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األمريكان والصهاينة من اليوم األول
الشهيد القائد في مواجهة مباشرة مع

- دور الشهيد القائد في الصمود الوطني في مواجهة العدوان.

انطلقوا...وصمدوا...وبعون اهلل انتصروا

هكذا تعلموا من الشهيد القائد

المجاهدون

أعوام من الصمود والتحـــول
 نحو صناعــة االنتصــــار الكبيــــر

انتصارات ساحقة في جبهات نهم والجوف

م��ارب تتهي��أ للع��ودة إل��ى أحض��ان الوط��ن

نهم والجوف وأجزاء من مارب تنعم باألمن واالستقرار
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مظاهر الفرح
م� اإن وط�أت اأقدام املج�هدين نهم واجلوف وبع�ض مديري�ت م�أرب، حتى 
ع�دت احلي�ة وارت�سمت مظ�هر الفرح واالبته�ج على حمي� �سك�نه�، وخرج 
املواطن��ن من كل حدب و�س��وب ال�ستقب�لهم ب�لزغ�ريد م��ن اأ�سطح املن�زل 
ونوافذه��� واأطلق��ت القب�ئ��ل االأعرية الن�ري��ة، وامتزجت هن���ك �سرخ�ت 
املج�هدين مع املواطنن، ليخر اجلميع على االأر�ض التي حتررت وتطهرت 

من دن�ض الغزاة واخلونة �س�جدين هلل �سبح�نه.

تطبيع االوضاع
الن��ض مي�ر�سون اأعم�لهم ب�سورة اعتي�دية اأم�م تطمن املج�هدين الأبن�ء 
نهم واجلوف وبع�ض مديري�ت م�أرب بحرية مم�ر�سة اأعم�لهم دون اأي ع�ئق 
والتع���ون املنقطع النظري من قبل اجلي���ض واللج�ن وتقدمي م� ي�ستطيعون 
تقدمي��ه م��ن مد يد الع��ون وامل�س�ع��دة وتوف��ري البيئة االمن��ة واملطمئنة، 
وهن���ك كم كب��ري من خمتلف اأبن���ء حم�فظ�ت اجلمهوري��ة يف اجلوف ونهم 

ومديري�ت م�أرب مي�ر�سون اأعم�لهم يف االأ�سواق واملحالت وغريه�.

مراكز الحزم التجارية
�س��ك�ن مي�ر�س��ون حي�ته��م الطبيعي��ة ويتنقلون يف �س���رع املدين��ة الرئي�سي 
واأزقته��� ب�سكل اعتي�دي ال يخلو من القلق؛ اإذ مل متر �سوى �س�ع�ت قليلة على 
املعرك��ة، وجّت���ر “يق�س��دون اهلل” يف اأعم�له��م، بينم� اأغلق اآخ��رون حمالتهم 
التج�ري��ة واتك�أوا عل��ى بعد فرا�سخ منه��� ينظرون اإلين� ومنه��م من يرفع يده 
ليحي��ي الق�دم��ن، واآخ��رون غريهم اأغلق��وا جت�رته��م ومل نر لهم اأث��رًا، لرمب� 
ج له� من ك�ن��وا يف املدينة عن  اأغلق��وا عليه��م دي�رهم اأو اأن االإ�س�ع���ت التي رَوّ

الثوار زورًا دفعتهم اإلى النزوح، وجل�ن اأمنية توزعت على املدينة لت�أمينه�.

رسالة امتنان
بعثت قب�ئل نهم واجلوف وم�أرب اأ�سمى اآي�ت الته�ين والعرف�ن واالمتن�ن 
لق�ئد الثورة ال�سيد عبدامللك بدر الدين احلوثي واملجل�ض ال�سي��سي االأعلى 
عل��ى راأ�ش��ه الرئي�س مهدي امل�ش��اط ولكافة اأبناء ال�شع��ب اليمني، م�ؤكدين 
عل��ى اأهمية تك�تف وتالحم اأبن�ء ال�سعب يف مواجهة قوى الغزو واالحتالل 
حت��ى تطهري كل �سرب ميني من دن�ض الغزاة واملحتلن، كم� جددوا دعوتهم 
اأي�س� اإلى من تبقى من فلول اخلي�نة واالرتزاق من اأبن�ء املح�فظة للعودة 

اإلى ال�سف الوطني والعي�ض بن اأ�سرهم واأه�ليهم بعزة وكرامة.

اهتمام القيادة
وك�ن جمل���ض الدف���ع الوطن��ي اأق��ر يف اجتم�ع��ه يف ال���� 19 م��ن فرباي��ر 

املا�ش��ي، برئا�ش��ة لأخ امل�ش��ر الركن مه��دي امل�شاط رئي���س جمل�س الدفاع 
الوطن��ي رئي�ض املجل�ض ال�سي��سي االأعلى، خطط ت�أمن املن�طق التي ع�دت 
اإل��ى ح�سن الوطن يف نهم وم�أرب واجلوف مب��� ي�سمن ا�ستقراره� وتطبيع 

احلي�ة فيه�.
ووج��ه احلكوم��ة بتفعي��ل موؤ�س�س���ت الدول��ة يف تل��ك املن�ط��ق وتق��دمي 
اخلدم���ت االأ�س��سي��ة وخ��س��ة االإغ�ثي��ة وال�سحي��ة ومع�جل��ة االأو�س�ع 

االأمني��ة والع�سكرية مب� ي�سهل عودة الن�زح��ن ويحقق االأمن واال�ستقرار 
والطم�أنينة للمواطنن فيه�.

تقييم الوضع اإلنساني
ويف ال�سي�ق ن�ق�ض اجتم���ع املجل�ض االأعلى الإدارة وتن�سيق ال�سوؤون 
االإن�س�ني��ة برئ��س��ة ع�س��و املجل���ض ال�سي��س��ي االأعل��ى حمم��د �س�ل��ح 
النعيم��ي، الو�س��ع االإن�س���ين مبن�طق نه��م وم�أرب واجل��وف والتي مت 
حتريره��� موؤخ��را يف عمليت��ي "البني���ن املر�سو�ض و"ف�أمك��ن منهم" ، 
موؤك��دا اأهمي��ة التع�طي م��ع الو�س��ع االإن�س�ين يف تل��ك املن�طق ب�سورة 
ع�جل��ة وتقدي��ر االحتي�ج�ت والتمهي��د لعودة الن�زح��ن اإلى من�طقهم 

بعد ا�ستكم�ل ترتيب�ت عودتهم.
واأ�س���ر النعيمي اإل��ى اأهمية التن�سيق بن اجله���ت احلكومية ذات 
العالق��ة مل�س�ع��دة ع��ودة الن�زح��ن وتقيي��م الو�سع االإن�س���ين بتلك 
املن�طق وتقدمي امل�س�عدات الط�رئة ب�سورة ع�جلة، موؤكدا �سرورة 
ت�سكي��ل جلن��ة ب�إ�سراف ال�سلط���ت املحلية لتنفيذ م�س��ح ع�جل يحدد 
االحتي���ج وتقييم الو�سع االإن�س�ين بتلك املن�ط��ق والرفع به� لتوفري 
م��� اأمكمن من احتي�ج���ت وفق��� لالأولوية واإيج�د حل��ول ومع�جل�ت 

بح�سب نت�ئج التقييم.

متابعات02
Follow up

ويف اللق���ء اأك��د م�س��وؤول اأن�س���ر اهلل مبح�فظ��ة 
ذم���ر االأ�ست�ذ ف��سل حم�سن ال�سرقي اأن انت�س�رات 
اجلي���ض واللج���ن ال�سعبية تعدا انت�س���رًا ل�سمود 
وثب���ت ال�سع��ب اليمن��ي ال�س�ب��ر بعط���ءه وبذل��ه 
اأهمي��ة ا�ستم��رار رف��د  اإل��ى  وت�سحي�ت��ه، م�س��ريًا 
اجلبه���ت واأن ه��ذا اللق���ء يعت��رب اع��الن تد�س��ن 
حلمل��ة جدي��دة للتح�سيد واالإع��داد لت�سي��ري ق�فلة 
نوعية دعم�ً للمرابطن يف اجلبه�ت، الفت�ً اإلى اأهمية 
توحيد جهود اجلميع يف �سبيل الدف�ع عن الوطن... 
معربًا عن الته�ين لق�ئد الثورة وكل املرابطن واأ�سر 
ال�سه��داء واجلرح��ى واالأ�س��رى واملفقودي��ن بهذه 

االنت�س�رات النوعية.
فيم��� اأكد الق�ئم ب�أعم�ل املح�ف��ظ جم�هد العن�سي 
عل��ى اأهمي��ة تعزي��ز انت�س���رات اجلي���ض واللج�ن 
ال�سعبية من خالل ا�ستم��رار رفد اجلبه�ت ب�لرج�ل 
وامل���ل، حميي��� املواق��ف البطولي��ة واالنت�س���رات 
واالإجن���زات النوعي��ة للجي�ض واللج���ن ال�سعبية 
واالأجه��زة االأمني��ة... مبين��� اأن املرحل��ة ت�ستدعي 
حت��رك اجلميع مب�سئولي��ة ووعي لتحقي��ق الن�سر 
مقدم��ة  يف  ذم���ر  اأبن���ء  اأن  اإل��ى  م�س��ريًا  الك�م��ل، 

ال�سفوف يف جميع جبه�ت املواجهة مع العدوان.

وب�رك��ت الكلم���ت االنت�س���رات النوعي��ة الت��ي 
حتقق��ت يف مي�دي��ن الدف���ع ع��ن الوط��ن ومواجهة 
الع��دوان الغ��س��م، والت��ي وتطرق��ت اإل��ى الواجب 
جت���ه الدي��ن والوطن من جميع الفئ���ت واملكون�ت 
االجتم�عي��ة يف التحرك اجل�د يف �سبيل اهلل والوطن، 

حيث اأك��د اللق�ء على تنفيذ حمل��ة جتنيد وحت�سيد 
وا�سع��ة لرفد اجلبه���ت وحملة اإع��داد ق�فلة نوعية 
دعم���ً للمرابط��ن يف مواق��ع البطول��ة وال�سم��ود، 
وموؤك��دًا مب�ركته للعملي���ت النوعية واالنت�س�رات 
التي ي�سدره� اجلي�ض واللج�ن ال�سعبية واالأجهزة 

االأمنية يف جميع اجلبه�ت.  
وعل��ى �سعي��د مت�سل وتنفي��ذًا ملخرج���ت اللق�ء 
املو�س��ع �سهدت خمتلف الق��رى والعزل واملديري�ت 
يف حم�فظ��ة ذم���ر اجتم�ع���ت مكثف��ة م��ع روؤ�س���ء 
واأع�س���ء جل���ن حمل��ة احل�س��د والتجني��د وحملة 
جمع التربع���ت لق�فلة البني���ن املر�سو�ض، �سمت 
اجل�نب��ن الر�سم��ي يف ال�سلط��ة املحلي��ة واالإ�سرايف 
وال�سخ�سي���ت  واالأعي���ن  وامل�س�ي��خ  اهلل  الأن�س���ر 

االجتم�عية على م�ستوى املح�فظة واملديري�ت.
واأك��دت االجتم�ع�ت يف جممله� على اأهمية تفعيل 
دور خمتل��ف املكون���ت االجتم�عي��ة واملجتمعية يف 
اإجن���ح حملة التح�سيد وق�فل��ة البني�ن املر�سو�ض 
وتن�سي��ق اجلهود وتفعيل وتكثي��ف النزول امليداين 
للتح�سي��د ورف��د اجلبه���ت ب�لرج�ل وقواف��ل الدعم 
على م�ستوى كل مديري��ة لتعزيز االنت�س�رات التي 
يحققه��� اأبط�ل اجلي�ض واللج�ن ال�سعبية يف خمتلف 

جبه�ت العزة والبطولة.
ويف ال�سي���ق تتوا�سل يف جميع مديري�ت حم�فظة 
ذم�ر الوقف�ت واللق���ءات القبلية املو�سعة املب�ركة 
واالأمني��ة  الع�سكري��ة  واالإجن���زات  لالنت�س���رات 
املتت�لي��ة واملوؤكدة لت�أ�سي��ل الهوية االإمي�نية يجدد 
من خالله� اأبن�ء املجتمع املحلي اال�ستمرار يف تعزيز 

مفردات الثب�ت وال�سمود الإبط�لن� املج�هدين.
والوقف���ت  اللق���ءات  يف  املجتمع��ون  وي��رى 
املب�رك��ة الت��ي �سهدته��� وت�سهده� خمتل��ف القرى 
والع��زل واملديري�ت اأن االنت�س���رات واالإجن�زات 
اهلل”،  م��ن  ب�”ن�س��ر  ب��دءًا  واالأمني��ة  الع�سكري��ة 
اإل��ى “البني���ن املر�سو���ض”، و�سواًل اإل��ى عملية 
وتطوي��ر  الث�لث��ة  وال��ردع  اأعم�له��م”  “ف�أحب��ط 
منظوم��ة الدف�ع اجلوي بخ��ربات وكف�ءات مينية 
جت��ذرت م��ن خالله� ثق��ة اأبن���ء ال�سع��ب االأحرار 
موؤكدي��ن  ال�سعبي��ة.  واللج���ن  اجلي���ض  ب�أبط���ل 
م�س�ندته��م للجه��ود املبذول��ة يف تطه��ري البالد من 

دن�ض الغزاة واملعتدين واملرتزقة.
كم��� ا�ستعر�س��ت اللق���ءات اجله��ود املبذول��ة يف 

حمل��ة التح�سي��د والتجني��د وجتهيز ق�فل��ة البني�ن 
املر�سو���ض الكربى دعم� للمرابطن يف جبه�ت العز 
ومي�دي��ن الكرامة، م�سي��دة مبواقف اأبن���ء ذم�ر يف 
الدف�ع ع��ن الوط��ن ومواجهة الع��دوان ..وموؤكدة 
اأهمي��ة ت�أ�سي��ل الهوي��ة االإمي�نية لت�سحي��ح م�س�ر 

االأمة والنهو�ض بواقعه� يف خمتلف املج�الت.
تك�ت��ف اجله��ود  اأهمي��ة  اإل��ى  اللق���ءات  ودع��ت 
الإجن���ح احلملة واالعداد لق�فل��ة خم�سة اأعوام من 
ال�سم��ود، ومب�رك��ة االنت�س�رات النوعي��ة الأبط�ل 
اجلي�ض واللج���ن ال�سعبية يف ك�فة جبه�ت البطولة 
والكرامة، وعربت عن الفخر واالعتزاز ب�لنج�ح�ت 
الع�سكرية واالأمني��ة يف مواجهة العدوان... موؤكدة 
والنف��ري ورف��د  والثب���ت  ال�سم��ود  اال�ستم��رار يف 

اجلبه�ت حتى الن�سر.
اجلدير ب�لذكر اأن حملة التجنيد ورفد اجلبه�ت يف 
مديري���ت حم�فظة ذم�ر م�زالت ت�سهد اإقب�اًل وا�سع�ً 
من قبل ال�سب�ب ورج�ل القب�ئل االأوفي�ء لنيل �سرف 
الدف���ع عن الوطن ومواجهة الع��دوان، وامل�س�ركة 

يف �سن�عة الن�سر.

ذمار 
تزامن��ًا م���ع االنتص���ارات الكب���رى التي يس���طرها أبطال اجلي���ش واللجان 
الشعبية يف كافة جبهات العز وميادين الكرامة، والتي كان آخرها عمليتي "البنيان 
املرص���وص و"فأمكن منهم" تش���هد عموم قرى وعزل ومديري���ات محافظات ذمار 
زخماً ش���عبياً، وتفاعاًل كبيراً مع حملة التحش���يد والتجنيد ورفد اجلبهات "البنيان 

املرصوص"، واملشاركة يف جتهيز وإعداد قافلة البنيان املرصوص.
ويف التفاصيل، ُدشنت حملة التحشيد والتجنيد الواسعة خالل األسابيع املاضية 
بلق���اء موس���ع بجامعة ذمار، حض���ره القائم بأعم���ال احملافظ أمني ع���ام املجلس 
احمللي مجاهد شايف العنسي، ووكالء احملافظة وأعضاء السلطة احمللية واملكتب 
التنفيذي واملجلس اإلشرايف وأعضاء مجلسي النواب والشورى والعلماء والقيادات 

االمنية والعسكرية وشخصيات اجتماعية. 

تدش��ن حمل��ة البني��ان المرص��وص
لرف�������د الجبه�����ات بالمق��اتل��ي��ن

نهم والجوف 
تنعم باألمن واالستقراروأجزاء من مأرب 

بعد معاناة شديدة وجترع ويالت القهر واالمتهان واإلذالل على مدى خمسة أعوام، يتجشمها أبناء 
وقبائل نهم واجلوف وبعض مديريات مأرب، هاهم اليوم يتنفسون الصعداء، ويستنشقون عبق احلرية 
وينعمون باألمن واالستقرار، بعد حتريرها على أيدي أبطال اجليش واللجان الشعبية وتطهيرها من 
اخلونة والعمالء الذين الذوا بالفرار والهروب اجلماعي يف مشهد مذل يعكس مدى اخليبة واالنتكاسة 
املريرة والهزمية النكراء التي منيوا بها، بعد أن جرعوا املواطنني ورجال املال واألعمال فيها لس�������نوات 

شتى أنواع املعاناة والويالت يف كافة شتى مناحي احلياة.

إعداد || أمين النهمي
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منذ اأطلق ال�سهيد الق�ئد م�سروعه القراآين بهت�ف احلرية والرباءة ك�نت 
اأمري��ك� ح��س��رة يف ال�س�حة اليمنية وتراقب الو�سع ب��كل قلق لدرجة اأنه� 
اأر�سل��ت �سفريه� اآنذاك اإلى حم�فظة �سعدة ل�س��راء االأ�سلحة من االأ�سواق 
وعندم��� راأت اأقب���ل املواطن��ن عل��ى امل�س��روع الق��راآين دفع��ت ب�ل�سطل��ة 
املحلي��ة ملواجه��ة امل�سروع وحم�رب��ة ال�سع�ر ومت �سج��ن كل من يهتف به 
و�س��واًل الإعالن احل��رب على ال�سيد ح�سن واأن�س���ره وهي حرب اأمريكية 
ولكنه��� بجن��ود مينين وبتموي��ل �سع��ودي اأمريكي غ��ري اأن تلك احلروب 

الت��ي تقوده� اأمري��ك� ب�لوك�لة ك�ن��ت ت�أتي بنت�ئج 
عك�سي��ة وك�ن امل�سروع القراآين ينمو ويت�سع ويجد 
اقب���ال علي��ه من الن����ض ب�سكل اأكرث لت�أت��ي الثورة 
ال�سعبي��ة بع��د 6 ج��والت م��ن احل��روب .. وبعد 
جن�ح الث��ورة ال�سعبية ح�ول��ت اأمريك� حم��سرة 
ت���رة مبح�ول��ة  ب��كل و�سيل��ة  الق��راآين  امل�س��روع 
الرتغي��ب ب�ل�سلطة مق�ب��ل وقف الهت���ف ب�ل�سع�ر 
وت���رة اأخرى ب�لدف��ع ب�أدواته��� يف الداخل اليمني 
كح��زب اال�سالح واقط�ب النظ���م ال�س�بق لعرقلة 
اأي م�س��روع �سي��س��ي يقدم��ه اأن�س���ر اهلل و�س��واًل 
لتنفي��ذ حملة اغتي���الت �سد ك��وادر ان�س�ر اهلل ثم 
�سعت ملح�ولة تفجري حرب �س�بعة من خالل حزب 
اال�س��الح واجلم�ع�ت التكفريي��ة ليكون ذلك �سبب�ً 
يف غ�س��ب �سعبي اأف�سى لثورة الواحد والع�سرين 
م��ن �سبتم��رب الت��ي ك�ن جن�حه� مبث�ب��ة ال�س�عقة 

عل��ى الوج��ود االأمريكي يف اليمن فهرب��وا يف ليلة 
و�سح�ه� واأم�م هذا اال�ستحق�ق ال�سعبي اليمني 
مل جتد اأمريك� بدًا من اإعالن احلرب الكونية على 

اليمن بذريعة اع�دة ال�سرعية..
وعندم� اأعلنت اأمريك� ووكالئه��� يف املنطقة “النظ�م ال�سعودي املجرم” 
والنظ���م االإم�رات��ي عدوانه��م على اليمن  �سه��د ال�سن��وات امل��سية حرب 
تدمريي��ة �س�مل��ة اأم��اًل يف اأن تكون احل��رب االأخرية يف مواجه��ة امل�سروع 
القراآين و�سرخة املوت الأمريك� ولكن كل تلك القن�بل وال�سواريخ والتدمري 
ال�س�م��ل والتح�سيد الك��وين �سي��سي�ً وع�سكري�ً مل ت�ستط��ع اخرا�ض �سرخة 
احلري��ة وال تركيع جيل الثق�فة القراآنية ب��ل اأنه� ك�نت مبث�بة االعالن عن 
ق��وة اإ�سالمية ق�دمة ال ت�ستطي��ع ال� F35 وال االإبرامز والرباديل االأمريكية 
اأن توقفه��� بل اأن تلك االأ�سلحة الت��ي تتب�هى به� اأمريك� اأحرقته� والعة بيد 
اأبط���ل اليمن واأ�سبحت اأمريك� تتمنى اأنه� مل تعلن حربه� بعد اأن اأ�سبحت 
�سمعته��� يف الوح��ل وبع��د اأن اأو�سل��ت �سدى امل�س��رية القراآني��ة ورج�له� 

االأحرار يف م�س�رق االأر�ض ومغ�ربه�..
كم��� اأن ال�سع��ب اليمن��ي اأف�س��ل كل ذرائع االحت��الل االأمريك��ي وك�سف 
كل االقنع��ة وف�س��ح االدع���ءات االأمريكي��ة وات�س��ح اأن الع��دوان مل يكن 
�س��وى بغر�ض اإع���دة الهيمنة االأمريكي��ة والق�س�ء على امل�س��روع القراآين 

واال�ستفراد بخريات ال�سعب اليمني.
خم�س��ة اعوام م��ن ملحمة ال�سم��ود اليم�نية التي مل ي�سب��ق له� مثيل يف 
ت�ري��خ االم��م متك��ن اليمني��ون فيه� بف�س��ل اهلل وبربك��ة وثم��رة امل�سروع 
الق��راآين الذي يتم�سكون به من اإذالل قوى الغطر�سة 
بحل��ف  املنك��رة  الهزائ��م  واحل���ق  واال�ستكب���ر 
البغ��ي والع��دوان واج��رتاح املالح��م اال�سطورية 
الكربى التي مرغت اأن��وف حلف العدوان واذي�لهم 
حي��ث �سه��د الع���م اخل�م���ض اك��رب واروع املالحم 
والعملي���ت الع�سكري��ة الت��ي ك�سرت ظه��ر حت�لف 
املنطق��ة  يف  وعبيده��م  ال�سهيواأمريك��ي  ال�س��ر 
�سج��ل فيه��� اأبن���ء اليم��ن االأح��رار ملحم��ة �سمود 
وثب���ت وا�ستب�س���ل ت�ريخية وغ��ري م�سبوقة ك�نت 
نت�ئجه��� ك�رثي��ة عل��ى اأمري��ك� واأدواته��� اف�سل��وا 
فيه��� كل املخطط���ت واال�سرتاتيجي���ت الع�سكرية 
واال�ستعم�ري��ة لق��وى الع��دوان واه�ن��وا خالله��� 
اأعت��ى اال�سلح��ة م��ن فخ��ر ال�سن�ع���ت االأمريكي��ة 
�سي��سي���ً  اأمري��ك�  خ�س��رت  لق��د  والغربي��ة... 
وع�سكري���ً ودا���ض اليمني��ون عل��ى هيب��ة و�سمع��ة 
�سرك�ته��� الع�سكري��ة واالأمني��ة وا�ستط���ع احلف�ة 
امل�ست�سعفون اأن يواجه��وا التقني�ت االأمريكية كم� 
ق�ل ق�ئد دفة مواجهة العدوان االأمريكي ال�سيد عبد 
املل��ك ب��در الدين احلوث��ي يف اأحد خط�ب�ت��ه : نحن 
نواج��ه التقنية االأمريكية يف اأحدث م� و�سلت اإليه، ولي�ض مواجهة تقني�ت 

ال�سعودية واأعراب االإم�رات.
وبذل��ك ا�ستط���ع جي��ل الثق�ف��ة القراآني��ة اأن يوجه �سفع��ة ق��سية لقوى 
الهيمن��ة االمربي�لية واأدواته� يف املنطقة واأن يحول خطط وا�سرتاتيجي�ت 
خ��رباء احل��رب االمريكين اإل��ى جمرد حرب عل��ى ورق ومل يكت��ف اأحرار 
اليم��ن بهذا االإجن�ز ب��ل �سنعوا ال�سواري��خ الب�ل�ستي��ة والطريان امل�سري 

الذي ك�ن حكرًا على القوى الكربى وممنوع على العرب امتالكه�.
ويكف��ي ان نق�رن بن �سلوك اآل �سعود وغطر�ستهم يف بداية العدوان وم� 
قبل��ه وبن �سلوكهم اليوم فقد تعلموا ه��م واأ�سي�دهم اأنهم يواجهون رج�ل 

�سع�رهم ” نعي�ض اأعزاء اأو ن�سقط يف �س�ح�ت اجله�د كرم�ء”.

03 متابعات
Follow up

■ �س��وؤال/ اأهال و�سهال بك �سي��خ جم�هد، وي�سعدن� 
اجراء هذا املق�بلة معكم.

■■ اأهاًل و�سهاًل بكم وب�سحيفة ال�سعب.
■ �سوؤال/ حبذا ل��و حتدثون� عن دور ابن�ء وقب�ئل 

حم�فظة ذم�ر يف مواجهة العدوان؟
■■ حم�فظ��ة ذم���ر ال�سب�قة يف رف��د ك�فة اجلبه�ت 
ملواجه��ة املعتدي��ن، وال ت��ك�د تخلو جبهه م��ن ابن�ء 
ذم���ر الذين �سطروا اروع مواق��ف الوف�ء والت�سحية 
يف �سبيل اهلل والدف�ع عن الوطن، وهذا بحد ذاته فخر 
لن��� اأن نت�س��در م�سه��د الدف���ع عن الوط��ن ومواجهة 
ق��وى الغ��زو واالحت��الل، حي��ث قدم��ت ذم���ر اأك��رث 
م��ن خم�س��ة الف �سهي��د من خ��رية رج�له��� وابن�ءه� 
العظم���ء، و�سيظ��ل ابن���ء ذم���ر يف مقدم��ة ال�سفوف 
وراف��د ا�س��سي للجبه���ت ب�لرج�ل وامل���ل وكم� يعلم 
عن��د  الب�س��ري  الوط��ن  خم��زون  ذم���ر  اأن  اجلمي��ع 
ال�سدائد واملحن ، و�ستظل ذم�ر وفيه للقي�دة الثورية 
ممثل��ة ب�ل�سيد الق�ئد عبدامللك ب��ن بدر الدين احلوثي 
والقي���دة ال�سي��سي��ة يف املجل���ض ال�سي��س��ي االعل��ى 
برئا�شة الخ الرئي�س مهدي امل�شاط، كما ل اأن�شى هنا 
اأن ابعث عظي��م ال�سكر للمرابط��ن يف اجلبه�ت واأ�سر 
ال�سه��داء واجلرح��ى واملفقودي��ن ولكل ابن���ء اليمن 

ال�سرف���ء وابن���ء حم�فظ��ة ذم�ر ويف املقدم��ة اع�س�ء 
ال�سلطة املحلية واملكتب التنفيذي ومدراء املديري�ت 
واع�س���ء املجل���ض اال�سرايف واالجه��زة االمنية على 

�سمودهم وثب�تهم  .
ال�سلط��ة املحلي��ة يف ترجم��ة  م��� دور  �س��وؤال/   ■
توجيه�ت وحر�ض القي���دة الثورية وال�سي��سية على 

توحيد ال�سفوف يف مواجهة العدوان الغ��سم؟
■■ مل ن�ل��وا جه��دا يف ال�سلط��ة املحلي��ة واملجل�ض 
اال�سرايف وبتع���ون الوجه�ء وال�سخ�سي���ت يف تنفيذ 
توجيه���ت القي���دة لتوحيد ال�سف��وف وا�سالح ذات 
الب��ن والتف��رغ ملواجه��ة الع��دوان، حي��ث ا�ستطعن� 
حل واإنه�ء اأكرث م��ن 40 ق�سية قتل وث�أر خالل ع�من 
اأو اق��ل يف جمي��ع املديري�ت ولعل ابرز ه��ذه الق�س�ي� 
ح��ل ق�سية قب�ئل قر�س���ن بعن�ض ، وقب�ئ��ل بني عمر 
اإب والت��ي راح �سحيته��� 76 قتيل ، ونحن م�ستمرون 
بتع���ون اجلميع يف توحيد ال�س��ف ومع�جلة الق�س�ي� 
االجتم�عية املرتاكم��ة منذ ع�سرات ال�سنن ، وبف�سل 
اهلل وحكم��ة القي�دة الثورية هن���ك جت�وب مع جهود 

ا�سالح ذات البن من قب�ئل املح�فظة .
■ �س��وؤال/ كيف تدير ال�سلط��ة املحلية املح�فظة يف 
ظل �سحة املوارد وح�جة املجتمع مل�س�ريع اخلدم�ت 

االأ�س��سية؟ 
احلم��د هلل ب�لن�سب��ة ملح�فظ��ة ذم���ر حتظ��ى   ■■
ب�هتم���م القي���دة الثوري��ة وال�سي��سي��ة ، وال�سلط��ة 
املحلي��ة واملك�ت��ب التنفيذي��ة متواج��دة يف مق��رات 
اأعم�له��� مبرك��ز املح�فظ��ة واملديري���ت ، ورغم �سحة 
االمك�ني�ت وامل��وارد ت�سهد حم�فظة ذم�ر نقله نوعية 
يف تنفي��ذ العديد من م�س�ريع التنمية يف جم�الت املي�ه 
وال�سرف ال�سحي ومي���ه الريف وال�سحة والزراعة 
والنظ�ف��ة والتح�سن واإع�دة ت�أهي��ل عدد من  الطرق 
، ع��رب املنظم�ت ومتوي��ل من ال�سلط��ة املحلية ، وكل 
ه��ذا ي�أتي بجه��ود القي���دة العلي� واملح�ف��ظ ال�س�بق 
وجهودن� جمعي� يف مت�بع��ة حكومة االنق�ذ واملجل�ض 
االعلى لتن�سيق ال�سوؤون االن�س�نية ، وال اب�لغ هن� اأن 
اعتربت ذم���ر منوذجية بعد اأم�نة الع��سمة يف تنفيذ 
امل�س�ري��ع اخلدمية واالن�س�نية ، بنف�ض الوقت م� زلن� 
بح�ج��ه م��س��ة للعدي��د م��ن امل�س�ري��ع والتدخالت يف 
ك�فة القط�ع�ت اخلدمية واالن�س�نية وال�سحية كونن� 
حم�فظة م�سي�ف وحركة الن��زوح الى ذم�ر م�ستمرة 
مل� تنعم به من اأمن وا�ستقرار وهذا ي�سكل �سغط على 

ال�سلطة املحلية يف توفري اخلدم�ت اال�س��سية .
■ �س��وؤال/ م�هي ر�س�لتكم للمخدوعن ومن ارمتوا 

يف ح�سن العدوان؟
■■ ر�س�لت��ي لهم اأن يع��ودوا اإلى ج���دة ال�سواب 
وح�س��ن الوط��ن الكب��ري ال��ذي يت�س��ع ل��كل اليمنين 
ال�سرف���ء ولي���ض م��ن لطخ��وا ايديهم بدم���ء االطف�ل 
والن�س�ء، وعلى املخدوعن اغتن�م فر�سة قرار العفو 
ب�لع��ودة اإل��ى من�طقهم لهم م��� لن� وعليهم م��� علين�، 
اأف�س��ل من حي�ة االرت��زاق والعم�لة لق��وى العدوان 

ال�سعودي االمريكي ال�سهيوين. 
■�س��وؤال/ براأيكم...م�ذا متث��ل انت�س�رات اجلي�ض 
واللج���ن ال�سعبي��ة يف اجل��وف وم���أرب ونه��م الأبن�ء 

حم�فظة ذم�ر؟ .
■■ انت�س���رات اجلي���ض واللج���ن ال�سعبي��ة فخر 
واعت��زاز وكرام��ة ل��كل ابن���ء ذم���ر واليم��ن ، فبع��د 
خم�ض �سنوات من الق�سف واحل�س�ر اجلوي والربي 
والبح��ري وتك�ل��ب اك��رث م��ن 17 دولة متل��ك اأحدث 
واعت��ى اال�سلح��ة واالم��وال الط�ئل��ة ، اثبتن��� انن��� 
االقوى واالج��در بقي�دة االمة ولي���ض اليمن فح�سب 
، والت�ري��خ ي�سج��ل ه��ذه االنت�س���رات النوعية التي 
اذهل��ت الع���مل يف اأن�سع �سفح�ته ، فم��ن عملية ن�سر 
م��ن اهلل اإل��ى البني���ن املر�سو���ض واحب��ط اعم�لهم ، 
وت�زان الردع الثالث و�شرب ارمك�ا وينبع وا�شقاط 
ط��ريان الع��دوان و�س��وال اإل��ى الن�سر الكب��ري الذي 
�سيتحق��ق ب���إذن اهلل بقي���دة ق�ئ��د الث��ورة والقي���دة 
ال�سي��سي��ة و�سمود ابن�ء اليم��ن واالبط�ل يف مي�دين 

الع��زة وال�سرف ومن ن�س��ر اإلى ن�سر وع�م جديد من 
الثب���ت واال�ستع��داد ب�س��كل اك��رب يف التح�سيد ورفد 

اجلبه�ت ب�لرج�ل وامل�ل. 
■ �سوؤال/ كلمة اأخريه تودون قوله�؟

■■ املج��د واخلل��ود لل�سه��داء العظم���ء وال�سف�ء 
للجرح��ى واحلري��ة لالأ�سرى، وجن��دد العهد والوالء 
لت�سحي���ت  والوف���ء  احلكيم��ة،  وقي�دت��ه  للوط��ن 
ال�سه��داء ب�ل�س��ري عل��ى نهجه��م يف مق�رع��ة العدوان 

واالحتالل.

القائم بأعمال محافظ محافظة ذمار، أمين عام المجلس المحلي لـ            :

العمدي لـ»              «: ذمار قبله الصمود ومنبع الرجال والتضحية.

ـــات الــــشــــهــــداء. ـــي ـــضـــح ــــه الـــحـــكـــيـــمـــة وت ــــادت ــــي ـــوطـــن وق ـــل ـــــاء ل ـــــي ـــــــار ســـيـــظـــلـــون اوف ■ ابـــــنـــــاء ذم

■ م��ح��اف��ظ��ة ذم�����ار ق���دم���ت أك���ث���ر م���ن 5 أل����ف ش��ه��ي��د وه�����ذا ف��خ��ر ل��ن��ا.

محافظة ذمار مخزون الوطن البشري عند الشدائد

اقولها للعدوان ومرتزقه...لن تمروا .!!
المشروع القرآني في ملحمة الصمود اليماني.

■ عام جديد من الثبات واالستعداد لتحقيق النصر الكبير بإذن الله 

والقيادة  ال��ث��ورة  قائد  باهتمام  تحظى  ذم��ار   ■
السياسية وهذه نعمه من الله عز وجل.

*تزامنا مع احتفاالت ش�������عبنا اليمن�������ي العظيم بيوم الصمود الوطني ومرور 
خمس�������ة اع�������وام من الثب�������ات يف مواجه�������ة الع�������دوان الس�������عودي االمريكي، كان 
لصحيفة الش�������عب لقاء مع القائم بأعمال محافظ محافظة ذمار، أمني عام 
املجلس احمللي الشيخ مجاهد شايف العنسي حول دور ابناء ذمار يف مواجهة 

العدوان وما تشهده من اعمال تنمية وخدمات.*.. وإلى تفاصيل اللقاء:

أجرى الحوار/ عبدالباري عبد الرزاق.

ق���ل الوكيل العمدي اأن ذم���ر ت�سكل جدارًا 
فوالذي���ً حلم�ي��ة الوط��ن من االع��داء، وهذا 
لي�ض غريب�ً على قب�ئل ذم�ر التي قدمت االأالف 
م��ن ال�سه��داء يف �س�ح���ت الكف���ح والن�س���ل 
وت�ب��ع  واملحتل��ن،  الغ��زاة  �س��د  املقد���ض 
ق�ئ��اًل: "قب�ئ��ل ذم�ر م�ستم��رة يف النفري الع�م 
ب�سالحه� وعت�ده��� والت�سدي مل�س�ريع الت�أمر 
االإمي�ني��ة  بهويته���  متم�سك��ة  واال�ستعم���ر، 
املب���دي  م��ن  انطالق���  الوطني��ة  والثواب��ت 
والقي��م الرفيعة التي تعرب ع��ن ا�س�لة االإرث 
الت�ريخي  لالأب�ء واالجداد ، وهو اإرث احلمية 
الذي ج�سدته قب�ئل ذم�ر يف �سموده� ونفريه� 
ون�س�له��� يف �سن�عة التح��ول االيج�بي الذي 
ع��ربت عن��ة طالئ��ع القبيل��ة املنظم��ة اأمني���ً 

وع�سكري�ً واجتم�عي�ً" 
واأكد العمدي ثقت��ه بحكمة القي�دة الثورية 
املن��سب��ة  والو�س�ئ��ل  االأ�س�لي��ب  اإيج���د  يف 
لتح�س��ن القبيل��ة م��ن اال�سته��داف املوج��ه 
و�س�ح���ت  اأم�ك��ن  كل  يف  دوره���  وتفعي��ل 
احلري��ة  معرك��ة  يف  والتح�مه���   تواجده��� 
والكرامة واال�ستقالل مع االأخذ بعن االعتب�ر 
و�سع ومك�نة قب�ئل ذم�ر ومب� يجعله� رافعة 

وق��وة حقيقية ل�سمود جمتمعن��� على اأ�س��ض 
التعبوي��ة  واالأ�س�لي��ب  الو�س�ئ��ل  ا�ستخ��دام 
ومواجه��ة  رف���ض  يف  االأجن��ح  اجله�دي��ة 
االحتالل ومراع�ة امل�س�ل��ح العلي� للقبيلة يف  
تر�سي��خ القي��م والثوابت االإمي�ني��ة والقبلية 
من اأج��ل تو�سيع ح�سوره��� و تر�سيخ وثيقة 
ال�س��رف القبل��ي ومبدا ال�سلح الع���م لتثبيت 
االم��ن وال�سل��م القبل��ي واالجتم�ع��ي تعزيزا 
لعوام��ل �سم��ود القبيل��ة وتقوي��ة ا�ستم��رار 
دوره� ونفريه� الع�دل �س��د االحتالل وابراز 
القبيل��ة  ون�ش��اط  عم��ل  طبيع��ة  و  مكانته��ا 
وم�س�يخه��� ع��رب االلت��زام بخط��ط وبرام��ج 

وان�سطة احل�سد .
وت�ب��ع العمدي ق�ئاًل: "ذم���ر قبلة ال�سمود 
ومنبع الرج���ل والت�سحي��ة مبواقفه� الث�بتة 
خمطط���ت  اأف�س���ل  يف  املح��وري  ودوره��� 
العدوان ال��ذي راهن على اخلونة يف اكرث من 
م��ره على زعزع��ة اأم��ن وا�ستق��رار املح�فظة 
لكن يقظ��ة القبيلة اإلى ج�نب االمن وال�سرف�ء 
ب�ملر�س���د ل��كل م��ن يح���ول امل�س����ض ب�أم��ن 

الوطن".
واأك��د اأن قب�ئ��ل ذم�ر �ستظ��ل ح��سره يف كل 

املي�دي��ن بنهج را�سخ ومبدا ث�ب��ت ت�سري عليه 
قب�ئل ذم�ر وك�فة قب�ئل وابن�ء اليمن ال�سرف�ء 
نح��و الن�سر، وهذا عهد نقطعه على اأنف�سن� اأن 
الع��دوان ومرتزقته لن مي��روا، ولهم يف ف�مكن 
منه��م واحب��ط اعم�له��م والبي���ن املر�سو���ض 

ون�سر من اهلل ، عربه والق�دم اعظم ب�إذن اهلل.

