ميثلون �ص��ًرا كبرًيا على الب�صر، وعلى اأنف�صهم 
يف املقدم��ة، عندما مل يوظف��وا ذكاُءهم يف اال�صتجاب��ة هلل، ويف العمل 

يف �صبيل اهلل. 
العم��ل يف �صبي��ل اهلل هو بال�ص��كل الذي تزداد اأن��ت فهًما، ومعرفة، 

وذكاء، وفطن��ة اأعن��ي: لي�س��ت عملية تق��ول: اأنها ت�ستنف��د طاقاتي. 
هذه من االأ�صياء العجيبة يف دين اهلل قد تكون كثرٌي من االأعمال مثاًل، 
كث��ٌر من املهام، ت�ستنفد طاقاتك، اأما العمل يف �سبيل اهلل فهو بال�سكل 
الذي تتنم��ى معه، وتنموا معه مواهبك، طاقات��ك فعاًل. األي�ست هذه 
نعم��ة اأي�ًسا كب��رة؟ نعمة اأخرى كب��رة جًدا. لهذا ق��ال يف الأخر: 
وا  ُ َة َوِلُتَكِرّ ُ ِبُكُم اْلُي�ْص��َر َوال ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْصَر َوِلُتْكِمُلوا اْلِعَدّ }ُيِريُد اهلَلّ
َ َعَلى َما َهَداُك��ْم{ )البقرة: من الآية185( تعظمونه، وتكرونه،  اهلَلّ
وجتلون��ه، وتقد�صون��ه عل��ى هدايته لكم، عل��ى ما هداك��م اإليه. هذه 
تعني: باأن الإن�سان كلما وجد �سيًئا من هدى اهلل، يجب اأن ي�ستح�سر 
يف ذهنيت��ه: اأن يكرب اهلل عل��ى ما هداه اإليه، مهما بدت الق�سية كبرة 
اأمام��ك، يحاول كل اإن�صان اأن ين�صف من ذهنيت��ه ا�صتثقال اأي �صيء، 
ال. النظ��رة ال�صحيح��ة هو يف مقابل م��ا يبدوا وكاأنه �ص��اق، ما يبدو 
وكاأن��ه �صع��ب، ما يبدو وكاأن النف�س حت�س بن��وع من العنا يف �صبيل 
اأدائ��ه، يج��ب اأن تلحظ باأن��ه من النوع الذي يج��ب اأن تكر اهلل على 

ما هداك اإليه. 
}َوَلَعَلُّك��ْم َت�ْسُكُروَن{ )البقرة: من الآية185(. لي�س هناك يف دين 
اهلل، لي���س هن��اك فيم��ا ه��دى اهلل النا�س اإلي��ه، ما هو خ��ارج عن هذه 
القاع��دة، وعما يج��ب اأن تنظر اإليه على هذا النح��و، ما هي الق�صية 
الت��ي ميك��ن اأن جتعلها م�صيبة؟ كل ت�صريع م��ن ت�صريعات اهلل، كلما 
ه��دى اهلل النا�س اإليه هو كله من هذا النوع، من النوع الذي يجب اأن 
تكرب اهلل على اأن هداك اإليه، وت�سكره يعني هذا يف الأخر: اأنه نعمة 
كب��رية عليك، نعمة كبرية علي��ك. األي�س ال�صيام يبدو وكاأنه يريد اأن 
جن��وع ونظم��اأ طول النهار؟ فتنظ��ر اإليه باأنه يعن��ي: ق�سية م�سيبة 
علين��ا؟ ال. يج��ب اأن تك��ر اهلل عل��ى ما ه��داك اإليه، اأن �ص��رع لك هذه 
الفري�صة الأنه عندما ي�صرع �صيًئا لك، وي�صرع لعباده، فكل ما ي�صرعه 
لهم، كلما يهديهم اإليه، كلما هو نعمة كبرية جًدا عليهم، نعمة عظيمة 

جًدا عليهم. 
ال�سيام له اأثر فيما يتعلق ب�سفاء وجدان الإن�سان وذهنيته:

ال�سي��ام له اأثر فيم��ا يتعلق ب�سف��اء وجدان الإن�س��ان، وذهنيته، 
ويح���س االإن�ص��ان يف �صهر رم�ص��ان، األي���س النا�س يح�ص��ون وكاأنهم 
اأق��رب اإل��ى اهلل من اأي وقت اآخ��ر؟ هذه فر�صًة للدع��اء، تالحظ كيف 
اأن ال�صي��ام مهم فيما يتعلق بالقراآن الك��رمي، القراآن الكرمي مهم فيما 
يتعل��ق مبعرف��ة اهلل حت��ى يجعل��ك ت�صعر بالق��رب م��ن اهلل �صبحانه 
وتعالى..اإًذا فمن الإيجابيات الكبرة له: اأن تلم�س يف نف�سيتك �سفاء 
لذهن��ك، م�صاع��رك م�صاع��ر دين، م�صاع��ر قرب م��ن اهلل، اأن تدعو اهلل 

�صبحانه وتعالى

سور البقرة الدرس التاسع

فضل الجهاد 
في رمضان 

■ ياأت��ي �صهر رم�صان هذا العام على �صعبنا اليمني وللعام الرابع 
عل��ى التوايل و�صعبنا اليمني امل�صل��م يتعر�س الأب�صع عدوان اجرامي 
امريك��ي �صهي��وين من قبل اولي��اء ال�صيط��ان ياأتي �صه��ر ال�صيام لهذا 
العام وقد جتلت احلقائ��ق وانك�صفت االقنعة وبالتايل ي�صبح اجلهاد 
فري�س��ة من اعظ��م الفرائ�س على الطالق وخا�س��ة يف �سهر رم�سان 
املب��ارك الذي ت�صاعف فيه االعمال واجله��اد يف �صبيل اهلل هو الطرقة 
الوحيدة للحفاظ عل��ى اال�صالم لوال فري�صة اجلهاد والقتال يف �صبيل 
اهلل مل��ا ق��ام لالإ�ص��الم قائمة الن هن��اك جمرم��ون يتحرك��ون لي�صدوا 
النا���س عن �صبيل اهلل كما ذكر تعالى »وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من 
املجرمني« ،،هوؤالء املجرمني ال يريدون ان تقوم لالإ�صالم قائمة الذي 
ه��و دين اهلل وال ينفع معهم اال القتال يف �صبيل اهلل قال اهلل »وقاتلوهم 
حت��ى ال تك��ون فتنة ويك��ون الدين كل��ه هلل« و�صهر رم�ص��ان هو �صهر 
الق��راآن واجلهاد يف رم�صان له ف�صيله عظيم��ة جدا وله اهمية كبرية 
ج��دا خا�صة يف �صهر رم�صان الن  ال�صيام مدر�صة متكاملة يتعلم منها 
االن�صان ا�صياء كثرية وهذه اال�صياء هي تفيد بالقيام بفري�صة اجلهاد 
يف �صبي��ل اهلل و�صاأذكر بع���س من هذه الفوائد م��ن ال�صيام وهي تفيد 

بالقيام باجلهاد يف �سبيل اهلل :-
1- ال�سي��ام يكب��ح جم��اح النف���س الب�سرية يق��ول ال�سهي��د القائد 
ر�سوان اهلل عليه ))فال�سيام له اثره يف هذا املجال ويف جمال تروي�س 
النف���س لأنك يف اثناء نهار �سهر رم�س��ان تكبح �سهوات نف�سك)الدر�س 
التا�ص��ع م��ن درو�س رم�ص��ان( فه��ذا ي�صه��ل للم�صلم القي��ام بفري�صة 
اجله��اد الن اغل��ب النا�س الذي��ن قعدوا عن اجله��اد يف �صبيل اهلل كان 
�سب��ب قعوده��م انه��م مل ي�س��ربوا انف�سهم واآث��روا رغب��ات انف�سهم 

واهوائها على اجلهاد يف �صبيل اهلل.
2- اأي�صا م��ن فوائد ال�صيام انه مدر�ص��ة للتعلم وال�صر والتجلد 
كم��ا قال ال�صهي��د القائد>فمن املهم جدا بالن�صب��ة لنا عندما ن�صوم يف 
�صه��ر رم�صان اأن ي�صت�صع��ر االن�صان هذه الغاية م��ن ت�صريع ال�صيام 
ي�صت�صع��ر انه يتجل��د وي�صر واهم م��ا نحتاجه من اج��ل اال�صتمرار 
يف اجله��اد وال�سرب واه��م ما نحتاجه ونحن جناه��د التجلد فاذا كان 
االن�ص��ان يجاه��د وهو �صائم �صيك��ون اجلهاد عليه �صه��ل وي�صري الأنه 

يتعود من ال�صيام ال�صر والتجلد.
3- من فوائد ال�صيام هو احل�صول على ال�صحة فال�صيام له فوائد 
�سحي��ة كم��ا يقول الطباء وه��ذا يفيد يف م�ساألة اجله��اد يف �سبيل اهلل 
يحت��اج الى اج�ص��ام �صحيحة كما ق��ال ال�صهيد القائ��د)الن كثريا من 
امل�صوؤولي��ات يف دي��ن اهلل حتت��اج ال��ى هذا ال�ص��يء وق��ال اي�صا نحن 
ن��رى يف ت�صريعات��ه ماهي بحاجة للنهو�س بها ال��ى اج�صام �صحيحة 
و�صليم��ة هو حال اجله��اد يف �صبيل اهلل (.. اذا فاجله��اد يف رم�صان له 
ف�صيل��ة عظيمة جدا يف رم�صان ولدينا ما ي�صاعدنا يف هذا ال�صهر ومن 
اعظمه��ا قربة ال��ى اهلل عندما جناهد ونحن �سائمني فهي واهلل ف�سيلة 

عظيمة نح�صل من خاللها على ر�صوان اهلل تعالى،،،،،،،            
غزوات الر�صول �صلى اهلل عليه واآله الطاهرين يف رم�صان

غزوة بدر الكبرى
■ هذه الغزوة املهمة والعظيمة كانت يف �صهر رم�صان املبارك اول 
غ��زوة يف ال�سالم كان��ت بني احلق والباطل كانت ب��ني اخلر وال�سر 
ه��ذه الغزوة املهمة التي قطع اهلل فيها دابر الكافرين كانت يف رم�صان 
خ��رج الر�صول �صلى اهلل عليه واله و�صلم وهو �صائم ومعه املوؤمنون 
وواج��ه النب��ي �صل��ى اهلل عليه واله ومع��ه االمام علي علي��ه ال�صالم 
واملوؤمن��ون امل�صركون م��ن قري�س  يف رم�صان وهو �صائم  وهل اخلري 
عل��ى انواع املدد االإلهي النعا�س واملطر والغبار والربط على القلوب  
ه��ذه الغزوة العظيمة كانت يف �صهر رم�صان املبارك �صهر ال�صيام فقد 
علمنا الر�صول �صلوات اهلل عليه وعلى اله عمليا ان ال�صيام لي�س �صهر 
الن��وم والقعود واخلمول بل �صهر اخلروج واجلهاد يف �صبيل اهلل  فقد 
خ��رج النبي �صل��ى اهلل علي وال��ه بتوجيهات اهلل يف رم�ص��ان كما قال 
تعال��ى »كما اخرج��ك ربك من بيت��ك باحلق واإن فريقا م��ن املوؤمنون 
لكاره��ون »فنحن الي��وم ونحن نواجه الع��دوان االمريكي ال�صهيوين 
عل��ى بالدنا ل بد ان جنعل من رم�سان �سهر القتال فهناك تنا�سب بني 
ال�سيام والقتال كما قال تعالى}كتب عليكم ال�سيام{  كمتا قال}كتب 
عليك��م القت��ال{ ويقول �سبحان��ه وتعالى عن ال�سي��ام}ان ت�سوموا 

خر لكم{ كما قالعن اجلهاد}ذلكم خر لكم ان كنتم تعلمون{.

ما نحتاج في رمضان
نحتاج يف رم�صان ان نقوي عالقتنا باهلل وذلك بتقوية العالقة بهدى 
اهلل فهن��اك عالقة بني ال�صي��ام والقراآن كما قال ال�صهي��د القائد ال�صيد 
ح�س��ني ب��در الدين احلوث��ي فبمنا�سبة نزول الق��راآن يف �سهر رم�سان 
ا�صب��ح �صهر رم�صان �صهرا مقدما و�صهرا عظيما وهذه االهمية اهمية 
الق��راآن الكرمي هي متثل اهمية وعظمة الهدى التي هي م�صامني وهي 
الغاي��ة من انزاله واالآي��ات والهدى هي يف االأخري مل��ن للنا�س فيدعى 
احلاج��ة املا�ص��ة احلاج��ة امللحة بالن�صب��ة للنا�س حاجته��م الى هذه 

االآيات وهذا الهدى.

وحدة الثقافة القرآنية
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جت��د �صهول��ة الت�صريع فيما يتعل��ق بر�صم ح��دود اهلل، عندما يقول 
ْيِط  ْبَي���سُ ِمَن اخْلَ ْيُط اْلأَ َ َلُكُم اخْلَ هن��ا: }َوُكُل��وا َوا�ْسَرُبوا َحَتّى َيَتَب��نَيّ
اْلأَ�ْسَوِد ِمْن الَفْجر{ )البقرة: من الآية187(. هذه عالمة وا�صحة لكل 
َياَم اإَِلى الَلّْيِل{  ّ ��وا ال�سِ مِتُّ النا���س، لكل النا�س يف عبارة واحدة. }ُثَمّ اأَ
)البقرة: من الآية187(. اأمل ينتِه حتديد بداية ال�صيام وانتهائه بكل 
�سهولة، وباأ�سلوب يعرفه النا�س. عندما نقول: نريد النا�س يقروا، هو 
ه��ذا املقراأ لكل النا�س ه��ي هذه االآية هو هذا املقراأ، ه��ذا هو التعليم، 
ولي�س اأن تقول: لزم الكتاب الفالين الذي هو هناك مالن م�سائل كثرة 

ملا ت�صيع احلدود احلقيقة. 
اهلل جع��ل االأ�صي��اء بال�ص��كل ال��ذي ي�صتطي��ع النا���س اأن يفهموه��ا 

ومييزوه��ا، النا���س يعرف��ون الليل، هل يوج��د اأحد ال يع��رف الليل؟ 
ْيُط ااْلأَْبَي�ُس  َ َلُكُم اخْلَ ويعرف��ون الفجر عندما يطلع الفجر }َحَتّى َيَتَبنَيّ
�ْسَوِد{. نور الفجر م��ع بقايا الليل. لهذا قال يف الأخر:  ْيِط اْلأَ ِم��َن اخْلَ
ا�ِس َلَعَلُّهْم َيَتُّقوَن{ )البقرة: من الآية187(.  ُ اآَياِتِه ِللَنّ ُ اهلَلّ }َكَذِلَك ُيَبنِيّ
الأن التق��وى اأن يكون��وا متق��ني يحتاج��ون اإل��ى بيان فلتك��ن احلدود 
بين��ة فبينها ليتمكنوا م��ن اأن يتقوه، يكونون متق��ني، قد تكون بع�س 
الرواي��ات غر �سحيحة عندما يقولون: ]اأنه واحد من النا�س عمل له 
خي��ط اأبي�س وخيط اأ�صود[. والقراآن عرب��ي والنا�س عرب وفاهمني 
اخلي��ط الأبي���س من اخليط الأ�سود من الفجر، ث��م قال: ]فنزلت: من 
الفجر[ هذا لي�س اأ�صلوًبا �صحيًحا، ينزل لك ربع اآية اأو فقرة من اآية، 

ُ اآَياِتِه  ُ اهلَلّ وه��و هنا يقول ك�سنة لديه �سبحان��ه وتعالى: }َكَذِلَك ُيَب��نِيّ
ُق��وَن{ )البقرة: م��ن الآية187( كي��ف يقول: خيط  ا���سِ َلَعَلُّه��ْم َيَتّ ِللَنّ
اأبي���س وخي��ط اأ�س��ود جتل�س تراق��ب خيوطك حتى يظه��ر لك اخليط 
االأبي�س؟ األي�صت هذه ق�صية �صعبة ودقيقة؟ حتتاج اأواًل جتل�س اآخر 
اللي��ل وتعمل لك اثنني خيوط وتراق��ب متى يتميز لك اخليط الأبي�س 
م��ن اخليط الأ�س��ود حتى قال لهم: }ِمْن اْلَفْج��ِر{ وهنا ات�سح لهم اأن 
ذلك اخليط املعرت�س خيط الفجر الذي هو خيط اأبي�س مع بقايا الليل 

التي تبدوا وكاأنها خيط اأ�صود!. 
عبارة ]كذلك[ هي توحي ب�سنة: اأنه هكذا �سنة اهلل، اأنه يبني اآياته 
للنا���س لعلهم يتمكنون وب�صهولة م��ن معرفة حدوده، فيكونون متقني 

ل��ه. ل��ن جتل�س ق�صية عوي�صة عل��ى النا�س اأنه متى نفط��ر بالتحديد، 
واأخ��ذ، ورد، واأنا�س معهم رواي��ات عند غروب ال�صم�س عندما ي�صقط 
القر�س اأفطر، عندما تغرب اأفطر، ل. هنا يقول: }اإَِلى الَلّْيِل{. والليل 
مع��روف يف اآيات اأخ��رى هناك يبني اأن الليل هو ظالم األي�س هو ظالم؟ 
َذا ُهْم  َهاَر َفاإِ الليل يتميز عن النهار متاًما }َواآَيٌة َلُهُم الَلّْيُل َن�ْصَلُخ ِمْنُه الَنّ

ُمْظِلُموَن{ )ّي��س: 37(.
سورة البقرة الدرس التاسع

  وضح اهلل حدود الصيام بدايته ونهايته بأسلوب سهل، فكيف كان ذلك التحديد

ثقافتنا

احلم��د هلل رب العامل��ني، واأ�صه��د اأن ال اإل��ه اإال اهلل امللك 
احلق املبني، واأ�صهد اأن �صيدنا حممدا عبده ور�صوله خامت 

النبيني.
اللهم �صل على حممد وعلى اآل حممد وبارك على حممد 
وعل��ى اآل حممد، كما �صليت وبارك��ت على اإبراهيم وعلى 
اآل اإبراهي��م اإن��ك حميد جمي��د، وار�س الله��م بر�صاك عن 
اأ�صحابه االأخيار املنتجبني وعن �صائر عبادك ال�صاحلني.
اأيه��ا االإخ��وة واالأخ��وات.. ال�صالم عليك��م ورحمة اهلل 
وبركات��ه، ومب��ارك لك��م حل��ول ه��ذا ال�صهر الك��رمي، �صهر 
رم�صان �صهر العفو والرحمة واملغفرة واخلري والركات، 
ن�ص��األ اهلل �صبحان��ه وتعال��ى اأن يغف��ر في��ه لنا ولك��م واأن 
يرحمنا ويرحمكم واأن يوفقنا ويوفقكم واأن يكتب لنا ولكم 

ولكل اأمتنا كل اخلري والركة والرحمة واملغفرة.
يق��ول اهلل �سبحان��ه وتعال��ى يف كتابه الكرمي: )ي��ا اأيها 
الذي��ن اآمن��وا ُكتب عليكم ال�صيام كم��ا كتب على الذين من 

قبلكم لعلكم تتقون(.
�صيام �صهر رم�صان املبارك هو فر�س من اأهم فرو�س 
اهلل �سبحان��ه وتعالى، مما ل �س��ك فيه ومما هو معروف 
ب�ص��كل عام لدى امل�صلمني جميعا اأن �صيام �صهر رم�صان 
املب��ارك هو فر�س من اأه��م فرو�س اهلل �صبحانه وتعالى 
وه��و رك��ن م��ن اأركان االإ�ص��الم ل��ه كل ه��ذه االأهمية يف 
ال�ص��رع االإ�صالمي ويف الدي��ن االإ�صالم��ي، ولذلك حينما 
ياأت��ي هذا ال�صهر املب��ارك ي�صتعد امل�صلم��ون ل�صيامه يف 
كل اأنح��اء املعم��ورة ويحر���س كل اإن�ص��ان م�صلم متزن 
عل��ى اأن ي��وؤدي ه��ذه الفري�صة ب��كل اهتمام وب��كل جد، 
واأي�س��ا مما ل �س��ك فيه لدى امل�سلم��ني جميعا هو ف�سل 
هذه الفري�صة واأهميتها واإيجابيتها الكبرية على نف�صية 
االإن�ص��ان امل�صلم ويف حياته ويف القرب��ة من اهلل �صبحانه 
وتعال��ى وفيم��ا ُيرجى م��ن ف�صل اهلل وم��ن رحمته ومن 
بركاته مبنا�صب��ة هذه الفري�صة، وتختل��ف النظرة اإلى 
هذه الفري�صة واإلى ه��ذا الركن املهم من اأركان االإ�صالم 
ويف طبيعته��ا ويف م�ستوى ال�ستفادة منها، فالكثر مثاًل 
يتج��ه يف نظرت��ه ويف م��ا ي��راه بخ�صو�س ه��ذا الفر�س 
العظي��م اأن��ه م�صدر اأج��ر وم�صدر ف�ص��ل وم�صدر قربة 
اإلى اهلل �صبحانه وتعالى يجزي اهلل عليه جزاء احل�صن، 
خ��ر اجل��زاء م��ن ث��واب العظي��م يف الدني��ا والآخ��رة 

وبالذات يف االآخرة.
اأ�صبح��ت النظرة اإلى هذه الفري�صة لدى البع�س نظرة 
روتيني��ة واعتيادية ثم مع ال�ستم��رار والعتياد يف واقع 
امل�صلمني اأ�صبحت النظرة اإلى هذه الفري�صة لدى البع�س 
نظ��رة روتينية واعتيادية وممار�س��ة اعتيادية ياأتي �سهر 
رم�سان يتع��ود الإن�سان امل�سلم ومن��ذ ن�ساأته منذ طفولته 
عل��ى �صي��ام هذا ال�صه��ر فت�صبح حالة روتيني��ة اعتيادية 
ثم تدخ��ل فيها الكثر من الع��ادات والتقاليد التي تتفاوت 
اأحيان��ا من بل��د اإلى بل��د ومن ُقط��ر اإلى ُقطر وم��ن منطقة 
اإل��ى منطق��ة، البع���س مث��اًل م��ع ه��ذه احلال��ة الروتينية 
واالعتيادي��ة لديهم ق��د يكون اهتمامهم ب�ص��كل اأكر وعلى 
نحو اأهم لديهم هو الرتكيز فيما يتعلق بهذا ال�صهر الكرمي، 
عل��ى طبيع��ة ال�سه��رات واحلف��الت والأكالت وغر ذلك، 
البع�س مثال قد ي�صب اهتمامه نحو الوجبات التي يفرت�س 
الرتكي��ز عليه��ا بعد يوم طوي��ل من ال�سي��ام وبعد اجلوع 
والظم��اأ، البع���س قد يتجه على الكيفي��ة التي مي�صون بها 
لي��ايل هذا ال�صهر وهك��ذا، البع�س قد يك��ون لديهم الرتكيز 
عل��ى اغتنام فر�صة ه��ذا ال�صهر يف تالوة الق��راآن واالإكثار 
م��ن ذك��ر اهلل �صبحانه وتعالى بغية احل�ص��ول على االأجر 
الكث��ري واالكت�ص��اب للح�صن��ات التي ه��ي م�صاعفة يف هذا 

ال�صهر الكرمي اأ�صعافا كثرية.
نحن نقول اأنه ولالأ�سف يغيب اإلى حد كبر ويف اأو�ساط 
ال�صاح��ة االإ�صالمي��ة، ويف واق��ع امل�صلم��ني الوع��ي الالزم 
جت��اه ه��ذا الفر�س العظي��م وه��ذا الركن املهم م��ن اأركان 
االإ�صالم وم�صتوى اال�صتفادة من �صيام �صهر رم�صان على 
امل�صت��وى الرتبوي وعلى امل�صتوى العمل��ي، وبالتايل فيما 
لذلك من تاأثر يف واقع احلياة هو م�ستوى �سعيف اإلى حد 

م��ا لدى الكثري من النا�س، حينم��ا نعود اإلى االآية املباركة 
الت��ي ابتداأن��ا به��ا كالمنا وهي ق��ول اهلل �صبحان��ه وتعالى 
خماطباً لنا كمنت�سب��ني اإلى هذا  الدين الإ�سالمي: )يا اأيها 
الذي��ن اآمن��وا ُكتب عليكم ال�صيام كم��ا كتب على الذين من 
قبلك��م لعلكم تتقون(، جن��د اأن اهلل �سبحان��ه وتعالى اأول 
وه��و يخاطبن��ا بحك��م انتمائن��ا الإمي��اين معت��ربا اأن هذا 
االنتم��اء االإمياين هو الت��زام لال�صتجابة، الت��زام بالطاعة 
الت��زام عملي ثم اهلل �سبحانه وتعالى يق��دم هذه الفري�سة 
كفري�ص��ة م�صروع��ة والزم��ة فر�صه��ا اهلل فر�ص��ا ولي�صت 
طوعي��ة اأو م�ستحب��ة، ل، ُكت��ب اإلزامي��ة، تعت��رب فري�سة 
اإلزامي��ة اإال ح�ص��ب اال�صتثن��اءات الت��ي وردت يف االآي��ات 
القراآني��ة فيما يتعلق باملري�س فيما يتعلق مبن ال ي�صتطيع 

ال�صيام اإال بعذر �صرعي.