حتدث وكي�������ل محافظة ذمار مس�������ؤول التالحم القبلي 
الشيخ عباس العمدي يف تصريح خاص للشعب، عن دور 
القبيل�������ة يف ميادين البطولة وتداعي احلش�������ود من ذمار 

خالل خمسة اعوام من الثبات، وإلى التفاصيل: 

بقلم/ أبو حسام العوش
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    وجتًل��ت ب�س�ئ��ر الن�س��ر يف طري��ق حترير ت��راب الوطن، 
ب�النت�س�رات التي تتحقق من عملي�ت الردع االأولى والث�نية، 
م��رورًا بعملي��ة "ن�سر م��ن اهلل" و�س��واًل اإلى عملي��ة "البني�ن 
اجلغرافي��ة  االأبع���د  م��ن  حتم��ل  ٌتع��د  الت��ي  املر�سو���ض"، 
والع�سكري��ة وال�سي��سي��ة م��� ي�سكل �سرب��ة موجعة، وهزمية 

مَدّوية لقوى العدوان... واإلى التف��سيل:

*عملية التاسع من رمضان:*
يف ي��وم الت��س��ع م��ن �سه��ر رم�س�ن املب���رك لع���م 1440ه�، 
املواف��ق 14م�يو 2019م اأكد متحدث القوات امل�سلحة العميد 
يح��ي �سري��ع يف بي���ن اأن �سالح اجل��و امل�سري نف��ذ عملية على 
من�سئ���ت حيوي��ة للع��دو ال�سع��ودي يف حم�فظت��ي الدوادمي 
وعفي��ف مبنطقة الري��ض، م�س��ريًا الى اأن العملي��ة ا�ستهدفت 
حمطت��ي ال�سخ البرتولي��ة يف اخلط االأنب��وب الرئي�سي للنفط 
ال��� )7و8( ال��ذي يربط ب��ن راأ���ض التنورة وينب��ع، واأو�سح 
�سري��ع: "اأنن� ق�درون على تنفي��ذ عملي�ت نوعية اأو�سع واأكرب 
يف عم��ق دول الع��دوان"، م�س��ريًا الى اأن العملي��ة النوعية رد 
م�س��روع على اجلرائ��م واحل�س�ر االقت�س���دي، وتنفيذ لوعد 
ق�ئ��د الثورة ب��سته��داف املواقع احل�س��سة للع��دو، الفت�ً اإلى 
اأن العملي��ة اأدت اإلى التوقف الك�م��ل ل�سخ النفط من االأنبوب 
الرئي�س��ي وموؤك��دًا اأن عملي��ة الت��سع من رم�س���ن اأثرت على 
اقت�س�د العدو، وج�ءت بعد ر�سد دقيق وتع�ون من قبل اأبن�ء 

تلك املن�طق.
    ولي�س��ت عملي��ة الت��سع م��ن �سهر رم�س�ن املب���رك وليدة 
حلظته�، اإمن� هي نتيجة لتم�دي العدوان ال�سعودي االمريكي 
االم�رات��ي ال�سهي��وين امل�ستم��ر عل��ى ال�سع��ب اليمن��ي للع���م 
اخل�م���ض على التوايل، ال�سيم� واإن هذه العملية جت�سد حقيقة 
واح��دة: ه��ي اأن القي���دة اليمني��ة عندم��� تطل��ق حتذيراته�، 
ف�إنه��� تعن��ي م� تقول، بع��د اأن تكون قد ا�ستع��دت وا�ستوثقت 
م��ن ق��درة اجلي���ض واللج���ن ال�سعبية عل��ى تنفيذ مث��ل هذه 
العملي�ت النوعية الردعي��ة اال�سرتاتيجية، والتي �ستكون له� 
ارتدادات جتعل حت�لف العدوان يندم على اعم�له االجرامية 
بح��ق ال�سع��ب اليمني ط��وال اأربعة اعوام من القت��ل والدم�ر 
اأ�سلحت��ه احلديث��ة  يكت��ف برت�س�ن��ة  والت�سري��د، وال��ذي مل 
والفت�ك��ة، ب��ل جل���أ اإل��ى و�س�ئ��ل واأ�س�ليب حق��رية ومنحطة 
متثل��ت يف احل�س���ر واحلرب االقت�س�دية الت��ي كل يوم يبتكر 
فيه��� اأ�س�لي��ب جديدة الإب���دة ال�سعب اليمني جوع��� ومر�س�، 
وه��ذه ق�سية ال ميكن القب��ول به� من �سعب اأبي �س�بر و�س�مد 

لط�مل� دع� اإلى ال�سالم امل�سرف والع�دل.

*عملية توازن الردع األولى":*
    رغ��م اأن عملي��ة الت��سع من رم�س�ن ك�ن��ت الإي�س�ل ر�س�لة 
للنظ���م ال�سع��ودي مف�ده��� ن�ستطي��ع اليوم �س��رب كل حقول 
نفطك��م ومن�س�آتك��م النفطية وق�درين عل��ى تدمريه� ف�جنحوا 
لل�س��الم لتنعم��وا ب�الأم��ن واال�ستق��رار، فلن جت��دو �سالم�ً وال 
اأمن���ً وال ا�ستق��رارًا وعدوانك��م م�ستم��ر، حي��ث دع�ه��م ق�ئ��د 
الثورة �سراحة ليعتربوا من تلك العملية وخ�طبهم مب��سرة، 
ون��سده��م وحذرهم من مغب��ة اال�ستم��رار يف احلم�قة، ف�أكمل 

بذلك عليهم احلجة. 
    وبعد عملية الت��سع من رم�س�ن، كثفت القوة ال�س�روخية 
ال�س�روخي��ة  الع�سكري��ة  العملي���ت  امل�س��ري  اجل��و  و�س��الح 
وعملي���ت الط��ريان امل�س��ري والت��ي ف�ق��ت االربع��ن عملي��ة، 
والت��ي ا�ستهدف��ت مط���رات ابه� وجن��ران وجي��زان وخمي�ض 
م�سي��ط ب�سكل غري م�سبوق، وغريه��� من املواقع واملع�سكرات 
امل�ستهدف��ة والتي ا�سبح��ت اأهداف� ًم�سروع��ة للجي�ض اليمني 
وجل�نه ال�سعبي��ة، لعل وع�سى اأن يعلم النظ�م ال�سعودي علم 
اليق��ن اأن اليم��ن ب���ت اليوم ميتل��ك خم��زون ا�سرتاتيجي من 
االأ�سلحة واأنه اأ�سبح ق�درًا على ا�ستهدافه به� كل يوم وب�سكل 
م�ستمر يف م�سعى اأن يفهم ذلك، ولكنه لالأ�سف ظل متعنت، اإلى 
اأن مت ا�سته��داف حق��ل ال�سيبة بعملية �سمي��ت بعملية "توازن 
الردع االأولى" لعلهم يفقهون ولكنهم لالأ�سف جعلوا ا�س�بعهم 
يف اآذانهم، وا�ستغ�سوا ثي�بهم وا�سروا وا�ستكربوا ا�ستكب�را!.
    ويف �سي���ق ذل��ك، نف��ذ �س��الح اجل��و املُ�س��ري اأك��رب عملي��ة 
هجومي��ة على العمق ال�سعودي منذ بدء العدوان على اليمن، 
بع�س��ر ط�ئ��رات م�س��رية ا�ستهدف��ت حق��ل وم�سف���ة ال�سيبة 
الت�بع��ة ل�سرك��ة اأرامكو �سرق��ي اململكة بعملية ت��وازن الردع 
االأولى، حي��ث اأعلن املتح��دث ب��سم الق��وات امل�سلحة العميد 
يحيى �سريع يف بي�ن يوم ال�سبت بت�ريخ 17 اأغ�سط�ض 2019م، 
ا�ستهداف حقل وم�سف�ة ال�سيبة الت�بعة ل�سركة اأرامكو �سرقي 
ال�سعودي��ة على احلدود مع االإم�رات ب���10 ط�ئرات ُم�سرية، 
وعل��ى بعد حوايل 1100كيلومرت م��ن احلدود اليمنية، والذي 
ال يبع��د �سوى ع�سرة كيلو من اإم�رة ابوظبي، واأ�س�ف �سريع 
ا�سرتاتيجي يف  اأكرب خم��زون  ال�سيبة ي�سم  "حق��ل وم�سف�ة 
اململك��ة ويت�سع الأكرث من ملي�ر برميل"، واأردف ب�لقول: "نعد 
النظ�م ال�سع��ودي وقوى العدوان بعملي���ت اأكرب واأو�سع اإذا 
ا�ستم��ر العدوان... بن��ك اأهداف القوات امل�سلح��ة يت�سع يوم� 

بعد اآخر والعملي�ت الق�دمة �ستكون اأ�سد اإيالم� على العدو".
    ويف ظ��ل املتغ��ريات االأخ��رية التي غ��ريت موازين القوى 

وقلب��ت �س��ري املعرك��ة ل�س�ل��ح اجلي���ض وجل�ن��ه ال�سعبي��ة، 
ب�متالكه لقوة الرد والردع بدخول منظومة جديدة ومتطورة 
من القوة ال�س�روخية والطريان امل�سري والتي غريت جمري�ت 
املعركة، واأ�سبح اجلي�ض ميتلك زم�م املب�درة، و�س�حب اليد 
الطولى يف املعركة، واأ�سب��ح مبقدوره ا�ستهداف اأي موقع اأو 

مع�سكر اأو هدف داخل العمق للعدو ال�سعودي واالم�راتي.

*عملية توازن الردع الثانية":*
يف ت�أكي��د على ا�ستمرار مرحلة الت�سعيد الع�سكري اجلديدة 
الت��ي مت تد�سينه��� قب��ل اأقل م��ن �سه��ر بعملية "ت��وازن الردع 
االأول��ى" الت��ي ا�ستهدف��ت حق��ل "ال�سيب��ة" النفط��ي، اأطلقت 
الق��وات امل�سلحة "بف�سل اهلل" عملي��ة "توازن الردع الث�نية"، 
حيث ه��زت قوة ال��ردع للجي�ض واللج�ن املنطق��ة ال�سرقية يف 
ال�سعودي��ة يوم ال�سبت  بت�ريخ 14 �سبتمرب 2019م، بواحدة 
م��ن اأكرب واأهم عمليتن ل�س��الح اجلو امل�سري منذ بدء العدوان 
حتى االآن، حيث اطلق �سالح اجلو امل�سري ع�سر ط�ئرات بدون 
طي���ر بعيدة املدى و�سديدة االنفج���ر، على م�سف�تي "بقيق" 
و"خري���ض" اال�سرتاتيجيت��ن والت�بعت��ن ل�سرك��ة "اأرامكو" 
النفطي��ة، عل��ى بعد اأكرث م��ن األف كيلو مرت من ح��دود اململكة 

مع اليمن.
واأحدث��ت عملي��ة ت��وازن ال��ردع الث�ني��ة التي نفذه��� �سالح 
اجل��و امل�سري الت�بع للجي���ض تغريًا ملحوظ���ً يف م�س�ر معركة 
النف���ض الطوي��ل الت��ي يخو�سه��� اجلي���ض واللج���ن ال�سعبية 
مبعنوي�ت قت�لية ع�لية �سد قوى حت�لف العدوان وا�ستط�عت 
ه��ذه العملية اأن تفر���ض حقيقة )توازن ال��ردع( كواقع جديد 
وملمو���ض عل��ى االأر���ض وعلى اجل��و مع���ً، ظهر في��ه النظ�م 
ال�سع��ودي على غري ع�دته اال�ستعالئية حمبط���ً وذلياًل خ�ئف�ً 
وع�ج��زًا عن القي�م ب���أي رد عمالين كم� ك�ن يفع��ل يف ال�س�بق، 
ب��ل ب�ت م�سطرًا اإل��ى الت�سليم بف�سله وعج��زه وح�سب، واإمن� 
�شرتغمه على ال�شت�شالم وتقبل حالة الهزمية وال�شق�ط املذل 

التي الزمته منذ اأول يوم من العدوان.  
وميك��ن الق��ول اأن عملي��ة ال��ردع الث�ني��ة بلغ��ت م��ن الدقة 
واملف�جئ��ة اإل��ى ح��د وج��د النظ���م ال�سع��ودي نف�س��ه ع�جًزا 
مت�م���ً ع��ن االإن��ك�ر اأو الت�سلي��ل، فلم مت��ر دق�ئق عل��ى عملية 
ال��ردع الث�نية حتى امت��الأت املنطقة ب�ل�سن��ة الدخ�ن الكثيف، 

وتداول��ت �سب��ك�ت االنرتن��ت ومواق��ع التوا�س��ل االجتم�عي 
م�س�هد م�س��ورة توثق حرائق �سخم��ة ووا�سعة وانفج�رات 
متت�لية، ونقلت و�س�ئل االإعالم الدولية تلك امل�س�هد يف تغطية 
وا�سع��ة ومب��سرة للهجوم، وهذا �سكل ف�سحية مدوية للنظ�م 
ال�سعودي، اإذ مل يقت�سر التوثيق فقط على احلرائق الوا�سعة 
الت��ي حول��ت لي��ل مدينة "بقي��ق" اإلى نه���ر، بل وثق��ت بع�ض 
امل�س�هد اي�س� حلظ�ت و�س��ول بع�ض الط�ئرات امل�سرية التي 
ظهر �س��وت "ازيزه�" وا�سح� قبل اأن ت�سيب هدفه� يف مع�مل 

امل�سف�ة.
وحتم��ل ه��ذه العملية عل��ى غ��رار �س�بقته�، ر�س�ل��ة �سديدة 
اللهجة للنظ���م ال�سعودي، حيث اأن م�سف���ة "بقيق" النفطية 
يت��م فيه��� مع�جل��ة 70% اإنت���ج اأرامكو، والذي ميث��ل 6% من 
اإجم���يل اال�سته��الك اليوم��ي الع�مل��ي للط�قة النفطي��ة، وت�سم 
اأكرب معمل لرتكيز الزيت ينتج يومي� اأكرث من 7 مالين برميل 
يومي�، ب�الإ�س�فة الى اأن م�سف�ة "خري�ض" تنتج تقريب�ً مليون 
وم�ئت��ي برمي��ل من الزيت يومي���ً، والتي تقع اإل��ى جوار حقل 
الغ��وار النفطي املع��روف ك�أكرب حق��ل يف الع���مل، االأمر الذي 
يوؤكد مب��� ال يدع جم�اًل لل�سك اأو املراوغة، اأن عملي�ت "توازن 
ال��ردع" مل تع��د تقت�سر عل��ى اإ�سع�ف االقت�س���د ال�سعودي، 
واإمن��� تدمريه مت�م���ً، بعملي���ت نوعية ومدرو�س��ة ون�جحة، 
ت�سل اإلى حد يجعل فيه ا�ستمرار النظ�م ال�سعودي يف حم�ق�ته 

بعدوانه على اليمن اأمرًا انتح�ري�ً يهدد وجوده مت�م�ً.
وبح�س��ب االأرق���م ال�س�بق��ة، ف�إنه م��ن الوا�س��ح اأن العملية 
الث�ني��ة هي االأكرب عملًي�، ال�سيم��� واأنه� ت�سل قدرة ال�سعودية 
على اإنت���ج 8 مالين برميل يومي�ً، بح�س��ب م� ذّكرت �سحيفة 
"نيوي��ورك ت�مي��ز"، و�ستك��ون العملية الث�لث��ة "بت�أييد اهلل" 
اأك��رث ت�أثرًيا، وه��ذا م� ي�سري اإلى ت�س�عد اأث��ر هجم�ت عملي�ت 
الت�سعي��د اليمن��ي، ويجع��ل فح��وى الر�س�ئ��ل االقت�س�دي��ة 
ملع�دل��ة "ت��وازن ال��ردع" وا�سح��ة و�س��وح الدخ���ن يف كب��د 
�سم���ء ال�سعودية ومن خلفه��� اأمريك� ب�عتب�ر اأنه� هي من تدير 
الع��دوان عل��ى اليمن م��ن جه��ة، ويتعر�ض �سرعه��� احللوب 
لهجم���ت قد توقف��ه مت�م�ً من جهوة اأخرى. ولع��ل الر�س�لة قد 
و�سلت اإلى ال�سعودي��ة ومن خلفه� اأمريك�، ب�سورة وا�سحة، 
وخمت�س��رة، وال حتت���ج اإل��ى حتلي��ل، مف�ده���: "ا�ستم��رار 

العدوان يعني نه�ية االقت�س�د ال�سعودي".
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Battle of abuse

ان��ط��ل��ق��وا...وص��م��دوا...
ان��ت��ص��روا اهلل  وب���ع���ون 

هكذا تعلموا من الشهيد القائد
المجاهدون

هم رجاٌل انطلقوا ملقارعة جبروت وغطرس����ة قوى االس����تكبار العاملي "أمريكا وإس����رائيل"، واذنابهم من 
العم����الء واملرتزق����ة، وألَنّ رهانه����م على اهلل وح����ده، القوي اجلب����ار؛ فقد صمد أولئ����ك املجاهدين األبطال 
األشاوس أمام أحدث األسلحة املتطورة والفتَّاكة، وجحافل األعداء واملرتزقة من كل صوب، وبعوٍن من اهلل 
الق����وي اجلب����ار انتصروا؛ ألن من ينصر اهلل ينصره ويثبت أقدامه..     انتصارات تلو االنتصارات، يصنعها 
أبطال اجليش واللجان الش����عبية " بعون من اهلل وتأييده"، يف مختلف اجلبهات، فتتوالى العمليات من فترة 
ألخرى بانتصارات عظيمة تش����في صدور كل أبناء الش����عب اليمني الصامد، وتزهق أرواح املعتدين، إذ حًول 
أولئ����ك األبطال مس����ارات الع����دوان التصعيدية على مدى خمس س����نوات إلى نيران تلتهم جحافل جيوش����ه 
وعتاده، وهزائم عكس����ت عنفوان وبأس أبطال اجليش واللجان الش����عبية يف ش����ّل قدرات العدو ومرتزقته، 

وجرف آمالهم ورهاناتهم يف النيل من اليمن وأمنه واستقراره.

إعداد/ أحمد يحيى الديلمي
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Battle of abuse05

واأم�م رعب عملي�ت ال��ردع، مل ت�ستطيع اأمريك� وال�سعودية 
االن��ك�ر ومل جت��د اأم�هم��� �س��واء الت�سليل بحقيق��ة ا�ستهداف 
الط�ئ��رات امل�س��رية ملن�س���أت ارامك��وا، حيث تعم��د االأمريكي 
وم��ن وراءه ال�سعودي التظليل على عملية ال��ردع الث�نية، يف 
م�سعى حلجب العج��ز االأمريكي عن حم�ية املن�س�آت احليوية 
ال�سعودي��ة وخ�سو�س��� اأرامك��و، اإذ ك�ن من ال�س��روري عدم 

االعرتاف ب�أن اليمن م�سدر الهجوم على  بقيق وخري�ض.

*عملية “نصر من الله”:*
تعت��رب عملية “ن�سر من اهلل” نقطة حتول يف م�س�ر العدوان 
عل��ى اليم��ن، واأظه��رت التف��وق الع�سك��ري للجي���ض واللج�ن 
ال�سعبي��ة رغ��م االإمك�ني���ت اله�ئل��ة لقوات الع��دو، حيث تعد 
عملي��ة “ن�س��ر من اهلل” الت��ي نفذه��� اأبط�ل اجلي���ض واللج�ن 
ال�سعبي��ة يف حم��ور جن��ران هزمي��ة نك��راء لتح�ل��ف العدوان 
االأمريكي ال�سعودي االإم�راتي و�سربًة ق��سمة له وعلى راأ�سه 
ال�سعودية التي يحت��ل �سب�طه� واأفراده� رقم�ً كبريًا يف اأعداد 

االأ�سرى.
واأك��د عدد من اخل��رباء والكت�ب واملحلي��ن الع�سكرين اإن 
القي�دة يف �سنع���ء ار�سلت ر�س�لة وا�سح��ة وحقيقية للع�مل، 
م��ن خ��الل العملي���ت الع�سكرية، والهجم���ت عل��ى االأرا�سي 
ب�لن�سب��ة  فيتن���م  �سي�سب��ح  اليم��ن  اأن  مف�ده���  ال�سعودي��ة، 
للري��ض، ال�سيم��� واإن تدمري ثالثة األوية واأ�سر اآالف اجلنود، 
ي�أت��ي بع��د اأ�سبوعن فقط م��ن الهجوم على من�س���آت النفط يف 

بقيق �سرق ال�سعودية.
    وتع��د ه��ذه العملية الع�سكري��ة، ن�سرًا لالإن�س���ن ال�س�مد 
يف وجه الع��دوان، ور�س�لة قوية لتح�ل��ف العدوان ال�سعودي 
االإم�رات��ي ب�أنه مهم� ا�ستمروا يف عدوانه��م ف�إنه لن يزيد اأبن�ء 
اليم��ن اإال قوة وعنفوان��� �سيجرف جتربه��م وغطر�ستهم، كم� 
اأن ه��ذه العملية تعد مك�سب�ً �سي��سي�ً اإل��ى ج�نب كونه� مك�سب�ً 
ع�سكري���ً كبريًا �سيقلب الط�ولة على حت�ل��ف العدوان يف ح�ل 

ا�ستمر يف عدوانه على ال�سعب اليمني، 
    وراأى املخت�س��ون اأن العملي��ة مب��� حملت��ه م��ن تف��سيل، 
توؤك��د ب�س��كل فعل��ي حقيق��ة انتق�ل اجلي���ض اليمن��ي واللج�ن 
ال�سعبية من مرحلة الدف���ع اإلى مرحلة الهجوم الك��سح، واأن 
النج���ح الكبري ال��ذي حتقق من هذه العملي��ة النوعية يعك�ض 
تط��ور قدرات الق��وات امل�سلحة واللج�ن ال�سعبي��ة يف التكتيك 
الع�سك��ري اإل��ى ج�ن��ب التط��ور الكب��ري ل�سالح اجل��و امل�سري 
والقوة ال�س�روخية، اإذ اعترب املخت�سون يف ال�س�أن الع�سكري 
اأنه��� حققت نت�ئ��ج ا�سرتاتيجية غري متوقع��ة من ن�حية حجم 
وم�ست��وى القوات الت��ي �سقط��ت يف املعركة، لتوؤك��د اأنه� ذات 
ط�ب��ع عملي�تي كب��ري، واأن القدرات الع�سكري��ة اليمنية ب�تت 

اليوم قوة موؤثرة على العدو.
    واعترب املخت�سون اأن العملية تعد تطورًا نوعي�ً يف الواقع 
الع�سك��ري اليمني بع��د م� يق�رب خم�سة اأع��وام من العدوان، 
كم� ت�سري يف الوقت نف�سه اإلى طبيعة التحول اال�سرتاتيجي يف 
موازي��ن القوة واخل�رطة الع�سكري��ة اليمنية من حيث قراءة 
معطي�ت العملية ونت�ئجه� وم� ت�سببت فيه من خ�س�ئر ف�دحة 
لق��وات الع��دو وحتري��ر م�س�ح��ة جغرافية �س��سع��ة؛ يف مدة 

زمنية ق�سرية.
واأك��دوا اأن مك��سب هذه العملية تتع��دى اجل�نب الع�سكري 
و�سيك��ون له��� انعك��س�ته��� االإيج�بي��ة عل��ى ع��دة م�س���رات 
وملف���ت ومنه� ملف املف�و�س���ت �سواء ب�س�أن تب���دل االأ�سرى 
اأو الت�سوي��ة ال�سي��سية املفرت�سة، اإذ متثل ورقة قوة اإ�س�فية 
لط��رف املجل���ض ال�سي��سي االأعلى اأم���م االأع��داء الذين ب�توا 

يدركون جيدًا اأن م� بعد “عملية جنران” لي�ض كم� قبله�.
ويف �س�أن التع�مل مع االأ�س��رى، ف�إن اجلي�ض واللج�ن اأثبتوا 
اأنه��م الوحيدون يف اليمن، الذين يحرتم��ون م� ُي�سمى الق�نون 
ال��دويل االإن�س���ين، ولديهم ح���ٌضّ وطنٌي ع���ٍل واأخ��الق ع�لية، 
وال يحت�ج��ون م��ن يوجههم بتع�ليم الق�نون ال��دويل االإن�س�ين، 
ال�سيم��� واأن االأ�س��رى الذي��ن يف اأيدي اجلي���ض يع�ملون وفق 
االأخ��الق اليمني��ة املعروفة التي ه��ي اأ�س��س�ً ت�سب��ق القوانن 

التي له� عالقة ب�لق�نون الدويل االإن�س�ين.
    وجت��در االإ�س���رة اإل��ى اأن املتح��دث الر�سم��ي للجي���ض 
العمي��د يحي��ى �سريع، اأعل��ن عن تف��سي��ل عملي��ة “ن�سر من 
اهلل” الت��ي �سبقت بر�س��د ا�ستخب�راتي دقي��ق ا�ستمرت الأ�سهر 
قب��ل ا�ستدراج قوات حت�ل��ف العدوان الأكرب كم��ن منذ بداية 
العدوان على اليمن، وق�ل العميد �سريع يف موؤمتر �سحفي له، 
اأن عملية “ن�سر من اهلل” انق�سمت اإلى عدة مراحل،  ولفت اإلى 
اأن �سالح اجلو امل�سري �س�رك يف العملية ونفذ اأكرث من 20 عملية 
اأربكت قوات التح�لف، واأ�س�ر اإلى اأن القوة ال�س�روخية نفذت 
9 عملي���ت ا�ستهدف��ت مقرات وقواعد ع�سكري��ة للتح�لف تقلع 
منه� الط�ئرات املع�دية، وق�ل اأن قوات الدف�ع اجلوي اأجربت 

مروحي���ت االأب�ت�سي والطريان احلربي عل��ى مغ�درة منطقة 
عملي��ة “ن�سر من اهلل”، كم� ذكر اأن اخل�س�ئر الب�سرية للجي�ض 
ال�سع��ودي ومرتزقته بلغت اأكرث من 500 ب��ن قتيل وجريح، 
واأو�س��ح اأن اأكرث من 200 قتيل ا�ستهدف��وا بع�سرات الغ�رات 
م��ن طريان قوى التح�لف ال�سعودي االإم�راتي اأثن�ء الفرار اأو 

اال�ست�سالم.

*عملية »البنيان المرصوص« أسعدت كل اليمنيين:*
   “البني���ن املر�سو�ض” عملية نفذه� اأبط�ل اجلي�ض اللج�ن 
ال�سعبي��ة موؤخ��رًا والتي تعت��رب �سفعة قوية لق��وى العدوان 
ومرتزقت��ه، حيث اإن كل م� خطط��وا له، واأعدوا له، و�سيطروا 
علي��ه، خ��الل خم�ض �سنوات م�س��ت، �سقط يف غ�س��ون خم�سة 
اأي���م، اإذ ال زال��ت عملي��ُة “البني�ن املر�سو���ض” الكربى التي 
نفذته��� ق��وات اجلي���ض واللج���ن ال�سعبية يف جبه���ت اجلبهة 
ال�سرقي��ة تت�سدر امل�سهد الع�سكري ك�أك��رب عملية ميدانية منذ 
ب��دء العدوان، بل وكظ�هرة ع�سكري��ة ا�ستثن�ئية مل ُيعرف له� 

مثيٌل منذ احلرب الع�ملية الث�نية، 
   والأنه��� كذل��ك، ف���إَنّ تن���ول تف��سيله��� الت��ي امت��دت عل��ى 
رقع��ة جغرافية جت�وزت 2500 كيلو م��رت مربع، �سمن ثالث 
حم�فظ���ت، ك�ن اأك��رب م��ن اأن ي�ستوعب��ه موؤمت��ر �سحف��ي اأَو 
ملح��ق اإخب���ري واح��د، فمنذ االإع��الن عنه�، مل ينت��ه االإعالم 
احلرب��ي من عر�ض امل�س�هد امل�س��ورة التي وثقت جوانب من 
املواجه���ت، فم� دار يف ُك���ل جهة رئي�سية م��ن اأر�ض املعركة، 
ك�ن مبث�ب��ة عملي��ة ك��ربى م�ستقلة، ت�ستحق تغطي��ة منفردة، 
عل��ى اأن بقي��ة التف��سي��ل واال�سرتاتيجي���ت امل�ستخدم��ة يف 
املعركة ال زالت “اأ�س��رارًا ع�سكرية” بح�سب الن�طق الر�سمي 
للق��وات امل�سلحة، م� يعن��ي اأن ك�ل م� يق���ل وُي�سرح وُيعر�ض 
ع��ن هذه العملية �سيظل اأقل من اأن يك��ون الق�سة الك�ملة لهذه 

امللحمة الت�ريخية.
  وال ي��زال االإعالم احلربي م�ستمرًا بعر�ض م�س�هد م�سورة 
اإ�س�في��ة للهجم���ت الع�سكري��ة النوعي��ة الت��ي نفذته��� ق��وات 
اجلي�ض واللج�ن ال�سعبية �سمن عملية “البني�ن املر�سو�ض”، 
وه��ي م�س�هد ج�ءت عل��ى نف�ض امل�ستوى امللحم��ي ل�س�بق�ته�، 
لتكمل الكثري من اأجزاء ال�سورة، ولتك�سف اأن ت�سمية العملية 
ب�”البني�ن املر�سو�ض” مل تكن جُمرد عنوان ع�دي، بل تعبري 
حقيق��ي عم��� �سهدته املعركة م��ن ب�س�لة قت�لي��ة ع�لية توزعت 
ب�شكٍل مت�شاٍو ومنتظم على جميع خط�ط التما�س، الأمر الذي 

جعل العدو اأم�م جدار ن�ري �سلب ومتم��سك يف ك�ل اأجزائه.
��دت عملي��ة “البني���ن املر�سو���ض” حقيقة االإمي�ن      وج�َسّ
الكب��ري لدى املج�ه��د واملق�تل اليمن��ي وارتب�ط��ه الكبري ب�هلل 
الق��وي، حي��ث ينظر اأبن���ء ال�سع��ب اليمني اإل��ى االنت�س�رات 
امليداني��ة، ب�أنه��� م� ك�ن له� اأن تتحقق ل��وال ثقة اأبط�ل اجلي�ض 
واللج���ن ال�سعبية وامي�نهم الق��وي، بربهم القوي، ومت�سكهم 
مب�سروعه��م الق��راآين، وق�ئده��م الرب�ين، وعدال��ة الق�سية التي 
يدافع��ون م��ن اأجله���، وهذا م��� اأثمر ع��ن انت�س���رات عظيمة 
وتطه��ري اأكرث من 2500 كيلوم��رت مربع، واأ�سر وجرح االآالف 
م��ن املرتزقة، ف�س��اًل عن اغتن���م اأ�سلح��ة ومع��دات ع�سكرية 

متنوعة.
    ور�س��م اأبط���ل اجلي�ض واللج���ن ال�سعبية به��ذه العملية، 
الهزمي��ة  رائح��ة  منه���  ف�ح��ت  ب�لده�س��ة  مليئ��ة  اأ�سط��ورة 
واخل�سران املبن لعمالء تركوا جب�ل نهم �س�هدًا على �سعفهم 

وه�س��سة تر�س�نتهم الع�سكري��ة، فتحولت اجلب�ل اإلى حم�رق 
انتهت عنده� اأحالمهم ب�لو�سول اإلى �سنع�ء.

   و�سقط��ت بعزمي��ة وب�أ���ض الرج���ل واالأبط���ل، مع�سكرات 
واألوي��ة تركه� مرتزقة الع��دوان، والذوا ب�لفرار، ومل متكنهم 
العرب���ت والدب�ب���ت مبوا�سف�ته� احلديثة م��ن ال�سمود اأم�م 
احلف���ة الذين ت�سلقوا قمم اجلب�ل ال�ستع�دة م� ف�سل العدوان 
يف حتقيق��ه خ��الل خم���ض �سنوات يف �ست��ة اأي�م، ليتع��زز بذلك 
اليقن يف النفو���ض موا�سلة خطى التح�سي��د ال�ستله�م الن�سر 

االأكرب.

*عملية توازن الردع الثالثة:*
كم��� عودتن��� الق��وات امل�سلح��ة عل��ى اع��الن االنت�س���رات 
املتت�لي��ة، اأعل��ن املتح��دُث الر�سم��ي ب��س��م الق��وات امل�سلحة 
العمي��د يحي��ى �سريع ي��وم اجلمع��ة بت�ريخ 27 جم���د االخر 
1441ه�، املوافق 21 نوفمرب2020م، عن تنفيذ عملية توازن 
الردع الث�لثة يف العمق ال�سعودي، حيث ق�ل �سريع يف بي�ن له: 
“بعون من اهلل تع�لى نفذت القوة ال�س�روخية و�سالح اجلو 
امل�س��ري عملية توازن الردع الث�لث��ة يف العمق ال�سعودي ب�12 
ط�ئ��رة م�س��رية من نوع �سم���د3 و�س�روخن م��ن نوع قد�ض 
املجنح، و�شاروخ ذوالفقار البالي�شتي بعيد املدى”، واأو�سح 
�سريع اأن “عملية توازن الردع الث�لثة ا�ستهدفت �سركة اأرامكو 
واأهداف��� ح�س��سة اخرى يف ينبع واأ�س�بت اأهدافه� بدقة ع�لية 
بف�س��ل اهلل”، واأك��د اأن “العملي��ة رد طبيع��ي وم�س��روع على 
جرائ��م الع��دوان والتي ك�ن اآخره� جرمي��ة اجلوف”، وتوعد 
ا�ستمر يف  اإذا  ال�سعودي ب�سرب�ت موجع��ة وموؤملة  “النظ���م 

عدوانه وح�س�ره على بلدن�”.
ويوا�س��ل ابط���ل اجلي���ض واللج���ن ال�سعبي��ة، اإجن�زاتهم 
الع�سكري��ة على خمتلف اجلبه���ت ويف �ستى املن�طق مبختلف 
ت�س�ري�سه��� الربية واجلوي��ة والبحرية وذل��ك رغم احل�س�ر 
املفرو���ض على اليمن والتواطوؤ ال��دويل مع العدوان االمريكي 
ال�سع��ودي، حي��ث وج���ءت عملية ينب��ع الكربى الت��ي نفذه� 
ابط���ل اجلي���ض واللج���ن يف العم��ق ال�سع��ودي لتوؤك��د عل��ى 
اأن ال��رد اليمن��ي على جرائ��م الع��دوان ا�سبَح اأق��وى من ذي 
قبل، كم��� تك�سف ان الق��درة الع�سكرية لليمني��ن ب�تت متتلك 
اخلربُة واملعرفُة الالزمة ل�س��رِب ال�سعودية يف مقتِل وايق�ِف 

اقت�س�ِده� و�سرِب عمِقه� اال�سرتاتيجي.
وحتم��ل عملي��ة “ت��وازن ال��ردع الث�لث��ة” ر�س�ل��ة وا�سحة 
ب��ستم��رار خط ت�سعي��د ال�سرب�ت الوا�سع��ة واملدرو�سة على 
املن�س���آت االقت�س�دية الكربى يف اململك��ة، وهي ت�أتي بعد اأكرث 
من خم�سة اأ�سهر من �سرب�ت توازن الردع الث�نية على م�س�يف 
“بقي��ق وخري���ض” يف 14 �سبتم��رب 2019م، وبهذه العملية 
يكون اجلي�ض اليمني ق��د اأثبت قواًل وفعاًل حتذيراته املتكررة 
التي اأطلقه��� مرارًا وَتكرارًا ب�س��رب االقت�س�د ال�سعودي بكل 
ق��وة اإذا مل يتوق��ف الع��دوان ويرف��ع احل�س���ر ع��ن ال�سعب 

اليمني.
ولعملية ال��ردع الث�لثة اأهمية ع�سكري��ة، حيث �س�ركت فيه� 
الق��وة ال�س�روخية بنوعية جديدة من ال�سواريخ الب�لي�ستية 
ط�يل��ة املدى واملتمثلة ب�شاروخ )ذو الفق��ار( البالي�شتي؛ ما 
ي�س��ري اإلى اأن ال�سنة ال�س�د�سة للعدوان التي نقف على اأعت�به� 
�ستحمل الكثري م��ن املف�ج�آت �سواآء من حيث ال�سرب�ت املوؤملة 
اأو تن�مي الق��درات القت�لية والتقني�ت الع�سكرية، كم� تكت�سي 

هذه العملية اأهميته� من حيث االأ�سلوب الذي نفذت فيه، حيث 
مزجت بن عدة اأ�سلحة يف وقت واحدة وا�ستخدمت الط�ئرات 
امل�شرة وال�ش�اريخ املجنحة و�شاروخ بالي�شتي بعيد املدى 
وا�س�ب��ت اأهدافه��� بدق��ة، وه��ذه تقني�ت حتت���ج الى خربات 

ع�لية ب�ت اليمنيون ميتلكونه� بجدارة.
وتتمث��ل االأهمي��ة ا�سرتاتيجي��ة لعملي��ُة ال��ردع الث�لث��ة من 
الن�حي��ة االقت�س�دي��ة اي�س���ً اأن ال�سعودي��ة �ستت�س��رر ب�سكل 
كب��ري م��ن العملية ب�عتب���ر منطقة ينب��ع ع��سم��ة لل�سن�ع�ت 
البرتوكيم�وي��ة ومرف�أ ت�سدير نفطي ل�سركة اأرامكو العمالقة، 
ولعل نوعية الهدف لهذه العملية وتنفيذه� ك�ن يف الوقت الذي 
يوا�س��ل فيه النظ�م ال�سعودي الرتوي��ج الأ�سهم �سركة اأرامكو 
يف اال�سواق العملية، خ��سة بعد �سرب �سمعته� خالل العملية 

ال�س�بقة.

عملية "فأمكن منهم": 
” عملي��ة ع�سكري��ة وا�سع��ة نفذه��� رج�ل  ” ف�أمك��ن منه��م 
اجلي���ض واللج���ن ال�سعبية عملي��ة ا�سرتاتيجي��ة اأ�سفرت عن 
حتري��ر ك�ف��ة مديري���ت حم�فظ��ة اجل��وف م��� ع��دى بع���ض 
املن�ط��ق يف خب وال�سع��ف و�سحراء احلزم، ه��ذه العملية ال 
ت��زال م�ستمرة و�سوف تكمل م�سواره��� حتى حترير اآخر ذرة 
من ت��راب حم�فظة اجل��وف، وتعترب هذه العملي��ة من اأو�سع 
العملي���ت الع�سكري��ة من حي��ث امل�س�حة اجلغرافي��ة، وعلى 
الرغ��م م��ن حجم اإمك�ني���ت الع��دو اإال اأنه� مل ت�ستط��ع حم�ية 
الع��دوان ومرتزقته م��ن ب�أ�ض اهلل وقوته ال��ذي منحه� لرج�له 
االأبط���ل املج�هدي��ن م��ن اأبط���ل اجلي���ض واللج���ن ال�سعبية 

ورج�ل اجلوف ال�سرف�ء واأبن�ء القب�ئل االأحرار.
مل ي�ستوع��ب الع��دوان ومرتزقت��ه الدر�ض ال��ذي ح�سل لهم 
يف عملي��ة “البني���ن املر�سو���ض” يف جبهة نه��م، ومل ي�أخذوا 
العربة من ذلك حتى ال يتكرر كم� ح�سل لهم يف عملية “ف�أمكن 
منه��م” يف حم�فظة اجل��وف الأنهم لو ك�ن��وا ال يزالون يفكرون 
تفك��ريًا �سليم���ً مل� جره��م غب�وؤه��م وحم�قتهم عل��ى اعرتا�ض 
طري��ق عملي��ة ف�أمكن منه��م يف اجل��وف بعد ال��ذي ح�سل لهم 
يف نه��م، ولكن الأن الع��دوان اعت�د على الهزائ��م ويعي�ض ح�لة 
تخبط غ��ر عادية ي�شتمر يف ال�شق���ط والف�شل رغم حماولت 
مرتزقت��ه الب�ئ�سة التي متنحه املزيد من اخل�س�رة واملزيد من 

الهالك.
اجلغرافي��ة  االأهمي��ة  حي��ث  م��ن  منه��م  ف�مك��ن  عملي��ة 
واال�سرتاتيجي��ة ملح�فظة اجلوف جن��د اأن حتريره� وعودته� 
حل�س��ن اليمن ال�س�مد ميثل ن�سرًا كبريًا لليمن وهزمية نكراء 
للع��دوان ومرتزقته، ويوؤكد على اأن ال�سعب اليمني بثقته ب�هلل 
وبب�س�ل��ة جي�سه وجل�ن��ه ال�سعبية وقب�ئله احل��رة ق�در على 
حتري��ر اليمن جميع���ً ولي�ض فقط حم�فظة اجل��وف من الغزو 
واالرت��زاق والذي مك��ن رج�له واأن�س�ره م��ن حترير اجلوف 
�سوف ميكنهم بقوت��ه واإراداته على حترير م� تبقى من ار�ض 

الوطن.