التقوى غاية أساسية لشهر رمضان
فهن��اك اأحكام ذك��رت يف االآيات القراآني��ة، ولكن هو هنا 
يوؤك��د اأنها فري�صة اإلزامية، ُكتب عليكم ال�صيام، وفري�صة 
مهمة �صرعه��ا اهلل �صبحانه وتعالى يف �صرائعه ال�صابقة مع 
اأنبيائ��ه ال�سابق��ني، فلذلك ق��ال: )كما كتب عل��ى الذين من 
قبلكم(، وله هدف مهم من اأهم الأهداف، وله تاأثره الكبر 
يف حي��اة االإن�صان لعلكم تتقون، ولالأ�صف فهذا هو ما يغيب 
اإل��ى حد كبر يف اأو�ساط امل�سلم��ني، لعلكم تتقون بالإمكان 
اأن يكون ل�سيام �سهر رم�سان اأثر كبر جدا يف حل كثر من 
م�سكالت امل�سلمني ويف اإ�سالح كثر من واقعهم واأن يكون 
لهذه الفري�سة املهمة  عائد تربوي واأخالقي وبالتايل تاأثر 
يف ا�صتق��رار حي��اة امل�صلمني وحل الكثري م��ن م�صاكلهم لو 
ا�صتف��اد منها امل�صلمون كما ينبغي، لو نتجه يف تعاملنا مع 
ه��ذه الفري�صة من نف�س الهدف الرئي�صي منها واالأويل منها 
وه��و لعلكم تتق��ون، ودخل االإن�صان يف �صه��ر رم�صان بهذا 
الهتمام بهذا التوجه بهذا الوعي، لكان لهذا اأثر كبر جدا 
يف نف�ص��ه ووعيه وت�صرفات��ه وبالتايل يف واقع حياته، على 
امل�ست��وى الفردي ث��م يف واقعنا ب�سكل ع��ام على امل�ستوى 

اجلماعي كمجتمعات اإ�صالمية.
هنا نتح��دث عن التق��وى باعتبارها غاي��ة اأ�صا�صية ل�صهر 
رم�ص��ان ومن جوانب متع��ددة بدءا باأهمي��ة التقوى حينما 
يق��ول اهلل �صبحان��ه وتعالى لعلك��م تتقون، ه��ذا الظماأ وهذا 
اجل��وع وه��ذه املتاع��ب الت��ي تك��ون ع��ادة اأثن��اء ال�سي��ام 
وتتف��اوت م��ن بلد اإل��ى بل��د وحتى عل��ى امل�صت��وى الفردي 
تتف��اوت لها ثمرة مهمة اإذا كانت ع��ن وعي، هي التقوى وما 
اأحوجن��ا اإل��ى التقوى وم��ا اأعظم التق��وى واأهمه��ا يف واقع 
االإن�ص��ان ويف حا�ص��ره ويف م�صتقبل��ه يف الدني��ا واالآخ��رة، 
حدي��ث الق��راآن الكرمي عن التق��وى حديٌث وا�ص��ع، وحديٌث 
عظي��م وحديث مه��م، ونحتاج غل��ى اأن نتفهم ه��ذا احلديث 
يف جماالت��ه املتنوع��ة ويف فوائ��ده املتنوع��ة ، حينم��ا ناأتي 
اإل��ى تق��وى اهلل �سبحان��ه وتعال��ى، فاإننا جن��د اأهميتها على 
كل جم��اٍل من جماالت حي��اة االإن�صان ويف الدني��ا واالآخرة، 
ولذلك نحن نرغب اأن نتحدث حتى عن اأهميتها قبل احلديث 
حتى عن تعريفها حتى حينما ن�صل اإلى احلديث عن تعريف 
التقوى وامتداداتها يف جماالت احلياة ويف نطاق امل�صوؤولية 

ندخل اإلى ذلك من واقع الوعي باأهميتها فركز ونتفاعل.

النتائج العظيمة والمتنوعة للتقوى
اهلل �صبحان��ه وتعال��ى يف كتاب��ه الك��رمي ذك��ر النتائ��ج 
العظيم��ة واملتنوع��ة للتق��وى وعل��ى امل�صت��وى الف��ردي 
وكذلك على امل�صتوى اجلماعي، قال اهلل جل �صاأنه يف كتابه 
َرًجا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل  َ َيْجَعل َلُّه خَمْ الكرمي )َوَمن َيَتِّق اهلَلّ
َيْحَت�ِصُب( تقوى اهلل هي و�صيلة خري و�صبب رعاية ورحمة 
م��ن اهلل �صبحانه وتعالى، اأنت اأيها امل�صلم حينما تتقي اهلل 
فاإن اهلل يوليك م��ن رعايته وي�صملك من األطافه ورحمته ما 
يجعل��ك حمط لطفه الكب��ري اإلى هذه الدرج��ة، }َوَمن َيَتِّق 
َرًجا{. ما اأكث ما يواجه الإن�سان يف هذه  َ َيْجَع��ل َلُّه خَمْ اهلَلّ
احلي��اة م��ن �صعوبات وم�ص��اكل وحتدي��ات واأخطار وما 
اأك��رث ما يعاين وما اأك��رث ما ي�صعر بحاجت��ه اإلى رعاية اهلل 

واإل��ى لطف اهلل، اأم��ام كل �صيق واأم��ام كل �صعوبة واأمام 
كل معاناة.

اهلل �صبحان��ه وتعال��ى وم��ن خ��الل التق��وى يوليك هذه 
الرعاية )ومن يتق اهلل يجعل خمرجا( خمرجاً من كل �صيق 
خمرج��اً من كل كرب، خمرجاً من كل ه��م ومن كل غم ومن 
كل ب��الء ومن كل حمنة، من كل م��ا ترى نف�صك فيه يف اأم�س 
احلاج��ة اإلى اهلل ليخرجك مما اأنت فيه من �سيق حال ومن 
كرٍب ومن ه��م، }َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَت�ِسُب{ والإن�سان 
ي�صعر على الدوام بحاجته اإلى اهلل يف اأن يرزقه يحتاج اإلى 
ه��ذا، كم احلالة التي يعاين فيها الكث��ري الكثري من م�صائق 
احلي��اة و�صعوباتها فيما يتعلق بالرزق واملعاناة الكبرية 
يف ه��ذا اجلانب } َوَيْرُزْق��ُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَت�ِسُب{ من حيث 
ال تتوق��ع من حيث مل يكن �صم��ن ح�صاباتك وتقديراتك اأنه 
�صياأتيك الرزق فريزق��ك اهلل �صبحانه وتعالى، فاإذًا التقوى 
لها عالق��ة بجانبني مهمني لكل اإن�صان، ال��رزق م�صاألة مهمة 
ل��دى كل اإن�ص��ان وبال��ذات حينم��ا يك��ون االإن�ص��ان متحمل 
م�صوؤولي��ة جتاه اأ�صرته مثاًل في�صع��ى ويكد ويتعب ويعمل 
عل��ى اأن يوفر له��م احتياجاته��م يف هذه احلي��اة، والهم يف 
م�صاأل��ة الرزق هو هم وا�صع بل يكاد يكون يف مقدمة الهموم 

لدى اأغلب الب�صر لدى اأغلب النا�س.
جت��د الكث��ري من النا���س يحملون ه��ذا الهم كي��ف يوفر 
االحتياج��ات واملتطلب��ات ال�صروري��ة لنف�ص��ه والأ�صرت��ه 
وملن عليه حم��ل م�صوؤوليتهم اأو حتمل م�صوؤوليتهم يف هذه 
احلياه، فالتق��وى و�صيلة للرزق ولُي�ْصر ال��رزق واأي�صاً يف 
مواجه��ة ال�صعوبات والُكَرب وامل�ص��اق وامل�صائق يف هذه 
احلي��اة، فكم يدخ��ل االإن�صان يف واقع حيات��ه ويف م�صرية 
حياته يف م�سائق كثرة وخماطر كثرة، البع�س منها قد 
ت�صكل خطورة على حياته، البع�س منها قد ت�صكل خطورة 
على اأمنه وا�صتقراره على ا�صتقراره النف�صي اأو ا�صتقراره 
احليات��ي البع�س منها قد يكون لها اأخطارها على م�صتوى 
واقع��ه ال�صخ�صي واالأ�صري اأو ما ه��و اأ�صمل من ذلك اأمام 

كل امل�صائق اأمام كل التحديات اأمام كل االأخطار.
تق��وى اهلل ه��ي �صب��ب خ��رٍي الأن يتول��ى اهلل �صبحان��ه 
وتعال��ى – وه��و القدي��ر وهو الرحي��م وهو الك��رمي وهو 
اخلب��ري وهو العظيم – رعايَت��ك في�صتنقذك ويخرجك، قد 
ال يتمك��ن االآخرون اأن يفعلوا ل��ك �صيئاً يف كثري من االأمور 
وق��د جتد الكث��ري ال يبالون بك حتى ولكن ه��ذا �صبب خرٍي 
ورحم��ة، يق��ول اهلل �صبحان��ه وتعال��ى يف كتاب��ه الك��رمي 
ْم��ِرِه ُي�ْسرًا{ كذلك الإن�سان  َ َيْجَعْل َلُه ِمْن اأَ ��ِق اهلَلّ }َوَم��ْن َيَتّ
يف واقع هذه احلي��اة ويف رحلة هذه احلياة يواجه الكثري 
م��ن ال�صعوبات التي ميكن اأن نطل��ق عليها الع�صر تتع�صر 
علي��ه الكثري من االأمور، اأم��ور املعي�صة تتع�صر عليه اأمور 
امل�صوؤولي��ة، تتع�ص��ر عليه م�ص��اكل كثرية جتده��ا م�صاكل 
متع��رثة، فيواج��ه ال�صعوب��ة يف معاجلته��ا ويف تفكيكه��ا 
ويف جتاوزه��ا ويف معاجلته��ا، ويحمل لذلك الكثري من الهم 
النف�ص��ي واملعنوي واأحياناً حت��ى اجل�صدي اإلى غري ذلك، 

اهلل �صبحان��ه وتعالى حينم��ا ُيي�صر لك اأمرك، اأي اأمر يف اأي 
�صاأن من �صوؤون حياتك املتعلقة بواقع احلياة يف اأي جمال 
م��ن جماالتها يف امل�صوؤولية اأو غريه��ا حينما ُيي�صر االأمور 
تتي�صر وتخرج من حالة التعقيدات وال�صعوبات والع�صر 
واالإن�ص��ان يكون دائم��اً تّواقاً كيف تتي�ص��ر اأموره وحينما 
تتعرث ي�صيق به احلال وت�صيق نف�صه بذلك، فيبتغى الي�صر 
ويتمنى كيف لو يتي�صر يل هذا االأمر اأو هذا امل�صعى اأو هذا 
العم��ل اأو هذا االأم��ر، اأي اأمر م�صاألة اأمر م�صاألة �صاملة لكل 
نطاق حياة االإن�صان وجم��االت حياة االإن�صان }َوَمْن َيَتِّق 
َ َيْجَعْل َلُه ِمْن اأَْمِرِه ُي�ْسرًا{ ي�سملك اهلل �سبحانه وتعالى  اهلَلّ
برعايت��ه واألطافه فيفك عنك التعقيدات الكثرية وُيي�صر لك 
اأم��ورك، يعطي��ك الطاقة املعنوية والنف�سي��ة ثم يف الواقع 
نف�ص��ه ُيهيئ لك الكثري م��ن االأ�صباب التي تف��ك التعقيدات 

التي كانت ت�صعب عليك االأمور.
يق��ول اهلل �صبحانه وتعالى يف كتاب��ه الكرمي }َوَمن َيَتِّق 
َئاِتِه َوُيْعِظْم َلُه اأَْجًرا{ هذا جانب مهم لدى  ْر َعْنُه �َسِيّ َ ُيَكِفّ اهلَلّ
كل اإن�صان موؤمن، اأخط��ر �صيء على االإن�صان هي ال�صيئات 
يف اآثاره��ا عل��ى امل�ستوى النف�س��ي ويف اأثرها على م�ستوى 
احلي��اة كل �صوؤون احلياة ويف خطورتها على عالقتك باهلل 
�صبحانه وتعال��ى ويف خطورتها عليك يف م�صتقبل االآخرة، 
ال�سيئ��ات هذه ال�سيئ��ات يف كل ما ترتكه من اأثٍر �سيئ على 
النف�صي��ة وعل��ى الواق��ع واق��ع احلي��اة وعل��ى امل�صتقبل 
وعل��ى اأثرها ال�سيئ يف العالقة م��ا بينك وبني اهلل �سبحانه 
وتعال��ى، تقوى اهلل �سب��ٌب لتكفرها واإذه��اب تاأثرها لأن 
من التكفر الإذهاب بتاأثراتها لأن كل عمٍل �سيئ كل �سيئة 
له��ا اأثر �سيئ وله��ا نتيجة �سيئة، اأثر �سي��ئ على امل�ستوى 
النف�س��ي واملعنوي حتى على ال�سع��ور والوجدان، ثم اأثر 
�صي��ئ يف احلي��اة ويف الواقع، يف واقع احلي��اة ويف الواقع 
العمل��ي اأي�س��اً، فالتكف��ر في��ه اإذه��اب لآثاره��ا ال�سيئ��ة 
وتغطي��ة لآثاره��ا ال�سيئ��ة عل��ى الإن�س��ان وعل��ى نف�سيته 
وعل��ى واقع��ه، وُيعظم له اأجرا يكت��ب اهلل لك على التقوى 
مب��ا فيه��ا من التزام ومب��ا فيها من ا�صتقام��ة ومبا فيها من 
اأعم��ال وفيما من ان�سباط عمل��ي، الأجر العظيم واملردود 
الكب��ري وبالت��ايل يف الدنيا فيما يتحقق لك م��ن اهلل �صبحانه 
وتعال��ى ويف االآخ��رة اأي�ص��اً يق��ول اهلل �صبحان��ه وتعالى 
)ي��ا اأيها الذي��ن اآمنوا( يتحدث على نح��ٍو جماعي حتى يف 
احلديث على امل�ستوى الفردي ثم على امل�ستوى اجلماعي 
َها اَلِّذيَن اآَمُنوا  فيما يفيدك ويفيد االآخرين ب�صكٍل عام )َيا اأَُيّ
َئاِتُكْم َوَيْغِفْر  ْر َعْنُكْم �َصِيّ َ َيْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا َوُيَكِفّ اإِْن َتَتُّقوا اهلَلّ

ُ ُذو اْلَف�ْصِل اْلَعِظيِم(. َلُكْم َواهلَلّ
اإن تتق��وا اهلل كموؤمنني وعلى نحو جماعي وعام وينالك 
كف��رد ولك��ن اأي�صا �صم��ن الواقع الع��ام الأهمي��ة هذا على 
امل�صتوى العام “اإن تتق��وا اهلل يجعل لكم فرقانا” تكونون 
اأم��ة م�صتن��رية واعية فاهم��ة متنورة بن��ور اهلل تفرق بني 
الأمور تفرق ما بني احلق والباطل مابني اخلطاأ وال�سواب 
ال تلتب���س عليها االأم��ور ال تكون اأمة عمي��اء تلتب�س عليها 

االأم��ور وتختلط عليها االأمور وقابلة لالنخداع والت�صليل 
والنح��راف بكل ب�ساطة، ل، اأمة م�ستن��رة واعية فاهمة 
متزنة حكيمة لي�ست اأمة تعي�س حالة اللتبا�س والختالط 
يف كل اأموره��ا والغباء وال�صالل وال�صي��اع، ال، اأمة متلك 
الن��ور والوع��ي والب�ص��رية ومتلك الفه��م ال�صحيح جتاه 
خمتل��ف الق�صايا، وبالتايل تتجه يف جم��ال حياتها االجتاه 
ال�صحي��ح ال�صليم م��ن كل حاالت االلتبا���س واخلطاأ وهذا 
م��ن اأه��م ما حتت��اج اإلي��ه االأم��ة لك��ي ت�صتقيم لك��ي تتجه 
االجتاه ال�صحيح يف قراراته��ا ويف مواقفها ويف ت�صرفاتها 
ويف اأعماله��ا ويف حتمله��ا للم�صوؤولي��ة، اأي�ص��ا يق��ول اهلل 
�صبحان��ه وتعال��ى يف كتابه الكرمي واتق��وا اهلل واعلموا اأن 
اهلل مع املتقني، وهذا من اأهم املكا�صب العظيمة للتقوى اأن 
اهلل مع املتقني، وما اأحوجنا اأن نكون من املتقني ليكون اهلل 
معن��ا ليكون معنا بلطفه معن��ا بتوفيقه معنا برحمته معنا 

بعونه معنا بن�صره.
وهك��ذا يف كل ما نحتاج فيه اإل��ى اهلل يف كل �صيء نحتاج 
اإلى اهلل يف كل خري نبتغيه ونرجوه، نحتاج اإلى اهلل يف دفع 
كل �ص��ر و�صوء وحمذور، نحتاج اإلى اهلل يف كل ذلك، فحتى 
ال نك��ون يف ه��ذه احلي��اة بعيدي��ن عن اهلل وحت��ى ال نكون 
يف ه��ذه احلي��اة خمذول��ني ومرتوك��ني من لط��ف اهلل ومن 
رعايت��ه، مرتوكني ملا يف هذه احلياة من �صرور وما يف هذه 
احلي��اة من اأخطار ومايف هذه احلي��اة من حتديات وما يف 
هذه احلي��اة من م�صائب اإلى اآخ��ره، حتى يكون اهلل معنا 
وح��ني يكون معنا ففي ه��ذا اخلري كله كل اخلري كل الظفر 
كل ال�سعادة كل الفوز كل الفالح كل ال�سالم كل الأمن، فاهلل 
معنا بقدر ما نكون متقني، حينما تتحقق التقوى يف اأنف�صنا 
ويف واقعن��ا ويف اأعمالن��ا ويف ت�صرفاتن��ا ويف م�صار حياتنا 
يكون اهلل معنا اإلى جانبنا على الدوام، يرعانا ويلطف بنا 
ويتولى هو دائما رعايتنا واإعانتنا والرحمة بنا “واعلموا 
اأن اهلل م��ع املتق��ني”، يق��ول اهلل �صبحان��ه وتعالى يف كتابه 
الك��رمي اأي�ص��ا “اإن اهلل م��ع الذي��ن اتقوا” معه��م فلذلك يف 
واق��ع امل�صوؤولية فيما قد يلزم من واقع التقوى اأن نتحمله 
م��ن م�صوؤوليات قد يرتدد البع���س يف حتملها اأو يرى فيها 
اأنه��ا ت�صكل خط��ورة مث��ل م�صوؤولية اجله��اد يف �صبيل اهلل 

والت�صدي لُقوى الطاغوت والُقوى الظالمية واملتجرة.
ق��د يرى البع�س يف م�صوؤولي��ة كهذه اأنها ت�صكل خطورة 
عل��ى العك�س القيام بها والتحم��ل لها ا�صتجابة هلل �صبحانه 
وتعال��ى �صب��ب خ��ري و�صبب الأن يك��ون اهلل معن��ا “اإن اهلل 
اأي�ص��ا االأهمية  م��ع الذين اتق��وا والذين ه��م حم�صنون”، 
الق�ص��وى للتقوى يف الفوز مبر�ص��اة اهلل �صبحانه وتعالى 
والنج��اة من ع��ذاب اهلل يف االآخرة، الأن للتق��وى مكا�صبها 
العاجلة يف عامل الدنيا ويف احلياة هذه، ومكا�صبها الكرى 
واملهم��ة مل�ستقب��ل الآخ��رة يق��ول اهلل �سبحان��ه وتعال��ى: 
)وينج��ي اهلل الذي��ن اتقوا مبفازتهم ال مي�صه��م ال�صوء وال 
ه��م يحزنون( متى هذا اأي�ًصا؟ يوم القيامة يف الدنيا رعاية 
�سامل��ة وم�ستمرة ومنجاة اأمام املخاط��ر اأمام التحديات، 
ويف االآخ��رة اأي�صاً ما ينبغ��ي اأن نح�صب له ح�صابا واأهمية 
اأهمي��ة،  كل  وف��وق  واحل�صاب��ات  االعتب��ارات  كل  ف��وق 
م�صتقبلن��ا يف االآخ��رة النجاة م��ن ع��ذاب اهلل، النجاة من 
الفزع االأكر، النجاة من النار من جهنم، والعياذ باهلل من 
احل�صاب الع�صري، وينج��ي اهلل الذين اتقوا، ح�صرًيا هذا، 
الذين اتق��وا هم الناجون يوم يهلك اأغلبي��ة الب�صر وهالًكا 
خط��رًيا، ه��الًكا يف جهن��م بالع��ذاب اأعوذ ب��اهلل، مبفازتهم 
ف��ازوا فوًزا عظيًم��ا ال مي�صهم ال�صوء وال ه��م يحزنون، ما 
مي�صه��م اأي �صوء وال اأي عذاب وال هم يحزنون فهم اآنذاك 
مبفازته��م بالتق��وى مرتاح��ون عل��ى امل�صت��وى النف�ص��ي، 
ال ح��زن وال اأمل وال غ��م وال ه��م وال كرب، فيم��ا االآخرون 
غارق��ون يف اأحزانه��م الكبرية وق��د راأوا اأنف�صهم يف اجتاه 
اله��الك الفظي��ع والكب��ري واخلط��ري يف اأ�صد ع��ذاب ولالأبد 
والعي��اذ باهلل، اأما الذين اتقوا فقد حتقق لهم الفوز فكانوا 
ه��م ال�صعداء، املرتاح��ون نف�صًيا، ال�صامل��ون اآنذاك من كل 
ح��زن ومن كل ه��م ومن كل غم ومن كل ك��رب، وال�صاملون 

من كل عذاب.

مقتطفات من محاضرة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي »لعلكم تتقون« 
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اللقب اجلهادي )ابومطهر(
املنطقة : الذاري-حمافظة اإب .