*تعزيز الصمود وتأصيل الهوية:*
   �سكًل��ت الهوي��ة االإمي�نية ركي��زة اأ�س��سية الأبن���ء ال�سعب 
اليمن��ي يف تعزي��ز عوامل ال�سم��ود والثب���ت واالنت�س�ر على 
حم���والت االخرتاق والت�سلي��ل التي �سقط��ت وانك�سفت اأم�م 
وع��ي ال�سعب املح�فظ عل��ى هويته واأ�س�لت��ه اليمنية، وفيم� 
يراه��ن العدو عل��ى حربه الن�عم��ة لطم�ض الهوي��ة االإمي�نية، 
لتعوي�ض خ�س�ئ��ره امليدانية، يوا�سل ال�سع��ب اليمني تعزيز 
مواقف��ه ومت�سكه بقيمه ومب�دئه وت�أكيد اأ�س�لة انتم�ئه للهوية 
يف مواجه��ة الع��دوان وخمطط�ت��ه الت�آمريه ورف���ض م�س�ريع 

العم�لة واالإرتزاق واملت�جرة بدم�ء اليمنين.
    وتزامن���ً م��ع االحتف�ء بدالالت االنت�س���ر، ومرور خم�سة 
اأع��وام م��ن ال�سم��ود يف وج��ه الع��دوان، ج�س��دت خمتل��ف 
املح�فظ���ت هوي��ة االنتم�ء مبع���ودة تد�سن برن�م��ج ت�أ�سيل 
الهوي��ة االإمي�ني��ة، مب��� يع��زز من مت��س��ك املجتم��ع وتوحده 
وت�آلف��ه وموا�سلة الثب���ت وال�سمود، وتعزي��زًا لالنت�س�رات 
وابته�ج���ً بنج���ح هذه العملي��ة، يوا�سل اأبن���ء وقب�ئل اليمن 
االحت�س���د لرت�سيخ مفردات الهوي��ة والتحرك اجل�د لت�أ�سيله� 

يف اأو�شاط املجتمع.
   وعل��ى خطى الن�سر من نهم حتى م���أرب، يتطلع اليمنيون 
لتحرير ب�قي املن�طق، وهو م� تهتف به �سع�رات الثقة ب�لن�سر 
والالفت���ت التي تعتلي اللق�ءات القبلية والتح�سيدية املب�ركة 
لالنت�س�رات اال�سرتاتيجية رغم ه�ستريي� الطريان و�سواريخ 
مدفعي��ة العدوان التي اأمط��رت تلك املواقع، لتك��ن وب�اًل على 
املرتزق��ة و�س�ه��دًا حي���ً عل��ى نه�يتهم كم��� عر�سته��� عد�س�ت 

االإعالم احلربي وابت�س�م�ت اأبن�ء املن�طق املحررة.

أعوام من الصمود والتحـــول
 نحو صناعــة االنتصــــار الكبيــــر
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ل��كل حم�فظة وقبيلة عط���ء ودور يف مواجهة العدوان 
عل��ى مدى خم�س��ة اعوام م��ن ال�سمود، ح�ولن��� ت�سليط 
ال�س��وء عل��ى دور ابن���ء وقب�ئ��ل حم�فظ��ة ذم���ر يف هذا 
اال�ستط��الع مع عدد م��ن وكالء واع�س�ء ال�سلطة املحلية 
واملكت��ب التنفيذي ومدراء املديري�ت واملجل�ض االإ�سرايف 

الن�س�ر اهلل مبح�فظة ذم�ر حول ذلك.

مواقف مشرفه.
البداية مع وكيل املح�فظة حممد عبدالرزاق الذي اأكد 
اأن الثب���ت يف ذم���ر عنوان ب�رز، ملواق��ف وطنية م�سرفة 
عمّده��� ابن�ء وقب�ئ��ل ذم�ر بدم�ء خم�سة ال��ف �سهيد وم� 
زال��وا بنف���ض العط�ء يف معركة الكرام��ة ونيل اال�ستقالل 
الطغي���ن  لق��وى  واخل�س��وع  التبعي��ة  م��ن  والتح��رر 
والع��دوان وم�س�ري��ع الهيمن��ه واال�ستعم���ر ال�سهي��وين 

واالمريكي .

نماذج خالده.
وق�ل مدير م�سلحة �سوؤون القب�ئل ال�سيخ يحيى غيالن 
اأن خم�س��ة اعوام من ال�سم��ود وقب�ئل ذم�ر تقدم دور�ض 
قوي��ة يف الت�سحية والفداء من خالل مت��سكه� وتواجده� 
ال�سع��ودي  الع��دوان  ملواجه��ة  االم�مي��ة  ال�سف��وف  يف 
االم�رات��ي االمريكي يف كل اجلبه�ت ولدين� من�ذج خ�لده 
على عط�ء ابن�ء ذم�ر اأمث�ل ال�سهداء عبد القوي اجلربي 
واأب��و ق��سف وحممد احل���ذق وغريهم م��ن العظم�ء...
م�سيف��� اأن دور قب�ئ��ل  ذم�ر �سيك��ون اأكرث قوة وح�سور 

يف الع�م ال�س�د�ض وهو ع�م احل�سم والن�سر ب�أذن اهلل .

دور إيجابي.
واأك��د مدي��ر ع���م الكهرب���ء ال�سي��خ عل��ي عبداخل�ل��ق 
القو�س��ي اأن قب�ئ��ل حم�فظة ذم�ر هبت من��ذ اليوم االول 
للع��دوان ال�سع��ودي ال�سهي��وين االمريكي عل��ى ال�سعب 
اليمني العظي��م ، اإلى مي�دين الدف�ع عن الوطن يف جميع 
جم���الت املواجهة الع�سكرية واالقت�س�دية واالعالمية ، 
وله��� دور ب�رز يف اف�س�ل خمطط�ت العدوان يف ا�ستهداف 
اجلبهه الداخلية ومنه��� فتنه 2 دي�سمرب للخ�ئن عف��ض ، 
والتي ك�ن لقب�ئ��ل ذم�ر دور اإيج�بي يف اإخم�ده� ..معربا 
عن ته�نيه للقي���دة الثورية وال�سي��سية وحكومة االإنق�ذ 
واجلي���ض واللج���ن ال�سعبي��ة مبن��سب��ة ي��وم ال�سم��ود 

الوطني .

دورس عظيمة.
كم��� يقول م�س��وؤول اأن�س���ر اهلل مبديرية �س��وران ابو 
ن�سر امله��دي ، منذ اللحظة االولى للع��دوان الذي ب��سر 
ب�س��ن غ�راته ليال ودون �س�بق انذار على ار�سن� ووطنن� 
، ك�ن ابن���ء حم�فظ��ة ذم���ر يف طليعة ابن�ء ه��ذا ال�سعب 
ال��ذي �سهد ب�إمي�نه وحكمت��ه ر�سول اهلل �سلوات اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه ، مواجه��ة لتح�ل��ف ال�س��ر والع��دوان ال��ذي 
ا�سته��دف كل من�حي احلي�ه  يف كل املج�الت ، لكن حكمة 
القي�دة الثورية وحترك ال�سرف�ء جعلت من هذا ال�سعب 
االب��ي قبله الأح��رار الع�مل ،مب� قدمه م��ن دور�س� عظيمة 
يف الع��زة والكرامة واالإب���ء وال�سج�عة واالأقدام والبذل 
والعط���ء والت�سحي��ة يف �سبيل نيل احلري��ة واال�ستقالل 
والعي���ض بكرامة، واأبن�ء ذم���ر جزء من ال�سمود اليمني 
الذي حول يوم الع��دوان والطغي�ن ال�سعودي االمريكي 

اإيل يوم لل�سمود الوطنِي .

في مقدمة الصفوف.
وي�س��ري مدي��ر ع���م امل�س�لخ ابراهي��م الو�سل��ي اإلى اأن 
ابن���ء وقب�ئ��ل ذم�ر ك�ن��وا وم�زالوا يف مقدم��ه ال�سفوف 
الع��زة وال�س��رف، جم�هدي��ن يف �سبي��ل اهلل   يف مي�دي��ن 
ومواجه��ة قوي العدوان االمريك��ي ، اإمي�ن� منهم بعدالة 
الق�سي��ة ، فتج��د قب�ئ��ل املح�فظ��ة تت�س�ب��ق يف تق��دمي 
الرج���ل وامل�ل دعم��� للمرابط��ن ، ومبن��سب��ة االحتف�ل 
بي��وم ال�سمود الوطني جندد العهد لق�ئ��د الثورة ال�سيد 
عبداملل��ك ب��در الدي��ن احلوث��ي ، اأن ال يجدن��� اإال حي��ث 
يح��ب يف مقدمة ال�سفوف حتي حترير كل املح�فظ�ت من 

االحتالل .

دور مشهود.
م�س��وؤول ان�س���ر اهلل مبديري��ة ميفع��ة عن�ض يقول 
اليوم وبعد خم�سة اع��وام من العدوان الهمجي علي 
بالدن��� ن�ست�سعر قدا�سة م��� ك�ن يحمله الق�ئد ال�سهيد 
ر�س��وان عليه، ون��زداد يقين��� ب�أحقي��ة املنهج الذي 
ر�سم��ة لن��� كم�س��روع هداية وحت��رر م��ن اأي تبعيه 
الأع��داء اهلل، وم��� �سمودن��� خ��الل خم�سة اع��وام اإال 
امت��داد للطري��ق الت��ي اأ�س�سه� لكي ن�س��ري عليه� نحو 
الع��زة والكرامة مهم��� بلغت الت�سحي���ت، ومن حق 
ابن�ء ذم�ر اأن ين�لوا �سرف الدف�ع عن الدين والوطن 
اأك��رث م��ن غريه��م وم��� قدمته قب�ئ��ل ه��ذه املح�فظة 

م�سهود خالل خم�سة اعوام من ال�سمود .

مستمرون في رفد الجبهات.
ويقول مدير مديرية عتمه عبده ح�سن ح�مت احلمد هلل 
دور ابن�ء ذم�ر ق��وي ومل تتوقف مواكب البذل والعط�ء 
والت�سحية على م��دى خم�ض �سنوات، وكل هذه املواقف 
اثمرت ن�سر و�سمود وابن�ء ذم�ر م�ستمرون يف التح�سيد 

للجبه�ت ودعم املرابطن

االنتصارات من ثمار المسيرة القرآنية .
فيم��� ي�سري م�س��وؤول ان�س�ر اهلل مبديري��ة مغرب عن�ض 

حمي��د املو�سكي، اإل��ى اأن م� ت�سهده ال�س�ح��ة اليمنية من 
انت�س���رات ع�سكرية واأمني��ة و�سي��سية وفكرية وثق�فية 
واأخالقي��ة مل ت���أت م��ن ف��راغ وال جم��رد �سدف��ة بل هي 
هوي��ة اإمي�نية مي�نية ترجمت ميداني� ب�لتم�سك والتحرك 
العملي ب�مل�سروع القراآين الذي اأع�د لالأمة جمده� وعزته� 
وكرامته��� الت��ي ح���ول الع��دو حموه��� .. فج���ء ال�سهيد 
الق�ئ��د احل�س��ن بن ب��در الدي��ن احلوثي �س��الم اهلل عليه 
لينف�ض ه��ذا الغب�ر وميحوه مبنهجية قراآنية خ�طب به� 
االأم��ة وحترك به� واقع��� عملي� نتج عن��ه كل هذا الن�سر 

الذي ازعج اليهود .

صمودنا محصلة لمنهجية الشهيد القائد.
ويوؤك��د م�سوؤول ان�س���ر اهلل مبديرية ذم���ر عبدالكرمي 
جبه���ن اأن العدوان على اليمن امتداد ال�ستهداف ال�سهيد 
الق�ئد �سالم اهلل عليه، وان �سمود ال�سعب اليمني و ثب�ته 
خالل خم�سة اعوام من العدوان ن�بع من منهجية ال�سهيد 
الق�ئ��د ،موؤك��دا ا�ستم��رار ال�سم��ود والثب���ت ومواجهة 
الع��دوان و�سيك��ون ابن�ء ذم���ر اكرث ا�ستع��دادا يف الع�م 
ال�س�د���ض من ال�سم��ود ورف��د اجلبه�ت ب�لرج���ل وامل�ل 
كم��� هو معهود عن ابن�ء ه��ذه املح�فظة املعط�ء والرافد 

الب�سري للجبه�ت.

ندشن العام السادس بمزيد من الثبات والصمود.
واعت��رب ال�سيخ اأك��رم ابو ي�ب�ض، املب���دئ والقيم التي 
حمله��� ال�سهيد الق�ئ��د و�سحى بنف�سه م��ن اأجله� �س�رت 
منوذج�ً يحتذى به من خالل الت�سحي�ت التي قدمه� اأبن�ء 
�سعبن� اليمني يف مواجهة الع��دوان ال�سعودي االأمريكي 
مل��دة خم�سة اعوام م��ن ال�سمود واملواجه��ة مع االعداء 
واالدوات املحلي��ة وه� نحن ند�سن الع�م ال�س�د�ض مبزيد 
من ال�سمود والثب���ت بكل ب�س�لة و�سج�عة قل نظريه� يف 

الت�ريخ رغم احل�س�ر املطبق علين�.

معنويات عالية وجاهزية كاملة.
فيم� يقول مدير مديرية و�س�ب ال�س�فل فوؤاد القدميي، 
اأبن���ء ذم���ر يف املقدم��ة يف تق��دمي قواف��ل م��ن ال�سه��داء 
والت�سحي��ة يف �سبي��ل اهلل والوط��ن، وق��د �سجل��ت قب�ئل 
ذم���ر ح�سوره��� ب�أحرف من ذه��ب يف مق�وم��ة العدوان 
والغ��زاة ..موؤك��دا ا�ستقب���ل الع�م ال�س�د���ض مبعنوي�ت 

ع�لية وج�هزية ك�ملة ملواجهة قوى ال�سر والعدوان .

خمسة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان

أبنـــــاء وقبائــــــل ذمـــــار
حضور فاعل في التصدي للغزاة ودك أوكار المعتدين.

مع اكتم�������ال الع�������ام اخلامس م�������ن الصم�������ود، ع�������ام االجنازات 
واالنتصارات النوعية ودخول العام الس�������ادس والذي سيكون بإذن 
اهلل اكثر نكاال على العدوان يف البر والبحر واجلو .. نحتفي بيوم 
الصمود الوطني هذا الع�������ام ونحن أكثر إميانا وثقة باهلل وحكمة 
القيادة الثورية والسياسية وقوة بأس ابطالنا االشاوس املرابطني 
يف س�������احات الوغى والدفاع عن الس�������يادة، وم�������ن خلفهم جماهير 
الش�������عب الصام�������د واالح�������رار يف كل محافظة ومديري�������ة ومدينة 
وعزلة وقرية وس�������هل وجبل، سندا ومدد رجااًل ونساًء وماال وعتاد 
يف مشهد يجسد التالحم الشعبي وواحدية الهدف واملصير الذي 
وعد اهلل به املؤمنني، وهو النصر املؤزر لليمن واليمنيني االقحاح 

ِرضًا مبا صنعوا يف سبيل اهلل والدفاع عن الوطن.

محمد محمد عبدالرزاق

عبدالكريم جبهان

أبو عامر الحطامي

الشيخ/ أكرم أبويابس

الشيخ/ علي القوسيعبده حاتم

فؤاد القديمي

أبو نصر المهدي

■ عبدالرزاق : نواصل العطاء في معركة الكرامة 
والتحرر من التعبية لقوى الهيمنة واالستعمار

■ الموشكي : االنتصارات التي تحققت ثمرة من 
ثمار المسيرة القرأنية .

■ غيالن : قبائل ذمار ستكون حاضرة بقوة اكبى في 
العام السادس عام الحسم .

■ المهدي :قدمنا دورس عظيمة في العزة والكرامة 
دفاعا عن الدين والوطن .

استطالع / عبدالباري عبدالرزاق



16 صفحة | العدد )19( | رجب 1441هـ | الموافق مارس 2020م

بقلم / عبد الله علي الالحجي*

احلم��د اهلل رب الع�ملن احلم��د اهلل الذي هدان� لهذا وم� كن� 
لنهتدي لوال اأن هدان� اهلل وال�سالة وال�سالم على �سيدن� حممد 

وعلى اأهل بيته الطيبن الط�هرين.
تط��ل علين� هذه االأي�م ذك��رى ال�سهيد الق�ئد ال�سيد املج�هد 
قري��ن القراآن وعلم اله��دى ال�سيد / ح�سن بدرالدين احلوثي 
"ر�س��وان اهلل علي��ه" ه��ذه الذكرى التي له��� عالقة بهويتن� 
االإمي�ني��ة، وله��� عالق��ة بح��سرن��� وم�ستقبلن��� وم�سرين� يف 
الدني��� واالخ��رة؛ الأن م��ن �س��ن اهلل �سبح�ن��ه وتع�ل��ى اأن��ه 
ي�سطف��ي اأنبي�ء ومر�سلن وم��ن بعدهم ورثة له��م ليخرجوا 
الن����ض من الظلم�ت الى النور، ويهدوا الن��ض ب�أذن ربهم اإلى 
�ش��راط العزي��ز احلميد، واأي اإن�ش��ان يف اأي مرحلة تاريخيه 
ويف اأي مك�ن من االأر�ض ي�سمع بهوؤالء االعالم اأو االأنبي�ء ثم 
ال يتبعهم فهو خ��سر بعيد عن اهلل م�سريه جهنم والعي�ذ ب�هلل 
ومل تتوق��ف �سنة اهلل يف االإ�سطف�ء لهداي��ة عب�ده الأنه رحمن 
رحي��م فال ميك��ن اأن يهمل عب�ده فال ي�سطفي م��ن يهديهم اإلى 

�شراط اهلل امل�شتقيم.
وه��� نح��ن نرى كي��ف اأن اهلل يرع��ى عب�ده فين��زل امل�ء من 
ال�سم���ء وينب��ت الزرع ويوج��د لالإن�س�ن كل م��� يحت�جه فهل 
�سيمنع عب�ده يف اأي مرحلة زمنيه من ه�د ينقذ الن��ض ويدلهم 
عل��ى طري��ق اهلل يف ه��ذه احلي���ة لي�سع��دوا يف ه��ذه احلي���ة 

ف�ل�سنة االإلهية تقت�سي وحكمة اهلل اأنه ال يهمل عب�ده.
 وله��ذا اخت�ر اهلل ال�سهيد الق�ئد ال�سيد ح�سن بن بدر الدين 
احلوثي "ر�س��وان اهلل عليه" لينقذ الب�سرية كله� ولي�ض فقط 
امل�سلم��ن م��ن ال�سي���ع وال�سق�ء واخل�س���رة الرهيب��ة التي 
�سيتعر�س��ون له��� نتيجة بعدهم عن ه��دى اهلل، وعرب م�سرية 
الب�س��ر الطويل��ة مل يع��رف الن����ض اله��دى اإال م��ن االأنبي���ء 
واملر�سل��ن واالأعالم ف�ملرحل��ة التي اأتى فيه��� ال�سهيد الق�ئد 
ال�سي��د / ح�سن ب��ن بدر الدين احلوث��ي مرحلة خطرية جدًا 
ك�ن��ت قوى ال�س��ر وال�سالل واال�ستكب�ر يف ه��ذا الع�مل وعلى 
را�سه� اأمريك� واإ�سرائي��ل قد اجتهت بكل ط�ق�ته� واإمك�ني�ته� 
بل ط�ق���ت واإمك�ني�ت االآخرين وعلى راأ���ض هوؤالء االآخرين 
الع��رب وامل�سلم��ن  اجتهت بكل ذل��ك لن�سر م�س��روع الف�س�د 
وال�سر وال�سالل يف هذا الع�مل ، يف حيث اأنه ال يوجد اأنداك يف 
ال�س�حة االإ�سالمية من يقف يف وجه الطغي�ن واالإجرام بل اأن 
هن�ك من انح��در الى مربع العم�لة واخلي�نة والنف�ق وا�سع 
ي��ده يف يد اأمري��ك� اأداة بي��د اأمريك� ويف اأح�س��ن احل�الت ك�ن 
هن���ك من يلت��زم ال�سمت وال�سكوت واخل�س��وع واقع رهيب 
و�سل��ت اإلي��ه االأم��ة االإ�سالمي��ة ف�ل�س��وت الع�يل ه��و �سوت 

اأمريك� والكل ت�بع وخ�نع لل�سيط�ن االأكرب .
واأم���م ذلك التحرك االأمريك��ي واالإ�سرائيلي اقت�ست رحمة 
اهلل بعب�ده اأن ي�سطفي لهم رجاًل ك�ن بحق رجل املرحلة يعي 
ه��ذه املرحلة الت��ي مير به� �سعبه ومتر به��� اأمته يعيه� جيدًا 
يع��ي خطورته� يعي م��� تتطلبه هذه املرحل��ة يعي تداعي�ته� 
ويع��ي م� جت��ب اأن تكون علي��ه االأمة يف موجهة ه��ذا الواقع 
ويف اخل��روج منه، فعمل على مع�جل��ة دائه� ب�لدواء الن�جح 
الن�فع واحي�ه� ب�لقراآن الكرمي نعم القراآن ولي�ض غري القراآن 

كيف ال؟ وهو قرين القراآن وريثه.
ف��كل الدرو���ض واملح��س��رات الت��ي األق�ه��� ه��ي م��ن هدي 
الق��راآن الكرمي ف�أت��ى لري�سخ الثق�فة القراآني��ة يف الن��ض الأنه� 
اأعظ��م ثق�ف��ة واأعلى واأ�سم��ى واأرقى ثق�فة، ثق�ف��ة م�سدره� 
اهلل مل��ك ال�سم���وات واالأر���ض فب��داأ ال�سهيد الق�ئ��د ال�سيد / 
ح�س��ن بن بدر الدين احلوثي "ر�س��وان اهلل عليه" م�سروعه 
الق��راآين يف موجه��ة امل�س��روع اليه��ودي وكم��� ك�ن املجرمون 
ع��رب الت�ريخ يت�سدون لالأنبي�ء واملر�سل��ن واالأعالم كم� ق�ل 
َك  ��َن امْلُْجِرِمَن َوَكَفى ِبَرِبّ اهلل }َوَكَذِل��َك َجَعْلَن� ِلُكِلّ َنِبٍيّ َعُدّوًا ِمّ
��ريًا { ت�سدى املجرمون يف ع�سرن� وعلى را�سهم  َه�ِدي�ً َوَن�سِ
اأمريك� واإ�سرائيل واأتب�عهم لل�سهيد الق�ئد  يف حملة ت�سويهية 
وحينم��� مل يفلحوا اأرادوا الق�س�ء بقوة ال�سالح على ال�سهيد 
الق�ئ��د ال�سي��د / ح�سن بن بدرالدين احلوث��ي والق�س�ء على 

امل�س��روع الق��راآين العظيم وظنوا اأنه��م ب�إ�ستهدافه��م لل�سهيد 
الق�ئ��د قد ق�سوا عل��ى م�سروعه ب�لق�س�ء علي��ه لكنهم اأغبي�ء 
حمق�ء مل يفهموا املقولة الت��ي اأطلقه� ال�سهيد الق�ئد اإن وراء 
الق��راآن م��ن ن��زل الق��راآن فحق���ً اإن اهلل تكف��ل بن�س��ر اأنبي�ءه 
��ُر ُر�ُسَلَن� َواَلِّذيَن  � َلَنن�سُ ور�سل��ه واأعالم ه��داه ق�ل تع�لى }اإَِنّ
�ْسَه�ُد {غ�فر51 ف�ليوم  ْنَي� َوَيْوَم َيُقوُم ااْلأَ َي�ِة الُدّ اآَمُن��وا يِف احْلَ
كل اأولئ��ك الذي��ن وقفوا يف وجه ال�سهي��د الق�ئد "ر�سوان اهلل 
عليه" يف اأحط م�ستوى االأحي�ء منهم واالموات بينم� ال�سهيد 
الق�ئ��د هو ح��ي يف وجدانن��� وم�س�عرن��� ويف واقعن��� العملي 
ح��سر مب�سروع��ه العظيم معلم�ً وه�دي���ً ومنقذًا وخمل�س�ً ، 
ويف اخلت�م نقول ل�سيدي و موالي قرين القراآن ال�سهيد الق�ئد 
ال�سي��د / ح�سن بن ب��در الدين احلوثي "ر�س��وان اهلل عليه"  
نقول له ي� �سيدي ه�هم املالين من الن��ض يحملون م�سروعك 
العظي��م حتت قي���دة قرين الق��راآن ال�سيد الق�ئ��د / عبدامللك 
ب��ن بدر الدي��ن احلوث��ي "حفظ��ه اهلل" وه�ه��م الطواغيت يف 
ه��ذا الع�س��ر واملجرم��ون ينهزم��ون يف كل املي�دي��ن �سي��سي�ً 
واقت�س�دي�ً وع�سكري�ً وامني�ً وثق�في�ً  ويف كل املج�الت ف�سالم 
علي��ك ي� وري��ث القراآن وي� قري��ن القراآن وي� عل��م الهدى وي� 
منق��ذ الب�سري��ة �سالم عليك وعلى اآب�ئ��ك االأطه�ر واحلمد اهلل 

رب الع�ملن  
    *    م�سوؤول الوحدة الثق�فية الأن�س�ر اهلل مبح�فظة ذم�ر         
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ال�سهي��د الق�ئ��د ال�سي��د ح�سن ب��در الدين 
احلوث��ي ر�س��وان اهلل و�سالم��ه علي��ه الذي 
عرف اهلل حق املعرف��ة وت�سرب �سور واآي�ت 
الق��راآن الك��رمي حتى �سنعت من��ه �سخ�سية 
قراني��ه تتحرك يف الواقع كم��� يريد اهلل يعلم 
وير�س��د ويه��دي ويرب��ي ويك�س��ف احلق�ئق 

وي�س��د  الهم��م  وي�سح��ذ  الب�س�ئ��ر  وين��ري 
العزائ��م ويق��وي النفو�ض ب�له��دى والوعي 
حت��ى ا�ستط���ع مبعي��ة اهلل ان ي�سن��ع جياًل 

جه�دي�ً �سلب�ً ال يخ�سى اال اهلل 
يف الوقت ال��ذي ك�ن الطواغيت واملجرمن 
وم�س�ريعه��م  خمطط�ته��م  ا�ستكمل��وا  ق��د 

للق�س���ء عل��ى ه��ذه االأمة �سدح��ت حنجرة 
ال�سهيد الق�ئد من اعلى جبل مران يف اطراف 
حم�فظ��ة �سع��دة ب�سرخ��ة مدوي��ة بدايته� 
لالأمري��ك�ن  امل��وت  وم�سمونه���  اك��رب  اهلل 
وال�سه�ين��ة واللعن��ة على اليه��ود ونه�يته� 
الت��ي ال نه�ي��ة له��� الن�س��ر لالإ�س��الم ف�سقت 
�سرخت��ه طريقه��� حتى و�سلت ال��ى ا�سم�ع 
الطواغيت فعكرت مزاجهم وكدرت �سفوهم 
قلوبه��م  وارجتف��ت  خمطط�ته��م  وعرقل��ت 
وارتع��دت فرائ�سه��م ح��ن عرف��وا فحواه� 
وم�سمونه��� وو�سل��وا ال��ى قن�ع��ة ان ه��ذه 
ال�سرخ��ة وهذا الق�ئ��د �سيف�س��ل م�س�ريعهم 

اخلبيثة 
مل يق��ف االأم��ر عند ال�سرخ��ة فقط فهي مل 

تك��ن اال موقف�ً واحدًا من مواقف كثرية منه� 
مق�طع��ة الب�س�ئع االأمريكي��ة واالإ�سرائيلية 
والتثق��ف بثق�ف��ة الق��ران الك��رمي والتحل��ي 
ب�لوعي والب�سرية واحلكمة ومعرفة انواع 
وا�س�لي��ب ال�سراع ومعرف��ة معنى املواالة 
واملع���دة ومعن��ى االره�ب وال�س��الم حتى 
خل��ق يف نفو���ض امل�ست�سعف��ن وعي���ً قراني�ً 
توجه بق�ع��دة امي�نية عملية عنوانه� العذر 

للجميع ام�م اهلل 
�سن االأع��داء احلروب تل��و احلروب على 
ه��ذا الق�ئد وعلى امل�سروع القراآين الذي ج�ء 
به اماًل منهم يف اطف�ء نور اهلل الذي ال ينطفئ 
وقتل��وا الكثري م��ن املوؤمنن ظلم���ً وعدوان� 
املحرم���ت  وارتكب��وا  املن���زل  ودم��روا 

واجلرائ��م الت��ي ك�ن افظعه��� واب�سعه� قتل 
ال�سهي��د الق�ئ��د يف ع���م 2004 �س�ن��ن انهم 
بذل��ك �سيدفنون جثم�نه الط�ه��ر وم�سروعه 

الرب�ين حتت الرتاب لكنهم ف�سلوا يف ذلك 
وم��� الع��دوان االأمريكي ال�سع��ودي الذي 
ي�سن��ه طواغي��ت الع���مل الي��وم عل��ى اليمن 
والذي جت���وز االأربعة اع��وام اال ا�ستكم�اًل 
حلربه��م الت��ي �سنوه��� عل��ى ال�سهي��د الق�ئد 
وعلى امل�سروع القراآين منذ اكرث من 15 ع�م�ً 
اال ان وراء ه��ذا امل�س��روع ي��د غيبية تدعمه 
وتوؤيده وتبط�ض ب�لطواغيت وتقود ال�سعب 
اليمن��ي ال�س�م��د ال��ى العلي�ء وال��ى العزة 
والكرام��ة والى الن�س��ر املبن الق���دم ب�إذن 

اهلل تع�لى.

دور الشهيد القائد في الصمود الوطني في مواجهة العدوان
كان وال ي�������زال مش�������روعه عامليًا بعاملية القران لهذا يتكالب االع�������داء من مختلف انحاء العالم 
حملاربة مش�������روعه الى اليوم حتى بعد استش�������هاده ألنه ترك موروثًا فكري�������ًا وثقافيًا اثمر يف نفوس 
الكثير من الناس عزة وكرامة وجهادًا وتضحية وعماًل مستمرًا يف شتى املجاالت باحلق ويف سبيل 
اهلل ومن اجل املس�������تضعفني يف مواجهة الطواغيت واملستكبرين الذين عجزوا عن مواجهة املشروع 
الثق�������ايف القرآني ال�������ذي قدمه للناس جميعًا ألنهم ال ميلكون اال الثقافات املغلوطة والش�������يطانية 
التي ال تستطيع الصمود يف مواجهة الثقافة القرآنية لهذا قرروا ان يحاربونه عسكريًا لعل وعسى 

ومتكنوا من القضاء عليه ولكنهم فشلوا رغم انهم ال يزالون يحاولون الى اليوم

زيد البعوه

سالم الله عليك يا وريث القرآن

����������������َق ِم����������������ْن ُح������������َس������������نٍي ُن��������������������وُر َه����������������ْدٍي  َت����������������َدَفّ
وب�������������������اِء أَِل��������������������������������ٍف  يف  احل����������������������������َقّ  ُي�������������ِري�������������ن�������������ا 

ح��������������س��������������نٌي أن���������������������ت ل����������ل����������م����������ل����������ه����������وِف ك��������ه��������ٌف
وال���������������������وف���������������������اِء احمل������������������ب������������������ِة  وآي������������������������������������������اُت    

 وأن����������������ت اجل��������������������وُد ت������ع������ط������ي اجل��������������������وَد ف�����ض�����ال
اجل��������ف��������اِء وْج�������������������ِه  يف  ال��������ص��������ف��������َح  وت����������رم����������ي    

وأن������������������������ت ل�����������������دوح�����������������ِة امل�������������خ�������������ت�������������اِر غ��������ص��������ٌن
ال����������ث����������ن����������اِء أوراُق  ت����������خ����������ض���������������������ُرّ  ب�������������������ِه    

وأن�������������������������ت ع����������ب����������ي����������ُر ن����������اف����������ِح����������ه����������ا امل�������������زّك�������������ى
اإلب�����������������������اِء ي�����������ان�����������ع�����������ِة  ق��������������ط��������������وُف  وأن�����������������������ت    

���������ى وأن���������������������ت م���������ن���������ي���������ُر م��������ش�����������������رِب��������ه��������ا امل���������ص���������َفّ
األص����������ف����������ي����������اِء زه���������������������ِر  رح�������������ي�������������ُق  وأن���������������������ت    

وص�����������������������������رخ��������������ُة ح����������������ي����������������دٍر وإب������������������������������������اُء زي����������������ٍد
ام�����������ت�����������راِء ب�����������ال  أن���������������ت    وص����������������������وُت احل����������������������ِقّ 

َخ�����������ْط�����������ٌب َح�������������������������َلّ  إْن  م���������������الُذن���������������ا  وأن���������������������ت 
ال���������ل���������ق���������اِء ع�����������ن�����������َد  س�����������الُح�����������ن�����������ا  وأن����������������������ت    

س������������ات������������راٍت ي��������ح��������ش��������ُد  ال��������������زي��������������ُف  م������������ا  إذا 
اخل�������������ف�������������اِء ���������������دُة  م���������������ل���������������َبّ خ�����������������������وادُع�����������������������ُه    

�������ا ق���������ش���������ْع���������َت ظ���������الَم���������ه���������ا وأب���������������ْن���������������َت َح�����������������������ًقّ
امِل�����������������������������راِء ري������������������������ُب  دوَن�����������������������������ه  ����������ك  ت����������ه���������������������َتّ   

مب���������ع���������ض���������الٍت ال��������������ب��������������غ��������������اُة  ي������������������������������ْرِم  وإْن 
ال��������������ذك��������������اِء ث������������ق������������ُة  زي�����������َف�����������ه�����������ا  ي��������������الك��������������ُم    

ف���������������ق���������������أَت ع����������ي����������وَن����������ه����������ا ب������������ص������������ف������������ِيّ ه����������دي
ال��������ك��������س��������اِء أص��������������ح��������������اِب  ب������������ن������������وِر  أض�����������������������اَء    

وأن�����������������������������ت مل����������ن����������ه����������ج ال�����������������������ق�����������������������رآِن ص������������������وٌت
ال�������ف�������ض�������اِء يف  ي����������ص����������دُح  احل��������������������ِقّ  ب����������ن����������وِر    

وأن��������������������������������ت ب����������������ه����������������ذه ال���������������دن���������������ي���������������ا ص�������������������الٌة
وال���������������دع���������������اِء �����������ِل  ال�����������ت�����������ب�����������ُتّ وت���������س���������ب���������ي���������ُح    

صوت الحق 
 ق�سي��دة ع��ن ال�سهي��د الق�ئ��د ال�سي��د ح�س��ن ب��در الدي��ن 
احلوث��ي– ر�سوان اهلل عليه - م��ن كلم�ت ال�س�عر  ال�سهيد 

ال�سيد زيد علي م�سلح – ر�سوان اهلل عليه -1423ه�
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Occasions

الشهيد القائد يطلق المشروع القرآني:
اأرادت اأمري��ك� اأن تلفت االنتب���ه من خالل موؤامرة 
اأك��رب اآن��ذاك بتفجري اب��راج التج���رة الع�ملية يف 11 
�سبتم��رب م��ن الع���م 2001 واع��الن ح�ل��ة احل��رب 
ال�س�مل��ة على املنطقة ب�أكمله� فمررت تلك املخطط�ت 
واملوؤامرات التي عرب اأدواته� يف املنطقة عرب روؤو�س� 
ومل��وك دول عربية �س�رع��وا الى وا�سنط��ن والبيت 
االأبي���ض لي�سع��وا ايديه��م ف��وق اأي��دي االأمريكين 
واإعالن ال�سفقة للتع�ون حلرب م� اأ�سموهم االإره�ب 
وك�ن��ت اليمن م��ن �سمن اأه��داف اأمري��ك� لال�ستعم�ر 
واالحت��الل فتوجه��ت اأمريك� نح��و اأفغ�ن�ست���ن التي 
ك�نت قد هي���أت عن��سر ا�ستخب�راته��� حركة ط�لب�ن  
وغريه��� ب�س��رورة التدخل االأمريك��ي فتوجهت بعد 
�سه��ر من تفجري اأبراج التج���رة الع�ملية يف 7 اأكتوبر 
2001 لغزو اأفغ�ن�ست�ن ومن بعده� اأرادت اأمريك� اأن 
تتجه الى الدول العربية الحتالله� فك�ن ذلك ال�سوت 
ال�س���دع م��ن جب���ل م��ران وب�لتحدي��د م��ن جمل���ض 
ال�سي��د ح�سن ب��در الدين احلوثي ر�س��وان اهلل عليه 
يف منطق��ة اجلميمة يوؤرق قل��وب واأفئدة االأمريكين 
عرب التق�رير التي ك�نت ترفع اليهم من خالل عمالئهم 
يف املنطقة حيث حت��رك ال�سيد ح�سن مب�سروع ثق�يف 
ك�ن اأول درو�س��ه )يوم القد�ض الع�ملي( عقب احتالل 
افغ�ن�ست���ن ب�سهري��ن تقريب��� يف ت�ري��خ 13 دي�سمرب 
1422ه���،  رم�س���ن  م��ن  ال���28   2001 الع���م  م��ن 
�سع���ر ذلك امل�سروع هو هت���ف احلرية والتحرر من 
هيمنة ق��وى الطغي�ن واال�ستكب���ر واعالن املواجهة 
ال�سريحة لتلك املخطط�ت واملوؤامرات اال�ستعم�رية 
وامل��وت له��� ، ومث��ل ه��ذا امل�س��روع �سوك��ة وعقب��ة 
ك��ربى اأم�م خمطط���ت اأمري��ك� الحتالل اليم��ن التي 
ك�ن��ت املحطة الث�ني��ة بعد افغ�ن�ست���ن فك�نت حت�ك 
املوؤامرة تل��و املوؤامرة عرب اأدواته��� اال�ستخب�راتية 
يف اليم��ن بتفج��ريات هن��� وهن�ك وظ�ه��رة اختط�ف 
ال�سي�ح االأج�ن��ب  الإيج�د ذرائع اأكرب الحتالل اليمن 
حت��ت م�سمى حم�رب��ة االإره�ب فبن ف��رتة واأخرى 
ترت�س��د اأمريك� وب�رج�ته� لليم��ن واليمنين وتتمنى 
االنق�س����ض على ت��راب اليم��ن وظل ال�سي��د ح�سن 
يف م�سروع��ه الق��راآين حري�س��� عل��ى نق��ل م��� يفهم��ه 
من الق��راآن الكرمي متخ��ذا منهجية قراآني��ة يف قراءة 
االأح��داث فبداأ يف نه�ية �سهر �س��وال من الع�م 1422 
ب�لتحديد يف 8 الى 12 من �سهر ين�ير من الع�م 2002 
ب���أول �سل�سل��ة م��ن الدرو���ض ت�سمن��ت يف درو�ض ال 
عم��ران او�سح فيه� من خالل در�ض ان تطيعوا فريق� 
م��ن الذين اوتوا الكت�ب يدروكم بعد امي�نكم ك�فرين 
ال��ى ح�لة التي��ة وال�سع��ف والهزمية الت��ي تعي�سه� 
االم��ة اال�سالمي��ة و�س��رورة الع��ودة ال�س�دقة الى 
القران الكرمي الإف�س�ل خمطط�ت اليهود وحمور ال�سر 
عرب الت�ريخ ملواجهة االنبي���ء وال�س�حلن من عب�د 
اهلل  واأك��د يف الدر���ض الث�ين على �س��رورة االعت�س�م 
بحبل اهلل ملواجهة تلك املوؤامرات واف�س�له� من خالل 
التوح��د وت�سكي��ل اأمة واح��دة اأكد عليه��� يف  الدر�ض 

الث�ل��ث لتك��ون هذه االأمة خ��ري اأمة اأخرج��ت للن��ض 
واأ�سح مه�م هذه االأمة  يف الدر�ض الرابع .

تشخيص األمة االسالمية في 
هذا العصر:

انتق��ل ال�سيد ح�س��ن يف االأربعة االأي���م التي يليه� 
ب�سل�سل��ة ث�نية من درو�ض �س��ورة امل�ئدة لت�سخي�ض 
�سب��ب و�س��ول االأم��ة اال�سالمية يف ه��ذا الع�سر الى 
ح�لة من ال�سي�ع وال�ست�ت وال�سالل الفكري والغزو 
الثقايف ال��ذي مت ادخاله الى او�شاط امل�شلمني  وعمل 
عل��ى التعريف مبك�من اخللل الذي حدث و�سعى الى 
مع�جل��ة تل��ك االختالالت للتح��رك يف ه��ذا امل�سروع 
�سم��ن قي�دة �س�دقة تكون موؤي��دة ب�لن�سر وحتقيق 
الوع��ود االلهي��ة الت��ي وعد اهلل به��� يف كت�ب��ه الكرمي 
وانتق��ل ال�سيد ح�سن يف اليوم الذي يليه يف 17 ين�ير 
2002 بداية �سهر ذي القعدة من الع�م 1422 ب�إعالن 
ال�سرخ��ة يف وج��ه امل�ستكربين كمح��س��رة األقيت يف 
17 ين�ي��ر 2002 مت فيه� اإع��الن املواجهة ال�سريحة 
الأمري��ك� وم��� تعمله من احت��الل للبل��دان  وا�سرائيل 
ككي���ن غ��سب حمتل الأر�ض فل�سط��ن وم� تعمله من 
جرائم يف ح��ق الفل�سطينين ق�ئال " نحن كل م� �سدر 
من��� ، وكل �سرخ��ة نرفعه� ، كل اجتم���ع نعمله هكذا 
اأو غ��ريه نح��ن اإمن��� ت�أثرن��� بو�س�ئل اإعالمك��م فم�ذا 
تري��دون اأنتم عندم� تعر�سون علين��� اأخب�ر �سرب�ت 
اليه��ود واالأمريكي��ن واالإ�سرائيلي��ن هن��� وهن�ك يف 
اأفغ�ن�ست���ن ويف فل�سطن ، ويف كل بقعة من بق�ع هذا 
الع���مل ، عندم��� تعر�سونه� علين� م���ذا تريدون اأنتم 

من خالل العر�ض ؟
وج��د ال�سي��د ح�سن ب��در الدين احلوث��ي ر�سوان 

اهلل علي��ه ب���أن م��� و�سعه م��ن م�سروع كب��ري بحجم 
التوجيه���ت االإلهي��ة الت��ي ت�أم��ر ب�س��رورة التحرك 
ملواجهة ه��ذه الهجم��ة ال�سر�سة التي تق��وم به� دول 
اال�ستكب�ر والطغي�ن تولت كربه��� اأئمة الكفر اأمريك� 
واإ�سرائيل ب�أن هن���ك عدم جدية يف بع�ض امل�ستمعن 
له��ذه الدرو���ض واملح��س��رات فعم��ل عل��ى بث روح 
الثق��ة ب�هلل يف قلوبه��م وبداأ بدر�ض معرف��ة الثقة ب�هلل 
معن��ى ال اإل��ه اال اهلل والت�أكيد عل��ى اأن اهلل هو االأكرب 
واالأق��وى والغ�ل��ب عل��ى اأم��ره وانتقل ال��ى �سل�سلة 
درو�ض نع��م اهلل للتعريف برحمة اهلل ورع�يته ولطفه 
من خالل مظ�ه��ر تلك الرحمة املنت�س��رة يف �سفح�ت 
ه��ذا الكون ليتوقف عقب الدر�ض ال�س�د�ض من درو�ض 
عظم��ة اهلل ال��ذي ه��و اأول در�ض م��ن �سل�سل��ة عظمة 
ليلق��ي  يف الي��وم الت���يل حم��سرة ا�س��رتوا ب�أي�ت اهلل 
ثمن� قليال ليوؤك��د فيه� على �سرورة التحرك اجل�د يف 
هذا امل�سروع العظيم بعظمة القراآن الكرمي وال�سعور 

ب�مل�سئولية بجدية واهتم�م وعمل .
وق���ل يف ال�سفحة االأولى يف هذه املح��سرة " لنقل 
الأنف�سن��� وللن��ض جميع�: يجب اأن ن�ست�سعر اأن علين� 
اأن ن�ست�أنف حي�ة جديدة ، واأن نقول لزمن الالمب�الة 
، زم��ن الالاهتم�م ، الال�سع��ور مب�سئولية : يجب اأن 

يويل .

مرحلة جديدة من تحمل 
المسؤولية:

ليعل��ن مرحلة جديدة من حتم��ل امل�سوؤولية حلمل 
ه��ذا امل�س��روع الق��راآين التح��رري املوع��ود ب�لن�سر 
ك��سف��� يف  العزي��ز  الق��وي  اهلل  قب��ل  م��ن  والتمك��ن 
حم��سرت��ه هذه التح��والت العجيبة لزعم���ء انظمة 
اأح�س���ن  ال��ى  هرول��وا  الذي��ن  واخلي�ن��ة  العم�ل��ة 
اليه��ود وتبن��ي مواقف اليه��ود وم�س�عدته��م لتمرير 
خمطط�تهم وموؤامراتهم لب�سط نفوذ و�سيطرة اليهود 
على ال�سعوب امل�ست�سعفة ليقول يف نه�ية حم��سرته 
، مهم� ح�ولوا  الوعود  ك�نت  : مهم�  نقول  "  ونحن 
اأن ن�سم��ت فلن ن�سمت ، األي�ض كذلك ؟ واإذا م��سمتن� 
، واإذا م��سمتن��� ، واإذا م��سمتن� �سهدن� على اأنف�سن� 
ب�أنن��� م��ن املعر�س��ن ع��ن كت���ب اهلل الذي ق���ل لن� : 
ِ { )�سورة  ���َر اهلَلّ َه��� اَلِّذيَن اآَمُن��وا ُكوُنوا اأَْن�سَ }َي��� اأَُيّ
ال�س��ف من االآي��ة 14( اأفال نكون م��ن اأن�س�ر اهلل ولو 
بكلمة ؟! �سنن�سر دين اهلل ، واإذا مل نن�سر اهلل ودينه 
اأم���م اليهود ، يف مواجهة اليهود ف�أم�م من نن�سره ؟! 
اأم�م من نن�س��ره ؟! اإذا �سكتن� يف اأو�س�ع كهذه فمتى 
�سنتكل��م ؟ متى �سنتكلم اإذا �سكتن��� وهن�ك من ي�أمرن� 
ب�ل�سم��ت ؟ �سنتكلم ، ويجب اأن نردد دائم� �سع�ر : ] 
اهلل اأك��رب / املوت الأمريك� / املوت الإ�سرائيل/ اللعنة 
عل��ى اليه��ود / الن�س��ر لالإ�س��الم [ يف كل جمعة ويف 

كل اإجتم�ع .

التخويف من التقصير والتفريط 
والعقوبة اإللهية:

ليع��ود بعده��� ال�سي��د ح�سن ب��در الدي��ن احلوثي 
ر�س��وان اهلل عليه يف الي��وم الت�يل يف اإلق�ء حم��سرات 
التق�س��ري  م��ن  والتخوي��ف  اهلل  عظم��ة  اهلل  معرف��ة 
يف  يف��رط  م��ن  ل��كل  الإلهي��ة  والعق�ب��ة  والتفري��ط 
توجيه�ت اهلل �سبح�ن��ه وتع�لى ويبن عظيم اجلزاء 
والث��واب ل��كل م��ن يلت��زم ب�أوام��ر اهلل لي�س��ل ال��ى 
حم��سرته احل�دية ع�سرة من �سل�سلة درو�ض معرفة 
اهلل وع��ده ووعيده يف ت�ري��خ 30_ 01_ 2002  ليوؤكد 
على �سرورة ال�سعور ب�مل�سوؤولية يف حتمل امل�سروع 
ملواجهة اأعداء اهلل ال��ذي هو ا�س��ض االإمي�ن ليو�سح 
يف الي��وم ال��ذي يلي��ه ع��رب حم��س��رة ك�ن عنوانه��� 
الهوي��ة االإمي�ني��ة الت��ي تطرق فيه��� ال�سهي��د الق�ئد 
على الهوية االإمي�نية لكل الر�سل واالأنبي�ء واملالئكة 
الذين حتملوا امل�سوؤولية ملواجهة الطغ�ة والك�فرين 
يف كل ع�سر وزم�ن التي تعترب نف�ض الروحية ونف�ض 

االنطالقة ونف�ض امل�سروع للجميع عرب الت�ريخ داعي� 
كل م��ن ي�سع��ى ملع�ر�س��ة ه��ذا امل�س��روع الن�بع من 
توجيه�ت اهلل �سبح�نه وتع�ل��ى اأن االإمي�ن احلقيقي 
ب�هلل ه��و الذي يبداأ ب�الإمي�ن ب���هلل وينتهي ب�ملواجهة 
الأع��داء اهلل ولي�ض ذلك االإمي�ن ب���هلل وبر�سله وبكتبه 
ومالئكته وهو ج�ل�ض يف زواي� م�سجده يعظ االأخرين 

ولي�ض لديه اأي موقف من اأعداء اهلل .

صفات من يحملون المشروع 
القرآني:

الي��وم الت���يل وال��ذي يلي��ه األق��ى ال�سهي��د الق�ئ��د 
حم��سرت��ي يف ظ��الل دع���ء م��ك�رم االأخ��الق تط��رق 
ه��ذا  يحمل��ون  م��ن  �سف���ت  ال��ى  االأول  الدر���ض  يف 
امل�س��روع الق��راآين لنقله ال��ى االأخرين يحمل��ون هم�ً 
كب��ريًا لدعوته��م والإر�س�ده��م ولتغي��ري الواقع الذي 
اأ�شبح��ت الأمة علي��ه من ذل وانحط��اط وتيه فكري 
وثق���يف و�سي��س��ي واقت�س�دي م�ست��دال بذلك الع�سر 
ال��ذي ك�ن يعي���ض في��ه االإم���م عل��ي ب��ن اأب��ي ط�لب 
علي��ه ال�سالم واالإم���م احل�سن عليه ال�س��الم وح�لة 
التفري��ط والالمب�الة ملن ك�ن معهم حتى و�سل االأمر 
ال��ى ا�ست�سه�ده��م وتط��رق ال��ى حرك��ة االإم���م زين 
الع�بدي��ن عل��ي ب��ن احل�سن ب��ن علي بن اأب��ي ط�لب 
عليهم ال�سالم عندم� عمل على تهيئة النفو�ض واإعداد 
جمموعة جم�هدة تواجه الطغ�ة والظ�ملن ك�ن ثم�ر 
ذل��ك التحرك ه��و رمز الثورة واالإب���ء ال�سهيد االإم�م 
الث�ئ��ر زيد بن علي عليهم� ال�س��الم الذي عمد بثورته 
اأن الدم���ء تنت�س��ر عل��ى �سيوف الطغ���ة واملجرمن 
، تط��رق اأي�س��� ال�سي��د ح�س��ن ب��در الدي��ن احلوثي 
ر�س��وان اهلل علي��ه يف در�سه الث�ين الى م��ن �سيتحرك 
متحم��ال للم�سوؤولية الدينية ومن ترب��ى على اأ�س��ض 
دين��ي �سحي��ح وبثق�ف��ة �سحيحة �سيك��ون لديه هم�ً 
كب��ريًا الإخ��راج االأم��ة االإ�سالمي��ة من ح�ل��ة ال�سعة 
والنحطاط التي هي في��ه لكن اأولئك اأدعياء الإميان 
�سيتبخر اإمي�نه مبجرد هجمة اأو موقف تعلنه اأمريك� 
ب�حل��رب على م��� ي�سمى ب�الإره�ب واأن��ه ال خي�ر ملن 
يحملون الثق�فة ال�سحيحة اال التحرك اجل�د الإف�س�ل 
خمطط���ت وموؤام��رات اليهود وحت��دث بروؤية ث�قبة 
ومو�سوعي��ة يف املج���الت  ال�سي��سي��ة والع�سكري��ة 

واالقت�س�دية والثق�فية.

خطر دخول أمريكا اليمن:
 ح��ذر ال�سي��د ح�سن ب��در الدين احلوث��ي ر�سوان 
اهلل علي��ه بع��د ذل��ك يف الي��وم الت�يل و�س��دد بقوة  من 

الشهيد القائد في مواجهة مباشرة مع األمريكان والصهاينة من اليوم األول

ما بين أحداث 11 سبتمبر وعدوان 26 مـارس مــــــــــــــــــــــؤامرات ومخططــــــــات ُأفشلت فــــــــي اليمـــــــــــن
دخل العال�������م يف ألفية جدي�������دة وحاولت أمري�������كا أن تدخل العال�������م يف مرحلة 
جديدة من الهيمنة والتسلط الكبير فبعد فشلها يف مؤامرتها التي نفذتها يف ميناء 
عدن بتفجير املدمرة األمريكية يو اس اس كول يف الثاني عش�������ر من ش�������هر أكتوبر من 
العام 2000 خلف ذلك التفجير قتل 17 جنديًا أو ما أس�������موهم بحارا أمريكيا أراد من 
خاللها احتالل اليمن ولكنها لم تعطي ذلك الزخم اإلعالمي وأفش�������لت تلك املؤامرة 
الت�������ي لم يس�������تطيعوا ان يحيكوها بالش�������كل الفني والذي فضحه�������م عندما اتضح ان 
التفجي�������ر كان م�������ن الداخل وليس من اخلارج وألصقوا التهم�������ة آنذاك باملدعو جمال 
محم�������د البدوي من أبناء عدن ومت القبض على مجموعة من عناصر جهزوهم حتت 
مس�������مى ارهابيني وإصدار حكم اإلعدام عليهم من قبل احملكمة اجلزائية املتخصصة 
يف صنع�������اء وبعدها باحلبس مل�������دة 15 عاما ومت تهريبهم ومرروا تلك املس�������رحية أنهم 
هربوا عبر نفق حف�������روه بأيديهم مبالعق ومرروها على املجتمع يف ذلك الوقت ولكن 
وج�������دت أمريكا أثناء تفجيرهم لتلك املدمرة أنها ق�������د مهدت بأنه يوجد إرهابيني يف 
اليمن وحتملت السودان تبعات ذلك املخطط بأن الصقت لهم التهمة ومازالت تعقد 
الصفق�������ات مع حكومة الس�������ودان الى األن بعقد صفقات واتفاقيات تس�������ويه مع أس�������ر 

اولئك الضحايا من اجلنود ال 17 أمريكيا. 

إعداد/ شرف الدين الرحبي
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خطر دخول اأمريك� اليم��ن وك�سف خمطط�ته� ووجه 
ب�سرورة التحرك اجل�د الإف�س�ل خمطط�ته� ودع� الى 
رفع هت���ف ال�سخط �سد امري��ك� وك�ن يف تلك الفرتة 
قد احتل��ت اأمريك� الأفغ�ن�ست�ن وكي��ف �سعت ادواته� 
اال�ستخب�راتي��ة الإيج���د ذريع��ة ومه��دت الحت��الل 
افغ�ن�ست���ن وتطرق يف حديثه ع��ن املق�بلة ال�سحفية 
التي ك�نت قبل يومن من الق�ء هذه املح��سرة ك�نت 
مق�بل��ة �سحفي��ة م��ع الرئي���ض اخل�ئن عل��ي عبداهلل 
�س�لح حول املدمرة االمريكية كول التي مت تفجريه� 
يف مين�ء عدن ليتم م��ن خالله� اإعط�ء ذريعة الحتالل 
اليم��ن بعد اأفغ�ن�ست�ن فوج��ه ال�سيد ح�سن ب�لتحرك 
اجل���د ورف��ع ال�سخ��ط �س��د اأمري��ك� وك�س��ف اأولئك 
اخلون��ة والعمالء كعلي حم�س��ن والزنداين وعدد من 
العلم���ء املرتبط��ن به��م الذين ك�ن��وا يتبن��ون فكرا 
م�ست��وردا من مملكة قرن ال�سيط���ن مت دعمه ون�سره 
بق��وة يف بلد االمي�ن واحلكمة وذل��ك بهدف اإ�سع�ف 
الفكر ال�سليم الذي م�زال متبقي� لدى عدد من العلم�ء 
الرب�ني��ن الذي��ن ك�ن��وا يح��ذرون م��ن الفرق��ة ومن 
خط��ر الوه�بية اآن��ذاك حيث مت جتني��د العديد منهم 
للقت���ل يف �سف اأمريك� ملواجهة االحت�د ال�سوفيتي يف 
اأفغ�ن�ست�ن ليع��ودوا الى بلدانهم والى اليمن خ��سة 
ليكون��وا فيم� بعد اأداة بيد اأمري��ك� لتنفيذ خمطط�ته� 
اال�ستعم�ري��ة ك��سف��� كل ذلك يف حم��سرت��ه تلك ق�ل 
�س��الم اهلل عليه :" اإذًا ف���إذا كن� نقول يف امل��سي : اأنه 
الينبغ��ي اأن ن�سكت اأم���م اأي جهة تقول لن� اأن ن�سكت 

ي�سبح االأن املو�سوع اأكرث اأهمية .
ومن جهة اأخ��رى نطمئن اإلى اأن عملن� قد ك�ن _ اإن 
�س�ء اهلل _ بتوفيق اهلل ، اأن عملن� هو بتوفيق اهلل ، واأن 
عملن� هو العمل الذي تتطلبه الظروف ، ظروف االأمة 
، وظ��روف اليمن ، ظروفن� كم�سلم��ن ، وواقع دينن� 
، وواق��ع اأمتن��� ، األي�ض ه��ذا هو م�ميك��ن اأن نكت�سفه 
؟ فه��ل اأكت�سفن��� اأنن��� اأخط�أن� _ كم� يق��ول االأخرون _ 
اأم اأكت�سفن��� اأنن� بحمد اهلل عل��ى �سواب ونحن نعمل 

هذا العمل.

 إذا أردت السالم فأحمل السالح:
ع���د ال�سيد ح�سن بدر الدي��ن احلوثي ر�سوان اهلل 
عليه ال��ى �سل�سلة درو�ض معرف��ة اهلل وعده ووعيده 
ليلق��ي يف الثالث��ة االأي�م الت�لي��ة الدر�ض الث���ين ع�سر 
والث�ل��ث ع�س��ر والراب��ع ع�س��ر ليح��ذر م��ن عقوب��ة 
التفري��ط والتن�سل ع��ن امل�سوؤولية يف ه��ذا امل�سروع 
القراآين ويحفز وي�سجع بنيل الن�سر والفرج والت�أييد 
م��ن قب��ل اهلل م�ست��دال بتل��ك املواق��ف الت��ي ح�سلت 
لالأنبي���ء واملر�سلن ومن اأنعم اهلل عليهم ب�لهداية من 
ت�أيي��د ون�سر اإلهي عندم��� حتركوا واثقن ب�هلل ليلقي 
بعده��� حم��س��رة لتح��ذن حذو بن��ي اإ�سرائي��ل التي 
حت��دث فيه� ع��ن احل�لة الت��ي و�سل فيه��� امل�سلمون 
وتوجيه���ت  لق��رارات  التبعي��ة  م��ن  وزعم�وؤه��م 
اأمري��ك� و�س��ري اأنظم��ة احلكم عل��ى م� تري��ده اأمريك� 
حت��ى و�سل االأم��ر ال��ى اأن التوج��ه الدين��ي اأ�سبح 
خ�دم� ملخطط���ت اليهود وكذلك النظ���م االقت�س�دي 
ا�سب��ح ت�بع��� للنظ���م الراأ�سم�يل من قرو���ض ربوية 
وتدمري لالقت�س�د الوطني وع��دم االهتم�م ب�لزراعة 
واال�سالمي��ة  العربي��ة  للبل��دان  الذات��ي  واالكتف���ء 
و�سيط��رة نفوذ امريك� وخمطط�ت اليهود على جميع 
دول الع�مل ليقول يف ه��ذه املح��سرة :" الذين ب�عوا 
الدي��ن وهم حملة الدي��ن ، اأو يكونوا يف مواقفهم واإن 
ك�ن م��ن ب�ب مراع���ة امل�سلح��ة للدين،  اإنه��م اأ�سواأ 
واأك��رث اأث��رًا و �سررًا عل��ى االأمة ، الأن��ه اإذا ب�ع اأهل 
الدين الديَن فمن اأين �ستلقى الدين نظيف�ً ونقي�ً ؟ بنو 
اإ�سرائي��ل عندم� ب�عوا الدين ب�عوه وهم حملته فك�ن 
بي��ع الدين هو اإ�س��الل لالأمة ، الأنهم م��ن ينظر اإليهم 
الن����ض يف خمتل��ف مراحل الت�ريخ اأنه��م اجلهة التي 
يتلق��ون منه��� اإر�س�ده��م وتعليمه��م ، ويتلق��ون منه� 

الكتب التي اأورثهم اهلل اإي�ه� " .
وق���ل اأي�س� يف هذه املح��س��رة " اإذا ك�ن اليمنيون 
يري��دون اأن ي�سلموا �سر اأمريك� فلي�سرخوا جميع� يف 
وجهه� ، وليتحدوه��� ، وليقولوا : لي�ض هن�ك اإره�ب 
داخ��ل بالدن� ، لك��ن م� الذي يح�س��ل ؟ اأمر ب�ل�سكوت 
م��ن الكب��ري وال�سغ��ري ، وكل��ه ُيقدم حت��ت عنوان ] 

حف�ظ�ً على م�سلحة ال�سعب [ .
وحت��دث ال�سيد ح�سن بدر الدي��ن احلوثي يف هذه 
املح��س��رة ع��ن املوؤامرة الت��ي يراد م��ن خالله� الى 
ع��دم جع��ل ال�سع��وب العربي��ة واالإ�سالمي��ة التخ�ذ 
مواقف �س��د خمطط�ت اليهود بينم��� الغربيون عقب 
اح��داث 11 �سبتم��رب حترك��وا �س��د اال�س��الم و�سد 

امل�سلم��ن وكذلك الفل�سطيني��ون الذين يح�سلوا على 
ال�س��الم عندم� مل يتحركوا ملواجهة الكي�ن ال�سهيوين 
الغ��س��ب منذ بدايت��ه وذكر اجلمل��ة االأمريكية التي 
يتداولوه��� فيم��� بينه��م ]اإذا اأردت ال�س��الم ف�أحم��ل 

ال�سالح[.

دعوا الشعب يصرخ في وجه األمريكيين :
اي�س���ً و�س��ع ال�سهيد الق�ئد م�س��روع عملي وخطة 
عملي��ة الإف�س�ل خمطط اأمريك� الإحت��الل اليمن ق�ئال : 
"دع�ا ال�شعب ي�شرخ يف وجه الأمريكيني ، و�شرتون 
اأمري��ك� كيف �ستتلطف لك��م .... هي احلكم��ة ، األ�سن� 
نق��ول : اأن االإمي���ن مي�ن واحلكم��ة مي�نية ؟ اأين هي 
احلكم��ة ؟ اإن من يعرف اليه��ود والن�س�رى ، اإن من 
يع��رف اأن كل م�س�حله��م يف بالدن��� ، ل��و وقف اليمن 
لي�ش��رخ �شرخًة لأ�شب���ع واحد حل�ل��ت اأمريكا كل 
منطقه��� ، ولعدلت كل منطقه� ، والأعفت اليمن عن اأن 

يكون فيه اإره�بين .
ع�د ال�سهيد الق�ئد ال�ستكم�ل اأخر در�ض من �سل�سلة 
معرفة اهلل وعده ووعيده وهو الدر�ض اخل�م�ض ع�سر 
الذي فيه حتدث ع��ن دع�ء االإم�م زين الع�بدين علي 
ب��ن احل�س��ن عليهم��� ال�سالم وه��و ي�ستعي��ذ من ن�ر 
جهن��م ليوؤكد ل��كل من ي�ستم��ع اليه اأن وعي��د اهلل ملن 
يف��رط ويق�ش��ر يف اأداء م�ش�ؤوليت��ه وكل م��ن ي�شخ��ر 
ويعمل على التثبيط وال يتحمل اأي م�سوؤولية �سين�له 
خزي وذل يف الدني� و ن�ر تغلظ به� اهلل لكل من ع�س�ه 
و�س��دف ع��ن ر�س���ه يف االأخ��رة الت��ي تعت��رب اأ�س��د 
واأعظم م��ن كل م� متتلك��ه دول اال�ستكب�ر والطغي�ن 
يف ه��ذا الع�س��ر من قن�ب��ل ذري��ة اأو نووية وخمتلف 
اأن��واع االأ�سلح��ة وتط��رق الى م��ن �سيتح��رك ح�ماًل 
وم�ست�سع��رًا للم�سوؤولية كي��ف �سين�ل رع�ية ورحمة 
اهلل وت�أيي��ده ون�سره لين�ل الع��زة والرفعة يف الدني� 

ويف االأخرة جن�ت ونعيم عظيم .
يف اليوم الت�يل تطرق ال�سهيد الق�ئد ملعنى الت�سبيح 
وو�س��ح عل��ى اأن كل خملوق���ت اهلل م�ستنفرة يف هذا 
الكون ت�سب��ح اهلل وتنزهه واأن من يتحرك م�ست�سعرا 
للم�سوؤولي��ة وح�م��ال مل�سروع ق��راآين حت��رري منفذًا 
لتوجيه���ت اهلل ه��و من �سم��ن جيو���ض م�ستنفرة له� 
نف���ض اله��دف والغ�ي��ة ليوؤكد م��ن خالل ه��ذا الكالم 
عل��ى �سرورة الت�سبيح العملي بل�س�ن احل�ل واملق�ل 
عندم��� ي�سعر الف��رد اأو اجلم�عة بح�ل��ة من ال�سعف 
او الوه��ن ليع��ود من جدي��د يف التح��رك واال�ستنف�ر 

لتحقيق الهدف ولنيل الن�سر االإلهي.

كشف مخططات اليهود والمنافقين:
يليه��� يف الي��وم ال��ذي بع��ده يلقي حم��س��رة ولن 
تر�سى عن��ك اليهود وال الن�س�رى ليك�سف خمطط�ت 
اليه��ود واملن�فق��ن املرتبط��ن بهم الذي��ن �سعوا الى 
تزيي��ف احلق�ئ��ق وتقدمي ثق�ف���ت مغلوط��ة وعق�ئد 
ب�طل��ة ن�سب��ت ال��ى اال�س��الم و�سدقه��� العدي��د م��ن 
امل�شلم��ني لي�شل���ا ال��ى حال��ة ال�ش��الل والنحطاط 
وتطرق يف تلك املح��سرة عن املق�بلة ال�سحفية التي 
�س�هده��� ال�سهيد الق�ئد يف التلفزيون يف اليوم امل��سي 
مع علي عبداهلل �س�لح عقب عودته من اأمريك� الإعالن 
حت�لف��ه مع امريك� ملح�ربة م� ي�سم��ى االإره�ب واأكد 
عل��ى ذل��ك اأثن���ء املق�بل��ة ومت خالله�  ط��رح اأ�سئلة 
فه��م منه� ال�سهي��د الق�ئد ب�أن هن�ك حم���والت لتلفيق 
الته��م على اليم��ن بوجود اإره�بي��ن يجب حم�ربتهم 
ويجعل��وا من اليمن بل��دًا اإره�بي���ً يحت�سن االإره�ب 

ويدعم االإره�ب وي�س�نده .
الي��وم الت���يل حت��دث ال�سهي��د الق�ئ��د ع��ن االآلي��ة 
واملنهجي��ة ل��كل من يحم��ل هم���ً لنقل ه��ذا امل�سروع 
الق��راآين اإلى الغري اأ�سهب فيه��� ال�سهيد الق�ئد بطريقة 

قراآنية عرب حم��سرة واإذ �سرفن� اإليك نفرًا من اجلن 
وعم��ل عل��ى توزيع درو�س��ه وحم��سرات��ه وانت�س�ر 

�سع�ر الرباءة من اأمريك� واإ�سرائيل .

خطورة التفريط في تنفيذ 
التوجيهات:

دخ��ل �سه��ر ذي احلج��ة لي�ستع��د ال�سهي��د الق�ئ��د 
لل�سف��ر �سوب مكة املكرم��ة الأداء فري�سة احلج ومن 
خ��الل ذل��ك األقى حم��س��رة درو���ض من غ��زوة اأحد 
الت��ي و�س��ح فيه��� �س��ري تل��ك املعركة ب��ن امل�سلمن 
وامل�سركن يف ذلك الع�س��ر وو�سح خطورة التفريط 
يف تنفيذ التوجيه�ت وب��ن درو�س�ً ه�مة ي�ستف�د منه� 
يف معرك��ة اجله���د يف مواجهة خمطط���ت وموؤامرات 
يه��ود هذا الع�سر اأمريك� واإ�سرائيل ويعلن ب�سرخته 

املدوية الرباءة منهم يف يوم احلج االأكرب.
ع���د ال�سهيد الق�ئ��د ليلق��ي حم��سرة اأم��ر الوالية 
ليو�س��ح الطريق ال�سحيح ال��ذي اأراده اهلل ور�سوله 
للموؤمن��ن يف ح�ل��ة مواجهته��م لليه��ود وتع��رف مع 
م��ن تتح��رك لتن���ل الن�سر امل��وؤزر لتكون اأم��ة غ�لبة 
وحزين��ة  األيم��ة  ذك��رى  بعده���  لت�أت��ي  ومنت�س��رة 
وف�جعة كبرية وهي ذكرى ا�ست�سه�د االإم�م احل�سن 
ب��ن علي عليهم��� ال�س��الم ليلقي تل��ك املح��سرة التي 
و�س��ح فيه� ال�سهي��د الق�ئد ع��ن االأ�سب���ب التي اأدت 
ال��ى ا�ست�سه�د هوؤالء العظم�ء ومدى االنحراف التي 
و�سل��ت اليه االأم��ة االإ�سالمية بع��د مف�رقته� لر�سول 
اهلل ب�سنوات مع��دودة وو�سح الدرو�ض والعرب التي 

ميكن اال�ستف�دة منه� يف هذا الع�سر .

الوعي بخطورة المرحلة:
ليلق��ي بعده� عدة درو�ض وحم��س��رات ك�الإره�ب 
الدي��ن  ب��در  العالم��ة  لل�سي��د  ك�ن  الت��ي  وال�س��الم 
احلوث��ي رحم��ة اهلل تغ�س���ه مقدمة فيه��� وهو يحث 
اجلمي��ع ال��ى حتم��ل امل�سوؤولي��ة واجله���د يف �سبيل 
اهلل لن�س��ر دين اهلل ليتقبل اهلل جمي��ع االأعم�ل وكذلك 
القى ال�سهي��د الق�ئد حم��س��رة م�سوؤولية اأهل البيت 
م�سوؤولية ط��الب العلوم الديني��ة وخطورة املرحلة 
وحمي���ي ومم�ت��ي هلل والثق�ف��ة القراآني��ة واأنفق��وا 
يف �سبي��ل اهلل واالإ�س��الم وثق�ف��ة االإتب���ع وع��دد م��ن 
الدرو���ض املتفرق���ت حت��ى ي�أت��ي �سه��ر رم�س���ن من 
ليلق��ي درو�س���  الع���م 1423 ودخ��ول ع���م 2003 
متفرق��ة ك�أي�ت من �س��ورة الواقع��ة وال�سع�ر �سالح 
وموقف وذك��رى ا�ست�سه�د االإم�م عل��ي عليه ال�سالم 
لينتهي رم�س�ن ويع��ود ال�سهيد الق�ئد الى الق�ء عدد 
م��ن املح��س��رات والدرو�ض املتفرق��ة وتدخل ذكرى 
الوالي��ة ويلقي حم��س��رة حديث الوالي��ة عقب عيد 
االأ�سح��ى م��ن الع���م 1423 وبعده��� ي�س��ل ال�سهيد 
الق�ئ��د يراق��ب االأح��داث ويحلله� ويك�س��ف ويف�سح 
ويفن��د تل��ك املخطط���ت واملوؤام��رات الت��ي حتيكه��� 
اأمري��ك� ويعم��ل عل��ى اإف�س�له� لت�س��ن اأمري��ك� حربه� 
عل��ى الع��راق الحتالله��� يف 19 م�ر���ض ال��ى 1 م�ي��و 
م��ن الع�م 2003 وظ��ل ال�سهيد الق�ئ��د ين�سر ويوعي 

بخطورة املرحلة وعواقب التفريط والتق�سري وك�ن 
يوج��ه م��ن وجد فيه��م الروحي��ة اجله�دي��ة للتحرك 
ال��ى الع��سم��ة �سنع���ء الإع��الن ال�سرخ��ة يف وج��ه 
امل�ستكربين ويو�سل ح�لة ال�سخط لدى اليمنين الى 
اأمريك� ويعمل على ن�س��ر املح��سرات والدرو�ض الى 
خمتل��ف حم�فظ�ت اجلمهورية ، ليلقي بعده� درو�ض 
وحم��سرات مديح الق��راآن ب�عتب�ر اأن القراآن الكرمي 
كت���ب هداية ويو�سح عن اأ�س�لي��ب ومنهجية القراآن 
الك��رمي وبالغت��ه والرد عل��ى ال�سبه���ت وك�ن مراقب� 
لالأح��داث واملتغ��ريات الت��ي ك�نت حت��دث يف الع�مل 
ويتح��دث ع��ن االأو�س���ع يف اأفغ�ن�ست���ن وفل�سط��ن 
والع��راق ليلق��ي ال�سهي��د الق�ئد حم��س��رة اآي�ت من 
�س��ورة الكه��ف متحدث��� ع��ن ق�س��ة اأولئ��ك املوؤمنن 
الذي��ن ق�موا وانطلق��وا يف �سبيل اهلل وم��� منحهم اهلل 

من رع�ية وت�أييد وتغيري ملجرى الفلك من اأجلهم . 

ضغوط إليقاف المشروع 
القرآني:

لي�أتي �سهر رم�س�ن ويخو�ض ال�سهيد الق�ئد �سل�سلة 
ك�مل��ة من درو���ض �سهر رم�س���ن تت�سمنه��� منهجية 
قراآني��ة لبن���ء اأمة تبن��ي ح�س�رة عل��ى اأ�س��ض ديني 
وهدى رب�ين حتمل م�سروع� نه�سوي� لالأمة وللب�سرية 
كلها، وتبداأ بعد ذل��ك ال�شغ�ط والت��شيات لإيقاف 
هذا امل�سروع وتب��داأ معه� احلرب االأولى بتوجيه�ت 
اأمريكية لواأد واإيق�ف هذا امل�سروع مت فيه� ا�ستخدام 
ح��رب �سعواء توجه فيه� اجلي���ض اليمني  بكل عدته 
وعتاده وبقيادة �شباط اأمريكيني كانت تق�د املعركة 
م��ن خل��ف ال�ست���ر القتح�م منطق��ة م��ران والق�س�ء 
عل��ى ال�سي��د ح�سن بدر الدي��ن احلوثي  �سن���ً منهم 
بقتله��م ل��ه اأنه��م �سيوقف��ون ه��ذا امل�س��روع الق��راآين 
حي��ث اأ�ست�سه��د ال�سي��د ح�سن ب��در الدي��ن احلوثي 
يف ال 10 م��ن �سه��ر �سبتم��رب من الع���م 2004 ال25 
م��ن رجب من الع���م 1425 وهو ت�ري��خ لي�ض ب�الأمر 
امل�س���دف فه��و نف���ض التوقي��ت الذي مت في��ه تفجري 
اأب��راج التج���رة االأمريكي��ة يف ال11 م��ن �سبتم��رب 
م��ن الع���م 2001 فب��ست�سه�د ال�سهي��د الق�ئد وبدمه 
الط�ه��ر ولد ه��ذا امل�سروع من جدي��د لكتب له الغلبة 
اأك��رب ولت�س��ن بعده���  والن�س��ر واالنت�س���ر ب�س��كل 
احلرب تلو احلرب والتي ك�ن يقود مواجهته� ال�سيد 
عبدامللك بدر الدين احلوثي يحفظه اهلل حتى احلرب 
ال�س�د�س��ة الت��ي �سمي��ت ب�الأر�ض املحروق��ة تدخلت 
فيه��� مملكة قرن ال�سيط���ن لريجعوا منه��� مهزومن 

منك�سرين بقوة اهلل ون�سره .

إعالن العدوان على اليمن:
مل جتد اأمريك� نف�سه� اإال ع�جزة وف��سلة اأم�م هذا 
امل�سروع لتجد اأن احلرب الع�سكرية ال جتدي نفع� 
عق��ب احتالله��� الأفغ�ن�ست�ن وللع��راق وانك�س�ره� 
وهزميته��� مع اأدواته��� يف اليمن بع��د �ستة حروب 
مل ت�ستط��ع اأن تك�س��ر من عزمية واإمي���ن املوؤمنن 
الذي��ن حمل��وا م�سروع���ً قراآني���ً ال ميك��ن اأن يهزم 
فعمل��ت على ترتيب موؤام��رة وخمطط جديد حتت 
م�سمى الربي��ع العربي وافتع�ل الث��ورات العربية 
يف خمتل��ف ال��دول العربية منه� اليم��ن حيث مرت 
الث��ورة اليمنية بعدة مراحل ال تخفى على اأحد مت 
م��ن خاللها اإ�شق��اط ال��شاية والهيمن��ة الأمريكية 
عل��ى اليم��ن وم��� اإن ب��داأ اليم��ن ي�ستق��ل بق��راره 
ال�سي��س��ي وانت�س���ر ثورته يف ال21 م��ن �سبتمرب 
م��ن الع�م 2014 حتى مت اإعالن احلرب على اليمن 
م��ن ع��سمة ال�سيط���ن االأكرب عرب وزي��ر خ�رجية 
ق��رن ال�سيط�ن يف ال 26 من م�ر�ض من الع�م 2015 
لتعل��ن اأمري��ك� ر�سمي��� امل�س�ركة يف الع��دوان على 
اليم��ن وعمل حت�لف اإجرام��ي ت�س�رك فيه اأكرث من 
17 دولة ليت�سح من ذلك اأنه موؤامرات وخمطط�ت 
وم�سرحية تفجري اب��راج التج�رة الع�ملية واعالن 
احلرب على م� ي�سمى ب�الإره�ب مت و�سعه� الإعالن 
احل��رب عل��ى اليم��ن وغزوه��� ملعرفته��م بوج��ود 
م��� يرهبه��م يف بل��د االإمي���ن واحلكم��ة ليحمل هذا 
ال�سع��ب م�سروع��� حترري��� لي���ض لنف�س��ه وح�سب 
واإمن��� لكل ال�سعوب امل�ست�سعف��ة حيث مل ت�ستطع 
دول اال�ستكب���ر وعمالئه��� االأع��راب ب��كل �سالحه� 
وامواله��� الط�ئلة اأن تك�سر م��ن اإرادة هذا ال�سعب 
�سيزل��زل  ال��ذي  امل��وؤزر  وبن�س��ره  ب���هلل  الواث��ق 
عرو���ض اال�ستكب���ر و�سيتحق��ق عل��ى يدي��ه الوعد 
االإله��ي لتحرير املقد�س�ت االإ�سالمية وازالة اأمريك� 

واإ�سرائيل من الوجود ..