العمر : 23 عاماً .
تاريخ الإ�ست�سهاد : 20/3/2015م

احلالة الأجتماعية : عازب
امل�ستوى العلمي : كلية ال�سريعة والقانون .
مكان الدفن-رو�صة ال�صهداء ; مدينة ذمار.

نشاته-جانب من صفاته 
ول��د ال�سهيد يف منطق��ة الذاري  اح��دى املناطق 
اجلبلي��ة الت��ي تق��ع يف حمافظ��ة اإب اخل�صراء ، 
ن�ص��ئ ال�صهي��د يتيم االأب فرتبئ عل��ى يد والدته 
العظيم��ة الت��ي ربته على اال�صتقام��ة و االخالق 
الرفيع��ة وعزة النف���س ، اأكمل ال�صهي��د درا�صته 
الثانوي��ة والتح��ق بكلي��ة ال�صريع��ة والقان��ون 
فدر���س فيه��ا �صن��ه كامل��ة ، م��ن ع��رف اأحمد مل 
ين�ص��ئ وجه��ه الب�صو���س واالبت�صام��ة املرتفعة 
عل��ى �صفتيه فق��د كان منبع للطي��ب والوفاء ، مل 
يدرك��ه الوقت ليتزوج فق��د كان على موعد للقاء 
ب�صريكة حيات��ه بعد عيد اال�صح��ئ لكن النحور 
كان��ت تواق��ة الي��ه فن��ال ال�صه��ادة وكان عر�صة 

احلقيقي .

إلتحاقة بالمسيرة القرآنية 
ومشوار حياته الجهادية :

�صع��ر اأحم��د ب��اأن هناك �ص��وت  ينادي��ه ويدعوه 
للجهاد يف �صبيل اهلل ، فرتك كل ماي�صغله من اأمور 

الدنب��ا واأنطل��ق ملبياً لن��داء اهلل ،اليبحث عن االأع��ذار للنخلف عن ميادين 
اجلهاد ، بالرغم ان االأعذار كانت متوفرة لديه  ولن يلومه اأحد ل�صغر �صنه 
والأن��ه  كان يتي��م االب لكنه اأ�ص��رع تاركاً الدنيا وراء ظه��رة اليلقي لها بال 
، وال ت�ص��اوي عن��ده مثقال ذرة ، لق��د اأنطلق ال�صهيد ب��كل �صجاعة واميان 

ف�ص��ارك يف العديد م��ن اجلبهات ، وخا���س العديد من املع��ارك بكل ب�صالة 
واأ�صتب�ص��ال دون ان ينتاب��ه ف��زع اأو خوف ، ب��ل تزلزل��ت اأوكار الدواع�س 
والتكفريي��ني جمرد روؤية �صورته �صماع وق��ع اأقدامه تتقدم نحو مواقعهم 
فكان��وا بالفرار يج��رون اذي��ال الهزمية واخليبة 

والندم . 

قصة استشهاده :
 : اأ�ست�سه��د اثناء اقتحامه مع��ا رفاقه املجاهدين 
اأح��د املواق��ع التابع��ة للمنافق��ني فن��ال الف�ص��ل 
العظي��م ، وحب��اه اهلل مكرم��ة وف��وزًا ور�ص��وان 
...مب��اركاً علي��ك  عر�ص��ك االخ��روي يف ح�ص��ور 

مالئكي مهيب

من وصايا الشهيد 
او�ص��ي اخوت��ي وا�صدقائي ان يجاه��دوا يف هذه 
امل�ص��رية القراآني��ة باأنف�صه��م واأمواله��م يف خ��ط 
اجله��اد نهج القران نهج االم��ام علي عليه ال�صالم 
ونه��ج االمام احل�صني واالمام زيد بن علي عليهم 

ال�صالم الأنه النهج ال�صحيح
 وال تتبع��وا ال�صرق والغرب يف اقوالهم وافعالهم 
ولب�صه��م ب��ل انتم��وا الى دينن��ا الوا�ص��ع احلكيم 
وان حتافظ��وا عل��ى دماء ال�صه��داء وال تتهاونوا 

مبحاربه هذا العدو الغا�صب
 وثقوا بن�سر اهلل واأن حترير القد�س �سيكون على 
ايديكم  يجب ان ت��زول امريكا وا�صرائيل من هذا 

الوجود واغتنموا هذه الفر�صة العظيمة 
فر�ص��ة اجلهاد يف �صبيل هلل ال��ذي فتحه اهلل لنا للفوز يف ر�صوانه حتت راية 

احلق لن اطيل الكالم عليكم
 انتم اأ�صاتذة يف دروب العزة وانتم من �صيحقق الن�صر يف هذه االمه واخريا 
ولي�س اخرا ادعوا منكم امل�صاحمة جميعا وجميع ا�صدقائي وجميع اخواين 

وجميع اقاربي واأعزاءي وال�صالم عليكم ورحمة واهلل

اللقب اجلهادي : )اأبو حممد ( .
املنطقة : مغرب عن�س _حمافظة ذمار .

العمر :  19 �صنه .
تاريخ امليالد : 1997م .

تاري��خ الإ�ست�سه��اد : 28ربي��ع اول 1438ه املوافق 
27/12/2016م .

احلالة الأجتماعية :عازب .
امل�ستوى العلمي  : يدر�س الثانوية .

مكان الدفن-رو�صة ال�صهداء ; الزال جثمانه مفقود .

نشأته-جانب من صفاته 
ن�ص��اأ ال�صهي��د يف قرية حج��ه بيت اجلرم��وزي يف ح�صن 
اأ�صرت��ه ،وتلق��ى تعليم��ه االأ�صا�ص��ي يف مدر�ص��ة املعاين 
الأ�سا�سي��ة وم��ن ث��م األتح��ق مبدر�س��ة الحت��اد ليكمل 

تعليم��ه الثانوي فدر�س الى ال�سف الثاين ثانوي ...  لقد 
كان ال�صهيد يت�صف باخل��الق العالية وال�صفات النبيلة   
�صجاع��اً ومقدام��اً يتحل��ى بال�ص��ر والتف��اين يف العم��ل 
اجله��ادي يح�ص��ن الى االأخري��ن ، وكان مهتم��اً باإي�صال 
النا���س وباالأخ���س ا�صدقائ��ه   ال��ى  القراآني��ة  الثقاف��ة 
واأقربائه ، فحظي بحب االخرين والكثري منهم ي�صهد له 

بطيب اخالقه و�صفاته.

القرآني��ة  بالمس��يرة  التحاق��ه 
ومشوار حياته الجهادية :

األتح��ق ال�صهيد بامل�صرية القراآنية عام 2012م حيث 
كانت اول الدورات التي تلقاها يف منطقة ذي �صحر  ، 
وم��ن ثم انتقل معا رفاقه الى منطقة العدين  ، وبعد 
ذلك توجه الى ميادين اجلهاد الأداء واجبه املقد�س يف 

الدف��اع عن الدين واالر�س ،فعمل يف اجلانب االأمني 
واجلان��ب االإعالمي ، و�صارك يف عدة جبهات  ابتداًء 
من رداع  واأبني و�سبوة . �سهادة اهله وحمبوه : لقد 
اأنطلق ال�صهيد للجهاد يف �صبيل اهلل من اأجل اأعال كلمة 
اهلل ون�سرة للم�ست�سعفني ،  فكانت كل طموحاته هو 
ان يلتح��ق بامل�ص��رية القراآنية واأن ي�صب��ح جماهدًا  

ليحظى ب�صرف الدفاع عن االر�س والعر�س .

استشهاده :
لق��د كان متوجه��اً مع��ا رفاقه ال��ى التب��ة الرملية يف 

منطقة ال�صليم مبحافظة �صبوة لتعزيز املجاهدين  
فتعر���س لغارة م��ن قبل طران الع��دوان المريكي 
ادت الى ا�صت�صه��اده فنال مرتبة ال�صرف العظيم من 

اهلل اال وهي ال�صهادة .

في رحاب الشهداء

العطاء الذي قدم،  العطاء والت�سحية تت�سح من خالل حجم وم�ست�ى  رجال �سدق�ا ما عاهدوا اهلل عليه، عظمة   ■■

والغاية والهدف الذي قدم من اأجله هذا العطاء، وقدمت العديد من الأ�سر اليمنية مناذج يف قمة ال�فاء واجل�د والبذل 
والعطاء، حيث قدمت ق�افل من فلذات اأكبادها �سهداء كرماء عظماء ، وج�سدت تلكم الأ�سر اأروع الأمثلة يف ال�فاء وال�سرب 
وهي تزف ال�سهيد تل� ال�سهيد وتدفع بالبقية لرفد اجلبهات والتنكيل بالغزاة واملحتلني واملرتزقة، يف �س�ر نادرة ال�ج�د 

يف ع�سرنا احلايل تعد م�سدر فخر واعتزاز لكل اليمنيني ال�سرفاء .

اعداد/ في رحاب الشهداء
يحيى حسن يحيى

هاشم عباد

الشهيد / خليل عبداهلل حميد الجرموزي

الشهيد / أحمد مطهر يحيى الناشري 

ا�صم ال�صهيد / حممد علي زيد ال�صيبة)اال�صول(
اللقب اجلهادي: اأبو �سقر         الُعمر :25 عام

املنطقة :حن�س -مديرية عن�س- ذمار
تاريخ الإ�ست�سهاد: 12/3/2016م

احلالة الجتماعية: عازب
املُ�ستوى العلمي: ثانوية 
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نشأته، جانب من صفاته:
ول��د ال�صهيد يف حمافظة ذم��ار مديرية عن�س بقرية حن�س ودر���س االإعدادية والثانوية فيها ومل 
ي�صتطي��ع اكم��ل الدرا�ص��ة حينها الأدركه بحج��م امل�صئولي��ة واخلطورة املرتتبة عل��ى التفريط. 
والتخ��اذل عن اجلهاد لذلك بادر بااللتحاق باملجاهدي��ن، ومل ينظر الى  العوائق بل بادر، واأخذ 
بزم��ام املب��ادرة واأنطلق يف �صاح��ات ال�صرف والع��زة والكرامة متوكاًل عل��ى اهلل ، يعي خطورة 

املرحلة وحجم امل�صوؤولية وما �صيوؤول اإليه الو�صع .
متت��از  �صخ�صي��ة  ال�صهي��د  كان 
والوف��اء  والك��رم  بالتوا�ص��ع 
وال�صجاع��ة واالأق��دام، وكان يع��رف 
معن��ى ال��والء للقي��ادة والت�صليم لها 
جتده قواًل وعماًل و�صلوكاً جم�صدًا لها، 
وكان ال�صهي��د موؤمن جماهد، �صابر ال 
يبايل بال�صعوب��ات واملعوقات، مقدام 
ب�صف��ة  ويتحل��ى   ، الع��دو  يه��اب  ال 
التوا�صع والكرم واالأيثار والتوا�صل 
مع االأهل واالأق��ارب، وم�ّصارع ملا فيه 

ر�صوان اهلل 

التحاقه بالمسيرة 
القرآنية:

التح��ق ال�صهيد بامل�صرية القراآنية منذ 
بدية ث��ورة 21�صبتم��ر ،حيث �صارك 
يف املظاه��رات واالأعت�صامات  وبعدها 
انطلق يف مي��دان العزة والكرمة حيث 
عظيم��ة  مواق��ف  لل�صهي��د  كان  الت��ي 
هلل  �صبي��ل  يف  والت�صحي��ة  الف��داء  يف 
انطالقا« يف البي�صاء وابني وعدن و�صبوة وتعز واب ، و�صّدر مالحم  كرى ونال ال�صهادة التي 

كان يتمناها.

استشهاده
ا�ست�سه��د البط��ل حممد زيد ال�سيبة مبحافظة تعز- بر با�س��ا، وحينها حترك ال�سهيد مع ثلة من 
املجاهدي��ن الى تل��ك املنطقة بناء على توجيهات القيادة للت�ص��دي للمنافقني والتي كانت حينها 
التنظيم��ات التكفرية من القاعدة وداع�س تقتل وت�سحل املواطنني يف تعز، بر با�سا وبالتحديد 
ا�صرة اآل الرميمة ،حيث ا�صتطاع املجاهدين الت�صدي لهم واإحلاق الهزمية ،وا�صت�صهد  رحمه اهلل  

مدافعاً عن دينه واأر�صه و�صعبه، فرحم اهلل ال�صهيد املجاهد.