ما بين أحداث 11 سبتمبر وعدوان 26 مـارس مــــــــــــــــــــــؤامرات ومخططــــــــات ُأفشلت فــــــــي اليمـــــــــــن
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انطالقة المشروع القرآني 
للشهيد القائد:

ق��د  املتح��دة  الوالي���ت  ك�ن��ت  ال��ذي  الوق��ت  يف 
اأحكم��ت قب�سته� على الغ�لبي��ة الُعظمى من االأنظمة 
واحلكوم�ت العربي��ة واالإ�سالمية، على مدى العقود 
التي اأعقبت احلرَب الع�ملية الث�نية، ك�نت املخ�برات 
االأَمريكي��ة حت�رب بط��رق �سّرية وعرب تل��ك االأنظمة 
اأي م�س��روع اأو فك��ر ينطل��ق ويتج��ه عك���ض التي���ر 

اال�ستعم�ري االأَمريكي ب�سكله اجلديد، 
ويف ظ��ل تل��ك املعطي�ت والظ��روف الت��ي ا�ستتبت 
للهيمن��ة االأَمريكي��ة، �سكل��ت انطالقة ال�سهي��د الق�ئد 
ملواجه��ة ه��ذا امل�س��روع ال��ذي يه��دف للهيمن��ة على 
الع���مل ف�رق���ً قوي���ً يف ذل��ك الوق��ت، ال��ذي اذلت فيه 
اأمري��ك� جمي��ع الزعم���ء واحل��ك�م يف املنطق��ة، ومل 
يتج��راأ اأح��د منهم الوق��وف يف وجه غطر�س��ة اأمريك� 
وخ�سو�س���ً  واال�ستعم�ري��ة،  الت�أمري��ة  م�س�ريعه��� 
عندم��� خرج الرئي�ض االأمريكي ج��ورج بو�ض، والقى 
خط�ب�ً عقب م�سرحية تفجري برجي التج�رة الع�ملية 
يف ع���م 2001م، ق���ل في��ه للع�مل: »م��ن مل يكن معن� 
ن���«، وحينه� خ��رج ال�سهيد الق�ئ��د �سج�ع�ً  فه��و �سَدّ

وق�ل م�معن�ه: »اأن� �سد اأمريك�«.

الشهيد القائد يقف في 
وجه غطرسة أمريكا:

    يف الوق��ت ال��ذي ك�ن في��ه ال�سهي��د الق�ئ��د يت�أمل 
كل يج��ري يف بع���ض ال��دول العربي��ة واالإ�سالمي��ة، 
وخ�سو�س���ً الع��راق واأفغ�ن�ست�ن، ف�إن��ه مل يتنب�أ مب� 
تخطط له اأمريك� فح�سب، واإمن� ا�ستط�ع بوعي قراآين 
فريد اأن يقراأ طبيعة التحرك�ت االمريكية فيم� الدول 
العربي��ة واال�سالمية واإحك�م قب�سته��� على االأنظمة 
احل�كم��ة فيه�، وابتك�ر الذرائ��ع “االإره�ب، وتنظيم 
م��� ي�سم��ى ب�لق�عدة” الحت��الل تلك ال��دول والهيمنة 
عليه���، حت��ت ي�فطة تل��ك الذرائع، ويف نف���ض الوقت 
حم�رب��ة اأي فكر ي��وؤدي لطرده� م��ن املنطقة وف�سح 
موؤامراته� بحق االأمة، وهو م� جعل انطالق امل�سرية 
القراآني��ة الت��ي ق�ده��� ال�سهي��د الق�ئ��د ت�س��كل خطرًا 
كب��ريًا على الهيمن��ة االمريكي��ة يف املنطق��ة، واأف�سل 

املخطط�ت اال�ستعم�رية االمريكية.

التحذير من خطورة المشروع 
االستعماري األمريكي:

انطل��ق ال�سهيد الق�ئ��د »ر�س��وان اهلل عليه« يف تلك 

الفرتة �سوب املهمة االأهم وهي التوا�سل مع الن��ض، 
واملجتم��ع وابالغه��م ب�الأدلة والرباه��ن والقراءات 
ال�سحيح��ة بحقيق��ة امل�س��روع االأمريك��ي، ويتحدث 
ب�س��كل م�ستمر عن خطر كب��ري الن��ض واالأمة جمع�ء، 
دون اأن يكونوا قد مل�سوا ب�سكل مب��سر تلك اخلطورة 
يف  االأَمريكي��ة  املخ�ب��رات  الأ�س�لي��ب  نظ��رًا  عليه��م؛ 
م��ن  الب�سط���ء  االختب���ء وراء ع��دة ذرائ��ع متن��ع 
متيي��ز وجود االأَمريكين خل��ف كل م� يحدث؛ ولذلك 
خ�ط��ب الن����ض يف در���ض )ال�سع���ر �س��الح وموقف( 
وه��و يرد على من يقول اإن اخلط��ر االأَمريكي م� يزال 
احتم�الت... ق�ئاًل: “اأم�م��ك �سواهُد يف بلدان اأخرى، 
�سواهد فيم� يح�سل يف البلدان االأخرى؛ الأنه� �سي��سة 
واح��دة، م� تراه يف البل��دان االأخرى �سرتاه يف بالدك 
على اأي��دي االأَمريكين، م� نقول اإنه��� اأ�سي�ء م� زالت 

فر�سي�ت، قد راأوا اأفغ�ن�ست�ن، وراأوا فل�سطن«.

الشعب هو المستهدف 
واإلرهاب ذريعة:

يف وق��ت مبك��ر ح��ذر ال�سهي��د الق�ئ��د م��ن اخلط��ر 
احلقيق��ي على اليمن، ومن دخ��ول اأمريك� اإلى اليمن، 
يف وق��ت ك�ن الكثري ي�سخر من ه��ذا القول، والبع�ض 
ي�ستبع��ده يف احل��د االأدن��ى، والبع���ض االأخر يعترب 
مث��ل هذا الكالم غريب�ً حينه�، فيم� ك�ن التحذير الذي 
اأطلقه ال�سهيد الق�ئد يوؤكد دون اأدنى �سك اأن املجتمع 
بكله هو امل�ستهَدف، ولي���ض اأولئك الذين هم ب�لت�أكيد 
»اأدوات اأمري��ك�«؛ الأن اأولئ��ك ك�ن��وا يف االأ�سل، وال 
يزال��ون مربرًا وذريعًة ال�ستج��الب التدخل االأجنبي 
يف اليم��ن، حيث يق��ول يف در���ض: )واإذ �سرفن��� اإليك 
نف��رًا م��ن اجلن(:«حت��ى تع��رف اأن ال�سع��ب نف�س��ه 
ه��و امل�سته��دف ولي���ض اأولئ��ك، واأن الدي��ن بكله هو 
امل�سته��دف ولي���ض اأولئك، اأن اأمريك� م��ن البداية هي 
من تعطي �سوءًا اأخ�سر لدعم هوؤالء واإف�س�ح املج�ل 
اأم���م ه��وؤالء، والتع�ون مع هوؤالء وه��ي من �سغلتهم 
ه��م يف من�طق اأخرى يف جم���ل تكون نتيجته م�سلحة 
له��� ومل�س�حله� يف املنطقة، ث��م ت�أتي بعد فرتة لتقول 

ب�أن اأولئك اإره�بيون.«.
وي�سي��ف يف در���ض )خط��ر دخ��ول اأمري��ك� اليمن( 
ب�لق��ول: »نق��ول جميع���ً كيمنين ل��كل اأولئ��ك الذين 
يظنون اأنه ال خطر حُمدق، الذين ال يفهمون االأ�سي�ء، 
ال يفهم��ون اخلطر اإال بع��د اأن َيْدهمهم، نقول للجميع 
�سواء اأك�ن��وا كب�رًا اأم �سغ�رًا: االآن م�ذا �ستعملون؟ 
االآن يجب اأن تعملوا كل �سيء، العلم�ء اأنف�سهم يجب 
اأن يتحرك��وا، واملواطنون كلهم يج��ب اأن يتحركوا، 
واأن يرفع��وا جميع���ً �سوتهم ب�ل�سرخ��ة �سد اأمريك� 

و�س��د اإ�سرائي��ل، واأن يعلن��وا عن �سخطه��م لتواجد 
االأمريكي��ن يف اليم��ن، الدولة نف�سه���، الرئي�ض نف�سه 
يج��ب اأن يحذر، م� يجرى على عرف�ت، م� جرى على 
�س��دام، م� جرى على اآخري��ن يحتمل اأن يجري عليه 
هو، اإن اخلطر عليهم هو من اأولئك، اخلطر عليهم هو 
م��ن االأمريكين، اخلط��ر عليهم هو م��ن اليهود، على 

احلكوم�ت وعلى ال�سعوب، على الزعم�ء«.
ة م��ن ه��دى وتع�لي��م الق��راآن      وبكلم���ت م�ستم��َدّ
الك��رمي، يوؤك��د ال�سهي��د الق�ئ��د »ر�س��وان اهلل عليه« 
ب�س��كل ح��س��م اأن عدو ال�يم��ن و�سعبه الذي��ن ي�سمر 
ال�س��ر ل��ه ه��ي »اأمريكي��� واإ�سرائي��ل«، ويرك��ز على 
تك��رار هذه احلقيق��ة وت�سمينه��� يف اأغل��ب الدرو�ض 
واملح��س��رات الت��ي ك�ن يلقيه��� ليوؤك��د مل��ن مل ي��ِع 
خط��ورة التدخ��ل االأمريك��ي يف ال�يم��ن بع��د، اأنه اآن 
االأوان لنع��ي جميع���ً خطورة املخطط���ت االأمريكية 
واالإ�سرائيلية واال�ستع��داد للت�سدي له�، حيث يقول 
يف در���ض )درو�ض من وحي ع��سوراء(: »اإن من يفقد 
اليم��ن منه ه��م اليه��ود والن�س�رى عندم��� يدخلون، 
ه��م االأمريكيون، هم اأولئك الذين ق���ل اهلل عنهم اأنهم 
ي�سع��ون يف االأر���ض ف�س���دًا، اأنهم يري��دون اأن ن�سل 
ال�سبيل، هم من �سيفقدون كل اإن�س�ن اأمنه حتى داخل 

بيته«.

احتالل اليمن بذريعة 
اإلرهاب:

يب��ن ال�سهي��د الق�ئ��د يف در���ض )خط��ر دخول 
اأمري��ك� اليم��ن( اأنه اأمري��ك� تريد احت��الل اليمن 
بذريع��ة االإره���ب، حي��ث يق��ول :«اإذًا ج���ءوا 
لي�ستذل��وا اليمنين، ج���ءوا لي�سربوا اليمنين، 
ج���ءوا ليقولوا: ]ه��ذا اإره�بي، وه��ذه املدر�سة 
اإره�بية، وه��ذا امل�سجد اإره�بي، وهذا ال�سخ�ض 
اإره�ب��ي، وتلك املن���رة اإره�بي��ة، وتلك العجوز 
اإره�بية[. وهك��ذا.. ال تتوقف كلمة ]اإره�ب[.
الحظ��وا، كيف اخلداع وا�س��ح، الق�عدة - التي 
ي�سمونه��� الق�ع��دة - تنظي��م اأ�س�م��ة ب��ن الدن، 
األ�س��ت االآن - م��ن خ��الل م� ت�سم��ع - ي�سورون 
ل��ك اأن الق�عدة ه��ذه انت�س��رت م��ن اأفغ�ن�ست�ن، 
واأ�سبحت ت�س��ل اإلى كل منطق��ة، ق�لوا:]اإيران 
فيه��� ن����ض م��ن الق�ع��دة، وال�سوم���ل ق��د فيه� 
ن����ض من تنظيم الق�عدة، واليم��ن احتم�ل اأن قد 
في��ه ن��ض م��ن تنظي��م الق�ع��دة، وال�سعودية قد 
فيه��� ن��ض من تنظي��م الق�عدة، وهك��ذا..[. من 
اأين ميك��ن اأن ي�سل ه��وؤالء؟ األي���ض االأمريكيون 
مهيمن��ن على اأفغ�ن�ست�ن؟ وعن اأي طريق ميكن 
له��وؤالء اأن ي�سل��وا اإل��ى اليم��ن، اأو ي�سل��وا اإلى 
ال�سعودي��ة، اأو اإلى اأي من�طق اأخرى؟ دون علم 

االأمريكين؟.
ه��ذا كم� يق�ل: ]قمي���ض عثم�ن[]اأنت��م يف قريتكم 
واح��د من الق�ع��دة، تربى يف بيتكم واح��د من تنظيم 
الق�ع��دة[ وهكذا في�سلون بتنظي��م الق�عدة هذا اإلى 
كل منطقة. وق�لوا: ]اإي��ران فيه ت�سعة ع�سر �سخ�س�ً 
ه��م من تنظيم الق�عدة. اإذًا اإي��ران تدعم االإره�ب[، 
اأ�سخ����ض  ق��د يكون��وا ه��م يعمل��ون عل��ى ترحي��ل 
ومتويلهم لي�س�فروا اإل��ى اأي منطقة لي�سنعوا مربرًا 
م��ن خ��الل وجوده��م فيه���،]اأن هن���ك يف بالدكم من 
تنظي��م الق�ع��دة، اإذًا اأنت��م اإره�بيون[ عل��ى ق�عدة 
م��ن  ِمْنُهْم{)امل�ئ��دة:  ��ُه  َف�إِنَّ ِمْنُك��ْم  َيَتَولَُّه��ْم  }َوَم��ْن 

االآي��ة51( فم� دام يف ب��الدك واحد من تنظيم الق�عدة 
ف���إذًا كلكم اإره�بيون. األي�ض هذا خ��داع؟ و األي�ض هذا 
خ��داع تتن�وله اأي�س���ً و�س�ئل االإع��الم، ال�سحفيون، 
تت�س�ب��ق  الت��ي  التلفزي��ون  حمط���ت  االإخب�ري��ون، 
وتت�س���رع اإلى اأي خرب دون اأن تفك��ر يف اأنه قد يكون 

خدعة هي تعمل على ن�سره.

البد أن يغضب الناس لماذا 
دخل األمريكيون اليمن:

يب��ن ال�سهي��د الق�ئد يف در�ض )خطر دخ��ول اأمريك� 
اليم��ن( اأنه الب��د اأن يك��ون للن��ض موق��ف واحد، هو 
اأن يغ�سب��وا مل���ذا دخ��ل االأمريكي��ون اليم��ن، واإل��ى 
هن��� انته��ى املو�س��وع، واأن��ه ال داع��ي للتحلي��الت 

والتربيرات كله�، حيث يقول:
»املفرو���ض اأن الن��ض يكون له��م موقف واحد، هو 
اأن يغ�سب��وا مل���ذا دخ��ل االأمريكي��ون اليم��ن، واإل��ى 
هن��� انته��ى املو�س��وع. حتلي��الت تربي��رات كله��� ال 
داع��ي له�، تخوف�ت، قلق، ]ب� يغلق��وا علين� ب� يغلى 
كذا ب�.. ب���..[ الن��ض يرجفوا عل��ى بع�سهم بع�ض. 
املوق��ف ال�سحيح، والذي يحل حت��ى كل الت�س�وؤالت 
االأخ��رى الت��ي تقلقك هو اأنه: مل�ذا دخ��ل االأمريكيون 
اليم��ن؟ ويج��ب عل��ى اليمني��ن اأن ال ير�س��وا به��ذا 
واأن يغ�سب��وا، واأن يخرجوهم، حت��ت اأي مربر ك�ن 
دخوله��م. األي���ض يف هذا م��� يكفي؟.فليك��ن كالمن� مع 
بع�سن��� البع�ض اأنه مل���ذا دخلوا بالدن���؟ ومن الذي 
�سم��ح له��م اأن يدخل��وا بالدن���؟ ه��ل دخل��وا كتج�ر؟ 
هن�ك �سرك�ت تعم��ل اأمريكية وهي التي ت�ستويل على 
ن�سبة كب��رية من برتول اليمن، لك��ن اأن يدخل جنود 
اأمريكيون ويحتلوا مواق��ع،.. ي�سيح الن��ض جميع�ً: 
اأي��ن هي الدولة؟ من الذي �سمح لهم؟ اأين هو اجلي�ض 

الذي ينهك اقت�س�د هذا ال�سعب بنفق�ته الب�هظة.
ث��م الن����ض ال ي�سمح��وا اأب��دًا الأنف�سه��م اأن يقولوا: 
ه��ذه الق�سية تخ�ض الدولة، اأو تعني الدولة. الدولة 
نف�سه� لي���ض له� مربر اأن ت�سم��ح، وال الد�ستور نف�سه 

ي�سم��ح مل�س��وؤول اأن ي�سم��ح بدخ��ول االأمريكين اإلى 
اليم��ن حتى ل��و افرت�سن��� اأن هن�ك - كم��� يقولون - 
اإره�بي��ن يف اليم��ن. هن���ك ق�س���ء يف اليم��ن، وهن�ك 
دول��ة يف اليمن، واليمنيون ي�ستطيعون هم اإذا م� ك�ن 
هن���ك اعتداء من �سخ�ض - اعت��داء مبعنى الكلمة - 
�س��د اأمريكين، اأو �س��د م�س�لح اأمريكي��ة م�سروعة، 
ف�لق�س�ء اليمن��ي هو �س�حب الكلمة يف هذا، ال ح�جة 

لدخول االأمريكين اإطالق�ً«.

مواجهة الغطرسة 
األمريكية واإلسرائيلية:

يف ظ��ل احلرب املعلن��ة من اأمري��ك� واإ�سرائيل على 
ح بذل��ك الرئي�ض االأ�سبق  االإ�س��الم امل�سلمن كم��� �سَرّ
بو���ض، وقي���م اأمري��ك� ب�حت��الل العديد م��ن البلدان 
العربي��ة واالإ�سالمي��ة مث��ل الع��راق واأفغ�ن�ست�ن...
الخ، وقد فعلت اأخريًا ب�سن عدوان ع�ملي على اليمن، 
م�ستغل��ًة عمالئه��� م��ن االأنظمة العربي��ة واخلليجية 
واإمك�ني�ته� ال�سخمة من ال�سالح، يرى ال�سهيد الق�ئد 
اأن ال حل وخمرج م��ن الغطر�سة والطغي�ن االأمريكي 
واالإ�سرائيل��ي اإال ب�لع��ودة اإل��ى الق��راآن الكرمي الذي 

يقدم احللول لكل االإ�سك�لي�ت التي تواجه االأمة.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق يوؤك��د ال�سهي��د الق�ئ��د اأن اهلَل 
�سبح�ن��ه وتع�ل��ى اأمرن��� يف كت�ب��ه العزي��ز ب�لتحرك 
واجله���د يف �سبي��ل اهلل لقت���ل اأعداء اهلل وه��م اليهود 
والن�س�رى ويت�س�ءل عن م� هو القت�ل يف �سبيل اهلل؟، 
ويب��ن اأنه اجله���د، الذي ه��ول كم� ق���ل اهلل تع�لى: 
ِ َوال ِب�ْلَيْوِم ااْلآِخِر َوال  }َق�ِتُل��وا الَِّذيَن ال ُيوؤِْمُنوَن ِب���هللَّ
قِّ  ُ َوَر�ُسوُلُه َوال َيِديُنوَن ِديَن احْلَ َم اهللَّ ُم��وَن َم� َحرَّ ُيَحرِّ
ْزَيَة َعْن َيٍد  ِمَن الَِّذي��َن اأُوُتوا اْلِكَت�َب َحتَّى ُيْعُط��وا اجْلِ

�ِغُروَن{ )التوبة: 29(. َوُهْم �سَ

الموت ألمريكا:
والوق�ئ��ع  احلق�ئ��ق  تل��ك  ات�سح��ت  اإن  وبع��د 
الوا�سح��ة و�سوح ال�سم�ض يف كبد �سم�ء ال�سيف، ال 
ي��زال البع�ض واقع�ً يف دائرة احلرية واال�ستغراب، 
فكي��ف ب�أمريك� اأن ت�سنع االإره�ب ثم تت�سدق ب�لعمل 
عل��ى حم�ربت��ه، وم� املخ��رج من ذلك ب�ل�س��كل الذي 
يلج��م اأمري��ك� ويردعه���، وه��ذا م� جن��دة يف درو�ض 
ال�سهي��د الق�ئ��د، حي��ث يوؤك��د اأن م��� يلج��م اأمري��ك� 
ويجعله� تّع��دل منطقه� هو رفع “ال�سرخة”، �سع�ر 
)اهلل اأك��رب، املوت الأمريك�، امل��وت الإ�سرائيل، اللعنة 
عل��ى اليهود، الن�سر لالإ�س��الم(، حيث يقول يف در�ض 
)َلَتْحُذّن َحْذَو بني اإ�شرائيل(: »دع�ا ال�شعب ي�شرخ 
يف وج��ه االأمريكين، و�سرتون اأمريك� كيف �ستتلطف 
لك��م.. هي احلكم��ة. األ�سن� نق��ول: اأن االإمي�ن مي�ين، 
واحلكم��ة مي�نية؟ اأي��ن هي احلكم��ة؟ اإن من يعرف 
اليه��ود والن�س�رى، اإن من يع��رف اأن كل م�س�حلهم 
يف بالدن��ا، ل� وقف اليم��ن لي�شرخ �شرخة يف اأ�شب�ع 
كل  ولعّدل��ت  منطقه���،  كل  اأمري��ك�  حلول��ت  واح��د 
منطقه�، والأعفت اليمن عن اأن يكون فيه اإره�بين«.

غطرسة أمريكا وإسرائيل
الشهيد القائد يقف في وجه

يف الوق���ت ال���ذي كان الش���هيد القائ���د رض���وان اهلل علي���ه يلق���ي 
محاضرته ودروسه من هدي القرآن الكرمي، ومنها درس بعنوان “خطر 
دخول أَمريكا”، فإنه اس���تطاع ان يقدم التش���خيص الدقيق ألبعاد تلك 
املؤامرات األمريكية وما ورائها، وحذر من خطورة املشروع االستعماري 

األمريكي على األمة العربية واالسالمية.

إعداد/ أحمد يحيى الديلمي
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من��ذ ا�سته��داف اجلن��ود االإم�راتين يف م���رب على يد الق��وة ال�س�روخية، 
يف الع���م 2016م، تغ��ريت منذ ذل��ك الت�ريخ موازين احل��رب، وب�ت اجلي�ض 
واللج���ن ال�سعبية مت�س��ك بزم�م املب�درة، لتكون االعالن���ت املتت�لية للجي�ض 
اليمني يف املج�ل الت�سلي��ح الع�سكري، �سفع�ت متت�لية يف وجه قوى العدوان 

على اليمن.
توجت تلك املرحلة ب�إعالن الرئي�ض ال�سهيد �س�لح ال�سم�د من حم�فظة ذم�ر 
�سبيح��ة الع��سر من ابريل الع�م 2018م، تد�سن "ع�م ال�سواريخ الب�ل�ستية 
نح��و ال�سعودية"، موؤك��دًا يف ذلك اللق�ء احل��سد " اأن ه��ذا الع�م �سيكون ع�م�ً 
ب�ل�ستي���ً ب�متي�ز، اإذ اأن اليمنيون �سيد�سنون يف كل يوم �س�روخ�ً ب�ل�ستي�ً نحو 

ال�سعودية". 
ذل��ك االعالن مثل تط��ور متالحق يف قدرة اليمني الع�سكرية خ��سة يف القوة 
ال�س�روخي��ة، وتع�ظ��م احل�س��ور الع�سكري يف ميدان املع���رك وو�سول اليد 

اليمني��ة عرب" ال�سواريخ" اإلى العمق ال�سعودي ، لتك�سر بذلك هيبة اال�سلحة 
االأمريكي��ة املتط��ورة يف املج���ل الدف�ع��ي، وتثبت للع���مل ف�سله� ام���م الب�أ�ض 

اليم�ين .
تو�سع��ت ق�ع��دة البن���ء الذات��ي لالأ�سلحة اليمني��ة، لتدفع العق��ول اليمينة 
منظوم���ت ع�سكري��ة جديدة، وا�سلح��ة نوعية غ��ريت م�س�ر املع���رك، وب�ت 
ظهور �سالح اجلو امل�سري وتطور ال�سواريخ، مقرتن ب�الأ�سبقية اليمنية ونزع 

االنت�س�ر من قلوب حت�لف العدوان.
من��ذ منظوم��ة "ب��رك�ن 1"، - وه��ي �سواريخ ط��ورت ميني�ً م��ن �سواريخ 
"�سكود" الرو�سية، ي�سل مداه الى 800 كيلومرت، ويقدر وزن راأ�سه احلربي 
بحوايل ن�سف طن- حتى افتت�حه معر�ض ال�سهيد عبدالعزيز املهرم للدف�ع�ت 
اجلوي��ة، منظوم���ت ث�ق��ب 1 وث�قب 2 وث�ق��ب 3 وف�طر 1- ج��رى تطويره� 
بخ��ربات ميني��ة بحت��ة، وادخلت اخلدم��ة بعد اأن ج��رى اختب�ره��� بنج�ح- 

م�س�ح��ة �س��سع��ة م��ن اجله��د اليمني ال��ذي قلب الط�ول��ة عل��ى روؤو�ض قوى 
العدوان، وجعل عب�رة "�سنع يف اليمن" ت�سرق يف املج�ل الع�سكري الع�ملي.

ه��ذا االإجن�ز النوع��ي واال�ستثن�ئي، مل يكن ح�سيلة ي��وم او حتى �سهر، بل 
اأ�سه��ر من العمل ودم�ء �سحت وهي تعمل ليل نه�ر لتنتج لليمن ا�سلحة ق�درة 
عل��ى ردع العدوان وك�سر �سوكة املرتزقة، وتوجع ب�سرب�ته� عوا�سم حت�لف 
ال�س��ر على اليمن، وترعب انظمة ك�نت ترى اليمن لقمة �س�ئغة �سيتم تدمريه� 

خالل ا�سبوع او ا�سبوعن.
اليم��ن ال��ذي �س��رب ع�سية 26 م�ر���ض الع���م 2015م، حتم� مل يع��د اليمن 
يف 26  م�ر���ض الع���م 2020م، فق��د ا�ستط���ع ان ينحت يف اأذه���ن الع�مل مدى 
ب�أ���ض اليمن��ن، وعنفوانهم وقوتهم يف الدف�ع عن ار�سه��م. رمب� �سرب�ت قوى 
الع��دوان جعل��ت من اليم��ن اقوى ع�سكري���ً وجمتمعي�ً، اقوى بكث��ري عم� ك�ن 
علي��ه، ق��وي ب�أمي�ن املجتم��ع بق�سيته العدال��ة، قوي مب� يكف��ي ليكون جديرًا 

ب�ل�سي�دة واال�ستقالل على ك�مل ترابه الغ�يل.
وحتم���ً، التحدي��ث امل�ستمر للق��وة الع�سكرية اليمنية مبختل��ف ت�سكيالته�، 
متوا�س��ل وال ميك��ن ان يتوق��ف يف حمطة م�، بل لن ينته��ي الن اليمنن عرفوا 
الطري��ق وب�توا ينظرون الى التطوي��ر الع�سكري �سبياًل وغ�ية يجب الو�سول 
له�، واال�ستمرار يف القفز على ال�سعوب�ت والعراقيل، وال�سري بخطوات ث�بتة 

نحو امل�ستقبل.

وخ��الل االأي�م القليل��ة امل��سية و�سلت ق��وات اأمريكية اإل��ى �سبوة ومين�ء 
بلح���ف، حي��ث ك�سفت و�س�ئل اأع��الم حملية اأن ق��وة اأمريكية ي�س��ل اأفراده� 
اإل��ى “110” جن��ود و�سلت �س�ح��ل بلح�ف يف �سب��وة معززة ب���10 ط�ئرات 
ب��الك هوك و30 مدرعة ه���ريف اإ�س�فة اإلى 4 اأنظمة دف�ع جوي نوع ب�تريوت، 
وغرفة عملي���ت ميدانية متك�ملة و�سلت اإلى �س�حل بلح�ف مبح�فظة �سبوة، 
م�س��رية اإل��ى اأن ب�رجتن حربيت��ن اأمريكيت��ن، ر�ست� يف مين���ء بلح�ف، اأهم 

موانئ ت�سدير الغ�ز امل�س�ل يف اليمن.

انتهاك للسيادة
الق��وات االأمريكي��ة املتواج��دة يف مين���ء بلح���ف النفطي ب��داأت حترك�ته� 
الع�سكري��ة يف اليم��ن مبرافقة ق��وات اإم�راتي��ة، يف خطوة اعتربه��� مراقبون 
�س�لبة حلقوق اليمنين، وانته�ك�ً لل�سي�دة، اإلى ج�نب كونه� جت�وزًا حلكومة 

املرتزقة.
واأك��دت م�س���در حملي��ة يف حم�فظة �سب��وة اأن “قوات الوالي���ت املتحدة، 
اأوقف��ت عملي�ت اال�سطي���د يف املي���ه االإقليمية على ال�س�ح��ل ال�سرقي لليمن، 

ب�لتزامن مع اإعالن االإم�رات بدء تدريب�ت م�سرتكة”.
وق�ل��ت امل�س���در اإن “م��� يق���رب 3000 �سي���د مين��ي يع�ن��ون منعهم من 
االإبح���ر عميق��� يف مي���ه خليج ع��دن لال�سطي���د، وتلقوا حتذي��رات من مغبة 

االقرتاب من من�طق تبحر فيه� بوارج اأمريكية”.
وب�لتزامن حتركت قوات االحت��الل االإم�راتية ويف عملية ع�سكرية مف�جئة 
م��ن مع�سك��ر العل��م الواقع على م�س���رف مدينة عت��ق مبح�فظة �سب��وة، اإلى 
مين���ء بلح���ف الذي تتخ��ذه االإم�رات ق�ع��دة ع�سكرية ب�لتزام��ن مع و�سول 

ق��وة اأمريكي��ة وذل��ك لت�أم��ن وا�ستقب���ل قوات م��ن امل�رن��ز االأمريك��ي ق�دمة 
م��ن اأفغ�ن�ست���ن، على نحو يوؤك��د التن�سيق بن االإم���رات والوالي�ت املتحدة 

االأمريكية، لب�سط االأخرية �سيطرته� على �سواحل اليمن.

مبررات االحتالل
ك�ن القي���دي املرت��زق فيم��� ي�سمى ب�ملجل���ض االنتق�يل ف���دي املر�سدي، قد 
ك�سف عن و�سول 450 جندي� اأمريكي� وبريط�ني� اإلى مدينة عدن كدفعة اأولى 
م��ن اأكرب قوة تعتزم وا�سنطن ن�سره� يف املن�ط��ق اال�سرتاتيجية ب�ملح�فظ�ت 
اجلنوبي��ة املحتلة، م�سريا يف وق��ت �س�بق اأن وا�سنطن ولن��دن تعتزم�ن ن�سر 
)3( اآالف جن��دي م��ن قواتهم� يف كل من مدينة عدن وق�ع��دة العند مبح�فظة 
حل��ج وجزيرة �سقطرى وحم�فظ�ت �سب��وة وح�سرموت واملهرة، حتت مربر 
مك�فح��ة االإره���ب ح�سب زعمه، يف وقت الت�سهد املح�فظ���ت املحتلة انح�س�ر 

لتنظيم "الق�عدة"، اأو "داع�ض".

السيطرة على مناطق النفط
ووفق��� ملحلل��ن ع�سكرين ف���إن انت�س���ر الق��وات االأمريكية يف اليم��ن ي�أتي 
بعد االتف���ق الذي اأبرمته الوالي�ت االأمريكية م��ع حركة ط�لب�ن يف الع��سمة 
القطري��ة الدوحة، والذي يق�س��ي ب�سحب القوات االأمريكية م��ن اأفغ�ن�ست�ن، 
حيث اعت��رب ترامب تواجده� هن�ك ال يعود لالأمريكين ب�أي ف�ئدة تذكر، وهو 

م� دفعه لتحويلهم اإلى اليمن لل�سيطرة على املن�طق اليمنية الغنية ب�لنفط.
حكومة الف�ر ه�دي مل ت�سدر اأي تعليق على هذه التحرك�ت الع�سكرية اإلى 
كل من عدن وبلح�ف يف �سبوة، االأمر الذي اعتربه مراقبون موؤ�سرًا على علمه� 

“بو�سول هذه القوات، ومت التن�سيق ب�س�أن و�سوله� يف زي�رة لوفد اأمريكي 
ع�سك��ري اإلى عدن يف يوني��و امل��سي ولق�ئه ه�دي يف الري��ض، �سمن ترتيب�ت 
ن�س��ر ق��وات اأمريكي��ة اإ�س�في��ة بج�نب املتواج��دة يف ق�عدة العن��د مبح�فظة 

حلج”.

محافظ شبوة يدين
م��ن ج�نبه اأدان حم�فظ حم�فظة �سبوة اأحمد بن احل�سن االأمري، يف بي�ن له 
ب�سدة تواطوؤ مرتزقة العدوان ال�سعودي االمريكي ازاء دخول قوات اأمريكية 
اإل��ى مين���ء بلح�ف مبح�فظ��ة �سب��وة، معتربا التواج��د االمريك��ي يف املين�ء 
و�سم��ة ع�ر يف جبن مرتزقة العدوان ودليل على وقوف اأمريك� املب��سر وراء 
العدوان الذي يواجهه ال�سعب اليمني منذ خم�ض �سنوات.. موؤكدا اأن م�س�عي 
االإم�رات وال�سعودية الإن�س�ء ق�عدة ع�سكرية يف �سواحل بلح�ف تهديد مب��سر 

لالأمن القومي اليمني وانته�ك ف��سح لل�سي�دة الوطنية .
وحم��ل �سلط�ت م� ت�سمى بحكومة الف�ر ه�دي ك�مل امل�سوؤولية عن ا�ستقدام 

ق��وات امل�س�ة البحرية اإلى حم�فظة �سبوة ، وط�ل��ب املح�فظ ال�سريف قب�ئل 
واحرار �سبوة اإلى رف�ض التدخل االمريكي يف حم�فظة �سبوة .

واأ�س���ف” االنزال االمريكي الذي ح��دث اال�سبوع امل��سي يف مين�ء بلح�ف 
احت��الل ن�عم حتت ذريعة مك�فح��ة االره�ب ، م�سريًا اإل��ى اأن ورقة االإره�ب 
ا�سبح��ت الي��وم غط���ء مك�سوف��� يف ظ��ل احت�س���ن دول الع��دوان للجم�ع�ت 
االره�بية واملتطرفة يف املح�فظ�ت املحتلة ومنح قي�دة الق�عدة وداع�ض رتب 

ع�سكرية واأ�سلحة متطورة ورواتب م�لية من الري��ض .

حقيقة العدوان
خت�م� ف���إن هذه التحرك�ت االأمريكية املكثف��ة يف املح�فظ�ت اليمنية 
املحتل��ة، كم� ي�سري خ��رباء ع�سكريون هدفه� التمهي��د لتدخل ع�سكري 
اأمريكي حمتمل والتهيئة لبن�ء قواعد ع�سكرية اأمريكية على االأرا�سي 
اليمني��ة. كم��� توؤكد هذه التح��رك�ت حقيقة العدوان عل��ى اليمن واأنه 

اأمريكي اإ�سرائيلي ب�متي�ز.

األمريكان يبحثوا عن موطئ قدم في المحافظات المحتلة.

العدوان على اليمن صهيو أمريكي بامتياز

محافظات تحت االحتالل تتوق للحرية والخالص

يمن 2020 لم يعد يمن 2015

الع���م  املحتل��ة  املن�ط��ق  ابن���ء  ي�ستقب��ل  وبينم��� 
ال�س�د���ض من االحتالل بك�فة جرائ��م القتل واالغتي�الت 
وال�سل��ب،  والنه��ب  الطرق���ت  وقط��ع  واالغت�س�ب���ت 
االأ�س��سي��ة،  اخلدم���ت  وت��ردي  االمني��ة  والفو�س��ى 
ي�ستقبل��ه ابن�ء املح�فظ���ت احلرة ب�نت�س���رات كبرية 
ك�لبني���ن املر�سو���ض وتطه��ري اجل��وف والك�س��ف عن 
منظوم���ت دف�ع جوي جديدة وعملي��ة ف�أخبط اعم�لهم 

وغريه� من االنت�س�رات الكبرية والعظيمة.
وت�سه��د املح�فظ���ت اجلنوبي��ة ت�س�ع��د يف الفو�سى 
ب��ن ق��وات احلكوم��ة م��� ي�سم��ى ال�سرعي��ة م��ن جه��ة 
وق��وات ت�بع��ة للمجل���ض االنتق���يل م��ن جه��ة اخ��رى، 
حي��ث ت�ستخدم االط��راف املتق�تل��ة م�سمي���ت تربر له� 
املواجهة ومب� يتواف��ق مع توجه�ت اجندته� اخل��سة، 
م��� ادى ال��ى احت��دام الفو�س��ى يف من�ط��ق خمتلفة من 
حم�فظ���ت اجلن��وب، ويف �سي�ق ال�سراع ب��ن املرتزقة 

ت��ك�د ال تنقط��ع اال�ستب���ك�ت بينه��م يف كل املح�فظ���ت 
اجلنوبي��ة حيث ت�سهد عدن ا�ستب���ك�ت عنيفة ت�ستخدم 
فيه� االأ�سلح��ة املتو�سطة والثقيل��ة يف التي من املالحظ 
ان االحت��الل يدعم ف�س�ئل معينه �سد الف�س�ئل االخرى 

لتمكينه من بق�ء ال�سيطرة حم�فظ�ت اجلنوب.
ه��ذا ويعي�ض اأبن���ء املح�فظ�ت املحتل��ة واقع� مرعب� 
يف ظ��ل االنف��الت االأمن��ي الق�ئ��م واأح��داث املواجه���ت 
واالغتي�الت التي ال تنتهي بن مرتزقة وعمالء العدوان 
من��ذ احتالله��� م��ن قب��ل حت�ل��ف الع��دوان ال�سع��ودي 
االإم�رات��ي، حي��ث ت�سه��د مدين��ة ع��دن املحتل��ة انفالت� 
اأمني��� ب�سكل غري م�سبوق من��ذ احتالله� من قبل حت�لف 
الع��دوان ، وحتويله��� اإل��ى مرت��ع خ�س��ب لالإره�بي��ن 
من الق�ع��دة وداع�ض و�س�حة للمواجه���ت والت�سفي�ت 
ب��ن اأدوات ومرتزق��ة الع��دوان ، ن�هي��ك ع��ن ال�سجون 
واملعتق��الت ال�سرية الت��ي ان�س�أه� االحت��الل االم�راتي 

يف املدين��ة العتق���ل وتعذي��ب املواطنن فيه��� ب�سورة 
وح�سية وغري ق�نونية وبدون اأي حم�كم�ت .

وفيم��� اع��الم املرتزق��ة يح���ول ت�سوي��ه اأن�س���ر اهلل 
ب�لكثري من االك�ذيب ف�إنه ي�سكت مت�م�ً عن هذه اجلرائم 
الت��ي تق��ع يف من�طق االحتالل، حي��ث ت�سهد املح�فظ�ت 
اجلنوبي��ة املحتل��ة من�ذج فريدة يف القت��ل والتفجريات 
واالغت�س�ب���ت  والنه��ب  واالختط�ف���ت  واالغتي���الت 
والفو�سى االمني��ة وتردي اخلدم���ت اال�س��سية ب�سكل 
يوم��ي الأك��رث م��ن خم�ض �سن��وات، فعل��ى �سبي��ل املث�ل 

ال احل�س��ر بلغ��ت اإح�س�ئي��ة اجلرائ��م الت��ي يرتكبه��� 
االحت��الل خالل اال�سبوع فقط �ست��ة ع�سر عملية اغتي�ل 
يف املح�فظ���ت اجلنوبية املحتلة، ب�الإ�س�فة الى عمليتي 

اغت�س�ب لطفل يف حلج وفت�ة يف ابن.
ويف �سي���ق مت�سل، تعم��ل دول االحت��الل على تدمري 
ال��رثوة ال�سمكي��ة لليم��ن حي��ث �سه��دت �سواح��ل عدن 
وابن نفوق�ً لالأ�سم���ك مع تغري لون البحر الى االخ�سر 
وانبع���ث رائح��ة كريهة، وه��ذا االمر لي���ض طبيعي� بل 
يك�س��ف عن قي�م االحتالل االم�رات��ي ال�سعودي بتفريغ 

م��واد �س�مه وملوثة يف مي�ه اليمن االقليمية و�سواحله�، 
م��ع العلم ان هذه لي�س��ت احل�دثة االولى فقد حدث ذلك 
ع��دة م��رات يف ح�سرم��وت و�سب��وة واب��ن و�سقط��رى 
غريه� من��ذ دخول االحتالل جلنوب اليمن، وهذه املواد 
ال�س�مة واخلطرية �سترتك اث�را �سلبية على مي�هن� ولن 
ت��زول ب�سهولة كم��� �ستوؤثر عل��ى اال�سم���ك التي تعترب 

ثروة كبرية دائمة لليمن.
ويف الوق��ت ال��ذي متع��ن دول االحت��الل يف تدم��ر كل 
�س��يء يف البحر ؛ يح�ول البع���ض اأن يخ�دع املواطنن 
ويتح��دث ب�أنه� ظ�هرة طبيعية وي�سعى لتقدمي مربرات 
للتغطي��ة على هذه اجلرمية بعد ان ق�مت دول االحتالل 
وجرف��ت ال�سع���ب املرج�ني��ة ومنع��ت ال�سي�دي��ن من 
م�س��در رزقه��م تقوم االن بتدم��ري املي���ه اليمنية ب�سكل 

يو�سح حجم احلقد الدفن الذي يكنونه الأبن�ء اليمن .
م��ع ان االحتالل ق�ل لهم انه ج���ء لتحريرهم فهل هذا 
النم��وذج هو التحرير!! فه��ل ان االأوان الأبن�ء اجلنوب 
ب���ن يتعظ��وا م��ن واقعه��م ويعرف��وا حقيق��ة االحتالل 
وزي��ف �سع�رات��ه وان��ه خدعه��م كل ه��ذا الف��رتة، وان 
يتحرك��وا ويدافعوا ع��ن انف�سهم وار�سه��م �سد املحتل 
االم�راتي ال�سعودي بعد انك�س�ف احلق�ئق لهم، ويبقى 
ال�س��وؤال موجه���ً الأحرار اجلن��وب: ه��ل �ستجعلون من 
ع���م 2020م ع�م الث��ورة �سد املحتل وتك��رروا جتربة 
اجدادكم االحرار يف ثورة 30 من نوفمرب ام�م االحتالل 

الربيط�ين ؟ ...

إعداد / أمين النهمي
بعد مضي خمس����ة أعوام من الفش����ل الذريع والهزائم النكراء لتحالف العدوان ومرتزقته، أدركت أمريكا أن عمالئها عاجزون عن 
حتقيق أي هدف من األهداف األمريكية يف اليمن، فالشعب اليمني يزداد كل يوم قوة وعنفوانا وتطورا غير مسبوق، واستطاع تغيير 
وقلب معادلة الردع االس����تراتيجي رأس����ا على عقب، فهل س����تلقي أمريكا بنفس����ها يف معركة اليمن لتلحق أدواتها إلى مزبلة اخلزي 
والعار.. يف هذا اإلطار أوضحت مصادر محلية عن وصول طائرة نقل عسكرية كبيرة أمريكية الى مطار عدن الثالثاء، بتاريخ ال��17 
من شهر مارس احلالي، مت أنزال منها 128 جنديا و ضابطا أمريكيا بكامل معداتهم، مؤكدة أن القوات األمريكية التي وصلت إلى 

مطار عدن تعتزم االستقرار يف قاعدة العند، مشيرة إلى أن القوات ال تزال إلى اآلن يف مطار عدن الدولي.

بقلم/ صقر ابو حسن

يف قراءة املش����هد يف احملافظات اجلنوبية جند أن هذا االحتالل اجلديد اس����تفاد من جتربة 
احملت����ل البريطاني يف ش����راء ال����والءات باألموال واملناص����ب بعيداً عن القيم واملب����ادئ حتى أصبح 
االرتزاق والعمالة وطنية ال يجوز ألحد ان يتهمهم باخليانة او يصفهم باملرتزقة، فاالحتالل حاليا 
يس����تفيد من عمالئ����ه ومرتزقته يف اطالة مدة احتالله وتوس����عه يف كل احملافظات اجلنوبية وهي 

نفس النقطة التي اعتمد عليها االحتالل البريطاني حتى استمر ألكثر من مائة عام.
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 إن كش�������ف الس�������تار عن املنظوم�������ة الدفاعية اجلوية 
اجلديدة جاء كرد طبيعي ومشروع على جرائم العدوان 
الت�������ي راح ضحيته�������ا األالف م�������ن الش�������هداء واجلرحى 
جّلهم من النساء واألطفال، وحتذيرًا للعدوان بتلقيه 
ضرب�������ات موجعة ومؤملة إذا اس�������تمر يف عدوانه وحصاره 
عل�������ى اليمن، ويعط�������ي العدوان الس�������عودي فرصة لكي 
يعود عن حماقاته يف اليمن ولفتح باب الدبلوماس�������ية 
إلنهاء هذا العدوان، وهذا إن دّل على ش�������يء فإمنا يدل 
عل�������ى أن يف جعبة اليمنيني املزيد م�������ن املفاجآت لدول 
الع�������دوان والتي ق�������د ال تتحمل نتائجه�������ا وانه يف حال 
اس�������تمرت الس�������عودية بإجرامه�������ا وعدوانه�������ا فعليها أن 

تتحمل نتائج ذلك.

*المؤامرة األمريكية الستهداف 
مقدرات اليمن الدفاعية:*

االأمريكي��ة  املوؤام��رة  مراح��ل  انك�س���ف  يتوا�س��ل 
م��ع النظ���م االأ�سب��ق اخل�ئ��ن والعميل عل��ى مقدرات 
اليم��ن الدف�عية، وتدمري �سواري��خ الدف�ع�ت اجلوية 
اليمني��ة، عل��ى نحو يوؤكد م��� ك�سفه ال�سي��د الق�ئد عبد 
املل��ك ب��در الدي��ن احلوث��ي، ب�س���أن ا�ستم��رار الت�آم��ر 
االأمريك��ي عل��ى مق��درات اليم��ن الدف�عي��ة وجي�س��ه 
ل�سن��وات بتواطوؤ وخي�نة النظ�م االأ�سبق، واأنه� ك�نت 
ت�سته��دف يف مرحلة الحقة ال�سواريخ الب�لي�ستية قبل 

اأن متنعه� ثورة 21 �سبتمرب 2014م.
وظهر للقا�شي والداين خي�ط م�ؤامرات ال�شتهداف 
املمنه��ج للقوات اجلوي��ة اليمنية، الت��ي تعر�ست اإلى 
تدم��ري ممنه��ج من��ذ عه��د النظ���م االأ�سب��ق "اخل�ئ��ن 
والعمي��ل"، ال��ذي ترب��ع يف دوح��ة العم�ل��ة الأمري��ك�، 
وعمل ب��كل تف�ٍن عل��ى تدمري منظوم��ة الدف�ع اجلوي 
الإر�س�ء اأ�سي���ده يف البيت االأبي���ض االأمريكي، اإلى اإن 
ب��دء العدوان االأمريك��ي ال�سهيوخليج��ي على اليمن، 
حي��ث اأمع��ن ط��ريان حت�ل��ف الع��دوان من��ذ الي��وم 
االأول يف ا�سته��داف مراف��ق الق��وات امل�سلحة يف اليمن 
ال�س�روخية منه� واجلوية، وكذلك خم�زن االأ�سلحة.

*إفشال الرهان األمريكي:*
ب�لرغ��م من ذل��ك، مل يرفع اجلي���ض اليمني، وجل�نه 
ال�سعبي��ة، وقوات��ه اجلوية الراية البي�س���ء، كم� ك�ن 

يتوق��ع حت�ل��ف الع��دوان، بل ظه��رت وجتل��ت وق�ئع 
املواجهة ا�ستب�س�اًل و�سمودًا منقطع النظري، مل تدخر 
في��ه وحدة الدف�ع اجلوي ووح��دات اجلي�ض واللج�ن 
ال�سعبي��ة جه��دًا اأو و�سيلة مت�ح��ة اإال وا�ستخدمته� يف 
مواجه��ة اأ�س��راب طريان حت�ل��ف الع��دوان وغ�راته� 
التي بداأت "مبعدل 120 غ���رة يومي�ً" ح�سب م� اأعلن 
ن�ط��ق التح�ل��ف حينه��� احمد ع�س��ريي، متب�هي���ً ب�أن 
"قوات التح�لف ا�ستط�عت فر�ض �سيطرة جوية ك�ملة 
عل��ى االأجواء اليمني��ة خالل 15 دقيق��ة"، مردف�ً ب�أن: 

ك�ملة". بحرية  يحلق  التح�لف  "طريان 
ويف ه��ذا ال�سي�ق، متكنت الق��وات امل�سلحة ووحدة 
الدف�ع اجلوي "بعون من اهلل" على جتميع م� تبقى من 
خم��زون اأ�سلحته� واإ�سالح م� اأعط��ب منه�، وحم�ولة 
ت�سني��ع م� دم��ر، وتطوير م� تبق��ى، ب��ستخدام املت�ح 
من االإمك�ن�ت، واال�ستع�نة ب�لك��وادر اليمنية العلمية 
واملهني��ة والتقني��ة يف جمي��ع املج���الت ذات العالقة، 
حيث ا�ستط�عت اأن تواج��ه املوؤامرة، واإف�س�ل الره�ن 

االأمريكي وبددت �سع�دة وا�سنطن وال�سعودية.

*السيد القائد يبشر الشعب اليمني:*
�سه��دت الدف�ع�ت اجلوية اليمنية تط��ورًا ت�س�عدي�ً 
وبوت��رية مت�س�رع��ة عل��ى �سعي��د عملي���ت وق��درات 
اعرتا�س واإ�شابة واإ�شقاط طائرات حتالف العدوان، 
من��ذ اأعلن ال�سي��د الق�ئد عبد امللك ب��در الدين احلوثي 
يف الراب��ع ع�سر من �سبتمرب 2017م، عن جهود حثيثة 
لتطوي��ر منظوم�ت الدف�ع اجلوي، وق���ل مب�سرًا اأبن�ء 
ال�سع��ب: »لدين��� جه��ود لتطوي��ر منظوم���ت الدف���ع 
اجل��وي للت�س��دي للط�ئ��رات االأمريكي��ة احلديث��ة«، 
م�سيف���ً ب�لق��ول: »نح��ن نواج��ه التقني��ة االأمريكي��ة 
يف اأح��دث م��� و�سل��ت اإلي��ه، ولي���ض مواجه��ة تقني�ت 

ال�سعودية واأعراب االإم�رات«.
وبج�ن��ب ا�ستم��رار الدف�ع���ت اجلوي��ة يف الت�سدي 
لغ�رات ط�ئرات حت�لف الع��دوان منذ اللحظة االأولى 
واإنه�ك الط�ئرات طوال ع�م ون�سف؛ ا�ستط�عت قوات 
الدف���ع اجل��وي بدع��م ومت�بع��ة مب��س��رة م��ن ال�سيد 
الق�ئ��د عبد املل��ك بدر الدين احلوث��ي، تطوير م� تبقى 
من �سواريخ وذخ�ئر واإدخ���ل تعديالت تقنية عليه�، 
وابت��ك�ر اأنظمة رادار متطورة وغريه��� من التقني�ت، 
لتبداأ تدريجي� وحتديدا من نه�ية الع�م الث�ين للعدوان 
ت�سني��ع منظوم���ت دف���ع ج��وي وط�ئ��رات م�س��رية 
ا�ستطالعي��ة وهجومي��ة و�سواري��خ ب�ل�ستي��ة مطورة 

حملي�.

*منظومات دفاع جوي رادعة:*
اليمن��ي  الع�سك��ري  الت�سني��ع  ابت��ك�رات  متكن��ت 
للق��وات اجلوي��ة والدف���ع اجل��وي �سريع� م��ن تغيري 
مع�دلة معركة اجلو، وا�ستع�دة زم�م حم�ية االأجواء 
اليمني��ة ت�س�عدي�، عرب تطوير منظوم���ت »ف�طر1«، 
و”ث�قب1″ و”ث�قب2″، و”ث�قب3″ بخربات مينية 
م��ن �سواريخ رو�سية قدمي��ة، ا�ستط�عت حتويله� من 
�سواري��خ »جو-ج��و« اإل��ى �سواري��خ »اأر�ض-جو« 
واإدخ���ل تعدي��الت فني��ة وتقني��ة حديث��ة زادت مدى 
�سواريخ الدف�ع اجلوي للرتاوح بن 9 كلم و23 كلم، 
ومب��� يجعله� ق�درة عل��ى اعرتا���ض واإ�س�بة خمتلف 

اأنواع الط�ئرات احلربية احلديثة للعدوان.
اليمني��ة  اجلوي��ة  الدف�ع���ت  منظوم���ت  وحقق��ت 
االأرب��ع، يف املدة امل��سي��ة اإجن�زات �س�دم��ة لتح�لف 
العدوان، متثلت يف اعرتا�ض مئ�ت الط�ئرات واإ�س�بة 
واإ�شق��اط ما يزي��د ع��ن 227 ط�ئرة متنوع��ة لتح�لف 
الع��دوان، بينه� 16 ط�ئرة حربي��ة نف�ثة من طرازات 
F15 وF15SA وF16 وت�يف��ون وتورن���دو، و30 
مروحي��ة ع�سكرية من ط��رازات اأب�ت�س��ي وبالك هوك 
وغريهم���، و15 ط�ئ��رة درون مق�تل��ة م��ن ط��رازي 
 4-CH وط��رازي  االأمريكي��ة   MQ1و  MQ9
ط�ئ��رات  و121  ال�سيني��ة،   Wing Loongو

جت�س�سية، واأكرث من 45 ط�ئرة ا�ستطالع.

كم��� جنحت منظوم���ت الدف�ع�ت اجلوي��ة املطورة 
حملي���ً، يف احل��د من غ���رات طريان حت�ل��ف العدوان 
ال�سع��ودي االإم�رات��ي االأمريكي على اليم��ن، وبعدم� 
ك�ن��ت ليل��ة 26 م�ر���ض 2015م »مع��دل 120 غ���رة 
يومي���« ح�سب م��� اأعلن ن�طق التح�ل��ف حينه� العميد 
احم��د ع�س��ريي، متب�هي� ب�أن��ه »مت تدم��ري منظوم�ت 
الدف�ع���ت اجلوي والق��وات اجلوية وفر���ض �سيطرة 
ك�ملة على االأج��واء اليمنية«. انخف�ست اإلى متو�سط 
ي��رتاوح بن 25 اإلى 20 غ�رة يومي� يف الع�م اخل�م�ض 
للع��دوان، وتراج��ع عدده��� م��ن )15353( غ���رة يف 

2018م اإلى )6534( يف اأواخر ع�م 2019م.

*معرض الشهيد المهرم:*
بع��د اأي���م من عملي��ة ت��وازن ال��ردع الث�لث��ة، ك�سف 
ال�ست���ر ع��ن املنظوم��ة الدف�عي��ة اجلوي��ة اجلدي��دة، 
حي��ث  اأزاح رئي�ض املجل�ض ال�سي��س��ي االأعلى يف اليمن 
مه��دي امل�شاط، ال�شتار عن اأرب��ع منظ�مات �شاروخية 
للدف�ع���ت اجلوية، حيث ق�ل وزير الدف�ع اللواء حممد 
ن��س��ر الع�طف��ي، خالل افتت���ح "معر���ض ال�سهيد عبد 
العزي��ز امله��رم -ل�سواري��خ منظوم��ة الدف���ع اجلوي 
:"اإن ع���م 2020 هو ع�م "االنت�س���رات وع�م التطوير 
واالرتق���ء ب�أ�سلح��ة ت��وازن ال��ردع اال�سرتاتيجي��ة"، 
واأ�س���ف الع�طف��ي، اأن "ع���م 2020 ه��و ع���م الدف���ع 

اجل��وي"، م�سّددًا على اأنه "�سي�أت��ي اليوم الذي ت�سبح 
فيه �سم�ء اليمن حمّرمة على طريان العدوان".

    ويع��د اإزاحة ال�ست�ر ع��ن منظوم�ت الدف�ع اجلوي 
اجلدي��دة دالل��ة كب��رية عل��ى اأن اليم��ن الي��وم ميتل��ك 
ال�س��الح اال�سرتاتيجي املتط��ور والق�در على اأن ي�سنع 
الكثري والكث��ري وم� تتمتع به هذه االأ�سلحة النموذجية 
من كف�ءة يف املواجهة الع�سكرية اأم�م حت�لف العدوان، 
ف�ليم��ن اليوم دولة حمورية يف ال�سي��سة اال�سرتاتيجية 
الع�سكري��ة يف املنطق��ة، ال�سيم��� وق��د اأ�سبح��ت الي��وم 
متتل��ك وهلل احلم��د هذه الرت�س�ن��ة الع�سكري��ة واملك�نة 
املرموق��ة ب��ن دول الع���مل واملنطقة، وه��ذا التفوق يف 
املنظوم��ة اجلوية يوؤكد مدى مالءم��ة م�سرح العملي�ت 
لالأعم���ل القت�لي��ة التي تخو�سه��� قواتن��� امل�سلحة من 

اجلي�ض واللج�ن ال�سعبية �سد العدوان.
   اإن ك�س��ف ال�ست���ر ب��ن احل��ن واالآخر ع��ن اأ�سلحة 
نوعي��ة يك�سب اليمن اأهمية ع�سكري��ة نوعية يف املعركة 
يف املنطق��ة واالقليم ونحن نعل��م اأن اليمن خالل خم�ض 
�سن��وات تتعر�ض حل��رب ع�ملية ظ�ملة م��ن قبل حت�لف 
الع��دوان وك�نت ه��ذه احلرب بداي��ة النهو�ض والتقدم 
الع�سك��ري وبن���ء اجلمهوري��ة اليمنية والق���درة على 
ت�سني��ع ال�س��الح وحتقيق الت��وازن الع�سك��ري الرادع 
يف الوق��ت وامل��ك�ن املن��سب��ن وامت��الك اليم��ن الإرادته 

وم�سريه وا�ستقالله.

القادم أعظم
بج�نب جن�ح منظوم���ت الدف�ع اجلوي املطورة 
حملي���ً، م��ن اإ�سن�د العملي���ت الع�سكري��ة الربية يف 
خمتلف جبه���ت الداخ��ل وعلى احل��دود وم� وراء 
احل��دود، وحتيي��د ط�ئ��رات حت�ل��ف الع��دوان عن 
م�س�رح املع���رك، كم� حدث يف عملي�ت عدة، اآخره� 
»ن�س��ر م��ن اهلل«، و»البني���ن املر�سو���ض« يف نه��م 
وحم�فظتي اجلوف وم�رب؛ ال تعد هذه املنظوم�ت 
الدف�عي��ة اجلوية االأربع املط��ورة حملي�ً حتى االآن 
نه�ي��ة املط���ف وال كل م� ب�الإم��ك�ن االإتي���ن به، بل 
بداية م�س���ر طويل من التطوي��ر واالبتك�ر اليمني، 
ال�سيم��� واأن ه��ذه املنظوم���ت الدف�عي��ة اجلدي��دة 
�ستك��ون مقدم��ة ملنظوم���ت دف�عي��ة اأك��رث تط��ورًا 
وف�علي��ة يف الت�س��دي لالأه��داف اجلوي��ة املع�دي��ة 
الت��ي �ستغري م�س�ر املعرك��ة، يف ظل ت�أكي��د القي�دة 
ال�سي��سي��ة والع�سكري��ة العلي��� تقدمي ك�ف��ة اأوجه 
الدعم لتطوير وحتديث املنظومة الدف�عية لتحقيق 

توازن الردع مع العدو.

وحدة الدفاع الجوي تدخل ميدان الردع

اليم��ن نجمه�ا الق�اهر 
يلوح ف�ي األفق

تل��ك هي األط�ف اهلل ومعيته جتلت يف غ�سون خم���ض �سنوات، كرتبية اإمي�نية ظهر 
من خالله� لكل من ال يعرف ال�سعب اليمني على مدى الع�سور والت�ريخ. 

فمن مل يعرف كيف طرد اليم�نيون االحب��ض، وكيف نكلوا ب�الأتراك، وكيف دحروا 
العثم�نين، ينظر واقع اليوم بكل احداثه وتف��سيله. 

ع��ن اأ�س�ل��ة �سجل��ت ع��رب الزم���ن وامل��ك�ن ذاك الب�أ���ض ال�سدي��د ال��ذي خل��د اأكرب 
ملحم��ة اأ�سطورية ومعجزات مي�نية خ�رقة يف الت�ري��خ، اأذهلت خرباء التكنولوجي� 

الع�سكرية الع�ملية. 
ميٌن تك�لب عليه كل �سذاذ الع�مل وطواغيت الع�سر، وجتمع االأحزاب من �سي�طن 

اجلن واالإن�ض بقي�دة اإبلي�ض عليه لعنه اهلل عرب و�سطيهم الدويل اأمريك� واإ�سرائيل. 
ح�س��دوا احل�س��ود م��ن االأوغ�د واملجرم��ن من امل�رين��ز والبالك ووت��ر ودواع�ض 
الع�مل ومرتزق��ة االأر�ض من كل اأطي�فه�، و�سعوا 
ج�هدي��ن ب��كل قواه��م وعت�ده��م لتق��دمي ال�سعب 

اليمني قرب�ن الإبلي�ض اللعن 
الف�س���د،  فيه���  واك��رثوا  الب��الد  يف  وطغ��وا 
وا�ستك��ربوا وع�ث��وا يف بل��د نف���ض الرحم��ن �س��ر 

الف�س�د. 
وهن�ل��ك ظه��روا فتية امنوا بربه��م وزادهم اهلل 
ه��دى وب�س��رية وغر���ض فيهم �سبط نبي��ه الكرمي 
علي��ه اأف�سل ال�س��الة واأزك��ى الت�سلي��م، يعلمهم 

الهدى واحلكمة وير�شدهم ال�شراط امل�شتقيم.  
فتولوه وب�يعوه ب�ل�سمع والط�عة، فك�ن كجده 
االم�م علي كرم اهلل وجهه، اأولهم عند اللق�ء واآخرهم 
عن��د العط���ء، ب�سرهم بنور الق��راآن الكرمي كعن على القراآن وع��ن على االحداث، 
وجع��ل حركته��م يف االأر�ض حرك��ة قراآنية، فحفته��م عن�ية اهلل خلم�س��ة اأعوام على 
التوايل، كتلك العن�ية التي حف به� اهلل ا�سح�ب الكهف، الأنهم ق�لوا ربن� اهلل، و�سخر 
لهم ال�سم�وات واالأر�ض خلدمتهم، وامل�سي معهم، وال�سم�ض التي ك�نت تقلبهم ذات 

اليمن وذات ال�سم�ل. 
ه��ذا وهم ك�ن��وا رقود فم� ب�لكم مبن �سعوا يف �سبيله، وق�تلوا عدوه، وجعلوا كلمة 
اهلل هي العلي�، وكلمة اإبلي�ض حتت اأقدامهم، ف�أمكنهم من عدوهم، ومكنهم يف االأر�ض. 
وهن��� تب��داأ حك�ي��ة ال�سم��ود خلم�سة اأع��وام، وكل م� م�س��ى ع�م، ك�ن وب���اًل على 
اأعدائه��م، واأيده��م بن�س��ره ومتكينه له��م، ب��ستخالف االأر�ض الت��ي ال ميلكه� غريه، 
ف���زدادوا ثق��ة بربه��م، وينتظ��رون وعده له��م ب�لفتح االأكرب عل��ى اأيديه��م، ولن� من 
اخلم�س��ة االأع��وام م�سوار، وب���ب خلم�سن ع�م ق�دم��ة ب�إذن اهلل اأن يت��م نوره ومنالأ 

االر�ض نورا وعدال وق�سط�، بعد اأن مالأه� طواغيت االأر�ض ظلم� وجورا. 
وهن��� تبداأ هذه الرحلة اجله�دي��ة، ولكل ع�م حديث اأو�سع وجم�ل اأكرب من كل تلك 

الوعود التي نطمع به� من اهلل �سبح�نه وتع�لى، "وعلى اهلل فليتوكل املوؤمنون".

بقلم/حسن عبدالوهاب الديلمي

عل��ى ال�سف��ة املق�بل��ة للح��دود م��ع ال�سعودية ح��ررت قوات 
اجلي���ض واللج�ن ال�سعبية "بف�سل اهلل" حم�فظة اجلوف الغنية 
ب�لنف��ط بعد خم�ض �سن��وات من احتالله� م� ي�س��كل �سربة موؤملة 

لالأطم�ع ال�سعودية يف اليمن.
واجلدي��ر ب�لذكر اأن الرئي�ض االأمريكي دون�لد ترامب قد خل�ض 
اإب�ن حملته االنتخ�بية ال�سبب احلقيقي وراء التدخل الع�سكري 
ال�سع��ودي يف اليم��ن حتدي��دا يف املح�فظ�ت الغني��ة القريبة من 
حدوده���، ق�ئ��ال يف نوفم��رب 2016: "اإنهم )ال�سعودي��ة( يلهثون 
خل��ف نف��ط اليمن، ال��ذي يوج��د خل��ف حدوده��م امل�سرتكة مع 
اليمن، موؤك��دا "اإنهم ي�سعون خلف نفط اليمن وثروته الطبيعية 

ولي�ض اأي �سيء اآخر".
وخل��ف خط احل��دود امل�سرتكة الطويل تق��ع حم�فظة اجلوف 
الع�ئم��ة عل��ى بح��رية م��ن النف��ط، وت�س���وي م�س�حته��� 3دول 
خليجي��ة مث��ل )البحري��ن وقط��ر واالإم���رات"، ولذل��ك ح�سدت 
ال�سعودية طيلة �سنوات االحتالل األوية ع�سكرية بعت�د ع�سكري 
متطور وجن��دت االآالف من امل�أجورين الإبق�ء املح�فظة خ��سعة 

له�.
وم��ع اقرتاب الع��دوان ال�سع��ودي االأمريكي م��ن اكم�ل ع�مه 
اجلي���ض  ق��وات  واجن���زات  انت�س���رات  ت�س�رع��ت  اخل�م���ض 
واللج���ن، واأفقدت ثالث �سفع�ت وعملي���ت ع�سكرية خالل �سهر 
واح��د م� جمعه التح�لف يف �سنوات وفتحت الطريق نحو تطهري 
وا�سع لالأرا�سي اليمنية من الغزاة واملحتلن وعمالئهم، واأولى 
العملي�ت ك�نت "عملي��ة البني�ن املر�سو�ض" نه�ية ين�ير الف�ئت 
التي تكللت بتطهري مديرية نهم ذات الت�س�ري�ض الوعرة وحترير 
اأجزاء م��ن حم�فظتي م���أرب واجلوف، هذه العملي��ة اأنهت حلم 
التح�ل��ف يف الو�س��ول اإلى �سنع���ء، ويف املق�ب��ل فتحت الطريق 
اإلى اجلوف وم���أرب ذات الطبيعة اجلغرافية ال�سهلة خ�سو�س� 
مع امتالك اليمن منظوم�ت دف�ع جوي متقدمة تكنولوجي�، التي 

مت الك�سف عن اأربع منه� جرى تطويره� بخربات مينية بحتة.
ه��ذه املنظوم���ت ك�ن��ت ال�سفع��ة الث�نية خ��الل ال�سه��ر واأكد 
الرئي���س مه��دي امل�ش��اط اأنه��ا �شتغ��ر م�ش��ار املعرك��ة، وفع��ال 
اأثبت��ت املنظ�م��ات فعاليته��ا باإ�شقاط طائ��رًة ُمقاتل��ًة �شع�دّية 
نوع “تورنيدو” املُتق��ّدم تكنولوجًيّ� يوم 14 )فرباير( فيم� بقي 
م�سري الطي�رين جمهوال، وهو م� ي�سري اإلى ك�سر التفوق اجلوي 
ال��ذي اعتمد عليه العدوان كثريا، وي�سمح بتقدم اجلي�ض اليمني 

واللج�ن ال�سعبية يف االأرا�سي ال�سهليه.
اأم��� ال�سربة الث�لثة فقد ك�نت ب�لرد اليمن��ي ال�سريع والق��سي 
عق��ب ارت��ك�ب التح�لف جمزرة راح �سحيته��� يف اجلوف بتنفيذ 

ال�سن�عية  ا�ستهدفت منطقة ينبع  الث�لثة" التي  الردع  "عملي��ة 
والنفطية على �س�حل البحر االأحمر ب�لعمق ال�سعودي على تبعد 
اأكرث من 1000 كيلو مرت عن اأقرب نقطة حدودية مع اليمن، ومت 
تنفي��ذ العملية ب�12 ط�ئرة م�سرية من نوع �سم�د3 و�س�روخن 
م��ن ن���ع قد�س املجن��ح، و�ش��اروخ ذوالفق��ار البالي�شت��ي بعيد 

املدى، الذي مت الك�سف عنه الأول مرة.
وبعد حترير اجلوف اأ�سحت م�رب تتهي�أ للعودة اإلى اأح�س�ن 
الوط��ن، حي��ث اأعل��ن متح��دث الق��وات امل�سلحة العمي��د يحيى 
�سريع الثالث�ء 17 م�ر�ض2020، حترير "ك�فة مديري�ت حم�فظة 
اجل��وف عدا بع�ض املن�طق يف مديري��ة خب وال�سعف و�سحراء 
يف منطق��ة احلزم خ��الل العملي��ة الع�سكري��ة الوا�سع��ة "ف�أمكن 
منه��م" �س�ركت فيه��� القوة ال�س�روخية و�س��الح اجلو امل�سري " 
ب�أك��رث م��ن 50 عملية ا�ستهدف بع�سه� عم��ق العدو ال�سعودي"، 
وه��و م��� ي�س��ري اإل��ى اأن ال�سعودي��ة مل تعد ق���درة عل��ى حم�ية 
عمالءه��� على االأر�ض حتى على االأرا�سي احلدودية املك�سوفة، 
كم��� يك�سف تن�مي ق��درات �سنع�ء الع�سكرية الت��ي ب�تت ق�درة 
عل��ى خو�ض املع�رك وحتقيق االنت�س���رات على اأرا�سي تعرف 

ع�سكري� ب�لرخوة.

ويب��دوا اأن��ه بتحرير اجل��وف ب�ت طري��ق الق��وات امل�سلحة 
اأ�سه��ل اإلى مدينة م�أرب التي ت�س��كل اآخر واأهم جيوب العدوان 
يف اجلهة ال�سرقي��ة، وب�نتظ�ر القرار ال�سي��سي ل�سنع�ء، والرد 
على مب�درة فريق امل�س�حل��ة الوطنية واحلل ال�سي��سي، التي 
اأطلقه��� يف 27 فرباير ودع� فيه��� "املرتزقة يف م�أرب لال�ستج�بة 
للمط�ل��ب ال�سعبية بفتح طريق م���أرب �سنع�ء وت�سغيل حمطة 
م���أرب للكهرب���ء واإم��داد املن�ط��ق املت�س��ررة وعل��ى راأ�سه��� 
�سنع���ء، والتع�م��ل مع ث��روات النف��ط والغ�ز كح��ق لل�سعب 

اليمني دون متييز".
بع��د خم�ض �سن��وات م��ن العدوان عل��ى اليمن ب���ت وا�سح� 
اأن ال�سعودي��ة مل تعد ق���درة على حم�ية نف�سه��� من ال�سرب�ت 
اليمني��ة الت��ي تك��ررت عل��ى مواق��ع حيوي��ة وا�سرتاتيجية يف 
عمقه���، وراأى الع�مل م� حل بعمالق االقت�س�د ال�سعودي �سركة 
"اآرامكو" يف بقيق وخري�ض بعد عملية الردع الث�نية، واالأجدر 
مم��ن يعول عل��ى ال�سعودية يف م���أرب اأن ي�ستوعب��وا ذلك واأن 
ي�ستجيب��وا لدعوات �سنع���ء لل�سالم وجتني��ب املح�فظة قرار 

احل�سم الع�سكري.

مارب تتهيأ للعودة إلى أحضان الوطن
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وق��د ظه��ر اعتم���د حت�لف الع��دوان على ه��ذه اخلالي� 
ب�سكل الفت يف ظل عجزه��� يف اأعم�له� الع�سكرية العدائية 
�سد بالدن� ، حيث �سرعت يف ت�سديد احل�س�ر على ال�سعب 
اليمن��ي يف جميع نواحي احلي�ة االأ�س��سية واخلدمية كم� 
�سع��ت الى جتني��د املئ�ت م��ن املرتزقة للعم��ل ل�س�حله� 
لعله� حت�سل من ذلك على اأي اإجن�ز يف خمتلف امل�س�رات 
الت��ي ت�ستهدف به��� ال�سمود ال��ذي �سطره اأبن���ء ال�سعب 
اليمن��ي عل��ى م��دى �سن��وات الع��دوان، كل ذل��ك من اجل 
ا�ستهداف وح��دة واأمن املجتمع يف ك�ف��ة املج�الت والتي 
ك�ن منه��� م� �سبق االإعالن عنه يف العملية االأمنية الكربى 

اأعم�لهم”.. “ف�أحبط 
�سل�سل��ة  �سم��ن  االأمني��ة  االجه��زة  ك�سف��ت  وموؤخ��رًا 
اعرتاف���ت اخلون��ة عن خالي� عملي��ة »ف�أحب��ط اأعم�لهم« 
الت��ي تع��د م��ن اه��م واأك��رب اخلالي� الت��ي �سكله��� حت�لف 
الع��دوان، وق��د ك�سف��ت التحقيق���ت ع��ن ا�ستخ��دام تل��ك 
اخلالي��� يف تكوينه� وارتب�ط�ته� مع بع�ض نظ�م »الدوائر 
ت�ستخدم��ه  ال��ذي  النظ���م  وه��و  املغلق��ة«،  املتداخل��ة 

اجلم�ع�ت التكفريية كداع�ض وتنظيم الق�عدة.

معلومات عن الخلية
خلي��ة تخريبي��ة تعم��ل ل�س�ل��ح الع��دوان حت��ت ثالثة 
اإ�س��راف  حت��ت  ترب��وي(،  اإعالم��ي،  )اأمن��ي،  م�س���رات 
جمموع��ة من �سب�طه��� منهم اللواء فهد ب��ن زيد املطريي 
والعمي��د ف��الح ب��ن حمم��د ال�سه��راين واآخ��رون، وت�سدر 
م�سه��د اخلي�نة فيه� اخل�ئن الف���ر من وجه العدالة حممد 
عب��د اهلل القو�سي وزير الداخلية االأ�سبق، وتوزعت امله�م 
عل��ى، اخل�ئن نبي��ل علي اأحم��د القر�ض الكمي��م �س�بط يف 
وزارة الدف���ع عم��ل يف الدائ��رة امل�لي��ة )مقبو�ض عليه(، 
واخل�ئن ا�سكندر ث�بت �س�لح غراب �س�بط بحث بوزارة 
الداخلية )مقبو�ض عليه(، واخل�ئن حممود �س�لح يحيى 
ال�سطب��ي ن�ئ��ب مدي��ر ع���م القي���دة وال�سيطرة ب��وزارة 
الداخلي��ة �س�بق�ً )مقبو�ض عليه(، واخل�ئن �س�دق حمود 
من�س��ور الك�م��ل وكي��ل م�سلح��ة الهج��رة واجل��وازات 
بوزارة الداخلية �س�بق�ً )ف�ر من وجه العدالة(، واخل�ئن 
عبداملل��ك حمم��د ح�س��ن دحق��ة �س�ب��ط يف وزارة الدف�ع 
)ف���ر وجه العدالة(، واخل�ئن حمي��د بج��ض �سلط�ن ب�سر 
مدي��ر اأمن حم�فظ��ة رمية �س�بق�ً )ف�ر م��ن وجه العدالة(، 
واخل�ئ��ن �سدام ح�س��ن علي امل�سق��ري �س�بط يف وزارة 
الدف���ع )مقبو�ض عليه(.، واخل�ئ��ن عبداهلل حممد ح�سن 
امل�سق��ري �س�ب��ط يف وزارة الدف���ع )مقبو���ض علي��ه(، 
واخل�ئ��ن ذي���ب �س�ل��ح حمم��د م��رة �س�ب��ط يف وزارة 
الداخلي��ة )مقبو�ض علي��ه(، واخل�ئن �سعي��د ن��سر علي 

عو�س�ن )ف�ر من وجه العدالة(.

توضيح أمني
واأ�س���رت االجه��زة االمني��ة اإل��ى اأن الوق�ئ��ع التي مت 
الك�س��ف عنه� �سمن �سل�سل��ة التحقيق�ت من خالي� ف�حبط 
اعم�له��م ، متثلت يف العمل امليداين ال��ذي ن�سطت فيه هذه 
اخلالي��� واالأهداف التي �سعت لتحقيقه� عرب انخراطه� يف 
م�سروع اخلي�نة الذي اأدارته اأجهزة ا�ستخب�رات العدو، 
والت��ي �سب��ق االإف�س�ح عنه��� �س�بق�ً لكي تخ��دم امل�سروع 
االأمريك��ي ال�سهي��وين يف املنطق��ة بع��د عجزه��� يف اأعم�له� 
الع�سكري��ة العدائية �س��د بالدن� م�ستغل��ة قي�مه� بح�س�ر 
ال�سع��ب يف جمي��ع نواحي احلي���ة االأ�س��سي��ة واخلدمية 
الإث���رة املجتم��ع لعله� حت�سل من ذلك عل��ى اأي اإجن�ز يف 
خمتلف امل�س�رات التي ت�ستهدف به� ال�سمود الذي �سّدره 

اأبن�ء ال�سعب اليمني على مدى �سنن العدوان.

بداية العدوان ودور الخاليا
ومل تك��ن ه��ذه اخلالي��� االولى كم��� لن تك��ون االخرية 
فم��ع �سن العدوان االمريكي ال�سع��ودي على اليمن يف 26 
م�ر���ض 2015م ن�سط��ت اخلالي��� التكفريية، وق��د ك�سفت 
اأجهزة االأمن واللج�ن ال�سعبية خالل الع�م االول من عمر 
العدوان عن مداهمته� لعددًا من االأوك�ر املليئة ب�الأ�سلحة 
يف من�ط��ق متفرقة من مديرية اأرح��ب يف حم�فظة �سنع�ء 
وق��د تنوعت ه��ذه االأ�سلحة م��� بن اخلفيف��ة واملتو�سطة 

والثقيل��ة ب��ل وال�سواري��خ احلرارية وكمي���ت من املواد 
�سديدة االنفج�ر ومع�مل �سن�عة العبوات الن��سفة.

وبلغ عدد تلك االأوك�ر حينه� اأكرث من 24 وكرًا و�سبطت 
خ��الل عملية املداهمة الحد تلك االوك�ر عن كمي�ت كبرية 
م��ن القذائ��ف والذخ�ئ��ر الر�س��سة من بينه��� 109 قذائف 
عي���ر 75، و 85 قذيفة عي���ر 106، و37 �سفيحة ذخرية 
ر�س����ض عي���ر 14.5. و21 �سندوق ذخ��رية ر�س��ض عي�ر 
23، و3 �سن�دي��ق ذخ��رية عي���ر 50 ، و24 قذيف��ة ه�ون 

عي�ر 120، ك�نت موجودة يف وكر املرتزقة.
ويف الع���م االول، كللت عملية ر�س��د ومت�بعة االأجهزة 
االأمني��ة واللج�ن ال�سعبي��ة للعن��س��ر االإجرامية بك�سف 
ومداهم��ة خمزن اأ�سلح��ة يف مديرية اأرح��ب يحتوي على 
121 �شاروخ كاتي��شا ور�شا�شي �شيكي وذخائر متن�عة، 
ومت��ت اإح�ل��ة امل�سبوط�ت م��ع املتهمن اإل��ى االإجراءات 
الق�نوني��ة ال�ستكم�ل التحقيق���ت ومعرفة بقية املتورطن 
ل�سبطهم وتقدميهم للعدالة لين�لوا جزاءهم الرادع جراء 

م� يقرتفونه بحق الوطن واملواطن.
ويف الع���م الث���ين م��ن الع��دوان وحتدي��دا يف 4 فرباير 
2017م، األق��ت االأجه��زة االأمني��ة واللج���ن ال�سعبي��ة ، 
القب���ض عل��ى جمموعة م��ن مرتزق��ة الع��دوان االأمريكي 
ال�سعودي و�سبطت كمية من االأ�سلحة والذخ�ئر يف منزل 

اأحدهم يف حم�فظة �سنع�ء.
ومع اأواخر الع�م 2017م وبداية الع�م 2018م ن�سطت 
تل��ك اخلالي� الن�ئم��ة يف حم�فظة البي�س���ء من خالل زرع 
العب��وات الن��سف��ة وزعزعة االأم��ن واال�ستق��رار واقالق 
ال�سكين��ة الع�م��ة، ف�سه��دت املح�فظ��ة يف مديري�ته� عددًا 
من اجلرائم التكفريية، منه� يف الرابع من نوفمرب 2017م 
حن متكنت االأجهزة االأمنية واللج�ن ال�سعبية يف مديرية 
مكريا���ض ، من تفكي��ك عبوتن ن��سفت��ن زرعتهم� عن��سر 

اإجرامية جمهولة على اخلط الع�م يف منطقة برك�ن.
ويف دي�سم��رب 2017م األقت االأجه��زة االأمنية ب�لتع�ون 
مع اللج�ن ال�سعبي��ة، القب�ض على تكفريين اثنن ح�وال 
زرع عب��وة ن��سفة يف حم�فظة البي�س���ء، وك�نت االأجهزة 
االأمنية واللج�ن ال�سعبية قبله� بيوم واحد فقط قد فككت 
ثالث عب��وات ن��سفة زرعه��� مرتزقة الع��دوان ال�سعودي 
القري�سي��ة والعر���ض مبح�فظ��ة  االأمريك��ي يف مديريت��ي 
البي�س���ء، كم� فككت االأجهزة االأمني��ة واللج�ن ال�سعبية 
ي��وم ال�سب��ت 24 حمرم 1439ه��� عبوة ن��سف��ة يف منطقة 
اأن  اأمن��ي  قيف��ة مبح�فظ��ة البي�س���ء، واأو�س��ح م�س��در 
االأجه��زة االأمني��ة واللج���ن ال�سعبي��ة متكنت م��ن تفكيك 
عب��وة ن��سف��ة ك�ن��ت مزروع��ة يف منطقة املن��س��ح بقيفة، 
وفكك��ت يوم الثالث�ء 9 جم���دى الث�نية 1439ه�، عبوتن 

ن��سفتن يف حم�فظة البي�س�ء.