وصية الشهيد:
و�سي��ة ال�سهي��د لالأه��ل والأحب��ة ، ه��ي التحاق بامل�س��رة القراآني��ة م�سرة احل��ق وهي طريق 
النج��اة، اأما و�صيت��ه  للمجاهدين هي احلث على موا�صلة هذا ال��درب مهما عظمت الت�صحيات، 

والتوكل على اهلل، وكرثة اال�صتغفار وذكر اهلل، وال�صر على ال�صدائد.

الشهيد / محمد علي زيد 
الشيبة)االشول(
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يحررها/ أمين النهمي فيسبوكيات آراء وكتابات وتعليقات
amenalnehmi@gmail.com :إيميل

*البدايــة كانت مــع  الأ�ستاذ/ح�سن زيــد_ وزير ال�سبــاب والريا�سة، كتب 
من�س�را على �سفحته، جاء فيه: 

  "الطفــل الذي يجل�س مبيزانــه على �س�ر مكتب الرئا�سة 
ارتقى اإلى بارئه �سهيدا. 

كيف يربر املرتزقة هذه اجلرائم.
 األ يخاف�ن احل�ساب ي�م القيامة؟

األ ت�جد عندهم ذرة من الإن�سانية و ال�طنية؟"

وكان ال�ساعــر/ حممــد �سلطــان الي��سفــي، قــد علــق على هــذه اجلرمية، 
باأبياته املكل�مة قائال: 

علــى وجنتيــك ي�سيــل الــدُم                    وعينــاك يف الأفــق 
ت�ستفهُم 

اأراك كبريا بهذي اجلراح                      ونعلك من وجههم اأكرُم 
جراحك �ساهدة اإنها                      تل�م وتلعن من اأجرم�ا

اأمــا الأخــت/ اأمــة الـخـالـــق الـحـ�ثـي، فقالــت: "اأيها العــرب والغرب..اأيها 
الأن�ــس واجلــان.. وجهــ�ا عد�ساتكــم علــى اأ�سالئــه الطاهــرة 

واأ�ستن�سقــ�ا عبــق دمائه الزكية النقيــة  .. هاهي رج�لته 
املنقطعــة النظــري ُتعر�ــس على الكبــار وال�سغــار هانحن 
نراهــا ب��ســ�ح ون�ســع املقارنة بــني طفًل بج�ســًد �سعيف 

اأ�ســر اأن يــاأكل ماًل حــالل، وبني عج�ز خــرف قتل ماليني 
اليمنيني، لينهب ثرواتهم.. اأرتقــى الطفل وعانق ال�سماء، فمن 

�سي�سفي غليل اأقربائه ويزودهم بزاد من ن�سٍر م�ؤزر ؟!"

ال�سحفي/حممد عاي�س_ رئي�س حترير �سحيفة الأولى، علق 
يف من�س�ر له على هذه اجلرمية، بالق�ل: "جرمية ب�سعة، 
واأب�سع منهــا تربير "املتحدث با�ســم التحالف" لها بالق�ل 
اإن ال�سربــة ا�ستهدفت "قيادات ح�ثية مــن ال�سف الأول 

والثاين".

وخاطبــت النا�سطــة والكاتبــة/ اأمــل املطهــر، قــ�ى العــدوان، بعــدد مــن 
الت�ساوؤلت ال�ستفهامية على ل�سان طفل امليزان، بالق�ل:    "ملاذا قتلتني !!

ملــاذا مزقت ج�ســدي ال�سغــري ب�ساروخك!!! ل�ســت اإل طفــل �سغري منهك 
اجل�سد �ساحب ال�جه كنت جائعا جدا حينما نزل علي حقدك الأ�س�د كنت 
ظماأن متعب. . فلماذا ت�سب كل ذلك احلقد على راأ�سي .. هل اأخافك جهاز 

ال�زن الذي كنت اأحمله.  اأم اأخافك �سم�دي يف وجهك!!!!
حل�ســارك  ال�ست�ســالم  رف�ســت  لأننــي  اأغ�سبتــك  هــل 

وجت�يعك وا�ستبدادك. 
اأمــا �سبعت اأيها ال�سيطان من �ســرب دمائنا ومتزيق اأ�سالئنا 

!!!?
اأمــا يكفيك ما قد �سنعته من دمار وح�سار وقتل يف وطني اجلريح ?!!! هل 
اأ�ستكــرت علي حتــى احلياة رغم �سع�بتهــا وب�ؤ�سها؟!!!. ها اأنــا اأ�سعد اإلى 
اهلل لأكــ�ن طريا مــن طي�ر اجلنة تــاركا جهاز ال�زن ومــكاين الذي األفته 
والفنــي واأحجار الركام ودمائي وبع�س من اأ�سالئــي لتحكي للمارة اأنه كان 
هاهنــا طفل يعي�س يف وطن الكرام وكان كل مايحلم به ه� الع�دة ب�سي من 
املــال لإطعام اأهله  لكــن �سياطني الإن�ــس باغت�ه هاهنــا واختطف�ا روحه 

بكل ق�س�ة واإجرام."

واأ�ســار الأ�ستاذ/ عبدال�احد ال�سريف_ رئي�ــس فرع حزب احلق مبحافظتي 
ذمــار والبي�ســاء، يف من�ســ�ره قائــال " لفرق يا هــ�ؤلء .. بني عــدو يحتل 

الأر�س واجلــزر وبني عدوان يق�سف من�سئاآت البلد ، مكتب 
رئا�سة اجلمه�ريــة وي�سفر عن ا�ست�سهاد وجرح اأكر من 66 

م�اطن ميني!! العدو واحد واإن تعددت ر�سائله..."

وتطــرق ال�ساعــر والكاتــب ال�سحفــي /عبداملجيد الرتكــي، اإلى  
ال�سدمــة النف�سيــة ل�الــدة الطفــل، يف تعليــق خمت�سر له، 

قالئال : 
 "يا لفجيعة اأمه حني تراه بهذه ال�س�رة "

العدوان. #قاتل_اهلل 

اأما_ عبداهلل نا�سر؛ فعلق قائال: "هذا الطفل اأحد قيادات 
احلر�ــس الثــ�ري الإيــراين الــذي جنحــت قــ�ات حتالــف 

�سهاينة الأعراب يف ا�ستهدافه".

الدكتــ�ر/ عبــداهلل �ســالح_ اأ�ستــاذ الأدب والنقد بكليــة الرتبية جامعة 
ذمــار؛ علــق يف من�ســ�ره؛ بالقــ�ل: "الفــرار مــن اجلبهــات اإلى 
ا�ستهــداف املدنيني يف �س�ارع �سنعاء وح�اريها جنب و�سعف 
واإفال�ــس...  �سحيــح ، هي احلــرب، واحلرب هــي، ماعلمنا 
وذقنا ، وهي التي تعركنا عرك الرحى_ )كما ي�سفها زهري 
بن اأبــي �سلمى(_ لكــن يبقى هنــاك دين، وتبقــى هناك قيم 

متنع ارتكاب مثل هذه اجلرائم الب�سعة...".

**ال�سحفي/ �سالح العلي، كتب على �سفحته:
   "عزيــزي الطفــل ال�سهيــد املتج�ل يف اأر�سفــة اجل�ع بكل �ســرف وتفاين 
وعــزة: اغتالــ�ك يــا �سغــريي كعادتهــم بقطــف البت�سامــات والأنفا�ــس 
وال�سك�ن والأحــالم .. كنت حتمل )ميزانك( وحتمل معــه اأ�س�ات الأمعاء 

الفارغــة التــي ترتكهــا خلفــك كل �سبــاح، تعتــاد ج�عــك 
ليــاأكل ذويــك، وتــرى املرتفــني املتكر�سني ميــرون اأمامك 
دون اأن تفكــر مبد يــدك لهم لتت�ســ�ل �سفقتهم القبيحة. 
عزيــزي.. اأعــرف اأنك مل تعــر مدعي )حقــ�ق الأطفال( 

و"حماتهم" مــن حياة )الت�س�ل وعمالة الأطفال وجتنيدهم 
...( ي�مًا اأي اهتمــام. كنت تدرك اأنهم م�سا�سي دماء ل�س��س يقتات�ن من 
املتجــارة مبعاناتــك ومل يلتفت�ا اإليك ي�مًا ولن يفعل�هــا اإل اأن تك�ن ق�سة 
تدر ريعًا وفــرياً لأر�سدتهم ال�سبقة، ولأنهــم مل ي�ستطيع�ا اإخفاء القتلة 
دافعــي اأج�رهم؛ فل�ست كذلك .. وهاهم اأمــام اأ�سالئك ونزيف دمك واأنني 

روحك... �سامتني كالعادة اأكر من امل�تى."

وقالت الكاتبة/ زينب_ال�سهاري:  
"يف هــذا اليــ�م كنت يا ميــزاين على م�عــد لتزن �سيئًا من نــ�ع خا�س و 
كنــت وحــدك قادر علــى ذلك، ك�ســرت وح�سيــة املجرمني 
عــن قبح العــامل الــذي اأعي�ــس فيــه و ل يرحــم و �سب�ا 
حقدهــم و اإجرامهــم عليك يا ميزاين، لتــزن يا �سديقي 
مقــدار ما يحمله الب�سر من خبــث و مقدار املظل�مية التي 
يعي�سها اأبناء وطني، لتزن حجم ال�سر الذي ي�سكن اأولئك، و 

ترجح كفة وطن مق�س�ف و �سعب مظل�م مقاوم، �سامد، جماهد"

ودعــا الباحــث املــ�ؤرخ/ جمــال النهمــي؛ يف من�ســ�ره، كل 
الأحــرار اأن يثــاأروا  لهذه اجلرمية، قائــال: "و�سع ميزانه 
ككل يــ�م ليعيــل اأ�سرته يف هــذا ال�سباح، مل ياأتــي النا�س 

لفح�ــس وزنهــم؛ بل جــاء عــدوان بربــري لي�ســع علــى امليــزان كل ثقله 
الإجرامي.. ا�ست�سهد الطفل، وبقي ميزان العدالة الإلهية، الذي �سيقت�س 
مــن الأعــراب باأيــدي رجال اليمــن  اآن لــك اأن ترتاح يا �سغــريي من �سقاء 

الدنيا وت�سعد بج�ار اهلل، واآن لكل حر اأن ينه�س للثاأر ".

 فيمــا علقــت الأ�ستــاذة/  sarah alhalani، بالقــ�ل "ففي 
الأيــام وال�ساعات والدقائق التي تــزداد فيها گوؤو�س الدم 
التــي يتعاطاها العدوان من اأبنــاء ال�سعب اليمن يف ثانية 
واحــدة طفــل امليزان يــزن �سمــ�ده وثباته وگرامتــه اأمام 

مقيا�س مظل�ميته يف العامل"

واأ�ســاف ال�سحفــي/ اأن�ــس القا�ســي؛ قائــال :   "هــذا الطفل الذي 
يعمــل بر�سيــف مكتــب رئا�سة اجلمه�ريــة لن يعــ�د لأمه هذا 
امل�ساء، لن ينتظروا اخلبز بل وجهه، ويداه اللتان كان يخفيهما 

من الربد يف امل�ساءات القار�سة يف #�ستاء_العدوان الط�يل."

وكتــب النا�ســط/Ameen Alfadhli، من�ســ�را قــال فيــه: "هــ�ؤلء اأغبيــاء 
وحاقــدون وطامعــ�ن ليحرتم�ن اأي ق�انــني اأو د�ساتري اأو 
معاهــدات وقعتهــا دول العامل ، ويرتكبــ�ن جرائم حرب 
وجرائــم اإبادة جماعية، وجرائم �سد الإن�سانية، كل ي�م 

�سحيتها الأطفال والن�ساء والأبرياء املدنيني.