انقالب ديسمبر
ويف الع���م الث�ل��ث م��ن الع��دوان عل��ى اليم��ن احبطت 
اأجه��زة االأم��ن واللج���ن ال�سعبية اخط��ر خمططن حيث 
الق��ت االأجهزة االأمنية يف 17 من رم�س�ن 2018م القب�ض 
عل��ى اأخط��ر خلي��ة جت�س���ض للتح�ل��ف ت�س��م جمموع��ة 

العن��سر موزع��ة على مديري�ت الع��سمة �سنع�ء، تعمل 
عل��ى الر�سد والرف��ع ب�الإحداثي�ت والتجني��د والتح�سيد 
ل�س�ل��ح الع��دوان بينه��م زعيم اخللي��ة، وعن��س��ر ق�مت 
برف��ع اإحداثي�ت 350 من�س���أة ع�سكرية واأمنية وحكومية 
خدمية واقت�س�دية، واأكد م�سدر اأمني اأن اأع�س�ء اخللية 
امل�سبوط��ة عملوا على رفع حت��رك�ت اأع�س�ء يف املجل�ض 
ال�سي��س��ي ووكالء وزارات وقي���دات اأمني��ة و�سخ�سي�ت 
وطني��ة، مو�سح��� اأنه �سيتم جتهيز ملف���ت هذه العن��سر 

متهيدا لتقدميه� للعدالة.
ووفق��� للم�س���در االأمنية، فق��د �سبطت اأجه��زة االأمن 
يف 14 رم�س���ن اثن��ن م��ن املطلوب��ن اأمني��� بع��د ر�س��د 
ومت�بع��ة اأمنية ن�جحة، ك�سفت ع��ن توا�سلهم وتن�سيقهم 
وت�آمره��م م��ع ق��وات التح�ل��ف، ويقوده��� اأك�دمييون يف 
ج�معة �سنع�ء، وجرى ب��ث اعرتاف�ت افراد هذه اخللية 
يف برن�م��ج وث�ئق��ي وجت��ري حم�كمته��م حت��ى الي��وم يف 
الع��سم��ة �سنع���ء، واأم��� املخط��ط الث���ين ف��ك�ن »فتن��ة 
دي�سم��رب« التي ح�ول به� العدوان عرب االإم�رات االنقالب 
على ال�سلطة بوا�سطة اذن�ب النظ�م ال�س�بق، ولكن بف�سل 
اهلل ك�ن��ت االأجه��زة االأمني��ة والع�سكرية لهم��� ب�ملر�س�د 
واأخم��دت الفتنة وقتل��ت زعيم الفتنة ال��ذي تولى بنف�سه 

م�سروع االنقالب وخدمة العدوان.

اإلعالن الرسمي للخيانة والعمالة:
املطل��ع عل��ى خط��ة ا�شق��اط العا�شمة �شنع��اء وكذلك 
تفجري الو�سع يف املح�فظ�ت يدرك للوهلة االأولى م�ستوى 
ذل��ك املخط��ط والهدف من��ه وم��� مت ر�سده م��ن اإمك�ن�ت 
ت�سليحي��ة وم�دية من اجل اجن�حه وتنفيذه على االأر�ض 
وم��� �سخ��رت ل��ه م��ن اإمك�ن���ت ب�سري��ة ا�ستدع��ت حركة 
ا�ستقط���ب م�سبق��ة يف �سف��وف امل�س�ي��خ وال�سخ�سي���ت 
االجتم�عي��ة واملوؤثرين يف حمي��ط �سنع�ء ويف املح�فظ�ت 
ومت توزي��ع اأم��وال وتق��دمي عرو�ض ووع��ود اإ�س�فة الى 
التغري��ر ب�لبع�ض على ان ه��ذا التحرك الهدف منه وطني 

ولي�ض خدمة العدوان.
لق��د ادرك��ت تل��ك القي���دات وال�سخ�سي�ت م��ن م�س�يخ 
ووجاه��ات و�شباط وجن�د وم�اطن��ني خط�رة م�شروع 
زعيم ملي�سي� اخلي�نة ولهذا اخت�رت االنحي�ز الى الوطن 
ورف�ض ذلك امل�سروع الذي يقوم على اخلي�نة وي�ستهدف 
الوط��ن وال�سعب وال ي�سته��دف مكون�ً بعينه او جهة دون 
اأخ��رى بل يهدف ال��ى ت�سليم الوطن عل��ى طبق من ذهب 
للغ��زاة واملرتزق��ة وكل ذلك يعن��ي ان النخ��راط يف هذا 
امل�س��روع او ت�أييده وامل�س�ركة فيه لي�ض اال خي�نة للوطن 
وتن�سل عن امل�سوؤولي��ة الدينية واالأخالقية �سيم� بعد ان 
ات�سح��ت احلق�ئق للجميع فم� ق�له زعيم ملي�سي� اخلي�نة 
يف كلمت��ه الت��ي بثته��� قن���ة »اليوم« ظه��ر ال�سب��ت يكفي 
للتعرف على طبيعة املخط��ط وحقيقته وهي الكلمة التي 
دع��� فيه� زعيم ملي�سي��� اخلي�نة الى فت��ح �سفحة جديدة 
م��ع العدوان وحر���ض فيه� اأبن���ء الق��وات امل�سلحة على 
التمرد ودع��� فيه� املواطنن الى م� ا�سم���ه انتف��سة �سد 
االأجه��زة االأمني��ة واجلي���ض واللج���ن ال�سعبي��ة �س�رب�ً 

عر���ض احل�ئ��ط ت�سحي�ت ع�س��رات االآالف م��ن اليمنين 
عل��ى م��دى ثالث �سن��وات من الع��دوان الظ���مل والغ��سم 
وم�ستهين���ً بدم���ء ال�سه��داء الزكي��ة الط�ه��رة و�س�خ��رًا 
م��ن �سمود ال�سع��ب و�سربه وحتمله كل ه��ذه املدة التي 
�س��رب فيه��� اأروع االأمثل��ة يف ال�سم��ود والتح��دي ولهذا 
ك�ن ال�سع��ب متحم��اًل مل�سوؤولية الدف�ع عن ه��ذا ال�سمود 
فل��م ي�ستجب لدعوات زعي��م ملي�سي� اخلي�نة بل اجته الى 
م�س�ن��دة اجلي���ض واللج���ن ال�سعبية واالأجه��زة االأمنية 
التي ا�ستمرت يف التع�مل مع افراد امللي�سي� من الع�س�ب�ت 
االجرامي��ة يف ع��دد م��ن املن�ط��ق ومتكنت م��ن الت�سييق 

عليه� ودحره�.
 

وأد الفتنة ومقتل زعيمها
�سّطرت القوى االأمني��ة والع�سكرية مالحم من البطولة 
واال�ستب�س���ل وتكلل��ت يف �سب���ح يوم االثن��ن الرابع من 
دي�سم������������رب 4 /12 /2017م بعد ال�سيطرة على اأوك�ر 
الفتن��ة يف الع��سمة �سنع�ء، وواأده��� ، مبقتل ق�ئده� قبل 
ظهرية نف���ض اليوم مبنطقة اجلح�س��ي مبح�فظة �سنع�ء 
، ومبقتل زعيم اخلي�ن��ة اأخمدت الفتنة واأ�سيب العدوان 
بخيب��ة اأم��ل اأ�سيف��ت اإل��ى خيب���ت ال تع��د وال حت�سى ، 
وبها ط�ي��ت فتنة �ش�داء اأريد من خالله��ا اإ�شقاط القلعة 

احل�سينة من داخله�.

الحديدة في الواجهة
وم��ع ف�س��ل حت�ل��ف الع��دوان ال�سع��ودي االإم�رات��ي 
االأمريكي وح�سود م�سلحة من املرتزقة يف احتالل حم�فظة 
حم�فظ��ة  �سه��دت  اال�سرتاتيجي��ة،  وموانئه���  احلدي��دة 
احلدي��دة حترك�ت كبرية للخالي� التخريبية الن�ئمة ممن 
ب�ع��وا �سم�ئرهم واوط�نهم للع��دو مق�بل حفنة من امل�ل، 
وق��د وثقت عد�س�ت الك�مريا اعرتاف�ت عدد من افراد هذه 
الع�س�ب���ت بجرائمه��م وندمه��م بعدم��� متكن��ت االأجهزة 
االأمني��ة ب�لتع�ون مع اأبط�ل اللج���ن ال�سعبية يف حم�فظة 
احلديدة من حتقي��ق الكثري من االإجن�زات االأمنية خالل 
ال�سهرين امل��سين و�سب��ط عدة خالي� تتبع قوى الغزاة 
واملرتزقة يف عملي�ت اأمنية وا�ستخب�راتية متفرقة يف عدد 

من مديري�ت حم�فظة احلديدة.
تقوده���  حمكم��ة  واأمني��ة  ا�ستخب�راتي��ة  معرك��ة  اإن 
االأجهزة االأمنية وبقدرات وخربات ع�لية اأحبطت العديد 
من العملي�ت االإجرامية ورفع االإحداثي�ت لقوى العدوان 
والت��ي ك�ن��ت تخطط لتنفيذه��� يف املح�فظة وم��ن �سمنه� 
اإلق�ء القب�ض على خلية ت�بعة للعدوان تقوم بر�سد اأم�كن 
وحت��رك�ت اجلي���ض اليمني واللج���ن ال�سعبي��ة مبديرية 
الدريهم��ي عل��ى ال�س�ح��ل الغرب��ي وجتنيد اأك��رث من 20 
�سخ�س� ل�س�ل��ح دول العدوان، ومتكنت االأجهزة االأمنية 
يف حم�فظ��ة احلدي��دة م��ن �سب��ط اإح��دى اأخط��ر اخلالي� 
االإجرامية الت��ي تعمل ل�س�لح الع��دوان يف املح�فظة بعد 
عملي��ة تعق��ب ور�سد دقيق��ة والت��ي ك�ن يراأ�سه��� املدعو 

عبداهلل �سطيح اأحد ق�دة التنظيم�ت التكفريية.
*خالي� ده�سو�ض*

ت�سجي��اًل  االأمن��ي  االإع��الم  ن�س��ر  2019م  يوني��و  ويف 
الأخطر خلي��ة ، قب�ست عليه� االأجهزة االأمنية يف حم�فظة 
احلدي��دة، على راأ�سه��� زعيم اخللية املدع��و عبدالرحمن 
احم��د حممد �س�مل مغب���ض من مديري��ة اجلميمة حم�فظة 
حج��ة وه��و “ع�سك��ري يف الفرق��ة االأولى م��درع املنحلة 
�سمن كتيب��ة زيدان ده�سو���ض”، واملدعو عب��داهلل يحيى 
يحي��ى مغب���ض م��ن مديري��ة اجلميم��ة حم�فظ��ة حج��ة 
“جن��دي �س�ب��ق يف القوات امل�سلح��ة” ، واملدعو خلف�ن 

ه���دي �س�مل مغب�ض من مديرية اجلميمة “جندي يف االأمن 
الع���م”، واملدع��و امي��ن مهي���ض ق��س��م مين م��ن مديرية 
كح��الن ال�سرف حم�فظة حج��ة “ع�سكري يف اللواء 105، 
واملدعو اإ�سم�عيل علي احمد �سنع�ء من مديرية اجلميمة 

اجلمهوري”. احلر�ض  يف  �س�بق  “ع�سكري 
وك�ن ه��دف اخللي��ة ه��و »خلخل��ة االأمن داخ��ل مدينة 
واأمني��ة  حكومي��ة  مراك��ز  عل��ى  وال�سيط��رة  احلدي��دة، 
وع�شكري��ة وت�شري��ع ح�ش��م املعرك��ة واإ�شق��اط احلديدة 
م��ن الداخل« وفق��� العرتاف�ت عن��سر اخللي��ة، واأظهرت 

الت�سجيالت اعرتاف خم�سة من عن��سر اخللية.
ومتكن��ت االأجه��زة االأمني��ة بف�س��ل اهلل ويقظ��ة رج�ل 
االأم��ن واللج�ن ال�سعبية م��ن اإلق�ء القب���ض على عن��سر 
اخللي��ة فور حتركهم لتنفيذ خمططهم العدواين، وجنحت 
جمددا يف اإف�س���ل املخطط االإجرامي اجلديد الذي ر�سمته 
قوى العدوان ومرتزقته� لالإخالل ب�أمن احلديدة من خالل 
جتنيده��� ملرتزقة من خ�رج املدين��ة والزج بهم يف جرائم 

ترويع املواطنن خدمة الأجندة العدوان ومرتزقته.

خاليا “سطيح”
ومل تك��ن ه��ذه اخللية الت��ي ب�تت يف قب�س��ة االأمن هي 
االأول��ى م��ن نوعه� ، حيث �سقطت خ��الل االأ�سهر امل��سية 
العديد من اخلالي�، ففي ال�س�د�ض ع�سر من يونيو امل��سي 
ك�سف��ت االأجهزة االأمني��ة مبح�فظة احلدي��دة ج�نب�ً من 
اعرتاف���ت خلية ر�س��د تعمل ل�س�لح الع��دوان يف منطقة 
ال�س�ح��ل الغربي عق��ب اإلق���ء القب�ض عل��ى اأفراده� بعد 

عملية تعقب ور�سد دقيقة.
واأظه��رت اعرتاف�ت رئي�ض خلية الر�سد املدعو عبداهلل 
�سطي��ح- وه��و م��ن موالي��د ال�سعودي��ة واأح��د خريجي 
مدار�سه��� التكفريية، كم��� يعد من كب�ر ق���دة التنظيم�ت 
التكفريي��ة الت��ي تعم��ل مل�سلح��ة اأجه��زة ا�ستخب���رات 
خ�رجي��ة خ����ض العدي��د م��ن التج�رب م��ع ق���دة الفكر 
التكف��ريي يف اليم��ن وال�سعودي��ة مب��ن فيه��م اأ�س�م��ة بن 
الدن- كي��ف جند املدعو �سطيح نف�سه خلدمة العدوان يف 
عدة مهم���ت من بينه� رفع االإحداثي���ت وجتنيد مرتزقة 
للقت���ل يف �سف��وف الع��دوان واإدارة خالي��� اغتي���الت. 
كم��� مت الك�سف ع��ن �سور م��ن املرا�س��الت والت�سجيالت 

ال�سوتية املر�سودة.
ويف الع��س��ر م��ن ابري��ل اأعلن��ت االأجه��زة االأمني��ة يف 
احلدي��دة اأنه� األقت القب�ض على عدد من مرتزقة وعمالء 
الع��دوان، وق���ل م�س��در اأمن��ي :اإن تل��ك العن��سر ك�نت 
تعمل عل��ى الر�سد ورفع االإحداثي���ت لطريان العدوان، 
واأنه��� �س�رك��ت يف ر�س��د من���زل املواطن��ن ومزارعه��م 
وحت��رك�ت اجلي�ض واللج�ن الذين يت�سدون لقوى الغزو 

واالحتالل.

احباط 296 مخططا معاديا لقوى العدوان
اأعلن��ت وزارة الداخلي��ة اليمني��ة عن ك�ش��ف واإحباط 
296 خمطط��� مع�دي� لقوى العدوان ال�سعودي االأمريكي 
واملتع�ونن معه� على م��دى خم�ض �سنوات من العدوان 
عل��ى اليمن، منه� 23 خمطط� يف الع���م 2019 فقط ك�نت 

موجهة ال�ستهداف اجلبهة الداخلية.
ويف موؤمت��ر �سحف��ي ل��وزارة الداخلي��ة يف الع��سم��ة 
�سنع�ء يف دي�سمرب امل��سي عر�ست خالله قي�دة الوزارة 
االإجن���زات االأمنية من��ذ بداية العدوان، ذك��رت ب�أنه مت 
ك�س��ف و�سبط العديد من اخلالي��� االإره�بية الت�بعة ل� ” 
تنظيم��ي الق�عدة وداع�ض” منه� 13 خلي��ة، واإف�س�ل 15 

جرمية مت�ض وتتعلق ب�أمن الدولة خالل 2019.

ـــجـــازات أمــنــيــة كــبــرى  ان
تؤكد قدرة اليمنيين على حماية مكتسباتهم 

على غرار اجلماعات التكفيرية التي س�������عت الواليات املتحدة االمريكية الى تش�������كيلها يف منطقة الش�������رق االوسط 
خالل الثالثة العقود املاضية.. ش�������رع حتالف العدوان االمريكي السعودي على اليمن بتشكيل اخلاليا االجرامية التي 

تعمل على خدمة مخططات العدوان عبر نشر الفوضى وتقدمي املعلومات وارتكاب اجلرائم .
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وب�لنظ��ر اإلى البيئ��ة الفنية يف اليمن �سنج��د اأنن� اأم�م 
بيئ��ة خ�سبة ومتع��ددة االأل��وان، وال تنح�سر على لون 
فن��ي بعينه، واإمن� تخت���ض كل منطقة بل��ون فني معن 
يختلف عن بقي��ة فنون املن�طق االأخرى، ولعل من اأبرز 
واق��وى هذه الفن��ون )فن الزام��ل( الذي ت��ك�د املن�طق 
ال�سم�لي��ة ق��د اخت�س��ت ب��ه دون غريه���، وذل��ك نظ��را 
لطبيعته��� القبلية واجلغرافية اخل��س��ة التي تتميز به� 

دون غريه�.  
- م� هو الزامل؟

الزامل هو لون من األوان ال�سعر ال�سعبي اليمني ونوع 
م��ن “الرجز ال�سعري” املتعل��ق ب�حلرب، اأو الذي يكرث 
منه اأثن�ء احلروب واملع�رك، اإذ اأن غر�سه االأ�س��سي هو 
اإخ�فة االأعداء، ومع اأنه ك�ن ذا �سكل واحد وهو احلرب 
ال غريه�، اإال اأنه ك�ن وم� يزال ي�ستخدم اأي�ًس� للرتحيب 
والرتبي��ع  والهج���ء  واالأعرا���ض  والرث���ء  ب�ل�سي��وف 

)االن�سم�م يف حلف لقبيلة اأخرى( وغريه�. 
اأم��� ع��ن ت�ري��خ ظه��ور الزامل، فق��د ذك��رت امل�س�در 
الت�ريخي��ة اأن��ه  ال يوجد تدوين حمدد لبداي��ة هذا الفن 
ال�سعبي اليمني ولكن توج��د اأول اإ�س�رة تدل على هيئة 
الزام��ل، وهو م� ج�ء ذكره يف ق�سة )ثيون�ن�ض( يف اأوائل 
الق��رن ال�س�د���ض املي��الدي، عندم� تكلم ع��ن الوفد الذي 
اأر�سل��ه قي�سر الروم اإلى ملك ِحْمرَي )اليمن(، وهو الوفد 
ال��ذي راأ�س��ه �سخ���ض يدع��ى )يدلي�نو���ض(، ال��ذي ذكر 
اأن��ه راأى املل��ك احلم��ريي عندم��� خرج يف موكب��ه واقف�ً 
ه� اأربع��ة اأفي�ل، ولي�ض على  عل��ى عرب��ة، اأو مركبة جتَرّ
ه��ذا امللك م��ن املالب�ض اإال مئ��زرًا حم��وك�ً ب�لذهب حول 
)حقويه( واأ�س�ور ثمينة يف ذراعيه، ويحمل بيديه تر�س�ً 
ورحمن، وحوله رج�ل ح��سيته وعليهم االأ�سلحة، وهم 
يتغنون ب�إطرائ��ه وتفخيمه. وهن� يت�سح اأن الزامل ك�ن 
معروف���ً و�س�ئع�ً قبل االإ�سالم لدى َعَرِب اليمن، بل وقبل 
ه��ذا الت�ري��خ بف��رتة، اأي يف الق��رن ال�س�د���ض امليالدي، 
وب�إثب���ت وج��ود الزام��ل، ه��ذا الوج��ود املبك��ر، ُيرّجح 

وج��ود ال�سعر الذي هو م�دة الزامل حيث ال زامل بدون 
�سعر.

وقد عرف االأدي��ب اليمني اأحمد حممد ال�س�مي الزامل 
يف كت�به "ق�سة االأدب يف اليمن" بقوله:

الزام��ل وجمعه زوامل وهو ن��وع من الرجز يلج�أ اإليه 
اأبن���ء اليم��ن عندم��� يكون��ون يف ح�لة خ�س���م اأو حرب 
فيق��ف ق�ئدهم وه��و يف الغ�ل��ب يجيد نظ��م الزوامل، اأو 
اأي واح��د منهم فريجتز ب�سعة اأبي���ت بلهجته الع�مية، 
فيلتقفه��� الق��وم ويغمونه��� ب�أ�سواته��م، ث��م ين�سدونه��� 
جميع���ً الإث���رة احلم����ض وحتفي��ز الهم��م. وكذل��ك اإذا 
اأرادت جم�ع��ة من الن��ض اأو قبيلة من القب�ئل اأن حتقق 
له��� مطلب���ً من م�س��وؤول اأو ح�كم اأو قبيلة اأخ��رى، ف�إنه� 
توف��د زمرة منه� متثله��� وهم ين�س��دون الزامل الذي قد 
و�سع��وا فيه مطلبه��م واأوج��زوا فيه غر�سه��م، ويكون 
الزام��ل ع���دة ب�للغة الع�مي��ة وتتف���وت القطعة منه م� 
ب��ن اثنن وثم�نية اأبي�ت وه��و موجود ب�سورته هذه يف 

املن�طق ال�سم�لية.
ومم��� �سب��ق يت�س��ح لن��� اأن الزام��ل ك�ن وم���زال اإلى 
الي��وم �سالح��� اإعالمي� ذا قيمة كب��رية وموؤثرة �سواء يف 
النف�سي��ة ال�سعبي��ة اأو يف نف�سي��ة العدو نف�س��ه، وهو م� 
يف�س��ر ا�ستخدام��ه عل��ى االأغلب يف احل��روب التي ك�نت 
يخو�سه��� �سعبن��� اليمن��ي قدمًي��� وحديًث���، دف�ًع��� ع��ن 
اأر�سه وعر�سه على مر الع�سور، ومع �سن دول حت�لف 
الع��دوان االأمريكي ال�سعودي عدوانه� الغ�در علين� منذ 
م� يق�رب اخلم�س��ة اأعوام، �سنالحظ اأن جذوة هذا الفن 
املذه��ل والبديع، �سرع���ن م� ا�ستعرت م��ن جديد، حتى 
اأ�سح��ى الزامل ه�ج�ًس��� يومًي� ي�سغل الذاك��رة اليمنية، 
وي�سه��د طف��رة فني��ة، تتجدد كل ي��وم بتج��دد االأحداث 
والوق�ئ��ع، حتى اأ�سبحت كلم�ت الزام��ل، ت�أتي يف نف�ض 
ال�سي���ق ال��ذي ت�أتي معه االأح��داث، لي�سبح ل��كل زامل 
حدث��ه اخل��ض به، املتزامن معه، وميكن القول اإن فرتة 
اخلم�سة االأعوام التي مرت من بدء العدوان، تك�د تكون 

ه��ي الع�سر الذهبي للزامل، نظرًا لغ��زارة اإنت�ج الزامل 
يف هذه الف��رتة التي ترافقت بغزارة يف االإنت�ج ال�سعري 
اأي�ًس���، اإذ ال يك�د مي��ر اأ�سبوع واحد عل��ى اإنت�ج الزامل 
االأول حت��ى ن�سمع بزامل اآخر جديد  �س��واًء اأك�ن لنف�ض 

املن�سد اأو ملن�سد اآخر.
عل��ى اأن م� يحم��د لهذه الغ��زارة يف اإنت���ج الزامل هو 
ك�سره��� حل�ج��ز حك��ر الزام��ل عل��ى من�سد بعين��ه دون 
غ��ريه بحيث اأ�سبح هن�ك اأكرث من من�سد متمكن، وكذلك 
اإظه�ره��� للزام��ل ب�سورة جدي��دة وخمتلف��ة مت�م� عم� 
ك�ن��ت عليه يف ال�س�بق، وه��ي �سورة حملت معه� الكثري 
م��ن التجدي��د والتط��ور واالإب��داع، وك�نت اأك��رث جم�اًل 
وت�أث��رًيا يف املتلق��ي، االأم��ر ال��ذي انعك���ض عل��ى ات�س�ع 
االنت�س���ر احل�سور اجلم�هريي الكب��ري للزامل، و�سلت 
لدرجة طغي�ن الزامل على احل�سور اجلم�هريي لالأغ�ين 
ب��كل األوانه���، م��ع مالحظة اأن ه��ذا االت�س���ع مل يقت�سر 
عل��ى حدود ال�سع��ب اليمني �س�حب ه��ذا الفن فح�سب، 
ب��ل اأن رقعته ال�سعبية احل��سنة له، قد جت�وزت حدود 
ال�سع��ب اليمن��ي، لت�سل اإلى ح��دود ال�سع��وب العربية 
االأخ��رى التي م��ن �سمنه��� وال�سك ال�سع��ب ال�سعودي، 
والتي مل تخف �سدة اإعج�به��� بهذا الفن اليمني االأ�سيل 
وم��� اأحدث��ه فيه� من ت�أث��ري نظرا لقوته �س��واًء من حيث 

اللحن اأو الكلمة اأو االأداء. 
ولع��ل ال�سبب يف ه��ذا االنت�س�ر الوا�س��ع للزامل الذي 
جت���وز النط���ق الداخلي اإل��ى النط���ق اخل�رجي الذي 
لي���ض على معرف��ة بهذا الفن االأ�سيل، يع��ود اإلى �سيئن 

هم�:

1. مالم�س��ة الزامل للواقع ال�سعب��ي العربي وتعبريه 
ع��ن ق�س�ي���ه الع�م��ة والتي عل��ى راأ�سه��� ق�سيت��ه االأم 

)ق�سية فل�سطن والقد�ض(. 
2. امل�س�م��ن النبيل��ة وال�س�مي��ة التي حمله��� الزامل 
للخ���رج )ك�لعزة والكرامة وال�سم��ود واالإب�ء والغرية 
وال�سج�عة وحب الوطن واال�ستعداد للت�سحية ب�لنف�ض 
م��ن اأج��ل الوطن وحريت��ه وا�ستقالله اإل��خ..( وجنح يف 
جت�سيده� على اأر�ض الواقع، حتى جتلت مط�بقًة لواقع 
املج�هدين اليمني��ن يف اجلبه�ت، ذلك الواقع الذي ج�ء 
على هيئ��ة �سمود اأ�سط��وري وانت�س���رات متت�لية ك�ن 
الإمي���ن اليمنين ب�هلل وثقتهم القوية فيه ويف ن�سره لهم، 
ف�س��ل حتقيقه� برغم ف���رق الق��وة واالإمك�ني�ت الكبري، 
وب�ل��غ االأث��ر يف �سن�عته� وجت�سيده� واقًع��� ي�سهد على 
عظم��ة اليمنين وق��وة اإمي�نه��م و�سدة ب�أ�سه��م على مر 

الع�سور.
ولع��ل اإدراك املن�سدي��ن وال�سعراء اليمني��ن لالأهمية 
املتع�ظمة التي �س�ر الزامل ميثله� يف الت�أثري على املتلقي 
اخل�رج��ي، وك�س��ف مظلوميته��م للع�مل، هو م��� دفعهم 
اإل��ى العمل اأك��رث عليه ب�أ�س�ليب فني��ة جديدة ومبتكرة، 
اأظه��رت قدرته��م الكب��رية على اخلل��ق واالبت��ك�ر حلًن� 
و�سعًرا واأداًء، االأمر الذي �س�هم يف اإذك�ء روح احلم��ض 
ورفع املعنوي�ت وتعزيز روح ال�سمود والثب�ت يف وجه 
الع��دوان، �سواء ل��دى املج�هدي��ن يف اجلبه���ت اأو لدى 
غ��ري املج�هدين من ع�مة ال�سعب، ن�هيك عن حتطيمه يف 
املق�بل ملعنوي�ت املعتدين ومرتزقتهم، وهو م� اأدى اإلى 
تلقيهم الهزمية تلو الهزمية وبث روح الي�أ�ض يف نفو�سهم 

من اإمك�ني��ة انت�س�رهم، مع علمهم امل�سبق ب�أن ال ق�سية 
لهم واأنهم يف �سف الب�طل.

لقد جن��ح �سن�ع الزامل وبحرفي��ة منقطعة النظري يف 
ا�ستغ��الل الزامل وتطويع��ه يف خدمة اجلي���ض واللج�ن 
ال�سعبي��ة ك�سالح م�س�عد يف مواجه��ة العدوان، و�سواًل 
اإل��ى �سن�ع��ة الن�س��ر وتعزي��ز روح ال�سم��ود وذلك من 

خالل تركيزهم على م� يلي:
• الت�أكي��د عل��ى اال�ستم��رار يف ال�سم��ود والثب�ت يف 
وهزمي��ة  الن�س��ر  حتقي��ق  حل��ن  الع��دوان  مواجه��ة 
حت�ل��ف ال�س��ر والع��دوان: وم��ن ذلك م��� ق�ل��ه ال�س�عر 
اأمن اجلويف يف زام��ل )كلمة واحدة( الذي اأكد فيه على 
ا�ستمرار ال�سعب اليمني يف ال�سمود والثب�ت انطالًق� من 

وحدة ال�سعب والدين وامل�سري:
الـ�شـيـطـانية لــــــــلـــــقـــــوى  نـــــ�ــشـــــّلـــــم  ــا  بـــ مــــــــــــــا 

ــوجــود ـــ ــال مــــــــنـــــا يف ال ـــ ـــ ـــ ــا بـــــقـــــي رّج لـــــــــــو مـــ
الإنـــ�ـــشـــانـــيـــة والـــــــقـــــــْيـــــــم  اهللْ  ــا  ـــ ــن ـــ ـــ ل ــــاأبــــى  ي

ـــادات الآبــــــــــــــاء والـــــــجـــــــدود ــــ ــا عــــ ــنـــ تــــاأبــــى لـــ
ــيــة ــانـــ ــربـــ ــرة الـــ ــطـــ ـــ ــف ـــ ــم وال ـــ ــَي ــ�ــشـــ ـــ تـــاأبـــى الـــ

واأخـــاقـــنـــا والــــــــديـــــن نـــــخـــــ�ــشــع لـــــلـــــيــهــود
ــة واإميـــانـــيـــة ـــ ــت ـــ ــاب ـــ ـــ ــذه مـــــــــــبــــــــادي ث ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ه

ــود ـــ ــزي ـــ ــ�ــشـــــوافـــــع وال ــة عــــــــنـــــد الـــ ــخـــ ـــ ورا�ــشـــ
اليمني  لل�سع��ب  االإمي�ني��ة  الهوي��ة  عل��ى  • الت�أكي��د 
والثق��ة املت�أ�سل��ة يف نف�سي��ة اليمني��ن بحتمي��ة ن�س��ر 
اهلل له��م: وذل��ك ب�عتب�ر الهوي��ة االإمي�نية ه��ي االأ�س��ض 
الرا�س��خ للثق��ة ب���هلل وال��ذي بنى علي��ه �سعبن��� اليمني 
العظي��م ح�س�رت��ه واأك��د به��� على نب��ل قيم��ه واأخالقه 
م��ن خالل��ه حتقي��ق  وا�ستط���ع  اإخال�س��ه هلل  و�س��دق 
االنت�س���ر عل��ى كل من واجهه��م على م��ر االأزم�ن، وقد 
ظهر الت�أكيد على الهوي��ة االإمي�نية لل�سعب اليمني جلي� 
يف الكث��ري م��ن الزوامل وم��ن ذلك قول ال�س�ع��ر ع�قل بن 

�سرب يف زامل ب�رق الن�سر:
ـــــــرق زمـــــان احلــقــائــق ـــظـــام اجنـــلـــى واأ� ال

ـــــقـــــراآن نـــــور احلــقــيــقــة مــــن هـــــدى واقــــــع ال
ارتــــفــــع بــــــرق الإ�ــــــشــــــام والــــ�ــــر زاهــــق

تــعــيــقــه الــــعــــوائــــق  مــــا  مــــع اهلل  والــــيــــمــــاين 
دافـــــق دم  النـــــتـــــمـــــاء  و�ـــــشـــــدق  ــــهــــويــــة  ال

ـــفـــ�ـــس حــــــرة طــلــيــقــة ـــن والـــثـــقـــة مــطــلــقــة وال
كم��� ظه��ر الت�أكي��د عل��ى الثقة ب���هلل من خالل م��� ق�له 
ال�س�ع��ر حمم��د اجلرم��وزي يف زامل )ثقة ب���هلل( والذي 
ك�سف فيه ع��ن اأن ال�سر يف حتقيق اليمنين لالنت�س�رات 

يكمن يف ثقتهم املطلقة ب�هلل وحده:
ــمــاين رتـــل الأذكـــــار ــي ــة بــــاهلل( يـــا فــكــر ال ــق )ث

ــــــات بــالــعــامل وتــرتــيــبــه وعـــا�ـــر واأقـــــع الآي
الإع�شار باأ�شنا  العوا�شف واأرمتى يف  حتدينا 

هيبة اأقــدامــنــا  حتــت  النفط  مــلــوك  هيبة  هــوت 
ــعــزة وحــكــام الــعــرب يف عــار لــنــا الأجمــــاد وال

ريبة اأو  �شك  بــه  ول  جــاء  الأعــظــم  اهلل  ون�ر 

بقلم/ إكرام المحاقري
م��ن هن� تبن��ى االأوط���ن وتتحرر من قي��ود العبودي��ة واالحتالل، 
يف ح�س��ور �سب���أ وحم��ري ل�سن� بح�جة اإل��ى من يعلمن� م���ذا يجب اأن 
نعمل، فنحن ال�سعب اليمني العريق لن� اأ�س�لة تعلم منه� كل من عرب 
الت�ريخ كيف ُتبنى االأوط�ن من حتت االنق��ض، وكيف ي�ستقل القرار 
يف وج��ود �سرذمة لئيمة م��ن العمالء اال�سرار، واإل��ى براق�ض لن� فيه� 
زخرف��ات حكاية حّيكت بخي�ط ذهبية متلئلئة، وخطت بحرب الدماء 
و�سرب الثك�ل��ى، وعط�ء الن�س�ء، ولت�سهد عل��ى عظيم كل ذلك خم�سة 

اعوام من ال�سمود اال�سطوري.
ف��راق ومع�ن���ة، اأمل وانن، فقر وح�جة، ق�بله��� �سرب وثب�ت، بذل 
وعط���ء، �سرخ��ة حق، اأمًر ب�ملع��روف ونهًي عن مك��ر جت�سيًدا لقوله 
تع�لى }كنتم خري اأمة اأخرجت للن��ض{ كذلك }بع�سكم من بع�ض{.
وليك��ن كل ذلك عن��وان لبزوغ فج��ر الن�سر والفت��ح املبن لل�سعب 
اليمن��ي احل��ر املج�ه��د، فلواله� مل��� ك�ن ذاك العظيم داع���ض بقدمية 
احل�فيتن على فخ��ر ال�سن�ع�ت االأمريكية، ليدع�ض بذلك على كرامة 
اأمريك� نف�سه�، ولواله� مل� ك�ن هن�ك وطن اآمن وحدود م�ستعلة ب�لن�ر 
يفر منه��� حت�لف الع��دوان الغ��سم وكل من �سب��ح بحمدهم اجل�حد، 
ولواله� مل� قلن� و�سرخن� وهتفن� ق�دمون يف الع�م ال�س�د�ض، فهي حق� 
نربا���ض ل��كل م� مت ذكره، واأنه لقليل اأم���م ت�سحية اأم واخت وزوجة 
املج�ه��ٍد، �سهيٍد، جريٍح، اأ�سرٍي ، ومفقوٍد، فهذه هي املراأة اليمنية بكل 

فخر.
لرمب��ا ح��اول اعداء الأمة والدي��ن حرفها عن �ش��راط اهلل امل�شتقيم 
بتقدميه��م ثق�ف���ت تدجينيه م�جن��ة، غربية دخيلة عل��ى الدين حتت 
ُم�سم��ى حرية ودميقراطي��ة وانفت�ح وتطور، ح�س��ب واقعهم وواقع 
م��ن اأ�سبح��وا متقبلن له��ذه الثق�ف���ت الدخيلة على االإ�س��الم وقيمه 

ومب�دئ��ه االأ�سيل��ة والتي تخت�ض به� املراأة قب��ل الرجل، لكن ره�نهم 
خ�س��ر وتال�س��ى اأم�م حفيدة الزه��راء ذات الثق�ف��ة القراآنية والوعي 
الث�ب��ت جت�ه موؤامرات حّيكت من اأج��ل ا�سالله� و�سي�عه� واف�س�ده� 
واف�س���د املجتم��ع من خالله�، فو�سع��ت نف�سه� حي��ث اأراد اهلل له� اأن 
تك��ون م�سلمة ق�نتة، م�سبحة م�ستغفرة، عفيفة ط�هرة، ب�ذلة �س�برة 
حمت�سب��ة ال تقل �س���أن عمن ُخل��د ذكرهن يف �سفح�ت الق��راآن الكرمي، 

فهذه قد حذت حذوهّن وله� ف�سل على الدين ح�له� كح�لهّن.
تعرف��ت امل��راأة اليمني��ة خ��الل اخلم�س��ة اع��وام م��ن العدوان 
عل��ى م�سوؤوليته� الوطني��ة والدينية، فك�نت جم�ه��دة و�سهيدة، 
وم��ن حتت االنق��ض نه�س��ت لتعد عدة املواجه��ة للعدوان، ك�ن 
له��� دور ب���رز ومه��م يف ثب���ت اجلبه���ت، حيث رف��دت اجلبه�ت 
ب�مل���ل والرج���ل واحللي والكع��ك والقواف��ل املتت�لية حتت عدة 

عن�وي��ن خمتلفة، ورفدت الوطن ب�ل��دم الط�هر والنف�ض الزاكية، 
وا�ستب�س��رت بجثة ع���دت من �س�ح���ت الوغى وق��د اأرتقت روح 
فل��ذت كبده��� اإلى ج��وار الرحم��ن، ليك��ون له� موق��ف خجل منه 
الت�ري��خ لعظمت��ه وهيبت��ه ح��ن ان�س��دت االه�زي��ج والزغ�ري��د 
واأطلق��ت الن�ر ق�ئلة: اأهال ي�ويل اهلل، رافعة راأ�سه� ع�لي� بكل فخٍر 
و�شم���ٍخ واعت��زاز مبن قدم نف�شه رخي�ش��ة يف �شبيل اهلل ومل تكن 

هي االخرى فتنة له لت�سده عن �سبيل اهلل.
مل توؤط��ر امل��راأة اليمني��ة مواقفه��� يف دائرة حم�س��ورة يف اجلبهة 
االجتم�عي��ة بتجهي��ز القواف��ل وال�سرب عل��ى فراق االحب��ة وانتظ�ر 
امل�س��ري ال��ذي ق��دره اهلل تع�ل��ى له���!! ب��ل اأنه��� وقف��ت بثب���ت يف 
من��رب ال�سي��س��ة ب��كل بالغ��ة و�سج�عة وطالق��ة، خرج��ت امل�سريات 
اال�ستنك�ري��ة ووقف��ت الوقف���ت االحتج�جي��ة، �سرخت حت��ى �سمع 
�سوته��� الع���مل اخل�ن��ع، ك�ن��ت تل��ك االإعالمي��ة الك�تب��ة ال�س�ع��رة 
املخرتع��ة، بل اأنه��� جبهة متك�ملة له��� ب�سمته� ورونقه��� اخل��ض يف 

�سن�عة الن�سر املوؤزر لليمن واليمنين.
فمهم� حتدثن� وتكلفن� يف احلديث لن نويف املراأة اليمنية حقه�، ولن 
ن�س��ل اإلى ذرة م��ن قدره�، ول��ن ن�ستطيع و�سف عظي��م ت�سحي�ته�، 
ف�لوطن والدين وال�سعب والع�مل اجمع مدين له� مبنهج �ستتعلم منه 
االأجي���ل الت�سحي��ة والثب���ت، و�سيتعلم منه الع��دو اأن اليمن مقربة 
الغزاة لي�ض الغ�زي املحتل لالأر�ض فقط بل الغ�زي امل�ستهدف للعقل 

والعقيدة والهوية االإمي�نية بحرب ن�عمة ب�ردة. 
 فق��د انت�سرت املراأة اليمنية بقوة اإمي�نه� على العدوان الع�سكري 
خلم��س��ي ال�س��ر ال�سهيو�سع��و اأمريك��ي االإم�رات��ي الربيط���ين كم��� 
انت�سرت عل��ى عدوانهم الثق�يف، فلي�ض لهم يف اليمن �سبيل اإال العودة 
اإلى بي��ت العنكبوت }واإن اأوهن البيوت لبيت العنكبوت{ والع�قبة 

للمتقن.

المرأة اليمنية... خمسة اعوام من صناعة االنتصارات 

ال ش����ك يف أن الفنون الش����عبية على اختالف مس����مياتها وألوانها، واملتواجدة لدى 
أي ش����عب عريق له وجوده وامتداده الضارب يف أعماق التاريخ اإلنساني، قد جاءت 
نتيج����ة للعديد من العوامل اإلنس����انية التي س����اهمت يف صناعة وخل����ق هذه الفنون 
مبا يتناس����ب مع الوس����ط الشعبي الذي تش����كلت وخلقت فيه لتصبح فيما بعد سمًة 
أساس����يًة من س����مات ذلك الوس����ط بحيث يصير أي استخدام لها فيما بعد جتسيدا 
صادقا وحيا لطبيعة ذلك الوس����ط بل ومعبرا حقيقيا عن انفعاالته قوال وفعال جتاه 

كل ما يتعرض له من مواقف.

إعداد الشاعر/ إبراهيم يحيى الديلمي

ودوره ف���ي تع�زي����ز 
الزامــــل... الصمود أمام العدوان
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بقلم/ د.عبدالله المهدي
اإن املتتب��ع جلميع االحداث التي ح�سل��ت يف الع�مل وخ��ست� لل�سن 
بداي��ة يف نوفم��رب 2002\2003 وا�س�بته� بفريو���ض SARS والذي 
ا�س���ب اأكرث من 8،098 �سخ�ض وح�سد ارواح 774 �سخ�س� يف ال�سن 
 Guangdong والع�مل والذي ادخل وظهر يف مدينة جواجن دونق
وع��دد �س��ك�ن الوالي��ة 113 ملي��ون ن�سم��ه وه��ي م��ن اك��رب الوالي���ت 

التج�رية ال�سينية. 
وهن��� نت�س�ءل مل���ذا هذا الع���م 2002\2003 ب�ل��ذات؟؛ الأن يف هذا 
الع���م ت�سدرت ال�س��ن اقت�س�دي�ت الع�مل ودخلت بق��وة الأول مرة يف 
منظم��ة التج���رة الع�ملي��ة ومنظمة التعريف���ت اجلمركي��ة والتج�رة، 
وهذه حرب اقت�س�دية موجهه ب�أ�سلحة ميكروبية )احلرب البيولوجية 
Biological Warfare )BW (( وهن� من اجل كبح جم�ح هذا 
امل�رد ال�سيني الق�دم بخطوات جب�رة يف االقت�س�د الع�ملي وك�نت هذه 
احل�دث��ة قبل اعي�د را�ض ال�سنه ال�سينية مبعني اأكرب جتمع لل�سينين 
م��ن جمي��ع الع�مل لزي���رة اهله��م واالحتف���ل ب�لعيد داخ��ل ال�سن ثم 
الع��ودة ايل بلدانه��م التي ج���ءوا منه� وقد خ�سرت ال�س��ن تريليون�ت 
ال��دوالرات ب�سب��ب ه��ذا الفريو���ض، وق��د تغلب��ت ال�س��ن وقبلت هذه 

احلرب.
ا�ستط�ع��ة ال�س��ن ب�سب��ب التق��دم العلم��ي واال�ستق��رار ال�سي��س��ي 
والتق��دم االقت�س���دي الدخول يف ه��ذه احلرب البيولوجي��ة املفرو�سة 
عليه��� والدخ��ول يف ال�س��راع بتحوي��ر وتطوي��ر فريو���ض االنفلون��زا 
 Swine Flu سمي بفريو�ض� ssRNA ايل فريو�ض جديد H1N1
او Pig Flu ومت ار�س�له ايل جنوب الوالي�ت املتحدة وحتديدًا �سم�ل 

املك�سيك علي احل��دود االمريكية حيث م��زارع اخلن�زير التي ت�ستورد 
منه��� الوالي���ت املتح��دة معظ��م اخلن�زي��ر وخ�سو�س� يف اعي���د را�ض 
ال�سنه امليالدي التي يتم فيه� تنوع االطب�ق وامل�سوي�ت بلحم اخلنزير 
وق��د �سجل��ت اال�س�ب���ت يف نه�ي��ة �سه��ر اكتوب��ر 2009م، حي��ث اعلن 
 CDC الرئي���ض االمريكي ح�لة الطوارئ يف الوالي�ت املتحدة و�سجل
يف نه�ي��ة نوفمرب اكرث م��ن 22 مليون ا�س�ب��ة و 4000 وف�ة، وخ�سرت 

الوالي�ت املتحدة امللي�رات ب�سبب هذا الفريو�ض. 
ويف ع���م 2013 ،2014 ،2017 تك��ررت احل��رب عل��ي ال�س��ن ويف 
 Shanghai، نف���ض التوقيت وه��و اعي�د ال�سن��ه ال�سينية يف مدين��ة
 Hong Kong و   ،Jiangxi،  Hangzhou، Nanjing
ولك��ن ب�سالح جرثومي جديد حم��ور من فريو�ض ssRNA االنفلونزا 
H1N1 وهو Bird Flu و فريو�ض H7N9 و H5N1 ، والذي 
ا�س���ب ك��ربي امل��دن ال�سيني��ة وع��دد �سك�نه��� اك��رث م��ن 200 مليون 
ن�سمه وا�س�ب اكرث م��ن 151،700 -575،400 �سخ�ض وتويف االالف 
م��ن ال�س��ن وح��ول الع���مل، ولو نت�س���أل مل�ذا ه��ذا الت�ري��خ 2013 ايل 
2017 وه��و تقدم ثم و�سول ال�سن ايل رئ��سة منظمة التج�رة الع�ملية 
ومنظم��ة التعريف���ت اجلمركي��ة والتج���رة، وهم��� اأك��رب موؤ�س�ست��ن 
اقت�س�ديتن ع�مليتن، وا�ستط�عة ال�سن التغلب علي هذه الفريو�س�ت 

وهذه احلرب. 
وتك��ررت احلرب جم��ددا مع دخول الدول العظم��ي الغربية يف ركود 
اقت�س���دي كب��ري وتكب��د ال�سرك�ت الغربي��ة الكربى خل�س�ئ��ر ف�دحه و 
�سرائه��� م��ن قبل ال�س��رك�ت ال�سيني��ة العمالق��ة بعد �سيط��رت ال�سن 
علي منظمة التج�رة الع�ملي��ة ومنظمة التعريف�ت اجلمركية والتج�رة 
وا�سب��ح الف�رق يف امليزان التج���ري الع�ملي ل�س�لح العمالق ال�سيني، 
فظهر مر�ض �سبيه ب�الأنفلونزا يف فريو�ض مطور جديد من خالل الفح�ض 

CORONAVIRUS وال��ذي �سم��ي ب  ssRNA ل  اجلين��ي 
nCoV 2019  اأو فريو���ض Wuhan وه��و املدين��ة الت��ي اكت�سف 
فيه��� ه��ذا الفريو���ض، وح�سد ارواح اك��رث من 500 �سخ���ض و ا�س�بة 
اكرث من 2،5 مليون وحجر �سحي الأكرث من 30 مليون �سخ�ض واغالق 
اأك��رث من 11مدينة اقت�س�دي��ة �سينية منذ نه�ية �سه��ر دي�سمرب 2019 
وحتي االن وم�زال العدد يف ال�سعود وقد خرج الفريو�ض عن ال�سيطرة 
يف بع���ض ال��دول يف جن��وب ا�سي��� وبع�ض ال��دول الغربي��ة ومت ايق�ف 
الرح��الت ايل معظ��م امل��دن يف و�سط ال�س��ن و�سرقه���. وتخ�سر ال�سن 

والع�مل تريليون�ت الدوالرات ب�سبب هذه احلرب.
ل��و نالحظ ان معظم هذه الفريو�س�ت ظهرت يف مدن ووالي�ت الو�سط 
ال�سرق��ي واجلن��وب لل�س��ن وه��ي امل��دن االقت�س�دي��ة الك��ربى ومدن 
ال�سن�ع���ت العمالق��ة التي تعتمد عليه��� ال�سن والع���مل يف �س�دراته� 
وجت�رته���، وال �س��ك ان ال�س��ن �سوف تخ�س��ر الرتيليون���ت من جراء 
هذه احلرب االقت�س�دي��ة ب�ل�سالح امليكروبي و�سوف يتم كبح جم�حه� 
لبع���ض الوق��ت، ولكنه� وم��ن خالل املوؤ�س��رات ال�س�بقة �س��وف تتغلب 

وتقوم اأقوى مم� ك�نت وتوا�سل بخطي ا�سد من ذي قبل.
والعجي��ب م��� ي��رتدد يف بع���ض االع��الم الغرب��ي املوج��ه ان ه��ذه 
امليكروب���ت خرج��ت او ت�سرب��ت م��ن امل�س�ن��ع الع�سكري��ة امليكروبية 
ال�سيني��ة وهذا عبث وهراء وه��م يعلمون ذلك الن ال�سن لديه� احزمة 
وتقني��ة امني��ة ع�لي��ة اجل��ودة و�سديدة ال�سري��ة وي�سع��ب اخرتاقه� 
وتف��وق كل ال��دول الغربية والوالي�ت املتحدة جمتمع��ه، والدليل على 
ذلك االنف�ق ال�سخم التي توليه ال�سن بهذا القط�ع بل ان بع�ض الدول 
الغربي��ة ت�ستع��ن ب�ل�س��رك�ت االمنية ال�سيني��ة )والتي كله��� مملوكه 
للدول��ة ال�سينية( يف ه��ذا املج�ل، ولو زار اي ع�مل اأو مهند�ض اأو خبري 
بع�ض امل�س�نع ال�سينية احلكومية املختلطة لالأغذية وبع�ض املنتج�ت 

ف�س��وف ي�س�هد اب�سط هذه التقني�ت الع�لية الت��ي مل ت�سل اليه� الدول 
الغربي��ة، فم� ب�لك��م ب�مل�س�ن��ع الع�سكرية لالأ�سلح��ة اجلرثومية والتي 
تعت��رب فخر وق��وة الرت�س�ن��ة الع�سكرية ال�سيني��ة، ب�الإ�س�ف��ة لت�سدد 
وعدم ت�س�هل احلكومة ال�سينية مع اي خط� قد يكلف مرتكبيه حي�تهم 

وحي�ة كل من حولهم.
ن�س��ل ايل ال�س��وؤال االول امله��م م��ن ه��ذا كل��ه... اال يفك��ر املغ�مرون 
ه��ذه  اأن  ال�سين��ي  االقت�س���د  عل��ي  املوجه��ة  امليكروبي��ة  ب�الأ�سلح��ة 
الفريو�س���ت قد ال ت�ستطيع ق��وة يف الع�مل ال�سيطرة عليه��� وقد تنت�سر 
ومتت��د ايل دوله��م و�سعوبهم، كم��� انه لو انه�ر االقت�س���د ال�سيني ولو 
ب�س��كل ب�سيط ف�س��وف يوؤثر عل��ي ال�سن ب�س��كل حم��دود ولكنه �سوف 
يك��ون �سون�م��ي ق��وي يع�س��ف ب�القت�س���د الع�مل��ي واوله��� ال�سرك�ت 
وال��دول الغربية و�سوف ن�س�هد ذلك قريب�.″ وال�سوؤال االخطر واالهم 
لق��د مت ج��رح هذا العم��الق ال�س�مت... فم�ذا �سوف يك��ون رد فعل هذا 
العم��الق ال�سيني على هذه احلرب املوجهة علي��ه؟، مبعني اأنه �سوف 
يقوم بخو�ض هذه احلرب وبنف�ض ال�سالح ويوجه �سربة قوية ا�سد مم� 
ه��و فيه� للدول التي ار�سلت له ه��ذه الفريو�س�ت وهذا م� �سوف نرتقبه 
ون�س�ه��ده يف اال�س�بيع واال�سهر الق�دمة حيث �سوف يظهر مر�ض جديد 
بفريو�ض او ميكروب جديد �سوف يفتك ب�لدول التي تعبث ب�قت�س�د هذا 
العمالق ال�سيني وقد يكون هذا املر�ض او الفريو�ض او امليكروب نه�ية 

لبع�ض هذه الدول اأو نه�ية اقت�س�ده�.
‘ن ه��ذه ال��دول العظمي تتوقع ذلك وتتخ��وف منه والبد ان تكون 
ج�هزة حل��رب بيولوجية اقت�س�دية قد يذه��ب �سحيته� مالين الب�سر 
يف الع���مل بل وتنه�ر اقت�س�دات دولي��ة وتختفي �سرك�ت عمالقة ومعه� 

دوله�؟!.

اتهم املتحدث ب��سم وزارة اخل�رجية ال�سينية “ج�و 
يل جي�ن” اأمريك� ب�أنه� وراء ت�سنيع فريو�ض كورون� منذ 

ع�م 2015 ون�سره يف بالده.
وق���ل ج���و يل جي���ن، يف ت�سري��ح اأدل��ى ب��ه االثن��ن 
الف�ئ��ت، اأن ثمة اأدلة توؤك��د اأن املخت�سن االأمريكين قد 
ق�موا بت�سنيع فريو�ض كورون� يف ع�م 2015 وان وك�لة 

املخ�برات املركزية االأمريكية هي التي ق�مت بن�سره.
وك�ن العلم���ء ال�سيني��ون قد بحثوا مق�ل��ة مت ن�سره� 
يف جمل��ة “نيت�سر ميدي�س��ن” يف ع���م 2015 والتي ورد 
فيه� ان املخت�سن االأمريكين قد اأف�دوا اأنهم ا�ستط�عوا 
ك�س��ف ن��وع جديد م��ن فريو���ض كورون��� ي�ستطيع ترك 

ت�أثريات عديدة على االن�س�ن. 
وك�ن ج���و يل جي���ن ق��د كت��ب تغريدة قب��ل اأي�م على 
موق��ع توي��رت رّج��ح فيه��� ان يك��ون اجلي���ض االأمريكي 
ن�س��ر فريو���ض كورون��� يف مدين��ة ووه���ن  �س�لع��� يف 

ال�سينية.
ب��دورة كت��ب عبد الب���ري عط��وان مق���ل يف �سحيفة 
راأي ق���ل فيه » يّتهم املتحّدث ب��سم اخل�رجّية ال�سينّية 
اجلي�ض االأمريكي ب�حتم�ل اإدخ�ل فريو�ض الكورون� اإلى 
مدينة ووه�ن التي ك�ن��ت االأكرث ت�سّرًرا بتف�ّسي املر�ض 
يف تغري��دٍة ل��ه على ح�س�ب��ه على » التوي��رت «، وب�لّلغة 
االإنكليزّية، فهذا اّته�ٌم على درجٍة كبريٍة من اخُلطورة، 
 ،��� واّته���ٌم ُمبّط��ٌن الأمري��ك�، والرئي���ض ترام��ب �سخ�سًيّ
��د االإن�س�نّي��ة، الأّن الك�رث��ة حلقت  ب�رِت��ك�ب جرائ��م �سِ
مُبعظ��م �ُسعوب الع���مل وبور�س�ت��ه واأ�سواق��ه امل�لّية، 
وزاد ع��دد القتلى عن 3000 �سخ���ض حتى االآن، ونحُن 

م� ِزلن� يف البداية.
واأ�س���ف عط��وان يف مق�ل��ه، »االأ�سئل��ة الت��ي وّجهه� 
املتح��ّدث ال�سيني اإلى الوالي�ت املتحدة تبدو م�سروعًة 
��ًة االأ�سئلة التي  وحتت�ج اإل��ى الكثري م��ن الت�أّمل، خ��سّ
تق��ول “متى ظهر هذا املر�ض يف الوالي�ت املتحدة؟ وكم 
عدد الن��ض الذين اأُ�سيبوا؟ وم� هي اأ�سم�ء املُ�ست�سفي�ت 

التي يتع�لج فيه� املُ�س�بن؟«
واأك��د املتحدث ذات��ه، اأن »الع�مل كّل��ه ينتظر اإج�ب�ت 
عن ه��ذه االأ�سئلة، ف�لوالي�ت املتح��دة التي يزيد ِتعداد 
�سّك�نه��� ع��ن 300 مليون ه��ي االأقل ت�س��ّرًرا، والرئي�ض 
���، واأعل��ن حرًب���  ا رئي�سًيّ ترام��ب ي��رى يف ال�س��ن ع��دًوّ
جت�رّي��ًة �سّده��� لتدم��ري اقت�س�ده���، واأج��داده ن�سروا 
مر���ض الط�ع��ون ب�لّطريق��ة نف�سه���، واأب���دوا ع�َس��رات 

املالين من الُهنود احُلمر.«
املرتب��ة  �سيحت��ل  ال�سين��ي  »االقت�س���د  اأن  و�سج��ل 
��� وُيطي��ح ب�لوالي���ت املتحدة ع��ن َعر�ِسه�  االأول��ى ع�ملًيّ
ط  الذي ترّبعت عليه ُمنذ احلرب الع�ملّية الث�نية، وُتخِطّ
القي���دة ال�سينّية ح�لًيّ� خلنق الوالي�ت املتحدة بطريِق 
احلرير، واإق�مة نظ�م م���يل بديل ُينِهي هيمنة الدوالر يف 
ُغ�سون خم�سة اأعوام، وهذه كّله� عوامل قد تدفع رئي�ًس� 
ًرا ِمثل ترامب لالإقدام على جرمية احلرب هذه اإذا  ُمتهِوّ

�سّحت االّته�م�ت ال�سينّية. «

كم��� اأك��د اأن »ال�س��ن اأثبتت اأّنه��� قّوٌة ع�ملّي��ٌة ُعظمى 
ِفع��اًل، فق��د ا�ستط�ع��ت اأن تتغّل��ب عل��ى ه��ذا الفريو�ض 
املُوؤام��رة يف ُغ�س��ون اأ�س�بي��ع قليلة، وُتَقِلّ���ض اخل�س�ئر 
اإلى حوايّل 3169 ح�ل��ة وف�ة، وع�جلت بنج�ٍح 80 األف 
 � ح�ل��ة �ُسِفَيت مت�ًم���، واأعلنت مدينة ووه�ن خ�لي��ًة ُكِلًّيّ
من امَلر�ض، واأ�س�ف، »ه��ذا الّنج�ح الاّلفت يف الّتع�طي 
م��ع هذا الوب�ء وحُم��سرته ب�سم��ٍت ودون اأّي اّدع�ءات 
��د اأّن ال�س��ن متلك اأ�سراره وال مُيِك��ن اأن ُتطلق هذه  ُيوؤِكّ

االّته�م�ت دون اأدّلة.
وط�ل��ب ق�ئال: »ُنط�لب بتحقي��ٍق دويٍلّ �سريع وت�سكيل 
ي احلق�ئق لفح�ض هذه االّته�م�ت ال�سينّية،  جلنة تق�سّ
واإع��الن الّنت�ئج بُكل �سف�فّية اأم�م الع�مل ب�أ�سِره، ويجب 

د هذا التوّجه وتدعمه بُكل  على اأوروب� ورو�سي��� اأن ُتوؤِيّ
الّطرق والو�س�ئل«.

وق���ل اإن »اأمري��ك� ه��ي الوحي��دة يف ت�ري��خ الب�سرّية 
الت��ي ا�ستخدم��ت القن�بل النووّي��ة يف الي�ب�ن، ومن غري 
� الت��ي ت�ستخدم ُقنبلة  املُ�سَتبع��د اأن تكون االأول��ى ع�ملًيّ
كورون���، واالأ�سلحة البيولوجّية، فهي َتِقف خلف جميع 

احُلروب«.
م��ن جهته ع�سو املجل�ض ال�سي��سي االأعلى حممد علي 
��ل حت�لف العدوان االأمريك��ي، امل�سوؤولية  احلوثي، حًمّ
ع��ن اأي ح�ل��ة اإ�س�بة بفريو���ض كورون��� يف اليمن كونه 
ي�سيطر على االأجواء واملن�فذ البحرية والربية، م�سيف� 
االإم�رات��ي  ال�سع��ودي  االأمريك��ي  الع��دوان  “دول  اأن 

وحلف�ئ��ه تفر���ض اإج��راءات احرتازية عل��ى مواطنيه� 
ومتنعه��م من ال�سف��ر، فلم�ذا ت�سم��ح االآن ب�أربع رحالت 
جوي��ة اإل��ى اليم��ن يف الوقت ال��ذي توقف��ت الرحالت يف 

اأغلب دول الع�مل”.
واأك��د حممد علي احلوث��ي، اأن دول العدوان تتعمد يف 
املن�طق التي حتتله� عدم اتخ�ذ اأي اإجراءات احرتازية 
وال ط�رئة وال حجر �سحي، وك�أنه ال يوجد وب�ء يجت�ح 
الع���مل ي�سمى كورون���، م�سريا اإل��ى اأن ال�سم���ح ب�أربع 
رح��الت للو�سول اإلى اليمن اليوم مبجمل األف راكب هو 
توج��ه قذر من العدوان االأمريك��ي ال�سعودي االإم�راتي 
وحلف�ئ��ه، فيم� مل ي�سمح منذ بداي��ة العدوان اإال برحلة 
اأ�سبوعي��ة اإل��ى رحلت��ن، واأحي�ن��� مت��ر االأ�سه��ر دون 

ال�شماح حتى لطائرة اليمنية بالهب�ط اأو املبيت.
ولف��ت ع�س��و ال�سي��س��ي االأعل��ى، اإل��ى اأن م��ن يقت��ل 
ال�سع��ب اليمن ب�ل�سالح  لن يتورع عن قتله ب�أقل كلفة”.. 
واأ�س���ف “اإنن��� نوج��ه وم��ن االآن ال�سع��ب اليمني نحو 

ق�تله احلقيقي ونقول كورون� �سن�عة اأمريكية”.
ومل يكذب ويج�نب احلقيق��ة �س�عرن� الكبري املرحوم 
حمم��ود دروي���ض عندم��� ق���ل اأمري��ك� ه��ي الّط�ع��ون، 
والّط�ع��ون هو اأمري��ك�، ولن ُنف�ج�أ اأن ي�أت��ي اليوم الذي 
تظه��ر في��ه احلق�ئ��ق ح��ول اخ��رتاع اأمري��ك� لفريو���ض 
الكورون���، ون�س��ره يف ال�س��ن واإي��ران لتدم��ري الَبلدين 

واقِت�س�دهم�.. واالأّي�م بينن�.

العمالق الصيني والحرب الجرثومية عليه

ا” باختراع فيروس كورونا ونشره في مدينة ووهان الصين تتهم أمريكا “رسمًيّ

كورونا صناعة أمريكية



إعداد / حسن عبد الوهاب الديلمي 
هي معركة النف�ض الطويل الذي حتدث عنه� ال�سيد الق�ئد 
عبدامللك بدر الدين احلوثي فقد مرت خم�سة �سنوات على 
الع��دوان ال�سعواأمريكي على اليمن مل يحقق من خالله اال 
الف�س��ل والهزمية واخل�س�ئر الكب��رية اقت�س�دي�ً وع�سكري�ً 
بينم� تع�ظمت قدرات اجلي�ض واللج�ن ال�سعبية من خالل 
�سن عملي���ت كبرية ووا�سعة كعملية ن�س��رًا من اهلل الذي 
متت من خالله� ال�سيطرة على م�س�حة �س��سعة من جنران 
واغتن���م العديد من الغن�ئ��م وكعملية البني�ن املر�سو�ض 
ال��ذي متت ال�سيطرة من خالله� على مديري�ت وحم�فظ�ت 
كمديري��ة نه��م وال�سيط��رة �سب��ة الك�مل��ة عل��ى حم�فظ��ة 
اجل��وف ن�هيك على تع�ظم قدرات الردع من خالل الك�سف 
عل��ى منظوم���ت الدف���ع اجل��وي الت��ي �ستفر���ض مع�دلة 
جدي��دة  هي��� خ�س�ئر كب��رية مل ت�ستوعبه��� دول العدوان 
بع��د ويف املق�ب��ل مل يحقق العدوان خ��الل اخلم�سة اعوام 

اال اال�ستهداف املمنهج للمدنين والبنية التحتية لليمن.
 ويف ق��راءة للم�ستج��دات اأ�س��در مرك��ز ع��ن االإن�س�نية 
للحق��وق والتنمية وهو منظمة جمتمع مدين م�ستقلة تطلق 
تق�ري��ر دورية تت�سل ب�خل�س�ئر الب�سري��ة املدنية والبينة 
التحتي��ة املدنية، تقريرًا اح�س�ئي�ً حلجم اخل�س�ئر املدنية 
الت��ي تعر�ست له� اليمن مل� يقرب م��ن العدوان ال�سعودي 

االأمريكي امل�ستمر خم�سة اعوام على التوايل.
املرك��ز اأك��د اأن 42135 مدني���ً قتل��وا وجرح��وا بنت�ئج 
الق�سف املب��س��ر لتح�لف العدوان وعل��ى را�سه� الغ�رات 
اجلوي��ة الت��ي ف�ق��ت الن�سف ملي��ون غ�رة، ويت��وزع هذا 
الرق��م الكب��ري 16447 قتي��اًل مدني���ً، منه��م 3672 طف��اًل، 
و2337 ام��راأة، وبلغ اأرق�م اجلرحى من املدنين 25688 
جرح��ى ومع�ق��ن، منه��م 3856 طف��اًل، و2689 ام��راأة، 
وبح�س��ب التقري��ر فقد �س��كل االأطف���ل القتل��ى واجلرحى 
ب�لق�سف املب��س��ر اأكرث من 25 % من اإجم�يل عدد ال�سح�ي� 

املدنين.
ويف البنية التحتية اأكد مركز عن االإن�س�نية اأن العدوان 
ا�سته��دف بعملي�ته الع�سكرية اجلوية والربية والبحرية، 
461460 من�س���ة خدمي��ة، �سكل��ت من�زل املدني��ن الرقم 

االأكرب وال�س�دمة 451684 من�زل مدنية، 1052 مدر�سة، 
383 م�ست�سف��ى ومرف��ق �سح��ي، 172 من�س���ة ج�معي��ة 
وتعليمي��ة علي�، 6112 حقال زراعي���، 1294 م�سجدا، 46 
من�س���ة اإعالمية، 240 موقع اأثري، 349 من�س�ة �سي�حية، 
وا�س���ف التقري��ر امل��دين اأن 8178 من�س���أة مدني��ة ج��رى 
ا�ستهدافه��� م��ن قب��ل حت�لف الع��دوان توزع��ت م�بن 15 
مط���ر، و16 مين���ء، و1856 خ��زان و�سبكة مي���ه، و294 
حمطة مي�ه وكهرب�ء، و3575 طريق وج�سر، و514 �سبكة 

وحمطة ات�س�ل، و1908 مبنى حكومي.

اأم� اخل�س�ئ��ر يف املن�س�آت االقت�س�دية يظه��ر التقرير اأن 
الع��دوان و�سع ه��ذا القط�ع عل��ى ق�ئمة اأهداف��ه لتحقيق 
اأه��داف احل�س�ر يف وقت ق�سري، وبلغت اأجم�يل املن�سئ�ت 
االقت�س�دية امل�ستهدفة ذات الط�ب��ع ال�سن�عي والتج�ري 
20819 من�س���ة اقت�س�دي��ة، �سمل��ت 346 م�سنع متنوع، 
و10601 من�س���أة جت�ري��ة، و660 اأ�سواق، و390 مزرعة 
دج���ج، و857 خم�زن غذاء، و384 حمطة وقود، و6127 
و�سيلة نقل، و283 ن�قلة وقود، و717 ق�فلة غذاء، و454 

قوارب �سيد.

Lastاألخيرة للتواصل والمشاركة: 739819697

■ مي�س��ي ال�سع��ب اليمن��ي ب��كل عزم و�س��رب واقت��دار على خطى 
ال�سهي��د الق�ئد ال�سيد ح�سن بدرالدي��ن احلوثي “ر�سوان اهلل عليه” 
يف مواجه��ة العدوان ال�سعودي االأمريكي ال�سهي��وين للع�م ال�س�د�ض 
عل��ى الت��وايل، ومواجه��ة اآلة القت��ل واخل��راب والدم���ر، ومواجهة 
احل�س���ر ال��ربي واجل��وي والبح��ري، ومق�وم��ة كل ال�سغوط���ت 
والتحدي���ت الت��ي مل ي�سبق له��� مثي��ل، ومل ي�سهد له� الع���مل نظري، 
ويف حت��د و�سب�ق غري م�سبوق يثبت ال�سعب اليمني للمرة االألف اأنه 
ع�س��ي على االإنك�س�ر واخل�سوع واالإنحن�ء للعوا�سف مهم� تعددت 

م�سمي�ته� وعن�وينه�.
■ ن��ودع خم�سة اأع��وام من العدوان ال�سرو���ض املتوح�ض على بلد 
االإمي���ن واحلكمة ا�ستخدم فيه� العدو الدويل واالإقليمي واملحلي كل 
م�لدي��ه من اإمك�ني�ت وقدرات م�لية وب�سرية وع�سكرية جوية وبرية 
وبحري��ة، وب�أح��دث واأفتك م� تو�س��ل اإليه العلم، و�س��خ تريلون�ت 
ال��دوالرات حل�س��م معركت��ه م��ع ال�سع��ب اليمن��ي دون اأي جدوى، 
�سحي��ح اأن لدين��� بل��د دم��رت كل اإمك�ني�ت��ه وقدرات��ه، وجفف��ت كل 
موارده وم�س�دره، ومل يعد لديه اأي بنى حتتية، وحو�سر، و�سرب، 
وق�س��ف، و�سفك��ت دم���ء اأبن�ئ��ه، وقت��ل رج�ل��ه ون�س�ئ��ه واأطف�له، 
وع�ن��ى م� ع�ن��ى يف الغذاء والك�س���ء والدواء واالأم��ن واال�ستقرار، 
واحتلت اأجزاء من اأرا�سيه، ومط�راته، وموانئه، وجزره، ومي�هه، 
واأجوائه، ولكن لدين� يف االأخري حم�سلة نه�ئية هي اأنه مل يركع، ومل 

يخ�سع، ومل ينحن، وف�سل العدوان يف حتقيق اأهدافه.
■ الي��وم ن�ستقب��ل الع�م ال�س�د���ض ونحن على ثقة ب���هلل يف �سن�عة 
انت�س���ر كبري و�س�حق على كل االأعداء بع��د م� راأين� اآي�ت اهلل م�ثلة 
اأم�من���، ومت�س�رع��ة ب��ن اأيدين��� م��ن عملية )ن�س��ر م��ن اهلل االأولى 
والث�ني��ة، اإلى البني���ن املر�سو�ض، اإلى ف�أمكن منهم(  وغري ذلك مم� 
مل يعل��ن يف غ�سون اأ�سهر معدودة، ومنه� اإل��ى تطوير كل منظوم�ت 
الدف���ع وال��ردع اال�سرتاتيجي، اجلوي��ة والبحري��ة والربية بف�سل 
اهلل �سبح�ن��ه وتع�ل��ى، مع املزيد م��ن ال�سمود والتالح��م والتم��سك 
ال�سعب��ي يف مواجهة الع��دوان، واملزيد من الدع��م والرفد املتوا�سل 
ب�مل���ل والرج���ل ل��كل اجلبه���ت، على خط��ى ال�سهي��د الق�ئ��د ال�سيد 
ح�س��ن بدرالدي��ن احلوثي، الذي نعي���ض هذا االأي�م ذك��رى �سه�دته 
وا�ست�سه�دت��ه بنف���ض االآل��ة والتوجيه���ت واإن اختلف��ت امل�سمي���ت 
والعن�وي��ن ك�أعظ��م ق�ئ��د موؤ�س���ض للثب���ت وال�سم��ود والعزمي��ة 
واالإرادة، تعلمن��� من��ه وال زلن� كل هذه القيم واملب���دئ، ومن ن�سر 

اإلى ن�سر ب�إذن اهلل القوي العزيز.

فاضل الشرقي

صوت

تصدر عن الوحدة اإلعالمية بمحافظة ذمار
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رئيس التحرير/

أحمد يحيى الديلمي
مدير التحرير/

أمين النهمي

نس��تلهم من الش��هيد القائ��د أعظم ال��دروس وأهم 
العبر، نس��تلهم منه أن نخش��ى اهلل فوق كل ش��يء، 
مبا يجعلنا ال نبالي أبدًا بجبروت الطغاة والظاملني 
بل��غ  ومهم��ا  جبروته��م  كان  مهم��ا  واملس��تكبرين، 
طغيانهم، ومهما كان حجم إمكانياتهم، وأن نتحرك 
مهما كانت الظروف، وأال تأخذنا يف اهلل لومة الئم، 

كما كان هو يف ذلك نعم القدوة ونعم األسوة.
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#شبكة_ذمار_نيوز.
شبكة إخبارية شاملة، 

تتابع مستجدات األحداث 
ة خاصة  وتقدمها في قراء

برؤية تحليلية، تصيب كبد الحقيقة، وتغوص في أغوار 
الخبر، وتجسد قيم المهنية اإلعالمية.

جرائم قوى العدوان في خمسة أعوام... أرقام وحقائق

إعداد/ د. أشواق المهدي

منهج���ً  اال�سالم��ي  دينن���  و�س��ع 
متك�م��اًل ي�سم��ن احلف�ظ عل��ى ال�سحة 
خ��الل  م��ن  املجتم��ع  الأف��راد  الع�م��ة 
قواع��د ومب�دئ �ستى، وم��ن حقن� نحن 
امل�سلم��ن اأن نتب�ه��ى ونفتخ��ر ب�ملنهج 
ال�سحي املتك�مل الذي ج�ء به االإ�سالم، 
ومن هذا املنطلق اأولى دينن� اال�سالمي 
�سح��ة االإن�س���ن عن�ية ف�ئق��ة وجعله� 
من اأولوي�ت��ه، واأن اتب���ع قواعد دينن� 
ب�لنواح��ي  يتعل��ق  فيم���  اال�سالم��ي 

لالإن�س���ن  ت�سم��ن  والطبي��ة  ال�سحي��ة 
ال�سح��ة الت�م��ة، حيث و�س��ع االإ�سالم 
العديد من القواع��د الب�سيطة واملركبة 

التي حتقق هذا الهدف 
اإن م��ن اأه��م االإج��راءات الوق�ية من 
فريو���ض كورون� هي الوع��ي ال�سحي؛ 
الأنه ع�ملي �سريع االنت�س�ر وكم� يتطلب 
اخل�طئ��ة  ال�سلوكي���ت  بع���ض  تغي��ري 
الت��ي تت�سب��ب ب�الإ�س�بة ب��ه وانت�س�ره 
ك�مل�س�فح��ة ب�الأي��دي وع��دم االهتم���م 
اإتق���ن  وع��دم  ال�سخ�سي��ة  ب�لنظ�ف��ة 
غ�سل اليدين ب�مل���ء وال�س�بون ب�لطرق 

ال�سحيحة. 

ما هو فيروس كورونا؟
ه��ي جمموعة كب��رية م��ن الفريو�س�ت 
واحلي��وان  االن�س���ن  ت�سي��ب  الت��ي 
ب�أمرا���ض ن��زالت ال��ربد وت��رتاوح �سدة 
ه��ذه االأمرا�ض من نزالت ال��ربد الع�دية 
املعروفة اإلى املتالزمة التنف�سية احل�دة 
اخلطرة، اأم� فريو�ض كورون� اجلديد فهو 
عب���رة ع��ن �ساللة جديدة م��ن الفريو�ض 
الت�ج��ي مل ُيع��رف م��ن ِقب��ل الب�س��ر وال 
ُيع��رف حت��ى االن م�ه��ي خ�س�ئ�س��ه اأو 
م�س���در ع��دواه وقد ظهر ه��ذا الفريو�ض 
يف منطقة "ووه�ن" يف ال�سن يف دي�سمرب 

2019م.. وكم��� ه��و احل�ل م��ع اأمرا�ض 
اجله�ز التنف�سي االأخرى ميكن اأن ت�سبب 
االإ�س�بة بكورون� اجلديد اأعرا�ض خفيفة 
مب� يف ذل��ك �سيالن االأنف والته�ب احللق 
وال�سع�ل واحلمى، وميكن اأن يكون اأكرث 
ح��دة ب�لن�سب��ة اإل��ى لبع���ض االأ�سخ��ض 
وميك��ن اأن ي��وؤدي اإلى الته���ب رئوي اأو 

�سعوبة يف التنف�ض.
بفريو���ض  االإ�س�ب��ة  اأعرا���ض  وم��ن 
درج��ة  ارتف���ع  ه��ي:  اجلدي��د  كورون��� 
احل��رارة وتعرق �سديد، واأمل يف احللق، 

و�سعوبة يف التنف�ض، وال�سع�ل اجل�ف.

كيف تحمي نفسك من 
فيروس كورونا الجديد

النموذجي��ة  التو�سي���ت  يل��ي  فيم��� 
ال�س���درة عن منظم��ة ال�سح��ة الع�ملية 
للجمه��ور م��ن اأجل احل��ّد م��ن التعر�ض 

ملجموعة من االأمرا�ض ونقله�:
■ جتن��ب االت�س���ل املب��س��ر اأو ح�ف��ظ 
 3( واح��د  م��رت  االآمن��ة  امل�س�ف��ة  عل��ى 
اأق��دام( عل��ى االأقل بين��ك وب��ن االآخرين 
ال�سيم��� اولئك الذين يع�ن��ون من ال�سع�ل 
والعط����ض واحلمى، وذل��ك الأن ال�سخ�ض 
امل�س���ب ب�أي من اأمرا�ض اجله�ز التنف�سي 
مث��ل كورون��� اجلدي��د ف�إن��ه يطل��ق رذاذ 
اأو  ال�سع���ل  اأو  العط����ض  ً �سغ��ريه عن��د 
اثن�ء ال��كالم وقد حتتوي هذه الرذاذ على 
الفريو���ض ف�إذا كنت قري��ب جدًا ميكنك اأن 

تتنف�ض الفريو�ض وتك�سب العدوى.
■ اغ�س��ل يدي��ك ب�س��كل متك��رر بف��رك 
اليدين ب�مل�ء وال�س�بون، وذلك الأن غ�سل 
اليدي��ن بفركهم��� ب�مل�ء وال�س�ب��ون يقتل 

الفريو�ض اإذا ك�ن يف يديك
■ جتنب مل�ض العين��ن واالأنف والفم، 
وذل��ك الأن االأي��دي تلم���ض العدي��د م��ن 
االأ�سط��ح الت��ي ميك��ن اأن تك��ون ملوث��ة 

ب�لفريو�ض

الوقاية من فيروس كورونا مسؤولية دينيةاجراءات 

على خطى 
الشهيد القائد