وعلق/ جعفــر حممد نا�سر ، على ال�ســ�رة، بالق�ل: "رحل 
ال�سبــي وبقي ميزانه �ساهدا  على اختالل م�ازين العدالة 

والإن�سانية يف هذا العامل".

وقالــت الكاتبة/�سكينــة املنــاري، يف من�ســ�ر لهــا:" ت�سببــ� بحرمانــك من 
تعليمــك، وم�ستقبلــك ومل يكتفــ�ا، ثم قتل�ك بــال ه�اده؛ مــاذا اقرتفت 
اأيهــا ال�سغــري ! لقــد رحلــت اإلــى حيــث ميــزان الإلــه اجلبــار؛ اإلــى ميزان 
العدالة الإلهيه التــي �ستقت�س من اأولئك ال�سفاحني من �سفك�ا دمك ودماء 

اأ�سدقائك واأقرانك اللذين �سبق�ك بال رحمه".

النا�ســط ال�سحفي/اأمني النهمي؛ علق قائــال: "ال�س�رة اأبلغ من 
األــف كلمة، طفل_ امليزان يع�ل اأ�سرة من كدحه الي�مي على 
الر�سيــف املقابــل ملكتــب الرئا�سة،اليــ�م كان هدفا لطريان 

العدوان...  قتل الطف�لة#جرائم لن ت�سقط بالتقادم ".

**ونختــم بر�سالــة الكاتبة/اإكــرام املحاقــري، للمجتمع الأممــي املنافق، 
ومنظمــات حقــ�ق الإن�ســان، التي جــاء فيها: "حتــى اأنتم يا 

حقــ�ق الن�ســان يامــن تغنيتــم بحقــ�ق الطفــال ، مــاذا 
عملتم لطفل امليزان وجلميع الطفال يف اليمن ، ملاذا اأنتم 
�سامتــ�ن ؟!! هل اكلــت القطط ال�سنتكــم؟!! وهل تظن�ن 

اأن اأطفــال اليمــن ينتظرون منكم ال�سدقــات والغاثات!؟؟ 
هل تظنــ�ن اأن اأطفال اليمن ل كرامة لهم !؟؟ وهل جعلتم من دماء اأطفال 
اليمن �سهــرة لكم ولتقاريركــم املنافقة التي مل تق�ل�ا فيهــا للعدوان كفا، 
ومل تدينــ�ا فيهــا للعدوان جرميــة ولت�ستنكــروا فيها للعــدوان باطال.. 

فاأنتم حقا منافقني ؟!! فاأين �ستذهب�ن ..
قف�هم فاإنهم م�س�ؤول�ن".. 

قتل األطفال ..  جرائم لن تسقط بالتقادم
*م��س�عنا لهذا العدد:#�س�رة_ وتعليق* *#طفل_امليزان*

 *))الطفل_ اأمني في�سل((*
 *اأحــد �سحايا جمــزرة العدوان ال�سعــ�دي الأمريكــي ال�ح�سية، بق�ســر الرئا�سة حي 
التحريــر بالعا�سمــة �سنعــاء، والتــي خلفــت اأكر مــن ت�سعني �سخ�ســا، ما بــني �سهيد 
وجريــح*   *�ســ�رة طفل_ امليــزان امل�ؤملة، كانــت الأكر ح�ســ�را وتــداول، واهتماما 
علــى �سفحات الت�ا�ســل الجتماعي، ولأهمية هذه اجلرمية التــي تظهر ب�ساعة هذا 
العــدوان املجرم، ووح�سيتــه القذرة، وان�سالخه من كل قيم الديــن والإن�سانية، قمنا 
بج�لــة في�سب�كيــة، جمعنــا فيهــا اآراء وتعليقــات، وكتابــات العديــد مــن النا�سطني، 

والكتاب واملحللني، وكانت احل�سيلة الآتي:*

قّراء �سحيفة ال�سعب....اأهاًل 
و�سهاًل بكم اإلى رحاب �سفحتنا 

الفي�سب�كية، والتي ناأمل اأن 
تنال ر�ساكم واإعجابكم.



ال��دول العربي��ة املُطّل��ة عل��ى  والء بع���س 
اخللي��ج الفار�ص��ي - خا�ص��ة يف ال�صعودي��ة - 
ل�صيا�ص��ات البي��ت االأبي�س االأمريك��ي، ال يعني 
ب��اأن هذه الدول قد ُاحتلت م��ن قبل اأمريكا دون 
اإط��الق حت��ى ر�سا�سة واحد، ب��ل ميكن القول 
باأّن هذه الدول باتت متّثل الوجه العربي للحكم 

االأمريكي.
ال��دول  بع���س  روؤ�ص��اء  اأن  انطب��اع  هن��اك 
العربي��ة الغني��ة من تل��ك املُطّلة عل��ى اخلليج 
يحاول��ون  ال�صعودي��ة،  وخا�ص��ة  الفار�ص��ي، 
توجي��ه �صيا�صات اأمريكا يف غرب اآ�صيا من خالل 
اإغ��راق وا�صنط��ن بالدوالرات، غ��ري اأن مواقف 
حكوم��ة ترام��ب حيال ه��ذه ال��دول ومن خالل 
متابع��ة �صيا�صات حكومة ترامب فاإّنها مل تكتِف 
فقط بجع��ل وجهة النظر ه��ذه مو�صع �صك، بل 
�صاهم��ت يف تقوية التكهن��ات ب�ص��اأّن دور ُحكام 
ال�صعودي��ة والبحري��ن، حيث اإّنه��ا لي�صت اأكرث 
م��ن عميل��ة الأمري��كا، وال ميكن و�ص��ف حكامها 

�صوى ب� »احلكام الدمى«.
اأيٍّ من هذه البلدان ال يقوم نظام احلكم فيها 
عل��ى امل�صارك��ة ال�صعبي��ة اأو االنتخاب��ات؟ اإّن 
ح��كام هذه الدول ينحدرون منها ويدينون لها؛ 
باالإ�صاف��ة لوجود ق��وى اأجنبي��ة حتميهم مثل 
بريطاني��ا اأو اأمريكا، ويوج��د العديد مع االأدلة 

التاريخية التي تدعم هذا الراأي.
وبع��د و�ص��ول ترامب اإل��ى البي��ت االأبي�س 
ب��داأ يتحدث ح��ول »�صفقة الق��رن« فيما يخ�سُّ 
ال�صعودي��ة  وبدوره��ا  الفل�صطيني��ة،  الق�صي��ة 
رحّب��ت وعلى الفور بال�صفق��ة االأمريكية، حتى 
اأّن ويل العه��د ال�صع��ودي حممد ب��ن �صلمان دعا 
الفل�صطيني��ني اإما اإلى اإق��رار وقبول ال�صفقة اأو 

ال�صمت.
وخ��الل احلرب عل��ى اليمن ورئا�ص��ة اأوباما 
اأو الرئي���س احل��ايل ترام��ب؛ باع��ت وا�صنط��ن 
اأ�صلح��ة ومع��دات ا�صتخباري��ة ت�ص��ل قيمته��ا 
مئات املليارات من ال��دوالرات، وذلك من اأجل 
من��ع اإقام��ة دول��ة م�صتقلة يف اليم��ن بعيدة عن 
الهيمن��ة ال�صعودي��ة، حي��ث تعت��ر الريا���س، 
»اأن�صار اهلل« ُي�صكلون تهديدًا جدّياً لها، وتقول 
اآخ��ر االأخب��ار ال��واردة م��ن هن��اك اإّن الق��وات 
الأمريكي��ة متورط��ة مبا�س��رة يف احل��رب على 
اليمن الإنق��اذ ال�صعوديني من امل�صتنقع اليمني، 
وذلك من خ��الل وجودها على احلدود مبا�صرة 
م��ع احلدود ال�صعودية اليمنية، حتى اأّن البيت 

االأبي�س اعرتف بالوجود االأمريكي هناك.
اأمري��كا وب��اأي �ص��ّكل م��ن االأ�ص��كال ال ترغب 
وال توؤّي��د اإقام��ة دولة م�صتقل��ة يف اليمن حتيط 
عب��ور  طري��ق  وه��و  املن��دب،  ب��اب  مب�سي��ق 
رئي���س لنق��ل النف��ط والغ��از اإلى ق��ارة اأوروبا 
واالأمريكيت��ني، وبناًء عليه؛ فمن غري امل�صتبعد 
اأن يك��ون دخ��ول ال�صعودي��ة يف احل��رب عل��ى 

اليمن هو لتنفيذ قرار �صادر عن البيت االأبي�س.
كاّلً  اأي�س��اً  اأمري��كا  طالب��ت  �سوري��ا؛  ويف 
باإر�ص��ال  واالإم��ارات  قط��ر،  ال�صعودي��ة،  م��ن 
التكفريي��ني م��ن اأفغان�صت��ان اإل��ى �صوري��ا، مع 
ترام��ب  يطال��ب  واالآن  التكالي��ف،  كل  حتّم��ل 
احلكوم��ات العربية باإر�ص��ال جنودها وقواتها 
الع�صكرية اإلى �صمال �صوريا لتحّل حمّل القوات 

االأمريكية، باالإ�صافة لتحمل جميع التكاليف.
وفيم��ا يخ���سُّ اإي��ران الت��ي تقع عل��ى راأ�س 
حم��ور املقاومة، قام��ت اأمري��كا بتعبئة كل من 
ملواجه��ة  والبحري��ن  واالإم��ارات  ال�صعودي��ة 
طه��ران، وذل��ك لإ�سع��ال فتيل الن��زاع الطائفي 
وبه��دف الوقوف يف وجه حم��ور املقاومة الذي 

ُيقاوم الكيان ال�صهيوين.
باالإ�صاف��ة ملا �صب��ق؛ تعم��ل دول يف املنطقة 
مث��ل ال�صعودية عل��ى حماباة اأمري��كا ووقوفها 
اإل��ى جانب املحور »ال�صهي��وين- االأمريكي« يف 
مواجهة حم��ور املقاومة ال��ذي ي�صعى لتحرير 
االأرا�ص��ي العربي��ة والقبلة االأول��ى للم�صلمني 
والت��ي يحتله��ا الكي��ان ال�صهي��وين، وهنا يجب 

»ال�صهي��وين-  املح��ور  جان��ب  اأّن  التاأكي��د 
اأي  بلدانه��ا  يف  حت��ى  ميتل��ك  ال  االأمريك��ي« 
قاعدة �صعبّي��ة، كما اأّنهم يت�صرف��ون بناًء على 
التعليم��ات الت��ي مُتل��ى عليه��م للحف��اظ عل��ى 
عرو�صه��م..ويف الوق��ت ال��ذي ت�صع��ى فيه تلك 
الدول اإلى بناء �سراكات طويلة الأمد مع الكيان 
ال�صهي��وين، الأّنه��م يعت��رون اإي��ران وحلفاءها 
يف حم��ور املقاوم��ة اأع��داًء له��م، من املق��رر اأن 
تق��وم اأمري��كا بنق��ل �صفارته��ا يف تل اأبي��ب اإلى 
القد�س، ويف الوقت نف�صه؛ هدد الرئي�س ترامب 
باالن�صح��اب م��ن االتف��اق النووي م��ع اإيران، 
ويف خ�ص��م ه��ذا التج��اذب ال��دويل واالإقليم��ي 
ف�ّص��ل ملوك تلك ال��دول ال�صمت على ت�صرفات 
»ترامب« الت��ي تتعار�س مع القرارات الدولية 
ب�ص��اأن نقل �صفارته اإلى القد�س، غري اأّنهم وقفوا 
اإل��ى جان��ب ترام��ب ال��ذي ينته��ك ق��رارًا مهماً 
ملجل�س االأمن ب�صاأن الرنامج النووي االإيراين.

ويف اخلت��ام.. ميك��ن الق��ول اإّن والء بع���س 
الدول العربي��ة يف منطقة اخللي��ج كال�صعودية 
والبحرين واالإمارات الأمريكا ال يعني اأنها دوٌل 
حتكم نف�صها، فالواقع يوؤكد اأّن ملوك وم�صوؤويل 
تلك الدول لي�صوا �ص��وى »دمى« متتثل لالأوامر 

التي تتلقاها من البيت االأبي�س.
وي�صب��ح ه��ذا االأمر اأك��رث م�صداقي��ة عندما 
ُنراج��ع ت�صريح��ات ترام��ب التي اأك��د فيها اأن 
ه��ذه احلكومات لن ت�صتم��ر الأكرث من اأ�صبوعني 
اإذا ُرفع��ت احلماي��ة االأمريكية عنه��ا، فهل كان 
ترام��ب يرغ��ب اأم ال يرغ��ب باالع��رتاف بع��دم 

ام ال�صعودية وحلفائها؟ �صرعية ُحكَّ

الوقت التحليلي

عالقة أمريكا بالدول الخليجية.. احتالٌل أبيض أم دمى متحركة

رئيس التحرير
أحمد يحيى الديلمي

مدير التحرير
فــــؤاد الجنـــــيد

للتواصل والمشاركة: 739819697
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األخيرة
أصبح����ت النظ����رة إلى فريض����ة الصيام لدى 
البعض نظرة روتيني����ة واعتيادية ثم مع 

االستمرار واالعتياد في واقع المسلمين

السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي

 لتفرح�ا فامل�ت لالأوغاِد
  واملجد عند اهلل لل�سماِد

 من كل ناحية نراه يحدنا
  وميدنا بعزمية وجهاِد
 وبكل ثانيٍة نراٌه اأمامنا

  يلقي خطاب ثباتِه املعتاِد
 مل تقتل�ه فهذه اأنفا�سُه

  ريٌح تهُب ودميٌة لل�سادي
 اإن كنتم ال�سياد فال�سياد لن

  ينج� غدا من رمية امل�سطاِد
 راأ�سًا براأ�ٍس واملهالك ه�لها

  حتما يدور على الَبِغي البادي
 اأنتم هنا ل�سيئ، وهٌم طافٌح

  بالعار بالإجراِم بالإف�ساد
 �سقطت خرافتكم وكل جي��سكم

  ُهزمت وخاب الباطل املتمادي

 نحن احلقيقة، نحن ف�ج م�سريٍة
  مت�سي ومنهجها الكتاب الهادي

 م�تا لكم م�تا لكم م�تا لكم
  ولنا قدوُم الن�سر يف امليعاِد

 ما�س�ن والأيدي، يٌد حتمي احلمى
  ويد ت�سيُد دولًة لبالدي

  يا �سالح ال�سماد اأق�سم اأنهم
  مات�ا واأنت احلي دون رقاِد
 يا �سالح ال�سماد اأق�سم اأنهم
  �سقط�ا واأنت التاج لالأط�اِد

 دُمَك الرباكني التي �سنذيقها
  لل�سر بالي�ستية الإرعاِد

 دُمَك اجلحيم على الغزاة جميعهم
  وتفجُر الف�هات بالآ�ساِد

 ق�سما باأنا �س�ف ن�سحقهم ول�
  جاوؤا بكل العامل الق�اِد

 والعهد منا الثاأر اإن بنادَق   
       الث�ار للغازين باملر�ساِد

  مل تقتل�ا ال�سماد اإن حياتُه
  فينا تدُب بنهجِه ال�قاِد

 حتى ل� الأعالم حزنا ُنك�سْت
  والي�م قرًنا �سار ي�م حداِد

 �سمادنا حٌيّ بكل مقاتٍل
  حٌي بكل اإرادٍة وزناِد

 حٌيّ بكل قذيفٍة بدريِة
  الإمياِن قراآنيِة الإعداِد

 �سمادنا زمٌن جديٌد، ربنا
  اأحيا بِه الأرواح يف الأج�ساِد

 فكاأمنا كانت �سهادتِه لنا
  ي�م ال�سع�ِد �سهادة امليالِد

 مل تقتل�ه فاألف األف جماهٍد
  منا ي�سمى �سالح ال�سماِد

كلمات ال�ساعر اإبراهيم يحيى الديلمي  صمادنا زمن جديد

Google Play تدشين التطبيق الرسمي لشبكة »ذمار نيوز« اإلخبارية  عبـر متجــــر جوجـــل بــالي
مت بحم��د اهلل تد�ص��ني التطبي��ق الر�صم��ي ل�صبكة 
"جوجل بالي  "ذم��ار نيوز" االإخباري��ة عر متجر 
Google Play" للهوات��ف الذكي��ة الت��ي تعمل 
 4.0 اإ�ص��دار   "Android "االأندروي��د  بنظ��ام 

واالأحدث.
ويتي��ح تطبيق "ذمار ني��وز" خدمة الإطالع على 
اأه��م االأحداث عل��ى ال�صاحت��ني املحلي��ة والدولية، 

باالإ�صافة اإلى انت�صارات جماهدوا اجلي�س واللجان 
ال�صعبية من جميع جبهات القتال.

لتنزي��ل وتثبيت تطبيق "ذمار ني��وز" عر متجر 
"جوجل بالي Google Play" كن مع احلدث و 

اول من يعلم به  رابط التطبيق اأدناه:
https ://play .google .com /
store/apps/details?id=com .

dhamar.universal
 Google او قم بالبحث يف متجر "جوجل بالي

التطبيق. نيوز" و�صيظهر  "ذمار  Play" عن 
للمزي��د من االخب��ار زوروا املوقع االلكرتوين من 
www.dhamarnews.  : خالل الرابط التايل

عرب: متابعتنا  ميكنكم  كما   com
fb: facebook.com/dhamarnews3

:Tw
twitter.com/dhamarnews1

:Teleg
telegram.me/dhamarnews2

:WhatsAPP
770655509

كما ميكنك��م اال�ص��رتاك جماناً" وب��دون ا�صرتاك 

�صهري يف خدمة ) ذمار نيوز SMS ( عر الر�صائل 
الق�صرية من مين موبايل او MTN ار�سل كلمة:

"Follow dhamarnews1"
الى الرقم 7070

unFo -"  لإلغاء اخلدمة ار�سل بر�ساله ن�سيه:
7070 الرقم  low dhamarnews1"الى 

■ يط��ل علين��ا �صهر رم�صان املب��ارك الذي هو من اأف�ص��ل ال�صهور عند اهلل، 
واأيام��ه وليالي��ه التي هي من اأف�ص��ل االأيام والليايل، واأح�ص��ن االأوقات، وهو 
ميث��ل اأعظ��م فر�صة لالإن�ص��ان خالل ال�صنة ليت��زود باالإميان والعم��ل ال�صالح 
والتق��وى، التي يعرفها ال�سيد ح�س��ني بدرالدين احلوثي “ر�صوان اهلل عليه” 
)باأنه��ا حال��ة نف�صية يخلقها االإمي��ان الواعي والت�صدي��ق العملي( وهي غاية 
مهم��ة واأ�سا�سية من غايات ال�سيام واأهداف��ه حيث يقول اهلل �سبحانه وتعال: 
)ي��ا اأيه��ا الذين اآمنوا كتب عليكم ال�صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتق��ون( اأي لع��ل ورج��اء اأن حت�صلوا على تق��وى اهلل يف اأنف�صك��م واأعمالكم، 
وتقوى اهلل هي غاية اأ�صا�صية للموؤمنني، ومن اأهم م�صادرها ح�صن �صيام �صهر 
رم�ص��ان وقيامه، وت��الوة كتاب اهلل فيه، وترتي��ل اآياته، وتدبره��ا، وتاأملها، 
والإهت��داء بها، وهناك عالقة وثيقة بني ال�سي��ام وبني القراآن الكرمي، لأن اهلل 
اخت���س القراآن واخت�س �صهر رم�صان اأي�ص��ا باأن اأنزل فيه القراآن كما قال اهلل 
تعال��ى: )�سهر رم�سان الذي اأنزل فيه القراآن ه��دى للنا�س وبينات من الهدى 

والفرق��ان( واأنزل��ه يف ليلة م��ن ليايل �صهر 
رم�ص��ان هي ليلة الق��در التي هي خري من 
األف �صهر كما ق��ال اهلل �صبحانه وتعالى يف 

�صورة القدر.
■ به��ذا يك��ون اأمامن��ا فر�ص��ة عظيمة 
وثمين��ة يف �سه��ر رم�سان للح�س��ول على 
التق��وى، وحتقيقها يف اأنف�صن��ا واأعمالنا، 
والإرتباط ب��اهلل �سبحانه، وبكتابه القراآن 
الك��رمي، واالإهتداء به، من خالل املجال�س 
�صيق��ام  الت��ي  وامل�صاج��د  الرم�صاني��ة 
ويطبق فيها الرنامج الرم�صاين ليليا، مع 

�ص��رورة االإهتم��ام بذكر اهلل، وت�صبيحه، وا�صتغف��اره، وال�صالة النافلة هلل يف 
البي��وت اأو يف امل�صاج��د ب�صكل فرادى ولي�س جماع��ة، الأن ال �صالة جماعة اإال 
ال�صالة املفرو�ص��ة الواجبة، اأما النافلة والتطوع فه��ي توؤدى فرادى، وبهذا 

نهى واأمر ر�صول اهلل �صلوات اهلل عليه وعلى اآله.
■  م��ن  املوؤ�ص��ف اأن الكث��ري يزدادون �ص��الال وغواية يف �صه��ر رم�صان من 
الرج��ال والن�ص��اء وال�صباب وال�صاب��ات ب�صبب �ص��وء االإ�صتغ��الل لنهار �صهر 
رم�ص��ان بالن��وم، وليل��ه بال�صه��ر عل��ى االألع��اب، والتخازي��ن، واحللق��ات، 
العربي��ة  واالإنتاجي��ة  االإعالمي��ة  املوؤ�ص�ص��ات  تنتجه��ا  الت��ي  وامل�ص�ص��الت 
واالأجنبي��ة به��دف االإ�صتهداف واالإف�ص��اد الثقايف “احل��رب الناعمة” وم�صخ 

الهوية االإميانية، و�صرب كل القيم واملبادئ االإ�صالمية.
■  وم��ن امله��م يف �صه��ر رم�ص��ان التعامل م��ع النا���س باح�ص��ان، واكرام، 
واأدب، واحرتام، واالإهتمام واالإح�صان الأ�صر ال�صهداء، واجلرحى، والفقراء، 
وامل�صاك��ني، واليتامى، واالأرامل، واملر�ص��ى، واملع�صرين، واملحتاجني، فاإن 

اهلل ال ي�صيع اأجر املح�صنني.
■  كذل��ك ال نن�ص��ى االإهتم��ام باجله��اد يف �صبي��ل اهلل، وتقوي��ة اجلبه��ات، 
وتعزي��ز �صم��ود املرابط��ني، وال�ص��د عل��ى اأيديه��م، وتقويته��م، وزياراتهم، 
واالإهتم��ام باأ�صرهم، واأوالدهم، واالإح�صان اإليه��م، فمن خلف مرابطا، ورعى 
ل��ه حرمت��ه كتب اهلل له مثل اأج��ره، مع �صرورة النفري للجه��اد، وامل�صاركة يف 
اجلبه��ات ف�صهر رم�صان هو �صه��ر اجلهاد والقتال يف �صبيل اهلل، وفيه كان اأول 

ن�صر للم�صلمني يف معركة بدر، وفيه كان فتح مكة.
■  ن�ص��األ اهلل اأن يكت��ب لنا ال�صع��ادة، واأن يختم لنا بال�صه��ادة يف �صبيله.. 
�صه��ادة ير�ص��ى بها عنا، ويغفر لنا به��ا كل ذنوبنا، ويرزقنا به��ا كرامة الدنيا 

واالآخرة.
■  الرحمة لل�صهدا، ال�صفاء للجرحى، احلرية لالأ�صرى، والن�صر ل�صعبنا املظلوم.

فاضل الشرقي


